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Prefácio 

É uma gratificante oportunidade divina pregar expositivamente através do Novo 

Testamento. Meu objetivo é sempre ter um relacionamento profundo com o Senhor na 

compreensão de Sua Palavra, e à partir dessa experiência, explicar ao seu povo o 

significado de uma determinada passagem. Nas palavras de Neemias 8:8, me esforço 

"para dar o sentido" de que modo eles possam realmente ouvir Deus falar, e ao ouvi-lo 

possam responder-lo 

 Obviamente, o povo de Deus precisa compreendê-lo, o que exige conhecer a Sua 

Palavra da verdade (2 Tm. 2:15) e conhece-la e necessário para que Palavra possa habitar 

em nós ricamente (Colossenses 3:16). O impulso dominante do meu ministério, portanto, 

é ajudar e esclarecer a Palavra viva do Deus vivo para Seu povo. E isso para mim é uma 

aventura fascinante. 

 Esta série de comentários do Novo Testamento reflete esse objetivo de explicar e 

aplicar as Escrituras. No mundo atual, existem diversos tipos de comentário sobre o novo 

testamento, alguns comentários são essencialmente linguística, outros são principalmente 

teológicos, e alguns são principalmente homilético. Este é basicamente explicativo ou 

expositivo. Não é linguisticamente técnico, mas lida com linguística quando este parece 

útil para uma interpretação correta. Não é teologicamente expansivo, mas concentra-se 

nas principais doutrinas de cada texto e de como eles se relacionam por toda as escrituras. 

Não possui um foco homilético, embora cada unidade de pensamento é geralmente tratada 

como um capítulo, com um esboço claro e fluxo lógico do pensamento. A maioria das 

verdades são ilustrados e aplicada com outras partes das escrituras. Depois de estabelecer 

o contexto de uma passagem, eu tentei seguir de perto o desenvolvimento do autor e seu 

raciocínio. 

 Minha oração é que cada leitor possa entender completamente o que o Espírito 

Santo está dizendo através de cada parte de Sua Palavra, para que Sua revelação possa 

penetrar na mente dos crentes o levando a uma maior obediência e fidelidade, para a glória 

do nosso grande Deus. 
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MATEUS 

 

Introdução 

A personalidade central da profecia do Antigo Testamento é a vinda grande Rei que 

reinará no reino prometido de Deus. Mais e mais nos é dito de uma pessoa especial que 

tem a justiça, a sabedoria, o poder, a autoridade, bem como o direito a reinar não só sobre 

Israel, mas sobre toda a terra. 

Esta vinda grande Rei terá o poder de esmagar a cabeça de Satanás ( Gn 3:15 ), ter de 

volta o domínio do homem que foi perdida por causa do pecado, e estabelecer finalmente 

um reino na terra que se estenderá até a eternidade. Dele o "cetro não se arredará de Judá, 

nem o bastão de autoridade dentre seus pés" ( Gn 49:10 ). Isso não poderia ser dito de 

qualquer rei do Antigo Testamento, e só poderia aplicar-se à vinda grande Rei. A série de 

outras previsões que se referem a um reinado descrito por termos como eterna, eterna, e 

para sempre, obviamente, não poderia aplicar-se a um rei meramente humana. 

As palavras do Senhor ditas a Davi, através de Nathan teve para se referir a menos que o 

próprio Davi: "E a sua casa e teu reino perseverar diante de mim para sempre, o seu trono 

será estabelecido para sempre" ( 2 Sam 07:16. ). O reino de Davi foi quebrado e dividido 

assim que seu sucessor, Salomão, morreu e ainda não foi restabelecido. 

No entanto, em Salmo 2 Deus nos diz: "Mas, quanto a mim, eu tenho o meu Rei sobre 

Sião, meu santo monte Eu certamente irá contar do decreto do Senhor:. Ele disse-me:" Tu 

és meu Filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins 

da terra por tua possessão "( vv. 6-8 ). Davi chama a vinda One "o Rei da glória" e "o 

Senhor dos Exércitos" ( Sl. 24:10 ). O Rei vindouro é falado de forma semelhante 

em Salmos 45 , 72 , 110 , e outros. 

Os profetas falam do grande Rei como humano e divino. Isaías nos diz que Ele nasceria 

de uma virgem ( 07:14 ) e que Ele seria desprezado, abandonado, por aflito, ferido por, 

esmagado, castigado, açoitado, oprimidos, e oprimido ( 53: 3-7 ). Daniel fala de Deus 

como "um como o Filho do Homem" ( 07:13 ). No entanto, Isaías também nos diz que "o 

governo está sobre os seus ombros, eo seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus 

Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz Não haverá fim para o aumento do seu governo ou da 

paz." ( 9: 6-7 ) e que Ele será chamado de "Emanuel", que significa "Deus conosco" (Is 

07:14. ; Matt 1:23. ). Através de Miquéias, o Senhor prometeu Belém: "De você One sairá 

para Mim de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias 

da eternidade." ( 5: 2 ).Sofonias diz a seu povo que, quando o Rei vem Ele será "o Rei de 

Israel, o Senhor" em seu meio ( 3:15 ). Zacarias nos diz que Ele irá "ser justo e dotado de 

salvação" ( 9: 9 ) e que, quando Ele reina, cada família na terra será capaz de "subir a 

Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos" ( 14 : 17 ). A vinda grande Rei seria 

o Homem-Deus. 

Nenhum desses escritores antigos compreenderam a natureza cheia de Aquele de quem 

eles profetizaram. "Quanto a esta salvação", Pedro nos diz, "os profetas que profetizaram 



da graça que viria a lhe fez cuidadosa pesquisa e investigação, procurando saber o que 

pessoa ou tempo o Espírito de Cristo [isto é, o Messias] dentro deles era indicando como 

Ele predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias de seguir "( 1 Pedro 1: 10-11. ). 

A plena identidade e natureza do Rei previsto inicialmente são apresentados e explicados 

nos evangelhos, dos quais Mateus é o primeiro. Como um refletor divina eles se 

concentram em Jesus e, através de um evento após o outro, mostram que ele é o único 

que preenche todos os requisitos dessas profecias. Da mesma forma todos os impostores 

são desmascarados por sua incapacidade de se ajustar as previsões. 

Todo o Novo Testamento reconhece Jesus como o prometido grande Rei. Em seus vinte 

e sete livros do termo basileia (reino) é usado 144 vezes ao se referir ao reinado de Jesus 

Cristo; basileus (rei) é usado diretamente de Jesus, pelo menos, trinta e cinco 

vezes; e basileuō (a reinar) é usada por Ele há cerca de dez vezes. 

Autoria 

Na época do nascimento de Cristo, Israel estava sob a dominação romana por cerca de 

sessenta anos. Um dos piores aspectos da opressão romana foi o sistema de tributação, 

que era metódico, incansável e implacável. Dois impostos básicos foram cobradas-o 

imposto de pedágio, que era comparável ao imposto de renda moderno, e do imposto de 

terra, uma propriedade e da terra imposto. 

Senadores romanos e vários outros altos funcionários iria comprar do governo central em 

hasta pública o direito de recolher as tarifas de pedágio em um determinado país, 

província ou região a uma taxa fixa por um período de cinco anos. O que quer que foi 

coletado acima desse valor foi mantido como lucro. Aqueles que realizou tais direitos 

fiscais foram chamados publicani . O publicani iria contratar outros, geralmente cidadãos 

do país sejam tributados, para fazer a coleta real. 

Esses coletores teve um pouco o mesmo arranjo com o publicani que o publicani teve 

com Roma. O que eles conseguiram recolher acima da quantidade exigida 

pelo publicani eles mantiveram como seu próprio lucro. Tanto o publicani e os coletores 

de impostos, por isso, teve uma forte motivação para exigir e recolher o máximo de 

imposto possível, sabendo que eles eram apoiados pela autoridade plena, incluindo a 

autoridade militar, de Roma. 

Os coletores de impostos (grego telōnēs ) naturalmente foram odiados por seu próprio 

povo, não só como roubadores, mas como traidores. Em Israel eles foram classificados 

com o mais baixo da sociedade-pecadores humanos, prostitutas e gentios ( Mateus 9: 10-

11. ; 18:17 ; 21: 31-32 ; Marcos 2: 15-16 ; Lucas 05:30 ; etc .). 

Mateus, que também foi chamado de Levi, era um cobrador de impostos, quando Jesus o 

chamou para ser um dos doze discípulos ( Mt 9: 9. ; Marcos 2:14 ). Temos pouca idéia de 

que tipo de pessoa era antes Mateus Jesus o chamou. É duvidoso que ele era muito 

religioso, porque publicanos foram condenados ao ostracismo, praticamente, se não 

oficialmente, a partir de muitas sinagogas e às vezes até mesmo do Templo. Foi, sem 

dúvida, em parte por essa razão que Mateus tão rapidamente respondeu ao convite de 

Jesus e que tantos outros coletores de impostos eram atraídos a Ele ( Mateus 9: 9-

10. ;11:19 ; Lucas 15: 1 ). Era raro que eles foram aceitos e ajudado por um judeu, 

especialmente por um rabino, ou professor, como Jesus. 

Mateus foi particularmente modesto em escrever seu relato evangélico. Ele sempre se 

refere a si mesmo na terceira pessoa e em nenhum lugar fala de si mesmo como o 



autor. Sabemos de sua autoria, porque seu nome está ligado a todas as cópias iniciais dos 

manuscritos e porque os pais da igreja primitiva atestar, por unanimidade, que ele seja o 

autor do livro. 

É evidente a partir do próprio texto que Mateus escreveu este evangelho antes da 

destruição de Jerusalém e do Templo em AD 70. Além de que o namoro geral, é 

impossível ser categórico como a um ano específico. 

Mensagem 

Os quatro primeiros livros do Novo Testamento relatam a mesma historia do evangelho, 

mas a partir de quatro perspectivas distintas. Eles dão a mesma mensagem com ênfases 

diferentes, mas perfeitamente harmoniosas. Mateus apresenta Jesus como o soberano, ao 

passo que Marcos apresenta-lo no papel oposto extremo como servo. Lucas apresenta 

como o Filho do Homem, enquanto que João apresenta como o Filho de Deus. O mesmo 

Jesus é mostrado para ser Deus soberano e servo Man. 

Ao apresentar a soberania de Jesus, Mateus começa o seu evangelho com a genealogia do 

Senhor, voltando a Abraão, o pai do povo hebreu, através do Rei Davi, o modelo de rei 

de Israel. Ao apresentar servidão de Jesus, Marcos não dá nenhuma genealogia em tudo, 

porque a linhagem de um servo é irrelevante. Ao apresentar Jesus como o Filho do 

Homem, Lucas traça Sua genealogia de volta para o primeiro homem, Adão. Ao 

apresentar Jesus como o Filho de Deus, João dá nenhuma genealogia humana ou 

narrativas do nascimento e da infância. Ele abre o seu evangelho, dando, por assim dizer, 

a genealogia divina de Jesus: "No princípio era o Verbo, eo Verbo estava com Deus, eo 

Verbo era Deus" ( João 1: 1 ). 

A mensagem do livro de Mateus gira em torno do tema da realeza de Jesus. Assim como 

praticamente todos os parágrafos do evangelho de João aponta para algo da divindade de 

Cristo, para praticamente todos os parágrafos de Mateus aponta para algo de Sua realeza. 

Mateus apresenta o Messias Rei, que é revelado , o Rei que é rejeitado , e o Rei que 

irá voltar . Jesus é pintado em cores reais neste evangelho como em nenhum dos 

outros. Sua ascendência é traçada a partir da linhagem real de Israel; seu nascimento é 

temido por um rei terreno ciúmes; os magos trazer os presentes reais Menino Jesus do 

leste; e João Batista anuncia o rei e proclama que o Seu reino está próximo.Mesmo as 

tentações no deserto clímax com Satanás oferecendo Jesus os reinos deste mundo. O 

Sermão da Montanha é o manifesto do Rei, os milagres são seus poderes de reais, e muitas 

das parábolas retratar os mistérios do Seu reino. Jesus identifica-Se com o filho do rei, 

em uma parábola e faz uma entrada real em Jerusalém. Enquanto enfrenta a cruz Ele prevê 

Seu reinado futuro, e ele afirma domínio sobre os anjos no céu. Suas últimas palavras são 

de que toda a autoridade foi dada a ele, tanto o céu ea terra ( 28:18 ). 

No entanto, também Mateus concentra mais exclusivamente sobre a rejeição de Jesus 

como Rei. Em nenhum outro evangelho são os ataques contra Jesus "caráter e de Jesus 

reivindicações tão amargo e vil como aqueles relatados em Mateus. A sombra de rejeição 

nunca é levantada a partir história de Mateus. Antes de Jesus nascer, sua mãe, Maria, 

estava em perigo de ser rejeitado por José. Logo depois que ele nasceu, Herodes ameaçou 

sua vida, e seus pais tiveram de fugir com ele para o Egito. Seu arauto, João Batista, foi 

colocado em um calabouço e decapitado. Durante Seu ministério terreno Jesus não tinha 

onde reclinar a cabeça, não há lugar para chamar de lar. No evangelho de Mateus não 

ladrão arrependido reconhece o senhorio de Jesus, e nenhum amigo ou um ente querido 

é visto no pé da cruz-somente os zombadores e escarnecedores. Até as mulheres são 



retratadas em uma distância ( 27: 55-56 ), e na Sua morte Jesus grita: "Meu Deus, Meu 

Deus, por que me desamparaste?" ( 27:46 ). Apenas um centurião Gentil fala uma palavra 

favorável sobre o Crucificado: "Verdadeiramente este era Filho de 

Deus!" ( 27:54 ). Quando alguns dos soldados que montavam guarda sobre o túmulo 

relatou que seja vazia, as autoridades judaicas lhes pagou para dizer que o corpo de Jesus 

foi roubado por seus discípulos ( 28: 11-15 ). 

No entanto, Jesus também é mostrado como o Rei que, finalmente, vai voltar para julgar 

e governar. Toda a terra um dia "vai ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, 

com poder e grande glória" ( 24:30 ), Sua vinda será "numa hora em que você não acha 

que ele vai" ( v. 44 ), e Ele virá em glória e em juízo ( 25: 31-33 ). 

Nenhum leitor pode mergulhar totalmente no evangelho sem emergente com um senso 

de obrigação tanto da eterna majestade do Senhor Jesus Cristo e do poder forte que o 

pecado e Satanás realizada sobre o apóstata Israel que rejeitaram a Cristo. 

No evangelho é mais instrutivo para aqueles que são discípulos do Senhor e que são 

chamados para representá-Lo no mundo. As lições de discipulado são para o leitor 

comprometido mudança de vida, como o foram para os onze que foram os primeiros 

seguidores de Jesus. Assim, com todos os seus grandes temas da majestade e glória, 

rejeição e apostasia, o livro de Mateus não carece de praticidade. Tecida através de tudo 

o que é o fio constante de instrução revelada para aqueles que são Seus representantes 

entre os homens. 
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1. O Rei da Graça (Mateus 1: 1-17) 

O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de 
Abraão. 

Para Abraão nasceu Isaque; e Isaque, Jacó; e Jacó, Judá e seus 

irmãos; e para Judá nasceram Perez e Zera por Tamar; e Perez 

nasceu Esrom; e Esrom, Ram; e Ram nasceu Aminadabe; e 

Aminadabe, Naasson; e Naasson, Salmon; e Salmon nasceu Boaz 

por Raabe; e Boaz nasceu Obede por Rute; e Obed, Jesse; e Jesse 

nasceu o rei Davi. E a Davi nasceu Salomão da que fora mulher 

de Urias; e a Salomão nasceu Roboão; e Roboão, Abias; e Abias, 

Asa; e Asa nasceu Josafá; e Jeosafá, Jorão; e Jorão, Uzias; e 

Uzias nasceu Jotão; e Jotão, Acaz; e Acaz, Ezequias; e Ezequias 

nasceu Manassés; e Manassés, Amon; e Amon, Josias; e Josias 

nasceram Jeconias e seus irmãos, no tempo da deportação para 
Babilônia. 

E depois da deportação para Babilónia, Jeconias para nasceu 

Salatiel; e Salatiel, Zorobabel; e Zorobabel nasceu Abiud; e 

Abiud, Eliaquim; e Eliakim, Azor; e Azor nasceu Sadoc; e Zadok, 

Achim; e Achim, Eliud; e Eliud nasceu Eleazar; e Eleazar, 

Matã; e Matã, Jacó; ea Jacó nasceu José, marido de Maria; por 
quem nasceu Jesus, que se chama Cristo. 

Por isso, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são catorze 

gerações; e desde Davi até a deportação para Babilônia, catorze 

gerações; e da deportação para Babilônia até o tempo de Cristo, 
catorze gerações. (1: 1-17) 

Como discutido na introdução, um dos principais propósitos de Mateus, em seu 

evangelho, e o objetivo principal dos capítulos 1 e 2, é estabelecer direito de realeza de 

Israel de Jesus. Para qualquer observador honesto, e, certamente, para os judeus que sabia 

e cria suas próprias Escrituras, esses dois capítulos justificar a reivindicação de Jesus 

diante de Pilatos: "Tu dizes que eu sou rei Por isso eu ter nascido, e por isso vim. para o 

mundo "(João 18:37). 

Consistente com essa Proposito de revelar Jesus como o Cristo (Messias) eo Rei dos 

Judeus, Mateus começa o seu evangelho, mostrando a linhagem de Jesus a partir da 

linhagem real de Israel. Se Jesus é o de ser anunciado e proclamado rei deve haver prova 

de que Ele vem da família real reconhecido. 

Linha real do Messias começou com Davi. Por meio do profeta Natã, Deus prometeu que 

seria descendentes de Davi através de quem ele iria trazer o grande Rei que acabaria por 

reinar sobre Israel e estabelecer Seu reino eterno (2 Sam 7: 12-16.). A promessa não foi 

cumprida em Salomão, filho de Davi, que o sucedeu, ou em qualquer outro rei que 

governou em Israel ou Judá; e as pessoas esperaram por outro nascer da linhagem de Davi 

para cumprir a profecia. No momento Jesus nasceu os judeus ainda estavam antecipando 

a chegada do monarca prometeu ea glória restaurada do reino. 



Preocupação dos judeus para pedigrees, no entanto, já existia muito antes de terem um 

rei. Depois que eles entraram em Canaã sob Josué e conquistaram a região Deus havia 

prometido a eles, a terra foi cuidadosa e precisamente dividido em territórios para cada 

tribo, exceto a tribo sacerdotal de Levi, para quem cidades especiais foram designados. A 

fim de saber onde viver, cada família israelita teve de determinar com precisão a tribo a 

que pertencia (veja Nm 26; 34-35.). E, a fim de se qualificar para a função sacerdotal, 

levita tinha que provar sua descendência de Levi. Após o retorno do exílio na Babilônia, 

alguns "filhos dos sacerdotes" não foram autorizados a servir no sacerdócio, porque "o 

seu registo ancestral ... não pôde ser localizado" (Esdras 2: 61-62). 

A transferência de propriedade também necessário conhecimento exato da árvore 

genealógica (ver, por exemplo, Rute 3-4). Mesmo sob o domínio romano, o censo de 

judeus na Palestina foi baseada em pode ser visto a partir do fato de que José e Maria 

foram obrigados a se registrar em "Belém, porque ele [José] era da casa e família de Davi" 

tribo-as ( Lucas 2: 4). Aprendemos com o historiador judeu Flávio Josefo, que nos tempos 

do Novo Testamento muitas famílias judias mantido arquivos ancestrais detalhados e de 

grande valor. Antes de sua conversão, o apóstolo Paulo estava muito preocupado com sua 

linhagem de "tribo de Benjamim" (cf. Rom. 11: 1; 2 Cor 11:22; Fp 3:.. 5). Para os judeus, 

a identificação ea linha de descendência tribal eram o mais importante. 

É ao mesmo tempo interessante e significativo que, desde a destruição do Templo 

em AD 70 não existem genealogias que pode rastrear a ascendência de qualquer judeu 

que vive agora. A importância principal desse fato é que, para os judeus que ainda 

procuram o Messias, nunca poderia ser a sede da sua linhagem para Davi. Jesus Cristo é 

o último pretendente verificável ao trono de Davi, e, portanto, para a linha messiânica. 

Genealogia de Mateus apresenta uma linha descendente, a partir de Abraão através 

de Davi , através de José, para Jesus , que se chama Cristo . Genealogia de Lucas 

apresenta uma linha ascendente, a partir de Jesus e voltar através de Davi, Abraão, e até 

mesmo para "Adão, o filho de Deus" (Lucas 3: 23-38). Registro de Lucas é, 

aparentemente, traçada a partir do lado de Maria, o Eli de Lucas 3:23, provavelmente, ser 

pai-de-lei de José (muitas vezes referido como um pai) e, portanto, o pai natural de 

Maria. A intenção de Mateus é validar 'reivindicação real, mostrando Sua descida legal 

de Davi através de José, que era Jesus "Jesus legal, embora não natural, pai. A intenção 

de Lucas é traçar ascendência sangue real real de Jesus através de sua mãe, estabelecendo 

assim a Sua linhagem racial de Davi. Mateus segue a linhagem real através de Davi e 

Salomão, filho e sucessor do trono de Davi. Lucas segue a linhagem real através de 

Nathan, um outro filho de Davi. Jesus foi, portanto, o descendente de sangue de Davi 

através de Maria e o descendente legal de Davi através de José. Genealògica, Jesus era 

perfeitamente qualificado para assumir o trono de Davi. 

É essencial observar que em seu nascimento virginal de Jesus não só foi divinamente 

concebido, mas através desse milagre foi protegido da desqualificação régio por causa de 

José de ser um descendente de Jeconias (v. 12). Por causa da maldade que do rei, Deus 

havia declarado de Jeconias (também chamado Joaquim ou Jeconias), que, embora fosse 

na linhagem de Davi, "nenhum homem de seus descendentes irão prosperar, sentado no 

trono de Davi ou governar novamente em Judá" (Jer . 22:30). Essa maldição teria 

impedido direita de Jesus a realeza tinha Ele foi o filho natural de José, que estava na 

linha de Jeconias. Descida legal de Jesus a partir de Davi, que sempre foi rastreada através 

do pai, veio através de Jeconias para José. Mas Sua descida de sangue, e Seu direito 



humano para governar , veio por meio de Maria, que não estava na linhagem de 

Jeconias. Assim, a maldição sobre a descendência de Jeconias foi contornada, mantendo 

ainda o privilégio real. 

O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de 
Abraão. (1: 1) 

Biblos ( livro ) também pode se referir a um registro ou conta, como é o caso aqui. Mateus 

está dando um breve registro de genealogia ( Gênesis ", início, origem") de Jesus 

Cristo. Jesus é a partir do equivalente grego de Jesuá, ou Jehoshua, que significa "Jeová 

(Yahweh) salva". Era o nome que o anjo disse a José para dar ao Filho, que havia sido 

milagrosamente concebido em sua esposa, Maria, porque este que em breve iria nascer 

seria de fato "salvará o seu povo dos seus pecados" (Mat. 1:21). Christos ( Cristo ) é a 

forma grega do hebraico Mashiah (Eng., messias), que significa "ungido". Os profetas de 

Israel, sacerdotes e reis eram ungidos, e Jesus foi ungido como todos os três. Ele 

era o Ungido, o Messias, a quem os judeus esperavam muito tempo para vir como seu 

grande libertador e monarca. 

No entanto, por causa de sua incredulidade e incompreensão das Escrituras, muitos judeus 

se recusaram a reconhecer Jesus como o Cristo, o Messias. Alguns rejeitaram pela 

simples razão de que seus paiseram conhecidos por eles. Quando voltou para sua cidade 

natal de Nazaré Ele "começou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que eles se tornaram 

espantará, e disse: 'Onde é que este homem esta sabedoria, e estes poderes milagrosos? 

Não é este o filho do carpinteiro? Não é ? chama sua mãe Maria, e seus irmãos, Tiago, 

José, Simão e Judas E suas irmãs, nem todos eles estão com a gente? '"(Mat. 13: 54-

56). Em outra ocasião, outros em Jerusalém diziam de Jesus: "Os governantes realmente 

não sei que este é o Cristo, que eles No entanto, sabemos que esse homem é de;?, Mas 

sempre que o Cristo pode vir, ninguém sabe onde ele está a partir de "(João 7: 26-27). Um 

pouco mais tarde, "Alguns dentre o povo, ouvindo estas palavras, estavam dizendo:" Este 

certamente é o Profeta. " Outros diziam: 'Este é o Cristo ". Outros ainda diziam: 

'Certamente o Cristo não virá da Galiléia, é Ele? "(João 7: 40-41). Ainda outros, melhor 

ensinado nas Escrituras, mas desconhecem linhagem e local de nascimento de Jesus, 

disse: "Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, e de Belém, a 

aldeia de onde era Davi?" (V. 42). 

A genealogia estabelece linhagem real do Messias. A intenção de Mateus não é ter a 

divagar leitor em um estudo de cada pessoa na lista, mas é mostrar que todas essas pessoas 

apontam para a realeza de Cristo. 

O Rei da Graça 

Mesmo assim, a partir de genealogia de Mateus aprendemos mais do que a linhagem de 

Jesus. Vemos também reflexões bonitas da graça de Deus. Jesus foi enviado por um Deus 

de graça para ser um rei da graça. Ele não seria um rei da lei e da força de ferro, além de 

um rei da graça. Suas credenciais reais testemunhar da graça real. E o povo que Ele 

escolheu para serem seus antepassados revelar a maravilha da graça, e dar esperança a 

todos os pecadores. 

A graciosidade deste Rei e do Deus que o enviou pode ser visto na genealogia em quatro 

lugares e formas. Vamos olhar para estes em lógica, ao invés de cronológica, ordem. 



A Graça de Deus oe Visto na escolha de Uma Mulher 

E para Jacó nasceu José, marido de Maria; por quem nasceu 

Jesus, que se chama Cristo. (1:16) 

Deus mostrou a Sua graça a Maria, escolhendo-a para ser a mãe de Jesus. Embora 

descendentes da linhagem real de Davi, Maria era uma jovem comum, 

desconhecido. Contrariamente às afirmações de sua própria concepção imaculada (ela 

sendo concebido milagrosamente no ventre de sua mãe), Maria era tanto um pecador 

como todos os outros seres humanos já nascidos. Ela era provavelmente muito melhor, 

moral e espiritualmente, do que a maioria das pessoas de sua época, mas ela não tinha 

pecado. Ela estava profundamente devoto e fiel ao Senhor, como ela demonstrada por sua 

resposta humildes e submissos ao anúncio do anjo (Lucas 1:38). 

Maria precisava de um Salvador, como ela mesma reconheceu logo no início de sua 

canção de louvor, muitas vezes chamado de Magnificat: "Minha alma exalta o Senhor, e 

meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Pois Ele tem tido em conta para o estado 

humilde. de Seu servo "(Lucas 1: 46-48). As noções de seu ser co-redentora e co-

mediador com Cristo são totalmente anti-bíblica e nunca foram uma parte da doutrina da 

igreja primitiva. Essas idéias heréticas entrou na igreja vários séculos mais tarde, por meio 

de acomodações para os mitos pagãos que se originaram nas religiões de mistério da 

Babilônia. 

Ninrode, neto de Cão, um dos três filhos de Noé, fundou as grandes cidades de Babel 

(Babilônia), Erech, Accad, Calneh, e Nínive (Gn 10: 10-11). Foi em Babel que o primeiro 

sistema organizado de idolatria começou com a torre construída lá. A esposa de Nimrod, 

Semiramis, se tornou o primeiro grande sacerdotisa de idolatria, Babilônia e se tornou a 

fonte de todos os sistemas do mal da religião. Nos últimos dias, "a grande prostituta" vai 

ter escrito em sua testa, "a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações 

da terra" (Ap 17: 5). Quando Babilônia foi destruída, o sumo sacerdote pagão naquela 

época fugiu para Pérgamo (ou Pérgamo; chamado de "onde está o trono de Satanás é" in 

Rev. 02:13) e depois a Roma. Pelo século IV AD muito do paganismo politeísta de Roma 

tinha encontrado o seu caminho para a igreja. Foi a partir dessa fonte que as idéias de 

Quaresma, da imaculada concepção de Maria, e de ela ser a "rainha do céu" se 

originou. Nas lendas pagãs, Semiramis foi milagrosamente concebido por um raio de sol, 

e seu filho, Tamuz, foi morto e ressuscitou dos mortos depois de quarenta dias de jejum 

por sua mãe (a origem da Quaresma). As mesmas lendas básicos foram encontrados nas 

religiões de contrapartida em todo o mundo antigo. Semiramis foi conhecida também 

como Ashtoreth, Isis, Afrodite, Vênus, e Ishtar. Tammuz era conhecido como Baal, 

Osíris, Eros e Cupido. 

Esses sistemas pagãos havia infectado Israel séculos antes da vinda de Cristo. Foi a Ishtar, 

a "rainha dos céus" que os israelitas exilados ímpios e rebeldes no Egito insistiu em 

transformar (Jer. 44: 17-19; cf. 07:18). Enquanto exilado na Babilônia com seus 

companheiros judeus, Ezequiel teve uma visão do Senhor sobre as "abominações" alguns 

israelitas estavam cometendo mesmo no templo de Jerusalém práticas que incluíam 

"chorando por Tamuz" (Ez. 8: 13-14). Aqui vemos algumas das origens do culto da mãe-

filho, o que chamou a Maria ao seu alcance. 



A Bíblia não sabe nada da graça de Maria, exceto o que ela recebeu do Senhor. Era o 

receptor, nunca o distribuidor, de graça. A tradução literal de "um favorecida" (Lucas 

1:28) é "um dotado de graça."Assim como todo o resto da humanidade caída, Maria 

precisava de graça e de salvação de Deus. É por isso que ela "alegra em Deus, [ela] 

Salvador" (Lucas 1:47). Ela recebeu uma medida especial de graça do Senhor por ser 

escolhida para ser a mãe de Jesus; mas ela nunca foi uma fonte de graça. A graça de Deus 

escolheu uma mulher pecadora ter o privilégio inigualável de dar à luz o Messias. 

A Graça de Deus e Vista por ele ser descendentes de dois homens 

O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de 

Abraão. (1: 1) 

Tanto Davi e Abraão eram pecadores, mas pela graça de Deus eles eram ancestrais do 

Messias, o Cristo . 

Davi pecou terrivelmente em cometer adultério com Bate-Seba e depois agravado o 

pecado por ter seu marido, Urias, morto para que ele pudesse se casar com ela. Como um 

guerreiro que tinha abatido inúmeros homens, e por essa razão não foi autorizado a 

construir o templo (1 Crônicas 22: 8.). Davi foi um exemplo clássico de um pai pobre, 

que não conseguiu disciplinar seus filhos, um dos quais (Absalão) até tentou usurpar o 

trono de seu próprio pai por rebelião armada. 

Abraão, embora um homem de grande fé, duas vezes mentiu sobre sua esposa, Sara. Por 

medo por sua vida e falta de confiança em Deus, ele disse a dois reis pagãos diferentes 

que ela era sua irmã (Gênesis 12: 11-19; 20: 1-18). Ao fazê-lo, ele trouxe vergonha para 

Sara, sobre si mesmo e sobre o Deus em quem ele acreditava, e que ele alegou para servir. 

No entanto, Deus fez a Abraão o pai de seu povo escolhido, Israel, de quem iria surgir o 

Messias; e Ele fez Davi pai da linhagem real de quem o Messias iria descer. Jesus era o 

Filho de Davi por descendência real e filho de Abraão por descendência racial. 

A graça de Deus também se estendeu para os descendentes de intervenção desses dois 

homens. Isaque era o filho da promessa, e um tipo de Salvador sacrificial, sendo ele 

próprio ofereceu voluntariamente a Deus (Gn 22: 1-13). Deus deu o nome do filho de 

Isaque, Jacó, (mais tarde renomeada Israel) ao Seu povo escolhido. Os filhos de Jacó 

(Judá e seus irmãos) tornaram-se chefes das tribos de Israel. Todos esses homens eram 

pecadores e, por vezes, eram fracos e infiel. Mas Deus estava continuamente fiel a eles, 

e Sua graça estava sempre com eles, mesmo em tempos de repreensão e disciplina. 

Salomão, filho e sucessor de Davi ao trono, foi pacífica e sábio, mas também de muitas 

maneiras tolo. Ele semeou sementes de tanto a corrupção interna e espiritual ao se casar 

com centenas de mulheres-a maioria deles de países pagãos em todo o mundo daquela 

época. Eles transformaram o coração de Salomão, e os corações de muitos outros 

israelitas, longe do Senhor (1 Reis 11: 1-8). A unidade de Israel foi quebrado, e logo 

tornou-se o reino dividido. Mas a linha real permaneceu intacta, e promessa de Deus de 

Davi, finalmente, foi cumprido. A graça de Deus prevaleceu. 

Um olhar cuidadoso sobre os descendentes tanto de Abraão e de Davi (vv. 2-16) revelam 

que as pessoas que muitas vezes eram caracterizadas por infidelidade, a imoralidade, 



idolatria e apostasia. Mas trato de Deus com eles sempre se caracterizou pela graça. Jesus 

Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão , foi enviado para superar as falhas de ambos 

os homens e de todos os seus descendentes, e para realizar o que nunca poderia ter 

realizado. O Rei da graça veio através da linha de dois homens pecadores. 

A Graça de Deus visto na história de Três Eras 

Por isso, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são catorze 

gerações; e desde Davi até a deportação para Babilônia, catorze 

gerações; e da deportação para Babilônia até o tempo de Cristo, 
catorze gerações. (1:17) 

Do resumo da genealogia de Mateus, vemos a graça de Deus agindo em três períodos ou 

eras, da história de Israel. 

O primeiro período, desde Abraão até Davi , foi a dos patriarcas, e de Moisés, Josué, e 

os juízes. Foi um período de peregrinação, de escravidão em uma terra estrangeira, de 

libertação, de tomada de aliança e lei-doação, e da conquista e da vitória. 

O segundo período, desde Davi até a deportação para Babilônia , foi a da monarquia, 

quando Israel, depois de ter insistido em ter reis humanos como todas as nações ao redor 

deles, descobriram que aqueles reis mais vezes levou-os para longe de Deus e em apuros 

do que para Deus e em paz e prosperidade. Esse foi um período de declínio quase 

ininterrupta, degenerescência, a apostasia, e tragédia.Houve derrota, conquista, o exílio, 

e a destruição de Jerusalém e seu Templo. Apenas em Davi, Josafá, Ezequias e Josias 

vemos muitas provas de piedade. 

O terceiro período, desde a deportação para Babilônia até o tempo de Cristo , foi o de 

cativeiro, o exílio, a frustração, e do tempo de marcação. A maioria dos homens Mateus 

menciona neste período de Salatiel para Jacó o pai de José-são desconhecidos para nós 

para além desta lista. É um período envolta em grande parte nas trevas e caracterizada em 

grande parte pela inconseqüência. Foi Dark Eras de Israel. 

No entanto, a graça de Deus estava agindo em nome de seu povo através de todos os três 

períodos. A genealogia nacional de Jesus é um dos glória misturado e pathos, heroísmo e 

desgraça, notoriedade e obscuridade. Israel sobe, desce, estagna, e, finalmente, rejeita e 

crucifica o Messias que Deus enviou para eles. Mas Deus, em Sua infinita graça, mas 

enviou o Seu Messias através deles. 

A Graça de Deus Visto na inclusão de quatro mulheres de outras nações 

e para Judá nasceram Perez e Zera por Tamar; e Perez nasceu 

Esrom; e Esrom, Ram; e Ram nasceu Aminadabe; e Aminadabe, 

Naasson; e Naasson, Salmon; e Salmon nasceu Boaz por Raabe; e 

Boaz nasceu Obede por Rute; e Obed, Jesse; e Jesse nasceu o rei 

Davi. E a Davi nasceu Salomão da que fora mulher de Urias. (1: 
3-6) 

Genealogia de Mateus nos mostra também a obra da graça de Deus em sua escolha quatro 

ex-párias, cada um deles mulheres (as únicas mulheres listadas até que a menção de 

Maria), por meio de quem o Messias e Rei grande desceria. Essas mulheres são 



ilustrações excepcionais da graça de Deus e estão incluídos, por esse motivo na 

genealogia que o contrário é que todos os homens. 

O primeiro foi proscrito Tamar , filha-de-lei cananeu de Judá . Deus tomou a vida de 

seu marido, Er, e de seu próximo irmão mais velho, Onan, por causa de sua 

maldade. Judá, em seguida, prometeu a jovem viúva, sem filhos que seu terceiro filho, 

Shelab, se tornaria seu marido e suscitar filhos em nome de seu irmão quando ele 

cresceu. Depois de Judá não conseguiu manter essa promessa, Tamar se disfarçou de 

prostituta e enganado em ter relações sexuais com ela. Dessa união ilícita nasceram filhos 

gêmeos, Perez e Zera . A história sórdida se encontra em Gênesis 38. À medida que 

aprendemos a partir da genealogia, Tamar e Perez se juntou Judah na linha 

messiânica. Apesar de prostituição e incesto, a graça de Deus caiu em todas as três dessas 

pessoas que não merecem, incluindo uma prostituta Gentil desesperado e enganoso. 

A segunda pária também era uma mulher e um gentio. Ela, também, era culpado de 

prostituição, mas para ela, ao contrário de Tamar, que era uma profissão. Raabe , um 

habitante de Jericó, protegeu os dois homens israelitas Josué tinha enviado a espiar a 

cidade. Ela mentiu para os mensageiros do rei de Jericó, a fim de salvar os espiões; mas 

por causa de seu medo de ele e ela ato de bondade para com seu povo, Deus poupou sua 

vida e as vidas de sua família quando Jericho foi cercada e destruída (Josh. 2: 1-21; 6: 22-

25). A graça de Deus não só poupou-lhe a vida, mas trouxe-a para a linha messiânica, 

como a esposa de Salmon e mãe dos piedosos Boaz , que era o bisavô de Davi. 

O terceiro foi proscrito Rute , a esposa de Boaz . Como Tamar e Raabe, Rute era um 

gentio. Depois de seu primeiro marido, um israelita, tinha morrido, ela voltou para Israel 

com a mãe-de-lei, Naomi. Rute era uma mulher temente a Deus, amoroso e sensível, que 

havia aceitado o Senhor como seu próprio Deus. Seu povo, os moabitas eram pagãos, o 

produto das relações incestuosas de Ló com suas duas filhas solteiras. A fim de preservar 

a linhagem da família, porque não tinham maridos ou irmãos, cada uma das filhas tiveram 

seu pai bêbado e fez com que ele tem, sem saber, relações sexuais com elas. O filho 

produzido pela união de Ló com sua filha mais velha foi Moab, pai de um povo que se 

tornou um dos inimigos mais implacáveis de Israel. Mahlon, o homem israelita que se 

casou com Rute , fê-lo em violação da lei de Moisés (Deut. 7: 3; cf. 23: 3; Ezra. 9: 2; 

Neemias 13:23) e muitos escritores judeus dizem que sua morte precoce, e de seu irmão, 

era um juízo divino sobre a sua desobediência. Embora ela era uma moabita e ex-pagã, 

sem direito a se casar com um israelita, a graça de Deus não só trouxe Rute na família de 

Israel, mas, mais tarde, através de Boaz, na linhagem real. Ela tornou-se a avó de Israel 

de grande Rei Davi. 

A quarta proscrito foi Bate-Seba. Ela não é identificado na genealogia pelo nome, mas é 

mencionado apenas como a esposa de Davi e da ex- mulher de Urias . Como já 

mencionado, Davi cometeu adultério com ela, teve seu marido enviado para a frente de 

batalha para ser morto, e, em seguida, tomou como sua própria esposa. O filho produzido 

pelo adultério morreu na infância, mas o próximo filho nascer para eles era Solomon (2 

Sam. 11: 1-27; 12:14, 24), sucessor do trono e continuador da linha messiânica de 

Davi. Pela graça de Deus, Bate-Seba tornou-se a esposa de Davi, a mãe de Salomão, e 

um antepassado do Messias. 

A genealogia de Jesus Cristo é infinitamente mais do que uma lista de nomes antigos; é 

ainda mais do que uma lista de antepassados humanos de Jesus. Ele é um belo testemunho 



da graça de Deus e ao ministério de Seu Filho, Jesus Cristo, o amigo dos pecadores, que 

"não vim chamar os justos, mas os pecadores" (Mat. 09:13). Se Ele chamou os pecadores 

por graça de sermos Seus antepassados, deveríamos nos surpreender quando Ele os chama 

pelo graça de sermos Seus descendentes? O Rei apresentado aqui é verdadeiramente o 

Rei de graça! 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2. O nascimento virginal (Mateus 1: 18-

25) 

Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Quando Maria, sua 

mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se 

grávida pelo Espírito Santo. E José, seu esposo, sendo um homem 

justo, e não querendo desonrar ela, desejada para deixá-la 

secretamente. Mas quando ele tinha considerado isso, eis que um 

anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: "José, filho de 

Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que foi nela foi 

gerado é . do Espírito Santo E ela dará à luz um filho e lhe porás 

o nome de Jesus, porque ele é o que salvará o seu povo dos seus 

pecados ". Ora, tudo isso aconteceu que o que foi dito pelo Senhor 

por intermédio do profeta que se cumprisse, dizendo "Eis que a 

virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele será chamado 

pelo nome de Emanuel", que traduzido significa " Deus conosco. 

" E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe 

ordenara, e recebeu sua esposa, e manteve virgem até que ela deu 
à luz um filho; e ele pôs o nome de Jesus. (1: 18-25) 

A história bíblica registra alguns nascimentos incríveis e espetaculares. O nascimento de 

Isaque a uma mulher que era estéril quase cem anos de idade, que estava rindo com a 

idéia de ter um filho, era um evento milagroso. O ventre da esposa estéril de Manoá foi 

aberta e ela deu à luz Sansão, que era transformar um leão dentro para fora, matar mil 

homens, e puxe para baixo um templo pagão. O nascimento de Samuel, o profeta e 

Ungidor dos reis, para a Hannah estéril, cujo ventre o Senhor lhe havia cerrado, revelou 

providencial poder divino. Isabel era estéril, mas através do poder de Deus, ela deu à luz 

a João Batista, de quem Jesus disse que não tinha ainda sido ninguém maior "entre os 

nascidos de mulher" (Mat. 11:11). Mas o nascimento virginal do Senhor Jesus supera 

tudo isso. 

Fantasia e mitologia ter falsificado o nascimento virginal de Jesus Cristo com uma 

proliferação de contas falsas destinadas a minimizar o Seu nascimento absolutamente 

única. 

Por exemplo, os romanos acreditavam que Zeus impregnado Semele sem contato e que 

ela concebeu Dioniso, senhor da terra. Os babilônios acreditavam que Tammuz (ver Ez 

08:14.) Foi concebida nos Semiramis sacerdotisa por um raio de sol. Em uma história 

antiga Suméria / Accadian inscrito numa parede, Tukulti II (890-884 AC ) contou como 

os deuses criou no ventre de sua mãe. Foi ainda alegado que a deusa da procriação 

supervisionou a concepção do Rei Senaqueribe (705-681 AC ). Na concepção de Buda, 

sua mãe supostamente viu um grande elefante branco entrar em seu ventre. Hinduísmo 

afirmou que a Vishnu divina, depois de reencarnações como um peixe, tartaruga, javali, 

e leão, desceu para o útero de Devaki e nasceu como seu filho Krishna. Há até mesmo 

uma lenda que Alexandre, o Grande, foi nascido de uma virgem pelo poder de Zeus 

através de uma cobra que impregnado sua mãe, Olímpia. Satanás criou muitos mais 

desses mitos para falsificar o nascimento de Cristo, a fim de fazê-lo parecer ou comum 

ou lendária. 



A ciência moderna ainda fala de partenogênese, que vem de um termo grego que significa 

"nascimento virginal" No mundo das abelhas, ovos não fertilizados se desenvolvem em 

drones, ou machos.Partenogênese Artificial tem sido bem sucedido com os ovos não 

fertilizados de bichos. Os ovos de ouriços do mar e vermes marinhos começaram a 

desenvolver-se quando colocados em várias soluções salinas. Em 1939 e 1940, os coelhos 

foram produzidos (todos do sexo feminino), através de químicos e temperatura 

influências sobre óvulos. Nada disso jamais chegou perto de contabilidade para os seres 

humanos; todos esses partenogênese é impossível dentro da raça humana. A ciência, 

como mitologia, não tem explicação para o nascimento virginal de Cristo. Ele não era 

nem apenas o filho de uma mulher que era estéril, nem uma aberração da natureza. Até o 

claro testemunho da Escritura, Ele foi concebido por Deus e nascido de uma virgem. 

No entanto, as pesquisas religiosas tomadas ao longo dos últimos várias gerações revelam 

o impacto da teologia liberal em um declínio acentuado e contínuo na porcentagem de 

cristãos professos que acreditam no nascimento virgem, e, portanto, na divindade, de 

Jesus Cristo. É de se perguntar por que eles querem ser identificados com uma pessoa 

que, se o seu julgamento Dele fosse correta, tinha que ter sido enganado ou enganosa ou-

uma vez que todos os quatro evangelhos explicitamente ensinam que Jesus considerava-

se mais do que um homem. É evidente a partir do resto do Novo Testamento, bem como 

a partir de registros históricos, que Jesus, seus discípulos, e todos da igreja primitiva o 

segurou para ser outro senão o divino Filho de Deus. Mesmo os seus inimigos sabiam que 

Ele alegou tal identidade (João 5: 18-47). 

A personalidade religiosa popular disse em uma entrevista há alguns anos que ele não 

poderia em forma impressa ou em público negar o nascimento virginal de Cristo, mas que 

nem ele poderia pregar ou ensinar. "Quando eu tenho algo que eu não consigo entender", 

ele explicou: "Eu simplesmente não lidar com isso." Mas ignorar o nascimento virginal é 

ignorar a divindade de Cristo. E ignorar a Sua divindade é o mesmo que 

negar. Encarnação real exige um nascimento virginal real. 

Mas tal descrença não deveria nos surpreender. A incredulidade tem sido maior problema 

do homem desde a queda, e sempre foi vista maioria do homem. Mas "E então?" Paulo 

pergunta. "Se alguns não creram, a incredulidade deles não vai anular a fidelidade de 

Deus, será que vai Mas longe esteja Em vez disso, seja Deus verdadeiro, e todo homem 

seja achado mentiroso?!" (Rom. 3: 3-4) . Cada fiel profeta, pregador, ou o professor em 

algum momento pediu com Isaías e Paulo: "Senhor, quem deu crédito à nossa 

pregação?" (Rom 10:16; cf. Is. 53: 1.). Mas a opinião popular, até mesmo dentro da igreja, 

nem sempre tem sido uma fonte confiável de verdade. Quando os homens escolher quais 

partes da Palavra de Deus para acreditar e seguir, eles se colocarem acima da Sua Palavra 

e, portanto, acima d'Ele (cf. Sl 138: 2.). 

O propósito de Mateus, por escrito, a seu relato evangelho era em parte de desculpas, não 

no sentido de fazer um pedido de desculpas para o evangelho, mas no sentido mais 

tradicional de explicar e defender-lo contra seus muitos ataques e 

deturpações. Humanidade de Jesus foi muitas vezes criticado e sua divindade, muitas 

vezes negada. Possivelmente durante Seu ministério terreno, e, certamente, após a Sua 

morte e ressurreição, é provável que Jesus foi caluniado pela acusação de que Ele era o 

filho ilegítimo de Maria por um homem desconhecido, talvez um soldado romano 

guarnecida na Galiléia.Foi reivindicação de divindade de Jesus; no entanto, que mais 

enfureceu os líderes judeus e os trouxe para exigir a sua morte. "Por isso, pois os judeus 



procuravam ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas 

também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus" (João 5:18). 

Certamente não é por acaso, portanto, que o início do Evangelho de Mateus, no início do 

Novo Testamento, é dedicado a estabelecer tanto a humanidade real e da divindade de 

Jesus Cristo. Além de Jesus "ser humano e divino, não há evangelho. A encarnação de 

Jesus Cristo é a verdade central do cristianismo. Toda a superestrutura da teologia cristã 

é construído sobre ele. A essência eo poder do evangelho é que Deus se fez homem e que, 

por ser ao mesmo tempo totalmente Deus e totalmente homem, Ele era capaz de 

reconciliar os homens com Deus. Nascimento virginal de Jesus, Sua substitutiva morte 

expiatória, ressurreição, ascensão e retorno são todos os aspectos essenciais da sua 

divindade. Eles permanecer ou cair juntos. Se algum desses ensinamentos-todos 

claramente ensinada no Novo Testamento-for rejeitada, todo o evangelho é 

rejeitada. Nada faz sentido, ou poderia ter qualquer significado ou poder, para além dos 

outros. Se essas coisas não eram verdadeiras, mesmo ensinamentos morais de Jesus seria 

suspeito, porque se Ele deturpou quem Ele era por preposterously reivindicando 

igualdade com Deus, como pode qualquer coisa que ele disse que é confiável? Ou se os 

escritores do evangelho deturpado quem Ele era, por que nós confio sua palavra sobre 

qualquer outra coisa que ele disse ou fez? 

Certa vez, Jesus perguntou aos fariseus uma pergunta sobre si mesmo que os homens têm 

perguntado em cada geração desde então: "O que você pensa a respeito do Cristo, quem 

é filho" (Mat. 22:42). Essa é a pergunta Mateus responde no primeiro capítulo deste 

evangelho. Jesus é o Filho humano do homem e do divino Filho de Deus. 

Como vimos, os primeiros dezessete versículos dão linhagem seu humana de Jesus 

ascendência real de Abraão através de Davi e através de José, seu pai humano legal. Os 

líderes judeus da época do Novo Testamento reconheceram que o Messias seria da 

linhagem real de Davi; mas, na maioria das vezes, eles concordaram em pouco mais do 

que isso a respeito dele. 

A história nos informa que até mesmo os fariseus conservadores não acreditam que o 

Messias seria divino. Se Jesus não tivesse reivindicado a ser mais do que o filho de Davi, 

Ele pode ter começado a convencer alguns dos líderes judeus de Sua messianidade. Uma 

vez que ele afirmou ser Deus, no entanto, eles rejeitaram imediatamente. Muitas pessoas 

ainda hoje estão dispostos a reconhecê-lo como um grande professor, um modelo de alto 

caráter moral, e até mesmo um profeta de Deus. Eram Ele não mais do que essas coisas, 

no entanto, Ele não poderia ter conquistado o pecado, a morte, Satanás. Em suma, ele não 

poderia ter salvo o mundo. Ele também teria sido culpado de grosseiramente deturpar a 

Si mesmo. 

É interessante que alguns intérpretes condescendentes do Novo Testamento reconhecem 

que Mateus e outros escritores acreditavam sinceramente e ensinou que Jesus foi 

concebido por obra do Espírito Santo, que Ele não tinha pai humano. Mas, segundo eles, 

aqueles homens eram incultos e cativo para as superstições habituais e mitos de suas 

épocas. Eles simplesmente pegou nas muitas lendas nascimento virgem que eram comuns 

no mundo antigo e adaptou-os para a história do evangelho. 

É verdade que as religiões pagãs daquele dia, como os de Semiramis e Tammuz, teve 

mitos de vários tipos que envolvem concepções milagrosas. Mas o caráter imoral e 



repulsivo dessas histórias não podem ser comparados com os relatos evangélicos. Essas 

histórias são falsificações vis de Satanás de pura verdade de Deus. Porque o nascimento 

virginal de Jesus Cristo é fundamental para o evangelho, é uma verdade que falsos 

sistemas, satânico da religião vai negar, falsificado, ou deturpar. 

O relato de Mateus da concepção divina de Jesus é fácil e simples. É dado como história, 

mas a história que só poderia ser conhecido pela revelação de Deus e realizada por milagre 

divino. É essencial para a encarnação. 

Depois de estabelecer a linhagem humana de Jesus a partir de Davi, Mateus passa a 

mostrar a Sua divina "linhagem". Esse é o propósito de versículos 18-25, que revelam 

cinco verdades distintas sobre o nascimento virginal de Cristo. Nós vemos o nascimento 

virginal concebido, confrontado, esclareceu, conectado, e consumado. 

O nascimento virginal 

Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Quando Maria, sua 

mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se 
grávida pelo Espírito Santo. (1:18) 

Embora por si só não provar autoria divina, o próprio fato de que a conta da concepção 

divina de Jesus é dada em apenas um versículo sugere fortemente que a história não era 

feita pelo homem.Simplesmente não é próprio da natureza humana para tentar descrever 

algo tão absolutamente importante e maravilhosa em um breve espaço. Nossa inclinação 

seria expandir, elaborar, e tentar dar todos os detalhes possíveis. Mateus continua a dar 

informações adicionais relacionadas com o nascimento virginal, mas o fato de que é dada 

em uma frase-a primeira frase do verso 18 ser meramente introdução.Dezessete versos 

são dadas à listagem genealogia humana de Jesus; mas apenas parte de um verso de Sua 

genealogia divina. Em Sua divindade "desceu" de Deus por um ato miraculoso e nunca 

repetida do Espírito Santo; ainda o Espírito Santo não faz nada mais do que afirmar com 

autoridade o fato. A fabricação humana chamaria para o material muito mais convincente. 

Nascimento é da mesma raiz grega como "genealogia" no versículo 1, indicando que 

Mateus está aqui dando um relato paralelo de ascendência-este tempo de Jesus a partir do 

lado de Seu Pai. 

Temos poucas informações sobre Maria . É provável que ela era natural de Nazaré e que 

ela veio de uma família relativamente pobre. De Mateus 27:56, Marcos 15:40 e João 

19:25 aprendemos que ela tinha uma irmã chamada Salomé, a mãe de Tiago e João (que, 

portanto, eram primos de Jesus). De Lucas 3 recebermos sua linhagem de Davi. Se, como 

muitos acreditam, o Eli (ou Heli) de Lucas 3:23 era o pai-de-lei de José (Mateus dá o pai 

de José, como Jacó, 1:16), em seguida, Eli era o pai de Maria. Sabemos que Elisabete, a 

esposa de Zacarias, era "parente" de Maria (Lucas 1:36), provavelmente seu primo.Esses 

são os únicos parentes, além de seu marido e filhos, de quem o Novo Testamento fala. 

Maria era uma mulher temente a Deus que se mostrou sensível e submisso à vontade do 

Senhor. Após o anúncio do anjo Gabriel de que ela seria a mãe de "Filho de Deus", disse 

Maria, "eis que o servo do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra "(Lucas 1: 26-

38). Maria também estava acreditando. Ela se perguntava como podia conceber: "Como 

pode ser isso, já que eu sou virgem" (Lucas 1:34). Mas ela nunca questionou o anjo foi 



enviado por Deus ou que o que ele disse era verdade. Elisabete, "cheio do Espírito Santo", 

testemunhou de Maria, "Bem-aventurada aquela que acreditou que teriam cumprimento 

do que havia sido falado com ela pelo Senhor" (v. 45). Humilde reverência, gratidão e 

amor de Maria para Deus é visto em sua magnífica Magnificat, como Lucas 1: 46-55 é 

muitas vezes chamado. Começa: "Minha alma exalta o Senhor, e meu espírito se alegra 

em Deus, meu Salvador ... porque o Poderoso fez em mim grandes coisas;. E santo é o 

seu nome" (vv 47, 49.). 

Sabemos ainda menos de José do que de Maria. O nome de seu pai era Jacó (Mat. 1:16), 

e ele era um artesão, um operário da construção civil ( TEKTON ), provavelmente um 

carpinteiro (Mat. 13:55).Mais importante ainda, ele era um "homem justo" (1:19), um 

santo do Antigo Testamento. 

É possível que tanto José e Maria eram muito jovens quando eles estavam noivos . As 

raparigas eram muitas vezes prometida tão jovem quanto doze ou treze anos, e os meninos 

quando eles estavam vários anos mais velhos do que isso. 

Por costume judaico, um noivado significou mais do que um compromisso no sentido 

moderno. Um casamento hebraico envolveu duas fases, a kiddushin (noivado) 

eo huppah (cerimônia de casamento). O casamento foi quase sempre arranjado pelas 

famílias dos noivos, muitas vezes sem consultá-los. Um contrato foi feito e foi selado 

com o pagamento dos mohar , o preço dote ou noiva, que foi paga pelo noivo ou sua 

família para o pai da noiva. O mohar serviu para compensar o pai para as despesas do 

casamento e para fornecer um tipo de seguro para a noiva no caso de o noivo ficou 

insatisfeito e divorciou-se dela. O contrato foi considerado vinculativo, logo que ele foi 

feito, e o homem ea mulher foram considerados legalmente casados, embora a cerimônia 

de casamento ( huppah ) e consumação muitas vezes não ocorreu até o máximo de um 

ano depois. O período de noivado serviu como um tempo de provação e teste de 

fidelidade. Durante esse período, a noiva eo noivo normalmente tinha pouca, ou 

nenhuma, o contato social com o outro. 

José e Maria tinham experimentado nenhum contato sexual com o outro, como a 

frase antes de se ajuntarem indica. A pureza sexual é altamente considerada nas 

Escrituras, em ambos os testamentos. Deus dá grande valor à abstinência sexual fora do 

casamento e da fidelidade sexual dentro do casamento. A virgindade de Maria era uma 

evidência importante de sua piedade. A razão para questionar D.C sua concepção de 

Gabriel foi o fato de que ela sabia que ela era virgem (Lucas 1:34). Este testemunho 

protege da acusação de que Jesus nasceu de um outro homem. 

Mas a virgindade de Maria protegido muito mais do que seu próprio caráter moral, 

reputação e legitimidade do nascimento de Jesus. Ele protegeu a natureza do divino Filho 

de Deus. A criança nunca é chamado o filho de José; José nunca é chamado o pai de Jesus, 

e José não é mencionado na canção de louvor de Maria (Lucas 1: 46-55). Se Jesus foi 

concebido pelo ato de um homem, seja José ou qualquer outra pessoa, Ele não poderia ter 

sido divino e não poderia ter sido o Salvador. Suas próprias reivindicações sobre Ele 

mesmo teria sido mentiras, e Sua ressurreição e ascensão teria sido hoaxes. E a 

humanidade permaneceria para sempre Perdido and Damned. 

Obviamente concepção de Jesus pelo Espírito Santo é um grande mistério. Mesmo tinha 

Ele queria fazê-lo, como Deus poderia ter explicado para nós, em termos poderíamos 



compreender, como esse tipo de mistura do divino e humano poderia ter sido 

realizado? Nós não mais poderia imaginar uma coisa dessas do que podemos imaginar 

Deus de criar o universo a partir do nada, o seu ser um só Deus em três Pessoas, ou Sua 

dando uma inteiramente nova natureza espiritual para aqueles que confiam em Seu 

Filho. Entendimento de tais coisas terão que aguardar o céu, quando vemos o nosso "face 

a face" Senhor e "conhecerei como [que] foram totalmente conhecido" (1 Cor. 

13:12). Nós aceitamos pela fé. 

O nascimento virginal não deve ter surpreendido os judeus que conheciam e acreditavam 

no Antigo Testamento. Por causa de uma má interpretação da frase "Uma mulher deve 

abranger um homem" em Jeremias 31:22, muitos rabinos acreditavam que o Messias teria 

um nascimento incomum. Eles disseram, "Messias é não ter nenhum pai terreno", e "o 

nascimento do Messias será como o orvalho do Senhor, como gotas sobre a relva sem a 

ação do homem." Mas, mesmo que a má interpretação de um texto obscuro (uma 

interpretação também defendida por alguns dos Padres da Igreja) assumiu um nascimento 

original para o Messias. 

Não só teve Isaías indicava tal nascimento (7:14), mas, mesmo em Gênesis temos um 

vislumbre dele. Deus falou com a serpente da inimizade que passaria a existir entre "sua 

descendência ea sua descendência [de Eva]" (Gn 3:15). Em um sentido técnico a semente 

pertence ao homem, e impregnação de Maria pelo Espírito Santo é o único caso na história 

da humanidade que uma mulher tinha uma semente dentro dela que não veio de um 

homem. A promessa feita a Abraão em causa "a sua semente", uma forma comum de se 

referir à prole. Esta referência única para "sua semente" olha além Adão e Eva a Maria ea 

Jesus Cristo. As duas sementes de Gênesis 3:15 pode ser visto em um sentido simples 

como coletivo; ou seja, eles podem se referir a todos aqueles que fazem parte da 

descendência de Satanás, e para todos aqueles que a parte de Eve. Essa visão vê a guerra 

entre os dois como fúria de todos os tempos, com o povo de justiça, eventualmente, obter 

a vitória sobre o povo do mal. Mas "semente" também pode ser singular, na medida em 

que se refere a uma grande produto, final, glorioso de uma mulher, que será o próprio 

Senhor-nascido sem semente masculina. Nesse sentido, a previsão é messiânica. Pode ser 

que a profecia olha para o colectivo e ambos os significados individuais. 

Paulo é muito claro quando nos diz que "Quando a plenitude dos tempos, Deus enviou o 

seu Filho, nascido de uma mulher" (Gal. 4: 4). Não há pai humano em que o verso. Jesus 

tinha que ter um pai humano ou Ele não poderia ter sido humana, e, assim, um participante 

da nossa carne. Mas Ele também teve que ter uma filiação divina ou Ele não poderia ter 

feito um sacrifício sem pecado e perfeita em nosso nome. 

 

 

 

 

 

O nascimento virginal é Questionado 



E José, seu esposo, sendo um homem justo, e não querendo 

desonrar ela, desejada para deixá-la secretamente. Mas quando 

ele tinha considerado isso, eis que um anjo do Senhor lhe 

apareceu em sonho, dizendo: "José, filho de Davi, não temas 

receber Maria, tua esposa, pois o que foi nela foi gerado é do 
Espírito Santo. " (1: 19-20) 

Como já foi mencionado, apesar de José e Maria foram apenas prometida neste momento 

(v. 18), ele foi considerado seu marido e ela foi considerada a sua esposa . Pela simples 

razão de que ele era um homem justo , José teve um duplo problema, pelo menos em sua 

própria mente. Em primeiro lugar, por causa de seus padrões morais justos, ele sabia que 

ele não deveria ir em frente com o casamento por causa da gravidez de Maria. Ele sabia 

que ele não era o pai e assumiu, muito naturalmente, que Maria tinha tido relações com 

outro homem. Mas em segundo lugar, por causa do seu justo amor e bondade, ele não 

podia suportar a idéia de envergonhar sua publicamente (a prática comum de seu tempo 

em relação a esse delito), muito menos de exigir sua morte, como previsto pela lei (Deut 

. 22: 23-24). Não há nenhuma evidência de que José sentiu raiva, ressentimento ou 

amargura. Ele havia sido humilhado (se o que ele tinha sido assumido Verdadeiro), mas 

sua preocupação não era para sua própria vergonha, mas para Maria. Ele foi não 

querendo desonrar sua pela exposição pública de seu suposto pecado. Porque ele a 

amava tão profundamente ele determinou simplesmente para deixá-la secretamente . 

Apoluo significa, literalmente, colocar ... longe , como foi traduzido aqui, mas foi o 

termo comum usado para o divórcio. O plano de José era divorciar-se dela secretamente , 

embora em pouco tempo todo mundo teria imaginado que quando o casamento nunca se 

materializou. Mas por um tempo, pelo menos, ela estaria protegido, e que ela iria viver. 

Enquanto ele considerou esta , no entanto, um anjo do Senhor apareceu-lhe em 

sonho e dissipadas seus medos. " José, filho de Davi, não tenhas medo [parar de ter 

medo] para receber Maria, tua esposa, pois o que foi nela foi gerado é do Espírito 

Santo . " Este versículo enfatiza o caráter sobrenatural de todo o evento. Para reforçar as 

palavras de incentivo, bem como para verificar a linhagem real de Jesus, o anjo dirigida 

José como filho de Davi . Mesmo que ele não era o verdadeiro filho de José, Jesus era 

seu filho legal. Seu Pai, na realidade, era Deus, que o concebeu pelo Espírito Santo. Mas 

o Seu direito real na linhagem de Davi veio por José. 

A frase que foi nela foi gerado é do Espírito Santo é profunda. Com estas palavras, é o 

último testemunho do nascimento virginal. É o testemunho do santo anjo do Senhor Deus. 

Um crítico já acenou com a mão para Deus e chamou-o um mentiroso profana com as 

seguintes palavras:. ". Não havia nada de peculiar sobre o nascimento de Jesus Ele não 

era Deus encarnado e nenhuma mãe virgem deu à luz a Igreja em sua zelo antigo pai de 

um mito e tornou-se ligado a ele como um dogma. " Mas o testemunho da Escritura está. 

 

 

O nascimento virginal é Esclarecido 



"E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele 

é o que salvará o seu povo dos pecados deles" (1:21) 

Como que para reforçar a verdade da concepção divina de Jesus, o anjo diz José que ela 

dará à luz um Filho . José atuaria como pai terreno de Jesus, mas ele só seria um pai 

adotivo. Genealogia de Lucas de Jesus através da linha de Maria diz com precisão Ele era 

" supostamente o filho de José "(03:23, ênfase adicionada). 

José foi dito para nomear o Filho ... Jesus , assim como Zacharias foi dito para nomear 

seu filho João (Lucas 1:13). Não nos é dito o propósito ou o significado do nome de João, 

mas o de Jesus foi claro, mesmo antes de seu nascimento. Jesus é uma forma de o Josué 

hebraico, Jesuá, ou Jehoshua, o significado básico de que é "Jeová (Yahweh) vai salvar 

". Todos os outros homens que tinham esses nomes testemunhado por seus nomes para a 

salvação do Senhor. Mas este Aquele que nasceria de Maria não só iria testemunhar da 

salvação de Deus, mas Ele mesmo seria que a salvação. Por Sua própria 

obra Eleiria salvar o seu povo dos seus pecados. 

  

O nascimento virginal foi previsto 

Ora, tudo isso aconteceu que o que foi dito pelo Senhor por 

intermédio do profeta que se cumprisse, dizendo: "Eis que a 

virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele será chamado 

pelo nome de Emanuel", que traduzido significa, "Deus 
conosco". (1: 22-23) 

Neste ponto Mateus explica que o nascimento virginal de Jesus foi predito por Deus no 

Antigo Testamento. O Senhor identifica claramente o nascimento de Cristo como um 

cumprimento da profecia. Tudo isso refere-se aos fatos sobre o nascimento divino de 

Jesus Cristo. E o grande milagre de Seu nascimento foi o cumprimento do que foi dito 

pelo Senhor por intermédio do profeta . Essa frase dá uma definição simples e direta 

de inspiração bíblica como a Palavra do Senhor que vem através de instrumentos 

humanos. Deus faz o ditado ; o instrumento humano é apenas um meio de levar a Palavra 

divina aos homens. Com base nessas palavras do Senhor dada por intermédio de Mateus 

texto do Antigo Testamento de Isaías deve ser interpretado como prever o nascimento 

virginal de Jesus Cristo. 

Mateus usa repetidamente a frase poderia ser cumprido (02:15, 17, 23; 08:17; 12:17; 

13:35; 21: 4; 26:54; etc.) para indicar maneiras pelas quais Jesus e eventos relacionados 

para Seu ministério terreno, foram cumprimentos da profecia do Antigo Testamento. As 

verdades básicas e acontecimentos do Novo Testamento foram culminations 

completação, ou realizações da revelação que Deus já tinha feito, embora muitas vezes a 

revelação tinha sido de forma velada e parcial. 

A cena em Isaías 7 é o reinado do Rei Acaz em Judá. Embora filho do grande Uzias, ele 

era um rei perverso. Ele encheu a Jerusalém com os ídolos, restabeleceu a adoração de 

Moloque, e queimou seu próprio filho como um sacrifício para que Deus. Rezin, rei da 

Síria (Aram), e Peca, rei de Israel (também chamado Samafla naquela época), decidiu 



retirar Acaz e substituí-lo por um rei que iria fazer o seu lance. Diante de tal ameaça para 

o povo de Israel e para a linha real de Davi, Acaz, em vez de virar a Deus por ajuda, 

procurou a ajuda de Tiglate-Pileser, o rei do mal dos assírios. Ele ainda saquearam e 

enviado para Tiglate-Pileser o ouro ea prata do Templo. 

Isaías chegou a Acaz e relatou que Deus iria libertar o povo dos dois reis 

inimigos. Quando Acaz recusou-se a ouvir, Isaías respondeu com a notável profecia 

messiânica de 07:14. 

Como é que uma previsão do nascimento virginal do Messias se encaixam nessa cena 

antiga? Isaías estava dizendo a rei perverso que ninguém iria destruir o povo de Deus ou 

da linhagem real de Davi.Quando o profeta disse: "O Senhor vos dará um sinal", ele usou 

um plural você , indicando que Isaías também falava a toda a nação, dizendo-lhes que 

Deus não permitiria que Rezim e Peca, ou qualquer outra pessoa, para destruí-los e da 

linhagem de Davi (cf. Gen. 49:10; 2 Sm. 7:13). Mesmo que as pessoas vieram para as 

mãos de Tiglate-Pileser, que destruiu o reino do norte e invadiram Judá, em quatro 

ocasiões, Deus preservou-los apenas como prometeu. 

Isaías também refere-se a uma outra criança que nasceria; e antes que a criança (Maher-

Salal-Hás-Baz) seria idade suficiente para "comer manteiga e mel" ou "sabe o suficiente 

para rejeitar o mal e escolher o bem," as terras de Rezim e Peca seria abandonado (7: 15- 

16). Com certeza, antes de a criança nascer com a esposa de Isaías tinha três anos esses 

dois reis estavam mortos. Assim como a antiga profecia de uma criança veio a acontecer, 

por isso fez a profecia do nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. Ambos eram sinais 

de que Deus não acabaria abandonará o seu povo. O maior sinal foi que Emanuel, que 

traduzido significa, "Deus conosco ", viria. 

Em Isaías 7:14, o versículo aqui citado por Mateus; o profeta usou a palavra 

hebraica 'almâ . Uso do Antigo Testamento de 'almâ favorece a tradução "virgem". A 

palavra aparece pela primeira vez em Gênesis 24:43, em conexão com Rebeca, a futura 

noiva de Isaque. A versão Rei Tiago diz: "Eis que estou junto à fonte de água, e ela deve 

vir a passar, que, quando a donzela que sair para tirar água." No versículo 16 do mesmo 

capítulo Rebekah é descrita como uma "donzela" ( na'ărâ ) e uma "virgem" 

( Betula ). Deve-se concluir que 'almâ nunca é usado para se referir a uma mulher 

casada. A palavra ocorre outras cinco vezes nas Escrituras (Ex. 2:.. 8; Sl 68:25; Pv 30:19; 

Canção do Sol. 1: 3; 6: 8), e, em cada caso contém a idéia de uma virgem . Até tempos 

recentes, sempre foi traduzido como tal pelos dois estudiosos judeus e cristãos. 

O mais famoso intérprete medieval judaica, Rashi (1040-1105), que era um adversário do 

cristianismo, fez o seguinte comentário: "Eis aqui a 'almâ conceberá e dará à luz um filho 

e lhe chamará Emanuel "significa que o nosso Criador deve ser . conosco e este é o sinal: 

Aquele que vai conceber é uma menina ( na'ărâ .) que nunca em sua vida teve relações 

sexuais com qualquer homem Após este deve o Espírito Santo tem poder ". Deve-se notar 

que em hebraico moderno a palavra virgem ou é 'almâ ou bétula . Por que Isaías não 

usou Betula ? Porque às vezes é usado no Antigo Testamento de uma mulher casada que 

não é virgem (Dt 22:19; Joel 1: 8.). 

'Almâ pode significar "virgem", e é assim que os tradutores judeus da Septuaginta (Antigo 

Testamento grego) traduziram a palavra de Isaías 7:14 (pelos gregos parthenos , 

"virgens") - várias centenas de anos antes do nascimento de Cristo. O "sinal" de que Isaías 



falou foi dada especificamente ao Rei Acaz, que temia que a linhagem real de Judá pode 

ser destruída por Síria e Israel. O profeta garantiu ao rei que Deus proteja essa linha. O 

nascimento de um filho e a morte dos reis seriam os sinais que garantem a sua protecção 

e preservação. E, no futuro, haveria um maior nascimento, o nascimento virginal de Deus 

encarnado, para garantir a aliança com o povo de Deus. 

Mateus não deu o prazo 'almâ um cristão "twist", mas usou-o com o mesmo significado 

com o qual todos os judeus da época usou. Em qualquer caso, o seu ensinamento do 

nascimento virginal não depende dessa palavra. É feito incontestavelmente claro pelas 

declarações anteriores de que a concepção de Jesus foi "pelo Espírito Santo" (vv. 18, 20). 

O nome do Filho, nascido de uma virgem seria Emanuel, que traduzido significa: "Deus 

conosco". Esse nome foi usado mais como um título ou descrição do que como um bom 

nome. Em sua encarnação Jesus foi, no sentido mais literal, Deus conosco. 

O fato de que uma virgem será com a criança é maravilhoso, uma virgem 

grávida! Igualmente maravilhoso é que ela será chamado pelo nome de Emanuel . 

O Antigo Testamento promete repetidamente que Deus está presente com o seu povo, 

para garantir o seu destino em sua aliança. O Tabernáculo e no Templo se destinavam a 

ser símbolos de que a presença divina. O prazo para o tabernáculo é Tabernáculo , que 

vem de Shakan , ou seja, para habitar, descanso, ou obedecer. A partir desse raiz o 

termo Shekinah também veio, referindo-se a presença da glória de Deus. A criança 

nasceu era para ser o Shekinah, o verdadeiro Tabernáculo de Deus (cf. Jo 1,14). Isaías foi 

o instrumento através do qual a Palavra do Senhor anunciou que Deus habitar entre os 

homens em carne visível e-encarnação mais sangue íntimo e pessoal do que o 

Tabernáculo ou Templo em que Israel tinha adorado. 

O nascimento virginal foi Consumado 

E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe 

ordenara, e recebeu sua esposa, e manteve virgem até que ela deu 
à luz um filho; e ele pôs o nome de Jesus. (1: 24-25) 

Isso José, despertando do sono indica que o sonho revelador tinha chegado a ele, 

enquanto ele dormia, como única comunicação, direta de Deus foi usado em outras 

ocasiões para revelar as Escrituras (cf. Gen. 20 (cf. v 20.): 3; 31 : 10-11; Números 12:. 6; 

1 Reis 3: 5; Jó 33: 14-16). Note-se que todos os seis ocorrências do Novo Testamento 

de onar ("sonhar") estão em Mateus e preocupação do Senhor Jesus Cristo (ver 1:20; 2: 

12-13, 19, 22; 27:19). 

Não sabemos nada sobre a reação de José, exceto que ele imediatamente obedeceu, 

fazendo como o anjo do Senhor lhe ordenara . Podemos imaginar o quão grande seus 

sentimentos de espanto, alívio e gratidão deve ter sido. Não só ele seria capaz de levar 

sua amada Maria como sua esposa com honra e justiça, mas ele seria dado o cuidado do 

próprio Filho de Deus, enquanto ele estava crescendo. 

Esse fato por si só indica a profundidade da piedade de José. É inconcebível que Deus 

confiaria seu filho em uma família em que o pai não estava totalmente comprometido e 

fiel a Ele. 



Nós sabemos mais nada da vida de José exceto sua tomar o Jesus infantil ao Templo para 

dedicação (Lucas 2: 22-33), a sua tomada de Maria e Jesus para o Egito para protegê-lo 

sangrenta edital de Herodes e do retorno (Mt 02:13. -23), e seu levando sua família para 

a Páscoa em Jerusalém quando Jesus tinha doze anos (Lucas 2: 42-52). Nós não temos 

nenhuma idéia de quando José morreu, mas poderia ter sido bem antes de Jesus começou 

Seu ministério público. Obviamente que era antes da crucificação de Jesus, porque a partir 

da cruz Jesus deu a sua mãe aos cuidados de João (João 19:26). 

Aparentemente, a cerimônia de casamento, quando José tomou como sua esposa, foi 

realizada logo após o anúncio do anjo. Mas ele manteve virgem até que ela deu à luz um 

Filho. Mateus deixa claro que ela permaneceu virgem até que ela deu à luz, o que implica 

que as relações conjugais normais começou após esse tempo. O fato de que os irmãos e 

irmãs de Jesus são mencionados várias vezes nos evangelhos (Mateus 12:46; 13:. 55-56; 

Marcos 6: 3; etc.) provar que Maria não permanecer virgem perpetuamente, como alguns 

afirmam . 

Como um último ato de obediência à instrução de Deus através do anjo, José pôs o nome 

de Jesus, indicando que Ele era para ser o Salvador (cf. v. 21). 

O nascimento sobrenatural de Jesus é o único caminho para dar conta da vida que Ele 

viveu. Um cético que negou o nascimento virginal vez perguntei a um cristão: "Se eu lhe 

disse que criança ali nasceu sem um pai humano, você acreditaria em mim?" O crente 

respondeu: "Sim, se ele viveu como Jesus viveu." A maior prova fora de nascimento e 

divindade sobrenatural de Jesus é a Sua vida. 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

3. Tolos e Sábios (Mateus 2: 1-12) 



Agora, depois de Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do 

rei Herodes, eis que uns magos vindos do Oriente chegaram a 

Jerusalém, dizendo: "Onde está aquele que é nascido rei dos 

judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-Lo. 

" E quando o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda 

Jerusalém com ele. E, reunindo todos os principais sacerdotes e 

os escribas do povo, ele começou a perguntar-lhes onde o Cristo 

deveria nascer. E eles disseram-lhe: "Em Belém da Judeia, pois 

assim foi escrito pelo profeta:" E tu, Belém, terra de Judá, de 

modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá; 

porque de ti sairá uma régua, que há de apascentar o meu povo 

Israel. '" 

Então Herodes chamou secretamente os magos, e verificado a 

partir-lhes o tempo que a estrela aparecera. E enviou-os a Belém, 

e disse: "Vá, e faça busca cuidadosa para a Criança;. E quando 

você tê-lo encontrado, relatório para mim, para que eu também 

possa vir e adorá-Lo" E tendo ouvido o rei, eles seguiram o seu 

caminho; e eis que a estrela, que tinham visto no oriente, ia 

adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre onde estava o 

menino. E quando eles viram a estrela, regozijaram-se com 

grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria, 

sua mãe; e, prostrando-se o adoraram; e abrindo os seus 

tesouros, apresentada a ele presentes: ouro, incenso e 

mirra. Avisados por Deus em sonho para não voltarem a Herodes, 
partiram para a sua terra por outro caminho. (2: 1-12) 

Continuando o seu impulso para estabelecer direito a verdadeira e definitiva realeza de 

Israel de Jesus, no capítulo 2 Mateus dá três evidências adicionais de Jesus de Nazaré de 

direito real legítimo, único e absoluto para o trono de Davi. No capítulo 1, vimos a 

evidência de genealogia real de Jesus e de seu nascimento virginal. No presente capítulo, 

primeiro ver o depoimento dos magos, que veio para dar homenagem e presentes ao 

menino Jesus: "Aquele que é nascido rei dos judeus" (__Davi__2: 2). Os poderosos 

fazedores de reis orientais de Persia viajou uma grande distância para reconhecer e 

homenagear um rei em cuja coroação eles não tinham parte, um rei muito maior do que 

qualquer outro que teve sempre, ou jamais, definido em um trono. 

A próxima prova da realeza de Cristo é mostrado em um negativo, ou reverter, maneira, 

através do antagonismo e ódio de Herodes. Esquema desonesto de Herodes para descobrir 

e destruir este bebê desconhecido mostra seu medo de que a declaração do magi sobre a 

criança poderia ser correto, e dá testemunho não intencional a verdadeira realeza de 

Jesus. Herodes sabia que ele mesmo era um usurpador do trono sobre o qual ele se sentou 

apenas em virtude de Roma-que-se governou Judá apenas pelo "direito" da força 

militar. Herodes era um edomita, não um judeu, e não tinha nenhuma reivindicação 

legítima para ser o rei dos judeus. Ele, portanto, temido e odiado até mesmo a sugestão 

de um pretendente rival. Mas mesmo o ódio do falso rei deu testemunho indirecto para a 

identidade do verdadeiro Rei. 

A terceira prova da realeza de Cristo dada no capítulo 2 é apresentado através de quatro 

profecias messiânicas cumpridas. Alguns trezentos e trinta predições do Antigo 

Testamento preocupação de Jesus Cristo. No capítulo 2 Mateus aponta quatro dessas 



profecias que se cumpriram durante a infância de Jesus. Não há nenhuma possibilidade 

razoável de que mesmo aqueles de quatro muito menos tudo trezentos e trinta e poderia 

ter sido cumprida acidentalmente na vida de um único indivíduo. Esse fato, por si só é 

uma evidência esmagadora de controle soberano de Deus da história e da fiabilidade 

absoluta de Sua Palavra. 

Mateus usa as quatro profecias como uma estrutura literária em torno do qual ele 

apresenta os eventos registrados neste capítulo. Cada uma das previsões está diretamente 

relacionada com a localização geográfica intimamente relacionado com o nascimento de 

Jesus e primeira infância. Os quatro locais são Belém, Egito, Ramá, e Nazaré. 

O presente em torno da previsão do nascimento de Jesus em alto-passagem Belém-centra-

se na vinda dos Magos para adorar a Jesus, o que de alguma forma sabia que tinha nascido 

Rei dos Judeus. Dentro dessa história também vemos a reação de Herodes e dos principais 

sacerdotes e escribas que a mesma notícia. Neste breve texto, vemos exemplos das três 

respostas básicas que os homens fizeram a Jesus quando Ele estava na terra, os mesmos 

três respostas que os homens ao longo da história fizeram ao Senhor. Alguns, como 

Herodes, são hostis a Ele; Alguns, como os sumos sacerdotes e escribas, são indiferentes 

a Ele; e alguns, como os magos, adorá-Lo. 

A chegada dos Reis Magos 

Agora, depois de Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do 

rei Herodes, eis que uns magos vindos do Oriente chegaram a 

Jerusalém, dizendo: "Onde está aquele que é nascido rei dos 

judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-Lo. 
" (2: 1-2) 

Os eventos descritos nesta passagem provavelmente ocorreu vários meses depois que 

Jesus nasceu . Vemos a partir de 02:11 que a família de Jesus estava agora ficar em uma 

casa, em vez de o estábulo onde nasceu (Lucas 2: 7). Jesus, portanto, já teria sido 

circuncidado, e Maria teria completado o seu período de purificação (Lucas 2: 21-27). O 

fato de que ela se ofereceu "um par de rolas ou dois pombinhos" (Lucas 2:24), em vez de 

o cordeiro normal (Lev. 12: 6-8) indica que a família era pobre. Teve esta oferta foi feita 

após os magos com seus presentes caros (Mat. 02:11), já tinha visitado Jesus, o cordeiro 

poderia facilmente ter sido dada e teria sido necessária. 

Belem da Judéia 

Como ainda é hoje, Belém era então uma pequena cidade cinco ou seis quilômetros ao 

sul de Jerusalém, na região montanhosa fértil da Judéia (Judá). Ele é embalada entre duas 

cristas e foi localizado ao longo da principal estrada antiga de Jerusalém para o Egito. Ele 

já foi chamado de Efrata, ou Efrata, e é referido por esse nome várias vezes no Antigo 

Testamento (Gênesis 35:16; Rute 04:11; Sl 132:. 6; Mic 5: 2.). A cidade passou a ser 

chamada Belém após a conquista de Canaã sob Josué, seu novo nome que significa "casa 

do pão". 

Foi em Belém que Jacó enterrado Rachel (Gen. 35:19), o local tradicional de cujo túmulo 

ainda é mostrado aos turistas hoje. Foi também aqui que Rute conheceu e casou com Boaz 

(Rute 1:22; 2: 4) e que o seu neto ilustre, Davi, cresceu e tendia ovelhas (1 Sam 17:12, 



15.). Na época do nascimento de Jesus, há muito tempo tinha sido chamado de "cidade 

de Davi" (Lucas 2: 4, 11). O profeta Miquéias especificamente prometeu que o Messias 

viria a partir desta pequena aldeia (5: 2). 

Herodes, o rei 

Este Herodes , conhecido como "o Grande", é o primeiro de vários Herodes mencionada 

no Novo Testamento. Júlio César havia designado seu pai, Antípatro, para ser procurador, 

ou governador, da Judéia sob a ocupação romana. Antipater então conseguiu ter seu filho 

Herodes nomeado prefeito da Galiléia. Nesse escritório Herodes foi bem sucedido em 

sufocar as guerrilhas judaicas que continuaram a lutar contra os seus governantes 

estrangeiros. Depois de fugir para o Egito quando os partos invadiram a Palestina, 

Herodes, em seguida, foi para Roma e em 40 AC, foi declarado por Otaviano e Antony 

(com a anuência do Senado romano) para ser o rei dos judeus. Ele invadiu a Palestina no 

próximo ano e, depois de vários anos de luta, expulsou os partos e estabeleceu o seu reino. 

Porque ele não era judeu, mas Idumean (edomita), Herodes casado Mariamne, herdeira 

da casa Hasmonean judaica, a fim de tornar-se mais aceitável para os judeus agora ele 

governou. Ele era um guerreiro inteligente e capaz, orador e diplomata. Em tempos de 

graves dificuldades económicas que ele deu para trás algum dinheiro dos impostos 

recolhidos do povo. Durante a grande fome de 25 BC ele derretidos vários objetos de ouro 

no palácio para comprar comida para os pobres. Ele construiu teatros, pistas de corrida, e 

outras estruturas para proporcionar entretenimento para as pessoas e, em 19 AC , 

começou a reconstrução do Templo em Jerusalém. Ele reviveu Samaria e construiu a bela 

cidade portuária de Cesareia em honra do seu benfeitor Caesar Augustus (título de 

Otaviano). Ele embelezou as cidades de Beirute, Damasco, Tiro, Sidon, e Rhodes, e ainda 

fez contribuições para a reconstrução de trabalho em Atenas. Ele construiu a fortaleza 

notável e quase inexpugnável de Masada, onde em AD 73 quase mil defensores judeus 

cometeram suicídio ao invés de ser capturada pelo general romano Flavius Silva. 

Mas Herodes também foi cruel e impiedoso. Ele era incrivelmente ciumento, desconfiado 

e com medo por sua posição e poder. Temendo a ameaça potencial, ele teve o sumo 

sacerdote Aristóbulo, que era sua esposa, irmão de Mariamne, afogou-depois que ele 

forneceu um magnífico funeral onde ele fingiu chorar. Ele então teve Mariamne se matou, 

e depois sua mãe e dois de seus próprios filhos. Cinco dias antes de sua morte (cerca de 

um ano depois que Jesus nasceu), ele teve um terceiro filho executado. Uma das maiores 

evidências de sua sede de sangue e crueldade insana estava tendo os cidadãos mais ilustres 

de Jerusalém detido e preso pouco antes de sua morte. Porque ele sabia que ninguém iria 

chorar a sua própria morte, ele deu ordens para que os prisioneiros a ser executado no 

momento em que ele morreu, a fim de garantir que não haveria luto em Jerusalém. Esse 

ato bárbaro foi excedido em crueldade apenas pelo seu abate de "todas as crianças do sexo 

masculino que havia em Belém e em todos os seus arredores, de dois anos para baixo" 

(Mat. 2:16), na esperança de matar qualquer ameaça ao seu trono Daquele a magi disse 

tinha nascido Rei dos Judeus . 

Magos do Oriente 

Poucas histórias bíblicas são tão bem conhecidas, mas tão obscurecida pelo mito e 

tradição, como o da magos , ou sábios, mencionada por Mateus. Durante a lenda Idade 

Média desenvolvido que eles eram reis, que eram em número de três, e que os seus nomes 



Casper, Balthazar e Melchior. Porque eles foram pensados para representar os três filhos 

de Noé, um deles é frequentemente retratado como um etíope.Um bispo de Colônia do 

século XII até mesmo alegou ter encontrado seus crânios. 

Os únicos fatos legítimos que sabemos sobre esses magi particular, são os poucos dada 

por Mateus nos primeiros doze versículos do capítulo 2. Não nos é dito o seu número, os 

seus nomes, seus meios de transporte para a Palestina, ou o país ou países de origem eles 

vieram. O fato de que eles vieram do leste teria sido assumida pela maioria das pessoas 

nos tempos do Novo Testamento, porque os magos eram conhecidos principalmente 

como a classe sacerdotal-política dos partos-que viviam ao leste da Palestina. 

Os magos aparecem pela primeira vez na história, no século VII AC, como uma tribo 

dentro da nação Median no leste da Mesopotâmia. Muitos historiadores consideram-nos 

ter sido semitas, que se assim for, fizeram-com os judeus e árabes-descendentes do filho 

de Noé Shem. Pode ser também que, como Abraão, vieram os Magos antiga Ur, na 

Caldéia. O nome magi logo passou a ser associado apenas com o sacerdócio hereditário 

dentro dessa tribo. Os magos se tornaram hábeis em astronomia e astrologia (que, naquele 

dia, estavam intimamente associados) e tinha um sistema de sacrifício que tanto se 

assemelhava a um Deus deu a Israel por meio de Moisés. Eles estavam envolvidos em 

várias práticas ocultistas, incluindo a feitiçaria, e foram especialmente conhecida por sua 

capacidade de interpretar sonhos. É a partir de seu nome que as nossas 

palavras magia e mágico são derivadas. 

Um elemento princípio da adoração mago era o fogo, e em seu altar principal queimou 

uma chama perpétua, que alegaram desceu do céu. Os magos eram monoteístas, 

acreditando na existência de um único Deus. Por causa de seu monoteísmo, foi fácil para 

os magos para se adaptar ao ensino do século VI AC líder religioso persa chamado 

Zoroastro, que acreditava em um deus único, Ahura Mazda, e uma luta cósmica entre o 

bem eo mal. Dario, o Grande estabelecido zoroastrismo como religião oficial da Pérsia. 

Por causa de seu conhecimento combinado da ciência, agricultura, matemática, história, 

e ocultismo, a sua influência política e religiosa continuou a crescer até que se tornou o 

grupo mais importante e poderosa de assessores na Medo-Persa e, posteriormente, o 

império babilônico. Não é de estranhar, portanto, que muitas vezes eles eram chamados 

de "homens sábios". Pode ser que "a lei dos medos e dos persas" (ver Dan. 6: 8, 12, 15; 

Esther 1:19) foi fundada sobre os ensinamentos destes magos. Contam os historiadores 

que não persa jamais foi capaz de tornar-se rei sem dominar as disciplinas científicas e 

religiosas do magi e, em seguida, ser aprovado e coroado por eles, e que esse grupo 

nomeações judiciais também em grande parte controlados (cf. Esther 1:13). Nergal-sar-

Ezer, Rab-mag, chefe dos magos da Babilônia, foi com Nabucodonosor quando ele atacou 

e conquistou Judá (Jr 39: 3.). 

Aprendemos com o livro de Daniel que os magos estavam entre os oficiais mais 

graduados na Babilônia. Porque o Senhor deu a Daniel a interpretação de 

Nabucodonosor-sonho que nenhum dos outros videntes judiciais foi capaz de fazê-Daniel 

foi nomeado como "governador de toda a província de Babilônia e prefeito chefe principal 

de todos os sábios de Babilônia" (Dan. 2 : 48). Por causa de sua grande sabedoria e porque 

ele tinha defendido com sucesso para a vida dos homens sábios que tinham falhado a 

interpretar o sonho do rei (Dan. 2:24), Daniel passou a ser altamente considerado entre os 



magos. A conspiração contra Daniel, que o levou a ser jogado na cova dos leões foi 

fomentado pelos sátrapas ciumento e os outros comissários, não Magos (Dan. 6: 4-9). 

Por causa da alta posição de Daniel e grande respeito entre eles, parece certo que os magos 

aprendeu muito com esse profeta sobre o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e sobre 

a sua vontade e os planos para o Seu povo através da vinda gloriosa Rei. Porque muitos 

judeus permaneceram na Babilônia depois do exílio e casaram-se com as pessoas do leste, 

é provável que a influência messiânica judaica manteve-se forte na região, mesmo até os 

tempos do Novo Testamento. 

Durante ambos os impérios grego e romano poder e influência da magi continuou nas 

províncias orientais, particularmente em Partia. Como mencionado acima, foram os 

partos que Herodes, em nome de Roma, expulsou da Palestina entre 39 e 37 AC , quando 

sua realeza da Judéia começou. Alguns magos-muitos deles provavelmente párias ou 

falsos-praticantes viveu em várias partes do Império Romano, incluindo a Palestina. Entre 

eles estava Simon de Samaria (Atos 8: 9), a quem a tradição ea história têm vindo a referir 

como Simão, o Mago por causa de sua "magia praticar" (em grego, mageuō , derivado do 

babilônico mago , singular de magi ). O Jewish falso profeta Bar-Jesus também era um 

feiticeiro, ou "mágico" (em grego, magos ). Esses magos eram desprezados pelos dois 

romanos e judeus. Philo, um primeiro século AC, filósofo judeu de Alexandria, os 

chamou de víboras e escorpiões. 

O Magos do Oriente (a palavra significa literalmente "desde o nascente" do sol, e refere-

se ao oriente) que veio ver Jesus eram de uma espécie completamente diferente. Não só 

eles eram verdadeiros magos, mas eles certamente tinham sido fortemente influenciada 

pelo judaísmo, muito possivelmente, até mesmo por alguns dos escritos proféticos, 

especialmente a de Daniel. Eles parecem estar entre os muitos gentios tementes a Deus 

que viveram na época de Cristo, alguns dos quais, como Cornelius e Lydia (Atos 10: 1-

2; 16:14) -são mencionados no Novo Testamento. 

Quando esses magos, porém muitos foram, chegaram a Jerusalém , começaram a 

perguntar: " Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? " A construção grega 

(dizendo é um particípio presente dando ênfase à ação contínua) sugere que eles foram 

em torno do cidade questionando quem eles se conheceram. Porque eles, como os 

estrangeiros, sabia do nascimento monumental, que, aparentemente, assumiu que 

ninguém na Judéia, e, certamente, em Jerusalém, saberia do paradeiro deste bebê 

especial. Eles devem ter sido mais do que um pouco chocado ao descobrir que ninguém 

parecia saber o que eles estavam falando. 

Durante esse tempo, não havia expectativa generalizada da vinda de um grande rei, o 

grande libertador. O historiador romano Suetônio, falando do tempo em torno do 

nascimento de Cristo, escreveu: "Não tinha se espalhado por toda a Orient um velho e 

estabeleceu crença de que ele estava predestinado naquela época para os homens vindos 

de Judéia para governar o mundo." Outro historiador romano, Tácito, escreveu que 

"houve uma firme persuasão de que neste exato momento em que o leste estava a crescer 

forte e governantes vindos de Judéia eram para adquirir um império universal." O 

historiador judeu Flávio Josefo relata em suas guerras judaicas que mais ou menos na 

época do nascimento de Cristo, os judeus acreditavam que um de seu país em breve 

tornar-se governante da terra habitável. 



Como visto nos escritos do poeta romano Virgílio (70-19 AC ), Roma estava esperando 

a sua própria idade de ouro. Augusto César, benfeitor de Herodes, teve por algum tempo 

sido aclamado como o salvador do mundo. Muitos magos podia ser encontrada nas 

grandes cidades do oeste, incluindo Atenas e Roma, e foram frequentemente consultados 

pelos governantes romanos. Os romanos foram à procura de um grande idade chegando, 

homens sábios do leste há muito influenciou a oeste com as suas ideias e tradições, e, 

embora as indicações variaram consideravelmente-havia um sentimento crescente de que 

em algum lugar um líder grande e sem precedentes mundo estava prestes a surgir. 

Não nos é dito como o Deus da revelação causou o magi saber que o Rei dos Judeus tinha 

nascido, só que Ele lhes deu o sinal da Sua [o chamado Rei] estrela no oriente . Quase 

como muita especulação foi feita sobre a identidade dessa estrela como sobre a 

identidade dos homens que viram. Alguns sugerem que era Júpiter, o "rei dos 

planetas." Outros afirmam que foi a conjunção de Júpiter e Saturno, formando o sinal da 

era usado como um símbolo para o cristianismo na igreja primitiva durante as 

perseguições romanas que-peixe. Outros ainda afirmam que foi um meteoro baixo 

pendurado, um cometa errático, ou simplesmente uma visão interna da estrela do destino 

nos corações da humanidade. 

Uma vez que a Bíblia não identificar ou explicar a estrela, não podemos ser dogmáticos, 

mas pode ter sido a glória do Senhor, a mesma glória que brilhou ao redor dos pastores 

quando o nascimento de Jesus foi anunciado a eles pelo anjo (Lucas 2: 9). Em todo o 

Antigo Testamento nos é dito da glória de Deus sendo manifestada como a luz, Deus 

irradiando Sua presença (Shekinah) sob a forma de luz inefável. O Senhor guiou os filhos 

de Israel através do deserto, por uma "coluna de nuvem de dia ... e numa coluna de fogo 

de noite" (Ex. 13:21). Quando Moisés subiu ao monte Sinai, "aos olhos dos filhos de 

Israel a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume da 

montanha" (Ex. 24:17). Em uma ocasião mais tarde, depois que Moisés tinha inscrito os 

Dez Mandamentos em tábuas de pedra, com o rosto ainda brilhava com a luz da glória de 

Deus, quando ele voltou para o povo (Ex. 34:30). 

Quando Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, "o seu rosto resplandecia 

como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz" (Mat. 17: 2). Na estrada de 

Damasco, pouco antes de Jesus falou com ele, Saulo de Tarso foi cercado por "uma luz 

do céu" (Atos 9: 3), que explicou mais tarde foi "mais brilhante que o sol" (26:13). Na 

primeira visão de João na ilha de Patmos, viu o rosto de Cristo "como o sol brilhando em 

sua força" (Apocalipse 1:16). Em sua visão da Nova Jerusalém, o futuro habitação 

celestial de todos os crentes, ele relata que "a cidade não necessita de sol nem de lua para 

iluminar, para a glória de Deus iluminou-lo, e sua luz se Cordeiro "(Ap 21:23). 

Tanto o hebraico ( Kokab ) e os gregos ( Aster ) palavras para estrelas também foram 

usadas em sentido figurado para representar qualquer grande brilho ou esplendor. Muito 

cedo, no Antigo Testamento, o Messias é descrito como uma "estrela [que] sairá de Jacó" 

(Num. 24:17), e no final do Novo Testamento Ele se refere a si mesmo como "a brilhante 

estrela da manhã "(Apocalipse 22:16). Foi certamente a glória de Deus, brilhando como 

se fosse um extremamente brilhante estrela visível apenas aos olhos de quem se pretendia 

ser visto-que apareceram para os magos no leste e depois guiou para Belém. Foi uma 

manifestação brilhante de "o sinal do Filho do Homem" (ver Mateus 24: 29-30; 

Apocalipse 1: 7.). A glória Shekinah de Deus estava sobre Belém, assim como, séculos 

antes, tinha se deteve sobre o Tabernáculo no deserto. E assim como a coluna de nuvem 



deu luz a Israel, mas a escuridão para o Egito (Ex. 14:20), apenas os olhos dos magos 

foram abertos para ver uma grande luz de Deus sobre Belém. 

Que os magos não estavam seguindo a estrela é claro do fato de que eles tinham para 

perguntar sobre onde Jesus nasceu. Eles vimos a sua estrela no oriente , mas não há 

provas de que ele continuou a brilhar ou que os levou a Jerusalém. Não foi até que eles 

foram informados do local de nascimento profetizou do Messias (2: 5-6) que a estrela 

reapareceu e, em seguida, orientado-os não só a Belém, mas para o lugar exato "onde 

estava o menino" (9 v.). 

Estes viajantes do oriente tinha vindo à Palestina com um único propósito: encontrar o 

One Rei nascido dos judeus e adorá-Lo . A palavra adoração é cheio de significado, 

expressando a idéia de cair, prostrar-se e beijando os pés ou com a bainha da roupa de um 

honrado. Que a verdade em si mostra que eles eram verdadeiros buscadores de Deus, 

porque quando ele falou com eles, de qualquer maneira que fosse, eles ouviram e 

responderam. Apesar de seu paganismo, quase-ciência, e superstição que reconheceu a 

voz de Deus quando Ele falou. Apesar de ter tido limitado luz espiritual, que 

imediatamente reconheceu a luz de Deus quando ele brilhou sobre eles. Eles tinham 

verdadeiramente procura corações, corações que o Senhor promete nunca vai deixar de 

encontrá-Lo (Jer. 29:13). 

Em uma viagem de avião de vários anos atrás, eu estava esperando que quem sentou ao 

meu lado seria tirar uma soneca e não quero falar, para que eu pudesse obter algum 

trabalho urgente feito. O Senhor obviamente tinha outros planos, porque assim que o 

homem ao meu lado vi que eu estava estudando, ele perguntou se eu fosse um 

professor. Eu respondi que não era um professor em sala de aula, mas que eu fiz ensinar 

a Bíblia. A pergunta seguinte foi: "Você pode me dizer como ter um relacionamento 

pessoal com Jesus Cristo?" Depois de explicar o caminho da salvação, ele recebeu a 

Cristo. Ele estava olhando para a luz de Deus e, como os magos, quando viu que ele sabia 

disso. 

 

 

 

 

 

 

 

A preocupação de Herodes 



E quando o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda 

Jerusalém com ele. E, reunindo todos os principais sacerdotes e 

os escribas do povo, ele começou a perguntar-lhes onde o Cristo 

deveria nascer. E eles disseram-lhe: "Em Belém da Judeia, pois 

assim foi escrito pelo profeta:" E tu, Belém, terra de Judá, de 

modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá; 

porque de ti sairá uma régua, que há de apascentar o meu povo 
Israel. '" 

Então Herodes chamou secretamente os magos, e verificado a 

partir-lhes o tempo que a estrela aparecera. E enviou-os a Belém, 

e disse: "Vá, e faça busca cuidadosa para a Criança;. E quando 

você tê-lo encontrado, relatório para mim, para que eu também 

possa vir e adorá-Lo" (2: 3-8) 

A resposta de Herodes era exatamente o oposto do que a dos Reis Magos. Considerando 

que os magos se alegraram com noticia do nascimento de Jesus, quando o rei Herodes, 

ouvindo isto, perturbou-se . A ansiedade do rei não é difícil de entender. Em primeiro 

lugar, ele estava sentado em um barril de pólvora político e religioso. Ele havia levado os 

partos fora da Palestina, mas teve de continuar lutando contra os bandos de fanáticos 

judeus que queriam seu país para ser livre de ocupação romana e 

dominação. Especialmente à luz de seu ciúme intenso e paranóia, qualquer menção a um 

outro rei dos judeus mandou para um frenesi de medo e raiva. 

O fato de que os magos se foram, provavelmente, partos, ou intimamente associada com 

os partos, deu Herodes causa especial de preocupação. Porque o magi neste momento 

ainda eram poderosos no leste, é provável que eles viajaram com um grande contingente 

de soldados e funcionários-causando a sua presença em Jerusalém para parecer ainda mais 

ameaçador para Herodes. Por causa de sua riqueza, prestígio e poder, eles tinham a 

aparência e comportamento de de royalties que é porque eles têm sido muito 

tradicionalmente retratado e cantada sobre como reis do Oriente. O Magi não eram 

místicos simples e, como mencionado acima, o seu número pode ter sido 

consideravelmente mais do que três. Para Herodes, o surgimento desta empresa 

impressionante pressagiava uma ameaça política renovada a partir do leste. E embora ele 

estivesse até agora cerca de setenta anos de idade, ele queria manter sua posição e poder 

até o fim, e não queria passar seus últimos anos na guerra. 

O corpo governante do parto império persa neste momento era muito parecido com o 

senado romano. Eles foram o rei decisores de forma quase absoluta, e foram compostas 

inteiramente de magi. Eles haviam se tornado o descontentamento com o rei fraco que 

atualmente governado eles e estavam procurando por alguém mais capaz de levá-los em 

uma campanha contra a Roma. Caesar Augustus estava velho e fraco, e desde a 

aposentadoria de Tibério do exército romano tinha tido nenhum comandante-em-chefe. O 

tempo era propício para o leste para fazer a sua jogada contra Roma. 

Que toda Jerusalém com ele também foi incomodado pode indicar que a sua 

preocupação, como Herodes, foi político e militar. Talvez eles também viram os magos 

como os precursores da outra conquista pelos partos, que tinha enviado este corpo para a 

frente à frente para descobrir e talvez até coroar um novo rei que iria governar a Palestina 

em de Partia nome-muito, da mesma forma que Herodes governava em nome de Roma. O 

fato de que os Magos vieram para adorar o recém-nascido rei não teria indicado a Herodes 



ou os outros em Jerusalém que a missão dos Magos era puramente religiosa. Os magos 

longa tinha sido conhecido tanto por suas políticas como para sua religião, e a prática de 

adorar o rei ou imperador era então comum, tanto no Oriente como no Ocidente. 

É mais provável, no entanto, que a preocupação da população não era diretamente sobre 

os magos, mas sobre a reação de Herodes para eles. Por amarga experiência que eles 

sabiam que a agitação de Herodes normalmente significava derramamento de sangue 

maníaco. Ele não se preocupou em identificar seus inimigos com cuidado. Qualquer um 

mesmo suspeito de fazer-lhe mal ou de ameaçar sua posição ou poder estava em perigo 

considerável. Em sua carnificina varrição muitas pessoas totalmente inocentes eram 

frequentemente destruídos. O medo do povo para a sua própria segurança era 

procedente. Apesar maldade de Herodes não foi ventilado contra Jerusalém, que seria em 

breve ser ventilado contra Bethlehem, seu pequeno vizinho ao sul, quando o rei 

enfurecido mandou matar todas as crianças infantil masculino lá (Mat. 2:16). Herodes 

temia para o trono, o que não era realmente dele, e Jerusalém sabia o medo de Herodes 

quis dizer. Isso significava rebelião, derramamento de sangue e sofrimento terrível. 

A primeira reação de Herodes para a notícia da magi foi reunir juntos todos os principais 

sacerdotes e os escribas do povo e para perguntar-lhes onde o Cristo deveria 

nascer . Obviamente Herodes conectado o rei dos judeus com o Messias, 

o Cristo . Embora Herodes não era um judeu que conhecia crenças judaicas e costumes 

muito bem. Os atuais expectativas messiânicas de a maioria dos judeus naquela época era 

mais para um libertador político e militar do que um salvador-an espiritual expectativa 

aparentemente partilhada por próprios discípulos de Jesus (Atos 1: 6). 

Os chefes dos sacerdotes 

Todos os judeus sacerdotes eram da tribo sacerdotal de Levi e, mais particularmente, 

descendentes de Arão, o primeiro sumo sacerdote. De certa forma, os sacerdotes eram 

como os magos, com considerável poder político, bem como religiosa. 

Em primeiro lugar entre os chefes dos sacerdotes era o sumo sacerdote. De acordo com 

a lei do Antigo Testamento não era para ser apenas um sumo sacerdote de cada vez, que 

serviu para a vida e cujo especial e único dever era para entrar no Santo dos Santos, uma 

vez por ano, no Dia da Expiação e oferecer sacrifícios para todas as pessoas . Mas pelo 

tempo de Cristo, o escritório tornou-se sujeito à favoritismo político e até mesmo 

compra. Os sumos sacerdotes foram nomeados e destituídos ao sabor de vários 

governantes. Por conseguinte, houve frequentemente vários vivo de uma só vez. E, 

embora os que haviam sido destituídos do cargo perdeu sua alta função sacerdotal, eles 

geralmente manteve o título, bem como prestígio e poder considerável (ver Lucas 3: 2). O 

governante sumo sacerdote também presidiu o Sinédrio, um tipo de senado combinados 

e corte suprema, composta de setenta dos líderes religiosos judeus chave. 

Outro dos principais sacerdotes era o capitão do templo, que foi nomeado pelo e 

responsável ao sumo sacerdote. Entre seus poderes, aprovado pelos romanos, era a de 

detenção e prisão. Ele, portanto, foi autorizada a ter um pouco grande contingente de 

soldados, todos judeus, à sua disposição, que atuou como a polícia do Templo. Ele ficou 

em segundo lugar com o sumo sacerdote em autoridade. 



Os outros incluídos entre os principais sacerdotes não eram uma categoria específica, mas 

foram compostas de vários outros líderes, sacerdotes influentes, incluindo os líderes do 

curso diário e semanal de sacerdotes, o tesoureiro Templo, e outros bispos templo e 

funcionários. Juntamente com os sumos sacerdotes e o capitão do templo, eles formaram 

a aristocracia sacerdotal muitas vezes referida livremente como os principais 

sacerdotes . Para a maior parte, estes sacerdotes eram saduceus, ao passo que os 

sacerdotes normais eram fariseus. Na época do Novo Testamento, eles se tornaram um 

pouco mais do que um grupo de políticos corruptos, orientação religiosa. Desde a época 

do nascimento de Jesus a Sua crucificação eles são mostrados pelos escritores do 

evangelho ter sido em oposição à verdadeira revelação e obra do Senhor. 

Escribas 

Os escribas eram principalmente fariseus, as autoridades sobre a lei judaica, escritural e 

tradicionais, que foram muitas vezes referida como advogados. Eles tinham grande 

prestígio entre os judeus, e foram reconhecidos como os principais estudiosos do 

judaísmo religioso. Eles foram conservador teologicamente, realizou uma visão literal das 

Escrituras, e foram geralmente legalista e rigorosa em relação tanto com a lei cerimonial 

e moral. Aqueles dos escribas que estavam saduceus eram liberais na sua interpretação 

da Escritura, não acreditando em coisas como a ressurreição e os anjos (Atos 23: 8). Seja 

conservador ou liberal, no entanto, os escribas do tempo de Jesus eram semelhantes em 

sua oposição a Ele. 

Herodes reuniu todos os líderes religiosos judeus, que eram os políticos e os teólogos, a 

fim de perguntar-lhes onde o Cristo deveria nascer (o pretérito imperfeito 

do inquire sugere uma pergunta constante). Embora eles provaram que eles sabiam onde 

o Seu nascimento foi previsto para ser (conhecimento comum entre os judeus, João 

07:42), eles não mostraram nenhuma crença ou interesse especial no anúncio dos magos 

que eles tinham visto a estrela dado como um sinal de que o nascimento. 

Em qualquer caso, os principais sacerdotes e escribas disse Herodes o que ele queria 

saber, referindo-se a ele para a passagem específica (Miquéias 5: 2.), onde o local de 

nascimento está previsto. Fora deBelém iria surgir um Ruler . A última frase, que há de 

apascentar o meu povo Israel , e não é de Micah, mas não expressam a ênfase do One 

que governaria. Ou os judeus disseram isso ou Mateus acrescentou as palavras como seu 

próprio comentário para indicar o tipo de Ruler o Cristo seria. Embora a idéia popular 

de um pastor é o de tipo, cuidado concurso (Sl. 23), a ênfase Escritura também está na 

autoridade e forte, mesmo popa, a liderança. A combinação de um Ruler ( hegemon ) que 

vai pastorear ( poimaino ) mostra que a função de pastoreio é mais do que ternos 

cuidados. É o domínio soberano. Em nenhum lugar é que fez mais clara do que pelo uso 

do verbo poimaino em Apocalipse 02:27; 12: 5; e 19:15. Em cada um desses versículos 

o verbo é justificAdãoente traduzido -e "regra" "com uma vara de ferro" para isso. Sua 

aparência em Apocalipse 07:17, bem como a sua utilização em João 21:16; Atos 20:28; e 

1 Pedro 5: 2, poderia justificar uma prestação similar. O ponto é que a declaração aqui 

em Mateus é uma elucidação consistente da idéia de um pastor de ser um governante , e, 

portanto, se encaixa a intenção de previsão de Micah. Ao contrário de Herodes, Jesus não 

só seria um rei legítimo dos judeus, mas também seria o final e perfeita Governante de 

Israel . 



Mesmo os politizados, líderes judeus incrédulos, auto-serviço reconhecido que a Palavra 

de Deus claramente falava de um, Messias-a figura histórica pessoal literal, nascido em 

Belém da Judéia, venha a governar Israel. Eles não aceitá-Lo quando Ele nasceu ou 

quando Ele pregado e ensinado ou quando Ele sofreu e morreu; eles eram, de fato, seus 

inimigos supremos. No entanto, eles reconheceram que o previsto para vir seriam 

enviados pelo Senhor para governar o povo do Senhor. Ao contrário do que muitos, talvez 

a maioria, judeus incrédulos hoje pensam, esses professores antigos de Israel sabiam que 

a vinda do Messias, o Cristo , seria mais do que uma atitude piedosa ou a perfeição 

personificada do reino judeu. O Messias seria um verdadeiro homem nascido entre os 

homens, o poder de governar os homens. Essas principais sacerdotes e escribas tinham 

uma ideia longe de ser perfeito do que Cristo seria como e de que Ele faria, mas eles 

tinham mais de conhecimento suficiente para lhes permitiu reconhecer quando Ele veio e 

saber que eles, como os magos , devem adorá-Lo. Eles sabiam, mas eles não 

acreditaram. Consequentemente, alguns anos mais tarde sua indiferença inicial para Jesus 

iria virar à rejeição e perseguição. Estes que agora ignorou logo se tornaria Seus ódio, 

assassinos peçonhentos. 

Os magos tiveram muito menos conhecimento do verdadeiro Deus do que os líderes 

judeus, mas o que eles sabiam sobre Ele que eles acreditavam e seguido. Os líderes judeus 

tinham a letra da Palavra de Deus, que, por si só, que mata porque ele julga e condena 

aqueles que sabem, mas não sabem e aceitar Aquele que tem dado. Os magos Gentil, por 

outro lado, teve pouco da letra da Palavra de Deus, mas eram notavelmente sensível ao 

Espírito de Deus, que "dá vida" (2 Cor. 3: 6). 

Vemos nesta conta as três respostas típicas para Jesus Cristo que os homens têm feito ao 

longo da história. Alguns, como Herodes, são imediatamente odioso, querendo saber nada 

do caminho de Deus, exceto como atacar e, se possível, destruí-lo. Outros, como os sumos 

sacerdotes e escribas, prestam pouca ou nenhuma atenção a Deus e Seu caminho. Eles 

são aqueles sobre os quais Jeremiah heartbrokenly lamentou: "É nada a todos vocês que 

passar por este caminho?" (Lam. 1:12). O que eles sabem de Deus, eles não aceitam ou 

obedecer. No máximo, ele é dada serviço de bordo. Eventualmente, é claro, este segundo 

grupo, inevitavelmente, se junta à primeira, porque a indiferença para com Deus é 

simplesmente o ódio que está oculto e rejeição que está atrasado. 

Outros, no entanto, como os magos do oriente, aceite o Senhor quando Ele vier para 

eles. Eles podem ter pouco de sua luz inicialmente, mas porque eles sabem que é a 

Sua luz, eles crer, obedecer e adorar e viver. 

Depois de Herodes recebeu a informação que ele queria de os líderes judeus, ele chamou 

secretamente os magos, e verificou o tempo que a estrela aparecera . Sua preocupação 

era com o tempo de aparecimento da estrela, não o seu sentido ou significado. Foi o 

suficiente para ele saber apenas que o sinal apontou para o nascimento de alguém que 

poderia ser uma ameaça para o seu próprio poder e posição. O tempo de aparecimento da 

estrela indica a idade da criança que havia nascido. 

Herodes, então, instruiu os magos para prosseguir com a sua missão e, em seguida, relatar 

suas descobertas a ele como eles voltaram para casa. Ele hipocritamente deu-lhes uma 

boa sonoridade motivo para querer saber a localização exata e identidade da Criança -no 

fim de que também eu vá e adorá-Lo . Seu objetivo final, é claro, ficou claro com o que 

ele realmente fez. Quando os magos, novamente obediente ao Senhor que conduz (2:12), 



não relataram a Herodes, ele ordenou a seus soldados para matar todas as crianças do sexo 

masculino e em torno de Belém que foi menos de dois anos de idade (v. 16), a fim para 

garantir, pensou ele, a destruição de seu recém-nascido rival "Rei". 

A adoração dos Magos 

E tendo ouvido o rei, eles seguiram o seu caminho; e eis que a 

estrela, que tinham visto no oriente, ia adiante deles, até que, 

chegando, se deteve sobre onde estava o menino. E quando eles 

viram a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando 

na casa, viram o menino com Maria, sua mãe; e, prostrando-se o 

adoraram; e abrindo os seus tesouros, apresentada a ele 

presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados por Deus em sonho 

para não voltarem a Herodes, partiram para a sua terra por outro 
caminho. (2: 9-12) 

Não nos é dito que, se alguma coisa, os magos disse Herodes. Eles não tinham nenhuma 

maneira de saber a sua intenção perversa. Eles seguiram para Belém, não por causa da 

instrução de Herodes, mas porque afinal eles sabiam onde encontrar o One eles tinham 

vindo para o culto. O Senhor deu-lhes ainda mais específico de ajuda, levando-os 

diretamente a Jesus. A estrela, que tinham visto no oriente, ia adiante deles, até que, 

chegando, se deteve sobre onde estava o menino . Que a estrela não era um corpo físico 

celeste é novamente evidente a partir do fato de que ele era capaz de ficar diretamente 

sobre a casa onde Jesus e Sua família vivia agora-que, por razões óbvias, não poderia ser 

possível para uma estrela real (cf. Ex. 40:. 34-38; Ez 10: 4). 

Os magos foram surpreendidos que a estrela reapareceu especial para eles. Parece quase 

como se Mateus estava em uma perda para palavras para descrever seu ecstasy: . E 

quando eles viram a estrela, regozijaram-se com grande alegria O texto original 

acumula superlativos para enfatizar a extensão da alegria que senti, indicando, assim, para 

nós sua excepcionalmente forte interesse neste grande evento. 

José e sua família já não no estábulo foram mas tinha encontrado uma casa para viver até 

que o Senhor disse-lhes para onde ir eo que fazer em seguida. Foi lá que os magos 

encontraram aquele para quem eles tinham tão diligentemente procurou, e finalmente eles 

prostraram-se e adoraram . Em Sua maravilhosa graça, Deus os levou a Seu Filho e 

lhes permitiu vê-Lo face a face. Charles Wesley capturou a experiência em seu belo hino 

de Natal: "velado em carne Divindade ver; saudar a divindade encarnada; o prazer como 

o homem com homens, para habitarem, Jesus, nosso Emanuel" 

Mateus tem o cuidado de dizer que os magos adoraram , ou seja, a criança , não a 

sua mãe . Eles sabiam melhor do que Cornelius, que tentou adorar o apóstolo Pedro (Atos 

10:25), ea multidão em Listra que tentou oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé (Atos 14: 

11-13). Sem dúvida, os magos ficaram encantados para atender tanto Maria e José, que 

tinha sido tão especialmente favorecidos por Deus para ser confiada com carinho para o 

seu próprio Filho, enquanto Ele cresceu a masculinidade. Mas eles adoraram somente 

Jesus. Só Ele era Deus, e só Ele era digno de adoração. 

Foi também a Ele que eles apresentaram seus presentes: ouro, incenso e mirra . Sua 

doação não era tanto uma adição ao seu culto como um elemento do mesmo. Os presentes 



eram uma expressão de adoração, uma vez fora do excesso dos corações adoradores e 

gratos. 

Adoração O correto é sempre, e deve ser, a única base para a doação do direito e da 

aprendizagem direita e serviço direito. Dando que é generoso, mas feito para além de uma 

relação amorosa com Deus, está dando vazio. Aprender que é ortodoxa e bíblica, mas é 

aprendido além de conhecer e, dependendo da fonte da verdade, é o conhecimento vazio, 

como a dos principais sacerdotes e escribas. Serviço que é exigente e sacrificial, mas feito 

no poder da carne ou para o louvor dos homens é o serviço de vazio. 

Ao longo da história o ouro tem sido considerado o mais precioso dos metais e o símbolo 

universal de valor material e de riqueza. Ele foi amplamente utilizado na construção do 

Templo (cf. 1 Reis 6-7, 9; 2 Crônicas 2-4.). Ele também era um símbolo de nobreza e 

realeza (veja Gn 41: 4; 1 Reis 10: 1-13; etc.). Mateus apresenta continuamente Cristo 

como o Rei, e aqui vemos o Rei dos Judeus, o Rei dos reis, que está sendo apresentado 

de forma adequada com os presentes reais de ouro. 

O Salvador do mundo, também é o verdadeiro Rei do mundo, e Ele não vai ser o Salvador 

daqueles que não vai aceitá-Lo como Senhor soberano. Tão maravilhoso como Jesus 

como Salvador era para eles, os primeiros cristãos 'primeiro conhecido credo era "Jesus 

é o Senhor", reconhecendo o seu governo. 

A grande almirante britânico Lord Nelson era conhecido para o tratamento de adversários 

derrotados com cortesia e Gentilza. Depois de uma vitória naval um oficial derrotou 

caminhou confiante pela popa do navio de Nelson e ofereceu o almirante sua mão. Com 

sua própria mão restante ao seu lado, Nelson respondeu: "Sua espada primeiro, senhor, e, 

em seguida, a sua mão." Antes que possamos ser amigos de Cristo, devemos ser seus 

súditos. Ele deve ser o nosso Senhor antes que Ele possa ser o nosso irmão mais velho. 

Incenso era um, bonito com cheiro de incenso caro que foi usado apenas para o mais 

especial de ocasiões. Foi usado nas ofertas de cereais no Tabernáculo e Templo (Lev. 2: 

2, 15-16), em certas procissões reais (Canção do Sol. 3: 6-7), e às vezes em casamentos 

se pudesse ser concedido. 

Orígenes, o grande Padre da Igreja, sugeriu que o incenso era o incenso da divindade. No 

Antigo Testamento, ele foi armazenado em uma câmara especial na frente do Templo e 

era aspergido sobre certas ofertas como um símbolo do desejo do povo de agradar ao 

Senhor. 

Mirra também era um perfume, não é tão caro como incenso, mas mesmo assim 

valioso. Alguns intérpretes sugerem que mirra representa o presente para um mortal, 

enfatizando a humanidade de Jesus. Este perfume é mencionado muitas vezes nas 

Escrituras, começando em Gênesis (37:25; 43:11). Misturado com vinho também foi 

usado como um anestésico (Marcos 15:23), e misturado com outras especiarias foi 

utilizado na preparação do corpo para o enterro, até mesmo o corpo de Jesus (João 19:39). 

Aqueles eram os presentes dos Reis Magos a Jesus. Ouro para a Sua realeza, incenso da 

sua divindade, e mirra para a Sua humanidade. 



Nós não sabemos o que foi feito com os dons, mas parece razoável que eles foram 

utilizados para financiar a viagem para o Egito e para ajudar a sustentar a família enquanto 

lá (ver Matt. 2: 13-15). 

Com sua missão de culto e adoração concluída, os magos deixou Belém. Mas tendo sido 

advertido por Deus em sonho para não voltarem a Herodes, partiram para a sua 

terra por outro caminho .Sem dúvida, eles esperavam ouvir em uma data posterior os 

detalhes da vida e ascensão ao trono do Menino nascido em Belém. 

A advertência por Deus sugere que ele estava se comunicando diretamente com estes 

homens, e que o seu papel em todo o evento foi por desígnio divino. Na verdade, ele pode 

ter sido o mesmo método, um sonho , pelo qual Ele originalmente trouxe a Jerusalém em 

busca do Rei. O uso de sonhos como um meio de comunicação divina é visto em Gênesis 

28:12; 31:11; Números 12: 6; 1 Reis 3: 5; e Jó 33: 14-16.Até mesmo o nascimento de 

Cristo foi acompanhada por outros sonhos reveladores especiais (Matt. 1: 20-23; 2:13, 

19-20, 22). 

Então, os magos evitado Herodes e viajou uma rota de volta para casa que lhes permitiria 

escapar de sua pré-aviso de um feito que não era simples, devido à natureza e dimensão 

da sua comitiva. 

As Escrituras dizem mais nada sobre esses visitantes incomuns do leste, mas abençoado 

e grato como eram, eles certamente deve ter testemunhado do Messias em seu próprio 

país . Porque eles estavam entre os dignitários de Partia, é provável que a notícia de Jesus 

tornou-se tão conhecido nos tribunais do leste, uma vez que um dia se tornaria no palácio 

de César (Phil 1:13;. Cf. 04:22 ). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  4. O Rei cumpre a profecia (Mateus 2: 

13-23) 

Agora, quando eles se retirado, eis que um anjo do Senhor 

apareceu a José em sonho, dizendo: "Levanta-te, toma o menino 

e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu diga, porque 

Herodes vai procurar o menino para o matar. " E levantou-se e 

tomou o menino e sua mãe, de noite, e partiu para o Egito; e lá 

ficou até a morte de Herodes, que o que foi dito pelo Senhor por 

intermédio do profeta que se cumprisse, dizendo: "Do Egito 

chamei o meu filho." 

Então Herodes, quando viu que ele tinha sido enganado pelos 

magos, ficou muito irado e mandou matar todos os meninos que 

havia em Belém, e em todos os seus arredores, de dois anos para 

baixo, segundo o tempo que com apuradas pela magi. Então o que 

foi dito pelo profeta Jeremias se cumpriu, dizendo: "Uma voz se 

ouviu em Ramá, choro e grande pranto: Raquel chorando os seus 

filhos, e ela não quer ser consolada, porque eles não eram mais." 

Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu 

em sonhos a José, no Egito, dizendo: "Levanta-te, toma o menino 

e sua mãe e vai para a terra de Israel; para aqueles que buscavam 

a vida da criança são mortos ". E levantou-se e tomou o menino e 

sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas quando soube que 

Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu 

ir para lá. E sendo avisados por Deus em um sonho, ele partiu 

para as regiões da Galiléia, e veio, e residia em uma cidade 

chamada Nazaré, que o que foi dito pelos profetas pudesse ser 
cumprido ", Ele será chamado nazareno." (2: 13-23) 

A primeira das quatro passagens do Antigo Testamento em torno do qual Mateus 

apresenta os acontecimentos do capítulo 2 é a de ser o Messias nasceria em Belém (2: 6; 

cf. Mq 5: 2.), Que tem sido discutida em relação à vinda de os magos. Os outros três são 

dadas no presente texto. Um refere-se a fuga para o Egito, outro para o abate, em Ramá, 

e outro para o regresso a Nazaré. 

A Fuga para o Egito 

Agora, quando eles se retirado, eis que um anjo do Senhor 

apareceu a José em sonho, dizendo: "Levanta-te, toma o menino 

e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu diga, porque 

Herodes vai procurar o menino para o matar. " E levantou-se e 

tomou o menino e sua mãe, de noite, e partiu para o Egito; e lá 

ficou até a morte de Herodes, que o que foi dito pelo Senhor por 

intermédio do profeta que se cumprisse, dizendo: "Do Egito 
chamei o meu filho." (2: 13-15) 

A vinda dos magos, sem dúvida, foi um momento de grande incentivo e garantia de José 

e Maria, confirmando as palavras maravilhosas dos anjos para eles (Mt 1: 20-23; Lc. 1: 



26-38), a Zacarias (Lc 1: 11-20), e aos pastores (Lucas 2: 8-14). Ele também confirmou 

os depoimentos de Elisabete (Lucas 1: 39-45) e de Simeão e Ana (Lucas 2: 25-38) sobre 

a criança a que Maria deu à luz. Mesmo esses sábios do longínquo Partia tinha sido dito 

a notícia por Deus e vieram adorar Jesus e dar-lhe presentes. 

Mas a alegria durou pouco. Mal o magi partiu do que um anjo do Senhor apareceu a 

José em sonho , dando-lhe um aviso de Deus. Esta notícia não era de alegria e de 

esperança, mas de perigo e urgência.Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para 

o Egito e fica lá até que eu te digo; porque Herodes há de procurar o menino para o 

matar . Assim como os magos tinham sido avisados por Deus para desobedecer Herodes 

(v. 12), José foi agora avisado por Deus para fugir do mal, rei assassino. 

De pheugō (para fugir ) temos a palavra fugitivo , alguém que escapa de algo ou 

alguém. A palavra é aqui no imperativo presente, indicando o início de ação que deve ser 

continuado. José e sua família foram imediatamente para começar a fugir, e não foram 

parar até que eles estavam com segurança dentro de Egito e fora do alcance de 

Herodes. A distância de Belém até a fronteira do Egito era de cerca de 75 milhas, e outros 

100 milhas ou assim teria sido necessário para chegar a um lugar de segurança no 

país. Viajar com um bebê fez a viagem, tanto mais lento e difícil. 

O Egito era um asilo natural para o jovem família judia. Durante o período do governo 

grego do mundo mediterrâneo, que ocorreu durante o período intertestamental, 

Alexandre, o Grande estabeleceu um santuário para os judeus em Alexandria, a cidade 

egípcia deu o nome para si mesmo. Durante todo o domínio romano que se seguiu, a 

cidade ainda era considerado um lugar especial de segurança e oportunidade para os 

judeus. O filósofo e historiador Philo, ele mesmo um residente proeminente de 

Alexandria, informou que pelo D.C 40, poucos anos após a morte de Cristo, a população 

da cidade incluiu pelo menos um milhão de judeus. No século III AC, um grupo de 

estudiosos judeus em Alexandria tinha produzido a Septuaginta, uma tradução do Antigo 

Testamento do hebraico para o grego. A Septuaginta foi usada por grande parte da igreja 

primitiva, e foi a partir dessa versão do Velho Testamento que muitos escritores do Novo 

Testamento citam. 

Como mencionado no capítulo anterior, parece razoável que José usou os presentes 

valiosos dos Magos (o ouro, incenso e mirra) para pagar a viagem para o Egito e a estadia 

lá, onde o Senhor instruiu José para manter sua família até Eu digo a você . 

Obviamente, Deus poderia ter protegido o Seu Filho de muitas outras maneiras e em 

muitos outros lugares, mesmo em Belém ou Jerusalém, sob muito nariz de Herodes. Ele 

poderia ter cegado os soldados de Herodes, destruído los por um anjo, ou simplesmente 

ter milagrosamente escondido da família. Mas Deus escolheu para protegê-lo pelos meios 

muito comuns e unmiraculous de voo para um país estrangeiro. Os comandos para ir para 

o Egito e depois de deixar foram dadas de forma sobrenatural, mas a viagem em si ea 

estadia foram, tanto quanto nos é dito, marcado por nenhuma intervenção divina especial 

ou disposição. A família não foi imediatamente transportado para o Egito, mas teve de 

fazer a, viagem cansativa longa por conta própria, assim como centenas de outras famílias 

judias tinha feito durante os vários séculos anteriores. Para diminuir a chance de ser 

notado, José tomou a precaução comum de sair à noite , provavelmente contando 

ninguém de seus planos. 



Não sabemos nada sobre a estadia no Egito, exceto o simples fato de que Jesus e sua 

família estavam lá. Inúmeras especulações foram feitas sobre a permanência. Alguns 

escritores antigos, supondo, talvez, para aumentar e melhorar no relato bíblico, histórias 

fabricadas do bebê Jesus cura um menino endemoninhado, colocando Seus panos na 

cabeça da criança aflita, de causar ladrões a fugir para o deserto, e de causar ídolos a 

desintegrar-se como Ele andou por eles. Outros, como o filósofo pagão Celso segundo 

século, tentou desacreditar Jesus, afirmando que ele passou sua infância e vida adulta no 

Egito aprender as práticas ocultistas para que o país tinha sido por muito tempo 

famosa. Como muitos adversários judaicas do cristianismo durante o seu dia, Celsus 

sustentou que Jesus, em seguida, retornou à Palestina para impressionar as pessoas com 

milagres e enganá-los a pensar que ele era o Messias. 

É provável que a estadia no Egito até a morte de Herodes não se prolongou mais do que 

alguns meses. É agora que nos é dito a principal razão para a família que vai para o 

Egito: que o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta que se cumprisse, 

dizendo: ". Do Egito chamei o meu filho" Os escritores do Antigo Testamento eram o 

Porta-vozes do Senhor. Assim como eles não tinham como saber, para além da revelação 

divina, que o Messias nasceria em Belém, eles não tinham outra maneira de saber que Ele 

iria viver algum tempo no Egito. A fuga para o Egito era mais uma prova divina que Jesus 

era o Filho de Deus, o Messias prometido. 

Sete séculos antes Deus havia dito a Oséias que "fora do Egito chamei o meu filho" (Os. 

11: 1). Ameaça de Herodes não foi surpresa para o Senhor, que, muito antes de Herodes 

nasceu, tinha feito planos para frustrar os planos que ímpio rei contra o verdadeiro Rei. A 

referência ao "Meu filho", no livro de Oséias é a nação de Israel. Era uma afirmação 

histórica sobre o que Deus tinha feito na entrega de seu povo da escravidão sob Faraó, 

chamando-os para fora do Egito, sob a liderança de Moisés. Por que, então, que Mateus 

interpretar como preditivo um evento que ocorreu, talvez, 700 anos antes de Oséias e um 

adicional de 700 anos antes de Mateus cotados Oséias? 

O cenário do livro de Oséias é o fracasso, decadência, e tragédia espiritual. Através da 

infidelidade de sua mulher, Gomer, Oséias retrata vividamente a infidelidade de Israel ao 

Senhor. Gomer era uma prostituta físico, e Israel era uma prostituta espiritual. Povo 

escolhido de Deus tinha perseguido após falsos deuses como unashamedly como Gomer 

tinha perseguido de seus amantes. Embora o coração de Oséias ficou aflito e quebrado, 

ele continuou a amar a sua esposa e tentou reconquistá-la. Ela acabou em um bordel, 

tendo perdido todo o senso de decência e vergonha. O Senhor, então, ordenou a Oséias 

que redimi-la:. "Vai outra vez, ama uma mulher que é amada por seu marido, e adúltera, 

como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses" (Oséias 3: 

1 ). O profeta então comprou a liberdade de Gomer "por quinze siclos de prata e um homer 

e meio de cevada" (v. 2). Ele a trouxe para casa, deu-lhe de volta o seu lugar de honra 

como sua esposa, e continuou a amá-la como ele tinha antes. Ela era sua esposa, e ele 

manteve sua aliança. Oséias 11: 3-4 diz como Deus ensinou os israelitas, levou-os, sarou, 

levou-os, amou-os, aliviou seus fardos, e alimentá-los. Chamou-os do Egito, a fim de ser 

fiel a eles, apesar de sua infidelidade a Ele. 

Apesar de tudo, Deus prometeu trazer Israel de volta a Ele. Israel sofreria sua repreensão 

e Seu julgamento, mas um dia que as pessoas iriam voltar para o seu Deus, porque Ele 

tinha chamado Israel para ser seu filho. Assim, Deus lembrou o Seu povo de Sua grande 

e duradouro amor por eles. "Quando Israel era um jovem que eu o amei, e do Egito chamei 



o meu filho" (Os. 11: 1). Ele não voltaria naquele chamado. Quando Mateus cita a última 

parte desse verso de Oséias, ele aplica a Cristo. Apesar de Oséias não foi conscientemente 

prevendo que o Messias também um dia ser trazidos do Egito, Mateus mostra que o 

retorno de Jesus do Egito foi retratado por vocação de Israel de que mesmo país muitos 

séculos antes. O Êxodo, portanto, era um tipo de retorno de Jesus do Egito com José e 

Maria. Como Deus havia uma vez trouxe o povo de Israel do Egito para ser o Seu povo 

escolhido, ele agora tinha trazido Sua maior Filho para ser o Messias. 

Um tipo é uma previsão não-verbal, uma pessoa Antigo Testamento ou evento que ilustra 

alguns aspectos da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo no futuro, mas não a descreve 

especificamente; o escritor não tem nenhuma maneira de ver o futuro protótipo. Previsões 

não-verbais de Deus são tão verdadeiras e vivas como Seus verbais. Mas não podemos 

legitimamente chamar uma pessoa ou evento um tipo Antigo Testamento verdadeiro, 

exceto quanto a própria Bíblia nos diz isso. Os únicos certos tipos do Antigo Testamento 

são aquelas dadas como tal no Novo Testamento. Nenhum tipo é, em si, visivelmente um 

tipo; tal realidade aguarda identificação do Novo Testamento. Quando o Novo 

Testamento usa algo no Velho como uma prefiguração de algo que tenha ocorrido ou 

venha a ocorrer mais tarde, podemos nos referir de forma segura ao Velho Testamento 

algo a como um tipo. Ignorando limites tais resultados na liberdade de alegoria, 

espiritualizar e tipificar o Antigo Testamento por capricho. Porque tipos são velados 

revelação, testemunho divino a sua identidade deve ser dada pelo Espírito Santo no texto 

do Novo Testamento. Portanto, por causa da associação específica que Mateus dá aqui, 

sabemos que o Êxodo de Israel do Egito é um tipo de retorno de Jesus do Egito como uma 

criança. 

Em um sentido ainda mais profunda, Jesus saiu do Egito com Israel sob Moisés. Como 

Mateus já mostrou, Jesus desceu do Abraão e da linhagem real de Davi. Teve Israel 

pereceu no Egito, ou no deserto, ou de qualquer outra forma, o Messias não poderia 

mesmo ter saído do Egito ou mesmo ter nascido. 

A matança em Ramá 

Então Herodes, quando viu que ele tinha sido enganado pelos 

magos, ficou muito irado e mandou matar todos os meninos que 

havia em Belém, e em todos os seus arredores, de dois anos para 

baixo, segundo o tempo que com apuradas pela magi. Então o que 

foi dito pelo profeta Jeremias se cumpriu, dizendo: "Uma voz se 

ouviu em Ramá, choro e grande pranto: Raquel chorando os seus 

filhos, e ela não quer ser consolada, porque eles não eram 

mais." (2: 16-18) 

A terceira profecia cumprida que Mateus menciona no capítulo 2 é a de abate brutal de 

Herodes, em Belém. Depois de José tinha tomado secretamente Jesus e sua mãe para a 

segurança do Egito, a Herodes malévolo, enfurecidos com a falha do magi para relatar de 

volta para ele (veja 2: 7-8), cometeu um dos mais sangrentos atos de sua carreira, e, 

certamente, o mais cruel. 

A palavra grega empaizō geralmente levada a idéia de zombaria, e é assim traduzida na 

Rei Tiago Version desta passagem. O significado da raiz é "jogar como uma criança", 

especialmente no sentido de fazer esporte ou brincando. Ele é usado para descrever as 



acusações e insultos dos inimigos de Jesus contra Ele (Mateus 20:19;. 27:41; Marcos 

15:20; Lucas 22:63; 23:11; etc.). Mas a idéia em Mateus 02:16 é melhor traduzida 

como enganado . De qualquer significado, no entanto, refere-se a percepção de Herodes 

dos motivos da magi , não a sua verdadeira intenção. Não era o seu propósito de enganar 

ou zombar do rei, mas simplesmente obedecer a ordem de Deus "para não voltarem a 

Herodes" (v. 12). O rei, é claro, não sabia nada sobre a advertência de Deus e viu apenas 

que os sábios não fazer o que ele havia instruído. 

O ódio de Herodes do candidato recém-nascido para o seu trono começou quando ele 

ouviu pela primeira vez a notícia de seu nascimento. O objectivo de ter o relatório magi 

de volta para ele era aprender a informação exata necessária para descobrir e destruir a 

Child-não para adorá-Lo, como ele havia dito enganosamente os magos (2: 8). Os magos 

está indo para casa por outro caminho, e assim evitando Herodes, acrescentou infuriation 

ao ódio, de modo que ele ficou muito enfurecido . 

Thumoō (para ser enfurecido ) é uma palavra forte, ainda fez mais forte por lian (muito, 

ou melhor, excessivamente). O grego é na voz passiva, o que indica que Herodes tinha 

perdido o controle de sua paixão e agora foi completamente controlado por ele. Seus 

sentidos, e o pouco juízo que ele pode ter tido, estavam cegos. Ele não se deu ao trabalho 

de considerar que, porque os magos não voltou para ele, que provavelmente tinha 

adivinhado sua intenção perversa e que, em caso afirmativo, eles certamente teria avisado 

a família. A família, por sua vez, teria fugido longo Belém e provavelmente o país. À luz 

da mente pervertida de Herodes, no entanto, ele possivelmente teria tomado a mesma 

cruel ação-out da mesma raiva e frustração sem sentido, mesmo se soubesse que o objeto 

principal de seu ódio havia escapado. Se ele não foi capaz de garantir a matar Jesus por 

matar os outros bebês, ele iria matá-los no lugar de Jesus. 

Em qualquer caso, a fúria de Herodes foi ventilado no abate desesperada e sem coração 

de todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus arredores, de dois anos 

para baixo . Ele foi até a idade de dois por causa do tempo que ele tinha apurado a 

partir da magi . Jesus foi, provavelmente, não há mais de seis meses no momento, mas 

mesmo se tivesse sido a idade Herodes determinada a partir de informações do magi (2: 

7), é provável que ele teria tomado nenhuma chance. Matar todos os bebês do sexo 

masculino até dois anos de idade foi uma pequena precaução em seu pensamento mal, no 

caso de o magi tinha calculado mal ou o enganou. 

Crime de Herodes foi ainda mais vil e hediondo pelo fato de que ele sabia que a criança 

que ele procurou destruir era o Messias, o Cristo. Ele questionou os principais sacerdotes 

e escribas especificamente sobre "onde o Cristo deveria nascer" (2: 4). Ele 

arrogantemente e estupidamente definir-se contra muito Ungido (cf. 1 Cor. 16:22) de 

Deus. 

Parece que, desde a mais tenra parte de sua mensagem, Mateus queria retratar a rejeição 

do Messias por aqueles de entre os quais Ele veio e em nome de quem veio primeiro (Atos 

03:26; Rom. 1:16). Os sumos sacerdotes e os escribas, junto com muitos outros judeus 

em Jerusalém, que deve ter ouvido falar ou conhecidos sobre a mensagem do magi de 

"aquele que é nascido rei dos judeus", não demonstrou interesse em tudo em encontrá-lo, 

muito menos em adorá-Lo (ver Matt. 2: 2-5). Embora Herodes não era um judeu e não 

tinha direito a um trono judeu, ele, no entanto, declarou-se a ser o rei dos judeus e fingiu 

preocupação com os interesses religiosos e econômicos judeu. De uma forma ilegítima e 



pervertido, portanto, a rejeição de Cristo de Herodes tanto refletida e representada 

rejeição dEle dos judeus. 

O abate em Belém foi o início da tragédia e derramamento de sangue que resultaria da 

rejeição de Israel de seu Salvador e verdadeiro Rei. Esses bebês inocentes e preciosas de 

Belém foram as primeiras vítimas na guerra agora se intensificou entre os reinos deste 

mundo e do reino de Cristo de Deus, o Ungido de Deus. Dentro de duas gerações, desde 

que o tempo (em AD 70) Jerusalém veria seu Templo destruído e mais de um milhão de 

seus habitantes massacrados pelas tropas de Tito. Ainda que a destruição não será nada 

em comparação com a do Anticristo, uma régua incomensuravelmente mais perverso e 

poderoso do que Herodes, quando na Grande Tribulação ele vai lançar mais do sangue de 

Israel do que nunca terá sido derramado antes (Dan. 12: 1; Matt . 24: 21-22). Tudo isso 

derramamento de sangue é sobre o conflito com o Messias. 

A menos das intenções de Herodes foi para cumprir a profecia, mas é isso que o seu abate 

fez. Então o que foi dito pelo profeta Jeremias foi cumprida . Ato bestial de Herodes, 

só é registrado por Mateus, mas a previsão era de um texto dado ao profeta Jeremias. O 

termo cumprido (de pleroo , "para encher") marca isso como completar uma previsão 

Antigo Testamento. Esta profecia, como o de volta de Jesus do Egito, foi sob a forma de 

um tipo, que, como vimos acima, é uma previsão não-verbal revelado no Novo 

Testamento. Na passagem (Jer. 31:15) a partir do qual Mateus aqui cita, Jeremias estava 

falando do grande tristeza que em breve ser experimentado em Israel, quando a maioria 

de seu povo seriam levados cativos para a Babilônia. Ramá , uma cidade a cerca de cinco 

quilômetros ao norte de Jerusalém, estava na fronteira do norte (Israel) e (Judá) reinos do 

sul. Ele também foi o lugar onde judeus cativos foram montados para a deportação para 

Babilônia (Jer. 40: 1). Rachel , a esposa de Jacó-Israel, era a mãe de José, cujo dois filhos, 

Efraim e Manassés, tornou-se progenitores dos dois meia-tribos que levavam seus 

nomes. Efraim é freqüentemente usado no Antigo Testamento como um sinônimo para o 

reino do norte. Rachel também era a mãe de Benjamin, cuja tribo tornou-se parte do reino 

do sul. Tinha uma vez gritou: "Dá-me filhos, senão eu morro" (Gn 30: 1), e agora seus 

amados "crianças", seu descendentes imensamente multiplicadas, estavam sendo levados 

cativos para uma terra estrangeira e pagã. 

Raquel chorando os seus filhos , portanto, representou o pranto de todas as mães judias 

que choraram durante grande tragédia de Israel nos dias de Jeremias, e mais 

especificamente tipificado e antecipa as mães de Belém chorando amargamente sobre o 

massacre de seus filhos por Herodes em sua tentativa de matar o Messias. Assim, mesmo 

enquanto o Messias de Israel ainda era um bebê, Rachel tinha motivos para chorar de 

novo, assim como o próprio Messias viria a chorar sobre Jerusalém, por causa da rejeição 

do Seu povo Dele e as aflições que iriam sofrer como consequência (Lucas 19: 41-44 ). 

Embora não Mateus não mencioná-lo aqui, porque ele está enfatizando a tragédia do 

massacre, a passagem ele cita Jeremias continua com uma bela palavra de esperança e 

promessa: "Assim diz o Senhor: 'Contenha tua voz de choro, e seus olhos de lágrimas, 

para o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo 

"(Jr 31:16).. Dentro de algumas gerações, o Senhor tirou o Seu povo de volta da 

Babilônia, e um dia ele vai trazer todo o seu povo escolhido de volta do cativeiro a 

Satanás. "Todo o Israel será salvo, como está escrito:" O Libertador virá de Sião, Ele irá 

remover a impiedade de Jacó E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus 

pecados. '"(Rm 11:26. -27; cf. Is 27: 9; 59: 20-21.). Mas antes do grande e maravilhoso 



dia, desobediência, rejeição e tragédia iria continuar em Israel. O massacre dos 

pequeninos em Belém sinalizou o início de aterrorizante conflito. 

O retorno a Nazaré 

Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu 

em sonhos a José, no Egito, dizendo: "Levanta-te, toma o menino 

e sua mãe e vai para a terra de Israel; para aqueles que buscavam 

a vida da criança são mortos ". E levantou-se e tomou o menino e 

sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas quando soube que 

Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu 

ir para lá. E sendo avisados por Deus em um sonho, ele partiu 

para as regiões da Galiléia, e veio, e residia em uma cidade 

chamada Nazaré, que o que foi dito pelos profetas pudesse ser 
cumprido ", Ele será chamado nazareno." (2: 19-23) 

A quarta e última profecia que Mateus menciona no capítulo 2 refere-se a viagem da 

família de Jesus do Egito para Nazaré. 

Quando Herodes estava morto , o maior perigo imediato para Jesus tinha acabado. Em 

seu Antiguidades Josephus relata que Herodes "morreu disso, entranhas ulceradas, 

apodrece e órgãos cheio de larvas, convulsões constantes, mau hálito, e nem os médicos 

nem banhos quentes levou a recuperação." A final, em vez de montagem, ao que parece, 

para tal homem. Não quase tão apropriado foi o funeral elaborado e caro que seu filho 

mais velho e sucessor, Arquelau, preparado em sua honra, especialmente à luz do fato de 

que apenas cinco dias antes de morrer, Herodes, com a permissão de Roma, havia 

executado um outro filho, Antipater, por causa de suas conspirações contra seu pai. 

O anjo do Senhor tinha dito a José para ficar no Egito "até que eu diga" (2:13). Agora o 

anjo reapareceu para José, como prometido, dizendo-lhe: Levanta-te, toma o menino e 

sua mãe e vai para a terra de Israel; para aqueles que buscavam a vida da criança 

são mortos . O fato de que o anjo falou sobre aqueles que buscavam a vida da 

criança indica que Herodes não estava sozinho em seus planos de destruir a sua suposta 

rival. Mas, como Herodes, os outros conspiradores que buscam a morte de Criança eram 

eles mesmos agora morto. 

José não foi instruído a retornar a qualquer cidade ou região em particular, mas 

simplesmente para tirar o menino e sua mãe de volta para a terra de Israel . Quando 

ele chegou no sul de Israel, no entanto, e ouvido que Arquelau reinava na Judéia em 

lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá . Os que já havia procurado matar o menino 

Jesus estava morto, mas Arquelau posou outra, mais geral, ameaça. Em um de seus 

numerosos actos de brutalidade pouco antes de morrer, Herodes tinha executado dois 

rabinos populares judaicas, Judas e Matthias, que havia instigado os seus discípulos e 

outros fiéis judeus em Jerusalém para derrubar a águia romana ofensiva que o rei tinha 

arrogantemente erguido sobre o portão do templo. A seguir Páscoa uma insurreição 

eclodiu, e Arquelau, refletindo crueldade sem sentido de seu pai, executou três mil judeus, 

muitos dos quais eram peregrinos da Páscoa que não tinham parte na revolta. 

Qualquer judeu, portanto, que viveu no território de Arquelau estava em 

perigo. Consequentemente José foi novamente advertido por Deus em um sonho , 



[e] ele partiu para as regiões da Galiléia .Que eles vieram e residia em uma cidade 

chamada Nazaré era não só porque José e Maria eram originalmente de lá (Lucas 2: 4-5) 

pela providência divina, mas que o que foi dito pelos profetas que se cumprisse. Mateus 

se concentra em dois recursos através de tudo isso narrativa: (1) a revelação divina, como 

indicado pela instrução Angelicalal para cada movimento, e (2) a realização de um plano 

divino revelado no Antigo Testamento. 

A declaração específica de que o Messias seria chamado Nazareno não aparece no Antigo 

Testamento. Alguns intérpretes têm tentado ligar Nazareno com o 

hebraico neser (sucursal), mencionado em Isaías 11: 1, mas essa ideia é sem apoio 

etimológico ou outro, como é a idéia de tentar amarrar a profecia do "tiro" de Isaías 53 : 

2. Porque Mateus fala dos profetas, plural, parece que vários profetas tinha feito essa 

previsão, embora não esteja especificamente registrada no Antigo Testamento. 

Outros provérbios e eventos não registrados no Antigo Testamento, no entanto, são 

citados ou mencionados no Novo. Jude nos diz que "Enoque, na sétima geração de Adão, 

profetizou, dizendo:" Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, para executar 

juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade, que 

fizeram de modo ímpio "(Judas 14-15). No entanto, existe tal profecia é mencionado em 

Gênesis ou em qualquer outra parte do Antigo Testamento. De forma semelhante, 

sabemos do ensinamento de Jesus que "Há mais felicidade em dar do que em receber" 

apenas por causa de referência posterior de Paulo a ele (Atos 20:35). O ditado não é 

mencionada por nenhum dos escritores do evangelho, incluindo Lucas, que relatou o 

relato de Atos. João nos diz que ele nem sequer tentar gravar tudo o que Jesus disse e fez 

durante Seu ministério terreno (João 21:25). 

Mateus não nos diz que os profetas previram que o Messias seria chamado de Nazareno , 

mas só que mais de um deles o fizeram. A profecia é dito para ser cumprida quando 

Jesus foi levado para morar em Nazaré, onde José e Maria tinham vivido 

anteriormente. Leitores originais de Mateus foram em grande parte judaica, e foi 

provavelmente o conhecimento comum entre eles que os profetas específicos eram de que 

havia feito a previsão. Para os leitores mais tarde, o Espírito Santo, obviamente, sentiu 

que era o suficiente para que nós simplesmente saber que a previsão foi feita e que foi 

cumprida como Mateus explica. 

Nazaré era cerca de 55 quilômetros ao norte de Jerusalém, nas regiões da Galiléia , onde 

o Senhor havia dirigido José ir. A cidade estava em uma bacia elevada, cerca de um km 

e meio de diâmetro, e foi habitado em grande parte por pessoas notáveis por sua crua e 

violenta. O termo Nazareno tinha sido por muito tempo um termo de escárnio, usado para 

descrever qualquer pessoa que era áspero e rude. É por isso que Natanael, que era de 

Caná, a poucos quilômetros ao sul, perguntou a Filipe: "Pode vir alguma coisa boa de 

Nazaré?" (João 1:46). A questão é especialmente significativo vindo de Natanael, que 

pela própria palavra de Jesus era "um verdadeiro israelita, em quem não há dolo!" (V. 

47). Natanael não foi dada a difamar seus vizinhos, mas ele estava chocado que essa "de 

quem Moisés escreveu na Lei, e os Profetas escreveu" (v. 45), na verdade, poderia vir de 

um lugar tão vergonhoso como Nazaré. 

Os perseguidores primeiros judeus da igreja, aparentemente, considerado ser de Jesus de 

Nazaré, como prova de que ele poderia não ser o Messias, em vez de, como Mateus nos 

diz, um sinal de que Ele era .Tertullus, na qualidade de advogado para o sumo sacerdote 



Ananias e outros líderes judeus, falou ironicamente de Paulo diante do governador 

romano Felix como "uma verdadeira praga e um companheiro que provoca dissensão 

entre todos os judeus em todo o mundo, e chefe da seita dos nazarenos "(Atos 24: 5). A 

igreja Padre Jerônimo escreveu que na sinagoga orações cristãos foram muitas vezes 

amaldiçoado como nazarenos, com a Pedido que seriam riscados do Livro da Vida (ver 

Sal. 69:28). Jesus vive em Nazaré não só cumpriu os profetas sem nome 'previsão, mas 

deu-lhe um nome, Jesus, o Nazareno, que seria usado como um título de censura, 

cumprindo, assim, muitas outras profecias que retratam o Messias como "desprezado, eo 

mais rejeitado entre os homens "(Is. 53: 3; cf. 49: 7; Sl. 22: 6-8; 69: 20-21). Os escritores 

do evangelho deixar claro o fato de que Ele foi desprezado e odiado (ver Matt 12:24; 27: 

21-23., 63; Lucas 23: 4; João 5:18; 6:66; 9:22, 29). 

Foi, portanto, a humilde e desprezada Nazaré que o Filho real de Deus, juntamente com 

o justo José e Maria, fez sua casa há cerca de trinta anos. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



5. O Maior Homem de Deus (Mateus 3: 1-

6) 

Ora, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto 

da Judéia, dizendo: "Arrependei-vos, porque o Reino dos céus está 

próximo." Pois este é o referido pelo profeta Isaías, dizendo: "Voz 

do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, 

endireitai as suas veredas!" "Ora, o próprio João tinha uma veste 

de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de sua cintura; e 

alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então Jerusalém 

estava saindo com ele, e toda a Judéia, e todo o distrito em torno 

do Jordão; e eles estavam sendo batizados por ele no rio Jordão, 
como eles confessaram os seus pecados. (3: 1-6) 

Em uma conferência de uma vez um jovem me perguntou: "O que faz uma pessoa 

grande?" Eu não conseguia pensar em uma boa resposta para a direita então, mas eu 

comecei a pensar sobre isso. Aos olhos do mundo, coisas como ter nascido em uma 

família famosa, rica, influente ou trazer uma certa medida de grandeza simplesmente por 

herança. Ganhar uma grande quantidade de dinheiro é outra marca de grandeza do mundo, 

como o são os graus académicos, conhecimentos em algum campo, excelente capacidade 

atlética, talento artístico, alta de escritório político ou militar, e outras coisas que tais. 

Por esses critérios, no entanto, até mesmo Jesus Cristo não era grande. Embora ele 

manifestou superando sabedoria e poder, Ele nasceu em uma família bastante comum, 

seu pai era um simples carpinteiro.Mesmo depois que ele foi cultivado, Jesus não possui 

um negócio, um rebanho de gado ou ovelhas, uma casa, ou até mesmo uma tenda. Ele 

disse: "As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não 

tem onde reclinar a cabeça" (Mt 08:20).. Ele tinha pouca, ou nenhuma, a educação formal, 

nenhum cargo político, não há realizações artísticas em-curto, quase não há marcas de 

que o mundo considera grandeza. 

João Batista tinha um número ainda menor de marcas mundiais de grandeza do que fez 

Jesus. No entanto, Jesus chamou João o maior homem que nunca tinha vivido até aquele 

momento: "Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém 

maior do que João Batista" (Mateus 11:11.). João era maior que Noé, Abraão, Isaque, 

Jacó, ou José; maior do que Moisés, Elias, Davi, ou qualquer um dos outros homens do 

Antigo Testamento de Deus. Ele era maior do que qualquer um dos reis, imperadores, 

filósofos ou líderes militares da história. No entanto, como Jesus, ele nasceu em uma 

família simples, obscura Seu pai, Zacarias, foi um dos muitos sacerdotes que se 

revezavam ministrando no templo quando o seu curso, ou divisão, foi agendada para 

servir. Sua mãe, Elisabete, também era da tribo sacerdotal de Levi e um descendente do 

primeiro sumo sacerdote, Aaron (Lucas 1: 5). Mas havia muitos desses descendentes, a 

maioria dos quais não tinham lugar de dignidade especial ou reconhecimento. 

Isso era herança de família de João. Quando ele foi cultivado, provavelmente a partir de 

sua adolescência, João Batista passou a viver no deserto da Judéia, existente bem como 

um eremita e abandonando até mesmo o pouco status social e econômico que ele 

tinha. No entanto, Lucas registrou dele ", pois ele será grande diante do Senhor" (1:15). 



As razões para tal elogio superlativo pode ser visto em 3: 1-6, onde Mateus dá um breve 

retrato da vida e obra de João Batista e também mostra que o ministério de João foi mais 

uma prova da realeza de Jesus. 

No capítulo 1 realeza de Jesus é mostrado por seu nascimento, por Sua descida da 

linhagem real de Davi e por sua concepção milagrosa. No capítulo 2 Sua realeza é 

mostrado pelas circunstâncias que envolvem seu nascimento, pela homenagem dos 

Magos, o ódio de Herodes, e proteção milagrosa de Deus do jovem Jesus. Agora nos é 

mostrado a prova através do arauto que anunciou a chegada do Rei. O maior homem que 

ainda não tinha vivido foi principalmente porque ele era arauto do Messias, Aquele que 

era maior ainda. Sua grandeza foi relacionada a sua vocação. 

Nos tempos antigos, era comum que um arauto para preceder a chegada do monarca, a 

anunciar a sua vinda e para se preparar para a sua viagem segura e adequada. Com um 

círculo de servos, o arauto que certifique-se de que a estrada era tão suave e organizada 

possível. Buracos seria preenchido, rochas e detritos seriam removidos, e lixo feio seriam 

queimados ou oculto. Como o grupo viajou e trabalhou junto, o arauto proclamar o rei 

está chegando a todos que ele encontrou. Seu dever dupla foi proclamar e para se 

preparar. Isso é o que o ministério de João fez para grande Rei de Deus, Jesus Cristo. 

Ao apresentar o arauto de Cristo, Mateus nos mostra o homem, a mensagem, o motivo, a 

missão, a forma eo ministério. 

O Homem 

Ora, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto 
da Judéia, dizendo: (3: 1) 

Ora, naqueles dias serve como uma transição entre os capítulos 2 e 3. Foi uma frase 

literária comum, indicando o tempo geral em que os eventos que estão sendo descritos 

ocorreu. Quase trinta anos se passaram entre José de tomar o jovem Jesus e sua mãe a 

Nazaré e o início do ministério público de João. Somente Lucas (2: 39-52) nos diz nada 

da vida de Jesus, durante os anos que se seguiram. Para além de que breve relato, a 

Escritura é silenciosa. 

João era um nome comum entre os judeus na época do Novo Testamento e é a forma 

grega do hebraico Joanã (ver 2 Reis 25:23; Jer. 40: 8; etc.), o que significa "Jeová, ou 

Javé, é misericordioso." Batistaou Batista ( baptistēs ; o fim grego, TES , significa aquele 

que realiza um ato), foi um epíteto dado a ele porque batizando era uma parte tão 

importante e óbvia de seu ministério. 

Pai e mãe de João "eram ambos justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos 

os mandamentos e exigências do Senhor." Mas eles não tinham filhos e, como Sara antes 

de Isaque foi concebido, Elisabete foi além idade fértil normais (Lucas 1: 6-7; cf. Gen. 

17:17). Um dia, o pai de João estava realizando sua função sacerdotal no templo, "um 

anjo do Senhor lhe apareceu, de pé, à direita do altar do incenso" (Lucas 1:11). O anjo 

passou a contar Zacharias que "Elisabete te dará à luz um filho, e você lhe dará o nome 

de João. E você vai ter prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Pois 

ele será grande diante do Senhor "(vv. 13-15). João foi nomeado pelo próprio Deus e 

separado para a grandeza, mesmo antes de ter sido concebido! 



João iria "ser cheio do Espírito Santo, enquanto ainda no ventre de sua mãe e ele [seria] 

voltar para trás muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus." (Lucas 1: 15-16). Mais 

significativamente de tudo, que ele "iria como um precursor adiante dele no espírito e 

poder de Elias ... de modo a fazer um povo preparado para o Senhor" (v. 17). O próprio 

pai de João, ele próprio "cheio do Espírito Santo", declarou que João "será chamado 

profeta do Altíssimo, porque você [João] vai continuar antes do Senhor, a preparar os 

seus caminhos" (. Vv 67, 76) . "E o menino continuou a crescer e tornar-se forte em 

espírito, e viveu nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel" (v. 80). 

Isso foi João. Sua concepção era milagrosa, ele ficou cheio do Espírito Santo antes de ele 

nascer, ele era grande diante de Deus, e ele era para ser o arauto do Messias, anunciando 

e preparar as pessoas para a Sua vinda. Portanto, não é estranho que Jesus disse: "Não 

não surgiu ninguém maior do que João Batista" (Mat. 11:11). Esse grande homem era um 

soberanamente projetado e arauto escolhido para o grande Rei. 

Veio é de paraginomai , que muitas vezes era usada para indicar uma chegada oficial, 

como a dos Magos (Mateus 2: 1.), ou a aparição pública de um líder ou professor (Matt 

3:13.). Durante trinta anos, tanto João como Jesus viveu em relativa obscuridade. Agora, 

a vinda do arauto significou a vinda do Rei. O início do ministério de João sinalizou o 

início do ministério de Jesus (ver Atos 10: 37-38). 

A pregação é de kerusso , o significado primário de que é "arauto". Foi utilizado do 

funcionário cujo dever era a proclamar em voz alta e extensivamente a vinda do 

rei. Mateus também usa esse termo com referência a Jesus e dos apóstolos. 

João sabia que sua posição e sua tarefa. Ele nunca procurou ou aceitou honra para si 

mesmo, mas apenas para o One cuja vinda, proclamou. Como uma criança, sem dúvida, 

João tinha sido dito muitas vezes do anúncio do anjo do seu nascimento e seu propósito, 

um propósito do qual ele nunca vacilou, comprometida, ou tentou obter reconhecimento 

pessoal ou vantagem. Quando questionado pelos sacerdotes e levitas que haviam sido 

enviados de Jerusalém para pedir sua identidade, João respondeu: "Eu não sou o Cristo" 

(João 1: 19-20). Ele também negou ser Elias e "O Profeta" (v 21;.. Cf. Dt 18:15). Quando 

eles persistiram em saber quem ele era, ele simplesmente disse: "Eu sou a voz do que 

clama no deserto: Endireitai o caminho do Senhor", como disse o profeta Isaías "(v. 23). 

A questão sobre ele ser Elijah introduz alguma verdade importante. Em cada cerimônia 

de Páscoa ortodoxa ainda hoje um copo é reservado à mesa para Elias. No circuncisão de 

judeus ortodoxos bebés uma cadeira é colocado para Elias. A expectativa é que, se Elias 

jamais iria vir e sentar-se na cadeira ou beber do cálice, a chegada do Messias seria 

iminente. Essa crença baseia-se em Malaquias 4: 5-6, em que o profeta prediz: "Eis que 

eu estou indo para enviar o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor 

e Ele irá restaurar os corações de. os pais aos filhos, e os corações dos filhos a seus pais 

". 

No entanto, como ele próprio testemunhou, João Batista não era o literal, ressuscitado 

Elias maioria dos judeus de sua época estava esperando, ou que muitos judeus do nosso 

tempo esperar. Mas ele era de fato o Elias que o profeta Malaquias previu viria. Lucas 

1:17 confirma que, quando se diz que João "vai passar como um precursor adiante dele 

no espírito e poder de Elias". 



Que o Elias, que era comumente esperado pelos judeus não era o Elias do plano de Deus 

foi afirmado claramente pelo próprio Jesus depois de João Batista tinha sido preso e 

morto. "Elias virá e restaurará todas as coisas, mas eu digo-vos que Elias já veio, e eles 

não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram." ... Então entenderam os 

discípulos que Ele tinha falado com eles sobre João Batista "(Mateus 17: 11-13.). 

Porque os judeus rejeitaram João Batista como o verdadeiro Elias que estava para vir, 

eles impediram a realização completa da profecia como Deus havia dado originalmente 

lo através de Malaquias. "Se você se preocupa a aceitá-la," Jesus explicou sobre João ", 

ele mesmo é Elias, que estava para vir" (Mat. 11:14). Mas João não só não foi aceito, ele 

foi ridicularizado, preso e decapitado. Porque ele não foi recebida pela grande massa de 

povo escolhido de Deus, ele não foi capaz de ser o Elias e não há, portanto, um Elias 

ainda está por vir. Alguns intérpretes acreditam que ele será uma das duas testemunhas 

de Apocalipse 11, mas não podemos ter certeza. Em qualquer caso, João Batista foi 

rejeitado como a vinda de Elias. E assim como o arauto foi rejeitado, assim era o rei que 

ele anunciava. João foi decapitado, e Jesus foi crucificado. Israel, pois, foi posto de lado, 

eo reino foi adiada. 

Tudo sobre João Batista era único e surpreendente, sua súbita aparição pública, o seu 

estilo de vida, a sua mensagem, o seu batismo, e sua humildade. Ele nasceu de uma mãe 

que era estéril. Ele era um sacerdote por herança, mas se tornou um profeta. Ele 

abandonou o ministério de seu pai terreno para o bem de seu Pai celestial de. Depois de 

passar a maior parte de sua vida no deserto, no momento certo, Deus falou ao seu coração, 

e ele começou a trovejar a mensagem que Deus lhe tinha dado naquele deserto para 

anunciar a vinda do Rei. 

Lugar primário de João do ministério; como seu principal local de treinamento, estava no 

deserto da Judéia. Pelos padrões e procedimentos do mundo, a vinda de um rei, ou de 

uma grande pessoa de qualquer tipo, é anunciada e preparada com grande despesa, pompa 

e fanfarra. Mesmo os vestidos locutor nas melhores ternos, permanece nos melhores 

hotéis, contatos apenas as melhores pessoas, e faz os preparativos para o monarca a visitar 

apenas os melhores lugares. Mas esse não era o plano de Deus para a proclamação de Seu 

Filho. João Batista nasceu de pais obscuros, vestido estranhamente, mesmo para o seu 

dia, e continuou seu ministério principalmente em locais fora-de-O-way e pouco 

atraentes. 

Tudo isso, no entanto, não foi acidental ou circunstancial. Foi simbólico do ministério de 

João para chamar as pessoas para longe do sistema religioso corrupto e morto de seu dia-

a longe de ritualismo, mundanismo, hipocrisia e superficialidade. João chamou-los longe 

de Jerusalém e Jericó, longe das cidades para o deserto -onde a maioria das pessoas não 

se incomodaria de ir se não fossem os candidatos sérios. João trouxe-os para longe, onde 

estavam mais livres para ouvir, pensar e refletir, sem as distrações e os líderes enganosas 

que estavam tão acostumados a seguir. Em um lugar tão desolado, aparentemente, eles 

poderiam começar a ver a grandeza deste homem de Deus e ainda maior grandeza do One 

cuja vinda anunciou. 

 

 



A Mensagem 

A mensagem de João proclamava era simples, tão simples que poderia ser facilmente 

resumida em uma palavra: arrepender-se (3: 2 a ; cf. Atos 13:24; 19: 4). A palavra grega 

( metanoeo ) atrás dearrepender-se significa mais do que arrependimento ou tristeza (cf. 

Hb 0:17.); isso significa que se virar, para mudar de direção, para mudar a mente e 

vontade. Ele não denota apenas uma alteração, mas sempre uma mudança do errado para 

a direita, longe do pecado e para a justiça. Em seu comentário sobre Mateus 

excelente; João A. Broadus observa que "sempre que esta palavra grega é usada no Novo 

Testamento, a referência é a mudança da mente e da Proposito do pecado para a 

santidade." O arrependimento envolve tristeza pelo pecado, mas a tristeza que leva a uma 

mudança de pensamento, desejo e conduta de vida. "A tristeza que é segundo a vontade 

de Deus", diz Paulo, "produz um arrependimento sem pesar, levando a salvação" (2 Cor 

7:10;.. Cf. v 9). Comando de João para se arrepender poderia, portanto, ser traduzida por 

"ser convertido." 

A mensagem de João de preparação para a vinda do Rei foi o arrependimento, a 

conversão, a procura de uma vida completamente diferente. Essa surpreendente notícia 

deve ter sido para os judeus que pensavam que, como povo-os escolhidos de Deus filhos 

de Abraão, o povo da aliança, que mereciam e foram incondicionalmente assegurado o 

Rei prometido. Saber o que eles devem ter pensado, João mais tarde disse aos seus 

ouvintes: "Não suponha que você pode dizer a si mesmos: 'Temos por pai a Abraão', 

porque eu digo a vocês, que Deus é capaz destas pedras suscitar filhos de Abraão "(3: 

9). Deus não estava interessado na herança humana do Seu povo, mas em sua vida 

espiritual. "O que o Rei quer de você," João estava dizendo, "é que você faz uma rotação 

completa do jeito que você é, que você seja totalmente convertido, mudou 

totalmente." Deus chama para a mudança radical e transformação que afeta a mente, a 

vontade e as emoções-a toda pessoa. O argumento de João era simples: "Você está na 

mesma condição que os gentios Você não tem direito ao reino, a menos que você se 

arrepende e são convertidos do pecado para a justiça.". Ele ligou para um verdadeiro 

arrependimento, que resulta em o fruto de uma vida traduzida (v. 8), e que inclui o batismo 

com água (v. 11 a ). A não se arrepender resultaria em julgamento severo, como Mateus 

11: 20-24 e 12: 38-41 demonstram. 

Arrependimento foi exatamente a mesma mensagem com a qual Jesus começou sua 

pregação e os apóstolos começaram a deles. "O tempo está cumprido, eo reino de Deus 

está próximo", Jesus proclamou;"Arrepender e crer no evangelho" (Marcos 1:15; cf. Mt 

3:. 2; 04:17; Lucas 5:32). Marcos 6:12 diz dos doze: "E eles saíram e pregaram que os 

homens devem arrepender-se." Em seu sermão de Pentecostes, concluindo as palavras de 

Pedro foram: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo 

para remissão dos vossos pecados" (Atos 2:38; cf. Atos 3:19; 20:21; 26:18). 

A estreita ligação entre o arrependimento e conversão também é indicado em textos que 

não usam especificamente a palavra arrependimento, ainda transmitem a mesma ideia 

(ver Matt. 18: 3; Lucas 14:33).A melhor declaração sumária pode ser a de Paulo em Atos 

26:20, onde ele afirma que o objetivo do seu ministério foi que os homens "se 

arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras adequadas ao 

arrependimento." 



O Motivo 

O motivo João deu para o arrependimento era: o reino dos céus está próximo (3: 

2 b ). As pessoas devem se arrepender e ser convertido porque o rei estava por vir, e Ele 

merece e exige nada menos. O impenitente e não convertido não pode dar o rei dos céus 

a glória que Ele merece, não pertencem ao Rei Celestial e são impróprias para o seu reino 

celestial. 

Depois de 400 anos, o povo de Israel novamente ouviu a palavra profética de 

Deus. Profecia de Malaquias foi seguido por quatro séculos de silêncio, sem nenhuma 

palavra nova ou direta do Senhor. Agora;quando Sua palavra veio a Israel novamente, 

anunciando a vinda do rei, não era a palavra esperada de alegria e conforto e celebração, 

mas uma mensagem de advertência e repreensão. O reino dos céus está próximo, 

esperando para ser anunciado, mas Israel não estava preparado para isso. 

Apesar de muitas advertências semelhantes, pelos profetas, muitas das pessoas ea maioria 

dos líderes não estavam preparados para a mensagem de João. O que ele disse foi 

chocante; isto foi inesperado e inaceitável. Era inconcebível para os que, como povo de 

Deus, eles tinham alguma coisa a fazer para herdar o reino de Deus, mas simplesmente 

esperar e aceitar isso. O Messias foi seu Messias, o Rei foi seuRei, o Salvador 

foi seu Salvador, a promessa era a sua promessa. Todo judeu estava destinado para o 

reino, e cada Gentil foi excluída, com exceção de um punhado de token de prosélitos. Esse 

foi o pensamento judaico comum do dia, o que João totalmente destruído. 

Mas a mensagem de João era a mensagem de Deus, e ele não iria comprometer-lo ou 

atravancar-lo com os equívocos populares e delírios de sua época e seu próprio povo. Ele 

não tinha nenhuma palavra, mas a palavra de Deus, e ele proclamou o reino, mas o reino 

de Deus e nenhuma preparação, mas preparação de Deus. Essa preparação foi 

arrependimento. O padrão de Deus não mudaria, mesmo que todos os judeus foram 

excluídos e todos os gentios salvos. Deus sabia que alguns judeus seriam salvos, mas 

nenhum além do arrependimento pessoal e de conversão. 

Embora a frase exacta não é encontrado lá, o reino dos céus é, basicamente, um conceito 

do Antigo Testamento. Davi declara que "o Senhor é Rei para sempre e sempre";, que o 

Seu reino é eterno, e que o seu domínio "dura por todas as gerações" (145 Ps: 13). (Sl 

10:16 cf. 29:10.). Daniel fala de "o Deus do céu [que] vai estabelecerá um reino que 

jamais será destruído" (Dan 2:44;. Cf. Ez 37:25.), Um "reino [que] é um reino eterno" ( 

Dan. 4: 3). O Deus do céu é o Rei do céu, e do reino celestial é o reino de Deus. 

Mateus usa a expressão reino dos céus trinta e duas vezes, e é o único evangelista que 

usa-lo em tudo. Os outros três use "o reino de Deus." É provável que Mateus usou reino 

dos céus , porque era mais compreensível para os seus leitores, principalmente judeus. Os 

judeus não iria falar o nome de Deus (Yahweh, ou Jeová), e que muitas vezes substituir o 

céu quando se refere a Ele, tanto quanto nós em tais expressões como "céu sorriu para 

mim hoje." 

Não há diferença significativa entre "o reino de Deus" e no reino dos céus . A uma frase 

enfatiza o Soberano do reino e outro enfatiza o próprio reino, mas eles são o mesmo 

reino. Mateus 19: 23-24 confirma a igualdade das frases, utilizando-os como sinônimos. 



O reino tem dois aspectos, o exterior eo interior, sendo que ambos são ditas pelos 

evangelhos. Esses aspectos são evidentes quando se move através de Mateus. No sentido 

mais amplo, o reino inclui todos os que professam conhecer a Deus. Parábola do 

semeador Jesus 'representa o reino como incluindo ambos os crentes genuínos e 

superficiais (Mat. 13: 3-23), e em Seu seguinte parábola (vv 24-30.) Como incluindo tanto 

trigo (os verdadeiros crentes) e do joio (Falsa crentes). Esse é o reino exterior, o que 

podemos ver, mas não pode avaliar-nos, precisamente, porque não podemos conhecer o 

coração das pessoas. 

O outro reino é o interior, o reino que inclui somente os crentes verdadeiros, somente 

aqueles que, como João Batista proclamou, arrepender-se e são convertidos. Deus reina 

sobre os dois aspectos do reino, e ele, um dia, finalmente, separar o superficial do 

real. Enquanto isso, ele permite que os pretendentes a identificar-se para o exterior com 

o Seu reino. 

Regra real de Deus sobre os corações dos homens e do mundo inteiro pode ser pensado 

como tendo um número de fases. O primeiro é o profetizado reino, como a que está 

predito por Daniel. A segunda fase é o presente reino, o que existia na época de João 

Batista e que ele menciona. É o reino que tanto João e Jesus falou de como sendo em 

mãos (cf. 4:17). A terceira fase pode ser referido como o interinoreino, o reino que 

resultou por causa da rejeição de seu Rei de Israel. O rei voltou para o céu e Seu reino na 

Terra agora só existe em uma forma mistério. Cristo é o Senhor da terra, no sentido de 

ser Ele o seu Criador e seu regente final; mas Ele não permite que exerça a sua plena 

vontade divina sobre a terra. Ele é, por assim dizer, em um exílio voluntário no céu até o 

momento para ele voltar novamente. Ele reina somente nos corações daqueles que 

conhecê-Lo como Salvador e Senhor. Para aqueles que "o reino de Deus é ... justiça, paz 

e alegria no Espírito Santo" (Rom. 14:17). 

A quarta fase pode ser descrito como o manifesto reino, em que Cristo governará, 

fisicamente, diretamente, e totalmente em terra por mil anos, a Millennium. Nesse reino 

Ele governará tanto externa quanto internamente externamente sobre toda a humanidade, 

e internamente nos corações daqueles que pertencem a Ele pela fé. A quinta e última fase 

é o " eterno reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ", que" será abundantemente 

supridas "para toda a Sua própria (2 Pe. 1:11). 

Teve o povo de Deus Israel aceitou seu Rei, quando Ele veio pela primeira vez para eles, 

não haveria reino interino. O reino na mão teria se tornado o reino de mil anos, o que, por 

sua vez, teria inaugurou o reino eterno. Mas porque mataram o precursor do Rei e, em 

seguida, o próprio Rei, o reino milenar, e, consequentemente, o reino eterno, foram 

soberanamente adiada. 

 

 

 

 



Sua Missão 

Pois este é o referido pelo profeta Isaías, dizendo: "Voz do que 

clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as 
suas veredas!" (3: 3) 

A missão de João Batista tinha muito antes foi descrito por Isaías, o profeta (ver Isa. 40: 

3-4). Aqui Mateus novamente enfatiza profecia cumprida na vinda de Jesus Cristo como 

Rei divino (cf. 1:22; 2: 5, 15, 17). Mas, como arauto do grande Rei, João não limpar as 

estradas e rodovias de obstáculos, mas procurou limpar corações dos obstáculos que os 

impediam de o rei dos homens. O caminho do Senhor é o caminho do arrependimento, 

do abandono do pecado para a justiça, de transformar morais e 

espirituais caminhos tortos para que estes estejam em linha reta , os que estão aptos para 

o rei. "Que todo vale será exaltado, e cada montanha e ser feita de baixo"; Isaías continua, 

"e deixar o terreno acidentado se tornar uma planície, e do terreno acidentado um amplo 

vale, então, a glória do Senhor será revelada e toda a carne vai vê-lo juntos" (Isaías 40: 

4-5.). A chamada de voz de João, que foi chorando [ boōntos ] no deserto da Judéia era 

a gritaria de urgência comandando as pessoas a se arrependerem, a confessar o pecado e 

da necessidade de um Salvador. Seus caminhos ( tribous ) são bem conhecidos, como o 

termo grego significa , porque eles são claramente reveladas nas Escrituras. 

Seu caráter 

Ora, o próprio João tinha uma veste de pelos de camelo, e um 

cinto de couro em torno de sua cintura; e alimentava-se de 
gafanhotos e mel silvestre (3: 4) 

João deve ter sido uma figura surpreendente para aqueles que o viram. Ele afirmava ser 

o mensageiro de Deus, mas ele não viveu, vestido, ou falar como os outros líderes 

religiosos. Esses líderes foram adequado, bem-vestido, bem alimentado, sofisticado e 

mundano. João obviamente se importava com nenhuma dessas coisas e ainda fez um 

ponto de abandoná-los. Sua veste de pêlos de camelo e seu courocinto na cintura eram 

tão simples e monótono como o deserto em que viveu e pregou. Suas roupas eram práticos 

e longa vestindo, mas longe de ser confortável ou moda. Ele era muito parecido com o 

primeiro Elias, a este respeito (2 Reis 1: 8). Sua dieta de gafanhotos e mel silvestre era 

tão espartano como sua roupa. Foi nutritivo, mas pouco mais. 

Muito vestido de João, alimentação e estilo de vida eram em si mesmos uma repreensão 

aos líderes religiosos de auto-satisfação e auto-indulgente de Israel-os escribas, fariseus, 

saduceus e sacerdotes. Ele também era uma repreensão à maioria das pessoas, que, 

embora possam não ter sido capaz de entrar nos privilégios de seus líderes, no entanto, 

admirado e ansiava por as mesmas vantagens. 

O propósito de João era para não transformar as pessoas em eremitas ou ascetas. Ele pediu 

que ninguém, nem mesmo os seus discípulos, para viver e se vestir como ele fez. Mas a 

sua maneira de viver era uma lembrança dramática dos muitos amores e prazeres que 

impedem as pessoas de trocar o seu próprio caminho para Deus. 

 



Seu Ministério 

Então Jerusalém estava saindo com ele, e toda a Judéia, e todo o 

distrito em torno do Jordão; e eles estavam sendo batizados por 

ele no rio Jordão, como eles confessaram os seus pecados. (3: 5-
6) 

O efeito imediato da pregação de João foi dramático. Pessoas vinham da grande cidade 

de Jerusalém , que foi a uma distância considerável. Eles vieram, na verdade, 

de tudo Judéia, e todo o distrito em torno do Jordão. Em outras palavras, eles estavam 

vindo de todo o sul da Palestina, incluindo ambos os lados do rio Jordão. Como Mateus 

relata mais tarde, em seu evangelho, o povo reconheceu João como um profeta (21:26). 

Que os judeus submetidos a ser batizado era mais do que um pouco significativa, porque 

isso não era uma cerimônia judaica tradicional. Era completamente diferente das lavagens 

levitas, que consistia em lavar as mãos, pés e cabeça. Os essênios, um grupo de ascetas 

judeus que viviam na costa noroeste do Mar Morto, praticavam um tipo de lavagem 

cerimonial que mais se parecia batismo. Mas lavagens tanto o Levíticos eo essênios foram 

repetidos, aqueles dos essênios, tanto quanto várias vezes ao dia ou mesmo de hora em 

hora. Eles representavam purificação repetido para pecar repetido. 

Lavagem de João, no entanto, foi de uma só vez. O único tempo que lavam os judeus 

realizado foi para os gentios, significando sua vinda como outsiders para a verdadeira fé 

do judaísmo. Um judeu que se submeteu a tal rito demonstrou, com efeito, que ele era um 

forasteiro que procurou a entrada no povo de Deus, uma confissão surpreendente para um 

judeu. Os membros da raça escolhida de Deus, descendentes de Abraão, herdeiros do 

convênio de Moisés, veio a João para ser batizado como gentio! 

Aquele ato simbolizou diante do mundo que se aperceberam da sua descendência nacional 

e racial, ou mesmo a sua vocação como escolhidos e povo pactuado de Deus, não poderia 

salvá-los. Eles tiveram que se arrepender, abandonar o pecado, e confiar no Senhor para 

a salvação. É a de que o batismo foi um testemunho público, como eles confessaram os 

seus pecados. Eles tinham que vir para o reino assim como os gentios, por meio do 

arrependimento e da fé-que incluiu uma admissão pública de pecados (cf. o mesmo termo 

grego [ exomologeō ] em 02:11 Phil., onde se refere a uma confissão verbal). 

Sabemos das contas subsequentes nos evangelhos que muitos desses atos de 

arrependimento deve ter sido superficial e hipócrita, porque João logo perdeu muito de 

seus seguidores, assim como Jesus acabaria por perder a maior parte de sua 

popularidade. Mas o impacto do ministério de João sobre o povo judeu foi profunda e 

inesquecível. O caminho do rei tinha sido anunciado para eles, e eles não tinham desculpa 

para não estar pronto para a Sua vinda. 

Seis coisas que demonstram a verdadeira grandeza de João. (1) Ele era cheio e controlado 

pelo Espírito, mesmo do "ventre de sua mãe" (Lucas 1: 15b). (2) Ele foi obediente à 

Palavra de Deus. Desde a infância, ele seguiu a vontade de Deus, e dele nunca vacilou. (3) 

Ele era auto-controlado, beber nem "vinho ou licor" (Lucas 1: 15a). Em sua comida, 

vestuário e estilo de vida que ele era temperado e austera.(4) Ele era humilde. Seu objetivo 

era anunciar o rei, não agir real ou tomar para si qualquer das prerrogativas do rei. Falando 

de Jesus, João disse: "Depois de mim One está chegando que é mais poderoso do que eu, 



e eu não sou digno de, abaixando-desatar a correia de suas sandálias" (Marcos 1: 7), e em 

uma ocasião posterior, "Ele deve aumentar, e que eu diminua "(João 3:30). (5) Ele 

corajosamente e fielmente proclamada a Palavra de Deus, trovejando-lo através do 

deserto, enquanto ele estava livre para pregar, para quem quisesse ouvir. (6) Finalmente, 

ele era fiel em ganhar pessoas para Cristo, na viragem "para trás muitos dos filhos de 

Israel ao Senhor seu Deus" (Lucas 1:16). Ele permanece como um padrão para todos os 

que buscam a grandeza genuína. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Os frutos do verdadeiro 

arrependimento (Mateus 3: 7-12) 



Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao 

batismo, disse-lhes: "Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir 

da ira vindoura Portanto produzir frutos dignos de 

arrependimento;? E não supor que você pode dizer a si mesmos: 

'Temos por pai a Abraão', porque eu digo a vocês, que Deus é 

capaz destas pedras suscitar filhos a Abraão E o machado já está 

posto à raiz das árvores;. cada árvore pois, que não produz bom 

fruto é cortada e lançada ao fogo Quanto a mim, eu te batizo com 

água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim 

é mais poderoso do que eu, e eu não estou apto para remover suas 

sandálias.; Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo E 

sua pá ele tem na mão, e Ele o fará bem claro a sua eira;. e Ele 

irá reunir seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo 
inextinguível. " (3: 7-12) 

Mateus registra mas esta amostra da pregação de João Batista. O relato paralelo em Lucas 

(3: 1-18) dá mais detalhes, mas a mensagem é a mesma: um chamado ao arrependimento 

e do batismo, uma mudança interior da mente e do coração, junto com um ato externo 

que simbolizava que a mudança e, ainda mais importante, uma forma de viver 

que demonstrou a mudança. As "muitas outras exortações" que João pregou (Lucas 3:18), 

possivelmente, consistia principalmente de mais exemplos da fruta dignos de 

arrependimento (v. 8) que ele deu para além dos mencionados nos versículos 11-14. 

A pregação de João era simples e sua mensagem foi limitado para o que era mais 

importante, mas ele cumpriu fielmente sua vocação singular como o arauto da vinda 

grande Rei de Deus. Ele realizou o seu ministério com uma ousadia, coragem, energia e 

sincera devoção que fez com que o rei a dizer sobre ele: "Em verdade vos digo que, entre 

os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista" (Mat. 11:11). 

Na narrativa de 3: 7-12 Mateus concentra-se em quatro elementos: a congregação, o 

confronto, a condenação, e pela consolação. 

A Congregação 

Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao 
batismo, (3: 7-A) 

Entre o grande número de pessoas que saiu para ver João no deserto (v. 5) foram muitos 

dos fariseus e dos saduceus , os quais Batista apontados para o aviso especial e 

repreensão. 

Ao Novo Testamento vezes três grupos, ou seitas, tinha desenvolvido que foram bastante 

distinta do resto do judaísmo. Além dos dois mencionados aqui (e muitas vezes nos 

Evangelhos e Actos), foram os essênios. A maioria dos essênios eram solteiros, mas que 

muitas vezes adotado crianças de outras famílias judias. Esses judeus secretos e ascéticos 

viveu em sua maior parte em comunidades isoladas, exclusivos e austeros, como o agora 

famoso Qumran, na costa noroeste do Mar Morto. Eles passaram muito do seu tempo a 

copiar as Escrituras, e é a eles que devemos a valiosa e útil Morto Sea Scrolls-descoberto 

por acaso, em 1947, por um jovem pastor árabe. Mas os essênios tinha pouco contato com 



ou influência sobre a sociedade do seu próprio dia e não são mencionados no Novo 

Testamento. 

Os fariseus 

Os fariseus , porém, foram um grande contraste com os essênios. Eram igualmente, se 

não mais, exclusivo, mas foram encontrados em sua maior parte nas cidades maiores, 

como Jerusalém. Eles eram uma associação muito no mainstream da vida judaica e fez 

questão de ser notado e admirado. Jesus expôs como fazer "todos os seus atos a ser 

percebido pelos homens ... e eles adoram o lugar de honra nos banquetes e os primeiros 

assentos nas sinagogas, e respeitosas saudações nas praças, e que está sendo chamado 

pelos homens, o rabino" ( Mateus 23: 5-7; cf.. 6: 2, 5). 

Nós não temos nenhuma documentação específica a respeito de exatamente como ou 

quando a seita fariseu começou, mas é provável que se desenvolveu a partir de um antigo 

grupo chamado os hassídicos, cujo nome significa "piedosos" ou "santos". O hassidismo 

surgiu no século II AC , durante o período intertestamental. Palestina estava sob a regra 

helenístico (grego) dos reis sírios selêucidas por muitos anos. Patriotas judeus, sob a 

liderança de Judas Macabeu, revoltou-se quando Antíoco Epifânio tentou forçar sua 

cultura pagã e da religião sobre os judeus. Esse tirano desprezível mesmo profanou o 

Templo, sacrificando um porco no altar e forçando a carne sacrificada goela abaixo dos 

sacerdotes-a abominação duplo para os judeus, porque a lei de Moisés, os proibiu de 

comer carne de porco (Lev. 11: 4-8 ; Dt 14: 7-8).. O hassidismo estavam entre os mais 

fortes defensores da revolta, até que seus líderes começaram a se tornar mundano e 

politizada. 

Muitos estudiosos acreditam que os fariseus , e provavelmente os essênios também, 

desceu do hassidismo. A palavra fariseu significa "os separados", e membros da seita 

diligentemente tentou fazer jus ao seu nome. A entrada para o grupo foi estritamente 

controlado por períodos de estágio com a duração de um ano, durante o qual o candidato 

tinha que provar sua capacidade de seguir a lei ritual. Eles separaram-se não só de gentios, 

mas a partir de cobradores de impostos e quaisquer outros a quem eles consideravam base 

"pecadores" (Lucas 7:39). Eles sequer olhou com desdém para o povo judeu comuns, a 

quem um grupo de fariseus em Jerusalém, uma vez que se refere a como "maldito" (João 

7:49). Depois de sair do mercado ou qualquer reunião pública, eles teriam o mais 

rapidamente possível realizar lavagens cerimoniais para purificar-se de uma possível 

contaminação de tocar alguma pessoa impura. 

Os fariseus formaram um hipócrita, comunidade "santo" no seio da comunidade; eles 

eram isolacionistas legalistas que não tiveram nenhuma consideração ou respeito para 

aqueles fora de sua seita. Eles acreditavam fortemente na soberania de Deus e no destino 

divino e que só eles eram o verdadeiro Israel. Eles se consideravam superspiritual, mas a 

sua "espiritualidade" era inteiramente externa, que consiste na busca da observância 

meticulosa de uma infinidade de rituais e tabus religiosos, a maioria das quais eles e vários 

outros líderes religiosos tinham elaboradas ao longo dos vários séculos anteriores como 

suplementos com a lei de Moisés. Estes eram conhecidos coletivamente como "a tradição 

dos anciãos", a respeito da qual Jesus deu aos fariseus um de seus mais fortes repreensões, 

acusando-os de "ensinando doutrinas que são preceitos dos homens" (Mat. 15: 2-9). 



Na época de Cristo, os fariseus tinham perdido a maior parte de qualquer nacionalismo 

eles podem ter tido mais cedo. Outra seita, os Zealots, tornou-se a associação para aqueles 

cuja principal preocupação era a independência judaica. Única lealdade dos fariseus era 

a si mesmos, às suas tradições e à sua própria influência e prestígio. Por sua estrita adesão 

a essas tradições que esperavam colher grande recompensa no céu. Mas eles foram a 

epítome do vazio religioso e hipocrisia, como Jesus frequentemente salientado (Mat. 15: 

7; 22:18; 23:13, 23, 25; etc.). Os fariseus "exteriormente [apareceu] justos aos homens, 

mas por dentro [eram] cheios de hipocrisia e de iniqüidade" (Mat. 23:28). 

Os saduceus 

Os saduceus estavam na outra extremidade dos judeus religiosos Spectrum-os 

ultraliberais. A origem de seu nome é incerto, mas muitos estudiosos modernos acreditam 

que ele é derivado de Zadok (Sadok na Septuaginta, o Antigo Testamento grego), o nome 

de um homem que era sacerdote sob Davi (2 Sam. 8:17) e chefe padre sob Salomão (1 

Reis 01:32). Esta seita também surgiram durante o período intertestamental, mas entre a 

aristocracia sacerdotal. Eles eram comprometedores, tanto religiosamente e 

politicamente. Eles pouco se importava com a cultura grega, com sua ênfase em filosofia 

e intelectualismo, mas foram muito atraídos para os pragmáticos, romanos práticas. 

Os saduceus alegou a aceitar a lei de Moisés como a suprema autoridade religiosa e só, e 

eles desprezado as tradições legalistas de seus antagonistas, os fariseus. Nos tempos do 

Novo Testamento, eles ainda estavam intimamente associados com a classe sacerdotal 

(veja Atos 05:17), na medida em que o terrus sumo sacerdote e Sadducee foram usados 

quase como sinônimos (como eram os termos escriba efariseu ). Mas eles pouco se 

importava com a religião, especialmente a doutrina, e negou a existência de anjos, a 

ressurreição, ea maioria das coisas sobrenaturais (Atos 23: 6-8). Conseqüentemente, eles 

viviam apenas para o presente, recebendo tudo o que podiam de quem eles poderiam-

gentios e judeus companheiros iguais. Eles acreditavam na autonomia humana extrema e 

na liberdade ilimitada da vontade. Eles se consideravam donos de seus próprios destinos. 

Os saduceus eram muito menos numerosos do que os fariseus e foram extremamente 

rico. Entre outras coisas, sob a liderança de Annas eles corriam o Templo franquias-o 

dinheiro troca e venda de animais de sacrifício e-cobrado exorbitante para esses 

serviços. Foi, portanto, negócio dos saduceus que Jesus danificado quando ele expulsou 

os cambistas e vendedores de sacrifício para fora do Templo (Matt. 21: 12-13). 

Por causa de sua grande riqueza, Templo extorsão, e afiliação com os romanos, os 

saduceus eram muito menos popular com seus colegas judeus que eram os fariseus, que 

eram fortemente religiosa e tiveram alguma medida de lealdade nacional. 

Religiosamente, politicamente e socialmente os fariseus e saduceus tinham quase nada 

em comum. Os fariseus eram ritualística; os saduceus eram racionalista. Os fariseus eram 

separatistas rigorosos; os saduceus compreendendo colaboradores. Os fariseus eram 

plebeus (a maioria deles tinha um comércio), enquanto os saduceus eram 

aristocratas. Ambos os grupos tiveram membros entre os escribas e foram representados 

no sacerdócio e no Conselho Superior judaica, o Sinédrio; Ainda que eram quase 

constante em oposição um ao outro. Durante a época do Novo Testamento sobre a única 

base comum exibiram foi oposição a Cristo e Seus seguidores (Mt 22: 15-16, 23, 34-35; 

Atos 4:. 1; 23: 6). 



Eles tinham um outro motivo religioso e espiritual comum. Os fariseus espera sua 

recompensa no céu, enquanto os saduceus deles esperar nesta vida, mas a confiança de 

ambos os grupos foi em obras pessoais e auto-esforço. Ambos enfatizaram o superficial 

e não essenciais, e não tinha nenhuma preocupação com a genuína vida espiritual interior 

ou para o bem-estar de seus semelhantes. Isso era "o fermento dos fariseus e saduceus", 

o hipócrita, egoísta, externalism morto sobre o qual Jesus advertiu seus discípulos (Mt 

16: 6.). 

Durante a maior parte de sua história, a igreja teve suas próprias marcas de fariseus e 

saduceus, os seus ritualistas e seus racionalistas. A se olha para a salvação e bênção 

através de cerimônias prescritas e práticas legalistas; o outro encontra significado 

religioso e propósito em, crenças e padrões existenciais privadas. Um deles é conservador 

eo outro é liberal, mas a esperança e confiança de ambos os grupos é em si mesmos, no 

que eles podem realizar ou realizar por suas próprias ações e vontades. 

É provavelmente por causa disso commonness espiritual mais profunda que Mateus fala 

deles como um grupo, enfatizada pelo uso de um único artigo definido ( a ) em vez de 

dois (" os fariseus e ossaduceus "). Resulta da resposta de João para eles que ele 

considerava seu problema básico e precisa ser exatamente o mesmo. 

Este grupo estava vindo para o batismo, a preposição grega epi ( para ) que está sendo 

usado em uma construção que indica claramente o propósito. À luz do vestido pouco 

ortodoxa de João e estilo e suas exortações proféticas e autoritária, é difícil imaginar por 

que os fariseus e saduceus auto-justos e orgulhosos pediria para ser batizado por 

ele. Alguns deles podem ter sido simplesmente curioso. Parece mais provável, no entanto, 

que eles suspeitavam que João poderia de fato ser um profeta, como muitas das pessoas 

acreditavam (Matt. 14: 5), e que eles queriam para checá-lo tão completamente quanto 

podiam.Se ele fosse um profeta genuíno talvez pudessem ganhar a sua aprovação, desfile 

o pretexto de espiritualidade arrependido, e capitalizar ou mesmo assumir o movimento 

no caminho oportunistas religiosos ainda hoje. Quaisquer que sejam suas razões eram, 

eram motivos errados, mau. Eles não estavam buscando a verdade de Deus ou do trabalho 

de Deus em suas próprias vidas. Eles não estavam arrependidos;eles não haviam 

confessado seus pecados; eles não tinha mudado nada, como João sabia muito bem. Eles 

não estavam realmente procurando a verdadeira justiça que liberta do julgamento. Eram 

as mesmas presunçosos, hipócritas hipócritas que tinha sido quando eles começaram a 

encontrar João. 

A confrontação 

ele disse-lhes: "Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira 
vindoura?" (3: 7b) 

A consciência da falsidade e falta de arrependimento dos fariseus e dos saduceus de João 

é evidente nessas palavras fortes. Eles pretendiam levar a sua hipocrisia mesmo ao ponto 

de se submeter ao batismo de João, fora de qualquer corrupto motivos que podem ter 

tido. gennema ( ninhada ) também pode ser traduzida como "descendência", 

significando descendentes ou crianças. Jesus usou o mesmo epíteto (raça de víboras ) 

para descrever os fariseus em várias ocasiões (Mt 0:34;. 23:33). Vipers ( Echidna ) eram 

pequenos mas cobras deserto muito venenosas, o que teria sido bastante familiar para 

João Batista.Eles foram feitos ainda mais perigoso pelo fato de que, quando ainda, 



pareciam um galho morto e foram muitas vezes apanhados involuntariamente. Isso é 

exatamente o que Paulo fez na ilha de Malta, quando ele foi para pegar lenha para uma 

fogueira depois do naufrágio. Como indicado pela resposta dos nativos que foram fazer 

amizade Paulo e os outros, a mordida da víbora era frequentemente fatal, embora Paulo 

milagrosamente "sofreu nenhum dano" (Atos 28: 3-5). 

Chamando os fariseus e saduceus uma raça de víboras apontou o perigo da sua 

hipocrisia, como religioso bem como o fato de que seu trabalho ímpios tinham sido 

repassados a eles pela serpente original (Gn 3: 1-13) através de seus antepassados 

espirituais , de quem eles eram a ninhada , ou crias. Como a víbora deserto, eles muitas 

vezes parecia ser inofensivo, mas a sua marca de santidade (cf. 2 Tm. 3: 5) era venenosa 

e mortal. Em sua série de desgraças contra os escribas e fariseus, Jesus disse: "Você 

desligou o reino dos céus dos homens, para você não entrar em vós mesmos, nem você 

permitir que aqueles que estão entrando para ir" (Mt 23.: 13). Eles eram responsáveis por 

manter inúmeros judeus para fora do reino, e, portanto, da salvação e da vida espiritual. 

Em Mateus 23:33 Jesus chama os escribas e fariseus "serpentes", bem como uma "raça 

de víboras", sugerindo ainda mais diretamente que seu verdadeiro pai espiritual era 

Satanás, como Ele cobra especificamente em João 8:44 (cf. Rev. 12: 9; 20: 2). Esses 

hipócritas religiosos eram crianças de Satanás que fazem o trabalho enganador de Satanás. 

A questão Quem vos ensinou a fugir continua a figura víbora. Um incêndio pincel ou 

um agricultor de queimar os talos em seu campo após a colheita causaria víboras e outras 

criaturas para fugir antes que as chamas, a fim de escapar. Era uma visão comum em 

muitas das regiões mediterrâneas e árabes, e que João, o Batista, sem dúvida, tinha visto 

muitas vezes. A implicação é que os fariseus e saduceus estavam esperando o batismo de 

João para ser uma espécie de seguro contra incêndio espiritual, dando proteção contra as 

chamas da ira vindoura . O verdadeiro arrependimento e conversão não proteger da de 

Deus ira e julgamento, mas profissões superficiais e insinceros ou atos de fé tendem 

apenas a endurecer a pessoa contra a crença genuína; dando uma falsa sensação de 

segurança. João não seria parte de tal hipocrisia e farsa. Foi o engano do seu verdadeiro 

mestre, Satanás, e não medo genuíno do juízo de Deus, que os levou para fora para ouvir 

João e buscar seu batismo como uma formalidade pretensioso. 

A acusação de João deve ter picado profundamente esses falsos líderes religiosos, que se 

consideravam muito acima do homem comum em sua relação com Deus e Seu reino. João 

e Jesus, depois dele, caracterizado-los como enganadores, em vez de líderes, 

perpetuadores da escuridão espiritual do que a luz espiritual, filhos do diabo, em vez de 

filhos de Deus. 

 

 

 

A condenação 



Portanto produzir frutos dignos de arrependimento; e não acho 

que você pode dizer a si mesmos: 'Temos por pai a Abraão'; pois 

eu vos digo, que Deus é capaz destas pedras suscitar filhos a 

Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores; toda 

árvore, pois que não produz bom fruto é cortada e lançada ao 
fogo. (3: 8-10) 

As marcas de um coração verdadeiramente arrependido são frutos dignos de 

arrependimento , ou como Paulo descreveu-os ao rei Agripa, "ações apropriadas ao 

arrependimento" (Atos 26:20). Em seu relato paralelo Lucas menciona vários exemplos 

do tipo de fruta João estava falando. Para a multidão geral, ele disse: "Deixe o homem 

que tem duas túnicas compartilhar com quem não tem nenhuma; e aquele que tem comida 

faça o mesmo" (Lucas 3:11). Para os coletores de impostos, ele disse, "Colete não mais 

do que o que lhe foi ordenado que" (v. 13), e alguns soldados, ele disse: "Não leve 

dinheiro de ninguém pela força, ou acusar alguém falsamente, e ser contentar-se com o 

seu salário "(v. 14). 

Como Tiago aponta: "A fé, se não tiver obras, é morta" (Tiago 2:17). João diz em sua 

primeira epístola: "Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo" (1 João 

3: 7); e que "se alguém diz:" Eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem 

não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê "(4:20 ). As nossas 

acções para com nossos semelhantes são indicadores de nossa verdadeira atitude para 

com Deus. 

Axios ( de acordo com ) tem a idéia de raiz de ter o mesmo peso ou valor, e, portanto, de 

ser adequado. Verdadeiro arrependimento não só deveria, mas vai ter obras 

correspondentemente genuínos, demonstrada em atitudes e ações. Relacionamento 

correto com Deus traz relacionamento correto com nossos companheiros seres humanos, 

pelo menos tanto quanto a nossa parte está em causa (cf. Rom. 12:18). Aqueles que 

afirmam conhecer a Cristo, que afirmam que nascer de novo, vai demonstrar uma nova 

maneira de viver que corresponde ao novo nascimento. 

Os fariseus e saduceus sabia muita coisa sobre o arrependimento. Que Deus perdoa plena 

e livremente os pecados do penitente é uma doutrina básica do judaísmo. Os rabinos 

antigos disse: "Grande é o arrependimento, pois traz a cura para o mundo. Grande é o 

arrependimento, para que ele chegue ao trono de Deus", e, "Um homem pode disparar 

uma flecha por alguns estádios, mas o arrependimento chega a o trono de Deus. " Alguns 

rabinos sustentavam que a lei foi criado há dois mil anos antes de o mundo, mas que o 

arrependimento foi criada antes mesmo da lei. O significado claro de arrependimento no 

judaísmo sempre foi uma mudança na atitude do homem para com Deus, que resulta em 

uma reforma moral e religiosa da conduta do indivíduo. O grande estudioso judeu 

medieval Maimonides disse do conceito judaico tradicional de arrependimento: "o que é 

o arrependimento arrependimento é que o pecador abandona o seu pecado, coloca-lo para 

fora de seus pensamentos, e totalmente resolve em sua mente que ele nunca vai fazer isso 

de novo?. " 

Tal entendimento do arrependimento é basicamente consistente com o ensino do Antigo 

Testamento. O arrependimento sempre envolve uma mudança de vida, uma renúncia ao 

pecado e fazer justiça. O Senhor declarou através de Ezequiel: "Quando o justo se apartar 

da sua justiça, e cometendo iniqüidade, então ele morrerá na lo, mas quando o ímpio se 



converter da sua impiedade e as práticas de justiça e retidão, viverá por eles." (Ez 33.: 18-

19). Oséias implorou: "Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, para você ter tropeçado 

por causa de sua iniqüidade Tome palavras com você e voltar para o Senhor disse a ele: 

'Tira toda a iniquidade, e recebe o bem'.". (Os. 14: 1-2). Depois do aviso relutante, mas 

poderosa de Jonas a Nínive, "Deus viu as suas obras, que se converteram do seu mau 

caminho, [e] então Deus se arrependeu do mal que tinha dito que traria sobre eles. E Ele 

não fez isso" ( Jonas 3:10). Nínive trouxe frutos dignos de arrependimento . 

A idéia de que o arrependimento é evidenciado pela renúncia do pecado e de uma vida 

reta não se originou com João Batista, mas tinha sido uma parte integrante do judaísmo 

ortodoxo. Rabinos fiéis havia ensinado que uma das passagens mais importantes da 

Escritura foi: "Lavai-vos, tornar-se limpos;. Remover o mal de seus atos de minha vista 

Cessar de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscar a justiça, convencerá o implacável; 

defender o órfão, defendei a causa da viúva "(Is. 1: 16-17). 

Teólogo Erich Sauer, em O Triunfo do Crucificado (. Grand Rapids: Eerdmans, 1951, p 

67), fala de arrependimento como "uma ação tríplice No entender que significa 

conhecimento do pecado; nos sentimentos que significa dor e tristeza;. e na vontade que 

significa uma mudança de mente ". O verdadeiro arrependimento antes de tudo envolve 

a compreensão e discernimento, a consciência intelectual da necessidade de purificação 

moral e espiritual e mudança. Em segundo lugar, ela envolve nossas emoções. Chegamos 

a sentir a necessidade de que a nossa mente sabe. Em terceiro lugar, que envolve ações 

apropriadas que resultam de o que nossa mente conhece e nosso coração sente. 

O reconhecimento do pecado pessoal é o primeiro passo importante. Mas, por si só é 

inútil, até mesmo perigoso, porque tende a fazer uma pessoa pensar que o mero 

reconhecimento é tudo o que é necessário. Um faraó endureceu admitiu seu pecado (Ex. 

09:27), a Balaão vacilante admitiu que a sua (Num. 22:34), um Achan ganancioso 

reconheceu sua (Josh. 7:20), e um Saul insincero confessou sua (1 Sam. 15:24). O jovem 

rico que perguntou a Jesus como ter a vida eterna retirou-se triste, mas não arrependido 

(Lucas 18:23). Mesmo Judas, desesperando-se com a traição de Jesus, disse aos chefes 

dos sacerdotes e pelos anciãos, "Pequei, traindo sangue inocente" (Mat. 27: 4). Todos 

esses homens reconheceram o seu pecado, mas nenhum deles se arrependeu. Eles estavam 

experimentando o que Paulo chamou de "a tristeza do mundo", que "produz a morte" em 

vez do "tristeza segundo Deus", que "produz um arrependimento" (2 Cor. 7: 10-11). 

O verdadeiro arrependimento inclui um profundo sentimento de injustiça e de pecado 

contra Deus. Davi começa a sua grande salmo penitencial por gritando: "Tem 

misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; de acordo com a grandeza da 

Tua compaixão apaga as minhas transgressões" (Sl 51: 1.). Ele não apenas viu claramente 

o seu pecado, mas profundamente sentida sua necessidade de se livrar dela. Em outro 

salmo, ele declarou: "Quando fiquei em silêncio sobre o meu pecado, meu corpo 

definhava por eu gemer durante todo o dia" (Sl. 32: 3). 

A dor de verdadeiro arrependimento é como o de Davi; É a dor de ofensa contra um Deus 

santo, e não simplesmente se arrepender sobre as consequências pessoais do nosso 

pecado. Tristeza sobre ser descoberto ou sobre sofrendo dificuldades ou disciplina por 

causa do nosso pecado não é a tristeza segundo Deus; e não tem nada a ver com o 

arrependimento. Esse tipo de dor é, mas arrependimento egoísta, a preocupação com a 

auto e não para Deus. Limitou-se adiciona ao pecado original. 



Mesmo reconhecimento do pecado e do sentimento de ofensa a Deus não completar 

arrependimento. Se for genuíno, que irá resultar numa mudança de vida que leva frutos 

dignos de arrependimento .Davi, depois de confessar e expressando grande remorso 

pelo seu pecado contra Deus, determinou que, com a ajuda de Deus, ele iria abandonar 

seu pecado e voltar-se para a justiça. "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova 

um espírito inabalável dentro de mim, ... Então, ensinarei aos transgressores os teus 

caminhos, e os pecadores serão convertidos em Ti" (Sl. 51:10, 13). Fruta é sempre visto 

na Escritura como o comportamento manifestado (cf. Mat. 7:20). 

A grande puritano Tomé Goodwin chamado para o arrependimento com estas palavras 

marcantes: 

Cair sobre os teus joelhos antes dele, e com um coração partido à água, reconhecer, 

porque Simei, tua traição e rebeliões contra ele que nunca tinha te machucar; e 

reconhecer, com uma corda pronto equipado para o teu pescoço por tuas próprias mãos, 

como servos de que Ben-Hadade usava; isto é, confessando que, se ele vai pendurar-te 

para cima, ele pode .... Diga a Ele para que Ele possa mostrar a sua justiça sobre ti, se ele 

quiser; e apresentar teu peito nu, a tua alma de ódio, como um rabo e marca para ele, se 

ele, por favor, para atirar suas flechas para dentro e embainhar a espada. Só desejo que 

ele se lembrasse que ele embainhou a espada primeiro nas entranhas de seu Filho , 

Zech. 13: 7, quando ele fez a sua alma como oferta pelo pecado. ( Os trabalhos de Tomé 

Goodwin [Edinburgh: Tiago Nichol, 1863], 7: 231) 

Outra Puritan, William Perkins, escreveu: "A tristeza segundo Deus faz brotar tristeza 

pelo pecado, porque é pecado. Faz qualquer homem em quem é ser desta disposição e 

mente, que se não houvesse consciência para acusar, nenhum diabo para aterrorizar , 

nenhum dos juízes para acusar e condenar, sem inferno para tormento, ainda assim ele 

seria humilhado e trouxe de joelhos por seus pecados, porque ele ofendeu um amoroso, 

misericordioso e longânimo Deus. " 

Em última análise, é claro, o arrependimento como esse é um dom de Deus. Falando ao 

Sinédrio, o conselho judaico supremo, Pedro e alguns dos outros Apóstolos, disse: "Ele 

[Jesus] é aquele que Deus exaltou a Sua mão direita como Príncipe e Salvador, para 

conceder a Israel o arrependimento e perdão dos pecados "(Atos 5:31). Algum tempo 

mais tarde, depois que ele próprio tinha finalmente sido persuadido por Deus que os 

gentios eram elegíveis para o reino (10: 1-35), Pedro conseguiu convencer céticos cristãos 

judeus em Jerusalém, que, em seguida, "glorificavam a Deus, dizendo:" Bem, então , 

Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida "(11:18). Paulo 

chamado Timoteo ser um gentil servo do Senhor, proclamando a verdade para os 

perdidos, na esperança de arrependimento que "Deus lhes conceda o que leva ao 

conhecimento da verdade, e eles podem vir a seus sentidos e escapar da armadilha do 

diabo, tendo sido mantida em cativeiro por ele para cumprirem a sua vontade "(2 Tim. 2: 

25-26). 

É evidente que não foi dado por Deus o arrependimento que os fariseus e saduceus 

professada antes de João. De todas as pessoas deveriam conhecer o significado do 

verdadeiro arrependimento, mas não o fizeram. Eles eram hipócritas e impostores, como 

João sabia muito bem. Ele tinha visto absolutamente nenhuma evidência de verdadeiro 

arrependimento, e ele pediu para ver tais provas, antes que ele iria batizá-los. Como no 



caso de todos os batismos desde João, para que estes sejam sinais exteriores de 

transformação interior. 

As palavras de João para aqueles líderes religiosos era ao mesmo tempo uma repreensão 

e um convite: Portanto trazer frutos dignos de arrependimento . "Você não 

mostraram nenhuma evidência disso", ele dizia, "mas agora você tem oportunidade de 

verdadeiramente se arrependem, se você dizer isso. Me mostre que você tiver ativado a 

partir de sua hipocrisia ímpios a piedade genuína, e eu estarei contente de vos batizo . 

" Os rabinos ensinavam que as portas do arrependimento nunca fecham, que o 

arrependimento é como o mar, porque uma pessoa pode banhar-se nele a qualquer 

hora. Rabbi Eleezar disse: "É a maneira do mundo, quando um homem insultou seu 

companheiro em público, e depois de um tempo, procura se reconciliar com ele, para que 

o outro diz, 'Você me insultar publicamente, e agora você seria reconciliou-me entre nós 

dois sozinhos! Vá trazer os homens em cuja presença me insultou, e eu vou ser 

reconciliado com você. ' Mas Deus não é assim. Um homem pode ficar e ferroviário e 

blasfemar no mercado eo Santo diz: "Arrependam-se entre nós dois sozinhos, e eu vos 

receberei. '" (Citado em William Barclay, O Evangelho de Mateus [ Filadélfia: 

Westminster, 1975], 1:56). 

Alguns anos atrás, um homem bem conhecido no ministério público de forma aberta e 

repetidamente ridicularizado um colega ministro. Depois de muitos meses de críticas, o 

primeiro homem decidiu que ele estava errado no que ele tinha feito e foi para o outro 

ministro pedindo seu perdão. Foi relatado que o que tinha sido criticado respondeu: "Você 

me atacou publicamente e você deve pedir desculpas publicamente. Quando você fizer eu 

vou te perdoar." 

Não há nenhuma razão para acreditar que João Batista destina-se a humilhar os fariseus 

e saduceus ou exigir algum tipo de demonstração pública de sua sinceridade. Mas ele 

insistiu em ver provas válidas de verdadeiro arrependimento e não seria partido ao seu 

usá-lo para promover seus próprios fins egoístas e ímpios. 

Saber o que eles estavam pensando provavelmente, João continuou, e não supor que 

você pode dizer a si mesmos: "Temos por pai a Abraão." Eles acreditavam que o 

simples fato descendentes de Abraão, os membros da raça escolhida de Deus, fez-los 

espiritualmente seguro. Não é assim, João disse, para eu digo a vocês, que Deus é capaz 

destas pedras suscitar filhos a Abraão . Descendência de Abraão não era um passaporte 

para o céu. Foi uma grande vantagem em conhecer e compreender a vontade de Deus 

(Romanos 3: 1-2; 9: 4-5.), Mas sem fé nEle que a vantagem torna-se uma condenação 

mais severa. Se o próprio Abraão foi justificado apenas pela sua fé pessoal (Gen. 15: 6; 

Rom. 4: 1-3) (. Romanos 3: 21-22), como poderia seus descendentes espera ser justificado 

em alguma outra maneira? 

Muitos judeus do Novo Testamento acreditavam, e muitos judeus ortodoxos do nosso 

próprio dia ainda acredito, que simplesmente seu judaísmo assegura-lhes um lugar no 

reino de Deus. Os rabinos ensinavam que "todos os israelitas têm uma porção no mundo 

vindouro." Eles falaram dos "entregando méritos dos pais", que passaram no mérito 

espiritual para seus descendentes. Alguns até ensinou que Abraão estava de guarda às 

portas do inferno, ou o inferno, voltando-se qualquer israelita que aconteceu dessa 

forma. Eles alegaram que era mérito de Abraão que permitiu que navios judeus para 

navegar com segurança nos mares, que enviaram chuva em suas lavouras, que permitiram 



a Moisés para receber a lei e para entrar no céu, e que causou orações de Davi para ser 

ouvido. 

Esse era o tipo de presunção João Batista repreendeu. Sem descendência de Abraão, não 

importa o quão geneticamente pura, poderia fazer uma certa pessoa com Deus. Jesus 

contradizia as reivindicações similares de outro grupo de fariseus, exceto em termos ainda 

mais fortes do que João. Depois que eles hipocritamente afirmou: "Nosso pai é Abraão," 

Jesus disse: "Se vocês são filhos de Abraão, fazeis as obras de Abraão. Mas como ela é, 

você está procurando matar-me, um homem que lhe disse a verdade , que ouvi de Deus; 

este Abraão não fez "(João 8: 39-40). Nosso Senhor passou a dizer que suas ações 

provaram o seu pai era, na verdade, Satanás. Na história do homem rico e Lázaro de Jesus, 

ele é esquecido que o homem rico no inferno aborda Abraão como "Pai", e Abraão, 

falando do céu, chama o homem rico a sua "Criança". Mas o homem rico foi então 

contada por Abraão ", entre nós e vós há um grande abismo, de modo que aqueles que 

desejam vir daqui para você pode não ser capaz, e que ninguém pode passar daí para nós 

"(Lucas 16: 25-26). Um filho de Abraão no inferno foi além de seu pensamento. 

Os judeus geralmente considerados gentios a ser os ocupantes do inferno, espiritualmente 

sem vida e sem esperança, pedras mortas, tanto quanto um relacionamento correto com 

Deus está em causa. Pode ser que João jogado em que figura em declarar que Deus é 

capaz destas pedras suscitar filhos a Abraão , ou seja, verdadeiros filhos de Abraão 

que vêm para o Senhor, como fez Abraão, pela fé. Quando o centurião romano pediu a 

Jesus para curar seu servo dizendo apenas a palavra, Jesus respondeu: "Em verdade eu 

vos digo, eu não encontrei tão grande fé com ninguém em Israel. E eu vos digo que muitos 

virão do oriente e oeste, e reclinar-se à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, no reino dos 

céus, mas os filhos do reino [ie, israelitas] serão lançados nas trevas exteriores; naquele 

lugar ali haverá pranto e ranger de dentes "(Mateus 8: 10-12.). 

Na pregação de João, como em profetas do Antigo Testamento, o julgamento estava 

intimamente ligado com a salvação na vinda do Messias. Esses homens de Deus não viu 

nenhuma diferença entre Sua vinda para salvar e sua vinda para julgar. Isaías escreveu 

sobre a "disparar" que iria "primavera a partir do tronco de Jessé, e um ramo de suas 

raízes" que "decidir com justiça para os aflitos da terra; e ferirá a terra com a vara de sua 

boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio "(Is. 11: 1, 4). Falando novamente do 

Messias, Isaías escreveu: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me 

ungiu para anunciar a boa nova aos pobres; ... para proclamar o ano favorável do Senhor, 

e o dia da vingança de nosso Deus "(Is 61: 1-2; cf. Joel 3.). Em sua bênção do Menino 

Jesus no Templo, Simeão disse dele: "Eis que este é nomeado para queda e elevação de 

muitos em Israel" (Lucas 2:34). 

Israel experimentou uma antecipação do juízo de Deus na devastação de Jerusalém e da 

destruição do Templo em AD 70, apenas cerca de 40 anos depois de João Batista 

pregava. Cada incrédulo mesmo modo enfrenta um julgamento certo quando ele morre, e 

mesmo antes da morte de pessoas podem sofrer julgamentos foretaste de Deus por causa 

do pecado e rebelião. Como o livro de Provérbios nos (:;: 3-22; 3: 2 1 32-33 33-35; etc.) 

lembra repetidamente, Deus faz a certeza de que, em última instância, e até mesmo, em 

grande medida, nesta vida, a boa vontade colher bondade eo mal vai colher o mal (cf. 

Rom. 2: 5-11). 



João aparentemente acreditava que o julgamento final de Deus era iminente. Porque o 

Messias tinha chegado, o machado já está posto à raiz das árvores; toda árvore, pois 

que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo . 

No final de cada época de colheita do fazendeiro iria passar por sua vinha ou pomar 

procurando plantas que tinha cargo nenhum bons frutos. Estes seriam cortadas para dar 

espaço para as videiras e árvores produtivas e para mantê-los de tomar nutrientes do solo 

que eram necessárias pelas boas plantas. A árvore estéril era uma árvore sem valor e 

inútil, só serve para ser cortada e lançada ao fogo . Jesus usou uma figura semelhante 

ao descrever falsos discípulos. "Se alguém não permanecer em mim, é lançado fora, como 

um ramo, e seca; e reuni-los, e lançá-los no fogo, e ardem" (João 15: 6). Fruitless 

arrependimento é inútil e inútil; isso significa absolutamente nada para Deus. 

Fogo é um símbolo bíblico frequente do tormento do castigo divino e julgamento. Por 

causa da maldade excepcional, Sodoma e Gomorra foram destruídas por "enxofre e fogo, 

da parte do Senhor do céu" (Gen. 19:24). Após Corá, seus homens, e suas casas foram 

engolidas pela terra e "desceram vivos ao Seol ... fogo também veio do Senhor e consumiu 

os duzentos e cinqüenta homens que ofereciam o incenso" (Num. 16:32 -33, 35). Em seu 

papel como um justo juiz, Deus é frequentemente chamado de "um fogo consumidor" (Ex 

24:17; Dt 4:24; 9:.. 3; etc.). No último capítulo, no Antigo Testamento, Malaquias fala da 

vinda dia que vai ser "queimando como uma fornalha, e todo o arrogante e todo malfeitor 

será joio, e no dia que está chegando vai colocá-las em chamas" (Mal 4. : 1). A pregação 

de João pegou onde Malachi parou, eo próprio Jesus falou muitas vezes de o fogo do 

inferno (Mateus 5:22, 29;. Marcos 9:43, 47; Lucas 03:17; etc.). 

João estava falando especificamente aos fariseus e saduceus que não se arrependem, mas 

sua mensagem de julgamento foi o de cada pessoa, de cada árvore ... que não produz 

bom fruto , que se recusa a voltar para Deus para o perdão e salvação e, portanto, não 

tem nenhuma evidência, nenhuma bons frutos , de arrependimento genuíno. A salvação 

não é verificada por meio de um ato passado, mas pelo presente fecundidade. 

A Consolação 

Quanto a mim, eu te batizo com água para o arrependimento, mas 

aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu 

não estou apto para remover suas sandálias; Ele vos batizará com 

o Espírito Santo e com fogo. E sua pá ele tem na mão, e Ele irá 

limpar bem a sua eira; e Ele irá reunir seu trigo no celeiro, mas 

queimará a palha em fogo inextinguível.(3: 11-12) 

Com a mensagem do juízo João também dá uma medida de esperança e consolação. Aqui 

ele fala especificamente do Messias, que tinha vindo a fim de que ninguém precisa 

enfrentar o julgamento de Deus. 

Primeiro, João explica como o seu batismo, difere do que o Messias: . Eu vos batizo com 

água para arrependimento batismo de João refletiu um ritual que os judeus muitas 

vezes usado quando um gentio aceitou o Deus de Israel. A cerimônia foi a marca de uma 

pessoa de fora de se tornar uma parte do povo escolhido. No ministério de João marcou 

a profissão exterior para dentro de arrependimento , que preparou uma pessoa para a 

vinda do Rei. Como o apóstolo Paulo explicou muitos anos mais tarde, "João batizou com 



o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresse naquele que viria depois dele, 

isto é, em Jesus" (Atos 19: 4). 

O segundo batismo mencionado aqui é pelo Messias, um batismo por Aquele João diz 

que vem depois de mim , e que é mais poderoso do que eu , cujas sandálias João 

foi não fit para remover . Uma das tarefas mais humildes de um escravo naquele dia 

estava retirando as sandálias de seu mestre e todos os convidados e, em seguida, lavando 

seus pés. Era o símbolo próprio Jesus usada para ensinar seus discípulos a ser servos (João 

13: 5-15). A humildade de João, uma marca de sua estatura espiritual, é evidente neste 

descrição do One ele anunciava e é consistente com a sua expressão em João 3:30 que 

"Convém que ele cresça e que eu diminua". 

Entre as formas em que o Messias seria mais poderoso do que João estaria em Seu 

batismo com o Espírito Santo . O Espírito Santo foi prometido por Jesus aos seus 

discípulos como "outro Consolador, para que fique convosco para sempre; que é o 

Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas 

vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós "(João 14: 16-17). No dia de 

Pentecostes (Atos 2: 1-4) e durante a formação inicial da igreja (Atos 8: 5-17; 10: 44-48; 

19: 1-7), o Espírito Santo prometido veio sobre os discípulos, batizando -los e estabelecê-

los no corpo de Cristo. Embora sem esses sinais que frequentam dramáticas, cada crente, 

uma vez que o tempo é batizado na igreja e em Cristo com o Espírito de Deus. "Pois em 

um só Espírito fomos todos nós batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer 

escravos, quer livres" (1 Cor. 12:13). 

A palavra de João sobre o Espírito Santo deve ter sido reconfortante e emocionante para 

os fiéis judeus entre seus ouvintes, aqueles que esperavam para o dia em que Deus iria 

"derramar [Suas] Espírito sobre toda a humanidade" (Joel 2:28), quando ele ia "aspergir 

água pura sobre [eles]", e "dar [a eles] um coração novo e porei um espírito novo dentro 

[eles]" (Ez. 36: 25-26). Naquele dia eles iriam finalmente ser batizado no próprio poder e 

pessoa do próprio Deus. 

O terceiro batismo mencionado aqui é a de fogo . Muitos intérpretes levar isso para ser 

uma parte do batismo do Espírito Santo, que começou no dia de Pentecostes e que nesse 

caso foi acompanhado por "línguas de fogo" (Atos 2: 3). Mas o relato de Atos diz que 

essas línguas "apareceu a eles" (isto é, os discípulos de espera) ", como de fogo." Eles 

não estavam fogo, mas parecia licks de fogo. Em sua última promessa do breve retorno 

do batismo com o Espírito Santo, Jesus não disse nada sobre o fogo real ser uma parte da 

experiência (Atos 1: 5). E quando, pouco tempo depois, Cornélio e sua família foram 

batizados com o Espírito Santo, nenhum fogo estava presente (Atos 10:44; 11:16; cf. 

08:17; 19: 6). 

Outros intérpretes levar o fogo para representar uma limpeza espiritual, conforme 

descrito na citação acima de Ezequiel. Mas nada no texto de Ezequiel, no contexto da 

mensagem de João aqui, ou na referência de Pentecostes, para as línguas ", como de fogo" 

refere-se a tal limpeza. 

Por conseguinte, parece melhor considerar fogo como representando vinda do julgamento 

de Deus, que, como vimos, é tão freqüentemente nas Escrituras simbolizada pelo 

fogo. Em ambos os versículos anteriores e seguintes (10, 12) João claramente usa fogo 

para representar julgamento e punição. É impossível que a referência do meio para o fogo 



diria respeito a um assunto completamente diferente.Ambos os versículos adjacentes 

contrastar os destinos dos crentes e não crentes, aqueles que dar bons frutos e aqueles que 

não o fazem (v. 10) e do trigo e do joio valioso inútil (v. 12). Portanto, parece lógico e 

natural para tomar o versículo 11 também como um contraste entre os crentes (os 

batizados com o Espírito Santo ) e os incrédulos (aqueles batizados com o fogo do juízo 

de Deus). 

Como nos últimos dois versículos, João novamente dá consolação aos crentes, mas 

alertando para os incrédulos: E sua pá ele tem na mão, e Ele irá limpar bem a sua 

eira; e Ele irá reunir seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo 

inextinguível. A figura é alterado para o de um agricultor que tenha acabado de colher 

sua safra de grãos. 

Na Palestina, como em muitas outras partes do mundo antigo, os agricultores fizeram 

uma eira por escolher uma ligeira depressão no solo, ou cavando um, se necessário, 

geralmente em uma colina, onde a brisa poderia ser pego. O solo, então, ser molhado e 

embalado para baixo até que foi muito difícil. Ao redor do perímetro do piso, que foi 

talvez trinta ou quarenta metros de diâmetro, rochas seriam empilhados para manter o 

grão no lugar. Após os talos de grãos foram colocados no chão, um boi ou uma junta de 

bois, iria arrastar pesadas peças de madeira ao redor sobre o grão, separando os de 

trigokernels do joio , ou palha. Em seguida, o agricultor tomaria uma pá e jogue uma 

pilha de grãos para o ar. O vento soprava a palha de distância, enquanto os grãos, sendo 

mais pesado, cairia de volta para o chão. Eventualmente, não restaria nada, mas o bom e 

útil trigo . 

De forma semelhante, o Messias irá separar todos que pertence a Ele e, como um 

agricultor, Ele reunirá seu trigo no celeiro , onde será sempre seguro e 

protegido. Também de forma semelhante ao fazendeiro, ele vai queimar a palha em 

fogo inextinguível . O tão esperado Messias iria mesmo realizar ambas as funções, 

embora não no tempo e sequência que João e os profetas antes dele pode ter pensado. A 

separação final e a decisão final será apenas a segunda vinda de Cristo, quando os 

incrédulos "irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna" (Mat. 25:46). Essa 

cena é apresentada de forma dramática por nosso Senhor na parábola do joio (Mat. 13: 

36-43) e a parábola da rede de arrasto (Mat. 13: 47-50). 

Introdução de João para a pessoa e ministério do Messias preparou o povo para a chegada 

de seu rei. 

 

  

  

 

 



7. A coroação do Rei (Mateus 3: 13-17) 

Então Jesus chegou da Galiléia no Jordão vindo a João, para ser 

batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: "Eu é 

que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Mas Jesus, 

respondendo, disse-lhe: "Deixa neste momento;. Para, desta 

forma, é nos convém cumprir toda a justiça" Em seguida, ele 

permitiu a ele. E depois de ser batizado, Jesus saiu logo da 

água; e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus 

descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos 

céus, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me bem 
satisfeito. " (3: 13-17) 

Embora Mateus não usa os termos, vemos nesta passagem que poderia ser chamado o 

comissionamento divino, ou a coroação, do Rei. O escritor evangelho nos deu 

ascendência do Rei (1: 1-17), Sua chegada (1: 18-25), sua adoração (2: 1-12), a sua 

confirmação (2: 13-23), e seu anúncio (3: 1-12). Agora vemos Sua unção, Sua coroação. 

Há algo impressionantemente majestoso sobre este grande evento que traz todos os 

eventos anteriores em foco. Aqui, pela primeira vez, o Senhor Jesus Cristo vem 

totalmente para o palco da história do Evangelho. Aqui é onde o seu ministério e trabalho 

verdadeiramente começar. Tudo antes disso, mesmo aqueles eventos que envolveram 

diretamente o jovem Jesus, foram introdutório e preparatório. Belém, Egito e Nazaré são 

tudo para trás. Deste dia em diante o Filho do Homem chamaria nenhum lugar Sua casa 

terrena (08:20), mas foi a deslocar-se cumprindo a Sua missão. 

Depois de uma eternidade de glória no céu e cerca de trinta anos de obscuridade virtual 

em terra, o Rei-Messias se manifesta publicamente para o mundo para ver e 

conhecer. Como "a voz do que clama no deserto:" João Batista havia preparado fielmente 

o caminho para o Rei, assim como Isaías havia profetizado (3:. 3; Is 40: 3). O arauto do 

Rei havia anunciado a vinda do Rei, e agora o próprio Rei aparece para a sua coroação. 

Não se pode deixar de ter consciência de que nestes poucos versos Mateus relata os três 

aspectos centrais e absolutamente críticos da coroação de Jesus como Rei dos reis: o 

batismo do Filho, a unção do Espírito Santo, ea confirmação do Pai. Como claramente 

como em qualquer passagem da Escritura, vemos aqui a revelação e da exploração de 

Trindade-o Filho, o Espírito, e que o Pai. Porque Ele não é um rei terreno e Sua há reino 

terreno, não há homens coroou-somente Deus, enquanto os homens observavam. 

O batismo do Filho 

Então Jesus chegou da Galiléia no Jordão vindo a João, para ser 

batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: "Eu é 

que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Mas Jesus, 

respondendo, disse-lhe: "Deixa neste momento;. Para, desta 

forma, é nos convém cumprir toda a justiça" Em seguida, ele 
permitiu a ele. (3: 13-15) 



Vamos primeiro olhar para alguns dos detalhes do batismo e, em seguida, em seu 

significado. 

Não nos é dito o tempo exato para que o então refere-se, e Mateus usa sem dúvida, o 

termo simplesmente para mostrar a seqüência geral de eventos. Nós não sabemos o 

comprimento exato do ministério de João, mas de acordo com Lucas, ele começou a 

pregar "no décimo quinto ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era 

governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia ... no sumo sacerdócio de Anás e 

Caifás "(3: 1-2). A melhor hipótese é que ela ocorreu no ano de AD 29, muito poucos 

meses, talvez quase um ano, antes do batismo de Jesus. João também continuou a pregar 

por um tempo depois, causando o seu ministério estar terminando como o ministério de 

Jesus estava começando. 

Sabemos que João tinha cerca de seis meses mais velho que Jesus (Lucas 1:26) e que 

Jesus começou o seu ministério quando Ele "tinha cerca de trinta anos de idade" (Lucas 

3:23). Se João começou a pregar com a mesma idade, ele teria sido ministrando por cerca 

de seis meses, quando Jesus veio a ele para o batismo. Mas nós não temos nenhuma razão 

para acreditar que os dois começaram a ministrar na mesma idade. E apesar de sabermos 

quantos anos Jesus foi quando ele começou, nos é dado nenhum motivo para que Ele 

começou nessa idade. 

Alguns estudiosos sugerem que a idade de 30 foi a era geralmente aceite para líderes 

religiosos judeus para começar seu ministério. De acordo com Números 04:30, sacerdotes 

entraram no sacerdócio nessa idade. Mas essa disposição era temporária, porque um 

pouco mais tarde a idade foi reduzida para 25 (Num. 08:24), e mais tarde para 20 (1 Cr. 

23:24) -onde continuou a ser através do reinado de Ezequias (2 Chron . 31:17) e até 

mesmo através do Cativeiro (Esdras 3: 8). Nós, portanto, não têm uma visão clara, seja 

bíblica ou tradicional, segundo a qual João nem Jesus começou a ministrar quando eles 

fizeram. 

Sabemos da passagem paralela em Lucas que, quando Jesus chegou da Galiléia, junto 

do Jordão , Ele não veio para uma cerimônia privada. "Sucedeu que, quando todas as 

pessoas foram batizadas, que Jesus também foi batizado" (Lucas 3:21) Jesus não era para 

ter, uma unção segredo privado como Davi primeira fez (1 Sm 16:13;. Cf. 2 Sam . 2: 4). 

Chegou é de paraginomai , que, como vimos em relação ao magi (2: 1) e João Batista 

("veio", 3: 1), foi muitas vezes utilizado para indicar uma chegada oficial ou aparição 

pública. Aprendemos com Marcos 1: 9 que Jesus não só veio a Galiléia , mas 

especificamente de Nazaré, quando Ele veio para ver João . É evidente a partir de todas 

as contas do Evangelho (cf. Mc 1: 9; Lucas 3:21; Jo 1:29), que Jesus veio 

sozinho. Nenhum membro da família ou amigos acompanhado Ele, e Ele tinha ainda 

nenhum chamado discípulos. 

Nós não sabemos exatamente onde a Jordan River João foi então batizando, embora 

pareça provável era em direção ao extremo sul, e, portanto, perto de Jericó e ao Mar 

Morto. João nos diz que ele estava perto "Betânia, além do Jordão" (João 1:28), mas a 

localização exacta de que cidade é incerto. 

Nós sabemos de saudação de João a Jesus que O reconheceram de imediato, mas não 

temos idéia de quão bem eles se conheciam neste momento. Eles eram primos, e antes de 



seus nascimentos Maria ficou com Isabel por três meses, na região montanhosa de Judá, 

onde as duas mulheres compartilhada com o outro suas maravilhosas bênçãos (Lucas 1: 

39-56). Elisabete sabia antes do nascimento de Jesus, que o filho de Maria seria o 

Messias, porque ela se dirigiu a Maria como "a mãe do meu Senhor" (Lucas 

1:43). Certamente Elisabete costumava ter compartilhado essa notícia maravilhosa com 

seu filho João, aquele a quem o anjo havia dito seu marido seria "o precursor adiante dele 

no espírito e poder de Elias" (Lucas 1:17;. Cf. v 66) . Ambos os meninos cresceram 

fisicamente e espiritualmente (Lucas 1:80; 02:40), mas eles o fizeram separAdãoente 

Jesus em Nazaré e João no deserto. Pode ser, por conseguinte, que tinham pouco, se 

algum, conhecido em primeira mão em curso com um outro. 

Jesus veio a João especificamente para ser batizado por ele , como indicado pelo 

infinitivo passiva aoristo ( baptisthēnai ), que enfatiza a propósito. Mas a idéia de ser de 

Jesus batizado por ele era impensável para João. Ele não só sabia identidade humana de 

Jesus, mas sua identidade divina. O apóstolo João nos diz que João Batista "viu Jesus, 

que vinha para ele, e disse:" Eis o Cordeiro de Deus ! "(João 1:29). João sabia que esse 

era o próprio ungido Messias de Deus, venha a cumprir o propósito redentor de Deus. A 

primeira reação de João Batista ao pedido de Jesus para o batismo era eu é que preciso 

ser batizado por ti . 

Não é difícil entender a preocupação de João. Seu batismo foi para a confissão e 

arrependimento dos pecados (3: 2, 6, 11), da qual ele próprio tinha necessidade; mas Jesus 

não tinha pecados a confessar ou ser perdoado de. O batismo de João era para aqueles que 

se converteram do seu pecado e, assim, tornou-se apto para a chegada do grande Rei. Por 

que, então, seria o pecado próprio Rei quero ser batizado? 

Um antigo livro apócrifo chamado de O Evangelho Segundo o Hebreus sugere que Jesus 

pediu para o batismo, porque sua mãe e irmãos queria que Ele: "Eis que a mãe do Senhor 

e de Seus irmãos disseram-lhe:" João Batista batizando para a remissão de pecados, 

vamos ir e ser batizado por ele. " Mas Ele disse-lhes: "Que pecado eu cometi que eu 

deveria ir e ser batizado por ele, a não ser por acaso esta mesma coisa que eu disse na 

ignorância? '" O escritor desse evangelho espúrio viu o problema, mas sua solução foi 

puramente especulativo e é incongruente com o resto do Novo Testamento. 

Para outros nos primeiros séculos, a vinda de Jesus para o batismo parecia não 

representam um problema de todos. Aqueles que foram fortemente influenciadas pela 

filosofia gnóstica acredita que, até o Seu batismo de Jesus foi apenas um homem comum, 

pecador como qualquer outro homem. Em seu batismo era dotado de divindade pelos 

divinos logos (palavra), o "Cristo espírito". Seu batismo foi, portanto, necessário 

purificá-lo e torná-lo adequado para receber o dom divino. Como o resto dos pontos de 

vista gnósticos, essa ideia não se enquadra com as Escrituras. Jesus foi nascido o Filho 

de Deus (Lucas 1:32, 35) e foi chamado de "'Emanuel', que traduzido significa" Deus 

conosco ", mesmo antes de seu nascimento (Mat. 1:23). 

Foi por causa de João Batista estava plenamente consciente da divindade e 

impecabilidade de Jesus que ele tentava dissuadi-lo . O verbo grego está no pretérito 

imperfeito ( diekōluen ) e sugere um esforço contínuo da João- ", ele continuou a tentar 

dissuadi-lo." O verbo é também um composto, cujo prefixo preposicional ( dia ) 

intensifica. Os pronomes na declaração de João são todos enfático depor, de sua 

perplexidade. 



João resistiu batizando Jesus exatamente pela razão oposta, que resistiu batizando os 

fariseus e saduceus. Eles estavam em grande necessidade de arrependimento, mas não 

estavam dispostos a pedir para ele e deu nenhuma prova de tê-lo. Portanto, João se 

recusou a batizá-los, chamando-os de "raça de víboras" (3: 7). Jesus, pelo contrário, veio 

para o batismo, embora sozinho de toda a humanidade Ele não tinha necessidade de 

arrependimento. João se recusou a batizar os fariseus e saduceus, porque eles eram 

totalmente indigno dela. Agora, ele era quase igualmente relutantes em batizar Jesus, 

porque Ele era muito digno para ele. 

João sabia que o seu batismo de arrependimento do pecado era totalmente inadequado 

para Jesus. João reconheceu Jesus como o Cristo, "o Cordeiro de Deus que tira o pecado 

do mundo!" (João 1:29). Por que aquele que tira o pecado submeter-se a uma cerimônia 

que representa confissão e arrependimento do pecado? 

A tentativa de João para impedir Jesus de ser batizado é, portanto, um testemunho a 

impecabilidade de Jesus. Este profeta, de quem o próprio Senhor disse que tinha "não 

surgiu ninguém maior" (Mat. 11:11), sabia que ele mesmo não tinha pecado. Eu tenho 

necessidade de ser batizado por ti , disse Jesus, e tu vens para mim? "Eu sou apenas 

um profeta de Deus," João era dizer ", e eu sou pecador como todos a quem eu batizar. 

Mas Tu és o Filho de Deus e sem pecado. Você não é um pecador. Por que, então, não é 

pergunte-me para batizar você? " Entre muitos que Deus lhes deu visões de João em que 

Jesus era, o que era, e que Ele tinha vindo a fazer, era o seu conhecimento de que aquele 

que agora estava diante dele estava sem pecado. De uma forma menos direta, mas ainda 

definido, João declarado com o escritor de Hebreus que Jesus, embora "tentado em todas 

as coisas como nós somos, [é] mas sem pecado" (Hb. 4:15). Assim, mesmo em sua 

relutância para batizar Cristo, João estava cumprindo o papel de um arauto e do ofício de 

profeta, proclamando a perfeição do Salvador. 

Por que Jesus, que foi ainda mais consciente de sua própria impecabilidade do que João 

era, querem submeter-se a um ato que testemunhou a confissão e arrependimento do 

pecado? Alguns intérpretes sugerem que Ele pretendia Seu batismo para ser uma espécie 

de rito de iniciação para o Seu sumo sacerdócio, refletindo a cerimônia, que preparou os 

sacerdotes do Antigo Testamento para o seu ministério.Outros sugerem que Jesus quis 

identificar-se com os gentios, que foram iniciadas em judaísmo como prosélitos por ato 

do batismo. Outros, ainda, tomar o batismo de Jesus para ser seu reconhecimento e 

aprovação da autoridade de João, seu credenciamento de João como um verdadeiro 

profeta de Deus eo verdadeiro precursor do seu próprio ministério. A quarta visão é que 

o Senhor pretendia ser batizados vicariamente pelos pecados da humanidade, tornando 

Seu batismo, junto com sua morte expiatória na cruz, uma parte de Sua-bearing pecado, 

obra redentora. 

Mas nenhum desses pontos de vista é apoiado pela Bíblia, e nenhum se encaixa no 

contexto da presente passagem. O próprio Jesus explica a João, seu motivo para querer 

ser batizado. Em suas primeiras palavras registradas desde a idade de doze anos, quando 

disse a seus pais: "Você não sabia que eu tinha que estar na casa de meu Pai?" (Lucas 

2:49), Jesus disse: Deixa neste momento; para, desta forma, é nos convém cumprir 

toda a justiça. Essas são palavras de dignidade real e humildade. 

Jesus não negou que Ele era espiritualmente superior a João ou que Ele era sem 

pecado. Deixa neste momento era uma expressão idiomática que significa que o ato de 



Seu batismo, embora não aparentemente adequado, era realmente apropriado para este 

momento especial. Jesus entendeu a relutância de João e sabia que ela veio de profundo 

compromisso espiritual e sinceridade. Ele deu permissão para João para fazer o que, sem 

instrução divina, ele nunca teria sido capaz de fazer. Ele assegurou ao profeta que , desta 

forma, é apropriado , e passou a explicar a João que o Seu batismo foi importante para 

ambos os ministérios, para que possamos cumprir toda a justiça . Para o plano de Deus 

para ser perfeitamente cumprido, era necessário que Jesus para ser batizado e, para ser 

batizado por João especificamente. 

Parece que uma das razões Jesus apresentou ao batismo era dar um exemplo de obediência 

aos Seus seguidores. Como o Rei dos reis Jesus reconheceu que Ele não tinha nenhuma 

obrigação final a pagar impostos a um governo humano. Quando Pedro em uma ocasião 

perguntado sobre o assunto, Jesus respondeu: "O que você acha, Simon? De quem cobram 

os reis da terra, recolher costumes ou pagamento do imposto, a partir de seus filhos ou 

dos estranhos? ' E sobre a sua palavra, 'From estranhos, "Jesus disse-lhe:" Por 

conseguinte, os filhos estão isentos. Mas, para que não dar-lhes ofensa, ... dar-lhe [a 

moeda stater] a eles para você e para mim "(Mat. 17 : 25-27). Como a Escritura deixa 

claro, em muitos lugares, é apropriado e adequado para os crentes, mesmo que eles são 

filhos de Deus, para honrar e pagar impostos para os governos humanos (ver Rom. 13: 1-

7; Tito 3: 1; 1 Ped. 2: 13-15). Em todos os casos, Jesus modelou obediência. Em seu 

batismo, ele reconheceu que a norma da justiça de João era válida e em ação afirmou que 

como a vontade de Deus para que os homens que devem ser submetidos. 

Jesus veio ao mundo para identificar com os homens; e identificar-se com os homens é 

se identificar com o pecado. Ele não podia comprar a justiça para a humanidade se Ele 

não se identificava com o pecado da humanidade. Centenas de anos antes da vinda de 

Cristo, Isaías havia declarado que o Messias "foi contado com os transgressores; mas ele 

levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu" (Is 53:12).. O 

batismo de Jesus também representou a identificação da vontade do Filho de Deus sem 

pecado com os pecadores que Ele veio salvar. 

Esse foi o primeiro ato de seu ministério, o primeiro passo no plano redentor que Ele veio 

para cumprir. Ele que não tinha pecado tomou seu lugar entre aqueles que não tinham 

justiça. Ele, que era sem pecado submetidos a um batismo para os pecadores. Neste ato, 

o Salvador do mundo tomou seu lugar entre os pecadores do mundo. O amigo sem pecado 

dos pecadores foi enviado pelo Pai "em semelhança da carne do pecado e como oferta 

pelo pecado, condenou o pecado na carne" (Rom. 8: 3); e Ele "fez Aquele que não 

conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo" 

(2 Cor 5:21;. cf. Is 53:11.). Não havia outra maneira para cumprir toda a justiça . 

O batismo de Jesus não só era um símbolo de sua identidade com os pecadores, mas foi 

também um símbolo de Sua morte e ressurreição, e, portanto, uma prefiguração do 

batismo cristão. Jesus fez apenas duas outras referências ao batismo pessoal, e cada um 

relacionado com a sua morte. Pouco antes de sua última viagem a Jerusalém Ele disse aos 

discípulos: "Eu tenho um batismo de sofrer, e como me angustio até que seja 

cumprida!" (Lucas 12:50). Na outra ocasião Ele estava respondendo ao pedido de Tiago 

e João que sejam dadas as primeiras posições em seu reino celestial. "Você não sabe o 

que você está pedindo. Você é capaz de beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com 

o batismo com que eu sou batizado?" (Marcos 10:38). Identificação supremo de Jesus 

com os pecadores era a Sua tomar seus pecados sobre si mesmo, o que ele fez no Calvário. 



Embora João, depois de ter sido dada uma breve explicação tal, não poderia ter 

compreendido o sentido pleno do batismo de Jesus, ele aceitou palavra de seu Senhor e 

obedeceu. Então, Ele lhe permitido. 

A unção do Espírito 

E depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água; e eis que os 

céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como 

pomba e vindo sobre Ele, (3:16) 

O batismo de João, e que os discípulos de Jesus durante Seu ministério terreno (João 4: 

1-2), a limpeza representado, ou de lavar roupa, do pecado. O batismo cristão representa 

a identificação do crente com a morte e ressurreição de Cristo (Rm 6: 4; Col. 2:12.). Em 

ambos os casos, o significado do ato é perdida se não envolver a imersão. Aspersão ou 

derramamento não se encaixa ou o simbolismo de purificação ou de morrer e que está 

sendo levantada. 

O próprio (palavra grega baptizo ) significa, literalmente, mergulhar um objeto na água 

ou outro líquido, para não ter o líquido colocado no objeto. Se todas as formas dessa 

palavra nas Escrituras havia sido traduzido (como "imerso") em vez de ser simplesmente 

transliterado (como "batizado") - o primeiro em latim e depois em Línguas Modernas-a 

confusão que vemos agora em relação ao modo de batismo faria nunca ter surgido. Em 

relação a outras coisas, a mesma palavra é traduzida, como vemos em Lucas 16:24, onde 

o homem rico no Hades pede que Lázaro pode "mergulhar [de baptizo ] a ponta do seu 

dedo na água e refresque a minha língua ", e João 13:26, onde Jesus "mergulhado 

[também de baptizo ] o bocado. " Como pode ser determinado a partir de qualquer léxico 

grego, a palavra original nunca teve um significado diferente de imersão ou submersão, 

e nenhum outro termo é usado para batizar. 

A igreja cristã não conheceu forma de batismo, mas a imersão até a Idade Média, quando 

a prática de aspersão ou derramamento foi introduzida pela igreja católica romana, que 

se tinha anteriormente sempre batizado por imersão. O grande teólogo católico Tomás de 

Aquino (1225-1274) disse: "Na imersão a fixação diante do enterro de Cristo é mais 

claramente expressa, em que esta forma de batismo é mais louvável." A Igreja Católica 

não reconhece outros modos até que o Conselho de Ravenna, realizado na França, em 

1311. Foi a partir da igreja católica que igrejas luteranas e reformadas herdou a forma de 

aspersão ou derramamento. A Igreja da Inglaterra não começou a prática da aspersão até 

1645. A igreja Ortodoxa Oriental nunca permitiu qualquer modo, mas a imersão. 

Que Jesus subiu logo da água indica que ele tinha sido todo o caminho para a água. João 

batizava no rio Jordão (3: 6), e seu costume de batizar onde "havia muita água" (João 

3:23), o que teria sido inútil se fosse usada apenas polvilhar (cf. Atos 8: 38- 39). 

No momento em que Jesus veio para fora do rio, eis que os céus se abriram . Quando 

Ezequiel viu os céus se abriram e tive a visão de Deus, ele viu coisas como os quatro seres 

viventes, o carro e as rodas (Ez 1:. 19/01). Pouco antes de morrer, Estevão viu "os céus 

abertos eo Filho do homem em pé à mão direita de Deus" (Atos 07:56), e João, o apóstolo 

teve várias visões celestiais (Ap 4: 1; 11:19 ; 19:11). A experiência de Paulo de ser 

"arrebatado ao terceiro céu" foi tão maravilhoso e incrível como ser "inefável" (2 Cor. 

12: 2-4). 



Como disse um comentarista sugere: "Assim como o véu do templo se rasgou em dois 

para simbolizar o acesso perfeito de todos os homens a Deus, por isso aqui os céus são 

fender para mostrar como perto de Deus é Jesus, e Jesus é Deus. " 

Quando os céus se abriram antes de João Batista, ele viu o Espírito de Deus descendo 

como pomba e vindo sobre ele , assim como o Senhor tinha prometido (João 1:33). O 

sinal de confirmação era a de uma pomba, o único caso em que o Espírito Santo foi sempre 

assim representados. Para a mente judaica daqueles dias a pomba foi associado com 

sacrifício. Bullocks foram sacrificados pelos ricos e cordeiros pela classe média, mas a 

maioria das pessoas eram pobres e só poderia pagar uma pomba. 

Por que o Espírito Santo veio sobre Jesus? Quando ele se tornou um homem, Jesus não 

perdeu a Sua divindade. Ele ainda era totalmente Deus em todos os sentidos. Em sua 

divindade Ele precisava de nada.Mas em Sua humanidade Ele estava aqui ser ungido para 

o serviço e concedida força para o ministério. O Espírito ungiu para o Seu serviço real, 

como Isaías havia predito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me 

ungiu para anunciar a boa nova aos pobres; enviou-me a curar os quebrantados do 

coração, a proclamar a libertação aos cativos ea liberdade aos prisioneiros "(Is. 61: 

1). Entre outras coisas, o Espírito de Deus veio sobre Jesus em Sua humanidade, de modo 

especial (João 3:34), que lhe deu o poder de expulsar os demônios (Mat. 12:28), para 

fazer sinais e maravilhas (Atos 2:22 ), e para pregar (cf. Atos 10:38). Como todo ser 

humano, Jesus tornou-se cansado e com fome e com sono. Sua humanidade precisava de 

reforço, e que a força necessária foi dada pelo Espírito Santo (cf. Mt 4: 1; Lucas 04:14.). 

Unção de Jesus com o Espírito Santo era única. Foi dada a capacitá-lo em Sua 

humanidade, mas também foi dado como um visível, confirmando sinal a João Batista e 

para toda a gente ver. Jesus era de fato o Messias, o grande Rei cuja vinda do Senhor 

havia chamado João para anunciar e preparar os homens para. 

Confirmação do pai 

e eis que uma voz dos céus, dizendo: "Este é o meu Filho amado, 
em quem me comprazo." (3:17) 

Toda a Trindade participou no batismo de Jesus. O Filho tinha confirmado sua própria 

realeza, dizendo: "Ele está nos convém cumprir toda a justiça" (v. 15), e do Espírito havia 

confirmado seu direito de messiahship descansando sobre ele (v. 16). O aspecto final da 

coroação, ou comissionamento de Jesus, era a palavra confirmando do Pai. Para um 

sacrifício para ser aceitável a Deus deve ser puro e imaculado, sem defeito (Ex. 12:. 5; 

Lev 1: 3; Deut. 17: 1; etc.). Desse One que voluntariamente se identificou com pecadores 

por Seu batismo e que foi marcado pelo Espírito Santo como a pomba de sacrifício, o Pai 

já disse, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo . 

Nenhum sacrifício do Antigo Testamento, não importa quão cuidadosamente 

selecionado, já tinha sido verdadeiramente agradável a Deus. Não foi possível encontrar 

um animal que não tivesse algum defeito, alguma imperfeição. Não só isso, mas o sangue 

desses animais foi na melhor das hipóteses apenas simbólico ", pois é impossível que o 

sangue de touros e bodes para tirar os pecados" (Heb. 10: 4; cf. 9:12). Mas o sacrifício de 

Jesus faria na cruz seria "pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem 

mácula, o sangue de Cristo" (1 Ped. 1:19). Assim, Deus poderia dizer que ele estava bem 



satisfeito com a perfeição de Jesus Cristo (cf. Mt 17: 5.; João 12:28, onde Deus repete 

este elogio superlativo). 

Amados ( agapetos ) denota um relacionamento profundo, rico e profundo. Ele é usado 

aqui do grande amor do Pai por Seu Filho , mas ele também é usado em outros lugares 

do Seu amor por crentes (Rom. 1: 7), e para o que o amor dos crentes para o outro deve 

ser (1 Cor 04:14). . Jesus é o Pai do amado acima de tudo aqueles que Ele ama, o amado 

para além de quem nenhum outro poderia ser amado (cf. Ef. 1: 6). Apenas em Seu Filho , 

o Pai nunca poderia ser totalmente bem satisfeito ( eudokeō ). Deus tinha examinado, por 

assim dizer, Seu Filho amado , que iria oferecer a Si mesmo como um sacrifício pelos 

pecados daqueles com quem Ele estava disposto a se identificar. Nenhuma imperfeição 

poderia ser encontrado nele, e Deus ficou encantado. 

Como crentes, nós também são uma delícia para o Pai, porque agora estamos no 

Filho. Porque o Pai não encontra nenhuma imperfeição em Seu Filho, Ele agora por Sua 

graça não encontra nenhuma imperfeição em quem confia n'Ele (cf. Rm 3:26;. 5:17, 21; 

Gl 2:20;. 3:27; Ef . 1: 3-6; etc.). 

O fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus é central para o evangelho. Em nenhuma 

passagem é que tornou mais claro do que em Hebreus 1: 1-8: 

Deus, depois de Ele falou há muito tempo para os pais, pelos profetas em muitas vezes e 

de muitas maneiras, nestes últimos dias falou-nos no seu Filho, a quem constituiu herdeiro 

de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E Ele é o resplendor da glória ea 

expressão exata de sua natureza, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu 

poder. Quando Ele tinha feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da Majestade 

nas alturas; tendo-se tornado como muito melhor do que os anjos, quanto Ele herdou mais 

excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: "Tu és meu Filho, hoje te 

gerei"? E mais uma vez: "Eu vou ser um pai para ele, e ele será um filho para mim"? E 

quando Ele mais uma vez traz o Primogênito no mundo, Ele diz: "E todos os anjos de 

Deus o adorem." E dos anjos, diz: "Quem faz seus anjos ventos, e de seus ministros 

labaredas de fogo." Mas do Filho diz: "O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e o 

cetro justo é o cetro do seu reino." 

Jesus Cristo é a expressão mais plena de Deus, superior ao e exaltado acima de tudo e de 

todos. Ele é o princípio de todas as coisas, o Criador; no meio de todas as coisas, o 

Mantenedor e purificador; eo fim de todas as coisas, Heir (ver também Rom 11:36;. 

Colossenses 1:16). 

O Filho é a manifestação de Deus, o resplendor da glória pessoal de Deus, à imagem de 

Deus (2 Cor. 4: 4). Nele todos habita divindade (Colossenses 1: 15-19; 2: 9). Por causa 

de sua divindade, Ele é superior aos anjos que O adoram. (Para uma explicação mais 

completa da filiação de Jesus, veja do autor Hebreus [Chicago: Moody Press, 1983].., pp 

27-29) 

Mesmo título de Deus como Pai, é uma referência à sua relação essencial com Jesus 

Cristo. Deus é apresentado no Novo Testamento mais como o Pai do Senhor Jesus Cristo 

(Mateus 11:27; João 5: 17-18.; 10: 29-33; 14: 6-11; 17: 1-5; Rom. 15: 6; 2 Cor. 1: 3; Ef 

1: 3, 17; cf. Fl 2,.. 9-11; 1 Pe 1: 3; 2 João 3) do que como o Pai dos crentes (Mateus 6: 9.. 

). 



Quando Jesus chamou Deus de "Pai" Ele não estava enfatizando principalmente 

submissão ou geração, mas mesmice da essência, isto é, divindade. João 5:23 resume-o, 

exigindo "que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai." Ninguém pode adorar a 

Deus a não ser que ele adora-Lo como o Deus que é uno com o Rei Jesus: "o Deus e Pai 

de nosso Senhor Jesus Cristo." 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



8. A Crise da Tentação (Mateus 4: 1-11) 

Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser 

tentado pelo diabo. E depois, tendo jejuado quarenta dias e 

quarenta noites, Ele tornou-se então com fome. E o tentador 

aproximou e disse-lhe: "Se és o Filho de Deus, manda que estas 

pedras se transformem em pães." Ele, porém, respondendo, disse: 

"Está escrito: 'O homem não vive somente de pão, mas de toda 

palavra que procede da boca de Deus." "Então o Diabo o levou à 

cidade santa; e ele colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-

lhe: "Se és o Filho de Deus lança-te abaixo, porque está escrito: 

'Ele dará a seus anjos a carga Você relativa'; e 'On suas mãos eles 

te sustentarão, para que não tropeces em alguma pedra. "Jesus 

disse-lhe:" Por outro lado, está escrito: "Não tentarás o Senhor 

teu Deus à prova." Mais uma vez, o Diabo o levou a um monte 

muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e sua glória; e 

ele disse-lhe: "Todas essas coisas que eu vou te dar, se você cair 

prostrado, me adorares." Então Jesus lhe disse: "Vá embora, 

Satanás, porque está escrito: 'Você deve adorar o Senhor, teu 

Deus, e só a ele servirás.'!" Então o Diabo o deixou; e eis que 

vieram anjos e começou a ministrar a Ele. (4: 1-11) 

Desde a queda no Jardim do Éden, a tentação tem sido uma parte constante, incessante da 

vida humana. Os homens têm tentado evitar e resistir a ela com dor auto-infligida para 

tornar-se desconfortável e, presumivelmente, humilde, ou isolando-se das outras pessoas 

e do conforto físico. Mas nenhuma pessoa jamais encontrou um lugar ou uma 

circunstância que pode torná-lo a salvo da tentação. 

Ao longo da história da igreja muito se tem escrito e falado sobre vencer a tentação. Um 

quinto século Cristão escreveu, 

Voar de todas as ocasiões de tentação, e se ainda tentado, voar mais longe ainda. Se não 

há escapatória possível, em seguida, ter feito com a fugir e mostrar um rosto corajoso e 

tomar a espada de dois gumes do Espírito. Algumas tentações devem ser tomadas pela 

garganta como Davi matou o leão; outros devem ser sufocada como Davi abraçou o urso 

até a morte. Alguns é melhor guardar para si mesmos e não dar o ar. Calá-los como um 

escorpião em uma garrafa. Scorpions em tal confinamento morrer em breve, mas se 

autorizados a sair para um rastreamento e, em seguida, colocar de volta na garrafa e rolha 

para baixo, eles vão viver muito tempo e dar-lhe problemas. Mantenha a cortiça em suas 

tentações, e eles vão morrer de si mesmos. 

Bento de Núrsia (c. 480-543), procurou um aumento de graça e de isenção de tentação, 

vestindo uma camisa de cabelo áspero e viver por três anos em uma caverna desolado, 

onde sua comida escassa foi reduzido para ele em um cabo. Uma vez que ele se jogou em 

uma moita de espinhos e abrolhos até que seu corpo estava coberto de feridas 

sangramento. Mas ele não encontrou nenhuma fuga da tentação.Ele seguiu-o onde quer 

que fosse e em tudo o que ele fez. 

Outros tentaram vencer a tentação de, com efeito, como negar. Jovinian, um monge 

herético do século V, ensinou que depois que uma pessoa foi batizado ele estava livre 



para sempre do poder do diabo e da tentação. Jerome, seu adversário mais proeminente, 

sabiamente comentou que o batismo não afogar o diabo. 

Em Mateus 4: 1-11 uma das batalhas espirituais mais monumentais e misteriosas de todos 

os tempos é contada-o confronto pessoal entre Jesus Cristo e Satanás. Tentações do diabo 

dirigidas a Jesus no deserto da Judéia foram observados por nenhum outro ser 

humano. Ele estava completamente sozinho, e por isso é óbvio que poderíamos saber 

nada do que aconteceu lá, a menos que o próprio Jesus disse a seus discípulos dele. Aqui 

ele revela o segredo da vitória, por assim dizer, de sua luta momento decisivo com 

Satanás. 

O encontro ocorreu imediatamente após o batismo de Jesus, que, nos termos da Sua 

realeza, representada Sua coroação, Seu comissionamento. Agora, depois de sua 

proclamação como rei vem a prova de sua realeza. Seu batismo no Jordão declarou Sua 

realeza; Seu teste no deserto demonstrou. Aqui Jesus provou que era digno de receber e 

para reinar sobre o reino Seu Pai Lhe daria. Aquele de quem o Pai tinha apenas disse: 

"Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo" (3:17), aqui mostra por que Ele 

estava bem agradável ao Pai. Ele mostra que, mesmo no extremo da tentação, Ele sempre 

viveu em perfeita harmonia com o plano divino. Aqui Ele demonstrou pela primeira vez 

o seu poder sobre o inferno. Sua soberania absoluta proibiu-o de curvar-se ao "deus deste 

mundo", por isso Ele enfrentou toda a força do engano da injustiça de Satanás, ainda 

permaneceu intocada e não contaminada. Mal no seu mais baixo foi superado por Ele, e 

bondade em seu mais alto o elogiou. A combinação de ambos acreditados como Rei. 

Nesta luta do Filho de Deus, com o filho da perdição nos é dado idéias claras e aplicáveis 

na estratégia de Satanás contra Deus e Seu povo e também em forma de Cristo da vitória 

sobre o tentador. Lado a lado nos é mostrado o caminho do perigo e da maneira de 

escapar, o caminho que conduz à derrota e morte e o caminho que conduz à vitória e vida 

curta-in, o caminho de Satanás e do caminho de Deus. 

Parece que Mateus tinha dois propósitos principais em apresentar tentações de Jesus no 

deserto. Em primeiro lugar, como mencionado acima, a vitória de Jesus demonstrou sua 

realeza divina, Seu poder real de resistir a única outra grande governante e domínio no 

universo, o próprio Satanás Cristo aqui ganhou sua primeira batalha direta com seu grande 

inimigo, e, assim, deu provas de Sua gloriosa direito e poder como o Rei dos reis e Senhor 

dos senhores, o governante supremo de toda a criação, o único Deus. Ao fazê-lo, Ele selou 

sua vitória final ainda está por vir. O propósito de Satanás nas tentações era, naturalmente, 

exatamente o oposto: para conquistar o rei recém-comissionado, para derrubar o Messias, 

e para reivindicar todos os seus direitos e prerrogativas reais para si mesmo. 

Outro fim de Mateus foi demonstrar o padrão encontrado na vitória humana de Jesus 

sobre o pecado, um padrão que Ele deseja compartilhar com todos os que pertencem a 

Ele. Quando enfrentamos testes e tentação da mesma forma, nosso Senhor fez, nós 

também podemos ser vitoriosos sobre as tentativas do adversário para nos corromper e 

usurpar legítimo lugar do Senhor em nossas vidas. 

O encontro memorável que Mateus descreve aqui, e da qual os crentes podem ganhar tal 

ajuda e incentivo, pode ser dividido em três partes para o estudo: a preparação, a tentação, 

e do triunfo. 



 

A preparação 

Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser 

tentado pelo diabo. E depois, tendo jejuado quarenta dias e 
quarenta noites, Ele tornou-se então com fome, (4: 1-2) 

Aprendemos com Marcos que "imediatamente o Espírito o impeliu a ir para o deserto" 

(Marcos 1:12). O "imediatamente", é claro, é seqüencial para o batismo. Assim que o 

batismo de Jesus foi concluída, seu quadragésimo dia experiência no deserto 

começou. Utilização de Marcos ekballō ("impelidos") indica a necessidade da tentação 

de Jesus. Embora as tentações foram dadas por Satanás, eles eram uma parte do plano 

perfeito de Deus para a obra redentora de Seu Filho. 

Uma das grandes verdades da vida, a partir do qual até mesmo o Filho de Deus não era 

isenta na terra, é que depois de cada vitória vem a tentação. A Palavra de Deus adverte: 

"Aquele que pensa estar em pé veja que não caia" (1 Cor. 10:12). Quando acabamos de 

sucesso em algo importante, estamos invariavelmente tentados a pensar que fizemos a 

realização em nosso próprio poder e que é legitimamente e de forma permanente a 

nossa. Quando estamos mais empolgados com o sucesso que também são mais 

vulneráveis ao orgulho e ao fracasso. 

Em um dos meus jogos de futebol da escola que estavam à frente por cerca de cinquenta 

pontos no quarto trimestre, eo treinador estava deixando todo mundo jogar. Nós 

estávamos em torno da linha de cinco jardas e um touchdown era certa. O treinador 

decidiu deixar um runningback quarta-string carregar a bola, para que ele pudesse ter pelo 

menos um touchdown para o seu crédito antes de se formar a próxima primavera. Ele 

correu facilmente através do orifício da linha abriu para ele, e ele marcou. À medida que 

a multidão aplaudiu ele se virou para a vaga, mas continuou correndo. Ele bateu no poste 

da baliza e foi nocauteado frio. Ele estava tão empolgado com seu triunfo que ele perdeu 

completamente sua perspectiva e seu senso de realidade. Consequentemente sua vitória 

foi de curta duração. 

Em outros momentos, sucesso nos faz sentir invencível e para baixar a guarda, e quando 

provações vêm não estamos preparados para eles. Na disputa entre Elias e os 450 profetas 

de Baal no Monte Carmel, o Senhor deu uma prova dramática e milagroso que Ele era o 

verdadeiro Deus e que Elias era o Seu verdadeiro profeta. Primeiro Ele enviou fogo do 

céu para consumir os sacrifícios e madeira que Elias tinha encharcado com água. Em 

seguida, em resposta à oração do profeta, Ele enviou chuva para atingidos pela seca Judá 

(1 Reis 18: 16-46). Mas, dentro de menos de um dia Elias estava em desespero e pediu 

ao Senhor para tirar sua vida. Depois de ser corajoso e imóveis antes que os 450 falsos 

profetas, ele murchou ante as ameaças de Jezebel (19: 1-4). A partir da altura da vitória 

emocionante ele rapidamente caiu em profundo desespero. 

Assim que Israel foi libertado do Egito do que Faraó veio persegui-la com o seu 

exército. Mal Ezequias deixou a Páscoa solene do que Senaqueribe veio contra ele. Mal 

Paulo recebeu uma abundância de revelações que ele foi agredido com tentações vis. 



E não havia mais cedo Jesus experimentou a primeira grande testemunho de Seu 

ministério que Ele enfrentou o primeiro grande teste do Seu ministério. Depois de ser 

ungido pelo Espírito Santo e atestada pelo Pai, "Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do 

Jordão e foi levado pelo Espírito no deserto" (Lucas 4: 1). Jesus já estava em plena 

consciência de sua missão divina e Sua humanidade sagrada foi preenchido por completo 

com a presença permanente e poder de Deus. Como nunca antes, Ele estava 

profundamente satisfeito enquanto contemplava a obra redentora Ele foi enviado para 

realizar. Depois de trinta anos de espera na obscuridade Ele agora foi totalmente 

comissionado para começar a sua tarefa. Então o diabo tentou O rejeite. 

Um dos nomes bíblicos mais comuns de Satanás é o diabo , de diabolos , o que significa 

acusador ou caluniador. Entre os muitos outros nomes dados a ele são: o príncipe deste 

mundo (João 12:31; 14:30; 16:11), o príncipe do poder do ar (Ef. 2: 2), o deus deste 

mundo (2 Cor. 4: 4), a antiga serpente e o sedutor de todo o mundo (Ap 12: 9), e Abaddon 

Apollyon, ambos significa "destruidor" (Ap 9:11), e o tentador , como pode ser visto no 

próximo versículo do nosso texto (Mt 4:. 3; cf. 1 Ts 3: 5.). 

Muitas pessoas, incluindo alguns cristãos professos, não acredito em um diabo 

pessoal. Mas Satanás nunca se fez mais pessoalmente manifesto do que ele fez a Jesus no 

deserto. Conta do próprio Senhor mostra inequivocamente que o adversário Ele enfrentou 

era pessoal em todos os sentidos. Satanás era tão real, mesmo para Martin Luther que é 

relatado que em uma ocasião Luther jogou um tinteiro para o adversário. 

Depois de ter sido expulso do céu pelo Senhor, fúria de Satanás tem sido, desde então 

virou-se contra Deus e Sua obra. Durante a encarnação de Jesus que ira se especialmente 

focado em toda a sua intensidade contra o Filho e contra a Sua missão divina da 

salvação. O objetivo do diabo é único para frustrar o plano de Deus e de usurpar o lugar 

de Deus. Ele ataca continuamente, portanto, Cristo e todos os que pertencem a Ele. Ele 

também persegue todos os esforços para evitar que outras pessoas venham a Cristo. 

O deserto da Judéia é uma área quente, árido e desolado que se estende a oeste do Mar 

Morto quase a Jerusalém, e fica a cerca de 35 milhas de comprimento e 15 milhas de 

largura. George Adão Smith descreveu-o como uma área de areia amarela e restou pedra 

calcária. É uma área de estratos contorcido, onde as cristas correr em todas as direções, 

como se fossem deformada e torcida. As colinas são como montes de poeira, o calcário é 

empolado e peeling, as rochas estão nuas e irregular, e muitas vezes o chão parece oco 

(citado em William Barclay, O Evangelho de Mateus [Filadélfia: Westminster, 1975] 

1:63). Em nenhum lugar na Palestina poderia Jesus ter sido mais isolado ou em menos 

conforto. 

Satanás conheceu Adão no paraíso do Éden, onde tudo de bom foi fornecido, e nada 

prejudicial existiu. Adão perdeu sua batalha com Satanás, enquanto na situação 

perfeita. O Segundo Adão conheceu Satanás no desolado, proibindo deserto , onde "Ele 

estava com as feras" (Marcos 1:13) e foi sem comida por 40 dias (Lucas 4: 2). No entanto, 

o que o primeiro Adão perdeu em um ambiente ideal o Segundo Adão ganhou de volta 

em um ambiente terrivelmente imperfeita. Que melhor prova de que pode haver falha 

espiritual e moral não são causados por circunstâncias, mas pelo caráter e da resposta de 

quem está tentado? 



As tentações não pegou Deus de surpresa. Jesus especificamente fui lá , para ser tentado 

pelo diabo . O grego peirazo é uma palavra moralmente neutra que significa 

simplesmente "para testar." Se o teste é para um propósito bem ou mal depende da 

intenção de quem dá o teste. Quando o contexto bíblico indica claramente o teste é uma 

tentação para o mal, a palavra é mais freqüentemente traduzido por uma forma de o 

Inglês tempt , que carrega essa conotação negativa. O fato de que o diabo estava aqui a 

fazer o teste indica claramente que Jesus estava sendo tentado , seduzidos para fazer o 

mal. 

No entanto, muitas vezes, Deus usa tentadora de Satanás para o mal como Seus próprios 

meios de testes para o bem. O que Satanás pretendia levar o seu Filho ao pecado e 

desobediência, o Pai utilizado para demonstrar a santidade ea dignidade do Filho. Esse é 

o plano de Deus para todos os Seus filhos. Os cristãos não pode ser tentado de uma forma 

que Deus não pode usar para seu bem e Sua glória. Tiago ainda nos diz para "considerar 

tudo com alegria, meus irmãos, quando se deparar com várias provações [ peirasmos ], 

sabendo que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança tenha a sua obra 

perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em nada "(Tiago 1: 2-4). Esse 

é o plano de Deus e propósito de usar as tentações de Satanás como um meio de testes e 

fortalecimento de nossa fé em Deus e da nossa cada vez mais forte na justiça. Deus 

permite provações em nossas vidas, a fim de que os nossos "músculos" espirituais pode 

ser exercido e reforçado. Se o teste é por iniciativa de Deus ou é enviado por Satanás, 

Deus sempre usá-lo para produzir bom em nós quando nos encontrarmos o teste em seu 

poder. 

Deus nunca testa no sentido de seduzir para o mal. "Que ninguém diga quando é tentado, 

'Estou sendo tentado por Deus; porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo 

não tenta ninguém Mas cada um é tentado, quando ele é levado e seduzido pela sua 

própria. Luxúria "(Tiago 1:13). Todas as cinco formas de "seduzir" naqueles versos são 

de peirazo , e todos os cinco indicar o lado negativo dos testes, o incentivo para o 

mal. Deus nunca tem uma parte nesse tipo de teste, mas Ele pode e vai transformar até 

mesmo o pior tipo de teste para o tipo certo, quando é entregue à Sua vontade e poder. É 

grande o desejo de Deus para se transformar em vitória o que Satanás usa para o fracasso, 

para fortalecer-nos no ponto exato em que o adversário quer encontrar-nos fracos. 

José está sendo vendido como escravo por seus irmãos, junto com as falsas acusações e 

prisão ele suportou como escravo no Egito, poderia facilmente tê-lo levado ao desespero 

e amargura. A maioria das pessoas, diante de tais maus tratos e infortúnio, perguntava: 

"Por que eu, Senhor? O que eu fiz para merecer isso?" Eles fervem sobre suas 

circunstâncias e, possivelmente, o sonho de vingança. Isso, sem dúvida, foi o desejo do 

diabo para José, mas não era de Deus. Como José disse a seus irmãos, muitos anos depois, 

"Você quis dizer o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, a fim de trazer este 

resultado atual, para preservar muitas pessoas vivas" (Gen. 50:20). O que Satanás e os 

irmãos tinham a intenção para o mal, Deus, por meio da obediência de José, virou-se para 

o bem. 

Antes dos três fortes esforços tentação foram dirigidos a Jesus, tendo jejuado quarenta 

dias e quarenta noites . Não nos é dito que Ele fez durante esse período, mas Ele, sem 

dúvida, passou a maior parte do tempo em comunhão com o Pai celestial. Entre Seu 

batismo e as tentações, talvez, Ele precisava de preparação especial de ser inteiramente 

sozinho e tranqüilo com Seu Pai. Mesmo em Sua perfeita humanidade, Jesus precisava 



de tempo para o pensamento e para a oração, como todos nós. Moisés passou 40 anos em 

Midiã sendo preparado para liderar Israel do Egito para Canaã. Entre sua conversão e do 

início do seu ministério, Paulo passou três anos de preparação em Nabataen Saudita (1 

Gal: 17-18.). 

Parece um grande eufemismo para dizer que, após um longo período de jejum de 

Jesus, Ele ficou com fome . No entanto, palavras simples e diretas de Mateus dá fortes 

indícios de que a história não foi fabricado pelos discípulos ou da igreja primitiva. Os 

escritos de religião praticamente todos os falsos e culto são caracterizados por exagero e 

overdramatization de eventos relacionados com a vida de seus fundadores e principais 

líderes. Por outro lado, mesmo os eventos mais surpreendentes nas Escrituras são 

relatados com moderação e simplicidade. 

A fome não só nos faz fisicamente fraco, mas também tende a enfraquecer a nossa 

resistência moral e espiritual também. Quando estamos cansados, com fome ou doente 

geralmente estamos menos preocupados com outras necessidades e perigos, e tendem a 

ser vulneráveis a qualquer coisa que possa proporcionar alívio da nossa angústia 

presente. Satanás, portanto, geralmente ataca mais ferozmente em tais momentos de 

fraqueza e despreparo. Temptations que foram antecipados, guardado contra, e orou, têm 

pouco poder para nos prejudicar. Jesus nos diz para "manter vigiando e orando, para que 

não entreis em tentação" (Marcos 14:38). A vitória sobre a tentação vem sendo 

constantemente preparado para isso, o que, por sua vez, vem constantemente confiando 

no Senhor. 

Diz-se que uma pessoa que viaja no país tigre não serão atacados se ele vê o tigre antes 

que o tigre vê-lo. Tigres atacar por trás, a fim de surpreender suas vítimas, e, portanto, 

uma das melhores defesas contra esse animal vicioso é enfrentá-lo. 

Jesus, apesar de ter jejuado por mais de um mês, não foi menos alerta para perigo 

espiritual. Porque Ele tinha passado o tempo em comunhão com o Pai, mesmo em seus 

momentos mais fracos físicas Ele não permitiu que Satanás para ganhar qualquer ponto 

de apoio. As contas de Marcos (1:13) e Lucas (4: 2) parecem indicar que Jesus era, de 

alguma forma tentada durante a sua estada no deserto. Possivelmente, era a estratégia do 

diabo para vestir gradualmente o Senhor para baixo, pouco a pouco antes de confrontá-lo 

com as três grandes tentações que são especificamente gravados. Mas Jesus não deu ao 

seu adversário no mesmo ponto menor. 

A tentação 

E o tentador aproximou e disse-lhe: "Se és o Filho de Deus, manda 

que estas pedras se transformem em pães." Ele, porém, 

respondendo, disse: "Está escrito: 'O homem não vive somente de 

pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." "Então 

o Diabo o levou à cidade santa; e ele colocou-o sobre o pináculo 

do templo, e disse-lhe: "Se és o Filho de Deus lança-te abaixo, 

porque está escrito: 'Ele dará a seus anjos a carga Você relativa'; 

e 'On suas mãos eles te sustentarão, para que não tropeces em 

alguma pedra. "Jesus disse-lhe:" Por outro lado, está escrito: 

"Não tentarás o Senhor teu Deus à prova." Mais uma vez, o Diabo 

o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do 



mundo, e sua glória; e ele disse-lhe: "Todas essas coisas que eu 

vou te dar, se você cair prostrado, me adorares." Então Jesus lhe 

disse: "Vá embora, Satanás, porque está escrito: 'Você deve 
adorar o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás.'!" (4: 3-10) 

Satanás está aqui falado de como o tentador , um de seus nomes descritivos e títulos nas 

Escrituras. Não nos é dito que forma o diabo pode ter tomado nesta ocasião, mas o seu 

confronto com Jesus foi direto e pessoal. Eles falavam uns com os outros e até mesmo se 

movia junto, primeiro para o pináculo do templo em Jerusalém e, em seguida, para uma 

alta montanha. 

Primeiro grande ataque frontal de Satanás sobre Jesus Cristo como Ele começou Seu 

ministério terreno foi sob a forma de três tentações, cada um projetado para enfraquecer 

e destruir o Messias em uma área importante de sua missão. As tentações tornou-se 

progressivamente pior. O primeiro foi para Jesus a desconfiar o cuidado providencial de 

seu pai e de usar seus próprios poderes divinos para servir a si mesmo. A segunda foi a 

presumir sobre os cuidados do Pai, colocando-o à prova. O terceiro era para ele renunciar 

ao caminho de seu pai e de substituir o caminho de Satanás. 

Auto beneficio 

E o tentador aproximou e disse-lhe: "Se és o Filho de Deus, manda 

que estas pedras se transformem em pães." Ele, porém, 

respondendo, disse: "Está escrito: 'O homem não vive somente de 

pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." (4: 3-4) 

A primeira abordagem do diabo para Jesus também tinha sido sua primeira abordagem 

feita a Eva, para lançar dúvidas sobre a Palavra de Deus. Ele perguntou a Eva: "Na 

verdade, que Deus disse: 'Não comereis de toda árvore do jardim?" (Gen. 3: 1), fazendo-

a questionar a ordem de Deus. Sua primeira palavra de Jesus era, Se você é o Filho de 

Deus -a frase condicional grego assume que Jesus é verdadeiramente o Filho divino que 

o Pai havia apenas proclamou que Ele seja em Seu batismo (3:17). Antes que ele deu a 

tentação direta, Satanás deu um presente simplesmente para configurar o resto.Satanás 

estava esperando para persuadir Jesus para demonstrar Seu poder para verificar se ele era 

real. Isso significaria violar o plano de Deus que Ele estabeleceu que o poder de lado em 

humilhação e usá-lo apenas quando o Pai quis. Satanás queria Jesus a desobedecer a 

Deus. Afirmando a Sua divindade e direitos como o Filho de Deus teria sido a agir 

independentemente de Deus. 

A primeira tentação direto no deserto foi para Jesus de agir contra o plano de Deus 

e manda que estas pedras se transformem em pães . Esta tentação envolvia muito mais 

do que Jesus "satisfazer sua fome. Depois de quarenta dias e noites de jejum, Ele 

certamente estava com fome e sede, e Ele tinha o direito de ter algo para comer e beber. A 

parte mais óbvia da tentação era para Jesus para cumprir suas necessidades físicas 

legítimas por meios milagrosos. Mas a tentação mais profunda foi o apelo de Satanás para 

supostos direitos de Jesus como o Filho de Deus. "Por que" Satanás parecia dizer ", você 

deve morrer de fome no deserto, se você é realmente o Filho de Deus? Como poderia o 

Pai permitir que seu filho a passar fome, quando Ele até maná para os filhos rebeldes de 

Israel no deserto de Sinai ? E não tinha Isaías escrito dos justos que "seu pão lhe será 

dado, as suas águas será certo '" (Is 33:16).? Você é um homem, e você precisa de comida 

para sobreviver. Se Deus tivesse deixado o seu povo morrer no deserto, como poderia Seu 



plano de redenção foram cumpridas? Se Ele permite que você morrer nesse deserto, como 

você pode cumprir sua missão divina em Seu nome? 

O objetivo da tentação não era simplesmente para Jesus para satisfazer a sua fome física, 

mas para sugerir que a Sua estar com fome era incompatível com seu ser o Filho de 

Deus. Ele estava sendo tentados a duvidar da Palavra do Pai, o amor do Pai, e provisão 

do Pai. Ele tinha todo o direito, Satanás sugeriu, para usar seus poderes divinos para suprir 

o que o Pai não tinha. O Filho de Deus, certamente, era muito importante e digno de ter 

que suportar tantas dificuldades e desconforto. Ele havia nascido em um estábulo, teve de 

fugir para o Egito por sua vida, passou 30 anos em uma família obscura em uma obscura 

aldeia da Galiléia, e quarenta dias e noites sem vigilância, não reconhecidos, e unpitied 

no deserto. Certamente que era mais do que suficiente para ignomínia permitir que Ele se 

identificar com a humanidade. Mas agora que o próprio Pai Lhe havia declarado 

publicamente para ser seu filho, foi a vez de Jesus de utilizar alguns dos Sua autoridade 

divina para seu próprio benefício pessoal. 

Esta primeira tentação no deserto implícita essencialmente a mesma provocação 

zombeteiro que as multidões feitas na crucificação: "Se és o Filho de Deus, desce da cruz" 

(Mateus 27:40; cf. vv 42-43.). . Ele também incluiu a tentativa perversa de provocar o 

segundo Adão a falhar onde o primeiro Adão falhou em relação a comida tinha. Satanás 

queria Cristo a falhar por causa de pão assim como Adão tinha falhado por causa do 

fruto. Acima de tudo, porém, ele queria solicitar rebelião do filho contra pai. 

Mas Jesus tinha vindo em sua encarnação para fazer a vontade do Pai e só a vontade do 

Pai; a Sua vontade e que o Pai do eram exatamente o mesmo (João 5:30; cf. 10:30; Heb. 

10: 9). Ele testemunhou: "Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, e 

realizar a sua obra" (João 4:34), e em outra ocasião: "Porque eu desci do céu, não para 

fazer a minha vontade , mas a vontade daquele que me enviou "(João 6:38). No Jardim 

do Getsêmani, pouco antes de sua traição e prisão, Ele disse: "Meu Pai, se é possível, este 

cálice passe de mim, ainda não como eu quero, mas como tu queres", e um pouco mais 

tarde, "Meu Pai, se este não pode passar a não ser que eu o beba, se a Tua vontade" (Mat. 

26:39, 42). 

Foi essa confiança absoluta e submissão que Satanás procurou quebrar. Para conseguiram 

teria colocado uma ruptura irreparável na Trindade. Eles deixariam de ter sido Três em 

Um, já não têm sido de uma mente e propósito. Em seu orgulho incalculável e maldade, 

Satanás tentou fraturar a própria natureza do próprio Deus. 

Mas Jesus, em Sua humildade incalculável e justiça, respondendo, disse: "Está escrito: 

'O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de 

Deus." " Todas as três respostas de Jesus a o diabo foram iniciadas com um apelo à 

Palavra de Deus: Ele é escrito . Ainda mais do que Davi, Ele podia dizer: "Tua palavra 

que eu tenho valorizado no meu coração, para eu não pecar contra Ti" (Sl 119: 11.). Ao 

citar Deuteronômio 8: 3 a Satanás, Jesus declarou que estamos melhor obedecer e 

depender de Deus, à espera de sua disposição, do que para agarrar satisfação para nós 

mesmos quando e como nós pensamos que precisamos dele. Moisés tinha originalmente 

disse essas palavras a Israel como ele contou a ela o grande amor e bendizendo a Deus 

tinha concedido a ela durante sua própria experiência no deserto (Deut. 8: 1-18). 



O povo de Deus nunca são justificados em reclamar e se preocupar com as suas 

necessidades. Se vivemos pela fé Nele e em obediência à Sua Palavra, nós nunca falta 

nada que realmente precisamos. "E o meu Deus suprirá todas as suas necessidades", Paulo 

assegura-nos ", segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus" (Fl. 4:19). Jesus nos 

diz que Deus sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos a Ele (Mat. 6: 8). Mais 

tarde, no mesmo discurso Ele diz: "Mas buscai primeiro o seu reino ea sua justiça, e todas 

estas coisas vos serão acrescentadas" (6:33). Estamos sempre melhor obedecer a Deus e 

confiar em Seu sustento gracioso do que a impaciência e egoisticamente prover para nós 

mesmos de uma maneira que desobedecem, ou de qualquer forma de compromisso, a Sua 

Palavra. Subjacente a nossa disponibilidade para justificar muito do que fazemos é a 

noção comum, mas egoísta e carnal que, como filhos de Deus, nós merecemos o melhor 

terreno e que é inadequado e até mesmo não espiritual para estar satisfeito com nada 

menos. Agarrar ou exigindo o que nós pensamos que merecemos pode ser um ato de 

rebelião contra Deus soberano. 

Para tentar contornar ou modificar revelada de Deus não só a vontade é infiel e carnal, 

mas baseia-se na falsa suposição de que o nosso bem-estar físico é a nossa necessidade 

mais fundamental, sem o qual não pode existir. Jesus contradiz essa suposição, que é tão 

natural para o homem caído. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra 

que procede da boca de Deus. "Não é comida", diz Jesus ", que é o mais necessário parte 

da vida. O poder criativo, energização e sustentador de Deus é a única fonte real da 

existência do homem ". 

Tiago nos lembra que nós não sabemos o que vamos ser capazes de fazer no futuro, ou 

mesmo se vamos ter um futuro nesta vida. Cada pessoa é "apenas um vapor que aparece 

por um pouco de tempo e depois se dissipa", diz ele. Ao planejar o que queremos fazer, 

que "devemos dizer:" Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo "(Tiago 4: 

14-15). Como Jesus, os propósitos e intenções de nossas vidas deve ser apenas os 

propósitos e intenções de nosso Pai celestial. O princípio orientador da Sua vida deve ser 

o princípio orientador da nossa. O motivo central da nossa vida deve ser para agradar a 

Deus e confiar nele para fornecer tudo o que precisamos para seguir sem comando reserva 

de Jesus: "buscai primeiro o seu reino ea sua justiça" e de acreditar sem reservas que Ele 

proverá tudo o que precisamos (Mat. 6:33). Antes Ele deu essa ordem, Jesus tinha 

perguntado: "Por que vocês estão preocupados com a roupa Observe como os lírios do 

campo, como crescem;? Eles não trabalham nem fiam, mas eu digo que nem Salomão, 

em toda a sua glória não o fez vestir-se como um deles. Mas, se Deus veste assim a erva 

do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a fazê-lo para você, 

ó homens de pouca fé? " (6: 28-30). 

Nós nunca pode agradar a Deus, ou mesmo servir os nossos próprios interesses, 

reclamando e exigindo o que não temos, ou por violar ou ignorando a Sua vontade, a fim 

de conseguir algo que queremos. Se persistir em desobedecer a Deus, Ele pode nos 

disciplina severa, ou mesmo nos tirar da cena, como João adverte em sua primeira carta 

(1 João 5:16). Ananias e Safira perderam suas vidas porque eles mentiram ao Espírito 

Santo dizendo aos apóstolos que haviam recebido menos do que eles realmente fizeram 

a partir da venda de alguns dos imóveis (Atos 5: 1-11). Alguns membros da igreja de 

Corinto se tornou fracos e doentes, e vários até morreram, porque profanaram a Ceia do 

Senhor (1 Cor. 11: 27-30). 



Mesmo quando nossa desobediência não atingir tais extremos, que sempre sofrem quando 

deliberAdãoente ignorar a Palavra de Deus. Seguindo o exemplo de nosso Senhor no 

deserto, não importa o quão importante e urgente a necessidade parece ser, devemos 

esperar por disposição de nosso Pai celestial, sabendo que conveniência e auto-esforço 

não pode trazer bons para nós mesmos, e certamente não é a glória a Deus. 

O Teste de Deus 

Então o Diabo o levou à cidade santa; e ele colocou-o sobre o 

pináculo do templo, e disse-lhe: "Se és o Filho de Deus lança-te 

abaixo, porque está escrito: 'Ele dará a seus anjos a carga Você 

relativa'; e 'On suas mãos eles te sustentarão, para que não 

tropeces com o teu pé em pedra '"Jesus disse-lhe:" Por outro lado, 

está escrito: "Não tentarás o Senhor teu Deus à prova" (4..: 5-7) 

Não tendo conseguido induzir Jesus a usar seus poderes divinos para servir Seus próprios 

interesses e, assim, se rebelar contra a vontade de seu Pai, Satanás passou a tentar o Filho 

de colocar o amor eo poder de Seu Pai celestial para um teste. 

Por alguns meios o Diabo o levou à cidade santa; e ele colocou-o sobre o pináculo do 

templo. A localização e forma do pináculo do templo em Jerusalém não foi identificado 

com certeza. Deve ter sido parte da reconstrução ordenada por Herodes, o Grande e, 

provavelmente, foi no lado oriental do Templo, com vista para o Vale do Cedron. O 

auge pode ter sido o telhado que se estendeu ao longo de pórtico de Herodes. Josephus 

relata que a queda para o fundo do vale foi cerca de 450 pés. Segundo a tradição cedo, 

Tiago, o chefe da Igreja de Jerusalém, foi martirizado por ser jogado a partir desse pórtico. 

Ainda na esperança de minar a relação de Jesus com Deus em Sua filiação divina, o diabo 

mais uma vez apresenta o seu tentação com as palavras , se Tu és o Filho de 

Deus . "Prove para você mesmo e para o mundo que você é o Filho de Deus," Satanás 

provocou, e lança-te para baixo. 

Na primeira tentação uma necessidade (falta de comida) já existia; no segundo era uma 

necessidade para ser criado. Para fazer a tentação mais persuasivo, o diabo citou as 

Escrituras, como Jesus tinha acabado de fazer. Citando o Salmo 91: 11-12, disse ele, pois 

está escrito: "Ele vai dar os seus anjos cobrar relativa"; e "Em suas mãos eles te 

sustentarão, para que não tropeces com o teu pé em pedra . " 

Com isso torção sutil e inteligente, o tentador pensei que ele tinha apoiado Jesus em um 

canto. Se Jesus viveu apenas pela Palavra de Deus, então ele seria confrontado por algo 

da Palavra de Deus. "Você pretende ser o Filho de Deus e Você diz que confia a Sua 

Palavra:" Satanás estava dizendo. "Se assim for, por que você não demonstrar sua filiação 

e provar a verdade da Palavra de Deus, colocando-o a um-um teste teste bíblico? Se você 

não vai usar o seu próprio poder divino para ajudar a si mesmo, deixe o seu Pai 

usar Sua divina poder para ajudá-lo. Se você não agir de forma independente do Pai, que 

o ato Pai. Dê ao seu pai a chance de cumprir a Escritura eu acabei de citar para você. " 

Para Jesus ter seguido a sugestão de Satanás teria sido, aos olhos de muitos judeus, com 

certeza prova de Sua messianidade. De acordo com William Barclay, que é exatamente o 

tipo de prova muitos messias supostos daquele dia estavam tentando dar. Um homem 

chamado Theudas liderou um grupo de pessoas do Templo para o rio Jordão, prometendo 



dividir as águas. Depois que ele falhou, ninguém o ouvia mais. Um pretendente egípcio 

afirmou que ele iria colocar o plano dos muros de Jerusalém, que, é claro, ele não foi 

capaz de fazer. A tradição afirma que Simão, o mágico (ver Atos 8: 9) tentou a façanha 

muito com o qual Satanás tentou Jesus: pulando do topo da Templo-para que ele perdeu 

sua vida, bem como a sua seguinte ( O Evangelho de Mateus [Filadélfia: Westminster, 

1975], 1:69). 

Sensacionalismo sempre apelou para a carne, e muitas pessoas estão dispostas a acreditar 

em quase qualquer um ou qualquer coisa, desde que as reivindicações são acompanhadas 

por acontecimentos fantásticos. Jesus advertiu que "surgirão falsos cristos e falsos 

profetas se levantarão e mostrarão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, 

até os escolhidos" (Mat. 24:24). Mas esses sinais dramáticos, mesmo quando eles são de 

Deus, não produzem fé; eles só fortalecer a fé daqueles que já acreditam. Os muitos 

milagres pelo qual Deus previstas Israel no deserto levou muitas das pessoas a presunção 

e uma maior descrença. Os milagres de Jesus só endureceu a oposição de seus 

inimigos. Ele declarou que "uma geração má e adúltera pede um sinal" (Mateus 12:39; 

cf. 16: 4.). Quando Jesus foi dedicado no Templo como uma criança, Simeão ", disse a 

Maria, sua mãe: Eis que este menino está nomeado para queda e elevação de muitos em 

Israel, e para sinal a ser oposição" (Lucas 2:34 ). O próprio Jesus foi o maior sinal já dado 

por Deus para a humanidade, ainda, como Isaías havia previsto centenas de anos antes, 

ele "foi desprezado e rejeitado dos homens" (Is. 53: 3; Lucas 18: 31-33). 

Aqueles que aclamaram Jesus só por causa de seus milagres e palavras impressionantes 

depois se voltaram contra ele. Quando a multidão da Galiléia, surpreendeu por Jesus 

'multiplicação dos pães e dos peixes, tentou fazê-lo rei, Ele não teria nada dele (João 6: 

14-15). Aqueles que espalhou suas roupas antes de Jesus e acenou ramos de palmeira em 

sua honra como Ele entrou em Jerusalém fez porque Ele ressuscitou Lázaro dentre os 

mortos (João 12:13, 17-18). Um pouco mais tarde Jesus escondeu-se entre a multidão de 

Jerusalém, sobre quem João diz: "Mas, ainda que Ele havia feito tantos sinais diante deles, 

mas eles não estavam acreditando nele" (João 0:37). Exigir prova sensacional não é prova 

de fé, mas de dúvida. Para muito tempo para o sinal visível, o grande milagre, a prova 

dramática é nada, mas a incredulidade mascarado. É a coisa mais distante da fé. 

Jesus não teria nenhuma parte do barato, sensacionalismo infiel. Ele, portanto, respondeu 

a Satanás, está escrito: "Você não pode pôr o Senhor, teu Deus à prova . " Para aqueles 

que acreditam em Deus, é mais do que evidente que Ele já provou a si mesmo. Jesus não 

precisa provar para si mesmo que o Seu Pai cuidadas e protegidas, e Ele sabia que o 

cuidado do Pai e proteção não poderia ser provada a outros, por qualquer meio, mas a fé. 

Há pelo menos duas razões Jesus recusou-se a participar de um espetáculo como atirando-

se para fora do telhado do templo. Em primeiro lugar, qualquer sensacionalismo, 

inevitavelmente, é frustrado pela lei dos rendimentos decrescentes. As pessoas nunca 

estão satisfeitas. Eles sempre querem mais um sinal, mais um milagre, mais um 

show. Para ter mantido sua influência sobre as pessoas pelo uso de milagres, Jesus teria 

de produzir cada vez maiores sensações. Porque o coração natural, carnal nunca 

estaremos satisfeitos, milagre deste ano teria se tornado furo do próximo ano. Seus 

seguidores só teria sido amantes de sensações, e não amantes de Deus. 

Segundo, e mais importante, não importa o quão nobre e importante que possamos pensar 

nossas razões são, para testar Deus é duvidar de Deus. E a duvidar de Deus não é a confiar 



nele, e não confiar nele é pecado. Isso, é claro, é o que Satanás queria que Jesus faz. Para 

induzir Jesus a pecar, se isso fosse possível, iria quebrar Sua santidade perfeita, e, 

portanto, quebrar a Sua divindade e esperança do homem de salvação. Teve Jesus colocou 

Seu Pai para esta prova, Ele teria se separado de seu pai e perverteu o plano divino da 

redenção-o propósito para o qual Ele tinha vindo à terra. 

Não só isso, mas para ter testado o Pai, colocando-o sob pressão para fornecer por meios 

extraordinários, especialmente um meio de própria escolha de Jesus, teria sido para o 

Filho de colocar seu julgamento e vontade acima da Pais-que ele nunca fazer (Mt 26:39, 

42;. João 5:30; 6:30; etc.). Além disso, teria questionado providência e do amor 

misericordioso do Pai. Quanto mais devemos nós, meras criaturas que são tão 

imperfeitos, nunca coloque a nossa vontade ou julgamento acima de Deus. Para viver de 

forma imprudente e descuidada, e depois esperar que Deus salvar-nos quando nós 

entramos em dificuldade, é abusar de sua graça. 

Aqueles que voluntariamente colocar-se no caminho do perigo e da tentação, muitas vezes 

acabam culpando Deus quando mal vem de sua loucura. Quando o Senhor confrontado 

Adão sobre seu comer o fruto proibido, a resposta de Adão era culpar a Deus ainda mais 

do que ele culpou sua esposa. "A mulher que me deste por companheira, ela me deu da 

árvore, e eu comi" (Gn 3:12). Era verdade que Eva deu a Adão o fruto, mas porque Deus 

deu Eva a Adão, a culpa principal foi Querido-de-acordo com a lógica perversa de 

Adão. Nossa necessidade não é provar a fidelidade de Deus, mas para demonstrar a nossa, 

por confiar nele tanto para determinar e para suprir nossas necessidades de acordo com 

sua própria vontade. 

Deus espera-nos a assumir riscos, os riscos necessários, a fim de obedecer a Sua 

vontade. Quando corremos o risco de nosso prestígio, o nosso dinheiro, nossas vidas, 

nossas famílias, ou qualquer outra coisa para cumprir o chamado do Senhor, podemos 

descansar com confiança em sua provisão divina para tudo o que precisamos, se 

aceitarmos a verdade de que só ele sabe o que as nossas necessidades realmente são. Mas 

quando assumir riscos simplesmente para cumprir nossas próprias ambições ou para 

colocar Deus à prova, Ele não dá nenhuma promessa sobre a qual podemos descansar. 

Adorar a Satanás 

Mais uma vez, o Diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-

lhe todos os reinos do mundo, e sua glória; e ele disse-lhe: "Todas 

essas coisas que eu vou te dar, se você cair prostrado, me 

adorares." Então Jesus lhe disse: "Vá embora, Satanás, porque 

está escrito: 'Você deve adorar o Senhor, teu Deus, e só a ele 

servirás.'!" (4: 8-10) 

Satanás agora deixa cair sua pretensão e faz um último esforço, desesperado para Jesus 

corrupto. Ele finalmente revela seu propósito supremo: para induzir a Jesus Cristo para 

adorá-lo. Ele sugeriu pela primeira vez que Jesus deveria fazer por si mesmo. Em seguida, 

ele sugeriu que o Pai deve fazer para Jesus. Agora, ele sugere que Satanás poderia fazer 

por Jesus-em troca do que Jesus podia fazer por ele. 

Não nos é dito o que montanha muito alta que era para que o Diabo o levou . A 

importância, no entanto, reside no facto de este local deu uma vasta vista da terra. Mas a 

visão estendeu muito além do que a visão física podia perceber a partir de qualquer ponto 



de vista, não importa quão alto. Por alguma acomodação sobrenatural o diabo mostrou 

Jesus as glórias do Egito, suas pirâmides, templos, bibliotecas e grandes tesouros. Ele 

mostrou o poder e esplendor de Roma, com seu império propagação poderoso sobre o 

mundo conhecido. Ele mostrou grande Atenas, magnífico Corinth, e, claro, maravilhoso 

Jerusalém, a cidade real de Davi, e mais- todos os reinos do mundo, e sua glória . 

Como Deus do auto-proclamado Rei dos reis, Jesus tinha o direito divino de todos os 

reinos, e ele era a esse direito que Satanás apelou nesta última tentação. "Por que você 

deve ter que esperar para o que já é seu por direito?" ele sugeriu a Jesus. "Você merece 

tê-lo agora. Por que você enviar como Servo quando você poderia reinar como um rei? 

Estou apenas oferecendo-lhe o que o Pai já prometeu." Talvez ele lembrou a Jesus que 

Deus tinha dito ao Filho, "Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da 

terra por tua possessão" (Sl. 2: 8). 

Mas Satanás estava oferecendo o mundo para Jesus em seus próprios termos de 

corrupção, não de Deus. Aquilo que o Pai prometeu ao Filho por causa de sua obediência 

justo, Satanás ofereceu ao Filho em troca de sua desobediência injustos. O plano de Deus 

para testar o Filho era para provar o merecimento do Filho de herdar e dominar o 

mundo. O plano de Satanás era chamar o Filho longe desse merecimento, atraindo-lhe 

para agarrar o reino do Pai prometeram dar-lhe. Em vez de resistir a estrada longa e 

amarga, humilhante e doloroso para o Cruz-e a esperar ainda mais longo no céu para o 

tempo de Deus para ser concluída-Jesus poderia governar o mundo agora! 

Satanás sempre vem para nós nesse sentido. Ele sugere que o mundo dos negócios, o 

mundo da política, o mundo da fama, ou o mundo de tudo o que os nossos desejos do 

coração pode ser nosso-se só ...!Nós podemos conseguir o que queremos; podemos 

cumprir os nossos desejos e as nossas fantasias; podemos ser alguém. Tudo o que deve 

fazer para tirar essas coisas do mundo é ir atrás deles no caminho do mundo, que é o 

caminho de Satanás. 

Isso, em essência, é o que o tentador sempre promete. Ele prometeu a Eva que por comer 

o fruto proibido, ela não morreria como Deus havia advertido, mas que, de fato, ela se 

tornaria um deus de si mesma."Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, 

vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus" (Gênesis 3: 4-5). Ele tenta cada um de nós 

da mesma forma. "Por definir seus padrões tão altos? Qual é a utilidade? Você pode obter 

o que deseja, cortando um canto aqui e protegendo a verdade lá. Por que esperar por 

recompensa celestial, quando você pode ter o que você quer agora?" Quando colocamos 

nossos corações em dinheiro, prestígio, popularidade, poder, ou a felicidade egoísta, 

estamos fazendo exatamente o que Satanás queria que Jesus não colocar-se em primeiro 

lugar e Deus passada. Self-vontade é a vontade de Satanás e é, portanto, por definição, o 

oposto da vontade de Deus, que é para nós "buscai primeiro o seu reino ea sua justiça" 

(Mat. 6:33). Abraão buscou o que Deus prometeu em seu próprio ato de auto-denominado 

com Hagar, e tragédia resultou. É sempre assim. 

Satanás é um falsário. Ele oferece o que parece ser o mesmo que o que Deus oferece, e o 

seu preço é muito mais barato. "Deus quer que você prosperar, não é?" Satanás 

pergunta. "Bem, eu vou te dar prosperidade muito mais cedo e por muito menos Basta 

virar a cabeça um pouco de práticas questionáveis ceder quando é vantajoso;.. Não ser 

uma puritana; seguir a multidão Esse é o caminho para o sucesso. . " O argumento básico 

é sempre uma forma de a idéia de que o fim justifica os meios. 



Mas Satanás é também o pai da mentira. O que ele realmente exigiu no deserto era a 

própria alma de Jesus: Todas essas coisas que eu te darei, se você cair prostrado, me 

adorares . Satanás havia se rebelado contra Deus, em primeiro lugar, porque não podia 

tolerar estar segundo à Trindade. Aqui, ele pensou, era a sua grande oportunidade: ele iria 

subornar o filho para adorar a seus pés. Preço de Satanás é sempre infinitamente mais do 

que ele nos leva a crer. 

E o que ele dá é sempre infinitamente menos do que ele promete. Para Jesus ter cedido a 

esta terceira tentação teria trazido o mesmo resultado final como Seu ter sucumbido a um 

dos outros dois. Ele teria se desqualificado não apenas como rei, mas como Salvador. A 

declaração daqueles que zombaram ao pé da cruz teria de ter sido invertida: "Ele salvou 

a si mesmo, os outros Ele não pode salvar" (veja Mateus 27:42.). Em vez de redimir o 

mundo Ele teria se juntou ao mundo. Em vez de herdar o mundo, Ele teria perdido o 

mundo. O Cristo teria jogado o anticristo, e ao Cordeiro teria se tornado a besta. 

Como antes, Jesus 'resposta foi a partir da Escritura, e é novamente a partir de 

Deuteronômio. Então Jesus lhe disse: "Vá embora, Satanás! Pois está escrito: 'Você 

deve adorar o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás." O tentador do última proposta foi 

tão absurda que Jesus o despediu com Begone, Satanás! O diabo tinha pisado para além 

de todos os limites ao propor tal maldade indizível. Porque presente o poder de Satanás é 

apenas com a permissão de Deus, quando o Filho ordenou-lhe para ir embora, Satanás 

não tinha escolha a não ser obedecer. É aí que Cristo demonstrou o poder soberano muito 

Satanás queria que Ele abusar! 

Se o Filho de Deus não iria comprometer até mesmo a verdade menos importante do 

universo, Ele certamente não iria comprometer o maior: que Deus, e somente Deus, é 

para ser adorado e servido. Jesus tinha ouvido o suficiente contra o inimigo. Embora 

Satanás estaria de volta logo que ele tinha "um momento oportuno" (Lucas 4:13), pois 

agora ele foi forçado a sair. 

Jesus herdarão o reino no tempo de Deus, e nós vamos herdar o reino com Ele (Mat. 5: 5; 

25:34; Rom 08:17; Tiago 2: 5.). No, estado celestial eterna todo o universo será 

nossa! Quem iria querer sacrificar que, para os enganosos, decepcionantes, e de curta 

duração imitações Satanás ofertas? 

Há muitas coisas boas que Deus nos dará ainda nesta vida. Ninguém deseja a nossa 

felicidade mais do que o nosso Pai celestial. "Se vós, pois, sendo maus," Jesus diz: "sabeis 

dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que 

é bom para aqueles que lhe pedirem!" (Mat. 7:11). Podemos ter a felicidade que Deus 

dá; por que devemos nos contentar com o substituto barato Satanás profere? Podemos ter 

o sucesso de viver dignamente e agradar nosso Pai celestial; por que devemos nos 

contentar com as breves e decepcionantes sucessos pecado produz? Pela graça de Deus, 

podemos ter a paz que excede todo o entendimento; por que devemos nos contentar com 

as satisfações baratos que todos entendam, mas que logo vai passar? 

 

 



 

 

O Triunfo 

Então o diabo o deixou; e eis que vieram anjos e começou a 
ministrar a Ele. (4:11) 

Quando Jesus disse: "Vá embora", o Diabo o deixou , porque ele não tinha escolha. O 

Senhor dá todos os Seus filhos o poder de resistir a Satanás. "Resisti ao diabo", Tiago 

assegura-nos ", e ele fugirá de vós" (Tiago 4: 7). Assim como fez com Jesus, Satanás não 

vai ficar muito tempo longe de nós; mas com cada tentação Deus "irá prover um meio de 

escape" (1 Cor. 10:13). Por toda a tentação Satanás nos leva a, uma saída é fornecida pelo 

Pai. 

Tentações de Satanás falhou, mas testes de Deus conseguiu. Respostas de Jesus ao 

tentador eram, em essência, "Eu vou confiar no Pai, não vou abusar da Sua Palavra, e eu 

não contornar a Sua vontade vou tomar boas dádivas do Pai da própria mão do Pai, no 

pai. próprio caminho, e no próprio tempo do Pai. " Assim, o Rei foi credenciado pelo teste 

mais severo. 

Depois que Satanás saiu, vieram os anjos . Quanto melhor é o ministério dos anjos que 

os enganos de Satanás. No batismo de Jesus, o Pai reconheceu Jesus 'merecimento, 

proclamando: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Agora, o Pai 

reconhece mérito de Jesus enviando anjos para o servirem . A qualquer momento 

durante sua experiência no deserto Jesus poderia ter solicitado e recebido o auxílio de 

"mais de doze legiões de anjos" (Mat. 26:53). Mas Ele esperou por Seu Pai para enviá-

los em vez de Seu Pai. 

Não nos é dito o que o ministério dos anjos incluídos, mas com certeza eles trouxeram 

Jesus comida para matar a fome. Sabemos que eles não poderiam ter sido na presença do 

Filho de Deus sem oferecer o adoram. E, certamente, eles não poderiam ter vindo do céu 

sem trazer reforço palavras de segurança e amor de seu pai. 

Satanás tenta-nos nas mesmas formas básicas tentou Jesus no deserto. Primeiro, ele vai 

tentar obter-nos a desconfiar cuidado providencial de Deus e para tentar resolver os 

nossos problemas, vencer nossas lutas, e atender às nossas necessidades de nossos 

próprios planos e em nosso próprio poder. Em segundo lugar, ele vai tentar levar-nos a 

presumir sobre o cuidado de Deus e perdão pela boa vontade nos colocando no caminho 

do perigo, seja física, econômica, moral, espiritual, ou qualquer outro. Em terceiro lugar, 

ele vai apelar para ambições egoístas e tentar chegar-nos a usar os nossos próprios 

esquemas de cumprir as promessas que Deus fez para nós, o que equivale a tentar cumprir 

o plano de Deus em caminho de Satanás. 

Essas três formas são refletidas em 1 João 2: 16- "Porque tudo que há no mundo, a 

concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos ea soberba da vida, não é do Pai, 

mas do mundo . " A tentação de Jesus para transformar pedras em pão era para cumprir 

"a concupiscência da carne", usando seus poderes divinos para propósitos egoístas. A 



tentação de se jogar fora o pináculo do Templo era cumprir "a concupiscência dos olhos", 

mostrando-off para o mundo e em busca de fama através de sensacionalismo. A tentação 

de tomar o controle imediato dos reinos do mundo foi para satisfazer a "soberba da vida" 

por ceder ao poder e vontade de Satanás. 

A história é contada de um homem que estava tentando ensinar seu cão obediência. Ele 

levava um grande pedaço de carne e colocá-lo no meio do chão. Cada vez que o cão tentou 

tirar a carne do homem faria golpe o cão e dizer: "Não." Logo, o cão começou a associar 

a golpear com a palavra não e aprendi a parar simplesmente quando a palavra foi 

dita. Quando a carne foi colocada no chão o cão não iria olhar para ele, mas sim pelo seu 

mestre, esperando por sua palavra de aprovação ou negação. 

Isso é, essencialmente, a mensagem de Deus ensina nesta passagem: "Quando chegar a 

tentação, não olhe para a tentação, mas a Jesus Cristo Mantenha seus olhos em seu 

exemplo e fazer o que ele fez Olhe para os caminhos que Ele foi tentado e no.. caminho 

Ele resistiu, e aprender com Ele ". O escritor de Hebreus, talvez com tentações do deserto 

de Jesus em particular em mente, nos diz: "Porque não temos um sumo sacerdote que não 

possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas aquele que foi ele tentado em todas as 

coisas como nós somos, mas sem pecado "(Heb. 4:15). Ainda mais encorajador é a 

declaração mais cedo: "Porque, assim como Ele mesmo foi tentado em que Ele sofreu, 

Ele é capaz de vir em auxílio daqueles que são tentados" (Hb 2:18.). 

Jesus foi lá antes de nós; Ele reuniu-se o pior Satanás pode dar e foi vitorioso. Mais do 

que isso, Ele está ansioso para compartilhar a vitória com seu próprio povo quando são 

tentados. "Nenhuma tentação ultrapassou você, mas, como é comum ao homem, e Deus 

é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que você é capaz, mas com a tentação, 

vos proverá livramento, de que você pode ser capaz suportá-lo "(1 Cor. 10:13). 

Podemos ter a vitória sobre a tentação apenas por resistir no caminho que Jesus resistiu-

segurando com completa obediência a Deus e à Sua Palavra. Jesus suportou a tentação 

até o limite do poder de Satanás, e Ele resistiu a esse limite. Ele não, no mínimo grau 

permite a tentação de se transformar em desejo, e muito menos no pecado (cf. Tg 1: 13-

15). Ele não pensou sobre o assunto ou dar-lhe qualquer consideração. Ele simplesmente 

ficou firme na vontade de seu pai e disse que não! 

Nós encontrar ajuda contra a tentação, assim como nós encontrar ajuda para tudo o mais 

na vida cristã, por "fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé" (Heb. 12: 2). A 

hurdler logo descobre que se ele olha para os obstáculos enquanto ele corre, ele vai 

tropeçar e cair. Do início ao fim, ele olha apenas para o objetivo, e quando ele faz isso os 

obstáculos são apagadas no tranco como cada um é encontrado. Mantendo nossos olhos 

em nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa única esperança de conquistar a tentação e 

fielmente correndo "com perseverança a carreira que nos está proposta" (Heb. 12: 1). 

 

  

  

  

  



  

  

  

 9 . Um Raio de Luz (Mateus 4: 12-17) 

Agora, quando Ele ouviu que João tinha sido preso, voltou para a 

Galiléia; e, deixando Nazaré, Ele veio e se estabeleceram em 

Cafarnaum, que está junto ao mar, na região de Zabulão e 

Neftali. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, 

dizendo: "A terra de Zabulon ea terra de Neftali, pelo caminho do 

mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios-As pessoas que 

estavam sentados nas trevas viu uma grande luz, e aos que 

estavam sentados na terra da sombra da morte, sobre eles uma luz 

raiou. " 

Desde então, Jesus começou a pregar ea dizer: "Arrependei-vos, 

porque o Reino dos céus está próximo." (4: 12-17) 

Uma das mais belas metáforas usadas para descrever a natureza eo caráter de Jesus é que 

a da luz. Ela transmite a idéia de iluminar, o ministério verdade reveladora, e expor o 

pecado do Filho de Deus. Após a primeira apresentação de Jesus Cristo como a Palavra 

criadora de Deus, João nos diz: "Nele estava a vida, ea vida era a luz dos homens. E a luz 

resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam" (João 1 : 4-5). Em seguida, ele 

nos diz que João Batista "veio para que ele pudesse dar testemunho da luz ... a luz 

verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem (vv 8-9.). Ele continua a dizer 

que" este é o julgamento Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas 

do que a luz; porque as suas obras eram más. Para todo aquele que faz o mal odeia a luz, 

e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a 

verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em 

Deus "(João 3: 19-21). 

Falando de si mesmo, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará 

nas trevas, mas terá a luz da vida" (João 8:12). Jesus falou essas palavras "no tesouro, 

quando ensinava no templo" (v. 20). O tesouro do Templo era o átrio exterior, o pátio das 

mulheres, e Jesus estava lá no final da festa dos Tabernáculos. Nessa festa os judeus 

comemoraram o que chamaram de iluminação do Templo. Uma série enorme de 

candelabros foi colocado no meio do pátio das mulheres, e durante uma semana uma 

grande corrente de luz shinned out continuamente para comemorar a coluna de fogo que 

levou Israel durante a peregrinação no deserto sob Moisés. Como Jesus entrou no pátio 

das mulheres, a luz tinha acabado de ser extinto. Os candelabros ainda estavam no local, 

mas eles agora não deu nenhuma luz.Declaração de Jesus que Ele mesmo era a luz do 

mundo que nunca iria sair deve ter atingido seus ouvintes com muita força. 

No Antigo Testamento, andando na luz foi muitas vezes usado como uma figura de 

retidão e obediência a Deus, e que anda na escuridão como uma figura de maldade e 

desobediência (ver Pv 2:13; 4: 18-19.; Etc.) . Agora Jesus se apresenta como a 

personificação da justiça e piedade, a própria "luz do mundo". "Enquanto estou no 

mundo," Ele disse: "Eu sou a luz do mundo" (João 9: 5), e novamente, "Por um pouco 



mais de tempo a luz está entre vós Andai enquanto tendes luz,. que as trevas não vos 

apanhem "(12:35; cf. v 46).. Paulo proclamou: "Porque Deus, que disse: 'luz brilhará para 

fora das trevas", é o único que brilhou em nossos corações, para iluminação do 

conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo "(2 Cor. 4: 6). Pedro fala dos cristãos 

como "uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de 

Deus, para que possais proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a 

sua maravilhosa luz" (1 Ped. 2 : 9). 

Depois da queda, o homem tinha duas "velas", por assim dizer, que continuou a dar luz 

sobre Deus e Sua vontade, a vela da criação e da vela de consciência. Mas o homem 

prestou pouca atenção a qualquer um, que preferem caminhar na escuridão de sua própria 

vontade corrompida (ver Rom. 1: 18-21). Em seu homem pecaminosidade extinto 

continuamente as duas únicas luzes que ele tinha que revelaram a natureza de Deus e Sua 

vontade para as Suas criaturas. 

A pesquisa moderna tem mostrado que, ao contrário do que tinha sido sempre assumiu, 

hanseníase, agora, muitas vezes chamada de doença de Hansen, não si só, a decadência e 

deformidade tão frequentemente encontrado nas extremidades de suas vítimas. A 

ulceração e deterioração são causadas por abrasão, a infecção, o calor externo, e outras 

causas secundárias. A própria doença faz com que certas partes do corpo para se tornar 

insensíveis à dor e, portanto, a pessoa não tem nenhum aviso de perigo ou dano. As 

pessoas com hanseníase, portanto, muitas vezes chegar em um incêndio para recuperar 

alguma coisa, ou vai rasgar seus pés em pedaços que andam em pedras afiadas que eles 

não podem sentir. 

A doença do pecado tem um efeito similar. Ele desensitizes natureza espiritual e moral 

do homem, destruindo até mesmo a proteção natural limitado que ele tem contra o mal, 

apagando a luz residual que permanece após a queda. E Satanás se esforça para fechar a 

luz da economia de uma boa notícia (2 Cor. 4: 3-4). 

Jesus Cristo veio não só para tornar o homem sensível novamente para o pecado, mas 

para restaurar a vida e saúde que o pecado destruiu. Ele veio não apenas para revelar a 

escuridão que o pecado causa, mas também para trazer a luz que vence as trevas. É assim 

que Mateus apresenta o ministério ativo de Jesus: Ele próprio é a grande luz que raiou 

sobre a humanidade. Como o velho Simeão disse de Jesus enquanto ele segurava o bebê 

em seus braços Senhor no Templo ", meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste 

na presença de todos os povos: luz para revelação aos gentios, e para glória do teu povo 

Israel "(Lucas 2: 30-32.; cf. Is 42: 6; 49: 6; 52:10). 

Aprendemos com o apóstolo João (1: 19-4: 42), que cerca de um ano decorrido entre 

tentações do deserto de Jesus e os eventos registrados em Mateus 4: 12-

17. Provavelmente porque não se relacionam diretamente com a realeza de Jesus, esse 

prazo não é mencionada por Mateus 

O que Jesus fez durante esse tempo foi de inegável importância. Por cerca de três dias, 

Jesus tinha permanecido perto do Jordão, onde João estava batizando. Durante esse 

tempo, João deu progressivamente maior testemunho a messianidade de Jesus. O 

primeiro dia ele falou de Jesus como "Aquele que vem depois de mim, a tanga de cuja 

sandália eu não sou digno de desatar" (João 1:27). O segundo dia, ele proclamou: "Eis o 

Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo" (v. 29) e "Este é o Filho de Deus" (v. 



34). O terceiro dia, quando João novamente declarou: "Eis o Cordeiro de Deus", os dois 

discípulos de João, que estavam com ele à esquerda para seguir Jesus (v. 35-37). Com 

efeito, João disse: "O Messias chegou", então, "Eis que o Messias", e, finalmente, "Siga 

o Messias". Esses dois discípulos de João, um dos quais era André agora se tornaram os 

discípulos de Jesus (vv. 37-40). 

João era uma ponte entre o Velho eo Novo Testamento, e essa ponte já tinha quase 

concluído seu serviço. Ele mesmo seria em breve dizer de Jesus, "Ele deve crescer, mas 

eu diminua" (João 3:30). Durante esse primeiro ano do ministério de Jesus, João 

continuou a pregar, e seus dois ministérios sobrepostas. Como o trabalho de João 

começou a eliminar progressivamente, a obra de Jesus começou a construir. 

Entre os outros destaques desse ano foram primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná 

(Jo 2: 1-11), a Sua purificação do Templo (2: 12-25), Seu testemunho a Nicodemos (3: 1-

21) , o testemunho final pública de João Batista (3: 22-36), e no ministério de Jesus em 

Samaria em Sicar (4: 1-42). 

Em 4: 12-17, Mateus retoma a história de que o primeiro ano em que o apóstolo João 

deixa de fora, dando três características do ministério inicial de Jesus que mostram a 

perfeita obra de Deus através de Seu Filho. Foi no momento certo; ele estava no lugar 

certo; e foi a proclamação direita. 

A Hora Certa 

Agora, quando Ele ouviu que João tinha sido levado em custódia, 
(4: 12a) 

Na apresentação de Mateus, o ministério oficial de Jesus começou quando o arauto do 

Rei foi para a cadeia. O Filho de Deus sempre trabalhou no calendário divino de Seu 

Pai. Ele tinha, por assim dizer, um relógio tiquetaqueando divina em sua mente e coração 

que regulava tudo o que Ele disse e fez. Paulo afirma que "quando a plenitude do tempo, 

Deus enviou o Seu Filho" (Gal. 4: 4) .Jesus falou de Sua hora ainda não ter chegado (João 

07:30; 08:20) e depois da sua tendo chegado (Mt 26:45; João 12:23; 17: 1.). 

Jesus optou por não usar seus poderes sobrenaturais para realizar coisas que poderiam ser 

realizadas por meios humanos comuns. Ele submeteu-se às limitações humanas. Embora 

Ele sabia o que estava no coração de cada homem (João 2: 24-25), Ele soube da prisão de 

João pelo relatório comum, assim como todos os outros. Foi só quando ouviu da prisão 

de João que Ele voltou para a Galiléia. 

João tinha sido levado em custódia por Herodes Antipas e jogado na masmorra no 

palácio em Machaerus, na costa oriental do Mar Morto. Reprovação de João de Herodes 

por sua grande maldade, incluindo a medição da meia-mulher de seu irmão Filipe, 

Herodias, por si mesmo (14: 3-4; Lucas 3: 19-20), custou o profeta sua liberdade e, 

eventualmente, a sua vida. Este Idumean não-judeu foi tetrarca da Galiléia e Perea e, 

como seu pai antes dele, ocupou o cargo por nomeação de Roma. Ele foi um dos vários 

filhos (por várias esposas) de Herodes, o Grande, que foram nomeados em partes da 

região governada por seu pai antes de sua morte. Herodias era a mulher-vil mesmo para 

os padrões-romanas que induziriam a filha, Salomé, para enganar Herodes para servir a 

cabeça de João Batista em uma bandeja antes de seus convidados em um jantar real (14: 



6-11). O ato foi tão extraordinariamente bárbaro que até mesmo o próprio Herodes 

endurecido "estava angustiado" (v. 9, NVI ). 

É sempre perigoso enfrentar o mal, e condenação de João sem medo da maldade moral 

em lugares altos levou a ser decapitado. Com bravura semelhante João Knox da Scotland 

levantou terra contra uma monarquia corrupta. Diante do repressivo e corrupto Queen 

Maria, que tinha acabado o repreendeu por resistir à sua autoridade, ele disse: "Se 

príncipes exceder seus limites, minha senhora, que pode ser resistida e até mesmo 

deposto." 

Prisão e morte de João Batista, assim como seu anunciando o Rei dos reis, estavam no 

plano e um calendário divino de Deus. O fim do trabalho do arauto sinalizou o início do 

rei. Herodes e Herodíades acreditavam que livremente controlado sua província, e, 

certamente, o destino do pregador judeu insignificante que ousasse condená-los. É 

incrível como o think orgulhoso e arrogante eles agem em perfeita liberdade para realizar 

seus fins egoístas, quando, na verdade, suas decisões e ações apenas desencadear eventos 

que Deus agendadas antes da fundação do mundo. 

O Lugar Certo 

Ele retirou-se para a Galiléia; e, deixando Nazaré, Ele veio e se 

estabeleceram em Cafarnaum, que está junto ao mar, na região 

de Zabulão e Neftali. Para que se cumprisse o que fora dito pelo 

profeta Isaías, dizendo: "A terra de Zabulon ea terra de Neftali, 

pelo caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios-As 

pessoas que estavam sentados nas trevas viu uma grande luz, e 

aos que estavam sentados na terra da sombra da morte, sobre eles 
uma luz raiou. " (4: 12-B-16) 

Nada é acidental ou circunstancial na obra do Senhor. Jesus não foi da Judéia, através 

Samaria, e para a Galiléia, porque Ele foi forçado a fazê-lo por Herodes ou pelos líderes 

judeus ou porque Ele não tinha outro lugar para ir. Ele deixou a Judéia porque seu trabalho 

não foi terminado para esse período de Seu ministério. Ele passou por Samaria, a fim de 

trazer luz para o meio-judeu de meia Gentil samaritanos.Em seguida, ele se 

retirou ( anachōreō ), usado muitas vezes para transmitir o pensamento de escapar de 

perigo) para a Galiléia porque esse era o próximo lugar onde o plano divino agendada 

Ele para ministro. Por determinação divina Jesus foi para o lugar certo, na hora certa. 

Quando Jesus para a Galiléia depois de ouvir a prisão de João, não foi por medo de 

Herodes. Ele temia nenhum homem, e foi certamente não menos corajoso do que 

João. Tivesse Ele queria fugir possíveis problemas de Herodes, Ele não teria ido para a 

Galiléia, porque isso também estava sob o controle de Herodes. 

Voltamos a encontrar informações adicionais no evangelho de João. "Quando, pois, o 

Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos 

do que João ... Ele deixou a Judéia, e foi outra vez para a Galiléia" (João 4: 1, 3). Jesus 

deixou a região inferior Jordan para a Galiléia por causa dos líderes judeus, especialmente 

os fariseus, e não por causa de Herodes. Embora Jesus ainda não tinha começado a pregar, 

Sua estreita associação com João Batista fez com que Ele suspeitar aos fariseus e 

saduceus, que João tinha tão severamente repreendido (Mat. 3: 7). Esses líderes religiosos 



passara a odiar João, mas não se atreveu a tomar medidas contra ele, porque ele foi tão 

altamente considerado pela maioria das pessoas. Até mesmo vários anos após a morte de 

João que não iria falar mal dele por "medo [de] a multidão" (Mat. 21:26). Eram, portanto, 

muito satisfeito quando Herodes fez a João o que eles mesmos queriam, mas tinham 

medo, para fazer. Quando souberam que Jesus estava ganhando uma sequência maior até 

mesmo do que João, o seu ódio em breve iria se voltar contra ele também. Jesus não tinha 

medo de seu ódio, mas ainda não era o tempo para que o ódio a ser desencadeada contra 

Ele. 

Jesus não era mais medo dos fariseus do que era João, mas ele queria evitar um confronto 

prematuro. Quando chegou a hora, Jesus enfrentou os líderes religiosos judeus sem um 

estremecimento, e Suas denúncias sobre eles eram mais duradouro e 

incomensuravelmente mais difícil do que as de João Batista tinha sido (ver, por exemplo, 

Matt. 23: 1-36). Jesus sabia que Ele era eternamente salvo de qualquer perigo que os 

homens poderiam conceber. Sua vida seria perdido, mas por sua própria vontade divina, 

não pelas vontades ou poder de seus inimigos (João 10: 17-18). E Ele viveria novamente! 

A região romana da Galiléia foi principalmente para o oeste, mas também se estendeu ao 

norte e ao sul, do Mar da Galiléia, o que era realmente um lago, às vezes chamado de 

Tiberíades (João 6: 1) ou Genesaré (Lc 5: 1). A região é cerca de 60 quilômetros de 

comprimento, de norte a sul, e cerca de 30 quilômetros de largura. A área ao redor do 

lago era densamente povoada (estimado por alguns de ter tido até dois milhões de pessoas 

nos dias de Jesus) e tinha sido o celeiro da Palestina central. O solo foi extremamente 

fértil, e do lago mobilado grandes quantidades de peixes comestíveis. O Jewish 

historiador Josefo, que ao mesmo tempo era governador da Galiléia, disse para a área, "É 

todo rica em solo e pastagem, produção de todas as variedades de árvore, e convidativo 

por sua produtividade, mesmo aqueles que têm a menor inclinação para a agricultura. Ele 

está em toda parte lavrados e em toda a parte produtiva "( As Guerras dos judeus 3. 3.2). 

Os judeus que viviam na Galiléia eram menos sofisticado e tradicional do que aqueles na 

Judéia, especialmente aqueles na grande metrópole de Jerusalém. Josephus observou que 

galileus "gostavam de inovações e, por natureza, disposta a mudar, e se deleitavam em 

sedições." Eles ainda tinha um sotaque distinto em seu discurso (Mat. 26:73). Talvez 

Jesus escolheu os seus discípulos de que a área porque seria menos ligada à tradição 

judaica e mais aberto à novidade do Evangelho. 

É evidente a partir do texto que Jesus estava em Nazaré por um tempo. Lucas explica 

que, depois de Jesus veio da Judéia por Samaria, Ele "voltou para a Galiléia no poder do 

Espírito, ... e Ele veio a Nazaré, onde fora criado, e como era seu costume, entrou na 

sinagoga no sábado, e levantou-se para ler "(Lucas 4:14, 16). Na primeira "todos falavam 

bem dele, e querendo saber das palavras de graça que caíam de Seus lábios, e eles estavam 

dizendo," é este o filho de José não? '"(V 22).. Mas, depois de Jesus exposto sua 

verdadeira condição espiritual ", todos na sinagoga estavam cheios de raiva enquanto que 

ouviram estas coisas." Eles teriam jogado Ele sobre um penhasco à Sua morte se Ele não 

tivesse escapado (vv. 23-30). 

Depois cidade natal de Jesus rejeitado, assim como Ele disse que iria (Lucas 4: 23-

27), Ele veio e se estabeleceram em Cafarnaum, que está junto ao mar, na região de 

Zabulão e Neftali . 



Cafarnaum significa "aldeia de Naum" e possivelmente foi nomeado para o profeta 

Naum. Mas Naum significa "compaixão", e pode ser que a cidade simplesmente tinha 

sido nomeado para o seu povo compassivo. Por Jesus 'dia em que foi, uma cidade 

próspera florescente, Foi aqui que Mateus teve sua administração fiscal (Mateus 9: 9.), E 

foi neste lugar que Mateus se refere como "sua cidade", isto é, Jesus' própria cidade (9: 

1). No entanto, pouco tempo depois Jesus diria dele: "E você, Cafarnaum, não será 

elevada até o céu, você vai Você descerá para Hades;? Porque, se os milagres tinham 

ocorrido em Sodoma que ocorreu em você, ele teria permanecido . No entanto, até hoje 

eu vos digo que haverá menos rigor para a terra de Sodoma, no dia do juízo, do que para 

vós "(Mat. 11: 23-24). Hoje Cafarnaum , embora uma atração popular para os visitantes 

cristãos, é praticamente desabitada. 

À medida que aprendemos desde a cotação de Isaías 9 de Mateus: 1, no versículo 15, a 

terra de Zabulon e Neftali, pelo caminho do mar, além do Jordão , tinha sido 

conhecido como Galiléia dos gentios( ethnoi , selvagem, ou nações) . Todos Galiléia era 

cosmopolita, com os sírios para o norte e para o leste e os descendentes dos fenícios 

antigos para o oeste. Foi mais de uma encruzilhada que Jerusalém, que foi isolado do 

tráfego de comércio muito. A rota de comércio famoso foi realmente conhecido como 

o caminho do mar . Ele passou por Galiléia a caminho de Damasco para a costa do 

Mediterrâneo e, em seguida, para o Egito. Um antigo escritor disse que a Judéia estava a 

caminho para lugar nenhum, ao passo que a Galiléia estava a caminho de todos os 

lugares. Associação constante Os judeus da Galiléia 'com os gentios contribuiu 

grandemente para o seu caráter não-tradicionais 

A região da Galiléia originalmente tinha sido dado pelo Senhor para as tribos de 

Aser, Zabulão e Neftali , quando Israel começou a se estabelecer na terra de Canaã (ver 

Josh. 19: 10-39). Mas, ao contrário do comando de Deus, Zabulão e Neftali não 

conseguiu expulsar todos os cananeus a partir de seus territórios. Desde o início, portanto, 

esses judeus infiéis sofreu o problema dos casamentos mistos e a influência pagã 

inevitável que esta prática trouxe. 

No século VIII AC, os assírios, sob Tiglate-Pileser, levou uma grande parte dessas tribos 

como cativos (2 Reis 15:29) e substituiu-os assírios e outros não-judeus. Até que foi 

temporariamente liberado por Judas Macabeu em 164 AC , a região da Galiléia foi em 

grande parte sob controle estrangeiro e até foi povoada em grande parte por não-

judeus. Outro líder judeu, Aristóbulo, reconquistou a Galiléia em 104AC, e tentou, sem 

sucesso, estabelecer uma nação judaica inteiramente por força circuncidarem todos os 

habitantes do sexo masculino. Através desses séculos de desregulação, os judeus que 

permaneceram na Galiléia tinha sido bastante enfraquecido tanto bíblica e tradicional do 

judaísmo que dá um significado ainda maior para o nome Galiléia dos gentios . 

Não é de estranhar, então, que a reação de muitos judeus em Jerusalém era: "Certamente 

o Cristo não virá da Galiléia, é Ele?" (João 7:41). A idéia de um galileu Messias parecia 

ridícula. Quando Nicodemos tentou convencer os fariseus que Jesus deve ser dada uma 

audiência justa, "Responderam-lhe: 'Você não é também da Galiléia, é você? Search, e 

ver que nenhum profeta surge da Galiléia" (vv . 51-52). 

No entanto, como Mateus aqui lembra a seus leitores, Isaías havia muito antes profetizou 

que na Galiléia dos gentios-As pessoas que estavam sentados nas trevas viu uma 

grande luz, e aos que estavam sentados na terra da sombra da morte, sobre eles uma 



luz raiou (cf. Is. 9: 1-2). O simples facto de Jesus de modo profecia cumprida com 

precisão e completamente Antigo Testamento deve ser suficiente para convencer uma 

mente honesta de veracidade e autoridade da Bíblia. Assim como Isaías havia predito oito 

séculos antes, o desprezado, pecado-escura, e galileus rebeldes foram os primeiros a 

vislumbrar o Messias, o primeiro a ver a aurora da Nova Aliança de Deus! Não poderoso 

e belo Jerusalém, a cidade da rainha dos judeus, mas a Galiléia dos gentios iria primeiro 

ouvir a mensagem do Messias. Nem os aprendi, orgulhoso, e puros judeus de Jerusalém, 

mas o híbrido, abatido multidão mista, não-tradicional de Samaria e da Galiléia tinha que 

grande honra. Para aqueles que estavam mais necessitados, e que estavam mais propensos 

a reconhecer sua necessidade, Jesus foi o primeiro. 

O fato de que Jesus começou o seu ministério em Samaria e da Galiléia, em vez de em 

Jerusalém e Judéia, enfatiza o fato de que o Seu evangelho da salvação era para o mundo 

inteiro. Ele era o cumprimento de Antigo Testamento verdade, que Deus tinha escolhido 

para revelar através dos judeus (cf. Rom. 3: 1-2), mas era de modo algum um alojamento 

para o tradicional, orgulhoso, e exclusiva judaísmo que tinha desenvolvido durante o 

período intertestamental e que era tão dominante nos dias de Jesus. O Filho de Deus foi 

enviado para ser "a luz da revelação dos gentios, e para glória do teu povo Israel" (Lucas 

02:32; cf. Is. 42: 6; 49: 6; 52:10). Não foi por acaso da história que "a luz do mundo" 

(João 8:12), primeiro proclamou na Galiléia dos gentios . 

Foi em e ao redor Galiléia que Jesus tinha passado todos, mas uma pequena parte de sua 

infância e vida adulta, e foi lá que o seu ministério desenvolvido pela primeira vez e 

começou a se espalhar. Como o novo dia do evangelho amanheceu, os primeiros raios de 

luz resplandeceu na Galiléia . Para esta terra de opressão, dispersão, e influências e 

morais e espirituais corrosivos morte iminente na palavra de julgamento divino, Jesus 

veio com palavras e atos de misericórdia, verdade, amor e esperança: "aos que estavam 

sentados na terra e sombra da morte, sobre eles uma luz raiou. " 

O direito de Proclamação 

Desde então, Jesus começou a pregar ea dizer: "Arrependei-vos, 

porque o Reino dos céus está próximo." (4:17) 

A pregação foi uma parte central do ministério de Jesus e continua a ser uma parte central 

do ministério de sua igreja. A partir desse momento , quando foi para a Galiléia, Jesus 

começou a pregar .kerusso ( pregar ) significa "proclamar" ou "para publicar ", isto é, 

de fazer publicamente uma mensagem conhecida. Comentários RCH Lenski, "O ponto a 

ser observado é que a pregar é não discutir, razão, disputa ou convencer da prova 

intelectual, contra os quais um intelecto aguçado pode trazer contra-argumento. Nós 

simplesmente afirmar em público ou testemunhar a todos os homens a verdade que Deus 

nos manda estado. Nenhum argumento pode atacar a verdade apresentada neste anúncio 

ou testemunho. Os homens ou acreditar na verdade, como todos os homens sãos devem, 

ou recusar-se a acreditar, como só os tolos venture fazer "( A Interpretação dos Evangelho 

de São Mateus [Minneapolis: Augsburg, 1964], p 168).. 

Jesus pregou a Sua mensagem com certeza. Ele não veio para disputar ou discutir, mas 

para proclamar, para pregar . A pregação é a proclamação de certezas, e não a sugestão 

de possibilidades. Jesus também pregou "como quem tem autoridade e não como os 

escribas" (Mat. 07:29). O que Ele proclamou não só estava certo, mas era da autoridade 



máxima. Os escribas não poderia ensinar com autoridade, porque eles tinham tão 

misturado a verdade bíblica com as interpretações e tradições de vários rabinos que toda 

a certeza e autoridade tinha sumido. Eles já não podia distinguir a Palavra de Deus a partir 

de palavras dos homens, e tudo o que restou foram as opiniões e especulações. Para o 

povo de Deus mais uma vez para ouvir alguém pregar como os profetas haviam pregado 

foi surpreendente (cf. Mt 7: 28-29.). 

Jesus não só pregou com certeza e autoridade, mas pregou apenas o que Ele foi 

encomendado por Seu Pai para pregar. João Batista disse de Jesus: "Pois aquele que Deus 

enviou fala as palavras de Deus" (João 3:34). Jesus mesmo disse: "Eu falo as coisas que 

eu vi com meu Pai" (João 8:38). Mais tarde, ele deu o mesmo testemunho ainda mais 

incisivamente: "Porque eu não falei por mim mesmo, mas o próprio Pai que me enviou 

me deu mandamento sobre o que dizer, e o que falar" (João 12:49). 

Em Sua oração sacerdotal Jesus falou a seu pai dos seus discípulos, dizendo: "Agora eles 

têm vindo a conhecer que tudo me tens dado é de ti, porque as palavras que me deste eu 

tenho dado a eles, e eles as receberam "(João 17: 7-8). E é na sua própria autoridade que 

Jesus envia seus ministros para o mundo: ". Toda a autoridade foi-me dada no céu e na 

terra Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações" (Mt 28: 18-19.) . Essa é a comissão 

de Deus a todos os que prega em seu nome. O pregador fiel e professor irá proclamar 

determinada verdade de Deus, com autoridade delegada de Deus, e sob mandato divino 

de Deus. 

Quando a luz do Rei amanheceu, a mensagem de que a Sua luz trouxe foi grampo 

Começou onde seu arauto, João Batista, tinha começado: Arrependei-vos, porque o 

Reino dos céus está próximo (cf. 3: 2). 

A escuridão em que as pessoas viviam era a escuridão do pecado e do mal. Jesus estava 

dizendo: "A grande escuridão tem sido em cima de você por causa da grande escuridão 

que está dentro de você. Você deve estar disposto a afastar-se dessa escuridão antes que 

a luz pode brilhar em você." Para abandonar o pecado é se arrepender , de mudar de 

orientação, para virar e buscar um novo caminho. metanoeoliteralmente significa uma 

mudança de percepção, uma mudança na forma como vemos algo. Para se arrepender , 

por isso, é mudar a forma como uma pessoa olha para o pecado e da forma como ele olha 

para a justiça. Trata-se de uma mudança de opinião, da direção, da própria 

vida. Arrepender-se é ter uma mudança radical de coração e de vontade e, 

consequentemente, do comportamento (cf. Mt 3: 8.). 

Isso foi, e sempre continuou a ser, a primeira exigência do evangelho, a primeira 

exigência da salvação, e o primeiro elemento da obra salvífica do Espírito na alma. A 

celebração de Pentecostes sermão de Pedro foi um apelo ao arrependimento: "Arrependei-

vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos 

pecados" (Atos 2:38). Muitos anos depois, Paulo lembrou a Timóteo que o 

arrependimento leva "ao conhecimento da verdade" (2 Tim. 2:25). 

Israel não estaria pronto para ou digno do rei, até que ela se arrependeu. Arrependimento, 

é claro, tinha sido sempre em ordem e sempre tinha sido necessário, mas agora que 

o reino dos céus [foi] na mão , era tudo o mais imperativo. O rei tinha chegado, e o reino 

estava próximo. Tempo do Messias tinha vindo para inaugurar a era de justiça e descanso, 



para subjugar os inimigos de Israel, para trazer todo o povo de Deus de volta à sua terra, 

e para reinar no trono de Davi. 

Tragicamente, porque a maior parte de Israel não se arrepender e não reconhecer e aceitar 

o Rei, o reino terrestre prometeu teve de ser adiada. Como explica Mateus depois, o, reino 

físico literal foi anulado por um período de tempo. O reino espiritual actualmente existe 

apenas nos corações daqueles que confiaram em Jesus Cristo, o Rei. Ele não está 

governando a nação de Israel e do mundo como um dia ele vai, mas ele governa as vidas 

daqueles que pertencem a Ele pela fé. O mundo não tem paz, mas aqueles que sabem 

fazer o Príncipe da Paz. O reino externo ainda não chegou, mas o próprio Rei habita 

aqueles que são Dele. O Messias, o Cristo, agora governa aqueles que receberam Ele, que 

é "a luz dos homens." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. O pescador de homens (Mateus 4: 18-

22) 

E andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, 

chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao 

mar; pois eram pescadores. E disse-lhes: "Vinde após mim, e eu 

vos farei pescadores de homens". E eles deixaram imediatamente 

as redes, seguiram-no. E, passando a partir daí viu outros dois 

irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco 

com seu pai Zebedeu, consertando as redes; e Ele os chamou. E 

eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. (4: 

18-22) 

A história a seguir amplamente contada é uma parábola sóbria do que a preocupação da 

Igreja para a evangelização tem sido muitas vezes semelhantes. 

Em uma costa marítima perigosa onde naufrágios eram frequentes, uma pequena estação 

de salva-vidas bruto foi construído. O edifício era apenas uma cabana, e havia apenas um 

barco, mas os poucos tripulantes dedicados mantinham uma vigilância constante sobre o 

mar. Sem pensar por si mesmos, eles saíram dia ou da noite, incansavelmente em busca 

de alguém que pode precisar de ajuda. Muitas vidas foram salvas por seus esforços 

dedicados. Depois de um tempo a estação se tornou famoso. Alguns dos que foram 

salvos, assim como outros na área circundante, queria tornar-se uma parte da obra. Eles 

deram tempo e dinheiro para o seu apoio. Novos barcos foram comprados, as equipes 

adicionais foram treinados, e da estação de crescimento. Alguns dos membros tornou-se 

infeliz que o edifício foi tão bruto. Eles sentiram um maior lugar, melhor seria mais 

apropriado que o primeiro refúgio daqueles salvo do mar. Então, eles substituíram os 

berços de emergência com camas de hospital e colocar melhor móveis no prédio 

alargada. Logo a estação tornou-se um local de encontro popular para os seus membros 

para discutir o trabalho e para visitar uns com os outros. Eles continuaram a se remodelar 

e decorar até a estação mais e mais assumiu a aparência e caráter de um clube. Menos 

membros estavam interessados em sair em missões de salvamento, de modo que eles 

contrataram equipes de profissionais para fazer o trabalho em seu nome. O motivo de 

salvamento ainda prevalecia sobre os emblemas do clube e artigos de papelaria, e havia 

um bote salva-vidas litúrgico na sala onde o clube realizou suas iniciações.Um dia, um 

grande navio naufragou ao largo da costa, e as tripulações contratados trouxe muitas 

carradas de frio, molhado, pessoas meio afogado. Eles estavam sujos, machucado, e 

doentes; e alguns tinham a pele negra ou amarela. O novo clube bonita foi terrivelmente 

confuso, e por isso o comitê propriedade imediatamente tinha uma casa de banho 

construída fora, onde os náufragos poderia ser limpo antes de vir para dentro. Na próxima 

reunião, houve uma divisão no quadro social do clube. A maioria dos membros queria 

parar as atividades de salvamento do clube em conjunto, como sendo desagradável e um 

obstáculo para a vida social normal do clube. Alguns membros insistiu em manter salva-

vidas como seu objetivo principal e apontou que, afinal de contas, eles foram ainda 

chamou uma estação de salva-vidas. Mas esses membros foram votados para baixo e disse 

que se eles queriam salvar vidas poderiam começar a sua própria estação ao longo da 

costa em algum lugar. Como o passar dos anos, a nova estação gradualmente enfrentou 

os mesmos problemas o outro tinha experimentado. É, também, tornou-se um clube, e sua 

obra salvadora de vidas tornaram-se menos e menos de uma prioridade. Os poucos 



membros que permaneceram dedicado a salvar vidas começou outra estação. A história 

continuou a repetir-se; e se você visitar aquela costa hoje você vai encontrar uma série de 

clubes exclusivos ao longo da costa. Naufrágios ainda são freqüentes nessas águas, mas 

a maioria das pessoas se afogam. 

O que uma ilustração impressionante da história da igreja. No entanto, o trabalho de 

evangelização, de salva-vidas espiritual, não deixa de ser a mais pura, mais verdadeira, o 

trabalho mais nobre e mais essencial a igreja nunca vai fazer. O trabalho de homens e 

mulheres de pesca do mar do pecado, o trabalho de resgate de pessoas a partir dos 

disjuntores do inferno, é a maior obra da igreja é chamado por Deus para fazer. 

Resgatando os homens do pecado é grande a preocupação de Deus. Evangelismo tem sido 

chamado o soluço de Deus. A preocupação com o perdido causado Jesus a sofrer com 

descrente Jerusalém: "Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te 

são enviados Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus 

pintinhos debaixo das suas das asas, e não estavam dispostos "(Mat. 23:37). 

Deus enviou Seu Filho para a Terra-a pregar, morrer e ser levantada-com o propósito de 

salvar os homens do pecado. O Pai "amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para 

que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou 

o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo deveria seja salvo por 

Ele "(João 3: 16-17). O próprio Filho veio "para buscar e salvar o que estava perdido" 

(Lucas 19:10). O Espírito Santo dá aos que crêem "a lavagem da regeneração e 

renovação" (Tito 3: 5). Toda a Trindade está em ação no ministério de salvar a 

humanidade do pecado. Evangelismo é a grande preocupação do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. 

A preocupação de Deus para redimir a humanidade não fez, é claro, começar quando Ele 

enviou Seu Filho para a terra. No Jardim do Éden Ele prometeu que um dia o pecado seria 

destruída, que muito a cabeça de Satanás seria ferido (Gen. 3:15). Em sua aliança com 

Abraão Ele prometeu que nele "todas as famílias da terra serão abençoados" (Gn 12: 

3). Na aliança no Sinai Deus chamou Israel de "ser para mim um reino de sacerdotes e 

uma nação santa" (Ex. 19: 6), um reino de suas testemunhas para com o mundo para 

chamar todos os homens a Si mesmo. 

Povo de Deus era para compartilhar Sua preocupação pelos perdidos. Moisés estava tão 

desesperada para a salvação de seu próprio povo rebelde que ele clamou a Deus: "Mas, 

agora, se quiseres, perdoarei os seus pecados, e se não, risca-me do teu livro, que tens 

escrito!" (Ex. 32:32). O escritor de Provérbios lembrou Israel que "aquele que ganha 

almas sábio é" (Prov. 11:30). O Senhor disse a Daniel: "Aqueles que têm discernimento 

vai brilhar intensamente como o fulgor do firmamento do céu, e aqueles que levam a 

muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente" (Dan. 12: 3). 

Evangelismo foi a grande preocupação da igreja do Novo Testamento. Imediatamente 

depois de Pentecostes, os novos crentes eram totalmente dedicada a Deus e ao ganhar 

outros para Ele. Como eles estudaram em pés dos apóstolos, compartilhada com o outro, 

e louvou a Deus, eles passaram a ter (Atos 2 "na graça de todo o povo E o Senhor estava 

adicionando ao seu dia a dia, os que iam sendo salvos.": 42-47). Quando a primeira grande 

perseguição contra a igreja em Jerusalém começou sob a direção de Saul, "aqueles que 

tinham sido espalhados pregando a palavra" (Atos 8: 1-4). Eles não se desesperou sobre 



suas dificuldades, mas tomou isso como uma oportunidade para expandir a obra do 

Senhor. 

Depois o próprio Saul foi convertido, sua própria grande preocupação era o evangelismo-

para a edificação do movimento que ele tinha anteriormente tentou destruir "Eu sou 

devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes", que um dia 

escrever. "Assim, pela minha parte, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós 

que estais em Roma Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus 

para a salvação de todo aquele que crê." (Rom. 1: 14-16). Embora ele foi chamado para 

ser apóstolo especial de Deus para os gentios (Atos 09:15; Ef 3: 8.), Paulo tinha um desejo 

tão esmagadora para a salvação de seus irmãos judeus que ele disse, "Eu não poderia 

desejar que eu mesmo fosse anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que 

são meus parentes segundo a carne "(Rm. 9: 3). Sua "O desejo do coração e [sua] oração 

a Deus por eles [foi] para a sua salvação" (10: 1). Ele queria que todos sejam salvos, e 

estava disposto a "fazer-se tudo para todos os homens, para que [ele poderia] por todos 

os meios chegar a salvar alguns" (1 Cor. 9:22). 

Evangelismo foi o galã de fiéis cristãos ao longo da história da igreja. João Knox 

implorou a Deus: "Dá-me a Escócia ou eu morro." João Wesley considerou o mundo 

inteiro sua paróquia. 

Como a vida cristã em geral, soul-winning envolve um paradoxo. Jesus disse: "Pois quem 

quiser salvar a sua vida, perdê-la; mas quem perder a sua vida por minha causa achá-la" 

(Mt 16:25).. Em outras palavras, em salvar os outros nos perdemos; em perder-se na 

tarefa que será usado para ganhar outros. Jesus advertiu seus discípulos que os líderes 

judeus em breve "fazer você párias da sinagoga, mas uma hora está chegando para todos 

que mata-lo a pensar que ele está oferecendo o serviço a Deus" (João 16: 2) -apenas como 

eles odiavam Jesus Ele mesmo "sem causa" (15:25). Os que querem alcançar o mundo 

deve estar disposto a ser rejeitado pelo mundo, assim como nosso Senhor venceu a morte 

por ceder à morte. 

Em certo sentido, a vida de evangelismo envolve sacrificar a maior para o menor, o digno 

para o indigno. É o oposto do sem amor e sobrevivência do mais apto brutal-o caminho 

do mundo caído e pecaminoso. O caminho de Deus, o caminho da redenção, é a do forte 

estar disposto a morrer que o fraco pode viver. A Palavra de Deus é claro que, se estamos 

comprometidos com a salvação daqueles sem Jesus Cristo, vamos perder-nos, a fim de 

alcançá-los. Pregar o evangelho salvador é essencial, e por isso é testemunho pessoal. 

Formas de evangelizar são utilizados mais de cinqüenta vezes no Novo Testamento. A 

evangelização é o principal impulso da Grande Comissão: "Ide, portanto, fazei discípulos 

de todas as nações" (Mt 28:19).. Para fazer discípulos é evangelizar, para trazer os 

homens e mulheres sob a obra redentora e senhorio de Jesus Cristo. Quando Jesus chamou 

os seus discípulos, Ele também chamou para chamar os outros. 

Ao comparar os relatos evangélicos descobrimos que havia pelo menos cinco fases 

diferentes de vocação dos doze de Jesus. Cada escritor evangelho enfatizou aquelas fases 

que mais adequados a sua Proposito específica. Como seria de esperar, a primeira 

chamada para a salvação, a fé no Messias (João 1: 35-51; 2:11). O chamado que Mateus 

menciona aqui foi a segunda vocação, o chamado para testemunhar. Após a primeira nem 

a segunda chamada fizeram os discípulos permanentemente deixar suas ocupações. Na 



altura da terceira chamada (Lucas 5: 1-11), Pedro, Tiago e João foram novamente volta a 

pesca. Jesus repetiu a chamada para ser pescadores de homens, e os discípulos então 

percebeu a chamada era permanente e "eles deixaram tudo e seguiram-no "(v. 11). 

No relato de Lucas, Simon e os outros ainda são pescadores, e que o Senhor está 

ensinando a multidão em terra do barco de Simon (v. 3). Após o ensino, Ele instruiu os 

discípulos a sair para as águas profundas e lançar as redes para a pesca. Simon protestou 

que uma noite cheia de pesca tinha rendido nada, mas disse que iria obedecer, no 

entanto. Quando o peixe entrou na net, a ponto de quebrá-lo, e as capturas encheram 

ambos os barcos, de modo que quase afundou com o peso do peixe, Simon sabia quem 

era Jesus, na presença do Deus santo. Sua reação: "Apartai-vos de mim, porque sou um 

homem pecador, ó Senhor" (v. 8), revela a mesma atitude Isaías teve quando viu Deus 

(Isa. 6: 1-5) -um enorme sensação de pecado. O pecador, na presença de Deus só vê seu 

pecado, e se encolhe com medo do julgamento. Mas, em vez de fogo consumidor, Pedro 

recebeu um chamado para o discipulado e evangelismo. Quando veio o convite, ele 

respondeu com os outros três homens no total compromisso de seguir o Senhor. 

Marcos diz-nos do quarto nível, ou fase, da chamada. "E Ele subiu ao monte e chamou os 

que Ele mesmo quis, e vieram a Ele. E Ele designou doze para que estivessem com ele, e 

que Ele possa enviá-los a pregar, e terem autoridade para expulsar os demônios "(Marcos 

3: 13-15). A quinta fase, previsto no anterior, está registrada em Mateus 10: 1- "E, tendo 

convocado os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para 

expulsá-los, e para curar todo tipo de doença e todo o tipo de doença ". 

Deus chama todos os crentes em uma maneira similar. Primeiro Ele nos chama para a 

salvação, além de que nenhuma outra chamada poderia ser eficaz. Ele, então, chama-nos 

progressivamente para um atendimento mais específico e em constante expansão. 

O Chamando de Pedro e André 

E andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, 

chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao 

mar; pois eram pescadores. E disse-lhes: "Vinde após mim, e eu 

vos farei pescadores de homens". E eles deixaram imediatamente 
as redes, seguiram-no. (4: 18-20) 

O Mar da Galiléia é um órgão em forma de oval de água cerca de oito quilômetros de 

largura e 13 milhas de comprimento, e é cerca de 700 metros abaixo do nível do 

mar. Lucas, que foi bem explorada, sempre se refere a ele, mais propriamente como um 

lago. No entanto, Josephus relata que, no primeiro século AD cerca de 240 barcos de 

pescado regularmente as águas daquele lago. Pesca adicional muito foi feito ao longo da 

costa, como Simão, chamado Pedro [ver Matt. 16: 16-18], e André, seu irmão estava 

fazendo nesta ocasião, que lançavam a rede ao mar . 

Naquele dia, foram utilizados três métodos de pesca. Um deles era por linha e anzol, o 

segundo foi por um elenco net lance do águas rasas ao longo da costa, eo terceiro foi por 

um grande arrastão amarrado entre dois ou mais barcos na água profunda. Pedro e 

André estavam aqui, obviamente, usando o segundo método. Essa rede foi, 

provavelmente, cerca de nove metros de diâmetro, e os dois irmãos eram hábeis na sua 

utilização, pois eram pescadores por comércio . O termo grego para aquela rede 



particular foi amphiblēstron (relacionada com a nossa anfíbio , um adjetivo que descreve 

algo relacionado à terra e água) -sō chamado porque a pessoa que usa a rede estaria em 

ou perto da costa e jogar a rede na água mais profunda, onde os peixes foram. 

Quando Jesus chamou aqueles primeiros discípulos, Ele reuniu o primeiro grupo de sua 

igreja-captura de peixes. Eles foram os primeiros da banda original de evangelistas Ele 

chamou para cumprir a Grande Comissão. Eles foram os primeiros parceiros de Jesus no 

ministério. Ele tinha o poder eo direito de realizar a obra de proclamar o evangelho por si 

mesmo. Mas isso não era o Seu plano. Ele poderia ter feito isso sozinho, mas ele nunca 

teve a intenção de fazê-lo sozinho. Desde o início de seu ministério, o Seu plano era usar 

discípulos para ganhar discípulos. Ele comandaria Seus discípulos para fazer outras 

coisas, mas a sua primeira chamada para eles foi, Siga-me, e eu vos farei pescadores de 

homens . 

Estamos atendendo detalhes específicos dos chamados de apenas sete dos doze 

originais. Mas Jesus selecionados individualmente aqueles que se tornaria parte do 

primeiro ministério maravilhosa de ganhar pessoas para Si mesmo. "Ele chamou os seus 

discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos" 

(Lucas 6:13). Deus sempre escolhe seus parceiros. Ele escolheu Noé e Abraão, Moisés e 

Davi. Ele escolheu os profetas. Ele escolheu-se que Israel seja uma nação inteira de 

parceiros, "um reino de sacerdotes e uma nação santa" (Ex. 19: 6). Jesus disse aos 

discípulos: "Vós não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para 

que vades e deis fruto" (João 15:16; cf. 6:70; 13:18). Paulo chamou Epêneto "o primeiro 

convertido [lit.," primícias ", aparchē ] a Cristo a partir da Ásia "(Rom. 16: 5). 

Isso chamando a dar frutos na evangelização é estendido a todos que pertence a Jesus 

Cristo. Os chamados queridos estão-se a tornar-se interlocutores. Falando de todos os 

cristãos, Pedro escreveu: "Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, 

povo de propriedade exclusiva de Deus, para que possais proclamar as virtudes daquele 

que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz "(1 Pedro 2: 9.). Mandatos Cristo 

que todos os Seus seguidores ser pescadores . O comando, Siga-me (no grego um 

advérbio de lugar expressando um comando), literalmente significa "venha aqui". O 

termo depois é usado no original para mostrar o lugar que estão para vir: 

"Seu lugar está seguindo depois Me!" 

Obediência dos discípulos foi instantânea: E eles deixaram imediatamente as redes, 

seguiram-no . A autoridade soberana do Senhor tinha falado. Seguido é 

de akoloutheō ; que transmite a idéia de seguir como um discípulo que tem o 

compromisso de imitar o que ele segue. 

Muitos anos atrás, um recluso italiano foi encontrado morto em sua casa. Ele viveu toda 

a sua vida frugal, mas quando os amigos estavam passando por sua casa para resolver os 

poucos bens que ele tinha acumulado eles descobriram 246 violinos caras amontoados 

em seu sótão. Alguns mais ainda mais valioso estavam em uma gaveta da cômoda em seu 

quarto. Praticamente todo o seu dinheiro tinha sido gasto na compra de violinos. No 

entanto, sua devoção mal direcionada aos instrumentos tinha roubado o mundo de seus 

belos sons. Porque ele egoisticamente estimado desses violinos, o mundo nunca ouviu a 

música que eles foram feitos para jogar. É ainda relatado que o primeiro violino 

Stradivarius o grande já feito não foi jogado até que foi de 147 anos de idade! 



Muitos cristãos tratam a sua fé como aquele homem tratava seus violinos. Eles se 

escondem sua luz; eles esquilo para longe seu grande tesouro. Por não compartilhar sua 

luz e seu tesouro, muitos a quem eles poderiam ter testemunhado são deixados na 

escuridão espiritual e da pobreza. 

Alguns pesquisadores estimam que mais de noventa e cinco por cento de todos os cristãos 

nunca levaram outra pessoa para Jesus Cristo. Se isso for verdade, noventa e cinco por 

cento dos violinos espirituais do mundo nunca foram jogados! O verdadeiro amor de 

nossas riquezas em Cristo nos leva a brilhar e ação, não para se esconder e tesouro. 

Quando DL Moody vez visitou uma galeria de arte em Chicago, ele foi especialmente 

impressionado com uma pintura chamada "O Rock da Eras" A imagem mostrou uma 

pessoa com as duas mãos agarradas a uma cruz firmemente inserida em uma 

rocha. Enquanto o mar tempestuoso esmagado contra a rocha, ele desligou firmemente 

para a cruz. Anos mais tarde, o Sr. Moody vi uma foto similar. Este também mostrou uma 

pessoa em uma tempestade que prende a uma cruz, mas com um lado ele estava 

estendendo a mão para alguém que estava prestes a se afogar. O grande evangelista 

comentou que, embora a primeira pintura era bonito, o segundo foi ainda mais 

encantadora. 

O Chamando de Tiago e João 

E, passando a partir daí viu outros dois irmãos, Tiago, filho de 

Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, 

consertando as redes; e Ele os chamou. E eles, deixando 
imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. (4: 21-22) 

Quando Jesus chamou Tiago e João eram difíceis, jóias duros ao ar livre-Homens-sem 

cortes. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes , uma tarefa 

de rotina, mas importante no negócio de pesca. Eles já haviam sido chamados a fé no 

Salvador (ver João 1: 35-51; 2:11); aqui Chamou-os para o trabalho de evangelização 

junto a Si mesmo. E eles , deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no . 

Esses discípulos tinham pouca educação, pouca percepção espiritual, e, possivelmente, 

pouca formação religiosa de qualquer espécie. Como o seu novo Mestre começou a 

ensiná-los, mesmo quando ele falou em parábolas, que muitas vezes não tinham plena 

compreensão de seu significado. 

Eram muitas vezes auto-centrado e inóspito. Quando a multidão que tinha andado um 

longo caminho em torno do Mar da Galiléia para estar com Jesus teve fome, os discípulos 

só pensava em mandá-los embora por conta própria para encontrar comida (Mat. 

14:15). Quando algumas crianças pequenas foram trazidos para Jesus para a bênção, os 

discípulos repreenderam aqueles que eles (19:13) trouxe. Pedro pensou que ele seria 

extremamente generoso em perdoar alguém "até sete vezes" (18:21). Mesmo na noite da 

traição de Jesus, como seu Senhor agonizou no Jardim do Getsêmani, Pedro, Tiago e João 

não poderia ficar acordado com Ele (26:40, 45). Os discípulos eram egoístas, orgulhosos, 

fraco e covarde. Eles mostraram pouco potencial ainda por sua confiabilidade, e muito 

menos para a grandeza. No entanto, Jesus os escolheu para os discípulos, mesmo para ser 

seu círculo interno de doze. Eles eram matéria-prima que Ele faria em instrumentos úteis. 



Todos os discípulos foram, provavelmente, não tão áspera e pouco promissor como o 

primeiro e mais dominante quatro Jesus chamou, mas nenhum foi escolhido entre os 

líderes religiosos judeus-os escribas, fariseus, saduceus, padres, rabinos ou. Foi, sem 

dúvida, em parte, esse fato que causou esses líderes para rejeitar Jesus. Eles não podiam 

acreditar que qualquer um que Ele mesmo não era um líder oficial, e que preferiu não há 

líderes oficiais para serem Seus alunos pessoais e colegas de trabalho, poderia ser o 

Messias. Ele foi além de sua compreensão que o próprio Filho de Deus seria ignorar os 

líderes adequados de seu povo escolhido quando Ele veio para estabelecer o Seu reino. 

O único apóstolo que tinha sido um líder religioso judaico não estava entre os doze 

originais, e ele se considerava "um abortivo." Ele sabia que a sua própria vocação foi 

excepcional e refletiu superabundante graça de Deus (1 Cor. 15: 8-10). Ele lembrou aos 

crentes de Corinto: "Considerai, a vossa vocação, irmãos, para que não houvesse muitos 

os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, mas Deus 

escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas 

fracas do mundo para confundir as coisas que são fortes, e as coisas vis deste mundo, e 

os desprezados, Deus escolheu as coisas que não são, para que pudesse anular as coisas 

que são, para que ninguém se vangloriar diante de Deus "(1 Cor. 1: 26-29). 

Jesus não se limitou a ordenar a seus discípulos para se tornarem pescadores de homens , 

mas prometeu que fazer deles pescadores para as almas dos homens. Como ele mais tarde 

deixaria claro em mais de uma ocasião, essa promessa foi também um cuidado. Não só 

ele foi dispostos a transformá-los em discipuladores, mas nunca poderia ser 

discipuladores-ou eficazes discípulos eficazes de qualquer forma, sem o Seu poder. "Eu 

sou a videira, vós sois os ramos; quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; 

porque sem mim nada podeis fazer" (Jo 15: 5). 

Uma série de qualidades que fazem um bom pescador, também pode ajudar a fazer um 

bom evangelista. Em primeiro lugar, um pescador precisa ser paciente, porque ele sabe 

que muitas vezes leva tempo para encontrar um cardume de peixes. Pescadores aprender 

a esperar. Em segundo lugar, um pescador deve ter perseverança. Não é simplesmente 

uma questão de esperar pacientemente em um só lugar, esperando alguns peixes acabará 

por aparecer. É uma questão de ir de um lugar para outro, e às vezes volta, mais e mais, 

até que os peixes são encontrados. Em terceiro lugar, os pescadores devem ter um bom 

instinto para ir para o lugar certo e soltando a rede no momento certo. Pobre tempo perdeu 

muitos um catch, tanto de peixes e dos homens. A quarta qualidade é a coragem. Os 

pescadores comerciais, certamente aqueles, como os do Mar da Galiléia, freqüentemente 

enfrentam perigo considerável de tempestades e vários percalços. 

Um bom pescador também se mantém fora de vista, tanto quanto possível. É muito fácil 

para nós para ficar no caminho de nosso testemunho, levando as pessoas a se virar. Um 

bom ganhador de almas se mantém fora da imagem, tanto quanto possível. 

Quando Jesus chamou os discípulos a empenharem-se ao evangelismo, Ele também se 

comprometeu a treiná-los e capacitá-los. Seguindo o exemplo do Senhor, a igreja não só 

deve chamar seus membros para evangelizar, mas deve continuamente treinar e incentivá-

los nesse chamado. O Senhor não só capacita seus discípulos para testemunhar, mas 

capacita-los para treinar outros para testemunhar. Em outras palavras, Ele capacita os seus 

discípulos a discípulo, assim como ele prometeu na Grande Comissão. "Toda a autoridade 



foi-me dada no céu e na terra Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações." (Mat. 

28: 18-19). 

Jesus enviou os primeiros discípulos de dois-a-dois em breves missões, instruindo-os 

sobre o que deve e não deve fazer e dizer (Marcos 6: 7-11). Após três anos de ensino e 

treinamento em tarefas de curto prazo, ele finalmente deixou-os permanentemente por 

conta própria. No entanto, eles não estavam sozinhos, porque Ele, doravante, seria não só 

com eles, mas neles (Matt 28:20; João 16: 13-15.). 

Tanto no ensino de Jesus e em Seu exemplo, podemos ver os princípios que cada 

ganhador de almas deve imitar. Em primeiro lugar, Jesus estava disponível. Parece 

incrível que o Filho de Deus, que teve muito pouco tempo para ensinar e treinar os 

discípulos slow-aprendizagem, seria tão aberto a todos aqueles que vinham a Ele para o 

conforto ou a cura. Ele nunca recusou um pedido de ajuda. 

Em segundo lugar, Jesus não mostrou favoritismo. O proscrito pobres e poderia 

aproximar Dele tão facilmente quanto os ricos e poderosos. O influente Jairo e os 

poderosos centurião romano tinha nenhuma vantagem sobre a mulher samaritana de Sicar 

ou a mulher apanhada em adultério. 

Em terceiro lugar, Jesus foi totalmente sensível às necessidades daqueles que o 

cercam. Ele sempre reconheceu o coração aberto, um pecador arrependido. Mesmo 

quando a multidão pressionou sua volta, ele percebeu a mulher que tocou a orla de Suas 

vestes. "Jesus voltando e vendo-a, disse:" Filha, tomar coragem; a tua fé te salvou. " E, 

uma vez que a mulher foi feita bem "(Mat. 9: 20-22). Quando somos sensíveis ao Espírito 

de Cristo, Ele nos fará sensível aos outros, e nos levará para eles ou para nós. 

Em quarto lugar, Jesus geralmente garantiu uma profissão pública ou testemunho. Às 

vezes, Ele deu instruções específicas, como fez com o homem Ele entregues a partir de 

demônios (Marcos 5:19), enquanto que em outras ocasiões o desejo de testemunhar foi 

espontânea, como acontece com a mulher de Sicar (João 4: 28-29). 

Em quinto lugar, Jesus mostrou amor e ternura para aqueles que Ele procurou 

vencer. Novamente Sua experiência com a mulher em Sicar dá um belo exemplo. Ela não 

só foi um pária religiosa aos olhos dos judeus, mas era uma adúltera. Ela tinha tido cinco 

maridos e estava vivendo com um homem a quem ela não era casada. No entanto, Jesus 

com firmeza, mas com suavidade o conduziu-a para o lugar da fé.Através dela, muitas 

outras samaritanos foram levados para a salvação (João 4: 7-42). 

Finalmente, Jesus sempre levou tempo. Em contraste com muitos dos seus seguidores, 

Jesus sempre tinha tempo para os outros. Alguns obreiros cristãos estão tão ocupados com 

"a obra do Senhor" que eles não têm tempo para os outros, no entanto, que era uma 

característica primordial da própria ministério de Jesus. Mesmo quando em sua maneira 

de curar a filha de Jairo, Jesus tomou o tempo para curar a mulher que sofria de 

hemorragia há doze anos (Marcos 5: 21-34). 

A resposta de Pedro, André, Tiago e João ao chamado de Jesus era o mesmo. Eles 

deixaram imediatamente o que estavam fazendo e seguiram-no . Sua obediência foi 

instantânea e sem hesitação. Neste momento eles tinham pouco conhecimento dos 



ensinamentos de Jesus ou do que segui-Lo custaria. Mas foi o suficiente para que eles 

saibam quem ele era e que a Sua chamada para eles era um chamado divino. 

De muitas contas subsequentes nos evangelhos sabemos que nenhum dos discípulos no 

momento tinha uma paixão pelas almas, ou uma paixão para qualquer parte da obra do 

Senhor. Na verdade, sua resposta à incredulidade era chamar para a destruição divina 

instantânea (veja Lucas 9: 51-56). Paixão só veio depois de compreensão e 

obediência. Eles desenvolveram a compaixão, a humildade, a compreensão, paciência e 

amor como eles aprenderam e obedeceu Jesus. A obediência é a faísca que acende o fogo 

da paixão. A maneira de desenvolver um amor pelas almas é obedecer o chamado de 

Jesus para ganhar almas. Como fazemos isso, Deus vai acender a centelha da obediência 

em uma grande chama da paixão. Este é o momento de evangelismo gracioso, não de 

consumir julgamento, como nosso Senhor deixou claro na parábola do joio (Mat. 13: 24-

30, 36-43). 

Davi Brainerd, o grande missionário para os índios americanos, que morreu ainda na casa 

dos vinte anos, disse: "Oh, que eu fosse uma chama de fogo na causa de meu Mestre." Sua 

obediência altruísta provou a sinceridade desse desejo, e Deus deu-lhe um coração ardente 

pelas almas perdidas que tem poucos paralelos na história da igreja. Henry Martyn, 

missionário na Índia e na Pérsia, rezou para que ele possa "queimar-se para Deus", e isso 

é o que Deus graciosamente lhe permitiu fazer. 

Tal desejo ardente só vem a partir da luz piloto de obediência. Como Davi Brainerd, 

Robert Murray McCheyne morreu antes que ele tinha trinta anos. Dele Courtland Myers 

escreveu: "Em todos os lugares que pisou Scotland balançou Sempre que ele abriu a boca 

uma força espiritual varreu em todas as direções Milhares seguiu-o até aos pés de 

Cristo..." Os visitantes que vieram ver a igreja onde McCheyne havia pregado foram 

mostradas mesa, cadeira, e Bíblia aberta. Eles foram, então, contou como esse homem de 

Deus passou horas com a cabeça enterrada na Bíblia, que chora por aqueles a quem ele 

pregava.Myers, em seguida, comenta: "Com uma grande paixão pelas almas, não é de 

admirar que o Espírito Santo deu McCheyne uma personalidade magnética que atraiu 

tantos para o Salvador?" 

O hino "Que as luzes mais baixas esteja Queimar" é baseado em uma história contada por 

DL Moody. Um navio estava chegando em Cleveland porto do Lago Erie em uma noite 

de tempestade. O porto tinha dois conjuntos de luzes para orientar os navios que 

chegam. Um conjunto estava no topo da falésia acima do porto e pode ser visto por muitos 

quilômetros. O outro conjunto caiu perto da costa e foi usado para orientar os navios 

através das rochas à medida que se aproximava ao porto. Naquela noite em particular o 

vento ea chuva tinha extinguido as luzes mais baixas, eo piloto sugeriu que ficar de fora 

no lago até que a luz do dia. O capitão, porém, estava com medo de estar do navio 

destruído pela tempestade e decidiu arriscar tornar o porto. Mas sem as luzes mais baixas 

para guiá-lo, o navio naufragou nas rochas, e muitos dos homens se afogaram. Ao aplicar 

essa história para o testemunho cristão, Moody disse: "As luzes superiores no céu estão 

queimando tão brilhantemente como sempre eles queimados. Mas e as luzes mais 

baixas?" 

 

  



  11. As credenciais divinas do Rei 

(Mateus 4: 23-25) 

E Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, 

pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e 

todos os tipos de enfermidades entre o povo. E a notícia sobre Ele 

correu por toda a Síria; e trouxeram-lhe todos os enfermos, feita 

com várias doenças e dores, possessos, os lunáticos, os 

paralíticos; e ele os curou. E grandes multidões o seguiam desde 

a Galiléia e da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e de além do 

Jordão. (4: 23-25) 

Uma das maneiras em que Jesus demonstrou seu caráter divino e poder foi através de 

milagres de cura, que serviram como credenciais messiânicas. João estava especialmente 

preocupado com essas credenciais, e seu evangelho apresenta-los. Ele deixa claro que 

"muitos outros sinais, portanto, Jesus também realizada na presença dos discípulos, que 

não estão escritos neste livro; mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o 

Cristo, o Filho de Deus, e que crendo, tenhais vida em seu nome "(João 20: 30-

31). Mateus também confirma que através dos Seus milagres Jesus se apresentou como o 

Messias, o grande Rei vindouro. 

O objetivo principal de todos os quatro evangelistas foi apresentar Jesus como sendo mais 

do que um homem. Ele era o próprio Filho de Deus. Além de que a verdade central, tudo 

mais sobre ele seria de pouca importância. Seria absolutamente nenhuma conseqüência, 

tanto quanto a salvação está em causa. Mas, à luz do que a verdade, tudo sobre ele é de 

importância suprema. O que ele disse foi a Palavra de Deus, e que Ele fez foi o trabalho 

de Deus. 

Aquele que crê em mim não acredita em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que 

contempla Me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, para que 

todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas 

palavras, e não as guardar, eu não o julgo; porque eu não vim para julgar o mundo, mas 

para salvar o mundo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, tem quem o 

julgue; a palavra que eu falei é que o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim 

mesmo, mas o próprio Pai que me enviou me deu mandamento sobre o que dizer, e o que 

falar.E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna; portanto, as coisas que eu falo, eu 

falo assim como o Pai me disse. (João 12: 44-50) 

Reivindicações de Jesus eram tão surpreendente que os seus inimigos desesperAdãoente 

sugeriu que ele deve ser possuídos por demônios ou insano. Mas outros eram mais sábios 

", dizendo:" Estas não são as palavras de um endemoninhado Um demônio não pode abrir 

os olhos dos cegos, pode ele.? '"(João 10: 19-21). O homem curado da cegueira disse aos 

fariseus incrédulos: "Bem, aqui é uma coisa incrível, que você não sabe de onde ele é, e 

ainda Ele abriu meus olhos Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores;. Mas se alguém 

é Deus -fearing, e faz a sua vontade, Ele ouve-lo. Desde o início dos tempos, nunca se 

ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de 

Deus, Ele não podia fazer nada "(9:30 -33). Palavras surpreendentes de Jesus foram 

apoiados por seus trabalhos incríveis. 



Em outra ocasião, os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus relatou: "Nunca um 

homem falar a maneira que este homem fala" (João 7:46). No final do Sermão da 

Montanha ", as multidões ficaram admirados com seu ensinamento, pois Ele as ensinava 

como quem tem autoridade e não como os escribas" (Mt 7: 28-29.). As palavras que Jesus 

disse também foram dominando sinais de Sua messianidade e Sua majestade. 

Mateus se concentra tanto nas palavras de Jesus e suas obras, como, em 4: 23-25, ele 

introduz o seu ministério de ensino, pregação e cura. Ele já demonstrou que Jesus veio na 

hora e no lugar certo e com a mensagem certa (4: 12-17), e que, por seu trabalho, ele 

escolheu os parceiros certos (vv 18-22.). Agora, ele mostra que ele veio com o plano para 

a direita estabelecer Sua divindade por suas palavras e obras. 

Ensino 

E Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas (4: 
23a) 

Estava indo sobre (a partir Periago ) está no pretérito imperfeito, indicando repetida e 

ação contínua. Esse versículo resume toda ministério galileu de Jesus. Sua ida cerca em 

toda a Galiléia é dado em detalhes nos capítulos 5-9. Suas palavras são o tema dos 

capítulos 5-7 (o Sermão da Montanha), e suas obras são o foco de capítulos 8-9. 

Mateus não implica que Jesus visitou todas as aldeias da Galiléia , mas enfatiza que Ele 

ministrou toda a região. Porque toda a região foi de apenas cerca de sessenta por 30 

milhas, e Jesus se movia nele, qualquer pessoa interessada em ver e ouvir Ele não teria 

tido muito de viajar. No tempo que tivesse, ele ministrou a tantas pessoas quanto podia. 

Apesar de que imediações longa tinha sido conhecido como "Galiléia dos gentios" (veja 

4:15; Isa. 9: 1), o ministério de Jesus há aparentemente concentrada nas 

judaicas sinagogas . A sinagoga se acredita ter desenvolvido durante o exílio babilônico, 

e seu uso se expandiu amplamente durante o período intertestamental. Na época do Novo 

Testamento, que se tornou a instituição mais importante na vida judaica. Embora o templo 

permaneceu de longe, o santuário mais sagrado do judaísmo, muitos judeus viviam 

milhares de quilômetros de Jerusalém e nunca poderia esperar para visitar lá. Mas 

sinagogas pôde ser estabelecida em qualquer lugar em Israel ou além, e em torno deles 

praticamente toda a vida social e religiosa judaica centrada. 

A sinagoga não só foi o principal local de culto, mas também de estudo, a comunhão da 

comunidade, e de atividade jurídica. A maior tragédia para a maioria dos judeus era para 

ser desassociado da sinagoga, a ser unsynagogued ( aposunagōgos , João 12:43). Isso é o 

que aconteceu com os judeus que se tornaram cristãos. Foi um terrível perspectiva de tal 

modo que, à medida que assumem a partir das repetidas advertências do livro de Hebreus 

(6: 4-6; 10: 35-39; etc.), muitos judeus que reconheceram a verdade do evangelho se 

recusou a se tornarem cristãos por causa da certeza de ser condenado ao ostracismo por 

parte da comunidade judaica. 

A maioria das sinagogas foram construídas em uma colina, muitas vezes, no ponto mais 

alto de uma cidade. Muitos tiveram um pólo de altura que se projeta para o céu, muito 

parecido com um campanário da igreja, tornando-se destacar e ser fácil de 



encontrar. Freqüentemente eles foram construídas em margens de rios, por vezes como 

aquele cujas ruínas são uma atração popular em Cafarnaum-moderno sem telhado. 

Culto foi realizado todos os sábados, que começou no pôr do sol de sexta-feira e terminou 

no pôr do sol no sábado. Os judeus tinham serviços especiais sobre os segundo e quinto 

dias de cada semana e observou as festas previstas na lei, bem como inúmeros outros que 

tinham desenvolvido pela tradição. Durante os cultos de sábado, as seções da Torá (lei) e 

os profetas foram lidas. Isso foi seguido por várias orações, cantando e respostas. Em 

seguida, um texto da Escritura seria exposta, possivelmente seguindo o padrão iniciada 

por Ezra após o retorno da Babilônia (veja Ne 8: 1-8.). Muitas vezes dignitários ou rabinos 

que visitam seria dado a honra de expor a Escritura, uma prática de que tanto Jesus como 

Paulo aproveitou em diversas ocasiões (ver Lucas 4: 16-17; Atos 13: 15-16). 

Os assuntos da média aldeia sinagoga estavam geralmente administrada por dez anciãos 

da congregação, dos quais três foram chamados governantes. Os governantes decidiram 

se querem ou não admitir um prosélito em comunhão e as disputas de todos os tipos. Um 

quarto governante, chamado o anjo, serviu como presidente da sinagoga. Alguns dos mais 

velhos funcionou como servidores, realizando as decisões dos quatro governantes. Um 

ancião interpretou o hebraico antigo para o vernáculo, um dirigido a escola teológica, que 

teve todas as sinagogas, e um serviu como instrutor popular, ensinando em um nível que 

o membro médio poderia entender. 

Durante o domínio romano os chefes da sinagoga tinha o poder de resolver praticamente 

todos disputa legal em suas congregações e até mesmo para infligir punição, com a única 

exceção da execução. É por isso que os líderes judeus precisava de permissão de Pilatos 

para crucificar Jesus. Mesmo o Sinédrio, conselho supremo de Jerusalém, não tinha esse 

direito. 

A sinagoga serviu como escola pública para meninos, onde eles estudaram o Talmud e 

aprendeu a ler, escrever e fazer contas básicas. Para os homens, a sinagoga era um lugar 

de estudo teológico avançado. 

As sinagogas da Galiléia desde Jesus com Seus primeiros plataformas de ensino . Em 

quase todas as comunidades de qualquer tamanho Ele teria encontrado uma sinagoga, e 

no início de seu ministério Ele foi recebido na maioria deles. Como rabino visitar Ele foi 

muitas vezes solicitado a ler e expor as Escrituras, como Ele prontamente o fez (ver Lucas 

4: 16-21). 

Foi nas sinagogas para que, crendo, israelitas sinceros seria encontrado. Aqui, se em 

qualquer lugar, Jesus poderia esperar para encontrar aqueles que querem ouvir e aceitar 

Sua mensagem divina. Aqui é onde fiel remanescente de Deus veio para adorar a Deus e 

de ser ensinado a Sua Palavra. 

Ensinar é de didaskō , da qual nós temos didática e que se refere ao repasse de 

informações, muitas vezes, mas não necessariamente, em um ambiente formal. É focada 

em conteúdo, com o propósito de descobrir a verdade, ao contrário do que fóruns tão 

popular entre os gregos, onde a discussão eo falatório sobre de várias idéias e opiniões 

foi a principal preocupação (ver Atos 17:21). Ensino Sinagoga, como ilustrado pelo de 

Jesus, era basicamente expositiva. Escritura foi lido e explicado seção por seção, muitas 

vezes, versículo por versículo. 



Pregação 

e proclamando o evangelho do reino (4: 23b) 

Proclamação é a partir de um termo ( kerusso ), muitas vezes traduzida como "para 

pregar." A idéia de raiz é para anunciar, ou gritar. Considerando didaskō refere-se a 

explicar a mensagem, kerusso refere simplesmente para anunciá-lo. Enquanto a 

interpretação do Antigo Testamento em Seu ensino Ele também estava proclamando o 

evangelho do reino , anunciando o fato de que há muito prometido Messias e Rei tinha 

vindo de Deus para estabelecer o Seu reino . Ele continuou e ampliou a proclamação de 

que João Batista tinha começado. 

Aquilo que é proclamada é a kērugma (.. Matt 0:41; Rm 16:25; Tito 1: 3; etc.), e que o 

que é ensinado é a Didaqué (Matt 7:28; Rm 16:17;.. etc). As necessidades mensagem 

proclamada a ser explicado, e vice-versa. 

Evangelho significa "boa notícia", e foi a boa notícia de que o reino estava vindo que 

Jesus pregou por toda a Galiléia. Essa era a verdade suprema, a grande boa notícia, em 

torno do qual toda a Sua ensino centrado. Desde seu batismo de Sua ascensão Jesus 

pregou o reino. "Até o dia em que foi levado para cima", Lucas diz-nos, Jesus foi "falando 

das coisas concernentes ao reino de Deus" (Atos 1: 2-3). Nunca se deixou de se desviar 

para a economia, as questões sociais, política, ou disputas pessoais. Seu ensino e pregação 

voltados inteiramente para expor a Palavra de Deus e proclamando-reino um padrão de 

som de Deus para cada fiel mensageiro do evangelho. 

João Batista anunciava o reino, mas não o evangelho do reino . Boa notícia, como tal, 

não era a principal característica em sua pregação. Sua pregação chamados homens que 

se arrependam de seus pecados e se preparar para a vinda do Rei (3: 1-10). Ele se 

concentrou em pecado e do juízo. Sua foi a má notícia de que apontou a graciosidade das 

boas novas por vir. Quando o ministério de Jesus foi mais e mais resistência por parte dos 

líderes judeus, Sua pregação se tornou mais e mais caule, mesmo sterner do que o de João 

Batista. Como hipocrisia se tornou mais evidente e hostilidade se tornou mais veemente, 

as palavras de Jesus tornou-se mais dura. 

Mas primeiro anúncio do rei foi de boas notícias, oferta maravilhosa de Deus para libertar 

"-nos a partir do domínio das trevas, e [a transferência]-nos para o reino do seu Filho 

amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados" (Col . 1: 13-

14). O evangelho é a boa notícia da salvação através de Jesus Cristo, a boa notícia de que 

Deus reino (a esfera do governo de Deus pela graça da salvação) é aberto a qualquer 

pessoa que coloca sua confiança em o Rei. 

Os judeus eram então sob o domínio de Roma, e antes que eles haviam estado sob os 

gregos, os medos e persas e babilônios. Mesmo quando eles tinham o seu próprio reino e 

seus próprios reis, sua condição estava longe de ser ideal. Porque eles não estavam 

satisfeitos de ter o Senhor como seu rei, que insistiu em ter reis humanos, como todas as 

outras nações (1 Sam. 12:12). Mas aqueles reis trouxe pouco de paz, prosperidade, ou a 

felicidade, e muito tragédia tristeza e corrupção. 

Quando Jesus pregava e ensinava, Ele estava anunciando que Ele era o Rei que tinha 

vindo para trazer reino perfeito prometida de Deus. Se tivessem aceito Aquele que agora 



proclamou a boa notícia do reino a eles, os judeus poderiam ter tido esse reino 

estabelecido em seu meio. Se tivessem aceitado a Jesus como o Messias, o seu reino, em 

seguida, teria vindo na terra. Mas porque rejeitaram o rei e seuevangelho , eles rejeitaram 

a terrena, prometido reino . 

Jesus falou palavras poderosas, palavras eternas, palavras como nenhum homem antes já 

tinha falado. Mesmo as pessoas em sua cidade natal de Nazaré "falavam bem dele, e 

querendo saber das palavras de graça que caíam de Seus lábios" (Lucas 4:22). Quando 

ele desceu a Cafarnaum, "eles estavam maravilhados com o seu ensino, para a Sua 

mensagem era com autoridade" (v. 32). Inimigos mais inteligentes de Jesus nunca poderia 

armadilha Ele em Suas palavras, ou confundi-lo ou confundi-lo ou encontre algum erro 

no que Ele disse. Seus ensinamentos e Sua pregação sobre o Reino eram as credenciais 

divinas de suas palavras. 

Cura 

e curando todo tipo de doença e todos os tipos de enfermidades 

entre o povo. E a notícia sobre Ele correu por toda a Síria; e 

trouxeram-lhe todos os enfermos, feita com várias doenças e 

dores, possessos, os lunáticos, os paralíticos; e ele os curou. E 

grandes multidões o seguiam desde a Galiléia e da Decápole, de 
Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. (4: 23-C-25) 

Algumas pessoas estão doentes e insalubre por causa de seus próprios hábitos tolos, 

enquanto outros sofrem como conseqüência direta de seu pecado. Deus às vezes usa a 

aflição física para disciplinar Seu povo. Muitos dos cristãos de Corinto eram fracos, 

doentes, e até mesmo morreram porque profanaram a Ceia do Senhor (1 Cor. 

11:30). Ananias e Safira perderam suas vidas por mentir para o Espírito Santo (Atos 5: 1-

10). No entanto, a Escritura torna igualmente claro que todo o sofrimento e doença não 

são causados pelo pecado, a ignorância, erros de julgamento, ou a disciplina de Deus. Job 

sofreu muito, embora ele fosse inocente, ereto, temia a Deus e se desviava do mal (Jó 1: 

1). Quando os discípulos de Jesus assumiu que o homem que nasceu cego estava sendo 

punido ou pelo seu próprio pecado ou a de seus pais, Jesus os corrigiu. "Ele não era nem 

de que este homem pecou, nem seus pais; mas foi para que as obras de Deus se 

manifestasse nele" (João 9: 1-3). 

Jesus cura foi uma verificação divina. Suas palavras devem ter sido suficiente evidência 

de Sua messianidade, como eram para aqueles que realmente acreditava. Os discípulos 

deixaram tudo para seguir a Jesus antes que Ele realizou um milagre de qualquer 

espécie. Muitos ouviram e creram nele que não tinha necessidade de cura para si ou para 

sua família ou amigos. É possível que muitos dos que ouviram e acreditaram em Cristo 

nunca o vi fazer um milagre, assim como muitos acreditavam que a mensagem de João 

Batista, embora "João não realizou nenhum sinal" (João 10:41). 

No entanto, o ministério de cura de Jesus foi uma adição poderosa para a prova de Seu 

ensino e pregação. Alexander Maclaren disse: "Pode-se duvidar se temos uma noção 

adequada do imenso número de milagres de Cristo aos registrados são apenas uma 

pequena parte daqueles feito Esses primeiros queridos eram ilustrações da natureza de 

seu reino;.. Eram sua primeira presentes a seus súditos reino ". O escritor de Hebreus diz 

que o evangelho do reino que "depois que foi no primeiro dito pelo Senhor, foi-nos depois 



confirmada pelos que a ouviram, Deus testemunhando também com eles, por sinais e 

maravilhas e por vários milagres e pelos dons do Espírito Santo, de acordo com sua 

própria vontade "(Heb. 2: 3-4). Como as palavras de Jesus, os milagres eram um 

prenúncio de Sua gloriosa, reino terreno.Para se ter uma idéia do que o reino milenar será 

como nós só precisamos multiplicar suas palavras e seus milagres dez mil vezes. 

Jesus curou todo tipo de doença e todos os tipos de enfermidades entre o povo . Esse 

caráter universal das curas é expandido e ilustrado no seguinte verso: E a notícia sobre 

Ele correu por toda a Síria;e trouxeram-lhe todos os enfermos, feita com várias 

doenças e dores, possessos, os lunáticos, os paralíticos; e ele os curou . 

Nos dias de Jesus Síria era uma província romana, que teve em toda a Palestina, incluindo 

Galiléia. No contexto deste versículo, no entanto, pode se referir apenas à parte do norte, 

dos quais Damasco foi o grande cidade. Em qualquer caso, a questão é que a fama de 

Jesus se espalhou muito além da área em que ele estava ministrando. A partir de uma 

ampla área que circunda a pessoas trouxeram-lhe todos os enfermos , na esperança de 

que ele iria curá-los. 

Até os tempos modernos, com nossos grandes avanços no conhecimento sanitária e 

médica, a doença era freqüentemente galopante. Pragas só parou quando eles tinham o 

seu curso natural, deixando para trás inúmeros outros mortos e muitos que estavam 

desfigurados ou aleijados. Infecções simples, muitas vezes tornou-se fatal. Não é de 

estranhar, portanto, que a notícia de um curandeiro que poderia curar qualquer aflição se 

espalhou como fogo. 

Como representante das várias doenças e dores , Mateus menciona três tipos específicos 

que Jesus curou. Doenças significa os muitos males, enquanto dores refere-se aos muitos 

sintomas. 

O primeiro tipo de doença que foi sofrido por endemoninhados , aqueles cujas aflições 

foram causadas por demônios. É claro nas Escrituras, especialmente o Novo Testamento, 

que muitos males físicos e mentais são causados diretamente por Satanás através da 

operação de seus demônios. Os capítulos 9, 12 e 17 de Mateus e capítulos de 9 de Marcos 

e 13 de Lucas dar provas abundantes de aflições relacionados ao demônio. A capacidade 

de expulsar demônios é muitas vezes referido como o dom dos milagres (literalmente, 

"poderes"; 1 Cor. 12:10, 28-29), o poder divino dado especificamente para combater os 

poderes demoníacos das trevas (cf. Lc 9 : 1; 10: 17-19; Atos 8: 6-7; cf. Ef 6:12).. 

O segundo grupo que Jesus curou eram epilépticos . O Rei Tiago torna o original 

( selēniazō ) como "lunático", que, como o grego, significa literalmente 

"moonstruck." Em muitas culturas, os doentes mentais e aqueles que têm convulsões ou 

crises foram pensados para estar sob a influência da lua. A partir de outras referências 

bíblicas, tais como Mateus 17:15, bem como a partir de descrições da aflição em outra 

literatura antiga, é quase certo que a doença era epilepsia, o que envolve a desordem do 

sistema nervoso central. 

O terceiro grupo foram os paralíticos , um termo geral que representa uma ampla gama 

de deficiências incapacitantes. Os três termos Mateus usa caracterizar as três grandes 

áreas de aflições-do homem espiritual, mental / nervoso, e do físico. Jesus foi capaz de 

dominar qualquer mal que afligiu os que vieram a Ele. O aspecto terreno do Seu reino 



não terá lugar para qualquer coisa prejudicial, nada mau, nada menos do que a totalidade 

perfeita e bondade perfeita. "Naquele dia os surdos ouvirão, ... os olhos dos cegos a ver 

Os aflitos também deve aumentar a sua alegria no Senhor, e os necessitados da 

humanidade se alegrarão no Santo de Israel." (Is. 29: 18- . 19; cf. 11: 6-9) trouxeram-

lhe todos os enfermos, ... e ele os curou . 

O grande teólogo reformado BB Warfield disse: "Quando o Senhor desceu à terra Ele 

desenhou o céu com Ele. Os sinais que acompanharam Seu ministério foram mas as 

nuvens à direita da glória que ele trouxe do céu, que é a casa dele. O número dos milagres 

que operou pode facilmente ser subestimado. Foi dito que, com efeito, que baniu a doença 

e morte da Palestina para os três anos do seu ministério. Um toque da orla de Suas vestes 

que usava poderia curar países inteiros de sua dor. Um toque de Sua mão poderia restaurar 

a vida ". 

Os milagres de Jesus realizou quatro coisas acima e além do benefício imediato e óbvio 

para aqueles que foram curados. Em primeiro lugar, eles provaram que Ele era divino, 

porque nenhum mero ser humano poderia fazer tais coisas. "Crede-me que estou no Pai e 

que o Pai está em mim", Jesus disse a Filipe; "Caso contrário, acredito que por causa das 

mesmas obras" (João 14:11). 

Em segundo lugar, as curas maravilhosas mostrou que Deus é compassivo para com 

aqueles que sofrem. 

Em terceiro lugar, os milagres mostrou que Jesus era o Messias prometido, porque o 

Velho Testamento predisse que o Messias iria realizar milagres. Quando João Batista foi 

preso e começou a ter dúvidas sobre messianidade de Jesus, Jesus disse aos discípulos de 

João: "Ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo: os cegos vêem, os coxos andam, 

os leprosos são purificados, os surdos ouvem , e os mortos são ressuscitados, e aos pobres 

é anunciado o evangelho a eles "(Mt 11: 4-5.). Que Jesus fez essas coisas preditas do 

Messias (ver Isaías 35: 5-10; 61: 1-3; etc.) provou Sua messianidade. 

Em quarto lugar, os milagres provaram que a vinda do reino era uma realidade, os 

prodígios e sinais, sendo uma antecipação do reino maravilhoso que Deus tem reservado 

para aqueles que são Dele. "E Jesus ia sobre todas as cidades e as aldeias, ensinando nas 

sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença" (Mat. 

09:35). Um pouco mais tarde Jesus cometeu a mesma mensagem e poderes de 

acompanhamento aos seus discípulos: "E como você vai, pregar, dizendo: O reino dos 

céus está próximo." Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, 

expulsarão demônios; livremente você recebeu, de graça dai "(Mateus 10: 7-8.). Um 

tempo depois, ele claramente disse aos fariseus incrédulos: "Se eu expulso os demônios 

pelo Espírito de Deus, então o Reino de Deus já chegou até vós" (0:28). 

Estou convencido de que a única vez que tais milagres será novamente realizado é pouco 

antes do reino milenar chega, quando o Senhor regathers Israel e da tribulação 

começa. Então, assim como em (Messias de) primeira vinda de Cristo, "os olhos dos 

cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então o coxo saltará como um 

cervo, ea língua do mudo gritará para alegria "(Is. 35: 5-6).Quando Israel rejeitou o Rei 

em Sua primeira vinda, ela também rejeitou o reino. Mas quando o Rei vem novamente, 

o advento do seu Reino não vai depender da resposta dos homens. Ele irá estabelecê-lo 



em seguida. Ele será anunciada "entre as nações: O Senhor reina, na verdade, o mundo 

está firmemente estabelecida, não vai ser movido '" (Sl 96:10).. 

Para demonstrar o caráter absoluto do seu poder e autoridade, Jesus curou a todos que 

vieram a Ele durante Seu ministério terrestre, sem exceção e sem limite. Ele ainda tem o 

poder de curar hoje, com o mesmo caráter absoluto e integridade; e, como Ele 

soberanamente escolhe, Ele o faz. Mas Ele não promete curar todos os que agora pede 

Ele, nem mesmo aqueles que pertencem a Ele. Os milagres de cura Ele realizou enquanto 

estava na terra, como seus outros milagres e as dos apóstolos, eram sinais de autenticação 

temporárias para Israel que seu Messias havia chegado. A Escritura está agora para atestar 

a promessa de um reino terrestre que vem. 

Seis características de cura de Jesus nunca foi duplicado desde os tempos do Novo 

Testamento. Em primeiro lugar, Jesus curou diretamente, com uma palavra ou um toque, 

sem a oração e, por vezes, mesmo sem estar perto da pessoa acometida. Em segundo 

lugar, Jesus curou instantaneamente. Não há espera para a restauração de vir em 

etapas. Em terceiro lugar, Ele curou completamente, nunca parcialmente.Em quarto 

lugar, Ele curou todos que vieram a Ele, todo mundo que foi trazido a Ele, e toda a gente 

para quem a cura foi perguntado por outro. Ele curou sem discriminação quanto à pessoa 

ou aflição. Em quinto lugar, Jesus curou problemas orgânicos e congênitas, não importa 

quão grave ou de longa duração. Em sexto lugar, Ele trouxe as pessoas de volta à vida. Ele 

curou mesmo após doença tinha o seu curso completo e tirado a vida de sua vítima. 

Esses seis recursos também caracterizou o ministério de cura dos apóstolos. No início do 

livro de Atos nos é dito de muitos milagres e sinais que os apóstolos realizadas. No 

entanto, antes do final do livro os relatos de milagres cessar. A mesma diminuição é visto 

nas epístolas. No início de seu ministério Paulo realizou muitos milagres de cura, mas 

anos mais tarde, ele simplesmente aconselhou Timóteo a tomar um pouco de vinho para 

a sua doença de estômago (1 Tm. 5:23). No final de sua próxima carta a Timóteo os 

relatórios apóstolo que "Trófimo deixei doente em Mileto" (2 Tim. 4:20), aparentemente 

além do poder de Paulo para ajudar. Não há nenhuma evidência bíblica de que, até o final 

da era apostólica, os milagres de qualquer tipo, foram ainda realizadas. Uma vez que 

Israel tinha virado as costas para o seu Messias, seu divino Rei, os sinais de autenticação 

do reino não tinha mais fim. Eles desbotada e então desapareceu por completo. 

As grandes multidões que O seguiam , sem dúvida, veio, por muitas razões, além de 

cura para si ou para outrem. Muitos vieram principalmente para ouvi-Lo ensinar e pregar, 

e muitos vieram, sem dúvida, por mera curiosidade. Mas eles vieram em grande número 

e de grandes distâncias. Decápole era uma região composta por dez grandes cidades (daí 

o nome, que significa literalmente "dez cidades") localizadas a leste e ao sul 

da Galiléia . Além Jordão , provavelmente, a que se refere a áreas como a Perea , que 

foi ao sul de Decápole e leste de Jerusalém e Judéia . 

Muitos dos que grande multidão acreditava em Jesus e foram salvos, experimentando o 

reino interior, a regra de Deus através da graça da salvação. A grande maioria, porém, 

judeus e gentios, não acreditava nele. Eles ouviram o que Ele disse, observava o que Ele 

fez, e recebeu bênçãos temporárias. Mas eles não aceitaram o único que falou e que curou, 

cujas palavras e obras, não só dar a bênção, mas a vida eterna. 

 



 12. O grande sermão do Grande Rei 

(Mateus 5: 1-2) 

E quando viu as multidões, subiu ao monte; E depois que ele 

sentou-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E abrindo a 

boca Ele começou a ensiná-los, dizendo: (5: 1-2) 

Até este ponto em palavras Mateus de Jesus têm sido limitados (04:17, 19) e referência 

para seus ensinamentos gerais (04:23). Agora, em uma mensagem poderosa abrangente 

ainda compacto, o Senhor estabelece as verdades fundamentais do evangelho do reino 

que Ele veio proclamar. 

Aqui começa o que tem sido tradicionalmente chamado o Sermão da Montanha. Embora 

Jesus repetiu muitas dessas verdades em outras ocasiões, capítulos 5-7 gravar uma 

mensagem contínua do Senhor, entregue de uma vez específica. Como veremos, estes 

eram verdades revolucionárias para as mentes daqueles religiosos judeus que as ouviram, 

e continuaram a explodir com grande impacto sobre as mentes dos leitores por quase dois 

mil anos. 

Aqui é o manifesto do novo monarca, que inaugura uma nova era com uma nova 

mensagem. 

O Contexto 

O contexto bíblico 

Nova mensagem do rei foi intimamente relacionada com a mensagem do Antigo 

Testamento e foi, de fato, uma reafirmação do mesmo. No entanto, a ênfase do evangelho 

(que significa "boa notícia") era radicalmente diferente do atual entendimento do Antigo 

Testamento-um esclarecimento surpreendente do que Moisés, Davi, os profetas, e outros 

escritores inspirados da Palavra de Deus tinha revelado.Além disso, a mensagem de 

Cristo bateu violentamente contra a tradição judaica de sua época. 

A última mensagem no Antigo Testamento é: "E ele irá restaurar os corações dos pais aos 

filhos, e os corações dos filhos aos pais, para que eu não venha, e fira a terra com 

maldição" (Malaquias 4: 6. ). Por outro lado, este primeiro grande sermão do Novo 

Testamento começa com uma série de bênçãos, que chamamos de bem-aventuranças (5: 

3-12). O Antigo Testamento termina com o aviso de uma maldição;o Novo Testamento 

começa com a promessa de bênção. O Antigo Testamento foi caracterizado pela Monte 

Sinai, com o seu direito a trovões e relâmpagos, e suas advertências sobre o juízo e 

maldição. O Novo Testamento é caracterizada por Monte Sião, com a sua graça, sua 

salvação e cura, e suas promessas de paz e bênção (cf. Heb. 12: 18-24). 

A lei do Antigo Testamento demonstra necessidade de salvação do homem, e da 

mensagem do Novo Testamento oferece o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor 

tinha que começar com uma apresentação adequada da lei para que as pessoas pudessem 

reconhecer o seu pecado, então poderia vir a oferta de salvação. O Sermão da Montanha 

esclarece as razões da maldição e mostra que o homem não tem justiça que pode 



sobreviver ao escrutínio de Deus. A nova mensagem oferece bênção, e que é oferta de 

abertura do Senhor. 

Como será desenvolvido no próximo capítulo, no entanto, a bem-aventurança Cristo 

oferece não é dependente do esforço próprio ou auto-justiça, mas na nova natureza que 

Deus dá. No homem, o Filho de Deus vem de compartilhar a própria natureza de Deus, 

que é caracterizada pela verdadeira justiça e sua conseqüência-aventurança ou 

felicidade. Em Cristo, participar da muito bem-aventurança de Deus mesmo! Esse é o tipo 

ea extensão do contentamento Deus quer que Seus filhos têm-Sua própria paz e 

felicidade. Então, o Senhor começa com a oferta de bem-aventurança e então começa a 

demonstrar que a justiça humana, como os judeus procuravam, não pode produzi-lo. A 

boa notícia é que, de bênção. A má notícia é que o homem não pode alcançá-lo, não 

importa o quanto ele é hipócrita e religiosa. 

O Velho Testamento é o livro de Adão, cuja história é trágica. Adão não só foi o primeiro 

homem na terra, mas o primeiro rei. Ele foi dado o domínio sobre toda a terra, para 

subjugar e governá-lo (Gn 1:28). Mas esse primeiro monarca caiu logo depois que ele 

começou a governar, e sua queda trouxe uma maldição-a maldição com que o Antigo 

Testamento começa e termina. 

O Novo Testamento começa com a apresentação do novo Homem soberano, aquele que 

não vai cair e aquele que traz bênção ao invés de amaldiçoar. O segundo Adão também é 

o último Adão, e depois dele virá nenhum outro governante, nenhum outro soberano. O 

primeiro rei pecou e deixou uma maldição; o segundo rei não tinha pecado e deixa uma 

bênção. Como um escritor colocou, o primeiro Adão foi testado em um belo jardim e não 

conseguiu; o último Adão foi testada em um deserto ameaçador e conseguiu. Porque o 

primeiro Adão era um ladrão, ele foi expulso do paraíso; mas o último Adão virou-se para 

um ladrão na cruz e disse: "Hoje estarás comigo no paraíso" (Lucas 23:43). O Antigo 

Testamento, o livro das gerações de Adão, termina com uma maldição; o Novo 

Testamento, o livro das gerações de Jesus Cristo, termina com a promessa: "Não deixa de 

ser qualquer maldição" (Apocalipse 22: 3). O Antigo Testamento deu a lei para mostrar 

ao homem em sua miséria, e do Novo Testamento dá a vida para mostrar ao homem em 

sua bem-aventurança. 

Em Jesus Cristo, uma nova realidade amanheceu na história. Um novo homem e novo 

Rei da terra veio para reverter a terrível maldição do primeiro rei. O Sermão da Montanha 

é a revelação magistral do grande Rei, oferecendo bênção ao invés de maldição para 

aqueles que vêm em Seus termos a verdadeira justiça. 

O contexto político 

A maioria dos judeus da época de Jesus o Messias esperado para ser, antes de tudo, um 

líder militar e político que os libertasse do jugo de Roma e estabelecer um reino judeu 

próspero que levaria o mundo.Ele seria maior do que qualquer rei, líder, ou profeta em 

sua história. Depois de Jesus milagrosamente alimentou a multidão do outro lado do mar 

da Galiléia, o povo tentou "para vir e levá-lo à força para fazê-lo rei" (João 6:15). Eles 

viram Jesus como líder antecipada de um grande estado de bem-estar em que seriam 

fornecidos até mesmo suas necessidades físicas de rotina. Mas Jesus não se permitiria ser 

confundido com esse tipo de rei, e ele desapareceu da multidão. Mais tarde, quando 

Pilatos perguntou a Jesus: "És tu o rei dos judeus?" O Senhor respondeu: "Meu reino não 



é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo, então meus servos estariam lutando, 

para que eu não fosse entregue aos judeus;., mas como ele é, o meu reino não é deste 

reino "(João 18:36). 

O impulso do Sermão da Montanha é que a mensagem e obra do Rei são a primeira e 

mais importante interno e não externo, e espiritual e moral, em vez de física e 

política. Aqui encontramos nenhuma política ou reforma social. Sua preocupação é com 

o que os homens são, porque o que eles estão determina o que eles fazem. 

Os ideais e princípios do Sermão da Montanha são totalmente contrários aos das 

sociedades humanas e dos governos. No reino de Cristo as pessoas mais exaltados são 

aqueles que são os mais humildes na estimativa do mundo, e vice-versa. Jesus declarou 

que João Batista foi o maior homem que já tinha vivido até aquele momento. No entanto, 

João não tinha posses e sem casa, viveu no deserto, vestido com uma roupa de cabelo, e 

comia gafanhotos e mel silvestre. Ele não era uma parte do sistema religioso, e ele não 

tinha financeiro, militar ou do poder político. Além disso, ele pregou uma mensagem que, 

aos olhos do mundo era completamente irrelevante e absurdo. Pelos padrões mundanos 

ele era um desajustado e um fracasso. No entanto, ele recebeu a maior louvor do Senhor. 

No reino de Jesus a menos são maiores até mesmo do que João Batista (Mat. 11:11). Eles 

são caracterizados neste sermão como ser humilde, compassivo, manso, anseio de justiça, 

misericordiosos, puros de coração, os pacificadores e perseguidos por causa da própria 

justiça que praticam. Aos olhos do mundo, essas características são as marcas de 

perdedores. O mundo diz: "afirmar-se, levante-se para si mesmo, ter orgulho de si mesmo, 

elevar-se, defender-se, vingar-se, servir-se." Esses são os traços preciosos de pessoas de 

todo o mundo e reinos do mundo. 

O contexto religioso 

Jesus viveu em uma sociedade religiosa altamente complexa, que incluiu muitos 

religiosos profissionais. Os profissionais estavam em quatro grupos principais: os 

fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Neste ponto, é apenas necessário introduzir 

estes grupos brevemente. Os últimos capítulos vai se desdobrar mais de seus distintivos. 

Os fariseus acreditavam que a religião direito consistia em leis divinas e tradição 

religiosa. A sua principal preocupação era com observância exigente da lei mosaica e de 

cada detalhe das tradições transmitidas por vários rabinos ao longo dos séculos. Eles se 

concentraram em aderir às leis do passado. 

Os saduceus focado no presente. Eles eram os liberais religiosos que descontados a 

maioria das coisas sobrenaturais e que modificaram a Escritura ea tradição para caber sua 

própria filosofia religiosa. 

Os essênios eram ascetas que acreditavam que a religião certa significava separação do 

resto da sociedade. Eles levavam uma vida austera, em áreas de sequeiro remotas como 

Qumran, na borda noroeste do Mar Morto. 

Os zelotes eram nacionalistas fanáticos que achavam que a religião direito centrado na 

militância política radical. Estes revolucionários judeus desprezavam os outros judeus 

que não iria pegar em armas contra Roma. 



Em essência, os fariseus disseram: "Volte"; os saduceus disse: "Vá em frente"; os 

essênios disse: "Vá embora"; e os Zealots disse: "Vá contra." Os fariseus eram 

tradicionalistas; os saduceus eram modernistas; os essênios eram separatistas; e os zelotes 

eram ativistas. Eles representavam os mesmos tipos principais de facções religiosas que 

são comuns hoje. 

Mas o caminho de Jesus não era qualquer um desses. Para os fariseus Ele disse que a 

verdadeira espiritualidade é interno, não externo. Para os saduceus Ele disse que é o 

caminho de Deus, não o caminho do homem. Para o essênios Ele disse que é um assunto 

do coração, não do corpo. Para os Zealots Ele disse que é uma questão de adoração, não 

revolução. O eixo central de sua mensagem a todos os grupos e de cada pessoa, de 

qualquer persuasão ou inclinação, foi a de que o caminho do Seu reino é o primeiro e 

acima de tudo uma questão de dentro para a alma. Esse é o foco central do Sermão da 

Montanha. A verdadeira religião no reino de Deus não é uma questão de ritual, da 

filosofia, da localização, ou de poder militar, mas de atitude correta para com Deus e para 

com as outras pessoas. O Senhor resumiu nas palavras "Eu digo que, se a vossa justiça 

não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus" (5:20). 

A mensagem dominante do Sermão da Montanha é que não se deve encontrar conforto 

apenas em teologia direito, muito menos na filosofia contemporânea, a separação 

geográfica, ou militar e ativismo político. Teologia correta é essencial; por isso estão 

sendo contemporâneo de maneira correta, separando-nos das coisas do mundo, e 

assumindo posições em questões morais. Mas essas coisas externas deve fluir da vida 

interna direita e atitudes se eles são para servir e agradar a Deus. Essa sempre foi a 

maneira de Deus. Ele disse a Samuel: "Deus não vê como vê o homem, pois o homem vê 

o exterior, porém o Senhor olha para o coração" (1 Sam. 16: 7). Em Provérbios, a 

sabedoria diz: "Cuidado sobre o coração, com toda a diligência, porque dele procedem as 

fontes da vida" (4:23). 

Quando os fariseus, com quem Jesus estava almoçando foram chateado que Ele não 

cerimonialmente lavar as mãos antes de comer, Jesus disse: "Agora você fariseus têm o 

hábito de limpar a parte externa de seus copos e pratos, mas por dentro vocês estão cheios 

de ganância .! e maldade Seus tolos Será que não Aquele que fez o exterior do interior 

também Mas dedicar uma vez por todas o seu eu interior, e ao mesmo tempo você vai ter 

tudo limpo "(Lucas 11: 39-41, Williams)?. Essa foi a sua mensagem para cada seita do 

judaísmo. 

A Importância 

À luz das verdades anteriores, podemos ver pelo menos cinco razões pelas quais o Sermão 

da Montanha é importante. Primeiro, mostra a necessidade absoluta do novo 

nascimento. Seus padrões são muito alto e exigindo a serem cumpridas pelo poder 

humano. Somente aqueles que partilharem própria natureza de Deus através de Jesus 

Cristo pode satisfazer tais exigências. Os padrões do Sermão da Montanha vão muito 

além daqueles de Moisés na lei exigindo não apenas ações justas, mas atitudes não apenas 

que os homens justos fazer direito, mas que estar certo. Nenhuma parte das Escrituras 

mostra mais claramente situação desesperada do homem sem Deus. 

Em segundo lugar, o sermão tem a intenção de conduzir o ouvinte a Jesus Cristo como 

única esperança do homem de satisfazer os padrões de Deus. Se o homem não pode viver 



de acordo com o padrão divino, ele precisa de um poder sobrenatural para capacitá-lo. A 

resposta adequada para o sermão conduz a Cristo. 

Em terceiro lugar, o sermão dá o padrão de Deus para a felicidade e para o verdadeiro 

sucesso. Ele revela os padrões, os objetivos e as motivações que, com a ajuda de Deus, 

vai cumprir o que Deus planejou que o homem seja. Aqui encontramos o caminho da 

alegria, paz e contentamento. 

Em quarto lugar, o sermão é, talvez, o maior recurso bíblico para testemunhar, para 

alcançar outros para Cristo. Um cristão que personifica esses princípios de Jesus será um 

ímã espiritual, atraindo outros para o Senhor que o capacita a viver como ele faz. A vida 

de obediência aos princípios do Sermão do Monte é a maior ferramenta da igreja para o 

evangelismo. 

Em quinto lugar, a vida obediente às máximas deste anúncio é a única vida que é 

agradável a Deus. Isso é mais alto a razão do crente para seguir ensino-lo de Jesus agrada 

a Deus. 

O Ambiente 

E quando viu as multidões, subiu ao monte; E depois que ele 
sentou-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. (5: 1) 

Jesus estava sempre preocupado com as multidões , por quem tinha grande compaixão-

se eram "afligido e abatido", doente (14:14; cf. 04:23) (Mt 9:36.), com fome (15:32) , ou 

em qualquer outra necessidade. Se as pessoas eram fisicamente doente ou saudável, 

emocionalmente estável ou possuído pelo demônio, financeiramente pobre ou rico, 

politicamente oprimidos ou poderoso, religiosamente insignificantes ou influente, 

intelectualmente ignorante ou educado, Jesus teve compaixão delas. Jesus atraiu todos os 

estratos de pessoas, porque Ele as amava. 

Tudo o que Jesus disse, nesta ocasião, foi dito publicamente, para as multidões (cf. 7: 

28-29). Sua intenção era levá-los a um reconhecimento de seu pecado e, portanto, para a 

necessidade de um Salvador, que Ele tinha vindo a ser. Até que eles acreditavam nEle, as 

exigências do sermão só poderia mostrar-lhes como terrivelmente longe estava de 

cumprir os padrões de Deus. Este sermão evangelístico magistral foi projetada para 

enfrentar os homens com a sua condição desesperada de pecaminosidade. 

O Pregador 

Foi Jesus que , vendo as multidões, subiu ... na montanha; e ... sentou-se . O próprio 

Filho de Deus entregou o sermão. O maior pregador que já viveu pregou o maior sermão 

pregado. Quando Eleconcluiu: "as multidões ficaram admirados com seu ensinamento, 

pois Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas" (7: 28-29). Ele 

citou nenhuma fonte, nem rabinos antigos, sem tradição reverenciado. O que ele falou, 

ele falou sobre sua própria autoridade. Isso era algo inédito entre os judeus, que sempre 

derivadas de sua autoridade a partir de fontes reconhecidas. 

O Sermão da Montanha é o modelo supremo da boa pregação, uma obra-prima 

homilética. Ele lindamente e poderosamente flui a partir da introdução (5: 3-12) para o 



primeiro ponto (os cidadãos do reino, 5: 13-16), ao segundo ponto (a justiça do reino, 5: 

17-7: 12), para o terceiro ponto (a exortação para entrar no reino, 7: 13-27), e à conclusão 

(o efeito do sermão sobre seus ouvintes, 7: 28-29). As transições de ponto a ponto são 

claras e inequívocas. 

No início do seu ministério, Ezequiel foi dito pelo Senhor, "Eu vou fazer o seu stick de 

língua no céu da boca, de modo que você será mudo, e não pode ser um homem que os 

repreende, pois eles são casa rebelde" ( Ez. 03:26). Muito mais tarde, o mesmo profeta 

testificou: "Agora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que os refugiados 

veio e ele abriu a boca no momento em que veio a mim pela manhã;. Por isso a minha 

boca estava aberta, e Eu já não era sem palavras "(33:22). Tal como Ezequiel, Jesus não 

exibir a sua verdade, a Sua sabedoria e seu poder até a hora em vontade soberana de Deus 

para ele a fazê-lo. 

A Localização 

O santuário para o maior sermão pregado era a montanha . Tanto quanto sabemos esta 

montanha-realmente um grande nenhum nome até que Jesus pregou lá tinha-hill. Até 

então, tinha sido apenas uma das muitas colinas que se inclinam-se suavemente a partir 

da costa norte do Mar da Galiléia. O que tinha sido simplesmente uma montanha entre 

muitas outras montanhas agora tornou-se a montanha , santificado e separado pela 

presença do Senhor. Por muitos séculos, o local tradicional tem sido chamado o Monte 

das Bem-Aventuranças. 

O Estilo 

Um rabino comumente se sentou quando ele ensinou. Se ele falou em pé ou andando, o 

que ele disse foi considerado informal e não oficial. Mas quando ele se sentou, o que ele 

disse era autoritário e oficial.Ainda hoje falamos de professores titulares de uma "cadeira" 

em uma universidade, significando a posição de honra de que eles ensinam. Quando o 

papa católico romano dá um pronunciamento oficial, ele é dito para falar ex cathedra, que 

significa, literalmente, para falar de sua cadeira. Quando Jesus sentou-se e entregou o 

Sermão da Montanha, Ele falou de sua cadeira divina com autoridade absoluta como o 

Rei soberano. 

Como mencionado acima, as multidões eram uma audiência importante para este sermão 

evangelístico. Mas os padrões de vida espiritual, que Jesus deu aqui não poderia aplicar-

se a eles ou ser seguido por eles, a menos que lhe pertencia. 

Que seus discípulos aproximaram-se dele indica que eles também eram Sua 

audiência. De fato, os doze eram os únicos na época que, em qualquer medida real, 

poderia conhecer a bem-aventurança de que o Senhor falou e siga a maneira perfeita de 

justiça que Ele estabelecido. Eles eram os únicos que tinham participado do poder divino 

interior e presença que são absolutamente necessários para obedecer a perfeita vontade 

de Deus. Assim, o sermão não só mostrou a multidão a norma de justiça de Deus que eles 

não podiam manter, mas também mostrou aos discípulos o padrão possível que eles 

possam agora manter por causa de sua vinda e sua fé nEle. 

Um arcebispo da Igreja da Inglaterra, observou uma vez que seria impossível para 

conduzir os assuntos da Grã-Bretanha sobre a base do Sermão do Monte, porque a nação 



não era leal ao rei. O sermão do Rei pode ser compreendido e seguido apenas por súditos 

fiéis do Rei. 

O famoso historiador Will Durant disse que em qualquer geração apenas um punhado de 

pessoas fazem uma impressão sobre o mundo que dura mais do que alguns anos. A pessoa 

que se destaca acima de todos os outros, ele disse, é Jesus Cristo. Jesus, sem dúvida, teve 

a influência mais poderosa e permanente sobre o pensamento da humanidade. Mas, o 

historiador passou a dizer, Seus ensinamentos não tiveram um efeito correspondente 

sobre as ações do homem. 

Tentando aplicar os ensinamentos de Jesus sem receber como Senhor e Salvador é 

fútil. Aqueles, por exemplo, que promovem o evangelho social, esforçando-se para 

instituir os ensinamentos de Jesus à parte da sua economia e do trabalho de regeneração, 

provam apenas que seus princípios não podem trabalhar para aqueles que não têm uma 

natureza transformada e do poder de Deus que habita. Uma pessoa não pode se comportar 

como Cristo até a pessoa se torna semelhante a Cristo. Aqueles que não amam o Rei não 

pode viver como o Rei. 

O conteúdo 

E abrindo a boca Ele começou a ensiná-los, dizendo: (5: 2) 

Falar de Jesus de Mateus abrir a boca como Ele começou a ensiná-los não foi uma 

declaração supérfluo do óbvio, mas era um coloquialismo comum usado para introduzir 

uma mensagem que foi especialmente solene e importante. Também foi usado para 

indicar íntimo, testemunho sincero ou compartilhamento. Sermão de Jesus, era ao mesmo 

tempo autoritária e intimista; que era da maior importância e foi entregue com a maior 

preocupação. 

Neste sermão nosso Senhor estabelece um padrão de vida contraria tudo o que as práticas 

mundiais e preza. Para viver segundo os padrões que Ele dá aqui é viver uma vida de 

felicidade abençoada. Aqui é uma abordagem totalmente nova para a vida, que resulta em 

alegria, em vez de desespero, em paz, em vez de conflito-a paz que o mundo não entende 

e não pode ter (João 14:27; Fp 4: 7.). É uma bem-aventurança não produzidos pelo mundo 

ou pelas circunstâncias, e não pode ser levado pelo mundo, ou pelas circunstâncias. Não 

é produzido externamente e não pode ser destruído externamente. 

Por causa de suas demandas aparentemente impossíveis, muitos evangélicos sustentam 

que o Sermão do Monte diz respeito somente à idade reino, o Millennium. Caso contrário, 

argumentam eles, como poderia Jesus nos manda ser perfeito, assim como o nosso "Pai 

celeste é perfeito" (Mat. 5:48)? Por várias razões, no entanto, que a interpretação pode 

não estar correto. Em primeiro lugar, o texto não indica nem implica que esses 

ensinamentos são para outra era. Em segundo lugar, Jesus perguntou-lhes de pessoas que 

não viviam no Milênio. Em terceiro lugar, muitos dos ensinamentos tornam-se sem 

sentido se forem aplicados para o Milênio. Por exemplo, não haverá perseguição aos 

crentes (ver 5: 10-12, 44) durante a era do reino. Em quarto lugar, todos os princípios 

ensinados no Sermão da Montanha, também é ensinado em outras partes do Novo 

Testamento em contextos que se aplicam claramente aos crentes de nossa época atual. Em 

quinto lugar, há muitas passagens do Novo Testamento que comandam normas 



igualmente impossível, que unglorified força humana não pode alcançar continuamente 

(cf. Rm 13:14; 2 Cor. 7:.. 1; Filipenses 1: 9-10; Cl 3: 1- . 2; Hb 12:14; 1 Pedro 1: 15-16).. 

Os ensinamentos do Sermão da Montanha são para os crentes de hoje, marcando o estilo 

de vida diferenciado que deve caracterizar a direção, se não a perfeição, da vida dos 

cristãos de todas as épocas.Infelizmente, essas normas nem sempre caracterizar 

cristãos. 'Padrões e objetivos em todo o mundo com demasiada frequência, os cercam 

crentes e conformado los à sua própria imagem, apertou-os em seu próprio molde (ver 

Rom. 12: 2, Phillips). 

Novo modo de vida de Jesus vem de uma nova forma de pensar, eo novo modo de pensar 

vem de uma nova vida. Aqui estão os padrões de Deus para aqueles criados à Sua imagem 

e recriados à imagem de Seu próprio Filho querido (Rm 8,29; 1 Cor. 15:49;.. 2 Cor 

3:18). Aqueles que não segui-los como uma orientação geral de vida têm uma justiça 

inaceitável (Mat. 5:20). 

Quem sabe mais sobre um produto que o fabricante? Quando você compra uma nova 

ferramenta ou equipamento a primeira coisa sensata a fazer é ler o manual do 

proprietário. O fabricante imprime esses manuais para explicar o que o item é projetado 

para fazer e não fazer, como é para ser atendido, o que são as suas limitações, e assim por 

diante. Deus fez cada ser humano, mas poucos vez de seu Criador para encontrar 

significado, propósito e realização em suas vidas, para saber como eles estão a viver e 

como eles devem cuidar de si-how que eles possam funcionar adequAdãoente e feliz 

como eles foram projetados para fazer. 

À medida que o Sermão do Monte em si deixa claro, mudanças internas também trazer 

mudanças externas. Quando as nossas atitudes e pensamentos estão certos, nossas ações 

vão cair na linha. Se a nossa vida interior não faz nossa vida exterior melhor, nossa vida 

interior é deficiente ou inexistente. "A fé sem obras é inútil", diz Tiago (Tiago 

2:20). Paulo nos diz que somos "criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus 

de antemão preparou para que andássemos nelas" (Ef. 2:10). 

Mas a verdadeira vida do lado de fora só pode ser produzido a partir de um verdadeiro 

dentro vida. Davi Martyn Lloyd-Jones compara a vida cristã para a reprodução de 

música. Uma pessoa pode jogar de Beethoven Sonata ao Luar com precisão e sem um 

único erro, ainda não realmente jogar o que o compositor tinha em mente. Mesmo que as 

notas são tocadas corretamente, eles não produzem a sonata. O pianista pode golpear 

mecanicamente as notas certas, no momento certo, no entanto, perder a essência, a alma, 

da composição. Ele não pode, a todo expressar o que Beethoven significava a ser 

expressa. O verdadeiro artista deve tocar as notas certas na hora certa. Ele não está isento 

das regras e princípios de música. Mas jogar precisa não é o que o torna um grande 

músico. É a expressão do que está por trás das notas que cativa seus ouvintes. Da mesma 

forma, os fiéis cristãos estão preocupados com a letra da Palavra de Deus; mas para além 

de que eles também estão preocupados com o espírito, a vontade mais profunda e 

propósito que estão por trás da letra. Essa preocupação revela um coração obediente 

preenchido com o desejo de glorificar o Senhor. 

Para reivindicar a seguir o espírito sem obedecer a carta é para ser um mentiroso. Para 

acompanhar a letra sem seguir o espírito é o de ser um hipócrita. Para acompanhar o 



espírito com a atitude certa e a carta na ação correta é a de ser um filho de Deus fiel e um 

súdito leal do rei. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Felizes são os Humildes (Mateus 5: 3) 

Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino 
dos céus. (5: 3) 

As bem-aventuranças 

A série de bênçãos condicionais prometidas em Mateus 5: 3-12 têm sido chamados de 

bem-aventuranças, um nome derivado do latim e referindo-se a um estado de felicidade 

ou bem-aventurança. Jesus apresenta a possibilidade de as pessoas serem 

verdadeiramente feliz, e que a felicidade está disponível o tema do Sermão da Montanha 

de abertura. Muitas pessoas, incluindo alguns cristãos, acho isso difícil de 

acreditar. Como poderia uma mensagem como exigente e impossível como o Sermão da 

Montanha ter a intenção de fazer as pessoas felizes? No entanto, o primeiro e maior 

sermão pregado por Jesus Cristo começa com o tema retumbante e repetido de felicidade, 

um começo de encaixe para o Novo Testamento "boa notícia". 

Longe de ser o desmancha-prazeres cósmico que muitos acusam de ser, Deus deseja 

salvar os homens de sua perdição trágico, para dar-lhes poder para obedecer a Sua 

vontade, e para fazê-los felizes. Neste grande sermão, Seu Filho cuidadosa e claramente 

estabelece o caminho da bem-aventurança para aqueles que vêm a Ele. 

Makarios ( abençoada ) significa feliz, feliz, feliz. Homer usou a palavra para descrever 

um homem rico, e Platão usou de quem é bem sucedido nos negócios. Ambos Homero e 

Hesíodo falou dos deuses gregos como sendo felizes ( makarios ) dentro de si mesmos, 

porque eles não foram afetados pelo mundo dos homens-que estavam sujeitos a pobreza, 

a doença, fraqueza, desgraça e morte. O significado mais amplo do termo, portanto, tinha 

a ver com um contentamento interior que não é afetado por circunstâncias. Esse é o tipo 

de felicidade que Deus deseja para Seus filhos, um estado de alegria e bem-estar que não 

dependem de circunstâncias físicas, temporárias (cf. Filipenses 4: 11-13.). 

A palavra abençoada é usado frequentemente do próprio Deus, como quando Davi 

terminou um de seus salmos com a declaração "Bendito seja Deus!" (Sl. 68:35). Seu filho 

Salomão cantou: "Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz 

maravilhas" (Sl. 72:18). Paulo falou de "o evangelho da glória do Deus bendito" (1 Tim. 

1:11) e de Jesus Cristo, "que é o bendito e único Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos 

senhores" (06:15). Bem-aventurança é uma característica de Deus, e isso pode ser uma 

característica dos homens apenas como eles compartilham a natureza de Deus. Não há 

bem-aventurança, não perfeito contentamento e alegria do tipo de que Jesus fala aqui, a 

não ser o que vem de um relacionamento pessoal com Ele, através de cujas "promessas 

magníficas" nós "se tornam participantes da natureza divina" (2 Pe. 1 : 4). 

Porque bem-aventurança é fundamentalmente um elemento do caráter de Deus, quando 

os homens participar de Sua natureza através de Jesus Cristo, participar de Sua bem-

aventurança. Assim, torna-se claro no início do Sermão da Montanha que Jesus está 

falando de uma realidade que é só para os crentes. Outros podem ver os padrões do reino 

e obter um vislumbre de bênçãos do reino, mas apenas aqueles que pertencem ao reino 

tem a promessa de receber pessoalmente e experimentar as bênçãos. Para 

ser abençoado não é um sentimento superficial de bem-estar baseado em circunstância, 



mas uma experiência sobrenatural profundo de contentamento com base no fato de que a 

vida está bem com Deus. Bem-aventurança é baseada em realidade objetiva, realizada no 

milagre da transformação para uma nova e divina natureza. 

As bem-aventuranças parecer paradoxal. As condições e as suas bênçãos correspondentes 

não parecem corresponder. Pelos padrões humanos normais coisas tais como a 

humildade, o luto, o desejo de justiça, a misericórdia ea perseguição não são o material 

de que a felicidade é feita. Para o homem natural, e para o cristão imaturo ou carnal, tal 

felicidade soa como miséria com outro nome. Como disse um comentarista observou, é 

muito mais como se Jesus foi para a grande janela de exibição vida e mudou todas as 

etiquetas de preço. 

De certa forma, a felicidade é a miséria com outro nome; Jesus tem mudado as etiquetas 

de preço. Ele ensina que a miséria suportou com o propósito certo e da maneira certa é a 

chave da felicidade. Esse princípio básico resume bem-aventuranças. O mundo diz: 

"Felizes são os ricos, o nobre, o sucesso, o macho, o glamour, o popular, o famoso, o 

agressivo." Mas a mensagem do rei não se encaixa padrões do mundo, porque o Seu reino 

não é deste mundo, mas do céu. Seu caminho para a felicidade, que é o único caminho 

para a verdadeira felicidade, é por uma rota muito diferente. 

Seneca, o filósofo romano do primeiro século que tutelado Nero, sabiamente escreveu: 

"O que é mais vergonhoso do que para equiparar a alma racional é bom com o que é 

irracional?" Seu ponto era que você não pode satisfazer uma necessidade racional, pessoal 

com, um objeto impessoal irracional. Coisas externas não podem satisfazer as 

necessidades internas. 

Mas isso é exatamente a filosofia do mundo: as coisas satisfazer. Adquirir coisas traz 

felicidade, conseguindo coisas traz significado, fazendo coisas traz satisfação. 

Salomão, o mais sábio e mais magnífico de reis antigos, tentou maneira do mundo para a 

felicidade por muitos anos. Ele tinha o sangue real de seu pai, Davi, correndo em suas 

veias. Ele tinha grandes quantidades de ouro e jóias e "tornou a prata tão comum como 

pedras em Jerusalém" (1 Reis 10:27). Ele tinha frotas de navios e estábulos cheios de 

milhares dos melhores cavalos. Ele tinha centenas de mulheres, oriundos das mais belas 

mulheres de muitas terras. Ele comeu o mais suntuoso de alimentos no melhor dos 

utensílios de mesa no mais elegante dos palácios com as pessoas mais ilustres. Ele foi 

aclamado em todo o mundo por sua sabedoria, poder e riqueza. Salomão deveria ter sido 

imensamente feliz. No entanto, o que o rei, tão grande e abençoado por padrões terrenos, 

concluiu que sua vida foi sem propósito e vazio. O tema de Eclesiastes, testemunhos 

pessoais de Salomão sobre a situação humana, é "Vaidade de vaidades! Tudo é vaidade. 

Que vantagem tem o homem em toda a sua obra que ele faz debaixo do sol?" (1: 2-3). 

Jesus veio anunciar que a árvore da felicidade não pode crescer em uma terra 

amaldiçoada. As coisas terrenas não pode trazer até mesmo a felicidade terrena 

duradoura, muito menos felicidade eterna."Acautelai-vos, e não baixe a guarda contra 

toda forma de ganância," Jesus advertiu; "Pois nem mesmo quando se tem uma 

abundância que sua vida consistem de seus bens" (Lucas 12:15). Coisas físicas 

simplesmente não pode tocar a alma, a pessoa interior. 



Deve-se salientar que o oposto também é verdadeiro: as coisas espirituais não podem 

satisfazer as necessidades físicas. Quando alguém está com fome, ele precisa de comida, 

não uma palestra sobre a graça.Quando ele é ferido, ele precisa de atenção médica, não 

aconselhamento moral. Preocupação espiritual verdadeira para essas pessoas se 

expressará em primeiro lugar no fornecimento a suas necessidades físicas. "Aquele que 

tiver bens deste mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar o seu coração contra 

ele, como é que o amor de Deus permanecer nele?" (1 João 3:17). 

Mas o perigo mais comum é tentar atender a quase todas as necessidades com as coisas 

físicas. Essa filosofia é tão fútil quanto não é bíblico. Quando o rei Saul estava 

angustiado, suas jóias e seu exército poderia lhe dar nenhuma ajuda. Quando o rei 

Belsazar estava tendo uma grande festa com seus nobres, esposas e concubinas, de repente 

ele viu uma mão escrevendo na parede ", MENE, MENE, TEKEL, UFARSlM." Ele 

estava tão aterrorizada que seu "rosto ficou pálido, e os seus pensamentos o alarmou;. E 

suas articulações do quadril ficou frouxa, e os seus joelhos começaram a bater juntos" Seu 

poder militar, seus aliados influentes, e os seus grandes posses poderia lhe dar nenhum 

consolo (Dan. 5: 3-6, 25). 

O grande santo puritano Tomé Watson escreveu: "As coisas do mundo não vai mais 

impedir a entrada de problemas do espírito, do que um candeeiro de papel irá manter-se 

fora uma bala .... Delícias mundanas são alado. Eles podem ser comparados a um bando 

de pássaros no jardim, que ficar um pouco, mas quando você chega perto deles eles levam 

o seu voo e são ido tão 'riquezas criará asas e voará como uma águia para o céu' "(. As 

bem-aventuranças [Edinburgh: Banner da Verdade Trust , 1971], p. 27). O escritor de 

Provérbios disse: "Não se cansar-se para ganhar riqueza, cessar de sua consideração dele 

Quando você coloca seus olhos nele, ele se foi." (Prov. 23: 4-5). 

Tragicamente, muitos pregadores, professores e escritores hoje ", que devem ser 

silenciadas" (Tito 1:11) estão passando off filosofia mundana em nome do cristianismo, 

alegando que a fidelidade a Cristo garantias de saúde, riqueza, sucesso, prestígio e 

prosperidade. Mas Jesus ensinou tal coisa. O que Ele ensinou estava mais perto da 

frente. Ele alertou que as vantagens físicas, mundanas mais frequentemente limitar a 

verdadeira felicidade. As coisas do mundo tornar-se combustível para o orgulho, luxúria 

e auto-satisfação os inimigos não apenas de justiça, mas de felicidade. "A preocupação 

do mundo, ea sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera", disse Jesus (Mat. 

13:22). 

Para esperar a felicidade das coisas deste mundo é como buscar o vivente entre os mortos, 

assim como as mulheres procuraram Cristo no túmulo jardim naquela primeira manhã de 

Páscoa. Os anjos disse às mulheres: "Ele não está aqui, mas ressuscitou" (Lucas 24: 

6). Paulo disse: "Se, pois, foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde 

Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que estão 

na terra" ( Colossenses 3: 1-2). João disse: "Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo 

... E o mundo está passando, e também as suas concupiscências;. Mas aquele que faz a 

vontade de Deus permanece eternamente" (1 João 2:15, 17 ). 

A verdadeira bem-aventurança está em um nível mais alto do que qualquer coisa no 

mundo, e é a esse nível que o Sermão da Montanha nos leva. Aqui está uma maneira 

completamente nova de vida, com base em uma maneira completamente nova de 

pensar. É, de facto, com base em um novo modo de ser. O padrão de justiça e, portanto, 



o padrão de felicidade, é o padrão de altruísmo-um padrão que é completamente oposto 

a impulsos caídas e natureza não regenerada do homem. 

É impossível seguir nova maneira de viver de Jesus sem ter sua nova vida no 

interior. Como alguém já sugeriu, pode-se também tentar nos nossos dias para cumprir a 

profecia de Isaías que, no Millennium o lobo, cordeiro, o leopardo, o garoto, leão, e da 

vaca vai conviver em paz (Is. 11: 6-7). Se tivéssemos de ir a um zoológico e um leão 

palestra sobre a nova forma pacífica ele era esperado para viver, e depois colocou um 

cordeiro na gaiola com ele, sabemos exatamente o que iria acontecer assim que o leão 

ficou com fome. O leão não vai deitar-se em paz com o cordeiro até o dia em que a 

natureza do leão é alterado. 

É importante lembrar que as bem-aventuranças são pronunciamentos, não 

probabilidades. Jesus não diz que se os homens têm as qualidades de humildade, 

mansidão, e assim por diante que eles são mais propensos a ser feliz. Também não é a 

felicidade simplesmente desejo de Jesus para os seus discípulos. As bem-aventuranças 

são pronunciamentos julgamentos divinos, tão certo como são os "males" do capítulo 

23. Makarios é, de fato, o oposto de ouai (ai), uma interjeição que conota dor ou 

calamidade. O oposto da vida bem-aventurada é a vida amaldiçoada. A bendita vida é 

representada pela verdadeira justiça interior de quem são humildes, pobres de espírito , 

ao passo que a vida amaldiçoada é representado pela auto-justiça exterior, hipócrita dos 

religiosos orgulhoso (5:20). 

As bem-aventuranças são progressivas. Como irá ser visto que cada um é discutido em 

detalhe, eles não estão em uma ordem aleatória ou aleatória. Cada leva para o outro em 

sucessão lógica. Ser pobre inspirit reflete a atitude certa que devemos ter a nossa condição 

pecaminosa, que, em seguida, deve levar-nos a chorar, a ser manso e gentil, ter fome e 

sede de justiça, para ser misericordiosos, puros de coração, e ter um espírito de 

pacificação. Um cristão que tem todas essas qualidades será assim muito acima do nível 

do mundo que sua vida irá repreender o mundo, o que trará perseguição do mundo (5: 10-

12), e luz para o mundo (vv 14-16. ). 

O Pobres de Espírito 

Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino 
dos céus. (5: 3) 

A discussão deste primeiro beatitude exige que seja olhado de cinco perspectivas: o 

significado de pobres em espírito , a localização desta virtude na lista, o caminho para 

alcançar essa atitude, como saber se tivermos essa atitude, eo resultado prometida para 

tê-lo. 

O Significado de pobres no espírito 

Ptōchos ( pobre ) é a partir de um verbo que significa "encolher, encolher, ou encolher", 

como mendigos, muitas vezes fez naquele dia. Grego clássico usou a palavra para se 

referir a uma pessoa reduzida a miséria total, o que agachado em um canto 

mendicância. Como ele estendeu uma mão a pedir esmola muitas vezes ele escondeu o 

rosto com a outra mão, porque ele tinha vergonha de ser reconhecido. O termo não 



significa simplesmente pobres, mas implorando pobres. Ele é usado em Lucas 16:20 para 

descrever o pobre Lázaro. 

A palavra comumente usada para a pobreza era comum penichros , e é usado da viúva 

Jesus viu dando uma oferenda no templo. Ela tinha muito pouco, mas tinha "duas moedas 

de pequeno cobre" (Lucas 21: 2). Ela era pobre, mas não um mendigo. Aquele que 

é penichros pobre tem pelo menos alguns parcos recursos. Aquele que é ptōchos pobres, 

no entanto, é completamente dependente de outros para o seu sustento. Ele não tem 

absolutamente nenhum meio de auto-sustentação. 

Por causa de uma declaração semelhante em Lucas 6: 20- "Bem-aventurados vós, os 

pobres, porque vosso é o reino de Deus" -alguns intérpretes têm defendido que a bem-

aventurança de Mateus 5: 3 ensina a pobreza material. Mas hermenêutica de som (a 

interpretação da Escritura) exige que, quando duas ou mais passagens são semelhantes, 

mas não exatamente iguais, a mais clara uma explica os outros, o mais explícito esclarece 

a menos explícito. Ao comparar Escritura com Escritura, vemos que a conta de Mateus é 

o mais explícito. Jesus está falando de uma pobreza espiritual que corresponde à pobreza 

material de alguém que é ptōchos . 

Se Jesus estivesse aqui defendendo a pobreza material Ele teria contradito muitas outras 

partes da Sua Palavra-incluindo o Sermão do próprio (05:42) Monte -que nos ensinar a 

dar ajuda financeira para os pobres. Se Jesus estava ensinando a bem-aventurança inata 

da pobreza material, então a tarefa dos cristãos seria para ajudar a fazer com que todos, 

incluindo-se, sem um tostão. Jesus não ensinou que a pobreza material é o caminho para 

a prosperidade espiritual. 

Aqueles que são materialmente pobres fazem têm algumas vantagens em assuntos 

espirituais por não ter certas distrações e tentações; e materialmente ricos têm alguma 

desvantagem por ter certas distrações e tentações. Mas os bens materiais não tenho 

nenhuma relação necessária com as bênçãos espirituais. Mateus deixa claro que Jesus está 

aqui falando sobre a condição do espírito , não da carteira. 

Depois de começar o seu ministério público, Jesus muitas vezes tinha "onde reclinar a 

cabeça" (Mat. 08:20), mas ele e seus discípulos não eram indigentes e nunca pediu para 

o pão. Paulo foi espancado, preso, náufragos, apedrejado, e muitas vezes pressionado 

economicamente difícil; mas nem ele nunca implorar por pão. Era, de fato, um distintivo 

de honra para ele que ele trabalhava para pagar suas próprias despesas no ministério (Atos 

20:34; 1 Cor 9: 6-18.). O Senhor e os apóstolos foram acusados de serem ignorantes, 

encrenqueiros, sem religião, e até mesmo louco; mas eles nunca foram acusados de ser 

indigente ou mendigos. 

Por outro lado, nenhum crente do Novo Testamento é condenado por ser rico. Nicodemos, 

o centurião romano de Lucas 7, José de Arimatéia, e Filemon eram todos ricos e fiéis. Que 

"nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres" são chamados (1 Cor 01:26). Não é 

porque eles são rejeitados devido a suas posições ou posses, mas porque muitos deles 

confiar apenas nas coisas (1 Tim. 6: 6 -17). 

Para ser pobre de espírito é reconhecer a própria pobreza espiritual à parte de Deus. É 

ver a si mesmo como um realmente é: perdido, desesperado, impotente. Além de Jesus 



Cristo cada pessoa é espiritualmente destituídos, não importa o que sua educação, riqueza, 

status social, realizações, ou conhecimento religioso. 

Esse é o ponto de partida da primeira bem-aventurança. O pobre de espírito são aqueles 

que reconhecem sua miséria espiritual total e sua completa dependência de Deus. Eles 

percebem que não há recursos de poupança em si mesmos e que eles só podem implorar 

por misericórdia e graça. Eles sabem que não têm mérito espiritual, e eles sabem que 

podem ganhar nenhuma recompensa espiritual. Seu orgulho se foi, sua auto-confiança se 

foi, e eles estão de mãos vazias diante de Deus. 

Em espírito também transmite a sensação de que o reconhecimento da pobreza é 

genuíno, não um ato. Ele não se refere a exteriormente agindo como um mendigo 

espiritual, mas de reconhecer o que realmente é. É a verdadeira humildade, a humildade 

não fingida. Ela descreve a pessoa sobre a qual o Senhor fala em Isaías 66: ". Para esse 

olharei, para aquele que é humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra" 

2- Ela descreve a pessoa que está "de coração partido" e "espírito esmagado" (Sl. 34:18), 

que tem "a um coração quebrantado e contrito" diante do Senhor (Sl. 51:17). 

Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano que "certas pessoas que confiavam em 

si mesmos, crendo que eram justos, e viram os outros com desprezo." Como o fariseu, de 

pé orando no templo, ele orgulhosamente recitou suas virtudes e deu graças que Ele não 

era como aqueles que são pecadores, especialmente o publicano que estava nas 

proximidades. O publicano, porém, "nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia 

no peito, dizendo:" Deus, sê propício a mim, pecador! '"O publicano, Jesus disse," desceu 

justificado para sua casa, em vez do que o outro, pois quem se exalta será humilhado, mas 

quem se humilha será exaltado "(Lucas 18: 9-14). O fariseu estava orgulhoso em 

espírito; o coletor de impostos era pobre de espírito . 

Quando Deus chamou Moisés para tirar Israel do Egito, Moisés confessou sua 

indignidade, e Deus foi capaz de usá-lo poderosamente. Pedro ainda era agressivo, 

arrogante e orgulhosa, mas quando Jesus milagrosamente desde a grande captura de 

peixes, Pedro De tão emocionado que ele confessou: "Apartai-vos de mim, porque sou 

um homem pecador, Senhor!" (Lucas 5: 8). Mesmo depois que ele se tornou um apóstolo, 

Paulo reconheceu que "nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne" (Rom. 7:18), 

que era o principal dos pecadores (1 Tm. 1:15), e que as melhores coisas que poderia fazer 

em si mesmo foram lixo (Fp 3: 8.). 

Em suas Confissões Agostinho deixa claro que o orgulho era o seu maior obstáculo para 

receber o evangelho. Ele estava orgulhoso de sua inteligência, pela sua riqueza, e seu 

prestígio. Até que ele reconheceu que essas coisas eram menos do que nada, Cristo não 

podia fazer nada por ele. Até Martin Luther percebeu que todo o seu sacrifício, rituais e 

auto-abuso não contou para nada diante de Deus, ele poderia encontrar nenhuma maneira 

de chegar a Deus ou para agradá-Lo. 

Mesmo no Sinai, quando a lei foi dada, era evidente que próprio povo escolhido de Deus 

não poderia cumprir as suas demandas por conta própria. Como Moisés estava recebendo 

a lei sobre a montanha, Aaron estava levando as pessoas em uma orgia pagã no vale 

abaixo (Ex. 32: 1-6). 



Israelitas que estavam espiritualmente sensível sabiam que precisavam de poder de Deus 

para guardar a lei de Deus. Com humildade eles confessaram seu desamparo e implorou 

por sua misericórdia e força.Davi começou sua grande salmo penitencial com o 

fundamento "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade;. De acordo 

com a grandeza da Tua compaixão apaga as minhas transgressões ... Pois eu conheço as 

minhas transgressões, eo meu pecado está sempre diante de mim" (Sl. 51: 1, 3). 

Outros israelitas, porém, tomou uma outra abordagem para a lei. Sabendo que não poderia 

cumprir suas exigências, eles simplesmente trouxe a lei para baixo para um nível que era 

mais gerenciável e aceitável. Eles empilharam interpretação da interpretação, criando 

tradições humanas que eram possíveis para manter na carne. Essas tradições veio a ser 

conhecido como o Talmud, um comentário sobre a lei que rabinos desenvolvido ao longo 

de muitos séculos e que, eventualmente, substituiu a lei nas mentes da maioria dos 

judeus. Eles trocaram a Torá (lei revelada de Deus) para o Talmud (modificação do 

homem da lei). Em nome de interpretar e proteger o direito que contradisse e enfraqueceu-

lo. Eles trouxeram os padrões de Deus para baixo para padrões que homens poderiam 

manter sem a ajuda de Deus.Eles, então, ensinou como doutrina esses preceitos de 

homens (Mat. 15: 9). Eles fizeram o erro fatal de pensar que Deus era menos santo do que 

Ele é, e que eles eram mais santo do que eram. O resultado foi a ilusão de que eles eram 

suficientemente justo para agradar a Deus. 

Tradições tem a ver com o que podemos ver e medir. Elas envolvem apenas o homem 

exterior, ao passo que a lei de Deus envolveu o homem todo. Os Dez Mandamentos não 

pode ser cumprida simplesmente por fazer ou não fazer para o exterior atos. Eles não só 

proíbem fazer ídolos, mas também exigir o amor de Deus (Ex. 20: 4, 6). Honrar pai e mãe 

é antes de tudo uma atitude, uma questão do coração, como é a cobiça (12 vv., 17). 

Todo judeu pensativo sabia que a lei de Deus foi muito acima da sua própria força humana 

para obedecer. Os orgulhosos e auto-satisfeito respondeu diluindo a lei. O humilde e 

penitente respondeu chamando a Deus por ajuda. 

Se os padrões de Deus do Antigo Testamento é impossível para o homem de conhecer 

por si mesmo, quanto menos atingível pelo próprio poder são os padrões do Sermão da 

Montanha. Jesus ensina aqui não só que as pessoas devem amar a Deus, mas que "estão 

a ser perfeito, como [seu] Pai celeste é perfeito" (5:48), e que, a menos que sua justiça 

não exceder o externo, originou-man "justiça ... de os escribas e fariseus, [eles] não 

entrareis no reino dos céus "(5:20). 

Por que a humildade vem Primeiro 

Jesus coloca esta beatitude em primeiro lugar porque a humildade é a base de todas as 

outras graças, um elemento básico para se tornar um cristão (Matt. 18: 3-4). Orgulho não 

tem parte no reino de Cristo, e até que a pessoa se rende orgulho que ele não pode entrar 

no reino. A porta para o Seu reino é baixa e ninguém que está alto nunca vai passar por 

isso. Nós não pode ser preenchido até que estão vazios; não podemos ser dignos até que 

reconheçamos nossa indignidade; não podemos viver até admitirmos que estamos 

mortos. Nós também podemos esperar fruto de crescer sem uma árvore como esperar que 

as outras graças da vida cristã para crescer sem humildade. Não podemos começar a vida 

cristã sem a humildade, e não podemos viver a vida cristã com orgulho. 



No entanto, na igreja de hoje há pouca ênfase sobre a humildade, pouca menção de auto-

esvaziamento. Vemos muitos livros cristãos sobre como ser feliz, como ser bem sucedido, 

como superar os problemas, e assim por diante. Mas vemos muito poucos livros sobre a 

forma de nos esvaziar, como negar a nós mesmos, e como tomar nossa cruz e seguir Jesus, 

no caminho que Ele nos diz para segui-Lo. 

Até que uma alma se humilhou, até que a pessoa interna é pobre de espírito , Cristo 

nunca pode tornar-se caro, porque Ele é obscurecida por auto. Até que um sabe como 

impotente, sem valor, e pecadora que ele é em si mesmo, ele nunca pode ver como 

poderoso, digno, e Cristo glorioso é em Si mesmo. Até que um vê como ele é condenado, 

ele não pode ver o que um Redentor é o Senhor. Até que um vê a sua própria pobreza, 

não pode ver as riquezas de Deus. Somente quando se admite a sua própria apatia pode 

Cristo lhe deu a Sua vida. "Todo mundo que está orgulhoso de coração é uma abominação 

ao Senhor" (Prov. 16: 5). 

Ser pobre de espírito é a primeira bem-aventurança porque a humildade deve preceder a 

tudo o resto. Ninguém pode receber o reino até que ele reconhece que ele não é digno do 

reino. A igreja em Laodicéia disse com orgulho: "Eu sou rico, e tornaram-se ricos, e não 

preciso de nada", não sabendo que ela estava em seu lugar "infeliz e miserável, pobre, 

cego e nu" (Apocalipse 3:17). Aqueles que se recusam a reconhecer que eles estão 

perdidos e desamparados são como a escrava romana cego, que insistiu para que ela não 

era cego, mas que o mundo era permanentemente escuro. 

Onde eu é exaltado, Cristo não pode ser. Onde eu é rei, Cristo não pode ser. Até o 

arrogante se tornar pobres de espírito , eles não podem receber o rei ou a herdar o Seu 

reino. 

Alcançar Humildade 

Como, então, nos tornamos humildes de espírito ? Quase por definição, não pode 

começar com a gente, com alguma coisa que podemos fazer ou realizar no nosso próprio 

poder. Nem envolve colocando-nos para baixo. Nós já estamos para baixo; humildade 

simplesmente reconhece a verdade. E simplesmente estar desesperado, impotente, e 

precisam, obviamente, não é uma virtude. Essa não é a vontade de Deus para qualquer 

um. Sua vontade é que nos permite sair dessa condição e em bênção. O cumprimento 

desse objetivo depende da Sua soberana trabalho, gracioso de humilhante. 

A humildade não é um trabalho humano necessário para fazer-nos dignos, mas uma obra 

divina necessária para nos fazer ver que são indignos e não pode mudar nossa condição 

sem Deus. É por isso que o monaquismo, ascetismo, abnegação física, mutilação, e outras 

auto-esforços são tão tola e fútil. Eles alimentam o orgulho em vez de dominá-la, porque 

são obras da carne. Eles dar a uma pessoa um motivo para se orgulhar no que ele fez ou 

não fez. Tais esforços auto-impostas são inimigos da humildade. 

No entanto, apesar de verdadeira humildade é produzido pelo Senhor como um elemento 

da obra da salvação, ele também é o mandamento de homens. Existem inúmeros 

mandamentos divinos de se humilhar (Matt. 18: 4; 23:12; Tiago 4:10; 1 Ped 5: 5.), O que 

o Senhor perfeitamente harmoniza com a Sua obra soberana de humilhante. Obra 

salvadora Sovereign nunca é sem cooperação pessoal. Por causa disso, é útil olhar para 

alguns dos passos do lado humano do divino paradoxo. 



O primeiro passo para experimentar a humildade é transformar nossos olhos de nós 

mesmos e de olhar para Deus. Quando estudamos a Sua Palavra, buscar a Sua face em 

oração, e sinceramente desejo de estar perto dele e agradar a Deus, nós nos movemos em 

direção a ser pobres de espírito . É a visão de Deus infinitamente Santo em toda a sua 

pureza e perfeição sem pecado, que nos permite nos ver como pecadores por 

contraste. Para buscar a humildade, nós não olhamos para nós mesmos para encontrar as 

falhas, mas ao Deus Todo-Poderoso para contemplar Sua perfeição. 

Em segundo lugar, temos de morrer de fome a carne, retirando as coisas de que se 

alimenta. A essência da natureza carnal é o orgulho, e morrer de fome a carne é remover 

e evitar essas coisas que promovem o orgulho. Ao invés de olhar para o elogio, elogios, 

e popularidade, nós devemos ter cuidado com eles. No entanto, porque a nossa 

pecaminosidade humana tem uma maneira de transformar até mesmo as melhores 

intenções em seu benefício, é preciso ter cuidado para não fazer uma questão de evitar 

elogios e reconhecimento. O mal não está no que está sendo dado louvor, mas na busca-

lo e se gloriar nele.Quando, sem ter procurado ele, somos elogiados ou honrados, para 

rejeitar ungraciously o reconhecimento pode ser um ato de orgulho e não de humildade. 

O terceiro e equilibrar princípio em chegar a humildade é pedir a Deus por isso. Com 

Davi devemos orar: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito 

inabalável dentro de mim" (Sl. 51:10). Humildade, como qualquer outro bom presente, 

vem somente de Deus. Além disso, como com qualquer outra coisa boa, ele está mais 

disposto a dar do que nós a pedir, e Ele está pronto para dar-lhe muito antes de perguntar 

para ele. 

Sabendo quando somos humildes 

Como podemos saber se somos verdadeiramente humilde, se somos pobres de 

espírito? Tomé Watson dá sete princípios que podem ser aplicados na determinação de 

humildade. 

Primeiro, se formos humildes vamos ser desmamados de nós mesmos. Nós vamos ser 

capazes de dizer com Davi, "Minha alma é como uma criança desmamada dentro de mim" 

(Sl 131: 2.). Aquele que é pobre de espírito perde a sua auto-preocupação. Eu não é nada, 

e Cristo é tudo. A humildade de Paulo está em nenhum lugar mais bem expresso que no 

seu dizer, "Já estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive 

em mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé o Filho de Deus, que me amou e 

se entregou por mim "(Gl. 2:20). Para os crentes filipenses ele escreveu: "Porque para 

mim o viver é Cristo, e morrer é lucro" (Fl. 1:21). 

Em segundo lugar, a humildade nos levará a ser perdido na maravilha de Cristo ", com o 

rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, ... sendo 

transformados na mesma imagem de glória em glória" (2 Cor. 3:18) . Nossa satisfação 

será na perspectiva de um dia ser totalmente à semelhança de nosso Senhor. 

Em terceiro lugar, não vamos reclamar sobre a nossa situação, não importa o quão ruim 

ele pode tornar-se. Porque nós sabemos que merecemos pior do que qualquer coisa que 

possamos experimentar nesta vida, vamos considerar nenhuma circunstância a ser 

injusto. Quando a tragédia vem não vamos dizer, "Por que eu, Senhor?" Quando o nosso 

sofrimento é por amor de Cristo, não só não vai reclamar ou sentir vergonha, mas vai 



glorificar a Deus para ele (1 Pe. 4:16), sabendo que vamos "também glorificados com 

Ele" e perceber "que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória 

que há de ser revelada a nós "(Rom. 8: 17-18). 

Em quarto lugar, vamos ver com mais clareza os pontos fortes e virtudes dos outros, assim 

como nossas próprias fraquezas e pecados. Com a "humildade" vamos "respeito um ao 

outro como mais importante do que [nos]" (Fp 2: 3.) E "dará preferência a um outro em 

honra" (Rm 12:10). 

Em quinto lugar, vamos passar muito tempo em oração. Assim como o mendigo física 

implora para o sustento físico, o mendigo espiritual implora por espiritual. Vamos bater 

muitas vezes na porta do céu, porque estamos sempre precisando. Como Jacó lutando 

com o anjo, não vamos deixar ir até somos abençoados. 

Sexta, tomaremos Cristo em Seus termos, não no nosso ou qualquer outro. Não vamos 

tentar ter Cristo, mantendo o nosso orgulho, nossos prazeres, nossa avareza, ou a nossa 

imoralidade. Nós não irá modificar seus padrões por tradições eclesiásticas ou por nossas 

próprias inclinações ou persuasão. Sua Palavra por si só será o nosso padrão. 

Watson disse: "Um castelo que tem sido muito assediada e está pronto para ser tomada 

vai entregar-se em quaisquer condições para salvar suas vidas. Aquele cujo coração tem 

sido uma guarnição para o diabo, e ocupou a longo na oposição contra Cristo, quando 

uma vez que Deus o trouxe para a pobreza de espírito e ele se vê maldito sem Cristo, que 

Deus o que propõem artigos que ele vai, ele vai facilmente subscrevê-los. Senhor, que 

queres que eu faça? '"(p. 47). 

Em sétimo lugar, quando nós somos pobres em espírito, vamos louvar e agradecer a Deus 

por Sua graça. Nada mais caracteriza o crente humilde do que abundante gratidão para 

com o seu Senhor e Salvador.Ele sabe que não tem bênçãos e nenhuma felicidade, mas o 

que o Pai dá em amor e graça. Ele sabe que a graça de Deus é "mais do que abundante, 

com a fé e amor que há em Cristo Jesus" (1 Tim. 1:14). 

O resultado de ser pobres no espírito 

Aqueles que vêm para o Rei neste humildade herdar o Seu reino, porque deles é o reino 

dos céus . Deus tem prazer em escolhida para dar o reino para aqueles que humildemente 

vir a Ele e confiar nele (Lucas 12:32). 

Quando o Senhor chamou Gideão para libertar Israel dos midianitas, Gideão respondeu: 

"Senhor, como eu emitirá Israel? Eis que a minha família é a menos em Manassés, e eu 

sou o mais novo na casa de meu pai" -para que Deus respondeu "Com certeza eu vou estar 

com você, e você deve derrotar os midianitas como um só homem" (Jz 6: 15-16.). Quando 

Isaías "viu o Senhor sentado num trono, sublime e exaltado", ele gritou em desespero: 

"Ai de mim, porque estou arruinado! Porque eu sou um homem de lábios impuros". Em 

seguida, um serafim assistir tocou a boca do profeta com uma queima de carvão e disse: 

"Eis que esta tenha sido tocada por seus lábios, e sua iniqüidade foi tirada, e seu pecado 

é perdoado" (Is 6: 1, 5-7.). 

Aqueles que vêm para o Senhor com o coração quebrantado não deixam com o coração 

quebrantado. "Porque assim diz o Alto e exaltado que vive para sempre, cujo nome é 



santo," eu moro em um lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, 

a fim de reavivar o espírito dos humildes, e para vivificar o coração dos contritos "(Is. 

57:15). Deus quer que nós reconhecemos a nossa pobreza para que Ele possa nos tornar 

ricos. Ele quer que nós reconhecemos a nossa humildade para que Ele possa nos 

levantará. "Humilhai-vos na presença do Senhor", diz Tiago ", e ele vos exaltará" (Tiago 

4:10). 

Ao dar o seu próprio reino, os pobres em espírito herdar Deus. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Felizes são os que choram (Mateus 5: 

4) 

Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. (5: 4) 

No Salmo 55 Davi clama: "Oh, quem me dera asas como uma pomba! Eu voaria e estaria 

em descanso. Eis que eu fugiria para longe, eu iria apresentar no deserto. Eu me apressaria 

em meu lugar de refúgio a partir do vento e da tempestade "(vv. 6-8). 

Esse grito vem da boca de quase todos em algum momento ou outro. Davi ecoa o grito 

da humanidade, um grito de libertação, um grito de liberdade, um grito de fuga de coisas 

que pesam sobre nós.Quando nos deparamos com grande tristeza, decepção, tragédia, ou 

fracasso, desejamos que pudéssemos escapar o problema como se escapar de um 

temporal, executando dentro. Mas o conforto dos problemas da vida é muito mais difícil 

de encontrar do que o abrigo da chuva. Quanto mais profunda a tristeza, mais difícil a 

pressão, pior é o desespero, o conforto mais evasivo parece ser. 

Como apontado no capítulo anterior, todas as bem-aventuranças são paradoxais, porque 

o que eles prometem para o que eles exigem parece incongruente e de cabeça para baixo 

nos olhos do homem natural.O paradoxo da segunda beatitude é óbvio. O que poderia ser 

mais contraditório do que a idéia de que a triste estão felizes, que o caminho para a 

felicidade é a tristeza, que o caminho para a alegria está no choro? 

Na rotina de, a vida do dia-a-dia comum, a idéia parece absurda. Toda a estrutura da 

maioria estar-se pelo primitivo ou sofisticado, ricos ou pobres, educados ou incultos-

baseia-se no princípio aparentemente irrefutável de que o caminho para a felicidade é ter 

coisas humanas seguir seu próprio caminho. Pleasure traz felicidade, o dinheiro traz 

felicidade, entretenimento traz felicidade, fama e louvor trazem a felicidade, auto-

expressão traz felicidade. Do lado negativo, evitando a dor, angústia, decepção, 

frustração, dificuldades, e outros problemas traz felicidade. Evitando essas coisas é 

necessária antes de as outras coisas que pode trazer a felicidade plena. Ao longo da 

história um axioma básico do mundo tem sido de que as coisas favoráveis trazer 

felicidade, ao passo que as coisas desfavoráveis trazer infelicidade. A princípio parece 

tão evidente que a maioria das pessoas não se incomodaria em debatê-la. 

Mas Jesus disse: "Felizes são os tristes." Ele mesmo foi tão longe a ponto de dizer: "Ai 

de vós, os que agora rides, porque você deve lamentar e chorar" (Lucas 06:25) -o beatitude 

converse de Mateus 5: 4.Jesus voltou-se princípios do mundo exatamente ao 

contrário. Ele inverteu o caminho para a felicidade. 

Para descobrir o que Jesus queria dizer, e não quis dizer, nesta bem-aventurança, vamos 

olhar para o significado do choro como ele é usado aqui, o resultado de choro, a maneira 

de lamentar como Jesus ensina, ea maneira de saber se o nosso choro e verdadeiro. 

 

 



A importancia do choro 

Certos tipos de tristeza são comuns a toda a humanidade, experimentado por crente e não 

crente iguais. Algumas dessas dores são normais e legítimas, dores pertencentes ao 

Senhor e para que Ele conhece a nossa necessidade. Outros são anormais e ilegítima, 

provocada unicamente por causa de paixões e objetivos pecaminosos. 

Choro inadequado 

Luto inadequada é a tristeza daqueles que estão frustrados no cumprimento de planos 

malignos e desejos, ou que têm lealdades equivocadas e afeto. Para os que choram, dessa 

forma o Senhor não oferece nenhuma ajuda ou consolo. 

O filho de Davi "Amnon estava tão frustrado por causa de sua irmã Tamar, fez-se mal, 

pois ela era virgem, e parecia impossível a Amnon fazer nada para ela" (2 Sam. 13: 2). A 

dor de Amnon foi causado por incestuosa, luxúria insatisfeita. 

Outros carregam tristeza legítima a extremos ilegítimos. Quando uma pessoa sofre tanto 

e tanto tempo com a perda de um ente querido que ele não pode funcionar normalmente, 

sua tristeza se torna pecaminoso e destrutivo. Essa tristeza deprimente é geralmente 

relacionada à culpa, essencialmente egoísta, e, para um cristão, é um sinal de infidelidade 

e falta de confiança em Deus. 

Davi triste dessa forma, em parte para tentar expiar a sua culpa. Quando o rebelde 

Absalão, outro dos filhos de Davi, foi morto, seu pai entrou em luto inconsolável (2 Sam. 

18: 33-19: 4). Joabe finalmente repreendeu o rei, dizendo: "Hoje você cobriu de vergonha 

os rostos de todos os seus servos, que hoje já salvou sua vida e as vidas de seus filhos e 

filhas, a vida de suas mulheres, e as vidas de suas concubinas, amando aos que vos 

odeiam, e odiando aqueles que você ama Para você ter mostrado hoje que príncipes e 

servos não são nada para você;. porque eu sei o dia de hoje que se Absalão estivesse vivo 

e todos foram mortos hoje, então você faria estar satisfeito "(19: 5-6). O perversamente 

ambicioso Absalão tinha levantado um exército rebelde, impulsionado o rei-o próprio pai-

de Jerusalém, e assumiu o palácio. 

O amor de Davi por seu filho era compreensível, mas seu julgamento tinha sido 

pervertido. Provavelmente por causa de seu grande sentimento de culpa por ter sido um 

pai tão pobre, e porque sabia que a tragédia de Absalão era parte do julgamento que Deus 

enviou por causa do Davi de adúltera e caso assassina com Bate-Seba, o luto do rei sobre 

Absalão era anormal. O juízo que veio Absalão foi inteiramente merecido. 

O Choro adequado 

Há também, é claro, outros tipos de sofrimento, tristezas legítimos que são comuns a toda 

a humanidade e para o qual luto razoável é apropriado. Para expressar essas tristezas e 

chorar sobre eles abre uma válvula de escape que mantém os nossos sentimentos de 

purulenta e envenenando as nossas emoções e toda a nossa vida. Ele fornece o caminho 

para a cura, assim como lavar uma ferida ajuda a prevenir a infecção. 



Um provérbio árabe diz: "Toda a luz do sol faz um deserto." A vida livre de problemas é 

provável que seja uma vida superficial. Nós muitas vezes aprender mais e amadurecem 

mais desde os tempos de tristeza do que de tempos em que tudo está indo bem. Um poema 

conhecido por Robert Browning Hamilton expressa a verdade: 

Andei um quilômetro com o Prazer; 
Ele conversou o tempo todo; 

Mas não me deixou nem um pouco mais sábio 
Apesar de tudo o que disse. 

 
Andei um quilômetro com a Tristeza, 

E ela não disse uma palavra; 
Mas, quantas coisas eu aprendi 

Quando a Tristeza andou comigo! 

 (Citado em William Barclay, O Evangelho de Mateus [rev ed .; Filadélfia:. 

Westminster, 1975], 1:94) 

A morte de Sara causado Abraão para lamentar (Gn 23: 2). Mas o "pai dos fiéis" não 

chorou por falta de fé, mas pela perda sua amada esposa, que ele tinha todo o direito de 

fazer. 

Solidão por Deus, de quem ele se sentia separados por um tempo, fez com que o salmista 

a declarar: "Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por 

ti, ó Deus da minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.; quando entrarei e me 

comparecer diante de Deus minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, 

enquanto eles me dizem o dia todo, "(Sl 42.: 1-3)? 'Onde está o teu Deus?". 

Derrota e desânimo causado Timoteo a chorar, levando Paulo, seu pai espiritual, a 

escrever: "Dou graças a Deus, a quem sirvo com uma consciência clara a forma como os 

meus antepassados fizeram, como eu sempre lembro de você em minhas orações, noite e 

dia, desejando vê-lo, mesmo se bem me lembro suas lágrimas, para que eu possa ser 

preenchido com alegria "(2 Tim 1: 3-4.). 

Angustiado preocupação sobre os pecados de Israel e Deus vinda do julgamento do seu 

povo causada Jeremiah para lamentar. "Oh, que minha cabeça se tornasse em águas, e os 

meus olhos numa fonte de lágrimas", ele gritou, "que eu chorasse de dia e de noite os 

mortos da filha do meu povo!" (Jer. 9: 1). 

A preocupação com o bem-estar espiritual dos crentes de Éfeso tinha causado Paulo para 

lamentar. "Noite e dia, por um período de três anos, não cessei de admoestar com lágrimas 

a cada um", disse ele (Atos 20:31). Por causa de seu grande amor por ele os anciãos da 

igreja de Éfeso mais tarde lamentou a Paulo enquanto orava com eles na praia perto de 

Mileto, "luto especialmente sobre a palavra que dissera, que eles deveriam ver o seu rosto 

não mais" (v . 38). 

O amor sincero de um pai o levou a ser atingidos pelo sofrimento de seu filho possuído 

pelo demônio, assim como ele levou a Jesus para a cura. Sem lágrimas dúvida correu o 

rosto do homem como Ele implorou a ajuda de Jesus, confessando "Eu creio; ajudar a 

minha incredulidade" (Marcos 9:24). 



Arrependido, devoção worshipful causou uma mulher a chorar por seus pecados como 

ela entrou em casa do fariseu e lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugou 

com os seus cabelos. Para o anfitrião orgulhoso que se ressentia contaminando sua casa 

e interrompendo seu partido jantar, Jesus disse: "Eu digo a você, seus pecados, que são 

muitos, foram perdoados, porque muito amou; mas aquele que é perdoado pouco, pouco 

ama "(Lucas 7:47). 

Amor divino Imensurável causado nosso Senhor a chorar pela morte de Lázaro (João 

11:35) e sobre as pessoas que pecam de Jerusalém, a quem Ele queria reunir em Seu 

cuidado como uma mãe galinha ajunta os seus pintos (Mat. 23:37). 

O Choro piedoso 

A lamentação sobre o qual Jesus está falando na segunda beatitude, no entanto, não tem 

nada a ver com os tipos que acabamos de discutir, adequado ou inadequado. O Senhor 

está preocupado com todas as tristezas legítimos dos Seus filhos, e Ele promete para 

consolar, confortar e fortalecer-nos quando nos voltamos para Ele em busca de ajuda. Mas 

esses não são o tipo de tristeza em questão aqui. Jesus está falando de tristeza segundo 

Deus, luto piedoso, lamentando que só aqueles que sinceramente desejam pertencer a Ele 

ou que já pertencem a Ele pode experimentar. 

Paulo fala desta tristeza em sua segunda carta a Corinto. "Para a tristeza que está de 

acordo com a vontade de Deus produz um arrependimento sem pesar, levando a salvação, 

mas a tristeza do mundo produz morte Pois eis que veemência isto mesmo, esta tristeza 

segundo Deus, produziu em você." (2 Cor. 7: 10-11). A única tristeza que traz vida e 

crescimento espiritual é a tristeza segundo Deus, tristeza sobre o pecado que leva ao 

arrependimento. A tristeza segundo Deus está ligada ao arrependimento, e 

arrependimento está ligada ao pecado. 

Como a primeira bem-aventurança deixa claro, a entrada no reino dos céus começa com 

ser "pobre de espírito", com o reconhecimento da falência espiritual total. A única 

maneira que qualquer pessoa pode vir a Jesus Cristo está de mãos vazias, totalmente 

desamparados e pedindo misericórdia e da graça de Deus. Sem um senso de pobreza 

espiritual, ninguém pode entrar no reino. E quando entramos no reino nunca devemos 

perder esse sentido, sabendo "que nada de bom habita em [dos EUA], isto é, em [nosso] 

carne" (Rom. 7:18). 

A pobreza espiritual leva a tristeza segundo Deus; os pobres de espírito tornar-se os que 

choram . Depois de seu grande pecado envolvendo Bate-Seba e Urias, Davi se 

arrependeu e expressou sua tristeza divina no Salmo 51: "Porque eu conheço as minhas 

transgressões, eo meu pecado está sempre diante de mim contra ti, ti somente, pequei, e 

fiz o que é mal. aos teus olhos "(vv. 3-4). Jó era um crente modelo ", irrepreensível, 

íntegro, temente a Deus, e se afastando do mal" (Jó 1: 1). No entanto, ele ainda tinha algo 

a aprender sobre a grandeza de Deus e sua própria indignidade, sobre a sabedoria infinita 

de Deus e de sua própria compreensão muito imperfeito. Só depois de tudo o que Deus 

permitiu caro ao trabalho a ser tirada, e, em seguida, lecionou Seu servo em sua soberania 

e sua majestade, Jó finalmente veio ao lugar de tristeza segundo Deus, de se arrepender 

de luto e seu pecado. Ele confessou: "Tenho ouvido falar de ti pela audição do ouvido, 

mas agora os meus olhos vê-Te, por isso eu retrair, e eu me arrependo no pó e na cinza" 



(42: 5-6). Deus ama e honra a vida moralmente justo, mas não é nenhum substituto para 

um coração humilde e contrito, que Deus ama e honras ainda mais (Is. 66: 2). 

Como se viu na discussão da primeira bem-aventurança, makarios ( abençoadas ) 

significa ser feliz, feliz. Que a felicidade é um pronunciamento divino, o benefício 

assegurado daqueles que satisfaçam as condições que Deus requer. 

A condição da segunda beatitude é luto: bem-aventurados os que choram . Nove 

diferentes palavras gregas são usadas no Novo Testamento para falar de tristeza, 

reflectindo a sua vulgaridade na vida do homem. É tecida no tecido da situação 

humana. A história da história é a história de lágrimas. E antes que a situação da terra fica 

melhor ele vai ficar pior. Jesus nos diz que antes que Ele volte, "se levantará nação contra 

nação, e reino contra reino, e em vários lugares haverá fomes e terremotos Mas todas 

estas coisas são o princípio das dores." (Mateus 24: 7. -8). Até a volta do Senhor, a história 

está destinada a ir da tragédia à maior tragédia, da tristeza ainda maior tristeza. 

Dos nove termos utilizados para a tristeza, o utilizado aqui ( pentheō , choram ) é o mais 

forte, o mais grave. Ela representa a mais profunda, mais tristeza sentida de coração, e foi 

geralmente reservada para luto pela morte de um ente querido. Ele é usado na Septuaginta 

(Antigo Testamento grego) para a dor de Jacó quando ele pensou que seu filho José foi 

morto por um animal selvagem (Gen. 37:34). Ele é usado de luto dos discípulos de Jesus 

antes que eles sabiam que Ele ressuscitou dos mortos (Marcos 16:10). Ele é usado para o 

luto de líderes empresariais mundo sobre a morte de seu comércio por causa da destruição 

do sistema mundo durante a tribulação (Ap 18:11, 15). 

A palavra carrega a idéia de profunda agonia interna, que pode ou não pode ser expressa 

por choro para fora, lamentando, ou lamento. Quando Davi parou de esconder o seu 

pecado e começou a lamentar sobre ele e confessá-lo (Sl. 32: 3-5)!, Ele poderia declarar: 

"Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto Bem-

aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há 

dolo! " (Vv. 1-2). 

A felicidade ou bem-aventurança, não vem no próprio luto. A felicidade vem com o que 

Deus faz em resposta a ele, com o perdão que tal luto traz. Luto Divina traz o perdão de 

Deus, que traz a felicidade de Deus. Choro não é meramente uma experiência psicológica 

ou emocional que faz com que as pessoas se sentem melhor. É uma comunhão com a 

vida, amando a Deus que responde ao enlutado com uma realidade-a realidade objetiva 

do perdão divino! 

Davi experiente e expressou muitos tipos de dor humana comum, tanto próprios e 

impróprios. Ele lamentou sobre ser solitário, por ter sido rejeitado, por ter sido 

desanimado e decepcionado, e com a perda de um filho pequeno. Ele também lamentou 

desordenAdãoente sobre a morte de Absalão, a quem Deus havia retirado para proteger 

Israel eo trono messiânica de Davi. Mas nada quebrou o coração de Davi, como o seu 

próprio pecado. Sem angústia era tão profunda como a angústia que sentiu quando ele 

finalmente viu o horror de suas ofensas contra o Senhor. Ou seja, quando Davi tornou-se 

feliz, quando ele se tornou verdadeiramente triste as suas transgressões. 

O mundo diz: "Arrumar seus problemas em seu saco kit de idade, e sorrir, sorrir, 

sorrir." Esconder os seus problemas e fingir ser feliz. A mesma filosofia é aplicada ao 



pecado. Mas Jesus diz: "Confesse seus pecados, e choram, choram, choram". Quando 

fazemos isso, nossos sorrisos pode ser verdadeira, porque a nossa felicidade será 

genuína. Luto Divina traz a felicidade divina, que nenhuma quantidade de esforço 

humano ou pretensão otimista, nenhuma quantidade de pensamento positivo ou 

pensamento possibilidade, pode produzir. 

Somente enlutados sobre o pecado está feliz porque somente enlutados sobre o pecado 

ter seus pecados perdoados. Pecado e felicidade são totalmente incompatíveis. Quando 

existe, o outro não pode. Até o pecado é perdoado e removido, a felicidade está 

bloqueada. Lamentação sobre o pecado traz o perdão do pecado e do perdão do pecado 

traz uma liberdade e uma alegria que não pode ser experimentado por qualquer outra 

forma. 

"Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você", Tiago diz-nos. "Purificai as mãos, 

pecadores; e purificai os corações, vós de espírito vacilante Seja miserável e lamentar e 

chorar;. Vosso riso em pranto, ea vossa alegria em tristeza Humilhai-vos na presença do 

Senhor, e Ele. vos exaltará "(Tiago 4: 8-10). 

Há uma grande necessidade na igreja hoje a chorar ao invés de rir. A frivolidade, tolice e 

insensatez que ir em nome do cristianismo deve-se fazer-nos chorar. Conselho de Deus 

para o frívolo feliz, a auto-satisfeito feliz, o feliz indulgente é: "Seja miserável e lamentar 

e chorar; se o vosso riso em pranto, ea vossa alegria em tristeza." 

A criança fiel de Deus é constantemente quebrado sobre sua pecaminosidade, e quanto 

mais tempo ele mora e quanto mais maduro, ele torna-se no Senhor, o que é mais difícil 

para ele ser frívola. Ele vê mais do amor e da misericórdia de Deus, mas ele também vê 

mais de sua própria e pecado do mundo. Para crescer na graça é também crescer na 

consciência do pecado. Falando a Israel, o profeta Isaías disse: "Naquele dia o Senhor 

Deus dos Exércitos chamou para choro, a lamentação, a raspar a cabeça, e ao uso de saco. 

Em vez disso, há alegria e júbilo, matança de gado e abate de ovelha, comer carne e beber 

vinho. " Seguindo a filosofia do mundo, que ainda prevalece hoje, antigo povo de Deus 

disse: "Comamos e bebamos, porque amanhã a gente pode morrer" (Is. 22: 12-13). 

Seguimos a filosofia de forma indireta, ou mesmo, quando rimos de crude e imorais 

piadas do mundo, mesmo que nós não recontar eles, quando estamos entretidos por um 

pecado, mesmo que nós não entrar nele, quando sorrimos no talk ímpios mesmo que nós 

não repetir as palavras. Para brincar com o divórcio, para fazer a luz de brutalidade, a ser 

intrigado com a imoralidade sexual é para se alegrar quando deveríamos estar de luto, 

para estar rindo quando deveríamos estar chorando. Para "regozijar-se na perversidade do 

mal" é colocado ao lado de "prazer em fazer o mal" (Prov. 2:14). Para ter "prazer na 

iniqüidade" (2 Ts. 2:12) é para ser uma parte da maldade, se vamos ou não cometer o 

pecado específico. 

Grande parte da igreja de hoje tem um sentido defeituoso do pecado, que se reflete, neste 

sentido, com defeito de humor. Quando até mesmo os seus próprios membros tornar a 

igreja alvo de piadas, fazer a luz de suas crenças e ordenanças, caricaturar seus líderes 

como inepto e palhaço, e fazer seus altos padrões de pureza e justiça objecto de 

comentário bem-humorado, a Igreja tem grande necessidade de transformar o seu riso em 

pranto. 



A Bíblia reconhece um bom senso de humor, humor que não é à custa do nome de Deus, 

a Palavra de Deus, a igreja de Deus, ou qualquer pessoa, exceto, talvez, nós mesmos. Deus 

sabe que "um coração alegre é bom remédio" (Prov. 17:22), mas um coração que se alegra 

com o pecado é tomar veneno, não medicamento. O caminho para a felicidade não está 

em ignorar o pecado, muito menos em fazer a luz dele, mas sim de tristeza sobre ela que 

clama a Deus. 

Podemos reagir a nossa falência espiritual em uma das várias maneiras. Como os fariseus 

podemos negar a nossa miséria espiritual e fingir que estamos espiritualmente rico. Ou, 

como monges e defensores de rearmamento moral, podemos admitir a nossa condição e 

tentar mudá-lo em nosso próprio poder e por nossos próprios esforços. Ou podemos 

admitir nossa condição e, em seguida, o desespero sobre ele, a tal ponto que nós tentamos 

afogá-lo na bebida, escapar dela por drogas ou por atividade, ou desistir completamente 

e cometer suicídio, como Judas fez. Porque eles podem encontrar nenhuma resposta em 

si mesmos ou do mundo, essas pessoas concluem que não há nenhuma resposta. Ou, como 

o filho pródigo, podemos admitir a nossa condição, lamentará por causa dele, e voltar-se 

para o Pai celestial para sanar nossa pobreza (ver Lucas 15: 11-32). 

Choro sobre o pecado não está sendo envolvido em desespero. Mesmo a pessoa que tem 

sido severamente disciplinada pela igreja deve ser perdoado, consolado, e amado, "para 

que de alguma forma, um tal ser esmagada pela tristeza excessiva" (2 Cor. 2: 7-8). Nem 

é luto piedosa chafurdar na auto-piedade e falsa humildade, que são realmente crachás de 

orgulho. 

Verdadeiro luto sobre o pecado não se concentrar em nós mesmos, nem mesmo em nosso 

pecado. Ele se concentra em Deus, o único que pode perdoar e remover o nosso pecado. É 

uma atitude que começa quando entramos no reino e dura o tempo que estamos na terra. É 

a atitude de Romanos 7. Ao contrário de alguns interpretação popular, Paulo não está aqui 

falando simplesmente sobre sua condição anterior.Os problemas do capítulo 7 não eram 

experiências de uma só vez que foram completamente substituídas pelas vitórias do 

capítulo 8. O apóstolo diz claramente ", pois o que eu estou fazendo Eu não entendo, 

porque eu não estou praticando o que eu gostaria de fazer , mas eu estou fazendo a mesma 

coisa que eu odeio "(7:15). Aqui, ele usa o tempo presente, como ele faz todo o resto do 

capítulo: "Porque eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne; ... para 

o bem que quero, eu não faço, mas eu praticar o muito mal que não quero "(vv 18-

19.); "Acho então o princípio de que o mal está em mim" (v. 21); "Miserável homem que 

eu sou! Então, por um lado eu me com a minha mente sou escravo da lei de Deus, mas, 

por outro, com a minha carne à lei do pecado" (vv. 24-25). 

Paulo escreveu essas palavras no auge do seu ministério. No entanto, a justiça eo pecado 

ainda estavam lutando uma batalha em sua vida. Como ele reconhece, no versículo 25, o 

caminho da vitória é "por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor", mas o resto do versículo 

deixa claro que, naquela época, a vitória ainda não estava completa. Ele sabia que a vitória 

era, e ele provou a vitória muitas vezes. Mas ele sabia que, nesta vida, nunca é uma vitória 

permanente. A presença da carne vê a isso. Permanente vitória está garantida para nós 

agora, mas não é dado a nós agora. 

Paulo não só falou da criação ansiosamente saudade de restauração, mas de seu próprio 

desejo para a restauração completa. "E não só isso, mas também nós mesmos, com as 

primícias do Espírito, igualmente gememos em nós mesmos, esperando ansiosamente 



nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo" (Rom. 08:19, 22-23 ). Paulo estava 

cansado do pecado, cansado de lutar contra ele em si mesmo, assim como na Igreja e no 

mundo. Ansiava por alívio. "Porque, na verdade, nesta casa, gememos", disse ele, 

"desejando muito ser revestidos da nossa habitação do céu." Ele grandemente preferido 

", em vez de estar ausente do corpo e estar em casa com o Senhor" (2 Cor. 5: 2, 8). 

A marca da vida adulta não é impecabilidade, que é reservado para o céu, mas crescente 

consciência do pecado. "Se dissermos que não temos pecado nenhum," João avisa: 

"estamos enganando a nós mesmos, ea verdade não está em nós. Se confessarmos os 

nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a 

injustiça "(1 João 1: 8-9). Os súditos do Reino-os perdoados de Deus, os filhos de Deus 

e co-herdeiros com o Filho-se caracterizam pela confissão contínua do pecado. 

Há vários anos, um estudante de faculdade me disse: "Eu fui liberado Alguém me 

explicou o verdadeiro significado de 1 João 1: 9., E agora eu percebo que eu já não tenho 

que confessar meu pecado" Eu perguntei a ele ", Bem, você ainda confessar seus pecados? 

" "Eu só lhe disse que eu não tenho a mais", respondeu ele. "Eu sei que você fez", eu 

disse, "mas você ainda confessar seus pecados?" Quando ele respondeu: "Sim, isso é o 

que me incomoda," Eu parei de ser incomodado. Eu disse: "Eu estou muito feliz de ouvir 

isso", e então disse a ele que eu sabia que, apesar do falso ensino para a qual havia sido 

exposto, ele era um cristão genuíno. Sua natureza redimida recusou-se a ir junto com o 

falso ensino sua mente tinha aceito temporariamente. 

Penthountes ( lamentarão ) é um particípio presente, indicando uma ação contínua. Em 

outras palavras, aqueles que estão de luto continuamente são aqueles que serão 

consolados continuamente. Em suas noventa e cinco teses de Martinho Lutero disse que 

toda a vida do cristão é um ato contínuo de arrependimento e contrição. Em seus salmos 

Davi gritou: "Para meus iniquidades já ultrapassam a minha cabeça, como um pesado 

fardo que pesa demais para mim" (38: 4) e, "Eu conheço as minhas transgressões, eo meu 

pecado está sempre diante de mim" ( 51: 3). 

Não há registro no Novo Testamento de Jesus rindo. Somos informados de Seu choro, 

sua ira, sua fome e sede, e muitas outras emoções e características humanas. Mas se Ele 

riu, nós não sabemos disso. Nós sabemos que, como Isaías predisse, Ele era "um homem 

de dores, e experimentado no sofrimento" (Is. 53: 3). No entanto, hoje muitas vezes 

ouvimos de um outro Jesus, que ri e cajoles e atrai as pessoas para o reino por Seu espírito 

imparcial e Sua maneira cativante. O divertir-se, mundo escapista de comediantes é 

encontrado exercendo seu comércio, mesmo no pronto-aceitação igreja e encontrar. 

O Resultado do Choro 

O resultado do choro piedosa é o conforto: eles serão consolados . É por isso que eles 

são abençoados . Não é o luto que abençoa, mas o conforto que Deus dá àqueles que 

choram de maneira piedosa. 

O pronome enfático autos ( eles ) indica que apenas os que choram sobre o pecado serão 

consolados. A bênção do conforto de Deus é reservada exclusivamente para os contritos 

de coração. É somente aqueles que choram por causa do pecado que terão suas lágrimas 

enxugadas pela mão amorosa de Jesus Cristo. 



Confortado é de parakaleo , a mesma palavra que, como um substantivo, é processado 

Consolador, ou Helper, em João 14:16, onde nos é dito que Jesus foi o primeiro Helper, 

e do Espírito Santo é "outro Consolador". 

O Antigo Testamento também fala de Deus confortando os que choram. Isaías fala da 

vinda do Messias, entre outras coisas, "para consolar todos os que choram, para conceder 

os que choram em Sião, dando-lhes uma coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez 

de pranto" (Isaías 61: 2-3. ). Davi foi consolado pela vara eo cajado de pastor de sua 

divina (Sl. 23: 4). 

Como o nosso luto sobe ao trono de Deus, Seu conforto inigualável e incomparável desce 

Dele por Cristo para nós. O nosso é o "Deus de toda consolação" (2 Cor. 1: 3), que está 

sempre pronto para atender a nossa necessidade, advertindo, simpatizando, incentivo e 

fortalecimento. Deus é um Deus de conforto, Cristo é um Cristo de conforto, e do Espírito 

Santo é um Espírito de conforto. Como crentes, temos o conforto de toda a Trindade! 

Serão não se refere ao fim de nossas vidas ou o fim dos tempos. Como todas as outras 

bênçãos de Deus, ele será concluído somente quando vemos nosso Senhor face a face. No 

estado paradisíaco eterno Deus "enxugará toda lágrima de seus olhos, e não deve haver 

mais morte, não deve haver mais pranto, nem clamor, nem dor" (Ap 21: 4). 

Mas o conforto de Mateus 5: 4 é o futuro apenas no sentido de que a bênção vem depois 

da obediência; o conforto vem após o luto. Como estamos de luto continuamente ao longo 

do nosso pecado, devem ser continuamente consolou-se agora, na vida presente. Deus 

não é apenas o Deus do futuro conforto, mas de conforto presente. "Deus, nosso Pai" já 

"deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça" (2 Ts. 2:16). 

Mesmo a Palavra escrita de Deus é um presente Consolador, dado para o nosso 

encorajamento e de esperança (Rom. 15: 4). E como o próprio Deus nos dá conforto e 

Sua Palavra nos dá conforto, somos chamados para consolar uns aos outros com as 

promessas de Sua Palavra (1 Tessalonicenses 4:18; cf. 2 Cor. 1:. 6; 07:13; 13: 11; etc.). 

A felicidade vem de pessoas tristes, porque a sua tristeza piedosa leva ao conforto de 

Deus. "Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados", diz Jesus, "e eu 

vos aliviarei" (Mat. 11:28). Ele vai levantar o fardo daqueles que choram sobre o pecado, 

e Ele vos dará descanso para aqueles que estão cansados do pecado. Todas as vezes que 

nós confessamos nossos pecados, ele é fiel para perdoar, e durante o tempo que nós 

lamentamos sobre o pecado Ele é fiel para confortar. 

Como chorar 

O que o verdadeiro luto sobre o pecado envolve? Como podemos nos tornar choradores 

piedosos? 

Eliminar os obstáculos 

O primeiro passo, é necessário eliminar os obstáculos que nos impedem de luto, as coisas 

que nos fazem conteúdo com nós mesmos, que nos fazem resistir Espírito de Deus e 

questionar a Sua Palavra, e que endurecer nossos corações. Um coração de pedra não 



chorar. É insensível a Deus, e seu arado de graça não pode quebrá-lo. Ele só armazena 

até ira até o dia da ira. 

O amor do pecado é o obstáculo principal para o luto. Segurando em pecado irá congelar 

e petrificar um coração. Despair dificulta luto porque o desespero está desistindo de 

Deus, recusando-se a acreditar que Ele pode salvar e ajudar. Desespero é colocar-nos fora 

da graça de Deus. De tais pessoas Jeremias escreve: "Eles vão dizer:" Não há esperança! 

Para nós vamos seguir os nossos próprios planos, e cada um de nós irá agir de acordo com 

a dureza do seu coração maligno "(Jer. 18:12). Aquele que se desespera acredita que ele 

está destinado a pecar. Porque ele acredita que Deus deu em cima dele, ele desiste de 

Deus. Desespero desculpas pecar, escolhendo a acreditar que não há escolha. Desespero 

esconde a misericórdia de Deus por trás de uma nuvem self-made de dúvida. 

Outro obstáculo é presunção , que tenta esconder o próprio pecado, escolhendo acreditar 

que não há nada sobre o qual a chorar. É a contraparte espiritual de um médico tratamento 

de um cancro, como se fosse um resfriado. Se era necessário que Jesus Cristo derramou 

Seu sangue na cruz para nos salvar do nosso pecado, o nosso pecado tem de ser grande, 

de fato! 

Presunção dificulta luto porque é realmente uma forma de orgulho. Ele reconhece a 

necessidade de graça, mas não muita graça. Ele está satisfeito com graça barata, 

esperando que Deus perdoe pouco porque vê pouco a ser perdoado. Pecados são ruins, 

mas não é ruim o suficiente para ser confessados, arrependeu-se de, e abandonado. No 

entanto, o Senhor declarou através de Isaías: "Deixe o ímpio o seu caminho, eo homem 

maligno os seus pensamentos; e deixá-lo voltar para o Senhor, e Ele terá compaixão dele; 

e para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar" ( Isaías 55: 7.). Sem perdão é 

oferecido para a pessoa impenitente, presunçoso, que se recusa a abandonar o seu 

pecado. O evangelho que ensina o contrário sempre foi popular, como é claramente em 

nossos dias; mas é um falso evangelho, "outro evangelho" (Gal. 1: 6), a distorção e 

contradição do evangelho da Escritura. 

Procrastinação dificulta luto piedoso simplesmente por pô-lo fora. Ela diz: "Um destes 

dias, quando as coisas são apenas para a direita, eu vou tomar um duro olhar para os meus 

pecados, confessá-los, e pedir perdão e purificação de Deus." Mas a procrastinação é 

insensato e perigoso, porque "não sei o que [nossa] vida será como amanhã [Nós] é apenas 

um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece" (Tiago 4:14). Quanto mais 

cedo a doença do pecado é tratado com o conforto, mais cedo virá. Se não for tratada, não 

temos nenhuma garantia de que o conforto que nunca virá, porque nós não temos 

nenhuma garantia de que teremos tempo para confessá-lo mais tarde. 

O passo mais importante que podemos tomar para se livrar de obstáculos ao luto, sejam 

eles quais forem, é olhar para a santidade de Deus e o grande sacrifício do pecado de 

rolamento na cruz. Se vendo Cristo morreu pelos nossos pecados não descongelar um 

coração frio ou quebrar um coração endurecido, ele está além de fusão ou quebrar. Em 

seu poema "Good Friday", Christina Rossetti dá a essas linhas móveis: 

Sou uma pedra e não uma ovelha,  

que eu aguento, ó Cristo, sob a Tua cruz,  

Para número gota a perda lenta da queda Teu Sangue 



E ainda não chorar? 

  

Não é assim aquelas mulheres amou  

Quem superior com tristeza lamentou Ti;  

Não tão caído Pedro chorou amargamente; 

Não é assim que o ladrão foi transferida; 

 

Não assim o Sol ea Lua  

que escondia seus rostos em um céu sem estrelas.  

Um horror de grandes trevas em ampla noon- 

Eu, apenas eu. 

 

No entanto, não dá oe'r  

Mas buscar Tua ovelha, verdadeiro Pastor do rebanho,  

maior do que Moisés, virar e olhar mais uma vez 

E ferir uma rocha. 

Estudar a Palavra de Deus 

O segundo passo em direção luto piedosa é estudar o pecado nas Escrituras, para saber o 

que uma coisa má e repugnante é a Deus e que coisa destrutiva e condenável é para 

nós. Devemos aprender com Davi para manter o nosso pecado sempre diante de nós (Sl. 

51: 3), e de Isaías para dizer: "Ai de mim, porque estou arruinado Porque eu sou um 

homem de lábios impuros!" (Is 6: 5. ). Devemos aprender com Pedro para dizer: "Eu sou 

um homem pecador" (Lucas 5: 8) e de Paulo de confessar que somos o principal dos 

pecadores (1 Tm 1:15.). Ao ouvirmos essas grandes homens de Deus falando sobre o seu 

pecado, somos forçados a enfrentar a realidade e a profundidade de nossa própria. 

Pecado pisoteia as leis de Deus, faz com que a luz do Seu amor, entristece o Seu Espírito, 

rejeita seu perdão e da bênção, e em todos os sentidos resiste a Sua graça. Pecado nos 

torna fracos e nos torna impuro. Ele rouba-nos de conforto e, muito mais importante, 

rouba de Deus a glória. 

Oração 

O terceiro passo em direção luto piedosa é orar por contrição de coração, que só Deus 

pode dar e que Ele nunca se recusa a dar a quem pede. Deve sempre ser reconhecido que 

a humildade depende do trabalho do Senhor. A maneira de luto piedoso não está na pré-

salvação obras humanas, mas na graça salvadora de Deus. 



Como saber se nós estamos chorando como Cristo 

deseja 

Saber se temos ou não luto piedosa não é difícil. Em primeiro lugar, temos de nos 

perguntar se somos sensíveis ao pecado. Se rir dela, levá-lo de ânimo leve, ou apreciá-lo, 

podemos ele com certeza não estamos de luto sobre ele e estão fora da esfera da bênção 

de Deus. 

A justiça simulada de hipócritas que fazem todos os esforços para parecer santo do lado 

de fora (ver Matt. 6: 1-18) não tem sensibilidade para o pecado, só sensibilidade ao 

prestígio pessoal e reputação. Nem a gratidão simulada dos que graças a Deus eles são 

melhores do que as outras pessoas (Lucas 18:11). Saul se lamenta por ter desobedecido a 

Deus por não matar o rei Agag e poupando o melhor dos animais amalequitas. Mas ele 

não estava arrependido; ele não chorar sobre o seu pecado. Ao invés disso, tentou 

desculpar suas ações, alegando que os animais foram poupados para que pudessem ser 

sacrificado a Deus e que as pessoas que o levou a fazer o que ele fez. Ele duas vezes 

admitiu que ele havia pecado, e até pediu Samuel em busca de perdão. Mas sua verdadeira 

preocupação não era para a honra do Senhor, mas para o seu próprio. "Pequei; mas honra-

me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel" (1 Sam 15:30.). Saul tinha 

arrependimento ímpios, não luto deuses. 

O enlutado piedoso terá verdadeira tristeza por seus pecados. Sua primeira preocupação 

é com o dano seu pecado faz para a glória de Deus, e não o dano a sua exposição pode 

trazer para a sua própria reputação ou bem-estar. 

Se o nosso luto é piedoso vamos lamentar pelos pecados de outros crentes e para os 

pecados do mundo. Vamos gritar com o salmista: "Meus olhos derramam rios de água, 

porque não manter a tua lei" (Sl 119: 136.). Vamos desejar com Jeremiah que nossas 

cabeças eram fontes de água que poderíamos ter lágrimas suficientes para chorar (Jr 9:.. 

1; cf. Lam 1:16). Com Ezequiel vamos procurar crentes fiéis "que suspiram e que gemem 

por causa de todas as abominações que se cometem" em torno de nós (Ez 9:.. 4; cf. Sl 69: 

9). Vamos olhar sobre a comunidade onde vivemos e choram, como Jesus olhou para 

Jerusalém e chorou (Lucas 19:41). 

A segunda maneira de determinar se temos luto genuíno sobre o pecado é o de verificar 

o nosso senso de perdão de Deus. Já tivemos a liberação e liberdade de conhecer os nossos 

pecados são perdoados?Será que temos Sua paz e alegria em nossa vida? Podemos 

apontar para a verdadeira felicidade que Ele deu em resposta ao nosso luto? Será que 

temos o conforto divino Ele promete para aqueles que têm perdoados, purificados, e 

purificado vidas? 

Os choros piedosos "que semeiam em lágrimas segarão com gritos de alegria Ele que vai 

para fro e chorando, carregando seu saco de sementes, são de fato vir novamente com um 

grito de alegria, trazendo consigo os seus molhos." (Sl 126: 5. -6). 

 

  

  



15 . Feliz são os mansos (Mateus 5: 5) 

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. (5: 5) 

Como as duas primeiras bem-aventuranças, este deve ter sido chocante e desconcertante 

para os ouvintes de Jesus. Ele ensinou os princípios que estavam totalmente estranho para 

o seu pensamento. 

Os ouvintes de Jesus sabiam como agir espiritualmente orgulhoso e espiritualmente auto-

suficiente. Eles eram proficientes em erigir uma fachada piedosa. Eles realmente 

acreditavam que o Messias estava chegando em breve e gostaria de recomendá-los para 

a sua bondade. Ele teria, enfim, dar ao povo judeu o seu lugar no mundo de uma posição 

acima de todas as outras pessoas, porque eles foram os escolhidos de Deus. 

Eles ansiosamente aguardado que o Messias iria lidar cuidadosamente com eles e com 

rigor os seus opressores, que há cerca de cem anos tinham sido os romanos. Após a 

revolução dos Macabeus que os libertou da Grécia, os judeus tiveram um breve período 

de independência. Mas o governo de Roma, embora não tão cruel e destrutivo, era muito 

mais poderosa do que a Grécia. Desde 63 AC , quando Pompeu anexou Palestina a Roma, 

a região tinha sido governada principalmente por reis fantoches da família de Herodes e 

pelos governadores romanos, ou procuradores, o mais conhecido dos quais para nós foi 

Pilatos. 

Os judeus desprezavam opressão romana que às vezes eles até se recusou a admitir que 

existia. Um dia, Ele ensinou sobre o Monte das Oliveiras, Jesus teve um de seus mais 

fortes trocas com os fariseus.Quando Ele disse: "aos judeus que haviam crido nele:" Se 

vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos; e 

conhecereis a verdade, ea verdade vos libertará "," resposta dos fariseus era 

estranho. "Somos descendência de Abraão", disseram eles, "e nunca ter sido ainda 

escravizados a ninguém; como é que você diz, 'Você deve tornar-se livre?'" (João 8: 31-

33). O fato era, é claro, que a história de Israel foi um dos conquista repetida e opressão-

by Egito, Assíria, dos medos e persas, os gregos, e, naquele exato momento, em 

Roma. Aparentemente, o orgulho não permitiria que aqueles fariseus a reconhecer um 

dos fatos mais evidentes da história de seu país e de sua situação atual. 

Todos os judeus esperavam a libertação de algum tipo, por alguns meios. Muitos estavam 

esperando libertação para vir através do Messias. Deus havia prometido diretamente a 

Simeão piedoso "que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor", isto é, o 

Messias (Lucas 2:26). Expectativa de Simeão foi cumprida quando foi dado o privilégio 

de ver o verdadeiro Messias como uma criança. Outros, no entanto, como os fariseus, 

espera a vinda do Messias com grande fanfarra e uma poderosa demonstração de poder 

sobrenatural. Eles assumiram Ele milagrosamente se libertar do jugo de Roma e 

estabelecer um Estado judeu, uma teocracia revivido e santo da Commonwealth, que iria 

dominar o mundo. Outros, como os saduceus materialistas, esperava a mudança através 

de um compromisso político, para o qual foram desprezado por muitos compatriotas 

judeus. Os essênios monásticas, isolado fisicamente e filosoficamente do resto do 

judaísmo, vivia em grande parte, como se não existisse Roma e do resto do mundo. 



O Zealots, como seu nome indica, foram os defensores mais vocais e ativos de 

libertação. Muitos deles espera a vinda do Messias como um poderoso, líder militar 

irresistível que iria conquistar Roma, da mesma forma que Roma lhes havia 

conquistado. Eles não foram, no entanto, esperar passivamente por seu Libertador, mas 

estavam determinados que, quando e como Ele pode vir, eles iriam fazer a sua parte para 

fazer o seu trabalho mais fácil. Seus números, influência e poder continuou a crescer até 

Roma brutalmente tentou esmagar a resistência judaica. Em AD 70 Tito totalmente 

destruído Jerusalém e massacraram mais de um milhão de judeus. Três anos mais tarde 

Flavius Silva finalmente conseguiu seu longo cerco contra a fortaleza de 

Massada. Quando rebeldia judaica continuaram a frustrar Roma, Adriano varreu Palestina 

durante os anos 132-35 e sistematicamente destruído a maioria das cidades e massacrou 

os judeus que ali vivem. 

Nos dias de Jesus os agressivos, Zealots rebeldes não eram em grande número, mas eles 

tinham a simpatia eo apoio moral de muitas das pessoas, que queriam Roma para ser 

derrubado, no entanto, ele foi feito. 

Consequentemente, em qualquer grupo de pessoas forma como vários espera a vinda do 

Messias, que não antecipou sua vinda, com humildade e mansidão. No entanto, aqueles 

eram as mesmas atitudes que Jesus, aquele a quem João Batista tinha anunciado como o 

Messias, era ao mesmo tempo ensinando e praticando. A idéia de um manso Messias 

levando as pessoas humildes estava longe de qualquer um de seus conceitos do reino 

messiânico. Os judeus entenderam o poder militar e poder milagre. Eles ainda 

compreendido o poder de compromisso, impopular como era. Mas eles não entendiam o 

poder da mansidão. 

As pessoas como um todo acabou por ser rejeitada Jesus porque Ele não cumpriu as suas 

expectativas messiânicas. Ele ainda pregou contra os meios em que tinha colocado a sua 

esperança. Eles rejeitaram em primeiro lugar, em seguida, odiado, e, finalmente, matou 

porque, em vez de aprovar a sua religião, condenou-o e, em vez de levá-los para a 

independência de Roma Ele desdenhou atos revolucionários e ofereceu uma maneira de 

ainda maior subserviência. 

Em suas mentes Jesus não poderia ele o Messias, e os elementos de prova final foi de Sua 

crucificação. O Antigo Testamento ensinou que ninguém enforcado em uma árvore foi 

"maldito de Deus" (Deut. 21:23), mas que é exatamente onde a vida de Jesus terminou-

ignominiosamente em uma cruz, e uma cruz romana em que. Quando estava pendurado 

morrendo, alguns dos líderes judeus não poderiam resistir a uma última provocação 

contra sua afirmação de ser Salvador e Messias: "Salvou os outros, Ele não pode salvar a 

si mesmo Ele é o Rei de Israel, deixe desça agora da cruz. , e vamos crer nEle Ele confia 

em Deus, livre-o agora, se Ele tem prazer nele, pois Ele disse: 'Eu sou o Filho de Deus 

"(Mateus 27: 42-43.).. 

Nos primeiros dias de pregação apostólica, a morte e ressurreição de Cristo foram os 

maiores obstáculos à crença no evangelho. As idéias eram loucura para os gentios e um 

escândalo para os judeus (1 Cor. 1:23). O evangelho era loucura para os gentios, que 

considera o corpo para ser inerentemente mal e pensei que absurdo que o Salvador do 

mundo, não só se permitiria ser morto, mas iria voltar dos mortos em forma corpórea. Para 

os judeus o evangelho era uma pedra de tropeço, porque a idéia do Messias morrendo em 

tudo, muito menos em uma cruz, era impensável. Como poderia um Messias que ensinou 



durante alguns anos, realizado absolutamente nada, tanto quanto qualquer um poderia ver, 

e, em seguida, foi rejeitada pelos mestres religiosos e condenado à morte, ele vale a pena 

acreditar em? (Cf. Atos 3: 17-18). 

Mas a rejeição de Jesus começou muito antes de sua crucificação. Quando começou o 

Sermão da Montanha, ensinando a humildade, luto, e mansidão, o povo sentiu que algo 

estava errado. Este estranho pregador dificilmente poderia ser o libertador que eles 

estavam procurando. Grandes causas são travadas pelo orgulho, e não o humilde. Você 

não pode ganhar vitórias, enquanto luto, e você certamente nunca poderia conquistar 

Roma com mansidão. Apesar de todos os milagres de Seu ministério, as pessoas nunca 

realmente acreditava nele como o Messias, porque Ele não agiu em poder militar ou 

milagre contra a Roma. 

Os judeus não estavam olhando para o Messias que Deus havia lhes disse que estava 

chegando. Eles ignorou tais peças de Sua Palavra como Isaías 40-60, que de forma tão 

clara e vividamente retrata o Messias como o Servo Sofredor, bem como o Senhor 

conquistador. Eles não podiam aceitar a idéia de que tais descrições como: "Ele não tem 

forma imponente ou majestade ... Era desprezado, eo mais rejeitado entre os homens ... 

Ele foi oprimido e foi afligido ... como um cordeiro que é levado ao matadouro ... que Ele 

foi cortado fora da terra dos vivos "e" Seu túmulo foi atribuído com homens ímpios "(Is. 

53: 2-3, 7-9) poderia aplicar-se ao Messias, a vinda grande libertador dos judeus. 

O ensinamento de Jesus parecia nova e inaceitável para a maioria de seus ouvintes, 

simplesmente porque o Antigo Testamento foi tão grandemente negligenciada e mal 

interpretada. Eles não reconheceram o humilde e abnegada Jesus como o Messias, porque 

eles não reconheceram previu Servo Sofredor de Deus como o Messias. Isso não era o 

tipo de Messias que eles queriam. 

O Significado de Mansidão 

Gentil é de praos , o que significa, basicamente, suave ou macio. O termo às vezes era 

usado para descrever um medicamento calmante ou uma suave brisa. Ele foi usado de 

potros e outros animais cujos espíritos naturalmente selvagem foram quebradas por um 

instrutor, para que pudessem fazer um trabalho útil. Como uma atitude humana que 

significava ser gentil de espírito, manso, submisso, tranquila, misericordiosos. Durante a 

Sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus foi aclamado como o Rei vindouro, embora ele 

foi "manso e montado em um jumento" (Mat. 21: 5). Paulo carinhosamente chamado de 

o "mansidão e benignidade de Cristo" (2 Cor. 10: 1) como o padrão para sua própria 

atitude. 

A diferença essencial entre ser pobre de espírito e ser manso, ou suave , pode ser que a 

pobreza de espírito se concentra em nossa pecaminosidade, ao passo que a mansidão 

incide sobre a santidade de Deus.A atitude básica de humildade subjaz ambas as 

virtudes. Quando olhamos honestamente para nós mesmos, somos feitos humilde vendo 

como pecador e indigno que somos; quando olhamos para Deus, somos feitos humilde ao 

ver quão justo e digno Ele é. 

Mais uma vez podemos ver seqüência lógica e progressão nas bem-aventuranças. Pobreza 

de espírito (o primeiro) é negativo, e resulta em luto (o segundo). Meekness (a terceira) é 



positivo, e os resultados em busca de justiça (quarto). Ser pobre de espírito nos leva a 

afastar-nos de luto, e mansidão nos faz voltar-se para Deus em busca de Sua justiça. 

As bênçãos de bem-aventuranças são para aqueles que são realistas sobre a sua 

pecaminosidade, que estão arrependidos de seus pecados, e que respondem a Deus na Sua 

justiça. Aqueles que são unblessed, infeliz, e impedido de entrar no reino são o orgulho, 

a arrogância, o impenitente-o auto-suficiente e auto-justos que ver em si nenhuma 

indignidade e não sentem necessidade de ajuda de Deus e justiça de Deus. 

A maioria dos ouvintes de Jesus, como os homens caídos ao longo da história, estavam 

preocupados com a justificar os seus próprios caminhos, defendendo seus próprios 

direitos, e servir os seus próprios fins. O caminho da humildade não era o seu caminho, 

e, portanto, o verdadeiro reino não era o seu reino. Os orgulhosos fariseus queriam um 

reino milagrosa, os saduceus orgulhosos queria um reino materialista, os essênios 

orgulhosos queria um reino monástica, e os Zealots orgulhosos queria um reino militar. O 

humilde Jesus ofereceu um reino manso. 

Mansidão tem sido sempre o caminho de Deus para o homem. É a maneira do Antigo 

Testamento. No livro de Jó nos é dito que Deus "define em alta aqueles que são humildes, 

e os que choram são levantados para a segurança" (05:11). Moisés, grande libertador dos 

judeus e legislador, "era muito humilde, mais do que qualquer homem que estava sobre a 

face da terra" (Num. 12: 3). Os judeus grande Rei Davi, seu herói militar supremo, 

escreveu: "Ele [o Senhor] leva os humildes na justiça, e Ele ensina os humildes Seu 

caminho" (Sl. 25: 9). 

A mansidão é o caminho do Novo Testamento. Ele é ensinado por Jesus nas Bem-

aventuranças, bem como em outros lugares e é continuado a ser ensinada pelos 

apóstolos. Paulo orou ao Efésios a "andar de modo digno da vocação a que fostes 

chamados, com toda a humildade e mansidão, com paciência, mostrando paciência uns 

aos outros em amor" (Ef. 4: 1-2). Ele disse aos Colossenses para "colocar em um coração 

de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência" (Col. 3:12). Ele disse a Tito 

para lembrar aqueles sob sua liderança "sujeitos aos governadores e autoridades, que 

sejam obedientes, e estejam preparados para toda boa obra, para difamar ninguém, para 

ser controverso, moderados, mostrando toda a consideração por todos os homens" ( Tito 

3: 1-2). 

A mansidão não conotar fraqueza. A palavra foi usada em muita literatura extra-bíblica 

para se referir à quebra de um animal. Mansidão significa poder colocar sob 

controle. Uma pessoa sem mansidão é "como uma cidade que é arrombada e sem paredes" 

(Prov. 25:28). "Aquele que é lento para a ira é melhor do que o poderoso, eo que domina 

o seu espírito, do que aquele que toma uma cidade" (Prov. 16:32). Um colt ininterrupta é 

inútil; medicamento que é muito forte irá prejudicar em vez de cura; um vento fora de 

controle destrói. Emoção fora de controle também destrói, e não tem lugar no reino de 

Deus. Mansidão utiliza os seus recursos de forma adequada. 

A mansidão é o oposto da violência e da vingança. A pessoa mansa, por exemplo, aceita 

com alegria a confiscação dos seus bens, sabendo que ele tem posses permanentes 

infinitamente melhor e mais que o esperam no céu (Hb. 10:34). A pessoa mansa morreu 

para si mesmo, e, portanto, ele não se preocupa com prejuízo para si mesmo, ou sobre a 

perda, insulto, ou abuso. A pessoa mansa não defender-se, em primeiro lugar, porque esse 



é o comando de seu Senhor e exemplo, e segundo porque ele sabe que ele não merece 

defesa. Ser pobre de espírito e de ter lamentado sobre o seu grande pecado, 

o gentil pessoa se humildemente diante de Deus, sabendo que ele não tem nada a elogiar 

a si mesmo. 

Mansidão não é covardia ou flacidez emocional. Não é falta de convicção, nem mera 

simpatia humana. Mas a sua coragem, a sua força, a sua convicção, e seu prazer vem de 

Deus, não do self. O espírito de mansidão é o espírito de Cristo, que defendeu a glória de 

seu Pai, mas deu a Si mesmo em sacrifício para os outros. Deixando um exemplo para 

nós seguirmos Ele "não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca; e ao 

mesmo tempo sendo injuriado, não revidava; enquanto que sofrem, não fazia ameaças, 

mas entregava-se àquele que julga retamente "(1 Ped. 2: 21-23). 

Embora Ele era sem pecado e, portanto, nunca mereceu críticas ou abuso, Jesus não 

resistiu calúnia ou reembolsar injustiça ou ameaçar seus algozes. O único ser humano que 

fez nada de errado, Aquele que sempre teve uma defesa perfeita, nunca defendeu. 

Quando a casa de seu pai foi profanado por cambistas e vendedores de sacrifício, "Ele fez 

um azorrague de cordas e expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois; e Ele 

derramou as moedas dos cambistas e derrubou as mesas "(João 2: 14-15). Jesus scathingly 

e repetidamente denunciou os líderes religiosos hipócritas e más; Ele limpou o templo 

duas vezes pela força; e Ele destemidamente proferiu juízo divino sobre aqueles que 

abandonaram e corrompido a Palavra de Deus. 

Mas Jesus não uma vez levantar um dedo ou dar uma única réplica em sua própria 

defesa. Embora a qualquer momento Ele poderia ter chamado legiões de anjos ao Seu 

lado (Mat. 26:53), Ele se recusou a usar o poder natural ou sobrenatural para o Seu próprio 

bem-estar. Mansidão não é fraqueza, mas mansidão não usa seu poder para sua própria 

defesa ou propósitos egoístas. A mansidão é poder completamente rendido ao controle de 

Deus. 

A Manifestação da Mansidão 

A melhor maneira de descrever a mansidão é para ilustrá-la, vê-la em ação. Escritura está 

repleta de contas instrutivas de mansidão. 

Depois que Deus chamou Abraão de Ur dos caldeus para a Terra Prometida e tinha feito 

a aliança incondicional maravilhosa com ele, uma disputa sobre terras de pastagem surgiu 

entre os servos de Abraão e os de seu sobrinho Ló. Toda a terra de Canaã tinha sido 

prometido a Abraão. Ele foi o homem escolhido por Deus, o Pai, de povo escolhido de 

Deus. Lot, por outro lado, era essencialmente um cabide-on, uma em-lei que foi em 

grande parte dependente de Abraão para seu bem-estar e segurança. Além disso, Abraão 

era tio de Ló e sua mais velho. No entanto, Abraão voluntariamente deixar Lot tomar as 

terras que ele queria, dando-se os seus direitos e prerrogativas para o bem de seu sobrinho, 

por uma questão de harmonia entre as suas famílias, e para o bem de seu depoimento 

perante "os cananeus e os perizeus [que ] estavam habitando em seguida, na terra "(Gn 

13: 5-9). Essas coisas eram muito mais importantes do que a Abraão levantar-se para os 

seus próprios direitos. Ele tinha o direito eo poder para fazer o que quisesse na matéria, 

mas com mansidão, ele alegremente renunciaria e colocou de lado o seu poder. 



José foi abusada por seus irmãos invejosos e, eventualmente, vendido como 

escravo. Quando, por gracioso plano de Deus, ele passou a ser apenas a segunda Faraó 

no Egito, ele estava em uma posição para se vingar grave em seus irmãos. Quando 

chegaram ao Egito pedindo grãos para suas famílias famintas, José poderia facilmente ter 

se recusou e, de fato, poderia ter colocado seus irmãos como escravo mais grave do que 

em que ele tinha vendido. No entanto, ele só tinha perdão e amor por eles. Quando ele 

finalmente revelou a eles quem ele era ", ele chorou tão alto que os egípcios ouviram isto, 

e à casa de Faraó ouviu falar dele" (Gn 45: 2). Então ele lhes disse: "Não se entristeceu 

ou com raiva de si mesmos, porque você me vendido aqui;. Que Deus me enviou adiante 

de vós para preservar a vida ... Agora, pois, não fostes vós que me enviastes para cá, senão 

Deus" ( vv. 5, 8). Mais tarde, ele lhes disse: "Não tenha medo, estou eu em lugar de Deus? 

E quanto a você, você quis dizer o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, a fim de 

trazer este resultado atual, para preservar muita gente em vida" (50: 19-20). Na mansidão 

José entendeu que era o lugar de Deus para julgar e sua perdoar e ajuda. 

Moisés matou um egípcio que estava batendo alguns escravos hebreus; enfrentado até 

Faraó para exigir a libertação de seu povo; e ficou tão irritado com a orgia que Aaron e 

as pessoas estavam tendo ao redor do bezerro de ouro que ele quebrou o primeiro conjunto 

de tábuas dos Dez Mandamentos. No entanto, ele foi chamado de "muito humilde, mais 

do que qualquer homem que estava sobre a face da terra" (Num. 12: 3). Moisés 

descarregou sua raiva contra aqueles que prejudicaram e escravizou seu povo e que se 

rebelou contra Deus, mas ele não desabafar sua raiva contra aqueles que o abusado ou 

exigir direitos pessoais e privilégios. 

Quando Deus o chamou para tirar Israel do Egito, Moisés sentiu completamente 

inadequada, e pediu: "Quem sou eu, que eu deveria ir a Faraó, e que eu deveria trazer os 

filhos de Israel do Egito?" (Ex. 03:11). Depois Deus explicou seu plano para Moisés para 

confrontar Faraó, Moisés novamente implorou: "Por favor, Senhor, eu nunca fui 

eloqüente, nem recentemente nem no tempo passado, nem depois que falaste a teu servo; 

porque sou pesado de boca e pesado de língua "(04:10). Moisés iria defender Deus antes 

de qualquer um, mas ele não se defendeu diante de Deus. 

Davi foi escolhido por Deus e ungido por Samuel para substituir Saul como rei de 

Israel. Mas quando, na caverna de En-Gedi, ele teve a oportunidade de tirar a vida de 

Saul, Saul, como muitas vezes tinha tentado tomar o seu, Davi se recusou a fazê-lo. Ele 

tinha como grande respeito para o escritório do rei, apesar de maldade e abuso dele que 

do rei particular, que "a consciência de Davi o incomodava porque ele tinha cortado a orla 

do manto de Saul. Então ele disse aos seus homens:" Longe de mim por amor do Senhor 

que eu faça tal coisa ao meu senhor, o ungido do Senhor, para esticar a minha mão contra 

ele, pois ele é o ungido do Senhor "(1 Sam. 24: 5-6). 

Muitos anos mais tarde, depois que o filho rebelde de Davi, Absalão havia encaminhado 

o seu pai a partir de Jerusalém, um membro da família de Saul chamado Simei amaldiçoou 

Davi e atirava pedras contra ele. Quando um dos soldados de Davi queria cortar a cabeça 

de Simei, Davi impediu-o, dizendo: "Eis que meu filho, que saiu de mim procura minha 

vida;? Quanto mais ainda este benjamita Deixai-o e deixe-o maldição, pois o Senhor . 

disse a ele Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e retornar bom para mim, em vez 

de sua maldição deste dia "(2 Sam. 16: 5-12). 



Em contrapartida, o rei Uzias, que começou a reinar com a idade de dezesseis anos e que 

"fez bem aos olhos do Senhor", e "continuou a procurar Deus" (2 Crônicas 26: 4-5.), 

Tornou-se auto-confiante depois que o Senhor lhe deu grandes vitórias sobre os filisteus, 

amonitas, e outros inimigos. "Quando ele se tornou poderoso, o seu coração estava tão 

orgulhoso que ele agiu de forma corrupta, e ele foi infiel ao Senhor seu Deus, pois ele 

entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso" (v. 16). Uzias 

pensou que podia fazer nada errado, e arrogantemente realizado um rito que ele sabia que 

era restrito aos sacerdotes. Ele estava tão preocupado com exaltando-se e gloriar-se em 

sua grandeza, que ele desobedeceu a Deus, que o fez grande e até mesmo profanado Seu 

Templo. Como consequência "Rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e ele 

morava em uma casa separada, sendo um leproso, pois ele foi cortado da casa do Senhor" 

(v. 21). 

Dos muitos exemplos de mansidão no Novo Testamento, o maior excepto o próprio Jesus 

era Paulo. Ele foi, de longe, o mais educado dos apóstolos e aquele, tanto quanto nós 

podemos dizer, que Deus usou mais amplamente e de forma eficaz. No entanto, ele se 

recusou a colocar nenhuma confiança em si mesmo, "na carne" (Fp. 3: 3). Ele sabia que 

ele poderia fazer todas as coisas, mas apenas "naquele que me fortalece" (4:13). 

O Resultado da Mansidão 

Tal como acontece com os outros bem-aventuranças, o resultado geral da mansidão está 

sendo abençoado , sendo feito divinamente feliz. Deus dá o manso Seu próprio prazer e 

alegria. 

Mais especificamente, no entanto, o suave ... herdarão a terra . Depois de criar o 

homem à sua imagem, Deus deu ao homem o domínio sobre toda a terra (Gn 1:28). Os 

temas de seu reino vão vir algum dia em que a herança prometida, em grande parte 

perdido e pervertido após a queda. Terão o paraíso recuperado. 

Um dia Deus irá recuperar completamente seu domínio terrestre, e aqueles que se 

tornaram Seus filhos pela fé em Seu Filho vai governar esse domínio com Ele. E os únicos 

que se tornam Seus filhos e os temas de seu reino divino são aqueles que são gentis , 

aqueles que são mansos, porque eles entendem sua indignidade e pecaminosidade e 

lançou-se sobre a misericórdia de Deus. O pronome enfático autos (eles ) é novamente 

utilizado (ver vv. 3 4,), indicando que apenas aqueles que são mansos herdarão a terra . 

A maioria dos judeus pensavam que a vinda grande reino do Messias pertenceria ao forte, 

de quem os judeus seria o mais forte. Mas o próprio Messias disse que iria pertencer ao 

manso, e para judeus e gentios. 

Klēronomeō (para herdar ) refere-se ao recebimento de sua parte atribuída, a própria 

legítima herança. Esta bem-aventurança é quase uma citação direta do Salmo 37: 11- 

"Mas os mansos herdarão a terra."Durante muitas gerações, os judeus fiéis se perguntava, 

como povo de Deus hoje às vezes me pergunto, por que os maus e ímpios parecem 

prosperar e os justos e piedosos parecem sofrer. Através de Davi, Deus assegurou seu 

povo, "Ainda um pouco, eo ímpio não existirá mais, e você vai olhar com cuidado para o 

seu lugar, e ele não vai estar lá" (v. 10). O tempo do ímpio foi proveniente do acórdão, 

como era o tempo da pessoa justa de bênção. 



Nossa responsabilidade é a de confiar no Senhor e obedecer a Sua vontade. O acerto de 

contas, seja em juízo ou bênção, está em Suas mãos e será realizado exatamente no 

momento certo e da maneira certa.Enquanto isso, os filhos de Deus viver na fé e na 

esperança baseada na certa promessa, o pronunciamento divino, que eles herdarão a 

terra . 

Paulo tanto adverte e garante ao Corinthians, dizendo: "Assim, pois, ninguém se glorie 

nos homens Para todas as coisas pertencem a você, seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas ou o 

mundo ou a vida ou a morte ou coisas presentes ou as coisas futuras;. Todas as coisas 

pertence a você, e você pertence a Cristo, e Cristo é de Deus "(1 Cor 3: 21-23.). Porque 

nós pertencemos a Cristo, nosso lugar no reino é tão seguro quanto sua. 

Também é certo "que os injustos não hão de herdar o reino de Deus" (1 Cor. 6: 9). Um 

dia o Senhor vai tomar a terra das mãos dos ímpios e dar a Seu povo justo, a quem ele vai 

usar "para exercerem vingança sobre as nações, e de punição sobre os povos; para 

prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro; para 

executarem neles o juízo escrito "(Sl 149: 7-9.). 

Nossa herança da terra não é inteiramente futuro, no entanto. A promessa da própria 

herança futura nos dá esperança e felicidade agora. E nós somos capazes de apreciar 

muitas coisas, até mesmo as coisas terrenas, de forma que somente aqueles que conhecem 

e amam o Criador pode experimentar. 

Nas belas palavras de Wade Robinson, 

Heav'n acima é azul mais suave,  

em torno da Terra é mais doce verde; 

Algo vive em Hue ev'ry  

olhos sem Cristo nunca viu! 

Aves com canções gladder o'erflow  

flow'rs com belezas mais profundas brilhar, 

Desde que eu sei; como agora eu sei,  

eu sou Dele e Ele é meu. 

Quase um século atrás George MacDonald escreveu: "Nós não podemos ver o mundo 

como Deus significa que, no futuro, salvar como nossas almas são caracterizados pela 

mansidão. Na mansidão somos seus únicos herdeiros. Mansidão sozinho faz a retina 

espiritual pura para receber as coisas de Deus como elas são, misturando-se com eles nem 

imperfeição nem impureza ". 

A Necessidade de Mansidão 

A mansidão é necessário antes de tudo, porque é necessário para a salvação. Somente os 

mansos herdarão a terra, porque só os mansos pertencem ao rei que governará o futuro 

reino da terra. "Porque o Senhor se agrada do seu povo", diz o salmista; "Ele adorna os 

mansos com a salvação" (Sl 149:. 4, NVI ). Quando os discípulos perguntaram a Jesus, 

que foi o maior no reino, "Ele chamou uma criança para si mesmo e apresentou diante 



deles, e disse: 'Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e tornardes como 

crianças, não entrareis no . reino dos céus Todo aquele que se humilhar como esta criança, 

esse é o maior no reino dos céus "(Mt 18: 2-4.). 

Mansidão, também é necessário porque é ordenado. "Buscai o Senhor, tudo que você 

humildes da terra, que tenha realizado as suas ordenanças; buscai a justiça, buscai a 

mansidão" (Sf 2: 3.). Tiago comanda os crentes: "Assim, deixando de lado toda a 

imundícia e tudo o que resta da maldade, recebei com mansidão a palavra em vós 

implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas" (Tiago 1:21).Aqueles que não 

têm um espírito humilde não são capazes sequer de ouvir corretamente a Palavra de Deus, 

e muito menos compreender e recebê-lo. 

A mansidão é necessário porque não podemos testemunhar eficazmente sem ele. Pedro 

diz: "santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre pronto para 

fazer uma defesa a todo aquele que vos pedir a dar conta da esperança que há em vós, 

mas com mansidão e respeito" (1 Pe. 3:15) . Orgulho estará sempre entre o nosso 

testemunho e aqueles a quem nós testemunhar. Eles vão nos ver, em vez do Senhor, não 

importa o quanto a nossa teologia ortodoxa ou como refinado nossa técnica. 

A mansidão é necessária porque somente a mansidão dá glória a Deus. Orgulho busca sua 

própria glória, mas mansidão procura de Deus. A mansidão é refletido em nossa atitude 

para com outros filhos de Deus. A humildade em relação a outros cristãos dá glória a 

Deus. "Ora, o Deus que dá perseverança e encorajamento vos conceda o mesmo 

sentimento uns com os outros, segundo Cristo Jesus, para que com um acordo que você 

pode com uma só voz glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, 

aceitar um. outro, como também Cristo nos recebeu para glória de Deus "(Rom. 15: 5-7). 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 16. Felizes são os que tem Fome (Mateus 

5: 6) 

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão 
saciados. (5: 6) 

Esta bem-aventurança fala de desejo forte, de busca de condução, de uma força 

apaixonada dentro da alma. Tem a ver com a ambição, a ambição do direito sort-cujo 

objeto é honrar, obedecer e glorificar a Deus, participando da Sua justiça. Esta santa 

ambição está em grande contraste com as ambições comuns dos homens para satisfazer 

seus próprios desejos, realizar seus próprios objetivos, e satisfazer os seus próprios egos. 

Como nenhuma outra criatura, Lúcifer se deleitou com o esplendor e resplendor da glória 

de Deus. O nome Lúcifer significa "estrela da manhã", ou, mais literalmente, "o 

brilhante". Mas ele não estava satisfeito com a vida na glória de Deus, e ele disse em seu 

coração: "Eu subirei ao céu, vou exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu 

vou sentar-se no monte da congregação, nos recessos do . norte Subirei sobre as alturas 

das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo "(Isaías 14: 13-14.). Sua ambição não era 

para refletir a glória de Deus, mas para usurpar o poder-while soberana de Deus 

abandonando justiça. Portanto, quando Satanás declarou sua intenção de tornar-se 

semelhante ao Altíssimo, o Altíssimo respondeu declarando ao seu adversário: "Você vai 

ser lançados no Sheol, aos recessos do abismo" (v. 15). 

Como rei da Babilônia, Nabucodonosor governou o maior de todos os impérios 

mundiais. Um dia, enquanto caminhava no telhado do palácio real de Babilônia ", o rei 

refletiu e disse:" Não é esta a grande Babilônia, que eu mesmo construí como residência 

real, pela força do meu poder, e para a glória de minha majestade "(Dan. 4: 29-

30)?. Nabucodonosor cobiçou louvor assim como Lúcifer cobiçou poder. A reação de 

Deus foi imediata: "Ainda estava a palavra na boca do rei, veio uma voz do céu, dizendo: 

'O rei Nabucodonosor, para você, é declarado: soberania foi removido de você, e você vai 

ser expulso de humanidade, e tua morada será com os animais do campo. Você será dado 

grama para comer como gado, e sete períodos de tempo vai passar em cima de você, até 

que você reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino da humanidade, e 

confere- a quem quer "(vv. 31-32). 

Jesus contou uma parábola sobre um fazendeiro rico cujas culturas foram tão abundantes 

que ele não tem espaço suficiente para armazená-los. Após o planejamento para derrubar 

seus antigos celeiros e construir outros maiores, disse ele, "eu direi à minha alma:" Alma, 

tens em depósito muitos bens para muitos anos; levar a sua vontade, comer, beber e ser 

feliz "" Mas Deus lhe disse: 'Insensato Esta mesma noite a sua alma é exigido de você;.!? 

e agora quem será o proprietário o que você preparou' Assim é o homem que entesoura 

para si mesmo, e não é rico para com Deus "(Lucas 12: 16-21). 

Lucifer fome de poder; Nabucodonosor fome de louvor; e do rico insensato fome de 

prazer. Porque eles ansiavam por coisas erradas e rejeitou as boas coisas de Deus, 

perderam ambos. 



Jesus declara que o desejo mais profundo de cada pessoa deve ser de fome e sede de 

justiça . Esse é o desejo estimulado pelo Espírito que vai levar uma pessoa à salvação e 

mantê-lo forte e fiel, uma vez que ele está no reino. Ela também é a única ambição que, 

quando cumpridas, traz a felicidade duradoura. 

A declaração de independência americana afirma que os cidadãos têm o direito à busca 

da felicidade. Os pais fundadores não a pretensão de garantir que todos os que persegui-

lo iria encontrá-lo, porque isso está além do poder de qualquer governo para 

fornecer. Cada pessoa é livre para buscar qualquer tipo de felicidade que ele quer da 

maneira que ele quer dentro da lei. Infelizmente, a maioria dos cidadãos norte-

americanos, como a maioria das pessoas ao longo da história, optaram por prosseguir o 

tipo errado de felicidade de uma forma que não fornecem qualquer tipo de felicidade. 

Jesus diz que o caminho para a felicidade, a maneira de ser verdadeiramente abençoado , 

é a maneira de fome e sede espiritual. 

A Necessidade da fome espiritual 

Fome e sede representar as necessidades da vida física. Analogia de Jesus demonstra 

que a justiça é necessária para a vida espiritual, assim como comida e água são 

necessários para a vida física. A justiçanão é um suplemento espiritual opcional, mas 

uma necessidade espiritual. Não podemos mais viver espiritualmente, sem justiça, do que 

nós podemos viver fisicamente, sem comida e água. 

Desde a grande fome no Egito durante a época de José, e, provavelmente, muito antes 

disso, o mundo tem sido periodicamente assolado por fome. Roma sofreu uma fome em 

436 AC , que foi tão grave que milhares de pessoas se jogaram no rio Tibre para afogar 

em vez de morrer de fome. Fome atingiu a Inglaterra em AD 1005, e toda a Europa sofreu 

grandes fomes em 879, 1016, e 1162. No nosso século, apesar dos avanços na agricultura, 

muitas partes do mundo ainda experimentam fomes periódicas. Nos últimos anos, a 

África tem visto algumas das fomes mais devastadores na história do mundo. Nos últimos 

100 anos, dezenas de milhões em todo o mundo morreram de fome ou das muitas doenças 

que acompanham a desnutrição grave. 

Uma pessoa faminta tem uma única paixão, que tudo consome por comida e água. Nada 

mais tem a menor atração ou recurso; nada mais pode até chamar a atenção dele. 

Aqueles que estão sem a justiça de Deus estão sedentos de vida espiritual. Mas 

tragicamente eles não têm o desejo natural para a vida espiritual que eles fazem para 

física. A tendência da humanidade caída é transformar a si mesmo e ao mundo de sentido 

e de vida, assim como "O cão voltou ao seu próprio vômito," e "uma porca, após a 

lavagem, retorna a revolver-se no lamaçal" (2 Pet 2:22;. cf. Prov 26:11).. 

O coração de cada pessoa no mundo foi criado com uma sensação de vazio interior e 

necessidade. No entanto, além de homens a revelação de Deus não reconhecem que a 

necessidade é ou sabe o que vai satisfazê-la. Como o filho pródigo, eles vão comer a 

comida dos porcos, porque eles não têm mais nada. "Por que" Deus pergunta: "você gastar 

dinheiro naquilo que não é pão, e seus salários para o que não satisfaz?" (Is. 55: 2). A 

razão é que os homens têm abandonado a Deus ", o manancial de águas vivas, e cavaram 

para si cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas" (Jer. 2:13). Embora Deus criou 



os homens com uma necessidade de Si mesmo, eles tentam satisfazer essa necessidade 

através de deuses sem vida de sua própria criação. 

Mais uma vez, como o filho pródigo, os homens são propensos a levar as coisas boas que 

Deus tem dado, tais como posses, saúde, liberdade, oportunidades e conhecimento-e 

gastá-los em prazer, poder, popularidade, a fama, e todas as outras formas de auto-

satisfação . Mas ao contrário do filho pródigo, são muitas vezes o conteúdo de permanecer 

no país distante, longe de Deus e longe de Suas bênçãos. 

As pessoas estão avisados para não "amar o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém 

ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a 

concupiscência da carne, a concupiscência dos . os olhos ea soberba da vida, não é do Pai, 

mas do mundo E o mundo está passando, e também as suas concupiscências; mas aquele 

que faz a vontade de Deus permanece eternamente "(1 João 2: 15-17). 

Buscando a satisfação só em Deus e em Sua disposição é uma marca de quem entrar em 

seu reino. Aqueles que pertencem ao Rei fome e sede de do Rei justiça . Eles desejam o 

pecado de ser substituído com a virtude ea desobediência a ser substituída pela 

obediência. Eles estão ansiosos para servir a Palavra ea vontade de Deus. 

Chamado de Jesus para a fome e sede espiritual também segue logicamente na progressão 

das Bem-aventuranças. Os três primeiros são essencialmente negativa, comanda a 

abandonar as coisas más que são barreiras para o reino. Na pobreza de espírito nos 

desviarmos egoísmo; de luto nos afastamos da auto-satisfação; e mansidão nos afastamos 

da auto-serviço. 

As três primeiras bem-aventuranças são também caro e doloroso. Tornando-se pobre de 

espírito envolve a morte do ego. Lamentação sobre o pecado envolve enfrentar a nossa 

pecaminosidade. Tornando-se manso envolve entregar nosso poder de controle de Deus. 

A quarta bem-aventurança é mais positiva e é uma consequência do que os outros 

três. Quando deixamos de lado auto, pecados, e poder, e voltar para o Senhor, nos é dado 

um grande desejo de justiça.Quanto mais deixamos de lado o que nós temos, mais temos 

tempo para o que Deus tem. 

Martyn Lloyd-Jones diz: "Esta Beatitude novamente a consequência lógica do que os 

anteriores;. É uma declaração de que todos os outros levam É a conclusão lógica a que 

veio, e é algo para o qual todos nós devemos estar profundamente gratos e grato a Deus. 

Eu não sei de um teste melhor que qualquer um pode aplicar-se a si mesmo em toda esta 

questão da profissão cristã do que um verso como este. Se este versículo é para você uma 

das declarações mais abençoados do todo das Escrituras, você pode estar certo de que 

você é um cristão Se não for, então é melhor você examinar as bases de novo "(. Estudos 

no Sermão da Montanha [Grand Rapids: Eerdmans, 1971], 1: 73-74) . 

A pessoa que não tem fome e sede de justiça não tem parte no reino de Deus. Para ter a 

vida de Deus dentro de nós através do novo nascimento em Jesus Cristo é o desejo mais 

de Sua semelhança dentro de nós através do crescimento em justiça. Esta é fácil 

compreender que a confissão de Davi no Salmo 119: 97, "Ó como eu amo a tua lei" Paulo 

ecoa paixão de Davi para a justiça em Romanos 7:22, onde ele testemunha: "Eu 



alegremente concordar com a lei de Deus no homem interior . " O verdadeiro crente 

deseja obedecer, mesmo que ele luta com a carne não remido (cf. Rom. 8:23). 

 

O significado da fome espiritual 

A maioria de nós nunca enfrentou a fome com risco de vida e de sede. Nós pensamos de 

fome como perder uma ou duas refeições em uma fila e de sede, como ter de esperar uma 

hora em um dia quente para obter uma bebida fria. Mas a fome e sede de que Jesus fala 

aqui é de um tipo muito mais intenso. 

Durante a libertação da Palestina na I Guerra Mundial, uma força combinada de 

britânicos, australianos, e os soldados da Nova Zelândia estava perseguindo de perto os 

turcos como eles se retiraram do deserto. À medida que as tropas aliadas se mudou para 

o norte passado Beersheba eles começaram a se distanciar seu trem de camelo de 

transporte de água. Quando a água acabou, a boca ficou seca, suas cabeças doía, e 

tornaram-se tonto e fraco. Olhos ficaram vermelhos, lábios inchados e ficou roxo, e 

miragens tornou-se comum. Eles sabiam que, se eles não fazem os poços de Sheriah ao 

cair da noite, milhares deles morreria, como centenas já tinha feito. Literalmente lutando 

por suas vidas, eles conseguiram expulsar os turcos do Sheriah. 

Como a água foi distribuída a partir das grandes cisternas de pedra, mais sãos eram 

obrigados a estar na atenção e esperar que os feridos e os que levaria o serviço de guarda 

de beber primeiro. Era quatro horas antes do último homem teve sua bebida. Durante esse 

tempo, os homens se não mais do que 20 pés de milhares de litros de água, para beber do 

que tinha sido a sua paixão consumidora por muitos dias de agonia. Diz-se que um dos 

policiais que estava presente relatou: "Eu acredito que todos nós aprendemos a nossa 

primeira lição da Bíblia real sobre a marcha de Beersheba para Sheriah Wells. Se fosse a 

nossa sede de Deus, para a justiça e para a Sua vontade em nossa vidas, uma consumidora, 

abrangente, o desejo preocupante, como rica em frutos do Espírito seria de nós? " (EM 

Blaiklock, "Água," Eternity (agosto de 1966), p. 27). 

Esse é o tipo de fome e sede de que Jesus fala nesta bem-aventurança. Os impulsos mais 

fortes e mais profundos do reino natural são usados para representar a profundidade do 

desejo do chamado de Deus e redimidos têm como justiça. O particípio presente é usado 

em cada caso e significa saudade contínua, a busca contínua. Aqueles que realmente vir 

a Jesus Cristo veio fome e sede de justiça, e aqueles que estão nele continuar a saber que 

no fundo anseio de santidade. 

A passagem paralela em Lucas diz: "Bem-aventurados sois vós que tendes fome agora" 

(06:21). O desejo por justiça é caracterizar a nossa vida agora e no resto da nossa 

existência terrena. 

Quando Moisés estava no deserto, Deus apareceu para ele em uma sarça ardente. Quando 

voltou ao Egito para libertar seu povo, ele viu força e poder de Deus nos milagres e as 

dez pragas. Viu Deus parte do Mar Morto e engolir seus perseguidores egípcios. Ele viu 

a glória de Deus, na coluna de nuvem e a coluna de fogo que levou Israel no deserto. Ele 

construiu um tabernáculo para Deus e viu a glória do Senhor que brilha sobre o Santo dos 



Santos. Mais e mais de Moisés tinha procurado e tinha visto a glória de Deus. "Assim, o 

Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo" (Ex. 

33:11). Moisés, porém, nunca estava satisfeito e sempre quis ver mais. Ele continuou a 

implorar: "Rogo-te, mostrar a Tua glória" (v. 18). 

Moisés nunca teve o suficiente do Senhor. No entanto, desde que a insatisfação veio 

satisfação. Por causa de seu desejo contínuo de Deus, Moisés achou graça diante dele (v. 

17), e Deus lhe disse: "Eu me vai passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei 

o nome do Senhor antes de vós" (v . 19). 

Davi declarou: "Ó Deus, Tu és o meu Deus", mas continuou: "Vou te buscam 

sinceramente, a minha alma tem sede de ti, minha carne anseia por ti, numa terra seca e 

cansada, onde não há água" (Sl. 63: 1). 

Paulo teve grandes visões de Deus e grandes revelações da parte de Deus, mas ele não 

estava satisfeito. Ele havia desistido de sua própria justiça "derivado da lei" e foi 

crescendo em "a justiça que vem de Deus, na base da fé." Mas ainda assim ele desejava 

"conhecê-lo, eo poder da sua ressurreição, ea comunhão dos seus sofrimentos, 

conformando-me com sua morte" (Fp. 3: 9-10). Pedro expressou sua própria grande 

desejo e fome quando aconselhou aqueles a quem ele escreveu a "crescer na graça e no 

conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo" (2 Pe. 3:18). 

João Darby escreveu: "Para estar com fome não é suficiente;. Devo ser realmente 

morrendo de fome para saber o que está no coração de Deus para mim Quando o filho 

pródigo estava com fome, ele passou a se alimentar de as cascas, mas quando ele estava 

morrendo de fome, ele virou-se a seu pai. " Essa é a fome do que a quarta bem-

aventurança fala, a fome de justiça que só o Pai pode satisfazer. 

Vários anos atrás, alguém me falou de um amigo que tinha começado chegando a um 

estudo bíblico, mas logo desistiu, explicando que ela queria ser religiosa, mas não queria 

fazer o compromisso de que as exigências das Escrituras. Ela tinha pouca fome para as 

coisas de Deus. Ela queria escolher, a mordiscar o que quer que sua fantasia adequada, 

porque, basicamente, ela estava satisfeito com a forma como ela foi. Em seus próprios 

olhos que ela tinha o suficiente, e, assim, tornou-se um dos auto-julgado rica a quem o 

Senhor envia embora de mãos vazias. É só a fome que Ele enche de coisas boas (Lucas 

01:53). 

O desejo da fome espiritual 

Tal como acontece com os outros bem-aventuranças, a meta de fome e sede de justiça é 

duplo. Para o incrédulo, o objetivo é a salvação; para o crente é santificação. 

Para Salvação 

Quando uma pessoa inicialmente tem fome e sede de justiça, ele busca a salvação, a 

justiça que vem, quando um se vira do pecado para submeter ao senhorio de Jesus 

Cristo. Na pobreza de espírito, ele vê seu pecado; de luto ele lamenta e se transforma a 

partir de seu pecado; em mansidão ele se submete seu próprio caminho pecaminoso e 

poder de Deus; e em fome e sede que ele procura a justiça de Deus em Cristo para 

substituir o seu pecado. 



Em muitas passagens do Antigo Testamento justiça é usado como sinônimo de 

salvação. "Minha justiça está perto, a minha salvação passou por diante", disse o Senhor 

por meio de Isaías (51: 5). Daniel escreveu sobre o tempo em que "aqueles que têm uma 

visão vai brilhar intensamente como o fulgor do firmamento do céu, e aqueles que levam 

a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente" (Dan. 12: 3). 

Quando uma pessoa abandona toda a esperança de salvar a si mesmo, toda a confiança na 

justiça própria, e começa a fome para a salvação que traz a justiça de Deus e da obediência 

que Deus requer, ele seráabençoado , ser feita divinamente feliz. 

Maior obstáculo dos judeus para receber o evangelho era sua justiça própria, a sua 

confiança na sua própria pureza e santidade, que eles imaginavam foi criado por boas 

obras. Porque eles eram raça escolhida de Deus, e como guardiões da-lei ou, mais 

frequentemente, os detentores de interpretações da lei dos homens, eles sentiram o céu 

estava assegurada. 

O Messias disse-lhes, no entanto, que o único caminho para a salvação era por fome e 

sede de justiça de Deus para substituir a sua própria justiça, que foi realmente a injustiça. 

Para Santificação 

Para os crentes, o objeto de fome e sede é crescer na justiça recebeu de confiar em 

Cristo. Esse crescimento é a santificação, que mais do que qualquer outra coisa que é a 

marca de um cristão. 

Nenhum crente chega em sua vida espiritual até que ele atinja o céu, e para reivindicar a 

perfeição de qualquer tipo antes, então, é a presunção final. As crianças do reino nunca 

parar de precisar ou fome de mais de justiça e santidade de Deus para ser manifesto entre 

eles através de sua obediência. Paulo orou para que os crentes de Filipos que seu amor 

pode "abundam ainda mais e mais no conhecimento real e em todo o discernimento, para 

que você possa aprovar as coisas que são excelentes, a fim de ser sincero e irrepreensíveis 

até o dia de Cristo" (Fil. 1: 9-10). 

Na língua grega, verbos como fome e sede, normalmente, os objetos que estão no genitivo 

partitivo, um caso que indica incompletude, ou parcialidade. Uma rendição Inglês literal 

seria: "Eu tenho fome de comida" ou "Tenho sede de água." A idéia é que uma pessoa só 

tem fome de um pouco de comida e um pouco de água, e não para toda a comida e água 

no mundo. 

Mas Jesus não aqui usar o genitivo partitivo mas o acusativo, e justiça é, portanto, o 

objeto não qualificado e ilimitado de fome e sede . O Senhor identifica aqueles que 

desejam toda a justiça não existe (cf. Matt 05:48; 1 Pe. 1: 15-16.). 

Jesus também usa o artigo definido ( dez ), indicando que Ele não está falando de apenas 

qualquer justiça, mas a justiça, a única verdadeira justiça-o que vem de Deus e, de fato, é 

muito própria justiça de Deus, que Ele tem em si mesmo . 

Torna-se óbvio, então, que não se pode, eventualmente, ter nosso anseio por piedade 

satisfeito nesta vida, por isso, são deixados para continuamente fome e sede até o dia 

somos revestidos inteiramente na justiça de Cristo. 



 

O Resultado da fome espiritual 

O resultado da fome e sede de justiça está a ser satisfeito. Chortazō era freqüentemente 

usado da alimentação dos animais até que eles queriam nada mais. Eles foram autorizados 

a comer até que eles foram completamente satisfeito. 

Pronunciamento divino de Jesus é que os que têm fome e sede de justiça, será dada a 

satisfação total. A doação de satisfação é obra de Deus, como o futuro passiva tenso 

indica: porque serão saciados . A nossa parte é buscar; Sua parte é satisfazer. 

Mais uma vez, há um paradoxo maravilhoso, porque embora santos buscar continuamente 

a justiça de Deus, sempre querendo mais e nunca ficar tudo, eles, no entanto, ficará 

satisfeito. Nós podemos comer bife ou a nossa torta favorita até que possamos não mais 

comer, mas o nosso gosto pelas coisas continua e até mesmo aumenta. É a própria 

satisfação que nos faz querer mais. Nós queremos comer mais dessas coisas, porque eles 

são tão satisfatório. A pessoa que realmente tem fome e sede de justiça de Deus encontra-

lo tão satisfatório que ele quer mais e mais. 

De Deus satisfazendo aqueles que buscam e amá-Lo é um tema repetido nos 

Salmos. "Porque Ele satisfez a alma sedenta, e a alma faminta Ele encheu com o que é 

bom" (Sl. 107: 9). "Os leõezinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o 

Senhor não deve estar em falta de alguma coisa boa" (34:10). O mais amado de todos os 

salmos começa: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", e mais tarde declara: "Tu fazes 

preparar uma mesa perante mim ... o meu cálice transborda" (23: 1, 5). 

Prevendo as grandes bênçãos do reino milenar de Cristo, Jeremias assegurou Israel que, 

naquele dia, "" O meu povo se fartará de Meu Deus, diz o Senhor "(Jer. 31:14). Jesus 

disse à mulher samaritana no poço de Sicar que "aquele que beber da água que eu lhe der 

nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra 

para a vida eterna" (João 4:14). Para as multidões perto de Cafarnaum, muitos dos quais 

tinham estado entre os cinco mil Ele alimentadas com cinco pães de cevada e dois peixes, 

Jesus disse: "Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que 

crê em mim nunca terá sede "(João 6:35). 

O Teste da fome espiritual 

Existem várias marcas de fome genuína e sede de justiça de Deus. Primeiro é a 

insatisfação com o ego. A pessoa que está satisfeito com a sua própria justiça, não vêem 

necessidade de Deus. A grande puritano Tomé Watson escreveu: "Ele tem mais 

necessidade de justiça que menos quer." Não importa o quão rica sua experiência 

espiritual ou quão avançado sua maturidade espiritual, o cristão fome sempre dizer: 

"Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte?" (Rom. 7:24). 

Em segundo lugar está a liberdade de dependência de coisas para a satisfação. Um homem 

com fome não pode ser satisfeita por um arranjo de flores lindas, ou música bonita, ou 

uma conversa agradável.Todas essas coisas são boas, mas eles não têm capacidade para 



satisfazer a fome. Nem pode qualquer coisa, mas a própria justiça de Deus satisfazer a 

pessoa que tem a verdadeira fome e sede espiritual. 

Em terceiro lugar está ansioso para a Palavra de Deus, o alimento espiritual básico que 

presta os seus filhos. Um homem com fome não tem de ser pediu para comer. Jeremiah 

regozijou-se, "Achadas as tuas palavras e eu comi-los, e as tuas palavras se tornou para 

mim o gozo e alegria do meu coração" (Jer. 15:16). Quanto mais procuramos a justiça de 

Deus, mais vamos querer devorar Escritura. Alimentando-se da Palavra de Deus aumenta 

o nosso apetite para ele. 

O quarto é o prazer das coisas de Deus. "Para um homem faminto qualquer amargo é 

doce" (Prov. 27: 7). O crente que busca a justiça de Deus acima de todas as outras coisas 

vão encontrar realização e satisfação, mesmo naquelas coisas que humanamente são 

desastrosas. Tomé Watson comenta que "aquele que tem fome e sede de justiça, pode 

alimentar-se a mirra do evangelho, assim como o mel" Mesmo reprovações e disciplina 

do Senhor trazer satisfação, porque eles são sinais do amor de nosso Pai. "Para aqueles a 

quem o Senhor ama Ele disciplina, e Ele açoita a todo filho a quem recebe" (Heb. 12: 6). 

A classificação final da verdadeira fome espiritual é incondicionalidade. Quando a nossa 

fome e sede espiritual são genuínos eles vão fazer sem condições; eles vão procurar e 

aceitar a justiça de Deus em tudo o que Ele escolhe para fornecê-la e obedecer aos Seus 

mandamentos, não importa o quão exigente que sejam. O mínimo que a justiça de Deus 

é mais valioso do que o maior de qualquer coisa que possuímos em nós mesmos ou que 

o mundo pode oferecer. O jovem rico queria apenas a parte do reino de Deus que se 

encaixam seus próprios planos e desejos, e ele foi, portanto, imprópria para o reino. Ele 

teve sede mais para outras coisas do que para as coisas de Deus. Suas condições para as 

bênçãos de Deus proibiu de-los. 

A fome espiritual, não pergunte por Cristo e sucesso econômico, Cristo e satisfação 

pessoal, Cristo e popularidade, ou Cristo e tudo o mais. Eles querem apenas Cristo e que 

Deus, em Sua sabedoria e amor soberanamente fornece por meio de Cristo, 

independentemente do que pode ou não pode ser. 

O grito espiritualmente com fome, "Minha alma é esmagada com saudade após as tuas 

ordenanças em todo o tempo" (Sl 119: 20.), E eles confessam, "À noite, a minha alma 

anseia por ti, na verdade, o meu espírito dentro de mim procura Thee diligentemente" (Is. 

26: 9). 

 

  

  

  

  

  

  



 

17. Bem aventurados são os 

misericordiosos (Mateus 5: 7) 

Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão 
misericórdia. (5: 7) 

As quatro primeiras bem-aventuranças lidar inteiramente com os princípios internos, 

princípios do coração e da mente. Eles estão preocupados com a forma como vemos a nós 

mesmos diante de Deus. Os quatro últimos são manifestações exteriores dessas 

atitudes. Aqueles que em pobreza de espírito reconhecer sua necessidade de misericórdia 

são levados a mostrar misericórdia para com os outros (v. 7).Aqueles que choram sobre 

os seus pecados são levados a pureza de coração (v. 8). Aqueles que são mansos sempre 

procurar fazer a paz (v. 9). E os que têm fome e sede de justiça nunca estão dispostos a 

pagar o preço de ser perseguido por causa da justiça "(v. 10). 

O conceito de misericórdia é visto por toda a Escritura, a partir da queda para a 

consumação da história no retorno de Cristo. Misericórdia é um dom precisava 

desesperAdãoente de trabalho providente e redentora de Deus em favor dos pecadores e 

que o Senhor exige o Seu povo a seguir o seu exemplo, estendendo misericórdia para com 

os outros. 

Para descobrir a sua essência, vamos olhar para três aspectos básicos de misericórdia: o 

seu significado, a sua origem, e sua prática. 

O significado da misericordia 

Para a maior parte, os dias em que Jesus viveu e ensinou não foram caracterizados por 

misericórdia. Os religiosos judeus mesmos não estavam inclinados a mostrar 

misericórdia, porque a misericórdia não é característica de quem estamos orgulhosos, 

auto-justos, e os juízos de valor. Para muitos, talvez mais de ouvintes de Jesus, mostrando 

misericórdia foi considerado um dos menos de virtudes, se ele foi pensado para ser uma 

virtude. Foi na mesma categoria como para aqueles que mostraram a força para você 

reservou-amor. Você amou aqueles que você ama, e que você usou de misericórdia para 

aqueles que usou de misericórdia para com você. Essa atitude foi condenada por Jesus no 

final do Sermão da Montanha. "Vocês ouviram o que foi dito: 'Amarás o teu próximo e 

odeie o seu inimigo'" (Mat. 05:43).Mas um tipo egoísta rasa tal de amor que até os 

publicanos proscrito praticada (v. 46) não era aceitável para o Salvador. Ele disse: "Amai 

os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai 

que está nos céus .... Porque, se amais os que vos amam, que recompensa não é? ... E se 

você cumprimentá- seus irmãos só, o que você faz mais do que outros? Não fazem os 

gentios também o mesmo? " (Vv. 44-47). 

Contudo, muitas pessoas têm interpretado esta bem-aventurança de uma outra maneira 

que é tão egoísta e humanista: eles sustentam que o nosso ser misericordioso faz com 

aqueles que nos rodeiam, especialmente aqueles a quem devemos mostrar misericórdia, 



para ser misericordioso para conosco. Misericordia dado significa misericórdia 

recebida. Para essas pessoas, a misericórdia é mostrado aos outros puramente em um 

esforço para a auto-seeking. 

O rabino Gamaliel antigo é citado no Talmud como tendo dito: "Sempre que tens 

misericórdia, Deus tenha misericórdia de ti, e se tu não tens misericórdia, nem que Deus 

tenha misericórdia de ti." A idéia de Gamaliel é certo. Quando Deus está envolvido 

haverá misericórdia por misericórdia. "Se perdoardes aos homens as suas transgressões, 

para," Jesus disse: "também vosso Pai celestial vos perdoará a vós Mas se não perdoardes 

aos homens, em seguida, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas transgressões." 

(Mat. 6: 14-15). 

Mas como uma platitude aplicada entre os homens, o princípio não funciona. Um escritor 

disse sentimentalmente, "Esta é a grande verdade da vida: se as pessoas nos vêem 

cuidado, eles vão me importo." No entanto, nem as Escrituras, nem experiência confirma 

essa ideia. Deus age dessa maneira, mas o mundo não o faz. Com Deus não é sempre 

reciprocidade adequada, e com juros. Se nós honrar a Deus, Ele nos honrará; se mostrar 

misericórdia para com os outros, especialmente para Seus filhos, Ele vai mostrar ainda 

mais abundante misericórdia para nós. Mas essa não é a maneira do mundo. 

Um filósofo romano popular chamado misericórdia "a doença da alma." Era o sinal 

supremo de fraqueza. Misericordia era um sinal de que você não tem o que é preciso para 

ser um homem de verdade e, especialmente, um romano real. Os romanos glorificado 

coragem viril, estrita justiça, disciplina firme, e, acima de tudo, o poder absoluto. Eles 

olharam para baixo em misericórdia, porque a misericórdia para eles era fraqueza, e 

fraqueza era desprezado acima de todas as outras limitações humanas. 

Durante grande parte da história romana, um pai tinha o direito de opitestas patria , de 

decidir se deve ou não o seu filho recém-nascido iria viver ou morrer. À medida que a 

criança foi levantou para ele ver, o pai iria virar o polegar para cima, se ele queria a 

criança para viver, para baixo, se ele queria morrer. Se o polegar virado para baixo a 

criança foi imediatamente se afogou. Os cidadãos tinham o mesmo poder de vida ou 

morte sobre os escravos. A qualquer momento e por qualquer motivo que poderia matar 

e enterrar um escravo, sem medo de ser preso ou represália. Maridos poderia mesmo ter 

suas esposas condenado à morte na menor provocação. Hoje aborto reflete a mesma 

atitude impiedosa. Uma sociedade que despreza a misericórdia é uma sociedade que 

glorifica a brutalidade. 

O motivo subjacente de auto-preocupação tem caracterizado os homens em geral e as 

sociedades em geral desde a queda. Vemos isso expressou hoje em tais dizeres como: "Se 

você não olhar para si mesmo, ninguém mais o fará." Tais provérbios populares são 

geralmente verdade, porque refletem a natureza egoísta básica do homem caído. Os 

homens não são naturalmente inclinados para pagar misericórdia por misericórdia. 

A melhor ilustração desse fato é o próprio Senhor. Jesus Cristo era o ser humano mais 

misericordioso que já viveu. Ele estendeu a mão para curar os enfermos, restaurar os 

aleijados, dar vista aos cegos, a audição dos surdos, e até mesmo a vida aos mortos. Ele 

encontrou prostitutas, cobradores de impostos, o debochado e os bêbados, e os arrastaram 

para Seu círculo de amor e perdão. Quando os escribas e fariseus trouxeram a mulher 

adúltera a ele para ver se ele concordasse em seu apedrejamento, Ele confrontou-os com 



a sua hipocrisia impiedoso: "Aquele que estiver sem pecado entre vós, que ele seja o 

primeiro a atirar uma pedra contra ela." Quando ninguém se adiantou para condená-la, 

Jesus disse-lhe: "Nem eu te condeno; vai sua maneira De agora em diante não peques 

mais." (João 8: 7-11). Jesus chorou com a tristeza e deu companheirismo para os 

solitários. Ele pegou as criancinhas em Seus braços e abençoou-os. Ele foi misericordioso 

com todos. Ele era misericórdia encarnada, assim como Ele era o amor encarnado. 

No entanto, qual foi a resposta à misericórdia de Jesus? Ele envergonhou acusadores da 

mulher em inação, mas eles não se tornaram misericordioso. No momento em que as 

contas de João 8 terminou, adversários de Jesus "pegaram em pedras para lhe atirarem" 

(v. 59). Quando os escribas e fariseus, vendo Jesus "comer com os pecadores e 

publicanos," eles perguntaram aos discípulos por que seu Mestre associados a essas 

pessoas indignas (Marcos 2:16). 

Quanto mais Jesus mostrou misericórdia, mais Ele apareceu a unmercifulness dos líderes 

religiosos judeus. Quanto mais ele usou de misericórdia, mais eles estavam determinados 

a colocaram para fora do caminho. O resultado final da Sua misericórdia foi a cruz. Na 

crucificação de Jesus, dois sistemas-impiedoso impiedosos governo e impiedoso religião-

se uniram para matá-lo. Totalitário Roma juntou judaísmo intolerante para destruir o 

Príncipe da misericórdia. 

O quinto beatitude não ensina que a misericórdia aos homens traz misericórdia dos 

homens, mas que a misericórdia aos homens traz a misericórdia de Deus. Se formos 

misericordiosos com os outros, Deus será misericordioso conosco, se os homens são ou 

não. Deus é o sujeito da segunda oração, assim como nas outras bem-aventuranças. É 

Deus quem dá o reino dos céus para os pobres em espírito, conforto para aqueles que 

choram, a terra para os mansos, e satisfação para os que têm fome e sede de 

justiça. Aqueles que são misericordiosos ... deve receber a misericórdia de Deus. Deus 

dá as bênçãos divinas para aqueles que obedecem Seus padrões divinos. 

Clemente é de eleēmōn , da qual também temos eleemosynary, ou seja, benéfica ou de 

caridade. Hebreus 2:17 fala de Jesus como o nosso "misericordioso e fiel sumo 

sacerdote". Cristo é o exemplo supremo da misericórdia e do distribuidor supremo da 

misericórdia. É a partir de Jesus Cristo que tanto misericórdia redentora e sustentar vir. 

Na Septuaginta (Antigo Testamento grego), o mesmo termo é usado para traduzir o 

hebraico Hesed , uma das palavras mais usadas para descrever o caráter de Deus. Ele é 

geralmente traduzido como misericórdia, amor, bondade, benignidade ou (Sl. 17: 7; 51:. 

1; Is 63: 7; Jer 09:24; etc.).. O significado básico é dar ajuda para os aflitos e para resgatar 

o desamparado. É a compaixão em ação. 

Jesus não está falando de sentimento destacado ou impotente que não quer ou não para 

ajudar aqueles para os quais não é simpatia. Nem Ele está falando da falsa misericórdia, 

a compaixão fingida, que dá apenas para ajudar a aliviar a consciência culpada ou para 

impressionar os outros com sua aparência de virtude. E não é passiva, a preocupação em 

silêncio que, embora verdadeira, não é capaz de dar uma ajuda concreta. É genuína 

compaixão expressa em ajuda genuína, a preocupação altruísta expressa em atos 

altruístas. 



Jesus diz, com efeito, "As pessoas no meu reino não são tomadores mas doadores, não 

fingem ajudantes mas ajudantes práticos. Eles não são condemners mas doadores de 

misericórdia". O egoísta, auto-satisfação e auto-justos não se preocupam em ajudar 

alguém, a não ser que eles pensam que algo está nele para eles. Às vezes eles até justificar 

sua falta de amor e misericórdia, sob o pretexto de dever religioso. Uma vez, quando os 

fariseus e os escribas questionou por que os discípulos não observar as tradições dos 

anciãos, Jesus respondeu: "Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe"; e "Quem fala mal de 

pai ou mãe, que ele seja colocado até a morte ', mas você diz: "Se um homem disser a seu 

pai ou a sua mãe, nada de meus que você poderia ter sido ajudado por é Corban (isto é, 

dada a Deus),' você não permitir que ele faça qualquer coisa por seu pai ou sua mãe, 

invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vocês mesmos transmitiram 

"(Marcos 7: 10-13). Em nome da tradição religiosa hipócrita, compaixão para com os pais 

em tal caso realmente foi proibido. 

Misericórdia é a satisfação das necessidades das pessoas. Não é simplesmente sentindo 

compaixão, mas mostrando compaixão, não só simpatizante, mas dando uma 

mãozinha. Misericordia está dando comida a quem tem fome, conforto aos enlutados, 

amor ao rejeitada, o perdão ao infrator, companheirismo para os solitários. É, portanto, 

uma das mais belas e mais nobre de todas as virtudes. 

Em Portia diz de Shakespeare O Mercador de Veneza (4.1.180-85), 

A qualidade da misericórdia não é strain'd; 

Ele despenca, como a chuva suave do céu, 

Após o lugar abaixo: é duas vezes bless'd. 

Ele abençoou a ele que dá e aquele que recebe: 

'Tis mais poderoso no mais poderoso; torna-se 

O monarca throned melhor do que a sua coroa: 

Misericórdia e Perdão 

Uma compreensão mais clara de misericórdia pode ser adquirida através da colaboração 

com algumas comparações. Misericordia tem muito em comum com o perdão, mas é 

distinta. Paulo nos diz que Jesus "nos salvou, e não com base em ações que nós temos 

feito em justiça, mas de acordo com a Sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e 

renovação pelo Espírito Santo" (Tito 3: 5). Perdão dos nossos pecados de Deus flui de 

Sua misericórdia. Mas a misericórdia é maior do que o perdão, porque Deus é 

misericordioso para conosco, mesmo quando nós não pecar, assim como podemos ser 

misericordioso para com aqueles que nunca fizeram nada contra nós. A misericórdia de 

Deus não apenas perdoa nossas transgressões, mas atinge a toda a nossa fraqueza e 

necessidade. 

"Misericórdias do Senhor [misericórdias, KJV ] na verdade, nunca cessam, porque as 

suas misericórdias nunca falham renovam-se cada manhã;. Grande é a tua fidelidade 

"(Lam 3:22.). A misericórdia de Deus para Seus filhos nunca cessa. 



Misericórdia e Amor 

O perdão flui para fora de misericórdia, e misericórdia flui para fora do amor. "Mas Deus, 

sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, e estando nós mortos 

em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo" (Ef. 2: 4-5). Assim como a 

misericórdia é mais do que perdão, o amor é mais do que a misericórdia. O amor se 

manifesta de muitas maneiras que não envolvem qualquer perdão ou misericórdia. Amor 

ama mesmo quando não há nada de errado para perdoar ou a necessidade de se 

encontrar. O Pai ama o Filho e ama o Filho do Pai, embora ambos estão sem pecado e 

sem necessidade.Ambos amam os santos anjos, embora os anjos são sem pecado e da 

necessidade. Quando entrar no céu nós, também, será sem pecado ou necessidade, mas o 

amor de Deus por nós vai, em comparação com a eternidade, só pode ser apenas o 

começo. 

Misericórdia é o médico; o amor é o amigo. Misericordia age por necessidade; amo atos 

por causa do carinho, se há necessidade ou não. Misericordia é reservado para momentos 

de dificuldade; o amor é constante. Não pode haver verdadeira misericórdia além de 

amor, mas não pode haver amor verdadeiro além de misericórdia. 

Misericórdia e Graça 

Misericordia também está relacionada com graça, que flui para fora do amor 

apenas como perdão flui para fora da misericórdia. Em cada uma de suas três epístolas 

pastorais Paulo inclui as palavras "graça, misericórdia e paz", em suas saudações (1 Tim. 

1: 2; 2 Tm 1: 2; Tt 1: 4., KJV ). Graça e misericórdia tem o mais próximo possível 

relação; Ainda que sejam diferentes. Misericórdia e seus termos correlatos tudo tem a ver 

com a dor, miséria e sofrimento, com as conseqüências do pecado. Seja por causa dos 

nossos pecados individuais ou por causa do mundo pecaminoso em que vivemos, todos 

os nossos problemas, em última análise, são problemas pecado. É com esses problemas 

que a misericórdia dá ajuda. Graça, por outro lado, trata-se pecado. Misericordia lida com 

os sintomas, a graça com a causa. Misericordia oferece alívio da punição; graça oferece 

perdão pelo crime. Misericordia elimina a dor; graça cura a doença. 

Quando o bom samaritano ligada as feridas do homem que tinha sido espancado e 

roubado, ele mostrou misericórdia. Quando ele levou para a pousada mais próxima e pago 

pelo seu alojamento até que ele estava bem, ele mostrou graça. Sua misericórdia aliviado 

a dor; sua graça fornecida para a cura. 

Mercê relaciona-se com o negativo; graça relaciona-se com o positivo. Em relação à 

salvação, misericórdia diz: "Não o inferno", enquanto que a graça diz: 

"Céu". Misericordia diz: "Tenho pena de você"; graça diz: "Eu perdoo." 

Misericórdia e Justiça 

Misericordia também está relacionado com a justiça, ainda que, na superfície, eles 

parecem ser incompatíveis. Justiça dá exatamente o que é merecido; Considerando 

misericórdia dá menos punição e mais ajuda do que é merecido. É difícil, portanto, para 

algumas pessoas a entender como Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo 

para a mesma pessoa. Se Deus é completamente justo, como poderia Ele já não punir o 

pecado totalmente? Para que ele seja misericordioso parece negar a Sua justiça. A 



verdade é que Deus faz não mostrar misericórdia sem punir o pecado; e para ele para 

oferecer misericórdia sem punição seria negar a Sua justiça. 

Misericordia, que ignora o pecado é falsa misericórdia e não é mais misericordioso do 

que é justo. É esse tipo de falsa piedade que Saul mostrou ao rei Agag depois de Deus ter 

claramente instruído Saul para matar todos os amalequitas (1 Sam. 15: 3, 9). É esse tipo 

de falsa piedade que Davi mostrou a seu filho rebelde e perverso Absalão, quando ele era 

jovem. Porque Davi não lidar com o pecado de Absalão, sua atitude para com seu filho 

era sentimentalismo injustos, nem justiça, nem misericórdia, e serviu para confirmar 

Absalão na sua maldade. 

Esse tipo de falsa misericórdia é comum em nossos dias. Ele é pensado para ser amoroso 

e cruel para manter as pessoas responsáveis por seus pecados. Mas essa é uma graça 

barata que não é justo e não é misericordioso, que oferece nem castigo nem perdão para 

o pecado. E porque se limita a vista para o pecado, deixa o pecado; e aquele que depende 

de que tipo de misericórdia é deixado em seu pecado. Para cancelar a justiça é para 

cancelar a misericórdia. Para ignorar o pecado é negar a verdade; e misericórdia e verdade 

são inseparáveis, eles "se encontraram" (Sl. 85:10, NVI ). Em todo verdadeiro ato de 

misericórdia, alguém paga o preço. Deus fez, o Bom Samaritano fez, e nós também. Ser 

misericordioso é de suportar a carga para outra pessoa. 

Para esperar para entrar na esfera da misericórdia de Deus, sem se arrepender de nossos 

pecados, mas é wishful thinking. E para a igreja para oferecer a esperança da misericórdia 

de Deus para além do arrependimento do pecado é oferecer falsa esperança através de um 

falso evangelho. Deus oferece nada, mas o julgamento impiedoso com aqueles que não 

se converterem dos seus pecados para o Salvador.Nem contando com as boas obras, nem 

contando com vista para o pecado de Deus trará salvação. Nem a confiar na bondade 

pessoal, nem presumir sobre a bondade de Deus trará a entrada no reino. Aqueles que não 

chegam a Deus em Seus termos não têm nenhuma reivindicação em Sua misericórdia. 

A misericórdia de Deus é baseada não só em Seu amor, mas na Sua justiça. Não é 

fundamentada no sentimento, mas em expiatório sangue de Cristo, que pagou o preço por 

e purifica do pecado aqueles que nEle crêem. Sem ser punido e removido, mesmo o menor 

dos nossos pecados seria eternamente nos separar de Deus. 

A boa notícia do evangelho é que Cristo pagou o preço por todos os pecados, a fim de 

que Deus seja misericordioso para com todos os pecadores. Na cruz, Jesus satisfez a 

justiça de Deus, e quando alguém confia em que o sacrifício gratificante Deus abre as 

comportas da Sua misericórdia. A boa notícia do evangelho não é que Deus piscou para 

a justiça, anotado sobre o pecado, e comprometida justiça. A boa notícia é que no 

derramamento de sangue justiça de Cristo foi satisfeito, o pecado foi perdoado, a justiça 

foi cumprida, e misericórdia foi disponibilizado. Nunca há uma desculpa para o pecado, 

mas sempre um remédio. 

Misericordia, portanto, é mais do que perdão e menos do que o amor. É diferente de graça 

e é um com justiça. E o que é verdade da misericórdia de Deus deve ser verdade para a 

nossa. 

Misericordia levou Abraão para resgatar seu sobrinho Lot egoísta de Quedorlaomer e seus 

aliados. Misericordia levou José a perdoar seus irmãos e fornecer-lhes alimentos para 



suas famílias. Misericordia levou Moisés a suplicar ao Senhor para remover a lepra com 

que sua irmã Miriam tinha sido punido. Misericordia levou Davi para poupar a vida de 

Saul. 

Aqueles que estão sem misericórdia não receberá misericórdia de Deus. Em um de seus 

salmos imprecatórias Davi diz de um homem perverso sem nome, "Deixe a iniqüidade de 

seus pais ser lembrado perante o Senhor, e não deixe que o pecado de sua mãe ser 

apagados. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que ele pode cortar sua memória 

da terra. " A raiva de Davi não era vingativo ou retaliação. Que o homem e sua família 

não merece misericórdia, porque eles não se foram misericordioso. "Ele não se lembrava 

de mostrar misericórdia, mas perseguiu o varão aflito eo necessitado, e o desanimado no 

coração, para colocá-los à morte" (Sl 109: 14-16.). 

Paulo caracteriza homens ímpios como injusto, perverso, ganancioso, mal, invejoso, 

assassina, enganoso, malicioso, fofocando, insultuosa, aborrecedores de Deus, insolentes, 

arrogantes, presunçosos, desobedientes aos pais, sem compreender, indigno de confiança, 

e sem amor. O mal clímax dessa longa lista, no entanto, está sendo impiedoso (Rom. 1: 

29-31). Inclemência é a marcação aqueles que rejeitam a misericórdia de Deus pedra 

angular. 

"O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o homem cruel faz-se prejudicar" (Prov. 

11:17). O caminho para a felicidade é através de misericórdia; o caminho para a miséria 

é através de crueldade. A pessoa verdadeiramente misericordioso é mesmo tipo de 

animais, ao passo que a pessoa impiedosa é cruel para tudo. "O justo tem consideração 

pela vida dos seus animais, mas a compaixão dos ímpios é cruel" (Prov. 12:10). 

Em seu discurso Olivet Jesus advertiu que aqueles que afirmam pertencer a Ele, mas que 

não têm servido e mostrado compaixão da famintos, sedentos, forasteiros, nus, enfermos, 

e os presos não serão autorizados a entrar no Seu reino. Ele vai dizer-lhes: "Apartai-vos 

de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos; porque tive 

fome, e me destes nada para comer; tive sede, e me destes nada para beber; fui estrangeiro, 

e você não convidou-me dentro; estava nu, e não me vestistes; enfermo, e na prisão e não 

fostes visitar-me ". Quando eles dizem, '"Senhor, quando te vimos com fome, ... Ele vai 

responder-lhes, dizendo:' Em verdade vos digo que, na medida em que você não fez isso 

a um dos menores desses, você não fez fazê-lo para mim "(Mt 25:. 41-45). 

Tiago escreve: "O que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tornou-se culpado 

de todos. Porque o mesmo que disse: 'Não cometerás adultério, também disse:' Não 

cometerás homicídio. Agora, se você não comete adultério, mas comete assassinato, você 

se tornou um transgressor da lei. Portanto, falar e agir assim, como aqueles que estão a 

ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que 

tem não usou de misericórdia "(Tiago 2: 10-13a). 

No meio de nossa corrupto, ego-centrada, e da sociedade egoísta que nos diz para pegar 

tudo o que pode obter, a voz de Deus nos diz para dar tudo o que pode dar. O verdadeiro 

caráter de misericórdia é dando que dá compaixão, dando ajuda, dando tempo, dando 

perdão, dando dinheiro, dando a nós mesmos. Os filhos do Rei são 

misericordiosos. Aqueles que estão julgamento rosto impiedoso; mas "a misericórdia 

triunfa sobre o juízo" (Tiago 2:13 b ). 



 

 

A Fonte da Misericórdia 

Misericórdia Pure é um dom de Deus. Não é um atributo natural do homem, mas é um 

dom que vem com o novo nascimento. Podemos ser misericordioso em seu sentido pleno 

e com um motivo justo somente quando nós experimentamos a misericórdia de 

Deus. Misericórdia é apenas para aqueles que, pela graça divina e poder tenham cumprido 

as exigências das quatro primeiras bem-aventuranças. É somente para aqueles que por 

obra do Espírito Santo curvar humildemente diante de Deus em pobreza de espírito, que 

choram mais e se converter dos seus pecados, que são mansos e submissos ao Seu 

controle, e que têm fome e sede acima de tudo para a Sua justiça. O caminho da 

misericórdia é o caminho da humildade, arrependimento, entrega e santidade. 

Balaão prostituída continuamente o seu ministério; tentando manter dentro da letra da 

vontade de Deus, enquanto conspirar com um rei pagão contra o povo de Deus. Ele 

presunçosamente orou: "Que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o 

seu!" (Num. 23:10). Como disse um comentarista Puritan observado, Balaão queria 

morrer como o justo, mas ele não queria viver como justos. Muitas pessoas querem a 

misericórdia de Deus, mas não nos termos de Deus. 

Deus tem atributos absolutos e relativos. Seus atributos, tais absolutos como amor, 

verdade e santidade, têm caracterizado a Ele por toda a eternidade. Eles foram uma 

característica de ele antes que ele criou os anjos, ou o mundo, ou o homem. Mas Seus 

atributos, tais relativos como misericórdia, justiça e graça, não foram expressos até Suas 

criaturas veio a existir. Na verdade, eles não se manifestaram até o homem, a criatura 

feita à sua imagem, pecou e se separou de seu Criador. Além de pecado e do mal, da 

misericórdia, justiça e graça não têm significado. 

Quando o homem caiu, o amor de Deus foi estendido para as Suas criaturas caídas na 

misericórdia. E só quando recebem Sua misericórdia eles podem refletir a Sua 

misericórdia. Deus é a fonte da misericórdia. "Para tão alto quanto o céu está acima da 

terra, assim é grande a sua benignidade [misericórdia] para com aqueles que o temem" 

(Sl. 103: 11). É porque temos o recurso da misericórdia de Deus que Jesus ordenou: "Sede 

misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso" (Lucas 6:36). 

Donald Barnhouse escreve: 

Quando Jesus Cristo morreu na cruz, toda a obra de Deus para a salvação do homem 

passou fora do reino da profecia e tornou-se um fato histórico. Deus já tinha piedade de 

nós. Para qualquer um a Oração: "Deus tem misericórdia de mim" é o equivalente a pedir-

lhe para repetir o sacrifício de Cristo. Toda a misericórdia que Deus nunca vai ter sobre 

o homem Ele já teve, quando Cristo morreu. Essa é a totalidade da misericórdia. Não 

poderia ser mais .... A fonte é agora aberto, e ela está fluindo, e continua a fluir 

livremente. (Romanos [Grand Rapids: Eerdmans, 1983], 4: 4) 



Nós não podemos ter a bênção além do Blesser. Não podemos sequer conhecer a condição 

para além daquele que criou a condição. Somos abençoados por Deus quando 

estamos misericordioso com os outros, e somos capazes de ser misericordioso para com 

os outros, porque já recebemos misericórdia de salvação. E quando compartilhamos a 

misericórdia recebido, nós receberão misericórdia , mesmo para além do que já temos. 

Nós nunca cantar mais sinceridade do que quando cantamos, "Misericordia houve grande 

e graça estava livre; perdão não foi multiplicado para mim, não minha alma 

sobrecarregada encontrado liberdade, no Calvário." 

Como desmostrar misericordia 

A maneira mais óbvia podemos mostrar misericórdia é através de atos físicos, como fez 

o bom samaritano. Como Jesus ordena especificamente, estamos a alimentar os famintos, 

vestir os nus, visitar os doentes e os presos, dar qualquer outra ajuda prática que é 

necessário. Em servir aos que necessitam, demonstramos um coração de misericórdia. 

É útil notar que o caminho da misericórdia não começou com o Novo Testamento. Deus 

tem sempre a intenção de misericórdia para caracterizar o seu povo. A lei do Antigo 

Testamento ensinou: "Você não deve endurecer o seu coração, nem fechar a mão a teu 

irmão pobre; mas você deve abrir livremente a sua mão para ele, e generosamente lhe 

emprestar suficiente para a sua necessidade em qualquer coisa que ele não tem" (Deut. 

15: 7-8). Mesmo no ano de lançamento, quando todas as dívidas foram canceladas, 

israelitas estavam a dar os seus compatriotas pobres tudo o que eles precisavam. Eles 

foram avisados: "Cuidado, para que não haja pensamento vil no teu coração, dizendo:" O 

sétimo ano, o ano da remissão, está próximo ', e seu olho é hostil para seu irmão, e não 

lhe dês nada "(v . 9). 

Misericórdia é também para ser mostrado em nossas atitudes. Misericordia não guardar 

rancor, ressentimento do porto, capitalizar de outra falha ou fraqueza, ou divulgar de outro 

pecado. Em uma grande mesa em que ele alimentou inúmeras centenas de pessoas, 

Agostinho inscrito, 

Quem pensa que ele é capaz, 

Para mordiscar a vida de amigos ausentes, 

Deve saber que ele é indigno desta tabela. 

O vingativo, cruel, indiferente não são súditos do reino de Cristo. Quando eles passam 

por precisar do outro lado, como o sacerdote eo levita fez na história do bom samaritano, 

eles mostram que eles passaram por Cristo. 

Misericórdia é também a ser mostrado espiritualmente. Primeiro, ele é mostrado através 

de piedade. Agostinho disse: "Se eu chorar para o corpo a partir da qual a alma se partiu, 

eu não deveria chorar a alma a partir do qual Deus se tem desviado?" O cristão sensível 

sofrerá mais pelas almas perdidas do que para corpos perdidos. Porque temos 

experimentado a misericórdia de Deus, estamos a ter uma grande preocupação para 

aqueles que não têm. 



Últimas palavras de Jesus na cruz eram palavras de misericórdia. Para Seus executores 

Ele orou: "Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem" (Lucas 23:34). Para o ladrão 

arrependido pendurado ao lado, ele disse: "Em verdade eu vos digo, hoje estarás comigo 

no paraíso" (v. 43). Para sua mãe que ele disse, "Mulher, eis o teu filho!" Depois disse ao 

discípulo [João]: "Eis a tua mãe!" E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua 

própria casa "(João 19: 26-27). Tal como o seu Mestre, Estevão orou por aqueles que 

estavam tomando sua vida: "Senhor, não imputes este pecado eles!" (Atos 7:60). 

Em segundo lugar, estamos a mostrar misericórdia espiritual por confronto. Paulo diz 

que, como servos de Cristo, devemos gentilmente corrigir "os que estão na oposição, se 

talvez Deus lhes conceda o arrependimento para o conhecimento da verdade" (2 Tim. 

2:25). Devemos estar dispostos a enfrentar os outros sobre o seu pecado, a fim de que eles 

possam vir a Deus para a salvação. Quando certos professores eram "perturbadoras 

famílias inteiras, ensinando coisas que não deveriam ensinar, para o bem de torpe 

ganância", Paulo disse a Tito para "reprová-los severamente para que sejam sãos na fé" 

(Tito 1:11, 13). Amor e misericórdia será grave quando o que é necessário para o bem de 

um irmão que erra e para o bem da Igreja de Cristo. Em tais casos, é cruel para não dizer 

nada e deixar que o dano continuar. 

Como Jude fechou a carta com o incentivo para "manter-vos no amor de Deus, esperando 

ansiosamente para a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna", ele 

também advertiu: "E tende piedade de alguns, que estão duvidando; salvar os outros , 

arrebatando-os do fogo; e de outros tende misericórdia com temor, detestando até a roupa 

contaminada pela carne "(Judas 21-23). Situações extremas exigem extremo cuidado, 

mas estamos a mostrar misericórdia até mesmo para aqueles que estão presos nas piores 

sistemas de apostasia 

Em terceiro lugar, estamos a mostrar misericórdia espiritual através da oração. O 

sacrifício de oração para aqueles que sem Deus é um ato de misericórdia. Nossa 

misericórdia pode ser medido por nossa oração para os perdidos e para os cristãos que 

estão andando em desobediência. 

Em quarto lugar, estamos a mostrar misericórdia espiritual, proclamando o evangelho 

salvador de Jesus Cristo, a coisa mais misericordioso que podemos fazer. 

O resultado da Misericórdia 

Refletindo sobre o fato de que, quando estamos misericordioso nós recebermos 

misericórdia , vemos ciclo da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso para conosco 

ao nos salvar por meio de Cristo;em obediência somos misericordiosos com os outros; e 

Deus na fidelidade nos dá ainda mais misericórdia, derramando bênção para as nossas 

necessidades e retenção correção severa para o nosso pecado. 

Como nos outros bem-aventuranças, o pronome enfático autos ( eles ) indica 

que apenas aqueles que são misericordiosos qualificar-se para receber a 

misericórdia Davi cantou do Senhor, "Com o tipo tu nos mostra-te tipo" (2 Sam. 

22:26). Falando do lado oposto da mesma verdade, Tiago diz: "Porque o juízo será sem 

misericórdia para aquele que não usou de misericórdia" (Tiago 2:13). No final da oração 

dos discípulos Jesus explicou: "Porque, se perdoardes aos homens as suas transgressões, 

para, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Mas, se não perdoardes aos homens, 



em seguida, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas transgressões" (Mat. 6 : 14-

15). Mais uma vez a verdade enfático é que Deus vai responder com correção para um 

discípulo implacável. 

Nem naquela passagem, nem neste beatitude é Jesus fala de nossa misericórdia ganhando 

nos salvação. Não ganhamos a salvação por ser misericordioso. Temos de ser salvo pela 

misericórdia de Deus antes que possamos verdadeiramente ser misericordioso. Não 

podemos trabalhar o nosso caminho para o céu até mesmo por uma vida inteira de esmola, 

mais do que por boas obras, de qualquer tipo. Deus não dá misericórdia por mérito; Ele 

dá misericórdia na graça, porque é necessário, não porque é merecido. 

Para ilustrar o funcionamento da misericórdia de Deus, Jesus contou a parábola de um 

escravo que tinha sido graciosamente perdoada uma grande dívida pelo rei. O homem 

então foi a um escravo do companheiro que lhe devia uma ninharia em comparação e 

exigiu que cada centavo ser reembolsado e mandou lançá-lo na prisão. Quando o rei ouviu 

do incidente, ele chamou o primeiro homem a ele e disse: "Servo mau, perdoei-te toda 

aquela dívida, porque me suplicou. Você não devia ter tido misericórdia do teu 

companheiro, como eu também tive compaixão de ti? ' E o seu senhor, mudou-se com 

raiva, entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim será a meu 

Pai celeste também fazer para você, se cada um de vós não perdoar a seu irmão do seu 

coração "(Mat. 18: 23-35). 

Nesta parábola Jesus dá uma imagem de misericórdia salvífica de Deus em relação a 

perdoar os outros (vv. 21-22). O primeiro homem, suplicou a Deus por misericórdia e 

recebeu. O fato de que ele, por sua vez, foi impiedoso foi tão incoerente com sua própria 

salvação que foi repreendido até que ele se arrependeu. O Senhor vai castigar, se 

necessário, para produzir arrependimento em uma criança teimosa.Misericórdia para os 

outros é uma marca da salvação. Quando não mostrá-lo, poderemos ser disciplinada até 

o que fazemos. Quando segurar a misericórdia, Deus restringe Seu fluxo de misericórdia 

para nós, e nós perder bênção. A presença de correção e da ausência de bênção participar 

de um crente sem misericórdia. 

Se temos recebido de Deus a misericórdia ilimitada santo que cancela a dívida impagável 

do pecado-nos que não tinha justiça, mas eram pobres em espírito, lamentando sobre a 

nossa carga de pecado em beggarly, condição de desamparo, miserável e condenado, 

manso diante de Deus todo-poderoso, fome e sede de uma justiça que não tinha e não 

podia atingir-lo certamente resulta que devemos ser misericordiosos com os outros. 

 

 

 

 



 

 

18 . Feliz são os Santos (Mateus 5: 8) 

Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a 
Deus. (5: 8) 

Aqui é uma daquelas passagens da Escritura cujas profundezas são imensuráveis e cuja 

largura é impossível de abarcar. Esta incrível declaração de Jesus é uma das maiores 

expressões em toda a Bíblia. 

O tema da santidade, da pureza de coração, pode ser rastreada de Gênesis a Apocalipse. O 

tema é infinitamente vasto e toca em praticamente todos os outros a verdade bíblica. É 

impossível esgotar seu sentido ou significado, ea discussão neste capítulo não é nada mais 

do que introdutório. 

O Contexto 

O contexto histórico 

Como discutido em algum detalhe em capítulos anteriores, quando Jesus começou o seu 

ministério terreno, Israel estava em estado politicamente desesperada, econômica e 

espiritualmente. Por centenas de anos, com apenas breves intervalos, ela estava sob a 

opressão dos conquistadores estrangeiros. O país tinha limitado a liberdade para 

desenvolver sua economia, e uma grande parte da renda e do lucro foi pago a Roma em 

impostos. Esses foram os problemas que cada pessoa viu e sentiu. 

O problema menos óbvio, no entanto, foi de longe o pior. Por mais tempo que ela havia 

sofrido opressão política e econômica, Israel havia sofrido fraqueza espiritual e falta de 

fé. No entanto, esse problema não foi reconhecido por muitos judeus. Líderes judeus 

pensavam que sua religião era em boa forma, e acreditavam que o Messias em breve 

resolver os problemas políticos e econômicos. Mas quando veio Re, Sua única 

preocupação era para o problema espiritual, o problema de seus corações. 

Na época de Cristo a força religiosa mais influente no judaísmo era os fariseus. Eles foram 

os principais gestores e promotores do sistema legalista e ritualística penetrante que 

dominavam a sociedade judaica. Ao longo dos séculos vários rabinos tinham interpretado 

e reinterpretado as Escrituras judaicas, especialmente a lei, até que essas interpretações 

conhecidas como as tradições dos anciãos-tornou-se mais autoritário do que a própria 

Escritura. A essência das tradições era um sistema de prós e contras que gradualmente 

expandido para cobrir quase todos os aspectos da vida judaica. 

Para os judeus conscientes e honestos tornou-se óbvio que o respeito total de todas as 

exigências religiosas era impossível. Porque eles não podiam manter toda a lei, eles sem 

dúvida desenvolvido terríveis sentimentos de culpa, frustração e ansiedade. Sua religião 

era a sua vida, mas que não poderia cumprir tudo o que sua religião 



exigia. Consequentemente, alguns dos líderes religiosos concebeu a idéia de que, se uma 

pessoa pode perfeitamente manter apenas algumas das leis, Deus iria entender. Quando 

até mesmo que se mostrou impossível, alguns estreitou a exigência de uma lei 

perfeitamente conservados. 

Essa idéia pode ter sido na mente do advogado que testou Jesus com a pergunta: "Mestre, 

qual é o grande mandamento na Lei?" (Mat. 22:36). Talvez ele queria ver qual das muitas 

centenas de leis Jesus acreditava que era o único mais importante para manter-o que iria 

satisfazer a Deus mesmo que a pessoa não conseguiu manter os outros. 

Este sistema religioso opressivo e confuso, provavelmente contribuiu para a popularidade 

inicial de João Batista. Ele era radicalmente diferente da dos escribas, fariseus, saduceus 

e sacerdotes, e era óbvio que ele não se preocupou em observar a maioria das tradições 

religiosas. Ele foi uma lufada de ar fresco em um sistema sufocante, interminável de 

exigências e proibições. Talvez no ensino deste profeta que iria encontrar algum 

alívio. Eles não queriam outro rabino com outra lei, mas de alguém que pudesse mostrar-

lhes como ser perdoado por essas leis que já tinha quebrado. Eles queriam saber o 

verdadeiro caminho da salvação, a verdadeira maneira de agradar a Deus, o verdadeiro 

caminho da paz e alívio do pecado. Eles sabiam que as Escrituras ensinados por Aquele 

que viria não apenas a demanda, mas para redimir, não adicionar aos seus encargos, mas 

para ajudar a carregá-los, para não aumentar a sua culpa, mas para removê-lo. Sem 

dúvida, foi tais expectativas como os que fez com que muitas pessoas a pensar João 

Batista pode ser o Messias. 

As pessoas sabiam de Ezequiel que um dia Deus estava para vir e polvilhe suas almas 

com a água, purificá-los dos seus pecados, e substituir os seus corações de pedra com 

corações de carne (Ez. 36: 25-26).Eles sabiam que o testemunho de Davi, que gritou: 

"Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto! Bem-

aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há 

dolo!" (Sl. 32: 1-2). Eles sabiam dessas verdades, e que desejava experimentar a realidade 

deles. 

Nicodemos era uma dessas pessoas. Ele era um fariseu e um "príncipe dos judeus", ou 

seja, um membro do Sinédrio, a suprema corte judaica. Não nos é dito especificamente 

quais eram suas intenções em vir para Jesus, porque suas primeiras palavras não eram 

uma pergunta, mas um testemunho. O fato de que ele veio à noite sugere que ele tinha 

vergonha de ser visto com Jesus. Mas não há nenhuma razão para duvidar da sinceridade 

de suas palavras, que mostraram o discernimento espiritual incomum: "Rabi, sabemos 

que Você veio de Deus, como um professor, porque ninguém pode fazer estes sinais que 

tu fazes, se Deus não estiver com ele" (João 3: 2). Nicodemos sabia que, qualquer outra 

coisa que Jesus fosse, Ele era um professor verdadeiramente enviado por Deus. 

Embora ele não indicá-lo, a questão que estava em sua mente está implícita tanto do seu 

testemunho e da resposta de Jesus. O Senhor sabia que a mente de Nicodemos, e Ele lhe 

disse: "Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém não nascer de novo, não pode 

ver o reino de Deus" (v. 3). Nicodemos queria saber como agradar a Deus, para ser 

perdoado. "Como eu posso ser feitos justos?" ele perguntou."Como eu posso ser 

resgatado e se tornar um filho de Deus? Como posso me tornar parte do reino de 

Deus?" Se ele não tivesse tido um profundo e forte desejo de conhecer a vontade de Deus, 

ele não teria arriscado vir a Jesus, mesmo à noite. Nicodemos foi honesto o suficiente 



para admitir o seu pecado. Ele era um fariseu, um mestre da lei, e uma régua no 

Sinédrio; mas ele sabia em seu coração que tudo isso não fazia dele com Deus. 

Depois de Jesus ter alimentado a grande multidão, perto do Mar da Galiléia, algumas das 

pessoas que tinham visto o milagre perguntou a Jesus: "O que devemos fazer, para que 

possamos realizar as obras de Deus?" (João 6:28). A mesma pergunta inquietava-os de 

que tinha perturbado Nicodemos: "Como uma pessoa pode se acertar com Deus O que 

devemos fazer para realmente agradá-Lo?" Como Nicodemos, eles já haviam passado por 

todas as cerimônias e rituais. Eles tinham participado nas festas e ofereceu os sacrifícios 

exigidos. Eles haviam tentado manter a lei e as tradições. Mas eles sabiam que algo estava 

faltando, algo crucial que eles não sabiam de, muito menos tinha experimentado. 

Lucas fala de um outro advogado que perguntou a Jesus: "Mestre, que farei para herdar a 

vida eterna?" (Lucas 10:25). Ele fez a pergunta para testar Jesus (v. 25 a ), e depois de 

Jesus deu uma resposta que o homem tentou "justificar-se" (v. 29). Mas apesar de sua 

falta de sinceridade, ele havia feito a pergunta certa, a pergunta que estava na mente de 

muitos judeus que eram sinceros. 

Um governante rico perguntou a Jesus a mesma pergunta: "Bom Mestre, que farei para 

herdar a vida eterna" (Lucas 18:18). Este homem perguntou aparentemente sincera, mas 

ele não estava disposto a pagar o custo. Ele queria manter a riqueza da vida mais do que 

ele queria ganhar a riqueza da vida eterna, e ele foi embora "muito triste" (v. 23). Ele 

sabia que precisava de algo mais do que a obediência para fora, para a lei, pelo qual ele 

tinha sido diligente desde (21 v.) Na infância. Ele sabia que, com toda a sua dedicação e 

esforço para agradar a Deus, ele não tinha certeza de possuir a vida eterna. Ele foi buscar 

o reino, mas ele não foi procurá-lo primeiro (Mat. 6:33). 

Outros estavam perguntando: "o que eu, ele deve pertencer ao reino de Deus? O que é o 

padrão para a vida eterna?" Todas as pessoas, em vários níveis de compreensão e 

sinceridade, sabia que não tinha encontrado o que procuravam. Muitos sabiam que não 

tinha mantido até mesmo uma única lei perfeitamente. Se honesto, eles se tornaram cada 

vez mais convencido de que eles poderiam não manter até mesmo uma única lei 

perfeitamente, e que eles não tinham poder para agradar a Deus. 

Foi para responder a essa necessidade que Jesus veio à Terra. Foi para responder a essa 

necessidade que deu as bem-aventuranças. Ele mostra de forma simples e direta como o 

homem pecador que pode acertado com Deus santo. 

O contexto literário 

À primeira vista, esta bem-aventurança parece fora do lugar, inserido de forma 

indiscriminada em um desenvolvimento de outra forma ordenada das verdades. Devido à 

sua importância suprema, um lugar-quer mais estratégica no início como a fundação, ou 

no final como a culminação-pode parecer mais adequada. 

Mas o sexto beatitude, como cada parte da Palavra de Deus, está no lugar certo. É parte 

da sequência bonito e maravilhoso de verdades que são aqui definidos de acordo com a 

mente de Deus. É o clímax das Bem-aventuranças, a verdade central para que os cinco 

chumbo anterior e da qual os dois seguintes fluxo 



 

 

O Significado 

Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a 
Deus. (5: 8) 

A palavra abençoada implica a condição de bem-estar que resulta da salvação, o status 

de uma pessoa que tem uma relação correta com Deus. Ser aceito por Ele é uma questão 

de transformação interna. 

Coração traduz kardia , da qual nós temos condições cardíacas e similares. Em toda a 

Escritura, assim como em muitas línguas e culturas de todo o mundo, o coração é usado 

metaforicamente para representar a pessoa interior, o assento de motivos e atitudes, o 

centro da personalidade. Mas nas Escrituras, isto representa muito mais do que emoção, 

sentimentos. Ele também inclui o processo de pensamento e, particularmente, a 

vontade. Em Provérbios nos é dito: "Como [o homem] imaginou no seu coração, assim 

ele é" (Prov. 23: 7, NVI ). Jesus perguntou a um grupo de escribas: "Por que você está 

pensando mal em vossos corações?" (Mateus 9:. 4; cf. Mc 2: 8; 07:21). O coração é o 

centro de controle da mente e da vontade, bem como emoção. 

No total contraste com a religião exterior, superficial, e hipócrita dos escribas e fariseus, 

Jesus disse que é no homem interior, no núcleo do seu próprio ser, que Deus requer 

pureza. Isso não foi uma nova verdade, mas um velho muito esquecido em meio a 

cerimônia e tradição. "Cuidado sobre o coração com toda a diligência, porque dele 

procedem as fontes da vida", o escritor de Provérbios tinha aconselhado (Prov. 04:23). O 

problema que causou a Deus para destruir a terra no Dilúvio foi um problema 

cardíaco. "Então o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e 

que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente" 

(Gênesis 6: 5). 

Davi reconheceu perante o Senhor: "Eis que Adorares desejo verdade no íntimo, e no 

oculto Tu me fazer conhecer a sabedoria"; e então ele orou: "Cria em mim um coração 

puro, ó Deus, e renova um espírito inabalável dentro de mim" (Sl. 51: 6, 10). Asafe 

escreveu: "Certamente Deus é bom para Israel, para aqueles que são puros de 

coração!" (Sl 73: 1.). Jeremias declarou: "O coração é mais enganoso do que todas as 

coisas, e desesperAdãoente corrupto; quem o pode ouvir eu, o Senhor, esquadrinho o 

coração, eu testar a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, de acordo 

com o? fruto das suas ações "(Jer. 17: 9-10). Maus caminhos e ações começam no coração 

e na mente, que são aqui usados como sinônimos. Jesus disse: "Porque do coração 

procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos 

testemunhos, calúnias. Estas são as coisas que contaminam o homem" (Mat. 15:19). 

Deus sempre se preocupou acima de tudo com o interior do homem, com a condição de 

seu coração. Quando o Senhor chamou Saul para ser o primeiro rei de Israel, "Deus lhe 

mudou o coração" (1 Sam. 10: 9). Até então Saul tinha sido bonito, atlético, e não muito 

mais. Mas o novo rei logo começou a reverter para seus velhos padrões cardíacos. Ele 



escolheu desobedecer a Deus e confiar em si mesmo. Entre outras coisas, ele presume 

que tomar para si o papel sacerdotal de oferecer sacrifício (13: 9) e se recusou a destruir 

todos os amalequitas e os seus bens, como Deus havia ordenado (15: 3-

19).Conseqüentemente, o Senhor tomou o reino de Saul e deu a Davi (15:23, 28). Ações 

de Saul estavam errados porque seu coração se rebelaram, e é por nossos corações que o 

Senhor nos julga (16: 7). Dizia-se da liderança de Davi sobre Israel ", Ele os guiou, 

segundo a integridade do seu coração, e os guiou com as mãos hábeis" (Sl. 78:72). 

Deus tomou o reino de Saul, porque ele se recusou a viver de acordo com o novo coração 

que Deus lhe dera. Ele deu o reino a Davi porque Davi era "um homem segundo o coração 

[de Deus]" (1 Sam. 13:14). Davi agradou o coração de Deus, porque Deus agradou o 

coração de Davi. "Eu vou dar graças ao Senhor com todo o meu coração", ele cantou (Ps. 

9: 1). Seu desejo mais profundo era: "Que as palavras da minha boca ea meditação do 

meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor" 

(Sl. 19:14). Ele orou: "Examina-me, Senhor, e prova-me; testar minha mente e meu 

coração" (Sl. 26: 2). Quando Deus disse a Davi: "buscar a minha face", o coração de Davi 

respondeu: "O teu rosto, Senhor, vou procurar" (Sl. 27: 8). 

Uma vez, quando Davi estava fugindo de Saul, ele foi a Gate, a cidade filistéia, para obter 

ajuda. Quando ele percebeu que sua vida estava em perigo, também lá, ele "agiu 

insanamente em suas mãos, e escreveu sobre as portas de entrada, e deixava correr saliva 

pela barba" (1 Sam. 21:13). Pensando que ele fosse louco, os filisteus deixá-lo ir, e ele foi 

se esconder na caverna de Adullum. Ele caiu em si e percebeu o quão tola e ele tinha sido 

infiel a confiar os filisteus para a ajuda, em vez de o Senhor. Foi lá que ele escreveu o 

Salmo 57, no qual ele declarou: "Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme" 

(v. 7). Ele rededicado seu coração, seu ser mais íntimo, única e exclusivamente a 

Deus. Davi, muitas vezes não, mas seu coração estava fixo em Deus. A prova de seu 

compromisso sincero com Deus é encontrado em todos os primeiros 175 versículos do 

Salmo 119. O fato de que a sua carne, por vezes, anulou seu coração é a admissão final 

do versículo 176: "eu andávamos desgarrados como ovelha perdida; procuram teu servo. 

" 

Pure traduz katharos , uma forma da palavra de que cheguemos a catarse. O significado 

básico é fazer puro pela limpeza da sujidade, sujeira e contaminação. Catarse é um termo 

usado na psicologia e aconselhamento para a limpeza da mente ou emoções. A palavra 

grega está relacionado com a Latin castus , da qual nós temos casto. A palavra castigo 

relacionado refere-se a disciplina dada a fim de purificar de comportamento errado. 

O termo grego foi frequentemente utilizado de metais que foram refinados até que todas 

as impurezas foram removidas, deixando apenas o metal puro. Nesse sentido, a pureza 

significa não misturados, pura, não adulterada. Aplicado ao coração, a ideia é a de puro 

motivo-de obstinação, devoção indivisível, a integridade espiritual e verdadeira justiça. 

Dupla de espírito sempre foi uma das grandes pragas da igreja. Queremos servir o Senhor 

e seguir o mundo ao mesmo tempo. Mas isso, diz Jesus, é impossível. "Ninguém pode 

servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se irá realizar a um 

e desprezará o outro" (Mateus 06:24.). Tiago coloca a mesma verdade de outra forma: 

"Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus Portanto qualquer que 

quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus?" (Tiago 4: 4). Ele, então, dá a 



solução para o problema: "Purificai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, 

você double-minded" (v. 8). 

Os cristãos têm o motivo do coração direito a respeito de Deus. Mesmo que muitas vezes 

não conseguem ser sincera, é o nosso profundo desejo de ser assim. Confessamos com 

Paulo ", pois o que eu estou fazendo, eu não entendo;. Porque eu não estou praticando o 

que eu gostaria de fazer, mas eu estou fazendo a mesma coisa que eu odeio ... Acho então 

o princípio de que o mal está presente em mim, aquele que deseja fazer o bem .... Então, 

por um lado eu me com a minha mente sou escravo da lei de Deus, mas, por outro, com 

a minha carne à lei do pecado "(Rom. 7:15 , 21, 25). Mais profundos desejos espirituais 

de Paulo eram puro, embora o pecado que habita em sua carne, por vezes, cancelou esses 

desejos. 

Aqueles que realmente pertencem a Deus serão motivados a pureza. Salmo 119 é o 

exemplo clássico de que saudade, e Romanos 7: 15-25 é a contrapartida Pauline. O desejo 

mais profundo dos redimidos é para a santidade, mesmo quando o pecado impede a 

realização desse desejo. 

A pureza de coração é mais do que a sinceridade. Um motivo pode ser sincero, ainda levar 

a coisas inúteis e pecaminosas. Os sacerdotes pagãos que se opunham Elias demonstrou 

grande sinceridade quando dilacerado seus corpos, a fim de induzir a Baal para enviar 

fogo baixo para consumir os seus sacrifícios (1 Reis 18:28). Mas a sua sinceridade não 

produziu os resultados desejados, e não lhes permitir ver o erro de seu paganismo, porque 

sua sincera confiança era naquele mesmo paganismo. Devotos sinceros andar sobre as 

unhas para provar o seu poder espiritual. Outros rastejar de joelhos por centenas de 

metros, sangramento e fazendo uma careta de dor, para mostrar a sua devoção a um santo 

ou um santuário. No entanto, sua sincera devoção está sinceramente errado e é 

completamente inútil diante de Deus. 

Os escribas e fariseus acreditavam que poderiam agradar a Deus por essas práticas 

superficiais como o dízimo "hortelã, do endro e do cominho"; mas eles "negligenciado os 

preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia ea fé" (Mateus 23:23.). Eles 

foram meticulosamente cuidado com o que eles fizeram para o exterior, mas não prestou 

atenção ao que eram interiormente. "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!" Jesus lhes 

disse: "Por que você limpar o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de 

rapina e de auto-indulgência. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, 

para que o fora dela se torne limpo "(vv. 25-26). 

Mesmo genuinamente boas ações que não vêm de um genuinamente bom coração são de 

nenhum valor espiritual. Tomé Watson disse: "A moral pode se afogar um homem tão 

rápido como vice", e, "Um navio pode afundar com ouro ou com esterco." Embora 

possamos ser extremamente religiosa e constantemente envolvidos em fazer coisas boas, 

não podemos agradar a Deus a menos que nossos corações estão bem com Ele. 

O padrão final para a pureza do coração é a perfeição do coração. No mesmo sermão em 

que Ele deu o bem-aventuranças Jesus disse: "Portanto, você deve ser perfeitos como o 

vosso Pai celeste é perfeito" (Mat. 5:48). Cem por cento de pureza é o padrão de Deus 

para o coração. 



Tendência do homem é a definir o padrão oposto. Estamos inclinados a nos julgar pelo 

pior, em vez de o melhor. O fariseu que orava no templo, agradecendo a Deus que ele não 

era como os outros homens, se considerava justo, simplesmente porque ele não era um 

vigarista, um adúltero, ou um publicano (Lucas 18:11). Nós todos somos tentados a se 

sentir melhor sobre nós mesmos quando vê alguém fazendo uma coisa terrível que nunca 

fizemos. A pessoa "boa" debruça-se sobre o que parece ser menos bom do que ele, e que 

a pessoa olha para baixo sobre aqueles pior do que ele é. Levado ao extremo, esta espiral 

de julgamento iria para baixo e para baixo, até que chegou a pessoa mais podre na terra e 

que a última pessoa, o pior na terra, seria o padrão pelo qual o resto do mundo se julgados! 

O padrão de Deus para os homens, no entanto, é ele mesmo. Eles não podem ser 

totalmente agradável a Deus até que eles são puro como Ele é puro, até que eles são santos 

como Ele é santo e perfeito como Ele é perfeito. Somente aqueles que são puros de 

coração pode entrar no reino. "Quem subirá ao monte do Senhor?" Davi pergunta: "e 

quem pode permanecer no seu santo lugar Aquele que é limpo de mãos e puro de 

coração?" (Sl. 24: 3-4). 

É impureza do coração que separa o homem de Deus. "Eis que a mão do Senhor não é tão 

curto que não possa salvar; nem é o seu ouvido tão sem graça que não pode ouvir Mas as 

vossas iniqüidades fazem separação entre vós eo vosso Deus; e os vossos pecados 

encobrem o seu rosto de vós, de modo. que Ele não ouve "(Is. 59: 1-2). E assim como 

impureza do coração separa os homens de Deus, só a pureza do coração através de Jesus 

Cristo vai reconciliar os homens com Deus. 

Basicamente, existem, mas dois tipos de religião, a religião de realização humana e a 

religião de realização divina. Há muitas variações do primeiro tipo, que inclui todas as 

religiões, mas o cristianismo bíblico. Dentro das religiões de realização humana são duas 

abordagens básicas: cabeça religião, que confia em credos e conhecimento religioso, e 

mão religião, que confia em boas ações. 

A única religião verdadeira, no entanto, é o coração da religião, que se baseia na pureza 

implantado de Deus. Pela fé em que Deus fez através de Seu Filho, Jesus Cristo, "temos 

a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça" 

(Ef. 1: 7). Quando Deus imputa a Sua justiça para nós Ele imputa Sua pureza para nós. 

Ao olharmos para as Escrituras descobrimos seis tipos de pureza. Um pode ser 

chamado pureza primordial do tipo que só existe em Deus. Essa pureza é tão essencial 

para Deus como luz é o sol ou umidade é a água. 

Outra forma de pureza é criado pureza , a pureza que existia na criação de Deus antes de 

ter sido corrompido pela queda. Deus criou os anjos em pureza e Ele criou o homem à 

pureza. Tragicamente, alguns dos anjos e de toda a humanidade caiu de que a pureza. 

Um terceiro tipo de pureza é pureza posicional , a pureza nos é dado o momento nós 

confio em Jesus Cristo como Salvador. Quando nós confio n'Ele, Deus imputa a nós 

própria pureza de Cristo, a própria justiça de Cristo. "Para aquele que não trabalha, mas 

crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça" (Rom. 4: 5; cf. Gl 

2,16).. A partir daquele dia, o Pai nos vê como Ele vê o Filho, perfeitamente justo e sem 

mancha (2 Cor 5:21; Hb. 9:14.). 



Em quarto lugar, imputada pureza não é apenas uma declaração sem substância; com 

pureza imputada Deus concede pureza real na nova natureza do crente (Rom 6: 4-5; 8: 5-

11.; Cl 3: 9-10; 2 Pe 1: 3.). Em outras palavras, não há justificação sem santificação. Cada 

crente é uma nova criação (2 Cor. 5:17). Paulo afirma que quando um crente peca, não é 

causada pela nova auto puro, mas pelo pecado na carne (Rom. 07:17, 19-22, 25). 

Em quinto lugar, não é prático pureza . Isso, é claro, é a parte mais difícil, a parte 

que não exigem o nosso esforço supremo. Só Deus possui ou pode possuir pureza 

primordial. Só Deus pode conceder pureza criado, pureza final, pureza posicional, e 

pureza real. Mas pureza prático, embora também vem de Deus, exige a nossa participação 

de uma forma que os outros tipos de pureza não. É por isso que Paulo implora: "Portanto, 

tendo estas promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do 

espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus" (2 Cor. 7: 1). É por isso que 

Pedro implora: "Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que 

antes havia que eram o seu em sua ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, 

sejam santos vocês também em todo o seu comportamento; porque está escrito: Sereis 

santos, porque eu sou santo "(1 Pe. 1: 14-16). 

Nós não somos salvos apenas para o futuro pureza celestial, mas também para presente 

pureza terrena. Na melhor das hipóteses, será misturado ouro com ferro e de barro, uma 

peça de roupa branca com alguns fios negros. Mas Deus quer-nos agora para ser tão pura 

quanto podemos ser. Se a pureza não caracteriza a nossa vida, nós ou não pertencem a 

Cristo, ou somos desobedientes a Ele. Teremos tentações, mas Deus vai sempre uma 

forma de escape (1 Cor. 10:13). Vamos cair em pecado, mas "se confessarmos os nossos 

pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça" 

(1 João 1: 9). 

Finalmente, para os crentes, haverá também um dia ser pureza final , a pureza que 

aperfeiçoou povo redimido de Deus vai experimentar quando são glorificados na Sua 

presença. Todos os pecados serão totalmente e permanentemente lavados, e "seremos 

semelhantes a Ele, porque O veremos como Ele é" (1 João 3: 2). 

O Caminho para a Santidade 

Ao longo da história as pessoas da igreja sugeriram várias maneiras de conseguir pureza 

espiritual e santidade. Alguns sugeriram monaquismo, ficando longe dos cuidados 

normais e distrações do mundo e dedicar-se inteiramente à meditação e à oração. Outros 

afirmam que a santidade é a segunda obra da graça, pelo qual Deus milagrosamente 

erradica não apenas pecados, mas a natureza do pecado, permitindo uma vida terrena sem 

pecado a partir desse ponto em diante. Mas nem as Escrituras, nem experiência suporta 

qualquer um desses pontos de vista. O problema do pecado não é primariamente o mundo 

em torno de nós, mas o mundanismo dentro de nós, que não podemos escapar por viver 

em isolamento das outras pessoas. 

Mas Deus sempre oferece para o que Ele exige, e Ele providenciou maneiras para que 

possamos viver pura. Em primeiro lugar, temos de perceber que nós somos incapazes de 

viver um momento único santo, sem orientação e poder do Senhor. "Quem pode dizer, eu 

tenho purificado o meu coração, estou limpo do meu pecado?" (Prov. 20: 9), a resposta 

óbvia para o que é "Ninguém". O etíope não pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas 



manchas (Jer. 13:23). Cleansing começa com um reconhecimento de fraqueza. Fraqueza 

em seguida, estende a mão para a força de Deus. 

Em segundo lugar, temos de ficar na Palavra de Deus. É impossível ficar na vontade de 

Deus para além da Sua Palavra. Jesus disse: "Vós já estais limpos pela palavra que vos 

tenho falado a vós" (João 15: 3). 

Em terceiro lugar, é essencial a ser controlada por e andando na vontade e na forma do 

Espírito Santo. Gálatas 5:16 diz claramente: "Caminhe pelo Espírito, e você não vai 

realizar o desejo da carne." 

Quarto, devemos orar. Não podemos ficar na vontade de Deus ou compreender e obedecer 

a Sua Palavra, a menos que ficar perto dele. "Com toda oração e súplica" devemos "orar 

em todo tempo no Espírito" (Ef 6:18; Lc. 18: 1; 1 Tessalonicenses 5:17.). Com Davi 

clamamos: "Cria em mim um coração puro, ó Deus" (Sl. 51:10). 

O Resultado da Santidade 

A grande bênção daqueles que são puros de coração é que eles verão a Deus . O grego é 

no tempo futuro indicativo e meio voz, e uma tradução mais literal é: "Eles devem ser 

continuamente ver a Deus por si mesmos." É só eles (as enfáticas autos ), os puros de 

coração, que verão a Deus . Conhecimento íntimo e comunhão com Deus é reservado 

para o puro. 

Quando nossos corações são purificados na salvação começamos a viver na presença de 

Deus. Começamos a ver e para compreendê-Lo com os nossos novos olhos 

espirituais. Como Moisés, que viu a glória de Deus e pediu para ver mais (Ex. 33:18), 

aquele que é purificado por Jesus Cristo vê uma e outra vez a glória de Deus. 

Para ver Deus era a maior esperança dos santos do Antigo Testamento. Como Moisés, 

Davi queria ver mais de Deus. "Como suspira a corça pelas correntes das águas", disse 

ele, "a minha alma anseia por ti, ó Deus, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo;. 

Quando eu vier e comparecer diante de Deus?" (Sl. 42: 1). Job regozijaram quando ele 

foi capaz de dizer: "Eu ouvi falar de ti pela audição do ouvido, mas agora os meus olhos 

vê Thee" (Jó 42: 5). 

A pureza do coração limpa os olhos da alma, de modo que Deus se torna visível. Um sinal 

de um coração impuro é a ignorância, porque o pecado obscurece a verdade (João 3: 19-

20). Mal e ignorância vêm em um pacote. Outros sinais de um coração impuro são 

egocentrismo (Ap 3:17), o prazer no pecado (2 Tim. 3: 4), a incredulidade (Hb. 3:12), e 

do ódio de pureza (Mic. 3: 2) . Aqueles que pertencem a Deus trocar todas essas coisas 

para a integridade e pureza. 

FF Bullard escreveu, 

Quando eu na justiça, finalmente  

Tua face gloriosa veremos; 

Quando toda a noite cansado já passou,  

e eu acordo com a Ti, 



Para ver as glórias que cumprem,  

então e só então eu ser preenchidas. 

(Citado em William Hendriksen, o Evangelho de Mateus . [Grand Rapids: Baker, 1973], 

p 278) 

19 . Felizes são os pacificadores (Mateus 

5: 9) 

Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos 

de Deus. (5: 9) 

O Deus da paz (Rm 15:33; 2 Cor 13:11; Fp 4:... 9) enfatizou que a realidade acarinhados 

mas indescritível, fazendo a paz, uma das ideias dominantes da Sua Palavra. Escritura 

contém quatrocentos referências diretas a paz, e muitas outras mais indiretas. A Bíblia 

começa com a paz no Jardim do Éden e fecha com a paz na eternidade. A história 

espiritual da humanidade pode ser traçado com base no tema da paz. Embora a paz na 

terra no jardim foi interrompido quando o homem pecou, na cruz Jesus Cristo fez a paz 

uma realidade novamente, e ele torna-se a paz de todos os que depositam sua fé nEle.Paz 

agora pode reinar nos corações daqueles que são Seus. Algum dia Ele virá como Príncipe 

da Paz e estabelecer um reino mundial da paz, que irá suceder em paz final, a idade eterna 

de paz. 

Mas um dos fatos mais evidentes da história e da experiência humana é que a paz não 

caracteriza a existência terrena do homem. Não há paz agora por duas razões: a oposição 

de Satanás e da desobediência do homem. A queda dos anjos e da queda do homem 

estabeleceu um mundo sem paz. Satanás eo homem estão envolvidos com o Deus da paz 

em uma batalha pela soberania. 

A escassez de paz levou alguém a sugerir que "a paz é que glorioso momento da história 

em que todos param para recarregar." Em 1968, um grande jornal informou que tinha 

havido a essa data 14,553 guerras conhecidas desde 36 anos antes de Cristo. Desde 1945 

tem havido alguns setenta ou mais guerras e quase duas centenas de focos 

internacionalmente significativos de violência. Desde 1958 cerca de cem nações 

estiveram envolvidas em alguma forma de conflito armado. 

Alguns historiadores afirmam que os Estados Unidos teve duas gerações de paz e um 

1815-1846 e outro de 1865 a 1898. Mas esse pedido só pode ser feito se você excluir as 

guerras indígenas, durante o qual a nossa terra foi banhado em Indiana sangue. 

Com todos os esforços confessos e bem-intencionadas para a paz em tempos modernos, 

poucas pessoas diriam que o mundo ou qualquer parte significativa do que é mais 

tranquila agora do que há cem anos atrás. Não temos paz econômica, a paz religiosa, 

racial paz, a paz social, a paz familiar, ou a paz pessoal. Parece não haver fim de marchas, 

sit-ins, passeatas, protestos, manifestações, revoltas e guerras.Desacordo e conflitos estão 

na ordem do dia. No dia teve mais necessidade de paz do que a nossa. 



Nem a paz honra mundo, tanto por suas normas e ações como o faz pelas suas 

palavras. Em quase todas as épocas da história dos maiores heróis têm sido os maiores 

guerreiros. O mundo elogia o poderoso e muitas vezes exalta a destrutivo. O homem 

modelo não é manso, mas macho. O modelo de herói não é auto-doação, mas egoísta, não 

generoso, mas egoísta, não suave, mas cruel, não submisso, mas agressivo, não manso 

mas orgulhoso. 

A filosofia popular do mundo, reforçado pelo ensino de muitos psicólogos e conselheiros, 

é colocar auto primeira. Mas quando eu é em primeiro lugar, a paz é a última. Auto 

precipita contenda, divisão, ódio, ressentimento, e da guerra. É o grande aliado do pecado 

e do grande inimigo da justiça e, consequentemente, da paz. 

A sétima bem-aventurança chama o povo de Deus para ser pacificadores. Ele nos chamou 

para uma missão especial para ajudar a restaurar a paz perdida na queda. 

A paz de que Cristo fala nesta bem-aventurança, e sobre o qual o resto da Escritura fala, 

é ao contrário do que o mundo conhece e se esforça para. A paz de Deus não tem nada a 

ver com política, exércitos e marinhas, fóruns de nações, ou até mesmo conselhos de 

igrejas. Não tem nada a ver com o sentido de Estado, não importa quão grande ou com a 

arbitragem, compromisso, tréguas negociadas, ou tratados. A paz de Deus, a paz de que 

fala a Bíblia, nunca foge questões; ele não sabe nada sobre a paz a qualquer preço. Ele 

não encobrir ou esconder, racionalizar ou desculpa. Confronta problemas e procura 

resolvê-los, e depois os problemas são resolvidos ele constrói uma ponte entre aqueles 

que foram separados pelos problemas. Muitas vezes, traz a sua própria luta, dor, 

sofrimento e angústia, porque tais são muitas vezes o preço de cura. Não é uma paz que 

será trazido por reis, presidentes, primeiros-ministros, diplomatas, ou humanitários 

internacionais. É a paz interior pessoal que só Ele pode dar à alma do homem e que só os 

Seus filhos podem exemplificar. 

Quatro realidades importantes sobre a paz de Deus são revelados: o seu significado, seu 

Criador, seus mensageiros, e seu mérito. 

O significado de Paz: justiça e verdade 

O fato essencial para compreender é que a paz sobre a qual Jesus fala é mais do que a 

ausência de conflito e discórdia; é a presença de justiça. Só a justiça pode produzir a 

relação que traz dois partidos juntos. Os homens podem parar de lutar, sem justiça, mas 

eles não podem viver em paz sem justiça. A justiça não só põe fim ao mal, mas que 

administra a cura do amor. 

A paz de Deus não só deixa de guerra, mas substitui-lo com a justiça que traz harmonia e 

bem-estar verdadeiro. A paz é uma força criativa e agressiva para a bondade. A saudação 

judaica Shalom deseja "paz" e expressa o desejo de que aquele que é saudado terá toda a 

justiça e bondade de Deus pode dar. O significado mais profundo do termo é "bem maior 

de Deus para você." 

O máximo que a paz do homem pode oferecer é uma trégua, a cessação temporária das 

hostilidades. Mas se a uma escala internacional ou escala individual, uma trégua 

raramente é mais do que uma guerra fria. Até desacordos e ódios são resolvidos, os 

conflitos meramente passar à clandestinidade-onde eles tendem a apodrecer, crescer e sair 



novamente. A paz de Deus, no entanto, não só pára com as hostilidades, mas resolve os 

problemas e reúne as partes no amor mútuo e harmonia. 

Tiago confirma a natureza da paz de Deus, quando ele escreve: "Mas a sabedoria que vem 

do alto é, primeiramente pura, depois pacífica" (Tiago 3:17). O caminho de Deus para a 

paz é através de pureza. A paz não pode ser alcançada à custa da justiça. Duas pessoas 

não pode estar em paz até que reconhecer e resolver as atitudes e ações erradas que 

causaram o conflito entre eles e, em seguida, trazer-se a Deus para a limpeza. A paz que 

ignora a limpeza que traz a pureza não é a paz de Deus. 

O escritor aos Hebreus liga paz com pureza, quando ele instrui os crentes a "buscar a paz 

com todos os homens, ea santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor" (Hb. 12:14). A 

paz não pode ser dissociada da santidade. "Justiça e paz se beijaram" é a bela expressão 

do salmista (Sl. 85:10). Biblicamente falando, então, onde há paz verdadeira não é justiça, 

santidade e pureza. Tentando trazer harmonia ao comprometer a justiça perde ambos. 

Jesus dizendo "Não penseis que vim trazer paz à terra; não vim trazer paz, mas espada" 

(Mateus 10:34.) Parece ser a antítese da sétima bem-aventurança. Seu significado, no 

entanto, foi que a paz que Ele veio trazer não é a paz a qualquer preço. Haverá oposição 

antes que haja harmonia; haverá conflitos antes que haja paz. Para ser pacificadores nos 

termos de Deus exige ser pacificadores sobre os termos da verdade e da justiça, para que 

o mundo está em oposição feroz. Quando os crentes trazer a verdade para carregar em um 

mundo que ama a mentira, haverá contenda. Quando os crentes definir padrões de justiça 

de Deus diante de um mundo que ama maldade, há um potencial para conflito 

inevitável. No entanto, esse é o único caminho. 

Até que a injustiça é alterado para a justiça não pode haver paz dos deuses. E o processo 

de resolução é difícil e dispendiosa. Verdade vai produzir raiva antes que produz 

felicidade; justiça irá produzir antagonismo antes que produz harmonia. O evangelho traz 

sentimentos ruins antes que ele possa trazer bons sentimentos. Uma pessoa que não 

primeiro chorar sobre seu próprio pecado nunca ficará satisfeito com a justiça de Deus. A 

espada que Cristo traz é a espada da Sua Palavra, que é a espada da verdade e da 

justiça. Como o bisturi do cirurgião, ele deve cortar antes que cura, porque a paz não pode 

vir, onde o pecado permanece. 

O grande inimigo da paz é pecado. O pecado separa o homem de Deus e causa desarmonia 

e inimizade com Ele. E a falta de harmonia com Deus dos homens faz com que a sua falta 

de harmonia uns com os outros. O mundo está cheio de conflitos e guerras, porque ela 

está cheia de pecado. A paz não dominar o mundo, porque o inimigo da paz governa o 

mundo. Jeremias nos diz que "o coração é mais enganoso do que todas as coisas, e 

desesperAdãoente corrupto [ou mau]" (Jer. 17: 9). A paz não pode reinar onde reina 

maldade. Corações ímpios não pode produzir uma sociedade pacífica. '"Não há paz para 

os ímpios, diz o Senhor" (Is. 48:22). 

Para falar de paz sem falar de arrependimento do pecado é falar tolamente e em vão. Os 

líderes religiosos corruptos do antigo Israel proclamou: "Paz, paz", mas não havia paz, 

porque eles eo resto do povo não eram "vergonha das abominações que eles tinham feito" 

(Jer. 8: 11-12). 



"A partir de dentro, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as 

prostituições, roubos, homicídios, adultérios, atos de cobiça e maldade, bem como o dolo, 

a sensualidade, a inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todos estes males proceder de 

dentro e contaminam o homem "(Marcos 7: 21-23). Os pecadores não podem criar a paz, 

tanto dentro de si ou entre si. Pecado pode produzir nada além de luta e conflito. "Pois 

onde há inveja e sentimento faccioso, aí há perturbação e toda espécie de males", diz 

Tiago. "Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, 

moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem vacilar, sem hipocrisia E 

a semente cujo fruto é justiça semeia-se na paz para aqueles que promovem a paz." (Tiago 

3: 16-18). 

Independentemente do que as circunstâncias podem ser, onde há conflito, é por causa do 

pecado. Se você separar as partes em conflito uns com os outros, mas não separá-los do 

pecado, na melhor das hipóteses você só terá sucesso em fazer uma trégua. Pacificação 

não pode vir, contornando o pecado, porque o pecado é a fonte de todos os conflitos. 

A má notícia do evangelho vem antes da boa notícia. Até que uma pessoa enfrenta seu 

pecado, não faz sentido para oferecer-lhe um Salvador. Até que uma pessoa enfrenta suas 

falsas noções, não faz sentido para oferecer-lhe a verdade. Até que uma pessoa reconhece 

sua inimizade com Deus, não faz sentido para oferecer-lhe a paz com Deus. 

Os crentes não podem deixar de enfrentar a verdade, ou evitar enfrentar os outros com a 

verdade, por uma questão de harmonia. Se alguém está em erro sério sobre uma parte da 

verdade de Deus, ele não pode ter um relacionamento correto, pacífica com os outros até 

que o erro é confrontado e corrigido. Jesus nunca evitou a emissão de doutrina ou 

comportamento errado. Ele tratou a mulher samaritana de Sicar com grande amor e 

compaixão, mas Ele não hesita em enfrentar a vida sem Deus. Primeiro Ele confrontou-

la com sua vida imoral: "Você já teve cinco maridos, e aquele que agora tens não é teu 

marido" (João 4:18). Então Ele corrigiu seus falsas idéias sobre a adoração: "Mulher, crê-

me, a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, você deve adorar o Pai Vós 

adorais o que não conheceis, nós adoramos o que sabemos. porque a salvação vem dos 

judeus "(João 4: 21-22). 

A pessoa que não está disposto a interromper e perturbar em nome de Deus não pode ser 

um pacificador. Para chegar a um acordo sobre qualquer coisa menos do que a verdade e 

justiça de Deus é de se contentar com uma trégua, o que confirma os pecadores em seu 

pecado e pode deixá-los ainda mais longe do reino. Aqueles que, em nome do amor ou 

bondade ou compaixão tentar testemunhar por apaziguamento e compromisso da Palavra 

de Deus vai achar que o seu testemunho leva para longe dele, não a Ele. Pacificadores de 

Deus não vai deixar uma mentira cachorro dormindo, se ela se opõe à verdade de 

Deus; eles não vão proteger o status quo se é ímpios e injustos. Eles não estão dispostos 

a fazer a paz a qualquer preço. A paz de Deus só vem no caminho de Deus. Sendo um 

pacificador é essencialmente o resultado de uma vida santa e a chamada para os outros a 

abraçar o evangelho de santidade. 

O Criador da Paz: Deus 

Os homens são sem paz, porque eles estão sem Deus, a fonte da paz. Tanto o Antigo eo 

Novo Testamento estão repletos de declarações de Deus ser o Deus da paz (Lev. 26: 6; 1 

Reis 02:33; Sl 29:11; Isa 9:... 6; Ez 34:25; Rom. 15:33; 1 Cor 14:33;. 2 Tessalonicenses 



3:16).. Desde a queda, a única paz que os homens têm conhecido é a paz que receberam 

como dom de Deus. A vinda de Cristo à Terra foi a paz de Deus que vem à Terra, porque 

só Jesus Cristo pode remover o pecado, a grande barreira para a paz. "Mas agora em 

Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo 

Porque ele é a nossa paz." (Ef. 2: 13-14). 

Uma vez eu li a história de um casal em uma audiência de divórcio que estavam discutindo 

e para trás diante do juiz, acusando-se mutuamente e se recusando a tomar qualquer culpar 

a si mesmos. Seu garotinho de quatro anos de idade, foi terrivelmente angustiado e 

confuso. Não sabendo mais o que fazer, ele pegou a mão de seu pai e mão de sua mãe e 

manteve puxando até que ele finalmente tirou as mãos de seus pais juntos. 

De uma forma infinitamente maior, Cristo traz de volta juntos Deus e do homem, 

reconciliadora e trazer a paz. "Para isso era bom prazer do Pai para toda a plenitude a 

habitar nele, e por ele, para reconciliar todas as coisas para si mesmo, tendo feito a paz 

pelo sangue da sua cruz" (Colossenses 1: 19-20). 

Como poderia a cruz trazer a paz? Na cruz, todos de ódio e raiva do homem foi ventilado 

contra Deus. Na cruz, o Filho de Deus foi ridicularizada, maldita, cuspido, perfurado, 

insultado, e mortos. Os discípulos de Jesus fugiram de medo, do céu, passavam 

relâmpago, a terra tremeu violentamente, e o véu do templo se rasgou em dois. No 

entanto, através de que a violência Deus trouxe paz. Maior justiça de Deus confrontado 

maior maldade do homem, ea justiça ganhou. E porque a justiça ganhou, a paz foi 

conquistada. 

Em seu livro Paz Child (Glendale, Calif .: Regal, 1979), Don Richardson fala de sua longa 

luta para levar o evangelho para o canibal, headhunting Sawi tribo de Irian Jaya, 

Indonésia. Tente como ele, ele não poderia encontrar uma maneira de fazer o povo 

entender a mensagem do evangelho, especialmente o significado da morte expiatória de 

Cristo na cruz. 

Aldeias Sawi estavam constantemente brigando entre si, e por causa da traição, vingança 

e assassinato foram muito honrado parecia não haver esperança de paz. A tribo, no 

entanto, teve um costume lendária que, se uma aldeia deu um menino para outra aldeia, a 

paz iria prevalecer entre as duas aldeias, desde que a criança viveu. O bebê foi chamado 

de "filho de paz." 

O missionário aproveitou essa história como uma analogia da obra reconciliadora de 

Cristo. Cristo, disse ele, é divina Criança Paz de Deus que Ele tem oferecido ao homem, 

e porque Cristo vive eternamente Sua paz não terá fim. Essa analogia foi a chave que 

abriu o evangelho para o Sawis. Em uma operação milagrosa do Espírito Santo muitos 

deles creram em Cristo, e uma igreja forte, evangelístico logo desenvolveu-e paz veio 

para o Sawis. 

Se o Pai é a fonte da paz, e do Filho é a manifestação de que a paz, então o Espírito Santo 

é o agente do que a paz. Um dos mais belos frutos do Espírito Santo dá àqueles em quem 

Ele reside é o fruto da paz (Gl. 5:22). O Deus da paz enviado o Príncipe da Paz, que envia 

o Espírito de paz para dar o fruto da paz. Não admira que a Trindade é chamado Yahweh 

Shalom, "O Senhor é Paz" (Jz. 6:24). 



O Deus da paz pretende paz para o seu mundo, eo mundo que Ele criou em paz Ele um 

dia vai restaurar a paz. O Príncipe da Paz vai estabelecer o Seu reino de paz, por mil anos 

na Terra e por toda a eternidade no céu. "" Porque eu sei os planos que estou projetando 

para vós, diz o Senhor, "planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma 

esperança" (Jer. 29:11). Jesus disse: "Estas coisas vos tenho dito, para que em mim 

tenhais paz no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo;. Eu venci o mundo" (João 

16:33). A pessoa que não pertence a Deus por meio de Jesus Cristo nem pode ter paz, 

nem ser um pacificador. Deus pode trabalhar a paz através de nós apenas se Trabalhou 

paz em nós. 

Alguns de tempo mais violento da Terra ocorre nos mares. Mas o mais profundo vai o 

mais sereno e tranquilo a água se torna. Os oceanógrafos relatam que as partes mais 

profundas do mar são absolutamente imóvel. Quando essas áreas são dragados eles 

produzem restos de plantas e animais que permaneceram em repouso durante milhares de 

anos. 

Essa é uma imagem de paz do cristão. O mundo ao seu redor, incluindo as suas próprias 

circunstâncias, pode ser em grande tumulto e conflitos, mas em seu ser mais profundo 

que ele tem a paz que excede todo o entendimento. Aqueles que estão na melhor das 

circunstâncias, mas sem Deus nunca pode encontrar a paz, mas aqueles na pior das 

circunstâncias, mas com Deus nunca necessidade falta paz. 

Os Mensageiros da Paz: Os Crentes 

Os mensageiros da paz são crentes em Jesus Cristo. Só eles podem 

ser pacificadores . Somente aqueles que pertencem ao Criador de paz pode ser 

mensageiros da paz. Paulo nos diz que "Deus nos chamou para a paz" (1 Cor. 7:15) e que 

"agora, todas essas coisas são de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e 

nos deu o ministério da reconciliação" (2 Cor . 5:18). O ministério da reconciliação é o 

ministério da pacificação. Aqueles a quem Deus chamou para a paz Ele também chama 

para fazer a paz. "Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo consigo mesmo, 

sem contar os pecados dos homens, e Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, 

somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus estivesse pedindo por meio de 

nós" (2 Cor. 5 : 19-20). 

Pelo menos quatro coisas caracterizar um pacificador. Primeiro, ele é aquele que se fez a 

paz com Deus. O evangelho é toda sobre a paz. Antes de virmos a Cristo estávamos em 

guerra com Deus. Não importa o que pode conscientemente ter pensado a respeito de 

Deus, nossos corações estavam contra ele. Foi "quando éramos inimigos de Deus" que 

"fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho" (Rom. 5:10). Quando 

recebemos a Cristo como Salvador e Ele imputou Sua justiça para nós, a nossa batalha 

com Deus terminou, e nossa paz com Deus começou. Porque ele fez as pazes com Deus, 

ele pode desfrutar da paz de Deus (Filipenses 4: 7.; Col. 3:15). E porque ele tem sido dada 

a paz de Deus, ele é chamado a partilhar a paz de Deus. Ele é ter seus próprios pés 

calçados com "o evangelho da paz" (Ef. 6:15). 

Porque a paz é sempre corrompida pelo pecado, o crente pacificação deve ser um crente 

santo, um crente cuja vida está continuamente purificados pelo Espírito Santo. Pecado 

quebra a nossa comunhão com Deus, e quando comunhão com Ele é quebrado, a paz é 



quebrada. Os desobedientes, auto-indulgente Cristão não é adequado para ser um 

embaixador da paz. 

Em segundo lugar, um pacificador leva outros a fazer a paz com Deus. Os cristãos não 

são um corpo de elite dos que chegaram espiritualmente e que olhar para baixo sobre o 

resto do mundo. Eles são um corpo de pecadores limpos por Jesus Cristo e comissionados 

para levar Seu evangelho de limpeza para o resto do mundo. 

Os fariseus eram a personificação do que pacificadores não são. Eles foram presunçoso, 

orgulhoso, satisfeito, e determinado a ter os seus próprios caminhos e defender seus 

próprios direitos. Eles tinham pouco interesse em fazer a paz com Roma, com os 

samaritanos, ou até mesmo com colegas judeus que não seguem sua própria linha do 

partido. Consequentemente, eles criaram conflitos onde quer que fossem. Eles 

cooperaram com os outros só quando foi para sua própria vantagem, como fizeram com 

os saduceus na oposição Jesus. 

O espírito de pacificação é o oposto disso. Ele é construído sobre a humildade, a tristeza 

pela sua própria pecado, mansidão, fome de justiça, misericórdia e pureza de coração. G. 

Campbell Morgan comentou que o processo de paz é o personagem propagado do homem 

que, exemplificando tudo o resto das bem-aventuranças, assim, traz a paz onde quer que 

ele venha. 

O pacificador é um mendigo que foi alimentado e que é chamado para ajudar os outros a 

alimentação animal. Tendo sido levados a Deus, ele é trazer outras pessoas para Deus. O 

propósito da igreja é pregar a "paz por meio de Jesus Cristo" (Atos 10:36). Para pregar 

Cristo é promover a paz. Para trazer uma pessoa para salvar o conhecimento de Jesus 

Cristo é o maior ato de pacificação um ser humano pode realizar. Ele está além do que 

qualquer diplomata ou político pode realizar. 

Em terceiro lugar, um pacificador ajuda os outros a fazer a paz com os outros. No 

momento em que uma pessoa vem a Cristo, ele torna-se em paz com Deus e com a Igreja 

e torna-se um pacificador no mundo. Um pacificador constrói pontes entre os homens e 

Deus, e também entre os homens e os outros homens. O segundo tipo de construção da 

ponte deve começar, é claro, entre nós e os outros. Jesus disse que, se nós estamos 

trazendo um dom a Deus e um irmão tem alguma coisa contra nós, estamos a deixar a 

nossa oferta diante do altar e se reconciliar com o irmão antes de oferecer o dom de Deus 

(Mt 5: 23-24.) . Tanto quanto é possível, diz Paulo, "medida em que depende de [nós]," 

devemos "estar em paz com todos os homens" (Rom. 12:18). Estamos mesmo a amar 

nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, "a fim de que [nós] podemos ser 

filhos de [nosso] Pai, que está nos céus" (Mt 5: 44-45.). 

Por definição de uma ponte não pode ser unilateral. Ele deve se estender entre dois lados 

ou nunca pode funcionar. Uma vez construído, ele continua a precisar de apoio em ambos 

os lados, ou ele vai entrar em colapso. Então, em qualquer relacionamento nossa primeira 

responsabilidade é para ver que o nosso próprio lado tem uma base sólida. Mas também 

temos a responsabilidade de ajudar a um sobre o outro lado construir sua base 

bem. Ambos os lados devem ser construídos em justiça e verdade ou a ponte não vai ficar 

assim. Pacificadores de Deus deve primeiro ser justo si mesmos e, em seguida, deve ser 

ativo em ajudar os outros se tornar justo. 



O primeiro passo nesse processo de construção da ponte é muitas vezes a repreender os 

outros sobre o seu pecado, que é a suprema barreira para a paz. "Se teu irmão pecar," 

Jesus diz: "vai e repreende-o em privado, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão, mas se ele 

não ouvi-lo, pegue um ou dois com você, de modo que por. pela boca de duas ou três 

testemunhas toda fato pode ser confirmado e se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja 

"(Mateus 18: 15-17.).. Isso é uma coisa difícil de fazer, mas obedecendo a essa ordem 

não é mais opcional do que obedecer qualquer um dos outros mandamentos do Senhor. O 

fato de tomar tal ação, muitas vezes desperta controvérsia e ressentimento não é desculpa 

para não fazê-lo. Se fizermos isso na forma e no espírito do Senhor ensina, as 

conseqüências são sua responsabilidade.Não fazê-lo, não mantiver a paz, mas através da 

desobediência estabelece uma trégua com o pecado. 

Obviamente, há a possibilidade de um preço a pagar, mas qualquer sacrifício é pequeno, 

a fim de obedecer a Deus. Muitas vezes, o confronto vai trazer mais turbulência em vez 

de menos-mal-entendido, ferir os sentimentos, e ressentimento. Mas o único caminho 

para a paz é o caminho da justiça. Pecado que não é tratado com o pecado que vai 

perturbar e destruir a paz. Assim como qualquer preço vale a pena pagar para obedecer a 

Deus, qualquer preço vale a pena pagar para se livrar do pecado. "Se o teu olho direito te 

faz tropeçar," Jesus disse: "arranca-o e lança-o de ti; ... E se a tua mão direita te faz 

tropeçar, corta-a e lança-o de ti; pois é melhor para você que uma das partes do seu corpo 

perecer, do que todo o teu corpo ir para o inferno "(Mat. 5: 29-30). Se não estamos 

dispostos a ajudar os outros a enfrentar os seus pecados, nós não será capaz de ajudá-los 

a encontrar a paz. 

Em quarto lugar, se esforça um pacificador para encontrar um ponto de acordo. Verdade 

e justiça de Deus nunca deve ser comprometida ou enfraquecida, mas dificilmente há uma 

pessoa tão ímpio, imoral, rebelde, pagão, ou indiferentes que não temos absolutamente 

nenhum ponto de acordo com ele. Teologia errada, normas erradas, crenças erradas e 

atitudes erradas devem ser enfrentados e resolvidos, mas eles geralmente não são os 

melhores lugares para começar o processo de testemunhar ou pacificação. 

O povo de Deus que lutar sem ser contencioso, para discordar sem ser desagradável, e 

enfrentar sem ser abusivo. O pacificador fala a verdade em amor (Ef. 4:15). Para começar 

com o amor é para começar em direção à paz. Começamos o processo de paz, começando 

com o que quer que pacífica ponto de acordo que podemos encontrar. Paz ajuda a gerar a 

paz. O pacificador sempre dá aos outros o benefício da dúvida. Ele nunca assume eles 

vão resistir o evangelho ou rejeitar seu testemunho. Quando ele se encontra com a 

oposição, ele tenta ser paciente com cegueira e teimosia assim como ele sabe que o Senhor 

foi, e continua a ser, paciente com sua própria cegueira e teimosia de outras pessoas. 

Pacificadores mais eficazes de Deus são muitas vezes as pessoas mais simples e menos 

notado. Eles não tentam atrair a atenção para si. Eles raramente ganhar manchetes ou 

prêmios para a sua pacificação, porque, pela sua própria natureza, a verdadeira 

pacificação é discreto e prefere passar despercebida. Porque eles trazer justiça e verdade 

onde quer que vão, pacificadores são frequentemente acusados de serem baderneiros e 

perturbadores da paz, como Acabe, acusado de ser Elias (1 Reis 18:17) e os líderes judeus 

acusados de Jesus sendo (Lucas 23: 2, 5). Mas Deus conhece o seu coração, e Ele honra 

o seu trabalho, porque eles estão trabalhando para a Sua paz em Seu poder. Pacificadores 

de Deus nunca são infrutíferos ou sem recompensa. Esta é uma marca de um verdadeiro 



cidadão do reino: ele não só tem fome de justiça e santidade em sua própria vida, mas 

tem um desejo apaixonado de ver essas virtudes na vida dos outros. 

O mérito da Paz: Filiação eterna no reino 

O mérito, ou resultado do processo de paz é a bênção eterna como filhos de Deus no reino 

de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. 

Muitos de nós estamos gratos por nossa herança, nossos ancestrais, nossos pais, e nosso 

nome de família. É especialmente gratificante ter sido influenciado pelos avós piedosos 

e de ter sido criado por pais piedosos. Mas o maior patrimônio da humanidade não pode 

coincidir com a herança do crente em Jesus Cristo, porque somos "herdeiros de Deus e 

co-herdeiros de Cristo" (Rom. 8:17). Nada se compara a ser um filho de Deus. 

Ambos huios e teknon . são usados no Novo Testamento para falar de relacionamento do 

crente com Deus Teknon (criança) é um termo de afeto e carinho concurso, bem como da 

relação (ver João 1:12; Ef. 5: 8; 1 Pet 1:14;. etc.). Sons, no entanto, é de huios , que 

expressa a dignidade ea honra da relação de uma criança com seus pais. Como 

pacificadores de Deus temos a promessa da bênção gloriosa de filiação eterna em Seu 

reino eterno. 

Pacificação é uma característica dos filhos de Deus. Uma pessoa que não é um pacificador 

ou não é cristão ou é um cristão desobediente. A pessoa que está sempre de ruptura, 

divisionista e briguento tem boas razões para duvidar de sua relação com Deus 

totalmente. Filhos-que de Deus é, todos os Seus filhos, tanto homens como mulheres-são 

pacificadores. Só Deus determina quem serão os seus filhos, e Ele determinou que eles 

são humildes, o penitente sobre o pecado, o suave, os requerentes de justiça, os 

misericordiosos, os puros de coração, e os pacificadores. 

Será chamado está em um futuro contínuo tensa passiva. Durante toda a eternidade 

pacificadores vai pelo nome de "filhos de Deus." A forma passiva indica que todo o Céu 

vai chamar pacificadores filhos de Deus , porque o próprio Deus declarou que eles são 

Seus filhos. 

Jacó amava Benjamin tanto que toda a sua vida passou a ser ligada na vida daquele filho 

(Gen. 44:30). Qualquer pai digno do nome ama seus filhos mais do que a sua própria vida, 

e infinitamente mais do que todos os seus bens em conjunto. Deus ama Seus filhos hoje 

como Ele amou Israel do passado, como "a menina dos seus olhos" (Zc 2:.. 8; cf. Sl 17: 

8). O hebraico expressão "menina dos olhos" referiu-se à córnea, a parte mais exposta e 

sensível do olho, a parte que são os mais cuidado para proteger. Isso é o que os filhos de 

Deus são para ele: aqueles a quem é mais sensível e mais sobre deseja proteger. Para 

atacar os filhos de Deus é para picar o dedo no olho de Deus. Ataque contra cristãos é 

ofensa a Deus, porque eles são os seus próprios filhos. 

Deus coloca as lágrimas de seus filhos em uma garrafa (Sl. 56: 8), uma figura que reflete 

o costume hebraico de colocar em uma garrafa de as lágrimas derramadas sobre um ente 

querido. Deus cuida de nós tanto que Ele reserva a suas lembranças de nossas dores e 

aflições. Os filhos de Deus importa muito a Ele, e não é pouca coisa que podemos chamá-

lo de pai. 



Pacificadores de Deus nem sempre vai ter a paz no mundo. Como Jesus deixa claro pela 

última bem-aventurança, a perseguição segue pacificação. Em Cristo, nós deixamos a 

falsa paz do mundo, e, consequentemente, muitas vezes, não vai ter paz com o 

mundo. Mas como filhos de Deus, podemos sempre ter paz mesmo quando estamos no 

mundo, a paz de Deus, que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. 

 

  

  

  

  

 20 . Felizes são os Perseguidos (Mateus 

5: 10-12) 

Bem-aventurados aqueles que foram perseguidos por causa da justiça, 

porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando os 

homens lançaram insultos em você, e vos perseguirem, e, disserem 

todo o mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque 

vosso galardão nos céus é grande, pois assim perseguiram os profetas 

que foram antes de vós "(5: 10-12). 

De todas as bem-aventuranças, este último parece ser o mais contrário ao pensamento 

humano e experiência. O mundo não associar a felicidade com humildade, lamentando 

sobre o pecado, a mansidão, justiça, misericórdia, pureza de coração, ou pacificação 

santidade. Muito menos o faz a felicidade associado com a perseguição. 

Alguns anos atrás, uma revista popular nacional tomou um inquérito para determinar as 

coisas que fazem as pessoas felizes. De acordo com as respostas recebidas, as pessoas 

felizes desfrutar de outras pessoas, mas não são auto-sacrifício; eles se recusam a 

participar de quaisquer sentimentos ou emoções negativas; e eles têm um sentimento de 

realização com base em sua própria auto-suficiência. 

A pessoa descrita por esses princípios é completamente contrário ao tipo de pessoa que o 

Senhor diz que será autenticamente feliz. Jesus diz a bendita pessoa não é aquele que é 

auto-suficiente, mas aquele que reconhece o seu próprio vazio e necessidade, que se 

aproxima de Deus como um mendigo, sabendo que ele não tem recursos em si mesmo. Ele 

não está confiante em sua própria capacidade, mas está muito consciente de sua própria 

incapacidade. Tal pessoa, Jesus diz, não é de todo positivo sobre si mesmo, mas chora 

sobre seu próprio pecado e isolamento de um Deus santo. Para ser conteúdo 

genuinamente, uma pessoa não deve ser auto-serviço, mas de auto-sacrifício. Ele deve ser 

suave, misericordiosos, puros de coração, anseiam por justiça, e procurar fazer a paz em 

Deus de termos, mesmo que essas atitudes levá-lo a sofrer. 

Impulso de abertura do Senhor no Sermão da Montanha culmina com este grande e 

preocupante verdade: aqueles que vivem fielmente de acordo com os primeiros sete bem-



aventuranças são garantidos em algum momento de experimentar o oitavo. Aqueles que 

vivem em retidão, inevitavelmente, serão perseguidos por isso. Piedade gera hostilidade 

e antagonismo do mundo. O recurso de coroação da pessoa feliz é perseguição! Unido 

pessoas são rejeitadas as pessoas. Os santos são singularmente abençoada , mas pagam 

um preço por isso. 

A última beatitude é realmente dois em um, um único beatitude repetido e 

expandido. Bendito é mencionado duas vezes (vv. 10, 11), mas apenas uma característica 

( perseguido ) é dado, embora seja mencionado três vezes, e apenas um resultado ( 

porque deles é o reino dos céus) é prometido. Blessed aparentemente é repetido para 

enfatizar a bênção generosa dada por Deus para aqueles que são perseguidos. "Double-

aventurados os que são perseguidos," Jesus parece estar dizendo. 

Três aspectos distintos do reino fidelidade são faladas nesta bem-aventurança: a 

perseguição, a promessa, ea postura. 

A Perseguição 

Aqueles que têm sido perseguidos são os cidadãos do reino, aqueles que vivem fora das 

sete bem-aventuranças anteriores. Na medida em que eles cumprem o primeiro de sete 

eles podem experimentar o oitavo. 

"Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" (2 Tim. 

3:12). Antes de escrever essas palavras Paulo tinha acabo de mencionar alguns de seus 

próprios "perseguições e sofrimentos, como aconteceu comigo em Antioquia, em Icônio 

e em Listra" (v. 11). Como alguém que viveu a vida do reino que ele tinha sido 

perseguido, e todas as outras pessoas que vivem a vida do reino pode esperar um 

tratamento similar. O que era verdade no antigo Israel é verdade hoje e permanecerá fiel 

até a volta do Senhor. "Como naquela época ele que nasceu segundo a carne perseguia ao 

que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora também" (Gl. 4:29). 

Imagine um homem que aceite um novo trabalho em que ele teve que trabalhar com as 

pessoas, especialmente profanas. Quando, no final do primeiro dia de sua esposa lhe 

perguntou como ele tinha conseguido, ele disse: "Ótimo! Nunca imaginei que eu era um 

cristão." Enquanto as pessoas não têm nenhuma razão para acreditar que somos cristãos, 

pelo menos os cristãos obedientes e justos, não precisamos nos preocupar com a 

perseguição. Mas, como se manifestam as normas de Cristo, vamos compartilhar a 

reprovação de Cristo. Aqueles que nasceram apenas da carne vai perseguir aqueles 

nascidos do Espírito. 

Para viver para Cristo é viver em oposição a Satanás em seu mundo e em seu 

sistema. Semelhança de Cristo em nós irá produzir os mesmos resultados que a 

semelhança de Cristo fez nos apóstolos, no resto da igreja primitiva, e nos crentes ao 

longo da história. Cristo vivendo em Seu povo hoje produz a mesma reação do mundo 

que o próprio Cristo produzido quando viveu na terra como homem. 

A justiça é de confronto, e mesmo quando não é pregada em muitas palavras, ele 

confronta maldade pela sua própria contraste. Abel não pregou a Caim, mas vida justa de 

Abel, que se caracteriza por sua adequada sacrifício ao Senhor, era uma repreensão 

constante ao seu perverso irmão, que em uma raiva finalmente o matou. Quando Moisés 



escolheu a se identificar com o seu próprio povo hebreu desprezados em vez de 

comprometer-se com os prazeres da sociedade egípcia pagão, ele pagou um grande 

preço. Mas ele considerou "o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros 

do Egito" (Hb. 11:26). 

O escritor puritano Tomé Watson disse aos cristãos: "Embora eles nunca ser tão mansos, 

misericordiosos, puros de coração, sua piedade não vai protegê-los de sofrimentos Eles 

devem pendurar sua harpa nos salgueiros e tomar a cruz O caminho para o céu é.. . por 

meio de espinhos e sangue ... Defini-lo para baixo como uma máxima, se você vai seguir 

a Cristo, você deve ver as espadas e varapaus "( As bem-aventuranças [Edinburgh: 

Banner da Verdade Trust, 1971], pp. 259-60). 

Savonarola foi um dos grandes reformadores da história da igreja. Em seu poderoso 

condenação do pecado pessoal e corrupção eclesiástica, aquele pregador italiano abriu o 

caminho para a Reforma Protestante, que começou há alguns anos após sua morte. "Sua 

pregação era uma voz de trovão", escreve um biógrafo, "e sua denúncia do pecado era tão 

terrível que as pessoas que ouviram a ele andou pelas ruas de meia Atordoada, 

desnorteado e sem palavras. Suas congregações foram tantas vezes em lágrimas que todo 

o edifício ressoava com seu choro e seu choro ". Mas as pessoas e a igreja não podia 

suportar por muito tempo um tal testemunho, e por pregar a justiça descomprometido 

Savonarola foi condenado por "heresia", ele foi enforcado, e seu corpo foi queimado. 

A perseguição é uma das evidências mais seguras e mais tangíveis da salvação. A 

perseguição não é incidental à vida cristã fiel, mas é certa evidência disso. Paulo 

encorajou os tessalonicenses, enviando-lhes Timóteo, "de modo que nenhum homem 

pode ser perturbado por estas tribulações;. Porque vós mesmos sabeis que fomos 

destinados para este Porque, na verdade, quando estávamos com vocês, nós sempre a 

dizer-lhe antecipAdãoente que estávamos vai ser maltratado, e assim aconteceu que, 

como você sabe "(1 Ts 3: 3-4.). Sofrendo perseguição faz parte da vida cristã normal (cf. 

Rom. 8: 16-17). E se nós nunca experimentar ridículo, crítica ou rejeição por causa da 

nossa fé, temos razão para examinar a autenticidade do mesmo. "Para que vos foi 

concedido, por amor de Cristo", diz Paulo, "não somente crer nele, mas também de sofrer 

por amor a Ele, experimentando o mesmo combate que você viu em mim, e agora ouvis 

que está em mim" (Fl 1. 29-30). A perseguição por amor de Cristo é um sinal de nossa 

salvação da mesma forma que é um sinal de condenação para aqueles que fazem o 

perseguidor (v. 28). 

Cristãos Quer viver em uma sociedade relativamente protegido e tolerante, ou se eles 

vivem sob um regime ateu, totalitário, o mundo vai encontrar maneiras de perseguir a 

igreja de Cristo. Para viver uma vida redimida em sua plenitude é convidar e esperar que 

o ressentimento ea reação do mundo. 

O fato de que muitos crentes professos são populares e elogiado pelo mundo não indica 

que o mundo elevou seus padrões, mas que muitos que se chamam pelo nome de Cristo 

têm a deles reduzido. Como o tempo para aparecimento de Cristo cresce mais perto que 

podemos esperar oposição do mundo a aumentar, e não diminuir. Quando os cristãos não 

são perseguidos, de alguma forma pela sociedade, isso significa que eles estão refletindo 

em vez de confrontar a sociedade. E quando nós agradar o mundo, podemos ter certeza 

de que estamos aflitos do Senhor (cf. Tg 4: 4; 1 João 2: 15-17). 



Quando ( hotan ) também pode significar sempre. A idéia transmitida no prazo não é que 

os crentes estarão em um estado constante de oposição, o ridículo, ou a perseguição, mas 

que, sempre que essas coisas vêm até nós por causa da nossa fé, não devemos ficar 

surpresos ou ressentido. Jesus não estava constantemente oposição e ridicularizado, nem 

foram os apóstolos. Houve momentos de paz e até mesmo popularidade. Mas todos os 

crentes fiéis às vezes têm alguma resistência e ridículo do mundo, enquanto outros, para 

fins próprios de Deus, vai aguentar mais extremo sofrimento. Mas quando e aflição vem 

para o filho de Deus, seu Pai celestial vai estar lá com ele para encorajar e abençoar. Nossa 

responsabilidade não é procurar a perseguição, mas que estar disposto a suportar tudo o 

que perturbam a nossa fidelidade a Jesus Cristo pode trazer, e vê-la como uma 

confirmação da verdadeira salvação. 

A maneira de evitar a perseguição é óbvio e fácil. Para viver como o mundo, ou pelo 

menos para "viver e deixar viver", que nos vai custar nada. Para imitar os padrões do 

mundo, ou nunca criticá-las, que nos vai custar nada. Para manter o silêncio sobre o 

evangelho, especialmente a verdade de que para além de seus salvar os homens de poder 

permanecer em seus pecados e são destinados ao inferno, que nos vai custar nada. Para ir 

junto com o mundo, para rir de suas piadas, para desfrutar de seu entretenimento, a sorrir 

quando ela zomba de Deus e tomar o seu nome em vão, e para ter vergonha de tomar uma 

posição para Cristo não trará perseguição. Esses são os hábitos dos cristãos falsos. 

Jesus não tomar infidelidade de ânimo leve. "Para quem se envergonhar de mim e das 

minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na sua 

glória, e para a glória do Pai e dos santos anjos" (Lucas 9:26). Se temos vergonha de 

Cristo, Ele vai ter vergonha de nós. Cristo também advertiu: "Ai de vós, quando todos 

falarem bem de vocês, pois da mesma forma que seus pais usados para tratar os falsos 

profetas" (Lucas 06:26). Para ele popular com todo mundo ou é para ter comprometido a 

fé ou não ter fé verdadeira em tudo. 

Apesar de ter sido no início de seu ministério, no momento em que Jesus pregou o Sermão 

da Montanha Ele já havia enfrentado oposição. Depois que Ele curou o homem no sábado 

", os fariseus saíram e imediatamente começou a tomar conselho com os herodianos 

contra ele, a respeito de como eles poderiam destruí-Lo" (Marcos 3: 6). Aprendemos com 

Lucas que eles realmente estavam esperando Jesus curaria no sábado ", a fim de que eles 

podem encontrar motivo para acusá-lo" (Lc 6: 7). Eles já odiava seu ensino e queria-o a 

cometer um ato grave o suficiente para justificar sua prisão. 

Nosso Senhor deixou claro desde os primeiros ensinamentos e Seus oponentes deixou 

claro desde os primeiros reações, que segui-Lo era caro. Aqueles que entraram Seu reino 

iria sofrer por Ele antes que iria reinar com Ele. Essa é a honestidade difícil que cada 

pregador, evangelista e testemunha de Cristo deve exemplificar, nós faz o Senhor não tem 

honra e aqueles a quem nós testemunhamos nenhum benefício por esconder ou minimizar 

o custo de segui-Lo. 

O custo do discipulado é faturada aos crentes em muitas maneiras diferentes. Um pedreiro 

cristã em Éfeso, na época de Paulo poderia ter sido solicitado para ajudar a construir um 

templo pagão ou santuário.Porque ele não poderia fazer isso em boa consciência, a sua fé 

lhe custaria o trabalho e, possivelmente, o seu trabalho e carreira. Um crente hoje pode 

ser esperado para cobrir sobre a qualidade de seu trabalho, a fim de aumentar os lucros 

das empresas. Para seguir a sua consciência em obediência ao Senhor também pode custar 



o seu emprego ou, pelo menos, uma promoção. Uma dona de casa cristão que se recusa a 

ouvir a fofocas ou para rir das piadas grosseiras de seus vizinhos pode encontrar-se no 

ostracismo. Alguns custos serão conhecidos com antecedência e alguns vão nos 

surpreender. Alguns custos será grande, e alguns serão ligeiro. Mas pelo Senhor repetidas 

promessas dos apóstolos e de, fidelidade sempre tem um custo, que os verdadeiros 

cristãos estão dispostos a pagar (contraste Mat. 13: 20-21). 

O líder cristão do segundo século Tertuliano já foi abordado por um homem que disse: 

"Eu vim para Cristo, mas eu não sei o que fazer. Eu tenho um trabalho que eu não acho 

que é coerente com o que a Bíblia ensina. O que posso fazer? Eu preciso viver. " Para que 

Tertuliano respondeu: "Deve-lo?" A lealdade a Cristo é a única escolha verdadeira do 

cristão. Para estar preparado para a vida reino é estar preparado para a solidão, 

incompreensão, ridicularização, rejeição e tratamento injusto de toda espécie. 

Nos primeiros dias da igreja o preço pago foi muitas vezes a final. Para escolher Cristo 

pode significar a escolha morte por apedrejamento, por ser coberto com piche e usado 

como uma tocha humana de Nero, ou por estar envolvido em peles de animais e jogado 

aos cães de caça cruéis. Para escolher Cristo poderia significar tortura por qualquer 

número de maneiras excessivamente cruéis e dolorosas. Essa foi a mesma coisa que 

Cristo tinha em mente quando Ele identificou seus seguidores como aqueles que estão 

dispostos a suportar as suas cruzes. Isso não tem nenhuma referência à devoção mística, 

mas é uma chamada para estar pronto para morrer, se necessário, para a causa do Senhor 

(ver Mateus 10: 35-39; 16: 24-25.). 

Em ressentimento contra o evangelho os romanos inventaram as acusações contra os 

cristãos, como acusando-os de serem canibais porque na Ceia do Senhor, eles falaram de 

comer o corpo de Jesus e beber Seu sangue. Eles acusaram de ter orgias sexuais em suas 

festas de amor e até mesmo de atear fogo a Roma. Eles marca crentes como 

revolucionários porque eles chamaram Jesus Senhor e Rei e falou de Deus de destruir a 

Terra pelo fogo. 

Até o final do primeiro século, Roma havia se expandido quase aos limites exteriores do 

mundo conhecido, e de unidade tornou-se cada vez mais de um problema. Porque só o 

imperador personificada todo o império, os Césares passou a ser deificado, e seu culto foi 

exigido como um unificador e influência coesa. Tornou-se obrigatória a nomeação de um 

juramento verbal de lealdade a César uma vez por ano, para os quais seria dado a uma 

pessoa um certificado verificando, chamado libelo. Depois de proclamar publicamente, 

"César é o Senhor", a pessoa que estava livre para adorar outros deuses que ele 

escolheu. Porque os cristãos fiéis se recusou a declarar tal fidelidade a ninguém, mas 

Cristo, eles eram considerados traidores-para que eles sofreram o confisco de bens, perda 

de trabalho, a prisão, e muitas vezes a morte. Um poeta romano falava deles como "a 

respiração ofegante, amontoando rebanho cujo único crime era Cristo." 

Na última beatitude Jesus fala de três tipos específicos de aflição sofridas por amor a 

Cristo: perseguição física, insulto verbal, e de falsas acusações. 

Perseguição Física 

Em primeiro lugar, Jesus diz, podemos esperar perseguição física. Foram 

perseguidos (v. 10), perseguem (v. 11), e perseguidos (v. 12) são de Dioko , que tem o 



significado básico de perseguição, afastando, ou perseguindo. A partir desse significado 

desenvolvido as conotações de perseguição física, assédio, abuso e outras formas de 

tratamento injusto. 

Todos os outros bem-aventuranças têm a ver com as qualidades interiores, atitudes e 

caráter espiritual. A oitava bem-aventurança fala de coisas externas que acontecem aos 

crentes, mas o ensino por trás desses resultados também tem a ver com atitude. O crente 

que tem as qualidades necessárias nas bem-aventuranças anteriores também terá a 

qualidade da vontade de enfrentar a perseguição por causa da justiça . Ele vai ter a 

atitude de auto-sacrifício para a causa de Cristo. É a falta de medo e vergonha e a presença 

de coragem e ousadia, que diz: "Eu vou ser neste mundo que Cristo teria me ser. Eu vou 

dizer neste mundo que Cristo terá me dizer. Custe o que custar, eu vai ser e dizer essas 

coisas ". 

O verbo grego é um particípio perfeito passivo, e poderia ser traduzida como "se 

permitem ser perseguidos." A forma perfeita indica continuousness, neste caso, uma 

vontade contínua para suportar a perseguição se é o preço de uma vida piedosa. Esta bem-

aventurança fala de uma atitude constante de aceitar o que quer que a fidelidade a Cristo 

pode trazer. 

É nas demandas desta bem-aventurança que muitos cristãos quebrar em sua obediência 

ao Senhor, porque aqui é onde a genuinidade de sua resposta aos outros bem-aventuranças 

é mais fortemente testado. É aqui onde estamos mais tentados a comprometer a justiça 

que temos fome e sede de. É aqui onde nós achamos conveniente para reduzir os padrões 

de Deus para acomodar o mundo e, assim, evitar conflitos e problemas que conhecemos 

obediência trará. 

Mas Deus não quer que o Seu evangelho alterada sob o pretexto de que seja menos 

exigente, menos justo, ou menos verdadeiro do que é. Ele não quer testemunhas que 

levam os perdidos em pensar que a vida de Cristo não custa nada. Um evangelho sintético, 

uma semente de origem humana, não produz fruto real. 

Insultos verbais 

Em segundo lugar, Jesus promete que os cidadãos do reino são abençoados ... quando 

os homens lançaram insultos contra eles. Oneidizō carrega a idéia de injúria, censurando, 

ou gravemente insultante, e significa literalmente para lançar em seus dentes. Para lançar 

insultos é jogar palavras abusivas em face de um adversário, para zombar viciosamente 

Para ser um cidadão obediente do reino é cortejar o abuso verbal e injúria. Enquanto ele 

estava diante do Sinédrio depois de sua prisão, no Jardim do Getsêmani, Jesus foi cuspido, 

espancado e insultado com as palavras "Profetiza-nos, ó Cristo, quem é a pessoa que bateu 

em você?" (Mateus 26:. 67-68). Quando estava sendo condenado à crucificação por 

Pilatos, Jesus foi novamente espancado, cuspido, e escarnecido, desta vez pelos soldados 

romanos (Marcos 15: 19-20). 

Fidelidade a Cristo pode até causar amigos e entes queridos para dizer coisas que cortar 

e ferir profundamente. Vários anos atrás eu recebi uma carta de uma mulher que falou de 

um amigo que decidiu se divorciar de seu marido por nenhuma causa justa. O amigo era 

um cristão professo, mas quando ela foi confrontado com a verdade de que o que ela 



estava fazendo era errado biblicamente, ela se tornou defensiva e hostil. Ela lembrou-se 

do amor e da graça de Deus, de Seu poder para consertar quaisquer problemas que ela e 

seu marido estavam tendo, e das normas da Bíblia para o casamento e divórcio. Mas ela 

respondeu que não acreditava que a Bíblia era realmente a Palavra de Deus, mas era 

simplesmente uma coleção de idéias dos homens a respeito de Deus que cada pessoa tinha 

que aceitar, rejeitar ou interpretar por si mesmo. Quando sua amiga queria ler algumas 

passagens específicas da Bíblia para ela, ela se recusou a ouvir. Ela tinha feito a sua mente 

e não dar ouvidos a Escritura ou a razão. Com ódio em seus olhos ela acusou a outra 

mulher de atraindo-a para sua casa, a fim de ridicularizar e envergonhá-la, dizendo que 

ela não poderia amá-la ao questionar seu direito de obter um divórcio. Quando ela saiu, 

ela bateu a porta atrás dela. 

A mulher que escreveu a carta concluiu dizendo: "Eu a amo, e é com o coração pesado 

que eu perceber a extensão de sua rejeição de Cristo. Por mais doloroso que isso tem sido, 

agradeço a Deus. Pela primeira vez na minha vida Eu sei o que é ser separado do mundo. 

" 

Paulo disse à igreja de Corinto, cujos membros tiveram um momento tão difícil separar-

se do mundo ", para, eu acho que Deus tem exibido nos apóstolos último de todos, que os 

homens condenados à morte; porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos 

e aos homens "(1 Cor. 4: 9). Paulo chamou a expressão "tornar-se um espetáculo" da 

prática de generais romanos para desfilar seus cativos através das ruas da cidade, fazendo 

um espetáculo deles como troféus de guerra que estavam condenados a morrer uma só 

vez o general eles tinham usado para servir o seu orgulho e propósitos arrogante.Essa é a 

forma como o mundo está inclinado a tratar aqueles que são fiéis a Cristo. 

Numa nota de forte sarcasmo para fazer valer o seu ponto, Paulo continua: "Nós somos 

loucos por amor de Cristo, mas é prudente em Cristo, somos fracos, mas você é forte, 

você é distinto, mas estamos sem honra" (v . 10). Muitos na igreja de Corinto sofreu 

nenhum do ridículo e do conflito, o apóstolo sofreu porque valorizada a sua posição 

perante o mundo mais do que a sua posição perante o Senhor. Aos olhos do mundo 

estavam prudente, forte e distinto, porque eles ainda estavam tão parecido com o mundo. 

Deus não chama o Seu povo para ser santificado celebridades, usando suas reputações do 

mundo em um esforço de auto-denominado para trazer-Lhe glória, usando seu poder para 

completar seu poder e sua sabedoria para melhorar o Seu evangelho. Nós podemos marcá-

lo para baixo como um princípio cardinal que na medida que o mundo abraça uma causa 

ou Cristão pessoa, ou que uma causa ou pessoa cristã abraça o mundo, nessa medida, que 

causam ou pessoa tem comprometido o evangelho e padrões bíblicos. 

Se Paulo tivesse capitalizado sobre suas credenciais humanas ele poderia ter tirado 

maiores multidões e, certamente, têm recebido maior bem-vindo onde quer que 

fosse. Suas credenciais eram impressionantes. "Se alguém tem uma mente que confiar na 

carne, eu muito mais", diz ele. Ele era "circuncidado ao oitavo dia, da nação de Israel, da 

tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei; um fariseu" (Fp 3: 4-5.). Ele tinha 

sido "arrebatado ao terceiro céu, no paraíso ..." (2 Cor. 12: 2, 4) e tinha falado em línguas 

mais do que qualquer outra pessoa (1 Coríntios 14:18.). Ele havia estudado com o famoso 

rabino Gamaliel e foi mesmo um cidadão romano nascido livre (Atos 22: 3, 29). Mas 

todas essas coisas que o apóstolo "considerei perda por causa de Cristo, ... mas lixo, a fim 

de que eu possa ganhar a Cristo" (Filipenses 3: 7-8.). Ele se recusou a usar meios 



mundanos para tentar alcançar os propósitos espirituais, porque ele sabia que seria um 

fracasso. 

As marcas de autenticidade Paulo transportados como um apóstolo e ministro de Jesus 

Cristo eram suas credenciais como um servo e um sofredor, "em muito mais trabalho, 

muito mais em prisões, em açoites, sem, muitas vezes em perigo de morte. Cinco vezes 

recebi dos judeus trinta e nove chicotadas. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez 

fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Eu estive 

em deslocações frequentes, em perigos de rios , perigos de salteadores, perigos dos meus 

compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, 

perigos entre falsos irmãos; que eu já estive em trabalho de parto e fadigas, muitas noites 

sem dormir, em fome e sede, muitas vezes sem comida, frio e nudez "(2 Cor. 11: 23-27). 

A única coisa de que ele iria se vangloriar era sua fraqueza (12: 5), e quando ele pregou 

ele foi cuidadoso para não confiar em "superioridade de palavras ou de sabedoria" (1 Cor. 

2: 1), que ele poderia facilmente ter feito. "Porque decidi nada saber entre vós, senão a 

Jesus Cristo, e este crucificado", disse ele ao Corinthians. "E eu estive convosco em 

fraqueza, temor e grande tremor. E a minha mensagem e minha pregação não consistiram 

em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, que 

a sua fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus "(vv. 2-5). 

Vivemos numa época em que a igreja, mais do que nunca, está envolvida na auto-

glorificação e uma tentativa de ganhar reconhecimento do mundo que deve ser repulsivo 

para Deus. Quando a igreja tenta usar as coisas do mundo para fazer o trabalho do céu, 

ele só consegue esconder o céu do mundo. E quando o mundo está satisfeito com a igreja, 

podemos ter certeza de que Deus não é. Podemos ser igualmente certo que, quando 

estamos agradando a Deus, não será agradável para o sistema de Satanás. 

Falsas acusações 

Em terceiro lugar, a fidelidade a Cristo trará inimigos do evangelho para dizer todo o 

mal contra [dos EUA] falsamente . Considerando insultos são palavras abusivas disse a 

nossos rostos, estas más coisas são principalmente palavras abusivas disse nas nossas 

costas. 

Críticos de Jesus disse sobre ele: "Eis que um homem comilão e beberrão, amigo de 

publicanos e pecadores" (Mat. 11:19). Se o mundo disse que o pecado Cristo, que as 

coisas podem Seus seguidores esperam ser chamados e acusado de? 

Calúnia nas nossas costas é mais difícil de tomar, em parte, porque é mais difícil de se 

defender contra a acusação direta. Ele tem oportunidade de se espalhar e ser acreditado 

antes de ter a chance de corrigi-lo. Muito mal a nossa reputação pode ser feito mesmo 

antes de nós estão cientes alguém caluniou nós. 

Não podemos deixar de lamentar calúnia, mas não devemos lamentar sobre 

isso. Devemos considerar-nos abençoado , como nosso Senhor nos assegura que será 

quando a calúnia é por minha causa . 

Arthur Rosa comenta que "é uma forte prova da depravação humana que maldições dos 

homens e das bênçãos de Cristo deve reunir-se sobre as mesmas pessoas" ( Uma 



Exposição do Sermão da MontanhaGrand Rapids: Baker, 19501, p 39).. Não temos 

nenhuma evidência mais seguro de bênção do Senhor do que ser amaldiçoado por Sua 

causa. Ele não deve incomodá-nos a sério quando maldições dos homens cair sobre a 

cabeça que Cristo tem bendito eternamente. 

O tema central das Bem-aventuranças é a justiça. Os dois primeiros têm a ver com o 

reconhecimento de nossa própria injustiça, e os próximos cinco anos tem a ver com a 

nossa busca e refletindo justiça. A última beatitude tem a ver com o nosso sofrimento por 

causa da justiça . A mesma verdade é expressa na segunda parte da bem-aventurança 

como por minha causa . Jesus não está falando de todas as dificuldades, problemas, ou 

crentes de conflito pode enfrentar, mas aqueles que o mundo traz em nós , porque da 

nossa fidelidade ao Senhor. 

É claro mais uma vez que a marca registrada da bendita pessoa é justiça . Viver santo é 

o que provoca a perseguição do povo de Deus. Tal perseguição por causa de uma vida 

digna é alegre. Pedro identifica essa experiência como uma honra feliz. 

E quem está lá para prejudicá-lo se você provar zeloso para o que é bom? Mas mesmo se 

você deve sofrer por causa da justiça, você é abençoado. E não temem sua intimidação, e 

não ser incomodado, mas santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando 

sempre pronto para fazer uma defesa a todo aquele que vos pedir a dar conta da esperança 

que há em vós, mas com mansidão e reverência; e manter uma boa consciência, de modo 

que na coisa em que você é caluniado, aqueles que insultam o seu bom comportamento 

em Cristo talvez envergonhado. Pois é melhor, se Deus será que isso, que você sofre por 

fazer o que é certo e não para fazer o que é errado. Porque também Cristo morreu pelos 

pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, a fim de que Ele possa nos levar a 

Deus, depois de ter sido condenado à morte na carne, mas vivificado no espírito. "(1 Pe. 

3:13 -18) 

Com essas palavras, o apóstolo exalta o privilégio de sofrimento para a santidade, e, 

portanto, de partilha em uma pequena forma, no mesmo tipo de sofrimento Cristo 

suportou. No próximo capítulo, Pedro enfatiza a mesma coisa. 

Amados, não se surpreender com o fogo ardente no meio de vós, que vem sobre vós para 

a sua análise, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo; mas na 

medida em que você compartilha os sofrimentos de Cristo, manter a alegria; para que 

também na revelação da sua glória; você pode se alegrar com exultação. Se você está 

injuriado para o nome de Cristo, você é abençoado, porque o Espírito da glória e de Deus 

repousa sobre você .... Se alguém sofre como cristão, que ele não sentir vergonha, mas 

em que o nome glorifique a Deus .... Por isso, também os que sofrem segundo a vontade 

de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador, fazendo o que é certo ". (4: 12-14, 16, 

19) 

Quando somos odiados, caluniado, ou aflitos, como cristãos, a verdadeira animosidade 

não é contra nós, mas contra Cristo. Grande inimigo de Satanás é Cristo, e ele se opõe a 

nós, porque nós pertencemos a Jesus Cristo, porque Ele está em nós. Quando somos 

desprezados e atacados pelo mundo, o verdadeiro alvo é a justiça que defendemos e que 

exemplificam. É por isso que é fácil de escapar da perseguição.Quer sob a Roma pagã, o 

comunismo ateu, ou simplesmente um chefe mundano, geralmente é fácil de ser aceita se 



denunciará ou comprometer as nossas crenças e padrões. O mundo vai aceitar-nos se 

estamos dispostos a colocar alguma distância entre nós e justiça do Senhor. 

Nos últimos dias de seu ministério Jesus repetidamente e claramente advertiu Seus 

discípulos de que a verdade. "Se o mundo vos odeia," Ele disse, "você sabe que ele tem 

odiado Me antes de odiar você Se fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu;. Mas 

porque não sois do mundo, mas eu escolhi -lo fora do mundo, por isso o mundo vos odeia. 

Lembre-se da palavra que eu vos disse: 'Um escravo não é maior que o seu senhor. Se a 

mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, 

também guardarão a vossa Mas todas essas coisas que eles vão fazer com você por causa 

do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou "(João. 15: 18-21). 

O mundo passou ao longo de milhares de anos antes que ele nunca viu um homem 

perfeito. Até Cristo veio, toda pessoa, mesmo o melhor de Deus, foram pecador e 

imperfeito. Tudo tinha pés de barro. Para ver o povo de Deus falhar e pecado muitas vezes 

é tomado como um incentivo pelos ímpios. Eles apontam o dedo e dizer: "Ele afirma ser 

justo e bom, mas olha o que ele fez." É fácil sentir-se orgulhoso e seguro em sua 

pecaminosidade, quando todo mundo também é pecador e imperfeito. Mas quando Cristo 

veio, o mundo finalmente viu o homem perfeito, e tudo desculpa para presunção e auto-

confiança desapareceu. E em vez de alegrar-se no Homem sem pecado, homens 

pecadores se ressentiam da repreensão que seu ensinamento e Sua vida trouxe contra 

eles. Eles crucificaram para a Sua própria perfeição, para a Sua própria justiça. 

Aristides, o Justo, foi banido da antiga Atenas. Quando um estranho pediu um ateniense 

por Aristides foi votado fora da cidadania, ele respondeu: "Porque nós tornou-se cansado 

de sua sempre ser justo."Um povo que se orgulhavam em civilidade e justiça se irritou 

quando algo ou alguém que foi muito justo. 

Porque eles se recusaram a comprometer o evangelho, quer no seu ensino ou em suas 

vidas, a maioria dos apóstolos sofreu a morte de um mártir. Segundo a tradição, André 

foi preso por cordas para uma cruz, a fim de prolongar e intensificar a sua agonia. Somos 

informados de que Pedro, por seu pedido, foi crucificado de cabeça para baixo, porque 

ele sentia indigno de morrer da mesma forma como Jesus.Paulo presumivelmente foi 

decapitado por Nero. Embora João escapou de uma morte violenta, ele morreu no exílio 

na ilha de Patmos. 

A Promessa 

Mas em comparação com o que se ganha, mesmo preço de um mártir é pequena. Cada 

beatitude começa com abençoada e, como já foi sugerido, Jesus pronuncia uma bênção 

dupla sobre aqueles que são perseguidos por causa da justiça, que é para seu próprio 

bem. A bênção específica prometeu aos que são perseguidos por isso é que deles é o reino 

dos céus . Os cidadãos do reino vão herdar o reino. Paulo expressa um pensamento 

similar em 2 Tessalonicenses 1: 5-7- "Esta é uma indicação clara do justo juízo de Deus, 

para que você pode ser considerado digno do reino de Deus, para que de fato você está 

sofrendo Pois, afinal, é apenas justo. para Deus retribuir com tribulação aos que vos 

atribulam, e dar alívio a vocês, que estão aflitos e para nós também, quando o Senhor 

Jesus será revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo. " 



Eu acredito que as bênçãos do reino são três: presente, milenar, e eterna. Jesus disse: "Em 

verdade eu vos digo, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, 

filhos ou fazendas, por minha causa e por causa do evangelho, mas que ele não receba 

cem vezes mais Agora, na era presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, e campos, 

juntamente com perseguições; e, no mundo futuro, a vida eterna "(Marcos 10: 29-30). 

Em primeiro lugar, estamos bênçãos prometido aqui e agora José foi vendido como 

escravo por seus irmãos, foi falsamente acusado pela mulher de Potifar, e foi preso. Mas 

o Senhor ressuscitou para ser o primeiro-ministro do Egito, e usou-o para salvar o seu 

povo escolhido de fome e extinção. Daniel foi jogado na cova dos leões por causa de sua 

recusa em parar de adorar o Senhor. Não só foi a sua vida poupada, mas foi restaurado à 

sua alta posição como o comissário mais valorizado do rei Dario, o rei fez uma declaração 

de que "em todo o domínio do meu reino os homens são a temer e tremer perante o Deus 

de Daniel , pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre "(Dan 6:26.). 

Nem todo crente é recompensado nesta vida com as coisas desta vida. Mas cada crente é 

recompensado nesta vida com o conforto, força e alegria de Sua habitação Senhor. Ele 

também é abençoado com a garantia de que nenhum serviço ou sacrifício para o Senhor 

será em vão. 

Como uma continuação de seu livro Criança Paz , Don Richardson escreveu Lords da O 

Earth (Glendale, Calif .: Regal, 1977). Ele conta a história de Stan Dale, outro 

missionário de Irian Jaya, Indonésia, que ministrou a tribo Yali nas montanhas de neve. A 

Yali teve uma das religiões mais estrita conhecidas no mundo. Para um membro da tribo 

mesmo a questionar, muito menos desobedecer, um dos seus princípios trouxe morte 

instantânea. Nunca poderia haver qualquer alteração ou modificação. A Yali tinha muitos 

pontos sagrados espalhados por todo o seu território. Se até mesmo uma criança pequena 

eram a engatinhar para uma daquelas peças sacras de chão, ele foi considerado 

contaminado e amaldiçoado. Para manter toda a aldeia de se envolver em que maldição, 

a criança teria atirado ao rio correndo Heluk a se afogar e ser lavado a jusante. 

Quando Stan Dale veio com sua astúcia e quatro filhos para que as pessoas canibais ele 

não foi longa tolerados. Ele foi atacado uma noite e sobreviveu milagrosamente de ser 

baleado com cinco flechas.Após o tratamento em um hospital, ele imediatamente voltou 

para o Yali. Ele trabalhou sem sucesso por vários anos, e do ressentimento e ódio dos 

sacerdotes tribais aumentou. Um dia, ele, um outro missionário chamado Phil Mestres, e 

um membro da tribo Dani nomeado Yemu estavam enfrentando o que sabiam era um 

ataque iminente, o Yali repente veio sobre eles. Como os outros correram para a 

segurança, Stan e Yemu permaneceu de volta, na esperança de alguma forma a dissuadir 

a Yali de seus planos assassinos. Como Stan confrontado seus atacantes, eles atiraram 

com dezenas de flechas. Como as setas entrou em sua carne, ele iria retirá-los e dividi-los 

em dois. Eventualmente, ele já não tinha força para puxar as setas para fora, mas ele 

permaneceu de pé. 

Yemu correu de volta para onde Phil estava de pé, e Phil convenceu-o a continuar 

correndo. Com os olhos fixos no Stan, que ainda estava de pé, com cerca de cinquenta 

flechas em seu corpo, Phil permaneceu onde estava e foi-se logo cercado por 

guerreiros. O ataque começou com hilaridade, mas se transformou em medo e desespero 

quando viram que Stan não caiu. O medo aumentou quando levou quase tantos como 

setas para baixo Phil como tinha Stan. Eles desmembrado os corpos e os espalhou sobre 



a floresta, na tentativa de impedir a ressurreição dos que tinham ouvido os missionários 

falar. Mas a parte de trás do seu sistema pagão "inquebrável" foi quebrado, e através do 

testemunho dos dois homens que não tinham medo de morrer, a fim de levar o evangelho 

a esta perdido e as pessoas violentas, a tribo Yali e muitos outros no território circundante 

veio a Jesus Cristo. Mesmo quinto filho de Stan, um bebê no momento do incidente, foi 

salvo de ler o livro sobre seu pai. 

Stan e Phil não foram recompensados nesta vida com as coisas desta vida. Mas eles 

parecem ter sido duplamente abençoado com o conforto, força e alegria de sua habitação 

Lord-e a confiança absoluta de que seu sacrifício para ele não seria em vão. 

Há também um aspecto milenar para a bênção reino. Quando Cristo estabelece Seu 

reinado de mil anos na terra, seremos co-regentes com ele durante aquele maravilhoso, 

renovado terra (Ap 20: 4). 

Finalmente, há a recompensa do reino eterno, a bênção de todas as bênçãos de viver para 

sempre no reino de nosso Senhor desfrutando de sua própria presença. O fruto final de 

vida do reino é a vida eterna.Mesmo que o mundo tem de nós cada posse, toda a liberdade, 

todo o conforto, cada satisfação da vida física, pode levar nada da nossa vida espiritual, 

nem agora, nem por toda a eternidade. 

As bem-aventuranças começam e terminam com a promessa de o reino dos céus (cf. v. 

3). A principal promessa das Bem-aventuranças é que em Cristo nos tornamos cidadãos 

do Reino agora e para sempre.Não importa o que o mundo faz para nós, não pode afetar 

nossa posse do reino de Cristo. 

A Postura 

Alegrai-vos e exultai, porque vosso galardão nos céus é grande, 
pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. (5:12) 

A resposta do crente a perseguição e aflição não deve ser a recuar e se esconder. Para 

escapar do mundo é fugir da responsabilidade. Porque nós pertencemos a Cristo, já não 

somos de outro mundo, mas Ele nos enviou a este mundo para servir apenas como Ele 

mesmo veio ao mundo para servir (João 17: 14-18). 

Seus seguidores são "o sal da terra" e "luz do mundo" (Mt 5: 13-14.). Para o nosso sal 

para dar sabor a terra e nossa luz para iluminar o mundo em que ele deve ativo no 

mundo. O evangelho não é dado a ser escondido, mas para esclarecer. "Brilhe a vossa luz 

diante dos homens, de tal forma que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso 

Pai que está nos céus" (vv. 15-16). 

Quando nos tornamos sal de Cristo e da luz de Cristo, nosso sal vai picar feridas abertas 

do mundo do pecado e da nossa luz vai irritar os olhos que são usados para a 

escuridão. Mas mesmo quando o nosso sal e luz estão se ressentiu, rejeitado, e jogado de 

volta na nossa cara, devemos regozijar-se, e ser feliz . 

Alegrai é de agalliaō , o que significa para exultar, para se alegrar muito, será muito feliz, 

como fica claro na Rei Tiago Version, "ser alegrou." O significado literal é pular e saltar 

com happy emoção.Jesus usa o modo imperativo, o que torna suas palavras mais do que 



uma sugestão. Estamos ordenado para ser feliz . Para não ficar feliz quando sofremos por 

amor de Cristo é ser desconfiado e desobediente. 

O mundo pode tirar uma grande quantidade de pessoas de Deus, mas ele não pode tirar a 

sua alegria e sua felicidade. Sabemos que nada no mundo pode fazer para nós é 

permanente. Quando as pessoas nos atacar pelo amor de Deus, eles são realmente atacá-

lo (cf. Gal 6:17;. Col. 1,24). E seus ataques podem nos fazer dano não mais permanente 

do que eles podem fazer-Lo. 

Jesus dá duas razões para a nossa alegria e ser feliz quando somos perseguidos por causa 

dele. Primeiro, ele diz, sua recompensa no céu é grande . Nossa vida presente não é 

mais do que "um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece" (Tiago 

4:14); mas o céu é para sempre. Não é de admirar que Jesus nos diz para não acumular 

tesouros para nós aqui na terra ", onde a traça ea ferrugem destroem, e onde os ladrões 

arrombam e furtam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem ferrugem 

corrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam "(Mt 6: 19-20.). Tudo o que fazemos 

para o Senhor agora incluindo sofrimento para ele, de fato, especialmente sofrendo por 

ele, colhe dividendos eternos. 

Dividendos de Deus não são dividendos ordinários. Eles não são apenas eterna, mas 

também são grande . Se Deus "é capaz de fazer muito mais abundantemente além 

daquilo que pedimos ou pensamos" (Ef. 3:20), quanto mais abundantemente ele é capaz 

de conceder o que Ele mesmo nos promete? 

Muitas vezes ouvimos e, talvez, somos tentados a pensar, que é não espiritual e crasso 

para servir a Deus por causa de recompensas. Mas esse é um dos motivos que o próprio 

Deus dá para servi-Lo. Nós, antes de tudo servir e obedecer a Cristo porque O amamos, 

assim como na terra Ele amou e obedeceu ao Pai porque o amava. Mas foi também por 

causa da "alegria que lhe fora" que o próprio Cristo ", suportou a cruz, desprezando a 

ignomínia" (Hb. 12: 2). Não é nem egoísta nem unspiritual para fazer a obra do Senhor 

por um motivo que Ele próprio dá e tem seguido. 

Em segundo lugar, estamos a alegrar-se porque o mundo perseguiram os profetas que 

foram antes de nós, da mesma forma que nos persegue. Quando sofremos por amor de 

Cristo, estamos na melhor companhia possível. Para ser atingidas pelo amor de justiça é 

ficar nas fileiras dos profetas. A perseguição é uma marca da nossa fidelidade, assim 

como era uma marca da fidelidade dos profetas. Quando sofremos por amor de Cristo, 

sabemos sem sombra de dúvida de que pertencemos a Deus, porque estamos vivenciando 

a mesma reação do mundo que os profetas experientes. 

Quando sofremos por nosso Senhor nos unimos com os profetas e os outros santos do 

passado que "escárnios e açoites experientes, sim, também cadeias e prisões. Foram 

apedrejados, foram serrados ao meio, eles foram tentados, eles foram condenados à morte 

com a espada; andaram de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados 

(homens dos quais o mundo não era digno), errantes pelos desertos e montanhas e 

cavernas e buracos no chão "(Heb. 11: 36-38). Embora o mundo não é digno de sua 

empresa, cada crente é perseguido. Para ser perseguido verifica que pertencem à linha dos 

justos. 



Nossa certeza da salvação não vem de saber que fizemos uma decisão em algum lugar do 

passado. Pelo contrário, nossa garantia de que a decisão era uma verdadeira decisão para 

Jesus Cristo é encontrado na vida de justiça que resulta em sofrimento por amor de 

Cristo. Muitos afirmam ter pregado a Cristo, não expulsamos demônios e feito grandes 

obras em Seu nome, mas será recusada céus (Mt 7: 21-23.).Mas nada que sofreram 

justamente para Ele vai ficar de fora. 

O mundo não pode lidar com a vida justa que caracteriza a vida do reino. Não é 

compreensível e aceitável para eles, e eles não tem estômago para isso, mesmo em 

outros. Pobreza de espírito vai contra o orgulho do coração de incredulidade. A 

disposição arrependido, contrito que chora sobre o pecado nunca é apreciado pela, 

indiferente, insensível mundo antipático. O espírito manso e tranqüilo que leva errado e 

não revidar é considerado pusilânime, e grosas contra o militante, vingativo característico 

espírito do mundo. Para muito tempo depois de a justiça é repugnante para aqueles cujos 

desejos carnais são repreendidos por ela, como é um espírito misericordioso para com 

aqueles cujo coração é duro e cruel. A pureza de coração é uma luz dolorosa que expõe a 

hipocrisia e corrupção, e pacificação é uma virtude elogiado pelo mundo contencioso, 

egoísta em palavras, mas não no coração. 

João Crisóstomo, um líder piedoso na igreja do século IV pregou tão fortemente contra o 

pecado que ele ofendeu o inescrupuloso Imperatriz Eudoxia, assim como muitos oficiais 

da igreja. Quando convocados antes Arcádio, Crisóstomo foi ameaçado de expulsão se 

ele não cessou sua pregação intransigente. Sua resposta foi: "Senhor, você não pode me 

expulsar, porque o mundo é a casa de meu Pai"."Então eu vou matar você", disse 

Arcádio. "Não, mas você não pode, para a minha vida está escondida com Cristo em 

Deus", foi a resposta. "Seus tesouros serão confiscados" foi a próxima ameaça, à qual 

João respondeu: "Senhor, que não pode ser, também. Meus tesouros estão no céu, onde 

ninguém pode minam e roubam". "Então eu vou levá-lo a partir de homem, e você terá 

mais nenhum amigo!" Era o aviso final, desesperado. "Isso você não pode fazer, seja", 

respondeu João, "porque tenho um amigo no céu que disse: Não te deixarei, nem te 

desampararei." Crisóstomo foi realmente banido, primeiro a Arménia e depois mais longe 

para Pityus em do Mar Negro, para a qual ele nunca chegou porque ele morreu a 

caminho. Mas nem o seu banimento, nem a sua morte refutada ou diminuído suas 

reivindicações. As coisas que ele mais valorizado nem mesmo um imperador poderia tirar 

dele. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

21 . O Sal da Terra e a Luz do mundo 

(Mateus 5: 13-16) 

Vós sois o sal da terra; mas se o sal se tornar insípido, como é que 

vai ser feita salgado de novo? É bom para mais nada, senão para 

ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do 

mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser 

escondida. No candelabro nem se acende uma lâmpada, e colocá-

lo sob a bicar-medida, mas; e assim ilumina a todos os que estão 

na casa. Brilhe a vossa luz diante dos homens, de tal forma que 

vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos 

céus. (5: 13-16) 

Nestes quatro versos o Senhor resume a função de crentes no mundo. Reduzido a uma 

palavra, essa função é influência . Quem vive de acordo com as bem-aventuranças vai 

funcionar no mundo como sal e luz. Caráter cristão consciente ou inconscientemente afeta 

outras pessoas para melhor ou para pior. Como João Donne nos lembra: "Nenhum homem 

é uma ilha". 

Um antigo mito grego fala de uma deusa que veio ao mundo invisível, mas cuja presença 

sempre foi conhecido pelas bênçãos que ela deixou para trás em seu caminho. Árvores 

queimadas por incêndios florestais brotaram folhas novas, e violetas surgiram em suas 

pegadas. Quando ela passou uma poça estagnada sua água tornou-se fresco, e campos 

ressecados ficou verde enquanto ela caminhava através deles. Colinas e vales floresceu 

com nova vida e beleza onde quer que fosse. Outra história grega conta a história de uma 

princesa enviado como um presente para um rei. Ela era tão bonita como Afrodite e sua 

respiração era tão doce como perfume. Mas ela carregava consigo o contágio da morte e 



decadência. Desde a infância ela havia se alimentado em nada, mas o veneno e tornou-se 

tão impregnado com ele que ela envenenou a própria atmosfera ao seu redor. Sua 

respiração iria matar um enxame de insetos; ela iria pegar uma flor e que iria murchar. Um 

pássaro voando muito perto cairia morto a seus pés. 

André Murray teve uma vida excepcionalmente santo. Entre aqueles de quem a sua 

influência foi o maior eram os seus filhos e netos. Cinco de seus seis filhos tornaram-se 

ministros do evangelho e de quatro de suas filhas se tornaram esposas ministro. Dez netos 

tornaram-se ministros e treze netos se tornaram missionários. 

Woodrow Wilson contou a história de estar em uma barbearia uma vez. "Eu estava 

sentado em uma cadeira de barbeiro quando me tornei consciente de que uma 

personalidade poderosa tinha entrado no quarto. Um homem veio calmamente em cima 

da mesma incumbência como a mim mesmo de ter seu cabelo cortado e se sentou na 

cadeira ao meu lado. Cada palavra a homem pronunciou, embora não fosse, no mínimo 

didática, mostrou um interesse pessoal no homem que estava servindo a ele. E antes que 

eu tenho completamente com o que estava sendo feito para mim, eu estava consciente de 

que eu tinha assistido a um culto evangelístico, porque o Sr. DL Moody estava naquela 

cadeira. Eu propositAdãoente permanecia no quarto depois que ele havia deixado e 

observou o singular afeto que sua visita tinha trazido sobre a barbearia. Eles falaram em 

voz baixa. Eles não sabiam o nome dele, mas sabia que algo havia elevado sua 

pensamentos, e eu senti que eu deixei aquele lugar que eu deveria ter deixado um lugar 

de culto ". 

Muitos anos atrás, Elihu Burrit escreveu: "Nenhum ser humano pode vir a este mundo, 

sem aumentar ou diminuir a soma total da felicidade humana, não só do presente, mas de 

todas as idades posterior da humanidade. Ninguém pode desligar-se dessa conexão. Há 

em nenhum ponto seqüestrado no universo, nenhum nicho escuro ao longo do disco de 

inexistência de que ele pode recuar de suas relações com os outros, onde ele pode retirar 

a influência de sua existência sobre o destino moral do mundo. Em todos os lugares a sua 

presença ou ausência vontade ser sentida. Em todos os lugares que ele vai ter 

companheiros que vai ser melhor ou pior por causa dele. É um velho ditado, e uma das 

declarações de medo e insondáveis de importação, que estamos formando caracteres para 

a eternidade. Formando personagens? De quem? A nossa própria ou outros? Both. E nesse 

fato importante reside o perigo e responsabilidade da nossa existência. Quem é suficiente 

para o pensamento? Milhares de meus semelhantes irá anual entrar na eternidade com 

personagens diferentes dos que eles teriam levado para lá que eu nunca tinha vivido. A 

luz do sol de que o mundo irá revelar as minhas marcas de dedos em suas formações 

primárias e em sua camadas sucessivas de pensamento e de vida. " 

Em Mateus 5: 13-16 Jesus fala sobre a influência de seu povo no mundo para Deus e para 

o bem. Em Sua oração sacerdotal, Jesus disse ao Pai: "Eu não te peço para levá-los para 

fora do mundo, mas para mantê-los do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não 

sou do mundo ... . Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo "(João 

17: 15-16, 18). João escreveu: "Não ameis o mundo, nem o que há no mundo" (1 João 

2:15). Reino povo de Cristo não são para refletir o mundo, mas eles estão a influenciar o 

mundo; eles devem estar nele, mas não do mesmo. 

Quando vivemos a vida do bem-aventuranças algumas pessoas vão responder 

favoravelmente e ser salvo, ao passo que os outros vão ridicularizar e nos perseguem. Nas 



palavras de Paulo, vamos manifestar "o doce aroma do conhecimento do [Cristo] em todo 

lugar Porque nós somos um aroma de Cristo a Deus entre os que estão sendo salvos e 

entre os que estão perecendo;. Ao que um aroma da morte para a morte, para o outro um 

aroma de vida para vida "(2 Cor. 2: 14-16). Em ambos os casos as nossas vidas ter efeitos 

profundos, e até mesmo perseguição não é alterar a nossa função no mundo. Nós "são 

uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, 

para que [nós] podemos proclamar as virtudes daquele que vos chamou [nós] das trevas 

para a sua maravilhosa luz" (1 Ped. 2: 9). 

Embora Jesus estava falando diante de uma grande multidão de pessoas na encosta, o Seu 

ensinamento sobre a vida do reino era principalmente para os seus discípulos, para 

aqueles que creram nele. Sua preocupação era para a toda a multidão, e em ouvir seus 

ensinamentos em piedosa vivendo muitos deles podem ter sido atraídos para a fé. Mas os 

princípios que ensina aqui são adequados apenas para os crentes, pois eles são impossíveis 

de seguir para além do poder do próprio Espírito de Deus. 

Aqui é um mandato para os cristãos de influenciar o mundo. As bem-aventuranças não 

são para ser vivida de forma isolada ou apenas entre irmãos, mas em todos os lugares que 

vamos. Únicas testemunhas de Deus são Seus filhos, eo mundo não tem outra maneira de 

saber d'Ele, exceto através do testemunho do que somos. 

Os números de sal e luz enfatizar características diferentes de influência, mas sua 

Proposito básica é a mesma. Ambos irão ser estudadas a partir dos aspectos do 

pressuposto da corrupção e da escuridão do mundo, o plano para o domínio dos crentes 

piedosos no mundo, o problema do perigo de fracasso, eo propósito de glorificar a Deus. 

O pressuposto: Corrupção e Trevas 

O mundo precisa de sal porque ele é corrupto e que precisa de luz, porque é escuro. G. 

Campbell Morgan disse: "Jesus, olhando para as multidões de Seus dias, viu a corrupção, 

a desintegração da vida em todos os pontos, a sua dissolução, a sua spoilation; e, por 

causa do seu amor das multidões, Ele sabia que a coisa que mais precisava era de sal, a 

fim de que a corrupção deve ser preso. Ele os viu também envolto em escuridão, sentando-

se na escuridão, tateando em meio a nevoeiros e neblinas. Ele sabia que eles precisavam, 

acima de tudo, ... luz "( O Evangelho Segundo Mateus [New York: Revell, 1929], p 46).. 

A visão de mundo bíblica é que o mundo está corrompido e decadente, que é escuro e 

escurecimento. "Os homens maus e impostores irão proceder de mal a pior, enganando e 

sendo enganados", adverte Paulo (2 Tim. 3:13). O mundo não pode fazer nada além de 

ficar pior, porque não tem nenhuma bondade inerente para construir, não há vida 

espiritual e moral inerente em que ele pode crescer. Ano após ano, o sistema do mal 

acumula uma escuridão mais profunda. 

Um estudante universitário me disse seu professor havia dito recentemente a classe que o 

casamento estava em declínio porque o homem foi evoluindo para um nível superior. O 

casamento era algo que o homem precisava apenas nos estágios mais baixos de seu 

desenvolvimento evolutivo. Agora que o homem havia subido mais acima na escala 

evolutiva, o casamento estava caindo, assim como a sua cauda preênsil tinha feito há 

milhões de anos. 



Qualquer pessoa que conhece a história da humanidade, até mesmo a história dos últimos 

cem anos, e pensa que o homem está evoluindo para cima está "enganando e sendo 

enganados", assim como disse Paulo. Homem tem aumentado em conhecimento 

científico, médico, histórico, educacional, psicológica e tecnológica para um grau 

surpreendente. Mas ele não mudou sua natureza básica e ele não melhorou sociedade. O 

conhecimento do homem tem melhorado muito, mas sua moral progressivamente 

degenerado. Sua confiança aumentou, mas a sua paz de espírito diminuiu. Suas 

realizações têm aumentado, mas o seu senso de propósito e significado, mas todos têm 

desaparecido. Em vez de melhorar a qualidade moral e espiritual de sua vida, descobertas 

e realizações do homem simplesmente ter fornecido maneiras para ele expressar e 

promover a sua depravação mais rápida e destrutiva. O homem moderno tem 

simplesmente inventou mais maneiras de corromper e destruir a si mesmo. 

Muitos filósofos, poetas e líderes religiosos no final do século passado teve grande 

otimismo sobre o homem de ter vindo de idade, sobre o seu aperfeiçoamento moral e 

social inevitável. Eles acreditavam que a Utopia foi na esquina e que o homem foi ficando 

melhor e melhor em todos os sentidos. A idade de ouro da humanidade estava 

próximo. Guerras seria uma má memória, crime e violência desapareceria, a ignorância 

teria ido, e doença seria erradicada. Paz e fraternidade reinaria completamente e 

universalmente. Poucas pessoas hoje manter a tais idéias, irrealistas cegos. 

Não foi muitas gerações depois da Queda que "o Senhor viu que a maldade do homem se 

multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só 

má continuamente" (Gênesis 6: 5). Porque maldade foi tão grande, Deus destruiu todas 

as pessoas, mas de oito e eles estavam longe de ser perfeito. Algumas gerações depois 

disso, as cidades de Sodoma e Gomorra se tornou tão podre da prole dos oito que Deus 

destruiu com fogo e enxofre. Outro dia do juízo está chegando quando Deus vai chover 

de novo fogo na terra, mas que a destruição será um holocausto, como os homens nunca 

sonhou. "Os céus ea terra através da Sua Palavra estão sendo reservados para o fogo, 

mantida para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. ... Os céus passarão com 

grande estrondo, e os elementos serão destruídos com o calor intenso, e da terra e suas 

obras, serão descobertas "(2 Pe. 3: 7, 10). 

O homem é infectado com o vírus mortal do pecado, que não tem cura longe de Deus. No 

entanto, ao contrário de sua atitude em relação a doenças físicas, a maioria dos homens 

não querem que o seu pecado curado. Eles amam a sua decadência e eles odeiam a justiça 

(cf. Jo 3: 19-21) de Deus. Eles amam o seu próprio caminho e eles odeiam a Deus. 

O conhecimento do homem está aumentando em saltos quânticos, mas o aumento do 

conhecimento é o conhecimento mecânico, conhecimento inanimado, o conhecimento 

sem vida, o conhecimento que não tem relação com o homem interior (cf. 2 Tm. 3: 7). Seu 

conhecimento não retarda a sua corrupção, mas sim é utilizada para intensificar e defendê-

la. 

Bertrand Russell dedicou a maior parte de seus 96 anos ao estudo da filosofia. No entanto, 

no final de sua vida, ele reconheceu que a filosofia provou ser um fracasso, e que tinha 

levado a lugar nenhum.Nada do que ele pensava ou tinha ouvido falar que outros filósofos 

tinha pensado tinha mudado o mundo para melhor. Sentia-se que as causas básicas de 

problemas do homem, para não mencionar as soluções, tinha evadido as melhores mentes 

de todas as idades, incluindo o seu próprio. 



Alguns cientistas propuseram que por cirurgia ou estimulação eletrônica cuidado do 

cérebro, maus impulsos de uma pessoa pode ser erradicada, deixando apenas a melhor 

parte de sua natureza. Outros propõem que a, livre de crime, pessoa sem problemas ideal 

será desenvolvido por engenharia genética. Mas cada parte de cada homem é 

corrupto. Ele não tem inerentes, naturalmente bons traços que podem ser isoladas do 

ruim. Sua natureza total é depravada. Davi sabia que ele era pecador desde o momento de 

sua concepção. "Eis que eu nasci na iniqüidade, e em pecado me concebeu minha mãe" 

(Sl. 51: 5).Não há nenhuma boa parte no homem a partir do qual a melhor pode ser 

construído ou a partir do qual a sua parte corrupto pode ser isolado. Isaías disse: "Toda a 

cabeça está enferma e todo o coração fraco" (Is. 1: 5), e Jeremias marcado o coração como 

"mais enganoso que qualquer outra coisa" e como "perverso" (Jer. 17: 9 ). 

Nós vamos nos da guerra para a guerra maior, do crime de maior crime, da imoralidade à 

maior imoralidade, de perversão a maior perversão. A espiral é para baixo, não para cima 

(ver Rom. 1: 18-32).Desespero e reinado pessimismo em nossos dias, porque a pessoa 

honesta sabe que o homem não tem sido capaz de retardar a sua descida. Ele espera que 

ele pode apenas viver a sua própria vida antes que alguém aperta o botão que sopra a 

humanidade no esquecimento. 

A principal revista de notícias informou há alguns anos que os americanos tendem a se 

ver como potenciais santos em vez de pecadores da vida real. Outra revista líder relatou, 

"jovens radicais de hoje, em particular, são quase dolorosamente sensível ao ... males de 

sua sociedade, e denunciá-los violentamente. Mas, ao mesmo tempo em que são 

tipicamente americana em que eles não conseguem colocar o mal em sua perspectiva 

histórica e humana . Para eles, o mal não é um componente irredutível do homem, mas 

não é um fato inevitável da vida, mas algo cometido pela geração mais velha, atribuível 

a uma determinada classe ou o estabelecimento e erradicável através do amor ou 

revolução "( Tempo , 05 de dezembro de 1969 ). 

Assim como cada pessoa é afetada pelo problema do pecado, cada pessoa também 

contribui para o problema do pecado. 

O Plano: Equipar seus discípulos 

A igreja não pode aceitar o egocentrismo do mundo, soluções fáceis, a imoralidade, 

amoralidade, e do materialismo. Somos chamados para ministrar ao mundo ao ser 

separado de seus padrões e formas.Infelizmente, porém, a igreja hoje é mais influenciada 

pelo mundo do que o mundo é influenciado pela igreja. 

Em ambos versículo 13 e versículo 14 o pronome você é enfático. A idéia é: "Você é o 

único sal da terra" e "Você é a única luz do mundo." Corrupção do mundo não será 

retardado e sua escuridão não será iluminada a menos que o povo de Deus são a sua sal e 

luz. Os mesmos que são desprezados pelo mundo e perseguidos pelo mundo são a única 

esperança do mundo. 

O que você , em ambos os versos também é plural. É todo seu corpo, a igreja, que é 

chamada a ser sal e luz do mundo. Cada grão de sal tem a sua influência limitada, mas é 

apenas como a igreja coletivamente está espalhada no mundo que a mudança virá. Um 

raio de luz vai realizar pouco, mas quando se juntou com outros raios uma grande luz é 

criada. 



Alguns anos atrás, uma revista realizada uma série de fotografias que graficamente uma 

história trágica. A primeira foto era de um vasto campo de trigo no oeste do Kansas. O 

segundo mostrou uma mãe angustiada sentado em uma fazenda no centro do campo de 

trigo. A história acompanha explicou que seu filho de quatro anos de idade, havia se 

afastado da casa e no campo, quando ela não estava olhando.A mãe eo pai olhou, olhou 

durante todo o dia, mas o menino era muito curto para ver ou ser visto sobre o trigo. A 

terceira imagem mostrou dezenas de amigos e vizinhos que tinham ouvido da situação do 

rapaz e que se juntaram as mãos na manhã seguinte para fazer uma corrente humana desde 

que entrou pela pesquisa de campo. A imagem final foi do pai com o coração partido 

segurando seu filho sem vida que havia sido encontrado tarde demais e tinha morrido de 

exposição. A legenda embaixo ler: "Ó Deus, se as mãos só que tinham aderido mais 

cedo." 

O mundo está cheio de almas perdidas que não podem ver o seu caminho acima das 

distrações e barreiras do mundo e não pode encontrar o caminho para a casa do Pai até 

que os cristãos se unem como sal e luz e varrer o mundo em busca deles. Nosso trabalho 

não é simplesmente como grãos individuais de sal ou raios como individuais de luz, mas 

como toda a igreja de Jesus Cristo. 

São tensões sendo ao invés de fazer. Jesus está dizendo a verdade, não dando um 

comando ou pedido. Sal e luz representam o que os cristãos são . A única questão, como 

Jesus continua a dizer, é se estamos ou não sal de bom gosto e luz eficaz. O próprio fato 

de que pertencemos a Jesus Cristo nos faz Sua sal e luz do mundo. 

Cristo é a fonte da nossa cheiro e da nossa luz. Ele é "a luz verdadeira que, vindo ao 

mundo, ilumina todo homem" (João 1: 9). "Enquanto estou no mundo, sou a luz do 

mundo", disse Ele (João 9: 5). Mas agora que ele deixou o mundo a Sua luz vem ao mundo 

através daqueles que Ele tem iluminado. Nós resplandecer a luz refletida de Cristo. "Você 

estava anteriormente trevas, mas agora sois luz no Senhor", Paulo nos diz; "Andai como 

filhos da luz" (Ef. 5: 8). "Porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou 

para o reino do Filho do seu amor" (Colossenses 1:13). 

Nós somos o sal de Deus para retardar a corrupção e sua luz para revelar a verdade. Uma 

função é negativo, a outra positiva. Uma é silenciosa, o outro é verbal. Pela influência 

indireta da maneira como vivemos nós retardar a corrupção e pela influência direta do 

que dizemos que manifestar luz. 

Ambos sal e luz são ao contrário do que eles estão a influenciar. Deus mudou-nos de ser 

parte do mundo corrompido e corruptor de ser sal que pode ajudar a preservá-la. Ele 

mudou-nos de nossa própria escuridão para serem seus agentes de dar luz aos outros. Por 

definição, uma influência deve ser diferente da que ela influencia, e os cristãos, portanto, 

deve ser diferente do mundo que eles são chamados para influenciar. Nós não podemos 

influenciar o mundo para Deus quando estamos mundana nós mesmos. Não podemos dar 

luz para o mundo, se voltar a lugares e caminhos das trevas nós mesmos. 

As grandes bênçãos enfatizada nos versículos 3-12 liderança para as grandes 

responsabilidades de versículos 13-16. As bênçãos do céu, conforto, herdando a terra, a 

ser preenchido com a justiça, a misericórdia a ser dada, sendo chamados filhos de Deus, 

e sendo dado recompensa celestial trazer a responsabilidade de ser o Seu sal e luz do 

mundo. 



Ser Sal 

Sal sempre foi valioso na sociedade humana, muitas vezes, muito mais do que é 

hoje. Durante um período da história da Grécia antiga era chamado theon , o que significa 

divino. Os romanos considerou que, com exceção do sol, nada era mais valioso do que o 

sal. Muitas vezes, os soldados romanos eram pagos em sal, e foi a partir dessa prática, 

que a expressão "não vale o seu sal" se originou. 

Em muitas sociedades antigas sal era usado como um sinal de amizade. Para duas pessoas 

para compartilhar sal indicou uma responsabilidade mútua para cuidar de um bem-estar 

do outro. Mesmo se a pior inimigo comeu sal com você, você foi obrigado a tratá-lo como 

um amigo. 

O sal era frequentemente utilizados no antigo Oriente Próximo para vincular um pacto, 

um pouco à maneira de um acordo ou contrato com firma reconhecida em nossos 

dias. Quando as partes de um pacto comeu sal juntos diante de testemunhas, o pacto foi 

dado de autenticação especial. Embora nenhuma indicação é dada na conta, nós 

aprendemos a partir de 2 Crônicas 13: 5 que Deus fez um pacto de sal com Davi. Deus 

prescrevia que todas as ofertas de sacrifício em Israel deveriam ser oferecidos com sal 

"para que o sal da aliança do seu Deus não faltará" (Lev. 02:13). 

Em inúmeras maneiras ouvintes-se de Jesus grega, romana, ou judaico-teria entendido o 

sal da terra para representar uma mercadoria valiosa. Embora a maioria não poderia ter 

entendido Seu significado completo, eles sabiam que Ele estava dizendo que seus 

seguidores estavam a ter uma função extremamente importante no mundo. Qualquer outra 

coisa que ele pode ter representado, sal sempre foi sinónimo de que era de alto valor e 

importância. 

Muitas sugestões foram feitas quanto às características particulares de sal que Jesus 

destina-se a associar a esta figura. Alguns intérpretes apontam que o sal é branco e, 

portanto, representa a pureza. Como o "puro de coração" (v. 8), os discípulos de Jesus 

devem ser puros diante do mundo e devem ser um meio de ajudar a purificar o resto do 

mundo de Deus. Sua brilhante pureza moral e espiritual branco é para contrastar com a 

descolorir moral do mundo. Os cristãos são para exemplificar os padrões divinos de 

retidão em pensamentos, palavras e ações, permanecendo "isento da corrupção do 

mundo" (Tiago 1:27).Tudo o que é certamente verdade; mas não parece ao ponto, porque 

salinidade, não a cor do sal, é o problema. 

Outros enfatizam a característica de sabor. Ou seja, os cristãos são para adicionar sabor 

divino para o mundo. Assim como muitos alimentos são de mau gosto, sem sal, o mundo 

é monótono e sem gosto, sem a presença dos cristãos. Alguém chegou a dizer: "Nós, 

cristãos, não tem nenhum negócio ser chato. Nossa função é adicionar sabor e emoção 

para o mundo." Os cristãos são um meio de humanidade a bênção de Deus, incluindo os 

incrédulos, assim como Ele envia o Seu sol e chuva sobre justos e injustos iguais. 

Há certos sentidos em que esse princípio é verdadeiro. Um cônjuge incrédulo é 

santificado por um cônjuge crente (1 Cor. 7:14), e Deus se ofereceu para poupar Sodoma 

por causa de apenas dez pessoas justas, se que muitos poderiam ser encontrados dentro 

dele (Gen. 18:32). 



O problema com esse ponto de vista, no entanto, é que, desde os primeiros dias da Igreja, 

o mundo tem considerado o cristianismo para ser qualquer coisa, mas atraente e 

"saborosa". Ele tem, de fato, muitas vezes encontrados os cristãos mais espirituais para 

ser o mais intragável. Aos olhos do mundo, os cristãos, quase acima de todos os outros, 

tomar o sabor fora da vida. Cristianismo é sufocante, restritiva, e uma chuva na parada 

do mundo. 

Depois que o cristianismo se tornou uma religião reconhecida do Império Romano, o 

imperador Juliano, lamentou, "Você já olhou para estes cristãos de perto? Oca-eyed, 

pálido de bochechas, flat-breasted, eles remoer suas vidas longe unspurred pela ambição. 

O sol brilha para eles, mas não vejo isso. A terra lhes oferece a sua plenitude, mas eles 

desejam que não. Todo o seu desejo é renunciar e sofrer para que venham a morrer. " 

Oliver Wendell Holmes supostamente disse uma vez que ele poderia ter entrado no 

ministério se certos clérigos que ele sabia que não tinha olhado e atuou tanto como agentes 

funerários. Às vezes, o mundo está se afastou da igreja, porque os cristãos são hipócritas, 

hipócrita, julgamento, e verdadeiramente aborrecido por qualquer padrão. Mas mesmo 

quando a igreja é fiel de fato, especialmente quando se é fiel: o mundo não valoriza tudo 

o que gosto ou aroma que vê no cristianismo. Paulo nos lembra que os cristãos são um 

"aroma de vida para vida" e "um perfume de Cristo a Deus entre os que estão sendo 

salvos", mas é um "aroma de morte para a morte" entre "os que estão perecendo" (2 Cor 

. 2: 15-16). 

Uma vez picadas de sal quando colocado numa ferida, alguns intérpretes acreditam que 

Jesus pretendem ilustrar apenas a característica oposta à do sabor. Os cristãos são a picar 

o mundo, prick sua consciência, torná-lo desconfortável na presença de santo evangelho 

de Deus. 

Essa analogia também tem mérito. A igreja freqüentemente está tão preocupado com a 

tentativa de agradar, atrair e desculpa de que é obscurecido o seu testemunho contra o 

pecado e tudo, mas perdeu.Podemos estar tão preocupado com a não ofender os outros 

que não conseguimos enfrentá-los com a sua perdição e sua necessidade desesperada de 

ser salvo do seu pecado. Um evangelho que não confrontar o pecado não é o evangelho 

de Jesus Cristo. 

Alguns anos atrás, um jovem casal que veio a mim para se casar disse que sabia que o 

Senhor lhes tinha reuniu e deu-lhes um ao outro. A mulher alegou ter sido um cristão toda 

a sua vida, mas seu conceito de salvação foi a de tentar agradar a Deus fazendo o melhor 

que podia. Ela admitiu que, apesar de ter pedido o divórcio porque o marido tinha sido 

infiel, ela ainda estava casada com ele. Por mais perguntas, ela admitiu que tinha 

cometido fornicação com o jovem agora ela queria se casar. O jovem alegou que nascer 

de novo, mas ele não viu nenhum grande mal no seu relacionamento e não há razão por 

que eles não devem se casar em um serviço cristão. Eu disse-lhes que Deus não poderia 

ter trazido eles juntos, porque eles estavam vivendo contrário à Sua vontade revelada-e, 

pior, tentando justificar. Nesse momento, eles tanto se levantou e saiu furioso do 

escritório. 

A igreja não pode ficar para o Senhor se ele não concorrer à Sua Palavra, e quando ele 

está para a Sua Palavra seu testemunho, muitas vezes, picam. 



O sal também cria sede. Em parte, porque aumenta o desejo do corpo para a água, 

pastilhas de sal muitas vezes são dadas para aqueles que fazem o trabalho duro no calor 

excessivo. Sem a ingestão adequada de líquidos, desidratação e até mesmo a morte pode 

resultar. Deus quer que seu povo de modo de viver e testemunhar perante o mundo que 

os outros vão ser mais conscientes da sua desidratação espiritual e perigo. Uma pessoa 

pode ver a nossa paz em uma circunstância de tentar, ou a nossa confiança no que 

acreditamos, e, assim, ser persuadidos a experimentar a nossa fé. 

Acredito que todas as analogias anteriores ter alguma validade. Os cristãos devem ser 

puro; eles devem adicionar uma certa atracção para o evangelho; eles devem ser fiéis a 

Palavra de Deus, mesmo quando fere; e sua vida deve criar uma sede de Deus para aqueles 

que não o conhecem. 

Mas acredito que a principal característica Jesus enfatiza é a de preservação. Os cristãos 

são uma influência preservação do mundo; eles retardar a deterioração moral e 

espiritual. Quando a igreja é retirado do mundo no arrebatamento, poder perverso e iníquo 

de Satanás será desencadeada de forma inédita (veja 2 Ts. 2: 7-12). Mal vai selvagem e 

demônios será quase desenfreado. Uma vez que o povo de Deus são removidos levará 

apenas sete anos para o mundo a descer para os próprios poços de hellishness (ver Dan 

9:27;. Rev. 6-19). 

Até aquele dia os cristãos podem ter uma forte influência sobre o bem-estar do 

mundo. Martyn Lloyd-Jones escreve: "A maioria dos historiadores competentes estão de 

acordo em dizer que o que, sem dúvida, salvou [Inglaterra] a partir de uma revolução 

como a que experimentou na França no final do século XVIII era nada, mas a Renovação 

Evangélica. Isso não foi porque nada foi feito diretamente, mas porque massas de 

indivíduos se tornaram cristãos e estavam vivendo essa vida melhor e tinha essa 

perspectiva maior. A situação política inteira foi afetada, e as grandes leis do Parlamento, 

que foram passados no século passado foram principalmente devido ao fato de que houve 

um número tão grande de cristãos individuais encontrados na terra "( Estudos no Sermão 

da Montanha [Grand Rapids: Eerdmans, 1971], 1: 157). 

Como filhos de Deus e, como os templos de Seu Espírito Santo, os cristãos representam 

a presença de Deus na terra . Nós somos o sal que impede toda a terra de degenerar ainda 

mais rápido do que é. 

Helen Ewing foi salvo como uma jovem, na Escócia, e deu a sua vida completamente ao 

senhorio de Cristo. Quando ela morreu com a idade de 22 é dito que todos Scotland 

chorou. Ela esperava para servir a Deus como missionário na Europa e tornou-se fluente 

no idioma russo. Mas ela não foi capaz de realizar esse sonho. Ela tinha prendas óbvias, 

como falar ou escrever, e ela nunca tinha viajado para longe de casa. No entanto, no 

momento em que ela morreu, ela tinha ganhado centenas de pessoas para Jesus 

Cristo. Missionários Inúmeros lamentou sua morte, porque eles sabiam que um grande 

canal de sua força espiritual se foi. Ela tinha subido todas as manhãs às cinco, a fim de 

estudar a Palavra de Deus e orar. Seu diário revelou que ela rezava regularmente por mais 

de trezentos missionários por nome. Em todos os lugares, ela foi a atmosfera mudou. Se 

alguém estava contando uma história suja, ele iria parar se ele a viu chegando. Se as 

pessoas estavam reclamando, eles se tornariam vergonha dele em sua presença.Um 

conhecido relatou que enquanto estava na Universidade de Glasgow, ela deixou o 

perfume de Cristo onde quer que fosse. Em tudo o que ela disse e fez ela era sal de Deus. 



Ser de Luz 

Jesus também nos chama a ser luz. Vocês são a luz do mundo . Considerando sal está 

escondido, a luz é óbvio. Sal trabalha secretamente, enquanto a luz funciona 

abertamente. Trabalhos de sal a partir de dentro, a luz de fora. O sal é mais a influência 

indireta do evangelho, enquanto a luz é mais sua comunicação direta. Sal trabalha 

principalmente através da nossa vida, enquanto a luz trabalha principalmente através do 

que ensinar e pregar. O sal é amplamente negativo. Ele pode retardar a corrupção, mas 

não pode alterar a corrupção em incorrupção. A luz é mais positiva. Ele não só revela o 

que está errado e falso, mas ajuda a produzir o que é justo e verdadeiro. 

Em sua introdução ao livro de Atos, Lucas se refere a seu evangelho como "a primeira 

conta que compus, Teófilo, sobre tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar" (1: 1). A 

obra de Cristo sempre tem a ver com ambos fazendo e falando, com a vida e de ensino. 

Davi escreveu: "Porque em ti está o manancial da vida; na tua luz vemos a luz" (Sl. 36: 

9). "Deus é luz", João lembra-nos ", e não há nele treva nenhuma Se dissermos que temos 

comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade;. Mas, 

se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, eo sangue 

de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado "(1 João 1: 5-7). Luz não é dado 

simplesmente de ter, mas para viver. "Tua palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para 

o meu caminho", o salmista nos diz (Sl 119:. 105). A luz de Deus é andar por e para 

viver. Em seu sentido mais amplo, a luz de Deus é a revelação plena da Sua Palavra-a 

Palavra escrita da Bíblia e a Palavra viva de Jesus Cristo. 

O povo de Deus para proclamar a luz de Deus em um mundo envolto em trevas, assim 

como seu Senhor veio "para brilhar sobre aqueles que jazem nas trevas e na sombra da 

morte" (Lucas 1:79). Cristo é a verdadeira luz, e nós somos Seus reflexos. Ele é o Sol, e 

nós somos Seus luas. A prestação gratuita de 2 Coríntios 4: 6. Poderia ser: "Deus, que 

primeiro ordenou a luz brilhar na escuridão inundou nossos corações com a Sua luz Nós 

agora podemos esclarecer os homens só porque nós podemos dar-lhes conhecimento da 

glória de Deus como já vimos isto na face de Jesus Cristo "Deus derrama a Sua luz sobre 

o mundo através daqueles que receberam a Sua luz através de Jesus Cristo. 

Os judeus haviam reclamado muito de ter a luz de Deus, e Ele tinha chamado longa-los a 

ser a Sua luz. Mas porque eles tinham ignorado e rejeitado Sua luz, eles não poderiam ser 

a Sua luz. Eles estavam confiantes de que eles eram guias "para os cegos, luz dos que 

estão em trevas", mas Paulo disse-lhes que eram guias cegos e lâmpadas sem luz. "Tu, 

pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo?"ele pergunta (Rom. 2: 19-21). Eles 

tiveram a luz, mas eles não estavam vivendo por ele. "Tu, que pregas que não se deve 

furtar, furtas?" Paulo continua a título de ilustração. "Tu, que dizes que não se deve 

cometer adultério, você cometer adultério?" (Vv. 21-22). Estamos a provar a nós mesmos 

"para torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus acima de qualquer suspeita, no 

meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual [devemos] aparecem como 

astros no mundo" (Fp. 2:15). 

Pela sua natureza e pela luz definição deve ser visível, a fim de iluminar. Os cristãos 

devem ser mais do que a influência indireta em grande parte de sal; eles também devem 

ser os instrumentos directos e visíveis de luz. 



Tanto durante o dia e à noite, uma cidade edificada sobre um monte não pode ser 

escondida . Ele está exposto para que todos possam ver. Por dia, as suas casas e edifícios 

se destacam na paisagem, e à noite as muitas luzes brilhando fora de suas janelas torná-

lo impossível de perder. Um cristão secreto é tão incongruente como uma luz 

escondida. As luzes são para iluminar, para não ser escondido; para ser exibida, não deve 

ser coberta. Os cristãos devem ser sal tanto sutil e luz visível. 

Deus não nos deu o evangelho de Seu Filho para ser o segredo, tesouro escondido de uns 

poucos, mas para esclarecer todas as pessoas (João 1: 9). Muitos rejeitam a luz e rejeitar 

aqueles que trazê-lo, mas assim como Deus oferece sua luz para o mundo inteiro, por isso 

deve Sua igreja. Não é o nosso evangelho, mas de Deus, e Ele dá-nos não só para o nosso 

próprio bem, mas todo o mundo. Os verdadeiros crentes são sal e luz, e deve cumprir essa 

identidade. 

 

 

O Problema: O Perigo do fracasso 

mas se o sal se tornar insípido, como é que vai ser feita salgado 

de novo? É bom para mais nada, senão para ser lançado fora e 
pisado pelos homens. (5: 13b) 

Muito sal na Palestina, como o encontrado nas margens do Mar Morto, está contaminado 

com gesso e outros minerais que fazem o gosto plano e até repulsivo. Quando um lote de 

tal sal contaminado iria encontrar o seu caminho para uma casa e ser descoberto, ele foi 

jogado para fora. As pessoas iriam ter cuidado para não jogá-lo em um jardim ou campo, 

porque ele iria matar o que estava plantada. Em vez disso, seria jogado para um caminho 

ou estrada, onde ele iria gradualmente ser moído na sujeira e desaparecer. 

Há um sentido em que o sal não pode realmente se tornar unsalty. Mas a contaminação 

pode fazer com que perca o seu valor como sal. O seu sabor já não pode funcionar. 

Jesus não está falando de perder a salvação. Deus não permite que qualquer de sua própria 

para ser tirado. "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me 

seguem; e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da 

minha mão", Jesus nos assegura (João 10: 27). Os cristãos não podem perder a salvação, 

assim como o sal não pode perder o seu sabor inerente.Mas os cristãos podem perder o 

seu valor e eficácia no reino quando o pecado e do mundanismo contaminar suas vidas, 

assim como o sal pode se tornar insípido quando contaminados por outros minerais. É 

uma verdade comum Novo Testamento que, embora os verdadeiros crentes são 

identificados como justo, piedoso, e salgado, há momentos em que eles não conseguem 

ser o que são (cf. Rom. 7: 15-25), que diz Pedro leva à perda de fiabilidade (2 Pe. 1: 9-

10), não a perda da salvação. 

Com grande responsabilidade muitas vezes há um grande perigo. Nós não podemos ser 

uma influência para a pureza do mundo se temos comprometido a nossa própria 

pureza. Não podemos picar a consciência do mundo se nós continuamente ir contra a 



nossa própria. Não podemos estimular a sede de justiça, se perdemos a nossa. Nós não 

podemos ser usado por Deus para retardar a corrupção do pecado no mundo, se nossas 

próprias vidas corrompido pelo pecado. Para perder nossa salinidade é não perder a nossa 

salvação, mas que é perder a nossa eficácia e tornar-se desqualificado para o serviço (veja 

1 Coríntios 9:27.). 

Pure sal não perde o seu sabor, o que o torna valioso e eficaz. Cristãos que são puros de 

coração não se tornar insípido, ineficaz e inútil no reino de Deus. 

Luz, também, está em perigo de se tornar inútil. Como o sal, não pode perder a sua 

natureza essencial. A luz oculta ainda é leve, mas é luz inútil. É por isso que as pessoas 

não acende a candeia, e colocá-lo sob a bicar-medida, mas no velador; e assim 

ilumina a todos os que estão na casa . A mulher exemplar elogiado em Provérbios 31 

não permite que sua lâmpada sair à noite (v. 18). Há sempre foi a iluminação para alguém 

na família que tinha de se levantar ou encontrar seu caminho de casa durante a noite. Uma 

luz que está escondido sob um beijinho cesta -sized não pode ser usado até mesmo para 

ler; ele não ajuda nem a pessoa que esconde, nem ninguém. 

Quer esconder nossa luz por causa do medo de ofender os outros, por causa da indiferença 

e desamor, ou por causa de qualquer outra coisa, nós demonstramos infidelidade ao 

Senhor. 

A propósito: Glorificar a Deus 

Brilhe a vossa luz diante dos homens, de tal forma que vejam as 

vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos 
céus. (5:16) 

A palavra ( kalos ) para bom que Jesus usa aqui não faz tanto enfatizar a qualidade, 

embora que, obviamente, é importante, como faz atratividade, aparência 

bonita. Deixando a nossa luz brilhar diante dos homens lhes permite ver nossas boas 

obras , a beleza do Senhor tem trabalhado em nós. Para ver as boas obras por nós é ver o 

Cristo em nós. É por isso que Jesus diz, resplandeça a vossa luz . Não é algo que criamos 

ou maquiagem, mas algo que permitir que o Senhor faz através de nós. É a luz de 

Deus; nossa escolha é se para escondê-lo ou deixá-la brilhar. 

O objetivo de deixar nossa luz brilhar e revelar nossas boas obras não é para chamar a 

atenção ou elogios para nós mesmos, mas a Deus. Nossa intenção deve ser que, no que 

somos e no que fazemos, outros podem ver a Deus a fim de que eles possam glorificar 

a [nosso] Pai que está nos céus . Falar do Jesus ' Pai enfatiza ternura e intimidade de 

Deus, e falando do seu ser no céu enfatiza Sua majestade e santidade, como Ele é 

retratado habitação no esplendor da Sua casa santa eterna. Nossas boas obras são para 

ampliar graça e poder de Deus. Esse é o chamado supremo da vida: glorificar a 

Deus. Tudo o que fazemos é para fazer com que os outros a louvar a Deus, que é a fonte 

de tudo o que é bom. O modo como vivemos devem levar aqueles que nos rodeiam 

para glorificar ( doxazo , da qual nós temosdoxologia ) do Pai celestial. 

Quando o que fazemos faz com que as pessoas sejam atraídas para nós do que a Deus, 

para ver o nosso caráter humano, em vez de Seu caráter divino, podemos ter certeza de 

que o que vemos não é a Sua luz. 



Diz-se de Robert Murray McCheyne, um escocês ministro piedoso do século passado, 

que seu rosto carregava uma expressão tão sagrado que as pessoas eram conhecidos a cair 

de joelhos e aceitar Jesus Cristo como Salvador, quando olhou para ele. Outros foram tão 

atraídos pela beleza se dar e de santidade de sua vida, que eles encontraram seu Mestre 

irresistível. 

Também foi dito da pietista francês Francois Fenelon que sua comunhão com Deus era 

tal que o seu rosto brilhou com esplendor divino. Um cético religioso que foi obrigado a 

passar a noite em uma pousada com Fenelon, correu na manhã seguinte, dizendo: "Se eu 

passar outra noite com o homem que eu vou ser um cristão, apesar de mim mesmo." 

Esse é o tipo de sal e luz que Deus quer que seu reino as pessoas sejam. 

 

22. Cristo e a Lei - Parte 1: a preeminência 

da Escritura (Mateus 5:17) 

Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; Eu não vim 
para abolir, mas para cumprir. (5:17) 

Em um livro recente intitulado O Interaction de Direito e Religião (Nashville: Abingdon, 

1974), Harold J. Berman, professor de Direito na Universidade de Harvard, desenvolveu 

uma tese significativo.Ele observa que a cultura ocidental tem tido uma enorme perda de 

confiança na lei e na religião. Uma das causas mais importantes desta dupla perda de 

confiança, é a separação radical que foi efectuada entre as duas. Berman conclui que não 

é possível ter regras viáveis de comportamento, sem religião, porque só a religião fornece 

uma base absoluta em que a moralidade ea lei pode se basear. O autor teme que a 

sociedade ocidental está fadado ao relativismo na lei por causa da perda de um 

absoluto. Quando os homens romper com a idéia de uma religião autoritária, e até mesmo 

a partir do conceito de Deus, eles romper com a possibilidade de uma verdade 

absoluta. Seu recurso único remanescente é o relativismo existencial, uma base 

escorregadia, instável e em constante mudança em que nenhum sistema autoritário de lei 

ou à moral pode ser construída. Lei sem religião nunca pode comandar autoridade. 

Nesse livro Professor Berman observa que "Tomé Franck, da Universidade de Nova York 

[observou que a lei], em contraste com a religião" tornou-se indisfarçavelmente um 

processo humano pragmática. Ela é feita por homens e estabelece nenhuma pretensão de 

origem divina ou a validade eterna ' "(p. 27). Berman diz que esta observação 

Professor Franck leva à visão de que um juiz, ao tomar uma decisão, não está propondo 

uma verdade, mas é bastante experimentando na solução de um problema, e se a sua 

decisão for revertida por um tribunal superior ou, se posteriormente anulado, que faz não 

significa que ele estava errado, mas apenas que era, ou tornou-se no decorrer do tempo, 

insatisfatória. Tendo se afastado da religião, Franck estados, a lei agora é caracterizada 

por "relativismo existencial". Na verdade, agora é geralmente reconhecido "que nenhuma 

decisão judicial é sempre 'final,' que a lei tanto segue o evento (não é eterno ou certa) e é 

feita pelo homem (não é divino ou verdadeiro)." (Pp. 27-28) 



Professor Berman continua a perguntar: "Se a lei é apenas uma experiência, e se as 

decisões judiciais são apenas palpites, por que indivíduos ou grupos de pessoas observam 

essas regras legais ou comandos que não estejam em conformidade com os seus próprios 

interesses?" (P. 28) 

Ele está certo. Regras são regras sem absolutos, sem autoridade, exceto a autoridade da 

força e da coerção. Quando Deus é abandonado, a verdade é abandonada; e quando a 

verdade é abandonado, a base para a moral ea lei é abandonado. Um sistema legal 

consistente, coerente não pode ser construída sobre o humanismo filosófico, no princípio 

de que flutuam certo e errado de acordo com idéias e sentimentos do homem. 

Em um artigo na revista Esquire revista intitulada "O Reasonable Right," Pedro Steinfels 

pergunta: "Como pode ser aterrado princípios morais e as instituições sociais, em última 

instância legitimada na ausência de uma cultura baseada religiosamente?" (13 de 

Fevereiro 1979). A resposta óbvia é que eles não podem ser. 

Se não houver absoluta religiosa não pode haver base para a lei real. As pessoas não vão 

respeitar ou obedecer longo leis que são apenas palpites judiciais. Uma, a sociedade sem 

Deus mal, flutuando em um mar de relativismo, percebe que ele não tem nenhum 

fundamento, nenhuma âncora, nenhum ponto imóvel de referência. Lei torna-se uma 

questão de preferência e encomendar uma questão de poder. Uma democracia onde o 

poder é, em última análise investido no povo é particularmente vulnerável ao caos. 

Existe uma base absoluta da verdade, por lei para a moral, direito real e errado; e se assim 

for, o que é? Estas questões são a essência do que Jesus ensina em Mateus 5: 17-20. O 

absoluto, diz ele, é a lei do Deus eternamente soberano. Deus deu a Sua, eterno, lei 

absoluta cumpridores e fez saber aos homens. E, como o próprio Filho de Deus, Jesus 

declarou inequivocamente que Ele não veio para ensinar ou praticar qualquer coisa 

contrária a esse direito, mesmo o menor caminho, mas mantê-lo inteiramente. 

Estamos continuamente ouvir a idéia de que, porque os tempos mudaram a Bíblia não se 

encaixam no nosso dia. A verdade, naturalmente, é o oposto. A Bíblia sempre se encaixa, 

porque a Bíblia é a Palavra perfeita, eterna e infalível de Deus. Ele é o padrão pelo qual 

a verdadeira "ajuste" é medido. É o mundo que não se encaixa na Bíblia, e não porque o 

mundo mudou, mas porque a Bíblia não mudou.Exteriormente, o mundo mudou muito 

desde dias bíblicos, mas na sua natureza básica e orientação que sempre se opôs a Deus 

e nunca se conformou com a Sua Palavra. O mundo nunca se encaixam Escritura. 

O argumento é também proposto que a Escritura é apenas uma coleção de idéias vários 

homens s sobre Deus e sobre o certo eo errado. Interpretação de uma pessoa da Bíblia é, 

portanto, tão bom quanto qualquer outro de, e não há lugar para o dogmatismo. Os 

homens foram deixados livres para crer ou não crer, para seguir ou não seguir, qualquer 

uma ou todas as Escrituras como lhes convém. Cada pessoa se torna seu próprio juiz sobre 

as Escrituras, e o resultado final para a maioria é a ignorá-lo completamente. 

É impossível, no entanto, levar Jesus a sério e não levar a sério as Escrituras. É impossível 

acreditar que Jesus falou a verdade absoluta e não a considerar a Escritura ser que a 

verdade absoluta, porque isso é precisamente o que Jesus ensinou que ele seja. Se Jesus 

foi enganado ou iludido quanto a este ponto, não haveria razão para aceitar qualquer outra 

coisa que ele disse. No início do seu ministério Ele deixa claro que a Sua autoridade e 



autoridade das Escrituras são os mesmos; Sua verdade e verdade das Escrituras são 

idênticos e inseparáveis. 

Palavra revelada de Deus, Jesus diz, não só é verdade, mas é a verdade transmitida com 

autoridade absoluta, inviolável. É nesse autoridade que Ele veio para ensinar e para servir, 

e é a essa autoridade que Ele manda Seus cidadãos do Reino a se curvar e obedecer 

"Deixe-o falar," ele diz. "Deixe-o repreender, corrigir, quebrar, derrubar todos os seus 

maus caminhos e deixá-lo mostrar a vontade absoluta, inerrante e perfeita vontade de 

Deus e o caminho para a vida eterna." 

Durante trinta anos, Jesus viveu em privacidade e obscuridade. Só Maria e íntimos com 

a família teria lembrado os acontecimentos milagrosos que cercaram seu nascimento e 

nos primeiros anos. Na medida em que seus amigos e vizinhos estavam preocupados, mas 

Ele era um carpinteiro judeu único. Foi quando ele começou seu ministério, quando ele 

estava imerso no Jordão por João Batista e começou a pregar, que todos os olhos de 

repente se transformou nele. Nesse ponto, até mesmo os líderes de Israel não poderia 

ignorá-Lo. 

Mansidão de Jesus, humildade, mansidão, amor e marcou-o para fora em grande contraste 

com os orgulhosos, egoístas, arrogantes e escribas, fariseus, saduceus e sacerdotes. Seu 

chamado ao arrependimento e à sua proclamação do evangelho do reino fez as pessoas 

ouvem, mesmo que eles não entenderam ou concordar. Eles se perguntavam se ele era 

apenas mais um profeta, um profeta especial, ou um falso profeta. Eles se perguntavam 

se ele era um revolucionário político ou militar que poderia ser o Messias que eles 

ansiosamente aguardado, que iria quebrar o jugo de Roma. Ele não falar ou agir como 

qualquer outra pessoa que nunca tinha ouvido ou visto. Ele não se identificar com 

qualquer uma das escolas de escribas, ou com qualquer das seitas ou movimentos da 

época. Nem quis identificar-se com Herodes ou com Roma. Em vez disso, Jesus 

abertamente e amorosamente se identificou com o proscrito, os doentes, os pecadores, e 

os necessitados de qualquer género. Ele proclamou a graça ea misericórdia 

dispensados. Considerando que todos os outros líderes rabinos e religiosos falou apenas 

sobre as exterioridades religiosas, Ele ensinou sobre o coração. Eles se concentraram em 

cerimónias, rituais e atos exteriores de toda espécie, enquanto ele se concentrou no 

coração. Eles estabeleceram-se acima de outros homens e exigiu seu serviço, enquanto 

Ele Se pôs abaixo os outros homens e tornou-se seu servo. 

Uma preocupação primordial para todos os judeus fiéis visando avaliar Jesus foi: "O que 

ele pensa da lei;? O que ele pensa de Moisés e os profetas" Os líderes frequentemente 

confrontados Jesus sobre questões da lei. Muitos judeus acreditavam que o Messias iria 

rever radicalmente ou derrubar a lei mosaica completamente e estabelecer sua própria 

novos padrões. Eles interpretaram Jeremias 31:31 como ensinando que prometeu nova 

aliança de Deus seria anular a antiga aliança e começar de novo em um completamente 

nova base moral. Enjoado do exigente legalismo, hipócrita dos fariseus, muitas pessoas 

esperavam o Messias iria trazer um novo dia de liberdade das exigências onerosas, 

mecânicas e sem sentido do sistema tradicional. 

Mesmo os escribas e fariseus perceberam revelada de Deus padrões de justiça eram 

impossíveis de manter-que é uma razão que eles inventaram tradições que eram mais 

fáceis de manter do que a lei. As tradições estavam mais envolvidos, complicado e 

detalhado do que a lei de Deus, mas para a maior parte, eles permaneceram dentro dos 



limites da realização humana, dentro do que o homem poderia fazer em seu próprio poder 

e recursos. Por causa disso, as tradições, invariavelmente, e, inevitavelmente, reduzido as 

normas do ensino bíblico de Deus. Todo o sistema de auto-justiça é construído em reduzir 

os padrões de Deus e elevar a própria bondade imaginado. 

Logo tornou-se óbvio que Jesus caber nenhum dos moldes comuns dos líderes 

religiosos. Ele, obviamente, tinha um grande respeito pela lei, mas, ao mesmo tempo em 

que Ele ensinou coisas completamente contrárias às tradições. Seus ensinamentos não 

baixar os padrões bíblicos, mas manteve-los em todos os sentidos. Ele não só colocar o 

padrão de Deus na altura em que ele pertencia, mas viveu a esse nível humanamente 

impossível. 

A Lei e os Profetas representam o que hoje chamamos o Antigo Testamento, as 

Escrituras escritas somente no momento em que Jesus pregou (ver Matt 07:12;. 11:13; 

22:40; Lucas 16:16; João 01:45; Atos 13:15; 28:23). É, portanto, sobre o Velho 

Testamento que Jesus fala em Mateus 5: 17-20. Tudo o que Ele ensinou diretamente no 

seu próprio ministério, bem como tudo o que Ele ensinou através dos apóstolos, é baseada 

no Antigo Testamento. É, portanto, impossível de entender ou aceitar o Novo Testamento 

para além da Velha. 

Como já foi referido várias vezes, cada docente no Sermão da Montanha flui para fora 

dos ensinamentos que a precederam. Cada beatitude decorre logicamente os antes que 

ele, e todo o ensino subsequente está relacionada com os ensinamentos anteriores. O que 

Jesus ensina em 5: 17-20 também segue diretamente a partir do que ele acabou de 

dizer. Os versículos 3-12 descrevem o caráter de crentes, que são cidadãos do Reino e 

filhos de Deus. Os versículos 13-16 ensinar a função de crentes como sal espiritual de 

Deus e luz no mundo corrupto e escurecido. Os versículos 17-20 ensinar a fundação para 

as qualidades interiores das Bem-aventuranças e para funcionar como sal e luz de 

Deus. Esse fundamento é a Palavra de Deus, a única norma da justiça e da verdade. 

Nós não podemos viver uma vida justa ou sejam testemunhas fiéis de Deus, baixando 

seus padrões e reivindicando a seguir uma lei maior do amor e da permissividade. Tudo 

o que é contrário à lei de Deus está sob a Sua lei e não acima dela. Não importa qual o 

motivo por trás deles, as normas que são não-bíblico permissiva não têm parte ou no amor 

de Deus ou a Sua lei, porque o Seu amor e Sua lei são inseparáveis. A chave, e a única 

chave para uma vida justa é manter a Palavra do Deus vivo. 

A advertência de Jesus, não acho , indica que a maioria, se não todos, dos Seus ouvintes 

tinham uma concepção errada sobre seu ensino. A maioria dos judeus tradicionalistas 

consideradas as instruções rabínicas ser as interpretações próprias da lei de Moisés, e 

concluíram que, porque Jesus não seguir escrupulosamente essas tradições, Ele 

obviamente estava fazendo acabar com a lei ", ou relegando-o a menor 

importância. Porque Jesus varreu as tradições de lavagens, dízimos especiais, extrema 

observância do sábado, e tais coisas, as pessoas pensavam que ele estava derrubando 

assim a lei de Deus. Desde o início, portanto, Jesus queria desiludir Seus ouvintes de 

todos os equívocos sobre sua visão da Escritura. 

Durante todo o evangelho de Mateus mais do que nos outros evangelhos, Jesus usa 

repetidamente Escritura contradizer e indiciar os escribas e fariseus hipócritas e 



superficiais Embora nem sempre claramente identificada como tal, é principalmente suas 

crenças e práticas que Jesus expõe em Mateus 5:21 -6: 18. 

Kataluō ( abolir ) significa para derrubar ou destruir totalmente, e é a mesma palavra 

usada para a destruição do Templo (Matt. 24: 2; 26:61; etc.). e da morte do corpo físico 

(2 Cor 5 : 1). A idéia básica é a de derrubar e esmagar para o chão, para obliterar 

completamente. Em vários lugares, como aqui, a palavra é usada em sentido figurado para 

indicar que reduz a zero, tornando inútil, ou anular (veja Atos 5: 38-39; Rom 

14:20.). Fazendo que a lei de Deus é a antítese do trabalho e ensino de Jesus. 

No restante do versículo 17 Jesus incide sobre a preeminência da Escritura como perfeito, 

eterno e totalmente autoritária Palavra de Deus. Por implicação Ele sugere três razões 

para que preeminência: ela é de autoria de Deus, afirma-se, pelos profetas, e é realizado 

por Cristo. 

A Lei foi criada por Deus 

Ao incluir o artigo definido ( a ) Jesus deixou claro ao seu público judeu que Lei Ele 

estava falando sobre- a Lei de Deus. A entrega dos Dez Mandamentos a Moisés no 

Monte Sinai foi prefaciado pela declaração: "Então falou Deus todas estas palavras, 

dizendo ..." (Ex. 20: 1). Que Deus deu a lei pessoal e diretamente é enfatizado 

repetidamente nos versículos 2-6 pelo uso da primeira pessoa pronomes eu e Me. A lei 

dada não é a única lei, porque o Senhor é o único Deus. O Senhor não muda (Mal. 3: 6), 

e Sua lei não muda. Isso não muda para atender os caprichos da sociedade ou mesmo de 

teólogos. Não foi dada para ser adaptado e modificado, mas para ser obedecida. Não foi 

dado para atender a vontade do homem, mas para revelar Deus. 

Judeus daquela época a que se refere à lei de quatro maneiras diferentes. Em seu sentido 

mais restrito, foi utilizado um dos Dez Mandamentos. Em um sentido mais amplo que foi 

usada do Pentateuco, os cinco livros escritos por Moisés. Em um sentido mais amplo 

ainda era usado para falar das Escrituras inteiras, o que hoje chamamos o Antigo 

Testamento. 

A quarta e mais comum o uso do termo lei, no entanto, foi em referência ao rabínica, 

tradições-os escribas milhares de requisitos detalhados e externos que obscureciam a 

Palavra de Deus revelada nas tradições deveriam interpretar. Jesus disse severamente os 

escribas e fariseus que eles "invalidado a palavra de Deus por causa da [sua] tradição" 

(Mat. 15: 6). Na superfície, parecia que as tradições fez a lei mais difícil, mas, na 

realidade, eles fizeram muito mais fácil, porque o respeito foi inteiramente 

externo. Mantendo as tradições exigiu um grande esforço, mas exigiu nenhuma 

obediência coração e não a fé em Deus. 

A lei de Deus sempre necessária para dentro, bem como obediência exterior. "Este povo 

se aproxima com suas palavras e me honra com os serviço de bordo, mas eles removem 

seus corações longe de mim, e sua reverência para mim consiste em tradição aprendida 

de cor" (Is. 29:13). Durante o exílio e, especialmente, durante o período intertestamental, 

as tradições foram grandemente multiplicadas e cobriu quase todas as atividades 

concebível que uma pessoa poderia estar envolvido. 



Os rabinos olhou através das Escrituras para encontrar vários comandos e regulamentos, 

e para aqueles que gostaria de acrescentar requisitos suplementares. Para o comando para 

não trabalhar no sábado eles acrescentaram a ideia de que carregar um fardo era uma 

forma de trabalho. Eles, então, enfrentou a questão de determinar exatamente o que 

constituía um fardo. Eles decidiram que a carga é alimento igual ao peso de um figo, 

vinho suficiente para a mistura em um cálice, leite suficiente para o mel uma andorinha 

suficiente para colocar em uma ferida, óleo suficiente para ungir um pequeno membro do 

corpo, água suficiente para umedeça colírio, papel suficiente para escrever um D.C 

alfândega, tinta suficiente para escrever duas letras do alfabeto, cana suficiente para fazer 

uma caneta, e assim por diante.Para levar a algo mais do que essas quantidades prescritas 

no sábado foi a infringir a lei. 

Como não foi possível antecipar ou prever todas as contingências, muito tempo foi gasto 

discutindo sobre coisas como se um alfaiate cometido um pecado se ele saiu no sábado 

com uma agulha presa em seu manto, ou se movendo uma lâmpada de um lugar em uma 

sala para outra era permissível. Alguns intérpretes rigorosos acreditava que, mesmo 

vestindo uma perna artificial ou usando uma muleta no sábado constituído trabalho e 

discutiram sobre se deve ou não um pai poderia levantar uma criança no sábado. Eles 

decidiram que para curar era o trabalho, mas não fez exceções para situações graves. Mas 

só o tratamento suficiente para manter o paciente se agrave foi permitido; ele não poderia 

ser totalmente tratados até depois do sábado. 

Foi a manutenção de tal minúcia externa que se tornou a essência da religião para os 

escribas e fariseus e por muitos outros judeus também. Para o estrito judeu ortodoxo do 

tempo de Jesus a lei era uma infinidade de regras e regulamentos extra-bíblicas. 

A frase a Lei e os Profetas , no entanto, sempre foi entendida como uma referência para 

as próprias Escrituras judaicas, e não as interpretações rabínicas. A frase é usada nesse 

sentido cerca de quinze vezes no Novo Testamento (ver Matt 11:13;. Lucas 16:16; cf. 

24:27, 44; etc.), o que reflecte o entendimento comum entre os judeus. Portanto, quando 

Jesus disse: Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas , seus ouvintes judeus 

sabiam que Ele estava falando da Escritura do Antigo Testamento. 

A fundação do Antigo Testamento é a lei dada no Pentateuco, que os profetas, salmistas 

e outros escritores inspirados pregou, exposta e aplicada. Essa lei de Deus era composto 

de três partes: a moral, o judicial, eo cerimonial. A lei moral era para regular o 

comportamento de todos os homens; a lei judicial era para a operação de Israel como uma 

nação única; e a lei cerimonial foi prescrito para estruturar adoração do Deus de Israel. A 

lei moral foi baseado nos Dez Mandamentos, e as leis judiciais e cerimoniais foram a 

legislação posterior dada a Moisés. Nas planícies de Moab Moisés lembrou que Israel 

"Ele vos anunciou o seu pacto, que Ele ordenou-lhe executar, isto é, os dez mandamentos; 

e os escreveu em duas tábuas de pedra E o Senhor me ordenou ao mesmo tempo para 

ensinar. estatutos e juízos, que você pode realizá-las na terra onde você está indo para 

possuí-la "(Deut. 4: 13-14). 

Porque Mateus não se qualifica seu uso da Lei, estamos seguro dizer que era lei-os todo 

de Deus mandamentos, estatutos e julgamentos; a moral, judicial, e cerimonial, de que 

Jesus não veio para abolir, mas para cumprir. Foi também os outros ensinamentos do 

Antigo Testamento com base na lei ", e todos os seus tipos, padrões, símbolos e imagens 



que ele veio para cumprir. Jesus Cristo veio para realizar todos os aspectos e todas as 

dimensões da autoria divina Palavra (cf. Lucas 24:44). 

Afirmada pelos Profetas 

A lei também é proeminente, pois é afirmado por os Profetas . Os profetas reiterou e 

reforçou a lei. Todas as suas advertências, admoestações e previsões foram direta ou 

indiretamente com base na lei mosaica a revelação de Deus aos profetas era uma extensão 

de Sua lei. Os profetas expôs a moral, o judicial, e a lei cerimonial. Eles falaram sobre a 

idolatria, adultério, mentira, roubo, e todos os outros Dez Mandamentos. Eles alertaram 

os reis, os nobres, e as pessoas em geral sobre como manter as leis que Deus tinha dado 

para o seu governo, seu estilo de vida, e sua adoração. 

Apesar de todos os profetas não têm suas bocas tocado pela própria mão de Deus como 

fez Jeremias, todos podiam reclamar com ele que o Senhor havia colocado seus próprias 

palavras em suas bocas (Jer. 1:. 9; Heb 1: 1). Claramente, a obra do profeta era pregar a 

lei de Deus. Êxodo 04:16 dá uma excelente definição de um profeta quando se registra a 

palavra do Senhor a Moisés sobre o serviço de Aaron: ". Ele será como a boca para você, 

e você será como Deus a ele" 

Cumprida por Cristo 

O motivo que culminou, no entanto, para a preeminência da lei era o seu cumprimento 

por Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Eu não vim para abolir, mas para 

cumprir . Em sua encarnação, na obra de Seu Espírito Santo através da igreja, e em sua 

segunda vinda Jesus iria cumprir toda a, judicial, e cerimonial moral-lei. 

O Velho Testamento é completa; é tudo o que Deus pretendia que fosse. É uma imagem 

maravilhosa, perfeita e completa do futuro Rei e Seu reino, e Jesus o Rei veio para cumpri-

la em todos os detalhes.Cinco vezes no Novo Testamento nos é dito de Jesus que diz ser 

o tema do Antigo Testamento: aqui, em Lucas 24:27, 44; João 5:39; e em Hebreus 10: 7. 

Os estudantes da Bíblia têm sugerido uma série de maneiras em que Jesus cumpriu a 

lei. Alguns dizem que ele cumpriu por Seu ensino. A lei era o esboço divino ou esquema 

que Ele preenchido com detalhes e cores. Neste ponto de vista Jesus completou o que 

estava incompleta, dando-lhe plena dimensão e significado. Há um sentido em que Jesus 

fez isso. Através de seu ensinamento direto nos evangelhos e através dos apóstolos no 

resto do Novo Testamento, Jesus elucidado mais da lei de Deus, do que alguém já teve. 

Mas isso não pode ser o significado primário de cumprir, porque isso não é o que a palavra 

significa. Isso não significa preencher, mas encher. Isso não significa que a adicionar a 

mas para completar o que já está presente. Jesus não adicionar qualquer novo ensino 

básico, mas em vez clarificada significado original de Deus. 

Outros comentaristas dizem que Jesus cumpriu a lei, cumprindo plenamente as suas 

demandas. Em Sua vida Ele guardou perfeitamente a cada parte da lei Ele era 

perfeitamente justo e não violou a menor parte da lei de Deus Jesus, é claro, fez isso. Ele 

era absolutamente impecável em sua obediência, e Ele, desde que o modelo perfeito de 

justiça absoluta. 



Mas o mais importante, como o Espírito certamente pretende enfatizar aqui, Jesus 

cumpriu o Antigo Testamento por ser o seu cumprimento. Ele não simplesmente ensiná-

la totalmente e exemplificar isso totalmente Ele era totalmente. Ele não veio 

simplesmente para ensinar a justiça e para modelar a justiça; Ele veio como a justiça 

divina. O que Ele disse eo que ele fez refletiu quem Ele é. 

Jesus cumpriu a Lei Moral 

A lei moral foi código fundamental de Deus. Como já mencionado, Jesus cumpriu essa 

lei por Sua justiça perfeita. Todo mandamento Ele obedeceu, cada requisito Ele conheceu, 

cada padrão Ele viveu até. 

Como guardar o sábado é um dos Dez Mandamentos, ele pode ser útil para comentar 

sobre essa parte da lei moral. A essência da observância do sábado foi a santidade, não 

descansando ou se abstenha de trabalho. Foi uma disposição destinada a remover o 

coração de empreendimentos terrestres e transformá-lo em direção a Deus. Porque Cristo 

cumpriu toda a justiça e tornou-se a nossa justiça, a propósito da observância do sábado 

terminou na cruz. Os cristãos possuem a realidade, e assim não precisar mais do 

símbolo. Todos os crentes tenham entrado em permanente resto salvação, como o escritor 

de Hebreus aponta cuidadosamente out (4: 1-11). Todos os dias se tornou consagrado ao 

Senhor 

Na demonstração de que o fato de a igreja primitiva, reuniram-se todos os dias para a 

adoração (Atos 02:46). Mas em pouco tempo foram realizadas as reuniões de adoração 

primárias no primeiro dia da semana (ver 1 Cor. 16: 2), que veio a ser chamado o Dia do 

Senhor (Ap 1:10) por causa de sua associação com a ressurreição de Jesus. Aquele dia foi 

para estimulá-los à santidade a cada dois dias, bem como (Heb. 10: 24-25). Como Paulo 

deixou claro, no entanto, não há mais qualquer dia especial de adoração (Rom. 14: 5-6; 

Colossenses 2: 16-17). Culto na terça-feira, quinta-feira, ou em qualquer outro dia da 

semana não é menos bíblica ou espiritual de adoração no Dia do Senhor. O domingo não 

é o "sábado cristão", como alguns dizem, mas é simplesmente o dia de adoração a maioria 

dos cristãos têm observado desde os tempos do Novo Testamento, um momento especial 

reservada para exercícios espirituais. O aspecto moral inerente à lei do sábado é o coração 

da verdadeira adoração. 

Jesus cumpriu a lei Judicial 

Lei judicial de Deus foi dada para fornecer identidade única para Israel como uma nação 

que pertencia a Jeová. As leis relacionadas com a agricultura, a resolução de litígios, a 

dieta, limpeza, vestido, e tais coisas eram normas especiais pelos quais seu povo escolhido 

foi viver diante do Senhor e à parte do mundo. Essa lei judicial Jesus cumpriu na cruz. Sua 

crucificação marcado apostasia de Israel final na rejeição final de seu Messias (27:25 ver 

Matt;. João 19:15) e a interrupção do tratamento de Deus com que as pessoas, como uma 

nação. Com isso a lei judicial faleceu, porque Israel não serviu como Sua nação 

escolhida. Antes de sua crucificação Jesus advertiu os judeus ", eu digo a você, o reino 

de Deus vos será tirado de você" (Mat. 21:43). Louvado seja Deus, Ele um dia vai resgatar 

e restaurar Israel (Rm 9-11.), Mas enquanto isso a igreja é o Seu corpo escolhido de 

pessoas na terra (1 Ped. 2: 9-10). Todos os-os resgatados que recebem o trabalho da sua 

cruz-são seus eleitos. 



Jesus cumpriu a lei cerimonial 

A lei cerimonial governado a forma de adoração de Israel. Quando Jesus morreu na cruz, 

Ele cumpriu essa lei, bem como a judicial. O sacrifício era o coração de toda a adoração 

do Antigo Testamento, e como o sacrifício perfeito, Jesus trouxe todos os outros 

sacrifícios para atingir um fim. Enquanto Ele estava na cruz "o véu do templo se rasgou 

em dois, de alto a baixo" (Mat. 27:51). O próprio Cristo foi a maneira nova e perfeita para 

o Santo dos Santos, em que qualquer homem poderia vir pela fé. "Uma vez que, pois, 

irmãos, temos confiança para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, por um novo e 

vivo caminho que Ele inaugurou para nós através do véu, isto é, pela sua carne, e uma 

vez que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero 

coração, em plena certeza de fé "(Heb. 10: 19-22). O levítico, sacerdotal, sistema de 

sacrifício terminou. Embora o templo não foi destruído até AD 70, toda a oferta feita lá 

depois que Jesus morreu foi desnecessária. 

Simbolicamente eles não tinha mais importância. Tabernáculo e no templo sacrifícios, 

mesmo antes da morte de Cristo nunca teve o poder de purificar do pecado. Eles eram 

apenas imagens da obra de Messias-Salvador de limpeza, imagens que apontavam para 

que a suprema manifestação da misericórdia e da graça de Deus. "Quando Cristo veio 

como sumo sacerdote dos bens futuros, Ele entrou através de uma maior e mais perfeito 

tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e 

bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no lugar santo uma vez por todas, tendo 

obtido eterna redenção "(Hebreus 9: 11-12.). 

A lei cerimonial terminou porque foi cumprida. Porque a realidade havia chegado, as 

imagens e os símbolos não tinha mais lugar ou propósito. Na noite da Páscoa final da vida 

de nosso Senhor, Ele instituiu novos símbolos para comemorar a sua morte. (O Profeta 

Ezequiel aponta para um tempo futuro no reino quando os símbolos do Antigo 

Testamento será uma parte renovada de adoração pelos redimidos;.. 40-48 ver Ez) 

Aaron foi o primeiro e acima de tudo sumo sacerdote da Antiga Aliança, mas ele não 

podia se comparar com o grande Sumo Sacerdote da Nova Aliança. Aaron entrou no 

tabernáculo terreno, mas Cristo entrou no celestial. Aaron entrou uma vez por ano, Cristo 

uma vez por todas. Aaron entrou além do véu, Cristo rasgou o véu em dois. Aaron 

ofereceu muitos sacrifícios, um só Cristo. Aaron sacrificado por seu próprio pecado, 

Cristo apenas para os pecados dos outros. Aaron ofereceu o sangue de touros, Cristo o 

seu próprio sangue. Aaron era um sacerdote temporária, Cristo é um eterno. Aaron era 

falível, Cristo infalível. Aaron era mutável, Cristo imutável. Aaron era contínua, Cristo é 

final. O sacrifício de Aaron era imperfeito, de Cristo foi perfeito. Sacerdócio de Arão foi 

insuficiente, de Cristo é todo-suficiente. 

Nem poderia o Tabernáculo e no Templo comparar com Cristo. Cada um deles tinha uma 

porta, enquanto que Cristo é a porta. Eles tinham um altar de bronze, mas Ele é o 

altar. Eles tinham uma pia, mas Ele mesmo purifica do pecado. Eles tinham muitas 

lâmpadas que continuamente necessários enchimento; Ele é a luz do mundo que brilha 

eternamente. Eles tinham pão que tinha de ser reabastecido, mas Cristo é o pão da vida 

eterna. Eles tinham incenso, mas próprias orações de Cristo ascender para os Seus 

santos. Eles tinham um véu, mas o Seu véu era seu próprio corpo. Eles tinham um lugar 

de misericórdia, mas Ele é agora o propiciatório. 



Nem poderia comparar as ofertas com Cristo. O holocausto falou da perfeição, mas Cristo 

era a perfeição encarnada. A oferta de cereais falou da dedicação, mas Jesus foi-se 

inteiramente dedicado ao Pai. A oferta de paz falou de paz, mas Jesus é Ele mesmo a 

nossa paz. As ofertas pelo pecado e pela culpa falou de substituição, mas Ele é o nosso 

substituto. 

Nem poderia festas comparar a Cristo. A Páscoa falou da libertação da morte física, 

enquanto que Cristo é a nossa Páscoa, que livra da morte espiritual. O pão ázimo falou de 

santidade, mas Cristo cumpriu toda a santidade. Os primeiros frutos falou da colheita, 

mas Jesus ressuscitou dos mortos e se tornou "as primícias dos que dormem" (1 Cor. 

15:20). A festa dos Tabernáculos falou da reunião, mas somente Cristo é capaz de um dia 

para reunir todo o Seu povo juntos em sua casa celestial para sempre. 

A partir de Gênesis 1: 1 até Malaquias 4: 6, o Antigo Testamento é Jesus Cristo. Foi 

inspirado por Cristo, ele aponta para Cristo, e é realizada por Cristo. 

Mais e mais o Novo Testamento nos diz que a lei não poderia fazer nenhum justo. Jesus 

tinha que fazer o que a lei não podia. "Por isso que a lei se tornou nosso aio para nos 

conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé" (Gal. 3:24). A lei só apontou 

para a justiça, mas Cristo nos dá a justiça, a Sua própria justiça. 

A lei judicial e da lei cerimonial foram cumpridas e reserve. Eles terminaram na cruz. Mas 

a lei moral cumprida por Cristo ainda está sendo cumprida por meio de Seus 

discípulos. Porque Cristo cumpriu a lei, de modo que podem aqueles que pertencem a 

Ele. Deus enviou "seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como oferta 

pelo pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse 

em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito "(Rom. 8: 3-

4). Quando andamos no Espírito cumprimos a justiça da lei, porque Cristo em nós 

preenche-lo com Sua própria justiça que Ele nos deu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

23. Cristo e a Lei - Parte 2: a permanência 

das Escrituras (Mateus 5:18) 

Porque em verdade vos digo que, até que o céu ea terra passem, 

nem um jota ou um til jamais passará da Lei, até que tudo se 
cumpra. (5:18) 

O judeu honesto dos dias de Jesus sabia que não podia cumprir todas as exigências da lei 

mosaica, e que ele não poderia mesmo manter todas as tradições desenvolvidas ao longo 

dos anos pelos rabinos e escribas. Muitos esperavam o Messias iria trazer os padrões de 

Deus para um nível que poderia controlar. 

Mas, como indicado nos capítulos anteriores, Jesus deixou claro em seu primeiro grande 

sermão que o verdadeiro padrão de Deus foi ainda maior do que as tradições, e que, como 

o Messias, Ele não tinha vindo a diminuir a lei, no mínimo pouco, mas para defender e 

cumpri-la em todos os detalhes. 

Com a introdução de Sua declaração com verdade vos digo a você , Jesus confirmou a 

importância especial de que ele estava prestes a dizer. Amém ( verdadeiramente ) foi um 

período de forte, afirmação intensa. Jesus estava dizendo: "Eu digo isso para você 

absolutamente, sem qualificação e com a autoridade máximo." 

Seu ensino não só era absoluto, mas era permanente. Até que o céu ea terra 

passem representa o fim do tempo como nós o conhecemos, o fim da história 

terrestre. Como a Palavra de Deus, a lei iria durar mais que o universo, que um dia deixará 

de existir. "Os céus ea terra através da Sua Palavra estão sendo reservados para o fogo, 

mantida para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios" (2 Pe. 3: 7; cf. v. 

10). Mesmo o salmista sabia que "Antigamente Tu encontrado a terra, e os céus são obra 

das tuas mãos Mesmo eles perecerão, mas tu nos suportamos;. E todos eles se desgastam 

como um vestido, como roupas tu queres mudança eles, e eles serão mudados mas tu és 

o mesmo, e os teus anos não vai chegar a um fim "(Sl 102: 25-26.).. Isaías disse: "Levantai 

os vossos olhos para o céu, em seguida, olhar para a terra em baixo, porque o céu 

desaparecerão como a fumaça, ea terra se envelhecerá como um vestido, e seus habitantes 

morrerão da mesma maneira, mas a minha justiça durará não esmorecer "(Is. 51: 6; cf. 

34: 4; Apocalipse 6: 13-14). 



Jesus igualou Suas próprias palavras com a Palavra de Deus: "O céu ea terra passarão, 

mas as minhas palavras não passarão" (Mateus 24:35.). O que aconteceu com a lei, em 

seu sentido mais amplo como o Antigo Testamento, também era verdade dos 

ensinamentos de Jesus. É atemporal. 

É extremamente tola a perguntar: "O que a Bíblia, um livro de dois mil anos de idade, 

tem a dizer para nós hoje?" A Bíblia é a Palavra eterna do Deus eterno. It "é viva e eficaz, 

e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes" (Hb. 4:12). Há muito que 

precedeu e vai durar mais tempo a cada pessoa que questiona a sua validade e relevância. 

Nem um A e nem um til jamais passará da Lei , Jesus continuou . O menor 

letra traduz a palavra Iota , a menor letra do alfabeto grego. Para ouvintes judeus de Jesus 

que teria representado o yodh , a menor letra do alfabeto hebraico, que é algo como uma 

apóstrofe. Um acidente vascular cerebral ( keraia ) literalmente significa "pequeno 

chifre" e refere-se às pequenas marcas que ajudam a distinguir uma letra hebraica de 

outro. Era uma pequena extensão de uma carta semelhante a um serif em carácteres tipo 

modernos. 

Em outras palavras, não só a menor letra não ser apagados, mas até mesmo a menor parte 

de uma carta não será apagado da Lei. Nem mesmo o mais ínfimo, aparentemente mais 

insignificantes, parte da Palavra de Deus será removido ou alterado até que todos é 

realizado . 

Como discutido no último capítulo, Jesus trouxe a conclusão toda a lei e certas partes 

judiciais e cerimoniais da lei moral, como a observância do sábado. Mas a lei moral básica 

de Deus centrado nos Dez Mandamentos, ainda é tão válidos hoje como quando Deus deu 

a Moisés no Sinai. Durante Seu ministério terreno, morte, ressurreição e ascensão, Jesus 

cumpriu muitas das profecias do Antigo Testamento.Outros, como a vinda do Espírito 

Santo no Pentecostes, seria cumprida em posteriores tempos do Novo Testamento. Outras 

profecias, tanto do Antigo como do Novo Testamento, ainda estão ainda a ser 

cumprida. Mas, sem a menor exceção, todos os mandamentos, todas as profecias, cada 

figura e símbolo e tipo seria realizado . 

Nenhuma outra declaração feita por nosso Senhor afirma mais claramente Sua alegação 

absoluta que a Escritura é inerrante verbalmente, totalmente sem erro na forma original 

em que Deus lhe deu. Ou seja, a Escritura é a própria Palavra de Deus, não só para baixo 

para cada palavra escrita única, mas para baixo para cada letra e a menor parte de cada 

letra. 

"Cumprir" no versículo 17 tem a idéia de conclusão, de 

encher. Accomplished (de ginomai ) tem o significado de tornar-se semelhante ou 

ocorrendo. Arthur Rosa comenta: "Tudo na lei deve ser cumprida [ou realizado]: não só 

as suas prefigurações e profecias, mas seus preceitos e pena: realizada, primeiro, 

pessoalmente e de forma indireta, por e sobre o Fiador; cumprida, segundo e 

evAngelicalamente, e por seu povo;. e realizada, em terceiro lugar, na condenação dos 

ímpios, que deve experimentar a sua terrível maldição para todo o sempre em vez de ser 

de Cristo oposição à lei de Deus, Ele veio aqui para ampliá-la e torná-la gloriosa ... . E ao 

invés de Seus ensinamentos sendo subversivo do mesmo, eles confirmaram e é executada 

"( Uma Exposição do Sermão da Montanha [Grand Rapids: Baker, 1950], p 57).. 



Jesus referiu-se ao Antigo Testamento, pelo menos, sessenta e quatro vezes, e sempre a 

verdade como autoritário. No curso de defender o seu messianismo e divindade antes de 

os líderes judeus incrédulos no templo, Ele disse: "A Escritura não pode ser quebrado" 

(João 10:35). 

Quando os saduceus tentaram derrubá-lo se perguntando qual dos sete maridos sucessivos 

seria marido de uma mulher na ressurreição, que está no céu, Ele respondeu: "Você está 

enganado, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus" (Mt . 22:29). A questão 

em si era uma tolice, disse ele, porque a sua própria premissa estava errado ", pois na 

ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento; mas serão como anjos no céu" (30 

v.). Ele então passou a corrigir vista dos saduceus da ressurreição, em que eles não 

acreditaram. "Mas quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus, 

dizendo: 'Lam o Deus de Abraão, o Deus de Isaque eo Deus de Jacó? Ele não é o Deus 

da os mortos, mas dos vivos "(vv. 31-32). 

Nesse confronto com os saduceus, o argumento inteiro de Jesus é baseada em um único 

tempo verbal. No livro do Êxodo, que ele estava aqui citando, Deus disse a Moisés que 

Ele é , não foi , "o Deus de Abraão, o Deus de Isaque eo Deus de Jacó" (3: 6). Centenas 

de anos depois daqueles patriarcas tinham morrido, o Senhor ainda era seu 

Deus. Obviamente, esses homens ainda estavam vivos. A Palavra de Deus é, portanto, de 

autoridade, não só para baixo para a menor parte de cada letra, mas também para as formas 

gramaticais de cada palavra. Porque a própria Escritura é sem erro, quando acredita-se e 

obedeceu ele vai nos salvar de erro. 

Uma e outra vez, Jesus confirmou a exatidão e autenticidade do Velho Testamento. Ele 

confirmou o padrão de casamento que Deus estabeleceu no Jardim do Éden (Matt. 19: 4), 

o assassinato de Abel (Lucas 11:51), Noé e do dilúvio (Mt 24: 38-39.), Abraão e sua fé 

(João 8:56), Sodoma, Ló, e da mulher de Ló (Lucas 17:29), a chamada de Moisés (Marcos 

12:26), o maná do céu (João 06:31, 58), e a serpente de bronze (João 3:14). 

Jesus também deixou claro que a Escritura foi dada para levar os homens à salvação. Na 

parábola do homem rico e Lázaro de Jesus, Abraão disse ao homem rico que se seus 

irmãos, a quem ele esperava para salvar do inferno ", não ouvem a Moisés e aos profetas, 

tampouco se deixarão persuadir que ressuscite alguém dentre os mortos "(Lucas 

16:31). Em outras palavras, eles tinham a Palavra de Deus, o que foi suficiente para levá-

los a Deus e à salvação, se eles iriam acreditar. 

Jesus também usou as Escrituras em sua própria defesa. Quando Ele foi tentado por 

Satanás no deserto, no início de seu ministério, Jesus rebateu cada tentação com citações 

do Deuteronômio (Mt 4: 4, 7, 10; cf. Dt 8:. 3; 06:16, 13.). Ele poderia ter contestado o 

diabo no poder e autoridade de novas palavras ditas simplesmente para essa ocasião. Mas, 

ao citar as Escrituras, Ele testemunhou a sua origem divina e autoridade. 

Eu ouvi um pregador dizer uma vez: "A única coisa que eu aprendi é que, quando você 

entrar no púlpito que você tem para se comunicar de alguma forma sem usar a Bíblia, 

porque a Bíblia afasta as pessoas. Eu passei muito tempo em desenvolvimento a 

capacidade de se comunicar com as pessoas, sem nunca usar a Bíblia. Eu comecei em 

meu ministério dizendo este versículo diz que isso e este versículo diz que, e eu 

finalmente percebi que não ia me pegar em qualquer lugar. Agora eu digo que na minha 

própria maneira e as pessoas vão aceitá-lo. " 



O pregador disse que é verdade. Muitas pessoas hoje estão muito desligado pela 

Bíblia. Mas os homens de ser desligado pela Palavra de Deus não é um fenômeno 

novo. Foi desligando incrédulos por milhares de anos. Muitas pessoas hoje, assim como 

nos dias de Jesus e nos dias de Moisés e dos profetas-seria muito melhor ouvir as opiniões 

dos homens do que a Palavra de Deus. Mas as suas opiniões não pode levá-los para a 

verdade ou a salvação. Opiniões que não se encaixam com as Escrituras, muitas vezes, 

deixar os homens superficialmente contente e satisfeito, mas que também irá deixá-los na 

escuridão e no pecado. 

Pouco depois de sua tentação, Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, no sábado, e levantou-

se para ler. E o livro do profeta Isaías foi entregue a Ele. E abriu o livro, achou o lugar 

em que estava escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para 

pregar o evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e 

restauração da vista aos cegos, para libertar os que são oprimidos, a proclamar um ano 

favorável do Senhor. ' E Ele fechou o livro, entregou-o ao ajudante, e sentou-se; e os olhos 

de todos na sinagoga estavam fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: 'Hoje esta Escritura 

foi cumprida em sua audição "(Lucas 4: 16-21; cf. Is 61: 1.). 

O Senhor usou a autoridade das Escrituras para estabelecer seu próprio. ? Quando João 

Batista enviou alguns de seus discípulos para perguntar a Jesus: "És tu aquele esperado, 

ou devemos esperar por alguém ... Jesus respondeu, e disse-lhes:" Ide e anunciai a João o 

que estais ouvindo e vendo: os cegos receber a vista, os coxos andam, os leprosos são 

purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o 

evangelho a eles "(Mt 11: 3-5.). Nessa resposta, Jesus outra vez referiu-se à mesma 

passagem de Isaías previu que o Messias e Sua obra. 

Quando Ele limpou o templo em retornar a Jerusalém pela última vez, Jesus defendeu sua 

ação com base na Escritura. "Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração 

para todas as nações"? Mas você tiver feito isso cova dos ladrões "(Marcos 11:17). 

É impossível aceitar a autoridade de Cristo sem aceitar a autoridade das Escrituras, e vice-

versa. Eles estão juntos. Para aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor é aceitar o que 

Ele ensinou sobre a Escritura como obrigatória. Para ser um cidadão do reino é aceitar o 

que diz o Rei sobre a Palavra de Deus. Para ter um caráter reino e um testemunho reino é 

obedecer manifesto do Rei, as Escrituras. A autoridade das Escrituras é a autoridade de 

Cristo, e de obedecer ao Senhor é obedecer a Sua Palavra. "Quem é de Deus ouve as 

palavras de Deus; por esta razão que você não ouvi-los, porque não sois de Deus" (João 

8:47). Para confiar em Cristo é para dizer a Ele como Pedro: "Tu tens palavras de vida 

eterna" (João 6:68). 

Se o Antigo Testamento contém erros, devemos concluir uma de duas coisas sobre Jesus 

Cristo. Uma possibilidade é que Ele era ignorante desses erros, caso em que ele não era 

onisciente e não foi, portanto, a Deus. A outra possibilidade é que ele sabia sobre os erros, 

mas negou-lhes, caso em que ele teria sido um mentiroso e um hipócrita, e, portanto, não 

santo Deus. 

Se não for uma única letra ou acidente vascular cerebral ou tenso da Palavra de Deus vai 

passar, primeiro deve recebê-lo para o que é ", a palavra implantada, a qual é poderosa 

para salvar [nossas] almas" (Tiago 1:21). Devemos recebê-lo por causa da infinita 

majestade do autor e suas declarações de autoridade sobre ele. Devemos recebê-lo por 



causa do preço que Deus pagou para obtê-lo para nós, e porque é o padrão da verdade, 

alegria, bênção e salvação. E nós devemos recebê-la, porque a não recebê-lo traz 

julgamento. 

Em segundo lugar, somos chamados a honrar a Palavra de Deus. "Quão doces são as tuas 

palavras ao meu paladar!" disse o salmista: "Sim, mais doces do que o mel à minha 

boca!" (Sl 119:. 103). Charles Spurgeon disse: "Eles chamado George Fox um Quaker. 

Por quê? Porque quando ele falou que iria terremoto excessivamente com a força da 

verdade que ele tão completamente apreendido." Ele passou a dizer: "Seria melhor para 

quebrar as pedras em uma estrada do que para ser um pregador, a menos que Deus havia 

dado o Espírito Santo para sustentá-lo. O coração ea alma de um homem que fala por 

Deus saberá não facilidade, por ele ouve em seus ouvidos que aviso admoestação: "Se o 

vigia avisou não, eles pereceram, mas o seu sangue eu o requererei da mão do atalaia." É 

a revelação infalível do Senhor infalível para ser moderado, a ser moldada, a ser atenuada 

para as fantasias e modas do momento? Deus nos livre se alguma vez alterar a Sua 

Palavra. " 

Martin Luther nunca temeu os homens, mas quando ele se levantou para pregar muitas 

vezes ele sentiu seus joelhos bater juntos sob um sentimento de grande responsabilidade 

de ser fiel à Palavra de Deus. 

Terceiro, devemos obedecer a Palavra de Deus. Devemos ser diligente para apresentar-

nos a Deus aprovado, como trabalhadores que não precisa se envergonhar, que maneja 

bem a palavra da verdade "(2 Tim. 2:15). Como Jeremias, devemos encontrar as palavras 

de Deus e comê-los (Jer. 15:16), e "deixar a palavra de Cristo ricamente habitar dentro" 

de nós (Col. 3:16). 

Em quarto lugar, temos de defender a Palavra de Deus. Nós somos a "batalhar pela fé que 

uma vez por todas foi entregue aos santos" (Judas 3). Como Judas, que devemos lutar 

pela integridade, pureza e autoridade das Escrituras. Spurgeon disse: "O evangelho eterno 

vale pregação, mesmo que um estava em uma fogueira queima e se dirigiu à multidão de 

um púlpito de chamas. As verdades reveladas nas Escrituras são vale a pena viver e que 

vale a pena morrer. Eu me incluo três vezes feliz, para arcar com a repreensão por causa 

da fé. É uma honra que eu sinto-me a ser indigno, e ainda mais verdadeiramente que posso 

dizer as palavras do nosso hino, 'Devo para acalmar a multidão profana, suavizar Tuas 

verdades e suave minha língua para ganhar brinquedos dourados da terra, ou fugir da cruz 

suportou meu Deus por Ti? '" 

Finalmente, vivemos a proclamar a Palavra de Deus. Diz Spurgeon, novamente, "Eu não 

posso falar para fora todo o meu coração sobre este tema que é tão querida para mim, mas 

eu gostaria de agitar a todos vocês até insta a tempo e fora de tempo em dizer a mensagem 

do evangelho, especialmente a repetir tal palavra como esta: "Deus amou tanto o mundo 

que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida 

eterna." Sussurrar no ouvido do doente, gritar isso no canto das ruas, escrevê-lo em seu 

tablet, enviá-lo diante da imprensa, mas em todos os lugares que este seja seu grande 

motivo e mandado. Você pregar o evangelho, porque a boca do Senhor o disse ". 



 

 

 

 

24. Cristo e a Lei - Parte 3: A pertinência 

das Escrituras (Mateus 5:19) 

Todo aquele que anula um dos menos um destes mandamentos, e 

assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos 

céus; mas todo aquele que praticar e ensinar, esse será 

considerado grande no reino dos céus. (5:19) 

Nas últimas décadas, a expressão "fazer sua própria coisa", descreveu uma abordagem 

popular de comportamento. Liberdade tem sido equiparado com fazer o que quiser. O 

corolário filosófico do que a atitude é antinomianism, a rejeição da regulamentação da 

lei, e as regras de todos os tipos. Essa foi a atitude no antigo Israel durante o tempo dos 

juízes, quando "todo mundo fez o que era reto aos seus olhos" (Jz. 21:25). 

Antinomianism se reflete em nossos dias no existencialismo pessoal, o conceito que 

ensina o cumprimento apenas do momento presente, independentemente de normas ou 

códigos ou conseqüências.Rejeição da autoridade decorre logicamente existencialismo 

pessoal: queremos mais ninguém fazendo regras para nós ou mantendo-nos responsáveis 

por aquilo que dizemos ou fazemos. A consequência inevitável de que a filosofia é quebra 

da casa, da escola, da igreja, do governo e da sociedade em geral. Quando ninguém quer 

ser responsável perante ninguém, a única coisa para sobreviver é anarquia. 

Até mesmo a igreja não escapou tais atitudes. Muitas congregações hesite ou mesmo 

recusar-se a disciplinar os membros que são flagrantemente imoral, desonesto, ou 

herética. Por medo de ofender, de perder o apoio financeiro, de ser considerado antiquado 

ou legalista, ou até mesmo por medo de pisar em alguém direitos outro é presumido, há 

falha generalizada para manter os padrões claros da justiça de Deus em sua própria 

igreja. Em nome da graça, amor, perdão e outros ensinamentos e padrões bíblicos 

"positivos", o pecado é demitido ou dispensado. 

Alguns cristãos afirmam que, porque a graça de Deus cobre toda ofensa um crente pode 

jamais cometer, não há necessidade de se preocupar com a vida santa. Alguns chegam a 

argumentar que, porque a carne do pecado é, actualmente, não resgatados na sua 

corrupção e vai ser feito com a distância a glorificação, que não faz qualquer diferença o 

que essa parte de nós faz agora. Nossa nova divina, natureza incorruptível é bom e eterno, 

e isso é tudo o que importa. Essa idéia é simplesmente um renascimento do dualismo 



grego, que causou tantos estragos na igreja primitiva, e que Paulo tratado nas cartas aos 

Coríntios. 

Mas mesmo o cristão sincero não pode deixar de se perguntar sobre a relação entre a lei 

ea graça. O Novo Testamento ensina claramente que, em alguns aspectos muito 

importantes crentes estão livres da lei.Mas o que, exatamente, é a nossa liberdade em 

Cristo? Em Mateus 05:19 o Senhor confronta essa pergunta e reafirma o que a liberdade 

não pode significar. 

Em Mateus 5:17 Jesus tinha apontado preeminência da lei, porque é da autoria de Deus, 

afirmou pelos profetas, e realizado pelo Messias, o Cristo. No versículo 18, Ele mostrou 

a sua permanência, sua duradoura sem a menor alteração ou redução "até que o céu ea 

terra passem." Agora no versículo 19 Ele mostra a sua pertinência. Os judeus ainda 

estavam sob todos os requisitos da lei do Antigo Testamento 

Nos versículos 17 e 18 Jesus declarou que Ele veio para cumprir e não diminuir ou 

desobedecer a lei; e no versículo 19, Ele declara que os cidadãos do seu reino também 

não são para diminuir ou desobedecê-la. Na luz de sua própria atitude sobre e resposta à 

lei ", Jesus ensina agora que a atitude ea resposta de Seus seguidores devem ser. 

A lei é pertinente para aqueles que acreditam em Cristo por causa de seu próprio caráter, 

por causa das conseqüências da obediência ou desobediência, e porque as suas exigências 

sejam esclarecidas e executadas em todo o resto do Novo Testamento. 

O Caráter da Lei 

A então , ou, portanto, refere-se ao que Jesus já tinha dito sobre a lei. A lei é 

absolutamente pertinente para aqueles que confiam em Deus, porque é a Sua Palavra e é 

exaltado pelos profetas e realizado pelo próprio Messias. Porque a Bíblia não é uma 

coleção de idéias religiosas dos homens, mas a revelação da verdade divina de Deus, os 

seus ensinamentos não são especulações a ser julgados, mas verdades a serem 

acreditados; seus comandos não são sugestões a serem considerados, mas os requisitos a 

serem seguidos. 

Porque a Escritura é dada por Deus para o homem, nada poderia ser mais relevante para 

o homem do que essa revelação. Escritura é o padrão de relevância pelo qual todos os 

outros relevância é medida. 

As conseqüências das respostas do homem à Lei 

As conseqüências da lei dependem da resposta de uma pessoa a ele. Quem responde a 

isso de forma positiva receberá um resultado positivo, mas quem responde a ela 

negativamente receberá um resultado negativo. 

A conseqüência negativa 

Jesus menciona o resultado negativo em primeiro lugar: Todo aquele que anula um dos 

menos um destes mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor 

no reino dos céus. 



Luo ( anula ) é uma palavra comum no Novo Testamento e pode significar a quebrar, 

solto, release, dissolver, ou até mesmo a derreter. A idéia aqui é a de anular a lei de Deus, 

ou torná-lo sem efeito, soltando-nos de seus requisitos e normas. Jesus usou uma forma 

agravada e mais forte do que o prazo ( kataluō ) no versículo 17 ao afirmar que ele não 

tinha vindo "para abolir a Lei ou os Profetas." 

Caída natureza humana se ressente proibições e exigências. Até mesmo os cristãos são 

tentados a modificar e enfraquecer os padrões de Deus. Por causa da ignorância, a 

incompreensão, ou desrespeito a título definitivo, os crentes encontrar razões para fazer 

os mandamentos de Deus menos exigente do que são. Mas quando um cristão deixa de 

reverenciar e obedecer a Palavra de Deus em até mesmo o menor grau, para que o grau 

Ele está sendo un-Cristo, porque isso é algo que Cristo se recusou a fazer. 

Os judeus do tempo de Jesus havia dividido as leis do Antigo Testamento em duas 

categorias. Duzentos e quarenta e oito eram comandos positivos, e 365-1 para cada dia 

do ano-foram negativos. Os escribas e fariseus teria, acalorados debates longos sobre 

quais as leis em cada categoria foram os mais importantes e que eram o mínimo. 

A própria Escritura deixa claro que todos os mandamentos de Deus não são de igual 

importância. Quando um advogado entre os fariseus perguntaram qual era o maior 

mandamento, Jesus respondeu sem hesitar: "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu 

coração, e de toda a tua alma e com toda tua mente Este é o grande e primeiro 

mandamento. . " Ele então passou a dizer: "O segundo é semelhante a ele: 'Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo" (Mt 22: 37-39.). Jesus reconheceu que um mandamento é 

supremo acima de todos os outros e que outro é a segunda em importância. Segue-se que 

todos os outros mandamentos cair em algum lugar abaixo dos dois e que, como eles, eles 

variam em importância. 

Em sua série de desgraças Jesus dá uma indicação da importância relativa dos 

mandamentos de Deus. "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas porque dais o dízimo 

da hortelã, do endro e do cominho, e têm negligenciado os preceitos mais importantes da 

lei: a justiça, a misericórdia ea fidelidade; mas estas são as coisas que você deve ter feito 

sem omitir aquelas" (Mat. 23:23). O dízimo de ervas foi necessário;mas sendo justo, 

misericordioso e fiel são muito mais espiritualmente importante. 

Ponto de Jesus aqui, no entanto, é que não é permitido anular -por ignorando, modificar 

ou desobedecer, mesmo um dos menos um destes mandamentos . Alguns comandos 

são maiores do que outros, mas nenhum deles está a ser desrespeitada. 

Paulo lembrou aos anciãos de Éfeso que, enquanto ele tinha ministrou entre eles, ele "não 

encolher de declarar que [eles] todo o propósito de Deus" (Atos 20:27). O apóstolo não 

escolher o que ele iria ensinar e exortar. Ele ressaltou algumas coisas a mais do que os 

outros, mas ele deixou nada de fora. 

A pessoa que ensina os outros a desconsiderar ou desobedecer qualquer parte da Palavra 

de Deus é um criminoso ainda pior. Ele não só anula o próprio direito, mas faz com que 

os outros para anulá-la.Além disso, a sua desobediência, obviamente, é intencional. É 

possível quebrar os mandamentos de Deus por ser ignorante deles ou esquecê-los. Mas, 

para ensinar os outros a quebrá-las tem que ser consciente e intencional. 



Tiago adverte: "Não muitos de vocês se tornarem professores, meus irmãos, sabendo que, 

como tal, será punido com julgamento mais severo" (Tiago 3: 1). Cada crente é 

responsável por si mesmo, mas aqueles que ensinam também são responsáveis por 

aqueles a quem eles ensinam. "A cabeça é o mais velho e homem honrado", escreve Isaías 

", e o profeta que ensina a falsidade é a cauda Para aqueles que guiam este povo são os 

enganava;. E aqueles que são guiados por eles são trazidos à confusão" (Isa . 9: 15-16). 

A advertência de Jesus não se limita a aplicar-se a professores oficiais ou formais. Cada 

pessoa ensina. Com o exemplo que continuamente ajudar aqueles que nos quer por perto 

para ser mais obediente ou mais desobediente. Também ensinamos pelo que 

dizemos. Quando falamos carinho e respeito da Palavra de Deus, nós ensinamos amor e 

respeito por ele. Quando falamos com desprezo ou slightingly da Palavra de Deus, nós 

ensinamos descaso e desrespeito para ele. Quando ignoramos as suas exigências, damos 

testemunho alto para a sua insignificância para nós. 

Logo após Paulo lembrou aos anciãos de Éfeso que ele havia sido fiel em ensinar-lhes a 

Palavra cheia de Deus, ele os advertiu: "Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho 

.... Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês , que 

não pouparão o rebanho; e dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas 

perversas, para atraírem os discípulos após si "(Atos 20: 28-30). 

A consequência da prática de ensino ou de qualquer desobediência da Palavra de Deus é 

para ser chamado o menor no reino dos céus . Eu não acredito, como alguns 

comentaristas sugerem, que chamou refere-se a que os homens dizem sobre nós, mas o 

que Deus diz sobre nós. Nossa reputação entre outras pessoas, incluindo outros cristãos, 

podem ou não podem ser prejudicados. Muitas vezes, outras pessoas não sabem sobre a 

nossa desobediência, e muitas vezes, quando eles sabem que não me importo. Mas Deus 

sempre sabe, e Ele sempre se preocupa. É só o que estamos chamados por Deus, que é 

de importância suprema. Ele deve ser uma preocupação de todo crente que ama o seu 

Senhor que Ele nunca têm motivo para chamá-lo a menos . 

Determinar a ordem no reino dos céus é inteiramente prerrogativa de Deus (cf. Mat. 

20:23), e Jesus declara que Ele irá realizar os de menor estima que detêm a Sua Palavra 

em menor estima. Não há impunidade para aqueles que desobedecem, desacreditar ou 

depreciar a lei de Deus 

Que Jesus não se referem a perda da salvação resulta do fato de que, embora os infratores 

vão ser chamados menos , eles ainda estarão no reino dos céus . Mas bênção, 

recompensa, fecundidade, alegria e utilidade serão todos sacrificados na medida em que 

somos desobedientes. "Acautelai-vos," João avisa: "que você não pode perder o que 

temos feito, mas que você pode receber uma recompensa completa" (2 Jo 8). É possível 

perder na segunda fase da nossa vida cristã que nós construímos no primeiro. 

Desdenhar até mesmo a menor parte da Palavra de Deus é demonstrar desprezo por tudo 

isso, porque suas partes são inseparáveis. Tiago ensina que "qualquer que guardar toda a 

lei, mas tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos" (Tiago 2:10). Para ignorar 

ou rejeitar a menos da lei de Deus é, portanto, para baratear todo e para tornar-se o 

mínimo em Seu reino. Tais cristãos recebem a sua classificação devido à falta de 

tratamento das Escrituras, não, como alguns imaginam, porque eles podem ter menos 

presentes. 



A conseqüência positiva 

O resultado positivo é que quem praticar e ensinar, esse será considerado grande no 

reino dos céus . Aqui, novamente, Jesus menciona os dois aspectos do fazer e 

ensinar. Cidadãos Unido estão a defender todas as partes da lei de Deus, tanto em sua 

vida e no seu ensino. 

Paulo poderia dizer aos tessalonicenses: "Vocês são testemunhas, e assim é Deus, como 

devoção e retidão e irrepreensivelmente nos portamos para convosco crentes, basta que 

você saiba como estávamos exortando e incentivando e implorando cada um de vocês 

como um pai seria o seu próprio crianças, de modo que você pode andar de uma maneira 

digna de Deus, que vos chama para o seu reino e glória "(1 Ts. 2: 10-12). Paulo tinha sido 

fiel a viver e ensinar entre eles toda a Palavra de Deus, tal como tinha feito em Éfeso e 

em todo lugar que ele ministrava. 

A lei moral de Deus é um reflexo do próprio caráter de Deus e, portanto, imutável e 

eterno. As coisas de que necessita não terá que ser comandado no céu, mas eles vão se 

manifestar no céu, porque eles se manifestam Deus. Enquanto o povo de Deus ainda estão 

na terra, no entanto, eles não naturalmente refletir o caráter de seu Pai celestial, e Seus 

padrões morais continuam a ser comandado e sobrenaturalmente produzida (cf. Rom. 8: 

2-4). 

"Prescrever e ensinar essas coisas", Paulo diz a Timóteo: "[e] na palavra, no 

procedimento, amor, fé e pureza, mostra-te um exemplo daqueles que acreditam" (1 Tim. 

4: 11-12). . Perto do final da mesma carta, Paulo diz a Timóteo para fugir de todas as 

coisas más e, como um homem de Deus, que "segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a 

perseverança ea mansidão Combate o bom combate da fé, toma posse da a vida eterna a 

que fostes chamados "(6: 11-12). 

Paulo ambos mantiveram e ensinou a Palavra cheia de Deus, e ele é, portanto, entre os 

que vão ser chamado grande no reino dos céus . Ninguém que não fazer o mesmo estará 

nas fileiras dos grandes santos de Deus. 

A grandeza não é determinada por presentes, o sucesso, a popularidade, reputação, ou o 

tamanho do ministério, mas pela visão de um crente da Escritura como revelou em sua 

vida e de ensino. 

A promessa de Jesus não é simplesmente grandes mestres como Paulo-ou Agostinho, 

Calvino, Lutero, Wesley, ou Spurgeon. Sua promessa se aplica a todo o crente que ensina 

os outros a obedecer a Palavra de Deus, fielmente, com cuidado, e amorosamente vivendo 

por e falando do que a Palavra. Todo o crente não tem o dom de ensinar as doutrinas 

profundas da Escritura, mas cada crente é chamado e é capaz de ensinar a atitude certa 

em direção a ela. 

O esclarecimento da Lei 

Sabemos da pressão das epístolas do Novo Testamento que Jesus está falando aqui da lei 

moral permanente de Deus. O Sermão da Montanha é tão válido para os crentes de hoje 

como o foi para aqueles a quem Jesus pregou-lo diretamente, porque cada padrão 

princípio e ensinou aqui também é ensinado nas epístolas. Os outros escritores deixar 



absolutamente claro que a obrigação dos fiéis para obedecer à lei moral de Deus não só 

não cessou na vinda de Cristo, mas foi reafirmada por Cristo e permanece energizada pelo 

Espírito Santo para toda a era da igreja. 

Há de fato um paradoxo em relação à lei e é especialmente evidente nas cartas de 

Paulo. Por um lado, somos informados sobre a lei está sendo cumprida e feito com a 

distância, e por outro que ainda são obrigados a obedecer-lhe. Falando dos judeus e 

gentios, Paulo diz que Cristo "é a nossa paz, que fez os dois grupos em um só, e quebrou 

a barreira da parede divisória, abolindo em sua carne a inimizade, que é a lei dos 

mandamentos contidos em ordenanças , que em Si mesmo Ele pode fazer os dois em um 

homem novo, estabelecendo a paz "(Ef. 2: 14-15). Quando a igreja passou a existir o 

"muro dividindo" do direito civil, judicial desmoronou e desapareceu. 

Aos olhos de Deus Israel foi criado temporariamente de lado como uma nação na cruz, 

quando ela crucificado seu Rei e rejeitou o Seu reino. Aos olhos do mundo, Israel deixou 

de existir como uma nação em AD 70, quando toda a Jerusalém, incluindo o Templo, foi 

arrasada pelos romanos sob Tito. (Sua restauração é nacional, mas uma preparação para 

sua restauração espiritual, como Romanos 9-11 ensina.) 

A lei cerimonial também chegou ao fim. Enquanto Jesus ainda estava pendurado na cruz, 

"o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo" (Marcos 15:38). A adoração do 

Templo e os sacrifícios já não eram válidas, mesmo simbolicamente. Essa parte da lei foi 

concluído, realizado, e feito com a distância por Cristo. 

Há até mesmo um sentido em que a lei moral de Deus já não é vinculativa para os 

crentes. Paulo fala de não estarmos sob a lei, mas debaixo da graça (Rom. 6:14). Mas 

antes que ele tivesse dito: "Não reine o pecado em vosso corpo mortal que você deve 

obedecer às suas concupiscências" (v. 12), e imediatamente após o versículo 14 diz: "o 

que então? Havemos de pecar porque não estamos sob a lei, mas debaixo da graça? De 

modo nenhum! " (V. 15). Aqueles em Cristo não está mais sob a pena de final da lei são, 

mas estão longe de ser livre de sua exigência de justiça. 

Aos Romanos, Paulo disse: "Pois Cristo é o fim da lei para justiça de todo aquele que crê" 

(Rom. 10: 4), e aos Gálatas, ele escreveu: "Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estão 

nos termos da lei "(Gl. 5:18). Mas ele tinha apenas deixou claro que os cristãos não são, 

no mínimo livre de padrões morais de Deus. "Pois a carne define seu desejo contra o 

Espírito, eo Espírito contra a carne, porque estes estão em oposição um ao outro, de modo 

que você não pode fazer as coisas que você, por favor" (v. 17). A lei que já foi "o nosso 

tutor para nos conduzir a Cristo" (Gal. 3:24) agora nos leva como "filhos de Deus em 

Cristo Jesus", a ser vestido com Cristo (vv. 26-27), e sua roupa é a roupa de justiça 

prática. Se a própria justiça de Cristo nunca diminuída ou desobedeceu a lei moral de 

Deus; como pode Seus discípulos ser livre para fazê-lo? 

Paulo harmonizada a idéia quando ele falou de si mesmo como sendo "sem a lei de Deus, 

mas debaixo da lei de Cristo" (1 Cor. 09:21). Em Cristo somos nada sem lei. A lei de 

Cristo é totalmente diferente da lei judicial e cerimonial judaica e diferente da lei moral 

do Antigo Testamento; com as suas penas e maldições para a desobediência. Mas não é 

diferente no menor dos santos, normas justas que a lei do Velho Testamento ensinou. 



A lei do Antigo Testamento ainda é um guia moral, como em revelar o pecado (Rom. 7: 

7). Mesmo quando ele provoca o pecado (v. 8), ele nos ajuda a ver a maldade de nossa 

própria carne e nosso desamparo à parte de Cristo E mesmo quando vemos a condenação 

da lei (vv. 9-11), deve lembrar-nos que nosso Salvador tomou essa condenação sobre si 

mesmo na cruz (5:18; 8: 1; 1 Pe 2.24; etc.)..Sempre que um cristão olha para a lei moral 

de Deus com humildade, mansidão, e um sincero desejo de justiça, a lei irá, 

invariavelmente, apontá-lo para Cristo como foi sempre a intenção de fazer. E para os 

crentes a viver por ela é para eles para se tornar como Cristo. Não poderia ser de outra 

forma, porque é a lei de Deus, e reflete o caráter de Deus. "Assim, pois," Paulo tem o 

cuidado de nos lembrar, "a lei é santa, eo mandamento é santo, justo e bom" (v. 12). 

Paulo conclui Romanos 7, agradecendo "a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor" 

que, apesar de sua carne ser servido "a lei do pecado", sua mente a ser servido "a lei de 

Deus" (7:25). A sanção da lei foi pago por nós, Jesus Cristo, mas também nele a justiça 

da lei é "cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito" 

(Rom. 8: 4; cf. Gal. 5: 13-24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25. Cristo e a Lei - Parte 4: A Proposito 

das Escrituras (Mateus 5:20) 

Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas 
e fariseus, não entrareis no reino dos céus. (5:20) 

É o falso ensino da salvação pela auto-esforço que Jesus confronta frontalmente neste 

versículo e que toda a Escritura, do começo ao fim, contradiz. Como Paulo deixa claro 

no livro de Romanos, com Abraão, o pai do povo judeu, foi salvo por sua fé, e não por 

suas obras (Rom. 4: 3; cf. Gn 15: 6). Em Gálatas, o apóstolo explica que "a Escritura 

encerrou a todos os homens sob o pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo 

fosse dada aos que crêem" (Gl. 3:22). Fora do pecado em si, a Bíblia se opõe a nada mais 

veemência do que a religião de realização humana. 

Jesus contou uma "parábola para certas pessoas que confiavam em si mesmos, crendo que 

eram justos e viram os outros com desprezo" (Lucas 18: 9). Nessa história bem conhecida 

um fariseu e um publicano foi para o templo para orar. O fariseu rezava hipocritamente, 

"Ó Deus, graças te dou porque não sou como as outras pessoas:. Roubadores, injustos e 

adúlteros, nem ainda como este publicano Jejuo duas vezes por semana, eu pago o dízimo 

de tudo que eu recebo . ' Mas o publicano, estando em pé de distância, nem ainda queria 

levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador! 

" Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, em vez do que o outro ", disse 

Jesus," para quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado "(vv. 10-

14). 

O homem menos-estima e mais odiada na sociedade judaica era o coletor de impostos, 

um judeu que tinha vendido a Roma com o objetivo de coletar impostos de seus 

irmãos. Ele extorquiu tudo o que ele poderia começar a partir do povo, mantendo para si 

tudo o que ele roubada acima do que Roma necessário. Ele havia abandonado tanto a 

nível nacional, social, familiar e lealdade religiosa por causa de dinheiro. O fariseu, por 

outro lado, foi o modelo judeu, altamente religioso, moral e respeitável. No entanto, Jesus 

disse que, apesar da traição e do pecado do publicano, ele seria justificado por Deus por 

causa de sua fé penitente, ao passo que o fariseu, apesar de seus altos moral e 

religiosidade, seria condenado, porque confiava em sua própria justiça e bom funciona. 

No presente passagem Jesus ensina que o tipo de justiça exemplificado pelos fariseus não 

foi suficiente para ganhar uma entrada para o Seu reino. Para legalistas ouvintes de Jesus, 

trabalha-orientados, este foi, sem dúvida, a coisa mais radical Ele ainda ensinou. Se os 

fariseus religiosos e morais meticulosamente não poderia entrar no céu, quem poderá? 



Depois de mostrar a preeminência (v. 17), a permanência (v. 18), e pertinência (v. 19) das 

Escrituras, Jesus mostra agora o seu propósito. A partir do contexto desses últimos três 

versos, é claro que ele ainda está falando de "a Lei e os Profetas", Escrituras do Antigo 

Testamento. Ao dizer que a verdadeira justiça não exceder o tipo exibido pelos escribas 

e fariseus, Jesus disse que, o que eles fizeram com a tradição feita pelo homem, eles não 

vivem até os padrões das Escrituras. 

A verdade implícita de Mateus 05:20 é a seguinte: O propósito da lei de Deus era mostrar 

que, para agradar a Deus e ser digno da cidadania no seu reino, mais justiça é necessário 

que qualquer um pode, eventualmente, ter ou realizar em si mesmo. O objetivo da lei não 

era mostrar o que fazer, a fim de fazer-se aceitável, muito menos para mostrar o quão 

bom um já é, mas para mostrar quão pecadores e desamparados todos os homens são em 

si mesmos. (Esse é um dos temas de Paulo em Romanos e Gálatas.) Como o Senhor 

apontou para os judeus na primeira bem-aventurança, o passo inicial para a cidadania 

reino é pobreza de espírito, reconhecendo a sua própria miserabilidade total e inadequação 

diante de Deus. 

A identidade dos escribas e fariseus 

Como Ezra (Esdras 7:12), o mais antigo grammateōn ( escribas ) foram encontradas 

somente entre os sacerdotes e levitas. Eles gravaram, estudado, interpretado, e muitas 

vezes ensinou lei judaica. Embora houvesse escribas entre os saduceus, a maioria estava 

associada com os fariseus 

Israel tinha dois tipos de escribas, civis e eclesiásticas. Os escribas civis funcionava um 

pouco como os notários, e estavam envolvidos em várias funções governamentais. Sinsai 

(Esdras 4: 8) foi um escriba.Os escribas eclesiásticos dedicaram seu tempo para estudar 

as Escrituras, e veio a ser seus intérpretes primárias e articuladores. 

No entanto, como Jesus repetidamente deixado claro, eles não conseguiram entender o 

que estudou e ensinou. Com toda a sua exposição à Palavra de Deus, sendo 

superficialmente imersos nele continuamente, eles perderam a sua profunda intenção 

espiritual. 

Os influentes, rígidos fariseus eram particularmente confiante em seu sistema de 

justiça. Os judeus tinham um ditado que diz: "Se apenas duas pessoas vão para o céu, um 

será um escriba eo outro um fariseu." Aqueles homens estavam completamente 

convencido de que Deus foi obrigado a honrar as suas obras dedicadas e exigentes. Em 

comparando-se com as normas que haviam estabelecido-e, especialmente, em si mesmos, 

comparando com o judeu média, para não mencionar Gentil, eles não podiam imaginar 

Deus não foi favoravelmente impressionado com a sua bondade. 

No entanto, como muitos estudiosos sérios e capazes em toda a história da igreja, os 

fariseus do judaísmo também estavam cegos para o significado das palavras que 

diligentemente estudados e discutidos. 

A justiça dos escribas e fariseus 



O padrão de justiça que os escribas e fariseus ensinada e praticada diferia da justiça de 

Deus em vários aspectos importantes. Foi externa, parcial, redefinido, e auto-centrada. 

Externo 

Primeiro de todos os escribas e fariseus em causa se inteiramente com observância externa 

da lei e da tradição. Eles levaram pouca consideração de motivos ou atitudes. Não importa 

o quanto eles podem ter odiado uma pessoa, se não matá-lo não eram culpados de quebrar 

o mandamento. Não importa o quanto eles podem ter cobiçaram, eles não se 

consideravam culpados de adultério ou fornicação, desde que não cometeu o ato físico. 

Em Mateus 23, nosso Senhor dá uma imagem gráfica do caráter externo do que a 

religião. "Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de 

rapina e de auto-indulgência" (v. 25).O Senhor prefaciou essas palavras com "Ai de vós, 

hipócritas ...", rotulando os líderes com seu pecado. Eles não viram nada de errado em ter 

maus pensamentos, desde que eles não realizar esses pensamentos externamente. Eles não 

achavam que Deus iria julgá-los para que eles pensavam, mas apenas para o que eles 

fizeram. 

Contudo, é precisamente o tipo de justiça Jesus declarou ser o pior espécie. Ele condenou 

tais externalism porque aqueles que a praticavam eram realmente ladrões, auto-

indulgente, imundo, sem lei, assassino, e os inimigos de verdadeiros porta-vozes de Deus 

(Mateus 23: 25-31.). Próximos ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, mostram 

que a primeira preocupação de Deus com o coração, com coisas como raiva, ódio e 

luxúria, e não apenas com as suas manifestações exteriores em assassinato e adultério 

(Mat. 5:22, 27- 28). Hipocrisia não pode substituir para a santidade. 

Preocupação de Deus com cerimônia religiosa é o mesmo. Jesus é cedo para ensinar que, 

se, por exemplo, nossa doação, a nossa oração, e nosso jejum não são feitas a partir de 

um espírito humilde, amorosa, eles não contam para nada com Ele (6: 5-18). Ritual não 

pode substituir a justiça. 

Os escribas e fariseus eram orgulhosos de que eles tinham "se sentaram na cadeira de 

Moisés" (Mat. 23: 2), ou seja, que eles eram os guardiões e mestres da lei que Deus deu 

a Moisés. "Tudo o que eles dizem, fazei e observai, mas não façais segundo as suas obras, 

pois eles dizem as coisas, e não fazê-las" (v. 3). Por seu sistema ímpio de obras justiça, 

Jesus lhes disse: "Você desligou o reino dos céus de homens, pois você não entrar em vós 

mesmos, nem você permitir que aqueles que estão entrando para ir" (v. 13). Em outra 

ocasião Ele disse aos fariseus: "Você é daqueles que se justificam, aos olhos dos homens, 

mas Deus conhece os vossos corações, pois o que é muito estimado entre os homens é 

abominação aos olhos de Deus" (Lucas 16:15). 

Parcial 

A justiça praticada pelos escribas e fariseus também ficou aquém da justiça de Deus, 

porque era parcial, lamentavelmente incompleto. Novamente Mateus 23 dá um exemplo: 

"Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do 

cominho, e têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça ea 

misericórdia e fidelidade" (v 23).. Esses líderes religiosos eram meticulosos em dizimar 

as menores plantas e sementes de seus jardins, no entanto, que não foi especificamente 



ordenado na lei. No entanto, eles tinham total desrespeito para mostrar justiça e 

misericórdia para com as outras pessoas e por ser fiel em seus corações a Deus. Eles eram 

muito mais preocupado em fazer, orações pretensiosos longas em público, mas não teve 

pudores sobre a tomada de casa de uma viúva longe dela (v. 14). 

Até certo ponto, esta segunda mal foi causado pelo primeiro. Eles ignorou coisas tais 

como a justiça, a misericórdia ea fidelidade, porque essas coisas são, essencialmente, os 

reflexos de um coração transformado. É impossível ser misericordioso, justo e fiel, sem 

uma mudança divinamente forjado. Nenhuma formalidade externa pode produzir isso. 

Citando palavras mordazes de Deus aos seus antepassados, Jesus lhes disse: "Em vão me 

adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens Negligenciar o mandamento 

de Deus, você mantém a tradição dos homens." (Marcos 7: 7-8) . No entanto, eles se 

consideravam elite religiosa de Israel e os objetos de afeição especial de Deus. 

Redefinido 

De muitas maneiras, os escribas e fariseus eram como neoorthodox e teólogos liberais do 

nosso próprio dia. Eles levaram termos bíblicos e redefiniu-los de acordo com suas 

próprias perspectivas humanas e filosofia. Eles retrabalhado bíblicos ensinamentos, 

comandos e padrões para produzir variações de acordo com seus próprios desejos e 

capacidades. 

Mesmo comandos como "Portanto santificai-vos, e sede santos, pois eu sou santo" (Lev. 

11:44) eles não interpretado como uma chamada à pura atitude de coração, mas como 

uma exigência para realizar certos rituais. Eles sabiam que não podiam ser santo, da 

mesma forma que Deus é santo, e não tinha nenhum desejo de ser tão simplesmente 

mudaram o significado da santidade. 

Egocêntrico 

Não só foi a dos escribas e fariseus externos, parciais, e redefinido, mas também era 

completamente auto-centrada. Foi produzido por auto para efeitos de auto-

glorificação. Acima de tudo, os líderes procurou ser auto-satisfeito, e seu sistema de 

religião foi projetado para melhorar a auto-satisfação, fornecendo maneiras de realizar, 

coisas vistosas externos sobre os quais eles podem se orgulhar e ter orgulho. Sua 

satisfação veio quando eles receberam aprovação e elogios dos homens. 

Em contraste, a pessoa piedosa é quebrado sobre seu pecado e chora sobre a condição 

perverso de sua vida interior, a injustiça que ele vê em seu coração e mente. Ele não tem 

absolutamente nenhuma confiança no que ele é ou no que ele pode fazer, mas anseia por 

justiça só Deus pode dar para fora de Sua misericórdia e graça. 

Mas a pessoa que é justo aos seus próprios olhos não vê necessidade de qualquer outra 

justiça, não há necessidade para a salvação, misericórdia, perdão, ou graça. Assim como 

seus antepassados hipócritas não queria que a graça de Deus oferecida no Antigo 

Testamento, os escribas e fariseus do tempo de Jesus não queria que a graça do Messias 

agora oferecido. Eles queriam governar suas próprias vidas e determinar seus próprios 

destinos e não estavam dispostos a submeter-se a um rei que quis governar o seu interior, 



bem como suas vidas exteriores. "Não conhecendo a justiça de Deus e procurando 

estabelecer a sua própria, eles não se sujeitaram à justiça de Deus" (Rom. 10: 3). 

A Retidão que Deus precisa 

A justiça de Deus exige de seus cidadãos do Reino longe supera a dos escribas e 

fariseus . O termo supera é usado de um rio que transborda dos seus bancos, enfatizando 

que o que é muito superior ao normal. O Senhor exige justiça genuína, verdadeira 

santidade que excede em muito qualquer coisa humana e que só existe no coração 

redimido. O salmista escreveu: "A filha do Rei está toda gloriosa por dentro, sua roupa 

está entrelaçada com o ouro" (Sl 45:13).. Quando o interior é bonito, beleza exterior é 

adequado; mas sem beleza interior, exterior adorno é fingimento e sham. 

Deus sempre se preocupou em primeiro lugar com a justiça interior. Quando Samuel 

estava pronto para ungir filho mais velho de Jessé, Eliabe, para ser o sucessor de Saul, o 

Senhor disse: "Não olhe para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque 

o tenho rejeitado; porque Deus não vê como vê o homem, O homem vê o exterior, porém 

o Senhor olha para o coração "(1 Sam. 16: 7). 

Deus não só exige justiça interior, mas perfeita justiça. "Portanto, você deve ser perfeito, 

como o vosso Pai celeste é perfeito" (Mat. 5:48). Para ser qualificado para o reino de 

Deus, devemos ser tão santo quanto o próprio Rei. Esse padrão é tão infinitamente grande 

que até mesmo a pessoa mais hipócrita não ousaria pretensão de possuí-la ou ser capaz 

de alcançá-lo. 

A Retidão que Deus Dá 

Esta impossibilidade leva a pessoa sincera a se perguntar como um coração tão santo é 

obtido, para fazer a pergunta discípulos de Jesus um dia lhe perguntei: "Então, quem pode 

ser salvo?" (Mat. 19:25). E a única resposta é a que Jesus deu naquela ocasião: "Aos 

homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível" (v 26).. 

Aquele que exige justiça perfeita dá a perfeita justiça. Aquele que nos fala do caminho 

para o reino é mesmo assim. "Lam o caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai, 

senão por mim" (João 14: 6), disse Jesus. O rei não só define o padrão da justiça perfeita, 

mas Ele mesmo vai trazer ninguém até que a norma que está disposta a entrar no reino 

em termos do Rei. 

"Um homem não é justificado pelas obras da Lei, mas pela fé em Cristo Jesus, ... desde 

que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada" (Gl. 2:16). Para ser justificada, 

deve ser feito justo, e se tornarão justos por Cristo é o único caminho para se tornar justos. 

"Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, tendo o testemunho da Lei e os 

Profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que crêem" (Rom. 

3: 21-22). A fé sempre foi o caminho de Deus para a justiça, a verdade de que os escribas 

e fariseus, os especialistas sobre o Antigo Testamento, deveria ter sabido que todas as 

outras pessoas. Como Paulo lembrou aos seus leitores judeus em Roma, "Para o que diz 

a Escritura" E Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça "?" (Rom. 4: 

3). Ele citou o livro de Gênesis (15: 6), o primeiro livro do Antigo Testamento. O primeiro 



patriarca, o primeiro judeu, foi salvo pela fé, não pelas obras (Rom. 4: 2), ou o ato de 

circuncisão (10 v.). Abraão "recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve 

quando ainda incircunciso, que ele poderia ser o pai de todos os que crêem sem serem 

circuncidados, que a justiça pode ser contada a eles" (v. 11). 

O incircunciso inclui aqueles tanto antes como depois de Abraão. Ele era o pai dos fiéis, 

mas ele não foi o primeiro dos fiéis. "Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor 

do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo" e "pela fé Enoque foi 

trasladado para que ele não ver a morte; e não foi achado, porque Deus o levou para cima 

, pois ele obteve o testemunho de que antes de ele ser levado até ele era agradável a Deus 

"(Hebreus 11: 4-5.). Foi também apenas pela fé que Noé encontrou a salvação (v. 7). 

"Porque, se pela ofensa de um só [isto é, Adão], a morte reinou por esse, muito mais os 

que recebem a abundância da graça, e do dom da justiça reinarão em vida por um só, 

Jesus Cristo" (Rm . 5:17). "Assim como o pecado reinou pela morte, assim também 

reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor" (v. 21). 

A justiça de Deus exige, Deus também dá. Ele não pode ser merecida, ganhou, ou 

realizado, mas só aceitou. Oferecendo-se para o pecado, Cristo "condenou o pecado na 

carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós" (Rom. 8: 4-5). Deus deu o 

padrão impossível e, em seguida, mesmo providenciou o seu cumprimento. 

O escritor de romanos tinham consideravelmente mais pretensão de justiça feita pelo 

homem do que a maioria dos escribas e fariseus a quem Jesus falou. "Se alguém tem uma 

mente que confiar na carne, eu muito mais", escreveu Paulo; "Circuncidado ao oitavo dia, 

da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, fariseu; quanto 

ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à justiça que há na lei , fui irrepreensível "(Fp. 3: 

4-6). 

Mas quando o apóstolo foi confrontado pela justiça de Cristo, ele também foi confrontado 

por seu próprio pecado. Quando viu o que Deus tinha feito por ele, ele viu que o que ele 

tinha feito por Deus era inútil. "Todas as coisas que para mim era lucro, essas coisas que 

eu considerei perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, 

tendo em vista o valor de excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo 

qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como lixo, a fim de que eu possa 

ganhar a Cristo, e pode ser encontrado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, 

mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé "(vv. 7-9). 

Para aqueles que confiam nEle, Cristo tornou-se "a nós por Deus sabedoria, e justiça, e 

santificação, e redenção" (1 Cor. 01:30). Quando Deus olha para imperfeitos, crentes 

pecadores, ele vê seu perfeito, inocente Filho. Nós nos tornamos "participantes da 

natureza divina" (2 Pe 1: 4.) E possuem em nós mesmos a vida muito justos do Deus 

eterno santo. É certo que, até a nossa carne também é redimido (Rom. 8:23) que a nova 

auto justos está em uma batalha com o pecado. Mesmo assim, somos justos em nossa 

posição diante de Deus em Cristo, e ter a nova capacidade de agir com retidão. 

Se até mesmo o direito próprio de Deus sozinho não pode fazer uma pessoa justa, quanto 

menos o homem pode-made tradições fazê-lo? Aqueles que insistem em vir para Deus 

em sua própria maneira e em seu próprio poder nunca irá alcançá-Lo; eles não entrarão 

no reino dos céus . Nenhuma igreja, nenhum ritual, nenhuma obra, nenhuma filosofia, 



nenhum sistema pode trazer uma pessoa para Deus. Aqueles que, através de uma igreja, 

por meio de um culto, ou simplesmente através de seus próprios padrões pessoais, tentar 

trabalhar o seu caminho para a graça de Deus não sabem nada do que Sua graça é sobre. 

É trágico que muitas pessoas hoje, como os escribas e fariseus, vai tentar alguma maneira 

de Deus, mas a Sua maneira. Eles vão pagar qualquer preço, mas não vai aceitar o preço 

que pagou. Eles vão fazer qualquer trabalho para ele, mas eles não vão aceitar a obra 

consumada do Seu Filho para eles. Eles vão aceitar qualquer presente de Deus, exceto o 

dom da Sua salvação gratuita. Tais pessoas são religiosas, mas não regenerado, e eles não 

entrarão no reino dos céus . 

"Eu não estou definindo a lei de Deus de lado", disse Jesus. "Vou defender a lei de Deus, 

e eu vou tira-lo de todas as cracas de tradição feita pelo homem com o qual ele foi 

incrustadas. Vou restabelecer sua preeminência, a sua permanência, e sua pertinência. 

Vou reafirmar o propósito que Deus tinha para ele desde o início: para mostrar que cada 

pessoa é um pecador e é incapaz de cumprir a lei Quem abaixa os padrões a um nível que 

ele. Pode cumprir serão julgados pela lei de Deus e excluídos da graça de Deus ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

26. A Atitude por Tras dos Atos (Uma 

Visão Geral de Mateus 5: 21-48) 

Veja também: 

27. Quem é o assassino? (5: 21-26) 

28. Quem é um adúltero? (5: 27-30) 

29. divórcio e novo casamento (5: 31-32) 

30. A Gap Espiritual Credibilidade (5: 33-37) 

31. Olho por olho (5: 38-42) 

32. Amai os vossos inimigos (5: 43-48) 

  

Desde o início do Sermão da Montanha Jesus se concentra no interior, sobre o que os 

homens são como em suas mentes e corações. Esse é o principal impulso de Mateus 5: 

21-48, como o Senhor enfatiza novamente os padrões divinos para viver em seu reino, os 

padrões divinos já dadas na lei do Antigo Testamento, em contraste com a tradição 

judaica. 

Ao contrário do que a justiça externa, superficial, e hipócrita que tipificou os escribas e 

fariseus, a justiça que Deus requer é antes de tudo interno. Se ele não existir no coração, 

ela não existe em tudo. Apesar de ter sido esquecido ou negligenciado pela maioria dos 

judeus da época de Jesus, que a verdade foi apresentado a eles em todo o Antigo 

Testamento. 

Salomão orou: "ouve no céu lugar da tua habitação, e perdoa, agir e retribuirá a cada um 

conforme todos os seus caminhos, cujo coração Tu sabes, pois somente Tu conheces os 

corações de todos os filhos dos homens" (1 Reis 8: 39). Em últimas palavras de Davi a 

Salomão, ele disse: "Quanto a você, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e 

servi-Lo de todo o coração e espírito voluntário; porque o Senhor esquadrinha todos os 



corações, e penetra todos os intenção do pensamentos "(1 Crônicas 28: 9.). Hanani, o 

vidente, lembrou o rei Asa, "Porque os olhos do Senhor se mover para frente e para trás 

toda a terra que Ele possa fortemente apoiar aqueles cujo coração é totalmente dele" (2 

Crônicas 16: 9.). "Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos", nos é dito 

em Provérbios, "mas o Senhor pesa os motivos" (Prov. 16: 2). 

Que Deus é, antes de tudo preocupado com o que os homens são como no interior é uma 

verdade central de ambos os Testamentos. Uma boa ação exterior é 'validado diante de 

Deus só quando representa honestamente o que está no interior. "Eu, o Senhor, 

esquadrinho o coração, eu testar a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus 

caminhos, de acordo com os resultados de seus atos" (Jer. 17:10). No último livro da 

Bíblia, o Senhor adverte a igreja em Tiatira: "Eu sou aquele que sonda as mentes e os 

corações; e darei a cada um de vós segundo as suas obras" (Ap 2:23). Comportamento 

externo direito apenas agrada quando corresponde a atitudes internas direita e 

motivos. "Estou consciente de nada contra mim", disse Paulo, "mas não estou por esta 

absolvido;. Mas o que me examina é o Senhor, pois, não ir em julgar antes do tempo, mas 

esperar até que venha o Senhor, que não só trará à luz as coisas ocultas das trevas e 

manifestará os desígnios dos corações dos homens; e, em seguida, o louvor de cada 

homem virá a ele de Deus "(1 Cor 4: 4-5.). 

As boas ações presumidos dos escribas e fariseus orgulhosos auto-glorying não veio de 

as atitudes do coração Jesus diz que são característicos de cidadãos do Reino: a pobreza 

de espírito luto 'sobre o pecado, a mansidão, a fome e sede de justiça, e assim por diante 

(vv. 3-12). 

Porque Jesus sabia que seus ouvintes, especialmente os líderes religiosos hipócritas e de 

auto-satisfação, não poderia entender o que ele estava dizendo, ele dedicou grande parte 

desse sermão de expor os princípios defeituosos e motivações do sistema legalista que 

tinha substituído do próprio Deus Palavra revelada. 

Jesus usou a frase "Vocês ouviram o que os antigos foram informados", ou similar, para 

introduzir cada um dos seis ilustrações corretivas Ele dá nesta parte do seu sermão (ver 

vv. 21, 27, 31, 33, 38, 43). A frase faz referência a rabínica, o ensino tradicional, e em 

cada ilustração Jesus contrasta que o ensino humana com a divina Palavra de Deus. Os 

exemplos mostram maneiras em que a justiça de Deus supera a dos escribas e fariseus (cf. 

v 20).. Eles lidam com os temas específicos de assassinato, o pecado sexual, o divórcio, 

falando a verdade, retaliação, e amar os outros. No entanto, todos eles ilustram o mesmo 

princípio básico, o princípio Jesus diz que deve ser aplicado a todas as áreas da vida: a 

justiça é uma questão do coração. 

Jesus não está modificando a lei de Moisés, o ensinamento dos Salmos, os padrões dos 

profetas, ou qualquer outra parte da Escritura. A essência do que ele acabou de dizer nos 

versículos 17-20 é (1) que o seu ensino está firmemente de acordo com toda a verdade, 

mesmo cada palavra, do Antigo Testamento "e (2) que as tradições religiosas judaicas não 

o fez . 

Nos seis ilustrações encontradas nos versículos 21-48, Jesus primeiro refere-se a dois dos 

Dez Mandamentos, em seguida, a dois princípios mais gerais na lei de Moisés, e, 

finalmente, para os dois grandes princípios da misericórdia e amor. Assassinato e ofertas 

adultério com as questões fundamentais de preservação individual e social. Proteção da 



vida é a base do bem-estar individual e protecção do casamento é a base do bem-estar 

social. Divórcio e dizer a verdade envolve uma área mais ampla das relações sociais, e da 

misericórdia e do amor uma área maior ainda. As ilustrações passar da proteção de cada 

vida humana ao amor de toda a vida humana, incluindo os inimigos. Juntas, essas 

ilustrações afirmar que todas as áreas de nossas vidas deve ser caracterizado e medido 

pelo padrão perfeito de Deus da justiça interior. 

Patrick Fairbairn escreveu, 

Na revelação da lei havia um substrato de graça reconhecido nas palavras que prefaciou 

o dez mandamentos e promessas de graça e bênção também misturados com as proibições 

de popa e injunções que a constituem. E assim, inversamente, no Sermão da Montanha ", 

enquanto ele dá graça a prioridade eo destaque, [tal como no bem-aventuranças], é longe 

de excluir o aspecto mais grave de caráter e governo de Deus. Mal, de fato, teve a graça 

derramada em si diante de uma sucessão de bem-aventuranças, que surgem as exigências 

severas da justiça e do direito (Citado em Arthur Rosa, Uma Exposição do Sermão da 

Montanha [Grand Rapids: Baker, 1950], p . 67) 

A frase "Os antigos disseram" também poderia ser traduzida como "os antigos disseram, 

ou dito." Em primeira instância, a implicação seria que os antigos foram informados por 

Deus, caso em que Jesus estaria se referindo a Palavra revelada de Deus. Isso não pode 

ser, porque Ele contrasta Seu ensinamento, o ensinamento de Deus, com aquela dos 

antigos. For Him contradizer a Palavra de Deus de forma alguma seria totalmente fora de 

questão, tendo em conta os versículos 17-19. Na segunda prestação a implicação é que as 

idéias dos antigos ensinadas eram principalmente de sua própria concepção. Essa deve 

ser a abordagem correta. 

Jesus habitualmente referido as Escrituras por frases como "Moisés ordenou," "disse o 

profeta Isaías", "está escrito", e tal. Aqui Suas palavras são muito mais geral e, portanto, 

não pode se referir diretamente ao Antigo Testamento. Ele mostra que, «mesmo em 

relação aos mandamentos bíblicos específicos contra o assassinato e adultério, sua 

tradição estava em desacordo com a Escritura Sagrada, que revela que a principal 

preocupação de Deus sempre tem sido para a pureza interior, e não simplesmente para 

fora de conformidade. 

Fairbairn novamente observa: "Os escribas e fariseus de que idade tinha invertido 

completamente a ordem das coisas. A sua carnalidade e farisaísmo os levou a exaltar os 

preceitos respeitando observâncias cerimoniais ao lugar mais alto e lançar os deveres 

inculcados nos dez mandamentos comparativamente com o fundo "(apud Rosa, uma 

exposição sobre o Sermão da Montanha , p. 69). 

Os rabinos das gerações passadas eram frequentemente chamados de "pais da 

antiguidade", ou "os homens de há muito tempo", e é a eles que "os antigos" (21 vv., 33) 

se refere. Jesus estava contrastando Seu ensino e o verdadeiro ensinamento do Antigo 

Testamento próprias Escrituras, com as tradições escritas e orais judaicas que se 

acumularam ao longo dos últimos várias centenas de anos e que tiveram tão terrivelmente 

pervertida revelação de Deus. 

Como Martyn Lloyd-Jones apontou, a condição do judaísmo na época de Cristo era muito 

parecido com o da igreja no início do século XVI. As Escrituras não foram traduzidas 



para as línguas dos povos. A liturgia, a oração, a leitura da Bíblia, e até mesmo a maioria 

dos hinos e hinos eram em latim, que nenhuma das pessoas comuns sabia ou 

compreendido. Quando um padre deu um sermão ou homilia, o povo não tinha nada para 

se julgar o que ele disse. Eles não tinham idéia quanto à possibilidade ou não a sua 

mensagem era bíblica, ou mesmo se deve ou não ser bíblico era importante. A Bíblia 

ensina que a igreja disse que ensinou. A Igreja, portanto, colocado sua própria autoridade 

sobre o da Escritura (ver Estudos no Sermão da Montanha [Grand Rapids: Eerdmans, 

1971], 1: 212). 

Ao longo dos séculos, a Igreja Católica Romana tinha desenvolvido um sistema de 

religião que partiu mais e mais das Escrituras. Era um sistema que o homem comum não 

tinha como investigar ou verificação. A maior contribuição da Reforma Protestante foi 

dar a Bíblia ao povo em sua própria língua. É colocar a Palavra de Deus nas mãos do 

povo de Deus. Era a verdade das Escrituras, que trouxe luz à Idade Média e, 

consequentemente, um fim à Idade das Trevas. 

De uma forma menos radical dos judeus do tempo de Jesus havia se separado de suas 

Escrituras. Durante e depois do exílio a maioria dos judeus perderam a utilização da 

língua hebraica e tinha vindo a falar aramaico, uma língua semítica relacionada com o 

hebraico. Peças de Esdras, Jeremias e Daniel foram originalmente escritos em aramaico, 

mas o resto do Antigo Testamento era em hebraico. A Septuaginta, uma edição grega do 

Antigo Testamento, tinha sido traduzido alguns 250 anos antes. Mas apesar de ter sido 

amplamente utilizado por judeus em todo o Império Romano, a Septuaginta não foi usado 

ou compreendida pela maioria dos judeus na Palestina. Além disso, cópias das Escrituras 

eram volumosos, caros e longe do alcance financeiro da pessoa média. Portanto, quando 

o texto hebraico foi lido e exposto nos serviços da sinagoga, a maioria dos adoradores 

entendido pouco do texto e, conseqüentemente, não tinha base para julgar a 

exposição. Seu respeito para os rabinos também os levou a aceitar o que esses líderes 

disseram. 

Após o retorno do exílio na Babilônia, quando Esdras e outros ler publicamente a partir 

da lei de Moisés, eles tiveram que traduzir "para dar a sensação de modo que eles [o povo] 

entendesse a leitura" (Neemias 8: 8.). A maioria dos escribas e rabinos, no entanto, não 

tentou traduzir ou expor a si mesmo, mas ensinado desde o Talmud, uma codificação 

exaustiva das tradições rabínicas texto bíblico. 

Portanto ambos os líderes judeus e os soldados rasos do povo estava espantado com a 

radical partida-no conteúdo e entrega-a partir do tipo de ensino que foram usadas para 

Jesus '. Se ele estava certo ou errado, era óbvio para eles que "Ele ensinava como quem 

tem autoridade e não como os escribas" (Marcos 1:22). 

Entre as partidas mais incríveis de Jesus do ensino tradicional eram sua insistência de que 

tradição e Escritura estavam em conflito e que a justiça interior, e não a forma externa, é 

a característica central e necessária de um relacionamento correto com Deus. 

Em seu Institutes (Library da Cristão Classics, Vol. 1, p. 372), João Calvino escreveu: 

Vamos concordar que a vida do homem da lei é moldada não só com a honestidade para 

fora, mas para dentro e justiça espiritual. Embora ninguém pode negar isso, muito poucos 

devidamente notar isso. Isso acontece porque eles não olham para o Legislador por cujo 



personagem a natureza da lei é para ser apreciada. Se algum rei por decreto proíbe a 

prostituição, assassinato ou roubo, eu admito que um homem que não comete tais atos 

não serão vinculados pela penalidade. Isso porque a competência do legislador mortais se 

estende apenas à ordem política externa. Mas Deus, que tem os olhos nada escapa e que 

não se preocupa muito com a aparência exterior como com pureza de coração, proíbe não 

só a prostituição, assassinato e roubo, mas a luxúria, a ira, o ódio, cobiça e do engano. Para 

uma vez que Ele é um Legislador espiritual, Ele fala não inferior à alma do que ele faz 

para o corpo. 

Cinco princípios básicos resumir a ideia central de 5: 21-48. O primeiro princípio é que 

o espírito da lei é mais importante do que a letra. A lei não foi dada como um conjunto 

mecânico de regras pelas quais os homens em seu próprio poder poderão reger a sua vida 

fora. Foi dado como um guia para o tipo de personagem que Deus requer. 

O segundo princípio é que a lei é positiva, bem como negativa. Sua Proposito não é 

apenas para evitar tanto interior e exterior pecado, mas para promover tanto interno 

quanto externo justiça. 

O terceiro princípio é que a lei não é um fim em si mesmo. Seu objetivo mais profundo 

vai além purificando a vida do povo de Deus. Sua Proposito suprema é glorificar a Deus. 

O quarto princípio é que só Deus é qualificado para julgar os homens, porque só Ele pode 

julgar o coração dos homens. Somente o Criador tem o direito ea capacidade de julgar os 

mais profundos funcionamento interno de suas criaturas. 

O quinto princípio é que cada ser humano é ordenado a viver de acordo com o padrão 

divino perfeito para que os pontos da lei. Porque esse comando é impossível para o 

homem a cumprir, o próprio Deus providenciou cumprimento por meio de Seu Filho, 

Jesus Cristo. O Demander da justiça também é o Doador da justiça; Legislador também 

é o Redentor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

27. Quem é o assassino? (Mateus 5: 21-26) 

Você já ouviu falar que os antigos disseram: "Você não matarás" 

e "Quem comete homicídio será responsável perante o 

tribunal." Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar 

contra seu irmão será réu perante o tribunal; e quem disser a seu 

irmão, "Raca" será culpado perante o tribunal supremo; e quem 

lhe disser: "Insensato", será culpado o suficiente para ir para o 

inferno de fogo. Se, portanto, você está apresentando a sua oferta 

no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa 

contra ti, deixa a sua oferta ali diante do altar, e seguir o seu 

caminho; primeiro reconciliar-se com seu irmão e, em seguida, 

vir e apresentar sua oferta. Fazer amigos rapidamente com o seu 

adversário na lei, enquanto estás com ele a caminho, a fim de que 

o seu adversário não pode entregá-lo ao juiz, eo juiz ao oficial, e 

você poderá ser jogado na prisão. Em verdade vos digo a você, 

você não deve sair de lá, enquanto não pagares o último 
centavo. (5: 21-26) 

Primeiro crime do homem foi homicídio. "Ela surgiu quando eles estavam no campo, se 

levantou Caim contra o seu irmão Abel e matou-o" (Gn 4: 8). Desde aquele dia, 

assassinato tem sido uma constante na sociedade humana. 

Nos últimos anos temos visto as detenções e condenações de uma série de assassinatos 

em massa, cujos nomes se tornaram palavras de casa. Mais de vinte e cinco mil 

assassinatos conhecidos são cometidos nos Estados Unidos todos os quase setenta por dia 

uma média de anos. Os assassinatos desconhecidos, sem dúvida, aumentaria 

consideravelmente esses números. Murders tornaram-se tão comum que, a menos que 

eles são bizarros ou múltipla ou envolver uma pessoa famosa, eles não fazem mais do que 

notícias local. Se fôssemos para adicionar suicídios (auto-assassinato) e abortos 

(homicídio pré-natal), os números seriam surpreendentes. 

O primeiro dos seis ilustrações de coração-justiça que Jesus dá em 5: 21-48 lida com o 

pecado de assassinato: Você já ouviu falar que os antigos foram disse: "Você não deve 

cometer o assassinato."Como discutido no capítulo anterior, o antigos refere-se aos 

rabinos e escribas de idade, que conceberam as muitas tradições com as quais o judaísmo 

se tornaram sobrecarregados e que tinha praticamente substituíram a autoridade das 

Escrituras. Nas duas primeiras ilustrações antigos ensinamentos a que Jesus se refere são 

interpretações tradicionais de mandamentos bíblicos. 



O assassinato de Abel foi um ato terrível, que conheceu Caim violou a lei divina (Gn 4: 

9, 13). Mas a primeira proibição específica de assassinato é encontrado mais tarde em 

Gênesis: "Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, 

porque à imagem de Deus fez o homem" (9: 6). Aqui a pena por homicídio e a razão de 

sua gravidade são dadas. A pena era a morte para o assassino, ea razão para tal punição 

severa foi a de que o homem é feito à imagem de Deus. Para tirar a vida de um ser humano 

é a de assalto a sacralidade da imagem de Deus. 

O mandamento específico a que Jesus se refere aqui é do Decálogo, que cada judeu 

sabia. O comando "Não matarás" (Ex. 20:13) não proíbe toda forma de matar um ser 

humano. O termo usado tem a ver com a morte da criminal, e de muitas contas e 

ensinamentos nas Escrituras, é claro que a pena capital, apenas a guerra, homicídio 

acidental, e auto-defesa são excluídos. O mandamento é contra a morte intencional de 

outro ser humano por razões puramente pessoais, o que quer que essas razões poderiam 

ser. 

Assim como Satanás é o pai da mentira e daqueles que rejeitam e se rebelam contra Deus, 

ele também é o assassino de origem (João 8:44). Os homens são-se responsáveis por 

assassinatos que cometem, assim como eles são responsáveis por todos os outros 

pecados; mas todo o pecado, incluindo cada assassinato, é inspirado no assassino would-

be de Deus. 

Mesmo assim, não podemos culpar Satanás por nossos pecados, porque a natureza 

humana caída compartilha a presença do mal que Satanás personifica. Jesus disse que ele 

está fora do próprio coração de uma pessoa que "saem os maus pensamentos, homicídios, 

adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e calúnias" (Mat. 15:19). Não pecamos 

simplesmente por causa de Satanás ou por causa de privação social, situações 

estressantes, más influências, ou qualquer outra causa externa. Essas coisas podem levar-

nos a pecar e fazer pecar mais fácil, mas quando pecamos, ou mesmo a intenção de 

cometer o pecado, é porque nós decidimos pecado. O pecado é um ato de 

vontade. Quando em sua rejeição de Deus, os homens "não de ter conhecimento de Deus 

por mais tempo, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para fazerem 

coisas que não são próprios, estando cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade; 

cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malícia, pois eles são bisbilhoteiros, 

caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, 

desobedientes aos pais, sem compreender, indigno de confiança, sem amor, sem 

misericórdia "(Rm. 1: 28- 31). 

"Há seis coisas que o Senhor odeia, sim, há sete que sua alma abomina: olhos altivos, 

língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos 

iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, um falso testemunha que profere 

mentiras, e aquele que se espalha contendas entre irmãos "(Prov. 6: 16-19). O assassinato 

é uma manifestação desprezível de um coração carnal. A gravidade do delito é visto em 

uma das últimas declarações da Palavra de Deus: "Fora do céu] são os cães, os feiticeiros, 

os imorais pessoas e os assassinos e os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a 

mentira" (Rev. 22:15). 

O Antigo e Novo Testamentos são preenchidos com os nomes dos assassinos. No Velho 

são Caim, Lameque, Faraó, Abimeleque, Joab, os amalequitas, Davi, Absalão, Zinri, 

Jezebel, Haziel, Jeú, Atalia, Joás, Manassés, e muitos outros. A lista Novo Testamento 



inclui Herodes, Judas, os sumos sacerdotes, Barrabás, Herodias e sua filha, e outros. A 

história bíblica, como a história da humanidade em geral, está cheia de assassinos. 

Os ouvintes de Jesus estavam cientes da prevalência e gravidade deste pecado. Sem 

dúvida, a maioria deles eram de pleno acordo com a pena capital para o crime e estavam 

convencidos de que eles eram inocentes de que o mal particular. 

Mas agora Jesus ataca essa auto-confiança através da cobrança de que ninguém é 

verdadeiramente inocente de assassinato, porque o primeiro passo para o assassinato é 

raiva. A raiva que está por trás de assassinato seguido de raiva que muitas pessoas pensam 

que não é realmente um pecado, é um dos piores dos pecados. Para um grau ou outro, faz 

todos os homens supostos assassinos. 

O ensinamento do Senhor sobre o assassinato, se o ato é cometido por fora ou não, afeta 

a nossa visão de nós mesmos, a nossa adoração a Deus, e nossa relação com os outros. 

O efeito sobre a nossa visão de nós mesmos 

Você já ouviu falar que os antigos disseram: "Você não matarás" 

e "Quem comete homicídio será responsável perante o 

tribunal." Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar 

contra seu irmão será réu perante o tribunal; e quem disser a seu 

irmão, "Raca" será culpado perante o tribunal supremo; e quem 

lhe disser: "Insensato", será culpado o suficiente para ir para o 
inferno de fogo. (5: 21-22) 

O primeiro efeito das palavras de Jesus é para quebrar a ilusão de auto-justificação. Como 

a maioria das pessoas ao longo da história, os escribas e fariseus pensaram que, se 

houvesse qualquer pecado de que eles não eram claramente culpado foi 

assassinato. Qualquer outra coisa que eles podem ter feito, pelo menos eles tinham 

assassinato nunca cometeu. 

Segundo a tradição rabínica, e às crenças de muitas culturas e religiões, o assassinato é 

estritamente limitada ao ato de tomar fisicamente a vida de outra pessoa. Jesus já tinha 

avisado que a justiça de Deus supera a dos escribas e fariseus (20 v.). Como os escolhidos 

depositários da Palavra de Deus (Rom. 3: 2) os judeus, acima de todas as pessoas, deveria 

saber que Deus ordena coração justiça, e não apenas o comportamento externo, 

legalista. Mas porque a maioria deles tinha vindo para conversar em aramaico em vez de 

hebraico, a língua do Antigo Testamento, e porque os rabinos tinham criado uma vasta 

coleção de tradições, que lhes foram ensinadas no lugar da própria Escritura, os judeus 

da época de Jesus foram ignorante de grande parte da grande revelação que Deus lhes 

tinha dado. Interpretação rabínica da Escritura também obscureceu o significado 

divinamente pretendido. 

Como já foi referido, o comando tradicional você não deve cometer o assassinato foi 

escritural, sendo uma prestação de Êxodo 20:13. Mas a pena judaica tradicional, todo 

aquele que comete assassinato será responsável perante o tribunal , ficou aquém do 

padrão bíblico de várias maneiras. Em primeiro lugar, ficou aquém porque não prescrever 

a pena bíblica da morte (Gn. 9: 6; Números 35: 30-31; etc.).A pena por homicídio 

tradicional era responsabilidade perante um tribunal civil, que aparentemente usou o seu 



próprio julgamento quanto à punição. Em segundo lugar, e mais importante, o caráter 

santo de Deus não foi sequer levado em consideração. Nada foi dito de desobediência à 

Sua lei de profanar Sua imagem em que o homem é feito, ou de seu papel na determinação 

e distribuição de julgamento. Em terceiro lugar nada foi dito sobre a atitude interior, a 

ofensa coração do assassino. 

Os rabinos, escribas e fariseus tinham confinado assassinato de ser uma questão 

meramente civis e tinha limitado a sua acusação a um tribunal humano. Tinham também 

limitou a sua mal ao ato físico. Ao fazê-lo, eles flagrantemente desconsiderado o que suas 

próprias Escrituras ensinou. Muito antes da época de Cristo, Davi reconheceu: "Eis que 

Adorares desejo verdade no íntimo, e no oculto Tu me fazer conhecer a sabedoria" (Sl. 

51: 6; cf. 15: 2). O Senhor disse a Samuel: "O homem vê o exterior, porém o Senhor olha 

para o coração" (1 Sam. 16: 7). 

Ao dizer, Mas eu digo a você , Jesus não estava contrastando Seu ensino com a do Antigo 

Testamento (cf. Mt 5: 17-19.), mas com a da tradição rabínica. Ele estava dizendo, com 

efeito, "Deixe-me dizer o que as próprias Escrituras dizem, o que a verdade de Deus está 

sobre o assunto. Você não pode justificar-se porque você não ter cometido o ato físico de 

assassinato. Assassinato é muito mais profundo do que isso. Ela tem origem em o coração, 

e não nas mãos. Ela começa com os maus pensamentos, independentemente de haver ou 

não esses pensamentos são apresentadas a consumação em ação ". 

Aqui Jesus começa a apontar especificamente a inadequação da justiça em que os 

escribas, fariseus e muitos outros confiável. Porque sua visão de justiça era externo, a sua 

visão de si mesmos foi cortesia.Mas Jesus quebra que complacente justiça própria, 

começando com a acusação de que uma pessoa é culpada de assassinato, mesmo que ele 

está com raiva, odeia, maldições ou calunia outra pessoa. Em uma declaração que pode 

ter chocado os ouvintes mais do que qualquer coisa que Ele ainda havia dito, Jesus declara 

que uma pessoa culpada de raiva é culpado de assassinato e merece uma punição de um 

assassino. 

É possível para um modelo, cidadão cumpridor da lei para ser tão culpado de assassinato 

como qualquer pessoa no corredor da morte. É possível que uma pessoa que nunca esteve 

envolvido em tanto como uma briga de ter mais de um espírito assassino do que um 

assassino múltiplo. Muitas pessoas, nos sentimentos mais profundos de seus corações, 

têm raiva e ódio, a tal ponto que o seu verdadeiro desejo é para a pessoa odiada estar 

morto. O fato de que o medo, a covardia, ou por falta de oportunidade não lhes permitem 

tirar a vida dessa pessoa não diminui sua culpa diante de Deus. Na verdade, como o 

Senhor deixa claro nos seguintes três ilustrações de coração-assassinato, aqueles que 

desejam conscientemente a morte de outra pessoa não está livre de culpa. 

Todos raiva é assassinato incipiente. "Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino" (1 

João 3:15), fazendo que todos nós culpado, porque quem nunca odiou outra pessoa? À 

luz do contexto João usou o termo irmão no sentido de um irmão. Mas a ênfase de Jesus 

era mais amplo do que isso. A maioria dos que ouviram o Sermão do Monte não tinha a 

pretensão de fé em Cristo, e Ele usou irmão no sentido amplo étnica ou seja, qualquer 

outra pessoa judaica nessa cultura. 



Jesus desnuda todo vestígio de auto-justificação. Não somente Ele varrer todo o lixo da 

tradição rabínica, mas Ele também colocou de lado a auto-justificação que é comum a 

todos nós. Sua acusação é total. 

Na primavera de 1931 um dos mais notórios criminosos daquele dia foi 

capturado. Conhecido como Two-gun Crowley, que tinha brutalmente assassinado um 

grande número de pessoas, incluindo pelo menos um policial. Diz-se que quando ele 

finalmente foi capturado no apartamento de sua namorada depois de um tiroteio, a polícia 

encontrou uma nota manchada de sangue em cima dele que dizia: "Sob meu casaco é um 

coração cansado, mas um tipo um, um que faria ninguém mal nenhum. " Mesmo o pior 

dos homens tentam exonerar-se. Tal óbvia auto-engano como a de Crowley parece 

absurdo, mas isso é exatamente a atitude do homem natural tem de si mesmo. "Eu posso 

ter feito algumas coisas ruins", ele pensa ", mas no fundo eu não sou muito ruim." 

Em essência, essa foi a atitude hipócrita dos escribas e fariseus, como é de muitas pessoas 

hoje. Comparar-nos a um criminoso sanguinário nos faz parecer muito bom em nossas 

próprias mentes. Como o fariseu no templo, nos sentimos orgulhosos de que somos "não 

como as outras pessoas: vigaristas, injustos e adúlteros" (Lucas 18:11). O que Jesus diz 

na presente passagem é que são exatamente como as outras pessoas. Mesmo se não tirar 

a vida de outra pessoa, mesmo que nunca agredir fisicamente outra pessoa, somos 

culpados de assassinato. 

Os sociólogos e psicólogos relatam que o ódio traz uma pessoa mais perto de matar do 

que qualquer outra emoção. E o ódio é apenas uma extensão da raiva. A raiva leva ao 

ódio, o que leva a assassinar, no coração, se não está no ato. Raiva e ódio são tão mortais 

que eles podem até mesmo virar para destruir a pessoa que os abriga. 

Ponto principal de Jesus aqui, e até o versículo 48, é que mesmo o melhor das pessoas, 

em seus corações, são pecadores e por isso estão no mesmo barco com o pior das 

pessoas. Não considerar o estado do nosso coração não é de considerar que o que o Senhor 

considera ser a medida mais importante da verdadeira culpa. 

No versículo 22, Jesus dá três exemplos que mostram a definição divina de assassinato: 

estar zangado com outra pessoa, dizendo Raca a ele, e chamando-o de idiota . 

O Mal e Perigo da Ira 

todo aquele que se encolerizar contra tem irmão será réu perante 

o tribunal. (5: 22a) 

Nós sabemos de outra Escritura, e de vida de Jesus, que Ele não proíbe toda forma de 

raiva. Foi em ira justa que Ele limpou o templo dos que contaminaram (João 2: 14-17; 

Mateus 21: 12-13.). Paulo nos diz para "estar com raiva, e ainda não pecar" (Ef 

4:26.). Embora o princípio é muitas vezes abusado e mal aplicado, é possível ter a justa 

ira. A fidelidade a Cristo, por vezes, exigem. 

Em nossos dias de paz e harmonia a qualquer custo, do pensamento positivo, e de 

confundir o amor divino com sentimentalismo humano, que muitas vezes precisa mostrar 

mais raiva contra certas coisas. Há coisas em nosso país, as nossas comunidades, nossas 

escolas, e até mesmo em nossas igrejas sobre as quais não temos desculpa para não estar 



com raiva, vocalmente com raiva; Muitas das tendências da nossa sociedade, muitas das 

filosofias e normas para que os nossos filhos estão expostos, e algumas das filosofias e 

das normas dentro do evAngelicalalismo não bíblicas precisam ser desafiados com justa 

indignação, porque eles atacam o reino e glória de Deus. O próprio Deus é "zangado com 

o ímpio todos os dias" (Sl. 07:11, NVI ). 

Mas Jesus não está falando sobre a raiva sobre Deus ser desonrado, mas a raiva em vez 

egoísta, raiva contra um irmão , quem quer que seja, porque ele fez algo contra nós, ou 

simplesmente irrita e nos desagrada. Orgizō (estar com raiva ) tem de fazer com ninhada, 

raiva latente que é nutrida e não tem permissão para morrer. Vê-se na realização de um 

rancor, na amargura latente que se recusa a perdoar. É a raiva que nutre ressentimentos e 

não quer reconciliação. O escritor de Hebreus identifica sua profundidade e intensidade 

como uma "raiz de amargura" (Heb. 12:15). 

Essa raiva, Jesus diz, é uma forma de assassinato. A pessoa que nutre raiva será culpado 

perante o tribunal. Para ser culpado perante o tribunal civil, deveria ter sido ser culpado 

de assassinato e merecedor da pena de morte. Execução méritos raiva, porque o fruto da 

raiva é assassinato. 

O Mal e Perigo da Calúnia 

e quem disser a seu irmão ", Raca," será culpado perante o 

tribunal supremo. (5: 22b) 

Raca era um epíteto comumente usado nos dias de Jesus, que não tem equivalente 

moderno exata. Portanto, na maioria das versões da Bíblia, como aqui, é simplesmente 

transliterado. Um termo de abuso malicioso, escárnio, e calúnia, que foi por diversas 

vezes processado como idiota sem cérebro, homem de Belial, tolo bobo, cabeça vazia, 

cabeça-dura, e assim por diante. Era uma palavra de desprezo arrogante. Davi falou das 

pessoas que usam tais calúnias como aqueles que "afiar suas línguas como a serpente; 

veneno de víbora está nos seus lábios" (Sl 140: 3.). Era o tipo de palavra que teria sido 

usado pelos soldados que zombaram Jesus como eles colocaram a coroa de espinhos na 

cabeça e levou para fora para ser crucificado (Mateus 27: 29-31.). 

A lenda judaica conta a história de um jovem rabino chamado Simão Ben Eleazar que 

tinha acabado de chegar de uma sessão com o seu famoso professor. O jovem sentiu um 

orgulho especial sobre como ele lidou-se perante o professor. Como ele se deliciava com 

os seus sentimentos de erudição, sabedoria e santidade, ele passou por um homem que 

era especialmente atraente. Quando o homem cumprimentou Simon, o rabino respondeu: 

"Você Raca! Como você é feio. São todos os homens de sua cidade tão feio quanto 

você?" "Isso eu não sei", respondeu o homem, "mas ir e dizer ao Criador que me criou 

como feio é a criatura que fez." 

Para difamar uma criatura feita à imagem de Deus é difamar o próprio Deus e é 

equivalente a assassinar essa pessoa. Desprezo, diz Jesus, é o assassinato do coração. A 

pessoa de desprezo será culpado perante o tribunal supremo, o Sinédrio, o conselho dos 

setenta que tentou os delitos mais graves e pronunciou as penas mais severas, incluindo 

a morte por apedrejamento (ver Atos 6: 12-7: 60). 



O Mal Perigo e de condenar Carater 

e quem lhe disser: "Insensato", será culpado o suficiente para ir 

para o inferno de fogo. (5: 22c) 

Moros ( tolo ) significa "estúpido" ou "maçante" e é o termo da qual nós temos idiota. Foi 

por vezes utilizado na literatura grega secular de, uma pessoa sem Deus obstinado. Foi 

também possivelmente relacionado ao hebraico Mara , que significa "a se rebelar 

contra." Para chamar alguém Insensato foi acusá-los de ser tanto estúpido e sem Deus. 

As três ilustrações neste versículo mostrar graus crescentes de gravidade. Para ficar com 

raiva é o mal básico por trás do assassinato; difamar uma pessoa com um termo 

como Raca é ainda mais grave, porque ele é a expressão de que a raiva; e condenar o 

caráter de uma pessoa chamando-o de idiota é mais ainda caluniosa. 

Os Salmos duas vezes nos dizem que "o néscio no seu coração: Não há Deus" (Sl. 14: 1; 

53: 1; cf. 10: 4). O livro de Provérbios está cheio de referências e advertências aos 

tolos. Na estrada de Emaús Jesus usou um semelhante, mas menos grave, termo quando 

Ele chamou os dois discípulos "homens insensatos e tardos de coração para crerdes tudo 

o que os profetas disseram!" (Lucas 24:25). 

Por causa do testemunho da Palavra de Deus, sabemos que os tolos da pior espécie 

existem. E é nossa obrigação de alertar aqueles que estão claramente em oposição à 

vontade de Deus que eles estão vivendo tolamente. Nós certamente não estão errados para 

mostrar a alguém o que a Bíblia diz sobre uma pessoa que rejeita a Deus. Proibição de 

Jesus é contra caluniosamente chamar uma pessoa um tolofora de raiva e ódio. Tal 

expressão de animosidade malicioso equivale a assassinato e nos torna culpado o 

suficiente para ir para o inferno de fogo. 

Geenna ( inferno ) é derivada de Hinom, o nome de um vale a sudoeste de Jerusalém 

usado como lixão da cidade. Era um lugar proibindo onde o lixo era continuamente 

queimado e onde o fogo, fumaça e mau cheiro nunca cessou. A localização foi 

originalmente profanado pelo Rei Acaz quando "ele queimou incenso no vale de Ben-

Hinom, e queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor 

expulsara de diante dos filhos de Israel" (2 Cr . 28: 3). Isso ímpio rei tinha usado o vale 

para erguer um altar ao deus pagão Moloque, um altar no qual os próprios filhos, por 

vezes, foram oferecidos ao serem queimados vivos. Ele viria a ser chamado de "o vale da 

matança" (Jer. 19: 6). Como parte de suas reformas piedosos, o rei Josias derrubou todos 

os altares lá e virou o vale para o incinerador de lixo continuou a ser até os tempos do 

Novo Testamento. O nome do vale, portanto, passou a ser uma metonímia para o lugar 

de tormento eterno, e foi tão usado por Jesus onze vezes. 

Para chamar uma pessoa um tolo é o mesmo que amaldiçoá-lo e assassiná-lo, e para ser 

culpado de que o pecado é para ser digno da pena eterna do inferno de fogo . 

O efeito sobre a nossa adoração a Deus 

Se, portanto, você está apresentando a sua oferta no altar, e aí te 

lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a 

sua oferta ali diante do altar, e seguir o seu caminho;primeiro ele 



se reconciliou com seu irmão, e depois vem apresentar a tua 

oferta. (5: 23-24) 

O ensinamento de Jesus não só afeta a nossa visão de nós mesmos por quebra toda justiça 

própria e mostrando que somos culpados e merecedores do inferno, mas também mostra 

como os pecados de raiva e ódio afetar nosso relacionamento com Deus. 

Culto foi uma grande preocupação dos escribas e fariseus, direta ou indiretamente o foco 

de quase tudo o que eles fizeram. Eles passaram muito tempo nas sinagogas e no 

templo. Eles fizeram sacrifícios, ofereceu orações, deu o dízimo, e exerceu actividades 

religiosas de todo tipo. Mas era tudo cerimônia externa sem coração. 

Portanto remete para o ponto de Jesus que o pecado, assim como a justiça, é antes de 

tudo interno. Enquanto há pecado interno, atos exteriores de culto não são aceitáveis a 

Deus. Jesus continua a centrar-se no pecado particular de ódio contra outra pessoa, 

um irmão no sentido mais amplo. Reconciliação deve preceder adoração. 

Todo judeu percebeu que o pecado causou uma brecha no nosso relacionamento com 

Deus, e que os sacrifícios e as ofertas eram destinadas a restabelecer um relacionamento 

correto com Ele. Em sua dependência de tradição rabínica e sua má interpretação do 

Antigo Testamento, no entanto, eles não deram muita atenção para os pecados que não 

podia ser visto. Embora eles não teria chamado coisas como ódio e luxúria boa, não se 

atrevem a pensar neles como verdadeiros pecados. Mas, agora, Jesus disse que a raiva eo 

ódio são tão pecaminoso como assassinato e adultério. 

A cena de apresentar a sua oferta no altar era algo familiar para os judeus. O Senhor 

pode ter tido em mente aqui o sacrifício feito no Dia da Expiação, quando o adorador 

trouxe um sacrifício animal por seus pecados. Quando ele veio para o pátio dos sacerdotes 

que ele parasse, porque só os sacerdotes tinham permissão para entrar na área do 

altar. Ele, então, colocar suas mãos sobre o animal a se identificar com ele e apresentá-lo 

ao sacerdote para oferecer em seu nome. "Mas não entregar o sacrifício do sacerdote" 

Jesus disse: "se você se lembrar de que seu irmão tem algo contra você . " Conflito 

não resolvido tem prioridade e deve ser resolvida. Deixe a sua oferta ali diante do altar, 

e seguir o seu caminho; primeiro reconciliar-se com seu irmão e, depois, vem e 

apresenta a sua oferta . Acomode a brecha entre você e seu irmão antes de tentar 

resolver a brecha entre você e Deus. Não fazer isso é ser um hipócrita por pedir perdão 

sem se arrepender. 

Essa sempre foi a exigência de Deus. Ele havia dito a Israel "," Quais são os seus 

sacrifícios multiplicadas para mim? ' diz o Senhor "Estou farto de holocaustos de 

carneiros, e da gordura de bovinos e não tenho prazer no sangue de bois, ovelhas, cabras 

ou ... Lavai-vos, tornar-se limpos;... remover o mal de seu . atos da minha vista deixam 

de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscar a justiça, convencerá o implacável, 

defender o órfão, defendei a causa da viúva "(Is 1:11, 16-17; cf. 58: 5-7. ). "Você vai 

roubar, assassinato e cometer adultério, e jurar falsamente, e oferecer sacrifícios a Baal, 

e andareis após outros deuses que não conheceram, então venha e fique diante de mim 

nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizem: 'Somos livres'? " (Jer. 7: 9-10). Os 

judeus sabia, ou deveria saber, que Deus exigiu que estar dispostos a abandonar o ódio ea 

ser feita logo uns com os outros antes que eles pudessem estar bem com ele. 



A frase teu irmão tem alguma coisa contra ti , também pode se referir a raiva ou ódio 

por parte do irmão. Ou seja, mesmo que nada contra ele, se ele está irritado com ou odeia-

nos, devemos fazer tudo ao nosso alcance para se reconciliar com ele. Obviamente, não 

podemos mudar o coração ou atitude de outra pessoa, mas o nosso desejo e esforço deve 

ser para fechar a brecha, tanto quanto é possível a partir de nosso lado e segurar nenhuma 

raiva de nós mesmos, mesmo que a outra pessoa faz. 

Independentemente de quem é responsável pela ruptura no relacionamento e muitas vezes 

não é culpa de ambos os lados, devemos determinar para fazer uma reconciliação antes 

de chegarmos diante de Deus para adoração. A verdadeira adoração não é reforçada por 

melhor música, melhor orações, melhor arquitetura, ou até melhor pregação. A verdadeira 

adoração é reforçada por um melhor relacionamento entre aqueles que vêm para o 

culto. Adoração pode ser melhorada por nossa ficar longe da igreja até que tenhamos feito 

as coisas certas com as pessoas com quem sabemos que a nossa relação é tensa ou 

quebrado. 

Quando há animosidade ou pecado de qualquer tipo em nosso coração não pode haver 

integridade em nossa adoração. Cerca de mil anos antes de Cristo pregou o Sermão da 

Montanha, o salmista declarou: "Se eu atender à iniqüidade no meu coração, o Senhor 

não me ouvirá" (Sl. 66:18). Mesmo antes que Samuel disse: "Será que o Senhor tanto 

prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o 

obedecer é melhor do que o sacrificar, eo atender do que a gordura de carneiros" (1 Sam. 

15 : 22). 

O efeito sobre a nossa relação com os outros 

Fazer amigos rapidamente com o seu adversário na lei, enquanto 

estás com ele a caminho, a fim de que o seu adversário não pode 

entregá-lo ao juiz, eo juiz ao oficial, e você poderá ser jogado na 

prisão. Em verdade vos digo a você, você não deve sair de lá, 
enquanto não pagares o último centavo. (5: 25-26) 

Estes versos são, essencialmente, um comentário sobre as duas anteriores. Usando uma 

ilustração da prática comum de aprisionar uma pessoa por uma dívida não paga, Jesus 

ensina que se alguém possui uma dívida de qualquer tipo contra nós, ele é torná-lo bom, 

logo que possível e antes que seja tarde demais e ele é preso . 

O tempo para a reconciliação, assim como o tempo para a salvação, é sempre 

agora. Amanhã é muitas vezes demasiado tarde. Não devemos permitir que a amargura, 

raiva, ódio, ou qualquer outro pecado para nos manter separados de outras pessoas, sejam 

eles quem forem. 

Considerando que nos versículos 23-24 o comando para a reconciliação é dada ao 

inocente, bem como o culpado, aqui o foco é estritamente sobre aquele que é culpado. O 

direito romano, desde que o requerente poderia trazer o acusado com ele para enfrentar o 

juiz. Os dois mesmos poderiam resolver a questão no caminho , mas não depois de o 

tribunal se envolveu. Se um homem tinha injustiçado umadversário na lei (o que indica 

que a questão foi dirigido para tribunal), ele deve fazer amigos rapidamente , isto é, 

liquidar a conta com seu adversário antes que ele teve de enfrentar o julgamento. A 

sequência de ir do juiz ao oficial de prisão mostra o procedimento típico para lidar com 



uma pessoa culpada. Para evitar julgamento e prisão, ele teve que pagar o último centavo 

(uma pequena moeda romana) devido. 

Esta ilustração é uma imagem de pecado contra outra pessoa. Esse pecado tem de ser 

resolvida para evitar ter de enfrentar uma pena do juiz divino. 

A pena exacta em que Jesus faz alusão não é claro. Sendo jogado na prisão e não ser 

capaz de obter fora de lá até que a dívida é paga é uma analogia do castigo de Deus. O 

ensino básico é simples e inequívoca: estamos a fazer todos os esforços, sem demora, 

para fazer o nosso direito relacionamento com nosso irmão antes de nossa relação pode 

estar bem com Deus e nós podemos evitar a correção. 

No sentido mais amplo, é claro, porque ninguém tem nunca totalmente atitudes corretas 

para com os outros, não adoração é aceitável. Assim, tudo o que Jesus ensina nesta 

passagem, como no resto do Sermão da Montanha, é mostrar o padrão absolutamente 

perfeito da justiça de Deus e a tarefa absolutamente impossível de nossa reunião que 

padrão em nosso próprio poder. Ele destrói a auto-justiça, a fim de conduzir-nos a Sua 

justiça, que por si só é aceitável a Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

28. O Quem é adúlterio? (Mateus 5: 27-

30) 

Vocês ouviram o que foi dito: "Não cometerás adultério"; mas 

digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher para desejá-

la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E se o seu olho 

direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; Porque é melhor 

para você que uma das partes do seu corpo perecer, do que todo 

o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz 

tropeçar, corta-a e lança-o de ti; Porque é melhor para você que 

uma das partes do seu corpo perecer, do que todo o teu corpo ir 
para o inferno. (5: 27-30) 

Jesus continua a desmascarar o externalismo hipócrita tipificado pelos escribas e fariseus, 

mostrando que a única justiça aceitável a Deus é a pureza do coração. Sem que a pureza, 

a vida exterior não faz diferença. Avaliação divina de Deus tem lugar no coração. Ele 

julga a fonte e origem do pecado, não sua manifestação ou a falta de manifestação. "Como 

[a pessoa] pensa consigo mesmo, assim ele é" (Prov. 23: 7), e por isso ele é julgado por 

Deus (1 Sm 16: 7.). 

Segunda ilustração de Jesus sobre a justiça do coração tem a ver com o adultério e pecado 

sexual em geral. Nos versículos 27-30 Ele enfoca o ato de adultério, o desejo por trás 

disso, e a libertação dele. 

A advertencia 

Vocês ouviram o que foi dito: "Não cometerás adultério". (05:27) 

Tal como acontece com a relativa ao pecado de assassinato (vv. 21-26), esta ilustração 

começa com uma citação de um dos Dez Mandamentos (Ex. 20:14). Em ambos os casos, 

a tradição judaica foi baseada na lei de Moisés, pelo menos superficialmente. 

O sexto mandamento protege a santidade da vida ea sétima a santidade do 

casamento. Aqueles que confiam na justiça externo quebrar ambos os mandamentos, 

porque em seus corações eles atacam a santidade da vida e da santidade do casamento, 

quer fazê-lo para o exterior ou não. Quando eles estão com raiva ou ódio, eles cometem 



assassinato. Quando eles cobiçar sexualmente, eles cometem adultério.E quando o fazem 

nenhuma dessas coisas, eles escolhem a desprezar a lei de Deus e do nome de Deus (ver 

Ex 20:14;.. Lev 20:10;. Dt 5:18). 

A raiva e desejo sexual são duas das mais poderosas influências sobre a humanidade. A 

pessoa que dá a eles reinar vai logo descobrir que ele é mais controlada do que no 

controle. Cada pessoa tem experimentado tentação de raiva e ao pecado sexual, e cada 

pessoa tem em algum momento e em algum grau cedido a essas tentações. Devido a esse 

fato, cada pessoa é culpada diante de Deus de assassinato e adultério. 

Embora as tentações sexuais têm sido fortes desde a queda do homem, o nosso dia de 

permissividade e perversão trouxe um aumento nessas influências destrutivas que 

nenhuma sociedade na história teve antes (ver 2 Tm. 3:13). O nosso é um dia de 

indulgência desenfreada paixão sexual. Pessoas propagar, promover e explorá-lo através 

dos meios mais poderosos e penetrante já conhecidos pelo homem.Parece ser o tema 

quase ininterrupta de entretenimento de nossa sociedade. Mesmo nos círculos acadêmicos 

e religiosos vemos seminários, livros, fitas e programas de todos os tipos que prometem 

melhorar o conhecimento sexual, experiência, liberdade e diversão. 

Mass media usa o sexo para vender seus produtos e de glamourizar seus 

programas. Crimes sexuais estão em máximos históricos, enquanto a infidelidade, o 

divórcio, e perversão são justificadas. O casamento, a fidelidade sexual, e pureza moral 

são desprezados, ridicularizado, e riu. Estamos preocupados com o sexo a um grau talvez 

nunca antes visto em uma cultura civilizada. 

Mas a filosofia do hedonismo sexual não é novidade para o nosso dia. Era comum na 

época do Novo Testamento, e Paulo enfrentou com força total em Corinto. Seu 

comentário "A comida é para o estômago eo estômago para os alimentos" (1 Cor. 

06:13 a ) expressa a noção grega comum que as funções biológicas são apenas funções 

biológicas e não têm significado moral. Era uma crença muitos dos crentes de Corinto 

tinha revertido, ou nunca tinha desistido, a fim de justificar sua má conduta 

sexual. Aparentemente, eles estavam discutindo, como fazem muitos hedonistas, hoje, 

que o sexo é simplesmente um ato biológico, não é diferente moralmente de comer, beber 

ou dormir. Mas Paulo refuta veementemente essa idéia, indo a dizer: "Deus vai acabar 

com os dois [ou seja, alimentos e do estômago] No entanto, o corpo não é para a 

imoralidade, mas para o Senhor;., E do Senhor é para o corpo "(v. 13 b ). O corpo é mais 

do que biológica, como juízo divino irá revelar. Para os cristãos é um membro de Cristo, 

templo do Espírito Santo, e pertence ao Senhor, e não para nós (15 vv., 19). É, portanto, 

para nunca mais ser usado para qualquer Proposito que desonra a Deus que fez e habita-

lo. Os cristãos devem ter, mas uma resposta a sexual longe de duração tentação (v. 18). 

A mesma filosofia que corrompido Corinto é hoje engolindo a maioria da sociedade 

ocidental em um mar de excesso sexual e perversão. Em suas diversas formas, licença 

sexual está destruindo vidas física, moral, mental e espiritualmente. Ele está a destruir 

casamentos, famílias e até comunidades inteiras. 

Ao longo da história, alguns cristãos têm reagido às tentações e pecados sexuais de formas 

que não são bíblicas. Vendo o grande poder do desejo sexual e do grande dano a sua 

expressão desenfreada pode causar, eles têm, por vezes, concluiu que o sexo em si é mau 



e deve ser completamente condenado e evitado. Comumente referido hoje como a visão 

vitoriana que a filosofia foi prevalente muito antes da idade da rainha Victoria. 

Orígenes ( AD 185-254), um dos pendentes Pais da Igreja, foi assim condenado por seu 

próprio pecado, lendo Mateus 5: 27-30, que ele próprio tinha castrado ( O Novo 

Dicionário Internacional da Igreja Cristã , ed Tiago D. . Douglas [nova edição; Grand 

Rapids, 1974, 1978]., p 733. Pedro Abelardo, um teólogo francês do século XII, viveu 

uma vida santa por muitos anos ele se apaixonou por uma jovem mulher (Heloise) e 

causou. ela engravidar. Para protegê-la e tentar corrigir o errado, ele se casou com ela. 

rumores prejudiciais tinham começado a circular, no entanto, e, ao invés de prejudicar a 

carreira de Abelardo ainda mais, Heloise entrou para um convento. Seu tio, com raiva de 

tudo o que tinha acontecido, os homens de invadir o quarto de Abelardo e castrá-lo 

contratado; Abelard então se juntou ao mosteiro de St. Denis ( Novo Dicionário 

Internacional da Igreja Cristã , p. 3). 

Mas escapismo geográfica, a mutilação física, ou qualquer forma de celibato forçado 

violar o propósito de Deus (ver Heb. 13: 4) e são tão unscriptural como imoralidade 

sexual. O Senhor quer que o Seu povo para estar no mundo mas não dele (João 17: 15-

18). E porque os nossos corpos pertencem a Cristo e são templos do Espírito Santo, eles 

não estão a ser abusada de alguma forma. Deus criou o sexo e dá-lo como uma bênção 

para aqueles que apreciam-lo dentro dos limites do casamento. Qualquer um que promove 

a abstinência de casamento na base de que toda a expressão sexual é mal está "dando 

ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios" (ver 1 Tim. 4: 1-3). Falando 

da relação de casamento, comandos Paulo, "O marido deve cumprir seu dever para com 

a sua mulher, e da mesma sorte a mulher ao marido .... Pare de privar um ao outro, senão 

por consentimento mútuo por algum tempo que você pode dedicar-se à oração, e se 

reúnem novamente para que Satanás não tentá-lo por causa de sua falta de auto-controle 

"(1 Cor. 7: 3, 5). A expressão sexual não só é um privilégio emocionante, mas uma 

obrigação do casamento. 

No meio de uma advertência bíblica contra o adultério, os maridos são instruídos, "Deixe 

a sua fonte seja abençoado, e alegra-te com a esposa da sua juventude como uma corça 

amorosa, e gazela graciosa, deixe seus seios satisfazê-lo em todos os momentos;. 

Empolgados sempre com o seu amor "(Prov. 5: 18-19). O Cântico dos Cânticos é 

dedicado à beleza e maravilha do amor conjugal. Deus projetou e abençoado expressão 

sexual dentro do casamento, e para difamar ou denegrir que a expressão adequada por 

tais práticas como a castração ou o celibato forçado é tanto de uma perversão como 

fornicação, adultério ou homossexualidade. 

A solução para a impureza sexual não pode ser externa, porque a causa não é externo. Job 

proclamou: "Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou eu espreitava a porta 

do meu vizinho, que minha esposa moagem para outro, e outros se ajoelhar sobre ela Pois 

isso seria um crime luxurioso;. Além disso, seria ser uma iniqüidade punível por juízes 

"(Jó 31: 9-11). Aquele antigo santo sabia que a infidelidade física é antes de tudo uma 

questão do coração, e que cobiça é tão pecaminoso aos olhos de Deus como o ato de 

adultério. 

A lei mosaica retrata o adultério como um dos mais desprezível e hediondo dos pecados, 

punível com a morte (Lv 20:10;.. Dt 22:22). Opondo-se fortemente o adultério, a tradição 

judaica parecia ser inteiramente bíblica. Quando os escribas e fariseus disseram a Jesus 



que Moisés ordenou-lhes que apedrejar a mulher apanhada no ato de adultério, eles 

estavam corretos (João 8: 4-5). Jesus não tinha perdoado de seu pecado que ela teria 

apedrejamento merecia. 

Em todo o Novo Testamento, as proibições contra a imoralidade sexual são tão claras 

como as do Velho. "nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os 

efeminados, nem os sodomitas" herdarão o Reino de Deus (1 Cor. 6: 9; cf. Gal. 5: 19-21; 

Rev. 02:22). "fornicadores e adúlteros, Deus os julgará" (Heb. 13: 4). Independentemente 

de quanto um casal pode cuidar uns dos outros e ser profundamente no amor, as relações 

sexuais fora do casamento são proibidas. Em todos os casos, sem exceção, é um pecado 

abominável contra Deus. 

Em seu sentido mais técnico, cometendo adultério (de moichao ) refere-se à relação 

sexual entre um homem e uma mulher quando um ou ambos é casado. Tanto no Antigo 

como no Novo Testamento a palavra refere-se a relações sexuais com alguém que não 

seja um parceiro casamento. Que Jesus aqui implica que o princípio da pureza sexual 

pode ser visto em um sentido mais amplo do que o adultério (embora o adultério é o Seu 

ponto aqui) parece claro a partir do fato de que tanto a todos e uma mulher são termos 

abrangentes, susceptíveis de aplicação, aos solteiros. 

O Desejo 

mas digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher para 

desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. (05:28) 

O pronome eu ( ego ) é enfático, o que indica que Jesus coloca Sua própria palavra acima 

da autoridade da tradição rabínica reverenciado. Looks (de blepō ) é um particípio 

presente e refere-se ao processo contínuo de procura. Neste uso, a idéia não é a de um 

olhar incidental ou involuntário, mas de olhar intencional e repetida. Pros para ( a ) 

usado com o infinitivo ( epithumēsai , desejo de ) indica uma meta ou uma ação que 

segue em vez da ação de o olhar. Jesus é, portanto, falando de olhar intencional com o 

objetivo de cobiça. Ele está falando do homem que olha para que ele possa satisfazer seu 

desejo mal.Ele está falando do homem que vai a um filme pornô, que seleciona um 

programa de televisão conhecida por sua orientação sexual, que vai para uma praia 

conhecida por suas roupas de banho escassas, ou que faz qualquer coisa com a expectativa 

e desejo de ser sexualmente e pecaminosamente titillated. 

Olhar para uma mulher com intenção impura, não faz com que um homem cometer 

adultério em seus pensamentos. Ele já cometeu adultério em seu coração . Não é 

lascivo olhar que faz com que o pecado no coração, mas o pecado no coração que faz com 

que lascivo que procuram. O lascivo olhar é apenas a expressão de um coração que já é 

imoral e adúltera. O coração é o solo onde as sementes do pecado são encaixados e 

começam a crescer 

Jesus não está falando de exposição inesperada e inevitável a tentação sexual. Quando 

um homem passa a ver uma mulher com roupas provocantes, Satanás certamente irá tentar 

seduzir o homem com pensamentos lascivos. Mas não há pecado, se a tentação é resistido 

eo olhar está ligado em outro lugar. Ele continua a olhar, a fim de satisfazer os desejos 

lascivos que Jesus condena, porque evidencia um coração vil, imoral. 



Davi não houve culpa por ver o banho Bate-Seba. Ele não poderia ter ajudado a perceber-

la, porque ela estava à vista enquanto caminhava no telhado do palácio. Seu pecado foi 

em habitação sobre a visão e na boa vontade de sucumbir à tentação. Ele poderia ter 

desviou o olhar e colocar a experiência fora de sua mente. O fato de que ele a tinha trazido 

para seus aposentos e cometeu adultério com ela expressou o desejo imoral que já existia 

em seu coração (ver 2 Sam. 11: 1-4). 

Um ditado popular diz: "... Semeie um pensamento e colha um ato Semeie um ato e colhe 

um hábito Semeie um hábito e colha um caráter Semeie um caráter e colha um destino" 

Esse processo ilustra perfeitamente principal impulso de Jesus nesta passagem: Não 

importa onde termina, o pecado sempre começa quando um mau pensamento é semeada 

na mente e no coração. 

Embora Jesus aqui usa um homem como o exemplo, a condenação de pensamentos 

lascivos, bem como acções aplica-se igualmente às mulheres. As mulheres são 

igualmente suscetíveis ao olhar lascivo, e até mesmo para incitar os homens a 

luxúria. Como Arthur Rosa observa, 

Se olhar lascivo é tão grave pecado, então aqueles que se vestem e se expor com o desejo 

de ser olhado e cobiçou ... não são menos, mas talvez mais culpado. Nesta questão não é 

apenas muitas vezes o caso de que os homens, mas as mulheres pecam tentá-los a fazê-

lo. Como é grande, então, deve ser a culpa de a grande maioria dos acidentes modernos 

que deliberAdãoente procuram despertar as paixões sexuais de homens jovens. E quanto 

maior ainda é a culpa de a maioria de suas mães para que os mesmos sejam sedutoras 

lascivos. ( Uma Exposição do Sermão da Montanha . [Grand Rapids: Baker, 1974], p 83) 

Jó disse: "Eu fiz um pacto com os meus olhos;. Como então eu poderia olhar para uma 

virgem ... Se meus passos se têm desviado do caminho, ou o meu coração seguiu meus 

olhos, ou se qualquer local foi preso às minhas mãos, deixe- me semear e outro coma, e 

deixar minhas colheitas ser desenraizadas "(Jó 31: 1, 7-8). Jó sabia que o pecado começa 

no coração e que ele era tão merecedores de punição de Deus para olhar para uma mulher 

com intenção impura, como por cometer adultério com ela. Ele, portanto, determinada 

com antecedência, para proteger a si mesmo, fazendo um pacto com seus olhos não a 

olhar para uma mulher que poderia tentá-lo. 

Assim como o coração adúltera planeja expor-se a situações de satisfazer a luxúria, o 

coração segundo Deus planeja para evitá-los sempre que possível e para fugir deles 

quando inevitável. Assim como o coração adúltera panders para si com antecedência, para 

que o coração segundo Deus protege-se com antecedência, Oração com o salmista: 

"Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. 

Estabelecer a tua palavra ao teu servo, como aquele que produz reverência por Ti "(Sl 

119: 37-38.). Paulo exortou Timóteo a "fugir das paixões da mocidade" e cultivar um 

"coração puro" (2 Tim. 2:22). 

  

Como Jó, portanto, temos de fazer um pacto com o nosso olhos e com todas as outras 

partes de nossos corpos, mentes e espíritos-shun luxúria e buscar a pureza. 

A Libertação 



E se o seu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de 

ti; Porque é melhor para você que uma das partes do seu corpo 

perecer, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno.E se a tua 

mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-o de ti; Porque é 

melhor para você que uma das partes do seu corpo perecer, do 
que todo o teu corpo ir para o inferno. (5: 29-30) 

Aqui Jesus aponta o caminho para a libertação do pecado coração. À primeira Seu 

conselho parece incongruente com o que Ele acaba de ser dito. Se o problema está no 

coração, o que é bom arrancar um olho ou cortar uma mão? Se o olho direito foram 

perdidos, a esquerda vai continuar a olhar com intenção impura, e se a mão direita foram 

cortadas, a esquerda ainda permaneceria para realizar atos pecaminosos. 

Obviamente, Jesus está falando em sentido figurado dessas coisas, físicas ou não, que 

fazem com que sejamos tentados ou tornar-nos mais suscetíveis à tentação. Na cultura 

judaica, o olho direito e mão direita representada melhores e mais preciosas faculdades 

de uma pessoa. O olho direito representou o melhor de visão e melhores habilidades da 

uma mão direita. A lição de Jesus é que devemos estar dispostos a desistir de tudo o que 

for necessário, até mesmo as coisas mais queridas que possuímos, se fazendo que ajudará 

a proteger-nos do mal. Nada é tão valioso quanto para valer a pena preservar à custa da 

justiça. Esta mensagem forte não é, obviamente, deve ser interpretado de forma de 

madeira, literal, para que o Senhor parece estar defendendo a mutilação. Mutilação não 

vai purificar o coração. A intenção dessas palavras é simplesmente para pedir dramático 

rompimento dos impulsos pecaminosos em nós, que nos empurram para a ação do mal 

(cf. Mateus 18: 8-9.). 

Skandalizō significa, basicamente, para causar a cair, mas em sua forma substantiva, 

como aqui ( faz tropeçar ... ), ele foi muitas vezes utilizado da vara isca que a armadilha 

quando um animal toca.Qualquer coisa que moralmente ou espiritualmente nos aprisiona, 

que nos leve a cair em pecado ou para ficar em pecado, deve ser eliminado de forma 

rápida e totalmente. Por exemplo, uma pessoa casada está se apaixonando por alguém 

além de seu cônjuge está errado. A relação pode ser mutuamente agradável e considerado 

gratificante, cumprindo, e bonito. Mas é totalmente pecaminosa e deve ser imediatamente 

cortados. O que é uma relação pura e verdadeiramente belo entre os cônjuges é 

moralmente feio e repugnante a Deus quando ele é compartilhado entre um homem e uma 

mulher se um ou ambos são casados com alguém. 

A mensagem desta declaração hiperbólica de nosso Senhor é claramente que o pecado 

deve ser tratado radicalmente. Paulo disse: "Eu buffet meu corpo e faço dele meu escravo, 

para que possivelmente, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser 

desqualificado" (1 Cor. 9:27). Se nós não conscientemente e propositAdãoente controlar 

o que está ao nosso redor, para onde vamos, o que fazemos, o que assistir e ler, a 

companhia que temos, e as conversas que temos, então essas coisas vão nos controlar. E 

o que nós não podemos controlar devemos descartar sem hesitação. 

Obviamente se livrar de influências nocivas não vai mudar um coração corrompido em 

um coração puro. Atos externos não pode produzir benefícios internos. Mas, assim como 

o ato externo de adultério reflete um coração que já é adúltera, o ato externo de abandonar 

tudo o que é prejudicial reflete um coração que tem fome e sede de justiça. Esse ato 



exterior é uma protecção eficaz, porque vem de um coração que busca fazer a vontade de 

Deus, em vez do seu próprio. 

Assim como Orígenes, Santo Antônio tentou escapar imoralidade e luxúria, separando-

se do resto da sociedade. Ele se tornou um eremita no deserto do Egito, onde viveu em 

situação de pobreza e privação de 35 anos. No entanto, por seu próprio testemunho que 

ele nunca foi libertado em todo esse tempo de os cuidados e tentações buscou 

escapar. Porque o seu coração ainda estava no mundo que não podia escapar do mundo, 

e ele rapidamente descobriu que Satanás, o deus deste mundo, não teve dificuldade de 

encontrá-lo no deserto (William Barclay, O Evangelho de Mateus , 2 vols. [Filadélfia : 

Westminster, 1956], 1: 146-47). 

Jesus novamente estabelece os padrões impossíveis de Sua justiça reino. Todas as pessoas 

são assassinos e adúlteros. Muitos não percebem que eles são por causa da sutileza do 

pecado e seu efeito ofuscante sobre a mente. Jesus não sugerem que os escribas e fariseus, 

ou qualquer outra pessoa, poderia livrar-se do propensão para o pecado. Como sempre, a 

impossibilidade de que Ele estabelece tem um duplo objectivo: fazer com que homens e 

mulheres desespero de sua própria justiça e buscar Sua. Remédio do Senhor para um 

coração perverso é um coração novo, e sua resposta para o nosso desamparo é Sua 

suficiência. 

A história é contada de que, durante a Guerra Civil uma bela jovem, altamente 

qualificados, e popular caiu na prostituição. Até o momento ela tinha vinte e dois anos de 

idade, ela estava sem amigos, quebrado, e estava morrendo em um hospital em 

Cincinnati. Pouco antes de morrer em um dia frio de inverno, ela escreveu um poema 

lamentando sua vida. O poema foi publicado em um jornal do dia seguinte e logo chamou 

a atenção simpático de milhares em todo o país. O poema terminou com as linhas: 

Desmaio, congelamento, morrendo sozinho,  

muito mau para a oração, 

Muito fraco para um gemido de ser ouvido  

nas ruas da cidade louca 

Enlouquecido na alegria  

da neve caindo. 

Para encontrar-se, e para morrer,  

na minha terrível desgraça, 

Com uma cama e um manto  

de neve bonito 

Algum tempo depois, um verso foi adicionado por outra caneta. 

Helpless e frágil como a neve pisoteada  

Pecador desespero não, Cristo stoopeth baixo 

Para resgatar a alma que se perde no seu pecado,  

e elevá-la à vida e prazer novamente. 



Gemendo, sangrando, morrendo por ti,  

O Crucificado pendurado, fez uma maldição sobre a árvore. 

Seus toques de misericórdia cair suave no teu ouvido.  

Existe misericórdia para mim? Ele vai ouvir a minha oração? 

Ó Deus! na corrente de que, para os pecadores Acaso fluir,  

lava-me e ficarei mais alvo do que a neve 

(A. Nainsmith, 1200 Notes, Quotes, e anedotas. [Chicago: Moody, 1962], p 184) 

Muitos homens e mulheres vão para o inferno para sempre por causa da decepção de 

hipócrita religião. A ilusão de que o pecado é apenas um problema externo é condenável. 

 

29 .  O divórcio e Novo casamento 

(Mateus 5: 31-32) 

E foi dito, "Quem repudiar sua mulher, dê-lhe um certificado de 

demissão"; mas digo-vos que todo aquele que repudia sua mulher, 

a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa 

adultério; e quem se casar com a repudiada comete adultério. (5: 
31-32) 

As muitas idéias confusas e conflitantes em nossos dias sobre o ensino bíblico sobre o 

divórcio não são causados por qualquer deficiência na revelação de Deus, mas pelo fato 

de que o pecado tem obscurecido a mente dos homens à simplicidade straightfoward do 

que Deus disse. Quando as pessoas lêem a Palavra de Deus através das lentes de seus 

próprios preconceitos ou disposições carnais, um quadro confuso e perplexo é o único 

resultado possível. A confusão não é com Deus, mas com o homem. 

Médico britânico Davi Graham Cooper, em seu livro O Morte da O Familia (New York: 

Pantheon, 1970) sugere que a melhor coisa que a sociedade poderia fazer é abolir a família 

completamente. Ele afirma que é o principal dispositivo de condicionamento para a visão 

ocidental do mundo imperialista. Um defensor da libertação das mulheres, Kate Millet, 

mantém em seu livro Política Sexual (New York: Doubleday, 1970; Ballantine, 1978). 

"A unidade familiar deve ir, pois é a família que tem oprimido e mulheres escravizados" 

que Cidade após cidade e da legislação, mesmo alguns estados estão de passagem, que 

concede aumento dos direitos aos homossexuais. De cada lado da família está sendo 

atacada diretamente ou indiretamente prejudicada. 

No entanto, o famoso psiquiatra de Harvard Medical School Armand Nicoli diz que 

certas tendências predominantes hoje a incapacitar a família, destruir a sua integridade, e 

fazer com que os seus membros a sofrer tais conflitos emocionais debilitantes que eles se 

tornem um fardo insuportável para a sociedade. Se qualquer um fator influencia o 

desenvolvimento do caráter e estabilidade emocional de um indivíduo, é a qualidade do 



relacionamento que ele ou ela experimenta como uma criança com ambos os pais. Por 

outro lado, se as pessoas que sofrem de doença emocional nonorganic grave têm uma 

experiência em comum, que é a ausência de um dos pais, por sua morte, divórcio, ou 

alguma outra causa. Inacessibilidade dos pais, seja fisicamente, emocionalmente, ou 

ambos, podem influenciar profundamente a saúde emocional de uma criança. ("A Família 

fraturado: Após examinar o futuro," Christianity Today , 25 de maio de 1979) 

Dr. Nicoli identifica seis tendências ou situações que são o mais destrutivo da 

família. Eles incluem mães de crianças pequenas que trabalham fora de casa, movimentos 

familiares freqüentes, a invasão da televisão, a falta de controle moral na sociedade, e 

falta de comunicação dentro de casa. Mas ele diz que, de longe, a principal causa de 

problemas emocionais e do grande prejuízo para a família é o divórcio."A tendência de 

divórcio rápido e fácil, e a taxa de divórcio crescente, sujeitos cada vez mais crianças a 

física e emocionalmente pais ausentes." Se a tendência não for revertida, diz ele, "a 

qualidade de vida da família vai continuar a deteriorar-se, produzindo uma sociedade com 

uma maior incidência de doenças mentais do que nunca." 

Os efeitos nocivos do divórcio em crianças, os pais e, na família e na sociedade como um 

todo seria motivo mais do que suficiente para se preocupar com o problema. Mas a 

tragédia suprema do divórcio é que ela viola a Palavra de Deus. 

Em muitas igrejas, os problemas do divórcio e novo casamento são minimizados ou 

ignorados. Normas e políticas da Igreja ou não existem ou são acomodados aos caprichos 

da congregação. Muitas vezes, quando esses problemas são enfrentados, eles não são 

tratados em uma base bíblica firme. Muitos líderes da igreja admitir não ter compreensão 

clara do que a Bíblia ensina precisamente sobre o certo e do errado do divórcio. 

Apenas quatro interpretações básicas dos dados bíblicos sobre divórcio e novo casamento 

são possíveis, e todos os quatro são encontrados, a ser realizada em vários círculos 

cristãos. A visão mais estrita é que o divórcio não é permitido em nenhuma circunstância 

ou por qualquer motivo. A posição contrária sustenta que tanto o divórcio e novo 

casamento são permitidos por qualquer motivo ou nenhum. Os outros dois pontos de vista 

situar-se entre esses extremos. Uma delas é que o divórcio é permitido sob certas 

circunstâncias, mas o novo casamento nunca é permitido. A outra é que tanto o divórcio 

e novo casamento é permitido sob certas circunstâncias. 

A Bíblia, é claro, realmente ensina apenas uma dessas quatro possibilidades, e que a visão 

é ensinado por Jesus em Mateus 5: 31-32. Como muitas pessoas hoje em dia, os judeus 

da época de Jesus, que se caracteriza pelos escribas e fariseus, havia desenvolvido suas 

próprias normas para o divórcio e novo casamento, que ensinou como os padrões de 

Deus. Nesta passagem, Jesus continua a corrigir as doutrinas errôneas e práticas das 

tradições rabínicas e substituí-los com a verdade. 

O ensinamento dos escribas e fariseus 

E foi dito: "Quem repudiar sua mulher, dê-lhe um certificado de 
demissão." (5:31) 

Foi dito continua a referir-se a "os antigos" mencionados no versículo 21, os rabinos e 

escribas que tinha desenvolvido as tradições judaicas comumente aceitos nos últimos 



séculos, principalmente durante e após o Exílio babilônico. Este é o caminho de nosso 

Senhor representa a instauração de que é antiético para o ensinamento de Deus. 

Nos dias de Jesus a posição rabínica dominante sobre o divórcio, e, por extensão, sobre o 

novo casamento, foi o mais liberal dos quatro pontos de vista mencionados acima: licitude 

a qualquer título. A única exigência era a doação de um certificado de dispensa . 

Por esse período da história judaica divórcio tornou-se tão fácil e casual que um homem 

poderia demitir sua esposa para essas coisas triviais como queima a sua refeição ou 

envergonhá-lo na frente de seus amigos. Muitas vezes, o marido não se preocupou em dar 

uma razão, uma vez que nenhum foi exigido. 

A justificativa para tal rabínica divórcio fácil foi baseada em uma interpretação errada do 

Deuteronômio 24: 1-4, primeira menção bíblica de um certificado de dispensa . 

Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e acontece que ela não agrada 

aos seus olhos, porque ele tem encontrado alguns indecência nela, e ele lhe dará certidão 

de divórcio e coloca-lo em sua mão e envia-la para fora de sua casa, e ela sai de casa e 

vai e torna-se a esposa de outro homem, e se este último homem se volta contra ela e lhe 

dará certidão de divórcio e coloca-lo em sua mão e envia-la para fora de sua casa, ou se 

este último homem morre que a levou para ser sua esposa, em seguida, seu ex-marido, 

que a despediu não tem permissão para levá-la de novo para ser sua esposa, já que ela foi 

contaminada; para isso é uma abominação diante do Senhor, e você não deve trazer 

pecado na terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. 

O foco do que a passagem não é a questão de saber se o divórcio ou não é permitido. Ele 

não prevê o divórcio, muito menos comandá-la. É, antes, a declaração de uma lei 

específica muito estreita que foi dado para lidar com a questão de adultério. Ele mostra 

como imprópria divórcio leva ao adultério, o que resulta em contaminação. Através de 

Moisés, Deus reconheceu e permitia o divórcio sob certas circunstâncias em que foi 

acompanhada por um certificado, mas Ele não tolera nem assim comandar divórcio. A 

permissão de Deus para o divórcio era, mas um outro alojamento de Sua graça para o 

pecado humano (ver Mat. 19:18). "Por causa da dureza do vosso coração", explicou Jesus 

aos fariseus em outra ocasião, "que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres; mas 

ao princípio não foi assim" (Mt 19: 8.). 

O certificado não fez o certo divórcio, mas apenas deu à mulher alguma proteção. Ele 

protegeu a sua reputação de calúnia e apresentou provas de sua liberdade legal de seu ex-

marido e seu conseqüente direito de se casar novamente. 

A tradução literal da palavra hebraica traduzida por "indecência" em Deuteronômio 24: 1 

é "a nudez de uma coisa." Alguns intérpretes dizem que se refere à exposição indecente 

repetido, mas Alfred Edersheim ( Sketches da vida judaica social [(Grand Rapids: 

Eerdmans, 1976], pp. 157-58) diz que a palavra inclui todo o tipo de impropriedade e 

descreve uma reputação geralmente pobres . 

O único outro lugar em toda a Bíblia, onde o termo hebraico é usado é no capítulo anterior 

do Deuteronômio: "E você deve ter uma pá entre suas ferramentas, e será que quando 

você se senta do lado de fora, você deve cavar com ele e deve virar para encobrir a sua 

excrementos Desde que o Senhor, teu Deus, anda no meio de seu acampamento para 



entregar-lhe e para derrotar seus inimigos antes de você, portanto, o seu acampamento 

deve ser santo;. e Ele não deve ver qualquer coisa indecente entre vós para que ele não se 

afastar de vós "(23: 13-14). "Qualquer coisa indecente" vem da mesma palavra hebraica 

como "indecência" em 24: 1. 

O significado da palavra em Deuteronômio 24 inclui todo o tipo de comportamento 

inadequado, vergonhosa, indecente ou impróprio para uma mulher e embaraçoso para o 

marido. Ele não pode se referir ao adultério, porque a morte foi a grande penalidade, 

mesmo que ocorreu durante o período de noivado (Lv 20:10; Dt. 22: 22-24.). 

Que tipo de indecência, então, levaria ao certificado de demissão? Deve ter sido pecados 

de infidelidade e promiscuidade que parou pouco antes de adultério real. De qualquer 

forma, Deuteronômio 24 é claro que, se a mulher se casou e se divorciou de novo, ou 

mesmo se o segundo marido morreu, ela não poderia ser casou com seu primeiro marido, 

porque ela tinha sido "contaminado". 

O principal objectivo do Senhor em Deuteronômio 24: 1-4 não era para dar uma desculpa 

para o divórcio, mas para mostrar o mal potencial dele. Sua intenção não era fornecer para 

ele, mas para impedi-lo.Os versículos 1-3 são uma série de cláusulas condicionais que 

culminam com a proibição de um homem que nunca se casar novamente uma mulher que 

se divorciou, se ela se casar com outra pessoa e é separado do que o segundo marido, quer 

por outro divórcio ou pela morte. Porque seu primeiro divórcio não tinha motivos 

suficientes, seu segundo casamento seria adúltera. Mesmo que seu segundo marido 

morreu, ela não poderia voltar ao seu primeiro, "desde que ela [tinha] sido profanado" (v. 

4). Ela foi contaminado (mais literalmente, "desqualificado") por causa do adultério 

provocada por seu segundo casamento, que é o principal ponto de passagem. Moisés está 

dizendo, então, que o divórcio por indecência ou promiscuidade cria uma situação de 

adultério. 

Aos olhos de Deus, portanto, a concessão de um certificado fez por si só não fazer um 

divórcio legítimo. Longe de aprovar o divórcio, Deuteronômio 24: 1-4 é um forte aviso 

sobre isso. A passagem sugere, ou talvez não assume, que um divórcio por motivos 

próprios, acompanhados de um certificado, foi permitido. Ela não oferece uma disposição 

divina para o divórcio, mas mostra que o divórcio, muitas vezes leva ao adultério. Mesmo 

em razão de adultério, o divórcio era tolerada na lei de Moisés, apenas como uma 

alternativa gracioso para a pena de morte que o adultério justamente merecido (Lev. 20: 

10-14). 

A escola mais popular de tradição rabínica nos dias de Jesus, que se reflete na Targum da 

Palestina (escrito no primeiro século AD ), interpretado Moisés palavras em 

Deuteronômio 24: 1 como um comando.O que Deus havia fornecido como relutante 

permissão tinha sido transformado em um direito legal. 

O Ensino do Antigo Testamento 

O ensinamento da Bíblia sobre o divórcio não pode ser entendido para além do seu 

ensinamento sobre casamento. Imediatamente após a mulher foi criada, Deus declarou: 

"Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão 

uma só carne" (Gn 2:24). O casamento era o plano de Deus, não do homem, e no sentido 



mais profundo a cada dois que já foi casado, se crentes ou não, participa de uma união 

estabelecida pelo próprio Criador. O casamento é instituição de Deus. 

Desde o início, Deus pretendia monogâmico, o casamento ao longo da vida para ser o 

único padrão de união entre homens e mulheres. "Cleave para" carrega a idéia de empresa, 

fixação permanente, como na colagem. No casamento de um homem e uma mulher estão 

tão intimamente ingressou que eles se tornam "uma só carne", que envolve tanto espiritual 

quanto física unidade. No casamento Deus traz um marido e mulher juntos em uma 

ligação física e espiritual única que atinge as profundezas de suas almas. Como Deus o 

projetou, o casamento é para ser a soldagem de duas pessoas juntas em uma unidade, a 

mistura de duas mentes, duas vontades, dois conjuntos de emoções, dois espíritos. É um 

vínculo que o Senhor pretende ser indissolúvel, enquanto ambos os parceiros estão 

vivos. O Senhor criou o sexo e procriação de ser a expressão máxima dessa unidade, e as 

intimidades do casamento não são para ser compartilhado com qualquer outro ser 

humano. 

Uma das consequências mais imediatas e prejudiciais da queda foi a destruição do 

relacionamento feliz, amoroso, carinhoso e entre marido e mulher. No jardim, Adão e Eva 

tinham governado juntos, com ele como a cabeça e ela como seu auxiliar. Chefia de Adão 

era um amor, carinho, compreensão disposição da liderança. Papel de Eva foi o de amar, 

submissão voluntária e apoio. Ambos foram totalmente dedicado ao Senhor e uns com os 

outros. 

Mas os problemas no casamento, como problemas em todas as outras áreas da existência 

terrena, começou com a queda. Primeiro pecado do homem trouxe uma separação de 

Deus, uma separação do homem e da natureza, e uma separação de marido e 

mulher. Maldição de Deus sobre Eva e todas as mulheres depois ela foi: "Multiplicarei 

grandemente a tua dor no parto, na dor darás à luz filhos; ainda o seu desejo será para o 

teu marido, e ele te dominará" (Gn 3: 16). A maldição de Adão e todo homem depois dele 

foi: "Maldita é a terra por tua causa; em dor comerás dela todos os dias da tua vida Ambos 

os espinhos e abrolhos, deve crescer para você." (V. 17). 

O Fall distorceram e perverteram o relacionamento conjugal. De agora em diante "desejo" 

da esposa de seu marido não seria mais o desejo de ajudar, mas o desejo de controlar-o 

mesmo desejo que o pecado tinha para Cain (veja Gn 4: 7, onde a construção hebraico 

idêntica é usado). Para a parte do homem, a sua "regra" sobre sua esposa, doravante, seria 

um dos controle severo, em oposição ao seu desejo de controlá-lo. Na queda a batalha 

dos sexos começou, e a libertação das mulheres e machismo, desde então, sido nublando 

e corrompendo o plano divino para o casamento. 

Uma das conseqüências mais trágicas da batalha que é a propensão para o divórcio. Mas, 

à luz do plano perfeito de Deus para o casamento-o plano seguido, mas por um breve 

período, no Jardim do Eden-é claro que o divórcio é como uma pessoa cortar um braço 

ou uma perna, porque ele tem uma lasca na mesma. Em vez de lidar com o que quer que 

os problemas surgem entre marido e mulher, o divórcio tenta resolver o problema, 

destruindo a união. 

Em um nível mais profundo, o divórcio destrói uma união que o próprio Deus tem feito. É 

por isso que Jesus disse de forma inequívoca: "Portanto o que Deus ajuntou não o separe 

o homem" (Mateus 19: 6.).A união do casamento é aquele que Deus, como seu 



Criador, nunca deseja ser quebrado. O divórcio é uma negação da sua vontade e uma 

destruição de Sua obra. 

A seriedade com que Deus toma o casamento é visto na pena por adultério. Todas as 

relações sexuais fora do casamento é pecaminoso e profanação, mas qualquer atividade 

sexual ilegal que envolveu pessoas casadas era punível com a morte (Lev. 20: 10-

14). Dois dos Dez Mandamentos se relacionam com a santidade do casamento. Não é 

apenas o ato de adultério proibido, mas mesmo a intenção dele em cobiçar a mulher de 

outro homem (20:14 Ex., 17). 

Na verdade, em nenhum lugar é alta vista da santidade do casamento mais claramente 

enfatizou que no último dos Dez Mandamentos de Deus: "Não cobiçarás a mulher do teu 

próximo" (Êx 20:17.). Para uma pessoa casada até a desejá outro parceiro era um pecado 

grave. Como Jesus afirma em Mateus 5:28, o adultério é proibido tanto para o corpo ea 

mente. Em Levítico 18:18 Deus foi um passo além e proibiu a poligamia. Cada violação 

dos fiéis ao longo da vida casamento, monogâmico foi proibida pela lei divina 

Deus estabeleceu o casamento como a união física, espiritual e social de um homem com 

uma mulher, uma união indivisível de longa vida que é para nunca mais ser violados e 

nunca para ser quebrado. Ele confirma Seu ódio absoluto de divórcio em Malaquias 2: 

13-16. 

E esta é uma outra coisa que você faz: você cobrir o altar do Senhor de lágrimas, com 

choro e com gemidos, porque ele já não se refere à oferta ou aceita com prazer da sua 

mão. No entanto, você diz: "Por que razão?" Porque o Senhor tem sido testemunha entre 

ti ea mulher da tua mocidade, com a qual procedeste deslealmente sendo ela a tua 

companheira ea mulher da tua aliança. Mas não se fez de modo que tem um remanescente 

do Espírito. E o que foi que se fazer enquanto ele estava buscando uma descendência 

piedosa? Acautelai-vos, então, para seu espírito, e que ninguém seja infiel para com a 

mulher da tua mocidade. "Pois eu detesto o divórcio", diz o Senhor, o Deus de Israel ", e 

aquele que cobre a sua roupa com errado", diz o Senhor dos Exércitos. "Portanto guardai-

vos em vosso espírito, que não sejais infiéis" 

O homem que repudiar sua mulher faz o que Deus odeia. Ele "cobre a sua roupa com 

errado", uma tradução literal do que seria ", ele cobre a sua roupa com violência." Ele traz 

à mente a imagem de um homem que mata alguém e é pego com o sangue de sua vítima 

respingou em suas roupas. "Não se fez assim [divorciado] que tem um remanescente do 

Espírito," Malaquias nos diz. Essa frase representa uma frase em hebraico, que é difícil 

de traduzir, mas eu acredito que a renderização dá a sensação direita. O Espírito Santo de 

Deus nunca é uma festa para o divórcio. 

Muitas pessoas hoje pretendem ser dirigidas pelo Senhor para obter um divórcio e de ter 

a Sua paz depois que eles deixam seus cônjuges. Mas, "Eu odeio o divórcio", Deus 

continua a declarar através de Malaquias ", por isso tome cuidado para o seu espírito, que 

não sejais infiéis" (v. 16). Sem exceção, o divórcio é um produto do pecado, e Deus 

odeia. Ele nunca ordena, apoia-lo, ou abençoa-lo. 

Os fariseus utilizado uma interpretação errada do Deuteronômio 24: 1-4 para defender 

sua idéia de divórcio, convenientemente interpretar essa passagem como um comando 

para o divórcio (Mateus. 19: 7).Na verdade, a passagem não comanda nem perdoa 



divórcio. Ele simplesmente reconhece-o como uma realidade, como fazem outras 

passagens do Antigo Testamento. Em Isaías 50: 1, por exemplo, Deus desafia a nação de 

Israel para sua prostituição espiritual: "Assim diz o Senhor: 'Onde está o certificado de 

divórcio, por que a enviei sua mãe afastado ou a quem é o meu credor fez Eu vendo você? 

Eis que foram vendidas para as vossas iniqüidades, e por vossas transgressões vossa mãe 

foi mandada embora. " 

Jeremias 3: 1 contém uma referência semelhante: "Deus diz:" Se um marido repudiar sua 

mulher, e ela se desligar dele, e pertence a outro homem, ele ainda vai voltar para ela não 

vai ser aquela terra completamente poluída, mas você? são uma prostituta com muitos 

amantes; mas você ligar para mim, diz o Senhor ". 

Longe de encorajar o divórcio, a maioria das referências ao divórcio no Antigo 

Testamento colocar restrições sobre ele. Por exemplo, Deuteronômio diz sobre um 

marido que falsamente acusa a esposa de "atos vergonhosos" que ", multando-o em cem 

siclos de prata e dar para o pai da menina, porque ele difamado publicamente uma virgem 

de Israel. E ela deve permanecer sua esposa, ele não pode divorciar-se dela todos os seus 

dias "(22:14, 19). No mesmo capítulo, lemos: "Se um homem encontra uma garota que é 

virgem, que não está envolvida, e aproveita-la e se deitar com ela e eles são descobertos, 

em seguida, o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça cinqüenta siclos de prata, 

e ela será mãe de sua esposa porque ele violou-la, ele não pode divorciar-se dela todos os 

seus dias "(vv 28-29.). 

O divórcio foi claramente ensinou a ser uma mácula para um padre. "Eles [sacerdotes] 

não terá uma mulher que é profanado por prostituição, nem devem levar uma mulher 

divorciada do marido, porque ele é santo para seu Deus ... Uma viúva ou repudiada, ou 

aquele que é profanado por prostituição. , estes ele não pode tomar, mas sim que ele vai 

se casar com uma virgem de seu próprio povo "(Lv 21: 7, 14).. 

No Antigo Testamento, Deus não tolera ou abençoar divórcio. Em um caso único (Esdras 

10: 3-5) Deus realmente ordenou divórcio por meio de Seu padre, Ezra, porque a 

existência de Seu povo do convênio foi ameaçada (cf. Deut. 7: 1-5); mas essa única 

exceção não negou Seu ódio pelo divórcio. Chamada de Esdras para o divórcio é um 

exemplo histórico extrema de seguir o menor de dois males, e aplicado somente à nação 

da aliança de Israel, em que uma situação. 

Todo o livro de Oséias é um retrato do amor que perdoa e paciente de Deus para Israel, 

dramatizada por amor que perdoa e paciente de Oséias por sua esposa, Gomer. Gomer 

prostituiu, abandonou Oséias, e foi infiel a ele de todas as maneiras possíveis. Mas o 

coração da história é que Oséias era fiel e perdoar, não importa o que ela fez, assim como 

Deus é fiel e perdoar não importa o que o seu povo fazer. Deus olha para a união de 

marido e mulher, da mesma forma Ele olha para a união de si mesmo com os crentes. E 

a maneira de Deus deve ser o caminho do Seu povo-de amar, perdoar, tração traseira, e 

procuram restaurar o parceiro que está disposto a ser restaurado. 

Embora o casamento de de Oséias e Gomer é essencialmente um símbolo da relação de 

Deus com o Seu povo Israel, também é uma ilustração apt de como lidar com um parceiro 

de casamento rebelde. Amor e perdão de Deus visa manter a união juntos. Isso é 

certamente a atitude de Cristo em Sua relação com a igreja, como Ele perdoa 

repetidamente Sua noiva e nunca lança-a para longe (Ef. 5: 22-23). 



Deve haver amor que perdoa e restabelecimento da graça em um casamento. Isso por si 

só torna o casamento um símbolo adequado do amor perdoador de Deus e restaurar a 

graça. Essa é a magnificência de casamento. Para buscar o divórcio é perder todo o ponto 

de dramatização de Deus na história de Oséias e Gomer, toda a questão do amor de nosso 

Senhor por Sua igreja, e, portanto, todo o ponto de união.Deus odeia o divórcio. 

O Ensino de Jesus 

mas digo-vos que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser 

por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério; e quem se 

casar com a repudiada comete adultério. (5: 31-32) 

Jesus afirma exatamente o que Moisés ensinou em Deuteronômio 24: 1-4-que o divórcio 

injustificada inevitavelmente leva ao adultério. Aos, escribas legalistas hipócritas e 

fariseus Jesus estava dizendo: "Você vós considerai-vos grandes mestres e guardiões da 

lei, mas por permitir o divórcio sem culpa de ter causado uma grande praga de adultério 

para contaminar o povo de Deus. Com a diminuição de Deus normas para satisfazer seu 

próprio país, você tem levado muitas pessoas para o pecado e do juízo ". 

Os fariseus interpretado instruções de Moisés para dizer, "Se você encontrar algo de mau 

gosto sobre a sua esposa, divorciar-se dela." Eles viram a papelada como a única 

questão. Jesus sabia que sua interpretação distorcida e, portanto, os confrontou. 

O erro em seu pensamento está em destaque na 5: 27-30. Eles se orgulhavam do fato de 

que eles não cometeu adultério. Mas Jesus disse: "Eu vos digo, que qualquer que olhar 

para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração" (v. 

28). Nos versículos 29-30 Ele mostrou-lhes que nenhum sacrifício é grande demais para 

manter a pureza moral. Em seguida, nos presentes versos (31-32), Ele novamente acusa-

los por adultério, porque eles estavam cometendo-lo, colocando de lado as suas 

esposas. A facilidade de divórcio tornou possível para evitar adultério aberto. Apenas um 

pouco de papelada foi necessária para legalizar a sua luxúria. 

Mas Jesus confrontou-os com uma correcta interpretação da lei de Deus. Ele disse que 

cada vez que um homem, sem motivo adequado virou sua esposa solto para se casar de 

novo, ele a forçou em adultério, o que o fez também culpado. Além disso, o homem que 

se casou com a ex-mulher ea mulher que se casou com o ex-marido foram igualmente 

culpada de adultério. O resultado foi multiplicado adultério!Ponto inteiro de Jesus é que 

o divórcio leva ao adultério. 

Alguns intérpretes afirmam que apoluo ( divórcios ), que tem o significado básico de se 

soltar, ou deixar ir livre, se refere apenas a separação, noivado rompido, ou deserção. Uma 

visão comum desta passagem é que Jesus está se referindo apenas ao divórcio durante o 

período de noivado, como a mencionada em Mateus 1: 18-19. Mas, quando usado no 

contexto de um homem e mulher, o sentido comum de apoluo foi sempre o divórcio, não 

apenas a separação ou a quebra de um compromisso (cf. Mateus 19: 3, 7-9; Marcos 10:. 

2, 4, 11-12; Lucas 16:18). 

O termo não se refere apenas a um noivado quebrado por várias razões. Em primeiro 

lugar, o plano de fundo da passagem é Deuteronômio 24, que não trata de noivado 

quebrado mas com casamento desfeito. Para tirar o período de noivado como um fator 



limitante em uma passagem que trata estritamente com o casamento e divórcio (com base 

em suas raízes do Antigo Testamento) dá uma restrição ilegítima e não histórico. Se 

Cristo tem em mente o período de noivado Ele seria, então, acrescentar algo ao padrão do 

Antigo Testamento, ao invés de comentar e afirmá-lo-que teria sido fora de sintonia com 

o Seu propósito declarado para esta seção do Sermão da Montanha (ver 5: 17-18). 

Em segundo lugar, a união indissolúvel de um casamento hebraico começou no noivado, 

não consumação, como ilustrado por José e Maria. Ele era seu "marido" durante o período 

de noivado. A punição do Antigo Testamento de morte por adultério foi a mesma para 

ambos os participantes, e é aplicada se o adultério foi cometido durante noivado ou após 

a consumação do casamento. Antes de noivado, um homem e uma mulher que se 

prostituíram só foram obrigados a se casar com o outro (Deut. 22: 28-29). Nesse contexto 

cultural noivado era claramente um elemento de união. 

Em terceiro lugar, é claro que os judeus que ouviram Jesus usa o termo entendido que Ele 

significa o divórcio, porque nunca houve qualquer necessidade de esclarecer o que foi 

feito. Deuteronômio 24: 1-4, a que Jesus se refere em Mateus 05:31, tinha a ver 

estritamente com o casamento e divórcio, não noivado simples separação, ou 

deserção. Jesus não foi adicionar ou modificar o que Moisés tinha dito, mas simplesmente 

esclarecer isso. 

Ao se divorciar de sua esposa em outros fundamentos que o adultério, o marido faz sua 

ex-mulher inocente cometer adultério se voltar a casar-se, uma vez que assumiu que ela 

faria. Além disso, como Jesus explicita em Marcos 10: 11-12: "Quem repudiar sua mulher 

e casar com outra comete adultério contra ela; e se ela própria se divorciar de seu marido 

e casar com outro homem, ela está cometendo adultério". A declaração de Jesus 

que quem se casar com a repudiada comete adultério (cf. Lc 16,18) completa o 

quadro. Um homem ou uma mulher que não tem o direito ao divórcio não tem o direito 

de se casar novamente. Para fazê-lo inicia toda uma cadeia de adultério, porque 

casamento após o divórcio resultados ilegítimos nas relações ilegítimas e adúlteras para 

todas as partes envolvidas. 

Quando os efeitos nocivos sobre filhos, outros parentes e sociedade em geral são 

adicionados, vemos que algumas práticas corresponder divórcio para destrutividade. Ela 

não só causa mais pecado, mas também confusão, ressentimento, ódio, rancor, desespero, 

conflitos e dificuldades de toda espécie. 

Em Mateus 19, Jesus cita a declaração de Deus em Gênesis 2:24 que "Por isso o homem 

deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne" (Mt 19: 

5.). "Por conseguinte," Ele continua a dizer ", eles já não são dois, mas uma só carne. 

Portanto o que Deus ajuntou não o separe o homem (v. 6). A resposta dos fariseus", "Por 

que, então que mandou Moisés ? dar-lhe um certificado e divorciar-se dela. "(v. 7) 

novamente traído sua má interpretação de Deuteronômio 24: 1-4 Jesus teve que explicar:" 

Por causa da dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu repudiar vossas 

mulheres; mas desde o início não foi dessa maneira ordenou "o divórcio, mas apenas" 

permitido "que como uma concessão ao pecado, a humanidade obstinado É verdade que 

em Marcos 10" (v. 8) Deus nunca ".:. 5 Jesus fala de Deuteronômio 24: 1-4 como um 

mandamento, mas o ensino não há um comando para o divórcio, mas um comando para 

não se casar novamente a pessoa contaminado que se divorciou.. 



A condição , exceto para a falta de castidade não é uma saída que Deus provê, mas é o 

único motivo para o divórcio que Ele vai reconhecer. Alguns dizem que esta "cláusula de 

exceção" permite o divórcio apenas para os judeus, e somente no caso de o pecado de 

consanguinidade (se casar com um parente próximo, uma prática proibida em Lev. 

18). Esta opinião é defendida por aqueles que desejam a acreditar que não existem 

fundamentos bíblicos em tudo para o divórcio por cristãos. Eles apontam que a cláusula 

de exceção aparece apenas em Mateus e sustentam que a interpretá-lo de outra forma seria 

contradizer ou adicionar à lei que rege o pecado do adultério. 

É claro que Deus tem apenas dizer uma coisa de uma vez por que é verdade, portanto, o 

fato de que a cláusula de exceção aparece apenas em Mateus não tem influência na 

interpretação adequada. Na verdade, a cláusula de exceção teria sido inadequado nos 

contextos de Marcos 10 e Lucas 16. Em Mateus 5 e 19 a cláusula está incluído para 

corrigir deturpação dos fariseus da lei de Deus sobre o adultério.A cláusula de excepção 

nas passagens amplifica o ensinamento de Jesus sobre o divórcio em Marcos 10 e Lucas 

16, ela não se contradizem. 

Jesus não dá mais a aprovação de divórcio do que fez com Moisés. O Antigo Testamento 

ideal não foi alterado. As permissões para o divórcio na economia do Antigo Testamento 

foram projetados para atender os problemas originais, prática de um imperfeitos, 

pecadores. Deus nunca tolerou o divórcio, porque o que Ele une não é para ser separados 

por homem (Matt. 19: 6). Adultério, uma outra realidade que Deus nunca teve a intenção, 

é a única coisa que pode quebrar o vínculo do casamento. Na verdade, de acordo com a 

lei do Velho Testamento, o adultério seria necessariamente dissolver um casamento, 

porque o culpado foi condenado à morte (Lev. 20:10). 

Porque Jesus menciona especificamente o divórcio seja permitido no terreno de adultério 

(Mateus 05:32; 19: 9.), E porque Ele também diz especificamente que Ele não veio para 

contradizer ou anular a menos parte da lei (5: 18- 19), parece evidente que em algum 

momento durante a história do divórcio de Israel foi autorizado a tomar o lugar da 

execução como penalidade legítima por adultério. Nenhuma passagem do Antigo 

Testamento autoriza especificamente o divórcio, mas isso não significa que Deus não deu 

revelação específica sobre o assunto. Com base em seu próprio reconhecimento e 

regulamentação do divórcio, e seu divórcio de Israel e Judá (Jr 3: 8.), Podemos assumir 

que as instruções divinas para o divórcio tinha sido dado por via oral ou por revelação 

escrita não preservada nas Escrituras. Deus se divorciou Israel e Judá por adultério 

espiritual, em vez de colocá-los à morte. Também José, um homem justo, estava 

preparado para se divorciar de Maria, em vez de pedra-la por seu adultério presumido 

(Mat. 1:19). 

Por que Deus permitiu o divórcio para substituir a pena de morte? A resposta pode ser 

que Israel tinha mergulhou tão completamente em imoralidade que não houve desejo 

suficiente para a justiça deixou nas pessoas para realizar execuções por esse delito. Em 

última instância, Deus em Sua misericórdia escolheu-se a não aplicar a pena de 

morte. Isso é consistente com a natureza divina revelada em Jesus, que desafiou os 

fariseus que estavam prestes a pedra uma mulher por adultério e depois perdoou Ele 

mesmo (João 8: 7). Além da pena de morte, o divórcio tornou-se a alternativa divina, 

tolerada apenas por causa da dureza do coração humano, como estados de Jesus em 

Mateus 19: 8. 



O divórcio nunca foi ordenado , mesmo por adultério. Caso contrário, Deus teria dado 

Sua aviso de divórcio para Israel e Judá muito antes dele. Um projeto de lei legítima de 

divórcio era permitido por adultério, mas nunca foi ordenado ou requerido. Foi um último 

recurso para ser usado somente quando a imoralidade impenitente tinha esgotado a 

paciência do cônjuge inocente, e o culpado não seria restaurada. 

Se Deus permitiu o divórcio em vez de morte como uma concessão misericordioso para 

pecaminosidade homem s, por que ele também não permite um novo casamento, uma vez 

que o novo casamento seria perfeitamente admissível sob a lei original de morte para o 

adúltero? Afinal, o objetivo do divórcio era mostrar misericórdia para com o culpado, não 

para condenar a parte inocente a uma vida de solidão e miséria. 

Unchastity ( porneia ) refere-se a qualquer relação sexual ilícita, seja ou não uma das 

partes é casado. Era um termo amplo que inclui o adultério, como outros textos, utilizando 

uma forma de porneiaindicar ("imoral", 1 Cor. 10: 8; "imoralidade" Rev. 02:14; cf. 1 Cor 

5: 1.). Porque Mateus 5: 31-32 incide sobre casamento e divórcio, a 

principal unchastity envolvido aqui seria adultério. Mas porneiatambém incluiu incesto, 

prostituição, homossexualidade e bestialidade-todos os atos sexuais para o qual o Antigo 

Testamento exigiram a pena de morte (Lev. 20: 10-14). Em outras palavras, qualquer uma 

dessas atividades sexuais corruptos e pervertidas era um terreno permissível para o 

divórcio. 

Jesus não defender o divórcio em tais casos, muito menos exigem. Ele simplesmente diz 

que divórcio e novo casamento por qualquer outra razão sempre leva ao adultério. Como 

Deus, Jesus odeia o divórcio (Mal. 2:16), mas por implicação Ele reconhece que há 

momentos em que não resulta em adultério. A parte inocente que fez todos os esforços 

para manter o casamento é livre para se casar de novo, se o seu cônjuge insiste em 

adultério ou divórcio continuou. 

Jesus define o registro reto que Deus ainda odeia o divórcio e que seu ideal ainda é 

monógamo, o casamento ao longo da vida. Mas como uma concessão ao pecado e como 

uma graciosa provisão para aqueles que são inocentes de profanar o casamento, ele 

permite o divórcio com o fundamento único da falta de castidade . 

Em 1 Coríntios, Paulo acrescenta um terreno mais legítima para o divórcio e novo 

casamento subseqüente. "Mas aos outros digo eu, não o Senhor: Se algum irmão tem 

mulher incrédula, e ela consente em habitar com ele, que ele não mandá-la embora. E 

uma mulher que tem marido incrédulo, e ele consente em viver com ela, que ela não 

enviar o seu marido away "(7: 12-13). Depois de dar a razão para que a instrução, ele 

acrescenta: "Mas, se o descrente vai embora, deixá-lo sair, o irmão ou a irmã, não está 

sujeito à servidão, em tais casos, mas Deus chamou-nos para a paz" (v 15).. A palavra 

grega traduzida como "licença" ( chouriço ) foi muitas vezes utilizado para o 

divórcio. Assim, se um cônjuge incrédulo desertos ou se divorciar de um crente, o crente 

não está mais preso e está livre para se casar novamente. (Para um estudo mais 

aprofundado sobre esta passagem, ver o comentário do autor 1 Coríntios [Chicago: 

Moody, 1984], pp 164-68.). 



 

30. A credibilidade Lacuna Espiritual 

(Mateus 5: 33-37) 

Mais uma vez, você já ouviu falar que os antigos disseram: "Você 

não deve fazer falsas promessas, mas deve cumprir seus votos 

para o Senhor." Mas eu digo que, não fazem juramento em tudo, 

nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é 

o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do 

grande Rei. Nem deve você fazer um juramento pela tua cabeça, 

porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mas deixe a 

sua declaração de ser: "Sim, sim" ou "não, não"; e nada além 

deles é do mal. (5: 33-37) 

Lacunas credibilidade não são uma criação dos tempos modernos. Eles já existiam desde 

a queda e tem sido continuamente uma das principais marcas do sistema mundial. Satanás 

é o príncipe deste mundo, e uma vez que ele não só é um mentiroso si mesmo, mas 

também "o pai da mentira" (João 8:44), não deve ser surpreendente que o sistema que ele 

dirige é caracterizada por mentir. Porque todos os homens nascem em pecado, todos os 

homens nascem mentirosos (:;. 62 3: 58 ver Ps 4; Jer 9: 3-5.). 

A falta de credibilidade naturais é ainda mais alargado por romances populares, filmes, 

televisão, música e publicidade em que a verdade, fantasia e mentira deslavada são 

misturados em misturas impossíveis de decifrar. A verdade é tão escasso que quase todo 

mundo é suspeito. Empresários, publicitários, comentaristas, funcionários, vendedores, 

advogados, médicos, comerciantes, professores, escritores, políticos e até mesmo muitos, 

se não a maioria, os pregadores são suspeitos. Toda a nossa sociedade está em grande 

parte construída sobre uma rede de fabricação, de manufaturados "verdade" Nós sombra 

a verdade, nós enganar, nós exageramos, que deturpam as deduções de imposto de renda, 

fazemos promessas não temos nenhuma intenção de cumprir, nós fazemos desculpas, e 

trair confidências-tudo como uma questão de vida normal, todos os dias. 

Assim, grande parte de negócios, política, governo, o sistema educacional, ciência, 

religião, e até mesmo a vida familiar é construído sobre mentiras e meias-verdades que 

uma súbita revelação de toda a verdade iria causar a sociedade tal como a conhecemos a 

se desintegrar. Seria muito devastador de manusear. 

No entanto, mesmo as sociedades mais corruptas e desonestas sempre percebi que, em 

certas áreas, pelo menos, a "verdade real" é necessário. Tribunais de lei exigir que as 

testemunhas para dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Sem a 

verdade, mesmo uma aparência de justiça seria impossível. Devido à extrema importância 

do testemunho verídico à justiça, a própria perjúrio é um crime que pode trazer severas 

penalidades. Mesmo gangues de criminosos e conspiradores, que usam mentir e enganar 

como seu estoque-em-comércio, exigir a verdade entre si, porque é necessário para a sua 

própria sobrevivência. 

Individualmente os homens são inclinados à verdade somente quando ela os beneficia, 

ainda, coletivamente, eles sempre souberam algo de sua importância e-mesmo 



legitimidade fora dos tribunais de direito. O grande orador romano Cícero disse: "A 

verdade é a maior coisa que um homem pode experimentar" Infelizmente, com a maioria 

das pessoas é uma experiência pouco frequentes. Daniel Webster escreveu: "Não há nada 

tão poderoso quanto a verdade e muitas vezes nada tão estranho." 

Até mesmo o antigo rabinos judeus, cuja antibíblico tradições e irreverência com a 

verdade desafios Jesus no Sermão da Montanha, moralmente considerado mentindo, 

juntamente com escárnio, hipocrisia e calúnia-de ser um dos quatro grandes pecados que 

fechasse uma pessoa fora da presença de Deus. Em suas consciências os homens sabem 

que a verdade é certo e essencial. Essa é uma razão que ir tão longe para fazer o que eles 

dizem aparecer para ser sincero. Nosso problema está em sendo verdadeira. 

Os judeus da época de Jesus reverenciado a idéia de verdade, em princípio, mas, na 

prática, foi enterrado sob o seu sistema de tradição, que ao longo dos séculos tinha 

continuamente cortar a lei de Deus para baixo para ajustar as suas próprias perspectivas 

e propósitos pecaminosos. Em Mateus 5: 33-37 o Senhor passa a expor a sua distorção 

conveniente e contradição da revelação divina que dizia amar e ensinar.Nestes cinco 

versos Jesus apresenta o ensinamento original Mosaic, a perversão tradicional de que o 

ensino, e os Seus reacentuação do que o padrão de Deus para a verdade sempre foi. 

O Princípio da Lei mosaica 

Mais uma vez, você já ouviu falar que os antigos disseram: "Você 

não deve fazer falsas promessas, mas deve cumprir seus votos 
para o Senhor." (5:33) 

O ensino tradicional de que Jesus cita aqui era um composto de ideias com base em 

Levítico 19:12, Números 30: 2, e Deuteronômio 23:21. Os dois votos mencionados aqui 

são de dois termos diferentes, mas relacionadas, gregas. A primeira é a partir do 

verbo epiorkeō , o que significa a mentir a si mesmo, para jurar falsamente, para fazer 

falsas promessas . A segunda é do substantivo horkos , o que significa, literalmente, para 

incluir, como acontece com uma cerca, ou para unir. A verdade de um juramento ou voto 

é fechado, amarrado e, portanto, reforçada por aquilo que é chamado em seu nome. 

Uma descrição clara de um juramento é dado no livro de Hebreus: "Para os homens juram 

por alguém maior do que eles, e com eles um juramento dado como confirmação é um 

final de cada disputa" (6:16).O nome de algo ou alguém maior do que a pessoa que faz o 

juramento é invocado para dar maior credibilidade ao que é dito. Qualquer juramento 

invocando a Deus o convida para testemunhar a veracidade do que é dito ou para vingar 

se é uma mentira. Um juramento foi, portanto, geralmente considerado como sendo a 

verdade absoluta, o que fez "um fim de cada disputa," porque ele convidou julgamento 

sobre aquele que violou a sua palavra. Os judeus que retornaram do exílio na Babilónia a 

Israel tomou "sobre si uma maldição e um juramento para andar em leis de Deus" (Ne. 

10:29). 

Deus providenciou para fazer juramentos pelo seu nome (Lev. 19:12) e muitos santos do 

Antigo Testamento, tanto antes como depois da promulgação da lei seguiu a 

prática. Abraão confirmou suas promessas ao rei de Sodoma (Gn 14: 22-24) e 

Abimeleque (21: 23-24), com juramentos em nome de Deus. Ele também fez seu servo 

Eliezer "Juro pelo Senhor, o Deus do céu, e Deus de terra" que ele não iria tomar uma 



esposa para Isaque entre os cananeus pagãos em torno deles, mas de entre os parentes na 

terra natal da Mesopotâmia (24 de Abraão: 1-4, 10). Um juramento semelhante está 

relacionado envolvendo Isaque (26:31). Jacó e Laban, o pai-de-lei; chamado em Deus 

como o seu testemunho, quando eles fizeram um pacto com o outro em Mispa (31: 44-

53). Davi e Jonathan fez o mesmo quando eles pacto juntos (1 Sam. 20:16). O próprio 

Davi "jurou ao Senhor, e prometeu o Poderoso de Jacó" (Sl 132: 2.). Todos esses grandes 

homens de Deus, e muitos outros, fizeram juramentos e convênios invocando a Deus 

como testemunha de sua veracidade e sinceridade (cf. Gen. 47:31; 50:25; 09:15 Josh; Jz 

21:.. 5; Rute 1: 16-18; 2 Sm 15:21; 2 Crônicas 15: 14-15.).. 

Mesmo o próprio Deus fez juramentos em certas ocasiões. Para Abraão Ele disse: "Por 

mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu filho, o teu 

único filho, na verdade eu vou abençoá-lo, e eu vou multiplicar muito a sua descendência 

como a estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar; ea tua descendência 

possuirá a porta dos seus inimigos "(Gn 22: 16-17). Como o escritor de Hebreus explica, 

uma vez que Deus "podia jurar por ninguém maior, jurou por si mesmo" (Hb 6: 13-14., 

Cf. v. 17). Obviamente, as promessas do Senhor feitas com um juramento não eram mais 

verdadeiras ou obrigatório que qualquer outra coisa que Ele prometeu. Não é que Deus 

faz um juramento, porque a Sua palavra de outra forma seria questionável ou não 

confiável, mas porque Ele deseja impressionar aos homens uma especial importância ou 

urgência relacionado com a promessa. (Mais referências a juramentos divinas são 

mencionados no Sl 89: 3., 49; 110: 4; Jer. 11: 5.; E Lucas 1:73) 

Jesus muitas vezes usou a frase "Em verdade vos digo a vós" (Mt 05:18, 26; 6:. 2, 5, 16; 

etc.), e do ainda mais enfático "Em verdade, em verdade vos digo a vós" ( João 1:51; 3: 

3, 5; 5:19, 24; etc.), para chamar a atenção para um ensino de especial importância. Tal 

como acontece com os juramentos de Deus, as palavras que Jesus introduz com 

"verdadeiramente" não são mais verdadeiras do que qualquer outra coisa que ele disse, 

mas enfatizam a importância única de alguns de Seus ensinamentos. É importante notar 

que o próprio Jesus fez um juramento diante de Caifás que Ele era o Cristo, o Filho de 

Deus (Mateus 26:. 63-64). 

Deus providenciou para o bom juramento-doação em seu nome como um alojamento para 

a natureza humana pecaminosa, que é tão propenso a falsidade e mentira. Sem qualquer 

proibição, Hebreus 6:16 afirma o lugar dos juramentos apropriados. Ele sabe que a 

inclinação dos homens de mentira faz com que eles desconfiam uns dos outros, e em 

situações graves juramento é permitido dar maior motivação para dizer a verdade ou para 

manter uma promessa. Para fazer o voto de casamento; com Deus como testemunha, para 

amar e valorizar nossos companheiros durante o tempo que ambos vivemos é reconhecer 

e assumir um compromisso firme para honrar a santidade especial que Deus coloca em 

casamento. O salmista, ao descrever o tipo de pessoa que pode entrar santa presença de 

Deus, deixa claro que um requisito obrigatório é que essa pessoa ser alguém que "jura 

com dano seu, e não muda" (Sl. 15: 1, 4 ). Sua palavra é mais importante do que o seu 

bem-estar. Mantendo juramentos feitos a Deus é a marca de um verdadeiro adorador. Dito 

de outra forma, verdadeiros filhos de mentiras reino de ódio (Sl 119: 29., 163; 120: 2). 

Obviamente um juramento, não importa o quão forte as palavras usadas, só é tão confiável 

quanto a pessoa que faz isso. Como Pedro estava sentado no pátio exterior do Sinédrio, 

enquanto Jesus estava sendo julgado, servo-girl disse: "Você também estava com Jesus, 

o Galileu" -para que Pedro respondeu: "Eu não sei o que você está falando" Quando outro 



servo -girl fez uma declaração semelhante um pouco mais tarde, Pedro "negou com 

juramento." Ainda mais tarde, quando outras pessoas presentes fizeram a mesma 

afirmação, Pedro "começou a praguejar ea jurar:" Eu não conheço esse homem! "(Mat. 

26: 69-74). Esse juramento foi não palavrões, mas um juramento dado com veemência 

especial. Pedro aumentou a força de seu juramento, mas que não aumentou a verdade do 

que ele disse. Já era ruim o suficiente para ter mentido; foi ainda pior para chamar Deus 

como testemunha da mentira. Além de negar o seu Senhor, Pedro usou o nome de Deus 

em vão. Não é de admirar que ele "saiu e chorou amargamente" (v. 75). 

Às vezes os juramentos são feitos sinceramente mas tolamente, sem considerar a sua 

gravidade e possíveis consequências. Tais juramentos precipitadas foram feitas por Josué 

(Josh 09:15.), Jefté (Jz. 11: 30-31), Saul (1 Sam 14:24.), E Herodes (Mateus. 14: 7). 

Por lei do Antigo Testamento; juramentos deviam ser feitas apenas em nome de 

Deus. "Você deve temer somente o Senhor, teu Deus, e você deve adorá-Lo, e jurar por 

seu nome" (Dt 6,13;. Cf. 10:20)."Aquele que é abençoada na terra será abençoado pelo 

Deus da verdade; e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade" (Is 

65:16).. Mesmo gentios estavam a jurar apenas pelo nome de Deus. De vizinhos maus de 

Israel, o Senhor disse: "Então, ele virá com isso se eles vão realmente aprender os 

caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome", como vive o Senhor, '... então eles vão 

ser construídas no meio do meu povo "(Jer. 12:16). 

Deus estabeleceu a gravidade de manter um juramento. Mesmo "se uma pessoa jura 

irrefletidamente com os seus lábios fazer mal ou fazer bem, em tudo o que importa um 

homem pode falar sem pensar, com juramento, e é escondido dele, e então ele vem a saber 

que, ... ele deve confessar que em que ele pecou Ele deve também trazer a sua culpa 

oferecendo ao Senhor, pelo pecado que ele cometeu "(Lev. 5: 4-6)..Josué 09:20 pontua 

como essencial manter um juramento é: "... para que ira sobre nós para o juramento que 

nós juramos". 

A perversão da tradição rabínica 

A tradição Jesus menciona no versículo 33 parecia ser bíblica, mas teve várias falhas que 

o fizeram ficar aquém do que o Antigo Testamento, na verdade, ensinou. Primeiro, ele 

teve um ingrediente que falta, e, segundo, que tinha uma ênfase equivocada. 

O ingrediente que faltava era uma circunstância adequada para fazer um 

juramento. Praticamente qualquer tipo de juramento, usado para quase qualquer tipo de 

propósito, era aceitável-apenas contanto que não era falsa e que a pessoa 

iria cumprir isso. O ingrediente que falta de uma circunstância grave levou a frívola, sem 

sentido de tomada de juramento de que padece completamente o objectivo legítimo de 

juramentos. Pessoas iria declarar nada e prometer nada com juramento, ao ter nenhum 

escrúpulo sobre o fornecimento de meios pelos quais mentindo ou quebrar sua palavra 

poderia ainda assim ele fez.Votos indiscriminados e insinceros tornou-se tão comum que 

ninguém levou a sério. Em vez de ser uma marca de integridade que se tornou uma marca 

do engano. Em vez de solicitar confiança que solicitado ceticismo. 

A ênfase foi extraviado em limitar os juramentos honestos promete o Senhor , para 

juramentos feitos diretamente a ele ou em seu nome. A manutenção desses juramentos 

era obrigatório, que, a criação de outros que fizeram opcional. 



O sistema de juramentos entre uma pessoa e outra era como um jogo gigante de Rei X. 

As pessoas iriam jurar pelo céu, pela terra, pelo Templo, pelos cabelos em suas cabeças, 

e por qualquer outra coisa que pensou que iria impressionar aqueles que queria 

aproveitar. Esse tipo de processo de tomada de juramento rotina foi geralmente mentem 

de tomada; e era considerado por aqueles que a praticavam a ser perfeitamente aceitável, 

desde que ele não estava no nome do Senhor. 

O comando "Você não jurar falsamente pelo meu nome" (Lev. 19:12) foi 

convenientemente interpretado como significando que jurar falsamente por qualquer 

outro nome era permitido. O comando "Se um homem fizer um voto ao Senhor, ou faz 

um juramento para vincular-se com a obrigação, ele não deve violar a sua palavra, ele 

deve fazer conforme a tudo o que sai de sua boca" (Num. 30: 2) foi interpretado como 

permitindo o renegar juramentos feitos para ninguém, mas Deus. 

Assim, através da tradição rabbiric, padrão de veracidade absoluta de Deus foi contrariada 

e baixou a um nível que os acomodados, capacidades e efeitos das pessoas egoístas 

pecaminosas. Eles queriam que a mentir, e eles não querem ser prejudicada por padrão 

absoluto de Deus de verdade. Em vez de invocar o Senhor para ajudá-los a viver de acordo 

com o padrão divino, eles reduziram esse padrão para atender às suas próprias habilidades 

e interesses carnais. 

A perspectiva da Verdade Divina 

Mas eu digo que, não fazem juramento em tudo, nem pelo céu, 

porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de 

seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande 

Rei. Nem deve você fazer um juramento pela tua cabeça, porque 

não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mas deixe a sua 

declaração de ser: "Sim, sim" ou "não, não"; e nada além deles é 

do mal. (5: 34-37) 

Em contraste com essas alterações da vontade divina, Jesus simplesmente reafirma padrão 

do Antigo Testamento que tinha sido mal interpretado e pervertida por tradição: não 

fazem juramento em tudo .Juramentos são para ser usado apenas em ocasiões 

importantes e devem ser dadas apenas no nome do Senhor. Embora a construção grega 

aqui é uma negativa incondicional ( ME ... Holos ), que não se opõe a todos os 

juramentos. A explicação de comentarista William Hendriksen é útil: "O que temos aqui 

em Mateus 5: 33-37 (cf. Tiago 5:12) é a condenação da irreverente, profano, 

desnecessário, e muitas vezes juramento hipócrita, usado, a fim de fazer uma impressão 

ou para apimentar conversação diária Contra esse mal Jesus elogia veracidade simples 

em pensamento, palavra e ação "(. Exposição do Evangelho segundo Mateus [Grand 

Rapids: Baker, 1973], 309 p.). 

À luz do Antigo Testamento ensino aprovar juramentos específicos, à luz do uso de frases 

como Jesus "verdadeiramente, verdadeiramente", e à luz do próprio Deus está fazendo 

juramentos que correspondem aos dos homens (Hb 6: 13-17; cf. Lucas. 1:73; Atos 02:30; 

etc.), dificilmente pode ser correto, como muitos interpretam essa passagem, que Jesus 

aqui proíbe a realização de qualquer juramento sob qualquer circunstância. (Veja 

Meredith G. Kline, O Tratado do Grande Rei [Grand Rapids: Eerdmans, 1963]; 

e Zondervan Pictorial Encyclopedia da Bíblia . [Grand Rapids: Zondervan, sd], p 478, 



para uma discussão sobre juramentos). Ele tinha acabado de dizer que Ele não veio para 

destruir a menor parte da lei (Mt 5: 17-18.), uma lei que ensinou a tomada de juramento 

adequada tanto por preceito como exemplo. Além disso, nos primeiros dias da igreja, até 

mesmo o apóstolo Paulo deu um tipo de juramento em dizer aos Romanos: "Eu estou 

dizendo a verdade em Cristo, não minto, a minha consciência me dá testemunho do 

Espírito Santo" ( Rom. 9: 1). Ele chamou de Cristo e do Espírito Santo como testemunhas 

com sua própria consciência para a veracidade do que ele estava prestes a dizer.Isso está 

jurando por Deus. 

Assim, de acordo com o padrão do Antigo Testamento, nós somos a jurar por nenhum 

outro nome, mas de Deus, não pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, 

porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande 

Rei . Apelando para o céu, a terra, Jerusalém , e outras coisas que tais foi considerado 

pela maioria dos judeus para fazer seus juramentos menos vinculativo. Aqueles eram 

grandes e grandes coisas, coisas que deram uma aura de poder, importância e veracidade 

ao que foi dito ou prometido em seu nome. Mas porque as coisas eram muito menos do 

que a Deus, eles fizeram juramentos dadas em seus nomes muito menos vinculativas do 

que um juramento feito em Seu nome. Ainda menos vinculativo seria um juramento feito 

apenas por sua cabeça . 

A atitude comum em relação ao juramento também é visto em grande série de problemas 

em Mateus 23 contra os líderes judeus hipócritas Jesus. "Ai de vós, guias cegos, que 

dizeis: Quem jurar pelo santuário, isso é nada;. Mas quem jura pelo ouro do templo, ele 

é obrigado '... E,' Quem jurar pelo altar, isso não é nada , mas quem jurar pela oferta em 

cima dele, ele é obrigado '"(vv. 16, 18). Em primeiro lugar, Jesus expôs a falta de lógica 

absoluta de sua prática. "Você tolos e cegos;? O que é mais importante: o ouro ou o 

santuário que santificou o ouro ... Você cegar os homens, o que é mais importante, a oferta 

ou o altar que santifica a oferta Portanto, quem jura, jura? pelo altar e por tudo o que sobre 

ele "(vv. 17, 19-20). Por qual Twisted Logic, Ele pergunta: deve o que é menos valioso 

fazer um juramentomais vinculativo? 

Mas o maior erro no sistema não se encontrava na sua falta de lógica, mas na sua base e 

deceptividade desonestidade. Por uma questão de política aceitos, alguns juramentos 

foram usadas para minar a própria Proposito que supostamente foram feitos para servir: 

a verdade. Apesar do fato de que um juramento é dado para reforçar e enfatizar a 

veracidade de uma declaração ou a confiabilidade de uma promessa, ao longo dos anos 

um intrincado sistema de duplicidade tinha sido inventado que praticamente promoveu o 

uso de juramentos por engano. 

Jesus, portanto, passou a condenar o sistema ainda mais longe:. "Quem jurar pelo 

santuário, jura pelo templo e por aquele que habita dentro dele e aquele que jurar pelo 

céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que senta-se em cima dele "(vv. 21-22). No 

entanto, e sempre que a verdade é profanado, o nome de Deus é profanado. 

Ponto de Jesus foi que Deus é o Criador e Senhor de tudo e é o Deus da verdade em 

tudo. Para descuidada e desonestamente ligar para qualquer parte de Sua criação como 

testemunha de um juramento falso era desonrar o próprio Deus, ou não seu nome foi 

invocado. Para desonra e comprometer qualquer verdade é desonrar e comprometer a sua 

verdade. O céu é de Deus, a terra é de Deus, Jerusalém é de Deus, e de todas as 

pessoas de cabeça é de Deus. Por isso, é perverso e pecaminoso usar qualquer coisa de 



Deus, se o seu nome ou de uma parte de Sua criação, como testemunha de tudo o que é 

desonesto, enganador, hipócrita, ou, no mínimo maneira deliberAdãoente falsas. Deus 

não tem categorias distintas de sagrado e secular. Tudo o que se refere a Ele é sagrado, e 

toda verdade é a sua verdade, assim como toda a criação é a Sua criação. Toda mentira é 

contra Deus e, portanto, cada juramento falso desonra seu nome. 

Comentários William Barclay, "Aqui é uma grande verdade eterna A vida não pode ser 

dividido em compartimentos em alguns dos quais Deus está envolvido e, em outros de 

que ele não está envolvido;. Não pode haver um tipo de linguagem na Igreja e outro tipo 

de linguagem no estaleiro ou a fábrica ou o escritório, não pode haver um tipo de conduta 

na Igreja e outro tipo de comportamento no mundo dos negócios O fato é que Deus não 

precisa ser convidado para certos setores da vida, e mantidos fora. dos outros Ele está em 

toda parte, por toda a vida e em todas as atividades da vida Ele ouve não só as palavras 

que são ditas em seu nome;.. ele ouve todas as palavras, e não pode haver qualquer coisa 

como uma forma de palavras que foge trazendo Deus em qualquer transação Vamos 

considerar todas as promessas como sagrado se nos lembrarmos que todas as promessas 

são feitas na presença de Deus "(. O Evangelho de Mateus , 2 vols. [rev ed .; Filadélfia:. 

Westminster, 1975], 1: 160). 

Verdade não tem graus ou máscaras. Uma meia verdade é uma mentira inteira, e uma 

mentira branca é realmente preto. Deus nunca teve qualquer padrão inferior à veracidade 

absoluta. De todas as pessoas que Ele deseja "verdade no íntimo" (Sl. 51: 6). Entre as 

coisas que Ele odeia especialmente é "língua mentirosa" (Prov. 6: 16-17), e "Os lábios 

mentirosos são abomináveis ao Senhor" (12:22). E assim como Deus odeia a mentira, 

assim como aqueles que são fiéis a Ele (119 Ps: 163.). Aqueles ". Que falam mentiras 

extraviar desde o nascimento Eles têm veneno como o veneno de uma serpente" (Sl. 58: 

3-4).Jeremias chorou sobre Israel porque "mentiras e não a verdade prevalecerá na terra" 

(Jer. 9: 3). O destino dos mentirosos é o lago de fogo (Ap 21: 8). 

, Padrão imutável absoluto de Deus é verdade e sinceridade em tudo . Não só deve ser 

totalmente juramentos verdadeira e confiável, mas até mesmo as conversas mais rotina 

deve ser verdadeiro em cada detalhe. Deixe sua declaração ser: "Sim, sim" ou "não, 

não"; nada além delas é do mal. Declaração é do logos , o significado básico de que é 

simplesmente "palavra". Cada palavra normal no decorrer da fala diária deve ser uma 

palavra verdadeira, sem adornos e sem ressalvas em relação a sua veracidade. As palavras 

de uma pessoa, mensagem, ou da fala (como logos é usado em Atos 20: 7; 1 Cor. 2: 1; 

04:19; e Tito 2: 8) deve ser tão bom quanto o seu vínculo e tão bom quanto o seu 

juramento ou voto "Mas, sobretudo, meus irmãos," Tiago aconselha: "E não jure, nem 

pelo céu, nem pela terra, ou com qualquer outro juramento; mas deixe o seu sim, sim, eo 

vosso não, não, de modo que você não pode cair sob juízo "(Tiago 5:12). 

Deus é um Deus santo, seu reino é um reino santo, e as pessoas de seu reino devem ser 

um povo santo. Sua justiça é para ser sua justiça, e nada menos do que a Sua justiça, 

incluindo nada menos do que a verdade absoluta, é inaceitável para ele, porque ele é do 

mal . Então, nosso Senhor quebra o vidro frágil de seus juramentos hipócritas, que 

usaram para cobrir mentiras. 



 

31. Olho por olho (Mateus 5: 38-42) 

Vocês ouviram o que foi dito: "Olho por olho, e dente por 

dente". Mas eu lhes digo: Não resistam ao perverso; mas se 

qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E 

se alguém quiser processá-lo e tirar sua camisa, que ele tem o seu 

casaco também. E quem deve forçá-lo a andar uma milha, vá com 

ele duas. Dá a quem te pede, e não volte as costas àquele que 
deseja pedir emprestado de você. (5: 38-42) 

Um elemento da grande filosofia de vida americano é que todos nós temos certos direitos 

inalienáveis. Entre os privilégios mais importantes que a nossa Declaração de 

Independência defende são vida, à liberdade e à busca da felicidade. Em nossos dias, o 

número de direitos reivindicado tem se expandido muito. Movimentos têm desenvolvido 

pelos direitos civis, direitos das mulheres, direitos das crianças, os direitos dos 

trabalhadores, prisioneiros direitos, e assim por diante. Nunca foi mais preocupados com 

os direitos de uma sociedade. 

Nós idolatrar o herói que defende o que é seu, não importa quem ele pode ofender. Isso, 

espírito de auto-proteção auto-interessado caracteriza a natureza humana caída. Acima de 

tudo, o homem pecador quer o que ele acha que é a sua própria. E no processo de proteger 

o que é seu, ele também está inclinado a causar problemas consideráveis em quem toma 

o que é seu. Retaliation, geralmente com juros, é uma extensão natural do egoísmo. 

Preocupação excessiva dos direitos próprios de um vem de egoísmo desmedido e leva a 

ilegalidade desmedida. Quando a nossa preocupação suprema é obter e manter o que nós 

pensamos que é nosso por direito, então quem ou o que fica no nosso caminho, inclusive 

a lei torna-dispensáveis. Uma vez que não é possível para que todos tenham tudo o que 

ele quer, a insistir na nossa própria maneira invariavelmente pisoteia os direitos e bem-

estar dos outros. O respeito pela lei e pelo bem-estar dos outros é sempre entre as 

primeiras e principais vítimas de auto-afirmação. Quando eu estiver em primeiro plano, 

tudo o resto e toda a gente é empurrado para o fundo. 

Quando o auto-interesse domina, a justiça é substituído por vingança. Preocupação 

imparcial por justiça torna-se preocupação parcial de vingança pessoal. A preocupação 

com a sociedade proteger torna-se preocupação de proteger o interesse próprio. Como 

Tiago salienta, que a perversão é a fonte de guerras e de todos os outros conflitos 

humanos. ? "O que é a fonte de brigas e conflitos entre você não Você é a fonte de seus 

prazeres que fazem guerra em seus membros luxúria e não tem;? Para que você cometer 

um assassinato E você é invejoso e não pode obter;. Assim você luta e briga "(Tiago 4: 

1-2). Quando os direitos são, primeiro, a justiça sofre. 

Poucas pessoas tiveram os seus legítimos direitos pisoteados mais de Paulo. No entanto, 

para os egoístas, Corinthians indulgentes que ele escreveu, 

Eu não sou livre? Eu não sou um apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Você não é o 

meu trabalho no Senhor? ... Será que não tem o direito de comer e beber? Será que não 



temos o direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos, e os 

irmãos do Senhor, e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? 

... Se os outros compartilham o direito sobre você, nós não mais? No entanto, nós não 

utilizamos essa luta, mas que suportar todas as coisas, para que possamos causar nenhum 

obstáculo ao evangelho de Cristo. (1 Cor. 9: 1, 4-6, 12) 

Paulo voluntariamente anular seus direitos por causa do evangelho e pelo bem-estar dos 

outros. 

Mas Paulo nem sempre ganhar a luta contra a sua natureza caída inata. Quando ele foi 

levado perante o Sinédrio durante sua última prisão em Jerusalém, ele começou seu 

testemunho, dizendo: "Irmãos, eu vivi minha vida com um perfeitamente boa consciência 

diante de Deus até o dia de hoje." Com isso, "o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos 

que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo disse-lhe: 'Deus vai atacar 

você, parede caiada! E você sentar para me tentar de acordo com a Lei, ? e em violação 

da lei de ordem que eu seja ferido "Quando Paulo foi informado de que ele estava falando 

com o sumo sacerdote, ele pediu desculpas e disse:" Eu não sabia, irmãos, que era o sumo 

sacerdote; porque está escrito 'Você não deve falar mal de um governante de seu povo 

"(Atos 23: 1-5). Porque a ira de Paulo momentaneamente obteve o melhor dele, ele 

revidou com palavras duras. 

Ananias talvez não estava vestido com as altas vestes sacerdotais habituais, e, portanto, 

Paulo não conseguiu reconhecê-lo. Mas se soubesse que ele estava falando com Ananias, 

Paulo teria tido tanto mais justificação, a partir de um ponto de vista humano, a 

ridicularizar justamente quem o ordenou atingido. Ananias era um homem 

extraordinariamente vil, arrogante e imoral que continuamente profanado o seu alto 

cargo. E, como Paulo lembrou ele, para pedir um prisioneiro atingido antes que ele foi 

condenado era contra a lei judaica muito Ananias foi jurado de administrar. No entanto, 

Paulo reconheceu que sua réplica com raiva estava errado. Aos olhos de Deus ele não 

tinha o direito de falar com desprezo de qualquer governante, e condenou suas próprias 

ações pela Escritura. 

Provavelmente nenhuma parte do Sermão do Monte tem sido tão mal interpretada e mal 

aplicado como 5: 38-42. Tem sido interpretado como significando que os cristãos devem 

ser capachos hipócritas. Ela tem sido usada para promover o pacifismo, a objecção de 

consciência ao serviço militar, a ilegalidade, a anarquia, e uma série de outras posições 

que não apoiam. O escritor russo Tolstoi base um dos seus mais conhecidos romances 

sobre essa passagem. A tese de Guerra e Paz é que a eliminação da polícia, os militares, 

e outras formas de autoridade traria uma sociedade utópica. 

Mas Jesus já havia deixado claro que Ele não veio para eliminar até mesmo a menor parte 

da lei de Deus (5: 17-19), o que inclui o respeito e obediência à lei humana e autoridade. 

Entre as muitas coisas injustas que a religião dos escribas e fariseus (ver Mat. 5:20) 

incluído foi sua insistência sobre os direitos pessoais e de vingança. Em sua quinta 

ilustração contrastando sua justiça com a de Deus, Jesus novamente mostra como a 

tradição rabínica tinha torcido santa lei de Deus para servir aos propósitos egoístas dos 

homens ímpios. 

O Princípio da Lei mosaica 



Vocês ouviram o que foi dito: "Olho por olho, e dente por 

dente". (05:38) 

Esta citação é levado diretamente a partir do Antigo Testamento (Ex 21:24;. Lev 24:20;. 

Dt 19:21.) E reflete o princípio da lei de talião , um dos códigos de leis mais 

antigas. Simplificando, é necessário que a punição coincidir exatamente com o crime. A 

mesma idéia é realizada nas expressões olho por olho e quid pro quo . O registro mais 

antigo da lei de talião está no Código de Hamurabi, o grande rei da Babilônia, que viveu 

uma centena de anos antes de Moisés. É provável, contudo, que o princípio foi largamente 

utilizado longo antes desse tempo. 

No Pentateuco um olho por olho, e dente por dente fazem parte de listas mais longas 

que incluem "mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, 

contusão por contusão" (ver Ex 21:24. -25) e "fratura de fratura" (Lev. 24:20). Em ambas, 

a lei de Moisés e do Código de Hammurabi o princípio de punição para coincidir com o 

crime tinha dois objetivos básicos. A primeira foi a de restringir ainda mais 

crime. Quando uma pessoa é punido por seus erros ", o resto vai ouvir e ter medo, e nunca 

mais vai fazer uma coisa tão mal no meio de vós" (Deut. 19:20). O segundo objetivo era 

impedir a punição excessiva com base na vingança pessoal e retaliação com raiva do tipo 

de que Lameque se vangloriou: "Porque eu matei um homem por me ferir, e um menino 

para me golpear, se Caim é vingado sete vezes, então Lameque setenta -sevenfold "(Gn 

4: 23-24). Punição foi para corresponder, mas não exceder, o dano causado pela própria 

ofensa. 

É de extrema importância que cada uma das três contas Pentateuco que prescrevem o olho 

por olho princípio tem a ver com o sistema de justiça civil. Exodus 21-23 promoções 

inteiramente com a provisão de Deus para o direito civil de Israel, assim como os 

ensinamentos semelhantes em Levítico 24 e Deuteronômio 19. Punição por vezes foi 

realizado pela vítima, mas o julgamento e condenação foram sempre da responsabilidade 

dos juízes devidamente nomeados ou de um corpo grande, representante dos cidadãos 

(ver Ex 21:22; Dt 19:18; Lev. 24: 14-16..). 

A lei do olho por olho era uma lei justa; porque combinava com a punição a ofensa. Era 

uma lei misericordioso; porque limitou a propensão inata do coração humano a procurar 

retribuição além do que uma ofensa merecia. Foi também uma lei benéfica, porque 

protegia a sociedade, restringindo a ilegalidade. 

Overreaction Selfish é a resposta natural da natureza humana pecaminosa. Somos 

tentados a obter mais do que apenas ainda. A raiva e ressentimento exigir o tipo de 

retaliação Lameque glorificado.Vingança humano nunca está satisfeito com a justiça; ele 

quer um quilo de carne por uma onça de delito. Essa é uma razão pela qual Deus restringe 

vingança a Si mesmo. "Minha é a vingança, e retaliação" (Dt 32:35;.. Cf. Rm 0:19; Hb 

10:30.). 

O mandamento de Deus para o indivíduo sempre foi: "Se o teu inimigo tiver fome, dá-

lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber" (Pv 25:21;. Cf. Mateus 5:44; Rom. 

. 12:20). Nenhum indivíduo tem o direito de dizer: "Assim eu vou fazer a ele como ele 

fez para mim, eu pagarei a cada um segundo a sua obra" (Pv 24:29.). Em nenhum caso é 

que o Antigo Testamento permitir que um indivíduo para tomar a lei em suas próprias 

mãos e aplicá-lo pessoalmente. 



A perversão da tradição rabínica 

Mas isso é exatamente o que a tradição rabínica tinha feito. Cada homem era permitido, 

com efeito, para se tornar o seu próprio juiz, júri e carrasco. A lei de Deus foi 

transformado em licença individual e justiça civil foi pervertido de vingança pessoal. Em 

vez de reconhecer corretamente a lei do olho por olho, e dente por dente a um limite de 

punição, eles convenientemente usou-o como um mandato de vingança, uma vez que tem 

sido muitas vezes erroneamente visto ao longo da história. 

O que Deus deu como uma restrição para os tribunais civis, a tradição judaica tinha se 

transformado em licença pessoal de vingança. Em ainda outro modo, a "justiça" 

egocêntrico e auto-afirmar a dos escribas e fariseus tinham feito uma confusão da santa 

lei de Deus 

A perspectiva da Verdade Divina 

Mas eu lhes digo: Não resistam ao perverso; mas se qualquer te 

bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém 

quiser processá-lo e tirar sua camisa, que ele tem o seu casaco 

também. E quem deve forçá-lo a andar uma milha, vá com ele 

duas. Dá a quem te pede, e não volte as costas àquele que deseja 
pedir emprestado de você. (5: 39-42) 

No comando não resistir a ele quem é mau Jesus refuta má interpretação dos fariseus e 

proíbe retaliação nas relações pessoais. Ele não ensina, como muitos já disseram, que 

nenhuma posição deve ser tomada contra o mal e que ele deve simplesmente ser 

autorizados a tomar o seu curso. Jesus e os apóstolos continuamente oposição mal com 

todos os meios e recursos. Jesus resistiu a profanação do templo de Deus, fazendo um 

azorrague de cordas e dirigir fisicamente os vendedores e cambistas Sacrifice (Matt 

21:12;. João 2:15). Nós somos a "resistir ao diabo" (Tiago 4: 7.; 1 Pedro 5: 9) e todo o 

mal que ele representa e inspira (Mateus 6:13; Rom. 12: 9.; 1 Tessalonicenses 5:22. ; 2 

Tm 4:18).. 

Um bom resistindo do mal inclui resistir na igreja. Quando Pedro comprometida com os 

judaizantes, Paulo "resisti-lhe na cara, porque era repreensível" (Gal. 2,11). Quando há 

imoralidade na congregação, Deus diz: "Remova o perverso do meio de vós" (1 Cor 5:13; 

cf. Deut. 13: 5.) .Jesus Disse que um crente que peca deve primeiro ser reprovado em 

privado e, em seguida, antes de dois ou três outros membros da igreja se ele não se 

arrepende. "E se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja; e, se recusar ouvir também a 

igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano" (Mateus 18: 15-17.) . Paulo ecoa 

o ensinamento de Jesus quando diz que aqueles na igreja que continuam no pecado devem 

ser repreendidos "na presença de todos, para que também os outros tenham temor" (1 

Tim. 5:20). 

Que o princípio da não-resistência não se aplica às autoridades governamentais é claro 

em muitas passagens do Novo Testamento. Governo Civil "é um ministro de Deus para 

teu bem", diz Paulo. "Mas se você faz o que é o mal, teme, pois não traz a espada para 

nada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal" (Rom. 13: 

4). Comandos de Pedro: "Sujeitai-vos, por amor do Senhor para toda instituição humana, 



quer a um rei como o de autoridade, quer aos governadores, como por ele enviados para 

castigo dos malfeitores e o louvor dos que fazem o bem" (1 Ped. 2: 13-14). 

Por uma questão de justiça de Deus, bem como por uma questão de justiça humana, os 

crentes são obrigados não só para defender a lei em si, mas a insistir que os outros façam 

o mesmo. Para denunciar crime é um ato de compaixão, justiça e obediência divina, bem 

como um ato de responsabilidade civil. Depreciar, desculpa, ou esconder a transgressão 

dos outros não é um ato de amor, mas um ato de maldade, porque prejudica a justiça civil 

e justiça divina. 

Enquanto existir o coração humano natural, o mal vai ter que ser contido por lei. Nossa 

sociedade destruído-crime faria bem para reexaminar e reaplique-bíblica lei. Quando 

Deus é abandonado, Seus padrões justos serão abandonadas, e Sua lei é 

abandonado. Antinomianism, a acabar com a lei; é tanto um inimigo do evangelho como 

o legalismo e que faz a justiça. O Antigo eo Novo Testamento nunca estão em desacordo 

em relação à lei e graça, justiça e misericórdia. O Antigo Testamento não ensina nada de 

um Deus justo e correto para além de um Deus misericordioso e amoroso, e o Novo 

Testamento ensina nada de um Deus misericordioso e amar além de um Deus justo e 

correto. A revelação de Deus é imutável em relação à lei moral 

Quando a igreja parou de pregar a justiça de Deus, justiça e punição eterna dos perdidos, 

ele parou de pregar a plenitude do evangelho, e tanto a sociedade como a igreja sofreram 

muito por isso. E quando a igreja parou segurando seus próprios membros responsáveis 

para os padrões de Deus e parou disciplinando suas próprias fileiras, uma grande parte de 

sua influência moral na sociedade foi sacrificado. Um dos legados do liberalismo 

teológico é civil, bem como a ilegalidade religiosa. 

Para não restringir o mal não é justo nem tipo. Ela falha em proteger os inocentes e tem 

o efeito de encorajar os ímpios mal. Contenção de mal, no entanto, não só é justo, mas é 

benéfica também. 

Arthur Pink diz, 

Magistrados e juízes nunca foram ordenados por Deus com o propósito de réprobos 

reformar ou degenerados mimos, mas para ser Seus instrumentos para a preservação da 

lei e da ordem por ser um terror para o mal. Como Romanos capítulo 13 diz, eles devem 

ser "um vingador para castigar o que pratica o mal." ... A consciência tornou-se em estado 

de coma. As exigências da justiça são sufocados; conceitos piegas agora 

prevalecer. Como castigo eterno foi repudiado-tacitamente ou em muitos casos punições 

abertamente-eclesiásticas estão arquivadas. Igrejas se recusa a impor sanções e piscadela 

para delitos flagrantes. O resultado inevitável foi a quebra da disciplina no lar e da criação 

de "opinião pública", que é piegas e covarde. Professores da escola são intimidados por 

pais e filhos tolas para que a nova geração está cada vez mais autorizado a ter o seu 

próprio caminho, sem medo das consequências. E se algum juiz tem a coragem de suas 

convicções, e as sentenças um bruto para mutilar uma mulher velha, há um clamor contra 

o juiz. ( Uma Exposição do Sermão da Montanha [Grand Rapids: Baker, 1974], p 112-

13). 

Para diminuir padrão de justiça de Deus é diminuir norma de justiça, que Jesus veio para 

cumprir e esclarecer, não para evitar ou diminuir de Deus. 



Anthistēmi ( resistir ) significa para definir contra ou opor-se, e, neste contexto, 

obviamente, refere-se a danos causados a nós, pessoalmente, por alguém que é 

mau . Jesus está falando de ressentimento pessoal, rancor e vingança. É a mesma verdade 

ensinada por Paulo quando ele disse: "Nunca pague o mal com o mal a ninguém .... Nunca 

tome sua própria vingança, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito:" 

Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor "(Rom. 0:17, 19). Vingativo retaliação 

não tem lugar na sociedade em geral, e menos ainda entre os que pertencem a 

Cristo. Somos chamados a superar o mal de alguém em relação a nós, fazendo o bem a 

eles (Rom. 12:21). 

Depois de estabelecer o princípio básico em Mateus 5:39 um , nos versículos 39 b -42 

Jesus escolhe quatro direitos humanos básicos que ele usa para ilustrar o princípio de não-

retaliação: dignidade, segurança, liberdade e propriedade. 

Dignidade 

mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a 

outra. (5: 39b) 

Como seres humanos, temos o direito de ser tratado com dignidade básica, respeito e 

consideração. Porque cada pessoa é criada à Sua imagem, Deus exige que nós tratamos 

uns aos outros com respeito. Mas ele sabe que não vai ser sempre assim tratado. Muitas 

vezes, pela simples razão de que pertencemos a Deus e ir pelo nome de Seu Filho, vamos 

ser maltratado, ridicularizado e desprezado (ver Mateus 10: 16-23; João 15:. 18-16: 3; 1 

Pet 2: 20-21; 3:. 13-17; 4: 12-19; cf. 2 Tm 3:12).. É a maneira como reagimos a maus-

tratos e insultos que Jesus está falando aqui. 

Entre os judeus, um tapa ou outra marcante no rosto estava entre as mais humilhantes e 

desdenhoso dos atos (26 cf. Matt:. 67-68; Marcos 14:65; João 18:22). Para atacar alguém 

em outra parte do corpo pode causar danos mais físico, mas um tapa na cara foi um ataque 

à sua honra e foi considerado um terrível indignidade. Foi a ser tratado com desdém, como 

sendo inferior a um ser humano. Mesmo um escravo preferia ter sido preso em toda a 

volta com um chicote de ser um tapa na cara com a mão de seu mestre. 

Para atacar alguém na face direita , então, seria uma reação irada vicioso, indicando um 

ato de insulto. No entanto, quando somos insultados, caluniados, e tratado com desprezo-

literal ou figurativamente atingido no rosto por alguém, devemos voltar-se para lhe 

também a outra . Mas o ponto de Jesus pertence mais ao que não estamos a fazer do que 

o que estamos a fazer. Dar a outra face simboliza a nonavenging, nonretaliatory, humilde 

e espírito manso que é caracterizar cidadãos do Reino (cf. vv. 3, 5). 

Jesus resistiu fortemente mal que foi dirigida contra os outros, especialmente seu sogro, 

como quando Ele limpou o templo dos que contaminaram a casa de Seu Pai. Mas Ele não 

resistiu por vingança pessoal qualquer mal dirigida a si mesmo. Quando os líderes do 

Sinédrio, e mais tarde os soldados, abusou dele fisicamente e zombavam dele, Ele não 

quer retaliar em palavras ou em ações (Matt. 26: 67-68). Como Isaías havia predito Dele, 

Cristo deu a volta para aqueles que atingiu Ele e Suas bochechas para aqueles que 

arrancaram Sua barba (Is. 50: 6). Como Jesus pendurado na cruz, Ele orou: "Pai, perdoa-

lhes, eles não sabem o que fazem" (Lucas 23:34). Pedro resume exemplo de nosso 

Senhor: "Mas, se quando você faz o que é certo e sofrer por isso você pacientemente 



suportá-lo, este encontra graça diante de Deus Para você ter sido convocada para este fim, 

uma vez que também Cristo padeceu por vós, deixando-lhe uma. exemplo para você 

seguir seus passos, que não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca; e ao 

mesmo tempo sendo injuriado, não revidava; enquanto que sofrem, não fazia ameaças, 

mas entregava-se àquele que julga retamente "(1 Ped. 2: 20-23). 

Quando alguém ataca o nosso direito à dignidade, nós também não estão a defender esse 

direito por retaliação. Estamos a deixar a proteção e defesa da nossa dignidade nas mãos 

de Deus, sabendo que um dia vamos viver e reinar com ele em seu reino, em grande 

glória. 

Segurança 

E se alguém quiser processá-lo e tirar sua camisa, que ele tem o 

seu casaco também. (05:40) 

O camisa mencionado aqui era um tipo de túnica usada como uma roupa de baixo, e 

o casaco era um vestuário exterior, que também serviu como um cobertor à noite. A 

maioria das pessoas daquela época possuía apenas um casaco e, provavelmente, apenas 

uma ou duas camisas. Era a roupa exterior, o casaco , que a lei mosaica exigia ser 

devolvido ao seu proprietário "antes de o sol se põe, pois essa é a única cobertura, é a 

capa de seu corpo" (Ex 22: 26-27.). 

Jesus não está falando de um assalto, no qual uma pessoa tenta roubar suas roupas, mas 

do direito legítimo de qualquer um que quiser processá-lo . Quando uma pessoa não 

tinha dinheiro ou outros bens, o tribunal muitas vezes exige que a multa ou o julgamento 

ser pago pela roupa. A atitude de um cidadão do reino, aquele que é verdadeiramente 

justo, deve ser vontade de se render até mesmo a casaco , seu extremamente valioso roupa 

exterior, em vez de causar ofensa ou ressentimentos com um adversário. O tribunal não 

poderia exigir o casaco , mas poderia ser dado voluntariamente para satisfazer a dívida 

necessária. E isso é precisamente o que Jesus diz que devemos estar dispostos a fazer 

Se um julgamento legal é bastante feitas contra nós por um determinado período, devemos 

estar dispostos a oferecer ainda mais, a fim de mostrar o nosso pesar por qualquer coisa 

errada que fizemos e para mostrar que não somos amargo ou ressentido contra aquele que 

tem demandado nos . Ao fazê-lo, vamos mostrar o amor de Cristo e que somos "filhos de 

[nosso] Pai que está nos céus" (v. 45). É melhor mesmo para ser defraudado do que estar 

ressentido e vingativo. (Mais tarde, Paulo instrui os cristãos a respeito de processos 

judiciais em 1 Cor. 6: 1-8, enfatizando um princípio semelhante de vontade de perder a 

própria devido ao invés de ser vingativo.) 

Liberdade 

E quem deve forçá-lo a andar uma milha, vá com ele duas. (05:41) 

A terceira razão o Senhor indica cidadãos Unido devem estar dispostos a sacrificar é o da 

liberdade. A intenção original de Deus era para todos feitos à Sua imagem de viver em 

liberdade. Servidão humana e escravidão são conseqüências da Queda e não têm parte no 

plano original de Deus para a Sua criação. O melhor dos governos humanos sempre 

tentaram proteger a liberdade de seus cidadãos, e às vezes até de estrangeiros. À luz da 

vontade de Deus e da justiça humana adequada, os homens têm o direito a certas 



liberdades. Mas, como todos os outros direitos, a liberdade não é para ser valorizado e 

protegido em detrimento da justiça ou mesmo de testemunha fiel. 

O direito romano deu um soldado o direito de forçar um civil para levar sua mochila para 

um milion , um romano milha , que foi um pouco mais curto do que o nosso milha 

moderno. A lei, destinado a aliviar o soldado, não só causou grande transtorno para os 

civis, mas foi ainda mais desprezível pelo fato de que os oprimidos foram feitas para 

carregar o equipamento e as armas de seus opressores. Fora de combate do soldado 

romano foi, provavelmente, nunca mais odiado do que quando ele forçou alguém para 

carregar sua mochila. 

Mas mesmo assim desprezado um fardo deve ser realizada de boa vontade, Jesus diz-não 

apenas de boa vontade, mas com magnanimidade. Quando somos forçados a ir uma 

milha , devemos ir voluntariamente dois . Quando somos roubados de alguma da nossa 

liberdade acarinhados, devemos render-se ainda mais do que em vez de retaliar. Ao fazê-

lo somos obedientes ao nosso Senhor e testemunhar a Sua justiça, sabendo que nEle temos 

uma liberdade mais caro que o mundo não pode tirar de nós. 

Propriedade 

Dá a quem te pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir 

emprestado de você. (05:42) 

A quarta razão estamos a rendição é o da propriedade. Possessividade é outra 

característica da natureza humana caída. Nós não gostam de desistir, ainda que 

temporariamente, o que nos pertence. Mesmo como cristãos, muitas vezes esquecemos 

que nada realmente pertence a nós e que nós somos apenas mordomos do que pertence a 

Deus. Mas, tanto quanto as outras pessoas estão em causa, que não têm o direito de 

manter o que nós possuímos. Por certo que é nosso para utilizar ou alienar que acharmos 

conveniente. 

Mas esse direito, também, deve ser colocado sobre o altar de obediência a Cristo, se 

necessário. Quando alguém pede para emprestar algo de nós, devemos não se afastar 

dele . Em outras palavras, devemos dar-lhe o que ele quer. A implicação é que a pessoa 

que pede tem uma necessidade genuína. Nós não somos obrigados a responder a todos os 

pedidos tolo, egoísta feito de nós. Às vezes, para dar a uma pessoa o que ele quer, mas 

não precisa é um desserviço, lhe fazendo mais mal do que bem. 

Também está implícita no princípio de que devemos oferecer para dar o que é necessário, 

assim que sabemos da necessidade, ou não estamos pediu ajuda. Jesus não está falando 

de aquiescência relutante a um pedido de ajuda, mas disposto, generoso e desejo de ajudar 

os outros a amar. Ele está falando de generosidade que realmente quer para atender a 

necessidade da outra pessoa, não tokenism que faz uma boa ação para comprar fora de 

um própria consciência. 

Jesus não minar a justiça civil, que pertence no tribunal. Ele enfraquece o egoísmo pessoal 

(característica dos falsos religiosos escutá-lo na montanha), que pertence a lugar nenhum 

e, sobretudo, não nos corações de seu reino pessoas. 



Um biógrafo de William Gladstone, o grande primeiro-ministro britânico, escreveu sobre 

ele: "É como poucos que viveram há mais de 60 anos em plena luz de seus compatriotas 

e têm, como os líderes do partido, foi exposto a críticas com raiva e às vezes rancorosa , 

pode-se dizer que não está contra eles palavras malignas e nenhum ato vingativo. Isso se 

deveu talvez não inteiramente a doçura natural de Gladstone de disposição, mas sim para 

o auto-controle e uma certa largueza de alma, que não quis se rebaixar a nada dizer ou 

mesquinho ". 

A única pessoa que é não defensiva, nonvengeful, nunca tem um rancor, e não tem apesar 

de seu coração é a pessoa que morreu para si mesmo. Para lutar por seus direitos é provar 

que a auto ainda está no trono do coração. O crente que é fiel a Cristo vive para Ele e, se 

necessário, morre por Ele (Rom. 14: 8). É impossível viver para si mesmo e para Cristo, 

ao mesmo tempo. 

George Mueller escreveu: "Houve um dia em que eu morrer, totalmente morreu para 

George Mueller e suas opiniões, suas preferências e seus gostos e sua vontade. Eu morri 

para o mundo, para a sua aprovação e sua censura. Eu morri para a aprovação ou a culpa 

do mesmo meus irmãos e amigos. E desde então tenho estudado apenas para mostrar-me 

a Deus aprovado. " 

Esse é o espírito Jesus ensina nesta passagem, um espírito que todos os homens não 

possuem além da graça salvadora. É o espírito de Abraão manifestou quando ele deu a 

melhor terra para seu sobrinho Ló.É o espírito de José quando ele abraçou e beijou os 

irmãos que tinham tão terrivelmente prejudicado ele. É o Espírito que não deixaria Davi 

aproveitar a oportunidade de tirar a vida de Saul, que foi, então, tentar tirar a vida de 

Davi. É o espírito que levou Eliseu para alimentar o exército assírio inimigo. É o espírito 

que levou Estevão a orar por aqueles que foram apedrejá-lo até a morte. É o espírito de 

cada crente que, pelo poder do Espírito Santo, busca ser perfeitos como o Pai celeste é 

perfeito (v. 48). 

 

32. Amai os vossos inimigos (Mateus 5: 

43-48) 

Vocês ouviram o que foi dito: "Amarás o teu próximo e odeie o 

seu inimigo." Mas eu digo que, amai os vossos inimigos e orai 

pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que 

está nos céus; pois Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus 

e bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque, se amais 

os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os 

publicanos fazer o mesmo? E, se saudardes somente os vossos 

irmãos, o que você faz mais do que outros? Não fazem os gentios 

fazer o mesmo? Por isso você deve ser perfeito, como o vosso Pai 
celeste é perfeito. (5: 43-48) 

Em sua sexta e última ilustração contrastando a falsa justiça dos escribas e fariseus com 

a verdadeira justiça de Deus, Jesus contrasta o seu tipo de amor com Deus. Em nenhum 

lugar o seu sistema humanista, egocêntrico da religião diferem mais de padrões divinos 



de Deus do que em matéria de amor. Nowhere tinha padrão de Deus foi tão corrompido 

como na forma como os escribas e fariseus hipócritas-se visto em relação aos outros. Em 

nenhum lugar foi mais evidente que eles não tinham a humildade, lamentando sobre seu 

próprio pecado, a mansidão, a ânsia de verdadeira justiça, a misericórdia, pureza de 

coração e espírito de pacificação que devem pertencer aos cidadãos do reino de Deus. 

Tal como acontece com as ilustrações anteriores, vamos olhar para o ensino do Antigo 

Testamento, a perversão da tradição rabínica, e na perspectiva de Jesus Cristo. 

Ensino do Antigo Testamento 

Amarás o teu próximo. (5: 43b) 

Essa frase é a única parte da tradição que foi adaptado a partir do Antigo 

Testamento. Levítico 19:18 exige que "amarás o teu próximo como a si mesmo," um 

comando, muitas vezes repetido no Novo Testamento (Matt 19:19; 22:39; Marcos 12:31; 

Lucas 10:27; Rom. 13: 9. ; Gal 5,14; Tiago 2: 8.). O amor pelos outros, mostrados na 

preocupação simpático e cuidado real para eles, tinha sido sempre o padrão de Deus para 

as relações humanas. 

Em Deuteronômio os israelitas receberam a ordem de ajudar os seus compatriotas, 

retornando um boi perdido, carneiros, asno, ou outro animal para seu dono. Se o 

proprietário não foi conhecido, o animal era para ser mantido e cuidado até que o 

proprietário foi descoberto. Da mesma forma, um camponês era para ser ajudado quando 

o animal dele caiu ou foi ferido (Deut. 22: 1-4). Mas o povo de Deus também foram 

ordenados a fazer os mesmos favores para um inimigo. "Se encontrares o boi do teu 

inimigo ou o seu jumento vagando longe, você deve certamente voltar a ele. Se você vir 

o jumento daquele que te odeia deitado debaixo da sua carga, você deve abster-se de 

deixá-la para ele, você certamente liberar com ele "(Ex. 23: 4-5). 

Como em todos os ensinamentos do Sermão da Montanha, Jesus está falando aqui sobre 

os padrões pessoais de justiça, lei não civil. O "inimigo" de que fala em Êxodo 23 não é 

o soldado inimigo se reuniu no campo de batalha, mas um indivíduo-se compatriota ou 

estrangeiro, que, de alguma forma ou de outra é antagônica. Deus nunca teve um duplo 

padrão de justiça. Seu "mandamento é amplo" (Sl 119:. 96), e no sentido mais amplo de 

um israelita vizinho foi quem precisa a quem ele pode se deparar em sua vida 

diária. (Veja a resposta de nosso Senhor para a pergunta: "Quem é o meu próximo?", Em 

Lucas 10:. 30-37) 

Job testificou: "Regozijo-me na extinção do meu inimigo, ou exultou quando o mal se 

abateu sobre ele que não, eu não deixei pecar a minha boca, pedindo por sua vida em uma 

maldição?" (Jó 31: 29-30).Ele não fez nada para prejudicar a si mesmo os seus inimigos 

e ele não se alegrar quando mal veio a eles de qualquer outra fonte. Em outras palavras, 

ele não fez nada, não disse nada, e nada contra os seus inimigos pensava. Job fez mais do 

que simplesmente deixar de fazer outros danos; ele deu-lhes ajuda. "Já as pessoas da 

minha tenda não disse:" Quem pode encontrar um que não tenha ficado satisfeito com a 

sua carne '? O estrangeiro não apresentou fora, pois eu abria as minhas portas ao viajante 

"(vv. 31-32). 



Job viveu no período patriarcal, talvez durante o tempo de Abraão e, certamente, centenas 

de anos antes Deus deu sua lei escrita a Moisés. No entanto, naquele tempo padrão de 

justiça de Deus incluía, bondoso e amoroso cuidado misericordioso para outros, um traço 

que caracteriza Jó, que "foi irrepreensível, íntegro, temente a Deus, e afastando-se do 

mal" (Jó 1: 1). 

Davi orou: "Se paguei com o mal para o meu amigo, ou tê-lo pilhado que sem motivo foi 

o meu adversário, vamos perseguir o inimigo a minha alma e ultrapassá-la e deixá-lo 

atropelar a minha vida para o chão, e ficou a minha glória no o pó "(Sl. 7: 4-5). Davi sabia 

que era errado para fazer o mal contra alguém que o havia prejudicado, assim como era 

errado para fazer o mal contra um amigo. Em outro salmo, ele disse: "Eles me retribuir o 

mal com o bem, para a perda de minha alma Mas, quanto a mim, quando estavam 

enfermos, as minhas roupas eram o saco;., Humilhava-me com o jejum, e minha oração 

voltava para o meu . seio eu fui sobre como se fosse meu irmão ou amigo; eu curvou-se 

de luto, como quem tristezas para uma mãe Mas pelo meu tropeço alegraram-se "(Sl 35: 

12-15.).. Davi lamentava e orou por seus inimigos quando eles estavam doentes e 

necessitados, apesar do fato de que eles reembolsado ele "mal para o bem" e se alegraram 

quando ele próprio estava em apuros. 

Aqueles que não foram meras palavras de Davi, porque sabemos que ele viveu esse 

espírito de amor. Quando Saul estava tentando matá-lo, Davi teve uma oportunidade fácil 

de tirar a vida de Saul. Para aliviar-se, Saul entrou em uma caverna perto de Engedi onde 

Davi e seus homens estavam escondidos e tornou-se, sem saber, à mercê de Davi. Davi 

furtivamente cortou um pedaço do manto de Saul, mas ele era tão sensível sobre fazer 

Saul qualquer dano que "surgiu depois que a consciência de Davi o incomodava porque 

ele havia cortado a orla do manto de Saul." Seus homens interpretaram a situação como 

um cumprimento da profecia de Deus para dar os inimigos de Davi em suas mãos; mas 

Davi sabia melhor. "Então ele disse aos seus homens:" Longe de mim por causa do Senhor 

que eu faça tal coisa ao meu senhor, o ungido do Senhor, para esticar a minha mão contra 

ele, pois ele é o ungido do Senhor. ' E Davi conteve os seus homens com estas palavras e 

não lhes permitiu que se levantassem contra Saul "(1 Sam. 24: 3-7). Davi não prejudicaria 

diretamente Saul, e ele não iria deixar ninguém fazê-lo em seu nome. A condenação de 

Davi era profundo e sincero. Embora ele tinha toda a razão humana a odiar Saul, Davi se 

recusou a devolver o mal com o mal. Ele não odeia seu inimigo. 

Em outra ocasião, depois de Davi tornou-se rei, um parente de Saul chamado Simei 

atiraram pedras contra Davi e amaldiçoou. Mais uma vez Davi não iria retaliar ou permitir 

que seus homens a fazê-lo em seu nome. Simei não era o ungido de Deus, e ainda Davi 

se recusou a prejudicá-lo ou até mesmo dar uma réplica com raiva. Como rei, ele tinha o 

direito legal de matar Simei no local, mas sua devoção a uma lei superior impediu. Em 

surpreendente humildade que ele disse ao invés, "Se ele amaldiçoa, e se o Senhor lhe 

disse: 'Curse Davi', então quem poderá dizer: 'Por que você fez isso?'" (2 Sam. 16: 5-

10). Davi deu Simei, o benefício da dúvida, sugerindo que Simei pode até ter agido em 

nome do Senhor. 

Em Provérbios, lemos: "Aquele que se alegra da calamidade não ficará impune" (Prov. 

17: 5). "Não diga: 'Assim eu vou fazer a ele como ele fez para mim'" (24:29); mas, "Se o 

teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber" 

(25:21). Em todo o Antigo Testamento, o padrão de Deus para o seu povo foi para tratar 

até mesmo os seus inimigos como seus amigos e famílias. 



A perversão da tradição rabínica 

Vocês ouviram o que foi dito: "Amarás o teu próximo e odeie o 
seu inimigo." (05:43) 

Como em cada um dos cinco ilustrações anteriores, Jesus repete a essência do 

ensinamento tradicional contemporânea, neste caso, o ensinamento sobre o amor. Amor, 

disse que os antigos, era para ser reservado para aqueles que você se dá bem. Os inimigos 

eram para ser odiado. 

Perversões da revelação de Deus de Satanás quase sempre tocam na verdade em algum 

momento. Um pouco de verdade faz decepção mais crível e aceitável. Os rabinos e 

escribas tinham mantido uma parte da verdade de Deus sobre o amor. Como já 

indicado, Amarás o teu próximo é um claro ensino do Antigo Testamento. "Você não 

deve tomar vingança, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu 

próximo como a ti mesmo; eu sou o Senhor" (Lv 19:18.). 

Apesar dessa clara revelação, tradição rabínica tinha pervertido Antigo Testamento 

ensino tanto por aquilo que foi omitido e pelo que foi adicionado. 

Perversion por Omissão 

Omitido na tradição era a frase "como a ti mesmo", que era uma parte fundamental do 

texto Levítico, mas não poderia caber em seu esquema de orgulho auto-justiça. Ele 

simplesmente era inconcebível que possam cuidar de qualquer outra pessoa, tanto quanto 

eles se importavam por si. 

O texto completo do Levítico 19:18, obviamente, era bem conhecido para os escribas e 

fariseus. Eles foram os alunos supremos, preservadores e intérpretes da lei; e quando a 

cópia ou ler diretamente das Escrituras eram meticulosamente precisa. O escriba que 

perguntou a Jesus qual era o maior mandamento confirmou a resposta de Jesus. "Direito, 

Professor," ele disse, "Você realmente afirmou que ... a amar o próximo como a si mesmo 

é muito mais do que todos os holocaustos e sacrifícios" (Marcos 12: 32-33). Em outra 

ocasião, quando Jesus pediu um determinado advogado, "O que está escrito na Lei? Como 

é que ele leia para você?" o advogado precisão citou Deuteronômio 6: 5 e no final de 

Levítico 19:18, inclusive "e ao próximo como a ti mesmo" (Lucas 10: 26-27). 

As palavras da Escritura foram totalmente conhecida, mas apenas parcialmente ensinada 

e praticada; freqüentemente eles foram mesmo contrariada pela tradição rabínica. Tal 

como acontece com outros padrões bíblicos que pareciam muito exigente, o respeitante 

ao amor ao próximo foi reduzido a um nível aceitável humanamente. 

Os escribas e fariseus sabiam o quão bem eles amavam-se. Eles adoraram a ser 

homenageado, elogiou, e respeitado (Mt 6:. 2, 5, 16; etc.), e acreditava que eles 

mereciam. O fariseu, que agradeceu a Deus que ele foi "não gosto de outras pessoas" 

(Lucas 18:11) era típico da maioria dos fariseus 

Ele também era típico da maioria das pessoas ao longo da história. Para o homem natural, 

e, infelizmente, para alguns cristãos, o amor-próprio é real, ativa e bastante perceptível. A 

maioria das pessoas passam a vida fazendo e buscando coisas que são principalmente em 



suas próprias-o seu interesse de segurança, conforto, renda, lazer, saúde, interesses 

pessoais, e assim por diante. 

Mas o padrão de Deus havia dado aos judeus era sobrenatural ao invés de natural, e eles 

devem ter se irritou ao abrigo do mesmo, porque eles sabiam que não poderiam viver até 

ele em seu próprio poder.Além disso, eles não querem fazer jus a ele, e, portanto, 

simplesmente extirpado "como a ti mesmo" do padrão do amor de Deus. 

Junto com essa omissão significativa, tradição tinha diminuído o significado 

do vizinho para incluir apenas as pessoas preferiam e aprovado-que atingiu basicamente 

a sua própria espécie. Essas pessoas, obviamente, profanas como publicanos e pecadores 

comuns eram desprezados como párias e como não sendo digno mesmo de ser 

considerados judeus. 

Publicanos eram judeus renegados que se venderam a dos opressores romanos e feitos 

livings lucrativos por extorquir impostos excessivos de seus concidadãos. "pecadores" 

eram aqueles que, como os criminosos e prostitutas, que eram conhecidos publicamente 

por sua imoralidade. Eles eram os "roubadores, injustos e adúlteros", e de tal forma que 

o fariseu agradeceu a Deus por não ser como (Lucas 18:11). Uma das coisas sobre Jesus 

que revoltados líderes judeus mais foi Sua disposição aberta para associar, comer com, e 

até mesmo perdoar essas pessoas obviamente injustos (Mat. 9:11). 

Mas, mesmo que a restrição do vizinho não era estreito o suficiente. Os escribas e 

fariseus também desprezado e olhou para as pessoas comuns. Eles demitido aqueles que 

acreditavam em Jesus, dizendo: (João 7: 48-49) "Nenhum dos governantes ou fariseus 

acreditou nele, ele tem Mas esta multidão, que não conhece a Lei, é 

maldita?". Ironicamente, os líderes religiosos orgulhosos e arrogantes que sabiam, mas 

pervertida, a lei desdenhou como "maldito" as pessoas comuns que se sentiram não sabia 

disso. 

Perversion por Adição 

A tradição rabínica também pervertido o Antigo Testamento ensinar sobre o amor, 

adicionando algo ao que interessa: odeia seu inimigo . A sua adição foi ainda mais 

perversa do que a sua omissão, mas era a extensão lógica de seu tudo consome auto-

interesse. 

Escusado será dizer que os gentios não foram considerados vizinhos. Um ditado dos 

fariseus foi descoberto que diz: "Se um judeu vê um Gentil caído no mar, deixá-lo de 

nenhuma maneira levantá-lo para fora, pois está escrito: 'Tu não se levantam contra o 

sangue do teu próximo, "Mas este homem não é o teu próximo." Não é de admirar que os 

romanos cobrado judeus com ódio da raça humana. 

Uma desculpa os judeus podem, muitas vezes fizeram para justificar o ódio dos gentios 

foi baseado em comando de Deus para os seus antepassados para expulsar os cananeus, 

os midianitas, moabitas, amonitas, e outros povos pagãos como eles conquistados e 

possuíam a terra prometida sob Josué (Josh. 3:10; cf. Ex. 33: 2; Dt. 7: 1; etc.). Mas esses 

antigos habitantes da Palestina estavam entre os mais vil, corrupto e depravado conhecido 

na história. Eles eram incrivelmente imoral, cruel e idólatra. O sacrifício humano era 

comum entre eles, e até mesmo os próprios filhos às vezes eram queimados vivos como 



oferta a suas divindades pagãs. Eles eram um câncer que teve que ser cortado, a fim de 

salvar o povo de Deus da corrupção moral e espiritual absoluta. 

"As guerras de Israel", escreve Dietrich Bonhoeffer, "foram os únicos" guerras santas "na 

história, pois eram as guerras de Deus contra o mundo dos ídolos. Não é essa inimizade 

que Jesus condena, por Ele, então, teria condenado . toda a história do tratamento de Deus 

com o Seu povo, pelo contrário, Ele afirma a Antiga Aliança "( O custo do discipulado , 

trans RH Fuller. [rev 2d ed .; Filadélfia:. Westminster, 1960], p 163.). 

Dealing dura de Israel com essas pessoas era totalmente como o instrumento do 

julgamento de Deus. O povo de Deus nunca foram retribuir o mal com o mal, a crueldade 

para a crueldade, ódio por ódio. A idéia de que os gentios, mesmo os maus, eram para ser 

pessoalmente desprezado e odiado originado a partir da judeus herético 'próprio orgulho 

e auto-justiça, não da Palavra de Deus. 

A tradição rabínica, sem dúvida, também tentou justificar o ódio dos inimigos na base 

dos salmos imprecatórios. Davi escreveu: "Que a sua mesa diante deles se tornar uma 

armadilha, e quando eles estão em paz, ele pode se tornar uma armadilha Que seus olhos 

escurecer para que eles não podem ver, e fazer os seus lombos tremam constantemente 

Derrama a tua indignação sobre eles.. e que a Tua ira ardente alcançá-los "(Sl. 69: 22-24). 

Tais palavras não representam vendetta pessoal de Davi, mas sua preocupação com a 

santidade e justiça de Deus para ser executado sobre aqueles que desprezaram glorioso o 

nome do Senhor e perseguido o povo do Senhor. A base para imprecações de Davi é 

encontrado no versículo 9 do mesmo salmo: "Porque zelo por tua casa me consumiu, e as 

injúrias dos que reprovam Thee caíram sobre mim." Davi ficou irritado por causa do que 

foi feito contra Deus. Quando Jesus purificou o Templo de Jerusalém, "Seus discípulos 

lembraram-se" as palavras de Davi ", que foi escrito," O zelo por tua casa me consumirá 

"(João 2:17). Davi e Jesus compartilhou a mesma indignação justa. 

Quando o próprio filho de Davi, Absalão levantou um exército e se rebelou contra seu 

pai, Davi orou: "Levanta-te, Senhor, salva-me, ó meu Deus, Tu ferido todos os meus 

inimigos na bochecha;! Tu quebrou os dentes dos ímpios" (Ps. 3: 7; ver também a 

inscrição no início do salmo). Davi amava seu filho caro e chorou amargamente quando 

soube de sua morte (2 Sam. 18:33), mas ele sabia que Absalão era ímpio e inimigo do 

povo de Deus e do Seu ungido rei. Como tal, Absalão merecia a derrota e, para o efeito o 

seu pai Davi orou. 

O apóstolo João experimentou tensão similar de sentimentos quando ele "tomou o 

livrinho da mão do anjo, e comi-o." "Foi na minha boca doce como o mel", disse ele, "e 

quando eu tinha comido 'meu estômago ficou amargo" (Ap 10:10). Ele estava feliz, 

porque ele sabia que o Senhor seria absolutamente vitorioso sobre seus inimigos; mas ele 

estava triste por causa dos milhões que seriam destruídos porque não queriam voltar para 

Deus. 

É uma coisa para defender a honra e glória de Deus, buscando a derrota de seus inimigos 

diminuindo do, mas outra bem diferente para odiar pessoalmente pessoas como nossos 

próprios inimigos. Nossa atitude para com até mesmo os piores pagãos ou hereges é amá-

los e Oração para que eles vão voltar para Deus e ser salvo. Mas nós também oramos para 



que, se eles não se voltam para Ele, Deus vai julgá-los e removê-los, a fim de preparar o 

caminho para o Seu Filho Jesus Cristo como o regente deste mundo. 

Estamos a partilhar próprio equilíbrio do amor e da justiça de Deus. Deus amou Adão, 

mas Ele o amaldiçoou. Deus amou Cain, mas Ele o castigou. Deus amou a Sodoma e 

Gomorra, mas Ele os destruiu.Deus amou a Israel, mas ele permitiu que ela a ser 

conquistado e exilado, e Ele a colocou de lado por um tempo. 

Os escribas e fariseus não tinha esse equilíbrio. Eles não tinham amor pela justiça, mas 

apenas por vingança. E não tinham amor por seus inimigos, mas só para si. Depois de 

Davi declarado de inimigos de Deus, "Odeio-os com a máxima ódio; eles se tornaram 

meus inimigos", ele também orou: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-

me e conhece os meus pensamentos; e ver se haver qualquer maneira prejudicial em mim, 

e guia-me pelo caminho eterno "(Sl 139: 22-24.). 

Os escribas e fariseus, por outro lado, não sabia de nada ou de justa indignação ou justo 

amor. Sua única indignação era a de ódio pessoal, e seu único amor era a de auto-estima. 

A perspectiva de Jesus Cristo 

Mas eu digo que, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos 

perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos 

céus; pois Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, 

e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque, se amais os que 

vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos 

fazer o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, o que 

você faz mais do que outros? Não fazem os gentios fazer o 

mesmo? Por isso você deve ser perfeito, como o vosso Pai celeste 

é perfeito. (5: 44-48) 

Em cinco declarações ascendentes Jesus proclama o tipo de amor que Deus sempre exigiu 

de seu povo e que deve caracterizar todos que atende pelo nome do Senhor. 

Amai os vossos inimigos 

Mas eu digo que, amai os vossos inimigos. (5: 44a) 

Aqui é o ensinamento mais poderoso nas Escrituras sobre o significado do amor. O amor 

que Deus ordena de Seu povo o amor é tão grande que até mesmo abraça inimigos . 

Comentários William Hendriksen, 

Tudo ao seu redor eram aqueles muros e cercas. Ele veio com o propósito de estourar 

essas barreiras, para que o amor puro, quente, divino, infinito seria capaz de fluir para 

baixo a partir do coração de Deus, portanto, a partir de seu próprio coração maravilhoso, 

nos corações dos homens. Seu amor overleaped todas as fronteiras de raça, nacionalidade, 

partido, idade, sexo .... 

Quando ele disse: "Digo-vos, amai os vossos inimigos," ele deve ter assustado o seu 

público, pois ele estava dizendo algo que provavelmente nunca antes tinha sido dito isso 



de forma sucinta, de forma positiva, e com força ( O Evangelho de Mateus [Grand Rapids: 

Baker , 1973], p. 313) 

Os escribas e fariseus eram orgulhosos, preconceituosos, de julgamento, rancorosas, de 

ódio, de vingança que os homens mascarados como os guardiões da lei de Deus e os 

líderes espirituais de Israel. Para eles, a ordem de Jesus de amar os inimigos deve ter 

parecido ingênuo e tolo ao extremo. Eles não só sentiram que tinham o direito, mas o 

dever de odiar seus inimigos. Não odiar aqueles que obviamente merecem ser odiado 

seria uma violação da justiça. 

Jesus novamente define seu padrão divino contra os padrões humanos pervertidos de que 

a tradição judaica herética e reforça-lo com o enfático I . Em verbos gregos um sufixo 

pronominal indica o assunto, como aqui com legō (Eu digo ), eo pronome 

separado eu não teria sido necessário se Jesus destina simplesmente para dar 

informações. 

Mas aqui, como em cada instância anterior no sermão (vv. 22, 28, 32, 34, 39), a forma 

enfática ( ego ... legō ) não dá destaque apenas gramatical, mas teológica. Ao colocar o 

que Ele disse acima que a tradição diz, ele colocou a sua palavra em pé de igualdade com 

as Escrituras, como seus ouvintes bem compreendida. Jesus não só colocou ênfase no que 

foi dito, mas sobre quem disse isso. Não era apenas que o seu ensino era o padrão da 

verdade, mas que ele próprio era o padrão da verdade. "Seus grandes rabinos, escribas e 

estudiosos lhe ensinaram a amar somente aqueles de sua preferência e odiar seus 

inimigos", Jesus estava dizendo. "Mas, por minha própria autoridade, eu declaro que eles 

são falsos mestres e perverteram verdade revelada de Deus. A verdade divina é a minha 

verdade, o que é que você deve amar seus inimigos . " 

Como já observamos, o Antigo Testamento conceito de vizinho incluiu até mesmo 

inimigos pessoais. Essa é a verdade Jesus expande na parábola do Bom Samaritano. O 

ponto da parábola não é primariamente para responder a pergunta do advogado, "E quem 

é o meu próximo?" embora ele faz isso, mas para mostrar que o requisito de Deus é para 

nós a ser vizinhos de quem precisa de nossa ajuda (Lucas 10:29, 36-37). 

A tendência humana é o amor de base sobre a conveniência de o objeto do nosso 

amor. Nós amamos as pessoas que são atraentes, passatempos que são agradáveis, uma 

casa ou um carro, porque ele parece bom e nos agrada, e assim por diante. Mas o 

verdadeiro amor é preciso orientada. O bom samaritano demonstrou grande amor porque 

ele sacrificou a própria conveniência, segurança e recursos para atender a outra é 

necessidade desesperada. 

A língua grega tem quatro termos diferentes que são geralmente traduzidas como 

"amor". Philia é o amor fraterno, o amor de amizade; STORGE é o amor da 

família; e Eros está desejando, amor romântico, sexual. Mas o amor de que Jesus fala 

aqui, e que é o mais falado no Novo Testamento, é agape ; o amor que procura e trabalha 

para atender a outra é maior bem-estar. 

Ágape amor pode envolver emoção, mas deve envolver ação. No tratado linda e poderosa 

de Paulo sobre o amor em 1 Coríntios 13, todos os quinze das características do amor são 

dadas na forma verbal.Obviamente amo deve envolver atitude, porque, como todas as 



formas de justiça, que começa no coração. Mas é melhor descrito e melhor testemunhado 

pelo que ele faz. 

Acima de tudo, Ágape amor é o amor que é Deus, que Deus demonstra, e que Deus dá (1 

João 4: 7-10). "O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo 

que nos foi dado. ... [E] Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando 

éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós" (Rom. 5: 5, 8). Por causa do Seu amor, 

podemos amar, e "se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor em 

nós é perfeito" (1 João 4: 11-12). 

Quando Jesus disse aos discípulos: "Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns 

aos outros, assim como eu vos amei" (João 13:34), Ele tinha acabado de lavar os pés como 

um exemplo de humildade, auto- dar amor. Os discípulos não tinha feito nada para 

inspirar o amor de Jesus. Eles se auto-centrado, briguento, ciúmes um do outro, e às vezes 

até discutiu com e contradisse o One quem confessou ser seu Deus, Salvador e Senhor. No 

entanto, tudo o que Jesus disse a eles e fez por eles foi completamente e sem excepção 

para o seu bem. Esse era o tipo de amor que Ele lhes ordenou que têm por Ele e para o 

outro. E esse é o tipo de amor que Ele manda todos os seus seguidores a ter até mesmo 

para seus inimigos. 

O comentador RCH Lenski escreve: 

[Amor] de fato, vê todo o ódio ea maldade do inimigo, sente que seus golpes e os seus 

golpes, pode até ter algo para fazer para repeli-los de; mas tudo isso simplesmente enche 

o coração amoroso com o único desejo e objetivo, para libertar o seu inimigo de seu ódio, 

para resgatá-lo do seu pecado, e, assim, salvar a sua alma. Mere afeto muitas vezes é cega, 

mas mesmo assim ele pensa que vê algo atraente em uma em direção a quem ele sai; o 

amor maior pode ver nada atraente em um amou, ... sua motivação interna é simplesmente 

para conferir verdadeira bênção sobre o amado, para lhe fazer o bem maior ....Eu não 

posso gostar de uma baixa média criminosa que pode ter me roubado e ameaçado a minha 

vida; Eu não posso gostar de uma falsa mentirosa, companheiro, insultuosa que, talvez, 

tenha me difamado uma e outra vez; mas posso, pela graça de Jesus Cristo, amo todos 

eles, ver o que está errado com elas, desejo e trabalho para fazê-las apenas bom, acima de 

tudo, para libertá-los de seus caminhos viciosos. (A interpretação do Evangelho de São 

Mateus . [Minneapolis: Augsburg, 1964], p 247) 

A pergunta de amor nunca é que ao amor, porque estamos a amar a todos, mas apenas 

como amar mais solícito. Não devemos adorar apenas em termos de sentimento, mas em 

termos de serviço. O amor de Deus abraça o mundo inteiro (João 3:16), e Ele amava cada 

um de nós, mesmo quando ainda éramos pecadores e Seus inimigos (Rm. 5: 8-

10). Aqueles que se recusam a confiar em Deus são seus inimigos;mas Ele não é deles. Da 

mesma forma, não estamos a ser inimigos daqueles que podem ser inimigos para nós. De 

sua perspectiva, somos seus inimigos; mas a partir de nossa perspectiva, eles devem ser 

os nossos vizinhos. 

Em 1567 o rei Filipe II de Espanha escolheu o duque de Alba como governador da parte 

inferior da nação. O Duque foi um amargo inimigo da Reforma Protestante recém-

emergente. Seu governo foi chamado o reinado de terror, e seu conselho foi chamado 

Bloody Conselho, porque ele tinha ordenado a matança de tantos protestantes. É relatado 

que um homem que foi condenado a morrer por sua fé bíblica conseguiram escapar 



durante o auge do inverno. Como ele estava sendo perseguido por um soldado solitário, 

o homem chegou a um lago cuja gelo era fina e rachaduras. De alguma forma, ele 

conseguiu chegar em segurança através do gelo, mas, logo que ele chegou ao outro lado, 

ouviu seu perseguidor gritando. O soldado tinha caído através do gelo e estava prestes a 

se afogar. Correndo o risco de ser capturado, torturado e finalmente morto, ou de ser 

afogou-o homem foi para o outro lado do lago e resgatou o seu inimigo, porque o amor 

de Cristo o constrangia a fazê-lo. Ele sabia que não tinha outra escolha, se ele era para ser 

fiel ao seu Senhor (Elon Foster, New Cyclopedia de Prosa Ilustrações: Second 

Series [New York: TY Crowell, 1877], 296 p.). 

O reformador escocês George Wishart, um amigo e contemporâneo de João Knox, foi 

condenado a morrer como um herege. Porque o carrasco sabia de altruísta de Wishart 

ministrando a centenas de pessoas que estavam morrendo da praga, ele hesitou execução 

de sentença. Quando Wishart viu a expressão de remorso no rosto do carrasco, ele 

aproximou-se e beijou-o no rosto, dizendo: "Senhor, pode que ser um sinal de que eu te 

perdôo" (João Foxe, Livro dos Mártires de Foxe , ed. W. Grinton Berry [Grand Rapids: 

Baker, 1978], p 252).. 

Os nossos "inimigos", é claro, nem sempre vem em tais formas de risco de vida. Muitas 

vezes, eles são pessoas comuns que são más, impaciente, crítico, hipócrita, e rancoroso, 

ou apenas acontecem discordam de nós. Em qualquer relacionamento pessoal que temos, 

Deus quer que amemos. Se um conflito é com nosso cônjuge, nossos filhos ou pais, 

nossos amigos e membros da igreja, um adversário de negócio desonesto, vizinho 

maldoso, inimigo político, ou antagonista social, a nossa atitude para com eles deve ser 

uma de amor em oração. 

Orem por seus perseguidores 

e orai pelos que vos perseguem. (5: 44b) 

Todos os homens vivem com algum senso de pecado e culpa. E culpa produz medo, que 

em sua forma final é o medo da morte e do que está para além da morte. De várias 

maneiras, crenças religiosas, portanto, a maioria das pessoas já concebidas, rituais e 

práticas que eles estão convencidos de oferecer-lhes algum alívio da culpa e 

julgamento. Algumas pessoas tentam se livrar da culpa, simplesmente negá-lo ou ao 

negar a existência de um Deus que considera os homens responsáveis pelo pecado. 

Ao longo da história as piores perseguições foram religiosa. Eles têm sido os mais fortes 

contra o povo de Deus, porque os padrões divinos que Ele tem dado a eles e que são vistos 

nos mesmos são um juízo sobre a maldade e corrupção da religião falsa. A Palavra de 

Deus desmascara as pessoas em seu ponto mais sensível e vulnerável, a ponto de sua auto-

justificação-se que a justificação é religiosa, filosófica, ou mesmo ateu. 

Porque a perseguição é tantas vezes a resposta do mundo a verdade de Deus, o Senhor 

nos assegura que, assim como Ele foi perseguido, então seremos (João 15:20). Portanto 

Seu comando para nós para orar por nossos perseguidores é um comando que cada crente 

fiel pode, de alguma forma têm oportunidade de obedecer. Não é reservada para os 

crentes que por acaso vivem em terras pagãs ou ateias onde o cristianismo é proibido ou 

severamente restringidos. 



Jesus ensinou que cada discípulo que faz sua fé conhecido vai pagar algum preço por isso, 

e que estamos a orar por aqueles que exigir que o preço de nós. Spurgeon disse: "A oração 

é o precursor da misericórdia"; e que é, talvez, a razão pela qual Jesus menciona oração 

aqui. Amar os inimigos não é natural aos homens e às vezes é difícil, mesmo para aqueles 

que pertencem a Deus e têm o Seu amor dentro deles. A melhor maneira de ter a atitude 

certa, o ágape amor atitude, para com aqueles que perseguem -nos é trazê-los diante do 

Senhor em oração. Podemos sentir a sua malícia, sua injustiça, a sua impiedade, e seu 

ódio por nós, e em função dessas coisas que não poderia amá-los para o que eles 

são. Devemos amá-los por causa do que eles são-pecadores caídos a partir da imagem de 

Deus e na necessidade de perdão e graça de Deus, assim como éramos pecadores 

necessitados do seu perdão e graça diante Ele nos salvou. Devemos orar para eles que 

eles vão, como temos feito, buscar o Seu perdão e graça. 

Os nossos perseguidores não pode ser sempre incrédulos. Os cristãos podem causar 

outros cristãos grande problema, e o primeiro passo para curar esses relacionamentos 

quebrados também é oração. Quem nos persegue, de qualquer maneira e em qualquer 

grau, deve estar na nossa lista de oração. Conversando com Deus sobre os outros pode 

começar a tricotar coração do peticionário com o coração de Deus. 

Crisóstomo disse que a oração é a mais alta cúpula de auto-controle e que temos mais 

trouxe nossa vida em conformidade com os padrões de Deus quando podemos orar por 

nossos perseguidores. Dietrich Bonhoeffer, o pastor que sofreu e, eventualmente, foi 

morto na Alemanha nazista, escreveu sobre o ensinamento de Jesus em Mateus 05:44, 

"Esta é a exigência suprema. Por meio da oração vamos ao nosso inimigo, estar a seu 

lado, e implorar por ele a Deus "(O custo do discipulado , trans RH Fuller [rev 2d ed .; 

New York:. Macmillan, 1960]., p 166.). 

Manifeste seu Filiação 

a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus; pois Ele 

faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover 
sobre os justos e os injustos. (05:45) 

Para amar nossos inimigos e orar pelos nossos perseguidores mostra que somos filhos 

de [nosso] Pai que está nos céus . O aoristo de genēsthe ( pode ser ) indica uma vez por 

todas fato estabelecido. O próprio Deus é amor, e a maior evidência da nossa filiação 

divina através de Jesus Cristo é o nosso amor. "Nisto todos conhecerão que sois meus 

discípulos, se tiverdes amor uns aos outros" (João 13:35)."Deus é amor, e quem 

permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele" (1 João 4:16). Na verdade, "Se 

alguém diz:" Eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu 

irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê »(v. 20). 

Amar como Deus ama não fazer -nos filhos de o Pai , mas dá indícios de que já somos 

Seus filhos. Quando a vida reflete a natureza de Deus, isso prova que a vida 

agora possui sua natureza pelo novo nascimento. 

Uma das críticas mais comuns e mais prejudiciais do cristianismo é a acusação de que os 

cristãos não vivem de acordo com sua fé. Mesmo que o mundo tem uma idéia limitada e 

muitas vezes distorcida do que é o evangelho, eles sabem o suficiente sobre os 



ensinamentos de Cristo e da vida de Cristo para perceber que a maioria das pessoas que 

passam pelo seu nome não fazer tudo o que Ele ordenou e não fazer viver como Ele viveu. 

Mas mesmo uma pessoa que nunca tenha ouvido falar de Cristo ou os ensinamentos do 

Novo Testamento seria suspeito que há poder divino por trás de uma vida que ama e cuida 

até mesmo ao ponto de amar os inimigos, simplesmente porque essa vida é tão 

absolutamente atípico da natureza humana . Uma vida de amor oblativo dá provas de 

filiação do Pai que está nos céus . Essa frase enfatiza o reino celestial em que o Senhor 

habita, o reino que é a fonte desse tipo de amor. 

Aqueles que são filhos de Deus deve mostrar o amor imparcial e cuidado semelhante ao 

que Deus mostra. Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover 

sobre os justos e os injustos. Essas bênçãos são dadas sem respeito ao mérito ou 

merecimento . Se assim fosse, ninguém iria recebê-los. Em que os teólogos 

tradicionalmente têm chamado a graça comum, Deus é indiscriminada em Sua 

benevolência. Seu amor divino e providência em algumas formas beneficiar a todos, 

mesmo aqueles que se rebelam contra ele ou negar a sua existência. 

Um velho ditado diz rabínica do afogamento dos egípcios no Mar Vermelho. À medida 

que a história se passa, quando os egípcios foram destruídos os anjos começaram a 

regozijar-se; mas Deus levantou a mão e disse: "A obra de Minhas mãos estão afundado 

no mar e você cantar?" (William Barclay, O Evangelho de Mateus , 2 vols. [rev ed .; 

Filadélfia:. Westminster, 1975], 1: 176). 

"Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo", o salmista 

testemunha. "Tu nos abrir a tua mão, e fazes satisfazer o desejo de toda coisa vivente" (Sl 

145: 15-16.). Não há nenhuma boa coisa-físico, intelectual, emocional, moral, espiritual, 

ou de qualquer tipo-que outro alguém possui ou experiências que não vem da mão de 

Deus. Se Deus faz isso para todos, Seus filhos devem refletir essa mesma generosidade. 

Exceed vossos semelhantes 

Porque, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não 

fazem os publicanos fazer o mesmo? E, se saudardes somente os 

vossos irmãos, o que você faz mais do que outros?Não fazem os 
gentios fazer o mesmo? (5: 46-47) 

Se os escribas e fariseus estavam certos de qualquer uma coisa foi que eles estavam muito 

melhor do que todos os outros. Mas Jesus corta novamente através de sua hipocrisia cega 

e mostra que o seu tipo de amor não é nada mais do que o amor egocêntrico ordinária que 

era comum até mesmo para publicanos e gentios -para quem os escribas e fariseus 

pensaram que eram mais inegavelmente superior. 

Aqueles foram, provavelmente, as palavras mais devastadoras e insultantes esses líderes 

religiosos já tinha ouvido, e eles devem ter sido enfurecido. publicanos eram roubadores 

traidores, e quase por definição eram desonestos, cruéis, e não religiosa. Aos olhos da 

maioria dos judeus, gentios estavam fora dos limites da preocupação e da misericórdia 

de Deus, que só possam servir para a destruição como Seus inimigos e os inimigos 

daqueles que pensavam que eram o Seu povo. 



Mas o amor dos escribas e fariseus, Jesus disse, não era melhor do que o amor daqueles 

que eles desprezaram acima de todas as outras pessoas. Você ama quem você ama , e 

que é o mesmo tipo de amor que até mesmo os coletores de impostos e os 

gentios exibem. "Sua justiça", acusou ele, "é, portanto, não é melhor do que a deles." 

Os cidadãos do reino de Deus devem ter um padrão muito mais elevado de amor, e de 

todos os outros aspectos da justiça, do que o resto do mundo. Os cristãos devem ser 

notado no trabalho, porque eles são mais honestos e mais atencioso. Os cristãos devem 

ser notado em suas comunidades porque eles são mais atenciosa e simpática. Os cristãos 

devem ser notado em qualquer lugar na sociedade em que se encontrem, porque o amor 

que eles apresentam é um amor divino. "Brilhe a vossa luz diante dos homens," Jesus já 

havia dito, "de tal forma que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que 

está nos céus" (Mat. 5:16). Como comenta J. Oswald Sanders, "O Mestre espera de Seus 

discípulos tal conduta como só pode ser explicado em termos de o sobrenatural." 

Seja como Seu Pai Celestial 

Por isso você deve ser perfeito, como o vosso Pai celeste é 

perfeito. (5:48) 

A soma de tudo o que Jesus ensina no Sermão da Montanha-na verdade, a soma de tudo 

o que Ele ensina nas Escrituras-se com essas palavras. O grande propósito da salvação, o 

objetivo do evangelho, e o grande desejo do coração de Deus é para todos os homens a 

se tornar como Ele. 

Teleios ( perfeito ) significa, basicamente, para chegar a um fim pretendido ou uma 

conclusão e é muitas vezes traduzida como "maduro" (1 Cor. 2: 6; 14:20; 04:13 Ef; 

etc.).. Mas o significado aqui é, obviamente, que de perfeição, porque o Pai celeste é o 

padrão. Os "filhos de [o] Pai" (v. 45) são para ser perfeito, como [seu] Pai celeste é 

perfeito . Que a perfeição é a perfeição absoluta. 

Essa perfeição também é totalmente impossível no próprio poder do homem. Para aqueles 

que querem saber como Jesus pode exigir o impossível, Ele diz depois, "Aos homens é 

isso impossível, mas a Deus tudo é possível" (Mat. 19:26). O que Deus exige, Ele fornece 

o poder de realizar. Própria justiça do homem é possível, mas é tão imperfeito que ele é 

inútil; A justiça de Deus é impossível pela simples razão de que ele é perfeito. Mas a 

justiça impossível se torna possível para aqueles que confiam em Jesus Cristo, porque Ele 

lhes dá a Sua justiça. 

Isso é precisamente o ponto de nosso Senhor em todas estas ilustrações e em todo sermão 

para levar o público a um sentimento avassalador de falência espiritual, a uma "atitude 

beatitude" que lhes mostra a sua necessidade de um Salvador, um facilitador o único que 

pode capacitá-los para atender padrão de perfeição de Deus. 

 

 



33. Dar sem hipocrisia (Mateus 6: 1-4) 

Beware de praticar a vossa justiça diante dos homens para serem 

notadas por eles; caso contrário, não tereis recompensa junto de 
vosso Pai que está nos céus. 

Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de 

ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para que 

possam ser honrados pelos homens. Em verdade vos digo que eles 

já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der 

esmola, não deixe que a sua mão esquerda saiba o que sua mão 

direita está fazendo que a tua esmola fique em secreto; e teu Pai, 

que vê em secreto, te recompensará. (6: 1-4) 

Mateus 5: 21-48 incide sobre o ensino da lei sobre o que os homens acreditam, e 6: 1-18 

centra-se na prática da lei, o que os homens fazem. A primeira seção enfatiza interior 

moral seis ilustrações representativas em relação assassinato, adultério, divórcio, 

juramentos, vingança e amor que dá a justiça. Esta segunda seção enfatiza três ilustrações 

representativas-dando justiça exterior formais da atividade religiosa. O primeiro tem a 

ver com dar, nossa religião como ele age em relação aos outros (vv 2-4.); o segundo com 

a oração, a nossa religião como ele age em direção a Deus (vv 5-15.); eo terceiro com o 

jejum, a nossa religião como ele age em relação a nós mesmos (vv. 16-18). 

O perigo da Justiça Falsa 

Beware de praticar a vossa justiça diante dos homens para serem 

notadas por eles; caso contrário, não tereis recompensa junto de 

vosso Pai que está nos céus. (6: 1) 

Este verso apresenta a seção sobre as formas de justiça religiosa e aplica-se a cada um 

dos três ilustrações em 6: 2-18. 

A história é contada de um homem santo asceta oriental que se coberto de cinzas como 

um sinal de humildade e regularmente se sentou em uma esquina proeminente de sua 

cidade. Quando os turistas pediu permissão para tirar sua foto, o místico iria reorganizar 

suas cinzas para dar a melhor imagem da miséria e humildade. 

Uma grande quantidade de religião equivale a nada mais do que a reorganização "cinzas" 

religiosos para impressionar o mundo com a própria suposta humildade e devoção. O 

problema, claro, é que a humildade é uma farsa, e a devoção é para si mesmo, não a 

Deus. Tal religião não é nada mais do que um jogo de fingimento, um jogo em que os 

escribas e fariseus do tempo de Jesus eram mestres. Porque a sua religião era 

principalmente um ato, e um escárnio do verdadeiro caminho revelado de Deus para o 

seu povo, as denúncias mais bolhas de Jesus foram reservados para eles. 

Mas eles não eram o original ou os últimos hipócritas. Desde a queda do homem houve 

hipócritas. Hipócritas são mencionados na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Cain foi o 

primeiro hipócrita, fingindo adoração, oferecendo um tipo de sacrifício que Deus não 

queria. Quando sua hipocrisia foi desmascarada, ele matou seu irmão Abel por 



ressentimento (Gn 4: 5-8). Absalão hipocritamente jurou lealdade a seu pai, o rei Davi, 

ao traçar a derrubada de seu regime (2 Sam. 15: 7-10). 

O hipócrita supremo era Judas Iscariotes, que traiu o Senhor com um beijo. Ananias e 

Safira hipocritamente alegou ter dado à igreja todos os recursos obtidos com a venda de 

alguns bens, e perderam suas vidas por mentir para o Espírito Santo (Atos 5: 1-10). 

Hipócritas são encontrados no paganismo, no judaísmo e no cristianismo. Havia 

hipócritas na igreja primitiva, a igreja medieval, ea igreja Reforma. Ainda há hipócritas 

na igreja hoje, e Paulo nos assegura que haverá hipócritas no final da época. "Mas o 

Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando 

ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios, por meio da hipocrisia de 

mentirosos marcados a ferro em sua própria consciência, como com um ferro em brasa" 

(1 Tim. 4: 1-2). Hipocrisia é endêmica para o homem caído, parte integrante de sua 

natureza carnal. A perseguição da igreja ajuda a diminuir o número de hipócritas, mas 

mesmo isso não pode eliminá-los completamente. 

Hipocrisia nunca é tratado com ligeireza nas Escrituras. Através Amos, Deus disse: "Eu 

odeio, desprezo as vossas festas, nem me deliciar-se com as vossas assembléias solenes 

Mesmo que você tem a oferecer-se para mim holocaustos, ofertas de alimentos, não vou 

aceitá-las;. E eu não vou nem olhar . para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados 

Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, eu não vou nem ouvir o som de suas harpas 

Mas deixar que a justiça corra como água ea rectidão como um ribeiro perene "(Amós 5:. 

21-24). Todos esses atos religiosos haviam sido prescritos por Deus; mas porque eles 

foram realizados sem sinceridade e não foram acompanhadas por uma vida justa que não 

eram aceitáveis a Deus. Os sacrifícios, oferendas e canções não foram dadas para a glória 

de Deus, mas a própria glória do povo e auto-satisfação. 

Fora da idolatria, o maior pecado tanto em Judá e Israel era a religião hipócrita. Os judeus 

foram conquistados e levado para o cativeiro, em grande medida porque virou verdadeiro 

culto a Deus em zombaria falso. No que diz respeito a essa verdade Isaías diz: "Quais são 

os seus sacrifícios multiplicadas para mim? ' diz o Senhor. "Estou farto de holocaustos de 

carneiros, e da gordura de bovinos alimentados. E não tenho prazer no sangue de bois, 

ovelhas, cabras ou '" (Is. 01:11). O Senhor continuou declarando Seu descontentamento 

também com ofertas inúteis, incenso, new moon e sábados festivais, e orações hipócritas 

(vv. 13-15). Deus queria que a pureza ea justiça, não rituais superficiais. "Lavai-vos, 

tornar-se limpos", disse Ele; . "Remover o mal de seus atos de minha vista Cessar de fazer 

o mal, aprendei a fazer o bem, buscar a justiça, convencerá o implacável;. Defender o 

órfão, defendei a causa da viúva Vinde então, e argüi-me ... Ainda que os vossos pecados. 

são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos 

como o carmesim, eles serão como a lã "(vv 16-18.). 

Chamadas similares para substituir cerimônia superficial com justiça genuína são 

encontrados nos outros profetas literários (Jr 11: 19-20; Amós 4: 4-5.; Mic 6: 6-8; etc..), 

Bem como no livro de Jó (08:13; 15:34; 36:13). 

Uma fábula de Esopo conta a história de um lobo que queria ter uma ovelha para o seu 

jantar e decidiu se disfarçar como uma ovelha e siga o rebanho para o rebanho. Enquanto 

o lobo esperou até que as ovelhas foi dormir, o pastor decidiu que teria de carneiro para 

a sua própria refeição. No escuro, ele escolheu o que ele achava que era o maior, o mais 



gordo ovelhas; mas depois que ele havia matado o animal que ele descobriu que era um 

lobo. O que o pastor fez inadvertidamente a um lobo em pele de cordeiro, Deus faz 

intencionalmente. O Senhor juízes hipocrisia. 

Falando aos escribas e fariseus, em certa ocasião, Jesus disse: "Justamente profetizou 

Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: 'Este povo me honra com os lábios, 

mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que 

são preceitos dos homens "(Marcos 7: 6-7). 

Jesus usou muitas figuras para descrever hipocrisia. Ele comparou-o com fermento 

(Lucas 12: 1), a sepulcros caiados (Mat. 23:27), túmulos escondidos (Lucas 11:44), joio 

em meio ao trigo (Mat. 13:25), e os lobos em pele de cordeiro (Mat. 7:15). 

Nos tempos do Novo Testamento, algumas pessoas ganhavam a vida como carpideiras 

profissionais que foram pagas para chorar, choro, e rasgar suas vestes em funerais e em 

outras ocasiões de tristeza (cf. Mat. 09:23). Diz-se que algumas carpideiras tiveram o 

cuidado de rasgar suas roupas em uma emenda, de modo que o material poderia ser 

facilmente costurados para a próxima luto. Ambas as carpideiras profissionais e aqueles 

que os contratou eram hipócritas, contratação e sendo contratado para colocar em uma 

tela de luto que foi inteiramente pretensão. 

Prosechō ( cuidado ) significa para segurar, ou tomar posse, algo e prestar atenção a ela, 

especialmente no sentido de estar em guarda. Os escribas, fariseus e outros hipócritas são 

avisados por Jesus paracuidado das atividades religiosas em que tinham tanto orgulho e 

confiança. Ele estava prestes a mostrar-lhes mais uma vez como inútil, sem sentido, e 

inaceitável a Deus essas atividades eram. 

Theaomai ( para ser notado ) está relacionado com o prazo a partir do qual obtemos 

teatro. Ele tem em mente um espetáculo para ser olhou. Em outras palavras, Jesus está 

advertindo sobre praticando uma forma de justiça ( dikaiosune , atos de devoção 

religiosa em geral), cujo objectivo é mostrar diante dos homens . Tal religião é como um 

jogo; não é vida real, mas na qualidade. Ele não demonstra o que está nas mentes e 

corações dos atores, mas é simplesmente um desempenho projetado para fazer uma certa 

impressão sobre aqueles que estão assistindo. 

Tais práticas atingir teatral justiça , realizada para impressionar em vez de servir e para 

ampliar os atores, em vez de Deus. O objetivo é agradar a homens, não de Deus, e as 

atividades não são vida real, mas uma exposição. Essa falsa justiça, Jesus nos garante, 

nunca irá beneficiar uma pessoa para o reino de Deus (Mat. 5:20). 

Justiça falsa como a que tem uma recompensa-o reconhecimento e aplausos de outros 

hipócritas e de pessoas ignorantes. Isso, no entanto, é o limite da honra, porque Jesus diz 

aqueles que praticam tais justiça hipócrita, não tereis recompensa junto de vosso Pai 

que está no céu. Deus não recompensar para agradar aos homens (cf. Mat. 5:16), porque 

roubar-lhe glória. É ele deve notar-se que o vosso Pai é usado no mesmo sentido como 

em 05:16, como uma referência ao sentido do Antigo Testamento em que Deus era o pai 

de Israel (Isa. 63:16), não no sentido do Novo Testamento da relação pessoal pela 

salvação (ver Mateus 6: 9.). 



A referência a morada de Deus no céu distingue o caráter eterno de recompensa divina 

do transitória, louvor raso que os hipócritas recebe de outros homens. 

O Pratica e Recompensa de dar falso 

Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de 

ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para que 

possam ser honrados pelos homens. Em verdade vos digo que eles 
já receberam sua plena recompensa. (6: 2) 

A hupokritēs ( hipócrita ) originalmente era um ator grego que usava uma máscara que 

retratou de forma exagerada o papel que estava a ser dramatizado. Por razões óbvias, o 

termo passou a ser usado por qualquer um que fingiu ser o que ele não era. 

João Calvino acreditava que em todas as virtudes da entrada do [hipocrisia] devia ser 

evitada, não havendo trabalho tão louvável como a não ser em muitos casos, corrompidos 

e poluídas por ele ( A Harmonia do evangelistas Mateus, Marcos e Lucas , vol . 1 [Grand 

Rapids: Baker, 1979], pp 308-9).. 

Uma das maneiras mais comuns e eficazes de Satanás de minar o poder da igreja é através 

de hipocrisia. Hipocrisia, portanto, é um grande perigo para a igreja, e vem em duas 

formas: a primeira é a de não-crentes disfarçados de cristãos. A segunda é a de 

verdadeiros crentes que são pecaminosas, mas fingem ser espiritual. A advertência de 

Jesus dá aqui se aplica a ambos os grupos. 

Agostinho disse: "O amor de honra é a amargura mortal da verdadeira piedade. Outros 

vícios trazer más obras, mas isso traz boas obras para um mau caminho" Hipocrisia é tão 

perigoso, porque é tão enganoso. Ele usa coisas que são basicamente bom para fins que 

são basicamente mal. "Hipocrisia", ele continua a dizer, "é a homenagem que o vício 

presta à virtude." 

Eleēmosunē ( esmola ), literalmente, refere-se a qualquer ato de misericórdia ou 

piedade; mas veio a ser utilizado principalmente de dar dinheiro, comida ou roupas para 

os pobres. É o prazo a partir do qual obtemos o eleemosynary Inglês; sinônimo de 

caridade. 

Jesus não introduzir este ensino com se , mas quando , indicando que é algo que Ele 

espera que façamos. Para dar esmolas refere-se a doação real, não as boas intenções ou 

sentimentos calorosos de pena que nunca encontram expressão prática. Quando feito com 

o espírito certo que não só é permitido, mas obrigatória para os crentes. 

Deus tem sempre prazer em atos de misericórdia e generosidade ", agora no caso de um 

conterrâneo de vocês torna-se pobre e os seus meios no que diz respeito a você vacilar, 

então você está para sustentá-lo, como um estranho ou um estrangeiro, para que ele possa 

viver com você "(Lev. 25:35). Quando israelitas libertou um escravo que foi dito: "Você 

não deve mandá-lo embora de mãos vazias Você deverá entregar-lhe liberalmente do seu 

rebanho e da tua eira e do seu lagar;. Darás a ele como o Senhor teu Deus tem abençoou 

"(Deut. 15: 13-14): o povo de Deus foram constantemente lembrados nos Salmos, 

Provérbios, e escritos proféticos para ser considerado de e generoso para com os pobres, 

se co-israelitas ou gentios estranhos. 



Jesus e os discípulos tinham o seu próprio saco de dinheiro a partir do qual eles deram 

ofertas para os pobres (João 13:29). É óbvio, portanto, que ele só está dando esmolas no 

espírito errado que é mau. Os escribas e fariseus lhes deu principalmente para trazer honra 

para si, não para servir os outros ou para honrar a Deus. 

A doação de esmolas tinha sido levada a extremos absurdos pela tradição rabínica. Nos 

livros apócrifos judaicos lemos coisas como, "É melhor dar a instituições de caridade do 

que juntar o ouro para a caridade salvará o homem da morte, que irá expiar qualquer 

pecado." (Tobias 12: 8) e, "Como água vai apagar um fogo flamejante, de modo a caridade 

vai expiar o pecado "(A Sabedoria de Siraque 03:30).Consequentemente, muitos judeus 

acreditavam que a salvação era muito mais fácil para os ricos, porque eles poderiam 

comprar o seu caminho para o céu, dando aos pobres. O mesmo princípio mecanicista e 

anti-bíblico é visto em dogma católico tradicional romana. Papa Leão Magno declarou: 

"Pela oração buscamos apaziguar Deus, pelo jejum que extinguir a concupiscência da 

carne, e por esmolas nós redimir nossos pecados." 

Mas, assim como um sentimento de simpatia para alguém em necessidade não ajudá-los 

a menos que algo é dado para satisfazer as suas necessidades, dando-lhes dinheiro não 

fornece nenhum benefício ou bênção espiritual a menos que seja dado de coração. Em 

qualquer caso, nenhum ato de caridade ou qualquer outro bom trabalho pode expiar o 

pecado. 

Não parece haver nenhuma evidência da história ou arqueologia que um 

literal trompete ou outro instrumento foi usado pelos judeus para anunciar a sua 

doação. A figura foi usada por Jesus para descrever a atenção nas sinagogas e nas 

ruas que muitos ricos hipócritas , não apenas escribas e fariseus, propositAdãoente 

atraiu para si mesmos quando eles apresentaram seus presentes. 

A recompensa que eles queriam era o reconhecimento e louvor, para serem glorificados 

pelos homens , e que tornou-se sua plena recompensa. Eles têm a sua recompensa foi 

uma forma de expressão técnica usada na conclusão de uma transação comercial, e levou 

a idéia de algo a ser pagos na totalidade e liquidada: Nada mais foi devido ou seria 

pago. Aqueles que dão para o propósito de impressionar os outros com sua generosidade 

e espiritualidade receberá nenhuma outra recompensa, especialmente da parte de Deus. O 

Senhor lhes deve nada. Quando damos para agradar aos homens, a nossa 

únicarecompensa será aquela que os homens podem dar. Buscando bênçãos dos homens 

perde Deus. 

Há muitas trombetas mais sutis pessoas podem usar para chamar a atenção para as suas 

boas obras. Quando eles fazem questão de fazer publicamente o que eles poderiam 

facilmente fazer em privado, eles se comportam como os hipócritas , não como filhos de 

Deus. 

Um homem entrou em meu escritório um domingo e me disse que era a primeira vez dele 

para adorar com a gente e que tinha a intenção de fazer a nossa igreja de sua casa 

igreja. Ele, então, me entregou um cheque generoso, com a promessa de que eu iria 

receber um igualzinho a cada semana. Eu lhe disse que não queria receber seus cheques 

pessoalmente e sugeriu que ele deveria dar anonimamente como o resto da família da 

igreja fez. Se ele tivesse continuado a dar uma grande quantidade todos os domingos, não 

havia nenhuma boa razão para ele ter anunciado a sua generosidade para mim ou para 



qualquer outra pessoa. Quanto melhor para ele simplesmente ter colocado a seleção na 

oferta durante um culto. 

Às vezes, é claro, a pretensão não mostra. Sabendo que é errado dar ostensivamente e que 

os irmãos cristãos tendem a se ressentir-lo, às vezes tentamos fazer nossas boas obras 

"acidentalmente" notado. Mas mesmo se nós só queremos que as pessoas percebam, e 

não fazer nada para atrair a sua atenção, o nosso coração motivo é serem honrados pelos 

outros . O sopro trombeta real, a hipocrisia de base, é sempre no interior, e é aí que Deus 

julga. Justiça hipócrita, assim como a verdadeira justiça, começa no coração. 

Infelizmente, muitas organizações cristãs usar métodos não-cristãos para motivar o apoio 

de seus ministérios. Quando os certificados emoldurados, nomes publicados de apoiantes 

generosos, e outros reconhecimentos são oferecidos para estimular a doação, a hipocrisia 

é promovido em nome de Cristo. É tão errado para apelar aos motivos errados como ter 

motivos errados. "É inevitável que tropeços vir", disse Jesus; "Mas ai daquele homem por 

quem o escândalo vem!" (Mateus 18: 7.). 

O Pratica e Recompensa de verdadeira doação 

Mas quando você der esmola, não deixe que a sua mão esquerda 

saiba o que sua mão direita está fazendo que a tua esmola fique 

em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. (6: 3-
4) 

Para não deixar que a sua mão esquerda saiba o que sua mão direita está fazendo era 

possivelmente uma expressão proverbial que simplesmente se refere a fazer algo de forma 

espontânea, sem nenhum esforço especial ou show. A mão direita foi considerado o lado 

primário de ação, e no trabalho de um dia normal da mão direita faria muitas coisas como 

uma questão de disciplina que não envolveria a mão esquerda. Dando para ajudar aqueles 

em necessidade deve ser uma atividade normal do cristão, e ele deve fazê-lo da maneira 

mais simples, direta, e discretamente possível. 

A doação mais satisfatório, e a doação que Deus abençoa, é que o que é feito e 

esquecido. É feito de amor fora de resposta a uma necessidade, e quando a necessidade é 

satisfeita o doador passa sobre o seu negócio, não esperando ou querendo 

reconhecimento: O que foi feito deve mesmo ser um segredo para a nossa mão 

esquerda , para não mencionar para outras pessoas. Se a pessoa que ajudar é grato ou 

ingrato não importa tanto quanto o nosso próprio propósito está em causa. Se ele é ingrato, 

lamentamos por causa dele, não a nossa: 

Diz-se que havia uma especial, out-da-O-way lugar no Templo onde Tímido, judeus 

humildes poderiam deixar seus presentes sem ser notado: Outro lugar nas proximidades 

foi fornecido para o tímido pobres, que não quer ser visto pedindo ajuda. Aqui eles vêm 

e levam o que for necessário. O nome do lugar era a Câmara do Silêncio. Pessoas deram 

e as pessoas foram ajudados, mas ninguém sabia a identidade de nenhum dos grupos. (Cf. 

Edersheim, O Vida and Times da Jesus, o Messias , vol 2 [Grand Rapids: Eerdmans, 

1972], p 387; Joachim Jeremias,.. Jerusalém no tempo de Jesus . [Filadélfia: Fortress, 

1969], p 133 e William Barclay, O Evangelho de Mateus , 2 vols [rev ed .; Filadélfia:. 

Westminster, 1975]., 1: 171, 188.) 



Mateus 6: 3 tem sido muitas vezes interpretado como significando que todas as boas obras 

devem ser feitas em sigilo absoluto. Mas a verdadeira justiça não pode ser mantido 

inteiramente secreto, e não deve ser "Bem-aventurados aqueles que guardam a justiça, 

que praticam a justiça em todos os tempos!" (Salmo 106: 3.). Isaías diz: "Todavia me 

procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que tem 

feito justiça, e não abandonou o direito do seu Deus" (Is. 58: 2). João nos diz: "Se você 

sabe que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele" (1 João 

2:29). 

No começo do Sermão da Montanha, Jesus tinha especificamente ordenou: "Brilhe a 

vossa luz diante dos homens, de tal forma que vejam as vossas boas obras e glorifiquem 

a vosso Pai que está nos céus" (Mat. 5:16). A questão não é se deve ou não as nossas boas 

obras que ele deveria visto pelos outros, mas se elas são feitas para esse fim. Quando são 

feitos "de tal maneira" que a atenção e glória estão focados em nosso "Pai que está nos 

céus", e não em nós mesmos, Deus se agrada. Mas se eles são feitos para ser notado por 

homens (6: 1), eles são feitos de auto-retidão e hipocritamente e são rejeitados por 

Deus. A diferença está no propósito e motivação. Quando o que fazemos é feito com o 

espírito certo e para a Proposito correta, quase inevitavelmente ser feito da maneira certa. 

Os ensinamentos de Mateus 5:16 e 6: 1 são muitas vezes pensou em conflito uns com os 

outros, porque não é reconhecido que eles se relacionam com diferentes pecados. A 

discrepância é apenas imaginário.Na primeira passagem Jesus está lidando com a 

covardia, enquanto que na segunda ele está lidando com a hipocrisia. AB Bruce dá a 

explicação útil, "Estamos a mostrar quando tentado se esconder e se esconder quando 

tentados a mostrar" 

Nunca na história da igreja têm sido cristãos tão bombardeados com apelos para dar 

dinheiro, muitos deles a causas legítimas e que valem a pena. Saber como e onde dar é, 

por vezes extremamente difícil. Os cristãos devem dar forma regular e sistemática ao 

trabalho de sua igreja local. "No primeiro dia de cada semana, cada um de vós ponha de 

lado e salvar, conforme a sua prosperidade" (1 Cor. 16: 2). Mas também nós somos 

chamados a dar directamente para os necessitados quando temos oportunidade e 

habilidade. Tanto o Antigo eo Novo Testamento deixar claro que está disposto, doação 

generosa sempre caracterizou o povo fiel de Deus. 

Deus não precisa de nossos dons, porque Ele é totalmente suficiente em si mesmo. A 

necessidade é de nossa parte e por parte daqueles a quem servimos em Seu nome. Paulo 

disse à igreja de Filipos: "Não que procure o presente em si, mas procuro o lucro que 

aumenta a seu relato" (Fp. 4:17). 

Doar é descrito no Antigo Testamento como parte do ciclo da bênção de Deus. "O homem 

generoso será próspero, e o que rega vai ser regada a si mesmo" (Prov. 11:25). Como 

damos, Deus abençoa, e quando Deus nos abençoa damos novamente para fora do que 

Ele nos deu. "Você deve celebrar a festa das semanas ao Senhor teu Deus com uma 

homenagem de uma oferta voluntária de sua mão, o que lhe dará exatamente como o 

Senhor teu Deus te abençoe" (Deut. 16:10). Estamos a dar livremente para fora do que 

Deus tem dado gratuitamente. 



O ciclo não se aplica apenas ao material que dá, mas a todas as formas de dar o que é feito 

com sinceridade para honrar a Deus e para atender à necessidade. O caminho do povo de 

Deus sempre foi a maneira de dar. 

De Escritura que aprendemos de pelo menos sete princípios para guiar-nos em dar 

nonhypocritical. Em primeiro lugar, dar de coração está investindo com Deus. "Dai, e 

dar-se-á dado; boa medida, recalcada, sacudida, atropelamento, eles vão deitar em seu 

colo por pelo seu padrão de medida que será usada para medir vocês em troca." (Lucas 

6:38 ). Paulo ecoa as palavras de Jesus: "E agora digo isto, aquele que semeia pouco, 

pouco também ceifará; eo que semeia com fartura com abundância também ceifará com 

fartura" (2 Cor 9: 6.). 

Em segundo lugar, a doação genuína é ser sacrificial. Davi se recusou a dar ao Senhor o 

que lhe custou nada (2 Sam. 24:24). Generosidade não é medida pelo tamanho do presente 

em si, mas pelo seu tamanho em comparação com o que é possuído. A viúva que deu 

"duas pequenas moedas de cobre" para o tesouro do Templo deu mais do que todos os 

"muitas pessoas ricas [que] foram colocando em grandes somas", porque "todos eles 

deitaram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza , deu tudo o que possuía, tudo o 

que tinha para viver »(Mc 12: 41-44). 

Em terceiro lugar, a responsabilidade para a doação não tem nenhuma relação com o 

quanto uma pessoa tem. Uma pessoa que não é generoso quando ele é pobre não vai ser 

generoso se ele se tornar rico. Ele pode, então, dar uma quantidade maior, mas ele não 

vai dar uma proporção maior. "Quem é fiel no pouco, coisa que também é fiel no muito; 

e quem é injusto no pouco, também é fiel no muito" (Lucas 16:10). É extremamente 

importante ensinar as crianças a dar generosamente ao Senhor com o que quer que 

pequenas quantidades de dinheiro que recebem, porque as atitudes e padrões que se 

desenvolvem como as crianças tendem a ser os que se seguem quando eles são 

cultivados. Dar não é uma questão de quanto dinheiro se tem, mas de quanto amor e 

cuidado está no coração. 

Em quarto lugar, a doação de material se correlaciona com as bênçãos espirituais. Para 

aqueles que não são fiéis com coisas mundanas, como dinheiro e outros bens, o Senhor 

não vai confiar coisas que são de muito maior valor. "Se, portanto, você não fostes fiéis 

no uso das riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas para você? E se 

não fostes fiéis no uso do que é do outro, quem vos dará o que é vosso? " (Lucas 16: 11-

12). 

Muitos jovens abandonaram seminário porque não conseguia lidar com o dinheiro, e que 

o Senhor não queria que eles em seu ministério. Outros começaram no ministério, mas 

depois desistiu, pelo mesmo motivo. Outros, ainda, permanecer no ministério, mas 

produzem poucos frutos porque Deus não vai cometer o cuidado das almas eternas para 

eles quando não pode mesmo controlar suas próprias finanças.Influências espirituais e 

eficácia tem muito a ver com a forma como as finanças são manipulados. 

Em quinto lugar, a doação deve ser determinado pessoalmente. "Que cada um contribua 

segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama 

ao que dá com alegria" (2 Cor. 9: 7). Justo doação é feito a partir de um coração justo e 

generoso, não a partir de percentuais legalistas ou quotas. Os cristãos macedônios deram 

abundantemente fora de sua pobreza financeira profunda, porque espiritualmente eles 



eram ricos em amor (2 Cor. 8: 1-2). Os crentes filipenses deram, da generosidade 

espontânea de seus corações, não porque sentiu-se compelido (Fp 4: 15-18.). 

Em sexto lugar, estamos a dar em resposta à necessidade. Os primeiros cristãos em 

Jerusalém compartilhou seus recursos sem reservas. Muitos de seus companheiros crentes 

tinham se tornado destituídos quando esperamos em Cristo e foram condenados ao 

ostracismo de suas famílias e perdeu o emprego por causa de sua fé. Anos mais tarde, 

Paulo recolhido dinheiro das igrejas da Galácia para ajudar a atender as grandes 

necessidades que continuaram a existir entre os santos em Jerusalém e que tinha sido 

intensificadas pela fome. 

Sempre houve charlatães que fabricam necessidades e jogar com a simpatia dos outros. E 

sempre houve mendigos profissionais, que são capazes de trabalhar, mas prefiro não. Um 

cristão não tem responsabilidade de apoiar essas pessoas e deve tomar cuidados razoáveis 

para determinar se e quando existe necessidade real antes de dar seu dinheiro. "Se alguém 

não vai funcionar", diz Paulo, "não coma" (2 Ts. 3:10). Indolência encorajador enfraquece 

o caráter daquele que é indolente e também desperdiça o dinheiro do Senhor. Mas onde 

necessidade real não existe, a nossa obrigação de ajudar a atender também existe. 

Em sétimo lugar, a doação demonstra amor, não a lei. O Novo Testamento não contém 

comandos para montantes ou percentagens de dar especificados. O percentual damos será 

determinado pelo amor de nossos próprios corações e as necessidades dos outros. 

Todos os princípios anteriores apontam para a obrigação de dar generosamente porque 

estamos investindo na obra de Deus, porque estamos dispostos a sacrificar para aquele 

que se sacrificou por nós, porque não tem nenhuma influência sobre o quanto temos, 

porque queremos riquezas espirituais mais do que riquezas financeiras, porque temos 

pessoalmente determinado a dar, porque queremos atender tanta necessidade quanto 

pudermos, e porque o nosso amor nos obriga a dar. 

Como em todas as áreas da justiça, a chave é o coração, a atitude interior que motiva o 

que dizemos e fazemos. Justiça pública não deve ser rejeitada, mas é para ser feito no 

espírito de humildade, amor e sinceridade. "Pois somos feitura [de Deus]", Paulo nos 

lembra, "criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou 

para que andássemos nelas" (Ef. 2:10). 

Além disso, como em todas as áreas da justiça, o próprio Jesus é o nosso exemplo 

supremo e perfeito. Ele pregou Suas mensagens no público, Ele realizou Seus milagres 

de cura, compaixão e poder sobre a natureza em público. No entanto, Ele continuamente 

a atenção para Seu Pai celestial, cuja vontade sozinho Ele veio fazer (João 5:30; cf. 04:34; 

06:38). Mesmo que Ele era um com o Pai, enquanto viveu na terra como homem Jesus 

não buscou sua própria glória, mas a de Seu Pai (João 8: 49-50). 

Quando damos nossas esmolas ... em segredo , amorosamente, despretensiosamente, e 

sem qualquer pensamento para o reconhecimento ou agradecimento, nosso Pai, que vê 

em secreto, te recompensaránós. O princípio é o seguinte: se a lembrar que, Deus vai 

esquecer; mas se esquecermos, Deus vai se lembrar. Nosso objetivo deve ser o de 

satisfazer todas as necessidades, somos capazes de atender e deixar a contabilidade a 

Deus, percebendo que "nós fizemos apenas o que devíamos ter feito" (Lucas 17:10). 



Deus não vai perder dando uma única recompensa. "E não há criatura alguma encoberta 

diante dele, mas todas as coisas estão abertas e exposto aos olhos daquele com quem 

temos de prestar contas" (Hb. 4:13). O Senhor conhece os nossos corações, nossas 

atitudes e nossos motivos, e cada recompensa que nos é devido, será dada. 

É o plano perfeito de Deus e vontade de dar recompensas para aqueles que fielmente 

confiar e obedecer-Lhe. E não é unspiritual que esperar e antecipar essas recompensas, se 

fizermos isso, num espírito de humildade e que as recompensas de Deus manifestar Sua 

graça para os que não merecem-saber gratidão. Nós podemos cumprir Suas exigências 

misericordiosas de recompensas, mas nunca pode realmente ganhar deles. 

A maior recompensa um crente pode ter é o conhecimento que ele tem agradado o seu 

Senhor. Nossa motivação para olhar para a frente a suas recompensas deve ser a 

antecipação de lançá-los como uma oferenda aos seus pés, assim como os vinte e quatro 

anciãos um dia "vai lançar suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso 

e nosso Deus, de receber glória, honra e poder "(Ap 4: 10-11). 

 

34. Orar sem hipocrisia (Mateus 6: 5-8) 

E, quando orardes, não está a ser como os hipócritas; pois gostam 

de ficar em pé e Oração nas sinagogas e nas esquinas das ruas, 

para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já 

receberam sua plena recompensa: Mas tu, quando orares, entra 

no teu quarto interior, e quando você fechando a tua porta, ora a 

teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto , o 

recompensará. E quando você está orando, não use a repetição 

sem sentido, como os gentios, para eles supõem que elas serão 

ouvidas por suas muitas palavras.Portanto, não ser como 

eles; porque vosso Pai sabe o que você precisa, antes de vós lho 
pedirdes. (6: 5-8) 

Nenhum de nós pode compreender exatamente como funciona a oração dentro da mente 

infinita e plano de Deus. A visão calvinista enfatiza a soberania de Deus, e na sua 

aplicação extrema sustenta que Deus irá trabalhar de acordo com a Sua perfeita vontade, 

independentemente da forma como os homens orar ou mesmo se eles rezam ou não. A 

oração é nada mais do que em sintonia com a vontade de Deus. No extremo oposto, a 

visão arminiana sustenta que as ações de Deus que pertencem a nós são determinados, 

em grande parte, com base em nossas orações. Por um lado, a oração é visto simplesmente 

como uma forma de alinhar com Deus sobre o que Ele já determinou que fazer, e por 

outro lado, é suplicar a Deus para fazer o que Ele de outra forma não faria. 

Escritura suporta ambos os pontos de vista e prende-los, por assim dizer, em tensão. A 

Bíblia é inequívoca sobre a soberania absoluta de Deus: Mas é igualmente inequívoca em 

declarar que, dentro de sua soberania Deus convida Seu povo a rogar-lhe em oração para 

implorar a Sua ajuda na orientação, a provisão, proteção, misericórdia, perdão, e outras 

necessidades incontáveis . 



Nem necessária nem É possível imaginar o trabalho divino que faz oração eficaz. Deus 

simplesmente nos manda obedecer aos princípios da oração que dá a Sua Palavra. O 

ensinamento de Nosso Senhor na presente passagem contém alguns desses princípios. 

Jesus continua a sua contraste de verdadeiro e falso justiça, em particular, a falsa justiça 

tipificado pelos escribas e fariseus. Como 6: 2-4 expõe suas doações hipócrita e os 

versículos 16-18 a sua hipócrita duradoura, versículos 5-8 expor suas orações igualmente 

hipócrita. As orações estavam com defeito em seu público-alvo e em seu conteúdo. 

A Audiência de Oração 

A Audiência Falsa: Outros Homens 

E, quando orardes, não está a ser como os hipócritas; pois gostam 

de ficar em pé e Oração nas sinagogas e nas esquinas das ruas, 

para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já 
receberam sua plena recompensa. (6: 5) 

Nenhuma religião jamais teve um padrão mais elevado e prioridade para a oração que o 

judaísmo. Como povo escolhido de Deus os judeus foram as vítimas da Sua Palavra 

escrita, "confiados os oráculos de Deus" (Rom. 3: 2). Deus falou diretamente a Abraão e 

muitos dos seus descendentes, e eles tinham falado diretamente com Ele. Nenhum outro 

povo, como uma corrida ou como nação, jamais foi tão favorecido por Deus ou teve essa 

comunicação direta com Ele. De todas as pessoas, eles devem ter sabido como orar. Mas 

eles não gostavam todos os outros aspectos de sua vida religiosa, suas orações tinham 

sido corrompidos e pervertidos pela tradição rabínica. A maioria dos judeus eram 

completamente confusos sobre como orar como Deus quis. 

William Barclay, em uma discussão mais útil dessa passagem em O Evangelho de 

Mateus ([Filadélfia: Westminster, 1958], 1: 191-98), aponta que ao longo dos anos uma 

série de falhas tivesse havido em vida de oração judaica. Por um lado, a oração tornou-se 

ritualizada. O texto e as formas de orações foram definidos, e foram, então, simplesmente 

ler ou repetida da memória. Tais orações poderia ser dado com quase nenhuma atenção 

para o que foi dito. Eles estavam, um exercício religioso semiconsciente rotina. 

Um judeu fiel iria repetir o Shema no início da manhã e novamente à noite. Essa oração, 

que começou: "Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor" foi um composto 

de frases selecionadas a partir de Deuteronômio 6: 4-9, 11: 13-21 e Números 15: 37-

41. Muitas vezes, uma versão abreviada (Deut. 6: 4 apenas) foi utilizado. 

Outra oração formalizada Barclay refere-se foi o 'esray Shemoneh , ("O Eighteen"), que 

encarna dezoito orações para várias ocasiões. Judeus fiéis rezaram todos dezoito cada 

manhã, à tarde e à noite. Ele também tinha uma versão abreviada. 

Tanto o Shema eo Shemoneh'esray viesse a ser dito todos os dias, independentemente de 

onde se poderia ser ou o que se estava a fazer. Onde quer que uma foi-se em casa, no 

campo, no trabalho, em uma viagem, na sinagoga, ou visitar amigos-na hora marcada o 

judeu devoto parou o que estava fazendo e ofereceu a oração apropriada. Os tempos mais 

comuns foram no terceiro, sexto, nono e horas (9:12 AM , 12:12 horas, e 3:12 PM , de 

acordo com o modo de Palestina do tempo). 



As orações rituais poderia ser dado com três atitudes básicas: sinceridade, indiferença ou 

orgulho. Aqueles judeus cujos corações foram direita utilizados os tempos de oração para 

adorar e glorificar a Deus.Eles pensaram sobre as palavras e acreditava sinceramente que 

eles oraram: Outros atravessou as palavras perfunctorily, murmurando as sílabas o mais 

rápido possível, a fim de terminar. Outros, como os escribas e fariseus, recitou as orações 

meticulosamente, certificando-se de enunciar cada palavra e sílaba corretamente. Três 

vezes por dia eles tiveram uma oportunidade pronta para desfilar sua piosity. 

A segunda falha que surgiu na vida de oração judaico foi o desenvolvimento de orações 

prescritas para cada objeto e cada ocasião. Havia orações pela luz, escuridão, fogo, chuva, 

a lua nova, viajar, uma boa notícia, más notícias, e assim por diante. Sem dúvida, a 

intenção original era trazer todos os aspectos da vida na presença de Deus; mas fazendo 

as orações prescritas e formalizada essa Proposito foi prejudicada. 

A terceira falha, já mencionado, era a prática de limitar a oração a momentos e ocasiões 

específicas. A oração foi oferecido quando o tempo dado veio ou situação surgiu, sem 

relação com o desejo genuíno ou necessidade. Tal como acontece com texto fixado, 

horários prescritos não impediu que a verdadeira oração de ser oferecido. Muitos judeus 

fiéis como Daniel (Dan. 6:10) usado naqueles tempos como lembretes para abrir seus 

corações para o Senhor. Mesmo na igreja primitiva, porque a maioria dos cristãos eram 

judeus e ainda adorado no templo e nas sinagogas, as horas de oração tradicionais foram 

frequentemente observados (ver Atos 3: 1; cf. 10: 3, 30). 

Uma quarta falha foi em estimando longas orações, acreditando que a santidade e eficácia 

de uma oração estavam em proporção direta ao seu comprimento. Jesus alertou para os 

escribas que, "por causa da aparência oferecem longas orações" (Marcos 0:40). A longa 

oração, é claro, não é necessariamente uma oração insincero. Mas uma longa oração 

pública presta-se a pretensão, a repetição, rote, e muitas outras tais perigos. A culpa é na 

oração "por amor aparência s", para impressionar os outros com a nossa religiosidade. 

Rabinos antigos sustentou que quanto mais tempo a oração, o mais provável seria ouvida 

e atendida por Deus. Verbosity foi confundido com significado, e do comprimento foi 

confundido com sinceridade. 

Um quinto falha, apontada por Jesus em Mateus 6: 7, foi que de repetições sem sentido, 

modelado após os de religiões pagãs. Em sua competição com Elias no Monte Carmel, os 

profetas pagãos "invocou o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia dizendo, 'Ó Baal, 

responde-nos,'" e que "adoraram até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde" (1 Reis 

18:26, 29 ). Hora após hora eles repetiram a mesma frase, tentando pela própria 

quantidade de suas palavras para fazer seu deus ouvir e responder. 

Através dos séculos, os judeus tinham sido influenciado por tais práticas pagãs. Eles 

muitas vezes adicionados adjetivo após adjetivo antes de o nome de Deus em suas 

orações, aparentemente tentando superar o outro nas mencionando seus atributos divinos. 

De longe o pior defeito, no entanto, foi a de querer ser visto e ouvido por outras pessoas, 

especialmente os seus companheiros judeus. A maioria dos outros defeitos não foram 

necessariamente errado em si mesmos, mas foram transportados para os extremos e 

utilizado em formas sem sentido. Mas essa falha foi intrinsecamente mau, porque ambos 

vieram e destinava-se a satisfazer o orgulho.Independentemente da forma a oração pode 



ter tomado, o motivo era auto-glória pecaminosa, a perversão final deste meio sagrados 

de glorificar a Deus (João 14:13). 

É que a culpa desprezível que zeros Jesus em diante. E, quando orardes, não devem ser 

como os hipócritas. A oração que se concentra em si mesmo é sempre hipócrita, porque, 

por definição, o foco de todas as orações devem ser em Deus. Como mencionado no 

capítulo anterior, o termo hipócrita referiu original atores que usam grandes máscaras 

para retratar os papéis que estavam jogando. Hipócritas são atores, pretendentes, pessoas 

que desempenham um papel. O que eles dizem e fazem não representa o que eles próprios 

se sentem ou acreditam, mas apenas a imagem que eles esperam criar. 

Os escribas e fariseus hipócritas orou para o mesmo fim que eles fizeram de tudo para 

atrair a atenção e trazer honra para si mesmos. Essa foi a essência de sua "justiça", o que 

Jesus disse que não teve parte no Seu reino (5:20). 

Um velho comentarista observou que o maior perigo para a religião é que o velho eu 

simplesmente se torna religioso. Os hipócritas de quem Jesus fala tinha se convencido 

de que através da realização de certos atos religiosos, incluindo vários tipos de oração, 

eles se tornaram aceitável a Deus. As pessoas hoje ainda se enganam em pensar que eles 

são cristãos, quando tudo o que tenho feito é vestir sua velha natureza em armadilhas 

religiosas. 

Nada é tão sagrado que Satanás não vai invadi-lo. Na verdade, a coisa mais sagrada, mais 

ele deseja para o profanarem. Certamente algumas coisas agradá-lo mais do que vir entre 

crentes e seu Senhor na intimidade sagrada de oração. Pecado nos seguirá na própria 

presença de Deus; e nenhum pecado é mais poderoso ou destrutivo do que o 

orgulho. Naqueles momentos em que viria antes do Senhor em adoração e pureza de 

coração, podemos ser tentados a nos adorar. 

Martyn Lloyd-Jones escreve: 

Nós tendemos a pensar do pecado como o vemos em trapos e nas sarjetas da vida. Nós 

olhamos para um bêbado, coitado; e dizemos, não é pecado. Mas essa não é a essência do 

pecado. Para ter uma imagem real e uma verdadeira compreensão do pecado, você deve 

olhar para algum grande santo, um homem extraordinariamente devoto e dedicado, olhar 

para ele lá de joelhos na própria presença de Deus. Mesmo lá eu se intrometendo em si, 

ea tentação é para ele pensar sobre si mesmo, para pensar agradavelmente e 

prazerosamente sobre si mesmo e para realmente estar adorando a si mesmo, em vez de 

Deus. Isso, e não o outro, é a verdadeira imagem do pecado. O outro é o pecado, é claro, 

mas lá você não vê-lo em seu auge, você não vê-lo em sua essência. Ou, dito de outra 

forma, se você realmente quer entender algo sobre a natureza de Satanás e as suas 

actividades, a única coisa a fazer é não ir para os resíduos ou as calhas da vida. Se você 

realmente quer saber algo sobre Satanás, ir embora para que deserto, onde nosso Senhor 

passou quarenta dias e quarenta noites. Essa é a verdadeira imagem de Satanás, onde você 

vê-lo tentando o próprio Filho de Deus. ( Estudos no Sermão da Montanha [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1977], 2: 22-23) 

Pelo que sabemos, no registro bíblico, duas vezes mais intensos de Jesus de oposição 

espiritual eram Durante seus 40 dias de solidão no deserto, e durante a sua oração no 

Jardim do Getsêmani, na noite em que foi traído e preso. Em ambas as ocasiões ele estava 



sozinho orando ao Seu Pai. Ele estava no lugar mais privado e sagrado de comunhão que 

Satanás apresentou suas tentações mais fortes diante do Filho de Deus. 

Os hipócritas amei ficar de pé e Oração. Standing era uma posição normal para a 

oração entre os judeus. No Antigo Testamento, vemos de Deus fiéis orando de joelhos, 

enquanto prostrado, e em pé. No Novo Testamento vezes em pé foi a posição mais comum 

e não necessariamente indica um desejo de ser notado. 

As sinagogas eram os lugares mais adequados e prováveis para orações públicas a serem 

oferecidos. Era o lugar onde os judeus adoravam na maioria das vezes, especialmente 

aqueles que viveram grandes distâncias do Templo. A sinagoga era o lugar locais de 

reunião, não só para o culto, mas para vários encontros cívicos e sociais. Se feito com 

sinceridade, a oração, a qualquer dessas funções era apropriado. 

As esquinas eram também um lugar normal para a oração, porque os judeus devotos iria 

parar onde quer que estivessem na hora marcada para a oração, mesmo se eles foram 

andando na rua ou visitar no canto. Mas a palavra usada aqui para rua não é a mesma que 

no verso 2, que remete para uma rua estreita ( Rhume ). A palavra usada aqui ( plateia ) 

refere-se a uma ampla rua principal, e, portanto, a uma grande esquina, onde uma 

multidão era mais provável que seja. A culpa implícita aqui é que os hipócritas gostava 

de Oração onde teriam a maior audiência. Não havia nada de errado com o que ora a um 

cruzamento importante se esse era o lugar onde você passou a ser no tempo para a 

oração. Mas havia algo de muito errado se você planejou para estar lá na hora de orar com 

a Proposito específica de Oração, onde a maioria das pessoas poderia vê-lo. 

O verdadeiro mal desses adoradores hipócritas, seja em sinagogas ou nas esquinas das 

ruas , era o desejo de exibir-se , a fim de serem vistos pelos homens . Não era errado 

orar nesses lugares, mas aconteceu de arcar com os maiores audiências, e, portanto, os 

lugares onde os hipócritas preferidos para orar. 

Como sempre, o pecado começou no coração. Foi o orgulho, o desejo de exaltar-se diante 

de seus compatriotas judeus, que era a raiz do pecado. Como o fariseu da parábola de 

Jesus, esses hipócritas acabou orando a si mesmos (ver Lucas 18:11) e antes de outras 

pessoas. Deus não tinha parte. 

Alguns crentes excessivamente reacionários têm usado estas advertências de Jesus como 

uma razão para renunciar a toda oração pública. Mas o Senhor ensinou tal coisa. Ele 

próprio, muitas vezes orou na presença de seus discípulos (Lucas 11: 1) e em público, 

como quando Ele abençoou comida antes de alimentar as multidões (Mateus 

14:19.). Escritura registra muitas orações públicas que eram totalmente adequado e 

sincero. Na dedicação do Templo, Salomão orou, uma oração detalhada estendida antes 

de todos os sacerdotes, os levitas, e os líderes de Israel (2 Cr. 6: 1-42; cf. 5: 2-7). Quando, 

sob a liderança de Esdras, o convênio foi renovado após o Exílio, um grupo de oito levitas 

ofereceu um sincero, oração de arrependimento em movimento antes de todas as pessoas 

(9 Neh:. 5-38). Depois de Pedro e João foram presos, interrogados e depois liberados pelo 

Sinédrio pouco depois de Pentecostes, todo o grupo de seus companheiros e se alegrou 

"levantaram suas vozes a Deus com um acordo" (Atos 4:24). 

Mas as orações públicas do escriba típico ou fariseu foram ritualística, mecânico, 

excessivamente longo, repetitivo, e acima de tudo sem ostentação. Como os hipócritas 



que deram para o bem de louvor dos homens (Mateus 6: 2.), Aqueles que oraram por 

causa de louvor dos homens também teve a sua recompensa : Eles estavam preocupados 

apenas sobre a recompensa os homens poderiam dar, e isso é tudo a recompensa que 

recebeu: 

A verdadeira Audiência: Deus 

Mas tu, quando orares, entra no teu quarto interior, e quando você 

fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto; e teu Pai, 
que vê em secreto, te recompensará. (6: 6) 

A definição básica da oração é a "comunhão com Deus", e se ele não está envolvido há 

apenas a pretensão de oração. Não só Ele deve estar envolvido, mas centralmente 

envolvidos. A oração é a provisão de Deus; é a idéia de Deus, não do homem. Não 

poderia haver oração, se Deus não condescendeu a falar com a gente, e nós não 

poderíamos saber orar se Ele não tivesse escolhido para nos instruir. 

O ensinamento de Jesus aqui é simples, em contraste com as tradições complicadas e 

difíceis. A frase quando orares implica grande latitude. Sem tempo prescrito ou ocasião 

é dada pelo Senhor. O tameion( quarto interno ) pode ser qualquer tipo de pequena sala 

ou câmara, mesmo um armário de armazenamento. Essas salas eram muitas vezes 

secretos e usado para armazenar bens valiosos para a proteção. A idéia é a de ir para o 

lugar mais privado disponível. 

Como já mencionado, Jesus não proibir ou condenar oração pública, como tal (cf. 1 Tim. 

2: 1-4). Seu propósito aqui parece ter sido para fazer como um grande contraste possível 

com as práticas dos escribas, fariseus e outros religiosos hipócritas. O principal ponto 

Jesus faz não tem a ver com a localização, mas com atitude. Se necessário, Jesus diz, vá 

para o mais isolado, lugar privado pode encontrar para que você não será tentado a se 

mostrar. Vá até lá e fechou a porta. Feche tudo o mais para que você possa concentrar-

se em Deus e ora ao teu Pai . Faça o que tiver que fazer para obter a sua atenção para 

longe de si mesmo e aos outros e sobre ele e ele só. 

Grande parte da nossa vida de oração deve ser, literalmente, em segredo . Jesus ia 

regularmente longe de seus discípulos a orar completamente sozinho. Nossos membros 

da família ou amigos saibam que estamos orando, mas o que dizemos não é para eles 

ouvirem. Crisóstomo comentou que em sua época (século IV AD ) muitos cristãos oraram 

tão alto em seus quartos que toda a gente pelo corredor ouvi o que eles disseram. Se as 

pessoas às vezes acontecem para ouvir as nossas orações particulares, ele não deve ser 

por nossa intenção. (Cf. João A. Broadus, Mateus [Valley Forge, Pa .: Judson, 1886], p. 

140.) 

Mas o Pai estar em segredo não significa que Ele não está presente quando oramos em 

público, ou com nossas famílias ou outros pequenos grupos de crentes. Ele está muito 

presente quando e onde seus filhos invocá-Lo. A lição de Jesus tem a ver com a singeleza 

de intenção. A verdadeira oração é sempre íntima. Mesmo oração em público, se o 

coração não é reto e concentrou-se em Deus, de uma forma real e profunda fechou um up 

sozinho na presença de Deus. 



No padrão de oração que Jesus ensinou seus discípulos, Ele começa com "Pai Nosso" 

(Mateus 6: 9.), Indicando que os outros crentes podem estar presentes e que a oração é 

corporativo. Mas mesmo quando a oração representa os sentimentos e necessidades dos 

outros que estão presentes, a atenção supremo é para ser em Deus. Nesse sentido, até 

mesmo a oração mais público está em segredo . Mesmo que o mundo inteiro ouça o que 

dizemos, há uma intimidade e foco em Deus em que a comunhão que não é afetada. 

Deus também vê em secreto, no sentido de que Ele nunca trai a confiança. Muitas coisas 

que nós compartilhamos com Deus em nossas orações particulares estão sozinhos para 

saber por Ele. Confidences que compartilhamos, mesmo com nossos queridos entes 

queridos ou amigos mais próximos podem, por vezes, ser traído. Mas podemos ter certeza 

de que nossos segredos com Deus será sempre apenas isso, e que um crente orando em 

segredo com um coração puro tem toda a atenção do pai . 

Além disso, quando a nossa oração é como deveria ser, o nosso Pai, que vê em secreto, 

te nos pagar. O segredo mais importante que ele vê não é as palavras que dizemos, na 

privacidade do quarto, mas os pensamentos que temos na privacidade de nosso 

coração. Esses são os segredos sobre a qual Ele é extremamente interessadas, e sobre o 

qual só Ele pode saber com certeza (cf. 1 Cor. 4: 3-5). Esses segredos, por vezes, estão 

escondidos até de nós mesmos, porque é tão fácil de ser enganado sobre os nossos 

próprios motivos. 

Quando Deus é verdadeiramente o público da nossa oração, teremos a recompensa só Ele 

pode dar. Jesus não dá nenhuma idéia nesta passagem, como o que a recompensa de Deus, 

ou de reembolso, será. A verdade importante é que Deus fielmente e infalivelmente 

abençoar aqueles que vêm a Ele com sinceridade. Sem dúvida, o Senhor 

recompensará. Aqueles que rezam sem sinceridade e hipocritamente, receberá a 

recompensa do mundo, e os que oram com sinceridade e humildade receberá de Deus. 

O conteúdo da Oração 

Uma segunda área em que muita oração dos dias de Jesus ficou aquém foi a de 

conteúdo. As orações hipócritas dos escribas e fariseus, não só foi dada no espírito errado, 

mas foram dadas em palavras sem sentido. Eles não tinham nenhuma substância, sem 

conteúdo significativo. Para ser aceitável a Deus, Jesus declarou: orações devem ser 

genuínas expressões de culto e de pedidos e petições sinceras. 

Conteúdo Falsa: a repetição sem sentido 

E quando você está orando, não use a repetição sem sentido, como 

os gentios, para eles supõem que elas serão ouvidas por suas 
muitas palavras. (6, 7) 

Os particulares culpa Jesus destaca é a da repetição sem sentido , o que já foi 

discutido. Esta prática era comum em muitas religiões pagãs daquele dia, como é em 

muitas religiões hoje, incluindo alguns ramos da cristandade. 

Use a repetição sem sentido é uma palavra (de battalogeō ) no grego e refere-se à 

marcha lenta, vibração impensado. Foi provavelmente onomatopoetic, imitando os sons 

de jabber sentido. 



Aqueles que usaram orações repetitivas não eram necessariamente hipócritas, pelo menos 

não do tipo de ostentação. Os escribas e fariseus usado uma grande quantidade de 

repetição em suas demonstrações públicas de piedade; mas muitos outros judeus usou 

mesmo em orações privadas. Alguns podem ter usado a repetição porque seus líderes lhes 

havia ensinado a usá-lo. Outros, no entanto, recorreu à repetição, porque foi fácil e exigiu 

pouco de concentração. Para essas pessoas, a oração era simplesmente uma questão de 

cerimônia religiosa necessária, e eles poderiam ser totalmente indiferente ao seu 

conteúdo. Enquanto ele foi oficialmente aprovado, um padrão era tão bom quanto outro. 

Embora este problema não envolvem sempre hipocrisia, ele sempre envolveu uma atitude 

errada, um coração errado. Os hipócritas orgulhosos tentou usar a Deus para glorificar a 

si mesmos, ao passo que aqueles que usaram a repetição sem sentido eram simplesmente 

indiferente a verdadeira comunhão com Deus. 

Os judeus haviam pego a prática de os gentios , que acreditavam que o valor da oração 

foi em grande parte uma questão de quantidade. Quanto mais, melhor. Eles supõem que 

serão ouvidos por suas muitas palavras , Jesus explicou. Aqueles que orou a deuses 

pagãos achavam que suas divindades primeiro teve de ser despertado, então persuadidos, 

intimidados e atormentado em ouvir e responder, exatamente como os profetas de Baal 

fez em Mt. Carmelo (1 Reis 18: 26-29). No Novo Testamento, vemos uma prática 

similar. Despertada contra Paulo e seus companheiros por Demétrio e outros ourives de 

Éfeso, uma grande multidão começou a cantar: "Grande é a Diana dos efésios!" e 

continuou incessantemente durante duas horas (Atos 19: 24-34). 

Muitos budistas girar rodas contendo orações escritas, acreditando que cada volta da roda 

envia essa oração ao seu deus. Os católicos romanos acender velas votivas, na crença de 

que os seus pedidos continuará a subir repetitiously a Deus, desde que a vela é 

acesa Rosários são usados para contar off orações repetidas de Ave Maria e Pai Nosso, o 

próprio rosário vindo ao catolicismo do budismo por meio dos muçulmanos espanhóis 

durante a Idade Média. Certos grupos carismáticos em nossos dias repetir as mesmas 

palavras ou frases mais e mais até o falar degenera em confusão ininteligível (João A. 

Broadus, Mateus [Valley Forge, Pa .: Judson, 1886], p. 130). 

Todos nós, é claro, têm sido culpados de repetir a refeição mesmas orações após reunião 

refeição e oração depois da oração reunião, com pouco ou nenhum pensamento de que 

estamos dizendo ou de Aquele a quem estamos supostamente falando. Oração que é 

impensada e indiferente é ofensivo a Deus, e também deve ser ofensivo para nós. 

Novamente nós não devemos tirar conclusões erradas. Jesus não proibiu a repetição de 

pedidos reais. Na parábola sobre a visita da meia-noite com o seu próximo, o homem 

persistente foi elogiado por Jesus como um modelo de nossa persistência diante de 

Deus. Em Sua parábola da viúva importuna Jesus elogiou sua persistência perante o juiz 

ímpio, dizendo: "Agora, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia 

e noite, e Ele vai atrasar muito tempo com eles?" (Lucas 18: 2-7). Paulo "suplicou ao 

Senhor três vezes" que o espinho na carne pode ser removido (2 Cor. 12: 7-8). No Jardim 

do Getsêmani, ao enfrentar a agonia da cruz, Jesus clamou: "Meu Pai, se é possível, deixe 

este cálice de mim;. Ainda não seja como eu quero, mas como tu queres" Depois de 

repreender os discípulos para seu sono, Ele fez a oração novamente, e então, depois de 

um curto período de tempo, Ele "orou pela terceira vez, dizendo a mesma coisa, uma vez 

mais" (Mt 26:. 39-44). 



Não é honesto repetição, devidamente motivado de necessidades ou louvor diante de Deus 

que está errado, mas o estúpido considerando, indiferente de encantamentos espirituais-

som ou fórmulas mágicas mais e mais. Não só o nosso coração deve ser reto diante de 

Deus vai ouvir a nossa oração, mas também nossas mentes. Oração impensado é quase 

tão ofensivo a Deus como a oração sem coração. Na maioria dos casos, eles caminham 

juntos. 

Verdadeiro conteúdo: Pedidos Sinceros 

Portanto, não ser como eles; porque vosso Pai sabe o que você 

precisa, antes de vós lho pedirdes. (6: 8) 

Deus não tem que ser atormentado e seduzido. Nosso Pai sabe o que [nós] precisam, 

antes de [nós] pedir a Ele. Martin Luther disse: "Por nossa oração ... estamos instruindo-

nos mais do que nós a ele." O propósito da oração não é informar ou persuadir a Deus, 

mas para vir diante dele sinceramente, propositAdãoente, de forma consciente, e 

devotAdãoente (João Stott, Cristão Counter-Culture: A Mensagem do Sermão da 

Montanha [Downers Grove, Ill .: InterVarsity , 1978], p. 145). 

Oração está compartilhando a necessidades, encargos, e da fome dos nossos corações 

antes de nossa celeste Pai , que já sabe o que [nós] precisam , mas que quer que pedir a 

Ele. Ele quer nos ouvir, Ele quer comungar conosco, mais do que se poderia sempre 

querer comungar com Ele, porque o Seu amor por nós é muito maior do que o nosso amor 

por Ele. A oração é o nosso Deus, que dá a oportunidade de manifestar o Seu poder, 

majestade, amor e providência (cf. João 14:13). 

Orar com razão é orar com um coração devoto e com motivos puros. É orar com único 

atenção a Deus e não a outros homens. E é para orar com confiança sincera que nosso Pai 

celestial ambos ouve e responde cada solicitação feita a Ele com fé. Ele sempre paga a 

nossa devoção sincera com a resposta graciosa. Se o nosso pedido é sincero, mas não de 

acordo com a sua vontade, ele vai responder de uma forma melhor do que queremos ou 

esperamos. Mas ele sempre vai responder. 

É relatado que DL Moody uma vez me senti tão farto com as bênçãos de Deus que ele 

orou: "Deus, pare." Isso é o que Deus vai fazer com todo crente fiel que vem a Ele como 

uma criança espera de seu pai-sufocá-lo em mais bênçãos do que pode ser contado ou 

nomeado. 

 

 

 

 



35. A oração dos discípulos - Parte 1 

(Mateus 6: 9-15) 

Pray, então, da seguinte maneira: "Pai nosso que estás nos céus, 

santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita vossa 

vontade, assim na terra como no céu Dá-nos hoje o nosso pão de 

cada dia e perdoa-nos o nosso.... dívidas, assim como nós também 

temos perdoado aos nossos devedores. E não nos levam em 

tentação, mas livrai-nos do mal. [Porque teu é o reino, o poder ea 

glória, para sempre. Amém.] "Porque, se perdoardes aos homens 

por suas transgressões, também vosso Pai celestial vos perdoará 

a vós. Mas se não perdoardes aos homens, então o vosso Pai não 

perdoará as vossas ofensas. (6: 9-15) (Para um estudo mais 

detalhado dos Discípulos 'Oração, consulte o autor do livro Jesus' 
Padrão da Oração. [Chicago: Moody Press, 1981]) 

Ministério terrestre de Jesus foi notavelmente breve, apenas três anos. No entanto, nesses 

três anos, como deve ter sido verdade em sua vida anterior, uma grande quantidade de 

tempo foi gasto em oração. Os evangelhos relatam que Jesus levantou-se habitualmente 

no início da manhã, muitas vezes antes do amanhecer, para comungar com o Pai. À noite, 

ele freqüentemente ir para o Monte das Oliveiras ou algum outro local tranquilo para orar, 

geralmente sozinho. A oração era o ar espiritual que Jesus soprou a cada momento de sua 

vida. 

Alguém já disse que muitos cristãos oferecem suas orações como marinheiros usar suas 

bombas-somente quando os vazamentos de navios. Mas, para ser discípulos obedientes 

de Cristo, para experimentar a plenitude da comunhão com Deus, e de abrir as comportas 

de as bênçãos do céu, os crentes devem orar como Jesus orou. Além disso, é preciso 

saber como a Oração. Se não sabemos como orar e pelo que orar, faz pouco bom para ir 

com a maré. Mas se nós sabemos como orar, e então orar dessa forma, todas as outras 

partes de nossas vidas será reforçado e colocar na devida perspectiva. Como Martyn 

Lloyd-Jones foi lindamente expressou Estudos no Sermão da Montanha : "O homem é a 

sua maior e mais alto quando de joelhos, ele fica cara a cara com Deus" (2 vols [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1977]., 02:45). 

A Bíblia ensina muito sobre a importância eo poder da oração. A oração é eficaz; ele faz 

a diferença. "A oração eficaz de um homem justo", Tiago diz, "pode realizar muito" 

(Tiago 5:16). O servo de Abraão orou, e Rebekah apareceu. Jacó lutou e orou, e na mente 

de Esaú foi transformada a partir de 20 anos de vingança. Moisés orou, e os amalequitas 

foi atingido. Ana orou, Samuel nasceu. Isaías e Ezequias orou, e em 12 horas 185 mil 

assírios foram mortos. Elias orou, e foram três anos de seca; orou outra vez, e chuva 

veio. Aqueles são apenas uma pequena amostra da oração respondida apenas a partir do 

Antigo Testamento. Os judeus, a quem Jesus pregou deveria ter tido uma confiança 

ilimitada no poder da oração. 

A oração é vital para todos os outros aspectos da vida do reino. Não podemos, por 

exemplo, dar (ver Mateus 6: 2-4.) Ou rápida (ver 6: 16-18) corretamente a menos que 

estejamos em constante comunhão com Deus. A única doação que Deus quer é que o que 

é sincero, disposto e feito para Sua glória-dando que vem de uma vida de comunhão 



pessoal com Ele. O jejum é sem sentido para além da oração, porque para além de oração 

é parte de Deus. Vai ser um ritual religioso sem sentido. A maior ênfase nesta passagem 

(6: 1-18), portanto, é dada à oração. 

O Propósito de Deus 

O supremo propósito de Deus para a oração, o propósito além de todos os outros fins, é 

glorificar a Si mesmo. Embora nada beneficia um crente mais de oração, o propósito de 

orar deve antes de tudo ser para o bem de Deus, e não eu. A oração é, acima de tudo, uma 

oportunidade para Deus manifestar sua bondade e glória. Um velho santo disse: "A 

verdadeira oração traz a mente à contemplação imediata do caráter de Deus e prende-lo 

lá até que a alma do crente está devidamente impressionado" Jesus afirmou a propósito 

da oração, quando disse: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu o farei, para que 

o Pai seja glorificado "(João 14:13). 

Ao contrário do que muita ênfase na igreja evangélica de hoje, a verdadeira oração, como 

a verdadeira adoração, centra-se a glória de Deus, e não sobre as necessidades do 

homem. Não se trata simplesmente de reivindicar nas promessas de Deus, e muito menos 

fazer exigências dele, mas de reconhecer sua soberania, para ver a exibição de sua glória, 

e obedecer a Sua vontade. 

Porque a oração é tão absolutamente importante e porque muitas vezes não têm a 

sabedoria para orar como convém, ou para o que devemos, Deus encomendou Seu próprio 

Espírito Santo para nos ajudar."Nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo 

Espírito intercede por nós com gemidos muito profundos para palavras" (Rom. 

8:26). Essa é sem dúvida o que Paulo quer dizer quando ele exorta os crentes a "orar em 

todo tempo no Espírito" (Ef. 6:18). 

Nas poucas palavras de Mateus 6: 9-15 nosso Senhor dá um esboço sucinto mas 

maravilhosamente abrangente do que a verdadeira oração deve ser. Como discutiremos 

mais tarde, a segunda parte do versículo 13, uma doxologia, possivelmente, não fazia 

parte do texto original. A oração própria tem duas seções; A primeira seção lida com a 

glória de Deus (vv. 9-10) e o segundo com a necessidade do homem (vv. 11-13a). Cada 

seção é composta por três petições. Os três primeiros são petições em nome do nome de 

Deus, o Seu reino e Sua vontade. O segundo três são petições para pão de cada dia, o 

perdão, e proteção contra a tentação. 

É significativo que Jesus não faz menção de onde a oração deve ter lugar. Como apontado 

no capítulo anterior, a instrução de Jesus para "ir para o seu quarto interior" (6: 6) foi 

enfatizar a obstinação de oração, a necessidade de bloquear qualquer outra preocupação 

senão Deus. O próprio Jesus não tinha espaço interior para chamar de Seu durante Seu 

ministério terreno, e nós vê-lo Orando em muitos lugares e em muitas situações, tanto 

públicas como privadas. O desejo de Paulo foi para os fiéis a orar "em todo lugar" (1 Tim. 

2: 8). 

Jesus também não especifica um tempo para orar. Jesus, assim como santos, tanto do 

Antigo e Novo Testamentos, orou a cada hora do dia e da noite. Eles podem ser vistos 

Orando em horários regulares e habituais, em ocasiões especiais, quando em perigo 

especial, quando especialmente abençoado, antes das refeições e após as refeições, ao 



chegar a um destino e ao sair, e em todas as outras circunstâncias imagináveis e para todos 

os outros concebível bom propósito. 

Nem são vestimentas ou postura especificado. Como Jesus já havia enfatizado (6: 5-8), é 

a atitude eo conteúdo da oração que são de suprema importância, e as duas coisas são 

fundamentais para o padrão Ele agora prescreve. 

Em qualquer postura, em qualquer roupa, em qualquer momento, em qualquer lugar e sob 

qualquer circunstância oração é apropriado. A oração é para ser um modo de vida, uma 

comunhão aberta e constante com Deus (Ef 6:18;.. 1 Tessalonicenses 5:17). Porque é para 

ser um modo de vida, precisamos entender como orar; e que é precisamente por isso que 

Jesus deu a seus seguidores este modelo de oração. 

Tal como acontece com todos do Sermão da Montanha, o que Jesus diz sobre a oração 

não era essencialmente novo. O Antigo Testamento, e até mesmo a tradição judaica, 

ensinou a todos os princípios básicos que Jesus apresenta aqui. Muitas falhas e 

perversões-como orar para serem vistos pelos homens e repetições sem sentido (6: 5, 7) -

teve penetrou em vida de oração judaica. Mas a tradição rabínica era mais fiel à Escritura 

em seu ensino sobre a oração do que talvez qualquer outra coisa. Tanto o Talmud e do 

Midrash contêm muitos ensinamentos nobres e úteis sobre a oração. 

A partir de seu conhecimento das Escrituras, os judeus, com razão, acreditava que Deus 

queria que eles orai, para que Ele ouviu e respondeu a suas orações, e que a oração deve 

ser contínua. Das Escrituras também sabiam que a oração deve incorporar certos 

elementos-tais como adoração, louvor, agradecimento, um sentimento de temor em 

santidade de Deus, o desejo de obedecer aos Seus mandamentos, a confissão do pecado, 

preocupação com os outros, perseverança e humildade. 

Mas algo tinha dado errado, e por dias de Jesus a maioria dos judeus tinha esquecido os 

ensinamentos das Escrituras e até mesmo o som, os ensinamentos bíblicos de sua 

tradição. A maioria oração tornou-se formalizado, mecânica, mecânica, e hipócrita. 

Depois de alertar contra essas perversões que tinha tão corrompidos vida de oração 

judaica, nosso Senhor agora dá um padrão divino pelo qual os cidadãos do reino pode 

orar de uma forma que é agradável a Deus. 

Que a oração de Jesus está prestes a dar não era para ser repetido em si uma oração está 

claro por várias razões. Em primeiro lugar, na presente passagem é introduzido com as 

palavras, Pray, então, desta maneira. No relato de Lucas, os discípulos não pedir a Jesus 

para ensinar-lhes uma oração, mas para ensinar-lhes como a orar (Lucas 11: 1) . houtos 

oun ( então, desta forma ) significa, literalmente, "Assim, pois," e freqüentemente 

realizada a ideia de "ao longo destas linhas" ou "da seguinte maneira." Em segundo lugar, 

Jesus tinha acabado alertou Seus seguidores não para orar com "a repetição sem sentido" 

(v. 7). Para, em seguida, dar uma oração cujo principal objetivo era ser recitado verbatim 

teria sido uma contradição óbvia de Si mesmo. Em terceiro lugar, em nenhum lugar do 

Novo Testamento-evangelhos, Atos, ou epístolas-do encontramos uma instância dessa ou 

de qualquer outra oração a ser repetida por qualquer pessoa ou usado de maneira 

repetitiva, ritualística por um grupo. 



A Oração do Senhor, ou mais precisamente, Oração dos discípulos, não é um grupo 

conjunto de palavras para repetir. É bom para recitá-lo, como recitamos muitas partes das 

Escrituras. É certamente bom para memorizá-la e para ensaiar em nossas mentes e 

meditá-la em nossos corações. Mas não é tanto uma oração em si, pois é um esqueleto 

que os crentes são para a carne, com as próprias palavras de louvor, adoração, petições, e 

assim por diante. Não é um substituto para a nossa própria oração, mas um guia para eles. 

Em menos de setenta palavras encontramos uma obra-prima da mente infinita de Deus, o 

único que poderia comprimir todos os elementos possíveis de verdadeira oração em tal 

breve e simples de uma forma forma que até mesmo uma criança pode entender, mas o 

crente mais maduro não pode inteiramente compreender. 

Outra indicação da integralidade divina da oração é visto nos esquemas aparentemente 

interminável pelo qual pode ser delineadas. Quando delineado a partir da perspectiva de 

nosso relacionamento com Deus, vemos: Pai nosso, que mostra a relação pai / 

filho; santificado seja o vosso nome , a divindade / adorador; venha o teu reino , o 

soberano / assunto; Tua será feito , o mestre / servo; dá-nos hoje o nosso pão de cada 

dia , o benfeitor / beneficiário; perdoai-nos as nossas dívidas , o Salvador / 

pecador; e não nos induzas à tentação , o guia / peregrino. 

Do ponto de vista da atitude e espírito de oração, Nossa reflete altruísmo; Pai reflete a 

devoção familiar; santificado seja o vosso nome , reverência; venha o teu reino , 

lealdade; Tua será feito , a submissão; dá-nos hoje o nosso pão de cada dia , a 

dependência; perdoai-nos as nossas dívidas , penitência; não nos induzas à tentação , 

a humildade; Teu é o reino , triunfo; ea glória , exultação; epara sempre , a esperança. 

Em forma semelhante a oração pode ser delineado para mostrar (1) o saldo da glória de 

Deus e nossa necessidade; (2) o triplo propósito da oração: santificar o nome de Deus, 

traz em Seu reino, e fazer a Sua vontade; e (3) a abordagem do presente ( dá-nos hoje o 

nosso pão de cada dia ), passado ( perdoa-nos as nossas dívidas ) e futuro ( não nos 

induzas à tentação ). 

Esses são apenas uma breve amostra das maneiras pelas quais magnífico diamante de 

Jesus de oração podem ser cortadas. 

O propósito da oração é visto mais no impulso global destes cinco versos que em qualquer 

palavra ou frase. Do início ao fim o foco está em Deus, na Sua adoração, dignidade e 

glória. Cada aspecto da verdadeira justiça, a justiça que caracteriza os cidadãos do reino 

de Deus, centra-se sobre ele. A oração dificilmente poderia ser uma exceção. A oração 

não está tentando obter a Deus que concordam conosco ou para prover aos nossos desejos 

egoístas. A oração é afirmar a soberania, justiça e majestade de Deus e procurando 

conformar nossos desejos e os nossos propósitos com a Sua vontade e glória. 

Cada faceta de Oração dos Discípulos enfoca o Todo-Poderoso. Aqui Jesus dá uma visão 

global de todos os elementos essenciais da oração justos, cada um dos quais gira em torno 

de Deus, reconhecendo a paternidade, a prioridade, programa, plano, disposição, perdão, 

proteção e preeminência. Cada elemento é sobrecarregado com significado, suas verdades 

sendo impossível esgotar. 

Paternidade de Deus 



Pai nosso que estais no céu. (6: 9b) 

Deus é Pai somente daqueles que vieram à sua família por meio de Seu Filho, Jesus 

Cristo. Malaquias escreveu: "Não que todos nós temos um pai? Não tem um Deus que 

nos criou?" (Mal. 2:10), e Paulo disse aos filósofos gregos sobre Mars Hill "Como até 

mesmo alguns dos vossos poetas disseram: Pois somos também sua prole" (Atos 

17:28). Mas a Escritura torna inequivocamente claro que a paternidade dos incrédulos de 

Deus é apenas no sentido de ser o seu Criador. Espiritualmente, incrédulos ter outro 

pai. Em sua mais severa condenação dos líderes judeus que se opuseram e rejeitaram, 

Jesus disse: "Vós tendes por pai ao diabo" (João 8:44). É somente para aqueles que 

recebem Jesus que dá "o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que crêem no 

seu nome" (João 1:12;. Cf. Rom 8:14; Gálatas 3:26; Hb. . 2: 11-14; 2 Pe. 1: 4; etc.). Porque 

os crentes pertencem ao Filho, eles podem vir a Deus como Seus filhos amados. 

Judeus fiéis tinha conhecido de Deus como seu Pai de várias maneiras. Eles viram como 

Pai de Israel, a nação que Ele escolheu para ser o Seu povo especial. Isaías declarou: "Pois 

Tu és nosso Pai, ... Tu, ó Senhor, és nosso Pai" (Is 63:16; cf. Ex 04:22; Jer 31:... 9). Eles 

também viu em uma maneira ainda mais íntimo e pessoal como seu pai espiritual e 

Salvador (Sl 89:26; 103:. 13). 

Mas ao longo dos séculos, por causa de sua desobediência ao Senhor e seu repetido 

flertando com os deuses pagãos dos povos ao seu redor, a maioria dos judeus haviam 

perdido o sentido da paternidade íntima de Deus. Eles viam Deus como Pai somente em 

um controle remoto, distante figura, desbotado que já havia guiado seus antepassados. 

Jesus reafirmou a eles que suas Escrituras ensinado eo que fiéis, os judeus piedosos 

sempre acreditou: Deus é o Pai no céu ... daqueles que confiam nEle. Ele usou o título 

de Pai em todas as Suas orações, exceto o na cruz, quando Ele clamou: "Meu Deus, Meu 

Deus" (Mat. 27:46), enfatizando a separação Ele experimentou em suportar o pecado da 

humanidade. Embora o texto usa o grego Pater ; é provável que Jesus usou o 

aramaico Abba quando deu esta oração. Não só era o aramaico a língua em que ele ea 

maioria dos outros judeus palestinos comumente falou, mas Abba (equivalente ao nosso 

"papai") carregava uma conotação mais íntimo e pessoal de Pater . Em um número de 

passagens, o termo Abba é utilizado até mesmo no texto grego, e normalmente é 

simplesmente transliterados nas versões em inglês (ver Marcos 14:36; Rom 8:15; Gal. 4: 

6.). 

Para ser capaz de ir para Deus como nosso celeste Pai antes de tudo significa o fim do 

medo, o medo que os pagãos sempre teve para suas divindades. Em segundo lugar, o 

conhecimento da paternidade de Deus se instala incertezas e dá esperança. Se um pai 

terreno não poupará esforços para ajudar e proteger seus filhos, quanto mais o Pai celestial 

de amor, proteger e ajudar seus filhos (Mt 7:11;. João 10:29; 14:21)? 

Em terceiro lugar, conhecer a Deus como nosso Pai resolve a questão da solidão. Mesmo 

que somos rejeitados e abandonados pela nossa família, amigos, companheiros de fé, e 

no resto do mundo, sabemos que nosso Pai celestial nunca nos deixará ou nos 

abandonará. "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e 

aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e divulgará-me a ele" (João 

14:21; cf. Ps 68: 5-6.). 



Em quarto lugar, sabendo paternidade de Deus deve resolver a questão do egoísmo. Jesus 

nos ensinou a orar, Nosso Pai , usando o pronome no plural porque somos companheiros 

de crianças com todo o resto da família de Deus. Não há pronome pessoal singular em 

toda a oração. Oramos segurando a Deus o que é melhor para todos, não apenas para um. 

Em quinto lugar, conhecer a Deus como nosso Pai resolve a questão de recursos. Ele 

é nosso Pai, que [é] no céu . Todos os recursos do céu estão disponíveis para nós quando 

nós confio a Deus como nosso Fornecedor celeste. Pai Nosso "nos tem abençoado com 

toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo" (Ef. 1: 3). 

Em sexto lugar, a paternidade de Deus deve resolver a questão da obediência. Se Jesus, 

como verdadeiro Filho de Deus, desceu do céu, não para fazer a Sua vontade, mas de Seu 

Pai (João 6:38), quanto mais somos nós, como filhos adotivos, para fazer apenas a vontade 

Dele. A obediência a Deus é uma das marcas supremos de nosso relacionamento com Ele 

como Seus filhos. "Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu 

irmão, irmã e mãe" (Mat. 12:50). 

No entanto, em sua graça, Deus ama e cuida até mesmo para seus filhos que são 

desobedientes. A história de Lucas 15 deve ser chamado a parábola do pai amoroso, em 

vez de o filho pródigo. É antes de tudo um retrato de nosso Pai celestial, que pode perdoar 

uma criança auto-justos que permanece moral e vertical e também perdoar aquele que se 

torna dissoluto, se afasta e volta. 

Nosso Pai , então, indica ânsia de Deus para emprestar sua orelha, Seu poder e Sua bênção 

eterna às petições de Seus filhos se lhes serve melhor e mais revela o Seu propósito e 

glória. 

Prioridade de Deus 

santificado seja o vosso nome. (6: 9-C) 

No início Jesus dá um aviso contra a oração egoísta. Deus é ter prioridade em todos os 

aspectos de nossas vidas, e, certamente, em nossos momentos de profunda comunhão 

com Ele. Oração não é para ser uma rotina casual que dá passagem homenagem a Deus, 

mas deve abrir grandes dimensões de reverência, admiração, apreço, honra e 

adoração. Esta frase introduz uma proteção contra qualquer sentimentalismo ou o uso 

excessivo e abuso do Pai , que é propenso a ser sentimentalizadas. 

De Deus nome significa infinitamente mais do que Seus títulos ou nomes. Ele representa 

tudo o que Ele é, Seu caráter, planejar e vontade. Quando Moisés subiu ao monte Sinai 

para receber os mandamentos pela segunda vez, ele "invocou o nome do Senhor. Então, 

o Senhor passou por diante dele e proclamou:" O Senhor, o Senhor Deus, misericordioso 

e piedoso, longânimo e grande em benignidade e em verdade; que guarda a beneficência 

em milhares, que perdoa a iniqüidade, a transgressão eo pecado "(Ex 34: 5-7.). As 

características de Deus dadas nos versículos 6-7 são o equivalente de "o nome do Senhor" 

mencionado no versículo 5. 

Não é porque nós simplesmente saber títulos de Deus que nos ama e confia nele, mas 

porque sabemos que o Seu caráter. "Aqueles que conhecem o teu nome confiam em ti", 

disse Davi, "Porque tu, ó Senhor, não abandonas aqueles que te buscam" (Sl. 09:10). O 



nome de Deus é visto em Sua fidelidade. Em outro salmo Davi declarou: "Eu te darei 

graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor, o 

Altíssimo" (Sl 07:17; cf. 113: 1-4.). Na forma típica da poesia hebraica, a justiça de Deus 

e Seu nome são paralelo, mostrando a sua equivalência. Quando o salmista disse: "Uns 

confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos se vangloriar em nome do 

Senhor, nosso Deus" (20: 7), ele tinha muito mais em conta do que o título pelo qual Deus 

é chamado . Ele falou sobre a plenitude da pessoa de Deus. 

Cada um dos nomes do Velho Testamento muitas e títulos de Deus mostra uma faceta 

diferente de Seu caráter e vontade. Ele é chamado, por exemplo, Elohim , o Deus 

Criador; El Elyon ", o Criador dos céus e da terra"; Jeová Jiré , "o Senhor proverá"; Jeová 

Shalom , "o Senhor nossa paz"; Jeová Tsidkenu , "o Senhor nossa justiça "; e muitos 

outros. Todos esses nomes falar dos atributos de Deus. Seus nomes não só dizer quem ele 

é, mas como Ele é. 

Mas o próprio Jesus dá o ensinamento mais claro sobre o que significa o nome de Deus, 

porque Jesus Cristo é o maior nome de Deus. "Manifestei o teu nome aos homens que me 

deste para fora do mundo" (João 17: 6). Tudo o que o Filho de Deus fez na terra manifesta 

o nome de Deus. Como a manifestação perfeita da natureza e da glória (João 1:14) de 

Deus, Jesus foi a manifestação perfeita do nome de Deus. 

Hallowed é uma palavra em Inglês arcaico usado para traduzir uma forma de hagiazo , o 

que significa tornar santo. Palavras da mesma raiz são traduzidas "santo, santo, santificar 

santificação", etc. povo de Deus são ordenados a ser santo (1 Pe. 1:16), mas Deus é 

reconhecido como sendo santo. Esse é o significado de Oração , santificado seja o teu 

nome : atribuir a Deus a santidade que já é, e sempre foi, acima de tudo e exclusivamente 

Seu. Para santificar o nome de Deus é a reverenciar, honra, glorificar, e obedecê-Lo como 

singularmente perfeito. Como João Calvin observado, que o nome de Deus deve ser 

santificado não era nada além de dizer que Deus deve ter sua própria honra, da qual ele 

era tão digno, que os homens nunca deveriam pensar ou falar dele sem a maior veneração 

(citado em uma harmonia dos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas [Grand Rapids: 

Baker, 1979], p 318).. 

O nome de consagração a Deus, como qualquer outra manifestação da justiça, começa no 

coração. "Santificai a Cristo, como Senhor, em vossos corações" Pedro nós (1 Pe. 3:15) 

diz, usando uma forma de a palavra que santificadas traduz. 

Quando nos santificar Cristo em nossos corações vamos também santificá-lo em nossas 

vidas. Nós santificar o nome quando reconhecemos que Ele existe. "Aquele que vem de 

Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam" (Hebreus 11: 6.). Para 

a mente aberta e honesta, Deus é auto-evidente. Immanuel Kant tinha muitas idéias 

estranhas sobre Deus, mas ele estava absolutamente certo quando disse: "A lei dentro de 

nós e o céu estrelado acima de nós nos levam a Deus." (Veja William Barclay, O 

Evangelho de Mateus 2 vols. [Filadélfia: Westminster, 1975], 1:. 208) 

Nós também santificar o nome de Deus por ter verdadeiro conhecimento sobre Ele. Ideias 

falsas sobre o Soberano são irreverentes. Orígenes disse: "O homem que traz em seu 

conceito de ideias Deus que não têm lugar lá leva o nome do Senhor Deus em 

vão." Descobrir e acreditando verdade sobre Deus demonstrar reverência por Ele; e 

ignorância voluntária ou doutrina errada demonstrar irreverência. Não podemos 



reverenciar a Deus cujo caráter e nós não sabe nem quer saber. Mas reconhecer a 

existência de Deus e ter o verdadeiro conhecimento sobre ele não são suficientes para 

santificar o nome. Nós temos que ter uma consciência constante da Sua 

presença. Pensamento espasmódica de Deus não santificar o Seu nome. Para santificar 

verdadeiramente Seu nome é para atraí-lo conscientemente, em cada pensamento diário, 

cada palavra diariamente, e cada ação diária. Davi colocar o foco de sua vida, onde ele 

sempre deve ser- "Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim" (Sl. 16: 8). 

O Pai nome é o mais sagrado quando nos comportamos em conformidade com a Sua 

vontade. Para os cristãos a viver em desobediência a Deus é tomar o Seu nome em vão, 

alegando como Senhor alguém a quem não seguimos como Senhor. "Nem todo aquele 

que me diz: 'Senhor, Senhor'", Jesus advertiu: "entrará no reino dos céus, mas aquele que 

faz a vontade de meu Pai que está nos céus" (Mateus 7:21.).Quando comer, beber, e fazer 

tudo para a glória de Deus (1 Cor. 10:31), que é santificar o Seu nome. Finalmente, para 

santificar o nome de Deus é atrair outros a ele pelo nosso compromisso, para "deixar o 

[nosso] luz diante dos homens, de tal forma que vejam as [nossas] boas obras e 

glorifiquem a [nosso] Pai que está nos céus "(Mat. 5:16). Salmo 34: 3 resume o ensino 

nesta frase com uma bela exortação: ". O engrandece ao Senhor comigo, e exaltemos 

juntos o seu nome" 

Programa de Deus 

Venha o teu reino. (6: 10a) 

Frances Havergal escreveu estas belas palavras de homenagem ao seu Senhor, em seu 

hino "Sua vinda na glória:" 

Oh, a alegria de ver Thee reinante, 

Ti, meu Senhor amado. 

Toda língua é o teu nome confissão, 

Adoração, honra, glória, bênção, 

Trazido a Thee com acordo contente. 

Ti, meu Senhor e meu amigo, 

Vindicated e entronizado, 

Até os confins da terra, 

Glorificado, adorado, e de propriedade. 

Nosso maior desejo deve ser o de ver o Senhor reinando como Rei em Sua reino , para 

ter a honra e autoridade que sempre foi sua, mas que ele ainda não chegou a reclamar. O 

Rei é inseparável do Seu reino. Orar venha o teu reino é Oração para o programa da 

Divindade eterna para ser cumprida, para Cristo vir e reinar como Rei dos reis e Senhor 



dos senhores. Seu programa e Seu plano deve ser a preocupação de nossas vidas e de 

nossas orações. 

Mas como egocêntricos nossas orações são geralmente, com foco em nossas 

necessidades, nossos planos, nossas aspirações, nossos entendimentos. Somos muitas 

vezes como pequenas crianças, que não sabem mundo, mas o mundo de seus próprios 

sentimentos e desejos. Uma das maiores lutas da vida cristã é a luta contra os velhos 

hábitos pecaminosos, com seu foco constante e incansável na auto. 

Até mesmo problemas e questões fora de nós mesmos pode ofuscar a nossa preocupação 

suprema de Deus reino . É nossa responsabilidade para orar por nossas famílias, pastores, 

missionários, líderes nacionais e outras, e para muitas outras pessoas e coisas. Mas as 

nossas orações em todos os casos, deve ser a vontade de Deus seja feita na e através dessas 

pessoas, que eles iriam pensar, falar e agir em conformidade com a vontade de Deus. O 

melhor que podemos orar por qualquer pessoa ou por qualquer causa é que o reino de 

Deus ser avançado em que essa pessoa ou essa causa. 

O santo propósito do Pai divino, é exaltar Cristo na consumação da história, quando as 

regras e os reinados Filho em Seu reino. O Talmud está certo em dizer que, se a oração 

não nomeia o reino de Deus, não é uma oração ( Berakoth 21 a ). 

A maior oposição ao reino de Cristo, e a maior oposição à vida cristã, é o reino deste 

mundo presente, quais as regras de Satanás. A essência do reino de Satanás é a oposição 

ao reino de Deus e do povo de Deus. 

Basileia ( reino não) não referem-se principalmente a um território geográfico, mas a 

soberania e domínio. Por isso, quando oramos Venha o teu reino ., estamos orando por 

regra de Deus através da entronização de Cristo vir, Seu reinado glorioso na terra para 

começar Venha traduz o imperativo ativo aoristo de erchomai , indicando um repentino, 

instantâneo vinda (cf. Mt 24.: 27). É o reino milenar vinda (Ap 20: 4), de que o Senhor 

está falando, não um esforço indireto para criar uma sociedade mais piedoso na terra 

através da progressiva trabalho, homem-oriented dos cristãos. 

Orar venha o teu reino é Oração para Deus reino, o reino sobre o qual Ele, e somente 

Ele, é o Senhor e Rei. Será um reino na terra (v. 10 a ), mas não vai ser um reino deste 

mundo, isto é, de o sistema deste mundo presente. "O meu reino não é deste mundo", 

Jesus disse a Pilatos (João 18:36). No reino humano poderia se encaixar com o reino de 

Deus, mesmo parcialmente homem pecador não poderia ser uma parte de um reino 

divino. É por isso que nós não avançar o reino de Deus, tentando melhorar a sociedade 

humana. Muitas causas boas e dignas merecem o apoio dos cristãos, mas no apoio a essas 

causas que nem construir o reino terrestre de Jesus Cristo, ou trazê-lo para mais 

perto. Mesmo o melhor dos tais coisas são, mas segurando ações que ajudam a retardar a 

corrupção que sempre e inevitavelmente vai caracterizar as sociedades humanas e 

humanos reinos, até à vinda do Senhor para estabelecer sua própria perfeito reino . 

O reino de Deus, ou do céu, era o coração da mensagem de Jesus. Ele veio para "pregar 

o reino de Deus" (Lucas 4:43). Não há outro evangelho, mas a boa notícia do reino de 

nosso Senhor e do Seu Cristo.Sempre e onde quer que fosse, Jesus pregou a mensagem 

da salvação, como entrada para o reino. Ele ainda afirmou que ele "deve pregar o reino ... 

para eu fui enviado para este fim" (Lucas 4:43). Para os quarenta dias que Jesus 



permaneceram na terra entre Sua ressurreição e ascensão Ele falou aos discípulos "das 

coisas a respeito do reino de Deus" (Atos 1: 3). 

O reino de Deus é passado, no sentido de que ela encarna Abraão, Isaque e Jacó (Mat. 

08:11). Ele estava presente no momento do ministério terrestre de Jesus, no sentido de 

que o verdadeiro Rei divina estava presente "no meio de vós" (Lucas 17:21, lit.). Mas o 

foco particular de nossa oração é para estar no reino que ainda está por vir . 

Deus agora e sempre governou o reino do universo. Ele a criou, e Ele controla, ordens 

dele, e prende-lo em conjunto. Como comenta Tiago Orr: "Não é, portanto, reconhecida 

nas Escrituras ... um reino natural e universal ou domínio de Deus abraçando todos os 

objetos, pessoas e eventos, todas as ações de indivíduos e nações, todas as operações e 

mudanças de natureza e história, absolutamente sem exceção . "... (citado por Alva J. 

McClain, A Grandeza do Reino [Winona Lake, Ind .: BMH Books, 1980], p. 22). Deus é 

um "reino eterno" (Sl 145: 13.), E mesmo agora "seu reino domina sobre tudo" (Sl. 103: 

19; cf. 29:10; 1 Crônicas 29: 11-12.; Etc.) . 

Mas o fato mais óbvio da vida é que Deus não está agora no poder na terra como Ele 

governa no céu (Mat. 06:10 c ) -e é o divino terrena reino devemos orar vai vir . Nossa 

oração deve ser para Cristo voltar e para estabelecer o Seu reino terrestre, para acabar 

com o pecado e impor a obediência à vontade de Deus. O Senhor, então, "regerá com vara 

de ferro" (Ap 2:27; cf. Is 30:14;.. Jer 19:11). Depois de mil anos Seu reino terreno irá 

misturar em seu reino eterno, e não haverá distinção entre Seu governo na Terra e Seu 

governo no céu (veja Ap 20-21). 

O grego deste versículo poderia ser traduzida como "Vamos Venha o teu reino agora 

"Há, portanto, um sentido em que oramos para o reino de Deus venha atualmente. De 

certa forma presente e limitado, mas real e milagrosa, o reino de Deus está vindo para a 

terra cada vez que uma nova alma é trazido para o reino. 

Em primeiro lugar, o reino vem desta forma por conversão (Matt. 18: 1-4). Assim, a 

oração deve ser evangelístico e missionário de para os novos convertidos, novos filhos de 

Deus, novos cidadãos do reino.Conversão para o reino envolve um convite (Mt 22: 1-

14.), Arrependimento (Marcos 1: 14-15), e uma resposta dispostos (Marcos 12: 28-34; 

Lucas 9: 61-62). O presente existência do reino na Terra é interna, nos corações e mentes 

daqueles que pertencem a Jesus Cristo, o Rei. Devemos orar para que o seu número para 

poderosamente aumentar. Orando para o reino vindouro, nesse sentido, está orando pela 

salvação das almas. Cada crente deve procurar outros que podem cantar, "Rei da minha 

vida, eu coroar Ti agora, Tua deve ser a glória" ("Lead Me para o Calvário," por Jennie 

Evelyn Hussey). 

O reino para o qual estamos a Oração, e de que agora temos um gosto, é de valor 

infinito. "O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo" ou uma 

"pérola de grande valor" que uma pessoa vende todos os seus bens para comprar (Mat. 

13: 44-46). O seu valor é tão grande que cada uma dessas parábolas enfatiza que o 

procurador vendeu tudo o que tinha para comprar a salvação (cf. Mat. 10:37). 

Em segundo lugar, o reino vem agora através do compromisso. O desejo dos que já 

convertido deve ser o de responder à regra do Senhor em suas vidas agora para que Ele 



governa neles como Ele governa no céu. Quando oramos como Jesus ensina que 

continuamente vai orar para que a nossa vida vai honrar e glorificar nosso Pai no céu. 

A chamada para o reino vir também está relacionada com a segunda vinda do 

Senhor. João diz no último capítulo do Apocalipse: "Aquele que dá testemunho destas 

coisas diz:" Sim, venho sem demora. "Amém. Vem, Senhor Jesus "(22:20). 

Naquele dia, nossas orações serão finalmente respondidas. Como o hino de Isaque Watts 

começa assim: "Jesus reinará onde 'antes que o sol faz as suas sucessivas viagens que 

correr. Sua propagação reino de costa a costa,' til lua deve cera e não mais minguar. Paulo 

enfatiza que esperava o reino para vir em sua forma final não é tanto à procura de um 

evento como uma pessoa-próprio Rei (1 Ts. 1:10). 

Plano de Deus 

Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. (6: 10b) 

Muitas pessoas perguntam como a soberania de Deus pode estar relacionado à oração 

pela Sua vontade seja feita. Se Ele é soberano, não é a Sua vontade inevitavelmente 

feito? Será que a nossa vai substituir a Sua vontade quando oramos sinceramente e 

sinceramente? Esse é um dos grandes paradoxos da Escritura, um paradoxo sobre o qual 

os calvinistas e arminianos têm debatido por séculos. Deve ser evidente que este 

paradoxo, como os de Deus ser três em um e Jesus sendo totalmente Deus e totalmente 

homem, deve ser deixado para a mente infinita de Deus, porque é muito além da mente 

humana finita de compreender. Mas o que parece uma contradição impossível para nós 

não é dilema para Deus. Nós prendemos duas verdades, aparentemente paradoxal, em 

tensão perfeito com a fé na mente infinita de Deus, que resolve todas as coisas em perfeita, 

a verdade não-contraditória (Deut. 29:29). 

É absolutamente claro nas Escrituras que Deus é soberano e não apenas permite, mas 

ordena que o homem exercício vontade própria em determinadas áreas. Se o homem não 

foi capaz de fazer suas próprias escolhas, os mandamentos de Deus seria inútil e sem 

sentido e seus castigos cruéis e injustas. Se Deus não agiu em resposta a oração, o 

ensinamento de Jesus sobre a oração também seria inútil e sem sentido.Nossa 

responsabilidade não é resolver o dilema, mas a acreditar e agir sobre as verdades de 

Deus, se alguns deles parecem conflito ou não. Para comprometer uma das verdades de 

Deus em um esforço para defender outro é o material de que é feita a heresia. Estamos a 

aceitar cada parte de toda a verdade da Palavra de Deus, deixando a resolução de eventuais 

conflitos aparentes para ele. Tentativa em um nível humano para resolver todos os 

aparentes paradoxos nas Escrituras é um ato de arrogância e um ataque à verdade e 

intenção da revelação de Deus. 

Quando oramos Tua será feito , estamos orando primeiro lugar, que a vontade de Deus 

tornar-se nossa própria vontade. Em segundo lugar, estamos orando para que Sua vontade 

prevaleça em todo omundo, uma vez que [faz] no céu . 

Compreensão equivocada da Vontade de Deus 

Muitas pessoas, incluindo muitos crentes, entendem erroneamente esta parte da oração 

dos discípulos. Vendo a soberania de Deus simplesmente como a imposição absoluta da 



vontade de um ditador, alguns crentes são ressentido. Quando, ou se, eles rezam para que 

Sua vontade seja feita, eles rezam para fora de um sentimento de compulsão. A vontade 

de Deus tem que ser feito, e Ele é muito forte para resistir;Então, o que seria o ponto de 

Oração o contrário? A conclusão lógica da maioria das pessoas que olham para Deus em 

que maneira é que não há nenhum ponto a oração certamente não às petições. Por que 

perguntar para o inevitável? 

Outras pessoas são mais caridosos em seus sentimentos a respeito de Deus. Mas porque, 

também, acreditar Sua vontade é inevitável, eles rezam fora de resignação passiva. Eles 

rezam para que a vontade de Deus seja feita simplesmente porque é isso que o Senhor 

lhes diz para fazer. Eles são resignAdãoente obediente. Eles não rezam tanto de fé como 

de capitulação. Eles não tentam colocar suas vontades em acordo com a vontade divina, 

mas sim mudar suas próprias vontades em ponto morto, deixando a vontade de Deus o 

seu curso. 

É fácil para os cristãos a cair em orando dessa forma. Mesmo nos primeiros dias da igreja, 

quando a fé em geral, era forte e vital, a oração pode ser passiva e unexpectant. Um grupo 

de discípulos em causa estava orando na casa de Maria, mãe de João Marcos, para a 

libertação de Pedro da prisão. Enquanto eles estavam orando, Pedro foi libertado por um 

anjo e veio para a casa e bateu na porta. Quando uma criada chamada Rode veio até a 

porta e reconheceu a voz de Pedro, ela correu para dentro de dizer aos outros, esquecendo-

se de deixá-Pedro. Mas o grupo de oração não acreditava nela, e pensei que tinha ouvido 

um anjo. Quando Pedro foi finalmente admitiu, "o viram e ficaram maravilhados" (Atos 

12:16). Eles aparentemente estava orando para o que eles realmente não acreditava que 

iria acontecer. 

A nossa própria oração vive muitas vezes são fracos porque não oramos com fé; não 

esperamos que a oração mudar nada. Oramos por um senso de dever e obrigação, 

inconscientemente pensando que Deus vai fazer exatamente como Ele quer fazer de 

qualquer maneira Jesus contou a parábola da viúva importuna-que se recusou a aceitar o 

status quo e persistiu na mendicidade, apesar de ter recebido nenhuma -resposta com o 

propósito de nos proteger contra esse tipo de resignação passiva e não espiritual. "Agora 

ele estava dizendo a eles uma parábola para mostrar que em todas as vezes que eles devem 

orar e não desanimar" (Lucas 18: 1). 

O próprio fato de que Jesus nos diz para Oração a tua vontade, assim na terra indica 

que a vontade de Deus é não sempre feita na terra. Não é inevitável. Na verdade, a falta 

de oração fiel inibe sua vontade sendo feito. No plano sábio e gracioso de Deus, a oração 

é essencial para o bom funcionamento da sua vontade divina na Terra. 

Deus é soberano, mas Ele não é de forma independente determinista. Olhando para a 

soberania de Deus de uma maneira fatalista, pensando: "O que será, será" absolutamente 

destrói oração fiel e fiel obediência de toda espécie. Isso não é uma visão "alto" da 

soberania de Deus, mas uma visão destrutiva e anti-bíblica dele. Essa não é a soberania 

divina a Bíblia ensina. Não é de Deus a vontade que as pessoas morrem, ou por que 

Cristo veio para destruir a morte? Não é de Deus a vontade que as pessoas vão para o 

inferno, ou por que seu único Filho tomaram a pena do pecado sobre Si para que os 

homens pudessem escapar do inferno? "O Senhor não retarda a sua promessa, como 

alguns a julgam demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum 

pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento" (2 Pe. 3: 9). Que o pecado existe 



na terra e faz com que essas consequências horríveis não é prova da vontade de Deus, 

mas de Sua paciência em que proporcione mais oportunidades para que os homens se 

voltam para Ele para a salvação. 

Outras pessoas, overemphasizing a importância da vontade do homem, olhe para a oração 

como um meio de dobrar a vontade de Deus para a sua própria. Eles pensam da 

providência de Deus como uma espécie de máquina de venda automática cósmica, que 

eles podem operar simplesmente inserindo o pedido requerido em uma de suas 

promessas. Como Elton Verdadeiroblood observa: "Em algumas congregações o 

Evangelho foi diminuída à simples arte de auto-realização. Alguns autores religiosos 

atuais, longe de enfatizar o que significa crer que Deus estava em Cristo reconciliando 

consigo o mundo a Si mesmo, escrever principalmente de eles mesmos. O egocentrismo 

é tudo o que resta quando a verdade objetiva sobre a revelação de Cristo é perdido ou 

mesmo obscurecida ". 

Mas Jesus enfraquece essa noção em toda sua oração-modelo. A verdadeira oração se 

concentra em Teu nome, Teu reino, Tua vontade. Amy Carmichael escreveu: "E eu 

devo orar para mudar a tua vontade, meu Pai, até que ele reconheça aos meus, mas não, 

Senhor, não;?. Que deve nunca ser Em vez peço-Te misturar minha vontade humana com 

a Tua." 

Há uma tensão entre a soberania de Deus e vontade do homem, entre a graça de Deus e 

da fé do homem, mas não nos atrevemos a tentar resolvê-lo, modificando a verdade de 

Deus sobre a sua soberania sobre ou a nossa vontade, a Sua graça ou a nossa fé. Deus é 

soberano, mas Ele nos dá escolhas. Deus é soberano, mas Ele nos diz para Oração a tua 

vontade, assim na terra como no céu. E Tiago nos lembra que "a oração eficaz de um 

justo pode realizar muito" (5:16). 

Entendimento Correto da Vontade de Deus 

Davi cantou dos anjos que fez a vontade de Deus. "Bendito seja o Senhor, todos os seus 

anjos, poderosos em força, que a sua palavra, obedecendo à voz da sua palavra!" (Sl. 103: 

20). Essa é a maneira de Deus vontade é feito no céu , e que é a maneira os crentes devem 

orar para Deus vontade para ser feito na terra -unwaveringly, completamente, 

sinceramente, de bom grado, com fervor, facilmente, rapidamente e 

constantemente. Nossa oração deve ser que cada pessoa e coisa na terra ser postas em 

conformidade com a perfeita vontade de Deus. 

Uma parte da correta compreensão e atitude para com a vontade de Deus é o que pode ser 

chamado de um sentimento de rebelião justos. Para ser dedicado a vontade de Deus é, por 

definição, para opor-se a Satanás. Orar se a Tua vontade, assim na terra como é o céu é 

rebelar-se contra a idéia mundana que o pecado é normal e inevitável e deve, portanto, 

ser tolerado, ou pelo menos tolerado. É de se rebelar contra o sistema mundial de 

impiedade, a desonra e rejeitando de Cristo, e também a desobediência dos 

crentes. Impotência em oração nos leva, no entanto a contragosto, para atacar uma trégua 

com errado.Para aceitar o que é, é abandonar a visão cristã de Deus e Seu plano para a 

história da redenção. 

Jesus sabia que o fim desde o princípio, mas Ele não aceitava a situação como inevitável 

ou irresistível. Ele pregou contra o pecado e Ele agiu contra o pecado. Quando a casa de 



seu pai foi profanado, "Ele fez um azorrague de cordas e expulsou todos do templo, com 

as ovelhas e os bois; e Ele derramou as moedas dos cambistas e derrubou as mesas, e para 

aqueles que vendiam as pombas Ele disse: 'Tirai daqui estas coisas; parar de fazer casa 

de meu Pai uma casa de comércio "(Jo. 2: 14-16; cf. Mt 21: 12-13). 

Para orar para que a vontade de Deus seja feita na terra é rebelar-se contra a idéia, ouvido 

hoje mesmo entre os evangélicos, que praticamente todos, coisa corrupto mau que 

fazemos ou o que é feito para nós é de alguma forma santa vontade de Deus e deve ser 

aceito de Sua mão com ações de graças. Nada mau ou pecaminoso vem da mão de Deus, 

mas somente a partir do lado de Satanás. Para orar por justiça é orar contra a 

maldade. Para orar pela vontade de Deus seja feita é orar para que a vontade de Satanás 

de ser desfeita. 

Para orar pela vontade de Deus seja feita é chorar com Davi, "Levante-se Deus, deixe os 

seus inimigos sejam dispersos, e deixar que aqueles que O odeiam fugir diante dele" (Sl. 

68: 1) e com os santos sob o altar de Deus, "Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, 

queres abster-se de julgar e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?" (Ap 

6:10). 

Orar é justamente a orar com fé, crendo que Deus vai ouvir e responder as nossas 

orações. Eu acho que o maior obstáculo para a oração não é a falta de técnica, a falta de 

conhecimento bíblico, ou até mesmo a falta de entusiasmo para a obra do Senhor, mas a 

falta de fé. Nós simplesmente não orar com a expectativa de que nossas orações vão fazer 

a diferença em nossas vidas, em outras vidas das pessoas, na igreja, ou no mundo. 

Há três aspectos distintos da vontade de Deus como Ele revela para nós em Sua 

Palavra. Em primeiro lugar, é o que pode ser chamado de Sua vontade de propósito, o 

vasto, abrangente e tolerar vontade de Deus expressa na revelação de Seu plano soberano 

que encarna todo o universo, incluindo o céu, inferno, ea terra. Esta é a vontade suprema 

de Deus, da qual Isaías escreveu: "O Senhor dos Exércitos jurou dizendo:" Certamente, 

assim como eu ter pretendido por isso que aconteceu, e assim como eu planejei por isso 

vai ficar '"(Isaías 14:24. ...; cf. Jer 51:29; Rom 8:28; Efésios 1: 9-11; etc.). Esta é a vontade 

de Deus que permite que o pecado para o seu curso e que Satanás tem o seu caminho por 

uma temporada. Mas com o passar do pecado tempo designado por Deus e o caminho de 

Satanás vai acabar exatamente conforme o planejado e presciência de Deus. 

Em segundo lugar, é o que pode ser chamado de vontade do desejo de Deus. Isso está 

dentro de Sua vontade de propósito e completamente coerente com ela. Mas é mais 

específico e focado. Ao contrário de vontade do propósito de Deus, a Sua vontade de 

desejo nem sempre é cumprido; na verdade, é muito insatisfeito em relação à vontade de 

Satanás na presente época. 

Jesus desejava muito que Jerusalém será salvo, e Ele orou, pregou, curados, e ministrou 

entre os seus povos para o efeito. Mas poucos acreditaram nele; mais rejeitado, e alguns 

até crucificaram. "Jerusalém, Jerusalém," Ele orou. "Eu queria reunir os teus filhos, como 

a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e você não iria tê-lo!" (Lucas 

13:34). Essa foi a experiência repetida do Filho de Deus, que veio à terra para que os 

homens tenham vida, ea tenham em abundância. Como os judeus incrédulos em 

Jerusalém, a maioria das pessoas não estavam dispostos a vir a Jesus para que a vida 

abundante (João 5:40; cf. 1 Tim. 2:. 4; 2 Pedro 3: 9). 



Em terceiro lugar, é o que pode ser chamado de vontade da ordem de Deus. Esta vontade 

é inteiramente para seus filhos, porque só eles têm a capacidade de obedecer. A vontade 

do comando é o ardente desejo do coração de Deus que nós, que somos Seus filhos lhe 

obedecem completamente e imediatamente com um coração disposto. "Você não sabe" 

Paulo diz, "que quando você se apresentar para alguém como escravos para obedecer, 

sois servos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para 

a justiça? Mas, graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de 

coração à forma de doutrina a que foram cometidos, e tendo sido libertados do pecado, 

fostes feitos servos da justiça "(Rom. 6: 16-18). 

Vontade do propósito de Deus abraça o fim último deste mundo, segunda vinda de Cristo 

eo estabelecimento de Seu reino eterno. Sua vontade de desejo abraça conversão; e Sua 

vontade de comando abraça o compromisso e obediência de Seus filhos. 

O grande inimigo da vontade de Deus é o orgulho. O orgulho fez com que Satanás se 

rebelar contra Deus, e orgulho faz com que os incrédulos rejeitar a Deus e crentes 

desobedecer-lhe. Porque a vontade de Deus para ser aceito e para receber oração com 

sinceridade e com a fé, a auto-vontade deve ser abandonado no poder do Espírito 

Santo. "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para apresentar os vossos 

corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não 

vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, 

para que experimenteis qual seja a vontade de Deus é, o que é bom, agradável e perfeita 

"(Rom. 12: 1-2). 

Quando oramos com fé e em conformidade com a vontade de Deus, a oração é uma graça 

santificante que muda nossas vidas drasticamente. A oração é um meio de santificação 

progressiva. João Hannah disse: "O fim da oração não é respostas tanto tangíveis como 

uma vida aprofundamento da dependência ... A chamada para a oração é um chamado ao 

amor, submissão e obediência, ... a avenida de doce, intimista e intensa comunhão do 

alma com o Criador infinito. " 

A chamada do crente é trazer o céu à terra Ao santificar o nome do Senhor, deixando que 

Seu reino venha, e procurar fazer a Sua vontade. 

Nos versículos 11-13 a Jesus dá três petições. O primeiro refere-se a nossa vida física e 

do presente ( pão de cada dia ), a segunda para a nossa vida mental e emocional e do 

passado ( dívidas ), ea terceira para a nossa vida espiritual e para o futuro ( tentação e do 

mal ). 

 

 

 



36. A oração dos discípulos - Parte 2 

(Mateus 6: 9-15) 

Pray, então, da seguinte maneira: "Pai nosso que estás nos céus, 

santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita vossa 

vontade, assim na terra como no céu Dá-nos hoje o nosso pão de 

cada dia e perdoa-nos o nosso.... dívidas, assim como nós também 

temos perdoado aos nossos devedores. E não nos levam em 

tentação, mas livrai-nos do mal. [Porque teu é o reino, o poder ea 

glória, para sempre. Amém.] "Porque, se perdoardes aos homens 

por suas transgressões, também vosso Pai celestial vos perdoará 

a vós. Mas se não perdoardes aos homens, então o vosso Pai não 
perdoará as vossas ofensas. (6: 9-15) 

Provisão de Deus 

Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. (06:11) 

Embora possa ter sido uma verdadeira preocupação nos tempos do Novo Testamento, 

para muitos cristãos no mundo ocidental hoje, esse pedido pode parecer desnecessária e 

inadequada. Por que devemos pedir a Deus por aquilo que já temos em abundância? Por 

que, quando muitos de nós precisa consumir menos comida do que nós, peça a Deus para 

suprir nosso pão de cada dia ? O que seria um pedido totalmente compreensível de um 

cristão na Etiópia ou o Camboja, parece irrelevante na boca de um americano bem 

alimentados. 

Mas essa parte da oração dos discípulos, como qualquer outro, se estende para além do 

primeiro século a todos os crentes, em todas as épocas e em todas as situações. Neste 

padrão para a oração, nosso Senhor dá todos os ingredientes necessários para 

Oração. Podemos ver cinco elementos-chave neste pedido de provisão de Deus: a 

substância, a fonte, a súplica, as requerentes, bem como o calendário. 

A Substância 

Pão representa não só alimentos, mas é simbólico de todas as nossas necessidades 

físicas. João Stott observou que a Martin Luther, "tudo que é necessário para a 

preservação da vida é pão, incluindo alimentos, um corpo saudável, tempo bom, casa, 

casa, esposa, filhos, um bom governo, e paz" ( Cristão Counter-Cultura : A Mensagem 

do Sermão da Montanha [Downers Grove, Ill .: InterVarsity de 1978], p 149).. 

É maravilhoso para entender que o Deus que criou todo o universo, que é o Deus de todo 

o espaço e tempo e da eternidade, que é infinitamente santo e completamente auto-

suficiente, deve se preocupar com fornecimento de nossos necessidades físicas e deve 

estar preocupado que nós receber comida suficiente para comer, roupas para vestir, e um 

lugar para descansar. Deus obriga-se para suprir nossas necessidades. 

Esta parte da oração é na forma de uma Pedido, mas é também uma afirmação-é por isso 

que é tão apropriado para aqueles que estão bem alimentados, como para aqueles que têm 



pouco para comer. Acima de tudo é uma afirmação de que todas as coisas boas que temos 

vem da mão da graça de Deus (Tiago 1:17). 

A fonte 

Isso nos conduz à fonte, que é Deus. O Pai é aquele abordadas ao longo de oração, Aquele 

que é elogiado e peticionou. 

Quando todas as nossas necessidades sejam atendidas e tudo está indo bem em nossas 

vidas, somos inclinados a pensar que estamos levando nossa própria carga. Conquistamos 

nosso próprio dinheiro, comprar nossa própria comida e roupas, para pagar nossas 

próprias casas. No entanto, mesmo a pessoa que mais trabalhava deve a tudo o que ele 

ganha para a provisão de Deus (cf. Dt. 8:18). A nossa vida, respiração, saúde, bens, 

talentos e oportunidades de tudo, provenientes de recursos que Deus criou e 

disponibilizados para o homem (ver Atos 17: 24-28). Depois os cientistas fizeram todas 

as suas observações e cálculos, ainda há o elemento inexplicável do projeto, a origem eo 

funcionamento do universo. É inexplicável, ou seja, além de Deus, que mantém todos 

juntos (Heb. 1: 2-3). 

Deus providenciou para o homem antes mesmo de criar o homem. Man foi a criação final 

de Deus, e depois que Ele fez e abençoou Adão e Eva Ele disse: "Eis que vos tenho dado 

todas as plantas dão semente que está na superfície de toda a terra, e toda árvore que tem 

fruto que dê semente, que deve de alimento para vocês "(Gn 1:29). Desde aquela época 

Deus continuou a fornecer uma abundância de alimento para a humanidade, em uma 

variedade quase ilimitada. 

No entanto, Paulo nos diz que "o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, 

alguns apostatarão da fé, ... e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem 

recebidos compartilhada por aqueles que crêem e conhecem a verdade. Por tudo que foi 

criado por Deus é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com gratidão, pois é 

santificado por meio da palavra de Deus e pela oração "(1 Tm 4: 1, 3-5.). A Palavra de 

Deus santifica por meio da criação, e nós santificá-lo quando nós recebê-lo com a oração 

grato. 

Cada coisa física que temos vem da provisão de Deus através da terra. É, portanto, o 

pecado da indiferença e ingratidão não reconhecer diariamente Seus dons em oração 

agradecida. 

Súplica 

Súplica é expresso na palavra dar . Este é o coração da Pedido, porque reconhece 

necessidade. Mesmo que Deus já pode ter desde que, pedimos a Ele por isso em 

reconhecimento à sua disposição o passado eo presente, bem como em confiança para sua 

provisão futuro. 

A única coisa que poderia fazer a instrução de Jesus e nossas petições válida é a promessa 

de Deus. Nós não poderíamos esperar que Deus a dar o que Ele não prometeu. Podemos 

orar com confiança, porque Deus prometeu abundância "Confia no Senhor e faze o bem," 

Davi nos aconselha; "Habitar na terra e desfrutará Deleita-te também no Senhor;.. E Ele 



lhe dará os desejos do seu coração ... Ainda um pouco eo ímpio não existirá mais; ... Mas 

os mansos herdarão a terra, e irá deliciar-se na abundância de paz "(Sl. 37: 3-4, 10-11). 

Deus não se obrigar a satisfazer as necessidades físicas de cada um, mas apenas daqueles 

que confiam nEle. No Salmo 37 Davi fala aos crentes que "confiança no Senhor" (v. 3), 

"delícia ... no Senhor" (v. 4), "cometem [seu] caminho ao Senhor" (v. 5), "Descansa no 

Senhor e espera nele" (v. 7), "Deixa a ira, e" não se preocupe "(v. 8) Ele diz:." Fui moço, 

e agora sou velho; Ainda não vi o justo desamparado, ou sua descendência a mendigar o 

pão "(v. 25). 

Os Seekers 

O nos da oração-modelo de Jesus são aqueles que pertencem a Ele. Falando aos crentes, 

Paulo escreveu: "Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também 

dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, você será 

enriquecido em tudo para toda a liberalidade, a qual por meio de nós é a produção de 

agradecimento a Deus "(2 Cor. 9: 10-11). 

Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, 

irmãos ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não receba muitas vezes mais 

neste momento e no era por vir, a vida eterna "(Lucas 18: 29-30). Deus irrevogavelmente 

compromete-se a satisfazer as necessidades essenciais de sua autoria. 

A maior causa de fome e as doenças concomitantes no mundo não é pobre práticas 

agrícolas ou políticas econômicas e políticas pobres. Também não é a raiz do problema 

da falta de recursos científicos e tecnológicos ou mesmo superpopulação. Esses 

problemas só agravam o problema básico, que é espiritual. Apenas cerca de quinze por 

cento da terra arável no mundo é utilizada para a agricultura, e que apenas a metade do 

ano. Não há maior área do mundo que com a tecnologia adequada não é capaz de suportar 

a sua própria população e muito mais. 

Essas partes do mundo que não têm raízes cristãs invariavelmente colocar um valor baixo 

na vida humana. A pobreza na Índia, por exemplo, pode ser colocada nos pés do 

hinduísmo, a religião pagã que gerou uma série de outras religiões. De acordo com 

a Encyclopaedia Britannica e Manual do Eerdman de Religiões do Mundo , budismo, 

jainismo, sikhismo e vir do hinduísmo. Xintoísmo, o zoroastrismo, o confucionismo, 

taoísmo e não o fazem. 

Para os hindus, o homem é, mas a encarnação de uma alma no seu caminho para moksha , 

uma espécie de "emancipação final", durante o qual viagem ele passa por incontáveis, 

talvez intermináveis, ciclos de reencarnação, tanto em animais e forma humana. Ele 

trabalha o seu caminho até formas mais elevadas de boas ações e regride para diminuir 

formas por pecar. A pobreza, a doença, a fome e são, portanto, vistas como castigos 

divinos para que as pessoas envolvidas devem fazer penitência, a fim de ter nascido em 

uma forma mais elevada. Para ajudar uma pessoa em situação de pobreza ou doença é 

interferir com o seu karma e, portanto, fazer-lhe mal espiritual. (Para uma discussão 

de moksha , consulte Encyclopedia Britannica , Micropédia, VI, p 972;. Para uma 

discussão mais geral, veja Encyclopaedia Britannica ..., Macropædia, vol 8, pp 888-908 

Consult, também, o Manual do Eerdman de Religiões do Mundo [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1982]). 



Todos os animais são considerados encarnações ou de homens ou divindades. As vacas 

são consideradas sagradas especialmente porque eles são divindades-de que o hinduísmo 

tem algum 330 milhões encarnado. As vacas não apenas não são para ser comido, mas 

também para o problema alimentar, consumindo 20 por cento da oferta total de alimentos 

da Índia. Mesmo ratos e camundongos, que comem 15 por cento do fornecimento de 

alimentos, não são mortos, porque eles podem ser seus parentes reencarnados. 

Assim como o paganismo é a grande praga da Índia, da África, e muitas outras partes do 

mundo, o cristianismo tem sido a bênção do Ocidente. Europa e os Estados Unidos, 

embora nunca totalmente cristã, em qualquer sentido bíblico, têm sido imensamente 

abençoado por causa da influência cristã sobre filosofia e política político, social e 

econômico. As grandes preocupações com os direitos humanos, o cuidado com os pobres, 

orfanatos, hospitais, reforma do sistema prisional, a reforma racial e escravos, e uma série 

de outras preocupações não veio do paganismo ou humanismo, mas do cristianismo 

bíblico.Por outro lado, a visão degradada atual da vida humana reflete na baixa vista da 

família e crescente aprovação legal e social do aborto, infanticídio, ea eutanásia são o 

legado do humanismo e ateísmo prático. 

Sem uma visão correta de Deus, não pode haver uma visão própria do homem. Aqueles 

que têm uma visão correta de Deus e também um relacionamento correto com Ele através 

de Jesus Cristo são prometidas a prestação de seu Pai celestial. "Por esta razão," Jesus 

diz: "Eu vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou 

pelo que haveis de beber;., Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir é não a 

vida mais do que a comida, eo corpo mais do que roupa ... Por todas estas coisas os gentios 

procuram avidamente;? pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas estas coisas 

Mas buscai primeiro o seu reino ea sua justiça,. e é aditado todas estas coisas a vós "(6:25 

Matt., 32-33). 

Às vezes, Deus providenciou para Seus filhos através de meios milagrosos, mas Sua 

principal forma de disposição é através do trabalho, para o qual Ele deu a vida, energia, 

recursos e oportunidades. Sua principal forma de cuidar daqueles que não podem 

trabalhar é através da generosidade daqueles que são capazes de trabalhar. Se ele faz isso, 

direta ou indiretamente, Deus é sempre a fonte de nosso bem-estar físico. Ele faz a terra 

para produzir o que precisamos, e Ele nos dá a capacidade de consegui-lo. 

O Cronograma 

O cronograma de provisão de Deus para Seus filhos é diária. O significado aqui é 

simplesmente o de fornecimento regular, o dia-a-dia das nossas necessidades. Estamos a 

contar com o Senhor, um dia de cada vez. Ele pode nos dar visão para a obra que Ele nos 

chama a fazer no futuro, mas Sua provisão para as nossas necessidades é diária, não 

semanal, mensal ou anual. Para aceitar a provisão do Senhor para os dias atuais, sem se 

preocupar com as nossas necessidades ou bem-estar amanhã, é um testemunho do nosso 

contentamento na sua bondade e fidelidade. 

Perdão de Deus 

E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos 
perdoado aos nossos devedores. (6:12) 



Opheilēma ( dívidas ) é um dos cinco do Novo Testamento termos gregos para o 

pecado. Hamartia é o mais comum e carrega a idéia raiz de errar o alvo. Pecado erra o 

alvo da norma de justiça. De DeusParaptōma , muitas vezes traduzida como 

"transgressão", é o pecado de escorregar ou cair, e resulta mais do descuido que de 

desobediência intencional. parábase refere-se a pisar em toda a linha, indo além dos 

limites prescritos pela Deus, e é muitas vezes traduzida como "transgressão". Este pecado 

é mais consciente e intencional de hamartia e paraptōma . Anomia significa ilegalidade, 

e é um pecado ainda mais intencional e flagrante. É rebelião direta e aberta contra Deus 

e Seus caminhos. 

O substantivo opheilēma é usado apenas algumas vezes no Novo Testamento, mas a sua 

forma verbal é encontrado com freqüência. Dos cerca de trinta vezes ele é usado em sua 

forma verbal, vinte e cinco vezes refere-se a dívidas morais ou espirituais. O pecado é 

uma dívida moral e espiritual de Deus que deve ser pago. Em seu relato desta oração, 

Lucas usa hamartia ("pecados", Lucas 11: 4), indicando claramente que a referência é 

para o pecado, e não a uma dívida financeira. Mateus provavelmente 

usado dívidas porque correspondeu ao termo aramaico mais comum ( Hoba ' ) para o 

pecado usado pelos judeus daquela época, que também representou a dívida moral ou 

espiritual com Deus. 

O Problema 

O pecado é o que separa o homem de Deus, e é, portanto, o maior inimigo do homem e 

maior problema. Pecado domina a mente eo coração do homem. Ele contaminou todo o 

ser humano e é o poder degenerativa que faz o homem suscetível à doença, e todas as 

formas imagináveis de mal e infelicidade, temporal e eterno. Os efeitos finais do pecado 

é a morte e condenação, e os presentes efeitos são miséria, insatisfação e culpa. O pecado 

é o denominador comum de todos os crimes, cada roubo, mentira, assassinato, a 

imoralidade, a doença, a dor eo sofrimento da humanidade. É também a doença moral e 

espiritual para que o homem não tem cura. "Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo 

as suas manchas? Então, você também pode fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal" 

(Jer. 13:23). O homem natural não quer seu pecado curada, porque ele ama mais as trevas 

do que a luz (João 3:19). 

Os que confiam no Senhor Jesus Cristo, receberam o perdão de Deus pelo pecado e são 

salvos do inferno eterno. E uma vez que, como já vimos, esta oração é dada aos crentes, 

os débitos referidos aqui são os incorridos pelos cristãos quando eles 

pecado. Infinitamente mais importante do que a nossa necessidade de pão de cada dia é a 

nossa necessidade de perdão contínuo de pecado. 

Arthur Rosa escreve em uma exposição de o Sermão da Montanha (Grand Rapids: Baker, 

1974), pp. 163-64: 

Como ele é contrário à santidade de Deus, o pecado é uma profanação, uma desonra e 

uma vergonha para nós, pois é uma violação de Sua lei. É um crime, e quanto à culpa que 

entramos em contato, assim, é uma dívida. Como criaturas temos uma dívida da 

obediência para nosso criador e governador, e pela não rendem o mesmo por conta de 

nossa desobediência posto, o que implicou uma dívida de castigo; e é por isso que nós 

imploramos o perdão divino. 



A Provisão 

Porque maior problema do homem é o pecado, sua maior necessidade é o perdão, e isso 

é o que Deus oferece. Apesar de ter sido perdoado da pena final do pecado, como cristãos 

devemos perdão constante de Deus para os pecados que continuam a cometer. Devemos 

orar, portanto, perdoe-nos . O perdão é o tema central de toda esta passagem (vv. 9-15), 

sendo mencionada seis vezes em oito versos. Tudo leva a ou questões de perdão. 

Os crentes têm experimentado uma vez por todas o perdão judicial de Deus, que eles 

receberam o momento em que Cristo foi confiado como Salvador. Nós já não estão 

condenados, não mais sob julgamento, não mais destinados ao inferno (Rom. 8: 1). O Juiz 

eterno nos declarou perdoado, justificado, justos. Ninguém, humano ou satânico, pode 

condenar ou trazer qualquer "acusação contra os eleitos de Deus" (Rom. 8: 33-34). 

Mas porque ainda cair em pecado, que frequentemente exigem gracioso perdão de Deus, 

o Seu perdão não agora como juiz, mas como Pai. "Se dissermos que não temos pecado, 

enganamos a nós mesmos, ea verdade não está em nós", João avisa os crentes. Mas, ele 

continua a garantir-nos: "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 

perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça" (1 João 1: 8-9). 

Durante a Última Ceia, Jesus começou a lavar os pés aos discípulos como uma 

demonstração do humilde, servindo espírito que devem ter como Seus seguidores. A 

princípio Pedro recusou, mas quando Jesus disse: "Se eu não te lavar, não terás parte 

comigo", Pedro foi para o outro extremo, querendo ser banhado todo. Jesus respondeu: 

"Aquele que se banhou não necessita de lavar os pés, pois está todo limpo;. E vós estais 

limpos, mas não todos vocês ' Para Ele sabia o que o traía, por esta razão Ele disse: 'Nem 

todos estais limpos "(João 13: 5-11). 

Ato de lava-pés de Jesus foi, portanto, mais do que um exemplo de humildade; era 

também uma figura do perdão que Deus dá em Sua limpeza repetida daqueles que já estão 

salvos. Sujeira nos pés simboliza a contaminação diária superfície do pecado que nós 

experimentamos como nós caminhamos pela vida. Não se trata, e não pode, fazer-nos 

inteiramente sujo, porque temos sido permanentemente limpos do que isso. A purga 

posicional da salvação que ocorre a regeneração não precisa de repetição, mas a purga 

prática é necessária a cada dia, pois a cada dia estamos aquém da santidade perfeita de 

Deus. 

Como juiz, Deus está ansioso para perdoar os pecadores, e como Pai Ele é ainda mais 

ansioso para continuar a perdoar Seus filhos. Centenas de anos antes de Cristo, Neemias 

escreveu: "Tu és um Deus de perdão, clemente e compassivo, lento para a cólera, e 

abundante em benignidade" (Ne. 9:17). Tão vasto e penetrante como o pecado do homem 

é, Deus o perdão é mais vasto e maior. Onde abunda o pecado, a graça de Deus abunda 

ainda mais (Rom. 5:20). 

Um apelo 

Pedir perdão implica confissão. Pés que não são apresentados a Cristo não podem ser 

lavados por Ele. Pecado que não é confessado não pode ser perdoado. Essa é a condição 

João deixa claro no texto que acabamos de citar acima: "Se confessarmos os nossos 

pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça" 



(1 João 1: 9). Confessar significa, basicamente, a concordar com, e quando nós 

confessarmos os nossos pecados, concordamos com Deus sobre eles que eles são mau, 

mal, contaminando, e não têm parte em aqueles que pertencem a Ele. 

É difícil confessar os pecados, e ambos Satanás e nossa natureza orgulhosa lutar contra 

ela. Mas é a única maneira de a vida livre e alegre. "O que encobre as suas transgressões 

nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, encontrar compaixão" (Prov. 

28:13). João Stott diz: "Um dos antídotos mais corretos para o processo de endurecimento 

moral é a prática disciplinada de descobrir nossos pecados de pensamento e perspectivas, 

bem como da palavra e da ação, e o abandono arrependido deles" ( confessar seus 

pecados [ Waco, Tex .: Palavra, 1974], p. 19). 

O verdadeiro cristão não ver promessa do perdão de Deus como uma licença para pecar, 

uma maneira de abusar de seu amor e abusar da sua graça. Ao contrário, ele vê gracioso 

perdão de Deus como meio de crescimento espiritual e santificação e continuamente dá 

graças a Deus por Seu grande amor e vontade de perdoar e perdoar e perdoar. Também é 

importante perceber que a confessar o pecado dá glória a Deus quando Ele castiga o 

cristão desobediente porque remove qualquer queixa de que Deus é injusto quando Ele 

disciplina. 

Um santo Puritan de muitas gerações atrás orou: "Concedei-me a nunca perder de vista a 

excessiva malignidade do pecado, a justiça superior da salvação, a glória superior de 

Cristo, a beleza da santidade superior, ea maravilha superior de graça." Em outra ocasião, 

ele orou: "Eu sou culpado, mas perdoado. Eu estou perdido, mas salvo. Estou vagando, 

mas encontrou. Eu estou pecando, mas limpo. Dá-me o coração contrito perpétua. 

Mantenha-me sempre agarrado a Tua cruz" (Arthur Bennett, ed,. O Valley da Vision: A 

Collection dUma Oraçãos puritanos e Devoções [Edinburgh: Banner da Verdade, 1975], 

pp 76, 83).. 

O pré-requisito 

Jesus dá a pré-requisito para receber o perdão nas palavras, assim como nós também 

temos perdoado aos nossos devedores . O princípio é simples, mas preocupante: se nós 

temos perdoado, seremos perdoados; se não tivermos perdoado, não será perdoado. 

Devemos perdoar porque é o caráter de justiça, e, portanto, da vida de fé cristã, a 

perdoar. Os cidadãos do reino de Deus são abençoados e receber misericórdia porque eles 

próprios são misericordiosos (Mat. 5: 7). Eles amam mesmo seus inimigos, porque eles 

têm a natureza do Pai celestial amoroso dentro deles (5: 44-45, 48). O perdão é a marca 

de um coração verdadeiramente regenerado. Ainda assim deixamos de ser coerente com 

essa marca e precisa exortação constante por causa da força da carne do pecado (Rom. 7: 

14-25). 

Estamos também a ser motivados a perdoar por causa do exemplo de Cristo. "Seja gentil 

com o outro", diz Paulo, "compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também 

Deus em Cristo vos perdoou" (Ef. 4:32). João nos diz: "Aquele que diz que permanece 

nele, esse deve-se a caminhar na mesma maneira como Ele andou" (1 João 2: 6). 



Porque reflete próprio perdão misericordioso de Deus, o perdão do pecado de outra pessoa 

exprime a maior virtude do homem. "Discrição do homem fá-lo tardio em irar-se, e é a 

sua glória está em esquecer uma transgressão" (Prov. 19:11). 

Perdoar os outros também libera a consciência de culpa. A falta de perdão não só se 

destaca como uma barreira para o perdão de Deus, mas também interfere com a paz de 

espírito, felicidade, satisfação, e até mesmo o bom funcionamento do corpo. 

Perdoar os outros é de grande benefício para toda a congregação dos 

crentes. Provavelmente, algumas coisas têm tão curto-circuito no poder da igreja como 

os conflitos não resolvidos entre seus membros."Se eu atender à iniqüidade no meu 

coração", o salmista adverte a si mesmo e todos os crentes ", o Senhor não me ouvirá" 

(Sl. 66:18). O Espírito Santo não pode trabalhar livremente entre aqueles que carregam 

rancores e ressentimentos porto (ver Mateus 5: 23-24; 1 Cor. 1: 10-13; 3: 1-9.). 

Perdoar os outros também nos livra da disciplina de Deus. Onde há um espírito que não 

perdoa, não é pecado; e onde há pecado, não haverá castigo (Heb. 12: 5-13). Pecados sem 

arrependimento na igreja em Corinto causado muitos crentes a ser fraco, doente, e até 

mesmo a morrer (1 Cor. 11:30). 

Mas a razão mais importante por ser indulgente é que traz o perdão de Deus para o 

crente. Essa verdade é tão importante que Jesus reforça-lo após o encerramento da oração 

(vv. 14-15). Nada na vida cristã é mais importante do que o perdão-nosso perdão aos 

outros e perdão de nós de Deus. 

Na questão do perdão, Deus nos trata como lidamos com os outros. Devemos perdoar aos 

outros como livremente e graciosamente como Deus nos perdoa. O Puritan escritor Tomé 

Manton disse: "Não há ninguém tão suave para os outros como eles, que têm recebido 

misericórdia si mesmos, para que eles sabem como suavemente Deus repartiu com eles." 

Proteção de Deus 

E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. (6: 13a) 

Peirasmos ( tentação ) é basicamente uma palavra neutra no grego, não tendo nenhuma 

conotação ou do bem ou do mal necessário, como faz o nosso Inglês tentação , que se 

refere ao incentivo para o mal.O significado da raiz tem a ver com um teste ou prova, ea 

partir desse significado derivam os significados relacionados de provação e 

tentação. Aqui parece paralelo o termo mal, indicando que ele tem em vista sedução do 

pecado. 

Santidade e bondade de Deus não vai permitir que o Seu líder ninguém, nem, certamente, 

um de seus filhos, em um lugar ou experiência em que eles iriam propositalmente ser 

induzido a cometer o pecado."Que ninguém diga quando é tentado", diz Tiago, "" Estou 

sendo tentado por Deus; porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não 

tenta ninguém "(Tiago 1:13). 

No entanto, Tiago tinha apenas disse: "Considerai tudo com alegria, meus irmãos, quando 

se deparar com várias provações ( peirasmos ), sabendo que a provação da vossa fé 

produz perseverança "(vv. 2-3).Há um problema de interpretação, portanto, quanto a 



saber se peirasmos em Mateus 6:13 é traduzido tentação ou prova. Como Tiago nos diz: 

Deus não tenta. Então, por que não pedir-lhe para fazer o que Ele nunca faria de qualquer 

maneira? No entanto, Tiago também nos diz que devemos alegrar quando provações e 

não tentar evitá-los. Então, por que devemos orar, não nos induzas à tentação? 

Afirmo com Crisóstomo, o Pai da igreja primitiva, que a solução para este problema é 

que Jesus não está aqui falando de lógica ou teologia, mas de um desejo do coração e 

inclinação que causam um crente querer evitar o perigo e dificuldade pecado cria. É a 

expressão da alma redimida que tanto despreza e teme o pecado que quer escapar de todas 

as perspectivas de queda para ele, escolhendo para evitar invés de ter que derrotar a 

tentação. 

Aqui é outro paradoxo da Escritura. Sabemos que os ensaios são um meio para o nosso 

crescimento espiritual, moral e emocionalmente. No entanto, nós não temos nenhum 

desejo de estar em um lugar onde até mesmo a possibilidade do pecado é 

aumentada. Mesmo Jesus, quando Ele orou no Jardim do Getsêmani, pediu em primeiro 

lugar, "Meu Pai, se é possível, este cálice passe de mim", antes que Ele disse: "ainda não 

seja como eu quero, mas como tu queres" (Mt . 26:39). Ele ficou horrorizado com a 

perspectiva de tomar sobre si o pecado, mas Ele estava disposto a suportá-la, a fim de 

cumprir a vontade de seu Pai, para tornar possível a redenção do homem. 

Nossa reação adequada aos tempos de tentação é semelhante à de Cristo, mas para nós é 

principalmente uma questão de auto-desconfiança. Quando olhar honestamente para o 

poder do pecado e em nossa própria fraqueza e propensões pecaminosas, nós estremecer 

com o perigo de tentação ou mesmo julgamento. Esta Pedido é outro argumento para 

Deus para prover o que em nós mesmos não temos. É um apelo a Deus para colocar um 

relógio sobre os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, nossos pés e nossas mãos-

que em tudo o que vemos, ouvimos, ou dizer, e em qualquer lugar que vá e em tudo o que 

fazemos, Ele vai nos proteger do pecado. 

Como José, nós sabemos que homens e Satanás significa para Deus mal se voltarão para 

o bem de seus filhos (cf. Gen. 50:20); mas não estamos certos de que, como José, seremos 

completamente submissa e dependente de Deus em nossas provações. A implicação dessa 

parte da oração parece ser: ". Senhor, não nunca nos levar a um julgamento que irá 

apresentar uma tal tentação que não será capaz de resistir a ela" Ele está colocando a 

promessa de que "Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que você é 

capaz, mas com a tentação, vos proverá livramento, de que você pode ser capaz de 

suportar" (1 Cor. 10:13). 

Esta Pedido é uma salvaguarda contra a presunção e uma falsa sensação de segurança e 

auto-suficiência. Sabemos que nunca vamos ter chegado espiritualmente, e que nós nunca 

estará livre do perigo do pecado, até que estejamos com o Senhor. Com Martin Luther 

dizemos: "Não podemos deixar de ser exposto aos assaltos, mas oramos que não pode 

cair e morrer sob eles." Como o nosso querido Senhor orou por nós em Sua grande oração 

de intercessão, queremos que, a todo o custo, para ser guardado do mal (João 17:15). 

Quando nós oramos sinceramente, não nos levam em tentação, mas livrai-nos do 

mal, nós também declaram que nos submetemos a Sua Palavra, que é a nossa proteção 

contra o pecado. "Submeter portanto, a Deus", diz Tiago. "Resisti ao diabo, e ele fugirá 

de vós" (Tiago 4: 7). Submeter-se a Deus é se submeter a Sua Palavra. "Tua palavra que 



eu tenho valorizado no meu coração, para eu não pecar contra Ti" (119 Ps: 11.). Então o 

crente ora a ser impedido de esmagadora solicitação para o pecado, e se ele cai dentro 

dele, para ser resgatado a partir dele. Entregar é, na verdade, na forma de um comando. 

Em um mundo amaldiçoado onde são espancadas pelo mal ao nosso redor, nós 

confessamos nossa insuficiência para lidar com o mal. Confessamos a fraqueza da nossa 

carne e da impotência absoluta de recursos humanos para combater o pecado e nos 

resgatar de suas garras. Acima de tudo, confessamos a nossa necessidade para a proteção 

e libertação de nosso amoroso Pai celestial 

Preeminence de Deus 

[Porque teu é o reino, o poder ea glória, para sempre. Amém]. (6: 

13b) 

Porque eles não são encontrados nos manuscritos mais confiável, é provável que estas 

palavras não estavam no texto original. Em muitas traduções modernas são, portanto, 

dada em notas de rodapé ou, como aqui, colocada entre parênteses. 

Embora eles não podem ter sido na conta original, as palavras são perfeitamente cabível 

nessa passagem, e expressar verdades que são completamente bíblica. Eles formam um 

belo doxologia, declarando a primazia de Deus como visto na grandeza de seu 

eterno reino, ... poder, e ... glória. Eles são um eco de 1 Crônicas 29:11 e, para as mentes 

e os corações dos leitores judeus de Mateus, teria sido um movimento e clímax 

apropriado. 

Postscript de Deus 

Porque, se perdoardes aos homens as suas transgressões, para, 

também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Mas se não 

perdoardes aos homens, então o vosso Pai não perdoará as vossas 
ofensas. (6: 14-15) 

A lição da oração termina com um lembrete de que segue o ensinamento do perdão no 

versículo 12. Esta visão é próprio comentário do Salvador em nossa Pedido a Deus pelo 

perdão, e é o único das petições a que ele dá acrescentou. Assim, a sua importância é 

ampliada . 

Porque, se perdoardes aos homens as suas transgressões para coloca o princípio de 

um modo positivo. Os crentes devem perdoar como aqueles que receberam o perdão 

judicial (cf. Ef. 1: 7; 1 João 2: 1-2) de Deus. Quando o coração está cheio de um espírito 

tão indulgente, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós . Os crentes não podem 

conhecer o perdão dos pais, o que mantém a comunhão com o Senhor rico e bênçãos do 

Senhor profusa, além de perdoar os outros em coração e palavra. Perdoe ( aphiēmi ) 

significa literalmente "para arremessar longe" 

Paulo tinha isso em mente quando escreveu: "Eu encontrei misericórdia, para que em 

mim, o principal [dos pecadores], Jesus Cristo pudesse demonstrar sua paciência perfeito" 

(1 Tm 1:16;.. Mt 07:11 ). Um espírito que não perdoa, não só é incoerente que alguém 



que foi totalmente perdoados por Deus, mas também traz a correção de Deus, em vez de 

Sua misericórdia Nosso Senhor ilustra a resposta unmerciful na parábola de Mateus 18: 

21-35. Há um homem é perdoado a dívida impagável representar o pecado e é dada à 

mercê de salvação. Em seguida, ele se recusa a perdoar o outro e é imediatamente e 

severamente castigado por Deus. 

Mas se não perdoardes aos homens, então o vosso Pai não perdoará as vossas 

ofensas . Que afirma a verdade do versículo 14 de uma forma negativa para dar ênfase. O 

pecado de um coração rancoroso e um espírito amargo (Heb. 12:15) perde bênção e 

convida julgamento. Até mesmo o Talmud ensina que aquele que é indulgente para com 

as falhas dos outros será misericordiosamente tratado pelo Supremo Juiz 

( Shabbath 151 b ). 

Cada crente deve buscar para manifestar o espírito de perdão de José (Gn 50: 19-21) e de 

Estevão (Atos 7:60) quantas vezes for necessário (Lucas 17: 3-4). Para receber o perdão 

de Deus perfeitamente santo e depois de se recusar a perdoar os outros quando estamos 

homens pecadores é o epítome do abuso de misericórdia. E o "julgamento será implacável 

para aquele que não usou de misericórdia; a misericórdia triunfa sobre o juízo" (Tiago 

2:13). 

Há petições para o crente que pedir de Deus, mas também há condições para que as 

respostas a serem recebidos. Ainda mais, as nossas orações são para ser principalmente 

preocupado com a exaltação do nome, reino, ea vontade do Senhor Jesus Cristo. A oração 

é principalmente adoração que inspira graças e pureza pessoal. 

 

37. O jejum sem hipocrisia (Mateus 6: 16-

18) 

E sempre que você rápido, não colocar um rosto triste como os 

hipócritas, pois eles negligenciam a sua aparência, a fim de ser 

jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua plena 

recompensa. Mas tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça, e lava 

o rosto, para que você não pode ser jejuando, mas a teu Pai que 

está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. (6: 

16-18) 

O jejum é a área da terceira após aqueles de dar (6: 2-4) e orando (vv 5-15.) -para Que 

Jesus dá um corretivo para as práticas religiosas hipócritas tipificados pelos escribas e 

fariseus. Em cada caso, a perversão do padrão de Deus foi causada pelo desejo primordial 

de ser visto e elogiado pelos homens (v. 1). 

O jejum tem sido praticada por diversos motivos ao longo da história. Muitos pagãos 

antigos acreditavam que os demônios possam entrar no corpo através dos 

alimentos. Quando eles sentiram que estavam sob ataque demoníaco eles rápido para 

evitar que os espíritos mais malignos de ter acesso a seus corpos. Os iogues da maioria 

das religiões orientais e cultos foram sempre empenhada em jejum, muitas vezes por 



longos períodos de tempo, em que visões místicas e insights são requeridas para ser 

recebido. Na sociedade ocidental moderna jejum tornou-se popular por razões puramente 

físicos e cosméticos, e é recomendado em alguns programas de dieta. A Bíblia registra 

nenhum ensinamento ou a prática do jejum por motivos práticos. Jejum legítimo sempre 

teve um propósito espiritual e nunca é apresentado como tendo qualquer valor em si 

mesmo. 

Durante os tempos do Velho Testamento muitos crentes fiéis jejum-Moisés, Sansão, 

Samuel, Hannah, Davi, Elias, Esdras, Neemias, Ester, Daniel, e muitos outros. E o Novo 

Testamento nos diz do jejum de Anna, João Batista e os seus discípulos, Jesus, Paulo e 

muitos outros. Sabemos que muitos dos Padres da igreja primitiva em jejum, e que Lutero, 

Calvino, Wesley, Whitefield, e muitos outros líderes cristãos em circulação ter jejuado. 

Mas a única rápido ordenado nas Escrituras é o ligado com o Dia da Expiação. Nesse dia, 

todas as pessoas foram a "humilhar [suas] almas" (Lv 16:29;. Cf. 23:27), uma expressão 

hebraica que incluiu abandonando o alimento como um ato de auto-negação. Isso foi um 

jejum nacional, envolvendo cada homem, mulher e criança em Israel. Mas ocorreu apenas 

uma vez por ano, e, em seguida, apenas como parte integrante do Dia da Expiação. 

Porque não é em outro lugar ordenado por Deus, o jejum é diferente de dar e orando, para 

a qual existem muitos comandos em ambos os testamentos. Tanto o Antigo eo Novo 

Testamento falam favoravelmente de jejum e gravar muitos casos de jejum pelos 

crentes. Mas, exceto para o anual rápido que acabamos de mencionar, em nenhum lugar 

está necessário. Além disso, o jejum é mostrado para ser um ato voluntário inteiramente 

não obrigatórias, e não um dever espiritual de ser observado regularmente. 

Jejum pretensioso 

E sempre que você rápido, não colocar um rosto triste como os 

hipócritas, pois eles negligenciam a sua aparência, a fim de ser 

jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua plena 

recompensa. (6:16) 

A frase e sempre que você rápido apoia o entendimento de que o jejum não é 

ordenado. Mas quando ela é praticada deve ser regulada de acordo com os princípios 

Jesus dá aqui. 

Nēsteia ( rápido ) significa, literalmente, não para comer, de se abster de 

alimentos. Jejuns às vezes eram total e, por vezes, parcial, e normalmente apenas água 

estava bêbado. 

Duas visões extremas de comer foram realizadas entre os judeus da época de 

Jesus. Muitos, como os mencionados nesta passagem, fez uma óbvia exibição de 

jejum. Outros acreditavam que, porque a alimentação é um dom de Deus, cada pessoa 

teria de prestar contas a ele no dia do juízo para todas as coisas boas que ele não tinha 

comido. O primeiro grupo não era apenas mais prevalente, mas foi mais hipócrita e 

orgulhoso. O seu jejum não era uma questão de convicção espiritual, mas um meio de 

auto-gratificação. 



Na época de Cristo, o jejum, como quase todos os outros aspectos da vida religiosa 

judaica, tinha sido pervertido e torceu para além do que era bíblica e sincero. O jejum 

havia se tornado um ritual para ganhar mérito diante de Deus e diante dos homens 

atenção. Como oração e esmola, foi em grande parte um show religioso hipócrita 

Muitos fariseus jejuavam duas vezes por semana (Lucas 18:12), geralmente no segundo 

e quinto dias da semana. Eles alegaram esses dias foram escolhidos porque eram os dias 

Moisés fez duas viagens separadas para receber as tábuas da lei de Deus no Monte 

Sinai. Mas esses dois dias também passou a ser os principais dias de mercado judeus, 

quando as cidades estavam cheias de agricultores, comerciantes e compradores. Eram, 

portanto, os dois dias em que o jejum público teriam as maiores audiências. 

Aqueles que querem chamar a atenção para o seu jejum seria colocar um rosto sombrio , 

e negligenciar a sua aparência, a fim de ser jejuando . Eles usavam roupas velhas, às 

vezes propositAdãoente rasgadas e sujas, por desalinhar o cabelo, se cobrir com terra e 

cinzas, e até mesmo usar maquiagem, a fim de olhar pálido e doente. Como vimos nos 

capítulos anteriores, hipócritas vem de uma palavra grega para a máscara usada pelos 

atores para retratar um determinado personagem ou humor. Em relação ao jejum, alguns 

judeus hipócritas , literalmente, recorreu a teatralidade. 

Quando o coração não é reto, o jejum é uma farsa e uma zombaria. Aqueles a quem Jesus 

condenado para o jejum , a fim de serem vistos pelos homens eram pretensiosamente 

hipócrita. Tudo o que fizeram centrada em torno de si mesmos. Deus não tinha lugar em 

seus motivos e sua maneira de pensar, e Ele não participou da sua recompensa. A 

recompensa que eles queriam era o reconhecimento por homens, e que a recompensa, e 

só essa recompensa, receberam na íntegra . 

Infelizmente, ao longo da história da igreja jejum tem sido mais freqüentemente vistos 

nos dois extremos que eram comuns no judaísmo. João Calvin disse: "Muitos, por falta 

de saber a sua utilidade subestimar sua necessidade. E alguns rejeitá-lo todos juntos, como 

supérfluo, enquanto, por outro lado, onde o uso adequado do jejum não é bem 

compreendida, é facilmente degenera em superstição." 

Jejum Adequada 

Mas tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça, e lava o rosto, para 

que você não pode ser jejuando, mas a teu Pai que está em 
secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.(6: 17-18) 

O jejum é mencionado cerca de trinta vezes no Novo Testamento, quase sempre 

favorável. É possível que o jejum foi subestimada mesmo em algumas partes da igreja 

primitiva. Pelo menos quatro vezes por referência ao jejum parece ter sido inserido no 

texto original em que não é encontrada em mais antigos e melhores manuscritos (Mateus 

17:21; Marcos 09:29; Atos 10:30; 1 Cor 7..: 5). As outras contas favoráveis, porém, tanto 

nos evangelhos e nas epístolas, mostram que o jejum adequada é uma forma legítima de 

devoção espiritual. 

A declaração de Jesus quando você rápido (16 cf. v.) indica que o jejum é normal e 

aceitável na vida cristã. Ele assume Seus seguidores jejuarão em certas ocasiões, mas Ele 

não dá um comando ou especificar um determinado tempo, o lugar, ou método. Porque a 



validade do Dia da Expiação cessou quando Jesus fez o de uma vez por todas sacrifício 

na cruz (Hb. 10:10), a ocasião única para o jejum prescrito deixou de existir. 

Os discípulos de Jesus não se rapidamente enquanto estava com eles, porque o jejum é 

principalmente associado com o luto ou outros tempos de consumir necessidade ou 

ansiedade espiritual. Quando os discípulos de João Batista perguntaram a Jesus por seus 

discípulos não rápido como eles e os fariseus fez, ele respondeu: "Os atendentes do noivo 

pode não chorar enquanto o esposo está com eles, podem? Mas dias virão que o noivo 

será tirado do meio deles, e então jejuarão "(Mat. 9: 14-15). O jejum é não associado com 

o luto. 

O jejum nunca é mostrado na Escritura para ser o meio para a experiência espiritual 

elevada, visões, ou insight especial ou místicos de sensibilização, como muitos, incluindo 

alguns místicos cristãos, reivindicação. O jejum é apropriado nesta idade, porque Cristo 

é fisicamente ausente da terra. Mas é apropriado apenas como uma resposta aos tempos 

especiais de teste, julgamento, ou luta. 

O jejum é apropriado durante momentos de tristeza. Quando Deus fez a primeira criança 

nascida de Bathsheba por Davi de ser doente, jejuou Davi enquanto ele implorou pela 

vida da criança (2 Sam. 12:16). Ele também jejuou quando Abner morreu (2 Sam. 

03:35). Davi ainda em jejum, em nome de seus inimigos. "Quando eles estavam doentes, 

minhas roupas eram o saco; humilhava a minha alma com o jejum, e minha oração voltava 

para o meu seio" (Sl 35:13).. 

Em tais ocasiões de profundo pesar, o jejum é uma resposta humana natural. A maioria 

das pessoas não se então sentir vontade de comer. Seu apetite se foi, e comida é a última 

coisa que eles estão preocupados. A menos que uma pessoa está ficando sério fraco de 

fome ou tem alguma razão médica específica para a necessidade de comer, o que fazemos 

nenhum favor, insistindo que eles comem. 

Perigo esmagadora frequentemente solicitado jejum. O rei Josafá proclamaram um jejum 

nacional em Judá quando eles foram ameaçados de ataque dos moabitas e amonitas (2 

Crônicas 20: 3.). Do ponto de vista humano, não poderia ganhar, e clamaram a Deus por 

ajuda, abandonando alimentos como eles fizeram. Rainha Esther, seus servos, e todos os 

judeus da cidade capital da Susa jejuou por três dias inteiros antes de ir diante do rei para 

pleitear os judeus para ser poupado do esquema perverso de Hamã contra seu povo (Ester 

4:16). 

Como os exilados estavam prestes a sair Babylon para o retorno aventureiro a Jerusalém, 

Esdras declarou um rápido ", para que possamos nos humilhar diante de nosso Deus para 

buscar dEle uma viagem segura para nós, para nossos filhos, e todas as nossas posses" 

(Ezra 8:21). Ezra continua: "Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para 

nos proteger do inimigo no caminho, porquanto havíamos dito ao rei:" A mão do nosso 

Deus é favorável a todos aqueles que o buscam, mas Seu poder e Sua ira estão contra 

todos os que deixarem-Lo. " Por isso, jejuou e buscou nosso Deus sobre esse assunto, e 

ele ouviu a nossa súplica "(vv. 22-23). 

Penitência foi muitas vezes acompanhada de jejum. Davi jejum após seu duplo pecado de 

adultério com Bate-Seba e depois ter seu marido Urias enviado para a frente de batalha 

para ser morto. Daniel jejuou como ele orou a Deus para perdoar os pecados de seu 



povo. Quando Elias confrontou Acabe com o julgamento de Deus por sua grande 

maldade, o rei "rasgou as suas roupas e colocar-se de saco e jejuou, e ele se deitou com 

pano de saco e andava desanimado" (1 Reis 21:27). Por causa da sinceridade de Acabe, 

o Senhor adiou o julgamento (v. 29). Séculos mais tarde, depois que os exilados tinham 

voltado com segurança a Jerusalém, os israelitas foram condenados por sua casando com 

gentios incrédulos. Como Esdras confessou que o pecado em favor de seu povo ", ele não 

comeu pão, nem bebeu água, pois ele estava de luto sobre a infidelidade dos exilados" 

(Esdras 10: 6). 

Quando o povo de Nínive ouviram a pregação de Jonas estavam tão convencidos de que 

eles acreditavam em Deus e "chamado um grande jejum, e vestiram-se de saco desde o 

maior até o menor deles .... Pelo decreto do rei" eles "não deixar que o homem , animal, 

rebanho, ou bando provar uma coisa "(Jonas 3: 5, 7). Ao invés de se ressentem do aviso 

do julgamento e condenação, eles repentantly virou-se para Deus e procurou o Seu perdão 

e misericórdia. 

O jejum foi associado às vezes com o recebimento ou proclamação de uma revelação 

especial de Deus. Como Daniel contemplado previsão da desolação de Jerusalém a 

setenta ano de Jeremias, ele deu a sua "atenção para o Senhor Deus de buscá-Lo, pela 

oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza" (Dan 9: 2-3.). Como ele continuou 

"falando na oração", relata ele, "então o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha 

visão anteriormente, veio a mim em meu cansaço extremo sobre a hora de se oferecer à 

noite. E ele me deu instruções e conversou com me, e disse: 'O Daniel, agora vim para 

frente para lhe dar uma visão com a compreensão' "(21-22 vv.). Pouco tempo depois, 

pouco antes de receber uma outra visão, Daniel fez um parcial fast-abandonando 

"qualquer comida saborosa, ... carne e vinho" -para três semanas (10: 3). É importante 

notar que, embora o jejum foi relacionada com as revelações, não era um meio de atingi-

los. Jejum de Daniel era simplesmente um acompanhamento natural da sua busca 

profunda e desesperada da vontade de Deus. 

Nós muitas vezes não conseguem entender a Palavra de Deus, tanto quanto nós devemos 

simplesmente porque, ao contrário dos grandes povo de Deus, que não procuram 

compreendê-lo com o seu grau de intensidade e determinação. Ignorando algumas 

refeições pode ser o pequeno preço que estão dispostas a pagar para ficar na Palavra até 

que o entendimento vem. 

O jejum muitas vezes acompanhou o início de uma tarefa ou ministério importante. Jesus 

jejuou quarenta dias e noites antes que Ele foi tentado no deserto e, em seguida, começou 

seu ministério de pregação.Intensidade e zelo sobre proclamar a Palavra de Deus pode 

assim que consomem a mente eo coração que os alimentos não tem recurso e nenhum 

lugar. Embora a abstenção de comida não tem absolutamente nenhum valor espiritual em 

si, quando comer é uma intrusão no que é infinitamente mais importante, será de bom 

grado, de bom grado, e discretamente abandonado. 

Tanto antes como depois o Espírito Santo dirigiu a igreja de Antioquia para separar 

Barnabé e Saulo para um ministério especial, as pessoas estavam orando e jejuando (Atos 

13: 2-3). Como esses dois homens de Deus ministrou a Palavra de Deus, orando e 

jejuando como eles nomeados anciãos nas igrejas, eles fundaram (14:23). 



Só o Senhor sabe o quanto a liderança da igreja de hoje poderia ser reforçada se 

congregações eram de que determinado a encontrar e seguir a vontade do Senhor. A igreja 

primitiva não escolheu ou enviar líderes descuidAdãoente ou por voto popular. Acima de 

tudo eles procuraram e seguiu a vontade de Deus. O jejum não tem mais poder para 

assegurar a liderança piedosa do que tem que assegurar o perdão, proteção, ou qualquer 

outra coisa boa de Deus. Mas é provável que seja uma parte de dedicação sincera que está 

determinado a conhecer a vontade do Senhor e ter seu poder antes de as decisões são 

tomadas, os planos são postos, ou ações são tomadas. As pessoas que são consumidos 

com preocupação diante de Deus não tomar uma pausa para o almoço. 

Em cada relato bíblico jejum genuína está ligada com a oração. Você pode orar sem 

jejum, mas você não pode jejuar biblicamente sem orar. O jejum é uma afirmação de 

intensa oração, um corolário da profunda luta espiritual diante de Deus. Nunca é um ato 

isolado ou uma cerimônia ou ritual que tem alguma eficácia inerente ou mérito. Não tem 

nenhum valor em all-in fato torna-se um obstáculo espiritual e um pecado, quando feito 

por qualquer motivo, além de conhecer e seguir a vontade do Senhor. 

O jejum também está sempre ligada com um coração puro e deve ser associado a 

obediente, viver piedoso. O Senhor disse a Zacarias para declarar ao povo: "Quando você 

jejuou e lamentou no quinto e sétimo meses esses 70 anos, era, na verdade, para mim que 

você jejuou? .... Assim, tem o Senhor dos Exércitos disse:" Dispensar a verdadeira justiça, 

e bondade e compaixão praticar cada um ao seu irmão, e não oprimir a viúva, nem o órfão, 

o estrangeiro ou os pobres, e não maquinam o mal em seus corações um contra o outro "" 

(Zc 7: 5, 9-10). . Setenta anos de jejum não significava nada para o Senhor, porque foi 

feito sem sinceridade. Como os hipócritas que Jesus viria a condenar, esses israelitas 

viviam só para si (v. 6). 

Depois de repreender as pessoas de uma forma semelhante para o seu jejum pretensioso 

e injustos, o Senhor declarou através de Isaías, 

Não é este o jejum que escolhi, para soltar as ligaduras da impiedade, que desfaças as 

ataduras do jugo, e deixar ir livres os oprimidos, e quebrar todo o jugo? Não é para dividir 

o teu pão com o faminto, e trazer os pobres sem abrigo na casa; quando você vê o nu, 

para cobri-lo; e não te escondas da tua carne? Em seguida, a sua luz irromperá como a 

aurora, e sua recuperação brotará sem detença; ea tua justiça irá adiante de ti; a glória do 

Senhor será a tua retaguarda. Então você vai chamar, eo Senhor te responderá; você vai 

chorar, e Ele dirá: "Eis-me aqui." (Is. 58: 5-9) 

Não pode haver direito jejum além de um coração reto, bem viver, e uma atitude correta. 

Mas você, quando você rápido , Jesus diz aqueles que pertencem a Ele, arrume o 

cabelo e lave o rosto, para que você não pode ser jejuando. Para ungir a cabeça com 

óleo era comumente feito por uma questão de boa aparência. O óleo foi usado 

frequentemente perfumado e, em parte, como um perfume. Como lavar o rosto , foi 

associado com o dia-a-dia de vida, mas especialmente com ocasiões mais formais ou 

importantes. Ponto de Jesus era que uma pessoa que jejua deve fazer de tudo para se fazer 

parecer normal e não fazem nada para atrair a atenção para sua privação e luta espiritual. 

Aquele que sinceramente quer agradar a Deus cuidadosamente evitam tentar impressionar 

os homens. Ele irá determinar não [a] ser jejuando, mas por Deus, o Pai que está em 



secreto . Jesus não diz que devemos jejuar com o propósito de ser visto até mesmo por 

Deus. O jejum não é para ser uma exibição para ninguém, incluindo Deus. O jejum 

verdadeiro é simplesmente uma parte do concentrado, oração intensa e preocupação com 

o Senhor, a Sua vontade, e sua obra. A lição de Jesus é que o Pai nunca deixa de notar 

que o jejum é de coração sentiu e genuíno, e que Ele nunca deixa de recompensá-lo. O 

seu Pai, que vê em secreto, te recompensará . 

 

38. Tesouro no Céu (Mateus 6: 19-24) 

Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça ea ferrugem 

destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas ajuntai para 

vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem 

consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam; para 

onde o seu tesouro, aí estará o seu coração também. A candeia do 

corpo são os olhos; se, portanto, o seu olho é claro, todo o seu 

corpo será cheio de luz. Mas, se os teus olhos forem maus, todo o 

teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há são 

trevas, quão grandes serão tais trevas! Ninguém pode servir a 

dois senhores; porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se 

dedicará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus ea 
Mamom. (6: 19-24) 

Os seres humanos são naturalmente orientada a coisa. Estamos fortemente inclinado a ser 

embrulhado em buscar, adquirindo, desfrutando, e proteger os bens materiais. Em 

culturas prósperas, como aqueles em que a maioria dos ocidentais viver, a propensão para 

construir nossas vidas em torno de coisas é especialmente grande. 

Os líderes religiosos do tempo de Jesus estavam preocupados com as coisas. Eles eram 

materialistas, ganancioso, avarento, cobiçoso, agarrando, e manipuladora. Que "os 

fariseus ... eram amantes do dinheiro" (Lucas 16:14) não foi incidental para os outros 

pecados para os quais Jesus os repreendeu. Porque eles não têm uma visão correta de si 

mesmos (ver Mat. 5: 3-12), de sua relação com o mundo (5: 13-16), da Palavra de Deus 

17-20), da moralidade (5: 21-48), e dos deveres religiosos (6: 1-18), era inevitável que 

eles não têm uma visão correta das coisas materiais. 

Jesus primeiro mostra como a sua visão das coisas materiais não essenciais foi pervertido 

(vv. 4-24) e, em seguida, como a sua visão das coisas materiais essenciais também foi 

pervertido (vv. 25-34). Seus pontos de vista tanto de luxos e necessidades foram 

deformado. 

A falsa doutrina leva a falsos padrões, comportamento falso, e falsos valores e religião 

hipócrita parece sempre ser acompanhado pela cobiça e imoralidade (cf. 2 Ped. 2: 1-3, 

14-15). Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, o sumo sacerdote, não teve em conta para 

as coisas de Deus, mas eles ansiosamente aproveitou escritório exaltado de seu pai, bem 

como as suas próprias posições sacerdotais. Eles "eram homens inúteis, pois eles não 

conhecem o Senhor" (1 Sam 2:12.). Eles levaram mais do que sua parte prescrito da carne 

de sacrifício para si mesmos, e eles cometeram adultério "com as mulheres que serviam 

à porta da tenda da congregação" (13-17 vv., 22). 



Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes durante o ministério de Jesus, tornou-se 

extremamente rico de muitas concessões que corriam ou licenciados no Templo. Foi 

dessas concessões que Jesus limpou duas vezes a casa de Seu Pai (João 2: 14-16; Mateus 

21: 12-13.). 

Ao longo da história da igreja até os dias atuais, charlatões religiosos usaram o ministério 

como um meio de angariar riqueza e proporcionar oportunidade de saciar seus desejos 

sexuais. 

Muitas vezes, essas pessoas, como os escribas e fariseus, têm usado a sua prosperidade 

material como prova imaginada de sua espiritualidade, proclamando sem vergonha que 

eles são materialmente abençoados porque eles são espiritualmente superior. Eles 

transformam ensinamentos de cabeça para baixo, como aqueles em Deuteronômio 28: 

"Agora será que, se diligentemente obedecer ao Senhor, teu Deus, tendo cuidado de 

guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará 

acima todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se 

você obedecer ao Senhor, teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no país "(vv. 

1 3). Essas bênçãos são claramente e repetidamente contingente em obediência ao 

Senhor. Material ou outros benefícios terrenos que são acumulados pela ganância, 

desonestidade, fraude, ou de qualquer outra forma imoral não devem ser concebidas como 

bênçãos do Senhor. Para reivindicar a aprovação de Deus, simplesmente na base de sua 

riqueza, saúde, prestígio, ou qualquer outra coisa é perverter a Sua Palavra e usar seu 

nome em vão. 

O Antigo Testamento dá muitas advertências contra a acumulação de riqueza para seu 

próprio bem. "Não se cansar-se para ganhar riqueza, cessar de sua consideração dele" 

(Prov. 23: 4). 

Os problemas econômicos como inflação, as recessões e depressões envolvem muitos 

fatores-monetárias complexas, políticos, militares, sociais, climáticas, e assim por 

diante. Mas, com exceção do climática, sobre os quais os homens têm pouco controle, a 

causa por trás da maioria dificuldade econômica é a ganância. Os problemas são 

causados, em primeiro lugar por causa da ganância, e muitas vezes são aparentemente 

impossível de resolver, pelo mesmo motivo. Como João Stott observa, "ambição 

mundana tem um fascínio forte para nós. O feitiço do materialismo é muito difícil de 

quebrar" ( Cristão Counter-Culture [Downers Grove, Ill .: InterVarsity de 1978], p. 

154). Paulo estabeleceu a atitude correta quando disse que "a piedade, na verdade, é um 

meio de grande ganho, quando acompanhadas de contentamento. Para nós trouxemos 

nada ao mundo, por isso não podemos tirar nada do que quer. E se temos comida e 

cobrindo , com estes estaremos contentes "(1 Tim. 6: 6-8). 

No presente passagem, Jesus olha para o materialismo, particularmente no que diz 

respeito aos luxos-das três perspectivas de tesouro, visão e master. 

A Tesouro Individual 

Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça ea ferrugem 

destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas ajuntai para 

vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem 



consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam; para 

onde o seu tesouro, aí estará o seu coração também. (6: 19-21) 

Lay up ( thēsaurizō ) e tesouros ( thēsauros ) vêm da mesma termo grego básico, que 

também é a fonte de nossa Inglês thesaurus , um tesouro de palavras. A tradução literal 

dessa frase seria, portanto, "não entesourar tesouros para vós." 

O grego também carrega a conotação de empilhamento ou colocar para fora 

horizontalmente, como um pilhas de moedas. No contexto desta passagem, a idéia é a de 

estocagem ou acumulação, e, portanto, imagens de riqueza que não está sendo usado. O 

dinheiro ou outra riqueza é simplesmente armazenado por questões de segurança; ele é 

mantido por causa do guarda para fazer uma demonstração de riqueza ou de criar um 

ambiente de excessos preguiçoso (cf. Lucas 12: 16-21). 

É evidente a partir desta passagem, assim como a de muitos outros nas Escrituras, que 

Jesus não está defendendo a pobreza como um meio para a espiritualidade. Em todos os 

Seus muitas instruções diferentes, Ele só disse uma vez uma pessoa para "vender seus 

bens e dar aos pobres" (Mat. 19:21). Nesse caso particular, a riqueza do jovem era seu 

ídolo, e, portanto, uma barreira especial entre ele e o senhorio de Jesus Cristo. Ele 

forneceu uma excelente oportunidade para testar se ou não que o homem foi totalmente 

empenhados em transformar sobre o controle de sua vida a Cristo. Sua resposta provou 

que ele não era. O problema não era na própria riqueza, mas falta de vontade do homem 

a participar com ele. O Senhor não exigiu especificamente Seus discípulos a desistir de 

todo o seu dinheiro e outros pertences para segui-Lo, embora possa ser que alguns deles 

o fizeram voluntariamente. Ele fez exigem obediência aos Seus mandamentos, não 

importa o que esse custo. O preço era alto demais para o rico jovem príncipe, a quem 

posses eram a primeira prioridade. 

Ambos os testamentos reconhecem o direito aos bens materiais, incluindo dinheiro, terras, 

animais, casas, roupas e todas as outras coisas que é honestamente adquirida. Deus tem 

feito muitas promessas de bênçãos materiais para aqueles que pertencem e são fiéis a 

Ele. A verdade fundamental que subjaz os mandamentos não roubar ou cobiçar é o direito 

de propriedade pessoal. Roubos e cobiça estão errados, porque o que é roubado ou 

cobiçado por direito pertence a outra pessoa. Ananias e Safira não perder suas vidas 

porque reteve alguns dos recursos obtidos com a venda de sua propriedade, mas porque 

eles mentiram ao Espírito Santo (Atos 5: 3). Retendo parte do dinheiro era egoísta, 

especialmente se eles tinham outros trunfos para viver, mas eles tinham o direito de 

mantê-lo, como Pedro deixa claro: "Enquanto o possuías, é que ele não permaneça seu 

próprio E depois dela? foi vendido, não foi sob o seu controle? " (V. 4). 

Deus espera que, em comandos de fato, seu povo para ser generoso. Mas Ele também 

espera, e até mesmo comandos, eles não só para agradecer, mas para desfrutar das bênçãos 

que Ele dá-incluindo as bênçãos materiais. O Senhor "nos concede abundantemente todas 

as coisas para desfrutar" (1 Tim. 6:17). Esse versículo é especificamente direcionado para 

"aqueles que são ricos deste mundo" e ainda não faz de comando, ou mesmo sugerir, que 

despojar-se de sua riqueza, mas adverte-os a não ser vaidoso sobre ele ou a confiar nele . 

Abraão foi extremamente rico para a sua época, uma pessoa que disputaram na riqueza, 

influência e poder militar com muitos dos reis em Canaã. Quando vimos pela primeira 

vez Job ele é muito rico, e quando nós deixá-lo-após o teste que lhe custou tudo o que ele 



possuía fora de seu próprio Deus da vida tornou-o ainda mais ricos, em rebanhos e 

manadas, em filhos e filhas, e em uma vida longa e saudável. "E o Senhor abençoou o 

último estado de Jó mais do que o primeiro" (Jó 42: 12-17). 

A Bíblia dá conselhos considerável para trabalhar duro e seguir as boas práticas 

empresariais (cf. Mat. 25:27). A formiga é mostrado como um modelo do bom 

trabalhador, que "prepara sua comida no verão, e ajunta a sua disposição na messe" (Prov. 

6: 6-8). Somos informados de que "em todo trabalho há proveito, mas só em palavras leva 

à pobreza" (14:23) e "pela sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se 

estabelece; e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos preciosos e agradáveis 

riquezas "(24: 3-4). "O que lavra a sua terra terá a abundância de comida, mas o que segue 

buscas vazias terá a pobreza em abundância" (28:19). 

Paulo nos diz que os pais são responsáveis por salvar-se para os seus filhos (2 Cor. 0:14), 

que "se alguém não quer trabalhar, também não coma" (2 Ts. 3:10), e que "se alguém não 

cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que um 

incrédulo "(1 Tim. 5: 8). 

Durante sua excepcionalmente longo ministério, que se estendeu por quase todo o século 

XVIII, João Wesley ganhou uma quantidade considerável de dinheiro a partir de sua 

publicação sermões e outras obras. No entanto, ele deixou apenas 28 quilos quando 

morreu, porque ele continuamente deu o que ele ganhou a obra do Senhor. 

É direito de fornecer para as nossas famílias, para fazer planos razoáveis para o futuro, 

para fazer investimentos sábios, e ter dinheiro para realizar um negócio, dá-o aos pobres, 

e apoiar o trabalho do Senhor.Ele está sendo desonesto, ganancioso, avarento, mesquinho 

e avarento sobre bens que está errado. Para ganhar honestamente, salvar e dar é sábio e 

bom; a acumular e gastar apenas em nós mesmos, não só é insensato, mas pecaminosa. 

Alguns anos atrás, aconteceu de eu ter contato com dois homens muito ricos durante a 

mesma semana. Um deles era um ex-professor de uma grande universidade, que, através 

de uma longa série de bons investimentos no setor imobiliário, tinha acumulado uma 

fortuna de, possivelmente, de uma centena de milhões de dólares. Mas, no processo, ele 

perdeu sua família, sua felicidade, sua paz de espírito, e tinha envelhecido muito além de 

seus anos. O outro homem, um pastor, adquiriu também a sua riqueza por meio de 

investimentos, mas eles foram os investimentos a que prestaram pouca atenção. Por causa 

de sua independência financeira, ele deu à sua Igreja ao longo dos anos um número 

consideravelmente maior do que ele foi pago para ser seu pastor. Ele é um dos mais 

piedoso, mais feliz, mais frutífero, e as pessoas contentes que eu já conheci. 

A chave para a advertência de Jesus aqui é vocês mesmos . Quando acumular bens 

simplesmente para o nosso próprio bem-se para acumular ou para gastar de forma egoísta 

e extravagantemente-os bens se tornam ídolos. 

É possível que ambos os nossos tesouros na terra e nossos tesouros no céu pode 

envolver dinheiro e outras coisas materiais. Pertences que são sabiamente, 

carinhosamente, de bom grado, e generosamente utilizados para fins reino pode ser um 

meio de acumular bens celestiais. Quando eles são guardados e armazenados, no entanto, 

eles não só se tornar um obstáculo espiritual, mas estão sujeitos a perda através da traça, 

a ferrugem , e os ladrões. 



Nos tempos antigos, a riqueza era freqüentemente medido em parte pela roupa. Em 

comparação com o nosso dia de roupas produzidas em massa, vestuário representou um 

investimento considerável. Os ricos, por vezes, tinha fios de ouro tecidas em suas roupas, 

tanto para exibir e armazenar suas riquezas. Mas as melhores roupas eram feitas de lã, 

que a traça adora comer; e até mesmo as pessoas mais ricas tinham dificuldade em 

proteger suas roupas dos insetos. 

A riqueza também foi muitas vezes realizado em grão, como podemos ver a partir da 

parábola do rico fazendeiro que disse: "Vou derrubar os meus celeiros e construir outros 

maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens" (Lucas 12:18 

.) Brosis ( ferrugem ) significa literalmente "um comer", e é traduzida com esse 

significado em todo o Novo Testamento, mas aqui (cf. Rm 14:17; 1 Cor. 8: 4, "comer"; 2 

Cor 9.:. 10, "alimento";. e Hebreus 12:16, "refeição"). Parece melhor para levar o mesmo 

significado aqui, em referência aos grãos que é comido por ratos, ratos, vermes e insetos. 

Quase qualquer tipo de riqueza, é claro, está sujeita a ladrões , razão pela qual muitas 

pessoas enterraram seus objetos de valor não perecíveis no chão longe da casa, muitas 

vezes em um campo (ver Matt 13:44.). Quebrar em é, literalmente, "dig através de ", e 

poderia se referir a cavar através das paredes de barro de uma casa ou cavando a sujeira 

em um campo. 

Nada possuímos é completamente seguro da destruição ou roubo. E mesmo se 

mantivermos nossas posses perfeitamente seguro durante toda a nossa vida, certamente 

estamos separados deles no momento da morte. Muitos milionários será paupers 

celestiais, e muitos indigentes será milionários celestiais. 

Mas quando nosso tempo, energia e bens são usados para servir os outros e para promover 

a obra do Senhor, eles constroem recursos celestiais que estão completamente livres de 

destruição ou roubo. Hánem a traça nem a ferrugem destroem, e ... os ladrões não 

arrombam nem furtam . Segurança Celestial é a única segurança absoluta. 

Jesus continua a salientar que as posses mais queridas de uma pessoa e suas mais 

profundas motivações e desejos são inseparáveis, porque onde está o teu tesouro, aí 

estará o seu coração também . Eles vão quer tanto ser terrestre ou ambos ser celestial. É 

impossível ter um em terra e outro no céu (cf. Tg 4: 4). 

Como sempre, o coração deve ser a primeira à direita. Na verdade, se o coração está bem, 

tudo na vida cai em seu devido lugar. A pessoa que está certo com o Senhor será generosa 

e feliz na sua dando para a obra do Senhor. Da mesma forma, uma pessoa que é cobiçoso, 

auto-indulgente, e mesquinho tem boas razões para questionar seu relacionamento com o 

Senhor. 

Jesus não está dizendo que, se colocarmos o nosso tesouro no lugar certo 

nosso coração será, então, no lugar certo, mas que a localização do nosso tesouro indica 

onde o nosso coração já é. Problemas espirituais são sempre problemas cardíacos. Atos 

pecaminosos vir de um coração pecaminoso, assim como atos de justiça vêm de um 

coração justo. 

Quando os exilados que retornaram a Jerusalém da Babilônia começou a girar para a 

Palavra de Deus, um renascimento também começou. "Esdras abriu o livro à vista de todo 



o povo" e vários líderes se revezaram lendo "a partir da lei de Deus" (Neemias 8: 5-

8.). Através de ouvir a palavra do povo de Deus passou a ser condenado por seu pecado, 

começou a louvar a Deus, e determinado a começar obedecê-lo e apoiar fielmente a obra 

do Templo (caps. 9-10). 

Revival, que não afecta o uso de dinheiro e posses é um revival questionável. Como o 

Tabernáculo estava sendo construída, "todo aquele cujo coração o moveu e todo aquele 

cujo espírito o levou veio e trouxe a contribuição do Senhor para a obra da tenda da 

congregação, e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas" (Ex 35:21. ). Como os 

planos estavam sendo feitos para a construção do Templo, o próprio Davi deu 

generosamente para o trabalho, e "os governantes de casas paternas, os príncipes das 

tribos de Israel, e os comandantes de mil e de cem, juntamente com os supervisores mais 

obra do rei, voluntariamente ... Então o povo se alegrou porque tinham oferecido de bom 

grado, pois eles fizeram a sua oferta ao Senhor com todo o coração, e Rei Davi também 

se alegrou muito "(1 Crônicas 29:.. 2-6, 9 ). 

G. Campbell Morgan escreveu: 

Você deve se lembrar com a paixão queimando dentro de você que você não é a criança 

de hoje. Você não é da terra, você é mais do que pó; você é o filho de amanhã você é das 

eternidades, você é a prole da Divindade. As medições de suas vidas não pode ser 

restringido pelo ponto onde o céu azul beija a terra verde. Tudo o fato de sua vida não 

pode ser compreendido no uma pequena esfera sobre a qual você vive. Você pertence ao 

infinito. Se você fazer a sua fortuna na terra dos pobres, desculpe, soul-lhe parvo fizeram 

uma fortuna, e é armazenado em um lugar onde você não pode segurá-la. Faça sua 

fortuna, mas armazená-lo onde ele vai cumprimentá-lo no alvorecer da nova manhã. ( O 

Evangelho Segundo Mateus . [New York: Revell, 1929], pp 64-65) 

Quando milhares de pessoas, a maioria judeus, foram ganhas para Cristo durante e logo 

após o Pentecostes, a Igreja de Jerusalém foi inundada com muitos convertidos que 

vieram de terras distantes e que decidiu ficar na cidade. Muitos deles, sem dúvida, eram 

pobres, e muitos outros, provavelmente, deixou a maior parte de suas riquezas e posses 

em sua terra natal. Para atender a grande encargo financeiro de repente colocado sobre a 

igreja, os crentes locais "começou a vender suas propriedades e bens e os repartiam por 

todos, como que alguém tinha necessidade" (Atos 02:45). 

Muitos anos mais tarde, durante uma das muitas perseguições romanas, os soldados 

invadiram uma certa igreja para confiscar seus tesouros presumidas. Um ancião disse ter 

apontou para um grupo de viúvas e órfãos que estavam sendo alimentados e disse: "Não 

são os tesouros da Igreja." 

Princípio de Deus para o seu povo sempre foi, "Honra ao Senhor de sua riqueza, e desde 

o primeiro de todos os seus produtos, assim teus celeiros se encherão de fartura, e os seus 

barris transbordarão de vinho novo" (Prov 3: 9. -10). Jesus disse: "Dai, e dar-se-á dado; 

boa medida, recalcada, sacudida, atropelamento, eles vão deitar em seu colo por pelo seu 

padrão de medida que será usada para medir vocês em troca." (Lucas 6:38). Paulo nos 

assegura que "aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; eo que semeia com 

fartura com abundância também ceifará com fartura" (2 Cor 9: 6.). Essa é a fórmula de 

Deus para ganhar dividendos que são garantidos e permanente. 



No final de sua parábola sobre o administrador desonesto, mas astuto, Jesus disse: "Eu 

digo a você, fazer amigos para vós por meio de riquezas da injustiça; que, quando ele 

falhar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos" (Lucas 16: 9). Os nossos bens 

materiais são "injustos", no sentido de não ter qualquer valor espiritual em si 

mesmos. Mas se investi-los no bem-estar das almas humanas, as pessoas que são salvas 

ou não abençoado por causa deles um dia vai cumprimentar-nos no céu com ações de 

graças. 

Uma Visão Única 

A candeia do corpo são os olhos; se, portanto, o seu olho é claro, 

todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os teus olhos forem 

maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que 

em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas! (6: 22-23) 

Estes versos expandir os três anteriores, eo olho torna-se uma ilustração do coração. A 

lâmpada , ou lente, do corpo são os olhos , através da qual toda a luz chega até nós. É o 

único canal de luz que possuímos, e, portanto, nosso único meio de visão. 

O coração é o olho da alma, através do qual a iluminação de toda experiência espiritual 

brilha. É através de nossos corações que a verdade de Deus, o amor, a paz, e todas as 

outras bênçãos espirituais nos chega. Quando os nossos corações, nossos olhos 

espirituais, são claras, então nosso corpo inteiro estará cheio de luz . 

Haplous ( claro ) também pode significar único, uma vez que se traduz na Rei Tiago 

Version. Um olho que é claro representa um coração que tem devoção sincera. Bispo 

João Charles Ryle disse: "singeleza de propósito é um grande segredo da prosperidade 

espiritual" ( Pensamentos expositivas sobre os Evangelhos: St. Mateus [Londres: Tiago 

Clarke, 1965]., p 56). 

Palavras que estão intimamente relacionados com a haplous média "liberalidade" (Rom. 

12:. 8; 2 Cor 9:11) e "generosamente" (Tiago 1: 5). A implicação neste versículo é que, 

se o nosso coração, representado pelo olho , é generoso ( claro ), toda a nossa vida 

espiritual será inundada com entendimento espiritual, ou luz . 

Se o nosso olho é mau , no entanto, se ele está doente ou danificada, nenhuma luz pode 

entrar, e todo corpo será cheio de trevas . Se nossos corações estão sobrecarregados 

com preocupações materiais tornam-se "cego" e insensível às preocupações espirituais. O 

olho é como uma janela que, quando clara , permite que a luz através de brilhar, mas, 

quando estiver sujo, ou mau, impede a entrada de luz. 

Poneros ( má ) geralmente significa mal, como é traduzido aqui na Rei Tiago 

Version. Na Septuaginta (Antigo Testamento grego) é frequentemente usado na tradução 

da expressão hebraica "mau-olhado", um coloquialismo judaica que significa má vontade, 

ou avarento (cf. Dt 15: 9, "hostil"; Prov. 23: 6, ". egoísta "). "Um homem com um olho 

do mal", por exemplo, é aquele que "acelera depois de riqueza" (Prov. 28:22). 

O olho que é mau é o coração que é egoisticamente indulgente. A pessoa que é 

materialista e ganancioso é cego espiritualmente. Porque ele não tem forma de reconhecer 

a verdadeira luz, ele acha que tem luz quando ele não faz. O que é pensado para ser luz é, 



portanto, realmente escuridão , e por causa do auto-engano, o quão grande é a 

escuridão! 

O princípio é simples e sóbria: a forma como olhamos e usar o nosso dinheiro é um 

barómetro certeza da nossa condição espiritual. 

A Single Mestre 

Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar a um 

e amar o outro, ou se dedicará um e desprezará o outro. Não 
podeis servir a Deus ea Mamom. (06:24) 

A terceira opção refere-se a fidelidade, para mestres . Assim como não podemos ter os 

nossos tesouros, tanto em terra e no céu ou nossos corpos, tanto na luz e nas trevas, não 

podemos servir a dois senhores. 

Kurios ( mestres ) é muitas vezes traduzido senhor, e refere-se a um dono de escravos. A 

idéia não é simplesmente o de um empregador, de que uma pessoa pode ter vários ao 

mesmo tempo e trabalho para cada um deles de forma satisfatória. Muitas pessoas hoje 

realizar dois ou mais empregos. Se eles trabalham o número de horas que deveriam e 

realizam seu trabalho conforme o esperado, eles cumpriram a sua obrigação para com 

seus empregadores, não importa quantos eles podem ter. A idéia é de mestres de 

escravos. 

Mas, por definição, um dono de escravos tem total controle do escravo. Para um escravo 

não existe tal coisa como obrigação parcial ou a tempo parcial a seu mestre. Ele deve a 

serviço de tempo integral a um mestre em tempo integral. Ele pertence e é totalmente 

controlado por e obrigado a seu mestre. Ele não tem mais nada para ninguém. Para dar 

nada a ninguém mais faria seu mestre menos de mestre. Não é simplesmente difícil, mas 

absolutamente impossível, para servir a dois senhores e totalmente ou fielmente ser 

escravo obediente de cada um. 

Mais e mais o Novo Testamento fala de Cristo como Senhor e Mestre e dos cristãos como 

Seus bondslaves. Paulo nos diz que antes de sermos salvos, fomos escravos do pecado, 

que era o nosso mestre. Mas quando nós esperamos em Cristo, nos tornamos escravos de 

Deus e de justiça (Rom. 6: 16-22). 

Não podemos afirmar Cristo como Senhor, se a nossa lealdade é para qualquer coisa ou 

qualquer outra pessoa, incluindo nós mesmos. E quando a gente conhecer a vontade de 

Deus, mas resistir a obedecê-la, damos provas de que a nossa lealdade é outro que não a 

Ele. Não podemos mais servir a dois senhores ao mesmo tempo do que podemos 

caminhar em duas direções ao mesmo tempo. Nós também ... odiar a um e amar o 

outro, ou ... a um e desprezará o outro. 

João Calvin disse: "Onde riquezas manter o domínio do coração, Deus perdeu sua 

autoridade" ( A Harmonia do evangelistas Mateus, Marcos e Lucas , vol 1. [Grand 

Rapids: Baker, 1979], 337 p.). O nosso tesouro está tanto na terra como no céu, a nossa 

vida espiritual ou é cheio de luz ou das trevas, e nosso mestre ou é Deus ou a 

Mamon (posses, bens terrenos). 



As encomendas desses dois mestres são diametralmente opostas e não podem 

coexistir. A única nos ordena a andar pela fé e as outras exigências que andam pela 

vista. A única chama-nos a ser humilde e outro para se orgulhar, o único a definir nossas 

mentes nas coisas de cima e outro para defini-los em coisas abaixo. Um chama-nos a amar 

a luz, o outro a amar a escuridão. O diz-nos a olhar para as coisas invisíveis e eternas e 

outros a olhar para as coisas visíveis e temporais. 

A pessoa cujo mestre é Jesus Cristo pode dizer que, quando ele come ou bebe ou faz 

qualquer outra coisa, ele faz "tudo para a glória de Deus" (1 Cor. 10:31). Ele pode dizer 

com Davi: "Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim" (Sl. 16: 8), e com Caleb, 

quando ele tinha 85 anos de idade, "Eu segui o Senhor meu Deus plenamente" (Josh 14.: 

8). 

 

39. Superando a preocupação (Mateus 6: 

25-34) 

Por esta razão eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, 

quanto ao que haveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem 

com seu próprio corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a 

vida mais do que a comida, eo corpo mais do que o 

vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem 

segam, nem ajuntam em celeiros; contudo, o Pai celestial as 

alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por 

ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à extensão da sua 

vida? E por que você está ansioso sobre a roupa? Observe como 

os lírios do campo, como crescem; Eles não trabalham nem fiam, 

mas eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória não vestir-se 

como um deles. Mas, se Deus veste assim a erva do campo, que 

hoje existe e amanhã é lançada no forno, vai Ele não muito mais 

fazê-lo para você, Omen de pouca fé? Não fique ansioso, então, 

dizendo: "O que vamos comer?" ou "O que vamos beber?" ou 

"Com o que devemos nos vestir?" Por todas estas coisas os gentios 

procuram avidamente; pois vosso Pai celeste sabe que necessitais 

de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o seu reino ea sua 

justiça; e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, 

não vos inquieteis para amanhã; para amanhã cuidará de si 
mesmo. Cada dia tem problemas suficientes própria. (6: 25-34) 

Em Mateus 6: 19-24 Jesus incide sobre a atitude em relação ao luxo, o desnecessário 

posses físicas homens loja e estoque por razões egoístas. Nos versículos 25-34 Ele enfoca 

a atitude para com o que os homens comer, beber e vestir, as necessidades da vida que 

eles absolutamente deve ter de existir. A primeira passagem é dirigida particularmente 

com o rico eo segundo particularmente para os pobres. Tanto ser rico e ser pobre tem seus 

problemas espirituais especiais. Os ricos são tentados a confiar em suas posses, e os 

pobres são tentados a duvidar de provisão de Deus. Os ricos são tentados a se tornar auto-

satisfeito com a falsa segurança de suas riquezas, e os pobres são tentados a preocupação 

eo medo na falsa insegurança de sua pobreza. 



Se os homens são ricos ou pobres, ou algures no meio-sua atitude para com os bens 

materiais é uma das marcas mais confiáveis de sua condição espiritual. O homem como 

uma criatura terrestre é naturalmente preocupados com as coisas terrenas. Em Cristo 

somos recriados como seres celestiais e, como filhos de nosso Pai Celestial, as nossas 

preocupações devem agora concentrar-se principalmente em coisas celestiais, mesmo 

enquanto ainda vivemos na terra. Cristo nos envia ao mundo para fazer a Sua obra, assim 

como o Pai O enviou ao mundo para fazer a obra do Pai. Mas não estamos a ser "do 

mundo", mesmo que o próprio Jesus, enquanto na terra, foi "não são do mundo" (João 17: 

15-18). Um dos testes supremos de nossa vida espiritual, então, é como nós agora 

referem-se a esses dois mundos.Dezesseis das trinta e oito parábolas de Jesus lidar com o 

dinheiro. Um em cada dez versículos do Novo Testamento lida com esse 

assunto. Escritura oferece cerca de quinhentos versos sobre a oração, menos de 

quinhentos sobre a fé, e mais de dois mil em dinheiro. A atitude do crente em relação ao 

dinheiro e posses é determinante. 

A nossa é uma época de materialismo ousado, uma era guiado pela ganância, ambição, 

sucesso, prestígio, auto-indulgência, e consumo conspícuo. Em seu livro O Emerging 

Order: Deus na era de escassez, Jeremy Rifkin diz: "A ênfase no crescimento econômico 

contínuo é um buraco negro que já sugou a maioria dos críticos, recursos não-renováveis 

do mundo." O autor, que não é um cristão, faz a observação de encerramento que "a única 

solução para a nossa abordagem à vida é o ressurgimento da ética cristã evangélica, que 

é uma ética de altruísmo e de baixo consumo." A única alternativa, Rifkin diz, é uma 

ditadura constritiva, totalitário que irá controlar nossa sociedade e nossas vidas pessoais 

para nós. 

Infelizmente, há pouca evidência de que mesmo os mais modernos próprios evangélicos 

são mais tempo comprometidos com tal ética. Nós damos muito mais evidências de seguir 

as tendências do mundo dos nossos dias do que de definir, confrontando, ou modificá-

los. Diante desse fato, é difícil para a maioria de nós a se identificar com a advertência de 

Jesus não se preocupar com as necessidades básicas.Estamos bem alimentados, bem 

vestidos, e bem fixo em todas as outras coisas necessárias, e em muitas coisas que são 

totalmente desnecessários. 

O coração da mensagem de Jesus em nossa passagem atual é: Não se preocupe, nem 

mesmo sobre as necessidades. Ele dá o comando, Não andem ansiosos por três vezes (vv 

25, 31, 34.) e dá quatro razões por que se preocupar, sendo ansioso , está errado: é infiel 

por causa do nosso Mestre; não é necessário por causa do nosso Pai; não é razoável por 

causa da nossa fé; e não é sábio por causa do nosso futuro. 

A preocupação é infiel por causa do nosso Mestre 

Por esta razão eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, 

quanto ao que haveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem 

com seu próprio corpo, quanto ao que haveis de vestir Não é a 

vida mais do que a comida, eo corpo mais do que o 

vestuário? (06:25) 

Por esta razão, remete para o verso anterior, em que Jesus declara que só Mestre de um 

cristão é Deus. Ele é, portanto, dizendo: "Porque Deus é o vosso Mestre, eu digo a você, 

não fique ansioso . "Apenas responsabilidade de um escravo é a seu mestre, e para os 



crentes a preocupar-se é ser rebelde e infiel a seu Mestre, que é Deus. Para os cristãos, 

preocupação e ansiedade são proibidos, insensato, e pecaminoso. 

No grego, o comando não estar ansioso inclui a idéia de parar o que já está sendo 

feito. Em outras palavras, temos de parar de se preocupar e nunca iniciá-lo 

novamente. Para a sua vida faz com que o comando all-inclusive. PSUCHE ( vida ) é 

um termo abrangente que engloba todas de uma pessoa estar físico, mental, emocional e 

espiritual. Jesus está se referindo a vida em sua plenitude sentido possível.Absolutamente 

nada, em qualquer aspecto de nossas vidas, internos ou externos, justifica 

estarmos ansiosos quando temos o Mestre que fazemos. 

A preocupação é o pecado de não confiar na promessa e na providência de Deus, e ainda 

assim é um pecado que os cristãos cometem, talvez com mais freqüência do que qualquer 

outro. O Inglês prazopreocupação vem de uma antiga palavra alemã que significa 

estrangular ou sufocar. Isso é exatamente o que se preocupar faz; é uma espécie de 

estrangulamento mental e emocional, o que provavelmente faz com que mais aflições 

mentais e físicos do que qualquer outra causa. 

Tem sido relatado que uma névoa densa grande o suficiente para cobrir sete quarteirões 

da cidade uma centena de metros de profundidade é composto de menos de um copo de 

água-dividido em sessenta mil milhões de gotículas. Na forma certa, alguns galões de 

água pode inviabilizar uma grande cidade. 

De forma semelhante, a substância de preocupação é quase sempre extremamente 

pequeno comparado ao tamanho formar em nossas mentes e os danos que ele faz em 

nossas vidas. Alguém já disse: "A preocupação é uma fina corrente de medo que escorre 

através da mente, o que, se incentivado, vai cortar um canal tão grande que todos os outros 

pensamentos será drenada para fora." 

A preocupação é o oposto de contentamento, que deve ser o estado normal e consistente 

de um crente de espírito. Cada crente deve ser capaz de dizer com Paulo: "Eu aprendi a 

viver contente em qualquer circunstância eu sou Eu sei como se dar bem com os meios 

humildes, e eu também sei como viver em prosperidade;. Em toda e qualquer 

circunstância eu tenho Aprendi o segredo de ser preenchido e passando fome, tanto de ter 

abundância e sofrer necessidade "(Filipenses 4: 11-12; cf. 1 Tim. 6: 6-8.). 

Contentamento do cristão é encontrada em Deus, e somente em Deus-in Sua propriedade, 

controle e prestação de tudo que possuímos e vai precisar. Primeiro, Deus é dono de tudo, 

inclusive o universo inteiro. Davi proclamou: "A terra é do Senhor, e tudo o que ela 

contém, o mundo e aqueles que nele habitam" (Sl. 24: 1). Ele também disse: "Tua é, ó 

Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, a vitória ea majestade, na verdade tudo o que está 

nos céus e na terra" (1 Cr. 29:11). 

Tudo agora temos pertence ao Senhor, e tudo o que sempre terá pertence a Ele. Por que, 

então, não é se preocupar com a sua tomada de nós o que realmente pertence a Ele? 

Um dia, quando ele estava longe de casa, alguém veio correndo até João Wesley, dizendo: 

"Sua casa pegou fogo! Sua casa pegou fogo!" Para que Wesley respondeu: "Não, não tem, 

porque eu não possuo uma casa. O que eu tenho vivido em pertence ao Senhor, e se 



queimou para baixo, que é um a menos responsabilidade para mim que se preocupar com 

. " 

Em segundo lugar, o cristão deve estar contente porque Deus controla tudo. Novamente 

Davi nos dá a perspectiva correta: "Tu és regra sobre tudo, e na tua mão há força e poder; 

e que se situa em Tua mão para engrandecer e fortalecer todos" (1 Cr 29:12.). Daniel 

declarou: "Que o nome de Deus seja bendito para todo o sempre, sabedoria e poder 

pertencem a Ele e que é Ele quem muda os tempos e as épocas;. Ele remove reis e 

estabelece reis; Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento para os homens de 

entendimento "(Dan. 2: 20-21). 

Aqueles que não foram palavras vãs para Daniel. Os acontecimentos de Daniel 2 e 6 

foram separados por muitos anos. Quando os comissários ciumento e sátrapas enganou o 

rei Dario na pedidos Daniel jogado na cova dos leões, que era o rei, e não Daniel, que 

estava preocupado. "Dormi fugiu de" o rei durante a noite, mas Daniel aparentemente 

dormia profundamente ao lado dos leões, cuja boca tinha sido fechado por um anjo (6: 

18-23). 

Em terceiro lugar, os crentes devem estar contente porque o Senhor fornece tudo. O 

proprietário supremo e controlador é também o provedor de como supremo indicado em 

um de Seus nomes antigos, Jeová-Jireh, que significa "o Senhor que fornece." Esse é o 

nome Abraão atribuída a Deus quando Ele forneceu um cordeiro para ser sacrificado no 

lugar de Isaque (Gen. 22:14). Se Abraão, com o seu conhecimento limitado de Deus, 

poderia ser tão confiante e conteúdo, quanto mais devemos que conhecem Cristo e que 

têm toda a Sua Palavra escrita? Como o apóstolo nos assegura, Deus suprirá todas as 

vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus "(Fl. 4:19). 

As necessidades que Jesus menciona aqui são os mais básicos, o que comer , o 

que beber , eo que nós colocar em . Essas são coisas que todas as pessoas em todas as 

épocas tem necessários; mas porque a maioria dos cristãos ocidentais têm-los em tal 

abundância, que não são muitas vezes preocupado. 

Ao longo dos tempos bíblicos, porém, alimento e água raramente podiam ser dado como 

certo. Quando houve pouca neve nas montanhas havia pouca água nos rios, e precipitação 

inadequada era freqüente.Escassez de água naturalmente trouxe escassez de comida, o 

que afetou seriamente toda a economia e fez roupas mais difícil de comprar. No entanto, 

Jesus disse, não fique ansioso para qualquer uma dessas coisas. 

Essas coisas são importantes, e que o Senhor sabe e se preocupa com a nossa necessidade 

deles, como Jesus passa a explicar. Mas, Ele pergunta retoricamente, não é a vida mais 

do que a comida, eo corpo mais do que o vestuário? Todos os três dessas necessidades 

dizem respeito ao corpo, e Jesus diz que a plenitude de vida é mais do que apenas cuidar 

do corpo. 

No entanto, cuidar do corpo sempre foi uma obsessão comum com os homens. Mesmo 

quando não estão passando fome ou com sede, ou nu, ainda damos uma enorme 

quantidade de atenção aos nossos corpos. Nós mimar o corpo, decorá-lo, exercê-lo, 

protegê-lo da doença e da dor, construí-la, esbelto-la, colocá-la com jóias, mantê-lo 

quente ou mantê-lo fresco, treiná-lo para trabalhar e jogar, ajudá-la a chegar para dormir, 

e uma centena de outras coisas para servir e satisfazer os nossos corpos. 



Mesmo como cristãos, às vezes são apanhados na ideia do mundo em que vivemos por 

causa de nossos corpos. E uma vez que pensamos que vivemos por causa de nossos 

corpos, nós vivemos em nossos corpos. Nós sabemos melhor, é claro, mas essa é a 

maneira que nós muitas vezes agem. Nossos corpos em si não são a fonte de qualquer 

coisa. Eles não nos dão a vida, mas é dado a vida por Deus, que é a fonte de todo espiritual 

da vida, emocional, intelectual e física. 

Portanto, se o Senhor nos dá mais ou menos dá-nos de qualquer coisa , tudo pertence a 

Ele, como proprietário, controlador, e provedor. É nossa responsabilidade para agradecê-

Lo por aquilo que Ele dá e para usá-lo com sabedoria e desinteressAdãoente, enquanto 

Ele nos confia nele. 

A preocupação é desnecessária porque de Nosso Pai 

Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem segam, nem 

ajuntam em celeiros; contudo, o Pai celestial as alimenta. Não 

valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por ansioso que 

esteja, pode acrescentar um côvado à extensão da sua vida? E por 

que você está ansioso sobre a roupa? Observe como os lírios do 

campo, como crescem; Eles não trabalham nem fiam, mas eu digo 

que nem Salomão, em toda a sua glória não vestir-se como um 

deles. Mas, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe 

e amanhã é lançada no forno, vai Ele não muito mais fazê-lo para 

você, Omen de pouca fé? (6: 26-30) 

A idéia básica destes versos é que um crente não tem absolutamente nenhuma razão para 

se preocupar, porque Deus é o seu Pai celestial . "Você esqueceu quem é seu pai?" Ele 

pergunta. Para ilustrar seu ponto de Jesus mostra como desnecessária e tolo é se preocupar 

com comida, sobre a expectativa de vida, ou sobre a roupa. 

Preocupar com comida 

Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem segam, nem 

ajuntam em celeiros; contudo, o Pai celestial as alimenta. Não 
valeis vós muito mais do que elas? (06:26) 

Há muitos pássaros no norte da Galiléia, e é provável que Jesus apontou para algumas 

aves que passam como Ele disse: Olhai para as aves do céu . Como uma lição, Ele 

chamou a atenção para o fato de que as aves não têm intrincados processos envolvidos e 

para a aquisição de alimentos. Eles não semeiam, nem segam, nem ajuntam em 

celeiros . 

Como toda criatura, pássaros têm a sua vida de Deus. Mas Deus não diz a eles, na 

verdade, "Eu fiz minha parte, a partir de agora você está por conta própria." O Senhor 

deu-lhes com uma abundância de recursos alimentares e do instinto de encontrar os 

recursos para si e para os seus descendentes. Seu Pai celestial as alimenta . Ele "se 

prepara para o corvo o seu alimento, quando os seus jovens clamar a Deus" (Jó 38:41; Sl 

147: 9.). 



Se Deus toma tanto cuidado cuidados de tais criaturas relativamente insignificantes como 

os pássaros, quanto mais Ele fará exame daqueles que são criados à sua imagem e que se 

tornaram Seus filhos pela fé? Não valeis vós muito mais do que elas? 

Arthur Rosa comenta: "Aqui podemos ver como as criaturas irracionais, sujeita à vaidade 

pelo pecado do homem, chegar mais perto de seu primeiro estado e melhor observar a 

ordem da natureza em sua criação que o homem faz. Para eles procuram apenas para que 

que Deus providenciou para eles, e quando recebê-lo eles estão contentes Este 

solenemente demonstra que o homem é mais ... vil e mais de base do que até mesmo os 

animais irracionais "(. Uma Exposição do Sermão da Montanha [Grand Rapids: Baker, 

1974 ], p. 229). 

Jesus não sugerem que as aves não fazem nada para se alimentar. Qualquer pessoa que 

tenha observado los mesmo por pouco tempo está impressionado com a sua diligência e 

persistência na busca de alimento. Muitas aves passam a maior parte de seu tempo e 

energia em encontrar comida para si mesmos, seus companheiros, e seus filhotes. Mas 

eles não se preocupe sobre onde sua próxima refeição vai vir. Eles se reúnem alimentos 

até que eles têm o suficiente, e, em seguida, ir sobre o que quer que outros negócios 

podem ter até na hora da próxima refeição. Birds só comem excessivamente quando os 

seres humanos colocá-los em gaiolas. Eles nunca se preocupar com ou armazenar seus 

alimentos. Certas espécies armazenar sementes ou nozes para o inverno, mas fazê-lo fora 

do senso instintivo, não por medo ou preocupação. Muito menos que eles estocam 

simplesmente por uma questão de regozijar sobre seu tesouro. Em sua própria maneira 

limitada eles ilustram o que devemos saber: que o Pai celestial as alimenta. 

No entanto, nenhum pássaro é criado à imagem de Deus ou recriados à imagem de 

Cristo. Nenhum pássaro já foi prometido herdeiros com Jesus Cristo por toda a 

eternidade. Nenhum pássaro tem um lugar preparado para ele no céu. E se Deus dá e 

sustenta a vida para as aves, vai Ele não cuidar de nós, que somos Seus filhos e 

que têm sido dadas todas essas promessas gloriosas? 

A idéia de que a oferta de alimentos do mundo está a diminuir rapidamente é falso. Um 

boletim recente do Departamento de Agricultura estados dos EUA, "O mundo tem mais 

de comida suficiente para alimentar todo homem, mulher e criança na mesma. Se o 

abastecimento de alimentos do mundo tinha sido igualmente divididos e distribuídos entre 

a população mundial para a última dezoito anos, cada pessoa teria recebido mais do que 

o número mínimo de calorias. De 1960 para o mundo atual produção de grãos comida 

nunca caiu abaixo de cento e três por cento da exigência mínima, com uma média de 

cento e oito por cento " 

Também não tem a quantidade per capita de alimentos vem caindo. Os mesmos relatórios 

de avisos, "Mundo produção de alimentos per capita caiu apenas duas vezes nos últimos 

25 anos. Na verdade a produção de grãos, o principal alimento para a maioria dos povos 

do mundo, passou de 290 kg por pessoa durante o início fifties para 360 kg por pessoa 

durante os últimos cinco anos. " É também afirmou que apenas dez por cento das terras 

agrícolas no mundo poderia produzir comida suficiente para alimentar todos os seres 

humanos em nosso planeta, mesmo com o padrão de consumo dos EUA! 



Preocupe-se com Longevity 

Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado 

à extensão da sua vida? (06:27) 

A segunda ilustração tem a ver com a expectativa de vida. Nossa cultura está obcecado 

com a tentativa de prolongar a vida. Nós exercício, comer com cuidado, completar a nossa 

alimentação com vitaminas e minerais, obter exames físicos regulares, e fazer inúmeras 

outras coisas que tais, na esperança de adicionar alguns anos para nossas vidas. 

No entanto, Deus tem limitado a vida de cada pessoa. O exercício, comer bem, e outras 

práticas de bom senso são benéficos quando feito de forma razoável e olhou na 

perspectiva correta. Eles, sem dúvida, pode melhorar a qualidade e produtividade de 

nossas vidas, mas eles não vão forçar Deus para estender extensão da nossa vida. 

Você pode preocupar-se com a morte, mas não a vida. Dr. Charles Mayo, da famosa 

Clínica Mayo, escreveu: "A preocupação afeta a circulação, o coração, as glândulas e 

todo o sistema nervoso. Eu nunca conheci um homem ou conhecido um homem a morrer 

de excesso de trabalho, mas eu tenho conhecido um muito que morreu de preocupação ". 

O dom da vida é um dom de Deus para ser usado para Seus propósitos, por razões 

espirituais e celestiais, não é egoísta e terrenos queridos. Nossa preocupação deve ser a 

obedecer, honra, por favor, e glorificá-lo, deixando tudo mais para a Sua sabedoria e 

cuidado. 

Preocupe-se com vestuário 

E por que você está ansioso sobre a roupa? Observe como os 

lírios do campo, como crescem; Eles não trabalham nem fiam, 

mas eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória não vestir-se 

como um deles. Mas, se Deus veste assim a erva do campo, que 

hoje existe e amanhã é lançada no forno, vai Ele não muito mais 

fazê-lo para você, ó homens de pouca fé? (6: 28-30) 

A terceira ilustração tem a ver com a roupa, usando flores como modelo. Algumas das 

pessoas a quem Jesus falou, talvez, tinha pouca roupa, não mais do que um conjunto de 

coberturas para seus corpos. Ele apontou novamente para os seus arredores, desta vez 

para as flores, para assegurar-lhes de preocupação e provisão de Deus. 

Os lírios do campo, pode ter sido um termo geral usado das flores silvestres que, em 

grande variedade e beleza enfeitam os campos e colinas da Galileia. 

. Essas belas decorações da natureza fazem nenhum esforço para crescer e não tomaram 

parte na concepção ou colorir si Eles não trabalham nem fiam , Jesus disse, afirmando 

o óbvio; contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória não vestirá 

-se como um deles . 

Mesmo a olho nu pode ver muito do detalhe incrível, sombreamento e coloração de uma 

flor. Sob um microscópio que mostra-se ainda mais maravilhosa e intrincada do que 

antigos jamais poderia ter imaginado. No entanto, mesmo Salomão , um dos reis mais 



resplandecentes o mundo já conheceu, em toda a sua glória não vestir-se como uma 

dessas pequenas flores que ninguém ali naquele dia poderia ter escolhido pela dúzia. 

É uma acusação de nossos dias que passamos tanto tempo, dinheiro e esforço para se 

vestir de nós mesmos. Cobiçar caros, roupas elegantes é pecaminoso, porque o seu único 

objectivo é o de alimentar o orgulho. O número de lojas de roupas que temos hoje, e a 

grande quantidade de roupas que encontrar neles, é impressionante. Muitas pessoas têm 

feito um deus fora de moda, e descarAdãoente desperdiçar dinheiro com roupas caras eles 

vão usar, mas algumas vezes. 

Nossa preocupação hoje raramente são para o vestuário necessário. Se Jesus disse aos que 

tinha, mas uma peça simples, não se preocupar com suas roupas, o que ele diria para nós? 

Apesar de sua beleza, no entanto, as flores não duram muito tempo. Junto com a erva do 

campo , eles são hoje existe e amanhã [são] jogados na fornalha . 

Klibanos ( forno ) é melhor traduzida como "forno". Os fornos foram feitas de argila 

endurecida e foram usados principalmente para fazer pão. Quando uma mulher queria 

apressar o processo de cozimento, ela iria construir um incêndio no interior do forno, bem 

como sob ele. Combustível para o aquecimento no interior foi geralmente composto de 

grama seca e flores colhidas de campos próximos. Uma vez que a beleza da flor se foi ele 

teve pouco uso, exceto para ser queimado como combustível para o cozimento. Em 

seguida, ele se foi. 

Mas se Deus se preocupa em conjunto a erva do campo, com belas, mas de curta duração 

flores, como muito mais que Ele está em causa para vestir e cuidar de seus próprios filhos 

que são destinados para a vida eterna? 

Estar ansioso até mesmo sobre coisas que precisamos para sobreviver, diz Jesus, é 

pecaminoso e mostra pouca fé . Uma pessoa que se preocupa com essas coisas podem ter 

a fé salvadora, mas ele não tem fé que confia em Deus para terminar o que começou. É 

significativo que cada uma das quatro outras vezes Jesus usou a frase "Ó homens [ou" 

você "] de pouca fé", também foi em relação a se preocupar com comida, roupa, ou tempo 

de vida (ver Mat. 8:26 ; 14:31; 16: 8; Lucas 12:28). "Você crê que Deus pode resgatar 

você, te salvar do pecado, quebrar os grilhões de Satanás, levá-lo ao céu, onde Ele tem 

preparado um lugar para você, e mantê-lo por toda a eternidade", Jesus está dizendo; "E 

ainda assim você não confiar nele para suprir suas necessidades diárias?" Nós livremente 

colocar o nosso destino eterno nas mãos de Deus, mas, por vezes, se recusam a acreditar 

Ele proverá o que precisamos para comer, beber e vestir. 

A preocupação não é um pecado trivial, porque ele dá um golpe, tanto no amor de Deus 

e na integridade de Deus. Worry declara nosso Pai celestial para ser indigno de confiança 

em Sua Palavra e Suas promessas. Para confessar a crença na infalibilidade das Escrituras 

e no momento seguinte para expressar preocupação é para falar de ambos os lados de 

nossas bocas. Preocupação mostra que estamos dominados por nossas circunstâncias e 

por nossas próprias perspectivas finitos e compreensão e não pela Palavra de Deus. A 

preocupação é, por conseguinte, não só debilitante e destrutivo, mas calunia e uma ofensa 

a Deus. 



Quando um crente não é fresco na Palavra todos os dias, a fim de que Deus está em sua 

mente e coração, então Satanás se move para o vácuo e as plantas se preocupe. A 

preocupação em seguida, empurra o Senhor ainda mais de nossas mentes. 

Paulo nos aconselha como fez com os Efésios: "Eu oro para que os olhos do vosso coração 

seja iluminado, de modo que você pode saber o que é a esperança da sua vocação, e quais 

as riquezas da glória da sua herança nos santos, e . o que é a suprema grandeza do seu 

poder para com os que cremos Estes são, de acordo com a operação da força do seu poder 

"(Ef. 1: 18-19). 

A preocupação é razoável causa da nossa fé 

Não fique ansioso, então, dizendo: "O que vamos comer?" ou "O 

que vamos beber?" ou "Com o que devemos nos vestir?" Por todas 

estas coisas os gentios procuram avidamente; pois vosso Pai 

celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai 

primeiro o seu reino ea sua justiça; e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas. (6: 31-33) 

A preocupação é inconsistente com a nossa fé em Deus e é, portanto, razoável, bem como 

pecaminoso. A preocupação é característica da incredulidade. Ethnoi ( gentios ) 

literalmente significa simplesmente "povos", ou "uma multidão". Na forma plural, como 

aqui, ele geralmente se refere aos não-judeus, ou seja, para os gentios e, por extensão, 

para os descrentes ou pagãos. Preocupar-se com o que para comer, beber e vestir -se 

com são as coisas os gentios procuram avidamente. Aqueles que não têm esperança em 

Deus, naturalmente, colocar a sua esperança e expectativas em coisas que podem 

desfrutar agora.Eles não têm nada para viver, mas o presente, e seu materialismo é 

perfeitamente coerente com a sua religião. Eles não têm Deus para suprir suas 

características físicas ou as suas necessidades espirituais, seu presente ou suas 

necessidades eternas, então qualquer coisa que recebem eles devem obter para si 

próprios. Eles são ignorantes da oferta de Deus e não tenho nenhuma reclamação sobre 

ele. No Pai celestial se preocupa com eles, então não há razão para se preocupar. 

Os deuses dos gentios eram deuses feitos pelo homem inspirados por Satanás. Eram 

deuses do medo, temor, e apaziguamento que exigiram muito, prometidas pouco, e 

fornecidos nada. Era natural que aqueles que serviram esses deuses procuram 

avidamente quaisquer satisfações e prazeres que podiam enquanto podiam. Sua filosofia 

é ainda popular em nossos dias entre aqueles que estão determinados a agarrar todo o 

gusto eles podem chegar. "Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos" é uma 

perspectiva compreensível para aqueles que não têm esperança na ressurreição (1 Cor. 

15:32). 

Mas isso é uma filosofia completamente insensato e irracional para aqueles que não têm 

esperança na ressurreição, para aqueles cujo Pai celestial sabe que [eles] precisam de 

todas essas coisas . Para se preocupar com o nosso bem-estar físico e nossa roupa é a 

marca de uma mente mundana, sejam eles cristãos ou não. Quando pensamos como o 

mundo e anseiam como o mundo, vamos se preocupar como o mundo, porque uma mente 

que não está centrada em Deus é uma mente que tem motivos para se preocupar. Os fiéis, 

confiantes e razoável Cristão está "ansioso para nada, mas em tudo, pela oração e súplica 



com ações de graças [seus] permite que pedidos que conhecidas diante de Deus" (Fp 4: 

6.). Ele se recusa de qualquer forma de "vos conformeis com este mundo" (Rom. 12: 2). 

Dentro desta série de repreensões Jesus dá um comando positivo juntamente com uma 

bela promessa: Mas buscai primeiro o seu reino ea sua justiça; e todas estas coisas 

vos serão acrescentadas. A causa da preocupação está buscando as coisas deste mundo, 

ea causa de contentamento está buscando as coisas de Deus reino ea sua justiça . 

De é principalmente um conjunto de contraste, para o qual , mas é uma boa prestação. No 

presente contexto, ele carrega a idéia de "sim" ou "em vez de" "Em vez de procurar e se 

preocupar com comida, bebida e roupa como incrédulos fazer", Jesus diz: "concentrar sua 

atenção e espera nas coisas de o Senhor e Ele vai cuidar de todas as suas necessidades. " 

Fora de todas as opções que temos, de todas as coisas que podemos procuram e ser 

ocupados com, devemos buscar em primeiro lugar as coisas do Aquele a quem 

pertencemos. Essa é a prioridade do cristão de prioridades, uma prioridade divina 

composta de duas partes: de Deus reino e de Deus justiça . 

Como vimos na discussão da oração dos discípulos (6:10), basileia ( reino ) não se refere 

a um território geográfico, mas a um domínio ou regra. O reino de Deus é o governo 

soberano de Deus, e, portanto,buscai primeiro o reino é buscar primeiro o Seu governo, 

a Sua vontade e Sua autoridade. 

Buscando de Deus reino está a perder-nos em obediência ao Senhor na medida em que 

podemos dizer com Paulo: "Eu não considero a minha vida de como preciosa para mim 

mesmo, para que eu possa terminar minha carreira, eo ministério que eu recebi do Senhor 

Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus "(Atos 20:24). Para buscar o 

reino de Deus em primeiro lugar é a derramar nossas vidas no trabalho eterno de nosso 

Pai celestial. 

Para buscar o reino de Deus é procurar ganhar as pessoas para que o reino, para que 

pudessem ser salvos e Deus seja glorificado. É ter própria verdade, amor e justiça 

manifesto nosso Pai celestial s em nossas vidas, e para ter "paz e alegria no Espírito Santo" 

(Rom. 14:17). Nós também buscar o reino de Deus, quando nós ansiamos para o retorno 

do Rei em Sua glória milenar para estabelecer o Seu reino na Terra e inaugurar Seu reino 

eterno. 

Estamos também a procurar ... Sua justiça . Em vez de saudade depois as coisas deste 

mundo, estamos a fome e sede para as coisas do mundo para vir, que são caracterizados 

sobretudo pela perfeita de Deus justiça e santidade. É mais do que anseio por algo etéreo 

e futuro; também é anseio por algo presente e prático. Nós não só devem ter expectativas 

celestiais, mas uma vida santa (ver Colossenses 3: 2-3). "Uma vez que todas estas coisas 

[a terra e as suas obras, v. 10] estão a ser destruídas desta forma", Pedro diz: "que tipo de 

pessoas não deveis ser em conduta e piedade sagrado, esperando e apressando a vinda do 

o dia de Deus "(2 Pe. 3:11). 

A preocupação é desaconselhável por causa do nosso 

futuro 



Portanto, não vos inquieteis para amanhã; para amanhã cuidará 

de si mesmo. Cada dia tem problemas suficientes própria. (06:34) 

Fazendo disposições razoáveis para amanhã é sensível, mas para estar ansioso para 

amanhã é tola e infiel. Deus é o Deus de amanhã, bem como o Deus de hoje e da 

eternidade. "Misericórdias do Senhor, na verdade nunca cessam, porque as suas 

misericórdias nunca falham renovam-se cada manhã; grande é a tua fidelidade." (Lm 3: 

22-23.). 

Parece que algumas pessoas estão tão empenhados em se preocupar que, se eles não 

conseguem encontrar nada no presente para se preocupar, eles pensam sobre possíveis 

problemas no futuro . Amanhã vai cuidar de si mesmo , Jesus nos assegura. Essa não é 

a filosofia descuidado do hedonista que vive somente para seu prazer presente. É a 

convicção do filho de Deus, que sabe que amanhã vai cuidar de si mesmo , pois está 

nas mãos de seu Pai celestial. 

Que a cada dia tem bastante problema de sua própria não é um apelo que se preocupar 

com esse problema, mas se concentrar em atender as tentações, provações, oportunidades, 

e as lutas que temos hoje, contando com nosso Pai para proteger e fornecer como temos 

necessidade. Há problemas suficientes em cada dia, sem acrescentar a angústia de 

preocupação para ele. 

Deus promete a Sua graça para amanhã e para todos os dias depois e por toda a 

eternidade. Mas Ele não nos dá graça para amanhã agora Ele apenas dá a Sua graça um 

dia de cada vez que for necessário, e não como ele pode ser antecipado. 

"A constante da mente Tu conservarás em perfeita paz", Isaías diz: "porque ele confia em 

Ti Confia no Senhor para sempre, pois em Deus, o Senhor, temos uma rocha eterna." (Is. 

26: 3-4) . 

 

40. Pare de criticar (Mateus 7: 1-6) 

Não julgueis para que não julgou. Pois da mesma forma que julga, 

você será julgado; e pelo seu padrão de medida, que será usada 

para medir vocês. E por que você repara no cisco que está no olho 

de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio 

olho? Ou como você pode dizer ao seu irmão: "Deixe-me tirar o 

cisco do seu olho", e eis que o log está em seu próprio 

olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você 

verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. 

Não dê o que é santo aos cães, e não jogue suas pérolas aos 

porcos, pois eles destruirão tudo sob os seus pés, e volta e rasgá-
lo em pedaços. (7: 1-6) 

Tal como acontece com todos os outros elementos do Sermão da Montanha, a perspectiva 

desta passagem é dada em contraste com a dos escribas e fariseus, hipócritas, cuja auto-

justiça estava em oposição direta à verdadeira justiça de Deus (ver 05:20 ). 



Aqui, a comparação é na área das relações humanas. Seis versos (1-6) foco no aspecto 

negativo, um espírito de julgamento hipócrita, e os seis versículos seguintes (7-12) foco 

no aspecto positivo contrastantes de um espírito que é humilde e confiante, e 

amoroso. Estes doze versos formam o somatório divina de todos os princípios de corretas 

relações humanas. 

Quando um indivíduo ou um grupo de pessoas a desenvolver as suas próprias normas da 

religião e da moralidade, eles inevitavelmente julgar todos por essas crenças e padrões de 

self-made. Os escribas e fariseus tinham feito exatamente isso. Ao longo dos vários 

séculos anteriores haviam gradualmente modificados Palavra revelada de Deus para se 

adequar ao seu próprio pensamento, inclinações e habilidades. Na época de Jesus a sua 

tradição havia tomado tal poder sobre o judaísmo que tinha efectivamente substituído a 

autoridade das Escrituras nas mentes de muitos judeus (Mat. 15: 6; cf. 15: 2). 

Juntamente com os muitos outros pecados gerados por sua justiça própria, os escribas e 

fariseus tinham se tornado oppressively julgamento. Eles orgulhosamente olhou para 

todos os que não fazia parte do seu sistema de elite. Eles estavam sem misericórdia, 

implacável, cruel, de censura, e total falta de compaixão e graça. 

A sua avaliação de outros, como todos os outros aspectos do seu sistema hipócrita, foi 

baseada em aparências, no exterior e superficial (João 7:24; 8:15). Eles viviam de 

justificar-se aos olhos de outros homens; mas Jesus disse-lhes que o seu julgamento era 

totalmente contrário à vontade de Deus e era detestável diante dele (Lucas 16:15). 

O retrato clássico de julgamento hipócrita é dado na parábola do fariseu e do publicano 

que foi ao templo para orar. "O fariseu, de pé e estava orando, assim, para si mesmo:" Ó 

Deus, graças te dou porque não sou como as outras pessoas; roubadores, injustos e 

adúlteros, nem ainda como este publicano Jejuo duas vezes por semana;. Eu pago o 

dízimo de tudo que eu tenho. " Mas o publicano, estando em pé de distância, nem ainda 

queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, 

pecador! "" Avaliação das duas orações de Jesus é clara: "Digo-vos que este desceu 

justificado para sua casa, em vez do que o outro, pois quem se exalta será humilhado, mas 

quem se humilha será exaltado" (Lucas 18: 11-14). 

Um corolário indissociável de justificar a si mesmo é condenar os outros. Quando alguém 

se eleva, todo mundo está reduzido em conformidade. Os fariseus estavam fazendo todo 

o possível para levantar-se em seus próprios olhos, inclusive atuando como juízes 

espirituais ao condenar os outros. 

Note-se que esta passagem erroneamente tem sido usado para sugerir que os crentes nunca 

devem avaliar ou criticar ninguém por nada. Nosso dia odeia absolutos, especialmente 

absolutos teologais e morais, e tal interpretação simplista fornece uma fuga conveniente 

do confronto. Os membros da sociedade moderna, incluindo muitos cristãos professos, 

tendem a resistir dogmatismo e convicções fortes sobre o certo eo errado. Muitas pessoas 

preferem falar de amor com tudo incluído, o compromisso, o ecumenismo, e 

unidade. Para a pessoa religiosa moderna esses são os únicos "doutrinas" vale a pena 

defender, e eles são as doutrinas de que todas as doutrinas conflitantes devem ser 

sacrificados. 



Alguns anos atrás, uma igreja foi à procura de um pastor que enfatizam a santidade em 

vez de doutrina. Certa vez recebi um manuscrito a avaliar cuja principal tese era de que a 

doutrina divide a igreja. Por conseguinte, o autor argumentou, toda a doutrina, pelo menos 

tudo o que pode ser discordou e, portanto, ser divisiva-deve ser eliminado por causa do 

objetivo maior de unidade e de comunhão. Doutrina direito não só é compatível com a 

verdadeira santidade, unidade e comunhão, mas é absolutamente necessário para que eles 

existam. Apenas doutrina certa, doutrina bíblica, pode-nos o que a verdadeira santidade, 

unidade e comunhão são-e não são ensinar. 

Em muitos círculos, incluindo alguns círculos evangélicos, aqueles que sustentam a 

convicções fortes e que falam-se e confrontar a sociedade ea igreja são marcados como 

violadores deste comando não para julgar, e são vistos como causadores de problemas 

ou, na melhor das hipóteses, como controverso. No entanto, em nenhum momento na 

história da igreja, ou do antigo Israel, era espiritual e reforma moral alcançado além do 

confronto e conflito. Os profetas de Deus sempre foi ousado e polêmico. E eles sempre 

foram resistiu, muitas vezes por parte do povo de Deus. Os reformadores da igreja do 

século XVI eram homens de forte doutrina, convicção e princípio-além de que a Reforma 

Protestante nunca teria acontecer. 

Reforma é necessária quando a vida espiritual e moral são baixos; e pela simples razão 

de que eles são baixos eles vão resistir a todos os esforços para a reforma. O poder do 

pecado, seja em um descrente ou crente, se opõe à justiça e sempre vai resistir a verdade 

de Deus e os padrões de Deus. Para a pessoa carnal, doutrina absoluta e altos padrões 

morais são inerentemente controverso. 

Cristo não aqui ou em qualquer outro lugar não permita tribunais de justiça, como 

reivindicado pelo romancista russo Leon Tolstoi e outros. Tanto o Antigo eo Novo 

Testamento defender não só o direito, mas a necessidade divina de tribunais humanos da 

lei (por exemplo, Deut. 19: 15-21; Rm 13: 1-7.). Nem esta ou qualquer outra parte da 

Escritura ensinam que estamos nunca para avaliar, criticar ou condenar as ações ou 

ensinamentos de outra pessoa. 

Todo o impulso do Sermão da Montanha é mostrar a completa distinção entre a religião 

verdadeira e falsa religião, entre a verdade espiritual e hipocrisia espiritual. Jesus coloca 

padrões perfeitos e santos de Deus ao lado dos padrões profanos e hipócritas dos escribas 

e fariseus e declara que aqueles que seguem essas normas profanos e hipócritas não têm 

parte no reino de Deus (5:20). No sermão mais controversos ou julgamento já foi pregado. 

Se esta maior sermão por nosso Senhor ensina alguma coisa, ela ensina que Seus 

seguidores devem ser mais exigentes e perceptivo em que eles acreditam e no que fazem, 

que eles devem fazer todos os esforços para julgar entre a verdade ea mentira, entre o 

interno eo externo , entre a realidade ea farsa, entre verdadeira justiça e falsa justiça, 

enfim, entre o caminho de Deus e todas as outras formas. 

Alguns versos depois, Jesus adverte: "Cuidado com os falsos profetas" (Mat. 7:15). Em 

outras palavras, estamos a julgar que fala em nome de Deus e quem não tem. Jesus nos 

diz para enfrentar um irmão pecador reservAdãoente com seu pecado e, se ele não vai se 

arrepender, a tomar uma ou duas pessoas com a gente para falar com ele, e se isso não 

levá-lo a mudar, para trazê-lo antes de toda a Igreja . Se ele ainda não se arrepende, ele 



deve ser colocado para fora da igreja e considerado "como um gentio e publicano" (Mat. 

18: 15-17). 

Paulo diz aos crentes: "Rogo-vos, irmãos, manter seus olhos sobre aqueles que causam 

dissensões e obstáculos contra a doutrina que aprendestes, e afastai-vos deles. Porque os 

tais são escravos, não de nosso Senhor Cristo, mas de sua próprios apetites; e com 

palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos incautos "(Rm 16: 17-18.). Ele 

também instrui santos nem mesmo "para associar a qualquer chamado irmão se ele deve 

ser uma pessoa imoral, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador; 

nem mesmo para comer com tal pessoa "(1 Cor. 05:11). Obviamente tais comandos 

exigem que nós empregamos um certo tipo de julgamento antes que possamos obedecer. 

Toda mensagem que ouvimos é para ser julgado pela solidez de sua doutrina. Paulo disse 

aos Gálatas: "Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro 

evangelho além do que vos temos pregado a você, seja anátema" (Gálatas 1: 8.). João diz: 

"Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, e não dar-

lhe uma saudação, para quem o saúda participa de suas más obras" (2 João 10 -11). 

Não para repreender o pecado é uma forma de ódio, não o amor. "Você não deve odiar o 

seu compatriota em seu coração, você pode certamente reprovar teu próximo" (Lev 

19:17.). Recusando-se a avisar uma pessoa sobre o seu pecado é tão sem amor, a recusa 

de avisá-lo sobre uma doença grave que pode ter. A pessoa que não avisar um amigo 

sobre o seu pecado não pode reivindicar o amor como o seu motivo (ver Mat. 18:15). O 

autor de Hebreus chama para um nível de maturidade espiritual em que os cristãos "por 

causa da prática, têm os sentidos treinados para discernir o bem eo mal" (5:14). 

Mas Jesus está aqui falando sobre o, julgamento egoísta hipócrita e condenação sem 

misericórdia dos outros praticados pelos escribas e fariseus. A sua principal preocupação 

não era ajudar os outros do pecado para a santidade, mas para condená-los a julgamento 

eterna por causa de ações e atitudes que não quadrado com as suas próprias tradições 

mundanas, self-made. 

Krino (para julgar ) significa, basicamente, para separar, escolher, selecionar, ou 

determinar, e tem uma dúzia ou mais nuances de significado que deve ser decidido a partir 

do contexto. Em nossa presente passagem Jesus está se referindo ao julgamento dos 

motivos, que um mero ser humano pode saber de outro, e ao julgamento das formas 

externas. Paulo diz: "Portanto não nos julguemos mais uns aos outros, mas sim determinar 

isso-não colocar um obstáculo ou uma pedra de tropeço no caminho de um irmão" (Rom. 

14:13). 

A Bíblia consistentemente proíbe justiça individual ou vigilante que assume para si as 

prerrogativas de um tribunal devidamente comprovada de direito. Também proíbe 

consistentemente julgamentos precipitados que não têm pleno conhecimento do coração 

ou dos fatos. "Aquele que dá uma resposta antes de ouvir, é estultícia e vergonha" (Prov. 

18:13). Às vezes o que parece ser errado é nada do tipo. 

É significativo que, se Deus é onisciente, Ele nos dá muitos exemplos do que nós mesmos 

cuidados devem tomar antes de fazer julgamentos, especialmente aqueles que envolvem 

consequências graves.Antes de julgar aqueles que estavam a construir a torre de Babel, 

"O Senhor desceu para ver a cidade ea torre que os filhos dos homens edificavam" (Gn 



11: 5). Antes que Ele destruiu Sodoma e Gomorra Ele disse: "Eu descerei agora, e ver se 

eles têm feito inteiramente de acordo com o seu clamor, que é vindo até mim; e se não, 

eu vou saber" (Gen. 18:21). 

O que Jesus aqui proíbe é hipócrita, oficioso, apressada, sem misericórdia, prejudicado, 

e condenação indevida com base em padrões e do conhecimento humano. Ele dá três 

razões pelas quais tal julgamento é pecaminoso: revela uma visão errônea de Deus, uma 

visão errônea dos outros, e uma visão errônea de nós mesmos. 

Uma visão errônea de Deus 

Não julgueis para que não sejais julgados. (7: 1) 

Julgamento injusto e impiedoso é proibido em primeiro lugar, porque manifesta uma 

visão errada de Deus. Com a frase para que não sejais julgados , Jesus lembra aos 

escribas e fariseus que eles não são o corte final. Para julgar os motivos de outra pessoa 

ou para amaldiçoar a condenação é de brincar de Deus. "Pois nem mesmo o Pai a ninguém 

julga, mas deu todo o julgamento ao Filho" (João 5:22). Durante o reino milenar de Cristo 

vai compartilhar um pouco desse julgamento conosco (Mt 19:28; 1 Cor. 6:. 2; etc.), mas 

até aquele momento em que blasfemar contra Deus sempre que tomamos sobre nós o 

papel de juiz. "Quem és tu que julgas o servo alheio?" Paulo pergunta. "Para seu próprio 

senhor ele está em pé ou cai" (Rom. 14: 4). Paulo estava pouco preocupado sobre como 

outras pessoas julgadas ele, e não foi ainda preocupado sobre como ele julgou a si 

mesmo. "Estou consciente de nada contra mim mesmo", diz ele, "mas não estou por esta 

absolvido, mas quem me julga é o Senhor" (1 Cor 4: 3-4.). 

Exceto quando eles podem estar ensinando continuamente falsa doutrina ou seguindo 

padrões que são claramente unscriptural, nunca estamos a julgar de uma pessoa 

ministério, ensino, ou a vida-e certamente não seus motivos-by um padrão auto-

intitulado. "Não fale um contra o outro", Tiago nos adverte. "Aquele que fala mal do 

irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei; ora, se julgas a lei você não é um 

observador da lei, mas juiz dela Há apenas um Legislador e Juiz. , Aquele que é capaz de 

salvar e destruir; mas quem é você que julgam seu próximo "? (Tiago 4: 11-12). Tal 

julgamento mal é uma blasfêmia, porque estabelece um homem-se como Deus e só há um 

juiz verdade. 

Sempre que atribuir as pessoas a condenação sem piedade, porque não fazer algo do jeito 

que acho que deve ser feito ou porque acreditam que seus motivos são errados, nós julgar 

que somente Deus é qualificado para fazer. Um poeta desconhecido de últimos dias 

escreveu, 

Juiz não o funcionamento de seu cérebro, 

E do seu coração tu não pode ver. 

O que olha para os teus olhos apagados uma mancha, 

Em pura luz de Deus só pode ser 

Uma cicatriz trazida de algum campo bem-ganhou 



Onde queres apenas fraco e rendimento. 

O Salvador não chamar para que os homens deixam de ser examinando e exigentes, mas 

a renunciar à tentação presunçoso para tentar ser Deus. 

Uma visão errônea dos Outros 

Pois da mesma forma que julga, você será julgado; e pelo seu 
padrão de medida, que será usada para medir vocês. (7: 2) 

A maioria das pessoas se sentem livres para julgar os outros como este, porque eles 

erroneamente pensam que são de alguma forma superior aos outros. Os fariseus pensaram 

que eram isentos de julgamento, porque eles acreditavam que eles perfeitamente medido 

até os padrões divinos. O problema era que esses eram meros padrões humanos que eles, 

e outros como eles, tinham estabelecido muito aquém da lei santa e perfeita vontade de 

Deus 

Jesus diz que Deus nos julgará com o mesmo tipo de julgamento com o qual julgamos os 

outros. Quando assumimos o papel de último juiz, onisciente, que implica que estamos 

qualificados para julgar-que sabemos e entender todos os fatos, todas as circunstâncias, e 

todos os motivos envolvidos. Portanto, quando afirmamos o nosso direito de juiz , 

que será julgado pelo padrão de conhecimento e sabedoria nós reivindicamos é nosso. Se 

nos colocamos como juiz sobre os outros, não podemos alegar ignorância da lei em 

referência a nós mesmos quando Deus nos julga. 

Tiago tem o mesmo princípio em mente quando ele adverte: "Não muitos de vocês se 

tornarem professores, meus irmãos, sabendo que, como tal, será punido com julgamento 

mais severo" (Tiago 3: 1). A pessoa que está qualificado para ensinar é julgado de forma 

mais estrita do que os outros, porque como professor, ele tem uma maior compreensão e 

influência. "De todos os que muito foi dado muito que ele deve exigido" (Lucas 12:48). 

Estamos especialmente culpado se não praticar o que nos ensinar e pregar. "Portanto, és 

inescusável, cada um de vocês que passa o julgamento, no que julgas a outro, você se 

condena;. Para você que julgam praticar as mesmas coisas E nós sabemos que o juízo de 

Deus contra os que praticam tais coisas "(Rom. 2: 1-2). 

Deus não tem padrões duplos. Ao criticar injustamente ou condenar sem piedade, 

jogamos a Deus e dar a impressão de que nós mesmos somos acima de qualquer crítica e 

julgamento. Mas Deus coloca nenhum de nós como juiz final acima dos outros, e não nos 

atrevemos a nos definir como juiz acima dos outros. Outras pessoas não estão sob nós, e 

para pensar assim é ter a visão errada deles. Para ele fofoqueiro, fofoca, crítica e 

julgamento é viver sob a falsa ilusão de que aqueles a quem nós assim juiz são de alguma 

forma inferior a nós. 

Tal julgamento é um boomerang, Jesus diz, e voltará sobre aquele que juízes. Julgamento 

hipócrita se tornará suas próprias forca, assim como a forca Haman tinha erguido para 

executar o Mordecai inocente foi usado em vez de pendurar Hamã (Ester 7:10). Assim 

como o cruel Adoni-hezek tinha encomendado os polegares e dos pés cortados setenta 

outros reis, por isso a sua própria acabaram sendo cortadas (Jz. 1: 6-7). 



Na antiga Pérsia um certo juiz corrupto que aceitou um suborno para prestar um falso 

veredicto foi condenada executado pelo rei Cambises. A pele do juiz foi então usada para 

cobrir o tribunal. Juízes subsequentes foram obrigados a tornar seus julgamentos ao 

sentar-se na cadeira, como um lembrete das conseqüências de perverter a justiça. 

Para ser crítico é perigoso para a vítima por causa do preconceito contra ele. É ainda mais 

perigoso para o juiz, porque pelo padrão de medida com a qual ele julga os outros será 

medido para ele. 

Uma visão errônea de nós mesmos 

E por que você repara no cisco que está no olho de teu irmão, e 

não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como você 

pode dizer ao seu irmão: "Deixe-me tirar o cisco do seu olho", e 
eis que o log está em seu próprio olho? Hipócrita, (7: 3-5a) 

Quando julgamos criticamente também manifestar uma visão errônea de nós 

mesmos. Todas as três visões falsas estão conectados. Quando temos uma visão errada de 

Deus, não podemos deixar de ter uma visão errada dos outros e de nós 

mesmos. Colocando-nos no lugar de Deus como juiz perverte nossa perspectiva dos 

outros e de nós mesmos. 

A karphos ( speck ) não é um pequeno pedaço de poeira ou fuligem, mas um pequeno 

caule ou galho, ou possivelmente uma lasca. Apesar de pequeno, em comparação com 

um registo , não é um objecto para ter insignificante no olho. Comparação de Jesus, 

portanto, não é muito pequeno entre um pecado ou falha e um que é grande, mas entre 

um que é grande e que é gigantesco. O ponto principal, é claro, é que o pecado do crítico 

é muito maior do que o pecado da pessoa que ele está criticando. 

Alguns intérpretes sugerem o pontinho representa uma infração de cerimonial, em vez 

menor, enquanto log representa um pecado extremamente vulgar e repugnante. Mas as 

pessoas com pecados, obviamente terríveis geralmente gastam seu tempo tentando 

esconder ou justificar a sua própria grande pecado, não para criticar os pequenos pecados 

dos outros. 

O pecado miserável e bruta que é sempre cega ao seu próprio pecado é auto-justiça, o 

pecado que Jesus condena repetidamente nos escribas e fariseus, não só no Sermão da 

Montanha, mas em todo o seu ministério. Quase por definição, auto-justiça é um pecado 

de cegueira ou de visão grosseiramente distorcido, porque ele olha diretamente para o seu 

próprio pecado e ainda imagina que vê apenas justiça. O log nesta ilustração representa o 

mesmo pecado fundamental de auto-justiça que Jesus foi condenando todo o sermão. 

A própria natureza da auto-justiça é para justificar a si mesmo e condenar os outros. Ao 

fazê-lo as pessoas brincar de Deus, porque eles se julgam com base em seus próprios 

padrões e sabedoria. A justiça própria é o pior dos pecados, porque é a incredulidade. Ele 

confia em si e não a Deus. Ele confia em si mesmo para determinar o que é certo e errado 

e para determinar quem faz o que é certo ou errado.Farisaísmo afirma ser tanto legislador 

e juiz, prerrogativas que pertencem somente ao Senhor. Por conseguinte, nega e se opõe 

ao evangelho, porque o evangelho proclama pecado e perdição do homem ao mesmo 

tempo que proclama a misericórdia ea graça de Deus. Porque a pessoa hipócrita não vê o 



pecado em sua vida, ele não vê necessidade de a graça de Deus em seu nome. O 

termo aviso transmite a idéia de grave, a meditação contínua. Jesus está dizendo, com 

efeito, "Você não vai parar e pensar sobre o seu próprio pecado? Até que você tenha feito 

isso, como você pode enfrentar um outro com seus defeitos?" 

Assim, a pessoa hipócrita nunca pode ser qualquer coisa, mas um hipócrita , porque ele 

coloca continuamente em um ato enganoso de superioridade justos. É por isso que ele se 

sente qualificado para dizer ao seu irmão: "Deixe-me tirar o cisco do seu olho "-Deixa-

me dizer-lhe o que está errado em sua vida e deixe-me endireitar-lo. 

O hipócrita "é como um homem que olha para o seu rosto natural num espelho, pois uma 

vez que ele olhou para si mesmo e ido embora, ele imediatamente esquecido que tipo de 

pessoa que ele era" (Tiago 1: 23-24). Ele vê, mas ele não vê. Ele é como aqueles a quem 

Isaías foi enviado, um povo que ouvem, mas não percebem e olhar, mas não entendo, 

porque seu coração estava insensível e "seus ouvidos sem brilho, e seus olhos escuros" 

(Is. 6: 9-10). 

O equilíbrio certo 

tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente 

para tirar o cisco do olho do seu irmão. 

Não dê o que é santo aos cães, e não jogue suas pérolas aos 

porcos, pois eles destruirão tudo sob os seus pés, e volta e rasgá-
lo em pedaços. (7: 5b-6) 

A pessoa que tem a mente e atitude do reino cidadão a pessoa que é pobre de espírito, 

humilde e que tem fome e sede de justiça de Deus (cf. Mt 5:. 3, 5-6) -será a pessoa que 

primeiro de tudo vê e chora sobre seu próprio pecado (ver 5: 4). 

Jesus aqui dá o corretivo para o tipo errado de julgamento, mostrando o equilíbrio certo 

de humildade e convicção, a pobreza de espírito e poder no Espírito. O mandamento do 

Senhor é, tira primeiro a trave do teu olho, e então você verá claramente para tirar 

o cisco do olho do seu irmão . Antes de tudo nós confessamos nosso próprio pecado, 

muitas vezes o pecado da justiça própria e de um espírito condenando em relação aos 

outros e pedir para a limpeza de Deus. Quando o nosso próprio pecado é limpo, quando 

o log é retirado do nosso próprio olho , então vamos ver o pecado de nosso irmão 

claramente e ser capaz de ajudá-lo. Então, vamos ver tudo claramente por Deus, aos 

outros e de nós mesmos. Vamos ver Deus como o único juiz, outros como pecadores 

necessitados que são exatamente como nós mesmos. Vamos ver o nosso irmão como um 

irmão, em nosso próprio nível e com nossas próprias fragilidades e necessidades. 

Este equilíbrio certo de humildade e prestimosidade é refletida no Salmo 51. Davi ora em 

primeiro lugar, "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito inabalável 

dentro de mim .... Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito 

voluntário. Então, "ele é capaz de dizer:" Eu ensinarei aos transgressores os teus 

caminhos, e os pecadores serão convertidos em Ti "(10 vv., 12-13). Jesus disse a Pedro 

que depois que ele havia se recuperado de sua deserção moral, ele poderia, então, 

"fortalecer [seus] irmãos" (Lucas 22:32). Paulo nos aconselha: "Irmãos, se alguém for 

surpreendido nalguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de 



mansidão; cada um que olha para si mesmo, para que você também tentado" (Gálatas 6: 

1. ). Todos confronto de pecado nos outros deve ser feito fora de mansidão, não 

orgulho. Não podemos desempenhar o papel de sentença de juiz-passagem como se fosse 

Deus. Não podemos desempenhar o papel de superior-como se fôssemos isentos dos 

mesmos padrões que exigem dos outros. Não devemos jogar os outros, culpando 

hipócritas enquanto nos desculpamos. 

Há também o perigo, no entanto, mesmo para o crente verdadeiramente humilde e 

arrependido. O primeiro perigo, já mencionado acima, é de concluir que não temos o 

direito de se opor doutrina errada ou práticas erradas na igreja, para não cairmos em 

julgamento justiça própria. Nós, então, não vai estar disposto a enfrentar um irmão 

pecador como o Senhor chama claramente a fazer. O segundo perigo está intimamente 

relacionado com o primeiro. Se temos medo de enfrentar a mentira e do pecado na igreja, 

estaremos inclinados a se tornar undiscriminating e sem discernimento. A igreja, e as 

nossas próprias vidas, vai se tornar cada vez mais em perigo de corrupção. Percebendo o 

impacto do pecado na montagem (1 Pe. 4:15), Pedro fez um forte apelo para uma 

confrontadora, igreja crítico quando ele disse: "Por que é hora de começar o julgamento 

pela casa de Deus" (v. 17). Os crentes devem ser mais exigentes e fazer julgamento 

apropriado quando é necessário. 

Jesus fecha esta ilustração com um raio que destrói completamente a interpretação 

sentimental que, em nome de humildade e amor, nunca estamos a opor-se malfeitores 

erradas ou corretas. É claro que Jesus não exclui todo tipo de julgamento. Na verdade, 

Ele apenas tão claramente comanda um certo tipo de julgamento aqui como Ele proíbe 

um tipo errado nos versos precedentes. Não dê o que é santo aos cães, e não jogue suas 

pérolas aos porcos. Para obedecer a esse comando é obviamente, necessário para ser 

capaz de determinar quais são cães e porcos. 

Nos tempos bíblicos, os cães raramente eram mantidos como animais domésticos na 

forma como eles são hoje. Exceto para aqueles utilizados como animais de trabalho para 

pastorear ovelhas, eram vira-latas em grande parte half-selvagens que atuavam como 

catadores. Eles estavam sujos, ganancioso, rosnando, e muitas vezes cruel e doente. Eles 

eram perigosos e desprezado. 

Ele teria sido impensável para um judeu ter jogado a esses cães um pedaço de santo carne 

que havia sido consagrado como um sacrifício no Templo. Algumas partes dessas ofertas 

eram queimadas, algumas partes foram comidos pelos sacerdotes, e alguns, muitas vezes 

ser levado para casa e comido pela família que fez o sacrifício. A parte esquerda do altar 

era a parte que foi consagrada exclusivamente ao Senhor, e, portanto, era sagrado de uma 

maneira muito especial. Se nenhum homem era comer a parte do sacrifício, quanto menos 

ele deve ser jogado para um bando de selvagens, imundas cães . Tal ato seria a altura de 

profanação. 

Swine foram considerados pelos judeus para ser o epítome da impureza. Esse é o 

sacrifício de um porco no altar judaico a razão Antíoco Epifânio 'e forçando os sacerdotes 

para comer foi uma abominação e tão absoluta desencadeou a revolta dos Macabeus 

contra a Grécia em 168 AC 

Porque um judeu nunca teria tentado domesticar um porco, a maior parte do suína que 

encontramos foram, como os cães, animais selvagens que forrageados por si mesmos, 



muitas vezes em depósitos de lixo na periferia da cidade. Como os cães que limpam, 

essas suína eram gananciosos, vicioso, e imundo mesmo para os padrões de suínos 

normais. Se você veio entre eles e seu alimentos que provavelmentevirar e rasgá-lo em 

pedaços com suas presas e cascos afiados. 

A lição de Jesus é que certas verdades e bênçãos de nossa fé não devem ser 

compartilhados com pessoas que são totalmente antagônico para as coisas de Deus. Tais 

pessoas são espirituais cães e porcos , que não têm apreço por aquilo que é santo e 

justo. Eles vão ter o que é santo , as pérolas (o mais raro e mais valiosa de jóias; ver Mt 

13: 45-46.) da Palavra de Deus, como loucura e como um insulto. 

Um animal selvagem cujo principal preocupação é procurar comida dificilmente gostam 

de ser lançada uma pérola. Ele vai se ressentir sua não ser algo para comer e, 

possivelmente, atacar a pessoa que joga-lo. 

Jesus não deu tudo de seu ensino a todos que aconteceu para estar ouvindo. Em uma 

ocasião Ele orou: "Eu Te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que te escondeste estas 

coisas aos sábios e inteligentes e te revelaste aos pequeninos" (Mat. 11:25). Em outra 

ocasião Ele disse aos seus discípulos, em resposta à sua pergunta sobre por que ele falava 

às multidões em parábolas: "Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, 

mas a eles não lhes foi concedido ... . Portanto eu lhes falo em parábolas; porque, enquanto 

vendo, não vêem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem "(Mateus 13:11, 13.). E depois 

de Jesus ressuscitou dos mortos Ele se mostrou para ninguém que não era um crente. 

Pedro avisa: "Mas falsos profetas houve também entre o povo, assim como também 

haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias 

destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina 

destruição. E muitos seguirão as suas sensualidade, e por causa deles o caminho da 

verdade será blasfemado; e em sua ganância eles farão de vós negócio com palavras 

fingidas "(2 Pedro 2: 1-3.). Alguns versos depois, ele fala de pessoas como sendo "como 

animais irracionais, como criaturas de instinto de ser capturado e morto, injuriando onde 

eles não têm conhecimento" (v. 12). Usando como exemplo os mesmos dois animais 

Jesus menciona em nosso texto atual, Pedro fecha sua advertência com as palavras: 

"Aconteceu-los de acordo com o verdadeiro provérbio," O cão voltou ao seu próprio 

vômito, 'e,' A porca, Após a lavagem, retorna a revolver-se na lama '"(v. 22). 

Cães e suína representam aqueles que, por causa de sua grande perversidade e 

impiedade, se recusam a ter qualquer coisa a ver com as santas coisas e preciosas de 

Deus, senão a atropelar-los sob seus pés, e volta e rasgar o povo de Deus em pedaços . 

Haverá momentos em que o evangelho se apresenta é absolutamente rejeitadas e 

ridicularizadas e nós fazer o julgamento a se virar e falar mais nada, decidir que devemos 

"sacudi o pó de jour] pés" (Mat. 10:14) e começar ministrando em outro lugar. Haverá 

momentos em que aqueles a quem nós testemunhamos resistem ao evangelho e blasfemar 

contra Deus, e podemos falar palavras de julgamento. Como Paulo, devemos então dizer, 

com efeito, "O seu sangue caia sobre a vossa cabeça estou limpo De agora em diante irei 

para os gentios." (Atos 18: 6). Quando as pessoas não só rejeitam o evangelho, mas 

insistem em zombando e injuriando-o, não devemos desperdiçar a santa Palavra de Deus 

e as preciosas pérolas de sua verdade, em uma tentativa inútil e frustrante para conquistá-

los. Devemos deixá-los ao Senhor, confiando que de alguma forma o Seu Espírito pode 



penetrar o coração, como Ele, aparentemente, fez com alguns daqueles que a princípio 

rejeitou a pregação de Paulo e os outros apóstolos, ou deixá-los para o justo juízo de Deus. 

Um julgamento garantido é feita quando "rejeitar um homem faccioso [aquele que 

pertence a uma seita, ou um herege] depois da primeira e segunda advertência, sabendo 

que tal homem é pervertido e está pecando, sendo auto-condenado" (Tito 3 : 10-11). Esse 

texto mostra que, em tal situação, o crente não condena, mas é capaz de reconhecer uma 

pessoa já em si mesmo condenado. 

Mateus 7: 6 é um dos "ditos difíceis" de Jesus. Devemos tomar o comando sério e fazer 

o nosso melhor para obedecê-la, porque é a vontade do Senhor. Mas porque é tão grave e 

porque também pode ser inclinado para ser hipócrita e preconceituosa, precisamos 

depender do Senhor com especial cuidado e sinceridade. Mesmo quando determinamos 

que uma pessoa é muito rebelde para ouvir o evangelho ou é um professor herético e 

falso, vamos no nosso caminho não em juízo de auto-satisfação, mas na grande decepção 

e tristeza, lembrando como o nosso Senhor, como Ele se aproximou de Jerusalém para 

Pela última vez, "viu a cidade, chorou sobre" aqueles que se recusaram a reconhecer e 

receber o seu Rei (Lucas 19: 41-42). Para evitar julgamento por negligência e realizar a 

correta sabedoria deve ser marcado como um cidadão do reino celestial. 

 

41. começar a amar (Mateus 7: 7-12) 

Peçam, e lhes será dado; buscai, e achareis; batam, ea porta será 

aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e 

àquele que bate será aberto. Ou qual é o homem dentre vós, 

quando seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe 

pedir um peixe, ele não lhe dará uma cobra, vai? Se vós, pois, 

sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto 

mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom para aqueles 

que lhe pedirem! Por isso, no entanto, você quer que as pessoas a 
tratá-lo, para tratá-los, pois esta é a Lei e os Profetas. (7: 7-12) 

Aqui é a conclusão do tema principal do Sermão da Montanha, que é dar as normas para 

a vida do reino. Jesus deu as normas relacionadas à auto, à moral, à religião, e ao dinheiro 

e posses. Aqui Ele conclui dando as normas relacionadas com as relações humanas 

começaram nos versículos 1-6. 

Essa passagem faz o lado positivo da soma dos princípios que levam à corretas relações 

humanas de Jesus. Para amar os outros da maneira que Deus quer que amemos exige, 

sobretudo, que não se auto-retidão e descuidAdãoente criticar e condenar os outros sem 

piedade. Se atitude que está presente, que tem de ser removido. Para não ser injustamente 

crítica de uma pessoa não é o mesmo que amá-los, mas é absolutamente necessário antes 

de o verdadeiro amor pode existir. No entanto, o amor é muito mais do que algo 

negativo; é infinitamente mais do que simplesmente não desejar o mal aos outros ou 

fazer-lhes qualquer coisa errada. A mera ausência do ódio e da má vontade, não constitui 

amor. 



O lado positivo do amor é o lado activo, o lado produtivo, o lado que é a verdadeira 

medida e prova de amor. Ele não é visto no que se abstenha de fazer, mas no que 

fazemos. (As formas verbais gregas nas descrições de amor em 1 Coríntios 13: 4-7. 

sublinham ação) A expressão-chave deste princípio está no versículo 12, no entanto, 

você quer que as pessoas a tratá-lo, para tratá-los , para que versículos 1 -11 ponto 

como comentários antecedência e ilustração. Esse versículo, muitas vezes referida como 

a regra de ouro, também tem sido chamado de Mt. Everest da ética (William Barclay, O 

Evangelho de Mateus , 2 vols. [Filadélfia: Westminster, 1975], 1: 272). O famoso 

estudioso da Bíblia Alfred Edersheim disse que era da maior aproximação de amor 

absoluto de que a natureza humana era capaz, e Bispo JC Ryle escreveu: "[Esta verdade] 

resolve uma centena de diferentes pontos, ... impede que a necessidade de se 

estabelecerem regras pequenas infinitas para a nossa conduta em casos específicos 

"(Pensamentos expositivas sobre os Evangelhos: St. Mateus [Londres: Tiago Clarke, 

1965], p 66).. 

Jesus dá três razões para obedecer ao mandamento de amar os outros como a nós mesmos: 

a promessa de Deus para Seus filhos exige, Seu padrão para Seus filhos exige, eo Seu 

propósito para Seus filhos exige. 

Promessa de Deus para com seus filhos exige- 

Peçam, e lhes será dado; buscai, e achareis; batam, ea porta será 

aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e 
àquele que bate será aberto. (7: 7-8) 

Aqui está uma das maiores e mais abrangentes as promessas do Senhor para aqueles que 

pertencem a Ele, para aqueles que são Seus filhos e cidadãos do Seu reino. À luz desta 

grande promessa que pode se sentir livre para amar plenamente os outros e totalmente 

sacrificar pelos outros, porque o nosso Pai celestial dá o exemplo em Sua generosidade 

para nós e promete que temos acesso ao Seu tesouro eterno e ilimitado para satisfazer 

nossas próprias necessidades como bem como a deles. Nós podemos fazer para os outros 

o que gostaríamos que quer fazer por nós mesmos (ver v. 12), sem medo de esgotar os 

recursos divinos e não ter nada para a esquerda. 

Os versículos 7-11 fazer uma ponte perfeita entre o ensino negativo sobre o espírito crítico 

eo ensino positiva da regra de ouro (12 v.). Mesmo quando foram purificados de nosso 

próprio pecado tinha-o "log" removido do nosso olho-precisamos de sabedoria divina 

para saber como ajudar um irmão remover o "cisco" de seu olho (v. 5). E, sem a ajuda de 

Deus, não podemos ter a certeza de que são "cães" ou "suína" -que são os falsos profetas 

e os apóstatas a quem não devemos oferecer as coisas sagradas e preciosas da Palavra de 

Deus (v. 6). Essas considerações nos levam a invocam o Senhor. 

Das muitas coisas pelas quais devemos pedir, buscar e bater, a sabedoria de Deus está 

entre as nossas maiores necessidades. Nós não podemos ser exigentes e selectivos sem 

conselho divino de nosso Pai Celestial; e os principais meios para alcançar tal sabedoria 

está peticionando oração "Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a 

todos dá liberalmente e não censura, e será dado a ele" (Tiago 1: 5). 

Deus nos dá muitos princípios em Sua Palavra, mas Ele não dá métodos ou regras 

específicas para cada situação concebível. Por um lado, as situações sempre a mudar e 



variar muito de época para época e de pessoa para pessoa. Para dar as regras específicas 

de cada circunstância exigiria uma biblioteca gigante de volumes. Mas ainda mais 

importante do que isso é desejo de Deus que nós contamos com ele diretamente Ele quer 

que sejamos, em Sua Palavra, e sem estar em Sua Palavra que não podemos orar com 

sabedoria ou com razão. 

Mas, mesmo para além de estarmos em Sua Palavra, Ele quer que sejamos em comunhão 

com Ele como nosso Pai. Junto com a Sua Palavra perfeita e infalível, precisamos de Seu 

Espírito para interpretar e ilumine, para incentivar e fortalecer. Ele não quer que tenhamos 

todas as respostas em nosso bolso. A Bíblia é uma loja ilimitado de verdade divina, que 

uma vida inteira de estudo mais fiel e diligente não vai esgotar. Mas, para além do próprio 

Deus que não podemos sequer começar a imaginar suas profundezas ou mina de suas 

riquezas. Em Sua Palavra, Deus dá a verdade o suficiente para nós para ser responsável, 

mas mistério suficiente para nós para ser dependente. Ele nos dá a Sua Palavra, não só 

para dirigir as nossas vidas, mas para tirar nossas vidas a Ele. 

Aqui Jesus diz, com efeito, "Se você quer sabedoria para saber como ajudar um irmão 

pecador e como discernir a falsidade e apostasia, vá ao seu Pai celestial. pedir, 

buscar e bater às portas do céu, e você receberá , encontrar, e tem a porta se abriu ". 

Contrariamente a algumas interpretações populares, versos 7-8 não é um cheque em 

branco para qualquer um para apresentar a Deus. Primeiro de tudo, a promessa é válida 

apenas para os crentes. Durante todo o Sermão do Monte promessas de Jesus são dirigidas 

apenas aos crentes. A grande massa de incrédulos, incluindo alguns escribas e fariseus, 

sem dúvida, estavam na multidão do lado da montanha naquele dia. Neste sermão, no 

entanto, Jesus sempre fala de escribas, fariseus, hipócritas, falsos profetas, seguidores 

insinceros, e todos os outros crentes na pessoa, como terceiro, se nenhum deles era o alvo 

direto de suas palavras. Em outras ocasiões (como em Mateus 23.), O Senhor dirige essas 

pessoas diretamente; mas durante esta mensagem a todos os Seus referências a eles são 

indiretos. Ele dá a este sermão aos seus discípulos (5: 1-2), com a multidão escutando. 

Todo mundo se refere àqueles que pertencem ao Pai celestial. Aqueles que não são filhos 

de Deus não pode vir a Ele como seu Pai. As duas relações primordiais focadas em no 

livro de Mateus são as do Reino de Deus e da família de Deus. O conceito do reino trata 

regra, eo conceito de família lida com relacionamento. No Sermão da Montanha, o foco 

principal é a família de Deus, e nós vemos repetidas referências a Deus como Pai celestial 

(v 11; cf. 5:16, 45, 48; 6:. 4, 8-9, 26, 32 ) e de outros crentes como irmãos (5: 22-24; 7: 

3-5). 

Os dois maiores realidades da verdade cristã é que Deus é nosso Pai, e os cristãos são 

nossos irmãos. Os crentes são a família de Deus. Paulo fala da igreja como a "família da 

fé" (Gl. 6:10) e como "família de Deus" (Ef. 2:19). João fala repetidamente de Deus como 

nosso Pai (1 João 1: 2-3; 2: 1, 13; 3: 1; 4:14; etc.) e dos crentes como Seus filhos (1 João 

3:10; 5: 2 ) e como irmãos uns dos outros (1 João 2: 9-11; 3: 10-12; 4:20; etc.). 

Em segundo lugar, aquele que afirma que essa promessa deve estar vivendo em 

obediência ao Pai. "O que quer que pedimos dele recebemos," João diz, "porque 

guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista" (1 João 3:22). 



Em terceiro lugar, a nossa motivação em pedir deve estar certo. "Pedis e não recebeis," 

explica Tiago ", porque pedis mal, para o que você pode gastar em seus prazeres" (Tiago 

4: 3). Deus não obrigar-se a responder a pedidos egoístas, carnais de Seus filhos. 

Finalmente, devemos ser submissos à Sua vontade. Se estamos a tentar servir a Deus ea 

Mamom (Mat. 06:24), não podemos afirmar esta promessa. "Não suponha esse homem 

esperar que ele vai receber alguma coisa do Senhor, sendo um homem de ânimo dobre, 

inconstante em todos os seus caminhos" (Tiago 1: 7-8). Como João deixa claro, "Esta é a 

confiança que temos Nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos 

ouve" (1 João 5:14). Para ter confiança na oração respondida em qualquer outra base é 

ter uma confiança falsa e presunçoso que o Senhor não faz nenhuma promessa de honrar. 

Outra qualificação possível é a perseverança, sugerido pelos tempos presentes 

imperativos de pedir, buscar e . bato A idéia é a de continuidade e constância: Persisti 

em pedir; persistir em buscar; continuar batendo. "Vemos também uma progressão de 

intensidade nos três verbos, de simples pedindo para a busca mais agressiva para o ainda 

mais agressivo batendo. No entanto, nenhuma das figuras é complicado ou obscuro. O 

filho mais novo sabe o que é a pedir, buscar e bater. 

A progressão na intensidade também sugere que os nossos sinceros pedidos ao Senhor 

não são para ser passiva. Seja qual for da Sua vontade que sabemos fazer que deveríamos 

estar fazendo. Se nós estamos pedindo ao Senhor que nos ajude a encontrar um emprego, 

devemos estar à procura de um trabalho nós mesmos enquanto aguardamos Sua 

orientação e disposição. Se estamos fora de comida, devemos estar tentando ganhar 

dinheiro para comprá-lo, se pudermos. Se queremos ajudar no enfrentamento de um 

irmão sobre um pecado, devemos estar tentando descobrir tudo o que puder sobre ele e 

sua situação e tudo o que pudermos sobre o que a Palavra de Deus diz sobre o assunto 

envolvido. Não é a fé, mas presunção de pedir ao Senhor para fornecer mais quando não 

estamos usando fielmente o que Ele já nos deu. 

Padrão de Deus para Seus filhos exige- 

Ou qual é o homem dentre vós, quando seu filho lhe pedir pão, lhe 

dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, ele não lhe dará uma 

cobra, vai? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos 

vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que 
é bom para aqueles que lhe pedirem! (7: 9-11) 

Estes versos continuam a apontar para e ilustrar a regra de ouro do versículo 12. Estamos 

também a amar os outros como a nós mesmos, porque essa é uma parte do padrão de vida 

de Deus para Seus filhos e cidadãos do reino. "Portanto, sejam imitadores de Deus, como 

filhos amados; e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou por nós, 

como oferta e sacrifício a Deus como um aroma perfumado" (Ef 5: 1-2. ). 

Se dissermos que os filhos de Deus, a natureza de Deus deve ser refletido em nossas vidas, 

imperfeita como eles ainda estão. Jesus aqui passa a nos mostrar algo do que o amor de 

nosso Pai celestial é como.Primeiro, Ele dá várias ilustrações de relações familiares 

humanos por fazer duas perguntas retóricas. 



O que o homem ... no meio de vós , ou seja, o que o pai, amoroso , quando seu filho 

lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? A resposta óbvia é nenhum homem, nenhum pai 

amoroso. O mais cruel dos pais dificilmente enganar o seu próprio filho, dando-lhe uma 

pedra para comer, que parecia com o pão. Mesmo que o filho descobriu o engano antes 

de quebrar um dente, seu coração seria quebrado pela crueldade de seu pai. 

Ou, Jesus continua, se o filho lhe pedir um peixe , o pai não vai dar-lhe uma serpente, 

vai? A idéia não é que a cobra estaria vivo e venenosa, e, portanto, de perigo físico para 

o filho. A sugestão é de uma cobra que é cozido para se parecer com a carne comum e 

seria, ao contrário da pedra, atender a necessidade física do filho. Mas porque eles 

estavam entre os animais imundos (Lev. 11:12), as cobras não eram para ser comidos 

pelos judeus. Um pai judeu amoroso não iria enganar e contaminar seu filho em desonrar 

a Palavra de Deus por enganando-o a comer o alimento impuro. Nosso Senhor é 

simplesmente mostrar que não é natural para um pai para ignorar tanto o físico ou as 

necessidades espirituais de seu filho. 

Na conta de Lucas, Jesus dá a ilustração acrescentado e mais dramática de um escorpião 

sendo substituído por um ovo (11:12). Alguns escorpiões Oriente Próximo foram bastante 

grande e se assemelhava a um ovo de pássaro quando se enrolou para dormir. Neste caso, 

o engano poderia causar grande perigo físico para o filho, até mesmo uma morte 

agonizante. 

Se vós, pois, sendo maus -como pecaminosa humana pais-sabeis dar boas dádivas aos 

vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom para aqueles 

que lhe pedirem! Aqui está um dos muitos ensinamentos das escrituras específicas de 

natureza caída e mal do homem. Jesus não está falando de pais específicos que são 

especialmente cruel e perverso, mas de pais humanos, em geral, os quais são pecaminosas 

por natureza. 

Aqueles que não conhecem o verdadeiro Deus não têm nenhuma fonte divina a quem eles 

podem se transformar com a garantia ou de confiança. A maioria dos deuses pagãos, mas 

são maiores do que imagens da vida dos homens que fizeram e adorá-los. A mitologia 

grega conta a história de Aurora, a deusa do amanhecer, que se apaixonou por Tithonus, 

um jovem mortal. Quando Zeus, o rei dos deuses, prometeu conceder-lhe qualquer 

presente que ela escolheu para seu amante, ela pediu que Tithonus pode viver para 

sempre. Mas ela tinha esquecido de pedir que ele também permanecer eternamente 

jovem.Portanto, quando Zeus deferiu o pedido, Tithonus estava condenado a uma 

eternidade de envelhecimento perpétua ( Hino homérico a Afrodite [5,218-38]). Essas são 

as formas caprichosas dos deuses os homens fazem. 

Mas não é assim com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como no capítulo 

anterior, Jesus usa a expressão muito mais para descrever o amor de Deus para Seus 

filhos (cf. 06:30). Nosso divino amoroso, misericordioso, bondoso Pai que está no 

céu não tem limite no seu tesouro e não há limites para a bondade que está disposto a 

conceder a seus filhos que lhe pedirem . O relacionamento mais naturalmente altruísta 

entre os seres humanos é a de pais com seus filhos. Estamos mais propensos a sacrificar 

para os nossos filhos, até mesmo ao ponto de abrir mão de nossas vidas, do que para 

qualquer outra pessoa no mundo. No entanto, o maior amor parental humano não se pode 

comparar com a de Deus. 



Não há limite para o que nosso Pai celestial dará para nós quando pedimos em obediência 

e de acordo com a Sua vontade. Mais uma vez temos a verdade adicional da passagem 

paralela em Lucas, que nos diz: "Quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles 

que lho pedirem?" (11:13). 

A verdade Jesus proclama aqui é que, se os pais humanos imperfeitos e pecadores tão 

voluntariamente e livremente dar a seus filhos os princípios básicos da vida, Deus 

infinitamente superá-los na medida e no benefício. É por isso que os filhos de Deus são 

"bem-aventurados ... com todas as bênçãos espirituais" (Ef 1: 3.) (. Vv 7-8), oferecido 

pela "as riquezas da sua graça, que Ele derramou sobre nós Se queremos que Deus. tratar-

nos com generosidade amorosa, como Seus filhos, devemos tratar os outros assim, porque 

somos aqueles que carregam Sua semelhança. 

O Propósito de Deus para Seus filhos exige- 

Por isso, no entanto, você quer que as pessoas a tratá-lo, para 
tratá-los, pois esta é a Lei e os Profetas. (7:12) 

A implicação de versículos 7-11 é explicitamente mencionada no versículo 12. O perfeito 

amor do Pai celeste está mais refletido em seus filhos quando eles tratam os outros como 

eles mesmos gostaríamos de ser tratados. 

Não há capacidade dentro de um incrédulo a amar da maneira que Jesus manda aqui. Os 

incrédulos podem fazer muitas coisas éticas, e de vez em quando eles podem até se 

aproximar do nível desta mais altos padrões éticos. Mas eles não podem sustentar tal 

abnegação, porque eles não têm o recurso divina necessária para regular, de estar habitual 

naquele avião. 

No entanto, você quer que as pessoas te tratam resume o sermão a este ponto, e para 

tratá-los é um resumo de a Lei e os Profetas . Também é uma paráfrase do segundo 

grande mandamento, "Amarás o teu próximo como a ti mesmo" (Mt 22:39;.. Cf. Lev 

19:18). A regra de ouro nos instrui a respeito de como devemos amar outras pessoas ", 

especialmente", como Paulo aponta, "aos da família da fé" (Gl. 6:10). E "aquele que ama 

seu próximo tem cumprido a lei" (Rom. 13: 8; cf. v 10; Gl. 5:14.). 

Como tratar os outros não é para ser determinado pela forma como nós esperamos que 

eles nos tratem ou pela forma como nós pensamos que eles devem nos tratar, mas pela 

forma como deseja -los para tratar nós. Aqui é o coração do princípio, um aspecto da 

verdade geral que não é encontrado em expressões similares em outras religiões e 

filosofias. 

Por muitos anos o instrumento básico da música foi o cravo. Como suas chaves estão 

deprimidos, uma determinada cadeia é arrancado para criar a nota desejada, assim como 

uma corda de violão é arrancado com uma picareta. Mas o tom feita desta maneira não é 

puro, e o mecanismo é relativamente lenta e limitativa. Em algum momento durante o 

último quartel do século XVIII, durante a vida de Beethoven, um músico desconhecido 

modificado o cravo para que as chaves ativado martelos que atingiram, em vez de 

arrancadas, as cordas. Com essa pequena alteração, uma melhoria significativa que 

passaria a melhorar radicalmente todo o mundo musical, dando uma grandeza e amplitude 

nunca antes conhecido. 



Esse é o tipo de mudança revolucionária Jesus dá na regra de ouro. Qualquer outra forma 

de este princípio básico tinha sido dado em termos puramente negativos, e é encontrado 

na literatura de quase todas as grandes religiões e sistema filosófico. O rabino Hillel disse: 

"O que é odioso para si mesmo não fazer a outra pessoa." O livro de Tobit nos Apócrifos 

ensina: "O que tu mesmo hatest, para ninguém fazer."Os estudiosos judeus em Alexandria 

que traduziram a Septuaginta (Antigo Testamento grego) aconselhados em um 

determinado pedaço de correspondência ", como você deseja que nenhum mal acontecer 

a você, mas para ser um participante de todas as coisas boas, por isso você deve agir com 

o mesmo princípio em direção a seus súditos e delinquentes ". Confúcio ensinou: "O que 

você não quer fazer a si mesmo, não faça para os outros." Um antigo rei grego chamado 

Nicocles escreveu: "Não faça aos outros as coisas que fazem você sentir raiva quando 

você experimentá-los nas mãos de outras pessoas." O filósofo grego Epicteto disse: "O 

que você evitar o sofrimento a si mesmo, não se afligem sobre os outros." Os estóicos 

promoveu a princípio, "O que você não quer que seja feito a você, não faço a mais 

ninguém." Em todos os casos, a ênfase é negativo. O princípio é uma parte importante de 

corretas relações humanas, mas fica aquém-far-alcançar o padrão perfeito de Deus. 

Essas expressões ir só até onde o homem pecador pode ir, e são essencialmente expressões 

não de amor, mas de auto-interesse. A motivação é basicamente egoísta-não prejudicar 

os outros, a fim de que eles não vão nos prejudicar. Essas formas negativas de a regra não 

são de ouro, porque eles são principalmente utilitária e motivado pelo medo e auto-

preservação. Como a Escritura nos diz repetidamente da humanidade caída, "Não há 

ninguém que faça o bem, não há nem um sequer" (Rm 3:12; cf. Sl. 14: 3.); "Cada um de 

nós se voltou para o seu próprio caminho" (Isaías 53: 6.). 

Problema básico do homem é a preocupação com o ego. Ele está intrinsecamente 

envolvido com o narcisismo, uma condição em homenagem ao personagem mitológico 

grego de Narciso, que passou a vida admirando seu reflexo em uma poça de água. Em 

última análise, todo pecado resulta da preocupação com o ego. Nós pecamos porque 

somos totalmente egoísta, totalmente dedicado a nós mesmos, ao invés de para Deus e 

para os outros. O homem não regenerado nunca pode vir até o padrão de amor-o abnegado 

amor que ama os outros como a si mesmo e que trata os outros da mesma forma que se 

quer ser tratado. 

Só Jesus dá a plenitude da verdade, que engloba tanto o positivo quanto o negativo. E 

somente Jesus pode dar o poder de viver por que a verdade completa. A dinâmica para 

viver essa ética suprema deve vir de fora de nossa natureza decaída. Ele só pode vir de 

habitação do Espírito Santo, cujo primeiro fruto é o amor (Gl. 5:22). Em Jesus Cristo, "o 

amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dada" 

(Rom. 5: 5). Apenas o próprio Espírito de Cristo pode nos capacitar a amar uns aos outros 

como Ele nos ama (João 13:34). Só podemos amar de uma forma divina, porque o próprio 

Deus nos amou primeiro divinamente (1 João 4:19). 

O amor altruísta não serve para evitar que o seu próprio dano ou para segurar o seu próprio 

bem-estar. Ele serve para o bem de quem está sendo servido, e serve na forma como ele 

gosta de ser servido-se sempre recebe esse serviço ou não. Esse nível de amor é o nível 

divino, e só pode ser alcançada com a ajuda divina. Só os filhos de Deus pode ter corretas 

relações com os outros, porque eles possuem a motivação e o recurso a abster-se de outros 

hipocritamente condenar e de amar de uma forma absolutamente altruísta. 



 

42. Qual o caminho para o Céu? (Mateus 

7: 13-14) 

Entrai pela porta estreita; por larga é a porta, e o caminho é largo 

que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Para o 

portão é pequeno, e o caminho é estreito que leva à vida, e poucos 

são os que a encontram. (7: 13-14) 

Aqui é o apelo a que Jesus foi se movendo através de todo o sermão. Ele dá a chamada 

para decidir agora sobre como se tornar um cidadão do reino de Deus e herdar a vida 

eterna, ou continuar a ser um cidadão deste mundo decaído e receber a condenação. O 

caminho para a vida é nos termos de Deus por si só; o caminho para a condenação é em 

quaisquer condições uma pessoa quer, porque todos os sentidos, mas leva de Deus para o 

mesmo destino. 

Jesus tem vindo a dar os padrões de Deus em todo o sermão, as normas que são santa e 

perfeita e que são diametralmente opostos aos padrões de justiça própria, auto-suficiente, 

e hipócritas de por aqueles dos escribas e fariseus tipificado-man Ele mostrou o que a Sua 

Reino é como e quais as suas pessoas são como-e não são como. Agora ele apresenta a 

opção de entrar no reino ou não. Aqui o Senhor incide sobre a decisão inevitável que cada 

pessoa deve fazer, no cruzamento onde ele deve decidir sobre o portão , ele vai entrar e 

a forma como ele irá. 

Nossa vida está repleta de decisões-o que vestir, o que comer, onde ir, o que fazer, o que 

dizer, o que comprar, com quem casar, que carreira seguir e assim por diante. Muitas 

decisões são triviais e insignificantes, e alguns são essenciais e de mudança de vida. O 

mais grave de tudo é a nossa decisão a respeito de Jesus Cristo e Seu reino. Essa é a 

escolha final que determina o nosso destino eterno. É essa decisão que Jesus aqui chama 

os homens a fazer. 

Em perfeita harmonia com a Sua soberania absoluta; Deus sempre tem permitido que os 

homens para escolhê-lo ou não, e Ele sempre insistia com eles para decidir por Ele ou 

enfrentar as consequências de uma escolha contra Ele. Desde que a humanidade virou as 

costas para ele na queda, Deus entortou todo o esforço e não poupou custo em cortejar 

Suas criaturas de volta a Ele. Ele providenciou e mostrado o caminho, não deixando nada 

para o homem, mas a escolha. Deus fez sua escolha, dando o caminho da redenção. A 

escolha é agora Mans. 

Enquanto Israel estava no deserto, o Senhor instruiu Moisés para dizer ao povo: "Eu 

chamo o céu ea terra como testemunhas contra vós hoje, que eu pus diante de ti a vida ea 

morte, a bênção ea maldição. Então, escolher a vida para que você vivas, tu ea tua 

descendência, amando o Senhor, teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-a Ele 

"(Deut. 30: 19-20). 

Depois de Israel entraram na Terra Prometida, Josué confrontou o povo novamente com 

uma escolha: de continuar a servir os deuses egípcios e cananeus que aprovaram ou de se 



voltar para o Senhor que os havia libertado do Egito e deu-lhes a terra prometida a 

Abraão. "Escolham hoje a quem irão servir," Josué invocado (Josh. 24: 13-15). 

Em Monte Carmelo, o profeta Elias pediu ao povo de Israel: "Quanto tempo você vai 

hesitar entre duas opiniões Se o Senhor é Deus, segui-Lo;? Mas se Baal, segui-lo" (1 Reis 

18:21). O Senhor ordenou a Jeremias para definir a escolha de novo diante do seu povo: 

"Assim diz o Senhor: Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da 

morte '" (Jer. 21: 8). 

Em João 6: 66-69, Jesus chamou para uma escolha: "Como resultado disso, muitos dos 

seus discípulos retirou-se e não estavam andando com ele mais Jesus dizia, pois, os doze, 

'Você não quer ir embora também,. você? ' Simão Pedro respondeu-lhe: "Senhor, para 

quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e vim a saber que 

tu és o Santo de Deus." ' 

Esse é o chamado que Deus tem feito para os homens, uma vez que se afastaram Dele, e 

isso é o apelo supremo da Sua Palavra. 

Em seu poema Os Caminhos , O poeta britânico João Oxenham escreveu, 

Para cada homem abre 

A Way, e maneiras, e uma maneira, 

E a alta alma sobe a High Way, 

E a baixa Alma tateia o Baixo, 

E no meio, sobre os apartamentos enevoadas, 

O resto deriva para lá e para cá. 

Mas, para cada homem abre 

A Way alta e uma baixa, 

E cada homem decideth 

A Way sua alma deve ir. 

No Sermão da Montanha, Jesus apresenta ainda mais uma vez que grande variedade de 

escolhas. Este sermão, portanto, não pode ser simplesmente admirado e elogiado por sua 

ética. Suas verdades vai abençoar aqueles que aceitam o Rei, mas vai ficar em julgamento 

sobre aqueles que se recusam a Ele. Aquele que admira a maneira de Deus, mas não aceita 

que está sob maior juízo, porque ele reconhece que ele sabe a verdade. 

Este sermão também não se aplica apenas para o futuro era do reino milenar. As verdades 

Jesus ensina aqui são verdades cuja essência Deus ensina no Antigo Testamento e todo o 

Novo Testamento. Eles são verdades para as pessoas de todas as idades de Deus, como a 

decisão sobre o portão e o caminho sempre foi uma empresa de decisão. 



A escolha é entre o um e os muitos, o caminho certo e os muitos erros, o único e 

verdadeiro caminho e as muitas maneiras falsas. Como João Stott assinala, em Mateus 7: 

13-14 "cortes de Jesus em toda a nossa easy-going sincretismo" ( Cristão Counter-

Culture [Downers Grove, Ill .: InterVarsity, 1978], p 193.). Não há muitos caminhos para 

o céu, mas um só. Não há muitas boas religiões, mas apenas um.O homem não pode 

chegar a Deus em qualquer das formas que o homem se inventa, mas apenas em um 

caminho que o próprio Deus providenciou. 

O contraste Jesus faz é não entre religião e irreligião, ou entre as religiões superiores e os 

inferiores. Também não é um contraste entre pessoas agradáveis e eretas e os vis e 

degradadas. É um contraste entre a justiça divina e da justiça humana, tudo de que é 

injustiça. É um contraste entre a revelação divina e da religião humana, entre a verdade 

divina e falsidade humana, entre confiando em Deus e confiar em si mesmo. É o contraste 

entre a graça de Deus e as obras do homem. 

Sempre houve, mas dois sistemas de religião no mundo. Um é o sistema de realização 

divina de Deus, eo outro é o sistema do homem da realização humana. Uma delas é a 

religião da graça de Deus, o outro a religião das obras dos homens. Uma delas é a religião 

de fé, o outro a religião da carne. Uma delas é a religião do coração sincero e o interno, o 

outro a religião da hipocrisia e da externa. Dentro do sistema do homem são as milhares 

de formas e nomes religiosos, mas eles são todos construídos sobre as realizações do 

homem e da inspiração de Satanás. Cristianismo; por outro lado, é a religião da realização 

divina, e está sozinho. 

Mesmo a lei dada por meio de Moisés, embora divina, não era um meio de salvação, mas 

sim um meio de mostrar a necessidade do homem para a salvação. "Pelas obras da lei 

nenhuma carne será justificada diante dele", explica Paulo; "Por meio da Lei vem o 

conhecimento do pecado" (Rom. 3:20). A lei veio para nos mostrar nossa pecaminosidade 

e culpa diante de Deus, e para nos mostrar que somos incapazes em nós mesmos de manter 

a lei perfeita de Deus. 

Mas quando hipócrita, homem centrado no ego viu que ele era pecaminoso pela norma 

da lei, ele simplesmente definir a lei de lado e criou padrões de sua autoria. Ele inventou 

novas religiões que acomodaram suas deficiências e que eram humanamente possível. Ao 

cumprir as suas próprias normas realistas, pois, alguém se considerava justo. Isso é o que 

os rabinos e escribas tinham feito no que diz respeito às suas tradições. Eles baixaram os 

padrões de Deus, levantou as suas próprias estimativas de si mesmos, e sentiram que 

tinham alcançado uma posição justa com Deus (Rom. 10: 3). E isso é exatamente o tipo 

de justiça auto-atribuído que Jesus declara nunca vai trazer uma pessoa para o reino de 

Deus (Mat. 5:20). 

A partir daqui, através do resto do sermão (. Vv 13-27) Jesus aponta repetidamente duas 

coisas: a necessidade de escolher se quer seguir a Deus ou não, e o fato de que as escolhas 

são duas e apenas duas. Há duas portas, o estreito ea ampla; dois caminhos, o estreito e 

amplo; dois destinos, vida e destruição; dois grupos, os poucos e os muitos; dois tipos de 

árvores, o bom eo mau, que produzem dois tipos de fruta, o bom eo mau; dois tipos de 

pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, o sincero eo falso; dois tipos de construtores, 

o sábio eo insensato; duas fundações, a rocha e areia; e duas casas, o seguro eo 

inseguro. Em toda pregação deve haver a procura de um veredicto. Jesus faz o cristal 

escolha clara. 



Nos versículos 13-14 Jesus lida com os quatro primeiros desses contrastes: as duas portas, 

as duas maneiras, os dois destinos, e os dois grupos. 

As duas portas 

Digite está no aoristo imperativo tenso, e, portanto, exige uma ação definitiva e 

específica. O comando não é para admirar ou para refletir sobre o portão , mas 

para entrar nele. Muitas pessoas admiram os princípios do Sermão da Montanha, mas 

nunca siga esses princípios. Muitas pessoas respeito e louvor a Jesus Cristo, mas nunca 

recebê-Lo como Senhor e Salvador. Porque eles nunca recebem o Rei e nunca entrar no 

reino, eles são o máximo separado do Rei e, tanto fora do seu reino, como é o ateu ou 

pagão rankest mais antiético. 

Mandamento de Jesus não é simplesmente para entrar algum portão, mas para entrar pela 

porta estreita . Cada pessoa entra em um portão ou outro; que é inevitável. Jesus pede 

para os homens a entrar nodireito porta , portão de Deus, a única porta que leva a vida e 

para o céu. 

Jesus tem mostrado repetidamente a estreiteza do padrão interno da justiça de Deus, em 

contraste com as normas gerais e externos da tradição judaica. O caminho para esse 

caminho estreito da vida no reino é através da porta estreita do próprio Rei. "Eu sou o 

caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim" (João 14: 6). 

Quando pregamos, ensinar e testemunhar que Cristo é o único caminho para Deus, não 

estamos proclamando nossa própria visão da religião certa, mas a revelação da verdade 

de Deus. Nós não anunciamos o caminho estreito, simplesmente porque já estamos na 

mesma, ou porque acontece para atender nosso temperamento, ou porque somos fanáticos 

e exclusivo. Proclamamos o caminho estreito, pois é o caminho de Deus e só o caminho 

de Deus para os homens para encontrar a salvação ea vida eterna. Nós proclamamos um 

evangelho estreita porque Jesus disse: "Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, será 

salvo" (João 10: 9) Nós proclamamos um evangelho estreito porque. "Não há salvação 

em nenhum outro; pois não há outro nome debaixo do céu, que tenha sido dado entre os 

homens, pelo qual devamos ser salvos "(Atos 4:12), e porque" há um só Deus e um só 

Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem " (1 Tim. 2: 5). Nós proclamamos 

um evangelho estreito porque esse é o único evangelho que Deus deu e, portanto, o único 

evangelho que existe. 

A pessoa que entra pela porta estreita deve entrar sozinho. Podemos trazer mais 

ninguém e nada mais com a gente. Alguns comentaristas sugerem que uma catraca 

representa a idéia implícita na porta estreita . A catraca permite que apenas uma pessoa 

através de cada vez, sem nenhuma bagagem. As pessoas não vêm para o reino em grupos, 

mas isolAdãoente. Os judeus tinham a noção equivocada de que eles estavam todos no 

reino de Deus juntos pela salvação racial, simbolizado pela circuncisão. 

Além disso, o portão de Deus é tão estreita que temos de passar por isso nu. É o portão 

de auto-negação, através do qual não se pode levar a bagagem do pecado e da vontade 

própria. Quando cantamos, "Nada na minha mão eu trago, simplesmente à Tua cruz me 

apego", estamos testemunhando o caminho do evangelho. O caminho de Cristo é o 

caminho da cruz, e o caminho da cruz é o caminho da auto-negação. "Se alguém quer vir 



após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua 

vida, perdê-la;. Mas quem perder a sua vida por minha causa achá-la" (Matt. 16: 24-25). 

Jesus confrontou o jovem rico que buscava a vida eterna e apresentou uma prova de sua 

disposição de submeter ao Seu senhorio: "Uma coisa que você ainda não têm; vende tudo 

o que possui, e distribuí-lo aos pobres, e terás um tesouro no céu ; depois vem e segue-

me "(Lucas 18:22). Como sua resposta provou, o desejo do homem para governar a sua 

própria vida e para segurar sua riqueza terrena impediu sua entrada ao reino, porque 

"quando ele tinha ouvido falar dessas coisas, ele ficou muito triste, porque era 

extremamente rico" (v. 23). Ele também deu provas de justiça própria e auto-engano em 

negar seu verdadeiro estado de pecado (v. 21), porque se ele tinha em seu coração 

verdadeiramente manteve todos os mandamentos como ele alegou, ele certamente teria 

mantido o maior commandment- que é amar a Deus com todo o nosso coração, alma e 

força (Dt. 6:. 5; cf. Mt 22:37). Assim, ele teria seguido a Cristo com o compromisso 

total. O problema com esse jovem era muito simplesmente uma questão de 

soberania. Jesus confrontou-o sobre a questão do controle da vida. Aquele que vem a 

rendimentos salvação controlar a Cristo se isso significa que ele dá-se tudo ou é permitido 

manter tudo e receber mais.Salvação transforma a soberania sobre a Cristo. 

Para amar a Deus com tudo o que temos é a de abandonar a auto-auto-confiança, auto-

realização, auto-justiça, e auto-satisfação. "A menos que você está convertam e se tornem 

como crianças," Jesus disse: "você não entrará no reino dos céus" (Mateus 18: 3.). A 

marca de uma criança é a dependência, dependência absoluta por tudo que ele tem. A fé 

salvadora não é meramente um ato da mente; ele conta o custo (Lucas 14:28); é também 

um despojamento de si e chorando, como fez o publicano no templo, "Deus, sê propício 

a mim, pecador!" (Lucas 18:13). Fácil believism não é believism bíblica. A porta 

estreita significa que os que entram não tão despojado de tudo o que possuem, em vez de 

adicionar Jesus para os seus tesouros acumulados. A salvação é a troca de tudo o que 

somos por tudo que Ele é (ver Mat. 13: 44-46). E como fez com Jó, o Senhor vai dar a 

volta muito mais. 

A porta estreita exige arrependimento. Muitos judeus acreditavam que simplesmente 

sendo um judeu, um descendente físico de Abraão, foi suficiente para a entrada no 

céu. Muitas pessoas hoje acreditam que ser em uma igreja qualifica-los para o 

céu. Alguns até acreditam que o simples facto de um ser humano qualifica-los, porque 

Deus é muito bom e gentil excluir ninguém. Deus não oferecem o caminho para todos, e 

seu maior desejo é que todo mundo entrar, porque Ele não deseja "que nenhum pereça, 

senão que todos cheguem ao arrependimento" (2 Pe. 3: 9). Paulo pregou "arrependimento 

para com Deus" (Atos 20:21), como Jesus havia pregado ele (Marcos 1: 14-15). João 

Batista preparou um povo para o Senhor por arrependimento (Lucas 3: 1-6). O caminho 

do arrependimento, de transformar a partir de nosso próprio caminho e nossa própria 

justiça para Deus, é a única maneira de entrar em Seu reino e, portanto, a única maneira 

de manter-se de perecer. 

Charles Spurgeon disse: "Você e seus pecados deve separar ou você e seu Deus nunca 

vão se reunir Ninguém pecado podem lhe manter;. Todos eles devem ser abandonados, 

eles devem ser levados para fora como reis cananeus da caverna e ser enforcados ao sol. 

" 



A vida arrependido será uma vida transformada. A mensagem principal da primeira 

epístola de João é que a vida verdadeiramente remidos manifestar-se em uma vida 

transformada, em que a confissão do pecado (1: 8-10), a obediência à vontade de Deus 

(2: 4-6), o amor de Deus do outro crianças (2: 9-11; 3: 16-17), e prática de justiça (3: 4-

10) são normais e habitual. "Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim 

sereis meus discípulos" (João 15: 8). Qualquer coisa menos é condenando demon-fé 

(Tiago 2:19), que é ortodoxo, mas infrutífera. 

Aqueles que pregam um evangelho de auto-indulgência pregar um evangelho totalmente 

diferente do que Jesus pregou. O portão de orgulho, de auto-justiça, e auto-satisfação é 

a porta larga do mundo, e não o portão estreito de Deus. 

A maioria das pessoas passam a vida correndo por aí com as multidões, fazendo o que 

todo mundo faz e acreditar que todo mundo acredita. Mas, tanto quanto a salvação está 

em causa, não há segurança em números. Se cada pessoa em um grupo é salvo é porque 

cada um deles vem individualmente no reino por sua própria decisão, energizado pelo 

Espírito Santo, a confiar em Cristo. 

Dois Caminhos 

As duas portas levar a dois caminhos. O portão que é ampla leva a da maneira que é 

amplo ; e a porta estreita , que é pequena , leva a da maneira que é estreita. O 

caminho estreito é o caminho dos justos, e o caminho largo é o caminho dos ímpios e 

essas são as duas únicas formas em que os homens podem viajar . A pessoa piedosa se 

deleita "na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como a árvore 

plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo", enquanto o ímpio 

"são como a palha que o vento vai embora "(Sl 1: 2-4.). 

A maneira que é amplo é o caminho mais fácil, atraente, inclusive, indulgente, 

permissivo, e auto-orientado do mundo. Existem algumas regras, poucas restrições, e 

alguns requisitos. Tudo que você precisa fazer é professam Jesus, ou pelo menos ser 

religioso, e que são prontamente aceitas nesse grupo grande e diversificada. Pecado é 

tolerado, a verdade é moderado, e humildade é ignorado. A Palavra de Deus é elogiado, 

mas não estudou, e Seus padrões são admirados, mas não seguiu. Desta forma, não requer 

maturidade espiritual, sem caráter moral, sem compromisso, e não sacrifício. É a maneira 

mais fácil de flutuar rio abaixo, em "o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade 

do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência" (Ef. 2: 2). É a maneira 

trágica "que parece certo ao homem," mas cuja "final é o caminho da morte" (Prov. 

14:12). 

Uma das Índias Ocidentais, que tinha escolhido o Islã sobre o cristianismo disse que seu 

motivo era que o Islã "é um caminho nobre, amplo. Há espaço para um homem e seus 

pecados sobre ele. O caminho de Cristo é muito estreita" Parece que muitos pregadores 

hoje fazem não vejo essa questão tão claramente quanto que descrente muçulmano. 

A maneira que é estreita , no entanto, é a maneira mais difícil, o caminho exigente, o 

caminho da abnegação e da cruz. Stenos ( estreito ) vem de uma raiz que significa "a 

gemer", como de estar sob pressão, e é usada figurativamente para representar uma 

restrição ou constrição. É a palavra de que cheguemos a estenografia, por escrito, que é 

abreviado ou comprimido. 



O fato de que poucos são aqueles que encontram o caminho de Deus implica que está 

a ser procurado diligentemente. "E você vai procurar-me e encontrar-me, quando você 

procura por mim de todo o vosso coração" (Jer. 29:13). Ninguém jamais tropeçou no reino 

ou vagou pela porta estreita por acidente. Quando alguém perguntou a Jesus: "Senhor, 

são apenas alguns que se salvam?" Ele respondeu: "Esforçai-vos por entrar pela porta 

estreita, pois muitos, eu lhe digo, procurarão entrar e não poderão" (Lucas 13: 23-24). O 

termo agōnizomai ("esforçar-se") indica que entrar na porta ao reino de Deus exige 

esforço consciente, intencional, e intenso. Esse é o prazo a partir do qual obtemos 

agonizar, e é a mesma palavra que Paulo usa para descrever um atleta que agoniza 

("compete") para ganhar uma corrida (1 Coríntios 9:25). E o cristão que "combate o bom 

combate da fé "(literalmente," luta a boa luta ", 1 Tm. 6:12). Os requisitos para a cidadania 

reino são grandes, exigente, claramente definido, e permitir a nenhum desvio ou 

partida. Lucas 16:16 diz: "Toda a gente está forçando seu caminho para [o reino]", o que 

implica conflito e esforço (cf. Atos 14:22). 

O reino é para aqueles que vêm para o Rei em pobreza de espírito, mais de luto seus 

pecados, e fome e sede de Sua justiça para substituir o seu próprio (Mat. 5: 3-4, 6). É para 

aqueles que querem o reino a qualquer custo, que vai vender tudo que tem que comprar 

esse grande tesouro, e que grande pérola (Mat. 13: 44-46). Não é para aqueles que querem 

uma maneira barata e fácil de assegurar o céu, enquanto continua a viver suas próprias 

vidas egoístas e mundanos na terra. Jesus salva apenas aqueles para quem a Ele se torna 

Senhor. Infelizmente, a maioria das pessoas pensa que o céu pode ser obtido em 

condições muito mais fácil do que as prescritas por Cristo. 

Comentários William Hendriksen, 

O Reino, então, não é para os fracos, vacilantes e conciliadores .... Não é por Balaão, o 

jovem rico, Pilatos e Demas .... Não é ganho por meio de orações diferidos, promessas 

não cumpridas, resoluções quebrados e testemunhos hesitantes. É por homens fortes e 

resistentes, como José, Nathan, Elias, Daniel, Mordecai e Pedro ... Estevão ... e Paulo. E 

não nos esqueçamos de tais mulheres valentes, como Rute, Deborah, Esther e 

Lydia. ( Exposição do Evangelho segundo Mateus . [Grand Rapids: Baker, 1973], p 490) 

Como Paulo expressa isso em Romanos 7: 14-25, deveria ser o desejo de nossos corações, 

como cristãos, para cumprir todos os comandos e exigência de nosso Senhor, apesar de 

sabermos que vamos falhar.Mas sabemos também que "se confessarmos os nossos 

pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça" 

(1 João 1: 9). E o Deus da graça que nos salvou, porque não poderia cumprir a Sua lei em 

nosso próprio poder sabe que, mesmo depois da salvação, nós ainda não pode cumprir a 

Sua lei em nosso próprio poder. A grande diferença é que em Cristo não só temos um 

Salvador, mas um portador de carga. Ele nos ajuda a realizar todos os nossos fardos, 

incluindo a carga de obediência. "Pegue o meu jugo sobre vós e aprendei de mim", diz 

Jesus, "porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas 

Porque o meu jugo é suave eo meu fardo é leve." (Mat. 11: 29-30). 

Caminho da salvação de Deus é extremamente simples, mas não é fácil. Nós podemos 

dar nada ou desistir de nada que vai nos ganhar a entrada no reino, mas se almejamos para 

segurar coisas proibidas pode nos manter fora do reino. Essa é outra razão pela 

qual poucos são os que a encontram. 



Podemos não paga nada para a salvação, mas vindo a Jesus Cristo custa tudo o que 

temos. "Se alguém vem a mim", diz Jesus, "e não aborrecer a seu pai e mãe e esposa e 

filhos e irmãos, e irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não 

carrega sua própria atravessar [a vontade até para morrer se necessário] e não me segue 

não pode ser meu discípulo "(Lc 14:26). O Senhor passa a mostrar a seriedade de tomar 

a decisão de seguir a Cristo. "Para que um de vós, quando ele quer construir uma torre, 

não se senta primeiro a calcular o custo, para ver se tem com que a acabar? ... Ou qual é 

o rei, quando ele sai ao encontro de outro rei na batalha , não se senta primeiro a consultar 

se ele é forte o suficiente com dez mil homens ao encontro do que vem contra ele com 

vinte mil? " (Vv. 28, 31). 

A pessoa que diz sim a Cristo deve dizer não para as coisas do mundo, porque estar em 

Cristo é confiar em Seu poder, em vez de nossa própria e estar dispostos a abandonar o 

nosso próprio caminho para a Sua. Pode custar perseguição, ridicularização, e 

tribulação. Em suas últimas instruções aos seus discípulos, Jesus várias vezes lembrou-

lhes o preço que pagaria por segui-Lo: "Porque você não é do mundo, mas eu vos escolhi 

do mundo, por isso o mundo vos odeia Lembre-se da palavra. que eu disse a você, 'Um 

escravo não é maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão 

a vós "(João 15: 19-20);" Eles vão fazer você párias da sinagoga "(João 16: 2);" Portanto, 

você também já tenha tristeza "(16:22) ; e "No mundo tereis aflições" (16:33). 

Quando nos identificamos com Jesus Cristo, declarar guerra ao diabo, e ele declara guerra 

contra nós. Aquela que anteriormente serviu torna-se agora o nosso grande inimigo, e as 

idéias e as formas que uma vez realizada caro agora se tornam nossos grandes tentações 

e armadilhas. 

Com as advertências sobre o sofrimento que o Senhor também dá promessas de que nosso 

coração se alegrará (João 16:22 b ) e que estamos a tomar coragem porque Ele venceu o 

mundo (16:33 b ). Mas Ele promete que nos permitam prevalecer sobre aqueles 

momentos de sofrimento, para não fugir deles. 

Dois Destinos 

Tanto o amplo e os estreitos caminhos apontam para a boa vida, para a salvação, céu, 

Deus, o reino, e uma bênção, mas apenas o estreito caminho, na verdade, leva a 

esses. Não há nada aqui para indicar que o caminho largo está marcado como 

"Inferno". O ponto de nosso Senhor está fazendo é que ele é marcado como "Céu", mas 

não leva lá. Essa é a grande mentira de todas as religiões falsas de realização humana. Os 

dois destinos muito diferentes das duas maneiras são feitas clara pelo Senhor (cf. Jer 21: 

8.). A ampla ... leva à destruição , ao passo que apenas o estreito ... conduz à 

vida . Toda religião exceto o cristianismo, a única religião de realização divina, segue o 

mesmo caminho espiritual e leva para o mesmo fim espiritual, para o inferno. Existem 

muitas dessas estradas, ea maioria deles são atraentes, atraente, e cheio de viajantes. Mas 

nem um único leva onde promete; e não uma única falha em levar onde Jesus diz que 

leva-a destruição . 

Apoleia ( destruição não) se refere à extinção ou aniquilação, mas a ruína e perda total 

(cf. Mt 03:12; 18:. 8; 25:41, 46; 2 Tessalonicenses 1: 9.; Jude 6-7). Ela não é a perda 

completa de ser, mas a perda completa de bem-estar. É o destino de todas as religiões, 

exceto o caminho de Jesus Cristo, e é o destino de todos aqueles que seguem qualquer 



maneira, mas dEle. É o destino eo destino da perdição, inferno e tormento eterno. "O 

caminho dos ímpios perecerá" (Sl 1: 6.). 

Mas o caminho de Deus, o caminho que é estreita, leva à vida eterna, a eterna comunhão 

celestial com Deus, seus anjos, e Seu povo. A vida eterna é uma qualidade de vida, a vida 

de Deus na alma do homem (ver Sal. 17:15). "Na casa de meu Pai há muitas moradas; se 

não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar E se eu for e vos preparar 

lugar para você, eu virei outra vez, e receber. para mim mesmo, para que onde eu estou, 

estejais vós também "(João 14: 2-3). 

Dois grupos 

Indo para as duas portas, descendo as duas maneiras, e indo para os dois destinos que 

encontramos dois grupos de pessoas. Aqueles que entrar pela porta larga e viajar 

pelo caminho que é amplo em direção ao destino de destruição são muitos . O muitos 

irão incluir pagãos e cristãos nominais, ateus e religiosos, teístas e humanistas, judeus e 

gentios, toda pessoa de qualquer idade, fundo, persuasão e circunstância que não veio 

para salvar a obediência a Jesus Cristo. 

No dia do juízo muitos afirmam ser seguidores de Cristo, mas "muitos procurarão entrar 

e não poderão", Jesus adverte. "Uma vez que o dono da casa se levanta e fecha a porta, e 

você começa a ficar de fora e bater à porta, dizendo: Senhor, abre-se a nós! ' Ele, então, 

vai responder e dizer-lhe: 'Eu não sei de onde você é. " Em seguida, você vai começar a 

dizer: 'Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas ", e ele vai 

dizer, eu lhe digo, eu não sei de onde você é, afastar-me, todos os malfeitores" (Lucas 13: 

24-27). "Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu 

nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos 

milagres? E então eu lhes direi: "Nunca vos conheci; partem de mim, vós que praticais a 

iniqüidade "(Mateus 7: 22-23.) Aqueles particulares que são excluídas não serão ateus ou 

pagãos escalão, mas os cristãos nominais que professavam conhecer e confiar em Cristo, 

mas que se recusou a ir a Ele. em Seus termos-through Seuportão e por sua maneira. 

O grupo que passa pela porta estreita e percorre o caminho estreito e é destinado 

a vida é poucos em número. Quando Jesus disse: "Não temais, pequeno rebanho" (Lc 

12:32), a palavra que ele usou para "little" foi mikros , da qual nós temos o nosso 

prefixo micro , ou seja, algo pequeno. "Muitos são os chamados, mas poucos os 

escolhidos", Ele diz em outro lugar (Mat. 22:14). 

Os crentes não são poucos em número, porque a porta é estreita demais ou pequeno 

demais para acomodar mais. Não há limite para o número que poderia passar por aquele 

portão, se eles passam no caminho de Deus, em arrependimento por seus pecados e na 

confiança em Jesus Cristo para salvá-los. Também não é o número poucos porque o 

espaço celeste é limitado. A graça de Deus não tem limites, e as habitações do céu são 

ilimitadas. Também não é o número poucos porque Deus deseja que a maioria das pessoas 

perecem. Ele deseja ardentemente "para que todos cheguem ao arrependimento" (2 Pe. 3: 

9). 

Uma carta escrita a um Melbourne, Austrália, jornal diário expressa claramente a atitude 

de uma pessoa no largo caminho da destruição. 



Depois de ouvir o Dr. Billy Graham no ar, vendo-o na televisão e ler relatórios e cartas 

relativas a ele e à sua missão, eu sinceramente me farto de o tipo de religião que insiste 

em minha alma (e todos os outros) precisa salvar-o que isso significa. Eu nunca senti que 

eu estava perdido. Nem eu sinto que eu diariamente chafurdar na lama do pecado, embora 

pregação repetitiva insiste que eu faço. 

Dê-me uma religião prática que ensina mansidão e tolerância, que reconhece não há 

barreiras de cor ou credo, que lembra os idosos e ensina as crianças de bondade e não o 

pecado. 

Se, a fim de salvar a minha alma eu devo aceitar tal filosofia como tenho ouvido 

recentemente pregada, prefiro permanecer para sempre condenados. 

Toda pessoa que vai chegar a Jesus Cristo pode vir a Jesus Cristo. "Tudo o que o Pai me 

dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora", Jesus nos 

assegura. "Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, 

tenha a vida eterna; e eu mesmo o ressuscitarei no último dia" (João 6:37, 40). 

 

43. Cuidado com os falsos profetas 

(Mateus 7: 15-20) 

Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como 

ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Você vai 

conhecê-los pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas dos 

espinheiros, nem figos dos abrolhos, são eles? Mesmo assim, toda 

árvore boa produz bons frutos; porém a árvore má produz frutos 

maus. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore 

má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é 

cortada e lançada ao fogo. Então, você vai conhecê-los pelos seus 
frutos. (7: 15-20) 

Depois de dar o convite para "entrar pela porta estreita", para vir a Deus por a única 

maneira que Ele tem proporcionado, Jesus adverte que nem todos que dizem pertencer a 

Deus e falar para ele realmente faz isso. Quando estamos na encruzilhada da decisão, 

devemos lembrar que o verdadeiro caminho para Deus é estreito e que o falso caminho é 

largo; o verdadeiro caminho é difícil e exigente, e da maneira falsa é fácil e permissiva; o 

verdadeiro caminho tem relativamente poucos seguinte nele, ea maneira falsa tem muitos. 

Jesus agora diz, com efeito, "Enquanto você se esforça para entrar naquela porta estreita 

e andar que caminho estreito que conduz à vida, cuidado com aqueles que iria enganá-lo. 

Assim como há um portão enganosa e de forma enganosa, há também são enganosas 

pregadores e professores que apontam para aquele portão e promover dessa forma 

". Assim como a falsa portão e forma, eles vão reclamar para mostrar o caminho para o 

céu e da vida, mas eles realmente mostrar o caminho para o inferno e da destruição. O 

falso portão tem falsos profetas que estão na frente dele que procuram levar as pessoas 

para o caminho falso e impedi-los de entrar na verdade. 



No presente passagem Jesus primeira dá uma advertência e, em seguida, chama-nos a 

estar atentos. Assim como Ele descreveu os verdadeiros e falsos caminhos, Ele agora 

descreve os verdadeiros e os falsos mestres dessas maneiras. 

Aviso 

Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como 
ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. (7:15) 

Os falsos profetas não eram novos para Israel. Enquanto Deus teve verdadeiros profetas, 

Satanás teve falsos. Eles são vistos desde os primeiros tempos da história 

redentora. Moisés advertiu, 

Se um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou 

prodígio, e o sinal ou a maravilha se torna realidade, sobre o qual ele falou-lhe, dizendo: 

"Vamos após outros deuses (a quem você não tem conhecido) e vamos atendê-los ", você 

não deve ouvir as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos; porque o Senhor vosso 

Deus vos prova, para saber se você ama o Senhor, teu Deus, com todo o seu coração e 

com toda a tua alma. Você deve seguir o Senhor, teu Deus, e temem; e você deve manter 

seus mandamentos, ouvir a Sua voz, servi-Lo, e se agarram a ele. Mas aquele profeta ou 

sonhador de sonhos deve ser condenado à morte, porque ele aconselhou rebelião contra 

o Senhor vosso Deus. (Deut. 13: 1-5) 

Os falsos profetas sempre encontrar uma audiência e muitas vezes são incentivados por 

aqueles que estão descontentes com os caminhos de Deus. "Porque este é um povo 

rebelde", disse Isaías de Israel, "falsos filhos, filhos que se recusam a ouvir a instrução do 

Senhor; que dizem aos videntes:" Você não deve ver visões ", e aos profetas: ' Você não 

deve profetizeis para nós o que é certo, falar-nos palavras agradáveis, ilusões profetizar 

"" (Is. 30: 9-10). A partir do capítulo 5 até o capítulo 23 de Jeremias, vemos que o homem 

de Deus repetidamente contra os falsos profetas por quem seu povo estava sendo tão 

terrivelmente enganados. 

Como Jesus estava sentado no monte das Oliveiras, pouco antes da última semana da 

Páscoa, os discípulos perguntaram: "Dize-nos quando sucederão estas coisas e qual será 

o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?" Ele respondeu: "Vede que ninguém vos 

engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo ', e enganarão a 

muitos ... Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas se levantarão e mostrarão 

grandes sinais e prodígios , de modo a enganar, se possível, até os escolhidos "(Mat. 24: 

3-5, 24). João adverte contra o mesmo problema, apontando que "muitos enganadores 

têm saído pelo mundo" (2 João 7). 

Paulo advertiu os crentes romanos: "Rogo-vos, irmãos, manter seus olhos sobre aqueles 

que causam dissensões e obstáculos contra a doutrina que aprendestes, e afastai-vos deles. 

Porque os tais são escravos, não de nosso Senhor Cristo, mas de seus próprios apetites; e 

com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos incautos "(Rm 16: 17-18.). Em 

outras partes do Novo Testamento os falsos profetas são chamados de "espíritos 

enganadores" que defendem "doutrinas de demônios" (1 Timóteo 4: 1.) e como aqueles 

"que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os 

resgatou "(2 Pe. 2: 1). 



Eles são chamados de falsos irmãos (2 Coríntios 11:26.), Falsos apóstolos (2 Coríntios 

11:13.), Falsos mestres (2 Pedro 2: 1.), Falsos alto-falantes, ou seja, mentirosos (1 Tm 4: 

2. ), falsas testemunhas (Mat. 26:60), e falsos cristos (Mat. 24:24). O apóstolo João diz-

nos, portanto, "Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos para ver se 

eles são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo" (1 João 4: 1). 

As últimas palavras de Paulo aos anciãos de Éfeso, quando se encontrou com eles por 

uma despedida na praia perto de Mileto, incluiu uma sombria advertência sobre 

inevitáveis falsos mestres. "Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão 

no meio de vocês, que não pouparão o rebanho; e dentre vós mesmos se levantarão 

homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si Portanto, esteja 

em estado de alerta." (Atos 20: 29-31). 

Sempre houve um grande mercado para os falsos profetas, porque a maioria das pessoas 

não querem ouvir a verdade. Eles preferem ouvir o que é agradável e lisonjeira, mesmo 

que seja falsa e perigosa, sobre o que é desagradável e que não faz jus, mesmo que seja 

verdadeiro e útil. 

A definição de um Falso Profeta 

Desde o início da obra redentora de Deus em favor da humanidade caída, Seus 

verdadeiros representantes foram marcados por duas coisas: eles são divinamente 

comissionado, e apresentam uma mensagem divina. Eles são chamados por Deus, e eles 

declaram a mensagem de Deus e só essa mensagem. Um verdadeiro profeta é a voz de 

Deus aos homens. 

Quando Moisés foi chamado, ele disse: "Por favor, Senhor, eu nunca fui eloqüente, nem 

recentemente nem no tempo passado, nem depois que falaste a teu servo; porque sou 

pesado de boca e pesado de língua". E o Senhor disse-lhe: "Quem fez a boca do homem? 

Ou quem lhe faz mudo ou o surdo, ou ver ou cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, em 

seguida, ir, e eu, eu mesmo, será com a boca e ensinar-lhe o que você está a dizer "" (Ex. 

4: 10-12). 

A característica mais perigosa de falsos profetas, porém, é que eles, também, a pretensão 

de ser de Deus e para falar em Seu nome. "Uma coisa espantosa e horrenda se anda 

fazendo na terra", Deus disse a Jeremias. "Os profetas profetizam falsamente, e os 

sacerdotes se pronunciar sobre a sua própria autoridade, e meu povo assim o deseja!" (Jer. 

5: 30-31). Mais uma vez ele disse: "Os profetas profetizam mentiras em meu nome eu 

nem enviei nem lhes ordenei, nem falei com eles, pois eles vos profetizam uma visão 

falsa, e adivinhação, e vaidade, eo engano de suas próprias mentes." (14: 14). E ainda 

novamente Ele disse: 

"Também entre os profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios", 

andam com falsidade; e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que ninguém se desviou 

de sua maldade. "... Assim diz o Senhor dos Exércitos," Não dê ouvidos às palavras dos 

profetas que vos profetizam. Eles estão levando-os a futilidade; falam da visão de sua 

própria imaginação, não da boca do Senhor .... Não mandei esses profetas, mas eles 

correram. Eu não falei com eles, mas eles profetizaram. "(23:14, 16, 21) 



Em uma promessa do julgamento o Senhor disse a Zacarias: "Pois eis que eu vou levantar 

um pastor na terra, que não vai se importar para os que perecem, procurar os dispersos, a 

curar os quebrantados, ou manter a uma posição, mas vai devorar a carne da ovelha gorda 

e arrancar seus cascos "(Zc. 11:16). Esse pastor é um perigo maior para o rebanho de 

animais selvagens, porque ele vem entre eles como seu protetor. Sob o pretexto de quem 

é suposto para alimentar e cuidar deles, em vez disso ele mata e come-los a si 

mesmo. Essa é uma imagem do anticristo, que é o protótipo de todos os falsos profetas. 

Uma das descobertas mais assustadoras sobre Popular Templo Church Cristão foi que 

uma grande maioria de seus membros tinham sido criados em lares cristãos de um tipo 

ou de outro. A maioria dos que se juntou a essa igreja fez na crença de que ele oferece 

uma experiência maior e mais genuíno de companheirismo e serviço cristão. No entanto, 

a igreja dissolvido durante a noite quando o seu líder, Jim Jones, e quase mil de seus 

seguidores mais leais suicídio em massa cometido em Jonestown, um assentamento igreja 

remoto nas selvas da Guiana, América do Sul. 

Em seu livro Deceived , Mel Branco tenta determinar por que tantas pessoas pudessem 

ser tão fatalmente enganados. Entre as razões que ele sugere são: 

Ele [Jim Jones] soube inspirar esperança. Ele estava comprometido com as pessoas em 

necessidade; ele aconselhou os presos e delinquentes juvenis. Ele começou um centro de 

colocação de trabalho; ele abriu casas e lares para os retardados descansar; ele tinha um 

posto de saúde; ele organizou um centro de formação profissional; ele forneceu 

assistência jurídica gratuita; ele fundou um centro comunitário;ele pregou a respeito de 

Deus. Ele alegou ainda para expulsar demônios, fazer milagres e curar. 

Mas, por outro lado, encontramos todas as marcas de um falso profeta. Ele promoveu-se 

através do uso de celebridades, um veículo muito comum para os falsos profetas para 

ganhar credibilidade. Ele manipulou a imprensa; ele queria que certas histórias 

favoráveis; ele era grande em jogar a imprensa .... E ele usou a linguagem e as formas de 

fé para ganhar seu poder. 

Jim Jones criou uma comunidade acolhedora, supostamente cristã. Porém, ele substituiu 

Jesus Cristo como a autoridade e mais e mais lealdade ganhou para si mesmo. Ele 

começou a exigir dinheiro para cada serviço oferecido e ele estava preocupado com o 

sexo, tanto em suas formas normais e desviantes. Ele iria mentir de forma convincente 

sobre qualquer coisa, a fim de obter uma vantagem ou fazer uma impressão 

desejada. Antes de sua morte bizarra que ele tinha conseguido ganhar a admiração e 

elogios de inúmeros líderes de igrejas, governadores, senadores, deputados, e até mesmo 

o presidente dos Estados Unidos. 

A maior tragédia de Jonestown não era que cerca de mil pessoas morreram, mas que 

morreram acreditando que estavam servindo a Deus. Na verdade, é claro, eles estavam 

servindo a Satanás, e estavam em seu caminho para o inferno se não conhecem a 

Cristo. Quaisquer crentes que podem ter sido entre eles incorridos grande perda de 

recompensa. 

"Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas surgirão", Jesus advertiu, "e vai mostrar 

grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos" (Mat. 24:24). Jude 

declara que "Certas pessoas se introduziram com dissimulação, os que por muito tempo 



foram previamente marcados para este mesmo juízo, homens ímpios, que transformam a 

graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único Soberano e Senhor, Jesus 

Cristo" (Judas 4). 

Os escribas e fariseus eram exemplos clássicos de falsos pastores. Em nome do líder e 

cuidar do povo de Deus que, em vez levou-os mais e mais dos seus caminhos. Posando 

como porta-vozes de Deus que eles usaram o povo a pena seus próprios ninhos 

eclesiásticas, e não se importa com as pessoas ou para Deus. Eles foram rapaciously 

egoísmo e auto-serviço. Quando Jesus desmascarou completamente o seu engano e 

hipocrisia (ver Mat. 23) não é de admirar que o crucificaram. 

Os escribas e fariseus, e aqueles que seguiram seus ensinamentos perniciosas, não aceitou 

o ensinamento de Jesus, porque eles foram dedicados a falsidade em vez da verdade. Em 

certa ocasião, Jesus disse-lhes: 

Por que você não entende o que estou dizendo? É porque você não pode ouvir a minha 

palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e você quer fazer os desejos de vosso pai. Ele foi 

homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade 

nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio; pois ele é mentiroso, e pai da 

mentira. Mas porque eu digo a verdade, você não acredita em mim .... Quem é de Deus 

ouve as palavras de Deus; por esta razão que você não ouvi-los, porque não sois de 

Deus. (João 8: 43-45, 47) 

"Ninguém vos engane com palavras vãs", Paulo adverte os Efésios; ". Porque por estas 

coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência Portanto, não sejais 

participantes com eles" (Ef. 5: 6).Aos Colossenses ele diz: "Vede que ninguém vos faça 

presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os 

rudimentos do mundo, e não segundo Cristo" (Colossenses 2: 8 ). 

O perigo dos Falsos Profetas 

Cuidado sempre alerta para perigo. Não é uma chamada simplesmente de perceber ou 

sentir alguma coisa, mas para estar em guarda contra ela, porque é tão prejudicial. A 

palavra transmite a idéia de manter a mente longe. Os falsos profetas são mais do que 

errado; eles são perigosos, e não devemos expor nossas mentes a eles. Pervertem 

pensando e envenenar a alma. Eles são mais perigosos do que uma cobra ou um tigre, 

porque esses animais só pode prejudicar o corpo. Os falsos profetas são bestas espirituais 

e são infinitamente mais mortal do que as físicas. Ambos Pedro e Judas chamá-los de 

"animais irracionais". Pedro passa a avisar que "enganar as almas inconstantes, atraindo-

as para suas mandíbulas através da concupiscência da carne" (2 Pe 2:12;. Cf. Jude 10). 

Na Palestina, os lobos eram o inimigo natural mais comum de ovelhas. Eles percorriam 

as colinas e vales, à procura de uma ovelha, se desgarrou do rebanho ou ficou para 

trás. Quando um lobo encontrou uma tal ovelha-lo rapidamente atacado e rasgou em 

pedaços. Mesmo um adulto, ovelhas saudáveis estava completamente indefeso contra um 

lobo. 

Wolves são conhecidos por serem impiedoso e feroz (cf. Ez 22:27.). Harpax ( voraz ) 

também é traduzida como "vigarista" (Lucas 18:11; 1 Cor. 5: 10-11; 6:10), referindo-se 

metaforicamente para aqueles que enganosamente e impiedosamente devastar uma 



pessoa de seu dinheiro e posses. Os falsos profetas e os lobos são inteligentes e astutos, 

e estão sempre à procura de novas vítimas. 

Jude dá uma forte advertência contra os falsos profetas e conta como os crentes devem 

responder a elas. Ele escreve: "Mantenham-se no amor de Deus, esperando ansiosamente 

para a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna" (v. 21). Nossa 

primeira necessidade é obter nós mesmos certo com o Senhor, para ter certeza de que está 

no lugar de comunhão divina, bênção e poder. Então, vamos estar preparados para "ter 

misericórdia de alguns, que estão duvidando; salvar os outros, arrebatando-os do fogo; e 

de outros tende misericórdia com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne" 

(. Vv 22-23) . 

O primeiro grupo Jude menciona é composta de crentes que foram tentados a duvidar de 

sua fé, e que precisam de conforto e segurança. O segundo grupo é composto de 

incrédulos que estão em seu caminho para o inferno e que precisam de ser agarrado, por 

assim dizer, e segurou. O terceiro grupo, no entanto, é composto por aqueles que são 

confirmados na religião falsa e que são extremamente perigosas, até mesmo para o cristão 

mais maduro. Devemos testemunhar a essas pessoas com cuidados especiais e na 

dependência especial sobre o Senhor sabedoria e proteção, para que nós nos tornamos 

espiritualmente contaminada por seus pontos de vista poluídas e formas. 

Os falsos profetas e aqueles que seguem os falsos profetas são tão perigosos para o povo 

de Deus como lobos vorazes são ovelhas. 

A decepção dos Falsos Profetas 

O perigo de falsos profetas é muito maior por causa de sua decepção. Quando um 

inimigo é visto pelo que ele é, somos alertados e podem ser preparados para nos 

defender. Mas, quando um inimigo se apresenta como um amigo, nossas defesas estão 

em baixa. Os cães e suína do versículo 6 são muito mais facilmente reconhecido por causa 

de sua pecaminosidade aberto e rejeição de Deus. 

No Antigo Testamento vezes profetas eram frequentemente reconhecido por aquilo que 

eles usavam. Como Elias, que muitas vezes usava áspero, peludo, roupa desconfortável, 

como um símbolo de sua precede os confortos normais da vida pela causa de Deus. João 

Batista, como o último profeta do Antigo Testamento, usava casaco de pêlo de camelo e 

comia gafanhotos e mel silvestre. Houve exceções, mas geralmente profetas poderiam ser 

identificados pelo seu, roupas grossas simples. Por essa razão, uma pessoa que queria se 

passar por um profeta, às vezes, usar essas roupas. Zacarias fala de tais homens que 

"vestiu um roupão peludo, a fim de enganar" (Zc. 13: 4). 

Da mesma forma, pastores invariavelmente usava roupas de lã, feito a partir da lã das 

ovelhas eles tendiam. Essa é a pele de cordeiro , dos quais Jesus fala aqui. Os falsos 

profetas não enganar o rebanho através da personificação de ovelhas, mas por representar 

o pastor, que usa pele de cordeiro na forma de suas roupas de lã. Assim como os antigos 

falsos profetas, muitas vezes usava as vestes do profeta verdadeiro, então falsos pastores 

muitas vezes disfarçar-se como verdadeiros pastores. Homem de Satanás vai sob o 

disfarce de um homem de Deus, alegando que para ensinar a verdade, a fim de enganar, 

iludir, e, se possível, destruir o povo de Deus. 



Escritura fala de três tipos básicos de falsos mestres: hereges, apóstatas e enganadores. Os 

hereges são aqueles que rejeitam abertamente a palavra de Deus e ensinar aquilo que é 

contrário à verdade divina.Professores apóstatas são aqueles que uma vez seguiu a 

verdadeira fé, mas se afastaram dele, rejeitou-a, e estão tentando levar os outros para 

longe. Esses dois tipos de falsos mestres, pelo menos, têm a virtude de uma certa 

honestidade. Eles não dizem representar ortodoxo, cristianismo bíblico. 

O falso pastor (o enganador), por outro lado, dá a aparência de ortodoxia, freqüentemente 

com grandes declarações e fanfarra. Ele não é um liberal ou um cultist mas aquele que 

fala favoravelmente de Cristo, a cruz, a Bíblia, o Espírito Santo, e assim por diante, e que 

se associa com os verdadeiros crentes. Ele pode sair do seu caminho para aparecer 

ortodoxo, fundamental e evangélica. A partir de sua aparência, vocabulário e associações 

que ele dá provas consideráveis de crença genuína. Mas ele não é original; ele é um falso 

e enganador. Ele tem o discurso da ortodoxia, mas é uma mentira de estar. 

"Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos 

de Cristo. E não é de admirar", Paulo passa a explicar, "porque o próprio Satanás se 

transforma em anjo de luz. Portanto, não é de surpreender os seus ministros se disfarcem 

em ministros de justiça "(2 Cor. 11: 13-15). Esses falsos profetas são especialmente 

perigosos porque eles se disfarçam de verdadeiros profetas e, portanto, são capazes de 

rastejar em círculos cristãos despercebidos (Jude 4; cf. Atos 20: 28-32). 

Os falsos profetas são quase sempre agradável e positiva. Eles gostam de estar com os 

cristãos, para falar como os cristãos, e de ser identificado como cristãos. Eles sabem e 

usar a terminologia bíblica e muitas vezes aparecem muito bem informados sobre as 

Escrituras. As doutrinas que afirmam são aparentemente bíblica. 

Muitos falsos profetas também parecem ser sincero, e por causa do que a sinceridade que 

podem mais facilmente enganar os outros. Paulo adverte que "os homens maus e 

impostores irão proceder de mal a pior, enganando e sendo enganados" (2 Tim. 3:13). Ser 

enganados pelo enganador final, essas pessoas podem ser completamente convencido em 

suas próprias mentes que suas crenças pervertidas são verdadeiras. Eles tornaram-se tão 

profundamente dedicado a falsidade de que a escuridão parece ser leve, e preta parece ser 

branco. 

Se eles são tão enganosas, como, então, eles podem ser identificados? Na maioria das 

vezes eles mostram suas verdadeiras cores por que eles não afirmam. Em outras palavras, 

eles são identificados, não tanto pelo que eles dizem, mas pelo que eles não dizem. Eles 

geralmente não negar abertamente a divindade de Jesus, Sua expiação substitutiva, a 

depravação e perdição do homem, a realidade ea penalidade do pecado, o destino do 

inferno para os incrédulos, a necessidade de arrependimento, humildade e submissão a 

Deus, e outros tais e verdades desconfortáveis "negativas". Eles simplesmente ignorá-los. 

A fim de realizar o seu engano efetivamente, esses líderes espúrias viver vidas morais e 

verticais na superfície. O grande comentarista João Broadus escreveu que muitos dos 

falsos profetas vieram de formação religiosa tradicional, e por causa da ingraining dos 

valores morais cristãos tradicionais início eles acham difícil de superar abertamente as 

restrições em suas mentes por sua formação inicial. (Mateus [Valley Forge, Pa .: Judson, 

1886], p. 167). Moralidade Outward ajuda a dar a impressão de autenticidade espiritual 

e, portanto, ajuda a perpetuar o engano. Mas a verdade é que eles são energizados por 



"espíritos ea doutrinas de demônios enganadores" e tornaram-se "mentirosos marcados a 

ferro em sua própria consciência, como com um ferro em brasa" (1 Tim. 4: 1-2). Eles são 

motivados pelo desejo de "torpe ganância" (1 Ped. 5: 2). Sua falsa fé não pode conter sua 

carne não regenerado, então a verdadeira sensualidade dos "escravos da corrupção" (2 Pe. 

2:19) muitas vezes se torna conhecido, e é evidente que "na sua ganância" que exploram 

as pessoas "com palavras falsas" (2: 3). Eles também têm "olhos cheios de adultério" e 

"nunca parar de pecar," possuir "um coração exercitado na ganância" (2:14). 

Em A Didaqué , um dos primeiros escritos cristãos após tempos do Novo Testamento, 

encontramos uma seção dedicada a lidar com os falsos profetas. O termo usado para 

descrevê-los é Christemporos , que significa "comerciantes Cristo". Falsos profetas usar 

Jesus Cristo e Seu evangelho e da igreja como meios para servir os seus próprios fins. Eles 

usam as coisas de Deus como uma mera mercadoria para promover e distribuir a sua 

própria vantagem. 

A Didaqué dá vários meios para distinguir os verdadeiros profetas do falso. Uma era que 

um verdadeiro profeta não permaneceria como convidado casa mais de dois dias, porque 

ele teria de ser para cima e sobre o seu trabalho. Um falso profeta, no entanto, estaria 

disposta a ficar indefinidamente, uma vez que ele não tinha verdadeira missão para 

cumprir, exceto servir seus próprios interesses. O segundo teste foi em relação ao pedindo 

dinheiro. O verdadeiro profeta, disse a Didaqué , gostaria de pedir para pão e água, mas 

nada mais, ou seja, apenas para as necessidades de manter-se indo. Um falso profeta, por 

outro lado, não é o menos avessos a pedir ou mesmo exigindo dinheiro. Um terceiro teste 

estava na área de estilo de vida. Uma pessoa que não leva uma vida que corresponde aos 

padrões que ele ensina claramente não é um homem de Deus. Ainda outro teste foi em 

relação à vontade de trabalhar. Se uma pessoa queria viver fora os outros e não iria 

trabalhar para seu próprio sustento, ele era um traficante de Cristo. 

Um falso profeta é sempre no trabalho da igreja para si mesmo, para preencher seus 

próprios bolsos, para satisfazer a sua própria ganância, ego, e prestígio e para ganhar 

poder, influência e reconhecimento para si mesmo. 

Nosso dia tem mais do que sua parte de comerciantes Cristo. Através de livros, rádio, 

televisão, gravações, nas igrejas, conferências, seminários, cruzadas, e por vários outros 

meios que empacotar e vender o evangelho, da mesma forma que Madison Avenue vende 

carros e sabão. Eles são vendedores ambulantes insinceros da Palavra de Deus, que 

corrompê-lo para seus próprios fins (2 Cor. 2:17). 

A Danação de Falsos Profetas 

O destino dos falsos profetas só está implícita no versículo 19, mas é explícita em ambos 

os trechos anteriores e posteriores. Porque eles entram pela porta larga e viajar pelo 

caminho largo, o seu fim é a perdição (v. 13). E quando eles vêm antes de Jesus no dia 

do juízo, e dizer: "Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome 

não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres?" Ele vai 

responder: "Nunca vos conheci; partem de mim, vós que praticais a iniqüidade" (vv 22-

23.). 

Pedro nos diz que, junto com os hereges e apóstatas falsos mestres ", o seu julgamento de 

há muito tempo não é ocioso, ea sua destruição não dorme", que eles serão mantidos "sob 



punição para o dia do juízo", que gosta selvagem bestas eles vão "também ser destruídas", 

e que "a escuridão preta foi reservado" para eles (2 Pedro 2: 3, 9, 12, 17; cf. Jude. 13). 

Assistindo 

Você vai conhecê-los pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas 

dos espinheiros, nem figos dos abrolhos, são eles? Mesmo assim, 

toda árvore boa produz bons frutos; porém a árvore má produz 

frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a 

árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto 

é cortada e lançada ao fogo. Então, você vai conhecê-los pelos 
seus frutos. (7: 16-20) 

Depois de alertar sobre os falsos profetas, Jesus nos diz o que observar na sua 

identificação. Porque eles são tão extremamente enganoso e perigoso, voraz lobos 

espirituais e morais em Pele de Cordeiro, o Senhor não teria nos deixou sem meios de 

determinar quem são. 

Jesus nos garante que os conhecereis pelos seus frutos. Uma árvore de fruto pode ser 

bonito, decorativo, e oferecem sombra agradável no verão. Mas o seu objetivo principal 

é dar frutos, e por isso é julgado pelo que ele produz e não por sua aparência. (Essa 

compreensão é a chave para interpretar João 15 corretamente.) 

Da mesma forma um nesta passagem no sentido mais amplo de quem fala por usada-

profeta Deus é julgado por sua vida, e não simplesmente por sua aparência ou suas 

palavras. O tipo de pessoa que ele é realmente não pode deixar de ser revelado. Alguns 

falsos profetas são visivelmente falsas e só a pessoa mais crédula seriam tomadas por 

eles. Outros esconder a sua verdadeira natureza com notável habilidade, e só uma 

observação cuidadosa irá expô-los por aquilo que são. Mas há uma verdadeira segurança 

na demonstração você vai conhecê-los . Não há necessidade de ser enganado, se 

olharmos de perto. 

É o falso profeta inteligentemente enganosa que Jesus está falando aqui. Ninguém precisa 

de ajuda para decidir que uma árvore é ruim se vale a pena murcho, sem cor, e, 

obviamente, podre de frutas ou nenhum fruto de todo. É a árvore que parece dar bons 

frutos, mas não o faz, que é enganosa. 

É possível que as uvas para ser preso em arbustos espinhosos e de figos ao ser preso 

em cardos. De longe eles podem parecem estar crescendo em árvores de fruto 

reais. Porque o fruto é genuíno, pessoas ingênuas poderia concluir que a árvore em si 

também tem de ser verdadeira. 

É possível que os verdadeiros cristãos a ser levado por falsos profetas. Quando os crentes 

são descuidados sobre estudo e obediência à Palavra, preguiçoso sobre a oração, e acrítica 

sobre as coisas de Deus, é fácil para eles serem enganados por alguém que finge ser 

ortodoxo, especialmente se ele é agradável, positiva, e permissiva. Quando isso acontece, 

eles estão em perigo de tornar-se uvas de espinhos e figosem cardos. Satanás gosta de 

usar o próprio povo de Deus para promover o seu trabalho mal, buscando, se fosse 

possível, até mesmo para os arrancar do Pai celestial (Matt. 24:24). 



Também é possível que uma árvore em si a dar frutos que é colorido, bem formados, e 

atraente, mas que é amargo, desagradável, e mesmo venenosa. Esse tipo de má 

árvore com o seu fruto ruim é muito mais difícil de julgar do que arbustos 

espinhosos que têm uvas neles ou cardos que têm figos sobre eles. No segundo caso, 

tanto a árvore e a fruta parece ser verdadeiro. O que ele traz tem de ser cuidadosamente 

analisada para determinar se ele é bom fruto ou maus frutos . A madura acreditar que 

tem discernimento desenvolvido pode manchar a árvore má e maus frutos (Heb. 5:14). 

Julgando o fruto dos falsos profetas, é claro, não é tão fácil como a julgar frutas em um 

pomar. Mas a partir da Escritura descobrimos pelo menos três testes primários podemos 

aplicar a fim de saber. Eles são nas áreas de caráter, credo e convertidos. 

Personagem 

Caracteres de sua base de uma pessoa motivos internos, normas, lealdades, atitudes e 

ambições-acabará por mostrar através de que ele faz e como ele age. João Batista disse 

aos fariseus hipócritas e dos saduceus que vinham a ser batizado para a primeira "produzir 

frutos dignos de arrependimento" (Lc 3: 8). A sua maneira de viver desmentiu a alegação 

de que eles adoraram e serviram a Deus. Quando a multidão, então, pediu a João o que 

era bom fruto, ele respondeu: "Deixe o homem que tem duas túnicas compartilhar com 

quem não tem nenhuma; e aquele que tem comida faça o mesmo" (v. 11). Para os 

coletores de impostos que perguntaram o que deveriam fazer, João disse: "Recolha não 

mais do que o que lhe foi ordenado que" (v. 13). João estava dizendo que a pessoa que 

está verdadeiramente arrependido e que realmente confia e ama a Deus também vai amar 

e ajudar seu companheiro homem (cf. Tg 2: 15-17; 1 João 3:17; 4:20). 

Nenhuma pessoa é salva por boas obras, mas cada crente é salvo por boas obras. "Pois 

somos feitura dele," Paulo nos diz: "criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais 

Deus de antemão preparou para que andássemos nelas" (Ef. 2:10). Em outro lugar, Paulo 

nos exorta a "andar de modo digno do Senhor, para agradá-Lo em todos os aspectos, 

frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus" (Col. 1:10). "Nisto 

é glorificado meu Pai", Jesus diz ", em que deis muito fruto, e assim sereis meus 

discípulos Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim 

como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço em Seu amor "(João 

15: 8, 10). 

Como tudo o que é piedoso e justo, verdadeiro frutificação começa no interior, no 

coração. Paulo fala da nossa ", tendo sido preenchido com o fruto da justiça, que vem por 

meio de Jesus Cristo" (Fl. 1:11) e nos informa que "o fruto do Espírito é: amor, alegria, 

paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade , mansidão, domínio próprio "(Gl 

5: 22-23.). 

Uma pessoa que pertence a Jesus Cristo, e que é chamado por Deus e dado a mensagem 

de Deus vai dar provas de bons frutos , tanto em suas atitudes e suas ações. Uma pessoa 

que não pertence a Deus, especialmente um falso profeta, que diz ser o mensageiro de 

Deus, mais cedo ou mais tarde se manifestar a maus frutos que a árvore má da sua vida 

sensual produz inevitavelmente. 

Os falsos profetas podem disfarçar e esconder seu mau fruto por um tempo com pompa 

eclesiásticas, conhecimento bíblico, e vocabulário evangélica. Eles podem cobri-lo por 



pertencer a organizações cristãs, associar-se com líderes cristãos, e por falar sobre as 

coisas divinas. Mas como eles falam, agem e reagem quando não na visão dos cristãos 

acabará por expor sua verdadeira lealdade e convicções. O que está no coração vão surgir, 

e teologia corrupto vai resultar em uma vida corrupta. O ensino falso e viver pervertido 

são inseparáveis e, eventualmente, se manifestará. 

Pedro nos diz que o verdadeiro crente maduro e estará crescendo na fé, a excelência 

moral, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e 

amor. "Se essas qualidades são suas e estão aumentando", diz ele, "que prestam você nem 

inútil, nem infrutíferos no verdadeiro conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo" (2 Pe 

1: 5-8.). Aqueles, por outro lado, que são profetas falsos e enganadores, em "falando 

palavras arrogantes de vaidade ... seduzir por desejos carnais, pela sensualidade, aqueles 

que mal escapar os que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, enquanto eles próprios 

são escravos da corrupção "(2: 18-19). E seus falsos crentes podem escapar 

temporariamente "das corrupções do mundo", mas eles acabarão por regressar ao seu 

"vômito" e "a revolver-se no lamaçal" (2 Pe. 2: 20-22). 

A menos que aqueles que afirmam ser os porta-vozes de Deus dar provas de que seus 

mais profundos motivos e padrões de vida são para honrar, glorificar e exaltar a Deus, e 

crescer em humildade, santidade e obediência, podemos ter a certeza de que Deus não 

ligou ou mandou- . Se eles são orientados a dinheiro, prestígio, reconhecimento, 

popularidade, poder, frouxidão sexual, e do egoísmo, eles não pertencem a Jesus 

Cristo. Se eles estão orgulhosos, arrogantes, ressentido, egoísta e auto-indulgente, eles 

são claramente falsos profetas. O verdadeiro teste, uma atitude bem-aventurança de 

humildade, pode ser resumida nas palavras de Jesus: "Quem fala de si mesmo busca a sua 

própria glória; mas aquele que está buscando a glória daquele que o enviou, Ele é 

verdadeiro, e não há não há injustiça "(João 7:18). 

Martyn Lloyd-Jones comenta com sabedoria, 

Um cristão pode geralmente ser conhecida pela sua própria aparência. O homem que 

realmente acredita na santidade de Deus, e quem sabe o seu próprio pecado e da escuridão 

do seu coração, o homem que acredita no julgamento de Deus ea possibilidade de inferno 

e tormento, o homem que realmente acredita que ele mesmo é tão vil e indefeso que nada, 

mas a vinda do Filho de Deus do céu à terra e Sua indo para a vergonha amarga e agonia 

e crueldade da cruz jamais poderia salvá-lo, e reconciliá-lo com Deus, este homem vai 

mostrar tudo isso em sua personalidade. Ele é um homem que é hound para dar a 

impressão de mansidão, ele é obrigado a ser humilde. Nosso Senhor nos faz lembrar aqui 

que, se um homem não é humilde, devemos ter muito cuidado com ele. Ele pode colocar 

em uma espécie de pele de cordeiro, mas que não é a verdadeira humildade, que não é 

verdade mansidão. E se a doutrina de um homem é errado, que, geralmente, irá mostrar-

se neste momento. Ele será afável e agradável, ele vai apelar para o homem natural, e para 

as coisas que são física e carnal; mas ele não vai dar a impressão de ser um homem que 

viu a si mesmo como um pecador amarrada ao inferno, e que foi salvo pela graça de 

Deus. ( Estudos no Sermão da Montanha, Vol. 2. [Grand Rapids: Eerdmans, 1977], pp 

258-59) 

É quase sempre o caso que os falsos profetas vai atrair incrédulos declarados, bem como 

os crentes nominais e carnais. Ele apela para o homem natural e evita cuidadosamente 



qualquer coisa que é ofensivo para orgulhoso, natureza caída do homem. Ele faz questão 

de ser atraente, simpático, e de não dar nenhuma ofensa. 

Mas nenhuma pessoa, não importa o quão inteligente e enganoso, pode indefinidamente 

esconder um personagem que está podre e fora de sintonia com Deus. João Calvin disse: 

"Nada é mais difícil de falsificar do que a virtude." Exige muito. Exige mais do que 

qualquer pessoa tem em si mesmo, e quando disposição e poder divino de Deus estão 

ausentes a farsa não pode durar muito tempo. 

Credo 

Uma segunda área em que um falso profeta pode ser julgado é o de 

doutrina. Superficialmente, o que ele ensina pode parecer exame bíblico e ortodoxo, mas 

cuidado sempre revelar idéias que são anti-bíblica e da ausência de uma teologia forte e 

clara. Idéias falsas serão ministradas, ou pelo menos verdades importantes serão 

omitidos. Frequentemente haverá uma combinação de ambos. Eventualmente, a fruta vai 

mostrar uma árvore para o que é, porque a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem 

a árvore má dar frutos bons. 

Em uma ocasião posterior, Jesus disse aos fariseus: "Raça de víboras, como podem vocês, 

apesar de serem maus, dizer o que é bom? Pois a boca fala do que está cheio o coração. 

O homem bom, do seu bom tesouro traz o que é bom, eo homem mau do seu mau tesouro 

tira o mal "(Mateus 12: 34-35.). 

Ao julgar se deve ou não um ensinamento vem de Deus, Isaías aconselha: "À lei e ao 

testemunho Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz,!", Ou seja, 

eles não têm luz ( Isa. 08:20). O ensino de um falso profeta não pode resistir a um 

escrutínio sob a luz divina da Escritura. 

Todos os falsos profetas se têm uma visão incompleta, distorcida ou perversa de 

Cristo. Se Satanás pode confundir e enganar as pessoas sobre a pessoa e obra de Cristo, 

ele tem confundido e enganado-los no próprio coração do Evangelho. 

Jesus acaba de mostrar que o caminho da salvação, o portão para o reino ea vida de Deus, 

é estreito e exigente, ao passo que a porta para o inferno e da destruição é amplo (Mt 7: 

13-14.). Imediatamente ele começa a advertência sobre os falsos profetas e como 

identificá-los. Caminho do falso pastor para o céu nunca será o caminho de Deus, e seu 

modo de vida nunca será de acordo com os padrões de Deus. 

Arthur Rosa diz: "Os falsos profetas estão a ser encontrado nos círculos do mais ortodoxo, 

e eles fingem ter um ardente amor pelas almas, ainda que fatalmente iludir multidões a 

respeito do caminho da salvação. O púlpito, plataforma e panfleto vendedores ambulantes 

têm desenfreAdãoente baixou o padrão de santidade divina e assim adulterado o 

Evangelho, a fim de torná-la palatável para a mente carnal. " 

O credo dos falsos profetas nunca tem uma porta estreita e um caminho estreito. Na 

superfície a sua mensagem pode parecer difícil e exigente, mas ele sempre vai descansar 

sobre a fundação de obras do homem e, portanto, estará sempre accomplishable por 

esforço próprio do homem. Eles nunca revelam a profundidade ou o perigo do pecado e 

da depravação, a necessidade de arrependimento, perdão e submissão ao Senhor, ou o 



destino de julgamento, condenação e destruição eterna para aqueles que além de 

Deus. Não há quebrantamento sobre o pecado e nenhum anseio de justiça. Eles têm 

respostas fáceis para os pequenos problemas. "Eles já curou o quebrantamento do meu 

povo superficialmente", diz Jeremiah ", dizendo:" Paz, paz ', mas não há paz "(Jer. 

6:14). Não há humildade, nenhum aviso de julgamento, e nenhuma chamada para o 

arrependimento e um coração contrito de obediência. 

Eles têm uma audiência pronta entre a maioria das pessoas, porque eles dizem que só o 

que as pessoas gostam de ouvir. Assim como fez o antigo Israel no tempo de Jeremias, as 

pessoas hoje como se fosse dessa forma (Jer. 5:31). Eles querem ouvir ilusões, não a 

verdade. Eles são apaixonados por prazer e fantasia e se ressentem de ser confrontado 

com qualquer coisa inquietante e condenatória. Eles querem que o incentivo, mas não 

correção, palavras positivas, mas não a verdade negativa. Eles vão aceitar a graça desde 

que é graça barata e não reflete contra a sua própria pecaminosidade, inadequações, e 

perdição. 

O credo do falso profeta, se ele tem algum, será vago, indefinido, e etéreo. Nenhuma 

verdade exigindo será absoluta ou clara, e cada princípio vai ser fácil e atraente. 

Arthur Rosa declara: "Qualquer pregador que rejeita a lei de Deus, que nega 

arrependimento ser uma condição para a salvação, que assegura a vertiginosa e sem Deus, 

que são amados por Deus, que declara que a fé salvadora não é nada mais do que um ato 

da vontade que cada pessoa tem o poder de realizar é um falso profeta e deve ser evitado 

como uma praga mortal "( Uma Exposição do Sermão da Montanha , p. 362). 

Falsos profetas falam muito sobre o amor de Deus, mas nada de Sua santidade, muito 

sobre as pessoas que são privadas, mas nada sobre aqueles que são depravados, muito 

sobre a paternidade universal de Deus de todos os seres humanos, mas nada sobre sua 

paternidade exclusiva somente daqueles que são seus crianças através de fé em Seu Filho, 

Jesus Cristo, muito sobre o que Deus vai nos dar, mas nada sobre a obediência a Ele, 

muito sobre a saúde e felicidade, mas nada sobre a santidade e sacrifício. Sua mensagem 

é uma mensagem de lacunas, a maior diferença de que deixa de fora a verdade que salva. 

Converte 

Os falsos profetas também podem ser identificados por seus convertidos e 

seguidores. Eles irão atrair para si as pessoas que têm a mesma orientação superficial, 

egoísta e anti-bíblica como eles fazem."Muitos seguirá sua sensualidade", Pedro nos diz, 

"e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado" (2 Pe. 2: 2). Eles têm muitos 

seguidores, porque elas ensinam e promovem o que a maioria das pessoas querem ouvir 

e acreditar (cf. 2 Tim. 4: 3). 

Seus seguidores vão ser como eles, egoísta, orgulhoso, egocêntrico, auto-indulgente, 

obstinado, e de auto-satisfação, enquanto ser religioso. Eles serão tanto auto-orientado e-

grupo orientado, mas nunca orientado em Deus ou orientada a Escritura. 

Deus não ordenou falsos profetas, mas Ele ordenou que eles existem. Paulo explica à 

igreja de Corinto: "Deve haver também entre vós facções, para que aqueles que são 

aprovados pode ter se tornado evidente entre vós" (1 Cor. 11:19). Facções falsos atuará 



como ímãs para atrair outros que são falsas. Desse modo indireto, que ajudará a proteger 

os verdadeiros crentes por parte separando o joio do trigo. 

Mas os crentes verdadeiros que estão carnal e mundano também pode ser atraído e 

corrompido, tornando-se uvas em espinheiros e figos em cardos. De um modo geral, no 

entanto, falsos profetas atrair falsos crentes, e dessa forma agir como uma espécie de 

proteção negativa para a verdadeira igreja. 

Os falsos profetas e seus falsos seguidores que "não receberam o amor da verdade para 

serem salvos. E por isso Deus lhes enviará uma influência iludindo a fim de que eles 

possam acreditar que é falso, a fim de que todos eles podem ser julgados que não creram 

a verdade, mas tiveram prazer na iniqüidade "(2 Ts 2: 10-12.). Em última análise, Deus 

torna-se de que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo (cf. 

João 15: 2, 6). Pedro diz que tais pastores são ", trazendo sobre si mesmos repentina 

destruição" (2 Pe. 2: 1; cf. Jer 23: 30-40.). 

Nosso Senhor encerra esta seção potente com uma repetição afirmação do versículo 

16, por isso, então, você vai conhecê-los pelos seus frutos. Assim, estamos mais uma 

vez chamados a ser exigentes ao ouvir pregadores que nos chamam para o caminho largo 

que leva à morte e inferno. 

 

44. Palavras vazias e corações vazios 

(Mateus 7: 21-29) 

Nem todo o que me diz: "Senhor, Senhor ', entrará no reino dos 

céus; mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos 

céus. Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, Senhor, não 

profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos 

demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? " E então 

eu lhes direi: "Nunca vos conheci; partem de mim, vós que 
praticais a iniquidade." 

Portanto, quem ouve estas minhas palavras, e age de acordo com 

eles, pode ser comparado a um homem prudente, que edificou a 

sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as enchentes, 

sopraram os ventos e deram contra aquela casa; e ainda assim ela 

não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que 

ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um 

homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu 

a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e deram contra 
aquela casa; e ela caiu, e foi grande a sua queda. 

O resultado foi que, quando Jesus terminou estas palavras, as 

multidões ficaram admirados com seu ensinamento; pois Ele as 

ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. (7: 
21-29) 



Jesus ainda está dando o convite de seu povo chamando-sermões da religião falsa para o 

verdadeiro reino. Ele disse que alguns entrar pela porta estreita da salvação porque antes 

de tudo ele deve ser encontrado (v. 14), o que implica que ele deve ser procurado e 

pesquisado. Ninguém tropeça no reino inadvertidamente. Em segundo lugar, o caminho 

estreito e exigente da salvação é o completo oposto do caminho do mundo, que é amplo, 

fácil, e indulgente. Em terceiro lugar, a porta estreita para o reino requer atravessando 

sozinha e nua, tomando sem posses, sem obras, sem orgulho, sem auto-justiça. Em quarto 

lugar, como o senhor menciona no relato paralelo em Lucas 13:24, devemos nos esforçar 

para entrar em penitência e quebrantamento de coração. Em quinto lugar, os falsos 

profetas devem ser evitados, porque eles enganam muitas pessoas, atraindo-os para o 

caminho largo que leva à destruição (vv. 15-20). 

Agora Jesus dá uma última razão por que tão poucos entrar pela porta estreita da salvação: 

o auto-engano. JC Ryle diz: "O Senhor Jesus acaba o Sermão da Montanha, por uma 

passagem de aplicação de perfuração de coração Ele muda de falsos profetas aos falsos 

professores, de professores pouco sólidas para ouvintes doentias." ( Pensamentos 

expositivas sobre o Evangelho: São Mateus [Londres: Tiago Clarke, 1965], pp 69-

70).. Não só pode falsos profetas nos enganar sobre o caminho da salvação, mas podemos 

nos iludir. Depois de nos alertar sobre os falsos profetas, o Senhor agora adverte homens 

sobre si mesmos. O homem pecador é tendencioso em seu próprio favor e, por causa do 

orgulho, tende a rejeitar o verdadeiro evangelho. 

As duas categorias de auto-engano são os de mera profissão verbal e de mero 

conhecimento intelectual. O primeiro, descrito nos versos 21-23, envolve aqueles que 

dizem, mas não fazer, e o segundo, descrito nos versos 24-27, envolve aqueles que ouvem, 

mas não fazem. 

O Senhor não está falando com as pessoas sem religião, para os ateus ou agnósticos. Ele 

nem está falando com os pagãos, hereges, ou apóstatas. Ele está falando especificamente 

para as pessoas que estão com devoção religiosa, mas que estão iludidos em pensar que 

eles estão na estrada para o céu quando eles são realmente na ampla estrada para o 

inferno. Eles não são diferentes daqueles nos últimos dias que Paulo diz realizará uma 

forma de piedade, mas negam o seu poder (2 Tim. 3: 5). 

Várias pesquisas nos últimos anos têm estimado que, talvez, cinqüenta por cento dos 

norte-americanos se identificam como cristãos nascidos de novo. Mas, na base da 

descrição que a Bíblia dos verdadeiros crentes e ao fato de que poucos (cf. Mat. 7:14) 

realmente vir em termos de Deus, essas estimativas não poderia ser remotamente 

correta. Pelos padrões bíblicos, é difícil de acreditar que nem a metade dos membros da 

igreja nos Estados Unidos são os verdadeiros crentes. 

O Novo Testamento não só dá extremamente elevados padrões para julgar a verdadeira 

vida cristã, mas também dá muitas advertências sobre espiritual auto-engano em relação 

à salvação. Em Mateus 25 Jesus fala das cinco virgens loucas que fingiam devoção ao 

noivo, mas não atendidas de conhecê-lo por causa de seu despreparo (vv. 1-12), e 

daqueles crentes professos (simbolizado como cabras) que estão surpresos que o Senhor 

rejeita- porque nunca verdadeiramente servido Ele (vv. 32-33, 41-46). 

O que acalma as pessoas em tal engano? Em primeiro lugar, muitos cristãos professos-e 

até mesmo muitos cristãos verdadeiros segurar uma falsa doutrina da segurança. Muitas 



vezes é porque a pessoa que testemunhou a eles lhes disse que tudo o que tinham que 

fazer era fazer uma profissão de fé, a pé um corredor, levantar a mão, faça uma oração, e 

nunca dúvida o que o Senhor tinha feito em suas vidas.Talvez eles foram ensinados que 

isso jamais duvidar de sua salvação é duvidar da Palavra e da integridade de 

Deus. Infelizmente, muitos evangelistas, pastores e trabalhadores pessoais tentar 

certificar a salvação de uma pessoa para além do trabalho de convencimento do Espírito 

Santo e da evidência de frutas com continuidade em obediência à Palavra (João 

8:31). Mas não temos o direito de assegurar uma pessoa de algo que nós não podemos ter 

certeza é verdade. Próprio Espírito Santo de Deus vai testemunhar a Sua realidade para 

aqueles que realmente pertencem a Ele (Rom. 8: 14-16). 

Pedro deixa claro que sua vocação e escolha são feitas segura, aumentando qualidades de 

fecundidade que demonstram a veracidade da salvação e eliminar tropeçando em dúvida 

(2 Pe. 1: 3-11). E nosso Senhor ensina que algumas pessoas parecem salvo, mas não são 

(ver Mat. 13: 20-22). Garantia de rápida e fácil pode enganar. 

Um segundo contribuinte para o auto-engano é o fracasso do auto-exame. Através de uma 

visão defeituosa e presunçoso da graça de Deus, alguns crentes professos alegremente 

passar a vida ignorando e não se preocupar com os seus pecados. No entanto, o Senhor 

diz a Seu povo para examinar suas vidas cada vez que eles vêm para a sua mesa (1 Cor. 

11:28). Paulo nos diz: "vós teste para ver se você está na fé;!? Examinar-se Ou você não 

reconhece isso sobre vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, a não ser na verdade você 

não passar no teste" (2 Cor. 13: 5). Esse exame olha para o coração e os motivos internos 

e desejos para ver se eles estão definidos para a santidade e glória de Deus. Até mesmo o 

mais fraco cristão tem anseios puros em seu coração para a justiça, mesmo que ele deixa 

sua carne impedem o seu cumprimento (Rom. 7: 14-25). 

João nos diz: "Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, ea verdade 

não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar 

os pecados e nos purificar de toda injustiça "(João 1: 8-9). Uma pessoa que não está 

preocupado em ter seus pecados presentes limpos tem boas razões para duvidar que o seu 

pecado passado foi perdoado. Uma pessoa que não tem vontade de vir ao Senhor para a 

limpeza continuou tem razão para duvidar que ele já veio ao Senhor para receber a 

salvação. 

Quando um casal vive junto sem estar casado, quando uma pessoa pratica a 

homossexualidade, é enganador e desonesto nos negócios, é odioso e vingativo, ou 

habitualmente pratica qualquer pecado sem remorso ou arrependimento, essas pessoas 

não possam ser cristão, não importa que tipo de experiência que eles afirmam ter tido ou 

que tipo de testemunho que eles fazem agora. A Palavra de Deus é explícita: "Não sabeis 

que os injustos não hão de herdar o reino de Deus Não vos enganeis: nem os devassos, 

nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem os ladrões, 

nem os avarentos, nem os bêbados , nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o 

reino de Deus "(1 Cor. 6: 9-10). Novamente Paulo adverte: "Para isso, você sabe, com 

certeza, de que nenhuma pessoa ou avarento homem imoral ou impuro, o qual é idólatra, 

tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs; porque, 

por essas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência "(Ef. 5: 5-6). Em 

cada um desses avisos extremamente sombrias Paulo pede a seus leitores para não ser 

enganado. 



A pessoa que professa ser um cristão, mas que habitualmente e unrepentantly continua 

em pecado conhecido faz a Deus para ser mentiroso, porque a Sua Palavra nega 

expressamente que qualquer pessoa pertence a Ele (1 João 3: 6-10). 

A terceira causa de auto-engano é a concentração excessiva em atividades 

religiosas. Atender igreja, ouvindo sermões, cantando músicas da fé, lendo a Bíblia, 

participar de estudos bíblicos, e muitas outras atividades perfeitamente boas e úteis pode 

realmente isolar uma pessoa do próprio Deus que ele é supostamente adorando e 

servindo. Essas coisas podem causar um crente a pensar que ele é fiel e obediente, quando 

na realidade ele não pode ser; e eles podem causar um incrédulo a pensar que ele é salvo, 

quando na realidade ele não é. 

A quarta causa de auto-engano é o que pode ser chamado de troca justa, ou equilibrar, a 

abordagem. Em vez de confessar e pedir perdão por seus pecados, uma pessoa pode se 

dar o benefício da dúvida e racionalizar a sua salvação por pensar que as coisas boas que 

ele equilibrar o mau, que cancela o positivo do negativo. Mas, em primeiro lugar, à parte 

de Deus, é impossível fazer qualquer coisa que é verdadeiramente bom, porque "não há 

ninguém que faça o bem, não há sequer um", Paulo diz-nos (Rom. 3:12), citando Davi ( 

Ps 14: 1-3; 53: 1-3.). Em segundo lugar, é o próprio pecado, não um excesso ou 

desequilíbrio de it-que nos separa de Deus e traz a morte e condenação (Rm 5:12;. 

6:23). Qualquer que seja bom que pudesse de alguma forma realizar não cancelar essas 

conseqüências do pecado, mais do que comer direito e exercício vai salvar a vida de uma 

pessoa infectada com uma doença mortal. Sua única esperança é em receber uma cura 

para a doença, e não em tentar equilibrar off seu efeito mortal, mantendo seu corpo 

saudável. Isaías disse que as melhores obras dos homens diante de Deus são como "uma 

peça de roupa suja", isto é, um pano menstrual (Is. 64: 6). 

Além de hipócritas definitivas e descarAdãoente desobedientes, há outros dois tipos 

comuns de pessoas enganadas que acreditam que são cristãos quando eles não são. Um 

deles é a pessoa superficial, aquele que teve pouca ou nenhuma instrução no evangelho e 

que pensa que seu frequentar a escola domingo como uma criança, tendo sido batizado, 

sendo um membro da igreja, ou outras coisas que tais colocá-lo em boas condições com 

Deus . 

O outro tipo de pessoa é muito mais bem informados sobre a Bíblia e do evangelho, e é 

muitas vezes fortemente envolvido nas atividades da igreja de vários tipos. Mas ele vive 

em um constante estado de pecaminosidade, com nenhum pensamento de confessando e 

abandonando seu pecado ou de buscar a justiça. Ele olha para os sentimentos, 

experiências, curas, anjos, terrenos bênçãos materiais, promessas, e uma série de outras 

coisas externas para a prova da sua salvação. Ele não está preocupado com a diminuição 

ou o aumento pecado justiça. Ele não está preocupado com os mandamentos de Deus, os 

padrões de Deus, ou a glória de Deus, mas apenas o que ele pode ficar fora de Deus para 

si próprio. Como Martyn Lloyd-Jones sugere, ele está mais preocupado com os 

subprodutos da fé do que a própria fruta (Estudos no Sermão da Montanha [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1977], 2: 285). 

Este grupo inclui aqueles que estão mais comprometidos com a denominação ou 

organização cristã do que a Palavra de Deus. Ele inclui aqueles que estão interessados em 

teologia acadêmica, mesmo ortodoxo, Teologia Bíblica, mas não em obediência à Bíblia 

em que essa teologia é baseada. Ele inclui aqueles que exagerar e distorcer um aspecto 



particular da verdade bíblica, à exclusão e às vezes contradição de outras verdades. Ela 

engloba aqueles que são indulgentes em nome de graça, mas falta penitência. 

Assim como há muitas pessoas que são enganadas pelo caminho largo que leva à 

destruição (Mat. 07:13), também existem muitas maneiras pelas quais essas pessoas estão 

enganadas, dos quais os citados acima são apenas uma amostra. Quase não há limite para 

o meio pelo qual os homens podem ser iludidos por Satanás, por outros homens, e por si 

mesmos. Em todo o caso não for possível entrar pela porta estreita com o arrependimento, 

submissão ao Senhor, humildade e um desejo de santidade. É, portanto, de importância 

imensurável para reconhecer e estar em guarda contra beguilings de toda espécie. Mas o 

objetivo mais importante não é identificar todos os muitos caminhos enganosos, mas para 

encontrar e seguir o único caminho verdadeiro. 

As muitas desilusões encontradas no largo caminho da destruição são evidenciadas em 

duas manifestações básicas, que se concentra em Jesus aqui: palavras e obras vazias e 

corações vazios. Os do primeiro grupo fazem mera profissão verbal de fé e obras. Aqueles 

no segundo tem mero conhecimento intelectual do evangelho que ouvem. Os do primeiro 

grupo dizer , mas não faça; os do segundo ouvem , mas não fazem. 

Palavras vazias 

Nem todo o que me diz: "Senhor, Senhor ', entrará no reino dos 

céus; mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos 

céus. Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, Senhor, não 

profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos 

demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? " E então 

eu lhes direi: "Nunca vos conheci; partem de mim, vós que 

praticais a iniquidade." (7: 21-23) 

Um judeu poderia usar o termo senhor simplesmente como um título de respeito e honra, 

dada a qualquer político, militar, ou líder religioso, incluindo professores. Mas para 

aquelas pessoas a dizer, Senhor, Senhor , sugere muito mais do que o respeito humano, 

como os seus comentários seguintes deixar claro. Que eles alegaram ter profetizado, 

expulsar demônios, e realizou milagres em Jesus ' nome indica eles reconheceram-Lo 

como Senhor de uma forma sobrenatural. Senhor era um título substituto judeu comum 

para Jeová, ou Javé, que nome eles consideravam santo demais para proferir . Portanto, 

para tratar Jesus como Senhor era abordar-Lo como o único Deus verdadeiro. Para dirigir 

a Ele como Senhor, Senhor foi adicionar um espírito de intenso zelo para demonstrar a 

força da devoção e dedicação.No versículo 22, as três referências ao seu nome são 

enfáticos e transmitir o significado de quem Ele é. Jesus é, portanto, falando sobre aqueles 

que fazem uma profissão de fé nEle. 

Essas pessoas afirmam ser seguidores do Deus de Israel, o Criador e Senhor de tudo 

terra. Não só isso, mas eles reconhecem o próprio Jesus a ser divino, porque eles me 

dirão [isto é, para Jesus] naquele dia: "Senhor, Senhor". E o fato de que eles têm 

afirmado tantas obras pendentes em seu nome nos diz que eles são especialmente 

trabalhadores religiosos fervorosos. 

A decisão final, no mesmo dia , é apresentado aqui em geral, sem referência à distinção 

entre os tribunais separados para os crentes (2 Cor. 5:10) e para os incrédulos (Apocalipse 



20: 11-15). Esse dia é um freqüentemente usado de referência para a era do julgamento 

divino conhecido por toda a Escritura como "o dia do Senhor" (Is 02:12; Joel 2:. 1; Mal. 

4: 5; 1 Tessalonicenses 5:.. 2; 2 Pedro 3: 10; etc.).Mateus usa esse dia aqui e em 24:36, 

onde se refere à segunda vinda do Salvador. Vale ressaltar que a segunda vinda parábola 

das dez virgens (Mt 25:. 1-13) faz referência a essas virgens que são excluídos do reino 

como clamando: "Senhor, Senhor", para que Ele também responde, " Eu não sei você 

"(vv. 11-12). Essas poucas passagens juntos revelam que Mateus tem em mente a 

temporada não especificado de julgamento que vai acompanhar o retorno de Jesus Cristo. 

Que alguns dos que Jesus está falando aqui são verdadeiros crentes é mostrado por Suas 

palavras: Nem todo mundo e muitos . O mesmo muitos que entravam pela porta grande 

(v. 13) estão agora no final do caminho largo de frente para o juiz. Para algumas pessoas, 

no entanto, a alegação Senhor, Senhor será legítimo, porque Jesus terá sido de fato o seu 

Senhor na terra, e eles vão ter servido Ele genuinamente. 

Se Jesus está falando sobre o julgamento do grande trono branco, muitos crentes professos 

que são não genuíno já terá passado séculos no inferno aguardando o julgamento final 

(ver Lucas 16: 23-26; Atos 1:25). Porque eles eram tão zeloso e ativo e diligente no 

trabalho religioso-in próprio do Senhor nome -eles são incrédulos que estão ainda de pé 

diante de Cristo para serem julgados. Mesmo naquela época eles vão abordar a Cristo 

como Senhor e falar com Ele em desespero com o maior respeito e sinceridade. Suas 

palavras e suas obras vai parecer impressionante para eles, mas suas vidas não vai apoiar 

a reivindicação de seus lábios. Em Lucas 6:46 Jesus disse: "Por que me chamais Senhor, 

Senhor, e não fazeis o que eu digo?" 

Não é aquele que simplesmente diz o Senhor, mas o que faz a vontade de meu Pai que 

está nos céus, que é salvo. A questão é a obediência à Palavra de Deus. "Se vós 

permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos", disse Jesus 

(João 8:31; cf. 6: 66-69; Mateus 24:13; Colossenses 1: 22-23.; 1 Tm. 03:14 Heb;; 4:16. 

10: 38-39; 1 João 2:19). Salvação e obediência à vontade de Deus são inseparáveis, como 

o escritor de Hebreus deixa claro: "Ele tornou-se a todos aqueles que Lhe obedecem fonte 

de salvação eterna" (5: 9; cf. Rom. 1: 5; 06:16 ; 15:18; 16:19, 26; 1 Pe 1: 2, 22).. 

A palavra de Jesus aos reclamantes desobedientes será, eu nunca vos conheci; partem 

de mim, vós que praticais a iniquidade. Todas as suas palavras de respeito e honra e 

todas as suas obras de dedicação e devoção será declarado vazio e inútil. Eles podem ter 

tido o nome de Deus em suas bocas, mas rebelião estava em seus corações. 

Suas palavras: Nunca vos conheci , não, é claro, significa que Jesus não tinha 

conhecimento de sua identidade. Ele sabe muito bem que essas pessoas são; Eles estão 

enganados cristãos professos cujas vidas foram gastos na prática [de] ilegalidade. 

"Conhecer" foi uma expressão hebraica que representava relações íntimas. Foi 

frequentemente utilizado de intimidade marital (veja Gn 4: 1, 17; etc .; onde "teve 

relações" é, literalmente, "sabia" como noKJV ). Também foi usado de intimidade 

especial de Deus com o seu povo escolhido de Israel e com todos aqueles que confiam 

nEle. De uma maneira original e bonita do Senhor "conhece os que nele se refugiam" 

(Nah. 1: 7). O bom pastor conhece as suas ovelhas intimamente (João 10: 1-14). 



Jesus, portanto, vai dizer para aqueles que afirmam Ele, mas nunca confiei nele, eu nunca 

soube que você. "Eu nunca te conhecido como meus discípulos, e você nunca me 

conheceram como seu Senhor e Salvador. Nós não temos nenhuma parte íntima do outro 

Você escolheu o seu reino, e não era o meu reino ". Apartai-vos de mim é a sentença 

final resultante para o inferno, e é idêntico em pensamento para o julgamento de Mateus 

25:41 em volta do Senhor: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado 

para o diabo e seus anjos. " O lago de fogo aguarda todos os Falsos mestres (Apocalipse 

20:15). 

Praticais a iniquidade é um particípio presente no grego, indicando, ação contínua 

regulares, e identifica o pecado imperdoável e padrões de vida injustos desses 

Reivindicaçãoers da salvação. Você continuamente e habitualmente praticam a 

iniquidade é a idéia. Profissão de Cristo e prática de ilegalidade são totalmente 

incompatíveis. Uma árvore boa não pode suportar esse tipo de fruta (Matt 07:18; João 3: 

4-10.). 

Uma árvore boa não só pode, mas vai dar bons frutos, e uma vida que professa ser cristão, 

mas não reflete a justiça de Cristo, não tem parte nele. Esse tipo de profissão vem do tipo 

de fé que não tem obras e é morta (Tiago 2:17). É a fé demônio Tiago se refere a (Tiago 

2:19), que é ortodoxo e precisas, mas profana. No sentido último e mais trágica uma 

profissão tão falso é levar o nome do Senhor em vão. "A blasfêmia contra o santuário", 

G. Campbell Morgan observou, "é muito mais terrível do que a blasfêmia da favela" ( O 

Evangelho Segundo Mateus [New York: Revell, 1929], p 79).. Devoção professo Mere a 

Cristo é mas um outro beijo de Judas. 

O Senhor sabe muito bem que mesmo Seus discípulos mais fiéis irá falhar, tropeçar e cair 

em pecado. Caso contrário, ele não teria nos ensinou a orar: "Perdoa-nos as nossas 

dívidas" (Mat. 6:12). E quando "confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 

nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça" (1 João 1: 9). Nenhum cristão é 

sem pecado, mas o fato de que nós continuamente confessarmos os nossos pecados, 

buscar o perdão do Senhor, e por muito tempo para a justiça (Mateus 5: 6.) É uma 

evidência de que pertencemos a Ele. A vontade de Deus não pode ser a perfeição da vida 

do verdadeiro crente, mas é a direção do mesmo. 

Aqueles que continuamente praticais a iniquidade , no entanto, dar provas de que 

eles não pertencem a Cristo. Eles não reconhecem ou confessar os seus pecados ou fome 

de justiça, porque eles não têm parte de Cristo. Toda a atividade religiosa, não importa 

como ortodoxa e fervorosa, que não resulta da obediência ao senhorio de Cristo e à busca 

da Sua glória é a rebelião contra a lei de Deus, o que exige conformidade coração. 

Esta passagem é ainda mais surpreendente quando se considera a impressionante obras 

que aqueles crentes que professam afirmam ter realizado. Eles dizem ao Senhor, não 

profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos demônios? e em teu 

nome não fizemos muitos milagres? 

Como já foi mencionado, sabemos a partir do versículo 21 ( não todos ) que algumas 

dessas reivindicações será feita por crentes genuínos. E porque Jesus não questiona a 

factualness das reivindicações, é possível que as profecias reais foram feitas, os demônios 

expulsos, e algum tipo de milagres realizados até mesmo por aqueles que não eram crentes 

genuínos. 



Existem três possíveis explicações para a reivindicação dos falsos crentes. Pode ser que 

eles foram autorizados a fazer essas incríveis obras pelo poder de Deus. Deus colocou 

palavras na boca de Balaão, mesmo que esse profeta era falso e perverso (Num. 23: 5). Rei 

Saul, depois que se tornou apóstata tinha o "Espírito de Deus [vêm] apossou de Saul, e 

ele profetizou" (1 Sam. 10:10). O sumo sacerdote Caifás ímpios inconscientemente e não 

intencionalmente "profetizou que Jesus iria morrer pela nação" (João 11:51). 

A segunda possibilidade é que esses atos surpreendentes foram realizadas pelo poder de 

Satanás. Jesus previu que "surgirão falsos cristos e falsos profetas se levantarão e 

mostrarão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos" (Mat. 

24:24). Os filhos descrentes de Ceva, por exemplo, eram exorcistas judeus, que viviam 

expulsar demônios (Atos 19: 13-14). Marcos 9: 38-40 fala de alguém de fora os apóstolos 

expulsando os demônios. Paulo promete falsos sinais nos últimos dias, encontrando-se 

maravilhas de Satanás (2 Ts 2: 8-10.). Atos 8:11 descreve o trabalho de um feiticeiro 

satânico. Hoje há milagreiros, curandeiros, exorcistas e que afirmam trabalhar para Jesus 

Cristo, mas são enganadores satânicas. 

Uma terceira possibilidade é que algumas das reivindicações eram simplesmente 

falso. As profecias, exorcismos e milagres eram falsos e artificial. Sem dúvida, todos os 

três serão representados. 

Mas se as próprias obras foram feitas no poder de Deus ou não, as pessoas que fizeram 

eles não pertencem a Ele e não verdadeiramente reconhecê-Lo como Senhor , apesar de 

sua profissão. Eles não tinham nenhuma parte do Seu reino ou a sua justiça, e essas obras, 

se verdadeira ou falsa, divina ou satânica, estaria-los em nenhum bom lugar diante do 

tribunal de Cristo. 

As palavras de uma gravura da catedral de Lübeck, na Alemanha, lindamente refletir 

ensino de nosso Senhor aqui: 

Assim fala Cristo, nosso Senhor para nós, Vós me chamais mestre e obedecer a mim não, 

vocês chamam-me luz e ver-me não, vocês chamam-me o caminho e andar a mim não, 

vocês chamam-me a vida e viver a mim não, vocês chamam-me sábio e siga-me não, 

vocês chamam-me justo e não me ama, você me chama rica e perguntar a mim não, vocês 

chamam-me eterna e buscar-me que não, se eu te condeno, não me culpe. 

Corações vazios 

Portanto, quem ouve estas minhas palavras, e age de acordo com 

eles, pode ser comparado a um homem prudente, que edificou a 

sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as enchentes, 

sopraram os ventos e deram contra aquela casa; e ainda assim ela 

não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que 

ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um 

homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu 

a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e deram contra 
aquela casa; e ela caiu, e foi grande a sua queda. (7: 24-27) 

A segunda prova de que a muitos (vv. 13, 22) que estão no caminho largo não entrarão 

no reino é que suas vidas não estão edificados sobre o fundamento de Cristo e da Sua 



Palavra. Novamente Jesus pega o tema da própria justiça do homem, a justiça que é 

totalmente inaceitável para Deus e que de maneira nenhuma qualificar uma pessoa para 

o seu reino (Mat. 5:20). 

Na primeira ilustração (vv. 21-23), vemos um contraste entre as verdadeiras e falsas 

profissões verbais de fé e boas obras. Aqui vemos contrastes entre ouvintes obedientes e 

desobedientes. Ambos os grupos ouvir verdadeira Palavra de Deus, mas alguns ouvir e 

obedecer, e alguns ouvem e desobedecer; alguns transformar sua confiança para a justiça 

de Deus, e algumas continuam confiando em seu próprio país, no entanto, que não se 

torna visível até o julgamento. 

A implicação é que mesmo aqueles que desobedecem a acreditar que eles pertencem a 

Cristo e fazer uma profissão convincente da fé Nele. Eles ouvem a Palavra de Deus e 

reconhecê-la como Palavra de Deus, mas acreditam erroneamente que simplesmente 

saber e reconhecer que são o suficiente para agradar a Deus e garantir-lhes um lugar em 

Seu reino. Como aqueles que dizem: "Senhor, Senhor", e fazer obras religiosas incrível, 

mas realmente "ilegalidade prática", os falsos ouvintes construir sua casa religiosa, mas 

são auto-enganados quanto à sua viabilidade. 

Na ilustração daqueles que fazem falsas profissões, os verdadeiros crentes são 

mencionados apenas por implicação ("Não é todo mundo que me diz:" v. 21). Na 

ilustração dos ouvintes e construtores, porém, tanto o verdadeiro e os falsos crentes estão 

claramente descritos. Nesses dois grupos, vemos muitas semelhanças, mas também 

algumas diferenças radicais. 

Semelhanças 

Primeiro de tudo, os dois construtores ouviram o evangelho. Portanto, quem ouve estas 

minhas palavras se aplica tanto ao homem sábio (v. 24) e para o homem insensato (26 

v.). Ambos sabem o caminho da salvação. 

Em segundo lugar, ambos passam a construir uma casa depois de terem ouvido o 

caminho da salvação. O homem sábio constrói sua casa, o que representa a sua vida, 

sobre estas minhas palavras . A implicação é que o homem tolo , embora ele não age 

em cima de Cristo palavras , acha que sua casa é segura simplesmente porque ele ouviu 

e reconheceu as palavras . Ele acredita que a vida que ele vive é cristã e, portanto, 

agradável a Deus. Ele não intencionalmente construir uma casa que ele acha que 

vai cair . Ambos os construtores têm a confiança de suas casas vai ficar; mas a confiança 

de um homem é no Senhor e do outro homem é em si mesmo 

Em terceiro lugar, os dois construtores construir suas casas no mesmo local geral, 

evidenciado pela sua aparentemente sendo atingido pela mesma tempestade. Em outras 

palavras, as circunstâncias das suas vidas exteriores eram essencialmente as mesmas. Um 

tinha nenhuma vantagem sobre a outra. Eles moravam na mesma cidade e com a eventual 

participação da mesma igreja, ouviu a mesma pregação, foi para o mesmo estudo da 

Bíblia e comunhão com os mesmos amigos. 

Em quarto lugar, a implicação é que eles construíram o mesmo tipo 

de casa . Exteriormente suas casas eram muito parecidos. De todas as aparências 

do homem insensato viveu muito, da mesma forma que o homem sábio . Podemos dizer 



que ambos estavam religioso, teologicamente ortodoxo, moral, servido na igreja, a apoiou 

financeiramente, e eram cidadãos responsáveis da comunidade. Eles pareciam acreditar 

iguais e viver da mesma forma. 

Diferenças 

As diferenças entre os dois construtores e as duas casas que construíram não eram visíveis 

a partir do exterior. Mas eles eram infinitamente mais importante do que as 

semelhanças. A chave é entender o que se faz agir de acordo com a Palavra de Deus 

(obediência) eo outro não agir de acordo com a Sua Palavra (desobediência). Uma 

constrói usando as especificações divinas, o outro usa o seu próprio. 

De longe, a maior diferença entre as especificações desses construtores e do jeito que é 

construir nas fundações eles estabelecidas. O homem sábio ... edificou a sua casa sobre 

a rocha, enquanto que ohomem insensato ... edificou a sua casa sobre a areia. 

Petra ( rocha faz) não significa uma pedra ou até mesmo uma pedra, mas um grande 

afloramento de rocha, uma grande extensão de terra firme. É sólido, estável, e 

irremovível. areia , pelo contrário, está solto, instável e extremamente móvel. Os agentes 

que vendem lotes de terra na areia são os falsos profetas Jesus acaba advertido sobre (15-

20 vv.). 

Os escribas e fariseus tinham um conjunto complexo e complicado de tradições religiosas 

que consideravam como tendo grande valor diante de Deus. Mas todas essas tradições 

foram externo, superficial, e instável. Eles não tinham nenhuma substância ou 

estabilidade espiritual ou moral. Eles estavam mudando areia , composto inteiramente de 

opiniões, especulações e padrões dos homens. Aqueles que criaram e os seguiu não teve 

em conta a obediência à Palavra de Deus, a pureza do coração, a espiritualidade da alma, 

ou a integridade de comportamento. Sua única preocupação era com a aparência, o forte 

desejo de ser visto e "honrado por homens" (Mt 6: 2.). 

Como Arthur Pink diz de tais pessoas, 

Eles trazem seus corpos para a casa de oração, mas não suas almas; eles adoram com a 

boca, mas não "em espírito e em verdade." Eles são paladinos de imersão ou comunhão 

de manhã cedo, ainda não ter pensado sobre como manter o coração com toda a 

diligência. Eles se gabam de sua ortodoxia; mas ignorar os preceitos de Cristo. Multidões 

de cristãos professos se abster de atos externos de violência, ainda não hesite para roubar 

seus vizinhos de um bom nome, espalhando relatórios mal contra eles. Eles contribuem 

regularmente para o "salário do pastor," mas não encolher de deturpar as suas mercadorias 

e enganando seus clientes, convencendo-se de que "negócios são negócios". Eles têm 

mais respeito pelas leis do homem do que os de Deus, por Seu medo não está diante de 

seus olhos. 

Mas o homem sábio constrói sua casa sobre a rocha , e eu acredito que a rocha que se 

fala aqui é Verbo- de Deus estas minhas palavras . Este construtor é aquele que ouve 

Jesus palavras ... e as põe em prática . Baseando-se na rocha é equivalente a obedecer 

à Palavra de Deus. 



Depois que Pedro confessou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", disse Jesus, "carne 

e sangue não revelou isso para você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo 

que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja "(Mt 16: 16-18.). Este "rock" 

( petra ) é o mesmo do rock como que em Mateus 7: 24-25. É o alicerce da Palavra de 

Deus, a Sua revelação divina. É a revelação divina, como foi dado a Pedro pelo "Pai, que 

é o céu", e é a única rocha sobre a qual a vida cristã pode ser construída. 

A marca do verdadeiro discipulado não é simplesmente ouvir e crer, mas crer e fazer. Os 

verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, os únicos verdadeiros convertidos do evangelho, 

são aqueles que são "cumpridores da palavra e não somente ouvintes, que se iludem. 

Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante um homem que 

olha para o seu rosto natural num espelho, pois uma vez que ele olhou para si mesmo e 

ido embora, ele imediatamente esquecido que tipo de pessoa ele era "(Tiago 1: 22-24). Em 

outras palavras, uma pessoa que professa a conhecer a Cristo, mas não obedecer a Cristo, 

não tem nenhuma imagem duradoura do que a nova vida é tudo. Ele vislumbra Cristo, e 

vislumbra o que Cristo pode fazer por ele, mas a sua imagem de Cristo e da vida nova em 

Cristo logo se desvanece. Sua experiência com o evangelho é rasa, superficial, e de curta 

duração. 

"Nisto conhecemos o que temos vindo a conhecê-Lo, se guardarmos os seus 

mandamentos", declara João. "Aquele que diz:" Eu vim a conhecê-lo ", e não guarda os 

seus mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está nele, mas qualquer que guarda a sua 

palavra, nele o amor de Deus foi realmente aperfeiçoou . Nisto conhecemos que estamos 

nele: aquele que diz que permanece nele, esse deve-se a caminhar na mesma maneira 

como Ele andou "(1 João 2: 3-6). Paulo poderosa e convincente, afirma a mesma coisa: 

". Para aqueles que estão corrompidos e incrédulos nada é puro, mas tanto a sua mente 

como a sua consciência estão contaminadas Afirmam que conhecem a Deus, mas por seus 

atos o negam, sendo abomináveis e desobedientes e inútil para qualquer boa ação "(Tito 

1: 15-16). 

Professar conhecimento de Deus e de Sua verdade, mas não seguir a Deus, obediente, e 

viver a Sua verdade é ser enganado. É ter entrado pela porta larga e estar andando no 

caminho largo que leva à destruição. É ter uma casa construída sobre a areia. 

A única validação que podemos ter da salvação é uma vida de obediência. Essa é a única 

prova Escritura menciona do nosso ser sob o senhorio de Jesus Cristo. A obediência é a 

condição sine qua non da salvação. 

A casa construída sobre a rocha é a vida de obediência, a vida de Jesus foi explicando 

todo o Sermão da Montanha. É a vida que tem uma visão bíblica de si mesmo, como 

descrito nas bem-aventuranças. É a vida que tem uma visão bíblica do mundo, e vê-se 

como meio de Deus para preservar e ilumina o mundo, embora não sendo uma parte 

dela. É a vida que tem a visão divina da Escritura e que determina a não alterar a Palavra 

de Deus, em menor grau. É uma vida que está preocupado com a justiça interna, em vez 

de forma externa. É uma vida que tem uma atitude piedosa para com o que é dito eo que 

é feito, em direção motivos, coisas, dinheiro e outras pessoas. É uma vida de autenticidade 

ao invés de hipocrisia e da justiça de Deus, em vez de auto-justificação. 

A casa construída sobre a rocha é a vida que se esvazia de justiça própria e orgulho, que 

é oprimido por e chora sobre o seu próprio pecado, que faz o máximo esforço para entrar 



pela porta estreita e ser fiel no caminho estreito de Cristo e Sua Palavra. Tal construtor 

não constrói a sua vida ou colocar a sua esperança em cerimônia, ritual, visões, 

experiências, sentimentos ou milagres, mas sobre a Palavra de Deus e que por si só. 

A areia é composta de opiniões humanas, atitudes e vontades, que estão sempre mudando 

e sempre instáveis. Para construir sobre a areia é construir sobre a auto-vontade, auto-

realização, auto-efeito, a auto-suficiência, auto-satisfação e auto-justiça. Para construir 

sobre a areia é ser unteachable, para ser "sempre aprendendo e nunca podem chegar ao 

conhecimento da verdade" (2 Tim. 3: 7). 

Para construir a casa da própria vida sobre a areia é seguir o engano final de Satanás, que 

é o de fazer uma pessoa acreditar que ele é salvo quando ele não está. Porque essa pessoa 

está sob a ilusão de que ele é seguro, ele não vê motivo seja para resistir a Satanás ou a 

buscar a Deus. 

Além da grande diferença nas fundações que definiram, o homem sábio constrói 

sua casa da maneira mais difícil, enquanto que o homem insensato constrói seu o 

caminho mais fácil. A pessoa escolhe a porta estreita eo outro o amplo. A única pesquisa 

cuidadosamente para uma base sólida de rocha sobre a qual construir; o outro 

simplesmente encontra uma seção de areia em um local desejável e começa a construir. 

A maneira mais fácil é atraente, por várias razões, a primeira das quais é que é rápido. O 

insensato é sempre com pressa. Seu primeiro desejo é agradar a si mesmo, e ele toma o 

caminho mais curto para o efeito. No trabalho da igreja que ele quer o, solução fácil 

rápida, o que faz com que o menos polêmica e sem complicações, sem consideração de 

como a solução pode conciliar com a Escritura. Ele é fácil para evangelismo, salvação 

fácil, e fácil discipulado, porque eles trazem resultados rápidos que são simples de ver e 

medir. Ele não tem tempo para pesquisar a Palavra para o direito da verdade com a qual 

a testemunha, ou para a procura da alma ou o som convicção. Ele vê uma profissão verbal, 

um cartão assinado; ou uma oração rezou como suficiente para levar uma pessoa a 

Cristo. Ele é perfeitamente disposto a declarar uma pessoa salva sem que tenha qualquer 

consciência de que ele está perdido. 

O insensato também gosta da forma mais fácil, porque ele é basicamente 

superficial. Aquilo que é superficial exige pouco de planejamento, pouco esforço, pouco 

cuidado aos detalhes, e pouca preocupação com qualidade ou normas. A pessoa que é 

olhares superficiais para o que é agradável e não para o que é certo, para o que é agradável 

e não para o que é verdadeiro, pois o que se satisfaz mais do que o que satisfaz Deus. Ele 

olha para o cristianismo por resultados imediatos, prazer imediato e recompensas 

imediatas. Ele se importa muito com "altos" espirituais mas nada sobre espirituais 

"profundezas". 

Do seu próprio dia Charles Spurgeon escreveu, 

Quer de profundidade, quer de sinceridade, quer de zelo na religião, esta é a falta de 

nossos tempos. Quer de um olho para Deus na religião, a falta de negociação sincera com 

a alma, a negligência de usar a lanceta com os nossos corações, a negligência do mandado 

de busca que Deus dá-se contra o pecado, a negligência relativa de estar em 

Cristo; alimentação muito de ler sobre ele, muito de falar sobre ele, mas muito pouco 

sobre a sua carne e beber do seu sangue-essas são as causas de uma profissão cambaleante 



e uma esperança infundada. (Citado por Pink em uma exposição de o Sermão da 

Montanha . [Grand Rapids: Baker, 1974], p 423) 

Em Sua parábola do semeador Jesus falou sobre a pessoa que "ouve a palavra, e logo a 

recebe com alegria; mas não tem raízes firmes em si mesmo, mas é apenas temporária, e 

quando tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo ele cai fora "(Mat. 13: 20-

21). Ele recebe rapidamente e desaparece rapidamente. Ele gosta de promessas de Deus, 

mas não as suas necessidades. 

O homem tolo sempre tem desculpas quando Jesus faz exigências sobre a sua 

vida. Quando ele ouve o evangelho, ele diz ao Senhor: "Eu te seguirei aonde quer que 

vá." Mas, quando ele ouve: "As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o 

Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça", ele de repente se lembra que ele tem 

para enterrar seu pai (ou seja, esperam o seu pai de morte, a fim de receber a herança) ou 

"dizer adeus para os que estão em casa." Essa pessoa que põe a mão no arado e olha para 

trás, Jesus diz: "não é apto para o reino de Deus" (Lucas 9: 57-62). 

A chuva, transbordaram os rios, e os ventos não representam tipos específicos de 

julgamento físico mas simplesmente resumir o julgamento final de Deus. A tempestade é 

o teste final que a casa de cada vida humana terá de enfrentar. Como o anjo da morte no 

Egito passou pelas casas de sangue aspergido dos filhos de Israel, enquanto abate de todos 

os primogênitos no resto, de modo que o mesmo acórdão, que passa sem perigo sobre 

a casa que está fundada sobre a rocha de Cristo e Sua Palavra destruir totalmente o que 

está construído sobre a areia ... -que é outra coisa senão a Cristo e à Sua Palavra. 

Se a sua religião é verdadeira ou falsa, um dia ele vai ser julgado. E esse julgamento vai 

provar com Proposito absoluta que é trigo e qual é joio, que são ovelhas e cabras, que são 

que entraram pela porta estreita para andar pelo caminho estreito e que entraram pela 

porta larga para andar o caminho largo. 

Aqueles cujas casas estão sobre a rocha de Jesus Cristo e Sua Palavra serão entregues "a 

partir da ira vindoura" (. 1 Tessalonicenses 1:10), e só terá louvor de Deus, diz Paulo (1 

Cor. 4: 5) . Que a ira é finalmente derramado no julgamento no grande trono branco, que 

João descreve em Apocalipse 20. "E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do 

trono, e livros foram abertos, e outro livro foi aberto , que é o livro da vida; e os mortos 

foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras ... E 

se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado para dentro do lago 

de. fire "(vv. 12, 15). 

A única diferença sobre a tempestade em conta o sábio e os tolos os homens está na 

forma como isso afeta suas casas. A casa do homem sábio pode ter sido abalada, e ela 

não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. 

Mas quando a mesma adversidade veio em cima da casa do homem insensato que 

disintegrated- e foi grande a sua queda . Ele foi totalmente demolida, deixando seu 

construtor com absolutamente nada.Esse é o destino de quem constrói sobre a areia de 

idéias do homem, filosofias do homem, e as religiões do homem. Não é que essas pessoas 

não terão muito, mas nada saiu. Sua forma não é uma forma inferior a Deus, mas não há 

maneira de Deus em tudo. Sempre e inevitavelmente leva à destruição; seu destino 

absoluta é a cair. 



O maior problema no evangelismo não é o acompanhamento, mas a conversão. Direito 

follow-up não é tão difícil como a conversão à direita. Follow-up é o mais difícil quando 

a conversão é o mais fácil, porque fácil conversão é frequentemente nenhuma 

conversão. É o resultado da semente que cai em solo rochoso, onde brota rapidamente e 

morre com a mesma rapidez. A não convertidos são realmente difíceis de acompanhar, 

ao passo que aqueles que verdadeiramente vir a Cristo estão ansiosos para aprender com 

a Sua Palavra e se associar com o Seu povo. 

Eu ouvi de uma grande igreja que, um ano alegou 28.000 conversões, 9.600 batismos, e 

123 adições para a igreja! Depois de refletir sobre esses números, um dos membros da 

equipe da igreja decidiram que algo estava terrivelmente errado e decidiu ministro em 

outro lugar. É completamente impossível que tantas conversões verdadeiras produziria 

tão poucos cristãos que gostariam de se identificar com os seus novos irmãos e irmãs no 

Senhor. 

O homem sábio constrói com cuidado, porque há substância e de grande importância 

para o que ele está construindo. Na passagem paralela em Lucas, Jesus diz, ele "cavou 

fundo e pôs os alicerces sobre a rocha" (06:48). Ele não está satisfeito com confissões 

superficiais da fé, com conversões rapidinha que envolvem nenhum arrependimento, 

nenhuma lamentação sobre o pecado, e não desesperar de si mesmo. 

Sabendo que ele deve tudo ao Senhor, este homem deseja dar-Lhe o seu esforço 

máximo. Depois que ele faz tudo o que o Senhor ordena que ele declara que ele tem feito 

o seu dever (Lucas 17:10). No entanto, ele não considera seu trabalho para o senhor 

onerosa. Por um lado, o trabalho que realmente fazer para o Senhor é o trabalho que ele 

faz através de nós. Por outro lado, o trabalho que é realmente feito para o Senhor é feito 

por amor, não por obrigação ou medo. Como o escritor anônimo do hino "Que Firme 

Alicerce", diz, o Senhor promete que este homem: 

A alma que em Cristo confiante repousar, 

Eu não vou, não vou abandonar a seus inimigos; 

Essa alma, apesar de todo o inferno a queira destruir, 

Eu nunca vou, não, nunca, não, nunca abandonará! 

A diferença mais trágico entre os construtores está em seus destinos finais. Inigualável e 

incomparável obra sermão de Jesus termina com uma advertência devastador do 

julgamento. Suas últimas palavras são: . e foi grande a sua queda A linha inferior do 

evangelho para aqueles que rejeitam a Cristo não é que eles perdem uma grande 

quantidade de bênção ou mesmo que perder uma vida de felicidade eterna com Deus no 

céu, embora essas coisas são absolutamente verdadeiras. A linha inferior para aqueles que 

rejeitam a Cristo é que eles estão destinados para o tormento eterno, a destruição que 

continua a destruir para sempre. Para rejeitar Cristo é olhar para a frente para ser "lançado 

no inferno, onde o seu verme não morre, eo fogo não se apaga" (Marcos 9: 47-48). Devido 

a esta inevitabilidade todo cristão professo precisa ouvir as palavras do Espírito Santo 

através Tiago: "Mostrai-vos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, que se 

iludem" (Tiago 1:22). À medida que aprendemos a partir de Provérbios: "Há um tipo que 

é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundícia" (30:12). 



Resposta ao Sermão 

O resultado foi que, quando Jesus terminou estas palavras, as 

multidões ficaram admirados com seu ensinamento; pois Ele as 

ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. (7: 
28-29) 

A resposta a esta mais magnífico discurso dado sempre foi tão surpreendente de uma 

forma negativa como o sermão em si era de uma forma positiva. Parece certo que alguns 

dos que constam as multidõesque estavam lá naquele dia acreditou em Jesus. Mas o 

número que, em seguida, entrou pela porta estreita provou que Ele havia dito: "poucos 

são os que o encontram" (7:14). 

Mas as conversões que possam ter ocorrido não são relatados. Só nos é dito que as 

multidões ficaram admirados com seu ensinamento (cf. João 

7:46). Ekplēssō ( ficaram maravilhados ) significa literalmente de ser atingido fora de 

si, e foi usado no sentido figurado de ser atingido na mente, ou seja, de ser surpreendido 

ou fora de si. A multidão estava totalmente estupefato pelo poder do que Jesus disse. Eles 

nunca tinham ouvido tais palavras abrangentes, perspicazes de sabedoria, profundidade, 

percepção e profundidade. Eles nunca tinha ouvido tal denúncia direta e sem medo dos 

escribas e fariseus ou uma apresentação tão preto e branco do caminho da salvação. Eles 

nunca tinha ouvido um aviso tão terrível sobre as conseqüências do afastamento de 

Deus. Eles nunca tinham ouvido uma descrição tão poderosa e exigente da justiça 

verdadeira, ou uma descrição tão implacável e condenação da justiça própria. 

Mas a coisa mais notável que atingiu o público naquele dia foi que Jesus ensinava como 

quem tem autoridade e não como os escribas. Autoridade ( exousia ) tem a ver com 

poder e privilégio, e é uma palavra-chave na apresentação de Mateus da realeza de Jesus 

(9: 1-8; 21: 23-27; 28:18). No Novo Testamento, ele é usado para o poder que comprova 

e reflete a soberania de Jesus. Os escribas citou outros para emprestar autoridade para os 

seus ensinamentos, mas Jesus citou somente a Palavra de Deus e falou como a 

final autoridade em verdade. Ele falou a verdade eterna simplesmente, diretamente, com 

o amor (em contraste com o ódio amargo dos fariseus) e, sem hesitar ou consulta. Isso 

surpreendeu a multidão. 

Todas essas coisas eram importantes para eles ouvirem, e foi totalmente adequado, de 

fato inevitável, que eles devem ser surpreendido , porque o Seu ensinamento foi 

realmente incrível. Mas o que eles precisavam não foi surpresa, mas a crença, não 

espanto, mas obediência. Jesus não lhes disse que todas essas coisas para seu espanto, ou 

mesmo simplesmente para sua informação, mas para a sua salvação.Ele não tinha a 

intenção apenas para mostrar-lhes a porta estreita eo caminho estreito, mas insistiu com 

eles para entrar aquele portão e seguir esse caminho, o que Ele iria tornar acessível ao 

pagar a pena por seus pecados. 

Mas a maioria das pessoas só assistiu e ouviu, apenas ouvidas e consideradas, mas não 

decidir. Mesmo por não decidir, no entanto, eles decidiram. Por qualquer motivo, 

possivelmente sem nenhum motivo consciente em tudo, eles decidiram ficar no caminho 

largo. 



CS Lewis dá um exemplo notável de sua própria vida do que a atitude é de muitos que 

ouvir o evangelho: 

Quando eu era criança, muitas vezes eu tinha dor de dente, e eu sabia que se eu fui para 

a minha mãe, ela me daria algo que amortecer a dor para que a noite e me deixe 

dormir. Mas eu não queria ir para a minha mãe, pelo menos, não até que a dor se tornou 

muito ruim. E a razão de eu não ir era isso. Eu não duvido que ela me daria a aspirina, 

mas eu sabia que ela também iria fazer outra coisa. Eu sabia que ela ia me levar ao dentista 

manhã seguinte. Eu não poderia começar o que eu queria sair dela sem conseguir algo 

mais, o que eu não queria. Eu queria o alívio imediato da dor: mas eu não poderia fazê-lo 

sem ter meus dentes fixada permanentemente direita. E eu sabia que esses dentistas; Eu 

sabia que eles começou mexendo com todos os tipos de outros dentes que ainda não 

tinham começado a doer. Eles não iriam deixar os cães dormem mentir. ( Mere 

Christianity [New York: Macmillan, 1977], p 177). 

É esse mesmo tipo de pensamento que mantém muitas pessoas para fora do reino: o preço 

é mais do que eles querem pagar. Lewis continua a dizer, nas palavras imaginárias de 

Cristo: "Você tem o livre-arbítrio, e se você escolher, você pode empurrar-me para longe. 

Mas se você não me afasta, entender que eu estou indo para ver este trabalho através de 

... . Eu nunca vou descansar, nem deixá-lo descansar, até que você esteja literalmente 

perfeito, até que meu pai pode dizer sem reserva que Ele está bem satisfeito com você, 

como Ele disse que estava bem satisfeito com Me "(p. 158). 

Essa é a decisão que o Senhor exige antes que Ele pode transformar corações vazios, com 

as suas palavras vazias e obras vazias, para o coração cheio que produzem as boas obras 

para as quais são recriados.É grande o desejo de Deus que nenhuma pessoa pereça e que 

cada pessoa "cheguem ao arrependimento" (2 Pedro 3: 9.), Para que pudesse "ser cheios 

de toda a plenitude de Deus" (Ef. 3: 16-19) . Isso só se tornou possível através da morte 

e ressurreição do Salvador, que culminou Seu trabalho para o homem pecador e será a 

grande conclusão a boa notícia de Mateus. 

 

45. O Poder de Jesus sobre a doença 

(Mateus 8: 1-15) 

E quando Ele havia descido do monte, grandes multidões o 

seguiam. E eis que um leproso veio a Ele, e inclinou-se diante 

dele, dizendo: "Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo."E, 

estendendo a mão, tocou-o, dizendo: "Eu estou disposto; será 

purificado." E logo ficou purificado da lepra. E Jesus disse-lhe: 

"Veja que você não contar a ninguém;. Mas vai, mostra-te ao 

sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para servir 
de testemunho para eles" 

E quando Ele havia entrado em Cafarnaum, um centurião veio a 

Ele, suplicando-lhe, dizendo: "Senhor, meu servo jaz em casa 

paralítico, sofrendo muita dor." E disse-lhe: "Eu irei curá-

lo". Mas o centurião, respondendo, disse: "Senhor, eu não sou 



digno de que entres debaixo do meu telhado, mas apenas dizer 

uma palavra, eo meu servo será curado. Pois eu também sou 

homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu ; e digo a 

este: 'Vai!' e ele vai; a outro: 'Vem!' e ele vem, e ao meu servo: 

'Faça isso!' e ele o faz. " Agora, quando Jesus ouviu isto, admirou, 

e disse aos que o seguiam: "Em verdade eu vos digo, eu não 

encontrei tão grande fé com ninguém em Israel. E eu digo-vos que 

muitos virão do oriente e do ocidente , e reclinar-se à mesa com 

Abraão, e Isaque, e Jacó, no reino dos céus, mas os filhos do reino 

serão lançados nas trevas exteriores; naquele lugar haverá choro 

e ranger de dentes ". E Jesus disse ao centurião: "Siga o seu 

caminho;. Deixá-lo ser feito para você como você ter 
acreditado" E o servo ficou curado na mesma hora. 

E quando Jesus tinha chegado à casa de Pedro, viu a sua mãe-de-

lei que encontra-se doente, de cama, com febre. E tocou-lhe a 
mão, ea febre a deixou; e ela se levantou, e esperou-Lo. (8: 1-15) 

Mateus 8 começa onde o capítulo 4 deixa de fora, com o Sermão da Montanha como uma 

espécie de parêntese no meio. No final do capítulo 4, Jesus foi "indo sobre em toda a 

Galiléia, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando todo tipo 

de doença e todos os tipos de enfermidades entre o povo. E a notícia sobre Ele foi por 

toda a Síria; e trouxeram-lhe todos os enfermos, feita com várias doenças e dores, 

possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curou E grandes multidões o seguiam desde 

a Galiléia e da Decápole, de Jerusalém e Judéia e de além do. Jordan "(vv. 23-25).Jesus, 

então, "subiu ao monte" (5: 1), onde ele pregou Seu grande sermão, e, em seguida, desceu 

da montanha, ainda seguido por "grandes multidões" (8: 1). 

No Sermão da Montanha, Jesus virou as crenças e práticas religiosas do judaísmo 

populares, especialmente as dos escribas e fariseus, de cabeça para baixo. Ele lhes tinha 

dito, com efeito, que o seu ensino estava errado, a sua vida estava errado, e sua atitude foi 

errada. Praticamente tudo o que acreditava, representava, e esperava na era antibíblica e 

ímpios. O Senhor anulou todo o seu sistema religioso e expô-los como hipócritas 

religiosos e falsos amigos espirituais. 

Ao contrário de outros mestres judeus daquele dia, Jesus não citou o Talmude, o Midrash, 

a Mishná, ou outros rabinos. Ele reconheceu nenhuma autoridade escrita, mas a Escritura 

do Antigo Testamento e até mesmo colocar suas próprias palavras em pé de igualdade 

com as Escrituras. "O resultado foi", Mateus explica, "que quando Jesus concluído estas 

palavras [o Sermão da Montanha], as multidões ficaram admirados com seu ensinamento, 

pois Ele estava ensinando-os como um com autoridade e não como os escribas" ( Mateus 

7: 28-29.). 

Ao estabelecer messianidade de Jesus Mateus demonstrou sua qualificação jurídica por 

meio de Sua genealogia, a sua qualificação profética por meio do cumprimento da 

profecia de seu nascimento e infância, a sua qualificação divina pelo próprio atestado do 

Pai pelo Seu batismo, Sua qualificação espiritual por Sua perfeita resistência às tentações 

de Satanás , e sua qualificação teológica através do ensino do Sermão da Montanha. 

Nos capítulos 8 e 9 Mateus define dramaticamente diante ainda outra qualificação: o 

poder divino de Jesus. Através dos milagres desses dois capítulos, Mateus mostra sem 



sombra de dúvida de que Jesus é, de fato, o próprio Filho de Deus, porque só Deus pode 

realizar tais façanhas sobrenaturais. Em uma exibição impressionante de poder, Jesus 

limpou um leproso, curado dois paralíticos, arrefecido a febre, acalmou uma tempestade 

no mar, expulsar demônios, levantou uma menina de entre os mortos, deu vista a dois 

cegos, restaurado discurso para um homem feito mudo por demônios, e curou todos os 

outros tipos de doenças e enfermidades. 

Estes dois capítulos são particularmente críticos para a compreensão da vida e ministério 

de Cristo. Nesta seção Mateus registra uma série de nove milagres realizados pelo Senhor, 

cada um selecionado entre os milhares que realizou durante seu ministério de três 

anos. Os nove milagres de Mateus 8-9 são apresentados em três grupos de três milagres 

cada. Em cada grupo Mateus narra os milagres e, em seguida, relatórios resposta dos 

judeus. 

Os milagres de Jesus eram a prova suprema de Sua divindade e as credenciais irrefutáveis 

de Sua messianidade. O propósito de Mateus na gravação dos milagres, como o propósito 

de Jesus em realizá-las, foi confirmar a Sua divindade e sua afirmação de ser o Messias 

de Israel e Salvador do mundo. Em muitos aspectos, esta seção é o coração da mensagem 

de Mateus. 

Quando Jesus chamou os seus doze discípulos, Ele ordenou-lhes para não ir aos gentios 

ou samaritanos, mas "às ovelhas perdidas da casa de Israel." E como você vai, pregar, 

dizendo: "O Reino dos céus está próximo." Heal os doentes, ressuscitai os mortos, 

purificai os leprosos, expulsai os demônios; livremente que recebeu, de graça dai "(10: 5-

8). 

Tragicamente, no entanto, e inexplicavelmente, do ponto de vista humano, muitos dos 

judeus que viam os milagres de Jesus concluiu que Ele realizou-los por demoníaca, e não 

por poder divino (Mat. 12:24).À medida que mais e mais judeus rejeitaram, Jesus voltou 

sua atenção para o estabelecimento da igreja Gentil. Ele também começou a falar mais 

em parábolas, que os judeus incrédulos não conseguia entender por causa de seus 

corações endurecidos espiritualmente (13: 11-13). 

Deve-se notar que o apóstolo João também gravou os milagres em seu evangelho como 

sinais de prova da divindade e da messianidade de Jesus. Quando os líderes judeus 

criticaram Jesus para a cura no sábado, acusaram de blasfêmia, e depois procuravam 

matá-lo por afirmar ser igual a Deus, "Jesus respondeu, e, portanto, estava dizendo-lhes:" 

Em verdade, em verdade vos digo que , o Filho nada pode fazer de si mesmo, a menos 

que seja algo que Ele vê o Pai fazer; porque tudo quanto ele faz, essas coisas também o 

Filho faz da mesma maneira Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que ele mesmo. 

está fazendo, e maiores do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis Pois, assim 

como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele 

quer "(João 5: 16-. 21). Um pouco mais tarde Ele explicou ainda: "As obras que o Pai me 

deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, dão testemunho de mim, que o Pai me 

enviou" (v. 36). 

Ainda mais tarde, Jesus disse aos seus ouvintes judeus, "Eu disse a você, e você não 

acredita, as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim ... Eu 

eo Pai somos um" (João 10:25 , 30). Quando "os judeus pegaram pedras novamente para 

apedrejá-lo," Jesus disse: "Eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai? Para qual deles 



você está apedrejando-me ... Se eu não faço as obras de Meu Pai, Não acredito Me;. mas 

se as faço, embora você não acredita em mim, crede nas obras, para que possais saber e 

compreender que o Pai está em mim e eu no Pai "(vv 31-32, 37- 38). 

Para Seus discípulos conturbados, que mesmo no final de Seu ministério não poderia 

compreender sua relação com o Pai, Jesus teve que explicar novamente, "Não crês que eu 

estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo . a você que eu não falo 

por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as Suas obras Crede-me que 

estou no Pai e que o Pai está em mim, caso contrário acredito que por conta das próprias 

obras "João 14: 10- 11; 15:24. 

Em seu propósito declarado para escrever este evangelho, João diz: "Muitos outros sinais, 

portanto, Jesus também realizada na presença dos discípulos, que não estão escritos neste 

livro; mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e 

para que, crendo, tenhais vida em seu nome "20: 30-31. 

Os três primeiros milagres relatados em detalhe por Mateus (cf. 4: 23-24) todos envolvem 

a cura de aflição física. No Novo Testamento vezes doença era galopante e ciência médica 

como a conhecemos não existia. Se uma pessoa sobreviveu a uma doença grave que era 

normalmente porque a doença havia se esgotado. Se é ou não foi fatal, mais doença 

causou grande dor e sofrimento, para o qual havia pouca remédio. Sofrem foram muitas 

vezes deixados com cicatrizes, deformado, aleijado, ou de outra forma debilitado para o 

resto de suas vidas. Pragas, às vezes, acabar com aldeias inteiras, cidades ou mesmo 

regiões. A lista de doenças foi longa, ea expectativa de vida era curto. 

Muitas doenças são mencionados na Bíblia. Lemos de várias formas de paralisia e atrofia, 

o que abrangem coisas como distrofia muscular e poliomielite. A Bíblia fala 

freqüentemente de cegueira, que era galopante, pois poderia ser causado por inúmeras 

formas de doenças, infecções e lesões. Surdez era quase tão comum e tinha quase tantas 

causas. Somos informados de furúnculos, glândulas infectadas, várias formas de edema, 

disenteria, mutismo e outros distúrbios da fala, epilepsia, desordens intestinais, e muitas 

doenças não identificadas. 

Quando Jesus curou, Ele o fez com uma palavra ou um toque, sem truques, fórmulas, ou 

fanfarra. Ele curou instantaneamente, sem prolongado período de espera ou de 

restauração gradual. Ele curou totalmente, não parcialmente, não importa quão grave da 

doença ou deformidade. Ele curou todos que vieram a Ele e até mesmo alguns que nunca 

mais o vi. Ele curou orgânico, bem como as aflições funcionais. Mais dramática e 

poderosa de tudo, Ele mesmo ressuscitou os mortos. 

Não é de admirar, portanto, que as curas de Jesus trouxe tanta atenção imediata e 

generalizada. Para as pessoas que raramente tinha meios para aliviar mesmo os sintomas 

da doença, a perspectiva de cura completa era quase muito surpreendente para ser 

acreditado. Até mesmo o rumor de uma coisa tão traria uma multidão de curiosos e 

esperançosos. Para aqueles de nós que vivemos em uma sociedade onde a boa saúde 

básica é aceita em grande parte como uma questão de disciplina, é difícil avaliar o impacto 

do ministério de cura de Jesus teve na Palestina. Jesus instruiu os discípulos a não ter 

nenhum dinheiro, porque as pessoas teria pago-lhes tudo o que tinham para a saúde, e que 

poderia facilmente ter corrompido motivos e objetivos dos discípulos (ver 10: 8-9). Por 

um breve período de doença tempo e outros males físicos foram praticamente eliminados 



como Jesus passou pela terra curando milhares e milhares (ver Mateus 4: 23-24; 8:. 16-

17; 9:35; 14:14; 15: 30; 19: 2; 21:14; etc.). Como o próprio Jesus disse em várias ocasiões, 

Suas obras miraculosas por si só deveria ter sido mais do que a razão suficiente para 

acreditar nele (João 10:38; 14:11). Essas coisas nunca tinha acontecido antes na história 

do mundo e só poderia ter uma causa divina. Isso é o que fez a rejeição dos escribas, 

fariseus, saduceus, e outros, de modo auto-condenatória. Ninguém podia negar que Jesus 

realizou milagres, e só a resistência mais dura de coração à verdade poderia fazer uma 

pessoa rejeitar Sua divindade em face de tais provas avassalador. Aqueles que não 

acreditam em Jesus foram indiciados por cada milagre Ele realizou. 

Nos três primeiros milagres de Mateus 8 o Senhor curou um leproso, um paralítico, e uma 

mulher com uma febre. Para além do facto de que cada um deles envolvido cura, estas 

três milagres têm outras quatro características comuns. Em primeiro lugar, em cada um 

deles Jesus tratadas com o menor nível de necessidade humana, a física. Embora até 

mesmo a vida terrena envolve muito mais do que o físico, a parte física tem sua 

importância, e Jesus era carinhosamente simpático para as pessoas com necessidades 

físicas. Desse modo, ele revelou a compaixão de Deus para com aqueles que sofrem nesta 

vida. 

Em segundo lugar, em cada um dos três primeiros milagres Jesus respondeu aos apelos 

diretos, quer pela própria pessoa aflita ou por um amigo ou parente. No primeiro caso, o 

leproso se perguntou a Jesus para fazê-lo limpo (8: 2); no segundo, o centurião pediu em 

nome do seu servo (v. 6); e no terceiro (v. 14), vários amigos sem nome ou parentes pediu 

em nome da mãe-de-lei de Pedro como nós aprendemos com o relato paralelo em Lucas 

04:38. 

Em terceiro lugar, em cada um dos três primeiros milagres Jesus agiu por sua própria 

vontade. Embora Ele era simpático às necessidades daqueles que estavam aflitos e se 

comoveu com os apelos de ajuda, Ele, no entanto, agiu soberanamente por Sua própria 

vontade (vv. 3, 13, 15). 

Em quarto lugar, em todos os três milagres Jesus ministrou às necessidades de alguém 

que, especialmente aos olhos dos líderes judeus orgulhosos, estava no plano mais baixo 

da existência humana. A primeira pessoa que ajudou foi um leproso, o segundo era um 

soldado Gentil e seu escravo, ea terceira era uma mulher. Nós aprendemos com João que 

Jesus revelou Sua primeira messiahship a uma adúltera samaritano desprezado em Sicar 

(João 4: 25-26), e aprendemos a partir de Mateus que esses três milagres de Seu ministério 

cedo servido os membros mais humildes da sociedade. Nosso Senhor mostrou compaixão 

especial para com aqueles para quem a sociedade teve desdém especial. 

O homem miserável: um leproso 

E quando Ele havia descido do monte, grandes multidões o 

seguiam. E eis que um leproso veio a Ele, e inclinou-se diante 

dele, dizendo: "Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo."E, 

estendendo a mão, tocou-o, dizendo: "Eu estou disposto; será 

purificado." E logo ficou purificado da lepra. E Jesus disse-lhe: 

"Veja que você não contar a ninguém;. Mas vai, mostra-te ao 

sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para servir 
de testemunho para eles" (8: 1-4) 



As grandes multidões que seguiram Jesus quando Ele havia descido da 

montanha não fazê-lo porque eles adoravam-Lo como seu Messias. A maior parte da 

multidão, sem dúvida, foi simplesmente curioso, nunca antes ter visto ninguém fazer 

milagres ou ouvi ninguém falar com tanta autoridade (4: 23-25; 7: 28-29). Eles eram 

observadores não confirmadas, espantado com o que Jesus disse e fez, mas não condenado 

por sua necessidade dEle como Senhor e Salvador. 

A raiz da palavra atrás lepros ( leproso ) significa "escamas", que descreve uma das 

características mais antigos e mais evidentes de lepra. Continua a haver muito debate 

entre os estudiosos quanto à possibilidade ou não a doença comumente chamada de 

doença de Hansen, hoje, é o mesmo que a lepra bíblica. Muitos termos bíblicos para 

doenças simplesmente descrever sintomas observáveis que podem ser aplicados a vários 

males físicos diferentes. Além disso, algumas doenças mudar ao longo do ano, como 

imunidades e desenvolver novas estirpes de microrganismos infecciosos são formados. 

A maioria dos historiadores médicos acreditam que a hanseníase teve origem no Egito, e 

o bacilo da lepra chamada miobactï¿½ia leprae foi encontrado em pelo menos uma múmia 

que também mostrou a evidência escamosa típico da doença sobre a sua pele. O estudioso 

do Antigo Testamento RK Harrison afirma que os sintomas descritos em Levítico 13 

"poderia pressagiar lepra clínica" (Colin Brown, ed. O Novo Dicionário Internacional de 

Teologia do Novo Testamento [Grand Rapids: Zondervan, 1975], 2: 465). Parece seguro 

afirmar, portanto, que a antiga lepra era praticamente o mesmo que a doença 

contemporânea de Hansen. 

Esta forma grave da hanseníase foi a doença mais temida do mundo antigo, e até hoje ela 

não pode ser totalmente curado, embora possa ser colocada em xeque por medicação 

adequada. Embora cerca de 90 por cento das pessoas nos tempos modernos são imunes a 

tais contágio da lepra, era muito mais transmissível em tempos antigos. Esponjosa, 

inchaços semelhantes a tumores, acabaria por crescer no rosto e corpo, e o bacilo se 

tornaria sistêmica e afetar órgãos internos, enquanto os ossos iria começar a se 

deteriorar. Se não for tratada, nos tempos antigos, ele produziu uma fraqueza que fez a 

vítima vulnerável à tuberculose ou outras doenças. 

A fim de proteger o seu povo escolhido, Deus deu a normas rígidas e específicas a Moisés 

a respeito da hanseníase, cujos detalhes são encontrados em Levítico 13. A pessoa 

suspeita de ter a doença foi levado a um sacerdote para exame. Se ele mostrou sinais de 

ter mais do que um problema de pele superficial, ele foi isolado por sete dias. Se os 

sintomas pioraram, a pessoa foi isolado por mais sete dias. Se, naquela época a erupção 

não havia se espalhado ainda mais; a pessoa foi declarado limpo. Se, no entanto, a 

erupção havia se tornado pior, ele foi declarado impuro. Quando a lepra era 

imediatamente evidente a partir cabelos de uma pessoa que gira branco e sua tendo carne 

inchada cru, ele foi declarado imundo no local e sem período de isolamento estava 

envolvido. Um tipo menos grave da doença causada toda a pele fique branco, caso em 

que a pessoa afectada pode ser considerado limpo. Essa doença foi, provavelmente, uma 

forma de psoríase, eczema, vitiligo, hanseníase tuberculóide, ou talvez uma condição que 

Heródoto e o grande médico grego Hipócrates chamado leukodermia. Quando uma 

pessoa foi encontrado para ter a forma grave da hanseníase, suas roupas eram para ser 

rasgado, a cabeça descoberta, a boca coberta (para evitar a propagação da doença), e ele 

estava a chorar, "Imundo! Imundo!" onde quer que fosse para alertar outras pessoas para 

ficar longe dele. Os leprosos eram legalmente ostracismo e proibidos de viver em 



qualquer comunidade com os seus irmãos israelitas (Nm. 5: 2). Entre os sessenta e um 

corrupções do antigo judaísmo, a lepra era apenas a segunda de um corpo morto na 

seriedade. O Talmud proibiu um judeu de se aproximando de dois metros de um leproso, 

e se o vento soprava, o limite era de 150 pés. 

Estudos médicos recentes confirmam que a doença de Hansen pode ser transmitida para 

outras pessoas quando é inalado através do ar-um bom motivo para um leproso para cobrir 

sua boca, como os regulamentos Levítico necessário. As pessoas também entraram em 

contato com a doença de tocar um objeto manipulado por um leproso que mostra de novo 

o valor do padrão de Levítico, o que exigiu a queima de roupas contaminadas. 

Em seu livro Imundo! Imundo! LS Huizenga descreve alguns dos horrores da lepra. 

A doença que chamamos hoje a hanseníase geralmente começa com dor em determinadas 

áreas do corpo. Dormência segue. Logo a pele em tais pontos perde a sua cor 

original. Chega a ser espessa, brilhante e escamosa ... À medida que a doença progride, 

os pontos tornam-se espessas feridas sujas e úlceras devido ao fornecimento de sangue 

pobre. A pele, especialmente ao redor dos olhos e ouvidos, começa a monte, com sulcos 

profundos entre os inchaços, para que o rosto do indivíduo afetado começa a assemelhar-

se ao de um leão. Fingers cair fora ou são absorvidos; dedos são afectados de modo 

semelhante.As sobrancelhas e cílios cair fora. A essa altura, pode-se ver a pessoa neste 

estado lastimável é um leproso. Por um toque do dedo também se pode sentir. Pode-se 

até sentir o cheiro, para o leproso emite um odor muito desagradável. Além disso, tendo 

em conta o facto de que o agente produtor de doença, frequentemente, também ataca a 

laringe, a voz do leproso adquire uma qualidade ralar. Sua garganta fica rouca, e agora 

você pode não só ver, sentir e cheirar o leproso, mas você pode ouvir sua voz rascante. E 

se você ficar com ele por algum tempo, você pode até mesmo imaginar um gosto peculiar 

em sua boca, provavelmente devido ao odor. (Grand Rapids:. Eerdmans, 1927, 149 p; 

citado em William Hendriksen, o Evangelho de Mateus [Grand Rapids: Baker, 1973], 

p.388) 

Apesar da hanseníase avançada, geralmente não é doloroso, por causa da lesão do nervo 

é desfigurante, debilitante, e pode ser repulsivo ao extremo, e tem, portanto, há milênios 

sido um dos mais temida das doenças. Um rabino antigo disse: "Quando eu vejo leprosos 

eu jogar pedras contra eles para que não se aproxime de mim." Outro disse: "Eu não tanto 

como comer um ovo que foi comprado em uma rua onde um leproso tinha andado." 

Um olhar up-to-date em hanseníase moderno revela mais de seu caráter. Dr. Paulo Brand, 

especialista de renome mundial no tratamento da doença de Hansen tem prestado grande 

ajuda na compreensão da natureza única deste aflição. 

Doença de Hansen (HD) é cruel, mas não em todo o caminho de outras doenças são. Atua 

principalmente como um anestésico, entorpecendo as células de dor de mãos, pés, nariz, 

orelhas e olhos. Não é tão ruim, realmente, se poderia pensar. A maioria das doenças são 

temidos por causa de sua dor-o que faz uma doença indolor tão horrível? 

Qualidade entorpecente da doença de Hansen é precisamente a razão tal destruição de 

fábula e decadência de tecido ocorre. Por milhares de anos as pessoas pensavam HD 

causou as úlceras nas mãos e pés e rosto que levaram à carne podre e perda de 

membros. Principalmente através de pesquisa do Dr. Brand, foi estabelecido que em 99 



por cento dos casos, HD só entorpece as extremidades. A destruição segue unicamente 

porque o sistema de alerta da dor se foi. 

Como é que a decadência acontecer? Nas aldeias da África e da Ásia, uma pessoa com 

HD tem sido conhecido para chegar diretamente em um fogo de carvão para recuperar 

uma batata caiu. Nada em seu corpo lhe disse que não. Pacientes no Hospital de Brand na 

Índia iria trabalhar o dia todo segurando uma pá com um prego saliente, ou extinguir um 

pavio queimando com as próprias mãos, ou andar sobre vidro estilhaçado. Observando-

os, Brand começou a formular sua teoria radical que o HD foi anestésico principalmente, 

e só indiretamente um destruidor. 

Em uma ocasião, ele tentou abrir a porta de um pequeno armazém, mas um cadeado 

enferrujado não cederia. Um paciente-um subdimensionado, desnutridas ten-year-old-se 

aproximou dele sorrindo. 

"Deixe-me tentar, sahib, doutor", ele ofereceu e pegou a chave. Com um movimento 

rápido de sua mão, ele virou a chave na fechadura. 

Marca ficou pasmo. Como poderia esta jovem fraco fora exercer ele? Seus olhos 

encontraram uma pista reveladora. Era que uma gota de sangue no chão? 

Após examinar os dedos do menino, Brand descobriu o ato de girar a chave tinha cortou 

um dedo aberto ao osso; pele, gordura, e articular foram todos expostos. No entanto, o 

rapaz estava completamente inconsciente dela! Para ele, a sensação de cortar o dedo para 

o osso não foi diferente de pegar uma pedra ou virar uma moeda no bolso. 

As rotinas diárias da vida terra afastado em mãos e os pés do paciente HD, mas nenhum 

sistema de alerta alertou. Se um tornozelo virou, rasgando tendão e músculo, ele iria 

ajustar e andar torto. Se um rato comeu a um dedo no meio da noite, ele não iria descobrir 

que falta até a manhã seguinte ... 

... Stanley Stein (autor de si só já não) ficou cego por causa de outra peculiaridade cruel 

de HD. Todas as manhãs ele lavava o rosto com uma toalha quente. Mas nem a mão nem 

o seu rosto era suficientemente sensível à temperatura para avisá-lo que ele estava usando 

água escaldante. Aos poucos, ele destruiu os olhos com a lavagem diária. (Filipe 

Yancey, Where Are You Deus quando fere?[Grand Rapids: Zondervan, 1977], pp 32-34.) 

A hanseníase é uma ilustração gráfica do pecado. Tal como a lepra, o pecado infecta a 

pessoa inteira, e é feio, repugnante, corrompendo, contaminando, alienando, e incurável 

pelo homem. Leprosos em Israel antigo eram objeto lições vivas de pecado. 

No entanto, um leproso foi o primeiro a ser curado por Jesus nesta série de milagres em 

Mateus e do fato de que o leproso veio a Ele foi surpreendente em si mesmo, porque os 

leprosos eram proibidos de chegar perto de não-leprosos. 

Quatro coisas sobre este leproso particular se destacam. Primeiro de tudo o que ele veio 

a Jesus com confiança. Ele, obviamente, sentiu um amor e ternura em Jesus que lhe 

permitiu aproximar -Lo sem medo de represália (como ser apedrejada) ou mesmo de 

reprimenda. De alguma maneira ele sabia que Jesus não era nem medo dele nem vergonha 

de associar-se com ele. Ele não gritar para Jesus de longe, como ele deveria fazer, mas se 



aproximou dele diretamente e sem hesitação. Porque ele percebeu que Jesus não tinha 

vergonha dele, ele era menos vergonha de si mesmo. Ele pensou em nada além de sua 

grande necessidade e da capacidade e vontade de Jesus para atender a essa necessidade. 

Em segundo lugar, o homem veio a Jesus com reverência. Sua ousadia não veio de 

presunção, mas de humilde adoração. Quando chegou a Jesus que ele curvou-se a 

Ele. proskuneo (de onde vem se inclinavam ) literalmente significa prostrar-se e é mais 

freqüentemente traduzido como "adoração" (Veja Mateus 2: 2; 4: 9., 10; João 4:20 -24; 

Atos 07:43; Rev. 4:10; 19:10). Da natureza reverencial do seu pedido, parece que o 

leproso dirigiu a Jesus como Senhor e não apenas no sentido de "Sir", mas como um 

reconhecimento da divindade. Ele sentiu que estava na presença de Deus e que, portanto, 

Jesus poderia curá-lo de sua doença terrível. É ao mesmo tempo interessante e instrutivo 

observar que os escribas e fariseus que estavam, sem dúvida, por causa da multidão 

naquele dia foram lindamente e ricamente vestida, ainda eram interiormente corrupto, 

orgulhoso, e aos incrédulos. Em contrapartida, o leproso apareceu repugnante e repulsivo 

do lado de fora, mas por dentro ele era reverente e acreditando. 

Em terceiro lugar, o leproso veio a Jesus com humildade. Ele veio com expectativa, mas 

não demandingly, dizendo: Senhor, se você estiver disposto . Ele pediu para ser curado 

apenas se fosse a vontade do Senhor. Ele não pretendem ser digno ou merecedor, mas se 

deixou nas mãos do Senhor para fazer o que Ele faria. A implicação parece ser que o 

leproso estava muito disposto a permanecer leproso se isso fosse a vontade do 

Senhor. Obviamente, ele queria ser curado, mas ele não explicitamente pedir a Jesus para 

a cura, quase como se isso fosse demais para presumir. Ele simplesmente reconheceu a 

capacidade de Jesus para curá-lo. Quão longe que humilde espírito é a partir das 

demandas de muitos cristãos de hoje que fazem alegações sobre a cura, bênção e favor de 

Deus, como se aqueles eram seus direitos inerentes. Este homem alegou nenhum direito, 

e sua primeira preocupação não era o seu próprio bem-estar a todos, mas a vontade do 

Senhor e da glória. 

Em quarto lugar, o leproso veio com fé, declarando: Você pode limpar-me. Ele disse 

literalmente: "Você tem o poder de tornar-me limpo." Essa é a fé no seu mais elevado-a 

convicção absoluta de que Deus é capaz, juntamente com humilde submissão à Sua 

soberania no exercício do seu poder. O homem sabia que Jesus não era obrigado a curá-

lo, mas ele também sabia que Ele era perfeitamente capaz de fazê-lo. Ele tinha a fé de 

Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, que declarou a Nabucodonosor: "Se é assim, o nosso 

Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará 

de sua mão, ó rei. Mas, mesmo se Ele não, deixá-lo ser conhecido a ti, ó rei, que não vão 

serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que você configurou 

"Dan. 3: 17-18. 

O leproso veio com confiança, porque ele acreditava que Jesus era compassivo, com 

reverência, porque ele acreditava que Jesus era Deus, com humildade, porque ele 

acreditava que Jesus era soberano, e com fé, porque ele acreditava que Jesus tinha o poder 

para curá-lo. 

Em resposta a essa fé, Jesus estendeu a mão, tocou-o, dizendo:; "Estou disposto a 

limpar." Os judeus foram proibidos pela lei mosaica para tocar um leproso, porque ele 

estava imundo (Lev. 5: 3). Para fazer isso era se expor tanto a contaminação cerimonial 

e física. Eles não poderia ajudar um leproso por tocá-lo, mas só prejudicam a si 



mesmos. No entanto, é certo que os leprosos ansiava pelo toque de outro ser humano. Em 

seu isolamento e estigma social que sem dúvida teria dado qualquer coisa, mesmo para 

um breve contato íntimo com alguém além de outros leprosos. 

Jesus poderia ter curado com apenas uma palavra, como fez em diversas outras 

ocasiões. Mas Ele fez um ponto óbvio de tocar este homem. Esse simples ato em si foi 

incrível, não no sentido de ser sensacional e espetacular, como são os supostos milagres 

de muitos modernos curandeiros, mas simplesmente no fato de que o Filho de Deus 

amorosamente condescendeu em tocar o proscrito de párias que nenhum outro homem 

sequer chegar perto. 

A cura foi instantânea: imediatamente ficou purificado da lepra. Jesus não precisa 

curar em etapas, embora, por vezes, Ele escolheu para fazê-lo (Marcos 8: 22-26; João 9: 

6-7). Quando ele tocou profanação ele foi embora. A cena, nesta ocasião, deve ter sido 

surpreendente para ver um deformado, enrugado, escamoso, dolorido-coberto, 

abandonado de repente, ficar de pé, com os braços e pernas perfeitas, com o rosto liso e 

sem cicatrizes, seu cabelo restaurado, com a voz normal, e os olhos brilhantes. As 

maravilhas da ciência médica moderna empalidecem diante tal recuperação milagrosa. 

A primeira exigência da fé é a obediência, e assim que o leproso foi purificado, Jesus 

disse-lhe: "Veja que você não contar a ninguém; mas vai, mostra-te ao sacerdote e 

apresenta a oferta que Moisés ordenou, para testemunho para eles. " Antes de ele 

comemorou seu novo sopro de vida, e até mesmo antes que ele testemunhou a outros 

sobre a sua purificação milagrosa, o homem foi para cumprir as exigências da lei mosaica 

por ter os sacerdotes do templo atestar a sua cura. 

Este processo, descrito em Levítico 14, tendo envolvido dois pássaros e matando um deles 

sobre águas vivas. A ave viva, juntamente com madeira de cedro, um fio de escarlate, e 

alguns hissopo, foi então mergulhado no sangue da ave imolada. O ex-leproso foi então 

aspergido sete vezes e declarado limpo pelo sacerdote, e a ave viva foi libertado. A pessoa 

limpa foi então para lavar suas roupas, raspar todo o cabelo, e se banhará. Ele poderia, 

então, se reintegrar à sociedade israelita, embora ele teve que permanecer fora da sua 

tenda por sete dias. O ato final no oitavo dia era trazer a culpa exigido, pecado e ofertas 

de acordo com grãos para o que poderia ser proporcionado e de ser ungido pelo sacerdote 

em várias partes do corpo. 

Jesus pode ter dito o homem não dizer nada sobre sua cura, a fim de não aumentar a 

adulação do público Dele simplesmente como um fazedor de milagres, ou talvez Ele 

queria desencorajar o seu olhar para Ele como um libertador político. Pode ter sido que o 

Senhor ainda estava em seu período de humilhação e que sua exaltação pela multidão 

neste momento teria sido prematuro no plano divino. 

Todas essas razões poderiam ter sido envolvidos, mas a instrução de Jesus para 

ir, mostrar-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés 

determinou, especificamente foi dada para que o testemunho deles, isto é, para a 

multidão e, especialmente, para os judeus líderes. Embora Jesus devastou as normas e 

práticas dos escribas e fariseus hipócritas, superficiais, e não bíblicas, Ele não queria que 

as pessoas a pensar que ele estava violando as exigências de leis que de Deus Ele tinha 

acabado declarou Ele veio para cumprir, não destruir (5 : 17). Além disso, quando o padre 

declarou o homem limpo, como ele teria que fazer por causa do milagre o óbvio cura-de 



Jesus seria confirmada oficialmente pelo estabelecimento judaico. É provável também 

por esta razão que Jesus disse ao homem para não contar a ninguém antes de ele se 

apresentou ao sacerdote para exame. Se a palavra que sua cura foi feito por Jesus chegou 

a Jerusalém à frente do homem, os sacerdotes, sem dúvida, têm sido relutantes para 

verificar a limpeza. 

Infelizmente, o homem que tinha mostrado essa fé confiante e humilde em sua 

exuberância alegre não mostram também obediência imediata. Aprendemos com Marcos 

que ele se tornou tão animado que "ele saiu e começou a proclamá-la livremente e de 

espalhar a notícia sobre, a tal ponto que Jesus já não podia entrar publicamente mais de 

uma cidade, mas ficou de fora das zonas pouco, e eles vinham a Ele de todo o lado 

"Marcos 1:45. 

Como Jesus comentou várias vezes em várias palavras ", que é mais fácil, dizer: 'Os teus 

pecados estão perdoados', ou dizer: 'Levanta-te e anda?" (Mateus 9: 5; cf. Mc 2: 9., Lucas 

5:23). Maior propósito do Senhor era para limpar o pecado, não a doença, e até mesmo 

sua cleansings físicas tornou-se ilustrações da limpeza espiritual Ele ofereceu. A cura da 

lepra era especialmente poderoso, a este respeito, porque a sua grande destruição física, 

abrangência feiúra, e incurableness representam a maior destrutividade, abrangência 

feiúra, e incurableness do pecado. Assim como a lepra destrói a saúde física e torna a 

pessoa um pária com outros homens, então o pecado destrói a saúde espiritual e torna a 

pessoa um pária com Deus. Mas, assim como Cristo pode curar a lepra, ele também pode 

curar o pecado; e assim como sua purificação da lepra restaurado homens à comunhão 

humana, Sua purificação do pecado restaura-los à vontade de Deus. 

Evangelismo moderno muito e testemunho pessoal é enfraquecida pela falta de confrontar 

os homens com o espanto e perigo de seu pecado. Vir a Cristo não está recebendo em um 

movimento popular de sentimentalismo religioso. Ele está enfrentando e confessando o 

próprio pecado e trazê-lo ao Senhor para a limpeza. A verdadeira conversão ocorre 

quando, como o leproso, pessoas desesperadas vir a Cristo humildemente confessando 

sua necessidade e com reverência buscando Sua restauração. A pessoa verdadeiramente 

arrependido, como este leproso, vem sem orgulho, sem vontade própria, sem direitos e 

sem a pretensão de merecimento. Ele se vê como um pecador repulsivo que não tem 

absolutamente nenhuma pretensão de salvação à parte da graça abundante de Deus. Ele 

vem acreditando que Deus pode e vai salvá-lo apenas como ele coloca sua confiança em 

Jesus Cristo. 

Depois que uma pessoa é salva do pecado, primeiro requisito de Jesus é que ele doravante 

obedecer à Palavra de Deus. Apenas um estilo de vida de uma vida santa pode dar 

testemunho adequado para o que Jesus Cristo fez para nos salvar. É melhor não dizer nada 

de nossa relação com Jesus Cristo, a menos que nossa vida reflita algo da Sua santidade 

e da vontade. Quando um cristão vive obediente, então ambos os seus atos e suas palavras 

testemunhar a bondade e poder de Cristo. 

O homem respeitado: A Gentil 

E quando Ele havia entrado em Cafarnaum, um centurião veio a 

Ele, suplicando-lhe, dizendo: "Senhor, meu servo jaz em casa 

paralítico, sofrendo muita dor." E disse-lhe: "Eu irei curá-

lo". Mas o centurião, respondendo, disse: "Senhor, eu não sou 



digno de que entres debaixo do meu telhado, mas apenas dizer 

uma palavra, eo meu servo será curado. Pois eu também sou 

homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu ; e digo a 

este: 'Vai!' e ele vai; a outro: 'Vem!' e ele vem, e ao meu servo: 

'Faça isso!' e ele o faz. " Agora, quando Jesus ouviu isto, admirou, 

e disse aos que o seguiam: "Em verdade eu vos digo, eu não 

encontrei tão grande fé com ninguém em Israel E eu digo-vos que 

muitos virão do oriente e do ocidente, e reclinar-se à mesa com 

Abraão, e Isaque, e Jacó, no reino dos céus, mas os filhos do reino 

serão lançados nas trevas exteriores; naquele lugar haverá choro 

e ranger de dentes ". E Jesus disse ao centurião: "Siga o seu 

caminho;. Deixá-lo ser feito para você como você ter 
acreditado" E o servo ficou curado na mesma hora. (8: 5-13) 

Muitos comentaristas acreditam que os três primeiros milagres de Mateus 8 ocorreram no 

mesmo dia. Se assim for, Jesus entrou em Cafarnaum, pouco tempo após a cura do 

leproso. Porque Jesus pronunciou uma maldição sobre ele (Matt. 11:23), a cidade antiga 

já não existe, a não ser sob a forma de as ruínas de uma sinagoga e de algumas casas, 

incluindo, de acordo com a tradição, o de Pedro. Foi uma linda cidade nos dias de Jesus 

e Ele passou um tempo considerável lá, muito do que, talvez, em casa de Pedro (Ver 

8:14). 

O centurião que veio a Ele não só era um gentio, mas um oficial do exército de ocupação 

romana, um homem que normalmente teria sido muito odiado pelos judeus. Esses 

soldados eram muitas vezes odiado ainda mais porque os romanos geralmente escolheu 

estrangeiros residentes de uma região para compensar a sua ocupação força de tomada 

aqueles soldados não só opressores mas traidores aos olhos da população. 

Aprendemos com Lucas que este centurião , na verdade, veio a Jesus através de 

intermediários judeus, porque ele sentia espiritualmente indigno de se aproximar de Jesus 

pessoalmente e talvez também porque ele pensou que seria rejeitado por causa de sua 

posição militar. Ele foi, provavelmente, nas tropas dos ímpios Antipas e foi, 

possivelmente, até mesmo um samaritano, um judeu mestiço que era tradicionalmente 

odiavam ainda mais do que os gentios por "puros" judeus. No entanto, este homem foi 

realizada em grande estima pelos judeus de Cafarnaum, porque, como disseram a Jesus: 

"Ele é digno de que conceder isso para ele, porque ele ama a nossa nação, e foi ele quem 

nos edificou a sinagoga" ( Lucas 7: 2-5). Como Cornélio (Atos 10: 2), este centurião foi, 

sem dúvida, um gentio temente a Deus.Vale ressaltar que cada um dos centuriões romanos 

mencionados no Novo Testamento se fala de favoravelmente. E a partir do registro 

bíblico, parece provável que cada um deles se tornou um crente em Cristo. 

Pais , aqui traduzida como servo, significa, literalmente, uma criança. Lucas chama-lhe 

um escravo ( doulos ), indicando que ele provavelmente nasceu para o lar escravo do 

centurião. Em qualquer caso, o menino "foi altamente considerado" pelo centurião, que 

agora estava com medo de que seu servo iria morrer (Lucas 7: 2). Senhor , ele disse a 

Jesus através de seus emissários, meu servo jaz em casa paralítico, sofrendo grande 

dor. O que quer que a doença foi, foi paralisando, dolorosa e fatal. Como o leproso, 

parece que o centurião estava relutante em pedir a Jesus especificamente para a cura, uma 

vez que ele simplesmente afirma o jovem terrível condição, embora o pedido está 

claramente implícita. 



O fato de que o centurião se importava tanto por seu servo colocá-lo para além do 

soldado romano típico, que poderia ser brutalmente sem coração. O proprietário média 

escravo daquele dia, seja militar ou civil, não tinha mais respeito pelo seu escravo do que 

para um animal. O grande filósofo grego Aristóteles disse que não poderia haver amizade 

e não há justiça para com as coisas inanimadas, nem mesmo para um cavalo, um boi, ou 

um escravo, porque foram consideradas mestre e escravo não ter nada em comum. "O 

escravo", disse ele, "é uma ferramenta viva, assim como uma ferramenta é um escravo 

inanimado." ( Ética, 1161b). O direito romano Gaio perito escreveu que foi 

universalmente aceite que o mestre possuía o poder de vida e morte sobre seu escravo 

( Institutos, 01:52). Ainda um outro escritor romano, Varro, sustentou que a única 

diferença entre um escravo, uma besta e um carrinho era de que o escravo falou ( On 

latifúndios, 1: 17.1). Cato, o Velho aconselhou aqueles em dificuldade econômica para 

olhar sobre o seu gado e realizar uma venda. Eles devem vender seus bois cansados, seu 

gado desonroso, ovelha, lã e peles, seus antigos vagões e ferramentas, seus velhos e 

doentes escravos, e tudo aquilo que era supérfluo ( na agricultura, 2,7). 

Mas o centurião de Cafarnaum não tinha essas idéias desumanas. Ele era um homem 

lutador experiente e capaz ou ele não teria sido um foi-centurião que, como o título indica, 

responsável por uma centena de homens. Ele era um homem de verdade, e um soldado de 

um soldado. No entanto, ele teve profunda compaixão por seu filho morrer escravo e 

sentiu-se indigno de se aproximar Jesus pessoalmente. Jesus conhecia o coração do 

homem, e não tinha necessidade de ouvir um pedido directo, a partir do centurião ou dos 

judeus que vieram em seu nome. Ele simplesmente respondeu no amor, dizendo: Eu irei 

curá-lo. 

Quando Jesus chegou perto de sua casa, o centurião viu e mandou alguns amigos para se 

encontrar com ele (Lucas 7: 3). Em seu nome eles , respondendo, disse: "Senhor, eu 

não sou digno de que entres debaixo do meu teto." Ele sentiu verdadeiramente indigno 

para Jesus para ir para esse grande problema para ele, e sem dúvida também não queria 

que ele quebrar o A tradição judaica de não entrar na casa de um gentio, a fim de evitar a 

contaminação cerimonial. 

O centurião de duas vezes dirigindo a Jesus como Senhor indica muito mais do que 

cortesia. Jesus testemunhou do homem que Ele não tinha visto tamanha fé em todos Israel 

(v. 9). O homem aqui afirmou o senhorio divino de Cristo, acreditando que Jesus era 

realmente Deus e, consequentemente, tinha o poder de curar o seu servo 

paralisado. Porque o servo estava doente demais para ser realizada para Jesus e porque se 

sentia indigno de ter Jesus entrar em sua casa, o centurião lhe disse: Basta dizer a 

palavra, eo meu servo será curado. A partir dos muitos relatórios que ele tinha, sem 

dúvida, ouviu falar de Jesus poder de cura e, talvez, de ter testemunhado alguns do próprio 

curas, ele sabia que a distância apresentada nenhuma barreira. 

O centurião também entendeu delegação de poderes. Pois eu também sou homem 

sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando, disse ele. E eu digo a este: 

"Vá!" e ele vai, e para o outro, "Vem!" e ele vem, e ao meu servo: "Faça isso!" e ele 

o faz. Ele reconheceu autoridade quando o viu, mesmo em um reino em que ele não 

tinha nenhuma experiência ou compreensão. Ele sabia que se ele tivesse o poder de fazer 

seus soldados e escravos fazer o seu lance, basta dar-lhes ordens, Jesus poderes 

sobrenaturais poderia até mesmo mais facilmente permitir que Ele simplesmente dizer a 

palavra e fazer com que o servo [para] ser curado. 



Agora, quando Jesus ouviu isso, ficou maravilhado, e disse aos que o seguiam: "Em 

verdade eu vos digo, eu não encontrei tão grande fé com ninguém em 

Israel." Embora, como Deus, Jesus sabia que os corações de todos os homens, em sua 

humanidade Ele ficou surpreso que este soldado Gentil mostrou mais genuína fé nEle que 

Ele havia encontrado com ninguém em Israel. Muitos judeus acreditavam em Jesus, mas 

nenhum deles tinha mostrado a sinceridade, sensibilidade, humildade, amor e 

profundidade da fé deste Gentil soldado. Mesmo aos Seus discípulos Jesus diria pouco 

tempo depois: "Vocês, homens de pouca fé" (08:26). Ainda mais tarde, em Seu 

ministério, Ele diria a Filipe: "Estou há tanto tempo convosco, e ainda assim você não 

chegaram a conhecer-me?" (João 14: 9). 

Este Gentil não estaria sozinho em sua crença. Jesus passou a dizer, muitos virão do 

oriente e do ocidente, e reclinar-se à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, no reino 

dos céus; mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores; naquele lugar 

haverá choro e ranger de dentes. Aqueles que tinham vantagem menos espiritual e 

menos oportunidade de conhecer de verdade os gentios de Deusdo leste e do oeste -seria 

mostrar uma maior resposta ao evangelho do próprio povo escolhido de Deus, que se 

consideravam a ser os filhos do reino simplesmente em virtude de ascendência racial. 

O evangelho veio através da descendência de Abraão, como Mateus já atestada através 

de genealogia de Jesus. Mas o benefício do evangelho, que é a salvação, é apropriada pela 

fé, não por descendência genealógica. Os judeus desempenharam um papel fundamental 

no Deus de trazer o Messias e Seu evangelho, e eles estão ainda destinada a desempenhar 

um papel importante no fim dos tempos. Foi integrantes do plano de salvação de Deus 

que o Seu próprio Filho nascer, viver e morrer como um judeu. Mas o fato de Abraão, 

Isaque e Jacó -ou qualquer outro judeu-será no reino dos céus não será por causa de sua 

condição de judeu, mas por causa de sua fé salvadora. 

As palavras de Jesus aos judeus Cafarnaum era surpreendente ao extremo. O que Ele disse 

absolutamente tudo contraditória ensinados por seus rabinos. O vigésimo nono capítulo 

do livro apócrifo de Segunda Baruch retrata o que os judeus acreditavam que seria o 

grande banquete celestial em que todos os judeus estavam indo para sentar e comer 

gigante, o elefante, e Leviatã, o monstro marinho gigante, ou baleia-simbólica de uma 

quantidade ilimitada de alimentos. Aos olhos de muitos judeus, uma das coisas mais 

importantes e interessantes sobre a festa era de que seria totalmente livre de gentios. 

Mas nessa refeição, Jesus disse, muitos gentios estariam presentes e muitos judeus 

ausente. Os supostos filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores; naquele 

lugar haverá choro e ranger de dentes. Para o Deus judeus haviam dado as promessas 

originais e os privilégios do seu reino, mas porque eles rejeitaram o Rei quando Ele veio 

a eles, eles se desqualificaram a bênção da luz de Deus e destinado a si mesmos para as 

trevas exteriores , onde, em vez de se banquetearem por toda a eternidade, eles sofreriam 

eternamente no horror de choro e ranger de dentes. tradição judaica ensina que os 

pecadores, um termo sinônimo de gentios em seu modo de pensar-se passar a eternidade 

na escuridão do inferno . Jesus concordou com eles sobre o destino dos pecadores 

condenados (ver também Matt 22:13;. 24:51), mas Ele declarou-los totalmente errado 

sobre a identidade desses pecadores condenados. 



O inferno é um lugar tanto de trevas e de fogo, uma combinação não foi encontrado em 

nosso mundo atual. Parte da qualidade sobrenatural do inferno é que ele vai ser um lugar 

de fogo, dor e tormento que continuará por toda a eternidade na escuridão total. 

Sendo um descendente físico de Abraão era um grande privilégio e vantagem (Rom. 3: 

1-2), mas, apesar de que a maioria dos judeus acreditavam, não garante a salvação. São 

os filhos da fé espiritual de Abraão, e não os filhos de seu corpo físico, a quem Deus adota 

como seus próprios filhos (Rom. 8: 14-17; Gl 3: 7-9, 26-29; cf. Rm 4.. : 11, 16). Aqueles 

que rejeitam a Cristo, mesmo que eles são descendentes físicos de Abraão, não terão 

lugar à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, no reino dos céus. Por sua rejeição do Filho 

de Deus, especialmente à luz do prova irrefutável de seus milagres, eles provar que são 

realmente filhos de Satanás (João 8: 42-44). Porque eles são falsos filhos do reino , eles 

anular a promessa divina, perde a bênção divina, e são para sempre impedido de o 

divino reino . Essa foi a substância da breve, mas sóbria mensagem de Jesus aos judeus 

incrédulos pouco antes de ele pronunciou a cura do servo do centurião. 

Jesus novamente reafirmou a grandeza da fé do centurião como Ele lhe disse: "Siga o 

seu caminho; faça-se a você como você acreditou." E o servo ficou curado na mesma 

hora. Que o servo foi curadofoi a afirmação de Jesus de que o 

centurião realmente acreditava , porque, caso contrário, seu servo teria ficado doente e 

provavelmente logo morreu. Cura do servo era de acordo com a fé do centurião (como 

você ter acreditado ), e porque a cura foi completa por isso teve de ter sido a fé. E se o 

centurião tinha tanta fé antes do milagre, quanto maior deve ter sido quando ele viu o seu 

jovem amigo querido se levantar de seu leito de morte e ir sobre seu trabalho com a saúde 

perfeita e sem dor? 

Jesus não deu a princípio como você ter acreditado como uma promessa universal a 

todos os crentes. O princípio de cura em proporção à fé foi soberanamente aplicado como 

o Senhor achou por bem (ver também, por exemplo, Matt. 9:29). Paulo tinha fé absoluta 

na capacidade de Deus para curá-lo, e ele experimentou pessoalmente, e foi muitas vezes 

utilizado como instrumento de, a cura milagrosa de Deus.Mas quando ele orou três vezes 

em grande seriedade para seu "espinho na carne" para ser removido, a resposta do Senhor 

a ele foi: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza" 2 Cor.12: 7-

9. 

O Relativa: A Woman 

E quando Jesus tinha chegado à casa de Pedro, viu a sua mãe-de-

lei que encontra-se doente, de cama, com febre. E tocou-lhe a 
mão, ea febre a deixou; e ela se levantou, e esperou-Lo. (8: 14-15) 

A primeira coisa que muitos judeus do sexo masculino fazia todas as manhãs foi a orar: 

"Senhor, eu Te agradeço que eu não nasceu escravo, um gentio, ou uma mulher." Nos 

dois primeiros milagres de Mateus 8, Jesus mostrou misericórdia e compaixão, não só 

para um leproso pária, mas para um pária Gentil e seu escravo. Agora Ele mostra 

misericórdia e compaixão para com uma mulher. Os orgulhosos, os homens judeus 

hipócritas não poderia ter perdido o ponto de Jesus: saúde física, raça, condição social ou 

sexo não fez diferença para ele. Nenhuma dessas coisas em si foi uma vantagem ou 

desvantagem, na medida do seu ministério e mensagem estavam preocupados. Que a 

desvantagem mais vezes recebeu a Sua bênção era devido ao seu mais frequentemente 



ser humilde e consciente de sua necessidade. Da mesma forma, que a vantagem mais 

frequentemente não conseguiu receber a Sua bênção era devido ao seu mais 

frequentemente ter orgulho e auto-satisfeito. 

Marcos diz-nos que, quando Jesus, Pedro, André, Tiago e João chegou à casa de Pedro , 

alguns do grupo descobriu que a de Pedro A sogra estava doente ", e imediatamente eles 

lhe falavam sobre ela" (Marcos 01:30 ). Lucas acrescenta a informação de que a febre é 

alta e que os amigos não identificados ou parentes "fez pedido daquele em seu nome" 

(Lucas 4:38). Em resposta ao seu pedido, Jesus, em seguida, foi para o quarto 

e viu seu doente deitado na cama com uma febre. 

Nós não sabemos a causa da febre, mas os fatos de que era alta e que a mulher estava 

doente demais para chegar até sugerir uma doença extremamente grave e, provavelmente, 

com risco de vida. As exigências da vida cotidiana não permitiu que a maioria das pessoas 

em que dia o luxo de ir para a cama sempre que se sentia mal. A dor física e desconforto 

eram uma parte normal da vida, e, a menos que eles foram graves, não interferem com as 

responsabilidades de uma pessoa. 

Mais uma vez a resposta e cura de Jesus foram imediatos . E tocou-lhe a mão, ea febre 

a deixou; e ela se levantou e esperou Ele. Sabemos de Marcos e Lucas, que ela também 

atuou as outras pessoas lá (Marcos 01:31; Lucas 04:39), mas Mateus enfatiza seu 

ministério especial para Jesus: ela esperou nele . Seu toque de cura tinha removido 

imediatamente a febre e dor, e muito provavelmente salvou sua vida. Podemos ter certeza 

de que ela serviu-lhe Senhor misericordioso com especial atenção e cuidado. 

Embora a mãe-de-lei de Pedro, obviamente, era uma mulher, ela também era 

judeu. Portanto, pode ser que, depois de sua forte palavras de versículos 11-12, Jesus não 

queria deixar a impressão de que Deus havia abandonado o seu povo escolhido, embora 

a maioria deles havia abandonado. Que o reino estava aberto para os gentios fiéis 

certamente não significa que ele foi fechado para os judeus fiéis. Como Paulo deixa claro 

em sua carta aos Romanos, "Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu ... Há 

também passou a ser no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da 

graça ... Porque, se você [gentios] foram cortadas a partir do que é, por natureza, 

zambujeiro, e foram enxertados contrário à natureza em boa oliveira, quanto mais esses, 

que são os ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira? " (Rom. 11: 2, 5, 24). 

 

46. O que impede os homens de 

Cristo? (Mateus 8: 16-22) 

E, quando já era tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam 

possuídos pelo demônio; e Ele expulsou os espíritos com uma 

palavra e curou todos os que estavam doentes, a fim de que o que 

foi dito pelo profeta Isaías que se cumprisse, dizendo: "Ele mesmo 
tomou as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças." 

Vendo Jesus uma multidão ao redor de si, deu ordens para partir 

para o outro lado. E se um escriba, disse-lhe: "Mestre, eu te 



seguirei aonde quer que vá." E Jesus disse-lhe: "As raposas têm 

covis, e as aves do céu têm ninhos;. Mas o Filho do homem não 

tem onde reclinar a cabeça" E outro de seus discípulos lhe disse: 

"Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai." Mas Jesus 

disse-lhe: "Segue-me,. E permitir que os mortos sepultem os seus 
próprios mortos" (8: 16-22) 

Depois que Jesus curou o leproso, menino escravo do centurião, e mãe-de-lei de Pedro, 

Mateus relata que a multidão O trouxe inúmeras outras pessoas para ser curado. Porque 

estes foram trazidos a elequando já era tarde , é possível que as três primeiras curas 

tinha sido feito no sábado. Por causa de seus líderes religiosos, muitos judeus tinham 

medo de perguntar a Jesus para curar no sábado, e uma vez que terminou no pôr do sol, 

eles agora se sentia à vontade para trazer muitos que estavam possuídos pelo 

demônio; e Ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os que estavam 

doentes. 

Como tinha feito antes (ver 4: 23-24) e muitas vezes depois (ver 14:14; Lucas 5:17; 9: 6; 

etc.), Jesus aqui curas realizadas em massa, sem levar em conta a fé ou circunstâncias 

individual. Se o problema era espiritual, como acontece com o possuído pelo demônio , 

ou física, como com aqueles que estavam doentes, Ele curou todos. Ele estava dando 

provas de sua divindade e messianismo, e todos os que vieram para a cura foi 

curada. Como mencionado no capítulo anterior, para todos os efeitos práticos Jesus 

banido enfermidades e doenças da Palestina durante o curso de seu ministério terreno. 

Através de Seus milagres de cura de Jesus participou de dor e tristeza em que Ele mesmo 

tomou as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Ele participou pela primeira 

vez de todos por simpatizar com a dor ea doença do homem. Jesus conhecia o coração 

dos homens e todos os seus sentimentos internos. Ele sabia que a agonia, o espanto, a 

confusão, o desespero e a frustração que as doenças e enfermidades trazer além da dor 

física. Repetidamente os evangelistas falam de ter compaixão de Jesus sobre aqueles que 

vieram para ouvi-Lo ensinar e experimentar o Seu toque de cura (Mt 9:36;. 15:32; Marcos 

01:41; Lucas 10:33). Tão certo como então, Ele agora sabe as agonias de Seus filhos ", 

pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas" 

(Heb. 4:15). Não era que Jesus levado nossas doenças através da contratação, mas pela 

experiência vicária a dor que elas trazem. 

Em segundo lugar, Jesus tomou as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças , 

no sentido de que Ele viu e sentiu o poder destrutivo de sua causa raiz, que é o 

pecado. Jesus não chorou sobre o túmulo de Lázaro em remorso pela morte de um amigo 

querido, porque ele sabia que seu amigo seria logo ressuscitou dentre os mortos. Ele 

chorou por causa do mal, o poder pecaminoso que trouxe sofrimento e morte para cada 

homem. Ele não podia ver a dor da doença e da morte, sem sentir a dor do pecado. O 

pecado, a doença ea morte estão todos intrinsecamente ligada à maldição. É por isso que 

Jesus perguntou retoricamente: "Que é mais fácil dizer: 'Os teus pecados estão perdoados', 

ou dizer: 'Levanta-te, e anda?" (Mateus 9: 5.). Nem é mais fácil ou mais difícil. A mesma 

causa está por trás de tanto pecado e doença, e só o poder divino pode remover qualquer 

um. 

Terceiro, e mais suprema, Jesus tomou as nossas enfermidades, e levou as nossas 

doenças em que a Sua obra redentora vitorioso tratado com o pecado de uma forma tão 



devastadora que, finalmente, toda a doença e doença será levado . O Rei estava 

oferecendo seu reino e foi inspecionar seus elementos maravilhosos e gloriosos, um dos 

mais maravilhoso do que será a remoção de todas as doenças e sofrimento para toda a 

eternidade. 

Jesus curou por causa de Sua compaixão divina e amorosa para aqueles que estavam 

sofrendo e para seus entes queridos que sofreram com eles. Ele curou porque odiava a 

doença ea doença, o que nunca fizeram parte do plano de Deus para a humanidade e que 

surgiu por causa do pecado. Mas Ele também curou a fim de dar uma prévia do seu reino 

vindouro, no qual não haverá mais pecado, não haverá mais morte, sem mais sofrimento, 

sem mais dor. Assim como no monte da transfiguração Ele se afastou do véu da Sua carne 

e deu a Seus três discípulos um vislumbre de Sua glória divina, através de Seus milagres 

de cura vasta Jesus deu uma visão do seu glorioso reino, quando todas as doenças e 

enfermidades seriam banidos, não em um pequeno canto do mundo ou por alguns breves 

anos, mas em todo o mundo e para sempre (ver Apocalipse 21: 1-4). 

Mas antes que ele estabeleceu Seu reino terreno que estaria livre do sofrimento e da morte, 

o próprio Messias teria de sofrer e morrer para redimir os homens do pecado. Ele estaria 

"ferido por causa das nossas transgressões, e ... moído pelas nossas iniqüidades; o castigo 

para o nosso bem-estar [cairia] sobre ele, e por Sua flagelação nós [seria] sarados" (Is. 

53: 5) . E antes que ele sofreu e morreu Ele daria provas de seu poder divino ao levar 

nossas dores e levando nossas dores (v. 4). É que o verso a que Mateus se refere quando 

diz que Jesus curou todos os que estavam doentes, a fim de que o que foi dito pelo 

profeta Isaías que se cumprisse, dizendo: "Ele mesmo tomou as nossas 

enfermidades, e levou as nossas doenças." 

Doença e morte não podem ser permanentemente removidos até que o pecado é removido 

permanentemente, e obra suprema de Jesus, portanto, era para vencer o pecado. Na 

expiação Ele lidou com o pecado, morte e doença; e ainda todos os três dos que ainda 

estão conosco. Quando Ele morreu na cruz, Jesus machucado a cabeça de Satanás e 

quebrou o poder do pecado, e que a pessoa que confia no trabalho expiatório de Cristo é 

imediatamente entregue a partir da pena do pecado e um dia serão entregues a partir da 

presença de pecado e suas conseqüências. O cumprimento final da obra redentora de 

Cristo está ainda no futuro para os crentes (cf. Rom. 8: 22-25; 13:11). Cristo morreu pelos 

pecados dos homens, mas os cristãos ainda caem em pecado; Ele venceu a morte, mas 

seus seguidores continuam a morrer; e Ele venceu a dor ea doença, mas o seu povo ainda 

sofrem e adoecem. Não há cura física na expiação, assim como há uma libertação total 

do pecado e da morte na expiação; mas ainda aguardam o cumprimento dessa libertação 

no dia em que o Senhor traz o fim do sofrimento, do pecado e da morte. 

Aqueles que afirmam que os cristãos nunca devem estar doente, porque não é a cura na 

expiação também deve afirmar que os cristãos nunca deve morrer, porque Jesus também 

venceu a morte na expiação.A mensagem central do evangelho é a libertação do pecado. É 

a boa notícia sobre o perdão, não a saúde. Cristo foi feito pecado, não a doença, e Ele 

morreu na cruz pelos nossos pecados, e não nossa doença.Como Pedro deixa claro, as 

chagas de Cristo curar-nos do pecado, não de doença. "Ele mesmo levou os nossos 

pecados em Seu corpo na cruz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a 

justiça" 1 Ped. 2:24. 



Em alguns aspectos, é difícil entender por que qualquer pessoa que iria deixar de aceitar 

Jesus Cristo como Senhor e Salvador após uma vez sequer ouvi-lo falar ou até mesmo 

depois de ver um milagre de cura. É ainda mais difícil de entender por que as pessoas 

continuam a rejeitar o incomparável, gracioso, amoroso Filho de Deus, depois de ouvi-lo 

pregar muitas vezes e vê-Lo curar dezenas, ou talvez centenas, de pessoas de todo tipo de 

aflição. Parece totalmente incrível, no entanto, que foram dadas Sua aliança, Sua lei, seus 

profetas, e Seus muitos especiais próprias que as pessoas escolhidas de Deus bênçãos-iria 

rejeitar o Filho do próprio Deus, o Messias suas próprias Escrituras profetizou, o próprio 

Libertador quem eles alegaram para olhar e almejamos. 

No entanto, como se estuda os relatos evangélicos, que era exatamente a resposta da 

maioria dos judeus. Sua incredulidade e rejeição voou em face de tudo o que Cristo disse 

e fez em seu próprio meio. As provas de Sua divindade, Seu poder e Sua bondade eram 

óbvias e além contradição. No entanto, como a evidência, maior foi a resistência e 

rejeição. No início de seu evangelho, João prepara-nos para que a resposta, dizendo que 

"Ele veio para os Seus, e aqueles que foram os seus não o receberam" (João 1:11). Desde 

o começo Jesus sabia que a rejeição seria superior a aceitação, e Ele disse aos que o 

procuravam matá-lo, "Você não tem a sua palavra permanece em vós, para que você não 

acredita que ele enviou. Examinais as Escrituras, porque você acho que neles você tem a 

vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, e não estão dispostos a vir a mim, 

que você pode ter a vida "(João 5: 38-40). Como os cidadãos rebeldes em uma das 

parábolas de Jesus sobre o Reino, aqueles que rejeitaram a Cristo disse, com efeito, "Nós 

não queremos que este homem reine sobre nós" Lucas 19:14. 

Aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, mesmo depois de testemunhar seus milagres eram 

como um juiz ou júri que, depois de ouvir um caso em tribunal aberto e fechado, toma 

uma decisão que é exatamente o oposto do que a prova exige. A autoridade de Jesus era 

evidente, como o povo reconheceu desde o início de seu ministério (Mat. 07:29). Seu 

ensino era único, como os oficiais contaram aos chefes dos sacerdotes e os fariseus, que 

lhes tinha enviado para prender Jesus. "Nunca um homem falar a maneira que este homem 

fala", disseram eles (João 7:46). Para os líderes judeus incrédulos que o questionaram 

sobre sua cura por Jesus, o ex-cego disse: "Bem, aqui está uma coisa incrível, que você 

não sabe de onde ele é, e ainda Ele abriu meus olhos ... Uma vez que o começando de 

tempo que nunca foi ouvido que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se esse 

homem não fosse de Deus, Ele não podia fazer nada "(João 9:30, 32-33). Quando os 

representantes dos fariseus e herodianos tentou prender Jesus com uma pergunta sobre o 

pagamento de impostos a César, ele respondeu: "Dai a César o que é de César, ea Deus o 

que é de Deus." Sua resposta foi tão astuto que Suas perguntas "maravilhou-se, e deixá-

lo, eles foram embora" (Mat. 22: 21-22). Os judeus estavam maravilhados com o seu 

ensino no templo, dizendo: "Como é que este homem tornar-se aprendeu, nunca ter sido 

educado?" (João 7:15). Apesar de muitas acusações foram feitas contra Jesus, ninguém 

poderia condená-lo por falsidade ou qualquer outro pecado (João 8:46). Quando Jesus 

curou o paralítico, a multidão estava "cheio de temor," (Mateus 9: 8.) E depois que ele 

expulsou um demônio eles disseram: "Nada como isto jamais foi visto em Israel" (v. 

33). Quando Jesus chorou sobre o túmulo de Lázaro, os judeus disseram: "Eis como ele 

o amava!"(João 11:36). Compostura de Jesus também foi além do humano. Quando Ele 

estava diante de Pilatos, que tinha o poder de libertá-lo ou pedir a Ele crucificado, Jesus 

não iria dar uma única palavra em sua própria defesa ", de modo que o governador ficou 

espantado" Matt. 27:14. 



Tudo sobre Jesus foi surpreendente, maravilhoso, e humanamente inexplicável. Não é à 

toa que, quando as pessoas admiravam-se dele, mas não iria aceitá-Lo, Jesus teria mesmo 

se maravilhar com sua incredulidade (Marcos 6: 6). Como as pessoas podem testemunhar 

o poder de Deus e outra vez, admitir que é maravilhoso e até mesmo divina, e ainda se 

recusam a aceitar e seguir Aquele que faz coisas tão maravilhosas? 

O próprio Jesus explicou que algumas pessoas correm da verdade porque ela expõe seu 

pecado, o que eles não querem desistir. "A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais 

as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más Pois todo o que faz o mal odeia a 

luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas." ( João 3: 19-

20). Outros são atraídos ao carisma e poder de Jesus.Eles se maravilhar com as coisas 

maravilhosas que ele diz e faz, mas eles levam nada a sério. Eles seguem Jesus de longe, 

querendo ser feliz, mas não mudou, entretidos, mas não salva. Muitas vezes, eles estão 

dispostos a ser identificado como um seguidor de Jesus Cristo, mas seu compromisso é 

superficial e não têm poder de permanência. 

Em 9: conforto pessoal e riquezas pessoais: 18-22 Mateus nos duas das coisas que muitas 

vezes mantêm essas pessoas de conversão genuína mostra. 

A Barreira de Conforto Pessoal 

Vendo Jesus uma multidão ao redor de si, deu ordens para partir 

para o outro lado. E se um escriba, disse-lhe: "Mestre, eu te 

seguirei aonde quer que vá." E Jesus disse-lhe: "As raposas têm 

covis, e as aves do céu têm ninhos;. Mas o Filho do homem não 
tem onde reclinar a cabeça" (8: 18-22) 

Jesus e seus discípulos foram, na margem ocidental do Mar da Galiléia, e 

a multidão tornou-se tão grande que Ele deu ordens para partir para o outro 

lado. Embora Ele era completamente Deus, Jesus também era completamente 

humano. Ele precisava de descanso ocasional e descanso das exigências intermináveis 

daqueles que vieram a Ele por ajuda. 

Quando Jesus decidiu atravessar o lago, a questão do compromisso foi pressionado por 

vários homens que aparentemente estavam reavaliando sua relação com Ele. De Marcos 

aprendemos que alguns da multidão entrou em outros barcos, a fim de ir em frente ao 

lago, com Jesus (04:36), mas três homens (um terço é mencionado em Lucas 9), 

obviamente, não queria sair e eles se aproximaram de Jesus pouco antes de ele partiu. 

O primeiro homem era um escriba, que lhe disse: "Mestre, eu te seguirei aonde quer 

que vá." Uma vez que ele não perguntou Jesus a uma pergunta ou um favor, só podemos 

adivinhar o motivo do homem para fazer essa declaração a Jesus. Como um escriba que 

ele teria rompido com a maioria de seus colegas escribas tinha ele se tornou um discípulo 

dedicado de Jesus. Ele sabia que uma tal decisão seria caro, e talvez ele queria ver como 

Jesus reagiu à sua declaração de lealdade. 

Os escribas eram autoridades em lei judaica e estavam intimamente associados com os 

fariseus. Eles eram altamente educados e eram a classe acadêmica da sociedade 

judaica. Eles eram ferozmente leal ao sistema de tradições religiosas que muitos de seus 

antecessores tinham sido instrumental na concepção. Normalmente os escribas eram 



professores, e não seguidores de professores, e eles foram especialmente relutantes em 

seguir um professor, como Cristo, que não só não foi educado em uma escola rabínica, 

mas, na verdade, denunciou as tradições que mantinham sacrossanto. 

Para um escriba para tratar Jesus como didaskalos ( Professor ) foi, portanto, uma 

concessão considerável em si mesmo, e sem dúvida a multidão, assim como o círculo 

interno dos doze discípulos, ficamos impressionados que o Senhor foi falado tão 

favoravelmente por um dos líderes judeus. Em sua própria mente do homem, sem dúvida, 

acreditava que ele disse para Jesus era verdade, assim como Pedro foi mais tarde convicto 

em sua própria mente que ele nunca abandonaria Jesus (Mat. 26:33, 35). Mas nem o 

homem conhecia a si mesmo, assim como ele pensava. O escriba pode ter sinceramente 

pensava que Jesus foi o maior professor que já tinha ouvido e o maior fazedor de 

milagres que o mundo já viu. Ele provavelmente sinceramente reconhecido que o ensino 

e poder de Jesus eram de Deus e que Ele era, de alguma forma excepcionalmente especial 

homem de Deus para a hora. Ele encontrou Jesus atraente e queria ser associado com 

Ele. Eu seguirei aonde quer que vá, ele disse a Jesus. 

Ao contrário de muitas igrejas e organizações cristãs hoje, que estão ansiosos para abraçar 

qualquer personalidade famosa que faz uma profissão de Cristo, Jesus sabia que uma 

profissão forte não necessariamente reflete um forte compromisso. Mesmo sem conhecer 

o coração dos homens, como o fez, os cristãos hoje podem beneficiar de tomar essa 

verdade em conta. 

Jesus respondeu a declaração do escriba, fazendo uma declaração de Sua própria. Ele não 

verbalmente questionar a sinceridade do homem, mas simplesmente mencionou algumas 

exigências do verdadeiro discipulado o homem nunca tinha considerado. Jesus disse-lhe: 

"As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem 

onde reclinar a cabeça. " À primeira vista, as palavras de Jesus parecem alheios a 

afirmação do escriba. Ele estava dizendo, em forma proverbial, que, apesar de sua 

autoridade divina e poder milagroso, auto-indulgência não estava em seu plano, e Ele 

tinha menos conforto físico do que muitos animais. As raposas têm covis eles podem 

chamar de seu, e as aves do céu têm ninhos para que eles possam voltar e descansar. 

O Messias é convocado pela primeira vez como o Filho do Homem em Daniel 

7:13. Jesus é chamado por esse título mais de oitenta vezes nos Evangelhos e foi o nome 

mais comum que Ele usou para si próprio. Era um termo de Sua humilhação, e foi 

especialmente apropriado na figura de Sua ter onde reclinar a cabeça . Em sua 

humilhação não têm sequer os confortos básicos da vida. Jesus não tinha um lugar de sua 

própria não-casa ou propriedade, nem mesmo uma barraca. Após a disputa sobre a cura 

do cego de Jesus, "todo mundo foi para a sua casa", João nos diz: "Mas Jesus foi para o 

Monte das Oliveiras" (João 7: 53-8: 1). Enquanto outros foram para casa para passar a 

noite, Jesus passou sozinho, sob as estrelas, na oração com o Pai. Somos informados de 

seus gastos muitas vezes o tempo na casa de Pedro em Cafarnaum e de Maria, Marta e 

Lázaro, em Betânia, mas nunca são informados de seus gastos até mesmo uma hora em 

sua própria casa, porque Ele não tinha nenhuma. 

O propósito de Jesus em fazer tal declaração era, obviamente, para fazer o escriba fazer 

um balanço da autenticidade de seu compromisso. Impressionantes palavras de afirmação 

são fáceis de fazer, especialmente quando não se sabe o custo de compromisso 

envolvido. O Senhor sabia que a fé declarou inicial de muitos de seus seguidores era rasa 



e superficial. Quando Jesus estava em Jerusalém durante a primeira Páscoa depois de 

começar o seu ministério ", muitos crêem no seu nome, vendo os sinais que ele estava 

fazendo." No entanto, João continua a dizer, "Jesus de Sua parte, não estava confiando-

se a eles, pois Ele sabia que todos os homens, e porque Ele não precisa de ninguém para 

testemunho do homem porque ele bem sabia o que havia no homem" (João 2: 23-25). O 

Senhor não tinha fé em sua fé, porque Ele sabia que não era genuíno. Essas pessoas só 

foram comprometidos com a maravilha e emoção que acompanhou o seu trabalho, e não 

a Ele como Senhor ou para o trabalho do próprio evangelho.Jesus repetidamente recusou-

se a tirar proveito da popularidade temporária, que Ele sabia que logo iria voltar para a 

rejeição permanente. 

Na parábola do semeador, Jesus dá uma ilustração vívida de tais pessoas. Eles são os 

lugares rochosos que não têm muita terra. A semente molas imediatamente acima e dá a 

aparência de uma planta forte e saudável. Mas porque não tem raiz logo é queimada pelo 

sol e cernelha. "Este é o homem", diz Jesus ", que ouve a palavra e logo a recebe com 

alegria; mas não tem raízes firmes em si mesmo, mas é apenas temporária, e quando 

tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se cai fora "Matt. 13: 5-6, 20-21. 

Jesus sabia que a natureza humana é inconstante, instável e egocêntrico, e que muitas 

pessoas são atraídas a Ele pela emoção, glamour, ou a esperança de benefícios pessoais, 

como ser curado ou alimentados. Eles são rápidos para saltar no movimento, quando as 

coisas estão indo bem, mas assim que a causa se torna impopular ou demandas sacrificar 

eles querem pular. No início, eles olham como se eles estão vivos para Cristo e muitas 

vezes dão testemunhos brilhantes, mas quando sua associação com Ele começa a custar 

mais do que esperava para eles perdem o interesse e nunca são vistos novamente na igreja 

ou no trabalho cristão. Como o comentarista da Bíblia RCH Lenski observa, essa pessoa 

"vê os soldados em desfile, os uniformes finos, e os braços brilhantes e está ansioso para 

se juntar, esquecendo as marchas extenuantes, as batalhas sangrentas, as sepulturas, talvez 

não marcados" A Interpretação dos Evangelho de São Mateus [Minneapolis: Augsburg, 

1961], pp 338-39.. 

Jesus sabia que o escriba estava muito ansioso para declarar sua lealdade. Ele não contar 

o custo do discipulado, que envolve abnegação, sacrifício e muito possivelmente 

sofrendo. Provérbio de Jesus sobre as raposas e aves representou o sacrifício 

relativamente mínima de ser sem-teto-entanto, mesmo que o custo era, obviamente, muito 

alta, porque o escriba simplesmente desaparece sem dizer uma palavra dita por ou sobre 

ele. As palavras do Senhor acertá-lo onde ele era fraco e sem vontade, e sua verdadeira 

lealdade apenas para o seu próprio conforto foi rápido para mostrar-se. 

Sugarcoating a mensagem do evangelho, tentando fazer com que pareça ser menos 

exigente do que é, ou mesmo não exigindo a todos, não só compromete a Palavra de Deus 

e faz desserviço ao Senhor, mas também faz desserviço para aqueles a quem assiste. Jesus 

não fez tal coisa. Ele advertiu Seus discípulos com candidness preocupante: "Eis que eu 

vos envio como ovelhas no meio de lobos" (Mat. 10:16).Em seguida, ele continuou a 

dizer-lhes: "E o irmão entregará à morte o irmão, e um pai a seu filho; e filhos se 

levantarão contra os pais e levá-los a ser condenado à morte E sereis odiados por todos 

por causa de. Meu nome, mas é o único que resistiu até o fim quem será salvo ... O 

discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. É o suficiente para 

o discípulo que ele tornar-se como o seu mestre, e o escravo como o seu mestre. Se 



chamaram o chefe da casa Belzebu, quanto mais os membros de sua família! " (Vv. 21-

22, 24-25). 

Perto do fim do Seu ministério, o Senhor disse a seus discípulos: "Eles vão fazer você 

párias da sinagoga, mas uma hora está chegando para todos que mata-lo a pensar que ele 

está oferecendo o serviço a Deus" (João 16: 2). Paulo nos assegura que "todos os que 

querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" (2 Tim. 3:12). Após a 

apresentação do longa lista de santos do Antigo Testamento fiéis, o escritor de Hebreus 

diz que alguns deles "foram torturados, não aceitando o seu lançamento, a fim de que eles 

possam obter uma melhor ressurreição; e outros experimentaram escárnios e açoites, sim, 

também correntes . e prisão Eles foram apedrejados, serrados ao meio, eles foram 

tentados, eles foram condenados à morte com a espada; andaram de ovelhas e de cabras, 

desamparados, aflitos e maltratados (homens dos quais o mundo foi não é digno), errantes 

pelos desertos e montanhas e cavernas e buracos no chão "11: 35-38. 

O escriba que veio para Jesus na costa do Mar da Galiléia, não estava disposto a pagar 

qualquer preço para a sua fé. Ele apenas queria acrescentar emoção à sua vida, ter o 

prestígio de ser identificado com um líder popular, ou algum outro objectivo igualmente 

egocêntrica. 

Um explorador pode ter muitos voluntários para ir com ele em uma expedição, até que 

ele explica que a equipe estará trabalhando em um calor abrasador, de zero sub pântanos 

frios, ou sufocantes, com apenas rações de subsistência, poucas chances de tomar um 

banho, e pouco entre em contato com o mundo exterior por meses em um tempo. A jovem 

atleta pode sonhar em ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, até que ele 

aprende sobre o treinamento rigoroso, dieta rigorosa, a vida social limitada e concorrência 

feroz que ele teria de enfrentar por muitos anos. 

Não há emoção como a alegria de conhecer e seguir a Cristo, mas não é uma emoção que 

o mundo pode compreender ou apreciar. Jesus Cristo dá grande paz para aqueles que 

pertencem a Ele, mas a Sua paz não é o tipo do mundo dá ou procura (João 14:27). Sua 

alegria e paz vir pelo caminho do ridículo, do sofrimento e da cruz, que os discípulos 

devem tomar-se quando segui-Lo. "Se alguém quer vir após mim," ele disse, "negue-se a 

si mesmo, tome a sua cruz e siga-me" (Mat. 16:24). A vida cristã não é a adição de Jesus 

ao seu próprio modo de vida, mas renunciando dessa forma pessoal de vida para o Seu e 

estar disposto a pagar qualquer preço que pode exigir. 

A Barreira de riquezas pessoais 

E outro de seus discípulos lhe disse: "Senhor, permita-me ir 
primeiro enterrar meu pai." (08:21) 

Este homem, como o escriba do versículo 19, foi um dos de Jesus os discípulos , no 

sentido de ser um seguidor que foi oficialmente identificado com Ele. Ele não era um dos 

doze, mas um cabide-on que talvez tivesse seguido Jesus sobre o campo por algumas 

semanas ou meses. 

Como o escriba, ele assumiu que seu relacionamento com Jesus era tudo o que deveria 

ser, e ele fez o que parece ter sido um pedido razoável: . Senhor, permita-me ir primeiro 

enterrar meu pai Uma vez que os judeus não praticar embalsamamento, uma cadáver 



teve de ser rapidamente preparados e enterrado. Não só isso, mas a tradição judaica exigia 

que uma pessoa chorar por seu falecido pai ou mãe por um período de trinta dias. O ato 

final da devoção aos pais foi vendo que eles foram devidamente enterrado. Uma vez que 

Jesus estava prestes a ir para o outro lado do mar da Galiléia, um enterro, obviamente, 

não podia esperar até o seu retorno. 

Pedindo ao homem permissão para enterrar [seu] pai, no entanto, não quis dizer que seu 

pai já estava morto. A frase era uma figura comum do Oriente Próximo de discurso que 

se refere à responsabilidade de um filho para ajudar seu pai no negócio da família até que 

o pai morreu ea herança foi distribuído. Obviamente tal compromisso poderia envolver 

um longo período de tempo, trinta ou quarenta anos ou mais, se o pai era relativamente 

jovem. 

A expressão é usada ainda em partes do Oriente Médio de hoje. Há alguns anos, um 

missionário perguntou a um homem turco jovem rico para ir com ele em uma viagem à 

Europa, durante o qual o missionário esperava discipular o homem. Quando o jovem 

respondeu que ele deve enterrar seu pai, o missionário ofereceu a sua simpatia e expressou 

surpresa que o pai tinha morrido. O homem explicou, porém, que seu pai estava vivo e 

saudável e que a expressão "enterrar meu pai" significava simplesmente ficar em casa e 

cumprir suas responsabilidades familiares, até que seu pai morreu e ele recebeu a sua 

parte da herança. 

Como a herança de um homem foi habitualmente perdido ou reduzido, se ele não cumprir 

suas responsabilidades esperadas para a família, a frase "I deve sepultar meu pai" era 

frequentemente equivalente ao "Quero esperar até que eu receber a minha herança." 

Este segundo discípulo superficial não queria correr o risco de perder a sua herança, 

comprometendo-se totalmente a Jesus. Ele queria ser associado com Jesus no nome, mas 

o foco de sua vida estava em sua prosperidade e no bem-estar, e não em servir ao 

Senhor. Portanto, Jesus disse-lhe: "Segue-me, e permitir que os mortos sepultem os 

seus próprios mortos." Like "raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos", a 

expressão aparentemente sem sentido (v 20). permitir que os mortos sepultar os seus 

próprios mortos era uma figura de expressão proverbial. Isso significava, "Deixe o 

mundo cuidar das coisas do mundo." Os mortos espiritualmente pode cuidar de suas 

próprias coisas. 

Em seu relato paralelo desta história, Lucas acrescenta ainda a instrução de Jesus "Quanto 

a você, vá em todos os lugares e proclamar o reino de Deus" (9:60). Responsabilidade 

primária do homem como um discípulo de Jesus Cristo seria a proclamar o evangelho, 

para trazer as boas novas da vida eterna ao espiritualmente mortos . A responsabilidade 

do cristão não é seguir e imitar o mundo, mas para ser um testemunho para o mundo em 

nome e no poder de Cristo. Sua cidadania está na vida, reino eterno de Deus, não no reino 

morta e apodrecida deste mundo. 

Novamente, como o escriba, este segundo dos discípulos que se aproximaram de Jesus, 

nesta ocasião, também desaparece sem mais menção. Aparentemente, nem o homem 

queria discutir o assunto.Exigências de Jesus eram muito alto, eo apelo do discipulado 

desapareceu. Como o jovem rico que perguntou a Jesus o bom coisa que ele deve fazer 

para herdar a vida eterna (Mt 19: 16-22.), Quando este discípulo professa ouviu a resposta 

de Cristo, ele perdeu seu entusiasmo pelas coisas do Senhor. 



Para Jesus a dizer, Siga-me , é que ele dissesse, "negar a si mesmo, tome a sua cruz" 

(Mat. 16:24). Não é que qualquer quantidade de abnegação ou sacrifício pode ganhar a 

salvação, mas qualquer coisa que está mais caro do que o Cristo é uma barreira para Cristo 

e vai ficar entre a pessoa não salva e salvação. 

Lucas diz-nos de um terceiro homem que veio a Jesus nesta ocasião e fez uma profissão 

de discipulado. "Eu te seguirei, Senhor", disse ele; "Mas em primeiro lugar, permita-me 

dizer adeus para os que estão em casa" (9:61). Tal como acontece com os outros dois 

homens, a declaração deste homem parece perfeitamente razoável. Levaria apenas alguns 

dias ou algumas semanas, no máximo, para ele pagar seus pais a simples cortesia de dizer 

adeus. 

Mas Jesus conhecia o coração do homem e que sua motivação era fraco e sua lealdade 

dividida. Ele ainda não estava pronto para entregar-se de todo o coração a Jesus como 

Senhor. Ele ainda foi amarrado a barra da saia da sua mãe e estava sob seu domínio e 

controle. A decisão de seguir a Jesus Cristo é a decisão mais exclusivamente pessoal que 

podem ser feitas. É maravilhoso quando amigos e parentes encorajar alguém a decidir por 

Cristo, e é trágico quando eles aconselham contra Cristo. Mas o que quer que as 

influências externas podem ser, o compromisso é o indivíduo de fazer sozinho. Portanto, 

Jesus respondeu: "Ninguém, depois de colocar a mão no arado e olha para trás é apto para 

o reino de Deus" (v. 62). Estas palavras, talvez, foram adaptados de um provérbio 

atribuído ao famoso poeta grego Hesíodo, que viveu por volta de 800 AC - ". Você não 

pode arar um sulco reto quando se olha para trás" Uma pessoa não pode fazer o trabalho 

de forma satisfatória à mão se ele está continuamente à procura de volta para o seu 

trabalho passado e lealdades Uma pessoa não pode seguir a Jesus Cristo, se ele ainda 

anseia por caminhos da vida antiga. 

Destes três homens que vieram a Jesus e depois desapareceu, William MacDonald diz 

acertAdãoente: "Eles deixaram Cristo para fazer um lugar confortável para si no mundo 

e passar o resto de suas vidas abraçando o subordinado". 

Jesus deixou claro que compromisso com Ele é total e sem reservas ou não é compromisso 

de todo. "Não penseis que vim trazer paz à terra", disse Ele. "Eu não vim trazer paz, mas 

espada Porque eu vim para colocar um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e 

uma filha-de-lei contra a mãe-de-lei;. E os inimigos do homem serão os membros de sua 

família Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim;. e quem ama 

o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim E quem não toma a sua cruz e 

siga depois. a mim não é digno de mim "(Mt 10:. 34-38). Se uma pessoa permite que 

qualquer coisa para segurá-lo de uma plena fidelidade a Cristo, ele não é digno do reino 

de Deus. Jesus não está aqui falando sobre o serviço cristão, mas sobre a salvação. Deus 

salvará ninguém que vem a Ele com amarras. 

Ao longo dos séculos, muitas pessoas maravilhada com Jesus, aclamando a Sua 

autoridade, Seu amor, Sua sabedoria, Sua pureza, Seu poder, Sua disposição, Sua cura, e 

até mesmo a Sua divindade, mas não conseguiram entregar-se a Ele. Eles elogiam e 

professar Jesus, e, em seguida, a pé. Bispo JC Ryle escreveu: "A estrada para o inferno 

mais triste é o que é executado sob o púlpito, passando pela Bíblia e pelo meio de avisos 

e convites." 



A resposta de Jesus aos três homens que vieram a Ele na costa da Galiléia parece 

contradizer a promessa de que "tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a 

mim de maneira nenhuma o lançarei fora" (João 6:37). Aqueles homens veio 

pessoalmente a Cristo, e eles pareciam vir de forma positiva, falar bem dele e 

proclamando seu desejo de segui-Lo. Mas outras palavras de Jesus em João 6 explicar 

por que tantas pessoas que professam a vir a Cristo realmente não vir a Ele em tudo. Ele 

disse: "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o 

ressuscitarei no último dia" (v. 54).Em outras palavras, a crença em Jesus Cristo é total 

identidade com Ele. Não existe tal coisa como a crença parcial ou salvação parcial. Uma 

pessoa que não totalmente comprometer-se com Cristo não acredita nele, não importa 

quantas coisas positivas que ele pode ter a dizer sobre ele. Jesus, portanto, passou a dizer: 

"Há alguns de vocês que não crêem" e, logo depois que nos é dito que "como resultado 

desta [isto é, de todos os ditos difíceis Jesus tinha acabado de dar], muitos dos Seus 

discípulos se retiraram e não andavam com Ele mais "vv. 64, 66. 

Vindo de Jesus Cristo está vindo em Seus termos, não a nossa. A pessoa que vem a Cristo 

vem em humildade, mansidão, um mendigo carente de espírito que tem fome e sede de 

justiça de Deus, que chora por misericórdia, e está disposto a ser odiado, injuriados, e 

perseguidos por causa de seu Senhor (Matt. 5: 3-12). O Senhor não pode tirar confortos, 

dinheiro ou relações com os outros, mas todas essas coisas, e tudo o mais além-deve ser 

dada a Ele, para fazer o que lhe agrada. Caso contrário, ele não é o Senhor, não importa 

o quanto a fidelidade a Ele é professada. 

 

47. poder de Jesus sobre o Natural 

(Mateus 8: 23-27) 

E quando Ele entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E eis 

que se levantou uma grande tempestade no mar, de modo que o 

barco era coberto pelas ondas; mas Ele mesmo estava 

dormindo. E eles vieram a ele, o despertaram, dizendo: "Salva-

nos, Senhor;! Estamos perecendo" E Ele lhes disse: "Por que você 

tímidos, homens de pouca fé?" Então Ele se levantou e repreendeu 

os ventos eo mar; e tornou-se perfeitamente calmo. E aqueles 

homens se maravilharam, dizendo: "Que tipo de homem é este, 
que até os ventos eo mar lhe obedecem?" (8: 23-27) 

Na criação, Deus ordenou o homem para ser o rei da terra, a "regra sobre os peixes do 

mar, sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que 

rastejam sobre a terra" ( Gen. 1:26). Mas quando o homem caiu no pecado, ele foi 

destronado e perdeu a soberania sobre a terra. Ele perdeu a majestade dado por Deus, 

juntamente com a sua inocência. Com o resto do homem terra foi amaldiçoada e 

corrompido. Ele perdeu o seu domínio, e tanto o homem ea terra perdeu sua glória. O 

controle da terra caiu nas mãos do usurpador, Satanás, que agora reina como príncipe 

deste mundo e idade (João 12:31; 14:30). O pecado do homem, a corrupção da Terra, e 

governo de Satanás trouxeram doença, dor, morte, sofrimento, tristeza, a guerra, a 

injustiça, a mentira, a fome, desastre natural, a atividade demoníaca, e todos os outros 

males que assola o mundo. 



Mas desde o início, e até mesmo antes do início, Deus planejou a redenção do homem e 

da terra, revertendo a maldição. De acordo com Seu plano divino, o próprio Filho de Deus 

viria à Terra duas vezes no processo de que-o resgate primeira vez para redimir o homem 

e pela segunda vez para resgatar a terra. Em sua primeira vinda de Jesus Cristo veio na 

humildade, indo para a cruz e ressurreição do túmulo para redimir o homem do 

pecado. Em sua segunda vinda Ele virá na glória de ardência e estabelecer Seu reino de 

mil anos, o Milênio, e depois que um completamente novo céu e terra-redimir toda a 

criação por toda a eternidade 

Na vinda do reino de Deus, Seu plano final para a terra será restaurada, sem pecado, dor, 

doença, ódio, sofrimento, tristeza, desastre, ou demônios. Haverá apenas santidade, a 

justiça, a verdade, a paz, o amor ea beleza. Tudo o que agora destrói a felicidade do 

homem, que quebra seu coração, que frustra as esperanças, que perturba e perverte o seu 

domínio será removido para sempre. Por todo o tempo e eternidade do universo serão 

resgatadas. 

Quando olhamos para a humanidade e do presente da terra, no entanto, é muito óbvio que 

o próprio homem nunca poderia efetuar essas mudanças. O homem não pode resolver os 

problemas naturais do ambiente, o clima, as secas, fome, doença, e doença. Alguém já 

disse que para cada problema resolve ciência, seis outros são criados em seu 

lugar. Quanto maior os nossos avanços, mais grave das complicações. 

Muito menos o homem pode resolver os seus problemas morais e espirituais. À medida 

que se tornam mais avançados em psicologia, sociologia, criminologia e diplomacia, nós 

também tornar-se mais envolvido em distúrbios psicológicos, problemas sociológicos, e 

no crime e guerra. 

O poder de reverter a maldição e trazer um novo céu e uma nova terra, não só é 

infinitamente além do homem, mas é inconcebível para o homem. Não podemos imaginar 

o poder necessário para fazer uma recriação tão radical do universo, não mais do que 

podemos imaginar o poder que levou a criá-lo em primeiro lugar e para sustentá-la. O 

homem tem a capacidade de destruir o seu mundo, mas não o poder de aperfeiçoá-lo. 

O salmista nos diz que "o poder pertence a Deus" (Sal. 62:11). Ele fala de "a grandeza do 

Teu poder" (79:11) e de "aquele que fazes estabelecer as montanhas por Sua força, que 

cingia poder." (65: 6) Davi gritou: "Ó Deus, Tu és o meu Deus; eu te buscam 

sinceramente, a minha alma tem sede de ti, minha carne anseia por ti, numa terra seca e 

cansada, onde não há água Assim eu. Te vi no santuário, para ver a tua força e tua glória 

"(Sl. 63: 1-2). Paulo nos lembra que, "desde a criação do mundo os atributos invisíveis, o 

seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo percebidos por 

meio do que tem sido feito" Rom. 01:20. 

Quanto mais o homem mergulha no universo, o mais incrível e impressionante a 

maravilha da criação se torna. Telescópios pode nos levar cerca de quatro bilhões de anos-

luz de cerca de vinte e cinco quilômetros sextillion espaço-no, e ainda não chegamos perto 

da borda do universo. Nós descobrimos certos princípios gravitacionais que mantêm as 

estrelas e os planetas em suas órbitas, ainda estamos longe de explicar plenamente estes 

princípios, e muito menos duplicar. A Terra gira sobre seu eixo a mil quilômetros por 

hora no equador, viaja em uma órbita de quinhentos e oitenta e milhões de milhas em 

torno do Sol a cerca de mil quilômetros por hora, e, com o resto do seu sistema solar, 



careens pelo espaço a uma velocidade ainda mais em uma órbita que levariam bilhões de 

anos para ser concluído. A energia do sol foi estimada para ser equivalente a de 

quinhentos milhões de milhões de milhões de cavalos de potência. Há pelo menos uma 

centena de mil milhões de outros sóis em nossa galáxia, a maioria deles maior do que o 

nosso. 

Deus também é criador e mantenedor do microcosmo. Uma colher de chá de água contém 

um milhão de bilhões de trilhões de átomos, que são compostos por partículas ainda 

menores de energia.Subpartículas menores dessas partículas ainda estão sendo 

descobertos. 

Sabemos que Jesus Cristo "sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder" (Heb. 1: 

3). Ele energiza cada átomo e cada partícula atômica e subpartículas no universo. Esse é 

o poder do nosso Deus e Salvador! Se Ele tem o poder de criar e sustentar a terra, com 

certeza Ele tem poder para recriá-lo. Ele tem o poder de trazer de volta Eden e, de fato, 

criar uma nova terra que ultrapassa de longe Eden. 

Jesus Cristo veio ao mundo, em parte, para demonstrar que o poder, para mostrar para 

todos que iria vê-lo de que Ele era realmente o Filho de Deus. O prometido Messias e Rei 

tinha poder para redimir o homem do pecado e para dar-lhe a soberania renovado sobre 

uma Terra renovada. Como observado no capítulo anterior, Mateus já mostrou que Jesus 

tinha o direito a genealogia, o nascimento direito, o batismo direito, o sucesso direita 

sobre a tentação, e a mensagem certa. Deus havia dito que aquele que iria reverter a 

maldição viria através da linhagem de Davi, e Jesus fez. Deus tinha dito isso Libertador 

nasceria de uma virgem, e Jesus era. Deus tinha dito que iria ser aprovado pelo Pai, e 

Jesus era. Deus tinha dito que seria mais poderoso que Satanás, e Jesus provou que Ele 

era. Deus disse que seu filho iria falar a verdade, e Jesus fez. Deus tinha dito que teria 

poder sobre a doença ea morte, e Jesus provou que Ele fez. 

Acima de tudo os milagres eram antecipações de poder reino. Quando Jesus curou as 

doenças e restaurado corpos quebrados, Ele inspecionou o reino, em que não haveria 

nenhuma doença ou deformidade.Quando Ele expulsou demônios, Ele inspecionou o 

reino, em que não haveria atividade demoníaca. Quando Ele ressuscitou dos mortos, Ele 

inspecionou o reino, em que não haveria nenhuma morte. 

Depois de Jesus ter perdoado e curado tanto o paralítico, Ele disse que tinha feito "para 

que saibais que o Filho do Homem tem na terra" (Mat. 9: 6). Quando as multidões, vendo 

os milagres de Jesus ", eles estavam cheios de temor, e glorificavam a Deus, que dera tal 

autoridade" (9: 8). Para prepará-los para sua transfiguração, Jesus disse aos discípulos: 

"Em verdade vos digo que, há alguns daqueles que estão aqui que não provarão a morte 

até que vejam o reino de Deus depois de ter chegado com poder." E seis dias depois, Jesus 

tomou consigo Pedro, Tiago e João, e levou-os até um alto monte e foi transfigurado 

diante deles; e as suas vestes tornaram-se radiante e muito branca "(Marcos 9: 1-3). 

. Como Ele ensinou na sinagoga de Cafarnaum um sábado, o povo "foram surpreendidos 

com sua doutrina, porque a Sua mensagem era com autoridade" (Lucas 4:32). Quando 

Ele expulsou um demônio de um homem em que sinagoga, eles ainda mais espantado 

foram e exclamou: "Com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles 

saem." (V. 36) Nas palavras de sua carta aos Romanos, Paulo fala de ser de Jesus de 

abertura ", declarou o Filho de Deus em poder," (1: 4) e na Primeira Carta aos Coríntios 

fala de Deus como "Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus "(1:24). A prova suprema 



da divindade e da messianidade de Jesus era a Sua autoridade absoluta e poder sobre tudo 

na terra. 

Em Mateus 8: 23-27 Jesus demonstra Seu poder ilimitado sobre o mundo natural. Sua 

acalmar a tempestade é o primeiro milagre do segundo grupo de três milagres 

apresentados nos capítulos 8 e 9. 

As indicações 

E quando Ele entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E eis 

que se levantou uma grande tempestade no mar, de modo que o 

barco era coberto pelas ondas; mas Ele mesmo estava 
dormindo. (8: 23-24) 

Depois de enfrentar os três seguidores superficiais com o verdadeiro custo do discipulado 

(8: 18-22; Lucas 9: 61-62), Jesus entrou no barco para ir para o outro lado do mar da 

Galiléia, que é cerca de 13 quilômetros de comprimento e tanto quanto 8 quilômetros de 

largura. 

Os discípulos que O seguiam incluídos os doze, alguns dos quais estavam no mesmo 

barco que Jesus, junto com outros seguidores que entraram em barcos separados (Marcos 

4:36). Porque Jesus curou muitas pessoas e conversou com os três discípulos que 

professam depois de "cair da tarde," (v. 16) foi, provavelmente, até a noite, quando a 

pequena flotilha partiu. 

Mathetes ( discípulo ) significa simplesmente um seguidor, aluno ou aluna. A palavra em 

si não tem nenhuma conotação espiritual, e é usado de seguidores superficiais de Jesus, 

bem como de crentes genuínos. Porque o Sermão da Montanha é essencialmente uma 

mensagem sobre a salvação, os discípulos que se reuniram na montanha para ouvir Jesus 

(Mat. 5: 1), obviamente, incluídos os incrédulos. Os dois homens que se aproximaram de 

Jesus pouco antes de ele entrou no barco são chamados de discípulos (Mt 8:21;.. Cf. v 

19), mas sua saída Ele provou que eles estavam a ser discípulos falsos. Os homens do 

círculo íntimo de Jesus são muitas vezes referidos como discípulos (Mt 10: 1.), Ainda 

incrédulo Judas acabou traindo o Senhor. 

Pelo menos quatro categorias de discípulos são vistos nos evangelhos. O grupo mais 

amplo foram os curiosos, os que seguiam Jesus por um tempo simplesmente para 

descobrir o que ele era. Eles ficaram fascinados e intrigado com o que Ele disse e fez, 

mas não estava disposto a entregar a Ele como Senhor e Salvador. Vemos alguns destes 

discípulos em João 6. Quando Jesus proclamou: "Em verdade, em verdade vos digo que, 

se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a 

vida em vós mesmos '". .. "Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disse:" Esta é 

uma afirmação difícil;? quem pode ouvi-la '"..." Como resultado disso, muitos dos seus 

discípulos se retiraram e não andavam com Ele mais "João 6:53, 60, 66. 

A segunda categoria de discípulo incluídos aqueles que foram intelectualmente 

convencido da mensagem e poder divino de Jesus. Quando Nicodemos foi ter com Jesus 

de noite, ele disse: "Rabi, sabemos que Você veio de Deus, como um professor, porque 

ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele" (João 3: 

2). Mas, naquele momento, ele ainda não estava comprometida com Jesus. Como o 



Senhor passou a apontar, Nicodemos não nasci de novo e, consequentemente, não tinha 

relação espiritual com Deus, nenhuma participação em Seu reino, e não a vida 

eterna. (Vv. 3-15) 

A terceira categoria de discípulo foi composta de crentes secretos. José de Arimatéia era 

um seguidor como clandestino, até que ele perguntou Pilatos permissão para sepultar 

Jesus no seu túmulo e, assim, proclamou fidelidade ao seu Salvador (Matt. 27: 57-58). 

Na quarta categoria de discípulos eram os verdadeiros crentes e abertos, aqueles que eram 

publicamente e permanentemente empenhada em Jesus Cristo. O pequeno grupo 

de discípulos que seguiam era mais do que apenas os doze e, sem dúvida, incluídos todos 

os quatro tipos. 

O barco foi, provavelmente, uma pequena e aberta embarcações de pesca do tipo 

comumente usado pelos pescadores como Pedro, Tiago e João. O Mar da Galiléia se 

encontra pouco mais de 600 metros abaixo do nível do mar, perto da extremidade norte 

do Rio Jordão. Mt. Hermon sobe 9.200 pés para o norte, e fortes ventos do norte, muitas 

vezes despencar para baixo do vale do Jordão superior com muita força. Quando eles se 

encontram o ar mais quente sobre a Bacia Galilee, a intensidade é maior. Bater as falésias 

da costa oriental, os ventos rodam e torção, fazendo com que as águas debaixo deles para 

agitar violentamente. O fato de que eles vêm de forma rápida e com pouco aviso faz com 

que as tempestades ainda mais perigosa e assustadora. 

Seismos ( tempestade ) significa, literalmente, um tremendo e é o termo da qual nós 

temos sísmica, sismógrafo, e termos relacionados. A tempestade foi tão violento que 

sacudiu a água do lago, como se fosse um copo de água nas mãos de um grande gigante. A 

exclamação eis que intensifica a forma rápida e surpreendente, em que houve uma 

grande tempestade no mar. A tempestade se tornou tão forte que o barco era coberto 

pelas ondas, e Marcos explica que "as ondas estavam quebrando sobre o barco tanto que 

o barco já estava enchendo "Marcos 4:37. 

No entanto, Jesus Ele mesmo estava dormindo, sem dúvida, a ser esgotada a longo dia 

de trabalho de cura e ensino. Pouco antes de ver uma de Suas manifestações mais terríveis 

da divindade, vemos uma imagem comovente de sua humanidade. O Senhor era osso 

cansado, e ele dormiu tão profundamente que nem mesmo a jogar do barco, o barulho do 

vento, ou a água soprando no seu rosto despertou Ele. Ele estava molhado até os ossos 

enquanto estava deitado em tábuas duras com apenas uma almofada para a cabeça 

(Marcos 4:38). 

No entanto, isso era tudo parte do plano divino. A tempestade estava uivando, o vento e 

as ondas estavam prestes a inundar o barco, uma vez que jogou sobre a água como uma 

rolha e o Criador do mundo dormia profundamente no meio de tudo isso. Embora em Sua 

divindade Ele era onisciente, na Sua humanidade Ele estava neste momento alheio ao 

tumulto que o rodeava. 

O Panico 

E eles vieram a ele, o despertaram, dizendo: "Salva-nos, Senhor;! 

Estamos perecendo" E Ele lhes disse: "Por que você tímidos, 
homens de pouca fé?" (8: 25-26) 



Vários dos doze discípulos eram pescadores, e podemos estar certos de que eles tinham 

feito todo o possível para salvar-se. Eles eram provavelmente tão cansado como Jesus 

era, mas eram muito medo de dormir. Eles tinham a quem recorrer, mas para Jesus e 

foram exatamente onde Deus queria que eles fossem. Às vezes, o Senhor tem para nos 

levar a um ponto de desespero absoluto antes que Ele pode chamar nossa atenção, e é isso 

que Ele fez com aqueles discípulos cujo barco estava prestes a ser inundado ou rasgado 

em pedaços. Eles tinham acabado de soluções humanas e tinha apenas Jesus a quem 

recorrer. Talvez o único que poderia purificai os leprosos, restaurar a vista aos cegos, e 

curar qualquer outro tipo de doença também tinha poder sobre o vento e do mar. Seu 

grande medo foi misturado com um lampejo de fé como eles vieram a ele, o 

despertaram, dizendo: "Salva-nos, Senhor;! estamos perecendo" Se eles tivessem 

tido a confiança em Jesus que Ele tinha em Seu Pai, eles teriam sido tão calmo e 

indiferente como Ele. 

A história é contada de um endurecido capitão de mar de idade que foi bastante vocal 

sobre seu ateísmo. Uma noite, durante uma tempestade, ele foi lavado ao mar e os seus 

homens ouviu clamando a Deus por ajuda. Quando ele finalmente foi resgatado um dos 

homens perguntou-lhe: "Eu pensei que você não acredita em Deus." Ele respondeu: 

"Bem, se não há um Deus, deve haver um para momentos como este." Muitas pessoas 

recorrem ao Senhor somente quando todos os outros recursos foi esgotado. Quando a 

doença, a morte, a perda do emprego, ou alguma outra tragédia vem, eles clamam a Deus 

tanto quanto os discípulos fizeram a Jesus. 

Deus está sempre satisfeito quando os homens se voltam para Ele, especialmente para a 

salvação. As pessoas podem ser curadas, consolado, salvou da ruína financeira, e ajudou 

em muitas outras maneiras, sem intervenção direta de Deus, mas a pessoa que não é salva 

não tem absolutamente nenhum recurso, mas o Senhor. Deus ama ouvir o choro de um 

pecador de desespero, porque percebendo sua própria incapacidade é o primeiro passo 

para transformar a Ele. Ele também gosta de ouvir seu próprio povo clamar a Ele, mesmo 

em desespero, porque isso é um sinal de que se lembra a quem pertencem. 

Mesmo os maiores santos de Deus têm, por vezes esquecido seu Pai celestial e tornar-se 

inundado por circunstâncias. Exclamou o salmista: "Por que tu de longe, ó Senhor? Por 

que tu te escondas em tempos de angústia?" (Sl. 10: 1). O autor do Salmo 44 lamentou: 

"Mas por Teu amor somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como 

ovelhas para o matadouro Desperte a ti mesmo, por que tu sono, ó Senhor.?" (Vv. 22-

23). Mesmo Isaías ficou desanimado com a aparente incapacidade de Deus para ajudar o 

seu povo. "Desperta, desperta", ele gritou: "te de força, ó braço do Senhor; desperta como 

nos dias antigos, as gerações de há muito tempo" (Isaías 51: 9.). Como os discípulos 

durante a tempestade, ele se perguntou por que Deus dormiu enquanto a população estava 

perecendo. 

'Primeira resposta aos discípulos "Jesus fundamento era a repreendê-los suavemente por 

sua falta de fé. Ele disse-lhes: "Por que você tímido, homens de pouca 

fé?" Deilos ( tímida ) tem o significado básico de ser medroso ou covardes, e os 

discípulos deve ter se perguntado por que Jesus perguntou a eles. Como Ele poderia 

perguntar por que eles ficaram com medo e tímido , quando, obviamente, tinha tudo para 

ter medo? A grande pergunta em suas mentes foi por isso que Jesus foi não com 

medo. Foi a meio da noite, a tempestade tinha certeza de lavá-los ao mar ou afundar o 

barco, e qualquer resposta, mas o medo parecia tola e pouco natural. Calma de Jesus tão 



perplexo aos discípulos que eles acusaram de insensibilidade: "Mestre, não te importas 

que estamos perecendo" (Marcos 4:38). 

Mas Jesus, voltando a repreensão de volta em cima deles. Por que você é tímido, ele 

perguntou, e, em seguida, deu a resposta, como parte da pergunta: vocês, homens de 

pouca fé? Eles estavam com medo porque eles eram infiéis, tímida , porque eles tinham 

pouca fé . "Você não acredita em mim e em meu poder?" Ele perguntou, com 

efeito. "Você não viu o suficiente do meu poder e experiente o suficiente do Meu amor 

saber que você está perfeitamente seguro comigo? Você viu Me realizar milagre após 

milagre, mesmo em nome daqueles que nunca confiou em mim ou sequer se preocupou 

em agradecer Me . Você viu meu poder e minha compaixão, e você deve saber que, por 

causa do Meu poder que posso ajudá-lo e que, por causa da Minha compaixão eu vou 

ajudá-lo. Mesmo que você deve se afogar, você não sabe que isso significaria o céu instant 

? O que, então, você tem que estar preocupado? " 

Os discípulos sabiam os Salmos. Muitas vezes o que tinham ouvido e repetiu as palavras 

do Salmo 89: "O Senhor Deus dos Exércitos, que é semelhante a ti, ó Senhor poderoso 

tua fidelidade também envolve Ti Tu és governar o inchaço do mar; quando as suas ondas 

se levantam, Thou?. Dost ainda eles "(vv. 8-9). Eles haviam cantado, "Deus é nosso 

refúgio e fortaleza, socorro bem presente em apuros Portanto, não temeremos, ainda que 

a terra deve mudar, e ainda que os montes escorregar para o coração do mar.: Ainda que 

as águas rujam e espuma, embora o terremoto montanhas no seu orgulho inchaço "(Sl. 

46: 1-3). Eles sabiam muito bem o majestoso e consoladoras palavras do Salmo 107: 

Os que descem ao mar em navios, que fazem negócios com os grandes águas; eles têm 

visto as obras do Senhor, e as suas maravilhas no profundo. Pois ele falou e levantou-se 

um vento tempestuoso, que eleva as ondas do mar. Eles levantaram-se para os céus, 

desceram às profundezas; sua alma derreteu em sua miséria. Eles cambaleou e cambaleou 

como um homem embriagado, e foram no final o tino.Então clamaram ao Senhor na sua 

angústia, e os tirou de suas angústias. Ele causou a tempestade a ser ainda, para que as 

ondas do mar foram abafado. Em seguida, eles estavam contentes porque eles ficaram 

quietos; por isso Ele guiou ao porto desejado. (Sl. 107: 23-30) 

Foi um cumprimento literal desses versos que Jesus estava prestes a realizar, no Mar da 

Galiléia. 

O crente que está ciente do poder e do amor de Deus não tem nenhuma razão para ter 

medo de nada. Porque Deus tanto pode e vai cuidar de seus filhos, não há nenhuma 

dificuldade ou perigo através do qual Ele não pode ou não levá-los. Poder e do amor de 

Deus nos ajudará a vencer qualquer tempestade, e que é a essência do que precisamos 

saber e considerar quando estamos em apuros. 

No entanto, todo o crente percebe a partir de sua própria experiência que saber sobre o 

poder eo amor de Deus e confiando neles nem sempre andam juntos. Nossas fraquezas e 

fragilidades são tanto uma parte de nós que, mesmo depois de ter testemunhado a Deus 

fazendo coisas maravilhosas, ainda ficamos em dúvida e medo. Na verdade, como Elias 

após o grande milagre em Mt. Carmel e os discípulos após os grandes milagres em 

Cafarnaum, que às vezes são mais medo apenas depois de ter sido esmagada com a 

grandeza de Deus. Estamos maravilhados com a sua grandeza, mas assim que o problema 

vem nos esquecemos de Sua grandeza e ver apenas o problema. 



A fé precisa de reforço constante, como os discípulos, eventualmente, veio a 

perceber. "Aumenta a nossa fé!" rogaram de Jesus (Lucas 17: 5). Mesmo os crentes estão 

sujeitos à descrença, e quanto mais nós acreditamos que, quanto mais nós também 

queremos clamar com o pai do menino com o espírito imundo, "Eu creio; ajudar a minha 

incredulidade" (Marcos 9:24). Sabemos que Deus pode proporcionar, mas também 

sabemos quão facilmente podemos deixar de confiar em Sua disposição. Sabemos que 

Deus nos ama, mas também sabemos quão facilmente podemos esquecer Seu 

amor. Sabemos que Ele dá a paz que excede todo o entendimento, mas também sabemos 

quão facilmente podemos cair na preocupação e desespero. Quando ele é acoplado 

com pouca fé , mesmo muito conhecimento a respeito de Deus nos deixa tímido e com 

medo quando o problema vem. 

O Poder 

Então Ele se levantou e repreendeu os ventos eo mar; e tornou-se 
perfeitamente calmo. (8: 26b) 

Jesus se levantou e repreendeu os ventos eo mar, dizendo: "Silêncio, ser ainda" 

(Marcos 4:39). Ao ouvir a palavra do Criador a tempestade poderia fazer nada, mas 

tornam-se perfeitamente calmo . Os ventos parou, as ondas cessaram, o ar clareou e a 

água tornou-se como o vidro. Storms normalmente diminuem gradualmente, com ventos 

e ondas diminuindo pouco a pouco até que a calma seja restaurada.Mas esta tempestade 

amainou mais rápido até do que ele tinha vindo; ele veio de repente e deixou 

instantaneamente. Embora pequeno em comparação com furacões e tufões, que 

tempestade no Mar da Galiléia tinha gerado multiplicado milhões de unidades de 

potência. No entanto, Jesus parou com uma palavra-uma tarefa fácil em comparação com 

Sua trazendo todo o mundo à existência com uma palavra. 

Aquele que tinha o controle sobre doenças e demônios também tinha controle sobre a 

natureza. E, como Mateus iria proceder para mostrar, Ele também tinha o poder de 

perdoar os pecados e ressuscitar os mortos. 

O Portent 

E aqueles homens se maravilharam, dizendo: "Que tipo de homem 
é este, que até os ventos eo mar lhe obedecem?" (8:27) 

Thaumazō ( maravilhou ) refere-se ao extremo espanto e pode levar a idéia de 

presságio. Os homens não podiam imaginar que tipo de homem era Jesus, que até os 

ventos eo mar lhe obedecem. Marcos relata que, junto com seu grande espanto, o os 

homens também eram "muito medo" (04:41). Eles estavam agora mais medo do que tinha 

acalmou a tempestade do que tinham sido da própria tempestade.Muitos deles tinham 

encontrado tempestades perigosas, mas nenhum havia encontrado tal poder sobrenatural 

como Jesus aqui apresentado. 

Depois que Deus havia declarado seu grande poder e majestade, Job, exclamou: "Tenho 

ouvido falar de ti pela audição do ouvido, mas agora os meus olhos vê-Te, por isso eu 

retrair, e eu me arrependo no pó e na cinza" (Jó 42: 5 -6). Quando Isaías "viu o Senhor 

sentado num trono, elevado e exaltado, com o trem de seu manto enchiam o templo", ele 



declarou: "Ai de mim, porque estou arruinado! Porque eu sou um homem de lábios 

impuros, e eu viver entre um povo de lábios impuros, porque os meus olhos viram o Rei, 

o Senhor dos Exércitos "(Is 6: 1, 5).. Depois de Daniel viu o Senhor, ele testemunhou: 

"Não ficou força em mim, para a minha cor natural virou-se para uma palidez mortal, e 

não retive força Mas eu ouvi o som das suas palavras; e, logo que ouvi o som. das suas 

palavras, eu caí em um sono profundo em meu rosto, com o meu rosto em terra "(Dan. 

10: 8-9). Quando Pedro viu Jesus milagrosamente fornecer a grande captura de peixe ", 

prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo:" Apartai-vos de mim, porque sou um homem 

pecador, Senhor! '"(Lucas 5: 8). Quando Paulo encontrou Cristo ressuscitado no caminho 

de Damasco ", ele caiu no chão ... E embora seus olhos estavam abertos, ele não conseguia 

ver nada" Atos 9: 4, 8. 

Majestade de Deus é tão grande que quando Ele mostra a Si mesmo em uma pequena 

parte de seus homens de glória não pode estar em Sua presença. Esses discípulos de 

repente percebi que Deus estava no próprio barco com eles, e eles ficaram apavorados 

com o Seu poder e Sua santidade. Em uma ocasião semelhante e, mais tarde Pedro andou 

sobre a água. Mas quando o vento veio, ficou com medo, e Jesus não só levantou Seu 

discípulo incrédulo, mas também fez com que o vento parar. "E os que estavam no barco 

o adoraram, dizendo:" Você é o Filho de Deus! "(Mt 14: 29-33.). 

Isaque Watts escreveu: 

Nós cantamos o poder de Deus,  

que ordenou a montanhas ascensão. 

Quem espalhou os mares fluindo no exterior,  

e construiu o céu elevados. 

Cantamos a sabedoria que ordenou  

o sol para governar o dia. 

A lua brilha completa no seu comando,  

e todas as estrelas obedecer. 

Senhor, como as tuas maravilhas são exibidos  

Onde e'er voltamos nossos olhos, 

Quando e'er vemos o chão que pisamos,  

Ou contemplar os céus. 

Não há uma planta nem flor abaixo  

Mas faz tuas glórias conhecido, 

E surgem nuvens e tempestades golpe  

Por despacho do teu trono. 

Ele fecha com as belas linhas: 

Em Ti cada momento nós dependemos,  

Se Tu retirar morremos. 



O que possamos ne'er que Deus ofender,  

que está sempre próximo. 

O mesmo Cristo, que acalmou o mar da Galiléia é o Cristo que mantém cada átomo e 

cada estrela em sua órbita. Ele mantém o universo em equilíbrio e fornece para cada 

planta e animal. Um dia, Ele está vindo para restaurar o mundo de que o pecado 

contaminou, para tornar completamente nova dos céus e da terra. Mesmo agora, Ele é o 

Deus que dá a vida eterna para aqueles que confiam nEle, e que vai acalmar a sua 

tempestade cada e dar força para todos os seus tragédia. 

 

48. poder de Jesus sobre a Sobrenatural 

(Mateus 8: 28-34) 

E quando Ele veio para o outro lado para o país dos gadarenos, 

dois homens que estavam possuídos por demônios O encontrou 

como eles estavam saindo dos sepulcros; eles eram tão 

excessivamente violento que ninguém podia passar por aquele 

caminho. E eis que gritaram, dizendo: "O que nós temos a ver com 

você, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do 

tempo?" E havia em uma distância deles uma manada de muitos 

porcos. E os demônios começaram a suplicar-lhe, dizendo: "Se 

você estiver indo para nos expulsas, manda-nos para a manada de 

porcos." E Ele lhes disse: "Vá embora!" E eles saíram, e entraram 

no suína, e eis que toda a manada precipitou-se o banco 

despenhadeiro no mar e morreram nas águas. E os pastores fugiu, 

e foi para a cidade, e contaram tudo, inclusive o incidente dos 

endemoninhados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de 

Jesus; e quando o viram, rogaram-lhe que se a partir de sua 
região. (8: 28-34) 

Mateus adiciona à evidência convincente de messianismo e divindade de Jesus, 

mostrando o Seu poder sobre o sobrenatural, bem como sobre a doença, deformidade e 

do mundo natural. Para Jesus para redimir a terra e reverter a maldição, ele teria que ter 

total poder sobre Satanás e suas hostes demoníacas. A fim de resgatar a humanidade 

decaída Ele teria que ser capaz de dominar as forças do mal que mantêm os homens em 

escravidão física, mental e espiritual. Durante todo o registro do evangelho, portanto, 

encontramos repetidamente contas da habilidade de Jesus para expulsar demônios 

daqueles sob seu controle o mal. Ele exerceu seu poder instantaneamente, com 

autoridade, e com sucesso total, muitas vezes com o uso de uma única palavra, mas, como 

no caso em apreço. 

Nas tentações do deserto Jesus demonstrou seu poder de resistir a Satanás; agora Ele 

demonstra Seu poder para vencer e subjugar completamente Satanás. Em Seu trato com 

o reino das trevas Ele não só não iria dobrar a Satanás, mas fez Satanás curva a Ele. Como 

o apóstolo João nos diz: "O Filho de Deus se manifestou: para este fim, para que pudesse 

destruir as obras do diabo" (João 3: 8). O Senhor se tornou um homem e veio ao mundo 

para destruir as obras de Satanás. Quando Ele vier novamente para estabelecer Seu reino 



Ele vai encarcerar Satanás por mil anos, no final da qual, depois de uma breve liberdade, 

ele e seus colegas de trabalho maus serão lançados no lago de fogo, onde "serão 

atormentados dia e noite para todo o sempre "(Ap 20: 2, 7-10). Ao expulsar demônios 

durante Seu ministério terreno, Jesus deu dramático, poderoso, e repetiu prova de Seu 

poder sobre Satanás. Como explicou a uma multidão perto de Jerusalém, "Se eu expulso 

os demônios pelo dedo de Deus, então o Reino de Deus já chegou até vós" Lucas 11:20. 

Quando os discípulos tentaram expulsar os demônios que eles descobriram como 

extremamente difícil que é. Embora Jesus lhes tinha dado "poder e autoridade sobre todos 

os demônios" (Lucas 9: 1), eles descobriram que expulsar demônios não foi tão fácil para 

eles (17:16 Matt, 19). Quanto a ele. Muitos judeus do Novo Testamento estavam 

envolvidos em exorcismo por meio de várias fórmulas e rituais, sem verdadeiro 

sucesso. É por isso que o sucesso total de Jesus era tão surpreendente. "O que é isso? Uma 

nova doutrina com autoridade!" exclamou os judeus incrédulos em Cafarnaum. "Ele 

ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem" (Marcos 1:27). Porque Jesus 

expulsava os demônios com tanta facilidade, algumas das pessoas concluiu que Ele deve, 

portanto, estar em conluio com o diabo, e declararam: "Ele expulsa os demônios por 

Belzebu, príncipe dos demônios" (Lucas 11:15). Quando os sete filhos de Ceva tentaram 

expulsar um espírito maligno de um homem com o poder de "Jesus a quem Paulo prega, 

... o espírito maligno, respondendo, disse-lhes:" Eu reconheço Jesus, e sei quem é Paulo, 

mas quem é você? ' E o homem, no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles e 

subjugado todos eles e dominou-los, para que eles fugiram daquela casa nus e feridos 

"Atos 19: 13-16. 

Na conta dos dois homens possuídos por demônios, Mateus primeiro descreve a posse 

pelos demônios, então o poder de Cristo sobre os demônios, e, finalmente, a perspectiva 

das pessoas em relação a Jesus. 

O Possession pelos Demons 

E quando Ele veio para o outro lado para o país dos gadarenos, 

dois homens que estavam possuídos por demônios O encontrou 

como eles estavam saindo dos sepulcros; eles eram tão 

excessivamente violento que ninguém podia passar por aquele 

caminho. E eis que gritaram, dizendo: "o que nós temos a ver com 

você, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do 

tempo?" E havia em uma distância deles uma manada de muitos 

porcos. E os demônios começaram a suplicar-lhe, dizendo: "Se 

você estiver indo para nos expulsas, manda-nos para a manada de 
porcos." (8: 28-31) 

Depois de o silenciar milagrosa da tempestade, Jesus e seus discípulos continuaram 

através do Mar da Galiléia para o outro lado . Até agora era a luz do dia e do grupo de 

barcos (ver Marcos 04:36) desembarcou no país dos gadarenos. Aqueles a quem chama 

Mateus Gadarenes também foram chamados Gerasenes (Marcos 5: 1; Lucas 08:26) ou 

Gergesenes, como encontrado em alguns textos gregos.A pequena cidade de Gerasa, ou 

Gergesa (de onde vêm Gerasenes e Gergesenes, respectivamente) foi na costa nordeste 

do Mar da Galiléia, cerca de seis milhas através da água de Cafarnaum, e os penhascos 

íngremes perto caber a configuração geográfica descrita aqui. A cidade de Gadara (de 



onde vem Gadarenes ) está localizada mais ao sul e é interior; mas a região em geral, 

incluindo Gerasa, foi muitas vezes referido como o país dos gadarenos. 

A recepção pelos Demons 

dois homens que estavam possuídos pelo demônio O encontrou 

como eles estavam saindo dos sepulcros; eles eram tão 

excessivamente violento que ninguém podia passar por aquele 
caminho. (8: 28b) 

Em seus relatos sobre este incidente, Marcos (5: 2) e Lucas (8:27) mencionar apenas um 

homem possuído pelo demônio, mas não indica que apenas um estava presente. Para seus 

propósitos particulares que eles escolheram para se concentrar no mais dominante dos 

dois homens. daimonizomai ( -endemoninhado ) significa simplesmente a ser 

demonizado, estar sob o controle de um espírito demoníaco, sem levar em conta o tipo ou 

grau de controle. Apesar de suas contas das pessoas demonizadas refletir muitas 

condições e graus diferentes de controle, a Escritura não distingue claramente entre ser 

possuído, obcecado, ou oprimidos por demônios. 

Demonização pode ser definida como uma condição na qual um ou mais demons habita 

e ganhos de controlar ao longo de um ser humano. Demons pode atacar os homens 

espiritualmente, mentalmente e fisicamente. No reino espiritual que promovem falsas 

religiões, culto ao demônio, o oculto, e inúmeros tipos de imoralidade, incluindo 

assassinato (Ap 9: 20-21; 18: 23-24). Na esfera intelectual e psicológica eles promovem 

tais coisas como falsas doutrinas; insanidade e masoquismo, como 

neste endemoninhado homem, que se cortou com pedras (Marcos 5: 5); e incapacidade 

de falar e mania suicida (Veja Marcos 9: 17-22). 

Dominação Demônio era uma aflição comum nos tempos do Novo Testamento, mesmo 

entre o povo escolhido de Deus, os judeus. Na igreja apostólica, o dom dos milagres, ou 

poderes, foi a capacidade de expulsar os demônios. É interessante, no entanto, que lemos 

de nenhuma conta de possessão demoníaca, na cidade de Jerusalém. Ao longo da história, 

incluindo tempos modernos, esse aspecto particular da atividade de Satanás parece surgir 

mais frequentemente em áreas rurais e pouco sofisticados do que na sociedade urbana 

sofisticada. Ele também é mais comum onde a religião animista e seu medo de 

acompanhamento e de culto dos espíritos malignos são fortes. Em sociedades mais 

avançadas, uma pessoa que está seriamente perturbado por demônios é susceptível de ser 

considerado louco e colocado em uma instituição mental, e parece certo que muitas 

pessoas que são diagnosticadas como doentes mentais são realmente demonizado. 

É significativo que Jesus nunca culpou uma pessoa por ser ou doente ou demônio 

controlado. Ele reconheceu-os como vítimas de poderes além de seu próprio controle e, 

como na necessidade de libertação, não exortação ou condenação. 

Como podemos ver com esses dois homens que estavam possuídos pelo demônio, a 

personalidade ea voz de um demônio pode à vontade, e, por vezes, de forma contínua, 

eclipsar a personalidade e voz da pessoa ocupada. Quando Jesus perguntou a um dos 

homens: "Qual é seu nome?" o demônio respondeu através da boca do homem, dizendo: 

"Meu nome é Legião, porque somos muitos" Marcos 5: 9. 



Estes homens viviam em câmaras mortuárias que eram comumente escavadas de encostas 

rochosas ou falésias, nos arredores de uma vila ou cidade, e como eles viram Jesus 

aproximando-se eles se encontrou com Ele como eles estavam saindo dos túmulos. É 

possível que eles eram judeus, para quem tocar um corpo morto foi o maior contaminação 

cerimonial. Se assim for, o seu ser forçado pelos demônios para viver em um cemitério 

era uma humilhação e tormento adicional. 

Eles eram tão extremamente violento que ninguém podia passar por aquele 

caminho. Nós aprender com o outro evangelho contas que pelo menos um dos homens 

usava nenhuma roupa e que ele tinha tamanha força que nenhuma cadeia poderia mantê-

lo ligado. Ele foi muitas vezes empurrados para o deserto pelos demônios e passou grande 

parte de seu tempo ranting e delirante ", clamando e rasgando-se com pedras" Marcos 5: 

4-5; Lucas 8: 27-29. 

O reconhecimento por parte das Demons 

E eis que gritaram, dizendo: "O que nós temos a ver com você, 

Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do 
tempo?" (8:29) 

O que temos a ver com Você quis dizer: "O que você está fazendo aqui e por que você 

está nos incomodando?" Ao tratar de Jesus como Filho de Deus os demônios mostrou 

que eles imediatamente reconhecido quem Ele era. Marcos relata que um dos homens 

"correu e prostrou-se diante dele" (5: 6). A palavra da qual "inclinou-se" vem 

( proskuneo ) é geralmente traduzida como "adoração", porque representa o ato mais 

comum do Oriente Próximo de adoração e reverência. O termo carrega a idéia de 

profunda admiração e respeito. Demons ódio e nojo de tudo sobre Deus, mas são 

impotentes para fazer qualquer coisa, mas curvar-se diante dele, quando na Sua presença, 

assim como um dia de seu nome todo joelho se "curva dos que estão nos céus e na terra, 

e sob a terra "Phil. 2:10. 

Demônios são anjos caídos, e antes que eles se juntaram a Satanás em sua rebelião contra 

Deus que conhecia intimamente cada membro da Trindade. Embora eles nunca tinha visto 

ele em forma humana, eles instantaneamente reconhecido Jesus como a segunda pessoa 

da Trindade. Como espíritos, eles reconheceram o espírito. Eles sabiam intuitivamente 

que eles estavam de pé na presença do Filho de Deus,o "Filho do Deus Altíssimo", como 

Marcos (5: 7) e Lucas (08:28) relatório À medida que aprendemos a partir de outro 

encontro de Jesus com demônios, eles também "sabia que ele era o Cristo", isto é, o 

Messias (Lucas 4:41). 

Eles sabiam que Jesus era o seu antagonista divina e que Ele tinha plenos poderes e 

autoridade para destruí-los à vontade. Por sua causa, Vieste aqui atormentar-nos antes 

do tempo? reconheceram que eles sabiam que havia um divinamente tempo, ainda não 

chegou, quando ele seria de fato julgá-los e puni-los com a condenação eterna. Sua 

escatologia, como o resto de sua teologia, era factualmente correctas. Como Tiago nós ", 

os demônios o crêem, e estremecem" conta (Tiago 2:19). Eles tremer porque sua crença 

é a de reconhecimento, mas não aceitação, e eles percebem plenamente a consequência 

da rejeição de Deus. 



À luz do seu conhecimento sobre o seu poder divino e planejar parece estranho que 

Satanás e suas hostes caídas preocupou em tentar e atacar Jesus. Mas os enganadores 

supremos são também extremamente auto-enganados, e em seus delírios do mal que de 

alguma forma a esperança de frustrar Cristo em sua humanidade. Ao induzir a Ele para o 

pecado, talvez eles poderiam arrastá-lo para o lago de fogo com eles quando veio o 

juízo. Talvez eles pensaram que ele era de alguma forma menos poderoso e justo sobre a 

terra que eles sabiam que ele foi no céu. Em qualquer caso, é a natureza de Satanás e dos 

que pertencem a ele se opor a Deus, não importa o que as consequências ou perspectiva 

de sucesso. 

Os demônios entendido muito mais sobre a identidade de Jesus e sobre o plano divino de 

redenção e julgamento do que os doze discípulos naquela época. Foi muito mais tarde que 

Pedro confessou antes de Jesus: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", uma verdade que 

ele veio a saber apenas pela revelação divina (Matt. 16: 16-17). 

Os demônios sabiam que não eram destinados a julgamento até depois do Milênio e que, 

consequentemente, se perguntou por que Cristo já tinha relações com eles. Era muito cedo 

para a sua agendadotempo de tormento , e ainda assim eles perceberam que Jesus estava 

prestes a interromper e destruir o seu presente trabalho mal. 

A pedido do Demons 

E havia em uma distância deles uma manada de muitos porcos. E 

os demônios começaram a suplicar-lhe, dizendo: "Se você estiver 

indo para nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." (8: 

30-31) 

Em desespero, os demônios olhei em torno de um meio de escape, e eles avistaram uma 

manada de muitos porcos em um pasto. O grande tamanho do rebanho, que somava 

2.000 animais (Marcos 5:13), indica que o número de demônios também foi grande (ver 

também Marcos 5: 9). Se você estiver indo para lançar-nos fora não foi uma declaração 

de incerteza ou mera possibilidade. A idéia é: "À luz do fato de que você está prestes a 

lançar-nos fora ..." Sabendo compaixão de Jesus para os homens e Seu plano divino para 

destruir as obras do diabo, os demônios sabia que não iria deixá-los continuar habitar e 

atormentar os dois homens. 

O pedido dos demônios parece bizarro, e não nos é dito por que pediu para ser 

enviado para o ouvido de suínos . Talvez eles pensaram que o Senhor tinha mudado seu 

calendário para julgamento e, caso contrário, jogue-os imediatamente para o grande 

abismo. Mesmo suínos que habitam seria imensamente melhor do que isso porque suína 

foram os mais imundo de todos os animais impuros para os judeus.Talvez os demônios 

pensou que Jesus não se importaria se os demônios tomaram o controle deles ou, por 

habitar e, em seguida, destruir os porcos, talvez eles poderiam causar proprietários dos 

porcos e outros na área a se voltar contra Jesus. Talvez Jesus seria morto por matar os 

porcos. Seja qual for a razão para o pedido dos demônios, foi baseada na compreensão 

clara de que Jesus não lhes permitiria permanecer onde estavam. 

O poder de Cristo 



E Ele lhes disse: "Vá embora!" E eles saíram, e entraram no suína, 

e eis que toda a manada precipitou-se o banco despenhadeiro no 
mar e morreram nas águas. (8:32) 

Quando os discípulos não expulsamos demônios mesmo com comissionamento e 

empoderamento de Deus, que muitas vezes necessário um tempo considerável e 

persistência, bem como a oração eo jejum (Mt 17:21;. Marcos 9:29). Mas Jesus expulsou 

toda a legião de demônios para fora dos dois homens com mas uma palavra: Begone! Ele 

deu permissão para os demônios (Lucas 8:32), na forma de um comando que eles não 

tinham poder para desobedecer, e imediatamente eles vieram para fora, e entrou na 

suína. 

Mais uma vez, só podemos admirar a "razão demônios para fazer o que eles fizeram. Se 

eles dirigida toda a manada se apressar para baixo do banco despenhadeiro no mar , 

onde eles morreram nas águas, ou se aquilo era simplesmente a resposta frenética dos 

animais para ser habitado pelos espíritos malignos, parece provável que os demônios 

sabia o resultado com antecedência . Mas não sei por que eles fizeram o que fizeram ou 

o que aconteceu com eles depois que os porcos se afogou. 

Como os anjos caídos, demônios são seres extremamente poderosos (ver 2 Reis 19:35; Sl 

103:.. 20; 2 Pe 2:11). Quando um anjo foi enviado com uma mensagem para o profeta 

Daniel, ele foi adiado por um demônio (chamado de "o príncipe do reino da Pérsia") 

durante três semanas, e que o Senhor teve que enviar o arcanjo Miguel em seu auxílio 

(Dan. 10:13). É, portanto, surpreendente que Paulo nos adverte que, mesmo como filhos 

de Deus, não podemos resistir aos ataques de demônios para além da armadura do Senhor, 

sobretudo o escudo da fé (Ef. 6:16). 

Os demônios têm inteligência superior (. Ez 28: 3-4), a força superior (Marcos 5: 4; Atos 

19:16), poderes sobrenaturais superiores para executar "sinais e prodígios de mentira" (2 

Ts 2: 9.), E o experiência superior de ter existiam muito antes da criação do mundo, pela 

primeira vez como santos anjos e depois como caído. Eles não só têm grande 

conhecimento da natureza e poder, mas também grande conhecimento da natureza e as 

fraquezas do homem de Deus. Como seres espirituais que não são limitados por tempo, 

espaço, ou formulário. Só o Senhor Jesus Cristo tem o poder de esmagar a cabeça de 

Satanás e isso só vai ser pelo poder do Senhor que ele será preso e lançado no abismo e, 

eventualmente, para dentro do lago de fogo e enxofre (Apocalipse 20: 3, 10). É necessário 

um tremendo poder de expulsar tantos demônios como Jesus fez no país dos gadarenos, 

ainda Ele fez isso em um instante. 

Muitas pessoas se perguntam por que Jesus permitiria tantos animais, até mesmo porcos 

imundos, para ser destruído apenas para atender ao pedido bizarro de um bando de 

demônios. Mas os animais foram criados para uso e consumo do homem, e que esses 

suínos foram destinados para o abate de qualquer maneira. Sua sendo afogado trouxe 

prejuízo financeiro considerável, mas se os proprietários eram judeus-como eles podem 

muito bem ter sido, não tinha relações criação de porcos em primeiro lugar. Mas as almas 

dos dois homens possuídos eram de valor infinitamente maior do que os dois mil animais, 

e Jesus não hesitou em permitir um relativamente pequeno sacrifício tão a ser feita em 

nome dos homens. 



A principal lição desta passagem, no entanto, não tem a ver com o direito de levantar ou 

comer porcos ou com o valor relativo de porcos e seres humanos. Propósito supremo do 

Senhor em expulsar os demônios e propósito de Mateus ao relatar fosse para demonstrar 

autoridade e poder de Jesus sobre Satanás e suas forças. O fato de que os demônios foram 

para os porcos e os porcos reagiu no frenesi que eles fizeram foi dramática e provas 

convincentes de que eles haviam deixado os dois homens. Sua ferocidade e violência foi 

transferido para os porcos e não poderia haver nenhuma dúvida na mente dos 

observadores, como o que tinha acontecido. 

A perspectiva das pessoas 

E os pastores fugiu, e foi para a cidade, e contaram tudo, inclusive 

o incidente dos endemoninhados. E eis que toda a cidade saiu ao 

encontro de Jesus; e quando o viram, rogaram-lhe que se a partir 
de sua região. (8: 33-34) 

Quando os pastores viram o que aconteceu com seus porcos, eles fugiram. O fato de que 

eles relataram tudo, incluindo o incidente dos endemoninhados, indica que eles 

perceberam a conexão entre os dois homens possuídos por demônios e que tinha 

acontecido com os animais. Suicídio em massa dos porcos provou que Jesus tinha 

realmente expulsou os demônios para fora dos homens. Outra evidência de que 

os pastores e os outros descobriram quando voltaram à cena, foi que um dos homens-e, 

presumivelmente, o outro como bem se vestia e se sentou em seu juízo perfeito aos pés 

de Jesus (Lucas 08:35). 

As pessoas da cidade, provavelmente incluindo os donos dos porcos, foram tão 

impressionado com o relatório que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Que eles 

vieram especificamente para atender Jesus mostra que Ele era o foco de atenção. Ele 

era do maior interesse para eles do que tanto os suínos ou os dois homens possuíam 

anteriormente. Ao contrário do que a sugestão de muitos intérpretes através dos séculos, 

não há nenhuma indicação no texto de que a resposta do povo foi devido a sua 

preocupação materialista sobre a perda de tantos porcos. Embora fossem possivelmente 

presentes, os proprietários dos porcos não são mencionadas em nenhum dos três relatos 

evangélicos. A questão não era os demônios, os porcos, ou os dois homens, mas Jesus. 

As pessoas da cidade (provavelmente Gerasa) nem sequer dar-Lhe a reverência 

relutantes mostrado pelos demônios. Eles não parecem menos interessados em descobrir 

quem ele era ou por que Ele veio para a sua área. Eles não queriam nada a ver com Ele, 

e suplicou-lhe afastar-se da sua região. Eles tinham a princípio simplesmente sair "para 

ver o que era o que tinha acontecido", mas quando "eles chegaram a Jesus e observou o 

homem que tinha sido demônio -possessed sentado, vestido e em perfeito juízo, o homem 

que teve a 'legião' ... eles ficaram assustados "(Marcos 5: 14-15). Eles não estavam com 

raiva ou ressentimento, mas com medo. 

Quando os homens profanos ficar cara-a-cara com o santo Deus, eles estão 

apavorados. Mais uma vez somos lembrados de que quando Isaías "viu o Senhor sentado 

num trono, elevado e exaltado", ele exclamou: "Ai de mim, porque estou arruinado! 

Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros 

lábios; e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos "(Is 6: 1, 5).. Depois que 

Pedro testemunhou Jesus 'milagrosa provisão de peixes que quase inundado dois barcos 



de pesca ", prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo:" Apartai-vos de mim, porque sou um 

homem pecador, ó Senhor "(Lucas 5: 8). Quando a tempestade veio sobre o Mar da 

Galileia, os discípulos estavam com medo, mas quando viram Jesus acalmar a tempestade 

que eram ainda mais medo (Marcos 4: 38-41). Eles eram mais medo de Jesus do que a 

tempestade, porque perceberam que o próprio Deus estava no barco com eles. O pecador 

que ele sabe enfrenta Deus só pode ver seu pecado, e o resultado é o medo. 

Não nos é dito exatamente o que as pessoas da cidade pensou em Jesus. Sabemos apenas 

que eles tinham uma visão do sobrenatural e isso os levou a entrar em pânico. Eles viram 

que podia controlar demônios, que podia controlar os animais, e que poderia restaurar 

mentes despedaçadas à sanidade-e eles não queria nada com ele. 

Aqui encontramos o primeiro oposição a Jesus registradas nos evangelhos. O povo não 

ridicularizar ou perseguir Jesus; eles simplesmente pedimos a Ele que deixá-los 

sozinhos. Talvez eles se ressentiam Sua justiça expondo seu pecado, seu poder expor suas 

fraquezas, ou Sua compaixão expondo sua dureza de coração. Talvez eles não podiam 

tolerar Jesus por causa de Sua perfeição. Mas, ao contrário dos escribas e fariseus, essas 

pessoas não mostrou nenhum interesse em tudo em que Jesus era ou em Seu ensino ou 

trabalho. Eles pareciam totalmente indiferentes à Sua pessoa e ministério. Eles não se 

importavam se Ele era o Messias. Eles não parecem se importar se seus poderes eram 

bons ou se ele era de Deus. Eles não se importavam nada sobre ele, exceto que ele iria 

embora. Sua rejeição de Jesus estava na forma de grande indiferença, a mesma 

indiferença a Deus demonstrado pela maioria dos homens ao longo da história, a 

indiferença que quer deixar que Deus sozinho e de ser deixado sozinho por Deus. O 

Senhor foi uma intrusão com quem não quer ser incomodado. 

Em grande contraste com a atitude dessas pessoas, um dos homens que tinham sido 

possuído por um demônio implorou Jesus "para que pudesse acompanhá-Lo" (Marcos 

5:18). Ele era tão grato a Jesus por libertação e assim atraída por ele em amor e adoração 

que ele não podia suportar a ser separados de Deus. Mas Jesus tinha outros planos para o 

homem, e "Ele não deixá-lo, mas ele disse-lhe: 'Vá para casa para o seu povo e que lhes 

transmitam as grandes coisas que o Senhor tem feito por você, e como teve misericórdia 

de você . '"(v. 19) Jesus mandou o homem de volta para o seu próprio povo, muito 

provavelmente, as mesmas pessoas que tinham pedido Jesus a deixar-a testemunhar-lhes 

do amor e da misericórdia do Senhor. O homem era para ser um evangelista e missionário 

para o seu próprio povo, testemunho de que aquele a quem eles tinham rejeitado, no 

entanto, amado e procurado para redimi-los vivos. Mesmo para aqueles que rogar -lhe 

que se, Jesus estende a Sua graça. 

 

49. O poder de Jesus sobre o pecado 

(Mateus 9: 1-8) 

E entrar em um barco, ele cruzou o rio, chegaram à sua própria 

cidade. E eis que eles estavam trazendo-lhe um paralítico, deitado 

numa cama; e Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: 

"Coragem, meu filho, os teus pecados estão perdoados". E eis que 



alguns dos escribas disseram consigo: "Este homem blasfema." E 

Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: "por que você está 

pensando mal em vossos corações? Por que é mais fácil, dizer: 

'Os teus pecados estão perdoados', ou dizer: 'Levanta-te, e anda? 

Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder 

para perdoar pecados "-então Ele disse ao paralítico" Levanta-te, 

toma o teu leito, e vai para casa ". E ele se levantou, e foi para 

casa. Mas as multidões, vendo isso, eles estavam cheios de temor, 

e glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. (9: 1-
8) 

A mensagem mais distintivo do cristianismo é a realidade que o pecado pode ser 

perdoado. Esse é o coração ea alma do evangelho, que os homens podem ser libertados 

do pecado e suas conseqüências. A fé cristã tem muitas verdades, valores e virtudes, cada 

um dos quais tem inúmeras aplicações na vida dos crentes. Mas o seu supremo, 

abrangente boa notícia é que o homem pecador pode ser totalmente limpos e levados em 

comunhão eterna com Deus santo. Essa é a mensagem de Mateus 9: 1-8. 

Mateus tem vindo a apostar em vários milagres do Senhor, os quais se destinam a 

demonstrar a divindade de Jesus. Ainda mais especificamente, precisa e completa 

cumpriu as profecias do Antigo Testamento sobre a obra do reino do Messias. Os milagres 

registrados por Mateus sob a inspiração do Espírito Santo, portanto, tem um caráter e 

significado exclusivamente judaica e do Antigo Testamento. 

No que respeita ao reino natural, o Antigo Testamento profetizou que o Messias teria 

poder sobre a maldição no mundo físico. Isaías previu que haveria em seu reinado uma 

abundância de chuva e culturas que não são conhecidos desde a queda (Is. 30: 23-24) e 

que um dia até mesmo o deserto floresceria profusamente, como águas arrebentarão ea 

terra arrasada e terra sedenta tornar-se piscinas e fontes de água (35: 1-2, 7; cf. 41: 17-18; 

51: 3; 55:13; Ez 36: 29-38; Joel 3:18.). Os animais que tinham sido inimigos naturais do 

homem e de outros animais deixariam de destruir ou devorar, e longevidade humana 

aumentaria de modo que uma pessoa que morreu aos cem anos de idade seria considerada 

ter morrido jovem. Por o silenciar da tempestade (Mateus 8: 23-27.) Jesus deu uma 

amostra do seu eventual domesticação de todo o mundo natural. 

No que respeita ao reino sobrenatural, o Antigo Testamento fala de Satanás e suas forças 

do mal que tanto tempo oprimidos e perseguidos povo de Deus (Dan 7: 24-27; 8: 23-25.; 

11: 36-12: 3; Zc 3. : 1-2) e que o Messias teria de conquistar antes de Seu reino justo 

poderia ser estabelecido na terra. Ao resistir às tentações de Satanás e expulsando os seus 

servos demoníacos (Mateus 8: 28-34.) Jesus mostrou Seu poder foi superior ao de 

Satanás. 

No que respeita ao reino espiritual, o Antigo Testamento nos diz que o reino de Messias 

será marcado por perdão e redenção (Is 33:24; 40: 1-2.; 44: 21-22; Ez 36).. Por Seu perdão 

do paralítico gravado nesta passagem e muitos outros Jesus demonstrou ainda mais poder 

que é reservado somente a Deus e que a Escritura tinha profetizado que caracterizaria o 

Messias. 

Foi cumprimento específico, completa e dramática de Jesus sobre estas e todas as outras 

profecias messiânicas que fez sua rejeição pelos judeus, especialmente a dos escribas e 

fariseus, que eram estudantes da Escritura tão hediondo e imperdoável. 



Arranjo e apresentação dos três conjuntos de milagres nos capítulos 8 e 9 de Mateus 

mostram desenvolvimento progressivo em revelar as credenciais de Jesus como o Messias 

divino. Primeiro vamos vê-Lo curar um leproso com o toque de sua mão (8: 3), curar o 

servo de um centurião sem ter visto a pessoa acometida (8:13), e, em seguida, curar a 

mãe-de-lei de Pedro de uma febre grave (8 : 15). Em seguida ele foi além aflições físicas 

e demonstrar o seu poder e autoridade sobre o reino espiritual de Satanás por expulsar 

muitos demônios com uma palavra (8:16), ao demonstrar Seu poder sobre as grandes 

forças naturais por acalmar a tempestade na Galileia (8: 26), e por mais uma vez 

demonstrando a Sua autoridade sobre Satanás, expulsando uma legião de demônios de 

dois homens possuídos de Gadara (08:32). 

No primeiro dos últimos três milagres nestes dois capítulos Jesus sobe ainda mais alto no 

drama de atos sobrenaturais como Ele lida com o pecado, a raiz de problemas e miséria 

física e espiritual de todo o homem, bem como a causa de sua separação de seu Criador 

. Cristo Jesus demonstra Seu poder para remover a poluição e culpa do pecado naqueles 

que confiam nEle. O grande médico não só pode curar os doentes, acalmar a tempestade, 

e expulsar os demônios, mas pode trazer para a alma humana a coisa que ela mais precisa: 

o perdão dos pecados. 

Mateus majors na autoridade de Cristo. No final do Sermão da Montanha, ele relata que 

Jesus "ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas" (07:29). Essas 

grandes ensinamentos demonstrar sua autoridade moral e teológica. Ao longo do livro 

Seus milagres demonstrar Sua autoridade sobre ambos os mundos natural e espírito, e no 

final do livro, ele declara: "Toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra", e, em 

seguida, envia os seus discípulos para ensinar e ministro em que a autoridade (28: 18-20). 

Em todas essas maneiras Jesus declarou e demonstrou sua autoridade soberana para 

governar. No presente passagem ele demonstra sua autoridade soberana para redimir. 

Não sabemos quanto tempo decorrido entre a cura de Jesus dos dois endemoninhados e 

Sua entrar em um barco, pelo qual Ele cruzou para a costa oeste do Mar da Galiléia e 

veio para a sua cidade. A preocupação de Mateus aqui não é tão muito com a cronologia 

ou detalhes completos do ministério de Jesus como com o significado e progressão de 

Seus sinais milagrosos. 

Apesar de Nazaré foi a cidade da infância de Jesus, Ele havia sido rejeitado pelo povo lá, 

que teria jogado a Ele sobre um penhasco à Sua morte se Ele não tivesse passado através 

de seu meio despercebido.A partir daí "Ele seguiu o seu caminho" a poucos quilômetros 

a leste "e Ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia" (Lucas 4: 29-31) (. Ver Matt 

13:57), como um profeta rejeitado em seu próprio país .Nesta época, ele, provavelmente, 

passou a residir temporariamente com Pedro, em cuja casa ele curou a mãe-de-lei de 

Pedro (8: 14-15). Jesus própria cidade era, portanto, agora Cafarnaum (cf. Mc 2: 1). 

Os eventos e os ensinamentos de Mateus 9: 2-8 podem ser representados por seis 

palavras-chave: fé, perdão, fúria, forense, força e medo. 

Fé 

E eis que eles estavam trazendo-lhe um paralítico, deitado numa 
cama; e Jesus vendo a fé deles (9: 2a) 



Antes Ele atravessou o Mar da Galiléia para o país dos gadarenos, Jesus tinha gerado 

grande interesse em Seu ministério, e foi, em parte, para fugir das multidões por um tempo 

que Ele tomou a viagem (8:18). Era natural, portanto, que quando voltou, a notícia se 

espalhou rapidamente e as multidões retornado. 

Aprendemos numerosos detalhes adicionais sobre esta história de Marcos e Lucas. Como 

já mencionado, Jesus já tinha feito Cafarnaum sua cidade natal e foi se hospedar em casa 

de Pedro, onde Jesus "estava em casa" (Marcos 2: 1). Casas de dois andares eram comuns 

na Palestina e é provável que o quarto com a multidão de pessoas (ver v. 2) foi no segundo 

andar, onde a maioria visitar e socialização foram feitos. Essas salas superiores eram 

comuns, e foi em um desses que o Senhor comeu a última ceia com seus discípulos. O 

telhado da casa foi muitas vezes usado como um lugar para relaxar no frescor do dia, e 

frequentemente para dormir nas noites quentes. A escadaria exterior foi, portanto, 

normalmente construído todo o caminho até o telhado. 

Porque amigos do homem aflito não poderia entrar na sala lotada onde Jesus estava, eles 

levaram de maca até a parte superior da casa e começou a desmontar o telhado até que 

abriu espaço suficiente para reduzir o homem à presença de Jesus (Marcos 2: 3-4; Lucas 

5:19). É a estes quatro amigos ou parentes que eles se referem. 

Porque os paralíticos ( paralutikos ) teve que ser trazido para Jesus deitado em uma 

cama, sua paralisia, obviamente, foi grave, e ele pode muito bem ter sido um 

tetraplégico. Sem esses equipamentos cadeiras de rodas ou outro estavam disponíveis 

para aqueles que não podia andar, e eles tiveram que depender dos outros para carregá-

los. Aleijados sempre sofreram estigma social e negligência, mas na cultura judaica da 

época de Jesus o estigma foi feita imensuravelmente pior pela crença da maioria dos 

judeus que toda doença e aflição foi o resultado direto de alguém pecado. A ideia era 

comum, mesmo nos dias de Jó, que podem ter vivido tão cedo quanto o tempo de 

Abraão. Elifaz perguntou a Jó ", que jamais pereceu ser inocente?" (Jó 4: 7), e Bildade 

disse-lhe: "Se os teus filhos pecaram contra ele, então, os entregou o poder da sua 

transgressão" (8: 4). A mesma atitude foi claramente refletido na pergunta dos discípulos 

de Jesus como eles passaram por um homem que tinha sido cego desde o nascimento: 

"Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego" (João 9: 1-2). 

Embora seja verdade que aflições, dores e dificuldades de toda sorte, são o resultado da 

presença do pecado no mundo, eles não são necessariamente causada por algum pecado 

específico da pessoa que está sofrendo. Nem todas as doenças é a correção, mas toda a 

doença é uma demonstração gráfica do poder destrutivo no trabalho no mundo por causa 

do pecado. 

Como seus companheiros judeus, o paralítico , sem dúvida, acreditava que sua paralisia 

era uma punição direta por seu próprio pecado ou a de seus pais ou avós, e que o 

pensamento deve ter adicionado imensamente para o seu sofrimento. Em sua própria 

mente e na mente da maioria das pessoas que o viram sua paralisia era uma representação 

viva de seu próprio pecado e do juízo de Deus. Essa crença deu aleijado e as pessoas 

doentes ainda mais razões para evitar multidões. 

Mas este homem estava determinado a ver Jesus a qualquer custo. Porque ele associada 

a paralisia com seu pecado, sua primeira preocupação era com o perdão, que a seu 



pensamento teria trazido automaticamente cura. E, apesar de sua teologia pode ter sido 

errada, ele estava certo em acreditar que seu primeiro e maior necessidade era espiritual. 

Por sua persistência, o homem e seus quatro amigos evidenciado a sua forte convicção de 

que Jesus poderia ajudar. Eles haviam levado o homem à casa, e quando eles não podiam 

entrar na sala com Jesus, eles carregavam a maca por todo o caminho até o telhado, 

arrancou o telhado aberto, e baixou o homem em sua cama até os pés de Jesus . Jesus não 

só viu esta evidência exterior, mas também viu seus corações. E vendo-lhes a fé , pela 

sua abordagem agressiva a Ele, o Senhor onisciente, leia também os corações crentes 

destes cinco homens, assim como Ele ler os corações incrédulos dos escribas que 

pensavam que Ele estava blasfemando. (Vv. 3-4). 

Porque o paralítico não disse nada para Jesus, é possível concluir que a paralisação 

afetou suas cordas vocais ou a língua. Ou o homem, apesar de sua fé, pode ter sido 

superada com admiração como ele ficou cara-a-cara com Aquele que tinha o poder de 

curar todos os tipos de doença. Talvez agora ele se perguntou se ele também pode curar 

corações. Em qualquer caso, ele voluntariamente e, silenciosamente, expôs-se para Jesus 

e para toda a multidão em toda a sua feiúra física, moral e espiritual. Ele estava 

literalmente em Jesus pés, e em seu coração, ele atirou-se de Jesus misericórdia. Ele se 

aproximou do Senhor em verdadeira humildade, na pobreza de espírito Deus requer do 

coração seeking (Mat. 5: 3). 

Jesus, por vezes, curou pessoas que tinham pouca fé e até mesmo alguns que não tinham 

fé, mas Ele foi especialmente disposta a curar as pessoas com muita fé, como este homem 

e seus amigos demonstrada. Era o tipo de grande fé demonstrada pelo centurião (8:10) e 

que em breve seria mostrado pelo homem cuja filha tinha morrido. (09:18). 

Perdão 

disse ao paralítico: "Coragem, meu filho, os teus pecados estão 
perdoados". (9: 2b) 

As primeiras palavras de Jesus ao paralítico foram, Coragem, meu filho. Sabendo 

coração com medo do homem de ser exagerada com o pecado e agora está sendo 

empurrado para a própria presença de Deus encarnado, Jesus falou palavras ternas de 

conforto e encorajamento. Como emocionante que deve ter sido para ouvir o Santo que 

conhecia o seu pecado, sofrimento e humilhação para dizer tomar coragem. 

Tharseo ( coragem ) refere-se a coragem subjetivos, o que é uma verdadeira e profunda, 

em contraste com tolmaō , que refere-se a ousadia para fora. Tolmaō seria caracterizada 

pela rangendo os dentes para ajudar a suportar a dor ou assobiar no escuro para afastar o 

medo. É o tipo de coragem que tenta dominar o medo pela força de vontade e 

determinação. Mas tharseo representa a coragem que elimina o medo. Jesus estava 

dizendo: "Não tenha medo, porque você já não tem nada a temer." Não era que os medos 

do homem não tinha sido real e bem fundamentada. Um pecador impenitente está 

separado de Deus e sob julgamento divino. Mas quando ele se arrepende na fé que ele já 

não tem razão para temer, porque ele já não está sob julgamento. Sabendo a fé do 

paralítico, Jesus, portanto, lhe disse: tenha coragem . 



Dirigindo-se ao homem como meu filho deu ainda mais conforto. Teknon ( filho ) refere-

se a uma criança de qualquer idade ou sexo. É aqui traduzida filho, porque Jesus estava 

falando com um homem.Filho foi usada naquele dia, uma vez que muitas vezes está em 

nossa própria, como um termo de amizade e de identidade, por vezes, até mesmo com 

uma pessoa acabou de conhecer. Porque o paralítico repentantly identificou-se com Jesus, 

Jesus amorosamente se identificou com o paralítico. 

Mas as palavras supremas de Jesus a ele estavam, os teus pecados estão 

perdoados . Essas palavras representam um milagre divino, que é talvez o maior de todos 

os milagres e certamente o mais desejável para o Deus destinatário-santo perdoando os 

pecados de um homem profano. Assim como ocorre com a palavra Jesus acalmou a 

tempestade, com uma palavra Ele rejeitou os pecados do paralítico e lhe deu o Seu dom 

mais gracioso para atender a sua maior necessidade. 

Aphiēmi , o verbo trás são perdoados, tem a idéia básica de envio ou afastando, de acabar 

com. "Tanto quanto o oriente está longe do ocidente, tanto tem ele afastado nossas 

transgressões de nós", declarou Davi (103 Ps: 12.). Quando Deus perdoa os pecados Ele 

lança-los "nas profundezas do mar" (Mq. 7:19). Paulo se alegrou "misericórdia mostrado" 

que, apesar de ele "antigamente era um blasfemo, perseguidor e injuriador", ele foi ainda 

(1 Tm. 1:13). "É uma declaração de confiança, aceitação plena merecedores", ele 

continua a dizer: "que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou 

eu o principal de todos" (v. 15). 

Quando os missionários no norte do Alasca foram traduzir a Bíblia para a língua dos 

esquimós, eles descobriram não havia nenhuma palavra nesse idioma para o 

perdão. Depois de muita escuta paciente, no entanto, eles descobriram uma palavra que 

significa "não ser capaz de pensar mais nisso." Essa palavra foi usada em toda a tradução 

para representar o perdão, porque a promessa de Deus para os pecadores arrependidos é, 

"Eu perdoarei a sua maldade, e seus pecados jamais me lembrarei" Jer. 31:34. 

Quando eu estava na faculdade me pediram para visitar a menina no hospital que tinha 

sido acidentalmente um tiro na nuca. A bala cortou sua medula espinhal e ela ficou 

paralisada do pescoço para baixo.Eu nunca tinha visto a menina, mas foi dito que ela era 

uma líder de torcida em sua escola e tinha sido muito ativo e vivaz. Quando cheguei no 

quarto do hospital, ela estava deitada em um tapete de pele de carneiro, incapaz de fazer 

qualquer coisa, mas falar. Depois falamos de um tempo ela confessou que, se ela fosse 

capaz, ela iria cometer suicídio, porque ela não queria enfrentar um futuro de 

desamparo. Eu apresentei Cristo a ela e, depois de algumas perguntas e discussão, ela 

recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Voltei para visitar ela várias vezes, e um 

dia ela me disse: "Eu posso honestamente dizer agora que eu estou feliz que o acidente 

aconteceu. Caso contrário, eu nunca pode ter encontrado Cristo e tinha os meus pecados 

perdoados." 

O perdão do pecado é a maior dádiva de Deus, porque ele atende a maior necessidade do 

homem. O pecado é a transgressão da lei de Deus (1 João 3: 4) e contamina sua imagem 

no homem, manchando sua alma a imagem de Satanás, com (João 6:70; 8:44). O pecado 

é a hostilidade e rebelião contra Deus (Lv 26:27; 1 Tim. 1: 9.). É ingratidão para com 

Deus (Josh. 2: 10-12), é incurável pelo próprio homem (. Jer 13:23), afeta a todos os 

homens (Rm 3:23.), E afeta o homem total (Jer 19: 9. ), corpo, mente e espírito. Ele leva 

os homens sob o domínio de Satanás e da ira de Deus (Ef. 2: 2-3), e é tão persistente no 



coração do homem que até mesmo a pessoa regenerada precisa lutar continuamente contra 

ela (Rom 7:19. ). Sujeita homem para problemas (Jó 5: 7) (Rom. 8:20), o vazio, a falta de 

paz (. Isa 57:21), e para o inferno eterno, se ele não se arrepende (2 Tessalonicenses 1: 

9.). 

Por causa desse quadro desolador, a melhor notícia que alguém pode receber é a palavra 

que os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus pronunciou estas palavras ao 

paralítico: Ele deve ter experimentando a amargura da agonia do Calvário, sabendo que 

as palavras poderiam ser eficazes só porque Ele levaria os pecados do homem sobre si 

mesmo. Toda vez que ele perdoou o pecado Ele sabia e antecipou o custo. 

Fúria 

E eis que alguns dos escribas disseram consigo: "Este homem 
blasfema." (9: 3) 

Lucas diz-nos que alguns fariseus também estavam presentes com os escribas e que eles 

achavam que dentro si Jesus estava blasfemando, alegando autoridade para perdoar 

pecados (5:21; cf. Mc 2: 7). Eles estavam certos de que só Deus pode perdoar pecados (Is 

43:25; Mic. 7: 18-19.), Mas porque eles se recusaram a reconhecer a divindade de Jesus, 

eles só poderia concluir que este homem blasfema. 

Ao contrário do paralítico, esses homens não via necessidade de perdão, porque eles se 

consideravam já ser justo. Eles se ressentiam de Jesus oferecendo perdão, não só porque 

eles não acreditavam que Ele era Deus, mas também porque considerava injusto para uma 

pessoa para ser perdoado simplesmente por pedir it-em vez de ganhá-lo, como eles 

pensavam que tinham feito. As duas grandes barreiras para a salvação tem sido sempre a 

recusa em reconhecer a necessidade e a crença de que ele pode ser ganha por 

merecimento. 

Esses escribas provavelmente tinha visto muitos milagres de Jesus e ouviu o testemunho 

de outras pessoas que haviam sido curadas de doenças e limpos de demônios. Mas eles 

se recusaram a reconhecer o Seu poder como proveniente de Deus, e muito menos que 

ele próprio era Deus. Seu pensamento este companheiro blasfêmias refletiu o padrão de 

crescente rejeição e perseguição pelos líderes judeus que levaram, finalmente, a 

crucificação de Jesus. Acusaram-no de ser imoral, porque eles viram "comer com os 

coletores de impostos e pecadores" (Mat. 9:11) e que chegou a declarar a maior blasfêmia-

se, acusando Jesus de ser satânico, de fundição "os demônios pelo governante dos 

demônios "(v 34).. 

Seus corações estavam tão endurecidos contra Cristo que toda evidência milagrosa de Sua 

divindade e messiahship dirigi-los a mais profunda descrença em vez de 

arrependimento. Mesmo Suas palavras mais bondoso e amoroso e atos os dirigiu a maior 

fúria contra ele. 

Forense 

E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: "por que você 

está pensando mal em vossos corações? Por que é mais fácil, 



dizer: 'Os teus pecados estão perdoados', ou dizer: 'Levanta-te, e 

anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra 
poder para perdoar pecados ". (9: 4-6) 

A palavra que melhor descreve o quarto aspecto deste evento é forense, que se refere à 

discussão, debate, ou argumento. Porque só Jesus palavras foram ditas em voz alta, 

sabemos que os escribas lado do intercâmbio só porque o Senhor omnisciently nos 

revelou o que estava em seus pensamentos. 

Jesus "não precisa de ninguém para testemunho do homem porque ele bem sabia o que 

havia no homem." (João 2:25) "O Senhor olha para o coração" (1 Sam. 16: 7) e conhece 

os corações de todos os homens (1 Reis 08:39). Ele mesmo "esquadrinha todos os 

corações, e entende todas as intenções dos pensamentos" (1 Crônicas 28:... 9; cf. Jer 

17:10; Ez 11: 5). Quando Ananias e Safira tentou enganar a Deus, Pedro lhes disse: "por 

que encheu Satanás o teu coração a mentir para o Espírito Santo?" (Atos 5: 3). 

Um mal ... o coração é um coração que trama contra Deus (ver Atos 5: 3-4, 9, 8: 20-22), 

e ao dizer essas palavras para os escribas e fariseus Jesus não só pôs a nu o que eles 

estavam pensando mas expôs a maldade por trás dos pensamentos. Em alegando 

defender a santidade de Deus, eles mostraram-se totalmente contra isso, porque eles 

estavam a pensar mal do Filho de Deus, a quem se recusou a reconhecer. 

Jesus 'primeiro argumento foi sob a forma de uma pergunta retórica: "Por que é mais 

fácil, dizer: 'Os teus pecados estão perdoados', ou dizer: 'Levanta-te, e anda?" Os 

escribas e fariseus tinham visto uma prova irrefutável de o poder de Jesus para curar a 

doença. "Por que, então," Ele perguntou, com efeito, "você acha impossível para mim 

para perdoar pecados? É um mais fácil do que o outro? " Pecado e doença são 

inseparáveis, assim como são pecado e demônios, pecado e da morte, do pecado e 

desastre, e do pecado e do diabo. Aquele que trouxe o reino teria de lidar com o pecado 

ou do contrário não poderia lidar com o resto; e Aquele que poderia lidar com o resto 

também poderia lidar com o pecado. Se Jesus não poderia lidar com o pecado por guardá-

lo, Ele não poderia lidar com qualquer outra coisa relacionada ao pecado. Mas ele podia 

lidar com tanto pecado e seus sintomas. 

Seus adversários não disse nada, mas a resposta era óbvia: ambas as coisas são igualmente 

impossível para os homens e ambos são igualmente possível para Deus. O ponto era que 

ninguém além de Deus poderia curar qualquer doença com uma palavra ou podia perdoar 

os pecados, e Ele pode fazer as duas com a mesma facilidade divina. Mesmo sua própria 

teologia distorcida deveria ter levado os escribas e fariseus a acreditar na divindade de 

Jesus. Se, como eles acreditavam, doença e doença foram as conseqüências do pecado, 

em seguida, remover a doença seria ligado a lidar com o pecado que causou. Em seu 

pensamento, toda a cura da doença teria de envolver, pelo menos, algum perdão de 

pecado que, pela sua própria declaração só Deus pode conceder. Eles foram presos em 

sua própria teologia e lógica. 

Jesus pode ter acentuado a palavra dizer. Se assim for, Seu ponto era que dizer alguma 

coisa é sempre mais fácil do que fazê -lo. Também é muito mais fácil fazer uma 

reivindicação que não pode ser verificado que para fazer aquele que pode ser. Os escribas 

e fariseus não tinha maneira visível para verificar o perdão do paralítico, mas eles estavam 



prestes a receber provas abundantes de sua cura, o que obrigaria à conclusão de que Jesus 

podia e fez negócio com o pecado. 

"Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar 

pecados," Jesus continuou: "Vou demonstrar novamente Meu poder de curar a doença. 

Você não pode ver os resultados do meu perdão," Ele deu a entender, " mas você pode 

facilmente ver os resultados da minha cura ". Portanto, a fim de que soubessem Ele podia 

perdoar o pecado, o que eles não podiam ver, Ele fez o quepodia ver-by lidar com os 

sintomas do pecado. 

Os escribas e fariseus conhecia bem as profecias do Velho Testamento que curas 

milagrosas iria acompanhar o Messias quando Ele veio a terra, e do Filho do Homem (o 

título de Sua humilhação) estava agora prestes a dar-lhes uma visão especial, na primeira 

fila de um desses milagres. Se tudo que ele disse foram: "Os teus pecados estão 

perdoados", ninguém podia verificar o que aconteceu. Mas, para tornar o homem 

paralisado capaz de andar daria prova para todo mundo ver, exatamente como ver os dois 

mil porcos correr para fora do penhasco para a morte deu a prova de que os demônios de 

fato tinha ido de os dois homens possuídos nos animais, assim como Jesus lhes deu 

permissão para fazer (8:32). 

Muitos indivíduos e grupos através dos séculos têm reivindicado o poder de absolver 

pecados, mas eles tiveram nenhuma prova. Qualquer pretendente pode pronunciar as 

palavras: "Seus pecados estão perdoados", mas apenas o poder divino de Deus tanto pode 

dizer a um paralítico andar e, em seguida, fazer acontecer. 

Vigor 

Ele, então, disse ao paralítico "Levanta-te, toma o teu leito, e vai 
para casa." E ele se levantou, e foi para casa. (9: 6b-7) 

Tanto quanto se sabe que ninguém, mas Jesus falou durante todo o episódio. Nem o 

paralítico acreditar e seus quatro amigos nem os escribas e fariseus incrédulos disse uma 

palavra. Os escribas e fariseus podem ter murmurou entre si sobre o assunto, e o homem 

curado e seus amigos podem ter agradeceu a Jesus, mas não temos nenhum registro dele. 

Assim que Jesus disse ao paralítico-Rise, toma o teu leito e vai para casa, que é 

exatamente o que o homem fez. O comando para aumento sugere que, quando Jesus falou 

a cura já havia ocorrido.Nenhuma descrição desse ato de cura é gravado, apenas o 

comando ao paralítico para tirar proveito dela. 

Em Jesus 'palavra, o homem levantou-se e foi para casa. Marcos acrescenta que ele 

"imediatamente assumiu o pallet e saiu à vista de todos" (Marcos 2:12), um testemunho 

vivo de Jesus poder, tanto para curar e de perdoar os pecados. 

Medo 

Mas as multidões, vendo isso, eles estavam cheios de temor, e 
glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. (9: 8) 



Quando as multidões, vendo isso, eles perceberam que tal milagre só poderia ser feito 

pelo poder de Deus, e todos ficaram cheios de temor. Phobeō ( cheios de temor ) é o 

termo da qual nós temos fobiae é muitas vezes traduzida por "medo". Mas o uso mais 

comum do que no Novo Testamento representa reverente temor, não se encolhendo 

susto. Ela expressa o sentimento de uma pessoa que está na presença de alguém 

infinitamente superior. 

Phobeō é usado para descrever a reação dos discípulos quando viram Jesus andando sobre 

as águas (Mat. 14:26) e para descrever as reações das pessoas após o aumento do filho da 

viúva de Naim (Lucas 07:16) e depois a cura dos endemoninhados em Gerasa (Lucas 

8:37). Ele é usado para descrever a resposta de Zacharias para o aparecimento do anjo 

(Lucas 1:12) e a resposta dos espectadores quando ele recuperou a fala (65 v.). Ele é usado 

dos pastores quando ouviram os anjos cantam (Lucas 2: 9), dos guardas do túmulo jardim 

quando os anjos laminados a pedra (Mat. 28: 2-4), e das mulheres depois de terem visitado 

o túmulo vazio (v. 8). Ele é usado para descrever os sentimentos das pessoas que 

testemunharam os sinais e prodígios de Pentecostes (Atos 02:43) e dos homens no meio 

dos eventos quebra dos últimos dias (Lucas 21:26). Ele é usado da resposta das pessoas 

para a morte de Ananias e Safira (Atos 5: 5, 11) e para os demônios dominando os filhos 

descrentes de Ceva que tentaram lançar os demônios em nome de Jesus (19: 16- 17). 

Nos evangelhos sinóticos e Atos o termo nunca é usado para falar de outra coisa senão o 

sentimento no coração de uma pessoa quando ele é confrontado com o poder divino, e é 

declarada como sendo uma parte da atitude do cristão como ele pretende servir fielmente 

o Senhor (Atos 9:31). Reverente temor de Deus é uma parte da vida verdadeiramente 

arrependido (2 Coríntios 7: 10-11.) (. 1 Pd 3: 2), a vida casta, a vida santa (2 Cor. 7: 1), e 

os piedosos vida (Fp. 2:12). Ministério mútuo, amor e respeito, bem como poderoso 

evangelismo e disciplina da igreja propriamente dita, são todos fundados em 

reverentetemor do Senhor (veja 2 Coríntios 05:11;.. Ef 5:21;. 1 Tim 5:20). É a substância 

a partir da qual tudo certo culto cristão, comportamento e serviço deve vir. 

A resposta das multidões para o grande milagre de cura e perdão foi louvável: 

eles glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Nós não sabemos o 

quanto a multidão sabia sobre Jesus, mas eles sabiam que o que ele fez tinha que ter sido 

autorizados por Deus e que Ele dera tal autoridade aos homens, uma vez que Jesus era 

obviamente um homem. Se eles não perceberam que Ele era o Deus-Homem, que, pelo 

menos, percebeu que era um homem extraordinariamente piedoso. 

 

 

 

 



50. Recebendo o Pecador / Recusando-se 

os Justos (Mateus 9: 9-17) 

E Jesus, passando a partir daí, ele viu um homem chamado 

Mateus, sentado no posto de cobrança, e Ele lhe disse: "Siga-
me!" E ele levantou-se e seguiu-o. 

E aconteceu que, como Ele estava reclinado à mesa em casa, eis 

que muitos publicanos e pecadores, e foram jantar com Jesus e 

seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus 

discípulos: "Por que é o vosso Mestre come com os publicanos e 

pecadores?" Mas quando Ele ouviu isso, Ele disse: "Não são os 

que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão 

doentes. Mas ir e aprender o que significa: Misericórdia quero, e 

não sacrifício", pois eu não fiz vim chamar os justos, mas 
pecadores ". 

Então os discípulos de João vieram a Ele, dizendo: "Por que nós 

e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam?" E 

Jesus disse-lhes: "Os atendentes do noivo não pode chorar, 

enquanto o esposo está com eles, podem? Mas dias virão em que 

o noivo será tirado do meio deles, e então jejuarão. Mas ninguém 

põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo 

tira parte do vestido, e uma lágrima piores resultados Nem se 

deita vinho novo em odres velhos;. caso contrário, os odres 

estourou, eo vinho derrama, e os odres são arruinado; mas deita 
vinho novo em odres novos, e ambos se conservam ". (9: 9-17) 

Deus recebe o pecador e recusando-se o justo é central para a fé cristã. O evangelho não 

é para pessoas boas, mas para pessoas más que sabem que são ruins e que vêm a Deus 

por perdão e purificação. 

Desde os primeiros parte de seu evangelho, Mateus dá a mensagem do perdão dos 

pecadores arrependidos de Deus. Na genealogia de Jesus no capítulo 1, ele menciona 

especificamente um número de pessoas cujas vidas foram marcadas pela terrível 

pecado. Ambos Raabe e Rute eram de pagãos, idólatras, nações dos gentios, e Raabe era 

mesmo uma prostituta. Embora Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele 

também era um assassino e adúltero. 

Como o precursor do Senhor, João Batista preparou o povo para o Messias, pregando o 

arrependimento do pecado, e como eles confessaram os seus pecados, ele batizou como 

símbolo de purificação de Deus (3: 2, 6, 11). Jesus começou Seu próprio ministério com 

a pregação de arrependimento (4:17), e, no Sermão da Montanha Ele proclamou a oferta 

de Deus de perdão para aqueles que com sinceridade e humildade fome e sede de justiça 

(5: 3-6). Em sua oração-modelo Ele ensinou seus seguidores a continuar a pedir perdão a 

Deus (6:12). Desde o dia de Pentecostes em diante, a igreja primitiva pregou o 

arrependimento do pecado, como parte integrante da mensagem do evangelho (Atos 2:38; 

3:19; 5:31). 



O objeto de arrependimento dos homens é o perdão de Deus, e que é a dupla tema dos 

homens-do evangelho deve abandonar o pecado, a fim de que Deus perdoe, limpar e 

salvá-los. As únicas pessoas que já recebem a salvação e entrar no reino de Deus são 

aqueles que reconhecem seus pecados e arrepender-se. Segue-se, então, que aqueles que 

se consideram já ser justo não vejo nenhuma necessidade de arrependimento ou perdão, 

e, assim, fecharam-se para fora da salvação no reino de Deus. 

Essa é a verdade central de Mateus 9: 9-17. Aqui se descobre uma das declarações mais 

definitivas, dramáticas, perspicazes, e abrangentes nosso Senhor já feitos. Ele dá a 

perspectiva divina em seu ministério e os fundamentos essenciais da encarnação. Está 

entre as declarações mais importantes já registrados na Bíblia: "Eu não vim chamar os 

justos, mas os pecadores" (v 13b.). Essa verdade dá a essência do evangelho e da 

Proposito para a encarnação. Jesus veio ao mundo para chamar a si os pecadores. Para 

aqueles que sabem que têm uma doença espiritual terminal e que não têm nenhuma 

confiança ou esperança em si mesmos para ser curado, Jesus diz: "Eu sou o caminho, ea 

verdade, ea vida" João 14: 6. 

Aqueles que são agradáveis a Deus testemunhar com o cobrador de impostos penitente 

no Templo: "Deus, sê propício a mim, pecador" (Lucas 18:13). Agostinho suplicou: 

"Senhor, salva-me de que o homem mau, mim mesmo." João Knox, talvez, o maior 

pregador na história da Escócia, confessou: "Na juventude, na meia idade e agora, depois 

de muitas batalhas, acho que nada em mim, mas a corrupção." João Wesley escreveu: 

"Estou aquém da glória de Deus, todo o meu coração é totalmente corrupto e abominável, 

e, consequentemente, toda a minha vida sendo uma árvore má não pode dar bons 

frutos." Seu irmão Charles, que escreveu tantos grandes hinos, confessou, "Vile e cheio 

de pecado que eu sou." Augustus Toplady, que escreveu o hino amado "Rock da Eras", 

disse de si mesmo ", Oh, que tal miserável como eu já deveria ser tentado a pensar muito 

de si mesmo. Eu mesmo sou nada, mas o pecado e fraqueza, em cuja carne naturalmente 

não habita bem algum. " 

Como ele viu grande poder e glória de Jesus, Pedro declarou: "Apartai-vos de mim, 

porque sou um homem pecador, Senhor!" (Lucas 5: 8). Em sua primeira carta a Timóteo, 

Paulo resumiu a confissão de cada crente honesto: "É uma declaração de confiança, que 

merece a plena aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos 

quais sou eu o principal de todos" 1 Tim. 1:15. 

Jesus veio para salvar os justos, Sua encarnação teria sido inútil. Os justos não precisam 

de salvação. Mas ainda mais relevante para a situação do homem é o fato de que 

não são nenhum pessoas justas para além da obra salvadora de Jesus Cristo. "Não há 

justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus; todos se 

extraviaram, à uma se fizeram inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há nem um 

sequer" Rom. 3: 10-12. 

Muitas pessoas, como os escribas e fariseus do tempo de Jesus, considerar -se ser justo, 

e para eles Jesus não oferece nenhuma esperança ou ajuda, porque eles admitem nenhuma 

necessidade. A primeira declaração do evangelho é negativo que todo homem é pecador, 

separado de Deus, e condenado ao inferno. Uma pessoa não vai buscar para ser salvo até 

que ele percebe que ele está perdido. Portanto, o primeiro passo na proclamação do 

evangelho é para dizer aos homens de sua perdição, e o primeiro passo para receber o 

evangelho é a confessar que perdição. A pessoa não vai buscar a cura até que ele está 



convencido de que ele está doente; ele não vai buscar a vida até que ele reconhece que 

ele está morto. A conversão, portanto, ocorre em alguém que está disposto a aceitar a 

sentença de morte e também a absolvição de Deus. O homem que não reconhece sua 

condenação à morte não tem esperança de uma nova vida. 

No meio de suas contas cuidadosamente selecionados dos milagres de Jesus que mostram 

suas credenciais como o Messias previsto, Mateus apresenta que a verdade central do 

evangelho. Os três primeiros milagres (ver Matt. 8: 1-17) lidou com a doença e exibido 

poder de Jesus sobre a doença e as enfermidades do corpo. Após esses milagres, foi a 

resposta de três candidatos a discípulos, cuja falta de vontade de pagar o preço do 

discipulado traído sua falta de fé genuína (8: 18-22; cf. Lucas 9: 57-62). O segundo grupo 

de três milagres exibido o poder de Jesus sobre a natureza, sobre os demônios, e sobre o 

pecado (Veja 8: 23-9: 8). 

A resposta a esses três milagres é estabelecido no presente texto. A primeira parte da 

resposta é positiva, evidenciada na aceitação do evangelho por um pecador 

arrependido. A segunda parte da resposta é negativa, evidenciada na rejeição do 

evangelho por aqueles que se pensava já ser justo. 

Depois que Jesus perdoou o pecado do paralítico (9: 2), as perguntas nas mentes de muitas 

pessoas, sem dúvida, eram: "Quanto pecado é Deus disposto a perdoar e cujo pecado pode 

ser perdoado, e cuja não Quais são os parâmetros e limites? do seu perdão? Quais são as 

suas condições e quão longe ele vai? " Essas são as perguntas respondidas nos versículos 

9-17. 

A resposta positiva 

E Jesus, passando a partir daí, ele viu um homem chamado 

Mateus, sentado no posto de cobrança, e Ele lhe disse: "Siga-
me!" E ele levantou-se e seguiu-o. 

E aconteceu que, como Ele estava reclinado à mesa em casa, eis 

que muitos publicanos e pecadores, e foram jantar com Jesus e 
seus discípulos. (9: 9-10) 

Quando saiu de Cafarnaum, "Sua própria cidade" (v 1;. Cf. 4:13), Jesus passou a partir 

daí e viu um homem chamado Mateus . Marcos chama Mateus pelo nome de Levi e 

identifica-o como "o filho de Alfeu" (Marcos 2:14; Lc 5:27). Não era incomum para os 

homens a ser conhecido por mais de um nome. Tomé também foi chamado Dídimo (João 

11:16), Marcos às vezes era chamado João (Atos 12:12), e Pedro também era conhecido 

como Simon (Matt. 4:18). Pode ser que o Senhor renomeado como Levi Mateus (que 

significa "dom de Jeová, ou Javé"), assim como Ele renomeado como Pedro Simon (que 

significa "pedra"; veja Mateus 16:18;. João 1:42) . 

Quando percebemos que Mateus escreveu estes dois versos sobre si mesmo, temos um 

vislumbre de sua modéstia e humildade. Em sua própria mente, a verdade mais 

importante sobre o ex-personagem do escritor é dada nas palavras, sentado no escritório 

fiscal. Para os judeus de sua época, que só frase estabelecido Mateus como o homem 

mais desprezado, vil, e corrupto em Cafarnaum. 



Mateus era um publicani (daí o título publicano em algumas traduções), um homem que 

serviu ocupando Roma contra o seu próprio povo como um coletor de impostos. Pela 

natureza de sua posição, sua primeira lealdade tinha que ser a Roma. Os nacionais de um 

país ou região ocupada por Roma poderia comprar franquias que eles autorizadas a cobrar 

alguns impostos sobre a população e sobre viajantes. A franquia necessário coletar uma 

quantidade específica de impostos para Roma e permitiu nada além recolhidos esse 

número para ser mantido como lucro pessoal. Porque o seu poder de tributação era 

virtualmente ilimitado e foi executada pelos militares Roman, o proprietário de uma 

franquia tributária vigente teve uma licença para extorsão. Por estas razões, 

os publicani foram compreensivelmente considerados traidores por seu próprio povo e 

eram geralmente ainda mais desprezado do que os oficiais romanos ou soldados. 

Muitos cobradores de impostos aceitaria suborno dos ricos para reduzir e falsificar os 

seus impostos e, em seguida, iria exigir proporcionalmente mais do classes média e baixa, 

tornando-se ainda mais odiado. Eles acumularam grandes fortunas sob a autoridade do 

opressor e à custa de seus próprios compatriotas. 

A maioria dos judeus acreditavam que o único governo adequada sobre eles era uma 

teocracia-a regra de Deus por meio de Seus líderes designados como eles experimentaram 

sob Moisés, os juízes, e da monarquia judaica. Porque eles consideravam qualquer 

domínio estrangeiro sobre eles para ser ilícito, consideraram tributação por qualquer 

governo como injusto e profano. Tributação por Roma era, portanto, não só de extorsão, 

mas também os fez comprometer tanto o seu patriotismo e sua religião. Era essas 

convicções que levaram os fariseus para perguntar a Jesus se era apropriado para pagar 

tributo a César (Mat. 22:17). Para Jesus de ter respondido sim seria em suas mentes tê-lo 

tanto marcado como um traidor e um réprobo. 

O estudioso judeu observou Alfred Edersheim relata que um judeu publicani foi barrado 

da sinagoga e foi proibido de ter qualquer contato religioso ou social com seus 

companheiros judeus. Ele foi classificado com os animais imundos, que um judeu devoto 

não faria tanto como toque. Ele estava na classe de suínos, e porque ele foi considerado 

um traidor e mentiroso congênita, ele foi classificado com ladrões e assassinos e foi 

proibido de dar testemunho em qualquer tribunal judaico. 

Edersheim afirma que havia duas categorias de publicani . O primeiro, a quem os judeus 

chamados gabai , recolhidos impostos gerais, que incluem aqueles em terra e outros bens, 

sobre os rendimentos, e aqueles referidos como enquete, ou registro, os impostos. O 

imposto sobre a terra básico (o valor pago a Roma) foi um décimo de um por do grão e 

um quinto da própria fruta e vinho. O imposto de renda totalizou um por cento dos 

próprios rendimentos, bem como o montante do imposto de votação variou. 

O segundo tipo de coletor de impostos foi chamado de mokhes , que recolheu uma ampla 

variedade de impostos de uso-impostos semelhantes aos nossos direitos de importação, 

taxas, honorários tollway barco de atracação, taxas de licença de negócios, e assim por 

diante. Os mokhes tinha latitude quase ilimitada em suas competências fiscais e poderia 

anexar um imposto para praticamente qualquer artigo ou atividade. Eles poderiam, por 

exemplo, aplicar um imposto sobre o barco de uma pessoa, sobre o peixe que ele pegou 

com ele, e no cais, onde ele descarregou-lo. Eles poderiam taxar burro de um viajante, 

seus escravos e servos, e os seus bens. Eles tinham autoridade para abrir cartas privadas 



para ver se uma empresa contribuinte de algum tipo pode estar relacionado com a 

correspondência. 

Havia dois tipos de mokhes . Um tipo, chamado de Grande mokhes contratado outros 

homens para coletar impostos para eles e, em virtude do anonimato parcial, protegido, 

pelo menos, um pouco de sua reputação entre seus compatriotas. O outro tipo, chamados 

pequenos mokhes fez a sua própria avaliação e coleta e, portanto, estavam em constante 

contato com os membros da comunidade, bem como com todos os viajantes que passavam 

a caminho. O gabai eram desprezados, os grandes mokhes eram mais desprezado, e os 

pequenos mokhes eram desprezados mais. 

Mateus foi, obviamente, um pequeno mokhes porque ele próprio estava sentado no 

escritório fiscal como Jesus passou através dos arredores de Cafarnaum. Era para que o 

homem, o mais desprezado do desprezível, a quem Jesus disse: Siga-me! Ficou claro para 

os primeiros leitores do Evangelho de Mateus, como ficou claro para aqueles que 

testemunharam esse encontro incrível, que Jesus estendeu o Seu perdão, mesmo para os 

excluídos da sociedade. 

Embora nos é dada não há detalhes de quaisquer palavras Mateus pode ter proferidas em 

resposta ao chamado de Jesus, parece evidente a partir do contexto de que ele estava sob 

profunda convicção de pecado e necessidade espiritual. Por causa de ensino considerável 

e milagres de Jesus na região em torno de Cafarnaum, Mateus teria sido bem familiarizado 

com o seu ministério, ou não, ele tinha pessoalmente escutado Jesus pregar ou visto 

realizar um milagre. E embora ele não procurou Jesus para fora como fez o centurião 

(Mateus 8: 5.) E o paralítico (9: 2), Mateus parece ter sido anseio para o perdão que o 

sistema pervertido do judaísmo lhe disse que ele nunca poderia ter. Portanto, quando o 

Senhor o chamou, ele imediatamente levantou-se e seguiu-o. 

Por causa de sua modéstia, Mateus não menciona o fato, mas Lucas diz-nos que o 

momento em que Jesus o chamou, Mateus "deixou tudo para trás, e levantou-se e 

começou a segui-Lo" (Lucas 5:28).Essa simples chamada por Jesus era razão mais que 

suficiente para Mateus para virar as costas para tudo o que ele foi e possuído. Devido a 

sua posição como um agente de Roma, ele sabia que uma vez que ele deixou o cargo que 

ele nunca seria capaz de voltar a ele. Ele sabia que o custo e de bom grado pago. De todos 

os discípulos, Mateus, sem dúvida, fez o maior sacrifício de bens materiais; ainda que ele 

próprio não faz nenhuma menção a ele. Sentia-se com Paulo de que "tudo o que para mim 

era lucro, essas coisas que eu considerei perda por causa de Cristo" Phil. 3: 7. 

Quando uma pessoa é verdadeiramente convertido, ele não pode deixar sua antiga vida 

rápido o suficiente. Seus velhos hábitos, padrões e práticas já não apelar para ele, e ele 

alegremente anseia para deixá-los para trás. Edersheim diz de Mateus "Ele não disse uma 

palavra, por sua alma estava no surpresa sem palavras de graça inesperada." Longe de ser 

deprimido com o que ele deixou para trás, seu coração se encheu de alegria. Ele perdeu 

uma carreira, mas ganhou um destino, perdeu seus bens materiais, mas ganhou uma 

fortuna espiritual, perdeu sua segurança temporal, mas ganhou a vida eterna. 

Em um de seus mais belos poemas Amy Carmichael escreveu, 

Eu ouvi-lo chamar, "Vem e segue"; 



Isso era tudo! 

Meu ouro ficou turva. 

Meu coração foi atrás dele. 

Levantei-me e seguido, 

Isso era tudo. 

Será que você não siga 

Se você ouvi chamar? 

Como muitos novos convertidos, o primeiro pensamento de Mateus era para contar a seus 

amigos sobre o Salvador. Ele ficou tão emocionado que ele jogou um banquete para 

apresentar Jesus aos seus amigos-todos eles, como coletores de impostos e 

pecadores, eram párias sociais e religiosas. Aprendemos com Marcos (2:15) e Lucas 

(5:29) que o banquete foi na própria casa de Mateus, outro fato que ele modestamente 

omite em sua própria conta. 

Os coletores de impostos , sem dúvida, incluído o local de gabai de Cafarnaum e talvez 

até mesmo alguns colegas mokhes de comunidades vizinhas. Os pecadores incluído, sem 

dúvida, ladrões, assassinos, bêbados, prostitutas e outras pessoas sem religião e 

ímpios. Eles foram a ralé da área e deve ter ficado intrigado e tocou com a perspectiva 

de jantar com Jesus, a quem eles sabiam ser um professor da justiça, e seus discípulos. 

Foi provavelmente por causa deste banquete que Jesus primeiro ganhou a reputação entre 

os seus adversários como "um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e 

pecadores" (Mt 11:19; Lc. 15: 2).A maioria dos judeus religiosos, e os escribas 

especialmente os orgulhosos e hipócritas e fariseus, não podia conceber qualquer judeu 

socializar com um grupo de pecadores , a menos que ele fosse um de sua própria espécie. 

Os judeus da época de Jesus usou o termo hamartōloi ( pecadores ), quase como um 

termo técnico para as pessoas que não tinham nenhuma preocupação ou respeito, quer 

para a lei mosaica ou tradições rabínicas. Eles foram visto como o mais vil e miserável e 

inútil de todas as pessoas. No entanto, foi alguns deles que Jesus e seus discípulos se 

juntou no banquete em casa de Mateus. 

A resposta de Mateus ao chamado de Jesus foi imediata e positiva, e sua sinceridade foi 

evidenciada por sua ânsia de compartilhar sua nova fé e seu novo Mestre. De forma 

semelhante, a fé genuína de Zaqueu, outro publicano desprezado, eo mais rico, foi 

evidenciado por sua determinação voluntária para compartilhar metade de seus bens com 

os pobres e para pagar quatro vezes o que ele tinha defraudado alguém (Lucas 19: 8). 

Não nos é dito o que o grupo de publicanos e pecadores pensou em Jesus, antes ou 

depois da refeição, mas a sua resposta a ele foi, pelo menos, positivo o suficiente para 

comer com ele e ouvi-lo. O principal ponto do incidente, no entanto, eo que mais ofendeu 

os fariseus-não era que os publicanos e pecadores estavam dispostos a associar-se com 

Jesus, mas que Jesus estava disposto a associar-se comeles. 



O Negative Response 

E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: "Por que 
é o vosso Mestre come com os publicanos e pecadores?" (9:11) 

A resposta dos fariseus era muito diferente do Mateus. Eles ficaram indignados que 

este professor que dizia manter os padrões de justiça ainda mais elevados do que o seu 

próprio (ver Mat. 5:20) estaria disposto a sentar e comer com um grupo tão flagrantemente 

pecaminoso. Sem dúvida, eles também foram ressentido e humilhado que Jesus nunca 

tinha mostrado a eles como favor. Se Ele fosse realmente um homem de Deus, eles 

fundamentado, porque se Ele não tivesse dado um banquete para eles, os exemplares e 

custodiantes auto-nomeados de pureza religiosa? 

Os fariseus não confrontar Jesus de frente, mas em vez encurralado Seus 

discípulos . Tendo aprendido do banquete, esses líderes judeus esperavam do lado de fora 

para ver o que iria acontecer e para exigir uma explicação da atividade não-ortodoxa. As 

palavras Por que é o vosso Mestre come com os publicanos e pecadores? eram mais 

uma repreensão do que uma consulta. Em próprias mentes dos fariseus a questão era 

meramente retórico, e porque eles não acreditam que uma resposta satisfatória poderia 

ser dada, eles não estavam fazendo uma pergunta sincera, mas foram extravasando sua 

hostilidade. O objetivo era colocar os discípulos e os seus Professor no local. Tal como 

acontece com as suas muitas outras questões para e sobre Jesus, o motivo não era para 

aprender a verdade, mas para prender e condenar este arrivista presunçoso que estava 

transformando seu sistema religioso de cabeça para baixo. 

Mesmo nesta fase relativamente precoce no ministério de Jesus, os fariseus estavam se 

tornando rancoroso e vingativo. Jesus já tinha dito e feito mais do que suficiente para se 

estabelecer como um iconoclasta que estava em desacordo completo com quase tudo o 

que representava e considerado sagrado. Eles podiam ver nenhum defeito em si mesmos 

e não é bom para aqueles que não eram como eles.Eles estavam tão satisfeitos consigo 

mesmos que consideravam seus inimigos para ser inimigos de Deus. Eles estavam tão 

convencidos de sua própria retidão doutrinária que qualquer crença ou contrário padrão 

para a sua própria era, por definição herética e ímpios. Eles estavam tão convencidos de 

sua própria justiça moral e espiritual que qualquer um que questionaram sua santidade 

questionou Deus. A única coisa que Jesus poderia fazer isso era pior do que esnobando 

eles, a elite religiosa e moral, foi a amizade com publicanos e pecadores, os resíduos 

religiosos e morais. E Ele fez as duas coisas. 

Os fariseus não acho que eles precisavam de perdão de Deus e estavam certos de 

que publicanos e pecadores não merecia seu "ministério" não foi para ajudar, mas para 

julgar, não para restaurar, mas para condenar. Eles não queria fazer parte de um homem 

que, ao contrário, condenou a sua auto-justiça e ofereceu perdão para óbvias pecadores. 

Os Argumentos 

Mas quando Ele ouviu isso, Ele disse: "Não são os que têm saúde 

que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Mas ir e 

aprender o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifício", 
pois eu não fiz vim chamar os justos, mas pecadores ". (9: 12-13) 



Quando Jesus ouviu essa pergunta acusatória, Ele respondeu-lo para os discípulos. Sua 

fazê-lo, sem dúvida envergonhado os fariseus e adicionado a sua indignação. O fato de 

que eles se aproximaram os discípulos sugere que os fariseus tinham medo de enfrentar 

o próprio Jesus e Sua Overhearing e respondendo a sua acusação óbvia de suas ações era 

mais do que um pouco desconcertante. 

Embora Jesus estava plenamente consciente da verdadeira intenção dos fariseus (cf. 9: 4), 

Ele tomou a sua pergunta pelo valor de face e explicou exatamente por que ele tinha feito 

o que fez. Em sua breve resposta, Ele deu três argumentos em defesa de Seu evangelho 

de perdão e reconciliação, o evangelho que foi refletida em Sua vontade de comer com 

os publicanos e pecadores ímpios e imorais. 

O argumento da lógica humana 

Em primeiro lugar, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, 

mas sim os que estão doentes." "Se," Ele estava dizendo aos fariseus: "você é realmente 

tão espiritualmente e moralmente perfeito como você diz a ser, você não precisa de 

qualquer ajuda de Deus ou outros homens. Se você é realmente 

espiritualmente saudável, você não precisa de um espiritual médico . Por outro lado, 

esses coletores de impostos e pecadores-quem você declarar, e eles mesmos admitem , 

são espiritualmente doente . -são os pecadores auto-confessando que precisam caminho 

da salvação que lhes são apresentados de Deus Eles são do que buscam o espiritual 

um médico , e que é por isso que estou ministrando a eles. " 

A analogia é simples. Assim como um médico está prevista para ir entre as pessoas que 

estão doentes, um perdoador deve ser prevista para ir entre aqueles que são 

pecadores. Jesus estava dando a Si mesmo para aqueles que reconheceram a sua mais 

profunda necessidade. Que tipo de médico iria gastar todo o seu tempo com saudáveis 

pessoas e se recusam a associar-se com aqueles que estão doentes? "Tem médicos", Ele 

deu a entender que os fariseus ", que diagnosticam, mas não têm nenhum desejo de curar? 

Você vai dizer a uma pessoa que sua doença e, em seguida, recusar-se a dar-lhe remédio 

para isso? "O que uma acusação de sua dureza de coração hipócrita! Aqueles a quem foi 

diagnosticado como pecaminoso, eles estavam muito dispostos a deixar que permanecem 

pecadores. 

Como o Senhor ordenou-lhes mais tarde, os escribas e fariseus eram hipócritas que 

tiveram o cuidado de "dízimo da hortelã, do endro e do cominho", mas não teve em conta 

as questões de verdadeira justiça, as "disposições mais importantes da lei", como "justiça 

e misericórdia e fidelidade "(Mat. 23:23). Eles tinham exterior forma, mas não santidade 

interior, muito ritual, mas não justiça. Eles amavam para condenar, mas não elevar, para 

julgar, mas não ajuda. Eles adoraram próprios, mas não outros, e provou-se ser sem a 

compaixão e misericórdia que a lei de Deus exigia-lei que alegou vigorosamente para 

ensinar, praticar e defender. 

Como poderiam os fariseus ter perdido ou esquecido declarações maravilhosas e 

misericordioso de Deus, tais como: "Eu, o Senhor, sou seu curador" (Ex. 15:26). Como 

eles poderiam negligenciar, e até mesmo se ressentem, a cura daqueles a quem o próprio 

Deus desejado para curar? Aqueles que afirmaram estar bem provaram ser mais doente 

de todos! 



O argumento da Escritura 

Jesus segundo argumento foi diretamente da Escritura. "Ide aprender," Ele disse, "o 

que isso significa: 'Desejo a compaixão, e não sacrifício'." Ele prendeu os fariseus para 

a parede com a sua própria Escritura. A frase ir e aprender era comumente usado em 

escritos rabínicos para repreender aqueles que não sabem o que devem ter sabido. Jesus 

usou próprias autoridades mais honrados dos fariseus a repreendê-los por sua ignorância 

da verdadeira natureza de Deus e da sua incapacidade de cumprir Seus mandamentos 

claros. 

Jesus aqui cita o profeta Oséias, através de quem Deus disse: "Eu tenho prazer em 

lealdade ao invés de sacrifício, e no conhecimento de Deus mais do que holocaustos." (. 

Os 6, 6) "É a perfeita Palavra de Deus e não as palavras falho dos homens que você deve 

se preocupar", Jesus estava dizendo; "Sua Palavra e te chama para ser misericordioso e 

clemente, não julgamento e condenação." 

O fato de que a cotação era de Oséias fez tudo o mais apontado. A história da infidelidade 

de Gomer ao marido Oséias era uma ilustração viva da própria infidelidade de Israel a 

Deus; e continuando o amor eo perdão de Gomer de Oséias era uma imagem do amor e 

do perdão de continuar Deus ofereceu Israel. E assim como Deus, então, 

desejar compaixão ao invés de sacrifício, Ele ainda fez. Sem compaixão,todos os 

rituais, cerimônias e sacrifícios dos fariseus eram inaceitáveis para 

Deus. Sem compaixão eles provaram ser mais ímpio, mesmo que os publicanos e 

pecadores desprezados, que não tinha a pretensão de piedade. 

Deus tinha divinamente instituído o sistema de sacrifício, e quando as oferendas prescritas 

foram feitas a ele em espírito de humildade, penitência e reverência, eles eram agradáveis 

a Ele. Mas quando ofereceu sem sinceridade e num espírito de justiça própria e auto-

satisfação, tornaram-se, em vez uma abominação. Os rituais e cerimônias eram apenas 

tão válida quanto a contrição do adorador. E a pessoa que sacrificou a Deus em reverência 

genuína serviria seu companheiro na genuína compaixão. Por outro lado, a pessoa que 

está frio em direção a outras pessoas prova que ele também está frio em direção a Deus, 

não importa como sua teologia ortodoxa e como seus padrões morais externos impecável 

. A pessoa que vê pecadores óbvias como os apenas para ser condenado comprova-se a 

ser um pecador maior do que eles. Aqueles que estão mais afastados dando misericórdia 

estão longe de recebê-lo (Veja Matt 06:15; 18:. 23-35). 

Deus nunca está satisfeito com a rotina religiosa e atividade que não vem do amor sincero 

dele e de outras pessoas. Ritual separado da justiça é uma farsa e uma afronta a 

Deus. "Odeio, desprezo as vossas festas," Deus declarou a Israel. . "" Nem eu me deleito 

nas vossas assembléias solenes Mesmo que você tem a oferecer até Me holocaustos, 

ofertas de alimentos, não vou aceitá-los, e eu não vou nem olhar para as ofertas pacíficas 

de vossos animais cevados tire de mim o. estrépito dos teus cânticos, eu não vou nem 

ouvir o som de suas harpas Mas deixar que a justiça corra como água ea rectidão como 

um ribeiro perene "Amos 5: 21-24.. 

O argumento da sua própria autoridade 

Em terceiro lugar, Jesus defendeu seu trabalho com base em sua própria autoridade: Eu 

não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele alegremente associadas e 



identificadas com coletores de impostos e outros pecadores, porque eles são os que 

precisavam Dele. A passagem paralela em Lucas 5:32, e alguns textos gregos e traduções 

para o inglês de Mateus 09:13, incluir a frase final ", ao arrependimento."É a pessoa 

arrependida, a pessoa que é pecaminoso e que reconhece e se transforma a partir de seu 

pecado, que é o objeto da divina de Jesus chamada. A pessoa que é pecaminoso, mas 

pensa que é justo se tranca para fora da misericórdia de Deus, porque ele se recusa a 

reconhecer sua necessidade dela. Ele rejeita Jesus ' chamada para a salvação porque ele 

rejeita a idéia de sua perdição. 

Em resposta a uma acusação semelhante mais tarde pelos fariseus e escribas que Ele 

"acolhe os pecadores e come com eles" (Lucas 15: 2), Jesus deu três ilustrações da 

preocupação de Deus para o perdão e do pecador penitente. Através das histórias da 

ovelha perdida e moeda perdida Ele apontou para o fato de que "haverá mais alegria no 

céu por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não 

necessitam de arrependimento" (v 7;. Cf. v . 10). Na história do filho pródigo Ele ilustrou 

dramaticamente a verdade dupla face que Deus está muito feliz com um pecador humilde 

que se arrepende e se entristece pela pessoa hipócrita (representado pelo irmão mais 

velho), que é o próprio implacável dos outros e ainda se ressente O perdão de Deus deles 

(Veja espec. vv. 21-32). 

Kaleo (para chamar ) foi muitas vezes utilizado de convidar um convidado para um lar 

de família para alimentação e hospedagem. A inferência aqui é clara. Jesus fez não vim 

chamar a auto- justos para a salvação, pela mesma razão Ele não chamou os fariseus 

para reclinar com ele no jantar na casa de Mateus. Eles eram muito bons em seus próprios 

olhos para rebaixar a tal humilhação. E porque não quiseram identificar-se com os 

companheiros pecadores, eles não poderiam ser identificados com Cristo, que oferece a 

salvação somente aos pecadores que voluntariamente reconhecem que são pecadores. 

"Porque você considerar-se já justos ", o Senhor estava dizendo:" Eu não vim 

para chamar você. Porque você está satisfeito com vocês, vou deixá-lo para si mesmos. 

" O fariseu, que estava orgulhosamente no Templo e agradeceu a Deus por sua própria 

bondade não via necessidade de perdão e, portanto, não foi perdoado. Mas o penitente, 

coletor de impostos de coração partido que batia no peito e gritou: "Deus, sê propício a 

mim, pecador ... desceu justificado para sua casa!" (Lucas 18: 10-14). Naquele mesmo 

Templo, Jesus disse a um grupo de fariseus, "Eu vou embora, e você deve procurar-me, 

e morrereis no vosso pecado; para onde eu vou, vós não podeis ir" (João 08:21; cf. v. 

24). Aquele que pensa que ele é justo e espiritualmente seguro sem Cristo não tem parte 

em Cristo, que veio para chamar os pecadores .... Ele não pode buscar e salvar aqueles 

que não vai reconhecer que eles estão perdidos (Lucas 19:10). Logic, a Escritura, eo 

próprio Jesus juntos afirmar que o perdão é para o pecado e da salvação é para os perdidos. 

Em uma de suas últimas parábolas Jesus graficamente retratado essa verdade. Imaginou 

o Seu reino como uma grande festa de casamento real para o filho do rei, para que o rei 

tinha enviado muitos convites.Quando os convidados previamente convidados, que 

representaram Israel, foram chamados na hora marcada, mas não estavam dispostos a vir, 

o rei várias vezes enviou os seus servos para fora outra vez para pleitear com eles para 

reconsiderar. Quando eles ainda se recusou, e maltratados e mortos alguns dos servos, o 

rei enfurecido ordenou a seus exércitos para destruir os assassinos e definir sua cidade em 

chamas. Ele, então, enviou funcionários ao longo do resto do reino, até mesmo para a 

maioria dos lugares out-da-O-way, para recolher tudo o que podiam encontrar e trazê-los 



para a festa (ver Mateus 22: 1-10.; Cf. 21: 33-46). Essa foi a mensagem que Ele deu aos 

fariseus em Cafarnaum. Como judeus, eles foram os já convidados para o banquete do 

Senhor, mas eles se recusaram a participar e agiu com hostilidade para com os 

mensageiros. Portanto, assim como eles estavam fora da casa de Mateus e observava os 

publicanos e pecadores comer com Jesus, eles também ficam de fora do reino de Deus e 

observar todo tipo de pecador arrependido e pária ser bem-vinda para ele. 

O reino de Deus é para o doente espiritualmente que quer ser curado, o corrupto 

espiritualmente que querem ser curados, os espiritualmente pobres que querem ser ricos, 

a fome espiritual que querem ser alimentados, os mortos espiritualmente que querem ser 

feita viva. É por párias ímpios, que por muito tempo para se tornar próprios filhos amados 

de Deus. 

As Ilustrações 

Então os discípulos de João vieram a Ele, dizendo: "Por que nós 

e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam?" E 

Jesus disse-lhes: "Os atendentes do noivo não pode chorar, 

enquanto o esposo está com eles, podem? Mas dias virão em que 

o noivo será tirado do meio deles, e então jejuarão. Mas ninguém 

põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo 

tira parte do vestido, e uma lágrima piores resultados Nem se 

deita vinho novo em odres velhos;. caso contrário, os odres 

estourou, eo vinho derrama, e os odres são arruinado; mas deita 

vinho novo em odres novos, e ambos se conservam ". (9: 14-17) 

Não sabemos quanto tempo após o encontro de Jesus com os fariseus , os discípulos de 

João vieram a Ele , mas a relação lógica de sua pergunta para a dos fariseus é clara. Ao 

contrário do que a dos fariseus, a questão dos discípulos de João era sincero, mas refletia 

uma preocupação semelhante sobre actividades de ensino e de Jesus de que não estava 

em conformidade com as normas religiosas aceitas. 

Pouco depois ele batizou Jesus, João Batista de fato voltou seus discípulos a Jesus, 

dizendo: "Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo ', mas,' 

Eu fui enviado diante dele. '. .. Ele deve crescer, mas eu diminua "(João 03:28, 30). Nem 

todos os discípulos de João começou a seguir Jesus, no entanto, e mesmo muito tempo 

depois de Pentecostes, o apóstolo Paulo encontrou alguns deles em Éfeso que não 

conheceu mais da fé do que "o batismo de João" Atos 19: 1-3. 

João Batista era então na prisão (ver Mat. 4:12), e as de seus discípulos que não tinha 

começado a seguir a Jesus ficaram apenas com suas cerimônias e práticas judaicas 

tradicionais. Ao contrário dos fariseus fora da casa de Mateus, que veio a Ele (Jesus) 

diretamente, dizendo: "Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não 

jejuam?" O Antigo Testamento prescrito apenas um rápido, um de Yom Kippur, o Dia 

da Expiação (ver Lev. 16:29, 31, onde a frase "humildes suas almas" [do Heb. 'ānâ , "a 

afligir ou humilde"] comumente incluída a idéia de se abster de alimentos). Mas a tradição 

judaica tinha vindo a exigir jejum duas vezes por semana (ver Lucas 18:12), e 

esses discípulos tiveram o cuidado de seguir essa prática. 



Junto com esmola e certas orações prescritas, o jejum duas vezes por semana foi um dos 

três principais expressões de judaísmo ortodoxo durante o dia de Jesus. Os escribas e 

fariseus observavam essas práticas com grande seriedade e tiveram o cuidado não só 

segui-las fielmente, mas a fazê-lo publicamente e ostensivamente possível-

ostensivamente como um testemunho para a verdadeira piedade, mas, na realidade, como 

um testemunho de sua própria auto-denominados piedade quando eles davam esmolas, 

tocaram trombetas "nas sinagogas e nas ruas", a fim de "serem honrados pelos outros" 

(Mt 6: 2).Quando oraram "nas sinagogas e nas esquinas das ruas", eles o fizeram "para 

serem vistos pelos homens" (v. 5). E quando eles jejuaram, eles "colocar um rosto 

sombrio" e negligenciado a sua "aparência, a fim de ser jejuando" (v. 16). Eles não vêem 

a religião como uma questão de humildade, arrependimento ou perdão, mas como uma 

questão de cerimônia e exibição orgulhosa. E, portanto, os rituais externos que desfilaram 

como crachás de justiça divina, na verdade, marcou-os de hipócritas como ímpios, como 

Jesus declarou em cada um dos três versos citados acima (cf. 5:20). 

Ritual religioso e de rotina sempre foram perigos para a verdadeira piedade. Muitas 

cerimônias, tais como orações para santos e acender uma vela para um parente falecido 

são realmente herético. Mas mesmo que isso não é errado em si, quando uma forma de 

orar, adorar, ou servir torna-se o foco de atenção, torna-se uma barreira para a verdadeira 

justiça. Ele pode manter um descrente de confiar em Deus e um crente de fielmente 

obedecê-lo. Mesmo indo à igreja, ler a Bíblia, dizendo graça nas refeições, e cantando 

hinos pode se tornar rotinas sem vida em que a verdadeira adoração de Deus não tem 

parte. 

Jesus respondeu a primeira discípulos de João, dizendo: Os atendentes do noivo não 

pode chorar, enquanto o esposo está com eles, podem? Mas dias virão em que o noivo 

será tirado do meio deles, e então jejuarão. 

Naqueles dias, um casamento que costumam durar sete dias, e o noivo iria escolher seus 

melhores amigos como atendentes de ser responsável para as festividades. A celebração 

do casamento não era um tempo para que eles choram, mas para se alegrar. A lição de 

Jesus é que era inadequado para os Seus seguidores a chorar e rápido , enquanto Ele 

estava com eles em pessoa. O jejum insincero, superficial, e hipócrita praticado pelos 

fariseus era, é claro, sempre fora do lugar. Mas, mesmo em jejum sincero estava fora do 

lugar, enquanto Jesus, o divino esposo, ainda estava no meio do Seu povo. Seu jejum 

estava fora de sintonia com o que Deus estava fazendo, em seguida, no meio deles. Não 

havia conexão entre seu ritual e realidade espiritual. 

Um rápido é sempre sem sentido se for realizada por hábito e não resulta de profunda 

preocupação e luto alguma necessidade espiritual. Ir à igreja no domingo é hipócrita se 

for feito para além de um genuíno desejo de adorar e glorificar a Deus. Cantando um hino 

é apenas uma pretensão de culto se não vem de um coração que busca a louvar o Senhor. 

Dias virão, Jesus explicou, quando o noivo será tirado. Levado embora seja 

de apairō , o que pode levar a idéia de remoção repentina, de ser arrancado 

violentamente. Jesus foi, obviamente, referindo-se a Sua crucificação, o que de forma 

abrupta e violentamente afastá-lo de seus seguidores, seu fiel atendentes. Esse será o 

tempo para o luto, e então jejuarão. 



Mas para o tempo presente, Ele estava dizendo, o jejum era inadequado. Quando não há 

nenhuma razão para lamentar, não há razão para jejuar. Jejum molas naturalmente de um 

coração partido e de luto, mas o jejum como um ritual espiritual rasa para além de tal 

quebrantamento é uma afronta a Deus. 

Mas uma questão ainda mais importante foi por trás da pergunta dos discípulos de 

João. Desde que, obviamente, não se tinha tornado discípulos de Jesus como João lhes 

havia instruído a fazer, eles não tinham base para a fé genuína. Mas era claro para eles, 

como era para os fariseus, que actividades de ensino e de Jesus eram radicalmente 

diferentes das do judaísmo tradicional. Consequentemente, por trás de sua pergunta sobre 

o jejum pode ter sido uma preocupação mais profunda sobre o perdão. "Por que", eles 

podem realmente ter se perguntado: "Você enfatizar coisas internas, tais como o perdão, 

enquanto os nossos líderes religiosos reconhecidos apenas enfatizar as coisas externas, 

como o jejum?" 

Próximas duas ilustrações de Jesus lidar com essa questão. Ele deixou claro que ele não 

estava ensinando um farisaísmo reformado ou um rabbinicalism reformada, mas uma 

forma totalmente diferente de acreditar, pensar e viver. Ele não veio para melhorar o 

velho sistema, mas a renunciar e miná-lo. Seu caminho não tinha nada a ver com as velhas 

formas, e as velhas formas não teve parte no novo. As duas formas não podem ser ligados 

um ao outro ou estar contido um no outro. 

Para ilustrar a verdade que o seu novo caminho não pode ser conectado à maneira antiga, 

Jesus passou a dizer, Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha; para 

o remendo tira parte do vestido, e uma lágrima piores resultados. Pano de que o dia 

era principalmente de lã ou linho, e ambos se encolher quando lavados. Se um pedaço 

de novo, unshrunk, pano é costurado em uma roupa velha, Jesus lembrou-lhes, então, 

pela primeira vez, a roupa é lavada, o novo patch de encolhe e se afasta da 

roupa, fazendo um rasgo pior do que antes. Da mesma forma, evangelho novo e interno 

de Jesus de perdão e purificação não pode ser anexado aos velhos e externos tradições de 

auto-justiça e ritual. 

Para ilustrar a verdade que sua nova forma, também não pode ser contido à maneira 

antiga, Jesus disse: Nem se deita vinho novo em odres velhos; caso contrário, os odres 

estourou, eo vinho derrama, e os odres se perdem. 

Wine foi muitas vezes armazenados em peles de animais, que foram especialmente 

preparadas para o efeito. O couro seria sem cortes, exceto nas pernas e pescoço, e, por 

vezes, seria virado do avesso. As aberturas de pernas seria suturada e selado, eo pescoço 

foi usado como um bico, que foi amarrado com uma tira de couro ou corda. odres 

velhos acabaria por secar e tornar-se frágil, e se alguém, em seguida,colocar vinho novo 

em , eles racharia e explodiu , derramando o vinho ... para fora. O único recipiente 

adequado para o vinho novo é um novo odre . Da mesma forma, a única vida que pode 

conter a verdadeira justiça é a nova vida dada por Deus, quando uma pessoa se arrepende 

de seu pecado e confia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 

O sistema farisaico, legalista, externo, hipócrita do judaísmo tradicional não podia nem 

ligar com, nem conter o ministério e mensagem de Cristo. Por conseguinte, este sistema 

só tinha uma opção de se opor e procurar eliminar Cristo, que é o que ele fez. 



Deve ficar claro que Jesus 'acabar com o velho e trazendo o novo não se referia a pôr de 

lado a lei divina e inaugurando-graça como muitos intérpretes têm afirmado ao longo da 

história da igreja, e como alguns ainda afirmam hoje. Nada poderia estar mais longe da 

verdade. Jesus declarou categoricamente o que ele fez não vim destruir a lei, mas para 

cumpri-la e que qualquer adversário da lei era um adversário de Deus (Mt 5: 17-19.). A 

lei de Deus e Sua graça coexistiram sempre e sempre foram perfeitamente 

compatíveis. Os odres velhos não foram os ensinamentos do Antigo Testamento, mas as 

tradições rabínicas que tinha chegado a ofuscar, substituem, e muitas vezes contradizem 

as verdades reveladas por Deus do Antigo Testamento. 

Nesta passagem podemos descobrir três marcas do verdadeiro crente. Em primeiro lugar, 

como Mateus, o verdadeiro crente segue o Senhor. Ele leva uma vida de obediência 

inquestionável. Mateus fez nenhuma condição ou desculpas; ele simplesmente "levantou-

se e seguiu-o" (v. 9). Durante uma aparição pós-ressurreição, Jesus disse a Pedro: "Siga-

me!" Mas "Pedro, virando-se, viu o discípulo a quem Jesus amava eles; ... [e], portanto, 

vê-lo, disse a Jesus: Senhor, e que sobre este homem? ' Jesus disse-lhe: "Se eu quero que 

ele permaneça até que eu venha, o que é isso para você Você siga-me!" (João 21: 19-

22). O verdadeiro crente nem sempre está questionando a verdade de Deus e resistindo 

Seus padrões para viver. 

Em segundo lugar, o verdadeiro crente tem compaixão dos incrédulos. Como Mateus, ele 

tem um profundo desejo de levar outros a Cristo. Esse desejo pode às vezes ficar confuso 

sobre com preocupações egoístas, mas ele vai estar lá. Porque nós sabemos "o temor do 

Senhor, procuramos persuadir os homens" a vir a Ele para a salvação (2 Cor 5:11.); e se 

"o amor de Cristo nos constrange," (v. 14) que o amor vai levar-nos a testemunhar-lo aos 

outros. Tanto o nosso amor dos perdidos e nosso amor de Cristo nos motivar a ser Seus 

instrumentos como Ele busca e salva o perdido (Lucas 19:10). O Espírito de Cristo dá 

compaixão pelos perdidos, e que a pessoa que não tem vontade de ganhar os perdidos não 

tem nenhuma base para a reivindicação de Cristo ou o Seu Espírito Santo. 

Em terceiro lugar, um verdadeiro crente abandona legalismo e ritualismo. Ele jejua 

apenas como uma expressão de genuína preocupação espiritual, e ele não tentar anexar 

sua nova vida em Cristo ao seu antigo ritual ou religião ou tentar encaixá-la de alguma 

forma em seus velhos padrões. Ele sabe que eles são incompatíveis e totalmente 

contrário. Ele sabe que o que está começado no Espírito não pode ser concluída na carne 

(Gal. 3: 3). A verdadeira justiça de um coração perdoado e purificado não pode ser 

reforçada ou completada por obras religiosas externas. Liberdade em Cristo não tem parte 

na escravidão do legalismo. 

Em um hino que narra sua própria conversão, João Newton descreve comovente o poder 

transformador de Cristo: 

Em mau tempo eu tinha prazer, 

Atemorizado por vergonha ou medo, 

Até que um novo objeto atingiu a minha visão, 

E parou minha carreira selvagem. 



Eu vi um pendurado em uma árvore, 

Em agonia e sangue; 

Ele fixou seus olhos amorosos em mim, 

Como perto de Sua cruz eu estava. 

Como pode ser, em cima de uma árvore 

O Salvador morreu por mim? 

A minha alma está emocionado, meu coração está cheio, 

Para pensar Ele morreu por mim. 

 

51. O poder de Jesus sobre a morte 

(Mateus 9: 18-26) 

Enquanto Ele estava dizendo essas coisas para eles, eis que 

chegou um chefe da sinagoga, e prostrou-se diante dele, dizendo: 

"Minha filha acaba de morrer; mas vem, impõe a tua mão sobre 

ela, e ela vai viver." E Jesus se levantou e começou a segui-lo, e 

os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia sido vítima de 

uma hemorragia há doze anos, veio por trás dele e tocou na orla 

do seu manto; pois ela estava dizendo para si mesma: "Se eu 

apenas tocar a sua roupa, vou ficar bem." Mas Jesus, voltando e 

vendo-a, disse: "Filha, tome coragem; a tua fé te salvou." E, uma 

vez que a mulher foi feita bem. E quando Jesus chegou à casa do 

funcionário, e viu os tocadores de flauta ea multidão em desordem 

barulhento, Ele começou a dizer: "Afasta, pois a menina não 

morreu, mas está dormindo". E eles começaram a rir dele. Mas 

quando a multidão tinha sido posto para fora, Ele entrou e tomou-

a pela mão; ea menina se levantou. E esta notícia correu por toda 
aquela terra. (9: 18-26) 

Talvez nenhum homem nos tempos modernos tem parecido antes que os olhos do mundo 

para ter sido mais em paz consigo mesmo e com os outros do que Mahatma Gandhi. Ele 

era a imagem de uma alma tranquila que possuía perfeita harmonia interior. Quinze anos 

antes de morrer, ele escreveu: "Devo dizer-lhe com toda a humildade que o hinduísmo 

como eu sei que satisfaz inteiramente minha alma. Ele preenche todo o meu ser e eu 

encontrar um consolo no Bhagavad e Upanishad que eu sinto falta até mesmo no Sermão 

da Montanha. " Mas, pouco antes de sua morte, ele escreveu: "Meus dias estão contados. 

Não estou probabilidade de viver muito tempo, talvez um ano ou um pouco mais. Pela 

primeira vez em 50 anos que eu me encontro na enorme quantidade de desalento." Mesmo 

o Gandhi tranquilo teve que enfrentar a realidade da morte e da incapacidade de sua 

religião feita pelo homem para dar-lhe respostas ou conforto em face disso. 



Um relojoeiro turco decidiu construir um túmulo especial para si mesmo que tinha uma 

janela de oito polegadas na parte superior, uma luz elétrica, e um botão ao lado da janela 

conectado a um alarme de fora. No caso, ele foi acidentalmente enterrado vivo e 

conseguiu reviver, ele pode pressionar o botão para pedir ajuda. Ele instruiu seus amigos 

para deixar a luz acesa por sete dias após sua morte e para desligá-lo apenas se eles tinham 

certeza de que ele estava realmente morto. 

Cemitérios têm sido um companheiro do homem ao longo da história, um lembrete 

constante de que ele é mortal. E como a população da Terra cresce, espaço túmulo está 

se tornando extremamente escasso em alguns lugares, e mais e mais pessoas estão se 

voltando para a cremação. Vivemos em um mundo agonizante, onde antes de todos nós 

teares a inevitabilidade da morte. Estamos deteriorando seres humanos em um mundo 

deterioração que é marcada por tragédia, tristeza, dor e morte. Desde a queda, houve uma 

maldição sobre a terra, e que maldição enviou a terra e todos os seus habitantes careening 

e em espiral em desastres, lágrimas, da doença e da sepultura. 

A maioria de nós poderia recitar uma longa lista daqueles que sabemos que sofreram 

recentemente dolorosa doença, acidente grave, a perda de um ente querido, dissolução de 

uma família, ou alguma outra tragédia. As crianças perderam a mãe, os pais que perderam 

um filho ou estão assistindo ele diariamente crescer mais fraco de uma doença 

debilitante. Muitas pessoas sofrem de dor contínua para que mesmo o remédio mais forte 

perdeu a sua eficácia. Outros enfrentam longos meses e anos de reabilitação, que 

procuram ajustar as suas vidas para a perda de membro, visão, audição, ou a função 

motora. 

Quando Maria saiu ao encontro de Jesus, como Ele estava se aproximando Bethany 

depois da morte de Lázaro, João relata que, quando Ele "viu chorar, e os judeus que 

vieram com ela, também chorando, Ele ficou profundamente comovido em espírito, e 

perturbou-se. " O próprio Jesus chorou, e, "mais uma vez que está sendo profundamente 

comovido dentro, foi ao túmulo" (João 11: 33-38). Não só foi o Senhor tocou pela tristeza 

de Maria, Marta e seus amigos, mas no infinito da sua mente, ele também poderia esticar 

seu pensamento para trás ao longo de todas as eras da história humana e perceber a dor 

imensurável que o pecado trouxe ao homem. Como simpatizante além de qualquer coisa 

que poderíamos imaginar, Jesus estava profundamente entristecido, porque Ele podia ver 

claramente e completamente a dor e poder do pecado. 

O pecado não foi o propósito de Deus para o homem. Todas as coisas do mundo foram 

criadas para o bem e bênção do homem, mas o pecado corrompeu que a bondade e bênção 

e trouxe uma maldição em seu lugar. Em pecado tempo de Deus, um dia, ter o seu curso 

e ser destruído para sempre. "Eis aqui o tabernáculo de Deus está entre os homens, e Ele 

deve habitar no meio deles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará entre eles, e Ele 

enxugará toda lágrima de seus olhos, e não deixa de ser qualquer morte, não deve haver 

mais pranto, nem clamor, nem dor; as primeiras coisas passaram "Apocalipse 21: 3-4.. 

Os profetas do Antigo Testamento predisse que o Messias teria o poder de trazer de volta 

à vida plenitude, (Is 30:26; 35: 5-6.; 53: 5; Mal. 4: 2; etc.) e quando Jesus veio ao mundo 

Ele demonstrou esse poder.Embora o cumprimento final das profecias sobre o Seu poder 

seria, no futuro, Jesus demonstrou plenamente sua capacidade de cumpri-los durante seu 

ministério na Palestina-onde Ele praticamente banido doença, transformou a água em 

vinho, multiplicou alimentos, acalmar tempestades, expulsai os demônios , perdoou os 



pecados, e ressuscitou os mortos. Ele deu uma amostra do grande e glorioso reino futuro 

em que não haveria mais necessidade de ser a cura ou a comida ou calmante de 

tempestades ou levantar dos mortos. Quando João Batista estava enfrentando a morte 

iminente na prisão de Herodes e enviou seus discípulos para perguntar a Jesus se Ele era 

verdadeiramente o Messias, Jesus disse-lhes: "Ide e anunciai a João o que estais ouvindo 

e vendo: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, 

os mortos são ressuscitados "Matt. 11: 4-5. 

Milagres de Jesus eram a verificação do seu poder divino que Ele revelaria algum dia 

para reverter a maldição e restaurar a justiça, harmonia e paz em toda a Sua criação. Já as 

pessoas tinham "trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos pelo demônio, e ele 

expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os que estavam doentes, a fim de 

que o que foi dito pelo profeta Isaías que se cumprisse, dizendo: 'Ele próprio tomou as 

nossas enfermidades, e levou as nossas doenças "(Mateus 8: 16-17; cf. Is. 53: 4.)". Assim 

como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida ", disse Jesus," mesmo assim o Filho 

também dá vida a quem ele quer "João 5:21. 

Embora Jesus tinha grande compaixão sobre o sofrimento e as pessoas aflitas que veio a 

ele (Marcos 1:41; Matt 09:36;. 14:14), Ele não curar e purificá-los e levantar os seus 

mortos simplesmente para seu próprio bem. Ele realizou esses milagres para demonstrar 

sua divindade e estabelecer suas credenciais como o Messias anunciado pelos profetas do 

Antigo Testamento (Veja Matt 8: 16-17; 9:35.; 11: 5). 

Em 9: 18-26, Mateus dá o primeiro milagre em seu terceiro conjunto de três milagres (ver 

8: 1-22 e 8: 23-9: 17) -a milagre que era na verdade um duplo milagre, um milagre dentro 

de um milagre . Ele levantou uma jovem de entre os mortos, e durante o processo 

restaurado saúde a uma mulher que foi considerado pela sociedade praticamente 

morto. Ele demonstrou seu poder para restaurar a vida de todo o corpo e para restaurar a 

integridade de qualquer parte do corpo. 

O cientista canadense GB Hardy uma vez disse: "Quando eu olhei para a religião eu disse, 

eu tenho duas perguntas One., Alguém já venceu a morte, e dois, se eles têm, eles fizeram 

um caminho para eu conquistar a morte? I verificado o túmulo do Buda, e foi ocupada, e 

eu verifiquei o túmulo de Confúcio e foi ocupada, e eu verifiquei o túmulo de Maomé e 

foi ocupada, e eu vim para o túmulo de Jesus e que estava vazia. E eu disse: Não é aquele 

que venceu a morte. E eu perguntei à segunda pergunta, ele fez uma maneira para eu fazer 

isso? E eu abri a Bíblia e descobriu que Ele disse: "Porque eu vivo e vós vivereis." 

Essa é a, questão suprema de duas partes que toda a humanidade enfrenta. Alguém já 

venceu a morte? E se assim for, será que ele fornecer uma maneira para os outros a vencer 

a morte? Essa é a questão tratada na presente passagem. 

Dentro deste texto vemos não só um milagre dentro de um milagre, mas também uma 

imagem bonita de resposta de Jesus às pessoas necessitadas. Nós vemos a dupla 

interpretação de seu poder e sua sensibilidade, sua autoridade e sua doçura, sua soberania 

e sua abertura, Sua majestade e sua benignidade. Vemos, em particular, de que Jesus era 

acessível, palpável, e imparcial, bem como poderoso. Dos dois personagens principais 

nesta conta além de Jesus, um era um governante influente e outro um pária. Aquele era 

rico e outro pobre. No entanto, em comum eles tinham grandes necessidades e um grande 

auxiliar. 



Jesus era acessível 

Enquanto Ele estava dizendo essas coisas para eles, eis que 

chegou um chefe da sinagoga, e prostrou-se diante dele, dizendo: 

"Minha filha acaba de morrer; mas vem, impõe a tua mão sobre 
ela, e ela vai viver." (09:18) 

Enquanto Ele estava dizendo essas coisas refere-se à conversa Jesus tinha acabado de 

ter com os fariseus críticos e discípulos confusos de João Batista (vv. 11-17), em que o 

nosso Senhor deixou claro que Ele veio para salvar somente aqueles que reconhecem e 

confessar seus pecados e que os caminhos do velho vida da carne e da nova vida do 

espírito são totalmente incompatíveis. 

Marcos (05:22) e Lucas (08:41) explicam que o homem que se aproximou de Jesus foi 

chamado Jairo e que ele não só era um Archon ( chefe da sinagoga ), mas foi o chefe dos 

oficiais, ou mais velho, da sinagoga, os archisunagōgos (Heb., hakeneseth rosh ). Ele 

era, portanto, a mais alta classificação religiosa oficial em Cafarnaum, responsável pela 

administração total e operação da sinagoga. Ele supervisionou os cultos e supervisionou 

o trabalho dos outros anciãos, que incluíam o ensino, julgar as disputas, e outras funções 

de liderança. 

Como membro da classificação da instituição religiosa judaica em Cafarnaum, que teria 

incluído escribas e fariseus, Jairo pode muito bem ter sido ele próprio um fariseu. Como 

resulta das seções anteriores de Mateus e dos outros evangelhos, a instituição religiosa, 

em geral, já estava desenvolvendo uma forte oposição a Jesus, mesmo nesta fase 

relativamente precoce do Seu ministério. Jairo não poderia ter escapado estar ciente dessa 

oposição, e quando ele veio a Jesus para ajudar ele sabia que iria enfrentar críticas e 

pressão de seus pares. 

No entanto, quando ele enfrentou Jesus não procurou se proteger, indo à noite, como 

Nicodemos fez, ou disfarçando seu verdadeiro motivo e precisam com uma questão 

religiosa envolvida e velada. Não nos é dito que ele então pensou em messianidade de 

Jesus, mas por ter se curvou diante dele era oferecer um ato de grande homenagem e 

reverência e o termo grego para trás curvou-se ( proskuneo ) é mais freqüentemente 

traduzido por "adorado" (Veja Matt 4:10; João 4:.. 21-24; 1 Cor 14:25; Rev. 4:10; etc.). O 

ato envolvido prostrar-se diante da pessoa honrada e beijando seus pés, a orla do seu 

manto, ou no chão na frente dele. 

Tais atos de reverência não foram, é claro, sempre completamente 

sincero. proskuneo também é usado de a mãe de Tiago e João, que "veio a [Jesus], com 

seus filhos, curvando-se . " (Mat. 20:20, ênfase adicionada). Seu ato aparente de 

reverência era inteiramente externa e auto-serviço. Ela não deseja honra e glória de Jesus, 

mas apenas que Ele iria conceder que "em Seu reino estes meus dois filhos se sentem, um 

à tua direita e outro à tua esquerda" (v. 21). 

Por outro lado, tudo o Jairo fez provou sua humildade e sinceridade. Como a da mãe de 

Tiago e João, seu pedido foi em nome do seu filho, mas foi um pedido altruísta que, pela 

sua própria pedindo o humanamente impossível, honrado poder, compaixão e graça de 

Jesus. Seja qual for pensamentos que ele possa ter tido sobre a reação de seus colegas 

líderes religiosos, ele sabia que Jesus era a única fonte de ajuda para sua filha , que tinha 



acabado de morrer . Nada mais importava como ele veio para o Senhor na angústia e 

desespero total. 

A partir dos relatos mais detalhados de Marcos e Lucas, aprendemos que quando Jairo 

primeiro foi ter com Jesus, sua filha ainda não estava morto, mas estava "à beira da morte" 

(Marcos 5:23; Lc 8:42). Um pouco mais tarde mensageiros de sua casa lhe informou que 

ela tinha morrido e aconselhou-o a não "incomodes mais o Mestre mais" (Marcos 

5:35). Mateus começa sua história nesse ponto. 

A filha tinha doze anos, no primeiro ano de sua feminilidade de acordo com o costume 

judaico. O dia depois de seu aniversário de treze anos um menino judeu foi reconhecido 

como um homem, e um dia depois de seu décimo segundo aniversário de uma menina 

judia foi reconhecida como uma mulher. De Jairo filha tinha acabado de entrar na flor da 

feminilidade, mas para seu pai, ela ainda era a sua menina, cuja vida era para ele mais 

cara do que a sua própria. A luz do sol de sua infância tinha se transformado em sombra 

da morte. 

O estabelecimento judeu não tinha recursos que ajudariam um pai de frente para tal 

tragédia, e Jairo sabia que a única esperança para a sua filha estava no homem a quem 

esse estabelecimento religioso ridicularizado e estava vindo a desprezar. Deus, 

obviamente, já vinha trabalhando no coração do pai, porque seu pedido evidencia absoluta 

convicção de que Jesus era capaz de fazer o que foi pedido: Venha e coloque a sua mão 

sobre ela, e ela vai viver . Sua fé era sem reservas ou uma pitada de dúvida. Ele engoliu 

seu orgulho e seu medo. Ele não se importa com o que os seus vizinhos, sua família, ou 

até mesmo seus companheiros religiosos pensava. Nada poderia impedi-lo de buscar a 

ajuda de Jesus. 

Então a primeira coisa que trouxe a Jairo, para Jesus era profunda necessidade. Muitas 

vezes, alguma grande tragédia leva a pessoa a Cristo. A pessoa que se sente não há 

necessidades em sua vida não tem fome de Deus. É por isso que o primeiro passo para 

testemunhar é convencer as pessoas de sua necessidade de salvação e, portanto, de Cristo 

como o único meio para a sua obtenção. Como observado no capítulo anterior, a pessoa 

que não vê o seu pecado e sua perdição não vê nenhuma razão para ser salvo a partir 

deles. Da mesma forma, a pessoa que tem uma necessidade, mas acha que podem ser 

atendidas por recursos humanos não vê nenhuma razão para vir ao Senhor por ajuda 

sobrenatural. 

Jairo já estava convencido de que os recursos humanos não poderia salvar a vida de sua 

filha, e ele também já estava convencido do poder de Cristo para fazê-lo. Pode ter sido 

que, até era óbvio que ela estava morrendo, ele hesitou em busca de ajuda de Jesus. Mas 

agora ele sabia que tinha apenas uma esperança para a ajuda. Ele não veio para Cristo por 

um motivo totalmente pura, porque a sua primeira preocupação foi a vida de sua filha e 

seu próprio desespero. Ele não veio principalmente para adorar ou glorificar a Jesus, mas 

para buscar a vida de sua filha e alívio da dor e angústia para si mesmo. Mas ele confiava 

em Jesus para que a ajuda, e encontrou-o para ser acessível. 

Essa é a segunda coisa que o levou a Jesus, a sua fé. Ele acreditava que Jesus tinha o 

poder de fazer o que ele lhe pedia. Essa grande fé é especialmente surpreendente, tendo 

em conta o fato de que Jesus ainda não tinha realizado um milagre da ressurreição. Ele 

curou muitas doenças com risco de vida, mas ele não tinha trazido alguém de volta à vida 



depois de morrer. No entanto, sem hesitação ou qualificação, Jairo pediu a Jesus para 

fazer exatamente isso, criar sua filha de morte . Venha colocar sua mão sobre ela, e ela 

vai viver . 

Jesus ficou maravilhado com a fé do centurião que acreditavam que ele poderia curar o 

servo do homem, simplesmente dizendo a palavra. "Em verdade vos digo que," Jesus 

disse: "Eu não encontrei tão grande fé com ninguém em Israel" (Mateus 8: 9-10.). Mas 

Jairo ainda acreditava que um toque de Jesus ' mão poderia elevar sua filha dentre os 

mortos. Sua fé também superou a de Marta, que acreditava que Jesus poderia ter mantido 

seu irmão Lázaro de morrer, mas perdeu a esperança, uma vez que ele estava morto (João 

11:21). Mesmo quando Jesus disse: "Teu irmão ressuscitará", pensou a promessa só 

poderia ser cumprida em "a ressurreição no último dia" (vv. 23-24). Com tanta fé no poder 

de Jesus para restaurar a vida, é difícil acreditar que Jairo também não confiar que Jesus 

era tão capaz de perdoar os seus pecados e elevá-lo para a vida espiritual como Ele foi 

capaz de criar sua filha à vida física. 

Jesus não era um guru religioso cercado por servos para fazer a Sua cada licitação, nem 

foi um monge que se retirou da vida e as atividades das pessoas comuns. Nem se 

estabelecer uma hierarquia de intermediários através dos quais as pessoas têm de ir antes 

de vê-lo, se o vissem em tudo. 

Mesmo que Ele era o Filho de Deus, Jesus "se fez carne, e habitou entre nós" (João 1:14) 

como um homem entre os homens. Ele caminhou pelas ruas das cidades, e visitou as 

aldeias mais pequenas. Ele conversou com o grande entre os homens e com os humildes, 

com os ricos e os pobres, os saudáveis e os doentes, os nobres e os marginalizados. Ele 

conversou com o educado e bem-sucedida e os ignorantes e carentes. Ele conversou com 

jovens e velhos, homens e mulheres, judeus e gentios. 

Quase em toda parte Jesus passou Ele estava no meio de uma multidão, porque as pessoas 

não o deixava em paz. Entre as multidões eram três tipos de pessoas-os líderes religiosos 

críticos e ressentidos, especialmente os escribas e fariseus hipócritas; os curiosos e não 

confirmadas que viram Jesus apenas como um contraste poderoso, autoritário e fascinante 

para aqueles líderes religiosos; e os, sofrendo, pessoas desesperadas culpados que vieram 

a Jesus para a ajuda do pecado, da doença e da tragédia. Essas pessoas perguntaram a 

Jesus suas questões mais profundas e trouxeram-lhe as suas necessidades mais profundas, 

porque Ele ouviu, importado, e atuou em seu nome. O Criador do universo, o Mestre do 

mundo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores não estava muito ocupado para se inclinar 

em misericórdia para servir suas criaturas. 

Jesus estava disponível 

E Jesus se levantou e começou a segui-lo, e os seus 
discípulos. (09:19) 

Jesus respondeu a Jairo por estar disponível, bem como acessível. Jesus poderia muito 

bem ter enviado o poder de levantar a menina de onde ele estava, mas, em uma 

demonstração de amor de doação e compaixão Ele levantou-se e começou a 

acompanhar o pai em luto para onde sua filha agora estava morto. Jesus estava disposto 

a ser interrompido e para sair do seu caminho para servir aos outros em nome de seu 



pai. Houve, sem dúvida, muitas outras pessoas doentes e sofrendo onde Jesus estava, mas 

a necessidade do momento exigiu que ele vá com Jairo. 

De forma semelhante, no meio de um ministério muito fecundo na Samaria, o Senhor 

enviou um anjo para Filipe dizendo: "Levanta-te e vai para o sul para a estrada que desce 

de Jerusalém a Gaza" (Atos 08:26). Assim que Filipe chegou lá, encontrou "um eunuco 

etíope, um oficial da corte de Candace, rainha dos etíopes, que estava no comando de 

todos os seus tesouros, e ele tinha ido a Jerusalém para adorar" (v 27).. Quando o Espírito 

Santo disse a Filipe para juntar-se, o etíope, Filipe encontrou um investigador ansioso a 

respeito de Deus e passou a levar o homem à fé em Jesus Cristo (vv. 35-37). Assim que 

o novo crente foi batizado ", o Espírito do Senhor arrebatou Filipe; e ... Filipe encontrou-

se em Azoto" muitas milhas de distância (vv 39-40.). 

Deus não só é sensível às necessidades da multidão, mas o grito de um indivíduo. Ele às 

vezes leva Seus servos, como Ele muitas vezes levou o seu próprio Filho, para colocar 

temporariamente um ministério aparentemente maior de lado, a fim de se concentrar em 

uma só pessoa. O Senhor faz certo Sua promessa de que "aquele que vem a mim não terá 

certamente lançarei fora" João 6:37. 

Juntando-se Jesus na curta viagem a casa de Jairo foram seus discípulos, juntamente com 

uma grande multidão "Marcos 05:24. 

Jesus foi Touchable e imparcial 

E eis que uma mulher que havia sido vítima de uma hemorragia 

há doze anos, veio por trás dele e tocou na orla do seu manto; pois 

ela estava dizendo para si mesma: "Se eu apenas tocar a sua 

roupa, vou ficar bem." Mas Jesus, voltando e vendo-a, disse: 

"Filha, tome coragem; a tua fé te salvou." E, uma vez que a mulher 
foi feita bem. (9: 20-22) 

A multidão que seguiu Jesus e os discípulos foi "pressionando sobre ele" (Marcos 

5:24 b ), e no meio da multidão era uma mulher que tinha sido vítima de uma 

hemorragia há doze anos . Como Jesus estava a caminho para ministrar a uma única 

pessoa desesperada entre um grande número de pessoas necessitadas, sua atenção foi 

chamada para ainda mais um single e um indivíduo que uma pessoa menos sensível nunca 

deve ter notado. Mais uma vez, uma interrupção se tornou uma oportunidade 

Assim como Jairo, esta mulher sabia que só Jesus poderia ajudá-la. E assim como a filha 

de Jairo havia conhecido 12 anos de vida e risos com sua família, esta mulher havia 

conhecido 12 anos de miséria e ostracismo de sua família. A menina havia conhecido 12 

anos de sol e felicidade, enquanto a mulher tinha conhecido doze anos de sombra e 

lágrimas. 

A mulher hemorragia , talvez causado por um tumor ou outra doença do útero, a levou 

a ser impuro de acordo com a lei do Antigo Testamento. Porque ela continuamente 

sangrou, ela não poderia mesmo ser temporariamente limpos e era, portanto, 

continuamente imundo. Marcos, que não procura proteger a profissão médica, nos diz que 

ela "tinha sofrido muito nas mãos de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que tinha e não 

foi ajudado em tudo, mas tinha piorado" (Marcos 05:26 ). O médico Lucas, talvez 



preocupado com a reputação de sua profissão, diz que neste caso particular, era 

humanamente incurável, que ela "não podia ser curado por qualquer pessoa" Lucas 8:43. 

O estigma e da humilhação de tal uma hemorragia eram talvez perdendo apenas para 

aqueles de hanseníase. Essa aflição não era incomum, eo Talmude prescrito onze curas 

diferentes para ele. Entre os remédios, a maioria deles supersticioso, era a de transportar 

as cinzas de um ovo de avestruz em um saco de linho no verão e em um saco de algodão 

no inverno. Outro envolvido transportando cerca de um kernel barleycorn que tinham 

sido encontrados no esterco de um asno fêmea branca. 

A lei mosaica especificado que uma mulher que sofria de tais "uma descarga de sangue 

por muitos dias, e não no período de sua impureza menstrual, ou se ela tem uma descarga 

para além desse período, todos os dias do seu fluxo impuro ... deve continuar como se a 

sua impureza menstrual, ela é impura Qualquer cama em que ela se encontra todos os dias 

do seu fluxo será a ela como sua cama durante a menstruação;. e cada coisa em que ela 

se senta, será imunda, como sua imundícia no que tempo Da mesma forma, quem tocar 

neles será imundo e lavará as suas vestes e banhar-se na água, e será imundo até a tarde 

"(Lev. 15: 25-27).. Depois de sete dias sem qualquer sangramento uma mulher foi 

considerada cerimonialmente limpo e poderia, então, oferecer os sacrifícios prescritos 

(vv. 28-29). 

Mas a mulher que se aproximou de Jesus em Cafarnaum tinha tido há remissão de 

hemorragia há doze anos e era, portanto, perpetuamente em estado de impureza 

cerimonial. Sua condição a levou a ser excluído da sinagoga e Templo, porque ela iria 

contaminar ninguém e tudo o que ela tocou e torná-los incapazes de participar na 

adoração. Até suas associações com a sua própria família, incluindo seu marido se ela era 

casada, teve de ser de longe. Além de seu isolamento social e religiosa, ela também estava 

sem dinheiro, tendo gasto todos os seus recursos em tratamentos ineficazes e, 

provavelmente, alguns charlatães. 

De acordo com os requisitos bíblicos, homens judeus eram a "fazer para si borlas nos 

cantos das suas vestes" e "colocar sobre a borla de cada canto um cordão azul" (Nm 

15:38;. Cf. Dt 22:12). . Os tópicos das borlas e cabos foram tecidas em um padrão que 

representava fidelidade e lealdade para com a Palavra de Deus e santidade ao 

Senhor. Onde quer que um judeu fosse, essas borlas lembrou dele e testemunhou perante 

o mundo que ele pertencia ao povo de Deus. Coerente com sua hipocrisia e pretensão 

típico, os fariseus alongou "as borlas das suas vestes", a fim de chamar a atenção para sua 

devoção religiosa (Matt. 23: 5). Em tempos muito mais tarde, judeus perseguidos na 

Europa usava as borlas em suas roupas íntimas para a razão-to oposto evitar a 

identificação e possível prisão. Formas modificadas do pendão ainda são costurados sobre 

os xales de oração dos judeus ortodoxos hoje. 

Provavelmente foi um tal de borla que a mulher com a hemorragia pegou. Tendo a quem 

recorrer, ela veio por trás de Jesus e tocou na orla do seu manto. A frase Ela estava 

dizendo para si mesma é mais precisamente prestados, "Ela ficava dizendo para si 

mesma", que transmite a idéia de repetição. Ela estava dizendo mais e mais para si 

mesma, Se eu apenas tocar a sua roupa, eu vou ficar bem . O único pensamento em 

sua mente era chegar perto o suficiente para Jesus apenas para tocar a sua roupa . 



Quando o piedoso Sir Tiago Simpson estava morrendo, um amigo disse-lhe: "Bem, Tiago, 

em breve você vai ser capaz de descansar no seio de Jesus." Com humildade típica ele 

respondeu: "Eu não sei que eu posso fazer muito isso, mas eu acho que eu posso tomar 

posse de Seu vestido." 

Em seu embaraço e vergonha a mulher que seguiu Jesus na multidão queria ser 

despercebido. Ela seria simplesmente tocar a sua roupa , confiante de que mesmo que o 

contato indireto com Ele foi o suficiente. Sua confiança não foi em vão, e no tocante ela 

foi imediatamente limpa do seu contaminação. 

Jesus voltando-se e vendo-a, disse: "Filha, tome coragem; a tua fé te salvou . " Lucas 

nos diz que ela foi curada antes de Jesus falou. Assim que ela tocou Sua capa, 

"imediatamente o fluxo de seu sangue secou; e sentiu no seu corpo que estava curada do 

seu mal" (Marcos 5:29). Antes de Jesus Ele mesmo sabia da sua especificamente (cf. Lc 

8:46), ela foi curada. Ele tomou conhecimento da ocorrência milagrosa só quando ele 

percebeu que havia saído poder d'Ele (Lucas 08:46). Suas palavras de garantia, a tua fé 

te salvou , apenas confirmou o que já havia acontecido. Jesus não se importava que ela 

tocar mesmo Sua roupa O tornaria impuro aos olhos dos companheiros judeus. Ele era 

palpável até mesmo pelo intocável. 

Ao longo de seu ministério milhares mortais de pessoas entraram em contato com Jesus, 

e muitas centenas deles falou com Ele e tocou; mas muitos deles não foram tocados por 

ele. Ao longo da história da igreja, inúmeros outros-como Mahatma Gandhi, também 

mencionada acima vieram em contato próximo com Jesus; e muitos deles, também, 

permaneceram intocadas por Ele. Ele sabe a diferença entre a pessoa que se aproxima 

Dele por mera curiosidade religiosa ou um senso de aventura e aquele que vem a Ele em 

desespero e fé genuína. 

As expectativas da mulher parecem ter sido quase supersticioso, como ela talvez que 

houvesse algum tipo de energia, mesmo com a roupa desta milagreiro. No entanto, Jesus 

falou-lhe com palavras de ternura, carinho e intimidade: Filha, tomar 

coragem . Qualquer outra coisa que pode ter sido em sua mente, sua fé era genuína e era 

aceitável para o Senhor. Foi o suficiente para fazê-la bem. 

A palavra grega comum para a cura física foi iaomai , o termo usado por Marcos quando 

ele explica que essa mulher "foi curada de sua aflição" (Marcos 5:29, cf. 34). Ao dizer 

que ela "não podia ser curado por ninguém", Lucas usou outra palavra para a cura 

física, therapeuō , (Lucas 08:43) de que cheguemos a terapêutica . Mas as três 

referências a ser feito bem em Mateus 9: 21-22, bem como aquelas nas passagens 

paralelas de Marcos 5:34 e Lucas 8:48, o uso Sozo ; o termo Novo Testamento usual para 

ser salvo do pecado. 

Quando o mendigo cego Bartimeu pediu a Jesus para restaurar sua visão, Jesus respondeu: 

"Siga o seu caminho; a tua fé te salvou" (Marcos 10:52). Aqui Sozo ("te salvou") também 

é usado em conexão com a fé da pessoa curada. Bartimeu tinha apelado repetidamente 

Jesus o "Filho de Davi" (vv. 47-48) um título messiânico comum. Parece, portanto, 

provável que o seu ser feito bem, como a da mulher com a hemorragia, incluiu a salvação 

espiritual, bem como a cura física. 



Depois que Jesus perdoou os pecados do prostituta que lavou os pés com lágrimas e 

enxugou-os com os seus cabelos, ele falou com ela exatamente as mesmas palavras ( ele 

pistis sou sesōken se ) que Ele falou com a mulher com a hemorragia e Bartimeu embora 

as traduções para o inglês de que a frase não são sempre os mesmos. Em Lucas 7:50 ele 

é processado, "A tua fé te salvou", indicando claramente que a restauração foi 

inteiramente espiritual (porque não cura física estava envolvido) e que resultou do perdão 

dos pecados com base na confiança no Senhor (v . 48). 

Em seu relato dos dez leprosos, que implorou a Jesus para curá-los, Lucas relata que todos 

os dez "fossem limpas" (de katharizō ; Lucas 17:14), mas que era apenas para o único 

homem que glorificou a Deus e voltou para agradecer que Jesus disse: "A tua fé te salvou" 

( Ele pistis sou sesōken se ; v. 19). Dez homens foram limpos, mas apenas um foi salvo. 

É lamentável que a maioria das traduções para o inglês não deixam claro que todas as 

prestações de "bem feito" e "salvo" que acabamos de mencionar, que em cada caso o 

próprio Senhor disse especificamente resultou da pessoa do mesmo verbo grego (vem-

fé Sozo ). Esse fato implica fortemente que um aspecto redentor foi envolvido em cada 

um desses incidentes. 

Nos relatos evangélicos lemos de multidões de pessoas sendo curadas completamente à 

parte de qualquer fé de sua parte ou da parte da outra pessoa. Jesus realizou Seus milagres 

de cura por Sua soberana vontade, muitas vezes em resposta à fé, mas não condicionado 

por ele. O servo do centurião foi curado sem ter qualquer contato com Jesus e, talvez, 

mesmo sem estar ciente de que ele pode ser curado. Filha morta de Jairo, obviamente, 

não poderia ter tido fé. Mas ninguém é salvo sem a fé, e não parece razão para acreditar 

que a mulher que tocou as vestes de Jesus naquele dia confiou nele para a cura espiritual, 

bem como físico. 

As duas coisas que trazem homens e mulheres a Jesus Cristo são profundamente sentida 

necessidade pessoal e fé genuína, ea mulher com a hemorragia tinha tanto. 

O fato de que Jesus ministrou igualmente à mulher pária e líder mais velho da sinagoga 

certamente revela Sua imparcialidade divina. Ele não se ofendeu com a mulher tomando 

conta de Sua borla com as mãos sujas. Ele não se ressentir de sua pretensão de buscar a 

Sua ajuda, enquanto Ele estava envolto por uma multidão exigente e à Sua maneira de 

levantar uma jovem de seu leito de morte. Nenhuma pessoa em necessidade cada vez 

interferiu com o ministério de Jesus, porque "o Filho do Homem não veio para ser servido, 

mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos" (Mat. 20:28). E como Ele havia 

acabado de declarar aos fariseus hipócritas, Ele "não vim chamar os justos, mas os 

pecadores" (Mat. 09:13). Ele veio buscar e salvar os pecadores que sabiam que eram 

pecadores-e essas pessoas sempre foram mais propensos a ser os pobres e insignificantes 

do mundo. "Para considerar o seu chamado, irmãos", Paulo lembra aos crentes de Corinto, 

"que não foram muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos 

os nobres, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e 

Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as coisas que são fortes, e as 

coisas vis deste mundo, e os desprezados, Deus escolheu as coisas que não são, para que 

pudesse anular as coisas que são "1 Cor . 1: 26-28. 

Em seu livro Feito temìvel e maravilhosamente, Paulo Brand e Citação Phil Yancey do 

romancista Frederick Buechner, que escreveu: 



Quem poderia prever que Deus escolheria não Esaú, o honesto e confiável, mas Jacó o 

malandro e no calcanhar, que Ele colocou o dedo sobre Noé, que bateu a garrafa, ou em 

Moisés, que estava tentando bater o rap em Midiã para briga com um homem no Egito e 

se não fosse pela honra da coisa, ele tinha acabado tão logo deixe Aaron voltar e enfrentar 

a música ou os profetas, que eram muito irregular, louco como chapeleiros maioria deles 

...? 

Então marca e Yancey acrescentar: 

A exceção parece ser a regra. Os primeiros seres humanos que Deus criou saiu e fez a 

única coisa que Deus pediu-lhes para não fazer. O homem que ele escolheu para chefiar 

uma nova nação conhecida como "povo de Deus" tentou penhorar fora sua esposa em um 

faraó desavisado. E a esposa a si mesma, quando solicitado na idade madura de noventa 

e um que Deus estava pronto para entregar o filho Ele havia prometido a ela, invadiu 

rascante riso no rosto de Deus. Raabe, a meretriz, foi reverenciado por sua grande fé. E 

Salomão, o homem mais sábio que já viveu, saiu do seu caminho para quebrar todos os 

provérbio ele tão astutamente composta. 

Mesmo depois de Jesus, veio o padrão continuou. Os dois discípulos que fizeram mais 

para espalhar a palavra depois de sua partida, João e Pedro, foram os dois Ele tinha 

repreendido na maioria das vezes por disputas mesquinhas e muddleheadedness. E o 

apóstolo Paulo, que escreveu mais livros do que qualquer outro escritor bíblico, foi 

selecionado para a tarefa, enquanto chutando turbilhões de poeira de cidade em cidade 

farejando os cristãos a tortura. Jesus teve nervo, em confiar os ideais nobres de amor e 

união e comunhão com esse grupo. Não admira que os cínicos ter olhado para a igreja e 

suspirou: "Se esse grupo de pessoas é suposto representar a Deus, eu vou votar 

rapidamente contra ele." Ou, como Nietzsche expressou, "Seus discípulos terá que olhar 

mais salvo se eu sou de acreditar em seu Salvador."(Grand Rapids:. Zondervan, 1980, pp 

29-30) 

Como é maravilhoso que Deus é mais gracioso do que os homens. Deus nunca desculpas 

desobediência, infidelidade, ou qualquer outro pecado. Mas Ele vai perdoar todo pecado 

que é colocado sob a morte expiatória de Seu Filho, Jesus Cristo. Posição, prestígio ou 

posses dar nenhuma vantagem com Ele, e falta dessas coisas não dá nenhuma 

desvantagem. Como Pedro aprendeu só depois de muita resistência à idéia, "Deus não é 

um para mostrar parcialidade" (Atos 10:34; cf. 1 Pe 1:17.). Em Cristo, "não há judeu nem 

grego, não há escravo nem homem livre, não há homem nem mulher" Gal. 3:28. 

Jesus era poderoso 

E quando Jesus chegou à casa do funcionário, e viu os tocadores 

de flauta ea multidão em desordem barulhento, Ele começou a 

dizer: "Afasta, pois a menina não morreu, mas está dormindo". E 

eles começaram a rir dele. Mas quando a multidão tinha sido 

posto para fora, Ele entrou e tomou-a pela mão; ea menina se 

levantou. E esta notícia correu por toda aquela terra. (9: 23-26) 

É o poder de Jesus que Ele define mais exclusivamente para além de outros 

homens. Podemos ser acessível, disponível, palpável, e imparcial, o que reflecte, em certa 

medida as qualidades que Ele exemplificou perfeitamente. Mas só Ele tem poder para 



curar a lepra, a restaurar a visão, dominar demônios, perdoar pecados e ressuscitar os 

mortos. 

Depois do interlúdio envolvendo a mulher com hemorragia, Jesus continuou seu caminho 

e chegou à casa do funcionário , onde o jovem filha de Jairo estava morto. Não nos é 

dito quanto tempo ela tinha sido morta, mas foi, obviamente, o tempo suficiente para ter 

convocado os profissionais tocadores de flauta e para a multidão de pranteadores já 

estar em desordem barulhento . 

Em grande contraste com aqueles no mundo ocidental de nossos dias, os funerais na 

maioria das culturas antigas, incluindo a de Israel no tempo de Cristo, não eram ocasiões 

para sussurros tranquilos e música suave. Eles estavam em vez caracterizada pelo choro 

alto de vozes e a dissonância dura de instrumentos musicais, como os dos 

contratados jogadores de flauta- nesta ocasião. O resultado, não intencional, foi 

grande transtorno barulhento . 

Funerais judaicos envolveu três formas prescritas de expressar tristeza e 

lamentação. Primeiro foi o rasgar, rasgar ou, de uma peça de vestuário, para que a tradição 

tinha desenvolvido alguns trinta e nove regulamentos e formulários diferentes. Entre 

outras coisas, o rompimento era para ser feito em pé, e o rasgo era para ser diretamente 

sobre o coração, se o enlutado era o pai ou a mãe do falecido. Caso contrário, era para 

estar perto do coração. A lágrima tinha que ser grande o suficiente para colocar um punho 

através, mas poderia ser costurado com grandes pontos soltos durante os primeiros trinta 

dias-para fornecer cobertura do corpo, permitindo que a lágrima a ser claramente 

perceptível. Por uma questão de modéstia, as mulheres rasgar suas roupas e usá-los para 

trás. 

A segunda maneira de expressar tristeza foi pela contratação de mulheres profissionais 

carpideiras, que seria alto lamento o nome de quem tinha acabado de morrer. Eles também 

se misturam os nomes de outros membros da família que morreram no passado. Tristeza 

foi intencionalmente intensificado como memórias de dor de idade foram adicionados ao 

novo. Cada acorde concurso foi tocado, e agonia foi ampliada com gritos altos, pranto e 

gemidos. 

A terceira maneira de expressar tristeza envolveu a contratação de músicos profissionais, 

na maioria das vezes tocadores de flauta , que, como os pranteadores, iria jogar alto, 

sons desconcertantes pretende reflectir a discórdia e confusão emocional de tristeza. 

O Talmud, declarou que "o marido é obrigado a enterrar sua esposa morta e fazer 

lamentações e luto por ela, segundo o costume de todos os países. Também os mais pobres 

entre os israelitas não vai permitir que os menos de duas flautas e uma mulher 

lamentando. " Refletindo tais "costumes de todos os países", disse o estadista romano 

Sêneca informou que não havia tanta gritando e gemendo com a morte do imperador 

Claudius que alguns espectadores se sentiu Claudius provavelmente ouviu o barulho de 

seu túmulo. 

Porque Jairo era o maior líder religioso classificação em Cafarnaum e foi sem dúvida um 

homem de posses, o número de rezadeiras e músicos pagos no funeral de sua filha foi 

provavelmente grande. Quando Jesus veio sobre eles, Ele disse: Depart; para a menina 

não morreu, mas está dormindo. Partida foi mais um comando de um pedido, o mesmo 



comando Pedro usou um número de anos mais tarde, quando ele enviou as viúvas de luto 

para fora da sala onde a sua querida amiga Dorcas estavam mortos (Atos 9:40). 

Jesus surpreendeu e irritou os enlutados, antes de tudo por Sua pedindo-lhes para 

sair. Eles estavam seguindo as tradições há muito estabelecida e reverenciados 

estabelecidos pelos rabinos respeitados séculos anteriores. O que eles estavam fazendo 

era não só adequada, mas necessário. Jesus surpreendeu e irritou-los ainda mais, no 

entanto, por se atrever a sugerir que a menina não morreu, mas está dormindo . Em 

desprezo e escárnio, eles começaram a rir dele . Foi o disco riso, arrogante daqueles que 

se alegram com um ato insensato ou declaração por alguém a quem se sentir superior. Que 

o seu choro podia tão rapidamente voltar-se para o riso, mesmo riso zombeteiro, traiu o 

fato de que o seu pranto foi um ato pagos e não refletem genuína tristeza. Ele também 

traiu sua completa falta de fé no poder de Jesus para elevar a menina dos mortos. 

Jesus sabia que a menina estava morta, assim como ele sabia que Lázaro estava morto 

quando Ele disse aos seus discípulos: "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou, que 

eu possa despertá-lo do sono" (João 11:11). Como explicou a Seus discípulos incrédulos 

naquela ocasião, Sua referência ao sono significado real da morte, embora ele era 

temporária, e não "o sono literal." Jesus, então, "disse-lhes claramente: Lázaro está morto 

'" (vv. 13-14). 

Quando a multidão de pranteadores tinha sido posto para fora , Jesus entrou no 

quarto e tomou-a pela mão . Marcos nos informa que Jesus permitiu que apenas Pedro, 

Tiago, João e os pais da menina para ir para o quarto com ele, e que, como Ele tomou-a 

pela mão , ele também disse a ela: "" Talitha Kum! ' (Que traduzido significa: "Menina, 

eu vos digo, levanta-te") "(Marcos 5: 40-41). Naquela época, "o seu espírito voltou, e ela 

se levantou imediatamente" (Lucas 8:55). Jesus poderia facilmente ter levantado ela por 

apenas falar as palavras, ou por dizer nada. Mas Sua tocar e falar com ela manifestar a 

compaixão e ternura que excedeu em muito o que só era necessário. 

Não é de surpreender que, quando Jesus realizou seu primeiro milagre da 

ressurreição esta notícia se espalhou por toda aquela terra. Era agora evidente que 

Jesus não só tinha o poder de curar doenças, expulsar demônios, e perdoar os pecados, 

mas não tinha poder, mesmo para levantar os mortos! Essa conta é o auge da apresentação 

de Mateus de credenciais messiânica de Jesus. O Filho do Homem tem demonstrado Seu 

poder sobre todos os inimigos do homem, incluindo Satanás e da morte. Ele realmente 

segura "as chaves da morte e do inferno" Rev. 01:18. 

Em Cristo não há mais razão para temer a doença, a doença, os demônios, deformidade, 

tragédia, ou até mesmo a morte. Como crentes, podemos até nos gloriamos em morrer, 

porque nosso Senhor venceu a morte. Embora não serão trazidos de volta a esta vida, 

seremos ressuscitados para uma nova vida. Nele está a plenitude da alegria e da vida 

eterna. "Já não tem os enlutados chorar", um poeta nos lembra ", nem chamar as crianças 

partiram mortos, pois a morte é transformado em sono e cada sepultura torna-se uma 

cama." 

Quando ainda jovem DL Moody foi chamado para pregar um sermão fúnebre, ele 

começou a procurar os evangelhos para encontrar um dos funerais de Jesus mensagens 

somente para descobrir que ele nunca pregou um. Ele encontrou vez que Jesus se separou 



cada funeral Ele participou, elevando a pessoa morta de volta à vida. Quando os mortos 

ouviu a sua voz, eles imediatamente veio à vida. 

Arthur Brisbane tem retratado o funeral de um cristão como uma multidão de lagartas em 

luto, todos vestindo ternos pretos. Como eles rastejam ao longo de luto seu irmão morto 

e carregando seu casulo para o seu lugar de descanso final, acima deles tremula uma 

borboleta incrivelmente bela, olhando para eles em total descrença. 

Morte pode atacar os santos de Deus de maneiras inesperadas, dolorosas, e aparentemente 

sem sentido. No entanto, Ele não promete a dar explicações para tais tragédias. Em vez 

disso, Ele dá a garantia maravilhosa que "aquele que crê em mim viverá ainda que morra" 

(João 11:25). 

 

52. O Milagres de um homem cedo e 

homem mudo (Mateus 9: 27-33a) 

E como Jesus Partindo dali, dois cegos o seguiram, gritando, e 

economizando ", tende piedade de nós, Filho de Davi!" E depois 

que ele tinha entrado em casa, os cegos se aproximaram-se a Ele, 

e Jesus disse-lhes: "Você acredita que eu sou capaz de fazer 

isso?" Responderam-lhe: "Sim, Senhor". Então lhes tocou os 

olhos, dizendo: "Que seja feito para você de acordo com sua fé." E 

seus olhos se abriram. E Jesus advertiu severamente, dizendo: 

"Veja aqui, que ninguém sabe sobre isso!" Mas eles saíram, e se 

espalhou a notícia sobre Ele em toda aquela terra. 

E como eles estavam indo para fora, eis que um homem mudo, 

possesso, foi levado a Ele. E depois que o demônio foi expulso, o 
mudo falou; (9: 27-33a) 

Quando Deus criou o homem, Ele lhe deu o domínio sobre a terra. Adão era o rei da terra, 

com pleno direito de governá-lo abaixo de Deus. Foi-lhe dada autoridade para nomear os 

animais e cuidar desse criação incrivelmente surpreendente e maravilhoso da mente 

infinita de Deus. Como Deus apresentou-o Adão, era um reino de grande luz, vida, beleza, 

harmonia, saúde, felicidade, bondade e glória. Mas quando Adão pecou e perdeu sua 

inocência, ele também perdeu a sua coroa e seu domínio. O pecado de Adão permitiu a 

Satanás para usurpar o domínio do homem e para transformar o reino da luz para um reino 

de escuridão. A beleza da criação de Deus tornou-se corrompido pela feiúra, sua harmonia 

por confusão e desordem, a sua saúde, doença e decadência, a sua felicidade pela tristeza 

e dor, sua bondade pelo pecado e do mal, e sua glória por culpa e vergonha. Pecado 

transformou a vida do homem no caminho para a morte. 

No entanto, tão logo o homem caiu, Deus prometeu que algum homem um dia de uso 

para restaurar o reino da terra a sua beleza e bondade e para restaurar-se o homem a seu 

legítimo domínio sobre ela. O Senhor declarou que a semente da mulher esmagaria a 

cabeça de Satanás (Gn 3:15), e desse ponto sobre o Antigo Testamento está cheio de 

promessas cada vez mais explícitas sobre o grande plano de redenção e restauração do 



Senhor. Deus prometeu enviar um rei a restabelecer o reino e restabelecer a regra de Deus 

e para destruir o pecado e sua conseqüência, a morte. Doença, sofrimento, dor de tristeza, 

decepção, e todos os outros males seria destruída. Uma e outra vez, os profetas falam de 

Sua vinda, como o Ungido, o grande Rei dos reis, o destruidor do pecado e da morte, o 

Curador, e o Governador Justo. Os judeus sabiam como o Messias (em grego, "Cristo"), 

que um dia iria estabelecer o Seu reino eterno de justiça; e da terra, como o céu, seria para 

sempre sob o domínio perfeito de Deus. 

Os evangelhos apresentam uma pré-visualização do brilho de vinda reino eterno de 

Jesus. Quando Ele foi transfigurado na montanha, o véu de sua carne foi puxado para trás 

para revelar diante dos olhos de Pedro, Tiago e João, um vislumbre de sua majestade 

divina, um display microcósmico do Seu reino eterno na glória majestosa (Mt 17.: 2). O 

clímax de Jesus 'preview divino veio no dia de Pentecostes, como o derramamento de Seu 

Espírito Santo prometido cumpre a profecia de Joel que "' será que nos últimos dias," 

Deus diz: 'Que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade '"(Atos 2: 16-17; 

cf. Joel 2:28). Ao longo de todo o seu ministério Jesus exibida uma série de vislumbres 

do poder supremo Ele vai demonstrar quando Ele estabelece Seu governo de mil anos 

sobre a terra presente e, em seguida, seu governo eterno no novo céu e da nova terra. 

Como Mateus continua a apresentar a terceira série de milagres que demonstram Jesus 

pretensão de messianismo (iniciada com a dupla milagres de 9: 18-26), ele mostra Jesus 

'poder para restaurar a vista aos cegos e audição ao surdo. Ao elevar a filha de Jairo dos 

mortos, o Senhor demonstrou seu poder supremo sobre a morte. E porque a morte é a 

pena máxima e inevitável do pecado, o poder de Jesus sobre a morte também demonstrou 

ainda mais do que fez o seu poder de curar a doença que o seu pedido para perdoar 

pecados (9: 2-6) não estava vazia. Ao curar a mulher com a hemorragia (9: 20-22), e agora 

a cura do que os homens cegos e surdos, Ele continuou a demonstrar Seu poder sobre os 

males físicos e corrupção que o pecado produz. Através dos milagres de restaurar a visão 

para cegar os olhos e som para os ouvidos surdos o Messias novamente afirmou sua 

capacidade não só de restaurar a vida de um corpo, mas também para restaurar a vida e 

função a qualquer de suas partes individuais. 

Curando a dois cegos 

E como Jesus Partindo dali, dois cegos o seguiram, gritando e 

dizendo: "Tende piedade de nós, Filho de Davi!" E depois que ele 

tinha entrado em casa, os cegos se aproximaram-se a Ele, e Jesus 

disse-lhes: "Você acredita que eu sou capaz de fazer 

isso?" Responderam-lhe: "Sim, Senhor". Então lhes tocou os 

olhos, dizendo: "Que seja feito para você de acordo com sua fé." E 

seus olhos se abriram. E Jesus advertiu severamente, dizendo: 

"Veja aqui, que ninguém sabe sobre isso!" Mas eles saíram, e se 
espalhou a notícia sobre Ele em toda aquela terra. (9: 27-32) 

Quando Ele deixou a casa de Jairo em Cafarnaum depois de levantar sua filha de 

morte, Jesus passou a partir daí e dois cegos o seguiram , buscando a libertação do seu 

grande aflição. Neste breve relato nos é mostrado uma série de verdades sobre esses dois 

homens: a sua condição, o seu clamor, o seu confronto, a sua conversão, o comando para 

eles, a sua contrariedade, e seu compromisso. 



A condição dos Homens 

A cegueira era comum nos tempos antigos, como ainda é em partes menos desenvolvidas 

do mundo. O fato de que Jesus curou mais casos de cegueira do que qualquer outro tipo 

de doença reflete sua penetração. Condições insalubres, organismos infecciosos, 

tempestades de areia, acidente, guerra, desnutrição e calor excessivo todos combinados 

para fazer cegueira um perigo constante. Muitos bebês nasceram cegos por causa de 

várias doenças sofridas pela mãe durante a gravidez, e muitos outros tornaram-se cegar 

alguns dias após o nascimento por serem expostos a doenças venéreas, especialmente 

gonorreia, quando passaram pelo canal do parto. 

Não era incomum para pessoas cegas se associar a outros que eram cegos, e é possível 

que esses dois cegos tinham sido companheiros na escuridão por muitos anos. 

O Grito dos Homens 

Como eles seguiram após Jesus, estes homens eram continuamente clamando ao 

Senhor, esperando que de alguma forma de ganhar a sua atenção entre o ruído ea confusão 

que normalmente acompanha um grande grupo de pessoas. Porque eles não podiam ver 

Jesus, que só podia adivinhar a forma como perto Dele elas possam ser. Krazō (de onde 

vem clamando ), basicamente carrega a idéia de gritar ou gritando com grande 

intensidade, e a palavra tinha uma ampla gama de aplicação nos tempos do Novo 

Testamento. Ele é usado para o balbucio ininteligível de uma pessoa perturbada, como o 

endemoninhado de Gadara (Marcos 5: 5), bem como os gritos das crianças no templo que 

estavam louvando Jesus (Mateus 21:15.). Ele é usado pelo próprio Senhor na cruz, 

quando Ele "deu um grito alto, e expirou" (Marcos 15:37). Ela é usada em Apocalipse 12: 

2 de uma mulher gritando em dores de parto. 

Os dois homens cegos estavam gritando para Jesus em grande ansiedade e desespero e 

estava determinada a ser ouvido sobre o burburinho da multidão, sabendo que Ele era a 

única esperança de libertação das suas aflições o que eles disseram, clamando eles indica 

que eles tinham tanto o conhecimento certo sobre Jesus ea atitude certa para ele. 

O conhecimento certo sobre Jesus O fato de que os cegos se dirigiu a Jesus como Filho 

de Davi indica que eles reconheceram como o Messias, porque Filho de Davi foi um dos 

títulos judaicos mais comuns para o Libertador prometido. Era um título real, denotando 

Sua linhagem da família do grande Rei Davi e Seu direito de restabelecer e governar sobre 

a vinda do reino de Deus. 

Como mencionado acima, a primeira promessa do Antigo Testamento de grande 

libertador de Deus declarou que Ele seria um homem, a semente da mulher. Mais tarde, 

no livro de Gênesis Deus revela que o Messias seria um descendente de Abraão (Gn 12: 

3), especificamente através de seu filho Isaque (21:12) e seu neto Judá (49:10). Por meio 

do profeta Natã, o Senhor disse a Davi: "Quando teus dias estão completos e se deitar 

com os seus pais, então farei levantar sua descendente depois de você, que sairá de você, 

e eu estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei o 

trono do seu reino para sempre eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho;. ... 

E a sua casa e teu reino perseverar diante de mim para sempre; o seu trono será 

estabelecido para sempre "(2 Sam. 7: 12-14a, 16). Quando o anjo Gabriel anunciou o 

nascimento de Jesus a Maria, ele disse sobre ele: "Ele será grande e será chamado Filho 



do Altíssimo, eo Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi; e Ele o fará reinará sobre 

a casa de Jacó para sempre, eo seu reino não terá fim "(Lucas 1: 32-33). Em sua bela 

canção dirigida pelo Espírito de louvor e de profecia, Zacarias, o pai de João Batista, 

exultou: "Bendito seja o Senhor Deus de Israel, pois Ele nos visitou seu e realizou a 

redenção para o seu povo, e tem levantado um chifre de salvação para nós na casa de 

Davi, seu servo "(Lucas 1: 68-69). Quando ele registrado no censo de César, José levou 

sua esposa Maria expectante com ele "para a cidade de Davi, chamada Belém, porque era 

da casa e família de Davi" Lucas 2: 4. 

Uma e outra vez o Novo Testamento declara que Jesus é o descendente de Davi prometeu 

que iria libertar o povo de Deus e estabelecer Seu reino eterno (João 07:42; Atos 2: 29-

30; Rom 1: 3; 2 Tm. 2: 8. ; Apocalipse 5: 5; 22:16). As multidões, que jogou as suas 

vestes e ramos antes de Jesus como Ele fez a Sua entrada triunfal em Jerusalém cantaram: 

"Hosana ao Filho de Davi: bendito o que vem em nome do Senhor;! Hosana nas 

alturas!" (Mateus 21: 9.). Para chamar Jesus, Filho de Davi foi para anunciá-lo o Messias, 

o Cristo, como os líderes judeus incrédulos e invejosos bem sabia (Veja Matt. 22:42). 

Todo judeu que ouviram os cegos se chamar Jesus o Filho de Davi reconheceu-o como 

uma confissão clara de sua crença na sua messianidade. Publicamente e corajosamente 

afirmaram Jesus como o Libertador prometido de Israel, e eles vieram ter com Ele 

buscando a sua própria libertação. 

A atitude correta para com Jesus. O grito dos cegos também revela que teve a atitude 

correta para com Jesus. Eles confessaram, tende piedade de nós , por que eles podem ter 

reconhecido a sua necessidade não apenas de ajuda física, mas por misericórdia que 

perdoa. Embora não se possa ser dogmático, assumindo assim, parece razoável sugerir 

que eles sentiram uma necessidade espiritual que só Jesus pode satisfazer, e vieram a ele 

em fome humildade, abertamente jogando-se em Sua graça. Sabiam que eram indignos 

de ajuda do Senhor, mas eles também devem ter conhecimento de que "o Senhor é 

misericordioso e compassivo; longânimo e grande em benignidade", que Ele "é bom para 

todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras "(Sl 145: 8-9.). Eles 

atenderam ao chamado de Joel para "voltar para o Senhor teu Deus, porque Ele é 

misericordioso e compassivo, lento para a cólera, e abundante em benignidade" Joel 2:13. 

Estes dois homens chegaram a Jesus, não só com uma compreensão correta do Seu grande 

mérito, mas também com uma compreensão correta de sua própria indignidade. Essa é a 

atitude de coração que as honras Senhor e aceita. Mais uma vez fica claro que a pessoa 

que vem diante de Deus, que declara sua própria bondade é rejeitada por Ele, ao passo 

que aquele que chora sobre o seu pecado e, humildemente, grita: "Deus, sê propício a 

mim, pecador!" justifica-se pelo Senhor (Lc 18: 10-14). 

Os cegos se aproximaram para a pessoa certa, porque Jesus Cristo foi misericórdia 

encarnada. Como já escrevi em outro lugar, 

Ele era o ser humano mais misericordioso que já viveu. Ele estendeu a mão para os 

doentes e os curou. Ele estendeu a mão para o aleijado e deu-lhes pernas para andar. Ele 

curou os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, e as bocas do mudo. Ele encontrou as 

prostitutas e os cobradores de impostos e os que foram debochado e embriagada, e Ele 

chamou-os para dentro do círculo de Seu amor e redimiu-los e colocá-los em seus pés. 



Ele levou os solitários e os fez sentir amados. Ele pegou as criancinhas e reuniu-os em 

seus braços e os amava. Nunca houve uma pessoa na face da terra com a misericórdia de 

um presente. Uma vez que uma procissão funeral veio e viu um mãe chorando porque seu 

filho estava morto. Ela já era viúva e agora ela não teve filhos, para cuidar dela. Quem se 

importa? Jesus parou o cortejo fúnebre, colocou a mão sobre o caixão, e levantou a 

criança entre os mortos. Ele se importava. ( Reino Viver Aqui e Agora [Chicago: Moody 

Press, 1980], p.107) 

Em nome de si mesmo e seus irmãos israelitas, Daniel orou com expectativa a Deus: "Não 

estamos apresentando nossas súplicas diante de Ti por conta de qualquer mérito nosso, 

mas, por causa da tua grande compaixão" (Dn. 9:18). Jeremias declarou: "misericórdias 

do Senhor, na verdade nunca cessam, porque as suas misericórdias nunca falham 

renovam-se cada manhã; grande é a tua fidelidade." (Lm 3: 22-23.). O escritor de Hebreus 

nos diz que Jesus foi "feito semelhante aos irmãos em todas as coisas, para que pudesse 

se tornar um misericordioso e fiel sumo sacerdote" (Heb. 2:17). Paulo nos lembra de "a 

suprema riqueza da graça [de Deus] em bondade para conosco em Cristo Jesus" (Ef. 2: 

7), e que "Ele nos salvou, e não com base em ações que temos feito em justiça, mas de 

acordo a sua misericórdia "(Tito 3: 5). O nosso é um Deus de misericórdia, para a cura e 

para a poupança. 

É interessante que Jesus em primeiro lugar, não responderam aos apelos dos dois 

cegos. Eles continuaram a gritar enquanto a multidão inteira se mudou junto com Jesus e 

os seus discípulos, Ele os deixou continuar derramando seus corações como eles 

persistentemente demonstraram a sua determinação. Ele testou sua fé, deixando-a correr 

para a extremidade que provou a sua sinceridade. 

Embora não nos é dito especificamente, a casa em que Jesus passou foi, possivelmente, 

Pedro, onde Jesus provavelmente fez sua casa enquanto ele estava em Cafarnaum (ver 

8:14). Depois de um dia exigente do ensino e da cura, Jesus finalmente foi para um dos 

dois lugares que poderiam ser considerados Sua casa terrena após começar o seu 

ministério. A outra foi a casa de Maria, Marta e Lázaro, em Betânia. Nosso Senhor 

suportou três anos de quase total falta de privacidade. Não foram só os discípulos seus 

companheiros constantes, mas uma multidão de pessoas seguiram-no onde quer que 

fosse. 

A confrontação dos Homens 

Foi só depois de haver entrado em casa que os cegos se aproximaram-se a Ele . Eles 

de alguma forma conseguiu manter-se com Ele e, em seguida, seguiu-o até a casa onde 

ele estava hospedado. Cada uma das curas contou no capítulo 9 envolvidas, tais 

persistência. O paralítico e seus amigos estavam tão preocupados em chegar a Jesus que 

eles, na verdade, abriu um buraco no telhado da casa e baixou o homem aflito para os pés 

de Jesus. O chefe da sinagoga continuou a procurar a ajuda de Jesus, mesmo depois que 

sua filha estava morta, ea mulher com a hemorragia foi determinada a tomar posse do 

pendão de seu manto, a fim de ser curado. Em cada caso, Jesus levou os candidatos a 

persistentes de afirmar a fé nEle. 

Agora, Ele pede que os dois cegos incisivamente, Você acredita que eu sou capaz de 

fazer isso? A pergunta parece estranha e quase cruel, tendo em conta a clara determinação 

destes homens, que, apesar de sua grande desvantagem, tinha conseguido seguir Jesus 



para uma distância considerável, enquanto disputando com uma grande multidão de 

pessoas que enxergam que também queriam estar com Ele. Os homens já tinham 

reconhecido messianidade de Jesus, abordando Ele continuamente como Filho de Davi; e 

porque Jesus sabia que seus corações, Ele já estava ciente de que a sua fé n'Ele era 

genuíno. Sua pedindo-lhes sobre a sua fé deve, portanto, ter sido com o objetivo de atrair 

fora uma confissão pública mais completa. "Se você confessar com a sua boca que Jesus 

é Senhor", escreveu Paulo ", e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os 

mortos, serás salvo" Rom. 10: 9. 

Tal confissão Jesus tirou dos cegos, e se tornou um testemunho público para os outros do 

que é necessário para a salvação. Sim afirmaram a sua crença de que ele era capaz de 

fazer o que eles perguntaram-lhe, e Senhor afirmaram a sua crença de que Ele era o 

Messias divino, a vinda do Salvador longo prometido pelos profetas. 

Testemunho dos homens, também os separou aqueles que esperavam o Messias para ser 

um libertador político e militar meramente humano que se libertar do jugo de Roma e 

estabelecer um reino terreno como aquele governado por seu antigo rei Davi. Seu 

testemunho também afirmou a crença de que Jesus era mais do que um líder humano 

altamente competente e carismático. Mais do que isso, o testemunho deles apontou para 

ele ser acima de tudo um líder espiritual, cuja primeira preocupação foi entregar os 

indivíduos de sua escravidão ao pecado. Embora a compaixão de Jesus para o sofrimento 

físico era grande, Sua compaixão pelas almas perdidas foi incomensuravelmente 

maior. Sua cura de doenças foi antes de tudo para demonstrar tanto a compaixão eo poder 

de Deus para a Proposito de estabelecer suas credenciais divinas como prometido de Deus 

Messias, a fim de que os homens pudessem ser convencidos a confiar nEle como seu 

Salvador espiritual. Ele curou corpos para o infinitamente maior propósito de salvar 

almas. 

Como discutido no capítulo anterior, os evangelhos deixam claro que a fé não foi 

necessariamente presente em todos os casos de cura física. A maioria das curas de Jesus 

foram realizadas para além da menção de qualquer tipo de fé. Algumas curas, como a de 

escravo do centurião, foram realizadas sem a pessoa acometida tanto quanto ver 

Jesus. Outros, como a ressurreição da filha de Jairo e Lázaro, foram realizados em pessoas 

que já estavam mortos quando o poder de Jesus fez o seu trabalho em seus corpos. 

Mas a fé é sempre envolvido na salvação, e Jesus levou os dois homens cegos para 

confessar abertamente sua confiança nEle certamente por causa do seu espiritual, não o 

seu desenvolvimento físico, a restauração. Eles chegaram a Jesus reconhecendo-O como 

o Messias de Deus, o Filho de Davi; e eles vieram a Ele pedindo misericórdia, além de 

simplesmente cura. Embora o termo Senhor às vezes era usado apenas como um título 

de respeito, tanto quanto o nosso "Sir", o contexto aqui convence que os dois cegos, olhou 

para Jesus como seu Senhor Divino, não simplesmente como um homem de grande 

dignidade. Levando-os a confessá-Lo como Senhor , Jesus levou-os à conversão. 

A conversão dos Homens 

Sem o alarde ou o drama superficial tão comum com curandeiros 

autoproclamados, Jesus simplesmente tocou os olhos, dizendo: "Que seja feito para 

você de acordo com sua fé." De acordo com a sua fé significa que a extensão do 

ministério de Jesus a estes homens foi baseada na medida de sua fé pessoal nEle. A fé é 



o meio pelo qual os homens recebem a salvação que Deus dá graciosamente. Em função 

da sua confissão e de menção específica de Jesus da sua fé , parece certo que mais de seus 

olhos se abriram . Sua confiança em Jesus Cristo provavelmente trouxe a salvação, bem 

como a cura. Ele lhes deu a vida espiritual, bem como a visão física. 

Escrevendo sobre essa passagem, o arcebispo Richard Trench, comentou: 

A fé que em si não é nada é ainda o órgão para receber tudo. É o elo entre o vazio 

realização do homem e da plenitude de Deus, e aqui reside toda a fé tem valor. A fé é o 

balde de desilusão na fonte da graça de Deus, sem a qual o homem nunca poderia tirar 

água da vida a partir das fontes da salvação. Para os poços são profundos, e do próprio 

homem não tem nada com que tirar. A fé é a bolsa que não de si mesmo pode fazer seu 

dono rico, e ainda efetivamente enriquece pela riqueza que ele contém. ( Os Milagres de 

Nosso Senhor [Londres: Kegan Paulo, Trench, Trübner, & Co., 1902], p.212) 

O Comando para os Homens 

Neste ponto, Jesus advertiu severamente, dizendo: "Veja aqui, que ninguém sabe 

sobre isso!" Jesus não era simplesmente fazer uma 

sugestão. Embrimaomai ( severamente advertido ) é uma forma intensificada de um 

verbo já forte e poderia até mesmo levar a idéia de repreensão (Veja Marcos 14: 5). 

Razão de Jesus por este comando não foi, como alguns sugerem, para manter o seu poder 

milagroso de tornar-se conhecido. Ele já havia realizado centenas de milagres públicos e 

tornou-se famoso por eles.Seus milagres foram significou a ser divulgado, porque 

demonstrou sua messianidade divina. 

Nem era o comando dado para manter este milagre particular, de tornar-se conhecido por 

algum motivo. Parentes e amigos dos homens teria sabido do milagre no instante em que 

viu os homens. E por causa de sua fama como um fazedor de milagres, eles iriam 

imediatamente concluíram que Jesus era o Curador. 

Obviamente Jesus tinha outro motivo para comandar o silêncio dos homens. A melhor 

explicação parece ser que Ele não queria que Ele era o Messias anunciado 

prematuramente. Como já mencionado, os homens chamando Jesus, Filho de Davi foi um 

claro reconhecimento de Sua messianidade-e foi um título que ele não rejeitou e que seu 

ato de cura, de fato confirmada. 

Porque Jesus não desenvolveu seu ministério, através do estabelecimento judeu ou vêm 

exercendo o poder político-militar que muitos judeus associado com o Messias, 

messianidade de Jesus não seria aceito pela maioria dos judeus, especialmente os 

líderes. Foi a afirmação de que Ele era realmente o rei profetizado dos judeus, que, em 

última análise trouxe sua crucificação. Mas agora não era o momento para que a verdade 

seja espalhado no exterior. Ele não queria que levanta oposição prematuro ou encorajar 

os judeus revolucionários para começar reunindo em torno dele como se Ele fosse um 

libertador político. 

Ele também pode ter sido que Jesus ordenou que os homens para ficar quieto para não 

exagerar o aspecto milagroso do Seu ministério. Embora seus milagres eram uma parte 

essencial de sua obra divina, muitas pessoas tinham vindo para vê-lo apenas como um 



grande curador humano e nada mais. Jesus repreendeu a multidão que procurou-Lo 

depois que Ele alimentou milagrosamente cinco mil pessoas perto de Tiberias, dizendo-

lhes claramente: "Em verdade, em verdade vos digo que, me buscais, não porque vistes 

sinais, mas porque comestes dos pães, e foram preenchidos "(João 6:26). A maioria das 

pessoas não percebem os milagres de Jesus em sua Proposito como "sinais" de Sua 

messianidade, mas simplesmente como um sobrenatural, talvez até mesmo mágico, meio 

de ganhar uma refeição grátis ou algum outro benefício físico temporário. 

E, talvez, Jesus disse que os dois homens não transmitir a sua cura, a fim de que outros 

possam tirar suas próprias conclusões sobre o Messias. Se eles tivessem corajosamente o 

chamou pelo messiânico título Filho de Davi , antes que eles foram curados, quanto mais 

ousado sua declaração deve ter sido depois recuperaram a vista pelo toque de sua 

mão! Quando João Batista foi preso e enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: "És 

tu aquele esperado, ou devemos esperar outro?" Jesus não respondeu diretamente, mas 

sim disse: "Ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo: os cegos vêem, os coxos 

andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos 

pobres tem pregado o evangelho a eles "(Mt 11: 3-5.). Jesus estava preocupado que 

especialmente os judeus, como povo escolhido de Deus, aceitar Sua messianidade, com 

base em seu cumprimento da profecia do Antigo Testamento, e não simplesmente com 

base em alegações verbais ou meros boatos. 

A contrariedade dos Homens 

Apesar estrita ordem de Jesus em contrário, os dois homens imediatamente saiu, e 

espalhar a notícia sobre Ele em toda aquela terra. A maioria dos crentes precisa dizer 

mais sobre o Senhor, e não menos.Mas por suas próprias razões importante neste 

momento, Jesus tinha ordenado esses dois homens para não dizer nada sobre o que Ele 

havia feito por eles; e ainda assim eles desobedeceram. Porque ele eradesobediência do 

Senhor, o que eles fizeram foi errado; mas era uma espécie de pecado que somente um 

coração agradecido, transbordante poderia cometer. Os homens não podiam resistir ao 

desejo irresistível de dizer a todos de sua maravilhosa libertação e do Senhor que os 

libertou. 

O Compromisso dos Homens 

A tradução Como eles estavam indo para fora, eis que um homem mudo, possesso, 

foi trazido a Ele sugere que outras pessoas trouxe o homem mudo para Jesus, enquanto 

os dois ex-cegos estavam saindo. Mas um outro possível rendição é: "Como eles saíram, 

eis que lhe trouxeram um homem mudo" ( NVI ). A idéia é que as duas próprios homens 

deparei com outra pessoa necessitada, quando estavam saindo e imediatamente levou a 

Jesus para a cura. Se este fosse o caso, evidenciaram um compromisso genuíno com 

Cristo, trazendo outros para Ele. 

O homem mudo pode ter sido um amigo dos dois cegos, que talvez tivesse agido como 

os olhos enquanto eles agiam como sua voz. Nesse caso, a primeira coisa que fez depois 

de ser curado e se salvaram era trazer seu amigo de Jesus para a cura e salvação. 

Kōphos ( mudo ) incluiu muitas vezes a ideia de surdez (ver Matt. 11: 5), pois 

incapacidade de falar é freqüentemente causada por incapacidade de ouvir. Como com 

cegueira, surdez era comum no mundo antigo. Acidentes e doenças causadas perda de 



audição, e matérias estranhas poderiam recolher na cera de ouvido e tornar-se um terreno 

fértil para organismos infecciosos que eventualmente destruídas audição. No caso deste 

homem, no entanto, mudez foi causado por estar possuído por um demônio , e quando 

ele foi entregue a partir do demônio que ele foi entregue a partir de surdez. 

Curando o homem surdo 

E depois que o demônio foi expulso, o mudo falou; (9: 33a) 

Não nos é dito como o demônio foi expulso . Se Jesus tocou o homem, como Ele tinha 

os dois cegos; verbalmente comandou o demônio para sair, como havia feito com os 

demônios que possuíam os homens Gadarene (8:32); ou utilizados outros meios, 

o demônio imediatamente à esquerda, e o mudo falou . 

Nada é dito de fé deste homem, e nenhuma intimação é dada da sua salvação. Tanto 

quanto nós sabemos que ele não fez nenhuma profissão de fé em Jesus e recebeu nada 

dele, exceto a cura física. Talvez através do testemunho contínuo de seus dois amigos, ele 

pode depois ter colocado sua fé em Cristo e receberam a vida eterna. Mas neste momento 

a sua cura parece só ter sido física. 

O foco principal da passagem é sobre os dois cegos, e sua história dá uma bela analogia 

do padrão de salvação. Sua cegueira física é uma imagem de cegueira espiritual. Primeiro 

de tudo, eles reconheceram sua necessidade. 

Em segundo lugar, os cegos se reconheceu Jesus como o Filho de Davi, o Messias, assim 

como a pessoa salva deve reconhecê-Lo como Senhor e Salvador. Em terceiro lugar, eles 

vieram buscar a misericórdia de Deus, sabendo que o que eles precisavam eles não 

merecem. Como muito menos que os homens pecadores merecem o perdão de Deus do 

seu pecado, e quanto mais eles, portanto, precisamos de Sua misericórdia? Em quarto 

lugar, eles confiaram em Jesus para a cura, assim como os perdidos deve confiar nEle 

para a salvação. Com base na sua fé, eles foram convertidos. Em quinto lugar, 

desobedecendo ao Senhor, exibindo as fraquezas bem o que significa que muitas vezes 

resulta de conversão. Como bebês em Cristo eles estavam sem discernimento e 

descuidado, colocando seu próprio julgamento acima do Senhor. Mas, em sexto lugar, 

eles também foram úteis para o Senhor, porque levou outros a Ele. 

Há muito tempo, George Lansing Taylor escreveu, 

Ó Salvador, somos cegos e mudos, 

Para Ti para a visão e fala chegamos; 

Toque Tu nossos olhos com os raios luminosos do de verdade, 

Ensine Tu nossos lábios para cantar Teu louvor. 

Ajude-nos a sentir a nossa noite triste, 

E procurar, através de todas as coisas, para a tua luz, 



Até a frase feliz que receber, 

"Seja para você, como você acredita." 

Então rápida do mudo a Ti nós vamos trazer, 

Até que todos Tua graça o verão, e cantar. 

 

53. Respondendo ao poder de Jesus 

(Mateus 9: 33b-35) 

e as multidões se admiraram, dizendo: "Nada como isso já foi 

visto em Israel." Mas os fariseus diziam: "Ele expulsa os demônios 
pelo príncipe dos demônios". 

E Jesus ia sobre todas as cidades e as aldeias, ensinando nas 

sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de 
doença e de todo tipo de doença. (9: 33b-35) 

A escritora britânica 'contemporânea, comentou: "O problema com a humanidade é esta: 

a humanidade está numa encruzilhada, e todas as placas de sinalização ter caído." 

Para Mateus, no entanto, como para qualquer outro escritor, pregador e professor de Novo 

Testamento e para cada crente sinalização espirituais necessários de hoje-humanidade são 

muito no lugar e são totalmente confiáveis. O problema com a humanidade não é com as 

indicações, mas com aqueles que ignoram ou rejeitam as indicações que Deus fez mais 

que evidente (cf. Rom. 1: 18-23). 

Entre esses sinais são os milagres que demonstraram a natureza de Jesus divino e 

messianismo, Seu poder para salvar e Seu direito de governar. Além de demonstrar quem 

era Jesus, Seus milagres também serviu para separar aqueles que aceitá-lo daqueles que 

O rejeitam. Para algumas pessoas, os milagres de Jesus eram um sinal do poder e glória 

divina que eles se aproximavam a Ele; para alguns eles eram maravilhas sobrenaturais 

por um bom homem, mas um homem que não tinha nenhum direito sobre suas vidas; e 

para os outros que eram uma afronta à decência religiosa que os levou ainda mais longe 

do Senhor. 

Jesus é a linha divisória da história e do ponto de demarcação que determina o destino 

final de cada indivíduo na terra. Quando Jesus foi apenas cerca de 40 dias de idade, seus 

pais o levaram para o Templo em Jerusalém para o apresentarem ao Senhor como seu 

filho primogênito do sexo masculino e para realizar rito de Maria de purificação após o 

parto. Enquanto estavam ali, um homem piedoso chamado Simeão, a quem o Espírito 

Santo tinha prometido "não ver a morte antes de ter visto o Cristo do Senhor", levou o 

menino Jesus em seus braços. Ele elogiou a Deus pela criança, dizendo a Ele: "Meus 

olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste na presença de todos os povos: luz para 

revelação aos gentios, e para glória do teu povo Israel" (Lucas 2: 26, 30-32). Em seguida, 



ele abençoou Maria e José ", e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está nomeado 

para queda e elevação de muitos em Israel '" (v. 34). 

Aqueles que rejeitam a Jesus "queda" para o julgamento de Deus e, consequentemente, 

para o inferno, enquanto que aqueles que O aceitam são salvos do pecado e da morte e 

"ascensão" para a vida eterna com Deus no céu. Esses são os dois únicos destinos 

possíveis para um ser humano. Aqueles que confiam em Deus são salvas e são "como 

uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo", 

enquanto que aqueles que rejeitam a Deus estão perdidos e "são como a palha que o vento 

vai embora" Ps. 1: 3-4. 

Mesmo quando Jesus ainda estava em seu ventre, Maria louvou a Deus como "o Poderoso 

... [cujo] misericórdia está sobre geração após geração para com aqueles que o temem .... 

Ele derrubou os governantes dos seus tronos e exaltou . aqueles que eram humildes Ele 

encheu os famintos com coisas boas, e mandou embora os ricos de mãos vazias "(Lucas 

1: 49-50, 52-53). A partir de seu conhecimento do Testamento Maria Old sabia que Deus 

recebe aqueles que vêm a Ele com humildade e penitentemente e rejeita aqueles que 

orgulhosa e arrogante confiam em si mesmos e não vejo necessidade de Sua misericórdia 

ou libertação. No início do seu ministério, Jesus declarou: 

Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os 

que têm fome você agora para que você ficará satisfeito. Bem-aventurados vós, que agora 

chorais porque haveis de rir.Bem-aventurados sois vós, quando os homens vos odiarem, 

e banir você, e lançou insultos em você, e desprezam o seu nome como mau, por causa 

do Filho do Homem. Seja feliz naquele dia, e exultai, porque eis que vossa recompensa 

será grande no céu; pois da mesma maneira que seus pais usado para tratar os 

profetas. Mas ai de vós, os ricos, por que você está recebendo o seu conforto na íntegra. Ai 

de vós que são bem alimentados agora para você deve estar com fome. Ai de vós, os que 

agora rides porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos falarem bem de 

vocês, pois da mesma forma que seus pais usado para tratar os falsos profetas. (Lucas 6: 

20-26) 

Aqueles que são abençoados são os salvos, e aqueles que caem sob desgraças de Deus 

são os perdidos. 

Usando outras figuras para ensinar a mesma verdade, Jesus disse que o salvo são como 

aqueles que constroem suas vidas na rocha da justiça do Senhor e os perdidos são como 

aqueles que constroem suas vidas na areia da religião do homem. Aqueles que construir 

sobre a rocha suportar o julgamento de Deus, ao passo que aqueles que constroem sobre 

a areia não (Mt 7: 24-27.). Usando ainda uma outra figura, o Senhor disse: "Pois quem 

quiser salvar a sua vida perdê-la; mas quem perder a sua vida por minha causa achá-la" 

(Mt 16:25).. Em outra ocasião Ele disse: "Todo aquele, pois, que me confessar diante dos 

homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar 

diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus" (Mateus 10: 32-

33.). Aqueles que se identificam com o Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus irá identificar 

como seus próprios filhos. Jesus deixou claro que a Sua paz é apenas para aqueles que 

pertencem a Ele. Para aqueles que rejeitam a Ele, Ele não "trazer paz, mas espada Porque 

eu vim para colocar um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e uma filha-de-lei 

contra a mãe-de-lei.; e os inimigos do homem serão os membros de sua família "(vv. 34-

36). 



Em uma parábola dirigida especificamente aos chefes dos sacerdotes e os anciãos 

incrédulos em Jerusalém, Jesus disse: "Um homem tinha dois filhos, e ele veio para o 

primeiro e disse:" Filho, vai trabalhar hoje na vinha. "E ele, respondendo, disse: "Eu vou, 

senhor", e ele não ir E ele veio para o segundo e disse a mesma coisa Mas ele respondeu 

e disse:.. "Eu não vou"; no entanto, ele depois se arrependeu e foi Qual dos. dois fez a 

vontade do pai? ' Eles disseram, 'o último. " Jesus disse-lhes: «Em verdade vos digo que 

os publicanos e as meretrizes entrarão no reino de Deus diante de vós." (Mat. 21: 28-

31). O segundo filho representa as pessoas sem religião e ímpios, que vêm a reconhecer 

seus pecados e arrepender-se, voltando-se para Deus para a salvação. O primeiro filho 

representa hipócritas religiosos que fazem uma profissão externa de Deus, mas são 

interiormente rebelde contra ele. Se religiosa ou não, somente aqueles que se voltam para 

Deus através de Jesus Cristo pode ser salvo. 

O apóstolo Paulo escreveu muitas vezes sobre o tema que a raça humana é dividida em 

crentes e descrentes-no-bound céu e o inferno-bound, o abençoado eo maldito, o 

glorificado e os condenados, e que a questão determinante entre eles é a sua resposta ao 

Senhor Jesus Cristo. "Graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo, e se 

manifesta através de nós o aroma doce do conhecimento de Deus em todo lugar", ele 

escreveu os crentes de Corinto. "Para nós é um perfume de Cristo a Deus entre os que 

estão sendo salvos e entre os que estão perecendo, ao que um aroma da morte para a 

morte, para o outro um aroma de vida para vida." (2 Cor 2:14 -16). Cristãos tocar todo o 

mundo com a fragrância de Deus, mas que a fragrância é uma bênção agradável somente 

aos outros crentes. Quanto mais a ouvir salvos e entender e comunhão com aqueles que 

também acreditam que o evangelho que os resgatados, mais eles se alegrar e crescer em 

sua nova vida em Cristo. Mas, para aqueles que estão condenados ao inferno, que rejeitam 

a boa notícia a respeito de Cristo, tudo o que os crentes devem ensinar e transporta apenas 

o cheiro da morte. Quanto mais se ouvir o evangelho e ver se manifesta, mais repulsiva 

que se torna para eles e quanto mais fundo eles se entrincheirar em sua perdição. Sua 

rejeição contínua do evangelho serve para confirmar a sua morte espiritual. 

O escritor de Hebreus diz: "quanto maior castigo que você acha que ele será julgado 

merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com 

o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça ? " (Heb. 10:29). Quanto mais o 

evangelho salvador de expiação sacrificial de Jesus para o pecado é negado e 

propositAdãoente rejeitado, mais profunda se torna a escuridão espiritual e o mais severo 

castigo da eternidade. 

Em Mateus 09:33 b -35 estamos exibido pela primeira vez duas respostas 

superficialmente diferentes, mas basicamente semelhantes aos milagres de Jesus, e, em 

seguida, nos é dado um breve resumo de seu ministério galileu, que também é um resumo 

de todo o seu ministério até o momento da Sua crucificação. 

As respostas das Pessoas 

e as multidões se admiraram, dizendo: "Nada como isso já foi 
visto em Israel." (9: 33b) 

Após o primeiro grupo de três milagres, a resposta geral do povo é caracterizado por três 

homens, cada um dos quais foi atraído para Jesus, mas encontrou uma desculpa para não 

segui-lo (ver 8: 19-22; cf. Lucas 9: 57- 62). A primeira resposta após o próximo grupo de 



milagres foi a chamada e conversão de Mateus (9: 9), que foi seguido pelo 

questionamento sincero de Jesus pelos fariseus incrédulos (v. 11-13) eo questionamento 

sincero Dele pelo confusos discípulos de João Batista (vv. 14-17). 

Ao longo de ministério, como em todo o Novo Testamento e da história da Igreja, as 

respostas a Jesus Cristo mostram variações de Jesus. Algumas pessoas reconhecê-lo 

imediatamente por quem ele é, mas ficam aquém de buscar a Sua salvação. Outros 

reconhecem e confiam nEle e ganhar a vida eterna. Alguns em primeira rejeitam mas 

depois aceitá-Lo, e alguns para o exterior reivindicar a aceitá-Lo, mas interiormente 

permanecem inalterados e não salvo. Em todos os casos, no entanto, a resposta reflete 

uma das duas únicas decisões que básicos da verdadeira aceitação, o que leva à salvação, 

ou de rejeição, o que leva à condenação. 

Neste texto, o Espírito Santo mostra as respostas dadas a Jesus após o terceiro e último 

conjunto de milagres registrados em Mateus 8-9. 

A resposta da multidão 

A primeira resposta foi a de as multidões , que se maravilharam com o que Jesus estava 

fazendo. Eles testemunharam publicamente que nada como isso já foi visto em 

Israel . Eles sabiam dos muitos milagres que Deus operou enquanto Moisés apelou a 

Faraó para libertar os israelitas da escravidão e da libertação através do Mar Vermelho e 

do fornecimento de água e o maná no deserto. Eles sabiam de Deus de dar a lei no 

Monte Sinai em tábuas de pedra inscrita com o próprio dedo e de Sua dramática queda 

das muralhas de Jericó. Eles sabiam dos grandes milagres de Elias e Eliseu. Mas, em vez 

de menos de um ano, eles próprios tinham testemunhado milagres de um maior e 

absolutamente único magnitude. Aqui foi uma demonstração de poder divino inigualável 

não só na história de Israel , mas na história do mundo. 

Thaumazō ( maravilhou ) significa estar muito surpreso e espantado, a ser superado com 

admiração. As formas de intensificação do verbo encontradas em Mateus 27:14 e Marcos 

12:17 carregam um significado ainda mais forte. Como os milagres de Jesus aumentou 

assim fez o espanto da multidão. Tornaram-se espantado além espanto. Quando Jesus 

acalmou a tempestade no Mar da Galiléia, os discípulos estavam com mais medo do poder 

divino que acalmou-lo do que eram da própria tempestade. O grande número e variedade 

de curas e outros milagres fez os dois incontestável e incompreensível.As pessoas foram, 

portanto, continuamente "espantado com a grandeza de Deus" Lucas 9:43. 

No entanto, como espantado, estando o povo, a maioria deles eram inconstante em seu 

louvor a Jesus. Como Ele entrou em Jerusalém na segunda-feira anterior a sua morte, "a 

maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho; e outros cortavam ramos 

de árvores, e espalhá-los na estrada. E as multidões, indo diante dEle, e aqueles que 

seguiram depois foram chorando, dizendo: Hosana ao Filho de Davi: bendito o que vem 

em nome do Senhor; Hosana nas alturas! '. "(Mateus 21: 8-9.). Mas na sexta-feira da 

mesma pelos líderes religiosos que Jesus estava indo contra o Judaísmo estabelecido e 

que Ele pode até tornar-se uma ameaça à sua segurança por causa de persuadiu-semana 

Roma-essa mesma multidão básica escolheu para libertar o criminoso Barrabás e 

crucificar Jesus o Salvador (27:21).Porque o seu fascínio com os milagres de Jesus foi 

superficial e não envolveu qualquer submissão a Ele como Senhor e Salvador, a multidão 

maravilhado eventualmente gritou por Seu sangue na morte. 



Grandes multidões de pessoas elogiou Jesus e caminhou muitos quilômetros ao longo 

quentes, estradas poeirentas para vê-lo realizar Suas obras surpreendentes; mas o 

admirava apenas à distância. Elas não se identificar de forma duradoura com Ele ou 

submeter-se a Ele. Eles estavam sempre espantado e, por vezes, com medo, mas nunca 

cometeu. Eles eram meros espectadores, dispostos a torcer, mas não dispostos a 

participar. Eles chegaram a Jesus por curiosidade e para se divertir. 

Em João 6: 26-27, por exemplo, Jesus disse à multidão: "Em verdade, em verdade vos 

digo que, me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães, e se 

fartaram Não. trabalhar pela comida que perece, mas pelo alimento que permanece para 

a vida eterna. " Eles chegaram a Jesus só para comida de graça! E porque isso é tudo o 

que procuravam, que é tudo o que receberam. Eventualmente, eles se afastaram Dele e, 

em seguida, virou-se contra ele, porque não há outro caminho para aqueles que não terá 

como Senhor e Salvador. 

A história está repleta de pessoas que amontoar elogios sobre Jesus, mas que não dão 

evidência de submeter-se a Ele e, em muitos casos flagrantemente se opõem à verdade 

que Ele ensinou. Na frente de inimigos jurados de Jesus, Pôncio Pilatos declarou que ele 

era inocente de qualquer errado e, em seguida, um pouco mais tarde aprovado Sua 

sentença de morte. O filósofo francês Diderot disse Jesus foi a insuperável, e o grande 

imperador francês Napoleão disse que Ele era o imperador do amor. E D. Strauss, o 

teólogo alemão liberal, disse Jesus foi o maior modelo da religião. O filósofo Inglês e 

economista João Stuart Mill O chamou o guia da humanidade. William Leckey, o 

historiador irlandês, disse que Ele era o mais alto padrão de virtude, e Tiago Martineau, 

o teólogo e filósofo Inglês, chamou-o a flor divina da humanidade. O historiador francês 

José Renan reconheceu Jesus como o maior entre os filhos dos homens. Theodore Parker, 

um clérigo Unitário americano, que se refere a Jesus como os jovens com Deus em seu 

coração, eo reformador social galês Robert Owen disse que era o irrepreensível. Um 

musical popular, refere-se a ele como um Superstar. Essas são encantadoras sentimentos, 

mas todos eles ficam aquém da verdade salvadora. 

Os fariseus e outros líderes da época de Jesus em voz alta elogiou profetas do Antigo 

Testamento, mas os seus homólogos que viviam quando os profetas estavam vivos foram 

os que colocam os profetas até a morte, exatamente como os fariseus levou o povo a 

rejeitar e crucificar Jesus. Muitas pessoas hoje em dia de louvor e se identificam com os 

grandes líderes cristãos da história da igreja ainda rejeitar as doutrinas centrais e padrões 

esses líderes ensinaram e muitas vezes morreu. 

Alguns anos atrás, um grupo de estudantes cristãos em uma universidade estadual 

realizou uma série de reuniões para apresentar e defender os padrões bíblicos de 

moralidade. Enquanto se manteve a apresentação em termos gerais em que foi recebido 

bastante bem. Mas quando foram feitas declarações condenando a homossexualidade 

como inequivocamente pecaminoso aos olhos de Deus, um membro do corpo docente 

homossexual declarado invadiram pelo corredor da sala de reunião gritando obscenidades 

para o alto-falante. Depois disso, muitos dos estudantes gays cuspir sobre os cristãos que 

tinham participado. 

Enquanto Jesus pode ser mantido no comprimento 'braços, e enquanto Seus ensinamentos 

exigentes e de confronto são ignorados ou negados, Ele muitas vezes é aceitável para o 

mundo. Mas quando Ele acusa de pecado e exige arrependimento e submissão, o mundo 



se afasta. Quando a necessidade do homem para a salvação é pregada e reivindicações de 

o senhorio de Jesus são pressionadas, isso é outro assunto. Aqueles que uma vez elogiou 

Ele se tornar Seus críticos, e aqueles que uma vez admirou-se dele se tornar seus 

inimigos. As pessoas, muitas vezes, dar a maior louvor a Jesus, mesmo reconhecer a Sua 

divindade e perfeição, contanto que nenhuma menção é feita de Sua condenação ao 

inferno o mentiroso, assassino, adúltero, homossexual, ladrão, e todas as outras pecador 

que se recusa a se arrepender e receber Ele como Salvador e Senhor. 

A Religião Rejeitando 

Mas os fariseus diziam: "Ele expulsa os demônios pelo príncipe 

dos demônios". (09:34) 

A partir dessa declaração, é evidente que muitos dos fariseus, não só eram suspeitos e 

inveja de Jesus, mas já havia determinado que Ele seja um inimigo absoluto do judaísmo 

tradicional, da qual eram os principais guardiões. E, em suas mentes, o inimigo de sua 

religião era o inimigo de Deus. 

Porque eles não podiam negar o fato dos milagres de Jesus, eles optaram por negar a 

fonte. E porque eles se recusaram a reconhecer Jesus como o Messias de Deus, que ele 

declarou ser um agente de Satanás, que expulsa os demônios pelo príncipe dos 

demônios . Eles não podiam atacar os milagres si mesmos, porque eles eram muito 

numerosos, público e demonstrável; em vez disso, eles tolamente assaltado Aquele que 

os executados. 

Um pouco mais tarde Jesus expôs a falta de lógica elementar da acusação (ligeiramente 

revisto daquele em 9:34) que Ele "expulsa os demônios só por Belzebu o príncipe dos 

demônios" (Mat. 12:24).Belzebu foi, provavelmente, uma forma de Baalzebub (que 

significa "senhor das moscas"), a divindade pagã filisteu considerado o príncipe dos 

demônios, o próprio Satanás. Mas, como Jesus apontou, "Todo reino dividido contra si 

mesmo é devastado; e toda cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá, se 

Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo;.? Como, pois, o seu reino" (Vv. 

25-27). A escuridão, a dureza, e raiva dos corações dos fariseus levaram a atacar Jesus 

com uma carga tola que esperavam as pessoas acreditariam-a acusação de que, em sua 

incredulidade cega e determinado, eles provavelmente acreditava-se. A verdade não pode 

ser contrariada com a verdade; ela só pode ser denunciada com falsidade. 

Quando um incrédulo está determinado a não acreditar, nenhum fato ou razão, não 

importa o quão óbvia e convincente, pode esclarecê-lo. A pessoa que é vendido para fora 

a escuridão se recusa a reconhecer a luz, mesmo quando é incrivelmente claro. E a pessoa 

que elogia Jesus, mas rejeita-lo ou ignora e rejeita Ele é tão amaldiçoado como a pessoa 

que renuncia e rejeita. Qualquer resposta a Jesus, mas a resposta de fé equivale a rejeição 

e resulta em condenação. 

As obras do Senhor 

E Jesus ia sobre todas as cidades e as aldeias, ensinando nas 

sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de 
doença e de todo tipo de doença. (09:35) 



Depois de sua apresentação das respostas à terceira série de milagres, Mateus dá uma 

outra breve resumo do ministério galileu de Jesus (cf. 4:23). 

Aprendemos com o historiador judeu Flávio Josefo que, nesta época, havia cerca de 

duzentas cidades e vilas na região da Galiléia, uma área de cerca de 40 quilômetros de 

largura e 70 quilômetros de comprimento. "As cidades são numerosos e à multiplicidade 

de aldeias em toda parte", escreveu ele, "cheio de homens devido à fertilidade do solo, de 

modo que o menor deles contém acima de quinze mil habitantes." Com base nessa 

avaliação, a Galiléia, em seguida, continha pelo menos três milhões de pessoas, a maioria 

dos quais poderia ter tido a exposição directa ao Jesus. 

Cidades daquele dia foram distinguidos por ter altos muros que cercam para fortificação, 

enquanto aldeias eram sem muros. Durante sua breve estadia na Galiléia, Jesus visitou 

todos eles como ele cumpriu seu tríplice ministério de ensino, ... proclamar o evangelho 

... e cura . 

Ensino 

ensinando nas sinagogas, (9: 35b) 

Sinagogas desenvolvidas durante o exílio babilônico (que começou em 586 AC ) e, a 

partir desse momento que eles eram os centros da vida da comunidade judaica. A 

sinagoga era um lugar de culto, a Câmara Municipal, e um tribunal. Antes da Exile toda 

a adoração centrada no Templo de Jerusalém, a partir do qual todos os judeus na Palestina 

viveu menos de cem milhas. Mas quando eles foram separados do Templo para os 70 

anos de cativeiro, eles começaram a se reunir em uma sinagoga, que simplesmente 

significa "lugar do conjunto." Onde quer que pelo menos dez homens judeus viviam, uma 

sinagoga poderia ser formado, e muitas das grandes cidades do mundo antigo teve 

inúmeras sinagogas. 

A sinagoga foi geralmente localizado em uma colina ou por um rio, e era frequentemente 

construído sem tecto, como era mais do Templo-in para que as pessoas a olhar para o céu, 

como parte de sua adoração. A sinagoga foi muitas vezes identificada por uma vara 

comprida que ia para o alto, tanto quanto uma torre de igreja. Um estranho na cidade pode 

sempre encontrar o seu caminho para a sinagoga simplesmente por viajar em direção ao 

pólo. 

Os membros da sinagoga se reuniria para o culto no sábado e no segundo e quinto dias 

de cada semana. Eles também se reuniram para celebrar suas muitas festas, festivais e 

dias santos. Cultos regulares foram apenas estruturadas. Eles começaram com um tempo 

de ação de graças ou bênçãos, que incluiu canções de louvor e testemunho falado da 

bondade do Senhor. Oração seguido e foi concluído por um congregacional "Amém", 

uma declaração de afirmação que significa "Assim seja." Jesus muitas vezes usou o 

termo Amém (traduzido, "verdadeiramente", ou "em verdade;" ver Matt 16:28; Marcos 9: 

1.) para enfatizar a verdade dos ensinamentos importantes; e da igreja primitiva, seguindo 

a prática sinagoga, usou-o como uma resposta à oração (Ver 1 Coríntios 14:16.). 

Após a oração foi dada no serviço da sinagoga, um leitor designado iria se levantar e ler 

a partir da lei de Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia (o Pentateuco). A passagem 

foi lida em hebraico e depois traduzida em aramaico, a língua comum de judeus da 



Palestina (cf. Ne 8: 8.). Isso seria seguido pela leitura, tradução e exposição de uma 

passagem de um dos profetas. O estudioso judeu Philo, que viveu em Alexandria, durante 

o tempo de Cristo, escreveu: "As sinagogas são principalmente para a leitura detalhada e 

exposição das Escrituras." 

A prática da leitura e expor a Escritura, portanto, começou assim que o tempo de Neemias 

e continua a ser a forma mais sólida para pregar e ensinar a Palavra de Deus. O Mestre de 

tal exposição foi Jesus, e ao povo de sua sinagoga cidade natal de Nazaré Em uma ocasião 

ele explicou que ele mesmo era o cumprimento e verdadeira interpretação de Isaías 61: 

1-2, que Ele tinha acabado de ler para eles (Lucas 4: 16-21). 

Devido à política chamada "liberdade da sinagoga," a exposição da passagem bíblica 

poderia ser dada por qualquer homem qualificado da congregação, e o privilégio foi 

estendido para visitar freqüentemente rabinos ou dignitários. Jesus e Paulo aproveitou 

esse privilégio, que se tornou fundamental na difusão do evangelho durante o primeiro 

século (Veja Matt 04:23; 13:54; Lc. 4: 15-21; Atos 09:20; 13: 5 ; 18: 4; 19: 8). 

O culto típico foi fechada por uma bênção e uma congregacional final "Amém". 

Como já mencionado, a sinagoga era também um lugar de instrução, que se reflete na 

palavra iídiche para sinagoga schul, semelhante ao nosso Inglês escola ). Foi a escola 

pública, ou seminário, onde os meninos judeus foram treinados no Talmud (os 

comentários oficiais sobre a lei de Moisés) e onde muitos homens judeus (além dos 

anciãos e rabinos), muitas vezes passou um tempo estudando as Escrituras (Ver Atos 17: 

11). 

Assuntos religiosos e comunitários foram administrados pelos dez anciãos, ou 

governantes, da sinagoga, como Jairo (Marcos 5:22). Todos os anciãos atuaram como 

juízes, e de entre si eles selecionaram um governante chefe, um intérprete da língua 

hebraica para os cultos de adoração, a diretora da escola, e outras autoridades. Todas as 

disputas religiosas foram resolvidos nas sinagogas, e na maioria dos países e províncias 

durante a época do Novo Testamento o governo romano permitiu que os judeus para lidar 

com muitas de suas próprias disputas civis e até mesmo para administrar a pena. Casos 

seria julgado, julgado e a punição realizada na sinagoga (Veja Matt. 10:17). 

Pregando 

e proclamar o evangelho do reino, (9: 35c) 

Proclamação é de kerusso , que muitas vezes é traduzida como "pregar" (Mateus 04:17; 

10: 7.; Marcos 16:15). O significado básico é para anunciar uma mensagem, para fazer 

um anúncio público para que todos possam ouvir. 

Jesus não só ensinou nas sinagogas, mas Ele passou cerca de proclamar o evangelho do 

reino onde quer que fosse em uma sinagoga, na esquina de uma rua, em uma colina, ou 

à beira-mar. Foi através da proclamação do evangelho que Ele fez Sua grande impulso 

evangelístico, convidando os ouvintes não simplesmente crer que Ele ensinou a não ser 

acreditar nEle. Ao pregar o evangelho do reino , Jesus não estava expondo o Antigo 

Testamento, como fez quando ensinando nas sinagogas, mas ele estava proclamando o 

Novo Testamento, a Nova Aliança que Ele selaria com seu próprio sangue (Mat. 26:28 



).Ele estava se desenrolando os mistérios que foram mencionados, mas não explicadas no 

Antigo Testamento, escondidos até mesmo dos crentes mais fiéis dos tempos 

anteriores. Ele estava dando, assim, nova revelação sobre o plano de redenção de Deus. 

Evangelho ( euangelion ) significa "boa notícia", e no Novo Testamento é usado, em 

especial, das boas novas do reino de Deus, que Jesus não apenas proclamada, mas da 

qual Ele era tanto a entrada ea Régua (Mat. 16 : 28; 18: 3; Lucas 22: 29-30; João 14: 6; 

18:36). 

O ensinamento de Jesus sobre o reino não era apenas sobre o reino futuro, em seus 

estados milenares e eternas, mas sobre Seu presente reino espiritual, em que uma pessoa 

nasce por perdão, graça transformadora do momento em que ele confia no Filho de 

Deus. Todo cristão é um cidadão do reino de Deus na vida presente. Cristo é o Rei, o 

Senhor, de todo o crente. Ele governa nossas vidas, supre nossas necessidades, garante a 

nossa salvação, e em todos os sentidos é soberano sobre nós. O reino é a regra eo reinado 

de Cristo, agora no interior e sobre os Seus santos na terra, eventualmente, sobre toda a 

terra durante o Milênio, e, finalmente, e eternamente sobre os novos céus e da nova terra. 

A dupla tarefa de ensinar a Palavra e proclamar o evangelho ainda são o principal 

ministério da igreja de hoje. Nossa primeira vocação é para ensinar aos homens a verdade 

da Palavra de Deus e levá-los para salvar conhecimento de Jesus Cristo (Mat. 28: 19-20). 

Cura 

curando todo tipo de doença e de todo tipo de doença. (9: 35d) 

Em seu livro de Falsificações Milagres, BB Warfield escreveu: "Quando nosso Senhor 

desceu à terra, Ele desenhou o céu com Ele. Os sinais que acompanharam Seu ministério 

foram, mas as nuvens à direita da glória que ele trouxe do céu, que é a sua casa" Carlisle 

, Pa .: Banner da Verdade , [1918] 1983, p.3. 

Ministérios de ensino e pregação de Jesus foram verificados como divino e verdadeiro 

pela exibição de poder sobrenatural em seu ministério de milagres, que se manifesta 

principalmente através de cura .Essas três atividades resumir o ministério público de 

nosso Senhor. 

 

54. A colheita e os trabalhadores (Mateus 

9: 36-38) 

E, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam 

aflitas e abatido, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus 

discípulos: "A colheita é grande, mas os trabalhadores são 

poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe que envie trabalhadores 
para a sua seara." (9: 36-38) 



Neste ponto Mateus concluiu a seção sobre atestado de Jesus de Sua autoridade divina e 

Suas credenciais messiânicas (caps. 8-9). No capítulo 10 de Mateus se concentra em 

comissionamento de Jesus dos discípulos e Sua instrução inicial e à formação para o seu 

ministério apostólico (ver 11: 1). Os versículos 36-38 do capítulo 9 formar uma ponte 

entre essas duas seções, como Jesus se transforma temporariamente afastado de seu 

ministério público para as multidões e começa a se concentrar exclusivamente no 

discipulado o círculo interno de doze. 

Este texto marca uma transição significativa no ministério de Jesus. Até este ponto Seus 

discípulos foram simplesmente ouvintes e espectadores, observando e aprendendo. Todo 

o ministério de ensino real, pregação e cura-tem sido realizada pelo próprio Jesus. Agora 

Jesus mostra o motivo e precisam começar a envolver os discípulos (compare 9:35 e 10: 

1, 7-8, 27). Nos três versos de nosso texto que nos é dado um vislumbre de motivos e 

métodos de Jesus na preparação dos discípulos para o seu ministério conjunta com Ele. 

Seus motivos 

E, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam 

aflitas e abatido, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus 
discípulos: "A colheita é grande," (9: 36-37a) 

Aqui está uma revelação maravilhosa do coração de nosso Senhor, uma revelação de Seu 

motivo divina para o ministério. Descobrimos o que levou o Filho de Deus que veio ao 

mundo para ensinar, pregar a, e curar um povo pecador que mereciam apenas a 

condenação do inferno. Três elementos de que a motivação é a Sua própria compaixão 

divina, condição perdida do homem, ea vinda consumação do julgamento. 

Divina Compaixão de Cristo 

E, vendo as multidões, compadeceu-se delas, (9: 36a) 

Talvez a partir do ponto de vista de uma encosta, Jesus olhou para a grande massa de 

pessoas que tinham sido seus seguidores quase constante por muitos meses. Eles estavam 

sempre lá, onde quer que fosse.Se Ele entrou em um barco para atravessar o mar da 

Galiléia, teriam ou siga em outros barcos ou correr ao redor da costa para o outro lado e 

encontrá-lo lá. Eles perseguido Ele de cidade em cidade, de casa em casa, de sinagoga em 

sinagoga, e não lhe deu descanso. 

Muitas pessoas vieram simplesmente para ver e ouvir, ansioso para ver e ouvir o que o 

grande fazedor de milagres e professor iria fazer ou dizer. Eles nunca tinham ouvido 

ninguém falar as palavras de autoridade, mas graciosos Ele falou, e eles nunca tinham 

visto alguém executar os feitos maravilhosos que ele realizava. Muitas outras pessoas, no 

entanto, veio a Ele para necessidades específicas em suas próprias vidas ou nas vidas de 

seus entes queridos ou amigos. A maioria deles veio para a cura física ou libertação de 

demônios. 

Mas os olhos divinos de Jesus viu infinitamente maior necessidade em suas vidas, uma 

necessidade que ultrapassou em muito um braço atrofiado, um corpo sangrando, uma 

mente obcecada, ou com os olhos cegos e ouvidos surdos. Ele simpatizava com suas dores 



físicas, também, e teria sido profundamente comovido tinham sido os seus únicos 

aflições. 

Mas, em vendo a multidão Jesus viu a profundidade e abrangência do seu pecado e da 

situação desesperada de sua cegueira espiritual e perdição. Consequentemente, Ele sentiu 

compaixão por eles como só Deus podia sentir. Ele se preocupava com eles, porque Ele 

era Deus encarnado e é a natureza de Deus para amar e se importar, pois "Deus é amor" 

(1 João 4: 8). Uma e outra no registro do evangelho que nos é dito de Jesus ' compaixão e 

amor para os homens. Quando Ele retirou-se em um barco para estar sozinho depois de 

ouvir da morte de João Batista, a multidão descobriu onde Ele foi e "seguiram-no a pé 

desde as cidades. E quando Ele foi desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu 

para ela, curou os seus enfermos "(Mt 14: 13-14.). Depois que Ele curou um grande 

número de pessoas em uma montanha na Galiléia, Ele disse reservAdãoente Seus 

discípulos: "Tenho compaixão da multidão, porque eles têm permanecido comigo há três 

dias, e não tem nada para comer, e eu não quiser mandá-los embora com fome, para que 

não desfaleça no caminho "(15:32). Não foi o suficiente para que Ele tinha curado o coxo, 

os aleijados, os cegos, os mudos, e muitos outros entre eles (vv. 30-31). Quando eles 

estavam sem comida, Ele se importava profundamente com sua fome. 

Splanchna , a forma substantiva do verbo trás sentiu compaixão , literalmente, refere-se 

aos intestinos, ou intestinos. Nas Escrituras é usado às vezes literalmente, como quando 

descreve a morte de Judas (At 1:18). Mais frequentemente, no entanto, ele é usado em 

sentido figurado para representar as emoções, tanto na forma como usamos o 

termo coração hoje. Os hebreus, como muitos outros povos antigos, expressa atitudes e 

emoções em termos de sintomas fisiológicos, não em abstrações. Como a maioria de nós 

sabe, por experiência pessoal, muitas emoções intensa ansiedade, medo, pena, remorso, 

e assim por diante, pode diretamente, e muitas vezes imediatamente, afetar o estômago e 

do trato digestivo. Dor de estômago, colite e úlceras são algumas das doenças comuns 

freqüentemente relacionadas a trauma emocional. Não é de estranhar, então, que os povos 

antigos associados emoções fortes com essa região do corpo. O coração, por outro lado, 

foi associado mais com a mente e do pensamento (ver Pv 16:23;.. Matt 15:19; Rom. 

10:10; Hb. 4:12). O coração foi a fonte de pensamento e ação, enquanto os intestinos 

estavam a responder, o reator. 

Portanto, Jesus usou o termo comum de Seu dia para expressar a sua 

profunda compaixão para as grandes multidões de pessoas que estavam sofrendo. Mas 

Seu cuidado não era meramente figurativo, porque Ele sentiu em seu corpo, os sintomas 

de seu profundo carinho. Se nossos corpos literalmente doer na dor e náuseas, quando 

sentimos uma grande agonia, remorso ou compaixão, podemos ter certeza de que o Filho 

do homem sentiu-los ainda mais. Mateus diz-nos que, a fim de cumprir as profecias de 

Isaías, Jesus "Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças" (Mat. 

08:17). Não foi, é claro, que o próprio Jesus contraiu doenças ou enfermidades, mas que, 

em simpatia e compaixão Ele tanto física quanto emocionalmente sofreu com aqueles que 

vieram a Ele para a cura, exatamente como um pai pode tornar-se fisicamente doente de 

preocupação e interesse a uma criança que é desesperAdãoente doentes ou em 

dificuldades ou situações de perigo. 

Quando Jesus viu Maria e seus amigos chorando sobre a morte de seu irmão Lázaro, "Ele 

ficou profundamente comovido em espírito, e perturbou-se", e Ele chorou com eles (João 

11:33, 35). A frase "profundamente comovido em espírito" carrega a idéia de angústia 



física, bem como emocional e espiritual. O próprio Jesus foi apreendido com tristeza 

como viu o seu querido amigo de luto; e Ele começou a chorar. Ele sabia que Lázaro logo 

estaria vivo novamente, e Seu sofrimento não era, portanto, pela mesma razão que a 

deles. Mas foi o mesmo sentimento que o deles e ainda mais intensa. Depois de algumas 

das pessoas lá perguntou em voz alta por que Jesus não tinha impedido a morte de Lázaro, 

ele foi novamente "profundamente comovido dentro," (v. 38), uma frase que carrega a 

idéia de tremor, de ser torturado fisicamente com emoção. 

Quando Jesus foi preso no Jardim, sua preocupação era não para si, mas para os seus 

discípulos. Ele disse aos soldados: "Se, pois, me buscais, deixai ir estes caminho" (João 

18: 8). Quando Ele estava pendurado na cruz, diante da morte e sofrimento grande agonia 

física da coroa de espinhos e os pregos em suas mãos e pés, sua preocupação era de sua 

mãe. "Quando Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava por 

perto, ele disse à sua mãe:" Mulher, eis o teu filho! " Depois disse ao discípulo: "Eis a tua 

mãe!" (João 19: 26-27). Em Sua compaixão incalculável Ele não iria desistir de seu 

espírito até que Ele tinha fornecido pela mãe. 

Como Ele agonizou por causa da rejeição pelo seu próprio povo, Ele não se sentia raiva 

ou vingança, mas o mais profundo remorso possível para eles. Em uma das declarações 

mais comoventes já falaram, ele lamentou: "Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas 

e apedrejas os que te são enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a 

galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das das asas, e vós não estavam dispostos "(Mat. 

23:37). Lucas relata que, quando Jesus se aproximou de Jerusalém pela última vez, "Ele 

viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo:" Se você soubesse a este dia, mesmo você, as 

coisas que servem para a paz! Mas agora eles foram escondidos seus olhos "(Lucas 19: 

41-42).. Como Isaías havia profetizado, Jesus era de fato "um homem de dores, e 

experimentado nos sofrimentos" Isa. 53: 3. 

Jesus não só realizou milagres de curas para estabelecer suas credenciais messiânicas, 

mas também para mostrar o amor infinito de Deus. Ele demonstrou compaixão poder, um 

tipo de poder completamente estranho para os pagãos e até mesmo para a maioria dos 

judeus-que há muito havia perdido de vista a bondade de Deus, que havia chamado, 

guiado, protegido, e abençoou-os como Seu povo escolhido. As pessoas que 

testemunharam o toque de cura de Jesus e ouviram as palavras dele cura certamente deve 

ter sido tão surpreso por Sua compaixão como eram pelo Seu poder. 

Dr. Paulo Brand passou muitos anos no trabalho médico entre os leprosos. Em seu 

livro Feito temìvel e maravilhosamente, ele escreve: 

[Jesus] estendeu a mão, tocou os olhos do cego, a pele da pessoa com lepra, e as pernas 

do coxo .... 

Tenho às vezes se perguntou por que Jesus tão freqüentemente tocou as pessoas que Ele 

curou, muitos dos quais devem ter sido pouco atraente, obviamente doente, insalubridade, 

malcheiroso. Com seu poder, ele poderia facilmente ter acenou com a varinha mágica ... 

mas ele não quis. A missão de Jesus não era principalmente uma cruzada contra a doença 

... mas sim um ministério para as pessoas individuais, alguns dos quais passou a ter uma 

doença. Ele queria que as pessoas, uma a uma, para sentir Seu amor e carinho e sua plena 

identificação com eles. Jesus sabia que não poderia facilmente demonstrar o amor a uma 

multidão, pois o amor geralmente envolve tocar. 



Comentando sobre duas declarações sobre Jesus no livro de Hebreus ("Porque não temos 

um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas", 04:15; e 

"Embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu "5: 8), Dr. Marca 

diz: 

Um conceito stupefying: o Filho de Deus aprendendo através das suas experiências na 

Terra. Antes de assumir um corpo, Deus não tinha experiência pessoal de dor física ou do 

efeito de esfregar contra as pessoas carentes. Mas Deus habitou entre nós e nos tocou, e 

O tempo que passou aqui permite-lhe identificar mais plenamente com a nossa dor. (Paulo 

Brand e Filipe Yancey, Feito temìvel e maravilhosamente . [Grand Rapids: Zondervan, 

1980], pp 140, 146-48) 

Essa compaixão simpático é exclusivo para o cristianismo, porque ele é único para Deus 

do cristianismo. O hinduísmo é, talvez, um dos mais cruelmente negligente de todos os 

sistemas religiosos. Seu sistema de castas proíbe ninguém de sequer tocar as de uma casta 

alienígena. Seu tratamento dos doentes e moribundos é, por vezes chocante e bárbaro, 

porque fornecendo-lhes ajuda é pensada para atrasar o processo de karma e 

reencarnação. Brâmanes, a classe sacerdotal hindu, não reconhecem a responsabilidade 

de cuidar dos aflitos e oprimidos. Islam, cuja história é executado vermelho com 

derramamento de sangue secular e religioso, não se pode esperar para mostrar muita pena 

para aqueles que precisam. O principal motivo por trás benevolência budista é que o ato 

pode fixar-se mérito. 

Quão diferentes foram ensino e exemplo de Jesus. Na parábola do escravo que lhe devia 

uma dívida impagável ao seu rei, Jesus ilustra o amor de Deus através da graça do rei, 

que "sentiu compaixão" em seu escravo "e soltou-o e perdoou-lhe a dívida" (Mat. 18:27 

). Quando os dois cegos, sentados à beira da estrada nos arredores de Jericó clamou a 

Jesus: "Senhor, tende piedade de nós, Filho de Davi!" Ele foi "movido de compaixão, 

tocou-lhes nos olhos ...", e restaurado a visão (20:30, 34). Quando o leproso veio a Ele, 

declarando: "Se quiseres, podes tornar-me limpo", Jesus outra vez foi "movido de 

compaixão", e Ele limpou o homem de sua doença tormenting (Marcos 1: 40-41). 

G. Campbell Morgan escreveu sobre esta passagem, 

Não há nenhuma razão no homem que Deus deve salvar; a necessidade nasce da sua 

própria compaixão. Ninguém tem o direito de receber de Deus. Por que, então, os homens 

deveriam ser tratados? Por que não deveriam tornar-se presa do lobo voraz, tendo 

desviaram da dobra? Tem-se dito que a grande obra da redenção foi o resultado de uma 

paixão pela justiça e santidade de Deus; que Jesus deve vir e ensinar e viver e sofrer e 

morrer, porque Deus é justo e santo. Eu não assim que ler a história. Deus poderia ter 

encontrado todas as exigências de sua justiça e santidade, entregando os homens até a 

desgraça que haviam trazido sobre si mesmos. Mas o mais profundo no ser de Deus, 

segurando em sua grande energizante pode, tanto santidade e justiça, é amor e 

compaixão. Deus disse, de acordo com Oséias: "Como eu te darei, ó Efraim?" É por causa 

do amor que inspirou que lamento do coração Divino, que a salvação foi fornecido. ( O 

Evangelho Segundo Mateus [Old Tappan, NJ: Revell, 1979], pp. 99-100) 

O grande escritor puritano Tomé Watson disse: "Nós podemos forçar nosso Senhor para 

nos punir, mas nunca teremos de forçá-lo a amar-nos." O Deus da Bíblia é o Deus do 

amor e da compaixão. Quão diferentes são os deuses do paganismo. O atributo supremo 



dos antigos deuses gregos era apatheia , apatia e indiferença. Essas supostas divindades 

foram supremamente não se preocupar com o bem-estar da humanidade. Mesmo a 

natureza do verdadeiro Deus tinha sido tão distorcida pelos escribas, fariseus e rabinos 

que a maioria dos judeus pensavam Dele principalmente como um Deus de ira, vingança 

e indiferença. Jesus trouxe uma mensagem totalmente novo. 

Porque o Senhor é compassivo, crentes que levam o seu nome está também a ser 

compassivo. "Em suma," Pedro diz: "vamos todos ser harmonioso, Simpático, fraternal, 

bondoso e humilde de espírito, não retribuir o mal com o mal, ou injúria por injúria, mas 

dando uma bênção em vez" 1 Ped. 3: 8-9. 

Perdida a condição do homem 

porque estavam aflitas e abatido, como ovelhas sem pastor. (9: 

36b) 

Segundo motivo de Jesus para o ministério foi o conhecimento da condição perdida do 

homem. Ele viu as pessoas ao seu redor na realidade da sua necessidade. Ele foi movido 

por suas doenças e enfermidades, e Ele curou todo tipo de eles (v. 35). Mas Ele foi 

transferido ainda mais profundamente pelas necessidades que a maior parte da multidão 

não sabia que eles tinham para ser libertado de sua escravidão ao pecado. Ele não foi 

enganado por suas frentes religiosas e suas fachadas espirituais. Ele viu seus corações, e 

Ele sabia que interiormente estavam aflitas e abatido. 

Skullo (para ser afligido) tem o significado raiz de esfolamento ou esfola, os significados 

derivados de ser assediado ou severamente perturbada. É muitas vezes conotado as idéias 

de ser golpeado, ferido, mutilado, rasgado, desgastado, e exausto. Jesus, vendo as 

multidões como sendo interiormente devastada por sua condição pecaminosa e sem 

esperança. 

Rhiptō (para ser abatido) tem o significado básico de ser jogado prostrado e totalmente 

desamparado, a partir de embriaguez ou uma ferida mortal. A Septuaginta (Grego Antigo 

Testamento) usa a palavra de Sísera como ele "foi morto com uma estaca no seu templo" 

(Jz. 4:22). Jesus, vendo as multidões abatidos como ovelhas sem pastor para proteger e 

cuidar deles. Eles estavam desamparados e indefesos, espiritualmente espancado, jogado 

ao chão, e sem liderança ou de fornecimento. 

Aqueles que alegou ser seus pastores foram os escribas e fariseus, mas era esses mesmos 

"pastores" que estavam em grande parte responsável pela confusão e desespero das 

pessoas. Seus líderes religiosos não lhes deu pastagens espirituais, nem eles alimentá-los, 

dar-lhes de beber, ou ligar-lhes as feridas. Em vez disso, eles foram brutalizados 

espiritualmente indiferente, líderes de desamor, que deveria ter sido em função das suas 

necessidades espirituais. Consequentemente, o povo tinha sido deixado cansado, 

desolado, e abandonado. Em 10: 6 Jesus chama-os de "ovelhas perdidas da casa de Israel," 

povo escolhido de Deus que haviam sido deixados para morrer. 

Os escribas e fariseus ofereceu uma religião que acrescentou encargos em vez de levantar-

los. Eles tinham grande preocupação com as suas tradições self-made, mas apenas 

preocupação superficial e hipócrita sobre a verdadeira lei de Deus. E para eles, as pessoas 

comuns eram o objeto de desdém não a compaixão, a ser explorado não servido. Os 



escribas e fariseus eram verdadeiros descendentes dos falsos pastores contra quem o 

Senhor tinha blasfemava séculos antes por intermédio de Ezequiel:!? "Ai dos pastores de 

Israel que se apascentam a si mesmos não devem os pastores apascentar o rebanho Você 

come a gordura e revesti-vos a lã, você abate a ovelha gorda sem alimentar o rebanho. Os 

que estão doente você não reforçados, o doente não curastes, a quebrada não tiver ligado, 

a espalhadas você não trouxe corte, nem você procurava o perdido, mas com força e com 

a gravidade de ter dominado eles "Ez. 34: 2-4; cf. Zech. 11: 5. 

Os escribas e fariseus "amarrar cargas pesadas, e os põem aos ombros dos homens", disse 

Jesus; "Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los com tanto como um dedo" (Mat. 

23: 4). Pior do que isso, eles "desligar o reino dos céus de homens", não entrando si 

mesmos e não permitir que outros a entrar (v. 13). O que uma acusação. 

Muitos líderes religiosos de hoje ainda estão se esforçando para manter as pessoas fora 

do reino, distorcendo e contradizendo a Palavra de Deus e pervertendo o caminho da 

salvação. Eles ainda mantê-los a partir do verdadeiro Pastor. Ao contar as pessoas que já 

estão salvos porque "um bom Deus nunca iria condenar ninguém para o inferno", eles 

levam as pessoas a se contentar com eles mesmos e ver nenhuma necessidade de 

arrependimento e fechando a porta apertado gracioso Deus providenciou-assim 

salvação. Ou quando as pessoas dizem que eles podem trabalhar o seu caminho em favor 

de Deus, evitando certos pecados ou realizando certas boas ações ou participar de algum 

ritual prescrito, eles também são enganados e deixou em sua perdição. Aqueles para quem 

Cristo sente amor compassivo são espiritualmente maltratado, machucado, e jogado para 

baixo para inerme fora do redil Deus providenciou para eles em seu Filho. 

Jesus chamou esses falsos mestres ladrões e assaltantes, estranhos de quem as pessoas 

deveriam fugir (João 10: 1, 5). Em suas palavras de despedida aos anciãos de Éfeso em 

Mileto, Paulo advertiu: "Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o 

Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou 

com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão 

no meio de vocês, que não pouparão o rebanho "Atos 20: 28-29. 

Como maravilhosamente refrescante que deve ter sido para ouvir Jesus dizer: "Vinde a 

mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu 

jugo, e aprendei de Mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para 

as vossas almas Porque o meu jugo é suave eo meu fardo é leve "(Mateus 11: 28-

30.).. Que contraste aquelas palavras eram do ensino dos escribas e fariseus, que 

acrescentou fardo sobre carga, tradição na tradição, exigência em cima da exigência. 

Alguém escreveu, 

Deixe-me olhar para a multidão como fez meu Senhor, 

Até os meus olhos com lágrimas escurecer; 

deixe-me ver com piedade a ovelha desgarrada, 

E amá-los por amor a Ele. 



A consumação Vinda de Julgamento 

Então disse aos seus discípulos: "A colheita é grande," (9: 37a) 

Jesus aqui muda a metáfora de pastorear a colheita, mas Ele continua a dar seus motivos 

para o ministério. Jesus ministrou, não só porque era sua natureza, a ter compaixão e 

porque as pessoas tinham uma profunda necessidade; Ele também ministrou porque 

enfrentaram julgamento final de Deus. 

Várias interpretações são comumente oferecidas para o significado da colheita. Diz-se 

para representar todos os perdidos, os que buscam a Deus, ou aqueles que são eleitos para 

a salvação. Mas a partir de outras partes da Bíblia, incluindo o Antigo Testamento, 

descobrimos uma imagem diferente do que Jesus quis dizer, sem dúvida, pela figura de 

colheita. 

Deus declarou a Israel através de Isaías: "Porque te esqueceste do Deus da sua salvação 

e não te lembraste da rocha do seu refúgio. Portanto, você plantar plantas deliciosas e 

configurá-los com mudas de videira de um deus estranho. No dia em que você planta você 

cuidadosamente cerca-lo, e de manhã você trazer o seu semente florescer, mas a colheita 

será um montão em um dia de sickliness e dor incurável "(Isaías 17: 10-11.). A colheita 

aqui foi o julgamento de Deus. 

Através de Joel o Senhor disse: "Apressa-te e vem, todas as nações lhe cercam, e ajuntai-

vos lá. Traga-te, ó Senhor, a Tua poderosos. Que as nações ser despertado e chegar ao 

vale de Josafá, pois ali me sentar .. para julgar todas as nações vizinhas Lançai a foice, 

porque a colheita está madura Venha, passo, porque o lagar está cheio, o estouro de cubas 

para sua malícia é grande Multidões, multidões no vale da decisão "(Joel 3. : 11-14). Mais 

uma vez a colheita foi o julgamento de Deus, e as multidões enfrentou a decisão de seu 

destino, antes que eles perderam a oportunidade de decidir. 

Na parábola do joio e do trigo Jesus falou das duas plantas sendo permitida "para crescer 

juntos até a colheita", quando o joio seria obrigado em feixes e queimadas (Mat. 

13:30). Em sua explicação da parábola que Jesus disse: "Assim como o joio é colhido e 

queimado no fogo, assim será no final da época. O Filho do Homem enviará os seus anjos, 

e eles colherão do seu reino tudo pedras de tropeço, e os que cometem iniquidade, e lançá-

los na fornalha de fogo; naquele lugar ali haverá choro e ranger de dentes "(vv 40-42.). A 

parábola inclui a verdade de que a colheita vai trazer os justos para a bênção eterna (v. 

43), mas a ênfase está claramente em julgamento. 

Na ilha de Patmos, o apóstolo João teve uma visão da colheita. 

E olhei, "ele disse," e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante 

a filho de homem, tendo uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. E outro 

anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: 

'Coloque em sua foice e ceifa, pois chegou a hora de colher veio, porque a seara da terra 

está madura. " E o que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice sobre a terra; ea 

terra foi ceifada. 

E outro anjo saiu do templo, que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. E outro 

anjo, aquele que tem poder sobre o fogo, saiu do altar; e clamou com grande voz ao que 



tinha a foice afiada, dizendo: "Põe a tua foice afiada, e vindima os cachos da vinha da 

terra, porque já as suas uvas estão maduras." E o anjo meteu a sua foice à terra, e reuniu 

os cachos da videira da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi 

pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, para uma distância 

de 200 milhas. (Ap 14: 14-20) 

Mais uma vez, a ênfase é inconfundível de julgamento. 

Jesus ministrou compassivamente e incansavelmente porque ele podia ver a consumação 

final do julgamento divino para o qual todas as pessoas nas multidões foi chefiada que 

não confiava nele. Paulo disse: "Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos 

persuadir os homens" (2 Cor. 5:11), e, em outra carta, ele lembrou seus leitores da 

vingança de Deus (Rom. 12:19). Em 2 Tessalonicenses ele pinta um retrato vívido do 

juízo de Deus: "O Senhor Jesus será revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama 

de fogo, causando a retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem 

ao evangelho de nosso . Senhor Jesus Eles sofrerão a pena de destruição eterna, longe da 

presença do Senhor e da glória do seu poder "1: 7-9. 

É fácil perder a consciência da iminência e inevitabilidade do juízo de Deus, mas o cristão 

que perde de vista que o julgamento perde a maior parte de sua motivação para 

testemunhar. 

Alguém escreveu, 

Não há nenhuma maneira de descrever o inferno. Nada na terra pode comparar com 

ela. Nenhuma pessoa viva tem qualquer idéia real do mesmo. Sem louco em voos mais 

selvagens de insanidade nunca viu o seu horror. Nenhum homem em delírio jamais 

imaginou um lugar tão absolutamente terrível como este. Nenhuma corrida pesadelo 

através de uma mente febril já produz um terror para coincidir com a do inferno mais 

branda. No local do crime com o sangue espirrado e exsudação ferida jamais sugeriu uma 

repulsa que podia tocar as terras de fronteira do inferno. 

Nosso Senhor, no entanto, sabia que a tragédia ea angústia de um destino de "fogo 

inextinguível, onde o seu verme não morre, eo fogo não se apaga" (Marcos 9: 43-44), e 

pesou Seu coração que mesmo uma pessoa deveria estar lá, porque não é a Sua vontade 

"que nenhum pereça" (2 Pedro 3: 9.). Ao ver as multidões, Ele lhes ensinou e pregou a 

eles e os curou-tudo com o propósito final que eles podem vir a Ele e escapar da 

colheita do julgamento, eles não poderiam evitar. 

Seu método 

mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da 
messe que envie trabalhadores para a sua seara. (9: 37b-38) 

O principal problema que impediu o ministério de Jesus como Ele ensinou, pregou e curou 

na Palestina é o principal problema que impede hoje: os trabalhadores são poucos. 

Esses trabalhadores não devem ser confundidas com as colheitadeiras Angelicalais 

mencionados no 13:39 e 49. Trata-se de vez o ergatēn , que são identificados pelo mesmo 

prazo em 10:10 como os doze.Nem tão pouco o ergatēn enviado para a vinha (20: 2), 



necessariamente, identificado como colheitadeiras. Eles trabalham no campo indo para 

colheita; e que é o que o nosso Senhor está chamando os discípulos a fazer. 

Assim como o Filho de Deus, Jesus não poderia chegar a todas as pessoas que viviam 

mesmo em seu próprio país ou a sua própria vida. A primeira parte de seu método de 

treinamento, portanto, era dar aos seus discípulos a percepção de que a necessidade de o 

evangelho a ser levado a um mundo caminhando para o julgamento ultrapassa de longe o 

alcance daqueles que estão buscando ministro-lo. 

Quem pode alcançar o mundo perdido, amarrada ao inferno de pecaminosas, 

prejudicando as pessoas que precisam de ouvir e aceitar o evangelho? Quem vai dizer-

lhes de sua situação e mostrar-lhes o caminho da fuga? Quem vai compartilhar com eles 

Jesus 'amor e compaixão e poder? Quem vai avisá-los dos falsos pastores que os levam 

cada vez mais fundo na escuridão e desesperança? 

Em suas próprias dias na terra trabalhadores de Cristo eram poucos, e eles ainda são 

poucos hoje. A primeira necessidade em Seu ministério é para os trabalhadores, e uma 

das coisas mais importantes que os trabalhadores devem entender é que seus 

números são poucos e que só pode ser aumentada pela disposição e poder de Deus. 

Após motivos certos são estabelecidos em preocupação compassiva para alcançar os 

perdidos para Cristo, o povo de Deus precisa de olhar para o seu mundo como Jesus olhou 

para as multidões na Galiléia e sobre a cidade de Jerusalém. Precisamos observar as 

pessoas ao nosso redor, como Ezra observou seus irmãos israelitas no caminho da 

Babilônia para Jerusalém (Esdras 8:15) e da forma como Neemias inspecionou os muros 

de Jerusalém, antes que ele começou a reconstruí-las (Neh. 2:13). 

O próximo passo no método de Jesus é a oração. Seus discípulos estão a rogar ao Senhor 

da messe que envie trabalhadores para a sua seara. Trabalhadores de Cristo devem orar 

por mais trabalhadores. 

O Senhor da messe é um título de Deus que representa seu papel como juiz. O Senhor da 

messe é o Juiz de os incrédulos que estarão perante Ele, no último dia e ser condenado ao 

inferno, e nós somos a rogar-lhe que envie trabalhadores para avisá-los com amor, para 

que eles possam ser uma parte dos colhidos para glória eterna. 

A primeira responsabilidade do cristão não é para sair e começar a trabalhar assim que 

ele vê uma necessidade, mas para vir para o Senhor em oração. Espera no Senhor é uma 

parte crucial de servi-Lo. Antes que os discípulos receberam o Espírito Santo no 

Pentecostes eles não estavam preparados para testemunhar de Cristo e, portanto, Ele 

instruiu-os "não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o que o Pai havia 

prometido," que, "Ele disse, 'você ouviu de de mim "(Atos 1: 4). Antes eles embarcaram 

em seu ministério em "Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da 

terra", eles estavam a ficar onde estavam por um tempo. E no cenáculo onde estavam 

hospedados, "com uma mente [eles] foram perseveravam na oração" (v. 14). 

É interessante e significativo que Jesus não ordenou os discípulos a orar pelos perdidos, 

apesar de que é certamente adequado (cf. 1 Tim. 2: 1-8). A primeira oração era para ser 

para o Senhor da messe que mande trabalhadores para a sua seara. 



É possível orar regularmente para a salvação de um ente querido, um vizinho, um amigo, 

ou um colega de trabalho e deixar nossa preocupação parar com a nossa oração. Mas 

quando nós sinceramente orar para que o Senhor envie alguém para aquelas pessoas que 

não foram salvos, não podemos deixar de tornar-se aberto a ser que alguém de nós 

mesmos. É possível orar pela salvação de alguém, mantendo-os no comprimento do 

braço. Mas quando nós sinceramente suplicar ao Senhor que envie alguém para 

testemunhar a eles, nos colocamos à sua disposição para se tornar um de seus 

trabalhadores deste ministério. 

 

55. Os Mensageiros do Rei (Mateus 10: 1) 

E, tendo convocado os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre 

os espíritos imundos, para expulsá-los, e para curar todo tipo de 
doença e de todo tipo de doença. (10: 1) 

Aqueles a quem Jesus havia chamado para orar por trabalhadores Ele, então, chamados a 

tornar-se trabalhadores. Quando eles começaram a ver o mundo como ele o vê, com vista 

para a humanidade perdida através de seus olhos do Senhor e com o coração de 

compaixão, eles também começaram a ver que eles mesmos foram chamados para sair e 

avisar que mundo perdido da próxima safra de julgamento e de convidá-los para o reino 

do Senhor. 

Vital como ela é, a oração não é tudo o que é necessário. O crente que ora para Deus 

enviar trabalhadores, mas não está disposto a ir-se, ora sem sinceridade e 

hipocritamente. O cristão que realmente ora para Deus enviar testemunhas também está 

disposto a ser testemunha. 

William Barclay relata que, quando Martin Luther se convenceu de que a maneira bíblica 

da salvação era pela graça de Deus trabalhando através de fé do homem em seu Filho, 

Jesus Cristo, ele começou a pregar fervorosamente e lutando por essa doutrina, que se 

tornou a marca registrada da Reforma Protestante. Um amigo dele foi igualmente 

convencidos desta verdade, e os dois homens concordaram que Lutero iria gastar seu 

tempo fora, no mundo pregar, escrever e debater, enquanto o amigo iria passar o tempo 

sozinho em um mosteiro defesa Luther ea causa da Reforma na oração. Como Lutero 

visitou o amigo de tempos em tempos e relatou as dificuldades e obstáculos do trabalho, 

o amigo iria intensificar sua oração. Uma noite, o amigo teve um sonho no qual viu um 

campo gigantesco que se estendia sobre toda a terra. Mas apenas uma figura solitária 

estava trabalhando no campo, e quando ele olhou mais de perto o homem viu que a figura 

solitária era o seu querido amigo Luther. Quando ele acordou, ele foi imediatamente para 

encontrar Luther e dizer-lhe que Deus deixou claro para ele através do sonho que não era 

suficiente apenas para orar. Ele, também, deve dar-se diretamente para a obra de pregar 

as boas novas da salvação. Ele não abandonou a oração, mas ele deixou de lado sua 

solidão piedoso e começou a trabalhar ao lado de Lutero no calor e sujeira da batalha. 

Até esta fase de seu ministério, Jesus havia ministrado sozinho. Ele teve a companhia dos 

doze discípulos e na companhia de vastas multidões que o seguiam onde quer que fosse, 

mas nenhum dos doze, e certamente nenhum em as multidões, participou de seu 



ministério, exceto na qualidade de observador ou destinatário. Após a prisão de João 

Batista, Jesus era o único trabalhador de Deus no grande campo do mundo. Então ele 

começou as fases preliminares de comissionamento aqueles doze se juntar a ele como 

colegas de trabalho. 

O maior impulso do processo de comissionamento de Jesus começa no versículo 5 de 

Mateus 10 e continua até o capítulo como o Senhor estabelece Suas instruções 

fundamentais para o ministério. Mas nos primeiros quatro versos Mateus dá três 

elementos essenciais do comissionamento. No versículo 1, ele fala de iniciação dos 

discípulos de Jesus e do impacto divino seu ministério era ter no mundo. Nos versículos 

2-4, que serão discutidas nos próximos capítulos, é-nos dada identidades dos discípulos. 

Sua iniciação 

E, tendo convocado os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade 
(10: 1a) 

O verbo trás tendo convocado é proskaleō , um composto de Kaleo (chamar) 

e pros (direção, ou para). É um termo intenso que significa chamar alguém para si 

mesmo, a fim de confrontá-lo cara a cara. Ele é usado por Deus de chamar os gentios, 

para si mesmo através do evangelho (Atos 2:39) e da sua vocação Seus homens escolhidos 

e confiando-lhes proclamar o evangelho (Atos 13: 2; 16:10). 

Quando Jesus chamou os seus doze discípulos , Ele estava fazendo mais do que um 

pedido casual. A escolha do escritor de verbos parece implicar que esta convocação foi 

conectado a um comissionamento oficial ao serviço do Senhor. Aqui Mateus refere-se 

a doze como discípulos, ao passo que no verso seguinte ele os chama 

apóstolos. Mathetes (discípulos) se refere àqueles que aprender sob a orientação de um 

professor mestre. Apostoli ("apóstolos", v. 2) refere-se a representantes qualificados que 

são enviados em uma missão. Durante seu período de formação, os doze estavam alunos 

e foram chamados principalmente discípulos, mas como eles se aventuraram-se em 

obediência a comissão de Cristo e no Seu poder, eles foram mais frequentemente 

chamados de apóstolos. Eles ainda tinham mais a aprender antes que pudessem ser 

totalmente enviado para representar o seu Senhor, e é sobre a sua futura aprendizagem 

que Jesus próxima concentrou sua atenção e esforço. 

Havia quatro fases gerais na formação dos discípulos para apóstolos de Jesus. Os dois 

primeiros, já apresentado nos capítulos anteriores do evangelho, eram a sua conversão e 

sua vocação inicial para segui-Lo. Do muitos que vieram a confiar Nele como Messias e 

Senhor no início de seu ministério, Jesus escolheu a dedo os doze para o serviço especial 

e único. Chamou-os longe de suas ocupações anteriores e deu-lhes uma forma 

completamente nova vocação. 

A terceira fase de seu treinamento poderia ser chamado de um estágio, que experimentou 

como eles viveram com Jesus constantemente por três anos, para ser ensinado tanto por 

Sua instrução e por Seu exemplo. É nesta fase que é destacado em Mateus 10. A partir 

relato de Marcos (Marcos 6: 7), aprendemos que isto envolveu sua saída em pares em 

missões de curto prazo para praticar o seu Senhor tinha sido ensiná-los. Durante essa fase, 

eles nunca estavam longe de Jesus, que acompanhou de perto seu progresso; e a maior 



lição desta fase foi a de que eles eram totalmente inadequadas, sem Ele. Após esses curtos 

períodos de serviço ativo, os doze discípulos voltou a Jesus para posterior ensino. 

A quarta e última fase dos discípulos 'treinamento começou depois de Jesus' ressurreição 

e ascensão, quando voltou para o céu e enviou o Espírito Santo como o ajudante 

sobrenatural que estaria com eles para sempre (Atos 1: 8; 2: 4; cf. João 14:16). 

É encorajador perceber que Jesus não chamou esses doze discípulos que se tornaram 

apóstolos, com base em sua dignidade inata ou capacidades pessoais ou fidelidade, mas 

unicamente na base do que ele poderia fazer deles pelo Seu próprio poder trabalhar com 

eles. É uma marca de autenticidade e honestidade que os escritores dos evangelhos, como 

todos os outros escritores da Bíblia, não fazem nenhum esforço para mascarar as falhas e 

deficiências do povo de Deus, incluindo os de seus líderes mais destacados. Durante os 

discípulos três anos de formação sob Jesus, vemos alguns sinais de maturidade e 

confiabilidade, mas muitos sinais de mesquinhez e inadequação. É uma visão 

maravilhosa para a graça de Deus para conosco para ver Cristo lidar com tanto carinho e 

paciência com os homens que são tão fracos e sem resposta. 

Escolhido soberanamente 

Atrás treinamento dos doze Jesus 'vários fatos fundamentais. Em primeiro lugar, estes 

homens foram escolhidos soberanamente por Deus. Nenhum dos doze iniciou a idéia de 

seguir Jesus e tornando-se seus discípulos, muito menos seus apóstolos. Foi inteiramente 

planejamento de Deus e fazendo. Marcos nos diz que Jesus "convocou aqueles que Ele 

mesmo quis" (3:13), e perto do fim do Seu ministério terreno Jesus lembrou-lhes: "Vocês 

não me escolheram, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei" (João 15 : 16). Os próprios 

homens não foram consultados nem foram outros homens. Só consulta de Jesus foi com 

o Pai celestial. Como Abraão, Moisés, Davi, Isaías, e todos os profetas, os doze 

discípulos foram escolhidos pela vontade soberana de Deus e para o Seu propósito 

soberano, sendo preordenado a seu serviço antes da fundação do mundo. Essa sempre foi 

a maneira de Deus. Ele divinamente escolheu Israel, Ele divinamente escolheu Seus 

profetas e os apóstolos, e Ele divinamente escolhe aqueles que hoje se tornam os líderes 

de seu próprio corpo, a igreja. Atos 13: 1-4 e 20:28 ensinam claramente que o Espírito 

Santo soberanamente coloca os homens na liderança na igreja. 

Escolhido após a oração 

Em segundo lugar, a doze foram escolhidos após a oração. Os homens foram a escolha 

de Cristo e Sua escolha foi a escolha de Seu Pai. Jesus procurou a vontade do Pai em tudo 

o que Ele fez, não fazer absolutamente nada de forma independente ou por sua própria 

iniciativa (João 5:19, 30; 08:28). Jesus escolheu e chamou os que Ele iria discipular só 

depois de uma longa vigília de oração. "E foi neste momento que Ele saiu para o monte a 

orar," Lucas diz-nos ", e Ele passou a noite toda em oração a Deus" (Lucas 6:12). Foi só 

depois de dia veio que ele chamou de "os seus discípulos, e escolheu doze dentre eles, 

aos quais deu também o nome de apóstolos" (v. 13). Escolheu estes doze, porque eles 

foram a escolha de Seu Pai, dom do Pai ao Filho. "Manifestei o teu nome aos homens que 

me deste para fora do mundo", Jesus orou mais tarde; "Eram teus e Tu lhes deste a mim" 

(João 17: 6). Este mesmo padrão de oração na escolha de servos do Senhor pode ser visto 

em Atos 13: 1-4. Aqueles eram homens muito especiais, não por causa de quem eles 



estavam em si, mas porque tinham sido soberanamente escolhido por Deus Pai para 

ser discípulos de Deus, o Filho. 

Escolhido para ser preparado 

Em terceiro lugar, a doze foram escolhidos para estar preparado. Mesmo que eles se 

converteram e foram chamados, eles estavam longe de pronto para servir ao Senhor. O 

treinamento é uma parte essencial de qualquer trabalho, incluindo a do 

Senhor. Os discípulos deixaram as suas redes, as suas culturas, seus estandes 

arrecadadores, e seus outros negócios; e durante três anos andaram com Jesus-watching, 

ouvir, observar, aprender, e muitas vezes mal-entendido. 

Um escritor disse uma delas, 

Eles têm nenhuma ocupação, eles abriram mão das atividades em que eles estavam 

envolvidos: a sua pesca, sua coleta de impostos, e sua agricultura. Eles carregam em 

nenhum negócio; eles simplesmente caminhar ao redor e atrás de seu líder, conversando 

entre si ou a Ele, e quando Ele fala para as pessoas que começam a se reunir, ouvem como 

todo mundo. A única coisa que fazem é ir com ele a partir de um lugar para outro. Eles 

estão ociosos, e começa a ser uma questão de saber se ele não está fazendo mal e dando 

origem a acusação de que doze homens adultos estão sendo mantidos inativo por nenhum 

propósito aparente e negligenciando deveres óbvios, a fim de fazê-lo. (Herbert 

Lockyer, Todos os apóstolos da Bíblia [Grand Rapids: Zondervan, 1972], p.13) 

Ele deve ter parecido que para muitos daqueles que vieram a Jesus. Era fácil ver o que 

estava fazendo; mas porque eram os doze com Ele? Eles fizeram muito pouco para ajudá-

Lo, e em mais de uma ocasião, eles discordaram e até tentou interferir com o que estava 

fazendo. 

No entanto, eles estavam com Jesus, para um propósito, e tempo não de um momento 

com Ele foi desperdiçada, apesar das aparências, porque a sua preparação foi em uma 

programação divina. Jesus sabia que eles precisavam de ser ensinado e treinado. Eles 

tiveram que ser treinados antes que pudessem ser enviados. Eles tiveram que aprender 

como discípulos antes que pudessem ministrar como apóstolos, e deles foi o privilégio 

inimaginável e inigualável de ser treinado pelo próprio Senhor. Para cada crente Jesus 

diz: "Pegue o meu jugo sobre vós e aprendei de mim" (Mat. 11:29). Nenhum crente pode 

crescer em Cristo além de aprender com Ele através da Sua Palavra. Mas o treinamento 

dos doze discípulos foi absolutamente único. Em toda a história, só eles foram ensinados 

diretamente pelo Deus encarnado, como eles viviam com ele inseparavelmente para esses 

três anos. 

Muito pode ser aprendido a partir da sala de aula, a partir de bons livros, e da experiência 

pessoal. Mas o crescimento espiritual vem melhor do contato com um santo exemplo. A 

vida de pureza consistente que é paciente, amoroso, reverente, e que tem a paz do coração 

e da mente é um tutor inigualável para uma vida piedosa. Para ouvir uma pessoa piedosa 

conversar com outras pessoas e orar a Deus, ao vê-lo agir e reagir, e sentir sua pulsação 

para o Senhor deve ser treinado na melhor de todas as escolas. 

Os discípulos eram um grupo humanamente defeituoso e inepto, mas seu Mestre foi 

insuperável. Sua intenção não era para ensiná-los a ser o melhor que poderia estar em 



suas próprias capacidades e força, mas para ensiná-los a ser o que poderia ser através de 

sua provisão e poder. 

Um dos defeitos mais óbvios dos discípulos era a sua falta de entendimento 

espiritual. Eles foram chamados a evangelizar o mundo para Cristo, mas mesmo longe na 

sua formação eles não tinham percepção da verdade celeste ou de propósito 

desdobramento de Deus e eterno plano para redimir o mundo. Eles estavam 

espiritualmente vivo porque tinha confiado em Cristo, mas eles tinham pouca percepção 

espiritual ou sensibilidade. Eles foram denso para as coisas espirituais. Eles lutavam para 

entender as parábolas de Jesus quase tanto como as multidões fez. Quando Jesus 

perguntou se eles entenderam o que Ele estava ensinando, eles costumam dizer: "Sim, 

Senhor". Mas as suas palavras e ações subseqüentes, invariavelmente, provaram que não 

entendia tudo o que o Senhor ensinou. Eles eram tão maçante que eles nem sequer 

entender que eles não conseguiram entender. Soma-se a sua frieza espiritual eram seus 

muitos preconceitos e preconceitos, que eles estavam relutantes em abandonar até mesmo 

à luz do ensinamento específico do Senhor para o contrário. 

Quando em uma ocasião, Pedro disse a Jesus: "Explica-nos a parábola," Jesus respondeu: 

"Você ainda está com falta de entendimento também?" (Mat. 15: 15-16). Quando Jesus 

deu aos discípulos uma lição de humildade, lavando pessoalmente seus pés, Pedro 

orgulhosamente recusou. Depois Jesus disse-lhe que, caso contrário ele não teria 

nenhuma parte nele, Pedro foi para o outro extremo, pedindo para ser lavado todo (João 

13: 5-9). Por ambas as respostas Pedro provou que ele tinha perdido o significado do que 

Jesus estava fazendo e ensino. 

Quando Jesus começou a dizer aos discípulos de vinda de Sua morte em Jerusalém, 

"Pedro levou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: 'Deus não permita isto, Senhor 

Este nunca deve acontecer com você!'" - A que Jesus respondeu: " Para trás de mim, 

Satanás Você é uma pedra de tropeço para mim, porque você não está definindo sua mente 

os interesses de Deus, mas do homem "(Mateus 16: 21-23.)!.Quando Jesus tomou os Seus 

discípulos de lado para explicar sua morte los de sua prisão prevista, zombaria, flagelação, 

dizendo-crucificação iminente, e resurrection- "eles não entenderam nada dessas coisas, 

e esta palavra foi escondido deles, e eles não compreenderam o coisas que foram ditas 

"Lucas 18: 31-34. 

Depois que Jesus foi crucificado, assim como ele tinha previsto, os discípulos ignorado 

que Ele também tinha predito Sua ressurreição, e eles foram despondently de volta para 

sua pesca (João 21). Mesmo depois que o Senhor lhes apareceu várias vezes, provando 

Sua vitória sobre a sepultura, eles ainda não entenderam o propósito de Seu sofrimento, 

morte ou ressurreição, ou o que o seu papel no seu futuro ministério era para ser. 

No entanto, através de todos os seus equívocos, contradições, mesquinhez e falhas, Jesus 

pacientemente continuou a ensinar-repetindo muitas das verdades essenciais novamente 

e novamente. Mesmo durante o tempo entre a Sua ressurreição e ascensão "Ele também 

se apresentou vivo, depois de ter padecido, com muitas provas incontestáveis, 

aparecendo-lhes durante um período de quarenta dias, e falando das coisas concernentes 

ao reino de Deus" Atos 1: 3 . 

Intimamente relacionado com frieza espiritual dos discípulos era a sua falta de 

humildade. Muitas vezes, eles não conseguiram entender o que Jesus disse, simplesmente 



porque eles assumiram que já sabia que eles tinham orgulho, inveja, e os homens 

invejosos que estavam frequentemente mais preocupados com o seu próprio bem-estar e 

prestígio do que sobre o ensino ou a obra de Jesus ou sobre seu próprio bem-estar humano 

ou divino glória. 

Depois que Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, um dia, Ele lhes perguntou: 

"O que você estava discutindo no caminho Mas eles ficaram em silêncio, pois no caminho 

tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior?" (Marcos 9: 33-

34). Jesus tinha acabado de dizer-los novamente de sua vinda a prisão, crucificação e 

ressurreição (v. 31), ainda que eles poderiam pensar apenas em seus rankings pessoais no 

reino! Jesus os repreendeu, dizendo: "Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro 

de todos eo servo de todos" (v. 35). 

Um pouco mais tarde a disputa sobre a grandeza tornou-se ainda mais 

intensa. Provavelmente, a pedido de seus filhos, a mãe de Tiago e João veio a Jesus e 

perguntou: "Command que em seu reino estes meus dois filhos se sentem, um à tua direita 

e outro à tua esquerda" (Mat. 20:20 -21). Novamente repreensão de Jesus foi afiada, e ela 

foi dirigida mais para os dois discípulos do que à sua mãe. Ele disse: "Você não sabe o 

que você está pedindo. Você é capaz de beber o cálice que eu estou a ponto de 

beber?" Com a auto-confiança típica eles responderam: "Nós somos capazes" (v. 

22). Mesmo nesta data tardia no ministério de Jesus eles não compreender plenamente 

que o copo estava prestes a beber era a crucificação; mas mesmo que o tivessem 

conhecido, sua resposta seria, sem dúvida, ter sido o mesmo.Como Jesus passou a dizer-

lhes, a sua resposta foi correta, mas de uma maneira e grau muito diferente do que eles 

imaginavam. Tiago seriam martirizados por seu senhor, e João seriam exilados para a 

vida, mas não por causa de sua própria coragem ou força. 

Neste ponto, os outros dez discípulos "ficaram indignados com os dois irmãos" (v. 24), 

mas a partir de há melhor motivo. Eles foram simplesmente irritou que presume Tiago e 

João para reivindicar os lugares altos que eles próprios cobiçados. Portanto, Jesus disse a 

todos eles: "Vocês sabem que os governantes das nações as dominam sobre eles, e os seus 

grandes exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, mas quem quiser tornar-

se grande entre vós, será vosso servo e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso 

servo; tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua 

vida em resgate de muitos "(vv 25-28.). 

Jesus não só corrigiu pensamento e as atitudes erradas dos discípulos, ensinando-lhes 

novamente os princípios de Seu reino, mas deu-lhes opor lições desses princípios. Em 

uma ocasião Ele pegou uma criança e colocou-o diante deles como o modelo da 

verdadeira humildade (Marcos 9:36), e quando Ele queria que eles compreender o 

verdadeiro servo é assim, Ele lavou os pés Ele mesmo (João 13: 5 -15). 

A terceira fraqueza que assolou os discípulos foi a falta de fé. Eles tinham confiado Jesus 

para a salvação, mas eles lutaram para confiar em Sua verdade, a Sua bondade, ou Seu 

poder. Repetidamente Jesus se referiu a eles-His seleto círculo, como interior homens de 

"pouca fé". Quando eles ficaram apavorados por suas vidas durante a tempestade no mar, 

Ele disse: "Por que você está tão tímido? Como é que você não tem fé?" (Marcos 

4:40). Mesmo depois de sua ressurreição, "Ele repreendeu-os por sua incredulidade e 

dureza de coração, porque eles não tinham acreditado aqueles que tinham visto depois 

que Ele tinha ressuscitado" (Marcos 16:14). Os discípulos tinham testemunhado 



praticamente todo milagre que o Senhor tinha realizado durante seus três anos de 

ministério, incluindo pelo menos dois milagres de ressuscitar os mortos. No entanto, eles 

não acreditam que os relatos de sua própria ressurreição não mais do que haviam crido 

suas predições sobre ele. 

Um quarto problema com os discípulos foi a falta de compromisso. A sua falta de 

humildade e auto-compreensão fez rápido para prometer que nunca iria deixar ou 

abandonar Ele, mas sua falta de fé criados compromisso fraco, o que os tornava tão rápido 

para falhar no teste de suas promessas. Quando o momento do teste real veio, Judas traiu 

Jesus, Pedro O negou, e os outros dez foram afugentado. No início, quando o custo era 

pequeno, os discípulos "deixaram tudo e seguiram-no" (Lucas 5:11); mas quando eles 

enfrentaram as espadas e varapaus dos soldados no jardim ", todos eles abandonaram e 

fugiram" Marcos 14:50. 

Apenas algumas horas antes Pedro tinha confiança se vangloriou: "Senhor, com você eu 

estou pronto para ir tanto para a prisão como para a morte!" (Lucas 22:33), e Mateus 

relata que "todos os discípulos disseram a mesma coisa também" (26:35). Mas Jesus sabia 

que eles infinitamente melhor do que eles se conheceram, e Ele disse a Pedro: "O galo 

não cantará hoje até que você tenha negado três vezes que você sabe Me" (Lucas 

22:34). Jesus já tinha avisado Pedro do desejo de Satanás de peneirá-lo como trigo e 

garantiu que ele tinha orado para que a sua fé não desfaleça (vv. 31-32). 

Um quinto fragilidade dos discípulos foi a falta de energia. Tal como acontece com os 

outros problemas, no entanto, que eles próprios não estavam dispostos a admitir. Em si 

mesmos, eles eram impotentes e desamparados, ainda mesmo depois de repetidas falhas 

continuaram a acreditar que eles eram fortes e auto-suficiente. Quando um homem levou 

seu filho para os discípulos para a cura, que a auto-confiança tentei, mas "não puderam 

curá-lo" (Mat. 17:16). Antes de o próprio Jesus curou o menino, Ele disse: "Ó geração 

incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Quanto tempo devo colocar-se com 

você?" (V. 17). Quando os discípulos perguntaram a Jesus em particular por que eles não 

tiveram sucesso, ele respondeu: "Por causa da pequenez da vossa fé; porque em verdade 

vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui 

para lá ', e ele deve deslocar-se; e nada vos será impossível "(vv 19-20.). Chegou o dia 

em que os discípulos tinham tal poder da fé, mas foi só depois de terem sido preenchidas 

apenas com o Espírito Santo do Senhor (Atos 1: 8; 2: 4; cf. João 20:22). 

Jesus lidou com a falta de compreensão dos seus discípulos, continuando com paciência 

para ensiná-los. Ele lidou com a sua falta de humildade, demonstrando humildade Ele 

lidou com a sua falta de fé, demonstrando o poder de Deus. Ele lidou com a sua falta de 

compromisso por parte orando por eles. Depois que Ele lhes tinha dado várias 

advertências das perseguições que teriam de enfrentar por causa dele (João 15: 18-21; 16: 

1-4, 22, 32-33), Ele levantou "os olhos ao céu" e orou em seu nome a mais bela oração 

jamais proferiu (17: 1-26). E Ele lidou com sua falta de poder, enviando-lhes o Seu 

próprio Espírito Santo como seu ajudante divino (João 14:16; 16: 7, 13-15). 

Portanto, não é surpreendente que os líderes judeus em Jerusalém foram surpreendidos 

com a pregação e poder de cura de Pedro e João, que sabiam ser "homens iletrados e 

incultos". Foi neste momento as pessoas "começaram a reconhecê-los como tendo estado 

com Jesus" (Atos 4:13). Eles foram reconhecidos como discípulos de Jesus, porque eles 

já falava e agia como Jesus. Eles se tornaram espelhos de seu Senhor vivo, e é por isso 



que os crentes foram finalmente chamados cristãos, o que significa "pequenos cristos". Os 

discípulos ficaram ilustrações vivas do axioma de que "todo mundo, depois que ele foi 

totalmente instruído será como o seu mestre" (Lucas 6:40). Jesus lhes tinha treinado bem 

e, agora, eles saíram e viveu como seu Mestre. O que eles tinham aprendido por estar com 

Cristo e havia recebido dele através do Seu Espírito, não só havia transformado sua vida, 

mas que, por meio delas, transforma o mundo. 

Durante três anos eles viveram com este homem entre os homens que nunca proferiu uma 

palavra que não era verdade, que nunca pecou em pensamento ou ação, que nunca perdeu 

a paciência, e que nunca estava com raiva, exceto em justa indignação sobre o 

mal. Embora Ele era o Filho de Deus, Ele nunca seguiu sua própria vontade ou tomou a 

glória para si mesmo. Ele não se importa com o seu próprio bem-estar, mas tudo para o 

bem-estar dos outros, literalmente vestindo-Se com a fadiga em seu serviço. Ele curou os 

doentes, limpou o possuído pelo demônio, e ressuscitou os mortos; E ele amava ninguém 

e todos. Agora Ele nomeou o "doze para que estivessem com ele" (Marcos 3:14), a fim 

de que eles possam se tornar como Ele. E eles fizeram. 

Escolhido para ser enviado 

Não foram só os doze discípulos escolhido soberanamente, escolhido com a oração, e 

escolhido para o treinamento, mas eles também foram escolhidos para serem enviadas. Os 

discípulos ("aqueles que aprendem") foram treinados para se tornarem apóstolos 

("aqueles que são enviados"). 

Jesus chama todos os discípulos, a fim de enviá-los para fora. Havia apenas doze 

apóstolos (Matthias foi adicionado mais tarde para substituir Judas, e Paulo foi uma 

adição única para além do doze) que eram os "enviados" oficiais da igreja primitiva e que 

um dia vai "sentar em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel "(Mat. 19:28). Mas 

todo discípulo de Jesus Cristo é chamado para fazer outros discípulos (Mat. 28: 19-

20). Estamos todos treinados para serem enviados. 

Seu Impacto 

Ele deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsá-los, 

e para curar todo tipo de doença e de todo tipo de doença. (10: 
1b) 

Exousia ( autoridade ) é a partir de um verbo que significa "é legal", e, portanto, refere-

se a um direito ou poder que é legitimamente delegada. Jesus concedeu divina a doze 

discípulos de Deus autoridadepara fazer exatamente o que ele mesmo tinha feito (veja 

4:23; 9:35). Para fazer o que Ele fez demonstraria que foram enviados por Ele, assim 

como o que ele fez demonstrado Ele foi enviado pelo Pai. Ao longo do livro de Atos 

vemos os discípulos a fazer as mesmas coisas para as quais Jesus aqui lhes dá autoridade. 

Os apóstolos, de fato, lançar ... fora muitos espíritos imundos e curar todo tipo de 

doença e de todo tipo de doença. Pedro e João curaram o coxo na Porta Formosa do 

templo (Atos 3: 2-8). "Nas mãos dos apóstolos muitos sinais e prodígios estavam 

ocorrendo entre o povo, ... E também as pessoas das cidades vizinhas de Jerusalém foram 

se unindo, trazendo pessoas que estavam doentes ou atormentados de espíritos imundos, 

e eles todos eram curados "(05:12, 16; cf. 8: 6-7). Para o homem em Listra que era "sem 



força em seus pés, coxo desde o ventre de sua mãe, que nunca tinha andado", disse Paulo 

"," Fique em pé em seus pés. " E ele saltou e começou a andar "(14: 8-10). Enquanto 

Paulo estava encalhado na ilha de Malta, ele curou o pai de Públio, o homem principal da 

ilha, "e depois isso tivesse acontecido, o resto das pessoas na ilha que tinha doenças 

vinham ter com ele e ficar curado" (28: 8-9). 

Os apóstolos manifestou o tipo de poder que o seu reino Senhor manifestara, e por sua 

obediência fiel eles viraram Jerusalém e então o mundo de cabeça para baixo (cf. Atos 

17: 6). Jesus prometeu que eles fariam "obras maiores" (em extensão, não o poder) e Suas 

palavras começaram a ser cumpridas. 

A história a seguir caiu em minhas mãos de uma fonte desconhecida: 

Uma noite no East End de Londres, um jovem médico foi apagando as luzes de uma sala 

de missão em que ele estava trabalhando. Ele encontrou um menino maltrapilho 

escondendo em um canto escuro, onde ele pediu para ser autorizado a dormir. O médico 

levou o menino sem-teto para seu próprio quarto, alimentou-o e tentou fazer com que sua 

história. Ele aprendeu que o menino estava vivendo em um depósito de carvão com uma 

série de outros meninos. Ele convenceu o rapaz para lhe mostrar onde estes meninos 

estavam. Eles passaram por vielas estreitas e, finalmente, chegou a um buraco na parede 

de uma fábrica. "Olha lá", disse ele. O médico acendeu um fósforo e olhou em volta, 

rastejando para o porão. Finalmente ele encontrou treze meninos com apenas pedaços de 

estopa velho para protegê-los do frio. Um rapaz foi apertando-lhe um irmão de quatro 

anos de idade. Todos estavam dormindo. O médico pegou uma visão ali de serviço para 

o seu Senhor. Ele se importava para os meninos e começou a Bernardo Casas para 

crianças negligenciadas. Na época da morte do Dr. Bernardo, os jornais noticiaram que 

ele havia tomado, e cercado com uma atmosfera cristã, mais de 80.000 meninos e meninas 

de rua.Centenas deles se tornaram cidadãos cristãos finos. O que poderíamos ter olhos 

para ver a necessidade de nós! Milhares vão derivar para uma eternidade sem Cristo, 

porque os cristãos não aceitam Cristo a eles. 

 

56. Os Homens do Mestre- parte 1: Pedro: 

Uma Lição de Liderança (Mateus 10: 2a) 

Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes: primeiro, Simão, 

chamado Pedro, (10: 2a) 

Em seu livro Talks quietos em Service, SD Gordon dá um relato imaginário da volta de 

Jesus ao céu depois de Sua ascensão. Quando o anjo Gabriel cumprimenta Jesus ele 

pergunta: "Mestre, o Senhor morreu para o mundo, não foi?" à qual o Senhor responde: 

"Sim." "Você deve ter sofrido muito", diz o anjo; e, novamente, Jesus responde: 

"Sim." "Faça tudo o que eles sabem que você morreu por eles?"Gabriel continua. "Não. 

Apenas alguns na Palestina saber sobre ele até agora", diz Jesus. "Bem, então, qual é o 

seu plano para dizer ao resto do mundo que o Senhor derramou Seu sangue por 

eles?" Jesus responde: "Bem, eu perguntei a Pedro, Tiago e João e André e alguns outros 

se tornaria o negócio de suas vidas para contar aos outros. E então os que eles contam 



poderia dizer aos outros, e eles por sua vez, poderia dizer outros ainda, e, finalmente, ele 

chegaria ao canto mais distante da terra e tudo o que sabe a emoção e poder do evangelho. 

" "Mas suponha que Pedro não? E se depois de um tempo João simplesmente não contar 

a ninguém? E se Tiago e André têm vergonha ou medo? Então o quê?" Gabriel 

pergunta. "Eu não tenho outros planos", Jesus disse ter respondido; "Eu estou contando 

inteiramente sobre eles" (citado em Herbert Lockyer, Todos os apóstolos da 

Bíblia [Grand Rapids: Zondervan, 1972], p.31). 

Embora seja uma fantasia, essa história dramatiza uma grande verdade sobre o 

evangelho. O único plano que o Senhor tem para alcançar o mundo é para aqueles que o 

conhecem a testemunhar sobre Ele para os outros. O poder do evangelho de mudança de 

vida está na morte expiatória de Jesus Cristo e pode ser aplicado em uma vida só através 

do convencimento e recreativo obra do Espírito Santo. Mas a declaração do evangelho 

está nas mãos de quem já experimentou a nova vida e estão dispostos a dizer isso para os 

outros. 

Sociedade rotineiramente estabelece padrões de qualificação para uma miríade de 

empresas. Empresas estabelecer qualificações para os seus empregados, bem como a mais 

responsável o trabalho, maior a qualificação. Anúncios de empregos muitas vezes 

enumerar os requisitos, tais como a auto-motivação, capacidade de trabalhar sob pressão, 

velocidade mínima de digitação, experiência profissional de vários anos, e 

disponibilidade para viagens. A pessoa também deve qualificar a fim de comprar uma 

casa ou um carro, obter um cartão de crédito, se matricular na faculdade, ou receber uma 

carteira de motorista. 

As Escrituras deixam claro que os padrões de Deus para o seu povo, especialmente para 

os líderes que são para modelar essas normas para o seu povo, são extremamente elevadas 

(1 Tm 3: 1-12; Tito 1:.. 6-9; 2 Pe 3:14 ). O padrão para cada crente, de fato, não é nada 

menos do que a perfeição: "Deveis ser perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito", diz 

Jesus (Mateus 5:48.). No entanto, as Escrituras fazem igualmente claro que nenhuma 

pessoa em si mesmo pode atender o mínimo de padrões de Deus. Mesmo depois que ele 

se tornou um apóstolo, Paulo confessou de si mesmo: "Sei que nada de bom habita em 

mim, isto é, na minha carne" (Rm 7:18.). Na mesma epístola, ele diz sobre a humanidade 

em geral, "Não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a 

Deus; todos se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; não há ninguém que faz o bem, não 

há nem um sequer "(3: 10-12). 

A grandeza da graça de Deus é visto em seu escolhendo os que não merecem ser Seu 

povo e os não qualificados para fazer a Sua obra. Ele deve ser um incentivo maravilhoso 

para todo crente sabe que, assim como Elias (Tiago 5:17), os apóstolos tinham uma 

natureza como a nossa. Porque não havia outra maneira, Deus escolheu para conceder a 

graça santificante sobre aqueles que crêem em Seu Filho e pelo Seu próprio poder para 

transformá-los em homens e mulheres de grande utilidade. 

Somos tentados a ficar desanimados e desanimados quando a nossa vida espiritual e 

testemunha sofrer por causa de nossos pecados e fracassos. Satanás tenta nos convencer 

de que essas deficiências nos inútil prestar a Deus; mas o Seu uso dos apóstolos atesta o 

contrário. Eles não liderar a igreja em transformar o mundo de cabeça para baixo, porque 

eles eram extraordinariamente talentoso ou naturalmente talentoso, mas porque, a 



despeito de suas limitações humanas e falhas, eles se entregaram a Deus, cujo poder se 

aperfeiçoa na fraqueza do homem (2 Cor. 12: 9). 

Essa sempre foi a maneira de Deus, pois Ele nunca teve nada, mas homens imperfeitos e 

pecadores por meio do qual a trabalhar. Logo depois Deus entregou Noé e sua família 

através do dilúvio, Noé ficou bêbado e agiu de maneira indecente. Abraão, o pai dos fiéis, 

duvidou de Deus, mentiu sobre sua esposa, e cometeu adultério com ela 

empregada. Isaque disse uma mentira semelhante sobre sua esposa, quando ele pensou 

que sua vida estava em perigo. Jacó aproveitou irmão fraqueza dele de Esaú e extorquiu 

o direito de primogenitura dele. Moisés era um assassino, e no orgulho que ele bateu na 

rocha em vez de falar a ele como Deus havia instruído. Seu irmão, Aaron, o primeiro 

sumo sacerdote, levou Israel em erguer e adorando o bezerro de ouro no exato momento 

em Moisés estava no Monte Sinai recebendo a lei de Deus. Josué desobedeceu ao Senhor, 

fazendo um tratado com os gibeonitas, em vez de destruí-los. Gideon tinha pouca 

confiança em si mesmo e ainda menos no plano e poder de Deus. Sansão foi 

repetidamente enganou por Delilah por causa de seu grande desejo por ela. Davi cometeu 

adultério e assassinato, foi um fracasso quase total, como um pai, e não foi autorizado a 

construir o Templo, porque ele era um homem de sangue. Elias ficou sem medo diante de 

850 falsos profetas, mas se encolheu antes uma mulher, Jezabel. Ezequiel era ousado, 

duro e rápido para dizer o que pensa. Jonah desafiou o chamado de Deus para pregar aos 

ninivitas e ressentiu Sua graça quando eles foram convertidos através de sua pregação. 

Para além do breve ministério de Seu próprio Filho, a história da obra de Deus na terra é 

a história de sua usando o inqualificável. Os doze discípulos que se tornaram apóstolos 

não eram exceção. Mesmo do ponto de vista humano tinham poucas características ou 

habilidades que eles qualificaram para a liderança e serviço. No entanto, Deus usou esses 

homens, assim como fez Noé, Abraão, e os outros, em formas maravilhosas para fazer 

seu trabalho. 

Escrevendo aos Coríntios, mundanos facciosos, Paulo insistiu que nem ele nem Apolo 

eram qualquer coisa em si mesmos. "O que é Apolo?" ele pergunta. "E o que é Paulo? 

Servos por meio de quem você acredita, assim como o Senhor deu a oportunidade de cada 

um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus estava causando o crescimento. Por isso, nem o 

que planta nem o que rega é alguma coisa, mas Deus, que dá o crescimento "1 Cor. 3: 5-

7. 

O Novo Testamento não ensina os líderes cristãos a seguir os métodos individuais ou 

estilos dos apóstolos. Ele não explica os seus métodos ou dar detalhes de suas estratégias 

específicas para o evangelismo ou outro ministério. O foco do poder apostólico no Novo 

Testamento é sempre no Senhor. Tal como acontece com o crente mais humilde, o poder 

ea eficácia dos apóstolos eram exclusivamente a obra do Espírito Santo. 

A história é contada que, depois de um artista famoso terminou sua pintura da Última 

Ceia, pediu a um amigo para comentar o trabalho. Quando o amigo comentou que os 

copos eram as partes mais magníficas de toda a pintura, o artista estava pasmo. Ele pegou 

o pincel e pintou sobre cada copo, explicando: "Eu não. Eu queria que você visse Cristo, 

mas você só percebeu os copos". É uma coisa maravilhosa para ser um ajuste navio para 

o uso do Mestre, mas o navio não é a fonte de poder espiritual e nunca deve ser o foco de 

atenção. 



Enfatizando os métodos e práticas de líderes cristãos famosos e visivelmente bem 

sucedidos inevitavelmente enfraquece a igreja, e em nenhum momento na história que 

tem ênfase equivocada sido mais dominante do que é em grande parte da igreja de 

hoje. Quando os homens são elevados, Cristo é reduzido; e quando a energia e os recursos 

dos homens são invocados, a obra de Cristo é enfraquecido. 

Alguém comentou que um grande escritor pode ter um pedaço de papel sem valor, 

escrever um poema sobre ele e imediatamente fazer com que seja extremamente 

valioso. Um artista famoso pode ter um pedaço de lona vale cinqüenta centavos e por 

pintar um quadro em que tornam impagáveis. Um homem rico pode inscrever o seu nome 

a um pedaço de papel sem valor e fazer valer um milhão de dólares.De uma forma 

infinitamente maior Jesus Cristo pode dar uma vida inútil, corrompido, e repulsivo e 

transformá-lo em uma criança de Deus justo e um trabalhador útil em Seu reino. 

A igreja, em Estrasburgo, na França, foi severamente danificado por bombas durante a 

Segunda Guerra Mundial. Apesar de uma estátua de Cristo amado tivesse sobrevivido, 

uma viga do teto tinha caído nos braços e quebrado-los fora. Um escultor local ofereceu 

para restaurar a estátua sem carga, mas os habitantes da cidade decidiu deixá-lo como 

era. Sem mãos seria um lembrete de continuar a eles que Deus faz a Sua obra através do 

seu povo, suas mãos terrenas. 

Jesus Cristo escolhe mãos e mentes humanas e braços e pés-como os instrumentos de Sua 

obra de redenção eterna. Aqueles que não são ofendidos por suas exigências para o 

discipulado e que, como os apóstolos, dar suas vidas imperfeitos e falhos a Ele como 

sacrifício vivo (Rom. 12: 1), nos tornamos Seus meios para desenhar todos os homens a 

Si mesmo. 

Jesus não tinha a intenção de proclamar o reino sozinho. Seu próprio ministério durou 

apenas três anos, e não se estender até toda a Palestina. Desde os primórdios da parte de 

Seu ministério Ele começou a treinar os doze que iria continuar a Sua obra. Foi neste 

treinamento dos doze que o Senhor começou o processo de Paulo depois admoestou 

Timóteo a seguir: "As coisas que você já ouviu falar de mim na presença de muitas 

testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros 

também "2 Tim. 2: 2. 

Jesus escolheu apenas doze homens para serem seus apóstolos , um número 

aparentemente insignificante para a tarefa adiante. Eles estariam sem caroço, não só 

contra o sistema mal, descrente do mundo, mas contra Satanás e seu sistema de demônio. 

A história está cheia de façanhas incríveis por alguns homens contra grandes chances. Às 

vezes, a poucos foram vitoriosos, e muitas vezes eles caíram na trágica derrota. Em ambos 

os casos eles são lembrados e admirados por sua coragem. Contra inimigos sobrenaturais, 

no entanto, o homem pode nunca ser bem sucedido em seu próprio poder, não importa 

quão grande a sua coragem. Por outro lado, quando Deus capacita Seu povo, nenhum 

obstáculo ou inimigo pode resistir-lhes. 

Sangar, um juiz de Israel, matou 600 homens com uma aguilhada de bois. Com apenas 

300 homens filtrados a partir de uma força original de 32.000, Gideon, um outro juiz, 

encaminhado um incontável número de midianitas e amalequitas, a quem o Senhor fez 

para abater um ao outro em pânico. Ainda um outro juiz, Sansão, abatidos 1.000 filisteus 



com apenas uma queixada de burro como uma arma.Jonathan e seu escudeiro, que 

provavelmente era apenas um menino, matou vinte filisteus armados que estavam 

esperando por eles no topo de uma colina; e que a vitória levou à derrota de todo o exército 

filisteu pelos israelitas armados apenas com implementos agrícolas. Em um dia Elias 

sozinho abatidos 850 profetas pagãos no Monte Carmelo. 

O Senhor pode exibir seu poder divino através de um punhado de homens, ou até mesmo 

um homem, tão certo quanto através de uma multiplicidade-so o pequeno número dos 

apóstolos não foi impedimento para a obra do evangelho. 

Henry Drummond, o autor escocês e evangelista que escreveu o livrinho bem 

conhecido A melhor coisa do mundo, já foi convidado a falar para um clube de homens 

exclusivos em Londres. Ele começou sua palestra com uma analogia provocativa que 

aqueles homens de fácil compreensão: "Senhores, a taxa de entrada para o reino dos céus 

é nada, no entanto, a assinatura anual é tudo." 

Porque Jesus Cristo pagou o preço total para a salvação, não custa nada para tornar-se seu 

discípulo. Mas, para seguir -Lo como um fiel discípulo custa tudo o que temos. Nós não 

somos apenas salvos pelo sangue de Cristo, mas são comprados com ele e, portanto, 

pertencem totalmente a Ele (1 Coríntios 6: 19-20; 7:23.). 

Os doze homens como Jesus chamou os discípulos e transformados em apóstolos estavam 

dispostos a pagar tudo. Eles viraram as costas para suas ocupações, seus estilos de vida, 

das suas casas, os seus próprios planos e aspirações. Comprometeram-se totalmente a 

seguir Jesus Cristo, onde quer que levaria e tudo o que custaria. 

Eles foram alguns comprometida entre os incrédulos muitos. Desde o início de Seu 

ministério, e especialmente depois que ele começou a fazer milagres, Jesus nunca faltou 

para uma audiência. As multidões seguiam-onde quer que fosse, tanto assim que muitas 

vezes ele teve dificuldade em ser, por si só ou com os doze. As multidões foram atraídos 

pelo anel de autoridade em sua voz, pela singularidade de sua mensagem, pela maravilha 

de seus milagres, e por sua preocupação com as pessoas comuns e para o doente, doente, 

e pecaminoso. 

No sentido mais amplo que eram discípulos ( Mathetes ), que tem o significado de raiz 

seguidor ou aprendiz. Mas esse termo não necessariamente carregam a idéia de 

compromisso, como resulta dos vários relatos evangélicos. Na manhã seguinte Jesus 

alimentou os cinco mil (mais mulheres e crianças), muitas das pessoas que foram 

alimentados com o seguiu de volta para Cafarnaum. Quando Viu-os, Jesus disse: "Em 

verdade, em verdade vos digo que, me buscais, não porque vistes sinais, mas porque 

comestes dos pães, e se fartaram" (João 6:26). Um pouco mais tarde, disse ao mesmo 

grupo, "Você me vê a mim, e ainda não acredito" (v. 36). Entre esta multidão eram 

"muitos dos seus discípulos ..." (v. 60) que estavam perturbados quando ouviram Jesus 

dizer: "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o 

ressuscitarei no último dia "(vv. 54). Depois de Jesus explicou o que ele quis dizer, eles 

foram ainda mais ofendido, e "como resultado desta muitos dos seus discípulos se 

retiraram e não estavam andando com ele mais" (v. 66). Aqueles discípulos eram apenas 

observadores e ouvintes que não tinha vontade de confiar e seguir o Senhor. 



Aqueles discípulos aceitaram Jesus como um grande professor e trabalhador maravilha, 

mas apenas no nível físico. Eles estavam muito dispostos para ele se curar seus corpos e 

encher seus estômagos, mas não queria que ele se purificar seus pecados, recriar seus 

corações, e transformar suas vidas. Eles cordialmente aproximaram-se dele para o 

"alimento que perece," mas que não tinha apetite para "a comida que permanece para a 

vida eterna" João 6:27. 

O ensinamento de Jesus não era "difícil" (v. 60), porque era difícil de entender, mas 

porque era difícil de aceitar. As pessoas sabiam que Jesus não estava falando de comer e 

beber Seu corpo físico e sangue, mas de aceitar tudo o que Ele era, disse, e fez. Sua 

declaração foi difícil para eles aceitarem pela simples razão de que eles se entendê-la. 

Como no tempo de Jesus e ao longo da história, os falsos discípulos hoje estão dispostos 

a aceitar o que quer que o evangelho se adapta às suas inclinações pessoais e estilos de 

vida. Eles estão dispostos a ser identificados como cristãos, pertence a uma igreja, ser 

ativo no seu trabalho, e dar dinheiro para o seu apoio. Mas eles não têm intenção de dar-

se a Jesus Cristo como Senhor e Mestre. Quando tal demanda é feito deles, ou mesmo 

sugerido, eles desaparecem tão rapidamente e de forma permanente como aqueles 

discípulos em Cafarnaum. 

Ensinamentos difíceis de Jesus ofendido e os fez "tropeçar". (João 6:61) "Stumble" 

traduz skandalizō , o que significa colocar-se uma armadilha ou pedra de tropeço, e é o 

termo da qual nós temos escândalo.O significado original pertencia a uma armadilha 

realizada por um pedaço de pau. Quando um animal pegou o alimento que foi anexada à 

vara, o pau ia cair, causando a armadilha para capturar ou matar o animal. Os discípulos 

em Cafarnaum ofendidos compreenderam claramente que a aceitar as exigências de 

Cristo para comer sua carne e beber seu sangue, a fim de receber a vida eterna a intenção 

de desistir de sua antiga vida, que eles não iriam abrir mão até mesmo para o 

céu. Consequentemente, eles não tinham mais nada a ver com Jesus. 

Depois que a multidão saiu, Jesus perguntou aos discípulos: "Você não quer ir embora 

também, não é?" (V. 67). Ele "sabia desde o princípio, quem eram os que não criam, e 

quem era o que o havia de trair" (v. 64), mas ele queria ter certeza de que os doze percebeu 

em suas próprias mentes o custo do verdadeiro discipulado. Pedro respondeu para o 

grupo, dizendo: "Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. E nós 

temos crido e vim a saber que tu és o Santo de Deus" (vv. 68-69). 

Com exceção de Judas, os doze decidiu comer a carne de Cristo e não beberdes o seu 

sangue, custe o que custar. Eles não tinham idéia dos elementos do custo, mas eles se 

colocaram nas mãos do Senhor, confiante de que nele, e só nele, era a vida eterna e tudo 

o mais de qualquer valor. 

Os doze homens que Jesus escolheu como seus apóstolos tinham em suas mãos a 

responsabilidade total para, inicialmente, levar o evangelho para o resto do mundo. A 

igreja foi "edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio 

Cristo Jesus a pedra angular" (Ef. 2:20). Jesus prometeu-lhes: "Mas o Consolador, o 

Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos 

fará lembrar de tudo o que eu disse a você" (João 14:26). Através do Espírito Santo, os 

apóstolos receberam a revelação divina de Deus e foram os responsáveis por escrever a 

maior parte do Novo Testamento. Foi, portanto, a "doutrina dos apóstolos", ao que a 



igreja verdadeira e fiel sempre se dedicou, começando em Jerusalém imediatamente após 

o Pentecostes (Atos 2:42).Através deles, a doutrina da Nova Aliança foi estabelecido, 

explicou, e proclamou. 

Os apóstolos não foram só os canais de teologia e evangelização cristã, mas também 

foram os primeiros exemplos de piedoso, uma vida virtuosa para a igreja para seguir a 

Deus confirmou a sua autoridade como verdadeiros apóstolos "por sinais, prodígios e 

milagres" (2 Cor. 0:12 ); e como "seus santos apóstolos" (Ef. 3: 5) que receberam, 

ensinou, gravada, e exemplificou o evangelho de Jesus Cristo. 

Como mencionado no capítulo anterior, a terceira fase de formação dos discípulos sob 

Jesus foi o que poderia ser chamado de seu estágio, que começou imediatamente após a 

sua conversão e chamando e precedida seu comissionamento final e envio depois de Sua 

ascensão (Atos 1: 8). É esta terceira fase de formação que ocupa Mateus no capítulo 10. 

A essa altura, os discípulos tinham estado sob a instrução de Jesus para talvez 18 meses, 

mas eles não tinham participado diretamente no ministério. Até agora, eles só haviam 

sido observadores e alunos. Agora eles começaram a ter envolvimento direto como o 

Senhor enviou-os dois a dois (ver Marcos 6: 7) para experimentar as suas asas no trabalho 

para o qual Ele lhes tinha dado autoridade. 

Os apóstolos eram essenciais para o futuro da fé cristã, porque eles foram os únicos 

chamados e capacitados para construir a fundação do único plano de Deus para dizer ao 

mundo da redenção através do Seu Filho. Era tempo para que eles sejam mais do que 

meros ouvintes e observadores, para que eles receberam "autoridade sobre os espíritos 

imundos, para os expulsarem, e para curar todo tipo de doença e todo o tipo de doença" 

(10: 1). Mas sua primeira responsabilidade era "pregar, dizendo: O reino dos céus está 

próximo. '" (V. 7), para o qual mensagem suas obras milagrosas seriam sinais de 

autenticação divinas.Como Nicodemos reconheceu a respeito de Jesus: "Rabi, sabemos 

que Você veio de Deus, como um professor, porque ninguém pode fazer estes sinais que 

tu fazes, se Deus não estiver com ele" João 3: 2. 

"Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação?" pergunta o escritor 

de Hebreus. "Depois que foi no primeiro dito pelo Senhor, foi-nos depois confirmada 

pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais e 

maravilhas e por vários milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com sua própria 

vontade "(Heb. 2: 3-4). O Senhor Jesus Cristo foi o primeiro pregador do evangelho, e os 

apóstolos ("aqueles que ouviram") confirmou o que pregava, e por Deus Pai confirmou 

seu testemunho pelos sinais divinamente capacitado "e maravilhas ... vários milagres e .. 

. dons do Espírito Santo ", que acompanhou sua pregação. A palavra dos apóstolos foi 

milagrosamente atestada como eles, foram a base para a igreja. 

Os apóstolos eram homens comuns. Tanto quanto sabemos o único que foi materialmente 

próspero era Mateus, que ganhou a sua riqueza com a legalidade, mas de forma antiética 

extorquir impostos para Roma. Nenhum dos doze era altamente educado ou tinham status 

social, política ou religiosa proeminente. Detalhes sobre alguns deles permanecem 

desconhecidos para nós hoje, com exceção de seus nomes, porque nem as Escrituras nem 

a história secular tem muito a dizer sobre eles. 

No entanto, nunca houve uma tarefa na história do mundo igual ao dos homens comuns 

a quem o Senhor escolheu como seus primeiros agentes do ministério em colocar em 



movimento o avanço do reino de Deus na terra. Eles tinham a tarefa monumental de 

terminar o trabalho de fundação da igreja que o próprio Senhor havia começado. Lucas 

menciona essa transição de responsabilidade nas palavras introdutórias de Atos: "A 

primeira conta [isto é, o evangelho de Lucas] eu compus, Teófilo, sobre tudo o que Jesus 

começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois Ele tinha pelo 

Espírito Santo dado ordens aos apóstolos que escolhera. Para estes também se apresentou 

vivo, depois de ter padecido, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 

um período de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus "1: 1-3. 

Um certo número de verdades sobre os apóstolos podem ser aprendidas simplesmente a 

partir das listas das escrituras de seus nomes. Primeiro de tudo, nas quatro listas do Novo 

Testamento dos apóstolos (Mt 10: 2-4; Marcos 3: 16-19.; Lc 6: 14-16.; E Atos 1:13; cf. v 

26), Pedro é sempre mencionado em primeiro lugar. Em Mateus 10: 2 o primeiro não se 

refere à ordem de seleção, porque Jesus chamado André, irmão de Pedro, antes que Ele 

chamou Pedro (João 1: 40-42). Neste contexto, protos ( primeiro ) indica lugar na 

classificação. Os apóstolos eram iguais em sua divina comissão, autoridade e poder; e um 

dia eles vão sentar-se em tronos iguais como eles julgar as doze tribos de Israel (Mat. 

19:28). Mas, em termos de função, Pedro foi o primeiro, o membro mais importante dos 

doze. Protos é usado com o mesmo significado em 1 Timóteo 1:15, onde Paulo fala de si 

mesmo como o "principal de todos os" pecadores. Em Apocalipse 1:17, Cristo fala de si 

mesmo como "o primeiro [ protos ] e o último. "Nenhum grupo pode funcionar 

adequAdãoente sem um líder, e Pedro era o principal membro dos Doze desde o início. 

Em segundo lugar, todas as quatro listas dos apóstolos estão divididas nas mesmas três 

subgrupos. O primeiro grupo inclui Pedro, André, Tiago e João; a segunda inclui Filipe, 

Bartolomeu, Tomé, Mateus e;eo terceiro inclui Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o 

Zelote, e Judas Iscariotes. Os nomes estão em ordens diferentes dentro dos grupos, mas 

eles sempre incluem os mesmos quatro nomes, eo primeiro nome de cada grupo é sempre 

a mesma, o que sugere que cada grupo tinha a sua própria identidade e líder. O primeiro 

grupo inclui aqueles Jesus chamado pela primeira vez (embora não na ordem individual), 

o segundo inclui aqueles Ele chamou seguinte, e no terceiro grupo aqueles que Ele 

chamou passado. 

Sabemos muito sobre os homens no primeiro grupo, muito menos sobre os do segundo, e 

quase nada sobre as da terceira, com exceção de Judas, que traiu Jesus, suicidou-se, e foi 

substituído por Matthias pouco antes de Pentecostes ( Atos 1:26). Não existe apenas uma 

redução do volume de informações sobre os membros de cada grupo, mas também uma 

intimidade diminuindo com Jesus. Os quatro primeiros constituído círculo íntimo dos 

discípulos de Jesus; e daqueles quatro, Pedro, Tiago e João foram especialmente 

próximos a Ele. Pouco se fala Sua instrução direta ou trabalho com o segundo grupo, e 

quase nada sobre o contato próximo com o terceiro. Ele amava todos os apóstolos da 

mesma forma, deu-lhes poder de forma igual, e prometeu-lhes igualdade de glória; mas 

por causa das limitações físicas comuns a todos os homens, Ele não foi capaz de dar-lhes 

a mesma atenção. É impossível para qualquer líder a ser igualmente perto de todos com 

quem ele trabalha. Por necessidade, ele vai passar mais tempo com e coloque mais 

responsabilidade em certas pessoas que são particularmente capaz e confiável. 

O primeiro grupo incluía dois pares de irmãos, Pedro e André, Tiago e João, os quais 

eram pescadores. Mateus era um cobrador de impostos, mas não sabemos nada das 

ocupações de qualquer um dos outros sete. Os dois pares de irmãos conheciam antes 



mesmo Jesus chamou-os, porque eles pescavam perto um do outro, no Mar da Galiléia 

(Veja Mat. 4: 18-21). 

Os temperamentos dos apóstolos sobre quem sabemos que a maioria era muito 

diferente. Pedro, por exemplo, era impulsivo, um líder natural, e um homem de 

ação. Quase invariavelmente, ele foi o primeiro a reagir a algo que foi dito ou feito por 

dizer ou fazer-se alguma coisa. João, por outro lado, parece ter se tornado quieto e 

pensativo sob a tutela de Cristo. Nos primeiros doze capítulos de Atos, lemos sobre Pedro 

e João a trabalhar em conjunto durante os primeiros dias da igreja. Deve ter sido uma 

experiência de aprendizagem útil para ambos, com Pedro ansioso para seguir em frente e 

João querer pensar sobre as coisas em primeiro lugar. Pedro fez toda a pregação. Homens 

da igualdade de estatuto e de escritório e até mesmo superdotação de semelhante pode ter 

diferentes funções relativas à singularidade de seus dons. 

Tomé era claramente o mais cético dos doze (João 20:25), e muito nome Simon do Zealot 

indica que ele era um revolucionário judeu radical, dedicada a expulsar o opressor 

romano. Antes de conhecer Cristo, ele, sem dúvida, teria de bom grado mergulhou uma 

faca no coração de Mateus, um colaborador traidor com Roma. 

Simão Pedro 

O primeiro, Simão, chamado Pedro, (10: 2a) 

Todos os doze, incluindo Judas, eram partes integrantes do plano do 

Senhor. Mas Pedro era, de longe, a figura central, tanto durante os três anos do ministério 

terrestre de Jesus e durante os primeiros anos da igreja depois de Pentecostes. Jesus 

passou mais tempo com Pedro do que com qualquer um dos outros, em parte porque Pedro 

era constantemente ao lado do Senhor. Ele nunca estava longe de Jesus e foi 

continuamente fazendo-lhe perguntas, dar conselhos, e até mesmo dar comandos. Para 

além de que de Jesus, nenhum nome é mencionado mais vezes no Novo Testamento do 

que Pedro. Nenhuma outra pessoa fala como muitas vezes ou é falado por muitas 

vezes. Nenhum discípulo foi repreendido tão frequentemente ou tão severamente como 

Pedro, e só ele era presunçoso suficiente para reprovar o Senhor.Nenhum outro discípulo 

tão corajosamente confessou Cristo ou tão corajosamente negaram. Nenhum outro 

discípulo foi tão elogiado e abençoado por Jesus, e ainda assim nenhum outro Ele chamou 

Satanás. 

Como Jesus pode levar um homem tão ambivalente, inconsistente e egocêntrica e fazer 

dele o primeiro -os Protos -de os apóstolos? A partir do registro do evangelho podemos 

discernir pelo menos três elementos instrutivos que foram determinantes para a 

preparação de Pedro, o Senhor: a matéria-prima para a direita, a experiência certa, e as 

lições certas. 

O Direito Matéria Prima 

Pedro tinha a matéria-prima desde que Jesus poderia moldar o tipo de líder que ele destina 

Pedro ser. Pedro foi um grande começo; ele tinha potencial. Mas, enquanto ele estava no 

controle de sua própria vida, suas origens nunca ficou mais do que isso e seu potencial 

nem sempre era fácil ver. 



Mas uma das qualificações de Pedro para a liderança é visto em seu fazer perguntas 

continuamente de Jesus. Ele sempre quis saber o que, quando, onde e por que de tudo o 

que o Senhor disse e fez. Muitas de suas perguntas eram superficial e imaturo, mas refletia 

uma preocupação genuína sobre Jesus e Sua obra. Uma pessoa que não faz perguntas tem 

pouca chance de sucesso como um líder, porque ele não tem nenhum desejo ou de vontade 

para perguntar sobre o que ele não entende. Quando os outros discípulos não conseguiram 

entender alguma coisa, eles parecem ter sido mais propensos a manter a calma ou 

simplesmente discutir suas dúvidas e perguntas entre si. Pedro, por outro lado, nunca 

estava relutante em pedir a Jesus sobre o que estava em sua mente. 

Quando Pedro não entendeu o que Jesus quis dizer quando disse que "não é o que entra 

pela boca [que] contamina o homem, mas o que sai da boca", ele perguntou: "Explique-

nos a parábola" (Matt. 15:11, 15). Quando ele estava preocupado sobre a recompensa que 

ele e seus companheiros discípulos iria ficar para deixar tudo e seguir Jesus, ele não 

hesitou perguntando sobre isso (Mat. 19:27). Pedro perguntou sobre a figueira que Jesus 

causou a murchar (Marcos 11:21) e, com Tiago, João e André, ele pediu a Jesus para 

explicar quando e como o Templo seria destruído (Marcos 13: 4). Depois que Pedro foi 

dito que ele seria um mártir para o Senhor, ele perguntou sobre o destino de João: "Senhor, 

e que sobre este homem?" (João 21:21). Perguntas de Pedro raramente recebeu a resposta 

que ele esperava, porque eles geralmente eram auto-centrado ou perdeu completamente a 

verdade primária Jesus estava explicando. Mas o Senhor usou até mesmo suas perguntas 

pacientemente pobres para treiná-lo na liderança.Perguntas de Pedro, imaturos, como 

muitos deles eram, deu o Senhor a oportunidade de ajudá-lo a crescer 

Em segundo lugar, Pedro mostrou iniciativa, outro ingrediente necessário de 

liderança. Assim como ele era geralmente o primeiro a fazer perguntas a Jesus, ele 

também era geralmente o primeiro a responder às perguntas feitas Jesus. Quando o 

Senhor perguntou aos discípulos: "vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro imediatamente 

respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo" (Mt 16: 15-16.). Quando os soldados 

chegaram para prendê Jesus no Jardim do Getsêmani, "portanto, Pedro tinha uma espada, 

desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita" (João 

18:10). Mesmo que suas ações eram muitas vezes equivocada, Pedro estava pronto para 

responder o que ele pensava que era nome de Cristo. 

Em terceiro lugar, Pedro posicionou-se no meio da actividade. Ele foi um dos 

participantes natural, nunca contentar em ser à margem. Ele ficou tão perto de Jesus 

quanto possível e queria ser uma parte de tudo o que aconteceu. Mesmo quando ele negou 

o Senhor, ele foi pelo menos tão perto de Jesus como ele poderia ser, ao passo que todos 

os outros discípulos estavam longe de ser encontrada. Quando eles foram informados da 

ressurreição de Jesus, Pedro chegou ao túmulo depois de João João só porque era um 

corredor melhor (João 20: 4). Pedro estava sempre lá. 

O pescador corajoso era natural de Betsaida, e mais tarde mudou-se para Cafarnaum, onde 

ele e seu pai, João (ou Jonas), e seu irmão, André realizado em seu comércio. Porque ele 

tinha uma mãe-de-lei, sabemos que Pedro era casado quando Jesus o chamou, e a partir 

de comentários de Paulo em 1 Coríntios 9 (Matt 8:14.): 5, é provável que a esposa de 

Pedro viajou com ele ao longo de sua apostólica ministério 

Mesmo os nomes de Pedro dar dicas sobre seu caráter. Ele foi dado o nome comum Simon 

por seus pais, mas Jesus mudou seu nome para Pedro ( Cefas em aramaico), o que 



significa pedra (Mat. 16:18). Por natureza, Pedro foi vacilante e instável, e quando o 

Senhor o chamou Pedro, os outros discípulos, sem dúvida, tinha grandes reservas sobre a 

adequação de seu novo nome. Mas o novo nome foi, talvez, um lembrete gentil e 

encorajadora Simon do tipo de homem que Jesus chamou-o a tornar-se. 

Pedro é normalmente referido como Simon quando o objetivo é simplesmente para 

identificá-lo ou algo relacionado a ele, tais como a sua casa ou a mãe-de-lei (Marcos 1: 

29-30), seu barco (Lucas 5: 3), ou seus parceiros de pesca (Lucas 5:10). Ele também é 

conhecido como Simon sempre que ele é repreendido pelo pecado ou mostrar fraqueza 

especial, como quando ele questionou o conselho de Jesus para ir "para a água profunda 

e lança as redes para a pesca" (Lc 5, 4). Quando Jesus voltou da oração no jardim e 

encontrou a dormir discípulos, Ele disse: "Simon, você está dormindo? Você não poderia 

manter o relógio por uma hora?" (Marcos 14:37). Depois da ressurreição Pedro 

desobedientemente voltou para sua pesca, e quando o Senhor o confrontou três vezes 

sobre a sua fidelidade, a cada vez que se dirigiu a ele como Simon (João 21: 15-17). Ele 

usou o seu nome antigo para apontar que ele estava agindo como seu antigo self. 

No evangelho de João Pedro é chamado pelos dois nomes juntos (Simão Pedro) cerca de 

dezessete vezes. Talvez por João Pedro sabia muito bem que ele usou os dois nomes para 

descrever tanto os antigos e os novos características de seu amigo, que foram muitas vezes 

misturados e difíceis de distinguir. 

As experiências certas 

Um segundo elemento na preparação para a liderança está a ter experiências certas. O 

Senhor trouxe para a vida de Pedro todas as experiências necessárias para desenvolver 

sua capacidade de liderança. 

Em primeiro lugar, Jesus deu a Pedro revelações maravilhosas. Quando Pedro primeiro 

confessou que Jesus era "o Cristo, o Filho do Deus vivo," Jesus explicou-lhe: "Bem-

aventurado és tu, Simão Barjonas, porque a carne eo sangue não revelou isso para você, 

mas meu Pai que está nos céus "(Mat. 16: 16-17). Quando muitos dos seguidores de Jesus 

o abandonaram por causa do Seu ensinamento sobre o custo do discipulado, usando a 

figura de comer sua carne e beber seu sangue, o Senhor perguntou aos Doze: "Você não 

quer ir embora também, não é?" A resposta de Pedro naquela ocasião também parece ter 

sido inspirada por Deus, como ele disse: "Senhor, para quem iremos nós Tu tens palavras 

de vida eterna?" João 6: 66-68. 

Jesus foi transformar Pedro, deixando-o saber que Deus queria usar a boca para proclamar 

a grande verdade entrega do evangelho. Um dia ele iria se levantar com ousadia e dizer: 

"Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, seja-vos isto notório, e dar 

ouvidos às minhas palavras" (Atos 02:14). E um dia ele iria tomar uma caneta e escrever 

a revelação de Deus na forma de duas epístolas do Novo Testamento. 

Em segundo lugar, Pedro recebeu grande honra e recompensa. Depois de Jesus explicou 

a Pedro que a verdade de sua confissão foi revelado a ele pelo Pai, Ele disse: "Eu também 

te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno 

não dominá-lo Eu te darei as chaves do reino dos céus;. e tudo o que ligares na terra será 

ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus "(Mateus 16:18.). O 

Senhor usou Pedro para pregar o grande sermão de Pentecostes para os judeus reuniram-



se ali de todo o mundo, e Ele usou Pedro para levar o evangelho a Cornélio, o primeiro 

Gentil converter. Pedro abriu as portas do evangelho para os judeus e os gentios. 

Todos os apóstolos abriu a porta para o reino como eles pregavam o evangelho da 

salvação, e cada vez que qualquer homem de Deus prega Cristo, ele, também, abre as 

portas do reino para deixar os homens em. 

Em terceiro lugar, Pedro experimentou grande repreensão. Pouco tempo depois de Jesus 

honrou Pedro pela declaração apenas mencionado acima, o próprio Pedro provou que a 

referência de nosso Senhor não poderia ter sido para ele, já que ele foi, então, qualquer 

coisa, mas uma base sólida sobre a qual Cristo poderia construir sua igreja. Talvez 

sentindo orgulhoso e excesso de confiança como o principal discípulo, ele demonstrou 

que a boca pode ser usada por Satanás, bem como por Deus. Quando o Senhor "começou 

a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos 

anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia, 

... Pedro, tomando-o de lado e começou a repreendê-lo, dizendo: 'Deus não permita isto, 

Senhor Este nunca deve acontecer com você!' "Mas a sua severa repreensão de Jesus 

trouxe uma repreensão ainda mais grave de Jesus:" Arreda, Satanás Você é um obstáculo 

para! Me, pois você não está definindo sua mente os interesses de Deus, mas "Matt 

homem. 16: 21-23. 

Um grande perigo de liderança não é saber seus limites. Muitos ditadores e demagogos 

uma vez foram os funcionários públicos capazes, mas grande honra e poder fez com que 

eles acreditam que o direito de liderança leiga em si mesmos, em vez de em seu escritório 

privilegiada. Quando Pedro começou a elevar a sua própria posição e entendimento, ele 

encontrou-se servindo a Satanás ao invés de Deus. Grande potencial para ser usado por 

Deus também traz um grande potencial para ser usada por Satanás. 

Em quarto lugar, Pedro experimentou o que poderia ser chamado de grande rejeição, 

não por Jesus, mas de Deus. Extrema auto-confiança de Pedro novamente o levou a 

falhar Jesus exatamente no ponto em que ele achava que era mais forte. Assim como a 

confiança na sua própria sabedoria resultou em sua repreensão por Jesus, a sua confiança 

em sua própria confiabilidade resultou em sua rejeição de Jesus.Quando Jesus previu que 

todos os discípulos iria cair quando ele foi preso, Pedro novamente o contradisse, 

afirmando: "Mesmo que tudo pode cair por causa de você, eu nunca vai cair." Quando 

Jesus chegou a dizer que Pedro apostasia ocorreria naquela mesma noite e seria, de fato, 

acontecer três vezes, Pedro protestou ainda mais forte: "Mesmo se eu tiver que morrer 

com você, eu não vou negar Você". Seguindo o seu exemplo ", disse todos os discípulos 

a mesma coisa também." Jesus, é claro, mais uma vez provado para a direita e Pedro vez 

provou errado. Enquanto ele aqueceu-se no pátio do sumo sacerdote, Pedro não só negou 

o Senhor três vezes, mas progressivamente negou com mais veemência (Matt. 26: 31-35, 

69-75). 

Em quinto lugar, Pedro experimentou um grande recomissionamento. Quando Jesus 

confrontou-o com a falta de amor, Pedro assegurou ao Senhor três vezes que ele realmente 

ama, e Jesus três vezes reintegrou-o e lhe ordenou que cuidar de seu rebanho. Jesus não 

tinha desistido de Pedro. Ele tranquilizou Seu discípulo vacilante que sua vocação ainda 

se levantou e ordenou-lhe de novo, assim como Ele tinha no início, "Siga-me!" (João 21: 

15-19). 



As atitudes corretas 

Um terceiro elemento na formação de Pedro de Jesus estava lhe ensinando os princípios 

de liderança dos deuses. Em primeiro lugar, porque os líderes podem facilmente tornar-

se dominador, eles têm uma necessidade especial de aprender submissão. Quando os 

cobradores de impostos de Cafarnaum exigiu um dois-dracma Templo imposto de Jesus, 

Ele ordenou a Pedro para ir e pegar um peixe, em cuja boca seria um stater, exatamente 

o suficiente para pagar o imposto, tanto para Jesus e Pedro (Matt. 17:24 -27). A partir 

dessa experiência Pedro aprendeu uma lição, não só em submeter-se a Jesus, mas para 

autoridades humanas. Em sua primeira carta, ele escreveu: "Sujeitai-vos, por amor do 

Senhor para toda instituição humana, quer a um rei como o de autoridade, quer aos 

governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e o louvor dos que 

fazem o bem. Para tal é a vontade de Deus que, fazendo direito você pode emudecer a 

ignorância dos homens insensatos .... Honra a todos os homens, o amor da irmandade, 

temem a Deus, honrar o rei "1 Ped. 2: 13-15, 17. 

Em segundo lugar, Pedro precisava aprender contenção, de que ele precisava de uma 

porção dobrada. Como já mencionado, quando os soldados romanos veio com os oficiais 

dos príncipes dos sacerdotes e os fariseus para prender Jesus no jardim, Pedro 

desembainhou a espada e começou a lutar, mesmo que o corte romana só pode ter 

numerado 500 ou mais homens. Jesus disse a Pedro para guardar sua espada e deixá-plano 

divino de Deus tome o seu curso (João 18: 10-11). 

Em terceiro lugar, Pedro precisava aprender a humildade; e, novamente, ele precisava de 

uma porção dobrada. Apenas algumas horas depois que ele orgulhosamente se gabava: 

"Mesmo que tudo pode cair por causa de você, eu nunca vai cair," Pedro negou o Senhor 

três vezes, embora ele estava em pouco, se algum, perigo (Mat. 26:33 , 69-75). Mas ele 

finalmente aprendeu a lição, e muitos anos depois, escreveu: "Deus resiste aos soberbos, 

mas dá graça aos humildes" 1 Ped. 5: 5. 

Em quarto lugar, Pedro precisava aprender a sacrificar, e Jesus prometeu a ele "," Em 

verdade, em verdade vos digo que, quando era mais jovem, você costumava cinge-te e 

anda onde querias; mas, quando você envelhecer, você vai estenderá as mãos, e outro te 

cingirá você, e trazê-lo para onde você não deseja ir. ' Ora, isto ele disse, significando 

com que morte Pedro iria glorificar a Deus E quando Ele tinha falado isso, disse-lhe: 

'Segue-me! "(João 21: 18-19).. Quando Pedro tornou-se preocupado que João não pode 

ter que pagar um sacrifício tão caro, Jesus disse-lhe com firmeza: "Se eu quero que ele 

permaneça até que eu venha, o que é isso para você? Você segue-me!" (Vv. 21-22). Pela 

segunda vez, nesta ocasião, Jesus ordenou a Pedro para segui-Lo, desta vez usando o 

enfático su ("você"). 

Essa foi a última vez que Jesus tinha de comandar Pedro para segui-Lo. A partir de então, 

Pedro obedeceu a qualquer custo. Ele até aprendeu a regozijar-se com o seu sofrimento 

por Cristo, e escreveu: "Na medida em que você compartilha os sofrimentos de Cristo, 

continue nos alegrando;. Para que também na revelação da sua glória, você pode se 

alegrar com exultação Se você está injuriado para o nome de Cristo, você é abençoado, 

porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vós ... Se alguém sofre como cristão, 

que ele não sentir vergonha, mas em que o nome glorifique a Deus ... Portanto, também 

os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador, 

fazendo o que é certo "1 Ped. 4: 13-14, 16, 19. 



Em quinto lugar, Pedro precisava aprender o amor. Foi falta de amor verdadeiro que 

causou Pedro negar seu Senhor, e foi sobre esse amor que Jesus insistiu com ele três 

vezes. O Espírito Santo levou Pedro e João para ministrar juntos nos primeiros anos da 

igreja, e Pedro, sem dúvida aprendeu muitas lições no amor verdadeiro do grande apóstolo 

do amor. 

"Lavar os pés dos discípulos de Jesus não só foi um exemplo de humildade, mas da fonte 

de humildade-amor. (. Cf. 1 Cor 13: 3) O serviço ao próximo, não importa como é caro 

ou degradante, nem humilde nem piedoso, se feito a partir de qualquer motivo, mas o 

amor. Pedro registra a lição que aprendeu: "Acima de tudo, manter a sede fervorosos no 

seu amor um pelo outro, porque o amor cobre uma multidão de pecados" um animal de 

estimação. 4: 8. 

Em sexto lugar, Pedro precisava aprender coragem. Porque previsão do sofrimento de 

Pedro de Jesus apontou para grande sacrifício, ele também apontou a necessidade de 

grande coragem. Quando Pedro foi levado perante o sumo sacerdote e do Sinédrio, ou 

Conselho, por pregar o evangelho, ele não era mais o covarde com medo que ele tinha 

sido no pátio do sumo sacerdote a noite da prisão de Jesus. Agora confiante em seu Senhor 

e não em si mesmo, ele resistiu bravamente e declarou: "Faça-se conhecido por todos 

vocês, e para todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem 

vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por este nome este homem 

[o Pedro tinha curado no pórtico de Salomão] está aqui diante de vocês em bom estado 

de saúde. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, mas que se tornou a 

pedra muito corner "(Atos 4: 10-11; cf. 3: 1-8). Quando o Conselho novamente cobrado 

Pedro e João não continuar a pregação, os apóstolos responderam: "Se é justo, diante de 

Deus, para dar atenção a vós do que a Deus, você é o juiz, porque nós não podemos deixar 

de falar o que temos visto e ouvido "(v. 19-20). Na reunião de oração subsequente em 

Jerusalém oraram por ousadia continuou; e "eles orado, o lugar onde eles estavam 

reunidos foi abalada, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar a palavra 

de Deus com ousadia" (v. 31). 

Pedro muitas vezes aprendeu suas lições lentamente, mas ele aprendeu-los bem. Ele 

tomou a iniciativa de procurar alguém para substituir Judas entre os apóstolos (Atos 1: 

15-17), se tornou o primeiro porta-voz da igreja no dia de Pentecostes (02:14), foi o 

primeiro a defender o evangelho diante do Sinédrio (4: 8), foi o primeiro a decretar a 

disciplina da igreja (em lidar com a decepção de Ananias e Safira, 5: 3-9), confrontado 

Simon o mágico quando tentou perverter o poder de Deus para sua própria vantagem (8: 

18-23) , curou Enéias e levantou Dorcas dos mortos (09:34, 40), foi o primeiro a levar o 

evangelho aos gentios (Atos 10), e escreveu duas epístolas maravilhosas em que ele 

humildemente incluídas todas as lições Jesus pacientemente lhe ensinaram . 

Pedro era um homem que Deus tocou com a sua graça de uma maneira especial. Como 

um "coração errante" que Deus finalmente capturado e reivindicou para si mesmo, Pedro 

teria cantado com alegria as palavras do hino amado Robert Robinson "Venha fonte de 

mil de todas as bênçãos": 

O a graça como um grande devedor 

Diariamente eu estou constrangido a ser! 



Que a Tua bondade, como um obstáculo, 

Prenda o meu coração errante a Ti. 

Propenso a vagar, Senhor, eu sinto isso, 

Propenso a deixar o Deus que eu amo; 

Tome meu coração, ó tomar e selá-lo, 

Guarde-o para as cortes celestes. 

Tradição informa que Pedro teve uma morte cruel. E antes que ele foi crucificado, ele 

disse ter sido forçado a testemunhar a crucificação de sua esposa. Em sua História 

Eclesiástica, a igreja primitiva Padre Eusébio escreve que Pedro ficou ao pé da cruz de 

sua esposa e repetia-lhe: "Lembra-te do Senhor. Lembre-se do Senhor." Depois que ela 

morreu, diz-se que ele implorou para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele era 

indigno de morrer como seu Senhor havia morrido. 

A vida de Pedro pode ser resumida nas últimas palavras de sua segunda epístola: "crescei 

na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a ele a glória, agora 

e para sempre Amém..." (2 Pe. 3:18) 

 

57. Os Homens do Mestre- parte 2: André, 

Tiago, filho de Zebedeu, João (Mateus 10: 

2b) 

e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu 
irmão; (10: 2b) 

Junto com Pedro, o principal discípulo (o principal, ou "primeiro", v. 10: 2a), estes três 

homens composto círculo interno de quatro Jesus. Como Pedro, eles não aparecem na 

superfície para ser candidatos ideais para se tornar apóstolos e da fundação da igreja. No 

entanto, a partir das contas desses homens, tanto nos evangelhos e no resto do Novo 

Testamento, aprendemos que Deus é capaz de usar em seu serviço todo o tipo de pessoa 

que se submete ao senhorio de Jesus Cristo. 

Os apóstolos, e especialmente estes quatro que estão a mais conhecida delas, são muitas 

vezes encarados como "santos de vitrais." Eles têm sido frequentemente retratado com 

halos acima de suas cabeças e expressões benignas em seus rostos. Não só as crianças, 

mas catedrais, capelas, cidades e vilas são nomeados após eles. Seus nomes são 

frequentemente precedidas por Santo, somando-se a noção de que eles estavam em um 

plano completamente diferente de existência espiritual de outros seres humanos, 

incluindo outros cristãos. 



Mas apesar de terem um chamado incomum, os apóstolos eram homens comuns, assim 

como o resto de nós. Eles eram santos apenas no sentido de que cada crente é um santo, 

santificado a Deus através da justiça comunicada de Jesus Cristo e aguardando a plena 

perfeição de santidade no céu (Rom 1:.. 7; 1 Cor 1: 2; Phil. . 3: 12-14; Hb 11:40; Judas 

14). Até então, eles, como todos os santos, tinha que viver com a fraqueza de sua 

humanidade. 

André 

André foi de Pedro irmão , e seu nome significa "viril". Como seu irmão, ele era natural 

de Betsaida (João 1:44) e foi um pescador no mar da Galiléia. Mesmo antes de conhecer 

Jesus, André era uma piedosa, judeu dedicado. Ele e João eram discípulos de João Batista, 

e quando esse profeta declarado de Jesus: "Eis o Cordeiro de Deus!" eles deixaram o 

Batista e começou a seguir Jesus (João 1: 36-37).André, em seguida, "encontrou primeiro 

seu irmão Simão, e disse-lhe:" Achamos o Messias (que traduzido significa Cristo) "(v. 

41). Pedro e André viveram juntos (Marcos 1:29) e, sem dúvida, compartilhado tudo um 

com o outro. Foi, portanto, atraente para André para compartilhar com Pedro a descoberta 

mais importante de sua vida. 

Após a sua confissão de Jesus como o Messias, no entanto, André havia retornado para 

sua pesca. Um pouco mais tarde, como Jesus foi "andando junto ao mar da Galiléia, Jesus 

viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao 

mar, pois eram pescadores E disse-lhes: '. Siga-me, e eu vos farei pescadores de homens 

"(4 Matt: 18-19.). Foi nessa época que Jesus realmente chamado os dois homens em 

treinamento e discipulado, e a partir desse ponto esses dois irmãos, juntamente com os 

outros dois irmãos, Tiago e João, se tornaram amigos mais íntimos de Jesus. Mas, ainda 

que ele era muito respeitado por seus colegas e discípulos é sempre mencionado 

favoravelmente nas poucas contas em que ele é mencionado, André aparentemente nunca 

foi tão perto do Senhor como os outros três e é normalmente referido como o irmão de 

Pedro. 

Nos evangelhos sinóticos (Mateus, Marcos e Lucas) André não é mencionado, excepto 

nas listas dos doze discípulos. E em apenas três contas no Evangelho de João é que vamos 

encontrar qualquer informação sobre ele mais do que o seu nome. 

Primeiro, João nos diz do discipulado de André anterior a João Batista, sua confissão de 

Jesus como o Messias, e seu relato para Pedro sua descoberta e apresentá-lo ao Senhor 

(João 1: 37-42). A partir de seu primeiro encontro com Jesus, André demonstrou uma 

vontade de levar outros a seu senhor, e o desejo de testemunhar caracterizado todo o seu 

ministério. 

Em segundo lugar, João nos diz do envolvimento de André em Jesus alimentar cinco mil 

pessoas do outro lado do mar da Galiléia. Quando Filipe manifestou perplexidade com 

Jesus "questão", "Onde compraremos pão, para estes comerem?" ... O irmão de André 

Simão Pedro, disse-lhe: "Há aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixes , 

mas que é isto para tanta gente "(João 6: 5-9)?. Ele também estava confuso sobre a 

pergunta de Jesus, mas ele fez o máximo que pôde, em resposta a ele e localizado um 

pouco de comida. Os pães de cevada eram bastante pequenos, bem como biscoitos ou 

bolachas grandes, e muitas vezes foram comidos com peixes conservados em decapagem, 

para que pudessem ser transportados para trabalhar como um almoço ou em viagens longe 



de casa. André de trazer o garoto para Jesus sugere que ele acreditava que seu Mestre 

poderia de alguma forma fazer mais desta pequena quantidade de alimento. 

Em terceiro lugar, João descreve André trazer outros para o Senhor. Quando alguns 

gentios tementes a Deus veio a Filipe pedindo para ver Jesus ", Filipe veio e disse André; 

André e Filipe veio, e eles disseram a Jesus" (João 12: 20-22). Embora Filipe ele mesmo 

era um dos doze, ele aparentemente se sentiram menos do que confortável aproximando 

sozinho Jesus e perguntou André para acompanhá-lo. 

A partir dessas três contas podemos discernir vários insights sobre o caráter de 

André. Primeiro de tudo o que vemos sua abertura e falta de preconceito. Ele sabia que a 

primeira prioridade dos discípulos, mas não a sua única tarefa, foi levar o evangelho a 

seus companheiros judeus, "as ovelhas perdidas da casa de Israel" (Mateus 10: 6.). Mas 

ele também deve ter sabido que a pessoa a quem o próprio Jesus revelou pela primeira 

vez o Messias era uma mulher samaritana mestiço, que confiava nele e, como André 

imediatamente começou a contar aos outros sobre Ele (João 4: 25-29, 40-42 ). 

André também foi caracterizada pela fé simples, mas forte. Nós não sabemos o que estava 

em sua mente quando ele trouxe o menino com os pães e os peixes para Jesus, mas ele 

obviamente acreditava que Jesus poderia fazer uso de o menino e sua comida. Ele tinha 

visto Jesus fazer o vinho, e ele provavelmente não viu nenhuma razão por que Ele não 

poderia multiplicar comida bem. 

André também parece ter sido humilde. Ao longo de seu ministério, ele era conhecido 

principalmente como o irmão de Pedro, e ele nunca foi tão íntima com Jesus ou usado por 

Ele como público ou dramaticamente como era seu irmão. E embora ele fazia parte do 

círculo íntimo, André parecia estar sempre na sombra de Pedro, Tiago e João. No entanto, 

não há nenhuma indicação de que ele já se ressentiam da sua posição ou função. Ele era 

simplesmente o conteúdo de pertencer a Jesus e servir, e sem dúvida, para o fim de sua 

vida era admirado com o fato de que ele foi chamado para ser apóstolo de todo. Ele se 

preocupava mais com seu Senhor e seu trabalho do que ele fez para o seu próprio bem-

estar ou vantagem, e ele voluntariamente sacrificado seus próprios interesses e conforto 

para o bem dos outros que vêm para o Senhor. Ele não mostrou nada da vontade própria 

e auto-interesse visto às vezes em Pedro, Tiago e João. 

André é o modelo para todos os cristãos que trabalham silenciosamente em lugares e 

posições humildes. Ele não tentou agradar aos homens, mas a Deus, e não tinha interesse 

em construir uma reputação de si mesmo. Ele ficaria feliz em ter tomado para si mesmo 

as palavras de Christina Rossetti: 

Dá-me o lugar mais baixo; 

Não que eu ouso pedir que lugar mais baixo, 

Mas Tu morreu para que eu pudesse viver 

E compartilhar a Tua glória ao teu lado. 

Dá-me o lugar mais baixo; 



Ou se para mim o lugar mais baixo é muito alto, 

Em seguida, fazer mais uma baixa 

Onde eu possa sentar-se e ver o meu Deus e amá-lo assim. 

(Citado em Herbert Lockyer, Todos os apóstolos da Bíblia . [Grand Rapids: Zondervan, 

1972], p.54) 

André era essa pessoa rara que está disposto a tomar o segundo lugar, que é perfeitamente 

conteúdo para a manutenção do ministério mais perceptível e aclamado dos outros, se 

esse é o lugar onde Deus quer que ele seja. Ele não se importa de ser escondido, desde 

que a obra do Senhor é feito. Aqui é a pessoa que todos os líderes dependem e que são a 

espinha dorsal de cada ministério. A causa de Cristo é muito dependente das almas auto-

esquecendo que estão satisfeitos para ocupar uma pequena esfera em um lugar obscuro, 

livre de egoísta ambição. André foi dito que um dia ele iria se sentar em um dos tronos 

apostólicos e julgar as doze tribos de Israel (Mat. 19:28). Mas, para ele essa honra única, 

não foi motivo de vanglória, mas por temor humilde e admiração. 

O Scotsman Daniel McLean escreveu de André, o santo padroeiro da Escócia: 

Reunindo os traços de caráter encontrados nas Escrituras [sobre André], encontramos 

nem o escritor de uma epístola, nem o fundador de uma igreja, nem uma figura de 

destaque na Era Apostólica, mas simplesmente ... um discípulo íntimo de Jesus Cristo , 

sempre ansioso que os outros devem saber a fonte de alegria espiritual e compartilhar a 

bênção que ele tão valorizada. Um homem de endowment muito moderado, que mal 

redimidos sua promessa precoce, simplista e solidário, sem qualquer poder dramático ou 

espírito heróico, ainda com que a confiança do apego em Cristo que deu a ele que o círculo 

interno dos Doze; um homem de profundo sentimento religioso, com pouco poder de 

expressão, mais do que magnético elétrico, mais adequado para os passeios tranquilos de 

vida do que as vias de agitação.André é o apóstolo da vida privada, o discípulo do 

lar. (Citado em Lockyer, todos os Apóstolos, pp. 55-56) 

Deus usa pessoas como André e só Ele pode calcular a sua eficácia. Às vezes é preciso 

uma André para chegar a um Pedro. Um pregador metodista obscuro do século XVIII 

chamado Tomé Mitchell era um André. Sua leitura obituário ", Tomé Mitchell, um velho 

soldado de Jesus Cristo, um homem de habilidades delgado como um pregador, e que 

gostava de apenas uma educação muito deficiente." No entanto, um de seus amigos 

escreveu sobre ele: "Seu trabalho sério e de amor o levou a levar muitas pessoas a 

Cristo." Apesar de ser um homem de "habilidades esbeltas" e "educação defeituosa", ele 

foi, no entanto meio de levar a Cristo, o grande pregador Tomé Olivers de Deus. 

Tomé Mitchell foi para uma pequena aldeia em Lincolnshire, onde ele se levantou pela 

manhã, às cinco horas para pregar ao ar livre, como João Wesley sempre fazia. Sua 

pregação era tão ardente que ele foi preso e atacado por uma multidão quando ele foi 

levado para a casa de público para uma audiência perante o pároco da aldeia. A multidão 

convenceu o cura para deixá-los jogar Mitchell em um imundo, lagoa viscoso. Cada vez 

que ele conseguiu se arrastar para fora, a multidão jogou-o de volta. Ele foi, então, pintado 

da cabeça aos pés com tinta branca e levado novamente para a casa pública. Depois de 

um longo debate sobre o que fazer com ele, eles decidiram afogá-lo. Ele foi jogado em 



um pequeno lago fora da cidade, e cada vez que ele veio para a superfície, um homem 

com uma longa vara iria empurrá-lo sob outra vez. Eventualmente, ele foi levado para 

fora, mais morto do que vivo. Ele foi incansavelmente cuidada por uma velha senhora 

piedosa da aldeia, mas quando a multidão descobriu que ele estava se recuperando, eles 

ameaçou arrancar-lhe membro a membro, a menos que ele prometeu nunca para pregar 

novamente. Ele se recusou a fazer tal promessa, mas de alguma forma conseguiu escapar 

da punição ameaçada. Mais tarde, ele escreveu sobre o incidente, "Todo o tempo Deus 

me mantido em perfeita paz e eu era capaz de orar pelos meus inimigos." Para o resto de 

sua vida, ele continuou a ministra na fidelidade obscura. Mas para os padrões de Deus e 

no poder de Deus, ele estava longe de ser "um homem de habilidades finas." Então era 

André. 

Tiago, filho de Zebedeu 

O terceiro homem chamado na lista dos quatro primeiros discípulos de Mateus é Tiago, 

filho de Zebedeu. Nos relatos evangélicos, Tiago nunca aparece para além de seu irmão 

João, e durante os três anos de formação no âmbito Jesus eles eram inseparáveis. Porque 

Tiago é sempre mencionado em primeiro lugar, ele foi provavelmente o mais velho e mais 

dinâmico dos dois. Os irmãos estavam pescando parceiros com seu pai, Zebedeu, que 

aparentemente era muito bem-fazer, porque ele empregou funcionários contratados em 

seu negócio (Marcos 1:20). 

Porque tão pouco se fala dele, Tiago aparece nos evangelhos mais como uma silhueta de 

um retrato detalhado. Jesus referiu-se Tiago e João como "Boanerges, que significa," 

Filhos do Trovão, '"(Marcos 3:17) ea partir desse nome descritivo só podemos supor 

Tiago era apaixonado, zeloso, fervoroso, e agressivo. 

Como a semana da Paixão se aproximava, Jesus enviou vários discípulos à frente para 

fazer arranjos para hospedagem. Porque eles estavam viajando desde a Galiléia, eles 

seriam obrigados a passar uma noite em Samaria no caminho para Jerusalém. Judeus e 

samaritanos teve grande animosidade religiosa e racial para o outro, e quando os 

samaritanos se recusou a dar acomodações para Jesus ", porque ele estava viajando com 

seu rosto em direção a Jerusalém", disse Tiago e João-Lhe: "Senhor, Tu nos quer comando 

descer fogo do céu e os consuma? " (Lucas 9: 52-54). Os dois irmãos podem ter 

acreditado que a mulher samaritana arrependido em Sicar e os outros lá que tinha 

confiança em Jesus como o Messias foram mal digno de salvação (cf. Jo 4: 25-42). Mas 

um samaritano, que se recusou até mesmo para fornecer o Senhor alojamento de uma 

noite foi, na sua opinião, digno apenas de execução instantânea. Nesse ponto, Tiago e 

João foram odioso e intolerante, e seus temperamentos voláteis e vingativos anuviou o 

que tinham ouvido Jesus ensinar e vi fazer. Ele, portanto, "virou-se e repreendeu-os, [e 

disse: 'Você não sabe que tipo de espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para 

destruir as almas dos homens, mas para salvá-los']" Lucas 9: 55- 56. 

Tiago teve muito zelo, mas pouca sensibilidade. Em seu ressentimento da rejeição 

Samaritanos de Jesus refletiu um compromisso louvável. É bom para o povo de Deus para 

tornar-se irritado quando Ele é desonrado e vilipendiado (cf. Sl. 69: 9; João 2: 13-17). O 

próprio Jesus se irritou quando a casa de Seu Pai foi profanado (Matt. 21: 12-13) e quando 

dureza de coração feito Seus adversários criticam mesmo Sua cura os enfermos e aflitos 

no sábado (Lucas 13: 15-16). Mas Jesus não retribuir o mal com o mal (1 Pe 2:23.), E 

proíbe seus seguidores a fazê-lo (Mat. 5: 38-42). 



Quando a mãe de Tiago e João, sem dúvida, a sua insistência, perguntou Jesus a conceder-

lhes assentos de cada lado do seu trono no reino, o Senhor lhes perguntou: "Você é capaz 

de beber o cálice que Eu estou para beber?" Sem hesitar, eles responderam com confiança, 

"Nós somos capazes" (20 Matt: 21-22.). Se eles instigaram pedido de sua mãe ou não, 

que, obviamente, pensei que era perfeitamente adequado. Eles não tinham reservas 

quanto à sua merecendo a honra ou a sua capacidade de atender todas as demandas que 

poderia fazer com eles. 

Do ponto de vista humano Tiago e João exibido confiabilidade mais natural do que 

Pedro. Eles não eram tão vacilante e não foram dadas para comprometer ou 

equívoco. Mas eles eram descarAdãoente ambicioso. Os dois que vengefully queriam que 

descesse fogo contra os samaritanos agora são vistos também como lugar candidatos a 

auto-serviço, perseguição ao Senhor por Sua patrocínio-vergonha de usar a sua mãe para 

atingir seus objetivos pessoais e alheios ao fato de que eles estavam humilhando Cristo e 

Seu reino. 

Quando Herodes queria atacar e destruir a igreja nascente, ele destacou Tiago para 

detenção e execução. O fato de que ele escolheu Tiago primeira sugere que este apóstolo 

pode ter sido mais publicamente visível e influente do que até mesmo Pedro ou João. Foi 

só depois que ele viu que o assassinato de Tiago agradava aos judeus que Herodes "passou 

a prender Pedro também" (Atos 12: 1-3). Pelo menos aos olhos do rei, Tiago parecia ser 

o mais perigoso. Ele foi, provavelmente, estrondosa e inflexível em seu ministério, e por 

causa disso se tornou o primeiro mártir apostólico. 

O zelo é uma grande virtude, e o Senhor precisa aqueles que estão sem medo 

agressivo. Mas zelo também é propensa a ser impetuoso, sem amor, insensível, e falta de 

sabedoria. Insensibilidade pode destruir um ministério, e Tiago teve que aprender a 

refrear a sua ambição e ao amor. 

Alguns pastores que estão na doutrina ortodoxa e moralmente íntegro são totalmente 

insensível às suas congregações e suas próprias famílias. O escritor do século XIX Henrik 

Ibsen disse de um pastor norueguês que diligentemente seguido o lema "Tudo ou 

nada". Ele era severo e inflexível em tudo o que ele disse e fez. Ele zelosamente quis 

avançar o reino de Cristo, mas ele não tinha nenhuma relação com os sentimentos dos 

outros crentes. Ele queria manter os padrões de verdade e santidade de Deus, mas ele era 

cego aos Seus padrões de amor e bondade. 

Ele foi especialmente difícil para sua própria família. Quando sua menina ficou 

gravemente doente, ele se recusou a levá-la para fora do clima Norwegian frio para um 

local mais quente, apesar de o médico avisou que não fazê-lo iria custar sua vida. O pastor 

respondeu com seu habitual "Tudo ou nada", e a menina logo morreu. Porque a mãe não 

tinha encontrado o amor em seu marido, sua vida tinha sido completamente centrada em 

sua pequena filha. Quando a filha morreu, a mãe estava tão perturbada e abalada que ela 

iria se sentar por horas acariciando as roupas do seu bebé, tentando alimentar seu coração 

faminto com as roupas vazias. Depois de alguns dias seu marido levou as roupas fora e 

deu-os a uma pobre mulher na rua. A esposa tinha escondido um pequeno gorro como um 

último lembrete, mas seu marido e logo descobriu que o jogou fora-após ter dado a mãe 

de luto uma palestra sobre "Tudo ou nada". Em poucos meses, a mãe também morreu, 

vítima mais de zelo equivocada de seu marido do que da morte prematura de sua filha. 



O grande evangelista Billy Sunday viu milhares de almas convertidas a Jesus Cristo, mas 

cada um de seus filhos morreram na incredulidade, porque ele não tinha tido tempo para 

eles. Zelo sem amor é cruel e destrutivo. Uma pessoa com flamejante paixão e entusiasmo 

para a obra do Senhor, mas que tende a ser intolerante e impaciente é sem dúvida mais 

útil do que uma pessoa morna, não confirmada, e comprometendo, que disse o Senhor 

está apto apenas para ser cuspido da sua boca (Rev. 3:16). Mas a intolerância ea 

insensibilidade são uma barreira trágico para um ministério eficaz e nunca são 

justificados. Sem amor, nada (: 1-3. 1 Cor 13) o mais dinâmico e dedicado zelo, mesmo 

no próprio a obra do Senhor é. 

Jesus freado o zelo de Tiago e canalizou a energia de seu servo em ministério 

frutífero. Tiago e João, de fato, beber o copo de seu Mestre, como Ele havia predito (Mat. 

20:23). Para João, o copo foi uma longa vida de rejeição e uma morte no exílio. Para 

Tiago era uma chama brilhante curto que trouxe o martírio. 

Uma antiga moeda romana representado um boi enfrentando tanto um altar e um arado 

com a inscrição "Pronto para qualquer um." Essa deve ser a atitude de cada crente. Tiago 

deu a sua vida para o Senhor como um sacrifício breve e morrendo, enquanto que João 

deu a sua como um sacrifício de comprimento e de estar de serviço. 

João 

O último discípulo mencionado no primeiro grupo é João , o irmão de Tiago. Ao 

contrário de André e Tiago, João é um dos discípulos mais proeminentes no Novo 

Testamento. Ele não só aparece em destaque nas contas do evangelho, mas escreveu um 

dos evangelhos ele mesmo, assim como três epístolas e do livro de Apocalipse. 

Por causa de sua eventual Gentilza e atitude discreto, às vezes somos inclinados a pensar 

de João como sendo naturalmente se aposentando e leve educado, talvez até um pouco 

efeminado. Mas em seus primeiros anos, ele foi totalmente tanto um "filho do trovão", 

como Tiago. Ele se juntou a seu irmão em querer fazer descer fogo sobre os samaritanos 

incrédulos e na busca de uma posição ao lado do Senhor no reino. Como Tiago, ele era 

naturalmente intolerante, ambicioso, zeloso, e explosivo, embora talvez não tanto assim. 

É interessante que a única vez que João é mencionado apenas nos evangelhos está em 

uma luz desfavorável. Em uma ocasião, ele chegou a Jesus e relatou: "Mestre, vimos um 

homem expulsar demônios em teu nome, e tentamos impedi-lo, porque ele não estava nos 

seguindo" (Marcos 9:38). João aparece preconceituosa e sectária, e ele não olhar positivo 

sobre aqueles que não tinham vínculo com seu próprio grupo, mesmo que tenham sido 

fielmente fazendo a obra do Senhor. 

Cristãos são justificados em ruptura de comunhão com os irmãos que ensinam falsas 

doutrinas e persistem na vida imoral; na verdade, são ordenados a fazê-lo (Rm 16: 17-18; 

1 Cor. 5:.. 9-11; Gálatas 1: 8; 2 Ts 3: 6, 14).. Mas exclusivismo ou sectarismo baseado na 

forma, cultura, status, raça, cor, riqueza, aparência, ou qualquer outra superficialidade é 

um anátema para o Senhor, em quem "não há judeu nem grego, escravo nem homem livre 

..., .. . macho nem fêmea; para [que] todos são um em Cristo Jesus "Gal. 3:28. 

Ao longo de sua vida, João permaneceu intransigente na doutrina e em padrões de 

moralidade, mas o Espírito Santo desenvolvido nele uma capacidade inigualável para o 



amor, tanto que ele é muitas vezes chamado o apóstolo do amor. É evidente em suas 

epístolas que ele não escorregar para o sentimentalismo tolo e tolerante, que muitas vezes 

se mascara como amor. Durante o resto de sua vida, que durou até perto da virada do 

século segundo, ele perdeu nada de sua intolerância para a mentira e imoralidade. Amor 

sem determinadas normas ou convicções fortes é tanto um desastre espiritual como zelo 

sem sensibilidade. O Senhor sabia que, na medida em que o autor humano estava em 

causa, o apóstolo que se tornou o defensor mais poderosa de amor teria que ser um homem 

que também era intransigente da verdade. Caso contrário, o seu amor iria levá-lo no 

caminho do sentimentalismo destrutiva que é percorrido por muitos em nome de Cristo. 

Em seus cinco livros do Novo Testamento João usa formas da palavra amor oitenta vezes 

e testemunha ou seus sinônimos algumas vezes setenta. Ele sempre foi um testemunho da 

verdade e sempre um professor de amor. Verdade guardado seu amor, e amor cercado a 

sua verdade. 

João também foi um descobridor, um buscador da verdade. Ele foi o primeiro a 

reconhecer o Senhor na costa da Galiléia e foi o primeiro discípulo de ver o Cristo 

ressuscitado. Foi para ele que o Senhor confiou a revelação de eventos futuros no 

Apocalipse. João não se estribou no peito de Jesus (João 13:23) por causa de 

sentimentalismo piegas, mas porque ele tinha uma fome insaciável de verdade e 

comunhão de Cristo. Ele queria reunir toda a palavra que veio dos lábios de seu mestre e 

para aquecer continuamente no calor do Seu amor. 

Que o amor de João foi controlado pela verdade de Deus é visto em nenhum lugar mais 

claramente do que em suas três epístolas, nas quais suas exortações para o amor são 

sempre equilibrados por comandos para a verdade ea justiça. Ele denunciou o anticristo 

e aqueles que ficou do lado dele. Ele repreendeu o desamor e os rebeldes. Foi João que 

Jesus inspirou a gravar sua distinção mais preocupante entre os salvos e os perdidos, 

declarando que aquele é o filho de Deus e do outro o filho de Satanás (João 8: 41-

44). Uma e outra vez João recorreu a várias testemunhas da verdade que Ele ensinou. Ele 

falou sobre o testemunho de João Batista (João 1: 7-8; 03:26), o testemunho dos milagres 

(João 5:36), o testemunho dos apóstolos (15:27), o testemunho do Pai (05:37), do Filho 

(18:37), e do Espírito Santo e da água e sangue (1 João 5: 8). 

Mas ao longo de seu ensino coração de João de amor e compaixão é revelada, e o reflexo 

da sua grande capacidade, não só para ensinar, mas para exemplificar o amor é 

manifesto. Pessoas que gostam muito também pode ser muito amado, porque eles estão 

ansiosos para recebê-lo, bem como dar-lhe. João levou continuamente no amor de Cristo 

e continuamente deu-o para fora. Ele tão identificado com o amor de Cristo que ele se 

refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava (João 13:23; 19:26; 20: 2; 21: 7, 

20). João poderia reivindicar maior honra para si mesmo do que ser o apóstolo a quem 

Jesus amava. 

A tradição nos diz que João não deixou a cidade de Jerusalém até que Maria, mãe de Jesus 

morreu, porque o Senhor confiou aos seus cuidados (João 19:26). O Senhor disse a Pedro: 

"Apascenta as minhas ovelhas" (João 21:17); mas para João Ele disse que, na verdade, 

"cuidar da minha mãe." João tinha um amor especial que Jesus sabia que iria levar o 

discípulo para tratar Maria como sua própria mãe. 



Ensino de João sobre o amor pode ser resumida em dez verdades que são executados 

através de seus escritos. Ele ensinou que Deus é um Deus de amor (1 João 4: 8, 16), que 

Deus ama Seu Filho (João 3:35; 5:20) e é amado por Seu Filho (14.31), que Deus amou 

o discípulos (16:27; 17:23), que Deus ama todos os homens (3:16), que Cristo amou os 

discípulos (13:34), que Ele ama todos os crentes (1 João 3: 1), que ele espera que tudo os 

homens a amá-Lo (João 14:15, 21), que os crentes nele amemos uns aos outros (13:34; 1 

João 4:11, 21), e que o amor preenche todos os mandamentos (14:23; 1 João 5 : 3). 

Desde as vidas destes três homens, a partir da vida dos outros discípulos, torna-se óbvio 

que o Senhor usa uma variedade de pessoas. André era humilde, gentil e discreto. Ele viu 

o mais individual do que a multidão. Ele não era um evangelista dinâmica, mas ele trouxe 

continuamente as pessoas a Jesus Cristo. Tiago, como Pedro; foi dinâmica, corajosa, e 

uma líder natural. Ele iniciou, assumiu o comando, e seguiram em frente; mas ele também 

poderia ser obstinado, auto-confiante, prejudicado, e ambicioso. João também era um 

filho do trovão, mas de um tipo mais brando. Ele era um buscador da verdade que foi 

sensível para aqueles a quem ele ensinou a verdade. 

Jesus transformou todos os três em pescadores de homens e eficazes camadas fundamento 

da sua Igreja, e todos os três sofreram por sua fidelidade. A tradição diz que André levou 

a mulher de um governador provincial de Cristo e que, quando ela se recusou a renegar 

sua fé o governador teve André crucificado em uma forma de Cruz-X que, 

posteriormente, tornou-se seu símbolo na tradição da igreja. Ele disse ter pendurado na 

cruz em agonia durante dois dias, pregando o evangelho para aqueles que passaram por 

enquanto ele era capaz. 

Segundo a tradição, quando Tiago tinha sido condenado à morte e estava prestes a ser 

decapitado, o soldado romano que o guardava ficou tão impressionado com sua coragem 

e constância de espírito que ele se ajoelhou aos pés do Apóstolo, pedindo perdão para o 

tratamento áspero que ele tinha dado a ele e por sua participação na execução. Tiago disse 

ter levantado o homem-se, abraçou e beijou-o, e disse: "A paz, meu filho. Paz para você 

e para o perdão de suas faltas." O soldado disse ter sido tão movido pela compaixão de 

Tiago que ele confessou publicamente Cristo e foi decapitado junto com o apóstolo. 

Escritura relata que João foi banido para a pequena e estéril Ilha de Patmos, no mar Egeu, 

ao largo da costa ocidental da Ásia Menor. Ele morreu por volta AD 98, durante o reinado 

do imperador Trajano.Algumas fontes sugerem que aqueles que o conheciam bem, disse 

a sua lembrança de João era o eco de uma frase constante que estava em seus lábios: 

"Meus filhinhos, amar uns aos outros" cf. 1 João 3:11, 14; 4: 7, 11, 20-21. 

Estes eram três homens com temperamentos normais, pontos fortes e fracos, comuns e 

lutas comuns. No entanto, no poder de Cristo, eles foram transformados em homens que 

viraram o mundo de cabeça para baixo. Não era o que eles estavam em si, mas o que eles 

estavam soberanamente e de bom grado feito para tornar-se que lhes rendeu tais 

instrumentos poderosos nas mãos do Mestre. Os pescadores da Galileia tornou-se 

pescadores de homens em grande escala, e no poder de Deus se reuniram milhares de 

almas para a igreja e desempenhou um papel vital na salvação de milhões mais. Através 

do testemunho de suas vidas e escritos, os pescadores ainda estão lançavam as redes ao 

mar da humanidade e trazendo multidões no reino. 



 

58. Os Homens do Mestre- parte 3: Filipe, 

Bartolomeu (Natanael) (Mateus 10: 3-A) 

Filipe e Bartolomeu; (10: 3a) 

Filipe 

O segundo grupo de quatro discípulos começa com Filipe , como acontece nas outras 

listas (Marcos 3:18; Lucas 06:14; Atos 1:13), provavelmente indicando que ele era seu 

líder. Este Filipe não deve ser confundido com o diácono que se tornou um evangelista 

de destaque nos primórdios da Igreja (ver Atos 6: 5; 8: 4-13, 26-40). 

Todos os doze eram judeus, mas muitos usados tanto nomes judeus e grega. Não se sabe 

qual o nome judaico deste discípulo era, porque Filipe (um nome grego que significa 

"amante de cavalos") é o único nome usado por ele no Novo Testamento. Foi 

possivelmente devido ao seu nome que os gregos que queriam ver Jesus veio a Filipe 

primeiro (João 12: 20-21). 

Cidade natal de Filipe era a cidade do norte da Galiléia Betsaida, onde Pedro e André 

também viveu. Porque todos eles foram tementes a Deus os judeus e provavelmente 

foram todos os pescadores (ver João 21: 2-3), parece certo que Pedro, André, Filipe e 

Bartolomeu não só eram conhecidos, mas eram amigos íntimos, mesmo antes de Jesus 

os chamou. 

Tal como acontece com André os três primeiros evangelhos não fazem menção 

da Filipe exceto em listas dos apóstolos, e tudo o que é revelado sobre ele é encontrado 

no quarto evangelho. 

Ele pode ser inferido a partir da conta de João Filipe que já era um homem devoto. O dia 

depois de Jesus chamado Pedro, e André, "Ele propôs para ir para a Galiléia, e achando a 

Felipe, e Jesus disse-lhe: 'Siga-me'" (João 1:43). Embora João, André e Pedro tinha 

pegado com Jesus, assim que percebeu que era o Messias (vv. 35-42), Filipe foi a primeira 

pessoa a quem o Senhor disse expressamente, "Siga-me". 

Deus já tinha dado a Filipe um coração seeking. A salvação é sempre por iniciativa do 

Senhor soberano, e ninguém vem a Jesus Cristo, a menos que Deus, o Pai-o traga (João 

6:44, 65). Mas Deus plantou o desejo no coração de Filipe para encontrar o Messias, 

mesmo antes de Jesus o chamou. Portanto, Filipe disse a Natanael (ou Bartolomeu), 

"Achamos aquele de quem Moisés escreveu na Lei, e os Profetas escreveu, Jesus de 

Nazaré, filho de José" (01:45). Do ponto de vista da soberania divina, o Senhor encontrou 

Filipe, mas a partir da perspectiva da compreensão humana e volição, Filipe tinha 

encontrado o Senhor. Ambas as vontades divinas e humanas estará de acordo quando a 

salvação se realiza. Jesus veio buscar e salvar o perdido (Lucas 19:10), e é daqueles que 

verdadeiramente buscam que encontrá-Lo (Lucas 7: 7-8; cf. Jer 29:13.). Deus procura e 

encontra os corações daqueles que realmente buscam. 



A partir de suas observações à Nathanael, parece que Filipe deve ter sido diligente estudo 

das Escrituras para aprender vontade e plano de Deus. O Messias prometido por Deus foi 

central em sua mente, e quando ele foi apresentado ao Messias, ele imediatamente 

reconheceu e aceitou. Usando Sua Palavra escrita, Deus tinha preparado o coração de 

Filipe. A partir do registro das escrituras não sabemos de nenhum agente humano que foi 

fundamental na chamada ou compromisso da Filipe. Jesus simplesmente caminhou até 

ele e disse: "Siga-me". Coração e os olhos e ouvidos de Filipe estavam espiritualmente 

sintonizados, e quando ouviu o chamado de Jesus sabia que era de Deus. Podemos apenas 

imaginar a emoção e alegria que encheu sua alma naquele momento. 

A autenticidade da fé de Filipe é visto não apenas no fato de que ele imediatamente 

reconhecido e aceite o Messias, mas na realidade que ele também prontamente começou 

a servir a Cristo, dizendo outros Dele. Assim que Jesus o chamou, Filipe encontrou 

Natanael e disse-lhe que havia encontrado o Messias. 

Um dos certas marcas de conversão genuína é o desejo de contar aos outros do 

Salvador. O novo crente que é batizado como testemunho público de sua nova relação 

com Jesus Cristo muitas vezes tem um desejo espontâneo de usar essa ocasião para 

testemunhar para o Senhor. O crente que não tenha deixado o seu primeiro amor ao 

Senhor, inevitavelmente, tem um desejo amoroso de testemunhar àqueles que não o 

conhecem. 

Porque Filipe já se preocupava com seu amigo Natanael, que era natural para comunicar-

lhe a descoberta mais profunda e alegre da sua vida. Em cada lista dos doze, Filipe e 

Natanael estão juntos, e é provável que eles tinham sido amigos íntimos por muitos anos 

antes de se conhecerem Jesus. 

Em segundo lugar, podemos aprender com o Evangelho de João que Filipe tinha uma 

mente prática, analítica. Quando Jesus enfrentou o grande multidão de pessoas que 

seguiam para o outro lado do mar da Galiléia, Ele sabia que eles estavam cansados e com 

fome e que alguns deles tinham feito provisão para comer. Ele, portanto, "disse a Filipe:" 

Onde compraremos pão, para estes comerem? "(João 6: 5).Filipe tinha visto Jesus fizemos 

muitos milagres, incluindo a transformação de água em vinho (João 2: 1-11), mas neste 

momento os seus pensamentos eram apenas dos problemas práticos envolvidos na 

sugestão de Jesus. Além dos 5.000 homens (6:10), não é realista supor que havia um 

número igual de mulheres e várias vezes que muitas crianças. 

A julgar pela resposta de Filipe, que pode ter sido que ele era normalmente responsável 

por pegar comida para Jesus e seus condiscípulos, assim como Judas era o encarregado 

de dinheiro do grupo. Ele, portanto, teria conhecido a quantidade de comida que 

geralmente comemos e quanto custou. Mas Jesus tinha um propósito especial em pedir 

Filipe sobre a comida. "E isso Ele estava dizendo para testá-lo, pois Ele mesmo sabia o 

que tinha a intenção de fazer" (v. 6). Se Jesus tivesse perguntado sobre a compra de 

alimentos apenas para os treze homens em seu próprio grupo, a resposta teria sido simples 

e prático, e Filipe poderia rapidamente deram a resposta. Mas ele deve ter percebido que, 

em Sua perguntando sobre a alimentação de toda a multidão, a pergunta de Jesus foi muito 

além da prática e implicou o impossível. 

Mas Filipe levou a questão a seu valor prático rosto e imediatamente começou a calcular 

uma resposta com base em sua própria experiência. Fazendo uma estimativa grosseira, 



ele concluiu que "duzentos denários de pão não é suficiente para eles, para que todos 

possam receber um pouco" (v. 7). A denários representou o salário diário de um 

trabalhador palestino média, e mesmo que duzentos deles foram coletados a partir da 

multidão ou retirado do Tesouro dos discípulos, esse montante não poderia comprar pão 

suficiente até mesmo para dar a multidão um lanche. 

A resposta de Filipe foi sincero, mas revelou uma falta de consideração para provisão 

sobrenatural de Jesus. Ele estava cara a cara com o Filho de Deus, mas ele podia ver mais 

longe do que a prática, o dilema físico. Não havia nenhuma perspectiva de uma solução 

do ponto de vista humano, e isso é tudo o que ele considerou. Ele estava tão absorto na 

situação material que ele perdeu completamente a visão do poder de Deus. 

Tem-se observado que o essencial supremo de um grande líder é um sentido do 

possível. Como a maioria das pessoas, no entanto, incluindo, talvez, a maioria dos 

crentes-Filipe só tinha um sentido de o impossível. Ele ainda não entendeu que "para 

Deus todas as coisas são possíveis" Matt. 19:26; cf. Marcos 9:23. 

Parece que, depois de ter visto Jesus realizar tantos milagres, a resposta imediata de Filipe 

teria sido: "Senhor, Tu fizeste a água em vinho, acalmou a tempestade, e curando todas 

as doenças. Por que se preocupar tentando comprar tanto comida quando tudo que você 

tem a fazer é dizer a palavra e criar o alimento necessário para alimentar todas essas 

pessoas? " 

Filipe falhou teste de fé de Jesus, porque ele estava muito ocupado com seu próprio 

entendimento e habilidades. Ele era metódico e cheio de bom senso prático; mas essas 

virtudes, útil, pois muitas vezes são, pode ser um obstáculo para o incomensuravelmente 

maior virtude de confiar em Deus para o que é impraticável. Fatos e números são um 

substituto pobre para a fé. 

Em terceiro lugar, podemos aprender com o Evangelho de João que Filipe não era forte e 

estava inclinado a ser indeciso. Embora ele não era um membro do círculo interno, Filipe 

teve acesso a Jesus por conta própria. Mas quando "alguns gregos entre os que estavam 

subindo para adorar na festa ... veio a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e começaram 

a perguntar-lhe, dizendo: 'Senhor, queremos ver Jesus", "Filipe decidiu levá-los primeiro 

a André (12: 20-22). 

Filipe sabia que Jesus curou o servo do centurião Gentil e aceito a meia-Gentil 

samaritanos que veio a Ele para a salvação, mas ele parece ter sido incerto sobre se era 

adequado para introduzir estes gentios ao Senhor. Ele pode ter sido pensando da instrução 

temporária Jesus deu quando ele enviou os discípulos por conta própria: "Não vá no 

caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos; mas sim ir às ovelhas 

perdidas da casa de Israel "(Mateus 10: 5-6.). Preconceito judaico Natural feito que um 

comando fácil obedecer, e Filipe pode ter pensado que a restrição ainda estava em 

vigor. Mas ele não ignorou pedido dos gregos e, pelo menos, fez um esforço para 

consultar André 

Em quarto lugar, descobrimos do Evangelho de João que Filipe faltou percepção 

espiritual. Esta deficiência foi evidente em sua falha teste de Jesus em relação a alimentar 

a multidão, e foi ainda mais pronunciada quando, quase três anos depois, ele disse a Jesus 

na Última Ceia: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é o suficiente para nós "(João 14: 



8). Deve ter entristecido Jesus profundamente ouvir tal pergunta, e ele respondeu: "Estou 

há tanto tempo convosco, e ainda assim você não chegaram a conhecer-me, Filipe Quem 

me vê a mim vê o Pai;? Como você dizer: 'Mostra-nos o Pai'? Não crês que eu estou no 

Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, 

mas o Pai, que permanece em mim faz Suas obras Crede-me que estou no Pai, eo Pai, em 

mim; de outra forma. acreditar por conta das obras propriamente ditas "(vv 9-11.). 

Depois de três anos de aprendizado aos pés de Jesus, a percepção espiritual de Filipe ainda 

parecia quase nula. Palavras Nem Jesus nem os seus trabalhos trouxe Filipe ao 

entendimento de que Jesus e Seu Pai eram um só. Depois de olhar por três anos para o 

único rosto dos homens, Deus nunca vai ver, ele ainda não compreendeu que ele estava 

vendo. Ele tinha perdido a principal verdade dos ensinamentos de Jesus, que Ele era Deus 

encarnado. 

Contudo, o Senhor usou esse homem de visão e confiança limitada. Filipe era lento para 

entender e lento para confiar. Ele estava mais em casa com fatos físicos do que com a 

verdade espiritual. No entanto, junto com os outros apóstolos, Jesus assegurou-lhe de um 

trono do qual ele iria julgar as doze tribos de Israel (Mat. 19:28). Filipe era pessimista, 

insegura, analítico e lentos para aprender; mas a tradição nos diz que ele finalmente deu 

sua vida como um mártir para o Senhor que ele tantas vezes decepcionado e que tão 

pacientemente ensinou e retaught ele. É relatado que ele estava despido, pendurado de 

cabeça para baixo por seus pés, e perfurado com estacas afiadas em seus tornozelos e 

coxas, causando-lhe lentamente para sangrar até a morte. Ele disse ter pediu para não ser 

encoberto com roupa depois que ele estava morto, porque ele sentia indigno de ser 

enterrado como era o seu Senhor. 

Bartolomeu (Natanael) 

Bartholomew significa "filho [aramaico, bar ] de Tolmai ". Ele era muito diferente de 

Filipe, seu grande amigo e companheiro com quem ele está sempre emparelhado no Novo 

Testamento. Os três primeiros evangelhos referem-se a ele apenas como Bartholomew 

mas João sempre como Natanael, que pode ter sido seu primeiro nome. O curta conta de 

João 1: 45-51 é o único lugar esse apóstolo é mencionada no Novo Testamento fora das 

quatro listas dos doze. 

Bartolomeu veio de Caná da Galiléia e foi trazido para o Senhor por seu amigo 

Filipe. Assim que Filipe descobriu Jesus era o Messias esperado, ele "encontrou Natanael 

e disse-lhe:" Achamos aquele de quem Moisés escreveu na Lei, e os Profetas escreveu, 

Jesus de Nazaré, filho de José "( João 1:45). 

Palavras de Filipe implica que, como ele, Natanael era um estudante da Escritura, que 

busca a verdade divina e bem familiarizado com as profecias messiânicas do Antigo 

Testamento. Uma outra implicação parece ser que estes dois homens eram parceiros no 

estudo das Escrituras, tendo examinado o Antigo Testamento juntos por muitos anos. Em 

qualquer caso, é evidente a partir de declaração de Filipe que ele sabia Nathanael saberia 

imediatamente quem ele estava falando. Ambos fome de verdade de Deus e buscou 

seriamente a vinda do Messias esperado. 

Mas Natanael foi afetado pelo preconceito. Em vez de julgar Jesus por que Ele disse e 

fez, Nathanael tropeçou sobre o fato de que Ele era de Nazaré, uma cidade com uma 



reputação nomeAdãoente desagradável. Era um lugar turbulento não refinado que 

recebeu muitos viajantes estrangeiros. A pergunta de Natanael: "Pode vir alguma coisa 

boa de Nazaré?" (V. 46), foi, provavelmente, uma expressão comum de escárnio entre os 

judeus da Galiléia. 

O preconceito é uma generalização indevida com base em sentimentos de superioridade, 

e isso pode ser um poderoso obstáculo à verdade. Herbert Lockyer assinala que, na sua 

alegoria da Guerra Santa,João Bunyan descreve Cristo (chamado Emmanuel) invadindo 

e segurando a vida de uma pessoa (representada como a cidade Mansoul). Durante o curso 

do cerco em Mansoul, as forças de Emmanuel atacar Eargate. Mas Diabolus (Satanás) 

configura um guarda formidável chamado "Old Mr. Preconceito, um companheiro 

irritado e mal-condicionado que tem sob seu poder sessenta homens surdos" todos os 

apóstolos da Bíblia [Grand Rapids: Zondervan, 1972], p. 60. 

A natureza do preconceito é fazer ouvidos de mercador e um olho cego para qualquer 

verdade que não se encaixa suas idéias preconcebidas e acarinhados. Por conseguinte, é 

uma arma comum e poderosa de Satanás. Ao apelar para vários preconceitos, muitas 

vezes ele é bem sucedido na obtenção de uma pessoa a rejeitar o evangelho, mesmo antes 

de aprender o que é realmente sobre. Os preconceitos de suas tradições feitas pelo homem 

cego muitos judeus ao verdadeiro ensinamento de suas Escrituras e, assim, levou-os a 

rejeitar Jesus como o Messias, apesar de seus queridos demonstrações de poder divino e 

cumprimento da profecia do Antigo Testamento. 

Felizmente, o preconceito de Natanael foi temperado pela sua genuíno desejo de conhecer 

a verdade de Deus. Ele concordou com a sugestão de Filipe ("Vinde e vede") e foi ao 

encontro de Jesus para si mesmo (v. 46 b -47 um ). 

Da boca de Jesus ainda aprender outras características de Natanael. Como Natanael se 

aproximava, Jesus disse: "Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo!" (V. 

47 b ). Alēthōs ("de fato") era uma palavra de forte afirmação de que Jesus declarou 

Nathanael para ser o tipo de homem que Deus planejou o seu povo escolhido para ser. Ele 

era um judeu no mais verdadeiro sentido espiritual, "um judeu que o é no interior, ... 

[cujo] louvor não provém dos homens, mas de Deus" (Rom. 2:29). Ele não era apenas um 

descendente físico de Abraão, mas, mais importante, um judeu no verdadeiro pacto com 

Deus, um descendente espiritual, um filho da promessa (cf. Rm. 9: 6-8). 

Não só foi um verdadeiro Natanael, judeu espiritual, mas ele era, pelo próprio testemunho 

do Senhor, um homem ", em quem não há dolo!" (João 1: 47c). Ele era um verdadeiro 

judeu e uma pessoa genuína.Ele não tinha nenhum engano ou duplicidade, sem hipocrisia 

ou falsidade. Essa característica só colocá-lo longe da maioria de seus compatriotas, 

especialmente os escribas justos e hipócritas auto e fariseus, cujos nomes muito Jesus 

usadas como sinônimos de hipocrisia religiosa e moral (Matt. 23: 13-15, 23, 25, 27 ). 

Natanael tinha reflectido o preconceito comum da época, mas seu coração estava certo e 

ganhou ao longo de sua cabeça. Seu prejuízo não foi forte e rapidamente secou, à luz da 

verdade. O que é um elogio assombrosamente maravilhoso para ser descrita pelo próprio 

Senhor como "um verdadeiro israelita, em quem não há dolo!" 

A resposta de Nathanael O elogio de Jesus refletiu sua adequação. Ele não inchar de 

orgulho com o elogio, mas se perguntou como Jesus podia falar com tanta certeza sobre 



a vida interna de uma pessoa que Ele nunca conheceu. "Como é que você me 

entende?" perguntou ele (João 01:48). "Como você sabe o que eu sou realmente como no 

interior?" ele estava pedindo. "Como você sabe que eu realmente procuram seguir a Deus 

e que a minha vida não é hipócrita?" Por causa de sua humildade genuína, Nathanael pode 

ter sido inclinados a duvidar de julgamento de Jesus e pensar Seus comentários eram mera 

bajulação. 

Mas próximas palavras de Jesus removido quaisquer dúvidas Nathanael pode ter 

tido. Quando Jesus disse: "Antes de Filipe te chamar, quando estavas debaixo da figueira, 

eu te vi", Nathanael sabia que ele estava na presença de onisciência. Ele declarou: "Rabi, 

Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel" (. Vv 48 b -49). 

Porque figueiras da região poderia se tornar muito grande, muitas vezes eles foram 

plantadas perto de uma casa para proporcionar sombra, conforto e um lugar de retiro de 

actividades domésticas. Natanael deve ter sido meditando e Orando, à sombra de uma tal 

árvore antes de Filipe veio a ele. 

Em qualquer caso, Jesus não só viu onde Natanael estava sentado, mas sabia o que ele 

estava pensando. "Eu vi você em seu lugar secreto de retiro", disse Jesus, com efeito, "e 

eu mesmo vi o que estava em seu coração." Orações de Natanael foram respondidas e sua 

busca para o Messias tinha acabado. Porque seu coração estava divinamente preparado 

para buscar o Messias, ele imediatamente reconheceu Ele quando eles se conheceram, 

assim como o piedoso Simeão e Anna reconhecida até mesmo o menino Jesus como o 

Filho de Deus (Lucas 2: 25-38). 

Jesus continuou Seu atestado de fé de Natanael. "Porque eu disse a você que eu te vi 

debaixo da figueira, você acredita?" (João 1:50), é melhor traduzida como uma declaração 

de fato (como na NVI ).Ambos Jesus e Natanael sabia que era a manifestação da 

onisciência que convenceu Nathanael da messianidade de Jesus. Por causa da fé de 

Natanael, Jesus passou a dizer: "Você verá coisas maiores do que estas." E disse-lhe: 'Em 

verdade, em verdade vos digo que, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e 

descendo sobre o Filho do Homem. "(Vv. 50b-51). Esta demonstração da onisciência de 

Jesus viria a parecer pequeno para Nathanael em comparação com as maravilhas do poder 

divino que em breve começam a testemunhar. 

Pode ser que Natanael veio a entender a glória de Jesus, bem como qualquer um dos 

outros apóstolos. Nós sabemos nada mais do homem do que o que é encontrado em que 

uma conta breve. Mas parece razoável supor que ele estava entre os mais confiável e dócil 

dos doze. Não há registro de sua questionando Jesus ou discutindo com ele ou até mesmo 

mal-entendido Ele. 

O Novo Testamento diz nada do seu ministério ou sua morte, e até mesmo a tradição tem 

pouco a oferecer sobre ele. Mas é evidente a partir das próprias palavras do Senhor que, 

como Davi, Natanael era um homem segundo o coração de Deus. 

 

 



59. Os Homens do Mestre- parte 4: Tomé, 

Mateus (Mateus 10: 3b) 

Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; (10: 3b) 

Como nas outras listas de discípulos, estes dois homens estão no segundo grupo de quatro, 

embora a ordem de seus nomes varia (Ver Marcos 3:18; Lucas 06:15; Atos 1:13). 

Tomé 

Provavelmente, desde o primeiro século, Tomé foi conhecido principalmente, se não 

quase exclusivamente, por sua dúvida; e "Tomé" tem sido um epíteto para os céticos. Mas 

um olhar cuidadoso sobre as contas do evangelho revela este discípulo era um homem de 

muita fé e dedicação. 

Tal como acontece com vários outros apóstolos, tudo o que se sabe sobre ele além de seu 

nome é encontrado no evangelho de João. Enquanto Jesus estava ministrando no outro 

lado do rio Jordão, perto de Jericó, o relatório veio que Lázaro tinha morrido. Ao ouvir a 

notícia, Jesus disse aos seus discípulos: "Estou feliz por vossa causa que eu não estava lá, 

de modo que você pode acreditar, mas vamos ter com ele" (João 11:15). Mesmo depois 

de testemunhar tantos milagres, incluindo a ressurreição dos mortos, os doze ainda 

estavam com falta de fé, e Jesus determinados a realizar esse último grande milagre em 

seu benefício. Ele já tinha decidido voltar para a Judéia, apesar das notificações por parte 

dos discípulos que custaria sua vida (vv. 7-8). Porque Bethany era um subúrbio perto de 

Jerusalém, para Jesus a ir para lá era quase tão perigoso como Seu entrar em 

Jerusalém. Totalmente percebendo o perigo para todos eles ", Tomé portanto, chamado 

Dídimo, disse aos seus condiscípulos:" Vamos nós também, para que possamos morrer 

com Ele "(v. 16). 

Tomé, e, sem dúvida, os outros discípulos, assim, acredita que, por causa da hostilidade 

do estabelecimento judaico, ir a Jerusalém seria um suicídio virtual. Mas ele tomou a 

iniciativa de incentivar os doze para ir com Jesus e sofrer as conseqüências com Ele. Ele 

estava obviamente pessimista sobre o resultado da viagem, mas o pessimismo faz seu ato 

ainda mais corajoso. Como um pessimista, ele esperava que as piores conseqüências 

possíveis; no entanto, ele estava disposto a ir. Um otimista teria precisado de menos 

coragem, porque ele teria esperado menos perigo. Tomé estava disposto a pagar o preço 

final por causa do Seu Senhor. 

Tal disposição sem reservas a morrer por Cristo não era a marca de um cético. Tomé 

estava disposto a morrer por Cristo, porque ele acreditava totalmente nele. Tomé talvez 

fosse igualada somente por João em sua devoção absoluta e inabalável de Jesus. Ele tinha 

um amor tão intenso para o Senhor que ele não poderia suportar existência sem Ele. Se 

Jesus estava determinado a ir a Jerusalém e morte certa, assim era Tomé, porque a 

alternativa de viver sem Ele era impensável. 

Herbert Lockyer comentou: "Como aqueles bravos cavaleiros presentes sobre o cego rei 

João da Bohemia, que entrou na batalha de Crécy com seus freios entrelaçadas com a de 

seu mestre, decidiram partilhar o seu destino, seja ele qual for ... então Tomé, vem a vida, 



venha a morte, estava decidido a não abandonar o seu Senhor, vendo que ele estava ligado 

a ele por um profundo amor e entusiasmo "Todos os apóstolos da Bíblia [Grand Rapids: 

Zondervan, 1972], p.178. 

Tomé não tinha ilusões. Ele viu as garras da morte e não vacilou. Ele preferia enfrentar a 

morte de rosto deslealdade para com Cristo. 

No Cenáculo, após a Última Ceia, Jesus pediu aos discípulos para não ser incomodado 

no coração e assegurou-lhes que Ele iria preparar um lugar paradisíaco para eles e que 

vai novamente e recebê-los para si mesmo, a fim de que eles podem ser para sempre com 

Ele. Ele, então, disse: "E você sabe o caminho para onde vou" (João 14: 1-4). Intrigado 

com isso, Tomé perguntou: "Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber 

o caminho?" (V. 5). 

Apenas alguns dias antes Tomé havia declarado sua determinação de morrer com Cristo, 

se necessário. Sua devoção a Cristo não era qualificado, mas como os outros discípulos 

que ele tinha quase nenhuma compreensão da 'morte de Jesus, ressurreição e ascensão, 

para o qual seu Mestre tinha sido preparando-o para três anos. Tomé tinha pouca 

compreensão do que Jesus tinha acabado de dizer, aparentemente assumindo Jesus só 

estava falando sobre a tomada de uma longa viagem para um país distante. Ele estava 

confuso, triste, e ansioso. Mais uma vez o pessimismo do discípulo e também seu amor 

são revelados. Seu pessimismo o fez temer que ele poderia de alguma forma ser 

permanentemente separado de seu Senhor, e seu amor por seu Senhor fez esse medo 

insuportável. Entender o coração de Tomé, assim como suas palavras, Jesus disse: "Eu 

sou o caminho, ea verdade, ea vida." (V. 6) "Se você sabe Me", Jesus estava dizendo: 

"você sabe o caminho E se você está em mim, você está no caminho. Sua única 

preocupação é estar comigo, e eu vou levá-lo onde quer que eu ir. " 

O terceiro texto em que João nos diz sobre Tomé é, de longe, o mais conhecido. Quando 

Jesus foi crucificado e sepultado, todos os piores temores de Tomé parecia se tornar 

realidade. Jesus tinha sido morto, mas os discípulos foram poupados. Seu Mestre tinha 

ido embora, e eles foram deixados sozinhos, sem liderança e indefeso. Para Tomé era pior 

do que a morte, que ele tinha sido perfeitamente disposto a aceitar. Ele sentiu-se 

abandonado, rejeitado, e provavelmente até mesmo traído. De sua perspectiva, seu pior 

pessimismo tinha sido justificada. Promessas de Jesus tinha sido empty-sincero e bem 

intencionado, sem dúvida, mas, no entanto, vazio. Porque ele amava tanto a Jesus, o 

sentimento de rejeição foi ainda mais profunda e dolorosa. A mágoa mais profunda é 

potencializada pelo maior amor. 

Quando os outros discípulos disseram Tomé tinham visto o Senhor, ele provavelmente 

sentiu como o sal tinha sido derramado em suas feridas. Ele não estava com disposição 

para fantasias sobre seu Senhor partiu. Era insuportavelmente doloroso tentando ajustar 

a morte de Jesus, e ele não tinha vontade de ser quebrada por mais falsas 

esperanças. Quando Tomé soube que Jesus tinha ressuscitado dos mortos e vivos, ele 

declarou: "A não ser que eu não vir nas suas mãos a marca dos pregos, e não meter o dedo 

no lugar dos cravos, e coloquei minha mão no seu lado, I não vai acreditar "João 20:25. 

Uma pessoa que está deprimido, especialmente se ele é naturalmente pessimista, é difícil 

convencer de que tudo já vai estar certo de novo. Porque ele está convencido de sua 

situação é permanente, a idéia de melhoria não só parece pouco realista, mas pode ser 



muito irritante. Para a pessoa confirmada em desesperança, até a ideia de esperança pode 

ser uma ofensa. 

Mas a atitude de Tomé era basicamente não é diferente da dos outros discípulos. Eles 

também ficaram incrédulos quando o primeiro disse da ressurreição de Jesus. Quando 

Pedro e João correram ao sepulcro e encontraram vazio como Maria tinha dito: "Porque 

ainda não entendiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos" 

(João 20: 9). Mesmo com a evidência da ressurreição, eles não procurar um Senhor 

ressuscitado, mas voltou para casa (10 v.). Quando Cristo apareceu aos dez discípulos 

(Judas estava morto, e Tomé estava em outro lugar), que se amontoavam atrás de portas 

fechadas "por medo dos judeus," eles não estavam certos de que era a carne eo sangue de 

Jesus até que ele "mostrou-lhes tanto Suas mãos e Seu lado "(vv. 19-20). Também não 

tinha os dois discípulos a quem Jesus apareceu no caminho de Emaús acreditavam que os 

relatórios da sua ressurreição (Lucas 24: 21-24). Nenhum dos discípulos acreditavam que 

Jesus estava vivo até que o viram pessoalmente. 

Porque todos eles duvidaram de sua promessa de subir no terceiro dia, Jesus permitiu 

Tomé permanecer em sua dúvida, por mais oito dias. Quando Ele, então, apareceu outra 

vez aos discípulos, Ele destacou esta querida alma que o amava o suficiente para morrer 

por Ele e que agora estava totalmente quebrado em espírito. "Põe aqui o dedo e vê as 

minhas mãos", disse a Tomé ", e chega a tua mão, e colocá-lo no meu lado; e não sejas 

incrédulo, mas crente" (João 20: 26-27). Em um dos maiores confissões já feitos, Tomé 

exclamou: "Meu Senhor e meu Deus!" Agora toda a dúvida se foi e ele sabia com certeza 

plena de que Jesus era Deus, que Jesus era o Senhor, e que Jesus estava vivo! O Senhor, 

então, gentilmente repreendeu Tomé, dizendo: "Porque me viste, você acredita? Bem-

aventurados os que não viram e creram" (vv. 28-29). Mas sua repreensão era plenamente 

tanto dos outros discípulos como de Tomé, porque a sua dúvida, porém declarou 

abertamente, tinha havido uma maior do que a deles. 

Se Jesus não é Deus e não está vivo, o evangelho é um engano tolo e fútil, a coisa mais 

distante de uma boa notícia. "Se Cristo não ressuscitou," Paulo disse aos coríntios céticos 

", sua fé é inútil;. Você ainda estais nos vossos pecados Se a nossa esperança em Cristo 

só nesta vida, somos de todos os homens os mais dignos de lástima" 1 Cor. 15:17, 19. 

A tradição afirma que Tomé pregou tão distantes como a Índia, ea Igreja Mar Thoma, que 

ainda existe, no sudoeste da Índia e tem o seu nome, traça sua origem a ele. Ele disse ter 

tinham morrido de uma lança que está sendo empurrado através dele, uma morte 

apropriada para quem insistiu em colocar a mão na ferida lança de seu Senhor. 

Mateus 

Porque ele escreveu o primeiro evangelho, Mateus é um dos apóstolos mais 

conhecidas. Mas o Novo Testamento revela poucos detalhes de sua vida ou ministério. 

Antes de sua conversão e chamado para o discipulado, Mateus recolhidos os impostos 

para Roma (9 Matt: 9.). Não era uma ocupação que se orgulhar, e alguém poderia pensar 

que ele teria queria dissociar-se do estigma, tanto quanto possível. No entanto, quando 

ele escreveu o evangelho cerca de trinta anos depois, ele ainda se refere a si mesmo 

como o coletor de impostos . 



Como discutido anteriormente com mais detalhes (ver cap. 6) traidores, coletores de 

impostos foram considerados, os membros mais odiados da sociedade judaica. Eles eram 

muitas vezes mais desprezado do que os governantes de ocupação e soldados, porque eles 

traíram e financeiramente oprimidos seu próprio povo. Eles eram roubadores legais que 

extraíram o máximo de dinheiro que podiam tanto cidadão estrangeiro e com a plena 

autoridade e proteção de Roma. 

Eles eram tão desprezível e vil que o Talmud judaico disse: "É justo para mentir e enganar 

um cobrador de impostos." Os cobradores de impostos não foram autorizados a 

testemunhar em tribunais judeus, porque eles eram mentirosos notórios e aceito subornos 

como uma parte normal da vida. Eles foram cortadas do resto da vida judaica e foram 

proibidos de adorar no Templo ou até mesmo em uma sinagoga.Na parábola de Jesus, o 

cobrador de impostos que veio ao templo para orar ficou "a alguma distância" (Lucas 

18:13), não só porque se sentia indigno, mas porque ele não foi autorizado a entrar. 

Mateus não era orgulhoso do que ele tinha sido, mas ele parece ter acalentado a descrição 

como um lembrete de sua própria indignidade e de grande graça de Cristo. Ele se via 

como o mais vil pecador, salvo apenas pela misericórdia incomparável de seu Senhor. 

Mesmo a partir da pouca informação dada sobre ele, é evidente Mateus era um homem 

de fé. Quando ele se levantou de sua mesa de impostos e começaram a seguir Jesus, ele 

queimou suas pontes atrás dele.Cobrança de impostos era uma ocupação lucrativa, e 

muitos oportunistas foram, sem dúvida, ansioso para tomar o lugar de Mateus. E uma vez 

que ele abandonou sua posição privilegiada, os oficiais romanos não teria concedido a ele 

novamente. Os discípulos que eram pescadores poderia voltar sempre para a pesca, como 

muitos deles fez após a crucificação; mas não poderia haver retornando para cobrança de 

impostos para Mateus 

Nos olhos dos escribas e fariseus, Mateus deixando seu escritório de imposto para seguir 

Jesus fez pouco para elevar sua posição. Lançando seu lote com Jesus não aumentou de 

Mateus popularidade, mas aumentou muito o seu perigo. Há pouca dúvida de que Mateus 

enfrentou algo do verdadeiro custo do discipulado antes de qualquer um dos outros 

apóstolos. 

Mateus não foi fiel, mas só humilde. Em seu próprio evangelho (e mesmo nos outros três), 

ele não tem rosto e absolutamente sem voz durante o seu tempo de formação no âmbito 

Jesus. Ele não faz perguntas e não faz comentários. Ele aparece diretamente em nenhuma 

narrativa. Somente a partir de Marcos (2:15) e Lucas (5:29) aprendemos que o banquete 

Jesus comia com "publicanos e pecadores" estava na casa de Mateus. Em sua própria 

conta, o fato de que ele foi o responsável por ela é apenas implícita (Mat. 9:10). Ele estava 

ansioso e cheio de alegria para os seus amigos e antigos associados ao encontro de Jesus, 

mas ele chama nenhuma atenção a seu próprio papel no banquete. 

Pode ser que a sua humildade nasceu de sua enorme sensação de pecaminosidade. Ele viu 

a graça de Deus como tão superabundante que se sentia indigno de dizer uma palavra. Ele 

era o discípulo em silêncio, até que o Espírito Santo levou-o a pegar a caneta e escrever 

o livro do Novo Testamento e vinte e oito capítulos poderosos sobre a majestade abertura, 

poder e glória do Rei dos reis. 



O fato de que Mateus também é referido como Levi indica sua herança judaica. Nós não 

temos nenhuma idéia do que seu treinamento bíblico pode ter sido, mas Mateus cita o 

Antigo Testamento mais frequentemente do que os outros escritores três evangelho 

combinado e cotações de todas as três partes do mesmo (a lei, os profetas, e os escritos, 

ou Hagiographa). Uma vez que é altamente improvável que ele estudava as Escrituras, 

enquanto ele era um cobrador de impostos, ele ganhou o seu conhecimento bíblico ou em 

sua juventude ou depois que ele se tornou um apóstolo. 

Mateus tinha um coração amoroso para com o perdido. Assim que ele foi salvo sua 

primeira preocupação foi contar aos outros de que uma grande notícia e convidá-los a 

participar dele. Ele estava envergonhado de sua própria vida anterior do pecado; mas ele 

não tinha vergonha de ser visto comendo com seus antigos companheiros que foram 

desprezadas pela sociedade e estar sob o julgamento de Deus, porque eles precisavam de 

Salvador, assim como ele tinha. 

Ele sentiu pecaminosidade pessoal como talvez nenhum de seus companheiros discípulos 

fizeram, porque ele tinha sido avidamente e desavergonhAdãoente envolvido em 

extorsão, fraude, corrupção, e, provavelmente, a blasfêmia e qualquer forma de 

imoralidade. Mas agora, como a mulher apanhada em adultério, porque ele foi perdoado 

muito, ele muito amou (cf. Lc 7: 42-43, 47). A autenticidade de seu amor pelo Senhor é 

provada na sua preocupação para a salvação de seus amigos. 

Deus tomou aquele pecador pária e transformou-o em um homem de grande fé, humildade 

e compaixão. Ele virou-o de um homem que extorquiu a quem deu, de quem destruiu 

vidas para quem trouxe o caminho da vida eterna. 

 

60. Os Homens do Mestre - parte 5: Tiago, 

filho de Alfeu, Tadeu (Judas, filho de 

Tiago), Simão, o Zelote (Mateus 10: 3-C-

4-A) 

Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelote, (10: 3c-4-A) 

Estes homens são os três primeiros no terceiro grupo de quatro apóstolos e são o menos 

conhecido dos doze. A maior parte do que sabemos deles é inferida a partir de seus nomes 

ou identidades descritivos ou é adquirida a partir de tradição da igreja. Exceto por uma 

pequena pergunta feita a Jesus por Tadeu, a Bíblia não nos diz nada sobre seus 

personagens individuais, personalidades, habilidades, ou realizações, seja durante os seus 

três anos de formação no âmbito Jesus ou durante seu ministério na Igreja primitiva. 

Tiago, filho de Alfeu 

O primeiro-nomeado destes apóstolos desconhecidos é Tiago , que se distingue de outro 

apóstolo Tiago (filho de Zebedeu, v. 2) e de Tiago, o meio-irmão de Jesus ao ser 



identificado como o filho de Alfeu.Em Marcos 15: 40 ele é referido como "o 

menos". Mikrós ("menos") também pode significar menor ou menos. Usado no sentido 

de menor, o nome pode ter sido um outro meio de distinguindo-o de Tiago, filho de 

Zebedeu, que era claramente maior na influência e posição e possivelmente também em 

estatura física. No sentido de mais novo, isto pode ter indicado sua juventude, em 

comparação com o outro Tiago. 

Como já mencionado, este Tiago era consideravelmente menor do que Tiago, filho de 

Zebedeu, na esfera de influência. Ele pode ter tido características proeminentes tais como 

a ousadia ou coragem, mas, nesse caso, ele provavelmente teria sido chamado de "Bold" 

ou algo similar, ao invés de "a menos". Ele poderia ter sido mais velho do que o outro 

Tiago; mas se isso fosse verdade, ele provavelmente teria sido chamado de "o Velho", 

uma vez que a descrição teria sido menos confuso e mais respeitoso com a sua idade. É 

também possível, claro, que era menor estatura. Mas o significado mais provável do 

"Menos" parece ser a da juventude, juntamente com a de sua posição subalterna na 

liderança. 

Porque o pai de Mateus também foi nomeado Alfeu (soletrado Alfeu em Marcos 2:14), 

Tiago e Mateus pode ter sido irmãos. Ou esta Tiago pode ter sido um primo de 

Jesus. Cléofas era uma forma de Alfeu, e se Jesus '", irmã da mãe, Maria, mulher de 

Cléofas" (João 19:25), era a mãe de Tiago, ele teria sido Jesus' primo em primeiro 

grau. Essa possibilidade também é apoiado por Marcos 15:40, que nos diz que a mãe de 

Tiago, o Menor, foi chamada Maria. É possível que ele era ao mesmo tempo o irmão de 

Mateus e primo de Jesus. Em ambos os casos, ou ambos, de baixo perfil deste Tiago atesta 

a sua humildade, já que não há indicação de que ele tentou tirar vantagem pessoal de 

qualquer relacionamento. 

Tiago não foi distinguido como um líder talentoso, antes ou depois da sua vocação e da 

formação. Podemos supor que ele cumpriu fielmente a obra do Senhor durante o seu 

ministério, e sabemos que ele um dia vai se sentar em um trono celestial e se juntar a 

outros doze em julgar as doze tribos de Israel (Mat. 19:28). Mas seu apostolado não tinha 

relação com a notável capacidade ou realização. Ele era um homem unextraordinary, 

usado de maneiras unextraordinary para ajudar a cumprir a tarefa extraordinária de levar 

o evangelho de Jesus Cristo ao mundo. 

Depois de dois mil anos, Tiago, filho de Alfeu permanece obscura. Não conheço uma 

única palavra que ele falou ou uma única coisa que ele fez. Os Pais da Igreja alegou que 

ele pregou na Pérsia (atual Irã) e foi crucificado lá como um mártir para o evangelho. Se 

isso for verdade, pode-se imaginar o que teria acontecido a esse país e para a história do 

mundo teve aquelas pessoas responderam favoravelmente ao evangelho. 

Tadeu (Judas, filho de Tiago) 

O segundo apóstolo enumerados no terceiro grupo é Thaddaeus . Com base em 

manuscritos gregos menos confiáveis, o texto autorizado lê, "Labbaeus, cujo apelido era 

Tadeu". De Lucas 6:16 e Atos 1:13 ficamos sabendo que ele também foi chamado de 

Judas, filho de Tiago. É provável que Judas era seu nome original e que Tadeu e Lebbaeus 

eram nomes descritivos, um pouco como apelidos, acrescidos de sua família ou amigos. 



Tadeu vem da palavra hebraica sável , que se refere a uma mama feminina. O nome 

significa "filho de mama", e foi, provavelmente, um coloquialismo comum para o filho 

mais novo de uma família, o "baby" permanente da família que foi o último a ser 

amamentado por sua mãe. 

Embora o nome Lebbaeus não é encontrado em que são considerados os manuscritos 

gregos superiores, e, portanto, não na maioria das traduções modernas, pode muito bem 

ter sido um dos nomes deste apóstolo. Ele é baseado no hebraico leb ("coração") e 

significa "filho do coração", o que sugere que ele era conhecido por sua generosidade, 

amor e coragem. 

Na noite antes de sua prisão e julgamento, Jesus disse: "Aquele que tem os meus 

mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e aquele que me ama será amado por 

meu Pai, e eu o amarei, e divulgará -me a ele "(João 14:21). Naquela época Tadeu falou 

suas únicas palavras registradas nas Escrituras: "Judas (não o Iscariotes) disse-lhe:" 

Senhor, o que então aconteceu que você está indo para divulgar-se a nós e não ao mundo? 

"(V. 22). 

Judas (Tadeu), obviamente, foi pensando apenas para fora, divulgação visível, e ele 

perguntou como Jesus poderia se manifestar para aqueles que amavam sem também 

manifestando-se a todos os outros.Como a maioria dos judeus de sua época, ele estava à 

procura de Cristo para estabelecer um reino terreno. Como ele se perguntava, poderia o 

Messias sentar-se no trono de Davi e governar a terra inteira sem manifestar-Se a Seus 

súditos? Tadeu também pode ter se perguntou por que Jesus iria revelar-Se a um pequeno 

grupo de homens insignificantes e não para os grandes líderes religiosos em Jerusalém e 

os poderosos líderes políticos em Roma. 

Jesus não repreendeu Tadeu por seu mal-entendido, que ele com sinceridade e humildade 

expressa. À luz das expectativas judaicas comuns, a questão era apropriado e perspicaz, 

e deu a Jesus a oportunidade para explicar melhor o que ele quis dizer. Ele passou a 

reiterar o que Ele tinha acabado de dizer e acrescentou o lado negativo da verdade: "Se 

alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos 

nele morada . Quem não me ama não guarda as minhas palavras; ea palavra que estais 

ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou "(João 14: 23-24). Cristo não era naquele 

tempo estabelecendo Seu reino terreno, devendo a divulgação Ele foi então tomada foi de 

Sua divindade e autoridade espiritual como Senhor e Salvador. Que a divulgação só pode 

ser reconhecido por aqueles que confiam e amam, e da veracidade de tal confiança e amor 

é evidenciado pela obediência à Sua Palavra. Manifestação é limitado a recepção. 

A transmissão de rádio ou televisão pode ter um grande alcance, atingindo praticamente 

todo o globo por uso de satélites. Mas seus programas só são "revelados" para aqueles 

que têm receptores adequados.O resto do mundo não tem consciência da transmissão, 

embora as suas ondas eletrônicas cercá-los completamente. 

Henry Davi Thoreau observou certa vez que "é preciso duas pessoas para falar a verdade, 

aquele que diz que e quem ouve." Aqueles que não vai ouvir o evangelho não pode ouvi-

lo, não importa o quão claramente e com força, pode ser proclamada. Jesus Cristo era 

Deus encarnado, mas "Ele estava no mundo, eo mundo foi feito por ele, eo mundo não o 

conheceu. Ele veio para os Seus, e aqueles que foram os seus não o receberam" (Jo 1 : 

10-11). Durante seus três anos de ministério, incontáveis milhares de pessoas-na maior 



parte povo escolhido de Deus, os judeus-vi e ouvi Jesus. No entanto, apenas alguns 

tinham mais do que um interesse passageiro em quem ele realmente era ou o que Ele 

disse. O deus deste mundo tão cegos suas mentes que quando eles olharam eles não 

podiam ver (2 Cor. 4: 4). 

Alguém comentou que se rasgou um belo hino de um hinário e jogou-o na calçada, você 

poderia esperar muitas reações diferentes daqueles que o viram. Um cão iria cheirar-lo e, 

em seguida, seguir o seu caminho. Um limpador de rua iria buscá-lo e jogá-lo no lixo. A 

pessoa gananciosa pode buscá-lo à espera de encontrar um documento valioso de algum 

tipo. Um professor de Inglês pode lê-la e admirar a sua qualidade literária. Mas um crente 

espiritualmente-minded que pegou e lê-lo teria sua alma abençoada. O conteúdo teria sido 

o mesmo para todos aqueles que entraram em contato com ele, mas o seu significado e 

valor só poderia ser compreendido por uma pessoa receptiva a sua verdade dos deuses. 

Somente aqueles cujos corações são purificados por amor e que andam em obediência à 

Palavra de Deus pode perceber a verdade, a beleza ea glória de Cristo. Tadeu era uma 

dessas pessoas. 

A tradição afirma que Tadeu foi especialmente abençoados com o dom da cura, e que por 

meio dele o Senhor curou muitas centenas de pessoas na Síria. Ele disse ter curado o rei 

desse país e ganhou-lo ao Senhor. A suposta conversão jogou a terra em tal tumulto que 

descrente sobrinho do rei tinha Tadeu espancado até a morte com um clube, que se tornou 

o símbolo para que apóstolo. 

Simão, o Zelote 

O terceiro nome no terceiro grupo é Simão, o Zelote. de O Rei Tiago Version "Simão, o 

cananeu" é baseado em uma transliteração infeliz de kananaios , que foi derivado do 

hebraico qannâ , que significa "ciúmes" ou "zeloso". É o equivalente dos 

gregos zelote ("zelotes"), uma descrição Lucas usa desta Simon (Lucas 06:15; Atos 1:13). 

Zealot pode ter significado a sua filiação no partido radical de Zealots cujos membros 

estavam determinados a se libertar do jugo de Roma pela força. Os zelotes desenvolvido 

durante o período dos Macabeus, quando os judeus, sob Judas Macabeu, revoltou-se 

contra seus conquistadores gregos. Durante a época de Cristo, outro Judas (um nome 

comum entre os judeus desse período) era o líder Zealot excelente. 

Os zelotes eram um dos quatro partidos religiosos dominantes em Judá (juntamente com 

os fariseus saduceus e essênios), mas foram para a maior parte motivada mais por política 

do que religião. Eles eram principalmente guerrilheiros que fizeram ataques de surpresa 

contra postos e patrulhas romanas e, em seguida, fugiram para as colinas e montanhas. Às 

vezes, eles recorreram ao terrorismo, e do historiador judeu Flávio Josefo chamou-

os sicários (latim, "daggermen") por causa de seus assassinatos freqüentes. Os defensores 

heróicos da grande fortaleza de Herodes em Massada eram zelotes judeus liderados por 

Eleazar. Quando esse grupo bravo caiu para Flavius Silva em AD 72, após um cerco de 

sete meses, os Zealots desapareceu da história. 

Se Simon era esse tipo de Zealot, ele era um homem de intensa dedicação e paixão talvez 

violenta. Sua sempre sendo listado ao lado de Judas Iscariotes pode sugerir que aqueles 

homens eram um pouco dois de uma espécie, cuja principal preocupação sobre o Messias 



era terrena e material e não espiritual. Mas seja qual for motivações podem inicialmente 

ter tido em comum logo desapareceu, como Judas tornou-se mais confirmado na sua 

rejeição de Jesus e Simon mais confirmado na sua devoção a Ele. 

Aparentemente, ao longo de seus ministérios, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o 

Zelote permaneceu desconhecido até mesmo para a maioria da igreja. Mas eles se 

juntaram às fileiras dos santos do Antigo Testamento não citadas que "escárnios e açoites 

experientes, sim, também cadeias e prisões Eles foram apedrejados, serrados ao meio, 

eles foram tentados, eles foram condenados à morte com a espada;. Iam em peles de 

ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados (homens dos quais o mundo não 

era digno), errantes pelos desertos e montanhas e cavernas e buracos no chão. E todos 

esses aprovação ... adquirida através de sua fé . " (Heb. 11: 36-39) 

 

61. Os Homens do Mestre - Parte 6: Judas 

(Mateus 10: 4b) 

e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. (10: 4b) 

Entre os doze apóstolos, se destaca como pano de fundo os outros como um solitário, 

desajuste trágico, o epítome do desastre humano. Ele é o mais vil, o homem mais maligno 

da Escritura. Nas listas de apóstolos ele é sempre chamado por último e, com exceção de 

Atos 01:13, é sempre identificado como traidor de Jesus. Por 2.000 anos, o nome Judas 

Iscariotes foi um sinônimo de traição. 

Quarenta versos no Novo Testamento menciona a traição de Jesus, e cada um deles é um 

lembrete do pecado incrível de Judas. Após a descrição de sua morte e seu substituto entre 

os doze em Atos 1, seu nome nunca é mencionado novamente na Escritura. Em 

Dante Inferno Judas ocupa o nível mais baixo do inferno, que ele compartilha com 

Lúcifer, o próprio Satanás. 

Seu Nome 

Judas era um nome comum na época do Novo Testamento e foi um segundo nome para 

um dos outros apóstolos, Tadeu. É uma forma personalizada de Judá, o reino do sul, 

durante a monarquia judaica e da província romana da Judéia durante o tempo de 

Cristo. Alguns estudiosos acreditam que o nome significa "Javé (ou Jeová) leads", e 

outros acreditam que ele se refere a uma que é o objeto de louvor. Com qualquer sentido, 

foi um equívoco trágico no caso de Judas Iscariotes. Nenhum ser humano jamais foi 

menos dirigidos pelo Senhor ou menos digno de louvor. 

Iscariotes significa "homem da Kerioth", uma pequena cidade na Judéia, a cerca de 23 

milhas ao sul de Jerusalém e cerca de sete quilômetros de Hebron. Judas é o único 

apóstolo cujo nome inclui uma identificação geográfica, possivelmente porque ele era o 

único judeu entre os doze. Todos os outros, incluindo Jesus, eram da Galiléia, no 

norte. Judéia judeus geralmente se sentia superior aos judeus da Galiléia; e, embora o 



próprio Judas era de uma aldeia rural, ele provavelmente não se encaixam bem em grupo 

apostólico. 

Seu Chamado 

Judas é sempre listado entre os doze apóstolos, mas seu chamado específico não é 

registrado nos evangelhos. Ele aparece pela primeira vez na lista de Mateus, com 

nenhuma indicação sobre onde ou como Jesus o chamou. Obviamente, ele foi atraído para 

Jesus, e ele ficou com ele até o final de seu ministério, muito além do momento em que 

muitos dos outros discípulos falsos tinham deixado Ele (Ver João 6:66). 

Não há nenhuma evidência de que Judas já tinha um interesse espiritual em Jesus. É 

provável que, desde o início, ele esperava Jesus para se tornar um poderoso líder religioso 

e político e queria usar a associação com Ele por razões egoístas. Ele reconheceu poder 

milagroso óbvia de Jesus, bem como sua grande influência sobre as multidões. Mas ele 

não estava interessado na vinda do reino por causa de Cristo, ou até mesmo por causa de 

seus compatriotas judeus, mas apenas por causa de tudo o que ganho pessoal que ele 

poderia derivar de estar no círculo interno do Messias da liderança. Embora ele tenha sido 

motivado totalmente pelo egoísmo, ele, no entanto, seguiu o Senhor de uma maneira 

indiferente, até que ele finalmente foi convencido de que os planos de Jesus para o reino 

eram diametralmente oposta à sua. 

Cristo escolheu Judas intencionalmente e, especificamente, "pois Jesus sabia, desde o 

princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de trair" (João 

6:64). Embora os discípulos não o fez no momento entender o que ele quis dizer, Jesus 

aludiu a sua traição de um ano ou mais antes que ocorresse. "Será que eu Eu não escolhi 

a vós os doze anos, e ainda um de vós é um diabo?" Jesus disse-lhes logo após os falsos 

discípulos em Cafarnaum se afastaram Dele. João explica que "Ele quis dizer Judas, filho 

de Simão Iscariotes, pois, um dos doze, ia traí-lo" (vv. 70-71). 

Davi previu a traição de Cristo durante mil anos antes do fato. "Até o meu amigo íntimo, 

em quem eu confiava, que comia do meu pão", escreveu ele, "se levantou contra mim o 

calcanhar" (Sl. 41: 9; cf. 55: 12-15, 20-21). Embora esta passagem se refere 

principalmente ao Davi, seu maior significado aplicado a Jesus Cristo, como Ele mesmo 

declarou (João 13:18). 

Zacarias mesmo previu que o preço exato de traição. "E eu disse-lhes:" Se é bom aos teus 

olhos, dá-me o meu salário; mas se não, não importa! E pesaram trinta moedas de prata 

como o meu salário. Então, o Senhor disse-me: Arroja isso ao oleiro, esse belo preço em 

que fui avaliado por eles. ' E tomei as trinta moedas de prata e jogou-os ao oleiro na casa 

do Senhor "(Zc. 11: 12-13). Ao comando do Senhor, o profeta tinha guiou pessoas (vv. 

4-11) do Senhor, e os salários que paga Zacarias representou o "preço magnífico" em que 

seus descendentes iriam valorizar o próprio Messias. 

Em Sua oração sacerdotal, Jesus disse ao Pai, falando dos doze, "Enquanto eu estava com 

eles, eu estava mantendo-os em teu nome que me deste, e eu guardava-os, e não deles se 

perdeu, mas o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse "(João 17:12). Lutero 

traduziu "filho da perdição" como "filho perdido", isto é, uma criança cuja natureza e 

intenção é ser continuamente obstinado e perdido.Jesus perdeu nenhum dos doze, exceto 



aquele que foi confirmado em seu pecado e se recusou a ser salvo. Ele escolheu Judas, a 

fim de cumprir as Escrituras, sabendo que Judas iria rejeitar essa escolha. 

Na Última Ceia, Jesus disse: "Eis que a mão do um trair Me está comigo na mesa Porque, 

na verdade, o Filho do homem vai, como foi determinado;. Mas ai daquele homem por 

quem é traído! " (Lucas 22: 21-22). Embora nossas mentes humanas finitas não pode 

compreendê-lo, Deus havia determinado a traição, embora, ao mesmo tempo, Judas foi 

realizada totalmente responsável por ela, porque foi por sua própria escolha. 

Na rejeição de Cristo de Judas não é o mesmo aparente paradoxo da soberania divina ea 

vontade humana que existe no processo de salvação. Embora uma pessoa deve receber 

Jesus Cristo como Senhor e Salvador com um ato de sua vontade (João 1:12; 3:16; Rom. 

1:16) cada crente que faz isso foi escolhido para ser salvo, mesmo antes da fundação do 

mundo (Ef 1: 4; cf. Atos 13:48.). Da mesma forma, Judas teve a oportunidade de aceitar 

ou rejeitar Cristo em relação à salvação, embora Cristo planejado desde o início para a 

descrença e rejeição que caracterizaria esse discípulo. Essas verdades-a apenas 

aparentemente conflitantes como outros encontrados nas Escrituras-são resolvidos apenas 

na mente de Deus. A Bíblia é clara que Jesus estendeu a Judas a oportunidade para a 

salvação, na medida em que a sua incredulidade era sua própria escolha e culpa (cf. Mt 

23:37;. João 5:40). Judas escolheu para rejeitar e trair Cristo. É por isso que Cristo não 

rotulá-lo como vítima de decreto soberano, mas "um diabo" (João 6:70) e deixou claro 

que ele fez o que não fez, porque Deus o fez fazê-lo, mas sim Satanás (João 13:27) . 

Deus também predeterminado sucessor de Judas entre os doze desde o início. Pouco antes 

de Pentecostes, o Espírito Santo levou Pedro para explicar aos apóstolos que 

permaneceram, "É, portanto, necessário que dos homens que conviveram conosco todo o 

tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando com o batismo de João 

, até o dia em que Ele foi levado para cima de nós e um deles se torne testemunha conosco 

da sua ressurreição "(Atos 1: 21-22). Fora dos discípulos que se reuniram essa 

qualificação, o onze, em seguida, escolheu "dois homens: José, chamado Barsabás (que 

também foi chamado de Justus), e Matias. E, orando, e disse: 'Tu, Senhor, que conheces 

os corações de todos os homens , mostra qual destes dois tens escolhido para ocupar esse 

ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. " E eles 

tiraram a sorte para eles, e cair a sorte para Matthias, e foi contado com os onze apóstolos 

"(vv 23-26.). Ambos soberano, escolha pré-determinada de Deus e da escolha humana 

dos apóstolos estavam envolvidos na seleção de Matias. 

Poucos dias depois; no dia de Pentecostes, Pedro disse à multidão em Jerusalém, 

"Homens de Israel, ouçam estas palavras: Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus 

com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou através dele no meio de vós, assim 

como vós mesmos sabeis-este, entregue pelo plano pré-determinado e presciência de 

Deus, você pregado a uma cruz pelas mãos de homens ímpios e colocá-lo à morte "(2: 

22-23). Deus soberanamente predeterminado crucificação de Jesus, mas os judeus 

incrédulos foram responsáveis por mandá-lo para a cruz. Foi a vontade predeterminada 

de Deus de enviar Seu Filho para morrer, e foi determinada a vontade do homem rebelde 

colocá-Lo à morte. 

Seu caráter 



Personalidade externa de Judas deve ter sido louvável ou pelo menos aceitável. Antes da 

traição real, nenhum dos outros discípulos acusado Judas de qualquer delito ou o 

criticaram por qualquer deficiência.Quando, depois de três anos de treiná-los Jesus previu 

que um dos doze iria traí-lo, os outros onze não tinha idéia de quem poderia ser. Na 

primeira, "sendo profundamente entristecido, cada um começou a dizer-lhe:" Com certeza 

não sou eu, Senhor? "(Mat. 26:22). Em seguida, "eles começaram a discutir entre si qual 

deles pode ser que ia fazer isso." Mas eles logo perdeu de vista a traição e começaram a 

discutir e não quem foi o pior entre eles, mas sim "o que um deles foi considerado para 

ser o grande" (Lucas 22: 23-24). Em qualquer caso, Judas não mais suspeitas do que 

qualquer um dos outros foi. Em resposta à pergunta de João "Senhor, quem é?" Jesus 

respondeu: "Isso é o único para quem eu molhará o bocado e dar a ele" (João 13: 25-

26). Jesus, então, deu o pedaço de Judas, dizendo: "O que você faz, fá-lo depressa" Ainda 

que os outros não tinha idéia o traidor era Judas. "Ninguém dos que estavam à mesa 

percebeu a que propósito que Ele tinha dito isso a ele", isto é, para Judas (vv. 27-28). 

Porque ele nunca foi suspeitado pelos outros discípulos, Judas deve ter sido um hipócrita 

notável. Ele até havia sido selecionado tesoureiro do grupo e foi perfeitamente confiável 

(João 13:29). É provável que, como a maioria dos outros discípulos, ele levou uma vida 

religiosa respeitável antes de Jesus o chamou. Talvez ele não tivesse sido roubador e 

traidor de seu próprio povo, como Mateus ou um assassino revolucionário e possível de 

sangue quente como Simão, o Zelote, apesar de sua vinda de Queriot da Judéia pode ter 

obscurecido o seu passado para os outros discípulos, que eram galileus. 

Judas aparentemente guardado o que ele disse. Suas palavras foram ditas apenas 

registrados perto do fim do ministério de Jesus, quando ele se opôs a Maria da unção de 

Jesus pés com perfume caro. "Por que este perfume não foi vendido por trezentos 

denários, e dado aos pobres?" perguntou ele (João 12: 5). "Agora ele disse isso", explica 

João ", não porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque era ladrão e, como 

tinha a bolsa, que ele usou para furtar o que nela se lançava" (v. 6) . Sob a inspiração do 

Espírito Santo, João recebeu essa visão que ele gravou ao escrever as décadas depois do 

evangelho;mas no momento do incidente, ele não tinha consciência de segundas intenções 

de Judas. 

Judas não era mais naturalmente pecaminoso do que qualquer outra pessoa que já 

nasceu. Ele foi feito do mesmo material que os outros apóstolos, sem bondade menos 

comum e não mais pecaminosidade inata. Mas o mesmo sol que derrete a cera endurece 

o barro, e a escolha de Judas não confiar em Jesus tornou-se cada vez mais endurecido e 

fixo, enquanto ele continuava a resistir o amor do Senhor e Palavra. 

Judas foi, provavelmente, um dos discípulos mais jovens e, provavelmente, um judeu 

devoto exteriormente e patriótico. Embora não seja tão radical como Simão, o Zelote, ele 

estava ansioso para o jugo romano para ser jogado fora e esperar Jesus, para inaugurar o 

reino messiânico que iria conseguir isso. Roma seria derrubada, eo povo de Deus seria 

restabelecida em paz e prosperidade 

Mas Judas foi antes de tudo um materialista, como o seu roubo testemunha. Ele queria 

que os benefícios terrenos de um reino judeu restaurado, mas não tinha interesse em 

retidão pessoal ou regeneração. Ele estava perfeitamente satisfeito com ele e foi ter com 

Jesus unicamente para proveito material, não para a bênção espiritual. Jesus deu-lhe todas 

as oportunidades para renunciar à sua auto-vida e buscar o perdão e salvação de Deus, 



mas Judas recusou. O Senhor deu as parábolas do injusto mordomo e os vestidos de 

casamento, mas Judas não aplicou as verdades para si mesmo. O Senhor ensinou muito 

sobre os perigos da ganância e do amor ao dinheiro e ainda alertou os doze que um deles 

era um diabo, mas Judas não quis ouvir. Ele não discutiu com Cristo, como Pedro e alguns 

dos outros fizeram e, de fato, provavelmente abertamente agiu como se ele concordou 

com ele. Mas a resposta de seu coração era contínua rejeição. Jesus escolheu Judas, 

porque a traição estava nos planos de Deus e foi profetizado no Antigo Testamento; Ainda 

Jesus deu Judas cada oportunidade não para cumprir essa profecia 

Judas estava no terceiro grupo de quatro discípulos-com Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, 

Simão, o Zelote, indicando que ele estava entre os discípulos que estavam menos íntimo 

com Jesus. É provável que ele estava na orla até pelo seu subgrupo, participando não mais 

do que o necessário, e que do lado de fora. É duvidoso que ele estava perto de qualquer 

um dos outros. Ele foi pensado para ser honesto, mas ele não desenvolveu amizades ou 

relacionamentos íntimos. Ele era um solitário. 

No Oriente, um host sempre oferecer um convidado de honra o primeiro sop, que consistia 

em um pedaço de pão embebido em uma mistura de xarope de frutas e nozes. Na Última 

Ceia, Jesus ofereceu o primeiro sop a Judas. No entanto, no mesmo momento em que o 

Senhor estendeu honra especial a Judas: "Satanás entrou então para ele" (João 13:27). Até 

o fim Jesus amou Judas, mas ele não queria nada com o que Ele lhe ofereceu. 

Sua rejeição Progressive 

Judas não começou seu discipulado com a intenção de trair Jesus. Ele estava em total 

solidariedade com o que ele pensava que era propósito e plano de Jesus e estava pronto 

para apoiá-lo. Depois de cada milagre Judas pode ter esperado Jesus para anunciar Sua 

realeza e começar uma campanha contra a Roma, cujo vasto exército, grande como era, 

teria sido páreo para poder sobrenatural de Jesus. Judas manteve segurando as pontas e 

pendurado em, esperando Jesus para cumprir seus sonhos de derrotar o opressor 

desprezado. Como um jogador que pensa cada perda coloca muito mais perto de ganhar, 

Judas talvez pensou que cada fracasso de Jesus para usar seu poder contra Roma trouxe 

que o objetivo final e inevitável um pouco mais perto. 

Durante três anos, Judas esperava, e no momento da entrada triunfal em Jerusalém, ele 

deve ter pensado que o tempo tinha finalmente chegado. Obviamente, Judas 

fundamentado, Jesus tinha vindo a construir-se a um grande clímax, à espera de que as 

multidões se reconhecem plenamente o Seu caráter messiânico e seu direito ao trono de 

Davi. Ele subiria Seu trono pela demanda popular, e o Leão de Judá seria finalmente 

expulsar e destruir a águia de Roma. 

Mas quando Jesus rejeitou a coroa da multidão e, em vez começou a ensinar ainda mais 

seriamente sobre a sua detenção iminente e morte, era esperanças e expectativas que 

foram expulsos e destruídos de Judas. Ele ficou arrasado que Jesus poderia construir-se a 

uma oportunidade tão perfeita e intencionalmente deixou escapar através de suas 

mãos. Ele deve ter pensado Jesus louco para permitir bom grado a Si mesmo para ser 

maltratado e até mesmo mortos, quando com uma palavra Ele poderia destruir qualquer 

adversário. Agora ele sabia que fora de dúvida que, o que quer que Jesus pretendia fazer, 

não tinha qualquer relação com seus próprios motivos e planos. 



Judas começou no mesmo lugar que os outros discípulos. Mas eles confiavam em Jesus 

e foram salvos, e como eles se renderam mais e mais para seu controle, eles cresceram 

longe de seus velhos hábitos.Eles também eram pecadores, mundano, egoísta, sem amor, 

e materialista. Mas eles submetidos a Jesus, e Ele mudou-los. Judas, no entanto, nunca 

avançou além do materialismo crasso. Ele se recusou a confiar em Jesus e mais e mais 

resistiu a Sua Senhoria. Eventualmente, ele foi confirmado em seu próprio caminho para 

o ponto que ele permanentemente fechado a porta à graça de Deus. Como Faust, ele 

irremediavelmente vendeu sua alma ao diabo. 

Quando Jesus virou as costas para a coroa oferecida pela multidão, Judas virou as costas 

para Jesus. Ele não conseguia mais conter seus vis, motivos miseráveis para a auto-glória 

e ganho. Ele havia dado um vislumbre de seu verdadeiro eu, quando ele mostrou mais 

preocupação com o dinheiro "perdido" na perfume para ungir Jesus do que a preocupação 

com a prisão iminente do Senhor e da morte, que os discípulos por agora sabia O 

aguardava em Jerusalém (João 11:16 ). 

O fascínio de Judas com Jesus tinha virado primeiro a decepção e, finalmente, para o 

ódio. Ele nunca amou Jesus, mas só procurou usá-lo. Ele nunca tinha amado seus 

condiscípulos, mas sim roubou para si mesmo do que pequenos recursos que 

tinham. Agora ele virou completamente contra eles. 

Na última noite Jesus estava junto com os discípulos, Ele lavou os pés com as próprias 

mãos, para ensinar-lhes a humildade e serviço. Como Começou Ele disse: "Vós estais 

limpos, mas não todos vocês", referindo-se a Judas (João 13: 10-11). . Depois da lição 

Ele deu outro aviso de que Judas poderia ter ouvido: "Eu não falo de todos vocês que eu 

sei o que eu ter escolhido, mas é que a Escritura pode ser cumprida," Quem come a minha 

pão levantou o seu calcanhar contra mim "(João 13:18). Jesus se entristeceu com Judas, 

não estar disposto que mesmo este homem vil pereça (cf. 2 Pe. 3: 9). Como o tempo para 

a traição chegou mais perto, Jesus "tornou-se incomodado em espírito, e testemunhou, e 

disse: 'Em verdade em verdade vos digo que, que um de vós me há de trair'" (v. 21). Ele 

não sofrer com a perda de sua própria vida, que Ele voluntariamente previsto. Ele se 

entristeceu com a morte espiritual de Judas e, ao que parece, fez um último recurso antes 

de se tornar para sempre tarde demais. Ele sabia que a incredulidade, a ganância, 

ingratidão, traição, duplicidade, hipocrisia e ódio de Judas. Ainda assim, ele o amava. A 

morte que ele estava prestes a morrer era tanto pelo pecado de Judas como pelos pecados 

de qualquer pessoa que já nasceram, e foi para a Judas que o Senhor triste como só Ele 

pode sofrer. Ele lamentou sobre Judas da mesma maneira que Ele tinha chorado sobre 

Jerusalém: "Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus 

pintinhos debaixo das asas, e não estavam dispostos" Matt. 23:37. 

Ao longo da história da Igreja, em nome do amor e da compaixão, algumas pessoas 

tentaram atribuir um bom motivo para a traição de Judas, ou pelo menos para minimizar 

o seu mal. Mas essa tentativa voa na cara da Escritura, incluindo próprias palavras 

específicas de Jesus. O Senhor chamou Judas um demônio e o filho da perdição. Para 

fazer com que Judas aparecer melhor do que isso é fazer de Deus um mentiroso. Toda 

pessoa não salva está sob o controle de Satanás e serve a vontade de Satanás. Mas quando 

Judas aceitou o pedaço de mãos de Jesus sem arrependimento ou remorso, Satanás tomou 

posse dele de uma forma que é assustador para contemplar (João 13:27). 

Sua traição 



Judas não traiu Jesus em um ataque súbito de raiva. Não nos é dito que a idéia veio 

primeiro com ele, mas, aparentemente, o incidente de unção Jesus de Maria com o 

perfume o levou a persegui-lo. Foi logo depois disso que "um dos doze, chamado Judas 

Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes, e disse: 'O que você está disposto a dar-

me entregá-lo a você?'" Depois de aceitar as trinta moedas de prata, "A partir de então, 

ele começou a procurar uma boa oportunidade para traí-lo" (Mt 26: 14-16.). Lucas 

acrescenta que buscava "uma boa oportunidade para trair a si mesmos à parte da multidão" 

(22: 6). Judas era um covarde, e naquela época ele assumiu as multidões que aclamados 

Jesus durante a entrada triunfal permaneceria fiel a Ele. Ele não queria que ninguém sabe 

de sua traição, certamente não uma multidão hostil. Tal como os principais sacerdotes e 

escribas que lhe pagaram, ele era "medo do povo" Lucas 22: 2. 

É difícil determinar o poder de compra equivalente moderno dos trinta moedas de prata 

Judas recebeu, especialmente desde que a moeda de prata específica não é 

identificada. Mas, o mais generoso acerto de contas, era uma quantia insignificante para 

trair qualquer pessoa a sua morte, muito menos o Filho de Deus. A quantidade 

relativamente pequena sugere que, em sua ganância e do ódio, Judas estava disposto a 

aceitar qualquer preço. Ele também sugere o desdém os principais sacerdotes e escribas 

tinham para Judas. O ódio contra Jesus era público e bem conhecida; mas Judas foi um 

dos discípulos e amigos de Jesus, e os líderes judeus, sem dúvida, tinha desprezo por sua 

traição, mesmo que usou para seus próprios fins. O preço pequeno sugere ainda o baixo 

valor de todos eles colocados sobre a vida de Jesus. 

Assim que seus inimigos poderia reconhecer Jesus na escuridão do Getsêmani, Judas 

"tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, Ele é o único '" (Marcos 

14:44). Seu desprezo por Jesus era tal que ele usou essa marca querida de amor e amizade 

como seu sinal de traição. 

Judas não só profanado a Páscoa, recebendo dinheiro de sangue, mas ele também 

profanado Getsêmani, lugar privado de culto e de consolo que Ele sabia que Jesus 

amava. "Judas, em seguida, depois de ter recebido a coorte de Roman, e oficiais dos 

principais sacerdotes e os fariseus, chegou ali com lanternas, tochas e armas" (João 18: 

3). Sem saber que Jesus sabia de seu plano perverso, Judas pensado para enganá-Lo pelo 

beijo, fingindo amor e lealdade. Mas Jesus já sabia que os soldados estavam vindo e "saiu, 

e disse-lhes:" A quem procurais? "(V. 4). Quando eles disseram: "Jesus, o Nazareno," Ele 

respondeu: "Eu sou Ele" (v. 5). Como que para reforçar sua determinação odioso para 

trair Jesus, Judas começou a beijá-lo, ainda que não era mais necessário para identificá-

lo. Seu supremo ato de hipocrisia era fingir amor por Jesus, dando-o aos Seus inimigos. O 

texto grego de Mateus 26:49 utiliza uma forma intensiva que sugere que Judas beijou 

Jesus fervorosamente e repetidamente. No entanto, mesmo diante dessa farsa diabólica, 

Jesus chamou Judas "amigo" como Ele lhe disse: "Faça o que você veio para" (v. 50). O 

amor de Jesus estendeu-se além ponto de não retorno de Judas. 

O grau de traição de Judas foi única, mas não a sua natureza. Através de Ezequiel, Deus 

repreendeu Seu povo para profanar Ele "por punhados de cevada, e fragmentos de pão" 

(Ez. 13:19), e através de Amos Ele acusou de vender "o justo por dinheiro e os 

necessitados por um par de sandálias" (Amós 2: 6). Ainda hoje os homens e mulheres vão 

vender para fora ao Senhor por tudo o que eles acham que vale mais. 

Pode não ser para a prata, 



Pode não ser para o ouro; 

Mas ainda por dezenas de milhares, 

O Príncipe da vida é vendido. 

Vendido para uma amizade sem Deus; 

Vendido para um objetivo egoísta; 

Vendido por uma ninharia fugaz; 

Vendido para um nome vazio. 

Vendido no mart da ciência; 

Vendido na sede do poder. 

Vendido no santuário de fortuna; 

Vendido em hora de prazer. 

Vendido para o seu terrível barganha, 

Nenhum, mas o olho de Deus pode ver. 

Reflita sobre a minha alma a questão, 

Como Ele será vendido por ti? 

Vendido, ó Deus. Que momento 

Silenciou a voz de sua consciência? 

Vendido, foi aos anjos que choram 

Grave a escolha fatal. 

Vendido, mas o preço aceito 

Para uma brasa viva converterá; 

Com as dores de um arrependimento tardio 

Profundamente em uma alma para queimar. 

(Autor desconhecido Citado em Herbert Lockyer,. Todos os apóstolos da Bíblia . [Grand 

Rapids: Zondervan, 1972], p 110.) 



Judas vendeu Jesus por ganância. Ele foi mal-intencionado, vingativo, ambicioso e odioso 

de tudo de bom e justo. Mas, acima de tudo, ele era avarento. 

Nenhum homem poderia ser mais como o diabo do que um apóstolo pervertido. E pela 

mesma razão, cada professor falso que tem o nome de Cristo está na culpa especial e é 

digno de desprezo especial. 

Sua Morte 

"Quando concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado", diz Tiago, "e quando o 

pecado é consumado, gera a morte" (Tiago 1:15). O pecado de Judas levou a vender para 

fora Cristo, os seus companheiros apóstolos, e sua própria alma. Quando Jesus tinha sido 

considerado culpado pelo julgamento simulado no Sinédrio e foi entregue a Pilatos, Judas 

"sentiu remorso e devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, 

dizendo: Pequei, entregando sangue inocente" " (Mateus 27: 3-4.). Mas remorso não é 

arrependimento. Judas lamentou o que tinha feito e reconhecido algo de sua 

pecaminosidade horrível. Mas ele não teve uma mudança de mente, e ele não pedir a Deus 

para mudar seu coração. Ele sabia que não podia desfazer o estrago que tinha feito, mas 

ele tentou apaziguar a sua consciência através da devolução do dinheiro que havia sido 

pago por sua maldade. Porque ele viveu apenas no nível material, de alguma forma ele 

pensou que poderia resolver o seu problema, o ato físico de dar de volta o dinheiro de 

sangue. Em seguida, seu coração não perdoado virou de vingança contra Cristo para 

vingança contra si mesmo, e ele "foi embora e enforcou-se" (v. 5). Isso não acabar com a 

miséria de sua consciência, no entanto, por sua culpa e angústia vai durar por toda a 

eternidade 

Aparentemente Judas falhou em sua tentativa de enforcamento, e Lucas relata a 

consumação de sua morte. Pode ter sido que o ramo a que a corda estava amarrada 

quebrou e ele caiu de um precipício ou descer uma colina ", e precipitando-se, rebentou 

pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram" Atos 01:18. 

Embora eles não tinham nenhum escrúpulo em fazer falsas acusações contra Jesus e de 

condenando-o à morte ilegalmente, consciências, os principais dos sacerdotes não iria 

deixá-los colocar as trinta moedas de prata de volta para o tesouro do Templo após Judas 

jogou o dinheiro a seus pés ", uma vez que é o preço do sangue "(Mat. 27: 6). Em perfeito 

cumprimento das profecias do Antigo Testamento (Zc. 11: 12-13) ", eles a aconselharam 

juntos e com o dinheiro comprou o campo do oleiro, para sepultura para estranhos Por 

esta razão que o campo tem sido chamado o Campo de Sangue para. o dia de hoje 

"Matt. 27: 7-8. 

Deus anulou a maldade do traidor e executores de Jesus e é usado para cumprir a Sua 

própria Palavra. Mesmo aqueles que se opôs energicamente contra a vontade do Senhor 

se encontraram sem querer, cumprindo a Sua Palavra. 

Lições Aprendidas da vida de Judas 

Mesmo maldade e tragédia pode ensinar lições valiosas, e há grande lucro de estudar a 

vida de Judas. Primeiro de tudo, ele é o maior exemplo do mundo de oportunidades 

perdidas. Judas era um dos doze homens originais Jesus chamou para ser Seus apóstolos, 



Seus embaixadores Evangelho ao mundo. Ele viveu e falou e ministrou com Jesus por 

três anos, ouvindo a Palavra de Deus da boca de Seu próprio Filho e vendo o poder de 

Deus manifesta-se como nunca antes na terra. Nenhum ser humano tem cada ouviu uma 

declaração mais completa e perfeita do evangelho ou visto mais perfeita obediência a 

ele.Judas ouviram o evangelho perfeito e viu a vida perfeita. Para nenhum dos apóstolos 

que Jesus deu o aviso mais específico sobre o pecado ea oportunidade mais repetido para 

se arrepender e crer do que Ele fez a Judas. No entanto, Judas virou as costas para a graça 

encarnado. 

Hoje muitas pessoas ouviram o evangelho de forma clara e visto exemplos genuínos 

embora imperfeitos de seu poder transformador. No entanto, eles também rejeitá-la e, 

como Judas, escolher em vez de ficar no caminho que conduz à perdição. 

Em segundo lugar, a vida de Judas oferece maior exemplo do mundo de privilégio 

desperdiçado. Ele desejou para posses materiais e riquezas, quando ele poderia ter 

herdado o universo para sempre. É uma pechincha tragicamente tolice trocar as riquezas 

do reino de Deus para os pittances o mundo pode oferecer. 

Em terceiro lugar, a vida de Judas serve como o exemplo mais claro de amor ao dinheiro 

sendo a raiz de todos os males (veja 1 Tm. 6:10). No extremo inacreditável de ganância, 

ele amava o dinheiro, tanto que ele vendeu o Filho de Deus para uma quantidade 

insignificante dele. 

Em quarto lugar, a vida de Judas é o objeto supremo da história do amor tolerante, 

paciente de Deus. Só Deus poderia ter conhecido o mal absoluto do coração de Judas 

desde o início e ainda nunca ter retirado a Sua oferta de graça. Na Última Ceia, Cristo 

apresentou Judas o bocado de cruzamento em um gesto de amor e honra; E como ele 

mesmo estava sendo traído pelo beijo, chamou Judas "amigo". 

A vida de Judas fornecida uma qualificação essencial na preparação de Cristo pela sua 

alta função sacerdotal. A traição de Judas trouxe grande angústia para o coração de Jesus, 

e por isso e outro tal tormento o Filho de Deus foi aperfeiçoado por meio de Seu 

sofrimento (Hb. 2:10). Cristo pode entender e simpatizar com os nossos sofrimentos em 

parte porque Judas ajudou a tornar próprio completa o sofrimento de Cristo. 

Judas foi o hipócrita consumado de todos os tempos, a ilustração supremo de uma vida 

ímpios que se esconde atrás de Cristo, enquanto ele serve a Satanás. 

Alguém disse muito bem, 

Ainda como antigamente, 

O homem por si mesmo tem um preço. 

Por trinta moedas de prata 

Judas vendeu a si mesmo, não a Cristo. 

(Autor desconhecido) 



 

62. Princípios para um ministério efetivo 

(Mateus 10: 5-15) 

Jesus enviou estes doze após instruindo-os, dizendo: "Não vá no 

caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos;. Mas 

sim ir às ovelhas perdidas da casa de Israel e de como você vai, 

pregar, dizendo: O reino dos céus está próximo. " Curai os 

doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os 

demônios;. Livremente você recebeu, de graça dai Não adquirir 

ouro, prata ou cobre para seus cintos de dinheiro, ou um saco 

para o caminho, ou mesmo duas túnicas, ou sandálias, ou uma 

equipe;. para o trabalhador é digno de seu apoio e em qualquer 

cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem é digno 

nele;. e ficar ali até que você vá embora E como você entrar na 

casa, dar-lhe o seu saudação E se a casa for digna, torne sua 

saudação de paz desça sobre ela;. mas se não for digna, torne sua 

saudação de retorno da paz a você E quem não receber, nem 

escutar as vossas palavras, como você sai. daquela casa ou 

daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo 

que, será mais rigor para a terra de Sodoma e Gomorra, no dia 
do juízo, do que para aquela cidade. " (10: 5-15) 

Após o anúncio dos Apóstolos, capítulo 10 pode ser dividido em três partes. A primeira 

seção (vv. 5-15) lida com a tarefa básica do ministério, a próxima seção (vv. 16-23), com 

reação ao ministério, e a última seção (vv. 24-42), com o custo de ministério. 

Os apóstolos eram os missionários originais, treinado e enviado para pregar o evangelho 

a um mundo sob o julgamento de Deus, em uma colheita que era abundante, mas em que 

os trabalhadores eram poucos (Mt 9:37;.. Cf. 2 Cor 5:11 ). A instrução Jesus deu aos 

apóstolos neste momento era para o trabalho missionário de curto prazo no seu próprio 

país; mas os conceitos básicos se aplicam a todos os crentes o Senhor envia para o 

ministério. Algumas das especificidades eram restritas a um determinado momento e 

situação, ao passo que os princípios são ampla e universal. 

Uma das tragédias do cristianismo contemporâneo, e da igreja durante a maior parte de 

sua história, é que muitos dos que pretendem representar Jesus Cristo ou não representá-

Lo em tudo ou representá-lo mal. Aqueles a quem Cristo envia não pode ministrar fiel e 

eficazmente para ele se eles não entendem e seguem os princípios para o ministério que 

Ele mesmo ensinou. 

O propósito de Jesus para esta primeira missão apostólica era duplo. Primeiro, foi por 

causa dos perdidos, para dar-lhes oportunidade de ouvir e aceitar o evangelho; e, em 

segundo lugar, foi para o benefício dos doze si mesmos, para dar-lhes formação na 

empresa de ganhar almas. Jesus estava ensinando seus discípulos como reproduzir 

discípulos. 



Em Mateus 10: 5-15 Jesus articula oito princípios, cada um dos quais é um requisito geral 

para um ministério eficaz: uma missão divina, um objectivo central, uma mensagem clara, 

as credenciais que confirmam, de confiança confiante, compromisso estabelecido, de 

concentração sobre aqueles que são receptivos e rejeição daqueles que desprezam. 

A Comissão Divino 

Jesus enviou estes doze após instruindo-os, dizendo: (10: 5a) 

A doze não se ofereceu para se tornarem discípulos e apóstolos, nem eles se oferecem 

para ministrar em nome de Cristo. Eles foram soberanamente chamado, comissionados, 

e enviados por Ele. Eles estavam sob ordens divinas. O que o Senhor disse de Jeremias 

poderia ser dito de cada um dos doze: "Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e 

antes de você nascer, Eu te consagrei" Jer. 1: 5. 

De passagem paralela de Marcos, aprendemos que Jesus enviou os discípulos em pares 

(6: 7). Dessa forma eles teriam companheirismo enquanto começando um tipo de trabalho 

que era novo e completamente estranho para eles. A solidão é um terreno fértil para a 

tentação e fraqueza, e sair com os companheiros que estariam menos propensos ao 

desânimo, depressão e auto-piedade. Eles poderiam incentivar um ao outro, se fazem 

responsáveis, e se revezam ministradores, ajudando assim a reduzir a pressão e 

fadiga. Além disso, o princípio do Antigo Testamento de um testemunho sendo 

confirmada por duas ou três testemunhas (Deut. 19:15) daria autoridade adicionado a 

pregação dos apóstolos. 

Este momento particular do ministério provavelmente durou apenas algumas semanas, 

mas foi especialmente significativa, pois foi a primeira verdade reino tempo foi 

proclamada por alguém que não o próprio Cristo. Em cumprimento da Proposito para a 

qual Cristo tinha dito a cada um deles, "Siga-me!" Ele agora enviado a cada um deles em 

seu primeiro trabalho em Seu nome. 

O chamado de Deus e envio de Seu povo hoje não é tão direta quanto isso, mas pode, 

todavia, ser conhecido. Três critérios podem ajudar um crente decidir se quer ou não que 

ele é chamado para o serviço do Senhor. O primeiro critério é forte desejo. A Palavra de 

Deus revela que quando nos deleitamos nEle, Ele nos dará os desejos do nosso coração 

(Sl. 37: 4). O cristão que ama o Senhor e quer, acima de tudo para agradá-Lo é sensível à 

Sua vontade de maneiras que um crente infiel não pode ser. Quando a vida está centrada 

na obediência alegre e sua motivação é que honra a Deus, é perfeitamente adequado para 

procurar um lugar de ministério no serviço do Senhor. Paulo diz que se um homem 

piedoso aspira ao cargo de bispo, ou supervisor, é um belo trabalho que deseja fazer "(1 

Tim. 3: 1). Quanto mais nos caminhar com o Senhor, o mais certo podemos estar que 

nossos desejos são seus desejos. 

Um segundo critério é a confirmação da igreja. Quando uma pessoa sente um forte desejo 

de pregar, mas não tem o incentivo e apoio dos crentes tementes a Deus que o conhecem 

bem, ele deve reavaliar a fonte dos seus sentimentos. O Senhor usa outros crentes para 

confirmar a sua chamada para os indivíduos. As qualificações para os líderes da igreja, 

dado em 1 Timóteo 3 e Tito 1 são os padrões pelos quais a igreja é para medir a adequação 

de uma pessoa que deseja ministro. Essa confirmação é ilustrado no que Paulo disse a 



Timóteo: "Não negligencie o dom espiritual dentro de você, que foi entregue a você por 

profecia, com a imposição das mãos pelo presbitério [anciãos]" 1 Tim. 4:14. 

Um terceiro critério para determinar o chamado de Deus é que de oportunidade. Quando 

uma pessoa tem um forte desejo de ministro e tem o encorajamento dos crentes piedosos 

na igreja, Deus vai abrir uma porta clara do serviço, assim como ele fez para Paulo em 

Éfeso (1 Cor 16: 9.). 

Os doze foram chamados e enviados pelo comando direto falado de Jesus. Sua vontade 

para eles era específico e inconfundível. Parangellō , o verbo atrás de instruir, teve uma 

série de usos na época do Novo Testamento. Como um termo militar que representou o 

fim de um oficial para aqueles sob seu comando, uma ordem que exigia obediência sem 

hesitação e sem ressalvas. Como um termo legal que foi usado de uma intimação judicial 

oficiais, o equivalente a uma intimação moderno, que a desconsiderar feitas uma pessoa 

passível de punição severa. Usado de forma ética, o termo representava uma obrigação 

moral que era vinculativo para uma pessoa de integridade. Como um termo médico que 

receita representado ou uma instrução do médico dado a um paciente. A palavra também 

foi usado para se referir a certas normas ou técnicas aceitas, tais como aqueles para a 

escrita ou oratório. 

Em todas as dimensões da sua utilização, parangellō incluía a idéia de vincular uma 

pessoa para fazer a resposta adequada a uma instrução. O soldado foi obrigado a obedecer 

as ordens de seus superiores;uma pessoa envolvida em uma questão legal foi limitado por 

ordens do tribunal; uma pessoa de integridade estava preso por princípios morais; um 

paciente foi obrigada a seguir a instrução de seu médico se ele queria ficar bem; e um 

escritor de sucesso ou alto-falante foi obrigado pelos padrões de seu ofício. Em várias 

formas, a palavra é usada cerca de trinta vezes no Novo Testamento. 

Jesus usou para dirigir um leproso (Lucas 5:14), para comandar um espírito maligno 

(8:29), para pedir Jairo e sua esposa (08:56), e de cobrar seus discípulos (09:21). Os 

oficiais do sinédrio usou o termo quando ordenou a Pedro e João "para não falar ou 

ensinar a todos em nome de Jesus" (Atos 4:18), como fizeram alguns dos fariseus crentes 

em Jerusalém, que insistiram que era necessário "direcionar [cristãos] a observar a Lei de 

Moisés" (Atos 15: 5). Paulo usou o termo freqüentemente de seus próprios comandos 

como um apóstolo (1 Ts 4:11; 2 Ts 3:... 4, 6, 10, 12; 1 Tim 6:13), bem como de instrução 

por outros líderes cristãos ( 1 Tm 1: 3; 6:17).. 

Quando a pessoa percebe que seu chamado é do Senhor, ele não tem escolha a não ser 

responder apenas como soldado responde a seu superior ou de uma pessoa no tribunal 

responde ao juiz. Deus estabelece os padrões e dá as ordens; nossa responsabilidade é 

obedecer. Deus não exige criatividade ou inovação, seus ministros, mas Ele exige 

obediência e fidelidade (1 Cor. 4: 2). O ministro não é um chef, mas um garçom. Ele não 

é chamado para preparar a refeição, porque Deus já fez isso, mas para servi-lo assim como 

ele o recebeu. Como Paulo, todo ministro está sob compulsão divina de Deus e deve se 

lembrar: "Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho" 1 Coríntios 09:16. 

De um modo geral a cada crente é comissionado pelo Senhor e é obrigado a obedecer ao 

Seu chamado para ir e apresentá-lo ao mundo. Nem todo crente é chamado para ser um 

pregador, professor, pastor, ou missionário; mas cada crente é chamado a ser testemunha 



de Cristo para o mundo. Jesus Cristo não tem seguidores que não estão sob sua ordem na 

Grande Comissão "fazer discípulos de todas as nações" Matt. 28:19. 

O primeiro e mais importante elemento para o ministério é o entendimento de que um não 

qualificado é soberanamente chamado, dotado, e fortalecido pelo Senhor para fazer a Sua 

obra em Seu caminho.Filhos de Deus não determinar seu próprio destino ou marcar seus 

próprios padrões ou planos. Eles estão sob ordens divinas, e seu supremo, principal 

preocupação deve ser a de submeter-se a Cristo em todas as coisas. 

Um dos objetivos centrais 

"Não vá no caminho dos gentios, nem entreis em cidade de 

samaritanos; mas sim ir às ovelhas perdidas da casa de 

Israel." (10: 5-B-6) 

O segundo princípio para o ministério que emerge indiretamente a partir desta passagem 

é a de ter um objectivo central. Um ministério que não é focado em certos objectivos 

prioritários é um ministério condenado à mediocridade. Deus dá objetivos diferentes para 

pessoas diferentes, e Ele muitas vezes muda objetivos ao longo do tempo e de situação 

para situação, como fez com os apóstolos. Mas Ele nunca pede uma pessoa a fazer tudo 

à vista. Ele é um Deus amoroso e razoável, e quando nos encontramos frustrado e 

sobrecarregado de trabalho, podemos estar a tentar fazer mais do que Ele nos chamou 

para fazer, ou que procuram fazê-lo em nosso próprio poder. Apesar do grande esforço 

pessoal exigido no serviço espiritual fiéis (cf. Fl 2:30;. Col. 1,24), quando o jugo e carga 

são verdadeiramente seu, Jesus nos garante que vai ser fácil e leve (Mt 11. : 29). 

A Grande Comissão era ampla ordem de Cristo, em geral para proclamar o evangelho a 

todo o mundo, mas com a execução da comissão os apóstolos seria dado dons específicos 

e ministérios específicos. No entanto, neste momento em particular no plano de Cristo, 

para proclamar o evangelho e para preparar os apóstolos, Seu objetivo era especialmente 

estreita e limitada. 

No caminho e toda a cidade de representar dois genitivos possessivos gregos. Os 

apóstolos não eram para entrar em qualquer forma , ou área, pertencente à gentios ou 

em qualquer cidade que pertencia asamaritanos. Em outras palavras, eles não estavam 

neste momento para proclamar a mensagem do reino de salvação para as pessoas não-

judias. 

Que este era um comando temporário é visto não apenas a partir do claro apelo da Grande 

Comissão, mas do fato de que Jesus já havia ministrado tanto para os 

gentios e samaritanos. Ele tinha curado o servo do centurião Gentil (Matt. 8: 5-13) e se 

revelou pela primeira vez publicamente como o Messias para a mulher samaritana de 

Sicar, que acreditava nele ela e levou outros samaritanos à fé salvadora (João 4: 7-42). 

A redenção de todo o mundo sempre foi no plano de Deus. Ele não chamou Abraão para 

que apenas ele e seus descendentes, o povo hebreu, seria abençoado, mas que através 

desses descendentes "todas as famílias da terra serão abençoados" (Gn 12: 3). Povo 

escolhido de Deus, como o seu Filho unigênito, foram chamados para ser uma luz para as 

nações dos gentios para atraí-los para a Sua justiça e para "trazer a salvação ao fim da 

terra" (Atos 13:47; cf. Is 42:. 6; 49: 6; 60: 3; 62: 1-2). Desde o início, Israel não foi 



chamado simplesmente de receber, mas também para ser o canal de, a bênção de Deus. O 

povo do convênio eram para ser um testemunhando as pessoas para o resto do mundo, ou 

seja, para os gentios . 

Os samaritanos foram especialmente desprezado pelos judeus, porque eles eram 

mestiços, nem os verdadeiros judeus nem gentios verdadeiros. Mas Jesus sempre mostrou 

bondade para com os samaritanos, mesmo com a mulher de Sicar que estava vivendo em 

adultério. E em Sua parábola do amor ao próximo, um samaritano foi favoravelmente 

retratado como o epítome da compaixão divina. Em últimas palavras de Cristo aos 

apóstolos antes de Sua ascensão, Ele nomeia especificamente Samaria como um campo 

de ministério (Atos 1: 8). 

Existem talvez três razões que Jesus escolheu para restringir o ministério dos apóstolos 

neste momento para as ovelhas perdidas da casa de Israel . Primeiro foi o lugar especial 

judeus no plano de Deus.Eles eram o povo de Deus escolhido, o povo dos convênios, as 

promessas, ea lei João Batista pregava principalmente para companheiros judeus ", 

dizendo:" Arrependei-vos, porque o Reino dos céus está próximo '"(Mateus 3: 1. -2) e 

Jesus começou Seu próprio ministério com a mesma declaração para as mesmas pessoas 

(4:17). Como explicou à mulher samaritana: "A salvação vem dos judeus" (João 4:22);ou 

seja, ele veio para os judeus primeiro e, por meio deles, vem para o resto do mundo, assim 

como Deus havia prometido a Abraão. Israel, representado por "Jerusalém e Judéia ...", 

foi o ponto de partida para levar o evangelho a "Samaria, e até à parte mais remota da 

terra" (Atos 1: 8). Mesmo Paulo, o apóstolo dos gentios, sempre começava um novo 

ministério na sinagoga local sempre que ele foi capaz (veja Atos 09:20; 13: 5; 18: 4; 19: 

8). Judeus foram os primeiros a ouvir o evangelho e o primeiro a pregar o evangelho. 

Se os apóstolos ido primeiro para os samaritanos e gentios, os judeus teriam sido muito 

relutantes para ouvi-los, porque eles teriam percebido os apóstolos como portadores de 

uma religião pagã. Apesar de terem muito distorcida e desobedeceu a revelação de Deus, 

os judeus estavam certos em sua crença de que sua revelação para eles era único e que 

teve um papel único no Seu plano de redenção. 

Em segundo lugar, Jesus enviou os apóstolos para pregar primeiro para os judeus porque 

eram mal preparado para a tarefa de testemunhar de forma eficaz para o seu próprio povo, 

e muito menos de testemunhar aos gentios e samaritanos, cujas culturas e maneiras que 

eles pouco compreendido e muito desprezado. Mesmo depois de Pentecostes, Pedro não 

estava convencido de que o evangelho era para os gentios. O Senhor teve de convencê-lo 

através de uma visão especial e pelo testemunho de primeira mão sobre a obra do Espírito 

em Cornélio e sua família (Atos 10). Prejuízo de Pedro era tão forte que muitos anos mais 

tarde, ele, juntamente com Barnabé e outros judeus cristãos, quebrou a comunhão com 

seus irmãos gentios em Cristo ", temendo que o partido da circuncisão" (Gal. 2: 12-13), 

que ensinou que os gentios teve de ser tornar-se prosélitos judeus antes de se tornarem 

cristãos. 

Exceto para Cornélio e sua família, o eunuco etíope, e alguns outros, o evangelho teve 

pouco impacto sobre o mundo gentio até que o Senhor levantou Paulo. Apesar de um ex-

fariseu e um "hebreu de hebreus" (Fp. 3: 5), este apóstolo tinha crescido em Tarso, uma 

cidade Gentil, e foi instruído em Gentil literatura, religião e cultura. 



Em terceiro lugar, Jesus provavelmente restrito primeiro ministério dos apóstolos aos 

judeus pela razão prática de que os doze precisava de um ponto especial de ataque, um 

campo limitado e familiar em que eles poderiam concentrar os seus esforços 

incipientes. Um ministério é um ministério sem foco raso. O trabalhador efetivo para 

Jesus Cristo coloca sua energia primária e esforço para a tarefa que o Senhor confiou a 

ele. Ele se preocupa com toda a obra do Senhor, mas ele não tenta fazer tudo sozinho. 

Próprio ministério terrestre de Jesus era limitado. Ele não viaja para fora da Palestina, e 

seu ministério aos gentios e samaritanos foi incidental quando comparado com o seu 

ministério aos judeus. Ele não tinha que pregar missões em território gentio, e Ele 

ministrou a samaritanos apenas como Ele passou por suas terras durante a viagem entre 

as regiões judaicas da Judéia e da Galiléia. Todos Seu ensino público e da pregação e da 

grande maioria dos seus trabalhos milagrosos foram feitas entre os judeus. Para a mulher 

cananéia do distrito de Tiro e Sidon, Jesus disse: "Não fui enviado senão às ovelhas 

perdidas da casa de Israel" (Mat. 15:24). Como já foi referido, o seu ministério pessoal 

para outras pessoas além de judeus e os seus mandamentos para levar o evangelho a todo 

o mundo mostram que "apenas para Israel ..." referia o objectivo principal de seu 

trabalho naquele momento. O evangelho não foi geralmente levado para os não-judeus, 

até que foi primeiro totalmente apresentado ao povo escolhido de Deus (cf. Rom. 1:16). 

Jesus estava agora dando um comando limitado a seus apóstolos que era válida apenas 

para que o tempo e lugar em Seu plano divino da redenção do mundo. Mas o comando 

ilustra um princípio que é válida para todos os ministérios em todo tempo e lugar, ou seja, 

que Deus dá o Seu povo objetivos claros, específicos para o serviço e ministério. 

Messias auto-intitulados são sempre egoístas que esperam ganhar o mundo 

imediatamente. O seu ministério, muitas vezes procura ser tão grande que se torna cada 

amplitude e sem profundidade, como um lago de um quilômetro de diâmetro e uma 

polegada de profundidade. 

A Clear Mensagem 

E como você vai, pregar, dizendo: "O Reino dos céus está 
próximo." (10: 7) 

O terceiro preceito para um ministério efetivo ilustrado aqui é o de ter uma mensagem 

clara. Muitas pessoas não conseguem compreender e receber o evangelho, porque eles 

ainda não ouviu claramente apresentados. 

Alguns anos atrás, um pastor amigo que estava sentado ao meu lado em um avião pegou 

um pequeno pedaço de papel e começou a escrever sobre ele até que foi completamente 

coberto. Quando ele passou para mim e me perguntou o que ele disse, eu mal podia 

distinguir uma única letra. "Bem, o que foi a primeira palavra que eu escrevi?" ele 

perguntou; e eu tive que confessar mais uma vez que eu não tinha idéia. Então ele me 

mostrou o que tinha feito. Ele me deu uma outra peça pequena, de papel em branco e me 

disse para escrever "Cristo" nele. Em cima disso primeira palavra e em todo o resto do 

papel que eu era, então, disse para escrever "Batista, Presbiteriana, Metodista, Episcopal, 

Pentecostal, dispensational e fundamental, evangélico, liberal, protestante," e talvez mais 

uma dúzia de tais termos. Seu ponto era clara: o simples evangelho de Jesus Cristo é por 



vezes tão sobrecarregados com questões secundárias e interpretações humanas que o 

mundo não tem idéia do que sua mensagem central é. 

Não só o mundo, mas muitos crentes estão confusos sobre o cristianismo porque 

pregadores e professores divagar sobre o evangelho do reino em todo o tipo de causa e 

ênfase secundária. Caminho certo de Satanás de fazer o impotente evangelho é 

simplesmente para mantê-lo de ser compreendido. Quando o evangelho é nublado com 

políticos, culturais, sociais, econômicos, ambientais, eclesiásticas, e outras causas, a sua 

mensagem é confusa e seu poder está diluído. 

A mensagem de Jesus deu aos apóstolos para pregar foi simplesmente declarou: O reino 

dos céus está próximo . Obviamente, eles foram elaborar e explicar o que isso 

significava, mas a verdade básica era inconfundível. 

Nas Escrituras, o reino dos céus pode ser visto em três aspectos. Em primeiro lugar, é 

manifesto na conversão, quando uma pessoa entra no governo soberano de Deus ao 

confiar em Cristo para a salvação (cf. Mt 18: 3.). Em segundo lugar, é manifesto na 

consagração, como crentes viver os princípios divinos da revelação de Deus pela 

obediência à Sua Palavra. "O reino de Deus é ... justiça, paz e alegria no Espírito Santo" 

(Rom. 14:17). Em terceiro lugar, o reino será visto em sua forma milenar gloriosa quando 

Cristo voltar à Terra para estabelecer e governá-lo em pessoa e, em seguida, estabelece o 

Seu reino eterno (Mateus 25:31; Atos 3: 19-21.; Ap 11:15 ; 20: 4). 

A mensagem central do reino é a mensagem sobre o rei. Por definição, um reino é o 

domínio governado por um rei, o seu soberano. Mas a essência de um reino não é a área 

geográfica, mas a real decisão do rei, a administração de sua vontade sobre os cidadãos 

do reino. O reino dos céus é acima de tudo o domínio do senhorio de Deus, onde Ele 

governa por Sua divina vai. Todos ensino-de Sua instrução pública das multidões no 

Sermão da Montanha, por meio de Sua instrução particular aos doze discípulos na Última 

Ceia e para 40 dias após a Sua ressurreição, estava ensinando as verdades e princípios da 

vida em Deus de Jesus reino . 

O evangelho do reino tem muitas ramificações práticas, sociais, bem como pessoais. Mas 

até que a sua mensagem central da provisão soberana de Deus para a salvação do homem 

é claramente entendido, aceito e obedecido, tentando aplicá-la a qualquer outra área da 

vida é tanto desobedientes aos comandos e fútil de Cristo. O evangelho transforma a 

sociedade apenas como ele transforma indivíduos. 

Confirmando Credenciais 

Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, 
expulsai os demônios; livremente recebestes, de graça dai. (10: 8) 

O quarto princípio do ministério aqui apresentada é a de credenciais 

confirmando. Médicos, advogados e outros profissionais exibir de forma destacada os 

diplomas e outros documentos que comprovem suas qualificações e autoridade para a 

prática. De uma forma muito mais importante, aqueles que representam Cristo deve ter 

credenciais que confirmam a sua missão divina e mensagem. Jesus deu confirmando as 

indicações para seu próprio ministério, e agora Ele chama os apóstolos para demonstrar 

a sua autoridade através da realização de sinais e maravilhas semelhantes. 



Porque os doze não teve nenhum treinamento formal e não foram obviamente parte da 

liderança religiosa judaica estabelecida, que foi dominado pelos escribas, fariseus, 

saduceus e sacerdotes; porque eles não estavam mesmo rabinos itinerantes como Jesus; e 

porque não havia o Novo Testamento para confirmar a sua mensagem, e a maioria dos 

judeus tinham uma compreensão distorcida mesmo de suas próprias Escrituras, o Antigo 

Testamento, eles tinham que ter um meio especial de confirmar a sua pregação e ensino. 

"Os sinais de um verdadeiro apóstolo," Paulo declarou, são "sinais e maravilhas e 

milagres" (2 Cor. 12:12). Foi com esses sinais de prova que Jesus habilitados os apóstolos 

como os enviou em sua primeira missão de pregar a "ovelhas perdidas da casa de Israel." 

O cego curado em Jerusalém imediatamente reconheceu o poder de Jesus para curar como 

prova de que ele era de Deus. Ele disse aos fariseus incrédulos: "Bem, aqui é uma coisa 

incrível, que você não sabe de onde ele é, e ainda Ele abriu meus olhos Nós sabemos que 

Deus não ouve a pecadores;. Mas se alguém é temente a Deus, e faz a sua vontade, Ele 

ouve Desde o início do tempo que nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego 

de nascença Se esse homem não fosse de Deus, Ele não podia fazer nada "João. 9: 30-

33.. 

Os sinais, prodígios e milagres que Jesus ordenou aos apóstolos para executar não 

estavam com o propósito de simplesmente demonstrar o poder sobrenatural cru. Jesus não 

disse aos apóstolos, por exemplo, para desaparecer e reaparecer, para mover o Templo de 

um lugar para outro, ou qualquer coisa semelhante. Os milagres que realizou maravilha 

criada e demonstrou o caráter de Deus e da natureza do Seu reino. 

O primeiro da credencial milagrosa foi a capacidade de curar os enfermos e purificar o 

leproso. Jesus não queria que as pessoas simplesmente conhecer o poder de Deus, mas 

ao saber que Ele ofereceu o Seu poder para ajudá-los. Os milagres eram sinais que 

apontam para a compaixão de Deus e misericórdia. Eles demonstraram o coração 

compassivo de Deus, que se preocupa com o sofrimento, a ferir, os aflitos, e os 

necessitados. O reino futuro vinda à terra trará a remoção da doença e da restauração de 

corpos quebrados, assim como a Palavra de Deus havia predito (Is 29:18; 35: 5-6.; 42: 

7). Assim, esses milagres não só revelou a natureza de Deus, mas previu que o milênio. 

Quando João foi preso e enviou seus discípulos para perguntar a Jesus se Ele era 

verdadeiramente o Messias, Jesus respondeu: "Ide e anunciai a João o que estais ouvindo 

e vendo: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem , 

e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho a eles "(Mt 11: 4-

5.). Jesus sabia que João iria reconhecer esses milagres como as marcas que confirmam 

de o Messias de Deus eo reino de Deus. 

Apesar de tais milagres apostólicos cessou com rescisão de trabalho dos apóstolos, 

aqueles que verdadeiramente representam Jesus Cristo ainda dar-se aos doentes, os 

sofredores, os oprimidos, e os necessitados de qualquer género. O líder cristão que gasta 

todo o seu tempo e esforço trabalhando com aqueles que são saudáveis e bem-fazer ou 

não é enviado por Deus ou não é totalmente fiel à sua vocação. Cada pessoa precisa do 

evangelho e cada crente continua a precisar de ajuda e provisão de Deus, mas Deus tem 

compaixão por aqueles que estão em grande necessidade. 



O Antigo Testamento feita de que a verdade clara. "O necessitado não será sempre 

esquecido, nem a esperança dos aflitos perecer para sempre", escreveu Davi (Sl. 

09:18). "'Por causa da devastação dos aflitos, por causa do gemido dos necessitados, me 

levantarei agora, diz o Senhor;" Vou colocá-lo na segurança às quais aspira' "(Sl. 12: 

5). Novamente Davi escreveu: "Todos os meus ossos dirão: 'Senhor, quem é como tu, que 

entrega o aflito daquele que é forte demais para ele, e os aflitos e necessitados daquele 

que ele rouba?'" (Sl. 35 : 10), e "Eu sei que o Senhor manterá a causa do aflito, e justiça 

para os pobres." (. Ps 140: 12) "Os aflitos e necessitados buscam água", declarou Deus 

por meio de Isaías ", mas não há, ea sua língua é seca de sede; eu, o Senhor, os ouvirei 

Eu mesmo, como o Deus de Israel não vou abandoná-los "(Is. 41:17). Deus é o refúgio 

dos aflitos (Sl. 14: 6). 

Por outro lado, o mundo e os seus representantes têm pouca compaixão. A pessoa sem 

Deus "oprime o pobre e necessitado, comete roubo, não restaura uma promessa" (Ez. 

18:12). Ele persegue os pobres (Sl 10: 2.), Coloca fardos pesados sobre eles e defrauda-

los (Amós 5:11; 8: 5-6, mói-los para baixo (Is 3:15), e os devora (Hab 3.. .: 14) O mundo 

tem pouca utilidade para os aflitos O que há preocupação vem como fruto residual de 

influência cristã na sociedade. 

Os falsos profetas não têm piedade ou compaixão, mas sim usar e abusar de pessoas para 

sua própria vantagem egoísta. Jesus advertiu sobre "os escribas que gostam de andar com 

vestes compridas, e como respeitosas saudações nas praças, dos primeiros assentos nas 

sinagogas, e os lugares de honra nos banquetes", mas "que devoram as casas das viúvas" 

Marcos 12: 38- 40. 

Cristãos que são completamente ortodoxa na doutrina e som de caráter moral muitas vezes 

mostram pouco de compaixão para com os pobres, os doentes e os aflitos. Em tais casos, 

eles são representantes ineficazes e inconsistentes de Jesus Cristo, apesar de sua sã 

doutrina e moral elevada, porque eles não têm uma credencial importante que deve marcar 

o servo de Cristo. 

A segunda credencial apostólica era o poder de ressuscitar os mortos e expulsar 

demônios . Aqui os apóstolos estão habilitados para manifestar o poder de Deus, mesmo 

em trazer os mortos de volta à vida e em invadir e conquistar o reino demoníaco invisível 

das trevas. 

Tais presentes de poderes milagrosos foram restritos a era apostólica, e nenhum crente 

hoje manifesta tais credenciais apostólicas sobrenaturais. Mas, ainda que ele é mostrado 

de forma menos dramática e fisicamente impressionante, a marca do poder divino ainda 

valida o trabalho daqueles Deus manda fazer a Sua vontade. O ministério do verdadeiro 

servo de Cristo é caracterizado pelo poder de Deus na vida redentoras, dando 

entendimento espiritual divina, e trazendo o crescimento espiritual. Através do 

testemunho fiel mesmo do crente menos talentoso do evangelho desencadeou o poder de 

ressuscitar os mortos espiritualmente para a vida e para destruir a obra de demônios e do 

próprio Satanás. 

A terceira credencial confirmando era a obediência a admoestação de Cristo, livremente 

você recebeu, de graça dai. Os apóstolos receberam o seu poder milagroso de Deus, e 

eles estavam a usá-lo sem pensar em ganho ou vantagem pessoal. Era o poder de Deus, 



não o deles, e era para ser usado para a Sua glória, não a sua prosperidade. O fiel servo 

de Jesus Cristo é marcada por altruísmo. 

Exorcistas eram comuns entre os judeus da época de Jesus, e muitos deles fizeram uma 

vida lucrativa pretendendo expulsar os demônios. Pessoas que estavam endemoninhado 

ou tinham entes queridos que estavam possuídos estavam dispostos a pagar quase 

qualquer preço por libertação, e havia muitos charlatães que querem tirar proveito de seu 

desespero. As pessoas também iria pagar tudo o que podiam para a cura física, e muitos 

tornaram-se como a mulher com a hemorragia, que "tinha sofrido muito nas mãos de 

muitos médicos, e tinha gasto tudo o que tinha e não foi ajudado em tudo" Marcos 5: 26. 

Os apóstolos poderia ter se tornado imensamente rico teve eles cobrado para a cura, 

ressuscitar os mortos, e expulsando os demônios. Simão, o mago tinha visões de riqueza 

que ele viu os milagres dramáticos que está sendo executada em Samaria por 

Filipe. Quando Pedro e João vieram lá em cima e começou colocando suas mãos sobre os 

crentes para que recebessem o Espírito Santo, Simon "ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: 

'Dá essa autoridade para mim também, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos 

receber o Espírito Santo. " Mas Pedro disse-lhe: 'O teu dinheiro seja contigo para 

perdição, porque você pensou que poderia obter o dom de Deus com dinheiro!' "(Atos 8: 

18-20). 

No Novo Testamento vezes rabinos foram obrigados por lei talmúdica para ensinar para 

nada, pelo mesmo motivo básico Jesus deu aos apóstolos. Moisés tinha sido dada a lei 

livremente por Deus, e rabinos não estavam a cobrar para ensiná-la. A única exceção foi 

para o ensino de uma criança pequena de pais que foram fugir a sua responsabilidade, 

para ensiná-lo. O Mishna considerou que um rabino não era mais para tirar dinheiro para 

o ensino de um juiz era levar dinheiro para a sua decisão em um tribunal ou uma 

testemunha de seu testemunho. Rabbi Zedek escreveu: "Não faça com que a lei a coroa 

para engrandecer a si mesmo, ou por meio do qual uma pá para cavar." O famoso Hillel 

disse: "Quem faz uso mundano da coroa da lei deve desperdiçar, daí tu possas inferir que 

todo aquele que deseja um lucro para si a partir das palavras da lei está ajudando sua 

própria destruição." 

Os falsos mestres, por outro lado, colocar um preço sobre seu ministério, porque o motivo 

não é para servir a Deus ou os homens, mas eles mesmos. Isaías falou de tais falsos 

pastores do povo de Deus ", que não têm entendimento, todos eles se tornam para o seu 

caminho, cada um para a sua ganância, para o último" (Is 56:11).. Pedro diz deles que 

"em sua ganância eles farão de vós negócio com palavras fingidas;" mas, ele continua a 

dizer, "o seu julgamento de há muito tempo não é ocioso, ea sua destruição não dorme" 

2 Pet. 2: 3. 

Uma qualificação para os idosos é que eles "pastorear o rebanho de Deus ... não por força, 

mas voluntariamente, de acordo com a vontade de Deus, e não por torpe ganância" (1 

Ped. 5: 2; cf. Tito 1: 7 ). Eles devem ser "livres do amor ao dinheiro" (1 Tim. 3: 3). O 

pastor que coloca um preço sobre os preços dos ministérios-se fora da bênção de Deus. 

O presente pedido deste ensinamento deve ser que os ministros de Deus devem ser 

apoiado pelo povo de Deus, porque "o trabalhador é digno de seu apoio", como Jesus 

continua a dizer (Mt 10:10:. Cf. Lucas 10: 7) . Mas eles não estão a colocar os seus 

serviços de viaturas para o maior lance ou exigir uma determinada quantidade que eles 



sentem que merecem ser pago. É sua responsabilidade de fiel ministro e responsabilidade 

das pessoas para apoiá-las fielmente. Este equilíbrio se torna claro no próximo elemento 

do ensino de nosso Senhor. 

Fé confiante 

Não adquirir ouro, prata ou cobre para seus cintos de dinheiro, 

ou um saco para o caminho, nem duas túnicas, ou sandálias, ou 

uma equipe; para o trabalhador é digno de seu apoio.(10: 9-10) 

O quinto princípio do ministério praticamente ilustrado nesta passagem é a de confiar em 

Deus com confiança para o que for necessário. Os apóstolos não só não eram para exigir 

o pagamento de seus serviços, mas não estavam a acumular uma grande quantidade de 

dinheiro com antecedência da sua missão. Eles não estavam a adquirir ouro, ou prata, 

ou cobre para [seus] cintos de dinheiro . Essas três metais representava os vários 

coinages em uso no momento, em ordem de valor decrescente. Eles não estavam a tomar 

valioso ouro ou prata moedas ou até menos valiosos cobre queridos. Eles foram para 

sair com seus cintos de dinheiro vazias. 

O saco provavelmente se refere a um saco de alimentos que era comumente realizado em 

uma viagem , uma vez que estalagens foram amplamente dispersos e caro. Os apóstolos 

não eram sequer para tomar um lanche. 

Eles também não são para levar extra de túnicas, nem sandálias, ou uma equipe. A 

túnica era uma importante peça de vestuário exterior, que serviu tanto como casaco e 

manta. Sandals eram necessárias para proteger os pés de pedras afiadas, espinhos, e no 

chão quente. A equipe era a proteção útil contra ladrões ou animais selvagens. 

Os apóstolos estavam a ir adiante com o mínimo de roupa e acessórios, confiando no 

Senhor para fornecer tudo o mais que for necessário. O próprio Deus estabeleceu o 

princípio de que o trabalhador é digno de seu apoio, e Ele vai ver que ele é cumprido. 

Os rabinos tinham seguido esse princípio por muitos anos. Um rabino antigo tinha escrito: 

"Aquele que recebe um rabino em sua casa ou como seu convidado e deixa-o ter seu gozo 

de seus bens, a Escritura atribui a ele como se ele tivesse oferecido as ofertas 

contínuas." Eles acreditavam que, com razão, que Deus abençoe aqueles que forneceram 

alimentos, vestuário, abrigo e outros auxílios para os professores da Sua Palavra. 

"Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de dupla honra", escreveu Paulo 

a Timóteo, "especialmente aqueles que labutam na pregação e no ensino. Porque a 

Escritura diz:" Você não deve focinho do boi quando debulha ", e "O trabalhador é digno 

do seu salário" (1 Tim. 5: 17-18). O povo de Deus de fazer mais do que simplesmente 

prover as necessidades nuas de seus ministros; eles também são a honrá-los com 

generosidade, especialmente quando eles estão proclamando fielmente o Palavra. É o 

plano divino de Deus que aqueles que "proclamar o evangelho ... que vivam do 

evangelho" 1 Cor.9:14. 

Ministros que nunca exigir nada, que nunca colocar um preço sobre seu trabalho, e que 

confiam no Senhor para prover suas necessidades têm a bênção especial de saber que o 



que eles fazem é receber um presente do Senhor, expressivo do Seu amor, cuidado 

generoso . 

Compromisso Saldado 

E, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber 
quem é digno nele; e ficar ali até que você vá embora. (10:11) 

O sexto princípio do ministério de Jesus aqui ensina por implicação, e é dividido em duas 

partes. Em primeiro lugar, uma pessoa é encontrar um lugar adequado para ficar enquanto 

ministrando em um determinado local e, segundo, ele deve ser satisfeito em permanecer 

lá até que o trabalho esteja concluído. 

Digno não significa rico ou influente, mas refere-se ao caráter espiritual e moral do 

hospedeiro. Em qualquer cidade ou aldeia os apóstolos entrar , eles estavam a procurar 

alguém para ficar com quem era conhecido por ser piedoso, cuja integridade e estilo de 

vida estavam fora de questão na comunidade. Caso contrário, a associação ímpios 

prejudicaria tanto sua própria espiritualidade e da eficácia do seu testemunho. 

Uma vez que encontraram um lugar satisfatório para ficar, eles deveriam permanecer ali 

até que eles foram embora. O ministro não é a de manter o seu olho para fora para 

melhor acomodações ou até mesmo para aceitar uma oferta voluntária para melhor 

acomodação e, assim, ofender seu host original. Seu único foco deve ser em seu 

ministério, e seu contentamento com o que tem e onde ele está hospedado em si será um 

testemunho para aqueles a quem ministra. 

Esse contentamento e satisfação humilde também se beneficiarão própria vida espiritual 

do ministro, pois, Paulo nos assegura, "a piedade, na verdade, é um meio de grande ganho, 

quando acompanhadas por contentamento" (1 Tim. 6: 6). Em seu próprio ministério Paulo 

tinha "aprendi a viver contente em quaisquer circunstâncias" Ele estava no que ele sabia. 

"Como se dar bem com os meios humildes, ... para viver em prosperidade; em toda e 

qualquer circunstância." Ele tinha "aprendido o segredo de estar cheio e passando fome, 

tanto de ter abundância e sofrer necessidade," porque ele tinha aprendido que ele poderia 

fazer todas as coisas em Cristo, que lhe fortaleceu (Fp 4: 11-13.). 

Concentração em Aqueles que são Receptivo 

E, como você entrar na casa, dar-lhe a sua saudação. E se a casa 

for digna, torne sua saudação de paz desça sobre ela; (10: 12-
13a) 

O sétimo princípio do ministério refletida no ensino de nosso Senhor aqui é que de 

concentrar esforços sobre aqueles que estão receptivos ao evangelho. 

A casa referido aqui não é o lugar onde os apóstolos iria apresentar, mas representa as 

várias casas onde eles iriam para o ministro. Um digno casa era um onde seu testemunho 

e trabalho foram apreciados e aceito como sendo de Deus. 



A saudação foi a saudação judaica milenar Shalom , que geralmente é traduzido 

simplesmente como a paz , mas que carrega o significado mais profundo de bem-estar 

total e integridade do corpo, mente e espírito. 

A família, que de bom grado receberam dos apóstolos era ter a sua saudação de paz 

confirmou em cima dele. A implicação é que os ouvintes eram verdadeiramente 

receptivos ser ministrado a da maneira mais plena. Seus corações abertos para a obra do 

Senhor lhes rendeu as mais ricas bênçãos de Deus. "Quem recebe um profeta na qualidade 

de profeta," Jesus explicou um pouco mais tarde ", receberá a recompensa de profeta, e 

quem recebe um justo em nome de um homem justo, receberá a recompensa de justo" 

Matt . 10:41. 

Deus não chama os seus servos para ministrar apenas onde o evangelho é imediatamente 

e ansiosamente recebidos. Muitos campos de serviço são extremamente resistentes ao 

evangelho. Mas o foco do ministério em qualquer área ou circunstância deve ser sobre as 

pessoas que são mais receptivos. Os que têm fome e sede de justiça são prometidas 

satisfação (Mat. 5: 6), e do ministro fiel deve dar de si plena e livremente em alimentar-

lhes a Palavra de Deus. Mandato de Deus é que o evangelho deve ser pregado primeiro a 

aqueles que querem mais. Eles não só são os mais merecedores, mas são os mais 

propensos a acreditar e ganhar ainda outros para si. 

Rejeição da Aqueles que desprezam 

mas se não for digna, torne sua saudação de retorno da paz a 

você. E quem não receber, nem escutar as vossas palavras, como 

você sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos 

pés. Em verdade vos digo que, será mais rigor para a terra de 

Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, do que para aquela cidade 
"(10: 13b-15). 

O último princípio para o ministério mostra o lado inverso da anterior, ou seja, a de não 

gastar tempo indevida sobre aqueles que persistem em rejeitar o evangelho. 

Se uma casa foi não é digno , Jesus disse aos Doze: deixe a sua saudação de devolver 

a paz a você , o que era uma expressão Oriental significando retirada de favor ou 

bênção. Não é que o tal agregado teria uma bênção e depois perdê-lo, mas que 

a oferta de paz nunca foi recebido e, portanto, é retirada. A maior bênção de Deus é inútil 

para uma pessoa que não vai aceitá-la. Evangelho de Deus é oferecido a todo o mundo, e 

não tem poder para salvar todo o mundo, mas é impotente para salvar ou ajudar mesmo 

uma única pessoa que não vai ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. (Cf. João 5:40). 

O mesmo princípio se aplica aos falsos mestres que vêm até nós. "Se alguém vem ter 

convosco," João adverte, "e não traz este ensino, não o recebais em casa, e não dar-lhe 

uma saudação;. Para quem o saúda participa de suas más obras" (2 João 10-11). 

Quando uma casa ou de uma cidade era de desprezo dos apóstolos e das palavras que 

eles ensinavam, como eles saiu daquela casa ou cidade que estavam a sacudi o pó 

dos seus pés. Quando eles voltaram para Israel a partir de um país Gentil, muitos judeus 

literalmente tremer tanto pó dos seus pés como possível a fim de não trazer solo pagão 

em sua terra natal. Para os apóstolos a sacudi o pó dos seus pés, deixando uma casa 



judaica ou cidade seria tratar os habitantes como gentios-quem a maioria dos judeus 

considerados fora do alcance de Deus. Quando os líderes da sinagoga de Antioquia da 

Pisídia levou Paulo e Barnabé fora de seu distrito, os dois homens ", sacudindo o pó dos 

seus pés em sinal de protesto contra eles e foi para Icônio." (Atos 13:51). Dos judeus 

incrédulos há Paulo havia declarado: "Era necessário que a palavra de Deus deve ser 

falado com você primeiro, uma vez que você repudiá-lo, e não vos julgais dignos da vida 

eterna, eis que nos estão se voltando para os gentios." (v . 46; cf. Mt 7: 6).. 

Não é que estamos a afastar-se aqueles que rejeitam o evangelho na primeira audiência 

ou mesmo após várias audições. Tinha que a prática foi seguida, muitos crentes não seria 

no reino de hoje. Através de Paulo, o próprio Senhor suplicou Corinthians incrédulos para 

"reconciliar-se com Deus." (2 Cor. 5:20). Se Deus não maravilhosamente paciente e 

longo sofrimento com a humanidade caída, Ele teria destruído o mundo há muito 

tempo. Ele é infinitamente paciente com os pecadores, Pedro nos diz, "não querendo que 

nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento." (2 Pe. 3: 9). 

Jesus não estava falando daqueles que são lentos para entender ou acreditar, mas de todos 

aqueles que, depois de ouvir um claro testemunho do evangelho e vendo sinais dramáticos 

e irrefutáveis de confirmação, continuam a resistir e se opor. Quando a mente de uma 

pessoa está firmemente ajustado contra Deus, devemos voltar nossos esforços para os 

outros. 

Quando as pessoas "provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e 

depois caíram, é impossível renová-los novamente para arrependimento, visto que 

novamente crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e colocá-lo para ignomínia "(Hb 

6: 5-6.). Dessas pessoas, Jesus adverte: Em verdade vos digo que, será mais rigor para 

a terra de Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, do que para aquela cidade. Deus 

destruiu totalmente essas duas cidades antigas com enxofre e fogo por causa de sua 

maldade (Gn 19:24), e hoje não determinado traço deles ainda foi encontrado por 

arqueólogos.Mas os homens e mulheres que são desdenhoso da graciosa salvar evangelho 

de Jesus Cristo, enfrentar um destino ainda pior no dia do juízo (cf. Mt 24: 50-51; 25:. 

14-46; 2 Tessalonicenses 1: 5. 10). 

 

63. Ovelhas entre lobos (Mateus 10: 16-

23) 

Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos; portanto, ser 

astutos como as serpentes e simples como as pombas. Mas 

cuidado com os homens; pois eles vos entregarão aos tribunais e 

vos açoitarão nas suas sinagogas; e você deve mesmo ser levados 

perante governadores e reis, por minha causa, como um 

testemunho para eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, 

não ficar ansioso sobre como ou o que você vai falar; por isso vos 

será dado naquela hora o que você está a falar. Porque não sois 

vós que falais, mas é o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E 

o irmão entregará à morte o irmão, e um pai a seu filho; e filhos 

se levantarão contra os pais e levá-los a ser condenado à morte. E 



sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas é aquele 

que perseverar até o fim, que será salvo. Mas sempre que vos 

perseguirem numa cidade, fugi para outra; porque em verdade 

vos digo que, você não deve terminar de percorrer as cidades de 
Israel, até que o Filho do Homem vier. (10: 16-23) 

Como parte de seu treinamento para finalmente ser enviado por conta própria depois da 

ressurreição e ascensão de Jesus, os doze necessário para se ter uma idéia dos obstáculos 

que enfrentariam. Como observado no capítulo anterior, algumas das especificidades que 

Jesus ensinou em Mateus 10: 5-42 aplicada apenas para os apóstolos; ainda, em princípio, 

que se aplicam a suas testemunhas em cada geração. De forma semelhante, um pouco da 

instrução aplicada apenas para o breve missão em que Jesus enviou os doze, agora a dois 

e dois (Marcos 6: 7), embora os preceitos do ministério subjacentes aplicada ao seu 

trabalho, mesmo depois de o Senhor Jesus havia subido ao céu e continuará a aplicar-se 

a todos os seus servos fiéis em toda a era da igreja e até mesmo para a Grande Tribulação 

(Mat. 24:21). Ministério construído sobre preceitos divinos não vai acabar ", até que o 

Filho do Homem vier" (10:23), o termo escatológico Mateus usa para representar o 

retorno de Cristo para estabelecer o Seu reino milenar. 

Há um significado telescópica na passagem. Começando com o limitado pregação, 

dispensational do reino de "ovelhas perdidas da casa de Israel" (vv. 6-7) durante esta 

missão particular e até ao Pentecostes, há uma varredura por todo o futuro da igreja de 

Cristo-de Sua primeiro a chegar ao seu segundo. Com Sua onisciente olho profético, Jesus 

imagens de doze em toda a sua missão, e então Ele imagens de todos aqueles que iria 

continuar a representá-lo ao longo da história redentora, incluindo aqueles que irão sofrer 

por Seu amor durante o holocausto na Grande Tribulação. 

Esse tipo de profecia telescópica é visto em várias passagens do Antigo Testamento, em 

que uma previsão tinham significado e realização tanto imediatos e futuros. Por exemplo, 

no prazo de três versos, Micah falou do nascimento de Jesus em Belém, em sua primeira 

vinda e de sua decisão de Israel e toda a terra na Sua segunda vinda (Mic. 5: 2-4). No 

entanto, em que a passagem das duas vindas parecem ser misturados em um só. 

Para além da compreensão uso deste método telescópico de Jesus, Mateus 10: 5-42 não 

pode ser interpretado de forma sensata. Os apóstolos não ressuscitar os mortos (veja v. 

8), durante este breve missão na Galiléia, nem em qualquer outro momento durante o 

próprio ministério terrestre de Jesus. Nem eles mesmos experimentar perseguição directa 

ou sofrimento (ver vv 16-23.) Até depois de Pentecostes. 

Em Mateus 10: 16-23 Jesus primeira dá uma analogia dos crentes e seus adversários (v 

16. a ) e figuras que ilustram as duas atitudes que devem ter como eles enfrentam esses 

adversários (16 b ). Em seguida, ele menciona as duas principais áreas a partir do qual o 

ataque direto de perseguidores virão (vv. 17-18) e promete disposição igualmente direta 

de Deus para ele (vv. 19-20). Finalmente, Ele menciona as duas principais áreas de ataque 

indireto (vv. 21-22 a ) e diz a seus seguidores como responder quando a perseguição vem 

(v. 23). 

A Analogia 

Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos; (10: 16a) 



Em dizendo: Eis que Jesus indicou seu desejo de doze a prestar especial atenção ao que 

ele estava prestes a dizer. Ele tinha falado das multidões descrentes como sendo como 

"ovelhas sem pastor" (9:36), e Ele havia delegado poderes milagrosos aos doze (10: 

8). Com base em tal contributo que poderia ter parecido aos apóstolos que eles estavam 

destinados a ser lobos poderosos que sairia com invencibilidade para conquistar o 

indefeso ovelhas, descrente do mundo. Mas o Senhor aqui deixou claro que "ovelhas" do 

mundo não são realmente indefesos e que os apóstolos poderes divinamente dotados e 

maravilhosas como eles foram-se não impedi-los de sofrimento das mãos dos 

homens. Eles, eo resto de Seus seguidores até que Ele volte novamente, seria o 

verdadeiro ovelhas . Em que a verdade paradoxal Jesus graficamente apontou as tensões 

entre a nossa vulnerabilidade e nossa invencibilidade-entre a nossa fraqueza em nós 

mesmos e nossa força em Deus, entre o poder de perseguição odiosa eo poder de 

submissão amorosa, e entre o poder mundano da carne e o poder sobrenatural do Espírito. 

Ovelhas são, talvez, os animais domesticados mais dependentes, indefesas, e estúpidos 

de todos. Eles são tão frequentemente em pânico por coisas inofensivas como por aqueles 

que são perigosos. E quando perigo real vem, eles não têm defesa natural, exceto em 

execução, e eles não são muito bons nisso. 

Em um pastor Olha para a Vigésima Terceira Salmo, Filipe Keller dá muitos insights de 

sua longa experiência como pastor no Canadá. Ele ressalta que porque as ovelhas são tão 

indiscriminado na escolha da vegetação para comer, é necessário protegê-los com cuidado 

de comer ervas venenosas. Porque eles são altamente vulneráveis aos extremos climáticos 

e às infecções e doenças, devem ser regularmente e individualmente verificado para 

sintomas perigosos, para cortes e escoriações, e para insetos e parasitas que podem 

prejudicá-los. Moscas zumbindo em torno de seus olhos e ouvidos têm sido conhecida a 

tão irritar e assustar ovelhas que batem suas cabeças contra as árvores ou pedras até que 

eles estão mortos. Às vezes voa põem ovos nos olhos de uma ovelha e, finalmente, causar 

cegueira. Na tentativa de escapar do perigo real ou imaginário, ovelhas, às vezes, de 

pânico em uma debandada cego, e prenhezes perderão seus cordeiros da corrida e às vezes 

até mesmo suas próprias vidas a partir de esgotamento total. 

Mas o maior inimigo da ovelha é predadores, a pior das quais na Palestina e em muitas 

outras partes do mundo sempre foi lobos. As pessoas na Palestina compreendido a 

natureza da ovelha e do perigo de lobos. Eles sabiam o quão difícil a tarefa do pastor era 

simplesmente para manter suas ovelhas vivo, muito menos saudável e contente. 

A maioria dos pastores não eles próprios proprietários dos rebanhos, mas tendiam a eles 

em nome dos proprietários. Quando uma ovelha foi morto, o pastor foi necessária para 

trazer de volta um pedaço de sua carne rasgada ou alguma outra parte de seu corpo para 

provar que de fato tinha sido morto por um animal selvagem ao invés de roubado por um 

ladrão ou talvez vendido por um pastor desonesto . 

Jesus identifica claramente a ovelha como você , ou seja, os seus discípulos-os doze e, 

por extensão, todos os Seus discípulos que ainda virão. 

O perigo normal para ovelhas é que os lobos vêm em entre eles. Mas aqui Jesus disse aos 

Doze, Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos . Chamou-os a entrar em território 

dos lobos, a pé, o bucho muito de seus inimigos. Jesus é o Bom Pastor perfeita, que ama 

suas ovelhas com um amor divino, que os conhece intimamente e é conhecido por eles, e 



que dá a sua vida por eles (João 10: 11-15). Mas, na figura do ovelhas e lobos, Jesus deu 

uma ilustração gráfica da rejeição e perseguição por um mundo odiando a Deus que eles 

enfrentariam por causa dele. Portanto, antes de os doze saiu para sua primeira breve e 

serviço relativamente pouco exigente para o Senhor, que Ele deu-lhes o custo do 

discipulado. Assim como Ele não escapou oposição e perseguição, nem seriam eles (cf. 

João 15: 18-27; 16:33). 

O mundo vai continuar a fazer incursões na igreja assim como lobos fazem incursões em 

rebanhos de ovelhas. "Eu sei que depois da minha partida", Paulo disse: "lobos ferozes 

penetrarão no meio de vocês, que não pouparão o rebanho" (Atos 20:29). Em sua carta 

de Romanos ele falou de crentes sendo olhava pelo mundo como "ovelhas destinadas ao 

matadouro" (8:36). Jesus já tinha avisado Seus seguidores dos "falsos profetas, que vêm 

até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores" Matt. 7:15. 

É coerente com a sua natureza predatória para lobos a entrar em um rebanho no campo e 

até mesmo no aprisco das ovelhas para atacar, mutilar, e devorar as ovelhas. Mas 

é não natural, ou de acordo com sua natureza de Ovelhas para caminhar voluntariamente 

na própria cova dos lobos. E é natural para um pastor para enviar as suas ovelhas em tais 

certo perigo. No entanto, esse é o lugar onde Jesus, o Bom Pastor, envia seus discípulos-

ao mundo hostil das almas ímpios, porque é onde eles podem servi-Lo melhor e ser mais 

eficaz na conquista de outros a Ele. Os apóstolos, e em graus diferentes cada crente depois 

deles, seria enviada indefeso em si mesmos entre o mal, voraz, vicioso, odiando-Deus a 

humanidade. 

Nós não ouvimos muito pregação de hoje dos pecadores que precisam contar o custo da 

salvação e arrependendo-se do pecado em confessando o Senhorio de Cristo, ou de vir a 

Ele humildemente, desprovido de orgulho e auto-confiança, fome e sede de justiça, e 

entrar a porta estreita e andando pela estrada estreita de justiça. Raramente são os cristãos 

a tomar a sua cruz e seguir a Cristo na passagem para o mundo como ovelhas levado ao 

matadouro chamado. O apelo popular é a facilidade, conforto, riquezas, progresso e 

ambição e da igreja, muitas vezes usa esse tipo de aliciamento para motivar os incrédulos 

a confiar em Cristo e para motivar os crentes a segui-Lo. Mas Jesus não faz tal oferta. Para 

o discípulo Ele promete provação, do sofrimento e da morte. 

Para apresentar o evangelho de forma desonesta e enganosa é ser infiel ao Senhor e para 

aqueles a quem nós apresentá-lo. Por causa de falsas promessas, muitas pessoas não 

resgatados permaneçam no caminho largo que leva à destruição estando sob a ilusão de 

que estão no caminho para a vida. Muitos crentes estão confirmados na mediocridade 

espiritual e esterilidade, pensando sua saúde, riqueza e sucesso material é a certa marca 

de aprovação divina. Ainda outros crentes são desiludido e amargurado, porque as suas 

vidas de obediência, fidelidade e sacrifício por Cristo não foram materialmente 

recompensado. 

Após o cerco de Roma em 1849, Garibaldi disse aos seus soldados: "Os homens, todos 

os nossos esforços contra as forças superiores têm sido inútil. Eu não tenho nada para lhe 

oferecer, mas a fome ea sede, sofrimento e morte. Mas eu apelo a todos os que amam a 

sua país a aderir comigo. " Após os Aliados foram forçados a evacuar Dunkirk em 1940, 

Churchill disse ao seu companheiro ingleses, "Tudo o que posso lhe oferecer é de sangue, 

suor e lágrimas". 



Se esses líderes humanos recusou-se a enviar seus compatriotas para a guerra sob falsos 

pretextos, quanto menos faria o divino Filho de Deus! Jesus não enviará os seus 

seguidores, sem aviso prévio sobre as demandas e perigos do discipulado. Nem Seus 

apóstolos enganar a igreja primitiva sobre o que pertença a Cristo custaria. Como ele 

escreveu para encorajar e fortalecer Timóteo, seu filho na fé, Paulo também garantiu-lhe 

que "todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" (2 Tim. 

3:12). Vidas piedosas não são marcadas pelo sofrimento contínuo e sofrimento infligidos 

pelo mundo incrédulo. Nem a vida de Jesus, nem a vida dos apóstolos foram 

caracterizados por dificuldades ininterrupta e perseguição. Mas a fidelidade de Deus 

garante que em alguns momentos e em algum grau Satanás e seu sistema mundial vai 

exigir um preço por isso. 

A Attitude 

portanto, ser astutos como as serpentes e simples como as 
pombas. (10: 16b) 

Em hieróglifos egípcios, assim como em grande sabedoria antiga, serpentes simbolizam 

a sabedoria. Eles foram considerados astuto , inteligente, astuto, cauteloso. Em essa 

característica, pelo menos, os cristãos são para emular serpentes . 

Paulo aconselha os crentes, "Andai com sabedoria para com os forasteiros, aproveitando 

ao máximo a oportunidade" (Col. 4: 5). Servos do Senhor são para ser sagaz e astuto em 

lidar com o mundo incrédulo ao seu redor. 

A idéia básica é a de dizer a coisa certa na hora e no lugar certo, de ter um senso de 

propriedade e adequação, e de tentar descobrir a melhor forma de alcançar a meta mais 

elevada. É sábio nem amar a ser desnecessariamente acusatório ou inflamatória. Quando 

os fariseus tentaram prender Jesus em qualquer defender ou condenar o governo romano, 

pedindo-Lhe sobre o pagamento de impostos a César, Ele não aproveitar a ocasião para 

difamar César ou o governo-vil Roman, debochado, injusta e ímpia como estavam. Ele 

também não tolera a sua maldade. Ele respondeu simplesmente: "Dai a César o que é de 

César, ea Deus o que é de Deus" (Mateus 22:21.). Não é nem corajoso nem sábio, e nem 

espiritual, nem amar, para incitar desnecessariamente raiva ou problemas tribunal. 

Como o mais inofensivo e suave de pássaros, pombas representar ser puro, ou inocente , 

outra característica do fiel discípulo de Cristo. Ser fiel à Palavra de Deus e intransigente 

na proclamação do evangelho não exige, e nunca deve incluir, sendo abrasivo, claro, 

irreverente, beligerante, flagrante, ou cega. 

Sabedoria e inocência, astúcia e Gentilza, são servas de discrição. No apóstolo foi mais 

intransigente do evangelho de Paulo; no entanto, ele declarou: 

Eu me fiz escravo de todos, para que eu possa ganhar o mais. E para os judeus tornei-me 

como um judeu que eu poderia ganhar os judeus; para aqueles que estão debaixo da lei, 

como nos termos da Lei, embora não me estar sob a lei para que eu possa ganhar os que 

estão debaixo da lei; para aqueles que estão sem lei, como sem lei, embora não estando 

sem lei de Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para que eu possa ganhar os que estão sem 

lei. Para os fracos tornei-me fraco, para que eu possa ganhar o fraco; Tornei-me tudo para 



todos os homens, para que eu possa por todos os meios chegar a salvar alguns. (1 Cor. 9: 

19-22) 

Inocência envolve mais do que simplesmente evitar atitudes e abordagens 

negativas. Envolve também o atributo positivo de pureza. A sabedoria divina não tem 

parte em tudo o que é impuro, enganador, ou profanação. É sempre o aliado da verdade e 

da justiça. Nada inverídicas ou antiético pode melhorar o evangelho ou fazer o seu 

testemunho mais eficaz. Paulo assegurou aos tessalonicenses que a sua pregação e ensino 

do evangelho que "não vêm de erro ou impureza ou por meio de engano" (1 Ts. 2: 

3). Integridade e honestidade são manifestações concretas de veracidade, sem a qual uma 

apresentação de outra forma ortodoxa do evangelho é distorcida e enfraquecidos. 

Devemos ser como o nosso próprio Senhor, nosso grande "sumo sacerdote, santo 

inocente, imaculado" (Heb. 7:26). Devemos amar os nossos inimigos e fazei o bem aos 

que nos odeiam (Lucas 06:27). Jesus é mais uma vez o nosso modelo, porque ele "não 

cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca; e ao mesmo tempo sendo 

injuriado, não revidava; enquanto que sofrem, não fazia ameaças, mas entregava-se 

àquele que julga justiça "(1 Pe. 2:23). Em seguindo o exemplo de nosso Senhor, "quando 

estamos injuriados, bendizemos; quando somos perseguidos, suportamos; quando 

caluniados, procuramos conciliar" 1 Cor. 4: 12-13. 

Quando Paulo foi levado perante o Sinédrio em Jerusalém, o sumo sacerdote Ananias 

ordenou que ele fosse atingido na boca. Em um momento de raiva subterrâneo o apóstolo 

respondeu: "Deus vai atacar você, parede caiada! E você se senta para tentar me de acordo 

com a Lei e em violação da lei de ordem que eu seja ferido?" (Atos 23: 3). Quando ele 

foi repreendido por alguns espectadores para injuriando o sumo sacerdote, Paulo 

imediatamente pediu desculpas, dizendo: "Eu não sabia, irmãos, que era o sumo 

sacerdote; porque está escrito: 'Você não deve falar mal de um governante de seu povo 

'"(v. 5). O que Paulo havia dito ao sumo sacerdote era perfeitamente verdade, e 

certamente compreensível do ponto de vista humano. Mas não foi o caso, não só porque 

dizia-se ao sumo sacerdote, mas porque foi dito com raiva de auto-defesa. Não era a coisa 

sábia e justa a dizer. 

A Perseguição 

Mas cuidado com os homens; pois eles vos entregarão aos 

tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas; e você deve mesmo 

ser levados perante governadores e reis, por minha causa, como 

um testemunho para eles e aos gentios. (10: 17-18) 

Jesus passa a identificar os "lobos" e, em seguida, dá avisos sobre quatro áreas em que 

eles perseguem os crentes em religião, governo, família e sociedade em 

geral. Intercaladas dentro dos avisos são mais instruções sobre as atitudes Seus discípulos 

devem ter e da prestação suas celestiais suprimentos pai. 

Os lobos dos quais os crentes devem tomar cuidado são homens . Os inimigos finais 

contra os quais lutamos são Satanás e suas hostes demoníacas, a carne-e-osso 

"governantes, ... poderes, ... as forças deste mundo tenebroso, [e] as forças espirituais do 

mal, nas regiões celestes" não (Ef. 6:12). Mas os agentes desses inimigos sobrenaturais 

são seres humanos. É através de homens que Satanás se opõe e persegue a Igreja de Jesus 



Cristo. Os homens são os lobos que molestarem, oprimir, prender, torturar e matar o povo 

de Deus. 

Cuidado com estes adversários, Jesus diz-estar em guarda, estar atento, ser 

perspicaz. Para ser inocente não é ser ingênuo. Quando bem-intencionados crentes 

insistem em colocar o melhor rosto em todo o mal, eles não estão demonstrando amor, 

mas tolice e auto-engano. Não para bater um incrédulo sobre a cabeça com a vileza de 

seu pecado é uma coisa; para minimizar o seu pecado e sua perdição à parte de Cristo é 

outra completamente diferente. Para amar nossos inimigos e não retribuir o mal com o 

mal é uma coisa; para negar que eles são inimigos é outra completamente diferente. 

Jesus já tinha prometido bênção para aqueles que são "perseguidos por causa da justiça" 

e que têm insultos e "todos os males" faladas contra eles falsamente por amor a Ele 

(Mateus 5: 10-11.). Aqui Ele promete a perseguição que finalmente traz a bênção. 

Os próprios discípulos ainda não tinha experimentado perseguição ou mesmo 

oposição. Resistência a Jesus ainda não era forte. Alguns dos escribas havia criticado a 

Ele para reivindicar autoridade para perdoar pecados (9: 2-3), e alguns dos fariseus 

reclamaram aos Seus discípulos que o seu professor comeu "com os publicanos e 

pecadores" e acusou mais tarde (v. 11) Ele de lançar "os demônios pelo príncipe dos 

demônios" (v. 34). Mas essas críticas não impediu o ministério, nem constituem qualquer 

perigo naquele momento. 

O propósito de Jesus em alerta sobre a perseguição não era para assustar os apóstolos e 

fazê-los desconfiar de todo ser humano que não era um crente. Sua própria missão era 

converter os incrédulos e ganhá-los para o reino de Cristo. Mas eles precisavam ser 

advertidos para não esperar que o mundo para receber o evangelho e de seus mensageiros 

com os braços abertos. Sistema mundial de Satanás, de quem todo incrédulo é uma parte, 

é diametralmente oposta à Cristo, o Seu povo, e Seu reino. Satanás vai mobilizar o apoio 

de todos os possíveis descrente em sua luta contra Deus. O propósito de Jesus neste texto 

foi para advertir os apóstolos, e todo o Seu povo, para não ser surpreendido quando são 

criticados, condenado ao ostracismo, e até mesmo preso e condenado à morte por amor a 

Ele. 

Perseguição por Religião 

pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas 
sinagogas; (10: 17b) 

A primeira fonte de perseguição é a religião, para que ambos os tribunais e sinagogas se 

referem. Mesmo sob governadores pagãos, os judeus foram muitas vezes deixadas 

assentar a maioria dos litígios entre si, incluindo muitas questões civis. Para este efeito, 

eles tinham desenvolvido um sistema detalhado de tribunais em que foram adjudicados 

vários casos. Cada aldeia judaica e da cidade, bem como todos os assentamentos judaicos 

de qualquer tamanho em países gentios, tinha uma sinagoga, que significa simplesmente 

um local de encontro ou uma congregação. 

Judeus iria tentar, condenado, e punir ( flagelo ) companheiros judeus em suas próprias 

religiosas tribunais , que eram uma parte de suas sinagogas . Um judeu acusado de 

quebrar a lei mosaica ou uma tradição rabínica seria levado perante um tribunal de juízes, 



que decidiram o veredicto, determinaram a sentença, e dispensado punição, o que era 

muitas vezes debaixo de açoites. 

Nos tempos do Novo Testamento, o flagelo geralmente constituída por trinta e nove 

chicotadas com um chicote, um a menos do que o máximo de quarenta açoites permitido 

pela lei mosaica (Deut. 25: 3).Um juiz chamaria a sentença, seria anunciar a punição, um 

ou mais faria a flagelação, e outros deles iria contar os cílios. Os Maimonides escritor 

judeu informou que passagens bíblicas apropriadas foram lidos e, por vezes, salmos eram 

cantados enquanto punição estava sendo administrado. 

Como os apóstolos pregaram e ministrou em nome de Cristo, eles poderiam ter a certeza 

de ter sido submetida e punidos por esses tribunais judaicos. Antes de sua conversão, 

Saulo de Tarso estava envolvido em apenas tal perseguição. Muitos anos mais tarde, 

como um apóstolo e ele próprio um crente perseguido, ele contou a sua confissão diante 

de Deus que "em uma sinagoga após o outro I usada para aprisionar e espancar aqueles 

que acreditaram em Ti" (Atos 22:19). Na época em que Paulo escreveu 2 Coríntios ele 

foi açoitado pelos judeus em cinco ocasiões diferentes (2 Cor. 11:24), provavelmente cada 

vez em uma sinagoga. 

William Barclay comenta que "o homem com uma mensagem de Deus tem que se 

submeter a ódio e inimizade de uma ortodoxia fossilizado". O próprio Jesus foi acusado, 

julgado e condenado pelos religiosos. Até que a destruição de Jerusalém em AD -70 e 

com ela a destruição do Templo, o sacerdócio, e os sacrifícios a praticamente toda a 

perseguição dos cristãos era por judeus. Embora ainda há hostilidade pessoal entre os 

judeus, depois que o tempo da perseguição judaica dos cristãos praticamente cessaram, e 

ele nunca retornou de forma significativa desde então. 

A partir de Apocalipse 11, no entanto, ficamos a saber que a hostilidade residual contra 

Cristo fará com que essa perseguição para retomar durante os últimos dias. Na primeira 

metade da Tribulação, a besta do abismo será alinhada com Israel; e em Jerusalém ", onde 

o seu Senhor foi crucificado", ele vai matar as duas testemunhas que Deus envia a pregar 

na terra por mil duzentos e sessenta dias (vv. 3-8). É provável que muitos judeus 

incrédulos serão parte do martírio desses dois homens e à alegria em todo o mundo sobre 

suas mortes (10 v.). 

Entretanto, muitos outros grupos religiosos, alguns até com o nome de Cristo, terá 

oprimidos, presos, torturados, exilados, e matou incontáveis milhões de verdadeiros 

crentes. Durante a vida de muitos dos apóstolos, outra perseguição relacionada com 

religião já tinha começado. Paulo foi amargamente oposição em Éfeso porque a 

propagação do evangelho havia severamente cortado na venda de ídolos pagãos, que eram 

a principal fonte de renda para os cambistas locais (ver Atos 19: 24-29). Uma carta escrita 

por Plínio, um governador romano do primeiro século da Bitínia, indica que ele tomou 

medidas severas para verificar o rápido crescimento do cristianismo porque ele ameaçou 

os interesses comerciais de venda de ídolos e sacrifício de animais a partir do qual os 

templos pagãos derivadas maior parte de sua renda. 

A intimidação, vandalizar e assassinato de missionários modernos, nas sociedades 

primitivas se, quase sem exceção, foram realizadas ou instigado por feiticeiros, xamãs, 

ou outros tais líderes religiosos. E as maiores restrições ao ministério cristão e adoração 

fora do mundo comunista ateu é nos países muçulmanos. 



A perseguição religiosa dos crentes tem sido freqüentemente dentro do próprio 

cristianismo. Paulo advertiu os anciãos de Éfeso que "depois da minha partida, lobos 

ferozes penetrarão no meio de vocês, que não pouparão o rebanho; e dentre vós mesmos 

se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si" 

Atos 20:29. 

A grande perseguição final do povo de Deus será pelo sistema religioso mundial chamado 

de "a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra", que vai se 

tornar "embriagada com o sangue dos santos e com o sangue de as testemunhas de Jesus 

"(Apocalipse 17: 5-6). Todos os sistemas religiosos falsos tiveram seu início em Babel, 

quando a humanidade rebelde determinado a invadir o céu e estabelecer o seu próprio 

substituto inspirada por Satanás para o caminho de Deus. Religiões do homem sempre se 

opuseram e procurou destruir a verdade de Deus; e um dia eles vão culminar em um 

incrivelmente poderosa religião do mundo ecumênico que será implacavelmente e sem 

piedade se opõem ao evangelho de Cristo e perseguir o seu povo. 

Perseguição pelo Governo 

e você deve mesmo ser levados perante governadores e reis, por 

minha causa, como um testemunho para eles e aos 
gentios. (10:18) 

Perseguição também virá do governo. Governadores eram procuradores romanos, tais 

como foram Pilatos, Felix, e Festus, mas representam qualquer cargo governamental ou 

corpo abaixo do nível nacional.Reis (como os dois Agrippas, Herodes Antipas, e outros 

monarcas mencionada no Novo Testamento) representam chefes de Estado. 

Aqui Jesus explica por que os lobos são tão cruel com as ovelhas do Senhor. Não é por 

causa das ovelhas em si, mas por causa de seu Pastor. "É por causa de mim ", disse Jesus, 

que os discípulos sofreriam ameaças e perseguições. O mundo odeia os cristãos, porque 

o mundo vos odeia Cristo. Cada pessoa que se identifica com Cristo através da salvação 

torna-se um alvo potencial de Satanás e suas forças do mal, incluindo homens maus. Que 

é Cristo, e não os próprios cristãos que o mundo se opõe é visto no fato de mais de Cristo 

se manifesta em nós, mais vamos ser atacados. Por outro lado, quando não se manifestar 

Cristo, nós não incitar a ira do mundo. O cristão que imita o mundo, ou simplesmente 

mantém sua fé para si mesmo, é em pouco perigo do mundo, porque ele manifesta pouco 

da natureza do seu senhor. O mundo nos ataca somente quando ele vê Cristo em nós. 

Jesus afirmou essa realidade, quando disse: 

Se o mundo vos odeia, você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar você. Se fôsseis 

do mundo, o mundo amaria o que era seu; mas, porque não sois do mundo, mas eu vos 

escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembre-se da palavra que eu disse a você, 

"O escravo não é maior que seu senhor." Se a mim me perseguiram, também vos 

perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas todas 

estas coisas que eles vão fazer com você por causa do meu nome, porque não conhecem 

aquele que me enviou. (João 15: 18-21) 

As listras, lacerações, hematomas e cicatrizes no corpo de Paulo eram os "brandmarks de 

Jesus" (Gl. 6:17). Elas foram feitas em seu corpo, mas eles foram destinados para o seu 



Senhor. Perseguidores de Paulo não desprezá-lo por causa de quem ele era, mas porque 

Cristo trabalhou tão poderosamente através dele. Quando finalmente tirou sua vida, foi 

porque sua vida era a vida de Cristo. Porque a Igreja é o Corpo de Cristo, é crentes fiéis 

na igreja que, como Paulo, encher-se "aflições de Cristo" (Colossenses 1:24). É por essa 

razão que Paulo desejava o privilégio de compartilhar na "comunhão dos seus 

sofrimentos, conformando-me com a sua morte." (Fl. 3:10) "Se você está injuriado para 

o nome de Cristo, você é abençoado", diz Pedro, "porque o Espírito da glória e de Deus 

repousa sobre vós" (1 Pe. 4:14). É o "Espírito da glória e de Deus" na vida do crente que 

o mundo vos odeia e quer destruir. 

Quando o reino de Deus está prosperando, Satanás faz com que o seu povo a reagir contra 

ela em proporção ao seu sucesso. O próprio Paulo havia sido utilizado de Satanás para 

perseguir a igreja. Sob o seu antigo nome de Saul, que estava "ameaças e mortes contra 

os discípulos do Senhor de respirar." Ele até pediu cartas do sumo sacerdote "para as 

sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns pertencentes ao Caminho, 

homens e mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém" (Atos 9: 1-2). Quando o Senhor 

interceptado Saul em seu caminho para Damasco, para executar seu plano perverso, Suas 

primeiras palavras para ele foram: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" e quando Saul 

perguntou quem estava falando com ele, o Senhor respondeu: "Eu sou Jesus, a quem tu 

persegues" (vv. 4-5). 

Saul não tinha visto Jesus durante Seu ministério terreno, e Jesus estava agora no 

céu; Saul ainda estava perseguindo Jesus. Embora os objetos físicos da perseguição eram 

cristãos (aqueles "pertencente ao Way"), o objeto espiritual era o próprio 

Cristo. Acusação de Jesus causou uma profunda impressão em Paulo, e quando ele 

testemunhou perante a multidão em Jerusalém que exigiu sua prisão e, eventualmente, 

sua execução, ele citou as palavras dirigidas a ele pelo Senhor no caminho de Damasco 

(Atos 22: 7). Ele citou as mesmas palavras quando ele testemunhou diante do rei Agripa, 

declarando que ele não tinha sido simplesmente um perseguidor dos cristãos, mas um 

perseguidor de Cristo (26:14). 

Cada incrédulo antagônicas e prejudicial, não importa como, inconscientemente, 

persegue Cristo através do Seu povo. Jesus declarou inequivocamente que "quem não é 

comigo é contra mim; e quem não recolhe comigo, dispersa" Matt. 0:30. 

A frase como um testemunho para eles e para os gentios não é fácil de interpretar. Isso 

pode significar que os crentes perseguidos são uma repreensão de estar contra seus 

perseguidores, um testemunhocontra eles e todos os 

incrédulos gentios (pagãos). Outros levá-la para significar um testemunho de Cristo que 

perseguiu os crentes fazer como suas testemunhas. As duas interpretações não são 

incompatíveis, e ambos parecem ser legítimo. 

Em ambos os casos, os governos em vários níveis e em vários graus foram envolvidos em 

perseguição de crentes ao longo da história da igreja. Apenas alguns anos depois de 

Pentecostes, Herodes Agripa I "colocou as mãos sobre alguns que pertenciam à igreja, a 

fim de maltratá-los. E ele tinha Tiago, irmão de João condenado à morte com uma espada. 

E quando ele viu que foi da vontade do judeus, continuou, para prender Pedro também 

"(Atos 12: 1-3). Motivação de Herodes, mesmo em agradar os judeus, não era religioso, 

mas político e pessoal. 



Como o cristianismo começou a se espalhar por todo o império, Roma tornou-se 

especialmente com medo de seus escravos. Por causa de seus grandes números (talvez 

cerca de 60 milhões de dólares) escravos há muito tempo representava a ameaça de 

rebelião. Eles não foram autorizados a se casar com cidadãos livres, até mesmo os homens 

livres no nível mais baixo da sociedade, porque os escravos eram considerados menos do 

que pessoas. Mas quando os escravos e os romanos livres iguais tornaram-se cristãos, eles 

descobriram que não havia mais qualquer barreira entre eles, que eram iguais em 

Cristo. Portanto, o cristianismo passou a ser visto como uma ameaça a todo o sistema 

romano social e economia e, consequentemente, os encargos falsos foram repetidamente 

feitas contra os cristãos. Eles foram acusados de canibalismo porque eles alegaram para 

comer o corpo de Cristo, e não beberdes o seu sangue durante a Ceia do Senhor. Eles 

foram acusados de imoralidade em suas festas de amor e de promover a revolução através 

da pregação sobre o retorno de Cristo para estabelecer o Seu reino terreno. Muitos foram 

martirizados. 

Ao longo da história da igreja, vários governos têm sido envolvidos na perseguição à 

igreja, às vezes por razões puramente políticas e às vezes como um executor de 

reconhecido pelo Estado religião.Durante os tempos modernos, os governos comunistas 

só ter abatido milhões de cristãos e perseguidos e presos incontáveis milhões 

mais. Porque o ateísmo é um princípio central do comunismo, ele sempre procurou 

suprimir e eliminar a religião, sobretudo o cristianismo. 

No fim dos tempos perseguição aos santos vai atingir o seu clímax, tanto pela religião e 

pelo governo, e aparentemente vai ser manejada como um grande braço poderoso do 

anticristo. A besta que virá "para fora do mar" vai gritar "blasfêmias contra Deus" e vai 

"fazer guerra aos santos e vencê-los; e autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação 

foi dado a ele" Rev. 13: 1, 6-7. 

Embora o governo esteja estabelecida por Deus para preservar a ordem social, tornou-se 

também um instrumento de Satanás para promover sua própria obra e opor-se ao 

Senhor. Governo é ordenado por Deus, mas manipulado por Satanás; e Daniel, Isaías e 

Ezequiel todos relatam forças demoníacas por trás governos que foram especialmente 

perverso. Quando os cidadãos se afastam do Senhor e Suas normas, mesmo as mais livres 

e democráticas de governos, incluindo o do nosso próprio Estados Unidos, acabará por 

inibir a livre expressão e prática da fé cristã na hostilidade a Cristo e à Sua Palavra. 

A Provisão 

Mas, quando vos entregarem, não ficar ansioso sobre como ou o 

que você vai falar; por isso vos será dado naquela hora o que você 

está a falar. Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito do 

vosso Pai é que fala em vós. (10: 19-20) 

Para ser caluniado, perseguido, preso e espancado é traumática, e ao mesmo tempo que 

está a ser experimentado é extremamente difícil não ficar ansioso . Quando são acusados 

de um delito, a reação natural é falar -se em nossa própria defesa, para convencer nossos 

acusadores de nossa inocência. 

Paulo nos adverte para ser em todos os momentos "ansiosos por coisa alguma, mas em 

tudo, pela oração e súplica, com ação de graças [nosso] petições sejam em tudo 



conhecidas diante de Deus" (Fp 4: 6.).Mas na circunstância especial de ser levado perante 

um tribunal religioso ou civil, temos a promessa adicional que será dado [us] naquela 

hora o que [nós] estão a falar . Aqueles que sofrem por Cristo será defendido por Cristo. 

Muitos dos testemunhos mais memoráveis e poderosos dos grandes mártires foram 

proferidas antes que eles foram condenados à morte. Deus deu-lhes uma especial 

presença de espírito e clareza de pensamento para apresentar um testemunho mais 

poderoso do que de outra forma teria sido capaz de dar. 

Para os apóstolos, que a promessa incluía o fornecimento adicional de inspiração 

divina. Quando Paulo, por exemplo, deu testemunho, enquanto ele estava em julgamento, 

ele falou a Palavra de Deus.Porque não sois vós que falais , Jesus assegurou aos 

apóstolos, mas é o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. 

O comentador conhecido RCH Lenski escreve: 

Sem pensar anterior, planejamento, imaginação, no momento de seu julgamento em 

tribunal, os Apóstolos receberão diretamente de Deus exatamente o que proferir. Ele vai 

entrar em suas mentes, assim como ela é necessária, e, assim, eles vão proferir em voz 

alta .... Os apóstolos, de fato, fazer pronunciação, e ainda assim não o fizerem, por seu 

ato é devido ao Espírito Santo, de modo que a maioria corretamente, ele é o único que faz 

a sua colocação em circulação. Tudo o que é mecânico, mágico, não psicológico é calar 

.... Os apóstolos não será como os endemoninhados, os órgãos da fala e sua própria 

vontades sendo violada por um demônio. Absolutamente pelo contrário: mente, coração, 

vai operar livremente, de forma consciente, em alegre, dependência confiante em dar do 

Espírito, que lhes permite encontrar exatamente o que dizer e como dizê-lo até a última 

palavra, sem nenhum erro ou mesmo um palavra errada devido a falha de memória ou 

emoções perturbadas ocorrendo. Isso, é claro, é Inspiração, Inspiração Verbal. ( A 

interpretação do Evangelho de São Mateus [Minneapolis: Augsburg, 1964], p.402) 

O Hatred 

Perseguição dos crentes também se expressa através do ódio das famílias que traem seus 

próprios membros e através do ódio da sociedade em geral. 

Por Família 

E o irmão entregará à morte o irmão, e um pai a seu filho; e filhos 

se levantarão contra os pais e levá-los a ser condenado à 

morte. (10:21) 

Crentes a promessa de que eles podem até ser perseguido por suas próprias 

famílias. Durante esse mesmo tempo de instrução, Jesus disse: "Porque eu vim pôr um 

homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e uma filha-de-lei contra a mãe-de-lei" 

Então, citando Miquéias 7: 6, ele advertiu que "os inimigos do homem serão os membros 

de sua família" (Mateus 10: 35-36.). Um ano mais tarde, como Ele ensinou sobre a 

Tribulação, Jesus repetiu a mesma advertência (Marcos 13:12). 



Durante perseguições romanas dos séculos II e III um número incontável de cristãos 

foram traídos às autoridades civis por um irmão ou pai ou filho . Essa triste realidade foi 

repetida muitas vezes, e ele não é desconhecido até mesmo em nossos dias 

Em certas culturas religiosas um serviço funeral é realizado por um membro da família 

que se torna um cristão, porque aos olhos de seus parentes, ele não está mais vivo. Em 

alguns casos, o membro convertido tenha sido envenenado até a morte. Alguém observou 

que apenas duas coisas são mais fortes do que o amor natural; quem não nascer da Inferno 

e um nasce do céu. Mais forte do que o amor natural são o amor que vem de Deus e do 

ódio que é de Satanás. 

Falando do fim dos tempos, talvez a era do reino, Zacarias profetizou: "E acontecerá que, 

se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que deu à luz a ele vai dizer-lhe: 'Você não 

deve viver, por que você tem falado falsamente em nome do Senhor ", e seu pai e sua mãe 

que deu à luz a ele vai perfurar ele através quando profetiza" (Zc. 13: 3). Pode ser que um 

dia os pais crentes vai matar seus filhos que são falsos profetas. 

Pela sociedade 

E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas é aquele 

que perseverar até o fim, que será salvo. (10:22) 

Todos não é, obviamente, um termo absoluto neste contexto. Os crentes não serão 

odiados por todo incrédulo único na Terra. A idéia é que de todas as pessoas em geral, a 

sociedade como um todo.Conforme verificado pelos últimos dois mil anos, os crentes 

acham que eles são odiados por todas as classes, raças e nacionalidades da humanidade. 

Alguns crentes vivem uma vida de conflito quase constante com o mundo, enquanto 

outros parecem escapar-lo inteiramente. Alguns cristãos não são perseguidos 

simplesmente porque o seu testemunho é tão fraca que passa despercebida pelo 

mundo. Quando a doutrina e os padrões bíblicos são comprometidos para acomodar a 

natureza humana caída, a sociedade tem pequena discussão com esse tipo de cristianismo 

e vai dar pouca oposição aos cristãos. 

Mas, para enfrentar o mundo como Paulo fez com a declaração de que "a ira de Deus se 

revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em 

injustiça" (Rom. 1:18) é garantir a ira da sociedade contra o evangelho e aqueles que 

pregam. 

Porque eles eram tão intransigente na proclamação do evangelho, Paulo declarou a si 

mesmo e seus companheiros apóstolos para ser "homens condenados à morte;. Porque 

nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos e aos homens Nós somos loucos por 

amor de Cristo ,. .. fraco, ... sem honra ... ambos com fome e sede, e estão mal vestidos, 

e são tratados mais ou menos, e são sem-teto "1 Cor. 4: 9-11. 

Quando um general romano conquistou uma grande vitória, ele iria desfilar seus cativos 

pelas ruas em uma procissão triunfal grande, propositAdãoente fazendo um espetáculo de 

seus inimigos vencidos, especialmente dos oficiais militares e os governantes. Esse é o 

tipo de espetáculo do mundo antigo figurativamente fez dos apóstolos. 



Em resumo, a religião falsa reage contra os crentes, porque ela é gerada por 

Satanás. Governo reage contra os crentes, porque está sob o controle do príncipe do poder 

do ar, o príncipe deste mundo. Famílias ímpios e sociedade reagir contra os crentes, 

porque eles não podem tolerar pessoas justas em seu meio. 

Endurance de perseguição é a marca da salvação genuína: É aquele que perseverar até 

o fim, que será salvo. A Endurance não produzir ou proteger a salvação, que é totalmente 

a obra da graça de Deus.Mas a resistência é a evidência da salvação, a prova de que uma 

pessoa é verdadeiramente remidos e um filho de Deus. Deus dá a vida eterna "para 

aqueles que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e imortalidade", diz 

Paulo (Rom. 2: 7). O escritor de Hebreus expressa a mesma verdade nas seguintes 

palavras: "Por que nos tornamos participantes de Cristo, se nos ativermos o início da 

nossa confiança até ao fim" (3:14). Nós não ganhamos nossa salvação por resistência, 

mas prová-lo. Continuidade é uma verificação de ser um verdadeiro cristão. Os teólogos 

chamam isso de perseverança dos santos. As seguintes Escrituras também enfatizam a 

perseverança: Mateus 24:13; João 8:31; 1 Coríntios 15: 1-2; Colossenses 1: 21-

23; Hebreus 2: 1-3; 4:14; 6: 11-12; 10:39; 12:14; 2 Pedro 1:10. 

Perseguição queima rapidamente afastado joio na igreja. Aqueles que fizeram apenas uma 

profissão superficial de Cristo não tem nenhuma nova natureza para motivá-los a sofrer 

por Cristo e nenhum poder divino que lhes permitam suportar isso se quisessem. Nada se 

purificar espiritualmente mais e fortalecer a perseguição (cf. Tiago 1:12). 

É porque a Palavra de Deus nos assegura que nada pode nos separar de Cristo que 

podemos contar com tal resistência inabalável. "Quem nos separará do amor de 

Cristo?" Paulo pergunta retoricamente "Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou 

fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?" Ele então responde sua própria pergunta. "Mas 

em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou 

convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o 

presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem 

qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em 

Cristo Jesus, nosso Senhor "Rom. 8:35, 37-39. 

O Response 

Mas sempre que vos perseguirem numa cidade, fugi para 

outra; porque em verdade vos digo que, você não deve terminar 

de percorrer as cidades de Israel, até que o Filho do Homem 

vier. (10:23) 

A perseguição é para nunca mais ser procurada ou sofreu para seu próprio bem; nem 

devemos intencionalmente trazê-lo em nós mesmos, supostamente por causa de 

Cristo. Não temos o direito de provocar animosidade ou ridicularizar. E Cristo aqui insta 

fugindo da perseguição quando isso é conveniente e possível. Nós não somos obrigados 

a ficar em um lugar de oposição e de perigo, até que sejam mortos, ou mesmo 

preso. Sempre que eles vos perseguirem numa cidade , Jesus diz, fugi para outra. 

Esse é o padrão de Paulo seguido todo o seu ministério (ver Atos 12-14, 17). Quando a 

perseguição tornou-se tão grave em um lugar que ele não poderia mais ministrar 

efetivamente, ele saiu e foi para o outro. Ele não tinha medo de perseguição, e muitas 



vezes ele foi severamente espancado antes de ele sair de uma cidade. Pelo menos uma 

vez ele foi apedrejado e deixado para morrer. Mas ele não tentou testar os limites da 

oposição. Ele suportou qualquer que seja ridículo, injuriando, espancamentos e prisões 

foram necessárias enquanto ele ministrava. Mas ele deixou um lugar quando sua eficácia 

não cessou. 

Esse é o padrão que cada ministro fiel e missionário é seguir até que o Filho do Homem 

vier. Mesmo durante a Grande Tribulação, fiéis 144.000 judeus de Cristo vai pregar em 

todo o mundo e manter em movimento a partir de um lugar para outro como eles são 

perseguidos e aflitos. 

Apesar dos seus muitos mal-entendidos, deficiências, falhas e presunções, os discípulos 

sabiam que Jesus era o seu único recurso, que sem Ele, nada podiam fazer (Jo 15: 5). Eles 

penduraram perto dele e reunidos em torno Dele, sempre houve problemas ou 

dificuldades. Ele continuamente transformou a natureza em uma grande parábola da 

soberania, poder e amor de Deus. Cada campo, montanha, árvore, flor, animal, piso folha, 

e debulha tornou-se uma imagem da verdade espiritual. Ele não só ensinou-lhes, mas Ele 

se preocupava com eles, os amava, e desde que para eles. Quando finalmente percebeu 

que ele estava realmente indo para deixá-los, eles entraram em pânico. 

O Senhor quer realmente enviar os doze para fora no meio de lobos em perigos que jamais 

poderia ter imaginado, enquanto eles estavam com Ele. Mas, assim como Ele prometeu 

enviá-los no meio de lobos, Ele também prometeu enviar Seu próprio Espírito para 

habitar, capacitar, e incentivá-los. Se o mundo perseguiram o Mestre, seria certamente 

perseguir Seus servos (João 15:20), e um tempo viria logo quando aqueles que mataram 

seus seguidores seria realmente acho que eles estavam "oferta de serviço a Deus" (16: 

2). Foi, portanto, tanto vantajoso e necessário que Jesus vai embora, a fim de que o 

Espírito Santo, o Consolador divino e Consolador, poderia vir a eles (v. 7). "Estas coisas 

vos tenho dito para você," Jesus disse a eles, "para que em mim tenhais paz No mundo 

tereis aflições, mas tende bom ânimo;. Eu venci o mundo." (V. 33) 

64. A imagem de marca do discipulado - 

parte 1 (Mateus 10: 24-31) 

O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu 

senhor. É o suficiente para o discípulo que ele tornar-se como o 

seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram o chefe da 

casa Belzebu, quanto mais os membros de sua família! Portanto, 

não temê-los, pois não há nada encoberto que não será revelado, 

e oculto que não venha ser conhecido. O que vos digo na 

escuridão, dizei-o à luz; eo que ouve sussurrou em seu ouvido, 

proclamai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o 

corpo, mas são incapazes de matar a alma; temei antes aquele que 

é capaz de destruir a alma eo corpo no inferno. Não se vendem 

dois pardais por uma moedinha? E, no entanto, nenhum deles 

cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os 

cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não 
temas; vocês valem mais do que muitos pardais. (10: 24-31) 



Ensinamento mais importante e definitiva de Jesus sobre o discipulado, estabelecendo a 

sua verdadeira natureza e suas demandas reais, é apresentada no restante deste capítulo. A 

chamada da Grande Comissão é a chamada para "fazer discípulos de todas as nações" 

(Mat. 28:19). De fazer discípulos é a obra central do povo da igreja de Cristo, o trabalho 

de levar homens e mulheres a uma poupança de relacionamento com Jesus Cristo e de 

ajudá-los a crescer em seu conhecimento e semelhança. É o que Paulo chama de "o 

aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de 

Cristo" Ef. 4:12. 

Quando Jesus chamou os Doze para Si mesmo, Ele cuidadosamente os instruiu sobre o 

que seria de esperar para fazer e para aguentar. Ao fazê-lo, Ele excluiu as pessoas 

indiferentes que queriam os benefícios do reino, mas não os seus compromissos. Ele 

eleito para apenas aqueles que estavam dispostos a entrar pela porta estreita e andar a 

estrada estreita Si mesmo. 

Em Mateus 10: 24-42 Jesus apresenta a essência dessa dedicação e consagração cristã. As 

verdades que ensina aqui eram, obviamente, de grande importância para Ele, porque Ele 

repetiu-los com freqüência em todo o seu ministério. Como cada professor efetivo, Ele 

entendeu a importância de enfatizar e resgatando verdades básicas. Cada área de estudo 

tem um núcleo de informação que é absolutamente fundamental, eo bom professor vai 

continuamente de volta a essas informações e reforça. 

Como um aparte, deve-se notar que a crítica redacional falhar em grande parte, naquele 

exato momento. Porque certos analistas bíblicos não reconhecem a validade ea 

importância do ensino repetitivo, eles assumem que os escritores dos evangelhos reuniu 

várias frases de Jesus e arbitrariamente decidiu inseri-los em lugares diferentes em seu 

ministério. Sustentam que, portanto, não pode ter a certeza de que Jesus realmente falou 

em qualquer ocasião. Mas a aceitar a opinião do crítico redação é rejeitar a integridade 

dos escritores do evangelho e, portanto, da própria Escritura. 

Como todo bom professor, Jesus ensinou as mesmas verdades com muitos formatos, em 

várias circunstâncias e com diversas aplicações. O Senhor está aqui fornecendo os doze 

apóstolos com o corpo de Seu ensino básico sobre discipulado. Usando uma variedade de 

frases e ilustrações em todo o Seu ministério, Ele iria repetir estas verdades mais e mais 

outra vez aos discípulos e às multidões. 

Porque as verdades de Mateus 10 são tão fundamental e tão profunda, crentes que viveram 

todo o coração para fora estas verdades são os homens e mulheres que fizeram grandes 

marcas no mundo para Jesus Cristo. Eles são os únicos com total dedicação, 

comprometimento total e obediência total. 

Florence Nightingale escreveu em seu diário: "Eu sou 30 anos de idade, a idade em que 

Cristo começou a sua missão as coisas agora não mais infantis, as coisas nunca mais 

vão.". Anos mais tarde, perto do fim da sua vida heróica de serviço, ela foi convidada o 

segredo de sua capacidade de realizar tanto para o Senhor. Ela respondeu: "Eu posso dar 

apenas uma explicação, e que é a seguinte: eu tenho guardado nada de volta de Deus." Isso 

é exatamente o que Jesus está falando neste mantendo-passagem nada de volta. 

. Quando o famoso cirurgião Howard A. Kelly formou na faculdade de medicina, ele 

escreveu em seu diário: "Hoje me dedico, meu tempo, a minha capacidade, minha 



ambição, tudo a Ele Bendito Senhor, santificai-me a Tua usa; não me dá nenhuma 

mundana sucesso que não pode me levar mais perto de meu Salvador ". 

Logo depois de se formar na faculdade, Jim Elliot escreveu em seu diário: "Deus, eu te 

peço, acender estas varas ociosas da minha vida para que eu possa queimar por Ti 

Consumir minha vida, meu Deus, pois é teu eu não a procuram.. vida longa, mas uma 

completa como Tu, Senhor Jesus ". Deus respondeu que a oração; e na flor da vida da 

jovem masculinidade Jim Elliot foi interrompida pela lança de um índio Auca como ele 

e vários outros jovens procuraram levar o evangelho profundamente nas selvas do 

Equador. 

Jonathan Edwards, o grande pregador e teólogo que Deus usou para trazer o avivamento 

para a América colonial, escreveu: 

Eu reivindico o direito de mim mesmo, não tem direito a esse entendimento, esta vontade, 

essas afecções que estão em mim. Nem eu tenho o direito de esse corpo ou os seus 

membros, o direito a esta língua, a estas mãos, pés, orelhas ou olhos. Eu me entreguei 

clara a qualquer coisa e não retido do meu próprio. Estive em Deus esta manhã e disse-

lhe que eu me entreguei totalmente a Ele, tenho dado todo o poder para que no futuro eu 

reivindico o direito de me em qualquer aspecto. Tenho expressamente prometeu Ele, pois, 

por sua graça eu não vou falhar. Levo-o como toda a minha porção e felicidade, olhando 

para nada mais como qualquer parte da minha felicidade. Sua lei é a regra constante da 

minha obediência. Eu vou lutar com todas as minhas forças contra o mundo, a carne eo 

diabo até o fim da minha vida. Vou aderir à fé do evangelho no entanto perigoso e difícil 

da profissão e prática de que possa ser. Peço a Deus para o bem dos outros a olhar para 

isto como auto-dedicação. De agora em diante, eu não sou a agir sob qualquer aspecto 

como o meu. Vou agir como meu próprio se eu alguma vez fazer uso de qualquer um dos 

meus poderes para fazer qualquer coisa que não é para a glória de Deus ou a deixar de 

fazer a glorificação Dele minha inteira e todo negócio. Se eu murmurar no mínimo, em 

aflição, se eu estou de forma alguma sem caridade, se eu vingança meu caso, se eu fizer 

qualquer coisa puramente para agradar a mim mesmo ou omitir nada, porque é uma 

grande negação, se eu me confiar, se eu tomar qualquer elogio para qualquer bem que 

Cristo faz por mim, ou se eu estou de forma alguma orgulho, vou agir como meu próprio 

e não a de Deus. Mas eu Proposito de ser absolutamente His. 

A instrução de Mateus 10 foi antes de tudo aos doze, não só porque eles eram os únicos 

presentes com Jesus nesta ocasião, mas também porque alguns da instrução (pregação 

apenas para Israel, v. 6) foi temporária e porque alguns dos que envolveu o uso de poderes 

(cura, ressuscitar os mortos, e expulsando os demônios, v. 8), que foram delegados só 

para eles. Grande parte do ensino, no entanto, aplica-se a todo discípulo de Jesus Cristo 

em todas as épocas. No versículo 24, Jesus começa a usar a terceira pessoa indefinido 

("um discípulo", "um escravo", "todos", "quem"), além da segunda pessoa "você" -clearly 

indicando que Ele está falando sobre cada crente, cada verdadeiro discípulo. Jesus ensina 

aqui com a perspectiva mais ampla possível. "Para cada pessoa que iria ser meu 

discípulo", Ele diz, com efeito, "aqui é o que eu peço. Para todos os que seguem Me, este 

é o custo do discipulado." 

Porque Jesus se recusou a disfarçar ou minimizar o custo do discipulado, muitos 

candidatos a discípulos deixaram. Quando ele deixou claro que para participar do reino e 

para segui-Lo exigiu uma completa identificação com Ele, retratado pela comer sua carne 



e beber do seu sangue-"muitos dos seus discípulos se retiraram e não andavam mais com 

ele" (João 6: 53-66). Quando "um escriba e lhe disse:" Mestre, eu te seguirei aonde quer 

que vá ", e Jesus respondeu:" As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o 

Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça ", o escrivão desapareceu (Mateus 8: 19-

20.).Quando Jesus chamou outros dois homens para segui-Lo, um deu a desculpa de ter 

que enterrar seu pai, o que significa que ele queria esperar até que seu pai morreu, a fim 

de receber a herança. O outro homem queria "dizer adeus para os que estão em casa", ou 

seja, ele queria cuidar de todas as suas responsabilidades familiares antes de seguir 

Jesus. Para ambos Jesus disse: "Ninguém, depois de colocar a mão no arado e olha para 

trás é apto para o reino de Deus" (Lucas 9: 59-62). O reino está inscrita e servido em 

termos de Deus, não do homem. 

Instruções de Jesus em Mateus 10: 5-15 levou a sua advertência sobre os perigos do 

discipulado (16-23 vv.), O que levou ao seu ensinamento sobre as características e 

benefícios do discipulado (24-42 vv.).Ele primeiro deu instruções sobre como ministro e, 

em seguida, descreveu a reação do mundo ao ministério fiel. Finalmente, Ele apresentou 

as características do discípulo fiel, deu adicionais advertências sobre o custo do 

discipulado, e disposições Deus promete fazer por Seus verdadeiros discípulos 

mencionados. 

'Ensino e os escritores do evangelho' Jesus apresentação dele são sempre lógica e 

clara. Somente a pessoa que duvide ou a inteligência ou a integridade de Jesus e os 

escritores pode perder o efeito e progressão de sua instrução quando é cuidadosamente 

estudado. Jesus não estava ensinando só para os estudiosos e os escritores não estavam 

escrevendo apenas para estudiosos. Eles estavam ensinando e escrevendo para o homem 

comum, e seu objetivo não era obscuro e complicar a mensagem, mas para deixar claro o 

suficiente para o crente mais simples de entender. Só a cegueira da descrença disposta 

pode impedir uma pessoa de compreender o caminho da salvação e o caminho da 

obediência. 

No restante do capítulo (10: 24-42) Jesus identifica uma definição abrangente de 

discipulado, em que Ele enumera cerca de seis marcas. O verdadeiro discípulo de Jesus 

Cristo emula His Mestre; ele teme a Deus do que o mundo; ele confessa o Senhor; ele 

abandona a família; Ele segue sua chamada; e ele recebe uma recompensa. 

O Discípulo Emula His Mestre 

O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu 

senhor. É o suficiente para o discípulo que ele tornar-se como o 

seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram o chefe da 

casa Belzebu, quanto mais os membros de sua família! (10: 24-
25) 

Jesus primeira apresenta o aspecto negativo da verdade (24 v.), Então o positivo (v. 25 a ), 

e, em seguida, a consequência (v. 25b). 

Em primeiro lugar, é evidente que um discípulo não está acima do mestre, nem o servo 

acima do seu senhor. Por definição, um discípulo (aprendiz) está abaixo de seu 

professor em conhecimento e sabedoria e um escravo está sob seu mestre na posição 

social e econômica. Além disso, por definição, um discípulo que é genuinamente um 



discípulo aprende com seu mestre, e um escravo que realmente é um escravo obedece ao 

seu mestre. 

Vontade do homem é representado pela figura de discípulo e mestre, e a soberania de 

Deus é representado por que de escravo e mestre. As duas ilustrações unir para enfatizar 

que o primeiro e mais óbvio princípio do discipulado é submissão. 

Desde o início até o final de seu evangelho, o propósito de Mateus é revelar Jesus como 

o Rei divino dos reis, o Messias e Filho de Deus que veio para redimir e, eventualmente, 

governar o mundo. Ele é o único Rei, o único Messias, o Filho único de Deus, o único 

Salvador e Senhor. Em todos esses papéis Ele exige e é merecedor de submissão total. 

Depois de Davi finalmente tornou-se rei de Israel, ainda estava espalhada lealdade para 

com a família de Saul, apesar de fraco desempenho que do rei como um 

governante. Abner, o comandante do exército de Saul, se recusou a reconhecer Davi como 

rei e conseguiu estabelecer temporariamente Isbosete, filho de Saul, como governante 

sobre parte do reino por um período de dois anos. Mas quando Isbosete fez uma acusação 

tola e infundadas contra Abner, o comandante voltou a si, finalmente percebendo o quão 

sem ressalvas Isbosete era para governar e quão tola seu próprio pensamento tinha sido 

na oposição Davi, o homem escolhido e ungido de Deus para a liderança (Ver 2 Sam. 2: 

8-3: 21). 

Mateus chama os Abners do mundo, por assim dizer, a abandonar suas fidelidades tolas 

para falsos líderes e falsos deuses e tornar-se sujeitos de Jesus Cristo, ungido de Deus 

Salvador e Senhor. 

Em segundo lugar, como Jesus continua a apontar, também é evidente que a Proposito de 

um verdadeiro discípulo é aprender com seu professor, a fim de tornar-se como o seu 

mestre , e que a Proposito de um fiel escravo é servir e tornar-se como o seu mestre . Ao 

ensinar a mesma verdade, em outra ocasião, Jesus disse: "Todo mundo, depois que ele foi 

totalmente instruído será como o seu mestre" (Lucas 6:40). A única Proposito do 

discípulo, prevalece é o de imitar o seu professor. É o suficiente para ele ser como seu 

mestre, não só em sabedoria e caráter do professor, mas também no tratamento do 

professor. O discípulo não deseja nada mais e se contenta com nada menos. 

"Aquele que diz que permanece nele, [Cristo]", João nos informa, "deve-se a caminhar 

na mesma maneira como Ele andou" (1 João 2: 6). A função do discipulado é claramente 

indicado na Grande Comissão: "a observar tudo quanto vos ordenei" (Mateus 28:20.). Um 

discípulo se torna como seu Cristo, seu professor, quando ele descobre e obedece a 

Escritura. Ele é aquele em quem a palavra de Cristo habita ricamente (Cl 3:16). Para 

crescer no discipulado é crescer na semelhança de Cristo, ansioso para o dia em que 

"seremos semelhantes a Ele, porque O veremos como Ele é" 1 João 3: 2. 

O resultado lógico de ser como Cristo está sendo tratado como Cristo. Se chamaram o 

chefe da casa Belzebu, quanto mais os membros de sua família. Jesus continua a 

desenvolver a mesma verdade, mas muda a figura daqueles de discípulo / professor e 

slave / master ao de chefe da casa / membros de sua família. Família membros e 

servidores não devem esperar ser tratado melhor do que o chefe da família é tratada. 



Paulo sabia que para realmente conhecer a Cristo e o poder da Sua ressurreição envolve 

"a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Sua morte," e que apóstolo 

desejava todas essas coisas, sabendo que eles são inseparáveis (Fil. 3:10). O verdadeiro 

discípulo não exige para ser aceito e amado pelo mundo, quando seu Senhor foi rejeitado 

e crucificado pelo mundo. Ele não espera que seu compromisso com o Senhor, para levá-

lo a se tornar famoso e respeitado, quando seu Senhor foi considerado infame e foi 

desprezado. 

Belzebu (encontrado às vezes como "Belzebu" ou "Baalzebub") era originalmente o 

nome de uma divindade cananéia pagã. O nome Baalzebub provavelmente significava 

"senhor das moscas", e foi mais tarde alterado para Baalzebul, "senhor da 

habitação." Porque ele era uma divindade especialmente desprezível, seu nome tinha sido 

muito utilizado pelos judeus como um epíteto para Satanás. 

A lição de Jesus foi que, se as pessoas o chamavam Satanás, eles certamente chamar Seus 

discípulos a mesma coisa. Os fariseus já tinha feito precisamente que, quando eles 

acusaram Jesus de fundição "os demônios pelo príncipe dos demônios", que foi muitas 

vezes referida como (Matt 9:34.) Belzebu (Marcos 3:22;. cf. Mt 12 : 24 ). 

Jesus repetiu essa advertência geral aos discípulos muitas vezes. Como observado 

anteriormente, em um de seus últimos discursos Ele lhes disse: "Se o mundo vos odeia, 

você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar você Se fôsseis do mundo, o mundo 

amaria o que era seu;. Mas porque você não são do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, 

por isso o mundo vos odeia "(João 15: 18-19; cf. v 20; 13:16.). O dia virá quando a pessoa 

que perseguiu os discípulos seria realmente "pensar que ele está oferecendo o serviço a 

Deus" (16: 2). Mas, na realidade, aqueles que se opõem e perseguir os discípulos de Jesus 

fazê-lo ", porque não conheceram ao Pai" ou o Senhor Jesus Cristo (v. 3). Como Jesus já 

tinha explicado, os seus discípulos não são odiados por causa de quem eles são, em si 

mesmos, mas "por causa do meu nome" Matt. 10:22. 

Assim, o chamado para o discipulado é o chamado para ser como Cristo, incluindo a ser 

tratado como Cristo. Para as pessoas que estão realmente buscando a Deus, a vida de seus 

santos fiéis são bonitas e atraentes. É muitas vezes as qualidades semelhantes a Cristo de 

amor, alegria, paz e bondade em cristãos que atraem os incrédulos ao Senhor. Quanto 

mais nós imitar Cristo, o mais atraente nos tornaremos para aqueles que Deus está 

chamando a Si mesmo. Mas, ao mesmo tempo que vai se tornar mais atraente para aqueles 

que rejeitam a Deus. Porque eles não querem nada Dele, eles vão querer nada de nós. 

O Discípulo não teme o Mundial 

Portanto, não temê-los, pois não há nada encoberto que não será 

revelado, e oculto que não venha ser conhecido. O que vos digo 

na escuridão, dizei-o à luz; eo que ouve sussurrou em seu ouvido, 

proclamai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o 

corpo, mas são incapazes de matar a alma; temei antes aquele que 

é capaz de destruir a alma eo corpo no inferno. Não se vendem 

dois pardais por uma moedinha? E, no entanto, nenhum deles 

cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os 

cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não 
temas; vocês valem mais do que muitos pardais. (10: 26-31) 



O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, não só emula seu Mestre, mas também não tem 

medo do mundo. Três vezes nestes seis versos Jesus diz, não tenha medo. À luz do que 

Ele tinha acabado prometido, sua exortação a não ter medo estava em ordem. Ele havia 

dito aos discípulos que Ele estava enviando-os como ovelhas no meio de lobos, que seria 

julgado e flagelado nos tribunais judaicos ", trazido perante governadores e reis" para Sua 

causa, entregue-se de várias maneiras, traído por suas famílias , odiado e perseguido pelo 

mundo em geral, e chamou satânico (vv. 16-25). 

Nós somos advertidos em Provérbios que "o medo do homem traz um laço" (29:25). O 

medo de que as pessoas podem pensar, dizer ou fazer estrangulou muitos testemunhos e 

dificultou muito serviço em nome do Senhor. A natureza humana quer evitar problemas 

e conflitos, especialmente se eles podem trazer ridículo e dificuldades. As pessoas não 

querem, naturalmente, ser pensado pouco ou maltratados, e menos ainda a sofrer ou 

morrer. Os cristãos que foram vítimas de uma grande ênfase de hoje na auto-preservação 

que é especialmente difícil para confrontar a sociedade pecaminosa com as exigências e 

padrões do evangelho. Nossa cultura tem produzido uma "suavidade" inaceitável entre os 

evangélicos. 

Recusa continuou a enfrentar o mundo dá fortes indícios de que um crente professo não 

pode pertencer a Cristo em tudo. "Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele", 

diz João. "Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência 

dos olhos ea soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo" 1 João 2: 15-16. 

Mas cada crente, como Pedro aquecendo-se no pátio, enquanto Jesus estava em 

julgamento, às vezes tem dificuldade de falar para o Senhor por medo de ser considerado 

tolo, para trás, extremista, sem sofisticação, intrusivos, ou estranho. 

Porque a crítica, abuso e perigo se tornaria companheiros freqüentes dos apóstolos, Jesus 

exortou-os repetidamente para não ter medo (ver, por exemplo, Matt 14:27;. 28:10; Lucas 

12:32; João 14:27). Neste momento Jesus deu três razões para os seus seguidores a não 

ter medo: sua justificação por Deus, a sua veneração de Deus, e sua valorização por Deus. 

Vindication por Deus 

Portanto, não temê-los, pois não há nada encoberto que não será 

revelado, e oculto que não venha ser conhecido. O que vos digo 

na escuridão, dizei-o à luz; eo que ouve sussurrou em seu ouvido, 
proclamai-o sobre os telhados. (10: 26-27) 

Em primeiro lugar, os crentes nunca deve ter medo do mundo, porque eles sabem que 

Deus um dia vindicar-los. Por isso olha para trás, para o que Jesus tinha dito no versículo 

25. Embora as crianças de Deus serão maltratados e acusado de ser mau e até mesmo 

demoníaco, Jesus diz: não temê-los, isto é, aqueles que lhe causar 

problemas. Para aguarda, introduzindo a promessa de que, no final, Deus vai fazer tudo 

certo. Toda a verdade e de bondade e toda a falsidade e maldade será visto pelo que elas 

realmente são. 

O mundo é altamente bem sucedido em ilusão e engano. Ele pode fazer um caso 

impressionante e convincente para o pecado, cobrindo-o com mais de aparentemente bons 

motivos e benefícios úteis. O mundo coloca a melhor face da maldade e da pior face na 



justiça. Mas o Senhor decretou que não há nada encoberto que não será revelado, e 

oculto que não venha ser conhecido. maldade do mundo será mostrado para o que é, e 

justiça dos crentes será mostrado para o que é. Deus ligou-Se para reivindicar os Seus 

filhos. 

Nós não deve estar preocupado com o que o mundo diz agora, mas sobre o que Deus vai 

dizer no dia final. Quando o Senhor voltar, Ele "também trará à luz as coisas ocultas das 

trevas e manifestará os desígnios dos corações dos homens; e, em seguida, o louvor de 

cada homem virá-lo de Deus" (1 Cor 4: 5.). O maior motivo poderia temos para servir 

fielmente o Senhor e sem medo de frente para o mundo?Por que devemos nos preocupar 

com a impopularidade nesta vida quando sabemos que será plenamente justificado no 

próximo? Paulo chama este grande evento que vem "a revelação dos filhos de Deus" (Rm 

8:19.) E "a liberdade da glória dos filhos de Deus" 8:21; cf. 1 Tim. 5: 24-25. 

"Agora ninguém depois de acender uma lâmpada de cobre sobre isso com um recipiente, 

ou a põe debaixo da cama", disse Jesus; "Mas ele coloca no velador, para que os que 

entram vejam a luz" (Lucas 8:16). Quando Deus dá a verdade para declarar, o negócio 

dos cristãos é para torná-lo conhecido, não escondê-lo, exatamente como um dia o próprio 

Deus vai instantaneamente e perfeitamente fazer toda a verdade conhecida. Em vista do 

que está chegando, é tanto incrédula e míope para esconder a luz agora, a fim de evitar 

críticas e perseguições. 

Com o incentivo de simulação Salomão escreveu: "Alegra-te, jovem, durante a sua 

infância, e deixe seu coração ser agradável durante os dias da mocidade. E seguir os 

impulsos do seu coração e os desejos de seus olhos." Em seguida, ele acrescentou: "No 

entanto, sei que Deus vai lhe trazer a juízo por todas estas coisas." (Ec 11: 9.) "A 

conclusão, quando tudo tiver sido ouvido, é: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, 

porque isso se aplica a todas as pessoas" 0:13. 

A perspectiva do discípulo deve ser a perspectiva de Deus. Em sua opinião eterna Ele já 

vê o resultado final de cada vida. Aqueles aos olhos do mundo, que agora olhar como 

vencedores vão passar a ser perdedores, e aqueles que parecem ser os perdedores serão 

vencedores. 

Há de haver segredos do cristianismo. O que o Senhor tem, com efeito, revelou-nos na 

escuridão estamos a falar na luz; eo que foi sussurrou 

no [nosso] orelha devemos proclamar em cima dos telhados. 

Ordens fraterna e lodges que têm ritos e cerimônias secretas não têm parte no trabalho do 

reino de Cristo, não importa o quanto eles podem tentar defender os seus fins religiosos 

e normas. Toda a verdade espiritual e moral que o homem precisa saber e pode conhecer 

a Deus já deu a conhecer plenamente; e Seu desejo é para que a verdade seja proclamada, 

não oculta. Os cristãos não são defensores de elite de segredos feitos pelo homem, mas 

anunciadores corajosos de verdade dada por Deus. Sigilo não tem parte no evangelho. 

Como Seus seguidores estudar, meditar e orar sobre a Palavra de Deus na solidão e na 

companhia de irmãos na fé, Deus abre-se a Sua verdade para seus corações e mentes. Mas 

o que é aprendido nos lugares de figurativo escuridão, escondido do mundo, o filho de 

Deus é, em seguida, para falar à luz da proclamação aberta. O que nós 



figurativamente ouvir sussurrou no [nosso] orelha estamos em seguida, 

paraproclamar em cima dos telhados. 

Durante os tempos do Novo Testamento rabinos judeus, muitas vezes treinar seus alunos 

para falar por estar ao lado deles e sussurrando em seus ouvidos. O que o aluno ouvido 

sussurrou ele, então, falar em voz alta. O que o Senhor tem, com efeito, sussurrou em 

nossos ouvidos através da Sua Palavra que estamos a falar em voz alta para o mundo, 

segurando nada de volta. O que o Senhor nos deu a conhecer-nos, estamos a dar a 

conhecer aos outros. 

Nos dias de Jesus uma pessoa gritando de telhados podia ser ouvido por uma grande 

distância. Ambos os anúncios oficiais e pessoais eram frequentemente divulgado por esse 

meio. O objetivo de gritar do telhado era para ser ouvida pelo maior número de pessoas 

possível. O Talmud diz de rabinos tocando trombetas de telhados para anunciar o início 

das festas religiosas. Um remanescente moderna de que a prática é o D.C momentos de 

oração muçulmanos de alta em um minarete. 

Fazendo a verdade de Deus conhecida inclui ensinar os chamados ditos difíceis da 

Escritura. Não devemos ser desnecessariamente ofensiva, e nunca ofensiva na nossa 

abordagem ou atitude. Mas quando a plenitude da revelação de Deus é ensinada, o mundo 

vai, invariavelmente, ser ofendido, porque ele vai ser acusado. O homem caído não gosta 

de ouvir que ele está caído; o homem pecador não gosta de enfrentar a realidade de que 

ele é pecador; homem rebelde não gosta de ser dito que ele é inimigo de Deus. Essas são 

verdades que Jesus e os apóstolos nunca se recusou a proclamar, e foi porque eles 

corajosamente ensinou tais verdades que o mundo rejeitados e os perseguiram. 

O mundo mostra pouca objeção a um evangelho que só é "positiva", que menciona apenas 

as ofertas de paz, alegria e bênção de Deus. Um incrédulo não se ofende com os elementos 

do Evangelho, verdadeiro como elas são. Mas ele é terrivelmente ofendida quando lhe 

dizem que ele é um pecador sob o julgamento de Deus e destinada ao inferno. 

João 3: 16-17 é muitas vezes apenas parcialmente pregado e ensinado. Que Deus ama o 

mundo, enviou o Seu Filho para salvar o mundo, em vez de julgar o mundo, e salva todo 

aquele que crê no Filho não é a verdade total da passagem. Implícito no versículo 16 e 

explícito no versículo 18 é a verdade que para além de tal fé uma pessoa irá perecer, 

porque "quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de 

Deus. " 

A veneração de Deus 

E não temais os que matam o corpo, mas são incapazes de matar 

a alma; temei antes aquele que é capaz de destruir a alma eo 
corpo no inferno. (10:28) 

O segundo não temem tem a ver com os que matam o corpo. O mal que fazem é apenas 

temporária. Deveríamos, em vez temem que é capaz de destruir a alma eo corpo no 

inferno. O medo é usado aqui em dois sentidos. A primeira tem a ver com o medo e 

terror, enquanto o segundo tem a ver com a admiração e veneração. 



Pode haver um preço a pagar por ter falado a verdade de Deus na luz e proclamá-la de 

cima dos telhados. Como Paulo determinado a ir a Jerusalém, apesar de muitos avisos de 

seus amigos, "um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia. E vindo para nós", Lucas 

relata: "ele tomou o cinto de Paulo e amarrou seus pés e mãos próprias, e disse: "Isto é o 

que o Espírito Santo diz:" Desta forma os judeus em Jerusalém irá vincular o homem a 

quem pertence este cinto e entregarão nas mãos dos gentios "(Atos 21: 10-11) Quando os 

seus amigos começaram a chorar. com a notícia, Paulo disse: "O que você está fazendo, 

chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas 

ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus "(v. 13). Paulo não tinha medo 

daqueles que só poderiamatar o corpo. Ele já havia dito: "Nem tenho a minha vida 

preciosa para mim "Atos 20:24, KJV . 

Essas pessoas, no entanto, e até mesmo o próprio Satanás, são incapazes de matar a 

alma. A morte física é a extensão total dos danos que eles podem trazer-nos; eles não 

podem tocar a alma , a pessoa eterna. Mesmo os corpos que eles destruam um dia vai ser 

ressuscitado e se tornar imortal (1 Cor. 15:42). 

Deve ficar claro que destruir não aqui significa aniquilação. A perda não deixará de 

existir, mas em seus corpos ressuscitados "irão para o castigo eterno", assim como os 

salvos em seus corpos ressuscitados vai entrar em "vida eterna" (Mat. 25:46). A palavra 

atrás de destruir ( appolumi ) não transmite a noção de extinção, mas de grande perda ou 

ruína. Paulo usa o mesmo termo em 2 Tessalonicenses 1: 9, onde ele fala de "destruição 

eterna", uma frase que não faria sentido se "destruição" significa aniquilação, que, por 

definição, não pode ser eterno. Aquilo que é aniquilado deixa de existir. 

Ponto aqui de Jesus é que a única temer um crente deve ter é de Aquele que é capaz de 

destruir a alma eo corpo no inferno; e só Deus pode fazer isso. Nos últimos dias, o 

próprio Satanás será lançado no inferno, que é o domínio do Senhor, e não de Satanás. 

Mas esse medo não é o de terror ou de susto, mas de reverente temor e honra. Não é que 

um crente está em perigo de ter sua alma e elenco corpo para o inferno, porque o seu 

destino eterno é o céu.Capacidade de Deus para destruir a alma eo corpo no inferno é 

mencionado aqui apenas para contrastar Seu poder ilimitado e permanente com poder 

limitado e temporário de Satanás. Deus é o único que pode determinar e fazer acontecer 

o destino das almas e corpos. 

Reverência de Deus em Sua majestade soberana é uma motivação poderosa para os 

cristãos a servi-Lo e ser destemido de quaisquer terrenos, conseqüências físicas que o 

serviço pode trazer. O poder das ameaças humanas parece bastante insignificante em 

comparação com o poder das promessas de Deus. 

Quando Hugh Latimer estava pregando um dia na presença do rei Henrique VIII, ele 

relata que ele disse para si mesmo: "Latimer Latimer Lembre-se que o rei está aqui;! 

Cuidado com o que você diz." Então ele disse para si mesmo ", Latimer Latimer Lembre-

se que o Rei dos reis está aqui;!. Cuidado com o que você não diz" Para tal fidelidade 

inabalável Latimer acabou por ser queimado na fogueira. Mas Ele temia não mais do que 

ele temia os homens de ofender a Deus. 

Ao longo de um período de cerca de 300 anos de terríveis perseguições, dez gerações de 

cristãos cavou cerca de 600 quilômetros de catacumbas abaixo e ao redor da cidade de 



Roma. Os arqueólogos estimam que, talvez, de um total de 4 milhões de corpos foram 

enterrados lá. A inscrição comum encontrado nas catacumbas é o sinal dos peixes, a 

palavra grega para o qual ( ichthus ) foi usado como um acróstico para "Jesus Cristo, Filho 

de Deus, Salvador". Outra inscrição comum encontrado lá é "A Palavra de Deus não está 

presa." Durante o período mais prolongado de perseguição na história da igreja, os fiéis 

reverenciado Deus mais do que temiam o homem. 

Desde aquele dia, muitos mais milhões deram suas vidas pela causa de Cristo. Talvez por 

volta de 50 milhões de fiéis foram martirizados durante a Idade das Trevas, e milhões 

mais foram martirizados no nosso século, em grande parte, pelos regimes comunistas na 

Europa, Ásia e África. Como se diz do Senhor Lawrence em seu memorial na Abadia de 

Westminster, temiam homem tão pouco porque temiam tanto a Deus. Em muitos outros 

países, religiões estaduais proíbem missionário cristão e trabalho evangelístico e 

restringir seriamente adoração por aqueles que já são cristãos. 

O discípulo fiel valoriza sua alma infinitamente mais do que ele valoriza seu corpo , e 

ele terá prazer em sacrificar aquilo que é apenas física e corruptível por uma questão de 

o que é espiritual e incorruptível. Jim Elliot, mencionado no início do capítulo, escreveu: 

"Não é nenhum tolo que dá acima o que não pode manter para ganhar o que não pode 

perder." 

A advertência de Jesus no versículo 28 pode ter sido especialmente dirigido a Judas, como 

um apelo cedo para ele considerar que o Deus que ele rejeitou era capaz de destruir 

a sua alma e seu corpo no inferno . Além disso, ele se destaca como um aviso contínuo 

com a Judas incrédulos de todos os tempos. 

Avaliação por Deus 

Não se vendem dois pardais por uma moedinha? E, no entanto, 

nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até 

mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos 

contados. Portanto, não temas; vocês valem mais do que muitos 
pardais. (10: 29-31) 

Jesus assegura a doze anos, e cada pessoa que nunca iria confiar nele, que são caros a seu 

Pai celestial. Com intimidade e intensidade divina o Senhor ama e valoriza aqueles que 

pertencem a Ele, e Ele não permitirá que nenhum dano permanente vir a eles. 

Um assarion ( cento ) foi a menor moeda em circulação nos dias de Jesus e valeu um 

dezesseis avos de um denário, o salário médio diário de um trabalhador. Uma dessas cento 

iria comprar dois pardais , que eram tão comuns e relativamente sem valor nos tempos 

do Novo Testamento como eles são hoje. Roasted pardais foram muitas vezes serviu 

como finger food barato, como uma espécie de aperitivo ou hors d'oeuvre. 

No entanto, nenhum pardal cairá ao chão sem o seu Pai, diz Jesus. Este é o mais 

insignificante de passarinhos não pode mesmo cair sem o conhecimento de Deus. Em 

alguns usos gregos, a palavra paraqueda é traduzido como "salto" -no caso em que um 

pequeno pardal não pode mesmo hop no chão sem o conhecimento de Deus! 



Conhecimento de nós de Deus é tão detalhada e Seu interesse por nós é tão afiado que os 

cabelos da [nossa] cabeça estão todos contados . A contagem média de cabelo na 

cabeça humana está a ser dito sobre a 140.000, o que significa que algumas pessoas têm 

muito mais cabelos até mesmo do que isso. Deus, que tem todo o conhecimento de cada 

pessoa, ilustra que a onisciência por este pouco mundano e espiritualmente inconsequente 

de informações referentes ao número de pêlos em uma pessoa da cabeça . Se Ele toma 

conhecimento de coisas como que, quanto mais é Ele preocupado com questões 

espirituais de muito maior conseqüência? 

Jesus, então, dá uma terceira exortação a não temer e uma outra razão (cf. vv 26, 28). por 

isso que não devemos temer: nós . valem mais do que muitos pardais O eufemismo 

óbvio ilustra como muito queridos filhos de Deus são para Ele. Em uma promessa 

semelhante Jesus disse: "Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã 

é lançada no forno, quanto mais a fazê-lo para você, ó homens de pouca fé?" (Mat. 

06:30). Como podemos estar ansioso e com medo, sabendo de tal cuidado e proteção de 

nosso Pai celestial? 

De entre os melhores atletas do império romano, Nero selecionado um grupo chamado 

Os lutadores do Imperador. Seu lema era: "Nós, os lutadores por ti, ó Imperador, ganhar 

para ti a vitória e de ti, a coroa da vitória." Os lutadores também foram soldados e muitas 

vezes eram enviados em campanhas militares especiais. Em uma determinada missão na 

Gália (França moderna), muitos dos lutadores foram convertidos a Cristo. Ao ouvir a 

notícia, Nero ordenou o comandante, Vespasiano, para executar qualquer lutador que 

recusou-se a renunciar a Cristo e jurar fidelidade religiosa, bem como militar para o 

imperador. As ordens do imperador foram recebidos no auge do inverno, quando os 

homens estavam acampados na margem de um lago congelado. Quando Vespasiano 

reuniu os soldados e perguntou quantos eram cristãos, quarenta homens se adiantou. Na 

esperança de não perder qualquer um desses bons homens, muitos dos quais eram seus 

amigos, ele deu-lhes até o anoitecer do dia seguinte para reconsiderar. Mas, na hora 

determinada, todos eles ainda se recusou a renunciar a Cristo. A fim de que eles não 

morrer nas mãos de seus companheiros, o comandante ordenou que os quarenta homens 

a se despir e andar nu para fora no gelo. Durante toda a noite os soldados em terra podia 

ouvir os quarenta condenados homens cantando triunfalmente, "Quarenta lutadores por 

Ti, ó Cristo, para vencer por Ti a vitória, e de Ti, a coroa da vitória." O canto cresceu mais 

fraco quanto manhã se aproximava, e ao amanhecer uma figura solitária voltou e se 

aproximou do fogo. Ele confessou que sua fé não era forte o suficiente para enfrentar a 

morte. Quando Vespasiano, em seguida, ouviu as estirpes fracas de "Trinta e nove 

lutadores por Ti, ó Cristo," ele estava tão comovido que jogou fora de sua armadura e 

roupas e saiu para se juntar aos outros, gritando como ele foi, "Quarenta lutadores , 

lutando por Ti, ó Cristo, para vencer por Ti a vitória, e de Ti, a coroa da vitória. " 

 

 

 



65. A imagem de marca do discipulado - 

parte 2 (Mateus 10: 32-42) 

Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, eu o 

confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer 

que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai 

que está nos céus. 

Não penseis que vim trazer paz à terra; Eu não vim trazer paz, 

mas espada. Porque eu vim para colocar um homem contra seu 

pai, a filha contra sua mãe, e uma filha-de-lei contra a mãe-de-

lei; e os inimigos do homem serão os membros de sua 

família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno 

de mim; e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é 

digno de mim. E quem não toma a sua cruz e siga após mim, não 

é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la, e quem perder a 
sua vida por minha causa achá-la. 

Quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe, recebe 

aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de 

profeta, receberá a recompensa de profeta; e quem recebe um 

justo em nome de um homem justo, receberá a recompensa de 

justo. E quem, em nome de um discípulo dá a um destes 

pequeninos, até mesmo um copo de água fresca para beber, em 

verdade vos digo que ele não perderá a sua recompensa. (10: 32-

42) 

Depois de Henry Martyn passou praticamente toda a vida do ministério na Índia, ele 

anunciou que Deus colocou um fardo para o seu coração para ir para a Pérsia (atual Irã) 

e traduzir o Novo Testamento e Salmos para a língua persa. Os médicos já lhe tinha dito 

que ele iria morrer por causa do calor se ele ficasse na Índia. Ele foi para a Pérsia, estudou 

a língua, e acabou por terminar o trabalho de tradução em 1812. Em seguida, ele aprendeu, 

porém, que ele não poderia imprimir e distribuir as Escrituras sem a permissão do xá. Ele 

viajou 600 milhas a Teerã, mas foi negada a permissão para ver o xá. Ele tomou uma 

outra viagem de 400 milhas para visitar o embaixador britânico, que lhe deu os 

documentos apropriados de introdução. Montando uma mula durante a noite e descansar 

durante o calor do dia, ele voltou a Teerão e conseguiu obter a permissão necessária. Dez 

dias depois, ele morreu. Pouco antes de sua morte, ele havia escrito em seu diário: "Eu 

sentei e pensei com doce conforto e paz de meu Deus. Na solidão meu companheiro, meu 

amigo, e Consolador." 

Limite-se no espírito de Henry Martyn foi a chave para o discipulado genuíno: sendo 

assim totalmente consumidos com a causa de Cristo que você não se preocuparem com a 

sua própria vida ou o bem-estar. 

O Discípulo Confessa O Senhor 

Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, eu o 

confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer 



que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai 

que está nos céus. (10: 32-33) 

Além de emular seu Senhor e não temer o mundo (ver cap 20, em Mateus 10:.. 24-31), 

um verdadeiro discípulo confessa abertamente Cristo perante o mundo. 

Em seu livro Eu amo Idi Amin ([Westwood, NJ .: Revell, 1977], p.112) Festo Kivengere, 

um pastor evangélico de liderança no Uganda, conta a história da perseguição e do 

martírio dos cristãos naquele país.Em 1885, três meninos cristãos, na faixa etária 11-15, 

foram obrigados a dar suas vidas para Cristo, porque eles não renunciar à sua fé nEle. O 

rei se opôs ao cristianismo e ordenou a execução dos meninos se eles não se retratasse. No 

local da execução, os meninos pediram que a seguinte mensagem ser dada ao rei: ". Diga 

a sua majestade que ele colocou o corpo no fogo, mas não vai demorar muito no fogo 

breve estaremos com Jesus, que é muito melhor. Mas pergunte a ele se arrepender e mudar 

de idéia ou ele vai pousar em um lugar de fogo eterno. " Enquanto estavam amarrados e 

esperando a morte eles cantaram uma música que logo tornou-se muito amado pelos 

cristãos no país como "Canção dos Mártires". Um verso testemunha, 

O que eu tinha asas como os anjos, 

Eu voaria e estar com Jesus. 

O mais novo dos meninos, chamados Yusufu, disse: "Por favor, não cortar meus braços. 

Eu não vou lutar no fogo que me leva a Jesus." Por causa do testemunho dos meninos 

naquele dia, quarenta adultos de confiança em Jesus Cristo para a salvação, e 

indiretamente incontáveis mais convertidos foram ganhos para o Senhor ao longo de um 

período de muitos anos. Em 1887 foram martirizados um grande número de outros 

cristãos, muitos deles inspirados pelo destemido amoroso testemunho das três 

meninos,. Nenhum desses mártires sabia muito teologia ou muito sobre a Bíblia, porque 

a maioria deles eram analfabetos e todos eles eram relativamente novos crentes. Mas eles 

tinham um profundo amor por Jesus que eles se recusaram a esconder, não importa a que 

custo. Como é quase sempre o caso, aqueles que morreram foram substituídas várias 

vezes por novos convertidos que vieram a Cristo por causa de seu testemunho. 

Todo mundo é um termo abrangente que dá um aviso sóbrio a todos os futuros e todos 

os crentes que professam para o auto-exame cuidadoso. Vontade de uma pessoa 

a confessar Cristo diante dos homens determina a vontade de Cristo para reivindicar essa 

pessoa antes de seu pai. Paulo ansiosamente confessou: "Porque não me envergonho do 

evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê" (Rom. 

1:16). Ele não tinha vergonha de reconhecer a pessoa e obra de Cristo, porque Ele é a 

única mensagem que oferece a salvação e de esperança para um mundo corrupto e 

morrendo. 

Ao longo da história da igreja, os crentes que foram sem vergonha 

de confessar Jesus diante dos homens são aqueles que o Senhor usa para trazer outros 

para si. Quer seja através de pregação, ensino, testemunho pessoal, ou a coragem do 

martírio, aqueles que confessar Ele corajosamente e sem pedir desculpas antes que o 

mundo não só são discípulos mais fiéis do Senhor, mas também sua tomadores discípulo 

mais eficazes. 



Confessar significa afirmar e concordo com ele. Não se trata simplesmente de 

reconhecer a verdade, mas para identificar com ele. Mesmo os demônios, por exemplo, 

reconhecer que Deus é um só (Tiago 2:19), mas de nenhuma maneira confessar a Deus, 

porque eles são seus inimigos implacáveis. Nós não confessar a Cristo simplesmente por 

reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador, mas, reconhecendo e recebendo-o 

como nosso Senhor e Salvador. "Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor", 

diz Paulo ", e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, 

porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação 

"(Rom. 10: 9-10). Outward confissão com a boca é um reflexo da crença genuína no 

coração. 

Homens , como todos , é universal. Um verdadeiro discípulo está disposto a identificar 

abertamente com Cristo onde quer que ele seja, se antes de uma comunhão de outros 

crentes, um grupo de investigadores sérios, ou uma multidão hostil de 

incrédulos. "Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, 

e ele em Deus" (1 João 4:15). Para a igreja fiel em Pérgamo, o Senhor disse: "Eu sei onde 

você mora, onde está o trono de Satanás é, e você se apegam meu nome, e não negaste a 

minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel , que foi morto entre 

vós, onde Satanás habita "Rev. 02:13. 

Perto do fim de sua vida Paulo escreveu a seu amado Timóteo: "Porque eu já estou sendo 

derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom 

combate, terminei o curso, eu tenho guardei a fé "(2 Tim. 4: 6-7). Mas alguns versos mais 

tarde, ele falou de Demas, que "amou o mundo presente, [e] me abandonou e foi para 

Tessalônica" (v. 10). Demas tinha sido um fiel ajudante de Paulo, mas quando a 

perseguição tornou-se grave, ele segurou as coisas do mundo muito caro a abandoná-las 

(cf. Mt 13:22). Os tempos difíceis são o teste de fé. A igreja não falta para os adeptos 

quando ele é popular e respeitado; Mas quando o mundo se volta contra ele, seus amigos 

de todas as horas são para não ser encontrado. 

Os crentes podem ser silenciadas por muito menos do que a perseguição. Simples 

embaraço ou ridicularizar amigável fechou muitas bocas cristãs. Às vezes, é mais fácil de 

se levantar a lesões físicas vicioso por um governo hostil do que a levantar-se para a 

família incrédula e amigos que nunca nos fazer dano físico. 

Cada crente tem lapsos de fidelidade, que é por isso que a promessa do Senhor de 1 João 

1: 9 é tão querida: "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar 

os pecados e nos purificar de toda injustiça." Pedro negou o Senhor, mas ele não poderia 

viver com a sua negação e ele saiu e chorou amargamente. Seu coração foi quebrado 

porque ele tinha tão terrivelmente falhou e contristaram o seu Senhor. Timóteo era 

protegé mais promissor de Paulo, mas anos depois de ele próprio se tornar um líder na 

igreja, Timoteo aparentemente tornou-se reticente em proclamar abertamente o 

evangelho.Paulo, portanto, o repreendeu: "Não te envergonhes do testemunho de nosso 

Senhor" 2 Tim. 1: 8. 

Pedro e Timoteo tinha lapsos de fidelidade, mas sentindo vergonha do evangelho e do 

Senhor, não era a sua atitude normal. Aqueles cujas vidas são caracterizadas por confessar 

Cristo, em nome e em obediência, são aqueles a quem Jesus também irá confessar ... 

antes de [sua] Pai que está nos céus . Que pensamento incrivelmente maravilhoso, saber 



que todos os cristãos estarão diante do Pai ... no céue ouvir Jesus dizer-lhe que eles são 

seus, que Ele lhes diz, porque eles alegaram Ele! 

Quando Plínio era governador da província de Bitínia, no norte da Ásia Menor, ele 

escreveu uma carta ao imperador Trajano tentando explicar por que ele tinha tido sucesso 

em erradicar a seita chamados cristãos. Ele havia tentado prisão, multas, prisão, 

espancamentos, tortura, e várias formas de execução, a fim de levá-los a renunciar a Cristo 

e para queimar incenso a César como um ato de adoração, mas sem sucesso. Na tentativa 

de se desculpar perante o imperador, ele disse: "Nenhum destes atos, aqueles que são 

realmente os cristãos podem ser obrigados a fazer." Até mesmo um governante pagão 

sabia que uma pessoa com tanta convicção inabalável deve ser um verdadeiro crente. 

O lado negativo da advertência de Jesus é preocupante: Mas qualquer que me negar 

diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus . Este aviso 

aplica-se a uma pessoa que faz uma profissão fora do cristianismo, mas se afasta quando 

o teste mais difícil vem. 

É possível negar Cristo diante dos homens de silêncio, ao não testemunhar dEle e 

tentando ser um despercebido Cristão-cujos amigos e vizinhos, e talvez até mesmo a 

família, nunca suspeitaria de ser um crente. Também é possível negar Cristo por ações, 

vivendo como o resto do mundo vive, sem normas ou valores mais elevados. É possível 

negar Cristo por palavras, usando o mundo profanidade, vulgaridade, e blasfêmia. É 

possível negar a Cristo, em muitos aspectos que são curtos de forma verbal e 

publicamente renunciar Ele. 

Os futuros tempos nos versículos 32-33 nos dizem que Jesus está falando de julgamento 

futuro. Naquele dia, aqueles que confessam Ele, Ele vai também confessar , e aqueles 

que negam Deus, Ele também irá negar. 

A diferença entre o verdadeiro eo falso discipulado é um tema muito repetida em 

Mateus. Perto do início do Sermão da Montanha, Jesus disse: "Se a vossa justiça não 

exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus" (5:20). Mais tarde, 

durante o sermão Distinguiu entre falsos discípulos, que vão na porta larga e percorrem o 

caminho largo e verdadeiros discípulos, que entram pela porta estreita e andar no caminho 

estreito (7: 13-14). 

Ele falou daqueles que dar bons frutos e aqueles que dar maus frutos (7: 16-20) e, em 

seguida, disse: "Nem todo o que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará no reino dos céus, mas 

aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: 

'Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos 

demônios? e em teu nome não fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi, eu nunca 

vos conheci; partem de mim, vós que praticais a iniqüidade "(vv 21-23.). Imediatamente 

depois que Ele distinguiu entre a pessoa que constrói sua casa religiosa na areia da 

sabedoria do homem e é destruído e a pessoa que constrói sobre a rocha da Sua Palavra e 

é salvo (vv. 24-27). 

No capítulo 13 Jesus dá as parábolas do semeador, do trigo e do joio, e da rede de arrasto 

(1-30 vv., 47-50), todos os três que ilustram a distinção entre o verdadeiro eo falso 

fé. Imaginou o julgamento das nações no final da Tribulação como a separação de 

acreditar ovelhas à sua direita e cabras incrédulos à sua esquerda. "Então o Rei dirá aos 



que estiverem à sua direita: 'Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que 

vos está preparado desde a fundação do mundo" (Mat. 25:34). 

As ovelhas são aqueles que não apenas identificar-se com Ele, mas que, pela sua confissão 

pública de Ele e sua obediência diariamente a Sua vontade, refletir o seu próprio amor e 

compaixão, servindo aos outros em seu nome (35-36 vv., 40). Eles confessam Cristo por 

suas palavras e suas ações, amando como Ele amou, estendendo a mão como Ele estendeu 

a mão, cuidando como Ele se importava. A marca all-essencial de ser um verdadeiro 

discípulo de Cristo e, portanto, verdadeiramente confessando Cristo é ser como Cristo, 

nosso Mestre e Mestre (10:25). 

Na história das ovelhas e cabras Jesus passou a dizer ", então ele [o rei] dirá também aos 

que estiverem à sua esquerda: 'Afastai de Mim, malditos, para o fogo eterno, preparado 

para o diabo e seus anjos "(Mat. 25:41). Embora os pagãos, agnósticos, ateus, e qualquer 

outro tipo de incrédulo vai enfrentar o mesmo fogo eterno, Jesus não estava falando sobre 

essas pessoas nesta ilustração. Ele estava falando daqueles que alegou ser Seus seguidores 

e quem vai dizer a ele no dia do juízo: "Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, 

ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não cuidar de você? " (V. 44). Como 

Judas, que professavam a Ele, mas eles não genuinamente confessam. Alegaram como 

Senhor, mas eles nunca pertenceu a Ele; eles não tinham confiança nele ou obedeceu. 

Creio que Jesus estava continuamente preocupados com Judas, que ele conhecia não 

acreditava e que ele, portanto, não podia confessar diante do Pai. Judas é o exemplo 

clássico de um professor que não é um confessor. 

Cada pastor consciencioso, por vezes, torna-se ansioso para que algumas pessoas em sua 

congregação não pode conhecer verdadeiramente o Senhor e vai acordar na condenação 

eterna, embora possam ser ativo nas atividades da igreja e viver uma vida moral e 

aparentemente altruístas. 

O Discípulo abandona sua família 

Não penseis que vim trazer paz à terra; Eu não vim trazer paz, 

mas espada. Porque eu vim para colocar um homem contra seu 

pai, a filha contra sua mãe, e uma filha-de-lei contra a mãe-de-

lei; e inimigos um homem s serão os membros de sua 

família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno 

de mim; e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é 

digno de mim. (10: 34-37) 

A quarta marca do discipulado é vontade de abandonar tudo, inclusive a própria família, 

se necessário, por amor de Cristo. Jesus introduz este ponto usando a figura de guerra e 

paz. Na medida em que muitos relacionamentos humanos estão em causa, Ele não 

veio para trazer a paz sobre a terra, mas ... uma espada. 

Os judeus da época de Jesus em sua maior parte esperavam que o Messias para trazer 

libertação política para Israel e para inaugurar um reino eterno de justiça e paz. O Antigo 

Testamento fala de pacificação do Messias. Isaías O chamou o Príncipe da Paz (Isaías 9: 

6.) E falou de Seu reino de justiça e paz perfeita (2: 4). Salomão escreveu de regras a nível 

mundial do Messias de paz e abundância (Sl. 72). 



Os discípulos de Jesus já tinha experimentado a paz ea felicidade que nunca tinha 

conhecido antes interior, e eles sem dúvida espera que a experiência de crescer em 

intensidade e extensão quanto mais tempo eles estavam com Jesus. Eles podem ter 

esperado o mundo a cair a seus pés como eles pregaram a boa notícia do reino e ofereceu 

a humanidade perdida o caminho da salvação e da felicidade. 

Portanto, para que não entenda mal a verdadeira natureza da sua primeira vinda e do seu 

próprio ministério, Jesus começou cedo para prepará-los para a Sua própria rejeição e 

sofrimento e também a deles. O evangelho é de fato um evangelho da paz, porque oferece 

o caminho para trazer a paz entre um Deus santo e pecador, e ele mostra a única forma de 

ter relações verdadeiramente pacíficas entre os homens e os outros homens. Mas porque 

o sistema do mundo é mau e natureza caída do homem é pecador, oferta de paz de Deus 

continua a ser rejeitada e ser ofensivo para a maioria dos povos do mundo. Isso traz 

conflito no mais íntimo das relações humanas, de modo que os inimigos do homem serão 

os membros de sua família. 

Usando outra figura de destruição, Jesus disse: "Eu vim para lançar fogo sobre a terra;!? 

E como gostaria que já estivesse aceso ... Você acha que eu vim para conceder a paz na 

terra eu vos digo, não, mas sim divisão, pois a partir de agora cinco membros de um 

agregado familiar será dividida: três contra dois, e dois contra três "Lucas 0:49, 51-

52; cf. v. 53. 

O Antigo Testamento também falou sobre esse aspecto da vinda do Messias. Micah 

previu um tempo em que "filho trata o pai com desdém, a filha se levanta contra a mãe, a 

filha-de-lei contra a mãe-de-lei, [e] os inimigos do homem são os da sua própria casa" 

(Mq. 7: 6) -a passagem Jesus aqui cita. Nos antigos escritos rabínicos encontramos uma 

paráfrase do que a passagem, o que indica claramente que eles reconheceram a era 

messiânica envolveria conflito mesmo dentro da família: "No período em que o Filho de 

Davi vem, a filha vai se levantar contra sua mãe, uma filha-de-lei contra a mãe-de-lei. O 

filho despreza o pai, os rebeldes filha contra a mãe, a filha-de-lei contra a sogra-, e os 

inimigos do homem são os da sua própria doméstico. " 

Contra é de dixazō , que significa cortar em dois, para rasgar em pedaços, e é usado 

somente aqui no Novo Testamento. Denotava separação completa e frequentemente 

permanentes. Às vezes, o racha entre crentes e descrentes parentes é ao longo da vida e 

irreconciliáveis. No entanto, um verdadeiro discípulo deve estar disposto a pagar esse 

preço. Os evangelhos relatam pelo menos dois candidatos a discípulos que não aceitaram 

o chamado de Jesus para segui-Lo, porque eles não estavam dispostos a sacrificar os seus 

laços familiares. Um queria esperar por sua herança antes de seguir o Senhor, eo outro 

queria adiar a obediência até que ele tinha resolvido tudo com sua família. De tal meia-

hearted, compromisso dividido Jesus disse: "Ninguém, depois de colocar a mão no arado 

e olha para trás é apto para o reino de Deus" Lucas 9: 57-62. 

Maridos ou esposas, por vezes, não virá a Cristo por causa do medo da separação de seus 

cônjuges. As crianças às vezes não virá por causa de possivelmente ofender seus pais, e 

vice-versa. Esses temores são muitas vezes sem chão, porque um membro de uma família 

vinda de Cristo, por vezes, leva a toda a família que está sendo convertido. Mas a 

conversão de um membro leva muitas vezes ao invés de amargura e perturbação 

permanente das relações familiares. Ninguém pode ter certeza de antemão o que as 

reações das outras pessoas para sua conversão será, nem mesmo as reações de sua própria 



família.A lição de Jesus é que a preocupação com a salvar a própria alma e cedendo à 

senhorio absoluto de Cristo deve ser primordial, seja qual for o custo em relacionamentos 

podem ser. A frase não é digno de mim identifica a pessoa que não virá a Cristo por 

causa de outros relacionamentos íntimos e significativos que podem ser afetados. 

Uma vez que eu conversei com uma jovem em uma conferência cristã que me disse que 

ela tinha sido criada em uma família pagã e que, desde sua conversão seu pai havia se 

recusado a falar com ela. Ela disse: "Eu posso entender por que ele se opõe a minha 

decisão, porque ele não sabe nada sobre o evangelho e acredita que toda religião é 

superstição. Mas você pensaria que ele teria, pelo menos, ser feliz que eu não sou um 

alcoólatra, viciado em drogas, prostituta, . criminal, ou um aleijado Eu nunca tive tanta 

alegria na minha vida, e eu nunca amei meu pai tanto, mas ele me cortou de sua vida 

". Como muitos outros, ela tinha experimentado a espada e fogo o evangelho às vezes 

traz. 

Em casamentos em que um dos parceiros é um crente eo outro não é, Paulo diz que "o 

marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, ea esposa incrédula é santificada 

por meio do marido .... No entanto, se o descrente folhas, deixe-o sair, o irmão ou a irmã, 

não está sujeito à servidão, em tais casos, mas Deus chamou-nos para a paz "(1 Cor 7: 14-

15.). Se a espada de divisão faz com que um descrente de romper um casamento, a 

separação deve ser aceito para o bem da paz do crente. 

Através Zacharias Espírito Santo proclamou João Batista como o precursor do "Nascer 

do alto", que iria "guiar os nossos passos no caminho da paz" (Lucas 1: 78-79). No 

momento do nascimento de Jesus, os anjos cantaram: "Glória a Deus nas alturas, e paz na 

terra aos homens que Ele ama" (2:14). Pouco antes de sua crucificação Jesus assegurou a 

doze, "Paz que eu deixo com você, minha paz vos dou; ... Não deixe seu coração ser 

incomodado, nem se atemorize" (João 14:27); e novamente, "Estas coisas vos tenho dito, 

para que em mim tenhais paz" (16:33). Mas Ele se classificou ambas as promessas, 

explicando, em primeira instância, "não como o mundo dá, dou [paz] a você" (14: 27b), 

e, no segundo, "No mundo tereis aflições, mas o ânimo; eu venci o mundo "(16: 33b). 

Na segunda vinda de Cristo um reino perfeito de paz na Terra será estabelecida, inaugurou 

e soberanamente sustentada pelo Príncipe da Paz. Mas, por agora, durante o intervalo 

entre suas duas vindas, o evangelho que traz a paz interior para aqueles que acreditam 

que será também a causa de seu ser incompreendido, caluniado, e maltratados por aqueles 

que não acreditam, inclusive aqueles mais próximos e queridos para eles. Maioria das 

divisões de cortar o coração estão sempre entre aqueles que estão mais próximos de 

nós. Em nenhum lugar pode ser ferido sentimentos mais profundamente do que em casa. 

Porque a intervenção na história pelo Filho de Deus iria dividir e fraturar as relações 

humanas, Jesus determinou que seus discípulos estar preparado para essa 

experiência. Martin Luther disse: "Se o nosso evangelho foram recebidos em paz, que 

não seria o verdadeiro evangelho." Pregação e ensino de Lutero produziu o maior brecha 

na história da religião, desafiando os ensinamentos e práticas da Igreja Católica não 

bíblicas e quebrando seu milênio de complacência e poder político. 

Tornar-se cristão exige afirmando o Senhorio de Cristo até o ponto onde você está 

disposto a abandonar tudo o resto. Não é simplesmente levantar a mão, a assinatura de 

um cartão, ou caminhar por um corredor e declarando amor por Jesus. A salvação é pela 



fé, para além de quaisquer obras em tudo; mas a fé que é genuíno será manifestado em 

um compromisso que não pode ser influenciado por qualquer influência. O cristão é amar 

a sua família com amor abnegado. Maridos e esposas cristãos devem amar uns aos outros 

e os seus filhos com uma dedicação sem reservas. Crianças cristãs são a amar, respeitar e 

cuidar de seus pais como para o Senhor. Mas o compromisso do crente a Cristo é tão 

profunda e de longo alcance que qualquer relacionamento que põe em perigo essa relação 

deve ser sacrificado, se necessário. 

João Bunyan foi dito para parar de pregação ou ser jogado na prisão. Ele sabia que se ele 

foi para a prisão a mulher e os filhos seriam deixados na miséria. Eles tinham pouco o 

suficiente para comer e vestir-se quando ele estava livre; mas se ele estivesse preso que 

seria totalmente empobrecida. No entanto, ele sabia que ele deve pregar o evangelho Deus 

o havia chamado para pregar. Porque ele se recusou a parar de pregar, ele foi preso; e de 

sua cela, ele escreveu: 

A despedida com minha esposa e as crianças pobres tem sido muitas vezes para mim 

neste lugar como o de puxar a carne dos meus ossos; e que não só porque eu sou um 

pouco também gostava dessas grandes misericórdias, mas também porque eu teria muitas 

vezes trouxe à minha mente as muitas dificuldades, misérias, e quer que a minha família 

pobre era como se encontrar com, devo ser tomadas a partir deles , especialmente meu 

filho cego pobre, que estava mais perto do meu coração do que tudo o que tenho além. Oh, 

o pensamento do sofrimento que eu pensei que a minha um cego pode ir sob iria quebrar 

meu coração em pedaços .... Mas ainda, recordando-me, pensei que eu, devo arriscar tudo 

com Deus, embora ele vai ao rápido para deixar você . Oh, eu vi nessa condição, eu era 

um homem que estava puxando para baixo a sua casa sobre a gota de sua esposa e 

filhos; Ainda pensei que eu, devo fazê-lo. Devo fazê-lo. 

O Discípulo oferece a sua própria vida 

E quem não toma a sua cruz e siga após mim, não é digno de 

mim. Quem acha a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida 
por minha causa achá-la. (10: 38-39) 

Amor da a própria vida é muitas vezes o maior obstáculo ao pleno compromisso com 

Cristo. No entanto, Jesus chama os seus discípulos para a auto-negação total, incluindo, 

se necessário, sacrificar a ponto de morte. 

Ninguém no Império Romano no tempo do Novo Testamento, e certamente ninguém na 

Palestina, poderia ter perdido o ponto de Jesus quando Ele disse: Quem não toma a sua 

cruz e não me segue não é digno de mim . A cruz simboliza os extremos de ambos dor 

excruciante e crueldade sem coração; mas acima de tudo ele simbolizava a morte. Apenas 

alguns anos antes de Jesus pronunciou estas palavras, um fanático chamado Judas tinha 

reunido um grupo de rebeldes para combater as forças de ocupação romanas. A 

insurreição foi facilmente debelada, e, a fim de ensinar os judeus uma lição, o general 

romano Varus ordenou a crucificação de mais de 2.000 judeus. Seus cruzamentos forrado 

pelas estradas da Galileia de um lado para o outro. 

Os doze soube imediatamente que para tomar a sua cruz e siga-Me após a intenção de 

abandonar-se sem reservas para o senhorio de Jesus, sem consideração de custo-mesmo 

da própria vida. 



Não importa o quão terrível que sejam, as dificuldades e tragédias da vida humana, que 

muitas vezes acontecem os cristãos não são as cruzes de que Jesus fala. Coisas como um 

cônjuge cruel, um filho rebelde, uma doença debilitante ou terminal, a perda de um 

emprego, ou a destruição de uma casa por um tornado ou inundação, pode testar 

fortemente a fé de um crente; mas esses não são cruzes. 

A cruz de um crente não é uma identificação mística ou espiritual com a cruz de Cristo, 

ou alguma idéia "vida crucificada". Tais conceitos são estranhas ao contexto, e da cruz 

de Cristo era ainda futuro, quando Jesus falou aqui. Os discípulos ouviria cruz e pensar 

apenas da morte física. 

A cruz é o sacrifício voluntário de tudo o que se tem, incluindo a vida, para o bem de 

Cristo. É algo que, como o próprio Senhor, um crente deve tomar sobre si mesmo quando 

é imposta a ele pelo mundo descrente por causa de sua relação com Deus. 

Mas como o Senhor continua a explicar, nenhum sacrifício para Ele compara com o que 

é recebido de Cristo. A pessoa que pensa que encontrou a sua vida nas coisas do mundo , 

perdê-la. A vida terrena é temporária, e a pessoa que detém sobre a que acima de tudo se 

agarra a algo que ele não pode manter-e no processo ele perde a vida eterna que ele não 

pode perder. 

Por outro lado, a pessoa que perdeu sua vida por minha causa , Jesus diz, deve 

encontrá-lo. O Senhor não é isolar o martírio, porque nenhum sacrifício humano pode 

merecer a salvação. Mas a vontade de abandonar tudo, inclusive a vida física, se 

necessário, para o bem de Cristo indica o espírito do verdadeiro discipulado, e, portanto, 

o espírito de uma pessoa que está destinado ao céu e eterna vida na presença de Deus. 

Quando João Bunyan foi levado perante o magistrado para ser condenado à prisão, ele 

disse: "Senhor, a lei de Cristo tem fornecido duas formas de obediência: o único a fazer 

o que eu em minha consciência acredito que eu sou obrigado a fazer activamente; e onde 

eu não posso obedecê-la ativamente, não estou disposto a deitar-se e sofrer o que eles 

devem fazer para mim. " 

O Discípulo percebe seu Reward 

Quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe, recebe 

aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de 

profeta, receberá a recompensa de profeta; e quem recebe um 

justo em nome de um homem justo, receberá a recompensa de 

justo. E quem, em nome de um discípulo dá a um destes 

pequeninos, até mesmo um copo de água fresca para beber, em 

verdade vos digo que ele não perderá a sua recompensa. (10: 40-

42) 

A sexta marca de um verdadeiro discípulo não é o que ele faz ou é, mas o que ele 

recebe. Esta marca é a mais positiva, mas é também o mais invisível. Não é experiente 

totalmente às vezes muito pouco nesta vida, mas é principalmente reservado para o céu e 

é apreciado agora pela fé e esperança. 



Apesar de muitas pessoas rejeitam o evangelho, muitos também acreditam. Aqueles que 

aceitam o evangelho vai aceitar o que lhes traz o evangelho. O verdadeiro discípulo e 

ministro de Jesus Cristo é um agente de Deus. Nem mesmo os apóstolos tinham dentro 

de si o poder de perdoar pecados ou reconciliar os homens com Deus. Mas cada cristão 

cujo testemunho traz uma outra pessoa a Cristo é o instrumento da salvação de 

Deus. Nesse sentido, Jesus disse: Quem vos recebe a mim me recebe. Uma pessoa que 

nós e nosso testemunho recebe também recebe a Cristo, porque somos Seus 

embaixadores. 

A pessoa que recebe o Filho recebe também o Pai: e quem me recebe, recebe aquele 

que me enviou. Não existe tal coisa como acreditar em Deus Pai, sem acreditar em Deus, 

o Filho. Jesus disse aos judeus incrédulos em Jerusalém, "Você sabe que nem eu, nem a 

meu Pai;. Se você soubesse Me, você saberia também a meu Pai" Um pouco mais tarde, 

ele disse a um mesmo grupo: "Se Deus fosse o vosso Pai, você me ama, porque eu saí e 

vim de Deus, por que eu não vim mesmo por mim mesmo, mas ele me enviou" João 

08:19, 42. 

Em Sua graça ilimitada Deus não só premia um profeta por sua fidelidade, mas também 

recompensa qualquer outra pessoa que recebe um profeta na qualidade de profeta , 

mesmo dando-lhes umarecompensa de profeta. O mesmo princípio, de fato, aplica-se 

a cada crente que é aceito por amor de Cristo. Aquele que recebe um justo, receberá a 

recompensa de justo . Em uma partilha incompreensível de bênção, Deus derrama sua 

recompensas em cada pessoa que recebe o seu povo, porque eles são o Seu povo. 

Estendendo a promessa da graça de Deus ainda mais, Jesus disse: E quem, em nome de 

um discípulo dá a um destes pequeninos, até mesmo um copo de água fresca para 

beber, em verdade vos digo que ele não perderá a sua recompensa. 

Os pequenos são os crentes que parecem insignificantes e sem importância (cf. Mateus 

18: 1-3; 25:. 31-46). Eles podem ser novos crentes que são ignorantes e estão tropeçando 

em sua nova vida; ou eles podem ser crentes ao longo da vida, cuja dedicado anos de 

serviço têm atraído pouca atenção. A lição de Jesus é que qualquer serviço feito 

para qualquer de seu povo em suas quantidades de nome para o serviço a Ele e será 

recompensado. A ajuda mais simples dado ao discípulo mais simples não vai passar 

despercebida ou recompensada por Deus. 

Enquanto um jovem rapaz em uma aldeia rural na Inglaterra lutou muito para estudar para 

o ministério, um velho sapateiro o ajudou de todas as maneiras que podia. O homem 

piedoso incentivou o menino espiritualmente e ajudou a apoiá-lo com o pouco dinheiro 

que ele poderia poupar. Quando o jovem foi finalmente autorizado a pregar, o sapateiro 

disse-lhe: "Eu sempre tive em meu coração o desejo de ser um ministro do evangelho, 

mas as circunstâncias nunca tornou possível Você está fazendo o que sempre foi meu 

sonho, mas nunca. uma realidade. Eu quero que você deixe-me fazer seus sapatos para 

nada, e eu quero que você usá-los no púlpito quando você prega. Dessa forma eu vou 

sentir que você está pregando o evangelho que eu sempre quis pregar, de pé no meu lugar 

. " 

Sempre que se tornar a fonte de bênção para os outros, somos abençoados; e sempre que 

os outros crentes se tornar uma fonte de bênção para nós, eles são abençoados. Na 



magnífica economia da graça de Deus, a menos crente pode compartilhar as bênçãos do 

grande, e ninguém bom trabalho ficará sem recompensa. 

João Calvin foi banido de Genebra pelos cidadãos ingratos que se ressentiam sua dando-

lhes toda a verdade da Palavra de Deus. Em resposta à notícia decepcionante, ele disse: 

"Em verdade, se eu tivesse apenas serviu homem, o que teria sido uma recompensa 

pobres. Mas é a minha felicidade que eu tenho servido Ele, que nunca deixa de 

recompensar seus servos em toda a extensão da Sua promessa. " 

 

66. Superando a duvida (Mateus 11: 1-6) 

E sucedeu que, quando Jesus tinha terminado de dar instruções 

aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas 
cidades deles. 

Ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, 

mandou dizer por seus discípulos, e disse-lhe: "Você é o esperado, 

ou devemos esperar outro?" E Jesus, respondendo, disse-lhes: 

"Ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo: os cegos 

vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos 

ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é a evangelho 

pregado a eles. E bem-aventurado é aquele que impede de 
tropeçar em mim. " (11: 1-6) 

Os dez primeiros capítulos de Mateus são, em geral, uma série de testemunhos que 

provam que Jesus é. Ele apresenta o testemunho da história (1: 1-17), do nascimento 

milagroso (1: 18-25), da profecia cumprida (2: 1-23), do precursor de Cristo (3: 1-12), de 

Deus Pai (3: 13-17), do poder de Jesus (4: 1-11), de Suas palavras (5: 1-7: 29), de Suas 

obras (8: 09/01: 38), e de Seus discípulos (10: 1-42). Marechais Mateus todos esses meios 

de prova no tribunal, por assim dizer, para testemunhar que Jesus é o Cristo, o Messias 

prometido e Filho de Deus. 

Nos capítulos 11-12 Mateus incide sobre as reações de vários indivíduos e grupos para 

que as provas, organizados em várias categorias gerais de resposta. Em cada capítulo, há 

uma série de respostas negativas, seguido de um recurso positivo. Capítulo 11 olha para 

as respostas negativas de dúvida (vv. 1-15), a crítica (16-19), e indiferença (20-24), 

seguido de um recurso positivo para a fé (25-30).Capítulo 12 olha para as respostas 

negativas de rejeição (vv. 1-21), espanto (22-23), a blasfêmia (24-27), e fascínio curioso 

(38-45), seguido de outro recurso positivo para a fé (46- 50). 

Na abertura seis versos desta seção, Mateus primeiro menciona Jesus breve turnê de 

ministrar sozinho (v. 1; ver 10: 5) e, em seguida, apresenta resposta negativa de João de 

dúvida (vv 2-3.) E Jesus 'resposta a esse dúvida (vv. 4-6). 

Ministros só Jesus 



E sucedeu que, quando Jesus tinha terminado de dar instruções 

aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas 
cidades deles. (11: 1) 

Embora o texto não diz isso explicitamente, pode-se supor que, depois de Jesus tinha 

terminado de dar instruções aos seus doze discípulos , saíram pregando e curando entre 

os judeus da Galiléia, como Ele lhes dissera para fazer (ver 10: 5) . Enquanto eles tinham 

ido embora, Jesus partiu dali (o lugar de instrução; veja 10: 1) e começou a Si 

mesmo para ensinar e pregar nas cidades deles , isto é, as cidades da Galiléia. Por um 

período relativamente curto de tempo Jesus ministrou sozinho, enquanto os discípulos 

estavam em sua primeira missão. 

Seu ministério dupla foi para ensinar e pregar , para explicar e anunciar a boa nova. A 

maioria de seus ensinamentos teria sido feito nas ruas das cidades, mas desde que as 

sinagogas foram o lugar normal, onde a Escritura foi ensinado entre os judeus, alguns dos 

seus ensinamentos provavelmente foi feito lá também. O historiador judeu Philo relata 

que o principal objetivo dos serviços da sinagoga era ler e expor as Escrituras. Visitando 

rabinos e estudiosos eram sempre bem-vindos para ensinar nas sinagogas locais, e Jesus 

se valeu da prerrogativa muitas vezes (Veja Matt 04:23; 09:35; 12: 9.; Marcos 6: 2; Lc 6: 

6; João 18:20). 

João Dúvidas Jesus 

Ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, 

mandou dizer por seus discípulos, e disse-lhe: "Você é o esperado, 
ou devemos esperar outro?" (11: 2-3) 

No caso de João Batista, e de inúmeros fiéis desde o seu tempo, a dúvida pode ser melhor 

descrito como perplexidade ou confusão. A perplexidade tratada nestes versos é a 

perplexidade de um crente, um verdadeiro filho de Deus e cidadão do Seu reino. João não 

estava questionando a veracidade da Palavra de Deus, como revelado no Antigo 

Testamento ou como revelou a ele no batismo de Jesus. Ele era um pouco incerto sobre o 

seu entendimento dessas verdades. Praticamente todas as referências do evangelho para 

duvidar Pertain aos crentes em vez de para os incrédulos; e o tipo de questionamento João 

Batista experimentado sobre a identidade de Jesus só pode ocorrer na vida de um 

crente. Nesse período de transição, antes da revelação escrita do Novo Testamento, havia 

muitas coisas que pareciam explicação e confirmação clara e necessária. 

Jesus mesmo testificou de João que "entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém 

maior do que João Batista" (Mat. 11:11). Ele foi o maior homem que viveu até a sua vez, 

e, quando eles estão confusos, todos os crentes podem ter conforto em sua 

perplexidade. Ele também está incentivando a lembrar que foi a Seus verdadeiros 

discípulos, principalmente os doze, que Jesus disse várias vezes palavras como "gente de 

pouca fé" e "Quanto tempo você vai duvidar?" (Mateus 08:26;. 14:31; 21:21; cf. 28:17; 

Marcos 11:23; 16:11; Lucas 12:28). 

Embora o Senhor entende as dúvidas de seus filhos, Ele nunca está satisfeito com a sua 

dúvida, porque reflete contra Ele. Enquanto Pedro estava refletindo sobre a visão dos 

animais impuros, os mensageiros de Cornélio chegaram à casa onde ele estava hospedado, 

e do Espírito Santo disse a Pedro: "Eis que três homens estão procurando por você. Mas 



surgem, desça as escadas, e acompanhá- -los sem receios ", isto é, sem dúvida (Atos 10: 

19-20). Tiago adverte os crentes que "aquele que duvida é semelhante à onda do mar, 

impelida e agitada pelo vento" (Tiago 1: 6; cf. Ef 4:14.). Mas a dúvida de que João Batista 

era o culpado foi o resultado de fraqueza ao invés de pecado. 

No momento em que Jesus começou desta vez de ministrar sozinho na 

Galiléia, João Batista tinha sido posto em prisão por Herodes por denunciar casamento 

adúltero do rei à mulher do seu irmão (Mateus 14: 3-4.). João já havia anunciado Jesus 

vem como o Messias, se dirigiu a Ele como o Cordeiro de Deus, batizou no rio Jordão, e 

declarou com humildade que "Convém que ele cresça e que eu diminua" (João 3:30). Ele 

já tinha reconhecido Jesus como o Cristo e confiaram nele como seu próprio Senhor e 

Salvador. No entanto, agora ele estava perplexo, e ele mandou por seus discípulos, e 

disse-lhe: "Você é o esperado, ou devemos esperar outro?" 

O fato de que João enviou seus discípulos a Jesus é um forte testemunho de sua fé. Em 

seu coração, ele acreditava que Jesus era realmente o Messias e confiamos nele como seu 

Senhor; mas os eventos ou falta deles causou sua mente ou emoções para colocar uma 

nuvem de dúvida sobre a sua garantia. Ele estava dizendo, com efeito, "Eu acreditava 

firmemente que Tu és o Messias, mas eu estive errado?" Ele não estava pedindo 

informações, mas para confirmação. Ele acreditava, mas sua fé tornou-se 

enfraquecido. João veio a Jesus através de seus discípulos, dizendo, como o pai do menino 

Jesus limpo de um espírito maligno, "Eu creio; ajudar a minha incredulidade" Marcos 

9:24. 

Um número dos discípulos de João já vinha observando Jesus por algum tempo, 

provavelmente, por instruções do João. Pouco depois do banquete Mateus deu em 

homenagem a Jesus e para o qual convidou companheiros "publicanos e pecadores", os 

"discípulos de João vieram a Ele, dizendo:" Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os 

teus discípulos não jejuam ? '"(Mateus 09:10., 14). E depois de Jesus ressuscitou o filho 

da viúva de Naim, "os discípulos de João anunciaram-lhe sobre todas estas coisas" Lucas 

7:18. 

Obviamente, os discípulos de João teve algum acesso a ele enquanto ele estava na prisão, 

e, aparentemente, ele enviou-os em várias atribuições, principalmente para observar e 

relatar sobre o ministério de Jesus. Depois de ser preso por muitos meses, incapaz de 

pregar ou de ter qualquer contato com o mundo exterior, exceto para visitas ocasionais 

por seus discípulos, João foi atormentado com receios e dúvidas sobre Jesus-o que ele 

tinha anunciado, batizado, e declarou ser o Cristo. 

Ele, portanto, disse a dois de seus discípulos (cf. Lc 7:19) para pedir especificamente 

Jesus, Você é o esperado? Junto com o Branch, Filho de Davi, Rei dos reis, e outros tais 

títulos, o esperado ( ho erchomenos ) era uma designação comum para o Messias. O 

título é encontrado pela primeira vez em Salmos 40: 7 e 118: 26 e é frequentemente 

utilizado ou aludido pelos escritores do evangelho (ver Mt 3:11; Marcos 1:. 7; 11: 9, Lucas 

3:16; 13:35 ; 19:38; João 1:27). Todo judeu do tempo de Jesus teria sabido que para 

perguntar se Ele fosse o esperado era perguntar se ele era o Messias. 

Deve ser reconfortante para nós que mesmo um homem de estatura e dons espirituais de 

João era objeto de dúvida. A partir do texto e da situação de João pelo menos quatro 

razões para a sua dúvida pode ser visto-razões que também causam muitos cristãos de 



hoje para duvidar. Essas razões são difíceis circunstâncias, influência mundana, revelação 

incompleta, e as expectativas não cumpridas. 

Circunstâncias difíceis 

Humanamente falando a carreira de João O Baptist tinha terminado em desastre. Ele 

tinha sido o de fogo, independente dramático, de confronto, o homem, corajoso que 

pregou exatamente o que precisava ser pregado, a quem ela precisava ser pregado, e 

quando ele precisava ser pregado. Ele era destemido, agressivo e fiel ao Senhor em todos 

os sentidos. Ele chamado pecado pecado e os pecadores pecadores.E agora ele estava na 

prisão por causa de sua fidelidade. 

Em uma viagem a Roma, Herodes Antipas, governador da Galiléia, tinha tomado um 

gosto de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e tinha seduzido. Depois de voltar para a 

Galiléia, Herodes se divorciou de sua própria esposa e se casou com Herodias. Quando 

João Batista ouviu falar dele, ele confrontou publicamente Herodes, com seu pecado e foi 

prontamente jogado na prisão. Somente o medo das multidões de Herodes manteve João 

de ser morto imediatamente (Matt. 14: 5). 

João foi preso em um velho forte em Machaerus, localizado em uma região quente e 

desolada cinco milhas a leste e 15 milhas ao sul da extremidade norte do Mar Morto. Ele 

foi colocado em um escuro, sufocante masmorra que era pouco mais que um poço. Depois 

de cerca de dezoito meses, no centro das atenções, este espírito livre do deserto foi 

confinado e isolado. Ele tinha sido preso por talvez um ano, quando ele enviou dois 

discípulos de Jesus. 

William Barclay captura muito do significado da situação de João: 

Ele era o filho do deserto; toda a sua vida ele tinha vivido em espaços abertos, com o 

vento em seu rosto limpo e espaçoso o cofre do céu para seu telhado. E agora ele estava 

confinado dentro das quatro paredes estreitas de um calabouço subterrâneo. Para um 

homem como João, que provavelmente nunca tinha vivido em uma casa, esta deve ter 

sido uma agonia. Em Carlisle Castle há uma pequena célula.Uma vez que há muito tempo 

que tinha colocado um chefe de fronteira em que a célula e o deixou por anos. Nesse 

célula há uma pequena janela que é colocado muito alto para um homem de olhar para 

fora do que quando ele está de pé no chão. Na borda da janela na pedra, existem duas 

depressões desgastadas. Eles são as marcas das mãos do chefe de fronteira, os lugares 

onde, dia após dia, ele se levantou, colocando as mãos na borda para que ele pudesse 

olhar para fora sobre os vales verdes através da qual ele nunca andar novamente. João 

deve ter sido assim; e não há nada de admirar, e menos ainda para criticar, no fato de que 

as perguntas começaram a formar-se na mente de João. ( O Evangelho de Mateus , vol 2. 

[Filadélfia: Westminster, 1958], p.2) 

João era um verdadeiro santo e um verdadeiro profeta de Deus-santo, leal, abnegada e 

sem reservas em seu serviço ao Senhor. Ele havia feito exatamente o que Deus lhe disse 

para fazer. Ele tinha sido preenchido com o Espírito a partir do momento que ele estava 

no ventre de sua mãe, e toda a sua vida tinha vivido sob o Nazireu prometem o maior voto 

de dedicação de um homem judeu poderia tomar.Mas agora ele não podia deixar de se 

perguntar se a prisão, a vergonha, a fome, tormento físico, perplexidade e solidão eram 

suas recompensas. 



João sabia bem o Velho Testamento, e ele não poderia ter impedido de se perguntando 

onde o Deus de conforto (Sl 119:.. 50; 51:12 Isa) foi agora. E se Jesus fosse realmente o 

Messias, por que ele deixou sua precursor e servo sofrer na prisão? Onde estava o amor 

ea compaixão de Deus, para não mencionar a sua justiça? Onde estava a promessa de 

Deus de que o Messias "curar os quebrantados do coração ... proclamar a libertação aos 

cativos ea liberdade aos prisioneiros ... proclamar um ano favorável do Senhor, e o dia da 

vingança do nosso Deus; a consolar todos os que choram , para conceder os que choram 

em Sião, dando-lhes uma coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de luto? 

" (Isaías 61: 1-3.). 

Quando um crente tem fidelidade e sacrifício serviu ao Senhor por muitos anos e, em 

seguida, experimenta tragédia, talvez até mesmo uma série de tragédias, é difícil não se 

perguntar sobre o amor ea justiça de Deus. Quando uma criança está perdida à morte ou 

à descrença, um marido ou esposa morre ou folhas, câncer de nós ou um ente querido 

atinge, somos tentados a perguntar: "Deus, onde estás agora, quando eu realmente preciso 

de você? Por que você deixou isso aconteceu comigo. Por que você não ajudar? " Mas se 

debruçar sobre esses pensamentos, Satanás amplia-los e tenta usá-los para minar a nossa 

confiança em Deus. Com exceção de quando nós de bom grado continuar no pecado, nós 

nunca são tão vulneráveis a duvidar de bondade e verdade de Deus e acreditar nas 

mentiras de Satanás, como quando estamos sofrendo. 

João sabia onde ir para encontrar as respostas para suas perguntas e a resolução de suas 

dúvidas. Ele tinha realmente começado a ter dúvidas sobre a identidade de Jesus como o 

Cristo; mas foi a Jesus que ele enviou seus discípulos para confirmação. Em sua mente, 

ele talvez tivesse chorado, "Senhor, por que você não me ajudar?" Agora, através de seus 

discípulos, ele estava suplicando: "Senhor, por favor, me ajude!" 

Em Seu grande amor e misericórdia, Jesus estava feliz em responder, fazendo milagres, 

especialmente por causa do João e prometendo-lhe a bênção espiritual se ele não vacilou 

em confiança, mesmo no meio de circunstâncias mistificadora. 

Paulo era ele mesmo na prisão, provavelmente em Roma, quando escreveu: "Alegrai-vos 

sempre no Senhor;!. Novamente eu vou dizer, se alegrar Deixe seu espírito tolerante 

conhecida de todos os homens O Senhor está perto Não andeis ansiosos por coisa alguma, 

mas em. tudo, pela oração e súplica com ações de graças sejam as vossas petições 

conhecidas diante de Deus E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará 

os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. "(Filipenses 4: 4-7.). Ele 

passou a dizer: "Eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância eu sou Eu sei 

como se dar bem com os meios humildes, e eu também sei como viver em prosperidade;. 

Em toda e qualquer circunstância eu aprendi o segredo de ser preenchido e passando 

fome, tanto de ter abundância e sofrer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me 

fortalece .... E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas 

na glória em Cristo Jesus "(vv. 11 -13, 19). 

Circunstâncias negativas são dolorosas e tentando, mas a nossa resposta deve ser o mesmo 

que joão-de ir para o Senhor e pedir a Ele para acabar com as nossas dúvidas, ansiedades, 

medos e (cf. Tg 1: 2-12). 



Revelação Incomplete 

A segunda maior causa de dúvida é a revelação incompleta. Embora João tinha ouvido 

falar das obras de Cristo , a sua informação era de segunda mão e não completa. Ele 

tinha sido preso por um ano;mas mesmo quando ele pregava, Ele não tinha contato direto 

com Jesus, depois do batismo. Se próprios discípulos de Jesus não conseguiram entendê-

Lo totalmente e demonstrou "pouca fé" depois de estar com Ele intimamente por três 

anos, é fácil entender por que João tinha dúvidas. Ele não era um "testemunha ocular da 

sua majestade", como eram Pedro, Tiago e João (2 Pe 1:.. 16-18; cf. Mt 17: 2), nem teve 

a oportunidade de ver com os próprios olhos ou lidar com suas próprias mãos o Filho de 

Deus como Ele ensinou, pregou e curou, como tinha os doze e muitos outros além (Veja 

1 João 1: 1). 

João não experimentou toda a verdade sobre o Messias, ele foi enviado para 

proclamar. Ele estava em uma posição não muito diferente dos profetas do Antigo 

Testamento. "Quanto a esta salvação", Pedro explica, "os profetas que profetizaram da 

graça que viria a lhe fez cuidadosa pesquisa e investigação, procurando saber o que pessoa 

ou tempo o Espírito de Cristo dentro deles estava indicando como Ele predisse os 

sofrimentos de Cristo e as glórias de seguir "1 Ped. 1: 10-11. 

A informação que de João discípulos trouxe de volta para ele ainda não estava em 

primeira mão, mas seu relatório foi baseado em confirmando demonstrações de poder 

divino que Jesus realizou especificamente para o benefício de João. 

Muitos crentes hoje também duvido certas verdades sobre Deus, por causa de informações 

incompletas, porque eles têm conhecimento ou compreensão da Sua Palavra 

inadequada. O cristão que está imerso nas Escrituras não tem motivos para 

tropeçar. Quando Deus é permitido falar através de Sua Palavra, a dúvida desaparece 

como a névoa na luz solar. 

Jesus respondeu às dúvidas dos dois discípulos no caminho de Emaús, em primeiro lugar 

repreendê-los por ser "tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas 

disseram." Em seguida, "começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o 

que dele se achava em todas as Escrituras" (Lucas 24:25, 27). Depois Jesus lhes revelou 

quem ele era e "desapareceu da vista deles, ... eles disseram uns aos outros," não eram 

nossos corações ardentes dentro de nós enquanto Ele nos falava na estrada, enquanto Ele 

estava explicando as Escrituras ? '"(vv. 31-32). Mesmo antes de eles sabiam que era Jesus 

quem estava falando com eles, a verdade da Sua Palavra começou a dissipar suas dúvidas 

e construir sua fé. 

Todos nós precisamos a verdade contínua de Sua Palavra para nos proteger de dúvida e 

para dissipar dúvidas quando se trata. Os bereanos eram nobres de espírito e "receberam 

a palavra com toda a avidez", porque eles examinaram "as Escrituras todos os dias, para 

ver se" as coisas que Paulo pregava fosse verdade (Atos 17:11). 

Influência mundana 

A terceira causa de dúvida é influência mundana, a partir do qual nem mesmo o João 

piedosa foi completamente isolada. O que Jesus estava pregando e fazendo não se 

encaixava com o que a maioria dos judeus pensaram que o Messias, o esperado , faria, e 



João provavelmente compartilhado alguns desses equívocos. O Messias era esperado 

antes de tudo para libertar Israel de sua escravidão, que na época estava sob Roma. Ele, 

obviamente, não foi possível estabelecer o seu reino de justiça e retidão, sem antes lidar 

com o pagão, injusta e romanos cruéis. Mas Jesus não tinha feito nada para se opor a 

Roma, seja em palavras ou ações. 

O povo judeu também pensei que o Messias iria eliminar todo sofrimento, tudo doença, 

aflição, fome e dor. No entanto, os milagres de Jesus, maravilhosas e extensas como 

estavam, não tinham totalmente banido essas coisas de Israel, muito menos de todo o 

mundo. Muitos judeus também provavelmente imaginou um tipo de estado de bem-estar, 

em que seria fornecido todas as suas necessidades materiais para eles. Eles esperavam 

que a saúde, riqueza e felicidade instantânea, e quando Jesus alimentou a multidão do 

outro lado do mar da Galiléia, eles estavam prontos para coroá-lo imediatamente rei (João 

6:15, 26). 

João Batista sabia que Jesus recusou-se a ser feito rei, e que ele não tinha feito nada para 

mudar ou o pagão e sistemas políticos e militares brutais de Roma ou o sistema religioso 

mundano e corrupto em Israel. O pecado ainda era galopante, a injustiça ainda era a regra, 

a corrupção política e religiosa eram a norma, e que o mundo era essencialmente o mesmo 

que tinha sido há milhares de anos, com exceção de algumas vidas limpas e corpos 

curados. No reino visível estava à vista, e não há mudanças radicais podiam ser vistos. 

Um equívoco comum sobre o Messias era que Sua vinda seria precedida pela vinda de 

uma série de outros homens. Primeiro Elias voltaria, então Jeremias, em seguida, um 

grupo de outros profetas. Portanto, quando Jesus perguntou aos discípulos: "Quem diz o 

povo que o Filho do homem é" ... eles disseram: "Alguns dizem que é João Batista [que 

por esse tempo tinha sido morto]; outros, Elias; mas outros ainda , Jeremias ou um dos 

profetas "(Mt 16: 13-14.). É possível que João Batista pensou que talvez Jesus não era o 

Messias, afinal de contas, mas apenas um desses precursores, como ele mesmo estava. 

Próprios discípulos de Jesus tinham alguns desses equívocos a respeito do Messias. Eles 

estavam lutando continuamente dúvidas sobre Jesus, porque Ele não se encaixava suas 

idéias preconcebidas. Mesmo depois da ressurreição eles ainda esperavam que Ele 

estabelecerá o Seu reino terreno. "Senhor, é nesse momento que você está restaurando o 

reino de Israel?" eles pediram (Atos 1: 6). Ele havia dito repetidamente-los sobre a 

natureza de sua missão e plano, mas as idéias que tinham formado a partir do mundo que 

os rodeia nublado e distorcida a sua compreensão. O que Jesus disse a Filipe pouco antes 

de sua crucificação aplicada a todos os discípulos: "Estou há tanto tempo convosco, e 

ainda assim você não chegaram a conhecer-Me" (João 14: 9). Mesmo depois que Pedro 

confessou que Jesus era "o Cristo, o Filho do Deus vivo", ele não poderia aceitar a verdade 

de que o Cristo teria que morrer, mesmo que ele ouviu que a verdade dos lábios do próprio 

Jesus (Mat. 16:16 , 21-22). Os discípulos na estrada de Emaús estavam intrigados pelo 

mesmo motivo (Lucas 24: 19-24). Todos eles haviam sido vitimado pelo que as pessoas 

ao redor deles pensou que o Messias deveria ser e fazer. 

Idéias das pessoas sobre o Messias foram tão distorcida e enraizada que eles ignorado ou 

mal interpretado tudo o que Jesus disse ou fez que não se encaixava essas idéias. Quando 

alguns dos líderes judeus disseram a Jesus: "Quanto tempo você irá nos manter em 

suspense Se Tu és o Cristo, dize-nos claramente," Jesus respondeu: "Eu disse a você, e 

você não acredita" João 10: 24- 25. 



As pessoas hoje, incluindo alguns crentes, estão confusos e perplexos com o plano de 

Deus para a mesma razão. Suas mentes estão tão cheio das idéias de pessoas ao seu redor 

que eles não conseguem entender o plano de Deus, mesmo quando lê-lo nas 

Escrituras. Estamos continuamente ouvir as pessoas perguntam: "Se Cristo ama a todos 

tanto, por que é que as crianças morrer e as pessoas passam fome e obter doente e ficar 

aleijado? Se Deus é um Deus de justiça, por que há tanta corrupção e injustiça no mundo? 

Por que tanta gente boa tê-lo tão ruim e muita gente má que seja tão bom? Se Deus é tão 

amoroso e misericordioso, por que Ele mandar pessoas para o inferno? Se Deus é tão 

poderoso e falsas religiões são tão mal, por que não faz Ele acabou de acabar com os 

falsos sistemas? " Porque o Senhor não se encaixa as suas ideias preconcebidas do que 

ele deve ser como, as pessoas estão confusas, muitas vezes indignado, e às vezes até 

blasfemo. 

O mundo não conhece a Deus ou entender sua natureza ou o Seu plano. "O homem natural 

não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ele não pode entendê-

las, porque elas se discernem espiritualmente" (1 Co 2:14).. Os judeus que não iria 

acreditar afirmação de Jesus de messianismo, mesmo quando Ele lhes disse claramente 

dele, o fizeram porque não pertencia a ele. "Você não acredita", disse Jesus, "porque não 

sois das minhas ovelhas" João 10:26. 

Para os fariseus incrédulos que perguntavam sobre Jesus ", quando o reino de Deus estava 

por vir, Ele respondeu-lhes e disse:" O reino de Deus não vem com sinais a serem 

observados; nem irão dizer: "Olha, aqui está ele!" ou, "Não é!" Pois eis que o reino de 

Deus está no meio de vós "(Lucas 17: 20-21). A ignorância e incredulidade sempre cega 

os olhos dos homens para as realidades do reino que estão ao seu redor. 

As expectativas não cumpridas 

O fato de que João instruiu seus discípulos a pedir, ou devemos esperar por 

alguém? parece indicar que as expectativas de João sobre o Messias foram 

cumpridas. Sob a direção do Espírito, João tinha sido corajosamente proclamando: 

"Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de 

remover suas sandálias; ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo E sua pá ele 

tem na. Sua mão, e Ele irá limpar bem a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas 

queimará a palha em fogo inextinguível "(Mateus 3: 11-12.). João sabia que o que ele 

pregava era verdade, e ele sabia que Jesus era aquele de quem ele pregou; Ainda Jesus 

tinha feito nenhuma dessas coisas. O Messias havia de vir em juízo, e, portanto, João 

esperado Jesus a tomar "A sua pá na mão" e começar a limpar a eira e queimando a 

palha. Ele esperava que Jesus para mostrar o poder de ardência de julgamento absoluta, 

completa e em todo o mundo. 

Mas em vez de executar o julgamento, Jesus reuniu um grupo de doze seguidores 

indescritíveis e começou a ensiná-los da mesma forma como muitos outros rabinos faziam 

há séculos antes dele. Ele demonstrou poder milagroso, mas Ele o usou apenas para salvar 

e curar, nunca julgar. Especialmente agora que ele foi preso, João, sem dúvida, queria 

gritar com Davi, "Quando os meus inimigos retrocedem, caem e perecem diante de Ti 

Para Tu mantido minha justa causa;. Tu és sentar-se no trono de julgar com retidão" (Sl 

9: 3-4);. e: "Certamente há uma recompensa para o justo; certamente há um Deus que 

julga na terra!" (Sl 58:11: cf. 35: 1-9; 52: 1-5.). João queria gritar como os santos sob o 

altar, que disse: "Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, Tu abster-se de julgar e vingar 



o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?" (Ap 6:10). Mas João não viu nenhuma 

intervenção divina, nenhum julgamento, nenhuma execução da justiça. Jesus não vingar, 

o justo. Ele nem sequer defender-se contra seus acusadores. 

Sempre foi difícil para os crentes a entender por que Deus permite que muitos de Seus 

filhos sofrem e permite tantos maus, pessoas ímpias a prosperar. Foi duplamente difícil 

para João Batista. Por um lado, ele tinha uma profunda devoção à justiça, e foi chamado 

por Deus para pregar o arrependimento e julgamento. Mais do que isso, ele foi chamado 

para proclamar a vinda do o esperado que iria executar esse julgamento, que ele pensou 

que iria começar em breve, se não imediatamente, depois que o Messias apareceu em 

cena. 

Os cristãos de hoje, por vezes, ficar animado sobre o retorno iminente do Senhor; mas 

quando muitos anos se passam e ele não vem, sua esperança, juntamente com a sua 

dedicação, muitas vezes desaparece.Eles não param esperando que Ele voltar algum dia, 

mas parar de pensar nisso e esperando por ele é muito como já fizeram. Alguns 

zombadores vai mesmo dizer: "Onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os 

pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação" 2 Pet. 3: 

4. 

Jesus tranquiliza João 

E Jesus, respondendo, disse-lhes: "Ide e anunciai a João o que 

estais ouvindo e vendo: os cegos vêem, os coxos andam, os 

leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são 

ressuscitados, e aos pobres é a evangelho pregado a eles. E bem-
aventurado é aquele que impede de tropeçar em mim. " (11: 4-6) 

Jesus não respondeu com um simples sim ou não, porque sabia que não teria satisfeito 

João. Ele, em vez disse aos discípulos de João para apresentar o seu professor as 

provas. Ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo: os cegos vêem, os coxos 

andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e 

o pobres têm pregado o evangelho a eles. 

Porque muitos dos discípulos de João já tinha estado com Jesus e ouvido ensinar e visto 

realizar milagres, parte do relatório de João seria um lembrete do que havia informado 

anteriormente. Além de ter contas ouviu de seus discípulos, João, sem dúvida, tinha 

ouvido de outras fontes também, porque as pessoas de toda a Palestina-da Síria ", desde 

a Galiléia e da Decápole, de Jerusalém e Judéia e de além do Jordão" -tinha seguido Jesus 

desde a no início de seu ministério, em grande parte por conta de sua obras miraculosas 

(Mt 4: 23-25.). Depois de Jesus limpou um homem em Cafarnaum de um espírito imundo 

", imediatamente a notícia sobre Ele saiu em todos os lugares em todo o distrito em torno 

da Galiléia" (Marcos 1:28); depois de Ele levantou a filha de Jairo dos mortos, "essa 

notícia saiu por toda aquela terra" (Mt 9:26;. cf. Lucas 4:14, 37); E depois que ele curou 

o homem galileu da lepra ", a notícia sobre Ele estava se espalhando ainda mais longe" 

(Lucas 5:15). 

João era um grande homem de Deus e amado por Jesus. Como seu fiel precursor 

definhava na prisão diante da morte iminente, o Senhor Jesus determinado a dar-lhe um 

relatório mais direta e pessoal de provas. Lucas diz-nos que, quando os discípulos de João 



perguntaram a Jesus se ele era "o esperado", que "naquele tempo Ele curou muitas pessoas 

de doenças e aflições e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos" (7:20 -21). Direito no 

local e diante de seus olhos, Jesus colocar em uma tela de milagres expressamente para o 

benefício pessoal dos discípulos de João e ainda mais para o benefício do próprio 

João. Como ele deve ter emocionado o coração de João, não só para receber fresco provas 

que confirmem da messianidade de Jesus, mas ao saber que o Senhor tinha realizado que 

infinidade de milagres especificamente para tranquilizá-lo em seu tempo de solidão e 

perplexidade. 

Embora Jesus não fez nada para aliviar o confinamento e sofrimento físico de João, Ele 

mandou de volta para ele confirmação especial que Ele estava na verdade fazendo obras 

messiânicas: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos 

ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho a eles -

apenas como havia profetizado Isaías (Is. 35: 5; 61: 1). Jesus disse, com efeito, "Este, 

João, é apenas uma prévia, um gosto, uma imagem do reino vindouro. Você pode ver por 

que eu estou fazendo agora que eu me importo, que eu curar, e que eu tenho poder sobre 

toda a coisas ". 

Circunstâncias de João não melhorou; na verdade, ele logo foi decapitado a pedido cruel 

de Herodias. Mas é seguro assumir que a resposta de Jesus foi mais que suficiente para 

incentivar João e renovar sua fé e confiança. 

Beatitude fechamento de Jesus foi principalmente por causa do João: E bendito é aquele 

que impede de tropeçar em mim . Era um aviso gentil, uma repreensão concurso. "Não 

duvide," Ele disse a João: "se você quer ter a bênção de minha alegria e paz." O aviso não 

tirar estima de Jesus por João, como seu testemunho imediatamente depois mostra (vv. 7-

11). 

Tropeçando é de skandalizō , que originalmente se referia ao aprisionamento ou snaring 

de um animal. Foi usado metaforicamente para significar um bloco de encarceramento ou 

tropeçando e levou o significado derivado de causar ofensa. Messiahship divina de Jesus 

e do Evangelho da libertação do pecado através da fé Nele são grandes obstáculos para 

pecaminoso, o homem descrente, e Jesus não queria que João a ser afetado pelo ceticismo 

e incredulidade do mundo. 

Mateus não contar do fim a dúvida de João até mais tarde. Depois que João foi decapitado 

por Herodes, "os seus discípulos vieram e levaram o corpo e enterrou-o, e foram, e relatou 

a Jesus" (Mateus 14:12.).Eles foram para Jesus porque Ele era a pessoa mais importante 

na vida de João e, aparentemente, havia se tornado a pessoa mais importante em suas 

vidas também. Quando ele morreu, João não teve todas as suas perguntas respondidas, e 

ele ainda deve ter se perguntado quando Jesus estabeleceria Seu reino, julgar os ímpios, 

e inaugurar o reino há muito aguardado da justiça. João deve ter se arrependido de não 

ser capaz de testemunhar esses eventos maravilhosos sobre o qual ele tinha tão 

sinceramente pregado. Mas ele já não tinha dúvidas sobre quem era Jesus, ou cerca de 

Sua bondade e justiça, ou a Sua soberania e sabedoria. Ele estava disposto a deixar nas 

mãos do Senhor as muitas coisas que ele ainda não entendeu, e isso é o segredo de 

ser abençoado e de não tropeçar . 

"Se somos infiéis, Ele permanece fiel," Paulo nos assegura; "Pois ele não pode negar a si 

mesmo" (2 Tim. 2:13). Mesmo quando duvidamos Ele, Deus é fiel a nós. Dúvida não 



causa um crente a perder o seu relacionamento com o Senhor, porque Deus não pode 

negar a sua própria promessas a cumprir aqueles que Ele salvou. E por causa de sua 

fidelidade, podemos ir a Ele, mesmo quando duvidamos Ele. Na verdade, apenas por ir a 

Ele como João fez nossas dúvidas podem ser aliviados. 

João Batista teria alto afirmou a declaração do apóstolo João: "Amados, agora somos 

filhos de Deus, e ainda não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, 

quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque nós O veremos tal como Ele 

é. E todo aquele que tem esta esperança purifica-se a Ele, assim como Ele é puro. " (1 

João 3: 2-3) 

 

67. A Verdadeira Grandeza (Mateus 11: 7-

15) 

E como estes foram indo embora, Jesus começou a falar às 

multidões a respeito de João: "O que você vai para o deserto para 

olhar? Uma cana agitada pelo vento? Mas o que você vai ver? 

Um homem vestido de roupas finas? Eis que aqueles que trajam 

vestes luxuosas estão nos palácios dos reis. Mas por que você 

sair? Para ver um profeta? Sim, eu digo a você, e aquele que é 

mais do que um profeta. Este é aquele de quem porque está 

escrito: "Eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, o 

qual preparará o teu caminho diante de ti."Em verdade vos digo 

que, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do 

que João Batista; mas aquele que é o menor no reino dos céus é 

maior do que ele e desde os dias de João Batista até agora, o 

reino. dos céus sofre violência, e os violentos tomá-lo pela força. 

Porque todos os profetas ea lei profetizaram até João. E, se você 

se preocupa a aceitá-lo, ele mesmo é Elias, que estava para vir. 
Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça ". (11: 7-15) 

O mundo tem muitos padrões pelos quais ela mede grandeza. Esses padrões incluem a 

realização intelectual, liderança política e militar, as descobertas científicas e médicas, 

riqueza e poder, e habilidade atlética, dramático, literário e musical. 

Jesus aqui expõe de Deus medida de grandeza, em primeiro lugar na dimensão humana, 

histórica, como visto na vida e no ministério de João Batista. Ele, então, contrasta 

brevemente a grandeza de João com a grandeza superior de cidadãos do reino. 

A partir de versículos 7-14 três marcas da grandeza de João pode ser discernido: seu 

caráter pessoal, sua vocação privilegiada, e seu poderoso ponto culminante. 

Caráter Pessoal de João 

E como estes foram indo embora, Jesus começou a falar às 

multidões a respeito de João: "O que você vai para o deserto para 



olhar? Uma cana agitada pelo vento? Mas o que você vai ver? 

Um homem vestido de roupas finas? Eis que aqueles que trajam 
vestes luxuosas estão nos palácios dos reis. " (11: 7-8) 

Ele superou Fraqueza 

A primeira característica da grandeza pessoal de João exige reflexão sobre dois versículos 

anteriores (2-3) que demonstram sua capacidade de reconhecer e superar suas fraquezas. 

Muitas pessoas não podem ultrapassar as suas dificuldades e circunstâncias. Todo mundo 

tem problemas; é superá-los que separa grandes pessoas de outros. Grandes pessoas lutar 

através, recusando-se a ceder a sua ignorância, desvantagens, a preguiça, a indiferença, 

ou quaisquer outros obstáculos podem estar em seu caminho. João Batista tinha essa 

característica de grandeza na medida certa. 

Como discutido no capítulo anterior deste volume, João foi cheio do Espírito Santo desde 

o ventre de sua mãe e que tinha sido separado por Deus para anunciar o Messias e preparar 

Israel para a Sua vinda.Ele tinha visto o Espírito Santo descer sobre Jesus em Seu batismo 

e tinha ouvido Deus Pai declarar que Jesus é o Seu Filho amado. A partir de várias fontes, 

incluindo alguns de seus próprios discípulos, ele tinha ouvido falar de poderes milagrosos 

de Jesus. No entanto, porque as circunstâncias difíceis, revelação incompleta, a influência 

de equívocos populares, e não cumpridas expectativas-João tinha dúvidas sobre a 

identidade de Jesus como o Messias. Por conseguinte, ele enviou dois dos discípulos de 

Jesus a questionar o que já havia sido questionada (vv 2-3;. Cf. Lc 7:19). 

João foi profundamente perplexo com suas dúvidas persistentes e provavelmente sentia 

que estava traindo o mesmo que ele foi enviado para anunciar. Mas porque ele não 

poderia dissipar as dúvidas, ele reconheceu-os aos seus discípulos e perguntou dois deles 

a procurar Jesus e confirmar a verdade de sua própria boca. 

Acima de todas as outras considerações, João queria saber a verdade sobre Jesus. Ele não 

estava preocupado em proteger a si mesmo por não admitir suas dúvidas a seus discípulos, 

para os discípulos de Jesus, ou às multidões entre os quais ele havia se tornado tão 

popular. João não tinha vontade de jogar o hipócrita. Ele não tinha nenhum interesse em 

pretexto religioso, ilusão, ou auto-engano. Sua garantia sobre certas verdades estava 

obscurecida, mas sua humildade e sua fé subjacente o protegia de ceticismo e negação. 

João não tinha ressentimento de popularidade de Jesus, quando começou a ofuscar a sua 

própria e teve de fato declarado de Jesus que "Convém que ele cresça e que eu diminua" 

(João 3:30). Ele confessou publicamente que ele era indigno até mesmo para remover as 

sandálias de Jesus; e quando Jesus pediu para ser batizado por João, João respondeu: "Eu 

tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim?" (Mat. 03:11, 14). 

Orgulho amaldiçoa a verdadeira grandeza, ea pessoa que orgulhosamente se recusa a 

admitir e lidar com fraquezas pessoais está condenado a hipocrisia e mediocridade 

General Douglas MacArthur orou em nome de seu filho: 



Construa-me um filho, ó Senhor, que será forte o suficiente para saber quando ele é fraco, 

e corajoso o suficiente para enfrentar a si mesmo quando ele está com medo; aquele que 

será orgulhoso e inflexível na derrota honesto e humilde e gentil na vitória .... 

Edifica-me um filho cujo coração será claro, cujo objetivo será alto; um filho que vai 

dominar a si mesmo antes de ele procura dominar os outros homens; aquele que vai 

aprender a rir, mas nunca esquecer como a chorar; alguém que vai chegar para o futuro, 

mas nunca esquecer o passado. 

E depois de todas estas coisas são o seu, adicionar, eu oro, o suficiente de um senso de 

humor, para que ele possa sempre ser sério, mas nunca se leva muito a sério. Dê-lhe a 

humildade, para que ele possa sempre lembrar a simplicidade da verdadeira grandeza, a 

mente aberta da verdadeira sabedoria e mansidão de verdadeira força. 

Então eu, seu pai, vai ter coragem de sussurrar: "Eu não vivi em vão." 

Forte em Conviction 

E como estes foram indo embora, Jesus começou a falar às 

multidões a respeito de João: "O que você vai para o deserto de 
olhar para uma cana agitada pelo vento? (11: 7) 

A segunda característica da grandeza pessoal de João era forte convicção, o que fez a 

primeira característica ainda mais notável. Uma pessoa com convicções fracos raramente 

é relutante em enfrentar dúvidas ou alterar suas crenças. Para ele, a vacilação não é motivo 

de constrangimento ou vergonha. Mas a própria força das convicções de João fez a sua 

admissão de dúvida, tanto mais admirável. 

Os discípulos de João não questionou Jesus em particular, o que resulta do fato de 

que, uma vez que estes foram indo embora, Jesus começou a falar às multidões a 

respeito de João. As multidões, bem como os próprios discípulos de Jesus, certamente 

ficaram perplexos quando souberam que João, o símbolo de ousadia e certeza, iria 

admitir publicamente dúvidas sobre a própria pessoa que ele havia sido 

proclamando. João tinha tido um grande e leal seguinte, e muitas pessoas o reconheceram 

como um profeta com uma mensagem divina (Mt 14: 5; 21:26.). João não era tão 

confiável quanto eles pensavam, e foi a sua mensagem não é confiável? 

Para responder às perguntas nas mentes das multidões , Jesus perguntou-lhes uma 

pergunta: O que você vai para o deserto para olhar? Uma cana agitada pelo 

vento? Ele apelou para as suas próprias experiências, pedindo, com efeito, "era o homem 

que você viu pregando e batizando no deserto incerta e vacilante, uma cana agitada 

pelo vento? Você já ouviu João mudar sua mensagem ou comprometer seus padrões? 

" Ele perguntou. 

A cana a que Jesus se referia era comum nas margens dos rios do Oriente Próximo, 

incluindo as do Jordão, onde João batizou. Eles eram leves e flexíveis, acenando para trás 

e para frente com cada brisa. As pessoas sabiam que João não foi influenciado como os 

juncos. Se alguma vez houve um homem com convicções inabaláveis, foi João. Ele 

levantou-se para os escribas, os fariseus, saduceus, e até mesmo a Herodes si-para que o 

arrojo ele estava agora na prisão. As pessoas sabiam que João era o mais longe possível 



de ser covarde ou irresoluto. Como João Bunyan aponta em seu O Peregrino, Mr. Não 

Pliable não ir para a prisão para ser martirizado pela verdade. 

João teve muitas oportunidades para jogar a multidão e ganhar a aprovação das 

autoridades. Ele era uma figura tão poderosa e dominante que muitas pessoas pensavam 

que ele próprio poderia ser o Messias (Lucas 3:15). Por ser menos direto e honesto que 

ele poderia ter ganho o apoio dos fariseus hipócritas e dos saduceus que vinham a ele para 

o batismo. Em vez disso, ele confrontou-os com o seu pecado e hipocrisia, dizendo: "Raça 

de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura Portanto produzir frutos dignos de 

arrependimento;? E não acho que você pode dizer a si mesmos, 'Temos por pai a Abraão', 

porque eu digo a vocês, que Deus é capaz destas pedras suscitar filhos a Abraão E o 

machado já está posto à raiz das árvores;. e toda árvore que não der bom fruto é cortada 

e lançada ao fogo "(Mateus 3: 7-10.). Então, falando de Jesus, ele continuou: "E sua pá 

ele tem na mão, e Ele irá limpar bem a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas 

queimará a palha em fogo inextinguível" ( 12 v.). Como William Penn, João acreditava 

que "certo é certo, mesmo que todo mundo está contra ele, e errado é errado, mesmo que 

todo mundo é para ele." 

O seguinte incidente é relatado sobre João Crisóstomo, o famoso líder cristão do século 

IV: 

Quando o grande Crisóstomo foi preso pelo imperador romano, este último procurou 

fazer o cristão grego retratar-se, mas sem sucesso. Assim, o Imperador discutiu com seus 

assessores o que poderia ser feito para o prisioneiro. "Quer que eu colocá-lo em uma 

masmorra?" perguntou o Imperador. 

"Não" um de seus conselheiros respondeu: "porque ele vai ficar feliz em ir. Ele anseia 

pela tranquilidade em que ele pode deliciar-se com as misericórdias de seu Deus." 

"Então ele deve ser executado!" disse o Imperador. 

"Não", foi a resposta; "Por que ele também será feliz para morrer. Ele declara que em 

caso de morte, ele vai estar na presença do seu Deus." 

"O que devemos fazer então?" perguntou o governante. 

"Só há uma coisa que vai dar dor Crisóstomo", disse o conselheiro. "Para fazer com que 

sofra, faça-o pecado. Ele tem medo de nada, exceto o pecado." 

"Um homem de coração dobre [é] inconstante em todos os seus caminhos", diz Tiago 

(Tiago 1: 8). Ele é o homem que Paulo descreve como "jogou aqui e ali por ondas e 

levados ao redor por todo vento de doutrina" (Ef. 4:14). Como Crisóstomo, no entanto, 

João Batista estava longe de ser vacilante. 

Sua abnegação 

Mas o que você vai ver? Um homem vestido com roupas finas? Eis 

que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nos palácios dos 
reis. (11: 8) 



Jesus continua a desafiar a multidão, pedindo-lhes uma outra pergunta sobre João. Ao 

fazê-lo, lembrando-lhes de uma terceira característica da grandeza de João: sua auto-

negação. 

Grandes generais colocar suas vidas em risco com as suas tropas. Grandes atletas treinam 

seus corpos sem piedade, negando-se prazeres a maioria das pessoas tomam para 

concedido. Grandes cientistas muitas vezes arriscam a saúde para fazer uma descoberta 

importante. Grandes inventores sacrificar a vida social, a fim de desenvolver e aperfeiçoar 

uma invenção. Grandes pesquisadores médicos risco de exposição à doença mortal, a fim 

de salvar milhares de vidas. A maneira mais fácil nunca é o caminho do sucesso. 

A auto-indulgente homem vestido com roupas finas não vive no deserto como João 

fez. Ele usava "uma roupa de pêlos de camelo, e um cinto de couro em torno de sua 

cintura, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre" (Mateus 3: 4.). Seu estilo de vida 

foi uma vida, protesto visuais contra a auto-indulgência e egocentrismo. 

Historiadores relatam que, a fim de cortejar o favor do rei, alguns escribas da época de 

Jesus abandonou as roupas bastante monótono eles geralmente usavam e vestiu as vestes 

ornamentadas e luxuosos da corte do rei. Porque serviu para silenciar possíveis críticas 

daqueles líderes religiosos, o rei de bom grado incentivou a prática. 

Mas João Batista não era um self-candidato ou auto-servidor. Tanto física e 

simbolicamente ele se vestia, comia, e viveu muito além dos sistemas religiosos e 

políticos hipócritas e corruptos. Ele não estava interessado em a facilidade ou a aprovação 

do mundo. Ele não tinha propensão para ganhar o favor dos que poderia avançar sua 

carreira ou promover o seu bem-estar. Ele estava tão consumido pelo que Deus os 

entregou a ele que ele não foi atraído para o mundo e seus padrões. Sua devoção ao seu 

ministério completamente substituída quaisquer interesses pessoais e confortos. 

Como previsto antes de seu nascimento, João tinha feito um voto Nazireu longo da 

vida. João "será grande diante do Senhor", o anjo disse a seu pai, Zacarias, "e não beberá 

vinho nem bebida" (Lucas 1:15).Junto com não beber vinho ou licor, o voto também 

envolveu nunca cortar o cabelo ou tocar qualquer coisa, como um corpo morto, que era 

impuro. Muitos judeus, homens e mulheres, deu um voto de nazireu por alguns meses ou 

anos. Mas junto com Sansão (Jz. 13: 7; 16:17) e Samuel (. 1 Sam 01:11), João Batista é 

um dos únicos três pessoas mencionadas na Bíblia que tomaram o voto para a vida. Sua 

era, um compromisso voluntário ao longo da vida de abnegação como um ato de devoção 

a Deus. 

João não acredita que sua abnegação teve bênção meritório em si. Ele não era como os 

muitos ascetas em toda a história da igreja que têm procurado para ganhar o favor de Deus 

por proezas de auto-infligido pobreza, dor e humilhação. Ascepsimas usava pesadas 

correntes ao pescoço que o forçou a rastejar sobre suas mãos e joelhos. Durante quarenta 

anos, o monge Besarion dormiu apenas enquanto está sentado em uma cadeira. Macário, 

o filho, viveu sem roupas em um pântano por seis meses e foi tão severamente mordido 

por mosquitos que seu corpo parecia leprosa. Simeão, o mais famoso dos ascetas antigos, 

morreu com a idade de setenta e dois anos, depois de ter passado 37 anos sentado em 

cima de vários pilares, o último dos quais foi de 66 metros de altura. 



Quando em 1403 o pai da bela, respeitado, e rico Agnes de Rocher morreu, ela decidiu 

tornar-se um recluso religiosa. A partir da idade de dezoito anos até a idade de oitenta, 

quando ela morreu, Agnes passou sua vida selado em uma pequena câmara especialmente 

construído na parede de uma catedral Paris. Uma pequena abertura permitiu-lhe ouvir a 

missa, receber a comunhão, e aceitar doações de alimentos de amigos. 

João Batista não sabia nada de tal piedade equivocada. Sua abnegação foi proposital; que 

era para o bem do seu ministério e auxiliou a sua própria disciplina física e espiritual. 

Chamado Privilegiado de João 

Mas por que você sair? Para ver um profeta? Sim, eu digo a você, 

e aquele que é mais do que um profeta. Este é aquele de quem está 

escrito: "Eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, o 

qual preparará o teu caminho diante de ti." Em verdade vos digo 

que, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do 

que João Batista; mas aquele que é o menor no reino dos céus é 
maior do que ele. (11: 9-11) 

Segunda marca de João da grandeza era sua vocação privilegiada. Até próprio ministério 

de Cristo começou, nenhum ser humano tinha sido chamado para uma tarefa tão alto e 

sagrado quanto o de João Batista. De muitas maneiras, seu privilégio ofuscado a de Maria, 

que deu o nascimento de Jesus. João foi escolhido para anunciar e preparar o caminho 

para o Messias, o Filho de Deus, o Rei dos reis. 

Jesus agora pediu à multidão uma terceira pergunta: Mas por que você sair? Para ver 

um profeta? A resposta a essa pergunta é claramente sim. Como já mencionado, João 

Batista tinha desenvolvido um grande e seguidores dedicados, além de seus discípulos, e 

a maioria das pessoas, de fato, consideram que ele é um profeta (Matt. 14: 5; 21:26 ). 

O ofício profético começou com Moisés e prorrogado até o cativeiro babilônico, depois 

do que há 400 anos Israel não tinha um profeta até João Batista. Ele foi o orador oficial 

dos profetas, o mais dinâmico, articulado, de confronto, e porta-voz poderosa que Deus 

já tinha chamado. Como o último profeta, ele não só anunciar que o Messias estava 

chegando, mas que Ele tinha chegado. 

Em verdadeira grandeza, a pessoa certa é sempre combinado para a posição correta. Uma 

pessoa com muito potencial irá realizar pouco se seus talentos não são canalizados para 

o trabalho que tira proveito dessas habilidades. Nenhuma pessoa pode cumprir o seu 

potencial humano como um cristão pode, porque Deus omnisciently corresponde a nossa 

talentos, dons e vocação. Em João Batista o maior homem eo maior missão humana se 

reuniram pela direção soberano e providencial de Deus. 

Jesus assegurou ao povo que João não só era um profeta, mas mais do que um 

profeta. Citando Malaquias 3: 1, Ele disse: Este é aquele de quem está escrito: "Eis 

que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, o qual preparará Seu caminho 

diante de ti. " A expressão diante da tua face significa estar na frente ou a 

preceder. Uma tradução expandida, tal como interpretado aqui por Jesus, que dizia: "Eis 

que eu, o Senhor, envio o meu mensageiro João Batista para ser o precursor de Você, o 

Messias, e para preparar o povo para sua vinda." 



João foi tanto o profeta como cumprimento da profecia. Ele era o Senhor mensageiro que 

era para preparar [a] forma de Messias e que sequer batizasse. Ele anunciou o Messias 

e ministrou ao Messias com as próprias mãos, como nenhum outro profeta tinha feito ou 

que nunca mais fazer. Depois de milhares de anos de preparação e previsão de Deus, João 

foi dado o privilégio inigualável de ser arauto pessoal do Messias. 

Continuando o seu louvor de João, Jesus disse: Em verdade vos digo que, entre os 

nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista . Para enfatizar a 

veracidade inquestionável de que Ele disse, Jesus prefaciou suas palavras 

com verdade ( Amém ), um termo de forte afirmação muitas vezes simplesmente 

transliterado como "Amém". 

Nascido das mulheres era uma antiga expressão comum que simplesmente referido 

humanidade básica, a identificação com a raça humana (ver Jó 14: 1; 15:14). Ponto de 

Jesus foi a de que, na medida em que a humanidade está em causa, não surgiu ninguém 

maior do que João Batista . Ele foi o maior ser humano que tinha vivido até aquele 

momento. A partir de uma perspectiva terrena, caráter e chamado de João fez dele o maior 

homem nascido ainda além de o próprio Jesus. Em qualidades superiores como um ser 

humano, João era inigualável. 

Surgido é de egeirō , o que significa a subir para cima ou para aparecer no palco da 

história e foi muitas vezes usado de profetas, do verdadeiro e do falso (ver, por exemplo, 

Matt. 24:11, 24). Não apenas como um ser humano, mas como um profeta, ninguém 

havia surgido para igualar João, porque ele foi enviado no limiar do reino do Senhor 

Jesus. 

Mas para que as pessoas não entendem a natureza da grandeza de João, Jesus 

acrescentou, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Embora 

fosse um gigante espiritual entre os homens, a grandeza original de João estava no seu 

papel na história humana, não na sua herança espiritual, no qual ele seria igual a todo 

crente. Portanto, o menor no Reino dos céus , a dimensão espiritual,é maior do que ele , 

que é, do que qualquer um na dimensão humana, incluindo João. 

Poderosa Culmination de João 

E, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre 

violência, e os violentos tomá-lo pela força. Porque todos os 

profetas ea lei profetizaram até João. E se você se preocupa a 

aceitá-lo, ele mesmo é Elias, que estava para vir. (11: 12-14) 

Mesmo que um homem tem caráter excepcional e um notável vocação, ele também deve 

ter oportunidade para alcançar o potencial de sua grandeza. João Batista entrou em cena 

na história em que próprio plano, a previsão de Deus, precisamente o segundo tempo com 

o botão direito, e disposição. Depois de 400 anos, com nenhuma palavra do Senhor, Israel 

estava expectante; e até que Jesus começou o Seu próprio ministério, João foi o ponto 

focal da história da redenção. Ele foi o ponto culminante da história do Antigo 

Testamento e profecia. 

Mas João gerado conflito onde quer que fosse, porque a sua mensagem de perturbar o 

status quo. Com seu chamado para o arrependimento, ele despertou um ninho de vespas 



entre os líderes religiosos e até mesmo com o rei. Onde quer que ele se mudou para lá foi 

a reação, e muitas vezes até mesmo a violência, que eventuated em seu ser preso, 

encarcerado, e, finalmente, executado. 

Desde os dias de João Batista até agora (que tinha sido um período relativamente curto 

de tempo, talvez 18 meses), o reino dos céus sofre violência, e os violentos tomá-lo 

pela força. Onde quer que fosse, João evocado forte reação. 

O reino dos céus refere-se a regra geral de Deus, a Sua vontade para e seu trabalho com 

a humanidade, especialmente o seu povo escolhido, os judeus. Ela representa o seu 

propósito, mensagem, princípios, leis e atividades relativas a de que tinha sido associada 

com algum tipo de all-humanidade violência desde que João começou a pregar. 

A forma de biazō (a partir do qual sofre a violência vem) pode ser lido tanto como uma 

voz passiva ou médio grego. Como um passivo, ele iria levar a idéia de ser oprimidos ou 

tratados com violência, o que indicaria que a violência é trazido o reino dos céus por 

aqueles que estão fora dela. Os fariseus e os escribas atacou João verbalmente, e Herodes 

o tinha atacado fisicamente. O reino estava sendo violentamente negado e rejeitado; e 

porque ele estava sendo julgado improcedente na sua dimensão espiritual, o reino não 

viria em seu terreno, dimensão milenar. Logo os inimigos do reino iria matar não sóJohn , 

mas até mesmo o próprio Messias. Eles iriam destruir tanto o arauto e do Rei. 

Em meio voz do verbo carrega a idéia ativa de aplicação de força ou de entrar à força-in 

caso, a tradução seria: "O reino dos céus é vigorosamente pressionando-se para a frente, 

e as pessoas estão com força entrar nela." Com o foco em João Batista, o reino se mudou 

implacavelmente através do, sistema humano sem Deus escurecido pelo pecado que se 

opuseram a ela. 

A primeira destas duas interpretações é negativo e o segundo é positivo; mas ambas são 

verdadeiras. Como já visto, o negativo é ilustrado pela perseguição de João. O positivo é 

ilustrado pelas muitas pessoas que a pregação de João levaram ao Senhor, assim como o 

anjo previsto:. "Ele vai voltar para trás muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e 

é ele quem vai como um precursor antes dele no espírito e poder de Elias, para converter 

os corações dos pais de volta para os filhos, e os rebeldes à atitude dos justos, a fim de 

fazer um povo preparado para o Senhor "Lucas 1: 16-17. 

Apesar de ambas as interpretações são possíveis e verdadeira, a segunda parece preferível 

no contexto. Jesus já havia ensinado que os poucos que entrar no reino fazê-lo por 

primeira constatação e, em seguida, entrar pela porta estreita e andando pelo caminho 

estreito (Mt 7: 13-14.). Ele também disse que a cidadania no Seu reino exige negar a si 

mesmo, tomar a sua cruz e segui-Lo (Mateus 16:24; cf. 10.38). Após o Senhor exige 

esforço sério, incansável energia, e a máxima de esforço. Ser cristão é nadar contra a 

corrente do mundo, para ir de encontro a seus grãos, porque o adversário Satanás, seus 

demônios, e no mundo sistema são extremamente poderosos. Aqueles que entram no 

reino da graça mediante a fé em Cristo fazê-lo com grande esforço, através do poder 

soberano do convencimento e conversão Espírito Santo. 

Todos revelação anterior de Deus culminou com João Batista, para todos os profetas ea 

lei profetizaram até João. Tudo de Gênesis a Malaquias para João apontou para e 



mudou-se para Cristo, o Messias.Seu tema, às vezes explícita comum e às vezes implícita, 

foi: "O Messias está vindo!" 

E se você se preocupa a aceitá-la, Jesus continuou, ele mesmo é Elias, que estava para 

vir. Através das últimas palavras do último profeta, Deus disse: "Eis que eu vou enviar-

lhe o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele irá restaurar 

os corações dos pais aos filhos, e os corações dos filhos aos pais, para que eu não venha, 

e fira a terra com maldição "Mal. 4: 5-6. 

Este homem não seria um Elias reencarnado mas outro profeta muito parecido com 

Elias. Essa profecia de Malaquias se refere a João Batista e não a uma Elias literalmente-

retornou fica claro pela mensagem do anjo a Zacarias sobre João: "É ele quem vai como 

um precursor adiante dele no espírito e poder de Elias" (Lucas 1:17); eo próprio João 

negou que ele era, na verdade, Elias (João 1:21). João era como Elijah-internamente em 

"espírito e poder" e externamente, a independência robusto e inconformismo 

Ponto de Jesus era que se os judeus receberam a mensagem de João como a mensagem 

de Deus e recebeu o Messias, ele proclamou, ele seria de fato o Elias falado por 

Malaquias. Mas se eles se recusassem o rei e seu reino, outro profeta Elias-como seria 

enviado no futuro. 

Porque Israel se não aceitar a mensagem de João Batista, João não poderia ser Elias eo 

reino não pôde ser estabelecida. Outro profeta como Elias é, portanto, ainda ainda está 

por vir, talvez como uma das duas testemunhas de Apocalipse 11: 1-19. 

Porque a maioria dos judeus não aceitaram João ou o Messias que ele anunciava, Jesus 

deu uma advertência final e aviso: . Quem tem ouvidos para ouvir, ouça "João é 

realmente o precursor do Messias," Jesus estava dizendo; "E eu sou de fato o Messias, 

como João testemunhou a você. Eu sou o rei, e eu estou oferecendo-lhe o reino-

individualmente como você se vira para mim na fé pessoal e nacional, se você vir a mim, 

como a nação escolhida por Deus." 

João foi o maior homem para viver antes de Cristo, mas a maior grandeza que Deus 

oferece não é como João. João era um homem único e muito usado por Deus no esquema 

redentor antes da Nova Aliança.Mas sua grandeza empalidece, Jesus diz que, além de 

quem entra Seu reino espiritual através da confiança em Jesus Cristo como Salvador e na 

Nova Aliança. A verdadeira grandeza é não ser como João Batista, mas ser como 

Cristo. Essa é a "uma pérola de grande valor" para os quais vale a pena sacrificar tudo o 

resto (Mat. 13:46). 

 

 

 



68. Respondendo a Cristo com a crítica ou 

indiferença (Mateus 11: 16-24) 

"Mas, para que hei de comparar esta geração É como crianças 

sentadas nas praças, que a chamam para as outras crianças, e 

dizer: 'Nós tocamos flauta para você, e você não dançar;? 

Cantamos uma canção triste, e você não chorar. " Para veio João, 

não comendo nem bebendo, e dizem: 'Ele tem um demônio!' O 

Filho do Homem veio comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um 

homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores! 
' Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras ". 

Então ele começou a censurar as cidades em que a maioria de 

seus milagres foram feitos, porque eles não se arrependeram. "Ai 

de vós, Ai! Corazim para você, Betsaida! Porque, se os milagres 

ocorreram em Tiro e Sidon, que ocorreu em você, elas se teriam 

arrependido há muito tempo no saco e cinza. No entanto, eu digo 

a você, será mais tolerável . para Tiro e Sidom, no dia do juízo, 

do que para você E você, Cafarnaum, não será elevada até o céu, 

você vai Você descerá para Hades;? Porque, se os milagres 

tinham ocorrido em Sodoma que ocorreu em você, seria 

mantiveram-se até hoje. No entanto, eu digo a você que haverá 

menos rigor para a terra de Sodoma, no dia do juízo, do que para 

você. " (11: 16-24) 

As palavras de Jesus no versículo 15 foram um aviso para as pessoas a levar a sério o que 

Ele tinha acabado de dizer sobre a resposta a João Batista: "Aquele que tem ouvidos para 

ouvir, ouça." Um ensinamento fundamental das Escrituras é que a verdade de Deus exige 

resposta. No presente passagem, Jesus continua a lidar com várias respostas de homens 

para si mesmo. O questionamento de João tinha refletido dúvida honesta. Para as várias 

razões já discutidas, ele chegou a ter algumas dúvidas; mas sua atitude primária não foi 

duvidar, mas a fé, porque mesmo quando dúvidas chegou, ele olhou para Jesus para 

resolvê-los. 

Agora Jesus menciona duas respostas-crítica e indiferença-que eram muito mais grave 

que o de João negativos, porque refletem rejeição básica de Cristo. Como é o caso de 

João, dúvida honesta pode vir até mesmo para um crente. Mas a crítica e indiferença Jesus 

menciona aqui veio de incredulidade. 

A resposta da crítica 

"Mas, para que hei de comparar esta geração É como crianças 

sentadas nas praças, que a chamam para as outras crianças, e 

dizer: 'Nós tocamos flauta para você, e você não dançar;? 

Cantamos uma canção triste, e você não chorar. " Para veio João, 

não comendo nem bebendo, e dizem: 'Ele tem um demônio!' O 

Filho do Homem veio comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um 

homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores! 
' Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras ". (11: 16-19) 



Embora os milagres de Jesus já havia estabelecido Suas credenciais messiânicas para 

além de qualquer questão legítima, a maioria do povo judeu que testemunharam esses 

milagres se recusou a reconhecer os fatos ou aceitá-Lo como o Messias. 

Mas, para o que vou comparar esta geração reflete uma expressão oriental comum 

usado para introduzir uma parábola ou outra ilustração. O Midrash, uma antiga 

compilação de ensino tradicional judaica, contém muitas expressões (como "Para o que é 

a matéria como?" Ou "Como posso ilustrar esse ponto?") Usado por rabinos para 

introduzir metáforas ilustrativas, analogias e histórias. Nesta tradição Jesus estava 

dizendo: "Como posso ilustrar as respostas de esta geração do povo de Deus à Sua 

verdade e do trabalho? Para que é que eles comparar ? " 

Alguns dos que se recusaram a crer no evangelho coberto sua incredulidade com as 

críticas. Jesus comparou-os tolos crianças sentadas na praça do mercado que se opôs 

a tudo o que as outras crianças fez.Eles eram como muitas pessoas hoje que encontrar a 

falha com o que o pregador e outros líderes da igreja fazer. Não importa o que é dito ou 

feito, essas pessoas buscá-la e usar a objeção-se real ou imaginado, justificada ou 

injustificada, como uma desculpa para a rejeição. Porque eles não têm poupança de 

relacionamento com Cristo, eles se recusam a receber a Sua verdade ou servir em Sua 

Igreja.Mas eles gostam de harpa contra ambos. 

A ágora ( mercado ) era uma área central de cidades e vilas onde as pessoas iam para 

fazer negócios e para se socializar. Em certos dias da semana, agricultores, artesãos e 

comerciantes de todos os tipos traria os seus produtos ou mercadorias para vender a partir 

de barracas, tendas, carrinhos, ou simplesmente de um lugar apuradas no chão. 

Crianças brincavam uns com os outros no mercado , enquanto seus pais vendidas, ou 

visitados. Dois jogos, "Casamento" e "Funeral", foram particularmente 

popular. Casamentos e funerais eram os dois principais eventos sociais, e as crianças 

gostavam de imitar os mais velhos através da realização de casamentos fictícios e funerais 

simulados. Casamentos envolvido música festiva e dança, e quando as crianças jogaram 

o jogo de casamento que eles esperavam que todos possam dançar quando o 

imaginário flauta foi jogado, assim como os adultos fez da cerimônia real. Da mesma 

forma, quando eles jogaram o jogo funeral eles esperavam que todos choram e chorar 

quando o imaginário canto fúnebre foi jogado, assim como as carpideiras pagas fez 

quando uma pessoa realmente morreu. 

Havia sempre redutos, no entanto, que se recusaram a ir junto com o resto das crianças. Se 

o jogo era "casamento", eles queriam tocar "Funeral", e vice-versa. Nada as outras 

crianças se saciou. Eles foram impertinentes, spoilsports perpétuos que jogaram um balde 

de água fria em tudo o que seus amigos fizeram. 

Jesus aplicou a primeira ilustração para a resposta das pessoas a João 

Batista. Quando veio João, não comendo nem bebendo , o povo disse: Ele tem um 

demônio! A frase não comendo nem bebendo era uma descrição figurativa de austero 

estilo de vida de João. Ele comeu uma dieta espartana de gafanhotos e mel silvestre, e ele 

viveu no deserto e vestido com roupas desconfortáveis de pêlos de camelo (Mat. 3: 4). Sua 

mensagem era séria e grave como ele gritou para o arrependimento e para a 

correspondente boas obras. 



Mensagem e modo de vida de João estavam no modo de funeral, por assim 

dizer. Algumas pessoas se tornaram tão ressentido com sua ênfase contínua sobre o 

arrependimento e julgamento que o acusaram de ter um demônio . Ele ralado contra seus 

nervos imorais e não espirituais, e eles blasfemava contra ele. Eles tolerado ele por um 

curto período de tempo, apreciando a novidade e emoção de sua pregação.Mas ele não 

iria deixá-los ser espectadores neutros, os espectadores não confirmadas que ouviram e 

observados sem decisão ou compromisso. Quando eles viram que tinham de escolher, 

eles escolheram não crer ou segui-lo. Em vez de aceitar a repreensão da sua maldade de 

João, que repreendeu a sua justiça. Eles cobraram o profeta que não tinha igual, que era 

maior do que qualquer outra pessoa "nascido de mulher" (11:11), com o ser possuído por 

demônios. 

Jesus aplicou a segunda ilustração para a resposta do povo para Si : O Filho do homem 

veio comendo e bebendo, e dizem: "Eis um homem comilão e beberrão, amigo de 

publicanos e pecadores!"Jesus viveu basicamente no padrão normal da vida 

judaica, comendo e bebendo como todo mundo. Em contraste com o estilo de vida 

ascético de João, Jesus participou de todas as atividades sociais normais. Ele viajou 

durante a maior parte de Israel, indo de cidade em cidade, aldeia em aldeia, sinagoga em 

sinagoga. Ele tinha, contato íntimo indivíduo com muitas centenas de pessoas como Ele 

falou com eles, curou suas doenças, perdoou seus pecados, e os chamou para segui-Lo. 

Assim como João viveu no modo funeral Jesus viveu no modo de casamento. Esse fato 

não escapou à observação dos discípulos de João, que já tinha pedido a Jesus: "Por que 

nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam?" (Mat. 9:14). Em resposta, 

Jesus usou a figura de um casamento: "Os atendentes do noivo não pode chorar, enquanto 

o esposo está com eles, podem?" (V. 15). Mas os críticos de Jesus ridiculamente 

exagerado suas atividades normais, acusando-o de ser um homem comilão e beberrão . 

O Jesus vinho e a maioria dos outros judeus bebia foi oinos , uma bebida feita por 

ebulição ou evaporação de sumo de uva fresca para baixo até formar um xarope pesado 

ou colar, a fim de evitar a deterioração e simplificar o armazenamento. Para fazer uma 

bebida, a água ser adicionados conforme necessário para uma pequena quantidade do 

xarope. Essa mistura foi não alcoólica, e mesmo quando deixa-se fermentar não era 

inebriante, porque era principalmente água. Talvez Jesus milagrosamente fez vinho a 

partir de água para o casamento em Caná, criando a pasta. 

A segunda acusação, de que Jesus era um amigo de publicanos e pecadores , era 

verdade, mas não no sentido de Seus críticos significava. Na identificação de Jesus com 

aqueles párias sociais e morais que os críticos também destina-se a identificá-lo com o 

pecado ea maldade dos párias. Mas quando Jesus associado com pessoas pecadoras, Ele 

não só não participou no seu pecado, mas ofereceu libertação dele, porque é por isso que 

Ele veio à Terra (ver Mateus 9: 12-13.). 

Como William Barclay aponta, 

O fato é que quando as pessoas não querem ouvir a verdade, eles serão facilmente o 

suficiente encontrar uma desculpa para não ouvir. Eles nem sequer tentar ser coerente em 

suas críticas. Eles criticam a mesma pessoa e uma mesma instituição de motivos bastante 

opostas e razões. Se as pessoas estão determinados a fazer nenhuma resposta, eles vão 



permanecer teimosamente e carrancudo que não responde, não importa o que o convite é 

feito para eles. ( O Evangelho de Mateus [Filadélfia: Westminster, 1958], 2:10) 

Críticos sem nome de Jesus não estavam interessados em verdade ou justiça, mas em 

condenação. João Batista e Jesus eram inimigos da religião tradicional, com sua elevação 

da sabedoria humana e desrespeito pela divina. Porque João e Jesus não poderia ser 

fundamentado para baixo eles seriam gritou; e se há verdade poderia ser encontrado 

contra eles, falsidade seria usado ansiosamente. 

Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras , disse Jesus. Humano 

Corrupta sabedoria produz humanos corruptos obras , como as falsas acusações contra 

João e Jesus. Por outro lado, os justos, divinamente capacitado sabedoria de João e Jesus 

produzido justos atos que resultaram em arrependimento, perdoado o pecado, e 

resgatadas vidas. 

Através dos séculos, os detratores da igreja tê-lo encontrado fácil criticar seu povo e seu 

trabalho. No entanto, eles são pressionados para explicar como tantas vidas foram 

alteradas em relação à maldade para a justiça, do desespero à esperança, da raiva ao amor, 

da tristeza para a felicidade, e do egoísmo para o dom de si pelo poder de Cristo. 

Repreensão de seus críticos de Jesus estava falando sério, mas continha uma certa 

contenção, uma restrição que não se vêem na breve série de repreensões minguantes ele 

passou a dar aqueles que tratavam com indiferença. 

A Resposta da Indiferença Descrente 

Então ele começou a censurar as cidades em que a maioria de 

seus milagres foram feitos, porque eles não se arrependeram. "Ai 

de vós, Ai! Corazim para você, Betsaida! Porque, se os milagres 

ocorreram em Tiro e Sidon, que ocorreu em você, elas se teriam 

arrependido há muito tempo no saco e cinza. No entanto, eu digo 

a você, será mais tolerável . para Tiro e Sidom, no dia do juízo, 

do que para você E você, Cafarnaum, não será elevada até o céu, 

você vai Você descerá para Hades;? Porque, se os milagres 

tinham ocorrido em Sodoma que ocorreu em você, seria 

mantiveram-se até hoje. No entanto, eu digo a você que haverá 

menos rigor para a terra de Sodoma, no dia do juízo, do que para 
você. " (11: 20-24) 

Dura de Jesus censura contra as cidades em que a maioria de seus milagres foram 

feitos parece na superfície a ser menos do que justificada sua repreensão 

comparativamente suave dos que criticou abertamente Ele. Para a maior parte, as três 

cidades mencionadas aqui, que tipificava todos os lugares onde seus milagres foram 

feitos -Ele não tomar qualquer acção directa contra Jesus. Eles simplesmente o 

ignorou. Enquanto o Filho de Deus pregou, ensinou e realizada sem 

precedentes milagres no meio deles, eles carregavam em seus negócios e suas vidas, 

como de costume, aparentemente não afetadas. Do ponto de vista humano, a sua 

indiferença parece tola, mas não parece ser terrivelmente pecaminoso. 



Mas a indiferença é uma forma hedionda de incredulidade. Ela desconsidera tão 

completamente a Deus que Ele não é nem mesmo uma questão vale a pena discutir 

sobre. Ele não é levado a sério o suficiente para criticar. 

Como o jovem rei Josias declarada, o grande pecado de Israel naquele dia foi que as 

pessoas "não tinha escutado as palavras deste livro, para fazerem conforme tudo o que 

está escrito a nosso respeito." E, para isso desconsideração da Palavra de Deus, o rei disse: 

"A ira do Senhor se acendeu contra nós ..." 2 Reis 22:13. 

Na parábola do banquete de casamento real, os convidados que foram convidados 

primeiro "não deu atenção e continuou o seu caminho, um para o seu campo, outro para 

o seu negócio" (Mat. 22: 5). Eles não maltratar e matar os escravos do rei, como alguns 

dos outros cidadãos fez (v. 6), mas foram igualmente excluídos do banquete. Eles 

representam as muitas pessoas chamadas Cristo, mas cuja indiferença exclui-los de estar 

entre os poucos que são escolhidos (v. 14). 

A indiferença para com o Senhor continue no mundo até que Ele volte. "Assim como 

aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem", Jesus 

disse; . "Comiam, bebiam, casavam, eles estavam sendo dadas em casamento, até o dia 

em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos Foi o mesmo que aconteceu 

nos dias de Ló: comiam, bebiam, eles estavam comprando, eles estavam vendendo, eles 

estavam plantando, eles estavam construindo; ... Vai ser a mesma coisa no dia em que o 

Filho do Homem se manifestar "(Lucas 17: 26- 28, 30). Algumas das pessoas nos dias de 

Noé, sem dúvida, o criticou de forma abusiva para a construção de um navio no meio do 

deserto; e alguns dos piores habitantes de Sodoma tentou homossexual atacar os anjos 

que vieram para resgatar Lot. Mas a maioria das pessoas nos dias de Noé e de Ló não 

prestou atenção ao Senhor ou aos Seus servos. No entanto, eles também foram totalmente 

destruídos, porque eles rejeitaram a Deus, assim como totalmente como aqueles que 

expressa ativamente sua incredulidade. 

A justa ira de Jesus fervida contra os privilegiados cidades que testemunharam a 

evidência impressionante de seu divino poder e bondade ainda não se 

arrependeram . Em sua santa fúria Ele declarou-lhes:Ai de ti, Corazim! Ai de ti, 

Betsaida! 

A interjeição ai às vezes é usado nas Escrituras para representar luto (ver, por exemplo, 

Rev. 18:10), mas na maioria das vezes ela representa denúncia, uma vez que claramente 

faz aqui. 

Provavelmente a maioria dos habitantes de Corazim e Betsaida tinha testemunhado 

pessoalmente Jesus milagres , e toda a gente sabia sobre Suas poderosas obras dos relatos 

de amigos e parentes. Mas o número de pessoas que responderam com fé foi pequena (cf. 

Mt 7: 13-14.). 

Quando as pessoas têm grande oportunidade de ouvir a Palavra de Deus, e até mesmo de 

vê-lo milagrosamente demonstrado, a sua culpa para a rejeição é intensificada 

imensamente. É muito melhor não ter nada ouviram falar de Cristo, do que ouvir a 

verdade sobre ele e ainda rejeitá-Lo. "Porque, se nós continuar pecando voluntariamente, 

depois de receber o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, 

mas uma certa expectativa terrível de julgamento, e a fúria de um fogo que consumirá os 



adversários" (Heb 10.: 26-27). Quanto maior for o privilégio, maior a responsabilidade; e 

quanto maior for a luz, maior a punição por não recebê-lo. 

Obras maravilhosas de Jesus deve ter abalado a fundação todo judeu da Galiléia, até mais 

do que a pregação de Jonas balançou cada pessoa em Nínive pagão, desde o rei até o 

menos servo (Jonas 3: 5). Mas a maioria dos galileus não respondeu a Cristo em tudo, 

muito menos se arrependem. 

Corazim era uma pequena aldeia situada nas colinas alguns duas milhas e meia ao norte 

de Cafarnaum. Ele há muito que deixou de existir, e suas ruínas são conhecidas hoje como 

Charaza, uma variação de Corazim. Betsaida, a cidade natal de Filipe, André e Pedro, foi 

localizado ainda mais para o norte e para o oeste, na planície de Genesaré. Estas foram 

duas das muitas cidades e aldeias visitadas Jesus como Ele ministrou fora de Sua sede, 

em Cafarnaum. 

Para os judeus galileus, Tiro e Sidon sintetizou pagã, a corrupção Gentil e inutilidade. As 

pessoas nessas cidades eram descendentes dos antigos fenícios, os comerciantes 

marítimas renomados e colonizadores do Mediterrâneo. Ambas as cidades foram os 

portos marítimos típicos, conhecidos por sua imoralidade e impiedade (mesmo para os 

padrões pagãos) e foram profundamente envolvido no culto a Baal licencioso. Um certo 

rei de Tiro, estava tão orgulhoso e do mal que Ezequiel usou-o como uma imagem de 

Satanás (Ez. 28: 11-15). A cidade de violência, profanação, o orgulho, a injustiça, 

ganância e imoralidade eram tão excessivo que o Senhor destruiu (vv 16-19; cf. Jer 25:22; 

47:.. 4). Ele ainda tinha vendido muitos próprio povo de Deus à escravidão (Amós 1: 9). 

No entanto, essas duas cidades iníquas se teriam arrependido há muito tempo em saco 

e cinza , Jesus disse que, se tivessem tido os privilégios de Corazim e Betsaida. A, a 

religião tradicional hipócrita de judeus galileus cegou mais a Deus do que as religiões 

pagãs fez os gentios de Tiro e Sidon. Essas pessoas escolhidas por tanto tempo haviam 

rejeitado a Deus e à Sua Palavra que eles eram totalmente indiferentes ao Seu Messias 

quando Ele veio para eles. 

Poucas coisas Jesus poderia ter dito poderia ter atordoado judeus mais do que ser 

comparadas desfavoravelmente gentios. No entanto, eu digo a você, Jesus continuou, 

deve ser mais rigor para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que para você . No 

julgamento do grande trono branco, os mortos de todas as idades vão ser levados diante 

do trono de Deus para ser julgado e condenado a punição eterna. E nesse julgamento os 

gentios incrédulos de Tiro e Sidom se sairá melhor do que os judeus incrédulos de 

Corazim e Betsaida. 

Jesus aqui faz duas verdades claras: não haverá graus de punição no inferno, e entre 

aqueles que receberam a punição mais severa serão aqueles que receberam a revelação 

divina e foi o mais religioso e para fora de pé. Aqueles que pensavam que eram 

eternamente seguro-porque eram descendentes físicos de Abraão e porque eles 

mantiveram as tradições religiosas de seus antepassados-olhou com desprezo para todos 

os gentios. No entanto, no inferno muitos gentios vão olhar para baixo sobre os judeus. 

Mas uma outra cidade da Galiléia era mais culpado ainda. E você, Cafarnaum, não será 

elevada até o céu, você vai? Você deve descer para Hades . Jesus fez a sua sede nesta 

bela, próspera vila de pescadores na costa norte do Mar da Galiléia. Ele realizou mais 



milagres e pregou mais sermões e em torno de Cafarnaum que em qualquer outro lugar 

durante todo o Seu ministério. Foi lá que Ele ressuscitou a filha de Jairo dos mortos e 

curou o filho do nobre. Foi aqui que Ele curou o endemoninhado, mãe-de-lei de Pedro, a 

mulher com a hemorragia, os dois cegos, o servo do centurião, o endemoninhado mudo e 

paralítico que foi baixado pelo telhado por seus amigos. 

No entanto, essas maravilhas teve pouco impacto sobre a maioria dos cidadãos 

de Cafarnaum ; e por causa de sua indiferença que não iria ser elevada até o céu como 

eles achavam que merecia, mas prefirodescer ao Hades . 

Embora Hades às vezes é usado nas Escrituras para representar o lugar de todos os 

defuntos mortos, muitas vezes é usado, como aqui, para representar o inferno, o lugar de 

punição eterna para os perdidos. 

Jesus disse que os milagres que Ele realizou em Cafarnaum foram tão incrível que, se 

tivessem ocorrido em Sodoma, ... teria ela permanecido até hoje . O seu povo teria se 

arrependido de seus pecados, voltou-se para Deus, e foi poupada da destruição. 

Mesmo no mundo secular, Sodoma é um sinônimo de depravação moral e tem a distinção 

infame de emprestar seu nome (no sodomia) para as formas mais extremas de 

homossexualidade e bestialidade sexual. Quando um grupo de piores pervertidos de 

Sodoma tentou estuprar os anjos na casa de Ló, eles foram atingidos cego. Mas sua 

escravização homossexual era tão intenso que, mesmo depois de ser cego "se cansaram 

tentando encontrar a porta", a fim de satisfazer o seu apetite pervertido (Gen. 19:11). 

Tanto quanto se sabe, o povo de Cafarnaum não tive nenhum problema homossexual ou 

qualquer outra deficiência moral aparente. A maioria deles era de pé, cumpridores da lei, 

e decente. No entanto, porque eles ignorado e rejeitado o Filho de Deus, o seu destino no 

dia do juízo será pior do que a de Sodoma. 

Cafarnaum ultrapassado Corazim e Betsaida em privilégio, e Sodoma ultrapassado Tiro 

e Sidon na maldade. Nestes contrastes marcantes e sóbrias, Jesus deixa claro que as 

pessoas que são os mais abençoados por Deus receberá o pior castigo se rejeitá-

Lo. Julgamento contra as abominações morais de Sodoma será ultrapassado pelo juízo 

contra a indiferença espiritual de Cafarnaum. Para os incrédulos respeitáveis e verticais 

de Cafarnaum, Hades será mais quente do que para os incrédulos crude e imorais de 

Sodoma. A pessoa ortodoxa hipócrita é ainda mais repugnante aos olhos de Deus do que 

o pagão idólatra e imoral. 

O povo de Cafarnaum nunca perseguiram Jesus, e alguns deles até mesmo o 

criticou. Eles nunca escarneciam, ridicularizavam, correu para fora da cidade, ou 

ameaçou sua vida. No entanto, seu pecado foi pior do que se tivessem feito essas 

coisas. Deles não foi o pecado de violência ou de imoralidade, mas de indiferença. Como 

GA Studdert-Kennedy escreveu em seu poema "Indiferença", "Eles só acabou de passar 

pela rua, e deixou-o na chuva." 

O ensinamento de Jesus talvez levemente interessado eles, e Seus milagres entretido, mas 

nada mais. Sua graça nunca alugar seus corações, a sua verdade nunca mudaram de idéia, 

sua advertência sobre o pecado nunca provocou o arrependimento, e Sua oferta de 

salvação nunca induzida fé. E por causa de sua incredulidade indiferente Jesus disse-



lhes: Digo-vos que haverá menos rigor para a terra de Sodoma, no dia do juízo, do 

que para você. 

O comentarista do século XVIII Johann Bengel escreveu: "Cada ouvinte da verdade do 

Novo Testamento seja muito mais feliz ou muito mais miserável do que os homens que 

viveram antes da vinda de Cristo." Tal também é ouvinte ou mais segura ou mais 

condenado. 

 

69. O convite pessoal de Jesus (Mateus 11: 

25-30) 

Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: "Eu Te louvo, ó Pai, 

Senhor do céu e da terra, que te escondeste estas coisas aos sábios 

e inteligentes e te revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque 

assim foi bem- . teu agrado Todas as coisas me foram entregues 

por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém 

conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser 

revelar. Vinde a Mim, todos os que estais cansados e 

sobrecarregados, e eu vos aliviarei Tomai o meu jugo, e aprendei 

de Mim, que sou manso e humilde de coração;.. e achareis 

descanso para as vossas almas Para o meu jugo é suave, eo meu 
fardo é leve ". (11: 25-30) 

O coração do evangelho é que "Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores" (1 

Tim. 1:15). Jesus disse que Ele veio "para buscar e salvar o que estava perdido" (Lucas 

19:10). Ele diz que os homens, porque Ele é o Pão da Vida, aqueles que vêm a Ele jamais 

terá fome e aqueles que crêem nEle nunca mais terá sede (João 6:35; cf. 07:37). Porque 

Ele é a luz do mundo, quem vai segui-Lo "não andará em trevas, mas terá a luz da vida" 

(8:12). Porque Ele é "a ressurreição ea vida", aqueles que nEle crêem vai viver, mesmo 

que morrer (11:25). 

A mensagem da salvação é o tema de toda a Escritura. A promessa de Deus a Adão e Eva 

depois da queda foi a de que os seus descendentes um dia iria esmagar a cabeça da 

serpente (Gn 3:15) -a figura de conquista de Satanás de Cristo. Por meio de Isaías, o 

Senhor implorou: "Vire-se para mim, e sereis salvos, todos os confins da terra; porque eu 

sou Deus, e não há outro" (. Isa 45:22); e novamente, "Ho Todo aquele que tendes sede, 

vinde às águas;!. e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei Venha, comprar 

vinho e leite sem dinheiro e sem custo .... Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim . 

Ouça, que você possa viver "(55: 1, 3). Entre as últimas palavras da Escritura é um convite 

final para a humanidade para ser salvo: '. Vem! "" O Espírito ea noiva dizem: E deixe a 

pessoa que ouve, diga: 'Vem'. E deixe aquele que tem sede, venha, deixe quem quiser 

tome a água da vida, sem custo "Rev. 22:17. 

Como o escritor hino FW Faber nos lembra, 

Há um na misericórdia de Deus 



Como a largura do mar. 

Há uma bondade em sua justiça 

Isso é mais do que a liberdade. 

Pelo amor de Deus é mais amplo 

Do que a medida da mente do homem; 

E o coração do Eterno 

É mais maravilhosamente tipo. 

O Contexto 

Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: "Eu Te louvo, ó Pai, 
Senhor do céu e da terra" (11: 25a) 

Naquele tempo poderia significar que o convite de Jesus foi dada imediatamente após a 

sua repreensão de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, a fim de tirar vantagem de qualquer 

interesse na salvação essas palavras sóbrias pode ter evocado. 

Também é possível que Jesus estava repetindo um convite Ele havia dado em outras 

ocasiões e continuará a dar todo o seu ministério. Nesse caso, Mateus aqui chama a 

atenção para o que pode ter sido a última convite de Jesus durante a sua primeira e grande 

Galileu ministério como Ele ofereceu ao povo um apelo final para ser salvo. 

Depois de Jesus realizando inúmeros milagres para atestar sua divindade e sua credenciais 

messiânicas (4: 23-24), depois de sua pregação em detalhe a mensagem do evangelho e 

da vida cristã (5-7), e depois de Ele ter enviado os doze (10: 5-15) e, em seguida, os 

setenta (Lucas 10: 1-16), o povo da Galiléia teve a maior oportunidade de aprender de 

Deus e de Seu caminho da salvação de todos os povos da história, antes ou depois. No 

entanto, apesar de a grande oportunidade, a maioria deliberAdãoente rejeitaram a Cristo 

e à Sua mensagem, seja pela hostilidade ou indiferença. 

Embora a nação tinha virado as costas para o Messias, Ele continuou a chamar a si mesmo 

que remanescente que estavam cansados de carregar as suas pesadas cargas espirituais e 

que procurou descansar na graça de Deus. 

Período inicial de Jesus de popularidade estava terminando, e oposição estava crescendo 

em quantidade e em intensidade. Como Jesus em breve iria deixar claro as únicas 

alternativas possíveis são aceitação ou rejeição. Uma pessoa é ou por Cristo ou contra Ele 

(Mateus 12:30;. Cf. Marcos 9:40). Consequentemente, o ensinamento de Jesus tornou-se 

mais e mais especificamente dirigida tanto para aqueles que aceitaram ou aqueles que 

rejeitaram. Lado a lado, são mensagens de julgamento e de compaixão, de aviso e de 

incentivo, assim como vemos aqui. Jesus acabara de apresentar o Deus de julgamento e 

ira (Matt. 11: 20-24), e agora Ele apresenta o Deus de amor e misericórdia. 



Respondeu é uma expressão hebraica que significa para falar abertamente, em oposição 

a convite privado ou confidencial de Jesus para segui-Lo era universal e aberta a todos os 

que viriam nos termos de Deus. 

A oração de Jesus ao Pai foi feita para ser ouvida pelos crentes em perspectiva. Ao 

orar, eu Te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra , Jesus chamou a atenção tanto à Sua 

relação única com o Pai e com o controle soberano do Pai sobre a salvação. A salvação é 

uma disposição do Senhor do céu e da terra , e não é um resultado da sabedoria humana, 

planos, objetivos, ou poder; e para que a verdade Jesus dálouvor ao Pai. 

Cada fiel pastor, evangelista e testemunha é, por vezes, desapontado que mais pessoas 

não respondem. Ele pergunta a si mesmo: "O que mais eu posso fazer? O que nova 

abordagem posso tirar? Como posso tornar a mensagem mais clara e persuasiva?" No 

entanto, ele também sabe que algumas pessoas vão rejeitar a Cristo, não importa o quão 

claro, amorosa e poderosa a apresentação do evangelho pode ser. Se os homens pudessem 

rejeitar a salvação dos próprios lábios do próprio Senhor, e em meio a impressionante, 

autenticar milagres-dificilmente podemos esperar que cada pessoa que ouve o nosso 

testemunho imperfeito a cair aos pés de Cristo. 

Nós chorar por aqueles que se recusam a ser salvo, assim como nosso Senhor chorou 

sobre Jerusalém, quando ele não iria recebê-Lo. Mas também gosto de Cristo, 

devemos louvar o nosso celeste Pai que todas as coisas estão sob Seu controle divino e 

que Seu plano soberano para o mundo e para o seu próprio povo não pode ser 

frustrado. Rejeição de Cristo Masculina comprova o seu fracasso, não de Deus. 

A soberania de Deus deve ser o pensamento principal na mente de cada crente 

testemunhar. Devemos lembrar-nos com a confiança de que seu plano está sempre em 

curso e que, mesmo a rejeição mais impenitente, mau, vingativo, e cínica do nosso 

testemunho não altera o calendário de Deus ou frustrar Seu propósito. Nossa 

responsabilidade é simplesmente para fazer o nosso testemunho fiel (1 Cor. 4: 2);é da 

responsabilidade de Deus somente para torná-lo eficaz. 

Porque Jesus tinha uma confiança inabalável na perfeita vontade de Seu Pai, Ele poderia 

descansar em que a vontade e dar-Lhe louvo não importa o que as respostas de pessoas 

que lhe foi feita. 

Como Jesus compassivamente convidou seus ouvintes a ir a Ele e sereis salvos, Ele 

estabeleceu os cinco elementos essenciais que constituem um verdadeiro convite para a 

salvação. 

Humildade e Dependência 

que te escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e te 

revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi bem do teu 
agrado. (11: 25-B-26) 

Causa específica de Jesus para o louvor é soberana sabedoria de Deus em esconder estas 

coisas aos sábios e inteligentes e não revelá-las aos pequeninos . Ele agradece a seu pai 

que o primeiro passo para a salvação é a humildade, chegando a Deus em total desespero 

do próprio mérito ou recursos. Não é por acaso que a primeira bem-aventurança é "Bem-



aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus" (Mateus 5: 3.). O 

reino pertence somente aos humildes. 

Essas coisas se refere ao reino, em que todo o ministério de Jesus 'focado. Mesmo durante 

os quarenta dias entre Sua ressurreição e ascensão de Jesus era "falando das coisas 

concernentes ao reino de Deus" (Atos 1: 3). Seus ensinamentos sobre o Messias, o 

senhorio, e como Salvador, e sobre a salvação, submissão e discipulado todas centradas 

no reino de Deus, o reino onde Ele é soberano, onde seu povo habita pela graça mediante 

a fé, e onde a Sua vontade justo é feito . 

O sábio e inteligente sarcasticamente se refere àqueles que são inteligentes em seus 

próprios olhos e que contam com a sabedoria humana e desrespeito a Deus. O Senhor não 

excluir as pessoas inteligentes do Seu reino, mas sim aqueles que confiam na sua 

esperteza. Paulo foi um brilhante, erudito altamente educado, e ele não abandonou sua 

inteligência quando ele se tornou um cristão. Mas ele parou de confiar em sua inteligência 

para discernir e compreender as questões espirituais e divinas. Não é inteligência, mas o 

orgulho intelectual que desliga as pessoas para fora do reino. A inteligência é um dom de 

Deus, mas quando ele é pervertido pelo orgulho torna-se uma barreira para Deus, porque 

a confiança é no presente e não no Doador. "Porque ainda que o Senhor é exaltado, mas 

Ele respeita os humildes, mas o arrogante Ele conhece de longe" Ps. 138: 6. 

O sábio e inteligente incluem tanto as pessoas religiosas e não-religiosas, que em seu 

amor da sabedoria humana são muito mais parecidos do que diferentes. Se religiosa ou 

não, a pessoa orgulhosa não se submeterão a sabedoria ea verdade de Deus e, portanto, 

exclui-se do reino. O homem religioso que se baseia na tradição ou boas obras para 

agradar a Deus é tão longe de Deus como o ateu. 

Os meios que Deus usa para esconder essas coisas de tais pessoas é a escuridão de seus 

orgulhosos, os corações não regenerados, que os impedem de ver o que Deus deseja que 

eles conhecer e aceitar. Paulo disse: "Assim como está escrito: As coisas que o olho não 

viu eo ouvido não ouviu, e que não entraram no coração do homem, tudo o que Deus tem 

preparado para aqueles que O amam." Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito; porque o 

Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus "(1 Cor 2: 9-

10.). Verdade espiritual de Deus não é empiricamente, objetivamente cognoscível. Não 

pode ser descoberto externamente, mas deve ser bom grado receberam através do coração 

do homem, como Deus revela. Como alguém já disse: "O coração e não da cabeça é a 

casa do evangelho." Nenhuma quantidade de raciocínio humano ou especulação pode 

descobrir ou explicar a verdade salvadora de Deus, porque, como Paulo continua a dizer: 

"o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ele 

não pode entendê-las , porque eles são avaliados espiritualmente "(v. 14). 

Nenhuma quantidade de evidência é suficiente para convencer o incrédulo 

confirmada. João diz dessas pessoas que, embora Jesus "tinha feito tantos sinais diante 

deles, mas eles não estavam acreditando nele, para que a palavra do profeta Isaías que se 

cumprisse o que ele falou: 'Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E para quem tem 

o braço do Senhor foi revelado? Por esta causa, não podiam acreditar, por Isaías disse 

outra vez, "Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os 

olhos e entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure" ( João 12: 37-40). Aqueles 

que ouvem a Palavra de Deus e se recusam a recebê-lo estão sujeitos a confirmação 

judicial de Deus dessa escolha. 



Assim como sábio e inteligente , não se refere à capacidade mental, mas a 

um orgulhoso atitude espiritual, bebês não se refere a idade física ou capacidade, mas a 

um humilde atitude espiritual. 

Um bebê é totalmente dependente de outros para fornecer tudo o que precisa. Ela não tem 

habilidades, nenhum conhecimento, nenhuma habilidade, não há recursos a todos para 

ajudar a si mesmo. nepios (bebês ) é usada em 1 Coríntios 3: 1 e Hebreus 05:13 de bebês 

que não podem comer alimentos sólidos, mas apenas leite. Em 1 Coríntios 13:11 é usado 

daqueles que ainda não aprenderam a falar e em Efésios 4:14 daqueles que são indefesos. 

Durante um período de perguntas e respostas em uma reunião de uma hora, uma jovem, 

talvez 9 ou 10 anos de idade, veio até mim e perguntou: "O que acontece com os bebês e 

crianças retardadas quando morrem?" Ela era, obviamente, muito sério, e eu fiz o meu 

melhor para responder a ela a partir da Escritura. Começando com o comentário de Davi 

sobre seu filho recém-nascido, que havia morrido, "Eu irei a ela, mas ela não voltará para 

mim" (2 Sam. 12:23), expliquei que Deus tem para si mesmo todos aqueles que, como os 

bebês e pessoas retardadas, que não são capazes de escolher ele. Depois a mãe explicou 

que um irmão mais novo estava gravemente retardado e entendido quase nada do que se 

passava à sua volta. Sua irmã, jovem como era, sabia o caminho da salvação e estava 

profundamente preocupado que seu irmão mais novo pode não ir para o céu, porque ele 

não era capaz de entender como receber a Cristo como Salvador. Lembrei-lhe que Jesus 

disse: "A menos que você está convertam e se tornem como crianças, não entrareis no 

reino dos céus" (Mateus 18: 3.). Ela ficou muito aliviado quando eu disse que seu irmão 

mais novo era uma ilustração viva do tipo de pessoa que Jesus veio para salvar e para 

receber o céu-o totalmente desamparado. 

É a espirituais pequeninos , aqueles que reconhecem a sua total impotência em si 

mesmos, a quem Deus soberanamente escolheu para revelar as verdades do Seu reino. É 

para os "pobres de espírito" que humildemente confessar sua dependência que Deus faz 

o caminho da salvação clara e compreensível. Pelo Espírito Santo, eles reconhecem que 

são espiritualmente vazia e à falência e eles abandonam toda a dependência de seus 

próprios recursos. Eles são os mendigos espirituais encolhidos a quem Jesus se refere na 

primeira bem-aventurança-o absolutamente destituída que tem vergonha de levantar a 

cabeça, pois eles mantêm as suas mãos para ajudar. 

Babes são exatamente o oposto do tipo de pessoa que os escribas, fariseus e rabinos 

ensinavam era agradável a Deus. Eles também são o exato oposto do cristão ideal 

imaginado elogiado por muitos pregadores populares e escritores que glorificam a auto-

afirmação e auto-estima. 

O contraste entre sábio e inteligente e bebês não é entre o bem preparada e os ignorantes, 

os cultos e os incultos, o brilhante eo simplório. É um contraste entre aqueles que pensam 

que podem salvar-se por sua própria sabedoria humana, recursos e realização e aqueles 

que sabem que não podem. É uma comparação entre aqueles que confiam em si mesmos 

e aqueles que confiam em Deus. 

As pessoas que são famosos, altamente educado, rico, poderoso, ou talentosos são muitas 

vezes difíceis de alcançar por Cristo, simplesmente porque realizações humanas 

facilmente levar ao orgulho e orgulho leva à auto-suficiência e auto-satisfação. 



Sim, Pai , Jesus continua, pois assim era bem do teu agrado . Deus está bem satisfeito 

com o evangelho da graça porque traz glória a Ele, que é o objetivo supremo do 

universo. "Porque assim diz o Alto e exaltado que vive para sempre, cujo nome é santo," 

eu moro em um lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, a fim 

de reavivar o espírito dos humildes, e para vivificar o coração dos contritos "(Is. 

57:15). Deus ama para ajudar os humildes e os arrependidos, porque eles sabem que estão 

desamparados. Ele fica contente quando eles vêm a Ele para ajudar, porque que honra a 

Sua graça e dá-lhe a glória (cf. Lucas 18: 9-14). 

Ainda para a alma humilde 

Ele o faz mesmo partir, 

E, para sua morada e seu trono 

Ele escolhe o coração humilde. 

(Autor desconhecido) 

"Para considerar a sua vocação, irmãos" Paulo lembrou aos crentes de Corinto ", que não 

foram muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, 

mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus 

escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as coisas que são fortes "1 Cor. 1: 26-

27. 

Jesus se referiu a Nicodemos como o "mestre de Israel", sugerindo que ele foi, talvez, o 

rabino mais respeitados na terra. Ele era um estudante do Antigo Testamento e dos muitos 

escritos tradicionais do judaísmo. No entanto, com toda a sua formação e conhecimento 

religioso que ele não conseguia entender o ensinamento de Jesus que "se alguém não 

nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." Mesmo depois de Jesus explicou, 

Nicodemos não entendeu, e Jesus disse-lhe: «Em verdade, em verdade te digo que nós 

dizemos o que sabemos e dá testemunho do que o que temos visto; e não aceitais o nosso 

testemunho. Se eu te dissesse coisas terrestres, e não credes, como você deve acreditar se 

eu te disser coisas celestiais? " (João 3: 3-12). Antes que ele pudesse compreender ou 

receber o evangelho, Nicodemos teve que percorrer todo o caminho de volta e começar 

de novo como um bebê espiritual, pondo de lado o seu conhecimento humano e as 

conquistas e vir a Cristo sem mérito próprio. 

Revelação 

Todas as coisas me foram entregues por meu Pai; e ninguém 

conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o 
Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. (11:27) 

Estas palavras de Jesus são, basicamente, um comentário sobre o versículo 25, a expansão 

na verdade de que Deus escolheu para revelar Sua vontade aos pequeninos, os humildes 

e indefesos espiritualmente, e não para aqueles que são orgulhosos e auto-suficientes. Um 

convite para a salvação genuína deve considerar a revelação de Deus, porque nenhuma 

pessoa, mesmo o mais determinado ou sincero, poderia saber o caminho para Ele, a menos 



que o Senhor tinha já fez saber. O caminho da salvação é divulgado somente através da 

revelação soberana de Deus. 

A primeira verdade importante deste versículo não está muito ensinada como um dado 

adquirido. Jesus inequivocamente equipara-se em Deus, chamando-o Meu Pai de uma 

forma que os judeus nunca iria fazer, exceto quando se refere a sua paternidade 

corporativa de Israel. Aqui está uma das declarações mais claras de Jesus de Sua 

divindade, revelando a relação íntima e absolutamente único do Pai e doFilho . Em 

essência, eles são uma só e são inseparáveis. 

Não havia nenhuma dúvida na mente dos ouvintes de Jesus que Seu referem a Deus 

como meu pai era uma reivindicação de divindade. Os judeus já havia acusado Jesus de 

tornar-se "igual a Deus" e procuravam matá-lo (João 5:18). Quando em outra ocasião Ele 

disse: "Eu eo Pai somos um", a multidão queriam apedrejá-lo à morte por blasfêmia (João 

10: 30-31; cf. vv 15, 17-18, 25, 29, 32. 38). 

Que Jesus é o próprio Deus é o coração do evangelho, porque para além de sua divindade 

Ele não podia salvar uma única alma. Sem heresia tão corrompe o evangelho e rouba-lo 

de seu poder como o ensinamento de que Jesus não é Deus. Além de sua divindade, não 

há evangelho e não há salvação. 

A segunda verdade deste versículo é explícito. Em Sua divindade de Jesus não só era 

íntimo de seu pai, mas tinha recebido todas as coisas autoridade -todos, soberania, da 

verdade e de poder do Pai . Em algum momento na eternidade pré-existente, o Pai 

cometeu esses coisas ao Filho (cf. João 5: 21-24). 

Foi porque toda a autoridade tinha sido dado a ele "no céu e na terra" que Jesus tinha o 

direito de enviar seus seguidores para "fazer discípulos de todas as nações, batizando-os 

em nome do Pai e do Filho e do Espírito Espírito "(Mat. 28: 18-19). O objectivo 

subjacente dos milagres de Jesus foi demonstrar Sua autoridade sobre doença, demônios, 

natureza, vida, morte e pecado. Ele tinha autoridade para perdoar pecados, para salvar do 

julgamento divino, e soberanamente controlar tudo na terra e no céu. Todas as coisas no 

universo e que pertencem ao universo estão sob sua soberania divina. Seu poder exibido 

durante Seu ministério foi uma pré-visualização da tela cheia no próximo milênio 

terrestre, quando Ele reinará sobre a Terra. 

A terceira verdade deste versículo é que ninguém conhece o Filho senão o Pai . O 

homem não tem forma em si mesmo de descobrir como é Deus, porque sua mente finita 

não pode compreender a natureza infinita de Deus. Porque o Filho é divino, Jesus diz, 

somente o Pai divino realmente conhece -Lo. O reverso é igualmente verdadeiro: e 

ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar . A 

verdade divina só pode ser divinamente percebido e divinamente (cf. 1 Cor. 2: 9-16). 

Filosofia e religião são totalmente incapazes de raciocinar fora Deus ou a Sua verdade, 

porque eles são de uma ordem finita, mais baixo. Idéias e conceitos humanos são presos 

à terra e totalmente infrutífera na produção de verdade ou orientação espiritual. Deus deve 

entrar na escuridão e vazio do entendimento humano do homem e mostrar-se antes que o 

homem pode conhecê-Lo. 



O que Jesus ensina aqui sobre a revelação de Si mesmo de Deus é ao mesmo tempo 

simples e absolutamente profunda. É para a pessoa que deixa de lado todo o conhecimento 

e sabedoria humana e torna-se como, uma criança indefesa inculto, que Deus escolhe para 

revelar-se. "Ninguém jamais viu a Deus a qualquer momento; o Deus unigênito, que está 

no seio do Pai, Ele o fez conhecer" (João 1:18). Somente a pessoa esvaziada de sabedoria 

humana pode ser preenchido com a verdade divina. 

Martin Luther disse: "Aqui o fundo cai de todo o mérito, todos os poderes e habilidades 

da razão ou a homens vão livre sonho de, e tudo isso conta nada diante de Deus. Cristo 

deve fazer e deve dar tudo." 

Fé 

Vinde a mim, (11: 28a) 

Assim como parte do homem na salvação está para vir humildemente, é também a vir na 

fé. Embora mentes finitas não podem compreender totalmente a verdade, a graça divina 

e da fé humana são inseparáveis na salvação. A soberania de Deus provê salvação, que 

inclui o fato de que o homem deve dar-se ao Senhor Jesus Cristo no compromisso antes 

que se torne eficaz. Jesus disse: "Todo aquele que o Pai me dá virá a mim", e acrescentou 

imediatamente: "e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora" João 6:37. 

A salvação não é através de um credo, uma igreja, um ritual, um pastor, um padre, ou a 

qualquer outro ser humano significa, mas por meio de Jesus Cristo, que disse: Vinde a 

mim . Para entrar é acreditar até o ponto de se submeter a Sua Senhoria. "Eu sou o pão 

da vida", declarou Jesus; "Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim 

nunca terá sede" (João 6:35). Vem e acredita que são paralelas, assim como são a 

fome e sede . Vir a Cristo é crer nEle, o que resulta em não mais fome e sede. Outros 

sinônimos bíblicos para crer em Cristo incluem confessando Ele, recebendo-o, comendo 

e bebendo Ele, e ouvi-lo. 

Pedro declarou: "É Ele [Jesus Cristo] todos os profetas dão testemunho de que em Seu 

nome todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados" (Atos 10:43). E o próprio 

Senhor disse: "Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho 

do Homem seja levantado;. Que quem acredita n'Ele pode ter a vida eterna Porque Deus 

amou o mundo, que deu o seu único Filho, que todo aquele que nele crê não pereça, mas 

tenha a vida eterna "João 3: 14-16. 

Arrependimento e Resto 

todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos 
aliviarei. (11: 28b) 

Todos os que estão indica uma condição que já existe. Aqueles a quem Jesus convida a 

si mesmo são aqueles que já estão cansados e sobrecarregados . Embora este aspecto 

do convite de Jesus é mencionado depois de fé ("Vinde a mim"), cronologicamente que 

precede a fé, referindo-se ao arrependimento que conduz o, buscando pessoa humilde a 

Cristo para salvação. 



Kopiaō (a crescer cansado , ou "trabalho") carrega a idéia de trabalhar com o ponto de 

exaustão total. João usa o termo para descrever a fadiga de Jesus quando Ele e os 

discípulos chegou Sicar depois de uma viagem longa e quente de Jerusalém (João 4: 6). 

Weary traduz um particípio presente ativo e refere-se figurativamente a árdua labuta na 

tentativa de agradar a Deus e sabe o caminho da salvação. Jesus chama para si todos os 

que se esgota com a tentativa de encontrar e agradar a Deus em seus próprios 

recursos. Jesus convida a pessoa que está cansado de sua busca vã pela verdade por meio 

da sabedoria humana, que está esgotada de tentar ganhar a salvação, e que se desespera 

de alcançar padrão de justiça de Deus por seus próprios esforços. 

Heavy-laden traduz um particípio perfeito passivo, indicando que, em algum momento 

no passado uma grande carga foi despejada sobre a pessoa 

fatigado. Considerando cansado refere-se à exaustão interna causada pela busca da 

verdade divina através da sabedoria humana, sobrecarregados sugere as cargas externas 

causadas pelos esforços fúteis de obras justiça. 

Nos dias de Jesus, os ensinamentos rabínicos havia se tornado tão grande, exigente e 

abrangente que eles prescrito padrões e fórmulas para praticamente todas as atividades 

humanas. Era quase impossível até mesmo para aprender todas as tradições, e foi 

completamente impossível mantê-los todos. Jesus falou das cargas pesadas de tradição 

religiosa que os escribas e fariseus estabelecidas sobre os ombros do povo (Matt. 23: 4); e 

no Concílio de Jerusalém, Pedro notou que os judaizantes estavam tentando selar o 

cristianismo com a mesma feita pelo homem "jugo que nem nossos pais nem nós pudemos 

suportar" Atos 15:10. 

Embora o próprio termo não é usado no texto, Jesus dá uma chamada ao arrependimento, 

a afastar-se da vida egoísta e trabalha-centrado e vir a Ele. A pessoa que está cansado e 

sobrecarregados desesperos de sua própria capacidade de agradar a Deus. Ele vem para 

o fim de seus próprios recursos e se vira para Cristo. O desespero é uma parte da 

verdadeira salvação, porque uma pessoa não vem a Cristo, enquanto ele tem confiança 

em si mesmo. Arrepender-se é fazer uma volta de 180 graus do fardo da vida velha para 

o sossego do novo. 

Arrependimento foi o tema da pregação de João Batista (Mateus 3: 2.) E do ponto de 

pregação de Jesus (4:17), Pedro partida (Atos 2:38; 3:19; cf. 5:31), e Paulo (17:30; 20:21; 

cf. 2 Tm 2:25.). A pessoa que humildemente recebe revelação do próprio Deus e Seu 

caminho da salvação, que se transforma a partir do fardo insuportável de seu pecado e 

auto-esforço, e que vem a Cristo com as mãos vazias é a única pessoa que Deus vai salvar. 

Anapauō (para dar descanso ... ) significa para atualizar ou reviver, a partir de trabalho 

ou de uma longa jornada. Jesus promete espiritual descanso a todos que vem a Ele em 

arrependimento e fé humilde. 

De Deus resto é um tema comum Antigo Testamento. O Senhor advertiu Israel: "Não 

endureçais os vossos corações, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, onde 

vossos pais Me testados, eles tentaram me, apesar de terem visto o meu trabalho .... Por 

isso jurei na Minha raiva; verdadeiramente eles não entrarão no meu repouso "(Sl 95: 7-

9, 11).. Depois de citar essa passagem, o autor de Hebreus adverte aqueles que fazem uma 

pretensão de fé em Cristo, mas realmente não tenho confiança Ele: "Tome cuidado, 



irmãos, para que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do 

Deus vivo "(Hb. 3:12). Para reconhecer intelectualmente divindade de Cristo e senhorio 

é uma coisa perigosa, se não levar a verdadeira fé, porque dá à pessoa a falsa confiança 

de pertencer a Cristo. 

No tempo da Igreja primitiva muitos judeus foram atraídos para o evangelho e para o 

exterior se identificaram com a igreja. Mas por medo de ser unsynagogued, condenado 

ao ostracismo da adoração e cerimônias do judaísmo, alguns deles não verdadeiramente 

receber a Cristo como Senhor de poupança. Eles foram parte caminho para Ele, mas parou 

antes de comprometimento total. "Como resultado" de tal fidelidade superficial, João diz: 

"muitos dos seus discípulos se retiraram e não andavam mais com ele" (João 

6:66). Consequentemente, eles não iria entrar no descanso de Deus, isto é, a Sua salvação, 

porque eles ainda possuía "um perverso coração de incredulidade" Heb. 3: 11-12. 

Assim como aqueles israelitas que se rebelaram contra Moisés no deserto foi negada a 

entrada na terra prometida por causa da incredulidade, para aqueles que se recusam a 

confiar plenamente em Cristo é negada a entrada no Reino resto da salvação de Deus, 

pela mesma razão (v. 19). "Portanto, vamos temo que, enquanto a promessa permanece 

de entrar em Seu descanso, qualquer um de vós que pareça ter vindo curto dele Porque, 

na verdade, tivemos uma boa notícia pregou para nós, assim como eles também;. Mas a 

palavra que Heard não lhes aproveitou, porque não estava unida pela fé naqueles que a 

ouviram. Para nós que acreditaram que entramos no descanso, assim como Ele disse: 

'Assim jurei na minha ira: Não entrarão no meu repouso "( 4: 1-3). 

O dicionário dá várias definições de descanso que notavelmente paralelas 

espiritual resto Deus oferece àqueles que confiam em Seu Filho. Em primeiro lugar, o 

dicionário descreve resto como a cessação da ação, movimento, trabalho, ou esforço. De 

forma semelhante, para entrar no descanso de Deus é cessar de todos os esforços de auto-

ajuda na tentativa de ganhar a salvação. Em segundo lugar, o descanso é descrita como a 

liberdade daquele que cansa ou perturba. Novamente vemos o paralelo espiritual de Deus 

de dar sua liberdade as crianças dos cuidados e encargos que roubá-los de paz e alegria 

Em terceiro lugar, o dicionário define resto como algo que é fixo e resolvido. Da mesma 

forma, para estar em descanso de Deus é ter a garantia de maravilhoso que o nosso destino 

eterno é segura em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É para ser libertado das 

incertezas da execução da filosofia à filosofia, de religião para religião, de guru para guru, 

na esperança de alguma forma e em algum lugar para descobrir a verdade, paz, felicidade 

e vida eterna. 

Em quarto lugar, descanso é definido como sendo confiável e confiante. Quando 

entramos no descanso de Deus é-nos dada a garantia de que "Aquele que começou a boa 

obra em [nós] a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus" (Filipenses 1: 6.). Finalmente, o 

dicionário descreve resto como inclinando-se, repousando, ou dependendo. Como filhos 

de Deus, podemos confiar com absoluta certeza de que o nosso Pai celestial vai "oferta 

todos os [nossos] necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus" 

Phil. 4:19. 

Apresentação 



Pegue o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso 

e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas 

almas. Porque o meu jugo é suave eo meu fardo é leve "(11: 29-
30). 

Salvação envolve a submissão, porque é impossível para Cristo para exercer domínio 

sobre aqueles que se recusam a obedecer-Lhe. O convite de Jesus inclui, portanto, a 

chamada para submissão, simbolizado por um jugo. 

Um jugo era feito de madeira, para se ajustar ao pescoço e ombros do animal particular 

que era para usá-lo, a fim de evitar atrito talhada a mão. Por razões óbvias, o termo foi 

amplamente usado no mundo antigo como uma metáfora para a apresentação. O jugo era 

parte do chicote usado para puxar uma carroça, arado ou feixe de moinho e foi o meio 

pelo qual o mestre do animal mantido sob controle e guiaram-lo em trabalho útil. Um 

estudante foi frequentemente mencionado como estando sob o jugo de seu mestre, e uma 

escrita antiga judaica contém o conselho: ". Coloque o seu pescoço sob o jugo e deixe sua 

alma receber instrução" 

Esse é o significado especial Jesus parece ter tido em mente aqui, porque Ele acrescenta, e 

aprendei de mim . mantano (para aprender ) está intimamente relacionado 

com Mathetes (discípulo ou aprendiz) e reforça a verdade que os discípulos de Cristo são 

Seus alunos submissos . Alegam que o senhorio de Cristo, por muitas razões, entre as 

mais importantes das quais deve ser ensinada por Ele através da Sua Palavra. Um jugo 

simboliza obediência, e obediência cristã inclui aprender a partir de Cristo. 

O poder da salvação é inteiramente de graça e nada de obras. Um incrédulo não tem nem 

a inteligência, nem a capacidade de salvar a si mesmo, assim como um bebê não tem nem 

a inteligência, nem a capacidade de ajudar a si mesmo. Mas, apesar de boas obras não 

produzem a salvação, a salvação não produz boas obras. Os crentes são, de fato, "criados 

em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos 

nelas" Ef. 2:10. 

Mas porque Jesus é manso e humilde de coração , Ele dá descanso , não cansaço, 

às almas daqueles que se submetem a Ele e fazer o Seu trabalho. Seu jugo é suave, 

e sua carga é leve . Seu fardo não é como o de Faraó, que amargamente oprimidos os 

filhos de Israel, ou como a dos escribas e fariseus, que sobrecarregados os judeus da época 

de Jesus com um legalismo grave. 

Cristo nunca nos oprimem ou nos dar um fardo muito pesado para carregar. Seu jugo não 

tem nada a ver com as exigências de obras ou de lei e muito menos aqueles de tradição 

humana. O trabalho do cristão de obediência a Cristo é alegre e feliz. "Porque", como 

João explica, "este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos; e os seus 

mandamentos não são pesados" 1 João 5: 3. 

A submissão a Jesus Cristo traz a maior libertação de uma pessoa pode experimentar-na 

verdade, a única libertação verdade que ele pode experimentar, porque só através de 

Cristo é ele libertou para se tornar o que Deus criou para ser. 

Tua preciosa vontade, ó conquistando Salvador,  

Doth agora abraçar e me rodeou; 



Todas as discórdias abafado, a minha paz de um rio,  

a minha alma um pássaro aprisionado libertar. 

Doce vontade de Deus ainda dobrar me mais perto,  

até que eu estou totalmente perdido em Ti. 

(William E. Blackstone) 

 

70. O Senhor do sábado (Mateus 12: 1-14) 

Naquele tempo, Jesus passou no sábado pelas searas, e seus 

discípulos com fome, começaram a colher espigas e come. Mas os 

fariseus, vendo isto, disseram-lhe: "Eis que os teus discípulos 

fazem o que não é lícito fazer no sábado." Mas Ele disse-lhes: 

"Não lestes o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus 

companheiros; Como entrou na casa de Deus, e comeram o pão 

consagrado, o que não lhe era lícito comer, nem para aqueles com 

ele, mas só aos sacerdotes? Ou não lestes na Lei que, aos sábados, 

os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mas 

eu digo a você, que algo maior do que o templo é aqui . Mas se 

você soubesse o que isso significa: 'Desejo a compaixão, e não um 

sacrifício', você não teria condenado os inocentes. Porque o Filho 
do Homem é Senhor do sábado ". 

E partindo de lá, Ele foi à sinagoga deles. E eis que havia ali um 

homem com uma mão atrofiada. E perguntaram-lhe, dizendo: "É 

lícito curar no sábado?" - A fim de que o acusarem. E disse-lhes: 

"Que homem haverá entre vós, que terá uma ovelha, se ela cair 

num buraco no sábado, ele não vai tomar posse dela, e tirá-la? De 

quanto mais valor em seguida, é um homem do que uma ovelha! 

Portanto, é lícito fazer o bem no sábado. " Então Ele disse ao 

homem: "Estende a tua mão!" E ele a estendeu, e lhe foi restituída 

ao normal, como os outros.Mas os fariseus, tendo saído, e 

aconselhou juntos contra ele, a forma como eles matarem. (12: 1-
14) 

Os eventos registrados em Mateus 12 marcar um ponto de viragem importante no 

ministério de Jesus, com foco na rejeição do Messias por seu próprio povo. Os versículos 

1-21 descrevem a incredulidade de montagem de Israel cristalizando-se em rejeição 

consciente, e os versículos 22-50 descrevem a blasfêmia que segue a rejeição. Depois que 

o Rei foi apresentado e atestada, Ele foi então rejeitado e blasfemado antes de finalmente 

ser condenado à morte na cruz. 

Plano perverso de Herodes para destruir o rei profetizado dos judeus, matando todos os 

bebês do sexo masculino em Judá foi a primeira evidência de que o Messias não seria 

aceito. Quando Seu precursor, João Batista, confrontou os fariseus e saduceus, 

chamando-os de uma raça de víboras e advertindo-os a fugir da ira vindoura, a rejeição 

tornou-se ainda mais evidente. Desde o início do próprio ministério de Jesus, os líderes 



judeus eram céticos em relação a Ele, e que o ceticismo encaminhado rapidamente para 

a crítica, a hostilidade aberta, e oposição direta. 

Como Jesus cada vez atacou a religião feita pelo homem da tradição rabínica, os líderes 

da religião que cada vez mais o atacou. Acusaram-no de blasfêmia (9: 3) e de comunhão 

com cobradores de impostos e pecadores (11 v.). Eles ainda acusaram de ser possuído por 

demônios (v. 34). O mais diretamente Jesus confrontou os líderes judeus com sua 

pecaminosidade interna e seu vazio externo, mais eles endureceram seu antagonismo a 

Ele. Crítica e indiferença cresceu em forte censura e depois em raiva furiosa. 

Uma das causas principais para a oposição centrada na observância do sábado, o problema 

com o qual o presente texto (12: 1-14) promoções. Ele lida com o incidente que levou a 

oposição, então acusação de Jesus, instrução e ilustração, e, finalmente, a insurreição 

contra ele. 

O Incident 

Naquele tempo, Jesus passou no sábado pelas searas, e seus 

discípulos com fome, começaram a colher espigas e come. (12: 1) 

Sabbath observância era o coração do sistema legalista judaica, e quando Jesus violou as 

tradições sobre a forma como esse dia deve ser honrado, ele atingiu um nervo exposto. 

Tanto o Inglês Sabbath e do grego sabbaton transliteração do hebraico Shabat , que tem 

o significado básico de cessar, repouso e inatividade. No final da criação "Deus abençoou 

o sétimo dia eo santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera" 

(Gn 2: 3). Em homenagem a esse dia, o Senhor declarou que ele seja um momento 

especial de descanso e lembrança para o seu povo e incorporada a sua observância nas 

exigências dos Dez Mandamentos (20 Ex: 9-11.). 

Mas que a lei é o único dos Dez Mandamentos que é nonmoral e puramente cerimonial; e 

foi única para a Antiga Aliança e de Israel. Os outros nove mandamentos, por outro lado, 

dizem respeito aos absolutos morais e espirituais e são repetidas e expandiu muitos 

lugares no Novo Testamento. Mas a observância do sábado nunca é recomendado para os 

cristãos, muito menos dado como um mandamento no Novo Testamento. 

Quando Jesus começou o seu ministério; Antiga Aliança ainda estava em vigor e todas as 

suas exigências foram obrigatórias para os judeus, as pessoas especiais desse 

convênio. Jesus observou cada demanda e conheceu todas as condições da Escritura, 

porque era a Sua própria Palavra, que Ele veio para cumprir e não destruir (Mt 5:17). Mas, 

por várias centenas de anos, as várias escolas de rabinos tinham adicionado regulamento 

após regulamentação, indo muito além do ensino da Escritura e, em muitos casos, na 

verdade, contradizendo-lo (ver Mat. 15: 6, 9). Em nenhuma área foram as adições mais 

extensas e extremas do que no que diz respeito à observância do sábado. 

Mantendo o sábado ainda era uma obrigação cerimonial de ligação para Israel, mas a 

maioria dos judeus tinha pouca idéia do propósito original do Sabbath ou de como Deus 

pretendia que fosse honrado. Em vez de ser um dia de descanso tornou-se um dia de carga 

incrível. Por causa das milhares de restrições feitas pelo homem em relação a isso, o 



sábado foi mais cansativo do que os seis dias dedicados a uma ocupação. Era mais difícil 

de "descanso" do que para ganhar a vida. 

A tradição judaica tinha sequer causou o sábado para ser perigoso. O livro apócrifo de 1 

Macabeus (2: 31-38) conta a história de um incidente durante a época de Judas Macabeu, 

quando um grupo de judeus se recusaram a defender-se no sábado contra o exército grego 

liderado por Antíoco Epifânio. Como os soldados de Antíoco atacou, os judeus "não lhes 

respondeu, nem elenco eles uma pedra para eles, nem parou os lugares onde se escondeu, 

mas disse:" vamos morrer em nosso inocência: o céu ea terra dará testemunho para nós, 

que vos colocar-nos à morte injustamente. " Então, eles se levantaram contra eles em 

batalha no sábado, e eles os mataram com suas esposas e filhos e gado, com o número de 

um milhar de pessoas. " 

Em suas Antiguidades, o historiador judeu Flávio Josefo relata que foi também porque os 

judeus não se defenderem no sábado que o general romano Pompeu foi capaz de capturar 

Jerusalém. Como era costume na antiga guerra romano Pompeu começou a construir um 

monte alto a partir do qual as suas tropas poderiam bombardear a cidade. Ciente de que 

os judeus na defesa de Jerusalém não se opor a ele, em seguida, o general fez todo o 

trabalho de construção no sábado. "Se não fosse por essa prática, desde os dias de nossos 

antepassados, para descansar no sétimo dia"; Josefo escreveu: "este banco nunca poderia 

ter sido aperfeiçoado, pois, devido à oposição dos judeus teria feito; para nós que a nossa 

Lei deu deixar então para nos defender contra aqueles que começam a lutar com a gente 

e nos assaltam (esta foi uma concessão ), ainda que não nos permite mexer com os nossos 

inimigos enquanto eles fazem qualquer outra coisa. " 

Uma seção sozinho do Talmud, a maior compilação de tradição judaica, tem vinte e 

quatro capítulos que enumeram as leis sabáticas. Uma lei especificava que o limite de 

base para o curso era 3.000 pés de um de casa; mas várias exceções foram fornecidos. Se 

você tinha colocado um pouco de comida dentro de 3.000 pés de sua casa, você poderia 

ir lá para comê-lo; e porque a comida foi considerada uma extensão da casa, você poderia, 

então, ir mais 3.000 metros além da comida. Se uma corda foram colocados através de 

uma rua adjacente ou beco, o prédio do outro lado, assim como o beco entre, poderia ser 

considerado parte de sua casa. 

Certos objetos poderia ser levantado e colocado para baixo somente a partir de e para 

determinados lugares. Outras coisas que poderiam ser levantado a partir de um lugar 

público e se assentou em uma privada, e vice-versa. Outros, ainda, poderia ser pego em 

um lugar amplo e colocar para baixo em uma legalmente livre lugar, mas rabinos não 

poderia concordar sobre os significados de ampla e livre! 

Sob os regulamentos de sábado, um judeu não podia levar uma carga mais pesada do que 

um figo seco; mas se um objeto pesado metade desse montante que poderia levá-lo duas 

vezes. Restrições alimentares estavam entre as mais detalhadas e extensas. Você pode 

comer nada maior do que uma azeitona; e mesmo se você provei metade de uma azeitona, 

achei que fosse podre e cuspi-la, que a metade foi considerada ter sido comido tanto 

quanto o subsídio estava em causa. 

Jogando um objeto no ar com uma mão e pegando-o com a outra foi proibida. Se o sábado 

ultrapassou você como você pegou um pouco de comida, a comida era para ser descartado 

antes de desenhar o seu braço para trás, para não ser culpado de levar um fardo. 



Tailors não carregava uma agulha com eles no sábado por medo de que poderiam ser 

tentados a consertar uma peça de vestuário e, assim, realizar o trabalho. Nada poderia ser 

comprado ou vendido, e do vestuário não poderia ser tingido ou lavado. A carta não pode 

ser despachado, mesmo que pela mão de um gentio. Nenhum fogo poderia ser acesa ou 

extinta, inclusive o fogo para uma lâmpada-embora poderia ser utilizado dentro de certos 

limites de um fogo já aceso. Por essa razão, alguns judeus ortodoxos hoje usam 

temporizadores automáticos para ligar luzes em suas casas bem antes do sábado 

começa.Caso contrário, eles podem esquecer de ligá-los no tempo e tem que passar a noite 

no escuro. 

Banheiros não podia ser tomado por medo de alguma da água pode derramar no chão e 

"lavar" dele. Cadeiras não pode ser movida por arrastá-los pode fazer um sulco no chão, 

e uma mulher não era para olhar em um espelho para que ela não ver um cabelo grisalho 

e ser tentado a puxá-lo para fora. Você poderia levar tinta suficiente para chamar a apenas 

duas letras do alfabeto, e os dentes falsos não poderia ser usado porque excedeu o limite 

de peso de encargos. 

De acordo com esses regulamentos cabelo de divisão, um judeu não poderia retirar até 

mesmo um punhado de grãos para comer no sábado, a menos que ele estivesse passando 

fome, o que, naturalmente, muitas vezes é uma coisa difícil de determinar e seria motivo 

de diferenças consideráveis de opinião . Se uma pessoa ficou doente no sábado, apenas 

tratamento suficiente poderia ser dada para mantê-lo vivo. Tratamento para fazê-lo 

melhorar foi declarado ser o trabalho e, portanto, proibido. Para determinar o quão seria 

necessário para manter uma pessoa viva e há muita comida, remédios, curativos ou mais-

era em si um fardo impossível. 

Entre as muitas outras atividades proibidas sábado foram: costura, lavouras, colhendo, 

moagem, cozimento, espancando, atando molhos, peneirando, peneirando, morrendo, 

tosquia, fiação, amassar, separar ou tecendo duas threads, subordinação ou desvinculação 

um nó, e costura dois pontos. 

O sábado era nada além de um tempo de descanso. Tornou-se um momento de frustração 

opressiva e ansiedade. As pessoas estavam doentes a morte deste sistema que havia sido 

imposta a eles por, legalistas mundanos ímpios, e eles eram de fato "cansados e 

oprimidos" Matt. 11:28. 

Naquela época (cf. 11:25) não indica, necessariamente, que os eventos sobre a serem 

descritos ocorreu logo após que acabamos de mencionar, mas sim que eles ocorreram no 

mesmo período geral de tempo (de kairos , estação). 

Que Jesus passou no sábado pelas searas com Seus discípulos era em si uma violação 

da tradição judaica, embora não da Escritura. E o fato de que eles se tornaram 

fome mostra que eles não estavam no campo com o objetivo de encontrar algo para 

comer. Eles foram simplesmente passando através . Porque eles teriam comido cereais 

só amadurecido, o tempo foi, provavelmente, o final de março ou início de abril (quando 

grão normalmente amadurecido no vale do Jordão) e, portanto, perto da Páscoa. 

Estradas como os conhecemos hoje eram poucos e muito de viagens foi feito em caminhos 

largos que iam de cidade em cidade e passaram por muitas pastagens e searas . Como 

viajantes caminhavam, eles passaram à distância de um braço das culturas de ambos os 



lados. Inns eram raros, mesmo em pequenas cidades e aldeias e foram inexistente entre 

eles. Se um viajante não ter comida suficiente com ele ou encontrou sua viagem 

prorrogado por alguma razão, ele teve que viver da terra. O Senhor reconheceu essa 

necessidade de uma disposição da lei mosaica:. "Quando você entra vinha do teu próximo, 

então você pode comer uvas até que esteja totalmente satisfeito, mas você não deve 

colocar qualquer em sua cesta Quando você entra em pé de grãos do seu vizinho, então 

você pode arrancar as cabeças com sua mão, mas você não deve exercer uma foice na 

seara do teu próximo "Deut. 23: 24-25. 

Os discípulos não estavam colhendo no sábado, o que era proibido pela lei de Moisés (Ex. 

34:21), mas simplesmente satisfazer sua fome de acordo com a prestação de 

Deuteronômio 23. A tradição rabínica, no entanto, tinha ridiculamente interpretou a 

fricção dos grãos juntos em as mãos (o que os discípulos estavam fazendo; cf. Lc 6: 1) 

como uma forma de debulha; e eles consideravam soprando o joio como uma forma de 

pá. O Talmud diz: "Se uma pessoa rola trigo para remover as cascas, é peneirar. Se ele 

esfrega as cabeças de trigo, é a debulha. Se ele limpa fora as aderências laterais, é peneirar. 

Se ele fere os ouvidos, ele é moagem. E se ele joga-lo em sua mão, ele vai joeirar. " 

Os discípulos tinham deixado tudo para seguir Jesus e não tinha outra fonte de rendimento 

do que presentes ocasionais de seus familiares e companheiros de fé. Quando eles se 

tornaram fome, começaram a colher espigas e comer , eles estavam perfeitamente 

dentro dos seus direitos escrituras e sociais. Eles viveram pela fé, e a lei divina da terra 

prevista apenas como sustento. Jesus não fez nada para desencorajar os discípulos e, 

provavelmente, se juntou a eles em comer o grão. 

A acusação 

Mas os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: "Eis que os teus 

discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado." (12: 2) 

Uma pergunta que os fariseus estavam fazendo fora nos próprios grainfields ou o que do 

ponto de vista era de que eles viam Jesus e seus discípulos. Pode ser que certas exceções 

foram feitas para estes auto-intitulados guardiães da tradição, assim como policiais têm o 

direito de quebrar temporariamente certas leis durante a execução de seu dever. 

A acusação de que Jesus os discípulos estavam fazendo o que não é lícito fazer no 

sábado era em si pecaminosa, porque colocar tradição humana em pé de igualdade com 

a própria Palavra de Deus. A tradição rabínica não era lei judaica legítima, mas muitos 

séculos de observância tinha dado esse estatuto nas mentes da maioria dos judeus, 

especialmente os escribas legalistas e fariseus. A Palavra de Deus foi homenageado em 

nome e foi a base supostamente pelas tradições. Mas as Escrituras não foi estudada e 

obedecida diretamente; Foi bastante utilizado como um meio para justificar as tradições, 

muitos dos quais, na verdade, contradiziam e "invalidados a palavra de Deus" Matt. 15: 

6. 

Os fariseus indiciado o Senhor e Seus discípulos por desobedecer suas distorcidas, 

tradições humanas, pervertendo assim a intenção de Deus para o sábado, que foi o de 

fornecer homem com um dia especial de descanso, não um dia doloroso de encargos. 



A Instrução 

Mas Ele disse-lhes: "Não lestes o que fez Davi, quando teve fome, 

ele e seus companheiros; Como entrou na casa de Deus, e 

comeram o pão consagrado, o que não lhe era lícito comer, nem 

para aqueles com ele, mas só aos sacerdotes? Ou não lestes na 

Lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e 

ficam sem culpa? Mas eu digo a você, que algo maior do que o 

templo é aqui . Mas se você soubesse o que isso significa: 'Desejo 

a compaixão, e não um sacrifício', você não teria condenado os 

inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado ". (12: 
3-8) 

Não lestes o que fez Davi ...? era sarcasmo profundo corte, porque a conta de Davi a que 

Jesus se referia era, é claro, a partir das Escrituras, sobre a qual os fariseus consideravam-

se os especialistas supremos e depositários. Eles devem ter uma careta de raiva como 

Jesus disse-lhes, com efeito, "não te professores das Escrituras sabe o que diz?" 

Ao responder a falsa acusação dos fariseus, Jesus instruiu-os sobre os propósitos de Deus 

para o sábado, em particular sobre três coisas foi não projetado para fazer. 

Tal como os outros nove mandamentos, o único a observar o sábado foi dado para 

promover o amor para com Deus e amor para com de um homem companheiro. Os três 

primeiros referem-se a mostrar o amor de Deus através da reverência, fidelidade e 

santidade. Os outros sete pertencem ao amor de outras pessoas através de pureza pessoal, 

altruísmo, veracidade e contentamento e através do respeito pelos seus bens, direitos e 

bem-estar. 

Os escribas e fariseus, porém, não sabia nada sobre o amor-para Deus ou para os 

homens. Eles eram funcionários legalistas, presas em seu próprio sistema de infinitas, 

tradições fúteis. Em vez de cumprir a lei, amando o próximo como a si mesmo (Lv 19:18; 

cf. Rom. 13: 8-10.), Eles tentaram cumpri-la através sem amor e tradições sem vida. 

Jesus aqui reafirma que o sábado foi dado para a glória de Deus e para o bem-estar do 

homem. Nunca houve a intenção de restringir a expressão do amor através de atos de 

necessidade, o serviço de Deus, ou atos de misericórdia 

O sábado não restringe Deeds de Necessidade 

Mas Ele disse-lhes: "Não lestes o que fez Davi, quando teve fome, 

ele e seus companheiros; Como entrou na casa de Deus, e 

comeram o pão consagrado, o que não lhe era lícito comer, nem 
para aqueles com ele, mas só aos sacerdotes (12: 3-4)? 

Davi foi o herói supremo do judaísmo, amado e respeitado, mesmo acima dos patriarcas 

e profetas. Ele era o grande rei, poeta e guerreiro. Jesus lembrou aos fariseus de uma 

história familiar sobre Davi eseus companheiros como eles fugiram para salvar suas 

vidas ao sul de Gibeá para escapar do Saul ciumento e vingativo. Quando chegaram ao 

Nob, onde o Tabernáculo foi então localizado, eles pediram para o alimento. Abimeleque, 

o sacerdote deu-lhes o pão consagrado da Presença, que não lhe era lícito comer, nem 



para os que com ele, mas só aos sacerdotes , porque não havia "nenhum pão comum à 

mão" no Tabernáculo (1 Sam. 21: 4). 

O pão da Presença foi cozido semanal, e cada sábado doze pães frescos (representando as 

doze tribos) substituiu os anteriores, que poderiam ser consumidos apenas pelos 

sacerdotes. Naquela ocasião, no entanto, uma exceção foi feita em nome de Davi e seus 

homens, que estavam fracos de fome. Deus não se sentiu ofendido por esse ato, e Ele não 

quer disciplinar Abimeleque ou Davi. O Senhor estava disposto de regulamento 

cerimonial a ser violados quando isso era necessário para satisfazer as necessidades de 

Seu povo amado. 

Se Deus faz concessões para a Sua própria lei a ser quebrado em determinadas 

circunstâncias, para o bem-estar do seu povo, Jesus disse: Certamente ele permite 

tradições despropositadas e insensatas feitas pelo homem para ser quebrados para esse 

fim. 

O sábado não restringe o serviço a Deus 

Ou não lestes na Lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo 

violam o sábado e ficam sem culpa? Mas eu digo a vocês, de que 

algo maior que o templo está aqui. (12: 5-6) 

Jesus não tinha que explicar o que significa dizer que, aos sábados, os sacerdotes no 

templo violam o sábado . Os fariseus tinham frequentemente lido na lei que os 

sacerdotes não só foram permitidos, mas obrigados a fazer muitas coisas no sábado que 

de outra forma teria violado de Deus Lei de descanso, para não mencionar a tradição 

rabínica. 

No exercício das suas funções no Tabernáculo e depois o templo , os 

ministrantes sacerdotes tinham que acender os fogos de altar, matar os animais para o 

sacrifício, e em seguida, levante as carcaças e colocá-los no altar. Sacrifícios sobre o 

sábado eram, na verdade, os sacrifícios de casal, que exigem o dobro do trabalho do 

sacrifício diário normal (Num. 28: 9-10; cf. Lev. 24: 8-9). 

O mais legalista fariseu considerados os sacerdotes que ministravam no 

templo como inocente de quebrar o sábado , apesar do fato de que eles trabalharam duas 

vezes mais duro, como fizeram em outros dias. Da mesma forma, mesmo o cristão mais 

legalista não considera pregando, ensinando na escola dominical, liderando um grupo de 

jovens, ou qualquer outro trabalho, como profanar o dia do Senhor, apesar do fato de que 

essas atividades exigem um grande esforço. 

Jesus constrangeu e enfureceu os fariseus ao apontar a incoerência do seu pensamento 

legalista. Mas sua raiva se transformou em raiva quando Jesus disse então: Mas eu digo 

a vocês, de que algo maior que o templo está aqui. Mesmo se os fariseus não entendeu 

imediatamente que Jesus estava se referindo a si mesmo, ficaram horrorizados, 

porque nada, excepto O próprio Deus, foi maior do que o templo .Em nossos dias, é 

difícil até mesmo para os judeus, muito menos os gentios, para compreender como 

altamente os judeus da época de Jesus reverenciado do Templo. 



Por causa de suas afirmações anteriores à divindade (ver, por exemplo, 9: 2-6; 11: 3-5, 

25-27), os fariseus provavelmente perceberam que Jesus se referia a si mesmo como 

sendo maior que o templo e, portanto, afirmando ser Deus . Alguns momentos depois, 

Ele tirou todas as dúvidas em suas mentes sobre o que Ele quis dizer (12: 8). 

Objetivo imediato do Senhor, no entanto, não era para provar a Sua divindade, mas de 

salientar que, à luz do que a divindade, ele tinha o direito de revogar sábado regulamentos 

como Ele achou por bem-infinitamente mais do que Davi tinha o direito de violar as leis 

do Tabernáculo ou os sacerdotes tinham a violar as leis sabáticas em servir no Templo. 

O sábado não restringe os atos de misericórdia 

Mas se você soubesse o que isso significa, "Eu desejo a 

compaixão, e não um sacrifício", você não teria condenado os 

inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. (12: 7-
8) 

Terceiro ponto de Jesus a respeito do sábado era que sua observância nunca foi concebido 

para restringir os atos de misericórdia, como os fariseus teria conhecido se tivessem 

compreendido e honrado Escritura como eles alegaram. 

Se eles soubessem o que o Senhor quis dizer quando falou, eu desejo a compaixão, e 

não um sacrifício , eles não teriam condenado inocentes por suposta quebra 

sábado. Aquela verdade sozinho, uma citação de uma só metade de um versículo do livro 

de Oséias (6: 6-A) -seria têm sido suficientes para ensinar os fariseus, e qualquer judeu 

sincero, o principal desejo de Deus era para o seu povo. 

Sacrifique aqui representa todo o sistema de Mosaic de rituais e cerimônias, que sempre 

foi de importância secundária e temporária no plano. de Deus Sacrifício nunca foi mais 

do que simbólica, um meio que apontam a provisão graciosa e futuro de Deus do que 

ninguém, e certamente nenhum animal, Pode fornecer. 

Observando-se o sábado era uma espécie de sacrifício , um serviço simbólico para o 

Senhor em obediência à Sua ordem. Era um lembrete de conclusão da criação de Deus e 

uma sombra do resto perfeito Seu povo redimido ansiosos para na salvação e no céu. 

Mesmo sob a Antiga Aliança, que exigia, a observância do sábado não foi um substituto 

para a justiça coração e compaixão que caracterizam os fiéis filhos de Deus. Deus é 

misericordioso, e Ele comanda o Seu povo para ser misericordioso. 

Deus às vezes deixa de lado suas leis para o bem da misericórdia. Se não o fizesse, 

nenhum de nós seria salvo-ou mesmo de nascer, porque Adão e Eva teria sido destruída 

no momento em que pecou. Não só isso, mas Deus sempre demonstrou misericórdia na 

aplicação das penas temporais para quebrar suas leis. 

O desejo do Senhor não é condenar os homens para o pecado, mas para salvá-los da 

mesma. Ele só condena aqueles que não terá a sua misericórdia (cf. 2 Pe. 3: 9). E se justo, 

santo Deus é supremamente caracterizado pelo amor e misericórdia, até mesmo a ponto 

de graciosamente deixando de lado a pena para quebrar algumas de suas próprias leis para 



benefício-how do homem muito mais são os Seus filhos ainda pecadores obrigado a 

refletir Sua compaixão? 

Porque o sábado era o dia especial do Senhor sob a Antiga Aliança, um judeu fiel deveria 

ter sido especialmente preocupado em seguir o exemplo de seu Senhor 

de compaixão naquele dia. Mas porque os fariseus e da maioria dos outros judeus 

estavam longe de Deus, elas também estavam longe de compreender a Sua natureza e Sua 

vontade. Jesus instrução sobre o propósito de Deus para o sábado indiciado ainda mais os 

fariseus incredulidade e dureza de coração. Eles eram os verdadeiros violadores do 

sábado, porque eles "invalidado a palavra de Deus por causa da [sua] tradição" (Mat. 15 

: 6). Aqueles quecondenou o inocente repreensível si. Eles não se recusam a fazer atos 

de misericórdia por causa da devoção à lei de Deus, mas por causa da falta de compaixão. 

Para fundamentar a sua autoridade para dizer o que Ele tinha acabado de dizer, Jesus 

acrescentou: Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Esta indicação deve ter 

prestado os fariseus sem palavras.O que ele tinha implicado por "algo maior do que o 

templo" (12: 6), Ele já fez inequívoca. Jesus estava diante deles e alegou que ele era maior 

do que o templo de Deus e maior do que o sábado de Deus. Ele era Deus, o Filho do 

Homem , o Messias divino quem o templo honrado e do Sabbath servido. 

Porque o Senhor do sábado havia chegado, à sombra de seu descanso sabático não era 

mais necessário ou válido. O Novo Testamento não exige a observância do sábado, mas 

permite a liberdade quanto à possibilidade ou não qualquer dia é mais honrado do que 

outros. A única exigência é que, seja qual for a posição é tomada, é levado para o 

propósito de glorificar o Senhor (Rom. 14: 5-6); e nenhum crente tem o direito de impor 

seus pontos de vista a este respeito de ninguém (Gal 4: 9-10; Col. 2:16.). 

Desde os dias da igreja primitiva (Atos 20: 7; 1 Cor 16: 2.), Os cristãos deixaram de lado 

domingo, o primeiro dia da semana, como um dia especial de adoração, comunhão e 

ofertas dando, porque é o dia em que nosso Senhor foi ressuscitado dentre os mortos. Mas 

o dia do Senhor não é o "sábado cristão", como foi considerado por muitos séculos e ainda 

é em alguns grupos hoje. 

A Ilustração 

E partindo de lá, Ele foi à sinagoga deles. E eis que havia ali um 

homem com uma mão atrofiada. E perguntaram-lhe, dizendo: "É 

lícito curar no sábado?" - A fim de que o acusarem. E disse-lhes: 

"Que homem haverá entre vós, que terá uma ovelha, se ela cair 

num buraco no sábado, ele não vai tomar posse dela, e tirá-la? De 

quanto mais valor em seguida, é um homem do que uma ovelha! 

Portanto, é lícito fazer o bem no sábado. " Então Ele disse ao 

homem: "Estende a tua mão!" E ele a estendeu, e lhe foi restituída 
ao normal, como os outros.(12: 9-13) 

Sem esperar por uma resposta dos fariseus, Jesus imediatamente foi para a sinagoga , 

em sua própria toca como se fosse, e deu-lhes uma ilustração viva do verdadeiro 

significado da observância do sábado e de Sua autoridade sobre o homem eo sábado. 



Embora o que aconteceu na sinagoga foi planejada por Jesus para os fins que acabamos 

de mencionar, os fariseus, vendo um homem com uma mão atrofiada lá, eles pensavam 

que tinham a armadilha perfeita para Jesus. Completamente afetado pela lembrança de 

Jesus a partir da Escritura que Deus deseja "a compaixão, e não um sacrifício" (v. 7), o 

interrogaram, dizendo: "É lícito curar no sábado?"O seu único objectivo em ouvir 

qualquer coisa Jesus dito ou em assistir qualquer coisa que Ele fez foi que o 

acusarem . Eles não estavam procurando a verdade, mas uma maneira de eliminar este 

jovem rabino arrivista que se atreveu a fazer um sacrilégio de suas tradições respeitadas 

e blasfemar contra Deus com suas reivindicações. 

O fato de que eles perguntaram a Jesus esta pergunta indica que reconheceu o Seu poder 

de curar. Porque Seu poder miraculoso foi tão incontestável, os adversários de Jesus 

tentaram minar o significado dela, por meios como acusando-O de expulsar demônios 

pelo poder de Satanás (Mt 9:34;. 12:24). Seus milagres fez tudo o mais determinado a 

destruí-Lo (Mat. 12:14). Os mesmos sinais que convenceram os humildes da divindade e 

da messianidade de Jesus confirmou o orgulho em sua incredulidade e rejeição. 

Os fariseus escolheu o homem com a mão atrofiada para testar Jesus porque a cura do 

homem não era um problema de vida ou morte, o que de acordo com a sua tradição era a 

única justificativa para dar ajuda médica no sábado. Eles argumentaram que, se Jesus 

fosse verdadeiramente de Deus, Ele vai respeitar essa tradição e esperar até o dia seguinte 

para curar o homem. 

A ilustração da ovelha que cai em um buraco no sábado tratada uma justificação 

económica para quebrar o sábado que, provavelmente, estava previsto nas tradições. O 

comentarista William Hendriksen diz: "É seguro inferir, talvez, que a pergunta feita por 

Jesus no momento em que nos indica que havia uma legislação específica que permita 

isso." Em qualquer caso, a pergunta de Jesus era retórica, ea resposta era óbvia e 

assumida: Qualquer judeu, incluindo um fariseu, iria encontrar uma maneira de salvar 

suas ovelhas em tal situação. Se houvesse uma regulamentação permitindo-lhe fazer uma 

coisa dessas, ele certamente tirar proveito dela. Se não houvesse, ele iria encontrar alguma 

maneira de contornar ou dobrar a lei, a fim de salvar suas ovelhas. Ou dentro da tradição 

ou apesar disso, ele iria encontrar uma maneira de ter de segurar as ovelhas e tirá-la. Os 

fariseus não discutir a questão com Jesus, provando a resposta assumido estava correta. 

Por isso, o Senhor declarou: Ora, quanto mais vale um homem do que uma 

ovelha! Sem fariseu teria alegado que as ovelhas eram tão valioso quanto os homens, que 

eles sabiam foram criados à imagem de Deus. Mas, na prática, os fariseus tratados outros 

homens com menos respeito do que eles tratavam os seus animais, pois em seus corações 

eles não respeitaram, muito menos amor, seus semelhantes, incluindo os seus 

companheiros judeus. Eles desdenhosamente subjugado vida humana e bem-estar com a 

tradição religiosa. 

Uma das tragédias mais óbvios do hinduísmo é o seu desprezo pelo bem-estar humano 

em nome do bem-estar humano. Um mendigo não é dado alimento porque iria interferir 

com o seu karma e impedi-lo de sofrer o seu caminho para o próximo nível mais alto de 

existência. Uma mosca não é morto, porque é a reencarnação de algum ser humano infeliz 

de eras passadas. Os ratos não são mortas pelo mesmo motivo e é permitido comer e 

contaminar o abastecimento de alimentos, sem qualquer interferência. As vacas são 



consideradas sagradas e recebem o que o alimento está disponível, enquanto os seres 

humanos estão autorizados a passar fome. 

De forma semelhante os fariseus desprezavam os outros seres humanos, mostrando mais 

compaixão por uma ovelha do que para um aleijado homem que era mesmo um 

judeu. Marcos relata que Jesus então perguntou aos fariseus: "'É lícito no sábado fazer 

bem ou fazer mal, salvar uma vida ou matar?" Mas eles ficaram em silêncio "(Marcos 3: 

4). Se tivessem aprovado fazendo o bem e salvar uma vida, eles teriam contradisse a 

tradição; e, por outro lado, que, obviamente, não teria defendido fazer o mal ou 

matar. Eles foram presos na falta de lógica dos seus desalmados, tradições não 

bíblicas. Seu único recurso para o exterior era manter em silêncio; mas, interiormente, 

"estavam cheios de raiva" Lucas 6:11. 

Por isso, o Senhor respondeu a pergunta mesmo: É lícito fazer o bem no sábado -sem 

dúvida forte incidência na é . Naquele momento Jesus ira justa confrontou os fariseus ira 

injusta. E depois de olhar em redor para eles com raiva, "(Marcos 3: 5) Jesus disse ao 

homem: "Estende a tua mão" E ele a estendeu, e lhe foi restituída, como os 

outros!. Jesus não só aprovou fazendo o bem no sábado, mas fez bem no sábado. Como 

o Senhor do sábado Ele demonstrou que, se alguma coisa, o sábado foi o dia supremo 

para fazer o bem. 

A Insurreição 

Mas os fariseus, tendo saído, e aconselhou juntos contra ele, a 

forma como eles matarem. (12:14) 

Nem o poder de argumentação de Jesus nem o poder de Seus milagres moveu os 

fariseus. Eles se recusaram a ser convencido. Jesus tinha indiscutivelmente ligada ao 

coração de Deus com a benevolência, bondade, misericórdia; bondade e compaixão; E 

ele tinha ligado essas virtudes com a observância do sábado. Mas os fariseus teria nada 

disso, porque eles "amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más" 

(João 3:19). Sua confiança estava na tradição e nas suas próprias obras, e nem Palavra de 

Deus, nem o Filho de Deus iria mudá-los. 

Porque eles não podiam refutar a verdade do que Jesus disse ou o poder do que Ele fez, os 

fariseus saíram, e aconselhou juntos contra ele, a forma como eles matarem. Fiel à 

natureza de seu pai espiritual, o diabo ( João 8:44), os fariseus tentaram destruir o que 

não podiam subverter. 

Os fariseus teria matado Jesus no local não havia Roma restringiu-los de infligir a pena 

de morte e se não tivessem tido medo das muitas pessoas que seguiram e admirei. O termo 

grego a partir do qualaconselhou é traduzido inclui a idéia de realizar uma decisão já 

tomada. Os inimigos de Jesus já estavam determinados a destruí-Lo ; a decisão só 

restante tinha a ver com como. 

De Marcos ficamos a saber que os fariseus estavam tão determinados a destruir Jesus a 

qualquer custo que contou com a ajuda de seus arquiinimigos habituais, os herodianos (3: 

6) -o partido político irreligiosa e mundano que apoiaram Herodes, o meio-judeu Idumean 

rei que tinha comprado o seu título de Roma. Os herodianos eram a antítese dos fariseus 

em quase todos os sentidos, e ao fato de que os fariseus tentaram juntar forças com eles 



revela o quão desesperada eles foram para acabar com Jesus. Os legalistas religiosos 

uniram forças com os libertários seculares para destruir um inimigo que eles 

consideravam ser ainda mais perigoso do que o outro. 

Apesar de suas diferenças, esses dois grupos tiveram a mesma orientação 

espiritual. Ambos desconsiderada a Palavra de Deus em favor de suas próprias 

idéias; ambos rejeitaram Seu Filho; e sua lealdade inconsciente mútuo era a Satanás, o 

líder espiritual do atual sistema mundial (cf. João 8:44). Nem o mundo gentio, nem a 

nação judaica reconhecida ou recebeu o Visitor divino que lhes tinha feito e tinha vindo 

para resgatá-los (João 1: 10-11). 

Como Donald Grey Barnhouse observou: "É neste ponto da história que o relógio de 

Israel parou." Porque Israel, o povo escolhido e especialmente abençoados de Deus, 

rejeitado seu Messias, Deus colocou na prateleira como uma nação ", até que a plenitude 

dos gentios haja entrado" Rom. 11:25; cf. Atos 15: 14-18. 

O legalismo é o inimigo implacável da graça. Mesmo a lei mosaica, exigindo que fosse, 

era um reflexo da graça de Deus, um meio de guiar os homens em direção a Jesus Cristo, 

o único e verdadeiro e única esperança de chegar a Deus. Como Paulo explica, a lei foi 

um "tutor para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé" (Gal. 

3:24). Se a lei do próprio Deus era apenas uma sombra quanto menos espiritual substância 

faz tradição humana tem? Se até mesmo a lei divina não pode salvar, de quanto menos 

valor é tradição humana? 

Assim como a confiança na tradição e boas obras é uma barreira para a salvação, é 

também uma barreira para fiéis vivos depois da salvação. "Tendo começado pelo Espírito, 

que está agora a ser aperfeiçoado pela carne?" Paulo perguntou crentes gálatas que 

estavam sendo enganados pelos judaizantes legalistas (Gal. 3: 3). "Será que ele então, que 

fornece-lhe com o Espírito e opera milagres entre vós, faça-o pelas obras da lei, ou pela 

pregação da fé? ... Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por us-

porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no tree'-in para que em Cristo 

Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que recebêssemos a promessa do 

Espírito mediante a fé. " (Vv. 5, 13-14) 

 

71. Amado Servo de Deus (Mateus 12: 15-

21) 

Mas Jesus, ciente disso, retirou-se dali. E muitos o seguiram, e Ele 

curou a todos, e advertiu-os a não torná-lo conhecido, a fim de 

que o que foi dito pelo profeta Isaías, que se cumprisse, dizendo: 

"Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado em quem a minha 

alma está bem satisfeito, vou colocar meu espírito sobre ele, e ele 

deve proclamar justiça às nações Ele não vai brigar, nem gritar;.. 

nem se ouvirá sua voz nas ruas A agredidas reed Ele não romper, 

e um pavio fumegante Ele não vai colocar para fora, até que Ele 

leva justiça a vitória. E no seu nome os gentios esperarão. " (12: 
15-21) 



Escritura atribui muitos títulos a Cristo [Messias], e nenhum é mais adequado ou 

encantador do que o meu servo, um título usado pela primeira vez por Isaías (42: 

1). Assim como o profeta previu do Messias, Jesus veio em maravilha, beleza e majestade 

como o Servo divino, servindo ao Pai e servir a humanidade em nome do Pai. 

Esta breve passagem é um oásis de beleza refrescante no deserto dos capítulos 11 e 12, 

que narrar a primeira grande rejeição de Cristo, liderada pelos escribas e fariseus. Depois 

de Jesus colocá-los à vergonha, ao mostrar que as suas tradições de sábado foram de 

coração endurecido, ilógico e não bíblico, "os fariseus saíram, e aconselhou juntos contra 

ele, a respeito de como eles poderiam destruí-Lo" (12:14). Esses líderes ímpios acreditava 

exatamente o oposto da verdade sobre Jesus, até mesmo ao ponto de acusar de fazer seu 

trabalho pelo poder de Satanás. 

No meio de seu relato de que o antagonismo de montagem, Mateus aqui apresenta 

algumas das características marcantes deste servo a quem o mundo despreza, mas Deus 

ama muito. 

Conformados com o Plano de Deus 

Mas Jesus, ciente disso, retirou-se dali. E muitos o seguiram, e Ele 

curou a todos, e advertiu-os a não torná-lo conhecido, a fim de 

que o que foi dito pelo profeta Isaías, que se cumprisse, dizendo: 
(12: 15-17) 

Em sua onisciência Jesus era ciente do plano dos fariseus para destruí-lo, e, portanto, 

Ele retirou-se dali . Jesus não tinha vindo para fazer a Sua vontade, mas de Seu Pai (Mt 

26:29;. João 6:38), e ainda não era o tempo do Pai para o ministério e vida do Filho para 

ser terminado. Quando chegasse a hora, Jesus aceitou sua prisão, julgamento, 

crucificação e sem queixa ou de resistência, embora a qualquer momento ele poderia 

facilmente ter salvo a Si mesmo e destruídos aqueles que procuravam matá-lo. Quando 

os soldados chegaram para prendê-lo no jardim do Getsêmani, prostravam-se em 

reverência simplesmente em ouvi-lo dizer: "Eu sou Ele" (João 18: 6). Quando, poucos 

momentos depois, Pedro desembainhou a espada e cortou a orelha do escravo do sumo 

sacerdote, Jesus disse: "Põe a tua espada no seu lugar, pois todos os que tomarem a espada 

perecerão pela espada ou fazer. Você acha que eu não poderia rogar a meu Pai, e Ele vai 

de uma vez colocou à minha disposição mais de doze legiões de anjos? " (Mateus 26:. 52-

53). 

Até a época dos eventos descritos no Mateus 21, o ministério de Jesus era um ciclo 

contínuo que consistia em ir a uma cidade ou região em particular; de pregação, ensino e 

cura; de aceitação por alguns e rejeição por outros, particularmente os líderes religiosos; e 

depois da retirada para outro lugar. Quando Seu ministério progredia, os ciclos se tornou 

mais curto por causa da oposição veio mais rapidamente e de forma mais intensa. 

No entanto, Jesus nunca foi forçado longe de um lugar de ministério, mas sempre se 

retirou de sua própria vontade. Se ele tivesse sido disposto a usar seu poder para o efeito, 

Ele poderia ter continuado em qualquer lugar fazendo inteiramente como quis, porque 

nenhuma força, incluindo as tropas de choque de Roma, poderia ter impedido Ele no 

mínimo caminho. Mas o plano do Pai não estava a derramar sangue romano, mas o sangue 



de seu Filho, porque o sangue só de Seu Filho poderia expiar os pecados da humanidade 

e abrir o caminho para o céu. 

A essência da vida de Jesus, a Sua própria comida, era fazer a vontade do Pai e "realizar 

a sua obra" (João 4:34). Jesus tinha o verdadeiro coração de servo, e Ele era submisso ao 

Pai e tão entregue à redimir um mundo perdido. Nunca houve um servo como este Servo, 

"quem, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus 

uma coisa que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um servo, 

tornando-se em se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se, 

tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz "Phil. 2: 6-8. 

Depois que Jesus saiu da sinagoga, muitos seguiram Ele, e Ele curou a todos. O 

Senhor curou muitas pessoas que não acreditavam nEle para a salvação. Dos dez 

leprosos Ele limpos em uma ocasião, apenas uma apresentou provas de fé, retornando 

para dar graças. As palavras de Jesus "A tua fé te salvou" referem-se a cura espiritual do 

homem através da salvação, e não para a sua cura física, o que já havia ocorrido. Todos 

os dez leprosos foram curados fisicamente, mas apenas um foi curado espiritualmente 

(Lucas 17: 11-19). 

Milagres de cura de Jesus demonstrou Seu poder divino, mas também demonstrou o Seu 

amor divino e compaixão para com os que sofrem. Ele curou a fim de revelar o coração 

amoroso de Deus, que vai continuamente para aqueles que estão sofrendo, 

sobrecarregados, e perseguidos. As pessoas que Jesus curou eram desprezados e 

negligenciados pelos escribas e fariseus, bem como pelo sacerdócio, que Deus 

estabeleceu como um meio para trazer o seu povo mais perto de Si mesmo. Os líderes 

religiosos estavam interessados na rica e influente, não os doentes, os pobres e os 

marginalizados. Como no caso do homem com a mão atrofiada, seu único interesse em 

sua aflição era usá-lo como um meio de induzir Jesus para quebrar uma tradição de 

sábado, para acusar e condenar Ele (Mat. 12:10). 

Jesus, por outro lado, sempre teve tempo para aqueles que estavam sofrendo e 

precisa. Quando ele olhou para fora sobre "as multidões, compadeceu-se delas, porque 

estavam aflitas e abatido como ovelhas sem pastor" (09:36). Não só eles eram oprimidos 

pelos romanos, mas por seus próprios líderes religiosos, aqueles que deveriam ter sido os 

seus pastores. Esses líderes eram lobos vestidos como pastores, e em vez de alimentar as 

ovelhas que devorou (Matt 07:15;. 23:14). Eles eram como o pastor perverso de que fala 

Zacarias que devorava a carne da ovelha gorda e arrancou seus cascos (Zc. 11:16). 

Mas quando o verdadeiro Pastor veio a Israel, Ele teve grande compaixão por Seu povo 

sofredor e Ele curou-os carinhosamente de todo tipo de doença e aflição. Ele gritou para 

eles, dizendo: "Vinde a Mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos 

aliviarei Tomai o meu jugo, e aprendei de Mim, que sou manso e humilde de coração;. E 

você achareis descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave eo meu fardo é 

leve "(Mateus 11: 28-30.).. Falsos pastores impor encargos, mas o verdadeiro Pastor 

levanta-los. É por isso que Pedro nos diz para lançar nossos fardos e ansiedades sobre o 

"Supremo Pastor", porque Ele tem cuidado de nós (1 Pe. 5: 4, 7). 

Cristo sente a dor que nós e o peso dos encargos que nos aniquilam dói; e em Sua 

misericórdia graciosa Ele cura nossas feridas e eleva os nossos fardos. 



Depois que Jesus curou todos os aflitos entre aqueles que haviam seguido, Ele advertiu -

os a não torná-lo conhecido , assim como ele tinha dito, o leproso, "Veja que você não 

diga a ninguém" (Mateus 8: 4.), e os dois cegos homens, "Veja aqui, que ninguém sabe 

sobre isso!" (9:30). 

Há provavelmente várias razões pelas quais Jesus deu tais instruções em determinadas 

ocasiões. No caso do leproso, Jesus prescrito procedimento do Antigo Testamento para ir 

aos sacerdotes para ter uma limpeza verificada (14 Lev: 2-32.). O testemunho dos 

sacerdotes daria reconhecimento oficial da cura do homem e, portanto, dar evidência mais 

dramática de credenciais messiânica de Jesus. 

Ele também pode ter sido que Jesus às vezes ordenou que Seus milagres não ser divulgado 

para que pudesse confrontar pessoalmente tantas pessoas quanto possível com a 

maravilha inicial do seu poder milagroso. Quando João Batista enviou seus discípulos 

para perguntar a Jesus se Ele era realmente o Messias, Jesus não se limitou a dizer-lhes 

sobre o que ele estava fazendo, mas realizou milagres, especialmente por causa deles, 

dando-lhes uma prova direta de seu poder divino. "Naquele tempo", Lucas diz-nos, Jesus 

"curou muitas pessoas de doenças e aflições e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos" 

Lucas 7:21. 

Jesus também não pode ter querido Seus milagres para se tornar muito conhecida, a fim 

de mantê-los em perspectiva. Os milagres eram provas de seu poder divino e Sua 

reivindicação legítima para messianismo. Ele não realizá-las a se tornar famoso ou para 

construir uma base popular de poder e influência, como muitos de seus seguidores 

esperavam que Ele fizesse. E embora Ele tinha grande compaixão pelas aflições físicas 

das pessoas, sua obra principal era o de salvar almas, não corpos. Não só isso, mas as 

manifestações contínuas de poder poderia facilmente ter inflamado entusiasmo zeloso 

para Ele como um militar e libertador político, que a maioria dos judeus esperavam que 

o Messias seja, mas que Jesus recusou-se a ser. Foi por essa razão que Ele retirou-se das 

multidões após a alimentação dos cinco mil. "Por conseguinte, Jesus percebendo que 

tinham a intenção de vir e levá-lo à força para o fazerem rei, retirou-se novamente para o 

monte, mesmo sozinho" João 6:15. 

Os milagres de Jesus também serviu para incitar ainda mais a raiva dos escribas e 

fariseus; E se a sua fama espalhou-se muito mais ampla e rápida que teria prematuramente 

aumentou a oposição fatal contra ele. 

Mas talvez a razão mais importante Jesus não queria que o Seu poder milagre para ser 

muito aclamado foi que este não era o momento de Sua exaltação, mas de Sua 

humilhação. 

Muitas das pessoas deve ter se perguntado por que, se Jesus era realmente o Messias, Ele 

não foi aceito pelos líderes religiosos e por que Ele manteve a retirada das multidões e 

por que Ele passou tanto tempo com os pobres e necessitados, em vez da poderosa e 

influente . Como tal pessoa poderia derrubar Roma e restaurar Israel? 

Mas Mateus garante a seus leitores que Jesus é realmente o Messias, tal como profetizado 

por Isaías, o profeta. Jesus não veio para cumprir as expectativas confusas e sem base 

bíblica do povo, mas para cumprir a Sua missão divina como previsto na sua palavra. Ele 

foi, portanto, determinou que todas as previsões divina sobre Ele pode ser cumprida. 



Mateus 12: 18-21 é uma citação modificada de Isaías 42: 1-4 e é um dos mais 

impressionantemente bonito descrições de Jesus Cristo em toda a Escritura. Aqui vemos 

que Jesus foi elogiado pelo Pai e encomendado pelo Espírito Santo, que Ele comunicou 

a mensagem de Seu Pai, que Ele estava comprometido com mansidão e para confortar os 

fracos, e que Ele iria consumar a vitória sobre o pecado e Satanás. 

Elogiado pelo Pai 

Eis o meu servo, a quem escolhi; O meu amado em quem a minha 
alma está bem satisfeito; (12: 18a) 

Pais ( Servo ) não é a palavra usual para "servo" e é muitas vezes traduzida como 

"filho". Em secular grega foi utilizado de um funcionário especialmente íntima que era 

confiável e amado como um filho.Na antiga edição grega do Antigo Testamento (a 

Septuaginta), pais é usado de chefe servo de Abraão (Gn 24: 2), de funcionários reais do 

Faraó (41:10, 38), e de anjos como servos sobrenaturais do Senhor ( Job 4:18). 

Jesus Cristo é o supremo de Deus Servo , seu único Filho, a quem Ele escolheu para 

redimir o mundo. A frase grega traduzida eu escolhi (de hairetizō ) indica uma firme e 

determinada decisão e é usada em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Foi usado 

em grego secular de forma irrevogável adotar uma criança na família como um herdeiro 

que nunca poderiam ser destituídos. O Pai tinha 

irrevogavelmente escolhido Seu amado Filho para ser o Seu divino Servo, o único 

qualificado para a tarefa da redenção. 

Porque os profetas freqüentemente falava de Deus de escolher o Messias, Ele foi muitas 

vezes referida como "O Chosen One". Em Jesus 'crucificação ", os governantes foram 

zombando dele, dizendo:" Salvou os outros, que salve a si mesmo se este é o Cristo 

[Messias] de Deus, Sua Chosen One' "(Lucas 23:35). O fato de que eles sabiam tanta 

verdade sobre o Messias fez tudo o mais culpado por rejeitá-Lo. 

Jesus é o Pai amado, em quem Sua alma está bem satisfeito . É através da graça de 

Deus ", que ele nos concedeu gratuitamente no Amado", que "temos a redenção, pelo seu 

sangue, a remissão dos pecados" (Ef. 1: 6-7). Aquele que é odiado e rejeitado pelo mundo, 

incluindo o seu próprio povo, é amado por Deus, que é bem satisfeito . Contra o 

testemunho de Israel e do mundo é o testemunho do Pai.Jesus disse: "Se só eu der 

testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há um outro que dá 

testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que Ele carrega da Me é verdade .... o 

testemunho que eu tenho é maior do que o de João, pois as obras que o Pai me deu para 

realizar, as mesmas obras que eu faço, dão testemunho de mim, que o Pai me enviou E o 

Pai que me enviou, ele deu testemunho de mim. "João 5: 31-32, 36-37. 

No batismo de Jesus, o Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo" 

(Mat. 3:17), e na transfiguração Ele declarou novamente: "Este é o meu Filho amado, em 

quem me bem satisfeito; escutai-O "(17: 5). 

Não é possível para homens ser agradável a Deus, a menos que eles vêm a Ele através do 

Seu Filho, com quem ele está bem satisfeito . "Aqueles que estão na carne não podem 

agradar a Deus", Paulo diz-nos. "No entanto, você não está na carne, mas no Espírito, se 



é que o Espírito de Deus habita em vós" (Rom. 8: 8-9). Deus se agrada com os crentes, 

porque Ele os vê como ele vê o seu próprio Filho. 

Encomendado pelo Espírito Santo 

Vou colocar meu espírito sobre ele, (12: 18b) 

Por meio de Isaías, Deus prometeu que Ele colocou Seu Espírito sobre o Messias de uma 

forma única, e no batismo de Jesus o Espírito Santo desceu sobre Ele como uma pomba 

(Mat. 3:16). Mas isso não era quando foi habitado pelo Espírito. Exclusivo para toda a 

humanidade, Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo (Mt 1:20.); e se João Batista 

foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe (Lucas 1:15), quanto mais por isso 

foi Jesus. 

No entanto, se Jesus era o Filho preexistente, eternamente um com o Pai eo Espírito Santo, 

de que maneira poderia o Espírito veio sobre ele durante sua humanidade? Primeiro de 

tudo, a vinda do Espírito sobre Jesus era um bestowing de poder de sua natureza 

humana. Sua natureza divina já era um com o Espírito e não necessitam de assistência 

especial, mas sua natureza humana fez. Jesus era plenamente humano, até mesmo ao 

ponto de serem tentados da mesma forma todo o ser humano é, mas sem pecar (Heb. 

4:15). Como uma criança, Ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de 

Deus e dos homens (Lc 2:52). Ele tinha os sentimentos humanos e emoções humanas. Ele 

estava com fome e sede, e Ele tornou-se cansado e com dor e tristeza. Sua humanidade 

recebeu o poder interior do Espírito Santo, a fim de que possa funcionar em conjunto com 

a Sua divindade. Por isso, "Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder" Atos 10:38. 

Em segundo lugar, Jesus exigiu a unção do Espírito, a fim de atestar a Seu serviço real 

como o Messias. Há trinta anos que viveu na obscuridade, mas quando Seu ministério 

começou Foi dado um atestado especial, da autoridade e da aprovação pelo Pai. A 

profecia do Messias foi citado por Jesus e aplicada a si mesmo como ele ensinava na 

sinagoga de Nazaré: ". O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para 

pregar o evangelho aos pobres enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e 

restauração da vista aos cegos, para libertar os que são oprimidos, a proclamar um ano 

favorável do Senhor "(Lucas 4: 18-19). Depois sentou-se, Jesus explicou: "Hoje esta 

Escritura foi cumprida em sua audição" (v. 21). 

Como o Servo submisso perfeito, Jesus funcionava não só na vontade do Pai e pelo louvor 

do Pai, mas no poder do Espírito do Pai. 

Comunicar a mensagem 

e Ele deve proclamar justiça às nações. (12: 18c) 

Isaías profetizou que amado Servo do Senhor iria proclamar uma mensagem de verdade 

e de justiça até mesmo para os gentios ; e é isso que Jesus fez. Ao contrário do 

pensamento e expectativas da maioria dos judeus, o Messias era para ser o Redentor do 

mundo inteiro, e não apenas de Israel. Israel foi, de fato, ser o canal da graça de Deus para 

o resto do mundo. Em sua primeira grande promessa feita a Abraão, Deus declarou: "E 

em todas as famílias da terra serão abençoados" (Gn 12: 3). Israel foi chamado para ser o 



instrumento de Deus para alcançar o mundo para si mesmo; e quando os judeus como 

uma nação rejeitou a Deus, Ele tinha que levantar um novo agente, a igreja, para atingir 

esse objetivo. 

A primeira mulher a quem Jesus revelou Sua messianidade era samaritano, meio judeu e 

meio Gentil (João 4:26). No início de Seu ministério Ele tinha seguidores gentios de 

Edom, o Trans-Jordânia, e na região de Tiro e de Sidon (Marcos 3: 8). Do centurião Gentil 

cujo servo Ele curou, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, eu não encontrei tão grande 

fé com ninguém em Israel" Matt. 8:10. 

Mas os judeus se ressentiam de Jesus dando atenção para os gentios, e especialmente Sua 

tratá-los em igualdade com os judeus. E a idéia do Messias vindo para resgatar gentios 

era um anátema. Quando Paulo foi se defender perante um grande grupo de judeus em 

Jerusalém, ele conseguiu manter a sua atenção quando ele contou a sua antiga vida, sua 

experiência de conversão, e sua visão no Templo. Mas, quando ele relatou que Deus lhe 

disse: "Vá! Porque eu enviarei para longe, aos gentios," ... eles o ouvia-se a esta 

declaração, e, em seguida, eles levantaram suas vozes e disse: "Fora com tal ! um 

companheiro da terra, para que ele não deve ser permitido viver '"Eles estavam tão 

incontrolavelmente furioso que" eles estavam gritando e jogando fora de suas capas e 

lançando pó para o ar "(Atos 22: 21-23). Quase nenhuma verdade do evangelho foi tão 

difícil para os judeus a aceitar como verdade que a salvação e comunhão com Deus foram 

para os gentios e judeus. A idéia era completamente inconcebível para eles, e, como é 

evidente a partir da conta que acabamos de mencionar, que considerou ser uma forma de 

blasfêmia. 

Mas o plano de Deus para a redenção sempre incluiu os gentios , e para eles o Messias 

havia de proclamar a justiça e libertação do pecado, assim como para os judeus. 

Empenhada em Mansidão 

Ele não vai brigar, nem gritar; nem se ouvirá sua voz nas 
ruas. (12:19) 

Epizō (de brigar ) carrega a idéia de disputas, incomodante, ou até mesmo 

brigas. Kraugazō (a gritar ) significa gritar ou gritar com entusiasmo. O termo foi usado 

às vezes de latidos de um cão, grasnar de um corvo, e até mesmo berrando um bêbado. 

Jesus não veio para discursar e persuadir as pessoas com o evangelho como um fanático 

demagógica que inflama seus ouvintes, apelando para suas emoções e preconceitos. Ele 

falou com dignidade e controle, e ele usou nenhum meio de persuasão, mas a verdade. Ele 

nunca organizou um mob ou recorreu a truques, mentiras, ou intrigas, como Seus 

adversários rotineiramente fez contra ele. Sua foi a forma de Gentilza, mansidão e 

humildade. Embora Ele era o Filho de Deus, o Messias divino, e o legítimo Rei dos reis, 

Jesus nunca tentou garantir uma audiência, muito menos uma sequência, pelo poder 

político, força física, ou agitação emocional. 

Mesmo a sabedoria do homem sabe que nenhuma persuasão real pode ser feito pela força 

ou intimidação. Como Salomão nos lembra: "As palavras dos sábios ouvidas em silêncio, 

são melhores do que os gritos de quem governa entre os tolos" Eccles. 09:17; cf. 1 Cor. 2: 

1-4. 



Consolando o fraco 

A surrada reed Ele não vai quebrar, e um pavio fumegante Ele 
não vai colocar para fora, (12: 20a) 

Nos tempos antigos foram usados canas para muitos propósitos, mas uma vez a cana foi 

dobrada ou agredidas foi inútil. Um pastor que muitas vezes constitui um instrumento de 

flauta-like de uma cana e tocar música suave sobre ele para passar o tempo e para acalmar 

as ovelhas. Quando a cana tornou-se macio ou rachado, que não iria mais fazer música e 

o pastor quebrar -lo e jogá-lo fora. 

Quando uma lâmpada queimada ao final do pavio, seria apenas fumegar e fumaça sem 

fazer qualquer luz. Uma vez que tal chama fumegante foi inútil, foi posto para fora e 

jogado fora, como uma cana quebrada. 

A palheta golpeado eo pavio fumegante representar as pessoas cujas vidas estão 

quebrados e desgastada, pronto para ser descartado e substituído pelo mundo. Porque eles 

não podem mais "fazer música ou dar a luz," a sociedade lança fora os fracos e 

desamparados, o sofrimento e os oprimidos. Aqueles eram o tipo de pessoas que os 

romanos ignorados como inútil e os fariseus desprezavam como inútil. 

Um dos legados mais óbvios da queda é a tendência natural do homem para destruir. As 

crianças pequenas, muitas vezes, pisar em um bug apenas por uma questão de matá-lo, 

ou se romper um belo bud pouco antes de flores. Um galho de árvore é quebrada por uma 

questão de quebrá-lo, e uma pedra é lançada em um pássaro apenas para vê-la voar para 

longe ou cair no chão. Em uma escala mais destrutivo, adultos e minar devorar uns aos 

outros em negócios, a sociedade, a política, e até mesmo na família. 

A natureza do homem pecador é destruir, mas a natureza do Deus santo é restaurar. O 

Senhor não interromper ou colocar para fora mesmo o menos daqueles que vêm a Ele, 

e Ele dá terrível aviso para aqueles que querem fazê-lo. "Quem quer que escandalizar um 

destes pequeninos que crêem em mim a tropeçar", disse Jesus, "é melhor para ele que 

uma pedra de moinho heavy ser pendurado no pescoço, e que ele se submergisse na 

profundeza do mar" Matt. 18: 6. 

Nas mãos do Salvador, a cana agredidas não está descartada, mas restaurado, eo pavio 

fumegante não é posto para fora, mas reacendeu. 

Consumar o Vitória 

até que Ele leva justiça a vitória. E no seu nome os gentios 
esperarão. (12: 20b-21) 

Em última análise, direito vai ganhar. Apesar da opressão, perseguição e rejeição, Jesus 

estava destinado a ser vitorioso. Como Ele leva justiça a vitória, Ele trará com Ele todos 

os que pertencem a Ele e que se têm sido oprimidos, perseguidos e rejeitados pelo 

mundo. Quando Cristo toma o seu lugar de direito como Senhor e Rei, a justiça vai "rolar 

como a água ea rectidão como um ribeiro perene" Amos 5:24. 



Lá embaixo, no coração do homem,  

esmagado pelo tentador, 

Sentimentos estão enterrados  

Que graça pode restaurar, 

Tocado por um coração amoroso,  

Acordado pela bondade, 

Acordes que foram quebrados  

vai vibrar mais uma vez. 

("Rescue o que perece," Fanny J. Crosby) 

 

72. A blasfemia contra o Espírito Santo 

(Mateus 12: 22-32) 

Então lá foi levado para Ele um homem possuído por um demônio 

que era cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e 

via. E todas as multidões ficaram maravilhados, e começou a 

dizer: "Este homem não pode ser o Filho de Davi, pode?" Mas os 

fariseus, ouvindo isto, disseram: "Este homem expulsa os 

demônios só por Belzebu o príncipe dos demônios". E conhecendo 

os seus pensamentos, disse-lhes, "Todo reino dividido contra si 

mesmo é devastado; e toda cidade, ou casa, dividida contra si 

mesma não subsistirá, se Satanás expulsa Satanás, está dividido 

contra si mesmo;. Como, pois, sua posição reino ? E se eu por 

Belzebu expulsar os demônios, por quem os vossos filhos os 

expulsam? Conseqüentemente, eles mesmos serão os vossos 

juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, 

então o Reino de Deus já chegou até vós. Ou como ?. qualquer um 

pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se 

primeiro não amarrar o homem forte E então lhe saquear a casa 

Quem não é comigo é contra mim; e quem não recolhe comigo, 

dispersa Portanto. Eu digo a você, qualquer pecado e blasfêmia 

serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito 

não será perdoada E quem deve falar uma palavra contra o Filho 

do homem, isso lhe será perdoado;. mas quem falar contra o 

Espírito Santo , não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no 

vindouro. (12: 22-32) 

Por natureza Deus é perdão. O Antigo Testamento está repleto de ensinamentos sobre o 

Seu perdão. Davi declarou: "Pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em 

benignidade para todos os que te invocam" (Sl 86: 5.). Em outro salmo, ele nos lembra 

que Deus perdoa todas as nossas iniqüidades (Sl. 103: 3). Daniel disse: "Ao Senhor, nosso 

Deus, pertencem a compaixão e perdão" (Dan. 9: 9).Deus descreveu a Si mesmo a Moisés 

como, "o Senhor, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande 



em benignidade e em verdade; que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a 

iniqüidade, a transgressão eo pecado" (Ex. 34: 6 -7). Micah exaltou o Senhor, dizendo: 

"Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniqüidade, ea passa sobre o ato de rebelião 

do restante da tua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer no 

amor imutável. Ele voltará a ter compaixão de nós;. Ele vai pisar nossas iniqüidades sob 

os pés Sim, Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar "Mic. 7: 18-19. 

O Antigo Testamento também está repleta de exemplos de seu perdão. Quando Adão e 

Eva cometeram o pecado, Deus perdoou. Quando Abraão, Isaque e Jacó pecaram, Deus 

perdoou. Quando Moisés pecou Deus o perdoou. Quando Israel sob os juízes e sob os reis 

pecou repetidamente, Deus a perdoou. A história de Israel é uma história de perdão de 

Deus. 

Da mesma forma imagens do Novo Testamento Deus como supremamente o Deus de 

perdão. Essa é a essência do evangelho: provisão divina e graciosa de Deus para o perdão 

do pecado do homem. Em Cristo, Paulo diz: "temos a redenção, pelo seu sangue, a 

remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça" (Efésios 1: 7; cf. Col. 1:14.). João 

assegura-nos que: "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar 

os pecados e nos purificar de toda injustiça" e que o nosso "pecados estão perdoados [us] 

por amor do seu nome" 1 João 1: 9 ; 2:12. 

Não importa o quão grave é o pecado, Deus pode perdoá-lo. O pior pecado concebível 

seria matar de Deus próprio Filho e que, enquanto estava na terra com o propósito de 

proporcionar a salvação do pecado e o caminho para a vida eterna. Nada poderia ser mais 

hediondo, cruel e perverso do que isso. E, claro, matando-o é exatamente o que os homens 

fizeram com o Filho de Deus. No entanto, enquanto pendurado na cruz e prestes a morrer, 

Jesus orou e afirmou o perdão misericordioso disponível aos Seus algozes: "Pai, perdoa-

lhes, eles não sabem o que fazem" (Lucas 23:34). O grau do pecado não perde perdão, 

porque mesmo matar o Filho de Deus era perdoável. 

O Nem o volume do pecado acabar com a possibilidade de misericórdia. A devassa de 

setenta anos de idade, que viveu uma vida de deboche, roubar, mentir, profanação, 

blasfêmia, e imoralidade é tão perdoável como uma criança de sete anos de idade, que 

não fez nada pior do que maldade infantil normal. 

Nem o particular tipo de pecado cancelar graça. Nas Escrituras, encontramos Deus 

perdoador idolatria, assassinato, a gula, a fornicação, adultério, enganar, mentir, 

homossexualidade, da quebra da aliança, a blasfêmia, embriaguez, extorsão, e qualquer 

outro tipo de pecado que se possa imaginar. Ele perdoa a justiça própria, que é o pecado 

enganador de pensar que não se tem pecado. Ele até perdoa o pecado de rejeitar a 

Cristo; caso contrário, ninguém poderia ser salvo, porque antes de salvação a todos, em 

algum grau, é um que rejeita Cristo. Não há perdão de até mesmo o menor pecado a menos 

que se confessou e se arrependeu de; mas não há perdão de até mesmo o maior pecado, 

se essas condições forem satisfeitas divinas. 

A rejeição de Jesus como Messias e Rei gradualmente escalado como Seu ministério 

continuou. Como vimos, em primeiro lugar não havia dúvida, então a crítica, em seguida, 

a indiferença, culminando na rejeição aberta. Os líderes religiosos de Israel, em seguida, 

acrescentou a blasfêmia contra o Espírito Santo para a sua rejeição de Cristo. Apesar de 



sua animosidade iria continuar a se espalhar e intensificar, este blasfêmia era o epítome 

da sua expressão. 

Durante séculos o povo de Deus tinha desejado para o Messias, seu Libertador divina. A 

esperança de cada piedoso profeta e mestre de Israel era viver para vê-Lo; e cada menina 

judia sonhava em ser sua mãe. No entanto, quando ele chegou foi negado e rejeitado. Em 

12: 22-32, Mateus detalha cinco características do clímax dessa rejeição: a atividade de 

Jesus ao curar um homem sério aflitos; o espanto da multidão sobre o milagre; a acusação 

contra Jesus por causa do milagre; A resposta de Jesus a seus acusadores; e o anátema 

seus acusadores trouxe em si mesmos. 

A Atividade 

Então lá foi levado para Ele um homem possuído por um demônio 

que era cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e 
via. (12:22) 

O homem tinha vários problemas. Ele estava possuído por um demônio ... cego e 

mudo , e surdez, possivelmente, também sofreu, por isso muitas vezes associada a 

incapacidade de falar. Mas o fato de que Jesus curou não foi o único. Ele tinha curado 

centenas, talvez até milhares, de pessoas que estavam, cegos, mudos, surdos e 

endemoninhado; e muitos dos que tinham mais de uma aflição, assim como este homem 

fez. 

Como era frequentemente o caso, esta cura demonstrado em um ato domínio de Jesus 

sobre tanto o mundo dos espíritos de demônios e do mundo físico da doença. Ele 

inegavelmente possuía o poder de curar todo tipo de doença, para expulsar qualquer tipo 

e qualquer número de demônios, e até mesmo para restaurar a vida aos mortos. Ele tinha 

realizado milhares de curas instantâneas, o total, permanente e verificáveis. Seus poderes 

sobrenaturais já não podia ser questionada, quer pelas multidões comuns ou pelos líderes 

religiosos mais educadas e céticos. 

No entanto, a maioria das pessoas cegas pelo pecado permaneceu ambivalente sobre a 

identidade de Jesus e da fonte de Seu grande poder. Eles sabiam que os milagres seriam 

sinais prova do Messias; mas eles também esperava que ele viesse com fanfarra real e 

com poderio militar. Mas em vez de vestes régias, autoridade soberana, um trono, 

trompetes, espadas, cavalos, carros, e um poderoso exército, viram um homem de 

compaixão, Gentilza e humildade, com uma sequência de doze discípulos indescritíveis 

e uma infinidade de cabides em cuja lealdade dificilmente poderia ser contado. Porque 

Jesus não pareceu ser um conquistador ou um rei por sua definição, o povo não aceitaria 

ser Ele o Messias. Eles haviam escolhido para ser seletivo sobre as previsões do Velho 

Testamento sobre o Messias. Sua previu vinda em poder e glória para derrotar os inimigos 

de Israel e libertar o seu povo era fácil para eles para ser animado sobre. Sua previu que 

vem com mansidão e humildade não era. 

Os escribas e fariseus tinham sido dogging passos de Jesus há algum tempo e já estavam 

convencidos de que Ele era um inimigo do Judaísmo-tanto que eles até mesmo contra Ele 

colaborou com os herodianos, que normalmente eram seus inimigos arco (Marcos 3: 

6). Os líderes religiosos já não eram meramente cético e ressentido, mas tornou-se 



inflexível hostil a Jesus. Seria mais de um ano antes de Jesus seria crucificado, mas a 

decisão irrevogável de destruí-Lo já havia sido feita (Mat. 12:14). 

Jesus, portanto, parece ter realizado a cura especial, nesta ocasião, especialmente para o 

benefício dos fariseus, forçando-os a fazer o seu veredicto a respeito dele pública. Diante 

de seus olhos viram um homem tornar-se imediatamente e drasticamente entregue de três 

grandes aflições, e ele agora estava diante deles em mente sã e espírito e tanto falava e 

via. O milagre foi incontestável. 

O Espanto 

E todas as multidões ficaram maravilhados, e começou a dizer: 
"Este homem não pode ser o Filho de Davi, pode?" (12:23) 

Apesar de muitas pessoas entre as multidões presentes nesse dia tinha, sem dúvida, visto 

Jesus realizar muitos milagres de cura, elas foram especialmente espantado por 

este. Existēmi (para ser espantado ) significa ser totalmente espantado, fora de si com 

espanto e admiração. Um escritor sugere que "que significa ser literalmente bateu para 

fora dos seus sentidos", e outro que "que significa estar fora de sua mente com espanto. 

De maneiras que não podemos ver plenamente da narrativa, este milagre particular foi 

invulgarmente esmagadora , como se Jesus a intenção de intensificar a sua demonstração 

de sobrenaturalidade. 

Embora ele vem para baixo no lado negativo da probabilidade em suas mentes, a própria 

questionar as pessoas começaram a perguntar entre themselves- Este homem não pode 

ser o Filho de Davi, pode ele? - revela que eles reconheceram tais milagres como 

possíveis sinais messiânicos. Filho de Davi foi um dos muitos títulos bíblicas para o 

Messias (ver 2 Sam. 7: 12-16; Sl 89:. 3; Isa. 9: 6-7), e para as pessoas a considerar se 

Jesus poderia ser o Filho de Davi era uma pergunta relacionada a ser Ele o Messias. Esse 

foi o título mais tarde atribuída a Jesus pelas multidões, que o recebeu em Jerusalém como 

seu Messias e Rei (Mateus. 21: 9; cf. v. 5). 

A acusação 

Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: "Este homem expulsa os 
demônios só por Belzebu, príncipe dos demônios." (12:24) 

O fato de que as multidões ficaram gravemente perguntando se Jesus fosse o Messias 

levou os fariseus a entrar em pânico, e eles involuntariamente reagido com a acusação 

tola que Jesus expulsava os demônios só por Belzebu o príncipe dos demônios . Esses 

líderes religiosos judeus, dos quais os fariseus eram sempre o mais zeloso e vocal, não 

podia tolerar o pensamento de que este homem que os denunciados como hipócritas 

injustos e pisoteou seu sistema humano de tradições poderia ser o Libertador aguardado 

longa profetizou e de Israel . 

Mateus nos diz que Jesus conhecia os seus pensamentos (v. 25) indica que os fariseus 

eram a alguma distância de Jesus, talvez à margem da multidão ou do lado de fora como 

Jesus ministrou dentro de uma casa. Sua intenção era envenenar as mentes do povo contra 

Jesus, respondendo a sua pergunta sobre a Ele com um rotundo não. Eles disseram que, 



com efeito, que Ele era a antítese do Filho de Davi. Ele era o servo de Belzebu o príncipe 

dos demônios . 

Eles tinham apenas uma opção. Porque o poder de Jesus foi, indiscutivelmente, 

sobrenatural, porque as duas únicas fontes de poder sobrenatural são Deus e Satanás, e 

porque eles se recusaram a reconhecer Jesus como sendo de Deus, eles foram forçados a 

concluir que ele era um agente de Satanás. Ele deve servir o governante dos demônios , 

para quem Belzebu (ou Belzebu) era um título popular, derivado do nome de uma 

divindade cananéia antigo (ver Capítulo 9 deste volume para uma discussão sobre o nome 

de Belzebu .) 

O Answer 

E conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, "Todo reino 

dividido contra si mesmo é devastado; e toda cidade, ou casa, 

dividida contra si mesma não subsistirá, se Satanás expulsa 

Satanás, está dividido contra si mesmo;. Como, pois, sua posição 

reino ? E se eu por Belzebu expulsar os demônios, por quem os 

vossos filhos os expulsam? Conseqüentemente, eles mesmos serão 

os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de 

Deus, então o Reino de Deus já chegou até vós. Ou como ?. 

qualquer um pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os 

bens, se primeiro não amarrar o homem forte E então lhe saquear 

a casa Quem não é comigo é contra mim; e quem não recolhe 
comigo, dispersa (. 12: 25-30) 

Embora os fariseus estavam falando para a multidão além audiência de Jesus, Ele, no 

entanto, sabia que seus pensamentos . Marcos diz-nos que alguns escribas de Jerusalém 

juntou os fariseus em acusar Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, e que 

Jesus "os chamou e começou a falar-lhes em parábolas" (3: 22-23). Eles não confrontá-

lo diretamente com a sua acusação, mas Ele os confrontou diretamente com seu absurdo, 

o seu prejuízo, e sua rebeldia. 

A acusação era absurda 

"Todo reino dividido contra si mesmo é devastado; e toda cidade, 

ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá, se Satanás 

expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo;.? Como, pois, o 

seu reino" (12: 25b-26) 

Jesus mostrou pela primeira vez seus acusadores que sua carga era um absurdo lógico. É 

axiomático que um reino dividido contra si em breve seria devastado pela auto-

destruição. A obviedade também se aplica a qualquer cidade ou qualquer casa . Se um 

ou o outro torna-se dividido contra si mesmo , ele obviamente não subsistirá . 

Aplicado para o mundo espiritual, o princípio é tão clara: Se Satanás expulsa Satanás, 

está dividido contra si mesmo; como subsistirá o seu reino? Fora da Trindade, Satanás 

é o ser mais inteligente na existência, e ele certamente não atribui suas forças para lutar 

uns contra os outros e, internamente, destruir o seu próprio programa. 



É verdade, é claro, que o mal é destrutivo por natureza, e que muitas vezes inclui a 

destruição auto-destruição. Satanás é o pai de ódio e mentiras, e se tais coisas governar 

há confusão e inconsistência. Não pode haver verdadeira harmonia interior e entre os 

seres do mal. Assim como Deus é o Senhor da ordem e harmonia, Satanás é o senhor da 

desordem e do caos, se ele optar por ser ou não. 

Também é verdade que, embora Satanás é brilhante, poderoso e capaz de se mover de um 

lugar para outro com velocidade instantânea, aparentemente, ele é, no entanto, não é 

onisciente, onipotente, ou onipresente. E o enganador supremo é supremamente auto-

enganados, especialmente ao pensar que pode dominar a Deus e usurpar o Seu reino. 

E é ainda mais verdade que Satanás muitas vezes se disfarça em anjo de luz (2 Cor. 

11:14). Nesse papel, ele pode fingir para expulsar um demônio, restringindo seu poder 

sobre a pessoa possuída, a fim de dar a impressão de uma limpeza. Esse tipo de suposto 

exorcismo tem sido comum em toda a história da igreja e é praticada hoje por vários 

cultos, falsos curandeiros e exorcistas. 

Até mesmo os demônios de Satanás podem, por ocasião ato inconsistente e em conflito 

com ele e com os outros. Mas, apesar do transtorno do seu reino, seus limites de criatura, 

seus falsos exorcismos, e confusão demônio, Satanás não expulsa a Satanás , e ele 

é não dividido contra si mesmo . Não há harmonia, confiança, lealdade ou em 

seu reino , mas ele não tolera desobediência ou divisão. Era, portanto, um absurdo acusar 

Jesus de expulsar demônios pelo poder do governante dos demônios. 

A acusação foi prejudicado 

E se eu por Belzebu expulsar os demônios, por quem os vossos 

filhos os expulsam? Conseqüentemente, eles mesmos serão os 
vossos juízes. (12:27) 

Em segundo lugar, Jesus mostrou que a acusação dos fariseus também foi prejudicado, 

revelando os corruptos viés, mau de seus corações. Sons foi muitas vezes utilizado como 

um epíteto para os discípulos e seguidores, como na expressão Antigo Testamento 

comum "filhos dos profetas" (Veja , por exemplo, 2 Reis 2: 3). Alguns seguidores 

ou filhos dos fariseus expulsar demônios , e do historiador judeu Flávio Josefo relata 

que eles usaram muitos estranhos, exóticos encantamentos e fórmulas de culto em seus 

ritos. 

Lucas fala de um grupo de sete irmãos, filhos de um chefe sacerdote chamado Ceva, que 

praticou exorcismo. Quando eles e outros exorcistas judeus ouviu falar dos apóstolos 

"grande sucesso em expulsar espíritos malignos, eles decidiram tentar uma nova in-

exorcizar fórmula" o nome do Senhor Jesus, dizendo: "Eu te conjuro por Jesus a quem 

Paulo prega '" (Atos 19: 13-14). O fato de que eles achavam que o mero uso de certas 

palavras e nomes iria realizar o exorcismo comprova sua orientação mágico. O demônio, 

no entanto, não foi o menos afetado, e ele respondeu dizendo que os sete homens, "Eu 

reconheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas quem é você? ' E o homem, no qual estava o 

espírito maligno, saltando sobre eles e subjugado todos eles e dominou-los, para que eles 

fugiram daquela casa nus e feridos "(vv. 15-16). 



Jesus apontou extremo preconceito dos fariseus, mostrando que eles aprovaram os 

exorcismos tentada pelo filhos que faziam parte do seu estabelecimento religioso. Eles 

nunca teria afirmado que essas atividades foram ímpio, muito menos satânico. No 

entanto, quando Jesus não só expulsou todo tipo de demônio, mas também curou todo 

tipo de doença, que o acusavam de estar na liga com o diabo. 

A resposta dos fariseus reflete a resposta básica de cada pessoa que intencionalmente 

rejeita Jesus Cristo. Eles não rejeitam por falta de provas, mas porque eles eram 

tendenciosos contra Ele. Suas próprias obras eram más e que não poderia lidar com a 

realidade intimidante de justiça de Jesus; eles eram filhos das trevas e não podia tolerar a 

Sua luz (João 3:19). Eles não estavam à procura de verdade, mas de maneiras de justificar 

a sua própria maldade e destruir qualquer um que ousasse expô-los. 

Para colocar Seus adversários ainda no local, Jesus sugeriu que os fariseus deixar seus 

exorcista filhos ser seus juízes . A sugestão implícita era que eles pedem esses 

profissionais por cujo poder eles expulsar os espíritos malignos. Se eles disseram: "Pelo 

poder de Satanás," eles condenam a si mesmos e os líderes religiosos que os 

apoiaram. Mas se eles disseram, "pelo poder de Deus", eles iriam minar a acusação dos 

fariseus contra Jesus. 

A acusação era rebelde 

Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o 

Reino de Deus já chegou até vós. Ou como pode alguém entrar na 

casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se primeiro não 

amarrar o valente? E então lhe saquear a casa. Quem não é 

comigo é contra mim; e quem não ajunta comigo, espalha. (12: 
28-30) 

O terceiro, e básico, razão por trás a acusação dos fariseus era a sua rebeldia contra 

Deus. Jesus tinha dissipado a carga tola que Ele trabalhou sob o poder de Satanás, e da 

possibilidade que resta é que Eleexpulsava os demônios pelo Espírito de Deus. 

Se ele fez o seu trabalho , pelo Espírito de Deus , então Seus milagres eram de Deus e 

Ele tinha que ser o Messias, "o Filho de Davi", assim como as multidões tinha considerado 

(v. 23). Cada religiosamente alfabetizados judeu sabia que os profetas previram que 

apenas esses sinais acompanhariam vinda (Isa 29:18; 35.: 5-6) do Messias. Eles também 

sabiam que o Messias havia de ser supremo e eterno Rei de Israel (Sl. 2:. 6; Jer. 23: 5; Zc 

9: 9). "Portanto", Jesus estava dizendo: "se eu sou o Messias, eu também sou o Rei que 

vem, e se eu sou o rei, então o Reino de Deus já chegou até vós. " 

Jesus não vai reinar sobre a terra em Sua glória e prerrogativas divinas até o reino milenar, 

e depois disso no reino eterno dos novos céus e nova terra. Mas, em sentido mais amplo, 

de Cristo reino é a esfera de seu governo, em qualquer lugar ou idade. Nesse sentido Ele 

é o Rei, onde quer que seja, e aqueles que O amam são seus súditos; portanto 

Sua reino estava sempre com ele durante Seu ministério terreno.De forma semelhante 

existe agora na terra onde Ele é servido como Senhor. "Para [Deus] nos libertou do 

império das trevas", diz Paulo, "e nos transportou para o reino do Filho do seu amor" 

(Colossenses 1:13). É nesse reino que cada crente começa a viver o momento em que ele 

recebe o Rei como seu Senhor e Salvador. 



Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens , Jesus 

continuou, se primeiro não amarrar o valente? E então lhe saquear a casa . Não foi 

possível os fariseus ver que tudo o que Jesus disse e fez foi contrário de Satanás? Jesus 

curou a doença ea doença, que foram trazidos à humanidade pelo pecado, o qual, por sua 

vez, foi trazida e promovido por Satanás. Jesus ressuscitou pessoas da morte, que também 

foi uma conseqüência do pecado e, indiretamente, a obra de Satanás (cf. Heb. 2: 14-

17). Jesus expulsava os demônios, que, como Ele tinha acabado apontou, estava em 

oposição evidente a Satanás. Ele até perdoou os pecados, algo que Satanás não seria nem 

poderia fazê-e verificada a Sua autoridade para perdoar pecados pelo Seu poder de 

realizar milagres (Mt 9: 5-6.).Cada detalhe do que Ele ensinou e fez correspondeu ao 

ensino da Escritura do Antigo Testamento. E, embora os escribas e os fariseus muitas 

vezes cobrado Jesus com adversária e violando suas tradições feitas pelo homem, que 

nunca poderia condená-lo de cometer pecado ou de ensinar falsidade (João 8:46). 

Jesus usou a figura de um ladrão que planejava roubar uma casa de homem forte , 

enquanto o homem forte estava lá. O ladrão sabe que se primeiro não amarrar o 

homem forte que ele não tem nenhuma chance de ser bem sucedido e, de fato, corre o 

risco de ser preso e gravemente espancado no processo. 

A lição de Jesus foi esta: "Eu já não demonstrou antes de você e todos Israel Meu poder 

sobre Satanás e seu reino do mal, escuridão e destruição Não tenho demonstrado além de 

qualquer dúvida que a minha autoridade é superior Haven de Satanás? 't I limpou as 

pessoas de todos os tipos de doenças e os libertou de todo tipo de controle e opressão 

demoníaca? Não tenho demonstrado minha autoridade sobre o pecado ea morte? Não 

tenho resgatado almas do inferno? Quem poderia ter tanto poder e autoridade, mas o 

próprio Deus? Quem, senão Deus poderia entrar a própria casa de Satanás e com êxito 

prendê-loe levá-lhe os bens? Eu lhe mostrei que posso derrotar Satanás e uma legião de 

suas hostes demoníacas à vontade. Como eu poderia ser qualquer outro do que o seu 

divino Messias? " 

O golpe de morte para Satanás foi infligido na cruz e vai ser realizado no futuro; mas 

mesmo antes que a vitória final Cristo demonstrou repetidamente seu poder ilimitado e 

irrestrito para frustrar e amarrar Satanás. Cristo também cometeu esse poder aos Seus 

discípulos, e quando os setenta voltaram de sua missão, Jesus ", disse a eles, eu estava 

assistindo a Satanás cair do céu como um relâmpago" (Lc 10:18).Satanás é, actualmente, 

ainda poderoso, mas seu poder é limitado, seu destino está selado, e seu tempo é curto. 

Jesus próxima claro para os fariseus que não há campo neutro, na medida do 

relacionamento com Ele está em causa. Quem não é comigo é contra mim; e quem não 

recolhe comigo, dispersa. Não é necessário se opor a Cristo, a fim de ser contra Ele; só 

é necessário não estar com Ele. Também não é necessário interferir ativamente com seu 

trabalho, a fim de ser aquele que espalha ; só é necessário para não se reunir com ele . A 

pessoa que não pertence a Deus é o inimigo de Deus (Rom. 5:10); a pessoa que não é um 

filho de Deus por meio de Cristo é um rebelde contra Deus. 

Há apenas dois possíveis relações com Jesus Cristo, e, portanto, a 

Deus: com ou contra . É tanto espiritual e racionalmente impossível aceitar Jesus como 

um homem amável, um bom professor, e um grande homem de Deus, e nada 

mais. Somente Deus tem o direito de reivindicar para si a honra e autoridade Jesus 



reivindicou para si mesmo; e só Deus tem o poder sobre a doença, o pecado, os demônios, 

Satanás, e da morte que Jesus tanto alegou e demonstrou. 

O Anathema 

Por isso eu digo a você, qualquer pecado e blasfêmia serão 

perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não 

será perdoada. E todo aquele que disser uma palavra contra o 

Filho do homem, isso lhe será perdoado; mas quem falar contra o 

Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no 
vindouro. (12: 31-32) 

Poucas passagens das Escrituras têm sido mais mal interpretado e incompreendido do que 

estes dois versos. Devido à sua extrema gravidade e Proposito, é fundamental para 

entendê-los corretamente 

Jesus começou por declarar que qualquer pecado e blasfêmia serão perdoados aos 

homens. Apesar de blasfêmia é uma forma de pecado , nesta passagem e contexto os 

dois são tratados separAdãoente, com blasfêmia representando a forma mais extrema do 

pecado. Pecado aqui representa toda a gama de imoral e pensamentos e ações ímpios, 

enquanto blasfêmia . representa consciente denúncia e rejeição de Deus Blasfêmia é 

irreverência desafiante, a exclusividade terrível pecado de forma intencional e 

abertamente falando mal contra Deus santo ou difamar ou zombando dele (cf. Mc 2: 7.). A 

pena Antigo Testamento para tal blasfêmia era a morte por apedrejamento (Lev. 

24:16). Nos últimos dias blasfêmia será uma característica marcante de quem rebelde e 

insolente se opõem a Deus (Apocalipse 13: 5-6; 16: 9; 17: 3). 

Mas mesmo blasfêmia , Jesus diz, é perdoado, assim como qualquer outro pecado é 

perdoado quando é confessou e se arrependeu de. Um incrédulo que blasfemar Deus pode 

ser perdoado. Paulo confessou que, "mesmo que [ele] era anteriormente um blasfemo, 

perseguidor e injuriador", ele foi, no entanto, "misericórdia, porque [ele] por ignorância, 

na incredulidade; ea graça de nosso Senhor foi mais do que abundante, com a fé e amor 

que há em Cristo Jesus ". (1 Tim. 1: 13-14) "Cristo Jesus veio ao mundo", o apóstolo 

continua, "para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal de todos" (v. 15). Pedro 

blasfemado Cristo com maldições (Marcos 14:71), e foi perdoado e restaurado. 

Até mesmo um crente pode blasfemar, uma vez que qualquer pensamento ou palavra que 

macula ou difama o nome do Senhor constitui blasfêmia. Para questionar a bondade de 

Deus, sabedoria, justiça, verdade, amor, ou a fidelidade é uma forma de blasfêmia. Tudo 

isso é perdoável pela graça. Falando aos crentes, João disse: "Se confessarmos os nossos 

pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça" 1 

João 1: 9. 

Há uma exceção, no entanto : a blasfêmia contra o Espírito não será 

perdoada . Mesmo a pessoa que blasfema contra Jesus, que se atreve a falar uma 

palavra contra o Filho do homem ... será perdoado. Filho do Homem designa a 

humanidade do Senhor, que Ele experimentou em Seu tempo de humilhação e servidão 

durante a encarnação. Percepção de uma pessoa não pode permitir-lhe ver mais do que a 

humanidade do Senhor, e se ele só julga mal a esse nível e fala contra Ele na Sua 

humanidade, como uma palavra contra o Filho do homem pode ser 



perdoado . Quando uma pessoa rejeita a Cristo com menos do que a exposição total à 

prova de Sua divindade, ele ainda pode ser perdoado de que o pecado se, depois de ganhar 

a luz mais completa, então ele acredita. 

Era difícil até mesmo para os discípulos para manter claramente em mente que seu Mestre 

era realmente o Filho de Deus. Ele comia, bebia, dormia, e tornou-se cansado assim como 

eles fizeram. Não só isso, mas muitas das coisas que ele fez simplesmente não parecem 

refletir a glória e majestade de Deus. Jesus continuamente humilhou e servido outros. Ele 

não tomou nenhuma glória terrena para Si mesmo, e quando outros tentaram empuxo 

sobre ele, ele se recusou a recebê-lo, como quando a multidão queria fazê-Lo rei depois 

de Ele milagrosamente alimentou os cinco mil (João 6:15). Foi ainda mais difícil para 

aqueles que estão fora do círculo íntimo de Jesus para apreciar a Sua divindade. Mesmo 

quando Ele realizou Seus maiores milagres, Ele fez isso sem alarde ou flare. Jesus nem 

sempre olhar ou até mesmo agir como um senhor humano, muito menos como o Senhor 

divino. 

Mas a julgar, desmerecer e desacreditar Jesus do ponto de vista da revelação incompleta 

ou percepção inadequada era perdoável, errada como foi. Como já mencionado, o 

apóstolo Paulo tinha sido ele próprio um blasfemador ignorante do Senhor Jesus Cristo 

da pior espécie e perseguidor feroz de sua igreja. E muitos dos que haviam negado e 

rejeitado a Cristo durante Seu ministério terreno mais tarde viu a verdade de quem Ele 

era e pediu perdão e foram salvos. 

Mas a blasfêmia contra o Espírito era algo mais grave e irremediável. Ele não só refletiu 

descrença, mas determinado incredulidade-a recusa, depois de ter visto todas as provas 

necessárias para completar a compreensão, até mesmo a considerar crer em Cristo. Esta 

foi a blasfêmia contra Jesus em sua divindade, contra o Espírito de Deus que 

exclusivamente habitados e lhe deu o poder. Refletia determinado rejeição de Jesus como 

o Messias contra cada provas e argumentos. Refletia vendo a verdade encarnada e, em 

seguida, com conhecimento de causa rejeitá-Lo e condenando-o. Ele demonstrou uma 

recusa absoluta e permanente de acreditar, o que resultou em perda de 

oportunidade sempre para ser perdoado ... nem neste mundo, ou no tempo que 

virá . Através desta idade (toda a história humana), tal rejeição é imperdoável. A idade 

para vir implica que através de toda a eternidade, não haverá perdão. Na era da história 

humana e na era da consumação divina, não há perdão. 

A Bíblia é clara que, durante seu ministério na terra, nosso Senhor era submisso ao Pai 

(João 4:34; 5: 19-30) e pelo poder do Espírito (Mateus 4: 1; Marcos 1:12; Lc. 4: 1, 18; 

João 03:34; Atos 1:. 2; Rm 1: 4).Pedro disse que Deus ungiu a Jesus de Nazaré ", com o 

Espírito Santo e com poder" Atos 10:38. 

Aqueles que falaram contra o Espírito Santo foram os que viram o seu divino poder 

trabalhar em e através de Jesus, mas deliberAdãoente se recusou a aceitar as implicações 

dessa revelação e, em alguns casos, que o poder atribuído a Satanás. Muitas pessoas 

tinham ouvido Jesus ensinar e pregar a verdade de Deus, como nenhum homem jamais 

havia ensinado antes (Mt 7: 28-29.), Mas eles se recusaram a acreditar nele. Eles tinha 

visto curar todo tipo de doença, expulsou todo tipo de demônio, e perdoa todos os tipos 

de pecado, ainda que o acusou de fraude, falsidade e demonism. Em face de todas as 

provas possíveis de messianismo e divindade de Jesus, eles disseram que não. Deus não 



podia fazer nada mais para eles, e eles seriam, portanto, permanecem eternamente 

perdoados. 

Para penitência eles substituem endurecimento, para a confissão de plotagem. Assim, por 

meio da sua própria insensibilidade criminosa e completamente inexcusable, eles são 

dooming si. Seu pecado é imperdoável, porque eles não estão dispostos a trilhar o 

caminho que leva ao perdão. Para um ladrão, um adúltero, e um assassino, há 

esperança. A mensagem do evangelho pode levá-lo a gritar: "Ó Deus, sê propício a mim, 

pecador". Mas, quando um homem se tornou endurecido, para que ele tenha feito a sua 

mente para não pagar qualquer atenção para o ... Espírito ... ele se colocou no caminho 

que conduz à perdição. (William Hendriksen, A Exposição do Evangelho segundo 

Mateus . [Grand Rapids: Baker, 1973], p 529) 

Por meio de Isaías, o Senhor retratado Israel como uma vinha Ele havia cuidadosamente 

plantado, cultivado, e tendiam. Ele construiu uma torre no meio dela, o que representa 

Jerusalém, e um tonel de vinho nele, o que representa o sistema de sacrifício. "Então, Ele 

espera-se produzir boas uvas, mas ele produziu únicos sem valor." "O que mais havia 

para fazer à minha vinha, que eu não tenha feito?" Pediu a Deus. "Então, agora deixe-me 

dizer o que eu vou fazer à minha vinha: tirarei a sua sebe e será consumido; vou quebrar 

sua parede e será pisada E eu tornarei em deserto; ele vai. não ser podadas ou capinado, 

mas urzes e espinhos vai vir para cima eu também irá cobrar as nuvens que não derramem 

chuva sobre ela "(Is. 5: 1-6).. Depois que o povo tinha sido abençoado com toda sorte de 

bênção e teve todas as oportunidades, mas ainda viraram as costas para Deus, não havia 

mais nada para ele fazer, mas virar as costas para eles. 

Durante o ministério terrestre de Jesus, os fariseus incrédulos e todos os outros que 

blasfemaram do Espírito isolar-se da misericórdia de Deus, e não porque não foi 

oferecido, mas porque foi abundantemente oferecido ainda com rebeldia e 

permanentemente rejeitado e ridicularizado como satânica. 

Dentro de 40 anos, Deus destruiria Jerusalém, o Templo, o sacerdócio, os sacrifícios, e 

da nação de Israel. Em 70 AD os romanos arrasaram Jerusalém, destruiu totalmente o 

Templo, abatidos mais de um milhão de seus habitantes, e todos, mas obliterada quase 

mil outras cidades e aldeias na Judéia. Seu próprio povo escolhido tivesse dito não a Ele, 

e Ele disse não a eles. Até que ele volte e regathers um remanescente de seu povo para Si 

mesmo nos últimos dias, com exceção de alguns fiéis, eles são como uma nação 

totalmente à parte de Deus. 

Para os judeus não salvos que ouviram a mensagem do evangelho pleno e tinha visto sua 

evidência no poder sobrenatural, e para todos os que viriam depois, com a exposição 

semelhante à verdade e o registro bíblico de provas milagroso, o escritor do livro de 

Hebreus deu um severa advertência: "Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão 

grande salvação Depois foi no primeiro dito pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos 

que a ouviram [isto é, os apóstolos], dando Deus testemunho com eles? , por sinais e 

prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com sua própria 

vontade "(Heb. 2: 3-4). Mais tarde, na carta alertar ainda mais grave para aqueles que 

rejeitam a revelação plena é dado: "Pois, no caso daqueles que uma vez foram iluminados 

e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e tem provaram 

a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, é impossível 

renová-los novamente para arrependimento, visto que novamente crucificando para si 



mesmos o Filho de Deus, e colocou-o à ignomínia ". (Hb 6: 4-6.) (Para uma discussão 

detalhada dessa passagem importante, ver o comentário do autor desta série sobre 

Hebreus.) 

A geração imediatamente depois de Cristo estava na terra foi ministrado para os 

apóstolos, iluminado pelo seu ensino, e dada a prova da verdade do evangelho por seus 

milagres. Essa geração tinha provas equivalente ao de quem ouviu e viu Jesus em 

pessoa. Eles tiveram a maior revelação possível de Deus, e se eles se recusaram a acreditar 

em face de tais provas contundentes, não havia nada mais que Deus poderia fazer por 

eles. Eles não blasfemar; eles simplesmente se virou. A culpa dos fariseus, que 

acrescentou blasfêmia incredulidade era maior do que a de quem viu a mesma evidência 

e não acreditava, mas não falar contra o Espírito Santo. Mas os rebeldes em dois grupos 

deixou-se no futuro, mas o inferno. 

De forma semelhante, as pessoas hoje podem tão totalmente virar as costas para a 

revelação de Deus que eles permanentemente isolar-se da salvação. "Temos de trabalhar 

as obras daquele que me enviou, enquanto é dia", disse Jesus; "A noite vem, quando 

ninguém pode trabalhar" João 9: 4. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, uma força naval americana no Atlântico Norte estava 

envolvido em batalha pesada com navios e submarinos inimigos em uma noite 

excepcionalmente escuro. Seis aviões decolou da transportadora para buscar essas metas, 

mas enquanto eles estavam no ar um blackout total foi ordenada para a transportadora, a 

fim de protegê-lo de ataques. Sem luzes no convés do porta-os seis aviões não poderia 

possivelmente terra, e eles fizeram um pedido de rádio para as luzes para ser ligado apenas 

o tempo suficiente para que eles vêm. Mas porque todo o suporte, com os seus milhares 

de homens, bem como todos os outros aviões e equipamentos, teria sido colocada em 

risco, foram autorizados sem luzes. Quando os seis aviões ficou sem combustível, eles 

tiveram que abandonar na água gelada e todos os membros da tripulação morreram na 

eternidade 

Chega um momento em que Deus apaga as luzes, quando mais uma oportunidade para a 

salvação está perdido para sempre. É por isso que Paulo disse aos coríntios: "Agora é" o 

tempo aceitável, "eis que agora é" o dia da salvação "(2 Cor. 6: 2). Quem rejeita plena luz 

não pode ter mais luz e sem perdão. 

 

73. A exposição da verdade sobre o 

coração do homem (Mateus 12: 33-37) 

Ou fazei a árvore boa, eo seu fruto bom; ou fazei a árvore má, eo 

seu fruto mau; para a árvore é conhecida pelos seus frutos. Raça 

de víboras, como podem vocês, apesar de serem maus, dizer o que 

é bom? Para a boca fala do que está cheio o coração. O homem 

bom, do seu bom tesouro tira o bem; eo homem mau do seu mau 

tesouro tira o que é mau. E eu digo-vos que de toda palavra frívola 

que proferirem os homens, dela darão conta para ele no dia do 



julgamento. Pois por suas palavras serás justificado e, pelas tuas 

palavras serás condenado "(12: 33-37). 

Estimou-se que a partir do primeiro "Bom dia" para o último "Boa noite," a pessoa média 

engata em trinta conversas por dia. A cada dia, as suas palavras poderiam fazer um livro 

de 50-60 páginas-o equivalente a mais de cem livros por ano de 200 páginas cada um. 

Alguém no século passado, escreveu o seguinte sobre o locutor incessante: 

Ele sacode um homem pelo ouvido como um cão faz um porco, e nunca afrouxa a sua 

espera até que ele se cansou-se, bem como o seu paciente. Ele é um pelourinho caminhar, 

e pune mais ouvidos do que uma dúzia queridos pé. Ele vai realizar qualquer argumento 

em vez de sua língua, e manter ambos os lados em sua própria carga; pois ele vai dizer o 

que você vai dizer, mas talvez ele não tem a intenção de dar-lhe sair. Sua língua está 

sempre em movimento, embora muito raramente ao propósito: como tesouras do barbeiro, 

que são mantidos que cortam bem quando eles não cortam como quando o fazem. Ele é 

tão cheio de palavras que correm mais, e são jogados fora sem propósito; e tão vazia de 

coisas, ou sentido, que a sua secura fez suas fugas tão grande, tudo é colocado nele se 

esgota imediatamente. Ele é tão longo entregar a si mesmo, que aqueles que o ouvem 

desejam ser entregue também, ou expedidos para fora de sua dor. 

Não é de estranhar que, imediatamente após Jesus execrado os fariseus por sua blasfêmia 

imperdoável contra o Espírito Santo, Ele, então, começou a falar sobre a importância da 

língua. Maioria das palavras auto-condenando sempre faladas tinha acabado de ser 

pronunciado pelos líderes religiosos que acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder 

de Satanás (v. 24). Ora, o Senhor dá uma de Suas advertências mais sérias, e no processo 

Ele expõe a verdade sobre a natureza do coração do homem. 

A Parábola 

Ou fazei a árvore boa, eo seu fruto bom; ou fazei a árvore má, eo 

seu fruto mau; para a árvore é conhecida pelos seus 
frutos. (12:33) 

Jesus inicia o aviso com um breve parábola para ilustrar uma máxima óbvia: a árvore e 

seu fruto correspondem. Uma árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz 

frutos maus (cf. 07:17, 20; Lc 6: 43-44). 

Poieō (a fazer ) é usado aqui no sentido figurado. Como em Inglês, o termo pode referir-

se fisicamente para a criação ou construção, como na tomada de uma panela de barro ou 

uma cadeira. Também como em Inglês, ele pode se referir metaforicamente a considerar, 

avaliar ou julgar-as no sentido de tornar a própria mente com alguma coisa. 

Ponto geral de Jesus era: "Você deve fazer a sua opinião sobre mim e meu trabalho Ou 

eu sou o mal e fazer o trabalho de mal, ou então eu sou bom e fazer um bom trabalho eu 

não posso ser mal e fazer um bom trabalho ou ser bom e.. fazer um trabalho mal Se eu 

fizer boas obras, é pelo poder de Deus;.. e se eu fizer obras más, é por Satanás de Deus 

capacita nada mal, e Satanás capacita nada de bom ". 



Seu ponto específico foi:. "A doença ea morte são o resultado do pecado, como vós 

mesmos reconhecem possessão demoníaca é, obviamente, o Satã de fazer e uma coisa má 

Portanto, curando os enfermos, ressuscitar os mortos, e expulsando os demônios não 

poderia ser diferente. coisas-a boas libertação dos homens do trabalho destrutivo do 

pecado. Por conseguinte, Minha expulsão de demônios deve ser pelo poder de Deus, não 

de Satanás. Porque você me acusam de fazer o bem pelo poder de Satanás, você atribui a 

Satanás a obra do Espírito Santo , e que é a blasfêmia supremo e imperdoável. " 

Jesus novamente preso os fariseus hipócritas no seu pensamento pervertido, expor 

publicamente a sua dureza de coração e falta de lógica absurda. Como Ele ressaltou a eles 

em outras ocasiões, não importa o que eles pensavam sobre Ele, pessoalmente, suas obras, 

indiscutivelmente, testemunhou a Sua bondade e Seu poder divino (João 5:36; 10:25, 37-

38; 14:11; cf . Matt. 11: 4-5). 

A Personalização 

Raça de víboras, como podem vocês, apesar de serem maus, dizer 
o que é bom? (12: 34a) 

Mudando a metáfora, Jesus aplica a parábola dos bons e maus árvores diretamente com 

os fariseus, dizendo, com efeito, " Você são incomensuravelmente pior do que um grupo 

de árvores ruins, você é uma verdadeira raça de víboras ". Isso é o mesmo epíteto João 

Batista usado dos fariseus hipócritas e dos saduceus que vinham a ele para o batismo (3: 

7) e que Jesus usou durante sua longa série de "desgraças" contra os escribas e fariseus 

do Templo (Matt 23. : 33). 

Aqueles que pregam a mentira ou a prática da imoralidade são invariavelmente ofendido 

quando eles são expostos; mas o medo de ofender não deve manter os crentes de expor o 

seu mal. Quando, em nome do amor e humildade, deixamos de expor as religiões, cultos 

e filosofias que dar aos homens a esperança espiritual falsa ou deixamos de desafiar 

aqueles que promovem a irreverência e sujeira moral, servimos nem amor nem 

humildade, mas o pecado. 

Jesus não se coíbe de condenar os homens aos seus rostos, especialmente quando o seu 

pecado era cruel, hipócrita, hipócrita, ou blasfema. Ele veio para salvar as pessoas dos 

seus pecados, não ajudar a confirmar-los na mesma por desvalorizar sua gravidade ou a 

sua culpa. Ele não estava em um concurso de popularidade, e foi a sua preocupação em 

agradar ao pai, e não os homens. Nunca é para a glória de Deus ou para o bem do homem 

para incentivar de alguma forma aqueles que fazem o mal ou para minimizar o seu 

pecado. 

Chamando os fariseus uma raça de víboras era uma denúncia feroz que todos 

entenderam. Vipers era um nome genérico para uma variedade de serpentes venenosas 

comuns para a Palestina e na área do Mediterrâneo. Um pouco víbora mortal Paulo na 

mão, pois ele reuniu lenha na ilha de Malta, após um naufrágio, e os ilhéus nativos foram 

maravilhado com que ele não "inchar ou cair morto de repente" Atos 28: 3, 6. 

Vipers não só são mortais, mas enganosa. Porque a maioria deles misturam-se em rochas 

circundantes ou varas, que muitas vezes pode atacar suas vítimas com um total surpresa, 

como aquele em Malta fez Paulo. A víbora mãe normalmente estabelece um grande 



número de ovos, e quando eles eclodem, a ninhada de pequenos assassinos potenciais 

correm ao redor como insetos. 

Os fariseus eram o epítome da corrupção e perigo religiosa e moral. Como uma raça de 

víboras , eles viajaram de lugar para lugar, geralmente em grupos, ensinar e promover as 

suas tradições feitas pelo homem. "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas," Jesus disse 

a eles mais tarde, "porque você viaja sobre o mar ea terra para fazer um prosélito; e, 

quando ele se torna um, você fazê-lo duas vezes mais filho do inferno do que vós "(Mat. 

23:15). Seus anti-bíblicas, tradições legalistas envenenado as mentes dos companheiros 

judeus contra a verdade pura e redentora da Palavra de Deus, e sua hipócrita auto-justiça 

levou inúmeros outros para a mesma atitude mal. Quando alguém enfiou a mão na pilha 

de lenha da religião, pensando em pegar uma vara de verdade, ele poderia ser mordido a 

morte por esses mentirosos amaldiçoa as suas almas. 

Como você pode , Jesus continuou, sendo maus, falar o que é bom? "À luz do seu mal 

estar por natureza, como pode qualquer coisa, mas a blasfêmia e outros impiedade se 

espera de você? Como você poderia falar o que é bom? " Ser mal expressa a depravação 

do coração humano natural, que pode produzir apenas o mal, porque é só o mal. Esse é o 

legado do homem caído por causa do pecado de Adão.Como Paulo explicou que a Igreja 

romana, "Tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: 

Não há justo, nem um sequer; ... não há ninguém que faça o bem, não há sequer um", ... 

para todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus "(Rom. 3: 9-10, 12, 23). Ele 

explicou aos Efésios que cada pessoa é "mortos em [seus] delitos e pecados" até que ele 

confia em Jesus Cristo para a salvação (Ef. 2: 1). 

O Antigo Testamento também narra claramente o coração do mal do homem. A partir do 

momento do pecado de Adão a humanidade foi assim caracterizado pelo ódio, corrupção, 

assassinato, a mentira, e todas as outras formas de maldade. Davi sabia que ele herdou 

uma natureza pecaminosa do momento em que ele foi concebido (Sl. 51: 5), e Jeremias 

declarou que o ser humano "coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e 

perverso" Jer. 17: 9. 

O Princípio 

Para a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do 

seu bom tesouro tira o bem; eo homem mau do seu mau tesouro 
tira o que é mau. (12: 34-B-35) 

Aqui é um dos princípios mais básicos da Escritura a respeito do homem: a boca fala o 

que está no coração . O que uma pessoa é por dentro, sua boca vai dar provas de do lado 

de fora. Na verdade, Tiago diz que aquele que não pecou com a boca seria "um homem 

perfeito" (Tiago 3: 2). A ilustração mais imediato desse princípio mostrou que era o 

coração do mal dos fariseus que os fizeram blasfemar contra o Espírito Santo, acusando 

Jesus de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Eles falaram mal, porque seu coração 

estava cheio de maldade, e por suas próprias palavras, eles condenaram a si mesmos como 

eles procuraram a condenar Jesus. 

Nas Escrituras o coração representa a sede do pensamento e da vontade, em vez de a sede 

das emoções (representado pelos intestinos, ou área do estômago, como indicado 

nas KJV . renderizações de Canção do Sol. 5: 4; Jer 31:20; Phil . 1: 8; 2: 1; Col. 3:12; 



Filemon 7, 12, 20; e 1 João 3:17).. O coração representa o caráter de uma pessoa e, 

portanto, dizer que palavras revelam o que o coração é como é, eles revelam o que a 

pessoa é. Quando se fala , a boca simplesmente reproduz verbalmente o que está 

no coração . Usando a mesma figura, Jesus explicou em uma ocasião mais tarde que "as 

coisas que saem da boca vêm do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do 

coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, 

falsos testemunha, calúnias "Matt. 15: 18-19. 

Aquilo que enche traduz o substantivo grego perisseuma , o que significa grande 

abundância, plenitude, ou estouro. Ele carrega a idéia de excesso, que, nos termos da 

figura de Jesus, transborda do coração e da boca em forma de palavras. O que o coração 

está cheio de, irá transbordar da boca. 

A pessoa que abriga má vontade contra alguém acabará por expressar esses 

sentimentos. A pessoa que está cheia de pensamentos lascivos acabará por expressar esses 

pensamentos em observações grosseiras ou sugestivas. A pessoa que é persistentemente 

com raiva e ódio, mais cedo ou mais tarde colocar esses sentimentos em palavras. Da 

mesma forma, a pessoa que é genuinamente amoroso, gentil, atencioso e não pode deixar 

de expressar esses sentimentos em palavras, bem como ações. 

Após Elihu esperou tempo e impaciência por três amigos mais velhos para convencer Job 

de seu pecado, ele conseguiu segurar por mais tempo. Ele tinha a dizer o que estava em 

seu coração. "Pois estou cheio de palavras", disse ele; "O espírito dentro de mim me 

constrange Eis que o meu peito é como o vinho não ventilado, como odres novos que está 

prestes a estourar Deixe-me falar que eu possa obter alívio, deixe-me abrir os lábios e 

resposta.." Jó 32: 18-20. 

O que o coração ou a mente, debruça-se sobre e alimenta-se é o que ela é cheia de; e que 

está cheio o coração é o que a boca , inevitavelmente, fala . Uma pessoa pode 

acompanhar atentamente suas palavras a maior parte do tempo, mas a pressão dos maus 

pensamentos, raiva, estresse, dor, ou a associação com os amigos vulgares, às vezes, 

forçar seus pensamentos e atitudes reais para a superfície sob a forma de palavras. 

Tiago entendeu que o princípio e deu vários avisos poderosas sobre a língua. "Se alguém 

cuida ser religioso", disse ele, "e ainda não refreia a sua língua, mas engana o seu próprio 

coração, a sua religião é vã" (Tiago 1:26). Mais tarde, na mesma carta, ele disse, "Mas 

ninguém pode domar a língua, é um mal inquieta e cheia de veneno mortal" (3: 8). Ao 

resumir sua descrição da natureza depravada dos homens, Paulo disse: "A sua garganta é 

um sepulcro aberto, com as suas línguas manter enganando, o veneno de víbora está nos 

seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura" (Rom 3. : 13-14). A boca é a 

expressão máxima do coração. Como o escritor de Provérbios declarou: "Porque, assim 

como [a pessoa] pensa consigo mesmo, assim ele é" 23: 7. 

Expandindo-se no princípio Ele acaba de afirmar, Jesus então dá o positivo e os aspectos 

negativos do mesmo. O homem bom, do seu bom tesouro tira o bem; eo homem mau 

do seu mau tesouro tira o que é mau. 

Tesouro é de thēsauros , o que significa depósito ou de tesouraria e é o termo a partir do 

qual obtemos o thesaurus Inglês, um tesouro de palavras. O coração de uma pessoa é o 

tesouro de seus pensamentos, ambições, desejos, amores, atitudes e lealdades. É o 



reservatório a partir do qual a boca tira as suas expressões. É evidente que um bom 

tesouro tira o bom e um mau tesouro tira o que é mau . "Será uma fonte de enviar para 

fora da mesma abertura água doce e amargo?" Tiago perguntou (Tiago 3:11). 

Uma expressão comum no mundo da informática é GIGO, que significa "Garbage in, 

garbage out". Em outras palavras, a qualidade dos dados introduzidos determina a 

qualidade dos resultados produzidos a partir desses dados. Exatamente da mesma forma, 

a qualidade do que está no coração de uma pessoa determina a qualidade da fala a boca 

produz. 

A punição 

E eu digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os 

homens, dela darão conta para ele no dia do julgamento. Pois por 

suas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás 
condenado. (12: 36-37) 

Porque as palavras dos homens são um indicador preciso de seus corações, eles devem 

prestar contas de suas palavras no dia do julgamento . É por suas palavras que uma 

pessoa está justificado oucondenado . Salvação e condenação não são produzidos por 

palavras ou ações, mas eles são manifestados por eles. Palavras e ações são a prova 

objetiva, observável de condição espiritual de uma pessoa. No dia do juízo , que o futuro 

tempo geral, quando o Senhor avalia que pertence dentro e fora do Seu reino eterno, os 

critérios incluirá o discurso de cada pessoa. 

O ensino consistente de ambos Antigo e do Novo Testamento é que o único caminho para 

a salvação é pela graça de Deus agindo por meio da fé do homem. Ponto de Jesus não é 

que as palavras são a baseda salvação ou condenação, mas que eles são evidência 

confiável da realidade da salvação. O discurso de uma pessoa redimida será diferente, 

porque se trata de sua renovada coração. Pure, integral, discurso elogiando mostra um 

novo coração. 

Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para "boas obras, as quais 

Deus de antemão preparou para que andássemos nelas" (Ef. 2:10). Da mesma forma, 

somos salvos por boas palavras ."Com o coração se crê para justiça, e com a boca se 

confessa a respeito da salvação" (Rom 10:10.), Que, por sua vez, resulta em "obediência 

... por palavras e obras" (15: 18). Salvação irá produzir boas palavras, e é por essa razão 

e, nesse sentido, que as palavras trazem justificação ou condenação. 

Os ímpios serão condenados eternamente pelo seu discurso. Para além do que eles 

fizeram, o que eles disseram é prova suficiente do seu coração não regenerado para enviá-

los para o inferno. Jesus não limitar este aviso a extremos tais como blasfêmia, mas 

explicita que os homens vão dar conta de toda palavra inútil que eles falam -seja ou 

não é imoral, vulgar, cruel, ou blasfema. Eles terão de prestar contas , mesmo para as 

palavras que são descuidados. 

O significado básico de Argos ( descuidados ) é inútil, estéril, improdutivo, ou de outra 

forma inútil. Tais palavras incluem aqueles que são irreverente, irresponsável, ou de 

qualquer forma inadequada.Palavras hipócritas estão entre os mais descuidados e inútil 

que os homens falam e são, infelizmente, entre os mais comuns. Quando os homens 



conscientemente manter sua ortodoxo vocabulário, moral e evAngelicalamente aceitável 

enquanto entre os irmãos cristãos-por causa de impressionar-los ou para não envergonhar-

nos-essas palavras são descuidados e sem valor aos olhos de Deus, e Ele vai tornar -los 

contra a seu relato. A hipocrisia calculado de tal "santo talk" é um mau cheiro em suas 

narinas. 

O discurso do Cristão irá refletir obra transformadora de Deus no coração; mas por causa 

de nossa humanidade não redimido, ele ainda precisa de cuidados constantes, se for para 

ser cada vez mais espiritual, integral, montagem, amável, sensível, carinhoso, proposital, 

edificante, e verdadeira. Com o salmista, ele deve orar: "Definir um guarda, Senhor, à 

minha boca; vigia a porta dos meus lábios" Ps.141: 3. 

Mas, para o incrédulo, todas as palavras de seu coração não resgatados são inúteis, na 

medida do valor espiritual está em causa. Suas palavras mal são, obviamente, sem 

valor. Entre as más palavras mais comuns são aqueles que expressam a luxúria (Prov. 5: 

3-4); engano (Jr 9: 8.); xingando e opressão (. Salmos 10: 7); mentindo . (Pv 06:12; 12 : 

22); destruição (Pv 11:11);. vaidade (2 Pedro 2:18);. bajulação(Pv 26:28);. tolice (Prov. 

15: 2); verbosidade . (Eccles 10:14); falsidade (Tito 1:11); orgulho (Jó 

35:12); vulgaridade (Col. 3: 8); ódio (Sl 109: 3.); e fofocas (Prov. 26:20). 

Para o incrédulo, descuidados palavras inúteis e também incluem aqueles que são de 

outra maneira boa. Apesar de suas palavras de amor, incentivo, conforto, e bondade pode 

ser sincero e muito útil para outras pessoas, que não são de nenhum valor espiritual para 

ele, porque eles não vêm de um coração redimido e justo. Nenhuma coisa espiritualmente 

bom pode vir de um coração que está espiritualmente mal-as Jesus acabou de referir. 

Uma pessoa pode ter uma boa indicação de sua condição espiritual, ouvindo suas próprias 

palavras. Um cristão pode cair em más palavras assim como ele pode cair em más ações, 

mas o seu discurso habitual será pura, assim como suas atividades habituais serão justos. 

Embora esta passagem tem aplicação tanto para os salvos e os perdidos para o "homem 

bom" e do "homem mau" impulso -Jesus 'aqui é direcionado aos incrédulos, representada 

no extremo pelos fariseus blasfemando. 

O dia do julgamento para os incrédulos culmina no julgamento do grande trono branco, 

o julgamento final e eterno em que todos os incrédulos serão condenados . Pecados dos 

cristãos terá toda sido tratado no Calvário, demitido pelo sangue expiatório de Cristo 

aplicada em nome de sua fé. Todo cristão pecou com a língua depois da salvação, mas o 

sacrifício de Cristo é suficiente para cobrir e que todos os outros pecados que comete. As 

palavras e ações maléficas dos incrédulos, no entanto, permanecerá em repouso em 

provas contra eles. Como o escravo infiel da parábola de Jesus, os incrédulos serão 

julgados por suas próprias palavras (Lucas 19:22). 

Em sua visão do julgamento do grande trono branco, João viu "os grandes e os pequenos, 

que estavam diante do trono, e livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro 

da vida; e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo 

as suas obras ... E se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado 

para dentro do lago de fogo "(Apocalipse 20:12, 15).Quando o livro dos recordes são 

verificados, não há boas ações serão listados pelos nomes dos incrédulos; e quando o livro 



da vida é digitalizado, nem mesmo seus nomes aparecerão. Os livros que relatam fatos e 

do livro que relata fé dão testemunho contra eles. 

Os cientistas teorizam que as ondas sonoras nunca são completamente perdido, mas se 

desvanece gradualmente além de detecção. Com instrumentos suficientemente sensíveis, 

todas as palavras já ditas na história da humanidade, presumivelmente, pôde ser 

recuperado. Quanto mais certeza podemos ter que nos registros infalíveis de Deus cada 

palavra e ação da humanidade está perfeitamente preservado para uso como prova no 

julgamento que virá! 

 

74. Sentença de Cristo rejeitam (Mateus 

12: 38-42) 

Então alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: "Mestre, 

queremos ver um sinal de você." Ele, porém, respondendo, disse-

lhes: "Uma geração má e adúltera pede um sinal, e ainda nenhum 

sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, pois, assim 

como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da o monstro 

do mar, assim será o Filho do Homem estará três dias e três noites 

no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão com esta 

geração no julgamento, ea condenarão, porque se arrependeram 

com a pregação de Jonas , e eis que algo maior do que Jonas está 

aqui A rainha do Sul se levantará com esta geração no julgamento 

ea condenará ", porque veio dos confins da terra para ouvir a 

sabedoria de Salomão;. e eis que algo maior do que Salomão está 

aqui (12: 38-42). 

Pecaminosidade natural do homem e perdição nem sempre são aparentes. Muitas pessoas 

exteriormente religiosas, morais e decentes dizem acreditar em Deus e são amáveis e útil 

para outras pessoas.Mesmo as pessoas completamente sem religião, por vezes, vivem 

vidas que respeitam a lei e se comportar como bons vizinhos. Às vezes, a atitude gentil e 

boas obras dos descrentes até mesmo colocar o comportamento de alguns cristãos a 

vergonha. Do ponto de vista humano, pode ser difícil de ver como essas pessoas poderiam 

ser inerentemente pecaminoso e alienada de Deus. Muitos deles falar bem de Deus, ter 

altos padrões de comportamento, são maridos amorosos e esposas, pais que cuidam, 

empregadores ou empregados justos, bons cidadãos e amigos fiéis. Eles podem até 

mesmo ir à igreja regularmente, dar generosamente ao seu suporte, servem em seus 

conselhos e comitês, e ensinar na escola dominical. Como, muitas vezes é solicitado, 

poderia obviamente tais pessoas "boas" estar espiritualmente depravado e perdido? 

Embora verdadeiramente justos irá se manifestar a evidência piedosa de que a justiça, 

algumas pessoas parecem ser justos que não o são, porque pecado básico do homem não 

é mais plenamente revelado pelo que ele faz ou diz-apesar da importância dessas 

evidências, como Jesus tem apenas claro (vv. 33-37). O pecado é mais clara e 

indubitavelmente manifestada pela forma como a pessoa responde a Jesus Cristo. Não 

importa o que a vida fora de uma pessoa é como, sua natureza espiritual inata e sua 

verdadeira atitude para com Deus são vistos com certeza absoluta em sua atitude para 



com Jesus Cristo. A pessoa que rejeita a Cristo está morto espiritualmente e um inimigo 

de Deus, não importa o que a profissão religiosa que ele pode fazer ou como moralmente 

e abnegAdãoente ele pode aparecer para viver. A questão do pecado torna-se 

perfeitamente focalizada quando uma pessoa confronta Cristo, e o cerne do pecado 

condenável é a rejeição de Deus. Os homens são condenados por "pecado porque não 

crêem em mim", disse Jesus (João 16: 9). 

Quando Jesus se reuniu com seus discípulos no Cenáculo para celebrar a última ceia da 

Páscoa com eles, incredulidade e rejeição de Israel tinham chegado ao seu clímax. Os 

planos para a morte de Jesus já foram postas em movimento; e que foi a noite em que foi 

traído, preso, e julgamentos simulados que levou à sua crucificação. 

Como Jesus falou aos discípulos naquela ocasião, ele revelou muitos insights profundos 

em Seu plano divino e deu promessas maravilhosas de encorajamento e força para o 

tempo depois ele foi embora.Além de tais promessas positivas e atraentes como sendo o 

Espírito Santo com eles para ensinar e capacitar, Ele deu a promessa menos atraente, mas 

tão certo que o mundo iria odiá-los apenas para ele odiava. "Lembre-se da palavra que eu 

disse a você", ele disse; "'Um escravo não é maior que o seu senhor. Se a mim me 

perseguiram, também vos perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, também 

guardarão a vossa "(João 15:20). Então, Ele deu a razão por trás da perseguição: ". Mas 

todas estas coisas que eles vão fazer para você por causa do meu nome, porque não 

conhecem aquele que me enviou Se eu não viera e não lhes falara, não teriam pecado , 

mas agora não têm desculpa do seu pecado, Ele que me odeia, odeia também a meu Pai 

Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, não teriam pecado;.. mas 

agora eles têm visto e odiava Me e Meu Pai bem "(vv. 21-24). 

As palavras de Jesus naquela ocasião aplicada a todos os que tinham visto e rejeitado, 

mas aplicado com força direta para os líderes religiosos judeus, aqueles que representava 

a nação de Israel, especialmente escolhidos, abençoado, e pessoas iluminadas de 

Deus. Na superfície, os líderes pareciam ser homens justos de Deus, dedicado ao seu 

serviço e à Sua Palavra. Eles usavam a sua religião em suas mangas para todos os homens, 

para ver como um suposto testemunho de sua devoção a Deus. Mas quando Jesus os 

confrontou, suas máscaras de piedade foram roubados e sua condição espiritual real e sua 

devoção a auto foram postas a nu. Apesar pretensões religiosas e morais, seu ódio e 

rejeição de Jesus provou o seu ódio e rejeição de Deus. Ambos espiritual e moralmente 

eles eram "sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro 

estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mesmo assim você também fora 

parecem justos aos homens, mas por dentro estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade" ( 

Matt. 23: 27-28). Eles eram uma raça de víboras espirituais (12:34). 

Se Jesus não tivesse vindo para o meio deles e declarou-lhes a verdade de Deus e 

demonstrar o poder de Deus; sua verdadeira natureza do mal não vieram à tona de forma 

tão dramática. Mas Jesus deixou-os não como Ele confrontou-os com a verdade ea justiça 

encarnado. Rejeitá-lo é rejeitar a verdade, e a desprezá-lo é a desprezar justiça. Para odiar 

Jesus é a odiar a Deus; odiar o Filho é odiar o Pai (João 15:23). 

Uma pessoa pode se esconder com sucesso o seu pecado por um longo tempo (cf. 1 Tm. 

5:24), mas quando ele rejeita Jesus Cristo, ele revela sua verdadeira natureza 

corrupta. Não importa o quão boa a sua vida parece estar na superfície, e não importa 

quais as razões ou justificativas pode ser dada, a pessoa que se recusa a aceitar o senhorio 



de Cristo como Salvador e prova-se ser o mais abominável dos pecadores e no mais literal 

e sentido absoluto um inimigo de Deus. 

Até o presente momento no ministério de Jesus, os escribas e fariseus tinham geralmente 

conseguiu manter uma fachada de tolerância em relação a Jesus. Por causa de sua 

popularidade e poder sobrenatural óbvio, mantiveram sua oposição, em grande parte para 

si. Grande parte do seu pensamento e planejamento seria perdido para nós se não fosse 

Jesus ler suas mentes e abertamente expostas seus planos perversos. Ele continuamente 

se afastou de suas máscaras de falsa piedade e se recusou a deixá-los esconder seu mau 

caráter. É por isso, talvez, mais do que para qualquer outra coisa que o odiaram tão 

intensamente 

A atitude dos escribas e fariseus é geralmente característica de qualquer pessoa que 

mantém uma aparência de piedade, mas que não tem economia de confiança em Jesus 

Cristo. Ele é especialmente verdadeiro para os membros das denominações, cultos, ou 

outros grupos religiosos que pretendem ser seguidores de Cristo. Eles têm uma visão falsa 

e distorcida de Jesus, assim como os escribas e fariseus tinham uma visão falsa e 

distorcida do Messias. Eles podem verbalmente louvar a Deus, honrar Jesus, exaltar as 

Escrituras, e muitas vezes manter elevados padrões de moralidade, mas quando são 

confrontados com as suas próprias reivindicações de filiação divina original e único 

sacrifício pelo pecado de Jesus, eles não podem esconder sua rejeição ao verdadeiro 

evangelho e o Deus verdadeiro. Como os escribas e fariseus, eles são profundamente 

ofendido com a sugestão de que sua religião e suas obras, para não mencionar os seus 

corações, não são aceitáveis a Deus e que eles podem ser feitos bem com Ele através da 

confiança humilde e obediente em Seu Filho para remover seu pecado. Sua recusa em 

aceitar a Cristo como Ele declarou-se prova a sua rejeição de Deus, porque só verdadeira 

e perfeita revelação de Si mesmo de Deus é através do Filho. Eles não amam a Deus, mas 

odeiam e desprezam, porque eles odeiam e desprezam o Filho eo caminho da salvação 

que Ele oferece. 

No momento em que os escribas e fariseus perguntaram a Jesus para mostrar-lhes um 

sinal especial, a sua oposição a Ele já tinha endurecido em ódio implacável. Mesmo antes 

de Jesus os acusou de blasfêmia contra o Espírito Santo e de, assim, eternamente perdendo 

o perdão de Deus, eles estavam planejando "como poderiam destruí-Lo" (12:14). Ele, 

então, disse-lhes que eram corruptos árvores que davam fruto corruptos, eram uma raça 

de víboras espirituais, e que o mal de suas palavras provaram o mal dos seus corações, 

para que eles enfrentaram condenação de Deus (vv. 33-37). Jesus lhes tinha castigados 

como enérgica e inequivocamente como era possível. 

Quanto mais os líderes judeus atacaram verbalmente Jesus e tentou apanhá-lo, mais Ele 

expôs a insensatez, insensibilidade, e impiedade de suas tradições e atitudes. Eles não 

conseguiram mostrar que Ele tinha quebrado qualquer mandamento bíblico, que Ele havia 

profanado o sábado, ou que Ele expulsava os demônios pelo poder de Satanás. Por causa 

de seu embaraço repetido em não revelar Jesus era ou ensino ou fazer qualquer coisa sem 

base bíblica, os fariseus estavam preocupados com a perda de sua reputação com o 

povo. Eles queriam ter certeza que a próxima tentativa de desacreditá-lo teria sucesso, e 

eles acreditavam que exigem um sinal especial Dele seria certo para provar que Ele era 

um impostor e enganador e iria salvar suas próprias reputações. 

O Last Sign 



Então alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: "Mestre, 

queremos ver um sinal de você." Ele, porém, respondendo, disse-

lhes: "Uma geração má e adúltera pede um sinal, e ainda nenhum 

sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, pois, assim 

como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da o monstro 

do mar, assim será o Filho do Homem estará três dias e três noites 

no coração da terra (12: 38-40). 

Alguns dos escribas e fariseus , provavelmente, refere-se a uma comissão especial 

delegado para apresentar este desafio final para Jesus. escribas tinha que ser, pelo menos, 

30 anos de idade e teve que passaram muitos anos no estudo intensivo das escrituras 

hebraicas, especialmente a Torah, ou lei e das tradições rabínicas, conforme estabelecido 

no Talmud. Eles eram conhecidos como os intérpretes supremos e mestres da lei (ver Matt 

22:35;. Lucas 10:25). Embora alguns escribas pertenciam ao partido dos saduceus, a 

maioria deles eram fariseus , o que explica a sua frequência ser mencionados juntos nos 

evangelhos. Eles eram os estudiosos e juristas de judaísmo interpretativas autorizadas e 

foram geralmente realizada em grande honra. 

Que eles responderam acusações contundentes de Jesus, pedindo-Lhe uma questão 

aparentemente franca e não defensiva indica que eles mordiam as suas línguas, por assim 

dizer, determinado a dar a impressão de civilidade e paciência até o momento adequado 

para condená-Lo. 

O Desafio 

"Mestre, queremos ver um sinal de você." (12: 38b) 

Aquele grupo de estudiosos e líderes religiosos considerados nenhuma pessoa fora de 

suas próprias fileiras para ser qualificado para ensiná-los a menos verdade sobre a lei 

judaica e tradição. Sua abordagem Jesus como Mestre foi, portanto, tanto sarcástico e 

hipócrita. Era sarcástico em que consideravam Jesus de ser um herege e blasfemo, e foi a 

sua intenção aqui, como em ocasiões anteriores, para expô-lo como 

um falso professor. Foi hipócrita em que eles usaram o título para mostrar o respeito de 

simulação para ele na frente da multidão e, possivelmente, para tentar colocar-lo 

desprevenido pela lisonja. 

O pedido , queremos ver um sinal de Você equivalia a uma demanda oficial para Jesus 

provar a si mesmo para ser o Messias. Para o bem do povo, a questão foi colocada de uma 

forma aparentemente cortês e respeitoso, mas seu objetivo era provar que Jesus era não o 

Messias, mas um impostor blasfêmia. Porque os escribas e fariseus eram os especialistas 

não contestados, por lei o povo iria esperar que eles saibam como testar adequAdãoente 

as reivindicações de quem posou como o Messias. A implicação da questão era que, se 

Jesus era realmente o Messias, Ele não teria dificuldade em realizar uma 

adequada sinal para validar sua identidade. 

O tipo de sinal que eles queriam não é especificado, mas deve ter sido um um 

absolutamente extraordinária e talvez de todo o mundo de magnitude, como fazendo com 

que o sol ficar parado ou uma constelação de mudar sua configuração ou a lua para correr 

pelo céu. Jesus já tinha realizado milhares de milagres públicas de cura, expulsão de 

demônios, e ressuscitar os mortos. O adicional sinal agora exigia foi, portanto, 

obviamente, significava estar em uma escala ainda maior. 



A partir de uma passagem paralela em Mateus 16, aprendemos que "os fariseus e 

saduceus, e testando Ele pediu a Ele para mostrar-lhes um sinal do céu." (V. 1) "Um sinal 

do céu" seria um sinal grande e espetacular, aquele que veio do céu e, talvez, poderia ser 

visto nos céus, como os que acabei de mencionar relativa ao sol, da lua e das estrelas. 

Em sua primeira carta à igreja de Corinto, Paulo observou o fato comumente conhecido 

que "os judeus pedem sinais" (01:22). Embora a grande maioria dos profetas do Antigo 

Testamento não realizar milagres ou confirmar seus dados por Deus mensagens por 

qualquer coisa, mas a verdade do que eles disseram, os judeus tinham vindo a esperar 

sinais miraculosos para acompanhar cada profeta verdadeiro ou grande homem de Deus, 

especialmente o Messias. 

Segundo a tradição judaica falacioso, uma certa Rabbi Eliezar foi desafiado no que diz 

respeito à autoridade de seu ensino. Para provar sua autenticidade, ele disse ter feito uma 

alfarrobeira movimentar 300 côvados e um fluxo de fluxo de água para trás. Quando ele 

fez com que a parede de um edifício a inclinar-se para a frente, ele foi devolvido ereto 

apenas pela licitação de outro rabino. Finalmente Eliezar exclamou: "Se a lei é como eu 

ensino, deixá-lo ser provado do céu." Naquele momento, a história se passa, saiu uma voz 

do céu dizendo: "O que você tem a ver com o rabino Eliezar? A instrução é que ele 

ensina." 

Sem dúvida, os escribas e fariseus queriam apenas um tal celestial sinal de Jesus-a 

espetacular demonstração, sensacional de poder sobrenatural. Eles talvez esperavam que 

Ele cumpriu a profecia de Joel de transformar a lua em sangue (Joel 2:31) ou para pintar 

o céu um arco-íris de cores com um aceno de mão. Ou talvez ele poderia causar um grande 

cortejo de anjos para descer uma escada celestial no Templo, anunciando-o com hinos de 

louvor como eles vieram. 

Não é que os líderes judeus esperado Jesus para realizar qualquer sinal , porque o seu 

verdadeiro propósito era provar Ele podia não fazer tal coisa e, assim, para desacreditá-

lo aos olhos do povo. Apesar de nenhuma profecia do Antigo Testamento predisse que o 

Messias iria realizar um sinal do tipo que exigiam, os líderes deram a impressão de que 

as pessoas que tal era o caso. 

O Responder 

Ele, porém, respondendo, disse-lhes: "Uma geração má e adúltera 

pede um sinal, e ainda nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal 

do profeta Jonas, pois, assim como Jonas esteve três dias e três 

noites no ventre da o monstro do mar, assim será o Filho do 

Homem estará três dias e três noites no coração da terra (12: 39-
40). 

Jesus respondeu ao desafio hipócrita declarando primeiro que o próprio pedido por um 

sinal refletido as expectativas perversos de uma geração má e adúltera . Os escribas e 

fariseus representava a nação de Israel, que havia se afastado da Palavra de Deus e da 

comunhão e que se tornou enredado no superficial, religião hipócrita, e legalista esses 

líderes sintetizou. 

Os judeus incrédulos eram não só fisicamente e mentalmente, mas 

espiritualmente adúltera , porque eles tinham violado os votos de sua relação de aliança 



única com Deus, um relacionamento do Antigo Testamento freqüentemente fala em 

termos de casamento (veja Sl 73:27; Isa 50.:. 1; Jer. 3: 6-10; 13:27; Hos 9: 1).. Sua 

idolatria, a imoralidade, as tradições não-bíblicas, e dureza de coração marcado-los como 

um povo mal. Durante o cativeiro babilônico judeus abandonaram a idolatria formal, no 

sentido de adorar objetos físicos esculpidos em madeira, pedra ou metal. Mas em seu 

lugar ergueram ídolos da tradição feita pelo homem em que confiança e colocar a sua 

esperança. Eles haviam abandonado os deuses cananeus para os de sua própria autoria e 

ao fazê-lo eram tanto em rebelião contra o verdadeiro Deus, como quando eles ofereciam 

sacrifícios a Baal ou Moloque. 

Um judeu que serviu fielmente a Deus, sob a aliança dada a Moisés aceitaria o Seu Filho 

quando Ele veio, porque ninguém corretamente relacionados com o Pai não poderia 

deixar de reconhecer o filho, exatamente como fez o piedoso Simeão e Ana (Lucas 2: 25-

38 ), João Batista (Mt 3:14), e os doze discípulos, exceto Judas (4:. 20-22; Marcos 03:13; 

Lucas 5: 27-28; João 1:41, 49). Porque eles sabiam o Pai, eles sabiam o Filho e não 

precisa de um sinal para verificar sua identidade. 

Consequentemente, Jesus continuou, sem tal será dado sinal . Não foi possível para 

Jesus para realizar um milagre do tipo dos escribas e fariseus queriam, não porque Ele 

não tem o poder de fazê-lo, mas porque ele era totalmente contrário à natureza e plano de 

Deus. Jesus poderia facilmente ter executado-lo do ponto de vista de sua onipotência, mas 

não do ponto de vista da sua natureza moral, porque Deus não está no negócio de dobrar 

a Si mesmo para satisfazer os caprichos de pessoas más que não têm nenhuma relação 

com Ele. 

Por outro lado, Ele disse, outro tipo de sinal seria dado: . o sinal do profeta 

Jonas Quando Jonas se recusou a obedecer o chamado de Deus para pregar em Nínive e 

fugiu para Társis em um navio, o Senhor enviou uma grande tempestade e Jonah foi 

lançado ao mar para salvar o resto dos homens a bordo. Deus, então, o levou a ser 

engolido por "um grande peixe", ou monstro do mar , em cujo estômago permaneceu 

incólume por três dias e noites (Jonas 1:17). 

E , assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do monstro marinho , 

Jesus disse, assim será o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da 

terra. 

O Antigo Testamento contém dois tipos de profecia sobre Cristo. Uma delas é que pode 

ser chamado o verbalmente preditiva, em que previsões específicas e às vezes 

circunstanciada. Essas profecias incluem aqueles que o Cristo teria nascido de uma 

virgem, que Ele seria um descendente de Davi que iria governar a terra inteira de retidão 

e justiça (Is 07:14). (Jer. 23: 5), e que Ele nasceria em Belém (5 Mic:. 2). 

O segundo tipo de profecia messiânica é típico, em que uma pessoa Antigo Testamento 

ou evento prenunciado a pessoa ou a obra de Cristo. Podemos estar certos de previsões 

típicas apenas se forem especificamente identificados como tal no Novo 

Testamento. Aqui o próprio Jesus nos diz que Jonah 's gastos três dias e três noites no 

ventre do monstro marinho , antes de ser vomitado na praia tipificado o enterro de o 

Filho do Homem , por três dias e três noites no coração da Terra antes de sua 

ressurreição. Foi uma profecia preditiva na imagem ao invés de palavra específica. Assim 

como Jonas foi enterrado nas profundezas do mar, Jesus foi enterrado nas profundezas da 



terra; e assim como Jonas saiu do grande peixe depois de três dias, Jesus saiu da sepultura 

depois de três dias. 

Jesus obviamente acreditava na literalidade integral do relato bíblico de Jonas. Se Jonas 

não tinha sido literalmente engolido e milagrosamente protegidos enquanto submerso 

por três dias e três noites no ventre do monstro marinho , que o evento não poderia ter 

tipificado sepultamento e ressurreição literal de Jesus. À luz da teimosia de coração 

endurecido de Jonas, não é difícil acreditar que ele iria mentir sobre a sua 

experiência; mas é realmente difícil de acreditar que Jesus iria se juntar Jonah de tal 

duplicidade ou ser enganado sobre a historicidade da história. Ao declarar a experiência 

de Jonas para ser um tipo de Sua própria morte e ressurreição, Jesus também verificada a 

autenticidade do relato de Jonah de si mesmo. 

O assunto de três dias e três noites é frequentemente utilizado, quer para provar Jesus 

estava enganado sobre o tempo que Ele seria realmente passar no túmulo ou que Ele não 

poderia ter sido crucificado na sexta-feira à tarde e levantou cedo no domingo, o primeiro 

dia da semana . Mas, como no uso moderno, a frase "dia e noite" pode significar não 

apenas um dia completo de 24 horas, mas qualquer parte representante de um dia. Para 

passar um dia ou um dia e de noite, visitando em uma cidade vizinha não necessita de 

passar 24 horas lá. Pode referir-se a chegar no final da manhã e deixando poucas horas 

depois de escurecer. Da mesma forma, a utilização de Jesus três dias e três noites não 

tem de ser interpretado como a 72 horas, três dias completos 24 horas. O Talmud judaico 

declarou que "qualquer parte de um dia é como o todo." Jesus estava simplesmente 

usando uma generalização comum, bem entendido. 

A ressurreição de Jesus depois de três dias não era o tipo de sinal que os líderes religiosos 

incrédulos esperado e exigido, mas era infinitamente mais milagroso e maravilhoso. Era 

o sinal final Jesus diretamente deu ao mundo de suas credenciais messiânicas e 

economizando energia. Em seu corpo glorificado Ele apareceu milagrosamente aos Seus 

discípulos em várias ocasiões depois da ressurreição e, em seguida, subiu dramaticamente 

diante de seus olhos para o céu. Ele também continuou a fazer milagres através dos 

apóstolos como a verificação da sua autoridade única em seu nome. Mas a ressurreição 

foi o último sinal dado para o mundo que envolveu Jesus diretamente. Sua própria 

ressurreição, Jesus disse aos escribas e fariseus incrédulos, seria o único sinal do céu que 

iriam receber. 

Mas os líderes judeus, ea maioria do povo judeu, não acredito que o sinal seja. Porque 

não "ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco [seria] têm por certo que ressuscite alguém 

dentre os mortos" (Lucas 16:31). Os líderes judeus não só rejeitaram a verdade da 

ressurreição de Jesus, mas pagou os soldados que guardavam o túmulo para espalhar a 

falsa história de que seus discípulos tinham roubado o seu corpo para criar a ilusão de 

uma ressurreição (Mat. 28: 11-15). 

Quando uma pessoa é confrontada com o Cristo vivo e com a Sua morte expiatória e 

ressurreição, a questão do destino eterno da pessoa é determinada. Para virar as costas 

para Jesus Cristo e Seu sacrifício por seus pecados é mostrar-se ser o mais vil dos 

pecadores, não importa o quão superficialmente religiosa e moral que você poderia ser. 

A última frase 



Os homens de Nínive se levantarão com esta geração no 

julgamento, ea condenarão, porque se arrependeram com a 

pregação de Jonas; e eis que algo maior do que Jonas está aqui.A 

rainha do Sul se levantará com esta geração no julgamento ea 

condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a 

sabedoria de Salomão; e eis que algo maior do que Salomão está 

aqui. (12: 41-42) 

Continuando com sua ilustração da vida de Jonas, Jesus contrasta a resposta dos ninivitas 

pagãos a mensagem de Jonas com a resposta dos líderes judeus ao dele. Em uma de suas 

denúncias mais contundentes, o Senhor diz a dos escribas e fariseus hipócritas, aqueles 

que pensavam que eram os melhores do povo favorecido de Deus, que os homens de 

Nínive se levantarão com esta geração no julgamento, e condenarão porque se 

arrependeram com a pregação de Jonas. 

Apesar da relutância de Jonas para pregar a mensagem de Deus para os malvados, 

corruptos, assírios idólatras de Nínive, quando o profeta finalmente começou a pregar, 

Deus efetuado um despertar sem precedentes. "Então os homens de Nínive creram em 

Deus; e proclamaram um jejum, e colocou-se de saco desde o maior até o menor deles 

Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou de seu trono, deixou de lado o 

seu manto dele,. cobriu-se de saco, e sentou-se sobre as cinzas "(Jonas 3: 5-6). Cobrindo-

se com pano de saco e sentado em cinzas foi uma maneira oriental de demonstrar genuíno 

arrependimento e tristeza para a ilegalidade. Por causa de seu arrependimento sincero e 

de crença, "Deus se arrependeu do mal que tinha dito que traria sobre eles. E Ele não fez 

isso" (v. 10). 

Os homens de Nínive não só eram gentios, e, portanto, para além da aliança e lei de 

Deus, mas eles foram especialmente perverso e brutal, mesmo para os padrões 

pagãos. Eles não tinham nenhum conhecimento prévio do verdadeiro Deus, ou da sua 

vontade, mas seu arrependimento do pecado e da sua crença em Deus os trouxe a salvação 

espiritual e os poupou destruição física. Jonah não pregou uma mensagem de esperança, 

mas de julgamento: "Ainda quarenta dias, e Nínive será subvertida" (Jonas 3: 4). O 

profeta desprezou o ninivitas e pregou a eles apenas sob compulsão do Senhor. Ele não 

realizou milagres e não deu nenhuma promessa de libertação, mas com base no que breve, 

direto e confrontador mensagem de destruição de um profeta sem amor, o povo de Nínive 

se jogaram na misericórdia de Deus e foram salvos. 

Israel, por outro lado, foi o povo da aliança escolhido de Deus, o privilégio de ter sido 

dada a Sua lei Suas promessas, sua liderança, sua proteção, e as Suas bênçãos especiais 

de formas muito numerosas para listar. No entanto, o seu povo não se arrependerem e se 

converterem dos seus pecados, mesmo quando o próprio Filho de Deus, algo maior do 

que Jonas , pregou a eles em humildade gentil e gracioso amor, realizada milhares de 

milagres como atestando sinais de Sua autoridade divina, e ofereceu gracioso perdão de 

Deus e a vida eterna com Ele no céu. Próprio povo sujado escolhidos e exclusivamente 

de Deus virou as costas para ele e para que eles iriam ficar sob a condenação de ex-pagãos 

em julgamento . 

Não só isso, Jesus continuou, mas a Rainha do Sul se levantará com esta geração no 

julgamento ea condenará . A Rainha de Sabá antiga, o país do sabeus, foi muitas vezes 

chamado a Rainha do Sul , porque o seu país estava em baixa Saudita, cerca de 1.200 



quilômetros a sudeste de Israel. Os sabeus eram um povo extremamente prósperas, tendo 

ganho a sua riqueza da agricultura altamente produtiva e das lucrativas Mediterrâneo para 

a Índia rotas comerciais que passaram por suas terras. No entanto, a rica e 

proeminente Queen da O South -que era um gentio, uma mulher, um pagão, e um árabe-

veio visitar Salomão, o rei de Israel, para aprender a sabedoria de Deus dele e para prestar-

lhe homenagem (1 Reis 10 : 1-13). 

Para o povo da antiga Palestina, a terra do Sul parecia estar em os confins da terra . Joel 

se refere a ele como "uma nação distante" (Joel 3: 8), e Jeremias falou dele como "uma 

terra distante" (Jer. 6:20). No entanto, a rainha e sua grande comitiva fez a viagem longa 

e árdua através do deserto da Arábia para ouvir a sabedoria de Salomão , um homem 

de Deus. Ela trouxe tesouro em cima do tesouro para o rei, que já estava rico além da 

descrição, como um testemunho da honra e gratidão pela piedosa sabedoria que ele 

ensinou. 

Novamente Jesus faz uma comparação com os judeus rebeldes que rejeitaram. "Aquela 

mulher pagã", disse Ele, na verdade ", trouxe grandes tesouros a Salomão e sentou-se a 

seus pés para recolher a sabedoria de seus lábios entanto, eis que, quando eu, algo 

maior do que Salomão , veio aqui com você, pregando não só sabedoria, mas salvação 

do pecado e do modo de vida eterna, você se recusou a vir. Por isso, que 

pagan Rainha vai subir com esta geração no julgamento e deve condená-la. Isso 

Gentil mulher, sem vantagem e sem convite, veio por iniciativa própria para aprender a 

verdade de Deus de Salomão. Mas vocês, judeus de esta geração -que tiveram 

incontáveis séculos de vantagem divino e bênção e que têm a convite do próprio Filho de 

Deus para vir a Ele e serem salvos-rejeitaram o Filho e, assim, rejeitado perdão e a vida 

eterna. Um dia você vai condenados mesmo pela fé dos gentios. " 

 

75. A Reforma Versus Relacionamento 

(Mateus 12: 43-50) 

Agora, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por 

lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Em seguida, 

ele diz: "Eu vou voltar para a minha casa, de onde saí '; e quando 

ela vem, ela encontra-lo desocupada, varrida e colocar em 

ordem. Então vai, e leva junto com outros sete espíritos piores do 

que ele, e eles entrar e morar lá; eo último estado daquele homem 

torna-se pior do que o primeiro. Esse é o caminho será também a 
esta geração perversa. 

Enquanto ele ainda falava às multidões, eis que sua mãe e seus 

irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E 

alguém lhe disse: "Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora 

tentando falar com você. ' Mas Ele respondeu o que estava 

dizendo a ele e disse: "Quem é minha mãe e quem são meus 

irmãos? ' E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis 

minha mãe e meus irmãos Pois quem faz a vontade de meu Pai que 

está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe! '. "(12: 43- 50) 



Nos últimos anos, tem havido um grande ressurgimento do interesse pela moralidade e 

da ética, de devolver esta nação com os padrões morais e religiosos de seus 

fundadores. Muitas denominações, cultos e grupos de interesses especiais tornaram-se 

altamente visível e vocal em seu nacional, e às vezes internacional, os esforços para 

promover ou se opor a certos costumes, leis ou práticas-variando de direitos civis e da 

pena de morte ao aborto e divórcio. 

Alguns evangélicos tornaram-se ativo na pregação moral, patriotismo e lealdade para com 

os valores tradicionais americanos. Muito esforço é gasto na tentativa de influenciar 

legisladores e líderes políticos para ajudar a devolver a América aos seus antigos padrões 

de comportamento mais bíblica e integridade. 

Os cristãos não podem deixar de se preocupar com questões morais e éticas, porque a 

Palavra de Deus é inequívoco e incomparável em seus padrões de vida justo, justiça e 

responsabilidade social. Mas as Escrituras também deixa claro que a moralidade, por si 

só, sem um relacionamento correto com Deus, é em muitos aspectos mais perigosos do 

que a imoralidade. No Sermão da Montanha, Jesus repetidamente enfatiza que a mera 

justiça exterior é um dos maiores obstáculos para o evangelho. 

Os fariseus eram moralistas clássicos. Não há outros judeus, e certamente nenhum 

gentios, estavam comprometidos com tais padrões rígidos de religião, a moral, a ética ea 

vida diária. Eles viveram por um código complexo e exigente, um sistema de leis que 

regulavam praticamente todos os aspectos da vida. Mas essas normas criadas pelo 

homem, supostamente com base na Palavra de Deus, eles tinham levado mais e mais de 

Deus. Eles eram tão auto-suficiente e hipócrita que, quando o próprio Deus veio entre 

eles em forma humana eles rejeitaram, vilipendiado e, finalmente, crucificaram. Tinham 

tão completamente convenceram-se de sua retidão que, quando a própria fonte da justiça 

ficou no meio deles que o acusavam de estar em conluio com Satanás. Sob a ilusão de 

sua própria bondade que se tornou inalcançável com a mensagem salvadora do 

Evangelho. Quando Jesus veio pregar a libertação do pecado, eles não estavam 

interessados, porque eles não podiam imaginar tal mensagem que tem relevância para 

eles. E quando Jesus declarou que a sua auto-justiça era, na verdade, a forma mais 

insidiosa de injustiça (Matt. 5:20), eles ficaram furiosos. 

Jesus não teve problemas para chegar a prostitutas, ladrões, ladrões, assassinos e os 

excluídos da sociedade. Mas Ele tinha um tempo quase impossível alcançar as pessoas 

religiosas e morais que estavam sob a ilusão de que fora decoro fez aceitável a 

Deus. Porque eles se recusou a reconhecer o seu pecado, eles reconheceram há 

necessidade de um Salvador. Seus padrões rígidos de moralidade deu uma ilusão de 

segurança e impediu-os de ver que a confiança em si era o seu maior perigo espiritual e 

uma barreira enorme entre eles e Deus. 

Em sua série de desgraças contra os escribas e fariseus em Mateus 23, Jesus chamou-os 

repetidamente hipócritas e acusando-os de possuir apenas justiça espúrio. 

Para limpar o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de auto-

indulgência. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que a parte 

externa pode tornar-se limpo também .... porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, 

que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de mortos ossos 

de homens e de toda imundícia. Mesmo assim você também fora parecem justos aos 



homens, mas por dentro estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade ... Para você construir 

os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizer: "Se tivéssemos 

vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido parceiros com eles para derramar o 

sangue dos profetas ". Conseqüentemente, você testemunhar contra vós mesmos que sois 

filhos dos que mataram os profetas. Encha-se, em seguida, a medida da culpa de seus 

pais. Serpentes, raça de víboras, como você deve escapar da sentença do inferno. (Mateus 

23: 25-32.) 

Nunca houve um grupo de homens mais comprometidas com um código religioso e moral 

exigente do que os fariseus e nunca um grupo de homens tão longe de Deus. 

Por si só, a moral leva à auto-justiça, e é uma coisa condenável. Uma pessoa é melhor ser 

grosseiramente imoral e reconhecer sua necessidade de ser altamente moral e admitir 

nenhuma necessidade. Não há nada que Deus pode fazer para a pessoa que, como o 

fariseu da parábola de Jesus, ora com confiança: "Deus, graças te dou porque não sou 

como as outras pessoas: roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. 

Jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho "(Lucas 18: 11-12). Em 

seus próprios olhos ele já está bem com Deus e não precisa de nada de Deus (cf. Mat. 

19:20).Mas Deus pode fazer um grande negócio para a pessoa que, como o coletor de 

impostos na mesma parábola, grita: "Deus, sê propício a mim, pecador!" Ele é a pessoa 

que vai "para baixo justificado para sua casa, em vez do que o outro, pois quem se exalta 

será humilhado, mas quem se humilha será exaltado" (vv 13b-14.). 

Mateus 12: 43-50 apresenta outra de muitas advertências de Jesus para as pessoas não 

ouvir ou seguir o exemplo de seus líderes religiosos moralistas mas ímpios, mas para 

chegar a Ele. Sua necessidade não era para a reforma externa oferecida pelos escribas e 

fariseus, mas a transformação interior que poderia ser deles apenas como eles ganharam 

um relacionamento correto com Deus, o Pai, confiando em Seu Filho para a salvação do 

pecado. 

O perigo de Reforma 

Agora, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por 

lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Em seguida, 

ele diz: "Eu vou voltar para a minha casa, de onde saí '; e quando 

ela vem, ela encontra-lo desocupada, varrida e colocar em 

ordem. Então vai, e leva junto com outros sete espíritos piores do 

que ele, e eles entrar e morar lá; eo último estado daquele homem 

torna-se pior do que o primeiro. Esse é o caminho será também a 
esta geração perversa. (12: 43-45) 

Nesta parábola Jesus vividamente e assustadoramente imagens a consequência da reforma 

religiosa e moral para além de um relacionamento correto com Ele. Moralidade além do 

Cristo vivo nunca pode ser mais do que uma farsa, e quanto mais ele é invocado o mais 

perigoso se torna. 

O personagem principal nesta ilustração é um espírito imundo , cujas características mal 

específico não são identificados. Ele é um demônio, um anjo caído e um membro da série 

de sobrenaturais, colegas de trabalho do mal de Satanás. Impuro representa a natureza 

mau, vil de todos os espíritos demoníacos; mas este particular espírito não era tão mal 



como ele poderia ter sido, pois, à medida que aprendemos mais tarde, na parábola, ele 

tinha amigos demônio que estavam pior do que a si mesmo. 

Não nos é dito com o que significa que este espírito imundo saiu para fora de um 

homem. Pode ser que o homem tomou uma decisão moral a abandonar o pecado em que 

esse demônio o tinha aprisionado e que o demônio já não tinha controle sobre 

o homem. Ele Pode ser que o homem tinha sido limpo de o demônio, mas, assim como 

muitas pessoas a quem Jesus purificado e curado, não confiava nele para a salvação. Por 

qualquer motivo ou por qualquer meio, o homem foi temporariamente libertado da 

presença e influência do demônio. 

Depois que ele saiu o homem, esse demônio passou por lugares áridos, buscando 

repouso, e [que] não encontrá-lo . Ser espíritos, demônios não precisam de comida e 

água, como os seres humanos fazem, e, portanto, lugares áridos representa aqui 

figurativamente desolação, esterilidade, e extremo desconforto. À sua maneira corromper 

o demônio estava buscando repouso , algum lugar de maior satisfação. A partir desta e 

muitas outras passagens do Novo Testamento, parece evidente que os demônios preferem 

residem nas criaturas corporais, os seres humanos, mas de preferência, secundariamente, 

até animais (ver Matt 8:31.), Ao invés de existir como seres não acopladas no reino do 

mal de Satanás. Talvez este particular demônio estava inquieto porque não poderia 

expressar sua natureza mal através inanimados, coisas inanimadas. Era mais em casa, em 

um ser humano, pois é através dos seres humanos que Satanás e seus demônios podem 

trabalhar com mais sucesso o seu mal e se opõem a Deus. 

Quando se poderia encontrar em nenhum outro lugar satisfatório para morar, o demônio 

decidiu voltar à sua antiga residência: Voltarei para minha casa donde saí . Se o espírito 

estava simplesmente sendo presunçoso ou se tinha algum contínuo acesso e controle sobre 

a vida do homem, a sua referência para minha casa indica um forte senso de propriedade 

e posse. E o fato de que ele foi capaz de recuperar a entrada tão facilmente comprova a 

ostentação não foi em vão. Quando ele retornou e encontrou a sua 

antiga casa foi desocupada, varrida e colocar em ordem , o primeiro espírito levou 

consigo ... outros sete espíritos piores do que ele, e eles [foi] e [viveu] lá . 

Que o homem casa foi desocupada (isto é, por outro demônio), varrido, e colocar em 

ordem sugere que uma verdadeira reforma moral tinha ocorrido. Se pelo poder de sua 

própria vontade ou pela limpeza de Deus, ele foi temporariamente livre do pecado e seu 

demônio relacionado e de qualquer outro. 

Por medo de prisão, doença, estigma social, ruína financeira, e muitas outras motivações, 

uma pessoa consegue se livrar de certos hábitos pecaminosos. Às vezes, o motivo é mais 

positiva e que a pessoa determina a mudar por causa do amor para a esposa, marido ou 

filhos. Mas essa auto-limpeza, não importa quão profunda e extensa e não importa o que 

a motivação-nunca é permanente. Mesmo que a limpeza é pelo Senhor, não é permanente 

se não for acompanhada por salvar a fé nEle. Certamente muitas das pessoas a quem Jesus 

limpos de demônios morreu e se juntou a esses demônios no inferno, porque eles também 

não aceitar o perdão e oferta de salvação do Senhor. A grande maioria das pessoas a quem 

Jesus ministrou aceitos somente cura temporária de doenças e alívio temporário de 

controle demoníaco. Eles renderam os sintomas e as conseqüências do pecado a Ele, mas 

não o pecado em si. Dos dez leprosos Jesus limpos em uma ocasião, apenas um recebeu 

a verdadeira plenitude da salvação (Lucas 17: 11-19). 



Quando a natureza básica do pecado não é tratado através do milagre do arrependimento 

e confiança em Cristo, a remoção de um pecado particular ou mesmo um demônio deixa 

espiritual de uma pessoacasa ... desocupada, varrida e colocar em ordem , mas sujeito 

a reocupação por outros sete espíritos piores do que o primeiro. E eles entrar e morar 

lá; eo último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. 

A, hipócrita, pessoa reformada religioso está sujeito a Satanás, de forma que uma pessoa 

imoral cheio de culpa não é, porque a sua própria moralidade cega a sua condição 

pecaminosa básico e necessidade.Ele está perfeitamente satisfeito com a sua casa vazia, 

pensando que a liberdade de manifestação externa do pecado é a liberdade da sua 

presença, poder e condenação. 

Katoikeō (ao vivo ) carrega a idéia de habitação e se estabelecer. É o mesmo verbo Paulo 

usado como ele orou pela Efésios, "que Cristo habite em seus corações mediante a fé" 

(Ef. 3:17). Onde Cristo não vive, demônios são livres para viver. emissários de Satanás 

pode entrar e viver em uma vida reformada mas sem Cristo de uma forma resolvida e 

segura, porque em seu delírio religioso seu hospedeiro pode ser alheio a sua presença. O 

último estado que o homem torna-se pior do que o primeiro , mas ele não sabe 

disso. Ele é como um leproso que sai facilmente com os dedos das mãos e pés, porque ele 

não sente dor. De uma forma infinitamente mais trágico, farisaísmo desensitizes uma 

pessoa para o pecado, a ponto de ele não está ciente de que sua alma está apodrecendo 

sob corrupção demoníaca. 

Um dos piores aspectos do legalismo religioso é que ele tende a ficar cada vez mais 

descrente de geração em geração. "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas," Jesus disse, 

"porque você viaja sobre o mar ea terra para fazer um prosélito; e, quando ele se torna 

um, você fazê-lo duas vezes mais filho do inferno do que vós" (Mt . 23:15). Uma pessoa 

que está discipulado no legalismo, muitas vezes torna-se mais zeloso e hipócrita do que 

o seu professor. 

Para pregar moralidade, mesmo de acordo com os padrões bíblicos de comportamento, 

mas não a salvação através de Cristo promove uma religião que leva os homens mais de 

Deus do que eram antes que eles reformada. É muito mais fácil para chegar a alguém que 

está sobrecarregado com um verdadeiro sentido de seu pecado que alguém que está 

sobrecarregado com uma falsa sensação de sua justiça. Isso é o que Jesus quis dizer 

quando disse: "Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores" (Mat. 09:13). Não foram 

as pessoas imorais e sem religião de Israel que colocam Jesus à morte, mas os líderes 

religiosos que se orgulhavam de sua bondade. Cristo não poderia alcançá-los, porque eles 

achavam que não tinha necessidade de qualquer ajuda espiritual, muito menos a salvação 

do pecado. 

Pedro diz dessas pessoas que "depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo 

conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e são 

superados, o último estado tornou-se pior para eles do que o primeiro. Para seria melhor 

para eles não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, a afastar-se 

do santo mandamento que lhes. Aconteceu-los de acordo com o verdadeiro provérbio, "O 

cão voltou ao seu próprio vômito ', e,' A porca após a lavagem, retorna a revolver-se no 

lamaçal "(2 Pe. 2: 20-22). A pessoa reformada, mas não convertido acabará por reverter 

para caminhos de pecado pela mesma razão que o cão voltou ao seu vômito ea porca 



retornos lavada para a lama lamaçal, porque em cada caso, a natureza original não foi 

alterado. 

A parábola de Jesus aplicado a Israel como uma nação, a esta geração perversa , bem 

como para os judeus individuais. Durante o cativeiro babilônico os judeus abandonaram 

a idolatria, e nos mais de dois mil anos desde então, eles nunca, como um povo, caiu de 

volta para ele. Mas no momento em que o Messias veio, eles haviam se tornado tão 

satisfeitos com a sua reforma e com suas cerimônias religiosas e tradições morais, que 

não via necessidade de um Salvador. Consequentemente, no fim dos tempos, que as 

pessoas vão encontrar-se na liga com o anticristo durante a Grande Tribulação. 

Seja na ampla gama de história ou em uma vida individual, o mesmo princípio se aplica: 

reforma exterior sem transformação interior traz susceptibilidade a ainda pior do que o 

mal do qual se afastou. 

O Poder da Relação 

Enquanto ele ainda falava às multidões, eis que sua mãe e seus 

irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E 

alguém lhe disse: "Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora 

tentando falar com você. ' Mas Ele respondeu o que estava 

dizendo a ele e disse: "Quem é minha mãe e quem são meus 

irmãos? ' E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis 

minha mãe e meus irmãos! Pois quem faz a vontade de meu Pai 
que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe "(12: 46-50). 

Reforma não é a salvação, a regeneração, ou redenção. Pode, de fato, trabalhar para o 

oposto por enraizar uma pessoa na auto-satisfação e cegando-o para a sua necessidade de 

misericórdia de Deus. Para se ter salvação, deve haver um novo e direita relacionamento 

com Deus, que vem somente como um pecador confessa humildemente e se transforma a 

partir de seu pecado e recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 

. A chegada da família de Jesus deu-lhe a oportunidade perfeita para dar uma ilustração 

gráfica da necessidade de uma relação pessoal com Ele Enquanto ele ainda falava às 

multidões em uma casa (ver 13: 1), sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora , 

procurando falar com Ele . Quando Jesus foi informado desta, ele respondeu o que 

estava dizendo a ele e disse: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" 

Por esta altura José provavelmente estava morto há muitos anos, e da família imediata de 

Jesus consistiu em Sua mãe , Maria, seus meio irmãos (Tiago, José, Simão e Judas), e 

suas irmãs meia, que não são nomeados (Matt. 13: 55-56). 

Depois da ressurreição, Jesus irmãos finalmente chegou a acreditar Nele, Seu irmão 

Tiago se tornar o chefe da igreja de Jerusalém (cf. At 15: 13-22) e autor da epístola que 

leva seu nome. Mas durante o ministério de pregação e ensinamento de Jesus não há 

evidências claras de que qualquer membro da sua família que não seja totalmente 

compreendido Maria quem ele realmente era ou de confiança em Jesus Cristo como 

Salvador. É-nos dito especificamente que Seus irmãos não acreditavam nele (João 7: 5), 

e pode ser que até mesmo a Sua mãe -apesar das revelações para ela antes e depois do 



nascimento de Jesus e sua magnífica confissão naquela época (cf. Lc 1 : 26-2: não 38) -

Você ainda pessoalmente confiar em Jesus como seu próprio Senhor e Salvador. 

Não nos é dito (cf. Marcos 3: 31-32; Lucas 8: 19-20) porque Jesus ' mãe e irmãos eram 

... procurando falar com Ele , mas parece razoável supor que eles estavam muito 

preocupados com sua bem-estar e talvez mesmo a temer com alguns de seus amigos da 

cidade para casa que ele tinha "perdido seus sentidos" (Marcos 3:21). Sua condenação 

dos escribas e fariseus continuaram a crescer em intensidade e seriedade, e esses líderes, 

por sua vez, estavam acusando de fazer a Sua obra pelo poder de Satanás. Seu plano para 

destruir Jesus (Mat. 12:14) foi provavelmente já rumores entre as pessoas. Jesus ' mãe e 

os irmãos foram, portanto, com a esperança de dissuadi-lo de continuar seu trabalho e, 

talvez, esperava que ele iria fugir para um lugar seguro até que os líderes religiosos se 

esqueceram dele ou perdeu o interesse. Sua família estava em uma missão de resgate para 

salvá-lo da morte iminente. 

Para a maioria dos homens tal incidente teria sido embaraçoso ao extremo, mas Jesus não 

era nem constrangido nem ressentido. Ele amou e cuidou de sua família, e ele entendeu a 

sua preocupação, equivocada como era. Ele não, de fato, responder diretamente ao pedido 

de sua família, mas sim aproveitou a ocasião para ensinar uma importante verdade: E, 

estendendo a mão para os seus discípulos, disse: "Eis minha mãe e meus irmãos!" 

Jesus não estava renunciando à Sua família. Ele os amava ainda mais do que eles 

amavam. Seu último pedido da cruz foi por João para cuidar de sua mãe (João 19: 26-27), 

e através do Seu amor misericordioso Seus irmãos, eventualmente, veio a crer nEle como 

seu Senhor e Salvador (Atos 1:14). 

O propósito do Senhor ao se referir a seus discípulos como Seus mãe e irmãos era 

ensinar que Ele convida o mundo inteiro em Sua família pessoal e divina. Qualquer um 

pode entrar em Sua família espiritual confiando nele, e da família de Deus é a única 

família que finalmente importa. 

Mesmo sendo um membro da própria família terrena de Jesus não merecer a salvação, 

por força dessa relação. Portanto, o convite de Jesus estendeu a Seus naturais mãe e 

meio irmãos, porque eles também precisavam ser salvos do pecado. Além de fé pessoal, 

não mais foram espiritualmente relacionado a ele do que qualquer outro ser 

humano. "Todos aqueles, e apenas aqueles que crêem em mim são espiritualmente 

relacionado to Me" Ele estava dizendo. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está 

nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe . 

A quem quer que indica a universalidade do convite. Ninguém que acredita que é 

excluído. E, por outro lado, há quem faça o não crer será incluído. Primeiro e mais 

absoluto desejo e exigência de Deus para a humanidade é a crença em Seu Filho. "Esta é 

a obra de Deus", disse Jesus, "que creiais naquele que por ele foi enviado" (João 

6:29). Até que uma pessoa crê em Cristo, Deus não pode dar-lhe alguma ajuda espiritual, 

e essa pessoa não pode dar a Deus qualquer serviço espiritual. 

No batismo de Jesus, Deus declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo" 

(Mat. 3:17) e na transfiguração Ele falou as mesmas palavras para Pedro Tiago, e João, 

acrescentando: "Ouça a Ele "(17: 5). Suprema vontade de Deus para a humanidade é para 



que eles sejam bem satisfeito com o Filho, assim como ele é, e confiar nEle, escutá-Lo, 

segui-Lo e obedecer à Sua Palavra. 

Depois de declarar: "Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido" (Mat. 

18:11), Jesus contou uma parábola que explica o grande amor do Pai para a humanidade 

e Seu desejo que eles sejam salvos. "O que você acha?" Ele perguntou retoricamente. "Se 

algum homem tiver cem ovelhas, e uma delas se desgarrar, não deixará as noventa e nove 

nas montanhas e ir procurar o que é desviada? E se ele sair que ele acha, realmente Eu 

digo a você, ele se alegra mais do que com as noventa e nove que não se extraviaram. 

Assim, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos, 

perecereis "(vv. 12-14) . Muitos anos mais tarde, os apóstolos ecoou essa verdade. Paulo 

escreveu: "Deus, nosso Salvador ... quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao 

conhecimento da verdade" (1 Tim. 2: 3-4), e Pedro declarou que o Senhor não quer "para 

qualquer para pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento "2 Pet. 3: 9. 

Sendo corretamente relacionados com Cristo, no entanto, requer mais do que uma mera 

declaração verbal de lealdade. "Nem todo aquele que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará no 

reino dos céus", Jesus advertiu; "Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que é o céu. 

Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em 

teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E 

então eu lhes direi: 'Nunca vos conheci; afastar mim, vós que praticais a iniqüidade 

"(Mateus 7: 21-23.). Salvando relacionamento com Jesus Cristo vem somente de forma 

submissa crer nEle e receber o dom da salvação que Ele oferece. "Não há salvação em 

nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu que foi dado aos homens, pelo 

qual devamos ser salvos" Atos 4:12. 

Na melhor das hipóteses, reformação muda apenas a parte exterior de uma pessoa; na pior 

das hipóteses, torna-se uma barreira para o seu ser alterado no interior. A relação de 

direito de Cristo, no entanto, traz vida completamente nova, tanto dentro como fora. Todo 

o resto da Escritura rodeia a verdade central que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar 

os pecadores, para transformá-los, não reformá-los. Até que uma pessoa afirma que a 

verdade, nenhuma outra pode ser de qualquer benefício. 

A grande mensagem do evangelho, e, portanto, da igreja, não é um apelo à moralidade, 

mas uma chamada para a libertação do pecado através do Senhor Jesus Cristo. 

 

76. O Reino e do Evangelho - parte 1 

(Mateus 13: 1-17) 

Naquele dia, Jesus saiu de casa, e "estava sentado à beira-mar. E 

grandes multidões se reuniram para Ele, para que Ele entrou num 

barco e sentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E 

falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: "Eis que o 

semeador saiu a semear; e quando semeava, uma parte da 

semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-up 

E outra parte caiu em lugares pedregosos. , onde não havia muita 



terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda Mas quando 

o sol tinha nascido, eles foram abrasados;. e porque não tinha 

raiz, secou-se E outra caiu entre os. espinhos, e os espinhos 

cresceram e sufocaram-los. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 

um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça. " 

E os discípulos e disse-lhe: "Por que lhes falas em parábolas?" E 

ele, respondendo, disse-lhes: "Porque a vós é dado conhecer os 

mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi concedida. 

Para quem tem, para ele deve ser dado mais, e terá um 

abundância; mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado dele 

Portanto eu lhes falo em parábolas;. porque enquanto vendo, não 

vêem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem E. seu caso a profecia 

de Isaías está sendo cumprida, que diz: "Você vai continuar a 

audiência, mas não vai entender, e você vai continuar a ver, mas 

não vai perceber, porque o coração deste povo tornou-se maçante, 

e com o seu orelhas eles dificilmente ouvir, e eles fecharam os 

olhos para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e 

entenda com o coração e retorno, e eu os cure. " Mas bem-

aventurados os vossos olhos, porque vêem, e os vossos ouvidos, 

porque ouvem Porque em verdade vos digo que, que muitos 

profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram;. E ouvir 

o que ouvis e não ouvi-lo (13: 1-17). 

Parece não haver fim dos livros sendo escrito hoje sobre a missão da igreja. A partir de 

muitas fontes e de quase todos os ponto de vista possível, a igreja e sua missão no mundo 

estão sendo estudados, examinados, analisados, elogiou, culpou, exaltado, condenado, 

criticado, e escorada. Cada tipo de programa, o princípio, método e esquema está sendo 

aplicada para o seu funcionamento. Com grande visibilidade, a igreja está sendo discutido 

em todos os lugares da sala de volta para a sala de reuniões, da cozinha para a classe de 

seminário, e por pastores, teólogos leigos e até mesmo as pessoas do mundo.No entanto, 

com tudo o que estudo e preocupação, em alguns momentos de sua história tem mais da 

igreja sido menos certo sobre o que é, o que deveria ser, e que ele deve fazer. 

Algumas verdades fundamentais para a compreensão da missão da igreja são encontrados 

no décimo terceiro capítulo do Evangelho de Mateus. O Senhor da igreja revela a natureza 

da igreja e as características espirituais do período de tempo, muitas vezes referida como 

a era da igreja. Neste capítulo maravilhosamente profético Jesus descreve o caráter da era 

entre Seus primeira ea segunda vinda. 

Por Seu ensinamento autorizado e Seus milagres indiscutíveis nosso Senhor tinha no 

início de seu ministério provou ser tão esperado Messias e Rei de Israel. Ele tinha 

proferido julgamento sobre a nação e sobre os indivíduos por causa de sua incredulidade, 

e Ele tinha oferecido um convite para o reino e da família de Deus para qualquer um que 

nEle crêem. 

Mas porque Israel havia rejeitado o seu Rei, Ele não iria estabelecer o reino 

terrestre. Durante séculos o povo judeu havia aguardado o seu Messias e Libertador eo 

reino sobre a terra Ele estabeleceria. Eles ansiava para os tempos de refrigério prometidos 

e restauração, para o trono de Davi para mais uma vez e para sempre ser 



estabelecido. Mas, quando o rei veio, Ele não agradá-los e eles rejeitaram e Seu 

reino. Que a maioria espiritualmente abençoada e iluminada de todas as gerações da 

humanidade virou as costas para o seu Rei, o Filho de Deus. 

Em seu comentário sobre Mateus, Stanley Toussaint diz: "Não vendo a messianidade de 

Jesus em Suas palavras e obras, eles se separaram do fruto da árvore." Nenhuma das 

pessoas negado milagres de Jesus, ea maioria deles reconheceram que Ele realizou-los 

pelo poder de Deus. Apesar de reconhecer a fonte divina de milagres de Jesus, eles se 

recusaram a reconhecer que Ele próprio era que a Fonte divina. Os escribas e fariseus que 

Jesus carregadas com expulsão de demônios pelo poder de Satanás (0:24) não 

representam a maioria das pessoas comuns. Mas mesmo aqueles que admirava Jesus e 

estavam admirados com o Seu poder não iria ligar as provas com a prova de que era 

claramente de Sua divindade e messiahahip. 

As questões que vêm para o leitor atento são: "Se Jesus veio oferecer o reino de Israel e 

estabelecer e governá-lo como profetizado nas Escrituras, e que foi rejeitado, era o plano 

de Deus totalmente frustrado? Fez sua própria previsões falham em se tornar realidade ? 

O que, então, é a de ser o personagem da atualidade? O que é ser a natureza da mensagem 

e missão dos discípulos e de todos os crentes? E durante todo esse tempo, o que a resposta 

é de se esperar de pessoas? " São essas perguntas que os endereços de Jesus em Mateus 

13, com uma série de oito parábolas a verdade subjacente era que o reino em seu 

cumprimento final seria adiada até que o tempo que Israel iria acreditar e receber seu 

Rei. Esse tempo será na segunda vinda de Cristo, quando Ele estabelecerá Seu reino 

terreno por mil anos. Deus não pode abandonar sua promessa, e em Sua graça Ele vai 

enviar o Seu Filho de novo para oferecer o reino. Naquele dia, o Senhor prometeu: "Eu 

derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de graça e 

de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem traspassaram; e eles vão chorar Para 

ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por ele, como o 

choro amargo ao longo de um primeiro-nascido ... E isso vai acontecer no dia em que 

águas vivas fluirão de Jerusalém, metade dos -los para o mar oriental, ea outra metade 

para o mar ocidental, que será no verão, bem como no inverno E o Senhor será rei sobre 

toda a terra;. Naquele dia o Senhor será o único, e seu nome o único "Zech. 12:10; 14: 8-

9. 

Mas Zacarias não nos diz nada sobre o que aconteceria entre a perfuração de Israel do 

Messias e seu luto subseqüente sobre ele. O profeta nem sequer insinuar que um período 

tão intermediário ocorreria-embora já dura há quase 2.000 anos. Era um mistério até ser 

revelado aqui e mais plenamente em todo o Novo Testamento. 

No final, "todo o Israel será salvo", declara Paulo; "Assim como está escrito:" O 

Libertador virá de Sião, Ele irá remover a impiedade de Jacó. " E 'esta é a minha aliança 

com eles, quando eu tirar os seus pecados "(Rom. 11: 26-27). Mas o dia do que o reino 

cumpriu teve de ser adiada, pois, quando o rei primeiro "veio para os Seus, ... aqueles que 

foram os seus não o receberam" João 1:11. 

Mas um interno reino foi estabelecido, porque "a todos quantos o receberam, deu-lhes o 

poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome" (João 

1:12). Reino externo, visível de Cristo foi adiada, mas o reino interior e espiritual dos 

seus santos foi estabelecida, e em seus corações o Senhor reina e através de sua vida e 

testemunho Ele agora expressa Sua vontade na terra. 



O período entre a primeira ea segunda vinda de Cristo tem sido chamado de o parêntese, 

ínterim, o interregno, e muitas outras tais termos. É um período que não foi revelado no 

Antigo Testamento, o período ao qual Jesus se refere como "os mistérios do reino dos 

céus" (13:11). Esses mistérios serão discutidas a seguir como esse versículo é 

exposta. Nos oito parábolas do capítulo 13 e em suas explicações sobre eles, Jesus 

descreve o período de transição, o período que se iniciou com a Sua rejeição e 

crucificação e que continuou até o presente momento. A compreensão desse período foi 

essencial para os discípulos como eles partiram para evangelizar. 

O Place: O Seashore 

Naquele dia, Jesus saiu de casa, e estava sentado à beira-mar. E 

grandes multidões se reuniram para Ele, para que Ele entrou num 

barco e sentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. (13: 
1-2) 

Naquele dia, refere-se ao dia em que a mãe e os irmãos de Jesus vieram procurar por ele 

(12: 46-47), provavelmente para convencê-lo a parar a pregação e ensino que sabia que 

poderia custar-lhe a vida. Emque dia ele curou muitas pessoas de diversas doenças 

identificadas, explicou o verdadeiro caráter do Messias prometido, curados e purificados 

o endemoninhado cego e mudo, acusou os fariseus incrédulos de cometer o pecado 

imperdoável acusando-o de expulsar demônios pelo poder de Satanás , declarou que 

judeus incrédulos seria condenado por acreditar gentios no dia do juízo, e advertiu contra 

o perigo enganosa de reforma moral sem renascimento espiritual (12: 15-45). 

Também é interessante notar que, durante o seu ministério antes, Jesus parecia passar 

mais tempo no interior, em casas e sinagogas. Quando Seu ministério avançou, no 

entanto, e ele estava cada vez mais rejeitado pelos judeus, ele passou mais tempo 

ministrando ao ar livre-à beira-mar e montanha e na zona rural, estradas e ruas. 

Embora os líderes religiosos tinham rejeitado, Jesus manteve-se imensamente popular 

com as pessoas comuns, e grandes multidões ainda reunião com ele no fascínio para 

ouvi-lo falar e vê-Lo curar, e outros para serem curados se. 

Talvez empurrado pela multidão até a beira da água e tentar colocar alguma distância 

entre as pessoas e mesmo a fim de enfrentar a multidão melhor, Jesus entrou num barco 

e sentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia . O fato de que Ele sentou-se na 

forma típica rabínica era necessário por causa da movimentação do barco na água; e 

porque a praia inclinada acentuAdãoente para cima da água, as pessoas foram capazes 

de ver e ouvi-lo melhor, enquanto ele estava sentado no barco. 

O plano: Para falar em parábolas 

E falou-lhes muitas coisas em parábolas, (13: 3a) 

Nesta ocasião, e na maioria das ocasiões futuras, Jesus falou-lhes muitas coisas [as 

multidões, v. 2] em parábolas , e só em parábolas (v. 34). Ele não explicou o seu 

significado para as multidões, mas apenas aos seus discípulos (vv 10-11, 18, 36;. Marcos 

4:34). 



Parabole ( parábola ) é uma palavra composta composta de uma forma do 

verbo Ballo (para jogar leigos, ou lugar) e o prefixo do Pará (significado ao lado de). A 

idéia é a de colocar, ou deitado, algo ao lado de outra coisa para fins de comparação. A 

verdade espiritual ou moral, muitas vezes ser expressa colocando-o ao lado de, por assim 

dizer, um exemplo físico que ele poderia mais facilmente compreendido. A, objeto ou 

prática observável comum foi usada para ilustrar uma verdade subjetiva ou 

princípio. Aquilo que era bem conhecido foi colocada ao lado aquilo que não era 

conhecido ou compreendido, a fim de explicá-lo. O conhecido elucidado o 

desconhecido. A parábola era uma forma comum de ensino judaico, eo termo é 

encontrado cerca de 45 vezes na Septuaginta, o Antigo Testamento grego. 

Em seu ensino mais cedo, Jesus usou muitas analogias gráficos para ilustrar a verdade 

divina. Ele havia falado de crentes como sal e luz do mundo (Mt 5: 13-16.), De sua 

seguindo o exemplo dos pássaros e lírios em não ser ansioso sobre as necessidades da 

vida (6: 26-30), e de construir suas vidas sobre a sólida rocha da Palavra de Deus, em vez 

de areia inseguro da filosofia do homem (7: 24-27). Embora essas e outras figuras eram 

parábolas embrionárias, o seu significado era claro no contexto do ensino de Jesus. 

Ensinar através de parábolas e outros meios figurativos é eficaz porque ajuda a tornar 

verdade abstrata mais concreto, mais interessante, mais fácil de lembrar e mais fácil de 

aplicar-se a vida. Quando a verdade é exteriorizada nas figuras de uma parábola, a 

internalização de significado moral e espiritual é muito mais fácil. 

Na série de parábolas no capítulo 13, Jesus usa essas figuras familiares como o solo, 

sementes, aves, espinhos, pedras, sol, trigo, joio, semente de mostarda, o fermento, o 

tesouro escondido, e uma pérola.Mas nestes particulares parábolas -se a verdade 

é não deixou claro, porque a história básica diz nada, mas o relato literal, sem apresentar 

a verdade moral ou espiritual. Foi só aos discípulos que Jesus explicou o que o solo, as 

sementes, os espinhos, e as outras figuras representam. E uma inexplicável parábola era 

nada mais que um enigma impossível, cujo significado só poderia ser imaginado. 

A parábola: O Semeador 

dizendo: "Eis que o semeador saiu a semear; e quando semeava, 

uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves 

e comeram-up E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde 

não havia muita terra;. e logo nasceu, porque não tinha terra 

profunda Mas quando o sol tinha nascido, eles foram abrasados;. 

e porque não tinha raiz, secou-se E outra caiu entre espinhos, e os 

espinhos cresceram e sufocaram-na. para fora. E outra caiu em 

boa terra, e deu fruto, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. 

Quem tem ouvidos, ouça. " (13: 3b-9) 

Como Jesus contou a história do semeador , Seus ouvintes talvez poderia ter olhou em 

volta e viu um homem, na verdade, a semeadura de sementes. Em qualquer caso, a cena 

era familiar para eles, se eles eram agricultores ou não. Um homem com o seu saco de 

sementes pendurada no ombro quando ele saiu para semear era uma imagem comum e 

vívidas. Enquanto ele andava para cima e para baixo os sulcos de seu campo, ele 

semeou enquanto ele subia, atingindo várias vezes em sua bolsa para um punhado de 

sementes de lançar em ambos os lados. 



Os vários tipos de terreno em que a semente poderiam cair em um campo também foram 

familiar. Quando a transmissão de sementes com a mão era impossível controlar com 

precisão onde toda a semente caiu, e algumas sementes foram obrigados a cair ao lado 

da estrada. Palestina, especialmente a região altamente produtiva Galiléia, foi 

atravessado por campos e estradas aqui refere-se principalmente ao estreito caminhos 

separados que um campo de um outro. Os agricultores usaram os caminhos para andar 

entre os campos, e os viajantes andou sobre eles enquanto eles iam de uma parte a outra 

do país. Foi ao longo de uma estrada através de uma tal grainfield que Jesus e seus 

discípulos estavam viajando um sábado como eles escolheram grão para comer (Mateus. 

12: 1). 

O solo e ao lado da estrada , é claro, ser untilled e embalado com força pelo pé, o que 

impediu qualquer sementes que passou a cair sobre ela penetre e crie raízes. Porque 

essas sementes foram expostos e de fácil acesso, vieram as aves e comeram-se assim 

que o agricultor tem uma distância segura para o caminho. O que não foi comido por 

pássaros "foi pisoteado" (Lucas 8: 5). Sem dúvida, as aves seguido de perto depois de um 

semeador. 

O segundo tipo de terreno em que algumas das sementes caiu Jesus refere-se a como os 

lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Rocky não se refere a pedras soltas, 

pois o agricultor sempre retirou todos os pedras, paus e outros objectos de seu campo 

antes do plantio. Ao contrário, ela se refere a leitos subjacentes da rocha sólida mais 

profundos do que o arado atingiu, principalmente calcário, que não havia muita 

terra cobrindo-os. As sementes que caíram em terreno tão imediatamente ... nasceu, 

porque não tinha terra profunda . Quando a semente começou a germinar, as suas 

raízes não conseguia penetrar na rocha que estava logo abaixo da superfície, e a pequena 

planta, ao invés, começam a surgir acima do solo muito mais rápido do que 

normalmente. 

Por um breve período essas plantas ficaria mais saudáveis e mais resistentes do que 

aqueles em solo bom, porque mais deles mostrou acima do solo e eles cresceram mais 

rapidamente. Mas quando o sol tinha nascido, eles foram abrasados; e porque não 

tinha raiz, secou-se . A falta de raízes impediu as plantas de chegar e absorção de 

umidade ou alimento. Depois que o sol tinha subido na parte da manhã, as plantas que 

pareciam tão promissores foram abrasados e rapidamente secou . 

O terceiro tipo de terreno em que algumas das sementes caiu estava infestada 

de espinhos . Após esse terreno tinha sido cultivada, parecia perfeitamente bem, mas 

quando o grão começou a brotar, assim fizeram os espinhos. Estes, ervas daninhas cardo-

rolamento difíceis veio e se engasgou ... fora as boas plantas, tomando a maior parte do 

espaço, umidade, nutrição e luz solar para si próprios. 

O quarto tipo de terreno em que algumas das sementes caiu era bom solo . Foi para longe 

do caminho e foi solto e macio. Ele tinha profundidade suficiente para apoiar as boas 

plantas e era livre de ervas daninhas. Devido a essas condições favoráveis, ele deu fruto, 

um a cem, outro a sessenta; e outro a trinta . 

Na Palestina durante a época do Novo Testamento, o rácio médio de sementes de grãos 

colhidos para aqueles que foram plantadas é dito ter sido inferior a oito para um. Mesmo 



uma colheita de dez vezes teria sido bem acima da média; e os rendimentos de que Jesus 

fala eram verdadeiramente fenomenal. 

No final desta parábola inexplicável Jesus disse: Quem tem ouvidos para ouvir, 

ouça . Isso quer dizer: "Se você pode entender isso, então compreendê-lo." Jesus não 

estava zombando de seus ouvintes, mas foi um pouco a adverti-los de que eles iriam 

precisar de mais do que a sua própria compreensão humana para interpretar o 

significado. Ele pode ter vindo a dar um convite para aqueles que as multidões que levam 

a sério a segui-lo para vir a Ele e pedir uma explicação, como os discípulos estavam 

prestes a fazer. Caso contrário, eles não teriam ouvidos para ouvir o que Ele estava 

realmente dizendo. 

Somente aqueles que aceitam o Rei consegue entender o Rei e lucrar com seu ensino e 

senhorio. Para todos os outros Seu ensinamento é enigmas sem sentido. 

O Objetivo: Revelar e para esconder 

E os discípulos e disse-lhe: "Por que você fala-lhes em 

parábolas?" E ele, respondendo, disse-lhes: "Porque a vós é dado 

conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi 

concedida. Para quem tem, para ele deve ser dado mais, e terá um 

abundância; mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado dele 

Portanto eu lhes falo em parábolas;. porque enquanto vendo, não 

vêem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem E. seu caso a profecia 

de Isaías está sendo cumprida, que diz: "Você vai continuar a 

audiência, mas não vai entender, e você vai continuar a ver, mas 

não vai perceber, porque o coração deste povo tornou-se maçante, 

e com o seu orelhas eles dificilmente ouvir, e eles fecharam os 

olhos para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e 

entenda com o coração e retorno, e eu os cure. " Mas bem-

aventurados os vossos olhos, porque vêem, e os vossos ouvidos, 

porque ouvem Porque em verdade vos digo que, que muitos 

profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram;. E ouvir 

o que ouvis e não ouvi-lo (13: 10-17). 

Quando os discípulos de Jesus e disse-lhe: "Por que você fala a eles [as multidões] em 

parábolas? " foi o fato de que as parábolas foram inexplicável que os intrigava. Eles 

estavam pedindo, com efeito, "Por que você se preocupar em dizer nada a eles, afinal, se 

eles não podem compreendê-lo?" 

Neste ponto, Jesus dá a razão dupla para Seu falar em parábolas : para revelar o que 

significa para aqueles que o recebem e para esconder o significado de que aqueles que 

não. Ele respondeu, e disse-lhes: "Para você [que acreditam em mim] que tem dado 

conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles [que não acreditam em mim] que 

não foi concedida. " 

Mistérios não se refere a histórias, como os encontrados em romances de mistério 

modernos, cuja trama complexa e situações inesperadas despertar a curiosidade do 

leitor. No mundo antigo, um mistério era um segredo sagrado conhecido apenas para os 

iniciados e, por vezes, apenas para os religiosos de nível superior. O sistema de religiões 



de mistério começou na antiga Babilônia e se espalhou em várias formas para todas as 

partes do mundo civilizado. Um sistema filosófico grego influente dos tempos do Novo 

Testamento foi chamado gnosticismo, um nome derivado de Gnose , o que significa 

conhecimento. Gnósticos consideravam-se os "saber" até questões filosóficas como 

foram em causa. 

No antigo Egito, um mistério religiosa popular envolveu o mítico deus Osíris e sua esposa 

deusa Isis. Osiris era um rei sábio e benevolente que foi convencido por seu irmão Seth 

ímpios para vir para um banquete, onde, com a ajuda de setenta e dois co-conspiradores, 

Seth colocou o rei em um caixão e jogou-o no rio Nilo para afogar . Osiris foi resgatado 

por Isis e trouxe para casa; mas quando Seth descobriu seu irmão estava vivo, ele foi para 

o palácio e cortar Osiris em quatorze pedaços, que ele enviados para quatorze locais 

separados agora por todo o Egito. Depois de Isis conseguiu recolher todos os pedaços de 

seu corpo, Osiris milagrosamente restaurado-se à vida; e desde o momento da sua 

"ressurreição", ele se tornou o rei imortal tanto dos vivos e dos mortos. 

Embora a própria história era fascinante para qualquer um que ouviu, seus significados 

mais profundos eram conhecidas apenas dos iniciados dos cultos Osíris e Ísis. Para eles, 

cada pessoa e incidente na história teve um significado especial. Por exemplo, Osiris 

representou tudo de bom e foi atacado por Seth, que representou todos os males. A 

devoção incansável de Ísis representava o poder redentor e triunfal de amor. O último 

segredo ou mistério, foi a fórmula: "Eu sou tu, e tu és eu", que, quando se fala de Osiris, 

colocaria o adorador em união eterna com aquele deus. 

Atitudes semelhantes de exclusividade e conceitos de mistério são vistos em sociedades 

secretas modernas, cuja maioria dos rituais e princípios importantes são conhecidos 

apenas para os membros, e às vezes só para os mais altos líderes do ranking. 

Nas Escrituras, no entanto, mistérios refere-se à revelação de algo anteriormente oculto 

e desconhecido. Novo Testamento mistérios são, portanto, revelações e explicações de 

verdades divinas que não foram reveladas aos santos sob a antiga aliança. 

Os particulares mistérios sobre o qual Jesus ensina aqui tem a ver com o reino dos 

céus (ver também vv. 24, 31, 33, 44, 45, 47, 52) -que de passagens paralelas em Marcos 

(04:11, 30) e Lucas (08:10; 13:18) é visto como sendo o mesmo que o reino de Deus (cf. 

Mt 19: 23-24.). Um título enfatiza o Rei (Deus) e outro enfatiza a esfera de seu reinado 

(céu). Deste reino do Antigo Testamento dá vislumbres apenas limitadas e incompletas. A 

maioria das profecias messiânicas em ponto, o Antigo Testamento para segunda vinda de 

Cristo eo estabelecimento de Seu reino milenar terreno e sua subsequente reino eterno. Só 

são dadas sugestões sobre o Seu presente terrena reino , que começou com a sua rejeição 

e crucificação e vai continuar até que Ele volte. Este é o reino que existe espiritualmente 

nos corações de Seu povo, enquanto o Rei está fisicamente ausente da terra. Ele está 

presente com os crentes, mas Ele não é visível ou evidente para o mundo, exceto como 

revelado através de suas vidas e testemunhos. 

Alguns intérpretes insistem que nenhum presente reino dos céus de qualquer espécie 

pode existir porque o Rei está ausente. Mas o reinado de Davi sobre Israel, enquanto ele 

estava fugindo de seu filho rebelde Absalão é um exemplo clássico de um rei que tem 

plenos direitos e autoridade sobre o seu reino, enquanto temporariamente incapaz de 

exercer esse direito por causa de certas circunstâncias. Durante o período de usurpação, 



Davi é repetidamente referido como o Rei Davi, embora ele não foi capaz de se sentar no 

seu trono ou mesmo para viver em sua capital, Jerusalém (ver 2 Sam 15-17.). Reinado de 

Davi foi reconhecido e respeitado apenas por aqueles israelitas que permaneceram fiéis a 

ele, mas sua rejeição pelos seguidores de Absalão não faz dele menos o legítimo rei. Ele 

foi o único monarca legítimo, e cada cidadão fiéis do seu reino reconheceu. 

Da mesma forma, Jesus Cristo, o Messias prometido do Antigo Testamento, agora 

governa nos corações de seu povo, embora seja fisicamente ausente da terra e governa-

los de sua morada celestial através do Seu Espírito-enquanto o usurpador Satanás está 

temporariamente o governante espiritual deste mundo (João 12:31). 

O reino dos céus tem dois aspectos importantes, porém distintos. Em primeiro lugar é o 

reino universal, que inclui todas as coisas criadas em todo tempo e lugar. Deus é o Criador 

e Soberano absoluto do universo, e será eternamente. Nada existe ou acontece sem a Sua 

disposição divina ou permissão. 

Davi lembra-nos que "O Senhor sentou-se como Rei com o dilúvio; sim, o Senhor se 

assenta como rei para sempre" (Sl 29:10).. Ele governou a terra, mesmo quando ele estava 

tão perversamente rebelde que Ele destruiu todos os seres humanos, exceto Noé e sua 

família no Dilúvio. Novamente Davi nos diz: "O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, 

eo seu reino domina sobre tudo" (Sl 103: 19.). Deus é soberano "sobre tudo", mesmo 

sobre Satanás e seus demônios, a quem Ele permitiu certas liberdades, por um período 

limitado de tempo. Seu destino final e certo é o inferno, que Deus governa da mesma 

forma como Ele governa o céu. O Senhor preparou esse lugar para a Proposito específica 

de sua punição, juntamente com todo o ser humano descrente (Matt. 25:41). "Tua é, ó 

Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, a vitória ea majestade", declara o escritor das 

Crônicas; "Na verdade, tudo o que está nos céus e na terra; teu é o reino, ó Senhor, e tu 

exaltar a ti mesmo como cabeça sobre todos" 1 Chron. 29:11. 

O segundo aspecto de Deus reino é o que Alva McClain foi apropriAdãoente chamado 

de mediador, porque a Sua regra é mediada através dos outros. Tanto o universal e os 

aspectos mediatória do reino são vistos na oração do Senhor, como nos ordena Jesus a 

orar: "Venha o teu reino. Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu." (Mat. 

6:10) "No céu" refere-se ao reinado universal e direto de Deus, ao passo que na terra 

"refere-se ao reino atual, em que apenas os Seus santos são seus súditos no sentido mais 

pleno. 

Desde o início da criação, Deus destinou a terra a ser governado por instrumentos 

humanos em seu nome. Depois de tudo o que havia sido criado, exceto o homem, "Deus 

disse:" Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; domine ele 

sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre todas as a terra, e 

sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra "(Gn 1:26). Quando Satanás conseguiu 

levando Adão e Eva na rebelião que havia começado no céu, ele se tornou o governante 

temporário e príncipe da terra (João 12:31; 14:30; 16:11). Mas, como Absalão, e ele é um 

usurpador, e sua regra é tanto ilegítima e fadado a acabar. 

Mesmo depois da queda, Deus manteve certo domínio sobre a terra através de mediadores 

humanos, e desde então cada pessoa que confiou nele tem sido um canal para expressar 

sua vontade e poder sobre a terra. Abel, Seth, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, Jacó, 

Raquel, José, Moisés, Davi, e inúmeros outros mediada regra do Senhor na terra. Através 



de indivíduos selecionados Deus deu a Sua Santa Palavra, que foi escrito para todos os 

homens de saber e obedecer. Nesse Palavra Ele revelou Sua natureza, Sua vontade, Seus 

padrões morais e espirituais para a humanidade, e Suas promessas de redenção e 

restauração. Ele chamou um povo especial, a nação de Israel, para ser "um reino de 

sacerdotes e uma nação santa" (Ex. 19: 6) diante do mundo, para ser os precursores de 

Seu Filho como "a luz das nações, para que a minha salvação até à extremidade da terra 

"(Is. 49: 6). Ele levantou profetas, sacerdotes e reis para dar liderança especial em Seu 

nome. 

Quando o Filho de Deus se encarnou, Ele era único mediador de Deus, o instrumento 

divino / humano da regra, que em seu próprio direito merecido para estabelecer e reinar 

sobre reino terreno de Deus.Quando o Filho foi rejeitada, Deus continuou a governar por 

meio daqueles que pertenciam a Cristo, os que estavam agora com poderes dentro pelo 

Seu próprio Espírito Santo que habita De Pentecostes com o dia atual e até a volta de 

Cristo, os cristãos são governantes mediatórios de Deus na Terra. 

Mesmo durante a Tribulação, Deus levantará 144.000 crentes fiéis dentre as doze tribos 

de Israel, e um número incontável de gentios, "uma grande multidão, que ninguém podia 

contar, de todas as nações e todas as tribos, povos e línguas" também serão convertidos e 

ficar "diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas" Apocalipse 7: 4, 9. 

Ao longo de sua história o reino mediador tem atraído tanto os cidadãos verdadeiros e 

falsos; e permanecerá assim até o seu final. A falha em entender que a verdade tem 

causado confusão incalculáveis na interpretação de muitas passagens bíblicas. Entre 

outras coisas, ele fez com que muitos cristãos sinceros a acreditar que a salvação pode ser 

perdida. 

O estudo cuidadoso das Escrituras mostra que, embora os verdadeiros súditos do reino de 

Deus são apenas aqueles que pertencem a Ele pela fé salvadora, aqueles verdadeiros 

cidadãos pode ser infalivelmente distinto dos falsos só por Deus mesmo. Povo escolhido 

de Deus, Israel, sempre foi composto por tanto o verdadeiro eo falso. Jesus falou de certos 

"filhos do reino" que iria "ser lançados nas trevas exteriores; naquele lugar ali haverá 

pranto e ranger de dentes" (Mateus 08:12.). Esses "filhos do reino", obviamente, não eram 

verdadeiros súditos do Rei. Como Jesus deixa claro em sua explicação da parábola do 

joio e do trigo, do ponto de vista humano, os verdadeiros filhos do reino e os filhos do 

maligno muitas vezes não são distinguíveis (Mat. 13:38). Na figura da videira e dos 

ramos, Jesus ilustra a verdade que muitos ramos que parecem pertencer à videira 

realmente não sei. Jesus mesmo falou dos ramos espúrias como estando "em Mim", mas 

os ramos será podado, secar, e ser jogado no fogo para ser queimado (João 15: 2, 6). As 

pessoas representadas por essas agências foram infrutíferas de perto, mas 

superficialmente, identificado com Cristo. Condenado "filhos do reino" nunca fazem 

parte do reino espiritual de Deus, e "ramos" improdutivas nunca são uma parte de 

Cristo. Eles só parecem ser do ponto de vista do homem imperfeito 

Paulo diz: "Eles não são todos os israelitas que são descendentes de Israel, nem são todos 

filhos porque eles são descendentes de Abraão" (Rm 9: 6-7.). Como o apóstolo havia 

declarado anteriormente, na mesma carta, apenas "ele é judeu o que o é no interior" 

(02:29). No entanto, na Escritura termos como Israel, Deuses pessoas, e os 

discípulos são freqüentemente usados de maneiras que incluem tanto crentes nominais e 

reais. 



Os evangelhos falam freqüentemente dos doze discípulos, apóstolos ou-um grupo que 

incluía Judas, um traidor do descrente. Ao longo de sua história, a igreja visível sempre 

incluiu adeptos que não tenham confiança em Cristo e que, portanto, não pertencem a Ele 

e não fazem parte do seu corpo espiritual. 

Mesmo durante o Milênio, quando Cristo perfeitamente e diretamente governa Seu reino 

na Terra, haverá cidadãos desleais do reino. É entre esses falsos assuntos que Satanás se 

reúnam seu exército rebelde em uma última tentativa inútil para derrotar Cristo (Ap 20: 

7-8). 

Reino universal de Deus sobre o céu ea terra não tem condições. Existir é estar nesse 

reino. Para estar em Sua reino mediador, no entanto, exige identidade intencional com 

Ele. Para o cidadão a identidade falsa é hipócrita e superficial. Para o verdadeiro cidadão 

a identidade é genuíno, baseando-se em arrependimento, fé em Cristo, e da nova vida que 

a fé nEle traz (Marcos 1:15). 

Quando Cristo voltar corporais para a Terra, Seu governo indireta no reino mediador vai 

se tornar Seu governo direto no reino milenar e, em seguida, no reino eterno dos novos 

céus e nova terra. 

O reino de Deus e da igreja são distintas em que o reino precedida da igreja e vai continuar 

eternamente depois que a igreja, como tal, deixou de existir. Mas, durante o presente 

período de mediadora, muitas vezes chamado de a era da igreja, o reino ea igreja são 

idênticos. Que a verdade é parte do mistério ", que em outras gerações não foi 

manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos 

apóstolos e profetas, no Espírito, para ser mais específico, que os gentios são co-herdeiros, 

membros do corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho 

"Ef. 3: 5-6. 

Expandindo a verdade de que suas parábolas foram dadas para revelar e esconder, Jesus 

continuou: Por que tem, ser-lhe á ainda dado, e terá em abundância; mas quem não 

tem, até aquilo que tem lhe será tirado dele . 

Quem tem se refere àqueles que acreditam, aqueles que foram soberanamente dado o 

dom da vida eterna, recebido pela confiança em Jesus Cristo. Estes são os verdadeiros 

cidadãos do reino que receberam o rei. E quem aceita a salvação de Deus, que lhe deve 

mais ser dada . A pessoa que aceita a luz verdadeira (João 1: 9) receberá ainda mais luz, 

como ele cresce em obediência e maturidade no Senhor. Para o crente que vive até a luz 

que ele tem em Cristo, mais e mais luz continuamente ser dado até que ele terá em 

abundância . 

Mas o destino do incrédulo é exatamente o oposto. Por causa de sua incredulidade, 

ele não tem salvação, e, portanto, mesmo que a luz da verdade de Deus que tem lhe será 

tirado dele . Muitos milhares de pessoas ouviram Jesus ensinar e viu realizar sinais como 

prova de Sua messianidade divina; mas a maioria deles não reconhecê-Lo como Senhor 

ou recebê-Lo como Salvador Eles foram expostos a Deus encarnado, e ainda assim eles 

rejeitaram-quer pela oposição direta ou por negligência indiferente. Eles disseram não ao 

rei, e porque eles se recusaram a receber a luz divina que brilhou sobre eles, eles andaram 

mais e mais fundo na escuridão espiritual. 



Até hoje, não há pessoas na Terra são mais religiosamente desorientado do que os 

judeus. Eles foram chamados para ser povo de Deus, dada suas promessas, os convênios 

que fez, Suas leis, e as Suas bênçãos imensuráveis. Eles foram até enviou seu único Filho 

como um dos seus próprios povos-a ensinar, curar, de conforto, resgatar, e entregá-los, 

mas eles não o teria governá-los (Lucas 19:14). Porque eles rejeitaram a luz perfeita de 

Deus, mesmo a luz que tinha saído, e tudo o que sua religião perdeu o seu verdadeiro 

significado. O templo foi destruído pelos romanos no D.C 70, e com ele o sacerdócio e 

os sacrifícios. As exigências cerimoniais e de sacrifício de sua aliança com Deus já não 

podia ser cumprida; mas desde aquela época os judeus continuaram a seguir vários 

aspectos de sua antiga religião-sem profetas, sacerdotes, reis, templo ou 

sacrifícios. Mesmo aqueles que se dizem ortodoxos acreditam e praticam apenas uma 

pequena parte do que a sua própria Escritura ensina e comandos. Os ramos conservadores 

e reformados do judaísmo acreditar e praticar até menos. A maioria dos judeus nem 

sequer tentar fazer sentido fora da maior parte do Antigo Testamento. Para a maioria, 

tudo o que resta é uma tradição não-religioso. 

Todos os homens são ou progredindo ou regredindo espiritualmente. Nenhuma pessoa 

permanece estático em seu relacionamento com Deus. Quanto mais uma pessoa sabe e é 

fiel a Cristo, mais o seu Senhor é fiel para revelar a Sua verdade e poder. Quanto mais 

tempo uma pessoa rejeita o conhecimento de Deus que ele tem, seja muito ou pouco, 

menos da verdade de Deus, ele vai entender. Rejeição humana intencional leva a 

adivinhar rejeição judicial. Quando um homem diz que não para Deus, Deus diz que não 

a essa pessoa. Deus confirma homens em sua teimosia, e liga-los com suas próprias 

cadeias de incredulidade. 

Para Ocultar 

Portanto eu lhes falo em parábolas; porque enquanto vendo, não 

vêem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem. E no seu caso, a 

profecia de Isaías está sendo cumprida, que diz: "Você vai 

continuar a audiência, mas não vai entender, e você vai continuar 

a ver, mas não vai perceber, porque o coração deste povo tornou-

se maçante, e com os ouvidos que ouvem mal, e eles fecharam os 

olhos para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e 
entenda com o coração e retorno, e eu os cure. " (13: 13-15) 

Esses versos de Isaías 6: 9-10 perfeitamente descrever os judeus incrédulos dos dias de 

Jesus. Isaías escreveu durante um tempo de julgamento de varredura em Judá. Ele tinha 

acabado pronunciou uma série de maldições sobre as pessoas por sua embriaguez, 

devassidão, imoralidade, desonestidade, injustiça e hipocrisia. Enquanto Isaías estava 

pregando sua mensagem de destruição, morte do rei Uzias (6: 1) e a nação mergulhou em 

alguns de seus dias mais sombrios. Eles estavam à beira do cativeiro pela Babilônia como 

parte do juízo de Deus; mas eles se recusaram a voltar para Ele por misericórdia e ajuda. 

As pessoas mantidas em audiência, mas eles fizeram não entendo; e eles 

continuaram em ver, mas eles fizeram não percebem , porque eles tinham 

intencionalmente fecharam os olhos e os ouvidos a Deus e se recusou a compreender 

com o coração e voltar a Ele para que Ele para curá-los . Porque eles escolheram ignorar 

Deus e Sua Palavra, Deus judicialmente as trancou-se em sua incredulidade para que eles 

temem o Seu julgamento. 



O primeiro cumprimento da advertência de Isaías veio no julgamento do cativeiro 

babilônico, assim como o profeta prometido. A segunda realização, Jesus declarou, estava 

prestes a ser realizado como Israel mais uma vez virou as costas para o Senhor e enfrentou 

o julgamento de séculos de escuridão e desespero. 

As parábolas de Jesus eram uma forma semelhante de julgamento sobre a 

descrença. Aqueles que não aceitaria a sua clara e simples ensinamentos, tais como os do 

Sermão da Montanha, não só não seria capaz de entender os Seus ensinamentos mais 

profundos, mas perderia o benefício do ensino e testemunho milagroso que tinha sido 

dado. 

O dom de línguas na igreja primitiva era ainda uma outra forma de julgamento sobre os 

descrentes. Citando Isaías 28:11, Paulo escreveu: "Na lei está escrito: 'por homens de 

outras línguas estranhas e pelos lábios de estrangeiros falarei a este povo, e mesmo assim 

eles não vão ouvir-me, diz o . Senhor Então as línguas são um sinal, não para os fiéis, 

mas para os incrédulos "(1 Cor. 14: 21-22). Tongues se manifestaram de forma espantosa 

e dramática no dia de Pentecostes e continuou a manifestar-se de vez em quando durante 

a era apostólica como uma forma de testemunho contra aqueles que se recusaram a 

acreditar. O Senhor em primeiro lugar deu a Sua verdade para Israel no ensino simples, 

claro; e quando isso foi ignorado, falou-lhes em parábolas, as quais, sem explicação, não 

eram mais do que enigmas sem sentido. Finalmente, ele falou em línguas ininteligíveis 

que não poderia ele entendeu a todos os sem tradução. 

Para Revelar 

Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque vêem; e os vossos 

ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que, que 

muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o 

viram; e ouvir o que ouvis e não o ouviram. (13: 16-17) 

. Quando os homens optam por crer na Palavra e confiança em Sua graça de Deus, Ele 

dá-lhes a salvação e mais e mais verdade pela qual a andar e para adorar Bem-

aventurados os vossos olhos , Jesus disse aos seus discípulos, porque vêem; e os vossos 

ouvidos, porque ouvem . 

Os cristãos podem entender até mesmo as coisas profundas da Palavra de Deus, porque 

eles têm-los escrito no Novo Testamento e iluminada pelo Espírito Santo que habita (cf. 

1 Cor. 2: 9-10). Quando Jesus terminou de explicar as parábolas aos seus discípulos e 

perguntou: "Você já entendeu todas essas coisas?" eles poderiam responder 

honestamente, "Yes" (Mat. 13:51). Não era que eles eram mais espertos do que os judeus 

incrédulos. Os escribas e fariseus eram altamente educado e tinha estudado as Escrituras 

diligentemente desde sua juventude. Mas seus olhos estavam cegos para a verdade do 

ensinamento de Jesus por causa da incredulidade deles. Os olhos dos discípulos, por 

outro lado, foram capazes de ver e os ouvidos foram capazes de ouvir , porque 

eles fizeram acreditar. 

Parte do ministério do Senhor era dar a compreensão da Sua Palavra para aqueles que 

confiaram nele. Em seu relato desta ocasião, Marcos diz que Jesus "foi explicando tudo 

em particular aos seus próprios discípulos" (04:34). Durante talvez Sua última aparição 

aos discípulos depois da ressurreição, Jesus "abriu o entendimento para compreenderem 



as Escrituras" (Lucas 24:45). O salmista sabia que não podia compreender a Palavra de 

Deus em seu próprio intelecto, e orou: "Abre meus olhos, para que eu veja as maravilhas 

da tua lei" Ps. 119: 18. 

Nem mesmo os santos mais fiéis e esclarecidos do Antigo Testamento foram dadas as 

percepções que os apóstolos e todos os crentes desde ter sido dado o privilégio de 

ter. Porque em verdade vos digo que, Jesus continuou, que muitos profetas e justos 

desejaram ver o que você vê, e não vê-lo; e ouvir o que ouvis e não o 

ouviram. "Quanto a esta salvação, os profetas que profetizaram da graça que viria a lhe 

fez cuidadosa pesquisa e investigação, procurando saber o que pessoa e do tempo o 

Espírito de Cristo dentro de si estava indicando como Ele predisse os sofrimentos de 

Cristo e as glórias de seguir. Foi revelado a eles que eles não estavam servindo-se, mas, 

nestas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pregavam o evangelho, a 

vós pelo Espírito Santo enviado do céu, as coisas em que os anjos anseiam observar "1 

Ped. 1: 10-12. 

Mesmo para os crentes deve haver iluminação divina, e que está prometido para todo 

cristão que busca a Palavra de Deus e conta com o Espírito Santo dentro de si (ver 1 Cor. 

2: 9-16; 1 João 2:20, 27).Como cristãos, não só temos revelação concluída de Deus nas 

Escrituras, mas o próprio autor de que a Escritura de estar dentro de nós, para explicar, 

interpretar e aplicar as suas verdades. 

 

77. O Reino e do Evangelho - Parte 2: A 

interpretação da parábola (Mateus 13: 

18-23) 

Ouvi então a parábola do semeador. Quando alguém ouve a 

palavra do reino e não a entende, vem o Maligno e arrebata o que 

foi semeado no seu coração. Esta é a única em que foi semeado à 

beira do caminho. E aquele em que foi semeado nos lugares 

pedregosos, este é aquele que ouve a palavra, e logo a recebe com 

alegria; Ainda não tem raiz firme em si mesmo, mas é apenas 

temporária; e quando tribulação ou perseguição por causa da 

palavra, logo se escandaliza. E aquele em que foi semeado entre 

os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, e a preocupação do 

mundo, ea sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica 

infrutífera. E aquele em que foi semeado em boa terra, este é 

aquele que ouve a palavra ea entende; que dá fruto, e produz, um 
a cem, outro a sessenta e outro a trinta "(13: 18-23). 

Em particular com os doze e alguns outros seguidores genuínos (v 10;. Marcos 04:10), 

Jesus começou a explicar o significado da parábola do semeador . Para eles, a ouvir -

se compreender, porque, como o Senhor tinha apenas disse a eles, sua fé permitiu que 

seus olhos para ver e os ouvidos para ouvir o que os incrédulos não poderia (Mat. 13: 11-

12, 16-17). 



Jesus não aqui identificar o semeador , mas na parábola do joio e do trigo Ele diz: "O 

que semeia a boa semente é o Filho do Homem" (v. 37). No presente passagem Ele toma 

como certo que os discípulos compreender a identidade das sementes, o que é explicitado 

no relato de Lucas: "A semente é a palavra de Deus" (08:11; cf. Marcos 4:14). Em 

particular, o semeador semeia a palavra do reino , a boa notícia da entrada no reino pela 

graça mediante a fé. 

Num sentido mais amplo, é claro, qualquer crente que prega ou testemunha o evangelho 

é um semeador que semeia de Cristo palavra em nome do seu Senhor. Por conseguinte, 

a parábola se aplica a qualquer verdadeira apresentação do evangelho. 

O comentador do século XIX William Arnot escreveu de semeadores: "Como cada folha 

da floresta e cada ondulação no lago, que se recebe um raio de sol em seu peito, pode 

lançar o raio de sol de novo, e assim espalhar a luz ao redor; em como forma, todos, 

velhos ou jovens, que recebe a Cristo em seu coração pode e vai publicar com a sua vida 

e os lábios que abençoaram nome ". 

O cristão mais fiel e dedicado não pode criar a palavra do reino mais do que um 

fazendeiro ou um cientista pode criar a semente mais simples. Assim como só Deus cria 

sementes que se reproduzem, só Deus cria a palavra do evangelho que traz a vida de Seu 

Filho para um crente. O trabalho de testemunhas de Cristo não é fabricar uma mensagem 

para criar uma semente sintética, ou para modificar a semente dada a eles, mas para 

semear a revelação de Deus, proclamando-lo exatamente como Ele lhe deu. O poder de 

uma nova vida espiritual está na palavra , assim como o poder de vida vegetal está na 

semente. As sementes da parábola são todos da mesma natureza, semeadas a partir do 

mesmo saco pela mesma semeador. As únicas variáveis são o que acontece com as 

sementes quando são semeados sobre os diferentes tipos de solo. 

A Bíblia é a escrita da palavra , mas Jesus Cristo é o viver palavra que lhe dá vida. A 

Bíblia, por assim dizer, é a casca e Jesus é o kernel. "Examinais as Escrituras, porque 

você acha que neles você tem a vida eterna," Jesus disse a um grupo de líderes judeus 

incrédulos em Jerusalém; "E são elas que dão testemunho de mim" João 5:39. 

A parábola do semeador gira em torno de proclamar o evangelho salvador, anunciando a 

palavra sobre o rei e seu reino . Mas o ensinamento principal tem a ver com os solos do 

coração em que a verdade da palavra cai como é pregada. Jesus menciona quatro tipos de 

solo diferentes, sobre o qual a semente cai como se semeia, representando quatro tipos de 

corações que ouvir o evangelho. 

Os próprios solos são basicamente os mesmos-terra que, dadas as condições adequadas, 

poderia apoiar o crescimento das culturas. Apesar de todo o coração humano é 

naturalmente pecador e hostil para com Deus (Rom. 8: 7; Ef. 2: 15-16), cada coração 

humano também é capaz de ser resgatado. Não existe tal coisa como um coração 

naturalmente irredimível. Se uma pessoa não é salvo, é porque ele não quer ser 

salvo. "Aquele que vem a mim", Jesus diz categoricamente: "Eu certamente não o lançarei 

fora" (João 6:37). Cada pessoa pode receber a semente do evangelho e participar de sua 

vida, se ele acreditava. As diferenças nos solos, e no coração que lhes correspondem, não 

estão na sua composição, mas a sua condição. 



Jesus estava preparando os apóstolos, e cada outro proclamador do evangelho, para 

entender os quatro tipos básicos de ouvintes que eles poderiam esperar encontrar: o que 

não respondem, o superficial, o mundanas, eo receptivo. 

O Unresponsive Ouvinte 

Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o 

Maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esta é a 

única em que foi semeado à beira do caminho. (13:19) 

O solo hard-embalados ao lado da estrada (v. 4) representa a pessoa que ouve a palavra 

do reino, e não a entende . A razão pela qual ele não entende não é devido a qualquer 

deficiência na mensagem, mas a sua própria dureza de coração. Ele é a pessoa muitas 

vezes referido no Antigo Testamento como de dura cerviz. Ele não se preocupa com as 

coisas de Deus, completamente indiferente a qualquer coisa espiritual. A palavra não faz 

nenhuma penetração em sua mente ou coração. Ele não dá o evangelho a menos 

consideração, pensando que fosse loucura total. Ele tem até continuamente e de forma 

consistente resistiu qualquer coisa que cheire a espiritualidade, que o solo do seu coração 

tornou-se batido para baixo até que ele é impermeável e insensível. 

Porque não faz a penetração, a semente da Palavra de Deus está totalmente exposta ao 

inimigo da alma, e vem o Maligno e arrebata o que foi semeado no da 

pessoa coração . Sua falta de arrependimento ou de qualquer sentimento de culpa e 

vergonha isola-o de a ajuda de Deus e deixa-lo totalmente exposta ao ataque de 

Satanás. O coração dele nunca foi amaciado pelo remorso, nunca interrompida pela 

convicção do pecado, nunca cultivada pelo menor desejo de nada de bom, puro e santo. 

Essa pessoa é o tolo que odeia a sabedoria ea instrução (Prov. 1: 7), e que diz que não há 

Deus (Sl. 14: 1). Ele é auto-suficiente, auto-satisfação, e muitas vezes hipócrita. Em uma 

dessas pessoas o evangelho não tem nenhum efeito, porque ele é velado para os incrédulos 

determinados ", em cujo caso o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, 

para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo , que é a imagem de Deus "2 

Cor. 4: 4. 

O maligno usa muitos meios como ele arrebata o que foi semeado . Lucas acrescenta 

que algumas sementes foi pisada sob os pés daqueles que trilham o caminho difícil (8: 5; 

cf. Hb 10:29.) Satanás usa falsos mestres, que promovem mentiras espirituais e 

contradizem a verdade de Deus. Ele usa o medo de que outras pessoas possam pensar 

sobre uma pessoa de se tornar um cristão. Satanás usa constantemente orgulho para cegar 

as pessoas à sua condição pecaminosa e necessidade de salvação. Ele os faz acreditar que 

eles não são realmente tão ruim, ou que, se eles precisam de melhoria, eles podem 

melhorar a si mesmos. Ele usa dúvida, o preconceito, a teimosia, a procrastinação, o amor 

do mundo, o amor do pecado, e cada combinação dessas manobras. 

O Superficial Ouvinte 

E aquele em que foi semeado nos lugares pedregosos, este é 

aquele que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria; Ainda 

não tem raiz firme em si mesmo, mas é apenas temporária, e 



quando tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se 

escandaliza. (13: 20-21) 

O segundo pedaço de solo abrange invisíveis lugares rochosos e não tem 

profundidade. Este solo representa o homem que ouve a palavra, e logo a recebe com 

alegria . Por sua resposta rápida ao evangelho parece que ele tem esperado ansiosamente 

para ouvi-lo e não pode adotá-la em breve. Em contraste com a pessoa com a endurecido, 

sem resposta do coração, este homem oferece nenhuma resistência, mas manifesta 

excitação emocional na sua resposta à mensagem. 

Às vezes aceitação superficial do evangelho é incentivada por evangelismo raso que 

estende as bênçãos da salvação, mas esconde a custos, como se arrepender do pecado, 

morrer para si mesmo, e afastando-se da velha vida. Quando as pessoas são incentivadas 

a caminhar pelo corredor, levantar a mão, ou assinar um cartão sem se confrontar com os 

pedidos completos de Cristo, eles estão em grande perigo de se tornar ainda mais a partir 

de Cristo do que eram antes de ouvirem a mensagem. Podem tornar-se isolado da 

verdadeira salvação por uma falsa profissão de fé. 

Em qualquer caso, o convertido superficial aceita a mensagem da salvação com os braços 

abertos e é superado com alegria e entusiasmo. Ele não pode dizer o suficiente sobre o 

evangelho, o pregador, a igreja, eo Senhor. Ele está em uma alta emocional, em um estado 

de grande euforia. Ele está certo de que ele tenha encontrado a resposta para suas 

necessidades sentidas. Ele foi aceite com aqueles que acreditam e não posso esperar para 

contar a todos o novo significado, propósito e felicidade em sua vida. 

Porque a sua resposta emocional ao evangelho é tão imediato e positivo, esse tipo de 

converter destaca-se acima maioria dos outros. Ele é muitas vezes mais vocal em falar 

sobre a sua experiência e pode até mesmo ser zelosos em freqüência à igreja, estudo da 

Bíblia e oração por um tempo. 

Mas porque o solo do seu coração é superficial, não tem raiz em si mesmo firme . O 

evangelho pede uma reação positiva imediata, mas é temporário , e toda a mudança está 

na superfície, em vez de nas profundezas do seu coração. Seus sentimentos foram 

alteradas, mas não sua alma. Vivificante de Deus palavra não pode ter raiz, porque logo 

abaixo da superfície do seu coração é um rochoso base que é ainda mais difícil de 

penetrar do que o solo ao lado da estrada. Não há arrependimento, remorso sobre o 

pecado, não ao reconhecimento de perdição, não contrição, sem quebrantamento. E não 

há humildade, que é a primeira marca da verdadeira conversão (Mat. 5: 3). 

Quando essa pessoa ouve o evangelho que traz uma experiência religiosa, mas não traz 

salvação, evidenciado pelo fato de que quando sobrevindo tribulação ou perseguição 

por causa da palavra, logo se escandaliza . A verdade do Evangelho não penetrou seu 

coração, mas só a borda de sua mente, e é, portanto, tão imediatamente renunciou como 

foi imediatamente recebido. Ele veio para Cristo para o que ele pensou que iria ficar no 

caminho de benefício pessoal, mas quando confrontado com o alto custo da salvação, ele 

não vai pagar o preço. Ele construiu a sua casa sobre a areia religiosa da experiência 

emocional, e quando as tempestades da tribulação ou perseguição bater em sua casa, ele 

se desintegra e lava (Mt 7: 26-27.). Ele tem a folhagem de uma experiência religiosa, mas 

ele não tem raiz em realidade espiritual e, portanto, não pode produzir frutos espirituais, 



que, como Jesus continua a dizer (13: 22-23), é a única evidência confiável de verdadeira 

conversão. 

A apostasia vem imediatamente após a aflição e perseguição por causa da palavra , 

mas pode ser muitos anos antes que o teste severo vem. O crente superficial podem ser 

batizados, servir na igreja, e ao que parece funcionar como um membro do modelo por 

um longo tempo. Mas testes acabará por vir que irá expor sua falta de vida. 

A aflição e perseguição Jesus está falando não tem a ver com as dificuldades comuns e 

problemas da vida, mas especificamente com os problemas que resultam por causa da 

palavra . Quando o custo do discipulado se torna demasiado elevada, essa pessoa cai e 

torna-se perdido para a igreja visível, assim como ele sempre foi perdido para o espiritual. 

Cai fora é desde skandalizō , o que significa para causar a tropeçar ou cair e é o termo da 

qual nós temos escandalizar. Às vezes é traduzida com a idéia de causar ofensa, como na 

Versão Autorizada deste verso. Todos esses significados são apropriadas aqui, porque o 

Cristão superficial se escandaliza, ofendido, tropeça e cai quando sua fé é posta à prova 

(cf. João 8:31; 1 João 2:19). 

Quando os amigos, família, colegas de escola, colegas de trabalho, ou empregadores 

começam a criticá-lo por sua fé ou pressioná-lo para comprometer ou até mesmo 

renunciar a ele, ele não consegue resistir. Ele se torna envergonho do evangelho e do que 

ele tinha tanta alegria proclamado como Senhor. Porque a sua profissão não tinha 

convicção ou sinceridade, ele nunca experimentou o novo nascimento ea nova vida que 

Cristo dá-e sua fé sham logo seca. 

William Arnot, novamente, tem um comentário útil: "Se a lei de Deus nunca alugar o" 

coração de pedra "e fez" contrito ", isto é, machucado ele pequeno, você pode, por receber 

o Evangelho em alguma suavidade temporária, superficial de natureza, obter a sua 

religião de forma mais fácil e rápida do que outros que foram mais profundamente 

exercidas, mas você não pode, talvez, ser capaz de segurá-la tão rápido ou retê-lo tanto 

tempo ... Aquele que perseverar até o fim será salvo, mas quem que cai no meio deve não. 

" 

Se a profissão de uma pessoa de Cristo não envolve uma profunda convicção de pecado, 

uma verdadeira sensação de perdição, um forte desejo para o Senhor para limpar e 

purificar, a fome e sede de justiça e amor a Sua Palavra, juntamente com uma vontade 

genuína sofrer por amor a Ele, não há nenhuma raiz de sua vida espiritual e será apenas 

uma questão de tempo antes de sua casa religiosa cai. 

É encorajador, no entanto, que a mesma perseguição que faz a murchar crente falso fará 

com que o verdadeiro crente mais forte. "Todos os que querem viver piedosamente em 

Cristo Jesus serão perseguidos" (2 Tim. 3:12); mas "depois de ter sofrido por um pouco 

de tempo", Pedro nos assegura, "o Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória 

em Cristo, Ele mesmo perfeito, confirmar, fortalecer e estabelecer você" 1 Pe 5:10. 

A Mundana Ouvinte 



E aquele em que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que 

ouve a palavra, e a preocupação do mundo, ea sedução das 
riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. (13:22) 

O terceiro pedaço de solo está infestada de espinhos e representa o homem que ouve a 

palavra , mas que é muito mundano para que ela crie raízes e crescer em seu 

coração. Esta pessoa ouve a palavra do evangelho e pode fazer uma profissão símbolo 

de fé. Mas seu primeiro amor é para as coisas do mundo , e sua preocupação sobre ou 

preocupação com essas coisas o cega para a importância do Evangelho ou qualquer outra 

coisa espiritual e eterna. Ele ama as riquezas e vidas como se eles são a resposta para 

todas as suas necessidades e desejos. Ele é alheio a sua falsidade , a sua total 

incapacidade para satisfazer o coração ou trazer felicidade duradoura. Ele não percebe 

seu mundanismo enganando sufoca a palavra , porque a sua atenção está em suas 

riquezas, posses, prestígio, posição, e outras coisas domundo . Ele não é mesmo ciente 

de que ele perdeu o conhecimento da palavra ele já teve ou que sua vida espiritual é 

totalmente infrutífera -porque ele não tem interesse real em tais coisas. 

Há poucas barreiras para o evangelho maior que o amor de riquezas e de o mundo em 

geral. Paulo adverte que "o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns por 

anseio por ela se desviaram da fé e se atormentaram com muitos uma pontada" (1 Tim. 

6:10). E João avisa: "Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o 

mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da 

carne, a concupiscência dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo "1 João 

2: 15-16. 

Há alguns anos, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos desenvolveram um 

tratamento do solo que contém 6 por cento de álcool etílico. Quando a solução é aplicada 

a um campo na quantidade adequada, supostamente faz com que todas as ervas daninhas 

para germinar e crescer vigorosamente. Uma vez que eles são cultivadas, as plantas 

daninhas podem ser removidos mecanicamente antes que eles tenham a oportunidade de 

desenvolver sementes. O campo torna-se virtualmente livre de ervas daninhas, por até 

cinco anos. 

Isso é algo de uma imagem da verdadeira conversão. Limpeza de Cristo é completa e 

exaustiva. A pregação da lei de Deus faz florescer o pecado (cf. Rom. 7: 7-12), e na 

salvação Ele remove todas as ervas daninhas do pecado, a fim de limpar o campo do 

coração e prepará-lo para a semente pura de Sua Palavra. Pecado posterior requer limpeza 

subsequente; e que o pecado, também, quando confessou, também Cristo é "fiel e justo 

para perdoar" (1 João 1: 9). O desejo do Senhor é a de manter o seu povo livre de todo 

pecado em todos os momentos. 

Um crente professo que não está preocupada com o pecado em sua vida, e não aborrecer 

o mal e amar a justiça dá fortes indícios de que o solo do seu coração é invasora. Ele 

acabará por descobrir que seu amor pelo mundo e sua identificação com 

Cristo palavra não podem coexistir. Se sua fé é genuína, ele vai abandonar o mundo ; se 

não for, o seu pecado vai sufocar o que o conhecimento da palavra que ele tem. 

Uma pessoa que vem para a igreja, mas nunca tenha assumido o compromisso de servir, 

que é continuamente preocupado com dinheiro, carreira, moda, esportes e tudo, mas a 

obra do Senhor é uma pessoa com um coração infestadas de plantas daninhas. Uma pessoa 



que diz amar a Cristo, mas que não podem permanecer fiel no casamento tem um coração 

de convivência. A pessoa que se recusa a abrir mão de seu mundanismo é uma pessoa em 

quem a semente do evangelho salvador de Deus não encontrou raiz e está em risco de ser 

sufocada por completo. 

O Receptivo Ouvinte 

E aquele em que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve 

a palavra ea entende; que dá fruto, e produz, um a cem, outro a 

sessenta e outro a trinta. "(13:23) 

O quarto pedaço de terra em que foi semeado é bom solo . É bom não porque tem uma 

composição básica diferente do que os outros tipos de solo, mas porque é justamente 

preparado. Porque seu coração é preparado pelo Espírito e receptivo a Deus (cf. João 16: 

8-11), a pessoa esta solo representa ouve a palavra ea entende . Antes de salvação, a 

pessoa que recebe a Cristo tinha a mesma natureza básica como aqueles que O 

rejeitam. Ele não é necessariamente menos pecaminoso ou mais perspicaz do que 

eles. Uma pessoa que é salva pode ter vivido uma vida de devassidão e maldade absoluta, 

ao passo que muitos que não acreditam que são humanamente moral e respeitável. Uma 

pessoa que é salva pode ter pouca educação e um baixo QI, ao passo que muitos que não 

acreditam que são muito inteligentes e treinado. 

A única barreira para a salvação é a incredulidade, e qualquer um que esteja disposto a 

aceitar Jesus Cristo em seus termos é bom solo . Ele ouve a palavra do evangelho, 

porque Deus honra a sua humildade e abre seus ouvidos espirituais; e ele entende o 

evangelho porque Deus honra a sua fé e abre sua mente e seu coração espiritual. 

Jesus falou sobre esse tipo de ouvinte, a fim de incentivar os seus discípulos e todos os 

outros crentes que testemunham em Seu nome. Apesar da dureza, superficialidade, e 

mundanismo da maioria dos corações humanos, há sempre aqueles que são um bom 

solo , em que o evangelho pode criar raízes e florescer. Haverá sempre pessoas a quem o 

Espírito preparou para receber a palavra com sincero, se rendeu corações. 

A marca final do crente genuíno, o solo bom , é fruitbearing. Ele não só ouve e entende , 

mas também dá fruto . Spiritual fruta é o produto inevitável da vida espiritual. 

O fruto espiritual de atitude é descrito por Paulo em Gálatas: "amor, alegria, paz, 

longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio" (5: 22-

23). O crente verdadeiro também dá fruto do comportamento, que Paulo se refere como 

"o fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus" (Fl. 

1:11). A fruta é a realidade espiritual que Deus produz na vida de seus filhos. A vida cheia 

do Espírito do crente "está constantemente a dar frutos" Col. 1: 6. 

O salmista se alegrou de que o crente que se deleita na Palavra de Deus e medita nele dia 

e noite é "como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no 

seu tempo e sua folhagem não murcha;. E em tudo que faz , ele prospera "(Sl 1: 2-3). Jesus 

declarou que o verdadeiro eo falso ramos-os que estão genuinamente ligados a Ele e 

aqueles que só parecem ser-se distinguem pela sua vencendo ou não a dar frutos (João 

15: 2-5). Nós não somos salvos por dar frutos ou por qualquer outro bom trabalho, porque 

não podemos dar frutos espirituais ou fazer qualquer verdadeiramente bom trabalho até 



depois de sermos salvos. Mas nós somos salvos para fruitbearing. "Nós somos sua obra", 

diz Paulo ", criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou 

para que andássemos nelas" Ef. 2:10. 

Não só Jesus nos asseguram que os verdadeiros crentes dar frutos, mas que suportá-lo em 

grande abundância: um a cem, outro a sessenta e outro a trinta . Esses números 

representam rendimentos fenomenais de 10,000 por cento, 6,000 por cento e 3,000 por 

cento. Os crentes diferem em fruitbearing porque eles diferem em compromisso com a 

obediência, mas todos são profusamente frutífera. 

Como mencionado acima (sob v. 8), a relação de rendimento médio de grãos na Palestina 

foi inferior a oito para um. Por isso mesmo o menos produtivo trinta para um era quase 

quatro vezes a média. Não é que um crente produz cem, sessenta ou trinta vezes a 

quantidade de fruta que produz um incrédulo, porque um não crente pode produzir 

nenhum fruto espiritual. Jesus simplesmente usou esses números para representar a 

grande produtividade Ele dá à proclamação fiel da Sua Palavra. Esse é o ponto de toda a 

parábola: os verdadeiros crentes produzir frutos. 

Para Suas testemunhas Jesus está dizendo: "Ide e pregai, e perceber que você vá que 

algumas pessoas vão rejeitar a sua mensagem sem rodeios. Porque eles querem ter nada 

a ver com Deus, Satanás não vai permitir que o evangelho de ter qualquer impacto sobre 

eles qualquer. Outros parece que vai aceitá-lo de bom grado, mas vai cair em breve 

distância, porque eles só teve uma experiência religiosa superficial e não nasceram de 

novo. Estes são os que vivem segundo a carne, cujas vidas são controladas pela emoção, 

sentimento e sentimento. Outros vão parecem aceitar o evangelho, enquanto segurando a 

velha vida e os seus caminhos, e sua fé também irá revelar vão e acabarão por desaparecer, 

como é sufocada pelo mundo, mas outros vão realmente acredito Na humildade eles vão 

confessar e arrepender-se de.. seus pecados, olhe a minha ajuda, e dar nova vida. Você 

saberá estes verdadeiros crentes dos outros pela evidência de frutos em suas vidas. " 

Ele também está dizendo aos Seus testemunhas que não deve desanimar. Só Deus pode 

lavrar-se o coração que é duro e resistente. Em Sua soberana vontade Ele dá a 

profundidade coração superficial, ea purificação do coração desordenado. O Senhor 

garante que Seus fiéis irá produzir frutos, irá fazê-lo em abundância. É impossível para 

um semeador fiel da Palavra de falhar, porque o Senhor da messe não vai permitir 

isso. Então, nós antecipamos as respostas erradas e certas. Que visão maravilhosa útil 

para aqueles que semeiam! 

O Senhor está ensinando o seu povo que qualquer um que pertence a Ele pode e deve ser 

uma testemunha para Ele. A responsabilidade de quem costura o evangelho em Seu nome 

não é produzir a semente, o solo, ou a fruta. Sua única responsabilidade é a de espalhar 

fielmente a semente tão longe e ampla como ele é capaz. Quando caem em boa terra, as 

sementes que um pouco de criança joga aqui e ali, como ele segue o seu pai através do 

campo irá produzir plantas frutíferas tão genuína e produtiva como as plantas pai 

experientes. E o cristão destreinado que espalha fielmente suas poucas sementes 

produzem uma colheita maior do que o crente mais instruído e experiente, que nunca 

incomoda a semear em tudo. 

Para aqueles que estão considerando suas afirmações ou ter feito uma decisão superficial 

por Ele, Jesus dá um apelo para pensar sobre o tipo de solo que representa o seu 



coração. Se for hardpacked e abatidos pela negligência contínua de Deus, ou talvez até 

mesmo pela oposição consciente, Ele chama essa pessoa para permitir que o Seu Espírito 

para romper o solo e torná-lo receptivo à Sua Palavra. Se o solo do seu coração é rasa e 

superficial, Ele chama essa pessoa para permitir que o Espírito para remover a resistência 

rochosa que se encontra abaixo da superfície de sua aceitação aparente do evangelho e 

dar-lhe a verdadeira fé. Se o solo de seu coração está infestado com os cuidados de 

convivência e as preocupações do mundo, Ele pede que a pessoa a permitir que o Espírito 

purificá-lo de seu mundanismo e para recebê-Lo sem reservas ou lealdades concorrentes. 

78. O Reino e do Mundo (Mateus 13: 24-

43) 

Ele apresentou outra parábola para eles, dizendo: "O reino dos 

céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu 

campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, 

semeou joio no meio do trigo, e foi embora. Mas quando o trigo 

brotou e deu espigas, o joio tornou-se evidente também. E os 

escravos do fazendeiro veio e disse-lhe: 'Senhor, não semeaste boa 

semente no teu campo? Como, então, ele tem o joio?' E ele disse-

lhes: 'Um inimigo fez isso!' E os escravos disse-lhe: 'Você quer 

que nós, então, para ir e arrancá-lo?'Mas ele disse: 'Não, para 

que não, enquanto você está recolhendo o joio, você pode 

enraizar-se o trigo com ele permitir que tanto a crescer juntos até 

a colheita;. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: "Em primeiro 

lugar recolher o joio e atai-o em feixes para ser queimado; mas 
recolher o trigo no meu celeiro '". 

Ele apresentou outra parábola para eles, dizendo: "O reino dos 

céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e 

semeou no seu campo; e este é menor do que todas as outras 

sementes; mas quando é adulta, é maior do que as plantas de 

jardim, e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e 
se aninham nos seus ramos. " 

Outra parábola lhes: "O reino dos céus é semelhante ao fermento 

que uma mulher tomou e escondeu em três bicadas de farinha, até 

ficar tudo levedado." 

Todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e Ele 

não falou com eles sem uma parábola, de modo que o que foi dito 

pelo profeta poderia ser cumprido, dizendo: "Eu vou abrir minha 

boca em parábolas; publicarei coisas ocultas desde a fundação do 
mundo ". 

Então, Ele deixou as multidões, e entrou na casa. E os seus 

discípulos aproximaram-se dele, dizendo: "Explica-nos a 

parábola do joio do campo." E ele, respondendo, disse: "O que 

semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo; 

e como para a boa semente são os filhos do reino; o joio são os 

filhos do maligno; o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o 



fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos Portanto, assim como 

o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do. . a idade 

O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu 

Reino todos os obstáculos, e aqueles que cometem a iniquidade, e 

lançá-los na fornalha de fogo; naquele lugar haverá choro e 

ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol, no reino 

de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. " (13: 24-43) 

No primeiro dos oito parábolas de Mateus 13, Jesus explicou os quatro tipos de respostas 

e três negativos e um positivo, que as pessoas fariam ao evangelho durante o formulário 

mistérios do reino dos céus que é a era da igreja, o período entre Seus primeira ea segunda 

vinda (vv. 3-8, 18-23), bem como através do Millennium. Na segunda parábola, o Senhor 

explica o que acontece com os incrédulos durante estes períodos do reino. 

A parábola do joio e do trigo 

Ele apresentou outra parábola para eles, dizendo: "O reino dos 

céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu 

campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, 

semeou joio no meio do trigo, e foi embora. Mas quando o trigo 

brotou e deu espigas, o joio tornou-se evidente também. E os 

escravos do fazendeiro veio e disse-lhe: 'Senhor, não semeaste boa 

semente no teu campo? Como, então, ele tem o joio?' E ele disse-

lhes: 'Um inimigo fez isso!' E os escravos disse-lhe: 'Você quer 

que nós, então, para ir e arrancá-lo?'Mas ele disse: 'Não, para 

que não, enquanto você está recolhendo o joio, você pode 

enraizar-se o trigo com ele permitir que tanto a crescer juntos até 

a colheita;. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: "Em primeiro 

lugar recolher o joio e atai-o em feixes para ser queimado; mas 
recolher o trigo no meu celeiro '"(13: 24-30). 

Esta parábola também usa a figura de uma semente de semeadura agricultor no seu 

campo; mas aqui a ênfase não é sobre o que acontece com a boa semente (como na 

primeira parábola), mas sim sobre o que acontece com a má semente que veio o seu 

inimigo, e semeou a par da boa semente. 

Esta boa semente é assumido a cair em solo fértil, criar raízes, e crescer em grão saudável 

e produtiva, identificado aqui como trigo . O homem que semeou a boa semente é o 

dono da terra (v. 27), que está plantando em seu campo . 

A frase , enquanto os homens dormiam não implica negligência ou preguiça, mas 

simplesmente se refere à noite, quando o fazendeiro e seus homens estavam em 

casa dormindo e eram, portanto, alheio ao que se passava no campo recém-

plantada. Enquanto eles dormiam, do agricultor inimigo veio e semeou joio no meio do 

trigo, e retirou-se . 

Joio é de zizanion , uma variedade de joio erva daninha que se assemelha ao trigo e é 

quase impossível de distinguir dos que até o trigo amadurece e carrega grão . Devido a 

essa semelhança, semeando o joio no meio do trigo ... às vezes era feito nos tempos 

antigos, por maldade ou vingança por um inimigo que queria destruir ou pelo menos 



reduzir significativamente o valor da cultura de alguém. Foi um crime bastante comum 

para os romanos por ter tido uma lei específica contra ele. 

Não foi até várias semanas mais tarde, quando o trigo brotou e espigas , que o joio 

tornou-se evidente também . Quando eles viram tantos joio no meio do trigo, os 

escravos do fazendeiro perguntou-lhe como isso poderia ter acontecido. Não era 

incomum, é claro, para algumas ervas daninhas, incluindo alguns joio , a crescer entre as 

boas plantas; mas a grande quantidade de joio neste campo tornou óbvio que sua colheita 

foi intencionalmente sabotado. O proprietário do terreno explicou o óbvio: Um inimigo 

fez isso! 

Percebendo a gravidade do crime devastador, os escravos disse a seu mestre, Você quer 

que nós, então, para ir e arrancá-lo? Não , respondeu ele, com medo de que, enquanto 

você está recolhendo o joio, você pode enraizar-se o trigo com ele . Os escravos eram 

justamente preocupados, temendo o joio enfraqueceria e possivelmente arruinar 

completamente o trigo da colheita. Mas o lavrador experiente sabia que mais dano seria 

feito para a boa colheita, retirando as ervas daninhas naquele tempo do que por deixá-los 

sozinhos. Retirando o joio resultaria em torcendo muito do o trigo com ele . Por uma 

razão, as raízes das plantas teria se tornado estreitamente interligados, e mesmo que todos 

os bons e maus plantas poderiam ser distinguidos um do outro, arrancando o joio também 

arrancar alguns o detrigo . Não só isso, mas o trigo que foi plantado ou que germinaram 

mais tarde viria a amadurecer mais tarde, e alguns de trigo que ainda não havia produzido 

espigas seria confundido com o joio . 

Permitir que tanto a crescer juntos até a colheita , o agricultor instruído, e no tempo 

da ceifa, direi aos ceifeiros: "Primeiro recolher o joio e atai-o em molhos para o 

queimar-se . Só no momento dacolheita poderia os bons e maus plantas ser distinguida 

com certeza. Os ceifeiros são mais experientes do que os escravos e foram qualificados 

para extirpar o joio e queimar -los. Depois que foi feito, eles iriam prosseguir com a 

colheita e recolher o trigo ao do proprietário do terreno celeiro , onde ele seria 

armazenado e protegida para uso futuro. 

Duas parábolas sobre a influência 

Ele apresentou outra parábola para eles, dizendo: "O reino dos 

céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e 

semeou no seu campo; e este é menor do que todas as outras 

sementes; mas quando é adulta, é maior do que as plantas de 

jardim, e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e 
se aninham nos seus ramos. " 

Outra parábola lhes: "O reino dos céus é semelhante ao fermento 

que uma mulher tomou e misturou com três bicadas de farinha, 
até ficar tudo levedado." (13: 31-33) 

Depois de ouvir as parábolas do semeador e do joio e do trigo, os discípulos, sem dúvida, 

se perguntou como o reino de Cristo poderia sobreviver se tantas pessoas rejeitaram e 

foram então autorizados a permanecer na terra com contaminando influência. Como 

poderia o povo de Deus sobreviver, muito menos prosperar, em meio a tais circunstâncias 

desfavoráveis? Não seria o grande poder de Satanás e suas forças do mal, tanto demoníaca 



e humana, totalmente sobrecarregar e sufocar os poucos (cf. 7: 13-14) dos santos de Deus 

na terra? 

Muito antes de ser preso, julgado e crucificação de Jesus, era evidente que os líderes 

judeus rejeitou suas alegações de messianismo. Ele também era óbvio que as multidões 

que elogiaram e seguiu-o não entendi a sua verdadeira natureza ou missão e foram apenas 

superficialmente atraída por ele. Seus verdadeiros discípulos eram um punhado contra 

toda a nação de Israel, para não mencionar o vasto e ímpio império romano e as regiões 

distantes. Em resposta a esta preocupação não dito, Jesus usou estas duas parábolas para 

enfatizar que as pequenas coisas podem ter efeitos de longo alcance. 

Música ocidental é comumente composta de apenas doze notas-as sete notas básicas e 

seus cinco farelos / flats. Cada sinfonia, hino, canção de amor, oratório, e outra peça de 

música é composta de várias combinações e oitavas de essas mesmas poucas notas. Da 

mesma forma, cada poema, ensaio, romance, carta, e outra peça de literatura Inglês é 

composto por combinações dos mesmos vinte e seis letras. 

Lord Kelvin, uma vez suspenso um grande pedaço de metal a partir de um cabo no seu 

laboratório. Ele então passou a wad-se pequenos pedaços de papel em bolas do tamanho 

de uma ervilha e sistematicamente jogá-los com o peso do metal. No início, o impacto 

quase imperceptível de papel batendo de metal parecia não ter efeito. Mas, 

eventualmente, o peso de aço estava balançando ritmicamente frente e para trás, devido 

à força cumulativa pacientemente aplicada contra ele. 

De uma forma infinitamente mais dramática e importante, Deus iria demonstrar através 

da igreja como um punhado de crentes, totalmente fraco e inepto em si, seria em Seu 

poder virar o mundo de cabeça para baixo. O reino dos céus iria crescer e prosperar, 

apesar da oposição de Satanás e acabaria por permear e influenciar o mundo inteiro em 

nome de Jesus. 

A parábola do grão de mostarda 

Ele apresentou outra parábola para eles, dizendo: "O reino dos 

céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e 

semeou no seu campo; e este é menor do que todas as outras 

sementes; mas quando é adulta, é maior do que as plantas de 

jardim, e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e 
se aninham nos seus ramos. " (13: 31-32) 

Nesta parábola , Jesus outra vez usa a figura de plantio e compara o reino dos céus a um 

grão de mostarda e seu crescimento em uma planta adulta. 

Mustard tem sido uma erva amplamente utilizado em grande parte do mundo, e nos 

tempos modernos que encontrou valor comercial adicional na produção de 

filme. Surpreendentemente, anos atrás descobriu-se que vacas cuja alimentação foi 

suplementado com sementes de mostarda tinham desenvolvido ossos que uma qualidade 

superior para utilização na preparação dos compostos de prata utilizada no filme 

fotográfico. 



Jesus 'referindo-se ao grão de mostarda como sendo menor do que todas as outras 

sementes tem sido muitas vezes citado como prova de que a Escritura é errante, de que 

Jesus era ou falível e cometeu um erro ou que Ele acomodados Seu ensinamento para a 

ignorância de seus ouvintes e conscientemente distorceu a verdade. Mas Ele não estava 

comparando esta semente para todas as outras sementes de existência, mas apenas para 

as sementes de plantas de jardim na Palestina. Muitas sementes, tais como as da 

orquídea selvagem, são muito menores do que a semente da planta da mostarda. Mas das 

muitas plantas cultivadas na época nos jardins e campos da Palestina, a planta da mostarda 

tem a menor das sementes, assim como Jesus disse. 

Quando sperma ( semente ) é usada no Novo Testamento, em referência às plantas, é 

sempre usado de plantas agrícolas, aqueles intencionalmente cultivadas para alimentar. E 

dessas plantas , a mostarda tinha sementes que eram menores do que todas as outras 

sementes . 

Dr. LH Shinners, diretora do herbário da Universidade Metodista do Sul, em Dallas e 

professor da Smithsonian Institution, declarou em uma conversa que 

a semente de mostarda teria realmente sido o menor de entre aqueles que têm sido notado 

pelas pessoas na época de Cristo. As principais culturas (trigo, cevada, lentilhas e feijão) 

têm sementes muito maiores, como fazem outras plantas que poderiam ter sido presente 

como ervas daninhas e assim por diante. Existem várias ervas daninhas e flores silvestres 

pertencentes à mostarda, amaranto, quenopódio, ou famílias chickweed com sementes 

que são tão pequenos quanto ou menor do que a mostarda; mas eles não teria sido 

conhecido ou percebido pelos habitantes. Eles são selvagens e eles certamente não teria 

sido plantada como cultura ... A única planta de cultura moderna na existência com 

sementes menores do que a mostarda é o tabaco, e esta planta de origem americana não 

foi cultivado no velho mundo até o século XVI ou mais tarde. 

Esta parábola é também criticado por supostamente exagerar o tamanho da planta da 

mostarda, referindo-se a ele como uma árvore , em que as aves do céu vêm e se 

aninham nos seus ramos . Muitas variedades de plantas da mostarda são bastante 

pequenos arbustos cujos ramos são demasiado frágil para aves para o ninho em. Mas a 

planta da mostarda da Palestina muitas vezes cresce a uma altura de doze ou quinze 

pés. Assim como Jesus disse, quando ela é adulta, é maior do que as plantas de 

jardim, e , a partir de um ponto de vista comparativo, torna-se uma árvore . Em certas 

épocas do ano os ramos se tornam rígidas o suficiente para suportar facilmente um ninho 

de pássaro. 

Mas, mesmo que o onisciente Jesus estava falando literalmente e com precisão nesta 

parábola, Seu propósito era proverbial, não técnica ou científica. Devido ao seu tamanho 

minúsculo, a semente de mostarda era comumente usado no antigo Oriente Próximo para 

representar coisas que eram extremamente pequeno. Literatura judaica antiga contém 

referências a uma gota de sangue ou de um defeito em um animal que era do tamanho de 

um grão de mostarda. Para este dia árabes às vezes falam de fé pesando tão pouco quanto 

um grão de mostarda, da mesma maneira que Jesus fez (Mat. 17:20). 

Se Jesus explicou esta parábola aos discípulos, não temos nenhum registro dele, e no 

contexto do Seu ensinamento sobre o reino não teria sido necessário. Seu significado era 

evidente. Como já mencionado, a idéia de uma pequena semente de mostarda crescendo 



em uma grande usina era proverbial, e os discípulos teriam imediatamente entendi o ponto 

de Jesus: o reino dos céus, mas agora é muito pequena e aparentemente insignificante, 

um dia iria se transformar em um grande corpo de crentes. Essa é a lição central desta 

parábola. 

Durante o ministério terrestre de Jesus, o reino era quase imperceptível, tanto por causa 

de seus poucos cidadãos e porque era espiritual e invisível. Ele não veio "com os sinais 

que devem ser observados," Jesus explicou em outra ocasião; "Nem dirão: 'Olha, aqui 

está!' ou, "Não é!" Pois eis que o reino de Deus está no meio de vós "Lucas 17: 20-21. 

Quando ele nasceu, Jesus foi colocado em uma manjedoura, no meio de vacas, ovelhas, 

cabras, burros e outros animais. A região da Judéia, em que ele nasceu, e da Galiléia, onde 

ele cresceu, foram remansos insignificantes do império romano. Na região da Galiléia, 

Nazaré estava entre as cidades-a menos promissores fato que levou Natanael para pedir a 

Filipe: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?"(João 1:46). Nenhum dos doze discípulos 

vieram da liderança religiosa judaica ou da aristocracia econômica e social. Eles eram 

poucos em número, sem instrução, medroso, fraco, lento para entender e acreditar, e, 

geralmente, não qualificado para ser os líderes de qualquer reino terreno significativo. O 

grupo de crentes que se reuniram para a oração em Jerusalém pouco antes de Pentecostes 

numeradas apenas cerca de 120 (Atos 1:15). A igreja moderna desse tamanho é pensado 

para ser muito pequeno, mas que foi o núcleo da igreja primitiva. Quando Jesus subiu ao 

céu, Seu reino na Terra foi, em sentido figurado e relativamente falando, muito menor até 

do que um grão de mostarda. 

Mas o reino que começou muito pequeno um dia se tornaria muito grande. Embora os 

escritores do Antigo Testamento não estavam cientes de que o Messias viria a Terra duas 

vezes ou do reino intermediário que iria separar essas duas vindas, eles sabiam que, 

finalmente, o Senhor iria "regra de mar a mar, e desde o rio até os confins a terra "(Sl 72: 

8.). Os nômades do deserto vai se curvar diante dele, os reis de Társis e das ilhas lhe traria 

apresenta, os reis de Sabá e de Seba iria oferecer presentes, todos os reis se curvaram 

diante dele, e todas as nações O serviria (vv. 9- 11). No final, "o reino do mundo [vai] 

tornar-se o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre" Rev. 

11:15. 

Outra lição da parábola do grão de mostarda é que o reino dos céus será uma bênção para 

o resto do mundo. A árvore que cresce a partir da pequena semente de 

mostarda representa o reino dos céus, o que na época atual corresponde à igreja. 

Alguns intérpretes têm sustentado que as aves do céu representam demônios ou outras 

forças do mal, como eles fazem na parábola do semeador (Mat. 13:19). Mas não há 

nenhuma razão para esperar uma determinada figura para representar sempre a mesma 

coisa, e a idéia do mal é estranha ao contexto desta parábola. 

A figura de aves fazendo seus ninhos normalmente chama a atenção para aquilo que é 

positivo e útil. Assentamento carrega a idéia de proteção, segurança, refúgio e santuário, 

que a mãe pássaro prevê a sua jovem. 

No sonho de Nabucodonosor, ele viu "uma árvore no meio da terra, e sua altura foi ótimo. 

A árvore cresceu grande e tornou-se forte, e sua altura chegava até o céu, e era visível 

para o fim de toda a terra. Sua folhagem era bonito eo seu fruto abundante, e havia nela 



sustento para todos. Os animais do campo achavam sombra debaixo dela, e as aves do 

céu faziam morada nos seus ramos, e todas as criaturas vivas se alimentava dele "(Dan. 4 

: 10-12). Em sua interpretação da visão do rei Daniel explica que "a árvore que você viu 

... é você, ó rei, porque você se tornou grande e cresceu forte, e sua majestade se tornou 

grande e chegou até o céu e seu domínio até a extremidade da terra (20 vv., 22) ". Sob 

império babilônico Nabucodonosor tinha trazido avanço sem precedentes em quase todos 

os campos da atividade-agricultura, arquitetura, educação, artes, literatura, economia, e 

muitos outros. Apesar do custo em vidas e trabalho escravo, que tinha trouxe 

prosperidade para uma grande parte do mundo conhecido naquela época. Na visão do rei, 

os pássaros e animais que se beneficiaram da sombra e alimento da árvore foram as outras 

nações do mundo. 

Em uma revelação de Ezequiel, o Senhor descreveu Assíria como "um cedro do Líbano, 

de ramos bonitos e sombra da floresta, e muito alto; e sua copa estava entre as nuvens As 

águas fez crescer, o abismo fê-lo alto ..... Portanto, sua altura era mais elevada do que 

todas as árvores do campo e seus ramos se tornaram muitos e seus ramos longos por causa 

de muitas águas, uma vez que espalhá-los. Todas as aves do céu aninhados em seus ramos, 

e sob seus ramos todos os animais o campo deu à luz, e todos os grandes povos viviam 

sob sua sombra "Ez. 31: 3-6. 

Ambos Jesus e os discípulos estavam familiarizados com essas contas, e o paralelo com 

a parábola do grão de mostarda parece óbvia. O reino dos céus iria crescer a partir de 

minúsculos início a uma grandeárvore e acabaria por dar abrigo, proteção, e benefício 

para o mundo inteiro. 

Quando os cristãos vivem em obediência ao Senhor, eles são uma bênção para aqueles 

que os rodeiam. Crentes individuais se tornar a fonte de bênção para as nações. E com 

todos os seus defeitos, as nações do mundo, que têm sido tão influenciado e que 

reconheceram a soberania de Deus e procuraram construir suas leis e os padrões de vida 

em Sua Palavra têm-se revelado uma bênção para o resto do mundo em matéria 

económica, jurídica , e as formas sociais e culturais, bem como espiritual e moral. É a 

partir dos ensinamentos das Escrituras, através do testemunho cristão que os altos níveis 

de educação, a justiça, a dignidade das mulheres, os direitos das crianças, a reforma das 

prisões, e incontáveis outras prestações sociais vieram. Sempre que o evangelho do reino 

de Deus é fielmente pregada e praticada, todos os benefícios mundo. 

O que a igreja é a de que o mundo é um macrocosmo do que um cônjuge crente é um 

marido descrente ou esposa. Assim como o parceiro incrédulo é santificado por aquele 

que crê (1 Cor. 7:14), o mundo incrédulo é santificado em um grau pela presença da 

verdadeira igreja. 

A lição de Jesus é que, apesar da grande oposição, representada por três solos ruins e do 

joio, o Seu reino vai começar pequeno e se espalhou em poder e influência para se tornar 

vitorioso. 

A parábola do fermento 

Outra parábola lhes: "O reino dos céus é semelhante ao fermento 

que uma mulher tomou e escondeu em três bicadas de farinha, até 
ficar tudo levedado." (13:33) 



Como sempre, Jesus construiu a parábola das experiências comuns de seus ouvintes. Em 

todos os lares a mulher responsável por assar iria salvar um pedaço de massa fermentada 

de um lote subido apenas antes de ser cozido. Quando foi misturado o próximo lote de 

massa, ela pegou o pedaço salvos do lote anterior e escondeu -o na nova, a fim de que o 

seu fermento ou levedura, pode fermentar o novo lote de massa e torná-lo subir. 

Três bicadas de refeição era o equivalente a cerca de um alqueire moderna. Mas um 

grande lote de massa tal não era incomum na maioria dos lares do dia, porque o pão era 

o principal item alimentar. Isso era aproximAdãoente a mesma quantidade de pão que 

Abraão perguntou Sara para assar para o Senhor e os dois visitantes angélicos (Gen. 18: 

6) e que Gideon preparado antes de o anjo do Senhor, a Ofra (Jz 6:19.). 

O primeiro ponto nesta parábola é que pequenas coisas podem ter grande influência, da 

mesma forma que um pequeno pedaço de massa fermentada pode permear um grande 

pedaço de massa de pão sem fermento para fazê-lo subir. O poder de o reino dos céus é 

grande, muito maior do que seu tamanho inicial e aparência sugere. A menor parte 

do reino que é colocado no mundo é a certeza de ter influência, porque contém o poder 

do próprio Espírito de Deus. A influência do reino é a influência do Rei, de Sua Palavra 

e de Seu povo fiel. 

O segundo ponto da parábola é que a influência é positiva. Pão levedado foi sempre 

considerada mais saborosa e mais agradável do que ázimo. Para simbolizar a ruptura com 

sua antiga vida no Egito, Deus ordenou a Seu povo a comer pão sem fermento só durante 

a festa dos pães ázimos, que começou na noite de Páscoa. Eles não podiam sequer ter 

fermento de qualquer tipo na casa durante os sete dias da festa (Ex. 12:15, 18-19). Mas o 

pão que comemos o resto do ano foi fermentado e perfeitamente aceitável ao Senhor. Para 

a pessoa média do tempo de Jesus, judeu ou gentio, não há nenhuma evidência de 

quefermento realizado qualquer conotação de mal ou de corrupção. 

Os rabinos antigos muitas vezes referida fermento de uma forma favorável. Um deles 

escreveu: "Grande é a paz, em que a paz é a terra como o fermento é para a 

massa." Quando uma menina judia era casado, sua mãe lhe daria um pequeno pedaço de 

massa fermentada de um lote apenas cozido antes do casamento. A partir desse dom de 

fermento a noiva iria cozer o pão para sua própria casa durante toda a sua vida de 

casada. Esse presente, simples como era, foi um dos mais queridos que a noiva recebeu, 

porque representava o amor e bem-aventurança do agregado familiar em que ela cresceu 

e que seria levado para a casa que ela estava prestes a estabelecer. 

William Arnot escreve com perspicácia: 

Corajosamente como uma Maio soberano, este professor aproveita um provérbio que era 

atual como um expoente de estratagemas bem sucedidos do adversário e carimba o metal 

com a imagem e inscrição do rei legítimo. O mal se espalha como fermento; você tremer 

diante de seu avanço furtivo e aperto implacável, mas tende bom ânimo, discípulos de 

Jesus, maior é o que é para você que todos os que estão contra você; a palavra da vida 

que foi escondido no mundo, escondido nos corações crentes, é também um fermento. A 

unção do Santo é mais sutil e penetrante e subjugar do que o pecado e Satanás. Onde 

abundou o pecado, a graça deve muito mais abundante. 



Porque o fermento faz com que a fermentação, alguns intérpretes insistem que nas 

Escrituras, isto sempre significa que é mau e corruptora quando ele é usado em sentido 

figurado. Mas uma visão tão restritiva é arbitrária e, certamente, não se encaixa no 

presente texto. Jesus diz especificamente que o reino dos céus , o mais positivo de todas 

as influências que se possa imaginar, é como fermento . Para levar este fermento como 

representando o mal que permeia o reino é a torcer o significado óbvio e construção de 

palavras-se nos textos gregos ou ingleses. Esta interpretação também não caber 

desenvolvimento deste grupo de parábolas, em que este se assemelha a do grão de 

mostarda de Jesus. Ambos ilustrar o poder do reino de superar a resistência e oposição 

ilustrada nas parábolas do semeador e do joio e do trigo. 

Mesmo quando o fermento é usado em relação a alguma coisa mal, como no aviso de 

Jesus sobre "o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia" (Lucas 12: 1) a questão não é 

que o fermento ea hipocrisia são ambos inerentemente mau, mas que eles ambos são 

inerentemente penetrante e poderosa em sua influência. Em sua carta aos Gálatas, Paulo 

usa fermento, da mesma forma, não para ilustrar o mal do legalismo (que é ótimo), mas 

sim de apontar a sua grande influência: "Um pouco de fermento leveda toda a massa de 

massa" 5: 9 . 

Como Paulo acusa o Corinthians para a indiferença arrogante à imoralidade de alguns dos 

membros da igreja, afirma o mesmo provérbio bem conhecido que ele usa em Gálatas e 

que Jesus tinha em mente nesta parábola: "Não sabeis que um pouco de fermento leveda 

toda a massa? " (1 Cor. 5: 6). Ele está falando no contexto de exigir que os crentes 

remover membros imorais do meio deles, a fim de que a má conduta pode não contaminar 

o resto da igreja (vv. 2-5). Aqui, novamente, a figura do fermento é usado em relação a 

alguma coisa mal, mas o foco da analogia não é o mal comum, mas em permeação 

comum. 

Como Paulo continua sua advertência aos Coríntios, ele também usa fermento para 

representar a descontinuação. Israel sob Moisés foi ordenado a não tomar qualquer 

fermento de pão no Egito quando se preparavam para deixar essa terra de cativeiro e 

opressão e viagem em direção à Terra Prometida. Da mesma forma, os cristãos são 

ordenados a "limpar o velho fermento" de "malícia e da corrupção" que caracterizou as 

suas vidas não foram salvas e tirar nada dele em sua nova vida em Cristo (1 Cor. 5: 7-

8a). O pão de sua nova vida em Cristo é então chamado de "os ázimos da sinceridade e 

da verdade" (v. 8b). 

Mas nenhuma analogia pode ser levada longe demais. Neste caso, Paulo usa fermento 

para ilustrar a descontinuidade que deveria ser evidente entre um não salvo e uma vida 

salva. A relação de fermento para o mal da vida antiga e sem fermento para a justiça da 

nova vida é incidental. O foco é a descontinuidade, assim como na parábola é sobre 

penetração e influência. 

Ao seguir a história do Êxodo, torna-se claro que, após os sete dias de acesso restrito, os 

israelitas foram novamente autorizados a fazer pão levedado, embora não 

do egípcio fermento. Na Festa de Pentecostes, na verdade, o pão oferecido ao 

Senhor teve de ser "assado com fermento" (Lev. 23:17), que ele dificilmente teria exigido 

tinha fermento mal intrinsecamente representados. Caso contrário, a festa teria sido uma 

lembrança perpétua da tolerância do mal de Deus e não de Sua santidade e bondade (v. 

21). 



O termo fermento pode incidentalmente representar algo que é bom, mau, ou moralmente 

e espiritualmente neutra, dependendo de como ele é usado. Mas a analogia primário 

refere-se a influência penetrante, cuja característica mais óbvia e distintivo é de fermento. 

A terceira lição desta parábola é que a influência positiva do reino vem de 

dentro. O fermento deve ser escondeu a fim de ter qualquer impacto. A idéia aqui não é 

a de se esconder para não ser visto, mas em vez de se esconder no sentido de penetrar 

profundamente, completamente permeando o mundo como fermento permeia 

completamente a massa. Os cristãos não estão a ser do mundo, mas devemos 

ser nomundo, porque essa é a única maneira que o evangelho pode atingir e afetar o 

mundo (João 17: 14-16). Cristo envia o seu povo para o mundo assim como o Pai O 

enviou ao mundo (v. 18). O objectivo supremo da igreja é "Ide por todo o mundo e pregai 

o evangelho a toda criatura" Marcos 16:15. 

Quando o reino dos céus é refletido fielmente na vida dos crentes, a sua influência no 

mundo é ao mesmo tempo abrangente e positiva. A vida de Cristo dentro dos crentes é 

fermento espiritual e moral do mundo. O cristão não tem que ser um líder nacional, um 

artista famoso; ou um esporte descobrir a influenciar o mundo para o seu Senhor. É o 

poder do reino de Deus dentro de um crente que faz o seu testemunho eficaz, e que é a 

influência sobre o mundo que os cristãos devem procurar ter. 

Que o significado dessas duas parábolas ficou imediatamente claro aos discípulos é visto 

no fato de que depois eles não pedir a Jesus para explicá-los. Em vez disso, pediu-lhe para 

explicar a parábola do joio e do trigo (Mat. 13:36). O objetivo óbvio do grão de mostarda 

e fermento parábolas era encorajar os discípulos e todos os crentes subseqüentes. 

A cada semana, centenas de novas igrejas são iniciadas em todo o mundo. Na China-que 

ainda está fechada para o trabalho missionário, evangelismo evidente, e livre adoração-

estima-se que há talvez 50 milhões ou mais cristãos! A maioria das pessoas do mundo 

têm as Escrituras impressas em sua própria língua, e mais e mais línguas são adicionados 

à lista a cada ano. Através da rádio e da literatura, muitos milhões estão sendo alcançados 

com o evangelho que nunca poderia pessoalmente ouvi-lo pregado ou ensinado. 

Mas o evangelismo e outros trabalhos e testemunho da igreja muitas vezes parecem ter 

pouco efeito imediato ou perceptível. Mesmo com o grande crescimento e impacto da 

igreja no mundo de hoje, a partir da perspectiva humana do mundo parece estar a ganhar 

o concurso para as almas dos homens por uma grande lacuna. À medida que a igreja 

cresce em números, o mesmo acontece com a população mundial;e, por comparação, o 

povo de Deus ainda são um remanescente. Como milhares de novos convertidos são 

vencidas diariamente em alguns países, em outros, a Igreja está perdendo membros e 

influência. 

Quanto mais razão que os discípulos têm de ser desencorajado e perplexo com as 

perspectivas do reino de Cristo na terra? O próprio Messias estava reunião diária cada vez 

mais oposição e recebendo mais e mais graves ameaças contra a sua vida. Os doze sabia 

que eles próprios eram totalmente despreparado para ganhar o mundo para o Senhor. Se 

o próprio Filho de Deus foi rejeitado e condenado à morte, o que poderia um punhado de 

seus fracos, seguidores insignificantes espera realizar depois que Ele tinha ido embora? 



Mas o propósito de Jesus nestas duas parábolas, como em muitos outros ensinamentos, 

era garantir os apóstolos, a igreja primitiva, e todos os crentes de todos os tempos que, 

finalmente, o seu reino não só não iria falhar, mas poderiam prosperar e crescer. O 

cristianismo vai ganhar, o mal será destruído, e Jesus vai reinar. O próprio Cristo está 

construindo sua igreja, e os muito "portas do inferno [a própria morte] não se prevalecerão 

contra ela" Matt. 16:18. 

A interpretação da parábola do joio e do trigo 

Todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e Ele 

não falou com eles sem uma parábola, de modo que o que foi dito 

pelo profeta poderia ser cumprido, dizendo: "Eu vou abrir minha 

boca em parábolas; publicarei coisas ocultas desde a fundação do 

mundo ". 

Então, Ele deixou as multidões, e entrou na casa. E os seus 

discípulos aproximaram-se dele, dizendo: "Explica-nos a 

parábola do joio do campo." E ele, respondendo, disse: "O que 

semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo; 

e como para a boa semente são os filhos do reino; o joio são os 

filhos do maligno; o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o 

fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos Portanto, assim como 

o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do. . a idade 

O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu 

Reino todos os obstáculos, e aqueles que cometem a iniquidade, e 

lançá-los na fornalha de fogo; naquele lugar haverá choro e 

ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol, no reino 
de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. " (13: 34-43) 

Antes, ele apresenta a interpretação da parábola do trigo e do joio, Mateus explica que 

Jesus fala em parábolas não era uma reflexão tardia, mas havia sido profetizado no 

Palavra centenas de anos antes de Deus. Para as multidões Jesus não falou ... sem um 

parábola , Mateus diz, de modo que o que foi dito pelo profeta se cumprisse . 

Asafe, um profeta e vidente (. 2 Crônicas 29:30), escreveu o Salmo 78, a partir do qual 

Mateus aqui cita: Abrirei a minha boca em parábolas; Publicarei coisas ocultas desde 

a fundação do mundo . O indeferimento do seu messianismo não pegar o Senhor de 

surpresa, e o adiamento do reino não era um plano de backup. As coisas ocultas desde a 

fundação do mundo, referia-se ao "os mistérios do reino dos céus", o qual Jesus explica 

aos discípulos, mas não as multidões descrentes e líderes religiosos (Mat. 13: 11-16). Para 

aqueles que o rejeitaram, Ele falou "em parábolas; porque ao ver que [se] não ver, e, 

ouvindo eles [se] não ouvem, nem [que] eles entendem" (v. 13). Deus fez nenhuma 

alteração de seu plano de redenção. Tudo estava exatamente dentro do prazo e de acordo 

com as previsões da Sua Palavra. 

Depois de contar as parábolas do grão de mostarda e fermento, Ele deixou as multidões, 

e fui de volta para dentro da casa onde ele estava hospedado (ver 13: 1). Assim que eles 

estavam todos lá dentro,os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: "Explica-

nos a parábola do joio do campo." 



Embora eles não entenderam plenamente que parábola, o fato de que eles chamam a 

parábola do joio mostra que eles perceberam a grande ênfase foi nas joio em vez do 

trigo. A parábola era, obviamente, sobre o julgamento, e o joio obviamente representado 

incrédulos. A pergunta dos discípulos pode ter refletido a mesma atitude que a dos 

escravos no parable- "Você quer que nós, então, para ir e arrancá-lo?"(V. 28). Tiago e 

João demonstraram a sua atitude para com os incrédulos quando pediram permissão de 

Jesus "para comandar descer fogo do céu e consumir" os samaritanos que se recusou a 

recebê-lo (Lucas 9:54). 

Todos os discípulos foram, sem dúvida, se perguntando por que os malvados joio seria 

permitida a coexistir com o bom trigo. Teve o latifundiário feito como os escravos sugeriu 

e teve todos os joio imediatamente sido puxado para fora e destruídos, os discípulos 

teriam facilmente compreendida. Mas como era, eles estavam perplexos com a reação do 

proprietário de terras, porque eles ainda não entenderam a grandeza da graça de Deus ou 

Seu plano de redenção para os períodos intermediários e milenares do reino antes de 

Cristo iria julgar o mundo. 

Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem , Jesus começou, e o campo é 

o mundo . Os discípulos sabiam que por o Filho do Homem Jesus referiu a Si 

mesmo. Porque é focada em sua humildade e humanidade na encarnação, foi o título que 

mais comumente usado de Si mesmo. Ele lindamente identificado como Ele participou 

plenamente na vida humana como o Homem perfeito, o segundo Adão, e do representante 

sem pecado da raça humana. Foi também uma maré claramente entendido pelos judeus 

como referindo-se ao Messias (Lucas 22:69;. Cf. Dn 7,13). O título é usado de Jesus por 

outros apenas duas vezes no Novo Testamento, uma vez por Paulo (Atos 07:56) e uma 

vez por João (Rev. 14:14). 

Quem semeia é Jesus Cristo, o Filho do Homem , e Ele está semeando em seu 

próprio campo , que é o mundo . É difícil entender por que tantos intérpretes afirmam 

que o campo nesta parábola representa a igreja, e que o ponto de Jesus é que os 

verdadeiros e falsos crentes, representada por joio e do trigo, vai existir juntos na igreja 

ao longo da presente época. O Senhor não poderia ter identificado o campo de forma 

mais explícita. É o mundo , não a igreja. Esta é uma imagem da Igreja no mundo, sem 

ser do mundo na igreja. 

Embora Satanás está temporariamente o príncipe deste mundo , ainda pertence a Deus, 

que o criou e que um dia redimir e restaurá-lo. De Deus "a própria criação também será 

liberta da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque 

sabemos que toda a criação geme e sofre as dores de parto, até ao presente" Rom. 8: 21-

22. 

Na parábola do semeador Jesus fala de a boa semente como "a palavra do reino" 

(13:19); mas aqui ele representa os filhos do reino , a quem o Senhor espalha por todo o 

mundo . O Senhor plantas Seu povo no mundo como suas testemunhas, para crescer e 

tornar-se plantas frutíferas da justiça. Os filhos do reino são fiéis ao Rei e refletir a Sua 

vontade e Seus padrões antes de um, corrupto, descrente perverso mundo . Os cristãos 

não são deixados no mundo por acidente, mas são colocados lá em missão divina de seu 

Senhor. 



O joio , por outro lado, são os filhos do maligno , que é Satanás. Todos os seres humanos 

são ou filhos espirituais de Deus e filhos do reino através da fé em Seu Filho ou eles são 

espirituais filhos do maligno , simplesmente em virtude de sua natureza pecaminosa e 

incredulidade (João 8:44; Ef. 2: 2 3; 1 João 3:10; 5:19). 

Jesus não fazer o ponto nesta parábola, porque não caberia a analogia, mas todas as boas 

sementes foram uma vez o joio ; todos os filhos do reino uma vez foram os filhos do 

maligno. Para ir além do escopo desta parábola, enquanto ainda estiver usando algumas 

de suas figuras, pode-se dizer que o principal objectivo das "boas sementes" no mundo é 

fazer conversões de "joio", que eles também podem se tornar filhos do reino . 

O inimigo que semeou o joio é o diabo , o maligno. Como é evidente a partir do texto 

do próprio parábola (ver v. 25), semeou aqui carrega a idéia de perfeição. Ao longo da 

história o joio ter ultrapassado o número de trigo por enormes percentagens; e algumas 

partes do mundo parecem estar totalmente semeado com a semente do que o inimigo . 

A colheita representa o juízo de Deus no final da época , quando os ceifeiros , que são 

anjos , irá executar o julgamento sobre os incrédulos, assim como os ceifeiros humanos 

na parábola separou o joio , que foram então colhido e queimado no fogo . 

Assim será no fim dos tempos , Jesus explica. Os discípulos foram, sem dúvida, pronto 

para meter a foice o joio incrédulos imediatamente, assim como escravos do dono foram 

preparados para fazer (v. 28). Isto foi revelado como a atitude de Tiago e João para com 

os samaritanos incrédulos quando eles disseram: "Senhor, que queres que nós ordenar 

que desça fogo do céu e os consuma?" (Lucas 9:54). 

Na parábola nos é dito que "o trigo brotou e deu grãos, [e] o joio tornou-se evidente 

também" (v. 26). Jesus não elaborar sobre essa afirmação, mas à luz de suas outras 

explicações parábola, esse aspecto da parábola parece ensinar que mais verdadeiros 

crentes podem ser identificados pelo seu fruto espiritual e prático (em grão) e incrédulos 

por sua falta dela. 

A única razão dada na parábola para não ter os escravos puxe o joio óbvias foi a de que, 

ao fazê-lo, eles podem "root-se o trigo com ele" (v. 29). Como observado acima, sob a 

discussão de que o verso, o dano poderia ser feito para alguma da boa colheita seja porque 

algumas plantas amadureceu tarde e poderia ser enganado por joio, porque eles ainda não 

têm grãos ou porque as raízes estavam tão misturados que algumas boas plantas seria 

arrancado com o joio. 

Além do fato de que a era da igreja é para o evangelismo e não julgamento, os cristãos 

não estão qualificados para distinguir infalivelmente entre verdadeiros e falsos 

crentes. Toda vez que a igreja tem que se presume fazer que ele produziu um banho de 

sangue ímpios. Quando o imperador romano do século IV Constantino necessária 

qualquer pessoa a fazer uma profissão de fé em Cristo, sob pena de morte, ele conseguiu 

matar muitos crentes verdadeiros que se recusaram a submeter-se a sua marca espúria do 

cristianismo. Durante as Cruzadas da Idade Média, a brutalidade inacreditável foi 

cometido contra os não-cristãos, especialmente os muçulmanos e judeus, em nome do 

Príncipe da Paz. Durante as inquisições em reação à Reforma Protestante, incontáveis 

milhares de cristãos que não se submetem ao dogma e autoridade do catolicismo romano 

foram presos, torturados e executados. 



Isso não não é a idade do juízo de Deus, e, certamente, de julgamento e execução pela 

igreja. Enquanto na terra, o próprio Senhor não levantaria um dedo contra seus 

inimigos. Para Judas, que traiu a Sua morte, Ele ofereceu o primeiro pedaço de pão na 

Última Ceia como um gesto de amor e um apelo final para a crença (João 13:26). Para 

aqueles que falsamente acusado eo enviou para a cruz, Ele pediu perdão (Lucas 

23:34). Como, então, pode Seus seguidores consideram-se sempre o direito de ter o papel 

de juiz ou vingador e carrasco? Na época atual, os crentes não são instrumentos de 

julgamento e destruição, mas da verdade e da graça de Deus. Toward incrédulos não 

estamos a ter corações de condenação, mas de compaixão. 

A igreja é chamada para pregar e ensinar contra o pecado e toda a injustiça, mas, ao fazer 

isso, o seu objectivo não é julgar, mas para ganhar almas, não para punir, mas para 

converter os filhos do maligno em filhos do reino. 

Em qualquer caso, o Senhor deixa claro que a separação do joio e do trigo, dos filhos do 

reino e os filhos do maligno, seria só no final da época . No entretanto, que existem lado 

a lado, respirando o mesmo ar, aproveitando a mesma luz do sol e da chuva, comer a 

mesma comida, freqüentando as mesmas escolas, trabalhando nas mesmas fábricas e 

escritórios, que vivem nos mesmos bairros, e às vezes participando da mesma igrejas. 

Os anjos quem o Filho do Homem enviará os ... ajuntarão do seu reino todos os 

obstáculos, e aqueles que cometem a iniquidade, e lançá-los na fornalha de 

fogo . Toda a Terra é visto aqui como o Senhor reino , e verdadeiramente Ele é o legítimo 

monarca. Fora de seu mundo os anjos recolher todos os obstáculos filhos -o diabo que 

trabalham contra Deus e procuram levar muitos a cair no inferno eaqueles que cometem 

a ilegalidade por desobedecer a Palavra de Deus. 

Quando Jesus voltar, Ele vai "vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então 

recompensará a cada um segundo as suas obras" (Mateus 16:27.). Os anjos vão lidar "out 

retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de 

nosso Senhor Jesus. E estes irão pagar a pena de destruição eterna, longe da presença do 

Senhor e da glória de Seu poder "2 Tessalonicenses. 1: 8-9. 

Incêndio causa a maior dor que o homem conhece, e na fornalha de fogo no qual os 

pecadores são lançados representa o tormento insuportável do inferno, que é o destino de 

cada incrédulo. Este fogo do inferno é insaciável (Marcos 9:44), eterno (Mat. 25:41), e, 

finalmente, é retratado como um grande "lago de fogo que arde com enxofre" (Apocalipse 

19:20). A punição é tão temível que naquele lugar não haverá choro e ranger de 

dentes. 

O inferno não será um lugar, como alguns, brincando, imaginar, onde o ímpio vai 

continuar a fazer as suas coisas enquanto o piedoso fazer deles no céu. O inferno não terá 

amizades, sem comunhão, não camaradagem, nenhum conforto. Ele não vai mesmo ter 

os prazeres debochados em que o amor ímpio para deleitar-se na terra. Não haverá 

nenhum prazer no inferno de qualquer tipo ou tormento só de grau, "dia e noite para todo 

o sempre" Apocalipse 20:10. 

Última palavra de explicação de Jesus é positivo, belo e esperançoso : Então os justos 

brilharão como o sol, no reino de seu Pai . Quando o Filho do Homem retorna com os 

seus anjos, eles não só perfeitamente separar o ímpio para o castigo eterno, mas também 



os justos para a bênção eterna. O Senhor "enviará os seus anjos com grande trombeta, e 

eles reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma extremidade do céu para o 

outro" (Mat. 24:31). Em seguida, vem o reino há muito aguardada e longo adiada de 

justiça, na qual não haverá pessoas más e não há maldades ou mesmo pensamentos.Este 

é o cumprido, eterno reino de nosso celestial Pai , onde, com toda a justiça de todas as 

idades, vamos brilhar como o sol . Lá nós "brilharão intensamente como o fulgor do 

firmamento do céu, e aqueles que levam a muitos para a justiça, como as estrelas sempre 

e eternamente" Dan. 12: 3. 

Para que ninguém deixar de levar a sério estas verdades que são temíveis e maravilhoso, 

Jesus acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça . Cada pessoa que está incerto 

sobre seu relacionamento com Deus deve se perguntar se ele é o trigo ou meramente uma 

tara que se parece com o trigo, se ele é um filho de Deus ou do maligno. Se ele não 

pertence a Deus, ele pode vir a Deus, porque Deus está no negócio de fazer o trigo de 

joio, santos de pecadores. 

Aqueles que têm certeza de que são filhos do reino deve ouvir o que Jesus diz aqui, a fim 

de que a sua atitude para com o mundo pode ser a atitude de amor misericordioso, e 

compassivo de seu Senhor, que os chamou para testemunhar, em vez de condenar, de 

amar, em vez que o ódio, a mostrar misericórdia ao invés de julgamento. Dessa forma nós 

provamos a nós mesmos "torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus acima de 

qualquer suspeita, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual [vamos] 

aparecem como astros no mundo." (Fl 2:15) 

 

79. Entrar no reino (Mateus 13: 44-46) 

O Reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, 

que um homem achou e escondeu; e de gozo, vai, vende tudo o que 
tem, e compra aquele campo. 

Mais uma vez, o reino dos céus é semelhante a um negociante que 

buscava boas pérolas, e em cima de encontrar uma pérola de 

grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou-a. (13: 44-
46) 

No primeiro de quatro dos oito parábolas do reino em Mateus 13, Jesus se concentra em 

várias respostas dos homens para o reino de Deus, por sua coexistência presente com o 

reino de Satanás, e em seu poder e influência no mundo. 

A questão básica que seria naturalmente surgiram na mente dos ouvintes de Jesus foi: 

"Como é que uma pessoa se tornar uma parte do reino de Deus?" "As pessoas estão 

simplesmente nasceu para ele, como eles nascem em cidadania do seu país?" Eles 

imaginaram. "Ou é como ser um judeu? Somos nós, como judeus, automaticamente 

cidadãos do reino porque somos descendentes de Abraão, ou devemos fazer outra coisa?" 

Neste terceiro dístico de parábolas do Senhor ensina sobre apropriação de salvação e 

tornando-se um cidadão do reino de Deus e um membro de sua família. 



A parábola do tesouro escondido 

O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, 

que um homem achou e escondeu; e de gozo, vai, vende tudo o que 
tem, e compra aquele campo. (13:44) 

Como ele faz nas outras parábolas, Jesus constrói essa história simples em torno de uma 

experiência ou situação familiar para seus ouvintes. Poucos se houver, teria-se ter 

encontrado um tesouro; mas a prática de esconder objetos de valor no chão era 

comum. Como não havia bancos ou outros depositários públicos, a maioria das pessoas 

protegidas seus objetos de valor em um local secreto no chão. Quando eles precisavam 

de dinheiro ou decidiram vender ou trocar um pedaço de jóias, por exemplo, eles iriam 

para o lugar à noite, descobrir a caixa de jarra ou armazenamento, tirar o que foi desejado, 

e enterrá o resto. 

Porque Palestina tinha sido um campo de batalha durante centenas de anos, as famílias 

muitas vezes até mesmo enterrar alimentos, roupas e vários objetos da casa para protegê-

los de saques soldados inimigos. O historiador judeu Flávio Josefo famoso escreveu: "O 

ouro e da prata e do resto do mobiliário mais precioso que os judeus tinham e que os 

proprietários tesouro subterrâneo foi feito para suportar a sorte da guerra." 

Ao longo dos anos, a terra da Palestina tornou-se um tesouro verdadeiro. Quando o 

proprietário do tesouro enterrado morreu ou foi fortemente expulsos da terra, às vezes 

deportado para uma terra estrangeira, como Assíria ou Babylon-o tesouro seria perdido 

para sempre a menos que alguém descobriu acidentalmente, como, ocasionalmente, 

aconteceu. 

Sem dúvida que foi o destino do tesouro escondido no campo, que um homem achou 

e escondeu novamente. O homem pode ter tropeçado sobre parte do tesouro ou visto 

alguma dele sobressai acima do solo como ele passou a atravessar o campo. Ou ele pode 

ter sido um mercenário que, inadvertidamente, cavou-lo ao arar ou cultivar. Em qualquer 

caso, o campo não pertencia a ele, porque, a partir de gozo, vai, vende tudo o que tem, 

e compra aquele campo . 

Muitos cristãos estão envergonhado por esta história, pensando que Jesus usou um ato 

antiético para ilustrar uma verdade espiritual. Parece-lhes que o homem foi obrigado a 

dizer o proprietário do camposobre o tesouro , já que era de sua propriedade e, portanto, 

por direito lhe pertencia. 

O ponto da parábola não envolve a ética do que o homem fez, mas sim sua disposição de 

sacrificar tudo o que tinha, a fim de possuir o tesouro. Mas o que ele fez não era antiético 

e desonesto. 

Em primeiro lugar, é óbvio que o tesouro não foi escondido pelo actual proprietário do 

campo e era desconhecida para ele. Caso contrário, ele teria recuperado antes que ele 

vendeu o campo. O homem que comprou o campo, obviamente, sabia o proprietário não 

estava ciente do tesouro ou ele não teria se ofereceu para comprar o campo, sabendo que 

o tesouro não seria incluído no negócio. 



Em segundo lugar, a lei rabínica, desde que "se um homem encontra fruta ou dinheiro 

espalhado, pertence ao inventor." Se uma pessoa me deparei com dinheiro ou outros 

objetos de valor que foram obviamente perdidos e cujo dono foi morto ou desconhecido, 

o inventor tem o direito de manter o que foi encontrado. 

Em terceiro lugar, a honestidade básica do homem é atestada pelo fato de que, se tivesse 

sido desonesto, ele simplesmente teria tomado o tesouro sem qualquer pensamento de 

comprar o campo. Mas ele nem sequer utilizar parte do tesouro para comprar o 

campo; ao contrário, ele vende tudo o que tem, e compra aquele campo . 

A Parábola da Pérola de Grande Valor 

Mais uma vez, o reino dos céus é semelhante a um negociante que 

buscava boas pérolas, e em cima de encontrar uma pérola de 

grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou-a. (13: 45-
46) 

Um emporos ( comerciante ) foi um comerciante atacadista, cujo negócio era comprar e 

revender mercadoria. Ele iria viajar sobre o país, talvez para muitos países, à procura de 

itens para comprar e depois vender para um lucro. Este particular comerciante passou 

seu tempo buscando boas pérolas . Ele provavelmente fez visitas regulares às várias 

áreas costeiras onde as pérolas foram colhidos e regatearam com os mergulhadores ou 

seus empregadores sobre os preços. Mergulho para pérolas era extremamente perigoso, e 

muitos mergulhadores perderam a vida ou arruinado sua saúde em obter as ostras que 

continham as belas pedras preciosas. Esse fato, juntamente com a sua escassez e beleza 

natural, feito pérolas extremamente precioso. 

Pérolas eram as gemas mais valorizadas no mundo antigo e muitas vezes foram 

comprados como investimentos, tanto quanto os diamantes são hoje. Sob a forma 

de pérolas , uma grande quantidade de riqueza pode ser mantido em um em pele de um 

enquanto viaja ou enterrado em um campo para a custódia, como era o tesouro da parábola 

anterior escondido espaço pequeno. 

O Talmude judeu falou de pérolas como sendo além do preço, e alguns egípcios e 

romanos realizada a pérola com tanto pavor que eles adoraram. Adornando a cabeça com 

"ouro, ou pérolas," aparentemente, era uma prática comum entre as mulheres, judeus e 

gentios (veja 1 Tm. 2: 9). Quando Jesus advertiu contra os crentes atirar as suas pérolas 

aos porcos (Mt 7: 6.), Ele estava enfatizando o valor inestimável do evangelho e suas 

verdades atendente, que os incrédulos desdém como inútil. Na visão de João da Nova 

Jerusalém, a cidade tinha doze portas de pérolas, e "cada um dos portões foi uma única 

pérola" Rev. 21:21. 

Foi relatado que a esposa do imperador romano Calígula, muitas vezes usava uma vasta 

fortuna nas pérolas em seu cabelo e em suas orelhas, pescoço, pulsos e dedos. Cleópatra 

é dito ter possuído duas pérolas extremamente valiosos, cada um dos quais seria no valor 

de vários milhões de dólares no mercado de hoje. Quando um governante extravagante 

queria ostentar sua riqueza, ele às vezes dissolver uma pérola em vinagre e beber em seu 

vinho. 



Quando o comerciante deparei com uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o 

que tinha e comprou-a . Obviamente, o comerciante considerou que 

especial pérola ter sido vale mais do que todas as suas outras pérolas juntos, porque eles 

teriam sido incluídos na venda de tudo o que tinha . 

Porque a ênfase dessas parábolas é apropriação pessoal do reino dos céus , a mensagem 

é, obviamente, um dos salvação. Neste contexto, o reino dos céus representa o 

conhecimento da salvação de Deus através da confiança em Seu Filho e todos os 

benefícios e glória que o relacionamento traz. 

Lições da Parábolas 

A partir das parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor, podemos 

aprender, pelo menos, seis lições valiosas sobre o reino , e, portanto, sobre a salvação: 

ela tem de ser destinado, pessoalmente, não tem preço, não é visível superficialmente, é 

a fonte da verdadeira alegria, pode ser introduzido a partir de circunstâncias diferentes, e 

é feito pessoal por uma transação. 

O reino deve ser Pessoalmente Apropriar 

A verdade central dessas duas parábolas é que o reino dos céus tem de ser destinado 

pessoalmente. Não é obtida por herança natural, como uma pessoa se torna 

automaticamente um membro da raça de seus pais ou de um cidadão de seu país. Ambos 

parábolas centro em torno de um único indivíduo que sacrifica tudo o que tem, a fim de 

obter pessoalmente o que se tornou imensamente valioso para ele. 

Todo ser humano está sob o domínio de Deus no sentido de que ele vive na Terra-que 

está sob o controle final do Senhor, apesar de poder temporário e limitado de Satanás 

sobre ele. E um incrédulo que se associa com os crentes podem se beneficiar de muitas 

bênçãos do reino por causa dessa associação. No entanto, apesar de um incrédulo pode 

assistir a uma igreja evangélica, apreciar a pregação bíblica, e ser uma professa e membro 

batizado de uma igreja, ele não é um cidadão do reino. Tais superficiais e não orig "filhos 

do reino serão lançados nas trevas exteriores", onde "haverá choro e ranger de dentes" 

Matt.8:12. 

Como Paulo lembrou a seus irmãos judeus, "Eles não são todos os israelitas que são 

descendentes de Israel, nem são todos filhos porque eles são descendentes de Abraão" 

(Rm 9: 6-7.). Mesmo sob a Antiga Aliança que uma pessoa poderia ser um judeu racial, 

nacional e religiosamente totalmente identificado com o povo escolhido de Deus naqueles 

exteriores maneiras e ainda não têm parte na verdade, Israel espiritual. Da mesma forma, 

uma pessoa pode ter nascido em uma família que traça a sua membresia da igreja de volta 

para muitas gerações, e ainda não têm parte na verdadeira igreja de Cristo. Embora ele dá 

muitas vantagens, mesmo sendo nascido em uma família de crentes piedosos não faz de 

uma pessoa um cristão. Para ser salvo, ele deve fazer a sua própria decisão de receber 

Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 



O Reino é Priceless 

As parábolas expressar o valor da salvação através da idéia de que vale a pena vender 

tudo o que se possui, a fim de recebê-la. 

Uma grande empresa de mineração de diamantes na África do Sul é especializada em 

mineração certas zonas costeiras, onde as pedras preciosas em bruto foram depositados 

abaixo alguns cerca de cinquenta metros de pedra, cascalho e areia. Depois de motores 

da terra gigantes remover as camadas de cobertura, o conglomerado de diamante-

rolamento é dinamitado e, em seguida, escavado pela pressão da água hidráulica. Usando 

grandes escovas de nylon, os trabalhadores varrer todas as fendas e buracos para se 

certificar que nada está perdido. O conglomerado é batido então afrouxada, esmagado, 

lavado, e peneirada para descobrir todos os diamantes possível. Estima-se que cerca de 

180 milhões de partes de terra são processadas para produzir uma parte de diamante. 

Apesar de escrito pelo menos 3.000 anos atrás, a descrição de Job de busca incansável do 

homem de riquezas soa incrivelmente contemporâneo: 

"Certamente há uma mina de prata, e um lugar onde se refina o ouro .... Homem põe fim 

à escuridão, e até o limite mais distante ele procura a rocha em tristeza e profunda sombra. 

Ele afunda um eixo longe de habitação , esquecido pelo pé; eles pendurar e balançar para 

frente e para trás longe dos homens ... Suas rochas são a fonte de safiras, e seu pó contém 

ouro O caminho ave de rapina não sabe, nem tem o olho do falcão avistou-lo. ... Ele corta 

fora canais através das rochas, e seu olho vê nada precioso Ele barragens até as correntes 

de fluir;. e o que está escondido, ele traz para a luz ". (Jó 28: 1, 3-4, 6-7, 10-11) 

Para todos os esforços feitos para encontrar, o meu, refinar, corte, polonês, montar, vender 

e comprar pedras e metais preciosos, nenhum deles oferece algo realmente vale a pena ou 

duradoura. Eles não podem curar um relacionamento quebrado, dê a paz a uma mente 

perturbada, ou perdoar um coração pecaminoso. Eles oferecem pouco para o presente e 

nada para o futuro. 

"Mas onde podem ser encontrados sabedoria?" Trabalho pede. "E onde está o lugar da 

inteligência O homem não sabe o seu valor, nem é encontrada na terra dos viventes O 

abismo diz: Não está em mim ';. Eo mar diz: Ela não está comigo . ' O ouro puro não pode 

ser dado em troca, nem pode ser de prata pesava como o seu preço .... Assim está 

escondido dos olhos de todo vivente .... Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu 

lugar .... E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor, que é a sabedoria, e apartar-se do 

mal é o entendimento "(Jó 28: 12-15, 21, 23, 28). 

No imensurável valor do reino dos céus, o pregador escocês do século XIX Tomé Guthrie 

escreveu: "No sangue de Cristo para lavar as manchas mais escuras do pecado, na graça 

de Deus para purificar o coração foulest, em paz para acalmar a vida de roughest 

tempestades, na esperança de animar hora mais escura da culpa, em uma coragem que 

desafia a morte e desce calmamente para dentro do túmulo, em que o que torna o mais 

pobre rico e sem que os mais ricos são pobres, na verdade, o evangelho "tem tesouros 

maiores longe do leste ou oeste desdobrar, e suas recompensas mais preciosos são de 

todas as lojas de ouro '"(Tomé Guthrie, as parábolas [Londres: Alexander Strahan, 1866], 

p.213). 



A bênção de ser um filho de Deus mediante a fé em Cristo é absolutamente impagável, 

mais valioso do que todas as posses do homem mais rico poderia adquirir. Não há 

absolutamente nada que se compare a ele em valor e beleza, porque é "uma herança que 

não se corrompe e imaculada e não vai desaparecer" (1 Pe. 1: 4). É o perdão, amor, paz, 

felicidade, virtude, pureza, justiça, vida eterna, glória, e muito mais. 

Quando Robert Herbert Thompson-dono de 180 jornais, controlada 290 outras empresas, 

e foi pessoalmente vale mais de 300 milhões de dólares, foi perguntado o quanto ele daria 

para comprar o New York Times jornal, ele disse ter respondido: "Eu d hipotecar a minha 

alma. " Se pudessem, muita gente iria fazer exatamente isso, a fim de alcançar o posses, 

fama ou poder para que a luxúria. 

O valor do reino de Deus supera de longe todas as riquezas terrenas e vantagens juntos, 

mas que ainda assim excedê-las em valor, mesmo que trouxe a satisfação que 

prometem. No entanto, Deus oferece o Seu reino de valor inestimável para qualquer 

pessoa, não importa quão pobre, quão insignificante, como pecadora, que confia em 

Cristo. O preço é o mesmo para todos, todos eles têm. Para aqueles cujos corações estão 

realmente se converteram a Cristo, o que valores eles se agarraram no passado serão 

trocados ansiosamente para este tesouro inestimável. 

O Reino não é superficialmente Visible 

Quando Jesus foi "interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus estava por vir, 

Ele respondeu-lhes e disse:" O reino de Deus não vem com sinais que devem ser 

observados, nem eles vão dizer: "Olha, aqui está! "ou" Não é '"(Lucas 17: 20-21).. O reino 

não será observável até que Jesus volte e estabelece o seu milenar regra sobre a terra 

naquela época ele!" vai vir na glória de seu Pai com seus anjos ", e os homens" verá o 

Filho do homem no seu reino "(Mat. 16: 27-28) Mas o presente reino." não é deste mundo 

"João 18:36. 

"O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus", Paulo nos diz; "Porque lhe 

são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente" (1 Cor. 

2:14). Em sua próxima carta a Corinto, o apóstolo explica ainda que "o deus deste século 

cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória 

de Cristo, que é a imagem de Deus" (2 Cor. 4: 4).Mesmo quando a verdade do evangelho 

é claramente apresentado a ele, o homem natural não pode vê-lo. Enquanto ele resiste ao 

movimento do Espírito de Deus em seu coração, ele não pode ver o passado os antolhos 

espirituais Satanás tem colocado sobre os olhos. Ele é completamente o conteúdo em 

busca dos seus prazeres efêmeros e as coisas que nunca podem satisfazer, considerando 

as bugigangas do mundo para ser de grande valor e do evangelho da salvação a ser inútil. 

Um escritor expressa a verdade nestas palavras: ". Sob a forma de um homem, sob a 

privacidade ea pobreza de um Nazareno, foi a plenitude da Divindade escondida naquele 

dia, desde o sábio e prudente do mundo A luz estava perto deles e ainda que não vê-lo. 

As riquezas da graça divina foram trazidos à sua porta e ainda assim eles continuaram 

pobres e miseráveis. " 

O tesouro da salvação não é óbvio para os homens, e, portanto, não é algo que 

naturalmente procuram. Eles não entendem por que é tão valorizada pelos cristãos e por 

que algumas pessoas dão-se muito, a sua auto-dependência, prazeres pecaminosos, e às 



vezes até mesmo a sua, e da liberdade social, política econômica e de bem-estar para 

ganhar o que parece ser tão pouco . Eles não conseguem entender por que os crentes viver 

de boa vontade para os padrões de ética e moralidade que vão contra unidades e desejos 

mais profundos do homem. O caminho do reino é estreita e pouco atraente para o homem 

natural, e é por isso tão poucos encontrá-lo ou o desejo de caminhar na mesma, uma vez 

que se encontra (Mat. 7:14). 

O valor total de uma pérola pode não ser evidente para a pessoa média, que pode admirar 

sua beleza ainda não ter conhecimento da sua pricelessness. Muitas pessoas têm de passar 

admiração por Jesus e do evangelho, mas são totalmente inconscientes do dom supremo 

e inestimável que poderia ser deles de pertencer a Ele. Eles vêem a pérola à vista, mas 

para os olhos do mundo que tem pouco valor. Jesus "foi a verdadeira luz que, vindo ao 

mundo, ilumina todo homem. Ele estava no mundo, eo mundo foi feito por ele, eo mundo 

não o conheceu. Ele veio para os Seus, e os que estavam a Sua Seus não O receberam 

"João 1: 9-11. 

O Reino é a fonte da alegria verdadeira 

Foi a partir de alegria que o homem vendeu tudo o que tinha para comprar o campo que 

realizou o tesouro inestimável. A alegria é um desejo básico de todo ser humano e é o 

desejo de que todos os outros, direta ou indiretamente servir. Nós gostamos de comer 

porque a comida traz alegria e satisfação para o nosso paladar e um sentimento bom e 

saúde para nossos corpos. O desejo de dinheiro é baseada principalmente na alegria 

esperamos encontrar nas coisas que o dinheiro pode comprar. Fama, poder, 

conhecimento, e todas as outras coisas que muito tempo depois são desejados para a 

alegria, espera-se que eles vão trazer. Mesmo o avarento, que parece amar o dinheiro para 

seu próprio bem, hordas seus bens para a alegria do açambarcamento traz. Algumas 

pessoas prosperam na miséria, porque eles encontrar alegria em sentir pena de si mesmos. 

No entanto, todas essas alegrias são temporários e desapontante. A única alegria 

verdadeira e eterna é a alegria encontrada em Cristo e Seu reino, porque o homem foi 

criado por Deus para Si mesmo.Satisfação humana pode ser encontrada somente em 

provisão divina de Deus. 

Depois que Jesus exortou os doze para permanecermos nEle e ter Suas palavras 

permanecerem em eles, para provar o seu verdadeiro discipulado por dar muito fruto, e 

guarda os seus mandamentos e assim permaneço no Seu amor, Ele disse: "Estas coisas 

vos tenho dito para vós, para que a minha alegria esteja em vós, ea vossa alegria seja 

completa "(João 15: 1-11). Um pouco mais tarde, no mesmo discurso Ele disse: "Até 

agora vocês pediram nada em meu nome; pedi, e recebereis, para que a vossa alegria seja 

completa" 16:24. 

O apóstolo João declara na abertura de sua primeira carta: "Estas coisas vos escrevemos, 

para que a nossa alegria seja completa" (1 João 1: 4). Paulo nos diz que "o reino de Deus 

é ... paz e alegria no Espírito Santo" (Rm 14:17.); e na bela bênção dessa carta ele ora 

para seus leitores: "Ora, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso 

crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo" (15:13) . A verdadeira 

alegria vem apenas na descoberta e apropriação de Cristo e Seu reino através da confiança 

nEle. 



O Reino podem ser inscritos a partir de circunstâncias diferentes 

O quinto princípio encontrados nestas duas parábolas é que uma pessoa pode entrar no 

reino de circunstâncias diferentes. Não há pré-requisito para abandonar o pecado e voltar-

se para Cristo em fé. A pessoa não tem que se tornar mais alguma coisa antes que ele se 

torna um cristão, e ele pode vir de onde quer que esteja. 

As duas parábolas são muito parecidos em que o personagem principal de cada um é um 

homem que descobre algo de extremo valor e sacrifícios tudo o que tem para comprá-

lo. Mas as formas em que eles deparam seus preciosos tesouros são muito diferentes, 

quase em frente. Na primeira parábola, o homem se depara com o tesouro completamente 

por acidente. Tanto quanto nos é dito, ele não estava olhando para qualquer coisa e 

certamente não é um tesouro inestimável. Na segunda parábola, porém, o homem foi 

diligentemente procurando a mesma coisa que ele finalmente encontrou e comprou. 

No curso de ir sobre seu negócio normal, de ganhar a vida, o primeiro homem estava 

trabalhando no campo ou talvez passando por ele em uma viagem. Encontrar um tesouro 

era a última coisa em sua mente. 

De forma semelhante, muitas pessoas se deparar com o evangelho enquanto prosseguem 

as atividades do seu dia a dia, sem nenhuma expectativa ou preocupação para a salvação 

ou qualquer outra coisa espiritual. Embora extremamente ocupado com ganhar a vida, 

cuidar de uma família, recebendo uma educação, ou a construção de uma carreira, eles 

ouvem um sermão, ler um livro, ouvir uma fita, ou ter uma conversa que apresenta as 

reivindicações gracioso e promessas de Cristo. Pelo poder gracioso do Espírito eles 

reconhecem o valor inestimável da mensagem, e eles acreditam, são salvos, e herdar o 

reino. 

Isso é o que aconteceu com Paulo. Sua experiência foi o único que foi um encontro 

dramático, impressionante, e sonoro com o Cristo ressuscitado e em que ele foi chamado 

para ser apóstolo. Mas ele não foi o único no fato de que confiar em Cristo como Senhor 

e Salvador não era sua intenção. Ele era, de fato, em meio a zelosamente perseguir aqueles 

que confiaram em Cristo. Nos quase dois milênios, desde então, milhões de pessoas foram 

condenadas e convertido pelo poder de Deus, enquanto no meio de uma vida de negar e 

opondo-Lo. Alguns vieram para a igreja ou para uma reunião evangelística para zombar 

o pregador ou ridicularizar o evangelho e deixou um filho do reino. 

A mulher no poço perto de Sicar tinha chegado ali simplesmente para tirar água e ir sobre 

suas tarefas, mas ela encontrou a Fonte de água viva, foi para casa redimida, e levou 

muitos outros a redenção (João 4: 5-42). O mendigo cego em Jerusalém que Jesus curou 

através da aplicação de argila para os olhos do homem e tendo-o lavar-se no tanque de 

Silo nem sabia quem era Jesus, e muito menos pedir a Ele para a cura e menos ainda para 

a salvação. Mas ele foi curado imediatamente e, eventualmente, receberam a salvação, 

bem como (João 9: 1-38). 

Charles Spurgeon Hadden cresceu em um lar cristão, mas como um menino que ele 

freqüentava a igreja só porque era a coisa certa a fazer. Ele não era imoral ou rebelde, 

mas era basicamente satisfeito com a sua vida e não estava à procura de mais religião do 

que ele tinha. Uma manhã de Ano Novo, quando ele tinha 15 anos de idade, ele decidiu 

que ele deveria comparecer ao culto em sua igreja. Quando a neve e frio vento tornou-se 



demasiado forte para ele, ele abaixou-se em uma pequena montra tipo de igreja, tanto 

para sair do frio como qualquer coisa. 

"Quando eu não podia ir mais longe", ele escreve sobre o evento: "Recusei um tribunal e 

chegou a uma pequena igreja Metodista Primitiva. O pregador que era para ter realizado 

o serviço nunca chegou lá porque ele foi detido pelo clima e, rapidamente, um dos 

policiais teve que ser antecipada para realizar o serviço com a congregação com cerca de 

quinze pessoas. O homem era realmente estúpido. Seu texto era: "Olhai para mim e sede 

salvos, todos os confins da terra. ' E ele só ficava repetindo isso porque ele não tinha mais 

nada a dizer ". Mas algo sobre Spurgeon chamou a atenção do homem, e ele disse: 

"Jovem, você olha muito miserável. E miserável na vida e na morte miserável você será 

se você não obedecer o meu texto." Ele então gritou: "Jovem, olhar para Jesus! Olha, 

olha, olha!" "Eu olhei", disse Spurgeon; "E, em seguida, e há a nuvem se foi ea escuridão 

revolvida e naquele momento eu vi o Filho". 

Como Paulo, a mulher de Sicar, o mendigo, em Jerusalém, e inúmeros outros, Spurgeon 

estava procurando nada, mas achei tudo. 

A segunda parábola, por outro lado, descreve um homem cujo negócio vida estava 

procurando a coisa que ele finalmente encontrou. Ele representa a busca a Deus, que por 

anos se parece em todos os lugares de significado e propósito na vida, tentando uma 

religião ou filosofia e depois outro. Ele não encontra nada que satisfaça, mas acredita que 

o verdadeiro caminho é lá fora, se ele só pode encontrá-lo, e ele nunca pára de procurar. 

Essa foi a experiência do eunuco etíope quem o Espírito Santo levou Filipe interceptar no 

caminho para Gaza. O homem era um prosélito gentio que tinha ido a Jerusalém para 

adorar, e quando ele voltou para casa, ele estava lendo Isaías mas entendendo nada do 

que leu. Depois de toda a sua busca e estudo, ele ainda estava confuso e insatisfeito. Mas 

quando Filipe explicou que Isaías estava escrevendo sobre Cristo, o Salvador, o etíope 

acreditava imediatamente. Sua longa busca foi encerrada, e ele "seguiu o seu caminho 

regozijando" Atos 8: 26-39. 

Outra gentio, Cornélio, também era um prosélito temente a Deus, que "deu muitas 

esmolas ao povo judeu, e orou a Deus para sempre." Deus honrou a sua sincera busca 

através do envio de Pedro para explicar o evangelho e levar ele e sua família para a 

salvação (Atos 10). Em termos semelhantes, o Gentil Lydia (Atos 16: 14-15) e tanto 

judeus como gregos adoradores na sinagoga em Berea (17: 10-12) procurou e encontrou 

o Senhor. 

Vários anos atrás eu conheci um casal frequentar nossa igreja que estavam celebrando 

seu quinquagésimo aniversário de casamento. O marido tinha sido cego por um número 

de anos, e eles estavam visitando a partir de um estado distante. Eles me disseram que 

tinham buscado a Deus todas as suas vidas casadas, tentando uma religião após o outro e, 

finalmente, acabar no culto Unity. Eles logo perceberam que a religião era tão vazio como 

suas vidas, e eles foram para casa de um serviço de um dia, em total desespero. Eles ligou 

o rádio e me deparei com uma das minhas transmissões. Depois de ouvir atentamente 

durante a primeira metade da mensagem, ambos se desfez em lágrimas e disseram uns 

aos outros: "Esta é a verdade do qual estive à procura de 50 anos. Na última vez que 

encontrou-o!" 



Todos esses homens e mulheres estavam procurando pérolas espirituais e encontrou o que 

era impagável além de suas maiores esperanças. 

O Reino é feito pessoal por uma Transação 

Em ambas as parábolas o objeto de valor inestimável foi comprado à custa de cada posse 

o localizador de propriedade. Por essa razão, alguns cristãos se sentem desconfortáveis 

com estas parábolas, porque eles parecem ensinar que a salvação pode ser comprado. Mas 

do começo ao fim, a Escritura torna claro que a salvação é totalmente o dom gratuito de 

Deus. No entanto, interpretada da maneira correta, a salvação é comprado no sentido de 

que a pessoa que aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador se rende tudo o que ele 

tem a Ele. 

Em todas as parábolas, o terreno físico e é usado para ilustrar o espiritual e 

celestial. Nestas duas parábolas da operação económica de compra representa a transação 

espiritual de rendição. Há uma troca na salvação. O velho é trocada para o novo. 

A passagem do Antigo Testamento familiar que fala da salvação como dom gratuito de 

Deus usa a expressão "vinde, comprai," duas vezes em um verso. "! Ho Todo aquele que 

tendes sede, vinde às águas", Isaías escreveu: "e os que não tendes dinheiro, vinde, 

comprai e comei Venha, comprar vinho e leite sem dinheiro e sem custo." (Is. 55: 1). A 

compra não é com dinheiro ou qualquer outro posses, material ou de outra forma. Mas 

nesta passagem, assim como nas parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande 

valor, uma transação é clara. O pecador desiste de todas as coisas sem valor que ele tem 

ao receber livremente todas as coisas de valor inestimável que Deus tem para dar em 

Cristo. O que nós desistir de nenhuma maneira paga para a salvação. Ao contrário, o que 

nós damos-se não só é inútil, mas pior do que inútil. Mesmo os "atos de justiça" de um 

incrédulo "são como trapo da imundícia" Isa. 64: 6. 

Na ânsia de defender a verdade do evangelho, é possível contradizer ou comprometer o 

outro. A fim de defender a gratuidade do evangelho, alguns intérpretes negar ou 

subestimar o custo de salvação para os crentes, bem como a Cristo. Só o pagamento de 

Cristo compras salvação, mas o verdadeiro crente também estarão dispostos a pagar 

qualquer preço salvação envolve. Além da vontade de produzir tudo o que ele tem, a 

profissão de uma pessoa de fé é oca e inútil. O jovem rico de Mateus 19: 16-22 é o 

exemplo clássico de alguém que viu o valor da pérola, mas recusou-se a apresentar tudo 

o que ele foi e teve de o senhorio de Jesus Cristo. 

Deve-se notar que essa entrega não é uma obra humana para ganhar a salvação, mas uma 

parte da obra salvífica de Deus operou na alma pelo Espírito Santo. 

Vários outros homens que declararam sua intenção de seguir Jesus fez várias desculpas 

para não fazê-lo, provando sua falta de sinceridade, pela sua falta de vontade de fazer o 

que Jesus necessário. De um homem Ele exigiu o sacrifício de conforto juntando "o Filho 

do Homem [que] não tem onde reclinar a cabeça" (Mt 8:20.); e de outro Ele exigia o 

sacrifício de uma herança que o homem queria receber quando seu pai morreu (v. 21). De 

outro Ele exigiu o sacrifício dos laços familiares (Lucas 9: 61-62), e de ainda outra Ele 

exigiu a rendição de riqueza já possuía (Lucas 18:22). 



Devolução de bens, seja grande ou pequeno, presente ou futuro, não pode comprar a 

salvação. Eles não têm nenhum mérito espiritual e não são de nenhum valor para 

Deus. Rendição não é necessário, porque pode comprar qualquer coisa, mas porque é 

inevitável quando a salvação é verdadeiramente procurado. A salvação que não é 

desejado acima de tudo não é verdadeiramente desejada. A salvação não custa nada, no 

sentido de pagamento, mas tudo no sentido de rendição. "Quem ama seu pai ou sua mãe 

mais que a mim não é digno de mim", disse Jesus, "e quem ama o filho ou a filha mais 

do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e siga-Me depois é não é 

digno de mim Quem acha a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa 

achá-la "(Mat. 10: 37-39).. Em outra ocasião, o Senhor disse: "Se alguém quer vir após 

mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me" (Mat. 16:24). Para tomar a cruz é 

para perder tudo, inclusive a vida física. 

Falando de vir a Ele para a salvação, Jesus disse: 

Para que um de vós, quando ele quer construir uma torre, não se senta primeiro a calcular 

o custo, para ver se tem com que a acabar? Caso contrário, quando ele estabeleceu uma 

base, e não a podendo acabar, todos os que observam que começam a zombar dele, 

dizendo: "Este homem começou a construir e não pôde acabar." Ou qual é o rei, quando 

ele sai ao encontro de outro rei na batalha, não se senta primeiro a consultar se ele é forte 

o suficiente com dez mil homens ao encontro do que vem contra ele com vinte mil? Caso 

contrário, enquanto o outro ainda está longe, ele envia uma delegação e pede condições 

de paz. Assim, portanto, não um de vocês pode ser meu discípulo que não desistir de 

todos os seus bens próprios. (Lucas 14: 28-33) 

Jesus não poderia ter feito mais clara a verdade de que a pessoa que não vai renunciar à 

sua antiga vida nunca vai ter o novo. 

A maioria das pessoas que consideram a receber a Cristo como Salvador e Senhor não 

conscientemente inventário todo o seu material, social, e outros bens para ver se ele vale 

a pena sacrificar essas coisas para. Quando eles descobrem que o valor infinito da 

salvação, eles simplesmente ceder a Cristo. Seu foco não é sobre o que eles dão-se, mas 

no que eles recebem. Mas se a sua redenção é genuíno, suas vidas vão evidenciar uma 

vontade de entregar tudo o que está entre eles e fidelidade ao seu Senhor. 

Alguns dos bens mais estimados dos homens são os seus pecados; e estes devem 

certamente ser entregue, porque é do pecado que Cristo nos salva. Ninguém pode vir a 

Cristo por parar seu roubo, amaldiçoando, a imoralidade, a mentira, ou uma dúzia de tais 

pecados. Mas o que realmente pertence a Ele vai muito para desistir esses pecados e todas 

as outras. Esta é a atitude ensinada por Jesus no Beatitudes-pobreza de espírito que 

reconhece a falência de todos os recursos humanos, lamentando sobre o pecado, a 

mansidão, na presença de Deus, e de fome e sede de justiça em troca de pecado e 

culpa.Soberana, a obra salvadora de Deus incorpora essa resposta. 

Em sua carta à igreja em Filipos, Paulo narra suas muitas vantagens pessoais e realizações 

antes que ele foi salvo. Eu era "circuncidado ao oitavo dia", diz ele, "da nação de Israel, 

da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à Lei, fariseu; quanto ao zelo, 

perseguidor da igreja; quanto à . justiça que há na Lei irrepreensível Mas tudo o que para 

mim era lucro ", ele continua a explicar:" Eu considerei perda por causa de Cristo "(Fl. 3: 

5-7). Nenhum escritor do Novo Testamento mais firmemente defende a gratuidade da 



salvação do que Paulo. No entanto, ele atesta que, para vir a Cristo, ele contou como 

perda, isto é, ele voluntariamente se entregou tão inútil-tudo o que ele era e tinha. Como 

os homens que compraram o tesouro no campo ea pérola de grande valor, ele liquidou 

tudo o que tinha para o tesouro inestimável que tinha descoberto. 

 

80. Julgamento e Proclamação (Mateus 

13: 47-52) 

"Mais uma vez, o reino dos céus é semelhante a um elenco 

arrastão no mar, e recolhendo todo tipo de peixe, e quando ela 

estava cheia, eles puxaram-na até a praia, e eles se sentaram, e 

reuniu os peixes bons em recipientes, mas o mau eles jogaram fora 

isso, será no final da idade;. os anjos virão, e tirar os maus dentre 

os justos, e os lançarão na fornalha de fogo; ali haverá choro e 
ranger de dentes. 

"Você entendeu todas essas coisas?" Eles disseram-lhe: "Sim". E 

disse-lhes: "Por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino 

dos céus é semelhante a um pai de família, que traz do seu tesouro 
coisas novas e velhas." (13: 47-52) 

Os dois últimos dos oito parábolas sobre o reino encontradas em Mateus 13 ilustram a 

separação e julgamento dos incrédulos e da pregação e ensino dos ministros de Deus. O 

primeiro dá um aviso, eo segundo dá uma chamada a proclamar que a advertência a um 

mundo condenado. 

A Parábola do Dragnet - Acórdão 

"Mais uma vez, o reino dos céus é semelhante a um elenco 

arrastão no mar, e recolhendo todo tipo de peixe, e quando ela 

estava cheia, eles puxaram-na até a praia, e eles se sentaram, e 

reuniu os peixes bons em recipientes, mas o mau eles jogaram fora 

isso, será no final da idade;. os anjos virão, e tirar os maus dentre 

os justos, e os lançarão na fornalha de fogo; ali haverá choro e 
ranger de dentes. " (13: 47-50) 

Nas parábolas anteriores Jesus ilustrou a natureza do reino, o poder ea influência do reino, 

ea apropriação pessoal do reino. Agora ele se concentra novamente (ver v. 42) no 

julgamento relacionado com o reino. 

A parábola do arrastão é um aviso assustador sobre o que acontece com os ímpios, quando 

eles são separados dos justos nos últimos dias. Aqui Jesus dá um retrato vívido do 

julgamento, uma breve explicação sobre o princípio do julgamento, e uma séria 

advertência sobre o perigo do julgamento. 



O Picture 

"Mais uma vez, o reino dos céus é semelhante a um elenco 

arrastão no mar, e recolhendo todo tipo de peixe, e quando ela 

estava cheia, eles puxaram-na até a praia, e eles se sentaram, e 

reuniu os peixes bons em recipientes, mas a má jogavam fora. 
" (13: 47-48) 

A atividade de Jesus usa para ilustrar o julgamento de Deus sobre os incrédulos era 

comum aos seus ouvintes. Foi especialmente familiar para aqueles que viviam perto do 

Mar da Galiléia, e mais especialmente para aqueles, incluindo vários dos discípulos, que 

eram pescadores. 

No Mar da Galiléia foram empregados três métodos básicos de pesca, os quais ainda são 

usados até hoje. O primeiro foi com uma linha e anzol, que foi utilizada para a captura de 

um peixe de cada vez. Esse era o tipo de pesca que o Senhor Pedro encarregou de fazer 

quando precisava de dinheiro para pagar o imposto de duas dracmas (Matt. 17: 24-27). 

Os outros dois tipos de redes de pesca envolvidos. Um líquido foi de um pequeno, one-

man tarrafa chamado de amphiblēstron . Pedro e seu irmão André estavam se revezando 

exprimindo umamphiblēstron quando Jesus chamou-os a se tornarem "pescadores de 

homens" (Mt 4: 18-19.). A rede dobrada foi realizado sobre o ombro do pescador como 

ele nadou em águas rasas em busca de um cardume de peixes. Quando os peixes estavam 

perto o suficiente, ele iria segurar o cabo de centro em uma mão e com a outra mão lançar 

a rede para que ele abriu em um grande círculo e desceu sobre o peixe. Pesos em torno 

do perímetro da rede fez com que ele afunde e prender os peixes. O pescador, em seguida, 

puxou o cabo, que foi anexado ao centro da rede e tirou-a em torno do peixe como um 

saco.Quando o líquido tinha sido puxado fechado, o pescador iria transportar a sua captura 

até a costa. 

Um segundo tipo de rede foi o Sagene ; um grande arrastão , ou seine, que exigia uma 

equipe de pescadores para operar e, por vezes coberto tanto quanto um quilômetro 

quadrado. Foi puxado em um círculo gigante ao redor do peixe, entre dois barcos em 

águas profundas ou por um barco quando se trabalha a partir da costa. Neste último caso, 

uma extremidade da rede estariam firmemente ancorados na costa, enquanto o outro foi 

preso ao barco, que faria um grande círculo para a água e voltar para o lugar de 

partida. Flutuadores foram ligados ao topo do líquido e pesos para a parte inferior, 

formando uma parede de líquido a partir da superfície para o fundo do lago. 

Porque o líquido permitido nada escapar, todos os tipos de coisas, além dos peixes 

desejáveis foram capturados. Ele varreu tudo em seu caminho-ervas daninhas, objetos 

caiu ao mar a partir de barcos, todos os tipos de vida marinha, e todo tipo de peixe . 

Quando a rede estava cheia , seria necessário um grande número de homens de várias 

horas apenas para arrastá-lo até a praia . Em seguida, eles se sentaram, e reuniu os 

peixes bons em recipientes, mas o ruim que eles jogaram fora . O peixe deve ser 

levada a um mercado distante seria colocado em recipientes com água para manter o 

peixe vivo, e aqueles que estavam a ser vendidos nas proximidades foram colocados em 

seco recipientes , geralmente cestas. 



O Princípio 

Por isso, será no final da idade; os anjos sairão, e separarão os 

maus dentre os justos, (13:49) 

Jesus começa a sua interpretação da parábola, explicando que a separação do bem e do 

mal peixe representa o juízo de Deus no fim dos tempos . A parábola do joio e do trigo 

ilustra a coexistência de crentes e descrentes na sua forma actual do reino, e esta parábola 

ilustra a sua separação como a forma das mudanças do reino. 

Em sua interpretação da parábola do joio e do trigo Jesus afirmou a mesma verdade Ele 

dá aqui: No final da época [sua] anjos sairão, e separarão os maus dentre os justos (cf. 

vv 39-. 41). Durante a era atual, que é a era da igreja, Deus permite descrença e 

injustiça. Mas a hora vem, em sua tolerância vai acabar e Seu julgamento começar. A 

primeira fase do julgamento será a separação dos maus dentre os justos , o joio no meio 

do trigo. O arrastão do juízo de Deus se move silenciosamente através do mar da 

humanidade e chama todos os homens para as margens da eternidade para a separação 

definitiva às suas últimas destiny-crentes para a vida eterna e os incrédulos à danação 

eterna. 

Homens se mover dentro dessa rede como se fossem para sempre livre. Pode tocá-los de 

vez em quando, por assim dizer, assustando-os. Mas eles rapidamente nadar para longe, 

pensando terem escapado, não percebendo que eles estão completamente e 

inescapavelmente englobado no plano soberano de Deus. A web invisível do julgamento 

de Deus invade todo ser humano, assim como a do arrastão invade o peixe. A maioria dos 

homens não percebem o reino, e eles não vêem Deus trabalhando no mundo. Eles podem 

ser brevemente movida pela graça do evangelho ou assustado com a ameaça do juízo; mas 

logo voltar às suas velhas formas de pensar e de viver, ignorando as coisas da 

eternidade. Mas, quando o dia do homem é longo e Cristo voltar para estabelecer o Seu 

reino glorioso, então o julgamento virá. 

Jesus não está dando uma descrição completa dos últimos dias, mas está se concentrando 

no julgamento dos incrédulos. Ele está falando de julgamento em geral, com foco especial 

em que é referido como o julgamento final no grande trono branco (Ap 20: 11-15). There 

"os mortos, os grandes e os pequenos" serão "julgados, cada um deles" (vv. 12-13). 

Como já foi mencionado na interpretação do joio e do trigo parábola (v 41). E declarou 

em muitas outras passagens do Novo Testamento (por exemplo, Matt 24:31; 25: 31-32.; 

Rev. 14:19; 15: 5- 16:21), os anjos são instrumentos do Senhor da separação e da 

execução da sentença. A separação vai incluir todas as pessoas que são, então, que vivem 

e todos os que têm died- "aqueles que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, 

aqueles que fizeram o mal, para uma ressurreição de julgamento" João 5:29. 

Algumas pessoas se perguntam por que Jesus repetiu o ensinamento sobre a separação 

Angelicalal nesta parábola, quando é quase palavra por palavra o que ele tinha acabado 

de dizer, no final de Sua explicação do joio e do trigo (Mat. 13:41). Por um lado, a ênfase 

aqui é exclusivamente no aspecto da separação dos crentes dos incrédulos, ao passo que 

na outra parábola a principal ênfase está na sua coexistência. Por outro lado, é uma 

verdade tão vital importância que carrega repetição freqüente. 



Mais e mais Jesus adverte sobre os horrores do inferno e defende com homens para evitá-

lo, vindo a Ele para a salvação. Ele alertou que, assim como nos dias de Noé antes do 

dilúvio, as pessoas vão ser "comer e beber, ... casavam e davam-se em casamento .... 

Então haverá dois homens no campo; um será tomado, e outra será deixada Duas mulheres 

estarão moendo no moinho,. um será tomado, e outro será deixado "Matt. 24:38, 40-41. 

Deus não tem prazer na morte do ímpio e não deseja que ninguém pereça (Ez 18:23). (2 

Pe. 3: 9). O Senhor chorou sobre Jerusalém, porque as pessoas não vêm a Ele e serem 

salvos (Lucas 19:41). Ele advertiu sobre o inferno não colocar as pessoas em agonia, mas 

para salvá-los da mesma. O inferno não foi ainda criado para os homens, mas para o diabo 

e seus anjos caídos (Mat. 25:41). 

O Peril 

e lançá-los na fornalha de fogo; ali haverá choro e ranger de 

dentes. (13:50) 

Talvez nenhuma doutrina é mais difícil de aceitar emocionalmente do que a doutrina do 

inferno. No entanto, é muito clara e muito freqüentemente mencionados na Bíblia, quer 

negar ou ignorar. Jesus falou mais do inferno do que qualquer um dos profetas ou 

apóstolos fizeram, talvez a razão para que a sua terrível verdade seria quase impossível 

de aceitar, não tinha o próprio Filho de Deus absolutamente afirmou ele. Teve especial 

ênfase no ensino de Jesus desde o início até o final de seu ministério terreno. Ele disse 

mais sobre o inferno do que sobre o amor. Mais do que todos os outros professores da 

Bíblia combinadas, Ele advertiu os homens do inferno, prometendo há escapatória para 

aqueles que se recusaram a Sua oferta gracioso, amoroso de salvação. 

No Sermão da Montanha sozinho, o Senhor dá várias advertências específicas e diretas 

sobre o inferno: "Quem dirá: 'Insensato', será culpado o suficiente para ir para o inferno 

de fogo" (Mat. 05:22), e, "É melhor para você que uma das partes do seu corpo perecer, 

do que todo o teu corpo ser lançado no inferno" v. 29; cf. v 30.; 18: 8-9; Marcos 9:43. 

Jesus declara que os malvados "filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores; 

naquele lugar ali haverá pranto e ranger de dentes" (Mateus 08:12.) E que Cafarnaum 

descrente iria "descer ao Hades" (11 : 23; cf. Lc 10:15). Ele perguntou aos escribas maus 

e hipócritas e fariseus: "Como você escapar da sentença do inferno?" (Mat. 23:33). Em 

muitas outras ocasiões Jesus faz alusão ao inferno e adverte sobre a condenação (5:20; 

7:13, 19, 23, 27; 10:28; 12:36; 16:18; 18: 8-9; 21: 43-44 ; 23: 14-15; 24: 40-41, 51; 25:30, 

46; Marcos 3:29; Lucas 12: 9-10, 46; 16:23; João 5:29; 15: 6). 

O inferno não é apenas o destino de sempre reviver lembranças ruins ou de sair para o 

nada, como muitas pessoas acreditam e ensinam. Também não é um lugar onde os 

pecadores vão continuar seu pecado, sem restrições e sem repreensão. Não haverá 

nenhum prazer em tudo no inferno, nem mesmo o prazer pervertido do pecado somente 

a sua punição. 

Quando o entrevistador perguntou a um jovem cantor de punk rock que ela estava olhando 

para a frente, no final de sua carreira, ela respondeu: "Morte. Estou ansioso para a 

morte." Quando perguntado por que, ela disse: "Eu quero ir para o inferno, porque o 

inferno vai ser divertido." 



Esse tipo de manobra é trágica além das palavras. Nada poderia descrever o inferno 

menos do que diversão. A mente humana não pode começar a imaginar o horror eterno 

que é o inferno. Mesmo as figuras bíblicas relacionadas com o inferno são apenas 

sugestivos, porque a mente finita não pode compreender a dor infinita e atormentar mais 

do que ele pode compreender infinita alegria e bem-aventurança. Mas a partir da Palavra 

de Deus aprendemos quatro verdades básicas sobre a fornalha de fogo que vai nos ajudar 

a entender parcialmente o seu terror 

Em primeiro lugar, o inferno é um lugar de tormento constante, a miséria, a dor. O 

tormento é frequentemente descrito como trevas (Mat. 22:13), onde não há luz pode 

penetrar, e nada pode ser visto. Ao longo das eras incontáveis da eternidade a maldita 

nunca mais vai ver a luz ou qualquer coisa que a luz ilumina. Tormento do Inferno 

também é descrito como fogo que nunca vai sair e não pode ser extinta (Marcos 9:43) e 

do qual o maldito nunca vai encontrar alívio. O inferno não poderia ser outro que não um 

lugar onde haverá choro e ranger de dentes . 

Em segundo lugar, o inferno vai envolver o tormento do corpo e da alma. Nem a alma 

nem o corpo é aniquilado no momento da morte; nem nunca vai ser. Quando uma pessoa 

não salva morre, sua alma vai para fora da presença de Deus em tormento eterno. Na 

ressurreição de todos os mortos, os corpos dos não salvos serão ressuscitados, e esses 

corpos ressuscitados irá juntar-se a alma penada do inferno (Mateus 10:28;. Cf. João 5:29; 

Atos 24:15; Ap 20 : 11-15). Assim como os crentes serão equipados com corpos 

ressuscitados para que possam desfrutar as glórias do céu para sempre, os incrédulos serão 

equipados com corpos ressuscitados para que eles possam suportar os tormentos do 

inferno sem ser destruída. 

Jesus falou do inferno como um lugar "onde o seu verme não morre" (Marcos 

9:44). Quando corpos físicos estão enterrados e começar a decair, os vermes podem atacá-

los apenas enquanto a carne dura.Uma vez consumido, o corpo pode experimentar sem 

mais danos. Mas os corpos ressuscitados dos incrédulos nunca serão consumidos, e os 

"vermes" infernais que se alimentam de eles próprios nunca vai morrer. 

Em terceiro lugar, os tormentos do inferno será experimentado em graus variados. Para 

todos no inferno o sofrimento será intensa e permanente, mas alguns vão experimentar 

tormento maior do que outros."Qualquer um que tenha anulado a lei de Moisés, morre 

sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas", diz o escritor de 

Hebreus. "Quanto maior castigo que você acha que ele será julgado merecedor aquele que 

pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, 

e fizer agravo ao Espírito da graça?" (Heb. 10: 28-29). Aqueles que voluntariamente 

rejeitam Jesus Cristo e atropelar, por assim dizer, no sacrifício que Ele fez por eles com 

o seu próprio sangue receberá punição muito maior do que aqueles que tinham apenas a 

luz da Antiga Aliança. E no dia do julgamento será mais tolerável para as cidades pagãs 

de Tiro, Sidon, e Sodoma do que para as cidades judaicas de Corazim, Betsaida e 

Cafarnaum-que não só tinha a luz da Antiga Aliança, mas a oportunidade de ver e ouvir 

o Filho de Deus em pessoa, e para testemunhar Suas obras miraculosas (Mateus 11: 22-

23.). 

Na parábola dos escravos que aguardavam o retorno de seu mestre a partir da festa de 

casamento, Jesus explica que "aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se 

preparar ou agir de acordo com sua vontade será punido com muitos açoites, mas o único 



que fez não sei, e atos cometidos dignas de açoites, receberá mas poucos "Lucas 12: 47-

48. 

"O inferno vai ter tais graus severos", escreve João Gerstner, "que um pecador, se ele 

capaz, daria o mundo inteiro, se os seus pecados poderia ser um a menos." 

Em quarto lugar, o tormento do inferno será eterna. Nada será tão horrível sobre o inferno 

como a sua imensidão. Jesus usa a mesma palavra para descrever a duração do inferno 

como a duração do céu: "Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna" 

(Mateus 25:46.). As pessoas no inferno vai experimentar a total ausência de esperança. 

Embora Deus originalmente concebido inferno para o diabo e seus anjos caídos, os 

homens que optam por seguir o caminho de Satanás em vez de Deus também vai sofrer o 

destino de Satanás. 

O grande escritor e pregador puritano João Bunyan descreve o inferno com seu 

costumeiro imagens vívidas: 

[No inferno], não terás tu, mas uma empresa de almas condenadas com uma multidão 

incontável de demônios para manter a empresa com thee. Enquanto tu és neste mundo, o 

próprio pensamento do diabo aparece para te faz a tua carne a tremer e os teus cabelos 

pronto para ficar de pé sobre a tua cabeça. Mas oh, que queres fazer quando não só a 

suposição de o diabo aparece, mas a sociedade real de todos os demônios do inferno serei 

contigo-uivando, rugindo e gritando de maneira tão horrível que queres ser, mesmo no 

final do teu wit e pronto para ser executado completamente louco novamente por causa 

da angústia e tormento. Se depois de dez mil anos uma extremidade deve vir, haveria 

conforto. Mas aqui está a tua miséria: aqui tu deves ser para sempre. Quando vês que uma 

multidão incontável de demônios uivando tu és entre, tu acha que isso de novo, esta é a 

minha porção para sempre. Quando tu tens sido no inferno tantos milhares de anos, como 

há estrelas no firmamento ou cai no mar ou areia na praia, ainda tens de ficar ali para 

sempre. Oh, esta palavra-ever-how que vai atormentar a tua alma. ( Nova Enciclopédia 

de Prosa Ilustrações, ed Elon Foster [New York: T. Y Crowell, 1877]., p.450) 

A parábola do dono da casa: Proclamação 

"Você entendeu todas essas coisas?" Eles disseram-lhe: "Sim". E 

disse-lhes: "Por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino 

dos céus é semelhante a um pai de família, que traz do seu tesouro 

coisas novas e velhas." (13: 51-52) 

Entendido vem de suniēmi , que tem o significado literal de trazer ou montar. "Você 

justamente colocar todas essas coisas juntas? " Jesus estava perguntando. " Você 

entendeu o que eu venho dizendo sobre o reino nessas parábolas? Você compreender a 

verdade de que a forma atual do reino vai continuar a ter o bem eo mal nisso? Você 

percebe que os crentes vão continuar a crescer em número e permear e influenciar o 

mundo? Você sabe que entrar no reino envolve o reconhecimento da inutilidade de tudo 

que uma pessoa tem para além da salvação em Jesus Cristo? Você vê que a separação 

final dos justos e ímpios é inexorável e inevitável, e que o destino de ambos é eterno-os 

justos para a vida eterna e os ímpios para o castigo eterno? " 



Em resposta, os discípulos disseram-lhe: "Sim." Mas do que eles mais tarde disse e fez, 

sabemos que o seu entendimento estava longe de ser perfeito. Mas Jesus aceitou a sua 

resposta como verdadeira;caso contrário ele não teria dito a eles as palavras do versículo 

52. No nível em que eles foram capazes de compreender, nesse momento, 

eles entendido . 

Jesus instruiu os discípulos a "suplicar ao Senhor da messe que mande trabalhadores para 

a sua messe" (Mat. 09:38) -para proclamar a próxima safra de julgamento e para advertir 

os homens dele e dizer-lhes como escapar dele, enquanto que podiam. Nos quatro 

capítulos seguintes, vê-Lo chamar especificamente-los a este ministério e começar a 

ensinar, treinar, e em todos os sentidos preparando-os para ele. 

Com base na sua resposta afirmativa, então Jesus disse-lhes: "Por isso, todo escriba que 

se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família . 

A grammateus ( escrivão ), literalmente, a que se refere a alguém que escreveu. Mas 

entre os judeus termo há muito realizada a conotação distinta de um homem que era um 

aprendiz, intérprete e professor da lei, Palavra revelada de Deus que hoje chamamos de 

Antigo Testamento. Embora os escribas e rabinos tinham acrescentado tanto tradição que 

subordinados e muitas vezes contradiziam verdadeira Palavra (Mt 15.: 6) de Deus, a sua 

tarefa suposta foi estudar e interpretar a Escritura Eles foram os teólogos do judaísmo, e 

muitos eram membros do conselho judaico alta, o Sinédrio.. 

De acordo com a instrução de Jesus, cada um dos doze estava se tornando uma verdadeira 

aprendi escriba e um verdadeiro discípulo do reino dos céus . Eles tinham se 

tornado como um chefe de família, que traz do seu tesouro coisas novas e 

velhas . O chefe de uma casa foi responsável por todo o bem-estar da família, e uma 

grande parte de seu dever era manter amplos suprimentos de alimentos, roupas e todas as 

outras coisas que os membros do agregado familiar pode precisar. Ele manteve esses 

fornecimentos de um armazém, ou tesouro , do qual ele iria dispensar itens como eles 

eram necessários. 

O dono da casa sábio era frugal e teve o cuidado de não desperdiçar os 

suprimentos. Quando eram reutilizáveis, alimentos que foi não consumidos e roupas que 

já não era usado foram devolvidos ao tesouropara ser usado novamente. Quando mais 

necessidade surgiu, a economia exigiu que estes velhos suprimentos seriam dispensados 

em primeiro lugar, antes de qualquer coisas novas foram emitidas. 

Os doze discípulos (alunos) se tornaria os doze apóstolos (enviados), Judas sendo 

substituído por Matthias (Atos 1:23). Através destes doze anos, juntamente com Paulo, o 

apóstolo designado "o último de todos" (1 Cor. 15: 8), o Senhor confiou a revelação 

continuada de Sua Palavra e da fundação da sua igreja. Eles sabiam que 

as antigas verdades de Sua revelação anterior e estavam sendo dado verdades adicionais 

que eram novos . Eles iriam proclamar a importância de ambos. 

Traz à tona é de ekballō e carrega a idéia de expulsar, dispersão, ou distribuir 

amplamente. Neste contexto, também tem a conotação de generosidade, dando a verdade 

de Deus, tanto com sabedoria e liberalmente. Além de o próprio Senhor, os apóstolos 

eram os estudiosos bíblicos supremos, pregadores, professores e teólogos de todos os 

escribas tempo e discípulos sem igual (cf. Mat. 11:11). 



Como resulta das parábolas do semeador, o trigo eo joio, e o arrastão, a mensagem do 

Evangelho não é simplesmente a oferta do céu, mas um aviso sobre o inferno. O que torna 

o evangelho como boanotícia é o seu poder para salvar os homens do indescritivelmente 

ruim destino para o qual cada pessoa sem Cristo é dirigida. A pessoa não tem que escolher 

o inferno para ir para lá. Ele só tem de recusar as reivindicações de Jesus Cristo, ou não 

fazer nada. 

Embora não com o mesmo grau de autoridade, a carga de Jesus aos doze é dada a cada 

crente, e em particular para aqueles que Ele chamou para ensinar e pregar a Sua Palavra. É 

uma tremenda responsabilidade de avisar os incrédulos sobre o inferno e para oferecer-

lhes o caminho de fuga através do nosso precioso Senhor. "Conhecendo o temor [ou 

terror] do Senhor", diz Paulo, "procuramos persuadir os homens" (2 Cor. 5:11). O coração 

do cristão é frio, de fato, que não está muito preocupado e exercido sobre aqueles ao redor 

dele que estão destinados para a eternidade do inferno. Para ter o dom da vida eterna, mas 

não compartilhá-lo com aqueles que agora têm apenas a perspectiva da morte eterna é o 

epítome do egoísmo e desamor. 

No entanto, alguns que se chamam de lixo cristã, em nome do amor, para anunciar 

qualquer coisa que está com medo ou desconfortável. Li recentemente que o propósito de 

uma certa organização "cristã" de radiodifusão é "ser um bom vizinho a uma variedade 

de ouvintes." A declaração de política dada às empresas de radiodifusão em potencial 

inclui a instrução: "Quando você está preparando o seu programa para estas estações, por 

favor, evite usar o seguinte: a crítica de outras religiões e referências a conversão, os 

missionários, os crentes, descrentes, antiga aliança, nova aliança, igreja , a cruz, 

crucificação, Calvário, Cristo, o sangue de Cristo, salvação através de Cristo, a redenção 

por meio de Cristo, o Filho de Deus, Jeová ou a vida cristã. Essas pessoas que escutam 

estão com fome de palavras de conforto ", continua o comunicado. "Pedimos que a aderir 

a essas restrições para que a Palavra de Deus pode continuar a ir por diante. Por favor, 

ajude-nos a manter a nossa posição de trazer conforto para as pessoas que sofrem." 

Como é trágico que uma organização dedicada a trazer conforto se recusa a sequer 

mencionar os elementos essenciais para a única mensagem que pode trazer a verdadeira 

paz e conforto para a alma perturbada! Seja qual for a mensagem de conforto seria 

deixado após o cumprimento das restrições dessa rede seria o falso conforto que condena 

as pessoas, deixando-lhes o conteúdo em seus pecados. Seja qual for a motivação tola 

para tal pensamento, ele não poderia ser o amor de Cristo que amou o mundo e as pessoas 

muito para não alertar sobre o perigo iminente e eterno, que enfrenta cada pessoa à parte 

Dele. 

 

81. O Poder da incredulidade (Mateus 13: 

53-58) 

E sucedeu que, quando Jesus, concluindo estas parábolas, se 

retirou dali. E, chegando à sua cidade natal ele começou a ensinar 

o povo na sinagoga, de modo que eles se tornaram surpreso, e 

disse: "Onde é que este homem esta sabedoria, e estes poderes 



milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua 

mãe Maria , e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E suas 

irmãs, nem todos são eles a nós? Onde, então, esse homem obter 

todas essas coisas? " E eles se ofenderam com Ele. Mas Jesus 

disse-lhes: "Não há profeta sem honra senão na sua cidade natal, 

e em sua própria casa." E Ele não fez muitos milagres, por causa 

da incredulidade deles. (13: 53-58) 

Embora Jesus continuou a ensinar muitas verdades adicionais e para reforçar e ilustrar os 

já ensinou, os oito parábolas de Mateus 13 marcar o fim da instrução básica dos 

discípulos. Como observado anteriormente, o uso de parábolas de Jesus foi 

principalmente em resposta a Sua rejeição pelos judeus. As mesmas histórias que 

esclareceu a verdade para Seus verdadeiros seguidores obscurecida verdade para aqueles 

que se recusaram a confiar nEle. "Todas estas coisas falou Jesus às multidões por 

parábolas, e Ele não falou com eles sem uma parábola," (Mat. 13:34), porque, como Ele 

já havia explicado aos discípulos: "A vós foi concedido a conhecer os mistérios do reino 

dos céus, mas a eles não lhes foi concedido ... Portanto eu lhes falo em parábolas; porque, 

enquanto vendo, não vêem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem "vv . 11, 13. 

Na medida em que a preparação dos discípulos estava em causa, os dois mais importantes 

parábolas de Mateus 13 foram as do semeador e do joio e do trigo. A história do semeador 

deixou claro que algumas pessoas acreditam que o evangelho, mas muitos não o faria; e 

os preparou para antecipar as quatro respostas básicas homens fariam ao evangelho. A 

história viva do joio e do trigo deixou claro que, para o presente período do reino de 

Cristo, os salvos e os perdidos que coexistem lado a lado. Os doze e todas as testemunhas 

seguintes de Cristo iria continuar o seu ministério em um momento de tanto crença e 

descrença e do bem e do mal. 

Começando com 13:53 e continuando com a primeira parte do capítulo 16, Mateus 

registra oito incidentes na vida do Senhor, que correspondem a e demonstrar as verdades 

apresentadas nas duas parábolas que acabamos de mencionar. 

O primeiro incidente envolveu a ofensa feita contra Jesus por sua cidade natal, Nazaré 

(13: 54-58). Para eles, Jesus era uma pedra de tropeço, eo solo de seus corações era 

obviamente difícil. 

O segundo incidente envolveu Herodes (14: 1-12), cujo coração também foi difícil, mas 

que rejeitaram o Senhor mais por indiferença do que o ódio. 

O terceiro incidente teve duas partes e centrado em primeiro lugar na grande multidão 

que Jesus alimentou milagrosamente e, em seguida, em torno das pessoas de Genesaré 

(14: 13-21, 34-36). Em ambos os casos, o fascínio inicial com Jesus foi positivo, mas 

superficial. O primeiro grupo seguiu-o, porque eles foram alimentados e a segunda, 

porque eles foram curados. Seu interesse, eventualmente, murcha, como as plantas em 

solo raso fazer quando o sol sai. 

O quarto incidente ocorreu entre as duas partes do terceiro envolvido e os doze discípulos, 

cuja "boa terra" foi evidenciado pela sua adoração Jesus depois que Ele andou sobre as 

águas e acalmou a tempestade (14: 22-33). 



O quinto incidente envolveu os escribas e fariseus que tentaram encontrar uma desculpa 

para condenar Jesus (15: 1-20), e ilustra mais uma vez o chão duro e pedregoso de rejeição 

descrente. 

O sexto incidente centrada na mulher cananéia que imediatamente confessou Jesus como 

Senhor e Ele implorou para entregar sua filha endemoninhada (15: 21-28). O solo de seu 

coração era macia e fértil, e a semente da Palavra criou raízes firmes. 

O sétimo incidente envolveu os galileus que trouxeram seus doentes e aflitos para Jesus 

para a cura mas não fez nenhum compromisso genuíno (Mateus 15: 29-39). Aqui era uma 

mistura de solos rasos e espinhosos, no qual o evangelho foi parcialmente mas não 

receberam permanentemente. 

O incidente oitava e última envolveu os fariseus e saduceus que procuraram testar e 

prender Jesus, pedindo um sinal especial (16: 1-4). O solo de seus corações era 

obviamente difícil. 

Nestes oito contas não é exatamente a razão da crença para a descrença (um em cada 

quatro) encontrada na parábola do semeador. Pela maravilhosa sabedoria e disposição do 

Senhor, os Doze, através destes incidentes, testemunhou manifestações vivas dos 

princípios Ele tinha acabado de lhes ensinou sobre a resposta dos homens para o 

evangelho na época atual. Nestas situações, tanto o poder da crença e do poder da 

incredulidade são revelados. 

O poder da crença testemunhado por toda a Escritura. Abraão creu em Deus e tornou-se 

o pai de uma grande nação e do povo escolhido de Deus. Israel creu em Deus e atravessou 

o Mar Vermelho em terra seca. Davi creu em Deus e foi habilitado para matar 

Golias. Naamã creu em Deus e foi curado de sua lepra. Daniel creu em Deus, e os leões 

não poderia prejudicá-lo. Um centurião romano creu em Deus, e seu servo foi 

curado. Dois cegos creu em Deus e recebeu a sua visão e sua salvação. Jairo creu em 

Deus, e sua filha foi trazido de volta à vida. O carcereiro de Filipos e sua família creu em 

Deus e recebeu a vida eterna. A lista poderia continuar e continuar. 

Mas a lista de contas que mostram o poder da descrença também é longa. Adão e Eva 

deixaram de crer em Deus, e todo o mundo foi amaldiçoado. O mundo se recusou a 

acreditar aviso de Deus pregado através de Noé, e foi destruído no Dilúvio, com exceção 

de oito pessoas. Faraó se recusou a crer em Deus, e ele perdeu seu filho primogênito, todo 

o seu exército, e sua própria vida. Israel recusou-se a crer em Deus e vagado durante 

quarenta anos no deserto; e como um reino as pessoas novamente se recusou a acreditar 

e se espalharam por séculos entre as nações estrangeiras. Aaron se recusou a acreditar 

ordem de Deus sobre a adoração e levou o povo à idolatria, resultando na perda de 3.000 

vidas. Moisés se recusou a crer em Deus, e isso lhe custou o privilégio de entrar na Terra 

Prometida. Nabucodonosor se recusou a crer em Deus e tornou-se uma besta sem 

sentido. Muitos pretensos discípulos recusou-se a acreditar que Deus, porque eles se 

sentiram ofendidos com o ensinamento de Cristo, e eles entraram para a eternidade sem 

esperança. O jovem rico se recusou a acreditar Deus, e perdido a vida eterna. A maioria 

dos escribas, fariseus e saduceus se recusou a acreditar em Deus e foram condenados ao 

tormento eterno do inferno. Embora ele viveu por três anos com Jesus, na presença da 

Verdade viva e Luz, Judas se recusou a acreditar em Deus e foi condenado ao inferno, o 



que Jesus disse foi o próprio lugar de Judas. Felix, Festo, Agripa e recusou-se a acreditar 

que Deus através do testemunho de Paulo, e eles se perderam para sempre. 

Assim como a fé tem o poder de trazer o perdão dos pecados ea vida eterna, a 

incredulidade tem o poder de manter uma pessoa em seus pecados e sob a condenação do 

inferno eterno. Assim como crença tem o poder de trazer a felicidade eterna, alegria, paz, 

e glória na presença de Deus, a descrença tem o poder de trazer dor tristeza eterna, e 

angústia na ausência de Deus. 

À medida que a parábola do semeador ilustra, a maior parte da resposta Jesus enfrentou 

e os discípulos teriam de enfrentar foi o de incredulidade. Se descrença vem do coração 

batido duramente pelo pecado, a partir do coração rochoso coberto por uma camada 

superficial de crença superficial, ou a partir do coração espinhoso cuja mundanismo 

sufoca a verdade do evangelho, toda incredulidade é uma questão de vontade. A 

incredulidade é uma escolha; é dizer não a Deus, a despeito das evidências. 

Relato de Mateus sobre o primeiro incidente que ilustra a parábola do semeador é 

precedida por breve menção da partida de Jesus de Cafarnaum. 

Deixando de Cafarnaum 

E sucedeu que, quando Jesus, concluindo estas parábolas, se 
retirou dali. (13:53) 

Jesus estivera ministrando e em torno de Cafarnaum por cerca de um ano, usando-a como 

sua base (veja 4:13; 8: 5). Mas a maioria das pessoas que o viam e ouviam naquela região 

eventualmente caiu, manifestando a sua rejeição ou pela indiferença blasé ou oposição 

direta. Por causa dessa rejeição, seu último ensino não foi feito inteiramente 

em parábolas , a fim de que, "ao ver que [se] não vêem, e, ouvindo, não [seriam] ouvir, 

nem entender ..." (13:13) . Depois de Jesus ter terminado as parábolas sobre o 

reino, partiu dali . 

Porque o Senhor havia passado mais tempo lá do que em qualquer outro lugar, até agora, 

em Seu ministério, Cafarnaum foi especialmente culpado por rejeitá-Lo. Mais cedo, Jesus 

teve scorchingly os repreendeu, dizendo: "E tu, Cafarnaum, não será elevada até o céu, 

você vai Você descerá para Hades;? Porque, se os milagres tinham ocorrido em Sodoma, 

que ocorreu em você, teria ela permanecido até o dia de hoje "11:23. 

Jesus teve, de fato, pronunciou uma maldição em Cafarnaum, e quando partiu dali , 

desgraça daquela cidade era iminente. Jesus nunca fui lá novamente, exceto como Ele 

passou por ministrar em outros lugares. Ele tinha vindo para a cidade e demonstrou poder 

que só poderia ter sido de Deus. No entanto, as pessoas não teriam como Senhor. Muitos 

se maravilharam e alguns criticaram, mas poucos acreditavam. Agora oportunidade de 

Cafarnaum foi aprovada, e ela entrou em um declínio no esquecimento a partir do qual 

ela nunca se recuperou. Hoje a cidade é praticamente o mesmo em estado de ruína, sem 

casas ou pessoas-que era há alguns séculos depois de Jesus estava lá. Aparentemente, a 

cidade ea sinagoga desfrutou de um período de prosperidade mundana por um tempo, 

mas escavações arqueológicas indicam crescimento da influência pagã sobre os judeus 

lá. A última sinagoga construída em Cafarnaum, erguido sobre o piso de aquele onde 



Jesus ensinou, foi decorado com vários animais e figuras mitológicas. Tendo rejeitado o 

verdadeiro Deus, o povo estava à mercê dos falsos. 

Voltando a Nazaré 

E, chegando à sua cidade natal ele começou a ensinar o povo na 

sinagoga, de modo que eles se tornaram surpreso, e disse: "Onde 

é que este homem esta sabedoria, e estes poderes milagrosos? Não 

é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria ;? e 

seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas E suas irmãs, nem todos 

eles estão com a gente Onde, então, esse homem obter todas estas 

coisas "? E eles se ofenderam com Ele. Mas Jesus disse-lhes: 

"Não há profeta sem honra senão na sua cidade natal, e em sua 

própria casa." E Ele não fez muitos milagres, por causa da 
incredulidade deles. (13: 54-58) 

Jesus ' cidade natal era Nazaré, onde José e Maria passou a viver depois de voltar do 

Egito com seu bebê Filho (2:23). Foi a Nazaré que Jesus voltou depois de Seu batismo e 

tentações (4: 12-13); e podemos aprender com Lucas que a resposta a Ele, em seguida, 

foi a mesma que foi nesta ocasião. 

Lucas relata que, após as tentações do deserto ", Jesus voltou para a Galiléia no poder do 

Espírito; ... E Ele veio a Nazaré, onde fora criado, e como era seu costume, entrou na 

sinagoga no sábado e levantou-se para ler "Lucas 4: 14a, 16. 

Jesus tinha sido afastado apenas um curto tempo e ainda era uma figura familiar na 

sinagoga, onde era "Seu costume" para ser a cada sábado. A multidão reunida neste 

sábado em particular era essencialmente o mesmo que tinha sido por muitos anos; mas 

Jesus não era o mesmo. Durante o tempo de intervir Tinha começado seu ministério e de 

repente se tornar famoso, porque desde o início da sua obra a "notícia sobre Ele se 

espalhou por todo o distrito circundante, e ... [Ele] foi elogiado por todos" vv. 14b, 15b. 

Depois que Jesus levantou-se e ler o texto messiânico familiar de Isaías 61: 1-2, Ele 

entregou o pergaminho para o atendente sinagoga e sentou-se a comentar sobre a 

leitura. (O leitor sempre se levantou para ler a Escritura e, em seguida, sentou-se, como 

ele deu uma interpretação, para que ele não dar a impressão de que seus comentários eram 

iguais em autoridade à Palavra de Deus.) Quando ele começou a interpretar, Jesus disse: 

"Hoje esta Escritura tem foi cumprida em sua audição; " e Ele provavelmente fez bem 

como outros comentários. A princípio, as pessoas não entenderam que Jesus estava se 

referindo a si mesmo, porque a sua resposta inicial foi bastante favorável: "Todos falavam 

bem dele, e querendo saber das palavras de graça que caíam de Seus lábios, e eles diziam: 

'É isso não o filho de José "(Lucas 4: 17-22)?. 

Sabendo que o elogio do povo foi baseada apenas em reconhecimento infiel de sua 

popularidade e poder, Jesus começou a expor seus motivos reais. Ele sabia que eles 

queriam que ele duplicar em Nazaré os milagres que Ele havia realizado em Cafarnaum. E 

Ele sabia que, se Ele cumpriu sua demanda ainda não aceitá-Lo como o Messias, porque 

"nenhum profeta é bem-vinda em sua cidade natal." Em mais repreensão da sua hipocrisia 

e falta de fé, Ele lembrou que, nos dias de Elias, Deus lhe havia cerrado a chuva em Israel 

por três anos e meio e causou uma grande fome. Durante esse tempo, o Senhor usou de 



misericórdia para nenhuma das muitas viúvas em Israel sofrimento, mas mostrou grande 

compaixão de uma viúva de Sarepta Gentil. Ele também lembrou que, durante o tempo 

de Eliseu, Deus purificou não há leprosos em Israel, mas fez limpar a lepra da Gentil 

Naaman da Síria (vv. 23-27). Eles não poderiam ter perdido poderoso, ponto repreender 

Jesus de que um gentio crer é mais precioso para Deus do que um judeu descrente. 

Quando Jesus deixou claro que Ele entendeu seus motivos perversos e não se curva ao 

seu coração duro desejo provincial de ter sua própria exibição de milagres ", todos na 

sinagoga estavam cheios de raiva, ouvindo eles estas coisas"; E levantaram-se e 

lançaram-no fora da cidade, eo levaram até ao cume do monte em que a cidade tinha sido 

construída, a fim de jogá-lo para baixo do penhasco "(vv. 28-29). Em sua tentativa de 

matar Jesus, sua personagem do mal e incredulidade tornou-se aparente. Eles queriam 

entretenimento por Jesus e de benefícios para si próprios a partir do milagreiro, não a 

convicção do pecado e uma mensagem de salvação por Jesus, o Messias. 

A partir da segunda Jesus ', e semelhante, o encontro com sua ex-vizinhos de Nazaré 

podemos aprender quatro verdades importantes sobre a incredulidade: borra o óbvio, 

acumula as irrelevantes, persianas para a verdade, e bloqueia o sobrenatural. 

Incredulidade Mancha o Obvious 

E, chegando à sua cidade natal ele começou a ensinar o povo na 

sinagoga, de modo que eles se tornaram surpreso, e disse: "Onde 

é que este homem esta sabedoria, e estes poderes 

milagrosos?" (13:54) 

As pessoas na sinagoga em Jesus ' cidade natal de Nazaré imediatamente o reconheceu 

como a pessoa que tinha conhecido como um menino e jovem. Eles também se lembrou 

de que menos de um ano antes, ele havia feito milagres em outras regiões da Galiléia, os 

havia impressionado com a sua grande sabedoria, e tinha por isso irritou-los, expondo sua 

hipocrisia e incredulidade que eles tentaram jogá-lo para o precipício à Sua morte . Logo 

ficou evidente nesta viagem a Nazaré que a sua atitude básica sobre ele não tinha 

mudado. Eles ainda estavam surpreendeu na Sua sabedoria e Seus poderes 

miraculosos , e eles ainda se recusou a reconhecer o óbvio, pedindo novamente, Onde, 

então, obteve este homem todas essas coisas? 

Como poderia o povo para o segundo tempo, rejeitar Jesus como o Messias, quando era 

tão óbvio que essas coisas , em que eles se admiravam, só poderia ter vindo pelo poder 

de Deus? Em menos de um ano, ele havia demonstrado profunda sabedoria e autoridade 

além de qualquer coisa as pessoas que nunca tinha presenciado, ou sequer ouvido 

falar. Ele ensinou profundamente sobre praticamente todos os assuntos relacionados com 

a vida ea morte, tempo e eternidade, a verdade ea mentira, a justiça eo pecado, Deus e 

homem, o céu eo inferno. Ele ensinou sobre regeneração, adoração, evangelismo, o 

pecado, a salvação, a moralidade, o divórcio, assassinato, serviço, servidão, orgulho, ódio, 

amor, raiva, ciúme, a hipocrisia, a oração, o jejum, a verdadeira e falsa doutrina, 

verdadeiros e falsos mestres, o Sábado, a lei, o discipulado, a graça, a blasfêmia, sinais e 

maravilhas, o arrependimento, a humildade, a morrer para si mesmo, a obediência a Deus, 

e inúmeros outros assuntos. Ele ensinou a verdade sobre tudo o que pertencia a vida 

espiritual e santidade (cf. 2 Ped. 1: 3). 



Jesus não tinha estudado em qualquer uma das famosas escolas rabínicas e teve 

treinamento mais formal nas Escrituras do que o homem judeu 

média. Consequentemente, quando Ele ensinou no templo durante a festa dos 

tabernáculos, os líderes judeus em Jerusalém maravilhou-se dele ", dizendo:" Como é que 

este homem se tornar aprendeu, nunca tendo sido educado? "(João 7:15). Apesar da 

ausência de credenciais tradicionais, sua sabedoria espiritual e moral foi tão verdadeira e 

profunda de que não poderia ser refutada até mesmo pelos seus mais severos críticos. 

Além de ensinar com grande sabedoria, Jesus tinha mostrado poder sobrenatural que 

todos, mas banido enfermidades e doenças da Palestina e tinha realizado milagres da 

natureza que surpreendeu os céticos mais empedernidos. No mínimo, ele deveria ter 

ficado claro que Jesus era um profeta de Deus inigualável por qualquer um era do Antigo 

Testamento. Como poderia o povo não acreditam que Jesus era de Deus, quando apenas 

poder e sabedoria divina poderia explicar a grandeza do que Ele disse e fez? 

Quando Nicodemos foi ter com Jesus de noite, ele imediatamente reconheceu que Jesus 

tinha "vindo de Deus como um professor, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu 

fazes, se Deus não estiver com ele" (João 3: 2). Mesmo os líderes judeus antagônicas 

reconhecido Seu poder era real, embora eles illogically e blasfemando atribuiu a 

Satanás. Uma das maiores justificativas para a divindade de Jesus é o testemunho claro 

mesmo de seus inimigos que Ele tinha poderes milagrosos que nenhum outro homem 

jamais ruim. Como Jesus lembrou aos judeus incrédulos em Jerusalém, "as obras que o 

Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, dão testemunho de mim, que o 

Pai me enviou" (João 5:36). Mais tarde, em Jerusalém Ele disse a um outro grupo de 

judeus que queriam apedrejá-lo: "Se eu não faço as obras de Meu Pai, não creiam em 

mim, mas, se as faço, embora você não acredita em mim, crede nas obras, que você pode 

saber e compreender que o Pai está em mim e eu no Pai "(João 10: 37-38).No final de seu 

evangelho João declara: "E também há muitas outras coisas que Jesus fez, que se eles 

foram escritos em detalhes, acho que até mesmo o próprio mundo não poderia conter os 

livros que foram escritos" 21:25. 

Como os escribas e fariseus, o povo da sinagoga cidade natal de Jesus se recusou a fazer 

a conexão lógica e óbvia entre o Seu poder e Sua divindade, porque eles eram 

deliberAdãoente descrente. A semente do evangelho caiu no solo hard-embalados de 

corações amantes pecado em que a verdade de Deus não poderia fazer o menor 

penetração. Como Jesus explicou a Nicodemos: "Quem nele crê não é julgado;. Mas 

quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus e 

este é o julgamento, que o a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do 

que a luz, porque as suas obras eram más Pois todo o que faz o mal odeia a luz e não vem 

para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas "João 3:. 18-20. 

Aqueles que ouviu e viu Jesus não rejeitam por falta de provas, mas, apesar de provas 

contundentes. Eles não rejeitam porque lhes faltava a verdade, mas porque eles rejeitaram 

a verdade. Eles se recusaram perdão porque queriam manter seus pecados. Eles negaram 

a luz porque preferiram as trevas. A razão para rejeitar o Senhor sempre foi que os homens 

preferem o seu próprio caminho para a Sua. 

Os líderes judeus em Jerusalém maravilhou-se com a sabedoria eo poder de Pedro e João 

óbvio, sabendo "que eram homens iletrados e incultos" (Atos 4:13). Mas, assim como 

haviam feito com Pedro e de João Mestre, eles não julgar a mensagem em seus méritos 



das escrituras, mas em sua relação com as suas tradições-que humanos derivados de e 

apelou à sua voltado para as obras de auto-justiça. 

Quando uma pessoa voluntariamente rejeita o Senhor, mesmo a evidência mais 

convincente não vai convencê-lo da verdade divina. Cultists e teólogos liberais que se 

recusam a reconhecer Jesus como o Filho divino de Deus pode encontrar inúmeras 

maneiras de descontam ou explicar as verdades mais óbvias das Escrituras. Eles, então, 

congratular-se pela sua intelectualidade para explicar as Escrituras sem aceitar suas 

verdades, por parecer honrar a Cristo sem acreditar nele ou o que Ele ensinou, e para 

chamar-se pelo seu nome, enquanto negando Sua natureza e poder divino. Para esses 

falsos discípulos Jesus continua a dizer: "Nem todo o que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará 

no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus" 

Matt. 07:21; Lucas 6:46. 

A pessoa que já ouviu muitas apresentações claras do evangelho, mas continuamente pede 

mais provas de sua veracidade simplesmente revela a obstinação de sua 

incredulidade. Como Jesus explicou na história do homem rico e Lázaro: "Se não ouvem 

a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir que ressuscite alguém dentre os 

mortos" (Lucas 16:31). A pessoa que não aceita a luz de Deus que ele já tem não vai 

acreditar, não importa quanto mais luz que lhe é dada. 

Incredulidade constrói o Irrelevante 

"? Não é este o filho do carpinteiro não se chama sua mãe Maria, 

e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas E suas irmãs, nem todos 

eles estão com a gente Onde, então, esse homem obter todas estas 

coisas???" (13: 55-56) 

Em vez de aceitar a evidência óbvia e avassaladora que Jesus era o Messias, o povo de 

Nazaré concentraram sua atenção sobre o irrelevante. Foi realmente surpreendente ver 

alguém que tinha visto crescer e com quem eles tinham ido à sinagoga toda a Sua vida de 

repente entrar em cena como um grande líder, com nenhum treinamento formal e nenhum 

reconhecimento por parte da hierarquia religiosa aceito 

Os fatos que Jesus era o filho do carpinteiro eo Filho de Maria , que Ele 

tinha irmãos chamado Tiago, José, Simão e Judas , que todos em Nazaré sabia, e que 

ele tinha irmãs que ainda viviam ali eram irrelevantes para as questões do seu ser o 

Messias ou não. Embora os judeus tinham muitas noções incompletas e falsas sobre o 

Messias, eles sabiam que Ele estava para vir à Terra como um homem e que Ele teria que 

nascer em alguns família e vivem em alguma comunidade. Mas, em vez de sentir-se 

muito honrado que Deus escolheu para colocar o Seu Filho em Nazaré para crescer até a 

idade adulta, comoMary sentiu muito honrado de ser sua mãe (Lucas 1,48) -As pessoas 

estavam céticos, ciumento, e ressentido. 

A partir deste texto e muitos outros (ver, por exemplo, Matt. 12: 46-47; Lucas 2: 7; João 

07:10; Atos 1:14), é claro que Maria não viveu na virgindade perpétua, como católico 

romano reivindicações heresia.Após o nascimento de Jesus, José começou relações 

conjugais normais com sua mulher, e ela deu à luz, pelo menos, quatro filhos e duas filhas 

por ele. Maria era uma mulher de extraordinária piedade, mas ela não era mais divino do 

que qualquer outra mulher que já nasceu, e, certamente, não era a mãe de Deus, como 



dogma católico afirma. Ela ainda se referiu ao Senhor como "Deus, meu Salvador," 

(Lucas 1:47) afirmando sua própria pecaminosidade e necessidade de salvação. 

José tinha sido um TEKTON ( carpinteiro ), que foi o termo geral para um artesão que 

trabalhou com material duro, incluindo a madeira. Ele também pode ter trabalhado com 

tijolos e pedras. Em qualquer caso, ele tinha certamente construiu muitas casas, janelas, 

portas, jugos, e outras coisas por seus vizinhos em Nazaré; e muitos produtos de sua 

fabricação foram ainda provavelmente a ser utilizada na aldeia. José era um trabalhador 

comum, como a maioria dos outros homens da aldeia, e Jesus aprendeu carpintaria com 

ele e, sem dúvida, assumiu o negócio depois de José morreu (Veja Marcos 6: 3). 

O fato de que os cidadãos de Nazaré não considerava Jesus e Sua família como sendo 

fora do comum enfraquece completamente mitos que atribuem milagres bizarros a ele 

quando ele era criança. Uma história sustenta que sempre que Ele encontrou um pássaro 

com uma asa quebrada, Ele acariciá-lo suavemente e enviá-lo voando a caminho curado 

e saudável. Este texto atenua completamente contra essas formações. 

Quando Ele veio à terra, Jesus esvaziou-se de certas prerrogativas divinas ", tomando a 

forma de um servo, tornando-se em semelhança de homens" (Fil. 2: 7). E embora ele não 

tinha pecado e moralmente perfeito durante cada minuto de sua vida, Sua perfeição não 

era claramente do tipo que chama a atenção para si ou o distinguia como estranho ou 

peculiar. Para aqueles que o conheciam como uma criança e jovem, Jesus era apenas um 

carpinteiro e um filho de carpinteiro . Foi em parte sobre a vulgaridade de Jesus e Sua 

família que o povo de Nazaré tropeçou. Eles descobriram que é impossível aceitá-lo 

mesmo como um grande mestre humano, muito menos como o Messias divino. 

É trágico que pequenos problemas podem ser usados como grandes desculpas para não 

crer. O povo de Nazaré eram como pessoas em toda a história da igreja, que pode 

encontrar todos os motivos tolos para justificar sua rejeição ao evangelho. Eles não 

gostam da atitude de quem testemunhas a eles; eles acham que a maioria das pessoas da 

igreja são hipócritas; eles acham que o pregador é muito alto ou muito baixo, muito 

abafado ou demasiado arrogante; e os serviços são muito formal ou muito informal. Eles 

se ofendem ao menor coisas cristãos fazer e interpretar o insignificante como sendo todos 

importantes.Eles colocaram uma cortina de fumaça após o outro para desculpar a sua falta 

de vontade de acreditar nas afirmações e promessas de Cristo claras e exigentes. 

Como um meio de fuga ou de auto-justificação, incredulidade desvia a atenção para longe 

da verdade. O candidato a genuína pode ter muitas perguntas sobre o evangelho antes que 

ele está pronto para comprometer-se com Cristo. Mas sua sinceridade é comprovada por 

sua vontade de aceitar a verdade, uma vez que é explicado. Cada novo raio de luz leva 

para mais perto de crença. Para o incrédulo confirmou, por outro lado, cada nova verdade 

o leva a levantar uma outra objeção, e seu argumento contra essa verdade empurra ainda 

mais longe da salvação. 

É característico da incredulidade de se disfarçar, e, a fim de esconder a sua auto-satisfação 

e recusa em aceitar a evidência clara sobre Jesus, o povo de Nazaré demitiu-o na base de 

ter conhecido ele desde que era uma criança e de conhecer a Sua família como cidadãos 

comuns da comunidade. Eles permitiram que o orgulho, a inveja, o ressentimento, 

vergonha, e uma série de outros sentimentos perversos e mesquinhos para encher seus 

corações e tornar-se barreiras à salvação. 



Blinds incredulidade da Verdade 

E eles se ofenderam com Ele. Mas Jesus disse-lhes: "Não há 

profeta sem honra senão na sua cidade natal, e em sua própria 

casa." (13:57) 

Tomou delito é de skandalizō , que tem a idéia básica de causar a tropeçar ou tropeçar e 

é o termo a partir do qual o nosso escandaliza Inglês é derivado. Os amigos de Jesus e 

antigos vizinhos se sentiram ofendidos por suas reivindicações. Eles se sentiram 

ofendidos por Sua fundo comum, pela vulgaridade de sua família, os limites de seu 

treinamento formal, Sua falta de status religioso oficial, e muitos outros assuntos 

irrelevantes ou secundárias. 

Nós não temos nenhum relato completo do que Jesus ensinou em qualquer ocasião em 

que Nazareth sinagoga; mas ambas as vezes Ele ofendeu as pessoas por aquilo que Ele 

disse. Ele desmascarou a hipocrisia deles, expondo seu desejo perverso de vê-Lo realizar 

milagres, por amor dos milagres (Lucas 4:23); E ele provavelmente conversou com eles 

sobre seus pecados e precisam se arrepender. Em qualquer caso, eles se tornaram 

antagônicos e levou escandalizados por causa dele , porque sua incredulidade cegou 

para a verdade que Ele ensinou. "Ao ver que [se] não ver, e, ouvindo eles [se] não ouvem, 

nem [fez] eles entendem" (Mat. 13:13). Como Paulo declarou aos crentes de Corinto, 

Cristo é "para os judeus uma pedra de tropeço, e aos gentios loucura" 1 Cor. 1:23. 

Até que uma pessoa está disposta a ter o chão duro de seu coração lavrada pela verdade 

de Deus e confessar e abandonar o seu pecado, ele vai se ofender com o evangelho. Até 

que uma pessoa enfrenta seu pecado em penitência, a verdade do evangelho lhe é oculto, 

ea bênção do evangelho está perdido para ele. 

Novamente (ver Lucas 4:24) Jesus lembrou o povo de Nazaré do provérbio bem 

conhecido que um profeta não fica sem honra senão na sua cidade natal, e em sua 

própria casa . Muitas vezes é difícil para aqueles que assistiram a uma criança crescer 

como um garoto da vizinhança para depois aceitá-lo como um líder da comunidade, 

funcionário do governo, pastor, ou nada a dizer tal-de aceitá-lo como o divino Filho de 

Deus! Mesmo quando o homem é, pessoalmente, gostei, não é fácil para ele ganhar o 

respeito que uma pessoa de fora das mesmas capacidades que desfrute. Os irmãos de Jesus 

finalmente chegou a crer nEle como seu Salvador (Atos 01:14), mas por vários anos após 

começar o seu ministério que não fez (João 7: 5). 

Blocos de incredulidade, o Sobrenatural 

E Ele não fez muitos milagres, por causa da incredulidade 

deles. (13:58) 

Alguns dos milagres de Jesus foram feitas em resposta direta a fé pessoal; mas muitos 

outros, talvez a maioria deles, foram feitas independentemente de qualquer manifestação 

específica da fé de um indivíduo. Todos os milagres foram feito para fortalecer a fé dos 

que creram nele; mas, embora Deus pode realizar milagres onde não há crença, ele 

preferiu não realizá-las onde havia duro e incredulidade deliberada. Descrença, então, 

tornou-se uma barreira para a bênção divina, e por causa da incredulidade do povo de 

Nazaré, Jesus não fez muitos milagres ali . Marcos relata que "Ele não podia fazer 

milagres ali, exceto que Ele colocou as mãos sobre alguns doentes e os curou" (Marcos 



6: 5). Não era que Jesus não tinha poder sobrenatural enquanto ele estava em Nazaré, mas 

que Ele escolheu para operar somente em resposta a fé, com o resultado que a descrença 

do povo o impediu de exercer plenamente esse poder. 

Assim como acreditando salva a alma e permite que o poder de Deus para trabalhar em 

sua plenitude, por isso incredulidade bloqueou a liberação de seu poder e represado o 

dilúvio de Sua bênção. 

Jesus advertiu: "Não dê o que é santo aos cães, e não jogue suas pérolas aos porcos, pois 

eles destruirão tudo sob os seus pés, e volta e rasgá-lo em pedaços" (Mt 7: 6.). O incrédulo 

endurecido despreza as verdades preciosas e bênçãos de Deus e até mesmo usá-los contra 

o Senhor e seu povo, se ele puder. Jesus recusou-se a curvar ao pedido dos escribas e 

fariseus hipócritas, que queriam ver um sinal de Deus (Mat. 12:38). "Ele respondeu, e 

disse-lhes:" Uma geração má e adúltera pede um sinal, e ainda nenhum sinal lhe será 

dado, senão o sinal do profeta Jonas "(v 39).. Os milagres de Jesus eram de benefício 

espiritual apenas como eles levaram a fé nEle ou reforçados aqueles que já 

acreditava. Para aqueles que se recusaram a acreditar, Seus milagres não tinha valor 

espiritual em tudo, e Ele não iria realizá-las, a fim de entreter ou para satisfazer a 

curiosidade ímpios. 

Quando Jesus e seus discípulos aproximaram-se sobre o homem em Jerusalém que tinha 

sido cego desde o nascimento, os "discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem 

pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: "Não era nem de que 

este homem pecou, nem seus pais; mas foi para que as obras de Deus se manifestasse 

nele" (João 9: 2-3). O homem nasceu cego, Jesus explicou, de modo que a sua cura 

poderia glorificar a Deus. 

Depois de vista do homem foi restaurada enquanto ele lavava na piscina de Siloé como 

Jesus havia ordenado, os vizinhos mal podia acreditar que ele era a mesma pessoa a quem 

tinha conhecido desde a infância como totalmente cego e indefeso. Ele foi levado perante 

os fariseus, que aproveitou a ocasião para expressar várias opiniões sobre a santidade de 

Jesus. Porque ele se atreveu a "trabalhar" no sábado, realizando um milagre, alguns deles 

estavam certos de Jesus não poderia ser de Deus. Outros argumentaram que uma pessoa 

que não era de Deus nunca poderia fazer tais coisas. 

Alguns dos líderes nem sequer acreditam que o homem já tinha sido cego, e chamou seus 

pais para depor. Quando lhe pediram para explicar o que aconteceu com seu filho, os pais 

disseram: "Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego; mas como agora vê, não 

sabemos" Quando o homem foi chamado de volta pela segunda vez , os líderes disseram-

lhe: "Dá glória a Deus; nós sabemos que esse homem é um pecador", referindo-se a 

Jesus. O homem respondeu que, embora ele não podia ter certeza sobre o pecado de Jesus, 

ele estava certo de que era Jesus quem o tinha curado. E ele não acreditava que um homem 

pecador poderia fazer coisas tão maravilhosas como Jesus tinha feito inegavelmente para 

ele. "Se esse homem não fosse de Deus", ele insistiu: "Ele não podia fazer nada." 

Mas, como o testemunho do homem tornou-se mais e mais favorável para Jesus, a 

incredulidade dos fariseus só se tornou mais e mais endurecido. Eles finalmente disse ao 

homem: "Você nasceu inteiramente em pecados, e que você está nos ensinando?" E o 

puseram para fora. " 



Depois que negou provimento ao homem, Jesus aproximou-se dele e perguntou: "Você 

acredita no Filho do Homem?" Quando ele descobriu que Jesus era mesmo o Filho do 

Homem, o ex-cego confessou: "Senhor, eu creio". E ele adoraram. " Então Jesus disse: 

"Porque o juízo Eu vim a este mundo, para que os que não vêem vejam, e os que vêem se 

tornem cegos." Em resposta a alguns dos fariseus que lhe perguntaram: "'Nós não estamos 

cegos demais, não é?' Jesus disse-lhes: "Se fôsseis cegos, não teríeis pecado; mas desde 

que você diz," Nós vemos ", permanece o vosso pecado" (Ver João 9: 6-41). 

Como aqueles fariseus ilustram perfeitamente, quando a incredulidade investiga a obra 

sobrenatural de Deus, se trata-se vazio. Reúne-se num beco sem saída quando ele tenta 

sondar as coisas divinas. Ele não pode reconhecer as obras de Deus, porque não vai 

reconhecer a verdade de Deus. 

 

82. O medo de Cristo (Mateus 14: 1-13) 

Naquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu a notícia sobre Jesus, e 

disse aos seus servos: "Este é João Batista; ele ressuscitou dentre 

os mortos, e é por isso que os poderes miraculosos estão 

trabalhando nele." Pois, quando Herodes tinha João preso, ele 

amarrou-o, e colocá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher 

de seu irmão Filipe. Para João dizia-lhe: "Não te é lícito possuí-

la." E, embora ele queria matá-lo, mas temia o povo, porque eles 

o viam como um profeta. Mas, quando o aniversário de Herodes 

veio, a filha de Herodias dançou diante deles e agradou a 

Herodes. Então, ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que 

ela perguntou. E, tendo sido instigada por sua mãe, ela disse: 

"Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista". E embora ele 

ficou aflito, o rei ordenou que se lhe desse por causa do juramento, 

e por causa de seus convidados do jantar. E enviou e decapitou 

João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato, e dada à 

jovem; e ela a levou a sua mãe. E os seus discípulos vieram e 
levaram o corpo e enterrou-o; e eles foram e contaram a Jesus. 

Agora, quando Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, e 

para um lugar solitário por si mesmo; e quando as multidões, 
ouvindo isto, seguiram-no a pé desde as cidades. (14: 1-13) 

CI Scofield referido de forma adequada para os eventos de Mateus 14-23 como "O 

Ministério do rei rejeitado." Cristo Rei havia sido rejeitado pelo seu próprio povo; mas, 

com os seus discípulos, Ele continuou a pregar o reino. Durante a primeira parte deste 

período, os discípulos testemunharam incidentes notáveis que ilustravam as quatro 

respostas básicas para o evangelho retratados na parábola do semeador. 

Nesta conta do assassinato de João Batista vemos o segundo dos oito registros de 

incidentes Mateus. O primeiro retratou rejeição de Jesus pelas pessoas ressentidas de sua 

cidade natal, Nazaré, que foram profundamente ofendido que um homem que haviam 

conhecido como meramente filho de um carpinteiro me atreveria a enfrentá-los e até 

mesmo a proclamar-se o Messias (Mat. 13:53 -58). 



O segundo incidente, registrado neste texto, links rejeição Herodes, o tetrarca de Jesus 

com a execução de João Batista. Como o primeiro incidente, este ilustra o evangelho de 

cair em solo duro e pedregoso que a verdade salvadora de Deus não pode penetrar. A 

primeira história lida com uma cidade que rejeitou a Cristo; Este lida com um homem que 

rejeita. A primeira lida com as pessoas comuns; Este lida com um rei terreno que se opõe 

ao rei divino. A primeira lida com o tratamento do próprio Messias; Este lida com o 

tratamento de precursor do Messias. O primeiro trata de rejeição com base em 

ressentimento ciumento; Este lida com a rejeição baseada no medo. Atrás de ambas as 

rejeições era o orgulho egoísta comum do coração humano descrente. 

Este relato verdadeiro é mais incrível do que a novela mais bizarra. É uma história de 

infidelidade, o divórcio, novo casamento, o incesto, a intriga política, inveja, rancor, 

vingança, lascívia, a luxúria, o frio de coração, a crueldade, a brutalidade, a violência, o 

remorso ímpio, eo pranto dos deuses. Mas, acima de tudo, é a história de medo sem Deus 

e do poder de tal medo de confundir, enganar, corromper, destruir, e maldito. Em nenhum 

lugar na Bíblia é a verdade "O temor do homem traz um laço" (Prov. 29:25) mais 

vividamente ilustrada do que aqui. É um dos textos ainda triunfantes mais trágico na 

Palavra de Deus. 

O ponto focal deste breve episódio é a reação de Herodes a Jesus. Então, em um flashback 

de eventos anteriores, o motivo para a reação de Herodes é dado e é seguido por resposta 

de Jesus a atrocidade trás esse motivo. 

Reação de Herodes 

Naquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu a notícia sobre Jesus, e 

disse aos seus servos: "Este é João Batista; ele ressuscitou dentre 

os mortos, e é por isso que os poderes miraculosos estão 
trabalhando nele." (14: 1-2) 

Kairos ( tempo ) se refere a uma época especial ou período de tempo e, neste contexto, 

indica a temporada geral, quando Jesus estava enfrentando crescente hostilidade e 

rejeição. Ele havia sido ministrando por cerca de um ano, ensinando, pregando e 

realizando muitos sinais e prodígios-cura todo tipo de doença, ressuscitando os mortos, e 

expulsando os demônios. A cronologia exata é difícil de determinar, masque o 

tempo provável cobriu o ano e meio a dois anos logo após o batismo de Jesus. 

Embora o tetrarca Herodes não era judeu e tinha pouco interesse por elas ou sua religião, 

ele finalmente ouviu a notícia sobre Jesus . O termo tetrarca tecnicamente designado 

um "governante de uma quarta parte", mas passou a ser usado como um título geral para 

qualquer governante subordinada de uma província romana ou região. Ele não era um 

verdadeiro rei no sentido de que seu pai, Herodes, o Grande, era; mas ele cobiçava o título 

e foi muitas vezes chamado por ele (cf. v. 9). Ele viria a pedir o imperador Calígula para 

proclamá-lo rei, mas foi recusado. Ele era um potentado relativamente menor na Palestina 

que tinha pouco poder ou influência de fora de sua própria jurisdição. 

Herodes, o tetrarca era um filho de Herodes, o Grande por sua quarta esposa, Malthake, 

um samaritano, e era um meio-irmão de Herodes Filipe, filho da terceira mulher de seu 

pai, Mariamne a Boethusian.Herodes, o Grande, era um Idumean; e porque ele não só era 

um gentio, mas era um descendente de Esaú e havia se casado com um samaritano, que 



havia sido especialmente desprezado pelos judeus. Seus atrocidades-tal de sangue frio, 

como o fato de ter todos os membros do Sinédrio condenado à morte por se atrever a 

desafiar sua autoridade, sua com pelo menos uma de suas esposas e dois de seus filhos 

executados, e sua matar todos os bebês do sexo masculino de Belém em uma tentativa 

frustrada de tentar destruir o Messias tornou-o mais ainda odiava. 

Na história secular , o tetrarca Herodes era conhecido como Herodes Antipas e, após a 

morte de seu pai, Herodes, o Grande, os romanos dividiam o reino (que compreendia 

maior parte da Palestina), entre três de seus muitos filhos. Os dois, além Antipas estavam 

seu irmão Arquelau (ver Matt 2:22.) E seu meio-irmão Filipe (ver 14: 3). Arquelau foi 

dada as províncias do sul da Judéia e Samara, Filipe recebeu as províncias do norte da 

Trachonitis e Ituréia, e Herodes Antipas foi dada a área entre os dois, que incluía a 

Galiléia e Perea. 

Na época , o tetrarca Herodes ouviu a notícia sobre Jesus , Herodes, o Grande, tinha 

morto há muito tempo, e isso Herodes estava em seu trigésimo segundo ano de 

governo. Ele passou a maior parte do ano em seu palácio em Tiberíades, na costa sudoeste 

do Mar da Galiléia. Mas ele também passou um tempo considerável no palácio enorme 

fortaleza seu pai havia construído em Machaerus, sete milhas a leste da ponta norte do 

Mar Morto. 

É interessante que, embora Jesus ministrou na Galiléia mais do que em qualquer outra 

região, não há nenhuma evidência de que Ele visitou ou mesmo passou por 

Tiberíades. Foi a uma curta distância de Cafarnaum, Nazaré, Cana, e muitos outros 

lugares Jesus foi, mas, tanto quanto sabemos que Ele nunca pôs os pés naquela cidade. O 

Senhor pode ter evitado Tiberias a fim de não despertar a atenção prematuramente de 

Herodes. E ele pode ter sido por essa razão, juntamente com desdém geral do rei pagão 

para os judeus e sua preocupação com a vida de luxo, que Herodes parecia estar tanto 

tempo em ouvir a notícia sobre Jesus . 

Quando ele finalmente ouviu a respeito de Jesus , Herodes ficou muito 

angustiado. Como ele explicou aos seus servos , ele pensou Jesus era João Batista , que 

tinha ressuscitado dos mortos . Devido a assombrando culpa por ter assassinado João, 

Herodes tinha medo que ele tinha voltado dos mortos para se vingar. 

Aprendemos com Lucas, que essa noção não se originou com Herodes, mas que ele tinha 

"ouvido falar de tudo o que estava acontecendo, e ele ficou muito perplexo, porque foi 

dito por alguns que João tinha ressuscitado dos mortos, e por alguns de que Elias teve 

apareceu, e por outros, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado "(Lc. 9: 7-8; cf. Mt 

16:14). Herodes confessou: "Eu me decapitou João;" e por curiosidade mórbida ", ele 

continuou tentando vê-Lo" (Lucas 9: 9). Em sua mente, cheio de culpa que ele tinha 

decidido que este Jesus não era outro senão João Batista ... ressuscitou dentre os 

mortos . 

O anjo do Senhor disse ao pai de João, Zacarias, que seu filho iria "como um precursor 

antes [Jesus] no espírito e poder de Elias" (Lucas 1:17). Elias havia sido dotado de 

grandes poderes milagrosos, e pode ser que João Batista realizou milagres dos quais não 

nos é dito. Em qualquer caso, Herodes obviamente acreditava João tinha tais dons e estava 

convencido de que os poderes miraculosos que estavam no trabalho em Jesus provou 

que era João retornou dos mortos. 



Motivo de Herodes 

Pois, quando Herodes tinha João preso, ele amarrou-o, e colocá-

lo na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão 

Filipe. Para João dizia-lhe: "Não te é lícito possuí-la." E, embora 

ele queria matá-lo, mas temia o povo, porque eles o viam como 

um profeta. Mas, quando o aniversário de Herodes veio, a filha de 

Herodias dançou diante deles e agradou a Herodes. Então, ele 

prometeu com juramento dar-lhe tudo o que ela perguntou. E, 

tendo sido instigada por sua mãe, ela disse: "Dá-me aqui num 

prato a cabeça de João Batista". E embora ele ficou aflito, o rei 

ordenou que se lhe desse por causa do juramento, e por causa de 

seus convidados do jantar. E enviou e decapitou João no 

cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato, e dada à jovem; e 
ela a levou a sua mãe. (14: 3-11) 

Estes versos são um flashback de eventos que começaram um ano ou mais cedo, pouco 

antes de Jesus começou o seu ministério, com o tempo , quando Herodes tinha prendido 

João, ... amarraram-no, e colocá-lo na prisão (Veja Matt. 4:12) . 

Antes do nascimento de João, o anjo declarou que ele seria "grande diante do Senhor, e 

... ser cheio do Espírito Santo, enquanto ainda no ventre de sua mãe" (Lucas 1:15). Jesus 

declarou que "entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João 

Batista" (Mat. 11:11). O precursor do Messias era um homem notável, única e 

exclusivamente dedicada a cumprir a sua missão divina de preparar o caminho para o seu 

Senhor e Mestre. Na humildade genuína que estava feliz por ter a sua própria diminuição 

fama e influência como a de Jesus aumentou (João 3:30). 

A quase único tema da pregação de João foi: "Arrependei-vos, porque o Reino dos céus 

está próximo" (Mateus 3: 2.). Enquanto centenas veio e confessou seus pecados, em 

preparação para o Messias, João iria batizá-los como um símbolo de seu desejo de um 

coração purificado. Ele confrontou o pecado e chamou para a santidade; Ainda, apesar de 

sua mensagem sombria e ascético estilo de vida, ele era incrivelmente popular e 

respeitado pelo povo. "Jerusalém estava saindo com ele, e toda a Judéia, e todo o distrito 

em torno do Jordão" Matt. 3: 5. 

Por contraste extremo, Herodes Antipas era mau, debochado, sem-vergonha, dominado 

pela mulher, lascivo, e dada a cada tipo de excesso pecaminoso. Ele tinha mais de uma 

consciência do que seu pai bestial, mas ele não tem a coragem de segui-lo. Pode-se dizer 

que, na medida João era admirado e honrado, Herodes era desprezado e temido. 

Em vez de colocar João à morte, como ele queria fazer (v. 5), Herodes tinha prendido 

João, ... obrigado e colocar na prisão , provavelmente na masmorra em seu palácio em 

Machaerus. O palácio foi localizado em uma montanha ainda maior que a cidade de 

Jerusalém e ofereceu uma vista linda e dramática. Mas o calabouço foi escavado 

profundamente em baixo na terra, e os arqueólogos descobriram os muitos lugares onde 

os prisioneiros eram acorrentados às paredes. Não havia luz natural e apenas úmido, ar 

viciado para respirar. Aqui João Batista foi preso por cerca de um ano até a sua execução. 



Herodes havia prendido João ... por causa de Herodias, mulher de seu irmão 

Filipe. Para João dizia-lhe: "Não te é lícito possuí-la." O tetrarca 

tomara Herodias como sua própria esposa depois de seduzi-la longe de seu meio- irmão 

Filipe durante uma visita a Roma. A fim de se casar com ela, ele teve que se divorciar de 

sua atual esposa, a filha do rei Aretas, com quem o casamento de sua filha havia selado 

uma aliança política e militar. Aretas governou Nabatean Saudita, cuja capital era a cidade 

fortaleza famoso de Petra, localizado a cerca de 50 milhas a sudeste do Mar Morto. Aretas 

estava tão irritado com o tratamento de sua filha que ele destruiu a maior parte do exército 

de Herodes e teria matado o tetrarca, bem como, não tinha o exército romano interveio. 

Herodias é uma das mulheres mais iníqua e perversa mencionados nas Escrituras, talvez 

perdendo apenas para Jezebel. Embora ela foi enganada pelo primeiro por Herodes , não 

demorou muito até que ele estava sendo manipulado por ela. Porque 

tanto Herodes e Herodíades já foram casados, o seu casamento com o outro era 

duplamente não é lícito . O Espírito Santo se recusaram a reconhecê-la como esposa de 

Herodes e dirigido Mateus para se referir a ela como a mulher de seu irmão Filipe , 

apesar de ter se divorciado de Filipe para um número de anos. O novo casamento não só 

era ilegal, mas incestuoso, porque Herodias era a filha de Aristóbulo, outro meio-irmão 

de Herodes , tornando a sobrinha de sua Herodes. 

Não se sabe exatamente onde e como João O Baptist primeiro confrontou Herodes sobre 

seu casamento ilegal. É possível que o tetrarca tinha convocado João para o seu palácio, 

na esperança de ter algum milagre surpreendente realizada em seu nome, assim como ele 

mais tarde esperado de Jesus (Lucas 23: 8). Mas, independentemente de quem iniciou a 

reunião, João apresentou o rei com uma repreensão mordaz ao invés de um sinal 

milagroso. A partir do texto, João tinha dito a ele (cf. Marcos 6:18), parece 

que João tinha repreendido o rei e sua esposa, em mais de uma ocasião. 

Ambos Herodes e Herodíades se irritam a presunção do profeta, e ela, mais do que ele, 

queria matá-lo. Se não fosse que Herodes temia o povo, porque o considerava um 

profeta , João teria sido executado imediatamente. 

João não era nem um nem compromiser um diplomata. Seu único medo era do Senhor, e 

ele não mais hesitou confrontando Herodes e Herodíades com sua maldade do que ele 

tinha hesitado confrontar os fariseus e saduceus impenitentes a quem ele chamou de uma 

raça de víboras (Mt 3: 7.). 

Tal ousadia piedoso, que não considera as consequências, é a marca da grandeza 

profética. O homem fiel de Deus confronta o pecado onde quer que seja e por quem quer 

que seja cometida, independentemente do poder que eles podem ter sobre ele, inclusive o 

poder sobre sua vida. Essa santa ousadia foi a marca de Estevão, de Paulo, de Pedro, e de 

inúmeros outros santos de Deus que, durante os dezenove séculos da Igreja, perderam 

suas vidas ao invés de sua mensagem. O grande estudioso do Novo Testamento A. T 

Robertson escreveu: "Custou-lhe a cabeça, mas é melhor ter uma cabeça como João 

Batista e perdê-lo do que ter uma cabeça normal e mantê-lo." 

Josephus disse de João: "Agora, quando muitos outros vieram em multidões sobre ele, 

pois estavam muito comovido ao ouvir suas palavras, Herodes, que temia que a grande 

influência João teve sobre o povo pode colocá-lo em seu poder e disposição para levantar 



uma rebelião, achou melhor, colocando-o à morte para evitar qualquer mal que ele pode 

causar. 

Assim como João estava com medo de nada e ninguém, exceto Deus, Herodes temia a 

quase tudo e todos, mas Deus. Ele não só temia o povo , mas também temia a João 

Batista, sua mulher, e seus pares (v. 5). Ele temia que outro ataque de Aretas, e, como 

Josephus relatou, ele temia uma rebelião por seu próprio povo inspirados por, e talvez até 

mesmo liderados por João Batista. E Herodes temia o imperador pode substituí-lo por 

alguém mais em favor com Roma. Esse medo foi bem fundamentada, pois alguns anos 

depois disso, seu ciúmes e intrigas sobrinho Agripa (o irmão de Herodias), convenceu o 

imperador Calígula que Herodes estava planejando uma rebelião. Talvez porque Calígula 

não confiava totalmente a palavra de Agripa, Herodes e Herodíades sofreu exílio para a 

Gália (França moderna) ao invés de execução, que era o normal pena por traição. 

Sentimentos de Herodes sobre João eram ambivalentes; ele era ao mesmo tempo com 

medo e fascinado. Marcos relata que "Herodes temia a João, sabendo que ele era um 

homem justo e santo, eo guardava em segurança, quando ouviu ele, ele estava muito 

perplexa;. Mas ele gostava de ouvi-lo" (Marcos 06:20 ). O rei gostava de ouvir o homem 

que ele queria colocar à morte! Estas audiências com Herodes, sem dúvida, eram apenas 

tolerados de João dos tormentos de prisão; mas para João não eram uma fuga, mas 

oportunidades para testemunhar o seu Senhor e para tentar trazer seu perseguidor ao 

arrependimento e à salvação. 

Da passagem em Marcos 6, bem como pelo fato de que Herodes ficou aflito com o pedido 

de Herodias para a cabeça de João (Mateus 14: 9.), Parece que o rei tinha desenvolvido 

uma certa predileção por João, ou pelo menos um medo mais respeitoso. Mas seus 

sentimentos por João não eram páreo para seu medo de sua esposa e seus amigos. 

Herodias tinha poucos iguais em imoralidade, mal a astúcia, ou vingança. A partir do 

momento da primeira repreensão de João tinha sido planejando para se livrar desse profeta 

intrometido que irritou seus próprios sentimentos e também alimentou o ódio seus súditos 

judeus já tinha por ela. Ela estava aguardando seu tempo, esperando a oportunidade certa, 

que se apresentava quando o aniversário de Herodes veio e a filha de Herodias 

dançou diante deles e agradou a Herodes . 

A partir de Josephus ficamos a saber que o nome dessa filha era Salomé, cujo pai era 

Filipe, o primeiro marido de sua mãe e meio-irmão de Herodes. Herodias estava tão 

odeio-cheia, vingativo e imoral que ela não teve pudores envolvendo sua filha tanto em 

um dança lasciva antes de seu padrasto e seus convidados e na manobra para ter João 

assassinado. 

No mundo antigo, aniversário celebrações eram inteiramente Gentil e pagão, e os judeus, 

e com razão, considerou-os vergonhoso. Nobres romanos freqüentemente realizadas 

festas de aniversário de veado em que a gula, o excesso de bebida, dança erótica, e 

indulgência sexual eram comuns. A frase Herodes morre (latim para "aniversário de 

Herodes") tornou-se um epíteto para tais festas orgiásticas. 

Satisfeito era um eufemismo para "sexualmente excitado", eo rei bêbado estava tão 

encantado com sua enteada que ele precipitAdãoente prometeu com juramento dar-lhe 

tudo o que pedisse , mesmo até a metade de seu reino (Marcos 6:23). Esta foi a chance 



Herodias estava esperando, e, instigada por sua mãe , Salomé pediu Herodes : "Dá-me 

aqui num prato, a cabeça de João Batista." É óbvio que a dança provocante foi 

planejado por Herodias com o propósito de evocar apenas como uma promessa de seu 

bêbado, olhando de soslaio, marido lascivo. E, para que Herodes mudar de idéia depois 

de ficar sóbrio, Herodias disse à filha para pedir a cabeça de João aqui num prato "de 

imediato" Marcos 06:25. 

Em seu guloso, estupor luxurioso o rei tinha sido facilmente levado por sua esposa e sua 

filha intrigas sedutor. Ele havia perdido toda a dignidade, toda a sensibilidade, eo pouco 

que desejo para o direito que ele possa ter tido. Querendo aparecer o benfeitor magnânimo 

diante de seus convidados, ele se encaixotados e agora estava completamente vulnerável 

à sua esposa conivente. 

E embora ele ficou aflito, o rei ordenou que se lhe desse por causa do juramento, e 

por causa de seus convidados do jantar . Não era que a palavra do rei era respeitado e 

que para quebrar seus juramentos iria manchar sua reputação, porque ele era conhecido 

por sua desonra e duplicidade. Mas, no antigo Oriente Próximo uma promessa feita com 

juramento era considerado sagrado e inviolável (cf. Mat. 5:33), especialmente quando 

feita por uma régua. E, apesar de Herodes tinha nenhuma preocupação com princípio, ele 

tinha grande preocupação com a aparência. Ao quebrar a sua palavra, logo após dando-

lhe, ele teria sido constrangido na frente de seus convidados para o jantar , que, sem 

dúvida, incluídos muitos dignitários políticos e militares. 

Herodes ficou aflito , mas sua tristeza não tinha nada a ver com remorso pelo pecado ou 

com o arrependimento genuíno. Como Pilatos, quem sabia que Jesus era inocente e teria 

libertou exceto a pressão continuada pelos líderes judeus (Lucas 23: 4, 14-16, 20, 22-25; 

cf. João 19:12) -Herod covarde capitulou ao que ele sabia que era injusto e 

vingativo. Mesmo bêbado, ele sabia que ele tinha sido enganado;mas seu orgulho não iria 

deixá-lo fazer o que era certo. Em vez de admitir o excesso de tolo de sua promessa, o rei 

permitiu-se ser usado para cometer um enorme crime-tudo para salvar a reputação que 

ele não tinha. Com a ajuda de sua esposa e enteada ímpios sem princípios, a sua taça de 

iniqüidade estava cheio. 

Rapidamente e friamente João foi decapitado em seu celular e sua cabeça foi trazida 

num prato, e dada à jovem; e ela a levou a sua mãe . Horrível e macabro como aquele 

ato era, essas coisas não eram incomuns naqueles dias. Potentados tinha vida e poder de 

morte sobre seus súditos e prisioneiros, e que o poder foi exercido com freqüência e 

raramente questionada. Herodias tinha um antepassado chamado Alexander Junius, que 

realizou uma festa na qual ele tinha oitocentos rebeldes crucificados antes que os 

convidados reunidos. Enquanto os homens estavam pendurados em suas cruzes, suas 

esposas e filhos foram mortos na frente de seus olhos. 

Uma comentários Writer ", Quando o prato foi trazido com a cabeça sangramento nela, 

sem dúvida [Salome] tomou delicAdãoente em suas mãos para que uma gota de que 

deveria manchar a, e ela tropeçou fora de sua mãe como se tendo-lhe algum escolha prato 

de comida da mesa do rei. Não era incomum para trazer a cabeça de alguém que havia 

sido morto com a pessoa que pedi-lo, como uma prova segura de que o comando tinha 

sido obedecido. " Relata-se que quando a cabeça de Cícero foi levado para Fulvia, mulher 

de Antony, que ela cuspiu nele, puxou sua língua para fora e levou hairpin através dele. A 

igreja primitiva Padre Jerônimo acreditava que é o que Herodias fez com a cabeça de 



João. Essa barbárie especial não pode ser verificada, mas não teria sido o menos fora do 

personagem para Herodias ter feito uma coisa tão medonho. 

Fascinação mórbida de Herodes com João e com o miraculoso e sobrenatural tinha nada 

a ver com a busca genuína após a verdade e, certamente, nada a ver com a busca de 

salvação. Foi a curiosidade religiosa de incredulidade que é inexpugnável para a verdade, 

o amor, ou a graça de Deus. 

Depois de Herodes tinha João decapitado, ele perguntou sobre Jesus e "continuou a tentar 

vê-Lo" (Lucas 9: 9). Mas Jesus não fez nenhum esforço para ver Herodes e não permitiria 

que Herodes para vê-Lo até que era hora de Seu Pai. Jesus uma vez enviou uma 

mensagem ao rei quando foi noticiado que Herodes queria matá-lo, dizendo: "Ide dizer a 

essa raposa: Eis que eu expulso os demônios e fazendo curas, hoje e amanhã, e no terceiro 

dia eu alcançar meu objetivo ' "(Lucas 13:32). Jesus andou Sua missão e deixou o rei a 

seu medo por resolver, a seu pecado implacável, e para o seu castigo da 

condenação.Depois de sua aparição diante do Sinédrio e Pilatos, Jesus foi enviado a 

Herodes e eles viram um ao outro pela primeira vez. "Agora Herodes ficou muito contente 

quando viu Jesus, porque ele queria vê-lo por um longo tempo, porque ele tinha sido 

ouvido sobre Ele e estava esperando para ver algum sinal feito por ele e ele questionou 

ele em algum comprimento;. Mas Ele lhe respondeu nada .... E Herodes, com seus 

soldados, depois de tratar com desprezo e zombando dele, vestiram-lhe um manto luxuoso 

e mandou-o de volta a Pilatos "Lucas 23: 8-9, 11. 

No maior de ironia ", Herodes e Pilatos se tornaram amigos uns com os outros naquele 

mesmo dia; pois antes tinha sido em inimizade um com o outro" (23:12). Dois homens 

cruéis e ex-inimigos agora construiu uma amizade em torno do laço comum de crucificar 

o Filho de Deus! 

Herodes rejeitaram a Cristo, e Cristo rejeitado Herodes. Por medo de uma mulher, por 

medo de sua reputação, por medo de seus pares, por medo de seu trono e para a falta de 

temor a Deus, ele danado sua alma para sempre. 

A resposta de Jesus 

E os seus discípulos vieram e levaram o corpo e enterrou-o; e eles 
foram e contaram a Jesus. 

Agora, quando Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, e 

para um lugar solitário por si mesmo; e quando as multidões, 
ouvindo isto, seguiram-no a pé desde as cidades. (14: 12-13) 

Em um belo final de uma cena feia, os discípulos de João vieram e levaram o corpo e 

enterrou-o . É difícil imaginar a dor que deve ter sentido em levar a decapitado corpo da 

pessoa que eles tanto amava e tinha seguido fielmente. Ele era um grande e piedoso 

homem, que tinha sido seu amigo e professor, aquele sob cuja pregação de fogo tinham 

confessado e abandonado seus próprios pecados e sob cuja inspiração e direção que eles 

tinham talvez levado outros ao arrependimento. 

Possivelmente seguinte instrução anterior de João, os discípulos , em seguida, fui e 

contaram a Jesus o que tinha acontecido. João foi profundamente amado por Jesus , 



e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar solitário por si 

mesmo . Como Marcos explica mais detalhAdãoente, Jesus foi por ele mesmo com os 

Seus discípulos, a quem ele pediu para ir com ele "" para um lugar deserto e descansai 

um pouco "(Por lá haviam muitas pessoas indo e vindo, e eles não têm sequer tempo para 

comer) "Marcos 6:31. 

Alguns comentaristas sugerem que Jesus deixou a área por medo de conhecer o mesmo 

destino de João; mas se João não tinha medo de Herodes, Jesus certamente não era. E por 

que Jesus queria escapar de uma ameaça que era apenas potencial, quando Ele sabia que, 

não muitos meses depois, ele ia a pé de bom grado a uma morte certa? Se Jesus deixou 

escapar possível prisão por Herodes, foi apenas porque isso não estava no plano ou 

calendário do Pai para Filho. 

João Batista foi o primeiro mártir a morrer por Cristo, e parece certo que Jesus aproveitou 

a oportunidade para se preparar ainda mais os seus discípulos para o que estava por vir 

para eles. O próprio Cristo seria o próximo a morrer; e todos os outros doze (incluindo 

Matthias, o substituto de Judas) martírio aparentemente sofria, com exceção de João, que 

morreu no exílio. 

Embora os cristãos em muitas partes do mundo de hoje tem relativa liberdade de praticar 

e propagar sua fé, muitos crentes estão sofrendo um destino como João. Quando eles se 

converter ao cristianismo, suas famílias renegá-los, declará-los para ser morto, e às vezes 

até matá-los. Incontáveis milhares perdem seus empregos, sua liberdade de culto, e até 

mesmo o direito de ensinar a fé para os seus próprios filhos. Muitos estão presos, 

torturados, exilados, e difamado publicamente. Mas como João Batista, eles não vão 

negar seu Senhor para salvar os seus direitos, a sua liberdade, ou suas vidas. 

83. A alimentação miraculosa (Mateus 14: 

14-21) 

E quando Ele foi desembarcar, viu uma grande multidão e sentiu 

compaixão por ela, curou os seus enfermos. E quando já era noite, 

os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: "O lugar é deserto, 

eo tempo já é passado, assim enviar as multidões, para que vão às 

aldeias, e comprar comida para si mesmos." Mas Jesus lhes disse: 

"Eles não precisam ir embora;! Dai-lhes vós de comer" E eles 

disseram-lhe: "Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes." E 

Ele disse: "Trazei-Me." E ordenando as multidões para reclinar-

se na grama, tomou os cinco pães e os dois peixes, e olhando para 

o céu, abençoou a comida, e quebrar os pães Ele os deu aos 

discípulos, e os discípulos deram às multidões, e todos comeram e 

ficaram satisfeitos. E eles pegaram o que sobrou dos pedaços, 

doze cestos cheios. E havia cerca de cinco mil homens que 
comiam, além de mulheres e crianças. (14: 14-21) 

O fato de que a alimentação dos cinco mil é o único dos muitos milagres de Jesus 

registradas nos quatro evangelhos, atesta a sua importância única. Em cada relato 

evangélico este milagre é colocado no clímax do ministério do Senhor. 



Quando Jesus começou Seu grande ministério na Galiléia, foi quase totalmente público. O 

Senhor procurou a multidão, indo de cidade em cidade e de cidade em cidade, 

proclamando o evangelho do reino a todos que quisessem ouvir. O rei se manifestou 

abertamente diante do povo de Israel e ofereceu-lhes a oportunidade de recebê-Lo como 

seu Senhor. 

Mas desde os primeiros dias, os líderes religiosos estavam céticos; e logo tornou-se hostil 

e, em última instância hostil. A mensagem de Jesus mais clara "tornou-se, quanto maior 

as chamas de sua oposição queimado. Com a morte de João Batista e do medo de Herodes 

que Jesus era João retornou dos mortos, o antagonismo político também estava se 

tornando manifesto. Herodes sentiu-se ameaçado por Jesus tal como tinha sido, de João 

Batista; e ele não teria hesitado fazendo para Jesus o que ele tinha feito para João. 

A reação das pessoas foi mixado e inconstante. Embora os cidadãos de Nazaré por duas 

vezes rejeitou Jesus por causa de sua familiaridade com Ele, como um menino e jovem, 

a maioria das pessoas ainda estavam fascinados por seus milagres. Com o milagre da 

criação de comida para alimentar a multidão de cinco mil, a popularidade de Jesus atingiu 

o seu auge como as pessoas tentaram levá-lo à força para ser seu rei e libertador (João 

6:15). 

Como a oposição política e religiosa tornou-se mais intensa e a lealdade das multidões 

mais vacilantes, Jesus começou a passar menos tempo em tempo pública e mais em 

privado com os seus discípulos.Durante o último ano de sua vida, dedicou a maior parte 

de sua atenção para os doze anos, preparando-os para o que estava para acontecer com 

ele na crucificação e para o que viria logo depois que acontecer com eles como eles 

embarcaram em sua tarefa de assentar a base para a sua igreja. 

Quando os discípulos de João Batista trouxe a notícia da morte de João a Jesus, Ele 

retirou-se da área de Cafarnaum para que pudesse ficar sozinho com seus próprios 

discípulos (14 Matt: 13a; cf. Marcos 6:31.). Jesus não estava com medo por sua vida, 

porque Ele sabia que ninguém poderia tirar isso dele, a menos que Ele permitiu que ele 

(João 10:18). Ele retirou-se para evitar o confronto prematuro com Herodes, para ficar a 

sós com o Pai, e de explicar o significado da morte de João a Seus discípulos. 

Jesus também precisava de refresco. Mesmo que toda a reação a ele tinha sido positivo, 

Ele teria sido fisicamente esgotado depois de uma agenda tão rigorosa do ensino e da 

cura. A crescente oposição de seus inimigos, a inconstância das multidões, e o mal-

entendido e continuou a imaturidade dos seus discípulos fizeram a drenagem 

imensuravelmente pior. 

E as multidões, ouvindo dizer que Jesus tinha ido para o outro lado do mar da Galiléia ", 

seguiram-no a pé desde as cidades" (Mat. 14: 13b). Algumas das pessoas ainda chegou 

antes de Jesus e os discípulos fizeram (Marcos 6:33), enquanto que o coxo ou o doente, 

obviamente, levou muito mais tempo. Mas quase todos eles saíram de motivos egoístas 

", porque eles estavam vendo os sinais que ele estava realizando sobre aqueles que 

estavam doentes" (João 6: 2). Eles chegaram a ser curado ou para assistir as curas. Poucos 

veio para o que Jesus podia fazer por eles espiritualmente. 

A maioria da multidão eram caçadores de emoção, cujas fileiras neste momento 

provavelmente foram aumentados pelos judeus que passavam pela Galiléia em seu 



caminho para a celebração anual da Páscoa em Jerusalém (João 6: 4). Sua perspectiva era 

egocêntrico e auto-indulgente. Além de querer ser curado ou entretido, muitos sem dúvida 

esperava este grande milagreiro iria revelar-Se a ser o Messias político que iria usar o seu 

poder para derrubar os opressores romanos odiados e seu fantoche Herodes. 

Mas as expectativas das pessoas nem determinado nem prejudicou a importância da 

ocasião. Como sempre faz, Deus escolheu para cumprir Seus propósitos na própria face 

de motivos humanos ímpios e desejos. Em Mateus 14: 14-21 plano do Senhor continua a 

se desenrolar perfeitamente de acordo com a Sua perfeita vontade divina. 

Façanhas de Piedade 

E quando Ele foi desembarcar, viu uma grande multidão e sentiu 

compaixão por ela, curou os seus enfermos. (14:14) 

Como Jesus , ao desembarcar, viu uma grande multidão , cujos homens sozinho 

numerados de cinco mil ", além de mulheres e crianças" (v. 21). Porque as mulheres 

pareciam especialmente desenhada para Jesus, é provável que muitos deles se reuniram 

em grupos ou com seus pais e irmãos em adição àqueles que vieram com seus maridos e 

filhos. As crianças foram consideradas uma grande bênção do Senhor, ea maioria das 

famílias naqueles dias eram grandes. Portanto, não é razoável estimar que a multidão 

global ultrapassou vinte e cinco mil. 

A inclinação normal teria sido a de ignorar as pessoas e continuar ou ter demitido 

a multidão , dizendo-lhes que não há curas ou outros sinais seriam realizadas. Teria sido 

fácil para ir tão longe para as colinas que a maioria das pessoas não poderia ter seguido 

ou para voltar para o barco e ir para um local onde eles não seriam descobertos. 

Mas Jesus não seguiu as inclinações humanas habituais e, embora Ele estava exausto e 

em grande necessidade de repouso, ele foi atraído para eles, porque Ele sentiu compaixão 

por eles . Splanchnizomai(ter compaixão ) significa, literalmente, a ser movido em um 

de intestinos, ou vísceras, onde os antigos consideravam as emoções e sentimentos para 

residir. O Filho de Deus não era remoto ou frio e calculista e de análise das necessidades 

dos homens, mas ficou profundamente comovido com o sofrimento, confusão, desespero 

e perdição espiritual daqueles que o cercam. Jesus sentiu a dor, experimentando a angústia 

genuína para o sofrimento dos outros, fossem eles crente ou descrente, judeu ou gentio, 

homem ou mulher, jovem ou velho, rico ou pobre. Ele deve ter sentido tanto quanto Ele 

fez quando se aproximou o túmulo de Lázaro e chorou (João 11:35) e quando Ele olhou 

para Jerusalém através de lágrimas e disse: "Se você soubesse a este dia, mesmo você, as 

coisas que servem para paz! Mas agora eles foram escondidos de seus olhos "(Lucas 

19:42). Ele representou o coração compassivo de Deus ainda mais plenamente do que 

tinha Jeremiah, que declarou a rebelde Judá: "Mas se você não vai ouvir [aviso de Deus], 

minha alma vai chorar em segredo por tanto orgulho, e meus olhos amargamente chorar 

e fluir em lágrimas "Jer. 13:17. 

Em Sua grande misericórdia, Cristo estendeu sua compaixão até mesmo para os 

egocêntricos caçadores de emoção rasas. Ele mais uma vez revelou o coração amoroso 

de Deus para com aqueles que não iria entender ou acreditar e que Ele sabia acabaria por 

rejeitá-Lo. O Senhor da mesma forma com poderes os apóstolos para curar a doença, não 

expulsamos demônios e curar os aleijados e aflitos-sem restrições ou ressalvas (Matt. 10: 



1) -mais que para demonstrar o poder de Deus, movendo edifícios de um lugar para outro 

ou por fazendo outras tantas maravilhas deslumbrantes mas impessoais. Esse tipo de 

milagre teria demonstrado o poder do Senhor, mas que teria mostrado nada de Sua 

compaixão e misericórdia. 

Jesus também sentiu compaixão por causa de Sua percepção perfeita do inferno eo 

tormento daqueles enfrentaria quem não o receberam. Assim como Ele amorosamente 

curou seus corpos, Ele teve infinitamente maior preocupação para curar suas 

almas. Mesmo depois de Jesus curou um corpo, ele poderia ficar doente ou incapacitada 

novamente. Mas quando Ele cura a alma pelo pecado doente, é para sempre libertos de 

domínio e penalidade do pecado. 

Arrhōstos ( doente ) significa ser fraco, sem força. Estes aflitos a quem Jesus curou , 

obviamente, fez um esforço especial para segui-lo ao redor do extremo norte do Mar da 

Galiléia. A maioria deles provavelmente teve que ser carregado ou ajudada por parentes 

ou amigos, e que chegou muitas horas depois do resto da multidão. Acima de tudo que 

eles queriam ser curado por este homem que tinha tal poder compassivo. 

Jesus adiou seu descanso, sua privacidade, seu tempo a sós com os discípulos, e até 

mesmo seu tempo com seu pai, a fim de atender as necessidades das pessoas indefesas 

que sofreram. 

A Estupidez de Perspectiva 

E quando já era noite, os discípulos aproximaram-se dele, 

dizendo: "O lugar é deserto, eo tempo já é passado, assim enviar 

as multidões, para que vão às aldeias, e comprar comida para si 

mesmos." Mas Jesus lhes disse: "Eles não precisam ir embora;! 

Dai-lhes vós de comer" E eles disseram-lhe: "Não temos aqui 
senão cinco pães e dois peixes." (14: 15-17) 

Os judeus tinham dois períodos de noite , um de três para seis e outra de seis para 

nove. Esta foi a primeira noite , que foi pouco antes do pôr do sol. Por causa do atraso no 

dia, os discípulos estavam preocupados com o que a multidão teria que comer. O lugar 

estava desolada , a muitos quilômetros da cidade mais próxima, que, em qualquer caso, 

não poderia ter fornecido alimentos para uma vasta horda de tal pessoas. Não só foi perto 

do final do dia, mas a longa viagem tinha, sem dúvida, fez as pessoas com mais fome do 

que o habitual. 

A partir de relato de João aprendemos que Jesus trouxe o assunto de alimentar a multidão 

muito no início do dia. Mesmo quando a "grande multidão vinha ter com Ele," Jesus disse 

a Filipe: "Onde compraremos pão, para estes comerem?" (João 6: 5). Jesus não pediu 

Filipe a questão, a fim de obter aconselhamento, mas "para testá-lo, pois Ele mesmo sabia 

o que tinha a intenção de fazer" (v. 6). Filipe foi a partir dessa área e provavelmente teria 

conhecido o que o alimento teria sido disponíveis; mas Jesus estava esperando Filipe iria 

olhar para Ele em vez de recursos humanos e terrenos. Infelizmente, Filipe foi mais 

impressionada com a magnitude da multidão do que a magnitude do poder de Jesus, e ele 

respondeu, incrédulo: "Duzentos denários de pão não é suficiente para eles, para que 

todos possam receber um pouco" (v. 7) . Um denário era o salário dia normal de um 

trabalhador comum, mas era óbvio que quase seis meses de tais salários não seria 



suficiente para alimentar os milhares de pessoas que foram montados. Filipe sabia que 

eles não têm uma fração do dinheiro necessário para comprar comida suficiente, mesmo 

que comprou o pão mais barato disponível. 

Ou neste momento ou no final do dia, André descobriu um menino que tinha "cinco pães 

de cevada e dois peixes"; mas, como Filipe, ele foi rápido para expressar seu desespero: 

"mas que é isto para tanta gente?" (João 6: 8-9). Aparentemente, o Senhor deixou Filipe 

e André continuam a pensar sobre o seu pedido durante o resto do dia, enquanto Ele estava 

curando as multidões e também "falar com eles sobre o reino de Deus" (Lucas 9:11). Ele 

forneceu um teste de um dia inteiro de fé dos discípulos. 

Ao olharmos para trás na cena do nosso ponto de vista de dois mil anos, parece impossível 

que mesmo quando Jesus lhes disse: "Eles não precisam ir embora; dai-lhes vós de 

comer!" a idéia de sua alimentação o povo milagrosamente não entrou mentes dos 

discípulos. Vendo mais longe do que os seus próprios recursos, eles responderam: Não 

temos aqui senão cinco pães e dois peixes . Parece ter exigido tão pouca fé e ter sido tão 

natural para os discípulos a esperar Jesus para alimentar a multidão. Mas eles eram como 

uma pessoa que está na frente de Niagara Falls e pergunta onde ele pode encontrar uma 

bebida. Eles estavam cara a cara com o poder supremo no universo e ainda eram cegos 

espiritualmente. Eles sabiam disso, mas eles não sabem disso. Tinha alguém lhes 

perguntou se Jesus poderia fazer uma coisa dessas, a resposta teria sido um unhesitating 

e unânime: "É claro que pode!" Mas, mesmo quando solicitado pela sugestão de Jesus, 

viram a sua própria falta, em vez de Sua suficiência. 

Somos tentados a pensar que, se tivéssemos sido lá, o nosso primeiro pensamento teria 

sido a de pedir a Jesus para alimentar as multidões, como Ele provou-se capaz de fazer 

centenas de vezes. O que poderia ter sido uma solução mais óbvia do que ter o Filho de 

Deus criar comida para alimentar esta multidão, assim como ele tinha criado vinho para 

os convidados do casamento em Caná? Isso dificilmente teria sido um desafio impossível 

para Aquele que curou todo tipo de doença, levantou os mortos, expulsai os demônios, 

andou sobre as águas, e instantaneamente acalmou uma tempestade feroz. No entanto, 

quantas vezes cada crente enfrentou uma crise que parecia enorme e intransponível e 

deixou de considerar o poder do Senhor? 

Apesar de dois anos de uma caminhada com o Senhor, ouvi-lo pregar a verdade de Deus 

e vê-Lo demonstrar poder milagroso, os doze eram muito espiritualmente maçante para 

ver o óbvio. Eles estavam procurando apenas com seus olhos humanos e só em recursos 

humanos. 

O Display da Power 

E Ele disse: "Trazei-Me." E ordenando as multidões para 

reclinar-se na grama, tomou os cinco pães e os dois peixes, e 

olhando para o céu, abençoou a comida, e quebrar os pães Ele os 

deu aos discípulos, e os discípulos deram às multidões, e todos 

comeram e ficaram satisfeitos. E eles pegaram o que sobrou dos 

pedaços, doze cestos cheios. E havia cerca de cinco mil homens 
que comiam, além de mulheres e crianças. (14: 18-21) 



Aqui é o foco principal da história, em que os discípulos 'embotamento de perspectiva é 

rejeitado por Jesus' exibição de poder. 

Sem dúvida, com tristeza em seus olhos, Jesus disse: "Trazei-Me", referindo-se os pães 

e os peixes. Ele tinha de dizer aos discípulos a fazer o que, por esta altura, deve ter sido 

uma segunda natureza para eles. Ele estava dizendo, com efeito, "Eu sabia que você não 

tem comida ou dinheiro suficiente para alimentar o povo, e eu sabia que você não tinha 

nenhuma maneira de consegui-lo. Eu nunca esperei que você alimentá-los a partir de seus 

próprios recursos ou pelo seu próprio poder. Em pedindo-lhe para alimentá-los eu estava 

pedindo para você confiar em mim. Sem ter que te dizer, eu estava lhe dando a 

oportunidade de trazer para mim o pouco que tinha e confia em mim para o resto. " 

A costa nordeste do Mar da Galiléia é muitas vezes bonito e verde com grama na 

primavera do ano. Mas, em vez de sentar-se, as pessoas foram se levantando, a fim de 

ver, ouvir e Jesus melhor. Ele, portanto, ordenou que a multidão se reclina na grama , 

para tornar-se mais confortável e para fazer a distribuição dos alimentos mais 

fácil. Sentou-los prasiai prasiai (que literalmente significa "jardim cama por cama do 

jardim"), em grupos de cem e de cinqüenta (Marcos 6:40), permitindo que os caminhos 

entre os grupos para os discípulos a caminhar enquanto servia. Em suas vestes de cor 

brilhantemente a multidão deve ter se assemelhava a um enorme mosaico de canteiros de 

flores ou um spread quilt gigantesco do outro lado da encosta. 

As pessoas provavelmente teve pouca ou nenhuma idéia por que eles estavam tão 

cuidadosamente sentados em grupos. Os discípulos deve ter adivinhado por que, mas eles 

ainda não sabiam como. Quando as pessoas se sentam, Jesus tomou os cinco pães e os 

dois peixes ; Mas antes que ele realizou o milagre Ele havia planejado o tempo 

todo, olhando para o céu, abençoou a comida , dando graças a Seu Pai celestial (João 

6: 6, 11; cf. 1 Tm 4: 3-5.). 

Então o Senhor quebrou os pães e deu-os aos discípulos , que, por sua vez, deu à 

multidão, e todos eles comeram . Não nos é dito exatamente em que momento o milagre 

aconteceu. Aparentemente, foi uma multiplicação contínua que ocorreu como os 

discípulos caminhavam entre os grupos de distribuição de alimentos. Os homens não 

poderiam ter realizado recipientes grandes o suficiente para armazenar todos os 

alimentos, mesmo com ele dividido em doze partes. Não houve alarde e nenhuma 

mudança dramática de pouco a muito. O milagre foi praticamente invisível, a sua 

magnitude sendo evidente apenas como milhares de pessoas todos comeram . 

Chortazō (estar satisfeito ) foi utilizado de animais que ficaram no comedouro até que 

não queria mais nada para comer. Jesus usa o mesmo termo nas bem-aventuranças quando 

Ele promete que os que têm fome e sede de justiça "devem ser satisfeitas" (Mateus 5: 

6.). Porque a cevada multiplicadas pães e peixes foram divinamente criado, a satisfação 

das pessoas experientes devem ter sido como nenhum outro em suas vidas. Este alimento 

foi perfeita, não contaminada pela queda e conseqüente corrupção de toda a terra através 

do pecado. 

Havia mais do que o alimento suficiente para satisfazer as multidões, e uma quantidade 

considerável sobrou dos pedaços, doze cestos cheios . Após a comida tinha sido 

distribuído entre os grupos, cada discípulo tinha um cesto de comida à esquerda para si 



mesmo, a partir do qual ele poderia compartilhar com Jesus! Na grande economia de 

Deus, não havia nem tão pouco, nem muito. 

Como já mencionado, o fato de que havia cerca de cinco mil homens que comiam, 

além de mulheres e crianças , indica a multidão total poderia ter sido tão grande quanto 

vinte e cinco mil. 

Embora Mateus não menciona que, neste ponto as pessoas eram tão admirados pelo poder 

de Jesus que eles tentaram "para vir e levá-lo à força para fazê-lo rei" (João 6:15). Ali 

estava um homem que não só poderia curar todas as doenças, mas poderia livrá-los do 

trabalho constante e preparação necessária para colocar comida em todos os seus 

estômagos-todas com mais de uma palavra, e às vezes até sem uma palavra. Eles estavam 

convencidos de que sem sombra de dúvida de que Jesus era o seu tipo de Messias, e eles 

estavam determinados a coroá-lo rei. Eles estavam certos de que Ele era o Messias; mas 

eles estavam errados sobre o tipo de Messias Ele era. Ele não era o libertador ou alimento 

fornecedor político que eles estavam esperando, e Sua coroação não estava em seu poder 

para executar. Durante a idade presente, como Jesus declarou mais tarde, o seu "reino não 

é deste mundo" João 18:36. 

A grande multidão que dia era composta por três grupos: os doze discípulos, o 

remanescente crente entre as multidões, e que a grande maioria dos incrédulos. Em 

relação a cada grupo, podemos discernir muitas lições espirituais. 

Os doze foram estabelecidos. Os doze discípulos foram objeto de constante preocupação, 

instrução e treinamento de Jesus. Foi sobre os seus ombros que o estabelecimento de Sua 

igreja logo cairia, e Ele sabia que o tempo da sua formação para essa tarefa era curto. A 

partir deste um incidente sozinho, Ele ensinou-lhes uma série de princípios e verdades 

importantes. 

Em primeiro lugar, deu-lhes o exemplo de se retirar do perigo desnecessário. Martírio ou 

qualquer outro tipo de sofrimento que é procurado como uma forma de auto-glória não é 

suportado por causa do Senhor. Os discípulos também aprenderam a importância do 

descanso e de solidão, mesmo quando no meio de servir ao Senhor. Às vezes, como aqui, 

resto não pode ser alcançado na forma ou no momento que preferir; mas sim, o Senhor, 

em Sua humanidade não escapou da necessidade de descanso, conforto e relaxamento. Os 

doze aprendeu a importância de passar um tempo longe do trabalho com aqueles com 

quem se trabalha. Colegas de trabalho precisam de tempo especial em conjunto para 

apoiar um ao outro e compartilhar necessidades e sentimentos. 

Jesus também confirmou a necessidade dos discípulos para mostrar compaixão para com 

aqueles que precisam, mesmo quando o pobre são inconstantes e indignos. O Filho de 

Deus abnegAdãoente atendeu às necessidades da multidão naquele dia, embora soubesse 

que a maioria deles em breve iria perder o interesse nele e cair. Ele ensinou-lhes que, tão 

importante quanto o descanso e lazer são, por vezes, estes devem ser sacrificados para 

satisfazer as necessidades ainda mais importante dos outros. O crente não tem direitos 

inalienáveis à liberdade e benefícios pessoais. Tudo o que temos, incluindo nossas 

próprias necessidades e direitos, devem ser dispensável no serviço aos outros em nome 

de Cristo (Veja 1 Cor. 9). 



Jesus ensinou aos discípulos que, para atender às necessidades físicas dos outros, eles 

também foram para ministrar a verdade do reino. A "evangelho social" que não 

testemunhar a necessidade dos homens para a salvação espiritual através de Cristo não é 

o evangelho em tudo (Veja Gal. 1: 6-9). 

Jesus ensinou seus discípulos a fazer as coisas de uma forma ordenada e cuidadosa, assim 

como Deus faz (1 Cor. 14:33, 40). Junto com a lição da ordem foi a lição mais importante 

de obedecer ao Senhor, mesmo quando a razão não pode ser visto. Os doze disseram para 

dividir a multidão em grupos de cinqüenta, e centenas (Marcos 06:40), antes que eles 

conheciam a Proposito para fazê-lo. E depois de Jesus abençoou os pães e os peixes e 

entregou-os aos discípulos, a comida provavelmente não começam a se multiplicar até 

que foi distribuído. O milagre tornou-se efetiva somente quando os discípulos 

obedeceram a ordem de Jesus. 

Jesus também demonstrou grande generosidade de Deus em prover comida suficiente 

para toda pessoa de estar plenamente satisfeito, mas com uma economia de mordomia 

que permitiu que nenhum desperdício. O nosso é um Deus de providência abundante, que 

não dá stingily. O ministério dos servos de Deus também deve ser caracterizado por dar 

sem reserva ou medida, considerando as necessidades dos outros antes de nossa 

própria. Antes que os discípulos sabiam que os alimentos seriam deixados para eles, eles 

obedientemente deu tudo o que tinham para as multidões. Assim como a comida não 

começam a se multiplicar até depois dos discípulos começou a distribuí-lo, as suas 

próprias necessidades não foram satisfeitas até que se encontraram as necessidades dos 

outros. O pouco de comida Jesus entregou aos discípulos foi muito aquém do suficiente 

para alimentar até doze homens. Foi o almoço de um garotinho. Mas em obediência a 

Jesus, que deram a mesmo o pouco que tinham. 

A suprema lição para os discípulos era aprender a confiar em Deus para suprir o que 

parece impossível. Mesmo depois de ter ponderado todos os dias sobre a instrução de 

Jesus para eles para alimentar a multidão si, a idéia de recorrer a Ele não entrou suas 

cabeças. Como a maioria de nós, eles ainda estavam inclinados a procurar em todos os 

lugares, mas a Ele, mesmo depois de ter experimentado tantos milagres anteriores. E 

dentro dessa lição foi a lição que, embora Deus é perfeitamente capaz de fazer a Sua obra 

sem nós e sem o que temos, Ele escolhe para nós e os nossos parcos recursos utilizar para 

ampliar a Sua bondade e Seu poder. 

Plano de redenção de Deus envolve a testemunha, o trabalho, e os meios de aqueles que 

pertencem a Ele. Em Sua infinita sabedoria, o Senhor se manifesta mais plenamente o seu 

poder através da nossa fraqueza e sua abundância através da nossa pobreza (1 Cor. 1: 26-

29). Deus usa as pequenas coisas para uma maior eficácia do que as coisas que são 

pensados para ser o maior e mais promissor. 

Como diz a canção, "Little torna-se muito na mão do Mestre." Deus usou o choro de um 

bebê para mover o coração da filha de Faraó e um cajado de pastor para operar grandes 

milagres no Egito. Ele usou um menino e seu estilingue para matar Golias e derrotar o 

exército filisteu. Ele usou uma viúva pobre para sustentar Elias e uma jovem a liderar o 

leproso Naamã a Eliseu. Ele usou a jumenta de Balaão para ensinar Sua verdade e uma 

queixada de burro outro para matar mil homens. Ele usou uma criança para ensinar seus 

discípulos a humildade, e ele usou o almoço de um menino para alimentar vinte e cinco 

mil pessoas. 



O remanescente fiel foi confirmada. Entre a enorme multidão foram alguns que já havia 

confiado em Cristo para a salvação e que O seguiam para o outro lado do lago não para 

ser curado ou entretido mas para ser espiritualmente abençoada. Havia também aqueles 

que procuraram e receberam a salvação. No dia seguinte, alguns deles perguntou a Jesus: 

"O que devemos fazer, para que possamos realizar as obras de Deus?" e implorou: 

"Senhor, dá-nos sempre desse pão" (João 06:28, 34). Esse remanescente eleito viu poder 

divino de Deus em ação em Jesus e O glorificou. Com seus olhos espirituais, não só viu 

a multidão que está sendo alimentado, mas a compaixão do Senhor sendo 

manifestada. Viram grande integridade e gestão de Jesus. Ele não recorrer a 

manifestações espetaculares que hipnotizados Sua audiência, como tantos charlatões e 

falsos curandeiros têm feito e continuam a fazer. Eles também viram a manifestação do 

reino de Deus, porque eles viram o Rei mesmo no trabalho. Eles viram o Rei 

graciosamente ministrar a Seus súditos e mesmo para aqueles que não teria como seu 

soberano. 

Os que rejeitam incrédulos foram revelados. De longe, a maior quantidade de solo em 

que o evangelho do reino caíram naquele dia foi difícil e espinhosa. A maioria das pessoas 

não viu nada mais do que aquilo que parecia uma incrível façanha de magia. Eles viram 

a Jesus humano claramente, mas eles não podiam ver o divino Filho de Deus em 

tudo. Eles tiveram seus estômagos cheios até a satisfação que teve nunca antes 

experimentada; mas eles não têm tanto como um gosto de o Pão da Vida. Eles deixaram 

fisicamente preenchido, mas espiritualmente vazia. Porque eles tinham recebido grande 

luz de Deus, mas a escuridão preferida, eles foram para casa mais longe Dele e em pecado 

maior do que quando entraram. Eles vieram lá para o que Jesus poderia dar-lhes; mas os 

seus corações incrédulos, auto-indulgente os impediu de receber o Seu maior presente de 

todos. 

 

84. Adorando o Filho de Deus (Mateus 14: 

22-33) 

E imediatamente Ele fez os discípulos a entrar no barco, e passar 

adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as 

multidões. E depois que Ele despedia as multidões, subiu ao monte 

para orar à parte; e quando era noite, estava ali sozinho. E o 

barco estava já muitos estádios longe da terra, golpeado pelas 

ondas; porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da 

noite, Ele veio para eles, andando por sobre o mar. E quando os 

discípulos o viram andando sobre o mar, eles estavam assustados, 

dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Mas logo Jesus, 

falou-lhes, dizendo: "Coragem, sou eu, não tenha medo." E 

respondeu-lhe Pedro, e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter 

contigo sobre as águas". E Ele disse: "Vem!" E Pedro, descendo 

do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, 

vendo o vento, ficou com medo e, começando a submergir, clamou, 

dizendo: "Senhor, salva-me!" E logo Jesus, estendendo a mão, 

segurou-o, e disse-lhe: "Ó gente de pouca fé, por que 

duvidaste?" E quando eles entraram no barco, o vento parou. E 



os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Tu és o Filho de 

Deus!" (14: 22-33) 

O auge dessa passagem é a adoração de Jesus pelos discípulos como eles confessaram: 

"Você é o Filho de Deus" (v. 33). Embora o Pai tinha dito isso de Jesus em Seu batismo 

(3:17) e até mesmo os demônios em Gadara abordados como o Filho de Deus (8:29), mas 

esta foi a primeira vez que os doze inequivocamente declarou seu Mestre para ser de Deus 

Filho. 

Dentro dos eventos de Mateus 14: 22-33 são cinco manifestações, ou provas, de 

"divindade que levou aos discípulos" Jesus confissão. Dentro do período de poucas horas 

eles receberam verificações inconfundíveis de autoridade divina de Jesus, o 

conhecimento divino, proteção divina, o amor divino, e poder divino. 

Prova de sua autoridade divina 

E imediatamente Ele fez os discípulos a entrar no barco, e passar 

adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as 

multidões. E depois que Ele despedia as multidões, subiu ao monte 

para orar à parte; e quando era noite, estava ali sozinho. (14: 22-

23) 

A primeira afirmação da divindade de Jesus nesta ocasião foi sua demonstração de 

autoridade divina. O fato de que Jesus fez os discípulos a entrar no barco sugere 

fortemente que eles estavam relutantes em deixá-lo e, talvez, tinha discutido com ele 

sobre isso. Assim que os cinco mil homens, além de mulheres e crianças, foram 

alimentados e os doze cestos de sobras pegou, a multidão disse: "Este é verdadeiramente 

o profeta que devia vir ao mundo" e "eles pretendiam vir e levá-lo à força para fazê-lo rei 

"(João 6: 14-15a). Para impedir que isso aconteça, Jesus "retirou-se novamente para o 

monte, mesmo sozinho" (v. 15b). Ele era de fato o Rei previsto, mas ele não quis 

estabelecer Seu reino terreno naquele momento. Em qualquer caso, não era prerrogativa 

da sua torcida para coroá-lo. 

Os discípulos, sem dúvida, pensei que o reconhecimento da multidão era muito atrasada 

e regozijou-se que Jesus foi finalmente ser reconhecido como o Messias, o Rei vindouro 

que iria derrubar a Herodes e Roma e estabelecer Israel em seu lugar de direito na 

liderança mundial. O próprio Jesus lhes havia ensinado a orar para o reino de vir (Mat. 

6:10), e este parecia um momento oportuno para ele para começar a fazer a resposta a 

essa oração uma realidade. 

Os discípulos também foram provavelmente pensando nas altas posições que teriam como 

principais administradores de Jesus no reino e do prestígio e poder desses escritórios 

traria. Sofreram indiferença e indignidades com o Senhor por cerca de dois anos, 

enquanto vivendo da mão para a boca. Agora que a multidão estava em seu auge, em 

apoio de Jesus, que hora melhor poderia haver para fazer seu primeiro movimento público 

em direção ao trono? Parece certo que o Judas mundana, egocêntrico, e ambiciosa, em 

particular, teria estimulado fortemente esse tipo de pensamento entre os seus 

condiscípulos. 



Conhecendo os seus pensamentos e a crescente influência da multidão sobre eles, Jesus 

os removeu da solicitação mal ordenando-os a entrar no barco, e passar adiante dele 

para o outro lado . Pelo menos em parte por causa de sua susceptibilidade aos planos 

políticos do povo, Ele fez os discípulos sair. 

João identifica o destino específico sobre o outro lado como Cafarnaum (06:24) e 

Marcos como Genesaré (06:53), uma planície pequeno e fértil na costa ocidental do Mar 

da Galiléia, entre Cafarnaum e Magdala. Foi uma curta viagem através da ponta do norte 

do mar, que a maior parte dos discípulos tinha feito muitas vezes. Mas eles resistiram 

deixando agora, não só por causa do entusiasmo da multidão para fazer Jesus rei, mas 

também porque não queria ser separado de Jesus. Embora fossem fracos na fé e 

facilmente influenciável, que, no entanto eram profundamente dedicado ao Senhor e 

sentia incompleta e vulnerável quando Ele não estava com eles. Podem também não 

queria deixar, em seguida, porque podia sentir a partida vento a soprar e foram cautelosos 

em fazer mesmo que curta viagem depois de escurecer com o mau tempo. 

Mas, independentemente das razões para a sua relutância, os discípulos ficou no barco e 

partiram. Eles estavam sob a autoridade do Senhor, mas Ele não tem que usar força 

sobrenatural para fazê-los sair.Sua palavra firme foi suficiente, e é a seu crédito que eles 

obedeceram. Quando Ele disse-lhes para atravessar adiante dele para o outro lado , que 

é o que eles fizeram. 

Jesus também demonstrou sua autoridade divina sobre as multidões, que, apesar de suas 

grandes números (provavelmente vinte e cinco mil ou mais), não poderia fazer Jesus fazer 

qualquer coisa contrária ao plano de Seu Pai e vontade. Depois que Ele enviou os 

discípulos a caminho de Cafarnaum, ele despedia as multidões bem. Eles estavam 

determinados a fazê-lo rei em sua própria maneira e para seus próprios fins, mas não 

puderam. Sem argumento ou alarde, Ele simplesmente dispersaram as multidões , e eles 

colocaram para baixo para a noite sempre que podiam perto de Betsaida Julias, a poucos 

quilômetros do interior a partir da costa nordeste do lago. 

Jesus tem autoridade sobre os destinos de todos os homens, inclusive o seu julgamento 

final (João 5:22). Ele tem autoridade sobre todo o mundo sobrenatural, incluindo o mundo 

do mal de Satanás e seus anjos caídos demoníacos (Marcos 1:27). Ele tem autoridade 

sobre os santos anjos, a quem Ele pode a qualquer momento se chamou até sua ajuda 

(Mat. 26:53). As multidões que o ouviam entregar o Sermão da Montanha, reconheceu 

que "Ele ensinava como quem tem autoridade" (Mat. 07:29). Quando Ele enviou os doze, 

em sua primeira missão, Ele delegou a eles parte de seu próprio "poder sobre os espíritos 

imundos, para expulsá-los, e para curar todo tipo de doença e todo o tipo de doença" (Mt 

10: 1.) . E em Sua Grande Comissão Ele declarou aos onze que permaneceram, "Toda a 

autoridade foi-me dada no céu e na terra" Matt. 28:18. 

Jesus tem o controle soberano sobre tudo no céu e na terra. Ele comanda e controla os 

homens, Ele comanda e controla anjos, caído e santo; e Ele comanda e controla a 

natureza. 

E depois que Ele despedia as multidões, subiu ao monte para orar à parte; e quando 

chegou a noite, estava ali sozinho . Jesus teve pouco tempo para descansar ou passar 

horas sem pressa com os discípulos. Ele só teve tempo para Oração , após o que Ele iria 

milagrosamente encontrar os discípulos no meio do vento furioso no mar. 



Tentações de Jesus não começou nem terminou com os três no deserto imediatamente 

depois de Seu batismo. No final da sessão, o diabo só "afastou-se dele até um momento 

oportuno" (Lucas 4:13). O entusiasmo das multidões e os discípulos a fazê-Lo rei era 

muito parecida com a terceira tentação no deserto, em que Satanás ofereceu a Jesus "todos 

os reinos do mundo, e sua glória." (Mt 4: 8-9.) "O melhor momento para estabelecer o 

seu reino do que a época da Páscoa, e de que maneira melhor do que marchando 

triunfalmente em Jerusalém na cabeça de milhares de fiéis, partidários entusiastas?" o 

diabo pode ter perguntado. Jesus certamente reunir muitos mais milhares no caminho para 

a Cidade Santa, e Seu poder sobrenatural garantiria vitória contra qualquer oposição. Ele 

poderia facilmente conquistar os Herodes, e até mesmo poderoso Roma não seria páreo 

para o Filho de Deus. Ele pode ignorar a cruz e evitar a agonia de ter que levar o pecado 

do mundo sobre Si. 

Seja qual for pensamentos Satanás pode ter tentado colocar em sua mente, Jesus virou as 

costas para que o mal assim como fez em todos os outros. Foi então que surgiu diante de 

Seu Pai celestial para Oração. Em um sentido que Ele fez comemorar uma vitória, mas 

foi sobre a tentação, não Roma; e ele voltou sua atenção para o Pai celestial, a quem se 

juntou em íntima, de comunhão refrescante. Como no Garden, Ele, sem dúvida, ansiava 

por ser restaurado à comunhão gloriosa Ele tinha com o Pai antes que o mundo ainda 

entrou em existência (João 17: 5). Mas ele ainda tinha outras coisas para fazer. 

No final do Seu ministério terreno, Jesus disse a Pedro: "Eis que Satanás vos reclamou 

para vos peneirar como trigo; mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça" (Lc 

22:32). Muitas vezes, antes que Ele fez em Sua oração sacerdotal (João 17: 6-26), Jesus 

orou por seus discípulos, e é provável que Ele orou por eles nesta ocasião. 

Por esta altura já era a segunda noite do dia, que durou seis horas - nove horas. As 

multidões foram alimentados durante a noite anterior (Mat. 14:15), o que era de três para 

seis. E como ficou escuro, Jesus estava lá sozinho na montanha. 

Prova de sua Conhecimento Divino 

E o barco estava já muitos estádios longe da terra, golpeado pelas 

ondas; porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da 
noite, Ele veio para eles, andando por sobre o mar.(14: 24-25) 

A segunda prova da divindade de Jesus foi Sua demonstração do conhecimento 

divino. Em obediência ao seu comando os discípulos haviam entrado no barco e foi para 

o outro lado do mar da Galiléia. Logo depois que eles deixaram, no entanto, um vento 

violento entrou em erupção, e eles foram pegos muitos estádios longe da 

terra . A estádios foi de cerca de um oitavo de milha, e João nos informa que osmuitos 

estádios somaram vinte e cinco ou trinta (no texto grego), ou "cerca de três ou quatro 

milhas" João 6:19. 

Porque em uma viagem normal, através da extremidade norte do Mar da Galiléia, o barco 

não teria viajado mais do que uma ou duas milhas da costa, em qualquer ponto, a 

tempestade tinha, obviamente, levou-a a vários quilômetros ao sul, para o meio do 

lago. Os discípulos e sua pequena embarcação estavam sendo golpeado pelas ondas , e o 

vento era contrário , empurrando-os cada vez mais longe do seu destino e cada vez mais 

perto de desastres. Quer ou não o barco tinha uma vela, que teria sido inútil aos ventos 



fortes e ondas lançando. O único meio de movimento foi remo, e eles estavam 

desesperAdãoente "forçando os remos" (Marcos 06:48) para suas próprias vidas. 

Os discípulos já estavam confusos, frustrados, desiludidos e decepcionados que Jesus lhes 

tinha mandado embora. Embora eles devem ter se perguntado por que Ele enviou-os para 

a morte certa, a doze são para ser admirado por sua obediência e perseverança. Embora a 

noite estava escura, o mar tormentoso, ea situação aparentemente sem esperança, eles 

estavam fazendo o seu melhor para fazer o que o Senhor ordenou. A pior parte foi que 

Jesus não estava com eles. Durante uma tempestade semelhante, eles haviam despertado 

Ele e Ele "repreendeu os ventos eo mar, que se tornou perfeitamente calmo" (Mateus 

08:26).. Mas agora ele estava a quilômetros de distância. Ele provavelmente já ouviu falar 

que a tempestade e estava ciente de sua situação; mas não havia maneira que Ele poderia 

chegar até eles. Se todos os discípulos juntos não podiam remar contra o vento e as ondas, 

um homem nunca poderia fazê-lo. 

Jesus sabia da sua situação muito antes de acontecer, e Ele não tem que se apressar longe 

de oração, a fim de chegar a tempo para ajudar. A tempestade e os discípulos foram 

igualmente em Suas mãos, e Ele sabia de antemão exatamente o que Ele faria com ambos. 

A noite foi dividida em quatro relógios, ou turnos. O primeiro foi de seis para nove, o 

segundo de nove a doze, o terceiro 12-3, eo quarto de três para seis. A quarta vigília da 

noite , portanto, incluído o tempo pouco antes do amanhecer, indicando os discípulos 

tinham estado na mar durante pelo menos nove horas, a maior parte do tempo de luta a 

tempestade de vento. 

Jesus esperou um longo tempo antes de ele veio a eles , assim como Ele esperou até que 

Lázaro estava morto há vários dias antes de vir para Betânia. Em ambos os casos, Ele 

poderia ter vindo mais cedo do que Ele fez e em ambos os casos ele poderia ter realizado 

o milagre que se seguiu sem estar presente, assim como havia feito na cura o servo do 

centurião (Mat. 8:13). Ele poderia, é claro, ter evitado a morte de Lázaro e do nascer do 

vento em primeiro lugar. Mas, em Sua infinita sabedoria, Jesus propositAdãoente 

permitiu Maria e Marta e os discípulos para alcançar a extremidade da necessidade, antes 

que Ele interveio. Ele sabia tudo sobre todos eles, e tinha sabido que desde antes de 

nascerem. E ele sabia infinitamente melhor do que eles fizeram o que era melhor para o 

seu bem-estar e para a glória de Deus. 

Os discípulos deveriam ter sido regozijando com Davi que, "Se eu fizer a minha cama no 

mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomar as asas da alva, se me detenho nos 

confins dos mares, ainda lá a tua mão será me guiará ea tua destra de lançar mão de mim 

"(Sl 139: 8-10.). Os doze deveria ter lembrado que "o Senhor será também um reduto para 

os oprimidos, uma fortaleza em tempos de angústia" (Sl. 9: 9)., Que o Senhor era a sua 

fortaleza e libertador e sua rocha de refúgio (Sl 18 : 2), e que Ele iria mantê-los seguros, 

mesmo enquanto caminhavam "pelo vale da sombra da morte" (Sl. 23: 4). Eles devem ter 

se lembrado da palavra de Deus a Moisés do meio da sarça ardente: "Eu tenho visto a 

aflição do meu povo que está no Egito, e ter dado ouvidos a seu clamor por causa dos 

seus exatores, porque eu estou ciente de seus sofrimentos" ( Ex. 3: 7). Eles deveriam ter 

lembrado que, pouco antes de Abraão teria mergulhou a faca no coração de Isaque, o 

Senhor providenciou um carneiro para tomar o lugar de Isaque (Gen. 22:13). 



Mas nas exigências da noite, os doze tinham esquecido esses salmos e poder do Senhor 

em que exultam. Eles tinham pouca confiança de que o Senhor, que tinha conhecido tudo 

sobre o sofrimento de seu povo no Egito e não abandoná-los, foi relevante naquela 

tempestade. Eles viram nenhuma relação entre a sua situação e do fato de que Deus havia 

providenciado um substituto para Isaque quando ele enfrentou a morte. 

Os discípulos tinham até esquecido a própria garantia de Jesus de que seu Pai celestial 

sabia todas as suas necessidades antes de lhe perguntaram (Mat. 06:32), e que nem mesmo 

um único pardal "cairá em terra sem a vontade de vosso Pai" e que "o cabelos da vossa 

cabeça estão todos contados "(10: 29-30). Tudo o que podia pensar era o perigo e todos 

eles poderiam sentir era medo. 

Mas Jesus não tinha esquecido os discípulos, e Ele veio até eles através do próprio perigo 

que ameaçava destruir eles, andando sobre o mar . Ele usou o julgamento como sua 

trilha. Ele não podia ver fisicamente-los da montanha ou através da escuridão da 

tempestade, mas Ele sabia exatamente onde eles estavam. A visão de Deus não é como o 

nosso, porque "Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os 

bons." (Prov. 15: 3) "E não há criatura alguma encoberta diante dele, mas todas as coisas 

estão abertas e exposto aos olhos daquele com quem temos de fazer" Heb. 4:13. 

Prova de sua Proteção Divina 

E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles 

estavam assustados, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com 

medo. Mas logo Jesus, falou-lhes, dizendo: "Coragem, sou eu, não 
tenha medo." (14: 26-27) 

A terceira prova da divindade de Jesus foi manifestado em Sua proteção dos 

discípulos. Como Ele primeiro se aproximou deles, eles achavam que estavam recebendo 

nada, mas ajuda, porque, quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles 

estavam assustados, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com medo . Theōreō (a 

partir do qual vi é derivada) significa olhar atentamente, o que indica que o olhar dos 

discípulos foi paralisado na aparição diante deles. No início Jesus não andou diretamente 

para o barco, mas parecia estar passando por (Marcos 6:48); mas isso fez pouca diferença 

para os discípulos. Para um fantasma para estar em qualquer lugar perto deles foi o 

suficiente para torná-los assustado quase fora de seus sentidos. O termo fantasma é o 

grego Phantasma , que refere-se a uma aparição, uma criatura da imaginação, e é a 

palavra de onde vem a Inglês phantom e fantasma. 

Muitos intérpretes liberais insistem que os discípulos só pensaram que viram Jesus 

andando sobre a água como seu cansado e assustado mentes truques jogado sobre 

eles. Mas teria sido quase impossível para todos os doze deles para experimentar 

simultaneamente a mesma aparição imaginado. E tal explicação dificilmente explica o 

fato de que Jesus de alguma forma entrou no barco com eles, e que, assim como Ele fez 

a tempestade cessou instantaneamente. Os escritores fazem questão de o fato de que o 

barco era uma grande distância da costa. Nenhum dos dois, como alguns sugerem, 

poderiam os discípulos viram Jesus andando na praia, enquanto parecendo estar 

caminhando sobre a água, mesmo em plena luz do dia. Ou eles mentiram ao relatar o 

evento ocorreu ou como eles dizem que sim. 



Por causa da escuridão, a névoa do vento e das ondas, a fadiga de remo, eo medo de que 

já agarrou-los por causa da tempestade, eles não reconhecem Jesus quando Ele lhes 

apareceu. Marcos relata que "todos o viram" (Marcos 06:50), mas nenhum deles 

suspeitava que era Jesus. E o medo imediatamente se transformou em terror abjeto como 

eles viram a forma eles pensavam que era um fantasma vir para adicionar ao seu 

tormento. No escuro antes do amanhecer, desesperança virou-se para proferir horror e 

desespero. Em seu pânico, não pude deixar de chorar de medo . 

Embora Jesus estava testando a fé dos discípulos, Ele entendeu sua fragilidade. Ele 

acalmou o medo, dizendo simplesmente, Coragem, sou eu; não tenha medo . Apesar 

dos ventos furiosos, as ondas de golpe contra o barco, e suas mentes atingidas pelo medo, 

eles imediatamente reconheceu a voz de seu Mestre. 

Ele não era o momento para uma explicação de por que ele estava lá, do que Ele planeja 

fazer a seguir, ou de por que Ele não tivesse vindo mais cedo. Era hora de dar coragem , 

para acalmar a tempestade que se alastrou dentro dos discípulos, antes mesmo de acalmar 

a que assola sem. 

Jesus não andou sobre a água para ensinar os discípulos como fazê-lo. Pedro tentou e não 

conseguiu; e não há registro de qualquer um dos outros sempre a fazê-lo em tudo. O 

propósito do Senhor era para demonstrar a vontade amorosa de fazer o que for necessário 

para salvar Seus filhos. Ele não tem que andar na água para salvá-los, mas a Sua isso deu-

lhes uma lembrança inesquecível do poder e da extensão de Sua proteção divina. Não era 

para ensiná-los a andar sobre a água, mas a ensinar-lhes que Deus pode e vai agir em 

nome de Sua própria. 

Nós nunca iremos nos encontrar em um lugar onde Cristo não pode encontrar-nos; e 

nenhuma tempestade é muito grave para que Ele nos salvar dele. Ele protege o seu 

próprio, a quem Ele nunca vai deixar ou abandonar (Josh 1:.. 5; Hb 13: 5). A lição para 

os discípulos é a lição para nós: Não há nenhuma razão para o povo de Deus a temer. Não 

há nenhuma razão para a ansiedade, não importa o quão desesperada e ameaçando os 

nossos problemas parecem ser. A vida é muitas vezes tempestuoso e doloroso, muitas 

vezes ameaçando e assustador. Alguns crentes sofrem mais do que outros, mas todos 

sofrem em algum momento e de alguma forma. Apesar disso, a tempestade nunca é tão 

grave, a noite nunca tão preto, eo barco nunca tão frágil que corremos o risco de perigo 

além do cuidado de nosso Pai. 

Quando Paulo estava no navio que o levava a Roma a comparecer perante César, ele 

encontrou uma tempestade excepcionalmente violento no Mar Mediterrâneo, perto da ilha 

de Creta. Depois que a tripulação tinha jogado toda a carga, equipamento, suprimentos e 

comida ao mar, o navio ainda estava em perigo de naufragar nas rochas. Paulo tinha 

avisado que eles devem permanecer na segurança do porto de Bons Portos durante o 

inverno, mas o seu conselho não foi atendido pelo centurião, ou o piloto do navio. Quando 

toda a gente a bordo tinha perdido a esperança de alcançar a terra viva, um anjo apareceu 

a Paulo assegurando-lhe que, embora o navio estaria perdido, não há vidas seriam. No 

entanto, mesmo antes de a mensagem do anjo, Paulo, ao contrário dos discípulos com 

medo, estava em perfeita paz e ofereceu incentivo para aqueles a bordo do navio com ele, 

dizendo: "Mantenha-se a sua coragem, homens, porque creio em Deus, que ele vai sair 

exatamente como já foi dito "Atos 27:25. 



Então os discípulos que estavam relutantes em deixar Jesus e ir para Cafarnaum obedecida 

por remando para a tempestade que sabia que ia acontecer, e Jesus honrou sua 

fidelidade. Quando eles são crentes no lugar de obediência estão no lugar de segurança, 

não importa quais sejam as circunstâncias. O local de segurança não é o lugar de 

circunstância favorável, mas o lugar da obediência à vontade de Deus. 

Prova de seu amor divino 

E respondeu-lhe Pedro, e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter 

contigo sobre as águas". E Ele disse: "Vem!" E Pedro, descendo 

do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, 

vendo o vento, ficou com medo e, começando a submergir, clamou, 

dizendo: "Senhor, salva-me!" E logo Jesus, estendendo a mão, 

segurou-o, e disse-lhe: "Ó gente de pouca fé, por que 
duvidaste?" (14: 28-31) 

A quarta prova da divindade de Jesus foi a Sua manifestação do amor divino. Embora 

andar de Marcos e João relatório de Jesus na água, apenas Mateus narra o incidente 

relativo Pedro. 

Pedro se não refletem dúvida de que ele realmente foi o seu Senhor, porque ir para a água 

para se juntar a um fantasma não identificado foi a última coisa que Pedro teria feito. Ele 

era naturalmente impetuoso e impetuoso, e mais de uma vez o seu excesso de confiança 

o colocou em problemas, incluindo problemas com o Senhor. Mas teria levado mais de 

audácia para este pescador ao longo da vida para se aventuraram na água sem o benefício 

de um barco, porque ninguém a bordo melhor conhecia os perigos de tempestades Galilee 

do que Pedro. Ele provavelmente tinha sido jogado na água, às vezes por ventos fortes ou 

ondas e tinha visto outros experimentam o mesmo trauma. Ele não era bobo, e é altamente 

improvável que impetuosidade teria tão facilmente substituído sua razão e cuidado 

instintivo. 

Parece muito mais provável que Pedro estava muito feliz em ver Jesus e que sua 

preocupação suprema era para ser de forma segura com ele. Mere impetuosidade poderia 

tê-lo levado a saltar para fora do barco, esperando Jesus de alguma forma para vir em seu 

socorro. Mas ele sabia melhor, e, portanto, ele pediu ao Senhor, manda-me ir ter contigo 

sobre as águas . Ele sabia que Jesus tinha o poder para capacitá-lo a andar sobre a água , 

mas ele não se atreveria a tentar a façanha sem Sua instrução expressa. Pedido de Pedro 

foi um ato de carinho edificada na fé confiante. Ele não pediu para andar sobre a água por 

uma questão de fazer algo espetacular, mas porque era o caminho para chegar a Jesus. 

Pedro fez muitas coisas para as quais ele pode ser criticada. Mas às vezes é criticado por 

coisas que refletem o amor, coragem e fé, tanto quanto brashness ou covardia. Por 

exemplo, embora ele negou o Senhor enquanto no pátio durante o julgamento de Jesus, 

ele foi, no entanto, ali, tão perto dele como ele poderia obter. O resto dos discípulos 

estavam longe de ser encontrada. No Monte da Transfiguração, a sugestão de Pedro foi 

imprudente, mas foi solicitado pela devoção sincera: "Senhor, é bom para nós estarmos 

aqui; se queres, farei aqui três tendas: uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias 

"(Mat. 17: 4). Ele realmente amava Jesus e sinceramente queria servir e agradar a 

Deus. Pedro não resistiu lavagem de Jesus seus pés por causa do orgulho, mas porque, 

em sua profunda humildade, ele não poderia conceber Seu Senhor lavar os pés de alguém 



tão indigno. E quando Jesus explicou o significado do que ele estava fazendo, Pedro disse: 

"Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos ea cabeça" João 13: 9. 

Pedro estava continuamente na sombra e os passos do Senhor. Ao ler entre as linhas do 

evangelho contas, não é difícil imaginar que, por vezes, Pedro seguido tão de perto por 

trás de Jesus que ele esbarrou nele, quando ele parou. Pedro sentiu na presença de Jesus 

a segurança maravilhoso e conforto, e é aí que Pedro agora queria ser. Era mais seguro 

para estar com Jesus sobre a água do que ficar sem ele no barco. 

O amor de Pedro por Jesus era imperfeito e fraco, mas era real. Três vezes Jesus 

perguntou a Pedro se ele o amava, e cada vez Pedro respondeu afirmativamente. Jesus 

não contradisse a resposta de Pedro, mas lembrava de sua obrigação de cuidar das ovelhas 

de seu Mestre e avisou-o do grande custo seu amor exigiria (João 21: 15-18). Diz a 

tradição que, quando Pedro estava prestes a ser crucificado, ele solicitou a ser colocado 

na cruz de cabeça para baixo, não se sentir digno de morrer da mesma forma que o seu 

Senhor. 

Revelador de Jesus a Pedro para vir confirma motivo certo do discípulo. Jesus nunca 

convida, muito menos comandos, uma pessoa para fazer qualquer coisa pecaminosa. Nem 

ele é sempre uma festa para orgulho ou presunção. Com a maior de compaixão, Jesus 

disse a Pedro para vir , muito satisfeito que ele queria estar com o seu Senhor. 

Por mais que qualquer outra coisa, que era o grande amor de Pedro por Cristo que o líder 

dos discípulos fez. Ele parece ter sido o mais próximo de Cristo, e é sempre chamado em 

primeiro lugar nas listas dos doze. Assim como o Senhor nunca rejeita fé fraca, mas 

aceita-a e constrói sobre ele, Ele também nunca rejeita amor fracos e imperfeitos. Com 

muita paciência e cuidado Ele toma o amor de seus filhos e, por meio de provações e 

dificuldades, assim como sucessos e vitórias, baseia-se que o amor em maior 

conformidade com o Seu próprio amor. 

Jesus dizendo a Pedro: " Vem! " Foi um ato de amor. João declarou: "Nós viemos a saber, 

e cremos no amor que Deus tem por nós." Na verdade, ele continua a dizer: "Deus é amor" 

(1 João 4:16;. Cf. v 8). É a natureza de Deus ser amoroso, assim como é a natureza de 

água para ser molhado e do sol para ser brilhante e quente. Ele ama a sua com um amor 

infinito, não influenciado, sem ressalvas, imutável, sem fim, e perfeito. 

Cristãos refletir mais perfeitamente seu Pai celestial quando eles estão amando, 

especialmente para o outro. "Se alguém diz:" Eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é um 

mentiroso ", João continua a explicar;"Para aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, 

não pode amar a Deus, a quem não vê" 1 João 4:20. 

Embora Pedro foi sincero, ele não compreender a realidade ou a extremidade do que ele 

estava pedindo para fazer. Desde a relativa segurança do barco a façanha não parecia tão 

terrível; mas uma vez quePedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção 

de Jesus , a situação parecia radicalmente diferente. Pedro tomou temporariamente os 

olhos do Senhor e, vendo o vento, ficou com medo e, começando a submergir, clamou, 

dizendo: "Senhor, salva-me!" Sua fé foi suficiente para levá-lo para fora do barco, mas 

não foi suficiente para levá-lo através da água. 



A fé é fortalecida por seu ser levado para extremidades nunca enfrentou antes. Esse 

reforço é fundamental para o crescimento cristão e maturidade. "Bem-aventurado o 

homem que suporta a provação", diz Tiago; "Pela primeira vez ele tenha sido aprovado, 

receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam" (Tiago 1:12). O 

Senhor nos leva tão longe como a nossa fé vai, e quando termina, começamos a afundar. É 

então que chamamos a Ele e Ele demonstra novamente sua fidelidade e seu poder, e nossa 

fé aprende a estender esse muito mais longe. Como nós confio Deus na fé que temos, 

descobrimos suas limitações; mas também descobrir o que ainda pode se tornar. 

Quando Pedro estava começando a afundar , ele provavelmente estava completamente 

vestido e teria tido grande dificuldade nadando através das ondas altas. E em seu susto 

que ele conseguia pensar em nada além de afogamento. Mas assim que ele gritou ... 

"Senhor, salva-me ", ele estava seguro, porque logo Jesus, estendendo a mão, 

segurou-o . 

Quando Jesus repreendeu-o, dizendo: homens de pequena fé, por que 

duvidaste ? Pedro deve ter se perguntado com a pergunta. O motivo de sua dúvida 

parecia óbvio. Ele era osso cansado de remar maior parte da noite, morrendo de medo 

pela tempestade e, em seguida, com o que ele pensava que era um fantasma, e agora 

parecia que ele estava prestes a afogar-se antes que ele pudesse chegar ao Senhor. Ele 

nunca tinha estado em uma situação dessas antes, e pode ser que a sua realmente 

caminhando alguns metros sobre a água adicionada ao seu estado de choque. 

Mas a fé fraca de Pedro foi melhor do que nenhuma fé; e, como no pátio quando ele negou 

o Senhor, pelo menos, ele estava lá e não retendo como o resto. Ele, pelo menos, 

encaminhou-se para Jesus, e quando ele vacilou, o Senhor tirou-lhe o resto do caminho 

Jesus tinha sido intercedendo por Pedro e os outros enquanto estava na montanha, e agora 

Ele veio diretamente em seu auxílio no meio da tempestade. O Senhor vai adiante de nós 

e Ele vai conosco. Quando ficamos frustrados, ansiosa, confusa e assustada, Satanás 

tenta-nos a perguntar por que Deus permite que tais coisas aconteçam para seus filhos. E 

se mantivermos nossa atenção sobre as coisas que vão começar a afundar tão seguramente 

como Pedro fez. Mas se nós clamamos ao Senhor por ajuda, Ele virá em nosso socorro 

tão certamente como fez com Pedro. 

Pedro, um dia de gravação, "Em qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, 

sendo necessário, você tem sido afligido por várias provações, para que a prova da vossa 

fé, muito mais preciosa do que o ouro que é perecível, mesmo que provado pelo fogo, 

pode ser encontrada a resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo "1 

Ped. 1: 6-7. 

Prova de seu poder divino 

E quando eles entraram no barco, o vento parou. (14:32) 

O milagre mais espetacular foi realizado sem Jesus dizer uma palavra ou levantar a 

mão. No momento em que Ele e Pedro entrou no barco com os outros discípulos, o 

vento parou . Era como se o ventoestava simplesmente à espera de um milagre para ser 

concluído; e quando ele havia servido ao seu propósito, ele parou . 



Assim como instantaneamente ", o barco chegou à terra para onde iam" (João 6:21). Eles 

tinham sido três ou quatro milhas para o mar ea tempestade ainda grassava tão ferozmente 

como nunca; mas em um instante ele parou eo barco estava em seu destino. Com base na 

experiência humana normal, não é de surpreender que os discípulos "ficaram muito 

admirados" (Marcos 6:51). Mas os discípulos foram ter exibe surpreendentes de poder 

milagroso de Jesus por dois anos, e para eles estes eventos notáveis não deveria ter sido 

surpreendente. Aprendemos com Marcos que seu espanto resultou de sua não ter 

"ganhado qualquer visão do incidente dos pães" -ou de acalmar antes de Jesus da 

tempestade ou de qualquer outro grande trabalho que ele tinha feito, porque "seu coração 

estava endurecido" Marcos 6:52. 

No entanto, naquele momento esses mesmos corações foram suavizadas e aqueles olhos 

abertos, pois nunca tinha sido antes, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: 

"Tu és o Filho de Deus!"Eles estavam agora mais do que simplesmente maravilhado, 

como o multidões e eles se sempre tivesse sido. Eles foram levados espanto passado para 

adoração, que é o que os sinais e milagres de Jesus foram destinados a produzir. Por fim, 

eles estavam começando a ver Jesus como Aquele a quem Deus o exaltou soberanamente 

e em quem Ele deu o nome que está acima de todo nome, e em cujo nome "se dobre todo 

joelho dos que estão nos céus e na terra, e sob a terra, e toda língua confesse que Jesus 

Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. " (Filipenses 2: 9-11.) 

 

85. Adoração vasia: Confundindo as 

tradições dos homens com a doutrina de 

Deus (Mateus 14: 34-15: 20) 

E quando eles tinham atravessado, chegaram a terra em 

Genesaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, 

mandaram por toda aquela zona circundante e trouxeram-lhe 

todos os enfermos; e eles começaram a suplicar-lhe que os 

deixasse tocar a orla do seu manto; e todos quantos o tocavam 
ficavam curados. 

Então alguns fariseus e escribas foi ter com Jesus de Jerusalém, 

dizendo: "Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos 

anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão." E ele, 

respondendo, disse-lhes: "E por que vocês mesmos transgredir o 

mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus 

disse:" Honra teu pai e tua mãe "e" Aquele que fala mal do pai ou 

da mãe, deixe- ele ser condenado à morte. " Mas você diz: "quem 

disser a seu pai ou a sua mãe:" Qualquer coisa de meus que você 

poderia ter sido ajudado por ter sido dado a Deus ", ele não é para 

homenagear o seu pai ou a sua mãe." E, assim, você invalidado a 

palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vós, hipócritas, com 

razão profetizou Isaías acerca de vós, dizendo: 'Este povo me 

honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas 

em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos 



homens. "E depois que ele chamou a multidão para Ele, Ele lhes 

disse:" Ouvi, e compreender. Não é o que entra pela boca 

contamina o homem, mas o que sai da boca , isso contamina o 

homem. " Em seguida, vieram os discípulos e disse-lhe: "Você 

sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram esta 

afirmação?" Ele, porém, respondendo, disse: "Toda planta que 

meu Pai celestial não plantou será arrancada Deixai-os;. Eles são 

guias cegos E se um cego guiar outro cego, ambos cairão em um 

buraco.. " E Pedro, respondendo, disse-lhe: "Explica-nos a 

parábola." E Ele disse: "Você ainda está com falta de 

entendimento também? Não compreendeis que tudo o que entra 

pela boca passa para o estômago, e é eliminado? Mas as coisas 

que saem da boca vêm do coração, e é isso que contamina O 

homem para fora do coração procedem os maus pensamentos, 

homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e 

difamações Estas são as coisas que contaminam o homem;... mas 

o comer sem lavar as mãos não contamina o homem " (14: 34-15: 
20) 

Um dos comandos supremos de Deus é: "Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em 

vão" (Ex. 20: 7). Esse comando obviamente proíbe palavrões ou vulgaridade em que o 

nome do Senhor é usado.Também obviamente proíbe uso irreverente, irreverente do Seu 

nome. Mas mais do que essas coisas óbvias, também proíbe o uso do nome de Deus, que 

é superficial, indiferente, insincero ou hipócrita. 

Tem-se dito que o nome de Deus é tomado em vão com mais freqüência dentro da igreja 

do que fora. Seu nome é tomado em vão, sempre que ele é usado mecanicamente em 

orações repetitivas e liturgias, cantando seu louvor ao não ter nenhum pensamento dele, 

e na oração sem pensar e sem devoção genuína. Seu nome é tomado em vão através da 

adoração vazio talvez mais do que em qualquer outra forma. 

Adoração hipócrita estava entre os piores crimes do antigo Israel. O Senhor declarou 

através de Isaías: "Traga as suas ofertas sem valor não mais, o incenso é para mim 

abominação. Lua nova e sábado, a convocação de assembléias, não posso suportar 

iniqüidade ea assembléia solene. Eu odeio suas novas festas da lua e as vossas 

solenidades, , tornaram-se um fardo para mim. Estou cansado de suportá-las. Então, 

quando você se espalhar suas mãos em oração, esconderei de vós os olhos, sim, mesmo 

que você multiplicar as orações, eu não vou ouvir. Suas mãos estão coberto de sangue 

"Isa. 1: 13-15. 

Até as cerimônias e cultos próprio Deus tinha ordenado se tornou inaceitável, porque eles 

foram oferecidos hipocritamente e sem significado. Isaías continuou: "Lavai-vos, tornar-

se limpos; remover o mal de seus atos de minha vista Cessar de fazer o mal, aprendei a 

fazer o bem, buscar a justiça, convencerá o implacável, defender o órfão, defendei a causa 

da viúva Venha agora.. e argüi-me, diz o SENHOR: ainda que os vossos pecados sejam 

como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como 

o carmesim, eles serão como a lã "(vv 16-18.). 

A menos que o coração do adorador é limpa e purificada, ele não pode adorar a Deus de 

modo aceitável, porque ele não pode adorar a Deus com honestidade e sinceridade. A 

pessoa com um coração pecaminoso se opõe a Deus e não é possível que ele adora, com 



razão. Isaías termina sua profecia com muito o mesmo aviso quando ele começa-lo: ". 

Para esse olharei, para aquele que é humilde e contrito de espírito e que treme da minha 

palavra, mas aquele que mata um boi é como aquele que mata um homem, aquele que 

sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço a um cão; ele quem oferece uma 

oblação é como aquele que oferece sangue de porco; quem queima incenso é como quem 

abençoa um ídolo "(Is 66:. 2-3; cf. Prov 21:27).. Como eles passaram as pretensões de 

oferecer sacrifícios, as pessoas não eram melhores que os criminosos e os pagãos, porque 

seus corações não eram humilde e contrito, mas orgulhoso e rebelde. 

. Através de Amos, o Senhor proclamou a mesma mensagem: "Eu odeio, desprezo as 

vossas festas, nem me deliciar-se com as vossas assembléias solenes Mesmo que você 

tem a oferecer-se para mim holocaustos, ofertas de alimentos, não vou aceitá-los, e eu 

não vai sequer olhar para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados Afasta de mim 

o estrépito dos teus cânticos,. Eu não vou nem ouvir o som de suas harpas Mas deixar que 

a justiça corra como água ea rectidão como um ribeiro perene ". (Amós 5: 21-

24). Malaquias declarou que oferecer sacrifícios desonroso e indignos foi a desprezar o 

nome de Deus (Mal. 1: 6-7). 

Em Mateus 14: 34-15: 20 Jesus prega a mesma mensagem que esses profetas: Corações 

que não estão bem com Deus não pode adorá-Lo. Jesus ainda era popular com as 

multidões de pessoas comuns, mas não foi porque confiavam nele como seu Messias-

Salvador, mas porque Ele alimentou os curava. Seu interesse por ele era egoísta e sua 

devoção a Ele era superficial. Eles não tinham nenhum desejo de segui-Lo como Senhor, 

mas apenas para obter dele o que eles queriam. Eles não querem servi-Lo, mas antes 

queria que Ele para servir ao seu capricho cada. 

A maioria dos líderes religiosos já foram abertamente hostis a Jesus e que tinha sido 

tramando por algum tempo como matá-lo (12:14). Mas para não antagonizar as pessoas 

comuns que ainda seguiam Jesus, os líderes primeiro tentou desacreditá-lo antes que eles 

abertamente atacou. 

No presente passagem Jesus confronta o sistema religioso judaico de Sua cabeça dia em 

diante, mostrando, acima de tudo, o vazio e inutilidade da sua adoração. Ao fazê-lo, Ele 

cristaliza ainda mais o conflito irreconciliável entre o Seu evangelho e esse sistema. À 

medida que o conflito se desenrola, Jesus é visto pela primeira vez como o Curador 

compassivo (14: 34-36), em seguida, como o Juiz condena (15: 1-9), e, finalmente, como 

a correção de Professores (vv 10-20.). 

O Healer Compassivo 

E quando eles tinham atravessado, chegaram a terra em 

Genesaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, 

mandaram por toda aquela zona circundante e trouxeram-lhe 

todos os enfermos; e eles começaram a suplicar-lhe que os 

deixasse tocar a orla do seu manto; e todos quantos o tocavam 

ficavam curados. (14: 34-36) 

Depois que Jesus entrou no barco com Pedro, a tempestade parou imediatamente (Mat. 

14:32), e imediatamente o barco chegou "na terra para onde iam" (João 6:21). A terra 

era Genesaré , uma planície pequeno, mas muito bonito localizado entre Cafarnaum e 



Magdala. De acordo com Josephus era uma área luxuriante e extremamente férteis que 

produziram uma larga variedade de culturas. Os campos e vinhas foram irrigados de nada 

menos que quatro grandes molas, permitindo aos agricultores para produzir três safras 

por ano. Porque o solo era tão rico, era tudo dedicada à agricultura, ea área não continha 

cidades ou vilas. Foi, portanto, uma região tranquila, habitado por muitos tipos de aves e 

oferecendo um bom lugar para retiro e repouso. 

Jesus provavelmente pretendia passar algum tempo lá sozinha com seus discípulos; mas 

novamente Seus planos foram interrompidos, pois quando os homens daquele lugar o 

reconheceram, mandaram por toda aquela zona circundante e trouxeram-lhe todos 

os enfermos . Embora Jesus já tinha curado milhares de pessoas nessa área geral, havia, 

obviamente, ainda muitos outros que estavam doentescom várias aflições. 

A confiança do povo em poderes milagrosos de Jesus estava agora tão firmemente 

estabelecido que eles começaram a suplicar-lhe que os deixasse tocar a orla do seu 

manto . Eles podem ter ouvido falar da mulher com a hemorragia que havia sido curada 

por esse ato (Mat. 9:20) e assumiu que qualquer um poderia ser curada da mesma 

maneira. Seja qual for o seu pensamento e motivos pode ter sido, Jesus teve compaixão 

delas e honrado sua expressão de fé, porque quantos o tocavam ficavam curados . 

Mas Jesus queria fazer muito mais para eles. Acima de tudo, Ele queria curar seus 

corações pelo pecado doente. Naquele mesmo dia, Ele ofereceu-se a eles como o pão da 

vida que desceu do céu, o que para comer faria com que eles nunca mais fome ou sede 

novamente e dar-lhes a vida eterna (João 6: 33-35, 48-51). Mas quando perceberam o que 

significava para comer aquela comida celestial e beber essa bebida celestial, muitos dos 

seguidores rasas foram ofendidos e deixou Ele (vv. 52-60, 66). Como tantas pessoas hoje 

que olham para Deus apenas para o que eles querem e não se importam com o que Ele 

quer, a maior parte da multidão tinha pouco a ver com Jesus depois que Ele os curou. 

Embora ele não retê-lo a partir deles, Jesus ficou aflito que as pessoas procuraram não 

mais dele do que a cura física. Porque não pedir uma refeição completa, Ele não recusar-

lhes um pedaço de pão. Porque não pedir ajuda espiritual, Ele não recusá-los 

física. Apesar de sua superficialidade, a ingratidão, e egocentrismo, Ele 

misericordiosamente os curou, a fim de revelar o coração compassivo de Deus. 

O Juiz Condenando 

Então alguns fariseus e escribas foi ter com Jesus de Jerusalém, 

dizendo: "Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos 

anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão." E ele, 

respondendo, disse-lhes: "E por que vocês mesmos transgredir o 

mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus 

disse:" Honra teu pai e tua mãe "e" Aquele que fala mal do pai ou 

da mãe, deixe- ele ser condenado à morte. " Mas você diz: "Quem 

disser a seu pai ou a sua mãe:" Qualquer coisa de meus que você 

poderia ter sido ajudado por ter sido dado a Deus ", ele não é para 

homenagear o seu pai ou a sua mãe." E, assim, você invalidado a 

palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vós, hipócritas, com 

razão profetizou Isaías acerca de vós, dizendo: 'Este povo me 

honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas 



em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos 

homens "(15: 1-9). 

Assim como Jesus ofereceu compaixão pelas multidões volúveis que queriam apenas 

comida e cura d'Ele, Ele ofereceu a condenação para os líderes religiosos hipócritas, 

hipócritas que queriam nada Dele.Eles não queriam nada a ver com ele, exceto o que era 

necessário para desacreditar e destruir ele. 

Nesta passagem crucial vemos a natureza antitética da mensagem do evangelho no ensino 

de Jesus: O Deus de compaixão é também o Deus da condenação. Assim como Ele cura 

os que vêm a Ele, Ele condena aqueles que O rejeitam. Nesses nove versículos vemos 

primeiro confronto de Jesus e, em seguida, a condenação dos escribas e fariseus 

incrédulos e rebeldes. 

A confrontação 

Então alguns fariseus e escribas foi ter com Jesus de Jerusalém, 

dizendo: "Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos 
anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão." (15: 1-2) 

Então é por tempo indeterminado e não indica com precisão a seqüência de tempo entre 

as curas e a abordagem da fariseus e os escribas . É possível que esse confronto ocorreu 

vários dias após as curas. De João 6: 4 sabemos que foi a época da Páscoa e que muitos 

judeus que viajam pela Galiléia a caminho de Jerusalém para a festa. Foi a terceira Páscoa 

do ministério de Jesus, um ano antes de sua celebração final do acordo com os discípulos 

no cenáculo. 

Desde fariseus e os escribas de Jerusalém não seria normalmente continuar seu 

trabalho na Galiléia, é provável que os seus colegas religiosos lá tinha pedido ajuda no 

enfrentamento Jesus, possivelmente, canalizando o seu pedido através do Sinédrio, o 

sumo conselho judeu. Jerusalém foi o local do Templo e das escolas mais eminentes do 

judaísmo; e, portanto, esta delegação, sem dúvida, teve peso pesado eclesiástica. E 

porque estes fariseus e os escribas tinham prestígio e aprendizado superior à dos seus 

homólogos na Galiléia, Jesus tratou-os com maior gravidade. 

Estes homens estavam familiarizados com o ensino e ministério de Jesus e veio a ele com 

a Proposito específica de provar que ele era um criminoso contra a sua tradição. Assim 

que Jesus tinha começado a pregar e ensinar, os líderes da instituição religiosa percebeu 

Ele representava uma ameaça grave para o seu sistema legalista. Sua religião era 

intencionalmente externo e superficial, pois poderia ser exteriormente praticou com 

grande zelo e diligência, não importa o que a condição do coração ou a alma. Era uma 

religião de cerimônia e tradição que o incrédulo mais endurecido poderia seguir. Ele 

estava preocupado com encobrir o pecado, não expondo e purificá-lo, com a aparecer 

justo, não sendo justo. Mesmo antes de Jesus inequivocamente proclamou a verdade no 

Sermão da Montanha (Matt. 5:20), os líderes judeus sentiu que o seu tipo de justiça e 

deles foram diametralmente opostos. O conflito culminou na crucificação-que eles 

consideravam ser a vitória de seu caminho, ao passo que foi realmente a sua sentença de 

morte. 



Os líderes que visitam primeiro perguntou a Jesus: Por que transgridem os teus 

discípulos a tradição dos anciãos? Para eles não lavam as mãos quando comem 

pão . Eles não tentam esconder o fato de que a ofensa de Jesus foi contra a tradição dos 

antigos , em vez de a lei de Deus. Em suas mentes a tradição dos anciãos foi superior a 

Escritura, no sentido de que era a única interpretação confiável da Palavra de Deus. Assim 

como os católicos romanos olhar para dogma da igreja para descobrir o que as Escrituras 

"realmente significa," a maioria dos judeus da época de Jesus olhou para a tradição dos 

anciãos . Da mesma forma, muitos protestantes dar mais autoridade para os 

pronunciamentos de sua denominação do que com a Bíblia. 

O Talmud, que é o repositório da tradição judaica, ensina que Deus deu a lei oral a Moisés 

e, em seguida, disse a Moisés para passá-lo para grandes homens de Israel. Estes homens 

eram, em seguida, fazer três coisas com a lei que haviam recebido. Primeiro, eles foram 

para deliberar sobre-lo e aplicá-lo corretamente. Em segundo lugar, eles estavam a treinar 

discípulos a fim de que a próxima geração terá mestres da lei. Em terceiro lugar, eles 

estavam a construir um muro em torno da lei, a fim de protegê-lo. 

Porque seus corações não estavam bem com Deus, na construção de paredes "proteção" 

dos rabinos de Sua lei realmente prejudicados e contradisse. Seu objetivo não era levar o 

povo a adorar e servir a Deus de coração puro fez limpo por Ele, mas para adorar e servir 

a Ele por meios humanos e dos corações inalteradas. Para fornecer os meios para manter 

superficialmente mandamentos de Deus, depois de regulação e regulamentação cerimônia 

após a cerimónia foram adicionados, até a própria Palavra de Deus foi completamente 

escondido atrás do muro da tradição. Em vez de proteger a Palavra de Deus, a 

tradição obscurecida e perverteu-lo. 

Quando o reino do norte de Israel e, em seguida, o reino do sul de Judá, foram levados 

para o cativeiro, o povo judeu se sentiu como se Deus os havia abandonado. A verdadeira 

razão para o seu cativeiro, é claro, foi que eles tinham abandonado ele. Eles estavam 

sofrendo o juízo de Deus, assim como Isaías, Jeremias e outros profetas tinham 

repetidamente e vividamente advertiu que seria. 

Enquanto os judeus estavam no exílio, escribas (o primeiro dos quais foi Ezra) começou 

a montar e copiar os vários livros da Bíblia escritos para esse tempo. Eles também 

começaram a fazer comentários sobre várias passagens que pareciam claros; e 

gradualmente um acúmulo cada vez maior de interpretações foi desenvolvido até havia 

mais interpretação do que as Escrituras. A distinção entre a Escritura e as tradições com 

base em interpretações das Escrituras gradualmente tornou-se cada vez menos distinta, e 

em pouco tempo a tradição era mais familiar e mais reverenciado do que a própria 

Palavra de Deus. 

Nos dias de Jesus, a tradição dos antigos teve por muitos anos suplantados Escritura 

como a suprema autoridade religiosa nas mentes dos líderes judeus e da maioria das 

pessoas. As tradições ainda afirmou que "as palavras dos escribas é mais linda do que as 

palavras da lei" e tornou-se uma maior ofensa no judaísmo de transgredir o ensino de 

algum rabino Hillel, como o reverenciado do que transgredir o ensino das Escrituras. 

No pensamento dos fariseus e escribas que se aproximaram de Jesus, nesta ocasião, era, 

portanto, um assunto de extrema gravidade que os Seus discípulos seria transgredir a 

tradição dos anciãos . Jesus e seus discípulos ignorou todas as tradições rabínicas, ea 



infração concreto referido aqui foi simplesmente representante de muitos outros que 

poderiam ter sido mencionados. Mas os discípulos "deixando delavar as mãos quando 

eles comiam era considerado um delito especialmente grave. 

Wash tinha nada a ver com a higiene física, mas referida lavagem cerimonial. O objetivo 

era eliminar a contaminação ritual causado por ter tocado alguma coisa imunda, como um 

corpo morto ou um gentio.Alguns dos rabinos mesmo ensinou que um certo demônio 

chamado Shibtah ligou-se às mãos das pessoas enquanto dormiam e que, se ele não se 

cerimonialmente lavado, ele iria realmente entrar no corpo através dos alimentos 

manipulados por mãos impuras. 

O valor da lavagem cerimonial foi realizado tão alto que um rabino insistiu que "todo 

aquele que tem sua morada na terra de Israel e come sua comida comum com as mãos 

lavadas podem ter a certeza de que ele deve obter a vida eterna." Outra rabino ensinou 

que seria melhor para andar quatro quilômetros fora do caminho para pegar água do que 

comer sem lavar as mãos. Um certo rabino que foi preso e recebeu uma pequena ração de 

água usada para lavar as mãos antes de comer, em vez de beber, alegando que ele preferia 

morrer do que transgredir a tradição. 

Deus havia instituído certas lavagens cerimoniais prescritos como parte da aliança dada 

por Moisés, mas aqueles que nunca foram mais do que símbolos ou imagens de verdades 

espirituais exteriores. O Antigo Testamento em nenhum lugar os mantém-se como tendo 

qualquer mérito, valor, ou da bênção em si mesmos. 

Jarros de água foram mantidos pronto para ser usado antes de cada refeição. A quantidade 

mínima de água a ser utilizada foi de um quarto de log, o suficiente para encher um ano 

e meio de ovos conchas. A água foi derramada primeiro em ambas as mãos, realizada 

com os dedos apontados para cima; e ele deve correr para baixo do braço até o pulso e 

cair fora do pulso, para que a água era agora próprio imundo, tendo tocado as mãos 

sujas. E se ele desceu os dedos novamente que iria torná-los impuros. O processo foi 

repetido com as mãos, realizada no sentido descendente, os dedos apontando para 

baixo. E, finalmente, cada mão foi curado por ser friccionada com o punho da outra. Um 

judeu rigoroso faria isso antes de cada refeição e entre cada curso em cada refeição (Para 

uma discussão mais completa ler de Alfred Edersheim O Vida and Times da Jesus, o 

Messias, vol. 2, pp.10-13.). 

Ao longo da história, religião feita pelo homem tem atribuído grande importância e 

benefício para cerimônias e atos ritualísticos. Comentando sobre esta tendência universal 

do homem, Charles Spurgeon é relatado para ter facetiously pediu sua congregação: "Se 

não houvesse o culto da manhã de domingo no onze, como muitos de vocês seria 

cristãos?" 

A condenação 

E ele, respondendo, disse-lhes: "E por que vocês mesmos 

transgredir o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? 

Porque Deus disse:" Honra teu pai e tua mãe "e" Aquele que fala 

mal do pai ou da mãe, deixe- ele ser condenado à morte. " Mas 

você diz: "Quem disser a seu pai ou a sua mãe:" Qualquer coisa 

de meus que você poderia ter sido ajudado por ter sido dado a 

Deus ", ele não é para homenagear o seu pai ou a sua mãe." E, 



assim, você invalidado a palavra de Deus por causa da vossa 

tradição. Vós, hipócritas, com razão profetizou Isaías acerca de 

vós, dizendo: 'Este povo me honra com os lábios, mas o seu 

coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando 
doutrinas que são preceitos dos homens "(15: 3-9). 

Antes de responder a acusação dos fariseus, Jesus deu uma carga de balcão. Ele não negou 

que seus discípulos desconsideradas as tradições rabínicas; e Ele explicou mais tarde à 

multidão (v. 11) e, em seguida, para os discípulos (vv. 17-18) porque esta tradição 

particular era inútil e sem sentido. Mas Ele não deu nenhuma resposta ou explicação para 

os fariseus e os escribas, acusando, descartando sua pergunta como irrelevante. Em vez 

disso, Ele lhes fez a pergunta infinitamente mais importante, Por que vocês mesmos 

transgredir o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? 

Assim como os fariseus mencionada falta de lavar as mãos antes de comer 

cerimonialmente como um exemplo dos discípulos 'quebra tradição , Jesus mencionou o 

fariseus 'derrubando o quinto mandamento, honre seu pai e sua mãe (ver Ex. 20:12), 

como um exemplo de sua quebrando o mandamento de Deus . Ele também lembrou-

lhes o castigo de Deus para quebrar esse comando: Aquele que fala mal do pai ou da 

mãe, que ele seja condenado à morte (Veja Ex 21:17.). 

Limite-se em honrar pai e mãe é a responsabilidade de mostrar-lhes respeito e amor e 

para ajudar a satisfazer as suas necessidades. Uma tradição ensinou que "um filho é 

obrigado a apoiar seu pai, mesmo se ele tem que implorar para ele." Mas uma outra 

tradição veio para substituir aquela, bem como o quinto mandamento. Ele ensinou que 

quem disser a seu pai ou a sua mãe: "Qualquer coisa de meus que você poderia ter 

sido ajudado por ter sido dado a Deus", ele não é para homenagear o seu pai ou a 

sua mãe . 

Os escribas e fariseus sabiam os Dez Mandamentos bem e poderia recitá-los facilmente 

a partir da memória. Eles foram os mais educados de todos os homens judeus e foram 

consideradas as autoridades supremas sobre a Escritura, bem como tradição. Eles não 

poderia deixar de ver que essa tradição violou diretamente o mandamento de Deus 

para honrar um do pai e da mãe . Eles conscientemente substituído comando específico 

de Deus com sua própria tradição contraditória. 

Qualquer coisa de mina traduz Doron , o que significa presente. Marcos usa o termo 

mais técnico korban (7:11), que se refere a um dom ou sacrifício especificamente 

oferecido a Deus. Em algum momento no passado, uma tradição havia desenvolvido que 

permitiu uma pessoa para chamar todos os seus bens korban , dedicando-os a Deus. E 

porque a Escritura ensina que uma promessa de Deus não deve ser violada (Num. 30: 2), 

os bens não poderia ser usado para qualquer coisa, mas o serviço de Deus. Portanto, se 

um homem pai ou a mãe pediu para a assistência financeira, ele poderia dizer-

lhes, Qualquer coisa de meus que você poderia ter sido ajudado por ter sido dado a 

Deus . O texto grego da próxima frase é mais enfático do que o Inglês sugere. Ele não é 

para honrar poderia ser mais bem prestados, "Ele não deve honrar. " O voto não 

simplesmente permitir retenção ajuda de pai ou mãe ... mas na verdade o proibiu. 

Exceto para o que pode realmente ter sido dada ao Templo ou sinagoga, no entanto, 

os Korban posses permaneceu nas mãos da pessoa. E quando ele decidiu usá-los para 



seus próprios fins, a tradição lhe permitiu fazê-lo simplesmente por dizer korban sobre 

eles novamente. Em outras palavras, a tradição não foi projetado para servir a Deus ou a 

família, mas os interesses egoístas de quem fez o voto hipócrita. Para evitar desistir de 

seus bens, a fim de apoiar seus pais, ele poderia declarar os bens sagrados e 

inservíveis; mas assim que ele queria usá-los para si mesmo, ele poderia facilmente 

reverter o voto. O propósito secreto de que a tradição foi para invalidar a palavra de 

Deus , contornando o quinto mandamento. 

Irritado com o egoísmo insensível do que a tradição, Jesus disse: vós, hipócritas, fez 

justamente Isaías profetiza de vocês, dizendo: "Este povo me honra com os lábios, 

mas o seu coração está longe de mim" (Veja Isa. 29:13) . O que Isaías disse 

das pessoas de sua época aplicados aos hipócritas da época de Jesus, bem como, e aos 

de nossa própria. 

Um rabino antigo disse: "Há dez partes da hipocrisia do mundo, nove em Jerusalém e um 

em qualquer lugar." O mesmo pode ser dito de grande parte da igreja. Satanás não tem 

mais aliados do que os hipócritas que vão sob o disfarce do povo de Deus. E os hipócritas 

não têm maior aliado do que a tradição, porque a tradição pode ser seguido 

mecanicamente e, sem pensar, sem convicção, sinceridade, ou pureza de coração. Porque 

tradições são feitas por homens, que pode ser realizado por homens. Eles não necessitam 

de fé, não há confiança, não há dependência de Deus. Não só isso, mas eles apelam para 

a carne, alimentando orgulho e auto-justiça. Muitas vezes, como neste caso, eles também 

servem o interesse próprio. 

Porque tradições não necessitam de inteireza de coração, eles são facilmente substituídos 

para a adoração verdadeira e obediência. É por isso que é fácil para as pessoas a honrar a 

Deus com os lábios , enquanto o seu coração está longe dEle. E é por isso ritual, 

cerimônia, e outras tradições religiosas são mais propensos a ter adoradores mais de Deus 

do que trazê-los mais de perto. E quanto mais uma pessoa é de Deus, o 

mais vaidoso seu culto se torna. 

O único coração que pode adorar a Deus em espírito e em verdade (João 4:24) é o coração 

que pertence a Ele; e o único coração que pertence a Ele é o coração purificado do pecado 

e feitos justos por Ele. É esta limpeza divina que Deus sempre oferecido para aqueles que 

confiam nEle. "Eu te darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de você", 

ele disse através de Ezequiel ", e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um 

coração de carne. E porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus 

estatutos, e você vai ter o cuidado de observar os meus juízos "(Ez. 36: 26-27). A menos 

que a transformação acontece dentro de uma pessoa, a sua justiça não pode exceder a 

justiça hipócrita e superficial dos escribas e fariseus-caso em que ele nunca pode entrar 

no reino de Deus (Mat. 5:20). 

Jesus foi condenado e crucificado porque Ele expôs a vileza de hipócritas religiosos que 

rejeitaram santo de Deus doutrinas da graça em favor de seus próprios 

pecadores preceitos de obras de justiça própria. 

Há, é claro, nada de errado com a tradição como tal. Muitas tradições nos ajudar a 

lembrar-se, ame, e honrar as coisas que são nobre e belo. Mas quando tradições são 

substituídos por, ou de qualquer forma falsear ou distrair a partir da Palavra de Deus, eles 

são uma ofensa a Deus e uma barreira para adoração e bem viver. Quando os preceitos 



dos homens são ensinados como doutrinas , a sabedoria do homem é elevado acima de 

Deus-que é a raiz de todo o pecado. Era de Satanás induzir Eva para confiar nela própria 

sabedoria acima de Deus que levou à queda e cada pecado subseqüente e do mal no 

mundo. 

O professor de Correção 

E depois que ele chamou a multidão para Ele, Ele lhes disse: 

"Ouvi, e compreender. Não é o que entra pela boca contamina o 

homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem." Em 

seguida, vieram os discípulos e disse-lhe: "Você sabe que os 

fariseus ficaram ofendidos quando ouviram esta afirmação?" Ele, 

porém, respondendo, disse: "Toda planta que meu Pai celestial 

não plantou será arrancada Deixai-os;. Eles são guias cegos E se 

um cego guiar outro cego, ambos cairão em um buraco.. " E 

Pedro, respondendo, disse-lhe: "Explica-nos a parábola. ', E ele 

disse," Você ainda está carente de entender? Não compreendeis 

que tudo o que entra pela boca passa para o estômago, e é 

eliminado? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e é 

isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os 

maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, 

falsos testemunhos e difamações. Estas são as coisas que 

contaminam o homem; mas o comer sem lavar as mãos não 
contamina o homem "(15: 10-20). 

Poluição tornou-se um grande problema no mundo moderno, e lemos e ouvimos muito 

sobre isso. O ar; o solo, os rios e lagos, e até mesmo os oceanos se tornaram poluído a um 

grau considerado impossível uma geração atrás. 

A Bíblia também tem muito a dizer sobre a poluição, mas esta poluição tem atormentado 

a humanidade desde o seu início. É uma poluição que não pode ser visto, cheirado, sabor, 

ou medido. No entanto, é mais letal do que qualquer coisa que os ambientalistas modernos 

opõem. O Novo Testamento usa cinco verbos diferentes, três substantivos, e um adjetivo 

para representar a idéia de poluição ou contaminação, e várias formas de esses termos são 

utilizados dezenas de vezes. Os cinco usos no texto actual da defile e desfiladeiros (vv. 

11, 18, 20) estão todos a partir do verbo koinoō , o que significa tornar comum, imundo, 

ou poluída. 

Deus está preocupado com a contaminação de toda a Sua criação, mas especialmente 

sobre a contaminação do homem, que é feito à Sua imagem, e mais especialmente sobre 

a contaminação de seus próprios filhos redimidos. Tiago adverte os cristãos a realizar a 

"religião pura e imaculada" (Tiago 1:27), e Paulo adverte contra consciências que são 

fracos e profanou (1 Cor. 8: 7). É uma questão terrivelmente séria para os cristãos a 

contaminar-se, porque seus corpos são templos do Espírito Santo (1 Cor. 3: 16-17). O 

Senhor recomenda a igreja de Sardes por não ter sujado, ou contaminado, as suas vestes 

(Ap 3: 4), e no reino celestial eterna haverá nenhum objeto ou pessoa que está 

contaminado (Ap 14: 4; 21: 27). Mas, mesmo em nossa atual vida terrena, somos 

ordenados a crescer à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo (Ef. 4:13), que é "santo, 

inocente, imaculado" (Heb. 7:26). Como seu filho, o povo de Deus deve ser limpo, puro, 

santo e imaculado, não poluído, e imaculada (2 Cor. 11:. 2; Ef 5:27; 2 Pe 3:14.). 



Em Mateus 15: 1-20, Jesus primeiro enuncia o princípio da contaminação espiritual, então 

descreve a violação do princípio, e, finalmente, esclarece o significado do princípio. 

O princípio declarado 

E depois que ele chamou a multidão para Ele, Ele lhes disse: 

"Ouvi, e compreender. Não é o que entra pela boca contamina o 

homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem." (15: 10-
11) 

Porque a seqüência de tempo entre os capítulos 14 e 15 não é clara, não podemos ter 

certeza sobre a identidade desta multidão ; mas é provavelmente o grupo descrito em 14: 

34-36 que tinha vindo a Jesus para a cura. 

Este período de cura e ensino (ver João 6: 26-71), aparentemente durou muitos dias, 

porque ele levou Jesus a numerosas aldeias, cidades e do campo (Marcos 6:56). Em algum 

momento durante este período, a delegação de escribas e fariseus de Jerusalém tinha 

chegado à Galiléia para desacreditar Jesus e, em vez tinha sido desacreditada por Ele. 

A multidão estava parado à margem, ouvindo Jesus condenar os líderes 

religiosos. Agora Ele chamou -os a Ele , a fim de explicar o que ele tinha acabado de 

dizer sobre as tradições não bíblicas e culto vazio. 

Ouvir e entender era um idioma comum que significava, "Ouça com atenção e prestar 

muita atenção", e foi usado para preceder uma mensagem de grande importância. Não foi 

isso que Jesus disse que seria difícil de entender, mas que seria difícil de aceitar. O maior 

obstáculo para a salvação sempre foi a falta de aceitação e crença do evangelho, não a 

falta de compreensão. É precisamente quando o evangelho é mais clara, como quando foi 

ensinado pelo próprio Jesus-que também é provável que seja o mais inaceitável. 

Como de costume, ilustração de Jesus foi simples e com base no conhecimento comum e 

experiências cotidianas das pessoas. Não é o que entra pela boca contamina o homem , 

ele explicou, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. contaminação espiritual 

é uma questão de o interior, e não o exterior. Não há contaminação espiritual ou moral 

pode resultar daquilo que comemos. O físico não tem maneira de profanar o 

espiritual. "Não se deixe enganar e enganado pelas tolas tradições que lhe ensinaram," 

Jesus estava dizendo. "A prática de lavar as mãos antes de comer não tem nada a ver com 

fazer você imaculada. O que importa é o que está em seu coração. É o mal no coração, o 

que eventualmente sai da boca , que contamina o homem . " 

Nenhum judeu deve ter ficado chocado com o que Jesus estava dizendo. Assim como no 

Sermão da Montanha, Ele não estava ensinando novas verdades, mas foi simplesmente 

reforçar as verdades que a Palavra de Deus sempre ensinou. Mesmo o mais iletrado entre 

a multidão tinha, sem dúvida, ouviu a história do Senhor escolher Davi para ser o rei de 

Israel em lugar de Saul. Quando Jesse trouxe seus filhos diante de Samuel, o profeta 

pensou que Eliabe, o mais velho, era "'certamente o ungido do Senhor .'... Mas o Senhor 

disse a Samuel:" Não olhe para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura , 

porque o tenho rejeitado; porque Deus não vê como vê o homem, pois o homem vê o 

exterior, porém o Senhor olha para o coração "(1 Sam 16: 6-7.). 



A circuncisão era o sinal da aliança dada a Abraão, e foi vista com a maior reverência 

possível por judeus. Mas mesmo antes de Israel entraram na Terra Prometida, Deus 

declarou por meio de Moisés, "E agora Israel, o que o Senhor, teu Deus requer de você, 

mas a temer o Senhor, teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e amá-lo, e para 

servir ? o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, e de guardar os 

mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno para o seu bem ... 

Circuncide então o seu coração "(Deut. 10: 12-13, 16). O Antigo Testamento declara 

repetidamente que a única cerimônia religiosa ou atividade que agrada a Deus é aquela 

que vem de um, puro e amoroso coração contrito (Josh 24:23;. 1 Reis 08:23; 2 Crônicas 

11:16;. Isa. 51: 7; 57:15). 

A expressão procede da boca laços em estreita colaboração com a idéia de não comer 

sem lavar as mãos. Mas Jesus estava se referindo não apenas para que uma pessoa diz, 

mas também para o que ele pensa e faz. Na passagem paralela no evangelho de Marcos, 

Jesus diz: "As coisas que sai do homem é o que contamina o homem "(Marcos 07:15, 

ênfase adicionada). Contaminado coração de uma pessoa se expressa tanto no que diz e 

no que faz; mas a boca é o revelador mais dominante da poluição interna, porque é 

através de nossas palavras que o ódio, o engano, a crueldade, a blasfêmia, ea maioria dos 

outros males são mais claramente manifesto. 

Marcos também nos diz que, ao derrubar este superficial tradição, não bíblica da lavagem 

das mãos, Jesus ", declarou puros todos os alimentos" (Marcos 7:19). O ensinamento de 

Jesus que não é o que entra pela boca contamina o homem pode, portanto, ter sido a 

coisa mais espantosa das pessoas nunca tinha ouvido falar, porque algumas coisas foram 

mais sagrado para os judeus daquela época que suas leis dietéticas. Formulário era 

tudo. Seguindo os ensinamentos e exemplos de seus líderes religiosos, os judeus 

ortodoxos viveu inteiramente por fatores externos-que são as marcas de todas as religiões 

falsas. 

Tradições judaicas haviam multiplicado tanto pelo tempo de Jesus que se tornou 

impossível para qualquer um, até mesmo religiosos em tempo integral, como os escribas 

e fariseus, para manter todos eles. Os rabinos tinham, portanto, desenvolveu "a lei da 

intenção." Se uma pessoa se levantou pela manhã e disse: "Tenho a intenção de ser puro 

durante todo o dia", ele poderia renunciar as cerimônias e considerá-las cumpridas por 

causa de sua boa intenção. A intenção, é claro, não era bom em tudo, porque seu objetivo 

era fugir ao invés de cumprir que os judeus eram hipócrita mesmo sobre seus próprios 

padrões feitas pelo homem o que mostra tradição. 

Para ser justo com os judeus, muitas cerimônias e restrições havia sido dado a eles por 

Deus como expressões de sua relação de aliança com Ele. O livro de Levítico é 

preenchido com rituais e procedimentos previstos para o sacerdócio em conta o sistema 

de sacrifício. Deus declarou também certos animais impuros para qualquer judeu para 

comer; e até mesmo muitos alimentos aceitáveis teve de ser preparado de maneira 

cuidadosamente prescritas antes que pudessem ser comido. Muitas coisas foram 

proibidos até mesmo de ser tocado; e certas doenças, tais como lepra, e algumas 

condições físicas, tais como menstruação, foram consideradas ceremonially 

contaminando. Mas nenhuma dessas coisas ou condições imundas cerimonialmente ou 

simbolicamente estão sempre em si chamado pecaminoso. Eles estavam a agir como 

imagens vivas que representam o pecado. Sob a Velha Aliança, estar envolvido em ou ter 

contato com uma coisa impuro rendeu uma pessoa incapaz de participar de certas 



cerimônias de adoração ou de certas actividades sociais. Mas isso inaptidão externa nunca 

é chamado pecado. Ele precisava de limpeza cerimonial, mas o perdão não divina. No 

entanto, ilustrado de uma forma prática a contaminação espiritual do pecado, como a 

circuncisão ilustrou a necessidade de um coração para que o pecado "cortar". 

Se essas exigências cerimoniais e restrições eram inteiramente externa, podemos 

perguntar, por que Deus obrigá-los? Deus deu esses sinais exteriores nos primeiros dias 

da Antiga Aliança, imediatamente após o seu povo tinha passado 400 anos entre os 

pagãos, idólatras, e egípcios moralmente corruptos. Os Dez Mandamentos foram primeira 

comunicação escrita de Israel de Deus, e antes que o tempo que eles tinham um 

conhecimento limitado de Seu caráter e vontade. Depois Ele chamou Abraão para ser o 

chefe de seu povo escolhido, o Senhor deu instruções e orientações específicas para 

selecionar líderes de seu povo ao longo do tempo, mas Ele não tinha se revelado em 

detalhes. E, assim como os pais usam imagens para ajudar a ensinar seus filhos, Deus 

usou esses símbolos e imagens para ajudar a ensinar Sua verdade aos filhos de Israel, que 

eram então jovem nos seus caminhos. 

Deus proíbe uma pessoa de sacrificar enquanto impuro era uma imagem de não vir a 

adorá-lo quando não estiver espiritualmente limpos do pecado. Limpeza exterior era uma 

imagem de limpeza para dentro.O Antigo Testamento em nenhum lugar ensina que a 

circuncisão, purificação cerimonial, abstendo-se de certos alimentos, ou qualquer ato, 

mesmo fora, tais embora prescrito por Deus poderia salvar uma pessoa e fazê-lo direito 

com o Senhor. Como Paulo deixa claro, Abraão foi considerado justo, com base em sua 

fé, antes do rito da circuncisão, ou qualquer outro rito, foi estabelecido. A circuncisão era, 

mas "um selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso" (Rom. 4: 1-12). É por 

isso que, mesmo desde os primeiros dias da nação de Israel, a ordem de Deus era 

"circuncidar seu coração ..." (Dt 10:16; cf. Jer. 4: 4.). 

O livro de Hebreus é um comentário sobre o livro de Levítico, e nem pode ser entendida 

sem a outra. O escritor de Hebreus lembra continuamente seus leitores judeus que os 

sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas fotos do sacrifício real, verdadeiro, 

perfeito e completo que Cristo fez na cruz. Os sacerdotes do Antigo Testamento eram 

"uma cópia e sombra das coisas celestiais" (Heb. 8: 5). O Tabernáculo e seu Lugar Santo 

foram "um símbolo para o tempo presente. Assim dons e sacrifícios são oferecidos que 

não pode fazer o adorador perfeito em consciência, uma vez que apenas dizem respeito a 

comida e bebida e várias lavagens, os regulamentos para o corpo impostas até um tempo 

de reforma "(9:10). O tempo de reforma foi a vez do ministério e do sacrifício do Messias, 

o Filho de Deus. A lei-santo, justo e bom como foi (Rom. 7:12) -nevertheless Antigo 

Testamento era "apenas uma sombra dos bens futuros, e não a própria forma das coisas" 

(Heb. 10: 1). Sempre foi desejo e intenção de Deus que Seu povo "se aproximar com um 

coração sincero e com plena convicção de fé, tendo [suas] corações purificados da má 

consciência, e [suas] corpo lavado com água pura" 10:22. 

Hebreus 5:12 a 6: 8 é dedicado inteiramente a apelar para os judeus que estavam 

considerando o evangelho, e, talvez, tinha tomado alguns passos em direção a aceitação, 

a deixar para trás suas cerimônias e sacrifícios simbólicos e vir todo o caminho para a 

realidade viva a quem esses símbolos apontou. (Veja o comentário do autor sobre 

Hebreus.) 



A partir do momento em que a Antiga Aliança foi dada primeiro a eles, o povo de Deus 

estavam mais preocupados com ritual fora do que com justiça dentro. Ritual não requer 

nenhuma mudança de coração, sem abandono do pecado, sem arrependimento diante de 

Deus. Ele permite que uma pessoa para exibir símbolos da religião, mantendo-se a seus 

pecados. É a religião de forma e não de fé, e é, portanto, vazia e hipócrita. 

O povo de Israel não só deixou de apreciar as verdades espirituais retratados por meio de 

cerimônias e restrições prescritas de Deus, mas eles também acrescentaram suas próprias 

imagens para Deus. E quanto mais eles se multiplicaram as imagens, mais confiável nas 

fotos e quanto menos eles confiavam em Deus. Em vez de direcioná-los para Deus, as 

tradições levou mais longe Dele. Em vez de reforçar a fé, as tradições sufocada fé e 

fortalecimento da auto-confiança e auto-justiça. Portanto, quando a realidade perfeita de 

Deus veio à terra, seu povo eram tão enredados em suas tradições e tão longe de Sua 

Palavra, que o crucificaram Deus encarnado. 

A questão de aparências estava tão profundamente enraizada no pensamento judeu que 

até mesmo os crentes judeus na igreja primitiva, muitas vezes tinha grande dificuldade 

em abandoná-los. Vários anos depois de Pentecostes, Pedro ainda não podia aceitar a 

idéia de que todos os alimentos eram agora limpo. É necessária uma visão especial de 

Deus, a instrução repetida três vezes, e uma demonstração especial da obra do Espírito 

Santo, para convencê-lo de que ambos os todos os alimentos e todas as pessoas limpos 

por Deus são aceitáveis a Ele (cf. At 10: 1-33) . Mesmo anos depois dessa experiência, 

Pedro escorregou de volta para sua antiga mentalidade e por um tempo ", começou a 

retirar-se e mantenha-se afastado [de gentios], temendo o partido da circuncisão" 

Gal. 2:12. 

Paulo adverte que 

o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando 

ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios, por meio da hipocrisia de 

mentirosos marcados a ferro em sua própria consciência, como com um ferro em brasa, 

os homens que proíbem o casamento e exigem abster-se de alimentos que Deus criou para 

serem recebidos compartilhada por aqueles que crêem e conhecem a verdade. Por tudo 

que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com gratidão; Porque é 

santificado por meio da palavra de Deus e pela oração. (1 Tim. 4: 1-5) 

O Princípio Violado 

Em seguida, vieram os discípulos e disse-lhe: "Você sabe que os 

fariseus ficaram ofendidos quando ouviram esta afirmação?" Ele, 

porém, respondendo, disse: "Toda planta que meu Pai celestial 

não plantou será arrancada Deixai-os;. Eles são guias cegos E se 

um cego guiar outro cego, ambos cairão em um buraco.. " (15: 
12-14) 

De Marcos aprendemos que Jesus e seus discípulos "entrou na casa" (Marcos 7:17), 

provavelmente a casa onde eles estavam hospedados em Cafarnaum. Estavam agora 

longe da multidão e os líderes judeus de Jerusalém, e os discípulos disseram a Jesus: Você 

sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram esta afirmação? Jesus sabia 

muito bem que Sua declaração sobre lavagens cerimoniais minar o próprio fundamento 



da o sistema legalista dos fariseus e que seria muito ofendido por ele. Ele significou a 

ofendê-los. 

Assim como a sua oposição a Jesus iria continuar a aumentar até que finalmente colocá-

Lo à morte, por isso gostaria Suas acusações contra eles. Ele iria acusá-los de não entrar 

no reino e de evitar que outros entrem, de devorar as casas das viúvas ao fazer uma 

pretensão de oração, de fazer seus convertidos duas vezes mais filhos do inferno como a 

si mesmos, do dízimo cuidadosamente seus menores ervas, mas de justiça negligenciar , 

misericórdia e fidelidade, de aparecer limpo por fora, mas de estar cheio de roubo e auto-

indulgência, de ser sepulcros caiados que continham ossos imundos de homens mortos, 

de estar cheios de hipocrisia e de iniqüidade, e do ser do mesmo caráter como seus 

antepassados que mataram os profetas de Deus (Mt 23:. 13-30). 

Os fariseus tão idolatrado seu sistema de tradição que eles realmente ensinou que Deus 

passou o dia todo estudando a Sua própria lei e toda a noite estudando a Mishna que 

interpretou a lei. Alguns acreditavam que Deus presidiu o Sinédrio celestial, que os 

rabinos se sentou ao lado de Deus de acordo com sua santidade, e que, juntos, eles 

estudaram o Halakah (a parte legal do Talmud) e tomou decisões. Eles ensinavam que, 

depois de Deus tinha passado um trabalho tão duro estudar a lei e a Mishná, Ele passou 

três horas cada noite brincando com o leviatã. O Senhor estava tão perturbada com a 

destruição do Templo, eles alegaram que, em cada um dos três vigílias da noite Ele rugia 

como um leão; e quando Ele chorou, Suas lágrimas caíram no oceano e causou 

terremotos. Eles ainda ensinou que, como eles, Deus usava um xale de oração e 

filactérios. Pior de tudo, eles ensinaram que quando Moisés morreu, Deus tocou em seu 

corpo e foi, portanto, mesmo contaminado e tiveram que ser limpos por Aaron, o primeiro 

sumo sacerdote. Eles tinham cuidadosamente embalado o Criador do universo no seu 

sistema imaginativa, mesquinho, insensato, e perverso. 

A primeira verdade sobre hipócritas que é evidente a partir desta passagem é que eles 

são ofendidos pela verdade. As pessoas que vivem na escuridão espiritual e moral não 

pode estar a ser exposta à luz e ser apresentado para o que eles realmente são. A verdade 

arranca suas máscaras e revela a realidade feia pecaminoso por trás dele. 

Em segundo lugar, os hipócritas são destinados para o julgamento, porque, Jesus 

disse: Toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada . Essas plantas 

são o joio ímpios, que Deus permite agora a crescer junto com o trigo dos deuses. Mas no 

final da época, o joio será "colhido e queimado no fogo", como os anjos de Deus "colherão 

do seu reino todos os obstáculos, e aqueles que cometem a iniquidade, e lançá-los na 

fornalha de fogo" Matt. 13: 40-42. 

A hipocrisia é tão repreensível aos olhos de Deus que Jesus condena o pecador junto com 

o pecado. Acusação mais constante e repetida de Jesus contra os escribas e fariseus era a 

sua hipocrisia. Eles foram tão longe do reino e tais inimigos intransigentes do reino que 

o rei disse: Deixe-os em paz , o que também poderia ser traduzido, "Mantenha longe 

deles e não têm nada a ver com eles." De forma semelhante, quando Efraim tinha juntado-

se aos ídolos, Deus disse: "Deixe-o em paz" (Os. 4:17), como se de que as pessoas foram 

abandonadas para o julgamento. 

É espiritualmente perigoso ficar em torno de apóstatas e outros que rejeitam firmemente 

e se opõem ao evangelho de Cristo. Se houver oportunidade de testemunhar a eles, isso 



deve ser feito com a maior cautela ", arrebatando-os do fogo", por assim dizer, e sendo 

cuidado para não nos queimar no processo (Judas 23). Nós não deveria sequer ouvir "os 

argumentos contrários do que é falsamente chamado conhecimento" (1 Tim. 

6:20). Expondo-nos a essas pessoas e esse ensinamento arrisca desastre espiritual (cf. 2 

João 8-11). 

Mesmo Jesus não debater os escribas e fariseus ímpios. Quando Ele respondeu às suas 

perguntas ou acusações, era sempre sob a forma de corrigir seu erro doutrinário e de 

condenar sua maldade espiritual e moral. 

Talvez os discípulos disseram para deixá-los sozinhos também no sentido de tentar não 

julgar os homens, a fim de eliminar aqueles que parecem ser joio. O julgamento humano 

é imperfeito e inevitavelmente arrancar algumas boas plantas com o mau (Mat. 13:29). A 

preocupação com a pureza da igreja de Deus às vezes faz com que os crentes querem 

levar o juízo em suas próprias mãos; mas o Senhor proíbe isso. Em primeiro lugar, os 

crentes não são qualificados para isso; e no segundo, que não é ainda o momento. 

Em terceiro lugar, hipócritas sempre levar os outros ao desastre. É ruim o suficiente que 

eles próprios não pode e não vai ver a verdade; é ainda pior que eles recrutar outras 

pessoas para a sua impiedade.Eles não são apenas cegos, mas guias de cegos. E, se um 

cego guiar outro cego, ambos cairão em um buraco. 

O pit referido fisicamente para buracos que foram escavados em um campo ou pastagem 

e cheios de água para uso como bebedouros para os animais. Um cego caminhando por 

um campo acabaria por cair em um poço . Mas o significado espiritual do pit é o 

inferno. Os guias cegos são os próprios fariseus, e os outros cegos são seus convertidos, 

que se tornam duas vezes os filhos de inferno como seus professores (Mat. 23:15). 

Jesus chama os fariseus guias cegos era uma brincadeira com a sua própria descrição de 

si mesmos como "guias de cegos." Jesus estava dizendo: "Sim, você são guias de cegos, 

mas você está na mesma condição que aqueles que conduzem Vocês mesmos são cegos. 

". 

O Princípio Elucidado 

E Pedro, respondendo, disse-lhe: "Explica-nos a parábola." E Ele 

disse: "Você ainda está com falta de entendimento também? Não 

compreendeis que tudo o que entra pela boca passa para o 

estômago, e é eliminado? Mas as coisas que saem da boca vêm do 

coração, e é isso que contamina O homem para fora do coração 

procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, 

prostituição, furtos, falsos testemunhos e difamações Estas são as 

coisas que contaminam o homem;... mas o comer sem lavar as 

mãos não contamina o homem " (15: 15-20) 

A parábola que Pedro queria que Jesus explicar refere-se à ilustração do versículo 11. 

Não era tanto que os discípulos não entendiam o que Jesus quis dizer como que eles 

acharam difícil aceitar, exatamente como fez a platéia e os escribas e fariseus. Como já 

mencionado, mesmo anos depois de Pentecostes, Pedro não era capaz de aceitar 

plenamente a idéia de que todos os alimentos foram limpas (Atos 10:14; Gal. 2: 11-12). 



No que deve ter sido um tom de tristeza, Jesus respondeu: Você ainda está com falta de 

entendimento? "Com tudo o que tenho ensinado durante os últimos dois anos," o Senhor 

estava dizendo: "você ainda está como as multidões que não sabem o que Eu estou 

falando? Você ainda não conseguem compreender a superioridade absoluta da 

espiritualidade sobre formalidade, do interno sobre o externo, da realidade sobre a 

sombra? " 

Continuando com a figura de comer, Jesus disse: Não compreendeis que tudo o que 

entra pela boca passa para o estômago, e é eliminado? No relato de Marcos, Jesus 

acrescenta: "porque ele não entra em seu coração" (7 : 19). Porque o alimento é apenas 

física, ele só pode afetar o físico. Ele não pode contaminar a pessoa interior, representado 

pelo coração, porque o físico eo espiritual são de duas ordens diferentes. Poluição física, 

não importa o quão corrupto, não pode causar a poluição espiritual ou moral. Cerimônias, 

rituais e outras práticas externas não podem limpar uma pessoa espiritualmente, e 

desrespeito de um deles não pode contaminar uma pessoa espiritualmente. Purificação 

cerimonial, mesmo sob a Antiga Aliança, nunca fez mais do que retratar limpeza 

espiritual. 

Em vez disso, Jesus disse, é o que sai da boca e vêm do coração que contamina o 

homem. O coração representa a pessoa interior, seus pensamentos, atitudes, desejos, 

lealdades e motivações. Quando ocoração está cheio de maus pensamentos, 

homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, calúnias , e outro tal 

impiedade, estas são as coisas que contaminam . 

Foi ao extremo por seus mostrado injustiça-interior dos fariseus maus pensamentos para 

destruir Jesus-que-los corrompido. O impulso moral central do Sermão da Montanha é 

que a base de todo o pecado é o pensamento interior, não o ato externo. Uma pessoa 

comete o pecado quando ele quer fazê-lo, ou não, ele sempre carrega-lo em 

ação. homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e calúnias , e 

todos os outros pecados começar no coração (Veja Matt 5.: 21-37). 

As coisas que contaminam o homem vem de um sujo coração , não de lavar as 

mãos . A necessidade é de Deus para purificar o coração dos homens, e não para os 

homens a lavar as mãos. 

Paulo advertiu Tito que "os homens rebeldes, paroleiros e enganadores, especialmente os 

da circuncisão, ... deve ser silenciado porque são perturbadoras famílias inteiras, 

ensinando coisas que não deveriam ensinar .... Por esta causa reprová-los severamente 

que eles pode ser firmes na fé, não prestar atenção a mitos e mandamentos de homens que 

se desviam da verdade judeus "(Tito 1: 10-11, 13-14). O apóstolo, em seguida, passa a 

dizer: "Para os puros, todas as coisas são puras, mas para aqueles que estão corrompidos 

e incrédulos nada é puro, mas tanto a sua mente como a sua consciência estão 

contaminadas. Afirmam que conhecem a Deus, mas por sua obras o negam, sendo 

abomináveis e desobedientes, e sem valor para qualquer boa ação "(vv. 15-16). 

Quando uma pessoa está contaminada por dentro, o que ele faz no exterior também está 

contaminado. Mas quando uma pessoa é puro de coração-imaculada no interior, ele vai 

ver Deus (Mat. 5: 8). 



 

86. A qualidade de uma grande fé (Mateus 

15: 21-28) 

E Jesus partiu dali e retirou-se para o distrito de Tiro e Sidon. E 

eis que uma mulher cananéia saiu daquela região, e começou a 

chorar, dizendo: "Tem misericórdia de mim, ó Senhor, Filho de 

Davi, a minha filha está cruelmente possuídas pelo 

demônio." Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus 

discípulos aproximaram-se dele e ficava perguntando-lhe, 

dizendo: "Despede-a, pois ela está gritando atrás de nós." Ele, 

porém, respondendo, disse: "Não fui enviado senão às ovelhas 

perdidas da casa de Israel." Mas ela veio e começou a curvar-se 

diante dele, dizendo: "Senhor, me ajude!" E ele, respondendo, 

disse: "Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos 

cachorrinhos." Mas ela disse: "Sim, Senhor, mas até os 

cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos 

seus donos." Então Jesus respondeu, e disse-lhe: "Ó mulher, sua 

fé é grande, faça-se para você como você deseja." E sua filha foi 
curada de uma vez. (15: 21-28) 

A Bíblia tem muito a dizer sobre a fé. Ela fala de uma fé fraca, forte fé, fé corajosa, rica 

fé, fé inabalável, firme fé, fé morta, a fé preciosa, a fé comum, a fé não fingida, a fé que 

opera, a fé obediente, e muitos outros tipos. 

Ele também fala de pouca fé e muita fé, e este texto contém a segunda referência no 

Evangelho de Mateus em que Jesus fala de uma grande fé. Do centurião romano, que 

pediu para seu servo para ser curado Jesus disse: "Eu não encontrei tão grande fé com 

ninguém em Israel" (8:10). Em ambos os casos, a pessoa que expressa muita fé era um 

gentio; e, neste segundo caso, o contexto parece implicar que a fé da mulher não só foi 

para a libertação de sua filha, mas também foi para a salvação pessoal. 

O Ambiente 

E Jesus partiu dali e retirou-se para o distrito de Tiro e 

Sidon. (15:21) 

Até este tempo Jesus tinha realizado em mais de Seu ministério na Galiléia; Mas agora 

ele foi embora por causa das pressões crescentes rapidamente que o enfrentou lá . 

Ele estava sob pressão antes de tudo a partir das multidões que O seguiam de lugar para 

lugar e foram convencidos de que ele era o Messias há muito prevista. Eles estavam certos 

em reconhecer que seus poderes milagrosos marcou-o como o verdadeiro Messias, mas 

eles estavam errados sobre o tipo de Messias Ele tinha vindo a ser. Eles esperavam que 

Ele entregá-los a partir dos opressores romanos e seus lacaios e herodianos, para 

inaugurar um período interminável de liberdade política e de prosperidade 



material. Depois de Sua alimentação dos cinco mil, eles ainda pretende "vir e levá-lo à 

força para fazê-lo rei" João 6:15. 

Em segundo lugar, Jesus estava sob a pressão de uma possível prisão e execução por 

Herodes Antipas, que achava que Jesus era João Batista voltar dos mortos (Matt. 14: 

2). Ódio inveja do rei de qualquer um que ameaçasse seu trono teria o levou a assassinar 

Jesus tão friamente como ele tinha João. 

A maior pressão, no entanto, foi a partir dos líderes religiosos judeus. Os escribas e 

fariseus da Galiléia já havia determinado a destruir Jesus (12:14), e depois de Ele 

repreendeu e constrangeu a delegação de Jerusalém, mostrando a impiedade de suas 

tradições feitas pelo homem (15: 1-9), o perigo do establishment religioso 

escalado. Como Alfred Edersheim comentou, Jesus "foi dizendo coisas claramente não-

judeus", e até mesmo o entusiasmo das multidões resfriado rapidamente quando começou 

a deixar claro o que a fidelidade a Ele exigiu (João 6: 60-66). 

Além de sua necessidade para se refrescar física e tempo para ficar sozinho com os doze, 

Jesus, portanto, tinha essas razões adicionais para encontrar um lugar de refúgio 

temporário. Ele havia se afastado, indo em frente ao mar da Galiléia, a Betsaida Julias, 

apenas para ser seguido por uma enorme multidão a quem Ele alimentou 

milagrosamente. E depois de cruzar de volta para a planície de Genesaré, a sul de 

Cafarnaum, ele foi imediatamente reconhecido e foi novamente cercado por os doentes, 

aleijados, e doentes que queria cura. 

Portanto, Jesus retirou-se do frenesi da Galiléia e viajou a noroeste para o distrito de Tiro 

e Sidon, fora da terra de Israel e além da jurisdição de Herodes e os líderes religiosos 

judeus. O distrito de Tiro e Sidon era o território Gentil da antiga Fenícia, uma área agora 

no sul do Líbano, na costa oriental do mar Mediterrâneo. É possível que Ele e os 

discípulos passaram a maior parte do seu tempo no sopé das montanhas, o que teria sido 

uma refrescante mudança no clima da região quente e árida da Galiléia. 

Mais importante ainda, Jesus ganharia tempo para ficar a sós com os discípulos e prepará-

los ainda mais para a Sua vinda crucificação e seu ministério apostólico. Palestina 

proporcionou nenhuma privacidade e inúmeros perigos, mas Jesus não se retirou por 

medo. Quando chegou o momento para ele encarar a cruz, "Ele resolutamente definir Seu 

rosto para ir a Jerusalém" Lucas 9:51; cf. 19:28. 

Alguns intérpretes acreditam que a declaração de Jesus "Não fui enviado senão às ovelhas 

perdidas da casa de Israel" (Mat. 15:24) indica que Ele não poderia ter realmente ido em 

uma área de Gentil e que essa mulher deve ter vindo para baixo em Galiléia para ver 

Jesus, assim como muitos outros haviam feito. Mas Marcos deixa claro que Jesus não só 

foi para a "região de Tiro", mas que Ele "foi por Sidom até o mar da Galiléia" (07:24, 

31). É verdade, porém, que o Senhor não ir a esta área para ministrar mas para descansar, 

assim como séculos antes o Senhor tinha mandado Elias para essa mesma região para 

descansar na casa da viúva de "Sarepta, que pertence a Sidom "1 Reis 17: 9. 

Quando Jesus foi para a casa perto de Tiro, "Ele não queria que ninguém sabe disso, mas 

Ele não podia escapar aviso" (Marcos 7: 24b). Como arcebispo Trench, comentou: 

"Como perfume em si denuncia, de modo Aquele cujo nome é perfume derramado não 

pode ser escondida." Jesus não propositAdãoente expandir seu ministério em território 



gentio, mas muitas pessoas de que a área tinha ouvido falar dele e já tinha ido para a 

Galiléia para ver e ouvi-lo e serem curados (Mt 4: 24-25; Marcos 3: 8.) . 

Em sua onisciência Jesus não ficou surpreso por ter sido descoberto ou de ser arrastado 

para o ministério. Muitos gentios, ilustrados pelo centurião romano, eram mais 

humildemente receptivo do que as multidões judeus, que muitas vezes teve curas de Jesus 

como uma questão de seu legítimo património. Em seu pensamento, o Messias pertencia 

exclusivamente a Israel, e ele foi obrigado a servir, curar e libertar seus companheiros 

judeus. Foi essa atitude orgulhosa e presunçosa que levou a multidão para tentar forçar 

uma coroa sobre Ele (João 6:15). 

Mas a maioria das nações nativas em e perto da Palestina eram menos religiosamente e 

intelectualmente orgulhosos do que os seus vizinhos judeus. Eles tinham muito que 

perdeu o seu poder militar e comercial, bem como grande parte do seu património 

religioso e cultural. Seus sistemas religiosos pagãos havia falhado repetidamente e agora 

tiveram pouca influência sobre a sua vida. Eles estavam vazios, em necessidade, e aberta 

para ajudar. Jesus havia dito aos judeus de Corazim, Betsaida e Cafarnaum que se Tiro, 

Sidon, e Sodoma tinha experimentado uma revelação do poder de Deus, tais como tinham 

sido testemunhando, aquelas cidades gentios teria se arrependido e foi poupado 

julgamento (Mat. 11:21 -23). 

Primeira prioridade de Jesus era para ministrar a pessoas Israel de Deus, para revelar-se 

como o seu Messias e oferecer-lhes o reino; mas Ele sempre estendeu a Si mesmo para 

abrir os corações e nunca recusou uma pessoa de qualquer raça ou cultura que veio a Ele 

com fé. Curso do Senhor para a região de Gentil de Tiro e Sidon deve ter sido refrescante 

por causa das pessoas, bem como o clima. Eles eram profundos nas trevas, mas muitos 

ansiosamente procurada para a luz (cf. Jo 1: 9-11). 

Seja judeu ou gentio, a pessoa que se aproximou de Jesus com a verdadeira fé e humildade 

sempre foi recebido. A pessoa que veio com um coração vazio, mas aberto deixou com o 

coração cheio, enquanto a pessoa que veio com um coração cheio e fechado sem 

nada. Jesus declarou: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu 

vos aliviarei" (Mateus 11:28.); e Ele prometeu: "O que vem a mim de maneira nenhuma 

o lançarei fora" João 6:37. 

O evangelho veio através dos judeus (João 04:22) e primeiro aos judeus, mas nunca foi 

destinado a ser apenas por eles. O evangelho "é o poder de Deus para salvação de todo 

aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego" (Rom. 1:16). A Grande Comissão 

era o de "fazer discípulos de todas as nações" (Mt 28:19)., Começando com Jerusalém, 

mas chegando ", mesmo à parte mais remota da terra" (Atos 1: 8). Israel foi o canal através 

do qual o evangelho seria levado para o mundo inteiro. 

As qualidades de grande fé 

E eis que uma mulher cananéia saiu daquela região, e começou a 

chorar, dizendo: "Tem misericórdia de mim, ó Senhor, Filho de 

Davi, a minha filha está cruelmente possuídas pelo 

demônio." Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus 

discípulos aproximaram-se dele e ficava perguntando-lhe, 

dizendo: "Despede-a, pois ela está gritando atrás de nós." Ele, 



porém, respondendo, disse: "Não fui enviado senão às ovelhas 

perdidas da casa de Israel." Mas ela veio e começou a curvar-se 

diante dele, dizendo: "Senhor, me ajude!" E ele, respondendo, 

disse: "Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos 

cachorrinhos." Mas ela disse: "Sim, Senhor, mas até os 

cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos 

seus donos." (15: 22-27) 

O encontro de Jesus com a mulher cananéia é a história de uma fé Jesus chamado grande 

(v. 28). Grande fé é, evidentemente, um termo relativo. Fé desta mulher não foi grande, 

porque era mais forte ou mais sincero ou madura do que a fé de muitos judeus que 

acreditavam em Cristo, mas porque foi baseado em tão pouco de luz. Quando a fé de 

Pedro vacilou e ele começou a afundar na água, Jesus se referiu a ele como "pouca fé" 

(Mat. 14:31). Em caráter geral que era maior do que a fé desta mulher, e certamente maior 

do que a fé dos outros onze discípulos, que nem sequer tentam andar sobre a água, mas 

não era tão forte como deveria ter sido por essa situação. Pedro era um judeu e, portanto, 

teve a herança da Palavra de Deus e bênção especial. Mais do que isso, ele viveu por 

quase dois anos em íntima comunhão com o Filho de Deus. Ele tinha visto praticamente 

todos os milagres que Jesus realizou e ouviu praticamente cada palavra Ele pregado e 

ensinado. Ele tinha fé salvadora em Jesus como seu Senhor e Salvador e tinha deixado 

tudo para segui-Lo; mas o seu grande privilégio e vantagem não era garantia de que, em 

testes de grave, sua fé não pode ser reduzido a relativamente pouco. 

A mulher cananéia , por outro lado, tinha sido criado em uma cultura pagã que tinha 

sido reconhecido pela sua maldade e vileza. Ela era descendente de um povo que Deus 

havia ordenado a Israel para conquistar e "destruir totalmente" (Deut. 7: 2). Ela não tinha 

herança da Palavra de Deus, a bênção de Deus, ou do seu tabernáculo, Templo, 

sacerdócio, ou sacrifícios. Por isso, porque ela acreditava tanto em relação à tão pouco 

revelação, Jesus chamou-a fé grande (Mat. 15:28). E a partir de sua história, podemos 

propor cinco qualidades gerais que marcam toda a grande fé: Ele está arrependido, bem 

dirigido, reverente, persistente e humilde. 

Arrependido 

E eis que uma mulher cananéia saiu daquela região, e começou a 

chorar, dizendo: "Tem misericórdia de mim, (15: 22a) 

Porque essa mulher era um cananeu ", da raça siro-fenícia" (Marcos 07:26), ela foi, 

provavelmente, um adorador de Astarte e outras divindades pagãs que eram populares 

em que região . O fato de que ela foi ter com Jesus, um professor e curador judaica, indica 

que ela estava desiludido com a idolatria e depravação imoral que caracteriza sua 

religião. Em virando-se para Jesus, ela virou-se do caminho de Satanás e do pecado para 

o caminho de Deus, e que é a essência do arrependimento. 

O fundamento da mulher é mais uma prova de sua penitência. Ela sabia que não merecia 

a ajuda de Jesus, que era indigno dele, e que sua única esperança para imerecido perdão 

foi em Sua graciosamisericórdia . Por definição, a pessoa que pede misericórdia pede 

algo imerecido. Esta mulher não veio exigente, mas implorando. Ela não pediu a ajuda de 

Jesus, com base em sua própria bondade, mas com base na Sua. 



Misericordia é parte integrante da obra redentora de Deus para o homem. A partir do 

momento da queda, o homem não teve nenhum caminho de volta para Deus, exceto por 

meio de Sua graça misericordiosa. Não é de estranhar, portanto, que no Novo Testamento 

e do Antigo Testamento grego (Septuaginta) várias formas do verbo eleeō (para ter 

misericórdia ) são utilizados cerca de cinco centenas de vezes. 

Quando a aliança do Sinai foi renovado com o povo de Israel, Deus declarou-Se a Moisés 

como "O Senhor, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande 

em benignidade e em verdade; que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a 

iniqüidade , a transgressão eo pecado "(Ex. 34: 6-7). Em sua resposta Moisés disse: "Se 

agora tenho achado graça aos teus olhos, ó Senhor, eu oro, deixe o Senhor ir junto no 

meio de nós, mesmo que as pessoas são tão obstinados; e faze perdoa a nossa iniqüidade 

eo nosso pecado, e levar-nos como a tua posse "(v. 9). Em sua profunda salmo penitencial 

escrito depois que ele confessou o seu pecado com Bate-Seba, Davi pediu nada, mas a 

misericórdia : "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; de acordo 

com a grandeza da Tua compaixão apaga as minhas transgressões" Ps. 51: 1. 

A fé que apreende as bênçãos de Cristo envolve arrependimento que vem de um profundo 

e sincero sentimento de indignidade. Em seu livro All da Graça (Chicago:. Moody, pp 

97-100) Charles Spurgeon escreveu: 

O arrependimento é o companheiro inseparável da fé. Todo o tempo que andamos por fé 

e não por vista, a lágrima de arrependimento reluz em os olhos da fé. Isso não é verdadeiro 

arrependimento, que não vem da fé em Jesus, e que não é a verdadeira fé em Jesus que 

não é tingido com arrependimento. Fé e arrependimento, como gêmeos siameses, são 

vitalmente unidos .... Fé e arrependimento são apenas dois raios na mesma roda, duas 

alças do mesmo arado. Arrependimento foi bem descrito como um coração partido para o 

pecado e do pecado, e pode igualmente ser bem falado de como se virar e voltar. É uma 

mudança de mentalidade do tipo mais profundo e radical, e é atendido com tristeza para 

o passado e uma resolução de alteração no futuro .... O arrependimento dos pecados e fé 

no perdão divino são a trama e urdidura do tecido de conversão real. 

Arrependimento não acrescenta nada à fé, mas é sim uma parte integrante do mesmo. A 

fé salvadora é fé arrependido. "O arrependimento para com Deus e fé em [o] Senhor Jesus 

Cristo" são inseparáveis (Atos 20:21). Porque eles são inseparáveis, as Escrituras, por 

vezes, refere-se a salvação como o arrependimento. Paulo declara que "a bondade de 

Deus o leva ao arrependimento" (Rom. 2: 4), e Pedro que Deus não deseja "que nenhum 

pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento" 2 Pe. 3: 9. 

Corretamente dirigida e reverente 

Ó Senhor, Filho de Davi; minha filha está cruelmente 

endemoninhados ". (15: 22b) 

Grande fé deve, naturalmente, ser dirigido para o objeto certo. Aqueles que acreditam que 

de alguma forma, de alguma forma, por algum significa que tudo vai funcionar em última 

análise, para o bem ter fé em uma ilusão. Para declarar, "Em algum lugar há alguém que 

ouve cada oração" ou "Eu acredito na noite mais escura uma vela brilha", é acreditar em 

nada mais confiável do que a sua própria imaginação e pensamento positivo. É 

incrivelmente insensato colocar confiança máximo em algo ou alguém que você não sabe 



nada sobre. Quando João Greenleaf Whittier, escreveu: "Os passos de queda fé na 

aparente vazio e encontrar a rocha abaixo", ele provou ser um poeta melhor do que 

teólogo. 

Esse tipo de fé é essencialmente fé em fé, que é dizer não a fé em tudo. Para saltar de um 

avião com um pára-quedas é um ato de fé. Para saltar sem paraquedas enquanto 

exclamando: "Eu acredito que," é um ato de estupidez. Para dizer não mais do que, "eu 

acredito no amor", "Eu acredito na fé," ou, "eu acredito que tudo vai dar certo", é a fé sem 

conteúdo e, portanto, inútil e impotente. Ele não mostra mais sentido do que para ir de 

férias e deixar seu filho de três anos atrás, com instruções para cuidar da casa e pagar 

todas as contas enquanto estiver fora. 

Pois a fé a fazer sentido e ter poder ele deve ser colocado em um objeto digno de 

confiança; e como a mulher cananéia virou as costas para seus ídolos ela colocou sua fé 

no Senhor , o Filho de Davi .Apesar de sua origem pagã, ela tinha ouvido falar dos 

judeus "vinda do Messias, que foi chamado o Filho de Davi; e ela com reverência dirigida 

a Jesus como seu Senhor soberano e onipotente. Ela tinha ouvido falar do grande poder 

do Messias e também senti Sua grande bondade; e ela o tratava com tanto dignidade ea 

esperança. Ela se aproximou dele na mesma reverente, confiando espírito como o leproso 

que se encontrou com Jesus depois do Sermão da Montanha ", e curvou-se diante dele, 

dizendo: 'Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo" (Mat. 8 : 2). 

Após o tratamento irreverente do Senhor pelos escribas e fariseus-que tinha o chamou de 

bêbado, um companheiro dos pecadores, e controlado por demônio deve ter sido 

refrescante para Jesus para ouvir esta mulher Gentil vir a Ele com tanto respeito e 

submissão . Embora ela ainda não entendeu o significado pleno do senhorio ou 

messianidade de Cristo, ela veio com uma sensação de espanto e admiração. 

Esta mulher amava jovem filha mais do que a sua própria vida, e ela veio para a única 

fonte de ajuda que ela soubesse. Sua fé foi ótimo, porque ela virou de fé em deuses falsos, 

ídolos mudos, e divindades pagãs à fé em Jesus Cristo. Sua confiança em Astarte pode 

ter parecido satisfatória quando as coisas estavam indo bem; Mas quando 

sua filha tornou-se cruelmente possuídas pelo demônio , a mãe descobriu que ela 

poderia ficar sem a ajuda de uma deusa de pedra. Por isso, ela deixou seu sistema 

religioso, deixou sua família pagã e amigos, deixou-a falsa crença de que não tinha 

respostas ou poder, e veio para a única pessoa que poderia ajudá-la. No seu recurso a 

Cristo, ela afirmou publicamente o Seu poder sobre seus antigos deuses de madeira e 

pedra e metal. Como os crentes de Tessalônica, ela tinha "virou-se para Deus dos ídolos 

para servir um Deus vivo e verdadeiro" 1 Tessalonicenses. 1: 9. 

Persistente 

Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos 

aproximaram-se dele e ficava perguntando-lhe, dizendo: 

"Despede-a, pois ela está gritando atrás de nós." Ele, porém, 

respondendo, disse: "Não fui enviado senão às ovelhas perdidas 
da casa de Israel." (15: 23-24) 

Grande fé não desiste; não é dissuadido por obstáculos, retrocessos, ou 

decepções. Portanto, Jesus testou a fé desta mulher através da criação de uma série de 



barreiras. Algumas pessoas têm de lutar contra fortes dúvidas antes que eles venham a 

confiar plenamente a Cristo para a salvação. Outros têm que lutar contra as acusações e 

argumentos de amigos e familiares. Outros ainda lutam para acreditar, porque eles nunca 

ouviram o evangelho claramente apresentados ou porque vêem inconsistências na vida 

dos cristãos que sabem. Esta mulher, no entanto, teve barreiras colocadas em seu caminho 

pelo próprio Salvador. 

Às vezes, a resposta mais difícil de aceitar é nenhuma resposta em tudo, e isso é o que 

esta mulher recebeu de Jesus como Ele não lhe respondeu palavra . Os discípulos 

aparentemente interpretado Jesus ignorando a mulher como um sinal de desinteresse e se 

perguntou por que ele não demiti-la. Como ela continuou a argumentar com Jesus e Ele 

continuou a ignorá-la, seus discípulos tornaram-se mais chateado com a mulher e mais 

confuso sobre o Senhor. Em frustração que veio até ele e ficava perguntando para fazer 

algo sobre esse incômodo, que não só estava recebendo em seus nervos, mas foi atraindo 

a atenção no momento em que Jesus queria ficar longe das pressões e demandas das 

multidões. Finalmente, eles disseram: " Despede-a, pois ela está gritando atrás de nós . 

" 

A resposta discípulos foi insensível e preconceituosa. Eles não querem ser incomodados 

por esta mulher gentio que estava interferindo em seus planos e paz de espírito. Ao 

aconselhar ao Senhor paramandá-la embora , eles podem ter tido em mente a sua cura a 

filha em primeiro lugar, sentindo que essa seria a única coisa que faria a licença mulher. E 

na superfície, parece que Jesus foi igualmente, se não mais, insensível, porque Ele não 

reconhecer sua presença. Comentando a aparente indiferença do Senhor, a Igreja 

primitiva Pai Crisóstomo escreveu: "A Palavra não tem uma palavra. A fonte é selado. O 

Médico retem seu remédio." 

Mas Jesus não fez nada sem amor e nada sem um propósito divino. Ele teve o suficiente 

de superficialidade e superficialidade, da fé dos pretensos aqueles que egoisticamente 

conseguiram o que queriam dele e saiu. Mas mais do que Ele queria testar a fé da mulher 

para trazê-lo para a plena flor. Ele colocou-se as barreiras não para mantê-la longe, mas 

para atraí-la mais de perto. Ele também aproveitou a ocasião para mostrar aos discípulos 

o valor da fé persistente e para ajudá-los a distinguir entre o verdadeiro eo superficial. Ele 

construiu barreiras que só fé genuína e persistente poderia obstáculo. (Cf. Mt 19: 16-22., 

Onde Jesus colocou barreiras antes que o jovem para testar a autenticidade de seu apelo 

para a vida eterna.) 

Falando diretamente aos discípulos, mas dentro da audição da mulher, Jesus disse: Não 

fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel . A dureza de coração sugerido 

por Seu silêncio parecia agora ser confirmada por suas palavras. Nós não sabemos o que 

os discípulos pensaram de comentário de Jesus, mas eles devem ter se perguntado por que 

ele tinha tanta boa vontade curou o servo do centurião romano e ofereceu a água da vida 

com a mulher samaritana em Sicar, mas agora se recusou a ajudar esta mulher 

simplesmente porque ela não era da casa de Israel . 

Mas por essas palavras Jesus assegurou aos discípulos que Seu plano de redenção ainda 

estava em curso. Israel ainda era o povo escolhido do Senhor eo reino ainda foi oferecido 

primeiro a descendência de Abraão. Apesar de sua hostilidade, ressentimento e rejeição, 

o Senhor iria continuar a chamar a casa de Israel ao arrependimento. Seu ministério 

primário ainda estava com os filhos do convênio. Ainda não era hora de passar para as 



nações dos gentios, porque a plena oportunidade de Israel não tinha ainda sido 

apresentado. É importante notar que, mesmo depois da crucificação e ressurreição, Pedro 

ainda se refere a Israel como "os filhos ... da aliança", a quem Jesus foi enviado primeiro 

para a bênção e limpeza (Atos 3: 25-26). 

Qualquer que seja efeito de resposta de Jesus tinha sobre os discípulos, que deve ter sido 

um golpe doloroso para a mulher. A maioria das pessoas teria indignado disse: "Tanta 

coisa para o seu Deus de amor, a sua mensagem de compaixão, e sua religião intolerante 

estreita. Eu não quero nada a ver com um Deus ou a religião como essa." Mas esta mulher 

não tinha nenhum ressentimento ou amargura, só um grande amor para sua filhinha aflitos 

e uma determinação de tê-la libertado de sua tortura demoníaca. Ela também sabia que os 

deuses adorados seu povo não se importou. Ela sabia que Jesus era a única esperança e 

que ela tinha a quem recorrer. Ela disse que na verdade o que Pedro havia dito pouco 

antes: "Senhor, para quem iremos nós" (João 6:68). 

Humilde 

Mas ela veio e começou a curvar-se diante dele, dizendo: "Senhor, 

me ajude!" E ele, respondendo, disse: "Não é bom tomar o pão 

dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos." Mas ela disse: "Sim, 

Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que 
caem da mesa dos seus donos." (15: 25-27) 

Para curvar é de proskuneo , o que significa, literalmente, prostrar-se e é freqüentemente 

traduzido como "adoração". Seja ou não a mulher de curvar-se pretendia ser culto, era 

claramente um ato de humildade. Atirou-se aos pés de Jesus e pediu com ainda maior 

desespero, Senhor, me ajude! 

Mas, novamente, Jesus colocou-la, dizendo a ela a mesma verdade básica Ele tinha 

acabado assinalou aos discípulos (24 v.): Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo 

aos cachorrinhos. 

Duas palavras gregas diferentes são usadas no Novo Testamento para cães . Um refere-

se aos mestiços sarnentos e muitas vezes cruéis que corriam em embalagens e viviam em 

grande parte fora do lixo e carcaças de animais mortos. Os cães referidos aqui, no entanto, 

foram os animais domésticos que, por vezes, eram tratados quase como família. 

Mesmo assim, os comentários de Jesus estavam longe de ser um elogio. A mulher sabia 

que as crianças do referido judeus e cães que se refere aos gentios, porque ambas as 

figuras eram comumente usados por judeus. As palavras de Jesus soava muito parecido 

com os insultos judeus frequentemente expressos em gentios e que a mulher 

provavelmente tinha ouvido muitas vezes antes. 

Mas ela não se intimidou, e em um flash incrível de visão, ela pegou na própria ilustração 

de Jesus, dizendo: Sim, Senhor; mas mesmo os cães se alimentam das migalhas que 

caem da mesa dos seus donos . Ela sabia que era pecador e indigno de qualquer coisa 

que Ele tinha para oferecer e estava disposto a admitir que ela era menos merecedores do 

que os judeus. Ao fazê-lo, ela demonstrou uma completa ausência de orgulho, auto-

confiança e auto-justiça que caracteriza a maioria dos judeus. Ela estava disposta a se 

contentar com as migalhas que caem da mesa dos seus donos , porque isso seria o 



suficiente para atender suas necessidades. Uma pequena sobra de grande poder de Jesus 

poderia curar sua filha, e isso era tudo o que ela pediu. 

Embora missão prioritária de Jesus foi para os judeus, as migalhas do evangelho, de fato, 

cair de sua mesa e alimentar gentios humildes que ansiava o Pão da Vida. 

A resposta do Senhor 

Então Jesus respondeu, e disse-lhe: "Ó mulher, sua fé é grande, 

faça-se para você como você deseja." E sua filha foi curada de 
uma vez. (15:28) 

Após a colocação de uma barreira de silêncio e, em seguida, uma dupla barreira de 

aparente rejeição, Jesus ouviu o que ele queria ouvir. Sua busca coração não iria 

desistir. Como Abraão, ela cresceu mais forte na fé, através de testes de Deus (Rom. 

4:20), e como Jacó lutando com o Senhor (Gênesis 32:26), ela não deixou eu ir até Ele 

abençoou. Ela cumpriu a promessa de Jeremias 29: 13-14: "E você vai buscar-me e 

encontrar-me, quando me procurarem de todo o coração E eu vou ser encontrado por 

você." Diz o Senhor. " 

Altamente satisfeito com a resposta da mulher, Jesus declarou: Ó mulher, sua fé é 

grande. Sem ter ouvido o Sermão da Montanha, ela veio com o humilde, o luto, manso, 

e buscando coração que Deus requer para o reino de entrada (Mat. 5 : 3-6). Ela exibiu a 

atitude expressa em Lucas 16:16 de vigorosamente pressionando para a frente 

(de biazomai ) no reino e, em Lucas 13:24 de esforçando, lutando, lutando cada nervo 

(de agōnizomai ) para entrar. 

Por causa de sua grande fé, Jesus concedeu-lhe desejo de que seu filho pequeno ser 

entregues a partir do demônio, e sua filha foi curada de uma só vez . Como Spurgeon 

observou: "O Senhor da glória rendeu-se a fé da mulher." Ela ficava perguntando até que 

ela recebeu, procurando até encontrar, e batendo até que ele foi aberto a ela (cf. Mt 7: 7.). 

 

87. A compaixão pelos de fo (Mateus 15: 

29-39) 

E partindo dali, Jesus foi ao longo do mar da Galiléia, e ter ido 

até a montanha, Ele estava sentado lá. E grandes multidões se a 

Ele, trazendo com eles aqueles que eram coxos, aleijados, cegos, 

mudos, e muitos outros, e eles depositavam aos Seus pés; e Ele 

curou-os, de modo que a multidão se maravilhou ao verem os 

mudos falar, os aleijados restaurada, ea curta coxos e os cegos a 
ver; e glorificavam ao Deus de Israel. 

E Jesus, chamando os seus discípulos, e disse: "Tenho compaixão 

da multidão, porque eles têm permanecido comigo há três dias, e 

não tem nada para comer, e eu não quero mandá-los embora com 



fome; para que não desfaleçam no caminho. " E os discípulos 

disseram-lhe: "Onde é que temos tantos pães em um lugar 

desolado para satisfazer uma grande multidão tal?" E Jesus disse-

lhes: "Quantos pães tendes?" E eles disseram: "Sete, e alguns 

peixinhos." E Ele dirigiu o povo que se sentasse no chão; e, 

tomando os sete pães e os peixes; e dando graças, partiu-os e 

começou a dar aos discípulos, e os discípulos, por sua vez, para 

as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e eles pegaram 

o que sobrou dos pedaços, sete grandes cestos cheios. E os que 

comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E 

mandar embora as multidões, Ele entrou no barco, e foi para a 

região de Magadan.(15: 29-39) 

O Deus da Bíblia é um Deus de compaixão. Ele sofre com as pessoas; Ele sente a sua dor 

e seu sofrimento e procura resolvê-lo, porque Ele se preocupa profundamente com seu 

bem-estar e felicidade. João 3:16 poderia ser traduzido, "Deus tinha tanta compaixão no 

mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 

tenha a vida eterna." É a compaixão de Deus para o homem que, a partir do momento da 

queda, ofereceu o caminho de volta a Ele. Jeremias declarou: "misericórdias do Senhor, 

na verdade nunca cessam, porque as suas misericórdias não desfaleça" (Lam. 3:22). A 

Versão Autorizada de que o verso diz: "As misericórdias do Senhor que não são 

consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim." A compaixão do Senhor 

restringe seu julgamento e se estende a Sua misericórdia, dando oportunidade caída 

humanidade para se arrepender e ser salvo. 

Uma e outra vez Deus mostrou compaixão do seu povo quando eles estavam em 

necessidade, apesar de seu pecado e rebelião contra ele. Durante seu tempo de opressão 

sob Aram ", o Senhor teve misericórdia deles e teve compaixão deles e virou-se para eles 

por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não destruí-los ou expulsá-los de 

sua presença até agora" (2 Reis 13:23). Durante o tempo em que a Babilônia governou 

Judá, Zedequias, o rei judeu nomeado em Jerusalém, não só se rebelou contra 

Nabucodonosor, mas também contra Deus, Jeremias e os outros profetas. Os sacerdotes 

e as pessoas também eram infiéis e ímpios. No entanto, "o Senhor, o Deus de seus pais, 

mandou dizer a eles novamente e novamente por Seus mensageiros, porque se 

compadeceu do seu povo" 2 Chron. 36: 13-15. 

Desde os primeiros parte do Seu ministério. Jesus sentiu compaixão pelas multidões ", 

porque estavam aflitas e abatido, como ovelhas sem pastor" (Mat. 09:36). Ele teve 

compaixão especial para os doentes e sofredores, a quem Ele curou de todo tipo de aflição 

(14:14; cf. 04:23; 08:16; 09:35). Sua compaixão não se limitou ao seu próprio povo 

judeu; e, ao ministrar a todos os homens, Ele encontrou a fé incomum entre muitos dos 

gentios, como o centurião romano cujo servo Ele curou (Mt 8: 5-13.) e a mulher siro-

fenícia, cuja filha Ele acabara de chegar da possessão demoníaca ( 15: 22-28). 

Depois de sair de lá , a região de Tiro e Sidon, onde essa mulher viveu (21 v.), Jesus foi 

ao longo do mar da Galiléia, e ter ido até a montanha, Ele estava sentado 

lá . Aprendemos com Marcos que Jesus deu a volta ao Mar da Galiléia, ao que parece, no 

lado leste, parando na "região da Decápole" (Marcos 7:31), uma outra área 

Gentil. Embora seu ministério primário ainda estava com os judeus, o Senhor alcançou 

continuamente para além do povo da aliança, dando uma prévia da extensão do reino por 

todo o mundo (cf. Mt 28:19; Atos 1: 8.). 



Durante o seu ministério de três anos, Jesus deu muitos desses previews do reino 

vindouro. Na transfiguração Ele visualizaram Seu retorno em grande glória na segunda 

vinda para estabelecer o reino milenar na terra. Seus escolher doze homens para serem 

seus apóstolos prefigurava o restabelecimento das doze tribos de Israel, sobre os quais 

aqueles apóstolos seria um dia reinará (Mat. 19:28). Sua cura de todos os que vieram a 

Ele prefigurava Sua última "cura das nações" externo (Ap 22: 2). Seu ensinamento sobre 

o reino prefigurava o reino cumprida quando "a terra se encherá do conhecimento do 

Senhor como as águas cobrem o mar" Isa. 11: 9. 

Como já mencionado, este ministério de vários meses de Gentil terra prefigurava a vinda 

do reino que iria abraçar gentios e judeus iguais. Por estas e outras ocasiões, Pedro tinha, 

portanto, sido repetidamente e dramaticamente exposto à verdade que o evangelho era 

para todos os homens, muito antes de sua visão dos animais impuros e seu encontro com 

Cornelius, através do qual Ele foi finalmente convencido "de que Deus não é um para 

mostrar parcialidade "Atos 10: 1-34; cf. vv. 45-47. 

A região da Decápole, onde Jesus tinha acabado de chegar, estava do lado sudeste do Mar 

da Galiléia, diretamente ao sul da moderna Golan Heights. Decápole significa "dez 

cidades" (do grego deka , "dez", e polis , "cidade") e seu nome vem das dez cidades-

estados localizados dentro de seus limites. Este território um pouco independente foi 

firmado entre a região ao norte governado por Filipe, o tetrarca e as regiões ao sul e oeste 

governado por Herodes Antipas. Em e em torno destas dez cidades arqueólogos 

descobriram as ruínas de anfiteatros elegantes, fóruns e inúmeras estátuas pagãs e 

monumentos em homenagem aos vários deuses do panteão-incluindo Zeus, Afrodite, 

Atena, Artemis, Hercules, Dionísio, e Deméter grega. 

Desde o momento em que Jesus alimentou cinco mil pessoas até esta alimentação, tinha 

decorrido algum tempo. No milagre antes, ele havia ordenado que multidão "para 

reclinar-se na grama" (14:19), enquanto que Ele instruiu a multidão na Decápole "para se 

sentar no chão" (15:35). Em que parte da Palestina a grama dura apenas do início da 

primavera até o início do verão, quando a maioria dos murcha do calor. A multidão de 

judeus perto da costa nordeste da Galiléia tinha sido capaz de se sentar na grama, 

enquanto a multidão de gentios na Decápole tinha que sentar-se no chão nu, indicando 

que, tanto quanto vários meses pode ter decorrido entre as duas mamadas. 

Embora Jesus não tinha ido ao distrito de Tiro e Sidon com o propósito de ministério, Ele 

foi imediatamente reconhecido lá e estava ansioso para ajudar aqueles que vieram a Ele, 

sem dúvida, incluindo muitos outros, além da mulher cananéia. Quando ele chegou na 

região de Decápolis Ele também foi reconhecido, pois desde os primeiros dias de seu 

ministério pessoas de que a área tinha vindo para ouvi-lo falar e serem curados (Mt 4: 24-

25.). Portanto, quando a notícia se espalhou de que Jesus foi realmente visitar seu próprio 

território, grandes multidões se a Ele . 

Jesus tinha ido até a montanha e estava a alguma distância de áreas povoadas. É, portanto, 

levou vários dias para a palavra de Sua presença para espalhar e para as multidões para 

chegar até ele a partir de várias partes da região. A viagem foi, naturalmente, 

especialmente lento para os que foram trazendo com eles aqueles que eram coxos, 

aleijados, cegos, mudos, e muitos outros . 



Aleijadas (a partir de kullos ) refere-se a qualquer parte do corpo humano que é 

deformado ou incapaz de ser utilizado, e inclui mutilação ou perda total. Jesus usou o 

termo para descrever uma pessoa que teve uma mão ou o pé cortado (Mateus 18: 8.). As 

pessoas que procuram ajuda, portanto, incluídas as mais seriamente deformado. 

Quando os amigos e parentes encontraram Jesus, eles colocaram os seus entes queridos 

aflitos se a seus pés; e ele os curou. Laid é de rhiptō , o que significa para lançar ou 

atirar para baixo com pressa, mas não descuidada. Eles não podiam chegar a Jesus muito 

rapidamente ou chegar muito perto. A multidão acabou numerada "quatro mil homens, 

além de mulheres e crianças" (15:38), e, portanto, poderia ter totalizaram cerca de vinte 

mil. Não sabemos quantos esse número havia chegado para a cura, mas deve ter havido 

muitas centenas e talvez milhares. As pessoas nem todos chegaram ao mesmo tempo, e 

aqueles que foram curados afastou-se para dar lugar a outros. Mas, em determinado 

momento Jesus teria tido centenas de pessoas se aglomeram em torno dele. 

Nenhum dos escritores do evangelho dá detalhes das curas; estamos simplesmente disse 

que ele os curou . Mas não é difícil imaginar os gritos de socorro que se misturavam com 

gritos de alegria, como alguns chegaram a Jesus doente e deformado, enquanto outros 

foram deixando saudável e inteiro. As pessoas que estavam doentes foi embora 

curado; pessoas que vieram com apenas um braço ou perna funcionamento foi embora 

com dois; e as pessoas que vieram cegos e surdos foi embora ver e ouvir. Pessoas que 

nunca tinha falado uma palavra agora estavam gritando louvores a Jesus. Pessoas que 

nunca tinha andado a passo agora estavam pulando e correndo para a alegria. Não é de 

surpreender que a multidão se maravilhou ao verem os mudos falar, os aleijados 

restaurada, ea curta coxos e os cegos a ver . 

Sem dúvida, muitos de a multidão tinha visto Jesus curar antes, mas que fez a visão não 

menos incrível. maravilhou é de thaumazō , o que significa ser golpeado com 

admiração. As pessoas estavam vendo algo que desafiou explicação humana, e eles 

ficaram chocados ao fluxo ininterrupto de curas instantâneas e completos. Marcos diz que 

"eles foram totalmente surpreso, dizendo:" Ele fez bem todas as coisas "(7:37). A 

maravilha destes gentios foi maior do que a maravilha dos judeus, cuja admiração foi 

muitas vezes temperado pelo orgulho espiritual e ceticismo. Quando a multidão na 

Decápole viu a perfeição das curas, eles sabiam que o poder por trás deles era divino em 

grande contraste com os fariseus que Jesus carregadas com expulsão de demônios pelo 

poder de Satanás (Mat. 12:24). 

Sabendo que seus deuses pagãos não poderia realizar tais maravilhas, e não teria sido 

inclinado para realizá-las, se pudessem, as pessoas da Decápole glorificaram ao Deus de 

Israel. Eles não estavam plenamente conscientes de quem era Jesus, mas eles sabiam que 

Ele era um judeu e que Ele serviu o Deus de Israel, e glorificavam a Sua Deus em louvor 

e temor reverente. Sua emoção e gratidão por ter sido curado ou ver seus entes queridos 

e amigos curadas fez espontaneamente louvar ao Senhor. 

As multidões eram tão grandes e as necessidades tão grande que as curas continuou por 

vários dias. Após esse tempo milagroso, mas cansativo, Jesus chamou os seus discípulos 

e disse: "Tenho compaixão da multidão, porque eles têm permanecido comigo há 

três dias, e não têm nada para comer . 



Eu sinto compaixão vem do verbo splanchnizomai , o que significa, literalmente, a ser 

movido em um do interior, nas entranhas ou vísceras, que os antigos consideravam a sede 

das emoções. A palavra Inglês compaixão é retirado do latim, que significa sofrer com, 

mas passou a significar muito mais do que isso. De acordo com uma definição, é "um 

sentimento de profunda simpatia e tristeza acompanhada por um forte desejo de aliviar a 

dor e eliminar a sua causa." 

Jesus teve compaixão para as necessidades espirituais das pessoas, que eram eterno em 

suas conseqüências. Ele teve compaixão por suas aflições físicas, que foram muitas 

vezes ao longo da vida no seu efeito. Mas ele também tinha compaixão em relação a sua 

alimentação, o que lhes sustentado de dia para dia. Em sua oração-modelo que o Senhor 

nos diz para pedir ao nosso Pai celestial "dar-nos hoje o nosso pão de cada dia" (Mat. 

06:11), porque Ele se preocupa com as necessidades práticas de nossas vidas diárias. 

Apesar do grande entusiasmo do povo e do fato de que, para muitos deles, esta foi a 

primeira vez em suas vidas tinham sido fisicamente bem e todo, três dias sem comida era 

muito tempo. Jesus, portanto, senão quiser mandá-los embora com fome; para que 

não desfaleça no caminho . A idéia por trás fraco é o do colapso, como uma corda de 

arco fica mole quando unstrung. O Senhor foi determinado que a multidão necessitado 

não iria para casa com o estômago vazio e tornar-se fraco a caminho . 

À primeira vista a resposta dos discípulos parece ser essencialmente o mesmo que era 

quando Ele lhes pediu para alimentar cinco mil pessoas perto de Betsaida Julias (14: 16-

17). Porque, na Decápole os discípulos parecia agir como se esta fosse a primeira vez que 

Jesus tinha pedido tal coisa deles, muitos comentaristas liberais têm defendido que 

Mateus dá duas contas do mesmo alimentação, com detalhes diferentes e até 

conflitantes. Mas, como um ex-cobrador de impostos, que foi usada para manter registros 

precisos, Mateus era muito astuto para não ter percebido as contradições; e não faria 

sentido para fabricá-los. Ele estava com Jesus durante o Seu ministério e é inconcebível 

que ele seria tão confuso sobre um evento tão dramático que ele pensou que aconteceu 

duas vezes, em vez de uma única vez. Nem o Espírito Santo, que inspirou os evangelhos, 

têm permitido tal deturpação. A necessidade de comida é tão básico que pode-se supor 

que havia outros tais mamadas não registrada nos Evangelhos (cf. João 21: 5). 

Por que, então, que os discípulos outra vez pedir a Jesus, Onde é que nós temos tantos 

pães em um lugar desolado para satisfazer uma grande multidão tal? Por que não 

simplesmente esperar Jesus para realizar um milagre como o que ele tinha realizado 

apenas um mês ou tão cedo? Eles provavelmente fez. Eles não poderia ter esquecido a 

ocasião anterior, especialmente porque eles estavam diretamente envolvidos na 

distribuição de alimentos para alguns vinte e cinco mil pessoas como Jesus multiplicou. A 

razão para sua pergunta sobre onde encontrar comida parece ser que eles estavam 

simplesmente reconhecer novamente sua própria falta de recursos. Eles estavam dizendo, 

com efeito, "Senhor, nós não são mais capazes de alimentar esta multidão por nós mesmos 

do que éramos capazes de alimentar o outro. Este grupo é menor, mas de quatro mil 

homens e suas famílias são tão impossível para nós para alimentar como cinco mil ". 

A região da Decápole foi, provavelmente, um mais lugar desolado do que a área perto 

de Betsaida Julias, e se eles não poderiam ter encontrado comida lá, eles poderiam 

certamente não encontrá-lo aqui. Os discípulos não tinha dúvidas de que Jesus também 

poderia alimentar milagrosamente este grupo; nem eles tinham esquecido a alimentação 



anterior. A primeira idéia é totalmente improvável e o segundo é impossível. Em vez 

disso, sua resposta a Jesus enfatizou que eles sabiam que o Senhor poderia satisfazer 

uma tal multidão , mas que não podia. Ele não tinha menos energia do que antes, e eles 

não tinham mais. 

Jesus, então, lhes perguntou: " Quantos pães tendes? " E eles disseram: "Sete, e alguns 

peixinhos ; " e de novo (cf. 14:18) trouxeram o pouco que tinham para ele. Além disso, 

como antes, Jesus dirigiu o povo que se sentasse no chão . Porque esta multidão era 

quase tão grande quanto o anterior, que foi alimentado, parece provável que Jesus também 

tinha esse sit grupo em grupos de cem e de cinqüenta (ver Marcos 06:40), a fim de 

simplificar a distribuição. 

Em seguida , tomando os sete pães e os peixes; e dando graças, partiu-os e começou 

a dar aos discípulos, e os discípulos, por sua vez, às multidões. O verbo 

traduzido começou a dar também poderia ser traduzida como "continuou dando." Em 

ambos os casos, a idéia é a de repetir dando fora do alimento, uma vez que foi 

multiplicado. Quando sua cesta de alimentos foi esvaziado, um discípulo iria trazê-la de 

volta ao Senhor para reabastecimento, até que todos as multidões foram alimentados. 

O Senhor poderia ter milagrosamente distribuído a comida tão facilmente como Ele havia 

milagrosamente multiplicou. Ele tinha fornecido maná para os filhos de Israel no deserto 

fresco todas as manhãs, distribuídos em toda a área de selva em que eles estavam 

acampados, para que as pessoas precisavam ir apenas fora de suas tendas e recolher o que 

era necessário (Ex. 16:14) . Mas Jesus estava ensinando os discípulos, bem como 

alimentar as multidões. Ele queria que eles aprendessem a prática, bem como a realidade 

teológica da sua compaixão. Ele queria que eles participar em primeira mão na 

preocupação de Deus para as necessidades diárias de pessoas, bem como para a sua 

redenção eterna e integridade física, porque a compaixão divina abraça todas as 

dimensões da necessidade humana. 

Ninguém foi embora com fome, porque tudo o que eles comeram ; e ninguém foi 

embora meio cheio, mas completamente satisfeito . Depois que todos tinham comido 

tudo o que queria, os discípulospegou o que sobrou dos pedaços, sete grandes cestos 

cheios . 

Os sete grandes cestos mencionadas aqui são de um tipo diferente do que os doze cestos 

utilizados na alimentação dos cinco mil. O tipo de carrinho utilizado na alimentação 

anterior foi um pequeno recipiente judaica chamado um kophinos , usado por um 

indivíduo quando se viaja para transportar o alimento para uma ou duas 

refeições. Os cestos utilizados na alimentação Decápole, no entanto, foramspuridas , que 

eram distintamente Gentil e bastante grandes . Eles poderiam até mesmo realizar um 

homem adulto, e foi de tal cesta que Paulo foi reduzido por cima do muro em Damasco 

(Atos 09:25).Portanto, esses sete grandes cestos realizada consideravelmente mais 

comida do que os doze pequenas cestas utilizadas nos outros alimentação (Mat. 

14:20). Porque esta multidão não tinha comido durante três dias, eles teriam consumido 

mais do que o outro, que estava sem comida para apenas um dia (14:15). 

Alfred Edersheim observou que "o Senhor terminou cada fase de seu ministério com a 

alimentação. Ele terminou o ministério na Galiléia com a alimentação dos cinco mil. Ele 

terminou o ministério na área de Gentil com a alimentação dos quatro mil. E Ele terminou 



o ministério da Judéia antes da Sua morte na cruz com a alimentação de seu próprio na 

sala superior. " 

Após os quatro mil homens, além de mulheres e crianças, foram alimentados, 

mandando embora as multidões, Jesus entrou no barco, e foi para a região de 

Magadan . A identidade de Magadannão é certo, porque não há nenhuma outra 

informação bíblica, histórica ou arqueológica sobre ele. Marcos relata que eles foram 

"para o distrito de Dalmanutha" (8:10), mas que a localização também é incerta.Porque 

nenhum curso da terra é mencionado, a região aparentemente fronteira com o mar da 

Galiléia. 

Do ministério de Jesus à multidão Gentil na Decápole uma série de lições importantes 

podem ser aprendidas. 

Primeiro, vemos novamente divino poder inigualável de Jesus. Porque só Deus pode 

criar, somente Deus poderia ter multiplicado esses sete pães e alguns peixes ainda um 

vezes, para não falar de muitos milhares de vezes. Ele é o Deus de Abraão, que acreditou 

nele "que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe" (Rom. 4:17). Assim 

como Ele havia criado tecidos saudáveis para substituir as doentes, membros inteiros para 

substituir os deformados e desaparecidos, e vendo os olhos para substituir as cego, ele 

também criou uma superabundância de comida para substituir um pouco. 

Quando os apóstolos estavam estabelecendo a igreja primitiva, muitos milagres foram 

realizados através deles. Mas os seus milagres foram realizados em nome e pelo poder de 

Jesus Cristo, por quem serviam apenas como instrumentos. Jesus, no entanto, fez milagres 

em nome próprio e poder, porque Ele era a fonte do poder. Ele não curar, libertar, 

ressuscitai os mortos, e multiplicar alimentos como agente de Deus, mas como Deus. 

Em segundo lugar, o fato de que Ele não só curado doenças e restaurado audição e da 

visão, mas restaurado aqueles que estavam kullos (mutilados e às vezes completamente 

sem braços, pernas, olhos, ou outras partes do corpo), estabeleceu-se totalmente para além 

do auto-proclamado curadores divinos dos últimos anos e os tempos modernos. Você olha 

em vão entre os curandeiros para contas verificadas de quem foi dado um braço, perna, 

ou olho para substituir um que estava faltando. As suas "curas" são, na melhor 

psicossomática e são extremamente pequenas em comparação com aqueles que o Senhor 

realizou durante os três anos de seu ministério terreno. 

Deus ainda é capaz de soberanamente cura a doença mais sem esperança e de criação de 

novos membros, onde não há nenhum. Mas a única idade de cura na igreja era o momento 

de autenticar o próprio Messias e da Sua Palavra através dos apóstolos. Uma vez que 

essas extremidades foram realizadas, o dom dos milagres cessaram. (Para uma discussão 

mais completa sobre este assunto, consulte o livro do autor os carismáticos, publicado 

pela Zondervan.) 

Em terceiro lugar, aprendemos que a meta do ministério é a adoração. Embora a maioria, 

se não todas, as multidões em Decápole eram gentios pagãos, quando viram a magnitude 

e perfeição do poder de cura de Jesus, eles não só se maravilhavam além da medida, mas 

também "glorificavam ao Deus de Israel" (v. 31) . Testemunhando uma exposição tão 

divina exigiu muito mais do que admiração; exigiu adoração reverente, que aqueles 

gentios ofereceu o melhor que sabia. 



Sua adoração era o objetivo supremo de Jesus. Ele teve compaixão não qualificado para 

curar seus corpos quebrados e para encher seus estômagos vazios. Mas Ele era 

infinitamente mais preocupados que, por meio de sua confiança em Jesus Cristo como 

seu Salvador, Ele também pode salvar suas almas da condenação eterna e torná-los 

cidadãos de seu reino celestial. 

Os seguidores de Cristo são igualmente chamados a ministra não só às necessidades 

físicas e temporais das pessoas, mas para levá-los para glorificar a Deus, "que a graça que 

está se espalhando para mais e mais pessoas podem fazer com que a ação de graças a 

abundar para a glória de Deus" ( 2 Cor. 4:15). O objetivo do evangelismo e da vida cristã 

é "adorarão o Pai em espírito e verdade, pois são estes que o Pai procura para seus 

adoradores" (João 4:23). Só quando a devoção ao Senhor é sincero e incondicional, o 

serviço aos outros verdadeiramente altruístas, e vida diária de forma consistente como 

Cristo, Deus vai ser glorificado. 

Essa é uma lição especialmente importante para os nossos dias, em que o amor-próprio e 

auto-satisfação tornaram-se aceito e elogiado mesmo em grande parte da igreja. Somos 

tentados a oferecer o evangelho simplesmente por aquilo que ele pode fazer por uma 

pessoa, sem nenhuma sugestão da necessidade de se transformar a partir de si mesmo a 

Deus e de nossas próprias prioridades à Dele. Nós gostamos de fazer o caminho da 

salvação parece grande, embora o Senhor diz que é estreita (Matt. 7:14). Queremos tornar 

a vida cristã parecer fácil, embora Jesus declarou que "aquele que não toma a sua cruz e 

siga após mim não é digno de mim" e que só "quem perder a vida por minha causa achá-

la" 10 : 38-39. 

Em quarto lugar, essa história ensina a necessidade de contar com os recursos 

divinos. Como os discípulos, que são as mais usadas para o Senhor quando reconhecemos 

nossa própria falta de recursos e voltar-se para Ele. O que quer que tenhamos em nós 

mesmos nunca é suficiente para atender as necessidades dos outros ou para realizar 

qualquer coisa para Deus. Jesus não ordenou aos apóstolos para serem seus "testemunhas 

tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até à parte mais remota da terra" 

até que Ele havia prometido em primeiro lugar, "Ides receber uma força, a do Espírito 

Santo, que descerá sobre você. " (Atos 1: 8) "Cada coisa boa oferecido e todo dom perfeito 

vem do alto, descendo do Pai das luzes", diz Tiago (Tiago 1:17). 

Fui uma vez pediu para visitar uma senhora idosa que estava morrendo e não conhecem 

a Cristo. Ela era frágil e doente, e eu não queria aborrecê-la; mas eu sabia que, acima de 

tudo o resto que ela precisava Cristo. Todo o caminho até lá eu orei para que Deus me 

ajude a saber o que dizer e como dizê-lo; mas quando me aproximei a porta do 

apartamento que eu ficava cada vez mais inquieto. Quando um de seus amigos me deixar 

entrar e eu caminhei até sua cama, a primeira coisa que ela disse foi: "Antes de dizer 

qualquer coisa, eu só quero dizer que ontem a minha irmã me levou a Cristo." Depois de 

um tempo de leitura de alguns salmos e orações, eu disse: "Você não precisa temer a 

morte mais"; ao que ela respondeu: "O medo da morte? Eu não temo a morte. Eu não 

temo a morte a todos." No momento em que a nossa visita acabou, eu senti que ela havia 

ministrado para mim mais do que eu tinha para ela. Eu tinha sido totalmente insuficiente 

para atender as suas necessidades; mas como eu fui na dependência de nosso Senhor 

misericordioso, eu descobri que ele já tinha me precederam e fez provisão integral. 



Em quinto lugar, podemos aprender com essa história de que os recursos de Deus nunca 

são diminuídas, muito menos exausto, porque Ele tem uma capacidade infinita para 

criar. Ele não precisava de os sete pães e alguns peixes para alimentar a multidão. Ele 

poderia facilmente ter feito a comida a partir do nada, assim como Ele criou o mundo do 

nada. Ele usou os pães e os peixes, a fim de envolver os discípulos e para ajudar a ensiná-

los a dar o que eles tinham em seus cuidados. "Dai, e dar-se-á dado; boa medida, 

recalcada, sacudida, atropelamento, eles vão deitar em seu colo por pelo seu padrão de 

medida que será usada para medir vocês em troca." (Lucas 6:38 ). O povo de Deus nunca 

falta de recursos para fazer o que Ele os chama para fazer se eles confiaram essa promessa. 

Em sexto lugar, aprendemos sobre a utilidade do servo. Embora o Senhor é capaz fazer a 

Sua obra sem nós, Ele escolhe para fazê-lo através de nós. Ele não precisava de ajuda dos 

discípulos para distribuir a comida mais do que ele precisava de os sete pães e os peixes 

para fazer a comida. Ele poderia ter feito em um instante o que os levou várias horas para 

fazer. Mas, em Sua infinita sabedoria e misericórdia, Deus escolhe usar instrumentos 

humanos para fazer a Sua obra divina de levar o evangelho ao mundo e de ministrar às 

suas necessidades. Em servindo submissamente outros em nome e no poder de nosso 

Senhor, aprendemos a servi-Lo em preparação para servi-Lo por toda a eternidade em 

dimensões que não podemos agora conceber. 

Em sétimo lugar, aprendemos que Deus dá liberalmente, em "boa medida, recalcada, 

sacudida; atropelamento" (Lucas 6:38), como já vimos. Todo mundo na encosta da 

montanha comeu até que ele estava completamente satisfeito. Havia até mesmo mais do 

que suficiente, de modo que sete cestos de alimentos foram sobrando. 

Oitava é a lição de investimento espiritual. Quando os discípulos deram tudo o que tinham 

de Jesus e depois O ajudou a dá-lo aos outros, eles tiveram sete cestos cheios demais para 

si. "Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; eo que semeia com fartura com 

abundância também ceifará com fartura" 2 Cor. 9: 6. 

A lição nona e fundamental é a compaixão ilimitada de Jesus Cristo. Ele tem compaixão 

para todas as nossas necessidades-eterno, vida, e diárias. Ele tem compaixão de judeus e 

gentios em, no severamente aflitos e apenas com fome. Seguindo o exemplo de nosso 

Senhor, devemos "fazer o bem a todos os homens, e especialmente para aqueles que são 

da família da fé" (Gl. 6:10). Nossa compaixão não é medido pelos nossos sentimentos, 

mas por nossa doação. 

João Wanamaker, fundador da famosa loja de departamentos da Filadélfia que leva seu 

nome, era um cristão devoto. Em uma viagem à China para observar o trabalho 

missionário cristão lá, ele se deparou com uma pequena aldeia onde um grupo de cristãos 

haviam começado a construção de uma igreja, mas faltava dinheiro para concluí-lo. Em 

um campo próximo notou a estranha visão de um menino em jugo desigual com um boi 

como eles juntos puxou um arado realizada por seu pai. Guia do Sr. Wanamaker explicou 

que o menino havia prometido a seu pai: "Se você vai vender um dos bois e dar o dinheiro 

para a construção da igreja, vou tomar o lugar do bois puxando o arado" Mr. Wanamaker 

é dito ter caiu de joelhos e disse: "Senhor, deixe-me ser atrelado a um arado para que eu 

saiba a alegria de dar sacrificial." 



 

88 O cego que nunca verá (Mateus 16: 1-

4) 

E os fariseus e saduceus, e testando Ele pediu a Ele para mostrar-

lhes um sinal do céu. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: "Ao 

cair da tarde, você diz:" Vai ser bom tempo, porque o céu está 

rubro. E pela manhã, "Haverá uma tempestade de hoje, porque o 

céu está de um vermelho sombrio." Você sabe como discernir o 

aspecto do céu, mas não pode discernir os sinais dos tempos Uma 

geração má e adúltera pede um sinal,? E um sinal não será dado, 
senão o sinal de Jonas ". E Ele os deixou, e foi embora. (16: 1-4) 

Boa visão é uma bênção maravilhosa, e, a fim de ver melhor, os americanos gastam cerca 

de cinco mil milhões de dólares por ano em cuidados com os olhos. Cerca de sete por 

cento da população é considerado legalmente cego. Em muitas partes do mundo, é claro, 

a percentagem de pessoas cegas é muito maior. 

É ainda mais significativo que, desde a queda de Adão, cada pessoa na Terra nasceu cego 

espiritualmente. Eles se dividem em duas categorias: os que nunca vai ver e conhecer a 

Deus e aqueles que, pela graça de Deus e da iluminação do Espírito Santo, estão 

habilitados para ver e ter comunhão íntima com Ele. O fator decisivo é a forma como uma 

pessoa está relacionada com Jesus Cristo. A pessoa que rejeita o Salvador permanece para 

sempre cego; a pessoa que confessa como Senhor é dada a visão espiritual, bem como a 

vida espiritual. Infelizmente, os homens não universalmente têm o desejo de visão 

espiritual que eles fazem para física. A grande maioria não sabem que são espiritualmente 

cegos e não se importam. Mesmo quando ofereceu vista, muitos se recusam-lo. 

Jesus "foi a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele estava no 

mundo, eo mundo foi feito por ele, eo mundo não o conheceu. Ele veio para os Seus, e os 

que estavam a Sua seus não o receberam "(João 1: 9-11). Paulo declara que, embora 

"desde a criação do mundo os atributos invisíveis [de Deus], o seu eterno poder e sua 

natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo percebidos por meio do que foi feito," 

a humanidade rebelde "não glorificaram como Deus, nem dai graças, mas eles tornaram-

se fúteis em suas especulações, eo seu coração insensato se obscureceu "(Rom 1: 20-

21.).Mesmo com a evidência de Deus claramente diante deles, os homens não 

regenerados se recusam a vê-Lo. Seus olhos rejeitar a evidência porque seus corações 

rejeitar Aquele que dá-lo. 

"O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus", explica Paulo; "Porque lhe 

são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente" (1 Cor. 

2:14). Homens não resgatados são "obscurecidos no entendimento, separados da vida de 

Deus, por causa da ignorância que há neles, por causa da dureza do seu coração" (Ef. 

4:18). 

Os escritores do Antigo Testamento também testemunhou a cegueira espiritual naturais 

dos homens. Os ímpios "não sei nem entendem", escreveu o salmista; "Andam sobre na 



escuridão" (Sl. 82: 5). O mesmo escritor confessou que antes de vir a conhecer a Deus, 

ele "foi sem sentido e ignorante, ... como um animal diante de Ti" (Sl. 73:22). Nós 

aprendemos de Provérbios que "o caminho dos ímpios é como a escuridão; eles não sabem 

sobre o que eles tropeçam" (Pv 04:19).. Por causa do seu pecado e rebeldia, Jeremias 

descreveu a nação escolhida por Deus de Israel como "povo louco e insensato, que não 

têm olhos, mas não vêem; que têm ouvidos, mas não ouvem" (Jer. 5:21). Micah descrito 

inimigos pagãos de Israel como aqueles que "não sabem os pensamentos do Senhor, e 

eles não entendem seu propósito" (Mq. 4:12). 

Três coisas contribuem para marcar a cegueira espiritual. O primeiro é o pecado. Quando 

o próprio Filho de Deus veio à terra como a luz do mundo, "os homens amaram mais as 

trevas do que a luz, porque as suas obras eram más" (João 3:19). O segundo contribuinte 

para a cegueira espiritual é Satanás. Como "o deus deste mundo [ele] cegou os 

entendimentos dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, 

que é a imagem de Deus" (2 Cor. 4: 4). O terceiro contribuinte é o julgamento soberano 

de Deus. Quando, por causa do seu pecado e sua lealdade a Satanás, os homens 

persistentemente rejeitam a luz de Deus, Ele judicialmente confirma-los em sua escuridão 

auto-escolhido. Daqueles em Jerusalém que O rejeitaram, Jesus declarou: "Se você 

tivesse conhecido neste dia, mesmo que você, as coisas que servem para a paz! Mas agora 

eles foram escondidos de seus olhos" (Lucas 19:42). 

Através das sete parábolas de Mateus 13 Jesus descreve as características da idade entre 

Sua rejeição e sua vinda novamente para estabelecer o Seu reino milenar. Essas parábolas 

apresentam "os mistérios do reino," verdades não reveladas no Antigo Testamento, mas 

dado apenas àqueles que durante esta idade confiança em Jesus Cristo para a salvação 

(13:11). O objetivo singular dessas parábolas particulares era ensinar que o tempo de 

mistério, que já dura cerca de 2000 anos, é um momento de tanto crença e da descrença, 

de receber e de rejeitar. 

Após as sete parábolas, Jesus apresentou oito ilustrações (Mat. 13: 53-16: 12), seis dos 

quais se concentrar em sua rejeição e dois em sua aceitação. História verifica que a 

rejeição de Jesus tem sido muito maior do que a recepção dele, assim como aquelas 

parábolas e ilustrações indicam. 

Os relatos evangélicos deixar claro que, começando com o ministério de João Batista, a 

rejeição mais vocal e determinado de Cristo e Seu evangelho foi pelos líderes religiosos 

judeus, especialmente os influentes e poderosos fariseus e saduceus . 

Os acontecimentos de Mateus 16 começou logo após o Senhor atravessou o Mar da 

Galileia da área de Gentil da Decápole, onde teve alimentou milagrosamente "quatro mil 

homens, além de mulheres e crianças", e veio para o judeu "região de Magadan", na da 

costa ocidental (Mat. 15: 32-39). A localização exata de Magadan, que Marcos se refere 

como Dalmanutha (8:10), é desconhecida, mas os adversários de Jesus vieram lá assim 

que souberam que ele havia chegado. 

Em 16: 1-4, Mateus registra convite final de Jesus para aqueles líderes religiosos; e pela 

sua persistente rejeição de Deus, eles se confirmaram como entre os cegos espiritualmente 

que firmemente se recusar a ver. Nesta breve passagem vemos quatro características 

daqueles cuja cegueira espiritual nunca vai acabar: eles procuram escuridão, eles 



amaldiçoar a luz, eles regredir ainda mais fundo na escuridão, e, finalmente, eles são 

abandonados por Deus. 

Eles buscam Escuridão 

A primeira característica é visto no fato de que os fariseus e saduceus veio para Jesus 

juntos. Embora eles normalmente criticado e menosprezado o outro, os dois grupos 

religiosos encontrados causa comum em sua oposição a Jesus. Eles estavam unidos pelo 

amor de escuridão espiritual. 

Para a maior parte, os saduceus eram aristocrático, e que tradicionalmente se gabou os 

sumos sacerdotes e chefes dos sacerdotes entre os seus números. Muitos deles fizeram 

fortunas que operam as concessões Templo lucrativas de dinheiro mudando e venda de 

animais para o sacrifício. Os fariseus , por outro lado, eram geralmente da classe 

trabalhadora, e muitos deles, como Paulo (Atos 18: 3), fizeram o seu vivendo de um 

comércio. Escribas e sacerdotes foram encontrados em ambas as partes (ver Mat. 3: 7; 

15:12; 21:15; 23: 2-36; Marcos 02:16; 3: 6; Lucas 07:30; 16:14; João 7 : 32; 8: 3-6; 9: 

40-41). 

Os fariseus eram os mais conservadores e fundamental, mas que acontece tradição 

rabínica de igual autoridade com as Escrituras (ver Mat. 15: 2, 6). Eles estavam 

fortemente separatista, continuando a proteção zeloso do Judaísmo da influência Gentil 

que começou vários séculos antes pelo hassídicos em sua resistência às campanhas 

helenização de Antíoco Epifânio. 

Os saduceus , por outro lado, não se importa com a tradição rabínica e não tinha 

escrúpulos em fazer concessões religiosas, culturais ou políticos. Seu princípio cardeal 

era conveniência. Embora eles alegaram acreditar Escritura, suas interpretações eram tão 

espiritualizada que todos significado importante foi perdido. Eles foram completamente 

liberal e materialista, não acreditar em anjos, a imortalidade da ressurreição dos mortos, 

ou qualquer outra coisa sobrenatural. 

Uma vez, quando Paulo foi levado perante o Sinédrio, ele aproveitou as grandes 

diferenças doutrinárias entre os dois grupos, identificando-se como um fariseu e 

afirmando sua crença na ressurreição. Quando ele fez isso, "houve dissensão entre os 

fariseus e saduceus; ea multidão se dividiu Porque os saduceus dizem que não há 

ressurreição, nem anjo, nem espírito;.. Mas os fariseus reconhecem-los todos E se 

levantou um grande alvoroço, e alguns dos escribas do partido dos fariseus se levantaram 

e começaram a discutir acalorAdãoente dizendo: 'Nós não encontrar nada de errado com 

este homem; suponha que um espírito ou anjo lhe falou?' "(Atos 23: 6 9). 

Utilização de Mateus de um único artigo ( a ) sugere que os fariseus eram o grupo 

principal, com saduceus intercalados entre eles; e de Marcos 8:11 aprendemos que os 

fariseus tomaram a iniciativa de confrontar Jesus. Essas "guias cegos" (Mat. 15:14) 

contou com o apoio de homens que, se alguma coisa, eram mais cegos espiritualmente do 

que eles mesmos. Em vez de vir a Jesus para a visão espiritual, eles confirmaram o seu 

amor de cegueira, fazendo aliança com outros homens ímpios contra ele. Os ritualistas e 

os racionalistas juntou forças com base no desprezo mútuo para Jesus. Esse é sempre o 

caminho daqueles que estão voluntariamente, pecaminosamente cego. Sua confiança 



comum é em si mesmos e em suas próprias boas obras, e, portanto, seu inimigo comum 

é Deus e Sua graça soberana. 

Eles Maldição da Luz 

A segunda característica do deliberAdãoente cego é o outro lado do primeiro: eles 

amaldiçoar a luz. A pessoa que se contenta em sua cegueira espiritual não tem utilidade 

para a luz espiritual, porque ele se intromete em sua escuridão e expõe o seu pecado. "E 

este é o julgamento", disse Jesus, "que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais 

as trevas do que a luz,. Para suas obras eram más Pois todo o que faz o mal odeia a luz e 

não vem . para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas Mas quem pratica a 

verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em 

Deus "(João 3: 19-21). Os fariseus e saduceus não veio para Jesus, na esperança de 

encontrar a verdade por si mesmos, mas na esperança de encontrar falsidade 

nEle. Portanto, tentando-o , eles perguntaram-Lhe que lhes mostrasse algum sinal do 

céu . 

Eles não esperavam Jesus para executar tal um sinal , e se Ele lhes havia dado um, a 

incredulidade deles teria ficado tão forte. Eles já tinham visto sinal após sinal, a natureza 

milagrosa de que era irrefutável.Eles não negou Seu poder sobrenatural, mas recusou-se 

a reconhecê-lo como sendo de Deus, tendo mesmo acusaram de trabalho como um agente 

de Satanás (Mat. 12:24). 

Superstição judaica Popular declarou que demônios poderia realizar terrena milagres, mas 

que só Deus poderia realizar os celestes. Do céu indica o desejo de ver um 

milagroso sinal no céu. Os fariseus e saduceus exigiu um milagre eles pensavam que era 

além de Jesus, na esperança de provar que o seu poder, e, portanto, a Sua mensagem, não 

eram divinos. Ele seria desacreditado publicamente, e eles seria justificado. 

Em sua cegueira, não podia ver que o próprio Jesus era um sinal do céu . Nem podiam 

ver que eles próprios estavam ajudando a cumprir esse sinal. Como o Simeão piedosa 

segurou o menino Jesus em seus braços, ele profetizou: "Eis que este é nomeado para 

queda e elevação de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição" (Lc 02:34). Porque 

os líderes religiosos incrédulos se recusou a reconhecer supremo sinal de Deus, seu único 

Filho, não podiam aceitar Seus sinais menores, apesar da evidência que eles viram com 

seus próprios olhos. A visão física é de nenhuma ajuda à cegueira espiritual, e tinha 

aqueles líderes visto mais uma centena de milagres cem vezes mais dramático, eles 

simplesmente foram levados a mais profunda escuridão, como sua rejeição ao milagre da 

ressurreição de Jesus provou.Como disse Abraão dos irmãos na história do homem rico e 

Lázaro: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir que 

ressuscite alguém dentre os mortos" (Lucas 16:31). Como Faraó antes de Moisés, mais 

eles viram o poder de Deus demonstrado, mais eles endureceram o coração contra Ele 

(Ex. 7-11). Sinais celestiais viria no futuro (Matt. 24: 29-30; Lucas 21:11, 25; Atos 2:19; 

Apocalipse 15: 1), mas seria um sinal do fim. 

Se o coração de uma pessoa é definido na escuridão, quando a luz vem ele amaldiçoa-

lo. Orgulhosamente confessando que muito disposição, o ateu francês Voltaire declarou: 

"Mesmo que um milagre deve ser forjado no mercado aberto diante de mil testemunhas 

sóbrios, eu preferiria desconfiar de meus sentidos do que admitir um milagre." A 



incredulidade vai sempre encontrar uma maneira de rejeitar a verdade, até mesmo ao 

ponto de negar o inegável. 

O teólogo liberal não preferem as especulações da filosofia ou psicologia, porque estes 

são mais provável ou persuasivo do que as verdades da Escritura, mas porque ele prefere 

a sabedoria do homem para com Deus. E, ao contrário da sua afirmação, o agnóstico não 

se recusa a acreditar, porque ele não pode saber sobre Deus, mas porque ele não vai saber 

sobre ele. A pessoa que se volta para o racionalismo, a evolução, o ceticismo, ou 

simplesmente para si mesmo por significado e propósito não fazê-lo por causa da falta de 

provas a respeito de Deus e de Cristo, mas apesar dele. A pessoa que se transforma em 

religião feita pelo homem não faz isso porque nenhuma luz sobre o verdadeiro Deus está 

disponível, mas porque ele despreza essa luz e que Deus. 

Os homens procuram atos de penitência, à sua própria aflição, a confessionários, e para 

todos os outros recursos humanos para tentar expiar pecados particulares; mas eles se 

recusam a lidar com a raiz em seus corações, sua natureza pecaminosa de base com a qual 

eles não querem se separar. 

Sabendo-se que a verdadeira intenção da demanda dos fariseus e saduceus "por um sinal 

celeste foi para desacreditá-lo, Jesus respondeu, e disse-lhes: "Ao cair da tarde, você 

diz: 'Vai ser bom tempo, porque o céu está rubro . ' E pela manhã, "Haverá uma 

tempestade de hoje, porque o céu está de um vermelho sombrio." Essas palavras 

correspondem a cantiga do marinheiro antigo, "Céu vermelho à noite, céu do marinheiro 

delícia. vermelho na parte da manhã, marinheiro de aviso ". A partir de muitos anos de 

observação homens aprenderam que um céu vermelho à noite é geralmente seguido por 

bom tempo, ao passo que um céu vermelho na parte da manhã é geralmente seguido por 

uma tempestade. Os líderes religiosos que enfrentaram Jesus aceitou a confiabilidade de 

que a meteorologia popular, sem dúvida. 

"Você sabe como discernir o aspecto do céu," Jesus lhes perguntou: "mas não pode 

discernir os sinais dos tempos?" Ambos os fariseus e saduceus estavam orgulhosos de 

sua herança religiosa e se consideravam especialistas sobre as coisas de Deus. Mas, apesar 

de sua formação e posições religiosas, seu conhecimento primitivo e limitado de tempo 

era muito superior ao seu conhecimento de Deus. "A sua sensibilidade às condições 

meteorológicas", disse Jesus em vigor ", faz uma paródia de sua insensibilidade para com 

o reino de Deus. Você não tem idéia do que Deus está fazendo no mundo. Você é alheio 

a as vezes em que você é o privilégio de viver, os próprios momentos de redenção por 

próprio Filho de Deus, diante de quem você está agora. " Era o início da era messiânica 

que judeus há muito esperado, mas esses líderes judeus não o reconheceu. Eles foram 

melhores meteorologistas do que os estudiosos bíblicos (cf. Lucas 12: 54-56). Eles foram 

"guias cegos" (Mat. 15:14). Em Mateus 23, Jesus rotulou-os guias cegos (16 vv., 24) e os 

tolos cegos (v. 17). 

A sociedade moderna também tem muitas pessoas com grande perspicácia e 

discernimento sobre as coisas do mundo, mas que não têm a compreensão das coisas de 

Deus. Os especialistas são capazes de prever se o mercado de ações vai para cima ou para 

baixo, se o ouro e prata se tornará mais ou menos valiosas, e se o dólar vai ficar mais forte 

ou mais fraco. Outros podem prever a direção das taxas de juro, modas, o mercado 

imobiliário e de importação rácios / exportação. Outros podem prever tendências na 

educação, sociologia, da moralidade e do governo. Mas nossa sociedade é curto de quem 



sabe o que o plano de Deus para o mundo é e que ainda é a "última vez", o tempo do 

Messias. O que significa ser um cidadão do Seu reino lhes escapa. 

Em resposta à pergunta dos discípulos sobre "o sinal da [sua] vinda e do fim dos tempos", 

Jesus disse: "Você vai ser ouvido de guerras e rumores de guerras; ... se levantará nação 

contra nação, e reino contra reino, e em vários lugares haverá fomes e terremotos .... E 

surgirão muitos falsos profetas se levantarão, e enganarão a muitos E porque a ilegalidade 

é aumentada, o amor da maioria das pessoas se esfriará "(Mat. 24: 3. , 6-7, 11-12). 

Esses sinais que Jesus voltará abundam em nossos dias. No período da história tem 

experimentado mais guerras ou sido tão preocupado com a perspectiva de uma guerra 

como a nossa. Com excedentes sem precedentes de alimentos em algumas partes do 

mundo, outras partes ainda enfrentar fomes devastadoras. Seitas e religiões falsas de todo 

tipo estão se proliferando mesmo em países que têm sido nominalmente cristã há centenas 

de anos. O espírito de ilegalidade e obstinação é galopante. 

Paulo declarou: "O mistério da iniqüidade já está em ação;. Só que agora resiste vai fazê-

lo até que ele seja retirado do caminho e, em seguida, que iníquo será revelado quem o 

Senhor matará com o sopro de sua boca e pôr fim pelo aparecimento de Sua vinda "(2 Ts 

2: 7-8.). O apóstolo explicou a Timóteo que "o Espírito expressamente diz que nos 

últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ea 

doutrinas de demônios" (1 Tim. 4: 1). Pedro escreveu sobre a grande apostasia, o falso 

ensino, heresias, zombaria, e negação do retorno de Cristo que iria caracterizar os últimos 

dias (2 Pe. 2: 1-3; 3: 3-4). 

Ezequiel previu que no fim dos tempos, Deus restauraria o seu povo escolhido para a terra 

que Ele lhes havia prometido (Ez. 34: 11-31); e em nossa atual geração que prometem 

começou a ser cumprida com o restabelecimento do estado de Israel. O mesmo profeta 

escreveu de uma potência inimiga do norte que atacaria Israel (Ez 38.); e grande militar 

da Rússia pode, geografia, ateísmo, e anti-semitismo fazer essa nação uma perspectiva 

privilegiada por ser esse poder hostil. 

Escritura também declara que o fim dos tempos será caracterizado por uma grande 

preocupação para a unidade do mundo, o governo do mundo, a economia mundial e 

religião do mundo (ver Dan 2;. 7; Ap 13; 17-18). O mundo está à procura de estabilidade 

e segurança e está maduro para o papel unificador de um líder mundial que pode parar 

guerras e pôr fim à política, econômica e social chaos-o papel que um dia será preenchido 

pelo anticristo. 

Todos esses sinais que marcam o fim dos tempos são característicos do nosso dia. Não 

pode haver dúvida de que vivemos perto do fim dos tempos, bem como a preocupação 

dos crentes deve ser para o que a Bíblia diz e não para o que os homens dizem e para o 

que Deus está fazendo em vez de para o que os homens estão fazendo. 

Eles Regress mais no pecado 

Uma terceira característica dos cegos espiritualmente que nunca vai ver é que eles 

continuam a regredir mais e mais fundo na escuridão. Eles se tornam mais e mais 

endurecido e cego, e as mesmas coisas que eles supõem torná-los mais agradáveis a Deus 

levá-los mais longe Dele. 



Jesus sabia que o verdadeiro motivo dos fariseus e saduceus foi apanhá-lo, para não ser 

convencido de sua messianidade. Ele também sabia que um outro sinal, não importa o 

quão surpreendente, não iria convencê-los sobre o que eles estavam determinados a 

rejeitar. Foi por esta razão Ele falou-lhes em parábolas, como indicado em Mateus 13: 

13-15. Ele não capitular diante de sua demanda hipócrita e perverso. "Uma geração má 

e adúltera pede um sinal," Disse-lhes, "e um sinal não será dado, senão o sinal do 

profeta Jonas." 

O sinal de Jonas foi o último sinal que Jesus deu ao mundo, o sinal de Sua vitória sobre 

o pecado, a morte, e Satanás através da Sua ressurreição. Como tinha dito a um grupo de 

escribas e fariseus em ocasião anterior, "Assim como Jonas esteve três dias e três noites 

no ventre do monstro marinho, assim será o Filho do Homem estará três dias e três noites 

no seio da . a terra Os homens de Nínive se levantarão com esta geração no julgamento, 

ea condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas; e eis que algo maior 

do que Jonas está aqui "(Mat. 12: 39-41; para mais explicações, ver o volume comentário 

do autor Mateus 8-15 ). 

Esse sinal , também, seria rejeitado pelos líderes religiosos judeus. Quando ouviram da 

ressurreição de Jesus, eles subornaram os soldados que guardavam seu túmulo para dizer 

que seu corpo foi roubado por seus discípulos (Mat. 28: 11-15). 

Eles são abandonados por Deus 

A quarta característica daqueles que persistem em seu amor de escuridão e rejeição da luz 

é que eles estão finalmente abandonado por Deus, entregue por Ele para suas 

concupiscências, impurezas, paixões infames, e mentes depravadas (Rom. 1:24, 26 , 

28). Aquilo que é cegueira voluntária, pecador e satânico se torna cegueira soberana de 

Deus. 

Porque os fariseus e saduceus incrédulos não teria como Senhor e Salvador, Jesus os 

deixou e foi embora. Kataleipō ( esquerda ) significa deixar para trás, e que muitas 

vezes levou a idéia de abandonar ou abandono (ver 2 Pe. 2:15) . 

Esse evento marcou uma importante transição no ministério de Jesus. Doravante, o 

Senhor passou a maior parte de seu tempo com Seus discípulos e pouco tempo com as 

multidões ou líderes religiosos. Ele virou-se para longe daqueles que rejeitaram e focou 

sua atenção na Sua própria. Ele não deu mais argumentos ou sinais para os incrédulos, 

única verdade adicional para aqueles que acreditavam. 

 

 

 



89. O cego que nasceu para enxergar 

(Mateus 16: 5-12) 

E os discípulos aproximaram-se do outro lado e se esqueceram de 

levar pão. E Jesus disse-lhes: "Cuidado com e-vos do fermento 

dos fariseus e dos saduceus." E eles começaram a discutir entre 

si, dizendo: "É porque nós não tomou o pão." Mas Jesus, ciente 

disso, disse: "Vocês, homens de pouca fé, por que discutir entre 

vós que você não tem pão? Você ainda não entender ou lembrar 

os cinco pães para os cinco mil, e de quantos cestos levantastes ? 

Nem dos sete pães para os quatro mil, e de quantos cestos grande 

você pegou? Como é que você não entende que eu não falar com 

você a respeito do pão? Mas cuidado com o fermento dos fariseus 

e dos saduceus. " Em seguida, eles entenderam que Ele não disse 

para ter cuidado com o fermento do pão, mas da doutrina dos 
fariseus e dos saduceus. (16: 5-12) 

Quando ele era um estudante universitário, Thomas Steward acidentalmente espetou-se 

no olho com uma faca, causando cegueira permanente em que o olho. Temendo que o 

olho bom pode ser afectado, o médico recomendou a remoção do olho danificado. Como 

Tomé estava se recuperando da anestesia, no entanto, descobriu-se que o cirurgião tinha 

removido o olho errado, mergulhando assim o jovem em cegueira total. 

Sem temer a tragédia, Tomé determinado a continuar seus estudos de Direito na 

Universidade McGill, em Montreal, no Canadá. Ele concluiu o curso no topo da sua 

classe, e seu irmão William foi o segundo. Durante quatro anos, William não só tinha 

prosseguiu os seus próprios estudos de direito, mas agiu como olhos de seu irmão, 

acompanhando-o às aulas, lendo o material atribuído a ele, e escrevendo suas provas e 

trabalhos. Compreensivelmente, a gratidão de Tomé ao seu irmão não tinha limites, pois 

sem essa ajuda, o seu próprio grau e carreira em direito teria sido impossível. 

Muito pior do que a cegueira física é a realidade que cada pessoa tenha sido atingida com 

cegueira espiritual por causa do pecado, e sem a ajuda de Deus através da obra de Seu 

Filho, Jesus Cristo, a vida espiritual e da vista para sempre impossível. 

O famoso filósofo Inglês do século XVII, Tomé Hobbes estava totalmente sem Deus e 

anti-cristã. Quando ele estava prestes a morrer, é dito que ele declarou alto: "Eu estou 

prestes a dar um salto no escuro." A verdade era que ele tinha sido profundamente na 

escuridão toda a sua vida. 

O filósofo francês Voltaire abertamente ridicularizado Deus e foi especialmente 

antagônica contra o cristianismo. Quando sentiu que estava perto da morte, ele foi tomado 

pela dor e desespero. Mas em vez de pedir aos seus amigos crentes para levá-lo a Cristo, 

ele se ajuntaram e lhes disse amargamente, "Begone! Vá embora! É você que me trouxe 

a minha condição presente. Deixe-me, eu digo. Begone! O que um miserável glória é essa 

que você produziu para mim. " Ter algo de uma mudança de mentalidade, mais tarde ele 

esperava para aliviar sua angústia por fazer uma retratação por escrito da sua 

incredulidade. Por dois meses, ele alternava entre protestando contra Deus e invocando o 

nome de Cristo. Mas seu coração estava muito tempo endurecido e havia se tornado 



impermeável ao amor e à luz de Deus. Entre as suas últimas palavras foram: "eu vou 

morrer abandonado por Deus e do homem." 

Não é à toa que Jesus frequentemente referido como o inferno "trevas exteriores" (Mateus 

08:12;. 22:13; 25:30), porque é a perpetuação da escuridão espiritual que o homem 

descrente se recusa a abandonar, enquanto ele é na terra. Mateus 16: 1-4 imagens pessoas 

espiritualmente cegos que nunca vai ver, exemplificados pelos fariseus e saduceus 

incrédulos que se recusaram a receber a luz ea vida que Jesus oferece. 

Em contraste, versículos 5-12 dar uma imagem dos cegos espiritualmente que, pela graça 

soberana de Deus, são feitas para ver. As quatro características dessas pessoas são os 

lados inversas das características do cego, que nunca vai ver: eles procuram a luz, 

amaldiçoar a escuridão, receber ainda mais luz, e são ministradas pelo Senhor. 

Eles buscam a Luz 

Os discípulos estavam em uma encruzilhada, como eles decidiram se ou não para segurar 

o sistema em que foram criados e se identificam com os fariseus e saduceus, que haviam 

sido treinados para respeitar e honrar. Os fariseus eram os intérpretes reconhecidas da lei 

e as tradições judaica, e os saduceus eram a aristocracia religiosa, que habitualmente 

incluído o sumo sacerdote e os principais sacerdotes. 

Mas os Doze não hesitou em seguir Jesus, e quando Ele cruzou de volta para o lado Gentil 

leste do Mar da Galiléia, que veio para o outro lado com Ele. Eles realmente procurou 

a luz de Deus, e eles sabiam que Jesus era mesmo essa luz. Por meio de Jeremias, o Senhor 

tinha prometido: "Você vai buscar-me e encontrar-me, quando me procurarem de todo o 

coração E eu vou ser encontrado por você." (Jer. 29: 13-14). Os discípulos tinham 

buscando corações, e Deus honrou sua promessa de levá-los a Si mesmo. 

Enquanto ele estava ensinando no templo um dia, Jesus declarou aos discípulos, 

juntamente com os escribas e fariseus incrédulos, "Eu sou a luz do mundo; quem me 

segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida "(João 8:12). Os discípulos 

acreditaram que a verdade, e eles sabiam que, como a luz de Deus, Ele não só era para 

ser visto, mas seguido. Eles sabiam que o Messias viria "como uma luz para as nações" 

(Is. 42: 6) e, como Davi tinha proclamado, seria de fato ser a sua "luz e [sua] salvação" 

(Sl. 27: 1). Jesus era a luz que iluminou as trevas, e, apesar de muitas vezes tropeçando e 

mal-entendidos, eles genuinamente procurou segui-Lo. 

Mas nem todos os que se interessaram em Jesus foi fiel a segui-Lo. Quando eles 

começaram a perceber a verdadeira natureza de sua mensagem e o custo do discipulado, 

muitos discípulos superficiais "retirou-se, e não andavam mais com ele" (João 6:66). 

Mas os verdadeiros crentes sabiam que jamais seria capaz de ter visão espiritual para além 

da obra da graça de Deus em seu nome através de Jesus Cristo. Alguns deles talvez orou 

com o salmista: "Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei .... 

Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos, ... Inclina o meu coração para os teus 

testemunhos ,. .. As tuas mãos me fizeram e me formaram; dá-me entendimento, para que 

aprendesse os teus mandamentos "(Sl 119: 18, 33, 36, 73.). 



Eles maldiga a escuridão 

Porque eles procuraram a luz de Deus, os verdadeiros discípulos também, com efeito, 

amaldiçoado trevas de Satanás. Eles tinham corações famintos por luz e da verdade de 

Deus e eram alunos ansiosos.Eles viraram as costas para os fariseus e saduceus, que 

levaram seus seguidores na escuridão cada vez mais fundo e fez-lhes ainda mais perverso 

do que eles mesmos (ver Mat. 23:15) deliberAdãoente cegos e corruptos. Quando Jesus 

perguntou: "os doze:" Você não quer ir embora também, não é? ' Simão Pedro respondeu-

lhe: "Senhor, para quem iremos nós Tu tens palavras de vida eterna e nós cremos e viemos 

a saber que tu és o Santo de Deus"?. "(João 6: 67-69). 

Eles eram tão naturalmente cego como os fariseus e saduceus, mas ao contrário dos líderes 

religiosos incrédulos, os Doze reconheceram a sua cegueira e foi ter com Jesus para a 

ajuda. 

Eles recebem ainda maiores Luz 

Assim que os discípulos chegaram ao outro lado com Jesus, eles perceberam 

que haviam esquecido de levar pão com eles. Eles haviam deixado às pressas após o 

confronto com os fariseus e saduceus (vv. 1-4), e no nordeste pouco povoada lado do mar 

da Galiléia eram possivelmente muitos quilômetros de um lugar onde pudessem comprar 

comida. Marcos relata que eles "não têm mais do que um pão no barco com eles" (Marcos 

8:14), longe de ser suficiente para alimentar treze homens ainda uma refeição. 

Apesar de o ensino de Jesus divino, Seu exemplo perfeito, e Seus grandes milagres, os 

discípulos ainda pensava e funcionava principalmente no nível físico. Quando eles se 

tornaram fome depois de remar para o outro lado do lago, seus pensamentos não se virou 

para prestação de Jesus, mas a sua própria falta. Assim como Ele fez com frequência, o 

Senhor tirou sua extremidade como uma oportunidade divina para ensinar Sua verdade. 

Isso é um exemplo adequado de como os cristãos devem discipular outros cristãos, 

caminhando ao lado deles e ajudá-los a interpretar da vida lutas, perplexidades, problemas 

e oportunidades na luz da verdade e recursos espiritual. A maturidade cristã é aprender a 

viver dia a dia com a luz da Palavra de Deus e em Sua disposição. 

Sabendo dos discípulos preocupação com a falta de comida, Jesus disse-lhes: "Cuidado 

com e-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus." O imperativo atente é de horaō , 

que tem o significado básico de ver claramente ou tomar aviso de. "Abra os olhos", Jesus 

estava dizendo, "e prestar muita atenção para o fermento dos fariseus e dos saduceus . 

Não fique preocupado com pão, mas sobre o que é verdadeiramente importante. Na 

situação actual, o que é importante é o perigo espiritual dos fariseus e dos saduceus . " 

Cristo tinha apenas meses a partir da cruz, e Ele tinha muito mais a ensinar os discípulos 

e eles tinham muito mais a aprender. Um dia sem comida era de nenhuma 

conseqüência. Mas, como os crentes de todas as épocas, os discípulos foram apanhados 

no físico e temporal. Sua visão espiritual era limitado, e sua capacidade de atenção 

espiritual era curto. 



Porque os pensamentos dos discípulos estavam em alimento físico eles perderam o aviso 

espiritual, de modo que quando Jesus mencionou fermento eles começaram a discutir 

entre si, dizendo: "É porque nós não tomou o pão." Talvez eles pensaram que Jesus 

estava preocupado que eles poderiam comprar um pouco de pão para comer, que foi 

cozido por um fariseu ou vendidos por um Sadducee e que seria, portanto, de alguma 

forma, se contaminem. Mas essas coisas eram de nenhuma conseqüência para Jesus, 

como os Doze deveria saber do que ele disse várias vezes e fez. Apenas uma pequena 

planície tempo antes, tinha feito que "não é o que entra pela boca [que] contamina o 

homem" (Mat. 15:11). Jesus não era o menos preocupado se o pão terreno comiam veio 

de um fariseu ou saduceu, judeu ou gentio. Essas questões têm nenhuma influência sobre 

a espiritualidade e piedade e não estavam em sua mente quando ele falou que a 

advertência. 

Os discípulos estavam confusos sobre o que Jesus queria dizer, porque sua orientação 

terrestre era uma grande barreira para a visão espiritual. Sua resposta revelou novamente 

o quanto eles precisavam de ajuda divina na compreensão, o que levou o Senhor a dizer-

lhes o que Ele havia dito inúmeras vezes antes: "Vocês, homens de pouca fé" (cf. Mt 

6:30; 08:26; 14.: 31). Eles não deixaram de entender por causa de informação limitada ou 

limitada capacidade intelectual, mas por causa da limitada fé . 

"Por que você discutir entre vós que você não tem pão?" "Você deve saber que eu não 

estou falando sobre o fato de que nós não têm pão , "Ele disse, com efeito . "Você ainda 

não entender ou lembrar os cinco pães para os cinco mil, e de quantos cestos 

recolhestes? Nem dos sete pães para os quatro mil, e de quantos cestos grande você 

pegou? Como é que você não entende que eu não falar com você a respeito do pão? 

", "Se eu fosse preocupados com o nosso ter pão, gostaria apenas de criar algum Eu 

mesmo," Ele deu a entender, "a luxúria como eu fiz quando eu alimentei a cinco milem 

território judeu, onde doze cestos sobraram (João 6: 1-14), e os quatro mil em território 

gentio, onde permaneceu sete cestos (ver Mat. 15: 32-39). Você já esqueceu aquelas 

ocasiões tão cedo? " 

Quando os crentes vivem no nível de confiança espiritual e obediência, Deus faz provisão 

para suas necessidades físicas. No Sermão da Montanha, Jesus advertiu: "Não fique 

ansioso então, dizendo: Que comeremos? ou "O que vamos beber? ' ou "Com o que 

devemos nos vestir? ' Por todas estas coisas os gentios procuram avidamente; pois vosso 

Pai celeste sabe que necessitais de todas estas coisas Mas buscai primeiro o seu reino ea 

sua justiça, e todas estas coisas vos ele acrescentadas "(Mt 6: 31-33.).. "Aquele que dá a 

semente ao que semeia, e pão para comer," Paulo assegurou o Corinthians ", também dará 

e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça" (2 Cor. 9:10). 

O Doze necessário para atender ao conselho Paulo um dia iria dar a igreja em Filipos: 

"Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é certo, 

o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há é qualquer excelência 

e se alguma coisa digna de louvor, deixe sua mente me debruçar sobre essas coisas ", (Fp 

4: 8; cf. Cl 3: 2.). O cristão precisa de constante exposição à Palavra de Deus e iluminação 

constante pela Espírito de Deus. Somente a Palavra eo Espírito de Deus pode elevá-lo 

acima dos cuidados, preocupações, perplexidades e confusão que são a herança inevitável 

da vida que é visto e vivido exclusivamente na dimensão humana. 



Jesus entristeceu-se que os Doze, depois de tanto ensinamento claro e tantas 

manifestações miraculosas, viviam ainda por humanos e não por uma visão divina. Mas 

Ele foi paciente com eles, como Ele sempre está com o seu próprio, e Ele sabia que não 

podia compreender sem iluminação divina. 

Em seguida, ele repetiu o aviso (cf. v. 8): "Acautelai-vos do fermento dos fariseus e 

dos saduceus." Fermento fez crescer o pão antes de assar e foi utilizado em quase da 

mesma maneira o fermento é usado hoje. Mas o único método povos antigos tinham para 

a reprodução de levedura foi para salvar um pequeno pedaço de massa unbaked, que mais 

tarde foi usado para iniciar a fermentação no próximo lote de pão. 

Porque um pequeno pedaço de fermento foi capaz de causar uma quantidade 

relativamente grande de massa crescer, o termo foi usado frequentemente em sentido 

figurado para representar qualquer tipo de influência, geralmente, mas nem por inerência, 

uma influência prejudicial, como pode ser visto na sua utilização em Mateus 13 : 

33. Quando os israelitas foram levados para fora do cativeiro no Egito, o Senhor não lhes 

permitem tomar qualquer pão fermentado com eles, simbolicamente representando Sua 

intenção que as pessoas tomam nenhuma influência do Egito pagão com eles para a Terra 

Prometida.Israel foi o de recomeçar a vida, sem influência contaminadora dos ímpios da 

terra, descrente de sua opressão. 

Foi a influência contaminando espiritualmente dos fariseus e dos saduceus que Jesus 

aqui usa fermento para representar. " Cuidado com a sua influência ", o Senhor estava 

dizendo. "Seu modo de pensar e de viver não tem parte no meu reino ou a sua justiça". 

Em outra ocasião, Jesus explicou que o fermento dos fariseus era hipocrisia (Lucas 12: 

1). A sua forma particular de impiedade foi caracterizado pela falsidade religiosa, pureza 

externa sem justiça interna.O legalismo, formalismo e ritualismo que eles valorizavam 

tão caro era um cover para a impureza espiritual e amortecimento. "Ai de vós, escribas e 

fariseus, hipócritas!" Jesus disse-lhes. "Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, 

que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos 

e de toda imundícia" (Mat. 23:27). E a sua hipocrisia permeado negativamente toda a 

cena religiosa em Israel. 

O fermento dos ... saduceus , por outro lado, foi o liberalismo religioso. Para eles, a 

religião era principalmente um meio de terrenos, extremidades temporais. Eles não 

acreditam em anjos, milagres, ressurreição, vida após a morte, ou qualquer outra coisa 

sobrenatural (ver Atos 23: 8). Eles foram completamente materialista e racionalista, e 

eles, também, teve uma influência permeando adversa com muitos. 

Ambos os tipos de fermento são inimigos do evangelho. Eles verdade corrupto de Deus 

eo povo de Deus. "Não deixe que tanto o legalismo dos fariseus ou o liberalismo dos 

saduceus influenciá-lo," Jesus estava dizendo. A falsa doutrina é sempre um perigo, não 

importa o que sua forma, e deve ser evitado e rejeitado pelo crente onde e como ele é 

encontrado. 

A igreja da Galácia foi ameaçada pelas perversões legalistas dos judaizantes, que 

insistiram que a observância da circuncisão e da lei mosaica ser adicionado à obra 

consumada de Cristo. Para eles, Paulo declarou: "Esta é a única coisa que eu quero saber 

de você: você recebeu o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé Você é tão tolo 



que, tendo começado pelo Espírito, é você? agora pela carne? "(Gal. 3: 2-3). A igreja de 

Colossos, por outro lado, foi ameaçado pelo racionalismo religioso e do liberalismo. Para 

aqueles crentes Paulo escreveu: "Vede que ninguém vos faça presa por meio de filosofias 

e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não 

segundo Cristo" (Colossenses 2: 8 ). 

A falsa doutrina nunca é para brincadeiras ou minimizados. Jude adverte que quando um 

crente procura para ajudar a entregar alguém de um falso sistema que ele deve ir sobre 

ele, como se estivesse pegando uma marca do fogo (Judas 23). Para chegar muito perto 

de um culto ou religião pagã é correr o risco de ser queimado. 

Eles são ensinados pelo Senhor 

Porque os Doze receberam a Sua luz, Deus lhes deu ainda mais luz. Jesus explicou que 

ele não estava falando sobre o pão físico, mas foi avisando para ter cuidado com o 

fermento dos fariseus e dos saduceus . Por iluminação soberano e gracioso do 

Senhor, em seguida, eles entenderam que Ele não disse para ter cuidado com o 

fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus . 

Desejo contínuo de Jesus durante Seu ministério terreno era ensinar aqueles que 

confiaram nele, os apóstolos em particular. Mesmo depois que Ele ressuscitou dos mortos 

Ele continuou a ensinar durante os quarenta dias antes de sua ascensão (Atos 1: 3). Ele já 

havia previsto a continuação de seu ensino após a ascensão: "O Consolador, o Espírito 

Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará 

lembrar de tudo o que eu disse a você" (João 14:26). Um pouco mais tarde ele disse aos 

seus discípulos: "Eu tenho muito mais coisas para dizer para você, mas você não pode 

suportar agora Mas quando Ele, o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a 

verdade;. Porque ele não fala por sua própria iniciativa, mas o que Ele ouve, Ele falará, e 

Ele vai revelar a você o que está por vir Ele me glorificará.. pois Ele tomará do meu, e 

divulgá-las a todas as coisas que o Pai tem é meu; por isso eu disse, que Ele toma da 

Mine, e vai divulgá-la a você (João 16: 12-15). 

Não é só o crente dada a própria Palavra de Deus para estudar e acreditar, mas é dado o 

seu Espírito que habita a iluminar e interpretar a Palavra. Uma parte vital do presente 

ministério do Espírito Santo é elucidar a Palavra de Deus e aplicá-lo para os corações e 

as vidas daqueles que pertencem a Cristo. João assegurou aos seus leitores cristãos, "Você 

tem uma unção da parte do Santo, e todos vocês sabem .... E quanto a vós, a unção que 

vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine , 

mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é uma mentira, e 

assim como ela vos ensinou, você permanecer nele "(1 João 2:20, 27). 

Paulo declarou aos crentes de Corinto: "Minha mensagem e minha pregação não 

consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de 

poder, que a sua fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus" (1 

Cor. 2: 4-5). Escrita como apóstolo de Deus, a palavra de Paulo era a Palavra de Deus, e 

não a sabedoria humana, mas divina. "Porque o nosso evangelho não foi a vós somente 

em palavras", ele explicou aos Tessalonicenses ", mas também em poder, e no Espírito 

Santo e em plena convicção" (1 Tessalonicenses 1: 5.). 



Quando em uma ocasião anterior os discípulos tinham perguntou a Jesus: "'Por que você 

fala a eles [as multidões] em parábolas?' ... Ele respondeu, e disse-lhes:" Porque a vós é 

dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi concedido "(Mat. 13: 

10-11) A maioria das pessoas que ouviram Jesus ensinar e pregar não tinha vontade para 

as coisas de Deus, e, portanto, o que Ele disse que fez. . nenhum sentido para eles 

"Enquanto vendo, não vêem", explicou Jesus, "e, ouvindo, não ouvem, nem entendem .... 

Porque o coração deste povo tornou-se maçante, e com os ouvidos que mal ouvir, e eles 

fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda 

com o coração e retorno, e eu os cure "(vv. 13, 15). Mas, para os Doze Jesus, em seguida, 

disse: "Bem-aventurados os vossos olhos, porque vêem; e os vossos ouvidos, porque 

ouvem "(v. 16). A diferença foi não na capacidade inata dos discípulos, mas na vontade 

de ser ensinados por Deus. Eles também eram cegos espiritualmente., mas através de sua 

fé o Senhor permitiu-lhes ver. 

"As coisas que o olho não viu eo ouvido não ouviu, e que não entraram no coração do 

homem, tudo o que Deus tem preparado para aqueles que O amam", escreveu Paulo, 

citando Isaías. "Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito; porque o Espírito penetra todas as 

coisas, até mesmo as profundezas de Deus .... Agora nós não recebemos o espírito do 

mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas 

dado gratuitamente por Deus "(1 Cor. 2: 9-10, 12; cf. Is. 64: 4; 65:17). 

Como o crente estuda a Palavra de Deus e permite que o Espírito de Deus para interpretar 

e aplicar, ele é divinamente capacitado para entender até mesmo as coisas mais profundas 

de Deus. Embora totalmente cego em sua mente natural e espírito, por provisão graciosa 

de Deus, ele é dado o conhecimento ea compreensão das verdades mais importantes do 

universo. Tal como acontece com os dois discípulos a quem Jesus apareceu no caminho 

de Emaús, o coração de um cristão deve queimar com admiração e glória como o Senhor 

faz a Sua verdade vir vivo (ver Lucas 24:32). 

A história é contada de uma garota francesa cego que foi dada uma cópia do Evangelho 

de Marcos em braille. Como ela ler e reler o livro, ela chegou a ter fé em Cristo, e o livro 

tornou-se mais preciosa a cada leitura. Leu-o tanto que ela desenvolveu calos nos dedos 

que, eventualmente, a impediam de sentir os pontos em relevo. Ela estava tão 

determinado a ler a Palavra de Deus que ela descascou a pele fora as pontas dos dedos 

para torná-los mais sensíveis, mas ao fazê-lo ela danificado permanentemente os 

nervos. Arrasada, ela pegou o livro para beijá-la adeus, apenas para descobrir que seus 

lábios estavam ainda mais sensível do que seus dedos. 

Deus vai sempre encontrar uma maneira de alimentar o coração que tem fome de Sua 

verdade. 

O famoso herói revolucionário americano Ethan Allen era um ateu confesso e escreveu 

um livro negar a divindade de Cristo. Quando sua esposa devota cristã morreu, a filha 

estava dividido entre as formas de seus pais. Alguns anos após a morte da mãe, a filha, 

também foi atingido com uma doença terminal. Como ela estava morrendo, ela disse a 

seu pai: "Você vai me enterrar ao lado da mãe, por que era o seu pedido de morrer. Mas 

Pai, você e mamãe nunca chegaram a acordo sobre a religião. Mãe falou muitas vezes 

para me do bendito Salvador que morreu por todos nós, e ela costumava Oração para você 

e para mim que o Salvador pode ser o nosso amigo e que possamos todos vê-lo quando 

entronizado em sua glória ". Procurando desesperAdãoente nos olhos de seu pai, ela se 



declarou, "Eu não sinto que eu posso ir para a morte sozinho. Diga-me quem eu segui-lo 

ou mãe? Devo rejeitar Cristo como você me ensinou, ou devo aceitá-Lo, como Mãe queria 

que eu fizesse? " Profundamente comovido e com o coração partido, o pai respondeu: 

"Meu filho, se apegam a Salvador de sua mãe. Ela estava certa. E eu, também, deve tentar 

segui-lo para aquele lugar abençoado." 

Somente através de Cristo são o cego fez ver. 

 

90. A Confissão Suprema (Mateus 16: 13-

17) 

Agora, quando Jesus veio ao distrito de Cesaréia de Filipe, Ele 

começou pedindo a seus discípulos, dizendo: "Quem dizem que o 

Filho do Homem?" E eles disseram: "Alguns dizem que é João 

Batista; outros, Elias; mas outros ainda, Jeremias ou um dos 

profetas." Ele disse-lhes: "Mas quem dizeis que eu sou?" E Simão 

Pedro, respondendo, disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus 

vivo." E Jesus, respondendo, disse-lhe: "Bem-aventurado és tu, 

Simão Barjonas, porque a carne eo sangue não revelou isso para 
você, mas meu Pai que está nos céus."(16: 13-17) 

Esta passagem representa o clímax do ministério de ensino de Jesus. Foi, com efeito, 

exame final dos apóstolos, que consiste em apenas uma pergunta, a pergunta final que 

todo ser humano deve enfrentar: Quem é Jesus Cristo? Resposta de uma pessoa é a 

importância mais monumental, porque nele dobradiças seu destino eterno. É uma questão 

que ninguém pode fugir ou evitar. Toda a alma, por assim dizer, vai ser preso contra a 

parede da eternidade e forçado a responder a essa pergunta. 

Durante alguns anos, dois anos e meio Jesus tinha sido a mudança para este momento 

docente e reteaching, afirmando e reafirmando, demonstrando e redemonstrating, 

construir e reconstruir a verdade de quem Ele era, de modo a estabelecer-lo 

completamente e de forma segura nas mentes e nos corações de Doze. 

Durante os últimos meses o Senhor tinha em grande parte evitavam as multidões e os 

líderes judeus. Seus poucos encontros com eles foram breves e concisos. As multidões 

equivocadas queria fazê-lo seu libertador político da servidão militar de Roma e as 

ambições caprichosas de Herodes. Os escribas, fariseus e saduceus eram, em sua maior 

parte, completamente convencidos de que Ele era uma ameaça ao seu sistema religioso e 

estava determinada a se livrar dele, se necessário, a Sua vida. 

Como Ele passou mais e mais tempo a sós com os Doze, Jesus foi mais frequentemente 

no território Gentil e ficado mais tempo. Ele retirou-se para as margens da Palestina, a 

fim de ser livre da adulação equivocada e inconstante das multidões e da crescente 

hostilidade dos líderes religiosos judeus. 

O Ambiente 



Agora, quando Jesus veio ao distrito de Cesaréia de Filipe, (16: 

13a) 

A cidade de Cesaréia de Filipe foi originalmente chamado Paneas (ou Panias), após o 

deus grego Pan, que, segundo a mitologia pagã; nasceu em uma caverna nas 

proximidades. Caesar Augustus tinha dado a região a Herodes, o Grande, que construiu 

um templo em Paneas em honra do imperador. O filho de Herodes, o tetrarca Filipe, 

herdou a terra, ganancioso ampliou a cidade, e rebatizou-o depois de César.Ele 

acrescentou que o nome de Filipe tanto para ganhar honra para si mesmo e para distinguir 

esta Caesarea daquele na costa do Mediterrâneo a oeste de Jerusalém. 

Cesaréia de Filipe foi localizado cerca de 25 km a nordeste do Mar da Galiléia e 40 km 

ao sudoeste de Damasco, em um belo planalto perto das cabeceiras do rio Jordão. A 

poucos quilômetros para o norte, coberto de neve Monte Hermon subiu a uma altura de 

mais de 9.000 metros acima do nível do mar. Em dias claros a majestosa montanha pode 

ser facilmente visto de cidades da Galileia do norte, como Cafarnaum, Cana, e Nazaré. 

Cesaréia de Filipe era, mas a poucos quilômetros da antiga cidade judaica de Dan, que 

durante séculos foi considerado o limite norte da Terra Prometida, a mais meridional 

sendo Beersheba (ver Jz 20: 1; 1 Crônicas 21:.. 2). No norte era o último posto avançado 

de Israel e sempre tinha sido especialmente suscetíveis à influência pagã. 

O local ofereceu a Jesus e os discípulos alívio bem-vindo das terras baixas da Galiléia 

quentes e da pressão dos líderes judaicos e da ameaça de Herodes Antipas. 

De Lucas 9:18 aprendemos que Jesus levantou Sua pergunta mais importante para os 

discípulos apenas após ter passado tempo orando sozinho, e de Marcos 8:27 que o grupo 

ainda não tinha chegado na cidade de Cesaréia de Filipe adequada, mas estavam 

passando através de algumas das aldeias dos arredores. Nesta encruzilhada do paganismo 

e do judaísmo Jesus deixou um momento de comunhão íntima com o Pai celestial e 

confrontou os discípulos com a pergunta que cada pessoa e cada religião deve uma 

resposta dia. 

O Exame 

Ele começou pedindo a seus discípulos, dizendo: "Quem dizem os 

homens ser o Filho do Homem?" E eles disseram: "Alguns dizem 

que é João Batista; outros, Elias; mas outros ainda, Jeremias ou 

um dos profetas." Ele disse-lhes: "Mas quem dizeis que eu 

sou?" (16: 13b-15) 

Filho do Homem foi a designação mais comum de Jesus de si mesmo e é usada por Ele 

cerca de oitenta vezes no Novo Testamento. Foi claramente reconhecido pelos judeus 

como um título do Messias (ver Daniel 7:13.); mas porque ele enfatizou sua humanidade, 

muitos judeus preferiram não usá-lo. Sem dúvida, foi por isso que Jesus fez o prefiro-a 

concentrar-se na humilhação e submissão de sua primeira vinda e Sua obra de sacrifício, 

expiação substitutiva. 

Ministério prioridade de Jesus no mundo foi para revelar-se, para ensinar e demonstrar 

quem Ele era. Ele , portanto, começou o exame por pedindo a seus discípulos, ... 



"Quem dizem que o Filho do Homem?" As pessoas para quem o Senhor se referiu 

eram os judeus, o povo escolhido de Deus, a quem o Messias foi enviado primeiro (Rm 

1:16;. cf. João 4:22). 

Não era que Jesus não tinha conhecimento do que as pessoas estavam dizendo sobre ele, 

mas que Ele queria que os Doze para pensar cuidadosamente sobre essas percepções 

populares. Ele não estava preocupado com as opiniões dos escribas e fariseus incrédulos 

e hipócritas, alguns dos quais tinham ainda o acusou de estar na liga com Satanás (Mt 

10:25;. 12:24). Ele estava em vez pedindo sobre os pensamentos daqueles que, vendo-o 

positivamente, embora incerta e que reconheceram a ser mais do que um líder religioso 

comum. Depois de ouvir o Seu ensinamento e testemunhar Seus milagres, qual foi o seu 

veredicto final sobre Jesus, o Filho do Homem? 

"Alguns dizem que é João Batista," Doze respondeu. Talvez na sequência da avaliação 

medo o tetrarca Herodes (Mateus 14: 1-2.), Alguns dos judeus acreditavam que Jesus era 

um reencarnado João Batista , volta do túmulo para continuar o seu ministério de 

anunciar o Messias. Como Herodes, as pessoas reconheceram que o poder milagroso de 

Jesus era inexplicável em uma base humana. 

Outros acreditavam que Jesus era um reencarnado Elias , considerado pela maioria dos 

judeus para ser o profeta do Antigo Testamento supremo, a quem o Senhor foi enviar de 

novo ", antes que venha o grande e terrível dia do Senhor" (Mal. 4: 5). Nas celebrações 

da Páscoa judaica moderna uma cadeira vazia é reservado na mesa para Elias , na 

esperança de um dia a sua vinda para anunciar a chegada do Messias. 

Outros ainda disse Jesus era Jeremias , outro dos profetas mais reverenciados. No livro 

apócrifo de 2 Macabeus (2: 4-8), Jeremias disse ter tomado a Arca da Aliança e do altar 

do incenso fora do Templo e escondido no Monte Nebo, a fim de preservá-los de 

profanação e destruição pelos babilônios. Alguns judeus pensavam que antes do Messias 

voltou a estabelecer o Seu reino, Jeremiah voltaria a terra e restaurar a Arca eo altar para 

seus devidos lugares no Templo. O mesmo livro apócrifo imagens de um Jeremias de 

barba branca que entrega uma espada de ouro para o grande herói judeu Judas Macabeu 

para usar em derrubar os gregos (15: 12-16). 

Algumas das pessoas talvez viu em Jesus algo do caráter e da mensagem de João 

Batista. Alguns viam nele o fogo e intensidade de Elias; e outros ainda viu nele o lamento 

e tristeza de Jeremias. Em todas as três dessas identidades, no entanto, Jesus foi pensado 

para ser apenas o precursor do Messias, que tinha vindo de volta à vida com que Deus lhe 

deu poderes milagrosos. 

O resto das pessoas que reconheceram a singularidade de Jesus não especular sobre a sua 

identidade particular, mas simplesmente o considerava um dos profetas que foi 

"ressuscitado" (Lucas 09:19). 

Em cada caso, as pessoas Jesus a ser considerado um precursor do Messias, mas não o 

próprio Messias. Eles não podiam negar Seu poder sobrenatural, mas eles não quiseram 

aceitá-lo como Messias e Salvador Eles vieram tão perto verdade suprema de Deus como 

podiam, sem reconhecer plenamente e aceitá-lo. 



Desde os dias de Jesus, grande parte do mundo quis semelhante a falar muito bem dele 

sem reconhecer a Sua divindade e senhorio. Pilatos disse: "Não acho culpa alguma neste 

homem" (Lucas 23: 4).Napoleão disse: "Eu sei que os homens, e Jesus não era um mero 

homem." Diderot se refere a Jesus como "o insuperável", Strauss, o racionalista alemão, 

como "o maior modelo da religião", João Stuart Mill como "o guia da humanidade" o ateu 

francês Renan como "o maior entre os filhos dos homens" Theodore Parker como "um 

jovem com Deus em seu coração", e Robert Owens como "aquele irrepreensível."Alguns 

em nosso próprio dia chamaram-lhe o final Superstar. Mas todos esses títulos e descrições 

aquém de identificar Jesus como Ele é-o totalmente Messias, Deus em carne humana. 

Depois que os discípulos relataram que as multidões estavam dizendo sobre Ele, Jesus 

então perguntou : "Mas vós, quem dizeis que eu sou?" O Doze sabia que a maioria dos 

pontos de vista de Jesus das pessoas eram inadequados. Agora, eles tiveram que 

responder por si. 

A Confissão 

E Simão Pedro, respondendo, disse: "Tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo." (16:16) 

Como de costume (ver, por exemplo, Matt 15:15;. 19:27; João 6:68), Simão Pedro foi o 

porta-voz, "o diretor do coro apostólica", como Crisóstomo chamou. Além disso, como 

de costume, os seus comentários foram breves, enfático, e decisivo: "Tu és o Cristo, o 

Filho do Deus vivo." Cristo é o equivalente grego do hebraico Messias , libertador 

previsto e muito aguardada de Deus de Israel, o supremo "Ungido", a vinda Sumo 

Sacerdote, Rei, Profeta e Salvador. Sem hesitar Pedro declarou que Jesus era o Messias, 

ao passo que as multidões de judeus acreditavam ser Ele apenas precursor do Messias. 

No primeiro encontro Jesus, André tinha animAdãoente proclamou ser Ele o Messias, e 

Nathaniel tinha o chamou de "o Filho de Deus ... o Rei de Israel" (João 1:41, 49). Os 

discípulos sabiam que João Batista tinha testemunho de que Jesus "é o Filho de Deus" 

(João 1:34), e quanto mais tempo eles ficaram com Ele, mais provas que tinham de Sua 

divina natureza, poder e autoridade. 

Tal como os seus irmãos judeus, no entanto, eles tinham sido ensinados a esperar uma 

conquista e reinando Messias que iria entregar o povo de Deus de seus inimigos e 

estabelecer o seu reino para sempre justo sobre a terra. E quando Jesus se recusou a usar 

o seu poder milagroso para benefício próprio ou para se opor aos opressores romanos, os 

discípulos se perguntou se eles estavam certos sobre a identidade de Jesus Sua humildade, 

mansidão e subserviência foram no total contraste com as suas opiniões preconcebidas 

sobre o Messias. Que o Messias seria ridicularizado com a impunidade, para não 

mencionar perseguido e executado, era inconcebível. Quando Jesus falou de sua partida 

e voltar, sem dúvida Tomé ecoou a consternação de todos os discípulos, quando disse: 

"Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho?" (João 14: 5). 

Foi perplexidade semelhante que causou João Batista a questionar sua afirmação anterior 

do messianismo de Jesus. "Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, 

mandou dizer por seus discípulos, e disse-lhe: 'Você é o esperado, ou devemos esperar 

outro?" (Mat. 11: 1-3) . Os milagres de Jesus eram claras evidências de Sua messianidade, 

mas sua incapacidade de usar esses poderes para derrubar Roma e estabelecer o Seu reino 



terreno trouxe Jesus "identidade em causa, mesmo com o divino cheio do Espírito Santo 

João. 

Como João Batista, os Doze oscilou entre momentos de grande fé e de grave dúvida. Eles 

poderiam proclamar com profunda convicção: "Senhor, para quem iremos nós Tu tens 

palavras de vida eterna e nós cremos e viemos a saber que tu és o Santo de Deus?". (João 

6: 68-69). Eles também poderiam exibir notável falta de fé e discernimento, mesmo 

depois de testemunhar centenas de curas e demonstrações dramáticas de poder 

sobrenatural (ver Matt 08:26; 14:31; 16: 8.). Eles eram, por vezes, fortes na fé e, por vezes 

fraca. Jesus freqüentemente falou de sua "pouca fé". 

Agora, finalmente, a verdade da divindade e da messianidade de Jesus foi criada em suas 

mentes fora de questão. Eles ainda iria experimentar momentos de fraqueza e confusão 

sobre o que Jesus disse e fez, mas eles deixariam de dúvida quem foi que disse e fez-

los. Ele era realmente o Cristo, o Filho do Deus vivo . O próprio Espírito de Deus tinha 

agora embutida a verdade de forma indelével em seus corações. 

Levou dois anos e meio para que eles vêm a este lugar da confissão, através das lutas e 

ódio dos líderes religiosos judeus, a inconstância de montagem e de rejeição do povo, e 

sua própria confusão sobre o que o Messias tinha vindo a fazer. Mas, sem dúvida, eles 

agora sabiam que Ele era o cumpridor de suas esperanças, a fonte da salvação deles, o 

desejo das nações. 

Em nome de todos os apóstolos, Pedro não só confessou Jesus como o Messias, o Cristo , 

mas como o Filho do Deus vivo . O Filho do Homem (v. 13) também era o Filho de Deus 

... , o Criador do universo e tudo o que está nele. Ele era o verdadeiro e real Deus , não 

uma invenção mitológica, como Pan ou uma "divindade" mortal, a caesar-tanto de quem 

tinha santuários em Cesaréia de Filipe. Senhor dos discípulos era Filho de Deus vivo . 

Como evidenciado por inúmeras coisas Doze depois disse e fez, não neste momento tem 

uma compreensão plena da Trindade ou mesmo a natureza completa e obra 

de Cristo . Mas eles sabiam que Jesus era realmente o Cristo e que Ele era 

verdadeiramente divina, o Filho do Deus vivo. Filho reflete a idéia de unidade em 

essência, porque um filho é um em natureza com o seu pai. Então, Jesus Cristo era um 

em natureza com Deus Pai (cf. João 5: 17-18; 10: 30-33). 

O Resultado 

E Jesus, respondendo, disse-lhe: "Bem-aventurado és tu, Simão 
Barjonas, (16: 17a) 

Aqueles que realmente confessar que Jesus é Deus, que é a confessar-Lo como Senhor e 

Salvador (1 João 4: 14-15), são divina e eternamente bendito . Eles são "bem-

aventurados ... com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo," 

escolhido "nele antes da fundação do mundo ... [para] sermos santos e irrepreensíveis 

diante dele", e "in Amor [são] predestinado ... para filhos de adoção por Jesus Cristo, para 

si mesmo "(Ef. 1: 3-5). Deus derrama todos os Seus recursos sobrenaturais sobre aqueles 

que vêm a Ele pela fé em Seu Filho, porque por meio dele que se tornem filhos de Deus. 



Enfatizando inadequação humana de Pedro, Jesus o chamou pelo seu nome de família 

original, Simão Barjonas , a segunda parte do nome ser um termo aramaico que significa 

filho de Jonas (ou João). 

A fonte 

porque a carne eo sangue não revelou isso para você, mas meu 
Pai que está nos céus. "(16: 17b) 

Os discípulos não foram finalmente convencido de messiahahip e divindade de Jesus por 

causa de seu ensino ou Seus milagres, incrível como aqueles eram. Essas coisas por si só 

não foram suficientes para convencer os Doze, assim como eles não foram suficientes 

para convencer os milhares de outras pessoas que ouviram a mesma verdade e 

testemunharam os mesmos milagres, mas não conseguiram aceitar e seguir quem ensinou 

e realizou-los. Capacidades humanas do homem, aqui representados pela 

metonímia carne e sangue , não pode trazer compreensão das coisas de Deus (cf. 1 Cor. 

2:14). O Pai Ele mesmo deve revelar -los e trazer a compreensão de Seu Filho para 

mentes humanas. 

Do Evangelho contas, parece claro que o Pai revelou o Filho principalmente através do 

próprio Filho. Não há nenhum registro ou insinuação de que qualquer revelação divina 

foi dada aos Doze durante o ministério terrestre de Jesus que não seja dada através de 

Jesus. Como a luz do ensinamento de Jesus e do significado do Seu poder milagroso 

começou a nascer em-los, o Espírito abriu suas mentes para vê-Lo como o Messias, o 

Filho do Deus vivo. 

Jesus tinha feito muitas afirmações surpreendentes sobre si mesmo. Ele declarou que Ele 

mesmo tinha vindo para cumprir a lei e os profetas (Mat. 5:17), e que nos últimos dias 

muitas pessoas vão dirigir a Ele como Senhor (07:22). Ele disse: "Eu sou o pão vivo que 

desceu do céu; se alguém comer deste pão, viverá eternamente" (João 6:51), e "Eu sou a 

porta; se alguém entrar por mim, ele será salvo "(10: 9; cf. 14: 6). 

Jesus também tinha realizado milagres espantosos. Ele tinha virado água comum na maior 

vinho de qualidade (João 2: 6-11), curou multiplicado milhares de cada tipo de doença 

(ver, por exemplo, Matt 04:24; 08:16; 09:35.), E mesmo se aquietou uma tempestade 

furiosa com uma palavra (Mat. 08:26). 

Talvez o maior testemunho da messianidade de Jesus, no entanto, foi sua afirmação de 

ser o Senhor do sábado (Mateus 12: 8.), Uma reivindicação que, para um judeu do Seu 

dia só poderia ter sido interpretada como presunção de divindade. O sábado, que tem o 

significado básico de repouso ou de cessação, era o centro da vida judaica. Não só a sua 

semana, mas todo o seu calendário de festas e dias santos foi construída sobre o conceito 

de sábado. O sétimo dia da semana (Ex. 20:11) e todos os outros observância do sábado 

foi um tempo de descanso e adoração. O livro de Levítico menciona nove festivais 

baseados em sábados, que incluiu o semanário sábado (Lev. 23: 3); a Páscoa (vv 4-8.); a 

Festa das Primícias (vv 9-14.); Pentecostes (vv 15-22.); a festa das trombetas (vv 23-

25.); o Dia do Perdão, o Yom Kippur (vv 26-32.); a festa dos tabernáculos (vv 33-

44.); ano sabático (25: 2-7); e o ano do jubileu (vv. 8-55), quando, a cada ano cinqüenta, 

todos os escravos foram libertados e toda a terra devolvida a seus proprietários originais. 



Todas estas observâncias sábados eram imagens do descanso final e eterno dos filhos de 

Deus, o tempo em que o Messias viria à Terra para libertar o Seu povo e estabelecer Seu 

reino divino. Cada vez que um judeu comemorado sábado ele se lembrou de que algum 

dia, ele e todos os seus companheiros judeus seriam libertados de toda a escravidão-se da 

escravidão da opressão política, a escravidão de sacrifícios contínuos, ou da escravidão 

do trabalho para ganhar a vida. O sistema de sábado inteira apontou para o verdadeiro, 

perfeito e eterno descanso que o Messias iria trazer para o Seu povo. 

Para Jesus a afirmar que Ele cumpre a profecia de Isaías 61: 1-2, como fez na sinagoga 

de Nazaré (Lucas 4: 18-21), foi inequivocamente para reivindicar messianismo. Para ele 

apresentar-se como a fonte de descanso (Mat. 11:28) foi apresentar a Si mesmo como 

fonte de santidade, e para reivindicar a soberania sobre o sábado (Mateus 12: 8.) Era 

reivindicar a soberania sobre tudo. 

Porque Jesus é Ele próprio descanso sabático perfeito de Deus e a fonte da verdadeira 

santidade, os crentes não têm mais razão para observar o sétimo dia da semana ou 

qualquer outro dia especial "Para nós que acreditaram que entramos no descanso, tal como 

disse .. .. Portanto resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus para a pessoa que 

entrou no descanso tem-se também descansou de suas obras, como Deus das suas "(Heb. 

4: 3, 9-10).. "Portanto, que ninguém agir como seu juiz em relação a alimentos ou bebida, 

ou em relação a um festival ou de lua nova, ou de sábados", escreveu Paulo. Tais coisas 

"são uma mera sombra do que está por vir, mas a substância pertence a Cristo" 

(Colossenses 2: 16-17). 

O comando para manter o dia de sábado é o único dos Dez Mandamentos que o Novo 

Testamento não exige dos cristãos. Por Sua graça, Jesus Cristo dá a cada crente nEle uma 

libertação jubileu que é perfeito, final, e eterna. Um cristão, portanto, não viola o sábado, 

quando ele funciona no Dia do Senhor, mas quando ele persiste em obras de justiça 

própria, na esperança de presunção de acrescentar ao que o Salvador já realizou. 

"Todas as coisas me foram entregues por meu Pai", Jesus tinha explicado em uma ocasião 

anterior; "E ninguém conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o 

Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar" (Mat. 11:27). 

Tal como acontece com os discípulos, quando as pessoas hoje confessam Jesus Cristo 

como Senhor e Salvador e comunhão com Ele através da Sua Palavra, o Espírito abre suas 

mentes e corações para mais e mais de sua verdade e poder. "A fé vem pelo ouvir, eo 

ouvir pela palavra de Cristo", declarou Paulo (Rom. 10:17). Enquanto nós continuamos a 

olhar para a Sua glória nós somos transformados em Sua imagem (cf. Rm 8:29; 1 Cor. 

15:49;. Colossenses 3:10). 

 

 

 



91. A igreja que Cristo Edifica (Mateus 

16: 18-20) 

"Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei 

a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela 

eu te darei as chaves do reino dos céus;. E tudo o que ligares na 

terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será 

desligado no céu. " Então, Ele advertiu os discípulos que a 
ninguém dissessem que Ele era o Cristo. (16: 18-20) 

Ao longo da história, os filósofos têm especulado sobre a razão da existência do homem, 

o propósito e significado da vida humana. Muitos gregos antigos acreditavam que a vida 

é cíclica, continuamente se repetindo em círculos intermináveis, indo a lugar nenhum sem 

propósito. Para muitos pensadores modernos, a vida é tão inútil e fútil. Em seu discurso 

de posse como presidente da Universidade de Cambridge, Dr. GN Clark disse: "Não há 

nenhum segredo e nenhum plano na história a ser descoberto." O romancista francês e 

crítico André Maurois, escreveu: "O universo é indiferente. Quem criou isso? Por que 

estamos aqui nesta insignificante fiação lama heap no espaço infinito? Eu não tenho a 

menor idéia, e estou convencido de que ninguém tem. " Jean-Paulo Sartre, o famoso 

filósofo existencialista, sustentou que o homem existe em um compartimento estanque 

como um indivíduo totalmente isolado no meio de um universo sem propósito. 

O biólogo molecular francês Jacques Monod declarou que a existência do homem é 

devido à colisão casual entre minúsculas partículas de ácido nucleico e proteínas em uma 

grande "sopa pré-biótica". De acordo com esses pontos de vista cínico, o homem está 

sozinho no vasto universo, do qual ele acidentalmente surgiu por acaso. Francis Schaeffer 

observou que, de acordo com esse tipo de pensamento, "o homem é o produto do mais o 

tempo impessoal mais acaso." Embora muitos de seus defensores negaria isso, filosofia 

humanística, evolutiva deve inevitavelmente concluir que não há diferença real entre um 

homem e uma árvore, e que, portanto, matando um homem não é diferente de derrubar 

uma árvore. 

Para ilustrar este ponto é preciso apenas para ler as idéias de Pedro Singer, presente 

patriarca dos direitos iguais para circulação de animais, que acredita que os agricultores 

que criam animais para a alimentação deve ser preso. Ele escreve: ". Devemos rejeitar a 

doutrina que coloca a vida dos membros da nossa própria espécie [os seres humanos] 

acima das vidas dos membros de outras espécies [animais] Alguns membros de outras 

espécies sejam pessoas; alguns membros da nossa própria espécie não são .... Matar dizer 

um chimpanzé é pior do que a morte de um ser humano gravemente defeituosa que não é 

uma pessoa. " Cantor identifica não-pessoas como os (retardadas e deficientes Ética 

Prática [Cambridge: Cambridge U., 1979], pp 97, 73.). 

À luz de tais opiniões rasas sem esperança, e cada vez mais populares da humanidade, 

não é de admirar que muitos jovens exigem total da licença em seus estilos de vida e de 

bom grado ficar aprisionado nas teias sedutoras de drogas, promiscuidade sexual, 

perversão, violência sem sentido, e ilegalidade. Se os homens são apenas os animais e 

não há nenhum significado ou propósito para a vida além da mera existente, então nada 

está errado e tudo é permitido. 



Quando os homens não vêem nenhuma razão última e eterna para a sua existência e 

nenhuma responsabilidade para com Deus, e não vêem razão para qualquer outra coisa, 

incluindo a moralidade lei ou religião. Seu único motivo de auto-contenção é o medo de 

críticas por seus pares ou de ser pego e punido pelas autoridades civis. Seu padrão final é 

o hedonismo, o desejo de tirar tudo da vida você pode, enquanto você pode e em qualquer 

maneira que puder. 

A Bíblia, no entanto, deixa claro que há um valor divino e eterno e significado para a vida 

humana e que Deus revelou Seu propósito elevado para os homens. Apesar de escuridão 

espiritual dos homens causada pela queda, "o que se sabe sobre Deus é evidente dentro 

deles;. De Deus tornou evidente para eles Pois desde a criação do mundo os atributos 

invisíveis, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido claramente visto, sendo 

percebidos por meio do que foi feito "(Rom. 1: 19-20). Na mesma carta, Paulo declara 

que "a partir dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre" 

(11:36). 

O universo foi criado por Deus, e o homem foi feito à imagem de Deus, a fim de glorificar 

a Si mesmo. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, declarou Paulo (Colossenses 

1:16). Essa é a razão para a existência humana. E se o fim último do homem é glorificar 

a Deus, ele não deve parecer estranho que Deus está a recolher para si um conjunto 

resgatadas de pessoas que vão para sempre ser o louvor da sua glória (cf. Ef. 1: 6; 

3:21). Esse é o tema da história da redenção. Porque Ele é um Deus digno e merecedor 

de glória que o Senhor fez homens que são capazes de dar-Lhe glória e que vai refletir 

eternamente a majestade e esplendor da Sua gloriosa estar. De fora dos rebeldes que agora 

povoam o mundo, Deus está chamando a igreja redimida que será para sempre o privilégio 

de prestar-Lhe glória (veja Ap 4: 6-11; 5: 9-14). Para ser uma parte do que é para cumprir 

a razão do homem para a existência. 

Como tanto o Criador e Redentor da humanidade, Jesus Cristo é o arquiteto supremo e 

soberano da história. Todos os outros notáveis da história, seja justo e piedosa ou perverso 

e rebelde, não são mais do que os jogadores no grande drama que Cristo escreveu e agora 

o diretor. Como alguém já disse, a história é "A história dele." 

O fundo do ensinamento de Jesus na presente passagem, no entanto, não era cínico 

filosofia grega ou romana, mas a religião judaica dada por Deus que tinha sido 

humanamente pervertido. Jesus estava falando para aqueles que desde os primeiros anos 

tinha sido ensinado a antecipar a vinda do ungido do Senhor, o Messias, o Cristo. Mas as 

suas expectativas, embora parcialmente escritural, foram distorcidos pelos interpretações 

tradicionais dos rabinos e escribas ao longo dos vários séculos anteriores. Eles sabiam 

que o Messias iria trazer justiça e verdade, mas eles também acreditavam que Ele 

militarmente conquistar e destruir seus opressores e inaugurar um reino de eterna paz e 

prosperidade para o povo escolhido de Deus. 

Como os discípulos caminhavam com Jesus pelos arredores de Cesareia de Filipe (ver 

Mat. 16:13), eles sabiam que estavam em um tipo de auto-exílio. Os líderes judeus 

estavam se tornando cada vez mais inflexível em sua oposição a Jesus e as multidões 

estavam se tornando cada vez mais cética e desiludida. 

Os discípulos compartilharam muito do que a desilusão, porque eles também se perguntou 

por que, se Jesus fosse realmente o Messias, Ele se recusou a derrubar Roma e estabelecer 



seu próprio reino terreno.Apesar de poderes sobrenaturais óbvias de Jesus e suas 

pretensões de autoridade divina, Ele foi menos influente e respeitado entre as pessoas 

agora do que quando começou seu ministério. E, em vez de ser vice-regentes da conquista 

do rei, os Doze ainda éramos uma banda inclassificável de desconhecidos que estavam 

começando a compartilhar a rejeição de Jesus. 

Um pouco mais tarde, Jesus iria pintar um quadro ainda mais sombrio para eles como Ele 

"começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e sofrer muito 

da parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto" (v. 21 ). Que o 

Messias deve ser rejeitado pelo seu próprio povo foi inacreditável o suficiente; que Ele 

deve ser executado por eles, ou por qualquer outra pessoa, era incompreensível. A má 

notícia tornou-se ainda pior quando Jesus declarou que todo verdadeiro discípulo de Sua 

must "negar a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me" (v. 24). 

Mas antes de revelar as verdades comoventes, Ele assegurou aos Doze que seu programa 

foi, dentro do cronograma, que Ele era de fato no controle, e que tinha todas as razões 

para continuar a sua confiança incondicional em Deus. O que eles viram na superfície não 

refletem a realidade do que Deus estava fazendo. Assim como o Senhor procurou 

fortalecer a confiança de seu povo no Egito, enquanto Ele estava se preparando para 

entregá-los, e assim como ele continuou a reforçar a confiança dos crentes em todas as 

épocas, enquanto eles estão enfrentando provações e dificuldades em Seu nome, Ele agora 

procurou convencer os Doze que eles não tinham razão para duvidar ou desespero. O 

Senhor aqui dá uma mensagem de grande esperança para o povo amaldiçoado, sitiado, 

rejeitado, perseguido e ignóbeis de Deus em todas as épocas. No final não é glorioso 

propósito e vitória, porque eles pertencem à igreja indomável e eterna que Jesus Cristo 

está construindo. 

Em Mateus 16: 18-20 Jesus aponta para pelo menos sete características e características 

da igreja que Ele constrói. Ele fala de sua fundação, a sua segurança, a sua intimidade, 

sua identidade e continuidade, a sua invencibilidade, sua autoridade e sua espiritualidade. 

Em primeiro lugar, Jesus estabeleceu a fundação da Igreja: Também eu te digo que tu 

és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja . 

Por mais de 1500 anos a Igreja Católica Romana tem mantido que esta passagem ensina 

a igreja foi construída sobre a pessoa de Pedro, que se tornou o primeiro papa e bispo de 

Roma e de quem o papado católico, desde então, desceu. Devido a essa suposta sucessão 

apostólica divinamente ordenado, o papa é considerado o representante supremo e 

autoridade de Cristo na terra. Quando um papa fala ex cathedra , isto é, em sua 

capacidade oficial como chefe da igreja, é dito que ele fala com autoridade divina igual 

ao de Deus nas Escrituras. 

Essa interpretação, no entanto, é presunçoso e anti-bíblica, porque o resto do Novo 

Testamento deixa claro que somente Cristo é o fundamento e só cabeça de Sua igreja. 

Pedro é da Petros uma forma masculina da palavra grega para pequena pedra, 

enquanto rocha é de petra uma forma diferente da mesma palavra de base, referindo-se 

a uma montanha rochosa ou pico.Talvez a interpretação mais popular é, portanto, que 

Jesus estava comparando Pedro , uma pequena pedra, para grande 

montanhosa rocha sobre a qual Ele iria construir sua igreja. O antecedente de rocha é 



considerado confissão divinamente inspirada de Pedro de Jesus como "o Cristo, o Filho 

do Deus vivo" (vv. 16-17). 

Esta interpretação é fiel ao texto grego e tem muito a recomendá-lo, mas parece mais 

provável que, à luz de outras passagens do Novo Testamento, que não era o ponto de 

Jesus. Em sua carta a Éfeso, Paulo diz que a casa de Deus é "edificados sobre o 

fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular" 

(Ef. 2:20). Em todos os quatro evangelho contas Pedro é claramente o principal apóstolo, 

e ele permanece assim por Atos 10. Ele era o mais frequentemente o porta-voz do Doze 

durante o ministério de Jesus na terra (ver, por exemplo, Matt 15:15; 19:27; João 6.: 68), 

e ele era o principal pregador, líder, e operador de milagres, nos primeiros anos da igreja 

(ver, por exemplo, Atos 1: 15-22; 2: 14-40; 3: 4-6, 12-26 ; 5: 3-10, 15, 29). 

Parece, portanto, que, no presente passagem Jesus dirigiu a Pedro como representante dos 

Doze. À luz dessa interpretação, o uso das duas formas diferentes de grego 

para rocha seria explicado pelo masculino petros sendo usado de Pedro como um homem 

individual e petra sendo usado dele como representante de um grupo maior. 

Não era sobre os próprios apóstolos, e muito menos sobre Pedro como um indivíduo, que 

Cristo edificou a Sua Igreja, mas sobre os apóstolos como Seus decorados de maneira 

única, dotada e inspirados professores do evangelho. A igreja primitiva não dar 

homenagem aos apóstolos como pessoas, ou para seu escritório ou títulos, mas a sua 

doutrina, "perseveravam na doutrina dos apóstolos" (Atos 2:42).Quando os judeus fora 

do templo ficaram admirados com a cura do paralítico, Pedro rapidamente advertiu-lhes 

que não atribuem o milagre, dizendo: "Homens de Israel, por que você se maravilhar com 

isso, ou por que vocês estão olhando para nós, como se por nosso próprio poder ou 

piedade o tivéssemos feito andar? " (Atos 3:12). Apesar de ter sido só ele que comandou 

o homem a andar (v. 6), Pedro respondeu à multidão em nome de João, bem como a sua 

própria. 

Porque eles participaram com os apóstolos em proclamar o evangelho com autoridade de 

Jesus Cristo, os profetas da igreja primitiva também fizeram parte da fundação da igreja 

(Ef. 2:20). De fato, como Martin Luther observou: "Todos os que concordam com a 

confissão de Pedro [em Matt. 16:16] são Peters-se definir um alicerce seguro." O Senhor 

ainda está a construir a sua Igreja com "pedras vivas, ... edificados casa espiritual para 

serdes sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus 

Cristo" (1 Ped. 2: 5). 

Portanto, se alguém interpreta Mateus 16:18 como se referindo a Pedro como uma 

pequena pedra colocada na pedra montanhosa de sua confissão de Cristo ou como se 

referindo ao seu ser um com o resto dos Doze em sua confissão, a verdade básica é a 

mesma : A fundação da igreja é a revelação de Deus dada por meio de seus apóstolos, e 

do Senhor da igreja é a pedra angular dessa fundação. Porque é a Sua Palavra que os 

apóstolos ensinaram e que a igreja fiel sempre ensinou, Jesus Cristo é o verdadeiro 

fundamento, a Palavra viva a quem a Palavra escrita testemunha (João 5:39). E "Nenhum 

homem", diz Paulo, nem mesmo um apostolado "pode pôr outro fundamento, além do 

que já está posto, o qual é Jesus Cristo" (1 Cor. 03:11). O Senhor não edificar a igreja 

sobre a verdade de si mesmo, e eles, porque o seu povo são inseparáveis Dele são 

inseparáveis de sua verdade. E porque os apóstolos eram dotados de Sua verdade de uma 



forma única, com a pregação de que a verdade eram o fundamento da sua Igreja de uma 

forma única. 

Que o Senhor não estabeleceu a Sua Igreja sobre a supremacia de Pedro e seus supostos 

sucessores papais ficou claro pouco tempo depois de grande confissão de Pedro. Quando 

os discípulos perguntaram a Jesus, que foi o maior no reino dos céus, Ele respondeu, 

colocando uma criança pequena diante deles e dizendo: "Todo aquele que se humilhar 

como esta criança, esse é o maior no reino dos céus" (Mt 18.: 1-4). Tinha Doze entendido 

o ensinamento de Jesus sobre a rocha e as chaves do reino (Mateus 16: 18-19.) Como se 

referindo exclusivamente ao Pedro, eles dificilmente teria perguntado quem era o maior 

no reino. Ou, se tivessem esquecido ou mal compreendido Jesus "ensino anterior, ele teria 

respondido ao nomear Pedro como o maior e, provavelmente, também teria repreendeu-

os por não se lembrar ou acreditar que Ele já havia ensinado (cf. Mt 14:31; 26.: 24; João 

14: 9). 

Pouco tempo depois, a mãe de Tiago e João pediu a Jesus para dar aos filhos os principais 

lugares de honra em Seu reino, um à sua esquerda e outro à sua direita (Matt. 20: 20-

21). Aprendemos com Marcos 10: 35-37 que Tiago e João foram-se directamente 

envolvidos no pedido, que eles nunca teriam feito se tivessem entendido Pedro ter sido 

dada primazia como o sucessor de Cristo. Ou, como com o incidente anterior, teve Tiago 

e João incompreendido Seu ensinamento sobre a fundação da rocha da igreja e as chaves 

do reino, Jesus teria tomado a ocasião para reafirmar e destacar a supremacia de Pedro. 

Embora Pedro reconheceu a si mesmo como um apóstolo (ver, por exemplo, 1 Pedro 1: 

1; 2 Pe. 1: 1.), Ele nunca reivindicou um título superior, categoria, ou privilégio sobre os 

outros apóstolos. Ele até se refere a si mesmo como um "companheiro mais velho" (1 

Ped. 5: 1), e como "um servo" de Cristo (2 Pe. 1: 1). Longe de afirmar honra e homenagem 

para si mesmo, ele sobriamente adverte seus colegas mais velhos para se proteger contra 

dominando sobre aqueles ao seu cuidado pastoral (1 Ped. 5: 3). A única glória que ele 

reivindicou para si mesmo era aquele que é compartilhado por todos os crentes e que é 

ainda "a ser revelado, ... quando o Supremo Pastor se manifestar" (vv. 1, 4). 

Em segundo lugar, Jesus apontou-se a certeza da Igreja, declarando: "Eu edificarei a 

minha igreja." À medida que Pedro tinha acabado de confessar, Jesus é o Filho de 

Deus; e Deus não pode mentir ou ser enganado. Portanto, porque Jesus disse: "Eu 

edificarei a minha igreja", ele será construído. É a promessa divina do Divino Salvador. 

Ao utilizar o tempo futuro, Jesus não estava dizendo, como alguns afirmam, que Ele não 

tinha construído a sua igreja no passado. A idéia é que ele iria continuar a construir a sua 

Igreja, assim como tinha feito sempre. Como será discutido abaixo igreja é usado aqui 

em um sentido não-técnico geral e não indica o corpo distinto de crentes que primeiro 

entrou em existência no dia de Pentecostes. 

Jesus não estava enfatizando o tempo de Seu prédio, mas a sua certeza. Não importa o 

quão liberal, fanática, ritualística, apático, ou apóstata seus adeptos passivo pode ser, e 

não importa o quão decadente o resto do mundo pode tornar-se, Cristo vai 

construir sua igreja . Portanto, não importa o quão opressivas e sem esperança as suas 

circunstâncias externas podem aparecer a partir de uma perspectiva humana, o povo de 

Deus, pertencem a uma causa que não pode falhar. 



Vários anos atrás, um homem viajou por todo os Estados Unidos entrevistando pastores 

em um grande número de igrejas evangélicas. Ele concluiu que onde quer que haja grande 

crescimento há um grande desejo correspondente por parte da liderança da igreja para 

construir a igreja. Talvez o homem mal interpretadas algumas das respostas dadas a ele, 

ou talvez os pastores não expressar os seus objectivos no melhor dos termos. Em todo o 

caso, no entanto, nenhum líder na igreja de Cristo deve ter o desejo de construir ele 

próprio. Cristo declarou que somente Ele edifica a Igreja, e não importa o quão bem 

intencionado que seja, qualquer pessoa que tenta construir com que concorrer, não 

servindo, o Senhor. 

Certa vez, visitei uma igreja em que o pastor apontou para um certo homem e disse: "Ele 

é um dos meus convertidos". "Isso é maravilhoso", eu respondi. "Quando ele veio para o 

Senhor?" "Eu não disse que ele foi convertido do Senhor", o pastor explicou. "Eu disse 

que ele era um dos meus." 

Pela razão humana, poder de persuasão, e diligência é possível ganhar convertidos a uma 

organização, uma causa, uma personalidade e de muitas outras coisas. Mas é totalmente 

impossível ganhar um convertido à igreja espiritual de Jesus Cristo para além da própria 

Palavra e Espírito soberano de Deus. O esforço humano pode produzir resultados apenas 

humanos. Só Deus pode produzir resultados divinos. 

Quando ele estuda e é obediente à Palavra, e quando ele anda no Espírito e produz o fruto 

do Espírito, um crente pode ter certeza que ele está vivendo, onde Cristo está construindo 

a Sua Igreja . Não é crentes fiéis que constroem a igreja de Cristo, mas Cristo que edifica 

a sua igreja através de crentes fiéis. Onde quer que o seu povo estão comprometidos com 

o seu reino ea sua justiça o Senhor não edificar a Sua Igreja. Se os crentes em um só lugar 

tornar-se frio ou desobedientes, Cristo não parar de construir, mas simplesmente começa 

a trabalhar em outro lugar. Sua verdadeira igreja está sempre "em construção." 

Jesus disse: "Todo aquele que o Pai me dá virá a mim" (João 6:37). No dia de Pentecostes, 

Pedro declarou que, de entre judeus e gentios, Cristo constrói na sua igreja ", a todos 

quantos o Senhor nosso Deus chamar para si mesmo" (Atos 2:39). Não foram os 

apóstolos, mas o próprio Senhor que "foi adicionando a seu dia a dia, os que iam sendo 

salvos" (v 47; cf. 11:24.). Quando os gentios de Antioquia da Pisídia ouviu a pregação de 

Paulo e Barnabé ", eles começaram regozijo e glorificando a palavra do Senhor;. E todos 

quantos haviam sido destinados para a vida eterna E a palavra do Senhor foi sendo 

espalhado por toda região "(Atos 13: 48-49). Essa pregação, verdadeiro e fiel como era, 

não era capaz por si só de ganhar convertidos a Cristo. Somente aqueles que Ele tinha 

soberanamente escolheu para a salvação e que acreditava que a verdade da Sua Palavra 

foram salvos. 

O Novo Testamento está repleto de comandos e orientações para as atitudes e 

comportamentos dos crentes. Ele dá a direção para selecionar homens e mulheres de Deus 

para servir na igreja. Dá instrução abundante para uma vida justa, para a oração e para a 

adoração aceitável. Muitas das bênçãos do Senhor estão condicionadas à obediência e 

confiança do Seu povo. Mas os esforços mais sinceros e diligentes para cumprir os 

comandos e as normas são inúteis para além da própria disposição e controle divina de 

Cristo. Ele deseja e Ele usa o trabalho fiel daqueles que pertencem a Ele; mas somente 

Ele constrói sua igreja, a igreja que Ele ama e por quem Ele "se entregou, ... para que 

pudesse santificá-la, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para 



que pudesse apresentar a Si mesmo a igreja em toda sua glória, sem mácula, nem ruga, 

nem coisa semelhante, mas ela deve ser santa e irrepreensível "(Ef 5: 25-27.). Homens 

são capazes de construir humano, terrestre, organizações físicas, mas eles não podem 

construir a, igreja espiritual eterna. 

Em terceiro lugar, Jesus aludiu à intimidade da comunhão dos crentes. "É a minha 

igreja ", disse Ele. Como arquiteto, construtor, Dono e Senhor de Sua igreja , Jesus 

Cristo garante a seus seguidores que eles são Sua posse pessoal e eternamente ter Seu 

amor e cuidado divino. Eles são o Seu Corpo "resgatou com seu próprio sangue" (Atos 

20:28), e são um com Ele em um maravilhoso, santa intimidade "Aquele que se une ao 

Senhor é um espírito com Ele" (1 Cor. 6: 17). Cristo não se envergonha de chamá-los de 

"irmãos" (Heb. 2:11) e "Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus" (Heb. 

11:16). É por isso que, quando os homens atacar o povo de Deus que eles atacam o próprio 

Deus. Quando Jesus confrontou Paulo (então conhecido como Saulo) na estrada de 

Damasco, ele perguntou: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" (Atos 9: 4). Ao perseguir 

os cristãos (ver 8: 3; 9: 1-2) Saul tinha sido perseguir Cristo. 

Deus sempre se identificou com o seu povo e zelosamente guardado-los como Seus. Ele 

várias vezes referido o seu povo escolhido Israel como a maçã, ou aluno, do seu 

olho. Através do profeta Zacarias Ele declarou-lhes: "Aquele que você toca, toca a 

menina dos seus olhos" (Zc 2: 8; cf. Dt 32:10; Sl 17:.... 8; Pv 7: 2). A parte da frente do 

olho, a córnea, a parte exposta é mais sensível do corpo humano. Deus estava dizendo 

que, portanto, para prejudicar Israel era para picar o dedo no seu próprio olho. Para 

prejudicar o povo de Deus é prejudicar o próprio Deus, e lhes cause dor é causar-lhe dor. 

Em quarto lugar, Jesus enfatizou a identidade e continuidade do seu povo. Eles são a 

Sua Igreja . A palavra ekklesia ( igreja ) significa literalmente "o chamou queridos" e foi 

usado como um termo geral e não-técnica para qualquer grupo oficialmente reunido de 

pessoas. Ele foi muitas vezes utilizado de encontros cívicos como reuniões da cidade, 

onde anúncios importantes foram feitas e as questões da comunidade foram 

debatidos. Esse é o sentido em que Estevão usado ekklesia em Atos 07:38 para se referir 

a "congregação" de Israel chamou por Moisés no deserto (cf. Ex. 19:17). Lucas usou de 

um bando amotinado ("assembléia") incitado pelos ourives de Éfeso contra Paulo (Atos 

19:32, 41). 

Mateus 16:18 contém o primeiro uso de ekklesia , no Novo Testamento, e Jesus aqui dá 

nenhuma explicação de qualificação. Por isso, os apóstolos não poderia ter entendido de 

forma alguma, mas seu sentido mais comum e geral. As epístolas usar o termo de forma 

mais distinta e especializada e dar instruções para o seu bom funcionamento e para a sua 

liderança. Mas em Cesaréia de Filipe, o uso de Jesus ' ekklesia só poderia ter levado a 

idéia de "montagem"; "Comunidade"; ou "congregação". Se Ele falou em aramaico, 

como é provável, ele teria usado o termo qahal (tirado diretamente do hebraico), o que 

significa um encontro convidou, e era comumente usado de reuniões da sinagoga. Na 

verdade, a palavra sinagoga própria originalmente se referia a qualquer reunião ou 

congregação de pessoas. Somente durante o exílio babilônico fez judeus começam a usá-

lo para designar o seu lugar formal e organizado de atividade religiosa e de culto. E só 

depois do dia de Pentecostes fez o termo ekklesia assumir um novo significado e técnico 

em referência à comunidade redimida distinta construída sobre a obra de Cristo pelo 

Espírito Santo está vindo. 



Ao descrever os habitantes do Céu, o escritor de Hebreus fala de "a assembléia geral e 

igreja dos primogênitos" (Heb. 12:23), referindo-se aos santos remidos de todas as 

idades. Esse parece ser o sentido em que Cristo usa igreja em Mateus 16:18, como 

sinônimo de cidadãos de Seu reino eterno, ao qual ele se refere no versículo seguinte. O 

Senhor não edificar Seu reino à parte da sua igreja ou sua igreja para além de Seu reino. 

Em quinto lugar, Jesus falou da invencibilidade da igreja, que as portas do inferno não 

prevalecerão . 

As portas do inferno tem sido muitas vezes interpretada como representando as forças 

do mal de Satanás atacando a igreja de Jesus Cristo. Mas portões não são instrumentos 

de guerra. O seu objectivo não é conquistar, mas para proteger aqueles por trás deles de 

ser conquistado, ou, no caso de uma prisão, para mantê-los de escapar. E Hades , o que 

corresponde ao hebraico sheol , refere-se à morada dos mortos, nunca para o inferno, 

como às vezes é processado na Rei Tiago Version. 

Quando os termos portões e Hades são devidamente compreendido, torna-se claro que 

Jesus estava declarando que a morte não tem poder para segurar povo redimido de Deus 

cativo. As suas portas não são fortes o suficiente para dominar ( katischuō , para ter 

domínio sobre) e manter preso a igreja de Deus, cujo Senhor venceu o pecado ea morte 

em seu nome (Rom. 8: 2; cf. Atos 2:24). Porque "a morte já não tem domínio sobre ele" 

(Rom. 6: 9), não é mais mestre sobre aqueles que pertencem a Ele. "Porque eu vivo," 

Jesus disse: "vós vivereis" (João 14:19). Satanás tem agora o poder da morte, e ele 

continuamente usa esse poder em sua tentativa fútil de destruir a igreja de Cristo. Mas a 

vitória final de Cristo sobre o poder da morte de Satanás é tão certo que o escritor de 

Hebreus fala disso no passado: "Desde então, os filhos participam da carne e do sangue, 

também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, que por sua morte, tornar 

impotente aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo "(Hb 2:14;. cf. Ap 1:18). 

É que a grande verdade de que Pedro falou no dia de Pentecostes, declarando que "Deus 

ressuscitou [Cristo] de novo, pondo fim à agonia da morte, uma vez que era impossível 

para ele, a ser realizada em seu poder" (Atos 2:24 ). É a verdade sobre o que Paulo 

escreveu aos crentes de Corinto que estavam hesitantes em sua crença na ressurreição. Ele 

declarou: "A morte foi tragada pela vitória"; e, em seguida, perguntou: "Ó morte, onde 

está tua vitória ó morte, onde está o teu aguilhão O aguilhão da morte é o pecado, ea força 

do pecado é a lei;?, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso 

Senhor Jesus Cristo "(1 Cor. 15: 54-57). 

À luz do que Ele estava prestes a ensinar-lhes sobre sua própria morte e ressurreição e de 

sua própria vontade de negar a si mesmo, tome a sua cruz e segui-Lo (Mateus 16: 21-24.), 

Jesus já garantiu os Doze e todos os crentes que jamais iria vir a Ele, para que as portas 

do inferno , as cadeias da morte em si, nunca poderia permanentemente dominá -los e 

mantê-los em cativeiro. 

Em sexto lugar, Jesus falou sobre a autoridade da igreja . "Eu te darei as chaves do 

reino dos céus", ele disse; "e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o 

que desligares na terra será desligado no céu." 

O Senhor ainda estava se dirigindo a Pedro como representante dos Doze, dizendo-lhe 

que tudo o que você deve ligar , isto é, não o permita, na terra será ligado no céu , e 



que tudo o que desligares , ou seja, autorização, na terra será desligado nos céu . Ele 

disse a Pedro e dos Doze, e, por extensão, todos os outros crentes, que tinham a autoridade 

surpreendente para declarar o que é divinamente proibido ou permitido na terra ! 

Pouco depois de sua ressurreição Jesus disse aos discípulos: "A quem perdoardes os 

pecados, ser, os seus pecados foram perdoados; se você reter os pecados, pois eles foram 

retidos" (João 20:23). Ao dar instruções para a disciplina da igreja de todo o seu povo, 

Jesus disse que, se um crente pecar se recusa a se converter do seu pecado, após ter sido 

aconselhado privada e mesmo depois de ser repreendido por toda a congregação, a igreja 

não só é permitido, mas a obrigação de tratar a membro impenitente "como um gentio e 

publicano" (Mat. 18: 15-17). Ele, então, disse para a igreja como um todo o que Ele 

anteriormente havia dito a Pedro e aos outros apóstolos: "Em verdade vos digo que, 

qualquer que seja o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra 

será desligado no céu "(v. 18).Em outras palavras, um corpo devidamente constituída de 

crentes tem o direito de dizer a um irmão impenitente que ele está fora de sintonia com a 

Palavra de Deus e não tem direito a comunhão com o povo de Deus. 

Os cristãos têm essa autoridade, porque eles têm a verdade da Palavra de Deus com 

autoridade para julgar. A fonte da autoridade da Igreja não é, em si, mais do que a fonte 

de autoridade dos apóstolos era em si mesmos ou até mesmo em seu escritório, exaltado 

como era. Os cristãos podem autoritariamente declarar o que é aceitável a Deus ou 

proibido por Ele, porque eles têm a Sua Palavra. Os cristãos nãodeterminar o que é certo 

ou errado, perdoado ou não perdoado. Pelo contrário, com base na própria Palavra de 

Deus, eles reconhecem e proclamam que Deus já determinou que ser certo ou errado, 

perdoado ou não perdoado. Quando eles julgam com base da Palavra de Deus, eles podem 

ter a certeza de seu julgamento corresponde com o acórdão do céu. 

Se uma pessoa se declara ateu, ou para ser outra coisa senão um crente em e amante do 

Senhor Jesus Cristo, os cristãos podem dizer a essa pessoa com certeza absoluta, "Você 

está sob o julgamento de Deus e condenado ao inferno", porque que é o que a Bíblia 

ensina. Se, por outro lado, uma pessoa testifica que ele confiou em Cristo como seu 

Senhor poupança, os cristãos podem dizer-lhe com igual certeza; "Se o que você diz é 

verdade, então os seus pecados estão perdoados, você é um filho de Deus, e seu destino 

eterno é o céu." A autoridade da Igreja reside no fato de que ele tem palavra de Deus em 

tudo "diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua 

própria glória e virtude" (2 Pe. 1: 3). Quando os crentes estão de acordo com a Palavra de 

Deus, Deus está de acordo com eles.Os crentes podem declarar estado espiritual de uma 

pessoa com autoridade divinamente concedida comparando essa pessoa para a Palavra de 

Deus. 

Finalmente, Jesus lembra aos discípulos que a Sua Igreja é 

um espiritual realidade; como Ele advertiu -os de que a ninguém dissessem que Ele 

era o Cristo. A maioria dos judeus, incluindo os discípulos, espera a vinda do Messias 

como um rei conquistador, como um líder militar e político para libertá-los de Roma, e 

não como um Salvador para libertá-los do pecado. Expectativas das pessoas eram tão 

deformado e egoisticamente equivocada de que a dizer -lhes que Jesus era o Cristo seria 

a de lançar pérolas aos porcos (ver Mateus 7: 6.). 

Jesus declarou a Pilatos: "O meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste 

mundo, então meus servos estariam lutando, para que eu não fosse entregue aos judeus;., 



Mas como ela é, meu reino não é de este reino "(João 18:36). Quando os cristãos se 

misturar a sua fé com a política e várias causas humanitárias, eles correm o risco de perder 

o seu foco espiritual e seu poder espiritual Embora o governo humano é divinamente 

ordenado por Deus (Rom. 13: 1-7; Tito 3: 1; 1 Ped. 2:13), o Estado não é mais do que ser 

um instrumento do programa da igreja do que a igreja deve ser um instrumento do Estado 

de. 

Como o reino de Deus, a igreja é "justiça, paz e alegria no Espírito Santo Pois aquele que, 

desta forma serve a Cristo é agradável a Deus." (Rom. 14: 17-18). 

Este grande ensinamento de nosso Senhor só introduz o assunto da igreja, que a partir de 

Atos em domina o resto do Novo Testamento. 

 

92. Ofendendo a Cristo (Mateus 16: 21-

23) 

Desde então, Jesus Cristo começou a mostrar aos seus discípulos 

que era necessário ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos 

anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e 

ele levantou-se no terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, 

começou a repreendê-lo, dizendo: "Deus não permita isto, 

Senhor! Isso nunca deve acontecer com você." Mas Ele se virou e 

disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás Você é uma pedra de 

tropeço para mim, porque você não está definindo sua mente os 

interesses de Deus, mas do homem (16: 21-23)!. 

Ao longo de suas páginas a Bíblia contrasta visão das coisas com homem de Deus. Talvez 

a declaração mais forte e mais conhecido do que o contraste é encontrado em Isaías: "Os 

meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus 

caminhos, diz o Senhor" Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim 

são. Meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais 

os vossos pensamentos "(Isaías 55: 8-9.). "Há um caminho que parece certo ao homem," 

Salomão nos diz: "mas o seu fim são os caminhos da morte" (Prov. 14:12). O salmista 

escreveu: "Quão grande são as tuas obras, ó Senhor, teu pensamentos são muito profundas 

Um homem insensato não tem conhecimento; nem um homem estúpido entender isso!". 

(Sl 92: 5-6.). 

Quando o Senhor se recusou Davi o privilégio de construir o Templo, porque ele era um 

militar, um homem de sangue, Ele, no entanto, prometeu Davi uma herança eterna do 

trono de Israel, em que o próprio Messias iria algum dia sentar e reinar. Em espanto e 

profunda gratidão Davi exclamou: "Tu és grande, Senhor Deus, pois não há ninguém 

como tu, e não há outro Deus além de ti .... Tu és Deus, e as tuas palavras são verdade" 

(2 Sam 7. : 22, 28). 

Quando Pedro repreendeu Jesus para declarar que Ele deve ser crucificado em Jerusalém 

pelos líderes judeus lá, ou ele esqueceu ou ignorou a grande verdade. Pedro acabava de 

proclamar Jesus como sendo "o Cristo, o Filho do Deus vivo" (Mateus 16:16.); no 



entanto, quando Jesus fez uma declaração que não se encaixava ideias de Pedro sobre o 

Messias, o apóstolo mantidos até sua maneira acima do Senhor e encontrou-se em 

contradição com o Filho de Deus que ele tinha acabado de confessar. 

A essa altura, Pedro tinha sido um crente por algum tempo, para que as lições retiradas 

desta passagem são, portanto, principalmente para os crentes. Nem mesmo os cristãos 

podem conhecer e compreender os caminhos de Deus, exceto por meio de uma 

compreensão adequada do e submissão à Sua Palavra e da iluminação do Seu 

Espírito. Quando os crentes insistem em sua própria maneira acima de Deus, então, como 

Pedro, eles se tornam uma ofensa e uma pedra de tropeço. 

É provável que, tanto em sua confissão e sua repreensão de Cristo, Pedro também refletiu 

a perspectiva do outro onze. Eles compartilhavam a crença de Pedro que Jesus era o 

Messias divino e provavelmente eles partilhou a sua confiança de que o Messias não 

poderia ser rejeitado pelo seu próprio povo, e muito menos condenado à morte por 

eles. Jesus tinha acabado de lhes assegurou que ele mesmo estava construindo sua igreja, 

que nem mesmo a morte pode superar, e que através da Escritura divina eles tinham 

autoridade celestial para declarar o que é aceitável e não aceitável a Ele (vv. 18-19). Jesus, 

então, "advertiu os discípulos que a ninguém dissessem que Ele era o Cristo" (v. 20), não 

só porque o povo judeu e os seus líderes tinham noções falsas sobre o Messias, mas 

porque o Doze ainda compartilhavam muitas dessas falsas noções . A idéia do Messias 

sofredor em uma cruz era um anátema para os judeus e um bloco maciço de tropeço para 

a sua fé em Jesus (1 Cor. 1:23). 

A partir desse momento parece ser uma frase de transição Mateus usado para indicar 

uma mudança significativa no ministério de Jesus. Ele usou a mesma frase em 04:17 para 

marcar o início do ministério público do Senhor de Israel. Ele agora usa-lo para marcar o 

início de seu ministério privado aos Doze. A primeira fase foi principalmente público, 

com algumas aulas particulares ocasional. O segundo foi principalmente privado, com 

alguma instrução pública ocasional. 

O Plano de Deus 

Jesus Cristo começou a mostrar aos seus discípulos que convinha 

ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais 

sacerdotes e dos escribas, e que ele matou, e ele levantou-se no 

terceiro dia (16:21) 

Neste momento Jesus Cristo começou a mostrar aos seus discípulos algumas verdades 

mais profundas e difíceis sobre Seu plano divino e trabalho. Não era que ele não tinha 

dito nada anteriormente sobre Sua rejeição e crucificação. De formas veladas Ele tinha 

falado de sua morte iminente, dizendo que "o Filho do Homem [seria] estará três dias e 

três noites no coração da terra" (Mat. 12:40), e havia declarado aos líderes judeus em 

Jerusalém : "Destruí este templo, e em três dias eu o levantarei" (João 2:19). Ele 

continuaria a falar de Seu sepultamento (João 12: 7) e para explicar que o Filho do homem 

iria ressuscitar dos mortos depois que tinha sofrido nas mãos de seus inimigos (ver, por 

exemplo, 17: 9, 12, 22- 23). 

A obrigação de que Jesus falou não era o de devoção humana de um grande ideal, mas 

uma necessidade imperiosa e absoluta divina. Deus não tinha backup ou plano 



alternativo. Esta obrigação veio trovejando fora da eternidade. Era o plano essencial, 

inalterável de Deus posta em movimento antes da fundação do mundo. 

Quatro coisas feitas que planejam necessário. Primeiro foi o pecado humano, para a qual 

o Messias tinha de dar a sua vida como a pena em lugar do homem, como "um resgate 

para muitos (Matt. 20:28). Em segundo lugar ficou a exigência divina que," sem 

derramamento de sangue, não há . perdão "(Hb. 9:22) Em terceiro lugar foi o decreto 

divino da presciência de Deus soberano (Rm 8:29; Ef. 1: 4-5.), e quarta foi a promessa 

profética de que o Messias deve morrer (ver Ps. 16; 22;.. Isa 53) o plano de Deus não está 

sujeita a alterações Ela só pode ser acreditado ou rejeitado, nunca alterada.. 

No versículo 21, Jesus menciona quatro etapas ou fases de que o plano divino que Ele 

veio para cumprir, quatro coisas que Ele deve fazer antes do que seria concluída. 

A primeira obrigação era para ele ir a Jerusalém . Jesus tinha escolhido qualquer 

estrada, mas o único a Jerusalém, Ele não poderia ter se tornado o Salvador da 

humanidade, não importa quantas pessoas mais Curou ou quanto mais verdade que Ele 

ensinou. Ele teve que ir para a cidade de sacrifícios e se tornar o Cordeiro Pascal, 

oferecendo-se "de uma vez por todas" (Hb. 7:27). 

Quando Jesus falou de ir a Jerusalém , ele estava em Cesaréia Phllippi, tão longe de 

Jerusalém, como Ele poderia ser e ainda permanecem na Palestina. Após uma breve 

estadia na cidade norte remoto; Ele e os discípulos se moveria para baixo novamente 

através da Galiléia e Samaria para Jerusalém , onde os doze começaram a temer que a 

morte por apedrejamento nas mãos dos líderes judeus hostis aguardado Jesus e, 

provavelmente, eles também (João 11:16). Naquele momento os discípulos, vendo essa 

possibilidade e não como o preenchimento do plano de Deus, mas como o empecilho, ou 

mesmo destruição do mesmo. 

Mesmo quando ele estava na Galiléia, foram os líderes judeus de Jerusalém, que deu a 

Jesus a mais oposição (ver Mat. 15: 1-2). O hipócrita, hipócrita judaísmo que floresceu 

em Jerusalém não podia suportar Jesus, porque Ele expôs sua maldade e impiedade e 

rejeitaram suas queridas, tradições humanas (ver vv 3-9.). Mas os líderes judeus em 

Jerusalém não teria de procurá-lo ou caçá-lo como um fugitivo. Ele ia lá inteiramente de 

sua própria vontade e em seu próprio tempo. "Eu dou a minha vida para que eu possa 

levá-lo novamente", declarou. ". Ninguém ma tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo 

tenho autoridade para a dar, e tenho autoridade para retomá-la" (João 10: 17-18). Ele disse 

a Pilatos: "Você não teria nenhuma autoridade sobre mim, se não tivesse sido dado do 

alto" (João 19:11). 

O nome de Jerusalém significa "fundamento da paz", embora em algumas vezes em sua 

longa história que tem sido descrição montagem. A cidade está localizado a 33 km a leste 

do Mar Mediterrâneo e 14 milhas a oeste do Mar Morto, em um planalto elevado cerca 

de 2.500 metros acima do nível do mar. Quando mencionado pela primeira vez nas 

Escrituras era conhecido como Salem, cujo rei era de Melquisedeque ", um sacerdote do 

Deus Altíssimo" (Gn 14:18) e uma imagem de Cristo, que foi "designado por Deus como 

um sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque "(Hb. 5:10). Foi no Monte 

Moriá, que estava perto de Salem, que Abraão ofereceu Isaque em sacrifício ao Senhor 

(Gênesis 22: 2). Na época, foi feito rei Davi, Jerusalém estava nas mãos dos jebuseus, e 

um dos primeiros atos do novo monarca era conquistar a cidade e nomeá-lo de si mesmo 



(2 Sam. 5: 5-9). Três meses depois, ele trouxe a Arca da Aliança lá e Jerusalém tornou-

se a cidade onde o próprio Senhor simbolicamente habitou. Foi em Jerusalém que o filho 

de Davi, Salomão construiu o Templo, e para a cidade, portanto, tornou-se o lugar central 

para o culto judaico. 

Jerusalém foi alternAdãoente perdido e recapturado pelos judeus, mas nunca perdeu a 

sua identidade em suas mentes e corações, a cidade de Deus. Quando eles foram levados 

para o cativeiro de Babilônia, o salmista clamou: "Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, 

que minha mão direita esqueça a sua habilidade. Que a minha língua se pegue ao céu da 

boca, se eu não me lembro de você, se eu não exaltam a Jerusalém à minha maior alegria 

"(Sl 137: 5-6.). 

Mas quando Jesus veio à Terra, Jerusalém estava longe de viver de acordo com seu título 

da cidade de Deus. Durante a primeira Páscoa do Seu ministério. Jesus tomou um chicote 

e purificou o Templo das profanando cambistas e comerciantes de animais para o 

sacrifício (João 2: 13-16). Durante a próxima Páscoa, Ele violou as tradições sábado 

reverenciados que os rabinos tinham inventado, e os líderes judeus tentaram matá-lo por 

isso (5: 16-18). Durante o terceiro Páscoa, Ele deliberAdãoente ficou longe por causa do 

ódio por ele lá. Mais tarde, quando ele participou da Festa dos Tabernáculos, os líderes 

judeus novamente tentou prendê-lo e tê-Lo morto (7: 1-19, 44-45; cf. 08:59). 

Por causa de sua rejeição de Jesus, Jerusalém foi dado um novo e pagan nome ", a grande 

cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi 

crucificado" (Ap 11: 8). EmAD 70 Deus usou o exército romano para destruir a cidade, 

o que não seria novamente sob controle judaico até 1.900 anos mais tarde, quando o 

moderno Estado de Israel passou a existir em 1948. Um dia, a cidade vai merecer o nome 

de Jerusalém, porque " Acontecerá no dia em que águas vivas fluirão de Jerusalém ... [ele] 

vai subir e permanecer no seu sítio da Porta de Benjamim até o lugar da primeira porta à 

porta da esquina, e da Torre . de Hananel a lagares do rei E as pessoas vão viver nela, e 

não haverá mais maldição, para Jerusalém habitará em segurança "(Zc. 14: 8, 10-11). 

Foi no plano divino que o Messias deveria morrer em Jerusalém , o lugar divinamente 

ordenado de sacrifício, e por isso, Jesus disse: "Eu deve viajar hoje e amanhã e no dia 

seguinte, pois não é possível que um profeta morra fora de Jerusalém "(Lucas 13:33). 

A segunda obrigação no grande plano de Deus era que o Seu Filho, o Messias, iria sofrer 

muito da parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas . Esses três grupos de 

líderes religiosos constituíram o Sinédrio, o alto conselho judaico, cuja sede era em 

Jerusalém. Os anciãos eram principalmente os líderes das várias tribos espalhadas por 

todo Israel. Os príncipes dos sacerdotes eram em grande parte dos saduceus, e 

os escribas fariseus eram em grande parte por causa da incredulidade e rejeição, bem 

como o seu poder político, Jesus iria sofrer muitas coisas nas mãos daqueles homens. 

O terceiro must no plano de Deus era que Jesus fosse morto . A palavra grega para 

trás matou não foi utilizado de execuções judiciais, e, neste contexto, o significado é o 

de homicídio. Jesus não era legalmente julgado ou provado culpado de qualquer crime, 

mas foi condenado à morte pelas acusações falsas e vingativos dos líderes judeus, que 

estavam determinados a se livrar dele a qualquer custo. Foi no plano de Deus que, na mão 

do homem, Ele deveria ser assassinado (Atos 2: 22-23). 



O quarto e último must era que Jesus iria ser levantado no terceiro dia. Mas por causa 

de sua grande angústia ao ouvir os primeiros três imperativos, é provável que os 

discípulos não conseguiram ouvir este em tudo. No entanto, foi esta verdade que fez os 

outros suportável. Esta foi a verdade da vitória que iria conquistar essas derrotas 

aparentes. Esta foi a obrigação de triunfo e glória. 

Resposta (v. 22) de Pedro deixa claro que ele e seus companheiros discípulos realmente 

não tinha ouvido as palavras de Jesus sobre ele ser levantado no terceiro dia , mais do 

que eles tinham realmente ouvi-lo dizer que "as portas do inferno", que é, a morte, não 

iria superar a Sua igreja (v. 18). Eles tinham visto aumentar a filha de Jairo e o filho da 

viúva de Naim. Mas se ele próprio fosse para morrer, eles provavelmente fundamentado, 

que iria levantar-Lo? Como poderia um Messias morto entregar e governar o seu povo? 

A presunção de Pedro 

E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: 

"Deus não permita isto, Senhor! Isso nunca deve acontecer com 
você." (16:22) 

Porque o que Jesus tinha acabado de dizer era tão completamente ao contrário do que ele 

mesmo acreditava firmemente, Pedro impetuosa levou à parte e começou a repreendê-

lo . 

No entanto, foi mais do que brashness que causou Pedro para fazer uma coisa dessas. O 

que ele fez também testemunhou perante a humanidade de Jesus. Se ele tivesse sido um 

endereço mística e exigente Senhor do tipo que os judeus esperavam que o Messias seja, 

Pedro nunca teria se atreveu-lo como ele fez aqui e em muitas outras ocasiões. Apesar 

presunção arrogante de Pedro, é reconfortante perceber que Jesus era seu amigo íntimo, 

bem como o seu Senhor. Pedro não mostrou medo em falar esta repreensão de Jesus, 

demonstrando a realidade de sua íntima relação que os homens. 

Os cristãos que são rápidos para repreender Pedro por tal presunção incrível deve ser 

honesto em reconhecer que eles também têm em vigor contradisse o Senhor às vezes. O 

crente que reclama de seus sofrimentos e provações e pergunta: "Por que eu, 

Senhor?" ações da presunção de Pedro. É fácil aceitar as bênçãos de Deus, mas não Seus 

testes. É fácil aceitar a prosperidade e saúde, como parte do plano de Deus para nós, mas 

não sofrimento e doença. Quando a alegria vem a nós, que parece ser a nossa grande 

quantidade adequada como um filho de Deus, mas quando a tristeza vem estamos 

inclinados a duvidar da sabedoria e do amor de nosso Pai celestial. 

Repreensão traduz a mesma palavra ( epitimaō ) Mateus usado de Jesus alertando os 

discípulos que a ninguém dissessem que era o Cristo (v. 20). A palavra levou a idéia do 

juízo competente, normalmente usado por um funcionário ou dirigente contra alguém sob 

sua jurisdição. O presente infinitivo sugere que Pedro fez a repreensão repetidamente. 

Talvez presunção de Pedro saiu do officiousness que às vezes vem com a idade, ou fora 

de seu ser o líder reconhecido dos apóstolos. Foi a ele que Jesus tinha acabado de declarar 

o Pai tinha dado revelação especial (v. 17), e Pedro agora pode ter se considerava um 

porta-voz de Deus. Ou, talvez, a resposta foi simplesmente típico da personalidade auto-

confiante de Pedro. Certamente seu profundo amor e dependência do Salvador fez o 



pensamento de sua morte, uma perspectiva temível, de modo que tanto amor e temor 

entrou em resposta de Pedro. Em qualquer caso, o seu orgulho pecaminoso o levou a 

colocar o seu próprio entendimento acima de Cristo. 

Deus me livre que traduz um coloquialismo hebraica que significa literalmente, 

"misericórdia de ti" ou "misericórdia de você" e foi entendida como significando algo 

como "Deus tenha misericórdia de ti" ou "Que Deus, em sua misericórdia poupá-lo 

disso." No contexto da repreensão de Pedro, a frase é traduzida aqui em sua conotação 

mais negativa, Deus não permita isso . Consequentemente; Pedro dirigindo a Jesus 

como Senhor anéis ocos porque Pedro estava colocando sua própria vontade humana 

acima da vontade divina de Cristo. 

Para reforçar a sua repreensão, Pedro disse: "Isso nunca deve acontecer com 

você", completamente contradizendo o que Jesus tinha acabado de declarar era 

necessário. Porque ele não conseguia entender ou aceitar a idéia de um humilhadas, 

abusadas, e crucificado Messias, Pedro rejeitou o plano de Deus para a redenção. A 

sabedoria do melhor dos homens é tipicamente antagônica à sabedoria de Deus. 

O protesto de Cristo 

Mas Ele se virou e disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás Você 

é uma pedra de tropeço para mim; (16: 23a)! 

Seria difícil imaginar algo que teria chocado Pedro mais do que as palavras de Jesus. Na 

superfície, a intenção de Pedro não só parece honrosa, mas amoroso e compassivo. Ele 

não queria que o seu Senhor e amigo morrer. Ele não conseguia sequer suportar a idéia 

de Jesus sofrimento. Mesmo motivos mais egoístas de Pedro são 

compreensíveis. Durante vários anos, ele eo resto dos Doze havia se tornado 

completamente dependente de Jesus, não só para o ensino e orientação, mas por comida, 

dinheiro dos impostos; e praticamente tudo o resto. Sem Ele, que seria um barco sem 

leme. 

Como disse um comentarista observou, Pedro "dificilmente poderia ter entendido que por 

sua tentativa de dissuadir Jesus da cruz, ele estava colocando setas na proa de Satanás a 

ser filmado em sua amada Salvador". 

Mas quando Pedro o repreendeu por ter cogitado a idéia de ir à Sua morte, o Senhor deve 

ter olhado o discípulo direto nos olhos quando ele se virou e disse a Pedro: "Para trás 

de mim, Satanás." Foi uma resposta picadas, devastador que deve ter abalado Pedro para 

o núcleo de seu ser. Antes de Pedro teve a chance de terminar suas objeções, Jesus cortou 

abruptamente e acusou-o de ser o porta-voz de Seu adversário, Satanás. 

Jesus tinha falado quase as mesmas palavras para o próprio Satanás após as tentações no 

deserto (Mat. 04:10). E, apesar de Satanás deixou, aprendemos com relato paralelo de 

Lucas de que "retirou-se dele até que um momento oportuno" (Lucas 4:13). Ele continuou 

a tentar Jesus durante o Seu ministério de todas as maneiras que podia. Agora ele colocou 

na mente de Pedro a mesma idéia Ele havia tentado colocar em Jesus: "O plano de Deus 

é muito difícil e exigente Dê sua fidelidade a mim e sua vida será incomensuravelmente 

melhor Meu caminho é superior ao de Deus..." 



Isso é basicamente o que Pedro estava dizendo para Jesus: "Meu caminho é melhor que a 

sua e do Pai." O mesmo apóstolo que tinha acabado de confessar Jesus como o Messias e 

Filho de Deus (v. 16) agora o contradisse. Aquele que o Pai tinha acabado inspirado a dar 

que a confissão (v. 17) estava agora "inspirado" por Satanás. 

Se tal coisa poderia acontecer com Pedro, isso pode acontecer com qualquer crente. O 

mesmo cristão que exalta o plano de Deus pode ser atraídas para exaltando o plano de 

Satanás. Quando ele segue sua própria sabedoria em vez do Espírito de, o mesmo que 

tomou fortemente o lado de Deus pode encontrar a si mesmo, sem querer tomar o lado de 

Satanás. 

Jesus sabia que Satanás tinha como certamente colocar a repreensão na mente de Pedro 

como o Pai tinha posto a confissão lá. Seja por obsessão, opressão, ou simplesmente por 

influência sobrenatural, Satanás conseguiu pedir Pedro se opor caminho de Cristo e tentar 

atrair Jesus a desobedecer a vontade de Deus. O texto não explica os meios de a tentação, 

só sua fonte. E porque ele sucumbiu, Pedro encontrou-se opunham ao plano de Deus, da 

mesma forma o diabo tinha se opuseram a ela no deserto. Antes de perceber o que estava 

fazendo, ele encontrou-se falando por Satanás, e não para Deus. Na tentativa de defender 

Cristo, com base em seu próprio entendimento, ele encontrou-se contra Cristo. 

Satanás sabia que o caminho da cruz era o caminho de sua própria derrota, e ele, portanto, 

opôs-se à cruz com todo o seu ser. E isso é porque eles são filhos espirituais do diabo 

(João 8:44) que os incrédulos consideram a cruz de Cristo a ser uma pedra de tropeço tolo 

(1 Cor. 1:18, 23). Satanás sabe que a cruz é o lugar de libertação dos homens de seu 

domínio do pecado e da morte, o único caminho de seu reino das trevas para o reino da 

luz de Deus. Depois que Cristo morreu na cruz, Satanás tentou mantê-lo morto; mas a 

sepultura não tinha poder sobre ele, assim como ele não teria nenhum poder sobre a Sua 

Igreja (Mat. 16:18), o companheirismo remidos aqueles que depositam sua confiança 

nEle. 

A tentação de evitar a cruz foi uma verdadeira tentação de Cristo, porque Ele sabia que a 

cruz significava agonia inconcebível para ele. Ele sabia o que a agonia seria em tomar 

todas as conseqüências do pecado do mundo sobre si e que horror seria estar separado de 

Seu Pai celestial, mesmo por algumas horas. É por isso que no Jardim do Getsêmani, Ele 

suou gotas de sangue e orou: "Pai, se Tu és dispostos, retire de mim este cálice" (Lucas 

22: 42-44). 

Porque Pedro tinha tomado o lado de Satanás, ele se tornou uma pedra de tropeço para 

Cristo. obstáculo é de skandalon , uma palavra usada originalmente de uma armadilha 

animal, em especial a parte onde a isca foi colocado. O termo veio eventualmente ser 

usado de atrair uma pessoa em cativeiro ou destruição. Satanás estava usando Pedro para 

definir uma armadilha para Jesus. 

Os Princípios para Us 

para que você não está definindo sua mente os interesses de Deus, 
mas do homem. "(16: 23b) 

Jesus aqui dá a razão Pedro caiu na armadilha de Satanás e se viu tentando atrair o seu 

Senhor para ele também: ele foi a não fixação de sua mente os interesses de Deus, mas 



do homem . Porque ele está caído e pecaminoso, do homem maneiras não são do Senhor, 

seus interesses não são de Deus . 

Porque Pedro foi raciocínio a partir de sua própria mente finita e pecadora, ele encontrou-

se aliar com Satanás e contra Deus. Quando ele confiava em sua própria perspectiva, ele 

não podia mais ver Deus.Porque ele não continuar a submeter à liderança do Pai (ver v. 

17), ele perdeu a perspectiva do Pai. Em sua sabedoria humana que ele não conseguia 

entender por que o seu Senhor, o Messias, teve que "ir a Jerusalém e sofrer muito da parte 

dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto" (v. 21). Ele estava 

pensando como, um homem carnal não resgatados e viu-se a tornar-se "hostil para com 

Deus" (Rom. 8: 7). 

Quando os crentes se concentrar em sua dor ou angústia presente potencial e não no 

Senhor, que permitiu que a dor, eles são presas fáceis para as armadilhas de Satanás e 

pode mesmo tornar-se suas armadilhas para enganarem os outros. Portanto, Tiago diz: 

"Considerai tudo com alegria, meus irmãos, quando se deparar com várias provações, 

sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tenha a sua 

obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma" ( Tiago 

1: 2-4). "Bem-aventurado o homem que suporta a provação", ele continua a dizer; "Pela 

primeira vez ele tenha sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu 

aos que o amam" (v. 12). 

De repreensão de Pedro e contra a repreensão de Jesus, os cristãos podem aprender duas 

lições importantes. A primeira é que caminho da salvação de Deus não corresponde à dos 

homens. Sua espécie de Messias não é uma espécie de homem. Portanto, a pessoa que 

insiste em sua própria espécie de Salvador e na vinda de Deus em seus próprios termos 

encontra-se contra Deus e afastando-se dele. Formas masculinas nunca levam a Deus. 

Os homens não podem ter Cristo em seus próprios termos. Para rejeitar o caminho da cruz 

é rejeitar a Cristo, não importa o quanto ele pode ser professada e elogiado. 

Embora ele falhou totalmente na ocasião em Cesaréia de Filipe, Pedro veio a compreender 

e amar o caminho da cruz. Essa foi a maneira que ele pregou no dia de Pentecostes e todo 

o seu ministério. Ele um dia iria escrever com grande convicção e alegria que Cristo 

"mesmo os nossos pecados em Seu corpo na cruz, para que nós, mortos para os pecados, 

vivamos para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados" (1 Pedro 2:24. ). 

A segunda lição importante é que não há dor no processo de refino de Deus. Como Jesus 

passou a explicar no versículo seguinte, ele chama seus discípulos para compartilhar seu 

sofrimento e sua cruz. Eles são chamados a negar a si mesmo e tomar as suas próprias 

cruzes como eles segui-Lo (Mat. 16:24). A sua não é a obediência a Cristo sem cruz. 

Para fazer ouro espiritual de seus filhos, o pai deve queimar a escória pecaminosa. De 

Seu remanescente redimiu Ele diz: "Eu vou ... refiná-los como se purifica a prata, e testá-

los como o ouro é testado Ela invocará o meu nome, e eu vou respondê-las;. Eu vou 

dizer:" Eles são o meu povo ', e eles vão dizer: "O Senhor é o meu Deus'" (Zc. 13: 9). 

Alguém escreveu, 



Homem Homem julga na ignorância,  

ele vê, mas em parte; 

Nossa confiança está em nosso Criador, Deus,  

que sonda todos os corações; 

E todo errado e cada aflição,  

quando colocado sob nossos pés, 

Como trampolins pode ajudar-nos no  

a Sua alta propiciatório. 

Então, ensinar-nos ainda a sorrir, ó Senhor,  

embora sharp as pedras podem ser, 

Lembrando que eles nos trazem próximo  

a Ti, Senhor, a Ti! 

 

93. Vencendo através da Perda: o 

Paradoxo do Discipulado (Mateus 16: 24-

27) 

Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quer vir após 

mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Pois quem 

quiser salvar a sua vida, perdê-la;. Mas quem perder a sua vida 

por minha causa achá-la. Pois que aproveitará o homem que ele 

lucrou, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que 

dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem 

há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então 
recompensará a cada um segundo as suas obras ". (16: 24-27) 

Esta passagem estabelece o coração do discipulado cristão e dá um golpe de morte aos 

falsos evangelhos egocêntricos que são tão populares no cristianismo contemporâneo. Ele 

não deixa espaço para o evangelho de obter, em que Deus é considerado um tipo de gênio 

utilitarista que salta para fornecer um crente todos os seus caprichos. Fecha-se a porta 

para o evangelho da saúde e da riqueza, que afirma que se um crente não é saudável e 

próspero, ele simplesmente não tenha exercido os seus direitos divinos ou então não tem 

fé suficiente para reivindicar suas bênçãos. Põe em causa o evangelho da auto-estima, 

amor-próprio, e de alta auto-imagem, que apela ao narcisismo natural do homem e 

prostitutas o espírito de quebrantamento humilde e arrependimento que marca o 

evangelho da cruz. 

Para chegar a Jesus Cristo é receber e continuar a receber para sempre. Mas Jesus, através 

da Sua instrução direta durante Seu ministério terreno e através de seus apóstolos no resto 

do Novo Testamento, repetidamente deixa claro que deve haver uma cruz antes que a 



coroa, sofrendo antes glória, sacrificar antes recompensa. O coração do discipulado 

cristão está dando antes de ganhar, a perder antes de vencer. 

Esta não foi a primeira vez que Jesus falou sobre o alto custo do discipulado. Ele havia 

dito: "Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim; e quem ama o 

filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim E quem não toma a sua cruz e 

siga-Me depois não é. digno de mim Quem acha a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua 

vida por minha causa achá-la "(Mt 10: 37-39; cf. Lucas 14: 26-27.).. Ele havia dito ao 

jovem rico em Perea, "Uma coisa te falta: vai, vende tudo o que possui, e dá-o aos pobres, 

e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me" (Mc 10:21). Para os gregos, que pediu para 

vê-Lo, Jesus disse: "Em verdade, em verdade, eu vos digo: se o grão de trigo, caindo na 

terra, não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-

la; e aquele que odeia a sua vida neste mundo deve mantê-la para a vida eterna "(João 12: 

24-25). 

Mas esses ensinamentos correu ao contrário do judaísmo popular dos dias de Jesus; assim 

como eles são contrários a muito popular, quase-cristianismo hoje. Como a maioria de 

seus compatriotas judeus, os Doze esperavam que o Messias se libertar do jugo romano, 

destronar os Herodes, e estabelecer o reino terrestre de Deus em toda a sua glória. Foi, 

portanto, difícil de conciliar os ensinamentos de Jesus sobre a humildade; sacrificar, e 

dom de si com esse ponto de vista. Jesus não agiu como o Messias régio eles esperavam, 

e Ele os proibiu de atuar como vice-regentes de um Messias tal mítico. No entanto, eles 

sabiam que os milagres de Jesus e seus ensinamentos não poderia ser explicada 

humanamente, e pelo trabalho de Deus em seus corações eles tinham finalmente chegado 

a reconhecer que Ele era realmente o Messias (Mat. 16:16). Todo o quadro ainda não se 

encaixam para eles. 

Particularmente como resposta impetuoso de Pedro a Jesus deixa claro (v. 22), eles ainda 

não estavam dispostos a aceitar a idéia de rejeição, sofrimento e morte do Messias. Nem 

eram ainda convencidos de que o caminho do discipulado envolvido esses mesmos 

grandes custos. Portanto, Jesus repetiu a lição muitas vezes e de várias formas. Eles ainda 

não foram a pensar como Deus pensa, mas ainda gosto de homens caídos pensar, porque 

suas mentes não foram "os interesses de Deus, mas o homem de" (23 v.). 

Eles não aceitaram o truísmo de que é impossível para Deus, se encarnou em seu filho ou 

a viver nos corações dos crentes, a entrar em meio a uma sociedade anti-Deus sem que 

haja hostilidade; censura e opressão. Quando santidade atende falta de santidade, uma 

reação violenta é inevitável. "E, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em 

Cristo Jesus serão perseguidos", disse Paulo (2 Tim. 3:12). 

O Princípio 

Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quer vir após 
mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. (16:24) 

Quando Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quer vir após mim," eles foram, 

sem dúvida, lembrou do tempo que ele tinha chamado a cada um deles. Algumas dois 

anos e meio antes que eles haviam deixado famílias, amigos, ocupações, e tudo o mais, a 

fim de seguir a Jesus. 



Para os incrédulos entre as multidões que estavam presentes naquela ocasião (ver Marcos 

8:34), as palavras de Jesus vir após mim aplicada à entrega inicial do novo nascimento, 

quando uma pessoa vem a Cristo para a salvação e a velha vida de pecado é trocada por 

uma nova vida de retidão. Para os crentes de lá, incluindo os Doze, vir após mim reiterou 

a chamada para a vida de obediência a Cristo diariamente. 

É uma triste possível para os crentes a perder o primeiro amor que eles tinham quando 

recebeu a Cristo como Senhor e salvar rendeu tudo o que eles foram e teve a Ele (ver Rev. 

2: 4). É uma tentação constante para querer ter de volta o que foi dado para cima e para 

recuperar o que foi abandonado. Não é impossível para novamente colocar a própria 

vontade acima de Deus e para ter de volta os direitos que foram abandonadas a Ele. É 

especialmente tentador para comprometer o nosso compromisso quando o custo se torna 

alto. Mas o fato de que os crentes, por vezes, sucumbir a desobediência não altera o fato 

de que o caráter de um verdadeiro discípulo é manifesta na obediência. Embora 

obediência imperfeita é inevitável por causa da carne não redimido, o desejo de base e 

direção de vida do verdadeiro cristão é a obediência ao Senhor. 

O discipulado é nos termos de Deus, assim como ter com ele é em Seus termos. O Senhor 

aqui nos lembra que o princípio de discipulado chave de ganhar por perder envolve 

abnegação, levar a cruz, e obediência fiel. 

O primeiro requisito do discipulado é abnegação. Uma pessoa que não está disposto a 

negar a si mesmo não pode pretender ser um discípulo de Jesus Cristo. Negar é 

de aparneomai , o que significa renegar completamente, totalmente a separar-se de 

alguém. É a palavra que Jesus usou para descrever a negação de Pedro d'Ele enquanto Ele 

estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote (Mat. 26:34). Cada vez que ele foi 

confrontado sobre seu relacionamento com Jesus, Pedro mais veementemente negou 

conhecê-lo (vv. 70, 72, 74). Ele renegou seu mestre diante do mundo. 

Isso é exatamente o tipo de negação um crente é fazer com relação a si mesmo. Ele é 

repudiar-se completamente, de se recusar a reconhecer o auto do velho homem. As 

palavras de Jesus aqui poderia ser parafraseada, "Deixe que ele se recusam qualquer 

associação ou companheirismo com ele mesmo . " A abnegação não só caracteriza uma 

pessoa, quando vier na fé salvadora de Cristo, mas também como ele vive como um fiel 

discípulo de Cristo. 

O auto a que Jesus se refere não é a própria identidade pessoal, como um indivíduo 

distinto. Cada pessoa é uma criação única de Deus, e que o Pai celestial sabe cada um de 

Seus filhos pelo nome. Ele tem o nome de todos os crentes ", gravado nos céus" (Lucas 

10:20). O auto de que Jesus está falando é sim o pecador rebelde auto natural,,, não 

redimido que está no centro de toda a pessoa caída e que pode até mesmo recuperar o 

controle temporário sobre um cristão. É o corpo carnal; o "velho homem, que se corrompe 

segundo as concupiscências do engano" (Ef. 4:22) e ainda está para ser resgatados na 

glorificação (cf. Rom. 8:23). Para negar que o auto é confessar com Paulo: "Sei que nada 

de bom habita em mim, isto é, na minha carne" (Rom. 7:18). Para negar que o auto é ter 

a sincera, verdadeira convicção de que um não tem nada em sua humanidade, 

recomendar-se diante de Deus, nada vale a pena oferecer-Lhe em tudo. 

O crente é feita aceitável diante de Deus quando ele confia em Jesus Cristo, e ele está 

diante do Senhor em perfeita justiça, e vestidos de "o novo, o qual, à semelhança de Deus 



foi criado em verdadeira justiça e santidade da verdade" (Ef . 4:24). Mas, como Paulo 

também declarou, mesmo depois da salvação um crente não tem mais bondade em si 

mesmo ", isto é, na [sua] carne", do que tinha antes salvação.Para negar a si mesmo é 

"fazer nenhuma provisão para a carne" (Rom. 13:14) e para "não confiamos na [ele]" (Fp. 

3: 3). Para negar a si mesmo é submeter-se inteiramente ao senhorio e os recursos de Jesus 

Cristo, na rejeição absoluta da vontade própria e auto-suficiência. 

Jesus proclamou que o primeiro requisito para entrar no Reino é ser pobre em espírito 

"(Mat. 5: 3), para que o espírito de pobreza absoluta no que diz respeito à sua própria 

bondade, justiça, valor e mérito É a humildade. reconhecer a miséria espiritual. É só a 

pessoa que percebe o quão pobre ele é quem nunca vai saber as riquezas de Cristo. É só 

a pessoa que percebe como pecaminoso e condenado, ele é que nunca venha a saber como 

é precioso o perdão de Deus é. "O Senhor está perto dos contritos de coração, e salva os 

que têm espírito esmagado" (Sl. 34:18). É o coração quebrantado e contrito que Deus ama 

e nunca desprezar (Sl. 51:17). Não é a auto-justos e auto-satisfeito, mas o penitente e 

humilde a quem Deus salva Não era o fariseu orgulhoso que tinha um tal de alta imagem 

de si mesmo, mas o coletor de impostos de coração partido que pediu a Deus por 

misericórdia;. que Jesus disse " desceu justificado para sua casa "(Lucas 18:14). 

Todo o propósito do Antigo Testamento, que se reflecte claramente na lei de Moisés, que 

era para mostrar ao homem como espiritualmente e moralmente pobre e impotente que 

ele é em si mesmo. A lei não foi feita para mostrar aos homens como eles poderiam 

trabalhar o seu caminho em favor de Deus, mas para mostrar-lhes como é impossível 

fazer jus ao santos padrões de Deus por seus próprios recursos. 

Arthur Rosa escreveu: "O crescimento na graça é o crescimento para baixo, é a formação 

de uma estimativa mais baixa de nós mesmos, é uma realização aprofundamento de nosso 

nada;. É um reconhecimento sincero de que não somos dignos do menos da misericórdia 

de Deus" 

Para ser salvo chamadas para um pecador negar a si mesmo, de modo a "considerar os 

membros do [seu] corpo terreno como morto à imoralidade; impureza, a paixão, desejo 

maligno ea avareza, o que equivale a idolatria" (Colossenses 3: 5) . É a "deixar de lado o 

velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e ... ser renovados 

no espírito de espírito [de um]" (Ef 4: 22-23.). 

O segundo requisito do discipulado é assumir de uma cruz . Essa idéia tem profundo 

significado que deve ser compreendido. Tomando-se a própria cruz não é um nível 

místico de altruísta "mais profunda vida espiritual" que só a elite religiosa pode esperar 

alcançar. Também não é a provações e dificuldades comuns que todas as pessoas 

experimentam alguma vez na vida. A cruz é não ter um marido não salvo, esposa irritante, 

ou mãe-de-lei dominador. Também não é ter uma deficiência física ou que sofrem de uma 

doença incurável. Para ocupar de uma cruz é simplesmente estar disposto a pagar 

qualquer preço por causa de Cristo. É a disposição de suportar a vergonha, vergonha, 

reprovação, rejeição, perseguição e até mesmo o martírio por amor a Ele. 

Para o povo da época de Jesus, a cruz era uma realidade muito concreta e vívida. Era o 

instrumento de execução reservada para os piores inimigos de Roma. Era um símbolo da 

tortura e morte que aguardava aqueles que ousaram levantar a mão contra a autoridade 

romana. Não muitos anos antes de Jesus e os discípulos chegaram perto de Cesaréia de 



Filipe, 100 homens foram crucificados na área. Um século mais cedo, Alexander Janneus 

tinham crucificado 800 rebeldes judeus em Jerusalém, e depois da revolta que se seguiu 

à morte de Herodes, o Grande, 2.000 judeus foram crucificados pelo procônsul romano 

Varo. Crucificações em menor escala eram uma visão comum, e estima-se que, talvez, 

cerca de 30.000 ocorreu sob autoridade romana durante a vida de Cristo. 

Quando os discípulos ea multidão ouviu Jesus falar de tomar a cruz, não havia nada de 

místico com eles sobre a idéia. Eles imediatamente imaginou uma pobre alma condenada 

caminhando ao longo da estrada de transporte (que é uma tradução exata da AIRO , que 

significa "levantar, urso, ou carregar") o instrumento de sua execução em suas próprias 

costas. Um homem que tomou a sua cruz começou sua marcha da morte, levando a 

própria viga sobre a qual ele iria cair. 

Para um discípulo de Cristo para levar até sua cruz é para ele estar disposto a iniciar em 

uma marcha da morte. Para ser um discípulo de Jesus Cristo, é estar disposto, em Seu 

serviço, para sofrer as indignidades, a dor, e até mesmo a morte de um criminoso 

condenado. 

Obviamente, o grau de sofrimento e perseguição varia de crente para crente, de vez em 

quando, e de lugar para lugar. Nem todos os apóstolos foram martirizados, mas todos eles 

estavam dispostos a ser martirizado. Nem todo discípulo é chamado a ser martirizado, 

mas cada discípulo é ordenado a estar disposto a ser martirizado. "Amados", escreveu 

Pedro para seus irmãos na fé, "não se surpreender com o fogo ardente no meio de vós, 

que vem sobre vós para o seu teste, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse 

acontecendo, mas na medida em que você compartilha os sofrimentos de Cristo, continuar 

alegres; para que também na revelação da sua glória;. você pode se alegrar com exultação 

Se você está injuriado para o nome de Cristo, você é abençoado, porque o Espírito da 

glória e de Deus repousa sobre vós "( 1 Ped. 4: 12-14). 

Para chegar a Jesus Cristo para a salvação não é para levantar a mão ou assinar um cartão, 

embora essas coisas às vezes podem desempenhar um papel. Para chegar a Jesus Cristo 

está para vir até o fim do eu e do pecado e tornar-se tão desejosos de Cristo e Sua justiça 

que um vai fazer qualquer sacrifício para Ele. 

Jesus havia dito: "Não penseis que vim trazer paz à terra;. Eu não vim trazer paz, mas 

espada Porque eu vim para colocar um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e 

um filha-de-lei contra a mãe-de-lei, e os inimigos do homem serão os membros de sua 

família "(Mateus 10: 34-36.). Ele também disse: "O discípulo não está acima do mestre, 

nem o servo acima do seu mestre .... Se chamaram o chefe da casa Belzebu, quanto mais 

os membros de sua família!" (Vv. 24-25). Cristo estava agora na verdade dizendo aos 

Seus discípulos que se Ele, seu Senhor, teria que "sofrer muitas coisas ... e ser morto" 

(Mat. 16:21), como eles poderiam esperar escapar o mesmo tratamento? 

A cruz representa o sofrimento que é nosso por causa da nossa relação com Cristo. Como 

Jesus mudou-se sem hesitação em direção a Jerusalém, o lugar de execução, onde Ele 

"deve ir" (v. 21), ele já tinha tomado a sua cruz e começava a dar em suas costas os 

pecados do mundo inteiro. E em Sua trem, milhões de discípulos, todos com suas próprias 

cruzes, desde então suportado afrontas com Ele. 



Cristo não chamar discípulos para si mesmo para tornar sua vida fácil e próspero, mas 

para torná-los santos e produtivo. Vontade de tomar a sua cruz é a marca do verdadeiro 

discípulo. Como o hymnist escreveu: "Deve Jesus carregar a cruz sozinho, e todo o 

mundo livre? Não, há uma cruz para todos, e há uma cruz para mim." Aqueles que fazem 

confissões iniciais de seu desejo de seguir Jesus Cristo, mas se recusam a aceitar a 

angústia, ou perseguição, são caracterizados como os falsos, almas infrutíferas que são 

como solo rochoso, sem profundidade. Elas murcham e morrem sob a ameaça de a 

reprovação de Cristo (Mat. 13: 20-21). Muitas pessoas querem um discipulado "sem 

custo", mas Cristo não oferece tal opção. 

O terceiro requisito do discipulado é a obediência fiel. Só depois de uma pessoa nega a si 

mesmo e toma a sua cruz, Jesus disse, ele é preparado para siga-Me. O verdadeiro 

discipulado é a submissão ao senhorio de Cristo, que se torna um padrão de vida. "Aquele 

que diz que permanece nele, esse deve-se a caminhar na mesma maneira como Ele andou" 

(1 João 2: 6). "Nem todo aquele que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará no reino dos céus", 

declarou Jesus; "Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus" (Mat. 

07:21). Para continuar em Sua Palavra é para ser seu verdadeiro discípulo (João 8:31). 

Paulo chama a salvação a "obediência da fé" (Rom 1: 5; 16:26.). Pedro descreve obra 

salvadora soberana de Deus em uma vida como "a obra santificadora do Espírito, para a 

obediência a Jesus Cristo e ser aspergido com o Seu sangue" (1 Pe. 1: 2). Obviamente, a 

obediência é uma característica essencial na salvação e é tão característico de um crente 

como é a obra santificadora do Espírito Santo e da obra salvadora de sacrifício do 

Filho. Pedro disse ao Sinédrio judaico de que o Espírito Santo é dado apenas para aqueles 

que obedecem a Deus (Atos 05:32), e uma vez que cada crente tem o Espírito Santo (Rom. 

8: 9), cada crente é também caracterizada pela obediência a Deus como um padrão de 

vida. 

"Se alguém me servir," Jesus disse: "siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu 

servo será, se alguém me servir, meu Pai o honrará" (Jo 12,26). 

A Paradox 

Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la; mas quem perder a 

sua vida por minha causa achá-la. Pois que aproveitará o homem 

se aproveitou, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou 

que dará o homem em troca da sua alma? (16: 25-26) 

Vida e alma aqui sinônimo com o outro e com a auto (24 v.). Todas as três palavras 

representam a pessoa interior, o "verdadeiro eu". 

O que pode aqui parece ser uma idéia complexa e contraditória é realmente muito 

simples. O Senhor está dizendo que quem vive apenas para salvar a sua terrena, 

física vida, sua facilidade e conforto e aceitação por parte do mundo, vai perder sua 

oportunidade de eterna vida . Mas quem está disposto a abrir mão de seu terreno, a 

vida mundana e para sofrer e morrer, se necessário, por amor de Cristo, vai encontrar a 

vida eterna. Cada pessoa tem uma escolha. Ele pode "ir para ela" agora e perdê-lo para 

sempre; ou ele pode abandoná-lo agora e ganhá-lo para sempre. 



Jesus também identificou o falso crente que faz gestos iniciais de seguir o evangelho, mas 

não vai deixar de ir ao mundo e todas as suas bugigangas, como o solo ruim cheio de 

ervas daninhas que sufocam a verdadeira vida espiritual (Mat. 13:22). 

O verdadeiro discípulo está disposto a pagar qualquer preço fidelidade ao Senhor 

requer. O preço pode significar que sofre o martírio como Paulo fez ou duradoura 

esgotamento físico e doença no serviço de Cristo como Epafrodito fez. Quaisquer que 

sejam as particularidades de levar a cruz de um crente pode ser, requer a vontade de 

abandonar recursos pessoais de segurança de segurança, saúde, amigos, trabalho, e até 

mesmo a vida. 

A história é contada de um escravo plantação no antigo Sul, que estava sempre feliz e 

cantando. Não importa o que aconteceu com ele, sua alegria foi sempre abundantes. Um 

dia, seu mestre lhe perguntou: "O que você tem que te faz tão feliz?" 

O escravo respondeu: "Eu amo o Senhor Jesus Cristo. Ele perdoou o meu pecado e colocar 

uma música no meu coração." 

"Bem, como faço para obter o que você tem?" perguntou ao seu mestre. 

"Você vai e colocar a sua melhor roupa de domingo e você vir aqui e trabalhar na lama 

com a gente e você pode tê-lo", foi a resposta. 

"Eu nunca faria isso", disse o proprietário respondeu indignado quando ele partiu em um 

acesso de raiva. 

Algumas semanas mais tarde, o mestre fez a mesma pergunta e deu a mesma 

resposta. Algumas semanas mais tarde, ele veio pela terceira vez e disse: "Agora ele direto 

comigo. O que eu tenho que fazer para ter o que você tem?" 

"Apenas o que eu te disse das outras vezes", veio a resposta. 

Em desespero, o proprietário disse: "Tudo bem, eu vou fazê-lo." 

"Agora você não tem que fazer isso", disse o escravo. "Você só tinha que estar disposto." 

Não é que um discípulo tem que ser um mártir, mas que ele está disposto a ser um mártir 

se fidelidade a Cristo exige. 

Jesus reforçou o paradoxo, acrescentando, "Pois que aproveitará o homem se 

aproveitou, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem 

em troca da sua alma?" Aqui está a hipérbole final. "Imagine, se você puder, Jesus 

estava dizendo:" o que seria como a de alguma forma possuem todo o mundo . De que 

duradouro benefício seria isso, se em ganhar que você perdeu a suaalma , sua vida eterna? 

"Essa pessoa seria um homem morto andando que temporariamente possuía tudo, mas 

que enfrentou uma eternidade no inferno, em vez de no céu. 

"Ou," Jesus continuou: " o que poderia possivelmente ele vale a pena ter durante esta 

vida, se a ganhá-lo, você teria que trocar sua alma? " Para ganhar cada posse possível 



neste mundo e ele ainda sem Cristo é estar falido sempre Mas a abandonar tudo neste 

mundo para a causa de Cristo é ser rico para sempre (cf. Mt 6: 19-21.). 

A Parusia 

Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com os 

seus anjos; e então recompensará a cada um segundo as suas 

obras. (16:27) 

Parousia é uma forma substantiva do verbo grego trás para vir e é muitas vezes usado 

para se referir a segunda vinda de Cristo, de que esta é a primeira menção no Novo 

Testamento. 

Um dia de julgamento está chegando, Jesus lembrou aos discípulos e à multidão. O Pai 

"tem dado todo o julgamento ao Filho" (João 5:22), e quando o Filho do Homem , que 

também é o Filho de Deus, vem na glória de seu Pai, com os Seus anjos (um evento 

descrito em Mateus . 24-25), Ele então recompensará a cada um segundo as suas 

obras . Santos anjos de Cristo são os instrumentos do seu serviço e seu julgamento, e 

quando Ele vier de novo à terra, eles virão com Ele, para levantar "os que fizeram o bem 

sairão para a ressurreição da vida" e "os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo 

"(João 5:29). 

Essa verdade geral tinha sido proclamado muito antes pelo salmista: "tu nos recompensar 

um homem segundo o seu trabalho", declarou o salmista (Sl 62:12.). Ele também foi 

repetido por Paulo em sua carta à igreja de Roma. Em 2: 5-8, ele é específico: 

Mas por causa de sua teimosia e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da 

ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras: 

para aqueles que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e imortalidade 

vida eterna; mas para os que são egoístas, que não obedecer à verdade e obedientes à 

iniqüidade, ira e indignação. 

"Cada um de nós", o apóstolo escreveu mais tarde, "dará conta de si mesmo a Deus" 

(Rom. 14:12). Mateus 25 registra o ensinamento do Senhor sobre o julgamento das 

nações. Eles também serão julgados por suas obras (vv. 31-46). 

Como o Senhor analisa a vida de cada pessoa que já viveu, Ele vai dizer por assim dizer, 

"Há um crente. Eu posso dizer por suas obras, porque elas são o produto do Meu Espírito 

Santo. Não é um descrente, como Posso também dizer por suas obras, porque elas são o 

produto de carne. " Não é que as obras salvar, mas que eles são o produto de 

salvação. Tiago ensina que o único tipo de fé que salva é o tipo que resulta em um 

comportamento justo (Tiago 2: 14-26; cf. Ef 2:10.). 

Aqueles cujas obras são do agrado do Senhor são aqueles que, pela graça e poder soberano 

de Deus, ter confiado em Cristo como Senhor de poupança, apesar de negar auto, tomando 

a sua cruz e segui-Lo.Eles vão receber a vida eterna e todas as bênçãos do céu. Aqueles 

cujas obras são rejeitados pelo Senhor são aqueles que põem a sua esperança e confiança 

nas coisas efêmeras desta vida. Eles receberão a condenação eterna e todos os tormentos 

do inferno. 



A chamada para a salvação é um chamado para o discipulado, como descrito nesta 

passagem. Quando Deus salva, Ele produz este tipo de seguidor. 

 

94.Promissa e advertência sobre a 

Segunda Vinda (Mateus 16: 27-28) 

"Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com os 

seus anjos;. E então recompensará a cada um segundo as suas 

obras verdade vos digo que, há alguns daqueles que estão aqui 

que não provarão morte até que vejam o Filho do homem no seu 
reino. " (16: 27-28) 

Embora o Antigo Testamento contém mais de 1.500 profecias sobre a vinda do Messias, 

o Cristo, não foi revelado claramente aos santos da época que Sua vinda seria em duas 

fases distintas, milhares de anos separados. A primeira etapa seria caracterizada por 

sofrimento e sacrifício pelo pecado, eo segundo pela conquista e esplendor. O foco central 

do Novo Testamento é a primeira vinda de Cristo, mas a segunda vinda também é 

mencionado ou alusão a uma vez em cada 25 versos, de um total de cerca de 320 vezes. 

As referências do Antigo Testamento para um Messias sofredor e Redentor foram 

frequentemente racionalizadas por intérpretes judeus ou espiritualizada, a ponto de 

insignificância. Nas mentes da maioria dos judeus nos dias de Jesus o Messias havia de 

vir, mas uma vez, como o rei conquistador da terra. 

Portanto, assim como Jesus se aproximou de seu tempo de sofrimento, Ele continuou a 

preparar os discípulos para que todos eles, mas se recusou a acreditar: que Ele, o divino 

Filho do Homem e não o Messias, ao invés de conquistar seus inimigos e estabelecer Seu 

reino eterno na terra naquela época, teria primeiro de morrer nas mãos dos inimigos. 

Mateus 16: 27-17: 6 contém um dos grandes destaques do ministério do Senhor na 

terra. Ele olha em frente a sua vinda que a segunda e última vez, o tempo de Seu retorno 

em exaltação e glória, quando todos os seus inimigos de fato ser colocado sob seus pés e 

ele irá estabelecer o reino eterno de longo esperado. Como Ele introduz este ensino (16: 

27-28), Jesus dá uma promessa, um aviso, e, em seguida, uma repetição da promessa. 

A Promessa 

Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com os 
seus anjos; (16: 27a) 

Jesus referiu-se a Si mesmo como o Filho do homem mais do que por qualquer outra 

designação. O nome reflete sua humanidade e sua encarnação, de Sua identificando-se 

plenamente com a humanidade como um dos seus, e, neste contexto profético a maré 

antiga tem especialmente rico significado. 



Em sua visão dos quatro animais, Daniel, olhei, por assim dizer, em toda a história da 

humanidade e viu o seu clímax impressionante. "Eu ficava olhando até tronos foram 

criadas", diz ele, "e um ancião de dias se assentou;. Sua veste era branca como a neve e o 

cabelo da sua cabeça como a pura lã Seu trono estava em chamas com as chamas, as rodas 

eram um fogo ardente ". Era uma cena de Deus ", o Ancião dos Dias", sentado em seu 

trono de julgamento. Suas vestes brancas falar de Sua perfeita pureza e santidade, Seu 

cabelo de lã pura fala de sua sabedoria perfeita, e as rodas em chamas falar de sua 

autoridade soberana. O "rio de fogo ... fluindo e saía de diante dele" retrata o seu 

consumo, purgando julgamento divino. Com "milhares e milhares ... assistir a Ele, e 

miríades de miríades ... de pé diante dele," o tribunal de julgamento divino e convocou 

"os livros foram abertos" (Dan. 7: 9-10). 

Após a besta, líder mundial satânico supremo eo Anticristo é destruído, Daniel vê "um 

semelhante ao Filho do Homem", que "veio até o Ancião dos Dias e foi apresentado diante 

dele. E foi-lhe dado o domínio, glória e . reino, para que todos os povos, nações e homens 

de todas as línguas o adoraram seu domínio é um domínio eterno, que não passará, eo seu 

reino é um que não será destruído "(vv 11-14.). 

Foi sobre esse tempo de julgamento fatídico que Jesus estava aqui falando aos discípulos, 

que precisava desesperAdãoente de uma palavra de encorajamento. Recentemente, eles 

tinha ouvido falar muito de dor, mas pouco de ganho, muito do sofrimento, mas pouco de 

glória muito da cruz, mas pouco da coroa. Portanto, Jesus garantiu-lhes que Ele era 

realmente o Filho do Homem a quem Daniel viu vir na glória de seu Pai, com os 

Seus milhares e milhares e miríades de miríades de santos anjos para receber o reino e 

executar o julgamento. 

Aqui foi a primeira revelação específica de Jesus aos Seus discípulos de Sua segunda 

vinda. Depois de apenas dizer-lhes que Ele era Deus em carne humana, que Ele era o 

Messias prometido, que Ele iria construir um reino que nada poderiam prejudicar ou 

destruir, mas que Ele primeiro teve de ser rejeitada, morto, e ressuscitar dentre os mortos-

He agora informou que ele vai um dia voltar em grande glória e justo juízo para 

estabelecer o Seu trono. 

Nas Escrituras, a palavra glória é muitas vezes usado para representar a totalidade da 

natureza, caráter e atributos de Deus. Quando Ele veio à terra como um homem, a 

divindade de Jesus foi velado (cf. Fl 2, 6-8.), E não havia nada em sua aparência humana 

para marcá-lo como sendo diferente dos outros homens (cf. Is 53.: 2). Esse fato tornou 

difícil para muitos judeus a reconhecê-Lo como o Messias, cujo divino poder e glória eles 

achavam que seria imediatamente manifesto. Mas esse não era o plano de Deus. 

Quando Moisés perguntou a Deus: "Rogo-te que me mostres a tua glória!" O Senhor 

respondeu: "Eu mesmo a passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome 

do Senhor diante de ti; e eu serei o misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terá 

compaixão de quem eu quiser mostrar compaixão" (Ex. 33: 18-19). Para testemunhar os 

atributos de Deus é ter um vislumbre de Sua glória , tudo o que a plenitude do 

Seu nome implica. 

Durante o discurso Olivet, apenas alguns dias antes de sua prisão e crucificação, Jesus 

voltou a falar de Sua vinda. "Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá," 

Ele disse, "e a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus 



serão abalados, e então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e, em seguida, todas 

as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, 

com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com grande trombeta e eles 

reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma extremidade do céu para o outro 

"(Mat. 24: 29-31). Ele, então, entrar em chamas, revelou a glória , e toda a terra se 

encherá com essa glória , assim como na visão de Isaías (Is 6:.. 3; cf. Sl 72:19). 

A mensagem que o Messias viria em glória não era nova. Foi talvez a verdade messiânica 

com que os judeus daquela época eram mais familiar. Jesus agora afirmada e deu uma 

perspectiva mais completa para que a verdade, a verdade Seus discípulos pensaram estava 

sendo contrariada e frustrado tanto por Sua rejeição pelos líderes judeus e por sua própria 

incapacidade de fazer valer o seu divino poder e glória. 

Em Filho do Homem para Thee I Cry , um velho e out-da-print hino por um autor 

desconhecido, encontramos estas verdades encantadores: 

Aquele que chorou acima da sepultura, 

Aquele que acalmou a onda de fúria, 

Meek a sofrer, forte para salvar, 

Ele virá em glória! 

  

Ele, que via de tristeza trilhado, 

Ele que toda boa bestowed- 

Filho do Homem e Filho de Deus- 

Ele virá em glória. 

  

Ele que sangrou com flagelação dolorido, 

Espinhos e escarlate humildemente usava, 

Aquele que cada tristeza bore- 

Ele virá em glória. 

  

Monarch da O rosto ferido, 

Escárnio de judeus e desprezo de grego, 



Sacerdote e Rei, divinamente mansidão 

Ele virá em glória. 

  

Aquele que morreu para nos libertar, 

Aquele que vive e ama me e'en, 

Aquele que vem a quem vou ver, Jesus só-só He- 

Ele reinará em glória! 

Para aqueles que conhecem e amam o Senhor Jesus Cristo, Sua volta em glória é uma 

promessa reconfortante e emocionante que lhes enche de grande esperança e 

expectativa. Como os santos sob o altar celestial (Apocalipse 6: 9-10), eles se perguntam 

quanto tempo o Senhor vai permitir que o mundo seguir seu caminho pecaminoso antes 

de intervir no poder soberano e trazer a justiça, equidade e justiça ao mundo. Eles se 

perguntam com o salmista: "Até quando, ó Deus, o adversário injuriarem, e que o inimigo 

desprezar o teu nome?" (Sl 74:10;. Cf. 35:17). Em resposta à promessa de Jesus: "Sim, 

venho sem demora" rezam com João: "Amém. Vem, Senhor Jesus" (Ap 22:20). 

Neste ponto no ministério de Jesus, os discípulos especialmente necessário uma palavra 

de esperança de seu Senhor. Ele tinha acabado de dizer-lhes a sua iminente sofrimento e 

da morte e das condições exigentes do verdadeiro discipulado, de tomar a sua própria 

cruz e de desistir da própria vida, a fim de salvá-lo (Mt 16: 21-25). Talvez pela primeira 

vez, ele estava se tornando claro para eles que o caminho de Cristo é o caminho da 

abnegação, sacrifício, a rejeição, a perseguição, e muito possivelmente o martírio. Ele 

estava começando a nascer em-lhes que o caminho de Cristo é o caminho da obediência 

voluntária a qualquer preço. Ele está dizendo não a facilidade, conforto, dinheiro e prazer 

e de dizer sim a dor, a luta, perseguição e guerra espiritual por causa dele. 

O Warning 

e então recompensará a cada um segundo as suas obras. (16: 27b) 

Em Sua vinda gloriosa de Jesus também então recompensará a cada um segundo as 

suas obras. O crente aguarda com expectativa a segunda vinda, na esperança de 

compartilhar seus grandes glória enquanto que o incrédulo pode olhar para a frente apenas 

no medo de ser condenado no âmbito do Senhor julgamento. Todo homem aqui é 

abrangente! 

À luz dessa dupla perspectiva, o retorno do Senhor é agridoce para os crentes que são 

sensíveis e amorosos. Como João como provado o pequeno livro que ele tomou da mão 

do anjo (Rev. 10:10), eles pensam da segunda vinda como "doce como mel" sobre o seu 

próprio destino, mas "amarga" a respeito do destino das almas perdidas miríade que não 

terá nada de Cristo. Foi, talvez, que a verdade que levou Paulo a declarar: "Portanto, 

conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens" (2 Cor. 5:11). 



Ao falar aqui de Sua retribuir a cada um segundo as suas obras , Jesus estava falando 

em termos gerais sobre a segunda vinda, não sobre um evento ou elemento específico 

dentro dele. Ele estava simplesmente apontando que ele vai ser um momento de glória e 

recompensa para aqueles que pertencem a Ele e um tempo de julgamento e punição para 

aqueles que não o fazem. Sua vinda vai resolver o destino de cada homem (cf. João 5: 

25-29). 

No dia do juízo, todo homem será julgado com base em suas ações. Não é que atos são 

o meio de salvação, que é pela graça mediante a fé. Mas exteriores de uma 

pessoa obras são a evidência mais segura de sua condição espiritual interior. As pessoas 

estão mais conhecida pelos seus frutos, Jesus disse (Mat. 07:16). Tiago declarou que "a 

fé, se não tiver obras, é morta" (Tiago 2:17). 

Justo obras não são a fonte da salvação, mas eles são a verificação objectiva de que ela 

ocorreu. Jesus declarou: "Nem todo o que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará no reino dos 

céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus" (Mateus 7:21.). Paulo 

disse aos crentes de Corinto em sua primeira carta a eles, "o trabalho de cada homem se 

tornará evidente, porque o dia vai mostrá-lo, porque é para ser revelado a fogo, e o fogo 

em si irá testar a qualidade do trabalho de cada homem" ( 1 Cor. 3:13). Em sua segunda 

carta a eles, ele disse: "Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para 

que cada um pode ser recompensado por suas obras no corpo de acordo com o que ele 

fez, seja bom ou mau" (2 Cor. . 5:10) Para a igreja em Tiatira o Senhor mesmo declarou: 

"Vou dar a cada um de vós segundo as suas obras" (Ap 2:23; cf. 20:13). 

Entre as últimas palavras da Escritura é a declaração de Jesus: "Eis que venho sem demora 

eo meu galardão está comigo, para dar a cada um de acordo com o que ele fez" (Ap 

22:12). Durante todo o Novo Testamento é repetidamente deixou claro que "cada um de 

nós dará conta de si mesmo a Deus", que "retribuirá a cada um segundo as suas obras 

(Rm 14:12.): Para aqueles que com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e 

imortalidade vida eterna;. mas para os que são egoístas, que não obedecer à verdade e 

obedientes à iniqüidade, ira e indignação Haverá tribulação e angústia sobre toda a alma 

do homem que faz o mal, .. . mas glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem "(Rom. 

2: 6-10). 

Nenhuma obra verdadeiramente justos pode se manifestar na vida de um descrente, 

porque ele não tem habitação do Espírito Santo para produzi-los e nenhuma nova natureza 

divina através do qual a santidade do Espírito pode ser expressa. A vida do crente, por 

outro lado, é caracterizada por obras de justiça, porque ele tem vida própria e o Espírito 

de Deus dentro de si, como fonte e energia para essas obras. Uma pessoa que não tem 

nenhuma evidência de comportamento justo em sua vida não tem nenhuma base para a 

garantia da salvação, não importa quanto tempo e vocalmente ele pode ter professado ser 

um cristão. 

No entanto, o honesto, humilde crente sabe que, não importa o quão fielmente ele estuda 

e obedece a Palavra de Deus e tem comunhão com Ele na oração, ele ainda está muito 

aquém da justiça perfeita do Senhor. Mas ele também sabe que, "Se confessarmos os 

nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda 

injustiça" (1 João 1: 9). Ele sabe que, pelo Espírito de Deus agraciou continuar a trabalhar 

por ele, mesmo tal confissão é a verificação de sua autenticidade. Sua vida é a certeza de 

produzir mais fruta que é agradável a Deus, fruto para o qual o Senhor vai dizer "Muito 



bem, servo bom e fiel, ... entra no gozo do teu senhor" (Mat. 25:21). Porque um crente 

tem dado a sua vida a Jesus Cristo, Seu próprio Espírito produz em nós obras que são 

dignos de recompensa de Deus.Para o crente, portanto, a verdade que o Senhor então 

recompensará a cada um segundo as suas obras é uma promessa maravilhosa. 

Para os descrentes, no entanto, que a verdade é um terrível aviso, porque o tribunal de 

Cristo não terão aceitáveis atos para apresentar ao Senhor como evidência de 

salvação. Muitos cristãos professos vai dizer ao Senhor "naquele dia: Senhor, Senhor, não 

profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu 

nome não fizemos muitos milagres? E, em seguida, [Cristo] irá declarar-lhes: "Nunca vos 

conheci; partem de mim, vós que praticais a iniqüidade "(Mateus 7: 22-23.). 

Para os incrédulos, esse dia será um dos medo unrelieved como eles finalmente perceber 

que as boas obras em que tinham sido contando para torná-los bem com Deus nada mais 

eram do que vestes sujas (cf. Isaías 64: 6.) Que os deixam totalmente impróprios para 

estar diante do Rei justo e Juiz. O termo Isaías usa nessa passagem (geralmente traduzida 

como "trapos de imundícia" ou "vestuário sujo") significa literalmente pano menstrual, 

uma figura gráfica usada para representar o melhor que a bondade humana pode 

produzir. Na segunda vinda, Paulo adverte, Ele tratará a "retribuição de Jesus para aqueles 

que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. 

E estes irão pagar a pena de destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória 

do seu poder, quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos naquele dia "(2 

Tessalonicenses 1: 8-10.). 

Para todos os homens que haverá um dia de contabilidade, um dia de acerto de 

contas. Para a levar a cruz, obediente Cristão será um dia de grande alegria e glória, 

porque ele vai ter provas de que a vida de Deus está dentro dele pela fé em Jesus 

Cristo. Mas para o impenitente, pecador-rejeitar a Cristo, será um dia de grande terror e 

tormento, porque ele terá tido nenhuma evidência de vida divina. 

A promessa repetida 

Em verdade vos digo que, há alguns daqueles que estão aqui que 

não provarão a morte até que vejam o Filho do homem no seu 
reino. (16:28) 

À luz da crescente oposição de Jesus pelos líderes religiosos judeus e suas predições sobre 

iminente sofrimento e da morte, foi, sem dúvida, com algum cepticismo que os discípulos 

ouviram a promessa de seu Senhor de um dia retornar em glória "Se fôssemos tão confusa 

sobre seu primeiro chegando ", eles podem ter fundamentado," por que devemos ter 

esperanças sobre a segunda vinda de qual sabemos tão pouco? " Tudo o que parecia certo 

de neste momento era que a obra de seu Senhor parecia ser um fracasso absoluto, que Ele 

estava diante da morte iminente, e que Ele lhes havia ordenado a aceitar de bom grado o 

mesmo destino. Portanto, a compreensão espanto dos discípulos e fé fraca, Jesus repetiu 

a promessa, acrescentando que "alguns dos que estão aqui ... não provarão a morte 

até que vejam o Filho do Homem no seu reino". 

Taste morte era uma expressão comum entre os judeus que se refere a beber o cálice da 

morte, em outras palavras, para morrer. Jesus assegurou aos Doze que, antes da morte, 

alguns deles veriam no seu reino . 



Porque todos os Doze morreram há muito e Jesus ainda não voltou depois de quase dois 

mil anos, muitas pessoas têm tropeçou este texto. Mas porque Jesus era incapaz ou de 

mentir ou de errar, que deveria ser óbvio que ele não estava dizendo que alguns deles não 

iria morrer fisicamente antes de Sua segunda vinda real. 

Para entender corretamente o que Jesus quis dizer, é antes de tudo útil saber 

que basileia ( reino ) foi muitas vezes usado como uma metonímia para significar 

'majestade real "ou" nobre esplendor "-em grande parte da mesma forma que cetro tem 

sido muito utilizado em sentido figurado para representar o poder e autoridade. utilizado 

dessa forma real basileia remete para uma manifestação da realeza de Jesus, em vez de 

Seu reino terrestre literal. Sua promessa, portanto, poderia ser traduzido, " até que eles 

verão o Filho do Homem no seu esplendor real. " 

No início de seu sermão de Pentecostes Pedro cita uma extensa passagem do profeta Joel 

(Atos 2: 28-32), uma passagem que diz respeito especificamente aos eventos que "será 

nos últimos dias" (Atos 2:17; cf. Joel 2:28). Referindo-se aos acontecimentos dramáticos 

que acabara de ocorrer, no Dia de Pentecostes, Pedro disse: "Isto é o que foi dito pelo 

profeta Joel" (Atos 2:16). No entanto, é óbvio que todos esses eventos não ocorreu no 

Pentecostes. O Espírito de Deus não foi derramado sobre toda a humanidade; não havia 

"sinais em baixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça"; eo sol não estava "se 

transformou em trevas" ou "lua em sangue" (Atos 2: 17-21). Os acontecimentos desse dia 

maravilhoso como eram, não assinalou a segunda vinda. No dia de Pentecostes não foi 

"nos últimos dias" de que Joel falou. 

No entanto, os eventos do Pentecostes fossem um vislumbre e antegozo dos últimos dias, 

como Pedro declara no versículo 16. O "ruído como um violento, vento impetuoso", que 

"encheu toda a casa onde eles [os 120 crentes que tinham se reunido para a oração] 

estavam sentados, "o aparecimento de" línguas como de fogo "que" pousaram sobre cada 

um deles ", e serem cheios do Espírito e habilitado" a falar noutras línguas, conforme o 

Espírito lhes concedia que falassem "(2: 2-4) foram prenuncia dos Senhores segunda 

vinda glória. Em certa medida, todos do ensino de Jesus divino e milagres e do ensino e 

milagres dos apóstolos eram um vislumbre do tipo de fenômeno que vai caracterizar que 

a futura glória. Eles eram um gosto de "a boa palavra de Deus e os poderes do mundo 

vindouro" (Heb. 6: 5) que incontáveis milhares, os incrédulos, bem como os crentes, tinha 

tido o privilégio de ver e ouvir. 

No entanto, parece que a promessa de Jesus aos Doze sobre ver o Filho do Homem no 

seu reino era mais definida e imediato do que esses vislumbres gerais. 

Não era incomum para profecias do Antigo Testamento para combinar uma previsão de 

um evento muito distante, com uma previsão de um em um futuro próximo, com a 

anterior, mesmo prefigurando o último. Essas profecias através disso teria perto, bem 

como realizações distantes. O cumprimento da profecia perto serviu para verificar a 

confiabilidade de um distante. Parece razoável, portanto, supor que Jesus verificou a 

confiabilidade de sua segunda profecia que vem dando um vislumbre de Sua segunda 

vinda glória para alguns dos discípulos antes que iria provar a morte . 

À luz dessa interpretação e porque, em todos os três evangelho responde a promessa de 

ver a Sua glória é dado imediatamente anterior à conta da transfiguração (ver Marcos 9: 

1-8; Lucas 9: 27-36) e, como mencionado acima, basileia pode ser traduzida como 



"esplendor real" -Parece que Jesus aqui deve estar se referindo especificamente a sua 

transfiguração única e impressionante diante de Pedro, Tiago e João, apenas seis dias 

depois (ver 17: 1). Esses três discípulos estavam a alguns entre os Doze, que não morreria 

até que, em uma visualização mais milagrosa eles verão o Filho do Homem no seu 

reino. 

 

95. Pré-visualização da segunda vinda 

(Mateus 17: 1-13) 

E seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu 

irmão, e levou-os até um alto monte. E foi transfigurado diante 

deles; e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes 

tornaram-se brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e 

Elias a eles, falando com ele. E Pedro respondeu e disse a Jesus: 

"Senhor, é bom para nós estarmos aqui; se queres, farei aqui três 

tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para 

Elias". Enquanto ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa 

os cobriu; e eis que uma voz fora da nuvem, dizendo: "Este é o 

meu Filho amado, em quem me comprazo;! ouvi-lo" E os 

discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e foram muito 

medo. E Jesus veio a eles e tocou-lhes e disse: "Levanta-te, e não 

tenha medo." E, erguendo os olhos, não via a ninguém, a não ser 
o próprio Jesus sozinho. 

E como eles estavam descendo do monte, Jesus lhes ordenou, 

dizendo: "Diga a visão a ninguém até que o Filho do Homem 

tenha ressuscitado dos mortos." E os seus discípulos lhe 

perguntaram, dizendo: "Por que então os escribas dizem que Elias 

deve vir primeiro?" E ele, respondendo, disse: "Elias virá e 

restaurará todas as coisas, mas eu digo-vos que Elias já veio, e 

eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram 

Assim também o Filho do Homem vai. a sofrer em suas mãos. 

" Então entenderam os discípulos que Ele tinha falado com eles 
sobre João Batista. (17: 1-13) 

Como observado no final do capítulo anterior, a visualização da sua glória que Jesus 

prometeu a alguns dos discípulos iria experimentar antes de morrer (16:28), sem dúvida, 

a que se refere a sua transfiguração, o evento relacionado no presente texto. 

Seis dias após a promessa foi dada foi cumprida. O fato de que Lucas diz que foi "cerca 

de oito dias depois" (9:28) indica simplesmente que ele estava falando em termos 

inclusivos, ao contrário de Mateus e Marcos (9: 2). Considerando que esses escritores que 

se refere aos seis dias intermediários entre a previsão eo cumprimento, Lucas também 

incluiu os dias em que os eventos ocorreram. 

Pedro, Tiago e João, seu irmão foram os discípulos mais íntimos de Jesus, constituindo, 

com o irmão de Pedro André círculo íntimo do Senhor. (Ver vol. 2 nesta série comentário 



[ Mateus 8-15 ], p. 136). Portanto, não é surpreendente que foram esses três homens que 

Ele trouxe ... até um alto monte. 

Quatro razões parecem sugerir-se para Jesus 'tendo apenas estes três com Ele para 

testemunhar sua transfiguração. Em primeiro lugar, eles seriam testemunhas confiáveis 

da Sua glória manifesta, capaz de confirmar o evento para os outros discípulos e para o 

resto da igreja. De acordo com Deuteronômio 19:15, "no depoimento de duas ou três 

testemunhas, uma questão deve ser confirmada." Exibição prometeu o Senhor da sua 

glória reino (Mt 16: 27-28.) Seria confirmada pelo testemunho destas três testemunhas 

confiáveis. 

Em segundo lugar, esses três homens provavelmente foram escolhidos por causa de sua 

intimidade com Jesus. Eles estavam com Ele mais e compreendíamos o melhor, e eles 

frequentemente acompanhada Ele quando foi afastado por momentos de intensa 

comunhão com o Pai celestial (Marcos 5:37; 14:33). Convinha que aqueles que mais 

intimamente compartilhar seu sofrimento e tristeza share seria também mais intimamente 

em testemunhar a Sua glória. 

Em terceiro lugar, como os porta-vozes reconhecidos entre os doze, aqueles cuja palavra 

era mais respeitado, estes três homens poderiam mais confiável e convincente articular o 

que eles testemunharam na montanha. 

A quarta razão possível é negativo. Se todos os doze discípulos tinham visto a 

transfiguração, ou se todos eles mais as multidões que estavam com eles na Galiléia 

superior deveriam ter visto Jesus transfigurado, toda a região poderia ter sido rapidamente 

em tumulto. As pessoas podem ter atropelar a encosta e nas cidades vizinhas balbuciando 

incontrolavelmente sobre o que tinham visto. As contas, sem dúvida, teria variado muito 

e foi embelezado com cada releitura, e Jesus poderia ter sido pressionados ainda mais 

força para se tornar o libertador político e militar as pessoas esperavam que o Messias ser 

(ver João 6:15; 12: 12-19) . 

O especial de alta montanha não é identificada, mas foi aparentemente em algum lugar 

perto e ao sul de Cesaréia de Filipe, na rota para Cafarnaum e, eventualmente, de 

Jerusalém (ver Matt 16:13, 21;. 17:24). 

Aprendemos com Lucas 9:32 que, como no Jardim (Matt. 26: 40-45), estes três discípulos 

não poderia ficar acordado, apesar da momentousness da experiência. Era "de tristeza" 

que eles dormiram no Jardim (Lucas 22:45), e foi talvez pela mesma razão que eles 

dormiam no topo da montanha. O sono pode ser uma forma de fuga, uma maneira de 

esquecer temporariamente os problemas e ansiedades. Depressão acelera cansaço. É 

provável que a promessa que Jesus fez, poucos dias antes era demasiado vago e 

indeterminado para reforçar os seus espíritos depois de saber do seu sofrimento e da morte 

iminente e ao Seu chamado para eles que estar disposto a sofrer e morrer em seu serviço 

(16: 21-25 ). Eles dormiam o sono de frustração e depressão. Foi só apareceram Moisés 

e Elias que os três "se tornou totalmente acordado ... e vimos a sua glória e os dois homens 

que estavam com Ele" (Lucas 9:32 b ). 

Nos eventos que se seguiram são encontradas cinco confirmações poderosas, ou provas, 

de que Jesus era realmente o Filho do Homem previsto, o Messias, o Rei da glória 

divina. Primeiro é a transformação do Filho (Matt. 17: 2); segundo é o testemunho dos 



santos (vv 3-4.); terceiro é o terror do Pai (vv 5-6.); quarta é que pode ser chamado a 

tapeçaria da cena (vv 7-9.); eo quinto é o laço com o precursor de Jesus, João Batista (vv. 

10-13). Os três primeiros são dadas durante a transfiguração, e as duas últimas são dadas 

apenas depois. 

A Transformação do Filho 

E foi transfigurado diante deles; e seu rosto resplandecia como o 
sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. (17: 2) 

Foi transfigurado é de metamorphoo , que tem o significado básico de mudar para uma 

outra forma e é o termo da qual nós temos metamorfose . Porque nenhuma outra descrição 

é dada, todos nós sabemos da mudança é que, durante esse breve exibição da glória 

divina, o rosto de Jesus brilhou como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas 

como a luz. O Jesus que vivia há mais de trinta anos anos na forma humana comum foi 

agora parcialmente visto no brilho resplandecente de Deus (cf. Heb. 1: 1-3). De dentro de 

si mesmo, de uma forma que desafia a descrição completa, muito menos explicação 

completa, a glória divina de Jesus se manifestou antes de Pedro, Tiago e João. 

Aqui é a maior confirmação de sua divindade ainda na vida de Jesus. Aqui, mais do que 

em qualquer outra ocasião, Jesus se revelou como ele realmente é, o Filho de Deus. Como 

a glória divina irradiava deseu rosto , ele iluminou mesmo suas vestes , que tornaram-

se brancas como a luz , em depoimento sobrenatural para o Seu esplendor espiritual. Tal 

como acontece com as manifestações Shekinah do Antigo Testamento, Deus aqui 

retratou-se aos olhos humanos na forma de luz tão deslumbrante e esmagador que mal 

podia ser suportada. 

A luz retratado Jesus 'glória e majestade como Pedro testemunhou anos depois, em sua 

segunda epístola: "Porque, quando Ele recebeu honra e glória do Pai, como um enunciado 

como isso foi feito a Ele pela Glória Magnífica:' Este é o meu Filho amado com quem eu 

estou bem satisfeito "(2 Pe. 1:17). A experiência de ver a glória de Cristo deve ter sido 

um dos principais contribuintes para a segunda vinda de se tornar um tema dominante da 

pregação e os escritos de Pedro. A mensagem de suas duas epístolas pode ser resumido 

como: "Amados, não se preocupe com a sua dor, o seu sofrimento, a sua análise, a sua 

perseguição, seu sacrifício de Jesus está chegando Isso é tudo o que realmente 

importa.!." João mais tarde declarou que "nós vimos a sua glória, glória como do 

unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade" (João 1:14). Não temos nenhum registro 

de depoimento de Tiago a este evento, porque ele foi martirizado nos primeiros dias da 

igreja, o primeiro apóstolo a dar a sua vida por Cristo (Atos 12: 2; cf. Marcos 10:39). O 

melhor que podiam com os olhos humanos, estes três homens tinham visto a essência de 

Deus brilhe de Jesus. 

Que experiência incrível foi apenas um vislumbre do dia em que "o Filho do Homem há 

de vir na glória de seu Pai, com os Seus anjos" (Mat. 16:27). Naquele dia, "todas as tribos 

da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder 

e grande glória" (Mat. 24:30). E "Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos 

os anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso" (25:31). Em sua visão em 

Patmos, João viu o retorno de Cristo como "um semelhante ao Filho do homem, vestido 

com uma túnica até aos pés, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça 

e cabelos eram brancos como lã branca , como a neve, e os seus olhos eram como chama 



de fogo, e os seus pés eram como bronze polido, quando tiver sido causado a brilhar em 

uma fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas e na sua mão direita Ele. realizou 

sete estrelas; e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes, e seu rosto era como o 

sol brilhando em sua força "(Apocalipse 1: 13-16). 

Em sua forma humana Jesus Cristo foi velado, mas quando Ele voltar à Terra, Ele virá 

em Sua majestade divina plena e glória um vislumbre do que Pedro, Tiago e João 

testemunhou na montanha. Não poderia, doravante, sem dúvida, em suas mentes que Ele 

era Deus encarnado, e que deveria ter havido nenhuma dúvida de que Ele viria algum dia 

na plenitude da glória 

O Testemunho dos Santos 

E eis que apareceram Moisés e Elias a eles, falando com ele. E 

Pedro respondeu e disse a Jesus: "Senhor, é bom para nós 

estarmos aqui; se queres, farei aqui três tendas: uma para ti, outra 
para Moisés e outra para Elias". (17: 3-4) 

Como os três discípulos assistiram com espanto, Moisés e Elias também lhes apareceu , 

envolto em glória do Senhor (Lucas 9:31). O testemunho desses dois santos do Antigo 

Testamento era um segundo confirmação da divindade de Jesus. 

Por que nós podemos imaginar, foram estes dois homens, escolhidos dentre os muitos 

crentes piedosos do Antigo Testamento que poderiam ter sido escolhidos? Por que, por 

exemplo, que Deus não apresentar Abraão, o pai do povo hebreu e de todos os fiéis? Por 

que Davi não foi selecionado, o de cujo trono Jesus faria um reinado dia? Por que Isaías 

ou Jeremias ou Ezequiel ou um dos outros profetas não são escolhidos? Escritura não dá 

nenhuma explicação, mas parece que, mais do que quaisquer outros, Moisés e Elias 

tipificado o Velho Testamento de Deus. 

Moisés era sinônimo da Antiga Aliança, que o Senhor deu por meio dele. As Escrituras 

judaicas foram muitas vezes referida como Moisés e os profetas, e a lei do Velho 

Testamento foi muitas vezes chamado a lei de Moisés. Criado no palácio do Faraó, 

exilado para os campos e rebanhos de Midian para aprender a humildade e se tornar um 

servo de Deus, e, em seguida, escolhido pelo Senhor para conduzir o Seu povo da 

escravidão e dar-lhes a Sua lei e levá-los para as fronteiras da Terra Prometida, Moisés 

era supremamente homem de Deus. Além do próprio Senhor, ele foi sem dúvida o maior 

líder da história humana. Ele levou cerca de dois milhões rebeldes, pessoas sem fé para 

fora do Egito e para o deserto, onde vagavam juntos por 40 anos, enquanto Deus levantou 

uma geração mais obediente e gerenciável. Antes de o povo de Israel tinha profetas 

formais, Moisés era uma espécie de profeta, levando-os a palavra de Deus. Antes eles 

tinham sacerdotes formais, ele era uma espécie de sacerdote, mediando entre eles e 

Deus. E antes que eles tinham reis formais, ele era uma espécie de rei, governando-os em 

nome de Deus. 

Talvez o único outro homem Antigo Testamento, que poderia ter ficado com Moisés 

era Elias . Moisés foi o grande legislador, e Elias foi o grande defensor da lei. Este profeta 

era zelo personificado, um homem de Deus de coragem incomparável, ousadia e 

destemor. Ele tinha um coração para Deus, ele andou com Deus, e, mais do que qualquer 

outro santo Antigo Testamento, ele foi o instrumento de poder milagroso de Deus. Ele foi 



o profeta mais proeminente de Deus, e para os judeus a personalidade mais romântico 

Antigo Testamento. 

Como nenhum outro, Moisés e Elias representava o Antigo Testamento, a lei e os 

profetas. E como não há outros, que poderiam dar testemunho humano a majestade e 

glória divina de Cristo. Com a sua presença junto, eles afirmaram, com efeito: "Este é 

Aquele de quem nós testemunhou, Aquele em cujo poder ministramos, e Aquele em quem 

tudo o que disse e fez tem significado Tudo o que falou, realizado, e que esperava. para 

se cumpre nele. " 

De Lucas, aprendemos que estes dois grandes santos estavam conversando com Jesus "de 

sua partida, que ele estava prestes a cumprir-se em Jerusalém" (09:31). Eles não estavam 

simplesmente ali, refletindo passivamente na glória do Senhor, mas estava falando com 

ele de amigo para amigo sobre sua saída, o Seu sacrifício iminente, que era o objetivo 

supremo e obra de Seu terrena ministério "Departure" vem do termo grego de qual 

obtemos êxodo . Assim como o Êxodo do Egito sob Moisés conduziu o povo de Deus da 

escravidão da escravidão do "êxodo" de Jesus para fora da sepultura levaria os crentes da 

escravidão do pecado. Isto seria realizado, como relata Lucas, em Jerusalém. 

Foi significativo que a discussão era sobre a obra salvadora de Cristo através da Sua 

morte, porque esse era o trabalho central do Seu ministério ainda a verdade os discípulos 

encontraram mais difícil de aceitar. Moisés e Elias confirmação da glória divina de Jesus, 

mas não só deu o seu plano divino. Seu testemunho sobrenatural, sem dúvida, mais tarde, 

deu aos apóstolos convicção e coragem adicionados como proclamaram que Jesus foi 

"entregue pelo plano pré-determinado e presciência de Deus" (Atos 2:23). "Jesus é o 

Salvador e Rei previsto," eles estavam afirmando antes dos três apóstolos ", e Seu plano 

divino está dentro do cronograma." 

Morte e ressurreição de Jesus eram uma parte inevitável desse plano, sem o qual a 

redenção do pecado teria sido impossível. Ele era infinitamente mais do que um bom 

homem cujo exemplo mostra outros homens o caminho para Deus. Ele mesmo era Deus, 

e foi por Seu sacrifício expiatório como um substituto para os homens que Ele mesmo 

traz aqueles que nEle confiam a Deus. Ninguém pode vir a Deus, seguindo o exemplo de 

Jesus, porque nenhum homem poderia oferecer um sacrifício suficiente até mesmo por 

seus próprios pecados, e muito menos para os pecados do mundo inteiro. Foi, portanto, 

imperativo para os discípulos a entender que a vinda de Jesus pela primeira vez para 

morrer e ressuscitar era tanto uma parte do plano divino como sua vinda em glória. 

Como Moisés e Elias "se apartavam dele" (Lucas 9:33 a ), Pedro respondeu e disse a 

Jesus: "Senhor, é bom para nós estarmos aqui; se queres, farei aqui três tendas, uma 

para Você, e uma para Moisés e outra para Elias ". 

Lucas dá a informação adicional de que Pedro falou "não percebendo que ele estava 

dizendo" (9:33 b ). Pedro falhado completamente em compreender o significado de 

'glória ou de Moisés e Jesus testemunho de Elias. Aparentemente alheio à afirmação de 

que Jesus devia ir a Jerusalém para morrer e que a glória que já testemunhei era apenas 

uma prévia de toda a glória em que Ele iria no futuro vir novamente, em sua perplexidade 

combinado e temem Pedro conseguia pensar em nada, mas fazer três tendas com suas 

próprias mãos, em que Jesus e as duas testemunhas do Antigo Testamento poderia habitar. 



Nós só podemos adivinhar o motivo de Pedro para fazer a sugestão, exceto que ele 

obviamente se contentou em permanecer com o Senhor no topo da montanha. Ele não 

tinha nenhum interesse em Jesus vai a Jerusalém ou em sua segunda vinda. Ele queria 

que o Senhor para ficar, não sair e voltar. Ele, especialmente, não queria que ele deixe a 

título de morte (Mat. 16:22). Como de costume, ele foi preso em seus próprios planos e 

vontade e não do Senhor. Embora ele prefaciou sua sugestão com se queres , Pedro 

provavelmente assumiu Jesus aprovaria. 

Chronologists Novo Testamento ter determinado que o mês judaico em que a 

transfiguração ocorreu foi Tishri (outubro), o sexto mês antes da Páscoa e, portanto, seis 

meses antes da crucificação de Jesus.Durante este mês, os judeus celebraram a festa dos 

Tabernáculos, ou cabines, e é possível que, neste exato momento em que a festa estava 

sendo observada em Jerusalém. Durante um período de sete dias, as pessoas viviam em 

pequenos abrigos ou cabines, feito de galhos, simbolizando as habitações temporárias de 

seus antepassados no deserto. Foi um memorial a Deus de preservar o Seu povo escolhido 

e redimido (ver Lev. 23: 33-44). 

Zacarias previu que durante o Milênio, quando "o Senhor será rei sobre toda a terra;. 

Naquele dia o Senhor será o único, e seu nome o único Então ele virá sobre que qualquer 

que são deixados de toda a nações que iam contra Jerusalém, subirão de ano em ano para 

adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a Festa dos Tabernáculos "(Zc. 14: 

9, 16). Esse é o festival do Antigo Testamento só duração de uma semana, que será 

celebrada durante o reinado milenar de Cristo. A festa dos Tabernáculos será lembrado 

todos os anos por milhares de anos como uma imagem de libertação e preservação do seu 

povo de Deus. 

Estar perto da festa na mão pode, portanto, ter causado Pedro sugerir a construção das três 

tendas na montanha. Essa possibilidade é ainda mais provável, tendo em conta o facto de 

este festival comemora o êxodo da escravidão no Egito e a peregrinação no deserto de 

Israel sob Moisés. Como observado acima, Moisés e Elias conversando com Jesus "de 

sua partida", ou êxodo (Lucas 09:31), na breve e infinitamente maior libertação de 

acreditar a humanidade do pecado. Como apropriado, então, Pedro pode ter pensado, para 

celebrar a festa naquele lugar sagrado, não só na presença do próprio Moisés, mas na 

presença do ainda maior Libertador quem Moisés prefigurou e de quem Elias era para ser 

o precursor. 

A idéia de Pedro não era tanto de errado como tolo. Ele foi tolo em talvez pensando que 

Jesus pode não ter a morrer depois de tudo, que houve agora oportunidade de cumprir a 

sua missão, evitando a cruz e, portanto, evitando a necessidade de mais tarde voltar. Pedro 

também foi tolo em colocar Moisés e Elias, grande como eles eram, no mesmo nível que 

o Cristo pela vontade de construir tendas para todos os três. Como observado 

anteriormente, quando Pedro fez esta sugestão, Moisés e Elias foram já com partida 

(Lucas 09:33). Eles sabiam que a sua missão era temporário e seu testemunho de Cristo 

foi agora concluída. Em seus ministérios tinham apenas anunciado a palavra da lei e os 

profetas. Mas Jesus Cristo, a Palavra viva, era tanto o doador eo perfeito cumprimento da 

lei e os profetas, cujo objetivo foi apontar os homens a Ele mesmo (ver Rom. 8: 3; 10: 4; 

Gl 3:24.). Deixando de Cristo em supremacia incontestada, Moisés e Elias desapareceu 

de modo que o único objeto remanescente de adoração foi o glorioso Senhor. Uma vez 

que o seu testemunho a Ele estava acabado, que não iria ficar e risco de prejudicar Ele. 



O Terror do Pai 

Enquanto ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os 

cobriu; e eis que uma voz fora da nuvem, dizendo: "Este é o meu 

Filho amado, em quem me comprazo;! ouvi-lo" E os discípulos, 

ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e foram muito 
medo. (17: 5-6) 

A terceira confirmação da divindade de Jesus foi o terror causado pela intervenção do Pai 

enquanto Pedro ainda estava falando . Através da forma de uma nuvem 

luminosa Deus ofuscado os três discípulos e lhes falou em uma voz fora da 

nuvem . Para o testemunho da própria transfiguração e o testemunho dos dois santos do 

Antigo Testamento agora foi adicionado o testemunho surpreendente de Deus Pai. 

Durante toda a peregrinação no deserto de Israel o Senhor se manifestou através de "uma 

coluna de nuvem de dia para levá-los no caminho" (Ex 13:21;.. Num 09:17; Dt 

01:33.). Isaías previu que "quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e 

limpado o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de julgamento e o espírito 

de ardor, então o Senhor vai criar em toda a área do Monte Sião e sobre as assembléias 

dela uma nuvem de dia mesmo fumaça, e o brilho de um fogo flamejante de noite; porque 

sobre toda a glória se estenderá um dossel "(Isaías 4: 4-5.). Em sua visão dos últimos dias 

João "olhou e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho 

de homem, tendo uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. E veio outro 

anjo para fora do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a 

nuvem: "Ponha a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de colher veio, porque a seara da 

terra está madura." E o que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice sobre a 

terra; ea terra foi ceifada "(Ap 14: 14-16). 

Fora de tais uma nuvem luminosa , o Pai ofuscado Pedro, Tiago e João, e falou com 

eles em um audível voz, ... dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me 

comprazo;! ouvi-lo" O Pai falou palavras quase idênticas ao batismo de Jesus (Mat. 

3:17), e durante Jesus ', na semana passada, em Jerusalém, mas poucos dias antes de ser 

traído, preso, e crucificação-o Pai novamente pública e directamente declarou Sua 

aprovação do o Filho (João 12:28). 

Ao chamar Jesus, seu Filho , o Pai declarou que ele era da mesma natureza e essência 

com Ele (cf. João 5: 17-20; 8:19, 42; 10:30, 36-38). Escritura frequentemente refere-se a 

crentes como filhos de Deus, mas eles são filhos adotivos, trazidos para a família celestial 

somente através do milagre da sua graça (Rom 8:15, 23; Gl 4... 5; Ef 1: 5). Jesus é a 

essência da natureza divina, como os apóstolos enfatizar repetidamente (cf. Rm 1: 1-4; 2 

Cor 1:.. 3; Gal. 1: 3; Ef 1: 3; Col. 1:. 3; 1 Ped . 1: 3; 1 João 1: 3; 2 João 3). 

Ao chamar Jesus Seu Filho amado , o Pai declarou não só uma relação de natureza 

divina, mas uma relação de amor divino. Eles tinham uma relação de amor mútuo, 

comprometimento e identificação em todos os sentidos. 

Ao dizer, "com quem eu estou bem satisfeito", o Pai declarou Sua aprovação com tudo 

o que o Filho era, disse, e fez. Tudo sobre Jesus estava em perfeito acordo com a vontade 

e o plano do Pai. Compare João 5:19; 08:29; 10: 37-38; 12: 49-50. 



Depois, dirigindo-se diretamente os três discípulos, talvez Pedro, em particular, Deus 

disse : "Escutai-o!" Ele estava dizendo, com efeito, "se meu filho diz que ele deve ir a 

Jerusalém para sofrer e morrer, acredite Ele. Se Ele diz que ele será levantado no terceiro 

dia crer Nele. Se Ele diz-lhe para tomar a sua própria cruz e segui-Lo, que é o que você 

está a fazer. Se ele diz que virá novamente em glória então crer Nele e viver em 

conformidade " 

O franco, ousado Pedro e seus dois companheiros já sabiam que estavam na presença 

impressionante de Deus Todo-Poderoso. Como seria de esperar, os discípulos, ouvindo 

isto, caíram sobre os seus rostos e foram muito medo. Pedro foi, provavelmente, tão 

completamente traumatizada que ele prontamente se esqueceu sua sugestão presunçoso 

para construir as três tendas. 

A consciência combinada de graça do Senhor e Sua majestade, o Seu amor e da Sua 

justiça, Sua amizade e Seu senhorio deve causar uma espécie de tensão espiritual em cada 

crente. Por um lado, ele se alegra em sua comunhão de amor com o Senhor por causa de 

Sua bondade infinita, e, por outro lado, ele tem medo reverencial como ele contempla a 

Sua santidade e justiça impressionante. Como o crente anda em obediência a Deus, ele 

experimenta o conforto de Sua presença. Mas, como ele anda em desobediência, ele deve 

sentir o terror da mesma presença. Provérbios declara que a sabedoria espiritual começa 

com o temor de Deus (Prov. 9:10). 

Homens pecadores na presença de um Deus santo sempre querem esconder. Antes da 

Queda, Adão e Eva tinham comunhão ininterrupta com Deus, mas depois que eles 

pecaram o relacionamento era muito alterado. Quando "eles ouviram o som do Senhor 

Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, ... o homem e sua mulher esconderam-

se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim" (Gen. 3: 8). Quando Isaías 

viu a majestade divina e glória que rodeava o trono celestial, clamou com grande medo: 

"Ai de mim, pois eu estou arruinado Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito 

no meio de um povo de lábios impuros!; e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos 

Exércitos "(Is. 6: 5). Enquanto ele estava na presença de santidade perfeita, o sentido de 

sua própria pecaminosidade dominou.Daniel foi igualmente apavorada quando o Senhor 

falou diretamente com ele após a sua visão do carneiro, cabra, e chifre pequeno (Dan. 8: 

15-17). 

A tapeçaria da Cena 

E Jesus veio a eles e tocou-lhes e disse: "Levanta-te, e não tenha 

medo." E, erguendo os olhos, não via a ninguém, a não ser o 
próprio Jesus sozinho. 

E como eles estavam descendo do monte, Jesus lhes ordenou, 

dizendo: "Diga a visão a ninguém até que o Filho do Homem 

tenha ressuscitado dos mortos." (17: 7-9) 

A quarta confirmação da divindade de Jesus foi a toda a tapeçaria da cena que deu 

testemunho do poder majestoso de Cristo e esplendor real. Ele foi menos específico e 

dramático do que os três primeiros, mas à sua maneira foi impressionante. 



Jesus ainda era o centro da cena, assim como ele será em sua segunda vinda. Ele estava 

de pé sobre uma alta montanha, por mais que quando Ele voltar à Terra, quando "estarão 

os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está na frente de Jerusalém para o oriente" 

(Zc. 14: 4). Quando Ele vier, Ele virá com os Seus santos (1 Tessalonicenses 3:13;. Judas 

14), assim como aqui Ele é acompanhado por Moisés e Elias, os santos da Antiga 

Aliança. E quando Ele vier, Ele também virá para os Seus santos (2 Tessalonicenses 1:10; 

Ap 21:. 3-7), ministrando a seu próprio povo, assim como agora Ele ministrou a Pedro, 

Tiago e João. 

Outro aspecto interessante da cena é o fato de que, enquanto Moisés morreu, Elias não 

fez, tendo sido levada para o céu num redemoinho (2 Reis 2:11). Portanto Moisés 

representava os santos que morreram no momento em que Jesus retorna, e Elias aqueles 

que terão sido arrebatados. 

Simbolicamente, a montanha está lá. As pessoas com quem entra está lá. As pessoas a 

quem ele vier estão lá. E ambos os santos que morreram e os santos que foram traduzidas 

estão lá. 

Primeiras ações e as palavras de Jesus após Sua poderosa exibição de esplendor eram os 

de cuidado delicado, amoroso. Sabendo o grande medo de seus três companheiros 

amados, Jesus aproximou-se deles e tocou-lhes e disse: "Levanta-te, e não tenha 

medo." Como eles hesitante levantou os seus olhos , que deve ter sido um grande alívio 

para ver ninguém, exceto o próprio Jesus sozinho . 

As impressões da experiência foram agora indelével em suas mentes. Eles poderiam 

testemunhar com certeza e ousadia que Jesus havia de fato se manifestou em glória antes 

que algum deles tinha provou a morte (16:28). Cerca de trinta anos depois, Pedro iria 

escrever: "Nós não seguiu contos habilmente inventadas quando demos a conhecer o 

poder ea vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós mesmos vimos a sua majestade. 

Pois quando Ele recebeu honra e glória de Deus Pai, como um enunciado como isso foi 

feito a Ele pelo Glória Majestic, "Este é o meu Filho amado em quem me bem pleased'-e 

nós mesmos ouvimos esta expressão vocal feita a partir de céu quando estávamos com 

ele no monte santo "(2 Pe. 1: 16-18). 

Como eles viram Jesus ... sozinho , os discípulos perceberam que tinham assistido a uma 

pré-visualização de segunda vinda a glória do Senhor. E uma vez que recuperou a 

compostura, eles devem ter tido um desejo forte e compreensível para atropelar e relatar 

sua experiência surpreendente para os outros discípulos e para qualquer pessoa que 

quisesse ouvir. Mas como eles estavam descendo do monte, Jesus lhes ordenou, 

dizendo: "Diga a visão a ninguém até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos 

mortos." Como extremamente difícil deve ter sido para manter a visão de si mesmos. 

Assim como Jesus tinha dito Doze que "a ninguém dissessem que Ele era o Cristo" 

(16:20), Ele já disse aos três que a ninguém dissessem de Sua manifestação da glória. O 

Cristo que a maioria dos judeus daquela época estavam esperando não era o Cristo, que 

havia chegado. Em vez de vir a conquistar, Ele veio para morrer. Em vez de vir na glória 

divina, Ele veio em humilde mansidão. E em vez de vir para libertar os judeus da 

escravidão política, Ele veio para libertar da escravidão do pecado todos os homens que 

nele confiam. 



Para o povo ter aprendido então sobre a experiência na montagem seria, como já 

mencionado, apenas ter incitado-los a experimentar como fizeram em outras ocasiões 

(João 06:15; 12: 12-19) para fazer Jesus em um rei de sua própria espécie para cumprir 

suas expectativas egoístas e mundanos imediatos. Mas quando eles iriam ouvir a história 

depois de o Filho do Homem tinha ressuscitado dos mortos, seria claro que Ele não 

tivesse vindo para conquistar os romanos, mas para conquistar a morte. 

O laço com o Precursor 

E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: "Por que então os 

escribas dizem que Elias deve vir primeiro?" E ele, respondendo, 

disse: "Elias virá e restaurará todas as coisas, mas eu digo-vos 

que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo 

o que quiseram Assim também o Filho do Homem vai. a sofrer em 

suas mãos. " Então entenderam os discípulos que Ele tinha falado 
com eles sobre João Batista. (17: 10-13) 

A quinta e última confirmação da divindade de Jesus é visto em sua relação messiânica a 

João Batista. 

Tendo acabado de ver Elias na montanha, uma pergunta natural para 

Jesus discípulos era, "Por que então os escribas dizem que Elias deve vir 

primeiro?" Isso ensino particular de os escribas não se baseava apenas na tradição 

rabínica, mas no ensino bíblico. Através de Malaquias, o Senhor declarou: "Eis que eu 

vou enviar-lhe o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele 

irá restaurar os corações dos pais aos filhos, e os corações dos filhos a seus pais, para que 

eu não venha, e fira a terra com maldição "(Mal. 4: 5-6). 

A previsão de que a pessoa real Antigo Testamento de Elias seria o precursor do Messias 

e Seu julgamento foi bem conhecido para os judeus da época de Jesus. Portanto, como 

Pedro, Tiago e João, desceu a encosta da montanha com o Senhor, eles não poderiam ter 

ajudado se perguntando como o aparecimento de Elias que tivessem testemunhado 

encaixar com a profecia de Malaquias "Se Tu és o Messias, como você declarou e nós ter 

acreditado ", eles pediram, com efeito," por que Elias não aparecem antes Você começou 

seu ministério? " 

Foi, sem dúvida, a mesma preocupação que muitos dos líderes judeus usado para justificar 

a rejeição messianidade de Jesus. E foi, provavelmente, a profecia de Malaquias que 

causou algumas pessoas a pensar que Jesus era Elias, em vez de o Messias (Mat. 

16:14). "Apesar de seus grandes milagres", eles podem ter fundamentado, "Jesus não 

pode ser o Messias, porque Elias ainda não chegou. Assim, ele deve mesmo ser Elias". 

Esse mal-entendido foi facilitada pelos muitos enfeites que os escribas e os seus colegas 

rabinos tinham feito com a profecia de Malaquias. Como muitos intérpretes da Bíblia ao 

longo dos tempos, incluindo muitos em nossos dias, eles gostavam de "preencher as 

lacunas", por assim dizer, onde uma previsão Bíblia não era tão clara e detalhada como 

eles gostariam. Conseqüentemente, eles ensinaram que Elias viria novamente como um 

reformador milagroso poderoso que iria pôr ordem no caos e na santidade de 

impiedade. Alegaram que quando o Messias chegou, o mundo, ou pelo menos Israel, seria 



moralmente e espiritualmente preparado para Ele, e Ele iria executar o julgamento rápido 

e estabelecer o reino de Israel. 

Assim como todo o ensino que é apenas parcialmente baseado nas Escrituras, a deles era, 

por essa razão, ainda mais enganoso. Jesus respondeu primeiro reconhecer a verdade 

parcial, dizendo: "Elias virá e restaurará todas as coisas." Há um Elias que ainda está 

por vir; e quando ele chega, ele irá restaurar todas as coisas , assim como Malaquias 

profetizou. " Mas eu vos digo , "Jesus continuou a explicar",que Elias já veio, e eles não 

o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do 

Homem vai sofrer em suas mãos. " Então entenderam os discípulos que Ele tinha 

falado com eles sobre João Batista . 

O Elias profetizado por Malaquias não era para ser uma reencarnação do antigo 

profeta. Pelo contrário, como o anjo do Senhor disse a Zacarias a respeito de seu 

filho, João Batista , o precursor profetizado viria "no espírito e poder de Elias" (Lucas 

1:17). João não seria o antigo profeta voltar para a terra mas seria ministro da mesma 

estilo e poder como tinha Elias. Dessa forma, como Jesus havia dito aos discípulos, pelo 

menos uma vez antes, "[João] é Elias, que estava para vir" (Mat. 11:14). 

Por que, então, alguns se perguntam, se João se assumem sendo Elias? Quando os 

sacerdotes e levitas de Jerusalém perguntou-lhe: "És tu Elias?" ... Ele disse: "Eu não sou" 

(João 1:21). Ele negou ser Elias, porque, embora ele sabia da profecia de Lucas 1, como 

Jesus, ele percebeu que a pergunta era sobre um literal, reencarnado Elias. E, embora João 

não compartilhava a onisciência de Jesus, ele, sem dúvida, também percebeu que o 

questionamento dos sacerdotes e dos levitas, originado de incredulidade, não uma fé 

sincera. Eram não está interessado em aprender a verdade, mas de encontrar uma forma 

de desacreditar João, assim como eles, mais tarde, buscar formas para desacreditar o One 

cujo caminho ele veio para se preparar. 

Motivos e impiedade falsos dos líderes judeus tornou-se ainda mais evidente quando eles 

não o reconheceram como o João Elias profetizou mas fizeram-lhe tudo o que 

quiseram . Eles preso e decapitado ele. Portanto, qualquer que seja a resposta de João 

para os sacerdotes e levitas de Jerusalém poderia ter sido, eles acabariam por tê-lo 

rejeitado porque odiavam João, e seu coração se opuseram a Deus e Sua verdade. Aqueles 

que rejeitam a Deus inevitavelmente rejeitar Seus mensageiros. 

A maldade completa dos líderes judeus se manifestou, no entanto, quando eles rejeitaram 

e perseguido o Filho do Homem Ele mesmo, que logo iria sofrer em suas mãos . Porque 

eles rejeitaram o trabalho de restauração de precursor Elijah-like do Messias e, em 

seguida, rejeitou o próprio Messias, o reino messiânico foi adiada. 

Nos últimos dias, o Senhor enviará ainda outro como Elias, e o próprio Messias vai voltar, 

desta vez para estabelecer o Seu reino eterno no poder, justiça e glória. 

 

 



96. O Poder da Fé (Mateus 17: 14-21) 

E, quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se dele, 

caindo de joelhos diante dele, e dizendo: "Senhor, tem piedade de 

meu filho, pois ele é um lunático, e está muito doente, pois ele 

muitas vezes cai o fogo, e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos 

teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. " E Jesus, 

respondendo, disse: "Ó geração incrédula e perversa, até quando 

devo estar com você? Quanto tempo devo colocar-se com você? 

Traga-o aqui para mim." E Jesus repreendeu-o, e o demônio saiu 

dele, e o menino foi curado de uma só vez. 

Em seguida, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular 

e disse: "Por que não pudemos nós expulsá-lo?" E Ele lhes disse: 

"Por causa da pequenez da vossa fé; porque em verdade vos digo 

que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: 

Passa daqui para acolá, e ele deve deslocar-se ; e nada vos será 

impossível [Mas este tipo não se expulsa senão pela oração e pelo 
jejum.] ". (17: 14-21) 

Mateus 17:14 marca o início de um período especial de instrução por Jesus aos doze que 

continua até o capítulo 20. Depois de ter-lhes dado uma revelação da Sua pessoa como 

Rei e de seu programa para o reino, Ele agora dá-lhes mais princípios para a vida no 

reino. O primeiro é o princípio fundamental da fé. Assim como a vida espiritual deve ser 

recebido pela fé, assim também é para ser vivida pela fé. 

Escritura dá testemunho contínuo ao poder da fé em Deus na vida dos crentes. Foi a fé no 

poder de Deus que causou jovem Caleb de olhar para a terra de Canaã com seus gigantes 

e relatar a Moisés: "Nós devemos por todos os meios ir para cima e tomar posse dela, 

para nós, certamente superá-lo" (Num. 13 : 30). Foi a fé no cuidado de Deus que permitiu 

Job dizer d'Ele no meio do desastre pessoal: "Ainda que Ele me mate, eu esperarei nele" 

(Jó 13:15). Foi a fé na proteção de Deus que permitiu a Sadraque, Mesaque e Abede-

Nego para ficar na borda da fornalha de fogo e declarar ao rei Nabucodonosor: "O nosso 

Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele atenderá 

livrai-nos da tua mão, ó rei. Mas mesmo que ele não tem, saiba-se a ti, ó rei, que não vai 

servir os seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que você configurou "(Dan. 3: 

17-18). Foi a fé na proteção de Deus que permitiu a Daniel para continuar fielmente 

adorando a Deus, mesmo que isso significasse a ser lançado na cova dos leões (Dn. 

6:10). Foi a fé em Jesus para perdoar os seus pecados que trouxe a libertação espiritual 

para a mulher que entrou na casa do fariseu e lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e 

os enxugou com os seus cabelos (Lucas 7: 37-50). 

A partir de Hebreus 11, aprendemos que "pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício 

melhor do que Caim" (v. 4), que "pela fé Enoque foi trasladado para que ele não ver a 

morte" (v. 5), que "por fé Noé ... preparou uma arca ... e tornou-se herdeiro da justiça que 

é segundo a fé "(v. 7), e que" pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, ... saiu, ... [e] 

viveu como um estrangeiro na terra da promessa, ... por que ele estava olhando para a 

cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus "(vv. 8-10). O resto 

do que os nomes dos capítulos uma série de outros santos do Antigo Testamento que 

"obteve a aprovação através de sua fé" (v. 39). Perante "tão grande nuvem de testemunhas 



que nos cercam", o escritor continua: "vamos também deixar de lado todo embaraço, eo 

pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está 

proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé "(12: 1-2). 

Não é de estranhar, portanto, que a primeira lição que Jesus ensinou aos discípulos, depois 

de voltar do monte da transfiguração foi uma lição sobre a fé. Pedro, Tiago e João tinha 

acabado de ter um vislumbre do poder e majestade do Senhor Jesus Cristo (Mat. 17: 2), 

que Paulo pode ter sido referindo quando ele falou de "a glória de Deus, na face de Cristo 

"(2 Cor. 4: 6). Mas agora os discípulos foram trazidos cara a cara com sua própria falta de 

energia, o que era devido diretamente, Jesus disse-lhes, a sua falta de fé. 

Para esta lição, a cena muda dramaticamente a partir da montanha de glória para o vale 

do desespero. Desde a majestade deslumbrante do Cristo revelado na presença de Moisés, 

Elias, e por Deus Pai, em uma prévia da glória do segunda vinda do Senhor, Jesus e os 

três discípulos desceram para a realidade do mundo amaldiçoado pelo pecado no seu pior. 

O Senhor usou a primeira situação trágica Ele encontrou após a transfiguração como uma 

ilustração viva de um princípio Ele queria ensinar. Dentro dessa história pode ser visto 

quatro elementos-chave: a súplica do Pai (Mateus 17: 14-15.) (V. 16), a impotência dos 

seguidores, a perversão do infiel, e (vv 17-18). o poder da fé (vv. 19-21). 

O requerimento do Pai 

E, quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se dele, 

caindo de joelhos diante dele, e dizendo: "Senhor, tem piedade de 

meu filho, pois ele é um lunático, e está muito doente, pois ele 

muitas vezes cai o fogo, e muitas vezes na água (17: 14-15). 

A partir do segundo evangelho ficamos sabendo que a multidão incluiu alguns escribas, 

os juristas judeus, que estavam a discutir com os nove discípulos que tinham permanecido 

abaixo e que, assim que a multidão viu Jesus vindo ", ficaram maravilhados, e começou 

a correr até recebê-Lo "(Marcos 9: 14-15). 

De algum lugar dentro da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, e caiu de 

joelhos diante dele. A partir dessa postura de humildade e reverência, o homem 

disse: "Senhor, tem piedade de meu filho, pois ele é um lunático, e é muito doente;. 

pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água " Nós não sabemos o quanto o 

pai significava chamando Jesus Senhor , mas ao menos ele reconheceu-o como um 

homem de Deus, que era dotado de poder divino para curar. Ele acreditava plenamente 

que Jesus poderia trazer sanidade e integridade de seu filho , o seu "único menino" (Lucas 

9:38), que tinha tido essa terrível aflição desde a infância (Marcos 9:21). Embora o pai 

pode não ter percebido isso na época, ele estava prestes a trazer seu único amado filho na 

presença do Deus único e amado filho. 

Tem misericórdia traduz o imperativo aoristo de eleeō , o que significa demonstrar 

simpatia e compaixão. Em sua profunda angústia, o pai implorou a Jesus ter compaixão 

de seu filho e restaurar-lhe a saúde. 

Como o termo grego que traduz, lunático , literalmente, refere-se a algo relacionado com 

a Lua (lunar). É a idéia visto na palavra moonstruck , uma expressão com base na antiga 



crença de que a doença mental ou loucura foi causada pela influência da lua. A palavra 

grega foi usada para descrever o que hoje entendemos ser de várias disfunções 

neurológicas, incluindo a epilepsia; que causam convulsões. 

Este menino particular era muito doente , indicando que seu estado era incomumente 

sério. Foi tão grave, o pai explicou, que ele muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na 

água . Fogueiras eram comuns, como eram muitos corpos de água abertos, tais como 

piscinas ou poços. Porque o menino tinha realmente caído no fogo muitas vezes, ele deve 

ter cicatrizes de queimaduras realizadas que adicionou à sua falta de atratividade e 

provável ostracismo. Ele também estava em constante perigo de afogamento ao cair na 

água . O pai ou algum outro membro da família, provavelmente, tinha que ficar perto do 

menino em todos os momentos, sem nunca saber quando pode ocorrer uma convulsão. 

O pai sentiu o que Jesus verificado, que a aflição do menino não era simplesmente 

fisiológica ou mental, mas demoníaca. Quando o trouxe, para Jesus, ele descreveu seu 

filho como sendo "possuído por um espírito que faz dele mute" (Marcos 9:17). Além de 

ter convulsões, o menino não conseguia falar e estava aparentemente surdo, bem como 

(ver v 25).. O demônio foi excepcionalmente violenta. Sempre que o "espírito se apodera 

dele", disse o pai, "de repente ele grita, e atira-o para uma convulsão com espuma na boca, 

e como ele Mauls ele, dificilmente o deixa" (Lucas 9:39). 

Toda pessoa não salva está sujeita ao controle de Satanás, "o príncipe do poder do ar" (Ef. 

2: 2), e quanto mais uma pessoa propositAdãoente pecados e rejeita a Deus, mais ele 

deixa-se aberta à influência de Satanás. Mas não há nenhuma indicação de que a aflição 

demoníaca desse rapaz se deveu a qualquer transgressão moral ou espiritual incomum da 

sua parte ou da parte de seus pais. Por suas próprias razões, Satanás fez com que o 

demônio para atormentar essa criança particular. 

A impotência da Seguidores 

E eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. 
"(17:16) 

Enquanto Jesus estava na montanha com Pedro, Tiago e João, o homem tinha trazido seu 

menino possuído pelo demônio para os outros discípulos para a cura, mas eles não 

puderam curá-lo . 

Em função da sua colocação anterior, autorizando, e experiência, parece estranho que 

os discípulos não agora, onde, uma vez que tinha conseguido. Cerca de um ano antes, 

Jesus tinha enviado os Doze para ministrar "às ovelhas perdidas da casa de Israel. E como 

você vai", disse Ele, "pregar, dizendo: O reino dos céus está próximo." Curai os doentes, 

ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios "(Mateus 10: 6-8; cf. 

Marcos 3:15.). Talvez para sua própria surpresa, os discípulos foram altamente bem-

sucedida "em expulsar muitos demônios e foram unção com óleo muitos doentes e curá-

los" (Marcos 6:13). 

O que havia de errado ou alteradas? Seu fracasso agora não foi devido ao fato de que 

Jesus não estava com eles, porque Ele não estava com eles nessas ocasiões anteriores, 

qualquer um. Eles ainda tinham a promessa de Jesus e Seu poder, mas não o puderam 



curar o menino. A explicação para o seu fracasso é, portanto, óbvio. Eles não 

conseguiram apropriar-se do poder de que dispõem. 

Com o aumento da frustração e angústia, o pai, compreensivelmente, se desesperou da 

ajuda dos discípulos e virou-se para o próprio Jesus. 

Ao longo da história da igreja, a falta de fé, fraqueza e indiferença dos cristãos tem 

causado muitos incrédulos que procuram desespero da ajuda do povo de Deus. Às vezes, 

como o pai nesta história, eles se voltam para o próprio Senhor. 

A perversão do Faithless 

E Jesus, respondendo, disse: "Ó geração incrédula e perversa, até 

quando devo estar com você? Quanto tempo devo colocar-se com 

você? Traga-o aqui para mim." E Jesus repreendeu-o, e o 

demônio saiu dele, e o menino foi curado de uma só vez. (17: 17-
18) 

Impotência infiel dos discípulos não só entristeceu o pai do menino, mas Jesus 

também. Falando aos discípulos e à multidão, em vez de ao homem que tinha acabado de 

confrontado Ele, Jesus respondeu, e disse: "Ó geração incrédula e perversa, até 

quando estarei com vocês? Quanto tempo devo colocar-se com você?" 

Aqui Jesus dá um raro vislumbre das profundezas do seu coração e alma divina. Tendo 

sido acostumados desde a eternidade passada para ter os anjos instantaneamente fazer sua 

vontade, Ele ficou aflito com a cegueira e falta de fé do povo de Deus de Israel, 

especialmente os seus discípulos, a quem havia escolhidos pessoalmente, ensinou, e 

dotado de um poder único e autoridade. 

Toda a geração de judeus era infiel, representada nesta ocasião pela multidão, os 

discípulos, e os escribas hipócritas que estavam lá para prender e desacreditar o Senhor, 

se pudessem. Mesmo a fé do pai não estava completa, como ele mesmo confessou: "Eu 

creio; ajudar a minha incredulidade" (Marcos 9:24). 

As pessoas não só estavam descrentes , mas pervertida. Pervertido é de diastrephō , 

que tem a idéia básica de torção ou flexão fora de forma. O termo foi usado 

freqüentemente para descrever uma peça de cerâmica que um artesão descuidado tinha 

misshaped ou que, de alguma forma fica deformado, antes de ser demitido no forno. 

Embora muitos dos seus ouvintes, sem dúvida, também eram moralmente pervertido , 

Jesus estava aqui falando principalmente da perversão espiritual que é inevitável para 

aqueles que são incrédulos .Qualquer pessoa que não verdadeiramente confiar em Deus 

não pode escapar que tem uma visão distorcida Dele e de Sua vontade. 

"Quanto tempo eu devo estar com você? Quanto tempo devo colocar-se com 

você?", disse o Senhor, talvez tanto a si mesmo quanto para eles. Sem dúvida, ele estava 

se tornando cada vez mais ansioso para voltar ao Seu Pai celestial, com quem ele tinha 

acabado de experimentar um momento único de comunhão na montanha. Em Sua 

humanidade, Ele deve ter sido tentados a duvidar de seu breve retorno do sofrimento e da 

morte valeria a pena. "Se eles não confiam em você enquanto você está com eles", Satanás 



pode ter sussurrou no ouvido de Jesus: "Como você espera que eles confiem em você 

depois de ter retornado para o céu?" 

Os que procuram emoção multidões seguiam Jesus para o benefício pessoal de Sua cura 

e por curiosidade. Os líderes judeus gloating O seguiam, a fim de convencê-lo de um 

crime capital. E, embora os discípulos sabiam que Ele era o Cristo prometido (Mat. 

16:16), eles eram freqüentemente confuso sobre o significado de seu ensino e trabalho. 

Mas Jesus não iria variar de Sua missão divina nem sucumbir à tentação de Satanás de 

desespero. Ele estava na terra para fazer negócios de Seu Pai, a partir do qual nada poderia 

detê-lo. Pelo que disse ao pai, "Traga-o aqui para mim." 

Quando Jesus repreendeu-o, ... o demônio não teve escolha senão para vir para fora 

dele . Mas antes de partir, o espírito maligno fez uma última tentativa de destruir o 

menino "gritando e jogando-o em terríveis convulsões; '! Ele está morto' ... E o menino 

tornou-se tanto como um cadáver que a maioria deles disse: "(Marcos 9:26; Lc 9:42). 

O demônio sabia que seus esforços foram sem esperança, porque, como o demônio que 

atormentava o homem de Gadara (Marcos 5: 7) e aquele que atacou os sete filhos de Ceva 

(Atos 19:15), ele reconheceu a identidade divina de Jesus. Ele foi obrigado a obedecer ao 

Filho de Deus. 

Assim que o demônio se foi, o menino foi curado de uma só vez . Enquanto a criança 

ainda estava no torpor da morte semelhante em que o demônio o deixou, "Jesus tomou-o 

pela mão e levantou-o, e ele se levantou" (Marcos 9:27). Ele agora pode jogar como os 

outros meninos, sem medo de repente ser jogado no fogo para ser queimado ou em água 

para ser afogado. Ele não teria mais convulsões, não mais espuma na boca ou trituração 

de seus dentes. 

Embora Jesus já tinha lançado com sucesso inúmeros demônios (ver Matt 04:24;. 8:16, 

32; 09:33; 12:22), Lucas relata que, nesta ocasião, as multidões "estavam todos 

espantados com a grandeza de Deus "(Lucas 9:43). "Grandeza" é de megaleiotēs , que 

refere-se a grande esplendor ou magnificência. É a palavra usada por Pedro para 

descrever a majestade divina de que ele, Tiago e João foram testemunhas oculares na 

transfiguração. Foi, talvez, com essa glória em mente que Lucas aqui usado o termo para 

descrever espanto da multidão. Sem saber, eles também tiveram um pequeno vislumbre 

do tipo de majestade e esplendor do Senhor revelaria na Sua segunda vinda. 

O Poder da Fé 

Em seguida, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular 

e disse: "Por que não pudemos nós expulsá-lo?" E Ele lhes disse: 

"Por causa da pequenez da vossa fé; porque em verdade vos digo 

que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: 

Passa daqui para acolá, e ele deve deslocar-se ; e nada vos será 

impossível [Mas este tipo não se expulsa senão pela oração e pelo 
jejum.] ". (17: 19-21) 

O propósito de Jesus no milagre foi além da cura do menino endemoninhado, mais 

importante que isso era. A cura não só trouxe para a saúde do menino e grande alegria a 



seu pai, mas glória a Deus. Mas, para os discípulos a importante lição de que o evento 

foi ainda a ser aprendida. 

Não é de surpreender que eles questionaram Jesus privada -em uma casa, Marcos nós 

(9:28) diz, talvez a casa de um dos discípulos. Eles estavam envergonhados pelo seu 

próprio fracasso e ficaram perplexos quanto ao por que eles próprios poderiam ... não 

expulsá-lo . Por que ele era capaz de fazer com uma palavra o que não tinha sido capaz 

de realizar com muito esforço? "Você comissionados e nos capacitou para curar e 

expulsar demônios", disseram eles, com efeito. "E temos sido bem sucedidos antes. Por 

que não conseguimos desta vez?" Eles provavelmente foi sobre o ato de expulsar o 

demônio da mesma maneira que eles tinham em ocasiões anteriores. Eles provavelmente 

invocou o nome do Senhor, ordenou o demônio para sair, e aguardava a sua partida. Mas 

desta vez não aconteceu nada. 

"A razão pela qual deveria ser óbvio," Jesus implícita. "Você falhou por causa da 

pequenez da vossa fé. " Não foi por causa do total falta de fé , mas por causa de ... 

pequenez de ... fé que eles eram impotentes. Eles tinham fé salvadora, que não podiam 

perder. E eles tinham fé confiante em algum grau, ou não teriam tentado curar o menino, 

mas eles não tinham fé suficiente para empregar o poder de Jesus ter dado a eles. 

Tendo pequenez da fé ... era uma condição um pouco típico dos discípulos. Logo após 

Jesus chamou-os para o seu serviço, sentaram-se entre a multidão na encosta da montanha 

que Ele acusado de estar ansioso por causa de sua pouca fé em Deus para prover suas 

necessidades físicas (Mt 6: 25-34).. Quando, durante a forte tempestade no Mar da 

Galiléia desesperaram de suas vidas, Jesus repreendeu-os antes que Ele repreendeu as 

ondas, dizendo "Por que você é tímido, homens de pouca fé?" (08:26). Quando Pedro 

começou a andar sobre a água, mas ficou com medo e começou a afundar ", Jesus, 

estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: 'O que você de pouca fé, por que duvidaste?" 

(14:31 ). Pouco antes de curar o menino endemoninhado, Jesus tinha cobrado novamente 

os discípulos de ter pouca fé em não esperar que ele seja capaz de alimentar a multidão 

perto Magadan (16: 8). 

Estes incidentes ilustram que pouca fé é o tipo de fé que crê em Deus, quando você tem 

algo em sua mão, quando Sua disposição já é feito. Quando as coisas estavam indo bem 

com os discípulos e tudo parecia sob controle, eles acharam fácil confiar em seu 

Senhor. Mas logo que as circunstâncias se tornou incerto ou ameaçador, sua fé secou. Sua 

fé era como a fé da maioria dos crentes em todas as idades.Quando eles são saudáveis e 

têm as necessidades da vida, sua fé é grande e forte, mas quando eles estão em 

necessidade, a sua fé é pequena e dá lugar à dúvida. 

Grande fé confia em Deus quando não há nada no armário para comer e não tem dinheiro 

para comprar comida. Grandes fé confia em Deus quando a saúde está desaparecido, o 

trabalho se foi, se foi reputação, ou a família está desaparecido. Grande fé confia em 

Deus, enquanto o vendaval ainda está uivando e perseguição continua. 

O Senhor estava dando aos discípulos uma amostra do que a sua vida seria como uma vez 

que ele havia voltado para o céu, quando eles já não podia vê-lo ou tocá-lo ou falar com 

Ele na forma como eles foram acostumados a fazer. Ele também estava ensinando-lhes 

persistência. Nós não sabemos quantas vezes eles tentaram expulsar o demônio do 

menino, mas em algum momento eles desistiram. Quando Jesus enviou os discípulos, o 



seu sucesso na cura e expulsando os demônios foi imediata. Mas Jesus não tinha 

prometido que esse seria sempre o caso. O Doze teve que aprender que, ao contrário do 

poder do Senhor, deles não era inerente a si mesmos. Ele veio apenas a partir dele, por 

sua disposição divina e vontade. 

É encorajador perceber que mesmo os apóstolos, com os seus presentes originais de 

chamada e milagrosos, sempre teve que confiar em Jesus para ministrar efetivamente Para 

fortalecer a sua fé e senso de dependência, o Senhor, por vezes, os fez esperar, exatamente 

como faz muitas vezes com os crentes hoje para ajudar a fortalecer a nossa fé, Ele pode, 

por vezes, nos fazem esperar muito tempo por uma resposta à oração. Assim como um 

atleta se fortalece gradualmente levantando pesos pesados ou por correr longas distâncias 

e, por isso, um crente se torna mais forte na fé, enfrentando desafios cada vez maiores 

que expõem sua própria fraqueza e levá-lo ao Senhor. 

Continuando a lição sobre a fé, Jesus disse: "Porque em verdade vos digo que, se 

tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, 

e ele deve deslocar-se, e nada será impossível para você. " Jesus parece contradizer a 

si mesmo, em primeiro lugar repreender os discípulos por ter pouca fé e, em seguida, 

dizer-lhes que mesmo a menor fé pode mover montanhas. Mas como deixou claro na 

parábola do grão de mostarda, a semente não representa pequenez, como tal, mas sim 

pequenez que cresce em grandeza. "Quando se está totalmente crescido", explicou ele, "é 

maior do que as plantas de jardim, e torna-se uma árvore" (Mat. 13:32). Pequeno fé pode 

realizar grandes coisas só se, como um grão de mostarda , que cresce em algo maior do 

que era. Somente quando pequena fé cresce em grande fé ele pode mover uma montanha. 

Semente de mostarda fé é a fé persistente. Ela continua a crescer e tornar-se produtivo, 

porque ele nunca desiste. Esse é o tipo de fé exercida pelo homem importunate que 

manteve batendo na porta de seu vizinho tarde da noite até que ele recebeu uma 

resposta. "Eu digo a você", disse Jesus, que "mesmo que ele não vai se levantar e dar-lhe 

qualquer coisa, porque ele é seu amigo, por causa de sua persistência que ele vai levantar-

se e dar-lhe tanto quanto ele precisa" (Lucas 11: 8). Jesus também ilustrou semente de 

mostarda fé na parábola da viúva oprimidos uma parábola Ele deu especificamente "para 

mostrar que em todas as vezes [os discípulos] devemos orar e não desanimar" (Lucas 18: 

1). Quando a viúva não aceitaria um não como resposta, os ímpios, juiz indiferente, 

finalmente, deu-lhe "protecção legal, para que não", disse ele, "por continuamente vem 

ela me desgastar" (v. 5). "Ouça o que o juiz injusto disse: "Jesus passou a explicar:" agora 

não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, e Ele vai atrasar 

muito tempo sobre eles? Digo-te que Ele fará justiça para eles rapidamente "(vv. 6-8). 

Além disso, deve ficar claro que Jesus não estava falando sobre a movimentação de um 

literal montanha . Nem os apóstolos, nem o próprio Senhor já realizado tal façanha-nem 

tem qualquer outra pessoa na história da igreja cerca de 2.000 anos. Isso teria sido o tipo 

de grand mas inútil milagre dos escribas e fariseus esperados do Messias, mas que Jesus 

recusou-se a realizar (Matt. 12: 38-39). 

A expressão "capaz de mover montanhas" era uma figura comum de discurso no dia em 

que representou a capacidade de superar grandes obstáculos. Como observou William 

Barclay, 



Um grande professor, que poderia realmente expor e interpretar as Escrituras, e que 

poderia explicar e resolver as dificuldades, foi regularmente conhecida como uprooter ou 

mesmo um pulverizador de montanhas. Para rasgar, para arrancar, para pulverizar 

montanhas eram todas as frases regulares para a remoção de dificuldades. Jesus nunca 

quis que isso seja levado fisicamente e literalmente Afinal, o homem comum raramente 

encontra qualquer necessidade de remover uma montanha. O que ele quis dizer foi: "Se 

você tem fé suficiente, todas as dificuldades podem ser resolvidos, e até mesmo a tarefa 

mais difícil pode ser realizada A fé em Deus é o instrumento que permite que os homens 

para remover os montes de dificuldade que bloqueiam seu caminho (.. O Evangelho de 

Mateus . [Filadélfia: Westminster, 1959], pp 184-85) 

Jesus estava falando em sentido figurado sobre as dificuldades de montanha de tamanho, 

como os nove discípulos tinham acabado de experimentar em não ser capaz de curar o 

menino demonizado. 

A promessa nada é impossível para você é condicional, válida apenas no âmbito da 

vontade de Deus. Montanha-se movendo a fé não é fé em si mesmo, e muito menos a fé 

em fé, mas a fé em Deus. Não é a própria fé, não importa quão grande, que move 

montanhas, mas o Deus em quem a fé se fundamenta. A fé só tem tanto poder como seu 

objeto. Quando Jesus disse ao leproso samaritano e do cego de Jericó, "a tua fé te salvou" 

(Lc 17:19; 18:42), Ele não quis dizer que sua fé em si mesmo os curou. Isso significaria 

que eles se curaram, o que, é claro, eles não fizeram. 

A lição de Jesus foi que " nada é impossível para você quando você em oração e 

persistentemente confiar em mim. " Os discípulos não poderia curar o menino 

endemoninhado, apesar de terem a comissão de Jesus e prometeu poder, porque eles não 

persistir na oração dependente. 

Ao longo dos séculos os crentes muitas vezes não conseguiram receber prometeu alegria, 

liberdade, perdão, orientação, fecundidade, proteção, a sabedoria de Deus, e inúmeras 

outras bênçãos simplesmente porque, como os discípulos, eles não persistiu na oração. 

" Este tipo de demônio não se expulsa senão pela oração: " Jesus declarou. Embora 

essa frase não é encontrada nos melhores manuscritos de Mateus (indicados por colchetes 

em algumas versões), é uma verdadeira palavra de Jesus e é encontrada no relato de 

Marcos (9:29), a partir do qual um escriba cedo provavelmente pegou e acrescentou que 

para Mateus. No entanto, as duas últimas palavras do verso,e jejum , não são encontrados 

nos melhores manuscritos de qualquer evangelho. 

A ênfase de Jesus estava claramente em oração . Como Tiago escreveu alguns anos 

depois, "A oração eficaz de um justo pode realizar muito" (Tiago 5:16). Dedicado, 

fervoroso, apaixonado, oração persistente obtém resultados, porque esse tipo de oração é 

honrado por Deus. 

Durante um certo ponto de seu ministério, o líder cristão do século XIX George Mueller 

começou a orar por cinco amigos pessoais. Não era até cinco anos depois que a primeira 

delas veio a Cristo. Depois de mais de cinco anos, mais dois deles se tornaram cristãos, e 

depois de 25 anos o quarto homem foi salvo. Ele orou para o quinto amigo até o momento 

de sua morte, poucos meses depois que o último amigo veio para a salvação. Para esse 

amigo George Mueller havia orado mais de 50 anos! 



 

97. O Crente como cidadão (Mateus 17: 

22-27) 

E enquanto eles estavam se reunindo na Galiléia, Jesus lhes disse: 

"O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles 

vão matá-lo, e Ele será levantado no terceiro dia" E eles estavam 

profundamente entristecido. 

E, quando chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobrou o imposto 

de duas dracmas veio a Pedro, e disse: "Será que o seu professor 

não pagar o imposto de duas dracmas?" Ele disse: "Sim." E 

quando ele entrou na casa, Jesus falou com ele em primeiro lugar, 

dizendo: "O que você acha, Simon? De quem cobram os reis da 

terra, recolher costumes ou imposto de votação, a partir de seus 

filhos ou dos estranhos?" E sobre o seu ditado, "Dos alheios," 

Jesus disse-lhe: "Por conseguinte, os filhos estão isentos Mas, 

para que não dar-lhes ofensa, ir para o mar, e jogar em um anzol, 

tira o primeiro peixe que subir.; e quando você abrir a boca, você 

vai encontrar um stater. Tome isso e dar a eles para você e para 
mim. " (17: 22-27) 

Nas últimas décadas muitos grupos de ação política religiosas surgiram, incluindo um 

número que afirmam falar para o cristianismo evangélico Alguns dos grupos são 

altamente crítico de certas leis, políticas e decisões de tribunais. Alguns até 

especificamente endossar e campanha para os candidatos que pensam apoiaria os valores 

cristãos no governo. 

Outros evangélicos acreditam que, além do voto, os cristãos devem se coíbe de 

envolvimento político e de governo, tanto quanto possível, deixando o corredor do 

governo secular para o mundo secular. O único trabalho legítimo da igreja, eles 

acreditam, é pregar o evangelho e viver fielmente pelos seus padrões. 

O Novo Testamento, certamente, deixa claro que a cidadania primária de um crente não 

é neste mundo. Paulo cobrado a igreja em Filipos: "Irmãos, junte-se em seguir o meu 

exemplo, e observar aqueles que andam de acordo com o padrão que você tem em nós. 

Para muitos há, dos quais muitas vezes eu lhe disse, e agora vos digo até chorando, que 

são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo deus é o seu apetite, e cuja 

glória é para confusão deles, que defina as suas mentes nas coisas terrenas. " Em contraste 

com essas pessoas, ele continua a dizer, "a nossa pátria está nos céus, de onde também 

aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa 

humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória pelo esforço do poder que Ele tem 

até sujeitar todas as coisas para si mesmo "(Fp 3: 17-21.). Para a Éfeso cristãos Paulo 

escreveu: "Vocês são nossos concidadãos dos santos, e sois da família de Deus" (Ef. 

2:19). O escritor de Hebreus diz aos crentes: "Vocês vieram ao Monte Sião, e à cidade do 

Deus vivo, à Jerusalém celestial, a miríades de anjos, para a assembléia geral e igreja dos 

primogênitos, que estão inscritos nos céus "(Heb. 12: 22-23). 



Como, então, alguns cristãos argumentam, pode aqueles que têm uma herança celestial 

tão gloriosa contaminar-se, tornando-se envolvido nos assuntos terrenos da sociedade 

descrente e governo? Sua tentativa de apelar para a Bíblia para o apoio leva-os a essas 

consultas como a seguinte: não que Paulo ensinou que os crentes devem "ser 

irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus acima de qualquer suspeita, no meio de uma 

geração corrompida e perversa, entre a qual [ eles] aparecem como astros no mundo "(Fp. 

2:15)? Não tanto Paulo como crentes comando Isaías em nome de Deus "," Saí do meio 

deles e apartai-vos, diz o Senhor "e não toqueis nada imundo '." (2 Cor 6:17;. Cf. Isa. 

52:11)? Não João declarar: "Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele" (1 

João 2:15)? E não Tiago dizer "que a amizade do mundo é inimizade contra Deus" e que 

"quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus" (Tiago 4: 4)? 

À luz de tais passagens, alguns cristãos optaram fora de qualquer envolvimento do 

governo, incluindo o pagamento de impostos. Porque eles não são apenas os cidadãos do 

reino de Deus, mas os membros de sua família, argumentam eles, por que eles deveriam 

participar de uma sociedade humana pecaminosa que, em sua maior parte, nunca toma a 

Deus em conta, pisoteia Seus padrões de justiça, blasfemar o seu nome , e muitas vezes 

até mesmo nega a sua existência? 

Tal defesa força o crente a perguntar o que é razoável relação do cristão com a sociedade 

humana e à autoridade governamental em particular? Essa é a questão, especificamente 

no que diz respeito ao direito de base exigida pelo governo, o do pagamento de impostos, 

que Jesus enfrenta em Mateus 17: 24-27. Mas antes que ele deu essa lição para Pedro, o 

Senhor novamente disse aos Doze de vinda de Sua morte e ressurreição. 

Após o breve ministério em Cesaréia de Filipe (16:13) e a manifestação da Sua segunda 

vinda glória diante de Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração (17: 1-8), Jesus e 

seus discípulos foram se reunindo na Galiléia . A localização exata não é mencionado, 

mas foi provavelmente apenas a noroeste de Cafarnaum (veja v 24).. 

Note-se que, como Ele entrou nos últimos seis meses de seu ministério público, Jesus 

passou um tempo cada vez menos com as multidões e cada vez mais tempo a sós com os 

discípulos, dando-lhes ainda mais intensa instrução sobre os princípios de Seu 

reino. Interveio ao longo desses ensinamentos eram lembretes periódicos de Sua iminente 

sofrimento, morte e ressurreição, que Ele aqui menciona a eles pela terceira vez (ver Matt 

16:21;. 17:12). 

Enquanto ele ainda estava reunido com os discípulos privados (17:19), Jesus disse-lhes: 

"O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, e Ele 

será levantado no terceiro dia " 

Jesus não era nem impotente nem passivo em ir para a cruz. "Quando os dias estavam se 

aproximando de sua ascensão, ... Ele resolutamente definir Seu rosto para ir a Jerusalém" 

(Lucas 9:51; cf. 13:22).Como Ele explicou mais tarde, Ele aceitou de bom grado a cruz, 

a fim de que "todas as coisas que estão escritas através dos profetas acerca do Filho do 

Homem vai ser realizado" (18:31). Ele voluntariamente deu a Sua vida (João 10:15, 17), 

que ninguém poderia ter tomado sem o seu consentimento. "Ninguém ma tira de mim", 

ele disse, "mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho autoridade para a dar, e tenho 

autoridade para retomá-la" (v. 18). 



Mas, em sua vontade de dar a sua vida em resgate de muitos, Jesus submeteu-se tanto 

para os planos malignos de homens e com o plano misericordioso e justo de Seu Pai 

celestial (ver Atos 2: 22-23). Por causa de Sua submissão voluntária para os homens 

ímpios, Ele estava indo para ser entregue , pela traição de Judas, nas mãos dos 

homens . Também por causa da sua submissão voluntária para os homens maus, eles (os 

líderes judeus e romanos) iria matá-lo . Mas por causa de sua submissão voluntária ao 

Pai celestial justo, Ele iria ser ressuscitado no terceiro dia. 

Marcos relata que os discípulos "não entendeu esta declaração, e eles estavam com medo 

de pedir a Ele" (09:32). Porque eles ainda não podiam compreender a realidade plena e 

significado de Jesus 'prometida ressurreição em parte porque eles ficaram surpresos com 

a perspectiva de Seu sofrimento e morte prometida-os discípulos estavam 

profundamente entristecido . Depois de ter acabado de testemunhar de Jesus glória 

resplandecente na transfiguração, Pedro, Tiago e João foram talvez ainda 

mais profundamente entristecido do que os outros em ouvir novamente da morte de 

Jesus. 

Os discípulos também pode ter tomado referência de Jesus para o terceiro dia como 

meramente figurativa e, como Marta relativa Lázaro, estava pensando apenas de "a 

ressurreição no último dia" (João 11:24). Eles acreditavam na ressurreição de ambos os 

justos e os ímpios como previsto pelo Senhor através de Daniel (Dan. 12: 2), mas que 

longe perspectiva era de pouco conforto para eles agora. 

Jesus compreendeu a sua compreensão lenta (cf. Lc 24:25), bem como a sua pequena fé 

(Mat. 17:20) e perceberam que precisavam de repetidos avisos, especialmente sobre as 

verdades que não só eram difíceis de entender, mas doloroso aceitar. Eles precisavam ser 

preparados para a realidade de que o seu Senhor foi breve vai ser tirado deles com a morte 

e que, antes de morrer Ele iria sofrer e ser atormentado. Eles também precisavam garantia 

de que seu sofrimento e morte foram no plano de Deus, que esses eventos, horrível como 

eram, não iria interromper, muito menos destruir, obra do Messias.Essa foi, de fato, o 

trabalho final Ele veio para cumprir, sem o qual Seus outros homens divina obra-Seus 

ensinamentos e milagres, teria deixado mais bem informados e com melhor saúde, mas 

ainda perdido e eternamente condenado em seu pecado. A crucificação não pegou Jesus 

ou o Pai celestial de surpresa; foi a razão pela qual o Pai o enviou para a Terra e que Ele 

veio de bom grado. "Para este efeito," Ele disse: "Eu vim para esta hora" (João 12:27). 

Ater Jesus confiou aos Doze que a terceira previsão da sua morte e ressurreição, Ele deu 

a Pedro uma lição privado na obrigação do crente para o governo humano. A despeito do 

que essa liderança hostil faria para o Senhor Jesus, os discípulos tinham uma certa 

obrigação a ele. 

O pagamento exigido 

E, quando chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobrou o imposto 

de duas dracmas veio a Pedro; e disse: "Será que o seu professor 

não pagar o imposto de duas dracmas?" Ele disse: "Sim." (17: 24-
25a) 

Pouco depois de Jesus e os discípulos tinham vindo a Cafarnaum , talvez até mesmo 

como eles entraram na cidade, aqueles que recolheu o imposto de duas 



dracmas destacou Pedro . Ele não só foi um morador da cidade, mas era conhecido por 

ser o principal membro dos discípulos de Jesus. É provável Jesus estava hospedado na 

casa de Pedro e que os outros discípulos tinham ido a outro lugar de apresentar, uma vez 

que apenas os dois são mencionados aqui. 

O imposto de dois dracma era um imposto aprovado pelo governo que os romanos 

permitiu que os líderes religiosos judeus de recolher para a operação do Templo de 

Jerusalém. 

Quando o Tabernáculo foi construído no deserto, Deus proveu para sua manutenção e 

operação por meio da avaliação anual de todos os homens 20 anos ou mais de idade por 

meio shekel. "Os ricos não deve pagar mais, e os pobres não devem pagar menos do que 

a metade shekel, quando você dá a contribuição para o Senhor, para fazer expiação por 

vós." O dinheiro era para ser usado "para o serviço da tenda da congregação, que pode 

ser um memorial para os filhos de Israel diante do Senhor" (Ex. 30: 11-16). Quando o 

Templo substituiu o Tabernáculo, a mesma avaliação contínua, apesar de ter sido 

temporariamente reduzido a um terço de um shekel por Neemias porque os antigos 

exilados na Babilônia eram tão pobres, quando eles voltaram para Judá (Ne. 10:32). 

Imposto Two-dracma traduz a palavra grega didrachma , o que significa simplesmente 

"dois drachinas", ou "double dracma." Embora não houvesse nenhuma moeda de duas 

dracma em circulação, o termodidrachma era comumente usado em referência ao imposto 

do Templo judeu porque duas dracmas eram equivalentes à metade shekel necessária, o 

que totalizou salários a dois dias para o trabalhador médio. 

O antigo historiador judeu Flávio Josefo relatou que, depois de Tito destruiu Jerusalém e 

do Templo em AD 70, o imperador Vespasiano decretou que os judeus de todo o Império 

Romano iria continuar a ser avaliada a taxa de dois dracma, a fim de manter o templo 

pagão de Júpiter Capitolino. O imposto foi imposta como calculado, lembrete vingativo 

tanto para os judeus e para o resto do mundo do alto custo de se opor a Roma. 

Porque o imposto do Templo judeu deveria ser paga pelo tempo de Páscoa, os coletores 

foram enviados por toda a Palestina ou menos um mês de antecedência. Foi tais coletores 

de impostos, em vez de o Roman-nomeado publicani ("publicanos"), que vieram com 

Pedro, e disse: "Será que o seu professor não pagar o imposto de duas dracmas?" 

A frase para a pergunta sugere que os colecionadores, talvez sob a instrução de líderes 

judeus em Jerusalém, destinados a desafiar Jesus sobre a questão do pagamento do 

imposto. Porque Ele afirmou ser o Messias, eles fundamentado, Ele pode considerar-se 

dispensado. Se o fizesse, isso seria ainda uma outra carga que poderiam fazer contra ele. 

Pedro não tem que pedir seu professor para a resposta, porque ele sabia que Jesus tinha 

sempre impostos pagos, independentemente de ser avaliada por Roma ou pelos líderes 

judeus. Ele, portanto, simplesmente disse: "Sim." 

O Princípio Comentadas 

E quando ele entrou na casa, Jesus falou com ele em primeiro 

lugar, dizendo: "O que você acha, Simon? De quem cobram os 

reis da terra, recolher costumes ou imposto de votação, a partir 



de seus filhos ou dos estranhos?" E sobre o seu ditado, "Dos 

alheios," Jesus disse-lhe: "Por conseguinte, os filhos estão isentos 
Mas, para que não dar-lhes ofensa, (17: 25b-27a). 

Quando Pedro entrou na casa para dizer a Jesus sobre seu confronto com os 

coletores, Jesus falou com ele primeiro . Em sua onisciência Ele já sabia o que tinha 

dito e que Pedro estava pensando sobre isso. 

Nós não fala especificamente sobre o que os pensamentos de Pedro foram, mas a partir 

de comentários de Jesus parece razoável inferir que ele estava se perguntando por que 

Jesus, o Messias e Filho de Deus, quis se rebaixar a pagar impostos para aqueles sobre 

quem Ele era eternamente soberano. 

Usando um método de ensino comum naquele dia e benéfico em qualquer dia, Jesus 

respondeu pergunta silenciosa de Pedro pela primeira fazendo uma pergunta a si 

mesmo. Dirigindo-Pedro por seu nome de família original, Jesus disse: "O que você 

acha, Simon? De quem cobram os reis da terra, recolher costumes ou pagamento do 

imposto, a partir de seus filhos ou dos estranhos?" 

Com poucas exceções, todos os governos antigos eram autocrático, com poder 

centralizado em uma pessoa que passou sobre o seu legado real para seus herdeiros. Se 

chamado faraó, imperador, ou outros tais títulos, todos os governantes supremos foram 

incluídas no termo reis , e todos eles avaliaram os impostos para sustentar suas famílias, 

bem como os seus governos. Os dois tipos básicos de impostos eram costumes (que 

incide sobre mercadorias) e do pagamento do imposto (cobrado sobre os indivíduos). 

Sua pergunta era retórica, e a resposta era óbvia. Não faria sentido para um pai para 

recolher dinheiro de seus filhos que dependiam dele. Para avaliá-los seria a de avaliar a 

si mesmo. Neste contextoestranhos é um termo geral que se refere aos que estão fora da 

família do rei, especificamente seus súditos. 

Quando Pedro respondeu: " De estranhos ", Jesus afirmou a verdade corolário: ". Por 

conseguinte, os filhos estão isentos" Nos governos humanos daquele dia, as famílias dos 

governantes, representada por filhos , eram isentos de tributação. 

Teve Jesus terminou a lição nesse ponto, os cristãos teriam uma base para argumentar que 

eles, também, como co-herdeiros de Cristo e filhos de Deus, devem ser isentos de 

tributação humano. Eles podem até argumentar que, como Seus filhos, não foram ainda 

obrigados a apoiar o trabalho de Deus. 

Se houvesse qualquer imposto que Jesus não era obrigado a pagá-lo teria sido o imposto 

do Templo. Ele era Aquele que o templo foi construído para homenagear e para quem 

foram feitos os seus sacrifícios e oferendas. Ele era o Senhor de toda a terra, mas 

supremamente Senhor do Templo. Jesus chamou o Templo Sua "casa do Pai" (Lucas 

2:49; João 2:16) e declarou-se a ser maior do que o templo (Mateus 12: 6.). Ele tinha todo 

o direito de se recusar a pagar o imposto do Templo, assim como ele tinha todo o direito 

de se recusar a ser humilhados e perseguidos. Mas quando ele voluntariamente se 

despojou de sua glória divina ", tomando a forma de um servo, tornando-se em 

semelhança de homens" (Fil. 2: 7), Ele também abrem mão dos direitos e prerrogativas 

que pertença a essa glória . 



"Para que não dar-lhes ofensa," Jesus disse a Pedro, o imposto deveria ser 

pago. Claramente implícita a ideia de que não era apenas a ser pago na íntegra, mas pago 

de bom grado e sem argumento. 

Independentemente de quão injusto um imposto é avaliado ou como blasfemando ou 

irresponsavelmente ele é gasto, é para ser pago. Se o Filho de Deus reivindicou nenhuma 

isenção para Si mesmo em pagar impostos para o "covil de ladrões" executado pelos 

ímpios, falsos mestres e líderes de Israel, quanto menos pode Seus seguidores pedir 

isenção para si? E se ele estava preocupado com não dar ofensaaos incrédulos sobre essa 

questão, quanto mais devem Seus seguidores têm essa preocupação? 

A Provisão Entregue 

ir para o mar, e jogar em um anzol, tira o primeiro peixe que 

subir; e quando você abrir a boca, você vai encontrar um 
stater. Avalie isso, e dar a eles para você e para mim ". (17: 27b) 

Não há nenhuma evidência de que em qualquer outro momento Jesus desde o dinheiro 

dos impostos através de um milagre. Nesta ocasião, no entanto, o milagre reforçou o 

ponto de que Ele era o Filho de Deus e tinham o direito com a impunidade perfeita de se 

recusar a pagar o imposto tinha Ele assim escolhidos. Ele concordou em pagá-lo 

inteiramente por sua própria vontade divina. 

Pedro foi instruído a ir para o mar , aparentemente para qualquer lugar que ele pode 

escolher na costa do Mar da Galiléia, jogar em um gancho , aparentemente aquelas sem 

o volátil, e tomar o primeiro peixe que subir . Então, " quando você abrir a boca , 

"Jesus garantiu ao discípulo:" você vai encontrar um stater. Tome isso e dar a eles 

para você e para mim . " 

Porque não havia moeda de duas dracma, era costume por dois homens judeus a pagar o 

imposto em conjunto, utilizando um stater, que foi igual a dois didrachma . A moeda 

Pedro encontrado na boca do peixe era exatamente a quantidade necessária para pagar o 

imposto para Jesus e ele próprio. 

Embora este imposto foi para o apoio dos serviços do Templo, é certo que os líderes 

judeus hipócritas e corruptos desviados uma grande parte do que foi coletado. É ainda 

mais certeza de que os impostos pagos Jesus a Roma foram utilizados para muitos fins 

ímpios e imorais. A maior parte dos coletores de impostos romanos eram traidores de seu 

próprio povo, e os impostos que extorquiu de seus compatriotas não só eram excessivas 

e injustas, mas foram usados para apoiar o exército de ocupação os governantes pagãos, 

e até mesmo religiões pagãs. 

O princípio geral que decorre a partir desta conta é clara. Um crente é obrigado a cumprir 

os seus deveres como cidadão deste mundo. Apesar de sua cidadania definitiva e eterna 

está no céu e os governos dos homens são todos em diferentes graus de corrupção, 

enquanto ele permanece na terra, ele também tem a obrigação de governo humano. Exceto 

quando ele iria levá-lo a desobedecer a Deus diretamente, ele é obrigado por lei divina a 

ser objecto de lei humana. 



Quando Pedro escreveu sua primeira epístola ele, sem dúvida, ainda se lembrava 

vividamente a provisão milagrosa do stater na boca do peixe e os ensinamentos de Jesus, 

que acompanhou o milagre. No segundo capítulo desta epístola, ele declara aos crentes: 

"Vocês são uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva 

de Deus, para que possais proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para 

a Sua maravilhosa luz "(1 Pedro 2: 9). 

Pedro lembra a seus leitores cristãos que eles são eleitos por Deus para ser o seu próprio 

povo e para ministrar como Seus sacerdotes para o mundo incrédulo ao seu redor. Eles 

são exclusivamente posse do Senhor, seus filhos, e os cidadãos de Seu reino divino, com 

sua missão na terra sendo para cumprir uma missão divina. Tendo sido anteriormente um 

povo de nenhuma conseqüência, são agora o povo de Deus. Tendo sido anteriormente 

além da misericórdia de Deus, eles agora vivem sob a Sua grande misericórdia (v. 

10). Devido a esse alto standing, Pedro diz: "Exorto-vos, como peregrinos e forasteiros 

que vos abstenhais das concupiscências carnais, que fazem guerra contra a alma. 

Mantenha o seu procedimento no meio dos gentios, para que naquilo em que falam contra 

vós como de malfeitores , eles podem por conta de suas boas ações, uma vez que observá-

los, glorifiquem a Deus no dia da visitação "(vv. 11-12). 

Em relação à mesma questão, e apesar da impiedade de Roma e à reivindicação de 

divindade por César, Paulo escreveu: "Que cada homem esteja sujeito às autoridades 

superiores. Pois não há autoridade venha de Deus; e as que existem são estabelecida por 

Deus Por isso quem resiste autoridade resiste à ordenação de Deus;. e os que resistem 

trarão sobre si mesmos condenação .... Por causa disto você também paga impostos, para 

os governantes são servos de Deus, dedicando-se a este . muito coisa Dai a todos o que 

lhes é devido: o imposto a quem imposto é devido; personalizado a quem costume, o 

medo a quem temer; honra a quem honra "(Rom. 13: 1-2, 5-7, grifo do autor). 

Os crentes devem submeter-se "por amor do Senhor para toda instituição humana, quer a 

um rei como o de autoridade, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo 

dos malfeitores e o louvor dos que fazem o bem" (1 Ped. 2: 13-14). A chave para o 

comando é que ele é obedecido "por amor do Senhor." Não é que toda lei humana e 

governante é piedosa e justa. A maioria deles não são e não fazemos nenhuma pretensão 

de ser. Mas a instituição e funcionamento de governo são ordenados por Deus para a 

ordem social e como um testemunho para ele, o governo humano deve ser respeitado e 

obedecido por Seu povo, mesmo quando ele é injusto. 

A obediência à lei civil e do governo não está a ser feito com relutância ou 

condescendência, mas de boa vontade ", não só por causa da ira, mas também pelo amor 

de consciência" (Rom. 13: 5). Os cristãos devem ter uma atitude de respeito genuíno para 

o governo humano, e não porque é sempre merecedora de respeito, mas porque essa é a 

vontade do seu Senhor, que o instituiu para benefício do homem. 

As pessoas a quem Paulo e Pedro escreveu estavam experimentando aumento da 

perseguição e opressão nas mãos de Roma. No entanto, os apóstolos disse-lhes não só 

para serem cidadãos leais e obedientes à lei, mas os cidadãos úteis, bem. 

A igreja primitiva não começou uma insurreição contra Roma ou uma campanha contra 

a escravidão, perverso e cruel tanto como aqueles eram. De fato, o Espírito Santo tirou as 

palavras da escravidão (escravo, bond-escravo, bondage, servo, etc.) e fez-lhes os 



símbolos de dedicação e submissão cristã. Em Sua providência onisciente Deus também 

usou os romanos pagãos para espalhar a língua grega, uma linguagem universal usado 

para registrar a Sua Palavra e levá-lo até os confins do mundo conhecido daquele dia Deus 

usou para construir um sistema de estradas sobre as quais seus mensageiros poderia 

facilmente viajar enquanto carregavam a boa notícia por todo o império. E Deus usou a 

Pax Romana, ou a paz romana, para permitir que esses mensageiros viajar em relativa 

segurança. 

Como Pedro declarou no início de seu ministério, há limites óbvios para a apresentação 

de um crente à autoridade humana Quando ele e João tinha sido acusado pelas autoridades 

judaicas em Jerusalém não para pregar o evangelho, os dois homens respondeu: "Quer se 

trate de direito na olhos de Deus dêem atenção a vós do que a Deus, você é o juiz, porque 

nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos "(Atos 4: 19-20; cf. 5: 28-

29). Muitos crentes na igreja primitiva perdeu sua liberdade, suas posses, e até mesmo 

suas vidas, porque eles se recusaram a oferecer incenso a César. Eles iriam honrá-lo como 

um líder humano, mas eles não quiseram adorá-lo como um deus. 

Primeira obrigação do cristão é obedecer a Deus, e quando Sua lei é diretamente oposta 

pelas leis dos homens, a lei de Deus deve prevalecer. O cristão, por exemplo, não tem o 

direito de mentir, roubar, cometer um assassinato, ou adorar um deus falso, não importa 

o que os ditames de um governo humano pode ser, e não importa o que as conseqüências 

para a desobediência poderia ser. 

Também não é que um cristão não tem o direito de ajudar as leis e governos injustos 

mudar quando ele tem oportunidade de fazê-lo. Mas em uma sociedade democrática, 

especialmente, as principais injustiças e males dentro dele nunca são principalmente o 

resultado de leis governamentais ou pobres pobres, mau como esses poderiam 

ser. Quando as pessoas não têm respeito pela lei, de Deus ou dos homens, e quando os 

seus padrões e motivos giram em torno de seus próprios interesses egoístas, nenhum 

governo pode ser estável ou fornecer justiça e da ordem. Mesmo os líderes mais piedosos 

e morais não podem infundir moral em uma sociedade imoral É inútil para trabalhar em 

mudar as leis más e remoção líderes malignos sem mudar o coração do mal daqueles a 

quem as leis tentar controlar e os líderes tentam governar. 

Mesmo escravos devem ser submissas aos seus senhores, Pedro declarou ", com todo o 

respeito, não só para aqueles que são bons e moderados, mas também para aqueles que 

não são razoáveis. Para este encontra favor, se por causa da consciência para com Deus 

uma homem carrega-se sob tristezas quando sofrem injustamente "(1 Ped. 2: 18-

19). Assim como com uma esposa submissa que deseja ganhar o marido incrédulo para 

Cristo (3: 1-2), testemunho eficaz começa com a apresentação. 

O supremo exemplo de submissão piedosa é Jesus Cristo, que "sofreu por vós, deixando-

vos exemplo para que você siga seus passos, que não cometeu pecado, nem dolo algum 

se achou em sua boca; e sendo injuriado, ele não revidava; enquanto que sofrem, não fazia 

ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente "(1 Pedro 2: 21-23.). Jesus 

submetidos a sofrimento Ele não merecia daqueles que não tinha o direito de julgá-lo em 

primeiro lugar. Ele não cometeu pecado, fora ou para dentro, contudo Ele submetidos a 

autoridades corruptas e pecadoras, religiosos e políticos. Ele tomou abuso injusto, a fim 

de que pudesse melhor ganhar os homens a Si mesmo, e Ele é o exemplo para todos os 

que lhe chama Senhor. 



O cristão de ser um cidadão do reino de Deus não o isenta da responsabilidade de reinos 

humanos. Na verdade ele ser um cidadão do Reino de Deus dá a ele uma obrigação 

especial de reinos humanos, porque esses, também, pertencem a Deus e são ordenados 

por Ele. 

Por ser um bom cidadão o crente mostra o amor pelo seu semelhante, mesmo aqueles que 

estão perdidos e injusto. Por ser um bom cidadão, ele mostra respeito pelo governo 

humano ordenada por Deus, mesmo quando os seus líderes são ímpios, corrupto e 

opressivo. Por ser um bom cidadão, ele mostra que ele ama a Deus, bem como o seu país 

e os seus concidadãos. À luz de tal testemunho o mundo em visão é obrigado a considerar 

o poder que faz com que esse tipo de amor possível. 

 

98. Entrar no reino (Mateus 18: 1-4) 

Naquela época, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: 

"Quem é o maior no reino dos céus?" E Ele chamou uma criança 

para si mesmo e apresentou diante deles, e disse: "Em verdade vos 

digo que, se não vos converterdes e tornardes como crianças, não 

entrareis no reino dos céus. Quem quer que, em seguida, se 

humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus 
". (18: 1-4) 

Escritura descreve e identifica o povo de Deus por muitos nomes. Mas com mais 

freqüência do que qualquer outra coisa que estamos chamados filhos e filhos da promessa, 

filhos do dia, filhos da luz, filhos amados, queridos filhos, e filhos de Deus. 

Como crentes podemos nos alegrar com a maravilhosa verdade de que, por meio de 

Cristo, nos tornamos filhos de Deus, adotado pela graça. Consequentemente, nós 

carregamos a imagem da família de Deus e são co-herdeiros com Jesus Cristo de tudo 

Deus possui. Nós gostamos de Deus de amor, carinho, proteção, energia e outros recursos 

em abundância para toda a eternidade. 

Mas há um outro lado para sermos filhos, e nas Escrituras crentes também são referidas 

como as crianças no sentido de que somos incompletos, fraco, dependente, 

subdesenvolvido, não qualificado, vulnerável e imatura. 

Mateus 18 incide sobre essas, imperfeito, qualidades infantis imaturas que os crentes 

demonstram como eles mutuamente desenvolver em conformidade com a plenitude da 

estatura de Jesus Cristo. 

Este capítulo é um único discurso ou sermão de nosso Senhor sobre o tema específico da 

infantilidade do crente, falando diretamente para a realidade de que somos filhos 

espirituais com todos os pontos fracos que a infância implica. É também essencial para 

ver que o capítulo ensina a Igreja, como um grupo de crianças espiritualmente imperfeita, 

como se dar bem uns com os outros. Não é exagero dizer que este é o único grande 

discurso nosso Senhor nunca deu em vida entre as pessoas resgatadas em sua 

igreja. Infelizmente, porque ele tem sido largamente mal interpretada, suas riquezas 



profundas muitas vezes ter sido perdida. Vamos tentar recuperar essas verdades que são 

tão vital, poderoso, e que a Igreja necessita em cada época e lugar. 

A primeira lição neste sermão magistral é que todo mundo que entra no reino faz isso 

como uma criança (vv. 1-4). Jesus, então, ensina que todos nós no reino devem ser 

tratados como crianças (vv. 5-9), cuidada como crianças (vv. 10-14), disciplinado como 

filhos (vv. 15-20), e perdoado quando crianças (vv. 21-35). 

O cenário para o sermão é indicado pela frase naquela época , que se refere a um período 

logo após Jesus disse a Pedro para ir para o mar da Galiléia e recuperar a moeda da boca 

do peixe (17:27). Enquanto Pedro estava pagando o imposto com a moeda ou, mais 

provavelmente, só depois que ele voltou, o resto vieram os discípulos a Jesus , 

possivelmente na casa de Pedro em Cafarnaum. 

As duas cenas estão intimamente ligados no tempo e no pensamento. No mesmo dia, os 

discípulos receberam a lição de ser cidadãos do mundo eles receberam uma série de lições 

sobre as questões relacionadas a ser filhos de Deus. 

O ensinamento do Senhor foi solicitado pelos próprios discípulos, que lhe fez uma 

pergunta muito egoísta que traiu suas ambições pecaminosas. Aprendemos com Marcos 

e Lucas que a pergunta, Quem é o maior no reino dos céus? resultou de um argumento 

Doze estava tendo entre si ", como a que um deles pode ser o maior" (Lucas 09:46; cf. 

Marcos 09:34). Embora Ele omnisciently sabia o que tinha acontecido, Jesus perguntou: 

"O que você estava discutindo no caminho?" Eles eram tão envergonhado de sua atitude 

e conversa de que "eles se manteve em silêncio" (Marcos 9: 33-34). 

Sua reticência envergonhada mostra que eles sabiam que o que estavam fazendo era 

inconsistente com o que seu Mestre estava ensinando sobre a humildade Mas o fato de 

que eles, no entanto, estavam discutindo sobre suas fileiras relativos no reino mostra que 

eles estavam fazendo pouco esforço para aplicar o que tinha sido ensinou. Eles eram tão 

orgulhoso, egoísta, auto-suficiente, e ambicioso como sempre. À luz do que tinham vindo 

a discutir ea forma como eles formulada a pergunta a Jesus, é óbvio que eles esperavam 

que Ele para citar uma delas como a maior . 

Assim como eles tinham ouvido falar, mas realmente não aceitou o que Jesus estava 

ensinando sobre a humildade, que também tinha ouvido falar, mas realmente não aceito 

o que Ele estava ensinando sobre o reino . Muito parecido com aqueles a quem Isaías foi 

enviado para pregar (Isa. 6: 9), os discípulos ouviram, mas não percebeu e olhou, mas não 

entendi. Eles, obviamente, ainda se espera Jesus em breve a criação de um reino terreno, 

e cada um deles estava esperando para ter uma alta classificação em que o domínio. Eles 

foram especialmente competitivo em ser o número um. 

Talvez fosse mais cedo naquele mesmo dia (ver 17: 22-23) que Jesus lhes tinha dito (pela 

terceira vez) sobre a sua iminente sofrimento e da morte. Apesar de não entender 

completamente o que Ele estava dizendo a eles (Marcos 09:32), eles devem ter percebido 

a gravidade E mesmo que eles tinham medo de perguntar a Jesus o que Ele quis dizer (v. 

32 b ), parece que eles teriam vindo a discutir que problema em vez de qual deles seria o 

maior. Eles foram tão preso em seu próprio desejo de prestígio, glória e engrandecimento 

pessoal que eram impermeáveis a muito do que Jesus disse-mesmo sobre seu sofrimento, 

morte e ressurreição. Eles demonstraram nenhum conceito de humildade, muito pouco de 



compaixão, e, sem dúvida nenhuma vontade de tomar as suas próprias cruzes e seguir a 

Cristo até a morte, como haviam sido ensinados (Mt 10: 38-39; 16: 24-26.). 

Vários meses após esta lição em Cafarnaum, a sua ambição egoísta ainda era muito 

evidente. Provavelmente, por iniciativa de seus filhos, a mãe de Tiago e João perguntaram 

a Jesus: "Command que em seu reino estes meus dois filhos se sentem, um à tua direita e 

outro à tua esquerda" (Mateus 20: 20-21.). Os outros discípulos ficaram indignados com 

os dois irmãos, mas sua indignação não era justo, mas inveja (24 v.). 

Deve ter sido especialmente doloroso para Jesus que, assim como na ocasião registrada 

no capítulo 18, este pedido egoísta veio imediatamente após ele previu Seu sofrimento e 

morte (20,19). Não há nenhuma indicação de simpatia, de consolação, ou tristeza a 

respeito do que o seu Senhor estava prestes a suportar em seu nome e em nome de todo o 

mundo. E, na noite antes de morrer, enquanto Ele estava comendo a Última Ceia com 

eles, eles ainda estavam discutindo sobre sua própria grandeza (Lucas 22:24). A sua 

insensibilidade e egoísmo é, assim, demonstrado como todo o mais pecaminoso, pois 

ocorreu em momentos em que Jesus estava falando de seu próprio sofrimento e morte. 

O resto dos discípulos pode ter sido ciúmes de Pedro, sabendo que ele era o mais íntimo 

com Jesus e foi sempre o seu principal porta-voz. Pedro era um dos três privilégio de 

testemunhar a transfiguração de Jesus, e somente Pedro tinha caminhado sobre a água ou 

teve o seu imposto Templo milagrosamente fornecido. Mas também foi só Pedro, que 

tinha sido dito por Jesus: "Para trás de mim, Satanás" (Mat. 16:23), e, talvez, os outros 

discípulos pensei que a posição número um ainda não foi finalizado. 

O ensino aqui é desesperAdãoente necessária na igreja de hoje, onde a ambição egoísta é 

generalizada e obrigação de cumprir o nosso dever de companheiros de filhos de Deus é 

rotineiramente ignoradas. 

Como todos nós, os discípulos precisavam lições repetidas em humildade, e aqui Jesus 

usou uma criança como sua ilustração. E Ele chamou uma criança para si mesmo e 

apresentou diante deles . 

Paidion identifica um muito jovem criança , às vezes até mesmo uma criança. Este 

particular criança foi talvez uma criança, apenas idade suficiente para correr para Jesus 

quando Ele chamou -o a Si mesmo . Como o grupo era provavelmente na casa de Pedro, 

a criança pode ter pertencido à família de Pedro e já foi bem conhecido por Jesus. Em 

qualquer caso, ele prontamente respondeu e se permitiu ser levado para os braços de Jesus 

(Marcos 9:36). Jesus amava as crianças e eles O amavam, e como Ele se sentou diante 

dos discípulos segurando essa criança pequena em seus braços, ele teve um belo cenário 

no qual a ensinar-lhes profundas lições sobre a infantilidade dos crentes. 

A essência da primeira lição está no versículo três: Em verdade vos digo que, se não 

vos converterdes e tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus . Essa é 

uma exigência absoluta e de longo alcance de importância suprema. A entrada no reino 

demandas infantilidade de Cristo. Não há outra maneira de receber a graça da salvação 

do que como uma criança. 

O reino dos céus , uma frase Mateus usa cerca de 32 vezes, é sinônimo com o reino de 

Deus. Tornou-se comum para os judeus no final da época do Antigo Testamento, e 



especialmente durante o período intertestamental, para substituir, por temor a 

palavra céu para o tetragrama hebraico YHWH ), nome da aliança de Deus (rendido 

frequentemente como Yahweh, ou Jeová). Usado dessa forma, o céu era simplesmente 

outra maneira de dizer a Deus . Ambas as frases referem-se a regra de Deus, reino dos 

céus enfatizando a esfera eo caráter de Seu governo, eo reino de Deus enfaticamente 

apontando para o governante Si mesmo. Deus governa Seu reino com os princípios 

celestiais e bênçãos celestiais e em poder celestial, majestade e glória entrar no reino 

significa ficar sob o domínio soberano de Deus. 

Nosso Senhor está falando diretamente sobre a entrada de reino de Deus pela fé, através 

da salvação que resultará em bênçãos futuras milenar e glória eterna. A frase "entrar no 

reino dos céus" é usado três vezes no livro de Mateus (ver também 07:21; 19: 23-24) e, 

em cada caso, se refere à salvação pessoal. É a mesma experiência de entrar na vida (18: 

8) e entrar na alegria do Senhor (25:21). 

O fato de que uma pessoa deve entrar no reino assume que ele é nascido fora dele sob o 

domínio de Satanás, e que ele não é, naturalmente, um cidadão celeste sob o domínio de 

Deus. O propósito do evangelho é para mostrar aos homens como eles podem entrar no 

reino e se tornam seus cidadãos, que se deslocam a partir do reino das trevas para o reino 

do Filho amado de Deus (Cl 1:13). É o desejo de Deus para ter os homens entram em Seu 

reino, e Ele não quer "que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento" 

(2 Pe. 3: 9). O objetivo do ministério de Cristo e os ministérios de João Batista e os 

apóstolos era para chamar as pessoas para o reino. Isso ainda é a tarefa suprema da igreja. 

O foco central do Evangelho de Mateus é chamar homens e mulheres no reino através da 

fé em Jesus Cristo, e que é, sem dúvida, uma das razões que o Espírito Santo colocou este 

livro no início do Novo Testamento. Ao longo de seu evangelho, Mateus cuidadosa e 

sistematicamente apresenta os componentes de crença genuína. 

O primeiro componente apresentado para entrar no Reino é o arrependimento. A 

mensagem de João Batista foi: "Arrependei-vos, porque o Reino dos céus está próximo" 

(3: 2), e foi com essa mensagem idêntica que o Senhor começou seu próprio ministério 

(4:17). A chamada inicial para entrar no Reino foi um apelo para que as pessoas 

reconheçam e se arrepender de seus pecados, que envolve desejo genuíno de afastar-se 

dela. Este arrependimento não é uma obra humana, mas um dom divino que só Deus pode 

conceder (veja 2 Timóteo 2:25.). 

Um segundo componente da fé que concede entrada para o reino é o reconhecimento da 

falência espiritual. Isso, também, é uma obra de Deus, não o homem, porque é o Espírito 

Santo, que convence do pecado (João 16: 8-11). As bem-aventuranças começar com uma 

chamada para a humildade, expressou lá como pobreza de espírito (Mat. 5: 3). A pessoa 

que realmente quer entrar no reino de Deus se vê como totalmente indigno e não 

merecedor. Sua consciência de seu pecado traz culpa e frustração sobre sua inadequação 

para removê-lo. Ele sabe que não pode se purificar seus pecados e que ele não tem nada 

a oferecer a Deus que poderiam merecer o perdão para ele. O termo grego para trás "pobre 

de espírito" se refere a um mendigo que não tem absolutamente nenhum recursos de sua 

autoria. Porque a pessoa arrependida e falida está profundamente consciente do seu 

pecado, ele chora sobre ele (v. 4); porque ele não tem nenhuma justiça própria, ele tem 

fome e sede de justiça de Deus (v. 6); e porque ele não pode se purificar seus pecados, 

ele anseia pela pureza de coração (8 v.) que só Deus pode proporcionar. 



Um terceiro componente da fé que permite entrar no reino é a mansidão, que está 

intimamente relacionada com o sentido de não ter nada de valor para oferecer a Deus. Por 

causa de seu senso de indignidade pessoal, a pessoa humilde e manso nem reivindicações 

nem exige nada de glória para si. Ele está empenhado em lutar por causas de Deus, não a 

sua própria. 

Aquele que entra o reino de Deus também terá um desejo ea capacidade de ser 

obediente. "Nem todo aquele que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará no reino dos céus", 

declarou Jesus, "mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus" (Mat. 

07:21). Entrando o reino de Deus é mais do que simplesmente expressando o desejo de 

estar nele e ter a convicção de que Jesus é o seu Senhor. O soberano, poupando Deus vai 

produzir na alma uma apresentação pessoal a Jesus como Senhor e um novo desejo do 

coração a obedecer suas ordens. A pessoa que não está disposto a deixar as coisas do 

mundo para as coisas do Senhor não tem desejo genuíno para a salvação (8: 19-22). Ao 

entrar no reino assume pelo próprio termo que vem sob o domínio do Senhor daquele 

reino. 

Quando Jesus chamou as pessoas para segui-Lo, Ele estava chamando-os para a salvação 

(cf. Mat. 19:21). O novo nascimento torna as pessoas seguidores de Jesus. Seria mais 

coerente com o método de nosso Senhor, se, em vez de pedir às pessoas para "tomar uma 

decisão por Cristo", evangelistas modernos iria chamá-los de abandonar o pecado para 

seguir a liderança do Senhor e entregar a Ele a regra de suas vidas . 

Aquele que entra o reino de Deus também está disposta a fazer confissão pública de seu 

desejo de seguir o Senhor. "Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens," 

Jesus disse: "Eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer 

que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus" ( 10: 

32-33). 

Aquele que entra o reino de Deus está ciente de sua necessidade de ser abnegado. Jesus 

disse: "Quem não toma a sua cruz e siga-Me depois não é digno de mim Quem acha a sua 

vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa achá-la." (10: 38- 39). 

Além disso, na apresentação de Mateus da fé que salva é o componente de persistência. A 

mulher cananéia com a filha possuído pelo demônio não desistiu quando Jesus em 

primeiro lugar ignorado ela, quando os discípulos queriam mandá-la embora, ou mesmo 

quando Jesus lembrou-lhe que ela não era um israelita, um dos eleitos de Deus. Ela estava 

disposta a tomar sobras mesmo do Senhor e não iria desistir até que Ele havia encontrado 

sua necessidade. Em resposta a sua persistência infantil, Jesus disse: "Ó mulher, sua fé é 

grande, faça-se para você como você deseja" (15,28). 

Todos esses componentes da fé que Deus concede para a salvação pode ser resumido na 

primeira lição Jesus ensina-a lição de humildade. 

É impossível perder o fato de que esse ensino é direcionado para os discípulos e implica 

que eles precisavam ouvir e aceitar isso. E a partir do argumento de entre eles que levou 

essa lição de Jesus, é óbvio que eles não estavam vivendo de acordo com o seu padrão de 

humildade. Eles estavam se manifestando orgulho e egoísmo. Pode ser que alguns deles 

ainda não estavam no reino (certamente este convite era pertinente ao sedento de poder 

faminto de dinheiro Judas), e aqueles que estavam no reino havia permitido que sua carne 



caiu para dominar suas atitudes. Isso faz com que a declaração importante que, mesmo 

que os nossos corações estão em linha com esses princípios de fé salvadora genuína no 

tempo que Deus graciosamente concede-nos, caímos frequentemente e facilmente ao 

poder do pecado que ainda está em nós. 

Como Ele tomou o menino nos braços e segurou-se diante dos discípulos, o Senhor reuniu 

todos os elementos de salvação: "Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e 

tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céu ". 

A frase são convertidos traduz um passivo aorista de strephō , que em outras partes do 

Novo Testamento sempre é traduzido com uma idéia de "viragem" ou "se virar". Isso 

significa fazer um rosto sobre e ir na direção oposta. Pedro usou uma forma de o termo 

duas vezes em sua mensagem pouco depois de Pentecostes, como ele chamou os seus 

ouvintes a "arrepender-se, pois, e voltar, de que seus pecados sejam cancelados away" e 

declarou de Jesus que "Deus suscitou a seu Servo, mandaram- abençoá-los, convertendo 

cada um de vocês das suas maldades "(Atos 3:19, 26). O termo é usado repetidamente no 

livro de Atos para falar de conversão (11:21; 15:19; 26:18, 20). Paulo usou a palavra 

quando se fala dos crentes de Tessalônica, que se voltaram "dos ídolos para Deus para 

servir a um Deus vivo e verdadeiro" (1 Tessalonicenses 1: 9.). 

A conversão é a outra metade do arrependimento. O arrependimento é estar triste pelo 

pecado e se afastando dela; conversão é a expressão da vontade que se transforma 

totalmente do pecado ao Senhor.Salmo 51:13 alude a estas duas metades da viragem 

quando declara: "e os pecadores serão convertidos para Ti". Uso de Jesus aqui da voz 

passiva indica que os discípulos não puderam ser convertidos do pecado para a justiça 

por seus próprios esforços, mas precisava de alguém para transformá-los ao 

redor. Embora não seja necessária a resposta da vontade de uma pessoa, só Deus tem o 

poder de converter. 

Para ser convertido requer que as pessoas tornam-se como crianças , Jesus 

explicou. Uma criança pequena é simples, dependente, indefesa, não afetado, 

despretensioso, sem ambição. As crianças não são sem pecado ou naturalmente altruísta, 

e eles exibem sua natureza caída desde a mais tenra idade. Mas eles são, no entanto, 

ingênuo e despretensioso, confiando dos outros e sem ambição de grandeza e grandeza. 

"Ele é a pessoa que se humilha como esta criança ", declarou Jesus," que é o maior no 

reino dos céus . " O verbo atrás humildes é tapeinoō , que tem o significado literal de 

fazer baixa. Aos olhos de Deus, aquele que se abaixa é aquele que é elevado; aquele que 

verdadeiramente se considera ser o menos é o que Deus considera ser o maior . "O maior 

dentre vós será vosso servo", Jesus disse aos fariseus hipócritas. "E quem se exalta será 

humilhado, e quem se humilha será exaltado" (Mateus 23: 11-12.). A pessoa que não está 

disposto a se tornar humilde como Jesus "humilhou" (Filipenses 2: 8.) Não terá lugar em 

Jesus ' reino . Para os judeus hipócritas que se exaltaram tão altamente como pensar que 

Deus estava satisfeito com eles por sua própria bondade, este foi um golpe devastador. 

Mas Jesus deixa claro que você subir mais alto em Seu reino como você ir mais baixo. O 

grande comentarista Luterana RCH Lenski tem escrito: "Aquele que pensa em fazer 

nenhuma reivindicação terá tudo o que outros dizem e, alegando não conseguir obter .... 

Apenas um vaso vazio Deus pode preencher com seus dons. E o mais vazio somos de 

nada que é devido a nós mesmos, mais Deus pode derramar em estes navios suas riquezas 



eternas, honras e glórias "(a interpretação do Evangelho de Mateus SL [Minneapolis: 

Augsburg, 1943], 683). 

Um pouco criança não faz nenhuma reivindicação de merecimento ou grandeza. Ele 

simplesmente se submete ao cuidado de seus pais e outras pessoas que o amam, contando 

com eles por tudo o que ele precisa. Ele sabe que não pode satisfazer suas próprias 

necessidades e não tem recursos para se manter vivo. Esse é o tipo de humilde submissão 

que resulta em grandeza aos olhos de Deus e em Seu reino . 

Um certo número de anos atrás eu ministrava a um grupo de escolas para negros no 

sul. Em uma escola primária rural, apresentei uma mensagem simples sobre o amor de 

Deus e da pessoa única e adorável de Jesus Cristo, que amava especialmente crianças e 

morreu como um sacrifício por eles na cruz para pagar o castigo por todos os nossos 

pecados. No final da mensagem, eu perguntei, "Como muitos de vocês gostaria de ter 

Jesus viver em seu coração e perdoe todos os seus pecados e desejo de seguir um 

maravilhoso Senhor e como Salvador e ter-lhe levá-lo para o céu algum dia?" Para minha 

surpresa, a cada um dos cem ou mais mãos na sala imediatamente subiu. Não houve 

ceticismo, nenhuma dúvida, nenhuma hesitação, não olhando em volta para ver como os 

seus amigos iriam reagir. Quando o convite foi pediu, no coração de cada uma dessas 

crianças estava pronto para responder positivamente às reivindicações de Jesus 

Cristo. Para ter certeza de que eles entenderam o compromisso que eles estavam fazendo, 

eu perguntei: "Agora, quantos de vocês estão dispostos a deixar Jesus controlar sua vida 

e obedecer o que Ele diz?" Mais uma vez, todas as mãos se levantaram. 

Deus sabia que a intenção de seus corações e que essa afirmação significava simples como 

um passo na direção dele. Mas o que eu vi foi a ilustração da fé salvadora. Nenhuma 

dessas crianças se sentiram adequada em si mesmo ou tão perfeito como não reconhecer 

o pecado e da necessidade do perdão. Nenhum estava relutante em dar a sua vida para 

Aquele que foi tão adorável e graciosa e poderia fornecer tudo o que seria necessário no 

tempo e na eternidade. Nem estavam relutantes em fazer o que Ele pediu-lhes em 

obediência. 

Esse é o tipo de despretensiosa, nonhypocritical, humilde, fé infantil Jesus estava 

falando. Esse tipo de resposta ao Seu Filho é o maior aos olhos de Deus. O maior no 

reino dos céus é aquele que é humilde, não afetado, verdadeiramente sincero, pouco 

exigente, não-eu-centrada, receptivo a tudo o que Deus oferece, e ansiosamente obediente 

ao que quer que Ele manda. 

Os "evangelhos" populares que se propagam auto-realização e sucesso pessoal são a 

antítese do evangelho de Jesus Cristo. Eles são uma paródia do cristianismo do Novo 

Testamento e greve no coração da salvação e da vida cristã. O Senhor não fez nenhuma 

provisão para a elevação da auto, mas declarou inequivocamente que a pessoa que, em 

seus próprios termos ", acha a sua vida, perdê-la" (Mat. 10:39). O caminho do auto é o 

caminho da desqualificação do reino. Aqueles que glorificar a auto não só não vai ser 

grande no reino, mas não entrará nele. 

Tiago apresenta um convite para a salvação que unarguably reitera o que o Senhor exige 

nesta passagem de Mateus: 



Todavia, dá maior graça. Por isso, diz: "Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos 

humildes." Enviar portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-

se de Deus e Ele se aproximará de você. Purificai as mãos, pecadores; e purificai os 

corações, vós de espírito vacilante. Seja miserável e lamentar e chorar; se o vosso riso em 

pranto, ea vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos 

exaltará. (Tiago 4: 6-10) 

 

99. O perigo de causar um cristão de 

Pecado (Mateus 18: 5-9) 

"E aquele que receber um destes meninos em meu nome a mim me 

recebe, mas quem fizer tropeçar um destes pequeninos que crêem 

em mim a tropeçar, é melhor lhe fora que uma pedra de moinho 

heavy ser pendurado no pescoço, e que ele se afogou no 
profundeza do mar. 

"Ai do mundo por causa de seus tropeços Pois é inevitável que 

tropeços vir;! Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem 

E se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-a e lança- de 

você, é melhor você entrar na vida aleijado ou coxo, do que, tendo 

duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno E se o seu 

olho o fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti.. É melhor para 

você entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, ser 
lançado no inferno de fogo (18: 5-9). 

Tenho quatro filhos que são preciosos para mim. Eu os amo profundamente e sou zeloso 

pelo seu bem-estar, especialmente o bem-estar espiritual. O meu desejo mais profundo é 

que eles continuamente crescer na semelhança de Cristo, em conformidade com a mente 

ea vontade do Senhor. Eu sinto uma sensação quase dolorosa de responsabilidade e 

compromisso para proteger meus filhos de toda forma de mal e perigo. De tempos em 

tempos, quando as pessoas e influências vêm em suas vidas que eu conheço seria 

prejudicial a eles, eu fiz o meu melhor para protegê-los contra esses perigos. Como 

qualquer pai normal, tenho grande apreço por aqueles que ajudar meus filhos e grande 

indignação para aqueles que os prejudicam. 

A maioria dos pais são mais grato pelo que é feito em nome e em benefício de seus filhos 

do que para qualquer coisa que poderia ser feito para si. Da mesma forma, a maioria dos 

pais acham mais fácil perdoar uma ofensa contra si do que um contra seu filho. Os pais 

são gratos aos amigos, professores, e outros que incentivar, apoiar e criar seus filhos. Eles 

se irritarem, no entanto, por um jovem que faz sua filha grávida, um suposto amigo que 

induz o filho a experimentar drogas, ou um professor incrédulo que tenta levar seu filho 

ou filha longe de sua fé cristã. 

Deus é o modelo perfeito desse tipo de preocupação dos pais, porque Ele sempre foi muito 

preocupado com a maneira como seus filhos são tratados. É de extrema importância para 

ele que ser protegida e alimentada. Ele, portanto, promete bênção para aqueles que tratam 

bem seus filhos e dá terrível aviso para aqueles que deles causar danos. 



Esta atitude de Deus para com Seus filhos vai todo o caminho de volta para quando Ele 

chamou pela primeira vez para si uma nação dos lombos de Abraão e disse que ele e seus 

descendentes, "Abençoarei os que te abençoarem, e aquele que te amaldiçoarem 

amaldiçoarei "(Gn 12: 3) .O Senhor sempre exigiu um bom tratamento de Seu povo, 

comandando os incrédulos para tratá-los bem e ordenando-os a tratar uns aos outros 

também. 

Como Jesus continuou a manter a criança em seus braços, ele ensinou uma lição sobre 

como cuidar mútuo entre os Seus filhos. 

O Princípio 

E quem recebe um destes meninos em meu nome a mim me 

recebe; (18: 5) 

A verdade básica de que o verso é que é impossível separar Cristo do seu povo e que, 

consequentemente, tudo o que afeta os crentes, o afeta. Especificamente quem 

recebe um filho de Deus em Cristorecebe nome de Cristo. 

Como é evidente a partir do contexto, Jesus estava usando a criança Ele segurou em seus 

braços apenas como uma ilustração. Uma dessas crianças identifica a criança específica 

a ser referido no contexto.Isso só pode significar aquele que se torna espiritualmente uma 

criança pequena, como descrito nos versos 3-4. Jesus não estava falando do próprio bebê, 

mas o estava usando para representar os filhos de Deus. Isso física criança simbolizava 

a espiritual filho de Deus, que se torna infantil em sua fé e que humildemente aceita o 

evangelho e é convertido (v. 3). Tais pessoas convertidos são os "pequeninos que crêem 

em mim", explicou Jesus (v. 6). E não importa o quão humilde sem sofisticação, imaturo, 

ou fraco é um crente, ele deve ser tratado como o precioso filho de Deus que ele realmente 

é. Há solidariedade e unidade entre o Senhor e todos os que partilham a sua vida pela 

habitação do Espírito Santo. 

O cristianismo não é um sistema de religião, mas um povo redimido que estão unidos 

com Deus, um com Ele através de Seu Filho, Jesus Cristo. Os cristãos não só seguir os 

ensinamentos de Jesus, mas o próprio Jesus e são totalmente e intimamente identificado 

com Ele. Ele é a cabeça e eles são o Corpo (1 Cor 0:27.); Ele é a Videira e eles são os 

ramos (João 15: 5); Ele é o Esposo e eles são a noiva (Ap 21: 2, 9). 

Em termos profundas, Jesus afirmou esta realidade incrível aos seus discípulos: "Quem 

ouve você ouve a mim, e quem vos rejeita a mim rejeita; e quem me rejeita rejeita aquele 

que me enviou" (Lucas 10: 16; cf. João 13:20). Quando Saulo perseguia os cristãos, o 

Senhor confrontou-o na estrada de Damasco, com as palavras: "Saulo, Saulo, por que me 

persegues?" (Atos 9: 4). Em sua primeira carta à igreja de Corinto, Paulo confirmou 

negativamente a unidade entre Cristo e cada crente quando ele repreendeu fortemente 

para a imoralidade envolvendo prostitutas sexuais. Foi contaminando espiritualmente de 

uma forma única, pois o próprio Cristo fez uma espécie de participante do pecado. Porque 

o crente está espiritualmente unido com Cristo, quando ele se une sexualmente com uma 

prostituta que ele envolve o Senhor no seu pecado. "Não sabeis vós que os vossos corpos 

são membros de Cristo?" perguntou o apóstolo. "Devo então levar os membros de Cristo 

e torná-los membros de uma meretriz? De maneira nenhuma!" (1 Cor. 06:15). Não é que 

o próprio Cristo se torna impuro pela impureza dos Seus seguidores, mas que o seu nome 



está manchado. Ele não está pessoalmente contaminada por causa dos pecados dos 

crentes mais do que a luz solar em contaminado por que brilha em um depósito de 

lixo. Mas seu nome é caluniado e Sua obra é prejudicada quando o Seu povo pecar, assim 

como seu coração é abençoado quando seu povo são recebidos. 

Recebe é de dechomai , o que significa que, deliberada e prontamente tomar algo ou 

alguém a si mesmo. O termo foi usado frequentemente de acolher convidados de honra e 

satisfação das suas necessidades, com especial atenção e Gentilza. Principal ponto de 

Jesus aqui é que a forma como uma pessoa, crente ou não crente, trata os cristãos é a 

maneira como ele trata Jesus Cristo. Quando alguém recebe com o coração aberto um 

cristão como um convidado de honra e amigo, ele recebe a Cristo como seu convidado e 

amigo. Quando ele trata qualquer cristão com ternura e bondade, ele trata Cristo da 

mesma forma. 

Nosso Senhor ensinou enfaticamente essa unidade entre Ele e Seu povo quando Ele disse: 

"Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele", Jesus disse, 

"então se assentará em seu trono glorioso." Depois de crentes que colocam, a ovelha, à 

sua direita e os incrédulos, os cabritos, à esquerda, 

o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: "Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança 

o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, e me destes 

de comer;. Eu estava com sede e me destes de beber; fui estrangeiro, e você convidou-me 

dentro; nu, e vestistes-me; eu estava doente, e visitastes-me;. Eu estava na prisão e fostes 

ver-me " Então os justos lhe responderão, dizendo: "Senhor, quando te vimos com fome 

e alimentar, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e convidá-

lo, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te visitar? " E 

o Rei, respondendo, disse-lhes: «Em verdade vos digo que, na medida em que o fizestes 

a um destes meus irmãos, mesmo o menor deles, que você fez para mim." (Mt 25:. 31-

40) 

Os crentes devem receber um outro com carinho, cuidado, bondade e amor, abrindo seus 

corações para recebê-companheiros de fé, não importa quem eles são. Ao fazê-lo, eles se 

abraçam o Senhor é Cristo que vive em si. Devemos cuidar uns dos outros como filhos 

preciosos. Que mensagem vital para a igreja! 

O Peril 

mas todo aquele que fizer tropeçar um destes pequeninos que 

crêem em mim a tropeçar, é melhor lhe fora que uma pedra de 

moinho heavy ser pendurado no pescoço, e que ele se submergisse 
na profundeza do mar. 

"Ai do mundo por causa de seus tropeços Pois é inevitável que 

tropeços vir, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem 

(18: 6-7)! 

Próximo Jesus apresenta o lado negativo da verdade anteriormente mencionado: Quando 

uma pessoa maltrata um cristão ele maltrata Cristo. Este lado da verdade também se aplica 

a crentes e não crentes. Se a pessoa é o pior perseguidor pagão que causa dano a um 



cristão ou se ele é um crente que causa dano a um companheiro cristão, o resultado é o 

mesmo: o próprio Cristo é atacado. 

É óbvio que o nosso Senhor não está se referindo a física, mas para as crianças 

espirituais. A frase destes pequeninos que crêem em mim deixa claro que Ele tem em 

mente os filhos Ele tinha acabado de que fala a frase "uma criança como esta" (v. 5), que 

se refere às crianças mencionadas nos versículos 3-4. 

Jesus está falando de tropeço moral e espiritual, ou seja, de pecar. O 

verbo skandalizō ( tropeçar ) literalmente significa "fazer cair", e que o Senhor é, 

portanto, falando de sedutora, prendendo, ou influenciar um crente de qualquer forma que 

o leva ao pecado ou de alguma forma faz com que seja mais fácil para ele para o pecado 

. Uma pessoa que é responsável por causar um cristão para o pecado comete um delito 

contra o próprio Cristo, bem como contra o Cristão. 

Na linguagem mais vívida e sóbria, indicando a gravidade de tal ato contra um dos filhos 

de Deus, Jesus declarou que uma pessoa que faz uma coisa dessas seria melhor uma morte 

terrível. Seria melhor para ele , de fato, que uma pedra de moinho heavy ser 

pendurado no pescoço, e que ele se submergisse na profundeza do mar . 

Mó pesado traduz Mulos onikos , que se refere ao grande mó de cima, que foi 

transformado em um processo de moagem por um burro e, muitas vezes pesado centenas 

de quilos. Os romanos praticavam às vezes esta forma de execução por amarrar uma pedra 

pesada em volta do pescoço de um criminoso e soltando-lo ao mar em águas 

profundas. Tal forma pagã de execução era inimaginavelmente horrível para os judeus, 

talvez em alguns aspectos, mais temerosos até mesmo do que a crucificação. No entanto, 

Jesus disse que sofrer uma morte tão terrível seria melhor do que a causar até mesmo um 

de Seu povo ao pecado. 

O pensamento deve ter sido especialmente preocupante para os discípulos, porque eles só 

tinham sido entregando-se a uma discussão acalorada sobre quem seria o maior no reino 

dos céus. A disputa, sem dúvida, causou raiva e ressentimento de todos a subir, como um 

após o outro deu razões pelas quais ele foi devido a honra. O Doze não só estavam 

pecando por causa de seu próprio orgulho e gozando, mas também porque eles estavam 

incitando os outros para invejar o ciúme e raiva. 

Cada crente é um filho de Deus e, como todas as crianças, precisa de proteção, cuidado e 

compreensão. É um enorme crime de prejudicar até mesmo um deles, conduzindo-o para 

o pecado. Para arruinar o caráter de um santo ou para retardar seu crescimento espiritual 

é abominável aos olhos de Deus, porque isso equivale a atacar Seu Filho amado, Jesus 

Cristo. 

Zacarias declarou que quem prejudica o povo de Deus de Israel "toca a menina dos seus 

olhos" (Zc 2: 8.). "A menina dos olhos" foi uma figura antiga para a córnea, a parte 

exposta mais delicada e sensível do corpo. A idéia é que quem prejudica o povo de Deus 

pica o dedo no olho de Deus, causando irritação grave do Sovereign. 

Uma das razões que a Bíblia fala com tanta força contra os falsos mestres é que eles não 

só acreditar e praticar o mal, mas também atrair outros, incluindo os santos de Deus, em 

suas crenças e práticas perversas. As pessoas na igreja que vivem vidas ímpias e atrair 



outros em suas práticas pecaminosas estão furando o dedo no olho de Deus, por assim 

dizer, e estaria melhor morto. Como tratamos os companheiros crentes na igreja é uma 

questão de grande importância, e levá-los ao pecado, assim irritante Deus Todo-Poderoso, 

é impensável. 

Há muitas maneiras de as pessoas podem ser causados ao tropeçar em pecado. A 

maneira mais óbvia é de tentador diretamente ao pecado, e Satanás e do mundo pode usar 

até mesmo os crentes para seduzir outros crentes para o pecado. 

Eve fornece o primeiro e clássico exemplo de alguém que diretamente tentado outra 

pessoa para o pecado. Depois de sucumbir à tentação de Satanás a si mesma que 

imediatamente seduzido Adão para se juntar a ela em desobedecer a Deus. Aaron, o 

primeiro sumo sacerdote de Israel, fez com que toda a nação para o pecado por moldagem 

e, em seguida, adorar o bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Sinai 

recebendo os mandamentos de Deus. O rei Jeroboão era tão flagrante na liderança Israel 

na idolatria que o seu nome se tornou sinônimo de rebeldia contra Deus idólatra. Ele era 

o rei supremo pecadora que dar o exemplo da perversidade em que outros reis 

pecaminosas seguido e para quem eles foram, assim, em comparação ao ser descrito como 

uma caminhada "nos pecados de Jeroboão" (ver, por exemplo, 1 Reis 16:31; 2 Reis 3: 3; 

17:22). 

Jesus acusou os líderes judeus não apenas com ser hipócrita e pecaminoso em si, mas com 

os outros líderes em pecado por meio de suas tradições humanas. Embora eles não eram 

culpados de adultério, no sentido de ter um caso extraconjugal, muitos deles tornaram-se 

próprios adúlteros e promoveu adultério por outros através de sua tradição de permitir um 

marido repudiar sua mulher, sem causa legítima.Quem quer que "se divorciar de sua 

mulher, a não ser por causa de falta de castidade" Jesus declarou: "faz com que ela cometa 

adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério" (Mt 5:32.). 

A igreja de Pérgamo foi indiciado pelo Senhor porque tolerado membros que detinham 

"a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de 

Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e para cometer atos de imoralidade" 

(Ap 2:14). A igreja em Tiatira tinha um pecado semelhante, a tolerância de "a mulher 

Jezabel, que se diz profetisa, e ela ensina e leva meus servos desviar para que eles 

cometem atos de imoralidade e comer coisas sacrificadas aos ídolos" (2: 20). Ambas as 

igrejas tolerado o ensino da falsa doutrina e da prática de maus padrões de vida. 

Um marido hoje pode sugerir a sua esposa: "Vamos adicionar esta dedução para a nossa 

declaração de imposto de renda. Realmente não se qualificar, mas ninguém nunca vai 

saber e, além disso todo mundo faz isso." Ao fazer isso, ele comete um pecado duplo 

induzindo sua esposa para acompanhá-lo na fraude. Uma pessoa pode falar um colega de 

trabalho para se juntar a ele em inflar os relatórios de despesas da empresa e embolsando 

a diferença. Essa pessoa também comete o pecado duplo Jesus está advertindo contra 

aqui. Um homem pode seduzir uma mulher cristã ou levá-la para assistir imoral 

entretenimento, enquanto em uma data. 

Esses exemplos e muitos mais se qualificaria como formas de levar uma criança de Deus 

para o pecado. É incrível como somos relutantes para expor nossas crianças físicas para 

o mal e como estamos ansiosos para protegê-los. Mas muitas vezes não estamos tão 

ansiosos para proteger todas as outras crianças da família do Senhor. 



Os filhos de Deus também pode ser causado a tropeçar indiretamente. Essa é a ampla 

categoria de perigo sobre o qual Paulo adverte especificamente os pais, dizendo: "não 

provoqueis vossos filhos à ira" (Ef. 6: 4). Por coisas como mostrar favoritismo, exigindo 

conquistas irrealistas, ser crítico, superprotetora, ou overpermissive, os pais podem 

frustrar e irritar seus filhos e levá-los a reações iradas que são emocionalmente e até 

espiritualmente prejudicial. Não permitir que as crianças a fazer seus próprios erros de 

vez em quando, negligenciá-los (às vezes por causa de compromissos com a igreja), e 

mostrando pouco interesse em suas opiniões e preocupações pode trazer o mesmo 

resultado trágico. Em se rebelar contra seus pais atitudes e práticas em matérias como 

aqueles, as crianças costumam se rebelar contra seus pais "crenças e padrões morais, bem 

como, o tapume contra eles em praticamente todas as questões simplesmente para 

desabafar sua ressentimento e afirmar a sua independência. Os cônjuges, amigos, colegas 

de trabalho, e os membros da igreja companheiro também pode ser indiretamente 

causados a tropeçar em pecado por ser tratado de forma insensível, sem amor, e maldosos. 

Uma terceira forma de provocar os filhos de Deus a tropeçar é através do exemplo 

pecaminoso. Sem ter uma palavra, disse a eles, os crentes podem ser levados para as 

atitudes e práticas pecaminosas simplesmente seguindo o mau exemplo dos outros. Aqui, 

novamente, os pais precisam estar atentos, porque eles estão ajustando continuamente 

exemplos, boas e ruins, para os seus filhos a seguir. 

A história é contada de um pai alcoólatra que roubou para fora da casa uma noite de 

inverno para ir para sua taberna favorito. Ele não tinha ido longe quando ouviu um 

barulho trituração suave na neve atrás dele. Ele virou-se para ver o seu de cinco anos de 

idade, menino a poucos metros atrás dele. Quando ele pediu a seu filho que ele estava 

fazendo, o menino respondeu: "Eu estou tentando seguir seus passos, pai." De acordo 

com a história do homem nunca tomou outro gole. 

Timoteo sucedeu Paulo como líder da igreja em Éfeso, e na primeira carta a seu sucessor 

o apóstolo advertiu-lhe que "na palavra, no procedimento, amor, fé e pureza" que ele iria 

mostrar-se "um exemplo daqueles que acreditam" ( 1 Tm. 4:12). Um líder-se pastor da 

igreja, que trabalha com jovens, professor da escola dominical, ou o que quer-não pode 

escapar de ser um exemplo de que, para melhor ou pior, consciente ou inconscientemente, 

vai ser seguido por aqueles dadas em seu atendimento. 

Mesmo quando uma pessoa se não está pecando, é possível para ele levar os outros ao 

pecado. Por descuido exibindo sua liberdade em Cristo através da participação em uma 

atividade que não é em si um pecado, e é perfeitamente adequado para um cristão forte, 

é possível fazer com que irmãos e irmãs mais fracos para tropeçar . Se eles seguirem o 

exemplo do crente maduro enquanto ainda está sendo condenado em suas próprias 

consciências imaturas que a prática é errada, eles são levados ao pecado. Embora a prática 

em si pode não ser pecado, torna-se pecaminoso para o cristão mais fraca porque é feito 

contra o que ele acredita ser o certo, e, portanto, contra a sua consciência. 

Muitos crentes na igreja primitiva saiu do judaísmo estrito, em que era proibido comer 

carne de porco, de qualquer forma. Eles também foram usados para observar vários dias 

santos, especialmente o sábado. Depois de se tornar cristãos era difícil romper com esses 

regulamentos cerimoniais da Antiga Aliança que tinha sido incutiu neles como exigido 

por Deus, e muitos não poderia trazer-se a comer carne de porco ou para trabalhar no 

sábado. Muitos outros cristãos, por outro lado, saiu do paganismo pontuação, onde as 



práticas demoníacas e os piores tipos de imoralidade eram partes integrantes de sua 

religião. Para eles, qualquer coisa associada com esses ritos pagãos era abominável e 

repugnante, e para comer um pedaço de carne que uma vez que tinha sido oferecido em 

um altar pagão era impensável. 

Essa é a questão Paulo cobre totalmente em Romanos 14 e 1 Coríntios 8 (ver o volume 

de 1 Corinthians nesta série comentário), um problema agravado pelo julgamento justiça 

própria em ambos os lados. Os crentes gentios criticou crentes judeus mais fracos para 

ainda se recusando a tocar carne de porco ou fazer qualquer tipo de trabalho no sábado, 

enfatizando o fato de que, em Cristo, eles haviam sido libertados de tais restrições 

cerimoniais. Os crentes judeus criticaram os crentes mais fracos gentios por se recusar a 

comer carne oferecida aos ídolos pagãos, enfatizando o fato de que eles agora sabia que 

essas divindades pagãs não eram deuses em tudo e que, em qualquer caso, a própria carne 

não poderia ser espiritualmente ou moralmente contaminante. 

A preocupação importante, Paulo disse a ambos os lados, não era nem comer ou não 

comer certos alimentos, nem observar ou não observar determinados dias. O mais 

importante, de longe, foram as consciências dos seus companheiros crentes. Enquanto 

alguém acredita que uma prática é errado, para ele, é errado, porque sua intenção é a de 

fazer o mal, mesmo que a prática pode não ser errado em si mesmo. Até que sua 

consciência cresce para o lugar onde ele pode honestamente aceitar fazê-lo, a prática deve 

ser evitada. Não só isso, mas aqueles que não compartilham dessa inibição particular, 

deverá respeitar aqueles que o têm. Caso contrário, eles podem causar o irmão a cometer 

o pecado, indo contra a sua consciência. Na verdade, o cristão mais forte se deve abster-

se da prática, se isso iria ajudar a proteger a consciência de um crente mais fraco. Em 

resumo, Paulo diz: "Na verdade tudo é limpo, mas eles são mal para o homem que come 

e dá ofensa. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que 

teu irmão tropece. A fé que você tem, tem como sua própria convicção diante de Deus 

Feliz é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova Mas aquele que tem 

dúvidas é condenado se comer, porque não come de fé;.. e tudo o que não é de fé é pecado 

"(Rm 14: 20-23; cf. 1 Cor. 8: 1-13.). 

Um cristão fraco, que é continuamente oferecido uma atividade que ofende a sua 

consciência é provável ou, eventualmente, para ir junto e fazer o que ele acredita que é 

errado, e, assim, revelar um motivo de desobediência e, assim, ir contra a sua consciência, 

ou a reagir contra a atividade e ir mais profunda no legalismo. Em ambos os casos, ele é 

causado a tropeçar espiritualmente, e qualquer um que contribui para o seu tropeço, 

Jesus diz, seria melhor morto. 

Assim como muitos nos últimos dias vai se surpreender que haviam servido ao Senhor 

por meio de servir o seu povo, muitos outros vão se surpreender que eles haviam se oposto 

ao Senhor por não servir o seu povo. Para as cabras incrédulos à sua esquerda o Senhor 

vai dizer, 

"Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos; 

porque tive fome, e me destes nada para comer; tive sede, e me destes de beber; fui 

estrangeiro e você não convidou-me dentro; estava nu, e não me vestistes; enfermo, e na 

prisão e não fostes visitar-me ". Em seguida, eles próprios também vai responder, 

dizendo: "Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou 

enfermo, ou na prisão, e não cuidar de você?" Então Ele lhes responderá, dizendo: "Em 



verdade vos digo que, na medida em que você não fez isso para um dos menos um desses, 

você não fez isso para mim." E irão estes para o castigo eterno. (Mt 25:. 41-46) 

É possível até mesmo fazer com que alguém a tropeçar em pecado ao não levá-los à 

justiça. Isso pode, de fato, ser a forma mais comum em que os crentes contribuir para o 

pecado de outros crentes. Para manter verdade e da bondade de Deus para nós mesmos e 

não compartilhar nossas idéias e experiências espirituais é a reter dos outros o que pode 

ajudá-los a crescer. É trágico que muitos crentes fome de alimento espiritual, enquanto 

vivia em uma família cristã e freqüentando uma igreja evangélica. 

Em todo o Novo Testamento, os crentes são exortados a encorajar uns aos outros em 

justiça. Eles são chamados de "estimular um ao outro ao amor e às boas obras" (Heb. 

10:24). Deus conduz seu povo para longe do pecado e para a justiça, e é isso que todo 

cristão deve buscar para si e para seus companheiros cristãos. Em sua oração-modelo, 

Jesus chama-nos a pedir ao nosso Pai celestial "não [a] levar-nos deixeis cair em 

tentação", sabendo que Ele nunca faria tal coisa, porque é Seu desejo supremo de "livrai-

nos do mal" (Matt. 6:13). Tiago assegura-nos que "Deus não pode ser tentado pelo mal e 

ele mesmo não tenta ninguém" (Tiago 1:13). A pessoa que vive uma vida piedosa segue 

o exemplo de Deus. Como Deus, ele nunca leva outros a pecar, mas ajuda a protegê-los 

contra ele e constrói-los em santidade. 

Em vez de induzir os outros ao pecado, devemos levá-los a crescer em justiça. Em vez de 

fazer mau uso de nossa liberdade para a nossa própria satisfação, devemos estar dispostos 

a restringir nossa liberdade, sempre fazê-lo pode ajudar um irmão mais fraco. Em vez de 

definir um exemplo do mal, devemos dar o exemplo de Cristo. Em vez de provocar os 

outros a ponto de raiva e revolta, devemos estimulá-los a amar e boas obras. 

William Barclay conta a história de um homem velho em seu leito de morte, que foi 

terrivelmente perturbada. Quando perguntado o que estava incomodando, ele respondeu: 

"Quando éramos meninos em jogo um dia em uma encruzilhada revertemos uma placa 

de sinalização, e eu nunca deixou de me pergunto quantas pessoas foram enviadas na 

direção errada por isso que fizemos." Tais atos ir o tempo todo na vida da igreja como 

crentes enviar outros sinais crentes que os levam no caminho para o pecado. Isso é 

extremamente grave. Quão sério é visto no versículo seguinte. 

"Ai do mundo por causa de seus tropeços" Jesus passou a avisar. "Por que é 

inevitável que tropeços vir, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem!" 

Ai era uma palavra de maldição e condenação. O mundo está sob maldição, não só por 

causa de seu próprio pecado de Deus, mas por causa das espirituais e 

morais obstáculos que coloca nos caminhos de Seus filhos. Parece não haver fim de 

livros, revistas, filmes, programas de TV, e comumente aceita práticas e atitudes para 

enganar e corromper aqueles que pertencem a Deus. O mundo está em constante criação 

de armadilhas pecado e suas vítimas preferidas são filhos de Deus. 

É uma característica de caída do mundo, e é inevitável que tais obstáculos vêm e 

continuam a vir até à vinda do Senhor. Mas ai daquele homem por quem o escândalo 

vem! Jesus já tinha estabelecido a gravidade desse delito, declarando-o Seria melhor para 

a pessoa culpada de ter sido atirado ao mar e se afogou. Melhor morto do que para 



conduzir um dos pequeninos do Senhor desviado. Agora Ele acrescenta que tais delitos 

trazer o juízo de Deus. 

Um dos homens jovens em nosso ministério deficientes igreja veio a mim um domingo e 

disse que tinha feito uma coisa ruim. "Eu fiquei bêbado", ele explicou com remorso. Após 

a interrogá-lo, descobri que, como uma brincadeira, seu irmão e alguns amigos tinham 

forçado bebidas alcoólicas em sua garganta até que ele estava bêbado. Mas a pior tragédia 

não era a sua embriaguez, mas a culpa que ele foi feito para sofrer. Ele pensou que era 

responsável por tornar-se embriagado e tinha pedido a Jesus para o perdão, mas ele estava 

tão envergonhado que ele se perguntou se o Senhor iria perdoá-lo. Assegurei-lhe que 

Jesus totalmente compreendido e lhe tinha perdoado, embora, é claro, a culpa não era dele 

em tudo. E aqueles que foram culpados por sua embriaguez e consciência ferida estavam 

em perigo de julgamento de Deus. 

A Prevenção 

E se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-a e lança-o de ti; é 

melhor para você entrar na vida aleijado ou coxo, do que, tendo 

duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o seu 

olho o fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para 

você entrar na vida com um só olho, do que, tendo dois olhos, 
seres lançado no inferno de fogo. (18: 8-9) 

O Senhor é, obviamente, falando em sentido figurado, porque não faz parte de nosso 

corpo físico nos leva a pecar, e remoção de qualquer parte que não iria manter-nos de 

pecar. A questão é que uma pessoa deve fazer o que for necessário, não importa como 

extremo e doloroso que seja, para não pecar si ou para manter-se de fazer os outros ao 

pecado. Nada vale a pena manter se, de qualquer forma que conduz ao pecado. E a 

implicação aqui é que não há superação graça disponível para a vitória sobre a tentação e 

pecado. 

Esta é uma repetição, com ligeira alteração, da exortação nosso Senhor deu em Mateus 5: 

29-30. Em 5: 29-30, a referência é para o olho direito e, em seguida, o de pés e mãos, 

enquanto que aqui é revertida e nenhuma menção é feita de que o olho. E enquanto o 5: 

29-30 refere-se ao inferno, aqui Jesus acrescenta a termos fogo para mostrar a natureza 

do inferno e Itfe eterna para mostrar o contraste para o inferno.Todos esses detalhes 

desaparecer quando focamos a intenção das palavras. Os meus próprios comentários 

sobre a Mateus 5: 29-30 texto são repetidas aqui: 

Aqui Jesus aponta o caminho para a libertação do pecado coração. À primeira Seu 

conselho parece incongruente com o que Ele acaba de ser dito. Se o problema está no 

coração, o que é bom arrancar um olho ou cortar uma mão? Se o olho direito foram 

perdidos, a esquerda vai continuar a olhar com intenção impura, e se a mão direita foram 

cortadas, a esquerda ainda permaneceria para realizar atos pecaminosos. 

Obviamente, Jesus está falando em sentido figurado dessas coisas, físicas ou não, que 

fazem com que sejamos tentados ou tornar-nos mais suscetíveis à tentação. Na cultura 

judaica, o olho direito e mão direita representada melhores e mais preciosas faculdades 

de uma pessoa. O olho direito representou o melhor de visão e melhores habilidades da 

uma mão direita. A lição de Jesus é que devemos estar dispostos a desistir de tudo o que 



é necessário até mesmo as coisas mais queridas que possuímos, se fazendo que ajudará a 

proteger-nos do mal. Nada é tão valioso quanto para valer a pena preservar à custa da 

justiça. Esta mensagem forte não é, obviamente, deve ser interpretado de forma de 

madeira, literal, para que o Senhor parece estar defendendo a mutilação. Mutilação não 

vai purificar o coração. A intenção dessas palavras é simplesmente para pedir dramático 

rompimento dos impulsos pecaminosos em nós que nos empurram para a ação do mal (cf. 

Mateus 18: 8-9; João F. MacArthur,. Mateus 1-7 , A Commentary MacArthur Novo 

Testamento [Chicago: Moody 1985]., p 304.) 

Se algum hábito, situação, relação, ou qualquer outra coisa te faz tropeçar , Jesus disse, 

deve ser permanentemente abandonado. Grande perigo muitas vezes requer medida 

drástica. Mesmo se um sacrifício leva uma pessoa a ser figurativamente aleijado e ser 

cego em um olho -financially, social, profissional, ou de qualquer outra forma, que é 

infinitamente melhor do que ser lançado no fogo eterno do inferno. 

Esta declaração quase proverbial é uma exortação geral apelando para medidas drásticas 

contra o pecado. Apesar de apenas os incrédulos estão em perigo de inferno, os crentes 

podem entender a partir dessa declaração a gravidade do pecado e de levar outros ao 

pecado. A melhor prevenção contra causando outros ao pecado está a fazer qualquer 

sacrifício é necessário para proteger a si mesmo do pecado. "Eu buffet meu corpo e faço 

dele meu escravo", disse Paulo, "para que, possivelmente, depois de ter pregado aos 

outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado" (1 Cor 9:27.). A pessoa que lida de 

forma decisiva com suas próprias tentações e pecados será no mínimo perigo de causar 

outros ao pecado. Se ele é genuinamente e humildemente em causa que ele próprio 

não tropeçar espiritualmente, ele também será preparado e motivado para ajudar os 

outros a não tropeçar. 

 

100. O cuidado dos filhos de Deus (Mateus 

18: 10-14) 

Veja que você não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu 

vos digo, que os seus anjos no céu eis incessantemente a face de 

meu Pai que está nos céus. [Porque o Filho do homem veio salvar 

o que se havia perdido.] O que você acha? Se algum homem tiver 

cem ovelhas, e uma delas se desgarrar, não deixará as noventa e 

nove nas montanhas e ir procurar o que é desviada? E se acontece 

que ele acha, em verdade vos digo que, ele se alegra mais do que 

com as noventa e nove que não se extraviaram. Assim, não é da 

vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos 

perecer. (18: 10-14) 

Um elemento essencial para a compreensão do plano redentor de Deus é a verdade que 

somente aqueles que vêm a Ele através de Cristo na fé infantil pode entrar em Seu 

reino. Apenas aqueles que o Senhor humilha em completa dependência Ele vai se tornar 

Seus filhos e herdeiros, portanto conjuntas com Jesus Cristo (18 de Matt:. 4; Rm 8:17; 

Ef. 1: 11-14.). É por isso que, como Paulo aponta para o Corinthians, a igreja não inclui 

"são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, 



mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus 

escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as coisas que são fortes "(1 Cor. 1: 26-

27). Não é que aqueles que têm grande fama, de alta posição, riqueza, inteligência, ou 

qualquer outra condição ou conquista humana não pode vir a Deus, mas que, por causa 

de seu reconhecimento e do poder mundano, são muitas vezes inclinados a pensar que 

eles não têm necessidade Dele . 

O "os sábios segundo a carne", a quem Paulo se refere são os intelectuais, aqueles cuja 

aprendizagem é muito acima do que a pessoa média. O "poderoso" inclui aqueles que têm 

político, militar ou poder financeiro e que, assim, exercer o controle sobre a vida de 

muitas outras pessoas. O "nobre" são a elite social, aqueles que herdaram ou alcançado 

status social elevado. Sentindo-se orgulhoso, superior, e de auto-satisfação, a maioria 

dessas pessoas não sentem necessidade de Deus, especialmente se vier a Ele exigiria 

humildade infantil e entregando confiança nas suas capacidades humanas, realizações e 

posições. 

É trágico que muitos cristãos estão ansiosos para ganhar o rico, famoso e poderoso a 

Cristo, não tanto por causa do Senhor ou para próprio bem dessas pessoas como para a 

suposta benção seus testemunhos daria à causa da evangelização. No entanto, não é a 

grandeza humana de uma pessoa, mas a sua humildade espiritual que o Senhor honra e 

abençoa. É o poder de Deus que chama e ganha os homens a Si mesmo, e os instrumentos 

humanos que Ele deseja para usar em que o trabalho não é o grande, mas o humilde. Uma 

testemunha humano que atrai a atenção para si mesmo chama a atenção para longe de 

Cristo. 

Até que uma pessoa está disposta a se tornar um dos de Cristo pequeninos (Matt. 18: 6, 

10, 14), ele não pode ter parte no reino de Deus ou a obra de Deus. É por isso que "as 

coisas vis deste mundo, e os desprezados, Deus escolheu as coisas que não são, para que 

pudesse anular as coisas que são, para que ninguém se glorie diante de Deus" (1 Cor 1: 

28-29. ). E é por isso que, como profetizou Isaías, Deus ungiu a Jesus "para pregar o 

evangelho aos pobres ... para proclamar a libertação aos cativos, e restauração da vista 

aos cegos, para libertar os que são oprimidos" (Lucas 4 : 18; cf. Is 61: 1).. Não é que os 

párias da pelos pobres, os cativos, os cegos, e os oprimidos-são os únicos que precisam 

do evangelho, mas que eles são muitas vezes aqueles que estão mais dispostos a 

reconhecer sua necessidade-representado mundo . 

Como ele continua a ensinar os discípulos sobre como cuidar de um outro como crentes, 

o Senhor primeiro consagra a regra e, em seguida, as razões para a regra. 

A Regra 

Veja que você não desprezeis a nenhum destes pequeninos; (18: 
10a) 

Como explicado no capítulo anterior, os mais pequenos não se refere a crianças físicas, 

mas para os cristãos, aqueles que crêem em Cristo (v. 6). A criança nova que Jesus talvez 

ainda segurou em seus braços (ver v. 2) foi uma ilustração visual dos filhos espirituais de 

Deus. 



Veja que você não desprezar é um aviso, um comando negativo que implica fortemente 

desagrado de Deus com a desobediência dele. O uso grego do negativo com um verbo 

subjuntivo intensifica a proibição. Jesus já havia deixado claro a gravidade de maltratar 

qualquer um de Deus pequeninos : Seria melhor para uma pessoa que comete esse delito 

ter "uma pedra de moinho pesado ... pendurasse ao pescoço, e que ele se submergisse na 

profundeza do o mar "(v. 6). 

Despreza é de kataphroneō , que tem o significado literal de pensar para 

baixo. Para desprezar alguém está a olhar para baixo sobre ele conta ou cuidados como 

inferior e não vale a pena. É a desdenhar uma pessoa e tratá-lo com desprezo como sendo 

inútil. Para desprezeis algum destes pequeninos, é, portanto, para o tratamento de um 

dos próprios filhos preciosos e amados de Deus com desdém e desprezo. 

Os pequenos incluídos os Doze se. E no contexto do que tinha acontecido, Jesus estava 

dizendo a eles que suas brigas sobre quem era o maior no reino era uma forma de desprezo 

de Deus pequeninos , neste caso o outro. Quando um deles se levantou, foi à custa de 

empurrar os outros para baixo. Em vez de seus orgulhosos, atitudes egoístas que criaram 

o ciúme; inveja e ressentimento, eles deveriam ter sido mostrando preocupação com o 

bem-estar do outro. Eles deveriam ter sido edificar os outros, ao invés de si mesmos. 

Paulo exortou os crentes de Filipos: 

Completem a minha alegria por ser da mesma mente, mantendo o mesmo amor, unidos 

em espírito, com a intenção de uma Proposito. Não fazer nada de vaidade egoísta ou 

vazio, mas com humildade, considerando cada um de vocês consideram o outro como 

mais importante do que a si mesmo; não apenas olhar para os seus próprios interesses 

pessoais, mas também para os interesses dos outros. Tende em vós mesmos que houve 

também em Cristo Jesus, que, embora ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou 

a igualdade com Deus uma coisa que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo 

a forma de um servo, e sendo -se em semelhança de homens. E, achado na forma de 

homem, humilhou-se, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. (Filipenses 2: 

2-8.) 

É natural para o mundo a ressentir-se cristãos e para olhar para baixo sobre eles. Mas não 

é aceitável para os cristãos a olhar um para o outro dessa forma. No entanto, ainda 

temendo a carne decaída, a igreja sempre foi tentado a imitar as formas e atitudes do 

mundo, o que acontece quando qualquer do povo de Deus se sentir superior aos outros. 

Cristãos desprezar uns aos outros de muitas maneiras diferentes. Nós desprezo um pelo 

outro quando ostentar nossa liberdade antes de crentes mais fracos, levando-os a ir contra 

a sua consciência ou a exagerar e cair mais fundo no legalismo. "Não deixe o que come 

conta com desprezo aquele que não come, e não seja aquele que não come julgá-lo que 

come, porque Deus o acolheu" (Rom. 14: 3). Para usar a própria liberdade em Cristo de 

uma maneira tão insensível é usá-la "como uma cobertura para o mal", em vez de como 

um servo de Deus (1 Pe. 2:16). 

Os cristãos também desprezar uns aos outros quando eles mostram 

parcialidade. Estamos nunca para manter "a fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, 

com uma atitude de favorecimento pessoal" (Tiago 2: 1). Deus ama e cuida de seus filhos 

de forma igual. Ele "não é um para mostrar parcialidade, mas em cada nação, o homem 



que teme e faz o que é certo, é bem-vinda a Ele" (Atos 10: 34-35). Essa sempre foi a 

atitude do Senhor e sempre foi a atitude que Ele espera de Seu povo. O crente que agrada 

ao Senhor e que sinceramente honre é aquele que honra a todos os outros que pertencem 

a Ele (Sl. 15: 1-4). Ele nunca olha para baixo em outros filhos de Deus, por mais 

insignificante que possa parecer. 

Da mesma forma, o crente que agrada ao Senhor não dá honra especial a um companheiro 

cristão por causa da riqueza, posição elevada, ou influência. Isso, também, tem sido 

sempre uma tentação para os cristãos. Tiago advertiu os crentes na igreja primitiva: 

Se um homem entra em sua montagem com um anel de ouro e vestido com roupas finas, 

e também vem em um homem pobre com roupas sujas, e você prestar atenção especial 

para a pessoa que está vestindo as roupas finas, e dizer: "Você se senta aqui em um bom 

lugar ", e você diz para o homem pobre," Você fica lá, ou sentar-se por escabelo dos meus 

pés, "você não fez distinção entre vós mesmos e se tornam juízes com maus 

motivos? Ouvi, meus amados irmãos: não escolheu Deus aos pobres deste mundo para 

serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Mas você tem 

desonrado o pobre homem. Não é o rico que você oprimir e pessoalmente arrastá-lo em 

tribunal? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual você foi chamado? Se, no entanto, 

você está cumprindo a lei real, de acordo com a Escritura, "Amarás o teu próximo como 

a si mesmo", você está fazendo bem. (Tiago 2: 2-8) 

Uma terceira maneira crentes desprezam companheiros crentes é retendo a ajuda de 

quem precisa. Quando Paulo confrontou esse problema na igreja de Corinto, ele 

repreendeu com as palavras: "Quando você se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, 

pois em sua comendo, cada um toma a sua própria ceia primeiro, e um tem fome e outro 

é bêbado. O que! Você não tem casas em que para comer e beber? Ou desprezais a igreja 

de Deus, e envergonhar aqueles que nada têm? O que posso dizer para você? Quer que eu 

te louvo? Neste eu não vou louvor vós "(1 Cor. 11: 20-22). Essa situação corresponderia 

a uma igreja de hoje ter uma ceia de festa americana antes de um serviço de comunhão, 

com aqueles que trouxeram comida comer tudo e não compartilhar com aqueles que não 

tinha nenhuma. Para fazer tal coisa é mostrar desprezo pela igreja de Deus e para Seus 

filhos mais pobres. 

As exortações de Tiago 2: 15-16 e 1 João 3: 17-18 são adições valiosas para esse mesmo 

ponto, advertindo contra a retenção de outros crentes qualquer necessidade básica da vida. 

A quarta forma crentes desprezam companheiros crentes é ridicularizando sua aparência 

física. Tal insensível, sem coração crítica foi dirigida contra Paulo por alguns dos 

membros soberbos, mundanos na igreja de Corinto, que disse que "suas cartas são graves 

e fortes, mas a sua presença pessoal é inexpressivo, ea sua palavra desprezível" (2 Cor 

10.: 10). Embora eles admitiram o seu ensino era de som, eles tiveram a mesquinhez e 

estupidez a desprezá-lo apenas por causa de sua aparência física. Paulo elogiou os gálatas 

para não desprezar ou detestando sua "condição física", talvez uma infecção ocular grave 

relacionada com a malária, quando ele pregou o evangelho a eles (Gal. 4:14). Para zombar 

outra pessoa por causa de deficiências físicas, mentais ou culturais, não só é desprezível 

aos olhos dos homens, mas em Deus. 

Durante uma das campanhas britânicas Dwight L. Moody, ele foi repetidamente 

ridicularizado na imprensa por sua falta de bom Inglês e seu estilo caseiro. Quando pediu 



para falar na Universidade de Cambridge, o epítome do intelectualismo e sofisticação 

britânica, Moody aparentemente decidiu capitalizar sobre essa imagem, a fim de ganhar 

a atenção do público. Seu comentário sem dúvida, também teve o efeito de apontando 

para cima a superficialidade e irrelevância da crítica de sua gramática. Ele abriu sua 

mensagem com as palavras: "Não deixe que ninguém nunca lhe dizer Deus não te amo, 

porque Ele faz." 

Crentes desprezar os outros crentes, quando eles são indiferentes ou julgamento de um 

companheiro crente que tropeça espiritualmente. Quando um irmão ou irmã cai em 

pecado, especialmente se o pecado é público e bem conhecido, há uma tentação de 

escrevê-los fora, dizendo, na prática, se não em palavras, "Ele sabia melhor e ele fez sua 

escolha. Deixe-o viver com as conseqüências. Até que ele muda, eu vou ficar no 

comprimento do braço. " Mas o conselho de Paulo é o contrário. "Irmãos", ele escreveu 

aos Gálatas: "Mesmo se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que sois espirituais, 

corrigi o tal com espírito de mansidão; cada um que olha para si mesmo, para que você 

também tentado Urso um do outro. fardos, e, assim, cumprir a lei de Cristo "(Gal. 6: 1-

2). Caminho de Cristo para os Seus seguidores é que eles humildemente ajudar um irmão 

pecador, percebendo que eles, também, poderia cair na mesma ou igualmente ruim pecado 

e que é somente pela graça de Deus, se não o fizerem. 

Os crentes também desprezar outros crentes por se ressentir um companheiro cristão que 

enfrenta sua pecaminosidade. Em vez de enfrentar e arrependendo-se de um pecado que 

é trazido a sua atenção e ser grato a quem os enfrenta, o antigo eu, muitas vezes torna-os 

contra-atacar e cobrar a outra pessoa com ser crítico, hipócrita, legalista e 

hipócrita. Mesmo quando a disciplina da igreja é realizada em conformidade cuidado com 

as Escrituras e é feito graciosamente e no amor, muitas vezes é ressentido. Paulo advertiu 

os crentes de Corinto não a ressentir-se e desprezar Timoteo se ele veio a eles (1 Cor. 16: 

10-11), sem dúvida, porque ele iria enfrentá-los sobre muitos dos pecados para os quais 

Paulo teve muitas vezes, inclusive na referida carta, confrontou-os. O apóstolo também 

aconselhou Tito para não permitir que aqueles sob seus cuidados a desconsiderar ele para 

exortar e repreendê-los (Tito 2:15). 

Uma sétima forma crentes desprezam outros crentes está tirando proveito deles para 

ganho pessoal. Embora Paulo estava se referindo especificamente à imoralidade sexual, 

sua advertência aos Tessalonicenses aplica-se a tirar partido de um companheiro crente 

de qualquer forma-financeira, social, ou qualquer outro. Um cristão não deve "defraudar 

seu irmão", em qualquer sentido ", porque o Senhor é vingador de todas estas coisas" (1 

Tessalonicenses 4: 6.). 

As razões 

pois eu vos digo, que os seus anjos no céu eis incessantemente a 

face de meu Pai que está nos céus. [Porque o Filho do homem veio 

salvar o que se havia perdido.] O que você acha?Se algum homem 

tiver cem ovelhas, e uma delas se desgarrar, não deixará as 

noventa e nove nas montanhas e ir procurar o que é desviada? E 

se acontece que ele acha, em verdade vos digo que, ele se alegra 

mais do que com as noventa e nove que não se extraviaram. Assim, 

não é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes 
pequeninos perecer. (18: 10-B-14) 



Depois de declarar a regra negativa em relação aos cuidados para os filhos de Deus, Jesus 

dá três razões para a regra: a relação dos crentes a anjos, sua relação consigo mesmo, e 

sua relação com o Pai. 

Relação dos crentes para Anjos 

pois eu vos digo, que os seus anjos no céu eis incessantemente a 

face de meu Pai que está nos céus. (18: 10b) 

A expressão que eu digo a você é enfático, apontando-se a importância de que o Senhor 

está prestes a dizer. A idéia é: "Com toda a minha autoridade Eu solenemente a 

você." Ele, então, dá a primeira razão convincente cristãos nunca devem desprezar os 

outros cristãos: a sua relação com os seus anjos no céu . 

O escritor de Hebreus explica que os santos, anjos eleitos são "todos os espíritos 

ministradores, enviados para prestar serviço para o bem daqueles que hão de herdar a 

salvação" (Hb. 1:14). Sua Proposito é servir a Deus por assistir aos cuidados de Seu 

povo. Esses anjos no céu viver na presença de Deus, onde eles esperam atentamente para 

os seus mandamentos para servir o povo de Seu amor. "Elescontinuamente vêem a face 

de meu Pai que está no céu ", disse Jesus. A implicação é que os santos anjos nunca tirar 

os olhos de Deus, para que não perca alguma direção dele a respeito de uma tarefa que 

irão exercer, em nome de um crente. 

Nenhum destes textos, no entanto, nem qualquer outra Escritura ensina-a idéia de um anjo 

da guarda individual de cada crente, como a tradição judaica nos dias de Jesus ensinou e 

como muitas pessoas ainda acreditam e ensinam. Quando Pedro bateu à porta da casa de 

Maria depois que ele foi milagrosamente libertado da prisão, uma criada chamada Rode 

respondidas. Ao ver Pedro ela estava tão feliz que ela esqueceu de abrir o portão. Quando 

ela relatou sua presença para os fiéis reunidos dentro, foi, provavelmente, a noção de 

anjos da guarda individuais que estava por trás de sua insistência de que ela só tinha visto 

"o anjo de Pedro" (Atos 12: 12-15). Mas essa crença supersticiosa é meramente refletido 

neste texto; ela é ensinada nem fundamentada aqui ou em qualquer outro lugar na 

Escritura. 

Em Mateus 18:10 Jesus fala de crentes e os seus anjos em um sentido coletivo. Estes 

anjos, se um grupo distinto ou todo o corpo de santos anjos, são responsáveis pelo cuidado 

de de Deus pequeninos , aqueles que crêem no Seu Filho (v. 6). É em parte por causa 

desses anjos que vivem na presença do Pai que está nos céus que os crentes são 

advertidos a não desprezar o outro. 

O fato de que Deus Todo-Poderoso está tão preocupado com o cuidado de seus filhos 

amados que Ele tem de anjos em sua presença pronto para ser despachado em seu auxílio 

demonstra claramente como crentes valioso são e como inimaginavelmente perversos é 

olhar com desdém para alguém a quem Deus tão altamente prêmios. 

Como indicado por colchetes no NASB texto, versículo 11 ( Pois o Filho do Homem 

veio salvar o que estava perdido ) não é encontrado nos melhores manuscritos iniciais 

deste evangelho. A frase quase idêntica, no entanto, está em Lucas 19:10, onde "a 

procurar e" é adicionado antes de salvar . Porque não há nenhuma dúvida sobre a 

autenticidade do texto Lucas, não há dúvida de que Mateus 18:11 ensina uma verdade 



genuinamente bíblica. A frase foi provavelmente pegou de Lucas por um copista bem-

intencionado e adicionado ao Mateus. Mas, porque não é uma parte do evangelho original 

de Mateus, não vai ser discutido aqui. 

Relação dos crentes a Cristo 

O que você acha? Se algum homem tiver cem ovelhas, e uma delas 

se desgarrar, não deixará as noventa e nove nas montanhas e ir 

procurar o que é desviada? E se acontece que ele acha, em 

verdade vos digo que, ele se alegra mais do que com as noventa e 

nove que não se extraviaram. (18: 12-13) 

Como está implícito, embora não declarado, nesta passagem, uma segunda razão são os 

crentes a não desprezar uns aos outros é a sua relação com Jesus Cristo. O Senhor tinha 

acabado de dizer que "quem receber um destes meninos em meu nome a mim me recebe" 

(v. 5). Todo crente verdadeiro, não importa quão jovem, imaturo, infiel, desinteressante, 

ou privados de é um com Jesus Cristo, comprou com o seu próprio sangue 

precioso. Portanto, para olhar para baixo em qualquer cristão e consideram que ele é inútil 

e inútil é desprezar o próprio Cristo. "Aquele que ouve você ouve a Mim," Jesus disse a 

setenta quando Ele lhes encomendou, "e quem vos rejeita a mim rejeita; e quem me rejeita 

rejeita aquele que me enviou" (Lc 10:16). 

Os fariseus e os escribas consideradas as classes mais baixas e sem instrução a ser 

moralmente e religiosamente inferior e vale pouco, se algum, de sua atenção. Jesus, por 

outro lado, não iria quebrar uma cana agredidas ou colocar para fora um pavio fumegante 

(Matt 12:20; cf. Is. 42: 3.), Ambas as figuras serem fotos de tratamento dado à 

humanidade pobre e indefesa . Ele não iria quebrar ainda mais alguém que já foi quebrado 

e sofrimento, nem que ele iria matar mais alguém cuja vida remanescente e esperança já 

estavam prestes a ser extinta. Ao longo de seu ministério terreno Jesus demonstrou apenas 

uma preocupação oposta, como Ele alimentou os famintos, curou os doentes, incentivou 

o impossível, e ofereceu o perdão para os pecadores. Ele fez "não veio para destruir as 

almas dos homens, mas para salvá-los" (Lucas 9:56). 

É que gracioso preocupação, divina que Jesus ilustra aqui na parábola da ovelha 

perdida. O que você acha? era uma frase comum utilizada pelos professores para obter 

os seus alunos a refletir cuidadosamente sobre o que estava sendo ensinado. 

Embora nenhum dos Doze é identificado como um pastor de profissão, cada judeu 

palestino estava familiarizado com os pastores e seus caminhos. Nesta história hipotética, 

Jesus falou de um homem que era um pastor e que tinha cem ovelhas , um dos que se 

extraviaram. No terreno acidentado da Palestina havia muitas ravinas, voçorocas, 

cavernas e fendas em que uma ovelha poderia passear ou cair."Quando o pastor descobre 

uma ovelha está faltando", Jesus perguntou: "será que ele não deixa as noventa e nove 

nos montes e ir procurar o que é desviada?" 

A idéia parece implícito que o pastor sentiu a ausência do ovelha perdida, sem ter que 

verificar todo o rebanho. O pastor sabia que suas ovelhas intimamente, tanto como um 

rebanho e individualmente (cf. a analogia de João 10: 1-18). Ele, portanto, sabia 

instintivamente quando algo estava errado ou quando um deles estava faltando. Ele 

também era um especialista em rastreamento ovelha perdida, e amor pelo seu rebanho 



indefeso e totalmente dependente não permitiria que ele desistir até que ele tinha 

encontrado e resgatado o que estava faltando. O pastor fiel iria lutar contra lobos, ursos, 

leões, ladrões, ou qualquer outra ameaça para as ovelhas. Quando um animal errante foi 

encontrado, o pastor despeje o azeite sobre as feridas ou arranhões e ele iria curar uma 

perna quebrada. Ele, então, coloque delicAdãoente a ovelha em seus ombros e levá-lo de 

volta ao redil. 

A partir desta parábola, vemos que o amor de Cristo, ilustrada na do pastor, é pessoal e 

individual. Não importa qual ovelha se perde. O Senhor está igualmente preocupado por 

qualquer um deles . Ele é tanto conscientes e preocupados quando um crente pobres nas 

favelas vagueia dEle como quando um líder de igreja respeitado tropeça em pecado. 

A parábola ilustra também a verdade de que o cuidado do Senhor para o Seu povo é 

paciente. Ele é infinitamente paciente com seu obstinado, loucura pecado e Ele não vai 

desistir de uma única, mesmo que essa pessoa poderia ser o menos promissor e menos 

fiéis de todos os Seus filhos. 

Também vemos aqui cuidados busca de Deus. Ele não espera por uma ovelha perdida 

para voltar por conta própria, mas, pessoalmente, vai tão longe para o deserto como 

necessário para encontrar e resgatá-lo. O Salvador é infinitamente mais ansioso e 

determinado para a restauração do que é mesmo o crente mais arrependido. 

Se um pastor humano pode apresentar tanta preocupação para cada ovelha sob seu 

cuidado, quanto mais o Senhor Jesus Cristo, "o grande Pastor das ovelhas através do 

sangue da aliança eterna" (Heb. 13:20), cuidados no um único de seu povo vai 

espiritualmente enganados? E quando Ele encontra e restaura-lo para si mesmo, quanto 

mais alegria celeste está lá sobre ele ... do que com as noventa e nove que não se 

extraviaram? 

Em outra ocasião, Jesus usou a mesma parábola para ensinar a preocupação de Deus para 

os incrédulos. "Eu digo a você", ele explicou, "que, da mesma forma, haverá mais alegria 

no céu por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não 

necessitam de arrependimento" (Lucas 15: 3-7). 

Há uma alegria especial expressa pelas ovelhas que se encontra, não porque é mais 

valorizado ou amado do que os outros, mas porque o seu perigo, dificuldades e grande 

necessidade suscitar preocupação especial do pastor carinhoso. Da mesma forma, quando 

uma criança em uma família está doente, especialmente se ele está gravemente doente, a 

mãe vai dedicar muito mais tempo e atenção a ele do que para as outras crianças, muitas 

vezes mais do que todos os demais juntos. E quando a criança finalmente recebe bem, a 

mãe não se alegrar para as crianças que foram saudável o tempo todo, mas para aquele 

que estava doente e sofrimento. E se os irmãos e irmãs são amoroso, eles também se 

alegrará na restauração de seu irmão. 

Durante vários dias, no outono de 1987, o mundo inteiro teve sua atenção e compaixão 

fixo em uma menina, não exatamente dois anos de idade, que estava preso em um poço 

abandonado eixo no oeste do Texas, durante três dias. Quando, depois de muito trabalho 

árduo, perfuração difícil, e escavação meticulosa, ela foi finalmente resgatado, houve 

júbilo por toda a terra, e ela foi enviada milhares de cartas e apresenta-se como ela se 



recuperou no hospital. Não era que ela era mais precioso ou digno de inúmeras outras 

meninas, mas que a sua necessidade naquele momento era tão grande. 

Porque o Senhor Jesus tem essa terna compaixão em todos os seus pequeninos carentes, 

de modo que o seu bem-estar lhe traz grande alegria, devemos nos encontrar em santo 

temor de nunca olhar para baixo em tais pessoas. 

Relação dos crentes para o Pai 

Assim, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que um 

destes pequeninos perecer. (18:14) 

Uma terceira razão são os crentes a não desprezar uns aos outros é a sua relação com o 

seu Pai que está nos céus , que se junta ao Filho e os anjos em regozijo ao longo de um 

crente que é restaurada. 

Embora apollumi ( perecer ), muitas vezes levou a idéia de destruição total ou morte, às 

vezes, como aqui, se refere à ruína ou perda não-permanente. Em Romanos 14:15 a 

palavra paralela lupeō ; o que significa para causar dor ou sofrimento: "Porque, se por 

causa da comida seu irmão está machucado ( lupeō .), você já não andas segundo o amor 

Não destrua ( apollumi ) com tua comida aquele por quem Cristo morreu "(cf. 1 Cor. 

08:11). 

O perecer dos quais Jesus fala aqui relaciona-se com o progresso espiritual na vida 

cristã. Deus, o Pai não quer que um único de seus pequeninos para ser ferido ou 

prejudicado espiritualmente, mesmo que por um breve tempo. Quando Seus filhos cair 

em pecado destrói a sua utilidade para Ele e para a igreja e ele enfraquece a sua felicidade 

e sua relação para com Ele e uns aos outros. 

Pedro diz aos crentes que eles devem lançar todos os seus cuidados de Deus, porque Ele 

graciosamente cuida deles (1 Ped. 5: 7). Como o pastor que procura a ovelha perdida, até 

que seja encontrada, o Paicuida individualmente para cada pessoa que vem a Ele por meio 

do Filho, e vai fazer com que cada um deles, que se torna rebelde, eventualmente, serão 

trazidos de volta para a comunhão de Sua família e reino. 

William Arnot faz a bela observação de que, "se não agradou [Deus] para me levar de 

volta, meu prazer seria pequeno." Deve ser grande conforto para os crentes tropeço para 

saber que, quando se arrependem e retorno, seus anjos, seu Senhor Jesus Cristo, e seu Pai 

que está nos céus serão todos muito felizes. 

Para um crente para ferir outro é atacar a vontade de Deus e estabeleceu-se como 

antagonista de Deus. O Senhor procura o bem-estar espiritual de todos os Seus filhos, e é 

melhor não fazer menos. 

Esta seção de Mateus fala poderosamente para a igreja hoje. O Corpo de Cristo está cheio 

de crentes que olhar para baixo sobre seus irmãos e irmãs espirituais, tratando-os com 

desdém, indiferença e grosseria, pois os considero indigno de cuidados especiais e 

ministério. É nesse exato ponto do pecado da Igreja que se propõe, em oposição aos santos 

anjos, para o Filho de Deus, e para o Todo-Poderoso. 



 

101. A disciplina dos filhos de Deus 

(Mateus 18: 15-20) 

E se teu irmão pecar, vai, e repreende-o em privado; Se ele te 

ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se ele não ouvi-lo, tomar um ou 

dois com você, para que pela boca de duas ou três testemunhas 

cada fato pode ser confirmado. E se ele se recusar a ouvi-los, dize-

o à igreja; e se ele se recusar a ouvir também a igreja, seja ele 

para ti como um pagão e um publicano.Em verdade vos digo que 

tudo o que ligares na terra será ligado no céu; e tudo o que 

desligares na terra será desligado no céu. Mais uma vez eu digo 

que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa 

que, porventura, será feito por eles por meu Pai que está nos 

céus. Pois onde dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no 
meio deles. (18: 15-20) 

O desejo de Deus para Seus filhos aqui na terra é a pureza de vida. É impossível estudar 

as Escrituras com atenção e não ser esmagadoramente convencido de que Deus procura 

acima de tudo para o seu povo, para sermos santos e que Ele é ofendido pelo pecado de 

qualquer tipo. Citando diretamente o mandamento de Deus para o Seu povo da Antiga 

Aliança de Israel, Pedro escreveu o mesmo comando para a igreja de Cristo: "Sede santos, 

porque eu sou santo" (1 Pedro 1:16; cf. Lev 11:44..). 

Porque Deus é tão preocupado com a santidade do Seu povo, eles devem ser igualmente 

preocupado. A igreja não pode pregar e ensinar a mensagem que ele não vive e ter 

qualquer integridade diante de Deus, ou mesmo perante o mundo. No entanto, em muitas 

igrejas, onde não há tolerância para o pecado, em princípio, há muita tolerância para ela 

na prática. E quando a pregação se separa de vida, torna-se separados ambos da 

integridade e da eficácia espiritual e moral. Ela promove a hipocrisia em vez de 

santidade. Divorciar ensino bíblico da vida diária é compromisso da pior espécie. Ela 

corrompe a igreja, entristece o Senhor, e desonra a Sua Palavra e do Seu nome. 

Não é de estranhar, portanto, que a disciplina pública para o pecado é raro na igreja 

hoje. Onde há pouco desejo genuíno de pureza também haverá pouca vontade de lidar 

com impureza. A declaração interpretou e aplicou errAdãoente de Jesus que não devemos 

julgar para não sermos julgados (Mt 7: 1.) Tem sido usada para justificar a tolerância de 

cada espécie de pecado e falso ensino. As idéias que a privacidade de cada pessoa é, 

essencialmente, a ser protegida e que cada um é responsável apenas para si mesmo ter 

engolido muito da igreja. Sob o pretexto de falso amor e humildade espúria que se 

recusam a realizar outros a conta, muitos cristãos são tão dedicado como alguns 

incrédulos à noção antibíblica de "viva e deixe viver". A igreja, no entanto, não é tão 

cuidado para não fofocar sobre alguém pecar, pois não é para enfrentá-lo e chamá-lo para 

parar. 

A igreja tem sempre necessidade de confrontar os pecados de seu povo. Durante seus 

primeiros dias muitos visitantes estrangeiros para a Palestina foram convertidos a Cristo 

e decidiu ficar em ou perto de Jerusalém, a fim de desfrutar da comunhão dos crentes 



lá. Um grande número de judeus convertidos nativas foram condenados ao ostracismo de 

suas famílias e perderam o emprego por causa de sua nova fé.Para ajudar a apoiar os 

irmãos necessitados e irmãs, muitos dos quais eram virtualmente destituídos, os crentes 

que tinham propriedade e posse vendidos eles e deu a receita para os apóstolos, que 

"distribuídos a cada um, como a necessidade de cada" (Atos 4:35) . Essa prática foi a 

reação espontânea de generosos, corações cheios do Espírito Santo para atender às 

necessidades práticas dos outros cristãos. 

Durante esse tempo, um casal chamado Ananias e Safira venderam uma parte de sua 

propriedade, e prometeu a Deus que eles iriam dar a todos os lucros para os apóstolos 

para uso na igreja. Em algum lugar no processo, no entanto, eles decidiram manter volta 

uma parte do dinheiro prometido para si próprios. A fim de não aparecer menos generosos 

do que os seus irmãos na fé, no entanto, eles falsamente informou que eles estavam dando 

o valor total. Quando o Senhor revelou a duplicidade de Pedro, primeiro ele confrontou 

o marido. "Ananias", ele perguntou: "por que encheu Satanás o teu coração a mentir para 

o Espírito Santo, e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o possuías, se não teu? 

E depois foi vendido, não foi sob o seu controle? Por que é que formaste este desígnio em 

teu coração? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. ' E quando ouviu estas palavras, 

Ananias caiu e deu seu último suspiro. " Várias horas depois, Safira veio aos apóstolos, 

não sabendo o que havia acontecido com seu marido. Quando Pedro perguntou-lhe se a 

propriedade foi vendida para o preço reivindicado por seu marido, ela confirmou sua 

mentira e sofreu seu destino. Não surpreendentemente, "um grande temor em toda a 

igreja, e em todos os que ouviram estas coisas" (Atos 5: 1-11). 

O egoísmo de Ananias e Safira foi deplorável, mas o seu grande pecado foi em mentir 

sobre o que tinham feito, não só para a Igreja, mas a Deus. Neste caso em particular no 

início da igreja, Deus tomou a disciplina diretamente em suas próprias mãos e demonstrou 

antes de tudo como o pecado é para ser tratado através da remoção dos infratores da igreja 

e da terra! A pureza da igreja não só foi protegido, fazendo o povo de Deus com mais 

medo do pecado, mas também por ajudar a manter fora da comunhão aqueles que não 

eram verdadeiros crentes (v. 13). 

Mesmo nos tempos apostólicos, a intervenção divina direta e grave, na correção, 

aparentemente, era raro, embora Paulo relata que alguns dos crentes de Corinto se tornou 

fraco, doente, e até mesmo morreram como resultado de imoralidade e desrespeito pela 

sacralidade da mesa do Senhor ( 1 Cor. 11:30; cf. 1 João 5: 16-17). Deus não mudou sua 

atitude em relação ao pecado ou cerca de pureza. Ele é tão grande causa para a santidade 

do Seu povo hoje como foi quando a igreja nasceu. O pecado tem de ser tratada, ou ele 

vai destruir tanto aqueles que a praticam e os que tolerá-lo. Deus ainda pode agir de 

maneira sobrenatural para purgar a igreja, mas deu principalmente que a responsabilidade 

para a própria igreja. A igreja deve ser "auto-policiamento" no que diz respeito ao 

pecado. Os escândalos terríveis que têm manchado a igreja refletir recentemente o 

fracasso abismal dos crentes para enfrentar líderes de pecar e seguidores. O mundo muitas 

vezes teve de expor o que a igreja tentou encobrir. 

O Senhor sempre disciplinado Seu povo, e Ele sempre instruiu Seu povo a se 

disciplinar. Crentes do Antigo Testamento foram orientados a não "rejeitar a disciplina 

do Senhor, ou detestar Sua repreensão, para quem o Senhor ama Ele reprova, assim como 

o pai, ao filho a quem quer bem" (Prov. 3: 11-12). Assim como os pais humanos 

disciplinar seus filhos por amor, a fim de torná-los melhor, por isso Deus faz com Seus 



filhos. Os pais humanos sabem que a instrução para seus filhos sem execução é fútil. As 

crianças não só deve ser informado o que é certo, mas deve ser levado a fazer o que é 

certo, pela correção, repreensão, e muitas vezes a punição. "Aquele que poupa a vara 

aborrece a seu filho, mas aquele que o ama o disciplina com diligência" (Prov. 13:24). Ao 

contrário do que grande parte do pensamento popular, mesmo entre os cristãos, não é o 

amor, mas a indiferença que faz com que os pais a permitir que o mau comportamento de 

seus filhos para ir sem correção. "Discipline seu filho enquanto há esperança", o escritor 

de Provérbios aconselha sabiamente (19:18; cf. 22:15; 23:13). 

Depois de citar o provérbio (3: 11-12) mencionado acima, o escritor aos Hebreus diz: 

É para disciplina que perseverais; Deus vos trata como filhos; pois que filho há a quem o 

pai não corrige? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, 

então você está filhos ilegítimos e não filhos. Além disso, tínhamos pais terrenos que nos 

corrigiam, e os respeitávamos; não havemos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, 

para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo como bem lhes parecia, mas Ele 

nos disciplina para o nosso bem, para que possamos compartilhar Sua santidade. Toda 

disciplina no momento não parece ser alegre, mas de tristeza; ainda para aqueles que têm 

sido por ela exercitados, depois produz um fruto pacífico de justiça. (Heb. 12: 7-11) 

É uma ilusão pensar que a igreja pode tomar uma posição firme verbal contra o pecado 

sem impor essa posição entre os seus membros e, ao mesmo tempo esperar que eles estão 

em conformidade com as normas da santidade de Deus. Crianças físicas não responder a 

essa abordagem na disciplina, e nem filhos espirituais. Por causa do pecado restante da 

carne, os cristãos ainda têm uma forte inclinação para a desobediência. Sem aplicação de 

suas normas, a santidade nunca vai florescer. É por isso que a disciplina é tão essencial 

para o bem-estar espiritual de uma igreja. 

As ações tolas, pretensiosos, e às vezes imorais de algumas figuras altamente visíveis na 

igreja evangélica hoje ter causado evAngelicalalismo para se tornar um provérbio entre 

muitos cristãos liberais e no mundo em geral. Essa falta de integridade é muitas vezes 

com razão, descrito como o epítome da superficialidade auto-indulgência religioso e 

hipocrisia. 

É com a responsabilidade da igreja para se manter puro que Jesus lida em Mateus 18: 15-

20. Ele ainda está ensinando sobre a infantilidade dos crentes, ilustrada pela criança Ele 

tinha chamado a si mesmo e definir antes os Doze (v. 2). Ele havia declarado que uma 

pessoa entra e é considerado grande no reino, tornando-se como uma criança (vv. 3-4) e 

que, uma vez no reino, os crentes devem ser protegidos como criancinhas (vv. 5-9) e 

cuidada como criancinhas (vv. 10-14). Ele declara agora que eles também devem ser 

disciplinado como criancinhas. 

Nos versículos 15-20 Jesus apresenta cinco elementos envolvidos na disciplina piedosa 

de pecar crentes: a pessoa que recebe a disciplina, a pessoa que inicia-lo, a fim de que, o 

processo e lugar para ele, e a autoridade para isso. 

A pessoa que recebe Disciplina 

E se teu irmão pecar, (18: 15a) 



A pessoa a ser disciplinado é um irmão que pecados . Neste contexto, como em muitos 

outros lugares na Escritura, irmão se refere a qualquer companheiro cristão, seja homem 

ou mulher. O candidato a disciplina de confronto é qualquer cristão que pecados . A 

implicação é que ele é um pecado que continua na vida de alguém e é não confessado. 

A, referência não qualificada geral para o seu irmão é absolutamente inclusiva, 

permitindo sem exceções. Todo filho de Deus, seja jovem ou velho, homem ou mulher, 

educados ou não, rico ou pobre, líder ou seguidor, é para ser confrontado quando ele ou 

ela pecados . 

Pecados é de hamartano , que tem o significado literal de "errar o alvo" e é o verbo básico 

Novo Testamento para o pecado, errando o alvo de padrões de Deus. Assim como a 

categoria do pecador é incluído, portanto, é a categoria de pecado. Qualquer pecado, por 

qualquer crente, exige disciplina da igreja. Todo pecado é uma ofensa contra a santidade 

de Deus e corrompe a santidade do Seu povo. Ele mars companheirismo de um crente 

com Deus e sua comunhão com outros crentes. 

Como refletido na Rei Tiago Version e várias outras traduções, alguns dos manuscritos 

antigos mais confiáveis do Evangelho de Mateus acrescentar a frase "contra você", depois 

de pecados , o que indica um crime cometido diretamente contra um companheiro 

cristão. Pergunta de Pedro no versículo 21 sobre o perdão daqueles que pecam contra nós 

dá suporte à inclusão de "contra você", como faz o ensinamento do Senhor sobre a 

repreensão e perdoar em Lucas 17: 3-4. 

Em ambos os casos, no entanto, a responsabilidade básica é a mesma, porque uma pessoa 

pode ser pecado contra tanto directa como indirectamente. Se ele é amaldiçoado, abusado, 

iludido, enganado, ou semelhante, o pecado contra ele é direto e óbvio. Nesse caso, o 

irmão ou irmã de ofensa não é apenas a ser repreendido por aquele que é ofendido, mas 

também perdoado se ele se arrepender. A pessoa que é pecado contra deve abordar o 

infrator em um espírito de humildade e mansidão, e seu motivo de repreensão deve ser a 

restauração do irmão ou irmã para a santidade. Ele nunca deve vir de um espírito de 

vingança. Ele deve manifestar um espírito de amor e perdão, mesmo quando ele está 

repreendendo, e ele deve estar profundamente preocupado com o dano espiritual a ser 

sofrido pelo irmão que pecou e ter um desejo genuíno para ele ser restaurado para a 

santidade e sua conseqüente bênção. 

Repreensão de um irmão pecador deve ser realizada assim que o delito é conhecido, a fim 

de transformar o crente pecar do seu pecado, o mais rapidamente possível e também para 

ajudar a dirigir fora ressentimento e amargura pelo ofendido. Essas emoções destrutivas 

também são pecados, e eles tendem a apodrecer enquanto uma ruptura no relacionamento 

continua por resolver. Quanto mais tempo o pecado continua, mais difícil se torna para 

ser abandonado pelo pecador e ser perdoado por um pecado contra. Deus chama Seus 

filhos sempre "ser gentil com o outro, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como 

também Deus em Cristo vos perdoou" eles (Ef. 4:32). 

Mas, em um sentido mais amplo, os crentes são pecado contra por qualquer pecado 

cometido por qualquer outro crente. Sempre que um crente comete um pecado, todos os 

outros crentes são indiretamente pecado contra. "Um pouco de fermento" afeta todos (ver 

1 Cor. 5: 6). Que Jesus aqui incluídos ofensas indiretas parece claro a partir do fato de 



que Ele não faz nenhuma menção do perdão. O foco é exclusivamente sobre o 

arrependimento e restauração. 

Alguns anos atrás, um homem em nossa igreja me disse que tinha convidado um amigo 

advogado de seu para assistir à igreja. Mas quando ele disse ao amigo o nome da igreja, 

o amigo disse: "Eu nunca iria lá. É aí que o advogado mais torta Los Angeles 

atende." Pecado do homem indiretamente afetou a todos em nossa congregação e 

mancharam toda a causa de Cristo. 

Todo pecado por um crente mancha toda a comunidade de crentes. Quer se trate de 

calúnia, roubo, fofocas, imoralidade desonestidade erro doutrinário sexual, falta de 

submissão, crueldade embriaguez blasfêmia palavrões ou qualquer outra coisa, todo 

pecado não tratado pela criança ilícito de Deus deve ser tratado pela igreja. 

A pessoa que inicia Disciplina 

vai e repreende-o em privado; (18: 15b) 

Os assuntos compreendidos de ir e reprovar são indicados pelos pronomes plurais 

"você" e "seu" (vv. 15-16). Jesus estava dando instruções gerais aos Seus seguidores, e, 

portanto, esta categoria também é inclusiva. A pessoa responsável por iniciar a disciplina 

é qualquer crente que está ciente do pecado de outro crente. Disciplina não é 

simplesmente a responsabilidade de funcionários da igreja, mas de todos os membros. 

Reprovar é de elencho , que tem o significado de raiz de trazer à luz ou expor. O verbo 

grego está no imperativo aoristo, o que sugere que o irmão é para ser mostrado o seu 

pecado de tal forma que ele não pode escapar reconhecê-lo pelo que ele é. 

O primeiro confronto de um irmão pecador deve estar em privado, um a um. Se a pessoa 

que erra confessa e se arrepende, mais nenhuma disciplina é necessária e mais ninguém 

jamais precisa ser trazido para o assunto. O pecado mais de uma pessoa é conhecida e 

discutida por outros, não importa o quão bem-intencionados que sejam, o que é mais fácil 

para ele se tornar ressentido e mais difícil pode ser para o arrependimento e 

restauração. Quando ele é corrigido em privado , e em espírito de humildade e amor, sua 

mudança de coração é muito mais provável. E se ele se arrepender, um vínculo único e 

maravilhoso de intimidade se estabelece entre os dois crentes, indicados pela 

frase ganhaste a teu irmão . 

Quando Pedro se intimidou com os judaizantes em Antioquia, e começou a separar-se de 

crentes gentios, Paulo "resisti-lhe na cara, porque era repreensível" (Gal. 2,11). Pedro 

admitiu seu pecado e se arrependeu, e anos mais tarde, ele escreveu de seu "amado irmão 

Paulo" (2 Pe. 3:15). A amizade se aprofundou, sem dúvida, foi devido, em grande medida 

para Paulo de cuidar o suficiente para repreender seu companheiro apóstolo e transformá-

lo de volta para a pureza do evangelho da graça. 

Um cristão que não está muito preocupado com trazendo um companheiro cristão volta 

do seu pecado precisa-se de ajuda espiritual. Indiferença soberbo, para não mencionar o 

desprezo hipócrita, não tem parte na vida de um cristão espiritual, nem sentimentalismo 

ou covardia que se escondem por trás de falsa humildade. O cristão espiritual nem 



condena e nem justifica um irmão pecador. Sua preocupação é para a santidade ea bênção 

do irmão ofensor, a pureza e integridade da igreja, e a honra e glória de Deus. 

Pelo menos três coisas são necessárias para a efetiva realização da primeira etapa privado 

de enfrentar um companheiro cristão sobre o pecado. O primeiro é o requisito básico para 

a vontade de ir e repreende o irmão pecador em privado . Se ele não ouvir, devemos 

então estar disposto a tomar mais um ou dois crentes com a gente e confrontá-lo 

novamente (v. 16). E se ele ainda se recusa a ouvir, devemos estar dispostos a relatar sua 

impenitência para toda a igreja (v. 17). 

Deus não zombar de seus filhos, exigindo deles tudo o que, por seu poder, ele não permite 

que eles façam. Nenhum cristão, portanto, tem uma desculpa para não dar início à 

disciplina da igreja, quando é necessário, porque Deus irá fornecer a necessária sabedoria, 

discernimento e coragem quando um sincero desejo está presente. 

Nem todo crente é dado o dom da pregação ou ensino ou evangelismo ou ajuda. Mas todo 

crente é dado o comando para ir e reprovar um irmão ou irmã que está pecando. Isso 

faz parte da obra de Deus, e é um ministério tão certo como qualquer outro. Em nossos 

dias, é um ministério muito necessária e muito negligenciado. A ausência de que pode 

muito bem ser o problema mais grave e debilitante na igreja deste século. Todos os 

crentes são chamados desta forma a ser ministros de santidade, ajudando proteger a 

pureza e integridade do Corpo de Cristo. Quando eles disciplina ministro em um espírito 

de amor, Gentilza e humildade podem ser armas eficazes nas mãos de Deus para purificar 

a igreja e restabelecer seus filhos caídos. 

O Senhor ordenou a Israel: "Você não deve ir sobre como um caluniador entre o teu povo, 

e não para agir contra a vida de seu vizinho são;. Eu sou o Senhor Você não deve odiar o 

seu compatriota em seu coração." Mas, o Senhor passou a dizer "você pode certamente 

reprovar teu próximo" (Lev. 19: 16-17). Falta de vontade de reprovar um crente pecar é 

uma forma de ódio por ele, e não amá-lo o suficiente para adverti-lo do perigo 

espiritual. Não reprovar um irmão pecador pode fazer-lhe mais mal do que caluniar 

ele. Terrível como é, calúnia afeta principalmente a reputação da outra pessoa e seus 

sentimentos.Deixar de ajudá-lo a enfrentar e confessar seu pecado, no entanto, contribui 

para a sua ruína espiritual. A pessoa que afirma ser muito amoroso para repreender o seu 

irmão ou irmã em Cristo é simplesmente enganados. Ele não é muito amoroso, mas 

também indiferente. O cristão amoroso, como o Pai Celestial amoroso e amorosos pais 

terrenos, deseja a disciplina adequada daqueles que ele ama (ver Heb. 12: 5-11). 

Aos olhos de grande parte do mundo e até mesmo aos olhos de muitos crentes imaturos, 

essa decisão seja considerada sem amor. Mas a disciplina dada no caminho certo expressa 

a mais profunda espécie de amor, amor que se recusa a fazer nada para salvar um irmão 

do pecado impenitente e suas conseqüências. Amor que pisca para o pecado, ou que está 

mais preocupado para a calma superficial na igreja do que para a sua pureza espiritual 

não é o tipo de amor de Deus. Amor que tolera o pecado não é amor, mas sentimentalismo 

mundana e egoísta. 

Para pregar o amor para além da santidade de Deus é ensinar algo diferente do amor de 

Deus. Sem despertar ou renascimento da igreja já ocorreu para além de forte pregação da 

santidade de Deus e a chamada correspondente para os crentes a abandonar o pecado e 

voltar aos padrões de pureza e justiça do Senhor. Nenhuma igreja que tolera conhecido o 



pecado em seus membros terão crescimento espiritual ou evangelismo eficaz. Apesar de 

que a verdade, no entanto, tal tolerância é padrão na igreja hoje, em todos os níveis. 

A História tem visto excessos na pregação que é comumente conhecido como o fogo do 

inferno e condenação, mas que não é perigo hoje da igreja. A partir do século XIX, houve 

um distanciamento da pregação contundente da santidade de Deus e Sua demanda de 

santidade em homens. Mesmo em muitas igrejas e organizações evangélicas ênfase foi 

deslocada para a pregação quase exclusivo do amor de Deus, com pouca ou nenhuma 

referência a sua ira e julgamento. 

Comentando sobre a igreja contemporânea, Richard Lovelace escreve: 

Toda a igreja era ... evitando o retrato bíblico do Deus soberano e santo que estava irritado 

com o ímpio todos os dias e cuja ira permanece sobre aqueles que não vai receber o Seu 

Filho. Compartimentar esta imagem em um canto unvisited de sua consciência, a igreja 

substituído um novo deus, que era a projeção de bondade grandmotherly misturado com 

a delicadeza e cativante de um Jesus que mal necessário para morrer pelos nossos 

pecados. Muitas congregações americanas eram, na verdade, pagando os seus ministros 

para protegê-los do verdadeiro Deus .... Ele é parcialmente responsável não só para o 

colapso espiritual geral da Igreja neste século, mas também para uma grande quantidade 

de [evangelística] fraqueza ; em um mundo em que o Deus soberano e santo emprega 

regularmente pragas, fome, guerras, doenças e morte, como instrumentos para punir o 

pecado e trazer a humanidade ao arrependimento, a imagem idólatra de Deus como pura 

benevolência não pode realmente ser acreditado, e muito menos temido e adorado na 

forma prescrita por tanto do Antigo Testamento e Novo Testamento. ( dinâmica da vida 

espiritual [Downers Grove, Ill .: InterVarsity 1979], pp. 83-84) 

A crença em um Deus que é todo amor e sem ira, toda a graça e não há justiça, tudo o 

perdão e nenhuma condenação é idolatria (adoração de um falso deus inventado por 

homens), e inevitavelmente leva ao universalismo-o que, naturalmente, é o que muitas 

igrejas liberais pregam há gerações. A salvação se torna sem sentido, porque o pecado 

que Deus tem vista não precisa ser perdoado. O sacrifício de Cristo na cruz se torna uma 

farsa porque Ele deu Sua vida por nenhum propósito redentor. Não só isso, mas torna-se 

desculpando impossível explicar a pergunta comum sobre o porquê de um Deus amoroso 

permite a dor, o sofrimento, a doença ea tragédia. Removendo santo ódio de Deus pelo 

pecado castra o evangelho e dificulta um pouco do que ajuda o evangelismo. 

Profundamente consciente do perigo de confundir estímulo emocional para o despertar 

espiritual, em seu Treatise on Afetos religiosos Jonathan Edwards observou: 

Caída natureza humana é um terreno fértil para uma religiosidade carnal que é 

impiedosamente "espiritual", mas em última análise, enraizada no amor-

próprio. Experiências de alta emocionais, discurso religioso efusiva, e até mesmo 

louvando a Deus e experimentar o amor de Deus e do homem pode ser egoísta e auto-

motivado. Em contraste com isso, as experiências de renovação que são genuinamente do 

Espírito Santo é Deus-centrado na personagem e baseada no culto, uma apreciação do 

valor e da grandeza de Deus divorciada do interesse próprio. Tais experiências genuínas 

criar humildade no convertido em vez de orgulho e questão de uma nova criação e um 

novo espírito de mansidão, doçura, perdão e misericórdia. Eles deixam o crente fome e 

sede de justiça, em vez de saciado com a auto-congratulação. 



O verdadeiro evangelismo e renascimento não tem nada a ver com a construção de auto-

estima, auto-aceitação, e se sentir bem sobre si mesmo. Eles não têm nada a ver com a 

saúde ganhando, riqueza e felicidade carnal. Eles têm muito a ver com o reconhecimento 

de uma pecaminosidade, indignidade, fraqueza e desamparo e muito a ver com humilde 

gratidão infinita paciência, misericórdia e graça de Deus. 

Richard Lovelace novamente observa que "a maioria das congregações de cristãos 

professos hoje estão saturados com uma espécie de bondade mortos e respeitabilidade 

ética que tem suas raízes motivacionais na carne e não no Espírito Santo. Superfície 

justiça não brota da fé e da ação renovadora espiritual mas a partir de orgulho religioso e 

conformidade condicionada a tradição como uma forma de piedade que nega o poder. 

" Ele descreve como a religião como "piedade falsa" 

Mais e mais nos evangelhos Jesus proclamou que Ele veio à terra apenas para fazer a 

vontade do Pai celestial (ver, por exemplo, João 5:19, 30; 06:38; 07:16). E a vontade do 

Pai pode ser reduzido com a declaração citada no início deste capítulo: "Sede santos 

porque eu sou santo" (1 Pedro 1:16; cf. Lev 11:44..). Acima de tudo, Deus quer que seu 

povo seja santo. 

Falando aos crentes, Tiago escreveu: "Purificai as mãos, pecadores; e purificai os 

corações, vós de espírito vacilante Seja miserável e lamentar e chorar;.. O vosso riso em 

pranto, ea vossa alegria em tristeza Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos 

exaltará "(Tiago 4: 8-10). É a vontade de Deus que Seu povo ser santo, e o objetivo da 

disciplina é para promover a santidade de purga e purificação da igreja.A Palavra, o 

Espírito, eo povo de Deus se juntar em trabalhar para a pureza da igreja. Crentes agir em 

nome de Cristo, quando, com humildade e de acordo com as orientações bíblicas, eles 

disciplinar colegas que persistem no pecado. 

Um segundo requisito para a disciplina eficaz é zelo. Quando Jesus veio a Jerusalém para 

a Páscoa e encontrou mercadores do Templo que exploram o povo e profanando a casa 

de Deus com a venda de animais e trocar dinheiro "Ele fez um azorrague de cordas e 

expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois e Ele derramou as moedas dos 

cambistas e derrubou as mesas; e aos que vendiam as pombas Ele disse: 'Tirai daqui estas 

coisas; parar de fazer casa de meu Pai uma casa de comércio "(João 2: 13- 16). Zelo santo 

de Jesus para a pureza da casa de Seu Pai não lhe permitiria estar perto e vê-lo sendo 

profanados. A vontade de confrontar o pecado na igreja se manifesta no zelo justo para 

defender nome e santidade de Deus e em uma falta de vontade correspondente para que 

sejam manchados e desonrada. 

Um terceiro requisito para a disciplina eficaz é a pureza pessoal. Um crente que não está 

preocupado com a sua própria pureza não terá vontade obediente ou zelo justo para ajudar 

a proteger a pureza da igreja. Nem pode ele ser efetivamente usado pelo Senhor em ajudar 

os outros lidar com o seu pecado se ele não está disposto a lidar com o seu próprio. Sua 

preocupação com outros pecados dos cristãos pode ser forte, mas vai ser criticar e 

censurar, não humilde e amorosa. Para esses crentes, o Senhor diz: "Por que você repara 

no cisco que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio 

olho? Ou como você pode dizer ao seu irmão: 'Deixe-me tirar o cisco do seu olho ', e eis 

que o log está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então 

você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão "(Mateus 7. : 3-5). 



Quando uma igreja se move com sinceridade e humildade para fazer cumprir a santidade 

e pureza entre os seus membros, em virtude de que muito movimento é no processo de 

auto-purificação, porque os crentes que realmente desejam a pureza da igreja vai primeiro 

confrontar o pecado na sua própria vive e determinar ao Senhor para trazer pureza lá. Os 

cristãos podem se tornar ministros de santidade apenas como eles mesmos são santos 

O propósito da disciplina 

Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. (18: 15c) 

O propósito da disciplina é a restauração espiritual dos membros caídos eo conseqüente 

fortalecimento da igreja e glorificação do Senhor. Quando um pecador irmão é 

repreendido e ele vira do seu pecado e é perdoado, ele se ganhou de volta a comunhão 

com o Corpo e com a sua cabeça, Jesus Cristo. 

O objetivo da disciplina é para não jogar as pessoas fora da igreja ou para alimentar o 

orgulho farisaico de quem administra a disciplina. É para trazer o pecado irmão de 

volta. "Aquele que ganha almas sábio é", o escritor de Provérbios declarado 

(11:30). Paulo admoesta os cristãos: "Se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que 

sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão; cada um que olha para si mesmo, 

para que você também tentado" (Gálatas 6: 1.). "Meus irmãos, se alguém dentre vós se 

desviar da verdade, e alguém o converter," Tiago diz, "que ele saiba que aquele que fizer 

converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma, e cobrirá uma 

multidão de pecados "(Tiago 5: 19-20). Em alguns casos, como no da passagem Tiago, 

você pode estar enfrentando um cristão professo que nem sequer é salvo. Decretar a 

disciplina tem muitas vezes, na minha experiência, levou à admissão pelo pecador que 

ele nunca tinha sido salvo e em seguida, para o seu desejo de verdadeira conversão. 

Won é de kerdainō ; que era originalmente um termo de comércio referente ao ganho 

financeiro ou lucro. Aqui se refere à parte de trás de ganhar algo de valor que está perdido, 

ou seja, um errante irmão .Como Jesus tinha acabado ensinou na parábola da ovelha 

perdida, Deus valoriza muito cada um de Seus filhos, e quando um deles se desvia Ele 

não vai descansar até que a criança perdida é encontrada e devolvida ao redil. Não é a Sua 

vontade "que um destes pequeninos perecer" (v. 14). Também não deve ser a vontade dos 

cristãos que, mesmo um de seus irmãos ou irmãs na fé perece. Quando eles estão perdidos 

para a irmandade, um valioso tesouro está perdido, e, como nosso Pai celestial, não 

devemos nos contentar até que sejam restaurados. Cada pessoa que se tornou um com o 

grande Pastor deve-se refletir que o coração de Pastor. 

Quando um membro da igreja cai em pecado, a irmandade como um todo e cada um dos 

outros membros individualmente sofre perda, porque nenhum crente individual no Corpo 

é reproduzível. Cada crente é um indivíduo único e é excepcionalmente talentoso. As 

pessoas vão para grandes comprimentos para recuperar a riqueza material que está 

perdido. Para quão maior comprimentos os cristãos devem ir para recuperar um tesouro 

espiritual mais valioso do que qualquer posse terrena? 

Igrejas, bem como indivíduos cristãos são tentados a dizer de um irmão em pecado, de 

fato, se não em palavras, "Nós não temos que se envolver. É sua vida, a sua decisão, e sua 

responsabilidade. Ele é responsável diante de Deus, e que ele é e faz é apenas entre ele e 

Deus. " Essa atitude pode soar amorosa e espiritual na superfície, mas não se coaduna 



com as Escrituras. Ele reflete a indiferença ímpios, não preocupação amorosa para o 

irmão que caiu. 

O Processo e da Place de Disciplina 

Mas se ele não ouvi-lo, tomar um ou dois com você, para que pela 

boca de duas ou três testemunhas cada fato pode ser 

confirmado. E se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja; e se ele 

se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um 
pagão e um publicano. (18: 16-17) 

Como já se referiu, o processo de disciplina começa com um crente individual vai 

confidencialmente a um irmão pecador e repreendendo-o (v 15).. As três etapas 

subsequentes são mencionados nos versículos 16-17. 

Se um irmão pecador não escuta a quem tem repreendeu-o em privado, o próximo passo 

no processo de disciplina é ter mais um ou dois crentes ao longo, para que pela boca 

de duas ou três testemunhas cada fato pode ser confirmado . Este procedimento 

básico para a confirmação de fatos em uma disputa ou em uma acusação de delito havia 

sido estabelecida por Moisés (Deut. 19:15) e era, portanto, familiar a todos os judeus. Para 

se proteger contra uma pessoa de ser caluniosamente ou spitefully acusado de um pecado, 

crime, ou outro crime que ele não cometeu, a lei mosaica exigia que pelo menosduas ou 

três testemunhas devem corroborar qualquer acusação contra alguém. Essa foi uma 

importante proteção contra a falsa acusação de uma pessoa inocente. 

No âmbito da instrução de Jesus aqui, no entanto, se o testemunho das duas ou três 

testemunhas torna-se necessário, não é só para confirmar que o pecado foi cometido, 

mas, além disso, para confirmar que o crente pecar foi devidamente repreendido e que ele 

tem ou não se arrependeu. Deve-se esperar que o um ou dois que são trazidos ao longo 

de enfrentar o pecador não terá que se tornar públicostestemunhas contra ele antes que 

o resto da igreja, mas que a sua repreensão adicionada será suficiente para induzir uma 

mudança de coração no irmão agressor que a repreensão inicial não causa. 

Os guardas contra abusos e injusta acusação de disciplina são para proteger os líderes da 

igreja, bem como outros crentes. "Não aceites acusação contra um ancião, senão com base 

em duas ou três testemunhas," Paulo cobrado Timoteo. Mas, "aqueles que continuam no 

pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor" (1 

Tim. 5: 19-20). 

Se a segunda fase do processo de disciplina deixa de trazer arrependimento, se ele não 

ouvir a dois ou três, então eles estão a dizer-lhe para a igreja . A primeira é a repreensão 

para ser totalmente privado e o segundo semi-privado, mas o terceiro é o de ser público, 

antes da igreja . O irmão ou irmã está a ser apresentado a toda a congregação de ser mais 

repreendido e incentivados a se arrepender. Toda a igreja é responsável para chamar essa 

pessoa de volta para a santidade. 

Ele tem sido o costume em nossa igreja, após promulgação desta terceira etapa, a indicar 

claramente à congregação que eles são a perseguir a pessoa agressiva e suplicar-lhe para 

se arrepender antes de a quarta etapa torna-se necessário. Esse procedimento crucial e 

potente, muitas vezes chama o pecador ao arrependimento e obediência. 



Este grande passagem também indica que o local para a disciplina é dentro da 

igreja . ekklesia ( igreja ) é aqui usado no seu sentido básico, não-técnico de uma 

congregação ou montagem. Na literatura grega secular ele foi usado de reuniões da 

cidade, encontros locais de cidadãos convocados por seus governantes para ouvir 

anúncios oficiais ou cerimônias governamentais testemunha. No contexto do ensino de 

Jesus, neste momento em Seu ministério igreja refere-se a qualquer grupo de pessoas 

resgatadas que montem em Seu nome (v. 20). 

Alguns comentaristas afirmam que Jesus estava se referindo à sinagoga judaica, que 

também tem o significado de raiz de montagem ou congregação. Mas Jesus sempre usou 

outro termo ( sunagoge ) quando se refere a uma sinagoga, que, em qualquer caso, nunca 

teria reunidos em Seu nome. E embora ele freqüentemente ensinei na sinagoga e chamou 

os adoradores lá para crer Nele, Seu propósito não era de rever ou reformar a sinagoga, 

mas para estabelecer seu próprio ekklesia , igreja. 

Sem estrutura organizacional é mencionado ou intimado aqui. A referência não é uma 

comissão, conselho ou outro grupo de líderes, mas para todo o corpo. Não há nenhum 

tribunal superior para além da congregação local em que a disciplina é para ser 

administrado. Nenhum bispo, cardeal, sínodo, conferência, ou conselho tem a 

responsabilidade de disciplina. Para delegar a disciplina de um indivíduo ou grupo para 

além da igreja local é ir além da Palavra de Deus. Se um local de igreja é composta por 

um punhado de crentes ou de vários milhares de membros, se é uma congregação urbano 

altamente organizada ou de um grupo informal de cinco ou seis crentes em um campo 

missionário remoto, que é o lugar onde, e apenas quando, a disciplina é a ser administrado. 

Mesmo menos justificada está tomando disciplina eclesiástica ou queixas a um tribunal 

secular para resolução. Paulo indiciado fortemente Corinthian cristãos que fizeram 

isso. "Será que qualquer um de vocês", escreveu ele, "quando ele tem um caso contra o 

seu próximo, se atrevem a ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não 

sabeis que os santos hão de julgar o mundo? E se o mundo é julgado por você, você não 

é competente para constituir os menores cortes de lei? Não sabeis vós que havemos de 

julgar os anjos? Quanto mais, assuntos desta vida? " (1 Cor. 6: 1-3). 

O quarto e último passo na disciplina da Igreja é o ostracismo. Se um crente pecar se 

recusa a ouvir também a igreja , ele deve ser banido da irmandade. Que ele seja para 

você, Jesus disse, como um gentio e publicano. Ambos foram vistos como marginais 

desprezados. 

Um não-judeu que adorava o verdadeiro Deus e que se tornou identificado com o 

judaísmo era comumente chamado de um temente a Deus (cf. Atos 10: 1, 22), enquanto 

que o termo Gentil foi usado principalmente de não-judeus que mantidos até o seu 

paganismo tradicional . Tal Gentil não teve parte no pacto, adoração, ou a vida social dos 

judeus. Porque ele era um traidor de seu próprio povo, no entanto, um coletor de 

impostos foi de muitas maneiras mais desprezado do que gentios. Ele não era um pária 

por nascimento, mas por opção. 

Jesus não era atraente ao preconceito judaico. Ele veio para salvar todos os homens, e 

entre os seus seguidores mais fervorosos e fiéis eram antigos coletores de impostos, tais 

como Mateus e Zaqueu e gentios, como o centurião que lhe pediu para se curar seu servo 



paralisado. Ponto de Jesus era que um crente que persiste em impenitência é para ser 

colocado para fora da igreja e tratado como, um outsider impenitente descrente. 

Quando um homem na igreja de Corinto se recusou a abandonar uma relação incestuosa 

com sua madrasta, Paulo ordenou que ele fosse removido do seu meio (1 Cor. 5: 1-

2). Tolerância de seu pecado tinha chegado ao ponto de arrogância. Apesar de nenhum 

dos outros membros aparentemente engajados em que a imoralidade particular, o seu 

sentimento pervertido da liberdade levou-os a defender o direito do homem para continuar 

no pecado. "Em nome de nosso Senhor Jesus", Paulo passou a dizer: "Quando vocês 

estiverem reunidos, e eu com vocês em espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, eu 

decidi entregar tal homem a Satanás para a destruição de sua carne, para que o espírito 

seja salvo no dia do Senhor Jesus. O orgulho de vocês não é bom. Você não sabe que um 

pouco de fermento leveda toda a massa? " (Vv. 4-6). Influência maligna do homem, 

descrito por Paulo como fermento, havia corrompido a sensibilidade moral de toda a 

igreja. 

Persistentemente crentes que não se arrependem devem ser totalmente banido da 

comunhão da igreja. Eles não são mais para conhecer a bem-aventurança da empresa da 

igreja e encorajamento. Porque eles voluntariamente rejeitar os padrões do evangelho, 

eles fazem naufrágio de sua fé. Quando Himeneu e Alexandre não abandonaria seu uso 

profano do nome do Senhor, Paulo "entregue [eles] a Satanás, para que possam ser 

ensinados a não blasfemar" (1 Tim. 1:20). Essas pessoas devem ser dada a opção de se 

arrepender e Ficar com o povo de Deus ou de manter-se dos seus pecados e sendo entregue 

para o mundo e do diabo. 

A etapa final da disciplina não é opcional. Que ele seja traduz um imperativo presente e 

é, portanto, um comando. Paulo deu um comando semelhante aos Tessalonicenses: 

"mandamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você mantenha 

distante de todo irmão que leva uma vida desregrado e não segundo a tradição que de nós 

recebestes" (2 Tessalonicenses 3: 6.). Alguns versos depois, ele diz: "Se alguém não 

obedecer à nossa instrução nesta carta, tome nota especial de que o homem e não associar 

com ele, para que ele possa ser confundido" (v. 14). Quando a igreja tem feito tudo o que 

puder, mas sem sucesso, para trazer um membro em pecado volta a pureza de vida, que o 

irmão é para ser deixada para o seu pecado e sua vergonha. Se ele é verdadeiramente um 

cristão, Deus não o lançarei fora, mas ele pode ter que deixá-lo afundar ainda mais 

profunda antes de se tornar desesperado o suficiente para converter do seu mau. 

Como Paulo explicou à igreja de Corinto, a separação de um crente pecar é ser mais 

radical do que a separação dos incrédulos pecaminosas. 

Eu lhe escrevi na minha carta não devem associar-se com pessoas imorais; Eu não me 

refiro aos imorais deste mundo, ou com os avarentos e os roubadores, ou com os 

idólatras; para, em seguida, você teria que ir para fora do mundo. Mas, na verdade, eu 

escrevi para você não se associar com qualquer chamado irmão se ele deve ser uma pessoa 

imoral, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador; nem mesmo 

para comer com tal um. Porque, que tenho eu a ver com a julgar os de fora? Não julgais 

vós os que estão dentro da igreja? Mas aqueles que estão de fora, Deus julga. Retire o 

perverso do meio de vós. (1 Cor. 5: 9-13) 



Mas colocar um membro impenitente a comunhão não é o fim do processo de 

disciplina. Ele não deve terminar até que o irmão quer se arrependeu ou morreram. No 

que diz respeito ao bem-estar da igreja está em causa, o propósito de colocar o irmão para 

fora é proteger a pureza da comunhão e para dar um testemunho de justiça para o mundo 

ver. Mas, tanto quanto o bem-estar do próprio irmão está em causa, o propósito do 

ostracismo não é punir, mas para despertar, e, portanto, deve ser feito de amor humilde e 

nunca em um espírito de superioridade hipócrita "Não considerá-lo como um inimigo ", 

diz Paulo," mas admoestai-o como irmão "(2 Ts. 3:15). 

Para não ter comunhão ou mesmo contacto social com o irmão impenitente não exclui 

todo o contato. Quando há oportunidade para repreendê-lo e tentar chamá-lo de volta, 

deve ser tomada a oportunidade.Na verdade, essas oportunidades deve ser 

procurado. Mas, o contacto deve ser para o propósito de advertência e nenhum outro. 

A quarta etapa do processo de disciplina é, portanto, de colocar para fora e para chamar 

back-to manter o irmão pecador fora da comunhão até que se arrependa, mas também 

para manter a chamá-lo de volta na esperança de que ele vai. 

Administrando disciplina nunca é prerrogativa de uma única pessoa em uma igreja, não 

importa qual a sua posição ou qualificações. Uma das primeiras igrejas tinham tais 

disciplinadoras nomeado um Diótrefes auto-nomeados, a quem João descrito como um 

"que ama estar em primeiro lugar." "Por esta razão, se eu for", o apóstolo disse: "Eu vou 

chamar a atenção para as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas; e, 

não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos, e ele proíbe aqueles 

que desejam fazê-lo, e coloca-los para fora da igreja "(3 João 9-10). Autocrático 

farisaísmo não tem parte no plano de Cristo para a Igreja e nunca pode ser bem sucedido 

em sua purificação. Apenas o corpo local de crentes tem o direito de colocar um membro 

de sua comunhão, e que só após os três primeiros passos da disciplina falharam. 

Um homem aparentemente foi colocado para fora da igreja de Corinto, depois de ter 

causado grande tristeza para Paulo e os outros lá por causa do seu pecado. Mas "suficiente 

para uma tal esta repreensão feita pela maioria", disse Paulo, "a fim de que, pelo contrário, 

você deveria perdoar e consolá-lo, para que de alguma forma, um tal ser esmagada pela 

tristeza excessiva. Por isso peço-lhe para reafirmar o seu amor por ele "(2 Cor. 2: 5-

8). Quando um crente se arrepende, ele deve ser recebido de volta para a comunhão e não 

realizada no comprimento do braço como um membro de segunda classe. Ele é para ser 

perdoado e abraçou, assim como o Salvador perdoou e abraçou o filho pródigo Pedro 

quando ele retornou de sua desobediência (João 21: 15-22). 

A Autoridade de Disciplina 

Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado 

no céu; e tudo o que desligares na terra será desligado no 

céu. Mais uma vez eu digo que, se dois de vós concordarem na 

terra acerca de qualquer coisa que, porventura, será feito por eles 

por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três reunidos em 

meu nome, aí estou eu no meio deles. (18: 18-20) 



Para enfatizar a confiança absoluta de que ele estava prestes a dizer, Jesus declarou: "Em 

verdade eu vos digo." Essa frase, que o Senhor usou muitas vezes, deve sempre ser 

observado com cuidado especial, porque introduz um ensino de importância incomum. 

O trabalho de disciplina deve ser feita com o maior cuidado. Feito de forma errada ou no 

espírito errado, pode causar grandes danos, fomentando o farisaísmo e legalismo, assim 

como a disciplina não for feito em tudo causa grande dano ao permitir que a influência 

do pecado a se espalhar como fermento. 

Promessas de Jesus nos versículos 18 e 19 sofreram graves erros de interpretação ao longo 

da história da igreja, sendo o mais extremo a doutrina católica romana que a igreja tem a 

autoridade divina de perdoar pecados. Muitos carismáticos usar essas promessas, 

juntamente com outros, tais como os de Mateus 7: 7 e 21: 22-a reivindicação de Deus 

todas as bênçãos que se possa imaginar e privilégio apenas para pedir. 

Mas, à luz do contexto do que Jesus tinha acabado de dizer, à luz das expressões rabínicas 

comuns daquele dia, e à luz da construção gramatical do texto, fica claro que ele não 

estava ensinando que o poder de Deus pode ser dobrado para vontade dos homens. Ele 

não estava dizendo que os homens podem forçar o céu para fazer as coisas. Muito pelo 

contrário, a promessa era que quando seu povo dobrar sua vontade à Dele, Ele vai apoiar 

e capacitar seu ato de obediência. (Veja os comentários sobre Mateus 16:19, no capítulo 

4 deste volume.) 

Jesus estava aqui continuando a Sua instrução sobre disciplina na igreja. Ele não estava 

falando sobre petições a Deus pelas bênçãos especiais ou privilégios, e menos ainda Ele 

estava ensinando que a igreja ou qualquer um de seus líderes tem poder para absolver os 

pecados de seus membros. Ele estava declarando que a igreja tem um mandato divino 

para disciplinar seus membros quando eles se recusam a arrepender-se. 

Os rabinos às vezes falava de um princípio ou ação como sendo ligado no 

céu ou desligado no céu para indicar, respectivamente, que era proibido ou permitido à 

luz da Palavra revelada de Deus. Um judeu daquele dia teria entendido que Jesus não quis 

dizer que os homens poderiam dobrar a vontade de Deus para a sua própria, mas que Deus 

(aqui chamado de céu , um substituto comum entre os judeus para o nome da aliança de 

Deus, o Senhor, ou Jeová) teve um princípio expresso com o qual a igreja deve estar em 

conformidade. 

A construção gramatical na passagem também esclarece o seu significado. Como em 

Mateus 16:19, estará obrigado e será solto traduzir futuros passivos perfeitos e são mais 

precisão prestados "terá sido obrigado" e "terá sido solto." A idéia não é que Deus é 

obrigado a estar em conformidade com as decisões da Igreja, mas que, quando a igreja 

segue o padrão de Cristo por disciplina, conforme as suas decisões com o que Deus já fez 

e, assim, receber a aprovação e autoridade de Deus. 

Perfeito passivos também são usados em João 20:23 em conta a perdoar os pecados ou 

retenção. Os crentes têm autoridade para declarar que os pecados são perdoados, quer ou 

não perdoado quando essa declaração é baseada no ensino da Palavra de Deus. Se uma 

pessoa recebeu Jesus Cristo como Salvador e Senhor, a igreja pode dizer a ele com 

perfeita confiança de que seus pecados são soltos, ou seja, perdoado, porque ele atendeu 

condição de Deus para o perdão, ou seja, a confiança em seu Filho. Se, por outro lado, 



uma pessoa se recusa a receber a Cristo como Salvador e reconhecê-Lo como Senhor, a 

igreja pode dizer a ele com igual confiança de que seus pecados são vinculados , ou 

seja, não perdoados, porque ele não cumpriu com as condições de Deus para o perdão . 

Alguns anos atrás, um homem me disse que acreditava que ele estava indo para o céu, 

porque ele estava seguindo o sistema religioso prescrito por um culto popular. Porque as 

crenças bizarras desse grupo eram totalmente contrários ao evangelho, eu disse a ele que 

ele estava perdido, ainda estava em seus pecados, e não poderia ser destinado ao céu. Com 

base na sua própria confissão comparada com a Palavra de Deus, o homem não poderia 

ter sido salvo. Para dizer a ele que ele ainda estava preso em seus pecados não era para 

julgar o coração de maneira sobrenatural, nem soberanamente condená-lo, mas 

simplesmente afirmar que a própria Palavra de Deus diz claramente sobre ele e sobre cada 

pessoa que espera vir a Deus por qualquer outro caminho do que a confiança em Seu 

Filho. 

Obviamente, este é um ministério sério na igreja e que pode ser abordado com grande 

relutância. "Quem somos nós para fazer esse tipo de trabalho?" pedimos. "Que autoridade 

que temos para essas fortes relações com os irmãos na fé? Nós somos pecadores, 

também." Mas quando a igreja administra a disciplina de acordo com o padrão de Mateus 

18: 15-17, ele pode ter confiança perfeito que atua na autoridade e poder do céu, como 

prometido nos versículos 18-20. 

O Senhor dá nenhum comando sem dar o poder e autoridade necessários para obedecê-

la. Nestes três versos culminando com a instrução de Jesus sobre disciplina na igreja, 

aprendemos que, quando o povo de Deus, procuram sinceramente para purificar Sua 

Igreja, em seu caminho, eles têm a energia, aprovação e autoridade tanto do Pai e do 

Filho. 

Jesus primeiro assegura seu povo que o Pai age com eles quando eles trabalham para 

purificar a Igreja: Mais uma vez eu digo que, se dois de vós se unirem sobre a 

terra (referindo-se a duas testemunhas de v. 16) sobre qualquer coisa que eles podem 

pedir (na busca da pureza da igreja) , deve ser feito por eles por meu Pai que está nos 

céus . Sempre que os actos de igreja em nome de Deus e de acordo com a Sua Palavra 

nas questões relacionadas com o pecado, Ele age em seu nome por confirmar e fortalecer 

suas decisões e ações fiéis. 

Concordo é de sumphōneō , o que significa, literalmente, ao som juntos e é o termo da 

qual nós temos sinfonia. Se até mesmo dois dos seguidores de Jesus estão de acordo uns 

com os outros de que um crente pecar tem ou se arrependeu ou se recusaram a se 

arrepender, eles podem ter certeza eles também estão de acordo com o Pai que está nos 

céus. 

Como já mencionado, para interpretar este versículo como crentes promissores um 

cheque em branco para qualquer coisa que eles poderiam concordar em pedir a Deus não 

só não se encaixa no contexto da disciplina na igreja, mas não a violência para o resto da 

Escritura. Tal interpretação é equivalente a magia, no qual Deus está automaticamente 

obrigado a deferir o pedido mais tolo ou pecaminoso, simplesmente porque dois de seus 

filhos conspiram para pedir a Ele por isso. A idéia voa em face da soberania de Deus e 

enfraquece completamente os inúmeros mandamentos bíblicos para a submissão dos 

crentes obedientes à Sua vontade. 



Jesus também assegura o seu povo que Ele mesmo atua com eles quando eles trabalham 

para purificar a igreja: Pois onde dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no 

meio deles. Não só o Pai confirmar disciplina quando ele é administrado de acordo a Sua 

Palavra, mas o Filho acrescenta Sua própria confirmação divina. 

Este versículo também é frequentemente mal interpretada, mas não com tal erro grave 

como nas interpretações errôneas dos dois versículos anteriores. Para usar esta declaração 

para reivindicar a presença do Senhor em um pequeno culto ou reunião de oração não se 

encaixa no contexto da disciplina na igreja e é supérfluo. Cristo está sempre presente com 

o seu povo, mesmo com um crente solitário totalmente separado de outros cristãos por 

muros da prisão ou por centenas de quilômetros. 

O contexto exige que a dois ou três são testemunhas no processo de disciplina. Para pedir 

ou fazer qualquer coisa de Deus em nome de não se pronunciar seu nome, mas para 

perguntar e para trabalhar de acordo com a Sua vontade e caráter divino. Para as 

testemunhas se reuniram em Seu nome é, portanto, para que eles tenham fielmente 

realizado seu trabalho de verificar o arrependimento ou impenitência de um irmão em 

pecado ou irmã em nome do Senhor. Quando a igreja se reúne em nome do Senhor e por 

Sua causa e glória, ele deve ser envolvido no ministério de auto-purificação sob o seu 

poder e autoridade, e com a Sua confirmação celestial e parceria. 

Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão de persuasão e não liberal que foi pego nos terrores 

da Alemanha nazista, escreveu um livro intitulado Vida Together . Nela, ele dá algumas 

reflexões profundas sobre a necessidade de restauração de um irmão pecador à comunhão 

da igreja. 

Pecado exige ter um homem por si mesmo. Ele retira-lo da comunidade. Quanto mais 

isolado é uma pessoa, o mais destrutivo será o poder do pecado sobre ele, e quanto mais 

ele se torna profundamente envolvido nele, o mais desastroso é o seu isolamento. Pecado 

quer permanecer desconhecido. Ele evita a luz. Na escuridão do não expresso envenena 

todo o ser de uma pessoa. Isso pode acontecer, mesmo no meio de uma comunidade 

piedosa. Na confissão, a luz do evangelho invade a escuridão e isolamento do coração. O 

pecado deve ser trazido para a luz. O unexpressed deve ser falado abertamente e 

reconhecido. Tudo o que é segredo e oculto é manifestada. É uma luta dura até que o 

pecado é admitido abertamente, mas Deus quebra portas de bronze e barras de ferro (107 

Ps: 16.). 

Uma vez que a confissão do pecado é feita na presença de um irmão Cristão, o último 

reduto de auto-justificação é abandonado. O pecador se rende; ele dá-se todo o seu 

mal. Ele dá o seu coração a Deus, e ele encontra o perdão de todos os seus pecados, na 

comunhão de Jesus Cristo e do seu irmão. O expresso, reconheceu o pecado perdeu todo 

o seu poder. Foi revelado e julgados como pecado. Já não se pode rasgar a comunhão em 

pedaços. Agora, o companheirismo carrega o pecado do irmão. Ele não está mais sozinho 

com seu mal para ele abandonar seu pecado dele. Agora ele está na comunidade de 

pecadores que vivem, pela graça de Deus e da cruz de Jesus Cristo .... O pecado oculto o 

separavam do companheirismo, fez toda a sua aparente comunhão uma farsa; o pecado 

confessado o ajudou a definir a verdadeira comunhão com os irmãos em Jesus 

Cristo. ([New York: Harper & Row, 1954], 112-13) 



 

102. Aprendendo a perdoar (Mateus 18: 

21-35) 

Então Pedro, aproximando e disse-lhe: "Senhor, até quantas vezes 

pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete 

vezes?" Jesus lhe disse: "Eu não digo que até sete vezes, mas até 

setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um 

certo rei que quis ajustar contas com os seus servos. E quando ele 

tinha começado a liquidá-los, não foi levado a ele um que lhe 

devia dez mil talentos. Mas desde que ele não tinha os meios para 

pagar, o seu senhor mandou que fosse vendido, junto com sua 

esposa e filhos e tudo o que tinha e pagamento a ser feito. O 

escravo, portanto, caindo, prostrou-se diante dele, dizendo: 

'Tenha paciência comigo, e eu te pagarei tudo. " E o senhor 

daquele servo teve compaixão e soltou-o e perdoou-lhe a dívida 

Mas aquele escravo saiu e encontrou um dos seus companheiros 

escravos que lhe devia cem denários;. E ele agarrou-o e começou 

a sufocá-lo, dizendo: 'Pay de volta o que você deve. " Então o seu 

companheiro escravo caiu e começou a suplicar-lhe, dizendo: 

'Tenha paciência comigo, e eu te pagarei.' Ele não estava disposto 

no entanto, mas fui e jogou-o na prisão, até que pagasse o que lhe 

era devido. Então, quando seus co-escravos viram o que havia 

acontecido, ficaram muito tristes e veio e relatou ao seu senhor 

tudo o que havia acontecido. Então, convocando-o , o seu senhor 

lhe disse: 'Você escravo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, 

porque me suplicou. Você não devia ter tido misericórdia do teu 

companheiro, como eu tive compaixão de ti?' E o seu senhor, 

mudou-se com raiva, entregou-o aos torturadores, até que 

pagasse tudo o que devia. Assim será a meu Pai celeste também 

fazer para você, se cada um de vós não perdoar a seu irmão do 
seu coração ". (18: 21-35) 

O perdão não é natural ao homem. Porque é tão estranho para carnal natureza humana, as 

pessoas acham que é muito difícil de perdoar os outros. Rei Luís XII da França articulou 

o sentimento de muitas pessoas, quando ele disse: "Nada cheira tão doce como o corpo 

morto de seu inimigo." 

No entanto, nada tão caracteriza a nova natureza dos cristãos como o perdão, porque nada 

tão caracteriza a natureza do seu Senhor. Palavras mais marcantes e humanamente 

incompreensível de Jesus da cruz foram: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que 

fazem" (Lucas 23:34). Depois de ser traído, falsamente condenado, batido, cuspido, e 

injustamente pregado numa cruz para morrer uma morte agonizante, o Filho de Deus não 

nutria ódio por seu algozes, mas em vez disso ofereceu-lhes perdão. Seguindo o exemplo 

de seu Senhor, as últimas palavras de Estevão foram: "Senhor, não imputes este pecado 

eles!"(Atos 7:60). Ele estava naquele momento sendo atacado até a morte por pedras por 

ter cometido nenhum crime maior do que a pregação do evangelho, mas seu coração não 



estava cheio de amargura, mas com compaixão por seus algozes. O perdão é o material 

da verdadeira piedade. 

Não é difícil perdoar as crianças, ea maioria das pessoas, especialmente os pais, fazê-lo 

quase que instintivamente. Entendemos que as crianças são desinformados, inexperiente 

e imatura. Nós esperamos que eles façam algumas coisas que são irreverente, mas tendem 

a tolerar essas coisas e perdoá-los, mesmo quando eles nos magoaram profundamente. É 

difícil guardar rancor contra uma criança. Essa analogia também deve ser verdade em um 

sentido espiritual, porque todos os crentes são as crianças, como Jesus aponta 

repetidamente em Mateus 18. 

Embora José tinha sido terrivelmente prejudicado por seus irmãos invejosos quando eles 

o venderam como escravo, ele não tinha nenhum rancor. Anos mais tarde, quando eles 

estavam no meio de uma grande fome, e ele era a única pessoa que poderia ajudá-los, ele 

foi rápido para oferecer o seu perdão, para abraçá-los no amor, para fornecer o alimento 

necessário, e até mesmo dar-lhes a magnífica região de Goshen para se viver. Quando 

tinham implorou seu perdão e caído antes dele, "disse-lhes:" Não tenha medo, estou eu 

em lugar de Deus? E quanto a você, você quis dizer o mal contra mim , mas Deus o tornou 

em bem, a fim de trazer este resultado atual, para preservar muitas pessoas vivas Então, 

por isso, não tenha medo;. Estou disposto a dar para você e seus pequeninos ". Assim ele 

os consolou e falou ao coração "(Gn 50: 19-21). 

Uma das razões que Davi era um homem segundo o coração de Deus era o seu próprio 

coração perdoador e misericordioso. Embora o rei Saul tentou várias vezes matar Davi 

com uma lança e perseguiu implacavelmente nas colinas de Judá com o seu exército, Davi 

não só se recusou a prejudicar Saul porque ele era o ungido do Senhor, mas até se recusou 

a abrigar qualquer ódio contra ele (Ver 1 Sam . 24: 6, 12; 26:11). Em outro exemplo, 

embora Davi foi à primeira enfurecido pela recusa ingrato de Nabal para dar comida e 

provisões para os homens de Davi que tinham ajudado a proteger Nabal, ele foi 

convencido pela esposa de Nabal, Abigail, de reter vingança. Davi não puniu Nabal e era 

grato a Abigail por trazê-lo para os seus sentidos. "Bendito seja o Senhor Deus de Israel, 

que hoje te enviou ao meu encontro," ele disse a ela ", e bendito seja o seu discernimento, 

e bendita sejas tu, que me manteve este dia de derramamento de sangue, e de vingar-me 

por minha própria mão "(1 Sam. 25: 32-33). Quando Simei pediu perdão a Davi por ter 

amaldiçoado e pedras jogado com ele, Davi foi rápido para mostrar-lhe misericórdia, 

apesar da insistência de seus oficiais que o homem merecia ser condenado à morte (2 

Sam. 19: 22-23; cf. 16 : 5-6). 

O perdão reflete a maior virtude humana, pois reflete Então, claramente, o caráter de 

Deus. Uma pessoa que perdoa é uma pessoa que emula um caráter divino. Nada mais 

demonstra o amor de Deus como o Seu perdão. Uma pessoa que não perdoa é, portanto, 

uma pessoa com falta de caráter de Deus e sem amor cristão, não importa como sua 

teologia ortodoxa ou como exteriormente impecável sua moral parece ser. Um cristão que 

não vai abrir mão de uma atitude de ódio, ressentido com alguém que tem prejudicado a 

ele é uma pessoa que não conhece nem a verdadeira glória da sua humanidade redimida 

nem a verdadeira glória da divindade da graça de Deus. Um cristão perdoa é uma 

contradição de estar de sua nova natureza em Cristo. É fundamental para o coração de 

Deus para perdoar, e só o cristão que irradia perdão irradia verdadeira piedade. 



Considerando-se o perdão de outra direção, os cristãos precisam perdoar porque eles 

próprios precisam de perdão. Eles são filhos espirituais e, como todas as crianças, são 

ignorantes, fracos, egoístas, desobedientes, e regularmente na necessidade de perdão, 

tanto da parte de Deus e uns com os outros. Perdoar é uma questão de dar e receber da 

vida. 

O perdão é, portanto, a chave para a unidade espiritual na igreja, porque é a chave para o 

amor e a chave para todos os relacionamentos significativos. Só o perdão pode quebrar 

as barreiras que o pecado continuamente e, inevitavelmente, ergue entre pessoas, 

incluindo o povo de Deus. "Discrição do homem fá-lo tardio em irar-se, e é a sua glória 

está em esquecer uma transgressão" (Prov. 19:11). Os cristãos estão no seu melhor 

quando estão perdoando. Porque eles próprios foram perdoados tanto por Deus, que, de 

todas as pessoas, deveria ser mais tolerante de outros, especialmente de outros crentes. Os 

cristãos são mais parecidos com o seu Senhor quando perdoar "uns aos outros, como 

também Deus em Cristo vos perdoou" eles (Ef. 4:32). Paulo declarou a mesma verdade 

aos Colossenses, dizendo-lhes para ter um com o outro e perdoar uns aos outros, "a 

luxúria como o Senhor vos perdoou" (Cl 3:13). Porque eles foram perdoados todos os 

pecados por Cristo, os crentes devem ser disposto e pronto a perdoar uns aos outros em 

tudo. 

Nesta parte de encerramento do Seu ensinamento sobre os crentes como filhos (Mat. 18), 

Jesus dá uma declaração poderosa e sóbria da necessidade para os crentes a 

perdoar. Assim como uma pessoa entra e é considerado grande no reino, tornando-se 

apenas como uma criança (vv. 3-4) e, uma vez no reino, deve ser protegido como uma 

criança (vv. 5-9), cuidada para como uma criança pequena (vv. 10-14), e disciplinado 

como uma criança pequena (vv. 15-20), assim também, Jesus diz agora, ele deve ser 

perdoado como uma criança pequena. Nos versículos 21-35 vemos primeiro inquérito de 

Pedro sobre o perdão e, em seguida, o ensinamento de Jesus sobre a extensão do perdão 

dos crentes de Deus e um exemplo negativo do seu dever de perdoar uns aos outros 

O Inquérito sobre o perdão 

Então Pedro, aproximando e disse-lhe: "Senhor, até quantas vezes 

pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete 
vezes?" (18:21) 

Pedro sabia que a natureza humana e quantas vezes as pessoas precisam de perdão, 

muitas vezes pelo mesmo crime. Ele entendeu a tendência humana de cometer um pecado, 

ser perdoado, e em seguida, confirmar em pouco tempo o mesmo pecado ou algum outro 

igualmente tão ruim. 

À luz do ensinamento de Jesus sobre a disciplina na igreja, Pedro perguntou quantas vezes 

os cristãos como um corpo e como indivíduos eram obrigados a perdoar outros crentes 

que persistiram na ilegalidade. Quantas vezes eles devem ser autorizados a se arrepender 

e ser restaurado à comunhão? 

Como apontado no capítulo anterior, o ensinamento de Jesus sobre a disciplina inclui 

tanto as ofensas diretas e indiretas. Os crentes devem repreender um irmão cometer ou 

irmã para qualquer pecado. E eles são para trazer o infrator perante a igreja, se isso for 

necessário porque cada pecado não só é diretamente contra Deus, mas é também direta 



ou indiretamente contra a Igreja e cada crente individual. "Tenha em seu guarda", disse 

Jesus em outra ocasião. "Se teu irmão pecar, repreende-o; e se ele se arrepender, perdoa-

lhe" (Lucas 17: 3). Os comandos para repreender e perdoar cobrir qualquer pecado um 

companheiro crente pode cometer, e não apenas aqueles cometidos diretamente contra 

nós. 

É elogiável que Pedro personalizado ensino de Jesus, e sua principal preocupação neste 

momento era sobre a sua própria responsabilidade. Ele, portanto, perguntou: " Senhor, 

até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? " 

Durante todo o discurso do capítulo 18, Jesus estava falando sobre os crentes, a quem ele 

se refere como pequeninos, crianças, ovelhas e irmãos (vv. 3-6, 10, 12, 14, 15). De Sua 

referência a meu irmão , é claro que Pedro também estava pensando em um crente, 

representada por si mesmo, perdoar os outros crentes. 

Temos uma grande dívida para Pedro para muitas coisas, um dos quais era a sua 

propensão para fazer perguntas. Ele queria ter certeza de que ele entendeu o que as 

palavras e ações de Jesus queria dizer, e sua mente inquisitiva provocou muita ensino 

maravilhosa do Senhor. Deus abençoa aqueles que fazem perguntas sinceras de Dele, 

porque Ele abençoa aqueles que buscam sinceramente a conhecê-Lo e Sua 

verdade. "Buscar-me e encontrar-me", disse ele por meio de Jeremias, "quando você 

procura por mim de todo o vosso coração" (Jer. 29:13). 

Pergunta de Pedro foi:?.? "Será que o perdão tem um limite Admitindo-se que uma pessoa 

que comete um delito e se arrepende deve ser perdoado e restaurado algumas vezes Mas 

e se ele cai continuamente no pecado, uma e outra vez Quantas vezes deve eu lhe 

perdoarei ? " 

Talvez para demonstrar como magnânimo ele achava que era, Pedro sugeriu um limite 

de sete vezes , o que era mais que o dobro do permitido pela tradição judaica. Usando 

referências no livro de Amós (veja 1: 3, 6, 9, 11, 13; cf. Jó 33:29), os rabinos tinham 

tomado uma afirmação repetida por Deus contra os inimigos vizinhos de Israel e é feita 

em uma regra universal para limitar o perdão de Deus e, por extensão, também do 

homem. Se Deus perdoa os homens apenas três vezes, eles spuriously fundamentados, é 

desnecessário e até mesmo presunçoso para os homens a perdoar uns aos outros mais 

vezes do que isso. Rabino Jose ben Hanina, por exemplo, disse: "Ele que implora o perdão 

de seu vizinho não deve fazê-lo mais do que três vezes." Rabino Jose ben Jehuda disse: 

"Se um homem comete um delito, uma vez, que perdoá-lo, se ele comete um delito pela 

segunda vez, eles perdoá-lo, se ele comete um delito pela terceira vez, eles perdoá-lo; a 

quarta vez que eles fazem não perdoá-lo ". 

Pedro, pois, provavelmente pensou que Jesus ficaria impressionado com a sugestão 

aparentemente generosa de até sete vezes . Em comparação com a tradição judaica, foi 

generoso e, sem dúvida, foi baseada na crescente entendimento de Pedro do ensinamento 

de Jesus e do exemplo pessoal de compaixão e misericórdia. Percebendo que a 

graciosidade do Senhor estava em contraste marcante com o legalismo egocêntrico dos 

escribas e fariseus, Pedro dobraram sua estreito limite para o perdão e acrescentou mais 

uma vez para uma boa medida. 

A extensão do perdão 



Jesus lhe disse: "Eu não digo que até sete vezes, mas até setenta 

vezes sete." (18: 21-B-22) 

Pedro ainda estava pensando como os escribas e fariseus e como a natureza humana caída 

é sempre inclinado a pensar. Ele estava pensando em termos mensuráveis e limitadas do 

direito, e não os termos imensuráveis e ilimitadas de graça. Lei mantém contar; graça 

não. Por isso Jesus disse-lhe: "Eu não digo que até sete vezes, mas até setenta vezes 

sete." 

O Senhor não estava estendendo o limite legal de perdão. Ele não estava falando de lei 

ou limites. Por setenta vezes sete Ele não quis dizer 490. Ele simplesmente pegou no 

número de Pedro e multiplicaram por si só e, em seguida, por dez, indicando um número 

que, para todos os efeitos práticos, foi além da conta. A manutenção de registos não está 

a ser considerado, e um cristão com um coração que perdoa pensa nada sobre isso. Ele 

perdoa a ofensa ou o centésimo milésimo tão prontamente e graciosamente como o 

primeiro-porque essa é a maneira como ele é perdoado por Deus. 

Talvez Jesus tinha em mente jactância arrogante de Lameque que "se Caim é vingado sete 

vezes, então Lameque setenta vezes sete" (Gn 4:24). A inclinação do homem pecador é 

retribuir o mal com o mal, sem limite. O padrão de Deus é exatamente o oposto; Jesus 

disse para voltar bem para o mal, sem limite. 

Mesmo que um irmão "pecar contra ti sete vezes por dia", o Senhor disse em outra ocasião 

", e retorna a você sete vezes, dizendo:" Estou arrependido ', perdoe-lhe "(Lucas 17: 4). 

Jesus não estava se pondo um limite diário, mas sim o contrário. Ele estava falando de 

repetido, pecando regular que está empenhada muitas vezes por dia, dia após dia, e das 

correspondentes repetido perdão. Ele estava dizendo que mesmo que um companheiro 

cristão peca contra você todos os dias para sete vezes a cada dia, você deve estar pronto 

e disposto a perdoar-lhe que muitas vezes. Os fiéis, piedoso cristão nunca permitir que o 

seu próprio perdão a ser ultrapassado pelo pecado de um irmão. Refletindo a natureza de 

seu Pai celestial, onde o pecado contra ele aumenta, o mesmo acontece seu perdão 

misericordioso (cf. Rom. 5:20). 

Desse ponto em paralelo do perdão, Paulo declarou que os cristãos devem ser "perdoar 

[de] uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou" (Ef. 4:32). Comentando 

sobre a raridade de tais graça entre os crentes, João Wesley escreveu: "Se isto é o 

cristianismo, onde os cristãos viver?" 

O Exemplo do Perdão 

Por esta razão, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que 

quis ajustar contas com os seus servos. E quando ele tinha 

começado a liquidá-los, lá foi-lhe apresentado um que lhe devia 

dez mil talentos. Mas desde que ele não tinha os meios para pagar 

o seu senhor mandou que fosse vendido, junto com sua esposa e 

filhos e tudo o que tinha, e reembolso a ser feita. Por isso, o 

escravo caindo, prostrou-se diante dele, dizendo: 'Tenha 

paciência comigo, e eu te pagarei tudo. " E o senhor daquele servo 

teve compaixão e soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas aquele 

escravo saiu e encontrou um dos seus companheiros escravos que 



lhe devia cem denários; e ele agarrou-o e começou a sufocá-lo, 

dizendo: 'Pague-o que deve. "Então o seu companheiro escravo 

caiu e começou a suplicar-lhe, dizendo: 'Tenha paciência comigo, 

e eu te pagarei.' Ele não estava disposto no entanto, mas fui e 

jogou-o na prisão, até que pagasse o que lhe era devido. Então, 

quando seus co-escravos viram o que havia acontecido, ficaram 

muito tristes e veio e relatou ao seu senhor tudo o que havia 

acontecido.Em seguida, convocando-o, o seu senhor lhe disse: 

"Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicou. 

Você não devia ter tido misericórdia do teu companheiro, como 

eu tive compaixão de ti? ' E o seu senhor, mudou-se com raiva, 

entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. 

Assim será a meu Pai celeste também fazer para você, se cada um 
de vós não perdoar a seu irmão do seu coração ". (18: 23-35) 

Esta parábola é tão grave que muitas pessoas concluem que o princípio Jesus ensina com 

que não poderia aplicar-se a crentes. Mas, assim como às vezes é necessário para que um 

pai lidar duramente com uma criança persistentemente desobediente, é também, por 

vezes, necessário para o Senhor para lidar duramente com sua família desobediente. O 

escritor de Hebreus lembrou seus leitores de que o Senhor havia ensinado seu povo quase 

mil anos antes: "Aqueles a quem o Senhor ama Ele disciplina, e Ele açoita a todo filho a 

quem recebe" (Heb. 12: 6; cf. Prov. 3:12). Alguns dos crentes coríntios tinham se tornado 

tão imoral e impenitente que Deus colocá-los em Sickbeds e até mesmo levado alguns a 

morrer (1 Cor. 11:30). Ele Struck Ananias e Safira morto por mentir para o Espírito Santo 

(Atos 5: 1-10). O Senhor é por vezes rigoroso com os Seus filhos errantes porque isso às 

vezes é a única maneira que Ele pode corrigir sua desobediência e proteger a pureza e 

santidade de Sua igreja. 

Jesus apresenta a parábola especificamente afirmando que é sobre o reino dos céus , cuja 

verdadeira cidadania inclui apenas os crentes. Não só isso, mas ele diz a parábola , por 

essa razão , isto é, como uma resposta direta à pergunta de Pedro sobre perdoar um irmão 

(v. 21), que por sua vez era uma resposta ao seu ensinamento sobre a disciplina dentro da 

igreja (vv. 15-20). Pedro-se, obviamente, era um crente, e sua referência ao "irmão" 

indica um companheiro cristão, especialmente à luz do fato de que o capítulo 18 se 

concentra em crentes, "pequeninos que crêem [Nele]" do Senhor (v 6;. Cf . v. 10). Jesus 

está ilustrando a necessidade de os crentes a perdoar uns aos outros. 

Como já visto em Mateus 13, muito do ensinamento do Senhor sobre o reino dos céus foi 

dada na forma de parábolas. No presente parábola Jesus apresenta a atitude de Deus, 

o certo rei , a respeito do perdão e por seus súditos, os escravos. Os cidadãos do reino de 

Deus também são filhos de sua família celestial, e a parábola fala de Deus tanto como 

Senhor, representada pelo rei , e como Pai celestial (v. 35). 

Escravos é usado aqui no sentido mais amplo daqueles em submissão a um soberano, 

como todos os assuntos de monarquias antigas eram, independentemente de sua posição 

ou riqueza. Todos os cidadãos de um antigo reino eram escravos no sentido de que eles 

devidos total fidelidade ao rei , que normalmente tinha poder de vida e morte sobre 

eles. Nesse sentido, os nobres eram tanto do rei escravos como eram os servos mais 

humildes. Esses extremos são sugeridas na parábola, indicando que a sua verdade se 

aplica a todos os crentes, todos os cidadãos do reino dos céus . O primeiro escravo era, 

obviamente, de alto escalão e, provavelmente, possuía fortuna pessoal considerável, 



enquanto o co-escravo a quem ele se recusou a perdoar a dívida foi talvez relativamente 

pobre. 

Um rei geralmente nomeados governadores, ou sátrapas, sobre as várias províncias do 

seu reino, e sua principal responsabilidade era coletar impostos em seu nome. Foi, 

provavelmente, no que diz respeito a esses impostos que o rei ... queriam acertar as 

contas , e o homem que lhe devia o rei dez mil talentos foi, provavelmente, um tal 

oficial de coleta de impostos. Em qualquer caso, ele era uma pessoa com grande 

responsabilidade que devia uma grande quantia de dinheiro para o rei. 

A ocasião foi talvez o tempo regular e periódica que o rei tinha estabelecido para acertar 

as contas com seus governadores. A idéia de uma prestação de contas final de fim de 

vida, representando o julgamento final de Deus, não corresponde à maneira como um 

governante recolhidas normalmente impostos de seus funcionários. Também não se 

ajustar ao fato de que o homem perdoado continuou com relações normais com os outros 

homens. A contabilidade não poderia representar o julgamento final de Deus, porque, 

depois que ele foi julgado, o homem não teria tido mais oportunidade ou de perdoar ou 

ser perdoado. 

Assim como "setenta vezes sete" (v. 22) representa um número ilimitado de vezes, dez 

mil talentos representa uma quantidade ilimitada de dinheiro. Porque os valores 

monetários mudar tanto de um ponto na história para outra, nunca é possível calcular com 

precisão quanto uma determinada moeda de uma sociedade antiga valeria a pena em 

moeda moderna. E isso não é necessário fazer o ponto. Mas os registros históricos dão 

luz sobre o imenso valor que dez mil talentos teria nos dias de Jesus. 

A partir de documentos históricos do tempo que tenha sido determinado que a receita 

total anual arrecadado pelo governo romano de Edom, Judéia, Samaria e da Galiléia era 

de cerca de 900 talentos. Com base nestes dados, dez mil talentos ascendeu a mais de 11 

anos de impostos provenientes destes quatro províncias. Desde o Antigo Testamento, 

aprendemos que a quantidade total de ouro dada para o uso no Templo foi de pouco mais 

de 8.000 talentos (1 Crônicas 29: 4., 7), e que "o peso do ouro que veio a Salomão cada 

ano era de 666 talentos de ouro "(1 Reis 10:14). 

Embora Murias significa, literalmente, dez mil , porque era o maior prazo numérica na 

língua grega que também foi usado no sentido figurado para representar um vasto número, 

incontável. Nesse sentido, tem a mesma conotação que o Inglês miríade , que é derivada 

dela. Murias é, portanto, às vezes traduzida como "incontáveis" (1 Cor. 4:15) ou 

"miríades" (Ap 5:11). A lição de Jesus nesta parábola, portanto, foi a de que o homem 

que devia ao rei dez mil talentos devia uma dívida incalculável e impagável. 

Essa dívida incalculável, impagável representam a dívida para o pecado que todo homem 

deve a Deus. Quando o Espírito Santo convence uma pessoa de seu pecado (João 16: 8), 

que a pessoa é confrontada com o fato de que a extensão de seu pecado está além da 

compreensão e humanamente impagável. Assim como Paulo, quando viu seu pecado na 

clara luz da lei de Deus todo pecador condenado tem um vislumbre da pecaminosidade 

do pecado (Rom. 7:13). É um tal vislumbre que Jó tinha de si mesmo e que o levou a "me 

arrependo no pó e na cinza" (Jó 42: 6), e é um tal vislumbre que Ezra tinha de si mesmo 

e seus companheiros israelitas que o levaram a Oração, "Ó meu Deus, estou 

envergonhado e constrangido para levantar o meu rosto a ti, meu Deus, pelas nossas 



iniqüidades subiram acima de nossas cabeças, ea nossa culpa tem crescido até aos céus" 

(Esdras 9: 6). 

A vida é uma mordomia de Deus para ser usado para a Sua glória. Incrédulos tirar a vida 

de Deus, e, em vez de retornar a Ele sabiamente investido para a Sua glória e fazendo a 

maior parte do que costumava ser chamado de "privilégio evangelho", que desperdiçá-lo 

em si mesmos. Eles são como o filho pródigo eo escravo que enterrou o seu talento no 

chão, tanto de quem Jesus usou para ilustrar desperdiçado "privilégio evangelho". 

Independentemente de quanto dano um pecado faz para outras pessoas, é antes de tudo 

uma ofensa a Deus. Em sua grande salmo penitencial Davi declarou: "Contra ti, contra ti 

somente, pequei, e fiz o que é mal à tua vista" (Sl. 51: 4). Cada pecado cometido é 

cometido contra Deus. E todo pecado é cometido aos Seus olhos, tão certo como se fosse 

cometido, foram que possível, antes de Seu próprio trono nos céus. 

O escravo , então, representa o incrédulo a quem foi dado o conhecimento de Deus (Rom. 

1:. 18ss), a vida de Deus (Atos 17:25), bem como a oportunidade de dar a Deus o que é 

devido a Ele (cf. Rom. 11:36; Colossenses 1:16), mas desperdiça a propriedade de Deus 

em pecado. 

Porque o homem da parábola de Jesus não tinha os meios para pagar, o seu senhor 

mandou que fosse vendido, junto com sua esposa e filhos e tudo o que tinha, e 

reembolso a ser feita. O homem não só desviou o que pertencia à rei, mas consumido 

em si mesmo até que nada foi deixado. Esse é o estado do pecador à 

falência! O pagamento a ser feito a partir das receitas da venda de sua família à servidão 

e resgatar todos os seus bens pessoais não teria pago uma fração da dívida, mas foi exigido 

como um castigo e assim o rei poderia obter pelo menos uma parte do que ele era devido. 

Assim como a quantidade de dinheiro impagável na parábola é uma imagem de dívida 

impagável do homem pelo pecado, o castigo mencionado aqui faz pensar do inferno, onde 

os condenados vão passar a eternidade pagando pelo impagável. A glória roubado de 

Deus pelo homem não pode ser reembolsado pelo homem e, portanto, mesmo depois de 

passar uma eternidade no inferno, uma pessoa não seria mais perto de pagar sua dívida e 

estar apto para o céu do que quando entrou. A falência espiritual absoluta de cada filho 

de Adão torna impossível para ele pagar a dívida ilimitada ele incorreu por causa do seu 

pecado. 

Pelos padrões daquele dia o rei da parábola tinha sido gracioso apenas pelo seu não exigir 

uma prestação de contas anterior. De uma forma infinitamente maior Deus é 

misericordioso para com o pecador mais endurecido apenas no que lhe permite continuar 

a viver. A própria vida é um grande dom da misericórdia divina. 

Mas haverá um dia, e muitas vezes muitos dias, quando cada homem enfrenta o Rei para 

dar conta de que ele está fazendo com a sua vida. Esta não é uma imagem de um dia do 

julgamento final, mas de um tempo de condenação quando os homens são feitos para 

enfrentar o seu pecado e da necessidade de salvação. Ela retrata os momentos em que o 

evangelho é pregado ou se lê a Escritura ou um testemunho pessoal é dado a eles. Eles 

são confrontados com a realidade de que eles têm de dar a Deus uma prestação de contas 

para a sua vida pecaminosa. 



Percebendo sua culpa indesculpável e sentindo a bondade do rei, o escravo, pois, caindo, 

prostrou-se diante dele . Sua caindo e prostrando-se era mais do que a homenagem 

habitual dado um rei. Foi um ato de submissão total, de lançar-se completamente sobre a 

misericórdia do monarca, o homem era culpado, condenado, devastada, e genuinamente 

arrependido. Ele não tinha nenhuma defesa e ofereceu nenhum. 

Da mesma forma, o pecador confrontados pelo Espírito Santo com o evangelho ea 

convicção de seu pecado deve reconhecer que ele está culpados e condenados diante de 

Deus. E da mesma forma que sua única esperança é se humilhar, confessar seu pecado, e 

lançou-se à misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Todo pecador deve ser esmagada por 

seu pecado, como que o homem foi oprimido por sua dívida.Ele deve ter a atitude do 

cobrador de impostos que "nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, 

dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador!" (Lucas 18:13). As bem-aventuranças (Mt 

5: 3-12.) Expressar a atitude contrita deste pecador arrependido, que em caso de falência 

espiritual chora sobre o seu pecado e clama por justiça de salvação. 

Como o homem jazia quebrado aos pés do rei, ele não percebeu que ele nunca poderia ter 

pago a dívida não importa o quão longo e duro ele trabalhou. Mas sua terrível situação 

levou o apelo desesperado: "Tenha paciência comigo ", e, em seguida, a promessa 

irrealista," eu te pagarei tudo . " Impossible como a perspectiva era, ele, no entanto, 

implorou por uma chance de fazer bom em sua dívida. Seu entendimento foi falho, mas 

sua atitude foi certa. 

Quando o primeiro condenado por seus pecados, as pessoas são muitas vezes inclinados 

a fazer promessas a Deus similares ao que o homem deu ao rei. Uma pessoa sob 

convicção, por vezes, vai dizer "Eu tenho a moldar a minha vida e ser uma pessoa melhor. 

Devo virar uma nova folha, fazer algumas resoluções, e reformar a mim mesmo." Ele 

reconhece seu pecado e sinceramente quer fazer as pazes, mas não percebendo que ele 

não pode. 

Comentando sobre o servo nesta parábola, Martinho Lutero escreveu, 

Antes de o rei chamou-o para dar conta, ele não tinha consciência, não sente a dívida, e 

teria ido para a direita junto, fez mais dívida, e não se importou nada sobre isso, mas agora 

que o rei avalia com ele, ele começa a sentir a dívida . Por isso, é com a gente. A parte 

maior não se preocupa sobre o pecado, continua firmemente, não teme a ira de 

Deus. Essas pessoas não podem vir para o perdão dos pecados, para que eles não 

percebem que eles têm pecados. Eles dizem que, de fato, com a boca que tem pecado; mas 

se eles estavam falando sério sobre isso que eles falam muito de outra forma. Este servo, 

também, diz, antes de o rei avalia com ele, tanto que eu devo ao meu senhor, ou seja, dez 

mil talentos; ... Mas agora que o acerto de contas é realizada, e suas ordens-lhe senhor, 

sua esposa, seus filhos, e tudo a ser vendido, agora ele sente. Assim, também, nós 

sentimos a sério quando os nossos pecados são revelados no coração, quando o registro 

de nossas dívidas é realizada antes de nós .... Então nós exclamar: Eu sou o homem mais 

infeliz, não há ninguém como infeliz como eu em a terra! Esse conhecimento faz com 

que um homem humilde de verdade, funciona contrição, para que se possa vir para o 

perdão dos pecados. 



O rei sabia muito bem que, apesar de suas boas intenções, o servo nunca poderia fazer o 

que ele prometeu; mas ele não reprovou o homem para sua oferta tolo e inútil. Pelo 

contrário, o senhor daquele servo teve compaixão e soltou-o e perdoou-lhe a dívida . 

Aqui está uma visão extraordinária do amor solidário de Deus para com o pecador 

arrependido genuinamente que se lança em sua misericórdia. O homem só pediu 

paciência para que ele possa tentar reembolsar o rei, mas em vez disso o rei soltou-o e 

perdoou-lhe a dívida . Isso é o que Deus faz com a dívida do pecado daqueles que vêm 

a Ele em humilde penitência e sincero. 

Deve-se notar que esta parábola não se destina a apresentar todos os aspectos da 

salvação. Obviamente a pessoa e obra de Cristo e da essência da fé salvadora em que o 

trabalho não são retratados. O objetivo de nosso Senhor aqui foi para ilustrar o assunto 

do perdão entre os crentes, ea história é limitada a essa idéia. Ele simplesmente descreve 

um homem com uma dívida impagável, que procurou misericórdia e foi dada em 

abundância. 

Daneion ( dívida ) significa literalmente "empréstimo", o que implica que em sua 

graciosidade o rei considerou a fortuna desviado um empréstimo e, em 

seguida, perdoou -o. Ainda mais graciosamente Deus perdoar o pecador que confessa o 

seu pecado e confia em Jesus Cristo. No momento em que uma pessoa reconhece a 

pecaminosidade de seu pecado e se volta para o único Salvador do pecado, sua montanha 

de dívidas para com Deus é pago na íntegra para sempre. 

Não foi até o filho pródigo chegou ao fundo absoluto da vida que ele enfrentou até sua 

tolice ímpios. Ele havia abandonado seu pai e sua família e viveu uma vida 

completamente egoísta e debochado em uma terra estrangeira e pagã. E quando o dinheiro 

se foi, por isso foram a sua vida elevado e seus supostos amigos. O único trabalho que ele 

poderia encontrar era o concebível mais degradante para um judeu porcos 

slopping. Enquanto no chiqueiro que ele "caiu em si" e disse para si mesmo: "Quantos 

empregados de meu pai têm pão mais do que o suficiente, mas eu estou morrendo aqui 

com fome! Vou me levantar e ir para o meu pai, e vai dizer-lhe: 'Pai, pequei contra o céu 

e diante de ti; já não sou digno de ser chamado teu filho;. faze-me como um dos teus 

empregados' "Mas, mesmo antes que o filho disse essas palavras para o seu pai ", 

enquanto ele ainda estava longe, seu pai o viu e sentiu compaixão por ele, e correu e 

abraçou-o e beijou-o." O pai não repreender ou repreendê-lo, nem ele aceitar a oferta do 

filho para ser apenas um mercenário. Ao contrário, ele comandou "seus escravos: 'Trazei 

depressa a melhor túnica e vesti-lha, e colocar um anel no dedo e sandálias nos pés; e 

trazer o novilho gordo, matá-lo, e vamos comer e ser feliz; para este meu filho estava 

morto e voltou à vida novamente, estava perdido e foi encontrado '"(Lucas 15: 11-24). 

Um comentarista sugere que quando o pai saiu correndo ao encontro de seu filho que ele 

deve ter tido para reunir-se a sua longa túnica sob os braços e, assim, expor suas roupas 

de baixo, uma grande vergonha para um mais velho, homem digno desse dia. Mas o pai 

não tinha nenhuma preocupação, mas para se reunir com seu amado filho a quem ele 

havia dado como morto. 

De uma forma infinitamente maior, Deus permitiu que fosse humilhado como Ele veio à 

terra, esvaziando "a Si mesmo, tomando a forma de um servo" (Fl 2: 7.). Para resgatar os 



homens caídos de volta para si mesmo, Ele voluntariamente e com amor ", suportou a 

cruz, desprezando a ignomínia" (Hb. 12: 2). 

O que acontece depois da parábola parece inconcebível, até que percebemos que cada um 

de nós é culpado de várias maneiras, de fazer o que aquele escravo perdoado fez. Ele saiu 

e encontrou um dos seus companheiros escravos que lhe devia cem denários; e ele 

agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: "Pague para trás o que deve." 

A implicação é que a primeira coisa que o escravo perdoado fez depois que ele saiu da 

presença do rei, tinha de procurar um companheiro escravo que lhe devia algum dinheiro 

e violentamente exigir o reembolso de uma ninharia em comparação com a grande 

quantidade que ele próprio tinha acabado de ser perdoado. 

Sendo o segundo homem descried como um de seus co-escravos sugere que ele 

representa um irmão e que o princípio Jesus ensina aqui, principalmente se refere ao 

tratamento de cada um dos crentes.Embora os cristãos devem perdoar de todo mundo, 

eles devem ser especialmente perdoar uns dos outros, porque eles são co-escravos que 

servem ao mesmo rei. 

Há cem denários representado salários cem dias "para um trabalhador comum nos 

tempos do Novo Testamento, uma quantia ínfima em comparação com dez mil talentos, 

que, como já referimos, ascendeu a cerca de onze anos de impostos romanos das 

províncias de Edom, a Judéia, Samaria e Galiléia combinado. 

Embora a segunda dívida foi extremamente pequeno em comparação com o primeiro, 

mas era uma dívida real e representa uma verdadeira ofensa cometida por um crente 

contra a outra. Se o crime não fosse real, seria necessário nenhum perdão. Jesus não 

estava ensinando que os pecados contra companheiros de fé, ou contra qualquer outra 

pessoa são insignificantes, mas que eles são ínfimos em comparação aos delitos cada um 

de nós tem cometido contra Deus e para que Ele livremente e completamente nos perdoou. 

O poder da carne do pecado que permanece em um crente transformado é visto em dureza 

de coração do primeiro servo contra o seu companheiro, que talvez foi um baixo escalão 

oficial responsável pela coleta de impostos a partir de uma pequena vila no interior da 

província governada pelo primeiro servo. Mesmo assim, o primeiro homem foi muito 

mais longe do rei em status do que ele era de outro servo, e o montante da dívida que ele 

tinha sido perdoado pelo rei foi incomensuravelmente maior do que a quantia que ele se 

recusou a perdoar seu conservo. Esses dois fatos devem ter feito o homem não só 

especialmente grato mas especialmente misericordioso. Sua inclinação deveria ter sido a 

procurar seu companheiro escravo para perdoá-lo ao invés de condená-lo. Não há 

nenhuma indicação, no entanto, que a sua própria experiência de misericórdia fez grato, 

e ele claramente não o fez misericordioso. Em vez disso, ele se tornou orgulhoso, 

presunçoso, e dura de coração. 

Infelizmente, como cristãos, às vezes refletem uma arrogância e insensibilidade 

similar. Embora tenhamos sido totalmente e para sempre perdoados de todos os delitos 

diante de Deus, com base em Sua graça, que muitas vezes agem como se nós fomos 

perdoados com base em nossos próprios méritos. Podemos até mesmo olhar para baixo 

sobre os nossos irmãos e irmãs em Cristo com desdém e um sentimento de superioridade. 



Em vez de refletir a compaixão do rei, o primeiro servo ficou irritado com o pensamento 

de que ele próprio ainda estava devia algum dinheiro. Quando ele encontrou o seu 

devedor, ele agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: "Pague-me de volta o que 

você deve." De acordo com antigos escritores romanos, não era incomum para um credor 

para realmente arrancar o pescoço de um devedor até que o sangue corria de seu nariz. 

Esse tipo de comportamento parece impensável, mesmo bizarro, e é difícil de acreditar 

que alguém poderia agir de tal forma. E isso é exatamente o ponto do Senhor a Pedro e 

os outros discípulos. Para os cristãos a não estar dispostos a perdoar uns aos outros é 

impensável e bizarro. 

A natureza auto-enganador da carne é tal que, por vezes, raiva e vingança override mesmo 

ganância e obstinação ofusca até mesmo auto-interesse. Uma pessoa que está gravemente 

estrangulado ou espancados, para não mencionar preso, é colocado em uma posição ruim 

para ganhar dinheiro para pagar uma dívida. Mesmo do ponto de vista puramente prático, 

tais práticas de cobrança de dívidas são tolos e contraproducente, mas eles têm persistido 

ao longo da história e até mesmo em tempos modernos. 

O funcionário subordinado fez seu apelo com exatamente as mesmas palavras que seu 

credor tinha usado antes de o rei: "Tenha paciência comigo, e eu te pagarei "(cf. v 

26).. Isso deveria ter chocado a memória do escravo perdoado em uma resposta certa, mas 

essas palavras familiares evocado nenhuma reação simpático nele, mesmo que a dívida 

que ele tinha sido perdoado teria sido impagável na vida, ao passo que a dívida para com 

ele estava a pagar por um trabalho alguns meses. 

Com insensibilidade inimaginável, o escravo perdoado não estava disposto no 

entanto , mas fui e jogou seu subordinado na prisão até que pagasse o que lhe era 

devido. Mesmo para pedir reembolso depois que ele mesmo tinha sido perdoado tanto foi 

grosseiramente insensível; ao abuso e aprisionar seu devedor por não pagar tão pouco era, 

nas palavras de um comentarista, uma "monstruosidade moral" para não dizer nada de 

loucura, porque na prisão o homem não poderia ganhar dinheiro para pagar sua 

dívida. Essa falta de perdão não só é moralmente impensável e bizarro, mas irracional. 

No entanto, como a Escritura ea experiência pessoal deixar claro, que é a forma como os 

cristãos, por vezes, tratar uns aos outros. A parábola é uma imagem pouco lisonjeira da 

carne do pecado que ainda reside em cada crente e que tem causado grande conflito e 

danos no interior da igreja desde o seu nascimento. 

A igreja em Corinto não era típico de início congregações, mas mostra claramente os 

extremos a que a carne pode levar aqueles que pertencem a Cristo e que possuem sua 

própria natureza e do espírito. Os membros mais ricos lá não tiveram sensibilidade para 

os seus irmãos mais pobres, comendo sua própria comida na Ceia do Senhor e não 

deixando nada para envergonhar e aqueles que não tinha nada (1 Cor. 11:22). E em vez 

de resolver suas diferenças entre si, eles trouxeram o outro antes de tribunais pagãos (6: 

1). 

Paulo instruiu Tito para lembrar aos crentes sob seus cuidados "para difamar ninguém, 

para ser controverso, moderados, mostrando toda a consideração por todos os 

homens." Ele, então, dá a razão Deus ordena as virtudes de seus filhos: 



Porque também nós éramos outrora insensatos nós mesmos, desobedientes, extraviados, 

servindo a várias paixões e deleites, gastando a nossa vida em malícia e inveja odiosos e 

odiando um ao outro. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador e Seu 

amor pela humanidade apareceu, Ele nos salvou, e não com base em ações que nós temos 

feito em justiça, mas segundo a sua misericórdia pela lavagem da regeneração e 

renovação pelo Espírito Santo, a quem Ele derramou sobre nós ricamente através de Jesus 

Cristo, nosso Salvador herdeiros, que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos 

de acordo com a esperança da vida eterna. (Tito 3: 2-7) 

A lição de Jesus na parábola é o mesmo que Paulo aqui: Aqueles que foram 

graciosamente, totalmente, e permanentemente perdoados por Deus por seus pecados 

imensuráveis contra ele são a agir como os filhos divinos e herdeiros eles se tornaram, 

refletindo o amor e compaixão de seu Pai celestial. Eles são a "ser gentil com o outro, 

compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou 

[eles]" (Ef. 4:32). 

Os crentes ainda tem a capacidade de dar forma aos pecadores, maneiras rancorosas de 

sua humanidade não redimida, mas "mesmo assim", diz Paulo, "vós considerai-vos 

mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por isso não deixe o pecado 

reine em vosso corpo mortal que você deve obedecer às suas concupiscências "(Rm. 6: 

11-12). 

Sabendo da grande dívida do primeiro escravo tinha sido perdoado pelo rei e seu posterior 

tratamento de seu escravo endividados, os co-escravos estavam compreensivelmente 

indignado que este homem seria, na verdade, colocar-se acima do rei, agindo como se 

tivesse um direito a ser menos clemente e misericordioso do que o seu soberano. Portanto, 

quando eles viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e veio e relatou ao 

seu senhor tudo o que havia acontecido. 

Os cristãos devem ser profundamente entristecido quando um irmão é implacável, 

porque a sua dureza de coração, não só tende a levar o infrator mais no pecado, mas 

também provoca dissensão e divisão dentro da igreja, mancha sua testemunho perante o 

mundo, e profundamente entristece o próprio Senhor . 

Os outros escravos foram ao rei com a terrível história, esperando que a ação apropriada 

seria tomada contra o credor implacável. Esta característica da parábola faz uma visão 

interessante sobre a responsabilidade do crente, não só para seguir os passos de disciplinar 

um irmão pecador, mas a Pedido ao próprio Senhor para agir em correção e purgar o filho 

em pecado ungracious de Deus. 

Como seria de esperar, o rei ficou furioso quando soube da notícia, e convocando-o, o 

seu senhor lhe disse: "Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me 

suplicou. Você não devia ter tido misericórdia do seu co-escravo, assim como eu tive 

compaixão de ti? " 

Quando um cristão permite restante pecado para controlar uma atitude ou ação, ele está 

sendo mau, porque o pecado é sempre pecado, cometida por um crente ou descrente. O 

pecado da falta de perdão é, em alguns aspectos ainda mais perverso em um crente, 

porque ele tem infinitamente maior motivação e poder de perdoar do que uma pessoa que 

nunca experimentou a graça redentora de Deus. Como uma pessoa pode aceitar a 



misericórdia de Deus para todo o seu pecado, uma dívida impagável, e depois não perdoar 

uma pequena ofensa cometida contra si mesmo? 

Não é que o rei espera o primeiro escravo para dar seu subordinado a chance de pagar a 

dívida, mas que ele esperava que ele tem tido misericórdia do seu companheiro de 

escravos e de perdoar a dívida integralmente até mesmo como o rei teve misericórdia 

de o escravo perdoado e perdoou a dívida por completo. Novamente, o princípio de Ef 

4:32 é directamente paralela. 

E o seu senhor, mudou-se com raiva, entregou-o aos torturadores, até que pagasse 

tudo o que devia. Na ocasião anterior, o fundamento do primeiro escravo para a 

paciência havia se mudado o rei a compaixão e perdão. Agora a recusa do homem de 

perdoar seu conservo mudou o rei a raiva. 

Porque Ele é santo e justo, Deus está sempre movido de cólera no pecado, incluindo o 

pecado de seus filhos. Paulo expressou algo deste tipo de ira justa para com os membros 

da igreja que não se arrependem de Corinto quando ele perguntou se eles estavam indo 

para continuar no pecado e fazê-lo chegar a eles com uma vara (1 Cor. 4:21). 

Deus tem santa indignação sempre que um cristão peca (cf. Sl 6; Atos 5: 1-10.). Como 

castigo pelo seu pecado, o escravo implacável foi entregue aos torturadores (não 

carrascos) , até que pagasse tudo o que devia , isto é, até que ele teve uma mudança de 

coração e perdoou seu irmão agressor, que é o que o rei queria que ele pagar. Senhor 

Herbert disse uma vez: "Aquele que não pode perdoar os outros destrói a ponte sobre a 

qual ele mesmo deve passar." 

Alguns comentaristas afirmam que o primeiro escravo foi reencumbered com a dívida 

que ele tinha sido perdoado e ficou obrigado a pagar tudo de volta. Mas essa interpretação 

irremediavelmente convoluções a parábola, fazendo tanto a salvação temporária ou o 

perdão condicional em seu comportamento subseqüente. Ambas as visões são 

indesejáveis. Além disso, a dívida original foi dito ser impagável eo homem ainda estava 

sem recursos, por isso não faria sentido para voltar a atribuir-lhe a dívida com a prestação 

que deve ser pago integralmente. É muito melhor para ver o reembolso simplesmente 

como o dever próprio um crente deve ao Senhor. Neste caso, isso significaria perdoar seu 

irmão qualquer ofensa. 

Deus não castiga Seus filhos por ódio, mas por amor. "Aqueles a quem o Senhor ama Ele 

disciplina, e Ele açoita a todo filho a quem recebe" (Heb. 12: 6). Ele não castigá-los para 

afastá-los, mas para trazê-los de volta para si mesmo e para a Sua justiça. "Ele nos 

disciplina para o nosso bem, para que possamos compartilhar Sua santidade" (v. 10). Cada 

cristão sente flagelação do Senhor em algum momento ou outro, porque cada cristão 

merece Sua disciplina ocasionalmente. É natural que de Deus "disciplina para o momento 

não parece ser alegre, mas de tristeza; mas para aqueles que têm sido por ela exercitados, 

depois produz um fruto pacífico de justiça" (v. 11). 

Quando os crentes esquecer seu próprio perdão divino por Deus e se recusam a estender 

o perdão humano para irmãos, o Senhor coloca-los em tais torturadores (a palavra pode 

se referir a inquisidores) como estresse, dificuldade, pressão, ou outras dificuldades até 

que o pecado é confessado e perdão é concedido. Como Tiago nos diz: "O julgamento 

será implacável para aquele que não usou de misericórdia" (Tiago 2:13). 



Isso é o que Jesus inequivocamente declarado ponto da parábola: Assim será a meu Pai 

celeste também fazer para você, se cada um de vós não perdoar a seu irmão do seu 

coração . O crente não perdoa ( você ) vai satisfazer a Deus somente por oferecer o seu 

próprio perdão para aqueles que pecam contra ele, mais especialmente seu irmão em 

Cristo. 

Jesus não está falando aqui do perdão que traz a salvação, dizendo que só Deus salva 

aqueles que estão perdoando. Isso seria obras justiça. Ele está falando de pessoas 

perdoando uns aos outros depois de terem experimentado a Sua graça livre. Aqueles que 

são salvos, transformado, dada uma nova natureza em Cristo, e ter a habitação do Espírito 

Santo geralmente vai se manifestar que a vida mudou por ter uma atitude de perdão (ver 

Mateus 6: 14-15.). Mas haverá momentos em que caímos no pecado da falta de perdão, e 

esta instrução é para aqueles tempos. 

Como mencionado anteriormente, se o primeiro homem não representa um cristão, uma 

pessoa que tenha sido perdoado por Deus para a sua dívida imensurável do pecado, a 

instrução no contexto da parábola rompe completamente. Jesus estava falando para os 

Doze, que não só eram crentes, mas apóstolos. Todos os crentes, não importa qual a sua 

posição ou realizações na igreja pode ser, são responsabilizados perdoar todas as ofensas 

contra eles cometidos por irmãos, pela simples razão de que eles próprios já foram 

perdoados uma dívida incalculável por Deus. Eles são esperados para refletir o perdão de 

Deus, porque eles têm experimentado o perdão de Deus. 

Crentes experimentar dois tipos de perdão de Deus. A primeira é uma vez por todas e é 

permanente. Quando alguém confia em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, todos os 

seus pecados-passado, presente e futuro, estão perdoados judicialmente, total e 

eternamente. Mas porque os crentes ainda estão sujeitos às tentações e fraquezas da carne, 

eles caem em pecado, mesmo depois de serem salvos. Para que o pecado que precisa de 

perdão diário de Deus e de limpeza, não para preservar a sua salvação, mas para restaurar 

o relacionamento quebrado com o Senhor que o pecado causa. Jesus tinha esses dois 

aspectos do perdão em mente quando disse: "Ele que se banhou precisa de lavar senão os 

pés, mas está completamente limpa, e você está limpo" (João 13:10). 

Perdão uns dos outros crentes "não tem poder para absolver ou limpar o pecado como o 

perdão de Deus foi absolvido e continua a limpar a deles. Não obstante o seu perdão do 

outro deve refletir os dois tipos de perdão que recebemos de Deus. Eles são de ter em seus 

corações um espírito interno, general do perdão que está pronto para perdoar mesmo antes 

de saber de um pecado cometido contra eles e se ou não a pessoa pediu ou nunca pede 

perdão. Que o perdão deve ser constante e imutável, o que reflecte um amor divinamente 

capacitado que Pedro diz que "cobre uma multidão de pecados" (1 Pedro 4: 8.). Se e 

quando o ofensor se arrepende, então perdão relacional é prontamente dada e o 

relacionamento quebrado é totalmente restaurado. 

Os cristãos devem ser marcados como perdoar as pessoas, porque eles foram perdoados 

como nenhum outro na terra. Quando eles não estão perdoando, eles estão vivendo em 

oposição à sua nova natureza em Cristo. Quando eles se recusam a perdoar outros cristãos 

se afastaram de perdão relacional de Deus que os purifica dos pecados que eles continuam 

a cometer. Eles também perdem a paz interior, o poder ea profundidade da vida espiritual 

que só uma estreita comunhão com o Senhor pode produzir. Quando um crente cai em 



uma época de pouca profundidade espiritual e indiferença, a causa é muitas vezes um 

coração que não perdoa porque permitiu que a carne, galgando-se em destaque. 

Um santo anônima de há muito tempo, escreveu: 

Revenge, de fato, parece muitas vezes doce para os homens; mas, oh, só é adoçada 

veneno, vesícula apenas adoçado, e seu sabor é amargo como o inferno. Perdoar, 

suportando somente o amor é doce e bem-aventurada; goza de paz e consciência do favor 

de Deus. Ao perdoar, dá afastado e aniquila a lesão. Trata a injurer como se ele não tivesse 

ferido, e, portanto, não sente mais o inteligente e sting que tinha infligido. O perdão é um 

escudo para que todos os dardos inflamados do maligno rebote inofensivo. O perdão traz 

céu para a terra, e da paz de Deus no coração pecaminoso. O perdão é a imagem de Deus, 

o Pai, perdoando, e um avanço do reino de Cristo no mundo. 

"Bem-aventurados os misericordiosos", disse Jesus, "porque eles alcançarão 

misericórdia" (Mat. 5: 7). Se queremos que a misericórdia ea limpeza do Senhor pelos 

nossos pecados repetidas contra ele, devemos estar dispostos, a partir de nosso coração , 

para oferecer misericórdia para com outros cristãos, mesmo para crimes repetidos contra 

nós. Então, podemos orar com confiança, "Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós 

também temos perdoado aos nossos devedores" (Mat. 6:12). 

Perdão genuíno que é do seu coração é confiar perdão, perdão que vê o irmão ofendido 

assim como ele era antes de pecar. Se realmente perdoar uma pessoa, nós confio nele, 

assim como nós confiava nele antes. Não segure o delito sobre sua cabeça ou até mesmo 

em nossas mentes, pensando que ele provavelmente vai pecar novamente. 

Embora o pecado contra Deus, a igreja, e um irmão companheiro em Cristo pode trazer 

dor de longa duração e sofrimento, e por vezes, perda mesmo permanente de uma 

intimidade, uma vez acalentado; o caminho para a restauração completa pode ser 

pavimentada com generosidade e confiança. Por exemplo, para confiar uma pessoa 

perdoada com algo que é caro e importante para você é, talvez, a mais segura evidência 

de que o perdão é realmente a partir do coração . Se a ofensa estava roubando, o infrator 

pode novamente ser confiada com algo precioso. Se a infracção foi se esquivando da 

responsabilidade que ele pode ser dado outro trabalho importante a fazer. Mesmo se o 

crime foi calúnia, novamente ele pode ser confiável com a sua reputação e tornar-se um 

amigo que está completamente amado e totalmente confiável. 

Perdoar não é necessariamente esquecer. Embora a pessoa verdadeiramente perdoar irá 

se recusar a me debruçar sobre um crime, há lembretes às vezes contínuos de que não 

podemos controlar. Perdão nem envolver desculpar uma ofensa pecaminoso. O pecado é 

sempre pecado, e verdadeiro amor e misericórdia nunca tentar fazer com que o pecado 

nada, mas o que é. Mas o perdão implica acabar com a amargura, raiva e ressentimento 

que não só não retire um pecado, mas sim completá-lo. 

Coração perdão não é possível para o crente em seu próprio poder. O perdão genuíno 

não é natural, mas sobrenatural e só é possível como habitação do Espírito Santo 

capacita. Apenas como nós "andar no Espírito" é que somos capazes de não "realizar o 

desejo da carne", o que, entre outras coisas, é a realização de um rancor em vez de 

perdoar. "Pois a carne define seu desejo contra o Espírito, eo Espírito contra a carne, 



porque estes estão em oposição um ao outro, de modo que você não pode fazer as coisas 

que você, por favor" (Gl 5: 16-17.). 

O grande comentarista William Arnot contou a seguinte conta para ilustrar como os 

crentes são capacitados a obedecer à ordem de perdoar uns aos outros. Após vadeando 

um rio, um viajante em Burma descobriu que seu corpo estava coberto de pequenas 

sanguessugas, ocupada chupando o sangue. Seu primeiro impulso foi o de retirá-los, mas 

o seu servo lhe advertiu contra ela, explicando que para fazer isso deixaria parte das 

sanguessugas enterrados na pele e causar infecção grave. O nativo preparado um banho 

quente para o homem e acrescentou algumas ervas à água que irritou, mas não matar os 

sanguessugas. Um por um, eles voluntariamente caiu. "Cada lesão imperdoável rankling 

no coração é como uma sanguessuga sugando o sangue da vida", Arnot passa a 

explicar. "Determinação humana Mere ter feito com ele não rejeitará o mal embora Você 

precisa banhar todo o seu ser em misericórdia redentora de Deus;. E essas criaturas 

peçonhentas vai deixar imediatamente ir a sua espera." 

Quando alguém diz ou faz algo contra nós que parece imperdoável, é útil fazer uma 

oração como esta: "Ó Deus, me colocar no coração de perdão, para que eu possa 

comungar com Você na plenitude da comunhão, alegria e não experimentar a correção 

que vem quando você não perdoa-me porque eu não vou perdoar um irmão ou irmã em 

Cristo. Que eu lembre-se que para todos que vezes peca contra mim se multiplicaram 

pequei contra ti, e tu sempre me perdoado . Em nenhum momento qualquer do meu 

pecado me fez perder a minha vida eterna, por isso, ninguém mais do pecado deve levá-

los a perder o meu amor e minha misericórdia para com eles ". 

 

103. Jesus Ensino em divórcio (Mateus 19: 

1-12) 

E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, saiu da 

Galiléia, e foi para a região da Judéia, além do Jordão; e grandes 
multidões o seguiam, e curou-os ali. 

E alguns fariseus foram ter com Ele, tentando-o, e dizendo: "É 

lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo?" E ele, 

respondendo, disse: "Não tendes lido que aquele que os criou 

desde o princípio os fez macho e fêmea, e disse:" Por esta razão, 

o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e 

serão os dois uma só carne? Conseqüentemente, eles já não são 

dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou não o separe 

o homem. " Eles disseram-lhe: "Então por que mandou Moisés 

dar-lhe um certificado de divórcio e ela?" Ele lhes disse: "Por 

causa da dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu repudiar 

vossas mulheres; mas ao princípio não foi assim E eu vos digo, 

qualquer que repudiar sua mulher, exceto por imoralidade;. E 

casar com outra mulher comete adultério "Os discípulos 

disseram-lhe:" Se a relação do homem com a mulher é assim, é 

melhor não casar "Mas Ele disse-lhes:" Nem todos os homens 



podem aceitar esta declaração, mas apenas aqueles a quem foi 

dada Porque há eunucos que nasceram assim do ventre da mãe;. 

e há eunucos que foram castrados pelos homens;. e também há 

eunucos que se fizeram eunucos por amor do reino dos céus Ele 
que é capaz de aceitar isso, que ele aceitá-la. " (19: 1-12) 

Alguns anos atrás, um jornalista de uma revista nacional de notícias perguntou 

retoricamente. "Existem pessoas que ficaram na terra que não ouviram um amigo ou uma 

criança ou um pai descrever a agonia de divórcio?" O divórcio tornou-se uma pandemia, 

a tal ponto que dificilmente uma pessoa pode ser encontrado que não foi afetado por ela 

direta ou indiretamente. Muitos casamentos, incluindo um número trágico de casamentos 

cristãos, parece ser pouco mais do que um campo de batalha socialmente reconhecida, 

onde a guerra entre os cônjuges é a regra e harmonia a exceção. 

A cada ano nos Estados Unidos há bem mais de um milhão de divórcios, e sob os 

escombros dessas estatísticas entorpecente encontram-se as vidas esmagadas de homens, 

mulheres e crianças. Para cada milhão de divórcios, há dois milhões de adultos e mais 

alguns milhões de crianças que estão diretamente envolvidos. Nenhum deles escapa 

sofrimento e danos, não importa o quão amigável o divórcio pode ser. Quase todos os 

estados promulgou "sem culpa" leis do divórcio, tornando o divórcio quase tão fácil como 

casamento. Não é de estranhar que os maiores número de casos em tribunais civis hoje 

dizem respeito a litígios familiares. 

Nos últimos anos nesta nação a grande maioria dos casamentos realizada em conjunto, eo 

divórcio foi difícil e raro. As razões para que a estabilidade não são difíceis de 

encontrar. Primeiro foi a força moral da família. Não só a família imediata, mas a família 

alargada de avós, tias e tios, primos e foi o centro de lealdade e de atividades pessoais e 

geralmente tinham uma tradição de convicções morais e religiosas. Foram esses entes 

queridos íntimos que todos os membros da família, os adultos como para as crianças, 

sabiam que podiam depender de ajuda, conforto, incentivo e segurança. Mas, como a 

permissividade moral, o feminismo, o humanismo, a mobilidade mais fácil, e as 

influências perturbadoras e mundanos de televisão, filmes e outros meios de comunicação 

começaram a comprometer a família, o divórcio aumentou rapidamente. O número de 

adultos solteiros que vivem à parte de qualquer relacionamento íntimo da família também 

aumentou dramaticamente, somando-se a diminuição do apoio familiar, incentivo e 

influência. 

A segunda razão para a estabilidade da família no passado era a expectativa da 

comunidade. A sociedade em geral, e do sistema jurídico em particular, reconhecida e 

fortemente apoiada e protegida a primazia da família, bem como uma moralidade baseada 

em biblicamente. Leis rigorosas feitas divórcio difícil, e ética da comunidade e pressão 

dos colegas fez o estigma de que grave. 

A terceira e mais forte das forças que ajudaram a manter a estabilidade da família era o 

ensinamento da Igreja. Até os tempos modernos, todos os ramos da cristandade católica, 

ortodoxa e protestante-fortemente apoiada vida familiar e divórcio, assim como sempre 

se opôs. Mas, como seus eleitores suplicou por mais concessões a normas e práticas 

mundanas, organismos eclesiais aquiesceu, ea família tem sofrido as conseqüências 

amargas desses compromissos. 



Em nome do amor cristão, alguns indivíduos e grupos não só tolera divórcio, mas insistem 

que é, por vezes, a vontade de Deus. Um artista bem conhecido alegou que seu divórcio 

foi justificado porque o marido era um prejuízo para a sua carreira. Ela alegou que ela 

não acreditava que seu divórcio relacionado com suas crenças religiosas de forma 

significativa e que, mesmo se o divórcio estavam errados, Deus a amava apesar dela. Em 

outras palavras, ele não fez nenhuma diferença real para Deus. A prova final dada para 

justificar o divórcio era o fato de que ela e seu marido seria mais feliz como amigos do 

que inimigos como divorciados casados. 

Mesmo quando os cristãos ir às Escrituras para orientação sobre divórcio e novo 

casamento, que muitas vezes fazem com preconceitos e predisposições que fazem 

interpretação responsável impossível.Algumas pessoas consultam Escritura unicamente 

para encontrar justificação para posições que eles já possuem. Outros cair na armadilha 

de se acrescentar ou tirar a partir do que ele ensina. Para justificar o divórcio, algumas 

pessoas abaixar o padrão bíblico em nome do amor. Para tentar conter a onda de divórcio 

e promover a espiritualidade, outros elevar o padrão mais elevado do que a Bíblia 

ensina. Mas o que é contrário à Escritura nunca pode ser amorosa ou espiritual. Um 

padrão humano pode ser mais branda ou mais restritiva do que a Escritura, mas nunca 

pode ser melhor. Quando a Palavra de Deus é ignorado ou pervertidos em qualquer área, 

a tragédia é sempre a conseqüência. A questão de padrões de casamento e divórcio não é 

uma exceção. 

O primeiro pecado da humanidade não era civil, mas foi cometida no âmbito do 

casamento. Deus criou o homem ea mulher igual, em muitos aspectos, mas deu-lhes 

papéis claramente diferentes. O homem era para ser o provedor e líder e mulher, sua 

ajudante em uma co-regência perfeito, equilibrado e majestoso sobre toda a terra (Gênesis 

1: 27-28). A liderança do homem e submissão da mulher foram misturadas em uma 

interdependência amorosa que lhes permitiu multiplicar e encher a terra juntos, subjugar 

a terra juntos, e governar a terra juntos. Mas porque Eva não consultou Adão, sua cabeça 

e protetor, quando a tentação veio ela facilmente sucumbiu aos ardis de Satanás. E quando 

Adão perdeu seu papel de liderança e de bom grado seguiu seu exemplo, ele também 

sucumbiu ao pecado. 

Como consequência do que o pecado, Deus amaldiçoou Eva e todas as outras mulheres a 

dor no parto e amaldiçoou Adão e todos os outros homens para a dificuldade de trabalhar 

para a sua alimentação e sustento (Gn 3: 16-19). Além disso, porque a harmonia dada por 

Deus entre homem e mulher tinha sido quebrado, Deus também colocou uma maldição 

sobre a sua relação com o outro. Porque eles reverteram suas funções, com Eva usurpando 

o lugar de liderança e Adão submetendo-se ao local de seguidor, Deus destinou-los ao 

conflito contínuo. 

Deus disse a Eva: "Seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará" (Gênesis 

3:16 b ). O desejo que se fala aqui não se refere ao que Deus lhe deu desejo original para 

a apresentação de amor e companheirismo, que ela já tinha antes da queda. Seu desejo 

não seria mais a apresentar a sua regra, mas a usurpar-lo. O uso da palavra hebraica 

traduzida como "desejo" neste texto refere-se à busca de controle e dominação. É o 

mesmo termo usado no próximo capítulo da mesma maneira para descrever o desejo 

personificada do pecado para corromper e ganhasse controle sobre Cain (4: 7). 



Assim como o papel da mulher caída da apresentação foi subvertido, assim era o papel 

do homem caído da chefia. Seu governo sobre ela não seria mais benevolente e altruísta, 

mas arrogante e egoísta. Foi na queda que tanto o feminismo e machismo nasceram, 

quando as mulheres começaram a procurar supremacia e os homens começaram a ser 

supressiva. 

Porque os homens são naturalmente mais forte, o machismo tem sido o dominante dessas 

duas perversões ao longo da história. Em muitas culturas antigas, incluindo judeus, as 

mulheres eram frequentemente tratados mais como animais do que os seres humanos e as 

mulheres foram tratadas mais como posses para ser comprado e comercializado de 

parceiros para ser amado e querido. 

Mas Deus não muda o Seu padrão porque os homens mudaram deles. "Eu, o Senhor, não 

mudo", declarou Ele (Mal. 3: 6). Pouco antes, a esta declaração que Deus tinha dado uma 

dura repreensão aos homens judeus que "houveram aleivosamente" com suas esposas. Ele 

próprio foi testemunha entre marido e mulher, quando eles fizeram o seu pacto conjugal, 

como Aquele que ordena tudo casamento e todo casamento. Portanto, "'Eu odeio o 

divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel", e aquele que cobre a sua roupa com errado' 

"(Mal. 2: 14-16). 

O profeta Oséias retratado o epítome do amor conjugal Deus-ordenado e capacitados por 

Deus. Ele era uma ilustração viva do amor eterno de Deus para Seu povo Israel. O profeta 

se casou com uma mulher chamada Gomer, que se tornou uma prostituta adúltera. Ele 

teve filhos com ela e continuou a amar, cuidar e protegê-la, apesar de sua infidelidade 

persistente. Ele até comprou para ela de volta a partir do mercado de escravos depois que 

ela tinha afundado para os boxes de imoralidade. Sua vida com Gomer não era certamente 

sem momentos de raiva e ressentimento, mas ele a perdoou e fez tudo o que era necessário 

para trazê-la de volta para si mesmo. Seu amor por Gomer e seu compromisso com ela 

como sua esposa, como o amor de Deus por e aliança com o Seu povo Israel, foi 

extremamente gentil e perdoador. 

Pelo poder do Espírito Santo que habita, Deus espera que Seu povo redimido em Cristo 

para exemplificar a beleza original e mutualidade da relação do casamento, bem como a 

graça do perdão. "Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como ao Senhor", 

declara Paulo. "Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça 

da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas, como a igreja está sujeita a Cristo, 

assim também as mulheres deveriam ser para seus maridos em tudo ". A responsabilidade 

divinamente ordenada e exemplificada do marido é tão clara: "Maridos, amai vossa 

mulher, como também Cristo amou a igreja ea si mesmo se entregou por ela" (Ef 5:18, 

22-25.). 

As duas atitudes fundamentais em um casamento de sucesso são auto-negação e auto-

doação, sendo que ambos são contrários à natureza humana, mas tornou possível aos 

cristãos por meio do Espírito Santo.O marido e mulher que estão andando no Espírito 

estará andando em humildade altruísta e perdoar, restaurar o amor que sempre coloca os 

outros em primeiro lugar. 

Em Mateus 19: 1-12 Jesus dá um discurso claro sobre a revelação de Deus sobre o 

casamento e divórcio. 



O Fundo e Ambiente 

E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, saiu da 

Galiléia, e foi para a região da Judéia, além do Jordão; e grandes 
multidões o seguiam, e curou-os ali. (19: 1-2) 

Estes dois versos marcam uma transição especialmente significativo no ministério de 

Jesus. Durante cerca de dois anos, ele estava pregando, ensinando e cura na Galiléia, no 

norte da Palestina. Nos últimos dois meses, ele tinha concentrado quase que inteiramente 

em aulas particulares para os Doze. 

Para marcar o fim de cada um dos grandes discursos de Jesus Mateus usou uma frase 

como quando Jesus concluído estas palavras (cf. 07:28; 11: 1; 13:53; 26: 1). No 

presente passagem, a frase estas palavras se refere ao discurso do Senhor na 

infantilidade registrada no capítulo 18 e dado aos discípulos pouco antes de deixar 

Cafarnaum. No fim de que o discurso, saiu da Galiléia. 

Como Jesus já havia anunciado aos Doze, era necessário que Ele "ir a Jerusalém e sofrer 

muito da parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e 

ressuscitar ao terceiro dia" (16:21) . Ele não quis, no entanto, ir diretamente para o sul 

para Jerusalém, mas sim a leste e sul pelo caminho da região da Judéia, além do 

Jordão e Jericó (20:29). 

Esta região mais tarde veio a ser chamado de Perea, um nome tirado do grego peran , o 

que significa mais além. Situada a leste do rio Jordão River, este território que tinha sido 

desde há muito pouco povoada agora estava bem resolvida. Como o tempo estava se 

aproximando da Páscoa, Jesus seria capaz de ministro não só para os moradores de Perea, 

mas também para os muitos judeus que viajam através lá como eles também fez sua 

peregrinação anual da Páscoa em Jerusalém. 

Como Jesus pregado e ensinado em Perea (ver Marcos 10: 1), grandes multidões o 

seguiam, e curou-os ali. Seu ministério naquela região é registrada em Mateus 19-20, e 

como sempre, ao demonstrar Seu poder e Sua compaixão , as curas de Jesus atestou Suas 

credenciais divinas, messiânico. 

O ataque 

E alguns fariseus foram ter com Ele, tentando-o, e dizendo: "É 

lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo?" (19: 
3) 

Quase desde o início de seu ministério (ver Mat. 9:11), Jesus foi criticado pelos fariseus , 

que mesmo antes desta vez se tornou o seu arqui-inimigos e planejavam matá-lo 

(12:14). Eles eram o maior e mais influente do partido no estabelecimento religioso 

judaico, cujas tradições e estilos de vida hipócritas antibíblico eram a antítese da 

verdadeira justiça (5:20). Eles desprezaram Jesus porque Ele prejudicou seu falso ensino 

e expôs sua vida enganosa. 



Portanto, quando eles vieram a Ele , este grupo de líderes religiosos, obviamente, foi 

fazendo perguntas testá-lo na esperança de que ele seria um fracasso público. Eles 

queriam desacreditá-lo aos olhos do povo para que ele perderia seu popularidade e mais 

fácil para eles para destruir. Desta vez, a pergunta de teste foi bem pensado, 

cuidadosamente calculado para colocá-lo em desacordo com Moisés, o grande doador da 

lei de Deus. 

Por muitos séculos, o divórcio tinha sido uma questão volátil para debate entre os 

judeus. Como as mulheres passaram a ser tratados quase como mercadoria a ser 

comprada, vendida, ou negociado, divórcio, inevitavelmente, tornou-se comum. Por 

causa de suas espúrias, interpretações interesseiras da lei mosaica para justificar seus 

desejos para outras mulheres, os fariseus tinham se tornado os principais expoentes do 

divórcio fácil. Eles eram conhecidos por muitas vezes se divorciar de suas esposas por 

qualquer causa em tudo para se casar com outra mulher e para o ensino de que a prática 

não só era permitido, mas, por vezes, obrigatória. 

No outro extremo, era uma facção adversária e muito menos influente de rabinos, 

representado por um certo Shamai, que sustentavam que o divórcio nunca foi 

permitida. Essa visão tacanha, de linha dura não só era impopular, mas, como a posição 

liberal dos fariseus, também foi antibíblico. 

Representando a visão farisaica liberal foi rabino Hillel, que tinha morrido apenas cerca 

de vinte anos antes de Jesus começou o seu ministério. Ele ensinou que um homem podia 

se divorciar de sua esposa para o mais trivial de razões, para coisas como tendo seu cabelo 

para baixo em público ou conversando com outros homens e até mesmo para a gravação 

do pão ou colocar muito sal na comida. Para ela falar mal de sua mãe-de-lei ou para ser 

infértil foram mais do que motivos suficientes para o divórcio. 

A partir de seu ensino anterior, os fariseus sabiam que Jesus não era titular de uma visão 

tão liberalizado de divórcio. Eles tinham ouvido dizer que "todo aquele que se divorciar 

de sua mulher, exceto por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer 

que casar com a repudiada comete adultério" (Mt 5:32.). Eles agora esperavam que Ele 

tome a mesma posição e, assim, afastar e intimidar os muitos outros judeus além de si 

mesmos, que aceitou a idéia de divórcio por qualquer causa em tudo. Eles esperavam 

para desacreditá-lo, identificando-o nas mentes das pessoas com a estreita e visão 

intolerante da escola Shammai. 

Em última análise, é claro, eles queriam destruí-Lo. Os fariseus inteligentes estavam bem 

conscientes de que Perea, onde Jesus já ministrou, estava sob o domínio de Herodes 

Antipas. Ele era o tetrarca que tinha João Batista preso e decapitado por condenar seu 

casamento ilegal Herodias, a quem ele tinha seduzido longe de seu irmão Filipe (ver Matt. 

14: 3-12). Sem dúvida, os fariseus esperavam que, ao denunciar o divórcio por qualquer 

motivo , Jesus seria, assim, condenar publicamente relacionamento adúltero de Herodes, 

assim como João tinha feito e sofrer o destino de João. 

O Answer 

E ele, respondendo, disse: "Não tendes lido que aquele que os 

criou desde o princípio os fez macho e fêmea, e disse:" Por esta 

razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua 



mulher, e serão os dois uma só carne? Conseqüentemente, eles já 

não são dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou não 
o separe o homem. " (19: 4-6) 

Em vez de dar um sim, diretos ou não, Jesus voltou para além da tradição rabínica, e ainda 

mais para trás do que a lei de Moisés, todo o caminho para a criação do homem por Deus. 

Palavras de abertura de Jesus não tinha nada a ver diretamente com a questão do divórcio, 

mas foram uma repreensão sarcástica e mordaz aos fariseus aprendi, que se orgulhavam 

de seu grande conhecimento das Escrituras. Respondendo a sua pergunta com uma 

pergunta de sua autoria, Jesus estava em vigor perguntando, "Vocês não leram o livro 

de Gênesis? Você não está ciente do que o próprio Deus declarou na própria criação? 

Você não sabe que a primeira coisa Deus disse sobre o casamento Você não lembra? que 

aquele que os criou desde o princípio os fez macho e fêmea, e disse: "Por esta razão, 

o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só 

carne? '" , citando Gênesis 1:27 e 2:24, Jesus estava dizendo: "Seu argumento não é 

comigo, mas com Deus."Suas palavras devem ter picado, os orgulhosos fariseus 

hipócritas, que se consideravam as autoridades supremas sobre a Escritura. 

A partir desses dois versículos, retirados de os dois primeiros capítulos da Bíblia, o 

Senhor apresentou quatro razões pelas quais o divórcio nunca estava nos planos de 

Deus. Primeiro, disse ele, Deus os criou desde o início ... macho e fêmea. No texto 

hebraico de Gênesis 1:27, ambos do sexo masculino e do sexo feminino estão na 

posição enfática, dando a sensação de "o masculino e o feminino . " Em outras palavras, 

Deus não criou um grupo de homens e mulheres que poderiam escolher e escolher 

companheiros como lhes convinha. Não havia peças de reposição ou opções. Não houve 

disposição, ou mesmo possibilidade, para vários ou suplentes cônjuges. Havia apenas um 

homem e uma mulher no início, e por essa razão muito óbvia, divórcio e novo casamento 

não era uma opção. 

Em segundo lugar, Jesus disse : "Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe 

e se unirá à sua mulher." Desde Adão e Eva não tinha pais para sair, o abandono do pai 

e da mãe era um princípio a ser projetada para dentro e aplicado a todas as gerações 

futuras. 

A palavra hebraica ( dābaq ) atrás cleave refere-se a uma ligação forte conjunto de 

objetos e, muitas vezes foi usado para representar colagem ou cimentação. Job usou a 

palavra, quando ele falou de seus ossos que se agarram à sua pele e carne (Jó 19:20; cf. 

Sl 102: 5.). Ele também pode ter a conotação de acompanhar de perto. As duas ideias 

foram, de fato, às vezes realizado em conjunto, como no apego de Rute para Naomi (Rute 

1,14) e os homens de Judá restantes firme para Davi (2 Sam. 20: 2). Várias vezes o termo 

é usado de exploração dos israelitas ao Senhor em amor e obediência (Dt 10:20; 11:22; 

13:.. 4; Josh 22: 5; 23: 8). 

A idéia de uma estreita ligação e inter-relação é visto na palavra hebraica moderna para 

o casamento, kiddushin , uma palavra intimamente relacionado com os termos de santo e 

santificado, que têm o significado básico de ser separado e consagrado. Esta palavra 

significativa para o casamento lindamente expressa a consagração de marido e mulher 

para outro, bem como a Deus. O casamento como Deus sempre quis que fosse envolve o 



comprometimento total e consagração de maridos e esposas para si e para ele, como o 

autor divino de sua união e testemunho da sua aliança. 

A terceira razão Jesus dá o divórcio não ser no plano de Deus é que, no casamento, os 

dois serão uma só carne ... . Como Paulo declara em 1 Coríntios 7: 4, cônjuges 

pertencem um ao outro no relacionamento físico do casamento: "A mulher não tem 

autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido; e também da mesma maneira o 

marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher ". 

"Por conseguinte," Jesus disse: "quando um homem e uma mulher se unem em 

casamento eles já não são dois, mas uma só carne. " Eles são, portanto, indivisíveis e 

inseparáveis, exceto pela morte. Aos olhos de Deus tornam-se a posse total de si, um em 

mente e espírito, em metas e direção, em emoção e vontade. Quando eles têm uma criança 

torna-se o emblema perfeito e demonstração de sua unidade, porque a criança é um 

produto exclusivo da fusão de duas pessoas em uma só carne e carrega os traços 

combinados de ambos os pais. 

Mas não é, como alguns argumentam tolamente, que tornar-se uma só carne no ato 

sexual é o que constitui o casamento. Se isso fosse verdade, não haveria tal coisa como a 

prostituição, porque assim que um homem solteiro e uma mulher envolvida no ato sexual 

que seria automaticamente casado, em vez de culpado de maldade. Sob a lei mosaica o 

ato de fornicação obrigado o homem a se casar com a mulher ou o pagamento de uma 

indemnização ao pai (Ex. 22: 16-17), o que indica ainda que o ato sexual em si não é o 

equivalente de casamento. 

Por outro lado, o ato de adultério, quebrando, pois é para o relacionamento conjugal, em 

si, não dissolver um casamento. O casamento é um pacto mútuo, uma obrigação ordenada 

por Deus entre um homem e uma mulher para a companhia ao longo da vida. Quando 

repreender os israelitas por sua adultério e divórcios frequentes, o Senhor declarou que, 

ao se divorciar de sua esposa um homem "se portaram aleivosamente" com ela ", sendo 

ela a tua companheira ea mulher da tua aliança" (Mal. 2: 14-16). Aos olhos de Deus, cada 

mulher é uma "mulher da tua aliança", nunca meramente uma esposa por fornicação, 

conveniência ou capricho. 

A quarta razão Jesus dá o divórcio não estar no projeto perfeito de Deus é que, no sentido 

criativo, todo casamento é feito no céu. Desde o primeiro casamento de Adão e Eva, Deus 

uniu todo marido e mulher. Casamento é a primeira instituição de tudo de Deus e obra 

de Deus, independentemente de como os homens podem corrompê-lo e negar ou 

desconsiderar Sua parte nela. Se é entre crentes fiéis ou entre pagãos posto ou ateus, ou 

se foi arranjado pelos pais ou pelo desejo mútuo e consentimento da noiva e do noivo, o 

casamento como uma relação social geral é acima de tudo o plano e obra de Deus por a 

procriação, o prazer, e preservação da raça. Se é celebrado com sabedoria ou tolamente, 

sinceramente ou sem sinceridade, egoísta ou desinteressAdãoente, com grande ou pouco 

compromisso, projeto de Deus para todo casamento é que seja permanente até a morte de 

um dos cônjuges. 

Deus projetou o homem ea mulher para complementar, apoiar e dar alegria para o outro 

através do compromisso mútuo do vínculo matrimonial. É por Sua mão divina que eles 

são criados para satisfazer o outro, incentivar uns aos outros, reforçar-se mutuamente, e 

produzir filhos como fruto do seu amor um pelo outro. Se eles reconhecê-lo ou não, cada 



casal que tem contado com a companhia, felicidade e realização do casamento tem 

experimentado a bênção milagrosa de Deus. Não há nenhuma coisa boa no casamento 

que não é derivado dEle. 

Nenhuma criança pode ser concebida pelo ato procriador de um homem e uma mulher 

que não é o primeiro concebido pelo ato criativo de Deus. Todo casamento e cada criança 

é uma criação de Deus, e, portanto, divórcio e aborto compartilhar esta denominador 

comum tragicamente mal: eles matam uma criação de Deus. 

Para destruir um casamento é destruir a criação de Deus Todo-Poderoso. " Portanto, o 

que Deus uniu ", Jesus advertiu: " Não separe o homem . " A palavra é 

separada de chouriço , que, no contexto do casamento sempre carregava a idéia de 

divórcio, separação simplesmente não temporária. É traduzida como "licença" em 1 

Coríntios 7:10, onde Paulo está claramente falando de divórcio. 

A lição de Jesus é que o casamento é sempre o trabalho de Deus , ao passo que o divórcio 

é sempre obra do homem , e que nenhum homem -whoever ele é ou onde quer que ele é 

ou por qualquer motivo que possa ter-tem o direito de separar o que Deus tem 

Juntaram-se . Um marido pagão e mulher que se divorciam quebrar a lei de Deus da 

mesma forma como os crentes que se divorciam. Em última instância, todo casamento foi 

ordenado por Deus e todo o divórcio não é. Na melhor das hipóteses, o divórcio e novo 

casamento só é permitido pelo Senhor, nunca elogiou e certamente nunca ordenou, como 

alguns dos rabinos contemporâneos de Jesus ensinou. Jesus disse que Deus permite que 

apenas com base de imoralidade sexual e até mesmo, em seguida, como uma concessão 

graciosa a pecaminosidade do homem (vv. 8-9). Para reclamar, como alguns cristãos 

professos fazer, para que o Senhor os conduziu para fora de um casamento é a mentir e 

fazer de Deus um mentiroso. 

Embora Jesus aqui menciona apenas Gênesis 1:27 e 2:24, o Antigo Testamento está 

repleto de outros ensinamentos sobre a santidade divina e permanência do 

casamento. Dois dos Dez Mandamentos-o um contra o ato físico de adultério (Ex 20:14.) 

E aquele contra cobiçar a mulher do próximo (v. 17), que é o ato mental de adultério 

(Mateus 5:28.) - proteger especificamente a santidade do casamento. O adultério era um 

pecado tão hediondo que sua punição era a morte (Lv 20:10; Dt. 22: 22-24.). Deus não 

fez nenhuma provisão legal para o divórcio. O adultério poderia trazer o fim de um 

casamento, mas pela execução, não o divórcio. 

O Argumento 

Eles disseram-lhe: "Então por que mandou Moisés dar-lhe um 
certificado de divórcio e ela?" (19: 7) 

Sem dúvida, antecipando apelo de Jesus à Escritura, os fariseus foram preparados com o 

que eles consideravam ser uma refutação bíblica. Eles estavam tão preocupados em 

defender seus próprios padrões carnais e na tentativa de desacreditar e destruir Jesus que 

eles totalmente desconsiderado o que Ele tinha acabado de dizer. Eles não estavam 

interessados no padrão divino para o casamento Deus tinha estabelecido na criação, mas 

na defesa de seus próprios padrões de baixa auto-centrada. Eles foram exemplos clássicos 

do homem natural à procura de brechas morais e espirituais para acomodar o seu pecado. 



Para dar a aparência de apoio divino para seus costumes liberais de divórcio, eles 

apelaram para Moisés , buscando pit Jesus contra o grande doador da lei de Deus. Porque 

é a única passagem em os cinco livros de Moisés que menciona qualquer fundamento 

para o divórcio, a passagem para que os fariseus se refere tinha que ser Deuteronômio 24: 

1-4. Mas essa passagem claramente não comanda o divórcio, como os fariseus 

reivindicado. E todas as outras passagens Pentateuco que mencionam o divórcio 

simplesmente reconhecer a sua existência (ver Lev. 21: 7, 14; Dt 22:19, 29.). 

Uma leitura cuidadosa do texto Deuteronômio 24 mostra que, longe de comandar o 

divórcio, a passagem não ensina sobre o divórcio em tudo. Moisés estava dando um 

comando no que diz respeito a um caso particular de um novo casamento. Essa passagem 

não elogia nem condena a razão e procedimento para o divórcio mencionado lá. Ele 

afirma que o motivo foi "indecência". sem detalhar o que isso poderia envolver, e em 

seguida, menciona a doação de um certificado de divórcio, sem comentar sobre a 

adequação desse procedimento. O único comando na passagem refere-se à emissão de 

um novo casamento, não o divórcio. O comando é simplesmente que, se uma mulher 

divorciada se casa novamente e que o marido se divorcia dela ou morre, seu primeiro "ex-

marido, que a despediu não tem permissão para levá-la de novo para ser sua esposa, já 

que ela foi contaminada" (v. 4 ). É a esse mandamento sobre o novo casamento, não um 

mandamento de divórcio, como alguns supõem, que Jesus se refere aqui e em Marcos 10: 

5. 

Porque a pena para o adultério era a morte, a indecência mencionado aqui, obviamente, a 

que se refere a algum tipo de frouxidão sexual ou lascívia que veio curto de adultério. E 

foi por causa dessa indecência, vil como poderia ter sido, não era motivo suficiente para 

o divórcio que a mulher divorciada foi contaminado por um novo casamento e não podia 

ser levado de volta por seu primeiro marido. Por causa de seu divórcio de seu primeiro 

marido não tinha motivos suficientes e, portanto, era inválido, ela se tornou uma adúltera, 

e, portanto, contaminado, quando ela se casou novamente. É por isso que João Batista 

declarou que Herodes e Herodíades estavam vivendo em adultério. Aos olhos de Deus, 

ela ainda era "a mulher de seu irmão Filipe" (Mateus 14: 3-4.). Para o primeiro marido 

para ter de volta uma mulher contaminaram seria profano. 

A Afirmação 

Ele lhes disse: "Por causa da dureza do vosso coração, Moisés 

vos permitiu repudiar vossas mulheres; mas ao princípio não foi 

assim E eu vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto 

por imoralidade, e casar com outra. mulher comete adultério 
"(19: 8-9) 

Depois de esclarecer que a lei mosaica não elogiar, e muito menos de comando, o 

divórcio, Jesus afirmou que permitia o divórcio sob certas condições. Falando a eles como 

representantes de seus antepassados carnais, Jesus disse aos fariseus que era só por causa 

da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. 

Como mencionado acima, até mesmo a permissão bíblica para o divórcio está implícito 

em vez de explicitamente ensinado. Em nenhuma passagem do Antigo Testamento, 

incluindo o Deuteronômio 24: 1-4 texto para que os fariseus, sem dúvida, estavam se 

referindo, é específica permissão para o divórcio dada. Uma razão não é difícil supor. Se 



os israelitas permissão tão abusado implícita para o divórcio, quanto mais eles teriam 

abusado permissão explícita? 

Por causa de Sua graça amar a Deus nem sempre exigir a pena de morte por adultério sob 

a aliança mosaica. História posterior de Israel está repleta de casos de adultério, que não 

levam a execução. Davi foi fortemente repreendido e severamente punido por seu 

adultério com Bate-Seba, mas ele não foi condenado à morte. Por causa de suas centenas 

de esposas e concubinas, Salomão vivia em adultério incessante virtual na base do one-

man, one-woman padrão de Gênesis 1-2. No entanto, como seu pai Davi, ele não sofrer a 

pena de morte. 

Quando os exilados judeus retornados dos setenta anos de cativeiro na Babilônia e foram 

buscar restaurar o Templo e para começar a viver de acordo com a Palavra de Deus, eles 

foram trazidos cara a cara com o problema de seus muitos casamentos com mulheres 

pagãs. Consequentemente, sob Ezra eles decidiram que iriam arrumar suas esposas 

descrentes e os filhos nascidos dessas uniões, com base em "o mandamento do nosso 

Deus" e "de acordo com a lei" (Esdras 10: 3). 

Não há registro de que esta ação foi especificamente aprovado por Deus, mas a falta de 

qualquer condenação implica que os divórcios resultantes foram permitido por Ele. E o 

contexto histórico apoia a ideia de que esses divórcios foram em razão de adultério. Não 

só eram todos pagãos daquele dia idólatras, que se refere a Escritura repetidamente como 

adultério espiritual (ver, por exemplo, Jer. 3: 8; 13:27; Ez 16:32.), Mas os sistemas 

religiosos mais pagãos envolvidos imoralidade como um parte integrante dos seus ritos e 

cerimônias. Por isso, é provável que a maioria, se não todas, as mulheres estrangeiras os 

homens israelitas havia se casado com dois eram adúlteros físicas e espirituais, dando 

assim os maridos motivos legítimos para o divórcio. 

Deus tomou Israel como esposa, e como Gomer de Oséias, ela também era infiel. Por 

meio de Isaías, o Senhor repreendeu Israel por seu adultério espiritual na adoração de 

divindades pagãs. "Onde está a certidão de divórcio," Ele lhes pergunta retoricamente 

"por que eu enviou a sua mãe embora?" (Is. 50: 1). A resposta, é claro, foi a de que Deus 

não tivesse dado um tal certificado, porque, assim como Oséias com Gomer, Deus não 

estava pronto para colocar Israel de distância, apesar de seu adultério espiritual constante 

cometidas contra ele. Ela não tinha a liberdade de seu relacionamento com Deus que lhe 

permitiria consumar relações com outros deuses. 

Por fim, no entanto, pelo tempo de Jeremias, após a defesa com o Seu povo para cerca de 

700 anos para abandonar a idolatria e voltar para Ele, Deus fez algo surpreendente. "Você 

viu o que infiel Israel fez?" Ele pediu ao profeta. "Ela subiu em todo outeiro alto e debaixo 

de toda árvore verde, e ela era uma prostituta lá E eu pensei, 'Depois que ela fez todas 

essas coisas, ela vai voltar para mim.'; Mas ela não voltou." Por causa de sua dureza 

implacável de coração em persistir com sua infidelidade, "Eu tinha mandado embora." o 

Senhor disse, "e dado a ela um mandado de divórcio" (Jer. 3: 6-8). Foi com base no seu 

adultério espiritual que Deus, por assim dizer, finalmente, deu a Israel um certificado de 

divórcio. 

É notável que, desde o exílio e até mesmo para os dias de hoje, não há número 

significativo de judeus foi envolvido em idolatria. Porque o seu povo tem não "casadas" 

os falsos deuses com quem eles cometem adultério espiritual, assim como Gomer não 



havia se casado com qualquer um de seus amantes, Deus prediz que um dia Ele vai levar 

Israel de volta para si mesmo: 

"Eis que vêm dias", declara o Senhor, "quando farei uma nova aliança com a casa de 

Israel e com a casa de Judá, e não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que 

os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, o meu pacto que eles invalidaram, 

apesar de eu era um marido para eles ", diz o Senhor. "Mas este é o pacto que farei com 

a casa de Israel depois daqueles dias", declara o Senhor, "Eu vou colocar a minha lei no 

seu interior, e no seu coração eu vou escrevê-lo; e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu 

povo ". (Jer. 31: 31-33) 

À luz de Deus divórcio espiritual e eventual novo casamento para Israel, não é certamente 

possível afirmar que a Escritura reconhece nenhuma razão em tudo para o divórcio e novo 

casamento, como alguns rabinos antigos e alegou como alguns cristãos ainda afirmam 

hoje. Deus não nos dá ilustrações de Seu próprio comportamento justo que nós não 

podemos seguir. Se Ele finalmente divorciado idólatra e impenitente Israel, após longos 

anos de perdão e misericórdia, não pode ser errado para um homem ou uma mulher se 

divorciar de um parceiro continuamente adúltera e impenitente após longos anos de 

tolerância. 

Antes de José percebeu que Maria "estava grávida pelo Espírito Santo, ... sendo um 

homem justo, e não querendo desonrar-la, [ele] desejado para deixá-la secretamente" 

(Mateus 1: 18-19.). Teve a sua suposição sobre seu estado correta, ou seja, que ela estava 

grávida de outro homem e, portanto, uma adúltera, José, que só foi contratado para ela, 

sabia que ele tinha motivos legítimos para o divórcio. A contratação foi por um contrato 

legal e obrigatório, embora a União ainda não foi consumado fisicamente. O contexto 

sugere que, porque ele era "um homem justo", ele sentia que ele era obrigado a divorciar-

se dela. Para proteger a sua reputação, no entanto, para não falar de sua vida, ele planejava 

fazer isso em particular. 

Dureza de coração sugere a condição em que o adultério foi prolongada eo cônjuge 

pecado não estava arrependido, tornando a reconciliação e um relacionamento conjugal 

normal impossível. Quando um marido adúltero ou a mulher tornou-se totalmente 

insensível a fidelidade conjugal. Deus através de Moisés indiretamente e 

relutantemente permitido ... divórcio. 

Lembrando Seus adversários novamente do ensino Gênesis sobre o plano de Deus para o 

casamento, Jesus declarou, então, que desde o início não foi assim. O divórcio nunca foi 

no projeto original, o ideal de Deus para a humanidade e nunca será. 

Quando um homem obtém o divórcio por qualquer motivo , exceto a imoralidade, e 

casar com outra mulher, comete adultério. Ao dar o mesmo ensino básico no Sermão 

da Montanha, Jesus enfatizou que a mulher divorciada e seu novo marido seria levado a 

cometer adultério . O homem "que se divorciar de sua mulher, exceto por causa da falta 

de castidade." Ele disse, "faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a 

repudiada comete adultério" (Mt 05:32).. Em outras palavras, a mensagem de Jesus queria 

passar a esses expoentes de fácil divórcio e novo casamento é que o divórcio ilegítimo 

seguido por novo casamento faz adúlteros de todos os envolvidos. 



Porneia aqui traduzida imoralidade , é um termo amplo que abrange toda a atividade 

sexual ilícita. No contexto do casamento que sempre constituiu adultério ; que, por 

definição, é o sexo ilícito por uma pessoa casada. A forma verbal do termo é usado por 

Paulo para descrever a imoralidade para os quais 23.000 (do total de 24.000) israelitas 

foram mortos por uma praga em um dia (1 Cor. 10:. 8; cf. Nm 25: 9). Porque a maioria, 

se não todos, os que foram mortos provavelmente eram casados, porneia claramente 

inclui o adultério. 

Embora nesta passagem e em Mateus 5:32 Jesus só falava de um homem que se divorcia 

de sua esposa, o mesmo princípio aplica-se a uma mulher que se divorcia de seu 

marido. Essa situação não é mencionado pelo Senhor, pois era praticamente 

desconhecido. Apesar de um judeu poderia se divorciar de sua esposa por motivos mais 

triviais ", por qualquer motivo" (Mat. 19: 3), uma mulher judia poderia raramente se 

divorciar do marido, mesmo nas terras mais graves. 

Um divórcio em quaisquer outros motivos, além da imoralidade , ou seja, o adultério por 

um dos cônjuges, é sempre ilegítimo, independentemente da que inicia o divórcio. Jesus 

usa aqui imoralidade eadultério como sinônimos. Ele estava dizendo que o divórcio que 

não resulte de resultados adultério em adultério , se houver um novo casamento. 

Se Deus é misericordioso para o cônjuge pecar tolerando divórcio em vez de exigir a 

execução, Ele certamente também tenha piedade do cônjuge inocente, permitindo o novo 

casamento, o que era permitido quando um cônjuge morreu (cf. Rom. 7: 2-3). A fim de 

permitir o divórcio é mostrar misericórdia para com o cônjuge pecar, não para condenar 

o inocente a uma vida de celibato e solidão que não seria necessária se o Senhor tinha o 

parceiro pecar executado. Caso sua graça ao pecador penalizar o inocente? O Senhor 

permite o divórcio, a fim de que o adúltero poderá ter oportunidade de se arrepender, em 

vez de ser condenado à morte. E tanto aqui como em Mateus 5:32 Jesus especificamente 

permite novo casamento do cônjuge inocente, a fim de que ele ou ela pode ter a 

oportunidade de desfrutar novamente as bênçãos do casamento que foram destruídas pelo 

adultério outros parceiros. A qualificação exceto por imoralidade permite claramente a 

parte inocente que se casa com outro para fazê-lo sem cometeradultério . 

Declaração de Jesus aqui não só reforçou seu ensinamento anterior sobre divórcio e novo 

casamento, mas foi uma acusação devastadora dos fariseus, que foram, em seguida, 

tentando devastar Ele. Durante o Sermão da Montanha, e no contexto de contrastar a 

verdadeira justiça de Deus com a justiça falsa e hipócrita tipificado pelos escribas e 

fariseus (Mat. 5:20), Jesus tinha declarado que nem mesmo olhar para uma mulher com 

intenção impura, constituído adultério (v . 28). Muito pouco tempo depois dessa 

declaração, como no presente texto, Jesus declarou então que o divórcio por qualquer 

motivo, mas a imoralidade também resultou em adultério , quando houve um novo 

casamento, como era quase sempre o caso. A forte implicação de que a declaração, que 

os fariseus hipócritas não poderia ter perdido, foi a de que eles próprios eram culpados de 

proliferação de adultério. 

Note-se que o Espírito Santo acrescenta uma outra concessão gratuita por também 

permitir o divórcio e novo casamento como uma opção para um crente que é abandonado 

por um incrédulo. (Para um tratamento completo desta questão, ver do autor 1 

Coríntios [Chicago.: Moody 1984], pp 153-86.). 



A Apropriação 

Os discípulos disseram-lhe: "Se a relação do homem com a 

mulher é assim, é melhor não se casar." Mas Ele disse-lhes: "Nem 

todos os homens podem aceitar esta declaração, mas só aqueles a 

quem foi dado Porque há eunucos que nasceram assim do ventre 

da mãe;. E há eunucos que foram castrados pelos homens; e 

também há eunucos que fizeram eunucos por amor do reino dos 

céus. Aquele que é capaz de aceitar isso, que ele aceitá-la. " (19: 
10-12) 

A essa altura, os fariseus tinham desaparecido. Eles, sem dúvida, foram completamente 

enfurecido, tanto porque não tinha conseguido fazer Jesus contradizem Moisés e porque, 

pelo contrário. Jesus tinha conseguido demonstrar que eles próprios foram condenados 

por Moisés em suas divórcios ilegítimos e consequentes adultérios. 

Jesus estava agora sozinho em uma casa com os discípulos (Marcos 10:10), onde eles se 

sentiam à vontade para comentar sobre o que ele tinha acabado de dizer. Eles podem ter 

discutido o divórcio e novo casamento com o Senhor durante algum tempo antes de 

finalmente dizer -lhe: "Se a relação do homem com a mulher é assim, é melhor não 

se casar." 

Porque eles tinham crescido em uma cultura onde o divórcio era galopante, em grande 

parte devido a que o ensino rabínico que não só permitido, mas o divórcio ainda 

necessário para praticamente qualquer razão, os Doze foram mais do que um pouco 

perplexo com o que Jesus ensinou. Muitos judeus considerado divórcio uma virtude quase 

em pé de igualdade com o casamento em si. Entre os escritos talmúdicos dos rabinos é a 

afirmação: "A má esposa é como lepra ao seu marido. O que é o remédio? Que ele se 

divorciar dela e ser curado de sua lepra" Outra rabino escreveu: "Se um homem tem uma 

má esposa , é um dever religioso para divorciar-se dela. " 

A diferença entre o que os discípulos tinham sido ensinados por toda a vida e que Jesus 

estava ensinando era tão radical que eles estavam completamente perplexo. É provável 

que olharam sobre o casamento como a maioria de seus colegas do sexo masculino judeu 

e como muitas pessoas hoje, acreditando que se as coisas não deram certo, sempre havia 

o divórcio como um fora. Mas se o adultério é a única justificativa para o divórcio, 

concluíram eles, é melhor não se casar. 

Embora a sua resposta não foi bem pensado, isso mostra que eles corretamente entendido 

o que Jesus estava dizendo. Eles perceberam que o Senhor estava declarando que o 

casamento é um compromisso de vida que podem ser legitimamente quebrado apenas por 

morte ou adultério e que mesmo o adultério não exigem divórcio. A idéia de "para melhor 

ou pior" foi mais do que eles poderiam aceitar. Melhor , pensavam eles, não se casar em 

tudo. 

Eles tinham dificuldade em aceitar a idéia de compromisso conjugal ao longo da vida por 

causa da vista superficial e antibíblica existente de casamento. Se tivessem prestado mais 

atenção à Palavra de Deus do que as tradições dos anciãos rabínicos (cf. Mateus 15: 6), 

teriam percebido que Deus instituiu o casamento como a epítome das relações humanas 

agradáveis, alegres e gratificantes. "Deixe sua fonte seja abençoado", o escritor de 



Provérbios disse, "e se alegrar com a mulher da tua mocidade, como uma corça amorosa, 

e gazela graciosa" (Prov. 5: 18-19). No mesmo livro que podia ler: "Aquele que encontra 

uma esposa acha uma coisa boa, e alcança o favor do Senhor" (18:22) e "Casa e riquezas 

são herdadas dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor "(19:14). 

Como a maioria das pessoas de ambos os sexos hoje, muitos homens judeus na época do 

Novo Testamento olhou sobre o casamento apenas como um meio de satisfazer as suas 

próprias concupiscências e de cumprir seus próprios propósitos. O casamento era os 

meios aceitos de indulgência sexual e de procriar filhos, e também forneceu um 

cozinheiro conveniente e governanta. Ao contrário das pessoas modernas, no entanto, a 

maioria dos homens judeus parecem ter sido pouco preocupado com o romance. 

Romântico pode ele uma parte bonita do casamento que dura até à velhice. Mas os 

sentimentos românticos não pode ser a base para um som e casamento duradouro, porque 

eles são em grande parte composto por sensações agradáveis para com a outra pessoa, 

que são facilmente sujeitos a alterações. Um casamento de som é baseado em permanente, 

compromisso incondicional com o cônjuge, mesmo que sentimentos românticos piscar 

ou se extinguem por completo. Se sentimentos românticos são a base de um casamento, 

quando um cônjuge começa a perder a atratividade, a atenção do outro está ligado a 

alguém que parece mais promissor e emocionante. Quando um fling romântico após o 

outro é perseguido, desgaste emocional é inevitável. Tal relacionamento superficial não 

pode durar muito tempo e nunca alcança o cumprimento esperado. Cada falha sucessiva 

traz menos satisfação e mais decepção, desilusão e vazio. O resultado coletivo, como 

pode ser visto de forma tão dramática e tragicamente na sociedade moderna, é uma 

geração de desajustados desorientados, solitários, isolados, não confiáveis, desconfiados, 

e emocionalmente falido que procuram a próxima sensação excitante. 

Alguns anos atrás, eu ouvi a história de um ministro idosos que estavam casados há 50 

anos. Uma manhã no café da manhã a esposa caiu sobre a mesa, inconsciente. No 

momento em que seu marido ficou-la ao hospital ela estava morta. Após o funeral, ele 

disse a seus filhos: "Este é um bom dia, um dia maravilhoso" Quando perguntaram o que 

ele queria dizer, ele explicou: "Bem, eu sei que ela está com o Senhor agora. E eu estou 

feliz que ela foi o primeiro. Essa é a maneira que eu queria que fosse, porque eu não quero 

que ela tenha a dor de me enterrar e de ter de viver em paz. " 

Alguns anos mais tarde, que o ministro foi convidado para falar em uma reunião feminista 

sobre o tema do casamento. Ele relatou a morte de sua esposa e sua gratidão que ela tinha 

morrido em primeiro lugar. "Ouça", ele lhes disse: "qualquer um que sabe o significado 

do verdadeiro amor sempre quer a outra pessoa para ir em primeiro lugar, porque não 

quero que eles para suportar a dor ea tristeza ea ansiedade e solidão de enterrar o que eles 

tenho amado. Eu ouso dizer que os modernos relacionamentos românticos que tentam 

passar para o amor são muito longe esse tipo de sentimento e esse tipo de realidade. " Ele 

estava certo. 

A maioria das pessoas, incluindo muitos cristãos, sabemos pouco do dom de si, a auto-

atribuição e amor abnegado que malhas duas almas unidas para uma vida de partilha e de 

felicidade. Em vez de a amizade rica, aprofundando, significativo e emocionante que só 

esse amor pode trazer, eles se contentar com um substituto barato e raso que flutua com 

todos os gostos e que está condenado desde o início para ser decepcionante e de curta 

duração. Um relacionamento que é construído apenas em emoções agradáveis e bons 



sentimentos vai morrer em breve, porque essas emoções e sentimentos são construídos 

sobre as circunstâncias e nas expectativas superficiais e egoístas. Mas 

surpreendentemente, uma relação que é construída sobre o compromisso e preocupação 

doação amorosa para a outra pessoa vai produzir emoções e sentimentos que não só não 

morrem, mas ficam mais ricos e mais satisfatória a cada ano. Os sentimentos são uma 

base fraca para o casamento, mas eles podem ser uma gloriosa maravilhoso, subproduto. 

O casamento comprometido é o casamento apenas feliz e duradouro. Quando dois 

cristãos amam uns aos outros por causa dos outros em vez de seu próprio e viver suas 

vidas em humilde submissão à Palavra de Deus e uns aos outros, a ligação é formada que 

pode resistir a todas as tentações, decepção e fracasso que Satanás e do mundo pode 

arremessar contra eles. Eles se tornam amantes e amigos de uma forma que o incrédulo 

eo cristão desobediente nunca pode saber. Em partilhar tudo juntos, eles forjar uma 

amizade que não conhece limites, não há limites, não há segredos, e não há condições. 

Como os discípulos, alguns cristãos de hoje parecem com medo de que ao longo da vida, 

compromisso incondicional seria destiná-los a uma vida de tédio e restrições 

frustrantes. Eles concluem com os Doze que, portanto, é simplesmente melhor não 

casar . Mas Deus planejado e projetado compromisso matrimonial para trazer exatamente 

o oposto. Nenhum casamento pode ser feliz e gratificante, muito menos duradoura, sem 

ele. Deus abençoa a união comprometida de forma que uma única pessoa, ou um marido 

e mulher não confirmada, nunca pode experimentar e dificilmente imaginar. Longe de ser 

uma razão para evitar o casamento, compromisso com a vida e amar é a mesma coisa que 

faz com que seja mais gratificante e desejável. 

Obviamente cônjuge de um cristão deve ser escolhido com cuidado e com muita 

oração. Compromisso Casamento só deve ser dado a uma pessoa que compartilha de seus 

valores e compromissos espirituais.Mas não há alegria humana ou cumprimento que pode 

medir-se ao que é experimentado por um marido e uma esposa que ama Jesus Cristo e 

uns aos outros e que vivem juntos em obediência à Sua Palavra e na força do Seu Espírito. 

Havia uma certa verdade no que os discípulos tinham acabado de dizer sobre ele que é 

melhor não casar, mas o contexto sugere que não era verdade que eles tinham em 

mente. A sua visão do casamento, como a de seus colegas judeus, focado principalmente 

na satisfação egoísta, superficial e realização. Do ponto de vista puramente prático que 

concluiu que singeleza solitário é preferível ao casamento arriscado. (Para uma discussão 

detalhada sobre a declaração de Paulo sobre os benefícios da singeleza, ver do autor 1 

Coríntios , pp. 153-86). 

Jesus lembrou-lhes que nem todos os homens podem aceitar esta declaração, mas só 

aqueles a quem foi dado . Celibato tem seus próprios problemas e tentações, e nem todo 

cristão é capaz de viver uma vida de solteiro dos deuses. Paulo disse que é bom para 

permanecer solteiro para fins espirituais, mas que era "melhor casar do que abrasar" com 

luxúria (1 Cor. 7: 8-9). 

Aceitar é de Choreo , que tem a idéia básica de fazer sala ou espaço para alguma 

coisa. Metaforicamente que significa abraçar completamente uma idéia ou princípio com 

o coração e mente para que ele se torna parte de sua própria natureza. Ser solteiro não 

pode ser aceito de todo o coração simplesmente pela força de vontade humana ou 

sinceridade. Também não pode ser vivido com sucesso simplesmente aplicando os 



princípios bíblicos corretos. Singeleza celibato é uma espécie de dom espiritual (1 Cor. 

7: 7), e apenas aqueles a quem foi dado pode esperar sobreviver espiritualmente no 

mesmo, muito menos encontrar a felicidade e ser eficaz no serviço do Senhor. 

Muitos cristãos individuais suportar frustração contínua, tentações e solidão 

desnecessária, pois, por uma razão ou outra, eles intencionalmente evitar o 

casamento. Alguns, talvez, estão mais preocupados com a aparência de um companheiro 

do que caráter. Alguns não querem que ninguém por perto que podem invadir e perturbar 

seu mundo egoísta. Outros podem estar a olhar para o companheiro perfeito, alguém que 

mede-se em todos os detalhes para a sua visão do marido ou da esposa perfeita. Outros, 

como certas ordens religiosas, têm a crença equivocada de que há mérito espiritual em 

celibato e escolha de solteiro como um meio de ganhar o favor de Deus por meio de auto-

sacrifício. Mas singeleza com base nessas razões condena uma a uma vida de decepção e 

insatisfação. 

Jesus passa a mencionar os únicos três categorias em que pode haver singeleza de 

sucesso. Primeiro são eunucos que nasceram assim do ventre de sua mãe . Estas são 

as pessoas que nascem com deformidades congênitas que envolvem a capacidade sexual 

subdesenvolvido. Em segundo lugar estão eunucos que foram castrados pelos 

homens , tais como eram guardas de harém masculinos daquele dia. Em algumas 

religiões antigas, a castração foi considerada uma forma de agradar e servir a uma 

divindade pagã e os pais às vezes até mesmo tiveram seus filhos infantis castrados para 

esse fim.Obviamente homens castrados não têm desejos normais para uma mulher. 

Terceiro são eunucos que fizeram eunucos por amor do reino dos céus . Ao contrário 

das outras duas formas, este não é físico. Mutilação da carne, a fim de agradar a Deus é 

uma idéia puramente pagã.Jesus está falando do celibato voluntário das pessoas a quem 

esse dom foi concedido por Deus (11 v.). Nesse caso, o celibato pode realmente ser por 

causa do reino de Deus e ser agradável a Ele e por ele utilizado. 

Paulo tinha o dom do celibato e outros fortemente exortados que tinha o dom de se 

contentar com isso e usar suas vantagens óbvias para a glória de Deus "Aquele que é 

solteira está preocupada com as coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor," ele 

disse; "Mas quem é casado preocupa-se com as coisas do mundo, de como agradar sua 

esposa, e seus interesses estão divididas. E a mulher que é solteira e virgem, está 

preocupado com as coisas do Senhor, para que ela pode ser santa, tanto no corpo como 

no espírito; mas aquele que é casado preocupa-se com as coisas do mundo, em como 

agradar ao marido "(1 Cor 7: 32-34.). 

Aquele que é capaz de aceitar isso, deixe que ele aceitá-la , disse Jesus. No sentido 

mais restrito e mais específica o Senhor estava dizendo que aqueles que por um presente 

de Deus são capazes de aceitaruma vida de celibato celibato deve aceitá-la como a 

vontade de Deus para eles. Mas Ele também parece ter falado mais amplamente sobre os 

discípulos de aceitar tudo o que Ele tinha acabado ensinou sobre casamento, divórcio, 

novo casamento, e singeleza. Eles estavam a pôr de lado as falsas idéias e práticas que 

haviam herdado das tradições rabínicas humanamente-concebidas e não bíblicas. Em 

outras palavras, aceitar o que eu tenho ensinado como a Palavra de Deus e viver em 

conformidade. 



A pessoa não salva não pode aceitar os padrões de Jesus para casamento e divórcio, e 

não têm os recursos para viver de acordo com essas normas, se ele as aceitou. A idéia de 

doar-se, incondicional, e empenho ao longo da vida, em qualquer área da vida, incluindo 

o casamento, ficar completamente na contramão da natureza humana caída. A verdade de 

Deus não tem autoridade em uma vida não resgatados, porque o próprio Deus não tem 

lugar em que a vida. 

Mesmo o crente mundano tem grande dificuldade em aceitar a idéia de total compromisso 

incondicional, porque ele perdeu seu primeiro amor e transformou seus interesses de volta 

sobre si mesmo. Somente aqueles que verdadeiramente honrar a Jesus como Senhor e 

Salvador pode realmente aceitar Seus ensinamentos. Mesmo assim Seus ensinamentos 

se tornar plenamente aceitável somente na vida andou no Espírito, o único que pode 

manter os crentes da realização do "desejo da carne" natural (Gal. 5:16), que tem o 

compromisso de auto, em vez de Deus, um parceiro de vida, ou outros. 

  

Para um estudo mais aprofundado do que a Palavra de Deus diz sobre o divórcio e novo 

casamento, ver do autor O Familia (Chicago: Moody, 1982). 

 

104. Jesus ama as crianças pequenas 

(Mateus 19: 13-15) 

Em seguida, algumas crianças foram levadas a Ele para que Ele 

possa colocar as mãos sobre elas e orar; e os discípulos os 

repreendiam. Mas Jesus disse: "Deixai as crianças sozinhas, e 

não as impeçais de vir a mim, porque o reino dos céus pertence a 

como estes." E depois de impor as mãos sobre eles, partiu 
dali. (19: 13-15) 

Todas as crianças criadas em um lar cristão ou que tenham freqüentado a escola dominical 

quando eles eram jovens, lembrar por muito tempo cantando canções como "Jesus Loves 

Me" e "Jesus ama as crianças pequenas." Essas lindas sentimentos são baseadas em clara 

verdade bíblica. Jesus faz amor crianças pequenas, como este texto de Mateus atesta. Os 

pais destas crianças queriam Jesus para tocá-los e abençoá-los, e ele foi mais do que 

dispostos a acomodar esse desejo. 

Alguns anos atrás, uma família em nossa igreja experimentou uma grande tragédia. A 

mãe e as duas filhas estavam planejando voar no dia seguinte para a Nova Zelândia para 

se juntar ao marido e pai, que estava em uma missão de pregação lá. Como a esposa estava 

aprendendo alguns novos pontos crotchet para usar no longo vôo, as meninas foram para 

fora para jogar. Alguns momentos depois, a mãe ouviu o barulho de pneus de automóvel, 

mas desde que não havia nenhum som de um acidente pensou pouco dele, até que sua 

filha mais velha veio correndo para dentro da casa gritando que sua irmã, Tanya, tinha 

sido atropelado por um carro . 



A menina estava inconsciente, mas não mostrou nenhum sinal de lesão grave. Enquanto 

a mãe se inclinou sobre ela, Tanya deu um suspiro pesado e virou a cabeça para o lado. No 

hospital o neurocirurgião disse à mãe que a menina havia sofrido grandes danos cerebrais, 

e tinha pouca chance de sobreviver. Parentes e amigos orou fervorosamente ea mãe 

mantinha uma vigília com sua preciosa filha durante toda a noite, orando com grande 

intensidade para que Deus poupasse e restaurar sua filha. Mas ela também orou para que, 

acima de tudo, vontade de Deus seja feita, mesmo que isso significasse tendo Tanya para 

estar com Ele mesmo. 

Um parente que era médico explicou que a respiração e os batimentos cardíacos de Tanya 

estavam funcionando no hospital apenas por meios artificiais. "Seu corpo está sendo 

mantido de trabalho", disse ele, "mas Tanya não está mais lá. Ela está com o 

Senhor." Com um rosto radiante sua mãe disse ao Senhor: "Tenha a tua vontade e não a 

minha." Para seus amigos e entes queridos, ela explicou: "Não vou abandonar o meu 

Senhor;. Porque se eu fiz, eu estaria dizendo Tanya se foi para sempre I [vai] fazer como 

o rei Davi no Antigo Testamento tinha feito quando seu filho foi levado . Ele lavou o 

rosto, trocou de roupa e foi sobre o seu negócio, convencida de que Deus sabia melhor. " 

Naquele momento, ela determinou que não mais seria implorando a Deus para trazê-la de 

menina de volta. Tanya estava nos cuidados do Senhor, e sua mãe acreditava que ela tinha 

entrado em sua presença quando, deitado inconsciente na rua, ela suspirou e virou a 

cabeça. A mãe atesta que ela foi preenchida com uma força interior que era estranho para 

ela. Ela lembrou que durante vários meses anteriormente Tanya tinha orou: "Senhor, eu 

quero ir e estar com você enquanto eu sou jovem." Quando a mãe perguntou por que ela 

fez esse pedido, Tanya sorriu e respondeu: "Porque eu quero sentar no colo de Jesus, 

quando eu chegar lá, e eu não quero ser muito grande." Em lembrando essas palavras, 

disse a mãe, "New segurança e paz surgiu através da minha alma triste. Eu estava 

atualizado com uma alegria que todos nós estávamos em boas mãos e que Deus não nos 

abandonou por um instante." 

Aquela mãe eo resto da família pudesse se alegrar mesmo na morte do que a menina 

amada, porque eles sabiam onde ela tinha ido. Porque ela tinha sido levado para o 

Salvador, ela estava agora reunidos em seus braços, onde ela desejava ser. 

Cada pai cristão deve tomar profundamente a admoestação coração de Paulo para educar 

os seus filhos "na disciplina e na admoestação do Senhor" (Ef. 6: 4). Se as crianças 

morrem, os pais sabem onde eles estão. Se as crianças vivem, os pais sabem a quem 

pertencem e para quem vivem. 

Talvez apenas um curto período de tempo depois de Jesus ter terminado o ensino Doze 

sobre casamento, divórcio, novo casamento, e singeleza (Matt. 19: 3-12), um outro grupo 

de pessoas , em seguida,veio buscar seu ministério. Naquela época algumas crianças 

foram levadas a Ele , sem dúvida, por seus pais. Tanto Marcos e Lucas usar o pretérito 

imperfeito ("eles estavam trazendo"), indicando um processo contínuo e, provavelmente, 

um longo período de tempo (Marcos 10:13; Lucas 18:15). Quando a notícia se espalhou 

de que Jesus estava na área, os pais foram atraídos para este professor cujo amor 

de crianças ficou conhecido por toda a Palestina (cf. 17:18; 18: 2-3; João 04:50). 



A palavra grega usada aqui para crianças foi paidiá , um termo que se refere às crianças 

desde a infância até a idade da criança, talvez. Em sua passagem paralela, Lucas nos diz 

"eles estavam trazendo até mesmo seus bebês" (18:15). 

Mas os discípulos se ressentiam da intrusão no seu tempo privado com Jesus, 

e repreendeu os pais. O verbo grego atrás repreendeu poderia levar a idéia de 

ameaçador, e seu ser no imperfeito sugere que a censura era tão contínua quanto a 

interposição. À medida que mais e mais pais levaram seus filhos para Jesus, os 

discípulos continuaram a tentar repelir-los. Obviamente, os Doze, que passou a maior 

parte de dois anos vivendo com Jesus e ouve a cada palavra que ele falou e observando 

tudo o que Ele fez, não compartilhava ainda totalmente Sua mente e os batimentos 

cardíacos. 

Apenas alguns dias antes, Jesus tinha tomado uma criança em seus braços na presença 

dos discípulos. Especificamente para o bem dos discípulos, que estavam no meio de uma 

disputa sobre quem seria o maior no reino, Ele declarou: "Todo aquele que se humilhar 

como esta criança, esse é o maior no reino dos céus" (Mt . 18: 1-4). Sem dúvida, em 

incontáveis ocasiões Doze havia testemunhado expressões semelhantes de ternura e 

bondade de Jesus e Sua grande paciência com aqueles que vieram a Ele em busca de 

ajuda. Eles tinham visto Sua compaixão derramar em um fluxo infinito de cura, 

encorajamento e conforto. 

Eles também sabiam que o Talmud ensina pais judeus de trazer seus filhos para rabinos 

respeitados pelas bênçãos e orações. Um pai que habitualmente trazer sua criança infantil 

à sinagoga e Oração para a própria criança. Ele, então, entregá-lo aos anciãos, que seria 

cada segurá-la e Oração para a bênção de Deus sobre a vida de jovem. Muitas igrejas hoje 

seguem um padrão um pouco semelhante em espírito de oração, dedicando crianças 

pequenas para o Senhor. 

Seguindo essa tradição, os pais judeus em Perea, "a região da Judéia, além do Jordão" (v. 

1), trouxe seus filhos para Jesus para ser abençoado. Ele não só era um popular, se 

controverso, rabino conhecido por seu poder milagroso, mas também era conhecido por 

sua compaixão e sua disposição para atender as necessidades de até mesmo as pessoas 

mais humildes e indefesos da sociedade. Se Ele era de fato o Messias, como ele dizia ser, 

esses pais viram uma oportunidade maravilhosa para ter seus filhos abençoados pelo 

próprio Ungido do Senhor, o Libertador de Israel. 

Porque Jesus não repreendeu os pais ou resistir abençoar seus filhos, é óbvio que seus 

motivos eram puros. Eles não compreenderam a verdadeira grandeza de Jesus, e, 

provavelmente, poucos, se algum deles tinha colocado a sua confiança em Jesus Cristo 

como seu Salvador. Mas eles o reconheceram como um verdadeiro professor de Deus que 

os amava e que cuidou de seus preciosos pequeninos. Eles, portanto, procurou Sua 

intercessão junto a Deus em nome de seus filhos, na esperança de que possam crescer 

como o Talmud admoestou: forte na lei, fiel no casamento, e conhecido pelas boas obras. 

Jesus não era ingenuamente sentimental sobre crianças. Tendo criado-los, Ele bem sabia 

que eles nascem com uma natureza pecaminosa. As crianças têm uma certa inocência, 

mas eles não estão sem pecado.Ele sabia que eles não têm que ser ensinados a fazer o 

mal, que os seus pequenos corações foram naturalmente se inclinou para o mal. Mas Ele 

amava-os com uma compaixão especial e, devido à sua abertura natural e confiabilidade, 



Ele segurou-los como exemplos da atitude necessária para a cidadania reino (Mateus 18: 

3-5.). 

Aqueles que compartilham a mente de Cristo compartilhar seu amor e cuidado para as 

crianças. Nenhuma igreja ou Cristão movimento prosperou espiritualmente que não teve 

em conta ou negligenciado os cuidados e formação dos seus filhos. O coração que é 

quente em direção ao Senhor, inevitavelmente, ser quente para as crianças. 

Um escritor fez esta bela observação: 

Como a flor no jardim se estende em direção à luz do sol, para que haja na criança uma 

inclinação misterioso na direção da luz eterna. Você já notou essa coisa misteriosa que, 

quando você diz que a criança menor sobre Deus, ele nunca pede com estranheza e 

admiração: "O que ou quem é Deus? Eu nunca o vi", mas ouve com brilho rosto para as 

palavras como se eles foram suave amando sons da terra de casa?Ou quando você ensinar 

uma criança a dobrar suas pequenas bandas em oração, ele faz isso como se fosse uma 

coisa natural, como se não estivesse abrindo para ele que o mundo de que tinha sonhado 

com saudade e expectativa. Ou dizer-lhes, estes pequeninos, as histórias de Salvador, 

mostrar-lhes as imagens com cenas e personagens da Bíblia [e] ver como seus olhos puros 

brilhar, como seus pequenos corações batem. (RCH Lenski, A Interpretação dos 

St . Evangelho de Mateus . [Minneapolis: Augsburg, 1943], p 743) 

Jesus , portanto, disse aos Doze, e ainda diz aos seus discípulos hoje: " Deixem as 

crianças sozinhas, e não as impeçais de vir a Mim. O verbo grego atrás let ... 

sozinho está no aoristo, ao passo que o verbo atrás não impeçam é no tempo presente 

com um negativo, indicando uma chamada para parar alguma coisa. O Senhor estava, 

portanto, dizendo: " Deixe as crianças em paz, começando imediatamente e parar 

impedindo -os de chegar a mim. " 

De Marcos aprendemos que Jesus ficou muito indignado com os discípulos (10:14). Eles 

freqüentemente frustrado e decepcionado ao Senhor por sua insensibilidade e egoísmo, 

mas este é um dos apenas dois ou três ocasiões em que Ele realmente ficou zangado com 

eles. 

É provável que havia uma série de razões que estava zangado com eles. Ele estava com 

raiva porque amava as criancinhas com muito carinho, e Ele, sem dúvida, sentiu 

compaixão especial para eles por causa da, doloroso, mundo corrupto pecaminosa em que 

haviam nascido e cujo mal que iria progressivamente tem que enfrentar como eles 

cresceram. Ele estava com raiva porque Ele também amava os pais e compreendido os 

anseios especiais e ansiedades que eles têm para os seus filhos. Ele percebeu que amar as 

criancinhas foi uma forma de corações de seus pais. Ele estava zangado porque ninguém, 

nem mesmo o mais ínfimo infantil, está fora do cuidado e do amor de Deus. Ele estava 

com raiva por causa da frieza espiritual persistente dos discípulos e dureza. E Ele, sem 

dúvida, estava com raiva porque os discípulos presumido para determinar quem podia e 

não podia aproximar-se d'Ele, o Cristo e Filho de Deus. Não era nem dentro de sua 

prerrogativa nem a sua competência para fazer tais escolhas. Foi presunção classificação 

para eles para impedir os pais e seus filhos de vir a Jesus. Especificamente, ele estava 

com raiva porque o reino dos céus pertence, ou seja, abrange e é caracterizada por crianças 

como estas. 



Não há nada no texto para indicar que, como alguns afirmam, Jesus foi isolar estes 

supostamente eleger as crianças dos outros que estavam não eleitos. Além disso, Ele não 

faz nenhuma menção do batismo, aliança parental, a fé dos pais, ou rito eclesiástico. Ele 

também não menciona fé pessoal por parte das crianças, que eram provavelmente muito 

jovem para ter exercido tal crença. O Senhor estava simplesmente dizendo que essas 

crianças, representante de todas as crianças, eram um retrato da dependência humildade 

e confiança daqueles de qualquer idade que entrar em Seu reino. 

O reino dos céus é a esfera do governo de Deus em Cristo por meio de salvação 

graciosa. Para aqueles que tenham atingido a idade em que a fé de poupança pessoal pode 

ser exercido, o reino está inscrita apenas por uma compreensão divinamente iluminado 

do que significa confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A implicação de como 

estes é que, para aqueles que, por causa da pouca idade ou deficiência mental são 

incapazes de exercer a fé salvadora, Deus concede-lhes, em caso de morte, a entrada no 

reino pela operação soberana de Sua graça. Quando as crianças morrem antes de 

atingirem a idade de decisão, eles vão para a presença de Jesus Cristo, porque eles estão 

sob a proteção especial do Rei soberano. 

Foi essa gloriosa verdade e reconfortante de que Davi expressou quando perdeu seu filho 

recém-nascido de Bate-Seba. "Eu irei a ela", disse Davi ", mas ele não vai voltar para 

mim" (2 Sam. 12:23).Embora essa afirmação pode indicar pouco mais que uma renúncia 

às suas tanto entrar no reino dos mortos, os pronomes pessoais eu e ele , assim como a 

crença confiante de Davi em relação à vida futura (ver Atos 2: 25-28; Sl 16. : 8-11), dar 

credibilidade à idéia de que ele estava confiante de consciência pessoal e identidade na 

vida por vir. Davi sabia que ele próprio pertencia a Deus e um dia iria entrar em Sua 

presença, e ele teve igual confiança de que, quando ele entrou na presença do Senhor, ele 

encontraria o filho pequeno que o precedera lá. 

Não é que as crianças pequenas são regenerados e, em seguida, perder a salvação se não 

mais tarde receber a Cristo como Senhor e Salvador. É, antes, que sua morte expiatória é 

aplicada em seu nome se eles morrerem antes que eles são capazes de escolher por conta 

própria. Pode ser que a taxa de mortalidade infantil é tão alto em muitos países onde o 

evangelho ainda não penetrou, porque o Senhor está tomando aqueles pequeninos, para 

si mesmo antes que eles possam crescer em uma cultura onde é tão difícil de encontrar 

do evangelho e cressem . 

Mas o que uma impressionante responsabilidade enfrenta pais cristãos para se certificar 

de que seus filhos são ensinados a respeito de Cristo e são levados para recebê-Lo como 

Salvador quando eles são capazes de exercer a fé salvadora. 

Assim como os pais das crianças solicitado, Jesus pôs as mãos sobre eles, e abençoou-

os. No relato de Marcos deste incidente (10:16), a forma grega atrás "bênção" é intenso, 

indicando um fervor apaixonado. Jesus deve ter sorrido com infinita bondade como Ele 

olhou para os rostos dessas crianças pequenas. Não sabemos a natureza específica de Sua 

bênção, mas podemos supor que Ele prometeu a provisão de Deus em seu nome e do 

cuidado de Deus sobre cada um deles. 

Lucas relata que Jesus declarou então, como ele tinha pouco tempo antes, "Em verdade 

eu vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele em 

tudo" (Lucas 18:17; cf. Matt. 18: 3). Em outras palavras, o reino é povoada por apenas 



dois tipos de assuntos, aqueles que morrem enquanto as crianças pequenas e aqueles que 

vêm na atitude confiante e humilde de criancinhas. Somente aqueles entrar no reino de 

Deus, que vêm a Ele com a abertura simplicidade, dependência falta de pretensão, e falta 

de hipocrisia das criancinhas. Como João Calvin, comentou: "A passagem amplia para 

dar cidadania reino para as crianças e aqueles que são como eles." 

Alguns anos atrás, um jovem hindu do sul da Índia chamado Paulo Pillai foi convertido a 

Cristo e recebeu um chamado para alcançar a parte norte do seu país para Cristo. Depois 

de participar de seminário nos Estados Unidos, ele retornou para a Índia e fundou Graça 

Bible College, dedicada exclusivamente à formação de jovens chamados ao ministério. 

Após a formatura, os alunos são ajudados pela escola por um período de cerca de seis 

meses no estabelecimento de uma igreja local em uma vila ou cidade. Um de seus meios 

mais eficazes de ganhar convertidos, no entanto, é um lar de crianças. As crianças órfãs 

e abandonadas são levados para a casa, onde são alimentados, vestidos, e abrigada. Eles 

freqüentam escolas públicas, a fim de manter a identidade com a sua própria cultura, mas 

eles também são dadas estudo concentrado na Palavra de Deus. Embora os hindus e os 

muçulmanos adultos são extremamente difíceis de evangelizar, essas crianças estão 

abertos ao evangelho, e muitos deles confessar Cristo como Senhor e Salvador. Uma 

grande porcentagem dos meninos do que ir em casa para assistir à escola bíblica e se 

tornar evangelistas e pastores eficazes. Porque eles foram alcançados com o evangelho 

em uma idade precoce, eles foram aberto e receptivo às reivindicações de Cristo. 

Cinco palavras-chave pode ser útil em dar orientação aos pais e trabalhadores cristãos na 

liderança crianças a Cristo. A primeira palavra é lembrar , devemos lembrar que cada 

criança é criada por Deus e, nesse sentido, já pertence a Ele. "Tu os meus rins", o salmista 

declarou: "Tu tecer me no ventre de minha mãe .... Eu sou terrível e maravilhosa" (Sl 139: 

13-14.). Todos os "filhos são um dom do Senhor; o fruto do ventre é uma recompensa," 

dada a pais como graciosas bênçãos (Sl 127: 3.). É plano e desejo de Deus que toda 

criança ser devolvido a ele por sua utilização. "Ensina a criança no caminho em que deve 

andar", lemos em Provérbios, e "mesmo quando ele for velho, não se desviará dele" (Prov. 

22: 6). 

A segunda palavra-chave é ensinar . Os pais cristãos têm a vocação de criar seus filhos 

"na disciplina e na admoestação do Senhor" (Ef. 6: 4). Timoteo tornou-se especialmente 

útil para o Senhor e para o apóstolo Paulo, em parte, porque desde a infância sua mãe, 

Eunice, e sua avó, Lois, havia lhe ensinado "as sagradas letras, que são capazes de dar ... 

a sabedoria que conduz à salvação através de fé que há em Cristo Jesus "(2 Tm 3.15; cf. 

1: 5.). 

Esse padrão para a instrução piedosa foi estabelecido no início da história de 

Israel. Através de Moisés, Deus ordenou a Seu povo a crer e adoração no caminho certo: 

"! Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um" (Deut. 6: 4). Ele também 

ordenou-lhes para aceitar pessoalmente e sinceramente que a verdade com convicção 

intransigente e devoção.: "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a 

tua alma e com toda a tua força E estas palavras, que eu te ordeno hoje, estarão no teu 

coração "(vv. 5-6). Mais do que isso, eles foram ordenados a ensinar a verdade divina e 

obediência a seus filhos, falando sobre essas coisas em casa e na comunidade, a partir do 

momento em que surgiu até o momento em que fui para a cama (v. 7). A Palavra de Deus 

era para ser ensinado aos seus filhos e exemplificado antes deles. 



Tão importante quanto a horários especiais de estudo da Bíblia em família e oração são, 

apenas viver piedoso consistente por parte dos pais vai esclarecer e cimento a Palavra de 

Deus nas mentes, corações e vidas de seus filhos. Os pais também devem fornecer 

lembretes visuais da Palavra de Deus. Assim como israelitas deveriam vincular a Palavra 

de Deus em suas mãos e testas e escrevê-lo sobre os seus portais e portões (Deut. 6: 8-9), 

por isso os pais cristãos podem ter versículos bíblicos e placas em toda a casa para reforçar 

as verdades bíblicas. Quando histórias e verdades bíblicas são cantadas, novo reforço é 

dado. 

Nessa passagem Deuteronômio Deus deu a Israel antigo um aviso final para não esquecer 

Ele ea Sua Palavra depois que eles tinham vindo para a Terra Prometida e foram 

abençoados com bênçãos materiais ", para que não te esqueças do Senhor, que vos fiz da 

terra do Egito, da da casa da escravidão "e" seguir outros deuses, os deuses dos povos que 

o cercam "(06:12, 14). Tal como os seus pais, as crianças precisam tomar cuidado com 

os muitos falsos ídolos pela qual o mundo os atrai para longe do Senhor. 

A terceira palavra-chave é modelo . As crianças não apenas precisa preceitos divinos 

colocar padrões divinos. Eli, o sacerdote era um exemplo negativo para seus dois 

filhos. Seguindo o modelo ímpios da vida de seu pai, que foi ainda a mais extremos de 

imoralidade e sacrilégio. Quando Eli repreendeu-os eles não prestaram atenção, em parte 

porque sua repreensão era indiferente e muito leve e, em parte porque não tinha respeito 

por ele devido à sua própria vida comprometida (1 Sam. 2: 12-25). 

De forma semelhante até mesmo o grande Davi não conseguiu ser um exemplo piedoso 

para seus filhos. Seu filho Absalão era tão perverso e rebelde que ele tentou matar o pai 

e usurpar o trono. Seu filho Salomão levou centenas de esposas e concubinas, incluindo 

muitos estrangeiros cujas formas pagã virou-o de lealdade para com o Senhor. Não só foi 

a família de Solomon quebrado, mas também do reino.Rei Ezequias desobedecido a 

instrução de Deus, mostrando as jóias reais para o rei de Babilônia, e seu filho Manassés 

superou compromisso de seu pai e totalmente abandonada a lei de Deus. 

Escrevendo em Eternity revista (maio 1979, p. 35), Tom Cowan observado, 

Os pais devem estar cientes do valor pessoal da verdade para seu próprio bem e não 

apenas para as causas de seus filhos. Não podemos simplesmente fazer uma criança 

acredita em uma verdade, porque isso é bom para eles. Seus espíritos perceptivas vai 

sentir quando estamos fazendo algo para engenheiro ou manipular uma determinada 

resposta. Em vez disso, é a autenticidade do compromisso dos pais com a verdade para 

além das vidas das crianças que traz a liberdade de compartilhar e transmitir a verdade 

para eles. Em outras palavras, um motivo maduro para transmitir a verdade é que, como 

um pai eu defendo que a verdade tem valor para a minha vida, independente dos meus 

filhos e da sua resposta a ela. 

A quarta palavra-chave é o amor , então obviamente imperativo que pouco precisa ser 

dito sobre ele. Somente os pais que choram amorosamente com seus filhos, alegrem-se 

com eles, ferido com eles, desinteressAdãoente atendê-los, mostrar-lhes afeto genuíno e 

sacrifício por eles efetivamente influenciá-los nas coisas do Senhor. 

A palavra chave final é a confiança . Depois que os pais fizeram tudo humanamente 

possível para criar seus filhos no caminho do Senhor, que deve finalmente confiar nele 



para fazer esses esforços frutífera.Somente o Espírito Santo pode chegar ao coração 

humano, incluindo o coração de uma criança, e só Seu poder pode dar a vida espiritual e 

capacitar fidelidade espiritual. 

 

105. Como obter a vida eterna (Mateus 

19: 16-22) 

E eis que um veio até ele e disse: "Mestre, que coisa boa que eu 

devo fazer para que eu possa alcançar a vida eterna?" E disse-

lhe: "Por que você está perguntando-me sobre o que é bom Não é 

só aquele que é bom,? Mas se queres entrar na vida, observa os 

mandamentos". Ele disse-lhe: "Quais?" E Jesus disse: "Você não 

matarás; não cometerás adultério; não furtarás; não dirás falso 

testemunho; honra teu pai e tua mãe;. E amarás o teu próximo 

como a ti mesmo" O jovem disse-lhe: "Todas essas coisas eu 

mantive;? O que estou ainda falta"Jesus disse-lhe: "Se queres ser 

perfeito, vai e vender seus bens e dar aos pobres, e terás um 

tesouro no céu; e vem, e segue-me." Mas quando o jovem, ouvindo 

esta afirmação, ele retirou-se triste; pois ele era um dono de 
muitas propriedades (19: 16-22) 

A princípio pode-se perguntar que tipo de mensagem de Jesus estava tentando dar a este 

homem que veio a Ele. A verdade é resumido na afirmação de Jesus em outra ocasião: 

"Então, por isso, não um de vocês pode ser meu discípulo que não desistir de todos os 

seus próprios bens" (Lucas 14:33). 

Há alguns anos o jovem no assento ao meu lado em um avião perguntou: "Senhor, você 

não sabe como eu poderia ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, não 

é?" Tomado um pouco de surpresa pela sua abertura e parecendo prontidão para a 

salvação, eu disse a ele que ele precisava para receber Jesus Cristo como seu Senhor e 

Salvador. Ele disse: "Eu gostaria de fazer isso", e oramos juntos e se alegraram em sua 

decisão. Ele estava em seu caminho para um novo emprego perto da nossa igreja, por isso 

ele foi batizado e começou a frequentar serviços. Mas alguns meses depois, eu estava 

extremamente desapontado ao descobrir que ele tinha desenvolvido nenhum interesse em 

tudo nas coisas do Senhor e foi viver de tal forma que era evidente que ele não tinha sido 

transformada. Ele logo desapareceu da igreja e nunca mais voltou. 

Qualquer pessoa que tenha feito muito testemunho pessoal encontrou pessoas que fazem 

uma profissão de fé em Cristo, mas cujas vidas subseqüente mostram nenhuma mudança 

nas atitudes ou comportamentos. E quando eles não indicam o amor a Deus e de Cristo, 

não há interesse na Bíblia, na oração, ou na comunhão do povo de Deus, não há nenhuma 

boa razão para acreditar que eles nunca foram salvos. 

Nosso Senhor deu este jovem um teste. Ele teve que fazer uma escolha entre Cristo e os 

seus bens e do pecado, e ele falhou no teste. Não importa o que ele pode ter acreditado, 

porque ele não estava disposto a abandonar tudo, ele não poderia ser um discípulo de 

Cristo. A salvação é para aqueles que estão dispostos a abandonar tudo. 



O incidente registrado em Mateus 19: 16-22 dá uma visão sobre como algumas pessoas 

que demonstram grande interesse no evangelho nunca chegar a uma relação salvadora 

com Jesus Cristo. Este jovem foi afastado de Cristo, não porque ele ouviu a mensagem 

errada ou porque ele não acreditava, mas porque ele não estava disposto a admitir o seu 

pecado, renunciar a tudo o que tinha, e obedecer a Cristo como Senhor. 

O pedido de Jesus 

E eis que um veio até ele e disse: "Mestre, que coisa boa que eu 
devo fazer para que eu possa alcançar a vida eterna?" (19:16) 

Do versículo 20 aprendemos que o único que veio a Ele era um homem jovem, e a partir 

do versículo 22 que ele era rico. Lucas nos informa que ele também era um governante 

(18:18), provavelmente uma régua na sinagoga, uma posição especialmente 

homenageado por um jovem. Ele era um líder religioso-devoto, honesto, rico, 

proeminente e influente. Ele tinha tudo. Eis que sugere quão incomum e inesperado foi 

que ele iria admitir que ele faltou a vida eterna e vir a Jesus para encontrá-lo. 

Vários fatores são claras ao analisarmos este encontro único. Em primeiro lugar, ele veio 

procura realmente a vida eterna, motivado por seu senso de necessidade de uma 

verdadeira esperança espiritual. O termo vida eterna é utilizado cerca de 50 vezes nas 

Escrituras, e sempre se refere principalmente à qualidade e não quantidade. Embora a 

vida eterna , obviamente, traz a idéia de ser uma realidade eterna que não se refere 

simplesmente a existência interminável. Mesmo antigos pagãos sabia que a mera 

existência sem fim, não seria necessariamente desejável. Segundo a mitologia grega, 

Aurora, deusa do amanhecer, se apaixonou por uma jovem mortal chamada 

Tithonus. Quando Zeus ofereceu para fornecer qualquer coisa que ela desejava para seu 

amante humano, ela pediu que ele nunca poderia morrer. O desejo foi concedido, mas 

porque ela não pediu que Tithonus permanecer jovem para sempre, ele continuou a 

crescer mais velho e mais decrépita. Em vez de ser abençoado, ele foi amaldiçoado a 

degeneração perpétua. 

Se, como William Hendriksen observa com perspicácia "," vida "significa resposta ativa 

para com o meio ambiente", então a vida eterna deve significar resposta ativa para o que 

é eterno, ou seja, reino celestial de Deus. Assim como a vida física é a capacidade de 

viver e mover-se e responder no mundo físico, a vida eterna é a capacidade de viver e 

circular e responder no mundo celestial. 

A vida eterna é antes de tudo uma qualidade de existência, a capacidade divinamente 

dotado de estar vivo para Deus e as coisas de Deus. Os judeus, vendo-o como aquilo que 

enche o coração de esperança de vida após a morte. A pessoa não salva está 

espiritualmente vivo apenas para o pecado. Mas quando ele recebe a Cristo como Senhor 

e Salvador, ele torna-se viva a Deus e à justiça (Rom. 6: 1-13). Essa é a essência da vida 

eterna , a vida do próprio Filho de Deus que habita dentro. 

O jovem príncipe não poderia ter entendido o significado completo do que ele pediu, mas 

ele percebeu que havia uma dimensão importante para a sua vida presente, religioso e de 

prestígio como estava, o que estava faltando. Apesar de sua alta posição aos olhos dos 

homens, ele sabia que não tinha o dado por Deus de paz, descanso, esperança, segurança 

e alegria de que os salmistas e os profetas falaram. Ele pode ter percebido que ele 



precisava de um relacionamento mais próximo de Deus do que ele tinha. Simplesmente 

por fazer essa pergunta de Jesus, ele mostrou-se além da religiosidade hipócrita dos 

escribas e fariseus Ele reconheceu a necessidade espiritual profunda que, para todos os 

seus esforços religiosos, estava insatisfeito. Ele sabia que ele não possuía a vida de Deus 

que satisfaz aqui e agora e dá esperança para a vida futura. 

O fato de que ele veio a Jesus publicamente e fez uma pergunta tão pessoal e revelador 

mostra a sinceridade do homem. Ele não era arrogante ou presunçoso, mas foi 

humildemente determinado a encontrar satisfação para a necessidade premente que sentiu 

em sua vida, e ele estava alheio ao que as pessoas ao seu redor pode ter pensado. 

O jovem príncipe não só sabia que sua necessidade, mas profundamente sentida essa 

necessidade, e ele estava desesperado. Muitas pessoas que admitem que não tem a vida 

eterna , no entanto, não sinto nenhuma necessidade para isso. Eles sabem que não estão 

vivos para Deus, e não me importo. Eles sabem que não há dimensão divina para suas 

vidas, mas consideram que fato irrelevante e sem importância. Eles não têm nenhuma 

esperança para a vida futura, mas são perfeitamente satisfeito em permanecer como estão. 

O jovem príncipe sentiu sua necessidade tão profundamente que, quando ouviu Jesus 

estava na vizinhança, ele "correu até ele e se ajoelhou diante dele" (Marcos 10:17). Ele 

não podia esperar para fazer esta grande Mestre como encontrar a resposta à sua profunda 

saudade. Ele não estava envergonhado pelo fato de que ele era conhecido e respeitado 

pela maioria das pessoas que se aglomeravam em torno de Jesus. Ele não se importava 

com o risco de perder a face com aqueles que, provavelmente, considerou-o já a ser 

religiosamente cumprido e especialmente favorecidos por Deus. 

Embora ele provavelmente estava no meio da multidão de pais que trouxeram seus filhos 

para ser abençoado, este homem não tinha vergonha de pedir uma bênção para si 

mesmo. Ele estava dizendo para Jesus, com efeito, "Preciso de sua ajuda, tanto como estas 

crianças." Assim como as crianças submetidas a Jesus por ser levado em seus braços, o 

jovem rico apresentado pelo ajoelhando-se diante dele. Ele prostrou-se diante do Senhor 

em uma posição de humildade. Ele apareceu sério, sincero, altamente motivado e ansioso. 

Este jovem governante veio buscando a coisa certa: a vida eterna, e ele veio para a única 

pessoa que poderia dar-lhe. Ele, é claro, refere-se a Jesus, que não só é o caminho para a 

vida eterna , mas é Ele mesmo que a vida. "Deus nos deu a vida eterna", declara João ", 

e esta vida está em seu Filho", que "é o verdadeiro Deus ea vida eterna" (1 João 5:11, 

20). Não havia nada de errado com a sua motivação, porque certamente é bom desejar a 

vida eterna. 

Ao abordar Jesus como professor ( didaskalos ), o jovem admitiu que Ele seja um rabino 

respeitado, uma autoridade no Antigo Testamento, um professor de verdade 

divina. Embora os dois outros evangelhos sinópticos relatam que o homem também 

chamado de Jesus "bom" (Marcos 10:17; Lucas 18:18), não há razão para acreditar que 

ele considerava Ele era o Messias prometido e Filho de Deus.Mas ele, obviamente, 

considerada Jesus para ter uma estatura de caráter justo acima do rabino típico. A 

autoridade do ensinamento de Jesus e o poder de Seus milagres certamente qualificou-o 

como alguém que sabia o caminho para a vida eterna . Mesmo que ele não reconhecer 

que Jesus era o Messias e Deus na carne, ele tinha vindo para a pessoa certa (cf. Atos 

4:12). 



Não só o jovem vir para a fonte de direito, mas ele fez a pergunta certa: "Que coisa boa 

que eu farei para que eu possa alcançar a vida eterna?" Muitos intérpretes têm 

criticado o homem por perguntar sobre o que ele deve fazer, o que sugere que a sua 

questão foi orientada obras. Sem dúvida ele estava mergulhada no sistema legal farisaica 

que passou a dominar o judaísmo e foi treinado para pensar que fazer as coisas religiosas 

era o caminho para ganhar o favor divino. Mas em termos nominais, a pergunta era 

legítima. Não é algo que se deve fazer para chegar a Deus. Quando a multidão perto de 

Cafarnaum perguntaram a Jesus: "O que devemos fazer, para que possamos realizar as 

obras de Deus?" Ele respondeu: "Esta é a obra de Deus, que creiais naquele que por ele 

foi enviado" (João 6: 28-29). 

O principal ponto da questão era descobrir como obter a vida eterna, e esta é a questão 

mais importante que uma pessoa pode perguntar. Todo o propósito do evangelismo é 

trazer os perdidos para Jesus Cristo, a fim de que eles possam alcançar a vida eterna . O 

significado muito efeito e da salvação é trazer a vida eterna para aqueles que, por causa 

do pecado, enfrentar a morte eterna (Rom. 6:23). 

A questão nesta ocasião foi a salvação do homem, e não um maior nível de discipulado 

subseqüente à salvação. A maior parte do trabalho de evangelização é trazer as pessoas 

para o ponto onde eles sentem sua necessidade de salvação, mas este jovem já estava 

lá. Ele estava pronto para assinar o cartão, levantar a mão, andar pelo corredor, ou o que 

quer. Ele estava madura e pronta-o que muitos evangelistas modernos consideraria uma 

"perspectiva quente." 

A resposta por Jesus 

E disse-lhe: "Por que você está perguntando-me sobre o que é bom 

Não é só aquele que é bom,? Mas se queres entrar na vida, observa 

os mandamentos". Ele disse-lhe: "Quais?" E Jesus disse: "Você 

não matarás; não cometerás adultério, não roubarás, não 

levantarás falso testemunho; honra teu pai e tua mãe;. E amarás 
o teu próximo como a ti mesmo" (19: 17-19) 

A resposta de Jesus é ainda mais surpreendente do que o pedido da jovem . Ele disse-lhe: 

"Por que você está perguntando-me sobre o que é bom Não é só aquele que é bom,? 

Mas se queres entrar na vida, observa os mandamentos". 

Em vez de levar o jovem pelo valor de face e pedindo-lhe para "tomar uma decisão por 

Cristo," Jesus foi muito mais profundo na busca de o estado de seu coração e testou seu 

verdadeiro propósito e motivação. Em vez de regozijando-se de que o homem estava 

aparentemente disposto a receber a vida eterna e encorajando-o a simplesmente fazer uma 

oração ou afirmar sua fé, Jesus lhe fez uma pergunta em troca que era imensamente 

desconcertante. 

Abruptas e aparentemente evasivas As palavras do Senhor: "Por que você está 

perguntando-me sobre o que é bom?" revelam que Ele podia ler o coração do homem. Ele 

tinha perguntado sobre a vida eterna verbalmente e seu coração estava com saudades de 

saber o que um bom trabalho pode trazê-lo de que a vida. O comentário de Jesus que "não 

há somente um que é bom" foi, talvez, um meio de curiosos fora do homem justo, que ele 

achava que era Jesus. Será que ele percebe que Aquele a quem ele estava perguntando 



sobre o que é bom mesmo era Aquele que é bom, ou seja, Deus? Se ele tivesse vindo a 

Jesus para a ajuda divina, porque ele acreditava que o próprio Jesus a ser divino? Porque 

o homem não fez nenhuma resposta relativa à único que é bom, parece certo que ele viu 

Jesus como nada mais que um professor humano especialmente dotado. Ele havia de fato 

chegado à fonte de direito para a resposta à sua pergunta e para o cumprimento de sua 

necessidade, mas ele não reconheceu que a Fonte para quem ele realmente era. 

Jesus não respondeu de imediato, mostrando o caminho da salvação, porque o homem 

estava faltando uma qualidade essencial. Faltava-lhe o sentido de seu próprio pecado, e 

Jesus teve que apontar isso. 

Próximo comentário de Jesus: "Se queres entrar na vida, observa os mandamentos", foi 

mais do que familiarizado com o homem judeus foram ensinadas todas as suas vidas que 

o caminho para a vida era por meio da obediência aos mandamentos de Deus. Levítico 

18: 5 refere-se claramente a tal verdade: "Então, você deve manter os meus estatutos e os 

meus juízos, por que um homem pode viver, se ele faz-lhes: Eu sou o Senhor" (cf. Ez 

20:11.). Talvez Jesus estava simplesmente dizendo ao homem: "Você sabe o que fazer. 

Por que você está perguntando de mim? Eu não ensinei nada que já não está escrito nas 

Escrituras. Você é um aprendeu e dedicou judeu e você sabe o que a lei de Deus requer. 

Vai fazê-lo ". 

Julgado pelos princípios e estratégia de evangelismo muito contemporâneo, Jesus parece 

ter feito um erro grave e insensível. Ele não só não tirar partido de prontidão óbvia do 

homem para tomar uma decisão, mas Ele mesmo parecia estar ensinando justiça pelas 

obras. 

Mas Jesus conhecia o coração deste homem não estava pronto para crer nEle, assim como 

os corações de muitas pessoas que expressam grande interesse por ele não está pronto 

para acreditar. O homem tinha um profundo desejo por algo importante em sua vida que 

ele sabia que estava faltando. Ele, sem dúvida, tinha ansiedade e frustração e ansiava por 

paz, alegria esperança e de convicção. Ele queria que todas as bênçãos interiores do 

Antigo Testamento associados com a vida espiritual. Ansiava por bênçãos de Deus, mas 

não o fez por muito tempo para Deus. Ele queria saber o que as coisas boas que ele deveria 

fazer, mas ele não queria saber o Único que é bom. 

Ao longo da história e muitos princípios e métodos de evangelismo questionáveis, 

certamente, em nossos dias a Igreja tem testemunhado, muitas vezes exercido com 

sinceridade e boa intenção. Ênfase indevida em tais atos externos, como as mãos 

levantadas, cartões assinados, e as decisões verbais pode levar muitas pessoas cristãs 

trabalhadores e convertidos professos alike-em salvação acreditando ocorreu quando ele 

não tem. A decisão prematura e incompleta não é uma decisão Cristo reconhece como 

válido. 

O evangelho não é um meio de adição de algo melhor para o que já tem, uma forma de 

complementar o esforço humano por divina. Nem é simplesmente um meio de satisfazer 

as necessidades psicológicas, não importa o quão real e significativa que sejam. Jesus não 

morreu simplesmente para fazer as pessoas se sentirem melhor, aliviando suas frustrações 

e ansiedades. E alívio de tais sentimentos há certa evidência de salvação. 



Muitas pessoas estão simplesmente à procura de soluções para as suas necessidades 

sentidas, mas isso não é o suficiente para trazê-los à salvação legítimo. Jesus, portanto, 

não oferecem qualquer alívio para os jovens mans necessidades sentidas. Em vez disso, 

ele deu uma resposta projetado para confrontá-lo com o fato de que ele era uma ofensa 

vivendo para Deus Santo. Evangelismo adequado deve levar um pecador para medir-se 

contra a lei perfeita de Deus para que ele possa ver a sua deficiência. A salvação é para 

aqueles que odeiam seu pecado. 

O jovem príncipe deve ter soado mais do que um pouco perplexo como ele pediu, quase 

retoricamente "Quais?" A implicação parece ser: "Eu li os mandamentos muitas vezes. 

Decorei-los quando eu era pequeno e eu tenho guardado cuidadosamente eles desde então. 

Como eu poderia ter perdido alguma? Quais delas você poderia, eventualmente, ter em 

mente?" 

Jesus respondeu citando cinco dos Dez Mandamentos: a não cometer o assassinato, não 

cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, e para honrar seu pai 

e sua mãe (ver Ex. 20: 12-16). Em seguida, acrescentou o segundo maior mandamento: 

Amarás o teu próximo como a ti mesmo (Lv 19:18; cf. Mt 22:39..). 

Não há palavras da Escritura teria sido mais familiar para o jovem governante do que 

aqueles. Mas novamente ele perdeu o ponto de Jesus. Assim como ele não reconheceu 

que Aquele a quem ele falava era mesmo Deus e fonte de vida eterna, ele também não 

conseguiu ver que os mandamentos bem conhecido, e todos os outros mandamentos, não 

poderia fornecer a vida para a qual apontou . Se uma pessoa foi capaz de manter 

perfeitamente a todos os mandamentos durante toda a sua vida, ele teria de fato a vida, 

assim como Jesus havia dito (v. 17). O que Ele estava tentando mostrar ao homem, no 

entanto, é que ninguém é capaz de guardar todos os mandamentos perfeitamente nem 

mesmo um deles. 

O Senhor não mencionou os quatro primeiros dos Dez Mandamentos, que se concentram 

em atitude do homem para com Deus (Ex. 20: 3-11), ou o primeiro e maior mandamento: 

"Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas 

as tuas forças "(Dt 6: 5; cf. Mt 22:38..). Esses mandamentos são ainda mais impossível 

de manter do que as que Jesus citados. Por isso, o Senhor desafiou o jovem príncipe contra 

o menos possível dos mandamentos, como se fosse. 

A resposta para Jesus 

O jovem disse-lhe: "Todas essas coisas eu mantive;? O que estou 

ainda falta" Jesus disse-lhe: "Se queres ser perfeito, vai e vender 

seus bens e dar aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e 

segue-me." Mas quando o jovem, ouvindo esta afirmação, ele 

retirou-se triste; pois ele foi um dos que possuía muitos bens. (19: 

20-22) 

Resposta- do homem " Todas essas coisas que eu mantive;? O que estou ainda falta 

" -era provavelmente sincera, mas estava longe de ser verdade. Como a maioria dos 

escribas e fariseus, ele estava convicto em sua própria mente que ele tinha guardado tudo 

da lei de Deus. Ele disse a Jesus: "Mestre, eu guardava todas estas coisas desde a minha 

mocidade" (Marcos 10:20). Porque os mandamentos referentes atitudes em relação a 



Deus eram tão familiar ao homem como o de um Jesus citou, ele, obviamente, pensei que 

ele tinha cumprido as também. Seu ponto de vista da lei era completamente superficial, 

externo, e orientada para o homem. Porque ele não havia cometido adultério físico ou 

assassinato, porque ele não era um mentiroso ou um ladrão, e porque ele não blasfemar 

nome ou adorar os ídolos do Senhor, olhou a si mesmo como sendo praticamente perfeito 

aos olhos de Deus. 

Ao perguntar: " O que eu estou ainda falta ? " ele deu a entender que lá também deve 

ter sido um mandamento de que ele nunca tinha ouvido falar ou que algo além de manter 

a lei foi necessária para obter a vida eterna. Ele simplesmente não ocorreu a ele que ele 

ficou aquém em obediência a qualquer parte da lei conhecida de Deus. Porque sua vida 

exterior, humanamente observado foi vertical e religioso, ele nunca suspeitou que sua 

vida interior, divinamente observada foi "cheios de ossos de mortos e de toda imundícia 

(Mat. 23:27). Ele não iria admitir para si mesmo que a luxúria é um forma de adultério, 

que o ódio é uma forma de assassinato, ou que jurar por qualquer coisa no céu ou na terra 

é uma forma de tomar o nome do Senhor em vão (Matt 5:22, 28, 34-35) E certamente 

nunca ocorreu. a ele que "qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, 

tornou-se ... culpado de todos" (Tiago 2:10). 

Como a maioria de seus contemporâneos judeus, ele falhou totalmente para ver o que os 

comandos do mosaico não foram dadas como meios para alcançar humanamente padrão 

de justiça de Deus, mas foram dados como fotos de Sua justiça. A lei também foi dada 

para mostrar aos homens como é impossível para eles para viver de acordo com seus 

padrões de retidão em seu próprio poder. A obediência à lei é sempre imperfeito, porque 

o coração humano é imperfeito. 

Uma das maiores maldições do pecado é a cegueira espiritual e moral que produz. Não 

parece exigir a revelação especial de Deus para os homens a perceber que mesmo os 

mandamentos relativos à sua relação com os outros homens são impossíveis de manter 

perfeitamente. Que pessoa verdadeiramente honestos diriam que ele nunca disse uma 

única falsidade de qualquer tipo, nunca cobiçado qualquer coisa que pertence a outra 

pessoa, e sempre tratou seus pais com respeito e honra, e muito menos que ele sempre 

amou os seus vizinhos, tanto quanto ele amava a si mesmo? Mas uma das principais 

estratégias de Satanás é cegar os pecadores para o seu pecado; e porque o orgulho é o 

cerne de todo o pecado, há uma inclinação natural para o auto-engano. E nada é mais 

eficaz na produção de auto-engano que faz a justiça, que é a base de toda religião feita 

pelo homem, incluindo a religião dada por Deus, mas humanamente corrompida do 

judaísmo do primeiro século. 

O jovem príncipe estava ciente de que ele não tinha e precisava de receber, ou seja, a vida 

eterna. Mas ele não estava disposto a admitir o que ele tinha e precisava se livrar, ou seja, 

o pecado. Ele tinha muito orgulho espiritual de reconhecer que ele era pecador por 

natureza e que toda a sua vida ficou aquém da santidade de Deus e era uma ofensa a 

Ele. Seu desejo para a vida eterna foi centrado inteiramente em suas próprias necessidades 

sentidas e anseios. 

Ele não tinha ódio pelos pecados que precisava perdoar e nenhuma admissão de um 

coração que precisava de limpeza. Ele, portanto, não estava olhando para o que Deus 

precisava fazer por ele, mas pelo que ele ainda precisava fazer para Deus. Como a maioria 

dos judeus de sua época e, como a maioria das pessoas em todas as épocas e culturas, 



acreditava que seu destino estava nas suas mãos e que, se o seu lote foram para melhorá-

lo teria que ser por seus próprios esforços. Tudo o que ele queria de Jesus foi outro 

mandamento, uma outra fórmula, um outro rito ou cerimônia pela qual ele pudesse 

completar suas obrigações religiosas e tornar-se aceitável a Deus. 

Mas a salvação é para as pessoas que o desespero de seus próprios esforços, que percebem 

que, em si mesmos e por si mesmos, eles são irremediavelmente pecaminosa e incapaz 

de melhorar. A salvação é para aqueles que se vêem como violações de vida da Sua 

santidade e que confessam e se converter dos seus pecados e se lançam sobre a 

misericórdia de Deus. É para aqueles que reconhecem que não têm absolutamente nada 

de bom para dar a Deus, que nada de bom que recebem ou realizar pode ser apenas por 

Sua soberana disposição, gracioso em Jesus Cristo. 

Paulo passa três capítulos inteiros de Romanos que declaram a pecaminosidade do 

homem antes que ele nunca discute o caminho da salvação. João 1:17 declara: "A Lei foi 

dada por Moisés, a graça ea verdade vieram por Jesus Cristo." Lei precede sempre a 

graça; é o tutor que conduz a Cristo (Gl. 3:24). 

Jesus tomou o foco fora sentida do jovem necessidades religiosas e psicológicas e 

colocou-o em Deus. Ele tentou mostrar ao homem que o verdadeiro problema em sua 

vida não era o seu sentimento de vazio e incompleto, legítimo e importante quanto esses 

sentimentos eram. Seu grande problema, das quais as necessidades sentidas levantou-se, 

foi a sua separação de Deus e de sua total incapacidade de reconciliar-se com 

Deus. Escritura diz: "Deus está zangado com o ímpio todos os dias" (Sl. 07:11 NVI ). Em 

si mesmo, este homem não só ficou muito aquém de padrões justos de Deus, mas era, na 

verdade, um inimigo de Deus e sob a Sua ira (Rm 5:10; Ef. 2: 3.). E Deus não salvará 

aqueles que tentam chegar a Ele abrigar pecado. 

Evangelismo ou testemunho pessoal que não confrontar as pessoas com a sua 

pecaminosidade e impotência não é fiel ao evangelho de Jesus Cristo, não importa o 

quanto o Seu nome e Sua Palavra pode ser invocado. A profissão de Cristo, que não inclui 

a confissão eo arrependimento do pecado não traz a salvação, não importa quanta emoção 

agradável pode resultar. Para dizer a um incrédulo que Deus tem um plano maravilhoso 

para a sua vida pode ser seriamente enganosa. Se o incrédulo se volta para Cristo e é 

salvo, Deus de fato tem um plano maravilhoso para ele. Mas se ele não voltar para Cristo, 

único plano de Deus para ele é a condenação. Da mesma maneira que é enganosa e 

perigosa para contar um incrédulo apenas que Deus o ama, sem dizer-lhe que, apesar de 

que o amor, ele está sob a ira de Deus e condenado ao inferno. 

A graça de Deus não pode ser fielmente pregado aos incrédulos até que Sua lei é pregada 

e natureza corrupta do homem está exposto. É impossível para uma pessoa para realizar 

plenamente a sua necessidade para a graça de Deus até que ele vê como ele falhou 

terrivelmente as normas da lei de Deus. É impossível para ele perceber a sua necessidade 

de misericórdia até que ele percebe a magnitude de sua culpa. Como Samuel Bolton 

sabiamente comentou: "Quando você vê que os homens foram feridos pela lei, então é 

hora de derramar óleo no evangelho." 

Em vez de ser ferido pela lei no entanto, o jovem rico era auto-satisfação em relação à 

lei. Ele buscou diligentemente a vida eterna, mas que o buscou em seus próprios termos 

e em seu próprio poder. Ele não iria confessar seu pecado e admitir sua pobreza 



espiritual. A confissão do pecado e arrependimento do pecado são absolutamente 

essencial para a salvação. João Batista começou seu ministério pregando o 

arrependimento (Mat. 3: 2), Jesus começou o seu ministério pregando o arrependimento 

(4:17), e Pedro e Paulo começou seus ministérios pregando o arrependimento (Atos 2:38; 

26:20). Pedro mesmo usado arrependimento como sinônimo de salvação, quando 

escreveu que "o Senhor ... é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, 

senão que todos cheguem ao arrependimento" (2 Pe. 3: 9). 

A verdadeira convicção, confissão e arrependimento dos pecados são tanto uma obra do 

Espírito Santo, como em qualquer outra parte da salvação (João 6:44; 16: 8-9). Eles são 

obras divinas de graça, não obras pré-salvação de esforço humano. Mas, assim como 

receber a Cristo como Senhor e Salvador exige a ação da vontade do crente, então, fazer 

a confissão e arrependimento. Não é que um incrédulo deve entender tudo sobre a 

confissão, o arrependimento, ou qualquer outro aspecto da salvação. Uma pessoa pode 

realmente receber a Cristo como Senhor e Salvador com muito pouco conhecimento sobre 

Ele e o evangelho. Mas a crença genuína é caracterizada pela vontade de fazer o que o 

Senhor exige, assim como a descrença é caracterizada pela falta de vontade de fazer o 

que Ele exige. 

Em outra tentativa de tornar o jovem governante auto-satisfeito enfrentar sua verdadeira 

condição espiritual, Jesus disse-lhe: "Se queres ser perfeito, vai e vender seus bens e 

dar aos pobres, e terás um tesouro no céu; e . Vem e segue-Me " Neste 

contexto, completa é usado como sinônimo de salvação, como acontece muitas vezes no 

livro de Hebreus, onde a mesma palavra grega básica é traduzida como "perfeito" (ver 

07:19; 10: 1, 14; 12:23). Jesus estava dizendo: "Se você realmente deseja a vida eterna, 

provar a sua sinceridade com a venda de seus bens e dar o que você tem para os pobres . 

" Se ele realmente viveu até o comando Mosaic amar o próximo como a si mesmo, ele 

estaria disposto a fazer o que Jesus agora ordenado. Sua disposição de obedecer a esse 

comando não merecer a salvação, mas seria evidência de que ele desejava a salvação 

acima de tudo, como um tesouro inestimável, ou uma pérola de grande valor para o qual 

nenhum sacrifício pode ser muito grande (veja Mat. 13: 44-46 ). 

O último teste foi ou não o homem estava disposto a obedecer ao Senhor. A verdadeira 

questão Jesus apresentado foi: "Você vai fazer o que eu peço, não importa o quê? Quem 

será o Senhor em sua vida, você ou eu?" Que atingiu um nervo sensível. Jesus pede para 

ser Senhor, soberano sobre tudo. Não havia melhor maneira de descobrir se o homem 

estava pronto para aceitar a soberania de Cristo do que pedir-lhe para desistir de suas 

riquezas. O Senhor desafiou sua riqueza para forçá-lo a admitir que era mais valioso para 

ele, Jesus Cristo ea vida eterna ou o seu dinheiro e posses. O último foi claramente a 

prioridade do homem e, portanto, para ele salvação foi perdido. 

A primeira parte da ordem de Jesus era bem capaz de ser obedecido no próprio poder do 

homem. Mas ele recusou-se a cumpri-lo, não porque ele não podia , mas porque ele não 

o faria . Ele não só não conseguiu manter impossível comandos de Deus, mas não 

conseguiu manter este que foi facilmente possível, provar conclusivamente que ele 

realmente não quer fazer a perfeita vontade de Deus e espiritualmente estar completa . 

Marcos diz-nos que, como Ele deu ao homem que comanda, "Jesus sentiu um amor por 

ele" (10:21). O Senhor deve ter sentido por ele como fez com Jerusalém como Ele olhou 

para a grande cidade e gritou: "Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas 



os enviados! Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos juntos, assim como a galinha 

ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o teria "(Lucas 13:34). Jesus estava 

se aproximando o momento em que Ele derramou Seu próprio sangue para os pecados do 

jovem rico, e pelos pecados de Jerusalém e de todo o mundo. Mas tanto quanto Ele amava 

o homem e desejado por ele não se perca, Ele não poderia salvá-lo, enquanto ele se 

recusou a admitir que estava perdido. O Senhor não pode fazer nada com uma vida que 

não é entregue a Ele, exceto para condená-la. 

É possível que o homem nem sequer ouviu Jesus dizer: " Vem e segue-me . " Ele estava 

tão desanimado com o comando de vender seus bens e dar aos pobres que o chamado de 

Jesus para o discipulado não registrou em sua mente consciente. Seu chamado para o 

discipulado sempre cai em ouvidos surdos quando há falta de vontade de desistir de tudo 

por Ele (cf. Mt 8: 19-22.). 

O jovem não queria que Jesus quer como Salvador ou como Senhor. Ele não estava 

disposto a dar-lhe os seus pecados sejam perdoados ou sua vida para ser 

governado. Portanto, quando ouviu Jesus 'declaração, ele retirou-se triste; pois ele foi 

um dos que possuía muitos bens. Ao contrário do que a sua própria auto-avaliação, ele 

não fez jus a qualquer da lei de Deus, mas ele foi especialmente culpado na área do 

materialismo. A propriedade que ele pensou que ele possuía realmente pertence a ele, e 

ele preferiria ser seu servo de Jesus. 

Ele retirou-se triste , porque, embora ele veio Jesus para a vida eterna, ele deixou sem 

ele. Ele não desejá-lo acima das posses de sua vida presente. Ele queria ganhar a salvação, 

mas não tanto quanto ele queria manter sua propriedade. 

Zaqueu era também um homem rico. Mas quando Jesus o chamou, "ele correu e desceu, 

e recebeu de boa vontade" Espontaneamente ele se ofereceu para fazer basicamente o que 

Jesus ordenou ao jovem rico que fazer. "Metade dos meus bens darei aos pobres." Zaqueu 

disse, "e se defraudei alguém em qualquer coisa, eu vou dar a volta quatro vezes 

mais." Jesus então lhe disse: "Hoje a salvação entrou nesta casa" (Lucas 19: 5-9). Zaqueu 

não foi salvo por causa de sua generosidade recém-descoberta. Ao contrário, sua 

generosidade recém-descoberto evidências de que ele era realmente salva. Como está 

implícito no versículo seguinte, Zaqueu foi salvo porque ele confessou que estava perdido 

(v. 10). 

Apesar de todo o pecado deve ser abandonado por causa de Cristo, muitas vezes há um 

certo pecado ou grupo de pecados que uma pessoa encontra particularmente difícil de 

desistir. Por essa jovem foi amor de sua riqueza e do prestígio associado a ele. Vontade 

de desistir de sua propriedade não o teria salvo, mas ele teria revelado um coração que, 

sob a obra de convencimento do Espírito Santo estava pronto para a salvação. 

Quando Jesus declarou: "Ninguém de vocês pode ser meu discípulo que não desistir de 

todos os seus próprios bens" (Lucas 14:33), Ele não estava se referindo apenas aos bens 

materiais. Para algumas pessoas o obstáculo supremo para a salvação pode ser uma 

carreira, um namorado ou namorada não salva, ou algum pecado acariciado. Muitas 

pessoas que são materialmente destituídos estão tão longe do reino como o jovem rico. No 

entanto, eles devem estar dispostos a abrir mão de tudo o que eles possuem, mesmo que 

tudo o que resta é o orgulho, se eles seriam salvos. 



Salvação envolve um compromisso de abandonar o pecado e seguir a Jesus Cristo a todo 

custo. Ele tomará discípulos em nenhum outro termo. Uma pessoa que não se "confessar 

com a [sua] boca que Jesus é Senhor e crer em [seu] coração que Deus o ressuscitou 

dentre os mortos," não pode ser salvo ", para que com o coração se crê para justiça, e com 

a boca se confessa a respeito da salvação "(Rom. 10: 9-10). 

 

106. A pobreza das riquezas e as riquezas 

da Pobreza (Mateus 19: 23-29) 

E Jesus disse aos seus discípulos: "Em verdade vos digo que, é 

difícil para um rico entrar no reino dos céus. E mais uma vez eu 

digo a você, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma 

agulha, do que um rico entrar no reino de Deus ". E os discípulos 

ouviram isto, eles foram muito surpreso e disse: "Então, quem 

pode ele salvou?" E, olhando para eles, Jesus disse-lhes: «Aos 

homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível." Então 

Pedro, respondendo, disse-lhe: "Eis que nós deixamos tudo e te 

seguimos;? O que, em seguida, haverá para nós" E Jesus disse-

lhes: «Em verdade vos digo que, que você que me seguistes, que 

na regeneração, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono 

glorioso, você também deve se sentar em doze tronos para julgar 

as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou 

irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos por causa 

do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. 

" (19: 23-29) 

O jovem rico veio a Jesus buscando a vida eterna, mas as barreiras de seu egocentrismo 

e auto-justiça ficava no caminho de sua recebê-lo (19: 16-22). Ele não iria reconhecer a 

sua necessidade de arrependimento e do perdão de Cristo, nem que ele iria apresentar ao 

senhorio de Cristo. Ele sinceramente queria a vida eterna, mas ele queria suas riquezas e 

sua auto-justiça ainda mais. Quem quiser algo mais do que Cristo perderá Cristo. 

Neste presente passagem do Senhor elabora sobre o perigo espiritual de confiar em 

riquezas materiais e as bênçãos espirituais de abandoná-los por causa dele. Ele se 

concentra em primeiro lugar sobre o que poderia ser chamado de pobreza das riquezas 

(vv. 23-26) e, em seguida, sobre as riquezas da pobreza (vv. 27-29). 

O Poverty da Riches 

E Jesus disse aos seus discípulos: "Em verdade vos digo que, é 

difícil para um rico entrar no reino dos céus. E mais uma vez eu 

digo a você, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma 

agulha, do que um rico entrar no reino de Deus ". E os discípulos 

ouviram isto, eles foram muito surpreso e disse: "Então, quem 

pode ser salvo?" E, olhando para eles, Jesus disse-lhes: «Aos 

homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível." (19: 23-
26) 



A expressão Em verdade vos digo que foi uma figura judaica comum de expressão 

utilizada para introduzir um ensino de grande importância. Ele levou a idéia de "Preste 

atenção especial para o que estou prestes a dizer" A verdade importante Jesus quis 

transmitir a seus discípulos no momento era que, uma vez que tinha acabado de ver 

tragicamente ilustrado pelo jovem rico, é difícil para um homem rico entrar no reino 

dos céus. 

O reino dos céus se refere à esfera da regra da graça de Deus e, como resulta do fato de 

que Jesus usa tanto na mesma declaração, é sinônimo com o reino de Deus. Por vezes 

intertestamentários, o céu tornou-se um termo substituto judeu comum para o nome da 

aliança de Deus (Yahweh, Jeová), que preferiram não falar. Neste contexto, os termos 

também são sinônimo de vida eterna, que o jovem rico estava procurando (v. 16), e, 

portanto, com a salvação. Na sequência do incidente daquele jovem, cuja riqueza era para 

ele uma barreira impenetrável para receber a Cristo como Senhor e Salvador, Jesus 

explicou aos Doze o perigo eterno de confiar em bens materiais. 

O Senhor enfatizou repetidamente que segui-Lo necessária disposição de sacrificar tudo 

o que uma pessoa tinha, econômico, pessoal, social, e tudo o mais. "Quem ama seu pai 

ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim", ele disse; "E quem ama o filho ou a 

filha mais do que a mim não é digno de mim E quem não toma a sua cruz e siga-Me 

depois não é digno de mim Quem acha a sua vida, perdê-la.". (Mateus 10.: 37-39). A 

pessoa deve desejar a salvação mais do que qualquer outra coisa, de modo que nenhum 

sacrifício é grande demais para fazer por amor de Cristo. É por isso que "o portão é 

pequeno, e o caminho é estreito que conduz à vida, e poucos são os que o encontram" 

(Mat. 7:14). 

Duskolōs (duro) é usada no Novo Testamento somente aqui e no sinóptica paralelo contas 

(Marcos 10:23; Lucas 18:24). Jesus passou a explicar que, na medida em que um homem 

rico entrar no reino dos céus está em causa, difícil é equivalente ao impossível: " Mais 

uma vez eu digo a você, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, 

do que para um homem rico entrar no reino de Deus. " 

A expressão mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha era um 

coloquialismo judaica para o impossível. Foi, provavelmente, uma forma modificada de 

uma expressão persa por impossibilidade "mais fácil para um elefante que passar pelo 

buraco de uma agulha", que é citado no Talmud. Sendo o maior animal conhecido na 

Palestina, o camelo foi substituído por o elefante. 

Alguns foram confundidos por este texto, pensando que parece dizer que os ricos não têm 

esperança de salvação. Portanto, a fim de fazer a expressão significa algo difícil, mas não 

impossível, os intérpretes têm sugerido inúmeras explicações, muitos deles 

rebuscada. Alguns propõem que havia uma pequena porta na parede antiga de Jerusalém 

chamado buraco da agulha. Para que um camelo passar por isso, eles supuseram, o animal 

teria que ser completamente descarregado e depois através de rastreamento em seus 

joelhos. Mas nem o persa nem o ditado judaico usou o termo portão , e nenhum portão 

Jerusalém por esse nome é mencionado em nenhum registro histórico ou arqueológico 

existente. Em qualquer caso, nenhuma pessoa sensata iria para tais problemas quando ele 

poderia tomar seu camelo a poucas centenas de metros abaixo da parede e passar por um 

portão maior. 



Outros estudiosos têm sugerido que o erro de escriba mudou a palavra 

grega Kamilos (uma grande corda ou cabo) em kamēlos (um camelo). Mas uma grande 

corda também seria impossível linha pelo buraco de uma agulha. Mais do que isso, é 

difícil conceber que os escribas que faziam cópias do manuscrito original todos fizeram 

o mesmo erro e fez com que todos os três relatos evangélicos! 

Mesmo que um antigo manuscrito foi encontrado com a palavra para camelo alterado 

para corda , ele seria rejeitado pela razão de que isso indicaria um escriba tinha mudado 

para torná-la mais aceitável.Porque nenhum escriba giraria corda em camelo , este último 

seria considerado a leitura original. A expressão refere-se claramente a uma 

impossibilidade. É impossível para um homem rico como o que acabou de encontrar para 

entrar no reino dos céus. 

Antes de considerar o que Jesus quis dizer ao afirmar que é impossível, vamos considerar 

algumas das razões por que é difícil. Por um lado, os ricos tendem a ter uma falsa 

segurança em suas riquezas.Porque a riqueza pode prever todas as necessidades físicas e 

muitas coisas vão além das necessidades, os ricos estão dispostos a contar com o seu 

dinheiro para comprar o que eles querem, então eles vêem poucas razões para confiar em 

Deus. Essa é uma razão que existem "não são muitos os sábios, ... poderoso ... nobre, mas 

Deus escolheu o insensato, ... fraco, ... base, ... desprezado" (1 Cor. 1: 26- 28). Os pobres, 

por outro lado, se tornaram os objetos especiais de e respondedores ao ensino de nosso 

Senhor (Lucas 4:18). 

Uma atitude de auto-suficiência assolado a igreja de Laodicéia. Porque eles disse: "Eu 

sou rico, e tornaram-se ricos e não preciso de nada", eles não perceberam que eles estavam 

espiritualmente "miserável e miserável, pobre, cego e nu" (Apocalipse 3:17). Em AD 60 

Laodicéia tinha um devastador terremoto que praticamente nivelou a cidade. Embora o 

governo romano ofereceu para reconstruir a cidade para eles, os habitantes orgulhosos 

insistiu em fazer por si próprios. Eles conseguiram elevar toda a cidade a partir das cinzas, 

por assim dizer, sem qualquer ajuda externa. Isso, atitude orgulhosa auto-suficiente, 

obviamente, tinha derramado sobre a igreja, cujos membros chegaram a pensar em si 

como capaz de fazer sem a ajuda de Deus mesmo. 

Aqueles que têm grandes recursos materiais tendem a imaginar que não exigem recursos 

divinos. Portanto, Paulo disse a Timóteo para "instruir aqueles que são ricos deste mundo 

que não sejam altivos, nem para corrigir a sua esperança na incerteza das riquezas, mas 

em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para desfrutar" (1 Tim. 6: 

17). Mais do que isso, o apóstolo continua a dizer "Instruí-los a fazer o bem, sejam ricos 

em boas obras, para ser generoso e pronto para compartilhar, armazenar-se para si o 

tesouro de uma boa base para o futuro, para que possam ter ousado do que é a verdadeira 

vida "(vv. 18-19). 

O conselho de Paulo a Timóteo era que ele enfrentar potenciais adeptos que estavam ricos 

da mesma forma Jesus confrontou o jovem rico. Se uma pessoa prefere sua fortuna terrena 

ao senhorio de Jesus Cristo, seu coração não está preparado para a salvação. A vontade 

de desistir de tudo para o Senhor não terá por si só, salvá-lo, mas ele demonstra que ele 

está desesperado para a salvação e encontrou a "pérola de grande valor" para o qual ele 

vai vender tudo o que tem, se necessário. 



Apenas piedade traz ganho que tem valor e satisfação duradoura, Paulo nos 

assegura. "Mas aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas 

concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na ruína e na perdição. 

Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns por anseio por ela ter vagado 

longe da fé e se atormentaram com muitos uma pontada "(6 vv., 9-10). 

É especialmente difícil para as pessoas ricas não estar intimamente ligado a este mundo, 

para as suas contas bancárias, investimentos e bens. O coração de uma pessoa é o lugar 

onde seu tesouro é (Mat. 06:21), e os ricos costumam achar que é difícil, e aparentemente 

desnecessário a valorizar as coisas de Deus. Quando ouvem o evangelho, a sua semente 

divina cai freqüentemente em corações espinhosos que possam ter uma resposta inicial, 

mas estão cheios de "as preocupações do mundo, a sedução das riquezas e os desejos por 

outras coisas" que sufocam a palavra e fazer -a infrutífera (Marcos 4: 18-19). 

O fazendeiro bem sucedido que derrubaram seus antigos celeiros e construiu as maiores 

para segurar todo o seu grão estava alheio ao bem-estar de sua alma. Completamente 

conteúdo nas suas riquezas, disse para si mesmo: "Alma, tens em depósito muitos bens 

para muitos anos; levar a sua vontade, comer, beber e ser feliz" E porque ele se recusou 

a reconhecer Deus como a fonte de seus muitos bens ou para permitir que Ele tem algum 

lugar em sua vida, a sua vida foi perdida. "Deus disse-lhe: 'Insensato Esta mesma noite a 

sua alma é exigido de você;!? E agora quem será o proprietário o que você preparou'Assim 

é o homem ", Jesus explicou," que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus 

"(Lucas 12: 18-21). 

Cada posse uma pessoa tem é pela provisão de Deus e deve ser usada para a Sua 

glória. Mesmo os cristãos correm o risco de ser desviado e preso por suas posses, dando 

a Deus só o que resta depois de terem acumulado o que eles querem e cumpriu os seus 

próprios planos. 

Tudo o que pode explicar por que é tão difícil para o rico entrar no reino de Deus, mas 

por que é impossível é uma questão-e completamente diferente é o ponto inteiro aqui. 

O jovem príncipe não era um denunciante de Cristo, mas um candidato que queria a vida 

eterna, que queria cidadania reino. Mas a falha foi que ele pensou que ele mesmo tinha 

os recursos para consegui-lo.Esse é o ponto aqui. 

Em relato paralelo de Marcos, Jesus deixa claro que a impossibilidade de entrar no reino 

por qualquer meio humanamente inventadas ou habilitadas estende-se a todos, não apenas 

os ricos. Aprendemos com Marcos que, depois de os discípulos expressaram assombro 

sobre sua declaração sobre os ricos, Jesus disse: "Filhos, como é difícil entrar no Reino 

de Deus!" (Marcos 10:24). O problema do jovem rico não era a sua própria riqueza, mas 

a sua confiança na sua riqueza e na sua própria capacidade de atender os padrões de Deus 

para aceitação. Ele queria entrar no reino e receber a vida eterna em seus próprios termos, 

através de seu próprio dinheiro e por seus próprios esforços. Mas, Jesus disse, é tão difícil 

para qualquer um ficar guardado em seus próprios termos e por seus próprios esforços 

que é absolutamente impossível. Os mais pobres entre os pobres não têm uma melhor 

chance de ganhar a vida eterna por seus próprios esforços na justiça. 

Jesus não está aqui ensinando como é difícil para as pessoas ricas para se soltou de suas 

riquezas e curvar os joelhos a Ele com fé humilde. Ele está dizendo como é impossível 



para eles ou para qualquer outra pessoa para ser salva por esforço próprio de qualquer 

tipo. Com efeito, ele estava dizendo a mesma coisa que Deus disse por meio da lei 

mosaica. Era humanamente impossível viver-se a um único um dos Dez Mandamentos 

ou para os dois grandes mandamentos (Lv 19:18; Dt. 6:. 5; Mt 22: 37-39.), E essas leis 

foram a intenção de mostrar o povo de Deus da impossibilidade de cumprir a Sua perfeita, 

padrões santos em seu próprio poder. A salvação foi sempre impossível pelo esforço 

humano. 

Paulo expressou a mesma verdade, quando escreveu: "Ora, nós sabemos que tudo o que 

diz a Lei, ela fala para aqueles que estão sob a Lei que toda a boca esteja fechada e todo 

o mundo seja condenável diante de Deus; porque pelas obras da da lei nenhuma carne 

será justificada diante dele, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado 

"(Romanos 3: 19-20.). 

Jesus declarou que todos retidão de obras, que é a base de toda religião feita pelo homem, 

é inútil, afirmando que Jeremias havia escrito centenas de anos antes: "Pode o etíope 

mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas Então você também pode fazer o bem a 

quem? estão acostumados a fazer o mal "(Jer. 13:23). Todo o ser humano desde a queda 

é por natureza "acostumados a fazer o mal" e, portanto, incapaz de fazer o bem em 

qualquer forma que seja aceitável a Deus. Ninguém pode salvar a si mesmo mais do que 

ele pode mudar a cor de sua pele ou de um leopardo pode mudar suas manchas. 

Jesus não estava separando os ricos como sendo inerentemente mais longe do reino do 

que outras pessoas, mas foi apontando que suas riquezas, por um lado eram uma barreira 

formidável e, por outro lado que o seu dinheiro não lhes deu nenhuma vantagem em tudo, 

embora eles pode ser capaz de comprar mais sacrifícios, dar mais esmolas, e fazer mais 

ofertas no Templo. 

Os ricos também estão inclinados a ser egoísta e egocêntrica. Seu tempo e interesses são 

frequentemente dedicado a ampliar, proteger e desfrutar o que eles têm, e, 

consequentemente, têm pouco tempo ou preocupação com os interesses ou o bem-estar 

dos outros. Certa vez, conversei com um homem que tinha trabalhado durante vários 

multimilionários. Ele disse que eles tinham três coisas em comum: eles não só eram ricos, 

mas eram capazes de ficar ainda mais rico, eles foram excêntrico, e eles foram 

extremamente egoísta e egocêntrica. Embora haja exceções, essas características são 

geralmente universal.Como o homem rico auto-indulgente que era alheio ao Lazarus 

doentes e desamparados que lançou fora da sua porta esperando para ter algumas migalhas 

de mesa (Lucas 16: 20-31), os ricos estão dispostos a estar interessado apenas em si 

mesmos. 

O ensinamento de Jesus sobre a impossibilidade de o rico entrar no reino por seus próprios 

esforços era uma idéia chocante para os judeus. Portanto, quando os discípulos ouviram 

isto, eles foram muito surpreso e disse: "Então, quem pode ser salvo?" Por muitos séculos, 

os rabinos tinham ensinado que a acumulação de riqueza era uma virtude e que era não 

só imprudente, mas pecaminoso para uma pessoa para dar de presente mais de um quinto 

do que ele possuía. Eles haviam projetado uma lei religiosa para proteger seu egoísmo e 

ganância. Prevendo o Senhor na sua própria imagem materialista, eles argumentaram que 

Deus estava satisfeito com um presente em proporção direta ao seu tamanho. Portanto, 

quanto mais se deu fora do limite permitido de um quinto, o mais favorável que encontrou 

com Deus. 



Tais idéias foram tão fortemente arraigada que em muitas esmolas pensamento judaico 

dando era praticamente um meio de compra de salvação. Bem como as indulgências da 

Idade Média, dar esmolas era considerado um meio de, literalmente, a compra de um 

lugar mais privilegiado no reino. Para Jesus a ensinar que a riqueza era, na verdade, um 

sério obstáculo para o reino era diametralmente contrário de tudo a maioria dos judeus 

tinha sido ensinado. Os ricos podiam pagar o maior e mais seletas dos animais 

sacrificados. Eles poderiam dar grandes quantidades para o Templo e suas sinagogas 

locais. Eles nunca faltou dinheiro para cair treze recipientes em forma de trompete no 

pátio das mulheres que foram visivelmente localizados de modo que sua doação generosa 

para a obra do Senhor pode ser observada por outros adoradores. 

Mas se mesmo o rico não pode entrar no reino por seus próprios esforços e generosidade 

os discípulos se perguntou, o que poderia o pobre esperança para? No total perplexidade 

que, portanto, perguntou a Jesus: "Então, quem pode ser salvo?" 

E, olhando para eles Jesus disse-lhes explicitamente o que a lei mosaica disse 

implicitamente: "Aos homens isto é impossível." Assim como não é apenas difícil, mas 

impossível para um camelo passar pelo buraco de uma agulha, não é apenas difícil, mas 

impossível para os homens de agradar ao Senhor e entrar em seu reino em seus próprios 

termos e por seus próprios esforços. Em uma simples declaração, Jesus destruiu 

totalmente a perspectiva atual na religião de Israel e, ao mesmo tempo, toda a esperança 

na retidão de obras. O que quer que suas posses materiais e realizações terrenas, cada 

pessoa fica totalmente desamparado e impotente diante de Deus. Ele está condenado 

diante de um Deus justo, e em sua natureza depravada, ele não pode fazer nada para 

tornar-se santo e digno de perdão e aceitação de Deus. Com essa declaração Jesus varreu 

todas as religiões da realização humana e retidão de obras no inferno. Da esquerda para 

qualquer obra do homem, a salvação é impossível. 

"Mas, com Deus tudo é possível", Jesus passou a dizer. Porque Deus é capaz de mudar 

corações pecadores, é possível para ele para salvar os homens indefesos. Deus pode fazer 

o que os homens não podem fazer. O jovem rico foi embora sem vida eterna, porque ele 

procurou-o com base impossível de seus próprios recursos humanos e bondade. A 

salvação é inteiramente um trabalho gracioso e soberana de Deus, e do trabalho de Suas 

testemunhas humanos é simplesmente para proclamar a verdade integral do evangelho da 

forma mais clara e amorosamente quanto possível e confiar em Deus para aplicar essa 

verdade ao coração de um incrédulo e trazê-lo a reconhecer a sua falência espiritual e 

cheguem ao arrependimento e fé obediente. Embora o arrependimento ea fé requer um 

ato de vontade humana, eles são solicitados pelo poder de Deus. 

"Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer", disse Jesus (João 

6:44). É por isso que Paulo advertiu que "servo do Senhor não convém contender, mas 

ser gentil com todos, apto para ensinar, paciente quando injustiçado, corrigindo com 

mansidão os que estão na oposição, se talvez Deus lhes conceda o arrependimento para o 

conhecimento de a verdade, e eles podem vir a seus sentidos e escapar da armadilha do 

diabo, tendo sido mantida em cativeiro por ele para cumprirem a sua vontade "(2 Tim. 2: 

24-26). 

O Riches da Pobreza 



Então Pedro, respondendo, disse-lhe: "Eis que nós deixamos tudo 

e te seguimos;? O que, em seguida, haverá para nós" E Jesus 

disse-lhes: «Em verdade vos digo que, que você que me seguistes, 

que na regeneração, quando o Filho do Homem se sentar no seu 

trono glorioso, você também deve se sentar em doze tronos para 

julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado 

casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos 

por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a 
vida eterna. " (19: 27-29) 

Com esperança, talvez, tingida com a incerteza, Pedro aventurou-se a pedir a Jesus : "Eis 

que nós deixamos tudo e te seguimos;? o que, em seguida, haverá para nós" "Viemos 

em seus termos, não nós"?ele disse em vigor. "Será que nós, assim, qualificar-se para a 

vida eterna? O jovem rico se recusou a entregar os seus bens e sua vida a Ti, e ele perdeu 

o reino. Mas nós abandonaram os nossos empregos, nossas famílias, nossos amigos, e 

tudo o resto que tinha, a fim de ser seus discípulos. Nós nos arrependemos de nossos 

pecados e se rendeu ao seu senhorio. Assim como você ordenou, temos negado a nós 

mesmos e levado a nossa cruz por sua causa. Isso não qualificar-nos para um lugar em 

seu reino? " 

Pedro estava falando para todos os Doze, porque ele não tinha suspeita da traição de 

Judas. Como esse falso discípulo logo tornam evidente, ele tinha não abandonou tudo por 

Cristo, mas foi em vez buscando usá-lo para seus próprios fins. Ele esperava que Jesus 

para derrubar Roma e montou seu próprio reino terreno, com os discípulos dado os mais 

elevados lugares de honra e poder. Judas foi muito mais longe do reino do que o jovem 

rico, que, pelo menos, sabia que precisava de vida eterna e tinha um certo desejo por 

ela. Judas, por outro lado, era totalmente preocupado com seu presente, a vida terrena. 

Mas o resto dos Doze, apesar da sua pequena fé e lentidão para compreender o 

ensinamento de Jesus, tinha realmente dado-se a Ele. Eles compartilharam com Judas 

muitos dos equívocos mais comuns sobre judeus, o Messias e Seu reino. Podem ainda ter 

sido esperando-o a estabelecer o reino durante suas vidas e, portanto, não poderia trazer-

se a aceitar a idéia de Seu sofrimento e morte. Mas eles, no entanto, continuou a seguir e 

obedecer-Lhe. Como Pedro havia declarado em nome dos Doze, "Tu tens palavras de 

vida eterna e nós cremos e viemos a saber que tu és o Santo de Deus." (João 6: 68-69). 

Embora Pedro e os outros ainda estavam confusos sobre grande parte da mensagem e 

missão de Jesus, eles sabiam que realmente pertencia a Ele e que Ele realmente amava e 

não abandonaria. Eles estavam certos Ele tinha algo divinamente bom na loja para eles, 

mesmo que eles tiveram uma idéia distorcida do que se tratava. Portanto, Pedro pediu 

para ouvir da própria boca de Jesus a respeito de o que, em seguida, haverá para 

nós? "Quais são os benefícios de seu reino para nós?" eles queriam saber "O que nós 

temos que olhar para a frente como seus discípulos?" 

Alguns criticaram Pedro para sua expectativa de bênção e recompensa. Mas Jesus não 

deu nenhuma sugestão de insatisfação com a pergunta. Em vez disso, ele reconheceu que 

eles eram de fato Seus verdadeiros e sinceros discípulos, referindo-se a eles como vós 

que me seguistes. O particípio aoristo grego caracteriza-los como Seus seguidores. 



Em seguida, deu-lhes a promessa maravilhosa e única , que na regeneração, quando o 

Filho do Homem vai sentar-se no seu trono glorioso, você também deve se sentar em 

doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. 

O termo palingenesia ( regeneração ) significa literalmente novo nascimento. Foi usado 

por Josephus para o novo nascimento da nação judaica após o cativeiro babilônico e por 

Philo do novo nascimento da terra depois do dilúvio e depois de sua destruição pelo 

fogo. Ele é usado apenas duas vezes no Novo Testamento, aqui e em Tito 3: 5, onde Paulo 

usa para se referir ao novo nascimento pessoal dos crentes.No presente passagem, no 

entanto, Jesus usa-o para representar o renascimento da terra sob o seu domínio soberano 

no momento da Sua segunda vinda. Será paraíso recuperado e um paralelo global para o 

renascimento individual dos cristãos. 

A terra e no mundo dos homens, será dada uma nova natureza, descrito em detalhes por 

profetas do Antigo Testamento e por João no Apocalipse 20: 1-15. Assim como eles foi 

dada a vida espiritual e uma nova natureza em Jesus Cristo, mas ainda não são perfeitos, 

por isso haverá um renascimento da terra que é divinamente recriada. Embora ainda não 

será uma totalmente nova terra (Ap 21: 1), ele vai, no entanto, ser maravilhosamente 

superior ao presente caído ea terra não redimida. Foi a crença dos judeus que o Messias 

iria renovar a terra e os céus, com base na profecia de Isaías 65:17 e 66:22. Pedro o 

chamou de "o período de restauração de todas as coisas sobre as quais Deus falou pela 

boca dos seus santos profetas, desde os tempos antigos" (Atos 3:21). 

Todos os crentes vai sentar-se no trono de Cristo (Ap 3:21), exercendo autoridade sobre 

os povos da terra (Apocalipse 2:26), enquanto os apóstolos são exclusivamente despacho 

a Israel restaurado. Este não pode ser o estado eterno descrito em Apocalipse 21: 12-14, 

onde doze portas na Nova Jerusalém estão inscritos os nomes das doze tribos e doze 

fundamentos estão inscritos com os nomes dos doze apóstolos. 

Na época da restauração da terra, a justiça irá florescer, a paz não faltam, Jerusalém será 

novamente exaltado, saúde e cura vai prevalecer, a terra vai produzir alimentos como 

nunca antes, o leão vai se deitar em paz com o cordeiro, os desertos florescerão, ea vida 

vai ser longa. A maldição milenar que começou com a queda, então, ser limitada , em 

antecipação de seu ser eliminado completamente no estado eterno de seguir (Apocalipse 

22: 3). 

Como Deus havia muito antes previsto, o Messias, o Ungido do Senhor, em seguida, 

receberá todas as nações por herança e têm os extremos confins da terra como seus 

bens. "Tu os quebrarás com uma vara de ferro", o salmista declarou; "Tu despedaçarás 

como barro" (Sl. 2: 2, 8-9). Em seguida, o Filho do Homem vai sentar-se no seu trono 

glorioso , como Rei dos reis e Senhor dos senhores (Apocalipse 19:16). Esta é uma 

referência à profecia de Daniel 7: 13-14, onde Deus ", o Ancião dos Dias", dá o reino do 

Filho do Homem, Jesus está afirmando a realidade de que Ele vai governar no reino 

vindouro. 

Naquela época os redimidos de todas as idades, também reinaremos com Ele. "Então a 

soberania do domínio, ea grandeza de todos os reinos debaixo de todo o céu serão dados 

ao povo dos santos do Altíssimo; o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o 

servirão, e lhe obedecem" (Dan 7:27; cf. 1 Cor. 6: 2; Apocalipse 20: 4.). A nação de Israel 

será restaurada, e compartilhando o governo de Cristo sobre ela serão os doze 



apóstolos, que também deve se sentar em doze tronos para julgar as doze tribos de 

Israel . Matthias, que tomou o lugar de Judas entre os apóstolos pouco antes de 

Pentecostes (Atos 1:26), irá juntar-se a outros onze nas doze tronos (cf. 07:22 Dan. e Isa. 

1:26). 

Porque intérpretes amilenistas não acreditam em um reino de mil anos literal na terra ou 

na restauração nacional de Israel, eles levam os doze tronos e as doze tribos como sendo 

puramente figurativos. Um desses escritor não fez nenhuma tentativa de discernir 

significado de Jesus, mas simplesmente comentou: "Agora, temos que saber o que nosso 

Senhor quis dizer com as doze tribos de Israel." 

Se Jesus se referia a um verdadeiro reinado de Sua parte quando Ele falou sobre o seu 

trono, Ele deve estar se referindo a literais tronos que os apóstolos se sentava em cima, 

enquanto, literalmente, para julgar as doze tribos de Israel . E, como já foi referido, 

esta verdade milenar também é revelado em outro lugar nas Escrituras. 

A Palavra deixa claro que no reinado de Cristo sobre o mundo, Ele será soberana e 

governar sobre os judeus e gentios, com justiça, paz e justiça imediata. Ele será adorado 

como supremo Senhor e Seu reino trará cura prosperidade, saúde e bem-aventurança. 

Não só isso, Jesus continuou, mas "todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou 

irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá tanto, 

e herdará a vida eterna . " Aqueles que renunciar às suas posses e tornar-se pobre para 

de Cristo causa do nome estão indo para compartilhar com os apóstolos em seu triunfo 

e reinado. Marcos relata que Jesus disse que a pessoa que desiste das coisas por amor a 

Ele e ao evangelho do "não receba cem vezes tanto, já na idade atual" (Marcos 10:30). 

Quando uma pessoa vem a Jesus Cristo muitas vezes ele deve ter que virar as costas para 

certas relações, mesmo com aqueles que são muito caro para ele. Muitas vezes sua 

conversão transforma sua própria família e amigos mais próximos contra ele, em alguns 

casos, até mesmo ao ponto de buscar sua deserdação ou até mesmo sua vida. Mas aquele 

que dá tudo por amor de Cristo, não só vai herdar a vida eterna , mas também a família 

de Deus na vida presente. Ele terá uma série de novos pais e mães, irmãos e irmãs com 

quem ele será para sempre unidos em família divina de Deus. Onde quer que vá, ele 

conhece entes queridos espirituais, muitos dos quais ele nunca viu ou ouviu falar de 

antes. Em todo o mundo, ele encontra aqueles que irão compartilhar suas tristezas, 

incentivar o seu espírito, e ajudar a atender às suas necessidades, tanto material como 

espiritual. 

O crente em Jesus Cristo terá bênçãos agora bênçãos do reino milenar e bênçãos por toda 

a eternidade. Ser pobre por amor de Cristo é ser rico, de fato. Jim Elliot, um jovem 

missionário martirizado pelos índios Auca do Equador quem ele estava procurando para 

chegar a Cristo, escreveu pouco antes de sua morte, "Não é nenhum tolo que dá o que não 

pode manter para ganhar o que não pode perder." 

 



107. Igualdade no Reino (Mateus 19: 30-

20: 16) 

Mas muitos que são primeiros serão últimos; eo último, em 
primeiro lugar. 

Porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu 

de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E 

quando ele tinha acordado com os trabalhadores a um denário 

por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora 

terceira e viu outros que estavam ociosos no mercado; e para 

aqueles que ele disse: "Você também ir para a vinha, e tudo o que 

é certo eu vou te dar." E assim foi. Mais uma vez, saindo perto da 

sexta e à hora nona, e fez a mesma coisa. E cerca da hora 

undécima, saiu e encontrou outros que estavam; e disse-lhes: "Por 

que você foi parado aqui ocioso durante todo o dia?" Eles 

disseram-lhe: "Porque ninguém nos contratou". Ele disse-lhes: 

"Ide vós também para a vinha." E, quando já era tarde, o dono da 

vinha disse ao capataz: "Chama os trabalhadores e paga-lhes o 

salário, começando com o último grupo para o primeiro lugar." E 

quando aqueles contratados pela undécima hora chegou, cada um 

recebeu um denário. E quando aqueles contratados veio pela 

primeira vez, eles pensaram que haviam de receber mais; e eles 

também receberam um denário cada um. E quando eles recebê-lo, 

murmuravam contra o proprietário, dizendo: "Estes últimos 

homens trabalharam apenas uma hora, e você tê-los feito igual a 

nós, que suportamos o peso eo calor escaldante do dia" Mas ele 

respondeu, e disse a um deles: "Amigo, eu estou fazendo nada de 

errado você; você não concorda comigo por um denário Pegue o 

que é seu e seguir o seu caminho, mas eu gostaria de dar a este 

último homem o mesmo que para você é?. não legal para eu fazer 

o que eu quero com o que é meu? Ou é o seu olho com inveja 

porque sou generoso? " Assim, os últimos serão os primeiros, e os 

primeiros serão últimos. (19: 30-20: 16) 

O profeta Ezequiel ministrou para os filhos de Israel durante o cativeiro babilônico. Como 

os outros verdadeiros profetas de Deus, ele repetidamente teve de lembrá-los de e avisá-

los sobre seus pecados, especialmente aqueles para os quais eles foram exilados em 

primeiro lugar. Um desses pecados foi a de acusar Deus de ser injusto e injusto. 

Eles gostavam de usar o provérbio: "Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos 

filhos se embotaram", que trouxe à justiça questão de Deus. "Por minha vida, diz o Senhor 

Deus, 'você certamente não vai usar deste provérbio em Israel mais Eis que todas as almas 

são minhas;.. A alma do pai, assim como a alma do filho é minha a alma que pecar, essa 

morrerá "(Ez. 18: 2-4). Duas vezes no mesmo capítulo, o Senhor declara: "Ainda que 

você diga 'O caminho do Senhor não é justo." Ouvi agora, ó casa de Israel! É a minha 

maneira não certo? Não é os vossos caminhos que não estão certas? " (V 25;.. Cf. v 29). 

Quando os homens duvidar da justiça e da equidade de Deus, é sempre por causa de seus 

próprios pontos de vista pervertidas de justiça e de Deus. O próprio Deus é o padrão para 



a justiça, e é tão impossível para ele ser injusto a ponto de mentir. Confrontando o mesmo 

princípio falso refletida no antigo provérbio israelita, Paulo declarou: "Haverá tribulação 

e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiro do judeu e também do 

grego, mas glória, honra e paz a todo aquele que faça o bem, primeiro do judeu e também 

do grego Pois não há parcialidade com Deus "(Rom. 2: 9-11).. Aos Colossenses ele 

escreveu: "A partir do Senhor recebereis como recompensa a herança. É o Senhor Cristo, 

a quem você serve. Pois quem faz injustiça receberá as conseqüências do mal que ele tem 

feito, e que, sem acepção de pessoas" (Colossenses 3: 24-25). Deus castiga aqueles que 

fazem o mal e abençoa aqueles que fazer o certo, com total imparcialidade. 

Em nenhuma área é a imparcialidade de Deus mais importante e maravilhoso do que em 

relação à salvação. Não importa o que as circunstâncias dos homens pode ser quando eles 

vêm a Cristo, e não importa o quão bem ou mal eles podem servi-lo depois de entrar, eles 

recebem a mesma gloriosa salvação. Essa é a grande verdade Jesus ensina em Mateus 19: 

30-20: 16. 

Os participantes no Reino Igualdade 

Mas muitos que são primeiros serão últimos; eo último, em 
primeiro lugar. 

Porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu 

de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E 

quando ele tinha acordado com os trabalhadores a um denário 

por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora 

terceira e viu outros que estavam ociosos no mercado; e para 

aqueles que ele disse: "Você também ir para a vinha, e tudo o que 

é certo eu vou te dar." E assim foi. Mais uma vez, saindo perto da 

sexta e à hora nona, e fez a mesma coisa. E cerca da hora 

undécima, saiu e encontrou outros que estavam; e disse-lhes: "Por 

que você foi parado aqui ocioso durante todo o dia?" Eles 

disseram-lhe: "Porque ninguém nos contratou". Ele disse-lhes: 
"Ide vós também para a vinha."(19: 30-20: 7) 

As palavras de Jesus, " muitos que são primeiros serão últimos, e que a última, em 

primeiro lugar , "pode ter sido um provérbio comum. Mas como ele é usado em diversas 

ocasiões e que não é encontrado em outros tipos de literatura, parece mais provável que 

ele se originou a expressão Si mesmo. 

Na parábola que se segue, Jesus ilustrou sua aplicação pretendida do provérbio. Ele diz 

claramente que o tema da parábola é o reino dos céus , o assunto que ele tinha sido lidar 

com uma vez que o jovem rico se aproximou dele. Esse homem queria saber como receber 

a vida eterna (19:16), que cada judeu sabia era equivalente a esperança da salvação e da 

cidadania celestial. Dando seguimento a esse incidente, Jesus advertiu seus discípulos 

sobre a grande barreira que riquezas pode ser para entrar no reino , e depois declarou a 

impossibilidade de entrar pelos recursos próprios e os esforços do homem e a 

possibilidade de entrar apenas pelo poder da graça de Deus (vv. 23 -29). 

Esta parábola ensina uma verdade magnífica e abençoada sobre o reino dos céus , que, 

Jesus disse, é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar 



trabalhadores para a sua vinha . Ele está dando uma ilustração do reino espiritual onde 

Deus reina soberanamente na justiça e graça, e, em particular, uma ilustração da base 

igualitária e justa em que é introduzido através de Sua graça. Como sempre fazia, Ele 

usou uma história terrena comum para ilustrar uma verdade celestial. 

O espólio do proprietário da terra incluiu uma grande vinha , para que ele 

precisava para contratar trabalhadores . Não é indicado se ele estava preparando uma 

nova vinha, poda das videiras de um já existente, ou se preparando para colher as 

uvas. Mas todas essas tarefas necessário trabalho duro considerável. Vineyards 

geralmente foram plantadas em socalcos, a maioria das quais eram de pedra.Preparando 

os terraços envolvidos cavar os níveis e usando as pedras para construir muros de 

contenção pequenas nas bordas exteriores. Em seguida, as áreas de terraços tinha que ser 

preenchido com solo de boa qualidade, a maioria dos quais tinha muitas vezes a ser 

realizado a uma distância considerável até as encostas do terreno mais fértil abaixo. 

Todo verão, novas e antigas vinhas teve de ser podadas para melhorar a produção, e que, 

também, foi um trabalho exigente. A operação principal final foi, é claro, a colheita, feito 

no final de setembro. O tempo ainda estava quente, em seguida, (ver v. 12), e foi 

necessário reunir as uvas antes da estação chuvosa queda começou. Se por algum motivo 

as uvas eram lentos em amadurecimento, o tempo para a colheita poderia ser 

significativamente reduzido. Por conseguinte, a colheita da uva foi uma época agitada e 

exigente. 

Porque a maioria dos proprietários não têm empregados domésticos suficientes ou 

trabalhadores regulares para fazer esses trabalhos, dia temporários trabalhadores foram 

contratados a partir de cidades e vilas próximas. Esses trabalhadores eram geralmente 

inábil em um comércio e estavam perto da parte inferior da escala sócio-econômica, 

muitos deles não muito acima de mendigos. Eles trabalharam de emprego em emprego, 

muitos dos quais não durou mais de um dia e muitas vezes menos. Eles não tinham 

nenhuma garantia de trabalho para além do que eles poderiam estar fazendo no 

momento. Eles se reuniam no mercado antes do amanhecer para estar disponível para a 

contratação, e é aí que o proprietário do terreno encontrado estes homens em particular no 

início da manhã . 

Porque eles eram trabalhadores não qualificados, desesperado para o trabalho, e, portanto, 

vulnerável, eles eram muitas vezes mal pagos e de outra forma em desvantagem. Por 

causa de sua grande compaixão pelos pobres e oprimidos, Deus ordenou a Seu povo: 

"Você não deve oprimir o seu próximo, nem roubar-lhe o salário de um homem 

contratado não devem permanecer com você durante toda a noite até de manhã." (Lev 

19.: 13). Em outras palavras, eles estavam a pagar aos trabalhadores contratados salários 

decentes e pagá-los no final de cada dia, pois que muitas vezes era tudo que um homem 

teria com o que para alimentar sua família no dia seguinte. Como Moisés explica em outro 

lugar: "Você deve dar-lhe o seu salário em seu dia antes de o sol se põe, porque ele é 

pobre e define seu coração sobre ele, de modo que ele não pode chorar contra ti ao Senhor, 

e ele tornar-se pecado em vós" ( Deut. 24:15). Porque eles só funcionava de dia para dia, 

estavam a ser pago dia a dia. 

Depois que ele encontrou-os no mercado, o proprietário concordou com os 

trabalhadores a um denário por dia , e ele, em seguida, enviou-os para a sua 

vinha para começar a trabalhar. Um denário por dia , o salário de um soldado romano, 



foi um bom salário a esses trabalhadores. É provável que eles eram geralmente paga 

menos, e eles prontamente concordou com oferta equitativa deste homem. 

A jornada de trabalho judaica começou às 6:12 AM , o que foi chamado de primeira 

hora. Quando estava perto da hora terceira , ou seja, nove horas, o proprietário entrou 

em cidade novamente e viu outros que estavam ociosos no 

mercado . Esses outros podem ter sido os retardatários que tiveram que viajar uma 

distância maior ou talvez eram menos sãos que os outros e movidos mais lentamente. Ou 

eles podem ter tido apenas o trabalho de algumas horas a fazer no início do dia e estavam 

agora de volta na linha de trabalho. À luz da generosidade do proprietário, que pode ter 

sido que ele tinha visto aqueles homens no início da manhã, mas não precisava 

deles. Talvez agora ele voltou para fora de compaixão e contratá-los por causa de sua 

necessidade, em vez de seu próprio. Por qualquer motivo, um grupo adicional de 

trabalhadores se reuniram. 

Que está inativo não significa preguiça ou indolência, mas apenas aponta o fato de que 

eles estavam desempregados no momento. Eles eram totalmente dependente de alguém 

de contratá-los, eo fato de que eles estavam no lugar de mercado mostra que eles 

estavam procurando trabalho. 

O proprietário não oferecer um salário específico para estes homens, mas simplesmente 

lhes disse: " Ide vós também para a vinha, e tudo o que é certo eu vou dar-lhe . 

" Como em todas as comunidades rurais, todo mundo se conhecia, e esses trabalhadores, 

sem dúvida, o proprietário de confiança como um homem de palavra. Em qualquer caso, 

eles eram, sem dúvida, extremamente feliz por ter trabalho a fazer em qualquer salário, e 

assim eles foram. 

Na volta da hora sexta (meio-dia) e à hora nona (3:12 PM ) o proprietário voltou para 

a aldeia e fez a mesma coisa . Em cada uma dessas vezes ele encontrou mais homens que 

esperam para o trabalho e os contratou. 

Depois, perto do fim do dia, a cerca da hora undécima (5:12 PM ), ele voltou ainda mais 

uma vez e encontrou outros que estavam; e ele disse-lhes: "Por que você foi parado 

aqui ocioso o dia todo?"Nenhuma explicação é dada a respeito de porque estes 

homens estava parado ... ocioso durante todo o dia e ainda não foi contratado. Talvez 

eles estavam em outra seção do mercado ou de alguma forma tinham sido 

negligenciados. Ou talvez eles eram os mais antigos, mais fraco, e menos trabalhadores 

produtivos, a quem ninguém queria contratar. Mas esses elementos são irrelevantes para 

a parábola. O ponto é que, mesmo nessa hora tardia, havia homens ainda à procura de 

trabalho, porque , como explicaram, ninguém nos contratou . 

Este último grupo tinha trabalhado apenas uma hora (12 v.) quando já era tarde , que 

foi a décima segunda hora, ou seis horas. Seguindo a exigência Mosaic para pagar esses 

trabalhadores no final de cada dia, o dono da vinha disse ao capataz: "Chama os 

trabalhadores e paga-lhes o salário . " Isso é o que todo empregador judaica 

consciencioso fez em obediência à lei do Antigo Testamento. 

Próxima instrução de Jesus, no entanto, foi bastante incomum. Os homens eram para 

ser pagos a partir do último ao primeiro grupo . Aqui é o lugar onde Jesus foi capaz 

de demonstrar idéias de auto-serviço dos homens de equidade, e onde a parábola começa 



a se cruzam com o provérbio "Muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos, em 

primeiro lugar" (19:30; cf. 20: 16). 

A idéia principal da parábola, e de aplicação do provérbio de Jesus, não é uma simples 

inversão da ordem de pagamento. Embora esse procedimento certamente não era costume 

ele não seria, por si só têm causado muita preocupação. A ação radical do proprietário do 

terreno, o que reflete o ponto principal da parábola, é que aqueles contratados sobre a 

décima primeira hora ... cada ... receberam um denário , o salário de um dia inteiro, 

como o seu salário 

A objeção ao Reino Igualdade 

E quando aqueles contratados pela undécima hora chegou, cada 

um recebeu um denário. E quando aqueles contratados veio pela 

primeira vez, eles pensaram que haviam de receber mais; e eles 

também receberam um denário cada um. E quando eles recebê-lo, 

murmuravam contra o proprietário, dizendo: "Estes últimos 

homens trabalharam apenas uma hora, e você tê-los feito igual a 
nós, que suportamos o peso eo calor escaldante do dia" (20: 9 12) 

A conta não mencionar o fato, mas é evidente a partir dos salários dos trabalhadores da 

décima primeira hora que os homens contratados, no terceiro, sexto, nono e horas também 

foram pagos um denário . É compreensível, portanto, que quando os contratados veio 

pela primeira vez, eles pensaram que haviam de receber mais . Neste ponto, eles não 

tinha nenhum problema com o que o proprietário tinha feito, mas, de fato, ficaram 

eufóricos. Porque ele tinha pago os outros homens salário de um dia inteiro de trabalho 

de um dia parcial de, eles assumiram que haviam de receber mais do que o salário de 

um dia. Ao ritmo do grupo décima primeira hora foi pago, eles teriam recebido pagar 12 

dia para um dia de trabalho! Eles eram mais do que dispostos a pagar por último se isso 

significasse ser pago por isso generosamente. 

Mas suas esperanças foram logo frustradas quando eles também receberam um denário 

cada um , e eles reagiram exatamente como seria de esperar. Eles resmungou para o 

proprietário, dizendo: "Estes últimos homens trabalharam apenas uma hora, e você 

fez-los iguais a nós que têm suportado o peso e do calor do dia "Sua reação normal, 

muito humano foi," Isso não é justo! Aqueles homens só trabalhou uma hora no final do 

dia. Nós trabalhamos duro durante todo o dia, inclusive durante o calor escaldante . Por 

que eles são pagos, tanto quanto nós fizemos? " Eles podem ter sido exagerando o seu 

caso, mas sua descrição básica da situação foi correta. Em qualquer caso, eles foram 

extremamente descontente com esta injustiça e estavam determinados a não deixar até 

que tiveram a satisfação de o proprietário do terreno , que estava em pé perto de seu 

capataz, quando os salários foram entregues. 

A Vindication do Reino Igualdade 

Mas ele, respondendo, disse a um deles: "Amigo, eu estou fazendo 

nada de errado você; você não concorda comigo por um denário 

Pegue o que é seu e seguir o seu caminho, mas eu gostaria de dar 

a este último homem a mesma coisa? quanto a você. Não é legal 

para eu fazer o que eu quero com o que é meu? Ou é o seu olho 



com inveja porque sou generoso? "Assim, os últimos serão os 

primeiros, e os primeiros serão últimos. (20: 13-16) 

Para os seus encargos, o proprietário , respondendo, disse a um deles , provavelmente, 

o porta-voz do grupo, " Amigo, eu estou fazendo nada de errado você;? se você não 

concorda comigo por um denário " Hetairos ( amigo ) não é o termo para um amigo 

próximo, mas sim um companheiro casual. O proprietário que eles saibam com firmeza, 

mas com cortesia que eles estavam fora de linha. Ele estava fazendo eles nada de 

errado , porque eles tinham um acordo claro no início da manhã no lugar de mercado (v. 

2) que seria pago um denário cada um, um salário justo. "Você trabalhou as 12 horas que 

você se comprometeram a trabalhar", disse ele, "e eu pago-lhe o denário eu concordei 

em pagar-lhe. Nós dois viveu até os nossos lados do negócio, e, portanto, você não tem 

nenhuma reclamação legítima. Leve o que é seu e seguir o seu caminho. Ele não deve 

ser sua preocupação, se eu gostaria de dar a este último homem a mesma coisa que 

você ". 

Mais do que isso, ele perguntou retoricamente "não é lícito para eu fazer o que eu quero 

com o que é meu?" O que ele pagou os trabalhadores final-vinda, ou quaisquer outros, 

era estritamente o seu próprio negócio, e ele estava perfeitamente dentro 

seus legítimos direitos. Ele poderia fazer o que ele poderia desejar com o que eram 

seus próprios bens. 

O problema não era a injustiça por parte do proprietário do terreno e capataz mas o ciúme 

por parte dos trabalhadores. " É o olho com inveja porque sou generoso? " o 

proprietário pediu o porta-voz irritado. Como ele tinha apenas lembrou ao grupo, ele 

completamente viveu até sua mútuo acordo, e que deveria ter sido a sua única 

preocupação. Mas ciúme e inveja não são baseadas na razão, mas por egoísmo. A 

acusação de injustiça não foi fundamentada em um amor para a justiça, mas na hipótese 

egoísta que o pagamento extra que queria era pagar eles mereciam . Na realidade, é claro, 

o que os trabalhadores dos últimos dias foram pagos não tinha absolutamente nenhuma 

relação com o que os trabalhadores de todo o dia foram pagos. Tinham, por assim dizer, 

totalmente contratos separados com o proprietário. 

Mas o egoísmo vê o que quer ver, e todos aqueles homens invejosos podia ver era que 

eles não receberam o grande bônus que eles esperavam e que eles mereciam. Não é que 

eles não conseguiram o salário que eles ganharam e tinha acordado, mas que eles não 

aguentava ver alguém que foi contratado no último minuto é pago o mesmo que eles 

fizeram. Em vez de se regozijar com a sorte de seus colegas de trabalho, que invejava e 

eram amargas. É possível que os trabalhadores da décima primeira hora foram menos 

capazes e mais necessitados do que os homens durante todo o dia, que provavelmente 

foram contratados primeiro, porque eles eram os melhores trabalhadores. Os outros 

homens tiveram dificuldade em encontrar trabalho em tudo, e quando eles fizeram isso 

pode ter sido humilde, exigente e low-pagador. Mas, independentemente das diferenças 

entre as situações dos homens, capacidades, realizações, ou necessidades, nenhum deles 

foi paga indevidamente. Na verdade, todos eles eram bem pagos por um homem que não 

era obrigado a contratá-los em primeiro lugar. 

Embora a parábola inclui avisos claros sobre impugnar a equidade de alguém e sobre o 

pecado feio de inveja do seu ponto principal é que o direito do proprietário a pagar todos 

os trabalhadores o mesmo salário. Jesus, é claro, não estava ensinando princípios 



econômicos ou comerciais, mas sim o uso de tais princípios para ensinar uma verdade 

espiritual infinitamente mais maravilhosa. 

Para compreender o significado espiritual da parábola é necessário compreender quem e 

quais são representados nele. Jesus disse explicitamente a parábola é sobre "o reino dos 

céus" (v. 1). A vinha é, portanto, o próprio reino, o proprietário é Deus, o Pai, e do capataz 

é o Filho, Jesus Cristo. Os trabalhadores são crentes, e o denário é a vida eterna, que todos 

receberam igualmente para confiar em Cristo. A jornada de trabalho é a vida do crente de 

serviço para o seu Senhor e à noite é a eternidade. 

Princípio soberano de Deus para a salvação é que cada pessoa que vem na fé ao Seu Filho, 

Jesus Cristo, recebe a mesma salvação graciosa preparado pelo Pather e dado pelo 

Filho. Não há exceções ou variações. Se uma pessoa se aproxima de Deus como uma 

criança pequena e vive uma longa vida de serviço fiel, obediente, ou se ele vem a Ele em 

seu leito de morte, todos entram no reino com a mesma base e receber os mesmos 

gloriosas bênçãos eternas. O ladrão arrependido que se voltou para Jesus na cruz com o 

seu último suspiro recebeu a mesma salvação e glória celestial como os apóstolos. Ele 

morreu justamente como um criminoso, enquanto que a maioria deles morreu 

injustamente por causa de sua fidelidade a Cristo. Ele não tinha sequer uma hora para 

servir a Cristo, ao passo que alguns deles O serviu muito em idade avançada. Ele sabia o 

suficiente sobre Cristo para ser salvo, e seu serviço foi limitado a um breve momento de 

louvor e gratidão, ao passo que os discípulos tiveram o privilégio de viver intimamente 

com Ele por três anos e receberam revelação divina única de e sobre Ele. No entanto, 

todos eles foram recebidos também pelo seu divino Salvador e Rei e ficar igualmente 

perante Ele no céu. 

O Senhor vai realmente premiar os Seus santos na sua vinda (cf. 1 Cor. 4: 5; Rev. 22:12) 

de acordo com a sua fidelidade. Como Jesus havia ensinado anteriormente, "O Filho do 

Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada 

um segundo as suas obras" (Mateus 16:27;. Cf. 5:12; 6 : 4; 10:42). "O trabalho de cada 

homem se tornará evidente", Paulo declarou: "para o dia vai mostrá-lo, porque é para ser 

revelado a fogo, e o fogo em si irá testar a qualidade do trabalho de cada homem Se a 

obra de alguém que ele construiu. sobre ele permanece, ele deve receber uma recompensa 

Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo; mas ele mesmo será salvo, todavia, 

como que através do fogo "(1 Cor 3: 13-15.).. Mas as recompensas individuais são uma 

outra questão completamente e se relacionar com a natureza específica da nossa 

fidelidade e diligência em servir Cristo na terra. O tema da parábola do proprietário de 

terras não é recompensas pessoais que irão determinar a natureza eo alcance do nosso 

poder e servir na eternidade, mas sim a bem-aventurança comum da eternidade, que 

pertencem a todos os crentes. 

Aqui o Senhor não está ensinando sobre as diferenças de recompensas, mas a igualdade 

de salvação. Ele está dizendo que os cristãos que passaram uma vida de facilidade e 

indolência espiritual tem a mesma salvação eterna como aqueles que sofrem uma morte 

de mártir. O cristão imaturo, fraco, e desobedientes tem a mesma perspectiva de herdar o 

reino como alguém que está maduro, doar-se, e espiritual.Todos os crentes receberão "a 

coroa da vida" (Tiago 1:12; Ap 2:10), "a coroa da justiça" (2 Tim. 4: 8), e a "coroa de 

glória" (1 Pedro 5. : 4). Os genitivos gregas de aposição por trás de cada uma dessas três 

frases referem-se ao futuro bênção de todos os crentes: a vida eterna, a justiça eterna, e 

glória eterna! 



De uma perspectiva humana, que parece injusto; mas a partir da perspectiva divina, é 

totalmente justa. Porque nenhuma pessoa é digna de salvação, a vida eterna é um dom da 

graça para que só Jesus Cristo poderia ter pago o custo. As diferenças entre os seres 

humanos são infinitamente menor do que a diferença entre o mesmo o ser humano mais 

justo e Deus. Antes de receber a Cristo como Senhor e Salvador todos os homens são 

igualmente perdido, e depois que eles recebem são igualmente salvos. Mérito relativo é 

irrelevante, porque tudo o que mesmo o maior justiça humana pode merecer é a 

condenação."Todas as nossas justiças como trapo da imundícia", declarou Isaías (Is. 64: 

6). Por padrão perfeito de Deus da justiça, nenhuma pessoa vem a Cristo com mais ou 

menos mérito, e ninguém é recebido por Ele, com mais ou menos graça. 

Como é maravilhoso que é a verdade. O cristão que tem inveja de outros cristãos, por 

qualquer motivo, não só é não espiritual, mas tola. Se Deus realmente deu a ele o que ele 

merecia, ele seria destinada ao inferno em vez de para o céu. O crente espiritual se alegra 

com a salvação dos outros, não importa o que as circunstâncias de sua conversão. Se ele 

vê alguém vir a Cristo em um leito de morte, após uma vida de libertinagem e infidelidade 

ele se alegra com os anjos do céu que mais um só pecador que se arrependeu (Lucas 

15:10) e que Deus foi novamente glorificado por Sua maravilhosa graça. 

Um pastor amigo me disse que seu pai não só tinha sido um incrédulo toda a sua vida, 

mas foi um que rejeita Cristo vocal, criticar abertamente as coisas de Deus e querer 

nenhuma parte do evangelho.Quando seu pai foi hospitalizado com um grave acidente 

vascular cerebral e não mais capaz de se comunicar, o filho voltou a apresentar o 

evangelho a ele como ele tinha muitas vezes antes. "Testemunhei a ele com todo o meu 

coração", disse ele. "Eu disse a ele como ele poderia abraçar a Cristo, mesmo neste 

momento de sua vida, mesmo que ele tinha tão rejeitaram veementemente. Eu não sei se 

ele fez ou não, porque ele não tinha nenhuma maneira de deixar-me saber. Mas eu sei que 

se ele fizesse acreditar que ele vai herdar a mesma vida eterna, que eu tenho. E como eu 

espero que ele fez. " 

Jesus contou a parábola do proprietário do terreno, em resposta à pergunta de Pedro, em 

nome dos apóstolos sobre o que estava na loja para eles, o que, por sua vez, foi em 

resposta ao ensinamento de Jesus sobre a impossibilidade de entrar no reino por meios 

humanos ou esforço. Os apóstolos representavam os trabalhadores de todo o dia que 

começou às 6:12 AM e permaneceu no cargo até 6:12 PM Eles abandonaram tudo para 

seguir a Cristo e tinha estado com ele por quase três anos. Apesar de ter sofrido nada 

como eles sofreriam alguns anos mais tarde, eles, no entanto, tinha sofrido dificuldades 

consideráveis e ridicularização por amor do Senhor. Sua fé era genuína e eles realmente 

amava Cristo. 

Mas, como os eventos em breve provar, eles ainda eram terrivelmente 

egocêntrico. Apenas um ou dois dias mais tarde, a mãe de Tiago e João, sem dúvida, com 

a sua aprovação e, talvez, até mesmo, a seu pedido, perguntou Jesus a promessa de que 

em seu reino "estes meus dois filhos se sentem, um à tua direita e outro à Sua esquerda 

"(Mt 20: 20-21.). Jesus tinha acabado de falar novamente do Seu sofrimento e morte 

iminente, mas as mentes desses dois discípulos estavam em seu próprio engrandecimento 

pessoal. Eles estavam jogando uma demonstração de superioridade, enquanto seu mestre 

era naquele tempo a caminho de Jerusalém para ser crucificado (v. 18-19). Quando os 

outros discípulos ouviram o que tinha acontecido, eles "ficaram indignados com os dois 

irmãos" (v. 24). Mas a sua indignação estava longe de ser justo. Como eles logo 



demonstrar, eles estavam tão ambicioso como Tiago e João. Não muitas semanas depois, 

no Cenáculo, poucas horas antes da prisão de Jesus, os discípulos estavam ainda discutir 

entre si ", como a que um deles foi considerado para ser o grande" (Lucas 22:24). 

Depois de Jesus ter surgido e apareceu aos discípulos e eles tinha superado o choque de 

sua crucificação, suas mentes voltaram para suas próprias ambições mundanas, 

egoístas. À luz de tudo o que tinha dito e feito antes, a sua pergunta: "Senhor, é nesse 

momento que você está restaurando o reino de Israel?" (Atos 1: 6) foi, sem dúvida, mais 

centrada sobre as perspectivas para a sua própria glória do que na de Cristo. 

Na parábola do latifundiário gracioso Jesus estava lidando com a orientação egoísta, 

indulgente, invejoso, ambicioso e dos discípulos. Ele queria que eles vissem, e Ele quer 

que todos os Seus seguidores para ver, que a salvação não é de forma alguma merecia ou 

ganhou. É o dom gratuito de Deus, soberanamente dispensada e imparcial a quem crê em 

Seu Filho. 

Acreditando coletores de impostos, prostitutas, criminosos e párias sociais terão a mesma 

residência celestial como Paulo, Agostinho, Lutero e Wesley. Não há quartos dos criados 

ou bairros de classe baixa no céu. Todo mundo vai ter um quarto na casa do Pai preparado 

especialmente para ele pelo Filho (João 14: 2). Cada crente é uma parte da igreja, que é a 

noiva de Cristo (Ap 21: 2, 9), cada crente é um filho de Deus e um herdeiro do 

companheiro com Cristo (Rm. 8: 16-17), e cada crente é abençoado "com toda sorte de 

bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo" (Ef. 1: 3). Não é que cada crente recebe 

um igual parte , mas que cada crente recebe igualmente o conjunto de graça e bênção de 

Deus. Assim como o inferno é a total ausência de Deus, o céu é a presença total de Deus. E 

cada um de Seus filhos vão desfrutar igualmente a plenitude de sua presença ali. Todo 

mundo que pertence a Deus tem tudo de Deus. Que grande realidade é resumida na 

verdade da declaração maravilhosa de João, "seremos semelhantes a Ele, porque O 

veremos como Ele é" (1 João 3: 2). 

A partir deste fluxo parábola muitos princípios espirituais que estão intimamente 

relacionados com a verdade central que o dom da vida eterna é igual para todos os 

crentes. O primeiro é o princípio de que Deus soberanamente inicia e realiza a salvação. O 

proprietário saiu à procura de trabalhadores, e foi ele que pediu para trabalharem em sua 

vinha. E porque Deus faz a busca e a economia de sua própria iniciativa e poder, não 

temos demandas em seu favor especial ou privilégio. Toda pessoa que acredita que foi 

primeiro procurado pelo Pai e deu ao Filho (João 06:39). E se Ele nos procurou no início 

de nossas vidas ou tarde, e se nós atendemos a Seu chamado cedo ou mais tarde, todo o 

mérito e glória pertence a Ele. 

O segundo princípio é que só Deus estabelece os termos da salvação. Porque os 

trabalhadores da vinha veio em momentos diferentes, eles trabalharam um número 

diferente de horas, e podemos supor que eles trabalharam com muitos graus diferentes de 

produtividade. Mas eles não recebem remuneração diferente. A medida do dom da 

salvação de Deus não é mérito ou realizações do homem, mas sua graça, que não varia. 

Um terceiro princípio é que Deus continua a chamar os homens ao seu reino. Ele continua 

indo para trás e voltar para os lugares de mercado do mundo chamando os homens a Si 

mesmo. E Ele vai continuar a chamar até a última hora desta idade. A noite de julgamento 

vem, quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto é dia do Pai continuará a chamar os 



homens a Si mesmo. "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também", disse Jesus 

(João 5:17), porque o Senhor não quer "que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao 

arrependimento" (2 Pedro 3: 9). . 

O quarto princípio é que Deus redime todos os que estão dispostos. "O que vem a mim 

de maneira nenhuma o lançarei fora", disse Jesus (João 6:37, 39). Todos os trabalhadores 

que foram para a vinha reconhecia que eram necessitados. Eles não tinham nenhuma 

esperança de trabalho, exceto o que o fazendeiro iria dar-lhes, e eles receberam de bom 

grado e felizmente. Eles tinham desistido de dependência de seus próprios recursos e 

olhou só para ele. 

O quinto princípio é que Deus é compassivo para com aqueles que não têm recursos e 

reconhecer a sua desesperança. Ele estende a mão aos necessitados que sabem que estão 

em necessidade. Quando os homens no último grupo disse o proprietário da terra que 

estavam ociosos, porque ninguém iria contratá-los, ele os contratou. E quando alguém se 

aproxima de Deus sabendo que ele não tem outra perspectiva de vida, mas Ele, o Senhor 

sempre com amor e misericórdia aceitar essa pessoa para a Sua própria. 

Um sexto princípio é que todos os que vêm para a vinha trabalhado. Eles podem ter vindo 

na última hora, mas eles trabalharam. Até mesmo o ladrão arrependido na cruz, que 

morreu dentro de horas se não Momentos depois de confessar sua fé em Cristo, ainda hoje 

testemunha da graça salvadora de Deus. A história da igreja está repleta de histórias 

daqueles cujas conversões leito de morte foram usados por Deus para levar outros a Si 

mesmo. 

Um sétimo princípio é que Deus tem a autoridade divina e capacidade de manter suas 

promessas. Em todas as horas do dia em que o fazendeiro foi para o lugar de mercado, 

ele contratou todos os que queriam trabalhar, e no final do dia não havia falta de fundos 

para pagar cada um o valor total do sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente para pagar 

pelos pecados de todo o mundo, a partir da queda de Adão até o dia do julgamento. Se 

qualquer pessoa não é salva, é porque ele não será salvo. O pecado do homem nunca pode 

ultrapassar a graça de Deus, porque, onde o pecado aumenta, a graça aumenta ainda mais 

(Rom. 5:20). 

Um oitavo princípio é que, assim como Deus sempre dá o que Ele prometeu, Ele também 

sempre dá mais do que é merecido. As 6:12 AM trabalhadores estavam com inveja dos 

que vieram às 5:12 PM , porque, na sua opinião egoísta que mereciam a ser pago 

mais. Mas o dono da terra não era mais obrigada a contratar os primeiros trabalhadores 

do que os outros. Ele teria sido inteiramente justificada ter passado por todos eles, e todos 

eles foram pagos mais do que valiam. De uma forma infinitamente maior nenhum crente 

está habilitado a receber menos o favor de Deus, e muito menos a salvação, e até mesmo 

a pessoa mais indicada para os padrões humanos é abençoado incomensuravelmente além 

do que ele poderia merecer. 

Um nono princípio, que é um corolário do anterior, é que a humildade e um genuíno senso 

de indignidade é a única atitude correta em que uma pessoa pode vir ao Senhor. Tal como 

o irmão mais velho que estava ressentido quando o filho pródigo voltou para casa e foi 

regiamente recebido por seu pai, os primeiros trabalhadores perderam um pouco de sua 

humildade, no final do dia por causa de seu ciúme. Mas eles tinham vindo para a vinha 

na mesma atitude de submissão em que os outros vieram. 



A princípio décimo e último é o de soberano e abrangente graça de Deus. Do início ao 

fim, as imagens parábola divina, graça ilimitada de Deus. Trabalho dos homens não tinha 

absolutamente nenhuma relação com o que eles foram pagos. Muito menos fazer obras 

de suposta justiça dos homens têm qualquer relação com o que recebem por meio da fé 

em Jesus Cristo. Assim como o pecado é o grande equalizador que faz com que cada um 

para "ficar aquém da glória de Deus" (Rom. 3:23), a graça de Deus é o grande equalizador 

que remove o pecado e faz com que cada crente igualmente aceitável a Ele em Cristo 

 

108. Os sofrimentos de Cristo (Mateus 20: 

17-19) 

E como Jesus estava prestes a ir a Jerusalém, ele tomou os doze 

discípulos à parte por si mesmos, e no caminho disse-lhes. "Eis 

que subimos a Jerusalém, eo Filho do homem será entregue aos 

principais sacerdotes e escribas, e eles o condenarão à morte, eo 

entregarão aos gentios para zombar e flagelo e crucificá-lo, e em 

ao terceiro dia Ele será levantado. "(20: 17-19) 

Nesta passagem, Jesus dá o terceiro (ver 16:21; 17: 22-23) e última previsão da Sua 

iminente sofrimento, morte e ressurreição. Ambas as Suas palavras e as verdades que 

transmitem são simples, clara e explícita. Ele não estava falando em uma parábola ou em 

figuras de linguagem, mas em termos inequívocos muito comuns. Ele não estava 

revelando um mistério ou explicando verdades teológicas profundas. Ele estava 

simplesmente declarando o que logo se tornaria fatos históricos. 

A morte e ressurreição de Jesus Cristo formar os eventos centrais da revelação bíblica, 

tanto no Antigo como no Novo Testamento. São esses dois eventos históricos, e alguns 

outros em torno deles, que Jesus agora novamente prevê para os Doze como sendo 

iminente. 

Ao longo da história algumas pessoas têm retratado Jesus como um bem-intencionado, 

amando, visionário suave, tranquila, mas ingênua que de alguma forma foi pego em um 

mundo hostil e, acidentalmente, acabou sendo crucificado. Outros têm menos 

generosamente imaginei como um conquistador auto-intitulado, would-be que tentou 

retirar um golpe de sorte e se tornou uma vítima de sua própria ambição. 

Mas essas opiniões não refletem em tudo o registro bíblico. O sofrimento e morte de 

Cristo não eram erro de cálculo ou de acidente. Eles não foram os menos surpreendente 

para Jesus. Pelo contrário, Ele sabia sobre eles antes mesmo de Seus assassinos tinha 

pensado em seus planos malignos. Sofrimento e morte do Messias foram planejados por 

nossos santos idades Deus antes que eles foram plotados nas mentes dos homens 

maus. Primeiras palavras gravadas de Jesus foram: "Eu devia estar na casa de meu Pai" 

(Lucas 2:49, KJV ), e entre as suas últimas palavras antes de sua morte foram: "Está 

consumado!"(João 19:30). Jesus sabia por que estava na terra, incluindo cada detalhe de 

sua vida e ministério. E porque Ele teve que presciência divina, Ele deve ter sofrido 

muitos sofrimentos mil vezes em sua mente antes que transpareceu em sua vida. 



É evidente que o Senhor queria que os discípulos de compreender o que Ele iria enfrentar 

em breve, bem como prepará-los para o que seria também um tempo de sofrimento grave 

e perigo para eles. Mais do que isso, Ele queria que eles entendessem que essas coisas, 

mal como eles eram, eram, no entanto, uma parte do grande plano redentor de Deus e 

foram a razão Ele tinha vindo à terra. 

Jesus sabia o quanto era difícil para os discípulos de compreender o que estava tentando 

dizer-lhes. Eles estavam tão sintonizados com os conceitos populares judaicas do 

glorioso, conquista, reinando Messias que qualquer coisa que Ele ensinou ao contrário 

parecia ir por eles. Para a maioria dos judeus daquela época, assim como a maioria dos 

judeus do nosso tempo, a idéia de um sofrimento e morte Messias era impensável, uma 

auto-contradição absoluta. Tal como os seus irmãos judeus, os discípulos foram à procura 

de um leão, não um cordeiro. 

Assim, pela terceira vez, está registrado que o Senhor chama-los de lado e procura 

convencê-los a realidade do que está prestes a acontecer com ele. Primeiro Ele assegura-

lhes que estes eventos são uma parte do plano revelado de Deus. Então, Ele dá previsões 

detalhadas dos eventos particulares e, finalmente, uma idéia da proporção e do poder dos 

sofrimentos que Ele iria suportar. 

O Plano de seu sofrimento 

E como Jesus estava prestes a ir a Jerusalém, ele tomou os doze 

discípulos à parte por si mesmos, e no caminho disse-lhes. "Eis 
que subimos a Jerusalém, (20: 17-18a) 

Jesus tinha terminado seu ministério galileu e cruzou a fronteira para Perea, do outro lado 

do rio Jordão (19: 1). Como viajantes judeus da Galiléia, muitas vezes fez, a fim de evitar 

passar por Samaria, Jesus viajou para o lado leste do rio Jordão e cruzou para Jericó 

(20:29). De lá, ele iria subir a Jerusalém . 

Jericho é perto da extremidade norte do Mar Morto, que é mais de 1.000 metros abaixo 

do nível do mar. Embora Jerusalém fica a apenas 14 milhas a oeste do Mar Morto, que 

é a uma altitude de 2.500 metros acima do nível do mar, tornando a viagem de Jericó 

bastante íngreme. 

O fato de que Jesus tomou os doze discípulos à parte por si mesmos indica que eles 

estavam viajando na companhia de outras pessoas, provavelmente, uma grande 

multidão. Alguns do grupo, sem dúvida, estava seguindo Jesus por algum tempo (cf. 29 

v.), E outros fizeram parte dos milhares de judeus que fazem a peregrinação da Páscoa 

anual a Jerusalém que se encontravam na companhia deste professor surpreendente e 

Curador. Mas Seu ministério público foi chegando ao fim, e Ele dedicou a grande maioria 

do seu tempo a instrução privada dos discípulos . 

Eis que foi uma exclamação comum, um meio de chamar especial atenção para algo de 

importância. Neste contexto, também levou a idéia de resolução e convicção. Ainda mais 

do que na ocasião anterior que Lucas descreve, Jesus agora "resolutamente definir Seu 

rosto para ir a Jerusalém" (Lucas 9:51). Ele não pretende ir sozinho, mas disse aos Doze: 

" Estamos subindo para Jerusalém . " 



Como já observado, eles ainda tinham grande dificuldade em aceitar a idéia de um 

sofrimento e morte Messias, e que era de conhecimento comum que os líderes judeus 

em Jerusalém procuravam matá-lo.Por isso, os discípulos ficaram espantados ", e 

aqueles que seguiram estavam com medo" (Mc 10:32). Eles pensaram que não só 

desnecessária, mas temerário para Jesus até mesmo pensar em ir a Jerusalém. 

A palavra grega para trás espantado é thambeō ; que se refere a grande espanto ou 

perplexidade, e às vezes até levou a idéia de imobilidade por causa do susto. Ela denota 

total incapacidade de compreender e reagir a uma idéia ou evento corretamente. Os 

discípulos tinham testemunhado quase três anos de divino, poder milagroso de Jesus e de 

ouvir a Sua ensinamento autorizado. Eles haviam deixado tudo por Ele e haviam se 

colocar completamente em Seu cuidado. Agora tudo parecia sem esperança e sem sentido, 

e eles poderiam fazer qualquer sentido do que estava acontecendo. 

Os discípulos eram tão incrédulo e confuso que eles tinham talvez desistido, 

emocionalmente se não intelectualmente sobre a idéia de uma inauguração imediata do 

reino. No entanto, eles não poderiam imaginar o que a alternativa poderia ser. Jesus não 

estava fazendo nada para estabelecer uma sequência política e certamente não estava 

levantando um exército. Se Ele era impotente contra o estabelecimento judaico, Ele era 

totalmente irrelevante na medida em que o governo romano estava em causa. Para ir para 

Jerusalém era morte certa, e "Tomé, portanto, chamado Dídimo, disse aos seus 

condiscípulos:" Vamos nós também, para que possamos morrer com Ele "(João 11:16). A 

atitude mais positiva que conseguiu dizer foi uma resignação heróica, mas sem esperança 

de ir e morrer com o seu Mestre. 

Marcos relata que Jesus estava andando à frente dos discípulos e à multidão (Mc 

10:32). Era como se Ele fosse um comandante militar ir para a batalha à frente de suas 

tropas, bravamente colocando-se na posição mais perigosa e vulnerável. Mas Jesus não 

tinha tropas e sem armas, apenas um pequeno grupo de discípulos confuso, indefesos e 

uma multidão em busca de emoção que fugiria ao primeiro sinal de perigo. 

No entanto, era o plano divino que Jesus vai a Jerusalém , a fim de que "todas as coisas 

que estão escritas através dos profetas acerca do Filho do Homem vai ser realizado" 

(Lucas 18:31). Indo para Jerusalém não foi um acidente, nenhum capricho do 

destino. Jesus não seria pego de surpresa e inesperAdãoente preso lá por Seus inimigos. O 

Senhor não apenas sabia do predito mas esses eventos através de seus profetas. Agora Ele 

se resolutamente para o seu cumprimento. Eles eram, na verdade, a própria culminação 

do plano redentor de Deus. 

Através de Moisés, Deus havia previsto que nenhum dos ossos do Messias seria quebrado 

(Ex. 12:46). Através dos salmistas, Ele previu que, na cruz, o Messias seria traspassado 

(22:16), que os lotes seriam lançados por seus vestidos (22:18), que Ele seria dado a beber 

vinagre (69:21) , que Ele iria gritar de dor (22: 1), que Ele iria ressuscitar dos mortos 

(16:10), e que Ele iria subir ao céu (110: 1). Zacarias previu entrar em Jerusalém do 

Messias sobre um jumentinho (Zc. 9: 9), Sua traição por 30 moedas de prata (11:12), sua 

deserção por seus amigos (13: 7), e Sua sendo perfurado (12:10) . 

Toda a varredura e fluxo do Antigo Testamento em seus tipos e símbolos exigiu que o 

Messias, o Ungido do Senhor, morrer pelos pecados de um mundo que nunca poderia 



próprio expiar os pecados. A morte de Cristo foi chamado o escarlate das Escrituras, a 

verdade suprema em torno do qual todos os outros são tecidos. 

Quando Adão e Eva pecaram, eles imediatamente se tornou consciente de sua nudez, e 

proporcionar-lhes a roupa de peles, os animais tiveram de ser mortos. Desde o início, 

culpa e vergonha teve que ser coberto pelo sacrifício. Esse foi o primeiro grande princípio 

de redenção ensinado nas Escrituras. Mas essas peles, como todos os incontáveis 

sacrifícios depois, foram apenas simbólico. Eles poderiam cobrir a nudez do homem, mas 

não o seu pecado. 

O segundo grande princípio de redenção que Deus revelou é que Ele próprio irá fornecer 

o sacrifício necessário para o homem. Deus ordenou a Abraão que sacrificasse Isaque, 

seu único filho por meio de quem a promessa divina poderia ser cumprida. Abraão foi 

capaz de levantar a faca e estar disposto a mergulhá-la no coração de Isaque por causa de 

sua crença de certeza de que Deus poderia criar seu filho da morte (Heb. 11:19). Quando 

o Senhor ficou a mão de Abraão e providenciou um carneiro para tomar o lugar de Isaque 

sobre o altar, Abraão nomeado que lugar de sacrifício, "O Senhor proverá" (Gênesis 

22:14). 

O terceiro grande princípio da redenção Deus revelou foi que o sacrifício aceitável tinha 

que ser sem mácula. Quando o anjo da morte estava prestes a passar sobre o Egito, 

golpeando mortos todos os primogênitos, Deus providenciou para os israelitas a ser 

protegido por manchar o sangue de um cordeiro sem defeito em seus umbrais e vergas 

(Ex. 12: 5-7). 

Durante a peregrinação no deserto, Deus revelou a Moisés a quarta grande princípio de 

sacrifício: que é o ato central do culto aceitável. Nos detalhes do sistema sacrificial 

intrincado, Deus mostrou a Israel que o sacrifício seria inerente a todo ato de verdadeira 

adoração, porque abriu o caminho para Deus. 

Mas, nas exigências e rituais do Antigo Testamento, esses princípios só foram 

fotografados. Nenhum sacrifício oferecido pelo homem poderia cobrir o pecado, 

representam um substituto para ele mesmo, ser moralmente e espiritualmente sem 

mácula, ou tornar-se um ato aceitável de adoração a Deus. Só Deus mesmo poderia 

apresentar um tal sacrifício, e é que o sacrifício divino para quem todos os outros 

sacrifícios apontou. E quando esse sacrifício perfeito foi feito, os outros já não tinha 

importância. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou em dois e a 

validade do sistema de sacrifício terminou. Menos de 40 anos depois, com a total 

destruição do Templo em AD 70, até a possibilidade de outros sacrifícios do Antigo 

Testamento terminou. 

Os discípulos sabiam que iam a Jerusalém para celebrar a Páscoa com Jesus, mas eles não 

sabiam que Jesus era Ele mesmo cordeiro pascal final e só é verdade de Deus. Eles ainda 

estavam pensando leão, mas Ele estava pensando Cordeiro. Eles estavam pensando reino, 

mas Ele estava pensando sacrifício. Eles estavam pensando glória, mas Ele estava 

pensando sofrimento e morte. 

Os discípulos não entender completamente o que o Antigo Testamento ensinou sobre o 

Messias, e eles não entenderam o que o próprio Jesus disse-lhes várias vezes sobre si 

mesmo. Mesmo após a ressurreição, Ele repreendeu dois dos discípulos por sua falta de 



compreensão do que a Escritura tinha muito antes revelada. "insensatos O e tardos de 

coração para crerdes tudo o que os profetas disseram! Não era necessário que o Cristo 

padecesse e entrasse na sua glória?" (Lucas 24: 25-26). Um pouco mais tarde Ele disse 

ao onze e alguns outros crentes se reuniram com eles em Jerusalém, "Assim está escrito 

que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia" (v. 46). 

Paulo teve de lembrar os cristãos de Corinto da verdade central que ele lhes ensinara 

muitas vezes antes: que "Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e 

que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras "(1 Cor. 15: 3-

4). Muitos anos depois, Pedro lembrou os crentes a quem ele escreveu que "Quanto a esta 

salvação, os profetas que profetizaram da graça que viria a lhe fez cuidadosa pesquisa e 

investigação em busca de saber o que pessoa ou tempo o Espírito de Cristo dentro deles 

era indicando como Ele predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias de seguir "(1 Pedro 

1: 10-11.). 

Sofrimento e morte de Jesus foram sempre no plano de Deus. Quando Jesus tinha apenas 

algumas semanas de idade e foi levada pelos pais ao templo para ser apresentado ao 

Senhor, o piedoso Simeão disse a Maria: "Eis que este é nomeado para queda e elevação 

de muitos em Israel, e por um assinar para ser oposição e uma espada traspassará até 

mesmo sua própria alma "(Lucas 2: 34-35). João Batista anunciou o ministério de Jesus, 

declarando: "Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!" (João 1:29), e todos 

os judeus que ouviram a mensagem sabia João estava falando de um cordeiro 

sacrificado. Em sua grande visão na ilha de Patmos, o apóstolo João viu "um Cordeiro 

em pé, como se morto", e ouvi um grande exército de anjos ", dizendo com grande voz:" 

Digno é o Cordeiro que foi morto "(Rev . 5: 6, 12). 

Jesus estava indo para Jerusalém, porque é aí que Ele era a sacrificar-se para os pecados 

do mundo, em perfeita conformidade com o plano revelado de Deus. 

As previsões do seu sofrimento 

eo Filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e dos 

escribas, e eles o condenarão à morte, eo entregarão aos gentios 
(20: 18b-19a) 

Por Sua própria onisciência divina, Jesus sabia como muitos maridos a mulher em Sicar 

tinha, embora ele nunca tinha conhecido ou ouvido falar dela antes (João 4: 16-18). Ele 

disse aos discípulos exatamente o que iria encontrar quando os enviou a Jerusalém para 

encontrar um jumentinho (Matt. 21: 2). Ele prevê a destruição de Jerusalém quase 40 anos 

antes que iria ocorrer (Matt. 24: 1-2). Agora Jesus omnisciently acrescenta detalhes 

adicionais do seu sofrimento e morte para as muitas profecias do Antigo Testamento. 

Jesus se referiu a si mesmo ou foi referido pelos evangelistas cerca de oitenta vezes 

como o Filho do Homem , um título do Antigo Testamento que conotado divindade do 

Messias mas enfatizou Sua encarnação e humilhação. Como o divino / humano Filho do 

Homem , Jesus declarou que Ele seria entregue aos principais sacerdotes e escribas . 

O Senhor não fez nenhuma menção a um por quem Ele iria ser entregue , embora 

soubesse que seria Judas. É por isso que alguns tradutores optaram por tornar o verbo 

como "traído", em vez do mais literalentregue ou "entregue. 



O sacerdócio judeu foi composta de diversas classes e níveis. Os levitas eram o nível mais 

baixo e numerados em muitos milhares. Eles não desempenhou funções sacerdotais, 

como tal, mas foram responsáveis por servir os sacerdotes. Os sacerdotes comuns ocupou 

vários cargos no tabernáculo e mais tarde o Templo. Na época do Novo Testamento, um 

grupo havia desenvolvido chamou os príncipes dos sacerdotes , que eram a aristocracia 

hereditária do sacerdócio. A posição mais elevada dentro desse grupo foi o do sumo 

sacerdote, um escritório, transmitida de pai para filho. 

A seguir em importância entre os líderes religiosos judeus eram os escribas , que 

ganharam suas posições não por hereditariedade mas aprendendo. Eles eram autoridades 

sobre o Antigo Testamento, especialmente a lei mosaica, bem como sobre os milhares de 

tradições rabínicas que tinham desenvolvido ao longo dos últimos cem anos desde o 

retorno da Babilônia. escribas eram frequentemente chamados de advogados, rabinos, ou 

médicos e, como é abundantemente evidente a partir dos evangelhos, estavam 

intimamente associados com os fariseus. 

Os principais sacerdotes e escribas , portanto, respectivamente, compuseram o 

hereditária e da aristocracia intelectual do judaísmo. Esse grupo de elite de líderes 

religiosos chegaram a veementemente odeiam e se opor a Jesus porque Ele ameaçou seu 

sistema hipócrita e descrente de poder. E como o corpo executivo do conselho judaico 

alta, o Sinédrio, eles logo condenarão à morte . 

Porque Roma não permitiu que as nações sujeitas a impor a pena de morte os líderes 

religiosos judeus poderiam condenar Jesus à morte , mas não foi possível executar a 

Ele sem a aprovação de Roma. Era, portanto, necessário para que eles entregarão 

aos pagãos romanos gentios , a fim de realizar o seu esquema de assassina. E porque eles 

não conseguiram convencer Pilatos, o governador romano, que os delitos religiosos de 

Jesus merecia a pena de morte, eles recorreram à chantagem. "Se você soltar esse 

homem", disseram o governador, "não és amigo de César; todo aquele que se faz para ser 

um rei contra César" (João 19:12). 

A proporção e Poder de Seu sofrimento 

zombar e flagelo e crucificá-lo, e no terceiro dia Ele será 
levantado. (20: 19b) 

A primeira frase descreve o que poderia ser chamado de a proporção de sofrimento de 

Jesus, o grau de agonia para o qual Ele foi injustamente condenado, mas voluntariamente. 

Enquanto Jesus estava sendo realizada pelas autoridades Gentil romanos, passaram 

a zombar e açoitá -lo, como era o costume com os prisioneiros que não eram cidadãos 

romanos, mesmo que não tivesse sido condenado por um crime. Primeiro Pilatos tinha 

Jesus açoitado com chicotes de couro em que pedaços afiados de ossos e metal foram 

incorporados. Então seus soldados ", levando Jesus para o pretório e reuniram toda a 

coorte romana em torno dele. E, despindo-o, e colocar um manto escarlate sobre Ele. E, 

depois de tecer uma coroa de espinhos, puseram-lha na cabeça, e uma cana em Sua mão 

direita, e ajoelhando-se diante dele e zombavam dele, dizendo: "Salve, rei dos judeus!" E, 

cuspindo nele, tomaram o caniço e começou a bater-lhe na cabeça "(Mateus 27:. 26-

30). Só depois que a humilhação dolorosa o levaram para longe e crucificá-lo . 



É significativo que, quando se refere aos sofrimentos de Cristo antes e durante a sua 

crucificação, o Novo Testamento sempre usa o plural (ver 2 Co 1: 5; Phil 3:10; Hb 02:10; 

1 Pe 1:11.... ; 4:13). Sua dor não era unidimensional, mas envolvidos sofrimentos de 

muitos tipos. 

A dor física da crucificação era insuportável, que foi o motivo por que era meio preferido 

de Roma de execução para os inimigos do Estado. Mas, por si só, nem sempre foi fatal, e 

existem inúmeros registros históricos de homens sobreviventes lo. Quando eles queriam 

que a morte é certa, a vítima foi açoitado antemão. A grande perda de sangue, bem como 

a exposição freqüente de órgãos internos, não só aumentou muito sofrimento, mas a morte 

assegurada. 

Sofrimentos físicos de Jesus não pode ser minimizada. Ele sentia cada picada da palheta 

e cada corte do chicote. Ele sentiu a agonia de seus músculos doloridos e lacerados 

tentando carregar a cruz pesada para fora da cidade e até o Gólgota. Ele sentiu as ondas 

de dor quando os pregos foram conduzidos através Suas mãos e pés e ele foi içado para 

uma posição vertical, de modo que todo o peso do seu corpo repousava sobre essas 

unhas. Ele sofreu grande sede, que foi ainda ultrapassado pela força sufocante de seu 

corpo contra seus pulmões. 

Mas os maiores sofrimentos que ele sofreu não foram físico, mas emocional e espiritual, 

assim como Isaías havia vividamente previsto. 

Ele não tem forma imponente ou majestade que devemos olhar para Ele, nem aparência 

de que devemos ser atraída por ele. Era desprezado, eo mais rejeitado entre os homens, 

homem de dores, e experimentado nos sofrimentos; e como um de quem os homens 

escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Certamente nossas 

tristezas Ele próprio geraram, e as nossas dores Ele transportados; ainda que nós mesmos 

o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das 

nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz 

estava sobre ele, e por Sua pisaduras fomos sarados .... O Senhor fez com que a iniqüidade 

de nós todos a cair sobre ele. Ele foi oprimido e ele foi humilhado, mas não abriu a boca 

.... Ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo a quem o curso 

era devido. (Is. 53: 2-8) 

Como o profeta deixa claro, os sofrimentos de Jesus foi muito mais profundo do que o 

físico. O Messias iria suportar sofrimentos internos muito mais devastadoras do que a dor 

em seu corpo. Ele teve que sofrer como um homem sem pecado para os crimes de homens 

pecadores que a desprezavam e rejeitaram. Ele era, de fato, golpeado até mesmo por seu 

próprio Pai celestial, a fim de que Ele podia suportar a pena que o homem caído merecia, 

mas não conseguiu sobreviver. "O Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; se Ele 

tornaria a Si mesmo como oferta pela culpa .... Ele derramou a sua alma até a morte, e foi 

contado com os transgressores; mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu 

pelos transgressores "(53:10 Isa., 12). 

Jesus sofreu a dor de deslealdade. Ele foi um dos seus próprios discípulos, um dos Doze 

escolhidos especialmente, que o traiu com os principais sacerdotes. Ele poderia declarar 

com o salmista: "Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, 

levantou contra mim o calcanhar" (Sl. 41: 9). Aquele a quem Ele havia chamado, ensinou, 

e amado tinha virado contra ele e entregou nas mãos de seus inimigos. A angústia de 



traição deve ter cortado profundamente o coração de muitas vezes de Jesus antes da noite, 

quando a ação má foi efectivamente cometida. Ele não só foi traído por um amigo, mas 

com um beijo. Não pode haver sofrimento humano mais avassaladora do que a causada 

por alguém próximo e querido que viola a intimidade e confiança de amizade até mesmo 

ao ponto de traição. 

Jesus também sofreu a dor da rejeição. Ele foi entregue aos principais sacerdotes e 

escribas, que, em nome de todo o Israel, povo escolhido de Deus, rejeitaram Sua 

messiahahip e tratou-o em vez como um digno criminoso de morte. Ele era a pedra que 

os construtores rejeitaram. O Redentor de Israel "veio para os Seus, e aqueles que foram 

os seus não o receberam" (João 1:11). Seus discípulos fugiu dele, envergonhado até 

mesmo a ser chamado Seus amigos, muito menos seus servos. Ele teve de suportar a 

rejeição até mesmo de seu próprio pai, que não podia olhar para o pecado cargo no corpo 

do Filho. 

Jesus sofreu a dor da humilhação. Ele foi ridicularizado pelos líderes do seu próprio povo 

e depois ridicularizado pelos gentios, a quem o enviou. Esses pagãos humilhado com uma 

coroa falsa, um cetro simulada, um manto de simulação de realeza, e obediência 

fingida. Eles desprezaram, cuspiu em seu rosto, e pregaram nu numa cruz para que o 

mundo ver. 

Jesus sofreu a dor da culpa injusta. A culpa Ele tomou sobre Si mesmo e para a qual Ele 

sofreu e morreu não era a sua. Foi para os pecados dos outros que ele pagou a 

penalidade. Toda a culpa de todas as pessoas que já viveram e que viveriam foi colocado 

sobre Ele. Foi talvez a perspectiva de rolamento que a culpa e vergonha que causou a 

Cristo-desprezando pecado suou grandes gotas de sangue, como Ele orou para que a noite 

passada no Getsêmani. 

Jesus sofreu a dor de lesões. Como já observado, flagelação romana foi feito com um 

chicote com ponta com pedaços afiados de ossos e metal que rasgaram talhos profundos 

na carne e até mesmo para os órgãos e ossos da vítima. A provação habitual consistia em 

quarenta chicotadas, administrado com tal intensidade que, muitas vezes, necessário um 

segundo homem para terminar o espancamento. Por causa do choque extremo e 

sangramento abundante, as vítimas frequentemente morreu antes de o número total de 

cílios poderia ser aplicada. 

Finalmente, Jesus sofreu a dor da própria morte. Fisiologicamente, pode ter sido por 

asfixia que Ele morreu. Mas o sofrimento mais doloroso que o matou foi o sofrimento 

acumulado Ele teve de suportar como penalidade para os pecados da humanidade. Para 

salvar o perdido a quem amava com infinito amor, Ele tinha de se tornar para eles o 

pecado Ele odiava com infinita ódio. Deus "fez Aquele que não conheceu pecado, o 

pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo" (2 Cor. 5:21). 

Mas ao contrário do que ambos os Seus amigos e aos inimigos, pensei, a morte de Jesus 

não foi o fim. O Pai nunca permitiria que seu "Santo veja corrupção" (Sl. 

16:10). Portanto, no terceiro dia Jesus iriaser levantado , para nunca mais enfrentar o 

sofrimento ou a morte novamente. Ele morreu para vencer o pecado e sua pena, que é a 

morte. Ele morreu para que os que crêem nEle nunca teria que morrer. 



 

109. Como ser grande no reino (Mateus 

20: 20-28) 

Em seguida, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Ele, com seus 

filhos, curvando-se para baixo, e fazendo um pedido Dele. E disse-

lhe: "O que você deseja?" Ela disse-lhe: "Command que em seu 

reino estes meus dois filhos se sentem, um à tua direita e outro à 

sua esquerda." Mas Jesus respondeu, e disse, "Você não sabe o 

que você está pedindo. Você é capaz de beber o cálice que Eu 

estou para beber?" Eles disseram-lhe: "Nós somos capazes." Ele 

lhes disse: "Meu copo que você deve beber, mas para sentar-se à 

minha direita ou à minha esquerda, isto não é meu para dar, mas 

é para aqueles para quem ele foi preparado por meu Pai." E ouvir 

isso, os dez ficaram indignados com os dois irmãos. Mas Jesus, 

chamando-os a si, e disse: "Vocês sabem que os governantes das 

nações dominam sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade 

sobre eles. Não é assim entre vós, mas quem quiser tornar-se 

grande entre vós, será seu servo, e quem quiser ser o primeiro 

entre vós, será ele o seu escravo; tal como o Filho do Homem não 

veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate 
de muitos ". (20: 20-28) 

Vivemos em uma geração orgulhoso e egoísta. Pessoas empurrar e promover-se de 

maneiras que teriam sido repugnante e totalmente inaceitável apenas uma geração 

atrás. No entanto, em uma grande parte da cultura moderna, orgulho e auto-estima 

elevada têm vindo a ser redefinido não só como virtudes, mas como as virtudes supremas. 

Nosso dia é uma reminiscência do tempo na história quando, no auge da antiga grega e 

romana orgulho impérios foi exaltado e humildade menosprezado. Esta evolução trágica 

certamente irá contribuir para o desaparecimento da sociedade moderna, como o fez para 

o desaparecimento da Grécia e de Roma. Nenhuma sociedade pode sobreviver à auto-

destruição do orgulho de forma desenfreada, porque cada sociedade depende para a sua 

preservação e sucesso nas relações de apoio mútuo e harmônicos entre seu povo. Quando 

um número significativo deles se comprometem apenas para si e para os seus próprios 

interesses, com pouca atenção para as suas famílias, amigos, vizinhos e concidadãos, a 

sociedade se desintegra. Como eu se torna mais forte, as relações se tornam mais 

fracos. Como tornar-se auto-direitos supremo, os laços interpessoais à convivência social 

são cortados. 

A promoção da auto-estima, auto-realização e auto-glória tornou-se uma grande indústria 

que varia de programas de exercícios para a motivação para o sucesso 

executivo. Tragicamente o culto de selfism encontrou o seu caminho para o cristianismo 

evangélico. Livros, seminários, conferências, revistas e organizações que promovem a 

auto sob o disfarce de desenvolvimento espiritual pessoal não faltam. O movimento 

encontrou pouca resistência na igreja, o que muitas vezes parece determinado a vencer o 

mundo em seu próprio jogo carnal. A partir de inúmeras fontes, as reivindicações são 

ouvidas a grande projeto de Deus para o Seu povo é a saúde, o sucesso prosperidade, 



felicidade e auto-realização. O ensinamento da Bíblia de sofrimento e levar a cruz por 

amor a Cristo ou são ignorados ou tolamente explicado. Um evangelho fraco, salvação 

fácil, ea vida cristã nonsacrificial são os reflexos deste novo selfism "evangélico". 

Sempre que a igreja tem sido espiritualmente forte tem desconfiava sua própria sabedoria 

e força e olhou para o Senhor, ele tem evitado a sua própria glória e procurou apenas His, 

orgulho e que condenou e humildade exaltado. Tempos de despertar espiritual são 

inevitavelmente caracterizado por um sentimento sincero de quebrantamento, contrição, 

e indignidade. Há sempre reverente temor da Palavra de Deus, que, trabalhando através 

de humildade genuína, dá à igreja grande poder Assim como Paulo, a igreja se torna forte 

quando se sabe que é fraco (2 Cor. 12:10). 

Mas uma grande parte da igreja ocidental tornou-se auto-indulgente, auto-satisfação e 

auto-suficiente, alegando crescimento numérico e financeiro, como prova de bênção 

espiritual. Ele substituiu o sacrifício com o sucesso, que sofre com a auto-satisfação, e 

obediência piedoso com indulgência carnal. 

No entanto, o testemunho da Bíblia é clara e consistente. Ele estava fora de orgulho que 

Adão e Eva duvidou de Deus, acredita Satanás, e se baseou em seu próprio julgamento, e 

desde que o orgulho tempo continuou a ser a principal característica do caído, a 

humanidade pecadora. O livro de Provérbios adverte que "um coração orgulhoso, tal 

lâmpada dos ímpios é pecado" (Prov. 21: 4), que "todos os que se orgulha de coração é 

uma abominação ao Senhor" (16: 5), e que "o temor do Senhor é odiar o mal ... o orgulho, 

a arrogância, o mau caminho" (8:13). Insolência, arrogância e ostentação sempre foram 

marcas de, um sentimento perverso depravado (Rom. 1:30). A presunção é uma 

armadilha de Satanás favorito, mesmo para os crentes, e sempre foi uma característica 

dos falsos mestres (1 Tim. 3: 6, 6: 4). "A soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo", 

declarou João (1 João 2:16). 

Desde a primeira rebelião no jardim, Deus severamente resistiu aos soberbos (Tiago 4: 6; 

Sl 138: 6.), Trouxe para o desprezo (. Isa 23: 9), humilhado eles (. Ps 18:27), julgado eles 

(. Ps 31:23), humilhou-los (Dan 4:37.), espalhei (Lucas 1:51), e os puniu (Mal. 4: 1). Da 

mesma forma, Deus sempre honrou a humildade e mansidão. "Ele respeita os humildes" 

(Sl 138: 6.), Ouve "o desejo dos humildes" (Sl 10:17)., E valoriza a humildade mesmo 

acima de honra (Pv 15:33.). O Senhor pretende humildade para fazer parte do vestuário 

diário de Seus filhos (Col. 3:12; 1 Ped. 5: 5) e vida diária (Ef 4: 1-2.). Ele procura 

abençoar aquele "que é humilde e contrito de espírito e que treme da [sua] palavra" (Is. 

66: 2). 

Abraão, aquele servo especial e amigo de Deus, humildemente disse: "Ora, eis que eu me 

aventurei a falar ao Senhor, embora eu sou pó e cinza" (Gn 18:27). Seu filho Isaque foi 

abnegAdãoente disposto a morrer como um sacrifício a Deus (Gn 22: 7-9). O filho de 

Isaque Jacó clamou a Deus: "Eu sou indigno de toda a benignidade e de toda a fidelidade 

que Tu tem mostrado para o teu servo" (Gn 32:10). O filho de Jacó José, desonrado e 

vendido como escravo por seus irmãos malvados, perdoou sem um traço de amargura ou 

vingança. Quando eles lhe implorou por perdão, ele amorosamente disse-lhes: "Não tenha 

medo, estou eu em lugar de Deus? E quanto a você, você quis dizer o mal contra mim, 

mas Deus o tornou em bem .... Então, por isso, não tenha medo, eu vou fornecer para você 

e seus pequeninos '. Assim ele os consolou e falou ao coração "(Gn 50: 19-21). 



Moisés, o homem mais manso da terra, humildemente confessou perante o Senhor, 

"Quem sou eu, que eu deveria ir a Faraó, e que eu deveria trazer os filhos de Israel do 

Egito?" (Ex. 03:11). Após a derrota de Israel em Al causa do pecado de Acã, Josué, em 

humilhação em nome do seu povo ", rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o 

seu rosto perante a arca do Senhor até a noite" (Js 7: 6.) . Davi, um homem segundo o 

coração de Deus, humildemente orou: "Tua é, ó Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, a 

vitória ea majestade de fato tudo o que está nos céus e na terra; teu é o reino, ó . Senhor, 

e tu exaltar a ti mesmo como cabeça sobre tudo E riquezas e glória vêm de ti, tu és regra 

sobre tudo, e na tua mão há força e poder; e que se situa em Tua mão para engrandecer e 

fortalecer todos "(1 Crônicas 29: 11-12.). 

Havia também Ezequias, rei de Judá, que "humilhou o orgulho de seu coração" (2 

Crônicas 32:26.); Manassés, um outro rei de Judá, que "humilhou-se muito perante o 

Deus de seus pais" (2 Cr 33:12.);Josias, rei de Judá, a quem o Senhor disse: "Porque o 

seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, ... Eu realmente tenho 

ouvido" (2 Cr 34:27.); Isaías, que confessou: "Eu sou um homem de lábios impuros" (Is. 

6: 5); e muitos outros que foram grandes aos olhos de Deus por causa de sua humildade 

e sua auto-sacrifício por amor a Ele. 

A humildade que acompanha a verdadeira grandeza espiritual também é ilustrado por 

todo o Novo Testamento. Embora ele era primo de Jesus e tinha sido chamado para a 

tarefa sublime de anunciar e preparar o caminho para o Messias, João Batista disse 

humildemente: "Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou 

digno de remover Suas sandálias "(Mat. 03:11). Foi por causa desse modesto e verdadeira 

humildade que Jesus declarou: "Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, 

não surgiu ninguém maior do que João Batista" (Mat. 11:11). 

Primeiro sinal de grandeza de Pedro foi expressa no seu dizer a Jesus: "Apartai-vos de 

mim, porque sou um homem pecador, Senhor!" (Lucas 5: 8). E no final de sua vida, 

quando "o abandono da [sua] morada terrena [foi] iminente", ele poderia dizer de Cristo 

com sinceridade perfeita, "A ele seja a glória, tanto agora como no dia da eternidade" ( 

01:14 2 Pet;. 3:18). A grandeza de Paulo é visto em seu declarando aos anciãos de Éfeso 

que ele havia servido "o Senhor com toda a humildade" (Atos 20:19). 

Cada um desses heróis das Escrituras caracterizou a pessoa que é grande aos olhos de 

Deus, porque eles se recusaram a buscar proeminência pessoal, mas deu tudo destaque 

para o Senhor. É só o coração humilde, o coração de servo, que goza de grandeza no reino 

de Deus. 

Enquanto eles estavam com Jesus durante Seu ministério terreno os doze discípulos 

desesperAdãoente necessários para aprender a humildade. Não só eles precisam para seu 

próprio bem, mas também para que possam compreender claramente muitas outras coisas 

o Mestre ensinou. Não foi muito limitada inteligência, mas o orgulho excessivo que os 

impedia de compreender e aceitar o ensinamento de Jesus sobre coisas como servidão, 

auto-sacrifício, humildade perseguição, e Suas previsões claras e repetidas sobre o seu 

próprio próximas sofrimentos e morte. Eles foram muito sobrecarregados com a auto-

promoção, self-service, a auto-estima e auto-glória para essas verdades para penetrar suas 

mentes ou corações. Eles procuraram os altos de poder e honra para si, com pouca 

consideração pelo bem-estar de seus companheiros discípulos ou até mesmo para o seu 

Senhor. 



Os discípulos tinham, de fato, deixou tudo para seguir a Jesus. Eles tinham realmente 

confessou como o Messias e como seu Senhor e Salvador. Mas, como muitos cristãos de 

todas as épocas desde aquela época, eles muitas vezes focado no que eles ganhariam, 

revelando que eles não tinham completamente deixar ir de orgulho, egoísmo e padrões 

mundanos. Sem dúvida, o maior obstáculo à sua aceitar a idéia de um sofrimento, 

morrendo Messias era que eles não querem acreditar em tal Messias. Se Jesus fosse para 

sofrer e morrer, eles temiam que eles sofrem o mesmo destino. Na melhor das hipóteses, 

eles seriam rejeitados em desgraça, em vez de governantes honrados. Eles preferia muito 

mais foco em tais promessas como a de seu único dia sentado "em doze tronos para julgar 

as doze tribos de Israel" e da sua receber de volta muitas vezes o que eles tinham desistido 

de Cristo (Mateus 19: 28-29.). 

Não só tinha Jesus disse-lhes, em pelo menos três ocasiões que Ele seria preso e teria 

sofrem e morrem, mas tinha também lhes disse explicitamente que eles mesmos devem 

esperar e estar disposto a suportar as mesmas coisas. Eles tinham ouvido Jesus dizer um 

certo candidato a seguidor: "As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o 

Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça" (Mt 08:20).. Ele advertiu os discípulos: 

"Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos .... mas cuidado com os homens, 

porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas; e tu mesmo ser 

levados perante governadores e reis, por minha causa .... E sereis odiados por todos por 

causa do meu nome "(10: 16-18, 22). Ele tinha chamado para o auto-sacrifício, quando 

Ele lhes disse: "Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim; e 

quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim e ele que não toma. 

sua cruz e siga após mim não é digno de mim "(10: 37-38; cf. 16,24). Ele lhes havia 

apontado humildade quando Ele lhes disse: "Se não vos converterdes e tornardes como 

crianças, não entrareis no reino dos céus" e que "quem quer que, em seguida, se humilhar 

como esta criança, esse é o maior no reino dos céus "(18: 3-4). 

Mas os discípulos persistiu em brigas entre si, ao recusar-se a tomar as palavras de Jesus 

pelo valor de face, e em continuar a exaltar e promover os seus próprios interesses 

egoístas. A sua principal preocupação foi expressa na pergunta de Pedro a Jesus: "O que, 

em seguida, haverá para nós?" (19:27). 

Dezenove anos depois, muitos cristãos ainda estão ecoando pergunta de Pedro: "O que 

está nele para mim" Muitos cristãos olhar para a graça como um almoço grátis, uma porta 

aberta divina para a saúde, prosperidade e auto-realização, um armazém celestial de 

coisas boas que eles podem pedir a pedido de Deus. 

João Stott observou que "Um coro de muitas vozes está cantando em uníssono, hoje, que 

eu devo a todo custo me amar." Em seu livro O Perigo da Self-Amor , Paulo Brownback 

escreve ao longo da mesma linha, dizendo: "Esta escalada repentina de ensino sobre o 

amor-próprio ... foi a resposta espontânea daqueles que estavam firmemente convencidos 

da base bíblica sólida de auto . -Amor E ... quase imediatamente o público cristão sentiu 

calorosamente em casa com o seu novo amigo, o amor-próprio foi facilmente incorporado 

a mentalidade dos cristãos evangélicos "([Chicago: Moody 1982], p. 13). 

Também comentando sobre o culto atual de auto-amor, João Piper escreve: 

Hoje, o primeiro e maior mandamento é: "Amarás a ti mesmo." E a explicação para quase 

todos os problemas interpessoais é pensado para estar em alguém da baixa auto-



estima. Sermões, artigos e livros levaram essa idéia em mente cristã. É uma congregação 

raro, por exemplo, que não tropeçar na "teologia vermicular" de Isaque Watts de "Alas e 

fiz o meu Salvador sangrar!": "Ele iria dedicar a sagrada cabeça / Para tal verme como 

eu?" ("Self-Amor bíblica é?" Christianity Today , 12 de agosto de 1977, p. 6) 

Referindo-se a essa última frase do hino de Watts, os críticos muitas vezes acusam os 

evangélicos de serem vítimas de "teologia verme", porque eles pregar e ensinar a 

depravação total do homem. 

Abraçando o amor-próprio não é um novo perigo na igreja. Era claramente uma ameaça 

à fidelidade unidade e pureza da igreja de Corinto e, sem dúvida, para muitos outros 

daquele dia também. Várias centenas de anos depois, Agostinho escreveu em seu clássico 

A Cidade de Deus : "Duas cidades foram formadas por dois amores: a terrena pelo amor 

de si mesmo, até o desprezo de Deus, o celestial pelo amor de Deus, a saber o desprezo 

de si mesmo. O primeiro, em uma palavra, glórias em si. O último no Senhor. " 

Cerca de mil anos depois, João Calvin disse: "Porque tão cegamente fazer tudo o que 

corro na direção da auto-amor que todo mundo acha que ele tem uma boa razão para 

exaltando-se e desprezando todas as outras em comparação." Em seguida, ele comenta 

que "não há outro remédio do que para arrancar pela raiz as pragas mais nocivas, auto-

amor, eo amor de vitória. Esta doutrina da Escritura não. Por isso nos ensina a lembrar 

que os dons que Deus concedeu sobre nós não são nossos, mas seus brindes, e que aqueles 

que se plume sobre eles traem a sua ingratidão. " 

Alguém sabiamente escrita, 

A cruz do evAngelicalalismo popular não é a cruz do Novo Testamento. É, antes, um 

enfeite brilhante em cima do seio da auto-confiante e crente carnal cujas mãos são de fato 

nas mãos de Abel, mas cuja voz é a voz de Cain. Os velhos mataram Cruz; o novo 

transversal entretém-los. Os velhos condena cruz; as novas assegura transversais. A velha 

cruz destruiu a confiança na carne; a nova cruz encoraja-lo. A velha cruz trouxe lágrimas 

e sangue; a nova cruz traz risos. A carne, sorridente e confiante, prega e canta sobre a 

cruz, e antes que atravessá-la se curva em direção a cruz ela aponta com cuidadosamente 

encenada histrionismo, mas sobre a cruz ela não vai morrer e a reprovação de que 

atravessá-lo obstinAdãoente se recusa a suportar . 

É para a cruz do sofrimento e da morte, que Jesus chama os seus discípulos, e à obediência 

e doação que levam a essa cruz. Mas cruz do crente é pequeno e insignificante seu 

sofrimento em comparação com o sofrimento e morte de seu Senhor comprado por 

ele. "Porque, se nós morremos com Ele," Paulo assegurou Timoteo "também viveremos 

com Ele; se perseveramos, também reinaremos com Ele" (2 Tim 2: 11-12.). Para a igreja 

romana ele testemunhou: "Porque eu considero que os sofrimentos do tempo presente não 

são para comparar com a glória que há de ser revelada a nós" (Rom. 8:18). E no final de 

sua vida Pedro tinha muito que deixaram de perguntar: "O que está nele para mim?" Em 

vez disso, ele confiantemente aconselhou seus companheiros cristãos: "Depois de ter 

sofrido por um pouco de tempo, o Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória 

em Cristo, Ele mesmo perfeito, confirmar, fortalecer e estabelecer vós" (1 Pedro 5. : 10). 

Mas, enquanto Jesus ministrou na terra, os Doze estavam longe de tal doação, discreto 

discipulado. Consequentemente, terceiro e mais detalhada predição da sua paixão e morte 



de Jesus caíram em ouvidos surdos. Mal tinha terminado novamente mencionando Sua 

morte e ressurreição de dois dos discípulos tentaram proteger dele um lugar de honra e 

grandeza para si no reino antecipado. Nesse caso e em resposta de Jesus a ele, podemos 

ver quatro maneiras mundanas erradas pelas quais os homens buscam grandeza. Depois 

disso, o Senhor deu uma exortação e exemplo do que constitui a verdadeira grandeza que 

honra a Deus. 

Como não ser grande 

Em seguida, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Ele, com seus 

filhos, curvando-se para baixo, e fazendo um pedido Dele. E Ele 

disse a ela; "O que você deseja?" Ela disse-lhe: "Command que 

em seu reino estes meus dois filhos se sentem, um à tua direita e 

outro à sua esquerda." Mas Jesus respondeu, e disse, "Você não 

sabe o que você está pedindo. Você é capaz de beber o cálice que 

Eu estou para beber?" Eles disseram-lhe: "Nós somos 

capazes." Ele lhes disse: "Meu copo que você deve beber, mas 

para sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, isto não é 

meu para dar, mas é para aqueles para quem ele foi preparado 

por meu Pai." E ouvir isso, os dez ficaram indignados com os dois 

irmãos. Mas Jesus, chamando-os a si, e disse: "Vocês sabem que 

os governantes das nações dominam sobre eles, e os seus grandes 
exercem autoridade sobre eles (20: 20-25). 

É impossível para os princípios do mundo para ser eficaz ou adaptáveis ao reino de 

Deus. Pela sua própria natureza, eles são contrários a sua maneira e destrutiva de Sua 

obra. Eles não só nunca produzem grandeza, mas sempre produzem desarmonia, 

mesquinhez e fraqueza espiritual no Corpo. Nesta passagem, quatro desses princípios 

mundanos são claramente vistos. 

Political Power Play 

Em seguida, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Ele, com seus 

filhos, curvando-se para baixo, e fazendo um pedido Dele. E Ele 

disse a ela; "O que você deseja?" Ela disse-lhe: "Manda que, no 

teu reino estes meus dois filhos se assentem" um à tua direita e 
outro à sua esquerda. " (20: 20-21) 

O primeiro princípio mundano para a grandeza pode ser chamado de jogo de poder 

político e se reflete na tentativa de a mãe dos filhos de Zebedeu para convencer Jesus a 

dar esses dois filhos , Tiago e João, os mais altos lugares de honra no seu reino. 

Ao longo da história uma das táticas mais comuns para ficar à frente vem usando a 

influência da família e dos amigos para sua própria vantagem. Essas pessoas são 

manipuladas para ganhar um cargo político, uma promoção no negócio, um contrato 

lucrativo, ou qualquer outra coisa que é ansiava. Como diz o ditado, "é que você sabe que 

conta." Alguns anos atrás, um pastor francamente admitiu que por convenção anual de 

sua denominação ele sempre reservado um quarto de hotel próximo aos líderes a fim de 

cultivar suas amizades e, assim, ajudar a proteger pastorates futuras nas igrejas maiores. 



Parece incrível que Tiago, João e sua mãe poderia pedir a Jesus como um crasso, favor 

de auto-serviço imediatamente após a sua previsão da perseguição e morte Ele iria 

enfrentar em breve em Jerusalém.Não há nenhuma indicação, nem neste texto ou no relato 

paralelo de Marcos (ver 10:35), que qualquer um dos discípulos fizeram uma resposta ao 

que Jesus tinha acabado de dizer sobre sua própria morte iminente. Eles podem 

simplesmente ter descontado Sua previsão é de natureza meramente figurativa e 

simbólica, ou eles podem ter sido tão preocupados com seus próprios interesses e os 

planos que as Suas palavras ao lado deles. Em qualquer caso, não seguiram o 

assunto. Eles, no entanto, continuar a perseguir seus próprios interesses. 

Da passagem Marcos é claro que a mãe estava falando a mando de seus dois filhos . Na 

verdade, Marcos não faz menção a ela em tudo. Os três, obviamente, veio com um 

propósito comum e planejar eles haviam discutido entre si de antemão. A mãe, 

provavelmente, o primeiro a falar, e, em seguida, Tiago e João falavam por si. 

Está implícito em Mateus, mas explícita em Marcos que o primeiro pedido foi 

intencionalmente geral e indefinida: "Mestre, queremos que você faça por nós tudo o que 

pedimos de você" (Marcos 10:35).Sua abordagem era como uma criança a tentar obter 

um pai para prometer algo antes de dizer o que é por medo de que um pedido específico 

de que poderia ser negado. 

Os três deles pode ter sido a tentar capitalizar sobre o seu relacionamento familiar com 

Jesus. Ao comparar os relatos evangélicos das mulheres que estavam vigília perto da cruz, 

torna-se evidente que a mãe de Tiago e João foi nomeado Salomé e era irmã de Maria, a 

Mãe de Jesus (27:56 ver Matt;. Marcos 15:40 ; João 19:25), fazendo com que a tia de 

Jesus, Tiago e João Seus primos de primeiro grau. Além de contar com a sua relação 

como Jesus primos, os irmãos talvez também pensado para jogar em Jesus 'afeição por 

sua mãe por ter sua irmã aproximar-se dEle para o favor. 

Curvando-se foi um ato comum de reverência dada aos antigos monarcas, ea mãe pode 

ter sido tentando bajular Jesus, apelando ao seu sentido de poder e de direitos autorais. Ao 

tratar -Lo como um rei, ela esperava para manipulá-lo para fazer um gesto de 

magnanimidade. Perto reis orientais gostava de orgulhar-se em ter os recursos para 

conceder qualquer favor ou solicitação. Era tal orgulho que induziu Herodes Antipas a 

jurar com a filha de Herodias, "Tudo o que você pede de mim, eu vou dar a você; até a 

metade do meu reino" (Marcos 6:23). 

O fato de que Tiago, João e sua mãe fez um pedido de Cristo por um cheque em branco 

sugere fortemente que eles sabiam que o pedido não era legítima. O pedido foi puramente 

egoísta, para ela, bem como para eles. Como sua mãe, ela poderia gozar vicariamente em 

suas posições elevadas, e seu próprio prestígio pode ser bastante reforçada. Em nítido 

contraste com o que se tornaria depois de Pentecostes, Tiago e João não eram conhecidos 

por sua timidez ou reticência, e Jesus lhes tinha apelidado de "Sons da Thunder" (Marcos 

3:17). O seu pedido de Jesus não só foi ousada, mas impetuoso. Na verdade, eles estavam 

reivindicando que, de todos os grandes pessoas de Deus, que nunca tinha vivido, eles 

merecia ter os dois lugares mais altos de honra ao lado do Rei do céu. 

Como os escribas e fariseus que amavam "o lugar de honra nos banquetes e os primeiros 

assentos nas sinagogas" (Mateus 23: 6.), Tiago e João ansiava por prestígio e 

preeminência e ser exaltado sobre os outros apóstolos. Como os Diótrefes egoístas (3 João 



9), eles gostavam de ser o primeiro. Mas esse não é o caminho para a grandeza no reino 

de Deus. 

Auto-serviço Ambition 

Mas Jesus respondeu, e disse, "Você não sabe o que você está 

pedindo. Você é capaz de beber o cálice que Eu estou para 

beber?" Eles disseram-lhe: "Nós somos capazes." Ele lhes disse: 

"Meu copo que você deve beber, mas para sentar-se à minha 

direita ou à minha esquerda, isto não é meu para dar, mas é para 

aqueles para quem ele foi preparado por meu Pai." E ouvir isso, 
os dez ficaram indignados com os dois irmãos. (20: 22-24) 

Estes versos refletem uma segunda maneira errada de grandeza espiritual, a de auto-

serviço ambição. O pedido de Tiago, João e sua mãe não só era ousado, mas 

tola. Ignorando a mãe, Jesus respondeu que os dois irmãos diretamente e disse: "Você 

não sabe o que você está pedindo. Você é capaz de beber o cálice que Eu estou para 

beber?" Os três não tinha idéia de todas as implicações de sua pedido. 

O cálice que Jesus estava prestes a beber era o cálice do sofrimento e da morte, que Ele 

tinha acabado de descrever-lhes (vv. 18-19). Jesus estava dizendo: "Você não percebe por 

que agora o caminho para a glória eterna não é através do sucesso e honra, mas por meio 

do sofrimento mundano? Você não ouviu o que eu venho ensinando sobre os perseguidos 

sendo abençoado e sobre a tomada de seu próprias cruzes e segue-me? " 

O apóstolo Paulo aprendeu que o caminho para a grande glória é através de grande aflição 

por causa de Cristo. Embora sofresse extrema dificuldade, perseguição e sofrimento, ele 

considerou essas coisas para ser insignificante em comparação com o que o esperava no 

céu. Ele disse ao self-serving, Corinthians, amante dos prazeres "Para momentânea leve 

tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito além de toda comparação" (2 

Cor. 4:17). São aqueles que são perseguidos "por causa de mim" que Jesus disse que terá 

uma grande recompensa no céu (Mt 5: 11-12.). 

Sofrendo de aflições físicas, tais como doença, deformidade e acidente ou das angústias 

emocionais de um trabalho perdido ou a morte de um ente querido pode ser usado pelo 

Senhor para fortalecer os crentes espiritualmente. Ele pode ajudá-los a crescer, mesmo 

com os problemas e dificuldades que eles trazem em si mesmos por causa da loucura ou 

pecado. Mas a aflição que traz glória eterna é a que é provocada e é de bom grado sofreu 

por causa da fidelidade ao Senhor. Ele está sofrendo por causa do evangelho, sendo 

"perseguidos por causa da justiça" (Mat. 5:10). A pessoa que tem a maior glória ao lado 

de Cristo no céu será aquele que suportou fielmente o maior sofrimento para Ele na Terra. 

Para beber o cálice significou para beber a medida completa, não deixando nada. Era 

uma expressão comum que pretendia ficar com alguma coisa até o fim, para aguentar até 

aos limites, qualquer que seja o custo. O copo que Jesus estava prestes a beber foi 

incomensuravelmente pior do que a agonia física da cruz ou a angústia emocional de ser 

abandonado por seus amigos, doloroso como aqueles eram. A medida cheia da 

sua xícara estava levando o pecado do mundo sobre Si, uma agonia tão horrível que Ele 

orou: "Meu Pai, se é possível, deixe este cálice de mim, ainda não como eu quero, mas 

como tu queres" ( Matt. 26:39). 



Ou porque completamente mal o que Jesus queria dizer ou porque, como Pedro nunca 

prometendo abandonar Cristo, que a auto-confiança pensou que poderia suportar qualquer 

coisa exigido deles, Tiago e João tolamente declarou: " Nós somos capazes . " E, assim 

como Pedro negou o Senhor três vezes antes do galo cantar, esses dois irmãos, juntamente 

com todos os outros discípulos, fugiram para salvar suas vidas, quando Jesus foi preso 

(Mat. 26:56). 

Sem dúvida, com grande ternura e compaixão, o Senhor, em seguida, assegurou aos 

irmãos, " Meu copo que você deve beber . " Mas não seria do seu próprio poder, mas no 

poder do Espírito Santo que eles iriam sofrer muito por causa do seu Mestre. Tiago foi o 

primeiro apóstolo a ser martirizado (Atos 12: 2), e João terminou sua longa vida como 

um exílio condenado, na ilha de Patmos (Apocalipse 1: 9).Eles, de fato, participar da 

"comunhão dos seus sofrimentos" (Fp. 3:10). 

No entanto, ele continuou, " para se sentar à minha direita ou à minha esquerda, isto 

não é meu para dar . " Não só de Tiago e João presunçoso em pedir para sentar-se de 

Jesus direita e esquerda ... , mas não foi, em qualquer caso, sua prerrogativa de conceder 

tal pedido. Em vez disso, Jesus disse: " É para aqueles para os quais ele foi preparado 

por meu Pai . " Não seria com base em favoritismo ou ambição que essas honras seria 

agraciado, mas com base na escolha soberana do Pai. A ambição pessoal não é um fator 

no plano eterno, soberano de Deus. Portanto, não é apenas carne, mas um desperdício tolo 

e inútil de esforços. 

A resposta dos outros dez discípulos parece justo na superfície. Mas ficaram indignados 

com os dois irmãos não por causa de sua própria justiça, mas por causa de seu 

ressentimento invejoso. Eles tinham no passado expressou os mesmos sentimentos 

orgulhosos e egoístas, e que iria expressar esses sentimentos novamente. No caminho de 

Cesaréia de Filipe para Cafarnaum tinham discutido uns com os outros sobre qual deles 

era o maior ", mas tinham vergonha de admitir isso para Jesus (Marcos 9: 33-34). Mesmo 

na Última Ceia", há também surgiu uma disputa entre -los a respeito de que um deles foi 

considerado para ser o grande "(Lucas 22:24). Eles eram todos culpados de a mesma 

ambição de auto-serviço, que tinha acabado de ser demonstrada por dois irmãos . 

Ditadura Dominante 

Mas Jesus, chamando-os a si, e disse: "Vocês sabem que os 

governantes das nações têm poder sobre elas, (20: 25a) 

Os outros dez discípulos se encontrava perto Jesus e ouvir o que Ele tinha vindo a discutir 

com Tiago, João e sua mãe. Ora, o Senhor os chamou e lhes lembrou de outra maneira 

errada de alcançar a grandeza espiritual além dos dois que tinham acabado 

demonstrada. Poderia ser chamado o caminho do ditador 

dominante. Katakurieuō ( assenhorear-se ) é um termo forte levando a idéia de 

governar -sesobre as pessoas, o prefixo preposicional Kata intensificando o verbo. 

" Os governantes das nações dominam sobre seus assuntos ", disse Jesus. Praticamente 

todos os governos de que o dia era uma forma de ditadura, muitas vezes de uma espécie 

tirânico. O mundo procura grandeza através do poder, sintetizado pela despóticos chefes 

das nações , como os faraós, Antíoco Epifânio, os Césares, os Herodes e Pilatos, sob os 

quais os judeus tinham sofrido muito. 



Uma das razões que muitos países do terceiro mundo de hoje são suscetíveis às atrações 

do engano do comunismo é que eles viveram tanto tempo sob ditadura opressiva. Séculos 

de abuso por parte de vãs, cruel, governantes exploitive os tornou maduro para a 

revolução. 

Apesar de não ser de forma tão absoluta ou destrutivos quanto aqueles, a mesma filosofia 

de dominância é encontrado em empresas modernas e até mesmo em algumas 

organizações cristãs. Muitas pessoas em altos cargos não pode resistir à tentação de usar 

seu poder para assenhorear-se aqueles sob eles. Alguns são egomaniacs radicais, 

enquanto outros são respeitáveis e ortodoxa. Mas eles compartilham um desejo mundano 

comum de controlar os outros. Portanto Pedro advertiu os líderes cristãos contra a 

"imposição sobre aqueles atribuídos a [sua] charge" (1 Ped. 5: 3). 

Controle Carismática 

e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. (20: 25b) 

A quarta forma errada para alcançar a grandeza espiritual é a de carismático controle, 

manipuladora. A expressão grandes homens ( megaloi ) carrega a idéia de distinto, 

eminente, ilustre, ou nobre. Ele representa aqueles que têm grande apelo pessoal e 

alcançaram alta estatura aos olhos do mundo e que procuram controlar os outros por 

influência pessoal. Eles podem ser vistos como diferentes no estilo daqueles no versículo 

25a. Considerando que o ditador dominante utiliza o poder absoluto de sua posição e é 

muitas vezes odiado, o líder carismático usa os poderes de popularidade e 

personalidade. Pela lisonja, charme e atratividade, ele manipula outros para servir os seus 

próprios fins. 

Exercer autoridade sobre traduz também uma forte e intensificou verbo grego, 

combinando kata (baixo) e exousiazō (use de autoridade), e poderia ser traduzida como 

"para jogar o tirano". 

A igreja nunca foi sem líderes egoístas que capturam o fascínio das pessoas que 

voluntariamente segui-los enquanto eles fazem mercadoria do evangelho, a fim de penas 

os seus ninhos e criar as suas reputações. Ao dizer às pessoas o que eles gostam de ouvir 

(2 Tim. 4: 3), eles habilmente tirar proveito dos egoístas, crentes ingênuos. 

Como Ser Grande 

Não é assim entre vós, mas quem quiser tornar-se grande entre 

vós, será vosso servo, e quem quiser ser o primeiro entre vós será 

vosso servo; tal como o Filho do Homem não veio para ser 

servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos 
"(20: 26-28) 

Esta passagem simples, clara é uma das mais belas nos evangelhos. A princípio ela ensina 

precisa de pouca explicação, mas é em grande necessidade de emulação por aqueles que 

chamam Jesus Senhor. 

Primeiro Jesus apresenta a preceito e, em seguida, o padrão. 



O preceito da verdadeira grandeza 

Não é assim entre vós, mas quem quiser tornar-se grande entre 

vós, será vosso servo, e quem quiser ser o primeiro entre vós será 

vosso servo; (20: 26-27) 

Jesus voltou-se a grandeza do mundo de cabeça para baixo. Os egoístas, auto-promover, 

formas de auto-glorying do mundo são a antítese da grandeza espiritual. Eles não têm 

lugar no reino de Deus e sãonão ser assim entre vós , Jesus disse aos Doze. De muitas 

maneiras diferentes Ele lhes havia ensinado o que Ele disse a Pilatos: "O meu reino não 

é deste mundo" (João 18:36). 

O caminho do mundo da grandeza é como uma pirâmide. O prestígio e poder do grande 

pessoa é construído sobre as muitas pessoas subordinadas abaixo dele. Mas no reino, a 

pirâmide está invertida. Como o grande comentarista RCH Lenski observou, de Deus 

"grandes homens não estão sentados em cima de homens menores, mas tendo homens 

menores em suas costas." 

Infelizmente, no entanto, ainda há muitas pessoas na igreja que, como Tiago e João, 

procuram continuamente reconhecimento, prestígio e poder através da manipulação e 

controlar os outros em seu próprio benefício egoísta. Um número trágico de líderes e 

celebridades cristãs ganharam grandes séquitos, apelando às emoções das pessoas e 

apetites mundanos. Mas isso não é para ser assim entre os discípulos de Cristo, hoje 

mais do que entre os Doze. 

Jesus passou a explicar que não é errado desejar grande utilidade para Deus, apenas errado 

buscar tipo do mundo de grandeza. Paulo nos assegura que "é uma declaração de 

confiança: se alguém aspira ao cargo de superintendente, é um belo trabalho que deseja 

fazer" (1 Tim. 3: 1). Como o apóstolo passa a apontar para fora (vv. 2-7), os padrões para 

um supervisor na igreja de Cristo são elevados. Mas o homem que está disposto a cumprir 

essas normas, por amor do Senhor e no poder do Senhor terá a bênção do Senhor. 

Por isso, Jesus disse : "Quem quiser tornar-se grande entre vós , ou seja, grande para 

os padrões de Deus, em vez de homens, será vosso servo . " Ele não era, como alguns 

sugeriram, contradizendo o que Ele tinha acabado de ensinar. Ele estava falando de um 

tipo totalmente diferente de grandeza do que o tipo Tiago e João estavam procurando e 

que o mundo promove. Este tipo de grandeza é agradável a Deus, porque é humilde e 

auto-doação, em vez de orgulho e de auto-serviço. O caminho para a grandeza do mundo 

é através de agradar e ser servido por homens; o caminho para a grandeza de Deus é 

através de agradá-Lo e servir aos outros em Seu nome. Aos olhos de Deus, aquele que é 

grande é aquele que é um disposto servo . 

Ele não só não é errado, mas muito certo para buscar a glória eterna, porque essa glória é 

dada por Deus. Paulo declarou: "Nem buscamos glória de homens, quer de você ou de 

outros, embora em apóstolos de Cristo que poderíamos ter afirmado a nossa autoridade" 

(1 Tessalonicenses 2: 6.). Mas ele também declarou a esses mesmos crentes em 

Tessalônica que "era para este Ele chamou pelo nosso evangelho, que você pode ganhar 

a glória de nosso Senhor Jesus Cristo" (2 Ts. 2:14). O caminho para essa divina e eterna 

glória, que vem de Deus, é a maneira de renunciar a glória mundana e temporal que vem 

dos homens. O caminho para a glória de Deus é o caminho do servo . Foco do homem 



deve ser na prestação de serviço espiritual com excelência consumada e deixando o 

sucesso desse serviço ao Senhor. 

Jesus estava falando de ser um verdadeiro servo, não uma farsa. Ele não tinha em mente 

o "funcionário público" que usa seu escritório para ganho pessoal e poder. Grandeza 

Divina vem da humildade genuína. Só Deus conhece o coração de uma pessoa, e Paulo 

nos assegura que o Senhor "não só trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará 

os desígnios dos corações dos homens; e, em seguida, o louvor de cada homem virá-lo de 

Deus" (1 Cor. 4: 5). 

Servo é de diakonos , a partir do qual o termo diácono é derivado. A palavra grega 

original puramente secular, referindo-se a uma pessoa que fez o trabalho servil, como a 

limpeza da casa ou serviço das mesas. Não era necessariamente um termo de desonra, 

mas simplesmente descreveu o nível mais baixo da ajuda contratada, que precisava de 

pouco treinamento ou habilidade. 

Mas Cristo elevou diakonos para um lugar de grande significado, usando-o para 

descrever seus discípulos mais fiéis e favorecidas. Ele poderia ter escolhido qualquer 

número de palavras mais nobres para caracterizar discipulado obediente, mas Ele 

escolheu este, pois reflete melhor o, a vida humilde altruísta que Ele honra. É também a 

vida que Ele mesmo exemplificado, como Ele iria dizer (v. 28). 

A marca mais seguro do verdadeiro servo é sacrifício voluntário para o bem dos outros, 

em nome de Cristo. O servo sham evita o sofrimento, enquanto o verdadeiro servo aceita. 

Paulo teve o genuíno coração puro, de um servo. Ele reconheceu prontamente o seu 

apostolado e da autoridade divina que veio com que única, alto cargo. Mas ele ainda mais 

prontamente reconheceu que seu escritório e autoridade pertencia a Deus e só foram 

confiados a ele como um steward (1 Cor. 4: 1). Para os facciosos, e Corinthians mundanos 

egocêntricos orgulhosos ele disse: "O que é Apolo E o que é Paulo Servos por meio de 

quem você acredita, assim como o Senhor deu a oportunidade de cada um?" (1 Cor. 3: 5 

). Mais tarde, nessa carta, ele diz sarcasticamente, 

Você já está cheio, você já se tornou rico, você se tornaram reis sem nós .... Pois, eu acho 

que Deus tem exibido nos apóstolos último de todos, que os homens condenados à 

morte; porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos e aos homens. Nós 

somos loucos por amor de Cristo, mas é prudente em Cristo; somos fracos, mas você é 

forte; você é distinto, mas estamos sem honra. Para esta presente hora estamos ambos 

com fome e sede e estão mal vestidos, e são tratados aproximAdãoente, e são sem-teto; e 

nós labuta, trabalhando com nossas próprias mãos; quando somos injuriados, 

bendizemos; quando somos perseguidos, suportamos; quando caluniados, tentamos 

conciliar; nós nos tornamos como a escória do mundo, a escória de todas as coisas, até 

agora "(4: 8-13). 

Em seu livro A Chamado Serious a um devoto e Santo Vida , lei William escreve: 

Que cada dia seja um dia de humildade; condescender em todas as fraquezas e 

enfermidades de seus semelhantes, cobrir as suas fragilidades, amar suas excelências, 

incentivar suas virtudes, aliviar seus desejos, alegrem-se nas suas prosperidades, 

compassivo sua angústia, receber a sua amizade, negligencie sua indelicadeza, perdoarei 



a sua maldade, ser um servo dos servos, e rebaixar a fazer os serviços mais humildes da 

mais baixos da humanidade. 

Outro grande santo dos últimos anos, Samuel Brengle, escreveu: 

Se eu aparecer muito bem em seus olhos, o Senhor é mais graciosamente me ajudar a ver 

como absolutamente nada que eu sou sem ele, e me ajudando a manter pouco em meus 

próprios olhos. Ele me usar.Mas eu estou tão preocupado que Ele me usa e que não é de 

mim o trabalho é feito. O machado não pode gabar-se das árvores que cortou. Ele não 

podia fazer nada, mas para o lenhador. Ele fez isso, ele aguçou-lo, e ele usou. No 

momento em que ele atira-a de lado, torna-se apenas de ferro velho. O Que eu nunca pode 

perder de vista esta. (Citado em Oswald Sanders, Liderança Espiritual [Chicago: Moody 

1967]., p 58.) 

Jesus reiterou e intensificou Sua descrição do caminho de Deus para a grandeza: "Quem 

quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo . " A posição e obra de um escravo era 

muito mais baixo e humilhante, mesmo que as de um servo. Um funcionário foi até certo 

ponto sua própria pessoa. Ele frequentemente detidos pouco mais do que a roupa do corpo 

para trás, mas ele estava livre para ir para onde ele queria e para trabalhar ou não trabalhar 

como quisesse. Mas um escravo ( doulos ) não pertence a si mesmo, mas ao seu dono e 

poderia ir apenas onde o mestre queria que ele fosse e fazer apenas o que o mestre queria 

que ele fizesse. Ele não pertence a si mesmo, mas era a propriedade pessoal de alguém. 

Em várias de suas cartas, Paulo identificou-se como escravo de Cristo ( doulos ) antes 

mesmo que se identificou como Seu apóstolo. Ele cumprimentou os romanos com as 

palavras: "Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo" (Rom. 1: 1; cf. Fl 1. 

1; Tito 1: 1). É por isso que ele pudesse dizer "Se vivemos, vivemos para o Senhor, ou se 

morremos, morremos para o Senhor, por isso, se vivemos ou morramos, somos do 

Senhor" (Rm 14: 8.). Os escravos eram propriedade de seus proprietários e, portanto, 

poderia ser comprado e vendido. Como tal escravo , os cristãos "foram comprados por 

preço" (1 Cor 6,20;. cf. 7,23) e são propriedade do Senhor que os resgatou com seu 

próprio sangue precioso (1 Pe 1:18. -19). 

Paulo desejado mui digno de ser exaltado e de receber a glória, mas a exaltação e glória 

ele procurou eram Deus e procurou-os no caminho de Deus através do sofrimento de 

servidão e da escravidão da escravidão. Diz-se de um líder na igreja primitiva que "Ele 

pertencia a essa classe de primeiros mártires, cuja alma apaixonada fez um holocausto 

início do homem físico." 

Em um de seus mais belos poemas Amy Carmichael escreveu, 

Porventura, nenhuma cicatriz? 

No escondido cicatriz no pé, ou de lado, ou a mão? 

Eu te ouvir cantada como poderosa na terra, 

Ouço-lhes saraiva tua estrela ascendente brilhante; 

Porventura, nenhuma cicatriz? 



  

Porventura, nenhuma ferida? 

No entanto, eu estava ferido pelos arqueiros, gasto. 

Me apoiou contra a árvore morrer, e aluguel 

Por que arrebatam bestas que me cercaram, eu desmaiei: 

Porventura, nenhuma ferida? 

  

Nenhuma ferida? Nenhuma cicatriz? 

Sim, como o capitão deve ser o servo, 

E perfurou são os pés que seguem Me; 

Mas as tuas coisas são todo. Ele pode ter seguido longe 

Quem tem nenhuma ferida? Nenhuma cicatriz? 

O custo da verdadeira grandeza é humilde, abnegado, serviço sacrificial. O cristão que 

deseja ser grande e primeiro no reino é aquele que está disposto a servir no lugar duro, 

o lugar desconfortável, o lugar só, o lugar exigente, o lugar onde ele não é apreciado e 

pode até mesmo ser perseguido. Sabendo que o tempo é curto e longo eternidade, ele está 

disposto a gastar e ser gasto. Ele está disposto a trabalhar para a excelência, sem se tornar 

orgulhoso, para suportar as críticas sem se tornar amargo, para ser julgado mal sem ficar 

na defensiva, e para suportar o sofrimento, sem sucumbir à auto-piedade. 

Quando os crentes fiéis têm feito tudo o que podem para que o Senhor o limite das suas 

capacidades e energia; eles dizem-lhe: "Somos escravos inúteis; fizemos somente o que 

devíamos ter feito" (Lucas 17:10). É a esses discípulos que o Senhor vai dizer em troca, 

"Muito bem, servo bom e fiel; ... entra no gozo do teu senhor" (Mt 25:21).. 

William Barclay sucintamente, comentou: "O mundo pode avaliar a grandeza de um 

homem pelo número de pessoas que ele controla e que estão à sua disposição e chamar, 

ou por sua capacidade intelectual e sua eminência acadêmico, ou pelo número de 

comissões a que ele é membro, ou pelo tamanho de seu saldo bancário e os bens materiais 

que ele acumulou, mas na avaliação de Jesus Cristo estas coisas são irrelevantes ". 

O Padrão para Verdadeira Grandeza 

tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para 

servir e dar a sua vida em resgate de muitos "(20:28) 

A ênfase deste versículo é, nas palavras apenas como o Filho do Homem . O que Jesus 

diz sobre si mesmo também deve caracterizar os Seus seguidores. "Eu sou o seu perfeito 



Padrão," Ele estava dizendo: "seu exemplo supremo. Minha atitude deve ser a sua atitude, 

e meu tipo de vida deve ser o seu tipo de vida. Se você quiser ser grande como Deus quer 

que você seja grande, ser como eu. " 

Para descobrir o que significa tornar-se um servo dos deuses e escravos, os discípulos 

tinham apenas de olhar para o Filho do Homem a si mesmo. Muitos anos depois de João 

presunçosamente pediu para se sentar ao lado de Jesus no reino, o apóstolo agora humilde 

escreveu: "Aquele que diz que permanece nele, esse deve-se a caminhar na mesma 

maneira como Ele andou" (1 João 2: 6 ). Como uma vez que a sua vida tinha se centrado 

em si mesmo e seu grande desejo tinha sido a assenhorear-se outros, agora que foi 

centrada em Jesus Cristo e foi abandonado ao serviço abnegado dos outros em Seu 

nome. Ele não procurou manipular Jesus, mas apenas a imitá-lo. 

Em seu papel encarnado como o Filho do Homem , Jesus não veio para ser servido, 

mas para servir . "Embora Ele, subsistindo em forma de Deus, [Ele] não considerar a 

igualdade com Deus uma coisa que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a 

forma de um servo, tornando-se em semelhança de homens. E, sendo encontrado . em 

forma de homem, humilhou-se, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz Por 

isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome 

"(Fil. 2: 6 9). 

Jesus é o exemplo supremo de humildade e servidão, porque, como o soberano do 

universo e de toda a eternidade, se submeteu à humilhação e até mesmo à morte. Ele é o 

mais exaltado porque Ele fielmente suportou a mais humilhação. Embora Ele era o Rei 

dos reis e tinha o direito de ser servido por outros, Ele ministrou como um servo dos 

servos e deu a Sua vida para servir os outros. 

Durante a Última Ceia, depois de os discípulos novamente haviam discutido sobre qual 

deles era o maior, Jesus perguntou: "Quem é maior, aquele que reclina-se à mesa, ou 

quem serve? Não é aquele que reclina em a mesa? Mas eu estou no meio de vós como 

aquele que serve "(Lc 22,27). Foi, provavelmente, neste momento que Jesus deu-lhes a 

bela lição de servidão registrada por João. 

[Jesus] deixou de lado suas vestes; e tomando uma toalha, cingiu-se sobre Ele. Depois 

deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, ea enxugar-lhos com a 

toalha com que estava cingido .... E assim, quando Ele lavou os pés, e tomou as suas 

vestes, e reclinou-se ? a tabela novamente, Ele lhes disse: "Você sabe o que eu fiz para 

você Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou, se eu, o Senhor e 

Mestre, lavei os pés. .., também vós deveis lavar os pés uns dos outros Porque eu vos dei 

o exemplo de que você também deve fazer o que eu fiz para você realmente verdade vos 

digo que, um escravo não é maior que seu senhor, nem é aquele que é enviado maior do 

que aquele que o enviou. Se você sabe essas coisas, você é abençoado, se você fazê-las. 

" (João 13: 4-5, 12-17) 

Último ato de Jesus de servidão, no entanto, foi dar a sua vida . "Ninguém tem maior 

amor do que este," Ele disse, "que aquele que dá a sua vida por seus amigos" (João 15:13). 

Alguns anos atrás, Joe Delaney um jogador de estrela de futebol para o Kansas City 

Supremos, viu três rapazes em um lago, gritando por ajuda e lutando para se manter acima 

da água. Embora ele próprio era um nadador pobre, Joe mergulhou na água e tentou salvá-



los. Um dos meninos foi resgatado, mas Joe e os outros dois meninos afogados. Ele 

voluntariamente deu a sua vida, em um esforço para salvar esses garotos, fazendo o 

sacrifício final em seu nome. 

Embora esses heróis são louvados, o mundo entende pouco desse tipo de altruísmo, o que 

vai contra a inclinação natural do homem para a auto-preservação. Mas a auto-doação é 

ser o padrão normal para os cristãos, assim como era o padrão normal para Cristo. 

Em Sua próxima declaração, Jesus apresenta o primeiro ensinamento do Novo 

Testamento explícito sobre a obra redentora do Messias. Ele vicariamente sofrer pelos 

pecados da humanidade como um resgate para aqueles que confiam nEle. Ele não se 

limitou a dar a sua vida um exemplo para os outros. Ele não era um simples mártir por 

uma causa divina, como alguns afirmam. Nem era meramente um exemplo de abnegação 

que dá a vida, embora Ele realmente era o supremo exemplo disso. Jesus não só viveu e 

morreu por outros, mas morreu como um resgate para os outros. 

Nesse aspecto redentor, é claro, seus seguidores não pode seguir o seu exemplo. Nada 

que um crente pode fazer terá qualquer benefício espiritual direta para si ou para os 

outros. Se ele não podia merecer a sua própria salvação, ele certamente não pode merecer 

a salvação de alguém. 

Lutron ( resgate ) foi o termo comumente utilizado para o preço de resgate de um 

escravo, a quantia necessária para comprar sua liberdade. Ele é usado apenas duas vezes 

no Novo Testamento (ver também Marcos 10:45), ambas as vezes em referência a doação 

de Si mesmo de Cristo para resgatar outros. Aqui ele é seguido pela preposição anti ("em 

vez de"), expressando uma troca. Em 1 Timóteo 2: 6, a palavra usada para "resgate" 

é antilutron , que simplesmente combina as duas palavras usadas aqui. Em ambos os 

casos, a ideia de que é de um preço, para uma vida. 

O incrédulo é um escravo do pecado, a carne, Satanás, e da morte, e foi para redimir os 

homens daquelas escravidões que Jesus deu sua vida em resgate em troca de 

pecadores. "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus", 

Paulo explicou aos crentes em Roma. . "Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, 

te livrou da lei do pecado e da morte para o que a lei não podia fazer, fraco como foi 

através da carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e como 

oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne "(Rom. 8: 1-3). "Tendo sido libertados 

do pecado", o apóstolo tinha dito mais cedo ", fostes feitos servos da justiça" (6:18). O 

sacrifício de Cristo nos comprou de volta da escravidão do pecado. 

E, embora o substantivo lutron é usado apenas duas vezes no Novo Testamento, outras 

formas de raiz da palavra são usados com freqüência como inúmeros sinônimos. "Porque 

fostes comprados por bom preço", Paulo lembrou aos crentes de Corinto 

mundanos; "Portanto, glorifiquem a Deus no vosso corpo" (1 Cor. 6:20). Aos Gálatas, ele 

escreveu: "Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós" (Gl 3:13; 

cf.. 4: 5); aos Efésios ele escreveu: "No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a 

remissão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça":; (Ef 1, 7; cf. v 14; 

04:30.). e Tito, escreveu ele, "[Cristo] deu a si mesmo por nós, que nos remir de toda 

iniqüidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras" (Tito 

2:14). Pedro recorda aos crentes que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, 

... mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de 



Cristo "(1 Pedro 1: 18-19.). Em João magnífica visão na ilha de Patmos, ouviu os quatro 

seres viventes e os vinte e quatro anciãos proclamar de Cristo, "Digno és de tomar o livro 

e de abrir os seus selos; porque foste morto, e compra fizeste para Deus com teu sangue 

homens de toda tribo, língua, povo e nação "(Ap 5: 9). 

Jesus ' resgate foi pago a Deus para satisfazer a Sua santa justiça, e foi mais do que 

suficiente para cobrir os pecados de todos os que já viveram e ainda viverão. Sua morte 

foi suficiente para "todo o mundo", diz João (1 João 2: 2). Não é a vontade do Senhor 

"que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento" (2 Pe. 3: 9). E porque 

Ele "quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade" (1 

Tim. 2: 4), Ele previu, assim, expiação para cada pessoa. "Porque esta é a vontade de meu 

Pai", disse Jesus, "que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna; e eu 

mesmo o ressuscitarei no último dia" (João 6:40). 

Apesar de seu resgate é suficiente para cada pessoa, é válida apenas para aqueles que nEle 

crêem. É nesse sentido que a sua redenção é, para muitos, em vez de para todos. O Senhor 

não estava ensinando a expiação limitada, a idéia de que Ele morreu apenas pelos pecados 

de um grupo seleto. Paulo deixa claro que Cristo morreu para o mundo inteiro: "O homem 

Cristo Jesus ... deu a si mesmo em resgate por todos" (1 Tim. 2: 5-6). 

A idéia básica por trás de anti ( para ) é a de ser colocado contra outra coisa, ea palavra 

foi muitas vezes utilizado para designar uma troca ou substituição. Ao tornar-se um 

resgate de muitos , Jesus trocou sua vida para a vida dos muitos que viriam a crer 

nEle. Tornou-se sua morte pelas mortes daqueles muitos , Seu castigo imerecido para o 

castigo que mereciam. Como Isaías havia predito 700 anos antes, "Certamente nossas 

tristezas Ele mesmo calibre, e as nossas dores Ele carregava; ... Ele foi ferido por causa 

das nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz 

a paz estava sobre Ele , e por Sua pisaduras fomos sarados "(Is. 53: 4-5). 

Cristo, então, é o padrão para todos seguirem em ser líderes servos. Ao dar a Sua vida, 

Ele ganhou a glória eterna e estima de Deus e dos homens. Esse é o caminho para a 

grandeza. 

 

110. O Saw Cegos Who (Mateus 20: 29-34) 

E como eles estavam saindo de Jericó, uma grande multidão o 

seguiu. E eis que dois cegos, sentados junto do caminho, ouvindo 

que Jesus passava, clamaram, dizendo: "Senhor, tende piedade de 

nós, Filho de Davi!" E a multidão severamente disse-lhes para 

ficar quieto; porém, clamaram ainda mais, dizendo: "Senhor, 

tende piedade de nós, Filho de Davi!" E Jesus parou e chamou-os 

e disse: "O que você quer que eu faça por você?" Responderam-

lhe: "Senhor, queremos que os nossos olhos sejam abertos." E 

movido de compaixão, Jesus tocou os olhos; e imediatamente 
recuperaram a vista e seguiu. (20: 29-34) 

Jesus estava agora a caminho de Jerusalém para celebrar a Páscoa com seus 

discípulos. Infinitamente mais importante do que isso, porém, ele estava indo para lá para 



sofrer e morrer (20: 18-19). Ele seria celebrar a Páscoa para a última hora e, em seguida, 

dando-se como a única,, perfeito Cordeiro pascal final, sacrificado pelos pecados de todo 

o mundo (Hb. 7:27). 

Sua prisão, julgamento e crucificação eram apenas algumas semanas de distância. Por 

que, podemos perguntar-nos, Ele ter tempo para ministrar a dois mendigos cegos? À luz 

da lentidão dos discípulos de aprender e acredito, por que Ele não passar os últimos dias 

a sós com eles, perfurando-lhes o que Ele queria tanto quanto eles para entender? 

O motivo foi a sua compaixão (v. 34). Quando melhor poderia Jesus demonstraram a 

profundidade e amplitude de compaixão divina do que enquanto estava a caminho de sua 

crucificação? O Doze um dia olhar para trás sobre a cura em Jericó e em todos os Seus 

outros atos de misericórdia e perceber que o seu Senhor foi nunca preocupado demais 

para ser compassivo, nunca em demasia de uma pressa para curar os aflitos, nunca em 

demasia agonia Ele mesmo ser insensível à agonia dos outros. Isso em si realização seria 

uma das lições mais importantes que iriam aprender com seu Mestre. Nestes poucos 

versos é encontrado um dos mais belos retratos do coração amoroso e compassivo de 

Deus. 

Seu fundamento Persistente 

E como eles estavam saindo de Jericó, uma grande multidão o 

seguiu. E eis que dois cegos, sentados junto do caminho, ouvindo 

que Jesus passava, clamaram, dizendo: "Senhor, tende piedade de 

nós, Filho de Davi!" E a multidão severamente disse-lhes para 

ficar quieto; porém, clamaram ainda mais, dizendo: "Senhor, 
tende piedade de nós, Filho de Davi!" (20: 29-31) 

Como Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão o 

seguiu . O Senhor tinha terminado o seu ministério na Galiléia, ministrada no lado leste 

do rio Jordão em Perea, e agora tinha recrossed o Jordan de volta para Judá, um pouco 

acima do Mar Morto, perto de Jericó . 

A cidade de Jericó era uma jóia no deserto estéril, que cercaram o Mar Morto, um oásis 

de água doce, belas árvores e culturas produtivas de figos, frutas cítricas e outras 

frutas. Entre outras coisas, ela era conhecida como a cidade das palmas das 

mãos. Herodes construiu um forte e inverno palácio ali, e Josephus relata que, quando 

houve neve em Jerusalém, a apenas 15 milhas de distância, Jericó estava quente e 

agradável. 

Jericho , sem dúvida, trouxe muitas lembranças à mente de Jesus. Foi lá que a prostituta 

Raabe morava, uma mulher muito especial na história de Israel e na própria ascendência 

de Jesus. Apesar de uma prostituta e um gentio pagão, ela confiou no Deus de Israel e, 

com sua família, foi poupado quando o Senhor destruiu a cidade antiga. Junto com Rute, 

outra Gentil, Raabe é uma das duas únicas mulheres citadas na genealogia de Jesus 

(Mateus 1: 5.). E foi nas colinas deserto até o oeste de Jericho , claramente visível a partir 

da cidade, que Jesus foi tentado por quarenta dias por Satanás. 

Considerando o relato de Mateus tem Jesus saindo de Jericó , Marcos relatos de que ele 

estava vindo "para Jericho" (10:46) e Lucas que "Ele estava se aproximando Jericho" 



(18:35). A dificuldade pode ser explicada pela idéia de que Mateus estava se referindo à 

antiga Jericó, algumas das ruínas das quais ainda são evidentes hoje e que os outros dois 

escritores estavam se referindo a cidade contemporânea.Nesse caso, Jesus teria sido se 

movendo para fora das ruínas da cidade antiga e para a nova. Ou pode ter sido a de que 

Jesus tinha ido através da cidade para a periferia e agora estava deixando. Quando Ele 

respondeu aos gritos dos dois cegos quem Ele passou, ele pode ter se virou e voltou para 

a cidade. Depois disso ele decidiu ir para a cidade de novo, onde mais tarde encontrou 

Zaqueu (Lucas 19: 1-2). Em qualquer caso, uma grande multidão o seguia agora, já que 

muitas vezes o fez. 

Eis que foi usado para chamar atenção especial a algo ou alguém, neste caso dois 

cegos que normalmente teria passado despercebida. As pessoas cegas foram 

extremamente corranon no Oriente Médio, especialmente nas cidades. Porque nenhum 

deles poderia trabalhar e poucos tinham famílias que poderia ou iria apoiá-los, a maioria 

das pessoas cegas eram mendigos, como foram esses dois (ver Marcos 10:46). Como a 

maioria dos outros mendigos, eles reuniram do lado de fora dos portões da cidade para 

tirar proveito dos viajantes, que estavam mais propensos a serem portadores de dinheiro 

do que a média das pessoas na rua. 

Um arbusto especial bálsamo cresceu em Jericó a partir do qual um medicamento foi feito 

para tratar a cegueira. Consequentemente, essa cidade teve um número invulgarmente 

elevado de pessoas cegas que vieram lá na esperança de uma cura. Os dois homens cegos 

que clamou a Jesus eram apenas dois entre talvez centenas nas imediações. 

A cegueira era comum nos tempos antigos, como ainda é hoje em áreas subdesenvolvidas 

do mundo. Muitas pessoas foram cegados por coisas tais como acidentes ou ferimentos 

de batalha. Mas muitos outros se tornaram cegos logo após o nascimento de uma infecção 

gonocócica dos olhos, contratada da mãe durante o parto. Muitas mulheres carregaram a 

bactéria, embora a maioria deles não foram afetados por ela se. Outras crianças foram 

cegados pelo tracoma, uma forma virulenta de conjuntivite. Embora geralmente levava 

vários dias ou semanas para tais doenças de causar cegueira total, para todos os efeitos 

práticos bebês infectados eram cegos de nascença. Infecção ocular do nascimento ainda 

é um grande perigo, mesmo nas sociedades modernas, e os médicos, portanto, 

rotineiramente colocar gotas anti-sépticas nos olhos dos recém-nascidos. 

Marcos e Lucas mencionar apenas um homem, a quem Marcos identifica como 

"Bartimeu, filho de Timeu", e que, aparentemente, foi porta-voz do dois deles (ver Marcos 

10:46; Lucas 18:35). Marcos toca um acorde distintamente humano, nomeando este 

homem e até mesmo seu pai. Embora Bartimeu era sem dúvida desconhecido enquanto 

ele era um mendigo cego, é possível que, mais tarde, tornou-se altamente respeitado na 

igreja primitiva e bem conhecidos para Marcos e aqueles a quem ele escreveu. Marcos 

teria dito aos seus leitores, com efeito, "E você sabe o que um desses homens cegos foi? 

Bartimeu, o nosso querido amigo e irmão em Cristo!" 

Ao saber que Jesus passava , Bartimeu e seu amigo gritou, dizendo: "Senhor, tende 

piedade de nós, Filho de Davi!" Krazō , a partir do qual clamou é tomada, é uma 

palavra onomatopaica que foi usado para qualquer tipo de gritar ou angustiado grito. Foi 

usado dos devaneios de pessoas insanas e de gritos de uma mulher no parto. Foi usado da 

mulher cananéia perto de Tiro e Sidon, que clamava por Jesus para curar sua filha, de 



gritos da multidão por Jesus (Mateus 15:22). 'Crucificação (Marcos 15: 13-14), e até 

mesmo de Jesus' clamando da cruz (Mat. 27:50). 

Estes dois cegos eram absolutamente desesperado, percebendo que a última esperança 

possível de sua visão em breve partida. Dificilmente poderiam ter sabido da crucificação 

iminente de Jesus, mas eles pareciam sentir que nunca iria encontrar ele novamente e que 

esta era a sua última chance. Eram, portanto, gritando no topo de suas vozes, não se 

importando quem mais ouviu enquanto Jesus fez. 

A coisa surpreendente sobre estes dois homens não era sua cegueira física, o que era 

comum no seu dia, mas a sua visão espiritual, o que é incomum em qualquer 

dia. Fisicamente, não conseguia ver nada, mas espiritualmente eles viram um grande 

negócio. 

Em si mesmo, o seu endereçamento Jesus como Senhor não indica que eles 

consideravam ser Ele o Messias. Senhor era um termo comum de honra usado para tratar 

não apenas dignitários, mas ninguém o devido respeito especial. Mas a pedir a Ele 

por misericórdia , e certamente seu chamando-o pelo o título messiânico Filho de Davi , 

mostra claramente o seu reconhecimento de quem Ele era. Ao anunciar o nascimento de 

Jesus a Maria, o anjo declarou que seu filho seria dado "o trono de seu pai Davi" (Lucas 

1:32). Quando alguns dias após o incidente em Jericó Jesus entrou em Jerusalém no 

Domingo de Ramos Ele foi saudado pela multidão gritando: "Hosana ao Filho de Davi; 

Bendito o que vem em nome do Senhor;! Hosana nas alturas!" (Mateus 21: 9.). Era de 

conhecimento comum entre todos os judeus que "a Escritura que o Cristo [Messias] vem 

da descendência de Davi" (João 7:42). 

Mas o conhecimento dos homens cegos de Cristo e sua grande determinação foram 

temperados pela humildade. Ao pedir a cura eles reconheceram sua indignidade de ajuda 

e atiraram-se inteiramente em Jesus ' misericórdia. Suas ações eram necessariamente 

alto e intrusivos, porque essa era a única maneira que poderia ter sido ouvido sobre o 

barulho da multidão. Mas seu coração estava certo, porque, apesar de sua grande 

necessidade, eles sabiam que não merecia nada do Filho de Davi e que somente Sua graça 

poderia ajudá-los. Não se pode ser dogmático sobre a extensão de sua fé neste momento, 

mas eles claramente reconhecido messianidade de Jesus e Seu poder sobrenatural de 

curar. 

Quando uma pessoa sai de Deus sobre toda a fé que ele tem, mesmo que seja incompleto 

e fraco, o Senhor vai encontrá-lo naquele momento e levá-lo para a redenção. Como Ele 

declarou por meio de Jeremias: "Você vai procurar-me e encontrar-me, quando você 

procura por mim de todo o vosso coração" (Jer. 29:13). Falando dos dois cegos de Jericó, 

Alfred Edersheim lindamente observou que "a fé do cego levantou-se a toda a altura da 

possibilidade divina" 

Ressentindo-se da intrusão dos dois homens, a multidão severamente disse-lhes para 

ficar quieto . O mundo, e muitos cristãos, muitas vezes pode ser insensível e cruel. Todos 

na multidão era, sem dúvida, melhor fisicamente, economicamente e socialmente do que 

os dois cegos, mas eles só pensavam em seus próprios interesses egoístas, à luz do que 

estes homens eram carentes, mas um aborrecimento. 



Mas, como FF Bruce manifestou-lo, os dois homens cegos "recusou-se a ser espancado 

em silêncio pela multidão indiferente", e eles gritaram ainda mais, dizendo novamente: 

" Senhor, tende piedade de nós, Filho de Davi! " 

Sua Privilege Sobrenatural 

E Jesus parou e chamou-os e disse: "O que você quer que eu faça 

por você?" Responderam-lhe: "Senhor, queremos que os nossos 

olhos sejam abertos." E movido de compaixão, Jesus tocou os 
olhos; e imediatamente recuperaram a vista e seguiu. (20: 32-34) 

Jesus, sem dúvida, os ouvi pela primeira vez, mas por suas próprias razões Ele esperou 

até que gritaram de novo antes de responder. Ele parou e chamou-os e disse: "O que 

você quer que eu faça por você?" Marcos diz que Jesus teve primeiro enviou alguém 

para dizer-lhes, dizendo: "Coragem, levanta-te! Ele está chamando por você." Bartimeu 

era tão feliz ao ouvir aquelas palavras que ele lançou "o manto, ... deu um pulo, e foi ter 

com Jesus" (Marcos 10: 49-50). Ele, aparentemente, estava tão certo de ser curado que 

ele imaginou que poderia voltar mais tarde e encontrar sua capa por ele mesmo. 

Os homens responderam a Jesus: " Senhor, queremos que os nossos olhos sejam 

abertos . " . Depois de anos de cegueira seu único desejo era convincente para ver E 

movido de compaixão, Jesus tocou os olhos; e imediatamente recuperaram a 

visão . Como o Criador do universo estendeu a mão para aqueles homens, Ele suspendeu 

as leis naturais que Ele mesmo tinha feito. movido com compaixão divina infinito, o 

Filho do Homem, que também era o Filho de Deus, concedida à mercê das necessidades 

físicas para que implorou. 

O fato de que Mateus diz que eles recuperaram a vista , usando o mesmo verbo 

Bartimeu tinha usado em seu pedido (Marcos 10:51), sugere que estes homens tinha sido 

capaz de ver. Se assim for, eles estavam mais bem consciente do que eles estavam em 

falta do que se eles nunca tiveram vista. 

Jesus usado de muitas maneiras diferentes para realizar Seus milagres de cura. Às vezes, 

a pessoa acometida foi convidado a fazer algo de si mesmo. Às vezes, o Senhor 

simplesmente falou uma palavra, e às vezes Ele realizou alguma ação, como colocar os 

dedos nos ouvidos surdos ou fazer pomada de lama e unção olhos cegos. Neste 

caso, Jesus tocou-lhes os olhos . Seus milagres foram sempre completo, e, geralmente, 

como aqui, eles eram instantânea, desafiando explicação natural. 

É significativo que, entre os muitos curandeiros auto-aclamados da história, incluindo 

aqueles em nossos dias há uma marcada ausência de restaurar a visão e ressuscitar os 

mortos. Muitos outros males podem ser falsificadas ou ele pode dado melhoria temporária 

pelo poder da sugestão de trabalho em uma mente desesperada. Mas onde estão os 

milagres de visão dada aos cegos? Onde está a pessoa cujos olhos estão permanentemente 

danificadas ou completamente ausente que recuperou a visão pela imposição das mãos de 

um curandeiro? E onde está a pessoa que estava morto e foi restaurado para a vida? 

Ainda mais comum e trágica do que a cegueira física é a cegueira espiritual que os dois 

homens devem ter sentido como se depararam com o Filho de Deus. E o contexto sugere 

fortemente que eles também procuraram libertação desse tipo de cegueira. 



Jesus nasceu em um mundo de pessoas que, com poucas exceções, eram totalmente cegos 

espiritualmente. Ele "era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele 

estava no mundo, eo mundo foi feito por ele, eo mundo não o conheceu. Ele veio para os 

Seus, e os que estavam a Sua seus não o receberam "(João 1: 9-11; cf. 8,12). Os homens 

eram cegos espiritualmente, então, e são cegos espiritualmente hoje, porque eles 

não querem ver a verdade de Deus. Como Jesus explicou a Nicodemos: "Este é o 

julgamento: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque 

as suas obras eram más Pois todo o que faz o mal odeia a luz e não vem. para a luz, para 

que as suas obras não sejam reprovadas "(João 3: 19-20). 

"A candeia do corpo são os olhos", disse Jesus no Sermão da Montanha; "Se, pois, o seu 

olho é claro, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o 

teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há são trevas, quão grandes 

serão tais trevas! " (Mateus 6: 22-23.). Para cegueira espiritual natural do homem, Satanás 

acrescenta o seu próprio. "O deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos," 

Paulo declara, "para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem 

de Deus" (2 Cor. 4: 4) . E para que a dupla cegueira, Deus pode adicionar ainda 

mais. Quando os homens persistentemente se recusa a ouvir a Sua Palavra e crer n'Ele, 

Deus pode optar por reforçar judicialmente sua dureza dispostos de coração. Para Isaías, 

o Senhor deu a tarefa pouco invejável de dizer a seus irmãos israelitas, "Mantenha-se na 

escuta, mas não percebem; continue procurando, mas não entendo." Ele foi, de fato, disse 

para "render o coração deste povo insensível, seus ouvidos sem brilho, e seus olhos dim, 

para que não vejam com os olhos, ouvir com os ouvidos, entendam com o coração, e 

voltar e ser curados '( Isa. 6: 9-10). 

As mentes dos judeus incrédulos ficaram cegos para o pleno significado da Palavra de 

Deus, porque "suas mentes foram endurecidos; porque até o dia de hoje" Paulo disse: "a 

leitura da antiga aliança o mesmo véu permanece unlifted, porque ele é removido em 

Cristo "(2 Cor 3:14;.. cf. Rom 11:25). O epítome dos cegos espiritualmente eram os 

hipócritas, escribas e fariseus incrédulos, os principais religiosos de Israel, a quem Jesus 

chamou de "guias cegos" (23:16 Matt., 24). 

Outra evidência do desejo do ex-cegos para espiritual, bem como física vista é o fato de 

que, depois de Jesus restaurou a visão, eles o seguiram . É verdade que muitos e 

provavelmente a maioria, da multidão que o seguia (v. 29), não eram verdadeiros 

discípulos. Mas o fato de que Lucas diz que Bartimeu, e, presumivelmente, seu amigo, 

não só seguiu Jesus, mas foram "glorificar a Deus" (18:43) dá boas razões para acreditar 

que os homens foram restaurados tanto espiritualmente quanto fisicamente. 

Além disso, Marcos relata que Jesus lhes disse: "Siga o seu caminho; a tua fé te salvou" 

(Marcos 10:52). "Feito ... bem" é de Sozo , que se refere a qualquer tipo de resgate ou a 

libertação, incluindo a libertação de aflição ou o perigo físico (ver Matt 08:25;. Marcos 

13:20; Lucas 23:35). Mas também é o termo Novo Testamento mais comum para a 

salvação, a libertação do pecado através de Cristo, e que parece ser o seu significado em 

palavras finais de Jesus a esses homens. 

A fé não era um requisito para as curas de Jesus. Ele curou muitas pessoas, a pedido de 

outra pessoa, como no caso do centurião que se declarou para a cura de seu servo 

paralisada (Matt. 8: 5-13). Os bebês Ele curou e aqueles que Ele ressuscitou dentre os 

mortos, obviamente, não foram capazes de exercer qualquer tipo de fé. Considerando que 



o Novo Testamento fala de inúmeras pessoas que foram curadas sem fé, ele relata nenhum 

que foram salvos sem fé, porque é somente pela graça de Deus operando por meio da fé 

que uma pessoa pode ele salvou (Ef. 2: 8). Parece, portanto, que é inerente ao declaração 

de Jesus "a tua fé te salvou", foi sua certeza da salvação dos homens. Ele falou exatamente 

as mesmas palavras para o único leproso que glorificou a Deus por sua cura e voltou a 

dar graças de Jesus (Lucas 17: 12-19). Todos os dez leprosos foram curados fisicamente, 

mas só este homem foi "feito ... bem" por causa de sua fé, sugerindo fortemente que, ao 

passo que a sua purificação (v. 14) foi físico, seu ser feito bem (v. 19) era espiritual . 

Três características de cura dos males físicos de Jesus ficou claro nesta história. Em 

primeiro lugar, esta poderosa, dramática demonstração de compaixão de Deus para os 

homens foi uma prova da messianidade de Jesus. Em segundo lugar, foi uma prévia do 

reino milenar, quando haverá uma idade de mil anos de liberdade da doença, doença, e 

outra aflição física. Em terceiro lugar, Suas curas eram simbólicos. Sua cura da cegueira 

era um retrato de Sua cura incomensuravelmente mais maravilhoso da cegueira 

espiritual. O que Ele fez para os olhos dos cegos foi um retrato vívido do que Ele deseja 

fazer por almas cegas. 

 

111. O coroação Humilde de Cristo 

(Mateus 21: 1-11) 

E quando eles se aproximaram de Jerusalém e tinha vindo a 

Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, 

dizendo-lhes: "Ide à aldeia em frente de você, e logo encontrareis 

uma jumenta presa lá e um jumentinho com ela ; desatar-los e 

trazê-los para mim e se alguém diz algo para você, você dirá: 'O 

Senhor precisa deles ", e imediatamente ele vai enviá-los.". Agora 

isso aconteceu que o que foi dito pelo profeta poderia ser 

cumprido, dizendo: "Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a 

ti, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de 

uma besta de carga. '"E os discípulos foram e fizeram como Jesus 

lhes ordenara, trouxeram a jumenta eo jumentinho, e puseram-

lhes as suas vestes, em que estava sentado. E a maior parte da 

multidão estendeu os seus mantos pelo caminho; e outros 

cortavam ramos de árvores, e espalhá-los na estrada. E as 

multidões, indo diante dEle, e aqueles que seguiram depois 

clamavam, dizendo: "Hosana ao Filho de Davi: bendito o que vem 

em nome do Senhor;! Hosana nas alturas!" E quando Ele entrou 

em Jerusalém, toda a cidade foi agitada, dizendo: "Quem é 

este?" E as multidões estavam dizendo: "Este é o profeta Jesus, de 
Nazaré da Galiléia." (21: 1-11) 

A maioria das pessoas hoje em dia têm pouco conhecimento de primeira mão de uma 

verdadeira monarquia. Aqueles que detêm o título de rei ou rainha nas sociedades 

modernas são muitas vezes os governantes apenas no nome que têm pouco ou nenhum 

poder ou responsabilidade governamental. Uma coroação elaborada é muitas vezes o 

único aviso que nunca vai ter de qualquer conseqüência. Mas até os tempos modernos a 



coroação de um monarca envolveu a exibição de grande esplendor e pompa. O rei estaria 

vestido com as roupas mais caras e jóias e seria conduzido através de seu capital em uma 

carruagem puxada por cavalos ornamentado senhoriais. A acompanhá-lo seriam seus 

cortesãos e dignitários estrangeiros, e após isso seria uma grande comitiva de melhores 

soldados do país. Em muitos países de alta patente líderes religiosos também participar. 

No clímax dos eventos, o rei seria apresentado com um cetro ou estaria em uma pedra 

sagrada, ou participar de algum outro ritual significa a transferência de poder e autoridade 

em suas mãos. Músicos que tocam e cantam, e as multidões se quebrar em coros 

espontâneos de louvor a seu soberano. Cada parte da cerimônia foi projetado para realçar 

o poder glória majestade e dignidade do rei. 

Na sua coroação em 1838, a rainha Vitória da Inglaterra usava uma coroa incrustada com 

rubis e safiras gigantes em torno de um diamante de 309 quilates. Seu cetro foi tampado 

com um diamante ainda maior, cortado do Estrela da África e pesando 516 quilates 1/2. 

Mateus 21: 1-11 retrata a coroação mais significativo que o mundo já viu, mas foi uma 

coroação em contraste marcante com o tipo que acabamos de descrever. Foi uma 

verdadeira coroação de um verdadeiro rei. Ele foi confirmado como Rei e foi, em certo 

sentido, inaugurado em Sua realeza. Mas não havia nenhuma pompa, sem esplendor, e 

uma espécie indescritível de pompa. 

Tradicionalmente, esta coroação foi chamado a entrada triunfal de Jesus. Foi sua última 

aparição pública antes de sua crucificação e foi um evento extremamente importante no 

seu ministério divino na Terra, um evento que é freqüentemente dramatizada, mas 

raramente estudados cuidadosamente ou compreendido por seu verdadeiro significado. 

O final da peregrinação 

E quando eles se aproximaram de Jerusalém e tinha vindo a 
Betfagé, ao Monte das Oliveiras, (21: 1a) 

Depois de curar os dois cegos em Jericó e Zaqueu levando a Ele, o Senhor fez sua última 

viagem a Jerusalém . Assim como Ele se aproximou de Jerusalém , Ele também se 

aproximou o fim de seus três anos de ministério que tinha sido precedido por trinta anos 

de obscuridade. Ele estava prestes a alcançar a meta estabelecida final antes ele por seu 

pai celestial. Como as multidões seguiu junto com Ele para celebrar a Páscoa, mal sabiam 

eles que estavam acompanhando o Cordeiro pascal Si mesmo. 

Durante um censo realizado cerca de dez anos depois, desta vez, o número de cordeiros 

sacrificiais abatidos na Páscoa foi determinada como sendo algo como 260.000. Porque 

um cordeiro foi autorizado a ser oferecido para até dez pessoas, os adoradores em 

Jerusalém naquela semana poderia ter um número superior a 2.000.000. Não é provável 

que o número em seguida, teria sido muito maior do que durante esta última Páscoa que 

Jesus celebrou, indicando que a cidade estava repleta de pessoas. 

Mas antes que ele e os Doze entrou em Jerusalém, pararam na pequena aldeia 

de Betfagé . Exceto por sua está estreitamente associada ao Monte das Oliveiras e 

Bethany (ver Marcos 11: 1; Lucas 19:29), nada mais se sabe sobre a cidade, não havendo 

outra evidência bíblica, histórica ou arqueológica de sua existência. 



João nos diz que Jesus visitou Maria, Marta e Lázaro de Betânia "Seis dias antes da 

Páscoa" (João 12: 1-3), tornando-se, provavelmente, sábado, o sábado judaico. Como ele 

enfrentou na semana que vem da dor e da morte, Ele procurou o conforto e 

companheirismo desses três amigos queridos. 

Mas mesmo nesse curto espaço de tempo de descanso, as estocadas do inferno continuou 

a afligi-lo. Enquanto Maria ungiu os pés com perfume caro e os enxugou com os seus 

cabelos, o traidor Judas, que também era um ladrão, fez uma objeção hipócrita que belo 

ato fingindo preocupação com os pobres. Sem dúvida, com profunda angústia de coração 

para a incredulidade endurecido de Judas, Jesus repreendeu-o, dizendo: "Deixai-a, a fim 

de que ela pode mantê-lo para o dia da minha sepultura. Para os pobres que você sempre 

tem com você, mas você não faz sempre têm Me "(João 12: 3-8). 

Provavelmente, no dia seguinte, que teria sido o primeiro dia da semana, ou no domingo 

um grande número de judeus a Betânia para ver Jesus e também para "ver a Lázaro, a 

quem ele ressuscitou dentre os mortos" (João 12: 9). E porque Lázaro era um testemunho 

vivo de Jesus 'poder sobrenatural, e, portanto, um testemunho dramático contra a sua 

rejeição de Jesus' messianismo e uma ameaça à sua autoridade "os principais sacerdotes 

tomaram conselho que possam colocar Lázaro até a morte também" (v 10. ). 

Foi, portanto, provavelmente na segunda-feira no dia seguinte após a multidão o visitou 

em Betânia (João 12:12), que Jesus veio a Betfagé e preparado para entrar em Jerusalém 

através do East Gate da cidade. De acordo com esta cronologia da entrada triunfal foi na 

segunda-feira, em vez de "Domingo de Ramos", como a tradição cristã tem mantido por 

muito tempo. 

Essa cronologia também elimina o problema do que é muitas vezes referida como 

"Quarta-feira silenciosa", assim chamada porque os relatos evangélicos teriam nenhum 

registro de atividades de Jesus na quarta-feira se a entrada triunfal tinha sido no 

domingo. No que foi, de longe, a semana mais importante do ministério de Jesus tal 

lacuna é difícil de explicar. 

Suporte adicional para a entrada triunfal de segunda-feira é encontrado na exigência 

Mosaic que bodes expiatórios para a Páscoa eram para ser selecionado no décimo dia do 

primeiro mês (originalmente chamado Abib, mas depois do exílio chamado Nisan) e 

mantido na casa até sacrificados no XIV (Ex. 12: 2-6). 

No ano de Jesus foi crucificado (seja tomado como AD 30 ou 33), o décimo de Nisan foi 

a segunda-feira da semana da Páscoa. Se Jesus entrou em Jerusalém triunfalmente na 

segunda-feira, foi recebido nos corações do povo judeu como uma nação tanto quanto a 

família recebeu o cordeiro sacrificial para a casa. Ao fazê-lo, nosso Senhor teria cumprido 

o simbolismo da Páscoa mesmo nesse pequeno detalhe, sendo recebido pelo Seu povo no 

dia dez de Nisan. Continuando que o cumprimento perfeito, Ele então foi crucificado na 

sexta-feira o décimo quarto de Nisan, como o verdadeiro Cordeiro pascal sacrificado 

pelos pecados do mundo. 

A exatidão da profecia 

em seguida, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: "Ide à 

aldeia em frente de você, e logo encontrareis uma jumenta presa 



lá e um jumentinho com ela;. desatar-los e trazê-los para mim e 

se alguém diz algo a você, você dirá: 'O Senhor precisa deles ", e 

imediatamente ele vai enviá-los." Agora isso aconteceu que o que 

foi dito pelo profeta poderia ser cumprido, dizendo: "Dizei à filha 

de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado em um 

jumento, em um jumentinho, cria de uma besta de carga. '"E os 

discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara, trouxeram 

a jumenta eo jumentinho, e puseram-lhes as suas vestes, em que 
estava sentado. (21: 7-1b) 

A partir deste texto e muitos outros, é claro que Jesus estava sempre no controle dos 

eventos que afetou sua vida. Ele iniciou sua própria coroação, quando Ele enviou dois 

discípulos para obter a montagem em que Ele iria entrar em Jerusalém. Desse modo, ele 

colocou em movimento uma série de eventos climáticos que culminaram no sacrifício 

gracioso voluntária de si mesmo na cruz que tinha sido divinamente planejada desde a 

eternidade passada. Do começo ao fim os evangelhos desmentem completamente a tese 

de muitos intérpretes liberais que Jesus foi levado pelo entusiasmo da multidão e ficou 

preso em uma teia de intriga trágica religiosa e política que o pegou de surpresa. Ele não 

era um professor de moral bem-intencionado que foi longe demais na rankling os líderes 

judeus e foi impotente varridos para uma execução prematura. 

Os dois discípulos disseram para ir para a aldeia em frente a eles, onde eles 

iriam imediatamente ... encontrareis uma jumenta presa ... e um jumentinho com 

ela . Embora a vila estava perto dos dois animais, obviamente, estavam fora de vista, ou 

Jesus teria simplesmente apontou para eles. A mãe de burro foi trazido, sem dúvida, a 

fim de induzir a sua prole a cooperar. O jovem colt não seria facilmente ter deixado sua 

mãe e teria sido ainda mais difícil de lidar do que normalmente são burros. 

Apenas em sua onisciência poderia Jesus ter sabido que o burro e seu potro que, naquele 

momento, ter sido onde estavam, esperando para ser encontrado pelos dois 

discípulos. Jesus também sabia que os discípulos seriam questionados sobre a tomada de 

animais. Ele, portanto, instruiu-los ainda mais, "Se alguém disser alguma coisa para 

você, você dirá: 'O Senhor precisa deles", e imediatamente ele vai enviá-los. " 

Marcos relata que "alguns dos espectadores", que Lucas diz que foram os proprietários, 

de fato, pediu: "O que você está fazendo, desamarrando o jumentinho? ' E falou-lhes, 

assim como Jesus lhes tinha dito, e eles lhes deu permissão "(Marcos 11: 5-6; Lucas 

19:33). Porque os proprietários prontamente deu permissão para a utilização dos animais, 

quando disse que o Senhor havia necessidade deles , parece provável que eles eram 

crentes em Jesus. Nós também aprender com os outros dois evangelhos que o colt nunca 

tinha sido montado (Marcos 11: 2; Lucas 19:30). Foi um gesto de respeito e honra de 

oferecer tal um animal para alguém, como se dissesse: "Este animal foi reservado 

especialmente para você. 

Agora isso aconteceu que o que foi dito pelo profeta poderia ser cumprido, Mateus 

explica. Vida e ministério inteiro de Jesus foram marcados por duas Propositos 

primordiais, para fazer a vontade do Pai celeste (Mt 26:39, 42;. João 4:34; 5:30) e para 

cumprir as profecias do Antigo Testamento sobre a primeira vinda do Messias ( Matt 

05:17; Lucas 13:33; 24: 25-27., Atos 3:21). 



A filha de Sião refere-se aos moradores de Jerusalém, que foi por vezes referido 

como Sião , porque Monte Sião é mais alto e mais proeminente colina da cidade. A 

profecia citada no versículo 5 é a partirdo profeta Zacarias, que 500 anos antes havia 

previsto que o povo de Jerusalém coroaria o Messias como seu rei como Ele 

estava vindo para a cidade e que Ele seria gentil , ou humilde, e montado sobre um 

jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga (ver Zc. 9: 9). 

Parece incongruente e totalmente inadequado que qualquer rei, muito menos o Rei dos 

reis, deve fazer sua entrada triunfal montado em um jumento , em vez de um belo cavalo 

branco ou em uma carruagem real. Mas isso é o que o profeta de Deus previu e é isso que 

o Filho de Deus fez, porque esse era o plano divino. Ele não estava naquele momento 

destinados a entrar em esplendor terreno ou a reinar em poder terreno. Ele não veio na 

riqueza, mas em situação de pobreza; Ele não veio em grandeza, mas com mansidão; e 

Ele não veio para matar os inimigos de Israel, mas para salvar toda a humanidade. A 

encarnação foi o tempo de Sua humilhação, e não o tempo de Sua glorificação. 

Porque ele era um rei como nenhum outro rei, Sua coroação foi como nenhuma outra 

coroação. Pelos padrões e propósitos dos reis da terra, a entrada de Jesus em Jerusalém 

era nada, mas triunfante; mas pelos padrões e propósitos de Deus, ele foi exatamente 

como ele foi concebido para ser. A entrada de Jesus em um jumento, em um 

jumentinho, cria de animal de carga não foi um colocar para baixo por seus 

rejeitam. Foi a escolha soberana de Deus Pai e de Deus Filho, que se voluntariamente 

veio ao mundo como o Servo Salvador, tomar sobre si o pecado do mundo. Nada poderia 

ter sido mais apropriada do que o portador de carga o pecado do mundo entraria cidade 

santa de Deus Sião equitação em um humilde animal de carga . 

Apesar de Mateus estava falando especificamente da profecia de Zacarias a respeito da 

entrada de Jesus em Jerusalém, é significativo que a entrada triunfal também cumpriu 

outra profecia. Através de Daniel, o Senhor previu que o tempo desde o decreto de 

Artaxerxes ordenando a reconstrução do Templo até a vinda do Messias seria "sete 

semanas e 62 semanas" (Dan 9:25; cf. Ne. 2: 6.) , isto é, 69 semanas no total. A tradução 

literal é "sete sevens e sessenta e duas semanas", sete sendo uma designação comum para 

uma semana. No contexto da passagem, a idéia é de 69 semanas de anos, ou 69 vezes 7 

anos, que chega a 483. Dois sistemas diferentes de acerto de contas têm se esforçado para 

determinar a cronologia dos 483 anos após o decreto de Artaxerxes. Eles são Sir Robert 

Anderson é a vinda do príncipe e Harold Hoehner das Aspectos cronológica da vida de 

Cristo . 

Nenhum dos discípulos , incluindo os dois enviados para o jumento entendido o 

propósito do Senhor neste ou em outros grandes eventos da semana que vem. "Estas 

coisas Seus discípulos não entenderam na primeira", disse João; "Mas quando Jesus foi 

glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele, e que eles haviam feito 

essas coisas para ele" (João 0:16). Mas os dois obedientemente foram e fizeram como 

Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta eo jumentinho . Porque eles não tinham 

cobertores para pad costas dos animais e que não tinham certeza de que alguém que Ele 

deseja montar, eles colocado em ambos os de eles as suas vestes, nas quais ele se 

sentou . Jesus escolheu o jumentinho , o menor e mais humilde dos dois, e montados 

com a ajuda dos discípulos (Lucas 19:35). 

O epítome de Louvor 



E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo 

caminho; e outros cortavam ramos de árvores, e espalhá-los na 

estrada. E as multidões, indo diante dEle, e aqueles que seguiram 

depois clamavam, dizendo: "Hosana ao Filho de Davi: bendito o 
que vem em nome do Senhor;! Hosana nas alturas!" (21: 8-9) 

Como Jesus começou a andar para a cidade na segunda-feira, a maior parte da multidão 

estendeu os seus mantos pelo road . Era um costume antigo (ver 2 Reis 9:13) para os 

cidadãos a jogar suas roupas na estrada para seu monarca a andar mais, simbolizando 

o seu respeito por ele e sua submissão à sua autoridade. Era como se dissesse: "Nós 

colocamo-nos aos seus pés, até mesmo para andar sobre se necessário" 

Enquanto as pessoas estavam colocando suas roupas no caminho de Jesus, outros 

cortavam ramos de árvores, e espalhá-los na estrada . De João 0:13 aprendemos que 

os ramos eram de palma árvores , símbolo da salvação e da alegria e retratando a 

magnífica homenagem que a "grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as 

nações e todas as tribos, povos e línguas" um dia vai apresentar "diante do trono e perante 

o Cordeiro, trajando vestes brancas e ramos de palmeiras ... em suas mãos" (Apocalipse 

7: 9). Houve grande agitação e ecstasy como a multidão proclamou louvor ao Messias, o 

rabino da Galiléia, que ensinou com tanta autoridade e que tinha curado suas doenças e 

até mesmo ressuscitou os mortos. 

O Senhor estava agora completamente cercado por uma massa de humanidade, talvez 

centenas de milhares de pessoas, algumas das quais estavam indo antes de ele 

e alguns que seguiram após ele.Inconstante como eles viria a ser, as pessoas agora 

ignorou o aviso de "os príncipes dos sacerdotes e os fariseus [que] tinha dado ordens para 

que se alguém sabia onde [Jesus] foi, ele deve comunicar o fato, para que pudessem 

prendê-lo" (João 11:57). As expectativas de que o Messias traria libertação eram tão 

grandes que a multidão ficou totalmente apanhado em que, a partir de uma perspectiva 

humana, era um frenesi de mob histeria. No entanto, completamente de acordo com o 

plano de Deus, eles inconscientemente cumpriu a profecia assim como Caifás profecia 

involuntariamente cumprida quando, alguns dias antes, ele havia arrogantemente 

declarou aos colegas membros do Sinédrio: "Você sabe absolutamente nada, nem você 

levar em conta que Convém-lhe que um homem morra pelo povo, e que toda a nação não 

pereça ". Como João passou a explicar, Caifás não disse que "por sua própria iniciativa; 

mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação" 

(João 11: 49-51). 

Aparentemente a uma só voz, toda a multidão estava gritando, dizendo: "Hosana ao 

Filho de Davi;! Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas!" A 

palavra hebraica hosana é um apelo exclamatory significa " salvar agora "Mas a multidão 

naquele dia não estava interessado em Jesus 'salvar suas almas, mas apenas em sua 

economia de sua nação. Como os Doze, que há muito se perguntou por que se Jesus fosse 

verdadeiramente o Messias, Ele não tinha usado seus poderes sobrenaturais contra os 

romanos. Agora, finalmente, eles pensaram, Ele vai manifestar-se como 

conquistador.Eles estavam prestes a celebrar a Páscoa, que comemora libertação 

milagrosa do Senhor de Israel da escravidão do Egito. Que melhor ocasião poderia haver 

para o Ungido do Senhor, o Messias, para fazer a libertação final e final de Seu povo da 

tirania? 



As pessoas queriam uma conquista, reinando Messias que viria em grande poder militar 

para se libertar do jugo brutal de Roma e estabelecer um reino de justiça e de justiça, onde 

o povo escolhido de Deus teria favor especial. Mas Jesus não veio para conquistar Roma, 

mas para vencer o pecado ea morte. Ele não veio para fazer a guerra com Roma, mas para 

fazer a paz com Deus para os homens. 

Embora os gritos da multidão foram totalmente adequado e foram, de fato, cumprimento 

da profecia, o povo não tinha idéia do verdadeiro significado do que eles estavam fazendo, 

muito menos do que Jesus em breve iria fazer na cruz em seu nome. Eles não 

compreenderam o Senhor nem a si mesmos. Ele intencionalmente não entrar em 

Jerusalém com uma comitiva poderoso de soldados que iria lutar por ele até a morte. Ele 

entrou em vez com uma multidão desorganizado de pessoas comuns, a maioria dos quais, 

apesar de sua proclamação alto de sua grandeza, em breve iria se voltar contra ele, e 

nenhum dos quais ficaria com ele. 

A multidão reconheceu Jesus como o Filho de Davi , que era o título messiânico mais 

comum. Eles estavam clamando por libertação de Messias, implorando, com efeito, 

"Salva-nos agora grande Messias! Salva-nos agora!" Eles estavam citando um salmo 

louvor populares do Hallel (Salmos 113-118), em particular o Salmo 118, que também 

foi um salmo de libertação, às vezes chamado de salmo do conquistador. Mais de uma 

centena de anos antes, os judeus tinham saudado Jonathan Macabeu com o mesmo salmo 

depois que ele entregou a Acra da dominação síria. 

A multidão sabia quem era Jesus, mas eles não entenderam ou realmente acredito que 

eles sabiam. Eles estavam certos em sua crença de que Ele era o Messias, o Filho de 

Davi , e que tinha vindo em nome do Senhor . Mas eles estavam errados em suas crenças 

sobre o tipo de Libertador Ele era. Eles sabiam que Ele era um rei, mas eles não 

entenderam a natureza da Sua realeza ou Seu reino. Eles não perceberam mais do que 

Pilatos que o reino Ele veio em seguida, para trazer não era deste mundo (João 18:36). É 

por isso que quando ficou claro para eles, alguns dias depois que Jesus não tivesse vindo 

para livrá-los dos romanos, eles se voltaram contra ele. Quando eles clamavam diante de 

Pilatos para a libertação de Barrabás em vez de Jesus (João 18:40), eles gritaram, com 

efeito, as palavras de Jesus tinha predito na parábola do nobre: "Não queremos que este 

reine sobre nós" (Lucas 19:14). 

As pessoas queriam Jesus em seus próprios termos, e não vai se curvar a um rei que não 

era do seu agrado, mesmo que Ele era o Filho de Deus. Eles queriam que Jesus para 

destruir Roma, mas não os seus pecados secretos ou a sua hipocrisia, religião 

superficial. Mas Ele não iria entregá-los em seus próprios termos, e não seria entregue à 

Sua. Ele não era um Messias que veio para oferecer uma panacéia de paz externa no 

mundo, mas para oferecer o infinitamente maior bênção da paz interior com Deus. 

Muitas pessoas hoje estão abertos a um Jesus que eles acham que vai dar-lhes a riqueza, 

saúde, sucesso, felicidade, e as outras coisas do mundo que eles querem. Como a multidão 

na entrada triunfal eles vão alto aclamar Jesus, enquanto eles acreditam Ele irá satisfazer 

seus desejos egoístas. Mas, como a mesma multidão, poucos dias depois, eles vão rejeitar 

e denunciar quando Ele não produzirem os resultados esperados. Quando a Sua Palavra 

confronta-los com o seu pecado e sua necessidade de um Salvador, que amaldiçoá-Lo e 

virar. 



Os romanos eram opressores ateus e cruéis, e que o Senhor não lhes permitiria sobreviver 

indefinidamente. Mas eles não eram o maior inimigo de seu povo. Seu maior inimigo era 

pecado, e de que eles se recusaram a ser entregue. Deus permitiria que o santo templo do 

Seu povo escolhido para ser destruído muito antes Deixou seus opressores pagãos para 

ser destruído. Ele, de fato, permitir que esses mesmos pagãos para destruir o Templo 

sagrado. 

No dia após a Sua entrada triunfal em Jerusalém Jesus "entrou no templo e expulsou todos 

os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras 

dos que vendiam pombas. E Ele lhes disse: "Está escrito:" A minha casa será chamada 

casa de oração; "mas você está tornando-se um ladrões" den "(Mt 21: 12-13.). Essa 

purificação do Templo era puramente simbólico e teve pouco efeito duradouro. Os 

moneychangers mercenários e vendedores de sacrifício eram, sem dúvida, de volta aos 

negócios do dia seguinte. Mas menos de 40 anos mais tarde, em AD 70, os romanos 

quiseram destruir totalmente o Templo, após o que, assim como Jesus predisse, nem uma 

pedra do que foi deixada sobre outra que não foi demolido (Matt. 24: 2). Não até os 

tempos modernos, há quase dois mil anos mais tarde, foi possível identificar até mesmo 

as suas ruínas. 

Na medida em que a verdadeira intenção das pessoas estava em causa, coroação de Jesus 

era uma pretensão vazia oco. As palavras da multidão estavam certos, mas o seu coração 

não estavam. Em qualquer caso, Ele não tinha vindo naquele momento para ser coroado, 

mas para ser crucificado. 

Ele será coroado com um dia de uma forma que é perfeitamente condizente. Os tempos 

de rejeição vai acabar, e em Seu nome "todo joelho [vontade] arco dos que estão nos céus, 

e na terra, e debaixo da terra, e toda língua ... [vai] confessar que Jesus Cristo é o Senhor 

, para a glória de Deus Pai "(Fil. 2: 10-11). A primeira vez que Ele veio, Ele veio para 

oferecer a salvação dos homens. Mas quando Ele voltar, Ele virá para exibir sua 

soberania. Sua grande e última coroação em que dia é descrita por João: 

E, quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro Anciãos prostraram-

se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, 

que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: "Digno és de tomar 

o livro e de abrir os seus selos; porque foste morto, e compra fizeste por Deus para com 

os teus homens de sangue de toda tribo, língua, povo e nação e mil. Fê-los a ser um reino 

e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra ". E olhei, e ouvi a voz de 

muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos; eo número deles era 

miríades de miríades e milhares de milhares, dizendo em alta voz: "Digno é o Cordeiro 

que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, honra, glória e 

louvor." E a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e sobre o mar, e 

tudo o que neles há, dizerem: "Àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o 

louvor, honra e glória e poder pelos séculos dos séculos ".E os quatro seres viventes 

diziam: "Amém". E os anciãos prostraram-se e adoraram. (Apocalipse 5: 8-14) 

O Element da Perplexidade 

E quando Ele entrou em Jerusalém, toda a cidade foi agitada, 

dizendo: "Quem é este?" E as multidões estavam dizendo: "Este é 
o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia." (21: 10-11) 



Relato de Mateus sobre a entrada de Jesus termina com um elemento de 

perplexidade. Após as grandes gritos de aclamação tinha um pouco diminuiu e 

Jesus entrou Jerusalém , os moradores da cidade começaram a perguntar: " Quem é 

este? " A melhor resposta à multidão de celebrantes poderia dar era: " Este é o profeta 

Jesus, de Nazaré da Galiléia . " Obviamente, a maioria deles tinha dado pouca atenção 

ao que eles tinham sido gritando tão veementemente. Mal tinham acabado proclamando 

Jesus como o Messias, o Filho de Davi, que veio em nome do Senhor. Mas eles não 

compreenderam o que eles disseram, e quando as emoções de massa diminuiu, eles eram 

difíceis put a dizer que Jesus realmente era, à excepção de um profeta que veio de 

Nazaré da Galiléia . Eles já não O chamou o Filho de Davi ou elogiou-o como o grande 

Libertador. Ele já não era mais do que um profeta . 

As pessoas sabiam, mas eles não acreditaram, e porque eles não acreditam que eles 

deixaram de saber. Tal como os seus antepassados para quem Isaías pregou, eles ouviram, 

mas não percebem e serra, mas não entendia, porque seus corações eram insensíveis (Isa. 

6: 9-10). Eles ouviram a mensagem de Jesus, eles atestaram Seus milagres, e eles ainda 

reconheceu a Sua divindade, mas eles rejeitaram Seu como Salvador e Seu senhorio. Eles 

foram totalmente terrestre, materialista, e auto-satisfeito Eles estavam interessados 

apenas nos reinos deste mundo, e não o reino dos céus Eles teriam aceitado Jesus como 

um rei terreno, mas eles não teriam como seu Rei celestial. 

 

112. A Purificação do Templo pervertido 

(Mateus 21: 12-17) 

E Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e 

compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as 

cadeiras dos que vendiam pombas. E Ele lhes disse: "Está escrito: 

A minha casa será chamada casa de oração.», Mas você está 

fazendo covil de ladrões " E os cegos e os coxos a Ele no templo, 

e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas 

as maravilhas que ele tinha feito, e as crianças que clamavam no 

templo e dizendo: "Hosana ao Filho de Davi", ficaram 

indignados, e disse-lhe: "Você Você ouve o que estes estão 

dizendo? " E Jesus lhes disse: "Sim, não lestes," fora da boca de 

crianças e bebês de enfermagem Tu tens louvor preparado para ti 

mesmo "? E Ele os deixou e saiu da cidade para Betânia, e 

ali. (21: 12-17) 

A entrada triunfal na segunda-feira tinha começado fora East Gate de Jerusalém, onde 

uma multidão seguiu Jesus na cidade e outro grande grupo saiu da cidade para encontrá-

lo e, em seguida, abriu o caminho diante dele, espalhando roupas e ramos de palmeiras 

na estrada como eles fui (vv 8-9; cf. João 12: 12-13.). "Ele entrou em Jerusalém e entrou 

no templo," Marcos nos diz; "E depois de olhar ao redor, ele partiu para Betânia com os 

doze, pois já era tarde" (Marcos 11:11). Na terça-feira de manhã, depois de passar na 

noite de ontem, em Betânia, Ele voltou para Jerusalém. 



Como mencionado no capítulo anterior, na época da Páscoa na cidade de Jerusalém 

cresceu para talvez quatro ou cinco vezes o seu tamanho normal por causa dos peregrinos 

judeus que vieram de todo o mundo conhecido para comemorar esta grande 

festa. Tradição há muito tempo ditou que a Páscoa pode ser celebrada corretamente 

somente em Jerusalém. Mas porque a cidade não poderia acomodar o aumento das 

multidões que vieram para essa ocasião, os líderes religiosos declarou um decreto especial 

a cada ano que se estendeu temporariamente os limites da cidade para incluir uma área 

considerável do lado de fora dos muros, incluindo várias pequenas aldeias como Betfagé 

e de Betânia. Como muitos outros visitantes, Jesus e seus discípulos passaram o dia dentro 

da cidade murada adequada, mas passou a noite em uma comunidade próxima. Aqueles 

que não poderia encontrar o aluguer de alojamento e que não tinha amigos que vivem na 

área, muitas vezes acampados ao ar livre. 

Enquanto eles estavam em Jerusalém, muitos judeus foram para o templo para orar, para 

oferecer sacrifícios, para realizar rituais de limpeza e purificação ritual, e apresentar 

ofertas nas grandes recipientes em forma de trompete localizados no átrio das mulheres. 

Mas, como Jesus entrou no templo nessa terça-feira da semana da Páscoa, Ele veio com 

um propósito único: para dar mais uma demonstração de suas credenciais 

messiânicas. Para os milhares de celebrantes, aos líderes religiosos, e mais 

especificamente para os principais sacerdotes e escribas (ver Matt 20:18; 21:15)., Ele 

ofereceu novamente testemunho claro para a natureza de Sua realeza e do Seu reino. 

Desde as primeiras manifestações dramáticas de Seu poder de operar milagres, a multidão 

queria levá-lo à força e fazê-Lo rei (João 6:15). Sua intenção, é claro, era para ele ser um 

rei do seu próprio gosto que iria cumprir as suas aspirações de libertação do jugo de 

Roma. Mas o Senhor sempre se recusou a ser que tipo de rei e realizar esse tipo de 

libertação. Sua coroação processional em Jerusalém no dia anterior foi marcada pela 

simplicidade ao invés de pompa e pela humildade em vez de esplendor. Ele não foi 

acompanhado por personalidades influentes e um exército poderoso, mas por desarmados, 

ninguéns impotentes. E como Ele havia predito (20: 18-19) e que logo demonstrar, que 

Ele não veio para reinar, mas para morrer, não para ser coroado, mas para ser crucificado, 

e não com a Proposito de entregar Israel a partir do poder de Roma, mas de entrega de 

todos os homens do poder do pecado. 

Mas Jesus já deu uma demonstração de realeza que estava em contraste marcante com 

seu humilde inauguração no dia anterior 

Ele mostrou que ele estava em uma missão divina 

E Jesus entrou no templo (21: 12a) 

Alguns manuscritos antigos de Mateus conter as palavras "de Deus", depois de o templo , 

e que a leitura parece ser autêntico. Como RCH Lenski comentou, "O templo de Deus 

nunca é usada no Novo Testamento como uma frase em qualquer lugar, mas aqui, por 

isso parece improvável que algum escriba iria colocá-lo. Mas se você entender o que Jesus 

está prestes a fazer, faz todo o sentido do mundo que [Mateus] teria afirmado que este era 

o templo de Deus, quando ele está prestes a descrever a impiedade total de suas atividades. 

" Ainda assim, a frase "de Deus" não acrescenta nada ao ensino básico da passagem, 

porque o templo em Jerusalém, obviamente, pertencia ao Deus dos judeus. Mas essas 



duas palavras não servem para ajustar o foco e intensificar a ênfase, destacando o fato de 

que Jesus estava lidando com o símbolo terreno sagrado da presença de Seu Pai celestial. 

Se Jesus fosse o Messias militar o povo queria, ele teria trazido um exército em Jerusalém 

e atacou o principal guarnição romana em Fort Antonius. Em vez disso, sozinho e 

desarmado, ele atacou um grupo de seus compatriotas que foram profanavam o 

templo . A questão suprema de Jesus não era o exército de Roma, mas o templo de 

Deus. O Messias não veio como um salvador econômico, político, social ou militar da 

injustiça e da opressão, mas como um salvador espiritual do pecado e da morte. Na sua 

segunda vinda Ele vai realmente fazer direito as injustiças e desigualdades que afligem a 

humanidade. Mas, antes que Ele volte como Rei dos reis e Senhor dos senhores para 

estabelecer o Seu reino milenar gloriosa e resolver todos os conflitos da humanidade 

caída, ele primeiro tinha que vir como Salvador para estabelecer Seu reino espiritual 

dentro aqueles que confiam nEle. 

Jesus começou o seu ministério em uma Páscoa assim como Ele agora terminou em uma 

Páscoa. Assim como no presente momento, "Encontrou no templo os que vendiam bois, 

ovelhas e pombas, e os cambistas sentados." E assim como ele estava prestes a fazer de 

novo, ele tinha feito antes, quando Ele "expulsou todos do templo, com as ovelhas e os 

bois; e Ele derramou as moedas dos cambistas e derrubou as mesas; e aos que vendiam 

as pombas Ele disse: 'Tirai daqui estas coisas; parar de fazer casa de meu Pai uma casa 

de comércio "(João 2: 14-16). 

Durante os anos ocultos de sua adolescência e início da vida adulta, e, certamente, durante 

o seu ministério, Jesus tinha visto tanta injustiça social, a desigualdade econômica muito, 

muito privação e pobreza e muita opressão e crueldade pelos romanos. Mas sua missão 

nunca se para aquelas coisas, porque eles não são maiores problemas do homem. Foi o 

mais grave problema do pecado que Jesus tinha vindo a conquistar. Problema dos homens 

com Deus é infinitamente maior do que os seus problemas com outros homens. Eles não 

podem, de fato, resolver os seus problemas com o outro até que seu problema com ele é 

resolvido através da fé e obediência. 

Foi no templo erguido em seu próprio nome e pelas pessoas que Ele havia escolhido para 

si que o Senhor foi mais ofendido e negados. Foi, portanto, em sua própria casa que a 

limpeza começou. Enquanto as coisas estavam erradas com o culto de Israel, as coisas 

não poderiam estar bem no país. A adoração é sempre o ponto focal. O grande problema 

com a sociedade não é a injustiça, a desigualdade crime, ou mesmo imoralidade-

penetrante e destrutivo como os males poderia ser. O mal da sociedade dos males sempre 

foi o seu abandono de Deus. E isso é tão verdadeiro hoje como era no antigo Israel que o 

povo de Deus deve-se ser revivido e renovado antes que eles possam ser Seus 

instrumentos para mudar o mundo ao seu redor. 

Jesus tinha limpou o templo, três anos antes, mas foi agora provavelmente mais profano 

e corrompido do que nunca. Por que, então, será que ele novamente deu ao trabalho de 

fazer esse gesto aparentemente fútil? Ele sabia que seu ato de limpeza seria temporária e 

não iria mudar os corações dos líderes religiosos. Mas Ele foi obrigado a deixar isso claro 

testemunho de santidade de Deus e para o juízo de Deus contra a profanação e religião 

falsa. 



Deus havia enviado repetidamente profetas para alertar seu povo de sua idolatria e outros 

pecados e de chamá-los de volta a Ele. Às vezes, não haveria a reforma, mas a reforma 

quase que invariavelmente seria degenerar em ainda pior idolatria do que antes. No 

entanto, Ele enviou os Seus profetas uma e outra vez para declarar a Sua verdade, Sua 

santidade, e seu julgamento. O Senhor nunca deixa de declarar sua vontade para o Seu 

povo, não importa quantas vezes ou quão perversamente eles rejeitam. A verdade 

revelada que não resulta em arrependimento torna-se a fonte de maior condenação. 

Como Jesus entrou no templo , foi, sem dúvida, repleta de milhares de fiéis judeus, 

moagem sobre o Tribunal exterior dos gentios, onde todos estavam autorizados a 

entrar. Talvez os líderes judeus argumentou que, se os gentios podiam estar lá para que 

pudesse de qualquer outra coisa. Dentro das últimas décadas a área passou a ser usado 

como um mercado religioso, operado sob os auspícios do sumo sacerdote Anás. Ele era 

um homem corrupto e vil, que viu o Templo e sua posição exaltada apenas como meio de 

poder pessoal e de riqueza. As empresas de negócios no Pátio dos Gentios veio a ser 

conhecido como o "Bazar de Anás," cujos sacerdotes e outros associados chefe 

supervisionou as franquias do Templo. Merchants iria comprar direitos a uma concessão 

para a venda de animais para o sacrifício, vinho, azeite, ou de sal, ou para a troca de 

dinheiro para a moeda e denominações adequada usado em ofertas do Templo. Além das 

taxas de franquia dos operadores, muitas vezes ser obrigado a pagar uma determinada 

percentagem dos seus lucros para Annas. 

De acordo com a lei levitical qualquer animal aprovado pelos sacerdotes poderiam ser 

oferecidos no Templo. Mas os principais sacerdotes a certeza de que os animais não 

compraram em uma de suas franquias seria julgado inaceitável, dando aos seus 

concessionários o direito de facto para fornecer todos os animais. De acordo com o 

historiador judeu-cristão Alfred Edersheim, uma pessoa que muitas vezes tem que pagar 

tanto quanto dez vezes mais do que um animal normalmente custo. Como se isso não 

bastasse extorsão, aqueles que precisavam ter moeda estrangeira trocados ou que teve de 

ter seu dinheiro convertido na quantidade exata para uma oferta foram cobrada uma taxa 

de vinte e cinco por cento. Jesus foi, portanto, falando literalmente quando Ele chamou o 

mercado Templo "covil de salteadores" (v. 13). 

Quando Ele foi obrigado a limpar a casa de Seu Pai de sacrilégio, Cristo demonstrou Ele 

estava em uma missão divina de Seu Pai celestial. 

Ele demonstrou Autoridade Divina 

e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e 

derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam 
pombas. (21: 12b) 

O templo era o lugar supremo do culto judaico, o sumo sacerdote e príncipes dos 

sacerdotes eram, portanto, os mais poderosos líderes religiosos em Israel. Dentro dos 

limites do templo, os guardas do sumo sacerdote tinha um poder extraordinário. Como a 

lei judaica exigia a morte por qualquer não-judeu que foi mais longe no Templo do que o 

Pátio dos Gentios, os romanos tinham dado a aprovação para os guardas do Templo, para 

matar um criminoso no local. 



No entanto, Jesus confrontou o sumo sacerdote, os príncipes dos sacerdotes, os guardas 

do templo, e os mercadores do templo com a impunidade. Eles estavam prestes a se 

encontrar com alguém sobre o qual eles não tinham absolutamente nenhum 

poder. Embora muitos desses homens, mais tarde, ser um instrumento de prisão, 

julgamento e crucificação de Jesus, eles foram capazes de exercer esse poder apenas pelo 

subsídio do Pai. Como Pilatos, eles não tinham autoridade sobre Jesus que não tinha "sido 

dado de cima ..." (João 19:11). Como Jesus havia declarado aos fariseus incrédulos numa 

ocasião anterior, em Jerusalém, somente Ele tinha poder sobre a sua vida. "Por isso, o Pai 

me ama," Ele disse, "porque eu dou a minha vida para que eu possa levá-la novamente. 

Ninguém ma tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho autoridade para a dar, 

e tenho autoridade para retomá-la "(João 10: 17-18). 

Em poucos dias, Jesus iria apresentar-se nas faixas de os líderes religiosos judeus para 

eles para fazer o que quisessem. Mas nesta ocasião eles não tinham poder para impedi-lo 

de fazer uma demonstração final de Sua autoridade divina. Sem aviso e sem resistência, 

Jesus expulsou ambos os comerciantes e seus clientes e derrubou as mesas dos 

cambistas . Antes que os milhares de fiéis, os comerciantes confusos, e os sacerdotes que 

passou a estar presente, Jesus fez uma confusão do bazar e declarou a vergonha de quem 

lucrou com isso. Toda a arena estava em confusão e desordem, com animais correndo 

solta, pombas voando ao redor, e dinheiro de todos os tipos de rolamento em frente ao 

pátio. Mas naquela época os comerciantes, cambistas e sacerdotes não fez e não podia 

levantar uma banda ou até mesmo uma voz contra Ele, mais do que os leões poderiam 

morder o profeta Daniel. 

Havia também razões humanas por que Jesus não foi rejeitada. Os sacerdotes e outros 

líderes religiosos estavam com medo do povo judeu, muitos dos quais acabava de 

proclamar Jesus como o Messias (cf. Lc 19:48). Os comerciantes também tinham medo 

do povo, a quem tinha enganado e extorsão por tantos anos. Registros históricos revelam 

que várias décadas depois, as pessoas fizeram de fato motim contra os seus exploradores 

Templo mercenários. Mas essas razões ficam aquém do totalmente explicar o que 

aconteceu com aqueles que foram profanar o templo. Eles não estavam simplesmente 

intimidado, mas foram impotentes e sem fala perante a autoridade deste professor Galileu 

quem desprezavam e se recusou a reconhecer como o Messias. 

Marcos relata que Jesus estava em tal controle poderoso que Ele não iria mesmo "permitir 

que ninguém o transporte de mercadorias através do Templo" (Marcos 11:16). Porque o 

Templo estava perto do East Gate, o Pátio dos Gentios foi muitas vezes utilizado como 

passagem por aqueles que viajam de ou para o lado sudoeste da cidade. Jesus também 

colocar um fim imediato a esse desprezo pela santidade da casa de Deus. A implicação 

parece ser que Ele fez as pessoas abandonam o que eles estavam carregando e sair de 

mãos vazias. Aqui, também, não vemos qualquer indício de resistência ou 

oposição.Presença dominante de Jesus era tal que disseminou o medo e submissão em 

cada pessoa existe, independentemente do que eles pensavam dele ou do que ele estava 

fazendo. 

Jesus veio ao mundo em humilhação, como o Filho de Deus encarnado, mas nesta ocasião, 

como em vários outros, Ele manifesta ódio força divina contra o pecado, especialmente o 

pecado que profana o nome de Deus e sullies Sua santidade. Por esta exibição unresistable 

poderoso do poder Ele fez o Templo simbolicamente limpo. Com a grande confusão de 



animais, mesas, cadeiras, dinheiro e pessoas assustadas, ele estava longe de ser 

arrumado; mas foi por um breve tempo limpo de contaminação moral evidente. 

Foi em parte da grande ódio de Martin Luther de indulgências, a suposta compra da graça 

de Deus para o dinheiro que a Reforma Protestante nasceu. Os crentes de hoje devem 

clamar como Luther fez por Cristo para limpar a igreja de suas muitas contaminações 

modernas, incluindo a mercadoria do evangelho. Julgamento ainda deve "começar com a 

família de Deus" (1 Pe. 4:17). 

Ele revelou Compromisso com a Sagrada Escritura 

E Ele lhes disse: "Está escrito: A minha casa será chamada casa 
de oração.», Mas você está fazendo covil de ladrões " (21:13) 

Como sempre fazia, Jesus vindicado o que estava fazendo, apelando para o Antigo 

Testamento, aqui citando Isaías 56: 7: " A minha casa será chamada casa de oração . 

" A seguir o texto completo Isaías, a citação de Marcos inclui a frase "para todas as 

nações" (Marcos 11:17). Mateus omite essas palavras provavelmente porque ele estava 

escrevendo principalmente para os judeus. Mas o ponto principal em ambas as contas é 

que purificação do Templo de Jesus foi consistente com a Palavra de Deus. 

O templo era para ser um lugar de adoração, meditação silenciosa, contemplação, louvor 

e devoção, um lugar onde o povo de Deus poderia se achegar a Ele em adoração, 

sacrifício, e as ofertas e poderia buscar a Sua vontade e bênção. Não era para ser um 

mercado combinação, curral, e banco, onde vendedores ambulantes e charlatães realizado 

em suas empresas gananciosas, sob o pretexto de servir e adorar ao Senhor. 

Na dedicação do Templo, Salomão orou: "Senhor, meu Deus, ... ouvir o clamor ea oração 

que o teu servo faz diante de Ti hoje, que os teus olhos estejam abertos sobre esta casa de 

noite e de dia para o lugar dos quais disseste: "O meu nome estará ali", para ouvir a oração 

que o teu servo fizer voltado para este lugar e ouvir a súplica do teu servo e do teu povo 

Israel, quando orarem neste lugar;. ouvir tu nos céus, lugar da tua habitação; ouvir e 

perdoar "(1 Reis 8: 28-30). 

Foi para o Tabernáculo, que precedeu o Templo como lugar central de Israel de culto, que 

Hannah foi quando ela estava sofrendo amargamente sobre sua esterilidade. Em que lugar 

santo do Senhor graciosamente concedido o seu pedido de um filho, cujo nome era 

Samuel e que se tornou um dos servos de escolha de Deus (1 Sm. 1: 9-20). Davi declarou: 

"Uma coisa pedi ao Senhor, que eu procuro: que eu possa morar na Casa do SENHOR 

todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e meditar no seu 

templo" (Sl. 27: 4). 

Em cobrança de que os príncipes dos sacerdotes e seus companheiros tinham feito o 

Templo em covil de ladrões , Jesus novamente citado a partir da Escritura, desta vez de 

Jeremias 07:11. Em vez de ser um lugar onde as pessoas fiéis de Deus poderia vir e 

adoração sem serem molestados e protegido, o templo tornou-se um lugar onde eles foram 

extorquidos e seus roubadores foram protegidos. Esses ladrões religiosamente conectados 

encontraram refúgio no templo como highwaymen encontrou refúgio na cova dos 

ladrões . Mas ao contrário de ladrões normais, seu roubo era pública, e eles roubaram e 

refugiou-se no mesmo lugar. O santuário de Deus tornou-se um santuário para os ladrões. 



Ele manifestou Compaixão e Poder Divino 

E os cegos e os coxos a Ele no templo, e ele os curou. (21:14) 

Temerosos de Jesus, e incapaz de resistir a ele, os sacerdotes, os comerciantes, cambistas, 

sacrifício-compradores, e os viajantes que utilizam o pátio dos gentios como um atalho 

através da cidade, aparentemente tinha tudo disperso. Mas os cegos e os coxos , embora 

certamente impressionado com Jesus, não tinham medo dele. Mesmo imediatamente após 

a sua exibição dramática de indignação divina, aquelas almas carentes corretamente 

percebeu que a fúria do Senhor não era de forma direcionada a eles. Assim como os 

ímpios e impenitentes pode esperar a ira de Deus, aqueles que humildemente buscar a 

Sua verdade e Sua ajuda pode esperar Sua compaixão. 

O doente e os aleijados, a maioria dos quais eram necessariamente mendigos, 

continuamente se reuniram no templo, na esperança de, no mínimo, para o dom de alguns 

denários e, no máximo, por um milagre de cura. Eles eram desprezados e ignorados pela 

maioria de seus compatriotas, em grande parte porque eles foram considerados como 

estando a sofrer como resultado direto dos pecados que eles ou seus pais cometeram (ver 

João 9: 2). Os líderes egoístas do Templo tinha pouca compaixão por eles (ver Matt. 23: 

4). 

Se não fosse para os incontáveis milhares de doentes, doentes, cegos, surdos, e outras 

pessoas que sofrem na Palestina, a grande compaixão tanto de Jesus e Seu grande poder 

de cura seria desconhecido para nós. Em comparação com a duração da eternidade todas 

as aflições terrenas são temporários. Mas nesta vida são muito reais e muito dificil, e que 

o Senhor não minimizá-los. Foi para aliviar o sofrimento, bem como para demonstrar Seu 

poder divino e autoridade que Jesus compassivamente curou aqueles que vinham a Ele e 

nunca virou-los ou repreendeu-os. 

Compaixão de Jesus foi uma credencial supremo da Sua realeza divina, não só por causa 

do poder que demonstrou, mas por causa do amor misericordioso demonstrou que é tão 

característica de Deus, mas de forma não característica do homem caído. Quando João 

Batista estava na prisão e tinha dúvidas sobre messianidade de Jesus, Jesus disse aos 

discípulos de João: "Ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo: os cegos vêem, 

os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são 

ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho a eles "(Mt 11: 4-5.). 

Os crentes sabem que Jesus Cristo algum dia vai vir a este mundo em juízo devastador, 

que todo o julgamento foi dado a Ele pelo Pai, e que somente Ele tem as chaves da morte 

e do inferno. Eles sabem que ele controla o destino de cada alma, e que Ele tem o soberano 

e apenas o direito de enviar homens e mulheres incrédulas para o inferno para 

sempre. Mas, como os cegos e os coxos que veio para Jesus no Templo, os cristãos vêm 

ao Senhor com temor, mas também com perfeita confiança, sabendo que Ele não vai 

desviá-los ou condená-los. Eles sabem que Ele ama seus filhos e que nunca lhes fazer 

mal, mas sempre fazer-lhes bem, mesmo quando eles experimentam que o bem através 

de seu grupo de disciplina (Heb. 12: 6). 

Exibição majestosa de Jesus da compaixão divina foi acompanhada por uma forte 

expressão do poder divino. Mal os cegos e os coxos se aproximou dele para ajuda do 

que ele os curou . Só Deus pode restaurar a visão de olhos totalmente destruídos pela 



doença, como muitos olhos cegos estavam naquele dia. E só Deus pode substituir 

membros que estão espalhadas ou doentes além do reparo ou estão ainda desaparecidas. 

Ele aceitou o Culto Divino ea Rejeição Humano 

Mas quando os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas 

que ele tinha feito, e as crianças que clamavam no templo e 

dizendo: "Hosana ao Filho de Davi", ficaram indignados, e disse-

lhe: "Você Você ouve o que estes estão dizendo? " E Jesus lhes 

disse: "Sim, não lestes," fora da boca de crianças e bebês de 

enfermagem Tu tens louvor preparado para ti mesmo "? E Ele os 
deixou e saiu da cidade para Betânia, e ali. (21: 15-17) 

Junto com todos os outros presentes naquela ocasião, os principais sacerdotes e escribas 

ímpios viu as coisas maravilhosas que Jesus tinha feito . Eles ouviram as crianças 

que clamavam no templo, dizendo: "Hosana ao Filho de Davi ", assim como seus pais 

haviam feito no dia anterior (v. 9). Eles também sabiam que Filho de Davi era um título 

messiânico e que o Messias iria realizar tais milagres e maravilhas como Jesus havia sido 

espectáculo. Mas sua reação foi muito diferente da dos filhos e adultos que elogiaram e 

glorificado Jesus. 

Crianças é literalmente "boys" e, provavelmente, refere-se aos muitos jovens adolescente 

meninos que haviam passado suas bar mitzvahs e tinha ido a Jerusalém para celebrar a 

sua primeira Páscoa como um homem, assim como o próprio Jesus tinha feito muitos 

anos antes (Lucas 2: 41- 42). 

Mas, em vez de unir na adoração do Messias, os líderes do templo ficou indignado . O 

termo atrás indignado carrega a idéia de fúria e indignação. Para esses homens, a cura do 

cego e aleijado, embora incontestavelmente incrível de Jesus, era repugnante. Os fariseus 

tinham cobrado com Jesus expulsando os demônios pelo poder de "Belzebu o príncipe 

dos demônios" (Mat. 12:24). Os sumos sacerdotes e os escribas agora talvez pensou a 

mesma coisa sobre sua cura. Não somente Ele se opor a eles como os governantes do 

Templo, mas em seus olhos Ele realmente trabalhou contra Deus por arbitrariamente curar 

aqueles que pensaram estavam sendo divinamente punidos por seus pecados. 

Como os fariseus, os príncipes dos sacerdotes e os escribas senti tão hipocritamente 

superior ao homem comum, especialmente para os aflitos e pobres que foram pensados 

para merecer o seu destino, que testemunhar nenhuma quantidade de sofrimento poderia 

provocar compaixão neles. E eles eram tão inflexível em sua rejeição de Jesus como o 

Messias que nenhuma quantidade de provas poderia provocar crença nelas. 

Em vez de reconhecer sua autoridade, Jesus condenou a sua auto-justiça. Em vez de 

louvar a sua santidade, Ele condenou a sua hipocrisia. Em vez de reconhecer suas obras 

religiosas como agradável a Deus, Ele os condenou como ofensivo a Deus e sem 

valor. Por conseguinte, estes homens se recusaram a reconhecer Jesus mesmo como um 

rabino legítimo, muito menos como o Filho prometido a Davi. O que era perfeitamente 

claro para a maioria do povo judeu comuns em Jerusalém foi perfeito disparate à elite 

Templo erudita e de auto-satisfação. 



Eles, portanto, lhe disse: "Você é ouvir o que estes estão dizendo?" Eles disseram que, 

com efeito, "Você não percebe que essas crianças, como o ontem ralé, estão chamando o 

Messias? Por que você não detê-los ? Como você pode ficar lá aceitar elogios que 

pertence somente a Deus? Como você pode tolerar tal blasfêmia? " O verdadeiro 

problema, é claro, foi a de que eles não podiam tolerar a piedade compassivo de Jesus, 

porque era uma acusação contundente de sua impiedade sobrecarregados. 

Deixando seus acusadores sei que Ele não era alheio ao que estava acontecendo, Jesus 

primeiro respondeu simplesmente Sim . Ele estava plenamente consciente do que estava 

sendo dito, e Ele tinha plena consciência do seu significado e importância. "Mas", ele 

passou a pedir aos homens instruídos, " você nunca leu, "fora da boca de crianças e 

bebês de enfermagem Tu tens louvor preparado para ti mesmo"? Assim como fez 

em diversas ocasiões, Jesus irritou os líderes judeus citando o Antigo Testamento contra 

eles, a especialistas em Escrituras aceito. 

Jesus estava citando o Salmo 8: 2, e as duas palavras hebraicas para crianças e bebês de 

enfermagem referem-se a crianças com menos de três anos, a idade em que as crianças 

judias eram normalmente desmamados. Como já mencionado, as crianças que saudaram 

Jesus no Templo estavam longe passado da idade para o desmame. A lição de Jesus foi 

que, se até mesmo pequenas crianças e bebês de enfermagem estaria preparado pelo 

Senhor para dar louvor a Ele, quanto mais poderia crianças mais velhas se esperar para 

louvá-Lo? Cristo vai ser louvado, e se os homens não louvá-Lo, Ele havia declarado aos 

fariseus, poucos dias antes, "as pedras clamarão" (Lucas 19:40). 

Mesmo rejeição de Jesus pelos principais sacerdotes e escribas e Sua aceitação voluntária 

de que a rejeição demonstrada Sua realeza divina. Deus sabia que o homem mau iria 

rejeitar o Seu Filho, e foi parte integrante do plano divino de que o Messias seria 

"desprezado, eo mais rejeitado entre os homens" (Is. 53: 3). A qualquer momento, Cristo 

poderia ter frustrado os homens maus que procuravam matá-lo.Quando ele estava sendo 

preso no Jardim algumas noites mais tarde, Ele explicou a Pedro: "Você acha que eu não 

poderia rogar a meu Pai, e ele vai de uma vez colocou à minha disposição mais de doze 

legiões de anjos?" (Mat. 26:53). 

Nas palavras simples, mas assombrando Ele os deixou há um volume de verdade. Jesus 

deixou os sacerdotes e escribas descrentes, porque eles não quiseram vir a Ele. Eles 

desafiou-o novamente no dia seguinte, perguntando: "Com que autoridade fazes estas 

coisas, e quem te deu tal autoridade?" Ele respondeu, pedindo-lhes: "O batismo de João 

era de que fonte, do céu ou dos homens? E começou a raciocinar entre si, dizendo: Se 

dissermos: "Do céu," Ele nos dirá: "Então por que você não acredita nele?" Mas, se 

dissermos: "A partir de homens", tememos o povo; porque todos consideram João como 

profeta. E respondendo Jesus, eles disseram: 'Nós não sabemos. " Ele também disse a 

eles: 'Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas' "(Mateus 21: 23-27.). 

Em vez de atacar Roma, Jesus atacou judaísmo. Em vez de ser um conquistador, Ele era 

um confrontador. Em vez de promover a revolução, ele pregou a justiça. E, em vez de 

limpar o inimigo sem, Ele limpou o inimigo interno. 

Este não era o tipo de Messias judaísmo estava procurando, em seguida, ou está 

procurando. A maioria dos judeus, religiosos ou não religiosos, não têm interesse no Filho 

de justiça. Aqueles que olham para um Messias em tudo está procurando o mesmo tipo 



seus antepassados procuraram nos dias de Jesus. Eles ainda estão à procura de um 

salvador militar, político e econômico que vai mudar o mundo em seu nome, mas que não 

vai mudá-los. 

Jesus não vai permanecer onde Ele é indesejada. Apesar de todo o homem é responsável 

perante Deus, Ele obriga-se em ninguém. E, embora a salvação é, antes de tudo pela 

iniciativa e poder soberano de Deus, nenhuma pessoa é salva a contragosto. Como os 

principais sacerdotes e escribas descrentes não recebê-Lo, Ele os deixou e saiu da cidade 

para Betânia, e lá , para ficar com sua queridos amigos Maria, Marta e Lázaro, e os 

outros discípulos fiéis que esperavam em e O amava. 

 

113. O Caminho da árvore de figo (Mateus 

21: 18-22) 

Agora pela manhã, quando ele voltou para a cidade, teve fome. E, 

vendo uma figueira solitário à beira da estrada, Ele veio a ele, e 

não encontrei nada sobre ele, exceto apenas folhas;e Ele disse a 

ela, "Não mais deve haver sempre qualquer fruto de ti." E, uma 

vez que a figueira secou. E, vendo isso, os discípulos se 

admiraram, dizendo: "Como é que a figueira secou 

imediatamente?" E Jesus, respondendo, disse-lhes: «Em verdade 

vos digo que, se tiverdes fé e não duvidarem, você deve não só 

fazer o que foi feito à figueira, mas mesmo se você disser a este 

monte: 'Ser tomadas -se e lança-te no mar ', deve acontecer. E 

todas as coisas que pedirdes na oração, crendo, recebereis. " (21: 
18-22) 

Na segunda-feira da semana da Páscoa Jesus entrou na cidade em um jumentinho burro 

para uma recepção de Messias e foi aclamado o Filho de Davi, como o povo gritou 

hosanas e roupas e ramos de palmeiras colocados na estrada antes dele (Matt. 21: 1- 

11). Na terça-feira ele voltou para a cidade novamente e limpou o templo dos mercadores 

de sacrifício e moneychangers (vv. 12-17). Agora na quarta-feira, ele entrou em 

Jerusalém pela terceira vez desde que chegou-se a partir de Jericho. 

De Marcos ficamos a saber que o encontro com a figueira envolveu dois dias 

sucessivos. Jesus amaldiçoou a figueira, na manhã Ele entrou em Jerusalém para purificar 

o Templo, e era no dia seguinte, quarta-feira, que os discípulos notaram que a árvore 

estava "seca desde as raízes para cima" (Marcos 11:14, 20). Mateus condensa os dois 

eventos em uma única conta, o que Ele menciona apenas em relação à quarta-feira. 

À luz de Jesus "apenas ter sido aclamado pela população como grande Messias de Israel 

e Rei, a sua purificação do Templo e amaldiçoou a figueira eram do significado especial 

e monumental. A purificação do Templo foi uma denúncia da adoração de Israel, e da 

maldição da figueira foi uma denúncia de Israel como nação. Em vez de derrubar os 

inimigos de sua nação como o povo antecipado Ele pode, o recém-aclamado rei 

denunciou seu próprio povo. 



Era inconcebível para os judeus que o Messias seria condená-los, em vez de entregá-los, 

para que Ele iria atacar Israel em vez de Roma. É por isso que os elogios da entrada 

triunfal foram tão curta, transformando em poucos dias para chora pela morte de 

Jesus. Ele havia demonstrado conclusivamente que ambas as Suas palavras e suas ações 

tinham testemunhado o tempo todo, que ele não tinha vindo como um Messias político-

militar para libertar Israel de Roma e estabelecer um reino terreno. Quando a verdade 

finalmente amanheceu sobre eles, o que mais Jesus fez se tornou irrelevante para a 

maioria dos judeus. Eles não tinham nenhum uso para tal Messias e certamente nenhum 

uso para tal um Rei. Juntando-se os seus líderes em pedir a morte de Jesus, o povo iria 

declarar em essência, o que Jesus tinha predito na parábola do nobre: "Nós não queremos 

que este reine sobre nós" (Lucas 19:14). 

Maldição da figueira Jesus não era tão poderosamente dramática como a purificação do 

Templo, mas foi igualmente significativo. 

O Predicament 

Agora pela manhã, quando ele voltou para a cidade, teve fome, e 

vendo uma figueira solitário à beira da estrada, Ele veio a ele, e 
não encontrei nada sobre ele, exceto apenas folhas;(21: 18-19a) 

Como observado acima, na manhã refere-se à quarta-feira, um dia depois da purificação 

do Templo e, dois dias depois da entrada triunfal. Jesus voltou para a cidade de 

Jerusalém, depois de passar a noite em Betânia, como ele vinha fazendo, sem dúvida, com 

Maria, Marta e Lázaro (ver Marcos 11:11). 

Parece certo que os anfitriões de Jesus teriam preparado café da manhã para o tinha ele 

queria, mas ele pode ter saído muito cedo para Oração no Monte das Oliveiras, que Ele 

sempre fazia, e não tinha tempo para voltar a Betânia para comer . Ou pode ter sido a de 

que ele tinha comido pequeno-almoço muitas horas mais cedo e que a Sua oração intensa 

e Sua escalar o Monte das Oliveiras reacendeu Sua fome.Em qualquer caso, ele ficou 

com fome . Embora Ele era o Filho de Deus, em Sua encarnação Jesus tinha todas as 

necessidades físicas normais características dos seres humanos. Portanto, quando Ele viu 

uma figueira solitário à beira da estrada, Ele esperava encontrar fruto nela para comer. 

Figueiras eram comuns na Palestina e muito valorizada. Não era incomum para que 

cresçam a uma altura de 20 pés e igualmente tão ampla, tornando-os uma excelente árvore 

de sombra. Quando Jesus o chamou para o discipulado, Natanael estava sentado sob uma 

figueira, provavelmente em seu próprio quintal (João 01:48). Antes que os judeus tinham 

entrado na Terra Prometida, o Senhor descreveu-se a eles como "uma terra de trigo e 

cevada de vinhas e figueiras e romãs, uma terra de azeite e mel" (Deut. 8: 8). Através de 

Zacarias, o Senhor prometeu ao seu povo que pelo Messias de segunda vinda, Ele 

"remover a iniqüidade desta terra num só dia" e "cada um de vós convidará o seu próximo 

para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira" (Zc. 3: 9-10). Um lugar 

favorito para as pessoas se reúnem estava sob uma figueira. 

Assim como a presença da figueira era um símbolo de bênção e prosperidade para a 

nação, a sua ausência se tornaria um símbolo de julgamento e privação. Em grande parte 

por causa das muitas conquistas da Palestina após a rejeição de Cristo, a terra tornou-se 

ganancioso desnudo e estéril. Alguns invasores usaram as árvores para construir suas 



máquinas de guerra e outros simplesmente para alimentar suas fogueiras. Quando as 

árvores madeireiras foram embora, frutas e árvores de sombra foram cortadas. Durante 

uma ocupação os governantes começaram a tributação de acordo com o número de 

árvores em um pedaço de propriedade com o resultado previsível que muitos proprietários 

cortar algumas de suas árvores remanescentes, a fim de reduzir seus impostos. 

Normalmente, uma figueira produzido fruta antes que brotaram folhas. Portanto, quando 

Jesus encontrou nada sobre ele, exceto folhas , Ele estava desapontado, porque uma 

árvore com folhas já deveria ter tido frutos. Figueiras deu frutos duas vezes por ano, pela 

primeira vez no início do verão. Na altitude muito menor e muito mais quente clima de 

Jericó, algumas plantas e árvores foram produtivas quase o ano todo. Mas, em abril, uma 

figueira na altitude de Jerusalém seria normalmente não têm ou frutas ou folhas, porque, 

como Marcos observa, "não era tempo de figos" (Marcos 11:13). 

No entanto, se a árvore produziu folhas cedo que deveria ter produzido frutos cedo. Seja 

por causa da água demais ou muito pouco, o tipo errado de solo, doença ou outro motivo, 

não foi funcionando como deveria. 

Jesus usou muitos assuntos de pássaros-da-natureza, água, animais, clima, árvores, flores, 

e outros, para ilustrar seu ensinamento. Nesta ocasião Ele usou uma figueira estéril para 

ilustrar uma nação espiritualmente estéril. A ilustração era uma parábola visual projetado 

para retratar a nação espiritualmente degenerado de Israel. 

A Parábola 

e Ele disse a ela, "Não mais deve haver sempre qualquer fruto de 
ti." E, uma vez que a figueira secou. (21: 19b) 

Porque a figueira era estéril, quando deveria ter tido frutos, Jesus disse-lhe: "Já não 

deve haver sempre qualquer fruto de ti . " Com essas palavras ele pronunciou desgraça 

da árvore. Foi sob uma maldição divina (ver Marcos 11:21) e seria perpetuamente 

improdutivo. No relato de Mateus parece que a figueira secou imediatamente. Mas, 

como já foi observado, embora a árvore pode ter morrido de uma só vez , o murchamento 

não foi evidente até a manhã seguinte, quando Jesus e os discípulos passaram por ela de 

novo e viu que "seca desde as raízes para cima" (Marcos 11:20). 

A figueira representado morto espiritualmente Israel, suas folhas representado 

religiosidade externa de Israel, e sua falta de frutas representado aridez espiritual de 

Israel. Como Paulo mais tarde descreveu seus companheiros judeus, eles tinham "zelo 

por Deus, mas não de acordo com o conhecimento" (Rom. 10: 2), uma forma de piedade, 

mas sem poder divino (cf. 2 Tm. 3: 5). 

A fruta é sempre uma indicação de salvação, de uma vida transformada em que opera o 

poder de Deus. A relação das pessoas certas para Deus é evidenciada pelo fruto que 

levam. "Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore má dar frutos bons", 

disse Jesus (Mat. 07:18). Na parábola dos solos, a boa terra é comprovada pelo fato de 

que ele produz uma cultura, às vezes cem vezes mais, às vezes sessenta e às vezes trinta, 

mas sempre uma colheita (Mat. 13: 8). O bom solo, Jesus passou a explicar, é a pessoa 

em quem a semente da Palavra de Deus se enraíza e cresce. It "é o homem que ouve a 

palavra ea entende; dá fruto" (v 23).. Usando outra figura envolvendo frutas, Jesus disse: 



"Eu sou a videira, vós sois os ramos; quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito 

fruto" (Jo 15: 5). A fruta é sempre a manifestação da verdadeira salvação. 

A lição de Jesus sobre a figueira foi que Israel como uma nação tinha uma pretensão 

impressionante de religião, representada pelas folhas. Mas o fato de que o país não tinha 

qualquer fruto espiritual era uma prova positiva de que ela era não resgatados e cortado 

da vida e poder de Deus. Assim como fecundidade é sempre evidência de salvação e à 

piedade, esterilidade é sempre evidência de perdição e impiedade. 

Religião vazia, quase invariavelmente, tem muitos sinais exteriores sob a forma de peças 

de vestuário e vestes clericais, vasos ornamentais, rituais envolvidos, e outros apetrechos 

físicas. Ele também é caracterizada tipicamente por orações repetitivas, citado por rote e 

ofereceu às vezes prescritos, ou então por orações espontâneas que são prolixos ostensiva 

e auto-glorificação. Essas foram as repetições sem sentido dos pagãos (Mt 6: 7.) E a 

oração hipócrita dos fariseus que Jesus disse foi, na verdade, orando a si mesmo (Lucas 

18:11). 

Este incidente não foi a primeira vez que Jesus tinha usado uma ilustração de uma figueira 

estéril. Numa ocasião anterior Ele disse que durante três anos o proprietário de uma 

determinada figueira não tinha conseguido encontrar frutas sobre ele e, portanto, instruiu 

sua vinha-keeper para cortá-la para baixo. Mas o guarda-redes defendeu com o 

proprietário, "deixou-o sozinho, senhor, para este ano também, até que eu cave em 

derredor, e colocar em fertilizantes, e se der fruto no ano que vem, tudo bem; mas se não, 

cortá-la" (Lc 13: 6-9). Presumivelmente, o pedido foi deferido. Aqui, também, a figueira 

representa esterilidade de Israel, e da vontade do proprietário para esperar a árvore para 

dar frutos representa a paciência de Deus antes de trazer julgamento. Nosso Senhor não 

faz nenhuma comparação específica do que três anos para os três anos de seu ministério, 

mas foi três anos após Jesus apresentou pela primeira vez a Israel como seu Messias que 

as pessoas declararam sua rejeição final Dele, colocando-o à morte. 

Cerca de quarenta anos mais tarde, a maldição sobre a nação de Israel, ilustrado por 

maldição de Jesus na figueira, foi cumprida. Naquela época, Deus permitiu que os 

romanos para saquear Jerusalém e arrasar o Templo, destruindo tanto a nação e sua 

religião, porque Israel não tinha dado qualquer fruta, uma vez que não tem até hoje. 

Na limpeza do templo, a mensagem do rei foi que a adoração de Israel era inaceitável, e 

em amaldiçoar a figueira foi que Israel como uma nação foi condenado por sua 

pecaminosidade e esterilidade espiritual. Essas mensagens da desgraça do povo não 

toleraria. Eles não aceitaram chamado de João Batista ao arrependimento, em preparação 

para a vinda do reino ou a sua declaração de que o Messias estava vindo com "A sua pá 

... na mão [para] bem claro a sua eira, e [para] recolherá o seu trigo no celeiro [e] queimará 

a palha em fogo inextinguível "(Mat. 3: 1-12). Nem tinham aceite mesmo chamado de 

Jesus para o arrependimento ou o Seu mandamento de vir a Deus em contrição humilde 

e uma verdadeira fome e sede de justiça (4:17; 5: 3-12). Eles estavam agora ainda mais 

mal disposto a aceitar a Sua palavra de julgamento. 

Quando o Senhor entregou a Israel do Egito, Ele declarou: 

Agora será que, se diligentemente obedecer ao Senhor, teu Deus, tendo cuidado de 

guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno o Senhor teu Deus te exaltará 



sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se 

você obedecer ao Senhor, teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito fareis ele no 

país. Blessed é o fruto do teu ventre eo fruto da tua terra e os filhos de seus animais, o 

aumento do seu rebanho e os jovens do seu rebanho. Blessed será sua cesta e sua bacia 

de amassar. Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando você sair. (Deut. 28: 

1-6) 

Mas o Senhor também declarou, 

Deve acontecer, se você não vai obedecer ao Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar 

todos os seus mandamentos e os seus estatutos com a qual eu cobrar-lhe hoje que todas 

estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na cidade e maldito serás no 

país. Maldito sua cesta e sua bacia de amassar. Maldito o fruto do teu ventre eo fruto da 

tua terra, o aumento do seu rebanho e os jovens do seu rebanho. Maldito serás quando 

entrares, e maldito serás quando você sair. (Vv. 15-19) 

Por meio de Isaías, o Senhor lembrou Israel que Ele havia alimentado e cuidado para ela 

como um homem que planta uma vinha no melhor da terra e dá-lhe o melhor de cuidado 

e proteção. Mas vinha produziu nada, mas fruto imprestável, eo homem declarou que iria 

remover as suas cercas e muros de proteção, que seja colocado resíduos e tornar-se 

sufocada pelos espinhos e espinhos. Ele nem mesmo permitir que ele receba chuva. "A 

vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel", o profeta explica. ". E os homens de 

Judá Sua encantadora planta Assim ele procurou a justiça, mas eis que o derramamento 

de sangue, para a justiça, mas eis que um grito de angústia" (Is 5: 1-7.). Depois segue-se 

uma longa série de desgraças, ou maldições, descrevendo as calamidades povo de Deus 

iria sofrer por causa de sua infidelidade e aridez espiritual (vv. 8-30). 

O povo de Israel ainda hoje estão sob a maldição de Deus, preservada, mas 

unblessed. Eles são preservados porque Deus ainda vai resgatá-los nos últimos dias por 

causa de sua promessa, mas eles são unblessed porque eles continuam a rejeitar seu 

Messias. "Ele veio para os Seus, e aqueles que foram os seus não o receberam" (João 

1:11). Eles não teriam como Salvador para livrá-los do pecado ou como Senhor para 

governá-los na justiça. 

Nos tempos modernos, alguns dos judeus do mundo têm se reunido para a terra da 

Palestina e estabeleceu o estado de Israel. Mas eles ainda não foram regathered redentora, 

porque isso vai ser o de fazer o Messias quando Ele vier a eles novamente para estabelecer 

o Seu reino. Eles estão de volta na Terra Prometida, mas eles ainda têm de herdar as 

bênçãos prometidas por Deus. Eles vivem em contínua agitação, instabilidade e 

perigo. Eles estão longe de ser o reino de paz do Messias vai trazer, mas são sim um 

campo de guerra, constantemente sob a ameaça de ataque e invasão. A vida lá foi reduzido 

praticamente para o básico de sobrevivência e defesa. 

Israel não será destruída, porque Deus a protege. Mas também não é ela que está sendo 

abençoado, porque ela não vai tê-Lo como seu Deus. Ninguém vem ao Deus Pai, que não 

vem através de Deus o Filho (João 14: 6), e porque Israel não vai reivindicar o filho, ela 

não tem nenhum direito sobre o Pai. 

O Princípio 



E, vendo isso, os discípulos se admiraram, dizendo: "Como é que 

a figueira secou imediatamente?" E Jesus, respondendo, disse-

lhes: «Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidarem, 

você deve não só fazer o que foi feito à figueira, mas mesmo se 

você disser a este monte: 'Ser tomadas -se e lança-te no mar ', deve 

acontecer. E todas as coisas que pedirdes na oração, crendo, 

recebereis. " (21: 20-22) 

Quando os discípulos passaram a figueira amaldiçoada na manhã seguinte e vi que ela 

estava "seca desde as raízes para cima" (Marcos 11:20), eles se admiravam, dizendo: 

"Como é que a figueira secou imediatamente?" A árvore doente pode levar várias 

semanas ou meses para morrer, e mesmo aquele que tinha sido salgados, seja por acidente 

ou de maldade, levaria vários dias para morrer. Para a figueirapara murchar durante a 

noite foi a fazê-lo praticamente de uma só vez . 

Nesse ponto, o Senhor mudou a partir da parábola visual da figueira para outra verdade 

Ele queria ensinar os discípulos. O princípio ensinado na parábola era que a profissão 

religiosa, sem a realidade espiritual é uma abominação para Deus e é amaldiçoado. O 

princípio Jesus estava agora prestes a ensinar relacionado com maravilhado dos 

discípulos sobre a rapidez com que a figueira secou. Eles sabiam por que se secou, porque 

ouviram Jesus amaldiçoá-lo; eles simplesmente não conseguia entender como ela poderia 

murchar tão rápido. O Senhor aproveitou a oportunidade para ensiná-los sobre o poder da 

fé se juntou ao propósito e vontade de Deus, o que pode fazer muito mais do que murcham 

instantaneamente uma figueira. 

Em resposta a sua perplexidade, Jesus respondeu, e disse-lhes: «Em verdade vos digo 

que, se tiverdes fé e não duvidarem, você deve não só fazer o que foi feito à figueira, 

mas mesmo se você disser a este monte: 'Levante-se e lança-te no mar', deve 

acontecer. " 

Jesus era obviamente falando figurativamente. Ele nunca usou o seu próprio poder, nem 

os apóstolos nunca usar os poderes milagrosos que Ele lhes deu, para realizar 

espetaculares, mas inúteis feitos sobrenaturais. Foi precisamente esse tipo de 

demonstração grandiosa que Ele se recusou a dar aos escribas e fariseus incrédulos que 

queriam ver um sinal de Deus (Mt. 12:38). Jesus já tinha realizado inúmeros milagres de 

cura, muitos dos quais eles provavelmente haviam testemunhado. E Ele realizou muitos 

mais desses milagres que eles poderiam facilmente ter testemunhado. Mas o sinal que 

eles queriam era em grande escala, aquela em que o fogo teria descido do céu ou o sol 

estaria ainda como tinha por Josué. O casting literal de uma montanha ... no mar teria 

sido exatamente o tipo de sinal de que os escribas e fariseus queriam ver, mas nunca foram 

mostrados. 

A frase "rotor-se de montanhas" era uma metáfora utilizada na literatura judaica de um 

grande mestre ou líder espiritual. No Talmud babilônico, por exemplo, os grandes rabinos 

são chamados de "rotores acima das montanhas." Essas pessoas poderiam resolver 

grandes problemas e, aparentemente, fazer o impossível. 

Essa é a idéia que Jesus tinha em mente. Ele estava dizendo: "Eu quero que você saiba 

que você tem um poder inimaginável disponível para você através de sua fé em mim. Se 

você sinceramente acredito, sem dúvida, deve acontecer , e você vai ver grandes poderes 



de Deus no trabalho. " Na Última Ceia, Jesus disse aos Doze: "Tudo o que pedirdes em 

meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho Se me pedirdes alguma 

coisa em meu nome, eu o farei." (João 14: 13-14). O requisito para o recebimento é pedir 

em nome de Jesus, isto é, segundo o seu propósito e vontade. 

Jesus não estava falando sobre a fé em fé ou a fé em si mesmo, sendo que ambos idéias 

tolas e não bíblicas são populares hoje. Ele estava falando sobre a fé no Deus verdadeiro 

e somente em Deus, e não a fé em seus sonhos, aspirações ou idéias sobre o que ele acha 

que deve ser. "Pedis e não recebeis," Tiago adverte ", porque pedis mal, para o que você 

pode gastar em seus prazeres" (Tiago 4: 3). "Esta é a confiança que temos Nele," João 

diz, "que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve" (1 João 

5:14). Fé que move montanhas é altruísta, undoubting e confiança sem reservas em 

Deus.É crer na verdade de Deus e do poder de Deus, enquanto procuram fazer a vontade 

de Deus. A medida de tal fé é o desejo sincero e único que, como Jesus disse: "o Pai seja 

glorificado no Filho." 

A verdadeira fé é confiar na revelação de Deus. Quando um crente procura algo que é 

consistente com a Palavra e confia no poder de Deus para fornecê-la de Deus, Jesus lhe 

assegura que sua solicitação será atendida, porque honra Ele e Seu Pai. Quando os 

mandamentos de Deus são obedecidas Ele honrará que a obediência, e quando qualquer 

solicitação é feita na fé de acordo com a sua vontade, ele irá fornecer o que se 

procura. Para fazer o que Deus diz é fazer o que Deus quer e para receber o que Deus 

promete. 

Quando os discípulos perguntaram a Jesus por que eles não foram capazes de expulsar o 

demônio de um menino "Ele disse-lhes:" Por causa da pequenez da vossa fé; porque em 

verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: 

"Passa daqui para lá", e ele deve deslocar-se; e nada vos será impossível "(Mt 

17:20).. Jesus não estava elogiando pequena fé. Foi a pequenez da fé dos discípulos que 

impediu seu sucesso em expulsar o demônio. Ele os repreendeu por ter pouca fé que ficou 

pequeno, mas exortou-os a ter fé que, embora comece pequeno, continua a crescer. O 

ponto da ilustração grão de mostarda não está na sua pequenez, mas em sua crescente de 

pequenez para a grandeza. Da mesma forma, a força da fé que move montanhas é o seu 

crescimento a partir de pequenez para a grandeza que Deus abençoa e fornece. 

Montanha-se movendo a fé é ativado por Pedido sincera de Deus . "Todas as coisas que 

pedirdes na oração, crendo, recebereis ", Jesus explicou. As parábolas do amigo que 

perguntou a seu vizinho para um favor à meia-noite e da viúva que pediu ao juiz injusto 

(Lucas 11: 5-8; 18: 1-8), tanto ensinar a importância da persistente oração . A oração 

persistente é a oração que move montanhas, porque é verdadeiramente acreditar oração. 

Quaisquer que sejam nossas mentes finitas podem nos levar a pensar, não há 

inconsistência entre soberania e mans fé de Deus, porque a Palavra de Deus ensina 

claramente ambos. Não é responsabilidade do crente para sondar formas inescrutáveis de 

Deus, mas para seguir obedientemente Seu ensinamento claro. Persistente oração que 

está acreditando a Palavra de Deus não pode ser incompatível com o funcionamento da 

própria vontade soberana de Deus, porque em Sua soberana sabedoria e graça Ele 

comanda essa oração e obriga-se a honrar. 



O crente que quer o que Deus quer que pode pedir a partir de Deus e receber dele. O 

jovem cristão que realmente quer o que Deus quer para a sua vida terá. A mulher que 

realmente quer o que Deus quer para a sua família terá. O pastor que realmente quer o 

que Deus quer para o seu ministério vai tê-lo. 

A vontade de Deus para Seus filhos não, é claro, sempre envolvem coisas que são 

agradáveis para a carne ou as coisas que se pode naturalmente preferem. Sua vontade para 

Seus filhos inclui a sua disposição de sacrificar, sofrer e morrer por Ele, se 

necessário. Para o crente que procura a vontade de Deus, nunca é uma questão de sucesso 

ou fracasso, de prosperidade ou a pobreza de viver ou morrer, mas simplesmente de ser 

fiel (ver 1 Cor. 4: 2). Portanto, Paulo declara: "Se vivemos, vivemos para o Senhor, ou se 

morremos, morremos para o Senhor, por isso, se vivemos ou morramos, somos do 

Senhor" (Rm 14: 8.). 

Quando a igreja é impotente, como muito do que é hoje, é porque tantos cristãos são 

impotentes. E os cristãos são impotentes, porque eles não são persistentes em oração para 

que Deus quer, crendo que Ele irá fornecê-la. Deus deseja que Seus filhos perguntar e 

continuo a perguntar, buscar e manter seeking, para bater e continuar batendo, e é através 

de que a persistência que Ele promete abençoar. Ele garante que eles vão sempre receber, 

sempre encontrar, e sempre ter a porta aberta para eles (Mt 7: 7.). 

Deus não edificar a Sua igreja ou construir o seu povo por melhores idéias, melhores 

programas ou melhores métodos, embora essas coisas podem ter um lugar em Sua 

obra. Deus promete revelar verdadeiramente Seu poder apenas através de crentes fiéis 

que, em oração persistente, procuram apenas a Sua vontade. 

 

114. A autoridade de Jesus (Mateus 21: 

23-32) 

E quando Ele havia entrado no templo, os sumos sacerdotes e os 

anciãos do povo veio a ele como Ele estava ensinando, e disse: 

"Com que autoridade fazes estas coisas, e quem te deu tal 

autoridade?" E Jesus, respondendo, disse-lhes: "Eu vou te 

perguntar uma coisa, também, que se você dizer-me, também eu 

vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João 

era de que fonte, do céu ou dos homens ? " E começou a raciocinar 

entre si, dizendo: "Se dissermos: Do céu, ele nos dirá para nós, 

'Então por que você não acredita nele?"Mas se dissermos: Dos 

homens, tememos o povo, porque todos eles consideram João para 

ser um profeta ". E respondendo Jesus, eles disseram: "Nós não 

sabemos." Ele também disse a eles: "Nem eu vos digo com que 

autoridade faço estas coisas. Mas o que você acha? Um homem 

tinha dois filhos, e ele veio para o primeiro e disse: 'Filho, vai 

trabalhar hoje na vinha . ' E, respondendo ele, disse: "Eu vou, 

senhor", e ele não ir E ele veio para o segundo e disse a mesma 

coisa Mas ele respondeu e disse: 'Eu não vou. ». Entanto, ele 

depois se arrependeu e foi . Qual dos dois fez a vontade do pai? 



" Eles disseram: "O último." Jesus disse-lhes: «Em verdade vos 

digo que os publicanos e as meretrizes entrarão no reino de Deus 

antes de você Pois João veio a vós no caminho da justiça, e você 

não acreditou nele;. Mas os publicanos e as meretrizes 

acreditaram nele, e você, vendo isto, nem sequer sentir remorso 
depois de modo a acreditar nele ". (21: 23-32) 

Autoridade é uma palavra forte, poder e privilégio que denota. Uma pessoa com 

autoridade exerce controle sobre as vidas eo bem-estar de outras pessoas. A sociedade 

não pode operar sem ter algumas pessoas em posições de autoridade; a alternativa seria a 

anarquia e caos. Nos pais de família têm autoridade. Na escola, os professores e os 

administradores têm autoridade. Na comunidade, o prefeito, conselho municipal, polícia, 

bombeiros e todos têm esferas de autoridade. E assim também nos corpos maiores de 

governo. 

O conflito neste encontro entre Jesus e os líderes religiosos foi sobre a questão da 

autoridade, especificamente a autoridade de Jesus que eles questionado e que temiam 

ameaçaria suas próprias posições de autoridade 

A confrontação 

E quando Ele havia entrado no templo, os sumos sacerdotes e os 

anciãos do povo veio a ele como Ele estava ensinando, e disse: 

"Com que autoridade fazes estas coisas, e quem te deu tal 
autoridade?" (21:23) 

Ele ainda era quarta-feira de manhã de semana de Páscoa. Depois de Jesus e os discípulos 

tinham passado a figueira Ele amaldiçoou o dia antes e achei que era completamente 

murcho (vv 18-22; cf. Mc 11: 20-21.), Ele veio com eles no templo. 

O grupo de sumos sacerdotes e os anciãos podem ter incluído os sumos sacerdotes Anás 

e Caifás, que serviram simultaneamente por vários anos (Lucas 3: 2). Devido à gravidade 

de seu confronto de Jesus, é provável que pelo menos o capitão do templo, o segundo 

mais alto funcionário, estava presente. Os anciãos compreendia uma ampla variedade de 

líderes religiosos, o que definitivamente incluídos fariseus (Mat. 21:45 ) e escribas (Lucas 

20: 1), e, possivelmente, saduceus, herodianos, e até mesmo alguns Zealots e 

essênios. Embora esses grupos tinham muitas diferenças entre si e estavam 

constantemente disputando entre si, eles encontraram um terreno comum na oposição a 

Jesus, porque Ele ameaçou a autoridade de todo o establishment religioso. 

Toda religião falsa tem o denominador comum de obras justiça, da salvação pela 

realização humana, e é, por natureza e ofendido por oposição ao evangelho de realização 

divina por Deus em Cristo. Embora as religiões do mundo estão divididas por grandes 

diferenças em teologia e prática, eles encontrar um terreno comum contra o evangelho de 

Jesus Cristo, assim como fizeram os religiosos judeus no Templo.Eles podem presumir 

honrar a Cristo como um profeta, um grande mestre, ou mesmo como um entre muitos 

deuses, mas eles se opõem veementemente a verdade de que Ele é o único Salvador e que 

nenhuma pessoa pode vir a Deus, senão através dos méritos de Seu sacrifício. 



Como ele tinha no dia anterior, quando Ele de forma tão dramática limpou o templo, Jesus 

agora tomou o centro do palco novamente e estava ensinando como Ele caminhava pelo 

jardim (Marcos 11:27).Parece certo que aqueles que Ele havia expulsado para fazer casa 

de Seu Pai um covil de ladrões (Mat. 21:13) não havia retornado, e toda a Corte espaçoso 

dos gentios estava agora disponível para aqueles que vieram para o culto. Muitos deles, 

provavelmente, tinham seguido Jesus lá quando o viram entrar na cidade naquela manhã. 

Não nos é dito que Jesus estava ensinando nesta ocasião, mas ele era provavelmente 

reiterar algumas das verdades mais importantes que havia ensinado muitas vezes 

antes. Podemos ter certeza de que tudo o que Ele disse que estava relacionado com o Seu 

reino, o sujeito com o qual o Seu ministério começou (Matt 4:17.) E terminou (Atos 1: 

3). Em seu relato paralelo, Lucas relata que Jesus estava "ensinando diariamente no 

templo, ... pregando o evangelho" (Lucas 19:47; 20: 1)., Que foi, por vezes chamado de 

"o evangelho do reino" (Mt 9 : 35). Fosse qual fosse o tema específico ", todas as pessoas 

que estavam pendurados sobre Suas palavras" (Lucas 19:48). 

A principal questão os líderes judeus tinham-se agora para Jesus era o mesmo que tinha 

sido, desde o início, " Com que autoridade fazes estas coisas, e quem te deu tal 

autoridade? " (cf. João 2:18). Poressas coisas , eles provavelmente significava tudo o 

que Jesus estava ensinando e fazendo, mas particularmente tinha em mente Sua abrupta 

e, a seus olhos, totalmente limpeza presunçoso do Templo no dia anterior. Exceto por seu 

ato semelhante no início do seu ministério, Ele nunca tinha feito nada que mais 

claramente, devastada com força, e publicamente o estabelecimento religioso. Enquanto 

isso estava acontecendo, eles não tinham poder para detê-lo e, aparentemente, eram ainda 

sem palavras. Mas agora que eles haviam se recuperado do choque inicial, eles foram 

para a ofensiva e estavam exigindo uma explicação. 

Candidatos rabínicas originalmente havia sido ordenado por um rabino líder quem 

respeitado e sob cujo ensino é servido um tipo de aprendizagem. E assim como os 

ensinamentos dos principais rabinos variado muito assim fizeram suas ordenações. Por 

causa de abusos generalizados, e provavelmente também para centralizar a autoridade 

rabínica do Sinédrio, ou sumo conselho judaico, assumiu toda a responsabilidade para a 

ordenação. 

Na sua ordenação um homem foi declarado para ser rabino, mais velha, e juiz, e foi dado 

correspondente autoridade para ensinar, para expressar sua sabedoria, e de tomar decisões 

e veredictos em religiosa, assim como muitos assuntos civis. Durante o serviço de vários 

discursos e leituras foram dadas e hinos cantados. Uma vez ordenado, o homem teve o 

reconhecimento oficial como professor credenciado de Israel. 

Jesus não tinha tal ordenação e, portanto, não tinha esse reconhecimento. Com que 

autoridade , então, os líderes pediram, que Ele não apenas ensinar e pregar, mas até 

mesmo curar os enfermos, expulsar os demônios, e ressuscitar os mortos? Principalmente 

por que Ele presume a tomar sobre Si-an destreinado, não reconhecido, auto-nomeado 

rabino-a tarefa de lançar os comerciantes e cambistas do Templo?Embora nem os 

próprios líderes religiosos, aqueles homens estavam operando seus negócios sob os 

auspícios das autoridades do Templo . "Quem te deu ... autoridade para jogá-los fora? 

" essas autoridades perguntou Jesus. 



Apesar de não reconhecer a origem e legitimidade do poder de Jesus, eles nunca 

questionou que Ele tinha. Que sua autoridade era sem precedentes poderoso era 

incontestável. Ninguém nunca tinha curado tantas pessoas doentes, lançado fora, como 

muitos demônios, ou relevo pessoas da morte como Jesus tinha feito. Os milagres eram 

tão óbvios, numerosos e bem comprovado que os líderes religiosos nunca duvidou que 

Jesus realizou-los, depois de ter visto muitos deles com seus próprios olhos. 

Esses líderes sabiam que o poder como Jesus exibida tinha que ser de origem sobrenatural, 

e eles sabiam que Ele alegou que era de Deus, a quem Ele repetidamente chamado Seu 

Pai celestial. Quando Ele perdoou os pecados de um paralítico, alguns dos escribas 

presentes ", disse para si: 'Este homem blasfema." Saber o que eles estavam pensando, 

Jesus os acusou de terem corações maus e começou a curar a paralisia dos mans, a fim de 

mostrar o Seu críticos que Ele, o Filho do Homem, tinha "sobre a terra autoridade para 

perdoar pecados" (Mt 9: 2-6.). A multidão de pessoas comuns que testemunharam o que 

ele fez fez a única resposta sensata: "Eles estavam cheios de temor, e glorificavam a Deus, 

que dera tal autoridade aos homens" (v. 8). Mas os escribas se recusou a aceitar o 

óbvio. Nenhuma quantidade de evidências poderiam penetrar sua incredulidade 

confirmada. E como os fariseus em ocasião anterior (Mat. 12:24), as autoridades do 

Templo que agora confrontados Jesus sem dúvida preferia acreditar que o Seu poder veio 

de Satanás em vez Deus fina. 

Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do Templo também sabia como as multidões, 

muitas vezes reconhecido com espanto, que Jesus ensinou com autoridade com uma 

clareza, definitividade, e de certeza que foi completamente desprovido de os 

pronunciamentos e interpretações dos escribas (Matt 07:29;. Marcos 1:22). Como em 

muitos círculos da Igreja liberal hoje uma qualificação chave para a aceitação foi a falta 

de dogmatismo. Praticamente toda doutrina estava aberto a reinterpretação e revisão, e 

absolutos foram rejeitadas como presunçoso. A sabedoria humana há muito haviam 

substituído a revelação divina, e Escritura do Antigo Testamento foi citado 

principalmente para apoiar suas tradições religiosas humanamente-concebidas. Quando a 

Escritura em conflito com a tradição, a tradição prevaleceu (Matt. 16: 6). Nas mentes da 

maioria dos líderes religiosos judeus, havia muitas autoridades mas nenhum que era 

exclusivamente autoritária, nem mesmo as Escrituras. 

No entanto, o ministério de Jesus não era nada se não autoritário. Ele demonstrou 

autoridade para conceder os que crêem nEle o direito de se tornarem filhos de Deus (João 

1:12). Seu Pai celestial "deu-lhe autoridade para julgar" (05:27) e "autoridade sobre toda 

a humanidade" para dar a vida eterna a todos aqueles Seu Pai Lhe deu (17: 2). Ele tinha 

autoridade sobre sua própria vida, "para colocá-lo para baixo", e sobre a sua própria 

ressurreição, "a tomar [Sua vida] de novo" (10:18). 

Em todas as coisas que ele disse e fez, Jesus nunca procurou a aprovação ou apoio das 

autoridades judaicas reconhecidas. Ele ignorou completamente o seu sistema para a 

ordenação de rabinos e aprovar doutrinas. Ele não pediu a aprovação de Seus 

ensinamentos, Suas curas, ou a sua expulsão de demônios, e certamente não para Seus 

perdoar os pecados. 

Jesus tinha tanto dunamis (poder) e exousia (autoridade). Dunamis se refere à capacidade 

e exousia para a direita. Jesus não só tinha grande poder, mas o direito de exercer esse 

poder, porque tanto o Seu poder e Sua autoridade eram de Seu Pai celestial. "Assim como 



o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida", disse Jesus, "mesmo assim também o Filho dá 

vida a quem ele quer", e "a luxúria como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Ele deu ao 

Filho também ter a vida em si mesmo "(João 5:21, 26)." Porque eu desci do céu, não para 

fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou "(6:38;. cf. v 44 , 57; 07:16, 

28; 08:18, 54). 

E porque Jesus tinha poder e autoridade do Pai, Ele procurou nenhuma autoridade, 

acreditação, ordenação, ou credenciais humanas. Ao fazê-lo, Ele opôs-se diretamente 

contra o sistema religioso judaico e incorridos sua ira implacável. Seus líderes eram 

chocado e escandalizado que Ele não só não conseguiu consultar o Sinédrio e as 

autoridades do Templo, mas teve a audácia de condená-los. 

Em pedindo a Jesus para identificar Sua autoridade, os líderes provavelmente esperava 

que ele iria dizer como Ele tinha muitas vezes antes, que Ele trabalhou sob o poder direto 

e autoridade de Deus, Seu Pai celestial. Isso lhes daria uma outra oportunidade para 

acusá-lo de blasfêmia, e, talvez, para ter sucesso em colocá-Lo à morte por ele, já que 

tinha tentado fazer antes, sem sucesso (João 5:18; 10:31). 

O Counter Pergunta 

E Jesus, respondendo, disse-lhes: "Eu vou te perguntar uma coisa, 

também, que se você dizer-me, também eu vos direi com que 

autoridade faço estas coisas. O batismo de João era de que fonte, 

do céu ou dos homens ? " E começou a raciocinar entre si, 

dizendo: "Se dissermos: Do céu, ele nos dirá para nós, 'Então por 

que você não acredita nele?" Mas se dissermos: Dos homens, 

tememos o povo, porque todos eles consideram João para ser um 

profeta "E respondendo Jesus, eles disseram:" Nós não sabemos 

"Ele também disse a eles:" Nem eu vos digo com que autoridade 
faço estas coisas. " (21: 24-27) 

Jesus respondeu a questão de os príncipes dos sacerdotes e os anciãos com uma consulta 

de Sua própria. Ele não estava sendo evasivo e não tinha razão de ser, de ter dado a 

resposta à sua pergunta inúmeras vezes antes. E se eles respondi a sua pergunta agora, 

Ele responderia deles, dizendo-lhes de novo com que autoridade Ele fez essas coisas . 

Sua pergunta era simples: "? O batismo de João era de que fonte, do céu ou dos 

homens" Porque João O Baptist começou seu ministério em primeiro lugar, os líderes 

religiosos o havia rejeitado, mesmo antes de eles começaram a rejeitar Jesus. O batismo 

de João a que se refere a todo o seu ministério que se caracterizou por sua batizando 

aqueles que se arrependeram de seus pecados (Mat. 3: 6). 

João foi o último profeta de idade do Antigo Testamento e, como Jesus, tornou-se popular 

e admirado pelas massas. Ele estava preparando o povo para o Messias, e sua conduta e 

do conteúdo e do poder de sua pregação tinha feito um grande impacto em toda a 

Israel. Depois de Herodes prendeu João para condenar seu casamento adúltero a mulher 

de seu irmão Filipe, Herodias, o rei hesitou por um longo tempo em colocar João até a 

morte, porque o povo o considerava um profeta (Matt. 14: 3-5). 



Como os príncipes dos sacerdotes e os anciãos rapidamente percebeu, a pergunta de Jesus 

colocá-los sobre os chifres de um grande dilema. Como eles começou a raciocinar entre 

si , eles viram que estaria em apuros para qualquer resposta que eles deram. Se 

eles dizem: "Do céu , "Jesus, então, dizer-lhes:" Então por que você não acredita nele? 

" Não era simplesmente que eles haviam rejeitado o próprio João, mas que também 

tinham rejeitado claro testemunho de João sobre Jesus, quem o profeta tinha abertamente 

aclamado como "o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo" ea própria "Filho de 

Deus" (João 1:29, 34). Para ter aceitado João como profeta do céu teria exigido aceitar 

Jesus como o Messias; e que eles absolutamente não faria. 

Nenhuma quantidade de depoimento de João ou de provas de Jesus iria levá-los a 

reconhecê-Lo como o Messias. Eles foram treinados para descontar ou explicar fatos, 

bem como verdades bíblicas que não estavam de acordo com as suas crenças e padrões 

religiosos humanamente-concebidas. O homem que nasceu cego a quem Jesus tinha 

curado disse a seus inquisidores fariseus: "Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores; 

mas, se alguém é temente a Deus, e faz a sua vontade, Ele ouve Desde o início do tempo 

que nunca foi ouvido. que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença Se esse homem 

não fosse de Deus, Ele não podia fazer nada "(João 9: 31-33).. Mas os fariseus eram 

insensível a essas verdades óbvias. Em vez disso, atacou o homem, ressentido de sua 

presunção em tentar ensinar os professores de Israel (v. 34). Quando incredulidade 

investiga a verdade espiritual, é predisposto a rejeitá-la. 

Como os líderes religiosos continuaram a discutir a pergunta de Jesus, eles perceberam 

que se eles responderam de forma oposta eles também estaria em apuros. Se eles disse o 

ministério de João e mensagem eram de homens , eles iriam perder o pouco de 

credibilidade que tinham com as pessoas e até mesmo incitar a sua ira, porque 

a multidão ainda considerou que João era profeta . Eles se acreditava firmemente 

que João não era um profeta , mas não se atreveu a afirmar que a crença em público. O 

único recurso, portanto, era a confessar com vergonha, não sabemos . 

Consequentemente Jesus respondeu: " Nem eu vos digo com que autoridade faço estas 

coisas . " Como Jesus bem sabia que tinha Ele lhes dada uma resposta, que só teria usado 

contra ele. Eles não estavam interessados em aprender a verdade sobre João nem Jesus. O 

seu único objectivo era induzir Jesus para novamente reclamar messianismo e divindade 

para que eles teriam motivos para colocá-Lo à morte por blasfêmia (cf. João 5:18;. 22:15 

Matt). 

Os líderes religiosos persistiram em rejeitar a luz Cristo enviou-los, e Ele, portanto, 

transformaram. Ele não tinha mais o ensino para os escribas, fariseus, sacerdotes e outros 

cujo auto-satisfação cegou para a verdade do evangelho e sua própria necessidade. Para 

eles, não só seria mais alerta e condenação. Em uma longa série de desgraças, Jesus estava 

prestes a declarar o julgamento contra eles para fazer as suas obras para serem vistos pelos 

homens, por se recusar a entrar no reino si e para impedir que outros entrem, por ser guias 

religiosos cegos, por ser justos, mas para fora interiormente mau, para honrar os antigos 

profetas no nome, mas sendo da mesma mente como seus antepassados que mataram os 

profetas, e por ser uma raça de víboras destinados ao inferno (Mateus. 23: 5, 13, 16, 27, 

30, 33 ). 

Quando Ele estava em julgamento diante do sumo sacerdote Caifás, "Jesus ficou em 

silêncio", recusando-se a dar uma única palavra adicional de testemunho (Mat. 26:63). E 



quando Pilatos perguntou-lhe para responder às acusações dos príncipes dos sacerdotes e 

pelos anciãos, Jesus "não responder a ele em relação a mesmo uma única carga" (27:14). 

Quando uma pessoa se recusa a ouvir a verdade de Deus e receber a Sua graça, Deus pode 

optar por retirar a Si mesmo. Em face da maldade implacável da humanidade nos dias de 

Noé, o Senhor declarou: "Meu Espírito não se sempre no homem" (Gen. 6: 3). O Senhor 

disse finalmente de impenitente Efraim, "Efraim está entregue aos ídolos; deixá-lo 

sozinho" (Oséias 04:17.), E em relação a rebelde Judá ", virou-se para tornar-se seu 

inimigo, ele lutou contra eles" (Is . 63:10). 

Mesmo quando Jesus se aproximou de Jerusalém durante a Sua entrada triunfal, Ele 

chorou sobre a cidade; dizendo: "Se você tivesse conhecido neste dia, mesmo que você, 

as coisas que servem para a paz! Mas agora eles foram escondidos de seus olhos. Para os 

dias virão sobre ti os teus inimigos vomitar um banco antes de você, e surround você, e 

hem você de todos os lados, e vai nivelar-lo para o chão e seus filhos dentro de você, e 

eles não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação 

"(Lucas 19 : 41-44.) E logo depois escoriação grave Jesus 'dos escribas e fariseus, Ele 

lamentou: "Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são 

enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus 

pintinhos debaixo das asas, e não estavam dispostos. Eis que a vossa casa está sendo 

abandonada vos! Pois eu digo que, de agora em diante você não me vereis até que você 

diga "(Mt 23.: 37-39)" Bendito o que vem em nome do Senhor! ". 

A Caracterização 

Mas o que você acha? Um homem tinha dois filhos, e ele veio para 

o primeiro e disse: 'Filho, vai trabalhar hoje na vinha.' E, 

respondendo ele, disse: "Eu vou, senhor"; e ele não ir. E ele veio 

para o segundo e disse a mesma coisa. Mas ele respondeu e disse: 

'Eu não vou "; no entanto, ele depois se arrependeu e foi. Qual dos 

dois fez a vontade do pai "Eles disseram:" O último "(21: 28-

31a)?. 

Neste curto espaço de parábola Jesus caracteriza duas respostas contrastantes ao 

Evangelho. E mais uma vez ele dá Seus adversários a oportunidade de condenar-se fora 

de suas próprias bocas. 

Em primeira instância, o filho que foi convidado a trabalhar ... na vinha disse a seu pai : 

"Eu vou, senhor ", mas ele não ir . A implicação é que ele nunca teve a intenção de ir e 

mentiu para seu pai para dar a falsa impressão de obediência. O segundo filho no início 

se recusou a ir, dizendo , "Eu não vou ", mas depois se arrependeu e foi . 

Quando Jesus perguntou aos principais sacerdotes e pelos anciãos, " Qual dos dois fez a 

vontade do pai ? " eles deram a resposta óbvia: " O último . " 

A lição de Jesus nesta história é que fazer é mais importante do que o mero ditado. É, 

claro, melhor para uma pessoa a dizer que ele vai fazer a vontade de Deus e, em seguida, 

fazê-lo. Mas é incomensuravelmente melhor no primeiro recusar a Sua vontade e depois 

se arrepender e fazer isso do que concordar hipocritamente para fazê-lo, mas não. Neste 



contexto, a fazer a vontade de Deus se relaciona com a aceitação do evangelho, de receber 

Jesus como o Messias e como Salvador e Senhor. 

A Connection 

Jesus disse-lhes: «Em verdade vos digo que os publicanos e as 

meretrizes entrarão no reino de Deus antes de você Pois João veio 

a vós no caminho da justiça, e você não acreditou nele;. Mas os 

publicanos e as meretrizes acreditaram nele, e você, vendo isto, 

nem sequer sentir remorso depois de modo a acreditar nele "(21: 
31b-32) 

Após Seus adversários deu a única resposta possível à sua pergunta, Jesus mostrou-lhes 

a sua ligação com a parábola. Ele informou que, embora a sua resposta à sua pergunta 

estava certo, a sua resposta a Ele e Seu ministério estava errado e perverso. Suas próprias 

palavras os condenou. Eles não correspondem à "última" filho, que fez a vontade do pai, 

mas, para o primeiro, que não fazê-lo. "Dizem que as coisas, e não fazê-las", disse Jesus 

em uma ocasião posterior (Matt. 23: 3). Eles alegaram que obedecer a Deus, mas suas 

ações negou que tivesse qualquer lugar em seus corações. Eles conseguiram levar a 

saudade do Messias e elogiou seu nome; mas quando Ele veio, eles não o teria. 

Por isso, o Senhor disse-lhes: «Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes 

entrarão no reino de Deus antes de você . " Sem censura poderia ter cortá-los mais 

profunda ou enfureceu-los mais, porque em seus olhos, publicanos e as meretrizes eram 

a escória da sociedade, talvez ainda piores gentios finas. coletores de impostos não só 

eram roubadores impiedosos mas eram traidores de seu próprio povo, judeus que 

compraram franquias dos romanos para cobrar impostos a partir de seu próprio povo para 

apoiar a ocupação romana. Harlots foram a epítome da imoralidade. Se quaisquer 

pessoas estavam totalmente fora do alcance da misericórdia de Deus, os líderes judeus 

hipócritas pensei, foi esses dois grupos. 

Os homens que agora estavam diante de Jesus, por outro lado, eram a elite religiosa, os 

intérpretes da lei de Deus e os guardiões do templo de Deus. Alegaram a dar suas vidas 

em obediência a Deus e viveu sob a ilusão de auto-serviço que, por causa de suas posições 

elevadas e suas muitas obras religiosas, eles eram as pessoas mais agradáveis a Ele. 

No entanto, Jesus declarou aos líderes orgulhosos que publicanos e as meretrizes que 

optaram por desobedecer a Deus, mas depois se arrependeu iria entrar no reino de Deus 

antes que eles iriam. Antes que você não quer dizer que os líderes incrédulos acabaria 

por entrar no Reino, porque nenhum incrédulo nunca vai entrar. Jesus simplesmente usou 

a expressão para mostrar reversão de padrões criados pelo homem para a salvação de 

Deus. Os publicanos e as meretrizes eram mais perto do reino do que os príncipes dos 

sacerdotes e pelos anciãos, não porque fossem inerentemente mais justo ou aceitável a 

Deus, mas porque eles estavam mais dispostos a reconhecer a sua necessidade da graça 

de Deus do que os sacerdotes e os anciãos de auto-satisfação . Ponto de Jesus foi que 

reinvindicações religião não se qualificam uma pessoa para entrar no reino, e mesmo 

pecado grave, quando se arrependeu de, não vai manter uma pessoa fora. 

" Pois João veio a vós no caminho da justiça , "Jesus continuou, dando a resposta para 

a pergunta Seus adversários já havia se recusou a responder. Para dizer que João veio ... 



no caminho da justiçaestava a dizer não só que o seu ministério era de Deus, mas que 

ele era um homem piedoso. Ele era um virtuoso, santo homem justo, cheio do Espírito 

Santo a quem Deus havia enviado para preparar o caminho para o Seu Filho, o 

Messias. Ele pregou uma mensagem justos e viveu uma vida justa. "Entre os nascidos de 

mulher," Jesus tinha afirmado, "não surgiu ninguém maior do que João Batista" (Mat. 

11:11). 

"Mas você não acreditou nele , "Jesus disse a eles. Os líderes judeus haviam sido céticos 

de João desde o início, tendo enviado um grupo de sacerdotes e levitas para interrogá-lo 

(João 1: 19-25). E quando João "viu muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao 

batismo, disse-lhes:" Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura Portanto 

trazer frutos dignos de arrependimento;? E não supõem que você pode dizer a si mesmos: 

"Temos por pai a Abraão", porque eu digo a você, que Deus é capaz destas pedras suscitar 

filhos a Abraão "(Mt 3: 7-9.). 

" Mas os publicanos e as meretrizes acreditaram nele ", disse Jesus. Alguns dos 

publicanos tinha sido aberto para o evangelho mesmo em sua forma incompleta 

ministrado por João Batista. Como prova da sua sinceridade, sendo batizado para o 

arrependimento de seus pecados, eles perguntaram a João: "Mestre, o que devemos 

fazer?" (Lucas 3:12). Embora nenhum exemplo específico é mencionado nos 

Evangelhos, Jesus deixa claro que entre as multidões que foram batizados por João havia 

também algumas prostitutas que acreditava nele e que, como os coletores de impostos, 

confessou seus pecados e foram perdoados (ver Matt. 3: 5-6). 

Concluindo a sua acusação. Jesus disse : "E você, vendo isto, nem sequer sentir 

remorso depois de modo a acreditar nele . " Eles não acreditavam que a mensagem de 

João, quando ouviram-lo eles mesmos e nem sequer acreditar nele quando viram as 

vidas transformadas dos publicanos e as meretrizes que haviam crido. Em outras palavras, 

eles não seriam condenados, quer pela verdade da mensagem ou seu poder de transformar 

os pecadores. 

Eles haviam sido expostas a plena luz do profeta de Deus e da ainda maior luz do Filho 

de Deus, mas eles se recusaram a ser iluminado. Eles tinham ouvido a mensagem do 

arauto do Rei e da mensagem do próprio Rei, mas não quiseram ouvir ou acreditar. Eles 

haviam testemunhado o poder de João e do poder de Cristo, mas não quiseram ser movido. 

 

115. A Sentença de rejeição de Cristo 

(Mateus 21: 33-46) 

"Ouça a outra parábola Havia um proprietário de terras que 

plantou uma vinha e colocar um muro em torno dele e cavou um 

lagar nele, e construiu uma toalha;. E arrendou-a aos viticultores, 

e fui em uma viagem e quando. o tempo da colheita se aproximava, 

ele enviou seus escravos para os viticultores a receber seus 

produtos. E os viticultores levou seus escravos e feriram um, 

mataram outro e apedrejaram o terceiro. Depois, enviou um outro 



grupo de escravos maior do que o primeiro, e eles fizeram a 

mesma coisa para eles, mas depois ele enviou-lhes seu filho, 

dizendo: '. Eles vão respeitar o meu filho. " Mas quando os 

lavradores, vendo o filho, disseram entre si: 'Este é o herdeiro;. 

Venham, vamos matá-lo, e aproveitar a sua herança' E tomando-

o, e lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Por isso, quando o 

dono da vinha, que fará àqueles lavradores? " Eles disseram-lhe: 

"Ele vai trazer esses desgraçados a um fim desgraçado, e vai 

alugar a vinha a outros lavradores, que pagarão ele o produto nas 

épocas adequadas." Jesus disse-lhes: "Nunca lestes nas 

Escrituras: A pedra que os construtores rejeitaram, esta tornou-

se a pedra angular, o que surgiu da parte do Senhor, e é 

maravilhoso aos nossos olhos '? Por isso eu digo a você, o reino 

de Deus vos será tirado de você, e será dado a uma nação que 

produza o fruto dela E quem cair sobre esta pedra será 

despedaçado;. mas aquele sobre quem ela cair, ele vai espalhar-

lo como poeira ". E quando os príncipes dos sacerdotes e os 

fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Ele estava 

falando sobre eles. E quando eles tentaram prendê-lo, mas 
temeram o povo, porque o considerava um profeta. (21: 33-46) 

Jesus continuou a responder à retaliação hostil pelos hipócritas, príncipes dos sacerdotes 

e os anciãos ameaçadas, que tinham exigiram que ele lhes dizer com que autoridade Ele 

carregava em seu ministério e, especialmente, com que autoridade Ele havia levado os 

comerciantes e cambistas do Templo. Depois de terem se recusou a dizer se o ministério 

de João Batista era de Deus ou os homens, Jesus indiciou-os por meio da parábola dos 

dois filhos e explicou que, ao declarar que publicanos e as meretrizes entrariam no reino 

antes que esses religiosos. Ele, então, ameaçou-os ainda mais com outra parábola , o 

segundo de uma trilogia de parábolas de julgamento (ver também 22: 1-14), o que ainda 

mais ilustrada sua rejeição deliberada de Deus. 

A Ilustração 

"Ouça a outra parábola. Havia um proprietário de terras que 

plantou uma vinha e colocar um muro em torno dele e cavou um 

lagar nele, e edificou uma torre, e arrendou-a aos viticultores, e 

foi em uma viagem. E quando o tempo da colheita se aproximava, 

ele enviou seus escravos para os viticultores a receber produtos. 

E os viticultores levou seus escravos e feriram um, mataram outro 

e apedrejaram o terceiro. Depois, enviou um outro grupo de 

escravos maiores do que o primeiro ; e eles fizeram a mesma coisa 

para eles, mas depois ele enviou-lhes seu filho, dizendo: '. Eles vão 

respeitar o meu filho. " Mas quando os lavradores, vendo o filho, 

disseram entre si: 'Este é o herdeiro;. Venham, vamos matá-lo, e 

aproveitar a sua herança' E tomando-o, e lançaram-no fora da 
vinha e mataram-no (21: 33-39). 

Como sempre no ensino parabólica, Jesus contou uma história simples e compreensível, 

incluindo muitas vezes um elemento chocante, para explicar uma verdade profunda que 

era desconhecido ou geralmente mal interpretado. A situação envolvida 

na parábola do proprietário de terras que plantou uma vinha era comum naquela 



sociedade agrária e foi fácil para seus ouvintes se identificar. Nos tempos do Novo 

Testamento, as encostas da Palestina foram cobertos de vinhas de uva, que foram um dos 

pilares da economia. Não era incomum para um homem rico para comprar um pedaço de 

terra e desenvolvê-lo para um vinhedo . Ele primeiro colocar uma parede de pedra ou 

uma sebe de espinhos ao seu redor para protegê-lo a partir de animais selvagens e 

ladrões. Ele, então, fazer um lagar , por vezes, ter que cortá-lo fora da terra firme. Na 

vasta bacia superior, raso, as uvas ser espremido, eo suco de correria para baixo através 

de uma calha em uma bacia inferior. De lá, o suco de uva seria derramado em odres ou 

vasos de barro para armazenamento. Muitas vezes, o proprietário poderia construir uma 

torre , que seria usado como um posto de vigia contra saqueadores, como abrigo para os 

trabalhadores, e como um local de armazenamento de sementes e ferramentas. 

Esses detalhes enfatizou a do proprietário grande cuidado no desenvolvimento da 

vinha. E quando tudo estava em ordem, ele arrendou-a aos viticultores que ele achava 

que eram cuidadores de confiança, fazendo um acordo com eles para pagar uma 

determinada percentagem das receitas a ele como aluguel. O restante pertenceria a eles, 

como pagamento pelo seu trabalho no cultivo da vinha. Ciente de que seu 

empreendimento estava em boas mãos, o proprietário fez uma viagem . 

Alguns meses mais tarde, quando se aproximou o tempo da colheita , o proprietário 

mandou seus escravos para os viticultores a receber o seu percentual acordado 

de produtos . Mas em vez de pagar o que deviam o proprietário, os viticultores levou 

sua escravos e calor a um, mataram outro, e apedrejaram um terceiro . Como fez 

com a história da figueira (21: 18-21; cf. Mc 11: 12-14, 20-21), Mateus sob Espírito Santo 

inspiração, aqui condensado vários episódios em um só. A partir de relato de Marcos, 

aprendemos que Jesus disse que os três primeiros escravos chegaram separAdãoente, um 

após outro (Marcos 12: 2-5). Os produtores de maus bater , ou açoitado, o primeiro 

escravo, deixando-o ferido e ensanguentado. O segundo escravo que matou a título 

definitivo e, em seguida, um terceiro apedrejado . Se o apedrejamento referido o tipo 

usado em execuções judaicas, que escravo provavelmente foi morto também. Depois 

disso, o proprietário enviou um outro grupo de escravos maiores do que o primeiro, 

e eles fizeram a mesma coisa para eles , "batendo alguns e matando outros" (Marcos 

12: 5). 

Os produtores inquilino teve uma oportunidade maravilhosa para desenvolver uma boa 

vida. Eles tinham uma excelente vinha de cultivar e foi dada a total confiança do 

proprietário para operá-lo. Mas eles não estavam contentes com apenas uma boa 

vida; eles queriam que toda a colheita para si e eram impiedosos para atingir esse fim. 

Após a rejeição brutal de seus servos, o proprietário enviou-lhes seu filho, dizendo: 

"Eles vão respeitar o meu filho . " . Ao contrário, no entanto, que agem simplesmente 

levou os produtores a uma maior ganância e traição mais hediondo Quando os 

lavradores, vendo o filho, disseram entre si: "Este é o herdeiro; vinde, matá-lo e 

tomar o seu herança. " E tomando-o, e lançaram-no fora da vinha e mataram-

no . Originalmente, eles haviam conspirado simplesmente para manter todos os lucros 

provenientes da vinha; agora eles planejaram para expropriar toda a vinha. 

O assassinato do filho foi friamente premeditado. Os produtores não confundi-lo com um 

outro escravo, mas sabia exatamente quem ele era. Foi pela simples razão de que ele era 

o filho que eles planejavam seu assassinato, a fim de aproveitar a sua herança . 



Até o final desta parábola surpreendente e dramático, o interesse dos líderes judeus e os 

muitos espectadores foi completamente despertou. A história gerou grande pena para o 

traído, lamentando proprietário e raiva ressentida com os produtores, brutais sem coração. 

Na verdade, a paciência do proprietário e da brutalidade dos produtores são tão 

absolutamente surpreendente, portanto, irrealista e anormal, que alguns críticos dizem 

que Jesus derrubou a história ou o que os escritores dos evangelhos exagerada Sua versão 

original. Mas esses extremos são essenciais para ponto da parábola. Foi a raridade da 

paciência do proprietário e de "maldade que Jesus os produtores queriam Seus ouvintes 

notar. 

A Conclusão 

Portanto, quando o dono da vinha, que fará àqueles lavradores? 

"Eles disseram-lhe:" Ele vai trazer esses desgraçados a um fim 

desgraçado, e vai alugar a vinha a outros lavradores, quem o fará 
pagar-lhe o produto nas épocas apropriadas "(21: 40-41). 

De maneira típica rabínica, Jesus levou seus ouvintes a terminar a história-se, 

perguntando: " O que ele fará àqueles lavradores? " Os sumos sacerdotes e os anciãos 

prontamente respondeu com indignação moral, " Ele vai trazer esses desgraçados a um 

final infeliz e vai alugar a vinha a outros lavradores, que pagarão ele o produto nas 

épocas adequadas . " Eles, sem dúvida, foram altamente satisfeitos com esta 

oportunidade incomum para desfilar a sua auto-justiça diante de Jesus. Eles justamente 

avaliou o final apropriado da parábola, que o proprietário seria irado primeiro punir 

severamente os produtores perversos e, em seguida, substituí-los por outros que eram de 

confiança. Eles foram completamente inconsciente de que, como eles se alimentavam o 

seu orgulho em questão iscas de Jesus, eles acionaram a armadilha de sua própria 

condenação. 

A Explicação 

Jesus disse-lhes: "Nunca lestes nas Escrituras: A pedra que os 

construtores rejeitaram, esta tornou-se a pedra angular, o que 

surgiu da parte do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos" 

(21:42)? 

À primeira vista, este comentário parece irrelevante para a parábola. Mas o Senhor estava 

usando uma conhecida passagem do Antigo Testamento para reforçar ponto da parábola, 

e ao fazê-lo Ele mudou metáforas. Em uma consulta sarcástico Ele pediu às autoridades 

auto-nomeados no Antigo Testamento: " Nunca lestes nas Escrituras? " e, em seguida, 

citou as bem conhecidas palavras do Salmo 118: 22. 

Jesus citou o mesmo salmo a partir do qual foram tomadas as aclamações da multidão na 

Sua entrada triunfal em Jerusalém, quando Ele foi saudado pelo título messiânico, Filho 

de Davi (Matt. 21: 9). E foi, de fato, para a Sua aceitar que o elogio messiânico que Jesus 

foi repreendido pelos fariseus (Lucas 19:39). Agora, a partir da mesma seção do salmo, 

Jesus lembrou aos líderes religiosos de a pedra que os construtores rejeitaram que se 

tornou a pedra angular . 



A pedra fundamental foi a parte mais básica e essencial de um edifício, a partir do qual 

o posicionamento adequado e alinhamento de cada outra parte foi determinada. Se a pedra 

fundamental foi imperfeitamente cortar ou colocada, a simetria ea estabilidade de todo o 

prédio teria que ser adversamente afetados. Às vezes, os construtores rejeitaram uma 

série de pedras antes de a direita foi selecionada. Nesse relato, um tal 

rejeitado pedra eventualmente se tornou a pedra angular . 

Por muitos séculos, Israel tinha sido a pedra que os impérios construtores do mundo 

havia rejeitado como insignificante e desprezado, que só possam servir para a exploração 

e, em seguida, descartar. Mas no plano divino do Senhor, Israel foi escolhido para ser 

a principal pedra angular na história da redenção do mundo, a nação através do qual a 

salvação viria. 

Mas a figura tem uma importância ainda maior do que isso. Pedro declarou em Jerusalém 

antes de os líderes religiosos pouco depois de Pentecostes ", que seja conhecido por todos 

vocês, e para todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem 

vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos ... Ele é a pedra que foi 

rejeitada por vós, os edificadores, mas que se tornou a pedra muito canto E não há 

salvação em nenhum outro;. pois não há outro nome debaixo do céu, que tenha sido dado 

entre os homens, pelo qual devamos ser salvos "(Atos 4: 10-12). A maior pedra de Israel 

é Jesus Cristo, e os construtores que rejeitaram nele, foram os líderes judeus, 

representando todo o Israel, e em um sentido mais completo de todo o mundo incrédulo. A 

pedra ... rejeitado foi o Cristo crucificado, eo restaurado canto chefe pedra é o Cristo 

ressuscitado. 

Jesus, assim, empatou o salmo messiânico com a parábola, a fim de reforçar o seu 

ponto. O Filho rejeitado e a pedra rejeitada ambos se referem a Cristo. O versículo do 

Salmo 118 vai além da parábola para aludir também à ressurreição do Filho, algo que a 

parábola não poderia cobrir e ainda manter sua naturalidade simples. 

Pedro reiterou a mesma verdade em sua primeira carta:. "Eis que eu assentei em Sião uma 

pedra de escolha, uma pedra preciosa de esquina, e aquele que nele crê não será 

desapontado Este valor precioso, então, é para você que acreditam Mas para. aqueles que 

não acreditam, a pedra que os construtores rejeitaram, esta tornou-se a pedra muito canto, 

'e', uma pedra de tropeço e rocha de escândalo ", pois eles tropeçam, porque são 

desobedientes à palavra, e, para o castigo que eles Foram também nomeados "(1 Ped. 2: 

6-8). Paulo declarou aos crentes de Éfeso, "você não está mais estrangeiros e peregrinos, 

mas sois concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o 

fundamento dos apóstolos e dos profetas, o próprio Jesus Cristo sendo a pedra angular 

"(Ef. 2: 19-20). 

Quando eles disseram a Jesus que os viticultores miseráveis seriam levados a um fim 

terrível (v. 41), os governantes do Templo-se julgados da mesma forma o próprio Davi 

tinha julgado antes de Nathan.Depois de ouvir a parábola comovente do profeta sobre o 

homem rico que tomou apenas cordeiro animal de estimação do homem pobre para 

alimentar um viajante visitar, "a ira de Davi queimado muito contra o homem, e ele disse 

a Natã:" Vive o Senhor, certamente o homem que tem feito isso merece morrer. E ele 

deve fazer a restituição para o quádruplo cordeiro, porque fez tal coisa e não teve piedade. 

"Nathan disse então a Davi: "Tu és o homem! '" (2 Sam 12: 5-7.). 



Jesus, de fato, havia dito aos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, "Vocês são os 

homens! Vocês são os viticultores miseráveis que, por sua própria declaração, merecem 

um final infeliz para bater e matar os servos do dono da vinha e, em seguida, matar seu 

filho. Você não percebe que o proprietário é Deus, a vinha é o Seu reino, os servos eram 

Seus profetas, e eu sou o Seu Filho? Você vós mesmos culpados de condenar à morte não 

só os profetas, mas até mesmo o próprio Filho de Deus apenas julgados . " 

Com relação ao que matas os profetas, mais tarde no mesmo dia Jesus disse aos líderes 

judeus incrédulos, em particular os escribas e fariseus: "Você constrói os túmulos dos 

profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizer: 'Se tivéssemos vivido nos dias de 

nossos pais, não teríamos sido parceiros com eles para derramar o sangue dos profetas 

'. Conseqüentemente, você testemunhar contra vós mesmos que sois filhos dos que 

mataram os profetas Encha-se, em seguida, a medida da culpa de seus pais "(Mateus 23: 

29-31.).. 

Deus tinha preparado um lugar de grande beleza e bênção e, em seguida, graciosamente, 

deu a administração do mesmo para o povo de Israel. Era um lugar de promessa, 

esperança, libertação, salvação e segurança. Mas Israel desviados todas essas bênçãos 

para si mesma, roubando a Deus a gratidão, honra e glória que Lhe é devido. Ela 

perseguiram os profetas Ele com amor e paciência enviados para chamá-la ao 

arrependimento e perdão. A tradição judaica declarou que Isaías havia sido serrados ao 

meio com uma serra de madeira (cf. Heb. 11:37). De Escritura sabemos que Jeremias foi 

jogado em um poço de lama, e tradição considerou que ele acabou sendo apedrejado até 

a morte. Ezequiel foi rejeitada, Elias e Amos tinha que correr por suas vidas, Micah foi 

esmagado no rosto por aqueles que se recusaram a ouvir sua mensagem (1 Reis 22:24), e 

Zacarias foi realmente assassinado no próprio Templo de Deus (2 Crônicas 24. : 20-22; 

cf. Mt 23:35).. Antigo Testamento história deu testemunho de seus corações assassinos, 

cuja maldade culminaria na morte do Filho de Deus. 

Através desta parábola e sua explicação Jesus apresentou um de seus mais claras 

afirmações de divindade. A parábola mesmo alude ao detalhe do seu ser crucificado fora 

da cidade de Jerusalém (cf. Heb. 13:12), assim como o filho do proprietário da vinha foi 

lançado fora da vinha antes de ser assassinado. 

Jesus também deixou claro que os líderes judeus que rejeitaram foram indesculpáveis, 

que, como os viticultores do mal, eles sabiam que Ele era o Filho de Deus, mas recusou-

se a aceitar e honrá-lo como tal.Eles queriam vê-lo morto, não porque Ele era mau e 

ímpio, mas porque Ele ameaçou seu controle mal e ímpio do Templo e de todo o sistema 

religioso judaico. 

Ao longo da história e ainda hoje muitas pessoas se recusam a receber Jesus Cristo como 

Salvador e Senhor não por causa da falta de provas, mas porque eles se recusam a 

acreditar na evidência. Eles não acreditam, simplesmente porque eles 

não querem acreditar. 

O Aplicativo 

Por isso eu digo a você, o reino de Deus vos será tirado de você, 

e ele dado a uma nação que produza o fruto dela. E quem cair 



sobre esta pedra será despedaçado; mas aquele sobre quem ela 

cair, ele vai espalhar-lo como poeira "(21: 43-44). 

Com essas palavras inequívocas, simples, Jesus removeu o que quer que a incerteza pode 

ter permanecido na mente dos príncipes dos sacerdotes e os anciãos sobre o que ele estava 

dizendo a eles. Na primeira metade do versículo 43 e no versículo 44, o Senhor reiterou 

a julgamento em Israel descrente e seus líderes ímpios; na segunda metade do versículo 

43 Ele reiterou sua substituição por crentes gentios. 

" Por isso eu digo a você ", declarou o Senhor, sem dúvida, olhando atentamente para os 

olhos dos seus adversários," o reino de Deus vos será tirado de você . " Em seu lugar o 

reino iria ser dado a uma nação que produza o fruto dela . 

Quando ele começou a pregar o reino, João Batista exigiu que os fariseus e saduceus que 

queriam ser batizado primeiro "dar frutos dignos de arrependimento" (Mateus 3: 8.). O 

fruto do reino é a justiça demonstrou produzido fora de uma vida virada do pecado (ver 

Phil 1:11; Col. 1:10). Os líderes religiosos incrédulos não converterem dos seus pecados 

e arrepender-se, e, portanto, eles não poderiam produzir reino frutas (comportamento 

verdadeiramente justos). Eles estavam espiritualmente estéril, e por causa disso 

esterilidade voluntária eles foram amaldiçoados, como a figueira que tinha folhas, mas 

não há figos (21: 18-19). 

Pela graça mediante a promessa incondicional de Deus, Israel voltará um dia a Deus e dar 

frutos para o seu reino. "Deus não rejeitou o seu povo, que de antemão conheceu", Paulo 

afirmou a seus companheiros judeus. E quando "a plenitude dos gentios haja entrado, ... 

todo o Israel será salvo, como está escrito:" O Libertador virá de Sião, Ele irá remover a 

impiedade de Jacó "(Romanos 11: 2, 25. -26). 

Mas, enquanto isso Deus escolheu outro povo para ser o seu próprio testemunho. Ele tinha 

há muito tempo declarou "Vou chamar aqueles que não eram meu povo, meu povo ', e ela 

que não era amada,' Amado '. E será que, no lugar onde se dizia-lhes: "Vocês não são meu 

povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo" (Rm. 9: 25-26). 

Ethnos ( nação ) tem o significado básico de "povo" e parece ser melhor traduzido dessa 

forma neste verso, como em Atos 8: 9. Os nação , ou pessoas, que produzem o fruto do 

reino é a igreja ", uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade 

exclusiva de Deus" (1 Pedro 2: 9.). Como os únicos cidadãos do reino de Deus, somente 

os crentes estão equipados pelo Espírito Santo para dar reinofruta . "Eu sou a videira, vós 

os ramos", disse Jesus; "Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; 

porque sem mim nada podeis fazer" (Jo 15: 5). 

E quem cair sobre esta rejeitada pedra , isto é, o próprio Jesus, será quebrado em 

pedaços . Os líderes judeus que, por assim dizer, caiu sobre Jesus e colocá-lo à morte 

teria -se ser quebrado em pedaços. E em quem ele , Jesus a pedra, quedas, ela irá 

dispersar-lo como poeira . Para aqueles que não têm Jesus como libertador, Ele se torna 

Destroyer. Assim como o Pai deu a todos a salvação ao Filho (João 14: 6), Ele também 

tem "dado todo o julgamento ao Filho" (João 5:22). 

"Se alguém não ama o Senhor, seja anátema", declarou Paulo (1 Cor. 16:22). Para colocar 

essa verdade na língua do texto, deixe essa pessoa ser quebrado em pedaços , 



esmagados em pó e espalhados como poeira, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo 

tinha avisado. Os inimigos de Deus estão destinados a ser pulverizado em nada. Para 

tentar destruir Cristo é assegurar a própria destruição. Através de Daniel o Senhor previu 

a vinda de Cristo máximo em juízo contra os povos incrédulos e as nações do mundo, 

representada pela estátua magnífica e aparentemente invulnerável de ouro, prata; bronze, 

ferro e barro. Como a "pedra ... cortada sem mãos", Jesus um dia vai atacar a estátua da 

humanidade descrente, e "em seguida, o ferro, o barro o bronze, a prata eo ouro [serão] 

esmagado, tudo ao mesmo tempo e [se tornar] como a palha das eiras de verão; eo vento 

[levará] los para que nenhum vestígio deles [serão] encontrado "(Dan 2: 32-35.). 

A Reação 

E quando os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas 

parábolas, entenderam que Ele estava falando sobre eles. E 

quando eles tentaram prendê-lo, mas temeram o povo, porque o 
considerava um profeta. (21: 45-46) 

Não havia dúvida de que estes líderes religiosos malignos, tipificados pelos príncipes 

dos sacerdotes e os fariseus , foram objeto de denúncia e condenação de Jesus. Além de 

qualquer dúvida, eles entenderam que ele estava falando sobre eles . Sabiam que eram 

o filho que falsamente disse a seu pai que ele iria trabalhar no campo, mas depois não ir 

e que eles eram os miseráveis viticultores que desprezavam o proprietário da vinha e 

espancaram e mataram os seus servos e, eventualmente, matou seu filho. Sabiam que 

eram os construtores que tinham rejeitado a pedra que se tornaria a principal pedra da 

esquina e que, por causa dessa rejeição eles mesmos seria rejeitado por Deus e proibiu a 

entrada no Seu reino. 

Mas, como sempre, a despeito do que eles entenderam, os líderes judeus levaram nada 

Jesus disse para o coração. Eles ouviram, mas recusou-se a acatar. Eles sabiam que ele 

falou de sua impiedade e sua condenação, mas não demorar ainda um momento para 

considerar se sua acusação contra eles era verdade. Eles não iriam ser convencido, e, 

portanto, não poderia ser condenado. Eles não iriam se arrepender, e, portanto, não 

poderia ser perdoado. Eles sabiam a verdade gracioso sobre Jesus, mas não segui-Lo, e 

eles sabiam a verdade contundentes sobre o seu próprio pecado, mas não se desviará dele. 

Seus únicos pensamentos eram de auto-justificação e vingança, por isso sua reação foi de 

aproveitar Jesus e colocá-lo à morte, tal como tinham sido tramando desde o início de 

seu ministério. O obstáculo para isso acontecer foi que eles temiam a multidão, porque 

já defendeu que Jesus era um profeta . Os líderes tinham desprezo de Deus, mas sem 

temor a Ele. Eles também tinham desprezo pelamultidão , mas tinha medo de que eles 

poderiam fazer. Eles não eram Deus agradar-mas para agradar aos 

homens. Consequentemente, eles realizada fora de prender Jesus até que eles estavam 

convencidos de que poderia virar o povo contra ele, que, alguns dias depois, eles 

conseguiram fazer. Finalmente desiludido com o Messias, que não seria o seu tipo de 

salvador e com o Rei que não seria o seu tipo de senhor, a multidão deu os governantes 

não mais motivos para temê-los. Quando dada a escolha de libertar Jesus ou Barrabás o 

rebelde, eles escolheram Barrabás. E quando Pilatos perguntou o que deveria "fazer com 

Jesus, chamado Cristo", eles gritaram: "Seja crucificado!" (Mateus 27: 21-22.). 



Esta passagem incrível retrata a provisão de Deus gracioso para os homens, a paciência 

com sua incredulidade e rejeição, e do Seu amor no envio mesmo seu único Filho para a 

sua redenção. Mas também mostra Seu julgamento justo que será executado quando Sua 

paciência divina tem o seu curso. 

A passagem também retrata a divindade de Jesus como o Filho de Deus, a Sua obediência 

à vontade de seu pai, sua vontade de vir à Terra e morrer para a redenção do homem, e 

Sua ressurreição. Mas também mostra a Sua vinda um dia como o instrumento do 

julgamento divino, para destruir e quebrar em pedaços aqueles que rejeitaram. 

E a passagem retrata a humanidade pecadora, suas grandes bênçãos e privilégios de Deus, 

a sua oportunidade de receber a verdade dos Seus profetas e vida eterna do Filho. Ela 

retrata sua responsabilidade e prestação de contas antes de um amoroso, mas apenas Deus, 

diante de quem eles vão ser resgatadas por causa da fé ou condenados por causa da 

incredulidade. 

 

116. Respondendo a um convite Real 

(Mateus 22: 1-14) 

E Jesus, respondendo, disse-lhes novamente por parábolas, 

dizendo: "O reino dos céus é comparado a um rei, que deu uma 

festa de casamento para seu filho. E ele enviou os seus servos a 

chamar aqueles que tinham sido convidados para o casamento . 

festa, e eles não estavam dispostos a vir Depois enviou outros 

escravos dizendo: Dizei aos que foram convidados ", Eis que tenho 

o meu jantar preparado; os meus bois e gado engordado são todos 

massacrados e tudo está pronto; vir para a festa de casamento. "" 

Mas eles não prestaram atenção e seguiram seu caminho, um para 

o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando 

seus escravos e maltrataram e mataram. Mas o rei ficou furioso e 

mandou o seu exércitos, destruiu aqueles homicidas, e definir a 

sua cidade em chamas. Então ele disse aos seus servos: 'O 

casamento está pronta, mas os convidados não eram dignos. Ide, 

portanto, para as principais rodovias, e como muitos como você 

encontrar lá , convidar para a festa de casamento. " E os escravos 

saíram para as ruas, e ajuntaram todos quantos encontraram, 

tanto maus e bons, ea sala do banquete ficou repleta de 

convidados do jantar Mas, quando o rei entrou para olhar sobre 

os convidados do jantar, viu ali um homem que não. vestido com 

roupas de casamento, e ele disse-lhe: 'Amigo, como entraste aqui 

sem veste nupcial?' E ele emudeceu Então disse o rei aos servos: 

'Bind-lo de pés e mãos, e lançai-o nas trevas exteriores; naquele 

lugar ali haverá pranto e ranger de dentes.'. Porque muitos são 

chamados, mas poucos escolhidos. " (22: 1-14) 

Esta parábola é o terceiro na trilogia de parábolas decisão proferida em resposta aos 

líderes religiosos judeus que maliciosamente desafiou sua autoridade (21:23, 28-30, 33-



39) Jesus. Ele está entre os mais dramática e poderosa de todas as suas parábolas, as quais, 

embora dirigidas especificamente a esses líderes e todo o Israel incrédulo quem eles 

representavam, também tem significado de longo alcance e aplicação para tempos 

posteriores, certamente inclusive a nossa. 

Durante três anos, Jesus foi pregar e ensinar o evangelho do reino, que incluiu 

proclamando-se como o Messias, o Filho de Deus e Salvador do mundo. Ele tinha vindo 

a oferecer a si mesmo e seu reino para o povo de Israel, o seu povo, o povo escolhido de 

Deus. Mas, ao final desses três anos, a todos, mas um punhado de judeus 

rejeitaram. Embora Jesus sempre foi popular entre as massas onde quer que Ele 

ministrava, sua aceitação dele era em sua maior parte superficial e egoísta. 

As multidões foram impressionado com simples, ensinamento autorizado de Jesus, que 

estava em contraste refrescante com a tradição confuso, legalista, e complicado ensinados 

por seus escribas e fariseus.Eles ficaram ainda mais impressionado com Seus milagres de 

cura, que tinha trazido saúde restaurada, sanidade, e até mesmo a vida de tantos milhares 

e milhares de seus amigos e entes queridos. Eles, sem dúvida apreciado o fato de que 

Jesus nunca levou vantagem financeira deles, sem tirar pagamento para qualquer boa obra 

sobrenatural que Ele fez. Pelo contrário, Ele estava sempre dando-lhes livremente e, em 

várias ocasiões milhares milagrosamente alimentados. Eles admirava profundamente 

Jesus para a Sua humilde, amor de doação e compaixão, e eles devem ter se alegrou 

quando Ele repreendeu e envergonhou seus líderes hipócritas, hipócritas, que olhou para 

baixo sobre eles em desdenhosa superioridade. Como é maravilhoso, eles devem ter 

pensado, que o Messias não só é tão poderoso, mas também tão compassivo. 

Mas quando as pessoas finalmente perceberam o tipo de Messias Jesus estava, e, 

especialmente, que não tinha planos para livrá-los da opressores romanos, a sua 

aclamação rapidamente virou-se para a rejeição, como é evidente em sua mudança de 

humor, de domingo a quinta-feira desta última semana de Páscoa do ministério de 

Jesus. Portanto, enquanto ele continuava a responder aos líderes judeus no Templo, onde 

Ele estava ensinando na quarta-feira de manhã (21:23), também foi às multidões que a 

terceira parábola julgamento foi dirigida. 

O convite Rejeitado 

E Jesus, respondendo, disse-lhes novamente por parábolas, 

dizendo: "O reino dos céus é comparado a um rei, que deu uma 

festa de casamento para seu filho. E ele enviou os seus servos a 

chamar aqueles que tinham sido convidados para o casamento . 

festa, e eles não estavam dispostos a vir Depois enviou outros 

escravos dizendo: Dizei aos que foram convidados ", Eis que tenho 

o meu jantar preparado; os meus bois e gado engordado são todos 

massacrados e tudo está pronto; vir para a festa de casamento. "" 

Mas eles não prestaram atenção e seguiram seu caminho, um para 

o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando 
seus escravos e maltrataram e mataram. " (22: 1-6) 

A parábola contém quatro cenas, a primeira das quais descreve a rejeição do 

convite. Apesar de nenhum dos Seus ouvintes podem nunca ter assistido a uma festa de 

casamento real, todos eles foram familiarizados com festas de casamento em geral, e teve 



uma idéia da importância e grandiosidade do que um rei iria se preparar para o seu próprio 

filho. 

Como Jesus respondeu os príncipes dos sacerdotes e os anciãos (21:23), Ele continuava 

a responder ao seu desafio amargo de Sua autoridade e falou-lhes novamente por 

parábolas , para o terceiro tempo.É provável que eles ouviram pouco do que ele disse, 

porque suas mentes estavam até então singularmente e inalteravelmente curvado em sua 

prisão e execução. Eles queriam prendê-lo depois que ele relatou a segunda parábola, mas 

ainda estavam com medo do que as multidões pode fazer (21:46). 

Em suas duas primeiras parábolas Jesus não deu nenhuma introdução, salvando a 

explicação e aplicação até o fim. Nesta parábola, porém, ele começa por afirmar que ele 

ilustra o reino dos céus . Porque a maioria dos judeus acreditavam que o reino dos 

céus foi reservada exclusivamente para eles, e, possivelmente, alguns prosélitos gentios, 

o público no Templo imediatamente sabia que o que Jesus ia dizer intimamente aplicada 

a eles. 

Embora eles tinham muitas idéias deturpadas sobre o reino dos céus , porque o 

termo céu estava tão frequentemente usado como um substituto para o nome do pacto de 

Deus (Yahweh, ou Jeová), a maioria dos judeus teria entendido que era sinônimo de o 

reino de Deus e representou o reino do governo soberano de Deus. Há passado, presente 

e futuro, bem como os aspectos temporais e eternas do reino , mas não se restringe a 

qualquer época ou período da história da redenção. É a continuação, esfera em curso do 

governo de Deus pela graça. Num sentido mais restrito, a frase também é usada nas 

Escrituras para se referir ao domínio de Deus de redenção, Seu programa divino de 

salvação graciosa. Como Jesus usa a frase aqui, representa especificamente a comunidade 

espiritual do povo redimido de Deus, aqueles que estão sob o seu senhorio de uma forma 

pessoal e única por causa de sua confiança em Seu Filho. 

No antigo Oriente Próximo, uma festa de casamento era inseparável do próprio 

casamento, que envolveu uma série de longa semana de refeições e festas e foi o destaque 

de toda a vida social. Para um royal wedding como a que Jesus menciona aqui, a 

celebração durou muitas vezes por várias semanas. Os hóspedes foram convidados a ficar 

na casa dos pais do noivo para toda a ocasião, e o pai faria disposições tão elaborado 

como ele poderia pagar. Um casamento real, é claro, seria realizada no palácio, e um rei 

seria capaz de suportar tudo o que ele desejava. 

A festa de casamento que um rei preparado para seu filho seria uma festa de todas as 

festas, e Jesus foi, portanto, imaginar a festa mais elaborada que se possa imaginar. O fato 

de que era um casamentocelebração foi incidental à propósito da parábola, a única 

menção do noivo sendo que identificá-lo como o rei filho . Nenhuma menção é feita a 

todos da noiva ou de qualquer outro aspecto de um casamento.O ponto é que, porque a 

festa representa o maior festividade que se possa imaginar, dado pelo maior monarca que 

se possa imaginar, para os convidados mais honrados que se possa imaginar, um 

royal festa de casamento foi escolhida como a ilustração da celebração final. 

Quando todos os preparativos estavam completos, o rei enviou os seus servos a chamar 

aqueles que tinham sido convidados para a festa de casamento . O fato de que 

eles tinham sido convidadosindica que as pessoas foram convidadas mais cedo e já sabia 

que eles eram esperados para assistir ao casamento. Para ser um convidado pré-convidado 



para o casamento do rei estava entre as mais altas honras possíveis, e, sem dúvida, os que 

tinham convites recebidos estavam se gabando de seus vizinhos e amigos. Por isso, é 

inconcebível que, quando o real chamada veio para assistir, eles não quiseram vir . 

Tal como acontece com a parábola anterior dos viticultores maus, é a natureza chocante 

extrema e impensável dos eventos mencionados que são centrais para o ponto da 

história. Os ouvintes de Jesus já teria começado a pensar em si: "Quem faria uma coisa 

dessas? A própria idéia é absurda." Atender o casamento real seria uma experiência ainda 

maior do que receber o convite, e que teria fornecido a melhor comida e da comunhão de 

maior prestígio no país. Não só isso, mas um convite de um rei não só trouxe honra, mas 

obrigação. Foi uma ofensa grave a rejeitar favor do rei. 

A resposta inicial do rei, como a resposta inicial do proprietário da vinha, é tão incrível 

como as respostas dos convidados. Poucos monarcas eram conhecidos por sua humildade 

e paciência, especialmente em face de insulto aberto. Mas o que o rei enviou outros 

escravos dizendo: "Diga aqueles que foram convidados: Eis que tenho o meu jantar 

preparado; os meus bois e gado engordado são todos massacrados e tudo está 

pronto;. vir para a festa de casamento '" 

O jantar foi a primeira de muitas refeições consumidas durante a festa, e ele estava 

pronto para ser servido. "Lembre os convidados", disse o rei de fato, "de todos os 

preparativos que têm sido feitas. O bois e gado engordado são todos massacrados e 

esperando para ser assado, e tudo o resto está pronto também. apelar ao povo para vir a 

a festa de casamento agora " 

Mas, como antes, os convidados ignorou o apelo do rei, senão que a sua recusa desta vez 

foi ainda mais grosseira e brutal. Muitos dos convidados eram friamente indiferente, 

agindo como se o casamento fosse de nenhuma conseqüência. Eles responderam, através 

da realização de negócios como de costume. Eles seguiram o seu caminho , fazendo as 

coisas que normalmente teria feito em cuidar de seus próprios interesses, representados 

pela fazenda e de negócios . Eles estavam tão egoisticamente preocupado com 

preocupações pessoais para o lucro que o convite e os repetidos apelos do rei a parar de 

trabalhar e assistir ao casamento de seu filho foram completamente ignorados. Eles bom 

grado e propositAdãoente perdido a grandeza da beleza e da honra do casamento para o 

bem de seus cotidianos mundanas, esforços de auto-serviço. Eles não estavam 

preocupados com a glória do rei, mas apenas sobre o que eles percebida como seus 

próprios interesses. 

Mas um outro grupo de convidados eram piores do que indiferente. Ao invés de se 

preocupar em ofender o rei, eles mesmos eram ofendidos em sua persistência. Em um ato 

de arrogância incrivelmente brutal, eles apreenderam do rei escravos e maltrataram e 

mataram-nos . Desprezo pelos escravos do rei demonstrou desprezo pelo próprio rei, e 

em maltratar e matar seus escravos que cometeram um ato flagrante de rebelião. 

Como já observado, porque Jesus tinha dito que a parábola era sobre o reino dos céus, o 

seu significado não precisava de interpretação para qualquer ouvinte pensar. O rei, 

obviamente, era Deus, e os convidados eram o Seu povo escolhido, Israel, aqueles que já 

haviam sido chamados por Ele. 



Deus em primeiro lugar chamado Seu povo escolhido por meio de Abraão, cujos 

descendentes seria abençoado e ser um canal de bênção para o resto do mundo (Gn 12: 

2-3). Depois de ser preso no Egito por 400 anos, as pessoas escolhidas foram entregues 

por meio de Moisés. Através de Seus profetas, o Senhor declarou: "Quando Israel era um 

jovem que eu o amei, e do Egito chamei o meu filho" (Os. 11: 1), e, "Você só escolhi 

entre todas as famílias da terra" (Amós 3: 2). Em uma das contas mais pungentes nas 

Escrituras, Deus descreveu Israel como um recém-nascido abandonado, com o seu cordão 

umbilical desamarrados e se contorcendo em seu próprio sangue. Para que o bebê 

desesperada Ele havia dito: "Live!" e que viveu e prosperou. O Senhor banhado ele, 

ungido-o com óleo, vestido e protegido dele, e adornado com jóias (Ez. 16: 4-14). 

A festa de casamento representado bênção prometida de Deus para Israel, uma figura 

compreendida por todos no templo naquele dia. De acordo com a literatura talmúdica, 

vinda do Messias seria acompanhada por um grande banquete oferecido por seu povo 

escolhido. 

Os escravos que Deus enviou para chamar de novo e de novo aqueles que tinham sido 

convidados foram João Batista, o próprio Jesus em Seu ministério de pregação-

aprendizagem, e do Novo Testamento, apóstolos, profetas, e outros pregadores e 

professores. Parece que os escravos também teria que representam pregadores do Novo 

Testamento, porque a sua mensagem referia-se do Rei Filho, Jesus Cristo.Deus estava 

dizendo a Israel, Seus clientes já convidados, da mesma forma como Ele havia dito do 

céu no batismo de Jesus: "Aqui é o meu Filho; vir e dar-Lhe honra." Mas João Batista foi 

rejeitado e decapitado, Jesus foi rejeitado e crucificado, e os apóstolos e profetas foram 

rejeitados e perseguidos, muitos sendo condenado à morte. 

Os convidados indiferentes na parábola representam as pessoas que estão preocupadas 

com a vida diária e atividades pessoais. Eles são essencialmente o secular de espírito, 

aqueles que estão interessados no aqui e agora e não têm interesse nas coisas 

espirituais. Eles são os materialistas, cujo principal interesse é a acumular coisas, eo 

ambicioso, cuja principal preocupação é "ficar à frente." Eles geralmente não são 

antagônicos para as coisas de Deus, mas simplesmente não têm tempo para eles. 

Aqueles que estão ativamente hostis ao evangelho, invariavelmente, são pessoas 

envolvidas na religião falsa, incluindo as muitas formas de religião humanista que 

desfilam sob um disfarce de misticismo filosofia, ou cientificismo. A história de 

perseguição do povo de Deus mostra que o principal perseguidor tem sido a religião 

falsa. É os fornecedores de erro que são os inimigos agressivos de verdade, e por isso é 

inevitável que, como Palavra de Deus prevê, o sistema final mundial do anticristo será 

religioso, não secular. 

O fato de que o rei enviou seus mensageiros em duas ocasiões diferentes não pode ser 

pressionado no sentido de que apenas duas chamadas foram prorrogadas ou que o 

primeiro grupo era composto por João Batista e Jesus eo segundo foi formado dos 

apóstolos. A parábola não faz distinção entre os tipos de escravos, ou mensageiros. O 

ponto de os dois chamados dos convidados era ilustrar paciência e tolerância graciosa de 

Deus com os que rejeitam, Sua vontade de chamar Israel de novo e de novo, como João 

Batista havia feito por talvez um ano, como fez Jesus por três anos, e como fizeram os 

apóstolos para cerca de quarenta anos, até que Jerusalém e do Templo foram destruídos 

em AD 70. 



Os que rejeitam Punido 

Mas o rei ficou furioso e mandou os seus exércitos, destruiu 

aqueles homicidas, e definir a sua cidade em chamas. Então ele 

disse aos seus servos: 'O casamento está pronta, mas os 
convidados não eram dignos. (22: 7-8) 

A segunda cena na parábola descreve a punição dos súditos rebeldes que rejeitaram o 

apelo do rei. Como na parábola da vinha, a paciência de Deus está aqui demonstrado que 

têm o seu limite. O rei teria sido perfeitamente justificado em punir os criminosos quando 

eles ignoraram Seu chamado. Após Seus convites repetidos e suas respostas maus 

repetidas, ele finalmente tornou-se enfurecido . Faz-nos lembrar a afirmação de Deus no 

que diz respeito à geração antediluviana: "Meu Espírito não se sempre no homem" (Gen. 

6: 3). 

O termo trás exércitos ( strateuma ) refere-se a qualquer grupo de forças armadas e é 

provavelmente melhor traduzida como "tropas", uma vez que o rei não teria precisava de 

seu pleno poder militar para cumprir o seu propósito. De acordo com as instruções do rei, 

as tropas tanto destruiu os assassinos responsáveis pela morte de seus emissários e 

definir sua cidade em chamas . O cumprimento da segunda característica profética na 

história ocorreu em AD 70. 

Quando o general romano Tito conquistou Jerusalém em que ano, ele matou cerca de 

1.100.000 judeus, jogou seus corpos por cima do muro, e abatidos incontáveis milhares 

mais por toda a Palestina. Em seu Jewish Guerra, o historiador judeu Flávio Josefo, que 

testemunhou a destruição de Jerusalém, graficamente narrou a cena horrível: 

Aquele prédio [do Templo de Jerusalém], no entanto, Deus há muito tempo havia 

condenado às chamas; mas agora na revolução dos períodos de tempo o fatídico dia tinha 

chegado, o décimo dia do mês Lous, no mesmo dia em que, anteriormente, havia sido 

queimada pelo rei de Babilônia .... Um dos soldados, nem aguardando ordens nem cheio 

de horror de tão temer uma empresa, mas mudou-se por algum impulso sobrenatural, 

arrebatou uma marca a partir de madeira em chamas e, içada por um de seus 

companheiros soldados, atirou o míssil de fogo através de uma janela de ouro ... Quando 

a chama se levantou, um grito, tão pertinentes como a tragédia subiu de os judeus ... agora 

que o objeto que antes eles tinham guardado tão estreitamente ia estragar .... Enquanto o 

santuário estava queimando, ... nem piedade por idade, nem respeito para classificação 

foi mostrado; Pelo contrário, as crianças e os velhos, leigos e sacerdotes parecidos foram 

massacrados .... O imperador ordenou toda a cidade e santuário a ser arrasadas, com 

exceção apenas as torres mais altas, Fasael, Hippicus, e Mariamne, e que parte do muro 

que cercava a cidade no oeste. 

O rei explicou a seus escravos que o casamento estava pronto, mas os convidados não 

eram dignos de participar. Sua indignidade não foi porque, por si só lhes faltava a justiça 

necessária. Nem o convite original, nem as chamadas subseqüentes foram baseadas em 

mérito, mas unicamente em favor gracioso do rei. Ironicamente e tragicamente eles foram 

declarados não for digna , porque não receberam um convite que não era de forma 

baseado em valor. Como a parábola continua a deixar claro (v. 10), "ambos maus e bons" 

as pessoas foram chamadas. 



O que faz uma pessoa digna de receber a salvação não é qualquer tipo de bondade humana 

ou realização religioso ou espiritual, mas simplesmente o seu dizer sim ao convite de 

Deus para receber o Seu Filho, Jesus Cristo, como Senhor. O povo Deus aqui 

declarado não é digno eram o Seu povo escolhido, Israel, que não viria a ele livremente 

e sem mérito através do Seu Filho. E porque eles rejeitaram o Filho, Deus os rejeitou por 

uma temporada. Porque eles rejeitaram seu próprio Messias, eles foram lançados 

temporariamente como uma nação e como povo escolhido de Deus exclusivos. 

Os novos convidados 

Ide, portanto, para as principais rodovias, e como muitos como 

você encontrar lá, convidar para a festa de casamento. " E os 

escravos saíram para as ruas, e ajuntaram todos quantos 

encontraram, tanto maus como bons; e o salão do casamento 
estava cheio de convidados para o jantar. (22: 9-10) 

A terceira cena na parábola descreve os convidados que foram finalmente convidados a 

substituir aqueles que recusaram repetidamente chamado do rei. A festa de casamento 

para o filho do rei estava pronto, mas não havia ninguém para atender a menos que novos 

hóspedes foram convidados. 

" Ide, portanto, para as principais rodovias , "o rei disse aos seus servos", e todos os 

que você encontra lá, convidar para a festa de casamento . " O plano era para eles para 

ir a qualquer lugar e encontrar todo mundo que podiam e convidá -los a vir. Isso é 

precisamente o que Jesus ordenou na Grande Comissão: "Ide, portanto, fazei discípulos 

de todas as nações" (Mt 28:19).. Deus tinha muito tempo antes previu através Oséias: "Eu 

vou chamar aqueles que não eram meu povo, meu povo ', e ela que não era amada,' Amado 

'. E será que, no lugar onde se dizia-lhes: "Vocês não são meu povo, aí serão chamados 

filhos do Deus vivo" (Rm. 9: 25-26.; Cf. Oséias 02:23 ; 1:10). Por que os judeus 

'"transgressão", escreveu Paulo nessa mesma carta, "a salvação veio para os gentios" 

(11:11). 

Assim como seu rei mandou, aqueles escravos saíram para as ruas, e ajuntaram todos 

quantos encontraram, tanto maus e bons . Eles chamaram o moralmente mal eo 

moralmente bom iguais, sendo igualmente o seu indigno em si para vir a festa do rei. Os 

convidados originais não tinha sido convidado por causa de sua superioridade moral ou 

espiritual e nem foram os convidados recém-convidados.Entre os antigos judeus eram os 

que viviam vidas verticais exemplares, que foram úteis para os seus vizinhos, disse a 

verdade, nunca usou o nome do Senhor em vão, nunca enganou no negócio, e nunca 

cometeu adultério ou assassinato ou roubo. Havia também aqueles cujas vidas foram uma 

fossa moral. Mas o primeiro tipo de pessoa não era mais aceitável a Deus em si mesmo 

do que o segundo. Deus sempre tem ampliado a sua chamada para a salvação de ambos 

os maus e os bons pessoas, porque nem é justo o suficiente e ambos são igualmente na 

necessidade de salvação. 

Paulo deixa claro que "nem os devassos, nem os idólatras, nem adúlteros, nem 

efeminados, nem sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os 

maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus" (1 Coríntios 6: 9. -10). Deus 

não permitirá que aqueles cujas vidas são caracterizadas por tais pecados para ter qualquer 

parte do Seu reino. Mas Ele receberá para a salvação de uma pessoa que é culpado de 



qualquer ou de todos aqueles e outros pecados e que deseja ser purificados de seus 

pecados pela obra redentora de Cristo na cruz. Portanto, Paulo poderia continuar a dizer 

a seus irmãos de Corinto em Cristo: "E tais fostes alguns de vós; mas haveis sido lavados, 

mas fostes santificados" (v. 11). 

O que torna uma pessoa digna de salvação, hoje, é exatamente o que tem feito uma pessoa 

digna de salvação desde a queda, ou seja, a fé pessoal na provisão graciosa de Deus em 

Cristo. Todos os que aceitam o convite de Deus para a celebração de seu Filho, isto é, que 

seguem o Filho como seu Senhor salvar, serão convidados para o jantar em Sua divina 

e eternamente glorioso salão do casamento . 

A Intruder Expulso 

Mas, quando o rei entrou para olhar sobre os convidados do 

jantar, viu ali um homem não vestido com roupas de casamento, e 

ele disse-lhe: 'Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial?' E ele 

emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, 

e lançai-o nas trevas exteriores; naquele lugar haverá choro e 

ranger de dentes. " Porque muitos são chamados, mas poucos 
escolhidos "(22: 11-14). 

A quarta e última cena da parábola se concentra em um intruso para a festa de casamento, 

que não pertencia, porque ele foi não vestido com roupas de casamento . O homem, 

obviamente, tinha sido incluído no convite geral, porque o rei não fez restrições quanto 

ao que foi convidado, tendo instruído seus escravos para chamar tanto o mal como o bem 

onde quer que eles poderiam ser encontrados. Ele não era um estrondo festa que veio sem 

um convite, mas ele tinha vindo impropriamente vestida , e ele, obviamente, se destacou 

no grande salão de casamento, em contraste com todos os outros convidados do jantar . 

Na primeira leitura, uma pergunta como qualquer daqueles que aceitaram o convite do rei 

poderia ter sido esperado para vir adequAdãoente vestido. Eles haviam sido cercados de 

todas as partes da terra, e muitos tinham sido retirados das ruas. Mesmo que tivessem 

tempo de se vestir adequAdãoente eles não tinham roupas condizentes com uma ocasião 

como o casamento do filho do rei. 

Mas o fato de que todos os convidados do jantar , exceto que um homem estava vestido 

com roupas de casamento indica que o rei havia feito provisão para essas roupas. Teria 

sido uma farsa moral, especialmente para um governante tão obviamente gentil e 

gracioso, para convidar mesmo as pessoas mais perversas na terra para vir à festa e, em 

seguida, excluir um pobre homem, porque ele não tinha roupas apropriadas para vestir. 

Aquele homem era totalmente responsável por estar vestido de forma inadequada, mas o 

rei gracioso, no entanto, deu-lhe a oportunidade de justificar-se, perguntando a respeito 

imerecido, " Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial ? " Teve o homem tinha uma 

boa razão, ele certamente teria mencionado-lo imediatamente. Mas ele emudeceu , 

incapaz de oferecer o rei mesmo a desculpa mais fraco. Por isso, é óbvio que 

ele poderia ter vindo em roupas de casamento se tivesse sido dispostos. 

Até que ponto o homem havia sido totalmente presunçoso, pensando que ele poderia vir 

a festa do rei em seus próprios termos, em qualquer roupa que ele queria. Ele estava 



orgulhoso e obstinado, impensada dos outros, e, pior de tudo, um insulto ao 

rei. Arrogantemente desafiando o protocolo real, ele estava determinado a "ser ele 

mesmo." 

Mas sua arrogância foi de curta duração. Quando, como o rei sabia com antecedência, o 

homem não poderia se desculpar, disse o rei aos servos: "Amarre-o de pés e mãos, e 

lançai-o nas trevas exteriores; naquele lugar ali haverá pranto e ranger de dentes . 

" A ligação da mão e do pé , provavelmente, representa a prevenção do homem de resistir 

bem como a prevenção de seu retorno. Por essa altura já era noite, e, embora o salão do 

casamento seria bem iluminado, estava escuro lá fora. O homem foi permanentemente 

expulso da presença do rei e do povo do rei nas trevas exteriores . Ele teria grande 

arrependimento e remorso, e, com toda a gente naquele lugar , ele experimentaria 

perpétua choro e ranger de dentes . Mas, ainda que ele teve uma grande oportunidade 

que nunca tinha tido, e não têm agora, a tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento 

e salvação (2 Cor. 7:10). 

Desde a primeira tentativa de Cain para agradar a Deus, oferecendo seu sacrifício auto-

nomeados, os homens vêm tentando vir ao Senhor em seus próprios termos. Eles podem 

ter comunhão com os crentes, junte-se a igreja, participar activamente na liderança, dar 

generosamente para o seu apoio, e fala de devoção a Deus. Assim como o joio no meio 

do trigo, eles coexistem livremente por um tempo com o povo de Deus. Mas, no dia do 

juízo, a sua falsidade se tornará óbvio e sua remoção certo. Alguns se atrevem a dizer a 

Deus "naquele dia: 'Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome 

não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres?' E, em seguida, 

[Cristo] irá declarar-lhes: 'Nunca vos conheci; afastar mim, vós que praticais a iniqüidade 

"(Mateus 7: 22-23.). 

O vestido de casamento apropriado de um verdadeiro crente é a justiça, sem a qual 

ninguém pode entrar ou viver no reino de Deus-imputada. A não ser que a justiça de uma 

pessoa ultrapassa o farisaísmo hipócrita que tipificou os escribas e fariseus, que "não 

entrará no reino dos céus" (Mat. 5:20). A única peça de roupa de casamento aceitável é a 

"santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor" genuíno (Heb. 12:14). 

Muitos dos ouvintes judeus de Jesus naquele dia teria lembrou a bela passagem de Isaías 

que diz: "Eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque 

me vestiu de vestes de salvação, Ele me envolveu com o manto de justiça "(Is. 

61:10). Judeus sinceros sabia que, ao contrário das provocadas pelo homem, as tradições 

legalistas de seus rabinos, Deus não só exige retidão interior dos homens, mas Ele também 

oferece-lo como um presente. 

Olhos de Deus, é claro, pode ver o coração dos homens de saber se a sua justiça é de sua 

própria criação ou Sua concessão. Mas, mesmo para o exterior vida de um verdadeiro 

crente evidenciará vida correta e refletem o pensamento correto. O Senhor não 

apenas imputa mas confere justiça a Seus filhos. Só Ele pode ver a justiça interna que Ele 

imputa, mas todo mundo pode ver a justiça externa que Ele concede.Um filho de Deus é 

caracterizada por uma vida santa. Pedro fez esse fato claro quando descreveu a salvação 

como "obediência à verdade", que tem "purificado as vossas almas" (1 Pe. 1:22). 

Pouco antes de Jesus declarou que profetizar, expulsar demônios, e realizando milagres 

em Seu nome pode ser falso testemunho da salvação, Ele havia dito que a verdadeira 



evidência da salvação será sempre aparente. Condição espiritual de uma pessoa será 

manifestado no fruto de sua vida. "Pode alguém colher uvas dos espinheiros, ou figos dos 

abrolhos, são eles?" Ele perguntou retoricamente "Mesmo assim, toda árvore boa produz 

bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus" (Mateus 7: 16-17, 21-23.). A vida 

piedosa santo não pode ajudar a dar frutos justo, porque é a conseqüência natural do 

trabalho do Espírito dentro (Gal. 5: 22-23). 

Jesus certamente teria ficado satisfeito teve um de seus ouvintes interrompidas e 

perguntou: "Como posso ser vestido com a roupa apropriada? O que posso fazer para não 

serem lançados nas trevas exteriores como aquele homem?" Ele, sem dúvida, teria dito a 

essa pessoa como tinha dito muitas vezes antes de várias maneiras, "Vinde a mim, que 

você pode ter a vida" (João 5:40). Como Paulo explicou aos Coríntios, Deus fez com que 

Cristo "Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos 

justiça de Deus em Cristo" (2 Cor. 5:21). Esse é o vestido de casamento que Deus exige 

e seu filho proporciona. 

Jesus não pediu os líderes judeus a comentar sobre essa parábola como havia feito com 

os dois anteriores, onde, em cada caso, eles condenaram a si mesmos por suas respostas 

(21: 31-32, 40-45). Ele sabia que não iria ser preso novamente, porque agora era óbvio 

que todo o impulso das parábolas era para condená-los. O seu único objectivo, agora 

aquecimento até uma fúria, foi a armadilha e condená-Lo à morte (22:15; cf. 21:46). 

Consequentemente, o Senhor fechou com a afirmação simples, mas sóbria, muitos são 

chamados, mas poucos escolhidos . Essa frase reflete o equilíbrio bíblico entre a 

soberania de Deus e vontade do homem. Os convites para a festa de casamento saiu 

para muitos , o representante de todos a quem a mensagem do evangelho é enviado. Mas 

poucos dos que ouviram a chamada estavam dispostos a aceitá-lo e, assim, estar entre 

os escolhidos . O convite do evangelho é enviado para todos, porque não é a vontade do 

Pai que uma única pessoa ser excluído do seu reino e perecem nas trevas exteriores do 

inferno (2 Pe. 3: 9). Mas nem todo mundo quer a Deus, e muitos dos que afirmam querer 

Ele não quer que Ele em Seus termos. Aqueles que são salvos entrar no reino de Deus por 

causa de sua aceitação voluntária de seu soberano, graciosa provisão. Aqueles que estão 

perdidos são excluídos do reino por causa de sua rejeição dispostos da mesma graça 

soberana. 

 

117. A nossa obrigação para com Deus e 

de Governo (Mateus 22: 15-22) 

Então os fariseus se reuniram em conselho e como eles podem 

armar uma cilada em que Ele disse. E enviaram os seus 

discípulos, juntamente com os herodianos, dizendo: "Mestre, 

sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo 

a verdade, e adiar a ninguém;. Para Você não é parcial para 

qualquer Conte-nos, portanto, , O que você acha? É lícito dar uma 

sondagem de impostos a César, ou não? " Mas Jesus, percebendo 

a sua malícia, e disse: "Por que você está me testando, vós, 

hipócritas? Mostre-me a moeda utilizada para o pagamento do 



imposto." E eles lhe apresentaram um denário. E Ele lhes disse: 

"De quem semelhança e inscrição é isso?" Eles disseram-lhe: "De 

César." Então Ele lhes disse: "Então, a César o que é de César. E 

Deus o que é de Deus" E, ouvindo isto, admiraram-se, e deixá-lo, 
eles foram embora. (22: 15-22) 

Os impostos são de grande importância em qualquer sociedade desenvolvida e sem eles 

o governo não poderia funcionar. Eles também são um ponto de discórdia perene para os 

cidadãos que se perguntam por que seus impostos são tão altos e por que eles não são 

mais bem gastos. 

De tempos em tempos certos grupos cristãos levantar um protesto organizado contra um 

determinado imposto ou uma utilização específica de dinheiro dos impostos que eles 

sentem é contrária aos princípios bíblicos e da constituição. Um clamor foi levantada há 

alguns anos, quando o governo dos Estados Unidos ordenou que as igrejas e outras 

organizações religiosas a reter impostos sobre a Segurança Social das folhas de 

pagamento de todos os empregados, exceto pastores. Alguns cristãos vociferously 

argumentou que a lei exigia a igreja para levar o dinheiro doado para a obra do Senhor e 

usá-lo para pagar o governo. 

É com a sempre presente questão do pagamento de impostos que Jesus lida na presente 

passagem. 

Ainda era quarta-feira da semana da Páscoa, e Jesus estava ensinando no templo, que 

tinha violentamente limpos no dia anterior. Ele havia acabado de contar e explicar três 

parábolas julgamento contra Israel descrente, particularmente dirigidas contra os 

governantes do templo que tinha desafiou sua autoridade (21:23). Após a segunda 

parábola os príncipes dos sacerdotes e os fariseus ficaram tão furiosos que eles teriam 

mandou prendê-lo no local que não temia as multidões (21:46). Já era ruim o suficiente 

que Ele havia devastado o domínio físico de seus estandes de concessão no 

Templo. Agora Ele também devastou seu domínio religioso, expondo sua incredulidade 

e impiedade perante todo o Israel. 

Os líderes religiosos se ressentia Jesus porque Ele expôs seu orgulho, hipocrisia e 

farisaísmo. Tiveram inveja de sua grande popularidade com as pessoas, especialmente à 

luz do fato de que Ele nunca tinha procurado ou recebido certificação oficial Sinédrio 

como rabino. Acima de tudo, eles se irritam a sua afirmação de ser o Messias e Filho de 

Deus, uma reivindicação que em seus olhos era uma blasfêmia flagrante. Ele até se 

atreveu a humilhá-los publicamente no templo, o único lugar onde eles achavam que sua 

honra foi sacrossanto e sua autoridade incontestável. Agora, após a terceira parábola 

mordaz, eles foram ainda mais determinado a encontrar um meio de acabar com ele. 

Após série de três parábolas juízo contra eles de Jesus, esses religiosos responderam por 

confrontá-lo com uma série de três perguntas, tudo projetado para manobrar Lo em 

condenando a si mesmo, quer políticas ou religiosas. A primeira pergunta foi concebido 

pelos fariseus, mas pediu de Jesus sub-repticiamente por seus discípulos (22: 15-22), o 

segundo foi questionado pelos saduceus (vv 23-33.), Eo terceiro pelos fariseus 

diretamente (vv 34. -40). Em vez de levar advertências de Jesus ao coração e pedir a Ele 

como eles podem evitar o julgamento e receber a misericórdia de Deus, a única palavra 

que queriam dele foi o que traria sua própria destruição. 



O ataque 

Então os fariseus se reuniram em conselho e como eles podem 

armar uma cilada em que Ele disse. E enviaram os seus 

discípulos, juntamente com os herodianos, dizendo: "Mestre, 

sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo 

a verdade, e adiar a ninguém;. Para Você não é parcial para 

qualquer Conte-nos, portanto, , O que você acha? É lícito dar uma 
sondagem de impostos a César, ou não? " (22: 15-17) 

Os fariseus sempre foram inimigos mais vocais e veementes de Jesus, e, neste momento, 

em resposta a suas parábolas poderosamente intimidante, eles agora fui e aconselhou 

juntos como eles podem armadilha Jesus em que Ele disse . Enquanto Jesus continuou 

a ensinar as multidões no Pátio dos Gentios, os fariseus reuniram reservAdãoente em 

outra parte do Templo para planejar seu próximo passo em privado. Porque eles ainda 

estavam com medo de tomar medidas contra ele diretamente inteligentemente planejado 

para trap -lo a fazer uma declaração subversiva contra a Roma, que asseguraria sua prisão 

e execução como um rebelde. Eles queriam "pegá-lo em alguma declaração, a fim de 

entregá-lo à regra e à autoridade do governador" (Lucas 20:20), que na época era 

Pilatos. Dessa forma, eles o teriam fora do caminho sem obter suas próprias mãos 

manchada ou despertando a ira do povo. 

Provavelmente porque os fariseus foram facilmente distinguidos pelo seu vestido e 

muitos deles eram conhecidos por Jesus de vista, eles decidiram enviar os seus 

discípulos . Os fariseus eram mais duros críticos de Jesus e Ele o deles e para eles para 

lisonjear-lo diretamente teria sido ridícula e auto-destrutivo. Presumivelmente, os seus 

discípulos não seria reconhecido como tal e que poderia fingir simplesmente para ser um 

grupo de admiradores sinceros que queriam o conselho de Jesus sobre uma pergunta que 

ardia nas mentes da maioria dos judeus daquela época. Eles esperavam que Ele iria ser 

apanhado desprevenido e prender-se antes de perceber o que estava acontecendo. 

Os herodianos não eram aliados normais dos fariseus. Na verdade, os dois grupos eram 

geralmente em grandes contradição uns com os outros. Não se sabe muito sobre os 

herodianos , além do que pode ser inferida a partir de seu nome. A família de Herodes 

não era judeu, mas Idumean, descendentes de antigos inimigos de Israel os 

edomitas. Começando com Herodes, o Grande, que haviam recebido favores de Roma 

sob a forma de várias nomeações políticas elevadas, incluindo regências mais partes da 

Palestina. 

Os herodianos não tinha amor por Jesus e pode até ter sido instruído por Herodes Antipas 

para tentar instigar a sua morte ou pelo menos de prisão. Foi esse tetrarca que tinha preso 

e decapitado Jesus 'precursor e amigo, João Batista, e quando Herodes ouviu falar de 

Jesus obras miraculosas, ele estava com medo de que Ele foi João ressuscitado dos 

mortos. Mas ele também estava curioso para ver Jesus, a fim de testemunhar o Seu poder 

de operar milagres (Lucas 9: 7; cf. 23: 8). Algum tempo depois, alguns fariseus que 

estavam amigável para Jesus advertiu-o a fugir Perea porque "Herodes quer matar-te" (Lc 

13:31). Consequentemente, durante a última parte de seu ministério Jesus tinha evitado o 

território de Herodes por causa da hostilidade para com ele lá ", por isso não pode ser que 

um profeta morra fora de Jerusalém" (13:33). 



Quaisquer herodianos , mesmo se eles eram judeus como estes homens eram, teria tido 

forte lealdade a Roma, e foi, sem dúvida, por essa razão que os fariseus perguntaram a 

alguns deles para acompanhar os seus discípulos como eles confrontaram Jesus. Caso 

Jesus cair em sua armadilha e fazer a objeção esperado para o pagamento de impostos 

romanos, os simpatizantes romanos herodianas iria servir como testemunhas 

credíveis. Embora os fariseus desprezavam os herodianos como traidores sem religião, é 

bem adequado a sua Proposito de recorrer a estes homens em aprisionar Jesus. 

Assim como louvor a Jesus das fariseus não teria sido levado a sério nem faria qualquer 

coisa que eles disseram em apoio de Roma. Os fariseus eram altamente religiosa e 

ferozmente nacionalista, e alguns deles provavelmente eram Zealots. Mas eles talvez 

desprezado os romanos mais por seu paganismo do que para a sua opressão militar. Em 

qualquer caso, o seu ódio de Roma não era segredo, e foram eles para relatar uma 

declaração ou atividade sediciosa ao governador, eles próprios se tornar suspeito. Os 

herodianos eram, portanto, útil, mesmo se desonroso, co-conspiradores, e eles iriam Faça 

perfeito testemunhas pró-romanas contra Jesus. Embora os fariseus e herodianos 

violentamente discordaram sobre religião e política, que concordou plenamente sobre 

Jesus e não eram avessos a fazer causa comum contra Ele. 

Com os herodianos apoiá-los, os discípulos dos fariseus, os quais Lucas descreve como 

"espiões que fingiam ser justos" (Lucas 20:20), flatteringly, disse a Jesus: " Mestre, 

sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade, e adiar a 

ninguém, porque não olhas a qualquer "Para lidar com um homem judeu 

como professor era uma forma elevada de honra, reservada para rabinos que se 

distinguiram os alunos como astutos e intérpretes da lei judaica e tradição . O Talmud diz: 

"Aquele que ensina a lei deve ganhar um assento na academia alto". 

Os homens exteriormente elogiou integridade pessoal e doutrinária de Jesus, declarando 

que Ele era verdadeiro e ensinou o caminho de Deus em verdade . Ele era um homem 

de Deus ensinar a verdade de Deus, eles afirmaram. Ele também não acatar ou tornar-

se parcial a qualquer, acrescentaram. Ele não se deixe influenciar por ameaças ou 

oposição, mas era conhecido por defender sua terra com coragem e convicção. 

O que aqueles homens disseram de Jesus não poderia ter sido mais preciso, mas não 

acredito em uma palavra dele. Embora muitas vezes envolve bajulação mentindo, é mais 

enganoso e desprezível quando se emprega a verdade para atingir os seus fins perversos. 

Supondo-se que Jesus foi para o interior deleitando-se com sua bajulação os homens 

apetecesse sua pergunta armadilha: " Diga-nos, pois, o que você acha que é lícito dar 

uma sondagem de impostos a César, ou não? ? " Uma das formas mais elevadas de 

louvor é pedir o conselho de uma pessoa sobre uma questão importante. Portanto, após 

ego de Jesus era, como se supunha, estimulado pelos elogios anteriores, os interrogadores 

estavam certos de que, como a maioria dos homens, Ele estaria ansioso para mostrar a 

sabedoria para que Ele tinha acabado de ser elogiado. Ao fazer isso ele iria deixar escapar 

uma resposta subterrâneo que se tornaria sua sentença de morte. 

Poll-fiscal traduz kēnsos , tiradas do latim (ie, Roman) cense4re , a partir do qual é 

derivado do Inglês censo . Dos muitos impostos romanos cobravam dos territórios 

ocupados, nenhum foi mais onerosa para os judeus do que o pagamento do imposto , 

imposto pago anualmente por cada indivíduo e, portanto, às vezes chamado de imposto 



por cabeça. Entre outras coisas, foi com o propósito de recolher opagamento do 

imposto que Roma fez um censo periódica, como a que tinha exigido José e Maria para 

viajar a Belém pouco antes de Jesus nasceu (Lucas 2: 1-4). 

Pagar para o apoio das forças de ocupação e fornecendo os muitos serviços benéficos para 

os quais Roma era famoso necessária uma enorme quantidade de dinheiro, 

necessariamente fornecido pela tributação. Consequentemente, um imposto sobre a terra 

de um décimo do grão e um quinto do vinho e do azeite produzido foi avaliado 

anualmente, como era um imposto de renda de um por cento sobre os salários. Impostos 

aduaneiros sobre as mercadorias foram coletadas em todas as portas e grande 

encruzilhada. 

Os romanos oferecidos vários serviços para os povos conquistados, não menos benéfico 

do que foi a Pax Romana, ou a paz romana. Por causa de suas posições militares e 

comerciais estratégicos, muitos países do Oriente Médio teve pouco descanso de guerra 

durante séculos. Eles lutaram um invasor após o outro e eram governadas por um 

conquistador após o outro. Pelo menos sob a proteção romana eles estavam livres de 

guerra e poderia viajar com relativa segurança em qualquer parte do império. Os romanos 

também forneceu estradas e aquedutos valiosas, muitas ruínas de que ainda existem hoje. 

Embora o pagamento do imposto pode não ter sido o imposto mais caro para a maioria 

das pessoas, ele foi o mais ressentido por judeus. Talvez fosse porque eles se 

consideravam como pessoalmente pertença a Deus, em vez de César. Era o imposto censo 

que incitou a insurreição de Judas, o galileu, AD 6, que foi fundamental para a destituição 

de Herodes Arquelau e sua substituição por um governador romano. Grito de guerra de 

Judas foi que, porque Deus era seu único Deus e Senhor, o imposto censo não seria pago 

a Roma. Como Gamaliel lembrou o Sinédrio, quando Pedro e os outros apóstolos estavam 

sendo interrogados em Jerusalém, o rebelde Judas "pereceu, e todos aqueles que o 

seguiram foram dispersos" (Atos 05:37). Era o sentimento nacionalista, anti-romana de 

Judas em que o movimento Zealot foi construído e que estava por trás da rebelião 

de AD 66 que eventuated na destruição romana de Jerusalém e do Templo, quatro anos 

depois. 

Portanto, não foi por acaso que os fariseus havia instruído seus discípulos para induzir 

Jesus a fazer uma declaração sobre o pagamento do imposto . Se Ele deu uma resposta 

favorável ao imposto, Ele seria desprezado pelas multidões judeus que até então altamente 

admirei. Nesse caso, os líderes judeus, então, seria livre para prender e tê-lo executado 

sem interferência da população. Contudo, temerariamente Ele responderia de outra forma 

e declarar abertamente que o imposto era injusto e ímpio e não deve ser pago ao opressor, 

pagan Caesar , incorrendo, assim, a ira de Roma como um rebelde. 

A acusação 

Mas Jesus, percebendo a sua malícia, e disse: "Por que você está 
me testando, hipócritas? (22:18) 

Mas por Sua divina discernimento Jesus, percebendo a sua malícia . Não foi possível 

para cegar-side Jesus, porque "ele mesmo sabia o que havia no homem" (João 2:25). Ele 

omnisciently sabia a pergunta que gostaria de pedir ea razão para pedir-lo antes mesmo 

de ele veio para as mentes dos fariseus, que tinham inventado isso. Ele sabia que os 



homens que colocou a questão não eram os únicos que idealizadoras do mesmo; e que as 

palavras de louvor que tinham acabado de choveram sobre ele não foram motivados por 

admiração, mas malícia . Ele sabia que as suas línguas lisonjeiras foram derrubados com 

veneno. Ele também sabia exatamente a resposta certa. 

Antes de responder a sua pergunta, ele jogou uma questão de Sua própria em seus rostos: 

"W hy você está testando Me, hipócritas ? " Ele que eles saibam que o seu regime 

perverso era transparente a Ele, que Ele sabia que o seu objectivo era para testá-lo, não 

para buscar a Sua sabedoria, e que Ele estava aqui expondo-os como os hipócritas que 

eram. Embora Ele nunca tinha visto antes, Ele sabia que eles eram emissários dos fariseus, 

tão certo como se tivesse ouvido o enredo. Essa demonstração de onisciência, em si, um 

outro testemunho admirável de sua divindade. 

Não apenas o Antigo Testamento, mas a tradição rabínica condenou veementemente a 

bajulação e hipocrisia. Rabino Eleazar tinha escrito no Talmud, "Qualquer comunidade 

em que é lisonja vai finalmente ir para o exílio. Está escrito [Jó 15:34]:" Para a 

comunidade de bajuladores é [estéril] '"( Sotah 42 a ). Rabbi Jeremiah ben Abba havia 

declarado que quatro tipos de pessoas não merecem ser abençoado por Deus: 

escarnecedores, mentirosos, conto-estandartes, e hipócritas ( Sinédrio 103 um ). 

A Analogia 

. Mostre-me a moeda utilizada para o pagamento do imposto "E 

eles lhe apresentaram um denário E Ele lhes disse:". Cuja 

semelhança e inscrição é este "Eles disseram-lhe:" De César "(22: 
19-21a)?. 

Jesus então disse: " Mostre-me a moeda utilizada para o pagamento do imposto . 

" Desconsiderando acusações duras de Jesus contra eles, os homens prontamente lhe 

apresentaram um denário , sendo mais do que feliz em ajudá-Lo cair em sua 

armadilha. O específico moeda utilizada para o pagamento do imposto foi o denário , 

que atingiu o salário diário de um soldado ou um trabalhador comum na Palestina. 

Apesar de vários coinages, incluindo grego e hebraico foram usados em Israel na época, 

ea troca de um para o outro foi fácil apenas o Roman denário poderia ser usado para 

pagar o pagamento do imposto. Era uma moeda de prata, cunhadas expressamente pelo 

imperador, o único que tinha a autoridade para emitir moedas em prata ou ouro. Todas 

essas moedas, incluindo o denário , deu à luz uma gravura do imperador de um lado e 

uma inscrição identificando, por outro. 

Esse fato fez as moedas especialmente ofensivos aos judeus por várias razões. Por um 

lado, a imagem do imperador era um lembrete da opressão romana, e por outro, a lei 

mosaica especificamente proibiu a fabricação de imagens (Ex. 20: 4). Em Israel moderno, 

alguns judeus ortodoxos extremamente proibir estritamente a tomada de suas fotografias, 

porque a imagem resultante é considerado uma imagem de escultura. 

Se a moeda particular na mão de Jesus foi cunhada por Tibério, um lado deu uma gravura 

de seu rosto e a reverter uma gravura dele sentado em seu trono, com vestes sacerdotais, 

com uma inscrição designando-o como o sumo sacerdote. Vários imperadores, incluindo 

Júlio César, tinha até mesmo denominações aceitas de divindade para si, exigindo, assim, 



uma homenagem religiosa, bem como político.Ao aparecimento de uma estrela incomum 

em 17 AC , César Augusto tinha proclamado uma celebração de doze dias, em que o 

Colégio Romano dos sacerdotes, dos quais era o chefe, concedeu a absolvição em massa 

do pecado para todos os povos do império. Durante esse mesmo ano, as moedas foram 

cunhadas alegando Augustus como o Filho de Deus. E a idéia de um imperador divino 

era inconcebivelmente repulsivo para os judeus. 

Apesar de toda a criança teria conhecido a resposta à sua pergunta, Jesus ergueu a moeda 

e perguntou: " De quem semelhança e inscrição é isso? " Pensando que Ele estava no 

último ponto de falar as palavras fatais contra Roma, os homens ansiosamente respondeu, 

talvez em uníssono, César. Porque Jesus tinha reivindicado divindade chamando próprio 

Filho de Deus, os discípulos dos fariseus esperado confiança nEle para denunciar como 

um deus falso e blasfemo o caesar cuja semelhança e inscrição Ele estava segurando-se 

diante deles. 

A resposta ea Aftermath 

Então Ele lhes disse: "Então, a César o que é de César. E Deus o 

que é de Deus" E, ouvindo isto, admiraram-se, e deixá-lo, eles 
foram embora (22: 21b-22) 

Mas em vez disso, Jesus disse-lhes: "Em seguida, dar a César o que é de César. e Deus 

o que é de Deus" A profundidade dessa afirmação é muitas vezes perdida por causa de 

sua simplicidadeApodidōmi ( renda ) significa a pagar ou dar para trás, o que implica 

uma dívida. Ele carrega a idéia de obrigação e responsabilidade por algo que não é 

opcional. A resposta de Jesus à pergunta inicial (v. 17) foi, portanto, "Sim, é 

perfeitamente legal e direito de pagar o pagamento do imposto a César , porque o imposto 

é de César, pertencente as coisas em seu domínio. " 

Jesus não usou a palavra dar, como tinham os discípulos dos fariseus em fazer a 

pergunta. Para eles, como para a maioria dos judeus, pagando qualquer imposto a Roma 

não foi considerado um direito legítimo e foi feito apenas com a maior relutância. Agora 

Jesus declarou que o pagamento não só era perfeitamente legal, mas moralmente 

obrigatória. 

Jesus aqui declarada a obrigação divinamente ordenado dos cidadãos a pagar impostos 

para o que quer que o governo está sobre eles. Pagar impostos é um dever legítimo de 

cada pessoa, mas é especialmente obrigatória para os crentes, porque eles são 

especialmente obrigados a Palavra de Deus. Jesus não fez nenhuma qualificação isenções 

ou excepções, mesmo sob os governantes, como o, pagan, o governo idólatra blasfemo 

que em poucos dias se pregassem na cruz. O governo que executou o Filho de Deus era 

para ser pago impostos pelo povo de Deus. O Estado tem o direito divino de avaliar os 

impostos que estão dentro de sua esfera de responsabilidade e os seus cidadãos têm a 

obrigação divina para pagá-los. 

Dando um comando universal, mas no contexto de viver sob esse mesmo sistema pagão 

romano, Paulo escreveu: "Que cada homem esteja sujeito às autoridades superiores. Pois 

não há autoridade venha de Deus; e os que existem são estabelecidas por Deus .... Por 

isso é necessário ser sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da 

consciência. Por causa disto você também paga impostos, para os governantes são servos 



de Deus, dedicando-se a isso mesmo. rendem a todos o que lhes é devido: o imposto a 

quem imposto é devido; personalizado a quem costume, o medo a quem temer; honra a 

quem honra "(Rm 13: 1, 5-7.). Nós não somos apenas a respeitar e submeter-se a tais 

governantes e líderes, mas também para orar por eles. "Peço que súplicas e orações, 

súplicas e ações de graças, ser feita em nome de todos os homens", escreveu Paulo a 

Timóteo "para reis e todos os que estão em posição de autoridade, para que tenhamos uma 

vida tranqüila e sossegada, em toda a piedade e dignidade . Isto é bom e aceitável diante 

de Deus, nosso Salvador "(1 Tim. 2: 1-3). 

Ensinar o mesmo princípio, Pedro escreveu: "Sujeitai-vos, por amor do Senhor para toda 

instituição humana, quer a um rei como o de autoridade ou aos governadores, como por 

ele enviados para castigo dos malfeitores e o louvor dos que fazem o bem. Para tal é a 

vontade de Deus que, fazendo direito você pode emudecer a ignorância dos homens 

insensatos "(1 Ped. 2: 13-15). 

Ao próprio decreto soberano de Deus, presidentes, reis, primeiros-ministros, 

governadores, prefeitos, policiais e todos os demais autoridades governamentais ficar em 

seu lugar, por assim dizer, para a preservação da sociedade. Para resistir governo é, 

portanto, resistir a Deus. Recusar-se a pagar impostos é desobedecer a ordem de 

Deus. Pela própria declaração de Deus, a pagar impostos a César honra a Deus. 

Se em uma era de despotismo pagã e aberta perseguição dos crentes da igreja foram 

obrigados a pagar impostos, quanto mais obrigados são modernos cristãos que vivem em 

sociedades livres e democráticas? Independentemente das razões aparentemente 

espirituais que podem ser propostas para resistir ao pagamento de impostos, não há 

nenhum que o Senhor reconhece. Argumentar que o pagamento de impostos a um 

governo humanista secular é ímpio e injustificada é espúria e contradiz o que o próprio 

Deus diz sobre o assunto. Comandos de Sua própria Palavra de forma inequívoca que os 

impostos devem ser pagos, porque, pela Sua ordenação divina, eles são uma parte das 

coisas que é de César . Todas as coisas pertencem a Deus, mas Ele decretou que uma 

certa quantidade de que Ele confia a cada pessoa deve ser pago aos governos humanos, 

como impostos. 

Mas, ainda mais importante, Jesus passou a dizer os homens devem prestar a Deus o que 

é de Deus . Ele não estava separando a sociedade humana secular da religião, dizendo, 

com efeito, que se deve obediência a um governo humano no que diz respeito às coisas 

materiais e fidelidade a Deus no que diz respeito ao espiritual. As Escrituras nunca faz 

essa dicotomia, porque todas as coisas e todas as áreas da vida pertence a Deus. Jesus 

ainda estava falando de César, dizendo que as coisas que são de Deus que não pertencem 

a César e nunca deve ser oferecido a ele, mas somente a Deus . 

Como representante do governo humano, César tinha o direito de avaliar os impostos, 

mas como um representante da religião humana, como os imperadores eram 

freqüentemente, eles não tinham o direito de comandar adoração. Os homens estão a 

pagar impostos para o chefe de um governo como um governante humano, mas nunca 

homenagem a ele como um deus. Seu reino é social e econômica, e na medida em que ele 

pisa fora desse âmbito, a sua autoridade cessa e obrigação dos homens para ele 

cessa. Quando o Sinédrio, que tinha autoridade, bem político religioso em Jerusalém, deu 

aos apóstolos "ordens estritas para não continuar a ensinar em [de Jesus] nome," Pedro 



respondeu para todos eles, dizendo: "Temos de obedecer a Deus do que aos homens" 

(Atos 5: 28-29). 

A igreja na União Soviética e outros países comunistas é perseguido hoje porque ele se 

recusa a dar total fidelidade ao Estado. Embora a maioria dos cristãos nessas terras são 

bons cidadãos em todos os sentidos, incluindo o pagamento de impostos, eles não vão 

entregar suas almas ou as almas de seus filhos para o governo, porque tal homenagem é 

apenas a prerrogativa de Deus. 

Após ouvir a resposta de Jesus, os discípulos dos fariseus eram absolutamente espantado 

com a sua sabedoria. Eles se admiravam, e deixá-lo, eles foram embora. Eles não 

tinham nada a dizer e teve a presença de espírito para sair antes de expor ainda mais de 

sua ignorância e maldade. 

 

118. O Deus da Vida (Mateus 22: 23-33) 

Naquele dia, alguns saduceus (que dizem que não há ressurreição) 

aproximaram-se dele e perguntou-lhe, dizendo: "Mestre, Moisés 

disse:" Se um homem morre, não tendo filhos, seu irmão como 

parente mais próximo deve se casar com sua esposa, e levantar 

uma descendência a seu irmão. " Ora, havia sete irmãos com nós; 

eo primeiro casou e morreu, e não tendo descendência, deixou sua 

mulher a seu irmão;. Assim também o segundo, o terceiro, até o 

sétimo e último lugar, a mulher morreu In. a ressurreição, 

portanto, cuja mulher dos sete será ela? Por tudo o que tinham a 

ela. " Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: "Vocês estão enganados, 

não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus Porque na 

ressurreição nem se casam;. Nem se dão em casamento; mas 

serão como anjos no céu, mas em relação à ressurreição de. os 

mortos, não lestes o que foi dito por Deus dizendo: 'Eu sou o Deus 

de Abraão, o Deus de Isaque eo Deus de Jacó? Ele não é o Deus 

dos mortos, mas dos vivos . " E as multidões, ouvindo isso, se 
maravilhavam da sua doutrina. (22: 23-33) 

A humanidade em geral, tem sempre antecipou vida após a morte de algum tipo. A idéia 

é construído no coração do homem que deve haver uma continuação da existência quando 

a vida física é longo. Tiago Dwight Dana, professor do século XIX, na Universidade de 

Yale; disse que ele não podia acreditar que Deus criou o homem e depois abandoná-lo no 

túmulo. Nessa declaração, o professor Dana resumiu a esperança de que, de uma forma 

ou de outra, conquistou praticamente todos os corações em todas as culturas, em todas as 

vezes. 

O egípcio antigo Livro dos Mortos é preenchido com idéias e histórias sobre a vida após 

a morte. No túmulo dos grandes Cheops faraó, que morreram cerca de 5.000 anos atrás, 

os arqueólogos descobriram um barco solar destinado para ele usar na vela pelos céus 

durante a próxima vida. Os gregos antigos, muitas vezes colocada uma moeda na boca de 

um cadáver para pagar sua passagem através do rio místico da morte para a terra da vida 

imortal. Alguns índios americanos enterrado um pônei e um arco e flechas com um 



guerreiro morto, a fim de que ele poderia montar e caçar nos terrenos de caça 

feliz. Nórdicos enterrado o cavalo de um herói morto com ele para que ele pudesse andar 

com orgulho na próxima vida. Esquimós da Groenlândia que morreram na infância eram 

costumeiramente enterrados com um cão para ajudar a guiá-los através do deserto frio da 

morte. 

Benjamin Franklin, que não pretendem ser um cristão, no sentido bíblico, no entanto, 

tinha o seguinte epitáfio inscrito em sua lápide: 

O corpo de 

Benjamin Franklin, impressora, 

(Como a capa de um livro velho, 

Seu conteúdo desgastado, 

E stript de sua rotulação e douramento) 

Mentiras aqui, comida para os vermes! 

No entanto, o trabalho em si não deve ser perdido, 

Para ele vai, como ele acreditava, aparecem mais uma vez 

Em uma nova 

E edição mais bonita, 

Corrigido e alterado 

Por seu autor! 

Apesar de muitas aberrações estranhas e não bíblicas a respeito do assunto, os homens 

sentem a força da vida após a morte. Os judeus da época de Jesus eram sem dúvida 

nenhuma exceção. A crença na ressurreição do corpo é ensinado em todo o Talmud, a 

antiga codificação da tradição oral e escrita judaica. O livro apócrifo de 2 Macabeus, 

escrito por volta de 100 AC , descreve um ancião judeu chamado Razis que se ressentia 

muito opressão grega. Ao invés de ser executado pelos gregos odiados, ele decidiu tirar a 

própria vida. Estar em uma rocha na frente de uma grande multidão, ele estripado-se com 

sua espada e jogou suas entranhas para a multidão, na esperança vã "invocando o Senhor 

da vida e do espírito para dar [seus órgãos descartados] de volta para ele de novo" ( 

14:46). No Apocalipse de Baruch, escrito cerca de 200 anos mais tarde, a expectativa é 

expresso que quando uma pessoa morre, ele vai voltar para a vida da mesma forma em 

que ele morreu. 

A terra deve então seguramente restaurar os mortos, que agora recebe, a fim de preservá-

los. Ele não fará nenhuma mudança em sua forma, mas como ele tem recebido, assim será 

preservá-los, e como ele os entregou a ela, assim será restaurá-los .... Pois então será 

necessário para mostrar ao vivo que os mortos voltaram à vida novamente, e que aqueles 



que tinham partido voltaram .... Devem respectivamente ser transformado ... para o 

esplendor dos anjos ... e tempo deixam de envelhecer eles. Pois, nas alturas de que mundo 

eles habitará, e eles devem ser feitas como a dos anjos, e ser igual para as estrelas, e eles 

serão transformados em todas as formas que eles desejam, de beleza, em beleza e da luz 

para o esplendor de glória (50: 2-51: 10) 

Muito mais importante e confiável do que aqueles escritos, é claro, foram as declarações 

do Antigo Testamento sobre a vida após a morte. Davi escreveu: "Por isso o meu coração 

se alegra e se regozija a minha glória; também a minha carne habitará seguro Pois não 

deixarás a minha alma no Seol, nem queres permitir teu santo veja corrupção." (Sl 16: 9. 

10). Outro salmista declarou: "Deus remirá a minha alma do poder do Seol, pois me 

receberá" (. Ps 49:15), e ainda um outro que ", com o teu conselho Tu me guias, e depois 

me receberás na glória "(Sl. 73:24). Oséias escreveu: "Vinde, voltemos ao Senhor por Ele 

rasgou nós, mas Ele nos curará;.. Ele feriu-nos, mas Ele nos curativo nos ressuscitará 

depois de dois dias, Ele nos ressuscitará em o terceiro dia para que possamos viver diante 

dele "(Oséias 6: 1-2.).Em talvez o ensinamento mais claro da ressurreição no Antigo 

Testamento, o Senhor prometeu através de Daniel que "muitos dos que dormem no pó da 

terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, mas os outros à desgraça e eterno desprezo" 

(Dan. 12: 2). 

Para a maior parte, portanto, os judeus não só acreditava na vida após a morte, mas na 

ressurreição do corpo. A única exceção eram os saduceus, que nessa e outras maneiras 

estavam em desacordo com o resto da teologia e da cultura judaica. Foi representantes 

daquela seita que perguntou a Jesus o segundo de uma série de três perguntas destinadas 

a apanhá-lo (ver também 22: 15-22; 34-40). 

O Approach 

Naquele dia, alguns saduceus (que dizem que não há ressurreição) 

aproximaram-se dele e lhe perguntou: (22:23) 

Ainda era quarta-feira como Jesus continuou a ensinar no templo, depois de ter levado os 

comerciantes de fora no dia anterior (21:12, 23). Algum tempo mais tarde naquele dia , 

depois que Ele tinha colocado para silenciar os discípulos dos fariseus e herodianos seus 

co-conspiradores (22:16), alguns saduceus tentaram ter sucesso onde os outros falharam. 

Os saduceus eram o menor, mas, de longe, o mais rico e influente das seitas judaicas, que 

incluíram os fariseus, os zelotes e os essênios. Os fariseus eram os mais numerosos, o 

mais popular, o mais exteriormente religioso. Eles mantiveram fortemente aos costumes 

e práticas externas e foram legalista para o núcleo, acreditando firmemente que suas obras 

ganharam aceitação deles com Deus. Para eles, as tradições rabínicas havia se tornado 

mais autoritário do que as Escrituras, embora muitas das tradições foram concebidos 

apenas como acomodações para os seus desejos pecaminosos. 

Os zelotes eram políticos e, muitas vezes ativistas militares, extremamente nacionalista e 

ressentido de controle romano de Israel. 

Os essênios eram uma seita recluso que passou boa parte de seu tempo copiando o Antigo 

Testamento. Era um grupo de essênios viviam em Qumran, na costa noroeste do Mar 

Morto, que produziu o que ficou conhecido como os Manuscritos do Mar Morto. 



Os saduceus eram os aristocratas do judaísmo, sendo em grande parte no controle do 

Templo e do funcionamento do sacerdócio, e foi principalmente através das concessões 

templo de dinheiro mudando e venda sacrifício (veja 21:12), que obtiveram a sua 

riqueza. O sumo sacerdote e príncipes dos sacerdotes eram quase invariavelmente 

saduceus, assim como a maioria dos membros do Sinédrio, o sumo conselho judaico. 

Apesar de seu grande poder e influência, e em parte por causa disso, os saduceus não 

foram respeitados pela maioria dos judeus, especialmente pelos fariseus Eles estavam 

distantes das pessoas comuns e agiu superior a eles. Mas eles também foram não gostava 

de sua teologia, o ensinamento mais distinta do que foi a de que não há ressurreição . 

Politicamente os saduceus eram pró-romana, porque foi apenas com permissão Roman 

que eles exercida não só religiosa, mas seu seu controle político considerável sobre as 

pessoas. Porque eles eram valiosos para ajudar manter o povo sob controle, os saduceus 

foram delegadas autoridade limitada por Roma, chegando ao ponto de ter sua própria 

força policial, na forma de um guarda do templo. Por causa de sua completa dependência 

de Roma para o seu poder, eles estavam compreensivelmente fortemente de suporte de 

seus governantes pagãos. E, para que eles também eram odiados pelo povo. 

Porque seu poder e riqueza foram fundados no Templo e suas ofertas, sistema de 

sacrifício, e empresas comerciais, quando o templo foi destruído em D.C 70, os saduceus, 

como todo o sacerdócio, deixou de existir. 

Religiosamente, os saduceus eram, de certa forma fundamentalistas extremistas. Eles 

interpretaram a Escritura com grande literalismo e, consequentemente, eram ainda mais 

absolutista e rígida sobre determinadas matérias que os fariseus. Josephus relatou que na 

prestação de decisões em nome do povo eram mais cruel do que qualquer outra seita 

( Antiquities , XX.ix.i). Eles se recusaram a reconhecer qualquer muito menos autoridade 

valor, nas interpretações orais ou escritos da Escritura ou nas tradições rabínicas. Eles 

foram exigente em pureza levítico e se orgulhavam de ser os preservadores da verdadeira 

fé. 

Mas por alguma razão eles deram primazia única para o Pentateuco, os cinco primeiros 

livros do Antigo Testamento, quase à exclusão do resto das Escrituras. Os outros livros 

foram considerados mais ou menos como comentários sobre os cinco livros de 

Moisés. Por isso, é porque Moisés ensinou nada diretamente sobre a ressurreição que os 

saduceus negavam a sua realidade. 

Mas uma pessoa que não acredita em uma vida após a vida presente tem pouco motivo 

para viver que não lhe agrada. Após a morte, ele espera nem pena nem recompensa, 

porque ele considera o fim desta vida para ser o fim de tudo. E, apesar dos muitos 

ensinamentos claros no Pentateuco sobre vida piedosa, os saduceus eram perfeitamente 

confortável em sua mundanidade orgulhoso e egoísta. 

Os saduceus e fariseus estavam sempre em desacordo com o outro, e foi justamente por 

isso que Paulo declarou sua crença na ressurreição, quando ele estava em julgamento 

perante o Sinédrio. "Percebendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, Paulo 

começou a chorar no Conselho: 'Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu;! Estou sendo 

julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos" E, como ele disse isto, 

houve dissensão entre os fariseus e saduceus; ea multidão se dividiu Porque os saduceus 



dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito;. Mas os fariseus reconhecem 

todos eles "(Atos 23 : 6-8). 

Quando desafiado pelos saduceus para provar que a ressurreição foi ensinado por Moisés, 

os fariseus, aparentemente, conseguiu reunir apenas duas ou três referências 

obscuras. Eles argumentaram que Números 18:28 implícita ressurreição, em que ele falou 

de dar "oferta do Senhor a Arão, o sacerdote," o tempo presente, indicando que Aaron 

ainda estava vivo. Um texto ainda mais obscura citado foi Deuteronômio 31:16, que fala 

das pessoas que surgem; mas seu surgimento não era para uma vida futura, mas a 

prostituição. Um terceiro texto foi Deuteronômio 32:39, no qual o Senhor diz: "Eu é que 

condenado à morte e dar vida", uma referência apenas à sua autoridade soberana sobre a 

vida ea morte. 

Os fariseus e saduceus teve grande animosidade social e política, bem como teológico 

entre eles. Socialmente os saduceus eram aristocrática e os fariseus eram 

plebeus. Politicamente os saduceus eram pró-romana e os fariseus anti-romanos. 

Houve um problema, no entanto, que os fariseus e saduceus solidamente unidos: a sua 

oposição intransigente a Jesus. 

Até a vinda do Senhor para Jerusalém nas anteriores segunda-feira os saduceus tinha 

mostrado pouco interesse em Jesus. O fato de que Ele era popular com as pessoas, 

acreditavam na ressurreição, e foi a oposição dos fariseus era de pouca importância para 

eles, desde que o que ele disse e fez não teve efeito direto, prático sobre eles ou suas 

atividades. Jesus 'limpeza do Templo, porém, imediatamente chamou a atenção deles, 

porque os comerciantes e cambistas Ele expulsou da corte dos gentios foram o 

sustentáculo financeiro de Sadducee poder Jesus já tinha invadido seu território com uma 

vingança, perturbar o seu funcionamento, no máximo, tempo lucrativa do ano, quando 

todos os sacrifícios da páscoa e sacrifícios foram feitos. 

Aclamação de Jesus como o Filho de Davi durante a Sua entrada triunfal também, sem 

dúvida, tinha-lhes preocupado, porque qualquer reivindicação de soberania evocaria 

repressão imediata e dura pelos romanos, que não toleraria o menor indício de 

rebelião. Qualquer ação contra os judeus em geral seria necessariamente ameaçar a 

própria posição e poder privilegiada dos saduceus sob os romanos, que esperavam esses 

líderes para manter o nacionalismo e resistência judaica em cheque. Apenas alguns dias 

antes ", os sumos sacerdotes e os fariseus convocou um conselho, e diziam: 'O que 

estamos fazendo? Por que este homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos 

assim, todos crerão nele , e os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa 

nação. " Mas um certo um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: 

'Você sabe absolutamente nada, nem você levar em conta que é conveniente para você 

que um homem morra pelo povo, e que toda a nação não pereça "(João 11: 47-50; cf. Mc 

14, 1-2). "Daquele dia em diante," João observou, "eles planejaram juntos para matá-lo" 

(v. 53). 

Depois de Pentecostes, os saduceus continuou sua forte oposição contra Jesus, 

perseguindo seus seguidores. Como os apóstolos "estavam falando ao povo, os 

sacerdotes, o capitão da guarda do templo, e os saduceus, veio sobre eles, sendo muito 

perturbado, porque eles estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição 



dentre os mortos" (Atos 4 : 1-2). Segundo Josefo, foram os saduceus que assassinaram 

Tiago, irmão do Senhor. 

Depois que os fariseus tinham falhado através de seus discípulos para enganar Jesus em 

fazer uma declaração traidor contra Roma, os saduceus tentaram fazê-Lo desacreditar 

mesmo aos olhos do povo judeu.Ao perguntar-lhe o que eles pensavam que era uma 

pergunta irrespondível, eles planejavam fazê-lo parecer um tolo, pois talvez tivesse 

conseguido, na ocasião, em fazer com os fariseus. 

O Absurdo 

dizendo: "Mestre, Moisés disse:" Se um homem morre, não tendo 

filhos, seu irmão como parente mais próximo deve se casar com 

sua esposa, e levantar uma descendência a seu irmão. " Ora, 

havia sete irmãos com nós; eo primeiro casou e morreu, e não 

tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão;. Assim 

também o segundo, o terceiro, até o sétimo e último lugar, a 

mulher morreu In. a ressurreição, portanto, cuja mulher dos sete 
será ela? Por tudo o que tinham a ela. " (22: 24-28) 

Como o grupo anterior (v. 16), ao se dirigir a Jesus como Mestre , os saduceus pensado 

para colocar Jesus de surpresa com o que a bajulação condescendente um comentador 

chamou de "escárnio polido." A escolha de títulos foi especialmente duplicitous porque 

era como um professor que tinham a intenção de constranger e desacreditá-lo. 

No maior apelo poderia ser feito do que Moisés , não só para os saduceus, mas para 

qualquer judeu Ele foi o grande legislador, o porta-voz suprema de Deus no Antigo 

Testamento. Porque os saduceus estavam cientes da alta consideração de Jesus para a 

Escritura, eles sabiam que Ele não iria contestar a validade do ensinamento que eles 

estavam prestes a citar, ou seja, a provisão para casamento levirato. 

O termo levirate é de Levir latin para "irmão do marido." A prestação Mosaic é 

encontrada em Deuteronômio 25: 5-6, um resumo dos quais os saduceus aqui deu para 

Jesus. A fim de que os nomes tribais, famílias e heranças pode ser mantida intacta, Se um 

homem morre, não tendo filhos, seu irmão como parente mais próximo deve se casar 

com sua esposa, e levantar uma descendência a seu irmão . 

O costume do casamento levirate tinha sido praticada por muitos séculos e foi honrado 

por Deus mesmo antes de Ele dirigiu a Moisés para colocá-lo na lei. Quando o filho de 

Judá, Er foi morto pelo Senhor para sua maldade, Judah disse outro filho, Onan, que era 

solteiro, "Vá para a mulher do teu irmão, e realizar o seu dever como um irmão-de-lei 

para ela, e suscita descendência para seu irmão. " Mas Onan se ressentia do fato de as 

crianças não seriam considerados sua própria e "ele desperdiçou sua semente no 

chão." Esse ato foi "desagradável aos olhos do Senhor; por isso Ele tirou sua vida 

também" (Gn 38: 8-10). 

Foi em cumprimento da lei levirate que tomou Boaz a Rute como sua esposa, pois seu 

primeiro marido, Mahlon, tinha morrido. Quando um parente do sexo masculino mais 

perto de Rute que Boaz não foi capaz de redimi-la, Boaz felizmente tomou como sua 

própria noiva (Rute 4: 1-10). Que bela história não só retrata a preservação humana de 



Mabloris linhagem, mas também a preservação divina da linhagem de Cristo (Mateus 1: 

5.). 

Seja ou não o casamento levirate ainda era praticada nos dias de Jesus, o costume era bem 

conhecido de todos os judeus e reconhecido como sendo uma disposição divina. Para os 

saduceus parecia o meio perfeito para provar o absurdo da idéia de ressurreição. 

Em dizendo: " Ora, havia sete irmãos com a gente ", os saduceus pode ter significado 

que eles estavam relatando uma história real, mas é provável que eles projetado-lo para 

esta ocasião. Quando o primeiro irmão casado , os outros seis não eram casados, e, 

portanto, quando ele morreu ... não tendo descendência , ele deixou sua mulher a seu 

irmão . O processo foi repetido com todos os sete irmãos, e, eventualmente, todos, 

incluindo a mulher , morreu. 

Não é difícil imaginar o brilho nos olhos e os sorrisos nos rostos dos saduceus enquanto 

olhavam para Jesus e propunham sua pergunta supostamente irrespondível: " ? Na 

ressurreição, portanto, cuja mulher dos sete será ela " Se todos os oito apareceria na 

ressurreição exatamente no estado e condições em que eles tinham morrido-como os 

fariseus e, presumivelmente, Jesus, mantida-how poderia seus relacionamentos 

conjugais, eventualmente, ser reconciliados? Esse dilema provou a idéia de ressurreição 

para ser absurdo, como Jesus agora seria forçado a admitir, por seu silêncio, se não as 

Suas palavras. 

O Answer 

Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: "Vocês estão enganados, não 

conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus Porque na 

ressurreição nem se casam;. Nem se dão em casamento; mas 

serão como anjos no céu, mas em relação à ressurreição de. os 

mortos, não lestes o que foi dito por Deus dizendo: 'Eu sou o Deus 

de Abraão, o Deus de Isaque eo Deus de Jacó? Ele não é o Deus 
dos mortos, mas dos vivos . " (22: 29-32) 

Os saduceus provavelmente esperava Jesus para não dizer nada e se afastar em 

humilhação e vergonha, já que provavelmente tinha causado os fariseus para fazer às 

vezes. 

Mas Jesus respondeu sem hesitação e imediatamente colocá-los na defensiva, dizendo -

lhes: "Você está enganado . " Os saduceus tinha conseguido apenas em colocar sua 

própria ignorância em exposição para todos no Templo para ver e ouvir. "Você está 

absolutamente errado", disse Jesus, com efeito, "e não tem idéia do que você está 

falando." 

Planaō , a partir do qual está enganado é traduzido, significa errar, vaguear fora, ou 

enganar. Na sua forma aqui que significa conduzir a si mesmo fora do curso ou a desviar-

se da verdade. Muitas vezes, levou a idéia de ser cortado solto da realidade. Como os 

Falsos mestres condenados por Jude, os saduceus eram "estrelas errantes, para os quais a 

escuridão preta foi reservado para sempre" (Judas 13). 



Jesus próxima apresentaram as duas razões por que os saduceus 

estavam equivocados . Eles erraram em não entender as Escrituras e em não 

entender o poder de Deus . Nada poderia ter cortá-los ao rápido pior do que ser acusado 

de não entender estas duas áreas em que os saduceus orgulhosos se consideravam mais 

autoritário. 

O Senhor, então, explica, em ordem inversa, como eles mal entendido a Palavra de Deus 

e do poder de Deus. 

A ignorância do Poder de Deus 

Porque na ressurreição nem se casam; nem se dão em casamento; 

mas serão como anjos no céu. (22:30) 

Ao expor falsa noção dos saduceus sobre a ressurreição ; Jesus também expôs sua falsa 

noção sobre anjos , cuja existência desses líderes religiosos negado. No estado celestial, 

Ele declarou, homens e mulheres nem se casam; nem se dão em casamento . A relação 

de casamento é bonito e divinamente ordenado, mas é uma instituição totalmente 

terrestre e temporal. 

As relações sexuais, reprodução e parto não têm lugar no céu, porque a morte não existe 

lá e nenhuma nova vida nasce como existe na Terra. Nem haverá quaisquer relações 

exclusivas no céu, porque todo mundo vai ser perfeitamente e intimamente relacionado 

com todos os outros, incluindo o próprio Deus vivo. No céu , os homens serão como 

anjos , igualmente de natureza espiritual, igualmente imortal, igualmente glorificado, e 

igualmente eterna. Lucas relata declaração adicional de Jesus que ressuscitou crentes "são 

filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição" (Lucas 20:36). 

Sem dúvida, em parte por causa da influência da farisaica ensino sobre o próprio corpo 

da ressurreição sendo o mesmo que o seu corpo terreno tinha sido, os crentes de Corinto 

estavam confusos sobre o assunto. Tentar explicar em termos que os cristãos imaturos e 

mal informados conseguia entender, Paulo apontou que, 

toda a carne não é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos 

animais, e outra a carne de aves, e outra de peixe. Também há corpos celestes e corpos 

terrestres, mas a glória do celeste é uma, e a glória do terrestre é outra. Uma é a glória do 

sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas; porque uma estrela difere de 

estrela em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos.Semeia-se corpo perecível 

ressuscita um corpo imperecível; Semeia-se em desonra, ressuscita em glória; Semeia-se 

em fraqueza, ressuscita em poder; Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se 

há um corpo natural, há também um corpo espiritual ... Qual o terreno assim também são 

aqueles que são de terra e, qual o celestial assim também são aqueles que são celestiais. E, 

assim como trouxemos a imagem do terreno traremos também a imagem do celestial (1 

Cor. 15: 39-44, 48-49) 

Poder ilimitado de Deus é facilmente capaz de transformar o terreno para o celestial. Por 

que alguém deveria negar a ressurreição por causa da idéia tola de que Deus é restrito a 

levantar corpos da mesma forma como aquele em que eles morreram? Tal crença ataca 

tolamente o poder de Deus. 



A ignorância das Escrituras 

Mas quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito 

por Deus dizendo: 'Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque eo 

Deus de Jacó? Ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos "(22: 
31-32). 

Sabendo que os saduceus não seria convencido a respeito da ressurreição de qualquer 

parte da Escritura, mas o Pentateuco, Jesus lembrou-lhes uma declaração falada ... por 

Deus que é registrado várias vezes no livro do Êxodo: Eu sou o Deus de Abraão, eo 

Deus de Isaque eo Deus de Jacó . 

"Que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou," Jesus disse pela primeira vez os saduceus 

duvidando (Lucas 20:37). As palavras sobre ele ser o Deus dos patriarcas foram ditas 

primeiro a Moisés por Deus quando Ele lhe apareceu na sarça ardente em Horebe e 

chamou-o para conduzir o Seu povo da escravidão no Egito para a Terra Prometida (Ex. 

3: 6 ). E a frase foi repetida muitas vezes depois disso (ver, por exemplo, Ex 3: 15-16; 

4:15.). Centenas de anos antes que o Senhor havia declarado a Jacó: "Eu sou o Senhor, o 

Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque" (Gen. 28:13) por muito tempo depois de 

Abraão tinha morrido. 

Excelente argumento exegético Jesus 'é baseado no presente enfático tenso do que 

estou utilizado nessa passagem do Pentateuco. Depois de Abraão e Isaque e Jacó foram 

mortos há muito tempo, o Senhor ainda era o seu Deus tão grande como quando eles 

estavam vivos, de fato, em muitos aspectos, ainda mais, porque eles haviam se tornado 

perfeitamente sem pecado e suas almas estavam experimentando a comunhão de Sua 

presença eterna. 

Estes três patriarcas são apontados, e cada um é especificamente relacionado com Deus , 

sugerindo Sua intimidade pessoal única com cada um. Se a preposição genitivo de refere-

se a Deus pertence aos patriarcas ou a sua pertença a Deus, ambos os significados são 

verdadeiras. 

O tempo presente é usado porque Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos , e se Ele 

é atualmente o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, então, obviamente, aqueles homens ainda 

estão vivos em outra esfera.Eles também ainda tem que ser viva para que Deus pudesse 

cumprir Suas promessas a eles que não foram cumpridas durante suas vidas. 

Todos estes morreram na fé, sem receber as promessas, mas vendo-as e saudando-as de 

longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Para aqueles que dizem 

tais coisas deixar claro que eles estão buscando uma pátria. E, de fato, se tivessem 

pensado daquele país a partir do qual eles saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas 

como ele é, desejam uma pátria melhor, que é a celestial. Por isso, Deus não se 

envergonha de ser chamado o seu Deus; pois Ele preparou uma cidade para eles. (Heb. 

11: 13-16) 

Jesus tinha cumprido o que o fariseu ou escriba mais sábio nunca tinha sido capaz de 

fazer: inequivocamente provar a ressurreição até mesmo do Pentateuco. E ao fazê-lo, "Ele 

tinha colocado os saduceus ao silêncio" (Mat. 22:34). 



O Astonishment 

E as multidões, ouvindo isso, se maravilhavam da sua 
doutrina. (22:33) 

As multidões estavam acostumados a estar espantado com Jesus ' ensino , e Lucas relata 

que até mesmo "alguns dos escribas, respondendo, disse: Mestre, Você falou bem '" 

(Lucas 20:39). Mas os saduceus "não teve coragem de questioná-lo por mais tempo sobre 

qualquer coisa" (v. 40). Tragicamente, Jesus não tinha convencido, porque eles não seria 

convencido. 

No Templo naquele dia Cristo novamente magnificamente demonstrada Sua divindade 

dando uma resposta à irrespondível que poderia ter vindo apenas da mente onisciente de 

Deus. Cristo demonstrou seu compromisso absoluto com a Escritura, um compromisso 

infinitamente maior do que o compromisso tendenciosa e auto-enganosa dos saduceus. E 

nosso Senhor divinamente afirmou a realidade e glória da ressurreição que aguarda 

aqueles que pertencem a Ele. 

 

119. O Grande Mandamento (Mateus 22: 

34-40) 

Mas os fariseus, ouvindo que ele tinha colocado os saduceus ao 

silêncio, ajuntando-se. E um deles, um advogado, pediu-lhe uma 

pergunta, tentando-o, "Mestre, qual é o grande mandamento na 

Lei?" E disse-lhe: "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu 

coração, e de toda a tua alma e com toda tua mente. ' Este é o 

grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a ele: 

'Amarás o teu próximo como a ti mesmo. " Destes dois 
mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas. " (22: 34-40) 

Alguém já disse que o amor não pode fazer o mundo girar, mas faz a viagem valer a pena. 

Essas palavras talvez recolher o sentimento do mundo que o estimulante mais doce e de 

todas as emoções e experiências é o amor. Em qualquer idade ou com qualquer grupo de 

pessoas, tem sido a crença quase universal que o amor é a coisa mais importante na vida, 

o summum bonum, a virtude por excelência. Consequentemente volumes e mais volumes 

de poemas, músicas, peças de teatro, romances e filmes foram produzidos sobre o amor. 

A Palavra de Deus concorda que o amor é a maior virtude, mas o amor que eleva como 

supremo é de um tipo muito mais profundo e mais substantiva do que aquela que o mundo 

entende e admira. Em resposta ao terceiro de uma série de três perguntas feitas por seus 

adversários com o objetivo de desacreditar e aprisionando-Lo (ver também 22: 15-17, 23-

28), Jesus declarou que Ágape amor divino é a exigência suprema dos homens, tanto em 

relação a si mesmo e em relação aos outros homens. 

A abordagem dos fariseus 



Mas os fariseus, ouvindo que ele tinha colocado os saduceus ao 

silêncio, ajuntando-se. E um deles, um advogado, pediu-lhe uma 
pergunta, tentando-o, (22: 34-35) 

O primeiro teste de Jesus pelos fariseus, feitas por meio de seus discípulos e os 

herodianos, era política, lidando com o pagamento da desprezado pagamento do imposto 

(v. 17). O segundo teste, pelos saduceus, era teológica, pertencente à realidade da 

ressurreição, o que eles negaram (23 vv., 28). Agora os fariseus estavam prestes a testá-

lo novamente na área de teologia. 

Quando Jesus respondeu à pergunta absurda sobre os sete irmãos, mostrando que mesmo 

Moisés ensinou a ressurreição, Ele tinha colocado os saduceus ao silêncio . O 

verbo phimoō ( colocar ... para silenciar ) significa, literalmente, para amordaçar, de 

restringir força a abertura da boca. O termo é usado para o silenciamento de um boi (1 

Cor 9: 9.) E de Jesus 'silenciar um demônio (Marcos 1:25) e uma tempestade (Marcos 

4:39). Os saduceus foram verbalmente incapacitado pelo Senhor, proferida sem palavras, 

assim como o homem que foi repreendido pelo rei por ter vindo para a festa de casamento 

sem roupas adequadas (Mat. 22:12). 

Quando os fariseus ouviram sobre Jesus colocando os saduceus ao silêncio , eles 

decidiram ter outro tente se em aprisionando-Lo, desta vez diretamente por um dos seus 

próprios números, em vez de através de seus discípulos menos capazes. Os fariseus, sem 

dúvida, tinha sentimentos mistos quando ouviu a notícia. Eles devem ter ficado satisfeito 

que os saduceus tinham sido provado errado sobre Moisés não ensinar ressurreição. Mas 

esse sentimento foi largamente compensada por um sentimento de desânimo e frustração 

em ainda outro fracasso para desacreditar seu inimigo comum, Jesus. 

Consequentemente, os fariseus novamente (ver v. 15) se 

congregaram clandestinamente em algum lugar do Templo de planejar sua próxima 

estratégia. Ao fazê-lo, eles involuntariamente e, sem saber, cumpriu a profecia traçando 

juntos "contra o Senhor e contra o seu Cristo" (Atos 4: 26-28). Fora desse conclave, veio 

a terceira e última questão para testar Jesus. 

O especial um deles que eles escolheram para enfrentar Jesus era um advogado . O 

homem era um escriba (Marcos 12:28), mas foi chamado um advogado por Mateus para 

indicar sua experiência incomum na lei mosaica e talvez também sua fama no julgamento 

de disputas religiosas e sociais. Ele foi, provavelmente, o especialista mais instruído e 

astuto na lei bíblica e rabínica em suas fileiras, e se alguém seria um jogo para Jesus, 

pensavam eles, este homem seria. 

Este advogado , no entanto, também parece ter sido um corte acima de seus colegas 

líderes religiosos na honestidade e humildade. Como o de alguns dos outros escribas, seu 

reconhecimento de que Jesus havia respondido os saduceus sabiamente parece ter sido 

genuíno (Marcos 12:28; Lc 20:39). Obviamente, o homem não estava totalmente 

straighiforward, porque ele se permitiu ser usado em testes deJesus, a fim de desacreditá-

lo. Mas, aparentemente, sua duplicidade foi misturada com uma medida de preocupação 

sincera pelo que Jesus diria em resposta ao teste questão . 

A pergunta do Advogado 



"Mestre, qual é o grande mandamento na Lei?" (22:36) 

Em sua abordagem Jesus como Mestre , o advogado foi, provavelmente, não ser 

desdenhosos, como os interrogadores anteriores tinham sido (ver vv 16, 24.). Como já 

mencionado, ele parece ter tido respeito por Jesus e pode ter sentido um pouco culpado 

por ter sido usado para enganá-lo. 

Em perguntando: " Qual é o maior mandamento da Lei ? " o advogado estava 

perguntando qual era o maior mandamento de Moisés. Embora os escribas e fariseus 

consideravam todo o Antigo Testamento para ser autoritário, e não apenas os cinco livros 

de Moisés como fizeram os saduceus, que, no entanto, consideraram Moisés ser a figura 

humana suprema nas Escrituras. Moisés tinha falado com Deus face a face, era o homem 

mais humilde na terra, e tinha tomado os comprimidos gravados da lei diretamente da 

mão de Deus, por assim dizer. Ele também foi o grande libertador a quem Deus chamou 

para tirar Israel do Egito para a Terra Prometida. Ele era, portanto, sem igual entre os que 

o Senhor escolheu para ser instrumentos humanos de Sua revelação e atividade divina. 

Os escribas e fariseus foram disse para sentar-se na cadeira de Moisés (Mateus. 23: 2), 

porque isso representava a autoridade máxima no judaísmo. Um rabino disse que, 

referindo-se a Moisés como "fiel em toda a minha casa" (Num. 12: 7), o Senhor Moisés 

classificados acima dos anjos. Desde o início de seu ministério; Jesus afirmou a seus 

ouvintes que, longe de procurar "para abolir a lei ou os profetas:" Ele tinha vindo para 

cumpri-los, e que "até que o céu ea terra não passará a menor letra ou um til jamais passará 

da Lei, até tudo é consumado "(Mt 5: 17-18.). Ele deixou claro que, apesar de Ele era o 

Messias e o próprio Filho de Deus, Ele não estava pregando e ensinando qualquer coisa 

que seja evitada a lei de Moisés ou qualquer outra parte da Escritura. 

Mas porque o ensino da Escritura de Jesus foi tão absolutamente contrário ao deles, que 

durante séculos foram incrustadas por milhares de interpretações rabínicas humanamente-

concebidas, os fariseus estavam convencidos de que ele deve ser o ensino de uma 

mensagem que ele considerava ser maior do que a de Moisés. E foi prova nesse sentido 

que agora esperava Jesus iria divulgar, porque contradizer Moisés era contradizer Deus e 

ser culpado de heresia. Sua Proposito era expô-lo como um apóstata e, assim, transformar 

as pessoas contra ele. 

Ao longo dos anos, os rabinos supostamente havia determinado que, assim como houve 

613 cartas separadas no texto hebraico do Decálogo, ou Dez Mandamentos, no livro de 

Números, também houve 613 leis distintas no Pentateuco, os cinco livros de Moisés. Tal 

letterism, como às vezes é chamado, foi extremamente popular e foi considerado uma 

ferramenta exegética valioso para interpretar as Escrituras.Os rabinos tinham dividido 

esses 613 leis em grupos a favor e contra, sustentando que houve 248 leis afirmativas, um 

para cada parte do corpo humano, como se supunha, e 365 leis negativas, uma para cada 

dia do ano. As leis também foram divididos em leves e pesados, os pesados sendo 

absolutamente obrigatório e as leves menos vinculativo. 

Nunca tinha havido unanimidade no entanto, como a que as leis eram pesados e que eram 

leves, e os rabinos e escribas gastou incontáveis horas orgulhosamente debater os méritos 

de suas divisões particulares e ranking das leis dentro das divisões. 



Foi, sem dúvida, que a orientação superficial e fantasioso à lei que os levou a pensar que 

Jesus tinha o seu próprio regime. Porque ele se considerava ser o Messias, eles assumiram 

que certamente Jesus tinha inventado um sistema para exibir sua erudição na lei assim 

como eles estavam acostumados a fazer. E, a julgar pela pergunta do advogado único e 

extremamente simples, eles assumiram que sua nomeação aum grande mandamento na 

Lei seria suficientemente heterodoxo para condená-Lo. 

A resposta do Senhor 

E disse-lhe: "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, 

e de toda a tua alma e com toda tua mente. ' Este é o grande e 

primeiro mandamento. O segundo é semelhante a ele: 'Amarás o 

teu próximo como a ti mesmo. " Destes dois mandamentos 

dependem toda a Lei e os Profetas. " (22: 37-40) 

Jesus respondeu sem hesitação, e a resposta que ele deu foi em total acordo não só com a 

lei mosaica, mas com um antigo costume judaico baseado nessa lei. O comando, Amarás 

o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de toda a tua alma e com toda tua 

mente , fazia parte da Sema (hebraico para "ouvir"), assim chamado porque ele começou 

com: "Ouve, ó Israel! " O Shema compreendia os textos de Deuteronômio 6: 4-9; 11: 13-

21; e Números 15: 37-41-de longe as passagens bíblicas mais conhecidas, mais citados, 

e mais copiados no judaísmo. Nos dias de Jesus, todo judeu fiel recitou o Shema duas 

vezes por dia. 

Deuteronômio 6: 4-9 e 11: 13-21 foram dois dos quatro textos da Escritura (com Ex. 13: 

1-10 e 13: 11-16), que foram copiados em pequenos pedaços de pergaminho e colocado 

em filactérios que foram usadas na testa e nos braços esquerdos de homens judeus durante 

a oração. A prática foi baseada na admoestação do Deuteronômio 6: 8: "Também as atarás 

como sinal na tua mão e te serão por frontais em sua testa" (cf. 11,18). Foi para a 

ostentação de filactérios que Jesus repreendeu os escribas e fariseus apenas um pouco 

mais tarde, quando ele ainda estava ensinando no Templo (Matt. 23: 5). De um modo 

semelhante cópias de Deuteronômio 6: 4-9 e 11: 13-21 foram colocados em mezuzabs, 

pequenas caixas que os judeus ligados a seus portais, seguindo as instruções de 

Deuteronômio 6: 9 e 11:20. Ambos os filactérios e mezuzahs ainda são usados por muitos 

judeus ortodoxos hoje. 

"Eu estou declarando a você," Jesus foi, portanto, dizendo: "que o grande 

mandamento é o mandamento de Moisés que todos vocês recitar todos os dias e que 

muitos de vocês se ligam em seus braços e testa todos os dias " 

Aheb , a palavra hebraica para o amor usado em Deuteronômio 6: 5, refere-se 

principalmente a um ato de inteligência e da vontade, o cuidado determinado para o bem-

estar de algo ou alguém. Ele pode muito bem incluir uma forte emoção, mas as suas 

características diferenciadoras foram a dedicação e empenho de escolha. É o amor que 

reconhece e escolhe seguir o que é justo, nobre e verdadeiro, independentemente do que 

os sentimentos em questão poderia ser. É o equivalente hebraico do grego ágape no Novo 

Testamento, o verbo de amor inteligente, intencional, e comprometida, que é um ato de 

vontade. Este amor está em contraste com a emoção e terna afeição de phileo eo amor 

físico, sensual de eros (o que não é usada no Novo Testamento). 



Para amar o Senhor com todo de um coração, ... alma e mente ... (relato de Marcos 

acrescenta "força", 12:30) não expressa definições distintas e técnicas de cada elemento 

da natureza humana ou a compartimentalização de amor em três ou quatro categorias, 

mas sim conota abrangência. Devemos amar o Senhor nosso Deus com cada parte de 

nosso ser. 

Por outro lado, as zonas estão listados distintamente cada uma delas precedida por sua 

própria com todo o seu . Por isso, é útil olhar para algumas distinções em cada um deles, 

a fim de compreender a plenitude do que o amor de Deus deve incluir. 

Para os antigos hebreus, coração que se refere ao núcleo de um ser pessoal. O livro de 

Provérbios aconselha: "Cuidado sobre o coração com toda a diligência, porque dele 

procedem as fontes da vida" (4:23).O termo alma é mais próximo ao que se chama de 

emoção e é a palavra que Jesus usou quando Ele clamou no Jardim do Getsêmani, na 

noite Ele foi preso: "A minha alma está profundamente triste, a ponto de morte" (Mt 26.: 

. 38) Mente corresponde ao que normalmente é traduzida como "talvez" em 

Deuteronômio 6: 5. O termo hebraico teve uma conotação ampla e levou a idéia geral de 

avançar com energia e força. A mente é usado aqui no sentido de intelectual, vigor e 

determinação obstinada, carregando tanto o significado do esforço mental e de força. 

Genuina amor do Senhor é inteligente, sentimento, vontade, e servir. Trata-se de 

pensamento, a sensibilidade, a intenção, e até mesmo a ação, quando tal for possível e 

apropriado. Deus nunca procurou uma das palavras vazias ou ritual vazio. Seu desejo é 

que a própria pessoa, e não simplesmente o que a pessoa possui. Se Ele realmente tem a 

pessoa, Ele tem, inevitavelmente, tudo o que a pessoa possui também.E assim como Deus 

nos ama com todo o seu ser, devemos retribuir o seu amor com todo o nosso ser. Seu 

amor pela humanidade foi tão grande "que deu o seu Filho unigênito" para sua redenção 

(João 3:16).Amor divino, seja como o Seu amor para o homem ou o amor do homem por 

Ele é medido pelo que ele dá, não pelo que ele pode ganhar. Ele não te ama, porque o 

amor é benéfico, mas porque o amor é certo e bom. 

Deus requer mais do que crença nua. Tiago nos lembra que mesmo os demônios crêem 

que Deus existe; mas em vez de alegria em que a crença, eles estremecem (Tiago 2:19). A 

marca distintiva de salvar a crença em Deus é o amor de Deus. A fé em Jesus Cristo, que 

não se caracteriza por um amor consumindo para ele não é a fé salvadora, mas 

simplesmente um reconhecimento de Sua divindade, como até mesmo os demônios 

fazem. 

Eu acredito que a nova criação transformadora que tem lugar a salvação produz uma nova 

vontade, desejo e atitude profundamente dentro da pessoa que pode ser melhor descrito 

como amor a Deus. João faz do amor a Deus a verdadeira marca do crente (ver João 14: 

23-24; 1 João 2: 5; 3:17; 4: 12-13, 16-21). Pedro declara que Deus é precioso para aqueles 

que acreditam (1 Ped. 2: 7), apontando para a mesma verdade que o amor a Deus e de 

Cristo caracterizar um verdadeiro cristão. 

Os Dez Mandamentos-se deixar claro que amor e obediência a Deus são inseparáveis. O 

Senhor mostra a Sua "misericórdia a milhares, para aqueles que amam [Ele] e manter a 

[sua] mandamentos" (Ex. 20: 6; cf. Dt. 7:. 9; Ne 1: 5). Jesus declarou: "Se me amais, 

guardareis os meus mandamentos" (João 14:15), e João escreveu: "E nisto conhecemos 

que temos vindo a conhecê-Lo, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz , eu 



vim a conhecê-lo ", e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está 

nele, mas qualquer que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus foi verdadeiramente 

aperfeiçoado por isso nós sabemos disso. estamos nele "(1 João 2: 3-5). Uma pessoa que 

pertence a Deus ama a Deus e, portanto, obedece a Deus. Uma das mais belas descrições 

de um cristão é alguém que ama "nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível" (Ef. 

6:24). E uma das descrições mais sérias de um incrédulo é "alguém [que] não ama o 

Senhor" (1 Cor. 16:22). 

O verdadeiro amor de Deus declara com Paulo: "Pois o que eu estou fazendo, eu não 

entendo, porque eu não estou praticando o que eu gostaria de fazer, mas eu estou fazendo 

a mesma coisa que eu odeio" (Rom. 7:15) . Em essência, ele estava dizendo que, apesar 

de ele não fazer sempre o que estava certo, ele sempre amou o que era certo e desejava 

fazer o que estava honrando a Deus. Essa foi a atitude oposta a dos escribas e fariseus, a 

quem Jesus repetidamente condenado por fazer grande pretensão de amor a Deus do lado 

de fora, não tendo qualquer amor para dentro para ele em tudo. Eles estavam interessados 

apenas nas cerimônias religiosas exteriores e ações que alimentaram sua justiça própria, 

auto-satisfação, e hipocrisia. Embora eles recitavam o Shema com regularidade 

meticulosa que declaração verbal de amor a Deus era oca e sem sentido. 

Assim como pertença a Deus é amar a Deus, que não pertencem a Ele é odiá-lo (Ex. 20: 

5). O povo de Deus são aqueles que O amam, e os não-salvos são aqueles que O odeiam 

e são os seus adversários (Dt 32:41;. 08:36 Prov.). 

A pessoa que ama verdadeiramente o Senhor com todo o seu coração e alma e mente é 

a pessoa que confia nele e obedece a Ele. Essa pessoa demonstra seu amor pela meditação 

sobre a glória de Deus (Sl. 18: 1-3), confiando no poder divino de Deus, procurando a 

comunhão com (Sl 63.: 1-8) Deus (Sl 31:23.), Amando a lei de Deus (Sl 119:. 165), sendo 

sensível à forma como Deus se sente (Sl. 69: 9), amar o que Deus ama (Sl 119:. 72, 97, 

103), amando a quem Deus ama (1 João 5: 1), odiar o que Deus odeia (Sl 97:10.), 

lamentando sobre o pecado (Mateus 26:75.), rejeitando o mundo (1 João 2:15), desejando 

estar com Cristo (2 Tim. 4: 8), e obedecendo Deus de todo o coração (João 14:21). 

Acima de tudo, aquele que verdadeiramente ama a Deus é o único que realmente obedece 

a Deus. Como Paulo, ele sabe que seu amor é imperfeito e sua obediência é imperfeito, 

mas ele pressiona "na a fim de que [ele] pode alcançar aquilo para o que também [ele] foi 

conquistado por Cristo Jesus," pressionando "na direção o alvo, pelo prêmio da soberana 

vocação de Deus em Cristo Jesus "(Fl. 3:12, 14). 

Dizer que Jesus morreu para o pecado 'mans é dizer que Ele morreu por ódio do homem 

de Deus, que é a essência de todo o pecado. Cristo morreu por falta do homem de amor a 

Deus. E assim como Ele oferece perdão pelo passado a falta de amor para com Deus, 

Cristo também prevê futuro amor por Deus. A grande Forgiver é também o grande 

Enabler, porque por meio de Cristo, "o amor de Deus foi derramado em nossos corações 

pelo Espírito Santo que nos foi dado" (Rm. 5: 5). 

Mesmo antes de Cristo veio à Terra, o caminho de Deus era o caminho do amor, que era 

o caminho da obediência. Os judeus da época de Jesus deveria ter sido condenado por sua 

falta de amor e de sua desobediência, porque o Velho Testamento era clara e em nenhuma 

parte mais clara do que no Shema-que a pessoa sem obediência a Deus foi, sem amor para 

com Deus e, portanto, sem Deus Ele mesmo. 



Depois de afirmar o primeiro e maior mandamento, Jesus fez os fariseus um melhor e 

adicionado a segunda , bem como: Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo . Não surpreendentemente o segundomaior mandamento envolve a mesma 

virtude como o primeiro, ou seja, o amor . O comando para o genuíno amor de Deus, 

Jesus declarou: está próxima seguido em importância pelo comando para um amorde seu 

vizinho que é da mesma ordem que o amor que você já tem para si mesmo . 

Assim como os fariseus não tinham amor genuíno por Deus, nem se eles têm amor 

genuíno mesmo para seu judeu vizinho , para não mencionar sua Gentil vizinho . Em vez 

disso, como Jesus lembrou as multidões um pouco mais tarde, os escribas e fariseus 

"amarrar cargas pesadas, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão 

dispostos a movê-los com tanto como um dedo" (Mateus 23: 4. ). Como os saduceus 

mercenários que extorquiram os adoradores do templo na venda de sacrifícios e troca de 

dinheiro, os escribas e fariseus também abusou e fez mercadoria religiosa de seus 

companheiros judeus. 

Genuina amor para com o próximo é do mesmo tipo que o amor genuíno por Deus. É 

por escolha proposital, intencional, e ativo, e não meramente sentimental e emocional. E 

ele é medido, Jesus disse, por seu amor por si mesmo . Quando uma pessoa está com 

fome, ele se alimenta a si mesmo; quando ele está com sede; ele fica-se uma bebida; e 

quando ele está doente, ele toma remédio ou vê um médico-tudo porque ele está tão 

consumido com a cuidar de si mesmo. Ele não se limita a pensar ou falar sobre comida, 

água ou remédios, mas faz tudo o que é necessário para fornecer essas coisas para si 

mesmo. Uma pessoa nunca simplesmente diz para si mesmo: "Vá em paz, ser aquecido e 

ser preenchido", sem fazer nada para proteger suas roupas e alimentos necessários (ver 

Tiago 2:16). 

Contrariamente a algumas interpretações contemporâneas dessa passagem, Jesus não 

estava ordenando que uma pessoa amar a si mesmo, mas assumiu que ele já não ama a si 

mesmo. "Ninguém jamais odiou a própria carne", Paulo afirma, "mas alimenta e sustenta" 

(Ef. 5:29). E, assim como uma pessoa olha para o seu próprio bem-estar, tanto pela 

legitimidade do design natural, bem como por causa do egoísmo do pecado, ele também 

vai olhar para fora para o bem-estar dos outros, se ele realmente ama. 

Os requisitos básicos tanto do judaísmo e do cristianismo são somados no mesmo 

comando duplo: amar a Deus e amar o próximo. " Destes dois mandamentos ", disse 

Jesus," dependem toda a Lei e os Profetas . " Tudo o resto do Antigo Testamento que 

Deus exigia dos fiéis pendurado sobre esses dois comandos. Da mesma forma, todos os 

requisitos do Novo Testamento de crentes é com base nelas."Amados, amemo-nos uns 

aos outros, porque o amor vem de Deus", declara João; "E todo aquele que ama é nascido 

de Deus e conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor." 

(1 João 4: 7-8). "Aquele que ama o próximo", diz Paulo, "tem cumprido a lei. Por isso, 

'Não cometerás adultério, não deve assassinato, Você não deve roubar, não cobiçarás", e 

se há qualquer outro mandamento , que se resume nesta palavra: "Amarás o teu próximo 

como a ti mesmo." O amor não faz mal ao próximo, o amor, portanto, é o cumprimento 

da lei "(Rm 13: 8-10.). 

Se as pessoas amou perfeitamente, não haveria necessidade de lei, porque a pessoa que 

ama os outros nunca vai fazer-lhes mal. Da mesma forma, o crente que ama a Deus com 



todo o seu ser nunca vai tomar o Seu nome em vão, nunca vai adorar os ídolos, e nunca 

vai deixar de obedecer, adoração, honra, e glorificá-Lo como Senhor. 

O advogado foi favorável e, sem dúvida, surpreendentemente, impressionado com a 

resposta de Jesus. "Certo, Professor", disse ele; "'Você realmente afirmou que ... a amá-

Lo de todo o coração e com todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo 

como a si mesmo, é muito mais do que todos os holocaustos e sacrifícios." E Jesus, vendo 

que havia respondido com inteligência, e disse-lhe: 'Não estás longe do reino de Deus 

"(Marcos 12: 32-34). 

 

120. Cujo filho é Cristo? (Mateus 22: 41-

46) 

Ora, enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou-lhes 

uma pergunta, dizendo: "O que você pensa a respeito do Cristo, 

quem é filho?" Eles disseram-lhe: "O Filho de Davi".Ele lhes 

disse: "Então, como é que Davi, em espírito, lhe chama 'Senhor', 

dizendo: 'O Senhor disse ao meu Senhor:" Senta-te à minha 

direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés' "? 

Se Davi, chama de 'Senhor', Ele como é seu filho? " E ninguém foi 

capaz de responder-lhe uma palavra, nem ousou alguém, a partir 
daquele dia para pedir-lhe outra pergunta. (22: 41-46) 

A questão mais importante no mundo é: "Quem é Jesus Cristo?" E o mundo nunca faltou 

para ideias e opiniões sobre a resposta. Alguns fariseus no próprio dia em que Jesus 'O 

acusaram de lançar "demônios somente por Belzebu o príncipe dos demônios" (Mat. 

12:24). Um segundo século AD comentário no Talmud disse Jesus praticava magia e 

levou Israel extraviar ( Sinédrio 43 a ). Juliano, o Apóstata, imperador de Roma, desde O 

D.C 361-363, declarou: "Jesus foi comemorada agora cerca de 300 anos; não ter feito 

nada em sua vida digna de fama, a menos que alguém pensa que um grande trabalho para 

curar os coxos e cegos e exorcizar endemoninhados em aldeias de Betsaida e de Betânia 

"(citado por Cyril, um bispo do século V de Alexandria, em Contra Julian , lib. VI., p. 

191). 

Nos tempos modernos, a maioria das pessoas tendem a ser gratuito de Jesus, embora as 

suas opiniões são muitas vezes condescendente e ingênuo. O filósofo francês radical 

Jean-Jacques Rousseau escreveu: "Quando Platão descreve seu homem justo imaginário 

carregado com todas as punições de culpa, ainda que merece as maiores recompensas de" 

virtude, ele descreve exatamente o caráter de Jesus Cristo .... A vida e morte de Jesus são 

as de um Deus "( Oeuvres completa [Paris, 1839], Tomo III, pp. 365-67). O famoso poeta 

Ralph Waldo Emerson realizada Jesus para ser o mais perfeito de todos os homens que 

apareceram na Terra, e Napoleão disse: "Eu sei que os homens, e digo-vos que Jesus 

Cristo não era um homem. 

O filósofo Inglês e economista João Stuart Mill disse Jesus era "o padrão de perfeição 

para a humanidade", e do historiador e ensaísta irlandês William E. Lecky disse Jesus era 

"o mais alto padrão de virtude." Filólogo e historiador francês Ernest Renan disse Jesus 



"nunca será superado", e clérigo Unitário americano Theodore Parker chamado Jesus a 

juventude com Deus em seu coração. Teólogo e filósofo alemão Davi Strauss, um crítico 

ferrenho do cristianismo bíblico, disse Jesus é o "maior modelo da religião dentro do 

alcance do pensamento [humana]." Romancista Inglês HG Wells escreveu: "Quando me 

pediram que único indivíduo deixou a impressão mais permanente sobre o mundo, a 

maneira de o autor da pergunta quase levado a implicação de que era Jesus de Nazaré. Eu 

concordei .... Jesus está em primeiro lugar. " 

Como esses testemunhos dão provas, muitas pessoas que não confiam em Jesus Cristo 

como seu Senhor e Salvador ainda classificam-no como o maior modelo de 

humanidade. Mas sob a maioria de tais elogios é o incipiente, se não específica, a negação 

de que Ele era nada mais do que um homem E muitos daqueles que altamente louvá-lo, 

no entanto, negam muito do que Ele ensinou, especialmente o que Ele ensinou sobre Si 

mesmo e Sua obra. 

O cristianismo sempre encontrou seus detratores mais violentos e inimigos de quem nega 

a divindade de Jesus Cristo. Muitos desses detratores a pretensão de ir sob o nome de 

Cristão. Alguns anos atrás, um jornal Estado de Washington informou que o ministro de 

uma igreja liberal tinha começado uma série de sermões enfatizando que Jesus Cristo era 

apenas um homem e não Deus. Ele disse que a razão pela qual não há qualquer 

controvérsia em tudo sobre esta questão é porque "há sempre um grupo de pessoas que 

dizem que Jesus é Deus." O ministro sugeriu que Jesus era simplesmente como a Madre 

Teresa ou Caesar Chavez. 

Muitas religiões e seitas ensinam que Jesus foi um profeta de Deus, ou, pelo menos, um 

grande mestre religioso, mas que Ele não era o Salvador do mundo e não era divino para 

qualquer grau maior do que eles consideram todos os homens para ser divina. 

As linhas de batalha do cristianismo bíblico são inevitavelmente atraídos para a questão 

da divindade de Jesus. Essa é a única doutrina além de que todos os outros são sem 

sentido, porque se ele não fosse divino Ele não poderia ser o Salvador do mundo, e os 

homens não teria nenhuma maneira de se reconciliar com Deus. 

É este o problema supremo da plena identidade de Jesus com que Mateus 22: 41-46 

promoções. 

O incisivo Pergunta 

Ora, enquanto os fariseus estavam reunidos. Jesus perguntou-lhes 

uma pergunta, dizendo: "O que você pensa a respeito do Cristo, 

quem é filho?" (22: 41-42a) 

Após irrefutavelmente responder as três perguntas que os líderes judeus tinham projetado 

para apanhá-lo (Mateus. 22: 15-40), Jesus continuou ensinando no templo, onde ele tinha 

sido desde o início daquela quarta-feira de manhã (21:23). Os fariseus estavam reunidos 

juntos por si só, sem dúvida, mais perplexo do que nunca, como o que eles poderiam 

fazer para desacreditar e eliminar Jesus . Eles estavam, obviamente, que estava por perto, 

e enquanto eles estavam pensando no que fazer a seguir, Jesus perguntou-lhes uma 

pergunta sobre o Cristo . 



Ele não fez, no entanto, perguntar diretamente sobre si mesmo. Embora Muitas vezes ele 

tinha declarado sua messianidade e Sua divindade, agora queria que os fariseus se 

concentrar no que eles já acreditavam sobre a identidade do Messias, o Cristo , prometeu 

o Ungido de Deus Especificamente, ele perguntou: " De quem é Ele o filho? " Aquele é, 

do que linha judaica foi ele ser descendente? 

A resposta inadequada 

Eles disseram-lhe: "O Filho de Davi". (22: 42b) 

Para os fariseus, assim como a maioria dos outros judeus, a resposta era óbvia e 

simples. Porque eles estavam convencidos de que o Messias não era mais do que um 

homem, a única identidade do Messias que levou a sério era o de seu ser o Filho de 

Davi . Os escribas havia muito tempo ensinou que "o Cristo é o filho de Davi" (Marcos 

12:35), um ensinamento que era perfeitamente verdade. Por meio do profeta Natã, o 

Senhor havia prometido a Davi: "Quando seus dias estão completos e se deitar com os 

seus pais, então farei levantar sua descendente depois de você, que sairá de você, e eu 

estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei o trono 

do seu reino para sempre .... minha misericórdia não retirarei dele, como a tirei longe de 

Saul, a quem tirei de diante de ti. E a sua casa e teu reino perseverar diante de mim para 

sempre; teu trono será estabelecido para sempre "(2 Sam. 7: 12-13, 15-16). 

Essa promessa não poderia ter aplicado a Salomão. Ele fez construir uma casa para Deus 

na forma do Templo, mas o seu reino não durou para sempre. Nem poderia qualquer outro 

descendente (observe o singular em 2 Sam. 7:12) de Davi reivindicar um trono 

eterno. Depois de Salomão, o reino de Davi foi dividida e nunca foi restaurado. 

Salmo 89 faz repetidas referências ao Messias como o descendente exclusivo de Davi: 

"Eu fiz um pacto com o meu escolhido; jurei a Davi, meu servo, eu estabelecerei a tua 

descendência para sempre, e construir o seu trono por todas as gerações .. .. Eu encontrei 

Davi, meu servo; com o meu santo óleo o ungi, com quem será estabelecida a minha mão; 

Meu braço também vai fortalecê-lo .... E a minha fidelidade ea minha benignidade estarão 

com ele, e em meu nomear seu poder será exaltado .... Eu também devem fazê-lo o meu 

primogênito, o mais elevado dos reis da terra. A minha benignidade vou mantê-lo para 

sempre, e minha aliança deve ser confirmada a ele. Então eu vou estabelecer seus 

descendentes para sempre, e seu trono como os dias dos céus "(vv. 3-4, 20-21, 24, 27-

29). 

Amós profetizou, "Naquele dia tornarei a levantar a cabine caído de Davi, e de parede até 

as suas brechas, e também eu levantar as suas ruínas, e reconstruí-lo como nos dias 

antigos" (Amós 9:11). Através de Miquéias, o Senhor declarou: "Quanto a você, Belém 

Efrata, pequena demais para estar entre os clãs de Judá, de ti One sairá para Mim de reinar 

em Israel. Suas origens são desde há muito tempo, desde os dias de eternidade "(Mq. 5: 

2). 

Deus ordenou a Ezequiel para escrever, 

Assim diz o Senhor Deus: "Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para 

onde eles foram, e os congregarei de todos os lados e trazê-los em sua própria terra, e eu 

farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e eles não 



serão mais duas nações, e eles deixarão de ser dividido em dois reinos .... Vou entregá-

los de toda a sua habitação lugares em que eles pecaram, e os purificarei. E eles serão o 

meu povo, e eu serei o seu Deus. 

"E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor; e andarão nos meus 

juízos, e guardareis os meus estatutos, e observá-los E eles devem viver na terra que dei 

a meu servo Jacó. , na qual habitaram vossos pais; e eles vão viver nela, eles e seus filhos, 

e os filhos de seus filhos, para sempre; e Davi, meu servo, será seu príncipe para sempre 

". (Ez 37: 21-25.) 

Começando no reino milenar e varrendo para a eternidade, maior Filho de Davi, muitas 

vezes chamado de Davi por extensão do nome do ancestral, vai governar um reino 

eterno. "Quando eu levantarei a Davi um Renovo justo", disse ao Senhor: "Ele reinará 

como rei e agir com sabedoria e fazer justiça e justiça na terra Nos seus dias Judá será 

salvo, e Israel habitará seguro;. E este é o nome pelo qual Ele será chamado, "O Senhor 

nossa justiça" (Jer. 23: 5-6). 

Ao longo de seu evangelho, Mateus se concentra em Jesus como o Filho de Davi. Ele 

começa com uma genealogia abreviado que estabelece linhagem direta de Jesus a partir 

de Davi (1: 6; cf. Lc 3,31).Ele relata Jesus freqüentemente sendo saudado por vários 

indivíduos e grupos como o Filho de Davi. Os dois cegos na Galiléia gritou-lhe: "Tem 

misericórdia de nós, Filho de Davi" (9:27), reconhecendo-O claramente como o Messias 

prometido, o Cristo. Os dois cegos de Jericó fez o mesmo pedido: "Senhor, tende piedade 

de nós, Filho de Davi" (20:30). Depois que Jesus curou o homem possuído pelo demônio 

que também era cego e mudo, "toda a multidão, maravilhada, começou a dizer:" Este 

homem não pode ser o Filho de Davi, pode ele? '"(12:23), uma questão equivalente a, 

"Ele não pode ser o Messias, pode?" E foi o fato de as multidões haviam aclamado Jesus 

como o Filho de Davi que os líderes religiosos eram tão indignado, porque Ele estava 

sendo aclamado como o Messias e não iria renunciar a aclamação (21: 9, 15-16). 

Foi, em parte, porque a linhagem de Jesus a partir de Davi era incontestável que as 

autoridades judaicas foram tão angustiado. Até o Templo foi destruído em D.C 70, 

registros genealógicos meticulosos de todos os judeus foram mantidos lá. Essa 

informação não só foi fundamental para estabelecer a filiação levítico e sacerdotal, para 

os homens, bem como para suas esposas, mas para muitos outros fins também. Ninguém 

podia deter uma posição de responsabilidade em Israel cuja genealogia foi não foi 

verificado. Por isso, é certo que as autoridades tinham verificado cuidadosamente a 

genealogia de Jesus e descobriu que a sua descendência de Davi era legítima. Caso 

contrário, eles teriam simplesmente expuseram como não tendo qualquer pretensão de 

herança de Davi e toda a discussão sobre a Sua possível messiahship teria terminado. 

No entanto, como era verdade que o Cristo seria o Filho de Davi , que a resposta foi 

parcial e insuficiente. Em vez de que a maré de ser demasiado grande para Jesus, como 

os líderes judeus sustentou, ele era muito limitado. Como Ele começou a explicar, o 

Messias tinha a pretensão de grandeza que excedeu em muito a sua descendência de Davi. 

A Realidade Infinita 

Ele lhes disse: "Então, como é que Davi, em espírito, lhe chama 

'Senhor', dizendo: 'O Senhor disse ao meu Senhor:" Senta-te à 



minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus 

pés' "? Se Davi, chama de 'Senhor', Ele como é seu filho? " (22: 
43-45) 

Os termos kurios ( Senhor ) e sua correspondente palavra hebraica 'ădōnāy estão entre as 

designações mais comuns para a divindade do Novo e Velho Testamento, 

respectivamente. Porque o nome da aliança de Deus, o Senhor, ou Jeová, foi considerado 

santo demais para ser falado, os judeus sempre substituído a palavra 'Ădōnāy . Em muitas 

traduções para o inglês de que o uso exclusivo de "Senhor" é indicado pelo seu que está 

sendo impresso em letras maiúsculas grandes e pequenas ( SENHOR ), o que significa 

que o texto hebraico realmente lê Yahweh . Quando Deus é chamado de "Senhor" como 

um título, e não como um substituto para o Seu nome da aliança, a palavra é impresso 

apenas com o capital e letras minúsculas (Senhor), o que significa que o texto hebraico 

lê 'Ădōnāy . 

Jesus argumento, portanto, era o seguinte: "Se o Messias, o Cristo, não é mais do que um 

homem, o ser humano, filho de Davi, então como é que Davi, no Espírito, lhe chama 

'Senhor', dizendo: 'O Senhor disse ao meu senhor. " 

Primeiro de tudo, Jesus declarou que Davi estava falando sob a inspiração de 

Deus Espírito quando escreveu essas palavras do Salmo 110: 1. A frase grega atrás no 

Espírito é idêntico ao usado por João de sua visão em Patmos, quando ele "estava no 

Espírito no dia do Senhor" (Apocalipse 1:10; cf. 4: 2). Refere-se a estar sob o controle do 

Espírito Santo de uma forma única e poderosa. E como Marcos deixa claro em seu relato 

sobre o incidente, declaração completa de Jesus foi: "O próprio Davi disse no Espírito 

Santo" (Marcos 12:36), o que exclui a possibilidade de que Jesus estava se referindo ao 

espírito humano de Davi. 

Em segundo lugar, cada judeu reconhecido Salmo 110 como sendo escrito por Davi e 

como sendo um dos mais claros passagens messiânicas do Antigo 

Testamento. Consequentemente, pode haver nenhum argumento e não havia nenhum por 

oponentes-que Davi estava falando aqui sobre o Messias, o segundo de 

Jesus senhor mencionado no versículo 1. O primeiro Senhor no texto hebraico é o 

Senhor , enquanto o segundo é 'Ădōnāy . A idéia é: o 

Senhor ( Yahweh ) disse Davi senhor ( 'Ădōnāy ), " Senta-te à minha direita, até que 

eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés . " Em outras palavras, Davi dirigiu-se 

ao Messias como seu Senhor . 

Terceiro, e mais importante, Jesus estava declarando divindade do Messias. Sob a 

orientação do Espírito Santo, Davi havia declarado que Deus disse ao Messias 

para sentar-se à Sua (de Deus) mão direita, um lugar reconhecido pelos judeus para ser 

uma denominação de posição e autoridade coequal. O verbo atrás sit no texto original 

indica sessão contínua no lugar de exaltação. Deus iria trazer o Messias a um lugar de 

igualdade com Ele em honra, poder e glória, 

No de Deus mão direita , o Messias seria invencível, porque Deus 

iria colocar seus inimigos sob seus pés , uma figura de abjeta, subjugação 

impotente. Quando um inimigo derrotado foi levado perante um antigo monarca oriental, 

o governante faria o prisioneiro prostrar-se a seus pés. O rei, então, colocar o pé no 

pescoço do inimigo vencido, como se fosse um estrado (ver Josh. 10:24). Todos os 



detratores, negadores, e outros inimigos do Messias estão condenados a subjugação sob 

Seu controle. 

Os críticos liberais têm mantido por muito tempo que Davi não poderia ter escrito o Salmo 

110, argumentando que a língua hebraica no tempo de Davi não tinha desenvolvido ao 

nível encontrado no salmo e que Davi não teria sido famillar com a relação rei-sacerdote 

expressa no versículo 4 . Mas descobertas históricas e arqueológicas revelaram-se ambos 

os pressupostos sem fundamento. Alguns críticos também negam o caráter messiânico do 

salmo, em grande parte porque descontar toda a revelação sobrenatural e, 

consequentemente, toda profecia preditiva. Se uma "previsão" se tornou realidade, eles 

argumentam, foi escrito obviamente depois do fato. Mas essa abordagem humanista não 

só torna a Escritura a ser intencionalmente enganosos, mas faz com que o próprio Jesus 

um mentiroso ou um ingênuo.Ele dificilmente poderia ter sido o modelo para o nível mais 

alto da virtude humana, como muitos desses mesmos críticos afirmam, se Ele declarou-

se divino, mas não era. Ou se os escritores do evangelho deturpado o que Ele disse sobre 

si mesmo, como pode qualquer outra coisa que eles relataram sobre ele ser considerado 

confiável? 

Se Davi, o chama de "Senhor", Jesus perguntou aos fariseus, como é seu filho? ponto 

de Jesus era que o título "Filho de Davi" por si só não foi suficiente para o Messias, que 

Ele também é o Filho de Deus. Davi não teria endereçado um descendente meramente 

humano como " Senhor ". Jesus estava dizendo, com efeito, "eu não estou dando-lhe 

qualquer nova doutrina ou revelação. Você deveria ter sido capaz de descobrir por si 

mesmos, e teria feito isso, se você realmente acreditava que as Escrituras." A elite 

religiosa do judaísmo nunca tinha visto que a verdade óbvia, porque, como muitas pessoas 

hoje em dia, eles não olhar para as Escrituras para a verdade. Quando olharam para ele 

em tudo, foi com o propósito de tentar escorar suas tradições religiosas humanamente 

inventadas e preferências pessoais. 

Jesus não mencionou a conclusão mais importante os fariseus deve ter feito a partir do 

que ele tinha acabado de dizer: que Ele próprio era o Messias divino, o Filho de Davi e 

Filho de Deus. Era desnecessário para ele fazer isso, porque Ele vinha apresentando suas 

credenciais messiânicas divinas por três anos. Ele havia feito tantas coisas para provar 

que ele era o Filho de Deus que os incrédulos tiveram que negar o óbvio concluir que 

qualquer outra coisa. Os sinais e milagres registrados nos evangelhos são apenas uma 

parte dos inúmeros outros que Ele realizou. "Muitos outros sinais, portanto, Jesus também 

realizada na presença dos discípulos, que não estão escritos neste livro," João nos 

diz; "Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e 

para que, crendo, tenhais vida em seu nome" (João 20: 30-31; cf. 21:25). 

Embora Jesus estava corrigindo conceito incompleta de quem Ele era dos fariseus, Ele 

também parece ter sido dando-lhes ainda outro convite para crer nEle. Vários dos 

escribas, incluindo o advogado que pediu a Jesus sobre o maior mandamento, elogiou-o 

pelos seus sábias respostas para as perguntas dadas para testá-lo (Marcos 12:32; Lucas 

20:39). Jesus mesmo disse ao advogado que ele não estava longe do reino (Marcos 

12:34). Houve, sem dúvida, outros no Templo desse dia que eram de coração terno e 

aberto a verdade de Deus e que pode ser levado a confiar n'Ele e segui-Lo como Senhor 

se estivessem convencidos de que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. 



Jesus era, obviamente, nenhum fantasma, como alguns hereges na igreja primitiva 

proposta. Ele comia, bebia, dormia, sentia dor, sangrou e morreu. Ele até foi "tentado em 

todas as coisas como nós somos, mas sem pecado" (Hb. 4:15). Ele era o Filho do homem 

em todos os sentidos. Que Ele era especificamente o Filho de Davi era evidente e 

demonstrável pelos registros do Templo. E que Ele era o Filho de Deus era evidente a 

partir dos milagres que realizou, sem número para todo mundo ver. 

Jesus compartilha com Deus todos os atributos de onipotência. Ele é o Criador, o 

controlador dos céus e da terra e de todas as suas criaturas. Ele é o provedor de alimentos, 

o curador do doente, o raiser dos mortos, quem perdoa do pecado, o doador da vida eterna, 

e que o juiz de todos os homens e anjos. 

Jesus compartilha com Deus todos os atributos da onipresença. Onde quer que "dois ou 

três reunidos em meu nome", declarou Ele, "aí estou eu no meio deles" (Mt 18:20). 

Jesus compartilha com Deus todos os atributos da onisciência. Ele sabia o que Seus 

discípulos estavam agradecendo e que seus inimigos estavam pensando. "Ele não precisa 

de ninguém para testemunho do homem porque ele bem sabia o que havia no homem" 

(João 2:25). 

O Novo Testamento consistentemente apresenta Cristo como Filho de Davi e Filho de 

Deus. A mensagem do evangelho que Paulo pregou e escreveu sobre foi prometido por 

Deus "de antemão pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de seu Filho, que 

nasceu da descendência de Davi segundo a carne, que foi declarado Filho de Deus com 

poder pela ressurreição dos mortos, de acordo com o espírito de santidade, Jesus Cristo, 

nosso Senhor "(Rom. 1: 2-4). Paulo admoestou Timóteo para "lembrar de Jesus Cristo, 

ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi" (2 Tim. 2: 8). 

Em sua carta aos crentes de Filipos, Paulo escreveu: 

Tende em vós mesmos que houve também em Cristo Jesus, que, embora ele, subsistindo 

em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus uma coisa que deve ser 

aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um servo, e sendo -se em semelhança 

de homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se, tornando-se obediente até à 

morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome 

que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que 

estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o 

Senhor, para glória de Deus Pai "(Fil. 2: 5-11). 

"O Verbo se fez carne, e habitou entre nós", declarou João ", e vimos a sua glória como 

a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade" (João 1:14). 

Em suas apologética clássicos trabalhar protestantes cristãos Evidências , Bernard Ramm 

dá uma série de respostas incisivas para a pergunta que ele mesmo propõe: "Se Deus se 

encarnou, que tipo de homem que ele seria?" De forma abreviada, seis das respostas são: 

que seria de esperar que Ele esteja sem pecado; seria de esperar que ele seja 

santo; esperaríamos Suas palavras a ser os maiores palavras nunca ditas; esperaríamos 

que ele exercer um poder profundo sobre a personalidade humana; esperaríamos Ele para 

realizar obras sobrenaturais; e seria de esperar que levou a manifestar o amor de Deus. De 



todos os seres humanos que já viveram, Jesus Cristo reuniu todos esses critérios (. 

[Chicago; Moody 1953], pp 166-75). 

O Inapropriado Response 

E ninguém foi capaz de responder-lhe uma palavra, nem ousou 

alguém, a partir daquele dia para pedir-lhe outra 

pergunta. (22:46) 

É provável que alguns dos líderes que ouviram Jesus naquele dia, eventualmente, creram 

nele. Mas quando Jesus terminou Sua prova da divindade do Messias curta mas 

irrefutável não há nenhuma indicação de que alguém lucrou com essa grande verdade. 

Marcos relata que "a grande multidão se ouvindo a Ele" (Marcos 12:37); mas esse 

sentimento estava longe de salvar confiança. A resposta inicial do povo era favorável, 

mas em dois dias, muitos deles iriam gritar com os principais sacerdotes e anciãos que os 

incitaram "Seja crucificado!" (Mat. 27:22). 

Os fariseus e outros líderes religiosos lá naquele dia ficaram chocados, mas não 

convencido, silenciado, mas não condenado, humilhado, mas não humilhado, 

relutantemente impressionado, mas ainda incrédulo. Sem dúvida eles estavam pensando 

que tinham sido intimidado e constrangido pela última vez pelo rabino heterodoxo sem 

instrução, unordained, e em suas mentes de Nazaré. 

Hipócrita religião sempre foi e sempre será o maior inimigo do evangelho. Secularismo 

geralmente é indiferente, enquanto a religião humana invariavelmente é hostil. 

A mulher samaritana que Jesus encontrou no poço fora Sicar foi a primeira pessoa a quem 

Ele diretamente revelou Sua messianidade. Depois que ela comentou "que vem o Messias 

(que se chama o Cristo)," Jesus, em seguida, "disse a ela: 'eu que falo a você sou Ele" 

(João 4: 25-26). Aquela mulher de confiança em si mesma Cristo e imediatamente entrou 

em sua aldeia e testemunhou aos outros, muitos dos quais também acreditavam (vv. 39-

42). Mas a maioria dos samaritanos não acreditava e ao longo dos séculos não 

creram. Hoje são talvez menos de 500, e, tal como os seus colegas judeus, eles ainda estão 

à procura de um Messias que já veio. Como tantas pessoas, eles não conseguiram 

acreditar na verdade, embora o testemunho da Escritura é esmagadoramente convincente. 

 

121. O Caráter de falsos líderes espirituais 

(Mateus 23: 1-12) 

Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: "Os 

escribas e os fariseus têm-se sentado na cadeira de Moisés, 

portanto, tudo o que eles dizem, fazei e observai, mas não façais 

segundo as ações deles, pois eles dizer as coisas, e não fazê-las e 

eles amarram cargas pesadas, e os põem aos ombros dos homens;. 

mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los com tanto como 



um dedo, mas eles fazem todas as obras a ser percebido pelos 

homens.; para eles alargar os seus filactérios, e alongar as borlas 

das suas vestes. E eles adoram o lugar de honra nos banquetes e 

os primeiros assentos nas sinagogas, e respeitosas saudações nas 

praças, e sendo chamados pelos homens: Rabi. Mas fazer não ser 

chamados Rabi, pois um só é o vosso Mestre, e vós sois todos 

irmãos E não ninguém na terra chameis vosso pai;. porque um só 

é vosso Pai, aquele que está nos céus E não ser chamado de 

líderes;. porque um só é o seu Líder, isto é, Cristo Mas o maior 

dentre vós será vosso servo e quem se exalta será humilhado..; e 
quem se humilha será exaltado. (23: 1-12) 

Mateus 23 registra último sermão público de Jesus. Não era um sermão sobre a salvação, 

sobre a ressurreição, ou em princípios para viver a vida do reino, mas sim uma mensagem 

vital e sóbria de condenação contra os falsos mestres. Nos versículos 1-7 Ele avisa ao 

povo sobre falsos líderes religiosos em Israel, e nos versículos 8-12 Ele adverte os 

discípulos e outros líderes espirituais verdadeiros não imitá-los. Em seguida, ele volta sua 

atenção diretamente para os falsos-se líderes, simbolizadas pelos escribas e fariseus, e dá-

lhes Sua denúncia final e mais mordaz (vv. 13-36). Em seus comentários finais (vv. 37-

39) Ele expressa sua compaixão intensa para Israel descrente e dá a certeza de que um 

dia, em cumprimento da promessa soberana de Deus, o Seu povo escolhido vai voltar a 

Ele com fé. 

Desde a queda, o mundo sempre teve falsos líderes religiosos, fingindo representar a 

Deus, mas que representa apenas a si mesmos. Falsos líderes estavam ativos no esquema 

rebelde para erguer a torre de Babel. Moisés entrou em conflito sério com os feiticeiros 

religiosos e mágicos do Egito quando ele exigiu a libertação do povo de Deus pelo Faraó, 

que provavelmente se considerava um deus (ver Ex. 7: 11-12, 22; 8: 7). Ezequiel 

enfrentou os falsos profetas em Israel, a quem Deus chamou de "profetas loucos que estão 

a seguir o seu próprio espírito e que nada viram" (Ez. 13: 3). 

Jesus referiu-se líderes religiosos espúrios como "falsos cristos e falsos profetas [que] vai 

surgir e vai mostrar grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até os 

escolhidos" (Mat. 24:24). Paulo chamou-os pregadores de um evangelho pervertido (Gal. 

1: 8) e fornecedores de as doutrinas de demônios (1 Tim. 4: 1). Pedro falou deles como 

aqueles que "introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor 

que os resgatou" (2 Pe. 2: 1). João chamou-os anticristos que negam que Jesus é o 

Messias, o Cristo (1 João 2:18, 22). Jude chamou-os sonhadores que "contaminam a sua 

carne, e rejeitam a autoridade, e insultam majestades angélicas" (Judas 8). Como Paulo 

declarou aos anciãos de Éfeso em seu reencontro breve e comovente com eles na praia 

perto de Mileto, falsos líderes religiosos são "lobos selvagens" do mundo espiritual cujo 

objetivo é corromper e destruir o povo de Deus (Atos 20:29). 

As páginas dos principais jornais religião em nossos dias estão cheios de anúncios de todo 

o tipo de seita e religião falsa, incluindo formas desviantes do cristianismo, bem como 

cultos e ocultismo. Muitos desses grupos mascarar como formas de cristianismo e 

pretendem ensinar uma nova e melhor evangelho. Mas enquanto pretendendo oferecer 

vida espiritual e ajuda, eles em vez ensinar o caminho da morte espiritual e 

condenação. Com o pretexto de levar as pessoas para o céu, eles inaugurar-los 

diretamente para o inferno. 



As Escrituras deixam claro que, como a segunda vinda de Cristo se aproxima, os 

falsificadores do evangelho vão proliferar e acumular para si grandes séquitos e imensa 

influência (ver, por exemplo, 2 Tessalonicenses 2: 3-4; 1 Tim. 4: 1-3. ; 2 Tm 3: 1-9; 2 Pe. 

2: 1-3;).. A única vez na história igual a que o futuro idade de inspiração demônio vai ser 

como foi o tempo do ministério de nosso Senhor na terra.Naquela época todo o inferno 

ganhou suas forças em um ataque de três anos contra o Filho de Deus em um esforço 

desesperado para contradizer o que Ele ensinou e para neutralizar o que Ele fez. É contra 

os instrumentos humanos de que o ataque satânico que Jesus dirige esta última mensagem 

pública e permanentemente instrutiva, uma vez perto do fim de um dia longo e cansativo 

de ensino e de confronto no Templo. 

O diálogo entre Jesus e as autoridades do Templo tinha terminado, porque "ninguém foi 

capaz de responder [Jesus] uma palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia para 

pedir-lhe outra pergunta" (Mat. 22:46). Embora o Senhor tinha falado freqüentemente 

contra os líderes religiosos não crentes (ver Matt 05:20; 15: 1-9.; 16: 6-12; João 8:44), 

era necessário para dar uma palavra final, uma última advertência abrangente , para eles 

e para todos os outros, sobre o perigo eterno de seus ensinamentos perversos. Jesus 

também, sem dúvida, queria dar os próprios líderes incrédulos oportunidade para se 

converterem da sua falsidade e segui-Lo para o perdão e salvação. 

Parece evidente que muitos corações foram suavizadas com o evangelho naquele dia, 

incluindo os corações de alguns dos líderes. No dia de Pentecostes sozinho cerca de três 

mil almas veio ao Senhor (Atos 2:41), e pode muito bem ter sido que oito ou dez vezes 

esse número acreditava dentro de mais alguns meses, como os apóstolos "encheu 

Jerusalém com o [seu ] ensinar "(Atos 05:28). Podemos estar certos de que muitos, e 

talvez a maioria, dos convertidos naqueles primeiros dias tinha visto e ouvido Jesus 

pessoalmente e foi atraído pelo Espírito Santo a Sua verdade e de graça. Talvez para 

alguns, esta mensagem foi o ponto de atração inicial para Jesus Cristo. 

A descrição de falsos líderes espirituais 

Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: "Os 

escribas e os fariseus têm-se sentado na cadeira de Moisés, 

portanto, tudo o que eles dizem, fazei e observai, mas não façais 

segundo as ações deles, pois eles dizer as coisas, e não fazê-las e 

eles amarram cargas pesadas, e os põem aos ombros dos homens;. 

mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los com tanto como 

um dedo, mas eles fazem todas as obras a ser percebido pelos 

homens.; para eles alargar os seus filactérios, e alongar as borlas 

das suas vestes. E eles adoram o lugar de honra nos banquetes e 

os primeiros assentos nas sinagogas, e respeitosas saudações nas 
praças, e sendo chamados pelos homens: Rabi. (23 : 1-7) 

Neste momento Jesus falou diretamente às multidões e aos seus discípulos , mas os 

líderes religiosos, mais particularmente os escribas e os fariseus , estavam ao alcance da 

voz nas proximidades (ver v. 13). 

Quando os judeus voltaram à Palestina após os setenta anos de cativeiro na Babilônia, as 

Escrituras por um tempo recuperou o seu lugar central na vida e culto de Israel, 

humanamente falando, devido em grande parte ao renascimento sob os líderes piedosos 



Neemias e Esdras (ver Neemias 8: 1. -8). Esdras foi um dos primeiros escribas judeus, no 

sentido em que o título foi usado nos dias de Jesus. 

Um antigo provérbio judaico declarou que Deus deu a lei para os anjos, anjos deu a 

Moisés, Moisés deu a Josué, Josué deu-o aos anciãos, os anciãos deu aos profetas, e os 

profetas deu aos homens da sinagoga, que foram mais tarde chamados escribas . Ao 

longo dos anos, esses escribas sinagoga tornou-se responsável não só para copiar e 

preservar, mas também para ensinar e interpretar a lei de Deus.Não havia mais profetas 

depois do exílio, e os escribas herdou o papel primordial da liderança espiritual em 

Israel. Em escribas dias de Jesus foram encontradas entre ambos os fariseus e saduceus, 

mas foram mais comumente associado com os fariseus. 

Embora a origem precisa dos fariseus é desconhecida, eles apareceram em algum 

momento antes de meados do século II AC numeração talvez até seis mil, muitos deles 

eram também escribas, autoridades em lei judaica tanto bíblicos e tradicionais. Como foi 

observado várias vezes neste estudo de Mateus os fariseus eram, de longe, o grupo 

religioso dominante em Israel no tempo de Jesus e os mais populares com as massas. O 

outro grande partido dos saduceus, foram em grande parte responsável pelo templo, mas 

sua preocupação de condução não foi para a religião, mas por dinheiro e poder. Como seu 

nome sugere, os herodianos eram um partido político leal à família de Herodes. Os 

essênios, que não são mencionados na Bíblia, eram uma seita recluso que dedicou grande 

parte de seus esforços para copiar as Escrituras, e os zelotes eram nacionalistas radicais 

que tentaram derrubar Roma militarmente. Como os saduceus, os herodianos interesse 

"e" Zealots na religião foi motivada principalmente pelo desejo de ganho pessoal e 

político. Em consequência, foi a dos escribas e dos fariseus que as pessoas procuravam 

orientação religiosa e autoridade, um papel desses líderes muito acarinhados. 

William Barclay, que dedicou muitos anos de pesquisa bíblica na Palestina, informa que 

o Talmud ( Sotah , 22 b ) fala de sete tipos de fariseus. 

O primeiro grupo Barclay chama de "fariseus do ombro", assim chamado por causa de 

seu costume de exibir contas de suas boas ações em seus ombros para as outras pessoas 

para ver e admirar. Quando oraram, eles colocaram cinzas sobre a cabeça como um ato 

de humildade e usava expressões tristes em seus rostos para sugerir piousness. 

O segundo grupo que ele chama de "esperar um pouco", devido à sua capacidade cutelo 

para chegar a uma razão espiritual fabricada para colocar fora de fazer algo de 

bom. Desculpas piedosas eram seu estoque no comércio. 

O terceiro grupo foram o "machucado e sangrando." A fim de não cometer o pecado de 

olhar para uma mulher com intenção impura, aqueles fariseus fecharam os olhos sempre 

que as mulheres estavam ao redor. Compreensivelmente, eles receberam muitas 

contusões e escoriações de esbarrar em paredes, postes, e outros objetos. Eles mediram 

seu piousness pelo número e gravidade dos seus ferimentos. 

O quarto grupo foram a "Tumbling jubarte." A fim de mostrar a sua suposta humildade 

eles largado sobre com costas curvadas e arrastou os pés em vez de tomar passos normais, 

levando a freqüentes tropeços e tombos. 



O quinto grupo foram a "sempre-seeking", chamado por causa da manutenção de registros 

meticulosos de suas boas ações, a fim de determinar a quantidade de recompensa que 

Deus lhes devia. 

O sexto grupo eram os "tementes" fariseus, cujo terror sobre a perspectiva do inferno 

motivado tudo o que fez. 

O sétimo e último grupo foram "temente a Deus", a aqueles cujas vidas foram motivados 

por amor genuíno por Deus e um desejo de agradá-Lo. O fariseu Nicodemos (João 3: 1; 

19:39) seria, sem dúvida, foram classificados neste grupo. 

Mas Nicodemos e os poucos outros fariseus que acreditavam em Jesus eram muito as 

exceções. Para a maior parte, os fariseus eram os críticos mais estridentes do Senhor e 

inimigos implacáveis. Em Mateus 23: 2-7, Jesus apresenta cinco características dos 

incrédulos escribas e os fariseus , características que tipificam todos os falsos líderes 

espirituais. 

Falsos líderes não têm autoridade 

[Eles] têm-se sentado na cadeira de Moisés; (23: 2b) 

A característica inicial descrevendo falsos líderes religiosos é a falta de autoridade 

divina. A chave para o ponto de nosso Senhor é o fato de que os escribas e fariseus 

tinham -se sentado . Eles não foram nomeados por Deus para se sentar na cadeira de 

Moisés e nem sequer tinha sido eleito pelo povo. Eles tinham simplesmente arrogou para 

si que a posição de autoridade que era, portanto, falsas. 

Presidente é de kathedra , o termo grego de que cheguemos a catedral , que 

originalmente se referia a um lugar ou assento, da autoridade eclesiástica. A mesma idéia 

é encontrada hoje em expressões como "cadeira de filosofia" ou "cadeira da história", que 

se referem às cátedras mais estimados em uma faculdade ou universidade. Quando o Papa 

da Igreja Católica Romana fala em sua autoridade ecclesiatical completo, ele disse estar 

falando ex cathedra . 

Para os judeus, Moisés foi o legislador supremo, o porta-voz do supremo para 

Deus. Portanto, para sentar-se na cadeira de Moisés era equivalente a ser porta-voz da 

autoridade de Deus, e foi muito que afirmam que muitos dos escribas e fariseus, feita 

para si . 

Foi por essa razão que eles tinham inveja de Jesus e tão determinado a minar-Lo. Eles 

ficaram furiosos porque o povo percebeu que Jesus ensinou com uma autoridade que 

parecia genuíno (Matt 07:29).Mesmo para as massas incultas, algo sobre o ensino dos 

escribas e fariseus não soa verdadeiro, ao passo que o ensino de Jesus fez. Jesus era, 

portanto, uma ameaça para os líderes e à sua autoridade religiosa até então incontestado. 

Jeremias foi confrontado por falsos profetas em seus profetas dia o Senhor disse 

repetidamente não foram enviados por Ele e não estavam pregando a Sua palavra. "Eu 

não enviei nem lhes ordenei, nem falei com eles", declarou Deus ao profeta; "Eles vos 

profetizam uma visão falsa, e adivinhação, e vaidade, eo engano de suas próprias mentes" 

(Jer. 14:14). "Não mandei esses profetas, mas eles correram", o Senhor disse mais tarde 



a Jeremias. "Eu não falei com eles, mas eles profetizaram .... 'Eis que eu sou contra 

aqueles que profetizaram sonhos mentirosos, diz o Senhor, e relacioná-las, e levou meu 

povo extraviado por suas falsidades e jactância imprudente; ainda que eu não enviá-los 

ou comandá-los, nem fornecer este povo a menor benefício, diz o Senhor "(23:21, 32; cf. 

27:15; 28:15; 29: 9). 

Deus disse a Isaías que muitas das pessoas não iria ouvir as suas palavras. "Porque este é 

um povo rebelde," ele disse, "falsos filhos, filhos que se recusam a ouvir a instrução do 

Senhor; que dizem aos videntes:" Você não deve ver visões "; e aos profetas: 'Você deve 

Não profetizeis para nós o que é certo, falar-nos palavras agradáveis, ilusões profetizam 

"(Isa. 30: 9-10). Povo pecador resistir a verdade de Deus, porque é uma repreensão a eles, 

e eles tão naturalmente se voltam para as falsas religiões e filosofias porque esses 

sistemas, de uma forma ou de outra aprovar e entregar suas inclinações perversas e 

desejos. Eles são, portanto, presa fácil para os falsos mestres que apelar para suas 

naturezas de base. 

Jesus advertiu que esses professores e líderes estão mentindo pastores que não entram no 

aprisco das ovelhas pela porta, mas subir em sub-repticiamente por cima da cerca para 

causar estragos entre o rebanho. Eles são ladrões que vêm ", apenas para roubar, matar e 

destruir" (João 10: 1, 10). Eles não representam Deus ou falar em seu nome ou em sua 

autoridade, mas são enganadores, usurpadores, e destruidores da Palavra de Deus, a obra 

de Deus, e as pessoas de Deus. 

Eles estão em nítido contraste com aqueles que estão realmente enviado pelo Senhor 

como ministros de Seu evangelho, o qual Ele se comprometeu a eles (Gal. 1:15). Como 

Timóteo, eles foram chamados e designados por Deus, pela imposição das mãos como 

uma confirmação da sua comissão e autoridade (1 Tm. 4:14) divina. Eles são como os 

apóstolos, a quem o Senhor soprou, dizendo: "Recebei o Espírito Santo" (João 20:22) e 

para quem Mais tarde, ele disse: "Toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide, 

pois, fazei discípulos de todas as nações "(Mat. 28: 18-19). 

Falsos líderes, por outro lado, a falta de autoridade divina no que dizem e fazem. Eles são 

auto-nomeados ministros de idéias e tradições humanas, e como eles promovem suas 

falsas noções que obscurecer a verdade de Deus e perverter a justiça de Deus para os seus 

próprios fins egoístas. 

Como em 'tempos e em Jesus, os profetas do tempo, o mundo ainda está repleta de 

professores que afirmam falar em nome e no poder de Deus, mas não o fazem. Eles 

usurpar o lugar dos verdadeiros pastores do Senhor com mentiras, falsas promessas, 

ilusões, sonhos, visões, e, geralmente, são culpados de vida imoral. 

Líderes falsos falta de integridade 

portanto tudo o que eles dizem, fazei e observai, mas não façais 

conforme as suas obras; pois eles dizem as coisas, e não fazê-
las. (23: 3) 

Em segundo lugar, falsos líderes religiosos são caracterizados pela falta de integridade, 

hipocritamente exigente com os outros muitas coisas que eles nunca fazem a si mesmos. 



Em exortando seus seguidores: " Tudo o que eles dizem, fazei e observai , "Jesus, 

obviamente, não estava falando de forma abrangente das mentiras e erros que ensinavam, 

mas apenas de suas instruções que conformaram a Escritura. Ele havia deixado claro que 

a justiça aceitável a Deus deve exceder o hipócrita, trabalha orientado a auto-justiça dos 

escribas e fariseus defendida e praticada (Matt. 5:20). Em suas observações seguintes Ele 

também deixou claro que suas inúmeras tradições humanas, muitos dos quais, na verdade, 

contradiziam a lei de Deus eram absolutamente inútil e levou as pessoas para longe de 

Deus, em vez de a Ele. Eles estavam errados sobre o assassinato, a fornicação, o divórcio, 

o adultério; jurando, orando, adoração, e praticamente todas as outras áreas de vida (ver 

5: 21-48). Eles "invalidado a palavra de Deus por causa da [sua] tradição" (15: 6). 

Jesus não estava dando aprovação cobertor para seguir os ensinamentos dos escribas e 

fariseus, mas foi um pouco alertando contra deitar fora o bebé com a água do banho 

suja. Em outras palavras, se eles falam a verdade de Deus, você deve fazer e 

observar isso, Jesus estava dizendo. A Palavra de Deus ainda é a Palavra de Deus, 

mesmo na boca de um falso mestre. Na medida em que os escribas e fariseus ensinavam 

com precisão a lei e os profetas, seu ensino era para ser atendido. 

O verbo poieō ( fazer ) é um aoristo imperativo e exige uma resposta 

imediata. tereo ( observar ) é um imperativo presente e carrega a idéia de ação 

contínua. Jesus foi, portanto, dizendo: "obedecer imediatamente e continuar a obedecer a 

tudo o que os escribas e fariseus ensinar se segue-se a Palavra de Deus." 

Mas não faça de acordo com as suas obras . Quando os escribas e fariseus fez 

ocasionalmente ensinar a verdade de Deus, eles não obedeceram-lo eles mesmos. " Eles 

dizem que as coisas, e não fazê-las", declarou Jesus. Eles foram phonies religiosas, 

hipócritas consumados que não praticam o que pregava. 

Os líderes religiosos incrédulos não têm a capacidade de manter a lei de Deus, mesmo se 

eles tivessem realmente queria, porque eles não possuíam recursos espirituais para fazer 

tal obediência possível.Sendo não resgatados, eles viveram apenas na carne e pelo poder 

do carne, a carne não é capaz de cumprir a lei de Deus (Rm 3:20.). Ele não tem 

competência para restringir o mal ou para fazer o bem. Pode-se desenvolver sistemas 

impressionantes e sofisticadas de moralidade externa e códigos éticos de conduta, mas 

não pode capacitar os homens a viver de acordo com eles. Ele pode falar muito sobre o 

amor de Deus e da Sua vontade para o homem viver no amor, mas não pode produzir 

amor em um coração pecaminoso. Ele pode falar muito sobre a servir os pobres e viver 

em paz, mas ele não pode produzir amor genuíno para a paz pobre ou genuína no coração, 

e muito menos no mundo. Muitas religiões, seitas e cultos têm elevados padrões morais, 

promover estreitos laços familiares e defensor generosidade vizinhança, e boa 

cidadania. Mas porque todos esses sistemas são feitas pelo homem, eles trabalham 

inteiramente no poder da carne, o que só pode produzir as obras da carne. Somente a 

pessoa nova em Cristo pode "alegremente concordar com a lei de Deus no homem 

interior", e só a vida redimida, a vida "criados em Cristo Jesus para boas obras" (Ef 2 

(Rom 7:22.).: 10) é capaz de fazer boas obras. 

Mais tarde neste diatribe contra os escribas e fariseus o Senhor fala de seu dízimo 

cuidadosamente "hortelã, do endro e do cominho", mas negligenciar "os preceitos mais 

importantes da lei: a justiça, a misericórdia e fidelidade" (Mt 23:23).. Hortelã, do endro, 

e do cominho não eram culturas agrícolas cultivados para o lucro, mas foram especiarias 



jardim utilizadas na culinária, e um dízimo dessas ervas era, portanto, vale muito 

pouco. Mas, enquanto os líderes eram meticulosos em dar todas as sementes de erva 

décimo à sinagoga ou templo, eles estavam totalmente despreocupado sobre cumprir as 

exigências morais da lei de Deus representado por justiça, misericórdia e fidelidade. Eles 

foram hábeis em fazer boas aparições do bem viver, de limpar o exterior do copo. Mas 

por dentro, Jesus declarou: eles não eram nada, mas ladrões auto-indulgente, as carcaças 

em decomposição de homens mortos espiritualmente. You "por fora parecem justos aos 

homens, mas por dentro estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade" (vv. 25-28). 

As falsas tentativas líder religioso, muitas vezes, sem sucesso, colocar uma tampa sobre 

o seu comportamento perverso para mantê-lo fora de vista, mas ao fazê-lo apenas 

aprisiona-lo debaixo da superfície, onde se agrava, putrefies, e torna-se ainda mais 

corrupto. Paulo fala de tais hipócritas como sendo "cauterizada a sua própria consciência, 

como com um ferro em brasa" (1 Tim. 4: 2). Eles pecaram tanto tempo e tão 

obstinAdãoente que as suas consciências ter perdido toda a sensibilidade para a verdade 

e santidade, assim como o tecido da cicatriz perde a sensibilidade à dor. 

Pedro retrata vividamente a natureza de falsos profetas e mestres, sobre quem ele 

solenemente adverte os crentes. Eles "introduzirão encobertamente heresias destruidoras, 

negando até o Senhor que os resgatou," ele disse, "trazendo sobre si mesmos repentina 

destruição." Eles "seguir a sua sensualidade e por causa deles o caminho da verdade [é] 

caluniado, e em sua ganância eles farão de vós negócio com palavras fingidas" (2 Pedro 

2: 1-3.). Ele descreve-los ainda mais como, 

aqueles que se entregam a carne em seus desejos corruptos e desprezam a 

autoridade. Daring, obstinado, ... animais irracionais, como criaturas de instinto de ser 

capturado e morto, injuriando onde eles não têm conhecimento, ... manchas e máculas, 

deleitando-se em seus enganos, ... tendo os olhos cheios de adultério e que nunca parar 

de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, 

filhos malditos, ... fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, ... falando 

palavras arrogantes de vaidade que seduzir por desejos carnais, pela sensualidade, aqueles 

que mal escapar os que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, enquanto eles mesmos 

são escravos da corrupção. (Vv. 10, 12-14, 17-19) 

Como observado anteriormente, Jude se refere a eles em termos semelhantes, chamando-

os sonhadores dos sonhos maus, profanadores da carne, rejeitam a autoridade, e 

maldizentes de majestades angélicas, animais irracionais, recifes escondidos, nuvens sem 

água, "as árvores sem frutos, duplamente mortas, desarraigadas; ondas furiosas do mar, 

lançando a sua própria vergonha como espuma, estrelas errantes, para os quais as 

obscuridades negros tem sido reservado para sempre "(Judas 8, 10, 12-13). 

No coração não regenerado, vice não pode ser contido e virtude não pode ser produzido. É 

por isso que mesmo o melhor sistema criado pelo homem, mesmo um que defende muitas 

normas que a própria Escritura defende, não pode manter seus seguidores fazendo de 

errado ou capacitá-los a fazer o que é verdadeiramente o botão direito do pela simples 

razão de que ela não pode mudar seus corações que É também por isso que cada sistema 

que dá ao homem o dever de fazer-se bem diante de Deus está condenado a hipocrisia e 

farsa, porque o melhor que pode produzir é exteriormente justiça, para fora boas obras, o 

amor para fora, para fora a paz, enquanto a pessoa interior depravado permanece 

inalterado . 



Líderes falsos Falta Sympathy 

E eles amarram cargas pesadas, e os põem aos ombros dos 

homens; mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los com 

tanto como um dedo. (23: 4) 

, Líderes religiosos falsos terceiros são caracterizados por falta de simpatia. Eles não só 

são usurpadores e hipócritas, mas são sem amor e indiferente. 

A imagem de Jesus dá aqui reflete o costume comum daquela época, e de pessoas em 

muitos países subdesenvolvidos hoje; de carregar até um camelo burro, ou outro animal 

de carga para o ponto em que dificilmente pode se mover. Enquanto viajavam pela 

estrada, o proprietário poderia caminhar ao lado, nada levando a si mesmo, repreendendo 

e espancando o animal se aconteceu a tropeçar ou se recusar, sem nenhuma preocupação 

com os sentimentos ou o bem-estar do animal. 

Isso, disse Jesus, é exatamente a maneira como os escribas e fariseus tratavam seus 

companheiros judeus. Eles empilharam -se cargas pesadas de regulamentos religiosos, 

regras e rituais sobre os ombros dos homens , até que foram insuportável e impossível 

de realizar. E quando as pessoas não conseguiu manter todos os requisitos, como eles 

estavam condenados a fazer, eles foram repreendeu e repreendidos pelos líderes, que, 

assim, acrescentado o fardo da culpa aos de cansaço e frustração. 

As pessoas eram ensinadas que foi apenas por suas próprias boas obras que pudessem 

agradar a Deus. Se, no final da vida as boas obras ultrapassado o mau, então Deus iria 

conceder a entrada no céu. Mas os escribas e fariseus ofereceu ao povo não ajuda em 

conseguir até mesmo esses objetivos carnais, muito menos qualquer espirituais. Eles 

mesmos estavam dispostos a ajudar a mover esses fardos insuportáveis com tanto 

como um dedo. Por conseguinte, o judaísmo havia se tornado insuportavelmente 

deprimente e debilitante. 

A boa notícia que Jesus trouxe, por outro lado, foi a de que ele iria tirar a carga do pecado 

que sempre superavam suas boas obras. É por isso que Paulo estava furioso com os 

judaizantes, que tentaram tirar os crentes gálatas volta no legalismo. Ele não se importava 

quem eram ou dizia ser. "Mesmo que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro 

evangelho além do que vos temos pregado a você, seja anátema. Como já dissemos antes, 

então eu digo novamente agora, se alguém vos pregar outro evangelho além do que já 

recebestes, seja anátema "(Gálatas 1: 8-9.). "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou", 

disse ele mais tarde, na mesma carta; "Permanecei, pois, firmes e não estar sujeito novo, 

a jugo de escravidão" (5: 1). 

Os escribas e fariseus não tinha interesse em graça, perdão e misericórdia de Deus, porque 

essas disposições divinas não fazem nenhuma provisão para créditos de mérito humano 

ou boas obras. Eles não podiam compreender e foram totalmente ofendido por um 

evangelho que não creditar sua própria bondade. E eles ficaram escandalizados por um 

evangelho que declarou: "Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus" (1 Ped. 

5: 6). 



Eles não sentiam que precisavam da graça de Deus para si e não queria que ele pregou 

para os outros, porque a verdade libertadora minar todo o sistema de obras-justiça pela 

qual eles mantiveram as pessoas submissas a sua própria autoridade humana. 

Alguns falsos líderes no casamento, impediu igreja primitiva e a ingestão de determinados 

alimentos, que Paulo declarou: "Deus criou para serem recebidos compartilhada por 

aqueles que crêem e conhecem a verdade" (1 Tim. 4: 3). Sob o nome de Cristo, o 

catolicismo romano ainda proíbe o casamento de seu clero e ensina a abstinência de certos 

alimentos em determinados dias e outras doutrinas legalistas e não bíblicas. 

Pedro declarado de falsos mestres que "em sua ganância eles farão de vós negócio com 

palavras fingidas" (2 Ped. 2: 3). Aqueles sob o cuidado de, líder ímpio tal carnal não são 

mais que a mercadoria a ser explorada para alimentar seu ego e sua carteira. 

Durante séculos, Israel tinha sido tropeçando e caindo sob o peso de sem escrúpulos, 

líderes religiosos endurecidos que, embora eles alegaram para ministrar em nome de 

Deus, teve um amor nem para Deus nem para o seu povo. Muito antes da época de Cristo, 

o Senhor falou a Ezequiel sobre esses homens, dizendo: 

Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores 

"Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apascentam a si mesmos! Se 

não os pastores apascentar as ovelhas? Você come os mesmos de gordura e tecido com a 

lã, você abate a ovelha gorda . sem alimentar o rebanho Aqueles que estão doente você 

não reforçados, o doente não tenha curado, o partido não tiver ligado, a espalhadas você 

não trouxe de volta, nem que você buscou para o perdido, mas com força e com severidade 

de ter dominado eles e eles foram espalhados por falta de pastor, e tornaram-se pasto para 

todas as feras do campo e foram dispersos "(Ez. 34: 2-5).. 

Falso líderes religiosos hoje ainda estão construindo impérios e acumulando fortunas por 

espoliar aqueles que fingem servir. Seria impossível determinar os milhões de crentes e 

não crentes que estão enganados espiritualmente abusado emocionalmente e 

financeiramente bilked em nome de Cristo. Como os falsos pastores do antigo Israel, eles 

se alimentam de suas próprias ovelhas. 

No início de seu ministério, como Ele olhou para as multidões que durante tanto tempo 

foram explorados pelos líderes religiosos corruptos de Israel, Jesus "sentiu compaixão 

por eles, porque estavam aflitas e abatido, como ovelhas sem pastor" (Mt 9.: 36). Deve 

ter sido gloriosamente refrescante para aquelas pessoas para ouvir Jesus dizer: "Vinde a 

mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu 

jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e . humilde de coração; e achareis descanso 

para as vossas almas para meu jugo é suave eo meu fardo é leve "(Mateus 11: 28-30.). 

Seguindo o espírito e exemplo de seu Mestre, o apóstolo Paulo sempre ministrou para 

aqueles sob seus cuidados como o mais gentil dos pastores, mesmo como a mais carinhosa 

das mães. "Nós provou ser brandos entre vós", ele lembrou os tessalonicenses ", como 

uma mãe que amamenta se preocupa com ternura para seus próprios filhos. Tendo assim 

um carinho Apaixonado por você, nós estávamos bem o prazer de comunicar-vos não 

somente o evangelho de Deus mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram 

muito caro para nós. Para você lembrar, irmãos, do nosso trabalho e dificuldades, como 



a noite eo dia de trabalho para não ser um fardo para qualquer um de vocês, que proclamou 

o evangelho de Deus "(1 Tessalonicenses 2: 7-9.). 

Líderes falsos Falta Espiritualidade 

Mas eles fazem todas as suas obras para serem notadas por 

homens; para eles alargar os seus filactérios, e alongar as borlas 
das suas vestes. (23: 5) 

Em quarto lugar, falsos líderes religiosos são caracterizados pela falta de espiritualidade, 

pela ausência de um verdadeiro desejo de agradar a Deus. Como os escribas e fariseus, a 

motivação para todas as suas atividades religiosas pretensiosos e obras é para ser 

notado por homens . Tudo é feito para mostrar para fora, em vez de partir do coração, 

para a gratificação carnal de ego ao invés de serviço desinteressado para com Deus e para 

os outros em seu nome. O problema para eles não é um caráter divino, mas aparência 

carnal, a realização de "uma boa exibição na carne" (Gl. 6:12). Seu propósito é glorificar 

a si mesmos, e não Deus. 

Os líderes religiosos judeus desfilou sua piosity onde quer que fossem. O centro de sua 

vida foi "praticar [sua] justiça diante dos homens, para ser notado por eles" (Mt 6: 

1.). Quando oraram na sinagoga ou na esquina da rua, fizeram-no com grande ostentação 

(v. 5), e quando eles jejuaram, saíram de seu caminho para chamar a atenção para o 

sacrifício que eles estavam fazendo (16 v.). 

Tais pessoas, Jude diz, são "mundano, destituído do Espírito" (Judas 19). Eles seguem os 

seus apetites naturais e ambições sem restrição ou vergonha, considerando-se a ser a elite 

espiritualmente com um status favorecido diante de Deus, bem como perante os homens. 

Centenas de tais fraudes carnais sem o Espírito Santo ainda proclamar-se como 

representantes de Deus e são seguidas por milhões de pessoas crédulas que os apoiam, 

com centenas de milhões de dólares todos os anos. A fim de alimentar os seus egos e de 

acumular riqueza e poder, esses falsos líderes, por vezes, pastor enormes igrejas, 

faculdades de cabeça e seminários, os impérios de rádio e televisão diretos, e promover a 

muitas outras actividades orientadas para, pessoalmente, em nome do evangelho. 

Nos dias de Jesus os meios para ser notado pelos homens eram muito mais limitadas e 

menos sofisticado, mas os líderes falsos refletido em seguida, o mesmo desejo carnal para 

elevar a auto. Tudo o que fiz foi para avançar-se e promover a admiração dos homens. 

Para exibir sua religiosidade dos escribas e fariseus seria alargar os seus filactérios, e 

alongar as borlas das suas vestes . 

Quatro vezes no Pentateuco (Ex. 13: 9, 16; Dt. 6: 8; 11:18), o Senhor ordenou que Sua lei 

era para ser em cima das mãos e testas de Seu povo como um lembrete de Deus. Os 

antigos judeus entenderam que comando, uma vez que foi dada, não deve ser tomada 

literalmente, mas como símbolo da lei de Deus ser o fator de controle em suas vidas, não 

só no que eles fizeram, representada pela mão, mas em que eles pensavam, representado 

por a testa. Ambos os seus pensamentos e suas ações eram para ser dirigido pela Palavra 

de Deus. Longe de ter a Proposito de promover a pretensão humana externa e orgulho, 



que a instrução era para elevar o Senhor e para desenhar o seu povo mais perto de Si 

mesmo. 

Como o passar dos séculos, muitos judeus vieram olhar sobre a liminar não como um 

meio de tornar a Palavra de Deus dominante em suas vidas, mas de tornar-se dominante 

nos olhos de seus compatriotas judeus. Eles literarizada e exterioriza o comando e 

transformou-o em um meio de alimentar seus próprios egos. 

Phylacteries foram chamados às vezes tephillin , um nome derivado da palavra hebraica 

"frontais" traduzidos em Deuteronômio 6: 8 e 11:18 (cf. Ex 13:16.). Phylacteries eram 

pequenas caixas quadradas, feitas de couro de um animal cerimonialmente limpo. Depois 

de ser tingido de preto, o couro foi costurado em uma caixa usando doze pontos, cada 

ponto representando uma das doze tribos de Israel.Colocados em cada phylactery eram 

cópias de Êxodo 13: 1-10 e 13: 11-16 e de Deuteronômio 6: 4-9 e 11: 13-21. O talismã 

usado na cabeça tinha quatro compartimentos, cada um contendo um dos textos sobre um 

pequeno pedaço de pergaminho. O talismã usado na mão continha um único pedaço de 

pergaminho em que todos os quatro textos foram escritos. A letra shin hebraico (y) se 

inscreve em ambos os lados da caixa usado na cabeça, e a cinta de cabeça foi amarrado 

para formar o daleth letra (d) e da alça de mão para formar o yodh letra (j). As três letras 

em conjunto formado Shaddai , um dos antigos nomes de Deus geralmente traduzida 

como "Todo-poderoso" tiras de couro longa foram usadas para ligar uma caixa para a 

testa e outro no braço e na mão esquerda, porque o lado esquerdo foi considerado mais 

perto para o coração. 

No judaísmo ortodoxo, ainda hoje, todo menino é dado um conjunto de filactérios quando 

ele vem de idade em seu décimo terceiro aniversário. Tal como os outros homens judeus, 

ele então usa suas phylacteries em oração da manhã, como era o costume geral nos dias 

de Jesus. 

Não há registro do uso de filactérios até cerca de 400 AC , durante o período 

intertestamental. Relíquias de lhes foram encontrados na comunidade dos essênios em 

Qumran, perto do Mar Morto.Phylacteries é uma transliteração do grego phulaktēria , 

que se referia a um meio de protecção ou uma salvaguarda. Nas sociedades pagãs às vezes 

era usado como sinônimo de amuleto ou encanto. Embora a confiança de tal proteção 

mágica foi claramente condenado no Antigo Testamento, como os judeus apóstatas se 

afastaram da Palavra-a própria Palavra de Deus de que o talismã era para lembrá-los, eles 

invariavelmente pegou crenças pagãs. Consequentemente, alguns judeus passaram a 

olhar para os seus filactérios como amuletos mágicos para afastar os maus espíritos e 

outros perigos. 

A história é contada na literatura rabínica de um rabino que teve uma audiência com um 

rei. Costume antigo ditado que uma pessoa que saiu da presença do rei sempre se afastou 

para trás enquanto curvando-se, uma vez que foi considerada uma marca de grande 

desonra para virar as costas a um monarca. Isso rabino particular, no entanto, 

simplesmente se virou e foi embora, aparentemente, para demonstrar a sua convicção de 

que, devido à sua elevada posição diante de Deus, rabinos foram superiores à 

realeza. Quando o rei irado ordenou a seus soldados para matar o homem para o seu 

descaramento as tiras de seus filactérios foram disse a arder com fogo, colocando o medo 

nos corações dos soldados e do rei e poupando assim o rabino da morte. 



Alguns escribas e fariseus, considerou os filactérios ser ainda mais sagrado do que a placa 

de cabeça de ouro usado pelo sumo sacerdote, porque o nome de Deus foi escrita vinte e 

três vezes nos filactérios mas apenas uma vez na placa de cabeça dourada. Deus tinha 

sido tão transformados em sua própria imagem que muitos fariseus acreditavam que o 

próprio Senhor usava filactérios. Alguns escritos judaicos da época intertestamentários e 

do Novo Testamento dão a impressão de que Deus foi muitas vezes visto como pouco 

mais do que um rabino glorificado que estudou a lei três horas por dia. 

Ao invés de desgastar seus filactérios apenas em tempo de oração, como era o costume 

para a maioria dos homens judeus, os fariseus usavam continuamente como um sinal de 

espiritualidade superior. Eles também poderiam ampliar seus filactérios , tornando-as 

maiores que o normal para significar suposta maior devoção a Deus. De um modo 

semelhante e com a mesma Proposito, que se alongam as borlas de suas roupas . 

Tal como acontece com os filactérios, o uso de borlas teve sua origem nas Escrituras. O 

Senhor disse a Moisés que dizer aos filhos de Israel ", que eles devem fazer por si próprios 

borlas nos cantos de suas vestes, pelas suas gerações, e que eles devem colocar sobre a 

borla de cada canto um cordão de azul. E será uma borla para que você possa olhar e 

lembrar de todos os mandamentos do Senhor, de modo a fazê-las e não segue após o seu 

próprio coração e os seus próprios olhos, após o qual você se prostituiu, a fim de que você 

pode se lembrar de todos os meus mandamentos, e ser santo para o seu Deus "(Num. 15: 

38-40). 

O próprio Jesus usava borlas , e foi essas borlas, ou franjas, em sua capa que a mulher 

com a hemorragia tocou (Mat. 9:20). No judaísmo mais tarde as borlas eram usados em 

peças de vestuário interior do homem, e hoje os remanescentes da tradição borla é visto 

nos xales de oração, chamada tallithim, usado por homens judeus ortodoxos. 

O objetivo de ambos os filactérios e as borlas foi ostensivamente para lembrar o povo 

de Deus e Sua Palavra e separá-los como Seu povo (cf. Zac. 8:23). Ambos os símbolos 

externos se destinavam a ser lembretes para dentro e motivadores. Eles receberam um 

meio de chamar a atenção para Deus, mas os escribas e fariseus os transformou em um 

meio de chamar a atenção para si. Por causa de seu mau uso, os filactérios ampliado e 

borlas alongaram tornou-se marcas de carnalidade, em vez de espiritualidade 

Líderes falsos Falta humildade 

E eles adoram o lugar de honra nos banquetes e os primeiros 

assentos nas sinagogas, e respeitosas saudações nas praças, e 

sendo chamados pelos homens: Rabi. (23: 6-7) 

Em quinto lugar, falsos líderes religiosos são caracterizados por falta de humildade. Tal 

como acontece com os seus homólogos modernos, os escribas e fariseus amava o lugar 

de honra nos banquetes .Eles competiram entre si por um lugar na mesa do anfitrião, a 

fim de estar no centro das atenções. Eles vangloriou de ser dadas lugares de prestígio e 

eminência. Foi esse espírito centrado no ego que levou Tiago e João para pedir a sua mãe 

para o pedido de Jesus que eles são nomeados para sentar-se na Sua mão direita e esquerda 

no reino (Mateus 20: 20-21.). 



Da mesma motivação dos escribas e fariseus valorizada os primeiros assentos nas 

sinagogas . Como na maioria das igrejas hoje sinagogas tipicamente teve uma plataforma 

elevada em frente, onde os líderes de louvor sentava. Visitando rabinos e outros 

dignitários religiosos eram freqüentemente convidados a participar, lendo as Escrituras e 

dando uma homilia. Foi com base no que o costume que Jesus foi convidado a ler e expor 

o texto de Isaías 61: 1-2 em sua sinagoga casa em Nazaré (Lucas 4: 16-21). Longe de ter 

espírito humilde de Jesus, no entanto, os líderes religiosos frequentemente utilizados tais 

oportunidades para apresentar-se ostensivamente diante da congregação. 

Pastores cristãos são tentados, por vezes, de usar as suas posições e as atividades cristãs 

em que estão envolvidos para sua própria gratificação e glória. Infelizmente, muitas 

congregações incentivar ostentação e mostra, fornecendo púlpitos elaborados e 

ornamentados e outros móveis da plataforma e tratando seus pastores com distinção 

injustificada. 

Além de ter lugares de honra, os escribas e fariseus também gostava de ter respeitosas 

saudações nas praças, e sendo chamados pelos homens: Rabi . Enquanto viajavam 

pela cidade que adorava ser tratado com honra especial. Escritos rabínicos relatam que 

um certo governador pagão em Caesarea flatteringly falou dos rostos dos rabinos como 

rostos de anjos. 

Eles especialmente amei o título formal e respeitoso rabino , que foi utilizado naquele 

dia tanto como "doutor" é hoje. Na verdade, o equivalente latino de rabino vem 

de doce4re , o que significa ensinar e é o termo a partir do qual a palavra Inglês médico é 

derivado. Nos dias de Jesus o título rabino levou as ideias exaltados de "um supremo, 

excelência mais experiente, grande," e tal. Um rabino insistiu que ele fosse enterrado em 

roupas brancas quando ele morreu, porque ele queria que o mundo sabe como ele era 

digno de comparecer perante a presença de Deus. 

Escritos rabínicos incluídos sistemas detalhados de protocolo para coisas como dirigir, a 

consulta com, e entreter rabinos e escribas. Eles foram detidos em tão alta conta que, de 

acordo com uma passagem no Talmud ( Sanhedrin , 88 b ), considerou-se mais punível a 

agir contra as palavras dos escribas do que contra as palavras da Escritura. 

A Declaração de Líderes Espirituais Verdadeiros 

Mas não ser chamados Rabi; porque um só é o vosso Mestre, e vós 

sois todos irmãos. E não se ninguém na terra chameis vosso 

pai; porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. E não se 

chamados líderes; porque um só é o vosso Líder, isto é, 

Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. E quem se exalta 

será humilhado; e quem se humilha será exaltado. (23: 8-12) 

Ao contrário do que as práticas orgulhosos e ostentação dos escribas e fariseus, Jesus 

declarou: líderes espirituais verdadeiros são para evitar títulos elevados e estar disposto a 

aceitar o serviço humilde. 



Verdadeiros líderes Evite Títulos elevados 

Mas não ser chamados Rabi; porque um só é o vosso Mestre, e vós 

sois todos irmãos. E não se ninguém na terra chameis vosso 

pai; porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. E não se 

chamados líderes; porque um só é o vosso Líder, isto é, 
Cristo. (23: 8-10) 

Líderes espirituais divinos são a evitar títulos pretensiosos, como o rabino , o que levou 

a idéia básica do professor, mas tinha chegado a significar muito mais do que isso. O 

próprio Jesus é único e verdadeiro do crente Professor no elevado sentido em que os 

rabinos e escribas eram comumente abordados e tratados nos dias de Jesus. Ele é a fonte 

suprema e apenas da verdade divina, para que os professores humanos, mas são canais de 

comunicação. 

Professores Humanos que fielmente proclamam e interpretar a Palavra de Deus são para 

ser apreciado, amado e muito estimado por aqueles a quem servem (1 Tessalonicenses 5: 

12-13.). Mas eles não estão a procurar honra, muito menos exigir isso ou glória na 

mesma. Eles precisam lembrar que eles não são nem a fonte da verdade, que é a Palavra 

de Deus, nem a iluminação da verdade, que é o Espírito de Deus. Professores humanos, 

incluindo os apóstolos a quem Jesus dirigiu nesta ocasião, são todos irmãos com todos 

os outros crentes. Chamada de nenhum homem, no entanto única, justifica seu ser dado 

um título destinado a retratá-lo como sendo espiritualmente superior. 

Consequentemente, o Senhor passou a ordem: " Não chame ninguém na terra chameis 

vosso pai . " Jesus era, claro, usando o sentido do espiritual pai , indicando uma posição 

espiritual superior e até mesmo sugerindo fato de ser uma fonte de vida espiritual. Os 

membros do Sinédrio, o alto conselho judaico, gostava de ser chamado pelo título pai , 

especialmente quando actua em capacidades oficiais. 

Em contradição direta da proibição de Jesus, a Igreja Católica Romana e até mesmo 

algumas igrejas protestantes formais usar o termo pai como uma forma oficial de endereço 

para o seu clero. Mesmo os títulos abade e papa são formas de pai. 

" Por um só é vosso Pai, aquele que está nos céus ", disse Jesus. O título de Pai no 

sentido espiritual, deve ser reservado a Deus, o único que é a fonte de toda a vida espiritual 

e bênção. Para ligar para qualquer ser humano por esse nome é uma clara violação das 

Escrituras. 

E não se chamados líderes; porque um só é o vosso Líder, isto é, Cristo . Tal como 

acontece com os outros títulos, este é proibido quando usado em sentido formal, exaltado 

que era comum no judaísmo antigo e ainda hoje é comum em muitos círculos 

religiosos. Quando usado de forma errada, tais títulos pode colocar barreiras entre aqueles 

em posições de liderança e outros na igreja, mas, pior ainda, que arrogam para 

instrumentos humanos de Deus honra e glória que pertence somente a Ele. 

Verdadeiros líderes Aceitar Lowly Serviço 

Mas o maior dentre vós será vosso servo. E quem se exalta será 

humilhado; e quem se humilha deve ele exaltou. (23: 11-12) 



Líderes piedosos não só evitar títulos elevados, mas também aceitar de bom grado serviço 

humilde de seu nome do Senhor, seguindo o exemplo de seu Senhor. 

Como o próprio Jesus lindamente exemplificada, a maior pessoa é aquele que é um 

disposto servo . Grandeza humana de Jesus não só se manifestou em Sua perfeita 

impecabilidade e amor, mas no seu ser o perfeito servo . Em Sua humanidade, Ele era o 

servo dos servos, assim como em Sua divindade Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos 

reis. Sua missão na Terra não era para ser servido, mas para servir, Ele disse, "e dar a sua 

vida em resgate por muitos" (Mat. 20:28). 

Durante seus últimos tempo a sós com os discípulos no Cenáculo, Jesus reiterou a lição 

de servidão Ele tinha ensinado e demonstrado com tanta frequência. No meio da ceia Ele 

se levantou, 

e deixou de lado suas vestes; e tomando uma toalha, cingiu-se sobre Ele. Depois deitou 

água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, ea enxugar-lhos com a toalha com 

que estava cingido .... E assim, quando Ele lavou os pés, e tomou as suas vestes, e 

reclinou-se ? a tabela novamente, Ele lhes disse: "Você sabe o que eu fiz para você Vós 

me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou, se eu, o Senhor e Mestre, 

lavei os pés. .., também vós deveis lavar os pés uns dos outros Porque eu vos dei o 

exemplo de que você também deve fazer o que eu fiz para você verdade, em verdade vos 

digo que, um escravo não é maior que seu senhor, nem é aquele que é enviado maior do 

que aquele que o enviou. Se você sabe essas coisas, você é abençoado, se você fazê-las. 

" (João 13: 4-5, 12-17) 

A melhor pessoa aos olhos de Deus não é aquele com o maior número de graus ou títulos 

ou prêmios, mas o que serve com humildade genuína como um servo abnegado. 

Jesus resume o ensino sobre os verdadeiros e os falsos mestres, declarando: " E quem se 

exalta humilhou; e quem se humilha deve ele exaltado . " Isso é o oposto do padrão do 

mundo para a exaltação. O mundo ensina que é aquele que se exalta quem fica em frente 

e quem se humilha quem perde fora e é empurrado para o lado. Olhando para o número 

um é o princípio aceito para o sucesso. 

Mas, em sua sabedoria soberana Deus decretou o contrário, e auto-exaltação não tem 

lugar na aqueles que representam Cristo. O paradoxo Jesus ensina aqui representa a 

verdade absoluta de Deus, e uma vida que não se conforma com que a verdade está fadado 

ao fracasso e insignificância, não importa o que as realizações humanas, títulos e 

reconhecimento pode ser alcançado. A, ostentação, arrogante, egoísta pessoa orgulhosa, 

em última instância , ele deve humilhado . E assim como seguramente o humilde, 

despretensiosa, doar-se, em última análise, servindo pessoa deve ele exaltou . 

Pedro exortou presbíteros na igreja: "pastorear o rebanho de Deus no meio de vós, exercer 

a fiscalização não por força, mas voluntariamente, segundo a vontade de Deus, e não por 

torpe ganância, mas com ânsia; nem como dominadores sobre os que sua carga, mas 

provando ser exemplos para o rebanho "(1 Pedro 5: 2-3.). Para todos os líderes da igreja, 

jovens e velhos, então ele deu a admoestação: "Revesti-vos com humildade para com o 

outro, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes Humilhai-vos, 

portanto, sob a poderosa. mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido "(vv. 5-

6). 



O pregador escocês do século XIX e autor André Bonar disse que sabia que um cristão 

foi crescendo quando ele falou mais de Cristo do que de si mesmo. A maturidade cristã, 

Bonar disse, vê-se cada vez menor até que, como a estrela da manhã, ele dá lugar ao sol 

nascente. Tomé Pastor, fundador e primeiro presidente da Universidade de Harvard 

escreveu em seu diário de 10 de novembro de 1642: "Hoje eu mantive um rápido privada 

para ver a glória do evangelho e buscar a conquista do restante orgulho no meu coração." 

Ao contrário dos escribas e fariseus orgulhosas e arrogantes, o verdadeiro líder espiritual 

trabalha em autoridade de Deus e vive na espiritualidade integridade simpatia humildade 

e serviço humilde. Ele está cheio de graça, amor misericórdia, e dispostos doação. Tal 

como o seu mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele manifesta o coração de um servo que se 

humilha e exalta a Deus. 

 

122. A condenação de falsos líderes 

espirituais - parte 1: Expressando a 

condenação (Mateus 23: 13-33) 

Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque você 

desligou o reino dos céus dos homens; para você não entrar em 

vós mesmos, nem você permitir que aqueles que estão entrando 

para ir no [Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque você 

devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas 
orações.; portanto, você deve receber maior condenação.] 

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque você viaja sobre 

o mar ea terra para fazer um prosélito; e quando ele se torna um, 

você fazê-lo duas vezes mais filho do inferno do que vós. 

Ai de vós, guias cegos, que dizeis: Quem jurar pelo santuário, isso 

é nada; mas quem jura pelo ouro do templo, ele é obrigado '. Você 

tolos e cegos; o que é mais importante: o ouro ou o santuário que 

santificou o ouro? E, "Quem jurar pelo altar, isso não é nada, mas 

o que jurar pela oferta em cima dele, ele é obrigado." Você cegar 

os homens, o que é mais importante, a oferta ou o altar que 

santifica a oferta? Portanto, aquele que jura, jura pelo altar e por 

tudo sobre ela. E aquele que jurar pelo santuário, jura pelo templo 

e por aquele que habita dentro dela. E aquele que jurar pelo céu, 
jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado sobre ele. 

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque dais o dízimo da 

hortelã, do endro e do cominho, e têm negligenciado os preceitos 

mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia ea 

fidelidade; mas estas são as coisas que você deve ter feito sem 

omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engolem um 
camelo! 



Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Para limpar o exterior 

do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de 

auto-indulgência. Você cegar fariseu, primeiro limpe o interior do 
copo e do prato, para que a parte externa pode tornar-se limpo. 

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque sois semelhantes 

aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, 

mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda 

imundícia. Mesmo assim você também fora parecem justos aos 

homens, mas por dentro estais cheios de hipocrisia e de 
iniqüidade. 

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Para você construir os 

túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e 

dizer: 'Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos 

sido parceiros com eles para derramar o sangue dos 

profetas. Conseqüentemente, você testemunhar contra vós 

mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Encha-se, 

em seguida, a medida da culpa de seus pais. Serpentes, raça de 

víboras, como você deve escapar da sentença do inferno? (23: 13-
33) 

Ao longo de suas páginas, a Escritura altamente homenageia líderes espirituais genuínos 

que, com razão, e fielmente representam Deus e procuram nenhuma auto-glória. Deus 

levanta Seus verdadeiros servos e os apresenta como exemplo para os outros seguirem e 

respeito. Os cristãos da Galácia deve ter coração muito contente de Deus quando eles 

receberam o apóstolo Paulo "como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus" (Gl. 

4:14). Paulo convidou a igreja de Filipos para receber Epafrodito "no Senhor de todo o 

gozo e mantenha homens como ele em alta conta, porque ele chegou perto da morte para 

a obra de Cristo" (Filipenses 2: 29-30.). Ele implorou aos Tessalonicenses: ". Apreciar os 

que trabalham entre vós, e tem carga sobre vós no Senhor e dar-lhe instruções e ... estima-

los muito bem no amor por causa de seu trabalho" (1 Tessalonicenses 5: 12- 13). Ele 

aconselhou Timoteo "Os presbíteros que governam bem sejam tidos por dignos de 

duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e ensino" (1 Tim. 5:17). O 

escritor de Hebreus exorta os crentes: "Obedeçam aos seus líderes e submeter-se a eles, 

pois eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta para que o façam 

com alegria e não gemendo, porque isso não seria lucrativo para. you "(Heb. 13:17). 

Por outro lado, ninguém na Escritura é mais condenados do que o charlatão religioso que 

ensina e pratica a mentira. Ira mais furioso de Deus está reservada para aqueles homens 

que desfilam-se como Seus servos, mas que são servos apenas de mentirosos e 

enganadores do mal e da mentira, cujo pai espiritual própria é o próprio Satanás (João 

8:44). 

O pregador puritano do século XVII, Richard Baxter escreveu: "Muitos um alfaiate pode 

ir em trapos ao fazer roupas caras para os outros. Muitos um cozinheiro pode mal lamber 

os dedos quando ele preparou os pratos mais suntuosos para os outros para comer" ( O 

Pastor peformed [Portland. Ore .: Multnomah, 1982], p. 28). Seu ponto era que muitos 

líderes religiosos supostamente oferecer disposição espiritual para aqueles sob seus 

cuidados, mas são-se espiritualmente pobre e faminto. Tais eram a maioria dos líderes 

religiosos judeus na época do Novo Testamento. 



Muitos cristãos hoje estão muito preocupados com as influências crescentes de 

comunismo, o humanismo, o secularismo, e da injustiça social. No entanto, esses males, 

grandes como eles são, não em conjunto representam a ameaça ao cristianismo que falsos 

pastores e pastores fazem. Ao longo da história da redenção, a maior ameaça para a 

verdade de Deus e da obra de Deus tem sido falsos profetas e mestres, porque se propõem 

a falar em seu nome. É por isso que as denúncias mais contundentes do Senhor foram 

reservados para os falsos mestres de Israel, que alegou a falar e agir em nome de Deus, 

mas que eram mentirosos. 

No entanto, por alguma razão, o cristianismo evangélico é muitas vezes hesitante para 

enfrentar os falsos mestres com a seriedade e gravidade que Jesus e os apóstolos fizeram, 

e que os profetas divinos antes deles tinha feito. Hoje, mais do que em qualquer outro 

momento da história moderna e talvez mais do que em qualquer momento na história da 

igreja, as religiões pagãs e cultos estão seriamente invadindo sociedades que durante 

séculos foram nominalmente cristã. Mesmo dentro da igreja, muitas idéias, ensinamentos 

e filosofias que são pouco mais do que mal paganismo velada tornaram-se populares e 

influentes. Como no antigo Israel, o povo ainda mais de Deus afastar o fundamento da 

Sua Palavra, a mais falsa religião floresce no mundo e até mesmo em seu próprio 

meio. Em nenhum momento os cristãos tinham uma maior necessidade de ser 

exigentes. Eles precisam reconhecer e respeitar verdadeiros pastores piedosos que os 

alimentam da Palavra de Deus e edificá-los na fé, e eles também devem reconhecer e 

denunciar aqueles que torcer e minar a Palavra de Deus, que corrompem a igreja e que 

levam as pessoas perderam ainda mais longe a verdade de Deus e da salvação. 

Os profetas divinos do Antigo Testamento eram constantemente oposta e, muitas vezes 

perseguido pelos profetas ímpios, que, invariavelmente, desenhou muitas das pessoas 

depois deles. Isaías declarou, "o povo vai ser como o sacerdote" (Is. 24: 2). Jeremias 

escreveu: "A profecia profetas falsamente e os sacerdotes se pronunciar sobre a sua 

própria autoridade, e meu povo assim o deseja!" (Jer 05:31.) E "Muitos pastores arruinou 

minha vinha, eles têm pisada Meu campo, pois eles fizeram My campo agradável um 

deserto desolado" (12:10). 

Em Mateus 23: 13-33 Jesus incansavelmente condenou os falsos líderes espirituais de 

Israel, em particular, os escribas e fariseus, que então detinham o poder dominante e 

influência no Judaísmo. Jesus advertiu sobre eles em seu primeiro sermão, o Sermão da 

Montanha (ver, por exemplo, 5:20; 7:15), e seu último sermão (Mateus 23). Composto 

quase inteiramente de avisos sobre eles e para eles. Nesta mensagem público final, o 

Senhor quis tirar as pessoas longe dos falsos líderes e transformá-los para o verdadeiro 

ensinamento e os exemplos piedosos dos seus apóstolos, que se tornaria sua 

representantes exclusivamente comissionados e dotados na Terra durante os primeiros 

anos do igreja. Ele também deu os próprios apóstolos um último exemplo da postura de 

confronto que logo achar que é necessário tomar em sua proclamação e defesa do 

evangelho. 

Os escribas e fariseus incrédulos quem Jesus dirigiu no Templo ficou sozinho em seu 

pecado e foram condenados sozinhos em sua culpa por apropriação indébita e pervertendo 

a lei de Deus e por liderar Israel em heresia, assim como os falsos profetas entre os seus 

antepassados tinham feito (vv 30. 32). Mas eles também manteve-se como modelos de 

todos os falsos líderes espirituais que viriam depois deles.Portanto, o que Jesus disse sobre 



eles e para eles é de muito mais do que um significado histórico. É de instrução essencial 

para lidar com os falsos líderes que abundam no nosso próprio dia. 

Nos primeiros doze versículos do capítulo 23, Jesus tinha declarado que os escribas e 

fariseus, típicas de todos os falsos líderes espirituais, estavam sem autoridade, sem 

integridade sem simpatia, sem espiritualidade sem a humildade e, portanto, sem a 

aprovação ou a bênção de Deus. Agora falando diretamente para eles, Ele afirma que eles 

estão sob mais dura condenação de Deus. 

Nos versículos 13-33 Jesus pronuncia sete maldições, ou desgraças, sobre esses líderes 

iníquos. Se o versículo 14 foram incluídos haveria oito desgraças, mas que o verso não é 

encontrado nos melhores manuscritos iniciais de Mateus (conforme indicado pelo seu que 

está sendo desencadeada por colchetes no NASB texto). Provavelmente foi adicionado 

mais tarde por um copista bem-intencionado que o pegou de Marcos 12:40 ou Lucas 

20:47. Embora a afirmação é verdadeira, não será discutido aqui, porque inicialmente não 

era provável uma parte desta passagem. 

A cena no templo naquele dia tornou-se volátil ao extremo, em alguns aspectos, mais 

voláteis do que quando Jesus tinha expulsado os comerciantes e cambistas no dia 

anterior. Naquele tempo a raiva de Jesus foi ventilado contra o que os líderes religiosos 

estavam fazendo para o exterior e que o ataque deles (21:16, 23) tinha ultrajado. Agora, 

no entanto, Ele atacou o que eram interiormente e que enfureceu-los ainda mais. 

Em nossos dias de tolerância e ecletismo, o tipo de confronto Jesus teve com os escribas 

e fariseus parece estranha e sem caridade. Uma pessoa que fala muito duramente contra 

uma falsa religião ou ensino antibíblico ou movimento é considerado cruel, displicente, e 

preconceituosa. Indiciamentos de Jesus em Mateus 23, assim como em outras partes dos 

evangelhos, são tão inconsistente com a idéia do amor cristão realizada por alguns 

teólogos liberais e estudiosos da Bíblia, por exemplo, que eles concluem Ele não poderia 

ter falado deles. O que Jesus realmente disse, eles mantêm, foi modificado e intensificado 

tanto pelos escritores do evangelho ou as fontes de quem receberam suas informações. 

Mas a natureza da condenação daqueles líderes religiosos corruptos Jesus 'é perfeitamente 

coerente com o resto da Escritura, tanto do Antigo e do Novo Testamento. Não só isso, 

mas as palavras de Jesus nesta passagem voar de Seus lábios, como alguém disse, como 

trovões e lanças de um raio. De sua boca, nesta ocasião, vieram as declarações mais 

temíveis e terríveis que Jesus pronunciou na terra. Eles não dão a mínima impressão de 

ser o adendo de um escritor com excesso de zelo ou copista. 

Mateus 23 é um dos mais graves passagens bíblicas. Jesus faz aqui a 

palavra hipócrita sinônimo de escrivão e para fariseu. Ele os chama de filhos do inferno, 

guias cegos, loucos, ladrões, sepulcros caiados auto-indulgente, cheios de hipocrisia e de 

iniqüidade, serpentes, víboras, e perseguidores e assassinos do povo de Deus. Ele proferiu 

cada sílaba com a auto-controle absoluto, mas com intensidade devastadora. 

No entanto, Jesus nunca foi frio ou indiferente, mesmo contra os seus inimigos, e nesta 

ocasião Seu julgamento está misturada com tristeza e pathos profundo. Não são os Sons 

vai mais do que o Pai do que uma única pessoa perecer, porque é o desejo divino gracioso 

que todos viriam ao arrependimento e à salvação (2 Pe. 3: 9). No final de sua denúncia, 

Jesus estendeu por implicação outra último concurso para a crença, o que sugere que ele 



ainda seria bom grado recolher quaisquer incrédulos debaixo das suas asas como uma 

mãe galinha ajunta os seus pintos, se eles estariam dispostos (Mat. 23:37) . 

Como Jesus se aproximou de Jerusalém durante a Sua entrada triunfal "Ele viu a cidade, 

chorou sobre ela, dizendo:" Se você tivesse conhecido neste dia, mesmo que você as 

coisas que servem para a paz! Mas agora eles foram escondidos de seus olhos (Lucas 

19:... 41-42) Ele sabia da vinda do julgamento sobre Israel e seus líderes, e ele estava 

profundamente entristecido Houve, portanto, muita dor envolvida nas maldições Ele logo 

pronunciar Por um lado é a justiça de fogo de Deus que anseia por retificação, e, por outro 

é Seu amor Simpático, como Seu coração dói sobre o destino de seu povo. 

Em Sua punição dos líderes judeus falsos, Jesus usou repetidamente duas 

palavras, ai e hipócritas , que são chaves para a compreensão Mateus. 23: 13-33 Ai é 

de ouai , o que não é tanto uma palavra no sentido comum como um onomatopoeic 

interjeição, sugerindo um clamor gutural de raiva, dor, ou ambos. Ele é usado na 

Septuaginta (Antigo Testamento grego) para expressar a dor, o desespero, a insatisfação 

tristeza, dor e medo de perder a vida. No Novo Testamento, ele é usado para falar da 

tristeza e do juízo, levando as idéias se misturavam de punição e piedade, xingando e 

compaixão. 

Mas Jesus usou ai contra os escribas e fariseus não como uma exclamação, mas como 

uma declaração, um pronunciamento divino de julgamento de Deus. Ele não usou o termo 

no sentido da frase profanar "Dane-se!" Ele não estava desejando a condenação desses 

falsos líderes, mas certificando-lo. Como já foi referido, não era Seu desejo que eles sejam 

condenados, mas sim que eles se arrependam e venham para a salvação. Mas sabia que, 

se eles não se arrependeram e acredito que eles estavam condenados ao inferno sob a ira 

justo e correto de Deus. Quando Deus pronuncia ai dos homens malignos Ele define juízo 

divino em movimento. 

Hipócritas é de hupokritēs , cujo significado original era a de responder ou 

responder. Ele mais tarde veio a referir-se a atores, que responderam a um ao outro e para 

trás no diálogo, e de lá veio a significar pretensão enganoso, a colocação de uma frente 

falsa. Ele foi usado para descrever o que poderia ser chamado de bondade fingiu-bondade 

teatral que é simplesmente para show. 

Em sua série de sete maldições, ou desgraças, contra os escribas e fariseus, Jesus 

condenado por extensão mestres espirituais todos falsos. Ele condena-los para a sua 

exclusão de pessoas do Reino de Deus, para a sua subversão do povo, pela sua perversão 

da verdade, para a sua inversão de prioridades de Deus, por sua extorsão e auto-

indulgência, por seu relatominação, e para a sua pretensão. 

Líderes falsos são amaldiçoados para a sua exclusão 

Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque você 

desligou o reino dos céus dos homens; para você não entrar em 

vós mesmos, nem você permitir que aqueles que estão entrando 
para entrar. (23:13) 



Primeiro Jesus amaldiçoou os escribas e fariseus para a sua exclusão de homens do 

reino dos céus . O mal-chefe de toda religião falsa é que ele fecha as pessoas para fora 

do reino de Deus. 

Independentemente da frente atraente, benigno, e prometendo que um falso sistema de 

religião ou filosofia pode ter, a sua realização final é desligar o reino dos céus dos 

homens . Pode alimentar seus corpos, estimular suas mentes, e acalmar suas emoções, 

mas, inevitavelmente, condenar as suas almas. Pode elevar os seus padrões morais, 

aumentar o seu sucesso mundano, resolver os problemas práticos, e melhorar suas 

relações externas com outras pessoas, mas não irá remover o seu pecado ou melhorar a 

sua relação com Deus. Ele pode prometer o céu, mas ele só pode entregar o inferno. 

" Você não entram os Reino -vos ", disse Jesus," nem você permitir que aqueles que 

estão entrando para ir . " Em sua hipocrisia dos escribas e fariseus incrédulos fingia 

conhecer a Deus, mas não o fez, fingiu ser seu porta-voz, mas não foram, fingiu estar em 

Seu reino, mas não eram. Em seu orgulho sem limites eles ainda acreditavam que eles 

próprios foram os porteiros do reino. 

Em sua carta à igreja romana, Paulo disse: 

Se você carregar o nome "judeu" e contar com a Lei e te glorias em Deus, e conhece a 

Sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei e estão confiantes de 

que você mesmo é um guia para os cegos, uma luz para os que estão em trevas, um dos 

néscios, mestre de o imaturo, tendo na lei a forma da ciência e da verdade, você, portanto, 

que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? .. . Você que te glorias na lei através de 

sua transgressão da lei você desonrar a Deus? Para o nome de Deus é blasfemado entre 

os gentios por causa de você. (Rom. 2: 17-21, 23-24) 

Os escribas e fariseus, e todos os outros judeus que seguiam suas tradições hipócritas, 

viveu sob a ilusão de que, porque eles eram seus chamados povos e os receptores e 

depositários humanos da lei de Deus (Rom. 3: 2; 9: 4-5), eles estavam de alguma forma 

destinado automaticamente a viver sob a aprovação de Deus. Na sua escuridão espiritual 

confundiram apenas conhecer a lei com mantê-lo, e apenas saber sobre a luz com vivendo 

nele. 

Mas Jesus declarou que eles não tinham parte na de Deus reino , que é a esfera de seu 

reinado e poder, e, neste contexto, refere-se especialmente à esfera da salvação em que 

Seu povo redimido viver. 

A imagem de Jesus dá aqui sugere a ideia de os escribas e fariseus que estão do lado de 

fora dos portões do reino e batendo-los fechados nos rostos daqueles que estavam 

prestes a entrar . As pessoas que vieram para aqueles líderes religiosos para a direção e 

ajuda para encontrar Deus estavam realmente sendo desligado dele, mesmo quando eles 

estavam à beira da salvação. 

No contexto histórico imediato, Jesus estava dizendo que ele tinha vindo para Israel para 

proclamar o reino de Deus e para fornecer entrada para todos os que crêem nEle. Mas 

assim que um judeu mostrou interesse no evangelho, os escribas e fariseus pisaria entre 

essa pessoa e Cristo, por assim dizer. Tragicamente, eles conseguiram transformar muitos 

candidatos a distância. Eles haviam feito a mesma coisa para aqueles que foram atraídos 



para Deus através da pregação de João Batista, e que em breve fazer a mesma coisa para 

aqueles que foram atraídos para Deus através da pregação dos apóstolos. 

Assim como os homens e as mulheres de Jerusalém e de "toda a Judéia, e toda a zona em 

torno do Jordão" saiu para ouvir João Batista e "estavam sendo batizados por ele no rio 

Jordão, como eles confessaram os seus pecados", e aos incrédulos e fariseus impenitentes 

e saduceus mostrou-se, tentando trabalho corrupto de João e confundir o povo, 

pretensiosamente submeter ao batismo, mas, sem uma verdadeira confissão de seus 

pecados. Discernir a sua hipocrisia, João chamou-os de "raça de víboras" que estavam 

sob o julgamento da ira ardente de Deus (Mat. 3: 5-8.; 10 cf. vv, 12), utilizando-se 

praticamente as mesmas palavras que Jesus estava agora prestes a usar contra eles no 

Templo (23:33). 

É doloroso para considerar-e foi infinitamente mais doloroso para Jesus considerar-os 

incontáveis milhares de pessoas que haviam sido desligados do Seu reino por falsos 

líderes religiosos de Israel. Em sua passagem paralela Lucas relata Jesus dizendo: "Ai de 

vós advogados Para você ter tirado a chave da ciência;! Você não entra em vós mesmos, 

e aqueles que estavam entrando em você prejudicado" (Lucas 11:52). 

Os falsos líderes tirou a chave do conhecimento, tendo interpretado errAdãoente a Palavra 

de Deus, ao negar o Messias, negando a necessidade de arrependimento, e ao negar a 

salvação pela graça. Seu sistema de trabalho justos não havia lugar para o evangelho da 

graça, que é o único caminho para o reino. Ao desenhar as pessoas longe de Jesus Cristo, 

os líderes frustrada a sua salvação e confirmou sua condenação. 

É por isso que a maior batalha no mundo não é contra o comunismo ou o humanismo ou 

secularismo e da injustiça social. A maior batalha de longe é a batalha pela alma dos 

homens, uma batalha que poderia ser perdido, mesmo que de alguma forma todas as 

outras batalhas foram vencidas. O grande desafio da Igreja em nossos dias é de forma 

clara e corajosamente articular a verdade de Deus e com a mesma clareza e ousadia de 

expor mentiras de Satanás. A grande necessidade do mundo de hoje é transformar a partir 

de suas falsidades e de ouvir e atender a verdade de Deus e ser salvo. 

Quando almas eternas dos homens estão em jogo, a igreja não pode ser passivo e 

indiferente. Também não se pode esconder atrás de falsa humildade que teme ser amor 

julgamento ou atrás falso que teme ofender. Cristo era extremamente humilde, mas Ele 

nunca ligou nada mal, mas o que era. Cristo era extremamente amoroso, mas Ele nunca 

retido um aviso de que pode salvar seus ouvintes do inferno. E Ele não tinha nada, mas 

intensa raiva para aqueles que com seus falsos ensinos levou os homens para longe de 

Deus e diretamente para o inferno. 

Em nenhum lugar é a dureza da fariseus de coração mais graficamente retratada do que 

na conta do cego Jesus curou no sábado. Quando o homem curado foi trazido para os 

fariseus e souberam que ele havia sido curado no sábado, sua única preocupação era com 

Jesus 'quebrando uma de suas tradições sábado (João 09:16). O fato de que este homem 

que viveu toda sua vida em cegueira e desespero agora tinha sido dado visão era de 

nenhuma conseqüência para eles. Nem foi o fato de que Jesus tinha, obviamente, 

realizada a cura pelo poder divino de qualquer conseqüência para eles. Eles eram 

totalmente desprovido de compaixão e cegos para a verdade. Eles eram indiferentes à 

confirmação por parte dos pais do homem que seu filho realmente nasceu cego (v. 20) e 



impermeável aos próprios argumentos astutos do homem sobre a origem divina de sua 

cura (30-33 vv.). O factualness de sua cura não foi uma consideração para eles. Eles 

tinham feito as suas mentes que Jesus não era o Cristo (ver v 22)., E nenhuma evidência 

em contrário realizado qualquer peso com eles. Neste um incidente os fariseus 

conclusivamente demonstrado sua rejeição de Jesus como o Messias, sua rejeição de Sua 

natureza e poder divino, e seu desprezo por Sua graça divina e para as almas dos homens. 

Quando a igreja começou a se mover com grande força depois de Pentecostes, 

proclamando o poder de Cristo para salvar as almas dos homens e demonstrando seu 

poder para curar os corpos dos homens, os líderes religiosos judeus voltou a demonstrar 

sua dureza de coração. "O que vamos fazer com esses homens?" eles disseram de Pedro 

e João, após a cura do homem coxo fora do Templo. "Para o fato de que um milagre digno 

de nota aconteceu através deles é evidente para todos os que vivem em Jerusalém, e não 

podemos negá-lo. Mas, para que ele não pode se espalhar ainda mais entre o povo, vamos 

avisá-los para falar mais nada a qualquer homem neste nome "(Atos 4: 16-17). Em suas 

mentes, nem o poder, os apóstolos se manifesta nem a verdade que proclamava era de 

qualquer relevância. Eles mesmos haviam rejeitado o reino e, assim como durante o 

ministério de Jesus, eles estavam determinados a impedir outros de entrar . 

Paulo lembrou aos crentes de Tessalônica que eles sofreram perseguição nas mãos de 

seus próprios compatriotas incrédulos, assim como os crentes judeus na Judéia havia 

sofrido nas mãos de deles. Esses líderes judeus "também mataram o Senhor Jesus e os 

profetas, e nos levou para fora Eles não são agradáveis a Deus, mas hostil a todos os 

homens, impedindo-nos de falar aos gentios para que sejam salvos;. Com o resultado que 

eles sempre encher a medida dos seus pecados "(1 Ts 2: 14-16.). 

Alguns anos atrás, um jovem ligou e me informou que ele estava planejando deixar a 

nossa igreja e junte-se o mormonismo, dois trabalhadores a partir do qual estavam indo 

visitá-lo novamente em breve. Eu imediatamente fui até sua casa e confrontou-o com o 

perigo extremo do que ele estava prestes a fazer. Eu disse a ele que se ele não era agora 

um verdadeiro cristão, que condenaria sua alma, conduzindo-o para longe de Cristo e que, 

se ele fosse um cristão eles iriam fazer uma confusão de sua vida espiritual. Quando os 

trabalhadores chegaram I se recusou a discutir doutrina com eles, mas sim no espírito de 

Mateus 23 apresentou o verdadeiro evangelho de Cristo e denunciou os erros não-bíblicas 

e contundentes que sua seita ensinou. No entanto, o jovem caiu no culto e não foi capaz 

de escapar para um número de anos. 

Toda religião não cristã é uma religião de obras de justiça própria, e que faz a justiça é 

inerentemente em inimizade mortal com o evangelho da graça de Deus. Pela sua própria 

natureza de tais sistemas de crenças excluir pessoas do reino de Deus. 

Líderes falsos são amaldiçoados por sua Subversion 

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque você viaja sobre 

o mar ea terra para fazer um prosélito; e quando ele se torna um, 
você fazê-lo duas vezes mais filho do inferno do que vós. (23:15) 

Em segundo lugar, Jesus amaldiçoou os escribas e fariseus por sua subversão das 

pessoas. Eles não só os excluiu da verdadeira fé, mas subverteu-los com falsa fé. 



Nos tempos do Novo Testamento um grande esforço estava sendo feito para converter os 

gentios ao Judaísmo. Eles trabalharam de forma agressiva, viajando sobre sobre o mar 

ea terra para fazer um prosélito . A palavra prosélito tinha o significado básico de uma 

pessoa que chegou, e chegou a ser comumente usado de um estranho que foi trazido em 

uma religião. 

Teve esse esforço judaica foi feita da maneira certa e pelas razões certas, que teria sido 

louvável, porque Israel havia sido chamado para ser o canal de Deus para alcançar o 

mundo para Si mesmo. Em sua aliança com Abraão, o Senhor prometeu que, por meio 

dele e de seus descendentes "todas as famílias da terra serão abençoados" (Gn 12: 3). Na 

aliança no Sinai o Senhor estabeleceu Israel apart como um "reino de sacerdotes e uma 

nação santa" (Ex. 19: 6), que, como o seu Messias, foi concebido para ser uma luz para 

as nações (Is 49: 6. ). 

Mas para a maioria de sua história, Israel aspirava a fazer nada, mas trazer gentios a 

Deus. Como Jonas, que detestava a ideia de pagãos se arrependendo, sendo salvo, e 

ganhando assim a mesma posição diante de Deus que eles gostaram. Por sua própria 

admissão, era com a Proposito de prevenir, e, sem dúvida, se possível, a prevenção, o 

arrependimento e perdão de Nínive que Jonas tentou fugir para Társis (Jonas 4: 2). 

No momento em que Jesus começou a pregar, porém, um espírito diferente tinha surgido 

entre alguns dos judeus, e eles foram zelosamente tentando ganhar convertidos. Como 

resultado desses esforços, muitas sinagogas teve adoradores regulares gentios que haviam 

transformado a partir de paganismo. Em parte, porque os judeus tinham uma reputação 

tão desagradável para exclusividade e intolerância.Prosélitos gentios não eram fáceis de 

fazer, e quando um deles convertido, ele foi considerado uma espécie de prêmio. 

Havia dois tipos de prosélitos nas sinagogas. Um deles foi chamado de "um adepto do 

portão", um gentio que só assistiram os serviços. Ele agora adoraram o Deus verdadeiro, 

mas ele não tinha se comprometido com o judaísmo ritualista e legalista completo. Tais 

prosélitos são referidos no livro de Atos como uma pessoa que era devoto (10: 2, 7; 

13:50), como "temente a Deus" (10: 2, 22, 35; 17: 4, 17), ou como "um adorador de Deus" 

(16:14; 18: 7). 

O outro tipo foi referido como "um prosélito de justiça", assim chamado porque ele se 

tornou tão religiosamente judaica como um gentio poderia se tornar. Eles participaram de 

todas as cerimônias, rituais e festas; eles observaram toda a limpeza e outros ritos, tanto 

bíblica e tradicional; e se os homens, eles foram circuncidados. Esses convertidos foram 

mesmo nomes judaicos, a fim de separá-los o máximo possível de seu passado pagão. Ao 

contrário do que a sua denominação popular, no entanto, tornaram-se nada, mas 

justo. Como os escribas e fariseus que os instruiu, eles se tornaram paradigmas de justiça 

própria. 

Por razões óbvias, havia muito mais prosélitos do portão de prosélitos da justiça. Foi o 

último tipo em que os escribas e fariseus agradei e foi considerado uma grande conquista 

para iniciar uma Gentil em todas as suas práticas legalistas. 

Como é frequentemente o caso com os novos convertidos, incluindo verdadeiros 

convertidos a Cristo, muitos dos prosélitos de justiça tornou-se extremamente zeloso sua 

nova fé, alguns deles ainda mais zeloso do que aqueles que os convertidos. Mas porque 



eles foram levados para um sistema religioso falso que tinha substituído o judaísmo 

bíblico, tal prosélito tornou-se duas vezes mais filho do inferno do que os escribas e 

fariseus se. Eles às vezes superou seus mentores no zelo fanático, mas porque seu zelo 

não era piedoso ele simplesmente levou mais certamente para o inferno . 

Do inferno traduz um genitivo grego que se refere a pertencer ou a ser caracterizada 

por Filho do inferno a que se refere a uma pessoa que foi especialmente caracterizada 

por hellishness. Duas vezes ... um inferno filho seria pessoa que foi duplamente infernal 

e duplamente condenados. 

Inferno é de geenna , derivado do nome de um vale perto de Jerusalém chamado Hinnom 

onde lixo foi queimado. Ele era considerado um lugar amaldiçoado, porque era o local 

onde os fiéis antigos da divindade pagã Moloch ofereciam seus filhos como sacrifícios 

queimados vivos, uma prática hedionda retomado até mesmo por alguns israelitas (veja 2 

Crônicas 28: 3; Jer 07:31.. ). Quando o rei Josias, declarou o lugar imundo (2 Reis 23:10), 

tornou-se um depósito de lixo, e por chamas e fumaça surgiu a partir do vale 

continuamente ele também se tornou uma imagem viva do eterno fogo do inferno. 

Como grato cada crente deve ser que em algum momento de sua vida, ele foi confrontado 

por um porteiro eletrônico espiritual, em vez de uma porta mais estreita espiritual, alguém 

que mostra o caminho para o reino, em vez de se fecha pessoas de fora. E quão grato cada 

crente deve ser quem tem a oportunidade de ouvir e estudar a Palavra de Deus em 

verdade. Mesmo uma apresentação sem brilho do verdadeiro evangelho é 

incomensuravelmente superior à apresentação mais emocionante de um falso evangelho 

que condena ao inferno. 

Como um cidadão do reino de Deus, todo o crente deve ser aquele que abre a porta do 

reino para os outros. Todos os santos têm as chaves do reino, que é o evangelho salvador 

de Jesus Cristo (Mat. 16:19), e cada professor falsa tira a chave do conhecimento que leva 

ao reino (Lucas 11:52). Quando os cristãos são confrontados por um representante de um 

falso culto, seita ou religião, eles devem oferecer para explicar o caminho da salvação em 

Cristo para ele, na esperança de arrebatá-lo para fora do fogo, por assim dizer (Judas 

23). Mas eles não devem debater teologia ou os méritos de vários escritos sagrados ou 

interpretações da Bíblia, assim, "jogar pérolas aos porcos", mas com firmeza, denunciar 

os ensinamentos desse grupo como ímpios e condenável, exatamente como seu Senhor 

fez com os escribas e fariseus . 

Líderes falsos são amaldiçoados pela sua perversão 

Ai de vós, guias cegos, que dizeis: Quem jurar pelo santuário, isso 

é nada; mas quem jura pelo ouro do templo, ele é obrigado '. Você 

tolos e cegos; o que é mais importante: o ouro ou o santuário que 

santificou o ouro? E, "Quem jurar pelo altar, isso não é nada, mas 

o que jurar pela oferta em cima dele, ele é obrigado." Você cegar 

os homens, o que é mais importante, a oferta ou o altar que 

santifica a oferta? Portanto, aquele que jura, jura pelo altar e por 

tudo sobre ela. E aquele que jurar pelo santuário, jura pelo templo 

e por aquele que habita dentro dela. E aquele que jurar pelo céu, 

jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado sobre 

ele. (23: 16-22) 



Em terceiro lugar, Jesus amaldiçoou os escribas e fariseus por sua perversão da 

verdade. Deus é o Deus da verdade e não pode mentir (Tito 1: 2; Hb 6:18.), E seu povo 

são, portanto, a ser pessoas de verdade.Por outro lado, não há nenhuma verdade em 

Satã. "Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio", diz Jesus; "Porque ele é um 

mentiroso, e pai da mentira" (João 8:44). Seus seguidores também são hábeis em mentir, 

e deturpação da verdade é a marca de todo sistema religioso falso. Desde o início, aqueles 

que rejeitaram a Deus rejeitaram Sua verdade. Eles têm "mudaram a verdade de Deus em 

mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador" (Rom. 1:25). 

Neste acusação particular, Jesus não chamou seus adversários hipócritas, mas guias 

cegos , enfatizando seu desconhecimento de que eles eram ignorantes da verdade. Como 

povo escolhido de Deus, que foram encarregados de sua revelação, os judeus há muito se 

consideravam como guias para cegos, luzes para aqueles na escuridão, correctores dos 

néscios, e professores da imaturo (Rom. 2: 19-20; cf. 3: 2).Mas, como Jesus havia 

declarado mais cedo em seu ministério que eram "guias cegos. E, se um cego guiar outro 

cego, ambos cairão em um buraco" (Mat. 15:14). Os escribas e fariseus se orgulhavam 

em seu conhecimento superior religioso e compreensão, mas eles eram líderes cegos que 

tentam levar cegar Israel, e juntos eles foram condenados a julgamento se não se chega 

para a luz. 

Entre suas muitas perversões de verdade era o ensinamento de que Quem jurar pelo 

santuário, isso é nada; mas quem jura pelo ouro do templo, ele é obrigado . O próprio 

fato de que eles tinham desenvolvido um padrão tão duplo para palavrões dá provas de 

que sua preocupação não era de verdade, mas para a evasão dela quando ela não atender 

os seus interesses egoístas. O objectivo subjacente à primeira parte do padrão era fornecer 

justificativa hipócrita por mentir impunemente. Uma pessoa poderia mentir tudo o que 

queria, desde que ele jurou pelo templo e não pelo ouro do santuário . Uma vez que 

nenhuma sociedade pode sobreviver sem alguma provisão para verificar e garantir coisas 

como promessas e contratos, a segunda parte do padrão foi desenvolvido como um 

expediente necessário. Se uma pessoa queria fazer absolutamente certo de que alguém 

estava dizendo a verdade ou seria ao vivo a um acordo, ele faria com que ele jura pelo 

ouro do santuário , que supostamente fez a ligação sua palavra. Uma pessoa que quebrou 

sua palavra depois de tomar tal juramento foi objecto de sanções ao abrigo lei judaica. 

Sociedades tiveram vários meios de tentar fazer seu povo manter sua palavra. Em alguns, 

o voto mais sagrado e ligação foi selada com o sangue das partes envolvidas. Em outros, 

um acordo está escrito em um contrato, que cada parte sinais e que muitas vezes especifica 

sanções por incumprimento. Até há poucos anos, muitos tribunais ocidentais de lei exigia 

daqueles que testemunham a jurar dizer a verdade, colocando a sua mão direita sobre um 

exemplar da Bíblia e invocando a ajuda de Deus. 

O uso dos juramentos tinha se tornado tão perverso em Israel, que foram utilizados até 

mesmo a renegar promessas feitas a Deus. Se uma pessoa, por exemplo, prometeu dar 

uma certa quantia para a obra do Senhor, ele costumava jurar o seu voto pelo templo. Se 

mais tarde ele decidiu que ele tinha prometido muito, ou se ele nunca teve a intenção de 

dar o valor total, ele tinha um fora, porque esse voto foi considerado nada. 

No Sermão da Montanha, Jesus condenou todo juramento de votos. "Mas eu vos digo, 

não fazem juramento em tudo, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, 

porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem 



farás um juramento pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto 

Mas deixe sua declaração de ser, "Sim, sim", ou "Não, não.». e nada além deles é do mal 

" (Mat. 5: 34-37). Uma pessoa piedosa irá sempre dizer a verdade, e para ele um simples 

sim ou não é suficiente, porque o seu caráter virtuoso é o seu vínculo. 

Jesus não estava ensinando um novo princípio. O salmista declarou: "Oferece a Deus 

sacrifício de louvor, e pagar seus votos para com o Altíssimo" (Sl. 50:14). Em outras 

palavras, um voto feito é um voto para ser guardado. Davi testemunhou, "Teus votos 

vinculam-me, ó Deus, retribuirei a ações de graças a ti" (. Ps 56:12), e novamente, "Eu 

cantarei louvores ao teu nome para sempre, para que eu possa pagar o meu dia de votos 

por dia "(Sl. 61: 8; cf. 66:13; 76:11). É significativo que em cada uma dessas citações a 

manutenção de votos a Deus está diretamente relacionada com louvor e gratidão a Ele. 

A grande ofensa de Ananias e Safira não estava em dar menos para a obra do Senhor do 

que eram capazes de dar, mas em mentir sobre isso. Quando Pedro confrontado eles, 

ordenou-lhes com mentindo para o Espírito Santo e colocar Deus à prova. O Senhor se 

deitado muito a sério e para a sua decepção esses dois crentes perderam suas vidas. Não 

é de estranhar que, como resultado, "um grande temor em toda a igreja, e em todos os que 

ouviram estas coisas" (Atos 5: 1-11). 

A idéia de que jurar pelo ouro do Templo foi vinculativo, mas jurando pelo Templo em 

si não era vinculativo era chicana moral e absurdo lógico " Você tolos e cegos ", disse 

Jesus; " o que é mais importante: o ouro ou o santuário que santificou o ouro ? " Em 

outras palavras, por que a lógica pervertida que havia sido determinado que fazer um voto 

em algo menor era mais vinculativo do que uma feita em algo maior? A única razão que o 

ouro poderia ser pensado como sagrado, e, assim, tornar o voto supostamente mais 

obrigatório, era o templo que santificou o ouro . 

Os líderes religiosos aplicou a mesma lógica distorcida para jurar pelo altar , o que foi 

considerado nada , ou seja, não obrigatório e jurando por oferta em cima dele, que foi 

pensado para fazer uma pessoaobrigada a manter o seu voto " Vocês, homens 

cegos "Jesus disse:" o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a 

oferta ? " A ideia geral era tanto teológica e logicamente absurdo. Essas normas não eram 

nada mais do que pretextos perversos para usar coisas sagradas para disfarçar sua 

propensão profana mentir. 

Como Jesus passou a apontar, a jurar pelo altar era a jurar por tudo nele ; jurar pelo 

santuário foi a jurar por Aquele que habita dentro dele , ou seja, o próprio Deus; ea 

jurar pelo céu era a jurar tanto pelo trono de Deus e por aquele que está assentado 

sobre ele . Em outras palavras, tudo que está envolvido com o templo e tudo que está 

envolvido com o céu envolvido Deus. Na verdade, uma vez que Deus é o criador de tudo, 

a jurar por qualquer coisa envolve Deus. 

Líderes falsos são amaldiçoados por sua Inversion 

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque dais o dízimo da 

hortelã, do endro e do cominho, e têm negligenciado os preceitos 

mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia ea 

fidelidade; mas estas são as coisas que você deve ter feito sem 



omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engolem um 

camelo! (23: 23-24) 

Em quarto lugar, Jesus amaldiçoou os escribas e fariseus para inverter prioridades 

divinas. Eles ampliaram o insignificante e minimizou o essencial. 

Hortelã, do endro e do cominho eram ervas do jardim utilizadas como especiarias da 

cozinha, e não eram geralmente considerados produtos agrícolas, das quais a lei mosaica 

exigia um dízimo ser pago ao Tesouro em Israel (Lev. 27:30). Porque ele ajudou a apoiar 

o governo, que era uma teocracia operado em grande medida pelo sacerdócio, o dízimo 

era uma forma de tributação. Um segundo décimo devia ser pago a cada ano para o apoio 

das várias cerimônias de adoração e festivais nacionais (12:11 Deut., 17). Outra dízimo 

era para ser pago a cada três anos para um modelo de bem-estar, para apoiar os levitas, 

os estrangeiros, os órfãos e as viúvas (Deut. 14: 28-29), o que equivale a um adicional de 

3,3 por cento ao ano. Israelitas foram, portanto, obrigado a pagar pouco mais de 23 por 

cento de sua renda por ano em impostos para financiar a teocracia. 

As instruções para o dízimo produtos (ver também Deut. 14:22) relacionados com 

culturas agrícolas comercializáveis, como cereais, azeite, vinho, frutas, legumes e 

verduras. Mas os escribas e fariseus legalistas alargar a oferta de incluir o mais pequeno 

vaso de plantas cultivadas em uma janela da cozinha. Como hoje ervas então foram 

cultivadas principalmente para suas folhas e sementes, e quando os escribas e fariseus 

pegou folhas de uma hortelã planta ou sementes reunidos a partir da endro e do 

cominho plantas, eles cuidadosamente contar as folhas e sementes, separar um para Deus 

de cada dez contadas. Eles glorificou o farisaísmo de subscrever tais minúcias. 

Mas, com todo o seu cuidado em tais assuntos insignificantes e muitas vezes não 

obrigatórias, eles negligenciado disposições do peso da lei: a justiça, a misericórdia 

ea fidelidade . Eles eram obcecados com a contagem folhas e sementes, mas indiferente 

à ética básica. 

Jesus pediu a palavra mais pesada da tradição rabínica, que tinha dividido a lei nas 

categorias leves e pesados. Em suas prioridades invertidas os escribas e fariseus tinham 

reduzido a questões como a justiça, a misericórdia ea fidelidade à categoria leve e 

elevou o dízimo de ervas do jardim ao weightier categoria. Em Sua referência aos 

verdadeiramente gravosas assuntos, Jesus parafraseado as palavras de Micah. Cerca de 

700 anos antes, o profeta havia declarado: "[O Senhor] lhe disse, ó homem, o que é bom; 

e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, amar a bondade, e andes 

humildemente com o teu Deus? " (Mq 6: 8.). 

Os escribas e fariseus eram desigual, injusto, injusto, desumano, brutal, impiedoso, cruel, 

ganancioso e abusivo de outros. Eles eram tudo o que é contrário ao das disposições mais 

importantes da lei. O pior de tudo, eles caminharam pela vista, em vez de fé, confiando 

em suas próprias obras, em vez de a graça de Deus. 

Jesus não denunciou o dízimo de ervas, que teria sido perfeitamente aceitável se for feito 

com sinceridade e fé. E porque o dízimo era naquela época ainda uma exigência válida 

sob a Antiga Aliança, Ele certamente não reprovar o dízimo em geral. " Estas são as 

coisas que você deveria ter feito ", disse Ele," sem descurar os outros . " À luz do fato 

de que tais plantas de jardim não tinha sido geralmente considerado abrangidos pelas leis 



mosaicas do dízimo até os tempos rabínicos, parece provável que, por essas coisas 

... Jesus estava se referindo ao dízimo em geral. Em outras palavras, ao ser fiéis ao dízimo 

de acordo com a instrução bíblica, eles não devem ter negligenciado muito do 

Senhor weightier demandas. 

O dízimo, no entanto, era estritamente uma exigência da Antiga Aliança. Ele é 

mencionado apenas seis vezes no Novo Testamento, três vezes cada um nos evangelhos 

e no livro de Hebreus. Nos evangelhos, é sempre utilizado, como aqui, no que diz respeito 

à sua exploração abusiva, por escribas e fariseus (ver também Lucas 11:42; 18:12). No 

livro de Hebreus o dízimo Mosaic é mencionado apenas em conta a sua utilização no 

antigo Israel (Heb. 7: 8-9; 5-6 vv.). Em nenhum momento, no Novo Testamento, o dízimo 

é mencionado como vinculativa para a igreja ou mesmo recomendado como padrão para 

a doação do Cristão. Isso é fácil de compreender se se reconhece que os dízimos eram 

uma forma de tributação para apoiar a vida nacional de Israel (ver do autor 1 

Corinthians [Chicago: Moody, 1984], pp 454-55.).O mais próximo do Novo Testamento 

paralela é a obrigação de pagar impostos indicadas em Romanos 13: 6-7. 

Quase sem exceção, falsas religiões ampliar fortemente a insignificante e minimizar ou 

ignorar totalmente o verdadeiramente espiritual. O mundano é idolatrado; o espiritual é 

desconsiderada. 

Também é possível para os verdadeiros crentes a tornar-se preso em minúcias. Alguns 

estudantes da Bíblia, por exemplo, afirmam ter apurado o significado de praticamente 

todos os sinais obscuro e símbolo nas Escrituras ainda dão pouca atenção em suas vidas 

a verdades morais claras e inequívocas da Bíblia. 

Jesus ilustrado graficamente os escribas e fariseus "inversão de prioridades, dizendo que 

eles iriam coais um mosquito e engolem um 

camelo . O mosquito eo camelo representou o menor e maior, respectivamente, dos 

animais o cerimonial (ver Lev. 11: 4, 42). Fariseus Fastidious iria beber o seu vinho com 

os dentes cerrados, a fim de filtrar quaisquer pequenos insetos que poderiam ter ficado 

para o vinho. Em sua reversão típica dos valores, os líderes religiosos judeus estavam 

mais preocupados em ser contaminado por um minúsculo mosquito do que por uma 

enorme camelo . Eles foram meticuloso sobre trivialidades, cerimoniais formais, mas 

eram despreocupados com sua ganância hipocrisia desonestidade crueldade, a auto-

adoração, e uma série de outros pecados graves. Eles substituído atos exteriores da 

religião para as virtudes essenciais do coração. 

Líderes falsos são amaldiçoados por sua rapina e de 

Indulgence 

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Para limpar o exterior 

do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de 

auto-indulgência. Você cegar fariseu, primeiro limpe o interior do 

copo e do prato, para que a parte externa pode tornar-se 
limpo. (23: 25-26) 

Em quinto lugar, Jesus amaldiçoou os escribas e fariseus por sua extorsão de outros e 

indulgência de si mesmos. 



Para ilustrar mais uma vez a sua hipocrisia, Jesus usou a figura de limpeza do lado de 

fora de um copo e ... prato, mas não o interior . A frase grega atrás prato foi muitas 

vezes utilizado de um prato em que iguarias requintadas foram servidos. A idéia é de uma 

pessoa que oferece um hóspede de um aparentemente bela refeição servida com o melhor 

vinho. Mas acontece que, apesar de os utensílios são lindos e cerimonialmente purificado, 

a comida servida sobre eles era podre. 

Exteriormente os líderes religiosos deram a aparência de devoção piedosa ao Senhor, mas, 

interiormente, eram cheio de o filfth moral e espiritual de roubo e auto-

indulgência . Eles foram cerimonialmente impecável e atraente, mas espiritualmente 

esquálido e repulsivo. 

Harpagē ( roubo ) carrega as idéias de saque, pilhagem e extorsão, e akrasia ( auto-

indulgência ) tem o significado básico de falta de auto-controle e foi muitas vezes 

utilizado para designar desenfreada auto-gratificação. Os líderes religiosos 

inescrupulosos roubado as pessoas que deveriam servir para satisfazer sua própria 

ganância. Eles saquearam ambas as almas e as carteiras das pessoas e usou os ganhos 

ilícitos para servir a si mesmos. 

Fazendo a acusação mais pessoal e direta, Jesus disse: " Fariseu cego, limpa primeiro o 

interior do copo e do prato, para que a parte externa pode tornar-se limpo também . 

" No utensílio é limpo que mantém comida ou bebida ilícitos. 

Ao longo da história falsos líderes religiosos se tornaram ricos e gordura por espoliar 

aqueles que fingem servir. Exteriormente eles parecem justos, atencioso e exemplar, mas 

por dentro são lobos vorazes. 

Líderes falsos são amaldiçoados por seu relatominação 

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque sois semelhantes 

aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, 

mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda 

imundícia. Mesmo assim você também fora parecem justos aos 

homens, mas por dentro estais cheios de hipocrisia e de 

iniqüidade. (23: 27-28) 

Em sexto lugar, Jesus amaldiçoou os escribas e fariseus por contaminar espiritualmente 

todos que tocavam. 

Após as chuvas de primavera havia cessado, os judeus da Palestina nos tempos do Novo 

Testamento tinham o costume de casas whitewashing, paredes, e particularmente 

túmulos. Eles começaram a esta tarefa no dia quinze de Adar, o que corresponde a março, 

a fim de tornar suas comunidades mais atraente para os peregrinos da Páscoa. Eles tinham 

um propósito adicional para branquear túmulos, no entanto, especialmente aquelas dentro 

e perto de Jerusalém. Porque uma pessoa se tornou impuro por sete dias, se tocasse um 

corpo morto ou mesmo um túmulo (Num. 19:16), todos os túmulos foram 

cuidadosamente camufladas para identificá-los para viajantes incautos. Eles seriam 

impedidos de tocar inadvertidamente os túmulos e tornando-se contaminaram e, assim, 

impedido de participar de muitas das atividades da Páscoa, incluindo a oferta de 

sacrifícios. Em alguns casos, toda a tumba foi pintada, e em outros desenhos de ossos 



foram pintado nele para marcá-lo como um sepulcro. Por causa de toda a cal, Jerusalém 

e seus arredores brilhava à luz do sol durante a época de Páscoa. 

Como os sepulcros caiados , os escribas e fariseus do lado de fora apareceu bonito, 

mas por dentro também eram como os túmulos, cheios de ossos de mortos e de toda 

imundícia . Eles foram mortos espiritualmente e não tinha genuíno respeito pela lei de 

Deus, apesar de seu louvor para fora dele e afirmam ser seus verdadeiros intérpretes e 

professores. De uma forma infinitamente pior do que os túmulos cerimonialmente 

contaminado aqueles que os tocou, os escribas e fariseus contaminaram espiritualmente 

aqueles a quem eles se tocaram. 

Líderes falsos são amaldiçoados por sua Pretensão 

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Para você construir os 

túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e 

dizer: 'Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos 

sido parceiros com eles para derramar o sangue dos 

profetas. Conseqüentemente, você testemunhar contra vós 

mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Encha-se, 

em seguida, a medida da culpa de seus pais. Serpentes, raça de 

víboras, como você deve escapar da sentença do inferno? (23: 29-
33) 

Sétimo e último, Jesus amaldiçoou os escribas e fariseus para a sua pretensão em 

presumir-se superior aos outros, incluindo seus antepassados. 

Para muitas centenas de anos, esses líderes haviam estado na vanguarda de 

empreendimentos para construir os túmulos dos profetas e adornam os monumentos 

dos justos santos e heróis de Israel. Eles teriam sido na plataforma do alto-falante em 

cerimônias em honra dos grandes homens do passado e teria manifestado as adulações 

mais altos. 

Percebendo que muitos desses santos tinham sido perseguidos e martirizados por seus 

próprios antepassados, os escribas e fariseus fizeram negações veementes para si, 

afirmando hipocritamente: " Se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos 

sido parceiros com eles para derramar o sangue dos profetas ". 

Mas Jesus repudiou a sua pretensão e exposto seu verdadeiro caráter, declarando que 

" consequentemente, você dar testemunho contra vós mesmos que sois filhos dos que 

mataram os profetas . "Naquele exato momento em que eles estavam conspirando para 

matar Jesus, o Messias e do Profeta dos profetas, provando que eles eram ainda piores do 

que os seus antepassados ímpios. Eles foram tão consumido pelo ódio da verdade e da 

justiça de Deus que eles estavam totalmente cegos para o fato de que eles estavam prestes 

a crucificar o próprio Filho de Deus. 

" Encha então a medida da culpa de seus pais ", disse Jesus. "Seu conspirações para 

entregar à morte o maior profeta de todos", declarou Ele, com efeito, "será a 

última medida das conspirações assassinas de seus pais contra os mensageiros de Deus. 

" Eles estavam prestes a culminar toda a culpa daqueles que, no passado, que matou os 



mensageiros de Deus. Este foi o supremo ato de pecado contra os profetas de Deus, como 

eles assassinaram o Profeta-Messias. 

Em uma maldição final, Jesus exclamou: " Serpentes, raça de víboras, como você deve 

escapar da sentença do inferno? " A pergunta era retórica, o que significa que eles não 

poderiam escapar da sentença do inferno se realizou a má intenção que agora 

envenenado seus corações. 

Ophis ( serpentes ) era uma palavra geral para as cobras, mas Echidna ( víboras ) a que 

se refere a pequenas cobras venenosas que viviam principalmente nas regiões do deserto 

da Palestina e de outras partes do Mediterrâneo oriental. Porque eles parecia um galho 

seco quando eles ainda eram, uma pessoa recolhendo lenha para uma fogueira, muitas 

vezes, inadvertidamente, uma pick up e ser mordido, como aconteceu com Paulo na ilha 

de Malta. Essa víbora particular era mortal e quando Paulo sofreu nenhum dano da 

mordida, os ilhéus supersticiosos achava que ele era um deus (Atos 28: 3, 6). Vipers , 

portanto, tinha a reputação de ser compreensível tanto mortal e enganoso. 

No início do seu ministério, João Batista tinha chamado os fariseus e saduceus que 

vinham a ele para o batismo de uma "raça de víboras" incrédulos e impenitentes (Mat. 3: 

7), usando exatamente a mesma frase usada agora por Jesus no final de seu ministério 

para descrever esses mesmos falsos líderes. Nem as mensagens de João Batista, nem de 

Jesus teve qualquer efeito positivo sobre esses homens, mas só serviu para endurecê-los 

em sua incredulidade e na sua oposição ao evangelho e aos mensageiros de justiça de 

Deus. 

Na cultura grega pagã, a equidna tinha sido associada com o mal. Em sua mitologia o 

nome foi dado a uma divindade monstro que era metade cobra e metade mulher e que deu 

origem a outros monstros, incluindo a esfinge de Tebas assassina. 

Na época de Cristo, equidna foi universalmente associado a maldade extrema e 

perigo. Portanto, quando Jesus chamou os escribas e fariseus uma raça de víboras , Ele 

estava declarando-os tanto mal e mortal. 

Como explicado anteriormente neste capítulo, o termo geenna ( inferno ) foi derivado do 

nome de um vale perto de Jerusalém onde o lixo e lixo continuamente 

queimado. Relativas Jesus víboras para a sentença do inferno sugere a prática comum 

de um fazendeiro da queima da palha seca em seu campo para preparar a terra para o 

próximo plantio. Quando as chamas se aproximaram suas tocas, víborasiria tentar 

apressar longe, mas eram geralmente mal sucedida e consumidos pelo fogo. Jesus disse, 

com efeito, "mau e homens falsos, você realmente acha que pode correr mais que o fogo 

do juízo de Deus?" 

Como Jesus tinha acabado de lhes lembrou, esses falsos líderes eram culpados de manter 

as pessoas fora do reino, culpado de subverter o povo, culpados de perverter a verdade de 

Deus, culpado de inverter as prioridades de Deus, culpado de extorquir o povo de Deus, 

culpado de contaminar espiritualmente todos eles tocado, culpado de fingir ser justos ao 

ser malévolo, eo pior de todos culpados de preparar-se para executar o próprio Filho de 

Deus. 



 

123. A condenação de falsos líderes 

espirituais - Parte 2: O anúncio do 

Julgamento (Mateus 23: 34-36) 

Portanto, eis que eu vos envio profetas e homens sábios e 

escribas; alguns deles você vai matar e crucificar; e alguns deles 

você vai açoitarão nas suas sinagogas, e perseguirão de cidade 

em cidade, que em cima de você pode cair a culpa de todo o 

sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até 

ao sangue de Zacarias, filho de Berequias , a quem matastes entre 

o templo eo altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão 
de vir sobre esta geração. (23: 34-36) 

Durante séculos os judeus esperavam a chegada do Messias. A esperança habita no 

coração do judeu era que o dia chegaria logo quando a chegada do Messias e 

estabelecimento de Seu reino seria inaugurar a era duradouro da bênção prometida para 

o povo de Deus. Toda mulher judia desejava ser mãe de que o Messias, e todo homem 

judeu pensou em subir para aquele lugar de destaque, honra e serviço. 

No entanto, quando o Messias veio e fez oferecem Seu reino e fez promessa bênção, 

esperança e salvação, em vez de recebê-Lo na fé e no amor o Seu povo rejeitaram na 

incredulidade e repulsa. Eles tão desprezaram que o assassinou e perseguidos e muitas 

vezes assassinados Seus seguidores. 

Naquela época grave na história de Israel, as pessoas exclusivamente escolhidos e 

abençoados de Deus confirmou que eles preferiram a mentira acima da verdade, a 

escuridão acima de luz, iniqüidade acima justiça, suas próprias obras sem valor acima 

graça divina de Deus, a condenação acima a salvação, o caminho de Satanás acima de 

Deus. Eles foram chamados pela graça de Deus e dado Suas promessas e convênios e 

leis. No entanto, quando essas bênçãos veio a consumação perfeita na vinda de seu há 

muito prometido Messias, o Senhor e Salvador, se rebelaram contra ele e colocá-lo à 

morte. 

Liderando que a rejeição foram os escribas e fariseus, a epítome da falsos líderes 

espirituais. Esses hipócritas, legalistas, aborrecedores de Deus hipócritas fome e não 

tinham sede de justiça, mas por causa do sangue dos justos. No momento em que Jesus 

se dirigiu a eles face a face no templo, eles estavam tramando Sua prisão e assassinato. Ao 

fazê-lo, eles foram, como Jesus tinha acabado de declarar, enchendo ", pois, a medida da 

culpa de [seus] pais" (Mat. 23:32). 

A frase "encher-se" é frequentemente utilizado nas Escrituras em relação ao pecado, ira 

e julgamento, quando os atingiram o seu limite total. Descreve um copo cheio até a borda 

com o pecado, que se torna uma xícara de condenação. O copo que está cheio de pecado 

é cheio de punição para o mesmo nível. Quando o pecado é cheia traz ira, que quando 

completa traz julgamento, que quando completa traz destruição eterna. Isaías exclamou: 



"Levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice da sua ira; o cálice de 

atordoamento de ter drenado até a última gota" (Is 51:17).. Jeremias declarou: "Porque 

assim o Senhor, o Deus de Israel, diz-me:" Tome este cálice do vinho da ira da minha 

mão, e fazer com que todas as nações, a quem eu te enviar, para beber "(Jer . 

25:15). Habacuque advertiu Judá que "o copo na mão direita do Senhor se chegará a ti, e 

ignomínia total virá sobre a sua glória" (Hab. 2:16). No sétimo julgamento bowl nos 

últimos dias, Deus vai dar a Babilônia, o paradigma da falsa religião ", o cálice do vinho 

do furor da sua ira" (Ap 16:19). 

Os escribas e fariseus, e com eles a maior parte de Israel, estavam prestes a encher-se o 

limite de seu pecado. Quando o homem irrevogavelmente rejeita Deus, Deus o rejeita de 

forma irrevogável, dando-lhe sobre a sua própria maldade intencional. Quando os homens 

"não de ter conhecimento de Deus por mais tempo", Paulo diz: "Deus os entregou a uma 

disposição mental reprovável, para fazerem coisas que não são próprios, ... e, embora eles 

sabem o decreto de Deus, que os que praticam tais coisas são dignos de morte, não 

somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam "(01:28 Rom., 32). Porque 

o faraó tinha irrevogavelmente endureceu o coração contra Deus, Deus confirmou que o 

endurecimento (Ex. 9: 34-35; cf. 4:21; 7: 3, 13; 10: 1). Quando Judas tinha 

irrevogavelmente comprometeu-se a trair Cristo, Jesus disse-lhe: "O que você faz, fá-lo 

depressa" (João 13:27), não aprova o que Judas havia determinado a fazer, mas 

divinamente confirmar essa decisão. 

Desde então tem havido homens justos tem havido perseguidores e os assassinos de 

homens justos, que são uma repreensão a injustiça. Sempre que uma sociedade tem a 

oportunidade de expressar seu ódio da justiça, o que reflecte o seu ódio a Deus, ele vai 

abusar e, se possível, destruir as pessoas justas que pertencem a Deus. 

Depois de Jesus terminou Sua série de sete maldições contra os escribas e fariseus (13-

33 vv.), E acrescentou uma outra palavra de aviso, declarando que seu julgamento era 

inevitável e iminente. 

Julgamento era inevitável 

Portanto, eis que eu vos envio profetas e homens sábios e 

escribas; alguns deles você vai matar e crucificar; e alguns deles 

você vai açoitarão nas suas sinagogas, e perseguirão de cidade 

em cidade, que em cima de você pode cair a culpa de todo o 

sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até 

ao sangue de Zacarias, filho de Berequias , a quem matastes entre 
o templo eo altar. (23: 34-35) 

Porque o copo do seu pecado e do cálice da ira de Deus iria muito em breve ser preenchido 

(vv. 32-33), portanto, o julgamento dos escribas e fariseus era inevitável. 

"Como prova e verificação de que o julgamento", disse Jesus, " Eis que eu vos envio 

profetas, sábios e escribas; alguns deles você vai matar e crucificar e alguns deles 

você vai açoitarão nas suas sinagogas, e perseguirão de cidade para a cidade . " Em 

outras palavras, após o crucificaram, seu Messias, eles iriam continuar a matar e crucificar 

seus seguidores, especialmente os homens de Deus que Ele enviaria como Seus 

emissários-do Novo Testamento profetas, sábios e escribas . 



Ao mencionar tanto matar e crucificar, Jesus provavelmente estava se referindo aos 

meios de execução judaicas e romanas, respectivamente. Jesus foi crucificado, é claro, 

como também foi Pedro, segundo a tradição. Estêvão foi apedrejado, e Tiago foi 

condenado à morte pela espada (Atos 7: 58-60; 12: 2). Outros crentes na igreja primitiva 

foram assassinados por esses e inúmeros outros métodos. 

" Alguns dos meus seguidores: "Jesus predisse:" você vai açoitarão nas sinagogas ". e 

perseguirão de cidade em cidade "Todos os apóstolos experimentaram abusos por sua 

fé, assim como a maioria dos outros crentes. "Cinco vezes recebi dos judeus trinta e nove 

chicotadas", contou Paulo. "Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado" 

(2 Cor. 11: 24-25). Antes de sua conversão, Paulo tinha sido ele próprio na vanguarda 

daqueles que perseguia os cristãos de cidade em cidade (Atos 8: 1-4; 9: 1-2), e depois 

de sua conversão, ele foi o destinatário de tal perseguição. Ele se opôs e frequentemente 

expulsos de muitas cidades, incluindo Antioquia da Pisídia (Atos 13:45, 50), Icônio (14: 

1-2), Listra (14: 19-20), Tessalônica (17: 5-10) , Berea (17: 13-14), Corinto (18: 12-18), 

Jerusalém (21:27; 23:12), e Cesaréia (24: 1-9). Os crentes na igreja primitiva eram 

continuamente perseguido pelos falsos líderes espirituais de Israel, que buscavam para 

acabar com o evangelho de Cristo. 

Característica do Evangelho de Mateus, os três títulos profetas e homens sábios e 

escribas eram exclusivamente judaica. Embora Ele estava falando dos apóstolos e dos 

outros professores, pregadores e escritores da era do Novo Testamento, Jesus usou termos 

do Antigo Testamento Seus ouvintes seria certeza de entender. Esses líderes dotados de 

espírito seria usado por Deus para ministrar Seu evangelho para o mundo e para completar 

a Sua Palavra escrita, a fim de que os homens pudessem ouvir com precisão a mensagem 

cheia de Sua graça e ser salvo. 

Mas aqueles homens também iria cumprir outro objetivo, menos conscientemente, mas 

como divinamente ordenado que um positivo. Assim como eles seriam ministros da 

salvação eles também seriam ministros do julgamento. Assim como eles levaria muitos a 

aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, eles também levar outros a confirmar a sua 

rejeição de Jesus Cristo como Salvador e Senhor. " Estou enviando-os para você. " Jesus 

disse aos escribas e fariseus incrédulos ", que em cima de você pode cair a culpa de 

todo o sangue justo derramado sobre a terra. " Enquanto os outros estavam tendo a 

oportunidade de recebê-lo, eles teriam mais oportunidade de rejeitá-lo-que eles 

fariam. Eles teriam chances adicionais para rejeitá-lo, a fim de que eles possam acumular 

sobre si um peso ainda maior de culpa, que iria ganhar-lhes ainda mais severo julgamento 

(cf. Rom. 2: 5). 

Hopōs ( que ) relaciona-se com efeito, que significa "a fim de que" ou "com a Proposito 

de." Foi totalmente dentro do propósito de Deus que os líderes iníquos de Israel, 

juntamente com todos os outros judeus que rejeitaram a Cristo, têm a culpa de todo o 

sangue justo derramado na terra cair sobre suas cabeças. Na medida em que os 

escribas e fariseus endurecidos estavam em causa, o único ganho que receberiam de ouvir 

mais do evangelho seria mais culpa e maior julgamento. 

Não é que Deus deseja para os homens a rejeitar Sua graça e ser condenado (2 Pe. 3: 9), 

mas que, quando eles persistem em rejeitá-Lo, eles trazem em si mesmos o derramamento 

justo da sua ira. Quanto mais eles ouvem de Sua verdade, o mais responsável e culpado 

eles se tornam, se continuar a rejeitá-la. 



Os escribas e fariseus tinham toda a revelação acumulado do Antigo Testamento, e por 

três anos mesmo de terem recebido a perfeita revelação do próprio Filho de Deus. E 

quanto mais eles acumulado revelação de Deus sem acreditar e segui-lo, mais eles 

acumulada ira e julgamento de Deus em proporção direta. Eles e sua geração poderia ser 

culpado por todo o sangue justo derramado na terra , porque nenhuma geração na 

história, teve ou terá mais da luz de Deus. Eles tinham o Deus encarnado em seu meio, 

que era Ele mesmo toda a verdade e toda a luz, mas eles não o teria. 

O mundo ocidental hoje está em uma situação similar. A igreja nem sempre tem 

testemunhado a Cristo como claramente, totalmente, ou carinhosamente como pôde, mas 

nenhuma geração na história fora do que da própria época de Jesus teve mais acesso à 

verdade de Deus e o caminho da salvação do homem ocidental do século XX. Além de 

ter grande luz, tivemos benefício do acumulado luz, poder e bênção do evangelho por 

2.000 anos. No entanto, cada geração parece rejeitar o evangelho com mais veemência 

acumulando para si maior culpa e, portanto, maior o julgamento. 

Paulo testificou: "Porque somos um aroma de Cristo a Deus entre os que estão sendo 

salvos e entre os que estão perecendo". A grande diferença, ele passou a explicar, era que, 

para os salvos que eles eram "um aroma de vida para vida", enquanto que para os perdidos 

que eles eram "um aroma da morte para a morte" (2 Cor. 2: 15-16) . Em outras palavras, 

toda vez que o evangelho é proclamado, ou ele atrai os homens a Cristo ou os leva mais 

longe. Porque ele é executado de modo contrário à noção popular a respeito de Deus, que 

a verdade é difícil para muitos cristãos a aceitar. Mas o Novo Testamento deixa claro que 

o propósito do evangelho nem sempre para trazer a salvação é; tem a Proposito tão divino 

de trazer julgamento. Como diz o ditado, o mesmo sol que suaviza a cera endurece o 

barro. Deus não só é um Deus de amor, misericórdia e graça, mas de santidade, ira e 

julgamento; e Escritura é igualmente enfático sobre ambos os aspectos de sua natureza. 

Quando os homens receberam o Filho de Deus e são salvos, Ele é glorificado porque a 

Sua graça é justificado; e quando eles se recusam Seu Filho e estão condenados, Ele é 

glorificado porque a Sua santidade é justificada. Saber como problemático a segunda 

parte do que a verdade é mesmo para muitos crentes a aceitar, Paulo passou a afirmar que 

ele foi "não gosto de muitos falsificadores da palavra de Deus" de maneiras que eram 

agradáveis aos homens ", mas a partir de sinceridade, mas como de Deus, [ele falou] em 

Cristo, diante de Deus "(2 Cor. 2:17). Para que nenhum de seus leitores acho que ele 

estava simplesmente expressando fanatismo pessoal, o apóstolo categoricamente afirmou 

que ele estava falando não só sinceramente, mas de Deus e aos olhos de Deus. 

Em sua carta aos Romanos, Paulo apresenta a mesma verdade em uma luz um pouco 

diferente. Ele antecipou que algumas pessoas se oporia a seu ensinamento de que Deus 

"tem misericórdia de quem ele quer, e endurece a quem ele deseja", e perguntava: "Por 

que se queixa ele ainda? Pois, quem resiste à sua vontade?" (Rm. 9: 18-19). Em resposta, 

o apóstolo disse: 

Pelo contrário, quem é você, ó homem, para questionar a Deus? A coisa moldada não vou 

dizer para o modelador: "Por que me fizeste assim", será? Ou não tem o oleiro poder 

sobre o barro para fazer da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para 

uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, 

suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição? E fê-lo a fim 



de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que 

Ele preparou de antemão para a glória (vv. 20-23) 

Deus é Deus, e tudo o que Ele faz é certo, por definição, porque Ele é a fonte e a medida 

do que é certo. 

Na palavra final de Deus para a humanidade nas Escrituras, Ele declarou: "Deixe aquele 

que faz o mal, ainda fazem errado, e deixa aquele que é imundo ainda será imundo; e 

deixe aquele que é justo, ainda praticam a justiça, e deixar que o aquele que é santo ainda 

manter-se santo "(Rev. 22:11). Como os homens são, no final, de modo que será para 

sempre. E se em Sua graciosa poupança daqueles que recebem o seu filho ou no seu santo 

julgamento daqueles que não o fazem, Ele será glorificado para sempre. 

A partir do sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, os judeus tinham sido 

matando o povo de Deus e guardar-se maior e maior ira e julgamento. Unrighteous matou 

Caim justo Abel, seu irmão.Ele não podia tolerar pureza e santidade de seu irmão, porque 

a própria justiça é um tipo de julgamento sobre o pecado, expondo-a para o que é. 

A identidade de Zacarias, filho de Berequias, tem sido muito debatido entre os 

estudantes da Bíblia. De acordo com 2 Crônicas 24: 20-21, Zacarias, filho de Jeoiada, foi 

apedrejado até a morte por ordem do rei Joás, por sua posição inflexível contra a 

idolatria. Seu assassinato "no átrio da casa do Senhor" ocorreu cerca de 800 AC , muito 

antes do fim da escrita do Antigo Testamento. 

Mais de vinte homens pelo nome de Zacarias são mencionados na Bíblia, indicando que 

era um nome muito popular. Entre as centenas ou talvez milhares de Zacarias que viveram 

antes de Cristo não seria surpreendente se mais do que um tinha sido morto no 

Templo. Porque Jesus estava apontando a extensão da perseguição de pessoas justas, 

começando com Abel e terminando com Zacarias , isso sugeriria que Ele estava 

cobrindo toda a história do Antigo Testamento, desde a criação até o fim do período 

profético. É também significativo que Zacarias escreveu mais da vinda do Messias do 

que qualquer outro profeta, exceto Isaías. 

O profeta Zacarias, cujo nome do pai era Berechiah (Zc 1: 1.), foi um dos últimos 

profetas de Israel e aparentemente o último a ser martirizado. E, embora o Antigo 

Testamento não relata ele serassassinado entre o templo eo altar, parece certo que ele 

era o Zacarias , a quem Jesus se refere. 

É significativo que Jesus disse, que mataste, falando diretamente com os escribas e 

fariseus, mas incluindo todos descrente Israel (v. 36). Embora o assassinato do profeta 

tinha sido mais de 500 anos antes, os líderes iníquos o Senhor agora abordados haviam 

participado. Por sua assassinar Jesus, a encarnação da justiça, eles provaram sua 

cumplicidade e solidariedade com a perseguição e assassinato de cada pessoa justa que já 

sofreu nas mãos de homens maus. 

Julgamento era iminente 

Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta 
geração. (23:36) 



Todas essas coisas , isto é, a culpa multiplicado e julgamento que a humanidade 

descrente vinha acumulando desde a Queda-estava prestes a vir para baixo em cima da 

cabeça de esta geração . Não há razão para acreditar que Jesus estava falando de qualquer 

maneira, mas, historicamente, quando Ele falou sobre esta geração . Seria aquela geração 

que iria experimentar a total destruição de Jerusalém e do Templo de menos de 40 anos 

mais tarde, em AD 70., uma vez que Jesus chamou os "dias de vingança" (Lucas 

21:22). Ele tinha em mente não só aqueles a quem Ele foi, então, falando, mas todos os 

outros falsos líderes e judeus incrédulos vivendo naquela época, em outras palavras, a 

nação de Israel como um todo. Em uma crônica trágica, o seu povo ter continuado no 

sofrimento desde então até agora. 

No ano de 66, revolução judaica quebrou novamente contra Roma. Tendo tomado o 

máximo que podia tolerar a opressão romana, injustiça e costumes pagãos, os judeus se 

voltou contra seus governantes.Em grande parte inspirado nos Zealots, o partido de 

nacionalistas radicais, conhecidos por suas táticas de guerrilha e terrorismo freqüente, 

muitos judeus da Palestina assumiu que quer que os braços que poderiam encontrar e 

juntou-se em rebelião. Roma contra-atacou através do abate de milhares de judeus no 

norte da Galiléia, e, eventualmente, Tito veio a Jerusalém com um exército de mais de 

80.000 homens. Depois de estacionar o seu exército em toda a cidade, bem como toda a 

sua volta, o general exigiu sua rendição imediata. Quando os judeus respondeu com risada 

zombeteira e os ataques contra os soldados, as tropas começaram um massacre que quase 

desafia a descrição. (Veja o capítulo 29 deste volume para uma conta de testemunha 

ocular vívida pelo historiador judeu Flávio Josefo famoso.) 

Naquela mesma época, os habitantes de Damasco gentios são disse ter cortado a garganta 

de dez mil judeus que vivem entre eles. Vários séculos depois, o imperador romano 

Teodósio II promulgou um código legal que declarou os judeus eram inerentemente 

inferiores e não merecia a mesma proteção legal e privilégios como as outras 

pessoas. Tragicamente, os pontos de vista anti-semitas veio a permear a cultura ocidental 

posterior e de direito. Em AD 630, o imperador bizantino Heráclito banido de Jerusalém, 

os judeus que haviam começado a reassentar lá. 

Durante a primeira cruzada, que começou em 1096, a igreja estabelecida na Europa 

instigado o que foi declarada uma guerra santa para entregar a Terra Santa dos turcos 

muçulmanos que tinham governado por muitos séculos. Temendo judeus gostaria de 

reassentar e recuperar a terra para si, muitos cruzados envolvidos em massacres brutais 

de judeus europeus, supostamente em nome de Cristo, enquanto marchavam em direção 

a Palestina. Às vezes, os soldados efectivo, todos os judeus em uma vila ou cidade juntos 

e dar-lhes um ultimato para confessar a Cristo e ser batizado ou então publicamente ser 

morto. Alguns judeus fizeram uma profissão verbal apenas para salvar suas vidas, 

enquanto outros se recusaram e foram mortos onde eles estavam. As atrocidades incluído 

atropelamento judeus sob os cascos dos cavalos, bem como outros meios de execução 

brutal demais para mencionar. Em vez de rosto tamanha humilhação e horror, muitos 

judeus se suicidou quando eles foram informados de que os cruzados estavam se 

aproximando. 

Por muitos anos, os judeus tinham experimentado um asilo relativamente seguro e sereno 

na Inglaterra. Mas, quando um monge dominicano no século XIII, começou a estudar as 

Escrituras Hebraicas, a fim de ser mais capaz de testemunhar aos judeus, ele próprio se 



converteu ao judaísmo e foi circuncidado. Em uma reação irada, a Igreja Católica Romana 

tinha todos os judeus expulsos de Cambridge. 

Em outras partes de judeus europeus foram falsamente acusado de falsificação de moedas 

e outros crimes graves. Depois de testes simulados ou sem julgamento de todo, os 

acusados seriam torturados, presos, exilados ou executados. Às vezes, todos os judeus em 

uma comunidade seriam obrigados a usar a identificação de bandas de braço ou emblemas 

para separá-las. Em Londres, um grupo de judeus tiveram seus braços e pernas amarrados 

aos cavalos que, em seguida, foram conduzidos em direções opostas, e depois os corpos 

foram dilacerados, os restos mortais foram drapeado na forca para o povo da cidade para 

ver. 

Quando a peste negra varreu a Europa no século matando centenas de milhares XIV, 

muitas pessoas culpou os judeus. Na França, eles foram acusados de envenenar os poços 

de água, e em uma cidade uma sinagoga cheio de fiéis foi queimada até o chão. Em 

desespero, muitos judeus fugiram para a Polônia e Rússia nos confins da Europa, onde 

muitos de seus descendentes ainda vivem hoje. 

Ter liberdade considerável na Polônia, eles estabeleceram várias escolas talmúdicas 

pendentes e seminários. Mais tarde, foram oprimidos pela igreja por um tempo, mas, no 

entanto, se juntou ao governo e da igreja na luta contra os cossacos russos. Quando os 

cossacos foram vitoriosos, eles vengefully massacraram milhares de judeus. 

Judeus que fugiram para a Espanha encontrou pobre refúgio. Entre os seus piores 

perseguidores eram Rei Fernando e Isabel, os dois monarcas que encomendou primeiros 

empreendimentos de Cristóvão Colombo ao novo mundo. Esse país foi descrito por um 

poeta judeu como o inferno dos judeus. Durante a Inquisição Espanhola, os túmulos 

daqueles que se converteram ao judaísmo foram desenterrados e os corpos profanados. Os 

herdeiros desses prosélitos teve suas propriedades confiscadas como um aviso para outros 

que possam considerar a conversão. Todo judeu foi obrigada a usar um símbolo de cruzes 

em chamas, e em 1492, ano em Columbus começou sua primeira viagem, a maioria deles 

foram expulsos do país. Um grande número emigrou para a Rússia, onde a perseguição 

em diferentes graus tem persistido até hoje. 

Na Alemanha medieval, os judeus foram acusados de usar o sangue de crianças cristãs 

em seus ritos da Páscoa. Alguns foram mesmo acusado de esfaquear o host (o pão servido 

na missa católica e acredita-se transformar no próprio corpo de Cristo) para fazê-lo 

sangrar-assim reencenando Sua crucificação. Os acusados de tais coisas foram torturados 

e mortos em uma variedade de formas cruéis. 

Por muitos séculos, o anti-semitismo mais poluído da civilização ocidental. Em 1894, um 

oficial do exército judeu chamado Alfred Dreyfus foi falsamente acusado e condenado 

por traição, simplesmente porque ele era judeu. Sua convicção precipitou a remoção de 

todos os judeus de alto escalão do exército francês. 

Apesar da perseguição continuou, vinte milhões de judeus ainda viviam na Europa, no 

início da Segunda Guerra Mundial. Em o que veio a ser chamado de "O Holocausto", 

Adolph Hitler hideously exterminados pelo menos seis milhões de judeus na Alemanha e 

territórios ocupados pelos nazistas. Essas atrocidades de inspiração demônio não foram 



fundamentadas tanto no religioso como o preconceito racial, com os judeus sendo 

declarado racialmente inferiores. 

Com pouco descanso, há dois mil anos, os judeus sofreram perseguição após perseguição, 

sendo difamado, falsamente acusado, injustamente tratado, negou dignidade e postos de 

trabalho e escolaridade e cidadania, expulso do país após o outro e não raro massacrou 

sem piedade-por nenhuma outra razão de ser judeu. 

O moderno Estado de Israel traz as marcas de grande parte do que a perseguição, 

incluindo a destruição de Tito do Templo, o Muro das Lamentações parcial escavado de 

que agora é chamado de Muro das Lamentações. Há também relíquias mais modernos lá, 

como tanques e outros veículos blindados intencionalmente deixadas à ferrugem em 

público como lembranças de batalhas dispendiosas israelenses lutaram e continuam a 

lutar em defesa de sua nova nação desde que foi fundada em 1948. 

Através de todos esses horrores e tentativas sistemáticas em seu extermínio, os judeus 

permanecem. Eles permanecem porque o Deus santo que lhes preserva não será impedido 

pelos anfitriões do mal de homens e demônios que buscam destruí-los. 

No entanto, como Jesus gravemente declara nessa passagem, a preservação divina dos 

judeus não é somente para a Proposito de a redimir o seu povo escolhido de Deus, mas é 

também uma perpetuação de sua punição. É um contínuo castigo que eles vão aguentar 

até Israel declara na fé, "Bendito o que vem em nome do Senhor" (Mt 23:39; Sl. 118: 

26.). 

 

124. A últimas palavras de Jesus a Israel 

(Mateus 23: 37-39) 

"Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas" 

aqueles que te são enviados! Quantas vezes quis eu reunir os teus 

filhos juntos. como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das 

suas asas. " e você não estavam dispostos. Eis aqui. ' sua casa está 

sendo abandonada vos! Pois eu digo a você. ' a partir de agora 

você não me vereis, até que você diz. ""Bendito o que vem em nome 

do Senhor!" (23: 37-39) 

Desde a chamada de Abraão, os judeus têm sido povo especial de Deus, e um cristão que 

verdadeiramente ama a Deus não pode deixar de amar o povo judeu. Ele tem uma 

profunda preocupação com a sua situação no nosso dia e um fardo pesado para a sua 

salvação em Cristo, o Messias. 

Ao longo de todos os séculos de sua opressão, incluindo tentativas de exterminá-los, como 

no holocausto nazista, eles sobreviveram e foram divinamente preservados em sua 

identidade racial. Apesar de terem sido espalhados para todas as partes do mundo, 

tornaram-se cidadãos em inúmeros países diferentes, casaram com os gentios, e até 



mesmo ter opiniões divergentes entre si como a que um judeu real é, eles continuam como 

um povo distinto. 

Para aqueles que conhecem e acreditam Escritura, a sua perpetuação não é surpreendente, 

porque, uma vez que Ele fez sua aliança com Abraão, cerca de quatro mil anos atrás, Deus 

se comprometeu a preservar o seu povo escolhido e um dia para pode-los 

permanentemente de volta a Ele. 

Enquanto isso, eles clamam a um Deus que nunca responde. Eles se perguntam por que, 

se eles são de fato o seu povo escolhido, que sofreram muito nas mãos de pessoas mais 

perversas do mundo? Por que, se as suas Escrituras são verdadeiramente as palavras de 

Deus, eles têm sido tão abandonada por Deus, que nos oráculos tantas vezes prometido 

para ser o seu Provedor e Libertador? Porque se Ele chamou todos os seus santos profetas, 

dentre eles, tem ele desde os abandonou ao preconceito e maldade dos homens ímpios? Se 

eles são a menina dos olhos de Deus, por que tanto ódio surgido especificamente contra 

eles e lhes causou sofrimento incalculável e angústia? 

No fechamento desta Sua última mensagem pública, Jesus deu a resposta séria a essas 

perguntas, mas Ele deu-lhe com intensa compaixão e com a garantia de conversão 

definitiva de Israel. 

A Compaixão Intense 

Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te 

são enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como 

a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não estavam 

dispostos. Eis que a vossa casa está sendo abandonada vos! (23: 
37-38) 

Como Jesus tinha entrado em Jerusalém pela manhã, antes, "Ele viu a cidade, chorou 

sobre ela, dizendo:" Se você tivesse conhecido neste dia, mesmo que você, as coisas que 

servem para a paz! Mas agora eles foram escondidos de seus olhos '" (Lucas 19: 41-

42). Jeremias expressou tristeza semelhante quando considerada a perspectiva de estar de 

Judá levado cativo pela Babilônia por causa de seu desafio a Deus:. "A minha alma vai 

chorar em segredo por tanto orgulho, e meus olhos amargamente chorar e fluir em 

lágrimas" (Jer 13 : 17). 

Agora Jesus manifesta pesar pela dureza de seu povo. Houve grande pathos, bem como 

repreensão em Sua repetindo o nome, Jerusalém, Jerusalém . Era muito mais como 

quando Ele havia dito: "Marta, Marta, você está preocupado e incomodado sobre tantas 

coisas" (Lucas 10:41); e quando Ele disse: "Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou 

para vos peneirar como trigo" (Lucas 22:31); e quando Ele diria que alguns anos mais 

tarde, "Saulo, Saulo, por que me persegues?" (Atos 9: 4). O nome de Jerusalém significa 

"cidade da paz", e foi muitas vezes chamado a cidade santa. Mas ao longo de muitos 

séculos, tornou-se a cidade da violência e da falta de santidade. No livro do Apocalipse é 

chamado, "a grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito" (11: 8), Sodom 

representando perversão moral e Egito representando religião pagã. A cidade de Deus 

tornou-se a cidade de Satanás. 



Usando Jerusalém como representante de toda a Israel, o Senhor voltou a recordar as 

pessoas de sua rebelião contra Deus, que se manifesta em sua matando os profetas e 

apedrejas os outros mensageiros Ele enviadas para ela. Os 

verbos mata e pedras traduzir dois presentes particípios ativos gregos e poderia ser 

prestados ", que estão matando ... e apedrejamento", indicando um processo que ainda 

estava em andamento. Incrédulo, rebelde Israel estavam matando as pessoas justas de 

Deus de Abel até Zacarias (v. 35), e eles logo matar o Filho de Deus e, em seguida, 

continuar a matar os "profetas e dos homens, e dos escribas sábios" que o próprio Filho 

enviaria a eles ( v. 34). Na parábola do agricultor vinha, Jesus descreveu como os 

inquilinos que espancaram e mataram os servos do proprietário enviados a eles e até 

matou o filho e herdeiro, quando ele veio (Mt 21: 33-39.). 

Ele nunca foi o plano final de Deus e desejo de seu povo para ser punido, mas para que 

elas voltem a Ele em fidelidade e devoção. " Quantas vezes quis eu ajuntar os teus 

filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas , "Jesus lamentou. Ele 

desejava chamar a Israel para Si mesmo e protegê-la apenas como uma mãe galinha 

ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas para protegê-los de uma tempestade que 

iria bater-los ou um falcão que iria devorá-los. Houve uma bela intimidade e ternura nas 

palavras de Jesus e, sem dúvida em sua voz quando ele lamentou sobre o seu povo. Ele 

tinha vindo "a Sua própria, e aqueles que foram os seus não o receberam" (João 1:11). 

Davi exultou: "Quão preciosa é a tua benignidade, ó Deus, os filhos dos homens se 

refugiam à sombra das tuas asas!" (Sl. 36: 7). Foi grande o desejo de Deus que todos os 

homens, especialmente os Seus amados filhos Israel, teria se refugiar debaixo de 

seus asas . Em muitas vezes e de várias formas Jesus teve muitas vezes dadas convites, 

tais como: "Vinde a Mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos 

aliviarei. Tomai o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de 

coração; e achareis descanso para as vossas almas "(Mateus 11: 28-29.). 

Mas você não estavam dispostos , disse ele. Ele veio para o Seu povo na verdade e luz, 

amor e ofereceu-lhes do reino de Deus há muito prometida, mas eles rejeitaram o Rei e 

perdeu o reino. Em vez de herdar a bênção que Deus proferida por sua fé, eles herdaram 

o julgamento Ele prometeu por sua incredulidade. 

Nada nas Escrituras é mais certo do que a verdade de que Deus é soberano sobre todas as 

coisas; mas a Palavra de Deus ensina a lugar nenhum determinismo, como este versículo 

deixa claro. Deus era abundantemente dispostos para Israel e todos os homens para 

receber e acompanhar seu filho, mas a maioria deles não estavam dispostos . Eles não 

vire de Cristo por causa do destino, mas apenas por causa de sua própria vontade. Quando 

uma pessoa rejeita a Cristo, nunca é o desejo de Deus ou culpa de Deus, mas sempre sua. 

Um privilégio foi dado a Israel que é absolutamente único na história da humanidade, e 

com esse privilégio veio grande oportunidade e responsabilidade. O Filho de Deus 

encarnado entrou em seu meio como o Filho de Davi, seu próprio Messias, Senhor, e 

Salvador. Ele ensinou e curou e exortou e orou. Em Sua verdade incomparável e amor 

que Ele demonstrou Deus tão perfeitamente que Ele podia dizer "Quem me vê a mim vê 

o Pai" (João 14: 9; cf. 12:45). No entanto, Israel rejeitou essa revelação e abandonaram 

essa oportunidade e, assim fazendo trouxe sobre si mesma ira e julgamento de Deus. 



Porque os judeus são o povo escolhido de Deus são os objetos da mais feroz ódio de 

Satanás. Portanto, quando Deus tirou a mão protetora de Israel era para expô-la aos piores 

fúrias que Satanás poderia trazer sobre um povo. É o desejo contínuo de Satanás para 

eliminá-los, porque eles são especialmente amado por Deus e porque para destruí-los seria 

frustrar a promessa de trazê-los de volta a Ele (Rom. 11:26) e dando-lhes a Cristo como 

uma herança de Deus. 

No entanto, apesar de Israel como povo tem sofrido porque Deus retirou Sua bênção a 

partir deles, muitos judeus individuais vieram e continuam a vir a Cristo na fé 

salvadora. Deus nunca está sem um remanescente escolhido (Is 10:22; Jer. 23:. 3; Ez 6: 

8; Zc 8:12; Rm 09:27...). 

Durante os dias de Isaías, o Senhor lembrou Israel de Seu grande amor e cuidado em 

chamar-los e construí-los para cima, como um povo, usando a figura de um produtor que 

cuidadosamente plantada e cultivada uma vinha apenas para descobrir que ele produziu 

uvas sem valor. Por causa de sua infidelidade e esterilidade, o Senhor declarou que Ele 

iria remover a cobertura de proteção em torno da vinha, quebrar o seu muro, e colocá-lo 

perder. Deus passou a explicar por intermédio do profeta: "Pois a vinha do Senhor dos 

exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá a sua deliciosa planta Assim Ele olhou 

para a justiça, mas eis que o derramamento de sangue;. De justiça, mas eis que, um grito 

de angústia "(Is. 5: 1-7). Essa previsão foi cumprida quando Judá foi conquistada pela 

Babilônia em 586 AC e teve muitos de seus habitantes, incluindo três de seus reis, levados 

para o exílio por Nabucodonosor durante um período de anos. 

Ao declarar: " Eis que a vossa casa está sendo abandonada vos ! " Jesus estava dizendo 

que, tanto quanto naquela época anterior do julgamento, Israel seria deixou devastado 

e desolado . Apenas alguns dias antes, tinha Ele referiu-se ao Templo como casa de Seu 

Pai (Mateus 21:13; cf. 12: 4.), Mas que tinha sido tanto tempo profanada e aviltada que 

Ele agora chamou-lhe a sua casa , uma referência também para a nação como um todo, 

a casa de Israel. Como o filho da viúva de Finéias (1 Sam. 4:21), o Templo e todo o Israel 

poderá em breve ser chamado Ichabod, porque a glória de Deus iria afastar-se delas. Na 

época atual, enquanto a glória de Deus e mão protetora são retirados de Israel, a casa de 

Deus é a igreja de Cristo ", a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade" (1 Tm. 

3:15). 

No início de sua história, Deus tinha advertido Israel de que, se ela não obedecê-lo ", 

cuidando de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos," que as maldições Ele 

estava prestes a enumerar viria sobre ela (Deut. 28: 15-68) . Porque ela não só tinha 

abandonado os mandamentos de Deus, mas até mesmo o seu próprio Filho, Israel estaria 

agora deixou desolado , sujeito aos caprichos de um mundo ímpio que zombam dela, 

desprezam, e perseguir o seu povo de cidade em cidade, assim como ela logo fazer com 

os profetas, sábios e escribas Cristo iria enviar a ela (v. 34). 

No fim dos tempos a perseguição dos judeus vai se transformar em um holocausto como 

nenhum outro que experimentaram. Esse sofrimento irá ocorrer em um período chamado 

de tempo da angústia de Jacó (Jer. 30: 7) e da Grande Tribulação, um tempo ", tal como 

nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há" (Mt 24.: 21). 

A conversão Segurado 



Pois eu digo que, de agora em diante você não me vereis até que 

você diz: "Bendito o que vem em nome do Senhor!" (23:39) 

Despedida palavras de Jesus a Israel foram : "De agora em diante você não Me vereis . 

" Para os judeus incrédulos de ouvi-lo naquele dia e para todos os outros judeus incrédulos 

daquela geração (v. 37) e por incontáveis gerações futuras, essas palavras eram 

final. Porque eles rejeitaram a Deus, Deus os rejeitou. Ele já não seria o seu Deus, e eles 

já não seria o Seu povo. 

Se não fosse pela palavra de Jesus de qualificação , até , que teria sido o seu momento 

final da história e da teologia da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, seria 

radicalmente alterada. Além disso, os homens teriam tido um bom motivo para nunca 

mais confiar na palavra de Deus de novo, porque Ele repetidamente prometeu que o seu 

povo escolhido acabaria por ser salvo, restaurado, e abençoados (ver, por exemplo, Jer. 

23: 5-6; Isa. 66:. 10-22; Zacarias 14: 1-11). 

Jesus não disse: "a menos", fazendo a restauração de Israel apenas uma possibilidade, 

mas até que , tornando-se uma certeza. Mesmo no contexto de suas maldições mais 

severas sobre o Israel incrédulo e seus falsos líderes, essa palavra ofereceu esperança. Um 

dia, Israel vai finalmente dizer com fé: " Bendito o que vem em nome do Senhor ", e 

nesse dia ela vai ser para sempre redimidos, restaurado, e abençoada. 

Apenas alguns dias antes, essas mesmas palavras do Salmo 118: 26 tinham sido gritou 

para Jesus pelas multidões como Ele entrou em Jerusalém sentado no burro (Matt. 21: 

9). Eram palavras que todos os judeus associados a aclamação do Messias quando Ele 

veio para estabelecer o Seu reino na Terra. Mas a verdadeira e apropriada como aquelas 

palavras eram, por ocasião da sua entrada triunfal eles não foram falados na fé pela 

maioria das pessoas que os inexprimíveis. O Messias que eles queriam não era uma 

espécie de Messias, mas a sua própria de Deus, e quando Jesus logo demonstrou que Ele 

não tivesse vindo para remover o jugo romano como eles esperavam, os gritos de Sua 

coroação virou-se para chora por sua crucificação. 

Mas um dia com essas mesmas palavras Israel vai granizo seu Messias na fé, e a mão do 

Senhor de bênção e protecção será mais uma vez em cima dela. "Naquele dia o Senhor 

defenderá os habitantes de Jerusalém", declarou Zacarias, o profeta que os antepassados 

desses habitantes haviam "assassinado entre o templo eo altar" (Mat. 23:35). Continuando 

a descrever a grande inversão nos últimos dias, Ele disse: 

E quem é mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como 

Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E isso vai acontecer no dia em que eu vou 

definir a ponto de destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E eu vou 

derramar sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de graça e 

de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem traspassaram; e eles vão chorar por 

ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por ele, como o 

choro amargo ao longo de um primeiro-nascido. (Zacarias 12: 8-10.) 

Quando o cálice da ira de Deus está vazio, Ele soberanamente vai derrubar e destruir o 

sistema mundial do mal de Satanás que Ele deu rédea temporária para tiranizar o seu 

povo. Quando Israel se volta para Ele, Ele vai voltar a eles e derramar sobre eles o Seu 

Espírito Santo de graça e de bênção, e ambos irão riem e choram. Eles se alegrarão em 



ação de graças pela sua recém-descoberta Salvador e Senhor, mas eles vão chorar em 

penitência como eles se lembram o que tinham feito a Ele. "Naquele dia haverá grande 

pranto em Jerusalém, ... E a terra se lamentarão, cada família por si mesma" (Zc. 12: 11-

12). Seu luto será esmagadora e seu senso de pecado totalmente consumindo. 

Em resposta gracioso para que a dor penitencial, o Senhor vai buscá-los e levá-los mais 

uma vez a Si mesmo. "Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os 

habitantes de Jerusalém, para remover o pecado ea impureza. E isso vai acontecer naquele 

dia", diz o Senhor dos Exércitos, "Que eu vou cortar a nomes dos ídolos da terra, e eles 

deixarão de ser lembrado, e eu também irá remover os [falsos] profetas eo espírito imundo 

da terra "(Zc 13: 1-2.). "Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como quando 

ele luta em um dia de batalha .... E isso vai acontecer no dia em que águas vivas fluirão 

de Jerusalém, metade delas para o mar oriental ea outra metade para o mar ocidental, que 

será no verão assim como no inverno E o Senhor será rei sobre toda a terra;. Naquele dia 

o Senhor será o único, e seu nome o único "( 14: 3, 8-9). 

Falando dos judeus, que eram o seu próprio povo, o apóstolo Paulo escreveu: "Digo, 

porém, eles não tropeçar, de modo a cair, não é? De modo nenhum! Mas por sua 

transgressão veio a salvação aos gentios, para torná-los com ciúmes. Agora, se a 

transgressão deles é a riqueza do mundo e seu fracasso é a riqueza dos gentios, quanto 

mais a sua realização ser! " (Rom. 11: 11-12). 

Israel não tem permanentemente se afastado de Deus. "Eles também, se não 

permanecerem na incredulidade", diz Paulo, "serão enxertados, pois Deus é capaz de 

enxertar novamente .... Porque eu não quero que você, irmãos, que ignoreis este mistério, 

para que não sejais sábios em vós mesmos: que o endurecimento parcial que aconteceu 

com Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado; e assim todo o Israel será salvo 

"(vv 23, 25-26.). 

 

125. Os sinais da vinda de Cristo - Parte 

1: O FUNDO (Mateus 24: 1-3) 

E Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos 

aproximaram-se para mostrar as construções do templo para 

Ele. E ele, respondendo, disse-lhes: "Não vedes tudo isto? Em 

verdade vos digo que, nem uma pedra aqui deve ser deixado em 
cima do outro, o que não será destruído." 

E como Ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos 

aproximaram-se dele em particular, dizendo: "Dize-nos quando 

sucederão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim 
dos tempos?" (24: 1-3) 

A mensagem de Jesus em Mateus 24-25 é comumente conhecido como o Sermão do 

Monte, assim chamado porque ele foi entregue aos discípulos no Monte das Oliveiras. O 

tema do discurso é a segunda vinda de Cristo no fim da presente era para estabelecer o 

Seu reino milenar na terra. 



A mensagem foi solicitado pela pergunta dos discípulos em 24: 3: "Dize-nos quando 

sucederão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?" A resposta 

de Jesus é a resposta mais longa dada a qualquer pergunta feita no Novo Testamento, e 

suas verdades são absolutamente essenciais para a compreensão de seu retorno e os 

eventos surpreendentes associados. É a revelação de nosso Senhor, diretamente de seus 

próprios lábios, sobre seu retorno à Terra em glória e poder. 

O ensino do Sermão do Monte é muito debatido e freqüentemente mal compreendida, em 

grande parte porque ele é visto através das lentes de um sistema teológico particular ou 

esquema interpretativo que faz com que a mensagem aparecer complexo e 

enigmático. Mas os discípulos não foram aprendidas homens, e o propósito de Jesus era 

dar-lhes maior clareza e encorajamento, não complexidade e ansiedade.As interpretações 

complexas que às vezes são propostas para esta passagem teria deixado os discípulos 

absolutamente pasmo. É preferível tomar as palavras de Jesus como simplesmente e 

diretamente como possível. 

As expectativas proféticas no judaísmo 

A fim de entender melhor a pergunta dos discípulos, nesta ocasião, é necessário conhecer 

algo das esperanças e aspirações básicas do judaísmo daquele dia. Como sempre, o 

cenário histórico é uma chave importante para o contexto. Ao longo da história as pessoas 

tiveram um forte desejo de conhecer o futuro, e algumas sociedades têm sido sem os seus 

videntes, médiuns, cartomantes e outros prognosticadores. Por diversos meios, todos eles 

enganosa e muitos deles demoníaco, tais futuristas têm oferecido inquirers crédulos 

revelações de supostas o que vem pela frente. Embora a lei mosaica proibia estritamente 

consulta médiuns e videntes (Dt. 18: 9-14), israelitas tinham freqüentemente caído presa 

a eles, o exemplo mais proeminente sendo o do Rei Saul de consulta do meio de Endor 

(1 Sam. 28: 3- 25; ver também 2 Reis 21: 6). 

Não há evidências de que muitos judeus da época de Jesus eram culpados de ofensa de 

Saul, mas eles têm um grande interesse no futuro: Eles estavam cansados de estar sob o 

domínio dos opressores pagãos e estavam ansiosos para a libertação divinamente 

prometido de sua Messias. Os judeus eram um povo nobre, altamente inteligentes e 

altamente talentosos que, humanamente falando, eram inteiramente capaz de auto-

governo competente. No entanto, por muitos séculos, havia sido conquistado por um 

tirano estrangeiro após o outro. As dez tribos do norte havia sido conquistada pela Assíria 

em 722 AC , e as duas tribos do sul caiu para a Babilônia em 586 AC Following que 

foram conquistas pelos medo-persas, os gregos, e finalmente os Romanos. 

Em suas próprias mentes, no entanto, os judeus tinham sido sempre o seu próprio povo e 

nunca tinha sido verdadeiramente subjugados a qualquer governante estrangeiro. Foi esse 

cumpridores e espírito às vezes arrogantes de independência, mesmo no meio da opressão 

que induziu alguns dos judeus para declarar diante de Jesus no Templo, "Nós somos 

descendentes de Abraão, e nunca ter sido ainda escravizados a ninguém" (João 8:33 

). Eles sabiam muito bem, é claro, que aparentemente eles estavam de fato escravizados, 

e liberdade do que a escravidão era a paixão primordial da maioria dos judeus.Embora a 

maioria deles não foram associados com os Zealots militantes, todos eles ansiavam por 

Roma para ser derrubado e para Israel para se tornar uma nação livre, mais uma vez. 



Os judeus conhecia intimamente as muitas promessas do Antigo Testamento de futuro 

bênção, libertação e prosperidade. Eles sabiam que Deus havia prometido para derrotar 

todos os inimigos do seu povo eleito e para estabelecer o Seu reino eterno de retidão e 

justiça na terra. Eles sabiam que o ungido do Senhor One-Seu Messias, ou Cristo viria e 

estabelecer a regra e reinado de Davi novamente na terra, um reino de paz, prosperidade 

e segurança que nunca teria fim. Seu grande desejo era ver o dia em que Deus restaurou 

o reino como havia prometido. 

Os judeus, portanto, tinha grande esperança para o futuro. Eles exultou como lêem, 

"Porque um menino nos nasceu, um filho, será dada a nós; e que o governo está sobre os 

seus ombros, eo seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, 

Príncipe da Paz. Não haverá fim para o aumento do seu governo ou de paz, sobre o trono 

de Davi e no seu reino, para o estabelecer e mantê-lo com justiça e retidão a partir de 

então e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso "(Is. 9: 6-7). Eles 

empolgado com a promessa de que "um tiro surgirá a partir do tronco de Jessé, e um ramo 

de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o espírito de 

sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de força, o espírito de conhecimento 

e de temor do Senhor "(Is. 11: 1-2). 

Israel tomou imenso estímulo das palavras de Jeremias: "Eis que vêm dias, diz o Senhor, 

'quando eu levantarei a Davi um Renovo justo; e Ele reinará como rei e agir com sabedoria 

e fazer justiça e retidão . na terra Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro; 

e este é o nome pelo qual Ele será chamado, "O Senhor nossa justiça" '"(Jer. 23: 5-6; cf. 

30 : 9-10). Eles ansiavam pelo dia em que o despojo tomado deles seria dividido entre 

eles (Zacarias 14: 1.), Quando "águas vivas [seria] fluir para fora de Jerusalém" (v. 8), e 

"não [seria] haver mais maldição, para Jerusalém [seria] habitar em segurança "(v. 

11). Alegraram-se que "o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, e 

que o reino não será deixado para outro povo ... mas é em si durará para sempre" (Dn. 

2:44). 

Na época de Jesus, os judeus haviam formado em suas mentes um cenário muito claro de 

como eles acreditavam que esses eventos previstos iria se desenrolar. Para entender o que 

as expectativas eram judeus, é útil ler sua literatura a partir desse momento. Em seu A 

História do povo judeu na época de Jesus Cristo (. [Edinburgh: T & T Clark, 1893], pp 

154-87), Emil Schuer dá trechos de numerosos escritos judaicos extrabiblical da época 

que revelam essas expectativas. 

Em primeiro lugar, de acordo com o ensinamento de Zacarias 14 e outras profecias do 

Antigo Testamento, eles acreditavam que a vinda do Messias seria precedida por uma 

época de terrível tribulação.Assim como a mulher sente dor intensa, pouco antes do parto 

de uma criança, por isso Israel experimentaria grande tormento pouco antes do Messias 

chegou. 

2 Baruch 27 relataram, 

E honra deve ser transformado em vergonha, 

E a força humilhado em desprezo, 

E probidade destruído, 



E a beleza se tornará feiúra ... 

E inveja ressuscitarão em quem não tinha pensado alguma coisa de si mesmos, 

E a paixão deve prendê-lo de que é pacífico, 

E muitos serão irar-se a ferir muitos, 

E eles devem suscitar o exército, a fim de derramar sangue, 

E no final, eles perecerão juntamente com eles. 

De acordo com outra fonte, não haveria "tremores de lugares, tumulto dos povos, das 

nações, schemings confusão de líderes, Disquietude dos príncipes" (2 Esdras [4 Ezra] 9: 

3). 

O Jewish sibilino Oráculos declarou: 

Do céu cairá espadas de fogo para a terra. As luzes devem vir, brilhante e grande, 

piscando para o meio dos homens; e da terra, a mãe universal, tremerão nestes dias na 

mão do Eterno. E os peixes do mar e os animais da terra e as inúmeras tribos de coisas 

voando e todas as almas de todos os homens e mar deve estremecer com a presença do 

Eterno e haverá pânico. E os picos das montanhas e as colinas dos gigantes ele deve 

dilaceram, e do abismo obscuro deve ser visível a todos. E os barrancos altos nas 

montanhas elevadas devem estar cheio de corpos mortos e rochas fluirão com sangue e 

cada torrent devem inundar a planície .... E Deus julgará todos com guerra e espada, e não 

deve ser enxofre do céu, sim pedras e chuva e granizo incessante e penosa. E a morte será 

contra os animais quadrúpedes .... sim a própria terra hei de beber o sangue do 

perecimento e animais devem comer até se fartar de carne. (3: 363ff). 

O Mishna antecipou que, pouco antes da vinda do Messias, 

arrogância aumenta, ambição atira para cima, ... o fruto da videira rendimentos ainda 

vinho é caro. O governo se volta para heresia. Não existe nenhuma instrução. A sinagoga 

é dedicado a lascívia. Galiléia é destruído, Gablan devastadas. Os habitantes de um bairro 

ir de cidade em cidade, sem encontrar compaixão. A sabedoria dos sábios é odiado, o 

piedoso desprezado, a verdade é ausente. Meninos insultar velhos, velhos ficar na 

presença de crianças. O filho deprecia o pai, os rebeldes filha contra a mãe, a nora-contra 

a mãe-de-lei. A equipa inimigos são a sua casa-companheiros. 

Em segundo lugar, a escatologia populares dos dias de Jesus declarou que no meio desse 

tumulto parece um precursor Elijah-like anunciando a vinda do Messias. Foi por essa 

razão que tantos judeus foram atraídos para João Batista. Tradição oral judaica sustentou 

que a propriedade de todo o dinheiro em disputa ou propriedade teria que esperar "até que 

Elias vem" antes de ser finalmente resolvido. 

O terceiro caso de que a escatologia era a aparência do Messias, momento em que Ele 

estabeleceria Sua idade reino da glória e vindicaria Seu povo. 



O quarto evento seria a aliança das nações para lutar contra o Messias. O sibilino 

Oráculos declarou, 

Os reis das nações deve lançar-se contra esta terra, trazendo retribuição em si 

mesmos. Eles devem procurar a assolar o santuário do poderoso Deus e dos homens mais 

nobres whensoever eles vêm para a terra. Em um anel em volta da cidade os reis malditos 

deve colocar cada um o seu trono com as pessoas infiéis por ele. E então, com uma voz 

poderosa de Deus, falará a todos os vazios, pessoas de mente indisciplinados e julgamento 

virá sobre eles a partir do poderoso Deus, e todos perecerão na mão do Eterno. (3: 363-

72) 

Em 2 Esdras [4 Ezra] é a previsão, "Será que quando todas as nações ouvir a sua voz (do 

Messias), cada homem deve deixar a sua terra e da guerra que eles têm um contra o outro, 

ea multidão inumerável deve ser reunidos desejando lutar contra ele "(13: 33-35). Em 

outras palavras, a humanidade descrente vai interromper toda a sua outra guerra, a fim de 

se unir contra o Messias. 

O quinto evento escatológico seria a destruição dessas nações opostas. Philo escreveu que 

o Messias iria "entrar em campo e fazer a guerra e destruir grandes e populosas nações". O 

escritor de 2 Esdras declarou que o Messias "é reprová-los para a sua impiedade, 

repreendê-los por sua injustiça, afrontam-los para os seus rostos com suas traições, e 

quando ele repreendeu ele os destruirá" (12: 32-33) . O livro de Enoque informou que 

"será que aconteceu naqueles dias que ninguém será salvo, seja por ouro ou pela prata, e 

ninguém será capaz de escapar. E não haverá ferro para a guerra, nem uma vestir-se . com 

uma couraça de bronze ficará sem serviço, e estanho não deve ser estimado, e levar não 

será desejado e todas as coisas serão destruídas a partir da superfície da terra 

"(__Enoque__52: 7-9).. Todos os grandes armamentos e defesas das nações será inútil 

contra o Messias. 

Sexta seria a restauração de Jerusalém, seja pela renovação da cidade existente ou pela 

descida de uma forma completamente nova Jerusalém do céu. Em ambos os casos, a 

cidade do grande Rei passaria a ser pura, santa e incorruptível. No livro de Enoque, 

Jerusalém foi imaginado como tendo "todos os pilares ... novos e os enfeites maiores do 

que as do primeiro" (Enoque 90: 28-29). 

Em sétimo lugar, os judeus espalhados por todo o mundo seriam reunidos de volta para 

Israel. Muitos judeus ainda hoje proferir a antiga oração "Levante uma bandeira para 

reunir nossa disperso e montar-nos desde os quatro confins da terra." O décimo primeiro 

capítulo dos Salmos de Salomão dá uma imagem gráfica de que regathering: 

Ye golpe em Sião no trompete para convocar os santos,  

Porque vós para ser ouvido em Jerusalém, a voz daquele que anuncia as boas novas;  

porque Deus teve piedade de Israel nos visitar. 

Fique sobre a altura, ó Jerusalém, e eis que os teus filhos,  

do oriente e do ocidente, reunidos pelo Senhor; 

A partir do Norte eles vêm com a alegria do seu Deus,  

A partir das ilhas de mais longe Deus ajuntou. 



Altas montanhas tem ele humilhado em uma planície para eles;  

As colinas fugiu em sua entrada. 

As madeiras deu-lhes abrigo enquanto passavam por;  

Toda árvore cheirosa Deus fez brotar para eles,  

de que Israel possa passar na visitação da glória de seu Deus. 

  

Coloque em, ó Jerusalém, tuas vestes gloriosas;  

Preparai o teu santo robe;  

Porque Deus tem falado bom para Israel para todo o sempre, 

Deixe que o Senhor faça o que ele falou a respeito de Israel e de Jerusalém;  

Que o Senhor levantar Israel por seu nome glorioso. 

A misericórdia do Senhor esteja com Israel para todo o sempre. 

No oitavo caso de a vinda do Messias Palestina se tornaria o centro do mundo, e todas as 

nações seriam subjugados ao Senhor. "E todas as ilhas e as cidades devem dizer, como 

levará o Eterno amor aqueles homens! Por todas as coisas funcionam na simpatia com 

eles e ajudá-los .... Venha vamos todos caem sobre a terra e suplicar o Rei eterno, o 

poderoso . Deus eterno Façamos procissão ao seu templo, pois Ele é o único Soberano 

"( sibilino Oráculos . 3: 690ff). 

Nono e, finalmente, os judeus da época de Jesus acreditava que, com o estabelecimento 

do reino do Messias viria uma nova e eterna era de paz, justiça e glória divina. 

Esses pontos de vista antigos da vinda de Cristo foram extrapolados em grande parte dos 

ensinamentos do Antigo Testamento, e eles corresponder em Novo Testamento doutrina 

premillennial sobre Sua segunda vinda. A principal diferença é que os judeus não tinham 

conhecimento da Sua vinda duas vezes, a primeira vez para oferecer a Si mesmo como 

um sacrifício pelo pecado do mundo eo segundo para estabelecer o Seu reino milenar na 

terra. O povo judeu não estavam à procura de libertação interior do pecado, mas para a 

libertação fora da opressão política. 

Nas mentes dos judeus da época de Jesus, o tempo estava maduro para a vinda do 

Messias. Eles haviam sofrido perseguição e subjugação por muitos séculos e eram 

naquele tempo sob o poder implacável de Roma. Quando João Batista apareceu em cena, 

que lembra a pregação e estilo de vida de Elias, o interesse do povo foi intensamente 

aguçada. E quando Jesus começou o seu ministério de pregação, com inédito de 

autoridade e de curar todo tipo de doença, muitos judeus estavam convencidos de que ele 

era de fato o Messias. Quando Ele entrou em Jerusalém montado sobre o jumentinho, as 

multidões ficaram fora de si com antecipação, e eles abertamente saudada como o 

Messias, o Filho do tão aguardado Davi (Matt. 21: 9). 

Nesse ponto, no entanto, o ministério de Jesus rápida e radicalmente partiu de suas 

expectativas. De acordo com o seu pensamento, os próximos passos seria a reunião das 

nações contra o Messias e Sua vitória dramática e sem esforço sobre eles. 



Essa idéia, aparentemente, também ainda estava na mente dos Doze. Muitas previsões de 

Jesus que ele deve sofrer, morrer e ressuscitar simplesmente não havia registrado com 

eles. De alguma forma ou de outra, ou tinham descontados esses ensinamentos ou tivesse 

racionalizado e espiritualizado-los em ser algo diferente de realidades literais, físicos e 

históricos. 

Discussões proféticas com Jesus 

Para ser justo com os discípulos, os profetas do Antigo Testamento também viu a vinda 

do Messias e estabelecer Seu reino como um único evento. A era da igreja era um mistério 

para eles, um mistério, como Paulo explicou, "que foi mantido em segredo por muito 

tempo épocas passadas, mas agora se manifesta" (Rom. 16: 25-26). Porque Israel tinha 

obviamente experimentado um enorme tribulação, porque Jesus declarou ser o Messias e 

identificou João Batista como Seu precursor, e porque Ele tinha aceitado a aclamação 

messiânica do povo de alguns dias anteriores, os discípulos pensaram que, 

compreensivelmente, a seqüência de eventos continuaria como eles esperavam. Eles 

estavam agora a certeza de que o próximo movimento de Jesus seria para demonstrar Seu 

poder inexorável sobre as nações que logo se levantam contra Ele. 

Foi, sem dúvida, esses pensamentos que tinha guardado Judas superficialmente cometidos 

para ficar com Jesus. Ele espera que seja no círculo íntimo do Messias, quando o reino 

foi inaugurada e ser dado o poder, riqueza e prestígio proporcional com essa posição. 

Perto do Templo 

E Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos 

aproximaram-se para mostrar as construções do templo para 

Ele. E ele, respondendo, disse-lhes: "Não vedes tudo isto? Em 

verdade vos digo que, nem uma pedra aqui deve ser deixado em 
cima do outro, o que não será destruído." (24: 1-2) 

Jesus tinha passado todo o dia quarta-feira da semana de Páscoa no templo , dando seu 

último ensino público e pronunciar seu julgamento final e mais intensa sobre os falsos 

líderes religiosos e sobre a nação de Israel. Agora Ele estava indo embora para o Monte 

das Oliveiras para ficar a sós com seus discípulos . 

Como eles estavam saindo de Jerusalém, os discípulos aproximaram-se mostrar as 

construções do templo para Jesus. Os outros dois evangelhos sinópticos relatam que eles 

estavam apontando para o templo em admiração, dizendo: "Mestre, olha que pedras 

maravilhosas e que edifícios maravilhosos!" (Marcos 13: 1; cf. Lucas 21: 5). 

O templo e os seus adjuntos edifícios ficou no topo de um monte. Um muro de contenção 

maciça nos lados sul e oeste ajudou a apoiar a montagem propriamente dito, bem como o 

Templo. O Templo era inspiradora por quaisquer padrões, mas a um grupo de homens 

comuns da Galiléia rural que deve ter sido uma maravilha de tirar o fôlego. Eles não 

podiam conceber como uma enorme estrutura, tais poderiam ter sido construídas ou 

decorados tão magnificamente. O historiador romano Tácito relatou que era um lugar de 

imensa riqueza, e do Talmud babilônico, disse, "Aquele que nunca viu o templo de 

Herodes nunca viu um belo edifício." Algumas das pedras era de 40 metros por 12 por 12 



e pesava até cem toneladas, extraída como uma peça única e transportados muitos 

quilômetros para o local da construção. 

Os discípulos estavam talvez se perguntando como um edifício tão surpreendente, 

especialmente um dedicado à glória de Deus, poderia ser deixada desolada, como Jesus 

tinha acabado previsto. Eles devem ter se lembrado visão de Ezequiel da glória de Deus 

sair do templo e ir "para cima a partir do meio da cidade" (Ez. 11:23). O santuário sagrado 

que uma vez tinha sido a casa de Deus era Seu já não. Agora é "sua casa" Jesus tinha dito 

aos judeus incrédulos antes Deixou o templo , e "está sendo abandonada vos" (Mat. 

23:38), porque a glória do Senhor logo desviará dele. Os belos edifícios que haviam sido 

dedicadas à glória de Deus e que deveria ter honrado Jesus passaria a ser dedicado à 

desolação e destruição. 

Portanto, Jesus respondeu aos comentários de admiração dos discípulos, dizendo: Você 

não vê todas estas coisas? Em verdade vos digo que, nem uma pedra aqui deve ser 

deixado em cima do outro, o que não será demolida mandíbulas .Os discípulos deve 

ter caído quando ouviram essas palavras incríveis. Eles não podiam imaginar como o 

templo poderia ser destruído ou por que Deus permitiria tal coisa acontecer. 

Mas isso é exatamente o que Deus permitiu menos de 40 anos mais tarde. Quando os 

romanos saquearam Jerusalém em AD 70 e massacraram a maioria dos seus cidadãos, 

eles também atearam fogo ao templo e arrasou-lo, assim como Jesus predisse. As únicas 

pedras deixadas intactas foram as enormes pedras da fundação, que não faziam parte do 

edifício Templo adequada. Josephus comentou que uma pessoa que visita o local após a 

destruição não podia acreditar que alguém já havia habitado o lugar, muito menos que 

uma das estruturas mais magníficas do mundo antigo tinha ali pouco tempo antes. 

Chocado como estavam a perceber que o templo seria destruído, os discípulos foram, sem 

dúvida, bem animado, pensando que esse evento estaria relacionada à purificação de 

espera do Messias de Jerusalém, o que ocorreria imediatamente após Ele destruiu as 

nações. 

No Monte 

E como Ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos 

aproximaram-se dele em particular, dizendo: "Dize-nos quando 

sucederão estas coisas e qual será o sinal da nossa vinda e do fim 
dos tempos?" (24: 3) 

Ao sair do templo, Jesus e os Doze deixaram Jerusalém através do portão oriental, cruzou 

Vale do Cedron, e subiu o Monte das Oliveiras. Enquanto viajavam que curta distância, 

os discípulos provavelmente estavam discutindo a pergunta que Pedro, Tiago, João e 

André, gostaria de pedir a Jesus em seu nome (Marcos 13: 3). À medida que o sol estava 

se pondo sobre Jerusalém e do Templo foi mostrado em silhueta por os últimos raios de 

luz do sol, eles perguntaram ao Senhor: " Dize-nos quando sucederão estas coisas e 

qual será o sinal da tua vinda e do fim do a idade? " 

Por algum tempo, os discípulos tinham sido convencido "de que o reino de Deus ia 

aparecer imediatamente" (Lucas 19:11). Portanto, no contexto da situação e da provável 



estado de espírito dos discípulos, a palavra quando parece implicar imediatismo, 

sugerindo o tempo pode ser amanhã um dia depois, ou o mais tardar no final de Páscoa. 

Essas coisas que se refere ao que Jesus tinha acabado de ser a falar, ou seja, a antiga casa 

de Deus, que em breve seria deixada desolada (23:38) e destruídos (24: 2). Os discípulos 

estavam esperando os estágios finais da obra do Messias a se desdobrar em sucessão 

bastante rápido. As nações certamente se levantariam contra ele, ele iria derrotá-los 

rapidamente, purificar Jerusalém, reuniria os judeus de todo o mundo, e estabelecer o Seu 

glorioso reino. 

"Qual será o sinal da tua vinda?", eles agora queria saber "Qual seria o primeiro 

indicador ser? Como saberemos quando esses eventos restantes vão transpirar?" Eles 

ainda entendido o Messias de vircomo um único continuum de eventos, não tendo a 

compreensão da era da igreja que iria intervir entre Suas duas vindas. E eles 

provavelmente pensaram que o sinal de Cristo vinda seria algo espetacular 

adequAdãoente, como uma grande escuridão ao meio-dia uma luz brilhante à noite, a 

aparência de um exército Angelicalal, ou um grande clangor de trombetas celestes. 

Este foi possivelmente a parte mais emocionante da experiência dos discípulos com 

Cristo, como eles contemplado a iminência de seu reino milenar. Baseado no que Jesus 

tinha acabado de dizer, os discípulos acreditaram que a próxima vez que os judeus 

incrédulos que Jesus tinha acabado de confrontado no Templo veria seria quando ele 

entrou na sua glória e eles seriam forçados a declarar: "Bendito o que vem em nome do 

Senhor! " (23:39). Mais do que nunca, eles estavam convencidos de que esse dia não 

poderia estar longe. 

Mesmo depois da ressurreição, os discípulos ainda segurava a mesma expectativa. A 

última pergunta que fizeram Jesus antes de Sua ascensão foi: "Senhor, é nesse momento 

que você está restaurando o reino de Israel?" (Atos 1: 6). Morte e ressurreição de Jesus 

não tinha diminuído a sua antecipação, mas imensamente aumentado ele. Certamente, 

agora que ele tinha provado a morte não tinha poder sobre Ele era hora de proclamar-se 

rei, destruir seus inimigos, e inaugurar o Seu reino. 

A vinda de que os discípulos tinham em mente não era uma segunda vinda. Eles viram a 

Sua vinda , assim como os profetas do Antigo Testamento tinha visto e previu que, 

comprimido em uma série ininterrupta de eventos que ocorrem ao longo de um período 

relativamente curto de tempo. 

Vindo traduz parusia , que tem o significado básico de presença e, secundariamente, 

carrega a idéia de chegada. A pergunta dos discípulos poderia, portanto, ser parafraseada: 

"Qual será o sinal da tua manifestando-se em sua plena presença, permanente como 

Messias e Rei?" Eles não usam parusia no sentido específico e mais técnico que Jesus 

usou mais adiante neste capítulo (vv. 27, 37, 39) e, como muitas vezes é usado em outras 

partes do Novo Testamento para se referir a Sua segunda vinda (ver, por exemplo, , 1 

Tessalonicenses 3:13; 2 Tessalonicenses 2:.. 8; 1 João 2:28). Eles não estavam pensando 

em Jesus voltar, porque eles não tinham idéia de sua partida, mas estava pensando em vez 

de Sua presença messiânica aperfeiçoado, o que eles esperavam que Ele manifestar 

atualmente. 



Fim traduz sunteleia , uma palavra composta que se refere ao acabamento, como no 

ponto culminante final de uma série de eventos planeado. Nas mentes dos discípulos o 

fim da idade iria acompanhar Jesus plena manifestação do seu poder messiânico e glória, 

trazendo ao fim a era da mans pecado e rebelião contra Deus e inaugurando o reino divino 

de justiça e juízo. 

Jesus usou a frase final da época , na parábola do joio e do trigo e da parábola do arrastão, 

onde em ambos os casos, representou o encontro dos ímpios pelos anjos de Deus em 

preparação para o julgamento (Mat. 13:39, 49 ). Ele também usou a frase na conclusão 

da Grande Comissão, assegurando aos discípulos: "Eis que estou convosco todos os dias, 

até a consumação dos séculos" (Mat. 28:20). 

A pergunta dos discípulos era sobre o ultimate final da época , e não simplesmente o fim 

de uma era ou época da história, mas o objetivo final para o regime actual mundo de 

trevas e pecado-fim que o esperado em breve. Foi também, é claro, uma pergunta sobre 

o início de uma nova e eterna idade de luz, justiça, verdade e justiça. Os ímpios serão para 

sempre condenado, e os piedosos seriam para sempre abençoado. Quando isso acontecer, 

eles queriam saber e que sinal anunciaria sua chegada? 

 

126. Os sinais da vinda de Cristo - Parte 

2: as dores de parto (Mateus 24: 4-14) 

E Jesus, respondendo, disse-lhes: "Vede que ninguém vos engane. 

Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo '", e 

enganarão a muitos. E você vai ser ouvido de guerras e rumores 

de guerras; ver que você não está com medo, por essas coisas 

devem acontecer, mas que ainda não é o fim. Porquanto se 

levantará nação contra nação, e reino contra reino, e em vários 

lugares haverá fomes e terremotos. Mas todas estas coisas são o 

princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes 

atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações 

por causa do meu nome. E naquele tempo muitos serão 

escandalizados, e vai entregar-se um ao outro e se odiarão. E 

surgirão muitos falsos profetas se levantarão, e enganarão a 

muitos. E porque a ilegalidade é aumentada, o amor da maioria 

das pessoas se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse 

será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o 

mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. (24: 
4-14) 

Versículo 4 começa o discurso Olivet adequada, o que Jesus deu em resposta à pergunta 

dos discípulos: "Dize-nos quando sucederão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda 

e do fim dos tempos?" (V. 3).Como discutido no capítulo anterior, os Doze "suposto que 

o reino de Deus ia aparecer imediatamente" (Lucas 19:11), e os acontecimentos dos 

últimos dias tinha confirmado essa idéia ainda mais firmemente em suas mentes. Eles 

tinham muito tempo acreditava que Jesus era o Messias, e que João Batista foi Seu 

precursor profetizado. A aclamação da multidão na entrada triunfal de Jesus em Sua 



purificação do Templo, na Sua repreender os líderes religiosos, bem como a sua previsão 

da destruição do Templo, conjuntamente, para fazê-los pensar que em breve se manifestar 

a Sua glória messiânica, subjugar o nações que se levantariam contra Ele, e estabelecer 

Seu reino eterno. Eles tinham sido incapazes de aceitar Seus inúmeros previsões de que 

ele teria primeiro de sofrer, morrer e ser levantado. 

Os discípulos pensaram que a pregação de Jesus, de cura, reconfortante, tornando o 

julgamento, e restaurar Israel poderia ocorrer ao mesmo tempo geral na história. Como 

os profetas do Antigo Testamento que falaram do Messias, que viu apenas uma única 

vinda, composta por uma sequência de eventos (ver, por exemplo, Isaías 61: 1-11.). 

Foi quando Jesus leu desta passagem em Isaías durante o serviço sinagoga de Nazaré que 

deu, talvez, o primeiro indício de que Sua vinda seria em duas partes. Ele parou de ler no 

meio do versículo 2, omitindo a frase "eo dia da vingança do nosso Deus." Ele então 

explicou: "Hoje esta Escritura foi cumprida em sua audição" (Lucas 4: 18-21). Ele estava 

enfatizando que Ele não tinha vindo naquele momento para fazer um julgamento, mas 

apenas para pregar o evangelho e curar doenças. 

Mas porque eles tinham perdido essa pista, bem como os muitos ensinamentos mais 

específicas sobre sua vinda para morrer pelo pecado do homem, os discípulos estavam 

esperando Jesus para completar sua missão messiânica, a qualquer momento, talvez nos 

próximos dias ou semanas. Eles estavam em suas pontas do pé, por assim dizer, à espera 

de algo dramático aconteça. Eles perceberam que o filho de Isaías 9: 6 estava pronto para 

assumir seus ombros o governo do reino de Deus, que a pedra cortada sem mãos de Daniel 

2:34 estava pronto para esmagar o poder dos maus. O Messias, o Príncipe, estava pronto 

para dar fim aos pecados, para expiar a iniqüidade, trazer a justiça eterna, e untou o mais 

santo Rei. Eles perceberam que o Filho do Homem que muito em breve ser dado domínio 

e glória em um reino eterno. Estavam convencidos de que muito em breve Israel iria 

voltar para o Senhor e invocar o Seu nome e que Ele "vai dizer 'Eles são o meu povo', e 

eles vão dizer 'O Senhor é o meu Deus'" (Zacarias 13: 9). . 

Mas no discurso das Oliveiras, Jesus deixa claro que o que o cumprimento era no 

futuro. A mensagem de Mateus 24-25 é um sermão profético que varre os Doze em um 

tempo ainda não chegou, uma vez que eles próprios jamais conheceria. 

Há pelo menos sete indicadores na própria mensagem que se refere a um futuro distante 

e não poderia aplicar tanto aos acontecimentos relacionados com a destruição de 

Jerusalém no D.C 70, como muitos intérpretes têm sugerido, ou para a era da igreja, como 

outros propõem . 

O primeiro indicador será como dores de parto, dos quais os falsos cristos (Matt. 24: 5), 

a guerra internacional (. Vv 6-7 a ), e fomes e terremotos (v. 7 b ) são "apenas o começo" 

( v. 8). A figura de dores de parto foi muito utilizado pelos antigos escritores judeus, 

especialmente em relação ao fim dos tempos. O grande estudioso judeu moderno Alfred 

Edersheim escreveu: "escritos judaicos falar muito freqüentemente das dores de parto de 

Messias". 

As dores do parto não ocorrer no momento da concepção ou durante a gravidez, mas 

apenas antes do nascimento. A figura de dores de parto, portanto, não teria sido adequado 



para representar tanto a destruição de Jerusalém, que ocorreu muito perto do início da era 

da igreja, ou a era da igreja como um todo. 

Paulo lembrou aos tessalonicenses que o retorno de Cristo viria como um ladrão na noite, 

inesperAdãoente, em silêncio, e de repente. Usando a mesma figura que Jesus usou no 

discurso Olivet, o apóstolo disse que "enquanto eles estão dizendo: Paz e segurança! ' em 

seguida, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, 

e eles não escaparão "(1 Tessalonicenses 5: 1-3.). 

As dores do parto não começa um pouco antes da data de entrega, e eles ocorrem com 

freqüência cada vez maior até que o bebê nasce. Da mesma forma, os acontecimentos 

relacionados com a volta do Senhor não começará até pouco antes de sua volta, e eles vão 

ocorrer com rapidez crescente, construindo-se a uma explosão de eventos catastróficos. A 

mesma época é retratado no livro do Apocalipse, como os juízos dos selos se desenrolam 

ao longo de um período de talvez anos (veja 6: 1-8, 1-6), os julgamentos das trombetas 

em um período muito curto de tempo, talvez semanas (ver 8: 7-9: 21; 11: 15-19), e dos 

juízos da bacia durante o período de talvez alguns dias ou mesmo horas (ver 16: 1-21). 

O segundo indicador que esses eventos são o futuro é encontrado em Mateus 24: 13-14, 

em que Jesus fala de crentes que vão suportar as dores de parto até o fim. Uma vez que 

os discípulos, obviamente, não viveu para o fim dos tempos, os eventos dos capítulos 24-

25 não poderia se aplicar a eles ou a quaisquer outros crentes até e incluindo o tempo 

presente. Porque todos os crentes que vivem em seguida, serão arrebatados pouco antes 

da Tribulação (1 Ts. 4:17), os eventos não podem ser aplicadas a qualquer vida cristã 

antes desse tempo. Eles podem ser aplicados apenas para aqueles que vêm a crença em 

Cristo durante a tribulação, aqueles cuja fé genuína é provado por sua resistência até o 

fim (Mat. 24:13). 

Um terceiro indicador é a proclamação mundial do evangelho (Mat. 24:14). Esse evento 

governa absolutamente fora qualquer momento durante a era apostólica, quando até 

mesmo o Império Romano foi apenas parcialmente evangelizado. Não poderia até mesmo 

se aplica aos tempos modernos, quando, apesar da expansão do evangelho através de 

meios de comunicação modernos para a maioria das partes do mundo, ainda há milhares 

de milhões de pessoas que nunca ouviram o evangelho. Como está implícito em Mateus 

24:14 e deixou claro em Apocalipse 14: 6-7, o futuro declaração em todo o mundo de que 

Jesus falou será milagrosa e instantânea. 

Um quarto indicador é "a abominação da desolação que foi dito pelo profeta Daniel" (Mat. 

24:15). Daniel previu que, pouco antes do Messias estabelece o Seu reino e juízes do 

mundo, o Anticristo "vai colocar um fim ao sacrifício e à oferta de cereais; e sobre a asa 

das abominações virá o assolador, até mesmo até a destruição completa, que é decretado, 

se derramou sobre aquele que faz desolado "(Dn. 9:27). Isso ainda está para ocorrer. 

Um quinto indicador de que Jesus está falando de um tempo futuro é a "grande tribulação, 

tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há" (Mat. 

24:21). Os terríveis acontecimentos Jesus descreve nesta mensagem será o pior de toda a 

história humana e irá ocorrer no final da presente época, quando o julgamento completo 

e final de Deus é distribuída em homens ímpios.Jesus está se referindo ao tempo previsto 

por Daniel quando "haverá um tempo de angústia tal como nunca ocorreu desde que 



houve nação até aquele tempo" e que será acompanhada pela ressurreição dos justos para 

a vida eterna e dos ímpios para condenação eterna (Dan. 12: 1-2). 

Um sexto indicador é que "Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a 

lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados, e 

então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu "(Mateus. 24: 29-30). Esses eventos 

sobrenaturais, obviamente, ainda não transpirou. 

O sétimo e último indicador que Jesus estava falando do futuro distante é a figura da 

figueira (Mateus 24: 32-35.). Assim como as folhas de brotamento de uma figueira 

sinalizar que o verão está próximo, assim que a ocorrência dos eventos Jesus menciona 

aqui vai sinalizar Seu retorno iminente. "Esta geração", ou seja, a geração de vida durante 

o tempo dos eventos do fim dos tempos ", não passará até que todas estas coisas 

aconteçam" (v. 34). Os sinais de Mateus 24-25 todos serão plenamente vivida dentro de 

uma geração, uma geração que não podia ser outro do que a geração de estar quando 

Cristo voltar. 

Todo o cumprimento do Sermão do Monte, portanto, é futuro. Não é que a maioria das 

circunstâncias e condições aqui mencionados não tenham sido experimentado 

antes. Houve guerras e rumores de guerras praticamente desde a queda, e tem havido 

fomes e terremotos desde o início da história registrada. Mas os eventos de Mateus 24-25 

será exclusivo para o fim dos tempos em detalhe, em seqüência, em escala, e em 

extensão. Alguns dos eventos, tais como a ruptura do universo físico (24:29), será 

completamente original. 

O fato de que Jesus falou na segunda pessoa, especialmente no capítulo 24, não prova Ele 

estava falando aos discípulos sobre a sua própria geração. Os profetas do Antigo 

Testamento frequentemente abordada mensagens para as pessoas que ainda não 

nasceram, alguns dos quais se vivem centenas de anos no futuro. Deus pegou o profeta, 

por assim dizer, e transportou-o para o tempo de que ele era a profetizar, e ele falou como 

se ele estivesse directamente a esses gerações futuras (ver, por exemplo, Isa. 33: 17-24; 

66 .: 10-14; Zacarias 9: 9). Jesus estava dizendo, com efeito, "Vocês que estão vivos 

naquele tempo, ..." 

A partir de Mateus 24: 4, Jesus responde a perguntas dos discípulos: "Quando sucederão 

estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?" (V. 3). Ele responde 

às duas partes de uma questão em ordem inversa. Ele não lida com o "quando" até 24:36, 

dizendo: "Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o 

Filho, mas somente o Pai." Em 24: 4-14, ele começa a responder à segunda parte da 

pergunta, descrevendo o grupo inicial de seis sinais, as "dores de parto" que irão ocorrer 

pouco antes de Sua vinda: (. Vv 4-5) engano por falsos cristos , discórdia entre as nações 

do mundo (vv. 6-7 a ), a devastação em todo o mundo (vv. 7 b -8), a libertação dos crentes 

a tribulação (v. 9), a deserção de falsos crentes (vv. 10-13) , bem como a declaração do 

evangelho a todo o mundo (v. 14). 

Engano por falsos cristos 

E Jesus, respondendo, disse-lhes: "Vede que ninguém vos engane. 

Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo '", e 

enganarão a muitos. (24: 4-5) 



A primeira dor de parto para sinalizar a volta de Cristo será decepção generalizada por 

uma proliferação de falsos cristos. Havia falsos cristos, ou messias, antes de tempo de 

Jesus, e tem havido outros em várias vezes desde então, incluindo muitos em nossos 

dias. Mas no fim dos tempos o seu número e influência vai aumentar consideravelmente. 

Jesus está advertindo aqueles que estará vivendo durante o fim dos tempos, que não 

incluem os crentes da era da igreja (que será ou morreram ou foram arrebatados antes da 

Tribulação). A decepção daqueles dias será intensificado e escalado como nunca antes, 

como o Espírito Santo retira seu poder de restrição e permite que todo o inferno se 

soltar. Os males, decepções, tristezas, tragédias, conflitos e animosidades daqueles dias 

será superior a todos os outros do mundo já conheceu. 

Porque engano estará no seu ápice, Jesus adverte: Veja por que ninguém vos 

engane. Blepō ( ver a ele ), literalmente, significa simplesmente "para ver, mas foi 

muitas vezes utilizado, como aqui, no sentido de" manter os olhos abertos ", ou" cuidado 

"Em seu relato paralelo Lucas relata Jesus dizendo:" Veja por que você não se deixe 

enganar.; porque muitos virão em meu nome, dizendo: 'Eu sou Ele,' e 'O tempo está 

próximo "; não ir atrás deles "(21: 8). Mais tarde, no discurso de Jesus repete o aviso:" 

Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo! ', ou' Lá está ele, "não acredito nele. Porque 

surgirão falsos cristos e falsos profetas se levantarão e mostrarão grandes sinais e 

prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos "(Mat. 24: 23-24). Fortalecidos por 

demônios, o tempo do fim falsos cristos se manifestará poderes sobrenaturais que os 

anteriores não possuíam. 

Como o número de enganadores cresce, assim o número de pessoas vulneráveis que 

desesperAdãoente procuram respostas para as calamidades devastadoras que os 

atormentam (ver 2 Pe. 2: 1-3; 2 Tm 3:13.).O mundo vai começar a desintegrar-se, o 

sofrimento vai se tornar insuportável, eo pecado irá atingir o seu potencial máximo. A 

influência moral e espiritual da igreja será ido, e ainda mais significativamente, o poder 

de restrição do Espírito Santo será removida (veja 2 Ts. 2: 7). Sistemas e instituições de 

todo o mundo vão começar a auto-destruição da maldade desenfreada. 

Para tirar proveito dessa situação desesperadora, uma abundância de falsos messias e 

inteligentemente enganadores irão surgir, cada um dizendo, eu sou o Cristo . Seus 

evangelhos espúrios enganarão a muitos , como eles prometem entregar os homens de 

seus problemas e dificuldades. O epítome desse grupo Falsa será o Anticristo, o falso 

messias e enganador final. Como Jesus Cristo era justiça encarnado, o Anticristo será o 

mal encarnado. No livro de Daniel, ele é chamado de rei insolente, hábil em intrigas 

(8:23), um tirano obstinado que se amplia sobre todo deus e fala mal monstruoso contra 

o Deus dos deuses (11:36). Paulo chama-lhe o homem do pecado e o filho da perdição (2 

Ts 2: 3.), E no livro de Apocalipse, ele é chamado a besta (11: 7; 13: 1-10). 

Disputas e guerra entre as nações 

E você vai ser ouvido de guerras e rumores de guerras; ver que 

você não está com medo, por essas coisas devem acontecer, mas 

que ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra 
nação, e reino contra reino, (24: 6-7a) 



A segunda dor nascimento envolverá intensificada e disputas inigualáveis e guerra entre 

as nações e reinos do mundo. 

Você será audição traduz uma forma de o futuro de Mello , que carrega a idéia de 

audição contínua. Haverá constante conversa de reais guerras e de rumores de guerras , 

a um grau que o mundo jamais conheceu antes. Há, sem dúvida, será ambas as guerras 

quentes do combate físico e guerras frias do conflito econômico e político. Seguindo a 

analogia de dores do parto, a implicação é que os conflitos vão aumentar em número e 

intensidade à medida que o retorno de Cristo se aproxima, até que eles explodem em um 

grande holocausto de derramamento de sangue e carnificina. 

Mas os crentes durante esse tempo não deve ser assustado , Jesus diz, porque essas 

coisas são certas evidências de que o plano de Deus está se desenrolando de acordo com 

a Sua vontade. Esses eventos, horríveis e destrutivas como eles serão, deve ocorrer , 

disse Jesus. Eles são arautos do fim, mas eles são ainda não é o fim . 

Não parece haver nenhuma distinção entre nação e reino , a menos que o primeiro 

representa os países com uma forma de democracia e estes últimos, aqueles sob a forma 

de autocracia, ou ditadura. O ponto é que nenhum grupo de pessoas serão isentos de 

guerra ou ameaça de guerra. Os conflitos, sem dúvida, incluem racial, étnica e cultural, 

bem como confrontos nacionais, tanto quanto nós vemos no mundo de hoje, exceto em 

uma escala mais ampla e intensa. Confrontos de toda espécie vai acelerar todo o 

mundo. Os livros de Daniel no Antigo Testamento e de revelação no New dar muitos 

detalhes sobre o conflito que vem. 

De Daniel aprendemos que "no fim do tempo, o rei do sul se colidir com [o Anticristo], e 

o rei do Norte vai invadir contra ele com carros, com cavaleiros, e com muitos navios; e 

ele vai entrar em países, transbordar-los, e passar por "(Dan. 11:40). O reino do anticristo, 

basicamente, compreende o território, uma vez na posse do antigo império romano, em 

particular, uma confederação ocidental composta de uma Europa unificada. Daniel 

menciona que ele vai ser um império de dez nações (7:24), o que não pode ajudar, 

trazendo à mente o presente Mercado Comum Europeu. 

Daniel anterior falava de Israel de fazer um pacto com o Anticristo, a fim de proteger-se 

contra os seus vizinhos (Dn. 9:27). Confederação do anticristo irá dominar 

completamente a parte do mundo e exercer um poder desmedido sobre o resto do 

mundo. O rei do Sul virá de alguma parte da África, eo rei do Norte provavelmente será 

a Rússia, que vai mobilizar o apoio de aliados no Oriente Médio. Essas forças militares 

vastas vai convergir para a Terra Santa, chamada "O Beautiful Land" (Dan. 

11:41). "Muitos países vai cair", Daniel passa a explicar, "mas estes serão resgatados de 

sua mão [do Anticristo]:. Edom, Moab e do lugar dos filhos de Ammon Em seguida, ele 

estenderá a sua mão contra os outros países, e da terra do Egito não escapará Mas ele vai 

ganhar o controle sobre os tesouros escondidos de ouro e de prata, e de todas as coisas 

preciosas do Egito;. e os líbios e os etíopes seguirá em seus calcanhares "(vv 41-43.). 

O Anticristo aparentemente derrota as outras grandes potências, pelo menos 

temporariamente "Mas rumores do Oriente e do Norte irá perturbá-lo, e ele sairá com 

grande furor, para destruir e extirpar a muitos. E ele armará as tendas do seu pavilhão real 

entre os mares e as belas Santo Mountain, no entanto, ele virá ao seu fim, e ninguém vai 

ajudá-lo "(vv 44-45.). As forças norte e leste reagrupar, e quando o Anticristo vai ao 



encontro deles, ele é totalmente derrotado e destruído, sem ninguém para ajudá-

lo. Apocalipse fala de uma grande força de cavalaria de 200 milhões que virão do Oriente 

e destruir um terço da humanidade (Apocalipse 9: 14-16). É interessante que o exército 

chinês continente passado esse número há alguns anos. 

Esse confronto será uma guerra de magnitude incompreensível. Todas as forças de uma 

Europa confederada a oeste, Rússia ao norte, África do Sul, e na Ásia, a leste irão 

convergir em Israel para uma imensa batalha. 

Consistente com a descrição de Daniel, Zacarias profetizou que o Senhor "vai reunir todas 

as nações contra Jerusalém para a batalha, e a cidade será tomada, e as casas serão 

saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade exilado, mas o resto das pessoas que 

irão . não ser cortado da cidade Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como 

quando ele luta em um dia de batalha "(Zc. 14: 2-3). 

Através de Ageu, o Senhor disse: "'Vou derrubar os tronos dos reinos e destruir o poder 

dos reinos das nações; e eu vou derrubar os carros e os seus cavaleiros e os cavalos e seus 

cavaleiros cairão, cada um pela espada de outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, 

"Vou levá-lo, Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, diz o Senhor, e eu vos farei como 

um anel de sinete, pois eu vos escolhi a vós, diz o Senhor dos Exércitos "(Ag 2: 22-23.). É 

como se a Zorobabel, governador de Judá na época de Ageu e um descendente de Davi, 

é retratado como o Messias, maior Filho de Davi, que enviará o seu próprio exército para 

destruir os exércitos do mundo e, em seguida, subir seu trono de direito em terra. 

Não é difícil nos dias de hoje para ver como uma conflagração mundial como poderia 

desenvolver. Por muitas décadas o mundo tem vivido sob a ameaça de uma guerra nuclear 

e a ansiedade de aumentar a discórdia dentro e entre praticamente todas as nações. 

O livro de Apocalipse dá detalhes paralelas e complementares das guerras e rumores de 

guerras em que as nações e reinos do mundo serão contratados durante o fim dos 

tempos. Cristo, o Cordeiro, é retratado com um rolo de papel em sua mão, o que 

representa, por assim dizer, vontade e testamento do Pai legando ao mundo o Filho 

(Apocalipse 6: 1). Como Ele abre cada um dos sete selos, o número exigido pela lei 

romana antiga de manter um vai inviolada, Cristo põe em movimento uma das etapas 

ordenadas por Deus de Sua tomando o mundo de volta para si mesmo. 

A abertura do primeiro selo desencadeia o Anticristo, o cavaleiro sobre um cavalo branco 

que vai sair para enganar com a intenção de conquistar (v. 2). Não haverá guerra aberta 

naquela época, mas uma falsa sensação de paz e segurança. Assim como Jesus previu no 

discurso Olivet, a primeira fase do ataque final de Satanás será um dos engano e 

subterfúgio. Quando o segundo selo é aberto, no entanto, o cavaleiro sobre um cavalo 

vermelho será permitido levar essa paz falsa do mundo ", que os homens se matassem 

uns aos outros; e uma grande espada foi dada a ele" (v. 4). 

João também viu um tremendo conflito gerado por três espíritos imundos, demônios de 

alto escalão de Satanás, que irão realizar grandes milagres e reunir os líderes e os exércitos 

do mundo "em conjunto para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso ... E eles 

Recolheram-nos ao lugar que em hebraico se chama Armagedom [Armegeddon] "(Ap 

16: 13-14, 16). Essas forças liderada por demônios vão convergir em Israel e em 

Jerusalém, em particular, em um esforço intenso, mas inútil para evitar que Cristo, o Rei 



dos reis, de recuperar o trono terrestre. Como eles lutam entre si, Cristo virá e destruir 

todos eles (19: 11-20). 

Mas antes que o Senhor vem para realizar essa conquista final, o Anticristo e as forças do 

norte, sul, leste e vão entrar em combate implacável e ter sucesso no abate de um terço da 

população do mundo. Em face do último vestígio do homem carnificina sem precedentes 

de esperança vai desaparecer e terror stark vai governar o dia. Somente os crentes que se 

apegam ao Senhor terá a força divinamente dada e coragem para evitar ser petrificado de 

medo. 

Devastação Durante todo o Mundo 

e em vários lugares haverá fomes e terremotos. Mas todas estas 

coisas são o princípio das dores. (24: 7b-8) 

A próxima dor nascimento do tempo final será devastação em todo o mundo. Além da 

decepção de falsos cristos e guerreando dissensão entre as nações haverá fomes e 

terremotos , desastres naturais de proporções assustadoras que seguirão como a terra 

amaldiçoada começa a se desintegrar. Lucas acrescenta que também haverá pragas e 

espantosas, e grandes sinais do céu (21:11). 

Os terremotos, epidemias de doença mortal, acontecimentos terríveis de vários tipos, e as 

mudanças impressionantes no céu irá atormentar os homens. Eles vão ver o mundo 

começam a se desintegrar diante de seus olhos das forças desenfreadas, destruidoras do 

mal que assolam que durante esses dias indescritíveis. O mundo tem assistido a muitos 

terremotos, fomes, pestes, e até mesmo alguns sinais celestiais, mas aqueles que não será 

nada comparado com as calamidades do fim dos tempos. Eles irão ocorrer em vários 

lugares e aparentemente simultâneo. Como algumas partes da terra fome de fome , 

outros vão ser abalada por terremotos , outros dizimadas por pragas, outros paralisados 

por terrores não especificadas, e outros ainda nervoso com mudanças nos céus. 

João previu que quando Cristo quebrou o quarto selo do rolo de papel, a autoridade foi 

dada para a morte eo inferno "para matar à espada, e com fome e com a peste e pelas feras 

da terra" (Ap 6: 8). Quando Ele quebrou o sexto selo ", houve um grande terremoto; e o 

sol tornou-se negro como saco de crina, a lua toda, como sangue, e as estrelas do céu 

caíram sobre a terra, como quando a figueira lança sua figos verdes quando abalada por 

um vento forte E o céu se fendeu, como um livro que se enrola;. e todos os montes e ilhas 

foram removidos dos seus lugares "(vv 12-14.). 

Quando abriu o sétimo selo, sete anjos foram revelados em pé diante de Deus, e foram 

dadas a cada uma trombeta do juízo. Como a primeira trombeta foi tocada, 

houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra; e uma terça parte 

da terra foi queimada, e um terço das árvores foram queimadas, e toda a erva verde foi 

queimada. 

E o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas 

foi atirada ao mar; e um terço do mar se tornou em sangue; e um terço das criaturas, que 

estavam no mar e tiveram vida, morreu; e um terço dos navios foram destruídos. 



E o terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, queimando como 

uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas; e o nome da 

estrela era Absinto; e uma terça parte das águas se tornou em absinto; e muitos homens 

morreram das águas, porque se tornaram amargas. 

E um quarto anjo tocou a trombeta, e um terço do sol e um terço da lua e um terço das 

estrelas foram feridos, de modo que um terço delas pode ser escurecido e no dia pode não 

brilhar por um terço do mesmo, e o noite, da mesma forma (Apocalipse 8: 7-12; cf. 16: 

1-11; Joel 2:10; Atos 2: 19-20) 

Culturas e outra vegetação será devastado por todo o mundo, aqueles que dependem do 

mar para alimentar sofrerão fome, um terço do transporte marítimo do mundo será 

destruído, inúmeras pessoas será envenenado de suprimentos água contaminada, e 

calendários, estações e marés será jogado fora dos eixos. A agonia física e emocional vai 

ser tão insuportável que os homens vão roer "a língua por causa de par" (Ap 16:10). "E o 

seu tormento [será] semelhante ao tormento do escorpião, quando fere um homem", e "os 

homens buscarão a morte e não a acharão; e desejarão morrer ea morte fugirá deles" (9: 

5-6 ). 

Algum tempo depois, quando o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, 

houve relâmpagos e sons e trovões; e houve um grande terremoto, como não tinha havido 

desde que o homem passou a ser sobre a terra, tão grande terremoto foi, e tão poderoso. E 

a grande cidade foi dividida em três partes, e as cidades das nações caíram .... E toda a 

ilha fugiu, e os montes não foram encontrados. E enormes pedras de granizo, cerca de £ 

100 cada, desceu do céu sobre os homens; e os homens blasfemaram de Deus por causa 

da praga da saraiva, porque a sua praga era extremamente grave. (Ap 16: 17-21; cf. 11:13) 

Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Há muito mais por vir. 

Deliverance dos Crentes para serdes atormentados 

Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos 

matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu 
nome. (24: 9) 

A quarta dor do parto do fim dos tempos será severa perseguição dos crentes pelo, mundo 

ímpio mal. Mais do que nunca antes na história, o povo santo de Deus será tratado de 

forma profana, e nesse sentido eles serão profanados. 

Paradidomi ( entregará ) tem o significado básico de dar mais e foi muitas vezes 

utilizado em um sentido técnico para detenção pela polícia ou militar (ver Mat. 

4:12). Depois de ser levado em custódia crentes sofrerão extrema tribulação . Muitos 

serão assassinados, e todos sereis odiados de todas as nações por causa do meu 

nome . Em sua passagem paralela, Marcos relata que Jesus disse: "Eles vos entregarão 

aos tribunais, e você vai ser chicoteado nas sinagogas, e você estará diante de 

governadores e reis, por minha causa, como um testemunho para eles" (13: 9). Os 

tribunais provavelmente representam autoridade Gentil, e as sinagogas, obviamente, 

representam autoridade judaica, o que indica que a perseguição virá de ambos os 



grupos. Ser identificado com Cristo nome custará crentes a sua liberdade, seus direitos, 

o seu respeito, e muitas vezes suas vidas. 

Como já observado, essas serão pessoas que são salvas após o arrebatamento da igreja, 

tendo sido convertido a Cristo durante a Tribulação. Muitos serão salvos, mediante a 

pregação das duas testemunhas o Senhor vos enviar para ministrar por um período de três 

anos e meio (Ap 11: 3). Durante esse tempo, as testemunhas serão protegidos 

sobrenaturalmente (4 v.), Mas "quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do 

abismo lhes fará guerra com eles, e superá-los e matá-los" (v. 7 ). Depois de três dias e 

meio, eles serão ressuscitados e levado para o céu, e que o próprio milagre fará com que 

mais pessoas sejam salvos e para dar "glória ao Deus do céu" (vv. 11-13). 

A perseguição não será dirigida tanto contra os próprios crentes como contra Deus, a 

quem servir e representar. O mundo incrédulo intensificará seu ódio a Deus, e porque ele 

não pode atacar diretamente a ele que vai atacar ferozmente o Seu povo. Quando Paulo 

disse que ele trazia no seu corpo "A marca-marcas de Jesus" (Gl. 6:17), ele estava 

afirmando que ele havia recebido feridas que foram realmente dirigidas a Cristo. Porque 

as pessoas não conseguiam chegar até Cristo, eles abusaram aquele que O representava. 

Quando o Espírito Santo retira Sua contenção e Satanás é permitida maior liberdade, os 

santos vai sofrer como nunca antes. Para aqueles que professam abertamente Cristo, não 

haverá lugar para se esconder e não há maneira de escapar. Eles não serão perseguidos e 

martirizados por aquilo que fazem, mas pelo que elas são. Eles vão sofrer por causa 

de Cristo nome , ou seja, porque eles são identificados com Ele. 

Quando Cristo quebrou o quinto selo do rolo, João viu os santos mártires sob o altar, 

as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do 

testemunho que tinham mantido; e clamou com grande voz, dizendo: "Até quando, ó 

Senhor, santo e verdadeiro, Tu abster-se de julgar e vingar o nosso sangue dos que 

habitam sobre a terra?" E foram dadas a cada um deles uma veste branca; e foi-lhes dito 

que eles devem descansar um pouco mais, até que o número de seus conservos e seus 

irmãos que iam ser mortos assim como haviam sido, deve ser concluída 

também. (Apocalipse 6: 9-11) 

Mais tarde, João viu um "grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações 

e todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando 

vestes brancas e com palmas nas suas mãos; e eles choram fora com grande voz, dizendo: 

Salvação ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro "(Ap 7: 9-10). Um dos 

anciãos explicou ao apóstolo que "estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram 

as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro" (v. 14). 

Os assassinatos dos quais a humanidade descrente não se arrependem (Ap 9:21) irá incluir 

o assassinato de outros descrentes, mas como com o Anticristo (13: 7) e a grande 

prostituta (17: 6), os ataques mais ferozes será sobre os santos. 

Deserção de falsos crentes 

E naquele tempo muitos serão escandalizados, e vai entregar-se 

um ao outro e se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas se 



levantarão, e enganarão a muitos. E porque a ilegalidade é 

aumentada, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Mas 
aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. (24: 10-13) 

A quinta dor de parto é uma consequência do quarto. Como a perseguição se intensifica 

no fim dos tempos e os crentes começam a ser preso, odiado, e martirizados por amor de 

Cristo, muitos cristãos suposta vontade desertar. Embora eles vão ter uma identificação 

com Cristo para fora, eles vão provar por sua deserção que eles nunca lhe 

pertencia. Quando a perseguição se torna muito grave, eles vão abandonar Cristo e se 

juntar colegas descrentes em atacando o povo de Deus. 

Jesus cita três razões para a sua deserção: o preço será muito alto, o engano dos falsos 

mestres vai ser muito convincente, eo pecado vai ser muito atraente. 

O custo será muito alto 

E naquele tempo muitos serão escandalizados, e vai entregar-se 

um ao outro e se odiarão. (24:10) 

Toda causa nobre tem puxa-sacos que gostam de ser associado a ele, embora seja popular, 

mas que caem logo crítica ou surgem conflitos. Igreja de Cristo não é uma exceção. Ao 

longo de sua história tem tido adeptos que gostam de ostentar o nome Cristão quando é 

aceitável e respeitado na sociedade, mas que rapidamente perdem a sua devoção, quando 

esse nome é caluniado e aqueles que suportar isso são perseguidos (ver Mat. 13: 20-21) . 

Os falsos cristãos que vai cair durante a Tribulação não será verdadeiros crentes que são 

simplesmente fraco e covarde, mas incrédulos que revelam seu verdadeiro caráter quando 

eles abertamente rejeitam a Cristo e cruelmente trair o seu povo. Eles não vão gostar que 

Pedro, que em um momento de medo e fraqueza negou conhecer Cristo, mas como Judas, 

que por causa de seu ódio interior de Cristo traiu a seus inimigos. 

João declara que tais pretendentes deixar comunhão cristã, porque eles nunca foram 

verdadeiramente uma parte dela. "Eles saíram de nós", diz ele, porque "eles não eram 

realmente de nós; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco; mas 

eles saíram, a fim de que poderia ele mostrou que todos eles não são de nós "(1 João 

2:19). Tais pessoas abandonam igreja visível de Cristo, porque eles nunca foram uma 

parte de Sua Igreja invisível. Eles abandonam família terrena de Deus, porque eles nunca 

nasceram em Sua família celestial "Se vós permanecerdes na minha palavra," Jesus disse: 

"então você é verdadeiramente meus discípulos" (João 8:31); e no dia do julgamento Ele 

irá declarar a falsos crentes, "Nunca vos conheci; afastar mim, vós que praticais a 

iniqüidade" (Mateus 07:23.). 

"O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor", disse Jesus. "É 

o suficiente para o discípulo que ele ser como seu mestre, e o escravo como o seu mestre. 

Se chamaram o chefe da casa Belzebu, quanto mais os membros de sua família!" (Mateus 

10: 24-25.). O verdadeiro discípulo de Cristo está disposto a sofrer como Cristo sofreu, e 

nenhuma quantidade de aflição vai levá-lo a renunciar a seu Senhor e Salvador. "Todo 

aquele, pois, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que 

está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu 



Pai que está nos céus .... E aquele que não toma a sua cruz e siga após mim não é digno 

de mim "(vv 32-33, 38;. cf. 2 Tm 2:12.). 

Um cristão confesso que vira as costas para Jesus Cristo e se recusa a sofrer por Seu amor 

não era um verdadeiro crente em primeiro lugar. Uma pessoa que realmente pertence a 

Cristo pode, por vezes vacilar e ele desobedientes, mas ele nunca vai rejeitar o seu 

Senhor. A pessoa que pertence a Cristo continua a confessá-Lo, servi-Lo, e de sofrer por 

Ele quando isso é necessário. Ele não suportar por causa de sua própria força e coragem, 

mas porque ele é habitado pelo próprio Espírito de Cristo, que nunca deixa de dar 

sustentação graça para os filhos de Deus. 

O escritor de Hebreus soou o aviso para aqueles na igreja primitiva: "Tome cuidado, 

irmãos, para que não haja ele em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar 

do Deus vivo" (Hb 3:12). .Paulo declarou a Timóteo "É uma declaração de confiança: 

Porque, se nós morremos com Ele, também viveremos com Ele; se perseveramos, 

também com ele reinaremos; se o negarmos, Ele também nos negará" (2 Tim . 2: 11-12). 

Este texto nos leva a crer que, assim como durante a idade atual, professando os cristãos 

que vivem durante a Tribulação não tudo o que ele autêntico. Muitos vão ser falsificados, 

e quando o custo do discipulado se torna muito exigente que vai abandonar a Cristo e Sua 

igreja. Eles serão como os candidatos a discípulos que disseram a Jesus: "Eu te seguirei 

aonde quer que vá" e "Deixa-me ir primeiro enterrar meu pai" e "Eu te seguirei, Senhor, 

mas em primeiro lugar, permita-me dizer good-bye para os que estão em casa ". Eles vão 

colocar a sua mão no arado do discipulado, mas eles não vão abandonar a velha vida, 

demonstrando que nunca receberam o novo. Eles não são, portanto, "apto para o reino de 

Deus", disse Jesus, porque seus corações nunca foram com Ele (Lucas 9: 57-62). 

Os desertores falsos crentes no tempo final, ele não vai simplesmente satisfeito com sair 

da igreja, mas vai se juntar em sua perseguição. Eles vão entregar-se um ao outro e se 

odiarão . O povo de Deus será traído por aqueles que já faziam parte da sua comunhão, 

mas que se tornam ofendido em Cristo, quando o custo sobe muito alto. Tanto para salvar 

a própria pele, bem como para desabafar o ódio pelas coisas de Deus, eles sempre tiveram 

em seus corações, eles vão virar informante e perseguidor. Naquele tempo, Jesus disse: 

"irmão entregará à morte o irmão, e um pai a seu filho; e filhos se levantarão contra os 

pais e tê-los levado à morte" (Marcos 13:12; cf. Lc 21,16). Não só dentro do conjunto 

como um todo, mas dentro de famílias individuais, aqueles que realmente não pertencem 

a Cristo vai se voltar contra aqueles que o fazem, até mesmo ao ponto de trair seus 

próprios filhos e os pais em martírio. 

O Engano vai ser muito convincente 

E surgirão muitos falsos profetas se levantarão, e enganarão a 

muitos. (24:11) 

Assim como alguns falsos crentes vai desertar porque o custo é muito alto, os outros vão 

desertar porque eles estão enganados sobre o evangelho. 

Durante a Tribulação falsos profetas se juntarão aos falsos cristos (v. 5) na tentativa de 

enganar as pessoas a respeito de Deus. Eles vão persuasivamente ensinar doutrinas que 

parecem verdadeiras e piedoso, mas são, na verdade, falso e satânico. O tempo final será 



preenchido não só com o mal evidente, como o mundo nunca viu antes, mas também com 

a religião falsa como nunca visto antes. Até o fim, Satanás vai continuar a usar o disfarce 

de um anjo de luz (2 Cor. 11:14). 

A partir de Apocalipse 17, torna-se claro que as falsas religiões, aqui simbolizado pela 

grande prostituta da Babilônia, irá florescer. A figura de uma prostituta é usado sem 

dúvida, porque o sistema religioso mundo vai prostituir-se, procurando por evangelhos 

falsificados e outros meios para impedir que as pessoas o verdadeiro evangelho e 

salvação. Apesar de suas diferenças exteriores, as religiões de que dia vai ter um traço em 

comum: o ódio para o povo de Deus, os verdadeiros e purificadas irmãos e irmãs de 

Cristo. 

É interessante que uma característica do tempo do fim da religião falsa será "feitiçarias" 

(Rev. 09:21), o que se traduz pharmakia , a partir do qual nós temos a 

palavra farmácia . Tanto o grego antigo eo moderno termos ingleses referem-se a 

ingestão de drogas. O uso de medicamentos que alteram a mente era comum em muitas 

religiões pagãs antigas, e à luz da epidemia moderna de abuso e dependência de drogas, 

seria surpreendente se as feitiçarias do fim dos tempos não incluem o uso de entorpecentes 

e alucinógenos. 

Pecado vai ser muito atraente 

E porque a ilegalidade é aumentada, o amor da maioria das 

pessoas se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será 
salvo. (24: 12-13) 

A terceira causa de deserção será o amor de ilegalidade, o que, como ele é 

aumentado, fará com que o amor da maioria das pessoas para a justiça, a verdade, e as 

coisas de Deus para crescer frio. 

Apesar do fim dos tempos ilegalidade certamente incluem desrespeito às leis humanas, 

ele irá se manifestar mais veementemente no aumento desrespeito pela lei de Deus. Mal 

vai multiplicar-se tão rapidamente e sem vergonha que muitas pessoas que são 

inicialmente atraídos para o evangelho vai virar longe dele por causa das tentações 

multiplicadas do pecado. 

A ilegalidade será diabolicamente agressivo e ousado. Ao invés de tentar esconder seus 

pecados, as pessoas vão exibi-las, e esse mal bruta vai chamar muitas pessoas, inclusive 

alguns crentes professos, longe de tudo o interesse pelas coisas de Deus que um dia pode 

ter tido. 

Descrevendo o mesmo período Jesus está falando aqui, Paulo advertiu, 

Mas perceber isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis virão. Pois os homens 

serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro; presunçosos, soberbos, maldizentes, 

desobedientes aos pais, ingratos, profanos; desafeiçoados, implacáveis, caluniadoras, sem 

auto-controle, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos 

deleites do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, embora tenham negado o seu 

poder; e evitar tais homens. (2 Tim. 3: 1-5) 



Violência Global, imoralidade lascívia, desejo egoísta, e todos os outros vice-moral vai 

correr desenfreado como o pecado desenfreada se expressa. Os homens serão engolida 

por uma onda de corrupção e eles vão glória nisso. 

Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, disse Jesus. Não é que a 

tolerância de uma pessoa irá produzir salvação cabana que sua resistência será um produto 

capacitado pelo Espírito Santo e à prova da realidade que ele está salvo . Nem o alto custo 

do discipulado, nem o engano dos falsos profetas, nem a sedução do pecado fará com que 

os verdadeiros crentes a renunciar a Cristo, porque Ele mesmo vai protegê-los de 

deserção. 

Endurance é sempre um sinal de salvação. "E sereis odiados por todos por causa do meu 

nome", disse Jesus, "mas é aquele que perseverar até o fim, que será salvo" (Mt 10:22;. 

Cf. Lc 21:19). A pessoa que perseverar na fé que quer que a angústia, ou a perseguição 

pode vir a ele por causa de seu relacionamento com Cristo demonstra que ele pertence a 

Cristo, e Cristo garante que essa pessoa que ele será salvo .Ele acabará por ele entregues 

fora do actual sistema mal do pecado e impiedade no reino eterno de Deus de justiça. 

A perseverança dos santos na fé é um elemento básico de ensino salvação no Novo 

Testamento. Ele afirma que as pessoas que são genuinamente salvos não se afastam da fé 

(ver João 8:31; 1 Cor. 15: 1-2; Colossenses 1: 21-23; Hb 2: 1-3; 03:14;. 4:14; 6: 11-12; 

10:39; 12:14; Tiago 1: 2-4). 

Referência para a salvação no tempo futuro em passagens como as que acabo de citar não 

indica o seu início cabana sua conclusão. Endurance não pode iniciar a salvação mais do 

que pode qualquer outro esforço humano. Mas ele dá provas da vida espiritual que reside 

no crente e também é um lembrete para ele que "aquele que começou a boa obra em [ele] 

a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus" (Filipenses 1:. 6; cf. João 10: 27-29.; Rm 5: 8-

10; 2 Tm 1:12; Hb 7:25; 1 Pe 1:... 5; Judas 24). 

Aquele que perseverar até o fim é o vencedor, o filho amado de Deus, que não teme o 

sofrimento ou a morte e que será dada a coroa da vida e vai "não ele dano da segunda 

morte" (Ap 2: 10- 11). A fé que persevera é dotado fé e sustentada pela habitação do 

Espírito Santo de Cristo. 

Os santos duradouras do fim dos tempos será 

os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue 

do Cordeiro. Por esta razão, eles estão diante do trono de Deus; e eles servem de dia e de 

noite no seu templo; e aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo 

sobre eles. Eles terão fome nem mais, nem mais terão sede; nem o sol batia neles, nem 

calor algum; para o Cordeiro que está no meio do trono, será seu pastor, e orientá-los para 

as fontes da água da vida; e Deus lhes enxugará toda lágrima de seus olhos. (Ap 7: 14-

17) 

Declaração do Evangelho ao mundo inteiro 

E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em 
testemunho a todas as nações, e então virá o fim. (24:14) 



O sexto e último dor nascimento para indicar que o tempo do fim está próximo será a 

declaração mundial do evangelho a um grau nunca visto ainda. Antes de o próprio Senhor 

aparece, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a 

todas as nações. 

Apesar da decepção de falsos cristos e falsos mestres, a guerra sem precedentes e 

pestilência e desastre, a feroz perseguição dos santos, e da deserção de falsos crentes, 

o evangelho de Cristo reinocontinuará a ser proclamada. Apesar governo tirânico do 

Anticristo e do inferno de expelindo seus demônios para causar estragos em terra, o 

Senhor Jesus Cristo não ele sem testemunha. 

Pouco antes de os julgamentos uivo são derramadas e o grande holocausto final começa, 

e pouco antes do cada vez mais rápida questão dores de parto no reino, Deus vai 

apresentar sobrenaturalmente o evangelho a todas as pessoas na terra. Ele vai mandar um 

anjo com "um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, ea toda nação, 

tribo, língua e povo", dizendo: "Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo 

vir, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas "(Apocalipse 14: 6-

7). 

Essa será a evangelização final e total do mundo, milagrosamente proclamado do 

céu. Após o dia que o anúncio do mar será concluída, sua rebelião vai acabar, e sua 

oportunidade de salvação vai acabar, porque então virá o fim. 

 

127. Os sinais da vinda de Cristo - Parte 

3: a abominação da desolação (Mateus 

24:15) 

Portanto, quando você vê a abominação da desolação que foi dito 

pelo profeta Daniel, está no lugar santo (quem lê, entenda), 
(24:15) 

As pessoas têm um desejo natural para um dia melhor um tempo de paz e harmonia entre 

as nações, de maior estabilidade econômica e de diminuição da criminalidade, da doença 

e da discórdia. Mas a Escritura é claro que, apesar vezes temporárias de melhoria, as 

coisas estão destinados a se tornar muito pior antes que permanentemente se tornar 

melhor. A sociedade humana enfrenta um momento que vai ser mais calamitoso do que 

qualquer nunca experimentou antes. "Em seguida, haverá uma grande tribulação", disse 

Jesus, "tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há" 

(Mat. 24:21). A tribulação vai abranger todo o mundo, mas incidirá sobre a nação e do 

povo de Israel. Ele vai marcar o fim do dia do homem e da vinda de Deus. 

A previsão do tempo de angústia não se originou no discurso Olivet ou na cabana de 

ensino prévia de Jesus nos ensinamentos proféticos do Antigo Testamento. Como Isaías 

olhou para a frente para que dia a dia do Senhor, o dia do grande julgamento, e no dia do 

Messias de estabelecer Seu reino na Terra, ele escreveu: "Agora virá no dia em que o 



resto de Israel, e os da casa de Jacó que escaparam, nunca mais vai confiar em quem o 

feriu, mas vai realmente confiar no Senhor, o Santo de Israel "(Is. 10:20). 

A hora está chegando quando a maioria do povo de Israel vai ser massacrado por um 

inimigo que eles pensavam era seu amigo, e só um resto vai se iludir o abate. Na época 

do fim, pouco antes da hora do julgamento, Israel sofrerá traição vicioso por um eles 

confiado e eles serão submetidos a um holocausto a partir do qual poucos 

escaparão. Aqueles que são poupados vai voltar para o Senhor e ele salvou.Eles já não 

confiam em si mesmos ou em qualquer cabana aliado humano passarão a confiar somente 

no Senhor. "Um resto vai voltar", diz o profeta, "o resto de Jacó, para o Deus forte Porque 

ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dentro deles 

irá retornar;. A destruição é determinada, transbordando de justiça "(Is. 10: 21-22). 

Jeremias previu ao mesmo tempo terrível e apresenta dimensões adicionais: 

Porque assim diz o Senhor, "Eu ouvi um som de terror, de medo, e não há paz. Peça agora 

e ver, se um homem pode dar à luz. Por que vejo a cada homem com as mãos sobre os 

lombos como ? uma mulher em trabalho de parto E por que todos os rostos empalideceram 

Alas para esse dia é tão grande, não há ninguém como ele;?! e é o tempo de angústia de 

Jacó, mas ele será salvo dela E ela deve vir sobre no. naquele dia ", diz o Senhor dos 

Exércitos," que eu quebrarei o seu jugo de seu pescoço, e vai arrancar suas obrigações; e 

estranhos deixam de fazê-los seus escravos Mas eles devem servir ao Senhor, seu Deus, 

e Davi. seu rei, que eu levantarei para eles. " (Jer. 30: 5-9) 

Dor excruciante, como a de parto sem anestesia, será vivida por toda a 

humanidade. Mesmo os homens estarão de joelhos como se estivesse em trabalho, 

mantendo-se como eles se contorcer em agonia. No entanto, fora do que o sofrimento virá 

a libertação, arrependimento e salvação de Israel. 

Daniel previu que o arcanjo "Miguel, o grande príncipe, que fica de guarda ao longo dos 

filhos do teu povo, surgirá E haverá um tempo de angústia tal como nunca ocorreu desde 

que houve nação até aquele tempo;. E naquela época o seu pessoas, todo aquele que for 

achado escrito no livro, serão resgatados "(Dan. 12: 1). 

Zacarias escreveu, 

"E acontecerá em toda a terra", declara o Senhor, "que duas partes em que será cortado e 

perecer;. Mas a terceira será deixado nele E eu vou trazer a terceira parte pelo fogo, refinar 

-los como se purifica a prata, e testá-los como o ouro é testado Ela invocará o meu nome, 

e eu vou respondê-las;. Eu vou dizer; "Eles são meu povo, e eles vão dizer, 'O Senhor é o 

meu Deus, "Eis que um dia está chegando para o Senhor quando o despojo tirado de você 

será dividido entre vocês. Porque eu ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a 

batalha, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e 

metade da cidade exilado, mas o resto do povo não será exterminado da cidade. (Zacarias 

13: 8-14.: 2) 

Em Mateus 24-25 Jesus estava falando desse tempo vinda de horror indescritível no 

mundo, que incidirá sobre a nação de Israel, um tempo de que Isaías, Jeremias, Daniel e 

Zacarias já tinha falado em detalhes consideráveis. Embora Israel como uma nação e do 

povo judeu em geral têm suportado muitos períodos de grande sofrimento ao longo da 



história, incluindo a destruição de Jerusalém e do Templo pelos romanos no D.C 70 e o 

extermínio de milhões delas pela Alemanha nazista e comunista Rússia em tempos 

modernos, o holocausto do fim do tempo irá superam em muito aqueles. 

Em 24: 4-14 Jesus predisse seis sinais de Sua vinda mais uma vez que seria como dores 

de parto, que vêm no final de uma gravidez e com o aumento da rapidez e severidade até 

que a criança é um chifre.Agora Ele prevê o sinal de que irá desencadear essas dores. 

Como explicado no capítulo anterior, o uso de Jesus de vocês no discurso Olivet não se 

refere aos discípulos ou para qualquer outra pessoa vivendo naquele momento, mas sim 

refere-se profeticamente para aqueles que estarão vivendo no tempo do fim, pouco antes 

de ele retorna. 

O evento que ativa os sinais de dor nascimento será a abominação da desolação e como 

será a abominação falado por intermédio de Daniel, o profeta. Em sua passagem 

paralela, Lucas acrescenta que Jesus disse: "Mas, quando virdes Jerusalém cercada de 

exércitos, sabei então que sua desolação está próximo "(21:20). Em outras palavras, é 

enquanto Jerusalém é abarcado por nações inimigas que ameaçam destruí-la que este sinal 

ocorrerá. 

Durante várias décadas, a nação de Israel moderno tem se tornado um importante ponto 

focal dos acontecimentos mundiais, eventos que envolvem não só no Oriente Médio, mas 

também as grandes potências do Estados Unidos, Rússia, China, e muitas nações da 

Europa. Frotas navais dos Estados Unidos e da Rússia continuam a crescer em força e 

prontidão no Mar Mediterrâneo, o Mar Arábico, o Golfo Pérsico, e as outras grandes 

massas de água em que parte do mundo. 

Durante o fim dos tempos, o Anticristo vai liderar uma confederação de dez nações 

européias que geralmente corresponde ao território do antigo império romano (ver Dan 

7:24; cf. 2:. 40-43), e ele vai na primeira fingir para ser o libertador de Israel de seus 

inimigos, e ela fará uma aliança com ele (9:27). Mas depois que ele é vitorioso sobre as 

nações do sul, norte e leste, que vieram contra Israel, ele irá revelar seu verdadeiro caráter 

maligno e seu ódio por Israel e para Deus (Dan. 11: 40-45). É ao mesmo tempo ocupando 

Israel sob o pretexto de ser seu protetor que o Anticristo vai cometer a abominação da 

desolação. 

Bdelugma ( abominação ) denota um objeto de nojo, repulsa e aversão. Nas Escrituras é 

usado principalmente para denotar coisas associadas com a idolatria e impiedade bruta. O 

equivalente hebraico foi muitas vezes usado de ritos e apetrechos relacionados com a má 

conduta das religiões pagãs. No livro do Apocalipse, ele é usado para representar as 

imoralidades e impureza espiritual do falso sistema religioso conhecido como "a grande 

Babilônia, a mãe das prostituições" (17: 4-5). No novo céu e nova terra não haverá "nada 

imundo e ninguém que pratica abominação e mentira" (21:27). 

A abominação da desolação pode ser traduzido como "a abominação que faz desolado, 

ou coloca o desperdício." Em outras palavras, a abominação faz com que a desolação. 

O profeta Daniel referido a abominação da desolação três vezes (09:27; 11:31; 

12:11). Praticamente todos os estudioso da Bíblia, não importa o que os seus pontos de 

vista sobre a escatologia identifica que abominação como o sacrilégio cometido por 



Antíoco IV, rei da Síria, que governou a Palestina 175-165 AC como um substituto do 

império grego. Ele tomou para si o título Theos Epifânio, que significa "deus manifesto", 

mas seus inimigos apelidaram Epifânio, o que significa "louco" ou "a um 

louco." Ironicamente, quando ele morreu em 163, ele era totalmente insano, indignada, a 

ponto de loucura por causa de suas derrotas militares pelo rebelde judeu Judas 

Macabeu. O texto de Daniel 11: 21-35 descreve perfeitamente a regra de Antíoco, que 

ganhou seu trono "por intriga", fez várias excursões para o Egito, quebrou sua aliança 

com Israel (v (v. 21) (vv 24-27). . 28), e profanou o Templo de Jerusalém (v. 31). 

Os livros apócrifos de 1 e 2 Macabeus vividamente retratam a época de Antíoco e 

resistência zeloso dos judeus a sua tirania brutal e sacrílego. Ele abatidos incontáveis 

milhares de homens judeus, vendeu muitas das suas esposas e filhos para a escravidão, e 

tentou destruir completamente a religião judaica. Ele profanou o Templo, sacrificando 

um porco, o mais imundo de todos os animais, sobre o altar e forçando os sacerdotes para 

comer sua carne. Ele, então, criado no Templo um ídolo de Zeus, a divindade pagã que 

ele imaginava-se como se manifestando. Essa profanação horrível por Antíoco foi uma 

prévia da ainda maior abominação da desolação estar comprometido pelo Anticristo no 

fim dos tempos. 

Daniel havia predito: "Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa 

cidade para terminar as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniqüidade 

e trazer a justiça eterna, e selar a visão ea profecia e para ungir o santíssimo lugar 

"(9:24). "Setenta semanas" é, literalmente, "setenta semanas" e refere-se aos anos (cf. 9: 

2). Em outras palavras, 490 anos iria acontecer antes que o Messias iria voltar para 

estabelecer Seu reino eterno de justiça. Como Daniel explicou no verso seguinte, que a 

medida iria começar a "a emissão de um decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém", 

o decreto emitido pelo rei Artaxerxes em 445 AC (ver Ne. 2: 5-6). O profeta também 

explicou que "sete semanas e 62 semanas" (69 semanas ou 483 anos) iria passar "até ao 

Messias, o Príncipe" (Dn. 9:25).Calcula-se que exatamente 483 anos se passaram desde 

que o decreto de Artaxerxes até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando Ele foi 

aclamado Messias e Rei pela multidão (para explicações detalhadas sobre essas datas, ver 

de Sir Robert Anderson O Coming Príncipe [Grand Rapids : Kregel, 1954] e de Harold 

Hoehner Aspectos Cronológico da Vida de Cristo [Grand Rapids: Zondervan, 1977]). 

Após esse tempo, e antes da septuagésima semana e final do ano ", o Messias será cortado 

e não têm nada, e as pessoas do príncipe que há de vir destruirá a cidade eo santuário" 

(Dn. 9:26). Essa é uma imagem da crucificação de Jesus e da destruição de Jerusalém e 

do Templo em AD 70. 

Então o príncipe enganoso "fará um pacto firme com muitos por uma semana, mas no 

meio da semana ele fará cessar o sacrifício ea oferta de cereais; e sobre a asa das 

abominações virá o assolador, até mesmo uma destruição completa, aquela que é 

decretado, se derramou sobre aquele que faz desolado "(v. 27). Essa última semana, ou 

sete anos período, das 70 semanas começará quando Israel faz uma aliança com o 

Anticristo, pensando que ele será seu grande libertador. 

Em Israel moderno, o medo dos árabes e os russos é muito profunda. Não só esses 

inimigos combinadas superam Israel em mão de obra e armamento por várias centenas de 

vezes, mas seu ódio aos judeus é intensa. Ezequiel profetizou que Magog (identificado 

por Josefo como a terra do que é hoje a Rússia), Meseque e Tubal (Ásia Menor, ou 



Turquia moderna), a Pérsia (atual Irã e no Afeganistão), Etiópia (incluindo o Sudão 

moderno), Put (Líbia), e outras nações se unirão contra Israel (Ez. 38: 2-6). 

Tenho ouvido soldados israelenses dizem que se os árabes acreditam que Alá lhes diz 

para matar judeus, que é o que eles vão fazer, e todos os tratados ou pactos de paz que 

proíbem tal ação não vai significar nada. 

Como a aliança inspirada por Satanás moderna da Rússia e muitos países árabes continua 

a crescer, torna-se evidente que o quadro profético do fim dos tempos está se 

desenrolando. Quando essa ameaça para ela se torna extrema, Israel vai procurar 

segurança e proteção contra um aliado poderoso, fazendo um pacto com a confederação 

europeia para o oeste, o que também ele satanicamente energizado. 

No meio da última semana de anos, no final dos primeiros três anos e meio, o líder 

enganoso da confederação ocidental (Anticristo) vai virar violentamente contra Israel, 

estabeleceu-se como Deus, e se comprometem a abominação da desolação que ativa a 

Grande Tribulação, o que provoca intensa perseguição aos judeus. 

Os intérpretes têm proposto várias identidades para o lugar santo, alguns sugerindo que 

é a cidade de Jerusalém e outros que é o santo dos santos, o santuário interior do 

templo. Na única outra passagem em que a frase é usada no Novo Testamento, ele 

claramente se refere ao próprio templo (Atos 21:28), e que parece ser o único significado 

razoável tomar para ele em Mateus 24:15. Davi também se referiu ao templo como lugar 

santo do Senhor (veja Sl. 24: 3). 

"E a partir do momento em que o sacrifício regular é abolida, e a abominação da desolação 

está configurado, haverá 1.290 dias" (Dn. 0:11). A profanação do Templo não será 

momentâneo, mas contínuo, descrito por Jesus como está no lugar santo. A partir do 

momento em que o sacrifício diário é cancelado e a abominação da desolação começa, 

1.290 dias passará até o fim, mais 30 dias do que três anos e meio. No entanto, de acordo 

com Apocalipse 12: 6, a Grande Tribulação durará 1260 dias. Parece que a melhor 

explicação para os dias adicionais é que eles vão cobrir o tempo em que o Messias desce 

para o Monte das Oliveiras, cria o grande vale em que as nações do mundo serão julgados, 

e executa esse acórdão (ver Zech. 14:. 4-5; Mt 25: 31-46). 

Daniel continua, dizendo: "Bem-aventurado aquele que guarda espera e alcança os 1335 

dias!" (12:12), o que adiciona mais 45 dias. Esse tempo adicional parece ser um período 

de transição durante o qual o Senhor estabelece o Seu trono em Jerusalém e configura 

lugares de liderança em toda a terra que será regido em Seu nome, por seus representantes 

designados. Portanto, há 1260 dias de angústia, seguidos por 30 dias para quebrar reino 

do homem, e de 45 dias para configurar o Senhor. 

Mais detalhes da abominação da desolação são dadas no livro de Apocalipse. Retratado 

como a besta emergir do mar, o Anticristo será dado "uma boca que proferia palavras 

arrogantes e blasfêmias, e autoridade para agir em 42 meses foi dado a ele" (Apocalipse 

13: 1, 5). Quarenta e dois meses se traduz em três anos e meio, ou 1260 dias, que será a 

Grande Tribulação, a segunda metade da última semana de anos. Como o Anticristo 

continua suas blasfêmias contra o nome, o tabernáculo de Deus, e os cidadãos celestiais 

", que foi dado a ele para fazer guerra aos santos e vencê-los; e autoridade sobre toda 

tribo, povo, língua e nação foi dado a ele e. todos os que habitam sobre a terra o adorarão, 



todo aquele cujo nome não foi escrito a partir da fundação do mundo no livro da vida do 

Cordeiro que foi morto "(vv. 7-8). Sua coorte, o falso profeta, então se juntar a ele e 

executar grandes sinais e prodígios, a fim de promover a adoração do Anticristo e ainda 

vai permitir uma imagem da besta para conversar e fazer com que as mortes daqueles que 

se recusam a adoração (vv. 11-15). 

Antíoco Epifânio configurar um ídolo no Templo de ser adorado pelos judeus, mas o 

Anticristo irá definir-se como Deus e exigir adoração de toda a humanidade. Ele vai 

acabar com todo sacrifício no Templo e se comprometer a abominação que faz com que o 

lugar santo profanada e desolada, um lugar absolutamente detestável para judeus. 

Em seguida, o Anticristo, o homem do pecado ", o filho da perdição, que se opõe e se 

exalta acima de todos os que se chama Deus ou é objeto de adoração, ... toma seu lugar 

no templo de Deus, apresentando-se como sendo Deus" ( 2 Tessalonicenses 2: 3-4.). Ele 

é "aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e 

prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não 

acolheram o amor da verdade, de modo a ser salvos "(vv. 9-10). Essa é a abominação da 

desolação. 

A exortação que o leitor entenda reforça o fato de que Jesus não estava dando os avisos 

no discurso Olivet aos próprios ou a sua geração discípulos, mas para os crentes no tempo 

do fim, que vão ler essas verdades nas Escrituras e, assim, ter a possibilidade 

de entender o provações que estão resistindo. 

 

128. Os sinais da vinda de Cristo - parte 

4: Perigos de vir (Mateus 24: 16-28) 

Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes; quem 

estiver sobre o telhado não desça para pegar as coisas fora, que 

são em sua casa; e quem estiver no campo não volte atrás para 

buscar a sua capa. Mas ai daqueles que estiverem grávidas e das 

que amamentarem naqueles dias! Mas oro para que a vossa fuga 

não aconteça no inverno, nem no sábado; para, em seguida, 

haverá uma grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o 

princípio do mundo até agora, nem nunca farei. E, se aqueles dias 

não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria; mas por causa 

dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos 

disser: "Eis aqui o Cristo!", Ou "Lá está ele," não acredito 

nele. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas se levantarão 

e mostrarão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, 

até os escolhidos. Eis que eu vos disse com antecedência. Se, pois, 

vos disserem: "Eis que ele está no deserto", não vá por diante, ou, 

"Eis que ele está no interior da casa," não acredito que eles. Pois, 

assim como o relâmpago sai do oriente e flashes até o ocidente, 

assim será também a vinda do Filho do homem. Onde quer que o 
cadáver, aí se ajuntarão os abutres. (24: 16-28) 



Talvez nenhum assunto nas Escrituras é mais intrigante do que a segunda vinda de Jesus 

Cristo, e ninguém deve ser mais motivador para o crente eo descrente iguais. "Portanto, 

conhecendo o temor do Senhor", Paulo declarou: "procuramos persuadir os homens" (2 

Cor. 5:11). Percebendo que Cristo um dia virá em julgamento terrível, o incrédulo sensata 

deve ser motivado a arrepender-se e recebê-Lo como Senhor e Salvador. O cristão 

obediente serão motivados a apresentar fielmente o Evangelho aos descrentes a fim de 

que eles possam ter a oportunidade de ser salvo. Os fiéis cristãos também é motivado pela 

recompensa que receberá quando o Seu Senhor voltar, e com Paulo, ele tem a "ambição, 

seja em casa ou ausente, para ser agradável a Ele" (v. 9). 

Em Mateus 24: 16-28 Jesus continua a descrever alguns dos perigos que vão acompanhar 

o Seu retorno para estabelecer o Seu reino milenar terreno. Mas antes de dar esses sinais 

adicionais de Sua vinda, Ele diz a todos os judeus e todos os gentios crentes que vivem 

na Judéia durante a Tribulação que a sua resposta à abominação da desolação deve ser. 

O Response 

Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes; Aquele 

que está no topo da casa não desça para conseguir as coisas fora, 

que são em sua casa; e quem estiver no campo não volte atrás 

para buscar a sua capa. Mas ai daqueles que estiverem grávidas 

e das que amamentarem naqueles dias! Mas oro para que a vossa 
fuga não aconteça no inverno, nem no sábado; (24: 16-20) 

Como mencionado anteriormente, a abominação da desolação (veja v 15). Precipitará a 

primeira série de perigos e catástrofes que Jesus comparado com dores de parto (vv. 4-

14). Quando o Anticristo profanar o templo e demandas Jerusalém restaurada que todo o 

mundo adorá-lo como Deus, a segunda de três anos e meio da Tribulação, chamado de 

Grande Tribulação (ver v. 21), vai começar. Então,Jesus disse: deixe- aqueles que 

estiverem na Judeia fujam para os montes. Essa declaração é uma advertência da 

gravidade do holocausto para vir e uma exortação para fugir dele. 

Por causa de sua proximidade com a sede do Templo profanado do Anticristo em 

Jerusalém, os que estiverem na Judéia, estará no maior e mais imediato perigo de que o 

agente extremamente poderosa e maléfica de Satanás. Embora todo mundo na terra estará 

sujeito a sua tirania, fúria supremo do Anticristo será exalado contra os judeus, 

independentemente da sua crença religiosa ou a falta dela, e também contra todos os 

cristãos. Cristãos judeus será no maior perigo de todos, sendo duplamente desprezado por 

forças de Satanás. 

Uma vez que Deus primeiro chamado e fez sua aliança eterna com Abraão, Satanás tem 

procurado destruir o povo escolhido de Deus, os judeus, e sua nação ordenada por Deus 

de Israel. Ter destruído os judeus teria sido para destruir o plano redentor de Deus para a 

humanidade, porque "a salvação vem dos judeus" (João 4:22). Para ter eliminado os 

judeus antes de Jesus nascer teria quebrado a linha de promessa e frustrou o nascimento 

e, portanto, o ministério redentor do Messias, que teve que ser um descendente de Abraão 

e de Davi. Tendo falhado em que, no entanto, Satanás ainda procura destruir os judeus 

individuais, a fim de evitar redenção final de Cristo deles e destruir Israel como uma 

nação, a fim de evitar a sua restauração sob a Sua orientação divina. Deve acrescentar-se 

que Deus permitiu a Satanás algum sucesso em seus ataques contra os judeus. Por causa 



de sua aliança violação, incredulidade e apostasia, Satanás tem, por vezes, na verdade, 

atuou como executor de Deus para puni-los. 

Porque eles se recusam a adorá-lo e, especialmente, porque pertencem a Deus, o 

Anticristo também irá desencadear a fúria excepcional contra aqueles que passaram a 

acreditar em Jesus durante os últimos dias. Como já mencionado, os Jerusalem mais 

próxima será no perigo mais grave e mais imediata. 

Phuegō ( fugir ) está relacionado com o termo Inglês fugitivo , uma pessoa que toma o 

vôo, a fim de escapar do perigo. A única esperança será a correr para a segurança, 

simbolizada na exortação a fugirJudéia o mais rápido possível e refugiar-se 

nas montanhas. 

De Zacarias aprendemos que nem todo judeu será bem sucedido na tentativa de 

escapar. "'E isso vai acontecer em toda a terra, diz o Senhor," que duas partes em que será 

cortado e perecer;. Mas a terceira será deixado nele E eu vou trazer a terceira parte pelo 

fogo, refiná-los como se purifica a prata, e testá-los como se prova o ouro '"(Zc 13: 8-

9. a ). Quando o Anticristo move contra os judeus da Judéia e de outras partes da 

Palestina, ele vai matar milhões deles, aparentemente, em um curto período de 

tempo. Isso abate também será uma purga divino dos judeus rebeldes eo terceiro que 

restam estão a salvo, de quem o Senhor diz: "Eles invocará o meu nome, e eu a ouvirei; 

direi: 'Eles são meus pessoas ', e eles vão dizer: "O Senhor é o meu Deus'" (v. 9 b ). O 

holocausto de que dia vai superar todos os outros catástrofe que "ocorreu desde o 

princípio do mundo até agora, nem tampouco há" (Mat. 24:21). Como observado no 

capítulo anterior, os massacres de judeus pelos romanos no D.C 70 e pelos nazistas 

durante a Segunda Guerra Mundial não será nada em comparação. Dois em cada três 

judeus na Terra Santa vão morrer sob a fúria de Satanás, como ele decreta o juízo de Deus 

contra os rebeldes da nação judaica. 

Muitos cristãos também serão abatidos, e não como um ato de julgamento de Deus, mas 

em atos de perseguição ímpios. Quando o quinto selo do julgamento foi quebrado, João 

"vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, 

e por causa do testemunho que tinham mantido; e clamou com grande voz, dizendo: "Até 

quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, queres abster-se de julgar e vingar o nosso sangue 

dos que habitam sobre a terra?" (Ap 6: 9-10). Esses santos martirizados vai saber quando 

a carnificina de seus irmãos e irmãs vão parar e Deus vai julgar e punir os seus 

assassinos. Em resposta ao seu clamor ", não foi dada a cada um deles uma veste branca, 

e foi-lhes dito que eles devem descansar um pouco mais, até que o número de seus 

conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles tinha sido, deve ser 

concluída também "(v. 11). Através do Anticristo e seus outros agentes, tanto humanos 

como demônio, Satanás vai fazer guerra total contra os santos, massacrando tudo o que 

ele pode encontrar (Apocalipse 13: 7) até que seus maus anfitriões são "embriagada com 

o sangue dos santos, e com o sangue das testemunhas de Jesus "(17: 6). 

Para os judeus salvos haverá ajuda divina para fugir e se esconder. João viu Israel, a 

mulher que "deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com cetro de 

ferro," fugir "para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali ela pode 

ser sustentada por 1260 dias. " O apóstolo então viu o arcanjo "Miguel e os seus anjos em 

guerra com o dragão. E o dragão e os seus anjos travaram uma guerra, e eles não eram 

fortes o suficiente, e não havia mais um lugar se achou nos céus. E o grande dragão foi 



jogado ao chão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o 

mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele "(Apocalipse 

12: 5-9). Os 1.260 dias é equivalente a três anos e meio, a segunda metade dos sete anos 

de tribulação. Durante esse Grande Tribulação, Deus proverá um lugar de refúgio para 

aqueles de seu povo, que escapar ataque do Anticristo. 

Eles vão ter sucesso em sua fuga para as montanhas, provavelmente, para o leste e ao 

sul de Jerusalém, talvez para as cavernas do penhasco ao redor do Mar Morto e nas colinas 

de Moab e Edom. João relata que "as duas asas da grande águia foram dadas à mulher, 

para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde ela foi sustentada por um tempo, dois 

tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente "(Ap 12.14). Alguns 

comentaristas modernos têm sugerido que "a grande águia" representa El M, a companhia 

aérea oficial israelense. Mas parece mais provável que a águia representa o próprio 

Michael, por cujo poder o povo de Deus será transportado para a segurança. 

Nosso Senhor continua a chamada de urgência salientando a necessidade de fuga 

imediata, insistindo em que, por exemplo, uma pessoa que estiver sobre o 

telhado deve não mesmo ir para baixo para conseguir as coisas que estão em sua 

casa. A maioria das casas palestinas da época de Jesus tinha escadas exteriores que levam 

a eirado, onde a família muitas vezes fomos à noite para relaxar e refrescar-se do trabalho 

e do calor do dia. A pessoa que passa a ser em seu telhado quando ele ouve da abominação 

da desolação não deve desperdiçar mesmo os poucos minutos necessários para voltar para 

a casapara recuperar algumas preciosas coisas para levar com ele para as 

montanhas. Nenhuma posse material vai valer a pena o risco de o menor atraso. Nem uma 

pessoa deve voltar para buscar a sua capa. Se ele estiver trabalhando do outro lado de 

um campo e deixou sua capa na casa ou em uma cerca de uma certa distância, ele deve 

deixá-lo lá e correr. 

Isso não vai ser o tempo até mesmo para tomar uma posição por Cristo, mas apenas para 

fugir em seus braços, como se fosse. O tempo de testemunho será passado e, pela palavra 

do Senhor mesmo, única opção sensata dos crentes será vôo. 

Vai ser um momento especialmente trágico e onerosa para as mulheres grávidas, aqueles 

que estiverem grávidas, e das que amamentarem com pequenos bebês. mulheres em tais 

condições não será capaz de mover-se rapidamente e, portanto, vai estar em maior risco 

de ser capturado e morto. Uma perspectiva ainda mais horrível, no entanto, será o de ter 

seu bebê por nascer criança cortou no útero e de seus minúsculos bebês despedaçadas 

perante os seus olhos. Ambas as práticas abomináveis eram comuns entre os antigos 

babilônios e assírios e são precisamente o juízo de que o rebelde Israel foi prometido 

através de Oséias (13:16). 

Foi pelo massacre de centenas de bebês hebreus do sexo masculino que Satanás 

convenceu Faraó ele poderia destruir os israelitas no Egito e pelo qual ele convenceu 

Herodes que ele poderia destruir o menino Jesus. O Anticristo, aparentemente, vai 

empregar as mesmas atividades infernais durante a Grande Tribulação. Com o Espírito 

Santo removido ea igreja arrebatada, a maldade de Satanás será irrestrita e destemperado. 

Embora os invernos palestinos são suaves em comparação com aqueles em muitas partes 

do mundo, até mesmo o clima ligeiramente inclemente poderia ser um obstáculo quando 



o Anticristo começa sua agressividade final contra o povo de Deus. Por isso Jesus 

disse: Ore para que sua luta pode não ser no inverno. 

Aqueles que procuram escapar também devemos orar para que eles não terão que fugir no 

sábado, quando os judeus legalistas que não estão fugindo poderia tentar pedra ou de 

outra forma impedir aqueles a quem eles acreditam ser profanando o sábado -apenas 

como seus antepassados tinham procurado pedra Jesus para quebrar suas tradições 

sábado. 

A lição de Jesus foi que nenhuma posse valeria a pena o risco de recuperação e nenhum 

obstáculo pode ser considerado pequeno. Por causa do terror inigualável iminente, single-

minded vôo, implacável será a única ordem do dia 

Os Perigos 

para, em seguida, haverá uma grande tribulação, tal como nunca 

ocorreu desde o princípio do mundo até agora, nem nunca 

farei. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se 

salvaria; mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão 

abreviados. Então, se alguém vos disser: "Eis aqui o Cristo!", Ou 

"Lá está ele," não acredito nele. Porque surgirão falsos cristos e 

falsos profetas se levantarão e mostrarão grandes sinais e 

prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos. Eis que eu 

vos disse com antecedência. Se, pois, vos disserem: "Eis que ele 

está no deserto", "Não vá por diante, ou," Be segurar, Ele está no 

interior da casa, "não acredito que eles. Pois, assim como o 

relâmpago sai do oriente e flashes até o ocidente, assim será 

também a vinda do Filho do homem. Onde quer que o cadáver, aí 
se ajuntarão os abutres. (24: 21-28) 

Jesus aqui identifica mais três sinais de Sua volta, sinais de que irão ocorrer 

imediatamente após a abominação da desolação e que vai merecer voo rápido para as 

montanhas. Esses sinais serão: calamidade grave (vv 16-22.), Sutil confusão (vv 23-27.), 

Ea corrupção pecaminosa (v 28).. 

Tragedia Severe 

para, em seguida, haverá uma grande tribulação, tal como nunca 

ocorreu desde o princípio do mundo até agora, nem nunca 

farei. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se 

salvaria; mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão 
abreviados. (24: 21-22) 

A abominação da desolação marcará o início da grande tribulação, os últimos três anos 

e meio antes de Cristo aparece para governar o mundo a partir de seu trono em 

Jerusalém. Que grande tribulaçãoserá tal como nunca ocorreu desde o princípio do 

mundo até agora, nem tampouco há. Não há tempo ou evento na história de Israel se 

encaixa na descrição do holocausto Jesus está aqui falando. O tempo de horror é ainda 

descrito com algum detalhe em Apocalipse 6-16, onde os julgamentos selo, trompete, e 

bacia apresentam a intensidade crescente de ira de Deus sobre pecaminosa, a humanidade 

rebelde. Ambos os livros do Apocalipse e de Daniel deixar claro que o Anticristo tiranizar 



o mundo por "um tempo, tempos e metade de um tempo" (Dan 07:25; 12: 7.; Rev. 12:14), 

isto é, um ano, dois anos, um ano e meio, ou três anos e meio (Ap 11: 2; 13: 

5). Claramente, os eventos descritos pelo nosso Senhor, por Daniel, e por João deve se 

referir à mesma grande holocausto no fim do tempo, pouco antes do reino milenar é 

estabelecido na terra. 

A mensagem de Deus para Israel é que as coisas vão ficar incomensuravelmente pior 

antes que se tornem melhores. Essa nação e seu povo sofrerá traição profanação do templo 

reconstruído, a perseguição indescritível, e abate brutal que será totalmente sem paralelo 

na história. 

E, se aqueles dias não fossem abreviados, Jesus passou a dizer, nenhuma vida se 

salvaria; mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão 

abreviados. Koloboō ( cortada ) pode levar a idéia de parar de imediato, e que poderia 

ser o significado neste contexto. Uma vez que o comprimento da Grande Tribulação é 

repetidamente afirmado como sendo divinamente ordenado em três anos e meio, seu 

comprimento não pode ser reduzido sem Deus contradizer Sua própria Palavra. A idéia 

seria, portanto, que Deus predeterminou que aqueles dias de calamidade vai 

parar curto de destruição total. 

Mas desde que Jesus falou sobre aqueles dias , em vez de a frase escatológica mais geral 

"naquele dia" parece que Sua referência foi, provavelmente, a vinte e quatro 

horas dias. Nesse caso, Deus sobrenaturalmente encurtar as horas do dia, a fim de dar a 

sua fuga pessoas a proteção adicional de mais escuridão. 

Quando o sexto selo julgamento está quebrado, haverá "um grande terremoto; eo sol 

[será] negro como saco de crina, a lua toda [será] como o sangue, e as estrelas do céu 

[cairá ] para a terra, como a figueira lança seus figos verdes quando abalada por um vento 

forte E o céu [será] dividida em pedaços como um pergaminho quando se enrola 

"(Apocalipse 6: 12-14).. Durante o quarto julgamento trombeta "um terço do sol e um 

terço da lua e um terço das estrelas [serão] ferido, de modo que um terço delas pode ser 

escurecido e o dia pode não brilhar por um terço do mesmo, e na noite do mesmo modo 

"(8:12).Durante o quinto julgamento tigela o reino da besta será escurecida pelo anjo de 

Deus (16:10). Pelo menos três vezes durante a Grande Tribulação os corpos celestes que 

dão luz para a Terra será radicalmente alterada de maneira a reduzir progressivamente a 

luz do dia até que as forças do Anticristo são obrigados a operar em total escuridão. Deus 

vai usar o que a escuridão por causa dos eleitos,usando-o para escondê-los de que seriam 

seus destruidores. 

Os eleitos poderia representar a nação de Israel, que é muitas vezes referido no Antigo 

Testamento, como eleitos de Deus, ou escolhido, as pessoas (ver, por exemplo, Isa. 45: 

4). Também pode incluir aqueles que se tornam cristãos durante a Tribulação (veja Ap 

17:14). Ambos os aplicativos parece adequado, porque Deus vai preservar um 

remanescente redimiu da nação de Israel, bem como alguns gentios resgatadas. Ele vai 

encurtar as horas do dia para que o Anticristo não poderá completar o seu massacre dos 

judeus e dos santos. 

Note-se que este é o primeiro uso dos eleitos termo no Novo Testamento, e através dela 

Jesus introduziu um novo conceito a respeito daqueles que pertencem a Ele. Eles foram 

divinamente escolhidos e chamados para fora como seu próprio povo e de fato Seus 



próprios filhos. E quando Deus escolhe as pessoas para Ele, Ele vai reestruturar todo o 

universo, se isso for necessário para protegê-los e para cumprir Suas promessas que lhes 

dizem respeito. (Para uma discussão mais aprofundada da eleição, ver o comentário do 

autor sobre Efésios, pp. 10-13.) 

Obviamente escuridão total não poderia durar muito tempo. Não só nada crescer, mas 

pouco trabalho poderia ser feito, e as temperaturas em toda a terra iria cair rapidamente 

para níveis insuportáveis. Mas, nesse curto espaço de tempo, a angústia das trevas-

adicionado à fome, peste, guerra e outras catástrofes-se tornará tão aguda que os homens 

vão roer "a língua por causa da dor" (Apocalipse 16:10). 

Confusão Sutil 

Então, se alguém vos disser: "Eis aqui o Cristo! '", Ou "Lá está 

ele," não acredito nele. Porque surgirão falsos cristos e falsos 

profetas se levantarão e mostrarão grandes sinais e prodígios, 

para enganar, se possível, até os escolhidos. Eis que eu vos disse 

com antecedência. Se, pois, vos disserem: "Eis que ele está no 

deserto", "Não vá por diante, ou," Eis que ele está no interior da 

casa, "não acredito que eles. Pois, assim como o relâmpago sai 

do oriente e flashes até o ocidente, assim será também a vinda do 
Filho do homem. (24: 23-27) 

Aqueles que seguir os conselhos de Jesus a fugir para as montanhas e são protegidos por 

Deus do mal também será especialmente vulneráveis ao falso ensino e promessas. Tendo 

deixado suas casas apenas com as roupas do corpo, eles não terão o mínimo de segurança 

de bens materiais. Muitos deles deixaram as famílias e amigos para trás e será estranhos 

uns aos outros. 

Parece evidente a partir de advertência de Jesus aqui que falsos professores vão se infiltrar 

na companhia daqueles que fugir. Esses falsos mestres será emissários de Satanás que 

esperam atrair os judeus e os crentes para longe de seu refúgio e nas mãos do 

Anticristo. Eles irão compartilhar seu desejo satânico para aniquilar todos os judeus e 

todos os cristãos. 

Satanás é o pai da mentira (João 8:44), e uma vez que ele tentou primeira Eva, uma de 

suas principais armas tem sido engano. Como ele tem feito muitas vezes no passado e já 

terá feito muitas vezes durante a tribulação (ver Matt. 24: 5), Satanás vai inspirar o 

aparecimento de falsos cristos. Os refugiados vai ouvir tais afirmações como, "Eis aqui 

o Cristo! '", ou "Aqui está ele." Alguns dos falsos mestres vão reclamar Cristo está em 

seu próprio meio, e os outros vão talvez reivindicar Ele está de volta em Jerusalém ou em 

outros lugares na Judéia. 

Esses líderes religiosos espúrios, os falsos cristos e falsos profetas, vai mesmo 

realizar grandes sinais e prodígios, dando evidência sobrenatural para apoiar as suas 

reivindicações. Eles vão imitar seu líder, o Anticristo, que vai demonstrar "todo o poder, 

e sinais e prodígios de mentira" ( 2 Ts 2: 9.). Essas grandes sinais e prodígios será tão 

impressionante e convincente de que eles iriam enganar, se possível, até os escolhidos. 

É óbvio a partir de Jesus dizendo, se possível, que o Anticristo e seus falsos cristos e 

profetas não será capaz de enganar os eleitos. Satanás nunca foi capaz de enganar os 



cristãos sobre a identidade do seu Senhor. "As minhas ovelhas ouvem a minha voz", disse 

Jesus, "e eu as conheço, e elas me seguem; e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de 

perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão" (João 10 : 27-28).Depois que uma pessoa 

passa a conhecer o verdadeiro Cristo através da economia de fé nEle, ele nunca pode ser 

enganado por ninguém, incluindo o próprio Satanás, para reconhecer um falso Cristo. 

O eleito naquele dia não será destruída, porque Deus soberanamente protegê-los, 

reordenando o universo inteiro, e eles não serão enganados, porque eles vão ter o 

conhecimento inspirado pelo Espírito do verdadeiro Cristo dentro deles. 

Mas aquelas protegidas entanto, será sob ataque verbal. Satanás vigorosamente tentar 

usar o tumulto dos tempos para minar a confiança dos refugiados e para persuadi-los a 

seguir um falso Messias, que iria traí-los imediatamente para o Anticristo uma vez que 

estavam do lado de fora do santuário de Deus. Com o mundo caindo aos pedaços, as 

estrelas caindo, o sol ea lua sendo radicalmente reduzidos em razão, milhões morrem de 

doenças e fome, e milhares de seus compatriotas ter sido impiedosamente abatidos, os 

refugiados serão emocionalmente esgotado e totalmente vulnerável ao subterfúgio do 

falso e profetas de Cristo, se não fosse por graciosa provisão de Deus. 

Os fugitivos terão acesso a palavras de Jesus registradas aqui. Eis que eu vos disse 

antes, disse ele, falando a eles profeticamente através dos séculos. Se, pois, vos 

disserem: "Eis que ele está no deserto," "Não vá por diante, ou," Eis que ele está no 

interior da casa, "não acredito que eles. "Cuidado com todas as reivindicações sobre a 

minha identidade ou paradeiro," Ele estava dizendo. "Preste atenção apenas para o que eu 

estou lhe ensinando agora não a qualquer outra coisa que você vai ouvir ou ver, naquele 

dia, não importa o quão autêntico e atraente a mensagem e sinais de acompanhamento 

pode parecer ser." 

Como, então, vai aquelas protegidas saber quando o verdadeiro Senhor realmente não 

aparecer para estabelecer Seu reino? Como eles vão distinguir Sua verdadeira 

provenientes das muitas falsificações?Pois, assim como o relâmpago sai do oriente e 

flashes até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, Jesus lhes 

assegura. Sua vinda não será esticada durante um longo período de tempo, mas será 

rápido, repentino, público, visível, universal, e inimaginavelmente glorioso. Como os 

discípulos atônitos ficou olhando para o céu depois de Jesus ter subido para as nuvens, os 

dois anjos lhes disse: "Esse Jesus, que foi levado de vocês para o céu, há de vir exatamente 

da mesma maneira como você assistiu Ele ir para o céu "(Atos 01:11). Um anjo disse a 

João em sua visão em Patmos, "Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo 

aqueles que o traspassaram" (Apocalipse 1: 7). Aparição de Cristo não será apenas 

inconfundível àqueles em esconder naquele dia, mas para todos os seres humanos na terra, 

incluindo seus inimigos mais implacáveis. 

Para aqueles que pertencem a Ele, a vinda de Cristo será livramento maravilhoso, mas 

para aqueles que resistiram e se opuseram a Ele será o dia final da tragédia "Os reis da 

terra e os grandes homens e os comandantes e os ricos e os fortes e todo o homem escravo 

e livre, [vai esconder]-se nas cavernas e nas rochas das montanhas; e eles [vai dizer] aos 

montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da presença daquele que assentado 

sobre o trono, e da ira do Cordeiro "(Ap 6: 15-16). 



Até que o Senhor aparece dessa forma prevista e inquestionável, aqueles que estão se 

escondendo devem permanecer onde estão. Depois que o verdadeiro Cristo aparece, no 

entanto, o seu povo e os seus inimigos trocar de lugar, por assim dizer. Aqueles que 

tinham se escondido nas montanhas e cavernas será lançado para a liberdade e bênção, e 

que seriam seus captores e assassinos vai-se buscar refúgio, como a justa ira de Deus 

substitui e pune o mal ira do homem e de Satanás. 

Corrupção Sinful 

Onde quer que o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. (24:28) 

Essa declaração foi possivelmente um provérbio comum na Palestina, como poderia ser, 

em muitas partes do mundo. Mesmo nas sociedades modernas altamente 

civilizados, abutres circulando sobre a carcaça de um animal morto não são uma visão 

incomum no campo, especialmente em áreas remotas. 

Até o final da Grande Tribulação, o mundo vai ter preenchido a sua medida cheio de 

pecado e terá decaído espiritualmente em uma carcaça miserável e praticamente sem 

vida. Enquanto ela fica como um animal morto no deserto, Cristo aparecerá para fazer 

disposição final desse cadáver através de Seu julgamento justo e terrível. 

 

129. Os sinais da vinda de Cristo - Parte 

5: O sinal do Filho do Homem (Mateus 24: 

29-31) 

Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua 

não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu; e os poderes dos 

céus serão abalados, e então o sinal do Filho do Homem 

aparecerá no céu; e, em seguida, todas as tribos da terra se 

lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do 

céu, com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com 

grande trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos, dos quatro 
ventos, de uma extremidade do céu para o outro. (24: 29-31) 

Em termos concisos, clara e direta o próprio Senhor descreve o que será o evento mais 

importante de todos os tempos, Seu retorno à Terra em glória divina. Ao longo da história 

da igreja, os crentes têm ansiaram com diligência para a vinda novamente do seu Senhor 

Jesus Cristo. "Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os 

homens", escreveu Paulo a Tito ", ensinando-nos a renunciar à impiedade e aos desejos 

mundanos e viver de forma sensata, justa e piedosamente na idade atual, procurando a 

bendita esperança ea manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus 

Cristo "(Tito 2: 11-13). Os crentes são continuamente para viver uma vida justa, 

motivados, em grande parte por sua expectativa contínua de retorno do Senhor. 

Grande parte do mundo está familiarizado com as circunstâncias e características da 

primeira vinda de Cristo, como o Seu nascimento em Belém, os magos guiados pela 



estrela e trazendo-lhe presentes, e os pastores nos campos ouvindo o coro 

Angelicalal. Muitas pessoas já ouviu falar alguma coisa sobre seus ensinamentos e 

milagres e Sua crucificação e ressurreição. Mas até mesmo muitos cristãos professos 

estão pouco familiarizados com o que a Bíblia ensina sobre a Sua segunda vinda. 

Em Mateus 24: 29-31, Jesus dá uma imagem viva do momento de sua vinda, o sinal de 

todos os sinais de Sua vinda e do fim dos tempos, sobre o qual os discípulos tinham apenas 

perguntou (v. 3). Dentro destes três versos Jesus apresenta cinco verdades fundamentais 

sobre este sinal supremo da Sua aparência: a sequência de eventos (v. 29 a , a cena no céu 

(v. 29) b 30, o sinal no céu (v). um ), a força ea glória do Senhor (v. 30 b ), ea seleção 

pelos anjos (v. 31). 

A seqüência de eventos 

Logo depois da tribulação daqueles dias (24: 29a) 

Jesus afirma inequivocamente que o sinal central do Seu retorno ocorrerá imediatamente 

após a tribulação daqueles dias, ou seja, no final da Grande Tribulação (v. 21), a 

segunda de três anos e meio do período da tribulação de sete anos . 

O contexto deixa claro que esses dias se referem aos dias anteriores de tribulação que 

Jesus acaba de ser descrevendo (vv. 4-28). Eles são os últimos dias da tragédia 

insuperável (v. 21), que irá marcar o fim da presente era do mundo, dias em que o pecado 

será irrestrita sobre a terra, a igreja terá sido arrebatada, e Satanás terá sido permitido 

quase irrestrito liberdade em sua tentativa final, mas inútil para usurpar regra da terra para 

si mesmo. Com a abominação da desolação (15 v.) Satanás vai inaugurar a Grande 

Tribulação, profanar o templo restaurado e abate de todos os judeus e cristãos, ele pode 

lançar mão. A vinda do Senhor para reinar terá lugar no final deste tempo de tribulação. 

Como foi referido no capítulo anterior, durante aqueles dias, dois em cada três judeus na 

Palestina serão abatidos, apenas um terço sendo preservado (Zc. 13: 8-9). Cento e 

quarenta e quatro mil de eles serão salvos para evangelizar o mundo, 12.000 de cada uma 

das doze tribos de Israel (Ap 7: 4; cf. 14: 1-5). Aqueles judeus será sobrenaturalmente 

selados e protegidos por Deus, e nenhum esforço por parte do Anticristo ou seus 

colaboradores será capaz de destruí-los. 

A cena nos Céus 

o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do 
céu; e os poderes dos céus serão abalados, (24: 29b) 

Jesus aqui descreve o cenário celestial de Sua aparência. Todo o universo vai começar a 

desintegrar-se, aparentemente com grande rapidez. O sol ... ea lua deixará de dar a 

luz, e as estrelas vão mesmo cair do céu. A partir de relato paralelo de Lucas, 

aprendemos que não haverá "consternação entre as nações, em perplexidade pelo bramido 

do mar e das ondas , Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que 

sobrevirão ao mundo; para o poder dos céus serão abalados "(Lucas 21: 25-26). 



Os eventos serão tão calamitosa que os homens vão desmaiar de terror absoluto. O termo 

grego para trás "fraco" significa a expirar ou parar de respirar, o que indica que as pessoas 

vão literalmente morrer de susto. Sem furacão, tornado, maremoto, terremoto, erupção 

vulcânica, ou a combinação desses desastres naturais da história terá chegado a 

interrupção extrema daqueles dias do fim dos tempos. 

Durante esse tempo os poderes dos céus serão abalados por Jesus Cristo, Aquele que 

"sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder (Heb. 1: 3). Assim como Ele criou 

tudo, Ele também sustenta tudo, e sem a Sua cheio sustentar o poder, a gravidade irá 

enfraquecer e as órbitas das estrelas e dos planetas vai flutuar. Os astrônomos podem 

predizer eventos vindouros estelares com séculos de antecedência só por causa da 

consistência absoluta das leis divinamente ordenadas e uniformes que controlam o 

funcionamento das estrelas e dos planetas. Mas quando o Senhor se retira o mínimo de 

Seu poder do universo, nada vai funcionar normalmente, e todos os aspectos do mundo 

físico será interrompido além da imaginação Todas as forças da energia;. aqui 

chamados poderes dos céus, que possuem tudo em constante espaço, estará em 

disfunção. Os corpos celestiais careen desordenAdãoente através do espaço, e toda a 

navegação, se estelar, solar, magnético, ou giroscópico, será inútil, porque todos os pontos 

de referência estáveis e forças naturais uniformes terá deixado de existir ou então tornar-

se inseguras. 

A terra é realizada em conjunto pelo poder de Deus, e quando esse poder é diminuída, o 

caos resultante será inconcebível. Especulações como a que acabamos de citar, não 

importa o quão cientificamente derivada, pode apenas remotamente aproximar o que a 

situação actual vai ser assim. 

Mas, assim como a retirada de uma pequena parte do poder sustentador de Deus fará com 

que tal caos e destruição generalizada, assim será o Seu controle sobrenatural do que a 

desintegração evitar a destruição total da Terra. Seu poder soberano vai preservar e 

restaurar ele e seu povo para o estabelecimento de Seu reino milenar. 

Alguns sete séculos antes de Cristo, Isaías havia previsto a devastação do fim dos tempos: 

Wail, para o dia do Senhor está próximo! Ele virá como destruição do Todo-

Poderoso. Portanto, todas as mãos cairá flácido, e de coração a cada 'Marte vai derreter. E 

eles serão aterrorizados, dores e angústia tomará conta deles; eles vão se contorcer como 

uma mulher em trabalho de parto, eles vão olhar um para o outro com espanto, com os 

rostos em chamas. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para 

pôr a terra em desolação; e Ele vai exterminar os pecadores. Para as estrelas do céu e as 

suas constelações não piscam diante a sua luz; o sol será escuro quando ele sobe, ea lua 

não vou derramar sua luz. Assim eu vou punir o mundo de sua maldade, e sobre os ímpios 

a sua iniqüidade; Além disso, vou colocar um fim à arrogância do orgulhoso, e humilhar 

a arrogância do implacável. Vou fazer o homem mortal mais escassos do que o ouro puro, 

e da humanidade do que o ouro de Ofir. (Is. 13: 6-12) 

Apesar de que a profecia aplicada imediatamente para a destruição da Babilônia (v 1; cf. 

Dan. 5: 30-31.), Que ocorreu em 539 AC , os eventos descritos por Isaías são, 

obviamente, muito universal e catastrófica para ter relacionado inteiramente à Babilônia 

. A devastação da antiga Babilônia era apenas um microcosmo do que vai acontecer com 

todo o universo no tempo final. 



Isaías continua a descrever eventos que não podia de maneira descrevem o julgamento 

relativamente suave e confinado na Babilônia pelos medo-persas (v. 17). 

Por isso farei estremecer os céus ea terra será sacudida do seu lugar, a fúria do Senhor 

dos Exércitos, no dia da sua ira ardente. E será que, assim como uma gazela caçado, ou 

como ovelhas sem ninguém para reuni-los, eles vão cada turno para o seu próprio povo, 

e cada um fugirá para a sua terra. Qualquer um que for encontrado será traspassado, e 

quem é capturado cairá pela espada. Seus pequenos também serão despedaçadas perante 

os seus olhos; as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. (Vv. 13-16) 

Essa série de catástrofes é claramente em todo o mundo, afetando todas as nações e todos 

os povos. 

Isaías mais tarde apresenta ainda mais detalhes da destruição do fim dos tempos: 

Aproximem-se, ó nações, para ouvir; e ouvir, ó povos! Que a terra e tudo o que contém 

ouvir, e para o mundo e tudo o que dela brota. Para a indignação do Senhor é contra todas 

as nações, e sua ira contra todos os seus exércitos; Ele destruindo-os totalmente, Ele deu-

as à matança. Então, eles foram mortos serão lançados para fora, e os seus cadáveres vai 

dar fora de seu mau cheiro, e as montanhas serão ensopados com o seu sangue. E todo o 

exército dos céus se desgasta e o céu vai ser enrolado como um pergaminho; todos os 

seus anfitriões também vai murchar como uma folha murcha da videira, ou como um 

garrote da figueira. Para Minha espada é saciado no céu, eis que descerá para o juízo sobre 

Edom, e sobre as pessoas com quem tenho dedicado à destruição. (34: 1-5) 

É a partir dessas passagens de Isaías que o ensinamento de Jesus e visão de João foram 

retiradas. Edom é a região mais ao sul para o qual a grande batalha do Armagedom irá 

estender. A área total envolvida será 200 milhas de comprimento (Apocalipse 14:20), que 

se estende de Bosra, a capital de Edom, no sul (ver Isaías 34: 6.) Para as montanhas do 

Líbano, ao norte do Vale do Armageddon. 

Cerca de cem anos antes de Isaías, o profeta Joel escreveu de um vasto, incrivelmente 

devastadora praga de gafanhotos que antecipa os desastres do fim dos tempos, a vinda do 

"Dia do Senhor" (Joel 2: 1).Os gafanhotos marchou toda a terra como um exército destruir 

"Diante deles a terra treme, os céus tremer, o sol ea lua escurecem, e as estrelas retiram o 

seu resplendor E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército;. Certamente é o seu 

arraial muito grande, porque é forte Aquele que realiza a sua palavra. O dia do Senhor é 

realmente grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? " (Vv 10-11;.. Cf. vv 4-

5). A mancha de luz natural por esses bilhões de insetos ilustra o imensamente maior 

escurecimento dos céus pela intervenção direta de Deus no tempo do fim. "E eu vou 

mostrar maravilhas no céu e na terra", o Senhor continuou a declarar através de 

Joel; "sangue, fogo e colunas de fumaça O sol se converterá em trevas, ea lua em sangue, 

antes do grande e glorioso dia do Senhor vem." (vv 30-31; cf. Ap. 6: 12- 13). 

O profeta Ageu escreveu: "Porque assim diz o Senhor dos Exércitos," Mais uma vez, em 

pouco tempo, eu estou indo para agitar os céus ea terra, o mar e também a terra seca E 

farei tremer todas as nações;. E Eles virão com a riqueza de todas as nações, e encherei 

esta casa de glória "(Ag 2: 6-7.). Esse é o momento, diz Paulo, que o universo está 

amaldiçoado aguardando ansiosamente. "Pois a criação está sujeita à vaidade não por sua 

vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma 



criatura será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de 

Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e sofre as dores de parto, até ao presente 

"(Rom. 8: 19-22). 

O Sign in O Sky 

e depois o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu; e, em 

seguida, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do 

Homem vindo sobre as nuvens do céu (24: 30a) 

Próximo Jesus descreve o supremo sinal de sua "vinda, e do fim dos tempos", sobre o 

qual os discípulos pediu alguns momentos antes (v. 3). Ele já havia mencionado um 

número de menor, embora surpreendente, os sinais que precederiam Sua vinda, incluindo 

o sinal de que a abominação da desolação que iria precipitar-los (vv. 4-15). Mas o sinal 

de sinais será o Filho do Homem Ele mesmo, queaparece no céu. 

Muitos dos primeiros Padres da Igreja, como Crisóstomo, Cirilo de Jerusalém, e Orígenes, 

imaginou que este sinal seria uma enorme cruz resplandecente, visível para o mundo 

inteiro, que perfuram a escuridão total, em seguida, que envolve o mundo. Outros 

intérpretes têm sugerido que será a glória Shekinah da presença do Senhor que volta para 

a terra. É provável que a glória Shekinah serão envolvidos, como o revelou Cristo Jesus 

faz a sua aparição. Mas o sinal não é apenas a sua glória; que é o próprio Cristo, o Filho 

do homem, que aparece no céu. 

O sinal de deveria ser traduzido como um genitivo subjetivo grego, indicando que o 

sinal não vai simplesmente relacionar ou aponte para o Filho do Homem (como com um 

genitivo objetivo), mas vai realmente ser o Filho do Homem. Em outras palavras, o 

próprio Jesus será o sinal supremo e final da sua vinda. No meio do mundo unrelieved 

negritude-físico, emocional e espiritual, Jesus Cristo se manifestará em Sua glória e 

justiça infinita e não diminuído. Assim como as catástrofes destrutivos da Grande 

Tribulação será totalmente incomparável (v. 21), assim será também a manifestação da 

glória e do poder de Cristo. 

A visão dele na glória ardente será tão insuportavelmente com medo de que a humanidade 

rebelde clamarão para as montanhas e rochas a cair sobre eles para escondê-los "da 

presença daquele que está assentado sobre o trono" (Ap 6:16). Mas, ao invés de ser 

conduzido ao Senhor em arrependimento reverente, eles fugirão dele em rejeição 

contínua, xingando e blasfemando Seu nome (16: 9). 

Algumas pessoas, no entanto, será trazido de joelhos em quebrantamento, reconhecendo 

sua necessidade de perdão e redenção de Deus. Quando eles vêem o Filho do homem na 

sua glória, e justiça, eles finalmente vai confessar sua própria maldade e injustiça. Haverá 

alguma de todas as tribos da terra que vou chorar sobre sua rebelião contra Deus e sua 

rejeição de Seu Filho. Depois de ouvir o evangelho proclamado (v 14; Ap 14: 6.), Essas 

pessoas se desviará e chorar sobre seus pecados e receber a Cristo como Senhor e 

Salvador. 

Entre os que se arrependerem serão muitos judeus. Através de Zacarias, o Senhor 

prometeu ao seu povo: "E eu vou derramar sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de 

Jerusalém, o Espírito de graça e de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem 



traspassaram; e eles vão chorar Para ele, como quem pranteia por um filho único, e 

chorarão amargamente por ele, como o choro amargo ao longo de um primeiro-nascido 

Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém. "(Zc. 12: 10-11). Tendo percebido que 

eles rejeitaram o Messias, eles se voltarão para Ele com fé, lançando-se em Sua 

misericórdia.Naquela época, a "plenitude dos gentios [terá] entrar, e assim todo o Israel 

será salvo, como está escrito:" O Libertador virá de Sião, Ele irá remover a impiedade de 

Jacó "(Rom 11. : 25-26; cf. Is 59:20).. 

Assim como Jesus subiu ao céu, nas nuvens, Ele também vai voltar "exatamente da 

mesma maneira" (Atos 01:11). Quando ele aparece na Sua segunda vinda, o Filho do 

Homem virá sobre as nuvens do céu (cf. Mt 26:64;. Marcos 13:26; Lucas 21:27). Em 

suas visões da noite Daniel viu "com as nuvens do céu um como o Filho do homem ... 

que vem, e Ele veio até o Ancião dos Dias e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado o 

domínio, glória e um reino, que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o 

adoraram "(Dan. 7: 13-14). Em sua visão em Patmos, João também viu Jesus "vem com 

as nuvens." Em seguida, ele disse, "todo olho o verá, até mesmo aqueles que o 

traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele" (Apocalipse 1: 7). 

As nuvens no qual Jesus subiu e em que ele vai voltar parecem ser distintivo. O salmista 

escreveu sobre usando nuvens de Deus como Sua carruagem (Sl 104: 3.) (. Isaías 19: 1), 

e Isaías imagens "o Senhor ... montando em uma nuvem ligeira". Mas se as nuvens do 

céu em que Jesus aparece são naturais ou sobrenaturais, Seu uso deles em que o tempo 

vai ser extraordinário e único. No meio do caos negro, ele vai usar essas nuvens se 

manifestar em Sua majestade divina completa. 

Falando do tempo final, Zacarias escreveu: "E acontecerá naquele dia que não haverá luz, 

e as luminárias vai diminuir Para ele vai ser um dia único, que é conhecido do Senhor, 

nem de dia nem de noite, mas. Acontecerá na parte da tarde haverá luz "(Zc. 14: 6-7; cf. 

Jer 30: 7.). No final desse período insuportável das trevas e angústia, a luz virá, e não pelo 

reillumination do sol, a lua e as estrelas, mas pelo brilho de sua glória divina de Cristo, 

que, mais tarde, acender o novo céu eterna e nova terra . Naquele dia haverá "nenhuma 

necessidade do sol, nem da lua, para brilhar sobre [a nova Jerusalém], para a glória de 

Deus [vai] iluminar-lo, e sua lâmpada [será] o Cordeiro" (Ap 21 : 23), "e não deixará de 

ser qualquer noite, e eles não terão necessidade de a luz de uma lâmpada, nem da luz do 

sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles" (22: 5). 

Apesar de todos os crentes antes da Tribulação terão morrido ou sido arrebatados (1 Ts 

1:10;. Ap 3:10), eles vão testemunhar aparição gloriosa de Cristo na terra. Eles irão, de 

fato, "ser revelada com Ele na glória" (Cl 3: 4), já tendo sido maravilhosamente e 

adequAdãoente vestida como a noiva de Cristo, para a ceia das bodas do Cordeiro "de 

linho fino, brilhante e limpo, ", que é" os atos de justiça dos santos "(Ap 19: 8). Quando 

a igreja é levada à presença do Senhor, pouco antes da Tribulação, ela vai ter comunhão 

com Ele, naquele jantar durante o cataclismo de sete anos na terra. Também estarão 

presentes os santos do Antigo Testamento ", aqueles que são chamados à ceia das bodas 

do Cordeiro" (v. 9). Como a noiva de Cristo, a igreja não vai precisar de um convite para 

a festa de casamento; mas todos os que crêem em Deus antes da encarnação de Cristo 

será graciosamente convidados a participar. 

Parece que a igreja, e, talvez, os crentes do Antigo Testamento, bem como, provavelmente 

serão incluídos no "os exércitos que estão no céu, vestidos de linho fino, branco e puro", 



que seguem a Cristo "em cavalos brancos" (Ap 19 : 14). Em vez de olhar para o céu, 

como Cristo aparece, como todos na terra vai fazer, os santos de todas as idades vão estar 

olhando para baixo do céu como eles retornam à terra com Ele. 

Embora os incrédulos sobre a terra estão morrendo de medo, doença, ou a partir de 

carnificina do Anticristo, aqueles que estão vindo para a salvação e que escapar de ser 

morto durante a Tribulação terá grande motivo para se alegrar no aparecimento de 

Cristo. Em seu relato do discurso Olivet Lucas relata que Jesus diz aos santos 

sobreviventes: "Quando estas coisas começarem a acontecer, endireitar-se e levantai as 

vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima" (Lucas 21:28). 

A Força e Glória do Senhor 

com poder e grande glória. (24: 30b) 

Como já foi visto nos eventos cataclísmicos que irão abalar os céus ea terra no fim do 

tempo, o retorno de Cristo será acompanhada por manifestações incríveis de seu 

divino poder sobre o universo, incluindo Satanás e seus demônios. Ele vai demonstrar o 

Seu poder para proteger o seu povo escolhido, o Seu poder para redimir os eleitos, o seu 

poder para restaurar a terra devastada, e Seu poder para estabelecer seu Estado na terra. 

Em Seu grande poder que o Senhor vai conquistar e destruir todos os inimigos, incluindo 

homens ímpios que seguiram e adoraram a besta, lançando-os no lago de fogo 

(Apocalipse 19:20). Ele também irá "dar fim aos pecados, para expiar a iniqüidade, e 

trazer a justiça eterna" (Dan. 9:24). Na Terra restaurada e purificado a natureza destrutiva 

e instintos de animais selvagens serão radicalmente revertido para torná-los dóceis e 

inofensivos. Nenhum animal vai atacar ou molestar outro animal ou qualquer ser humano, 

e o carnívoro vai se tornar vegetariana. 

O lobo habitará com o cordeiro, eo leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão 

novo eo animal cevado viverão juntos; e um menino pequeno os conduzirá. Além disso, 

a vaca ea ursa pastarão; seus jovens serão estabelecidas em conjunto; eo leão comerá 

palha como o boi. E a criança de peito vai jogar pelo buraco da cobra, ea criança 

desmamada colocará a mão na cova do basilisco. Eles não vão ferir ou destruir em todo 

o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas 

cobrem o mar. (Is. 11: 6-9) 

Por Seu poder Cristo vai eliminar a seca, inundações, perda de colheitas, e fome. "E 

acontecerá naquele dia", declarou Zacarias, "que águas vivas fluirão de Jerusalém, metade 

delas para o mar oriental, ea outra metade para o mar ocidental, que será no verão assim 

como no inverno" (Zacarias 14: 8.). 

Junto com essas manifestações esmagadora do poder divino de Cristo será manifestações 

igualmente espetacular de Sua grande glória. "Quando o Filho do Homem vier em sua 

glória e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso" (Mt 25.: 31). 

Adão e Eva tiveram um vislumbre da glória de Deus à medida que andava e falava com 

Ele no Jardim do Éden. Os filhos de Israel tinha vislumbres dela na coluna de fogo que 

os levou através do deserto, e Isaías teve um vislumbre do que em sua visão 

celestial. Pedro, Tiago e João teve um vislumbre da glória de Cristo no monte da 



transfiguração, quando "o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-

se brancas como a luz" (Mat. 17: 2). Muitos anos depois, Pedro ainda estava maravilhada 

com essa experiência, declarando: "Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. 

Pois quando Ele recebeu honra e glória de Deus Pai, como um enunciado como isso foi 

feito a Ele pela Glória Magnífica" Este é o meu Filho amado em quem me bem pleased'-

e nós mesmos ouvimos esta expressão vocal feito do céu quando estávamos com ele no 

monte santo "(2 Pe. 1: 16-18). 

Mas nenhum ser humano ainda tem visto a glória revelada cheio de Deus em Cristo, e 

ninguém nunca vai vê-lo até Jesus aparece em sua segunda vinda e toda a humanidade 

vê-lo imediatamente. Naquela época ninguém terá que pedir que Ele é, pois Ele será 

perfeitamente reconhecido por todos os seres humanos na terra. Não haverá confundindo 

Sua identidade então como não foi quando ele entrou na sua encarnação. Toda a 

humanidade verá o Filho do homem em sua plena glória e reconhecê-lo imediatamente 

como Deus, embora nem tudo vai honrá-Lo como Deus. 

A Seleção pelos Anjos 

E Ele enviará os seus anjos com grande trombeta, e eles reunirão 

os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma extremidade do céu 
para o outro. (24:31) 

Após o impenitente ímpios foram julgados e destruídos, e os enlutados arrependidos ter 

confiado em Cristo e foram salvos, Ele enviará os seus anjos com grande trombeta, os 

quais reunirão os seus escolhidos. Entre suas outras responsabilidades, anjos são 

coletores de Deus. Naquele dia eles serão usados para recolher os incrédulos para o 

julgamento e punição (Mat. 13:41, 49) e os crentes para a recompensa e glória. 

No antigo Israel, como em muitas terras antigas, a trombeta foi usado para anunciar 

convocações importantes, e o som do anjo grande trombeta vai sinalizar a montagem de 

todos os santos de Deus na terra, a partir de onde quer que estejam, desde os quatro 

ventos, de uma extremidade do céu para o outro. Muitos deles, sem dúvida, ainda estar 

se escondendo em cavernas, temendo por suas vidas. Os reunidos incluirá 144.000 

testemunhas judaicas, seus convertidos, e os convertidos dos pregadores 

Angelicalais. Eles incluem os santos do Antigo Testamento, se reuniram fora das suas 

sepulturas e juntou-se com os seus espíritos resgatados. Aqueles serão todos reunidos 

antes de Cristo e levados para a glória do Seu reino eterno. 

130. Os sinais da vinda de Cristo - Parte 

6: A geração final (Mateus 24: 32-35) 

Aprendei a parábola da figueira: quando já os seus ramos se 

tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o 

verão; mesmo assim você também, quando virdes todas estas 

coisas, reconhecer que ele está próximo, às portas. Em verdade 

vos digo que, esta geração não passará até que todas estas coisas 

aconteçam. O céu ea terra passarão, mas as minhas palavras não 
hão de passar. (24: 32-35) 



A bem-aventurada esperança de cada cristão é o retorno de seu Senhor e Salvador, Jesus 

Cristo. "No futuro, está guardada para mim a coroa da justiça", escreveu Paulo, "a qual o 

Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos 

quantos amam a sua vinda "(2 Tim. 4: 8). A Palavra de Deus instrui os crentes não só 

"para negar desejos impiedade e mundanas ea viver de forma sensata, justa e 

piedosamente na idade atual", mas também para ser "procurando a bendita esperança ea 

manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus "(Tito 2: 12-

13). Nada neste mundo, diz Paulo, pode comparar "com a glória que há de ser revelada a 

nós" (Rom. 8:18), "a liberdade da glória dos filhos de Deus" (v. 21), "o redenção do nosso 

corpo "(v 23)., e" a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo "(1 Cor. 1: 7). 

Crentes antecipar o dia em que eles vão "todos seremos transformados, num momento, 

num abrir e fechar de olhos" e seus corpos perecíveis e mortais revista da 

incorruptibilidade e imortal (1 Cor. 15: 51-53), quando "a morte é tragada pela vitória "(v 

54)., e quando" os santos hão de julgar o mundo "(6: 2). Eles olham para a frente para o 

dia em que eles serão "ausente do corpo e ... em casa com o Senhor" (2 Cor. 5: 8) e quando 

a igreja será apresentada a Cristo como Sua noiva virgem pura (11: 2). Eles olham para a 

frente para o dia em que eles vão vê-lo como Ele é e tornar-se semelhante a Ele (1 João 

3: 2). 

O tema da segunda vinda de Cristo permeia o Novo Testamento e é a grande realidade 

antecipatória da vida cristã. A volta do Senhor será tão real e tão histórico de um evento 

como a Sua primeira vinda.Crentes olhar de volta para o momento da fé salvadora em 

Cristo, suas almas foram resgatadas. Eles olham para a frente para a volta de Cristo, 

quando seus corpos serão resgatadas e eles vão entrar na plenitude da salvação 

prometida. Naquele dia Satanás será derrotado, a maldição levantada, Cristo adorado, a 

criação liberado e restaurado, o pecado ea morte conquistado, e os santos glorificados. 

Entre as muitas passagens nas Escrituras que descrevem a vinda do Senhor novamente, 

Mateus 24-25 é inigualável, pois é a mensagem da própria boca de Jesus sobre seu 

retorno. Depois Ele lhes disse da série de sinais que precederiam Sua vinda, incluindo o 

sinal supremo de sua aparência pessoal, os discípulos foram, sem dúvida, ainda se 

perguntando sobre o momento em que esses sinais dramáticos iria começar, sobre o que 

a sua duração seria, e sobre quanto tempo seria a partir do sinal no céu de sua vinda ao 

Seu estabelecimento do reino. 

Em Mateus 24: 32-35 Jesus dá outra parábola sobre uma figueira. A parábola resume e 

ilustra o que ele tinha acabado de dizer e atua como uma transição para a sua resposta à 

pergunta dos discípulos sobre quando Sua vinda seria (veja v. 3). Nesta parábola e sua 

explicação, quatro elementos podem ser percebidos: uma analogia simples (v 32)., Um 

aplicativo inconfundível (vv 33-34.), Uma alteração sem precedentes (v 35. a ), e uma 

autoridade imutável (v. 35 b ). 

Uma analogia descomplicada 

Aprendei a parábola da figueira: quando já os seus ramos se 

tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o 
verão; (24:32) 



Parábolas teve um duplo propósito no ministério de Jesus. Quando inexplicável, eles 

ocultaram a verdade; quando explicado, eles a verdade revelada. Quando Jesus deu uma 

parábola à multidão ou para os líderes religiosos incrédulos, sem dar igualmente uma 

explicação, foi um enigma para eles. Quando Ele deu uma parábola aos seus discípulos e 

explicou ele, foi uma vívida ilustração que fez uma verdade clara e compreensível. 

Quando os discípulos perguntaram a Jesus: "Por que você fala a eles [as multidões] em 

parábolas?" Ele respondeu: "Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, 

mas a eles não lhes foi concedido .... Portanto eu lhes falo em parábolas; porque, enquanto 

vendo, não vêem, e ao mesmo tempo ouvindo, não ouvem, nem entendem "(Mat. 13: 10-

11, 13). Então disse aos seus discípulos: "Bem-aventurados os vossos olhos, porque 

vêem, e os vossos ouvidos, porque ouvem", e ele passou a dizer-lhes o significado da 

parábola do semeador (vv 16-23.). 

À luz do fato de que as parábolas de Jesus foi dada por uma questão de ajudar os 

discípulos compreender seu ensino, é evidente que Ele contou a parábola da 

figueira para lhes dar mais luz sobre a Sua segunda vinda. 

Infelizmente, esta parábola, como muitos outros, tem sido muitas vezes feita confusa e 

enganosa por aqueles que a vêem como uma alegoria complicada, em vez de uma simples 

analogia. Alguns intérpretes, por exemplo, afirmam que a figueira representa Israel. Uma 

versão popular de que ponto de vista é que a brotação da figueira se refere a Israel de se 

tornar um Estado político em 1948. Porque Jesus não identifica a figueira como Israel, 

que significado teria sido totalmente coberto para os discípulos e para todos os outros 

crentes que viveu antes do século XX. Nesse ponto de vista, Jesus não teria sido 

empregando a parábola para esclarecer o seu significado, mas para escondê-lo. Alguns 

que defendem a interpretação que sugerem que o brotamento de folhas na figueira 

representa um reavivamento espiritual no novo Estado de Israel. Mas Israel moderno, 

embora muito viva fisicamente é uma das nações mais seculares do mundo. Como um 

estado, é, hostil muito resistente se não, ao evangelho. 

Esta parábola é simples e descomplicado, e no contexto daquilo que o Senhor tinha 

acabado de dizer, seu significado não deve ser difícil de discernir. Palestina teve uma 

abundância de árvores de figo, que não só foram cultivados comercialmente, mas também 

foram encontrados em muitos estaleiros da família, por causa do delicioso fruto, bem 

como para a sombra eles forneceram durante os meses quentes de verão. 

Judeus foram utilizados para o funcionamento da figueira como uma ilustração. Jotão 

usou em sua história gritou para os habitantes de Siquém a partir do topo do monte 

Garizim (Jz. 9: 10-11); Jeremiah vi dois cestos de figos, em sua visão depois de 

Nabucodonosor levou cativos de Judá para a Babilônia (Jer. 24: 1-10); Oséias usou-o 

como uma figura em sua profecia sobre Israel (Oséias 09:10.); e Joel usou uma figueira 

lascada para ilustrar a devastação de Judá por uma praga de gafanhotos (Joel 1: 4-7). 

Poucas figuras teria sido melhor conhecido para os discípulos do que a de que a 

figueira, que o próprio Jesus havia usado em inúmeras outras ocasiões como um auxiliar 

de ensino (ver Matt 07:16; 21:19; Lucas 13: 6-9.). 

Mantano ( aprender ) significa realmente entender e aceitar um ensinamento, a aceitá-la 

como verdadeira e aplicá-la na vida de alguém. Foi usado às vezes de adquirir um hábito 



ao longo da vida. Paulo declarou que tinha "aprendido [ mantano ] de se contentar em 

quaisquer circunstâncias "Ele estava no (Fil. 4:11). Esse tipo de aprendizado é muito mais 

do que o mero conhecimento cabeça; envolve aceitação genuína de uma verdade e 

determinação para viver uma vida coerente com ela. Jesus queria que os discípulos 

a aprender em seus seres mais íntimos que Ele estava ensinando, para compreender e 

recebê-lo no que diz respeito à sua grande importância. 

Ele os lembrou de um fato comumente conhecido sobre uma figueira: quando já os seus 

ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Em outras 

palavras, quando a seiva começa a fluir para os ramos, tornando- concurso, e as 

novas folhas aparecem na árvore, você sabe que o verão está próximo. Mesmo as 

crianças sabiam que uma figueira brotando significava que era primavera e 

que verão seguiria logo quando os figos maduros seria colhido. 

Durante todo o evangelho de Mateus a figura de colheita representa o juízo, o tempo de 

separar os incrédulos de crentes e de condenar os incrédulos para o julgamento. João 

Batista falou sobre a vinda do Senhor com "A sua pá ... na mão [para] bem claro a sua 

eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível" ( 

Matt 03:12;. cf. v 10).. Assim como Ele olhou para as multidões na Galiléia, que vieram 

para vê-Lo, Jesus disse aos discípulos: "A colheita é grande, mas os trabalhadores são 

poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe" ( 

Mateus 9: 37-38.). Sem guardar a fé nEle, aqueles milhares de pessoas, e milhões de 

outros como eles, estavam destinados a julgamento. Esse campo de gente foi 

amadurecendo para o julgamento de Deus apenas como um campo de trigo ou de uma 

figueira brotando amadurece para as colheitadeiras. Na parábola do joio e do trigo Jesus 

falou do fazendeiro permitindo que o bom trigo e do joio ruins para crescer juntos até a 

época da colheita, quando o joio pode ser identificado com precisão e destruídos (Mat. 

13:30). 

Em todos esses casos, a colheita simboliza um tempo de recompensar os justos e punir os 

ímpios. No presente parábola da figueira Jesus foi simplesmente ilustrando aos discípulos 

que, quando os sinais que Ele tinha acabado de ser descrevendo começam a acontecer, o 

tempo de Seu retorno será muito próximo. 

Uma Aplicação Inconfundível 

mesmo assim você também, quando virdes todas estas coisas, 

reconhecer que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo 

que, esta geração não passará até que todas estas coisas 

aconteçam. (24: 33-34) 

Quando o contexto é estudado com cuidado, a aplicação da parábola de Jesus é tão 

inconfundível como sua analogia é simples. Todas essas coisas só pode se referir ao que 

Ele tem falado sobre-as dores de parto (vv. 4-14), a abominação da desolação (15 v.), a 

necessidade de fugir por causa dos perigos iminentes (vv. 16-28), e a convulsão 

catastrófica do universo (29 v.). Essas coisas vão indicar que ele está próximo, assim 

como a figueira brotando indica que o verão, a época da colheita, está próximo. 

No NASB texto, Ele traduz o verbo grego estin , o que significa, literalmente, "que é", 

como o termo é mais comumente prestados. No relato de Lucas, Jesus diz: "o reino de 



Deus está próximo" (21:31), o que é consistente com a leitura de "it" ( KJV ) em Mateus 

24:33. O evento supremo do último dia, e o evento sobre o qual os discípulos haviam 

consultado Jesus (v. 3), foi o pessoal do Senhor vem para estabelecer o Seu reino. A idéia 

básica é, portanto, o mesmo, se o pronome é Ele ou "isso" ou se o antecedente é o 

aparecimento de Cristo, o próprio Cristo, ou o reino de Cristo. Quando aparecimento de 

Cristo é próximo, Ele mesmo será próximo e seu reino será próximo. Quando ocorrem 

esses sinais, o rei divino será mesmo à porta, batendo e pronto para entrar. 

Dando novo pedido, Jesus disse: Em verdade vos digo que esta geração não passará 

até que todas estas coisas aconteçam. Como explicado no capítulo 2 deste volume, esta 

geração refere-se à geração de vida durante o tempo do fim. Os sinais de Mateus 24-25 

vai ser experimentado no prazo de uma geração, a geração viva quando Cristo voltar. 

Esta geração não pode referir-se a geração dos discípulos, como muitos intérpretes têm 

mantido. Alguns dos que sustentam que vista acreditam que Jesus simplesmente fez uma 

suposição humana e estava enganado. "Afinal de contas", dizem eles, "Jesus não disse 

que 'daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o 

Pai'?" (Marcos 13:32). Mas esse é um argumento falso. Jesus não aqui especificar o 

tempo histórico da sua vinda, mas sim os eventos que irá identificá-lo. E uma coisa é 

reconhecer que ele estava no plano soberano de Deus para o filho não ter certo 

conhecimento durante a sua encarnação, a fim de que Ele não sabia o calendário exacto e 

sabia que Ele não sabia disso. É outra coisa que afirmar que Ele era capaz de suposições 

ruins e susceptível de propagar uma idéia Ele não tinha idéia estava errada ou 

questionável. Se Jesus estava errado sobre o tempo de Sua vinda, Ele poderia ter sido 

errado sobre qualquer uma ou todas as outras coisas que Ele ensinou. Suas limitações 

temporárias, divinamente impostas durante o seu tempo de humilhação, de modo algum 

implica que o que Ele ensinou pode ter sido menos do que perfeitamente verdadeiras ou 

autoritário. 

Algumas das pessoas que acreditam que Jesus estava falando da geração dos discípulos 

afirmam os terríveis eventos que ele menciona aqui referem-se a destruição de Jerusalém 

pelos romanos em AD 70.Mas como vimos antes, os eventos de Mateus 24 são muito 

universal e cataclísmico para representar a devastação terrível mas geograficamente 

limitada de Jerusalém. Isso não envolvem "fomes e terremotos" (Mat. 24: 7), os crentes 

"que está sendo" odiado por todas as nações ", falsos cristos e falsos profetas (5 vv, 11.), 

A pregação do evangelho (v. 9) a todo o mundo (v. 14), ou a abominação da desolação 

(v. 15). Também não foram o sol escurecerá, a lua extinta, ou as estrelas desalojadas de 

seus lugares (v. 29). Mais importante de tudo, Jesus certamente não aparecem em 

seguida. É estranha lógica para argumentar que Jesus poderia prever com precisão a 

destruição de Jerusalém cerca de quarenta anos, portanto, mas ser enganado sobre Sua 

volta naquele momento. Ou se, como alguns sugerem, o ensino aqui foi apenas simbólica 

e alegórica, com a destruição de Jerusalém limitada representando o imensamente maior 

destruição do tempo final, o evento em AD 70 poderia ter simbolizado a volta de Jesus, 

que é o assunto principal do discurso? 

Aqueles que defendem que a figueira é Israel costuma afirmar que esta geração se refere 

ao povo judeu, o que indica que eles não passarão como uma corrida até que estas 

coisas acontecem. Essa idéia é verdadeira, e a perpetuidade dos judeus é claramente 

ensinada em outro lugar nas Escrituras, mas ele não parece enquadrar-se neste 

contexto. Todos os judeus acreditava firmemente na promessa de um reino eterno de Davi 



de Deus, e para que Jesus fizeram com que os judeus iria sobreviver até que o Messias 

inaugurou seu reino teria sido supérflua e inútil. E se Jesus tinha a intenção de que o 

significado, ele poderia facilmente ter referido os judeus como "meu povo", "povo de 

Deus", ou algo parecido. Aludir a eles como esta geração parece obtuso e confusa. 

Outra interpretação é que esta geração se refere ao povo que rejeita Cristo dos dias de 

Jesus. Nesse caso, Jesus teria dito que ímpio, a humanidade rebelde iria sobreviver até a 

vinda do Messias. Genea (geração ) foi, por vezes usado para representar um tipo 

particular de pessoas. Na Septuaginta (Antigo Testamento grego) o termo é usado para se 

referir a um povo justo, bem como um povo injustos. Mas, de novo, apesar de que a 

interpretação é linguisticamente possível, ela não se encaixa no contexto e também teria 

sido supérflua e inútil, porque nenhum judeu tinha dúvidas de que muitos incrédulos, 

pessoas ímpias estaria vivo para ser julgado quando o Messias veio. Nas mentes de a 

maioria dos judeus, o trabalho essencial do Messias seria para entregar Israel de seus 

opressores ímpios. Ele mal podia julgar as nações e colocar os seus inimigos debaixo dos 

seus pés, se já havia sido erradicada. 

Ficamos então com a interpretação simples e mais razoável que as folhas da figueira 

representam as dores de parto e outros sinais de sua vinda Jesus tenha mencionado neste 

capítulo e que esta geraçãorefere-se às pessoas que vivem no fim do tempo que vai ver 

esses sinais. Em resposta parcial à pergunta dos discípulos, relativo à quando da sua 

vinda, Jesus disse que vai ocorrer logo após esses sinais são testemunhadas, antes 

da geração que vê-los tem tempo para passar. Ele está falando ao mesmo profeticamente 

distante " você "Ele tem abordado ao longo do capítulo (ver vv. 4, 6, 9, 15, 25). Como 

mencionado anteriormente, Jesus estava falando como alguns dos profetas do Antigo 

Testamento muitas vezes falava, como se eles estavam de pé directamente perante as 

gerações futuras (ver, por exemplo, Isaías 33: 17-24; 66: 10-14.; Zc 9: 9. ). 

Mateus 24:34 é uma explicação da parábola da figueira. A idéia é que, assim como o 

brotamento de folhas de figueira significa que não é longo até o verão, por isso 

a geração viva quando ocorrem os sinais não terá muito tempo para esperar a aparição de 

Cristo. Aqueles que testemunham as dores de parto vai testemunhar o nascimento. Como 

os livros de Daniel e Apocalipse deixam claro, o tempo total da Tribulação vai ser, mas 

de sete anos, e o período da Grande Tribulação, no qual os sinais aparecerão, só será de 

três anos e meio (cf. Dan. 12: 7; Apocalipse 11: 2-3; 12: 6). 

Entre aqueles que acreditam que esta geração se refere àqueles que estarão vivos durante 

o tempo do fim, há duas visões básicas quanto à composição do que as pessoas do 

futuro. Posttribulationists, que sustentam que o arrebatamento acontecerá após a 

tribulação, acreditam que essa geração poderia incluir os remidos vivendo presentemente 

se a tribulação vier a ocorrer durante suas vidas. Em outras palavras, qualquer crente vivo 

no início da Tribulação estaria sujeito a suas calamidades, incluindo a possível 

martírio. Somente os crentes que sobrevivem a grande holocausto seria, portanto, 

arrebatados, depois de suportar sete anos de inferno na terra. Em seguida, eles quase 

imediatamente voltar para a Terra com o Senhor quando Ele aparece com os Seus santos 

para estabelecer o reino milenar. 

Pretribulationists, por outro lado, afirmam que a igreja, definida como crentes da presente 

época, serão arrebatados pouco antes da Tribulação. Esta geração não poderia, nessa 



visão incluir qualquer um dos resgatados vivos agora. Por muitas razões, a vista 

pretribulation parece mais fiel ao ensinamento do Novo Testamento. 

Primeiro de tudo, capítulos 2-3 do Apocalipse fala da igreja na terra, e os capítulos 4-5 

falam da igreja no céu. Mas começando com o capítulo 6, que introduz a Tribulação, não 

há mais nenhuma menção da igreja até o capítulo 18. 

Em segundo lugar, há a total ausência de instrução do Novo Testamento para a igreja a 

respeito de como ele deve suportar e conduzir-se durante a Tribulação. 

Em terceiro lugar, se é para ocorrer no final da tribulação, o arrebatamento parece ser 

inútil. A igreja não só não seriam poupados os tormentos da Tribulação, mas quase que 

imediatamente ao redor, como se fosse, e voltar para a terra com Cristo. Caso contrário, 

que seriam deixados na terra durante o Milênio? O unredeemed terão sido destruídos, e 

os santos que retornam do céu terão corpos espirituais e não ser casado ou ter famílias 

(Mat. 22:30). Contudo, a vida humana vai continuar durante o Milênio, com crianças que 

estão nascendo assim como antes. 

Em quarto lugar, a promessa de Jesus à igreja de Filadélfia é mais do que uma promessa 

de que o corpo local de crentes e muito mais do que uma promessa de mantê-los a partir 

de testes comum. Essa "hora da prova" vontade "de vir sobre o mundo inteiro", e ele vai 

testar todos aqueles "que habitam sobre a terra." O Senhor promete que toda a igreja, 

aqueles que "têm mantido a palavra da minha perseverança," será guardado dos perigos 

e agonias da Tribulação (Ap 3:10). 

Em quinto lugar, Jesus prometeu àqueles que crêem em que ele estava indo para preparar 

lugares para todos eles na casa de Seu Pai e que Ele viria outra vez e recebê-los a Si 

mesmo. De acordo com o ponto de vista posttribulation, Ele não estaria tomando os 

crentes de volta para o céu para viver com Ele, mas simplesmente encontrá-los 

rapidamente no ar e voltar com eles imediatamente para a terra. No entanto, ele disse que 

estava preparando um lugar para o seu povo para viver, e não apenas para uma breve 

visita. 

Em sexto lugar, As primeiras 69 semanas do período de 70 semanas da profecia de Daniel 

durou de "a emissão de um decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém", o decreto 

emitido pelo rei Artaxerxes em 445 AC (ver Ne 2: 5-6.), "até o Messias, o Príncipe" (Dn. 

9:25), ou seja, o tempo de Cristo. Como mencionado no capítulo 3 deste volume, foi 

calculado que exatamente 483 anos (69 semanas de anos) decorridos desde que decreto 

de Artaxerxes até à entrada em Jerusalém Jesus 'no Domingo de Ramos, quando Ele foi 

aclamado Messias e Rei pela multidão. Essa profecia de Daniel foi dado a e sobre Israel, 

e parece inadequado para envolver a igreja na semana passada (a sete anos de tribulação), 

quando é evidente que não estava envolvido no primeiro 69. 

Finalmente, se o arrebatamento não ocorrerá até que depois da tribulação, as palavras de 

Paulo de garantia à igreja de Tessalônica implorar por relevância. Alguns dos cristãos de 

Tessalônica pensavam que seus crentes entes queridos que tinham morrido iria perder o 

arrebatamento. Paulo, portanto, encorajou-os com as palavras: 

Nós não queremos que vocês sejam ignorantes, irmãos, acerca dos que já dormem, para 

que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Porque, se cremos que 



Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com ele, aqueles que dormem em 

Jesus. Por isso, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os vivos, os que 

ficarmos até à vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo 

Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de 

Deus; e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós que ficarmos vivos, 

seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos 

ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. (1 Tessalonicenses 4: 13-17.) 

Tinha a igreja primitiva estava esperando para suportar a tribulação, em vez de aproveitar 

o arrebatamento, eles teriam se alegrou de que seus entes queridos já havia morrido e, 

assim, escapou de que o julgamento horrível. Mas eles estavam obviamente ansioso para 

algo alegre, que eles pensavam que seus entes queridos e amigos falecidos não iria 

experimentar. Eles não estavam ansiosos para o Anticristo, mas a Cristo. Eles não 

estavam olhando para a provação da Tribulação, mas para a glória do arrebatamento. Eles 

não estavam olhando para o terror do Anticristo de aparecer, mas para o bem-aventurada 

esperança do aparecimento de Cristo. 

Essa geração será, portanto, composta de judeus e gentios que estão vivas no 

arrebatamento, mas não são levados até porque eles não conhecem o Senhor Jesus 

Cristo. Entre que a geração, no entanto, haverá muitos que, mais tarde, vir a salvação 

durante a Tribulação através do testemunho dos divinamente chamados e protegidas 

144.000 judeus crentes (Ap 7: 3-8) ea pregação sobrenatural do anjo mensageiro (14: 6-

7). 

Uma alteração sem precedentes 

O céu ea terra passarão, (24: 35a) 

Jesus diz explicitamente que tanto o céu ea terra passarão. Essa expressão aparece pela 

primeira vez em 5:18, onde ele não é usado principalmente como uma profecia, mas como 

uma analogia para expressar a qualidade duradoura da Palavra de Deus. É utilizado de 

forma semelhante no presente texto. O universo irá falhar, mas o que Jesus acabou de 

dizer não deixará de vir para completar realização.Esse uso analógico desta frase não 

significa, contudo, se opõem a uma intenção direta profética. Ele está claramente previsto 

no Antigo e Novo Testamento que o universo será drasticamente afetada no julgamento 

divino de Deus. Mas esse evento ocorrerá mil anos após o retorno de Cristo, quando o 

céu ea terra , como sabemos agora eles deixarão de existir (cf. 2Pe 3:10; Ap 21: 1.). 

Uma autoridade Imutável 

mas as minhas palavras não hão de passar. (24: 35b) 

Por fim, Jesus declarou, embora o céu ea terra passarão, minhas palavras 

declaram nunca passarão. Em outra ocasião Ele disse: "É mais fácil para o céu ea terra 

para passar longe do que por um golpe de uma letra da lei" isto é, a Sua Palavra, "falhar" 

(Lucas 16:17). Não é possível que a Palavra de Deus para ser quebrado (João 10:35), 

incluindo o que Jesus diz aqui sobre o fim dos tempos. O salmista estabelecida a mesma 

grande verdade quando escreveu que a Escritura é "limpo, e permanece para sempre" (Sl. 



19: 9). Tudo o que é tocado pelo pecado deve passar. A Palavra é intocável! É como prata 

refinada sete vezes em fornalha de fogo totalmente puro (Sl. 12: 6). 

 

131. Os sinais da vinda de Cristo - Parte 

7: Pronto ou não (Mateus 24: 36-51) 

Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem 

o Filho, senão somente o Pai. Para a vinda do Filho do Homem 

será como nos dias de Noé. Para assim como nos dias anteriores 

ao dilúvio, comiam, bebiam, o casavam e davam-se em casamento, 

até o dia em que entrou na arca, e eles não entenderam até que 

veio o dilúvio e os levou a todos, assim será o vinda do Filho do 

homem. Então haverá dois homens no campo; um será tomado, e 

outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no 

moinho; um será tomado, e outro será deixado. Portanto, esteja 

em estado de alerta, para que você não sabe em que dia virá o 

vosso Senhor. Mas não se esqueça disso, que, se o dono da casa 

soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele teria sido em 

alerta e não teria permitido que sua casa fosse arrombada. Por 

este motivo você estar pronto também; pois o Filho do Homem 
virá numa hora em que você não acha que ele vai. 

Quem, então, é o escravo fiel e sensata a quem o senhor pôs à 

frente da sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-

aventurado aquele servo a quem seu senhor encontrar fazendo 

assim quando vem. Em verdade vos digo que, que ele vai colocá-

lo no comando de todas as suas posses. Mas se aquele escravo 

mau disser no seu coração: "Meu mestre em não vir por um longo 

tempo", e começar a espancar os seus co-escravos e comer e beber 

com os bêbados; o senhor daquele servo virá num dia em que não 

o espera, e numa hora que ele não sabe e deve cortá-lo em pedaços 

e atribuir-lhe um lugar com os hipócritas; pranto deve estar lá e 
ranger de dentes. (24: 36-51) 

A expressão familiar "Aqui vou eu, pronto ou não" poderia muito bem ser aplicada a 

segunda vinda de Jesus, porque Ele está vindo de acordo com o plano soberano de Deus, 

sem levar em conta todo o mundo ou prontidão individual. Jesus vem, quando Ele vem, 

porque o quando e como de Seu retorno há muito que foi pré-determinado da sabedoria 

soberana de Deus. 

Em resposta à pergunta dos discípulos: "Dize-nos quando sucederão estas coisas e qual 

será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?" (24: 3), Jesus disse-lhes as dores de parto, 

que antecedem imediatamente a Sua vinda, da abominação da desolação (15 v.), O que 

precipitaria esses sinais, e do sinal supremo (vv 4-28). Sua própria aparecer nas nuvens 

do céu (30 v.). Agora, Ele lhes dá uma resposta parcial ao "quando" parte da questão. 



Embora haja indícios observáveis, em todo o mundo, e inconfundíveis da Sua vinda 

apenas antes que ela ocorra, o tempo exato não será revelado com antecedência. daquele 

dia e hora ninguém sabe, Jesus declarou categoricamente. Os sinais que Ele tinha 

acabado de ser descrevendo será prova conclusiva de que Sua chegada está muito 

próxima. Depois de terem começado, o geral período de tempo de Seu retorno será 

conhecido, porque um dos propósitos principais dos sinais será para torná-lo 

conhecido. Mas, mesmo durante aqueles dias, o sinal-precisa dia e hora de Jesus 

aparecendo não será conhecido, uma verdade Ele reitera várias vezes neste discurso 

Olivet (ver 24:42, 44, 50; 25:13). 

Como já foi observado, os livros de Daniel e Apocalipse, tanto deixar claro que a 

tribulação completa durará sete anos e que a segunda parte do mesmo, a Grande 

Tribulação, vai durar três anos e meio (Dan 7:25; 9.: 27; 12: 7; Apocalipse 11: 2-3; 12:14; 

13: 5). Em seguida, "Logo depois da tribulação daqueles dias", disse Jesus, "o Filho do 

Homem [virá] sobre as nuvens do céu com poder e grande glória" (Mateus. 24: 29-

30). Precisamente como se não for imediatamente disse. 

Daniel e Apocalipse também falam de um período ampliado de 1.290 dias (Dan 0:11; Ap 

12: 6.), 30 dias mais do que o 1260 de base da Grande Tribulação. Daniel também 

menciona um período de 1.335 dias (Dan. 12:12), acrescentando mais 45 dias para fazer 

uma adição total de 75. Conforme sugerido no capítulo 3 deste volume, parece que a 

melhor explicação para os dias adicionais é que eles cobrirá o momento em que o Messias 

desce para o Monte das Oliveiras, cria o grande vale em que as nações do mundo serão 

julgados, e executa esse acórdão (ver Zc 14: 4-5; Mt 25:. 31-46. ). 

No entanto, mesmo com todos esses sinais indiscutíveis e períodos precisamente 

designados, o exato dia e hora não será conhecida por todos os seres humanos, nem 

mesmo crentes Tribulação, com antecedência. Embora o Senhor não dá nenhuma razão 

para a sua não saber, não é difícil imaginar alguns dos problemas que esse conhecimento 

poderia causar. Por um lado, se os incrédulos sabia a hora exata da chegada de Cristo, 

seriam tentados a adiar a recebê-Lo como Senhor e Salvador até o último momento, 

pensando que poderia tomar a decisão a qualquer momento que queria antes que Ele, na 

verdade, está programado para aparecer. 

Mas mesmo se eles planejavam esperar até a data precisa e hora do aparecimento de 

Cristo, eles não sabem se eles iriam viver até essa altura. Como o fazendeiro rico (Lucas 

12: 16-20), eles terão nenhuma garantia da duração de suas vidas e, portanto, não tem 

nenhuma garantia que eles ainda estarão vivos quando Cristo aparece. Embora 

a geração de estar quando os sinais começam não passará até que Cristo voltar (Mat. 

24:34), muitos membros individuais do que a geração passarão, algumas por causas 

naturais e uma grande percentagem da mão do Anticristo. 

Mesmo se eles sabiam o tempo preciso do aparecimento de Cristo e estavam certos de 

que viveria até então, eles estariam se enganando ao pensar que eles poderiam 

simplesmente recebê-lo antes desse tempo. O fato de que eles vão ter colocado fora de 

confiança em Cristo durante o tempo que eles têm será determinadas provas que eles não 

têm o sincero desejo de segui-Lo como Senhor e Salvador. Se os perigos indescritíveis da 

tribulação não vai convencê-los a voltar para o Senhor, o conhecimento de Sua hora de 

chegada certamente não o faria. 



Na medida em que os crentes estão em causa, o conhecimento de que o tempo específico 

também pode torná-los descuidados, levando-os a retirar-se e tornar-se espiritualmente 

sedentário pensando que seria inútil fazer planos para servir o Senhor ou para fazer mais 

esforço para ganhar os perdidos. Ninguém, crente ou descrente, poderia pensar ou 

funcionar normalmente sabendo exatamente o dia ea hora da vinda de Cristo. 

Nem que o mundo sobrenatural saber a hora precisa, não . até mesmo os anjos do 

céu Embora os anjos justos desfrutar de intimidade com Deus, oscilando em torno de Seu 

trono para fazer o seu lance (. Is 6: 2-7) e continuamente contemplar Sua face (Matt . 

18:10), eles não têm acesso a esse segredo. Os anjos será directa e activamente envolvidos 

no tempo final como agentes de Deus para separar os salvos dos não salvos (ver Mat. 

13:41, 49), mas por suas próprias razões Deus Pai não irá revelar com antecedência 

exatamente quando Ele o fará chamá-los para esse serviço. 

Ainda mais surpreendente nem mesmo o Filho sabia, na época Ele disse estas palavras 

ou em qualquer outro momento durante a sua encarnação. Embora Ele era totalmente 

Deus, bem como plenamente homem (João 1: 1, 14), Cristo voluntariamente restrito Sua 

utilização de determinados atributos divinos quando Ele se fez carne. "Embora Ele, 

subsistindo em forma de Deus, [Ele] não considerar a igualdade com Deus uma coisa que 

deve ser aproveitada", isto é, a ser realizada em durante sua humanidade (Fp 2: 6.). Não 

era que Ele perdeu todos os atributos divinos, mas que Ele voluntariamente deixou de 

lado o uso de alguns deles e não iria se manifestar esses atributos, exceto conforme 

indicado pelo Seu Pai (João 4:34; 05:30; 06:38). 

Jesus demonstrou a Sua onisciência divina em muitas ocasiões. "Ele não precisa de 

ninguém para testemunho do homem porque ele bem sabia o que havia no homem" (João 

2:25). Quando, por exemplo, Nicodemos veio a Ele, à noite, Jesus já sabia o que ele estava 

pensando e respondeu à sua pergunta antes de ser solicitado (João 3:13). 

Mas havia algumas restrições auto-impostas no seu conhecimento humano. Ele disse aos 

discípulos: "Todas as coisas que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer" (João 

15:15). Jesus obedientemente restrito Seu conhecimento a essas coisas que o Pai queria 

que ele soubesse Durante seus dias terrenos da humanidade. O Pai revelou certas coisas 

para o Filho como Ele revela-los a todos os homens de toda a Escritura, através do 

trabalho do Pai em e através de Sua vida, e através das manifestações físicas de poder e 

glória de Deus (cf. Rm 1: 19-20.) . Jesus aprendeu muito de seu conhecimento terreno, 

assim como todo o ser humano aprende, e é por essa razão que ele foi capaz de manter 

"crescendo em sabedoria" (Lucas 2:52). Além desses aspectos, algumas verdades foram 

reveladas ao Filho diretamente pelo Pai. Mas em todos os casos o conhecimento humano 

de Jesus foi limitado ao que Seu Pai celestial fornecido. 

Portanto, mesmo neste último dia antes de ser preso, o Filho não sabia o dia exato e hora 

Ele retornaria à Terra em sua segunda vinda. Durante a encarnação de Cristo, somente o 

Pai exercido onisciência divina irrestrita. 

Parece provável que Cristo recuperou conhecimento divino completo após a ressurreição, 

como está implícito em sua introdução à Grande Comissão: "Toda a autoridade foi-me 

dada no céu e na terra" (Mateus 28:18.). Pouco antes de Sua ascensão, Ele disse aos 

discípulos: "Não é para você conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou à sua própria 



autoridade" (Atos 1: 7). Ele repete a verdade que os discípulos não seria dito o tempo da 

Sua vinda, mas Ele não excluiu seu próprio conhecimento, como fez no discurso Olivet. 

As três atitudes Jesus menciona em Mateus 24: 37-51 são dirigidas especificamente à 

geração (Mt 24:34.) Que vai estar vivo durante a Tribulação e que irá testemunhar os 

sinais descritos nos versículos 4-29. Essas atitudes são: estado de alerta (. Vv 37-42), 

prontidão (. Vv 43-44), e fidelidade (vv 45-51.). 

Prontidão 

Para a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Para 

assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, 

casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou 

na arca, e eles não entenderam até que veio o dilúvio e os levou a 

todos, assim será a vinda do Filho do homem. Então haverá dois 

homens no campo; um será tomado, e outro será deixado. Duas 

mulheres estarão moendo no moinho; um será tomado, e outro 

será deixado. Portanto, esteja em estado de alerta, para que você 
não sabe em que dia virá o vosso Senhor. (24: 37-42) 

Jesus usou o Flood para ilustrar o ponto Ele estava fazendo sobre a vinda do Filho do 

homem, ou seja, que a atitude que prevaleceu durante os dias de Noé ... antes do 

dilúvio também caracterizam a maioria das pessoas que vivem durante o tempo do fim, 

pouco antes retornos Cristo. Eles não estarão esperando Sua vinda e não se preocupam 

com isso. Apesar dos sinais e maravilhas perigosos, eles serão simplesmente não se 

preocupar com as coisas do Senhor, especialmente a perspectiva de seu retorno iminente 

para julgá-los. 

Muitas pessoas, sem dúvida, vou tentar explicar os fenômenos extraordinários do fim dos 

tempos com uma base científica e racional, com a expectativa de descobrir uma causa 

natural para os cataclismos.Assim como seus colegas de hoje, eles vão olhar em todos os 

lugares por respostas, exceto para a Palavra de Deus. 

Na primeira vinda de Jesus, a maioria dos homens se recusaram a reconhecê-Lo por quem 

Ele era. Ele curou todo tipo de doença, expulsar demônios, fez a água em vinho, acalmou 

a tempestade, e ressuscitou os mortos, mas ainda mais de seu próprio povo se recusou a 

acreditar nEle. Na verdade, os líderes religiosos judeus estavam tão determinados a 

desacreditar Jesus que eles acusaram de expulsar demônios no poder de Satanás (Mat. 

12:24). 

Sinful, materialista, hipócrita, a humanidade sem Deus é deliberAdãoente cego para a 

verdade de Deus, não importa o quão convincente de que a verdade pode ser. E quando a 

verdade de Deus expõe a sua maldade, eles fazem todos os esforços para se opor e 

condená-la. 

Em uma ocasião, "os fariseus e saduceus up" para Jesus ", e tentando-o perguntou-Lhe 

que lhes mostrasse algum sinal do céu. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Ao cair da 

tarde, você diz:" Será justo tempo, porque o céu está rubro. "E pela manhã," Haverá uma 

tempestade hoje porque o céu está de um vermelho sombrio. "Você sabe como discernir 

o aspecto do céu, mas não pode discernir os sinais dos tempos ? '"(Mateus 16: 1-3.). Por 



esse tempo em seu ministério que o Senhor tinha feito centenas, talvez milhares, de 

milagres, os quais testemunharam a Sua divindade e messianismo, mas os líderes 

religiosos se recusaram a reconhecê-Lo. Porque seus corações estavam com determinação 

ajustado contra Jesus, sinal não poderia ter trouxe a crença. Ele, portanto, disse-lhes: 

"Uma geração má e adúltera pede um sinal, e um sinal não será dado, senão o sinal de 

Jonas" (v. 4). Como Jesus explicou em uma ocasião anterior, ele sinal de Jonas era a Sua 

ressurreição dos mortos (12: 39-40). Esse sinal não convencer os incrédulos, qualquer 

um. Assim como a maioria dos seus antepassados tinham feito, eles fecharam suas mentes 

com a Palavra de Deus e os mensageiros de Deus, mesmo ignorando o ensino e os 

milagres de o próprio Filho de Deus. Pior ainda do que ignorá-lo, eles colocaram-lo à 

morte. 

Durante o tempo da Tribulação, a humanidade vai ser endurecido para o pecado e 

impiedade, como nunca antes na história. Como os homens maus ficar pior e pior (2 Tim. 

3:13), o mundo torna-se então espiritualmente mais escuro e até mesmo fisicamente mais 

escura. Povo incrédulo vai mais intensamente saciar seus pecados e mais se opõem 

veementemente a verdade de Deus e do povo de Deus. Durante a tribulação o Espírito 

Santo será removida da terra, e do mal e Satanás será irrestrita (2 Ts 2: 6-7.). Durante o 

quinto julgamento trombeta, os demônios ligados no poço do abismo será desencadeada 

sobre a terra para causar tormento sem precedentes na humanidade descrente, sendo 

proibido para prejudicar o povo de Deus (Apocalipse 9: 1-5). 

Como as pessoas correr solto no pecado e toda a forma de deboche e impiedade, eles se 

tornarão cada vez mais impermeável a verdade de Deus e ressentido de Seus padrões de 

justiça. Eles vão ser tão vil, miserável, e preocupado com o sexo, as drogas, o álcool, o 

materialismo, e busca do prazer que eles vão acreditar em cada explicação para os sinais 

do fim dos tempos, exceto aquele dado na Escritura. Em vez de voltar-se para Deus em 

arrependimento, eles vão amaldiçoá-Lo (Ap 9:21). 

Nos dias de Noé antes do dilúvio, ., comiam, bebiam, casavam e davam-se em 

casamento Enquanto Noé construiu a arca, ele também pregou (2 Ped. 2: 5), mas as 

pessoas estavam tão despreocupados com sua pregação como sobre a arca que estava 

construindo, pensando ambos foram sem sentido e absurdo. Eles riram quando ele falou 

da vinda de inundação. Eles nunca tinham visto chuva, muito menos uma inundação, 

porque até aquele momento a Terra foi, aparentemente, coberto por uma camada de vapor 

que forneceu toda a umidade necessária para a vida florescer. Porque eles nunca tinha 

visto tal calamidade, eles descartaram a idéia de que isso poderia acontecer. Eles, 

portanto, deram continuidade a suas rotinas diárias de comer e beber e de casavam e 

davam-se em casamento. Era business as usual, até o dia em que Noé entrou na arca e 

começou a chover. 

Mesmo quando sua previsão começaram a ser cumpridas diante de seus olhos, eles não 

levaram a sua advertência para o coração. Noé tinha construído e pregou por 120 anos, 

ainda sem ter a menor impacto sobre qualquer um fora de sua família imediata. As 

pessoas estavam tão intocado pela verdade de Deus que eles não entendiam a sua 

situação perigosa até que veio o dilúvio e os levou a todos para uma eternidade sem 

Deus. Flood traduz kataklusmos , o que significa dilúvio ou lavagem de distância, e é o 

termo a partir do qual o Inglês cataclismo é derivado. Só depois que era demasiado tarde 

fez o povo de que a geração de entender seu destino trágico. 



Essa é precisamente a atitude ea resposta que vai prevalecer antes da vinda do Filho do 

homem. Os sinais perigosos, a abominação da desolação, o rompimento dos corpos 

celestes, ea pregação de testemunhas de Deus durante a Tribulação não terá nenhum efeito 

sobre a maioria dos homens. Eles vão ver os sinais de Deus, mas atribuí-las a causas 

naturais ou a causas sobrenaturais além de Deus. Eles vão ouvir a Sua Palavra, em um 

caso sobrenatural pregado em todo o mundo por um anjo (Ap 15: 6-7), mas eles vão 

responder com desdém ou indiferença. Eles atenderão nem advertências nem apelos de 

Deus, até o momento o Filho do Homem aparece para enfrentá-los em juízo. 

Durante a tribulação haverá multidões ganho para Cristo (Ap 7: 9-14), incluindo as 

144.000 testemunhas judias que vai pregar o seu evangelho (Apocalipse 7: 1-8), e haverá 

maravilhoso avivamento na nação de Israel (Rom. 11:26). Mas esse tempo será dominado 

não por convicção, mas por falta de fé, não pela santidade, mas por maldade, não por 

piedade, mas por impiedade. Vai ser sintetizado pelo secularismo e religião falsa, assim 

como a maioria do mundo é hoje, mas em um grau infinitamente pior. 

Como as pessoas nos dias de Noé, a geração da Tribulação será alertada e avisou e alertou 

novamente. Alguns deles terão sido alertado várias vezes antes da Tribulação, enquanto 

a igreja ainda está na terra proclamar o evangelho. 

Quando o Filho do Homem finalmente aparece em Sua segunda vinda do 

julgamento, então não será de dois homens no campo; um será tomado, e outro será 

deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho; um será tomado, e outro será 

deixado. Jesus está dando uma figura paralela aos incrédulos dos dias de Noé 

sendo levado embora pelo julgamento através do dilúvio. Quando Ele voltar, um será 

levado a julgamento e outro será deixado para entrar no reino. Esta é a mesma separação 

descrita no próximo capítulo pelas figuras de Ovelhas e caprinos (25: 32-

46). Os restantes serão ovelhas de Cristo, Seu povo redimido daqueles que deseja 

preservar a reinar com Ele durante o Milênio. 

Mas, mesmo até o fim, como Pedro declarou em seu sermão no dia de Pentecostes, apenas 

"antes do grande e glorioso dia do Senhor virá ... será que todo aquele que invocar o nome 

do Senhor será salvo" ( Atos 2: 20-21). Nesse momento final, quando o Rei vem para 

estabelecer Seu reino, algumas pessoas se voltarão para Cristo na fé sincera e ser 

resgatado. Eles serão separados como as ovelhas do Senhor pelos anjos e herdarão o reino 

preparado para eles. 

Portanto, esteja em estado de alerta, Jesus disse, para que você não sabe em que dia 

virá o vosso Senhor. A frase estar em alerta traduz um imperativo presente, indicando 

uma chamada para a expectativa de contínua. 

Quando o Senhor vier, os ímpios serão varridos, depois de ter perdido para sempre a sua 

oportunidade para a salvação. Assim como os crentes de hoje não sei em que momento o 

Senhor está vindo para levá-los a Si mesmo no arrebatamento, a geração viva durante a 

tribulação não vai saber a hora exata de sua vinda para julgar os ímpios e estabelecer Seu 

reino. 

Malaquias previu crentes no último dia aparentemente discutindo entre si a possibilidade 

de que eles seriam separados, inadvertidamente, e erroneamente com os ímpios e ser 

condenado. Mas "o Senhor deu atenção e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele 



para os que temem ao Senhor e que estime a seu nome." E eles serão meus, diz o Senhor 

dos Exércitos, "no dia em que I preparar meu próprio povo, e eu vou poupá-los como um 

homem poupa a seu filho que o serve. " Então você vai voltar a distinguir entre o justo eo 

ímpio; entre o que serve a Deus eo que não o serve "(Mal. 3: 16-18). 

Pedro declarou, 

Porque, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, e os 

entregou aos abismos da escuridão, reservando para o juízo; e não poupou ao mundo 

antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer 

o dilúvio sobre o mundo dos ímpios; e se Ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, 

a destruição, reduzindo-as a cinzas, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem 

impiamente; e se livrou ao justo Ló, oprimidos pela conduta sensual de homens sem 

escrúpulos (para com o que viu e ouviu que o homem justo, habitando entre eles, senti 

sua alma justa atormentados dia após dia com as suas maldades), então o Senhor conhece 

como resgatar os piedosos da tentação [ou julgamento], e para manter os injustos sob 

castigo para o dia do julgamento.(2 Ped. 2: 4-9) 

Cristãos de que o tempo deve estar alerta, mesmo que eles estarão seguros e não têm 

motivo de pavor. 

Prontidão 

Mas não se esqueça disso, que, se o dono da casa soubesse a que 

hora da noite viria o ladrão, ele teria sido em alerta e não teria 

permitido que sua casa fosse arrombada. Por este motivo você 

estar pronto também; pois o Filho do Homem virá numa hora em 
que você não acha que ele vai. (24: 43-44) 

Certifique-se de esta se traduz o que poderia ser um imperativo grego ou um 

indicativo. Como um imperativo que seria uma forma de comando, mas que idéia parece 

inadequado aqui, porque Jesus estava simplesmente dizendo o óbvio, um truísmo. Como 

um indicativo seria uma declaração de fato como um lembrete. "Como todos sabem," Ele 

estava dizendo: "se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele 

teria sido em alerta e não teria permitido que sua casa fosse arrombada." Nenhum 

ladrão sã iria anunciar a sua intenção de roubar uma casa, e não sane chefe da casa que 

sabia de antemão a que horas da noite viria o ladrão iria deixar de ser em estado de 

alerta , a fim de evitar que sua casa fosse arrombada . 

A geração de estar durante a Tribulação é especificamente disse que não vai saber a hora 

exata de Jesus aparecendo, mas eles são informados em detalhes sobre o que os sinais 

imediatamente anterior será.Em outras palavras, para a realização da figura de Jesus usa 

aqui, eles vão saber com absoluta certeza que o ladrão vai ser invadir a casa um dia 

muito próximo e que eles devem ser preparados em conformidade. 

Escusado será dizer que Jesus não estava comparando a Si mesmo em caráter de um 

ladrão, mas estava comparando sua vinda para o stealth e inesperado de um ladrão que 

vem. O Novo Testamento freqüentemente compara a segunda vinda de um ladrão de 

vinda (Lucas 12: 35-40; 1 Tessalonicenses 5:. 2; 2 Pe 3:10; Ap. 3: 3; 16:15), pela razão 



óbvia de que , como Jesus aqui aponta, um ladrão nunca tenta roubar um lugar onde ele 

sabe que é esperado, e, certamente, não no momento exato em que ele é esperado. 

Em certo sentido, no entanto, Jesus virá no papel, bem como com a imprevisibilidade de 

um ladrão. Na medida em que os ímpios estão em causa, Ele virá e tirar tudo o que têm, 

todas as coisas que eles têm acalentado e confiáveis em vez dele. 

Como já observado, parece impossível que a maioria das pessoas em que esse dia não vai 

estar esperando a vinda de Jesus. À luz da destrutividade absoluta e horror dos sinais do 

fim dos tempos eles vão testemunhar, como eles poderiam não voltar para Deus por ajuda 

e misericórdia? Como poderiam atribuir essas coisas simplesmente a causas naturais? No 

entanto, a maioria deles vai ser tão esmagadoramente cegado pelo pecado e pela auto-

vontade que nenhuma quantidade de provas vai levá-los a buscar a Deus. Em vez disso, 

a hostilidade para com Deus chegará a um passo de febre nunca antes conhecida na terra, 

nem mesmo durante os tempos de Noé. Por esta razão, você estar pronto 

também, Jesus disse que, assim como Noé e sua família estavam prontos. 

Neste contexto, estar pronto parece referir-se principalmente para ser salvo, de estar 

espiritualmente preparados para encontrar a Cristo como Senhor e Rei, e não como 

juiz. Como Jesus já tinha avisado (Matt. 24: 37-42), todo mundo no fim do tempo deve 

ser de expectativa de alerta para a sua vinda, e como Ele menciona nos versículos 45-51, 

fidelidade a Ele por aqueles que já são salvos é comandado.Mas a preparação 

indispensável para a Sua vinda, além de que a expectativa será inútil e fidelidade será 

impossível, é a preparação da salvação, de ser redimido pelo sangue de Cristo. Caso 

contrário, uma pessoa estará pronto apenas para o julgamento e condenação. 

O Senhor enfatiza novamente o fato de que ninguém no mundo vai saber exatamente 

quando Ele vem, nem mesmo por um palpite certo acidental. Ele proclama 

categoricamente: O Filho do Homem há de vir à hora em que você não acha que ele 

vai. Em fúria e glória divina, o Filho do Homem virá no total surpresa para todo ser 

humano. Mesmo crentes que estão na expectativa e fielmente prontos para a Sua vinda, 

no entanto, ser surpreendido quando ele realmente chega. Sua disposição lhes permitirá 

atender ao Senhor com alegria e sem vergonha, mas não vai fornecer conhecimento prévio 

da sua hora de chegada preciso. 

Lucas relata um aviso semelhante Jesus deu em outra ocasião. "Seja vestida de prontidão, 

e manter a sua saia lâmpadas", disse Ele. "E ser como os homens que estão à espera de 

seu mestre, quando ele retorna a partir da festa de casamento, para que eles possam 

imediatamente abrir a porta para ele quando ele chegar e bater. Bem-aventurados os 

escravos que o capitão deve encontrar em estado de alerta quando ele vem ; em verdade 

vos digo que, que se cingirá, para servir, e tê-los reclinar-se à mesa, e vai vir para cima e 

servi-los "(Lucas 12: 35-37). Quando o Senhor voltar, aqueles que estão prontos não só 

vão encontrar-se em presença graciosa de seu Senhor, mas será entregue pessoalmente 

por sua própria mão divina. 

Fidelidade 

Quem, então, é o escravo fiel e sensata a quem o senhor pôs à 

frente da sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-

aventurado aquele servo a quem seu senhor encontrar fazendo 



assim quando vem. Em verdade vos digo que, que ele vai colocá-

lo no comando de todas as suas posses. Mas se aquele escravo 

mau disser no seu coração: "Meu mestre em não vir por um longo 

tempo", e começar a espancar os seus co-escravos e comer e beber 

com os bêbados; o senhor daquele servo virá num dia em que não 

o espera, e numa hora que ele não sabe, e deve cortar em pedaços 

e atribuir-lhe um lugar com os hipócritas; pranto deve estar lá e 
ranger de dentes. (24: 45-51) 

Jesus apresenta agora uma outra analogia para reforçar seu ponto, usando a imagem 

familiar de um confiável servo a quem seu mestre encarregado de alimentar toda 

a família. A responsabilidade particular do escravo é incidental a ponto de Jesus, o que 

é que cada crente é um escravo de Jesus Cristo e, portanto, obrigada a servi-Lo em todos 

os sentidos. Cada crente tem sido dada uma mordomia divina e responsabilidade na obra 

de Cristo na terra, e em que a mordomia que ele é ser fiel e sensata. Sua vida, a respiração, 

os talentos de energia, os dons espirituais, e todas as outras coisas boas que ele tem são 

trusts de Deus para ser usado em seu serviço e para a Sua glória. 

Bem-aventurado aquele servo, Jesus disse, a quem o seu senhor encontrar fazendo 

assim quando vem. Em verdade vos digo que, que ele vai colocá-lo no comando de 

todas as suas posses. Aqui Jesus é, obviamente, abordando os crentes, os que 

apresentaram a Ele como Salvador e Senhor, como divino mestre. O crente que é 

encontrado fiel ao Senhor em o que lhe foi dado, será dada carga de todos do 

Senhor posses, tendo herdado a plenitude absoluta do reino de Deus como um herdeiro 

do companheiro de Jesus Cristo (Rom. 8:17). Não só isso, mas "O que vencer," Jesus 

disse: "Eu vou conceder-lhe para se sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e 

me assentei com meu Pai no seu trono" (Ap 3:21) . 

Incrédulos, representados pelo escravo mau, também vai ser responsabilizado por aquilo 

que eles fazem com a sua mordomia de Deus. Durante o tempo do fim, alguns incrédulos 

permanecerá abertamente pecaminoso e rebelde contra Deus, não se importando com a 

sua verdade ou a Sua misericórdia. Outros vão estar ciente de sua condição de perdidos e 

de sua necessidade de um Salvador, mas vai adiar acreditar, pensando que vai ter tempo 

após o cumprimento de seus próprios interesses egoístas, mas antes que Ele venha em 

julgamento. Eles vão dizer por suas vidas, se não por suas palavras, Meu mestre não está 

vindo por um longo tempo. 

Jesus está ensinando que cada pessoa no mundo mantém sua vida, posses e habilidades 

na confiança de Deus, ou não, ele reconhece que a confiança ou mesmo reconhece 

Deus. Ele vai, portanto, ser responsabilizado pelo seu Criador de como ele usa o que lhe 

foi dado. Essa verdade é visto na parábola do rei registrada em Mateus 18: 23-34. Até 

mesmo o filho pródigo de Lucas 15 demonstra que um incrédulo está esbanjando dada 

por Deus mordomia. 

O atividades malignas Jesus menciona então, o espancamento de co-escravos e comer e 

beber com os ébrios, não são destinadas a caracterizar todo incrédulo durante a 

Tribulação. Mas essas atividades refletem a atitude muitos deles vão ter. Porque eles 

acham que o Senhor não virá por um longo tempo, eles vão se sentir livre para se 

locupletar em quaisquer pecados e prazeres que desejam. 



Mas o senhor daquele servo virá num dia em que não o espera, e numa hora que ele 

não sabe. Neste caso, o mestre não virá como Salvador e Rei para abençoar e para 

recompensar mas virá como Juiz e Executioner para condenar e destruir. Ele vai cortar o 

escravo descrente em pedaços e atribuir-lhe um lugar com os hipócritas no fogo 

eterno. 

A frase corte ... em pedaços é de dichotomeō e literalmente significa cortar em duas 

partes. Ele é usado em sentido estrito que na tradução grega do Antigo Testamento, no 

que diz respeito à preparação de um sacrifício animal (Ex. 29:17). Para os judeus que 

seria, portanto, levar a idéia inconfundível de destruição e morte. 

O fato de que essas pessoas serão atribuídos ao longo com os hipócritas sugere que eles 

não eram hipócritas. Assim como hoje, muitas pessoas no fim do tempo vai ser aberto e 

honesto sobre sua incredulidade, mesmo usando tal honestidade como um símbolo de 

integridade intelectual e moral. Mas os incrédulos honestos estão tão perdidos como os 

hipócritas que fingem ter fé. Eles vão para o mesmo lugar que os falsos religiosos se 

sentem superiores aos e desprezo. 

Quando ele aparece, a mesma glória e poder resplandecente (ver Mat. 24:30), que irá 

desenhar seu próprio povo a Ele em gratidão amorosa irá repelir a maioria dos descrentes 

em indignação odioso. Para o primeiro, será a hora de recepção definitiva e 

redenção; para este último será o tempo de rejeição final e julgamento. 

Todos os incrédulos-Aqueles que rejeitam completamente o Senhor e aqueles que pensam 

que um dia eles vão confiar Nele, os que são honestos em sua incredulidade e aqueles que 

são hipócritas em sua fé, vai sofrer o mesmo destino do inferno. Em que lugar 

haverá choro ... e ranger de dentes, figuras que representam tristeza inconsolável e 

tormento incessante. 

O impulso da advertência de Jesus não é simplesmente informar os incrédulos sobre o 

horror de enfrentar um inferno eterno, mas para usar essa perspectiva terrível como um 

motivo para crer nEle, a fim de escapar. Seu apelo é acreditar enquanto houver 

oportunidade, em vez de esperar por uma insensata tempo supostamente mais propício 

que nunca poderia vir e não pode ser aproveitado se ele veio. 

Em seu comentário sobre esta passagem, William Barclay diz respeito a seguinte história 

para ilustrar o perigo da procrastinação espiritual: 

Há uma fábula que conta a história de três demônios aprendizes que estavam vindo a esta 

terra para terminar seu aprendizado. Eles estavam falando a Satanás, o príncipe dos 

demônios, sobre seus planos para seduzir e destruir os homens. O primeiro disse: "Eu vou 

dizer a eles que não há Deus." Satanás disse: "Isso não vai enganar a muitos, porque eles 

sabem que existe um Deus." O segundo disse: "Eu vou dizer aos homens que o inferno 

não existe." Satanás respondeu: "Você vai enganar ninguém dessa maneira, os homens 

sabem mesmo agora que há um inferno para o pecado." O terceiro disse: "Eu vou dizer 

aos homens que não há pressa" "Vá", disse Satanás ", e você vai arruinar os homens aos 

milhares." A mais perigosa de todas as ilusões é que não há tempo de sobra. ( O 

Evangelho de Mateus , vol 2.. [Filadélfia: Westminster, 1975], p 317) 



Por que, se quer saber, é Cristo esperando tanto tempo para vir de novo? Primeiro de tudo, 

Ele está esperando para que o mal o seu curso. Em sua visão em Patmos, João viu um 

anjo vir "para fora do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a 

nuvem: 'Coloque em sua foice e ceifa, pois chegou a hora de colher veio, porque a colheita 

da terra está madura. " E o que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice sobre a 

terra, ea terra foi ceifada "(Ap 14: 15-16). A imagem retrata um campo cuja colheita está 

completamente pronto para a colheita, aqui indicando a colheita do juízo final sobre a 

humanidade descrente. Não até que o anjo avisa a ele que a colheita está madura, irá 

Cristo vir à terra e executar o julgamento. O propósito soberano de Deus é permitir que o 

pecado a atingir seus limites mal cheios, a correr o seu curso destrutivo completa. 

Em segundo lugar, o Senhor está à espera de todos aqueles cujos nomes estão escritos no 

livro da vida do Cordeiro para ser salvo. Deve haver a vinda na de "a plenitude dos 

gentios" (Rom. 11:25), o ajuntamento dos santos gentios na igreja durante a idade 

atual. Também é necessário para "todo o Israel [para] ser salvos" (v. 26), para todos os 

filhos de Abraão crentes a ser levados para o reino pela fé em seu Messias e Rei. 

Pedro declara: "Não deixe que este fato escapar o seu aviso, amado, que, com o Senhor, 

um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, 

como alguns a julgam demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que 

nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento "(2 Pedro 3: 8-9.). O que 

parece ser humano para ser um longo período de tempo, mas é um momento para Deus, 

e eles não devem confiar em suas próprias percepções finitos de tempo para julgar o atraso 

no cumprimento de suas promessas. Não é que Deus não poderia agir em julgamento a 

qualquer momento Ele escolheu, mas que, em Sua soberana paciência e amor que Ele está 

permitindo que o tempo máximo possível para os homens a se arrepender e vir a Ele com 

fé. 

Mas porque Ele optou por adiar o julgamento para o que já tem sido milhares de anos, 

algumas pessoas nos últimos dias vai zombeteiramente declaram: "Onde está a promessa 

da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como foi 

desde o início da criação "(2 Pe. 3: 3-4). Como uniformitarians científicas, que acreditam 

que as leis naturais tem sempre e será sempre funcionam exactamente da mesma forma 

como eles operam agora dos últimos dias escarnecedores religiosas irá assumir que, 

porque Deus ainda não julgou o mundo Ele nunca será. "Ela escapa de sua atenção", no 

entanto, Pedro passa a dizer ", que pela palavra de Deus os céus existia há muito tempo e 

a Terra foi formada da água e pela água, pela qual o mundo naquela época foi destruído, 

sendo inundado com água "(vv. 5-6). Os zombadores vai insensatos, ignorar a reviravolta 

mais catastrófico que o mundo já experimentou, em que cada ser humano sobre a terra 

foi morto com exceção de Noé e sua família. 

Em Mateus 24-25 Jesus dirige-se àqueles que estiverem vivos durante a geração da 

Tribulação (Mateus 24:34). Mas os crentes de hoje devem estar preparados para a vinda 

do Senhor no arrebatamento da igreja, no qual o Senhor leva-los para o céu, como crentes 

no tempo final deve ser preparado para a sua vinda em poder e glória para estabelecer o 

reino milenar. 

Para a igreja em Roma, Paulo escreveu estas palavras sensatas: 



[Você sabe] o tempo, que já é a hora para você despertar do sono; por agora salvação está 

mais perto de nós do que quando no princípio cremos. A noite é passada, eo dia está 

próximo. Vamos, portanto, deixar de lado as obras das trevas e vestir a armadura da 

luz. Andemos honestamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em 

promiscuidade sexual e sensualidade, não em contendas e inveja. Mas colocar no Senhor 

Jesus Cristo, e não faz nenhuma provisão para a carne no tocante às suas 

concupiscências. (Rom. 13: 11-14) 

Paulo elogiou a igreja em Corinto primeira geração de "aguardando ansiosamente a 

revelação de nosso Senhor Jesus Cristo" (1 Cor. 1: 7), e ele lembrou aos crentes filipenses 

que "a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor 

Jesus Cristo "(Fl. 3:20). O escritor de Hebreus admoestou os crentes, "Vamos considerar 

como estimular um ao outro ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa 

congregação, como é costume de alguns, mas encorajando uns aos outros; e tanto mais, 

como você vê o Aproxima dia "(Heb. 10: 24-25). 

O conselho de Tiago é, "Seja paciente, fortalecer seus corações, pois a vinda do Senhor 

está próxima" (Tiago 5: 8). Pedro escreveu: "O fim de todas as coisas está próximo e, 

portanto, ser de bom senso e espírito sóbrio para o propósito da oração" (1 Pedro 4: 7.) E 

João declarou: "Filhinhos, esta é a última hora; e, como ouvistes que vem o anticristo, já 

muitos anticristos se têm levantado; por onde conhecemos que é a última hora "(1 João 

2:18). E as últimas palavras ditas diretamente por Jesus na Bíblia são: "Sim, venho sem 

demora" (Apocalipse 22:20). 

 

132. Os sinais da vinda de Cristo - Parte 

8: O destino do Unprepared (esperando o 

retorno de Cristo) (Mateus 25: 1-13) 

Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, 

tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco 

delas eram insensatas, e cinco eram prudentes. Para quando o 

insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, 

mas os prudentes levaram azeite em garrafas, juntamente com as 

suas lâmpadas. Agora, enquanto o noivo estava a atrasar, todos 

eles se sonolento e começou a dormir. Mas à meia-noite havia 

uma mensagem: "Eis o noivo! Venham se encontrar com 

ele." Então todas aquelas virgens se levantou, e prepararam as 

suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: "Dai-nos 

do vosso azeite para as nossas lâmpadas se apagam." Mas as 

prudentes responderam, dizendo: "Não, não, não será suficiente 

para nós e você também;. Ir em vez de os concessionários e 

comprar alguns para vós" E enquanto eles estavam indo embora 

para fazer a compra, o noivo chegou, e as que estavam preparadas 

entraram com ele para as bodas; e a porta estava fechada. E 

depois as outras virgens também veio, dizendo: "Senhor, Senhor, 

abre-se para nós." Mas ele, respondendo, disse: "Em verdade eu 



vos digo, eu não te conheço." Fique alerta, em seguida, para que 

você não sabe o dia nem a hora. (25: 1-13) 

Aqui Jesus dá outra das várias parábolas de alerta no discurso Olivet (ver 24:43, 45-51) 

que ilustram suas repetidas declarações e específicas que o tempo exato de sua segunda 

vinda não será conhecido com antecedência. Vai ser no momento em que menos se espera 

(24:36, 42, 44, 50; 25:13). Como discutido anteriormente, o tempo geral será conhecido 

por aqueles que prestar atenção aos sinais de dor de nascimento que Ele tem dado (24: 4-

29), porque esse é o propósito desses sinais (v 33).. Mas o tempo preciso de Sua pessoal 

aparecendo em poder e grande glória (24:30) não será conhecido antes mesmo pelos anjos 

celestiais. Ele não era conhecido pelo próprio Jesus durante sua encarnação (v. 36). 

A parábola das dez virgens é dada para acentuar a importância incalculável de estar 

espiritualmente preparados para encontrar a Cristo quando Ele voltar à Terra, porque 

depois que ele aparecer, incrédulos que são, então, vivo não terá mais chance de salvação. 

O cenário para esta parábola era uma cerimônia de casamento típico judaico. Em Israel, 

assim como na maioria das outras partes do antigo Oriente Próximo, um casamento foi o 

evento social mais célebre.Praticamente todo mundo em uma aldeia ou de uma 

comunidade do bairro de uma grande cidade estaria envolvido como participante ou como 

um convidado. Foi um momento de grande alegria e de festa. 

Um casamento judaico consistia de três partes, a primeira das quais foi o noivado. Na 

maioria das vezes arranjado pelos pais da noiva e do noivo, o engajamento ascendeu a 

um contrato de casamento em que o casal teve pouco, se algum, o envolvimento direto. A 

segunda etapa foi o noivado, a cerimônia de casamento em que os noivos trocaram votos 

na presença de familiares e amigos. Nesse ponto, o casal foi considerado casado, e sua 

relação pode ser quebrado apenas pelo divórcio formal, como se eles estavam casados há 

muitos anos. Se o marido aconteceu de morrer durante o noivado, a noiva foi considerada 

uma viúva, embora o casamento não tinha sido consumado fisicamente e os dois nunca 

viveram juntos. O noivado pode durar muitos meses, às vezes um ano, período em que o 

noivo seria estabelecer-se em um negócio, comércio, ou agricultura e gostaria de fazer 

provisão de um lugar para o casal a viver. 

No final do período de noivado a festa de casamento seria realizada, e foi na festa e suas 

celebrações relacionadas que toda a comunidade se envolveu. Esta festa, que poderia 

durar uma semana, começou com o noivo está vindo com seus padrinhos para casa da 

noiva, onde suas damas de honra estavam esperando por ela. Juntos, os noivos e seus 

assistentes faria em seguida, desfilam pelas ruas proclamando que a festa de casamento 

estava prestes a começar. A procissão foi iniciada geralmente à noite, e as lâmpadas ou 

tochas foram utilizados pela festa de casamento para iluminar seu caminho e para atrair a 

atenção. 

No final do período de festa, um grande amigo do noivo, que atuou muito como um 

melhor homem, levaria a mão da noiva e colocá-lo na mão do noivo, e que o casal iria 

pela primeira vez ser deixado sós.O casamento seria consumado e que o casal passaria a 

viver juntos em sua nova casa. Foi essa terceira parte do rito de casamento que Jesus serve 

de enquadramento para esta parábola. 



Como a parábola se desenrola, Jesus se concentra em primeiro as damas de honra, em 

seguida, o noivo e, finalmente, o aviso de que a parábola é dada para reforçar. 

As damas de honra 

Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, 

tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco 

delas eram insensatas, e cinco eram prudentes. Para quando o 

insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, 

mas os prudentes levaram azeite em garrafas, juntamente com as 

suas lâmpadas. Agora, enquanto o noivo estava a atrasar, todos 
eles se sonolento e começou a dormir. (25: 1-5) 

O mundo não estava pronto para aceitar a Cristo, quando Ele veio à Terra pela primeira 

vez, embora sua vinda tinha sido clara e repetidamente predito pelos profetas do Antigo 

Testamento. O Messias era ter um precursor que seria uma voz que clama no deserto, e 

João Batista foi o precursor. Ele havia de nascer em Belém, filho de uma virgem, e na 

linha de Davi. Jesus única e exclusivamente conheci essas qualificações. Ele foi ministro 

na Galiléia dos gentios e apresentam grande poder miraculoso, e Ele fez essas coisas. No 

entanto, quando "Ele veio para os Seus, ... aqueles que foram os seus não o receberam" 

(João 1:11). 

Preparação para a Sua segunda vinda será mais decisiva e consequente do que a 

preparação para a sua primeira, porque aqueles que o rejeitaram durante sua encarnação 

tivesse continuado oportunidade de ser salvo, enquanto eles estavam vivos. Sem dúvida 

muitos daqueles que clamou pela crucificação de Jesus no lugar de Barrabás ou que 

votaram contra ele no Sinédrio foram posteriormente condenado a voltar para Ele como 

Senhor e Salvador. Mas não haverá tal oportunidade continuou quando Jesus 

voltar. Quando ele aparece , em seguida, a oportunidade para a salvação e cidadania em o 

reino dos céusserá passado. 

Em seguida, se refere ao tempo de aparecimento inesperado em poder e glória, sobre a 

qual Ele estava falando de Cristo. Naquele tempo, disse ele, a preparação espiritual para 

a entrada no reino dos céus será comparável à preparação de uma certa dez virgens que 

serviam como damas de honra em um casamento. 

Tal como acontece com todas as parábolas de Jesus, a mensagem de um presente é 

simples. Ele foi criado para ilustrar verdades que Ele foi apenas ensinar: que Ele está 

vindo de novo, para que Ele, em seguida, julgar os pecadores e recompensar os justos, 

que as pessoas devem estar prontos e que a Sua vinda será inesperada. A verdade central 

é que uma vez que ele chegou, não haverá segunda chance ea oportunidade para a 

salvação terá desaparecido para sempre. 

A parábola não é uma alegoria, como muitos intérpretes têm afirmado. Cada pequena 

faceta da história não carrega um significado místico que está sujeito a especulação e 

imaginação. Nem todas as partes da parábola têm aplicação para a vida cristã, como 

devocionalistas freqüentemente manter. Ainda menos é a parábola de um esforço de 

ensino confuso e desajeitado da parte de Jesus, como alguns intérpretes liberais 

sugerem. O fato de que detalhes como a identidade da noiva e do lugar onde as virgens 



dormiram não são mencionados não tem qualquer influência sobre o ponto de Jesus estava 

fazendo. Para o Seu propósito, a história era clara e completa. 

Pode haver significado no fato de que havia dez virgens, porque judeus 

considerado dez para ser um número que representa a conclusão. Segundo Josefo, um 

mínimo de dez homens foi necessária para celebrar a Páscoa. O mesmo número foi 

necessário para estabelecer uma sinagoga e para dar uma bênção oficial do casamento. Os 

atendentes foram virgens porque era o costume daquele dia em que as damas de honra 

ser moças castas que nunca haviam sido casados. 

Embora o Inglês lâmpadas é derivado Lampas , nos tempos do Novo Testamento que 

termo grego foi utilizado principalmente de tochas, como é traduzido em João 18: 3, onde 

se denota as tochas levadas pelos soldados que prenderam Jesus. Outra palavra, luchnos , 

era geralmente usado para uma lâmpada. As tochas utilizadas pelos assistentes do 

casamento consistia em panos embrulhado ligados a longas varas. Além de iluminar o 

caminho para a procissão, as lâmpadas, ou tochas, serviu para identificar os membros da 

festa de casamento, marcando-os como participantes especiais. Foi, portanto, importante 

que cada um dos damas tem uma tocha. 

Para atender traduz hupantēsis , um substantivo que significa, literalmente, "uma 

reunião" e foi muitas vezes utilizado de o acolhimento oficial de um dignitário. No 

contexto do ensino de Jesus sobre seu retorno e da parábola do ilustrando a vinda de Seu 

reino, o noivo é, obviamente, o próprio Cristo. As dez virgens são crentes professos 

Nele, e as lâmpadas, ou tochas, simbolizam sua identidade para fora com a Sua 

Igreja. As tochas também representam expectativa de seu retorno iminente, a preparação 

e prontidão das damas de honra de conhecer o divino esposo quando Ele vier para reuni-

los para a Sua festa de casamento, o reino dos céus. 

Os dez damas de honra representar discípulos de Cristo, que dizem amar a perspectiva de 

sua manifestação e que demonstram exterior prontidão para a entrada no Seu reino 

professada. Na aparência dez eram indistinguíveis. Eles estavam todos vestidos de forma 

adequada em roupas de casamento e todos tiveram a tocha necessários para desempenhar 

na procissão do casamento. Mas eles não eram verdadeiramente iguais, que é o ponto da 

parábola, porque eles não estavam todos preparado- cinco delas eram insensatas, e cinco 

eram prudentes. 

A evidência de que algumas das damas de honra estavam despreparados, apesar de sua 

aparência externa foi o fato de que eles não levaram azeite com eles. Eles carregavam 

tochas que pareciam exatamente como os dos outros, mas eles não tinham nada para 

queimar neles, nada que pudesse dar a luz e significado. A tocha sem combustível é, 

obviamente, sem valor, e uma profissão de fé em Jesus Cristo sem uma poupança de 

relacionamento com Ele é infinitamente mais inútil, porque um é deixado na escuridão 

espiritual. 

As prudentes damas de honra, porém, levaram azeite em garrafas juntamente com as 

suas lâmpadas. Sua profissão exterior foi fundamentada por posse dentro. Eles tinham 

o óleo de preparação, ou seja, a realidade da luz da graça salvadora de Deus dentro 

deles. O óleo é semelhante ao vestuário de casamento na parábola do banquete de 

casamento que um rei deu para seu filho Jesus. O homem sem as roupas adequadas 

casamento que tentou travar a celebração foi atirado para a escuridão (Mateus 22: 11-



13.). O rei tinha convidado todos em seu reino para a festa, independentemente da posição 

social, riqueza, ou caráter. Ele fez todos os esforços para ver que ninguém foi excluído, 

enviando os seus servos em cada parte obscura do país (vv. 9-10). A única condição para 

participar da festa era o desgaste das roupas de casamento fornecidos pelo rei, que 

simboliza a graça divinamente outorgado além de que nenhuma pessoa pode vir a 

Deus. Por causa disso, o homem auto-satisfeito presunçoso não se permitiria ser vestido 

com a roupa do rei, ele foi rejeitado. 

Como aquele homem sem roupas adequadas de casamento, cinco das damas de honra 

estavam sem tochas adequadas. Eles tinham uma aparência de piedade, mas não teve vida 

espiritual ou poder, porque eles não pertencem a Deus (cf. 2 Tm. 3: 5). Eles foram 

autorizados a Jesus Cristo religiosamente, intelectual, social, e sem dúvida 

emocionalmente. Mas eles não estavam comprometidos com Ele em seus corações, 

porque seus corações não tinham sido regenerados por Sua graça salvadora. Eles tinham 

a aparência de fé, mas foi morto (cf. Tiago 2:17). Eles estavam em trevas, e não luz. 

O Jesus advertindo deu nesta parábola é repetido várias vezes nos evangelhos, um tema 

recorrente continuamente de seu ensino. Ele adverte que os crentes professos são como o 

trigo eo joio; alguns são genuínos e alguns são falsas. Eles são comparados a vários tipos 

de solos, algumas das quais dão evidência inicial de produtividade, mas apenas um dos 

que realmente recebe a semente do evangelho e permite que ela crie raízes e crescer. Não 

era uma mensagem popular na época de Jesus e não uma mensagem popular é hoje, 

mesmo em muitas igrejas evangélicas. 

Nenhuma conclusão sobre o número que será economizado pode ser tirada do fato de que 

as damas de honra foram divididos igualmente entre os tolos e os prudentes. Mas a 

proporção sugere, no entanto, que uma grande parte da igreja professa não pertence a 

Deus. E a situação é, obviamente, penetrante ou Jesus não teria passado tanto tempo 

alertando sobre isso. Existiu durante o ministério terrestre de Jesus, nos tempos 

apostólicos, e por toda a igreja até o presente. E é evidente a partir desta parábola que ele 

também vai existir no final da Tribulação. 

A afirmação de que o noivo estava a atrasar reforça o ensinamento de Jesus que Sua 

segunda vinda será inesperada. Ele não será adiada a partir da perspectiva divina, mas a 

partir do humano. Porque tanto tempo terá decorrido desde a primeira vinda, a maioria 

das pessoas, incluindo muitos cristãos professos, será o exercício da actividade, como de 

costume, quando ele aparecer (ver Mat. 24:38, 43). Jesus também pode ter vindo a dar 

aos discípulos uma dica de que ele não voltaria logo que o previsto (ver Lucas 19:11). Mas 

o principal impulso da parábola, como o principal impulso de todo o discurso, é 

direcionado para a geração que vai viver durante a última parte da Grande Tribulação 

(Mat. 24:34). Até mesmo o curto período de tempo que decorre entre os sinais de sua 

vinda e sua aparência real vai levar algumas pessoas a pensar que o Senhor 

está atrasando seu retorno. 

Essa idéia é apoiada pelo damas de honra "se tornar sonolento e caindo para 

dormir. Eles estavam esperando o noivo está chegando e estavam reunidos esperando 

por ele, tudo em preparação aparente. Não há nenhuma indicação nesse contexto que o 

sono representa preguiça ou falta de fé. Mesmo as damas de honra prudentes adormeceu, 

ilustrando ainda mais uma vez que ninguém, nem mesmo os santos fiéis, vai saber 

exatamente quando Cristo aparece. O sono das damas de honra loucas poderia sugerir sua 



falsa confiança, enquanto o sono dos mais prudentes poderia sugerir sua segurança 

genuína e descanso no Senhor. 

Em certo sentido, a vida deve continuar por muito como de costume para o crente que 

antecipa ansiosamente o retorno do Senhor. Prontidão para Sua vinda, não é evidenciado, 

indo além de um lugar para esperar de braços cruzados por ele, mas por ser sobre o seu 

negócio com dedicação entusiasmado. Até mesmo o serviço mais ardente do Senhor não 

exclui tais atividades normais como comer, beber, trabalhar, e dormir. Portanto, quando 

Cristo, "não será de dois homens no campo; um será tomado, e outro será deixado Duas 

mulheres estarão moendo no moinho,. Um será tomado, e outro será deixado" (Matt. 24: 

40-41). 

Não será a sua participação comum nas atividades normais da vida humana, que vai 

distinguir o preparado do despreparados quando o Senhor voltar, mas o sobrenatural, a 

participação interna na vida de Deus que somente os crentes vai possuir. 

O comentarista da Bíblia do século XIX William Arnot observou: "Não há mais grandioso 

ou um mais lindo espetáculo na terra do que uma grande assembléia com reverência 

adorar a Deus juntos Nenhuma linha visível a olho humano se divide em duas partes a 

empresa formoso; no entanto, o formoso. empresa é dividida em duas partes O Senhor lê 

o nosso caráter e marca nosso lugar O Senhor conhece os que são seus, e os que não o 

são, em cada assembleia de fiéis "(.. As parábolas de Nosso Senhor [Londres: Nelson de 

1869 ], p. 290). 

O Senhor pode olhar para baixo em cada grupo de damas de honra, por assim dizer, e 

avaliar com precisão entre aqueles que são incrédulos e enganado sobre a sua 

disponibilidade, e, portanto, insensato, e aqueles que realmente acreditam e são, portanto, 

sábio. Mas, quando ele aparecer em poder e glória em sua segunda vinda, a diferença será 

evidente para todos verem. As tochas de fiéis brilharão intensamente, mas os dos 

incrédulos não vai mesmo queimar. 

O Noivo 

Mas à meia-noite havia uma mensagem: "Eis o noivo! Venham se 

encontrar com ele." Então todas aquelas virgens se levantou, e 

prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às 

prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas 

estão se apagando." Mas as prudentes responderam, dizendo: 

"Não, não, não será suficiente para nós e você também;. Ir em vez 

de os concessionários e comprar alguns para vós" E enquanto eles 

estavam indo embora para fazer a compra, o noivo chegou, e as 

que estavam preparadas entraram com ele para as bodas; e a 

porta estava fechada. E depois as outras virgens também veio, 

dizendo: "Senhor, Senhor, abre-se para nós." Mas ele, 

respondendo, disse: "Em verdade eu vos digo, eu não te 
conheço." (25: 6-12) 

Na meia-noite a maioria das pessoas são tipicamente profunda do sono, assim como as 

damas de honra estavam, e chegada do noivo na época ressalta ainda mais a 

imprevisibilidade do retorno de Cristo. Os filhos de Israel começaram a sua viagem para 



fora do Egito à meia-noite (Ex. 12:29), e da tradição rabínica decidiu que o Messias viria 

a Terra naquela hora. 

Todas as damas de honra sabia o noivo seria em breve e eles estavam reunidos na casa da 

noiva esperando por Ele. Eles estavam bem conscientes de que os períodos de noivado e 

noivado foram mais e que as festividades finais estavam prestes a começar. Mas eles não 

sabiam exatamente quando Ele chegava até que foram despertados com a mensagem: 

"Eis o noivo! Venham se encontrar com ele." 

Da mesma forma, as pessoas que vivem durante o final da Tribulação terá visto todos os 

sinais de Sua vinda e vai saber que sua vinda é iminente. Mas eles não vão saber o 

momento de sua chegada, até que vê-Lo ", vindo sobre as nuvens do céu" (Mat. 24:30). 

Assim que a presença do noivo foi anunciado, todas aquelas virgens aumentou, e 

prepararam as suas lâmpadas. aparar as lâmpadas, ou tochas, provavelmente 

ascenderam a cortar quaisquer bordas irregulares do pano e, em seguida, saturando-o com 

óleo para torná-lo pronto para a iluminação. Naquele momento, as tolas damas de honra 

percebeu sua situação: elas não tinham óleo. Não era que eles tinham tido conhecimento 

da sua falta de petróleo, mas que eles não estavam preocupados o suficiente sobre ele para 

adquiri-lo antes da chegada do noivo. Talvez eles pensaram que poderiam rapidamente 

correr até a loja a qualquer hora óleo que eles queriam e garantir que eles precisavam de 

muito tempo. Ou talvez eles pensaram que poderiam emprestar petróleo se a loja foram 

fechadas, o recurso agora eles tentaram tomar. Nenhuma razão é dada por sua 

negligência, sem dúvida, porque a razão é irrelevante. Porque eles tinham amplo aviso de 

que o noivo estava chegando e teve ampla oportunidade de estar totalmente preparado 

para a sua chegada, nada poderia desculpar a sua falha. 

Quando o Senhor aparece no final da Tribulação, muitos cristãos professos vai 

freneticamente perceber sua falta de vida espiritual. Eles não vão ter ouvido o conselho 

de Paulo à igreja de Corinto: "vós teste para ver se você está na fé; examinar-se Ou você 

não reconhece isso sobre vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, a não ser na verdade 

você não passar no teste? " (2 Cor. 13: 5). Eles vão ser auto-enganado, talvez acreditando 

que a mera associação com as coisas e as pessoas de Cristo fez-lhes uma parte da 

verdadeira Igreja de Cristo. Alguns podem pensar que ter nascido em uma família cristã 

irá torná-los um membro da família de Deus. Sabemos com certeza que muitos serão 

confiando em suas boas obras, dizendo a Cristo, "naquele dia: Senhor, Senhor, não 

profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu 

nome não fizemos muitos milagres ? ' E, em seguida, [Ele] irá declarar-lhes: 'Nunca vos 

conheci; afastar mim, vós que praticais a iniqüidade "(Mateus 7: 22-23.). 

Quando as insensatas disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as 

nossas lâmpadas se apagam," ... os prudentes responderam, dizendo: "Não, não, não 

será suficiente para nós e você também, em vez de ir os concessionários e comprar 

alguns para vocês mesmos. " Quando as tolas damas de honra, aparentemente, tentou 

acender suas tochas secos, o pano só iria arder e manterindo para fora. E aí já era tarde 

demais para pedir ajuda. 

O ponto dos prudentes resposta das damas de honra não era que eles eram egoístas e 

calejada, mas que eles eram incapazes de fornecer petróleo para os seus amigos 



idiotas. Seu próprio petróleo foi não ... o suficiente para compartilhar com qualquer outra 

pessoa; era necessário que cada um compra o seu próprio. 

Assim como uma pessoa não pode transferir parte de sua vida física para outra pessoa, e 

não pode partilhar a vida espiritual, que é indivisível e único para cada pessoa que o 

tem. Como a vida física, a vida espiritual é um dom direto, pessoa de Deus e não é 

transferível. Os salvos em si não pode tornar-se salvadores. Aqueles que recebem a graça 

não pode transmiti-la. Quando a chamada para o tribunal de Deus vem com um incrédulo, 

seja na morte ou na vinda do Senhor, pela intercessão de todos os santos no céu e na terra 

poderia fazer-lhe absolutamente nada de bom. Após esse tempo, não há segunda chance, 

não purgatório nenhuma esperança. 

A salvação não pode ser comprado, e a compra de óleo de os concessionários se refere 

simplesmente a assegurar a salvação de sua única fonte, Deus. É comprado no sentido de 

que Isaías usou o termo, quando escreveu: "Ho Todo aquele que tendes sede, vinde às 

águas;! E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei Venha, comprar vinho e 

leite sem dinheiro e sem. cost "(Is. 55: 1). A mesma ideia é usada por Jesus em Suas 

parábolas do tesouro encontrado em um campo e da pérola de grande valor (Mat. 13: 44-

46). Em ambos os casos, o descobridor vendeu tudo o que possuía, a fim de obter o que 

foi avaliado sobre tudo o mais. Nesse sentido, o preço para a salvação é toda a renúncia 

de mérito próprio um, o que não tem valor em si mesmo, mas deve ser entregue, pois é 

uma barreira absoluta à graça de Deus. 

Paulo declarado com a mais profunda convicção e sinceridade: "Eu poderia desejar que 

eu anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo 

a carne, os quais são israelitas" (Rm. 9: 3-4). Ele estava disposto a desistir de sua própria 

salvação e tornar-se para sempre separado de Cristo, se isso pudesse de alguma forma 

salvar seus companheiros judeus. Mas ele sabia que tal coisa era impossível. Eles não 

poderiam vir a Deus para além da sua própria aceitação de Seu Filho como Senhor e 

Salvador. O apóstolo poderia proclamar o evangelho integral e fielmente, como sempre 

fazia (veja Atos 20:27), mas ele não poderia dispensar a graça que tinha recebido. 

Sublinhando a necessidade de apropriação individual do evangelho, Jesus disse: 

Todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e age de acordo com eles, eu vos 

mostrarei a quem é semelhante: ele é como um homem que, edificando uma casa, cavou 

fundo e pôs os alicerces sobre a rocha; e quando uma inundação subiu, na torrente deram 

contra aquela casa e não a pôde abalar, porque tinha sido bem construída. Mas quem já 

ouviu falar, e não agiu de acordo é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre 

a terra sem qualquer fundamento; ea torrente estourar contra ela e imediatamente entrou 

em colapso, e a ruína daquela casa era grande. (Lucas 6: 47-49) 

As pessoas que constroem suas vidas em qualquer outro fundamento do que Jesus Cristo 

está condenado à destruição. Eles não têm a graça necessária, justiça imputada, residente 

santidade de Deus, ou o caráter transformado para combater a destruição do pecado, cuja 

consequência final é a morte. Em suma, eles não têm vida espiritual e, portanto, não há 

esperança eterna. Eles podem se sentir feliz com Jesus, admire Seus ensinamentos, e 

desfrutar da comunhão do Seu povo. Podem olhar como preparado para Sua vinda como 

fazem os verdadeiros crentes, com tochas, como o resto, mas eles não têm óleo com o 

qual a iluminá-los. 



Enquanto eles estavam indo embora para fazer a compra, o noivo chegou, e as que 

estavam preparadas entraram com ele para as bodas; e a porta estava fechada. A 

tragédia é claro, foi a de que havia, então, não mais oportunidade para fazer a compra, e 

a pesquisa para o comerciante de óleo foi em vão, porque todas as lojas estavam fechadas. 

Em outra de suas muitas ilustrações sobre oportunidade perdida para a salvação, Jesus 

disse: 

Uma vez que o dono da casa se levanta e fecha a porta, e você começa a ficar de fora e 

bater na porta; dizendo: "Senhor, abre-se a nós!" Ele, então, vai responder e dizer a você: 

"Eu não sei de onde você é."Em seguida, você vai começar a dizer "Comemos e bebemos 

na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas"; e Ele dirá: "Eu digo a você, eu não sei de 

onde você é, afastar-me, todos os malfeitores." Ali haverá choro e ranger de dentes lá 

quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas a si 

mesmos sendo expulso. (Lucas 13: 25-28) 

Portanto, quando as virgens loucas retornaram de sua busca sem sucesso por petróleo 

e veio dizendo: "Senhor, Senhor, abre-se para nós", o noivo respondeu de dentro da 

casa, "Em verdade eu vos digo, eu não te conheço." Aqueles cinco eram atendentes 

sham que nunca haviam pertencido a festa de casamento, mas tinha conseguido vestir e 

agir como verdadeiros damas de honra. Agora, a pretensão acabou, e seu caráter 

pecaminoso, insensato foi exposto. 

Será um momento de puro terror quando incrédulos enfrentar um Deus santo e perceber 

com absoluta certeza que eles estão perdidos eternamente. Isso deve ter sido o sentimento 

das pessoas nos dias de Noé, quando viram as águas subir acima de suas cabeças e sabia 

que a porta da arca foi inalteravelmente fechada. 

Embora a parábola das dez virgens ilustra o tempo de segunda vinda de Cristo, suas 

verdades se aplicam a frente para Deus de um incrédulo com a morte em qualquer 

idade. Naquele momento, a oportunidade para a salvação será passado e toda a esperança 

se foi para sempre. 

O Warning 

Fique alerta, em seguida, para que você não sabe o dia nem a 

hora. (25:13) 

Pela quinta vez no discurso (ver 24:36, 42, 44, 50), Jesus exortou aqueles que estarão 

vivos durante os últimos dias da tribulação para ser alerta, porque eles vão não sabeis o 

dia nem a hora de Sua aparecendo. Saberiam sua proximidade com os sinais 

catastróficos, mas o exato dia e exatamente hora eles não saberiam. 

"Vigiar", Jesus tinha dito no Templo no dia anterior ", que os vossos corações não podem 

ser sobrecarregados com dissipação e embriaguez e as preocupações da vida, e esse dia 

chegou em você, de repente, como uma armadilha, pois ele irá descerá sobre todos os que 

habitam sobre a face de toda a terra. Mas mantenha em alerta em todos os momentos, 

orando, para que você possa ter força para escapar de todas estas coisas que estão prestes 

a acontecer, e estar em pé diante do Filho do Man "(Lucas 21: 34-36). 



Em seu poema épico Idylls do rei , Alfred Lord Tennyson utilizados os dados a partir da 

parábola das dez virgens em uma canção dirigida para os ímpios rainha Guinevere, que 

aprendeu tarde demais o custo do pecado: 

Tarde, tarde, tão tarde, e escuro a noite e frio! 

Tarde, tarde, tão tarde, mas podemos entrar ainda.  

Tarde demais, tarde demais, vocês não podem entrar agora. 

  

Nenhuma luz se tivéssemos, por que nós não se arrepender; 

E, aprendendo isso, o Esposo se arrependerá.  

Tarde demais, tarde demais, não podereis entrar agora. 

  

Sem luz, tão tarde, e escuro e frio da noite! 

O deixe que, para que possamos encontrar a luz.  

Tarde demais, tarde demais, não podereis entrar agora. 

  

Será que não ouviu o Esposo é tão doce? 

O deixe que, tho 'tarde, beijar seus pés!  

Não, não, tarde demais! Ye não pode entrar agora. 

 

133. Os sinais da vinda de Cristo - Parte 

9: A Tragedia da oportunidade 

desperdiçada (trabalhando até a volta de 

Cristo) (Mateus 25: 14-30) 

Pois é exatamente como um homem prestes a ir em uma viagem, 

chamou os seus servos, e confiou seus bens a eles. E a um deu 

cinco talentos, a outro dois, ea outro, um, cada um segundo a sua 

própria capacidade; e ele seguiu viagem. Imediatamente aquele 

que havia recebido cinco talentos negociou com eles e ganhou 

outros cinco talentos. Da mesma maneira, o que recebera dois 

talentos ganhou mais dois. Mas o que recebera um talento foi e 

cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Agora, depois 

de muito tempo o senhor daqueles servos veio e acertou contas 

com eles. E o que recebera cinco talentos, e trouxe mais cinco 



talentos, dizendo: "Mestre, o senhor confiou-me cinco talentos; 

veja, eu ganhei mais cinco talentos." Seu mestre lhe disse: "Muito 

bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, eu vou colocar você no 

comando de muitas coisas, entra no gozo do teu senhor." A única 

também que recebera dois talentos, e disse: "Mestre, o senhor me 

confiou dois talentos; veja, eu ganhei mais dois talentos." Seu 

mestre lhe disse: "Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, 

eu vou colocar você no comando de muitas coisas;. Entrar no gozo 

do teu senhor" E aquele também que tinha recebido um talento e 

disse: "Mestre, eu sabia que você seja um homem duro, que ceifas 

onde não semeaste e recolhes onde espalhados nenhuma semente. 

E eu estava com medo, e foi embora e escondi o seu talento no 

chão; ver, você tem o que é seu ". Mas seu mestre respondeu, e 

disse-lhe: "Você ímpios, escravo preguiçoso, sabias que ceifo 

onde não semeei, e recolho onde espalhados nenhuma semente. 

Então você deveria ter dado o meu dinheiro no banco, e no meu 

chegada eu teria recebido o meu dinheiro de volta com juros. 

Portanto tirar o talento dele, e dai-a ao que tem dez talentos 

".Para a todos os que devem mais ser dado, e terá em 

abundância; mas daquele que não tem, até aquilo que tem lhe será 

tirado. E expulsou o servo inútil nas trevas exteriores; naquele 

lugar haverá choro e ranger de dentes. (25: 14-30) 

Em seu poema Maud Muller ; João Greenleaf Whittier escreveu as linhas bem 

conhecidas: "Para todas as palavras tristes proferidas ou escritas, as mais tristes são:" 

Poderia ter sido! '" 

Escritura está repleta de admoestações para tirar proveito de oportunidades, enquanto ele 

estiver disponível. Salomão escreveu: "Lança o teu pão sobre a superfície das águas, para 

que você vai encontrá-lo depois de muitos dias," e ", semeia a tua semente na parte da 

manhã e não ser ocioso, à noite, para que você não sabe se de manhã ou semeadura noite 

vai ter sucesso, ou se ambos tanto vai ser bom "(Eclesiastes 11:. 1, 6). Esse mesmo 

homem de sabedoria, escreveu: "O que ajunta no verão é filho que age com sabedoria, 

mas o que dorme na sega é filho que age vergonhosamente" (Prov. 10: 5). Seu pai, Davi, 

tinha escrito: "Quanto a mim, a minha oração é para ti, Senhor, em tempo aceitável" (Sl. 

69:13). Outro salmista escreveu: "Vinde, adoremos e prostremo-nos; vamos nos ajoelhar 

diante do Senhor nosso Criador Pois Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas 

de sua mão Hoje, se você faria.. ouvir a Sua voz, não endureçais os vossos corações "(Sl 

95: 6-8.). 

Isaías exortou: "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto" 

(Isaías 55: 6.). Jeremias lembrou seus leitores que "mesmo a cegonha no céu conhece os 

seus tempos; ea rola, a andorinha e do sabiá observam o tempo da sua migração, mas o 

meu povo não conhece a ordenança do Senhor" (Jr 8: 7. ; cf. Hb 3: 7-8).. Parafraseando a 

citação anterior de Isaías, Paulo admoestou os crentes de Corinto: "Eis que agora é" o 

tempo aceitável, "eis que agora é" o dia da salvação "(2 Cor. 6: 2; cf. Isaías 49: 8. ). 

Jesus repetidamente pediu aos homens para fazer o máximo de oportunidades 

espirituais. "Por um pouco mais de tempo a luz está entre vós Andai enquanto tendes luz, 

para que as trevas não vos apanhem;.. O que anda nas trevas não sabe para onde vai 



Enquanto tendes a luz, crede na luz, a fim de que vos torneis filhos da luz "(João 12: 35-

36). 

A tragédia da oportunidade desperdiçada é o tema de Jesus 'parábola dos talentos, a 

segunda das duas parábolas relativas ao reino dos céus e, em particular, a disposição dos 

homens para a vinda de Jesus para estabelecer o reino na Sua segunda vinda (ver Matt . 

25: 1). A parábola das dez virgens (vv. 1-13) concentra-se em prontidão manifestada em 

espera, enquanto a parábola dos talentos centra-se em prontidão manifestada em 

trabalhar. As cinco virgens que tinham óleo para suas lâmpadas representam crentes que 

possuem graça salvadora; os dois servos fiéis que investiram seus talentos representam 

crentes que apresentam a vida de servir. Juntas, as duas parábolas descrevem o equilíbrio 

dos crentes 'ansioso para sua vinda com antecipação, enquanto vivia em preparação para 

a Sua vinda através de um serviço fiel. 

Frequentemente um ou outro desses preceitos ou for perdido ou subestimada. Embora os 

crentes devem alegrar-se continuamente na perspectiva da sua vinda do Senhor 

novamente, eles não devem sentar-se na ociosidade e não fazer nada. A fé salvadora é 

servir fé. Por outro lado, eles não estão a tornar-se tão preso em servir ao Senhor que se 

esquecem de contemplar e nos gloriamos em seu retorno. Foi, talvez, porque eles 

achavam que o Senhor estava chegando momentaneamente que alguns dos crentes em 

Tessalônica caiu em indisciplinado, vida descuidada e decidiu fazer nenhum trabalho em 

tudo.Consequentemente, eles se tornaram intrometidos que não fez nada produtivo e até 

mesmo interrompidas a igreja. Paulo repreendeu severamente e ordenou-lhes "para 

trabalhar de forma tranquila e comam o seu próprio pão." Ele, então, admoestou toda a 

igreja para não "cansar de fazer o bem" (2 Ts 3: 10-13.). 

Pedro desafiou zombadores que tiveram o problema oposto. Eles estavam tão 

convencidos de que o Senhor não venha logo que eles abandonaram toda restrição moral 

e viveu em libertinagem egoísta (2 Pe. 3: 3-4). Pedro lembrou-lhes que o povo dos dias 

de Noé respondeu da mesma maneira de previsão do Dilúvio, que veio sobre eles de 

repente e de cada vez que eles não esperavam de Noé. Da mesma forma, o apóstolo 

declarou, Cristo aparece de repente no fim do tempo, trazendo o "juízo e da perdição dos 

homens ímpios" (vv. 5-7). 

Deve-se notar que, apesar de algumas semelhanças, a parábola dos talentos e da parábola 

das minas (Lucas 19: 11-27) não são variações de uma mesma história. A parábola mina 

foi dada alguns dias antes, e as duas contas têm tantas diferenças como semelhanças. 

Embora a parábola dos talentos tem relevância para cada geração, o Senhor ainda estava 

falando diretamente sobre a geração que vai viver pouco antes de Sua volta em glória 

(24:34), a hora exata de que não será conhecido com antecedência, mas o iminência de 

que será manifestada por sinais espetaculares e inconfundíveis (24: 3-29). 

A parábola dos talentos ilustra quatro aspectos básicos da oportunidade espiritual: a 

responsabilidade que recebemos, a reação que temos, o acerto de contas que enfrentamos, 

ea recompensa que ganhamos. 

A Responsabilidade RECEBEMOS 



Pois é exatamente como um homem prestes a ir em uma viagem, 

chamou os seus servos, e confiou seus bens a eles. E a um deu 

cinco talentos, a outro dois, ea outro, um, cada um segundo a sua 
própria capacidade; e ele seguiu viagem (25: 14-15) 

O antecedente de que é o reino dos céus (ver v. 1), do qual esta parábola é outra 

ilustração. Algumas traduções acrescentar "o reino dos céus" para o versículo 14 em 

itálico para fazer a conexão clara. Mesmo a frase é exibida em itálico, na NASB , que está 

sendo adicionado, porque não há motivo principal ou verbo no texto grego deste 

verso. Ambos sujeito e verbo são entendidos como continuar ao longo do versículo 1, ou 

seja, "o reino dos céus será semelhante a", tornando-se óbvio que Jesus continua a ensinar 

sobre o reino. 

Como freqüentemente mencionados nesta série comentário, é importante entender que, 

no Novo Testamento, o reino dos céus e sua frase sinônimo, o reino de Deus, referem-se 

à esfera do domínio de Deus em Cristo. Mas, mantendo significado original, a expressão 

é usada de duas maneiras distintas. Às vezes, designa o corpo invisível de todas as pessoas 

resgatadas. O Senhor usou nesse sentido, ao declarar: "Em verdade vos digo que, se não 

vos converterdes e tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus" (Mateus. 

18: 3; cf. 25:34). Esse é o reino em seu sentido pura e exclusiva. 

Mas às vezes o reino dos céus se refere ao corpo visível, fora daqueles que professam a 

conhecer e servir a Cristo. Jesus deixou claro que nessa manifestação externa do reino 

tanto o verdadeiro eo falso será encontrado, o cristão genuíno e a imitação (ver secção 

sobre Matt. 13). 

É neste sentido visível, exterior de que Jesus se refere ao reino tanto na parábola das 

virgens e na parábola dos talentos. As virgens loucas e o escravo infiel não representam 

pagãos professos, ateus, agnósticos ou reprovados mas aqueles que professam pertencer 

a Cristo. Em cada conta, tanto crentes genuínos e falsificados são retratados. 

O homem que estava prestes a ir em uma viagem , obviamente, estava planejando ficar 

fora por um longo tempo, talvez por muitos meses ou até um ano ou mais. Para que sua 

propriedade a ser bem gerido na sua ausência, ele chamou os seus servos e confiou seus 

bens a eles. 

O fato de que estes eram seus próprios escravos reforça a idéia de que Jesus estava 

ilustrando a igreja para fora, de organização, composta por aqueles que alegam pertencer 

a Ele, e não para a humanidade em geral. Muitas pessoas nos evangelhos são referidos 

como os discípulos de Cristo, embora alguns deles provou ser falsa. Tais eram os 

discípulos que foram ofendidos por seu ensinamento sobre comer sua carne e beber seu 

sangue (cf. Jo 6: 52-66). O traidor Judas não só é chamado de um discípulo, mas um 

apóstolo (Lucas 6: 13-16). Mesmo aqueles falsos seguidores, em virtude de estar ligado 

para o exterior da igreja, foram confiadas com a certeza do Senhor posses. 

Doulos , o singular de escravos, era um termo geral que se refere a qualquer tipo e nível 

de escravo. Ele foi usado de trabalhadores comuns e empregados domésticos braçais, bem 

como de artesãos e artistas qualificados e profissionais altamente treinados. Sua 

commonness era em ser bens pessoais de seus proprietários, que muitas vezes tinham o 

poder de vida e morte sobre eles. 



Uma pessoa rica, muitas vezes têm especiais escravos que funcionavam como 

superintendentes de sua família e os gestores da sua empresa. Em muitos casos, alguns 

dos escravos de um homem foram muito bem educados e qualificados do que 

ele. Escravos altamente confiáveis, por vezes, tinha uma mão livre virtual dentro 

proscritas áreas de responsabilidade, mesmo quando o proprietário estava em 

casa.Quando ele deixou a cidade por qualquer período de tempo, eles agiram quase em 

sua plena autoridade, tendo o equivalente do que hoje chamamos de procuração. Eles 

foram responsáveis pelo tratamento de todos os ativos e operações de negócios de seu 

dono para o seu benefício e lucro. 

O homem da parábola de Jesus tinha três desses escravos de confiança a quem 

ele confiou alguns dos seus bens enquanto ele estava fora. A um deu cinco talentos, a 

outro dois, ea outro, um, cada um segundo a sua própria capacidade. Satisfied que 

seu dinheiro estava em boas mãos, ele então seguiu viagem. 

Os números de talentos dadas aos escravos não têm significado em si, mas simplesmente 

ilustrar uma vasta gama de responsabilidades, a partir da muito elevada e exigente para o 

relativamente baixo e fácil.Ele é importante, no entanto, que as responsabilidades foram 

dadas a cada um segundo a sua própria capacidade. O proprietário sabia que seus 

escravos intimamente, e ele confiou cada um apenas com a responsabilidade que 

razoavelmente se poderia esperar de manusear. 

Usado em um contexto como esse, talentos sempre se referia a dinheiro, mas a própria 

palavra simplesmente representado uma medida de peso. O valor de uma moeda 

específica depende do seu peso e da sua composição. Um talento de ouro, por exemplo, 

foi extremamente valioso, um talento de prata menos valioso, e um talento de cobre ou 

bronze muito menos valioso ainda. Mas como acontece com o número de talentos dados 

a cada homem, o conteúdo de metal das moedas, e, portanto, seu valor real, é irrelevante 

para a ponto de Jesus. Ele estava enfatizando a responsabilidade comum para os níveis de 

responsabilidade com base no indivíduo diferindo capacidade. 

Porque a parábola ilustra o reino dos céus, o homem na história, obviamente, representa 

o próprio Cristo, ea indo em uma viagem representa o tempo que ele está longe de terra 

entre sua primeira e sua segunda adventos. Os escravos retratam crentes professos, os 

membros da igreja visível do Senhor a quem ele confiou com vários recursos para usar 

em seu nome até que Ele volte. 

Jesus menciona apenas três níveis de responsabilidade, mas esses são sugestivos da gama 

extremamente ampla de habilidades individuais entre as pessoas, que variam muito em 

talento natural, inteligência e outras capacidades. Eles também variam muito em 

oportunidade e privilégio. Alguns membros da igreja ouviram o evangelho e as Escrituras 

estudada desde a primeira infância, ao passo que os outros saibam apenas os rudimentos 

da fé e tiveram pouca oportunidade de aprender mais. Aqueles que são verdadeiros 

crentes também são dados dons espirituais que variam muito de pessoa para pessoa (ver 

Rom. 12: 4-8; 1 Cor 12: 4-11.). Alguns cristãos têm o privilégio de viver e trabalhar em 

estreita colaboração com os outros de como a fé e são continuamente incentivados e 

corrigidos por outros crentes.Outros cristãos, no entanto, são os únicos crentes em suas 

famílias ou até mesmo em sua comunidade ou cidade. Deus conhece intimamente as 

capacidades, dons, oportunidades e circunstâncias de cada pessoa, e Ele graciosamente 

atribui responsabilidades em conformidade. 



Mesmo entre os Doze houve diferentes níveis de responsabilidade. Pedro, Tiago e João 

eram claramente o círculo interno, e desse grupo Pedro foi o mais proeminente. De entre 

os muitos fiéis devotos na igreja em Jerusalém, Tiago logo se tornou o líder reconhecido, 

com responsabilidades e obrigações proporcionais. A implicação da parábola dos talentos 

é que, mesmo no reino milenar e por toda a eternidade, os remidos continuar a ter 

diferentes níveis de responsabilidade. 

A questão da parábola se refere ao que cada escravo faz com a responsabilidade justa 

apreciação que lhe foi dado. O motivo mais nobre no coração de um servo fiel seria para 

realizar o máximo possível para o bem de seu mestre durante a ausência do mestre. Esse 

foi também o desejo do mestre: não igual retorno de cada um de seus escravos, mas 

relativamente igual esforço de acordo com a capacidade. 

É significativo que, embora os escravos com os cinco e dois talentos não produzir lucros 

iguais, eles produziram percentagens iguais de lucro, duplicando o que tinha sido 

dado. Da mesma maneira, os cristãos com diferentes capacidades e oportunidades podem 

produzir resultados diferentes, enquanto trabalhava com a mesma fidelidade e 

devoção. Por isso, o Senhor assegura Seus servos que "cada um receberá o seu galardão 

segundo o seu trabalho" (1 Cor. 3: 8). 

A reação que temos 

Imediatamente aquele que havia recebido cinco talentos negociou 

com eles e ganhou outros cinco talentos. Da mesma maneira, o 

que recebera dois talentos ganhou mais dois. Mas o que recebera 

um talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu 
senhor. (25: 16-18) 

O escravo que havia recebido cinco talentos estava ansioso para servir ao seu mestre, e 

ele, portanto, imediatamente ... foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 

cinco talentos. Este homem representa o crente genuíno cujo desejo supremo é servir a 

Deus, cumprindo o que Jesus declarou ser o primeiro e maior mandamento, "amar o 

Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças" 

(Dt 6: 5; cf. Mt 22:37..). 

Neste contexto, comercializado transporta o amplo conotação de fazer negócios ao longo 

de um período de tempo. O escravo não se limitou a fazer um bom investimento e, em 

seguida, sentar-se, mas simnegociados e retraded enquanto seu dono estava fora. Ele 

pode ter sido envolvido em uma série de empreendimentos comerciais, alguns deles 

simultaneamente. A questão, no entanto, não está no tipo de trabalho que ele fez, mas no 

fato de que ele usou para todo o proveito de todos os recursos o seu mestre lhe dera. Sua 

indústria ganhou mais cinco talentos para seu mestre, dobrando a quantidade com a qual 

ele tinha começado. 

Da mesma maneira, o que recebera dois talentos ganhou mais dois. Apesar de o 

segundo escravo foi dada a menos de metade do que para trabalhar, ele se apresentou 

apenas como fiel e diligentemente quanto o primeiro. Tal como o seu co-escravo, ele 

dobrou o dinheiro do seu senhor. Ambos os homens demonstraram compromisso 

supremo ao seu mestre, tirando o máximo do que eles tinham, maximizando as suas 

oportunidades. 



O comportamento do terceiro escravo, no entanto, era radicalmente diferente. Ele, que 

recebera um talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu 

senhor. esconder objetos de valor no chão era uma prática comum no mundo antigo, onde 

havia não cofres bancários ou cofre. Era uma maneira simples e sensata para proteger 

coisas como jóias e moedas (ver Mat. 13:44). 

Mas escondendo recursos que trabalham no terreno dificilmente era uma maneira sensata 

para levar adiante um negócio e ganhar um lucro. O escravo não tinha recebido um 

talento para protegê-lo, mas para usá-la sabiamente para o lucro de seu mestre. Apesar 

de ter sido dado menos recursos do que os outros dois escravos, ele tinha a mesma 

obrigação de usar o que ele tinha de sua capacidade máxima. 

O Reckoning que Enfrentamos 

Agora, depois de muito tempo o senhor daqueles servos veio e 

acertou contas com eles. E o que recebera cinco talentos, e trouxe 

mais cinco talentos, dizendo: "Mestre, o senhor confiou-me cinco 

talentos; veja, eu ganhei mais cinco talentos." Seu mestre lhe 

disse: "Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, eu vou 

colocar você no comando de muitas coisas, entra no gozo do teu 

senhor." A única também que recebera dois talentos, e disse: 

"Mestre, o senhor me confiou dois talentos; veja, eu ganhei mais 

dois talentos." Seu mestre lhe disse: "Muito bem, servo bom e fiel; 

foste fiel no pouco, eu vou colocar você no comando de muitas 

coisas;. Entrar no gozo do teu senhor" E aquele também que tinha 

recebido um talento e disse: "Mestre, eu sabia que você seja um 

homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde 

espalhados nenhuma semente. E eu estava com medo, e foi-se 

embora e escondi o seu talento na rodada; ver, você tem o que é 

seu ". Mas seu mestre respondeu, e disse-lhe: "Você ímpios, 

escravo preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e recolho 

onde espalhados nenhuma semente. Então você deveria ter dado 

o meu dinheiro no banco, e no meu chegada eu teria recebido o 

meu dinheiro de volta com juros (25: 19-27). 

A duração exata de tempo que o proprietário se foi não é mencionado e é irrelevante, 

exceto que ele era um bom tempo. No contexto do discurso das Oliveiras, onde Jesus 

afirma repetidamente que a Sua segunda vinda será em um momento em que Ele não é 

esperado (ver 24:36, 42, 44, 50; 25:13), a implicação é que o senhor daqueles servos 

veio para trás de forma inesperada. 

A primeira ordem de negócio em seu retorno foi determinar o que os escravos tinham 

feito com seus bens, e, portanto, ele sentou-se e se estabeleceram contas com eles. 

Nesse discurso Jesus estava se dirigindo a aqueles que estaria vivo no momento de Sua 

volta (24:34), bem como a declaração na parábola que o mestre se foi um longo 

tempo (cf. 25: 5) sugere que Ele estava dizendo indiretamente Doze que Sua volta não 

seria tão logo antecipado (ver Lucas 19:11). Ele não disse a eles que não seria em suas 

vidas, porque isso teria tenderam a diminuir a sua motivação para a diligência. A idéia 

era que, se ele iria ficar fora por um tempo aparentemente longo ou curto, aparentemente 



por suas cogitações humana, eles teriam oportunidade de servi-Lo e foram obrigados a 

ser de cerca de Sua obra. 

Há alguns anos, certos segmentos do evAngelicalalismo tornou-se preocupado com o 

retorno de Cristo, e alguns membros da igreja deixaram seus empregos ou vendeu seus 

negócios e começou a assistir para o seu aparecimento. Um homem que eu conhecia 

vendeu tudo que tinha para cerca de meio milhão de dólares, alguns dos quais ele usou 

para comprar milhares de Novos Testamentos e distribuí-los em todo o mundo. Ele 

também comprou e distribuiu vários ornamentos religiosos e bugigangas que ele pensou 

que iria despertar o interesse das pessoas em Cristo. Mas logo ele estava falido, bem como 

frustrado e desanimado que a sua confiança no retorno imediato do Senhor revelaram-se 

infundados. 

Quando o mestre chamou os seus servos em conjunto para resolver as contas, o primeiro 

relatado, Mestre, o senhor confiou-me cinco talentos; veja, eu ganhei mais cinco 

talentos. O homem não foi ostentando mas simplesmente relaciona a verdade da 

questão. Não há nenhum indício de orgulho ou auto-congratulação. Ele sabia que tudo o 

que ele começou com tinha sido confiada a ele por seu mestre,e que ele tinha feito 

apenas o que ele deveria ter feito. Expôs a atitude Jesus disse que cada discípulo obediente 

deve ter: "Quando você faz todas as coisas que vos for mandado, dizei: Somos servos 

inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos ter feito '" (Lucas 17:10 ). 

Perto do fim de sua vida, Paulo escreveu a Timóteo "Eu já estou sendo derramado como 

libação, e o tempo da minha partida está próximo Combati o bom combate, completei a 

carreira, guardei a fé.; no futuro não é reservada para mim a coroa da justiça, que o 

Senhor, justo juiz, me dará naquele dia "(2 Tim. 4: 6-8). Ele não estava ostentando mas 

simplesmente expressar um profundo sentimento de satisfação e regozijo. Ele estava 

confiante de que o Senhor sabia que a integridade do seu coração e seria fiel para 

recompensá-lo de acordo com suas promessas graciosas. 

Quando o mestre lhe disse: "Muito bem, servo bom e fiel", ele estava elogiando a 

atitude do escravo mais do que apenas a sua realização. Ele antes de tudo elogiou 

excelente caráter do homem, que se expressava em um excelente serviço. 

Porque o senhor representa o próprio Senhor quando Ele voltar em glória e poder para 

estabelecer Seu reino, é notável a contemplar que o santo só, perfeito Senhor do universo 

irá se dignou a elogiar Seus verdadeiros discípulos por sua fidelidade, imperfeita como 

ela terá sido. No entanto, essa é a perspectiva gloriosa de cada filho de Deus que, como 

Paulo, adora aparecer de Cristo (2 Tim. 4: 8). 

O mestre não só altamente elogiado seu servo, mas altamente recompensado ele, 

declarando: "Você foi fiel com algumas coisas, vou colocar você no comando de 

muitas coisas." 

Não só o Senhor confiar maiores tarefas terrenas para aqueles que se provar fiel, mas sua 

recompensa celestial será oportunidade para uma maior serviço a Ele por toda a 

eternidade. Servos fiéis de Cristo vivo na Terra quando Ele voltar, entrará no reino 

milenar em seus mesmos corpos terrestres e será dada responsabilidades proporcionais ao 

seu fidelidade anterior. Os crentes que morreram ou foram arrebatados virá à Terra com 

o Senhor em seus corpos glorificados, e eles também serão dadas regência na proporção 



da sua fidelidade a Deus enquanto viviam na Terra. Tanto na milenar e as manifestações 

eternas do reino, aqueles que foram fiéis na terra será colocado ... encarregado de 

muitas coisas muito maiores em importância do que as poucas coisas sobre as quais 

antes eram fiéis mordomos. 

Do céu muitas coisas vão ser, não vai ser chato. Nossa perfeição celestial, por exemplo, 

não será uma questão simplesmente de nunca cometer um erro. Nem vai ser sempre 

fazendo um buraco em um ou um home run, por assim dizer. Pelo contrário, será um 

momento de constante expansão e serviço cada vez mais alegre, e os santos que, em 

seguida, irá servir mais e alegram a mais serão aqueles que têm servido o Senhor mais 

firmemente, enquanto na terra. Toda a alma no céu vai igualmente possuir a vida eterna 

e será igualmente justos, igualmente Christike, e igualmente glorioso. Todo mundo vai 

estar igualmente perfeito, pois a perfeição não tem graus. A diferença será em 

oportunidades e níveis de serviço. Assim como os anjos servem a Deus em fileiras, assim 

será redimida homens e mulheres, bem como o grau de seu serviço celeste terá sido 

determinado pela dedicação de seu serviço terrestre. 

O céu não vai envolver diferentes qualidades de serviço, porque tudo celeste é 

perfeito. Tudo feito para o Senhor será perfeitamente certo e perfeitamente 

satisfatório. Não haverá distinção de superioridade ou inferioridade e não haverá ciúme 

inveja ou qualquer outro remanescente da natureza humana pecaminosa. Qualquer que 

seja a posição ou responsabilidade ou oportunidade aqueles será perfeita vontade de Deus 

para que o indivíduo e, portanto, será perfeitamente apreciado. De uma forma que está 

além da nossa compreensão atual, os crentes serão ambos iguais e desiguais do 

Millennium e no estado eterno. 

Na parábola das minas, o nobre que estava indo para um país distante para receber um 

reino deu dez dos seus servos uma mina cada um para fazer negócios com até que ele 

voltasse. Quando o nobre voltou, o servo que se multiplicaram por dez sua mina foi 

recompensado com autoridade sobre dez cidades e aquele que tinha multiplicado sua mina 

de cinco vezes foi dada autoridade sobre cinco cidades (Lucas 19: 12-19). Nesta parábola, 

é ainda mais explícito que Jesus estava falando de recompensas milenares e eternas, 

porque eles são especificamente concedida após reino do nobre estava estabelecida. E 

como na parábola dos talentos, as recompensas Unido são dadas em proporção às coisas 

terrenas fidelidade. 

Jesus também menciona uma segunda recompensa o mestre dá ao escravo fiel: entra no 

gozo do teu senhor. Não só os crentes será recompensado no céu com ainda maior 

oportunidade para o serviço, mas eles vão mesmo compartilhar o divino alegria 

de seu mestre. Em Além de compartilhar impecabilidade divina do Senhor e de santidade 

que também irá participar de Sua divina alegria. 

Imagine que os crentes de ecstasy consumados terá quando eles compreender plenamente 

a importância de ter seus pecados para sempre abolida e sua justiça estabelecido para 

sempre! Foi a perspectiva alegre de proporcionar que a redenção graciosa que motivou 

Cristo para suportar a cruz e desprezar sua vergonha (Heb. 12: 2). 

O segundo escravo fez o mesmo relatório como a primeira, a única diferença é que ele 

tinha dobrado dois talentos em vez de cinco, e, portanto, ganhou dois talentos mais. A 

resposta do mestre para o segundo escravo também foi idêntico: "Bem está, bom e fiel 



escravo; foste fiel no pouco, eu vou colocar você no comando de muitas coisas; entra 

no gozo do teu senhor ". 

O terceiro escravo, no entanto, não apresentou o mestre com ganhos, mas com uma 

desculpa de acusação e de auto-serviço. Tendo feito nada com o que ele tinha sido dado, 

ele disse: "Mestre, eu sabia que você seja um homem duro, que ceifas onde não 

semeaste e recolhes onde espalhados nenhuma semente. E eu estava com medo, e 

retirou-se e escondeu o seu talento no chão; ver, você tem o que é seu ". 

Como os outros dois, que escravo foi identificado como pertencente ao master (ver v. 14), 

o representante da sua pertença à igreja de Cristo antes da segunda vinda. Mas de duas 

maneiras distintas, ele provou que sua identificação com Cristo foi superficial e não 

envolveu fé ou regeneração genuína. 

Primeiro de tudo, ele produziu absolutamente nada com o talento que ele tinha sido dado 

e nem sequer fazer uma tentativa de usá-lo para benefício e lucro de seu mestre. 

Como já mencionado, este escravo não representa um ateu ou mesmo um agnóstico, 

porque ele reconheceu o mestre como seu legítimo proprietário e sem dúvida fez uma 

pretensão de honrar o mestre enquanto ele estava fora. Ele não abusar seu talento em 

atividades imorais e egoístas como o filho pródigo ou desviar-lo como o servo impiedoso 

de Mateus 18. Ele simplesmente ignorou a mordomia que ele tinha sido dado. 

Em grande parte da mesma forma os membros da igreja incrédulos viver no ambiente de 

comunidade redimida de Deus e desfrutar de exposição ao ensino de Sua Palavra e da 

comunhão do Seu povo. Mas, apesar de seu privilégio espiritual, eles não fazem nenhuma 

resposta positiva ao evangelho e, portanto, pode não prestar qualquer serviço frutífero. 

Em segundo lugar, este escravo demonstrou sua lealdade falsificação por depreciativo o 

personagem de seu mestre, acusando-o de ser um homem duro, que ceifas onde ele não 

semeaste e recolhes ondeele tinha espalhadas nenhuma semente. Ele acusou seu dono 

com ser impiedoso e desonesto. 

Esse escravo representa o cristão professo, cujo limitado conhecimento de Deus o leva a 

concluir que Ele está distante, indiferente, injusta e indigna de confiança. Em vez de 

julgar-se à luz da inerrante Palavra de Deus, essas pessoas julgam Deus à luz de suas 

próprias percepções pervertidas. Eles não só se justificam, mas fazê-lo à custa de Deus. 

Sua estimativa errônea do caráter de seu mestre era prova suficiente de que esse escravo 

não tinha conhecimento íntimo ou de confiança dele. Esse escravo retrata o membro da 

igreja não regenerado que não tem frutos espirituais em sua vida e não culto espiritual em 

seu coração. Ele é cego para a bondade, graça, compaixão, misericórdia honra, majestade 

e glória do Senhor, porque ele nunca se rendeu à soberania e à graça do Senhor. 

Tudo sobre esse homem contradisse seu compromisso professo ao seu mestre. De certa 

forma, ele estava com medo de seu mestre, mas não foi o medo de reverente temor, mas 

de desprezo irreverente.Conforme suas próprias palavras testemunhou, ele se ressentia e 

desprezado o mestre e não tinha amor ou respeito por ele em tudo. Sua relação com o 

mestre foi um dos inimizade em vez de paz, de ódio, em vez de amor, de rejeição ao invés 

de fé. 



Este escravo representa um professo cristão cuja visão de Deus é corrupto porque seu 

coração não resgatados ainda é corrupto. Ele vê Deus através da lente de suas próprias 

convicções depravados. 

Em resposta a racionalização do escravo infiel, o mestre disse, "mau e escravo 

preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e recolho onde espalhados nenhuma 

semente. Então você deveria ter dado o meu dinheiro no banco, e na minha chegada 

eu teria recebido o meu dinheiro de volta com juros. " 

O escravo era perverso em que ele injustamente manchada o caráter de seu mestre, e ele 

era preguiçoso em que ele não fez nada com o talento que lhe foi confiada. Ao repetir 

carga do escravo contra ele, o mestre não reconhecer sua veracidade. Ele disse que sim, 

com efeito: "Você acha que eu sou um homem duro, que não é, a colheita das culturas 

que não pertencem a mim Se você realmente pensava que, por que você não tomar o 

talento e colocá-lo no banco, onde ele? poderia, pelo menos, chamar o interesse? " 

O antigo Império Romano tinha um sistema bancário que foi, em muitos aspectos, como 

os dos tempos modernos. A taxa de empréstimo máximo foi de 12 por cento de juros 

simples, e os juros sobre depósitos foi, provavelmente, cerca de metade dessa taxa. O 

escravo com um talento, portanto, poderia ter colhido pelo menos um retorno de 6 por 

cento, tornando praticamente nenhum esforço de todos. O fato de que ele não tentou até 

mesmo para ganhar simples interesse no dinheiro confirmou sua total irresponsabilidade 

e sua indiferença para com o mestre. 

Mesmo que a acusação do escravo contra seu proprietário tinha sido válido, ele não teria 

dispensado sua indolência. Se qualquer coisa, ele teria feito mais temerário "Se você 

pensou que eu exijo um retorno mesmo em que o que não me pertence", rebateu o mestre, 

com efeito, "se você acha que eu não exigiria um retorno sobre o que faz pertence a mim? 

" O escravo foi verbalmente enforcado com sua própria corda. 

A verdade da questão é que o escravo não tinha nenhuma preocupação real para seu 

mestre de um jeito ou de outro, e sua desculpa parece ter sido mais calor do momento, do 

que o planejado. Ele não esperava o retorno do mestre e não esperava ser 

responsabilizados, e quando ele foi pego de surpresa, ele simplesmente jogou fora um 

custo escandaloso que não fazia sentido. 

A marca distintiva dos dois primeiros servos era que eles usaram sua oportunidade de 

servir ao Senhor antes de seu retorno, que ansiosamente aguardada, e, assim, comprovou 

a autenticidade de sua salvação. Eles estavam dispostos a investir tudo o que tinham a 

serviço de seu Mestre. O terceiro servo, por outro lado, deixar de lado o que Deus lhe 

tinha dado e foi sobre o seu próprio negócio egoísta. Ele chamou a si mesmo um servo de 

Deus, mas demonstraram conclusivamente que ele não era. 

O mestre estava irritado com o terceiro escravo não simplesmente porque ele perdeu um 

lucro, mas porque o escravo desperdiçou sua oportunidade. A lição de Jesus foi que tendo 

pouco a trabalhar com não é desculpa para não usá-lo em tudo. Mesmo uma pessoa com 

exposição limitada à Escritura e que possui alguns talentos e tem poucas oportunidades 

para o serviço é totalmente obrigada a usar essas bênçãos no serviço de Deus. 



Na peça de TS Eliot Murder in O Cathedral , o coro canta: "Ainda temos ido a viver, 

viver e viver em parte." Essas palavras são uma reminiscência dos três escravos desta 

parábola. Dois deles eram verdadeiramente vivo, ao passo que o outro tinha apenas a 

aparência de vida. Dois deles construíram suas casas sobre uma base de rocha, o outro 

construiu a sua na areia. Dois deles foram o trigo, a outra foi uma tara. 

O lucro obtido pelos dois primeiros servos representa a realização e satisfação de uma 

vida que pertence ao Senhor e é fielmente dedicado ao Seu serviço. O fracasso do terceiro 

servo de usar que, com o qual ele tinha sido confiada por seu mestre representa o vazio, 

inutilidade e inutilidade de uma vida em que a profissão de fé em Cristo se revelou falsa 

e sem sentido pelos resíduos descuidado de privilégio e oportunidade 

A recompensa que ganhamos 

Portanto tirar o talento dele, e dá-la a quem tem os dez 

talentos. "Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em 

abundância; mas daquele que não tem, até aquilo que tem lhe será 

tirado e expulsou o servo inútil nas trevas exteriores;. Em que 

coloque ali haverá choro e ranger de dentes (25: 28-30). 

Jesus deixou claro que a igreja visível sempre incluem tanto os cristãos genuínos e 

espúrios. Cada igreja tem joio que, exceto a Deus, são indistinguíveis do trigo. Seu 

verdadeiro caráter não pode ser determinado por aquilo que eles fazem para o exterior 

porque os incrédulos podem ser bastante ativo na igreja e aparentemente interessado em 

seu trabalho. Na medida em que o Senhor está em causa, no entanto, o trabalho que eles 

fazem não é em Seu serviço ou para o benefício de Seu reino. O que quer que tal pessoa 

pode fazer com as habilidades que ele tem da parte do Senhor, eles são espiritualmente 

improdutivo e poderia muito bem ser escondido. No reino de Deus, o reino de Sua 

soberana regra-se na igreja terrena visível ou no Reino Milenar-não haverá serviço 

aceitável oferecido a ele, exceto que o oferecido pelos verdadeiros crentes. 

Portanto, quando Cristo voltar, Ele vai figurativamente tirar o talento dele, e dá-la a 

quem tem os dez talentos. Como Ele havia declarado em pelo menos uma ocasião 

anterior (ver Matt 13:12.), Jesus disse que agora novamente : "Para todos os que devem 

mais ser dado, e terá em abundância; mas aquele que não tem, até aquilo que tem 

lhe será tirado." 

Aqueles que demonstram por sua fecundidade espiritual que eles pertencem a Deus, será 

dada ainda maior oportunidade de dar frutos para Ele. Mas aqueles que demonstram por 

sua improdutividade que eles não pertencem a Deus vai perder mesmo os benefícios que 

eles já tiveram. Tal pessoa não tem nenhum verdadeiros bênçãos de Deus porque ele 

tornou-os inúteis por falta de uso. Mas a realidade do que essas bênçãos poderia ter sido 

vai ser dado a alguém que já provou sua genuinidade. O princípio divino é que aqueles 

que confiam em Cristo vai ganhar tudo, e aqueles que não confiam nEle vai perder tudo. 

O terceiro escravo não era simplesmente infiel, mas sem fé. Um verdadeiro cristão que 

perde suas habilidades, dons espirituais e oportunidades terá seu trabalho "queimar, [e] 

sofrerá detrimento; mas ele mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo" (1 Cor. 

3:15) . A pessoa representada por este escravo, no entanto, não tem fé em tudo e, portanto, 

nenhuma poupança de relacionamento com Deus.Não importa o quanto ele pode parecer 



ter sido abençoado por Deus e ter servido Ele, um dia ele vai ouvir da própria boca do 

Senhor as palavras devastadoras: "Nunca vos conheci; partem de mim, vós que praticais 

a iniqüidade" (Mateus . 07:23). 

O terceiro escravo era completamente inútil, e seu destino era para ser expulso ... o nas 

trevas exteriores; naquele lugar haverá choro e ranger de dentes. Assim como o 

homem que tentou bater festa de casamento do rei sem a vestimenta adequada (Mateus 

22: 11-13.), este servo improdutivo, falsificado estava destinado para a destruição. 

Trevas exteriores é uma descrição comum Novo Testamento do inferno. "Deus é luz", 

declarou João ", e não há nele treva nenhuma" (1 João 1: 5). Luz significa a presença de 

Deus, e escuridão significa sua ausência. O inferno não é apenas escuridão eterna, mas o 

tormento eterno. Naquele lugar lá, ele deve choro e ranger de dentes, significando a 

agonia unrelieved de se separar da presença e da bondade de Deus. 

 

134. O julgamento das nações (Mateus 25: 

31-46) 

Mas, quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os 

anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso. E todas 

as nações serão reunidas diante dele; e ele separará uns dos 

outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos; e porá as 

ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então o Rei dirá 

aos que estiverem à sua direita: "Vinde, benditos de meu Pai, 

possuí por herança o reino que vos está preparado desde a 

fundação do mundo, porque tive fome, e me destes de comer;. Eu 

estava com sede, e me destes de beber; fui estrangeiro, e você 

convidou-me dentro; nu, e vestistes-me; eu estava doente, e 

visitastes-me;. Eu estava na prisão e fostes ver-me " Então os 

justos lhe responderão, dizendo: "Senhor, quando te vimos com 

fome, e se alimentam, ou com sede, e te demos de beber? E quando 

te vimos estrangeiro, e convidá-lo, ou nu, e vestir Você? E quando 

te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te visitar? " E o Rei, 

respondendo, disse-lhes: «Em verdade vos digo que, na medida 

em que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo o menor deles, 

que você fez para mim." Então dirá também aos que estiverem à 

sua esquerda: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, 

preparado para o diabo e seus anjos; porque tive fome, e me destes 

nada para comer; tive sede e não me destes de beber; fui 

estrangeiro, e você não convidou-me dentro; estava nu, e não me 

vestistes;. doente e na prisão e não fostes visitar-me " Em seguida, 

eles próprios também vai responder, dizendo: "Senhor, quando te 

vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, 

ou na prisão, e não cuidar de você?"Então Ele lhes responderá, 

dizendo: "Em verdade vos digo que, na medida em que você não 

fez isso para um dos menos um desses, você não fez isso para 



mim." E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida 

eterna. (25: 31-46) 

A Bíblia deixa claro que todo pecado é conhecido por Deus e que todo o pecado deve ser 

castigado. Moisés declarou: "Seja o vosso pecado vos há de achar" (Num. 32:23), e do 

escritor de Provérbios testemunhou que "adversidade persegue os pecadores" (Prov. 

13:21). Moisés também escreveu: "Tu colocado nossas iniqüidades diante de ti, os nossos 

pecados ocultos, à luz da tua presença" (Sl. 90: 8). Em outras palavras, o que pode 

parecer-nos a ser segredo é realmente no, visão clara cheia de Deus. Nenhum pecado 

escapa aviso de Deus ou o julgamento de Deus. A conseqüência do pecado é como uma 

sombra que não pode ser abalado, e que os ímpios "merece vai ser feito com ele" (Is. 

03:11). Julgamento para o pecado é inevitável. 

Paulo resume que a verdade básica, em sua carta aos Romanos: "A ira de Deus se revela 

do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens "(1:18, grifo do autor). Mais tarde, 

na mesma carta, o apóstolo escreveu: "Haverá tribulação e angústia para cada alma do 

homem que faz o mal "(2: 9, grifo do autor). Sem pecado e não pecador está isenta de 

julgamento e punição de Deus. 

Nem mesmo os pecados dos cristãos estão isentos. O privilégio maravilhoso e gracioso 

concedido aos cristãos, no entanto, é ter tido o julgamento e punição para todos os seus 

pecados colocados sobre o Senhor Jesus Cristo, que morreu como substituto para os 

pecadores. Pela graça divina de Deus trabalhando através de sua confiança obediente em 

Seu Filho, os crentes têm a culpa e pena por seus pecados pregado na cruz com Cristo, 

que fez expiação suficiente até mesmo para os pecados do mundo inteiro. 

Mas aqueles que não recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador devem ostentar a 

pena por seus próprios pecados, que é a morte espiritual e condenação eterna. O alerta 

para os incrédulos é afirmado repetidas vezes nas Escrituras, pela palavra e demonstrado 

por atos diretos de julgamento divino. Quando Adão cometeu o primeiro pecado, houve 

julgamento de proporções gigantescas, confirmando para todo o tempo da seriedade com 

que Deus vê o mal. Que o pecado cometido por um homem não só devastou a raça 

humana, mas todo o universo criado com ele. Durante o tempo de Noé, a iniqüidade se 

tornou tão difundido e vil que Deus destruiu toda a humanidade, exceto para os oito almas 

justas em família imediata de Noé. Sodoma e Gomorra tornou-se tão absolutamente 

perverso que Deus destruiu as cidades simultaneamente com fogo e enxofre (Gênesis 19: 

24-25). Ao longo da história que Deus escolheu soberanamente para julgar certas nações, 

cidades (ver Matt. 11: 21-24), e indivíduos, e esses julgamentos se apresentam como 

placas de sinalização divinos para a humanidade, alertando que nenhuma pessoa ou grupo 

de pessoas, não importa quão poderoso por padrões humanos, podem pecar impunemente 

(cf. 1 Cor. 10: 6-12). 

O julgamento de Deus é um tema repetido, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O 

acórdão destacou no Antigo Testamento é principalmente temporais, enquanto que no 

Novo Testamento é principalmente eterna. Com exceções significativas, o Velho se 

concentra em punição sofrida neste mundo e no Novo sobre a punição sofrida no 

próximo. O Old mais frequentemente fala sobre Deus de destruir fisicamente nações, 

punindo cidades, ou que aflige indivíduos por causa de sua maldade. O New por outro 

lado, mais frequentemente fala do julgamento que dura por toda a eternidade. 



Ninguém na Bíblia falou mais do juízo do que Jesus. Ele falou sobre o pecado que não 

possa ser perdoado, para o perigo de perder a alma para sempre, de passar a eternidade 

nos tormentos do inferno, de existir para sempre em trevas exteriores, onde haverá choro 

perpétua e ranger de dentes. Nenhuma imagem de julgamento são mais intensas e sóbria 

do que aqueles Jesus retratado. 

No entanto, nada Jesus disse ou fez era incompatível com o seu amor misericordioso. Ele 

chorou na punição iminente vindo sobre as pessoas de Jerusalém (Lucas 19: 41-44). Suas 

advertências de julgamento e punição foram atos de amor, apelos divinos para os homens 

a se converterem dos seus pecados, a fim de escapar da condenação que de outra forma 

seria inevitável. Um dos desejos supremo do amor é para proteger aqueles que ama do 

dano, e, portanto, Jesus falou tanto do julgamento porque, em Seu infinito amor e graça, 

não era seu desejo, nem do Pai "que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao 

arrependimento "(2 Pe. 3: 9). Que advertência mais importante e amorosa poderia haver 

do que alerta sobre o danação eterna todo ser humano enfrenta além de Jesus Cristo? Jesus 

procurou atrair os homens para si não apenas através da atratividade da salvação, mas 

através dos horrores da sua única alternativa. 

Fechamento palavras de Jesus no Sermão do Monte-um sermão sobre Sua segunda vinda 

dada privada aos discípulos após a última ensino público no Templo, eram uma das 

advertências mais graves e preocupantes de julgamento em toda a Escritura. Retratado 

como a separação divina das ovelhas dos cabritos justos injustos, que o julgamento 

ocorrerá pouco antes de Cristo estabelece o Seu reino milenar na terra. Não só ele irá 

determinar as finais, destino eterno de todos os que vivem no final da tribulação, mas 

também vai determinar quem vai e não vai entrar no reino. Somente aqueles que 

pertencem ao Rei, os crentes que nasceram na família espiritual de Deus e foram feitos 

os cidadãos do Seu reino espiritual, entrará Seu glorioso reino. 

O julgamento das ovelhas e cabras não é mencionado em nenhum dos outros evangelhos, 

sem dúvida, porque eles não se concentrar em realeza de Cristo, assim como Mateus. Por 

essa mesma razão Mateus coloca ênfase muito maior em todos os aspectos da segunda 

vinda do Senhor do que os outros evangelhos, porque é no Seu retorno que ele se 

manifestará como Rei dos reis e Senhor dos senhores em consumado glória régia e poder 

(Rev . 19: 11-16). 

O Ambiente do Juízo 

Mas, quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então 

se assentará no seu trono glorioso. E todas as nações serão reunidas diante dele; (25: 

31-32 a ) 

O Juiz 

Mas, quando o Filho do Homem (25: 31a) 

O juiz soberano sobre a separação das ovelhas e cabras será o próprio Cristo, o Filho do 

homem. Jesus já havia declarado que "nem mesmo o Pai a ninguém julga, mas deu todo 

o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai 

"(João 5:22). Deus, o Pai delegou toda a autoridade julgamento ao Filho, o Senhor Jesus 

Cristo. 



O título mais comum usado de Jesus mesmo era o Filho do Homem. Esse título afirmou 

sua encarnação, sua identidade com a humanidade, seu tempo de humilhação e 

sacrifício. Refletia Sua condescendência, Sua submissão, sua humildade, a mansidão, e 

do Seu amor misericordioso para a humanidade caída. 

Esse título também tendiam a ser menos ofensivo do que o "Filho de Deus". Para ter 

referido regularmente a Si mesmo como o Filho de Deus teria despertou hostilidade 

adicional e desnecessário de os líderes religiosos judeus, e que teria dado muito menos 

atenção aos seus ensinamentos do que eles fizeram. 

De um modo semelhante ao já referido regularmente a Si mesmo como rei teria 

despertado a hostilidade e oposição das autoridades romanas, que foram rápidos para 

reprimir qualquer indício de insurreição. 

Além dessas razões, por Jesus regularmente para ter usado qualquer título tão elevada de 

si mesmo teria tentado Seus seguidores a ser presunçoso e arrogante, faltando sua 

mensagem de salvação espiritual.Teria muito maior a sua convicção firme já que, como 

Messias, Ele logo derrubar o jugo romano e estabelecer Seu reino terreno no trono de 

Davi. 

Além dessas razões, a Sua referindo-se a Si mesmo como Filho do Homem , desde um 

profundo contraste com os títulos e papéis ele terá quando vier na glória. Ele sugeriu uma 

distinção clara entre suas duas vindas. 

Por outro lado, a Sua referindo a si mesmo tanto como Filho do Homem e como Rei 

celestial (vv. 34, 40) reforçou a verdade que Ele é realmente ambos. O condescendente, 

humilde e humilhada Filho do Homem vai voltar um dia como o glorioso, soberano, 

reinante e, a julgar Rei dos reis e Senhor dos senhores. 

Até este ponto em seu ministério Jesus nunca tinha diretamente referiu a Si mesmo como 

Rei. Ele contou uma parábola sobre um rei que representava Deus o Pai (Mateus. 22: 1-

14); mas não até agora, conversando em particular com a Doze (24: 3), Ele fala de si 

mesmo como Rei. Mesmo quando Pilatos perguntou: "És tu o rei dos judeus?" Jesus 

respondeu simplesmente "É como você diz (Mat. 27:11). Mas Pilatos não tomar essa 

afirmação a sério, pelo menos não no sentido político, como evidenciado pelo fato de que 

ele ofereceu aos judeus uma oportunidade para assegurar a libertação de Jesus , sabendo 

"que por inveja o haviam entregado" (vv. 17-18). 

Durante muito tempo o povo judeu, e, certamente, seus líderes religiosos, sabia que Jesus 

afirmou ser uma espécie de rei, porque Ele afirmou ser o Messias (ver Lucas 23: 2). Foi 

porque esperavam que, como o Messias, Ele iria conquistar Roma e reina sobre um Israel 

que tinham entregue aclamaram durante a entrada triunfal. Não houve desentendimento 

entre os judeus que Jesus afirmou ser o Messias, o grande Rei que vem. Nem poderia 

haver qualquer mal-entendido que Ele afirmava ser o próprio Filho de Deus. Mas 

publicamente Jesus, no entanto, sempre foi criterioso na forma como Ele fez tais 

afirmações. Ele não queria incitar desnecessariamente a ira de seus inimigos. 

Agora, no entanto, em privacidade com Seus discípulos no Monte das Oliveiras, Ele 

inequivocamente declarou que Ele, o Filho do homem, que um dia tomar o Seu lugar de 

direito como o grande Rei e Juiz. O ponto dessa conta é que, sentado "no seu trono 



glorioso" (v. 31), Ele reinará sobre a Terra e que seu primeiro ato como Senhor soberano 

será decidir quem entra nos milenar, reino terreno e quem não tem . E porque o seu reino 

irá abranger toda a terra, é óbvio que aqueles que não são autorizados a entrar não vai 

permanecer na terra. Como Jesus afirma explicitamente ", estes irão para o castigo eterno" 

(v. 46). 

A certeza do juízo final de Deus dos ímpios foi profetizado até mesmo por "Enoque, na 

sétima geração de Adão." Por meio de revelação divina, aquele antigo homem de Deus 

declarou: "Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, para executar juízo sobre 

todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade, que fizeram de modo 

ímpio e de todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele "(Judas 14-

15). 

À luz da santidade absoluta e perfeita do Todo-Poderoso e pecaminosidade persistente e 

impiedade do homem que Enoque apontou, não é a vinda do Senhor em ira para tornar o 

julgamento que é incrível, mas sim sua primeira vinda em graça para oferecer a 

salvação. A maravilha não é que Jesus vai algum dia vir na glória para julgar o mundo, 

mas que Ele veio pela primeira vez em humildade para salvar os pecadores. A maravilha 

não é que Deus promete a condenar os pecadores para o seu pecado, mas que Ele primeiro 

lhes oferece libertação dele. Ao vir para salvar aqueles que confiam nEle, o Senhor Jesus 

Cristo demonstrou seu grande amor para o desagradável ao levar a pena de seu pecado, 

morrendo a morte que eles merecem. O que é notável é que Ele veio para redimir os 

pecadores que são dignos apenas de seu julgamento. 

O Time 

vier em sua glória, e todos os anjos com ele, (25: 31b) 

O tempo de julgamento será o retorno de Cristo, quando Ele vier em sua glória. Embora 

nós não sabemos o que precisa vez na história que o evento irá ocorrer (Mat. 24:36, 42, 

44, 50), sabemos que Ele o fará aparecer "Logo depois da tribulação" (24:29). 

Aparentemente Seu julgamento será instantânea, no momento ele se manifestar, e quando 

isso ocorre a oportunidade de fé Nele será passado. Tal como ilustrado na parábola das 

dez virgens, quando o noivo vem a porta será fechada (Mat. 25:10). Quando o Senhor 

vier à Terra em glória com os seus anjos e santos, não haverá oportunidade para os 

incrédulos, em seguida, que vivem para recebê-Lo como o Messias. 

A tribulação completa durará sete anos, ea segunda metade, a Grande Tribulação, vai 

durar três anos e meio, ou 1260 dias (Dan 7:25; 09:27; 12: 7.; Rev. 11: 2 -3; 12:14; 13: 

5). Daniel também falou de um período ampliado de 1.290 dias (Dn. 0:11), 30 dias a mais 

do que o 1260 de base da Grande Tribulação, e depois de um período de 1.335 dias (Dan. 

12:12), acrescentando mais 45 dias para fazer uma adição total de 75. Conforme sugerido 

no capítulo 3 deste volume, parece que a melhor explicação para os dias adicionais é que 

eles vão cobrir o tempo em que o Messias desce para o Monte das Oliveiras, cria o grande 

vale em que as nações do mundo serão julgados, e, em seguida, executa esse julgamento 

(ver Zc. 14: 4-5). Mas o que quer que transparece durante esses dias adicionais, não 

haverá mais oportunidade para as pessoas para receber e confessar Jesus Cristo como seu 

Senhor. 



Acompanhar e ajudar o Senhor, na sua vinda na glória e julgamento será o magnífico 

acolhimento de todos os Seus anjos celestiais. Naquela época, Paulo diz: "o Senhor Jesus 

será revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo, causando a retribuição 

àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor 

Jesus" (2 Tess. 1: 7-8). 

Quando ele se manifestar, "Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a 

lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados, e 

em seguida o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e, em seguida, todas as tribos 

da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com 

poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos "(Mat. 24: 29-31). 

O Senhor virá não só com os seus anjos, mas com os Seus santos. "Quando Cristo, que é 

a nossa vida, se manifestar," Paulo assegurou aos fiéis de Colossos ", então você também 

vai ser revelados com Ele na glória" (Cl 3: 4). Os santos do Antigo Testamento, os santos 

da igreja que terão morrido, os santos que terão sido arrebatados, e os santos que foram 

martirizados durante a tribulação tudo vai acompanhar Cristo e juntar-se aos santos que 

ainda vivem na terra quando desce para Terra para estabelecer o Seu reino milenar. 

O Place 

Ele, então, vai sentar-se no seu trono glorioso. (25: 31c) 

O lugar do julgamento de Cristo será a terra, onde Ele vai sentar-se no seu trono 

glorioso. Então, "não haverá fim ao aumento do seu governo ou de paz, sobre o trono de 

Davi e no seu reino, para o estabelecer e mantê-lo com justiça e retidão a partir de então 

e para sempre "(Is. 9: 7). Cristo primeiro reinar sobre a terra restaurada por mil anos e, 

em seguida, ao longo dos céus e da terra recém-criados por toda a eternidade. 

Enquanto Maria ainda só foi desposada com José, o anjo disse-lhe: "Eis que conceberás 

no teu ventre, e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será 

chamado Filho do Mais alta; eo Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi; e Ele 

reinará sobre a casa de Jacó para sempre, eo seu reino não terá fim "(Lucas 1: 31-33). 

Trono de Davi estava em Jerusalém, e que é, portanto, onde está o trono de Cristo 

será. Quando Jesus voltar, "estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está na 

frente de Jerusalém para o oriente; e no Monte das Oliveiras será dividido em seu meio 

de leste a oeste por um vale muito grande, de modo que metade dos a montanha se moverá 

para o norte, ea outra metade para o sul "(Zc. 14: 4). A partir desse passagem torna-se 

óbvio que a Jerusalém então existentes serão cataclismicamente transformados para 

serem feitos de forma adequada como o lugar da divina, de Cristo trono glorioso. 

Quando o Senhor voltar, "as nações [serão] despertou e subam ao vale de Jeosafá", onde 

ele irá declarar: "Lançai a foice, porque a colheita está madura. Venha, passo, para o vinho 

imprensa está cheia .!; o transbordamento cubas, por sua malícia é grande Multidões, 

multidões no vale da decisão para o dia do Senhor está perto, no vale da decisão "(Joel 3: 

12-14). Mas as decisões em que esse dia não será feita pelos homens, mas por Deus. O 

tempo para tomar a decisão de receber a Cristo será passado, e as decisões que as pessoas 

já terão feito a respeito Ele vai determinar sua decisão sobre os mesmos. Aqueles para 

quem Ele é o Senhor e Salvador entrarão no reino, e aqueles que O rejeitaram será para 



sempre excluídos. Naquela ocasião, o Senhor vai rugir "de Sião e [vai proferir] Sua voz 

de Jerusalém, e os céus ea terra [vai] tremer. Mas o Senhor é o refúgio do seu povo ea 

fortaleza dos filhos de Israel. Então você vai saber que eu sou o Senhor, vosso Deus, que 

habito em Sião, o meu santo monte Então Jerusalém será santa, e estranhos irá passar por 

ele não mais "(Joel 3: 16-17).. 

Na ascensão, um anjo deixou claro que a volta de Jesus seria corporal e histórico, não 

figurativa ou meramente espiritual. Ele disse aos discípulos atônitos, "Este Jesus, que foi 

levado de vocês para o céu, há de vir exatamente da mesma maneira como você viu ir 

para o céu" (Atos 1:11). Quando Ele voltar à Terra, Ele reinará pessoalmente em um 

literal trono, em Jerusalém literal, e sobre um povo literais. 

Os assuntos 

E todas as nações serão reunidas diante dele; (25: 32a) 

Os temas do julgamento de Cristo será todas as nações. Ethna ( nações ) tem o 

significado básico dos povos e aqui se refere a cada pessoa viva na terra quando o Senhor 

voltar. Embora Ele terá tomado todos os crentes para o céu no arrebatamento, durante os 

sete anos da Tribulação seguintes muitas outras pessoas venham a crer nEle. Durante esse 

tempo terrível, multidões de gentios (veja Ap 7: 9, 14), bem como todos os judeus 

sobreviventes (Rm 11:26). Assim, serão apresentadas à fé em Cristo. 

Como Jesus deixa claro mais tarde nessa passagem, aqueles que estão vivos na terra 

quando voltar vai incluir salvos e não salvos, representada por as ovelhas e as cabras, 

respectivamente. E esses dois povos separados terá dois destinos separados. Os crentes 

serão levados para o reino e os incrédulos para o castigo eterno (Mat. 25:46). 

Assim como a morte imediatamente cristaliza a eternidade para os incrédulos quando eles 

morrem, assim será a segunda vinda de Cristo cristalizar a eternidade para os incrédulos 

que são então vivo. Eles serão destruídos no local e conduziu instantaneamente em 

julgamento e castigo eterno. 

Mas os crentes que estiverem vivos na vinda do Senhor na glória irá diretamente para o 

reino terrestre em seus corpos terrestres. Não há nenhuma indicação na Escritura que 

esses santos vai sentir qualquer tipo de transformação naquele momento. Mas 

misturando-se com eles e poder sobre eles serão os santos glorificados de todas as idades, 

que será, então, reinando com Cristo (Ap 20: 4). Embora seus corpos será de muito 

diferentes ordens, estes dois grupos de santos serão capazes de se comunicar e interagir 

uns com os outros, assim como Jesus comunicada e interagiram com os discípulos em seu 

corpo glorificado depois da ressurreição. 

Amilenistas não acredito que Cristo reinará em um reino de mil anos literal na terra. Eles 

consideram o Millennium ser uma imagem figurativa, espiritualizada de Cristo reinando 

sobre a terra através dos corações de Seu povo redimido. Mas qual seria o propósito de 

Deus está dando seus santos corpos glorificados capazes de viver na terra física, se eles 

nunca teriam oportunidade de viver lá? O Cristo ressuscitado foi a ilustração perfeita do 

reino milenar vivendo por santos glorificados, porque antes de Sua ascensão Ele 

demonstrou sua capacidade de viver nesta terra no mesmo corpo glorificado em que Ele 

iria para sempre ocupar o céu. 



Haverá reprodução durante o reino, mas, aparentemente, todos os recém nascidos de o 

povo redimido que entram não vai se tornar-se-qualquer resgatados mais do que as 

crianças nascidas de pais resgatados em qualquer idade, necessariamente, tornar-se 

redimiu-se. No final do reino milenar parece haver muitos incrédulos, que irão participar 

na rebelião final de Satanás contra Deus (Ap 20: 7-9). Obviamente, esses rebeldes serão 

descendentes dos santos que foram diretamente para o reino no retorno de Cristo. Nós 

não devemos nos surpreender que há aqueles que não crêem em Cristo, mesmo que Ele 

vai estar em sua presença. A maioria de seus ouvintes não acreditar que a primeira vez 

que Ele veio, tampouco. 

Essa rebelião final contra o Cristo glorificado e Seu reino de amor perfeito, sabedoria, 

justiça e retidão dá testemunho final e irrefutável a depravação natural do homem. Apesar 

de seu ambiente será perfeito em todos os aspectos e Satanás será preso e incapaz de 

seduzir ou em quaisquer outros homens de influência maneira, algumas pessoas vão, no 

entanto, rejeitam a Cristo, mesmo durante o Milênio. A única fonte possível de seu pecado 

e rebelião serão os seus próprios corações corruptos (cf. Jer. 17: 9). 

Ao contrário do que alguns professores e teólogos da Bíblia afirmam, a idéia de um literal, 

físico, Millennium terrena não se originou nos tempos modernos. Como o teólogo alemão 

astuto Erich Sauer foi bem documentada, a crença em tal literal de mil anos, reino terrestre 

era a visão comum e ortodoxa da igreja primitiva, desde os tempos do Novo Testamento 

pelo meio do terceiro século (ver seu O Triunfo da Crucificado [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1951]). Padres da Igreja, como Papias, Justin, Tertuliano e Hipólito toda 

afirmou um reino futuro literal e terrena governado diretamente por Cristo. Foi só mais 

tarde, como a hermenêutica alegóricos tornou-se moda, que millennialism literal foi 

rejeitado em favor de uma interpretação espiritualizada (144 p.). 

Aqueles que rejeitam a Millennium literal deve fazer uma ou mais das três coisas. O 

primeiro é para confundir Israel e da igreja, levando a igreja a ser uma forma 

espiritualizada da antiga nação de Israel.Nesse caso, maldições do Antigo Testamento 

eram para Israel literal, sendo já cumprida, e as promessas de bênção para Israel seria 

cumprida na igreja, mas em um espiritual, não literal, maneira. Esse tipo de divididos, 

hermenêutica inconsistentes em inaceitável. O segundo é fazer presente ou passado o que 

é claramente futuro, assumindo que todas as promessas para a nação literal e ao povo de 

Israel já se cumpriram, tornando o reino terreno desnecessário. A terceira é a espiritualizar 

arbitrariamente certas profecias do Antigo Testamento, tendo lugares previstos, eventos 

ou pessoas como sendo apenas símbolos de idéias ou verdades espirituais em vez de 

realidades físicas e históricas. 

No livro apenas mencionado acima (pp. 144-53), Erich Sauer sugere cinco argumentos 

convincentes para um futuro reino literal e histórica. Em primeiro lugar, tal reino seria a 

única adequada confirmação da veracidade e fiabilidade das promessas de Deus. Isaías 

predisse que o Messias iria estabelecer um reino eterno no trono de Davi (Is. 9: 6-7). Paulo 

declarou que "os dons ea vocação de Deus são irrevogáveis", referindo-se 

especificamente às Suas promessas a Israel antigo (Rom. 11:29). Mas se essas promessas 

eram meramente figurativo, seu cumprimento nunca poderia ser verificada e não teria 

sentido. Em particular, as profecias sobre o Messias não teria nenhum significado claro e 

nunca pôde ser verificada. Mas o próprio Isaías declarou que as promessas do Senhor são 

mais inabalável do que as montanhas do (Isa. 54:10) e Israel endurance como nação será 

tão permanente como os novos céus e da nova terra que o Senhor, um dia, criar (66:22 



). Jeremias afirmou que as promessas da aliança de Deus são mais seguros do que o 

padrão de noite seguinte dia (Jer 33:20.) E mais estável do que os cursos do sol, a lua e 

as estrelas (31: 35-36). 

Em segundo lugar, um reino milenar terreno é a única explicação para o fim dos tempos, 

que corresponde ao ensino de Jesus nos evangelhos. Por exemplo, a Sua promessa aos 

apóstolos que um dia eles iriam "sentar em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel" 

(Mat. 19:28) seria sem sentido para além de uma restauração literal, histórico de Israel. 

Em terceiro lugar, um reino milenar terreno é a única interpretação consistente de profecia 

messiânica. É evidente a partir dos registros do evangelho que um grande número dessas 

profecias foram literalmente cumpridas durante a vida de Jesus. Ele nasceu em Belém, 

assim como Micah previsto (5: 2). Ele entrou em Jerusalém montado em um jumento, foi 

traído por trinta moedas de prata, e foi perfurado na lateral, assim como Zacarias previu 

(9: 9; 11:12; 12:10). Suas mãos e pés foram literalmente perfurado, precisamente como o 

salmista previsto (22:16; cf. 16:10), e Ele literalmente morreu, foi sepultado e ressuscitou, 

assim como Isaías predisse (53: 8-12). 

Essas realizações foram tão obviamente literal que ninguém sugere que as previsões sobre 

eles eram meramente simbólica das verdades espirituais. No entanto, muitas outras 

previsões igualmente específicas e detalhadas sobre o Messias, como o seu, que 

estabelece um trono eterno sobre o reino de Davi, eram tão obviamente não cumpridas 

durante o ministério terreno de Jesus. Portanto, para rejeitar a idéia de um milênio literal 

é manter que algumas das profecias do Antigo Testamento eram literal e alguns não 

eram. E a tomar essa posição é assumir arbitrariamente que todas as profecias não 

literalmente cumpridas por tempos do Novo Testamento devem ser espiritualizado. 

Na época em que foram escritas, todas as previsões do Antigo Testamento, obviamente, 

referia-se ao futuro. Por que a lógica ou a autoridade, então, faz um exame de algum de 

seus cumprimentos a ser literal e outros para ser apenas figurativa? 

Em quarto lugar,, um reino visível terrena é a melhor maneira possível para Jesus Cristo 

para demonstrar que Ele é o governante supremo sobre sua criação. Como ele poderia 

provar para ser o Rei dos reis e Senhor dos senhores? Como Ele poderia verificar que Seu 

governo é superior à de todos os outros monarcas se Ele não teve oportunidade de 

governar um reino terreno? Qual a melhor maneira Ele poderia provar para ser o Rei 

soberanamente justo do que pessoalmente por fazer justiça aos seus súditos? Qual a 

melhor maneira Ele poderia provar que é o Senhor infinitamente misericordioso do que 

pela pessoalmente mostrando misericórdia de seus súditos? Para fazer as coisas que Ele 

teria que ter um reino terreno, porque no céu não há necessidade ou pela justiça ou por 

misericórdia. 

Poderia ser que, além do breve período de tempo entre a criação de Adão e da Queda, o 

mundo saberá nenhum domínio mas de Satanás? Será que Deus vai, literalmente, destruir, 

mas não literalmente restaurar esta vasta criação, tudo o que almeja "ser libertada da 

escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus" e em que saudade 

"gemidos e sofre dores de parto "(Rm 8: 21-22.)? 



O reino milenar perfeito vai testemunhar por toda a eternidade que Jesus Cristo é o 

soberano supremo, o único que pode trazer a harmonia absoluta e paz a um mundo mesmo 

enquanto ele ainda está infectado pelo pecado. 

Em quinto lugar, um reino milenar terreno é a única e necessária ponte entre a história 

humana para a glória eterna. Paulo declara que, no final, Cristo vai entregar "o reino ao 

Deus e Pai, quando houver destruído todo domínio, e toda autoridade e poder" e que 

"Ele deve reinar até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés "(1 Cor. 15: 24-

25, grifo do autor). Que outro reino poderia Cristo entregar ao Pai, mas um reino 

terreno? O Pai já possui o reino dos céus. O Millennium não poderia referir-se a igreja 

como uma forma espiritualizada do reino, porque o reino que Cristo entregará ao Pai 

incluirá Seus inimigos sujeitos, dos quais não há nenhum na igreja redimida. E vai ser um 

reino sobre o qual Cristo exerce autoridade total, o que não poderia se aplicar a qualquer 

reino que o mundo conheceu até agora, incluindo a antiga teocracia de Israel durante os 

seus dias mais fiéis. 

O reinado de mil anos de Cristo só pode referir-se a um reino literal, terreno que Jesus 

Cristo poderia apresentar ao Pai da maneira que Paulo descreve em 1 Coríntios é. É o 

reino de uma terra literal, que Cristo vai, literalmente, e pessoalmente julgar, restaurar, 

rejuvenescer e regra na justiça por mil anos literais. E no final da época, depois de Satanás 

é lançado por um breve período e depois permanentemente derrotados e lançados no lago 

de fogo, Cristo vai apresentar esse reino terreno ao Seu Pai celestial. 

O Processo de Julgamento 

e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas 

dos cabritos; e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à 

esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: 

"Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos 

está preparado desde a fundação do mundo Pois eu estava com 

fome, um deu-me algo para comer;. Eu estava com sede e vocês 

me deram, era um estranho, e você convidou-me dentro; nu, e 

vestistes-me; eu estava doente, e visitastes-me;. Eu estava na 

prisão e fostes ver-me " Então os justos lhe responderão, dizendo: 

"Senhor, quando te vimos com fome, e se alimentam, ou com sede, 

e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e convidá-

lo, ou nu, e vestir Você? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, 

e fomos te visitar? " E o Rei, respondendo, disse-lhes: «Em 

verdade vos digo que, na medida em que o fizestes a um destes 

meus irmãos, mesmo o menor deles, que você fez para 

mim." Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: 

"Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado 

para o diabo e seus anjos; porque tive fome, e me destes nada para 

comer; tive sede , e não me destes de beber; fui estrangeiro, e você 

não convidou-me dentro; estava nu, e não me vestistes;. doente e 

na prisão e não fostes visitar-me " Em seguida, eles próprios 

também vai responder, dizendo: "Senhor, quando te vimos com 

fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na 

prisão, e não cuidar de você?" Então Ele lhes responderá, 

dizendo: "Em verdade vos digo que, na medida em que você não 

fez isso para um dos menos um desses, você não fez isso para 



mim."E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida 

eterna. (25: 32b-46) 

O processo de julgamento de Cristo vai incluir a separação absoluta e infalível dos salvos 

dos não salvos. Quando todas as nações e os povos da terra se foram recolhidos por ele 

na sua troca, o Senhor Jesus Cristo irá separá-los uns dos outros, como o pastor separa 

as ovelhas dos cabritos. 

No antigo Oriente Próximo, como em grande parte da terra que ainda 

hoje, ovelhas e cabras são freqüentemente amontoados. Mas as ovelhas são dóceis e 

gentis criaturas, enquanto que as cabras são indisciplinados e indisciplinado e pode 

facilmente virar as ovelhas. Porque eles não se alimentam ou descansar bem juntos, o 

pastor muitas vezes separa-los para pastagem e para dormir à noite. 

De forma semelhante ao Senhor Jesus Cristo vai separar os crentes dos incrédulos quando 

Ele voltar para estabelecer Seu reino milenar. Ele vai colocar os crentes ovelhas à sua 

direita, o lugar do favor e bênção. Mas os incrédulos cabras Ele vai colocar à 

esquerda, o lugar de desaprovação e rejeição. 

Nos tempos bíblicos antigos, uma bênção paterna era extremamente importante, pois 

mostrou que receberia a maior parte da herança. Quando Jacó estava prestes a abençoar 

seus dois netos, Efraim e Manassés, ele teve o cuidado de colocar a mão direita sobre a 

pessoa que iria receber a herança. Como a principal bênção normalmente foi para o filho 

mais velho, Manassés foi colocado à direita de Jacó e Efraim à sua esquerda. Mas quando 

o tempo para a bênção veio, Jacó cruzou as mãos, de modo que sua mão direita estava 

sobre a cabeça de Efraim, ao invés de Manassés. Contra a objeção de José, Jacó insistiu 

em dar a maior bênção para Efraim, porque Deus o havia escolhido em detrimento de seu 

irmão (Gn 48: 8-20). 

A herança dos Saved 

Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: "Vinde, benditos 

de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado 

desde a fundação do mundo, porque tive fome, e me destes de 

comer;. Eu estava com sede, e me destes de beber; fui estrangeiro, 

e você convidou-me dentro; nu, e vestistes-me; eu estava doente, 

e visitastes-me;. Eu estava na prisão e fostes ver-me " Então os 

justos lhe responderão, dizendo: "Senhor, quando te vimos com 

fome, e se alimentam, ou com sede, e te demos de beber? E quando 

te vimos estrangeiro, e convidá-lo, ou nu, e vestir Você? E quando 

te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te visitar? " E o Rei, 

respondendo, disse-lhes: «Em verdade vos digo que, na medida 

em que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo o menor deles, 
que você fez para mim." (25: 34-40) 

Jesus aqui revela de forma inequívoca que o Filho do homem que está sentado no trono 

de glória (v. 31) também é o Filho de Deus, o divino Rei. Depois de seus súditos estão 

separados, o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: "Vinde, benditos de meu Pai, 

possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 

" Esses serão os crentes que sobreviveram ao holocausto da Tribulação, e eles serão 



conduzidos vivos no milenar reino, que tem sido preparado para eles desde a 

fundação do mundo. 

Sem dúvida antecipando as interpretações salvação-a-obras que seriam feitas de 

versículos 35-45, o Senhor deixou claro que os crentes não vão herdar o reino com base 

em boas ações que terão ou não tenham realizado na terra. Sua herança foi determinada 

incontáveis eras atrás, mesmo a partir da fundação do mundo. Aqueles que entram no 

reino não vai fazê-lo em função do serviço que presta a Cristo, mas em função de 

serem abençoados pelo Pai por causa de sua confiar em Seu Filho. Eles vão de forma 

alguma ganhar um lugar no reino. Uma criança não ganhar uma herança, mas recebe-lo 

na base do seu ser na família. Exatamente da mesma maneira que um crente não ganhar 

o seu caminho para o reino de Deus, mas recebe como sua legítima herança como filho 

de Deus e um herdeiro do companheiro com Jesus Cristo (Rom. 8: 16-17). 

Preparado para você acentua a seletividade da salvação. Desde antes do tempo o 

mundo foi criado, Deus soberanamente escolheu aqueles que pertencem a Ele. E "que de 

antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, 

para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos" (Rom. 8:29). A fonte da salvação é 

a bênção do Pai, a recepção da salvação é pela fé, e a seletividade da salvação está na 

preparação antecipada do Pai feito em épocas passadas. Salientando a mesma verdade, 

Pedro declarou: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a 

sua grande misericórdia nos fez nascer de novo para uma viva esperança, pela 

ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para obter uma herança que não se 

corrompe e imaculada e não vai desaparecer, reservada nos céus para vós, que são 

protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se 

no último tempo "(1 Pe 1: 3-5. ). 

As boas ações preconizadas em Mateus 25: 35-36 são o fruto, não a raiz, da salvação. Ele 

não pode ser enfatizada muito fortemente que eles não são a base de entrada no 

reino. Cristo julgará de acordo com trabalhos apenas na medida em que essas obras são 

ou não são uma manifestação de redenção que o Pai celeste preordenado. Se uma pessoa 

não tem confiança em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nenhuma quantidade de 

aparentemente boas obras feitas em seu nome irá recorrer a qualquer benefício 

espiritual. Para essas pessoas o Senhor dirá: "Nunca vos conheci; afastar-me, vós que 

praticais a iniqüidade" (Mateus 07:23).. 

No entanto, as obras verdadeiramente justos Jesus menciona nos versículos 35-36 são 

uma evidência mensurável de salvação, e Ele, portanto, altamente elogia aqueles que têm 

realizado los. Ele está dizendo, com efeito, "Venha ao meu reino, porque vocês são os 

filhos escolhidos de meu Pai, e seu relacionamento com Ele é evidenciado pelo serviço 

que prestou a mim por ministrar a seus irmãos, que, como você , são meus irmãos "(v. 

40). 

O Senhor, então, lista seis áreas representativas de necessidade: estar com fome, com 

sede, forasteiro, nu, doente, e . de prisão O reino é para aqueles que têm ministrado a 

essas necessidades na vida do povo de Deus, porque aqueles boa atos verdadeira 

evidência e viva fé. Eles são característicos dos filhos de Deus e cidadãos do reino. "Se 

um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisa de alimento de cada dia", adverte Tiago ", 

e um de vós lhes disser: Ide em paz, ser aquecido e ser preenchido", e ainda assim você 

não dar-lhes o que é necessário para o seu corpo, o que é que o uso Assim também a fé, 



se não tiver obras, é morta em si mesma por "(Tiago 2: 15-17)?. João proclama a mesma 

verdade nas palavras semelhantes: "Aquele que tiver bens deste mundo e, vendo o seu 

irmão necessitado, lhe fechar o seu coração contra ele, como é que o amor de Deus 

permanecer nele Filhinhos, não amemos de palavra, nem com língua, mas por obras e em 

verdade "(1 João 3: 17-18). Escritura é muito clara no ensino que a evidência para a 

garantia da verdadeira salvação não é encontrada em um momento passado de decisão, 

mas em um padrão contínuo de comportamento justo. 

A resposta por aqueles a quem o rei elogia é notável e é mais uma prova da sua 

salvação. Porque eles têm ministrado em um espírito de humildade e abnegação e não ser 

visto e honrado por homens (ver Matt. 6: 2, 5, 16), eles parecem ter esquecido as muitas 

coisas que eles fizeram e são surpreendidos que estes são digno de tal menção pelo 

Senhor. 

O rei se dirige a eles como os justos, não simplesmente porque eles foram declarados 

justos em Cristo, mas porque eles foram feitos justos por Cristo. Suas obras de serviço 

para outros crentes dar provas de que eles próprios são o produto do divino "mão de obra, 

criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que 

andássemos nelas" (Ef. 2:10). 

As boas ações mencionado nestes versos todos lidam com as necessidades comuns, 

cotidianas. Não há menção de empresas monumentais ou de realizações espetaculares (cf. 

Mt 7: 21-23., Em que o crédito ao espetacular é inútil), mas apenas de rotina, Gentilzas 

do dia-a-dia que ajudam a satisfazer as necessidades dos irmãos na fé . Nada de conversão 

mais evidências do que uma vida marcada pela compaixão de Deus e da mansidão e amor 

de Cristo. Quando os discípulos de João Batista queria provas de que Jesus era o Messias, 

Ele respondeu, dizendo-lhes não apenas sobre Suas curas espetaculares, mas também 

sobre como ele tratou os necessitados (Mateus 11: 4-6.). Quando ele anunciou sua 

credenciais messiânicas para o povo de Nazaré, Ele novamente refletida não no incrível, 

mas na maneira como ele tratava os pobres, os presos, os cegos, e os oprimidos (Lucas 4: 

18-19). A pessoa que pertence a Cristo irá demonstrar tanta compaixão e ser humilde 

sobre isso. 

Quando os servos do rei discreto perguntar: "Senhor, quando foi que fazer todas essas 

coisas para você?" o Rei, respondendo, disse-lhes: «Em verdade vos digo que, na 

medida em que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo o menor deles, que você 

fez para mim." 

Endereçamento O Rei de essas pessoas como irmãos de Mina dá ainda mais uma prova 

de que eles já são filhos de Deus e não se tornam assim por causa de suas boas obras. O 

escritor de Hebreus declarou: "Pois tanto o que santifica como os que são santificados, 

são todos de um mesmo Pai, razão pela qual ele não se envergonha de lhes chamar irmãos" 

(Hb 2:11.). "Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele", diz Paulo (1 Cor. 6:17), 

e por causa dessa união um crente pode dizer: "Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive 

em me, ea vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e 

se entregou por mim "(Gl 2:20).. 

Quando os discípulos estavam discutindo sobre qual deles era o maior no reino dos céus, 

Jesus estabeleceu uma criança pequena na frente deles e disse: "Em verdade vos digo que, 

se não vos converterdes e tornardes como crianças, você não deve entrará no reino dos 



céus "(Mt 18: 3.). Uma pessoa que não vem a Cristo na confiabilidade humilde que é 

característica de crianças pequenas não terão parte no Seu reino em tudo, muito menos 

ser considerado grande nele. Jesus continuou: "Todo aquele que se humilhar como esta 

criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma destas crianças em meu 

nome a mim me recebe" (vv. 4-5). A criança física pé diante deles representou o filho 

espiritual de Deus, a pessoa que é convertido (v. 3) por crer em Cristo (v. 6). A pessoa 

que serve amorosamente os filhos de Deus prova-se para ser um filho de Deus. 

"Quem vos recebe a mim me recebe", Jesus disse aos discípulos em outra ocasião, "e 

quem me recebe, recebe aquele que me enviou" (Mat. 10:40). O que quer que os crentes 

não para o outro eles também fazem o seu Senhor Jesus Cristo, e que a pessoa que 

realmente recebe e serve os cristãos em nome de Cristo prova que ele próprio é um 

cristão. O serviço abnegado dos cristãos uns aos outros em nome de Cristo é uma marca 

externa chave que os identifica como povo de Deus. Jesus disse: "Nisto todos conhecerão 

que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros" (João 13:35). 

É para as manifestações práticas de tal amor que Cristo, o Rei vai chamar a atenção como 

ele inaugura os santos da tribulação para o Seu reino milenar. Os crentes durante esses 

sete anos, especialmente durante os devastadores últimos três e meio anos, terá grande 

necessidade de o básico Jesus acabou de referir. Por causa de sua identidade com Cristo, 

muitas vezes eles vão estar com fome, com sede, sem abrigo ou roupa, doente decente, 

preso, e alienado da corrente principal da sociedade. 

Aqueles que tenham cumprido as necessidades dos companheiros próprios crentes terá 

sofrido grande necessidade. Poucos, se algum crentes durante os dias terríveis da 

Tribulação será capaz de dar para fora da abundância. A maioria deles terá recursos 

dificilmente suficientes para satisfazer as suas próprias necessidades. A sua generosidade 

divinamente inspirado para o outro terá separá-los como o povo do Senhor, mesmo antes, 

como retornando Rei, Ele declara publicamente que eles sejam os Seus. 

A condenação do Não salvo 

Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: "Apartai-

vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo 

e seus anjos; porque tive fome, e me destes nada para comer; tive 

sede , e não me destes de beber; fui estrangeiro, e você não 

convidou-me dentro; estava nu, e não me vestistes;. doente e na 

prisão e não fostes visitar-me " Em seguida, eles próprios também 

responderei; dizendo: "Senhor, quando te vimos com fome, ou 

com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não 

cuidar de você?" Então Ele lhes responderá, dizendo: "Em 

verdade vos digo que, na medida em que você não fez isso para 

um dos menos um desses, você não fez isso para mim." E irão estes 

para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. (25: 41-
46) 

Para os perdidos, que estarão reunidos à sua esquerda o Rei dirá "Apartai-vos de mim, 

malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Juntando-se ao 

unredeemable diabo e seus anjos no fogo eterno de inferno será aqueles seres humanos 

que se recusaram a acreditar. 



É tão óbvio que Cristo não condena essas pessoas, porque eles falharam em servi-Lo (vv. 

42-43) como é que Ele não salvar os outros, porque eles fizeram servir a Ele (vv. 34-

35). Estes são amaldiçoados , porque eles rejeitaram a Cristo, assim como aqueles que 

entram no reino são justos (v. 37), porque eles aceitaram. Sua rejeição de Cristo deixou-

os em um estado onde eles não foram capazes de fazer obras de justiça. 

Jesus está falando da eterna separação de Deus e da Sua bondade, justiça, verdade, 

alegria paz, e qualquer outra coisa boa. Ele está falando da eterna associação com o 

diabo e seus anjos no lugar de tormento Deus preparou para eles. Ele está falando de 

eterno isolamento , onde não haverá comunhão, não serve de consolo, e nenhum 

incentivo. Ele está falando de eterna duração e de eterna aflição , a partir do qual não 

haverá alívio ou descanso. 

A evidência de que essas pessoas rejeitadas nunca pertenceram a Cristo será que eles não 

amar e servir o seu povo. Sua resposta às necessidades dos crentes terá sido exatamente 

o oposto daqueles que entrar no reino. Quando, indiretamente através das necessidades 

de Seu povo, Cristo estava com fome ou com sede , ou um estranho ou nu , 

ou enfermo , ou na prisão, esses incrédulos recusou-se a ministrar a Ele. E ao fazê-lo 

eles provaram que não lhe pertencia. 

Como os justos que são recebidos no reino, o anátema que são rejeitados também vai se 

surpreender com as palavras do Senhor para eles. Mas eles vão perguntar, "Senhor, 

quando foi que nós não ministrar a você nesses caminhos? " Ele vai responder "Em 

verdade vos digo que, na medida em que você não fez isso a um dos menores desses, 

você não fez isso para mim." Para deixar de servir o povo de Cristo é deixar de servi-

Lo, e deixar de servi-Lo é provar um não pertence a Ele. 

É significativo que as marcas de perdição Jesus menciona aqui não são pecados graves 

cometidos, mas sim simples atos de bondade não cometeram. As cinco virgens loucas, 

que não tinham óleo para suas lâmpadas não foram excluídos da festa de casamento, 

porque eles eram moralmente mau, mas porque eles não estavam preparados para o noivo 

(ver Matt. 25: 1-13). Da mesma forma, o escravo com um talento não foi lançado nas 

trevas exteriores, porque ele desviou dinheiro do mestre, mas porque ele não conseguiu 

investir (vv. 14-30). Além disso, da mesma forma uma pessoa que está impedido de entrar 

no reino de Deus não é condenado por causa da grandeza de seu pecado, mas por causa 

da ausência de sua fé. Não é que aqueles que estão condenados ao inferno são igualmente 

miserável e vil; sua razão comum para a condenação é a falta de fé. 

Jesus usa a mesma palavra ( Aionios , eterno ) para descrever a salvação e 

condenação. Se os crentes estarão no céu com Deus para sempre, os perdidos será no 

inferno com o diabo para sempre. 

Uma vez que o reino milenar será mundial, não haverá nenhum lugar na terra para o 

maldito para ir. Eles serão mortos no local e ir imediatamente para o castigo eterno do 

inferno, sofrendo permanente cristalização, eterna do seu estado de morte espiritual. No 

final dos mil anos seus corpos serão levantadas (cf. João 5: 28-29), e eles voltarão a estar 

diante de Deus para a condenação final e condenação definitiva nas instâncias adequadas 

para os tormentos do inferno. 



Mas o justo vai embora para a vida eterna, para passar toda a eternidade glorificado 

com o seu Senhor e Salvador. Em maravilhoso contraste com a perspectiva de o maldito, 

no final dos mil anos de reino terreno os justos vão descobrir que sua bem-aventurança 

eterna só terá começado. 

 

135. Preparação para a Morte de Cristo 

(Mateus 26: 1-16) 

E sucedeu que, quando Jesus concluído todas estas palavras, disse 

aos seus discípulos: "Você sabe que depois de dois dias da Páscoa 

está chegando, e o Filho do Homem vai ser entregue para a 

crucificação." Em seguida, os príncipes dos sacerdotes e os 

anciãos do povo se reuniram no pátio do sumo sacerdote, 

chamado Caifás; e eles conspiraram juntos para aproveitar Jesus 

à traição, e matá-lo. Mas eles estavam dizendo: "Não durante a 
festa, para que não ocorra um tumulto entre o povo." 

Agora, quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o 

leproso, uma mulher veio a ele com um vaso de alabastro com 

perfume muito caro, e ela derramou sobre sua cabeça enquanto 

ele reclinado à mesa. Mas os discípulos ficaram indignados 

quando viram isso, e disse: "Por que este desperdício? Para este 

perfume poderia ter sido vendido por um preço elevado e que o 

dinheiro dado aos pobres." Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: 

"Por que você se incomoda a mulher Ela praticou uma boa ação 

para mim para o pobre que você tem com você sempre;?.. Mas 

você nem sempre têm-me para quando ela derramou este perfume 

sobre o meu corpo, fê-lo a preparar-me para o enterro. Em 

verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado 

em todo o mundo, o que essa mulher fez também será contado em 

memória dela. " 

Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os 

principais sacerdotes, e disse: "O que você está disposto a dar-me 

entregá-lo para você?" E eles, pesado com ele trinta moedas de 

prata. E a partir de então, ele começou a procurar uma boa 

oportunidade para traí-lo. (26: 1-16) 

Capítulo 26 começa o último e mais fundamental seção de apresentação de Mateus do 

evangelho. Tudo o resto foi um prólogo, uma introdução para a grande conclusão, que 

incide sobre a cruz de Jesus Cristo, o ponto culminante do evangelho e a culminação da 

história da redenção, a única esperança eterna da humanidade caída. 

  

O escritor hino João Bowring exultou: 



Na cruz de Cristo, eu glória  

Tow'ring O'er os destroços de tempo. 

Toda a luz da história sagrada  

Reúne em torno da sua sublime cabeça. 

Tudo na história sagrada do plano redentor de Deus, de fato, o centro na cruz, além de 

que nenhuma outra revelação ou obra de Deus teria qualquer valor final para o homem 

pecador. É através da cruz de Cristo somente que o Senhor providenciou o caminho para 

os pecadores sejam salvos e unidos a Ele, o Deus santo. Não há salvação, nenhum 

evangelho, não o cristianismo bíblico para além da cruz de Cristo. É porque ele acreditava 

que, inequivocamente, que a verdade bíblica central Paulo poderia dizer o Corinthians, 

"Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado" (1 Cor. 2: 2). 

A cruz é a essência da redenção no sacrifício aceitável de Abel antecipou-verdade, na 

arca que salvou Noé e sua família, em substituto da ram desde a Abraão no Monte Moriá 

como o substituto de Isaque, na libertação de Israel do Egito , na rocha golpeou que trouxe 

água no deserto, nos sacrifícios levíticos, na serpente levantada no deserto para a cura, 

em Boaz como parente redentor de Rute, e em inúmeras outras pessoas e acontecimentos 

do Antigo Testamento. No sentido mais profundo, todo o antigo testamento a verdade ea 

história ponto infalivelmente para a cruz de Jesus Cristo. João Batista, o último profeta 

da Antiga Aliança, testemunhou de Jesus: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 

mundo!" (João 1:29). Acima de tudo, o evangelho cristão é a mensagem da morte e 

ressurreição de Jesus Cristo, e que é o foco dominante e suprema de ambos os 

testamentos, o Antigo como o Novo. 

Mateus lida com a cruz de forma concisa e direta. Seu evangelho poderia muito bem ser 

chamado de uma narrativa expandida da cruz, e nos últimos três capítulos ele se concentra 

sobre o tema central em vários elementos culminantes. No capítulo 26, ele detalha a 

preparação para a cruz e a prisão de Jesus. No capítulo 27, ele apresenta ensaios, execução 

e sepultamento de Jesus. E no capítulo 28, ele narra a vitória da ressurreição do Senhor 

sobre a morte e suas instruções finais aos discípulos. 

Capítulo 26 pega a narrativa no final do Sermão do Monte, que Jesus 

havia apenas terminado. Ele ainda era quarta-feira um dia excepcionalmente agitado 

que tinha incluído Jesus ensinando as multidões no Templo e Sua excoriating os líderes 

religiosos judeus para a sua impiedade hipócrita . Ao sair do templo, ele foi com seus 

discípulos para o Monte das Oliveiras, onde ele ensinou-los em particular sobre a Sua 

segunda vinda (Mateus. 24: 3-25: 46). 

Então o Senhor trouxe-os abruptamente de volta para a realidade central de Sua primeira 

vinda. Para a quarta e última vez (ver Matt 16:21; 17: 22-23.; 20: 18-19) Ele disse-lhes 

da sua morte inevitável, o que ocorreria apenas dois dias, portanto, (26: 2). A crucificação 

em si foi o próximo grande evento na missão de Messias. Antes que pudesse retornar em 

glória e poder Ele deve morrer na submissão voluntária e humilde com o plano do Pai. 

Em 26: 1-16, Mateus apresenta quatro incidentes que dão perspectivas distintas sobre os 

preparativos para a morte iminente de Jesus: a preparação de graça soberana (v. 2), a 

preparação de rejeição odiosa (. Vv 3-5), a preparação de adoração amorosa (vv. 6-13), 

bem como a preparação de trair hipocrisia (vv. 14-16). Cada um desses eventos foi no 



plano eterno de Deus para a redenção do mundo, e cada um transpirou precisamente de 

acordo com esse plano divino mestre. 

A preparação da graça soberana 

Você sabe que depois de dois dias da Páscoa está chegando, eo 
Filho do Homem vai ser entregue para a crucificação. (26: 2) 

Em sua encarnação, Jesus voluntariamente limitado o uso de sua onisciência, a sua glória, 

e alguns outros atributos de Sua divindade (cf. Fl 2, 7-8.). Em sua humildade e limitações 

auto-impostas como um homem, Jesus ensinou apenas a verdade divina que o Pai celeste 

revelou a Ele. "O próprio Pai que me enviou", disse Jesus, "me deu mandamento sobre o 

que dizer, e o que falar" (João 12:49; cf. Mt 24:36.). 

Agora Jesus sabia que era hora do Pai para Ele morrer, e Ele não só declarou novamente 

que ele deve sofrer e ser crucificado, mas especificou que Sua morte foi de apenas dois 

dias de distância, no início dePáscoa. Naquele divinamente tempo determinado o Filho 

da Man iria ser entregue para a crucificação. 

Céticos incrédulos há muito tempo tentam explicar a morte de Jesus como um capricho 

do destino, a rescisão não intencional de uma revolução bem-intencionado que foi 

descoberto e triturada ou o triste fim para os delírios de um louco. Outros retratar Jesus 

como um visionário cujos sonhos estavam à frente da época em que viveu, ou como um 

profeta que exagerada Suas reivindicações e, assim, despertou a ira da instituição 

religiosa. Mas tais afirmações não coaduna com os relatos evangélicos e são uma 

blasfêmia. 

Como já mencionado, Jesus havia predito pelo menos três vezes antes que Ele sofreria 

até a morte, mas que ressuscitaria. Ele até indicou que sua morte seria em Jerusalém e 

que Ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ele estava em um calendário divino, e não há planos 

ou poder humano poderia causar esse calendário para variar em um único 

detalhe. "Ninguém tomou [Minha vida] longe de mim", ele declarou, "mas eu a dou por 

minha própria iniciativa tenho autoridade para a dar, e tenho autoridade para retomá-la." 

(João 10: 18). Quando Pilatos perguntou a Jesus: "'Você não sabe que eu tenho autoridade 

para libertá-lo, e eu tenho autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: "Você não teria 

nenhuma autoridade sobre mim, se não tivesse sido dado do alto" (João 19: 10-11). 

Houve muitas vezes quando as pessoas procuravam matá Jesus, mas não foram capazes 

de fazê-lo. Os líderes religiosos judeus começaram a planejar sua morte logo após 

começar o seu ministério público (João 5:18), mas eles não foram capazes de cumprir 

essa intenção até que se encaixam em tempo de Deus. 

Foi feito o primeiro atentado contra a vida de Jesus, logo depois que ele nasceu, quando 

Herodes massacrou todos os bebês do sexo masculino nos arredores de Belém. Deus 

enviou um anjo para avisar José levar Jesus e sua mãe para o Egito até que o perigo havia 

passado. Em certa ocasião, quando Ele estava ministrando em uma sinagoga em sua 

cidade natal de Nazaré, as pessoas ficaram indignados com sua pretensão de ser 

cumprindo a profecia de Isaías e por Sua lembrando-os de vários casos em que Deus 

escolheu para abençoar alguns gentios, e não judeus. Eles conseguiram levando-o para a 

beira de um penhasco alto, nos arredores da cidade, mas antes que eles pudessem jogá-lo 



à Sua morte, Ele milagrosamente passou pelo meio deles e seguiu seu caminho (Lucas 4: 

16-30). 

Depois que Jesus curou o homem aleijado no tanque de Betesda, os líderes judeus 

começaram "buscando ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, 

mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus" ( João 

5:18). Para algumas pessoas Jesus ficou conhecido como "o homem a quem eles estão 

procurando matar" (João 7:25). Mas quando a polícia do templo foram enviados para 

prendê-lo para a cura de um homem no sábado, eles voltaram de mãos vazias. Quando os 

chefes dos sacerdotes e os fariseus perguntaram os oficiais por que não trazer Jesus de 

volta com eles, eles responderam: "Nunca um homem falar a maneira que este homem 

fala" (João 7: 44-46). 

Todas essas tentativas de matar Jesus, e talvez outros que não são registradas, falharam 

porque não era tempo de Deus ou o caminho de Deus para o Filho para morrer. Somente 

a graça soberana de Deus poderia ter trazido Jesus à cruz. Nenhum poder humano poderia 

ter conseguido isso sem a vontade de Deus, e nenhum poder humano agora poderia 

impedi-lo, porque era agora o plano de Deus. Como Jesus declarou na última ceia, "o 

Filho do homem vai, como foi determinado" (Lucas 22:22). E como Pedro declarou no 

dia de Pentecostes, Jesus foi "entregue pelo plano pré-determinado e presciência de Deus" 

(Atos 2:23). 

O momento adequado para Jesus para morrer foi na Páscoa, quando os cordeiros 

sacrificiais foram mortos, porque essa celebração apontou para "o Cordeiro de Deus que 

tira o pecado do mundo!" (João 1:29). Os sacrifícios de todos os outros cordeiros eram 

apenas símbolos fracos do que o verdadeiro Cordeiro estava prestes a realizar na 

realidade. 

Como Filipe explicou o etíope, Jesus era o Cordeiro previsto por Isaías, levado ao 

matadouro, mas não abrir a boca (Atos 8: 32-34). Como Paulo declarou aos crentes de 

Corinto, Jesus foi "Cristo, nossa Páscoa, [que], foi sacrificado" (1 Cor. 5: 7). Como Pedro 

proclamou aos santos espalhados e perseguidos da igreja do primeiro século, Jesus era o 

Cordeiro imaculado "conhecido antes da fundação do mundo, mas [que] tem aparecido 

nestes últimos tempos por amor de vós" (1 Ped. 1: 19-20). Como João viu na ilha de 

Patmos, Jesus era "o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e 

força, e honra, e glória" (Ap 5:12). 

A Preparação de Rejeição Hateful 

Em seguida, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se 

reuniram no pátio do sumo sacerdote, chamado Caifás; e eles 

conspiraram juntos para aproveitar Jesus à traição, e matá-

lo. Mas eles estavam dizendo: "Não durante a festa, para que não 
ocorra um tumulto entre o povo." (26: 3-5) 

Quando Jesus estava falando aos Seus discípulos que ontem à noite, no Monte das 

Oliveiras, o Sinédrio, constituído principalmente por os sumos sacerdotes e os anciãos 

do povo, foi reunida no pátio do palácio do sumo sacerdote, chamado 

Caifás. O principais sacerdotes representava a nobreza religiosa rica e influente e os 

anciãos representou a nobreza leiga rico e influente. Escribas estavam presentes quando 



Jesus foi levado para a casa de Caifás depois de ser preso (Mat. 26:57), e é provável que 

alguns deles também estavam lá no momento. 

De acordo com o famoso historiador judeu Flávio Josefo, o nome completo do sumo 

sacerdote era José Caifás. Ele era um homem conivente, traiçoeiro, e enganoso 

representado na Escritura, no papel de uma dimensão de antagonista de Jesus. Em cada 

passagem em que ele é mencionado, ele é visto perseguindo a destruição de Jesus. Como 

Herodes, seu ódio e medo de Jesus não era teológica, mas político.Caifás queria destruir 

Jesus porque temia que ele representava uma ameaça grave para a sua posição e poder 

sobre o povo judeu. Motivadas apenas por ganância e egoísmo, a ambição ciúmes, ele 

não tinha senso de justiça, justiça, ou de decoro. Ele não tinha nenhum respeito por seu 

país o seu povo, ou sua religião, a não ser como aqueles poderiam ser usados para 

benefício pessoal. Seu princípio de funcionamento básico era oportunidade simbolizadas 

por todo o tempo em sua declaração infame: "É conveniente para você que um homem 

morra pelo povo, e que toda a nação não pereça" (João 11:50). 

O sumo sacerdócio tradicionalmente foi passada através da linha de levítico, mas durante 

a ocupação romana a posição geralmente foi vendido ou recebido como um favor 

político. Porque o povo judeu não teria tolerado um sumo sacerdote sem algum 

património levítico, Caifás casou com a filha de Anás, seu antecessor no sumo 

sacerdócio. Os dois homens ainda servido em conjunto por um período de tempo (ver 

Lucas 3: 2). Caifás serviu como sumo sacerdote de AD 15 a 37, um mandato 

incomparável. Para ocupar o cargo por tanto tempo necessário uma estreita relação com 

Roma, e durante o período de alguns cem anos, 28 homens diferentes serviu como sumo 

sacerdote. O sucessor de Caifás durou apenas 50 dias no cargo. 

Caifás era o epítome do sistema religioso decadente que agora dominado Israel. Mau 

como era, só ele podia entrar no Santo dos Santos, no Dia da Expiação e oferecer o 

sacrifício. Ele supervisionou todas as funções sacerdotais no Templo e lucrou com o 

merchandising de lá que tive tão irritado Jesus que Ele duas vezes expulsou os cambistas 

e vendedores de animais para o sacrifício (João 2: 14-16; Mateus 21: 12-13.). 

O Sinédrio tinha reunido na casa de Caifás para uma Proposito: para traçar como eles 

poderiam . aproveitar Jesus Eles queriam fazê-lo em segredo para não antagonizar as 

massas na cidade onde Jesus era popular; e uma vez que eles tinham Ele firmemente no 

seu alcance eles teriam então matá-lo quando parecia propício. Eles haviam sofrido mais 

dele do que eles poderiam tolerar e estavam determinados a pôr fim à sua exposição de 

sua hipocrisia e impiedade e Sua ameaça ao seu poder e riqueza. Aparentemente, eles 

planejavam prendê-lo o mais rápido possível, antes que ele tivesse oportunidade de 

escapar ou acumular mais apoio entre as pessoas. Ele, então, ser mantido sob custódia até 

que as multidões da Páscoa havia deixado Jerusalém, tornando-o mais seguro colocá-Lo 

à morte, talvez também em segredo.Por isso que eles estavam dizendo, "Não durante 

o festival." 

  

Jerusalém estava inchado para perto de rebentamento com peregrinos de todas as partes 

do mundo, que vieram a adorar na festa da Páscoa. Segundo Josefo, alguns 256.500 

cordeiros sacrificiais foram mortos durante a Páscoa típico. E porque a tradição exigia 

que nada menos do que dez pessoas foram para comer de um cordeiro, o número de 



celebrantes poderia ter ultrapassou os dois milhões. Muitos dos adoradores teria sido da 

Galiléia e outros lugares onde Jesus havia ministrado e ganhou grande popularidade pela 

sua pregação poderosa e de trabalho milagre. E um grande número desses admiradores 

sem dúvida estavam entre as multidões que, apenas alguns dias antes, tinha espalhados 

vestuário e ramos de palmeiras na estrada antes de Jesus e aclamou com gritos de "Hosana 

ao Filho de Davi: bendito seja o que vem em nome do Senhor "(Mateus 21: 9.). 

Do ponto de vista dos líderes judeus, portanto, a Páscoa foi o pior momento possível para 

eles a tomar uma ação direta contra Jesus, especialmente para colocá-lo à morte. Eles 

temiam que, certamente, causar um tumulto ... entre o povo. Mas Páscoa era o tempo 

que Deus tinha escolhido, e aqueles que rejeitam odiosas iria crucificar Jesus de acordo 

com o plano de Deus, em vez de seu próprio. Durante as muitas vezes em que eles 

queriam matar Jesus imediatamente, mas não puderam. Agora, quando eles queriam adiar 

colocá-Lo à morte, mas não puderam. O tempo de Deus não era oito dias, portanto, mas 

dois, não depois da Páscoa, mas no seu início. Quando, por provisão soberana de Deus, 

os inimigos de Jesus, finalmente, conseguiu colocá-Lo à morte, foi no exato momento em 

que eles mais queriam evitar. 

A Preparação de adoração amorosa 

Agora, quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o 

leproso, uma mulher veio a ele com um vaso de alabastro com 

perfume muito caro, e ela derramou sobre sua cabeça enquanto 

ele reclinado à mesa. Mas os discípulos ficaram indignados 

quando viram isso, e disse: "Por que este desperdício? Para este 

perfume poderia ter sido vendido por um preço elevado e que o 

dinheiro dado aos pobres." Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: 

"Por que você se incomoda a mulher Ela praticou uma boa ação 

para mim para o pobre que você tem com você sempre;?.. Mas 

você nem sempre têm-me para quando ela derramou este perfume 

sobre o meu corpo, fê-lo a preparar-me para o enterro. Em 

verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado 

em todo o mundo, o que essa mulher fez também será contado em 
memória dela. " (26: 6-13) 

Mateus aqui apresenta um flashback para o sábado anterior, quando Jesus entrou na área 

de Betânia e Betfagé, a leste de Jerusalém, perto do Monte das Oliveiras (ver Matt. 21: 

1; Marcos 11: 1). Neste relato comovente, uma terceira preparação para a crucificação de 

Jesus é retratado. Ele está em forte contraste com a do Sinédrio, refletindo adoração amor 

em vez de rejeição odiosa. 

Enquanto em Betânia Jesus e os discípulos foram convidados para a casa de Simão, o 

leproso para a ceia. A partir conta Johns aprendemos que Maria; Marta e Lázaro também 

estavam presentes e que Marta servia a refeição, provavelmente como um gesto de 

amizade para Simon , bem como ao Senhor (João 12: 1-3). 

Uma vez que um leproso não foi autorizado a viver em cidades ou se associar com 

nonlepers, é claro que Simon tinha sido limpo. E porque essa terrível doença era 

incurável por meios médicos, ele aparentemente tinha sido curado milagrosamente por 



Jesus. Em profunda gratidão pelo que a libertação, ele perguntou a Jesus e os outros à sua 

casa para uma refeição. 

Durante a ceia uma mulher, a quem Mateus não identifica, mas João diz-nos era Maria 

(12: 3), . aproximaram-se dele com um vaso de alabastro com perfume muito caro, 

e ela derramou sobre sua cabeça enquanto ele reclinado à mesa de Marcos ficamos a 

saber que o perfume muito caro valeu a pena "mais de trezentos denários," um ano de 

salário para um trabalhador comum ou um soldado, e que o caro frasco de alabastro foi 

quebrado, tornando o ato de Maria ainda mais caro (Marcos 14: 3-5) . 

Maria sempre foi especialmente atento ao ensinamento do Senhor (cf. Lc 10,39), e parece 

que, nesta ocasião, ela aceitou a realidade e entendeu o significado da morte iminente de 

Jesus melhor do que os Doze. Ela pode ter percebido que, em Sua morte trágica de alguma 

forma colocar sua redenção. Ela entendeu o que os discípulos não querem entender, que 

Jesus teve que morrer para ser levantada novamente. Ao contrário deles, ela não foi pego 

no desejo carnal, egoísta de Cristo para estabelecer o Seu reino terreno imediatamente, a 

fim de compartilhar da glória e do privilégio que o evento traria. 

Em um ato de amor desmedido, Maria derramou o perfume . sobre sua cabeça 

enquanto ele reclinado à mesa O perfume foi um quilo de nardo puro, João nos diz, que 

ela também usado para ungir os pés de Jesus (João 12: 3). Nesse adorando testemunho de 

amor e honra Maria derramou a sua alma em adoração, mesmo quando ela derramou o 

perfume. Sendo absolutamente controlada pela adoração por seu Senhor, ela perdeu todo 

o senso de contenção e economia. 

Maria não oferecer que a posse valiosa para apoiar um programa ou de um ministério, 

mas o ofereceu ao próprio Cristo. Ela não egoisticamente buscar um resultado visível e 

tangível de sua generosidade, mas sem hesitação ofereceu-lhe posse terrestre mais caro 

para o Senhor em um ato de efusiva, o culto de adoração. 

Não tendo nenhuma compreensão do que é solicitado Maria para fazer o que ela estava 

fazendo, os insensíveis discípulos ficaram indignados quando viram isso, 

e piedosamente perguntou: "Por que este desperdício?" Por iniciativa do traidor Judas 

(veja João 12: 4-5) eles sugeriram que o "perfume poderia ter sido vendido por um 

preço elevado e que o dinheiro dado aos pobres." Mesmo que tivesse noção pragmática 

e aparentemente altruístas sido perseguido, no entanto, provavelmente não teriam 

beneficiado muitos pobres pessoas. Porque Judas era o tesoureiro do grupo e também um 

ladrão, ele, sem dúvida, teria desviado a maior parte do dinheiro para si próprio (ver João 

12: 6). Agora que ele estava totalmente desiludido com Jesus, ele provavelmente sentiu-

se ainda mais justificada em roubar tudo o que podia antes de seguir seu próprio caminho. 

Embora a indignação dos discípulos não foi dublado abertamente, mas apenas entre si 

(Marcos 14: 4) e a Maria, Jesus era consciente desta e repreendeu-os por isso. "Por que 

você se incomoda a mulher?" Ele perguntou: "Por que ela fez uma boa ação para 

mim para o pobre que você tem com você sempre;. Mas você não tem que sempre 

Me." 

Na parábola das ovelhas e as cabras o Senhor tinha apenas graficamente ensinou que a 

satisfação das necessidades físicas do Seu povo é de extrema importância e é uma marca 

da salvação genuína (Mt 25: 34-36.). Mas Ele era muito cedo para terminar o Seu 



ministério terreno e voltar ao Pai no céu. E antes que ele voltou, ele iria sofrer, morrer e 

ser levantado. Esta não foi, portanto, o tempo para a filantropia, mas adoração, não é o 

momento para a caridade, mas para a adoração. Assim como ela tinha feito em uma 

ocasião anterior, Maria tinha agora "escolheu a boa parte" (Lucas 10:42) e estava 

realizando um beloboa ação ao seu Senhor. 

A adoração genuína é o serviço supremo um cristão pode oferecer a Cristo. Há um tempo 

para ministrar aos pobres, os doentes, os nus e os encarcerados. Há um tempo para 

testemunhar para os perdidos e procurando levá-los ao Salvador. Há um tempo para 

discipular novos crentes e ajudá-los a crescer na fé. Há um tempo para o estudo cuidadoso 

e ensino da Palavra de Deus. Mas acima de tudo que o Senhor exige de seu povo é a sua 

verdadeira adoração, sem a qual tudo o mais que pode fazer em Seu nome é vazia e sem 

poder. 

O adorador emulado por Maria não perguntar: "Quanto é que vai custar?" ou, "Eu tenho 

o tempo todo?" Como ela, o verdadeiro adorador dá Jesus tudo o que ele tem, sabendo 

que é insignificante em comparação com o que tem cerveja recebido dEle. 

Neste ato particular e único de adoração, quando Maria derramou este perfume 

sobre Jesus ' corpo, sem que ela sequer perceber que ela fez isso para preparar -

Lo para o enterro. Tornou-se um ato simbólico que antecipou sua morte e sepultamento. 

O que Maria fez foi de tal importância duradoura que Jesus declarou: "Em verdade vos 

digo que, onde quer que este evangelho é pregado em todo o mundo o que essa 

mulher fez também deve ser mencionado em memória dela." Através das contas desta 

história em três dos evangelhos, o Espírito Santo garantiu para a posteridade um memorial 

para o seu amor e adoração generoso. Em cumprimento da previsão do Senhor, por quase 

dois mil anos o que esta mulher , de fato, tem sido falado em memória dela. Ela é 

perpetuamente um exemplo para todos os cristãos de altruísta, adoração sacrificial. 

A Preparação de trair Hypocrisy 

Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os 

principais sacerdotes, e disse: "O que você está disposto a dar-me 

entregá-lo para você?" E eles, pesado com ele trinta moedas de 

prata. E a partir de então, ele começou a procurar uma boa 
oportunidade para traí-lo. (26: 14-16) 

Em contraste com a Maria, que deu um depoimento aberto de adoração amorosa, Judas 

Iscariotes deu testemunho clandestino de trair hipocrisia. 

Indo aos principais sacerdotes, provavelmente enquanto eles ainda estavam reunidos na 

casa de Caifás, Judas pediu insensivelmente, "O que você está disposto a dar-me 

entregá-lo para você?" Sem dúvida agradavelmente surpreso que um dos próprios 

discípulos de Jesus seria o meio de sua destruí-lo, os líderes religiosos 

ansiosamente pesada a Judas trinta moedas de prata. Para o preço de um escravo (ver 

Ex. 21:32), Judas não só esgotou seu professor e líder e amigo, mas traiu o próprio Filho 

de Deus, que veio para ser o seu Salvador. 



Tendo irrevogavelmente se comprometeu com a traição, a partir de 

então, Judas começou a procurar uma boa oportunidade para trair o Senhor. Aos 

olhos dos inimigos de Jesus, a boa oportunidadeseria quando Ele estava "longe da 

multidão" (Lucas 22: 6), como Ele logo seria no Jardim do Getsêmani. No maior exemplo 

de oportunidade abandonado o mundo já conheceu, Judas sempre virou as costas para o 

Senhor e por sua própria salvação. E o Senhor para sempre virou as costas para Judas. 

 

136. A última Páscoa (Mateus 26: 17-30) 

Agora, no primeiro dia dos pães ázimos, os discípulos chegaram 

perto de Jesus, dizendo: "Onde queres que façamos os 

preparativos para comeres a Páscoa?" E Ele disse: "Ide à cidade 

a um certo homem e dizei-lhe: O Mestre diz:" O meu tempo está 

próximo; Estou a celebrar a Páscoa em sua casa com os meus 

discípulos "'" E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara.; e 
prepararam a Páscoa. 

Agora, quando já era tarde, ele estava reclinado à mesa com os 

doze discípulos. E, quando comiam, disse: "Em verdade vos digo 

que um de vós me há de trair." E sendo muito tristes, cada um 

começou a dizer-lhe: "Com certeza não sou eu, Senhor?" E ele, 

respondendo, disse: "O que mete comigo a mão na taça é o único 

que me há de trair o Filho do homem é ir, assim como está escrito 

a seu respeito;. Mas ai daquele homem por quem o Filho do 

homem é traído! Teria sido bom para esse homem se não houvera 

nascido. " E Judas, que o traía, respondendo, disse: "Com certeza 

não sou eu, Rabi?" Ele disse-lhe: "Você mesmo disse isso." 

E, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de uma bênção, 

partiu-o e deu-o aos discípulos, e disse: "Tomai, comei, isto é o 

meu corpo." E, quando tomou um copo e tendo dado graças, deu-

lho, dizendo: "Bebam dele todos vocês, ou isto é o meu sangue da 

aliança, que é derramado por muitos, para remissão dos pecados 

Mas eu. digo a você, eu não beberei deste fruto da videira, a partir 

de agora até o dia em que o beba novo convosco no reino de Meu 
Pai ". 

E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das 
Oliveiras. (26: 17-30) 

Como observado ao longo destes volumes, Mateus apresenta Jesus como Rei, o Senhor 

soberano do universo vir à Terra em carne humana. Mesmo em meio a traição de Jesus, 

julgamentos simulados, e execução, Ele é revelado em dignidade humilde, mas 

real. Longe de diminuir sua majestade e glória, esses eventos retratar a expressão 

poderosa e culminante de Sua graça soberana e poder. Através último ato do homem da 

depravação pecaminosa, Deus realizou seu último ato de redenção justos. 

No capítulo anterior, quatro elementos iniciais de preparação para a morte de Jesus foram 

reveladas. Cada uma das pessoas envolvidas no plano e trabalho dos outros do que o 



próprio Cristo. Agora ou Jesus último dia (quinta-feira) com os discípulos até depois de 

sua ressurreição, Mateus apresenta quatro elementos de Jesus 'própria preparação para a 

Sua morte sacrificial: vivenciando a Páscoa final (26: 17-25), que institui a Ceia do 

Senhor (vv. 26-30), ajudando os discípulos impotentes (vv. 31-35), e orar ao Pai (36-

39). O presente capítulo irá discutir os dois primeiros desses elementos. 

Experimentando a Páscoa final 

Agora, no primeiro dia dos pães ázimos, os discípulos chegaram 

perto de Jesus, dizendo: "Onde queres que façamos os 

preparativos para comeres a Páscoa?" E Ele disse: "Ide à cidade 

a um certo homem e dizei-lhe: O Mestre diz:" O meu tempo está 

próximo; Estou a celebrar a Páscoa em sua casa com os meus 

discípulos "'" E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara.; e 
prepararam a Páscoa. 

Agora, quando já era tarde, ele estava reclinado à mesa com os 

doze discípulos. E, quando comiam, disse: "Em verdade vos digo 

que um de vós me há de trair." E sendo muito tristes, cada um 

começou a dizer-lhe: "Com certeza não sou eu, Senhor?" E ele, 

respondendo, disse: "O que mete comigo a mão na taça é o único 

que me há de trair o Filho do homem é ir, assim como está escrito 

a seu respeito;. Mas ai daquele homem por quem o Filho do 

homem é traído! Teria sido bom para esse homem se não houvera 

nascido. " E Judas, que o traía, respondendo, disse: "Com certeza 

não sou eu, Rabi?" Ele disse-lhe: "Você mesmo disse isso." (26: 
17-25) 

Liderando até e incluindo o início da última refeição da Páscoa são quatro sub-elementos 

da própria preparação de Jesus para Sua morte sacrificial: definir o momento (. Vv 17-

19), que compartilham a mesa (v. 20-21 um ), chocando o Doze (vv. 21 b -24), e 

significando o traidor (v. 25). 

A configuração do tempo 

Agora, no primeiro dia dos pães ázimos, os discípulos chegaram 

perto de Jesus, dizendo: "Onde queres que façamos os 

preparativos para comeres a Páscoa?" E Ele disse: "Ide à cidade 

a um certo homem e dizei-lhe: O Mestre diz:" O meu tempo está 

próximo; Estou a celebrar a Páscoa em sua casa com os meus 

discípulos "'" E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara.; e 
prepararam a Páscoa. (26: 17-19) 

O calendário judaico estava cheio de celebrações religiosas, muitas delas envolvendo 

festas. A festa de Pentecostes, ou das Semanas, comemorou a provisão de Deus na época 

da colheita (ver Ex. 23:16). Foi essa festa que os judeus estavam celebrando em 

Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu sobre os crentes e Pedro fez seu primeiro 

sermão (Atos 2). A Festa dos Tabernáculos ou cabines, comemorou o andarilho de Israel 

no deserto por quarenta anos, quando eles viviam em habitações temporárias e eram 

dependentes de provisão de Deus direto para comida e água (ver Lev. 23: 33-43). O Dia 

da Expiação foi o maior santo dia do ano, que culminou no sacrifício de uma vez por ano 



oferecido pelos pecados no Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote. O sangue do sacrifício 

foi então aspergido sobre o altar, simbolizando a provisão da expiação de Deus pelos 

pecados de Seu povo (Lev 23: 27-32.). A festa de Purim comemorou a proteção contra a 

matança dos judeus exilados na Pérsia através da intervenção da rainha Esther (Esther 9: 

16-19). A festa da Dedicação, ou Hanukkah, comemorou a vitória de Judas Macabeu 

sobre o déspota sírio Antíoco Epifânio e a restauração do culto do templo em 164 AC (ver 

1 Macc. 4: 36-61). 

Mas, em muitos aspectos, a festa da Páscoa, intimamente associada com a festa dos pães 

ázimos, era a festa central do ano judaico. Estas duas festas combinados para fazer uma 

festa de oito dias, que começou com a Páscoa. Como refletido em Mateus 26:17, os dois 

foram tão intimamente ligado nas mentes dos judeus que a festa dos pães ázimos foi 

usada como uma designação abrangente que incluiu a Páscoa. Os dois nomes foram, de 

fato, utilizados indistintamente para designar o todo oito celebração do 

dia. Tecnicamente, no entanto, a Páscoa foi celebrada apenas no primeiro dia, o décimo 

quarto de Nisan, e a festa do Pão Ázimo seguido do XV até o vigésimo primeiro de Nisan. 

Ambas as festas comemorou a libertação de Israel da escravidão no Egito. A festa 

dos pães ázimos foi nomeado após o tipo de pão os israelitas estavam a levar com eles 

como eles saíram do Egito com pressa. Pão comum daquele dia, como em nossa própria, 

usou o fermento ou levedura, para fazê-lo subir e se torna frágil. Antes de um lote de pão 

era cozido, um pedaço foi retirado e guardado como um motor de arranque para o próximo 

lote. Quando mais tarde foi colocado em massa fresca que faria com que ele fermentar e 

subir, e em todos os lares que processo foi repetido continuamente. 

Ao longo de fermento Escritura é usada para representar influência, geralmente má 

influência. Portanto, como um símbolo de deixar para trás toda a influência do mal de 

seus captores cruéis e pagãos, os israelitas não deviam levar com eles todos os restos de 

pão fermentado tinham preparado no Egito. Como parte do memorial passariam para 

comemorar a cada ano, eles foram para remover todo o fermento de suas casas e comer 

pão sem fermento apenas por sete dias (Ex. 12: 14-15). 

Como já mencionado, a Páscoa celebração começou o dia antes da festa dos pães ázimos, 

embora tradicionalmente foi considerado o primeiro dia do festival combinado. A lei 

mosaica exigia que os cordeiros sacrificiais para Páscoa ser selecionado no décimo dia 

do primeiro mês (originalmente chamado Abib e posteriormente Nisan) e que o cordeiro 

ser mantido na casa até que foi sacrificado no décimo quarto (Ex. 12: 2 6). No ano de 

Jesus foi crucificado (seja tomado como AD 30 ou 33), o décimo de Nisan foi a segunda-

feira da semana da Páscoa. Portanto, embora o incidente não é mencionado nos 

evangelhos, os discípulos teria selecionado um cordeiro no dia da entrada triunfal de Jesus 

em Jerusalém, talvez mantendo-o na casa de Maria, Marta e Lázaro, em Betânia, onde 

estavam hospedados . 

Como mencionado no capítulo anterior, mais de 250.000 cordeiros sacrificiais foram 

mortos durante a Páscoa típico nos dias de Jesus. E porque a tradição exigia que nada 

menos do que dez pessoas, ou mais de vinte foram para comer de um cordeiro, o número 

de celebrantes facilmente ultrapassaria dois milhões. Porque os cordeiros teve que ser 

abatido dentro de um período de duas horas, uma enorme quantidade de sangue 

derramado a partir do local altar num período muito curto de tempo. Eventualmente ele 

drenado para o Vale do Cedron, a leste do Templo, e durante vários dias após a Páscoa 



feito que ribeiro correr vermelho brilhante. O Brook Kidron assim tornou-se ainda outro 

símbolo para os judeus, lembrando-os da necessidade de derramamento de sacrifício de 

sangue para a expiação do pecado. 

No entanto, o sangue de todos os cordeiros juntos não podia limpar um único pecado, 

assim como era "impossível que o sangue de touros e bodes para tirar os pecados" (Heb. 

10: 4). Esses milhares de cordeiros eram apenas fotos de um sacrifício perfeito que o 

próprio Filho de Deus estava prestes a fazer no Calvário, como o imaculado Cordeiro 

imaculado de Deus, oferecendo "um sacrifício pelos pecados de todos os tempos" (Heb. 

10:12 ). 

Foi provavelmente cedo naquela manhã de quinta-feira que os discípulos se 

aproximaram de Jesus, dizendo: "Onde você nos quer se preparar para você comer 

a Páscoa?" Como mencionado acima, que já teria selecionado um cordeiro vários dias 

antes, mas eles teve inúmeras outras preparações para fazer. Eles teriam que ter o cordeiro 

abatido por um sacerdote do Templo, que, conforme explicado abaixo, poderia ser feito 

apenas entre as horas de três e cinco horas da tarde. Se eles não tivessem feito isso, eles 

teriam que comprar pão sem fermento, vinho, ervas amargas, eo mergulho para a refeição 

da Páscoa. 

Cada parte da refeição foi o símbolo de algum aspecto da libertação do Egito. Assim 

como cordeiros foram abatidos naquela noite há muito tempo no Egito e seu sangue 

aspergido nos umbrais de proteger o primogênito do anjo da morte, por isso cordeiros 

foram abatidos agora e seu sangue aspergido sobre o altar. Da mesma forma, o cordeiro 

foi cozido e totalmente consumido na mesma noite, assim como no Egito. Os quatro 

copos de vinho servido durante a refeição simbolizado quatro promessas de Deus para 

Seu antigo povo pouco antes de sua libertação do Egito:. "Eu farei sair de debaixo das 

cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão eu também resgatarei com braço estendido 

e com grandes juízos Então eu vou levá-lo para o meu povo, e eu serei o vosso Deus "(Ex. 

6: 6-7).. 

A bacia em que o pão ázimo, as ervas amargas, e às vezes as mãos nuas foram 

mergulhados (ver Matt. 26:23) continha uma pasta chamada charoseth , composto por 

maçãs finamente moídas, datas, romãs e frutos secos. Essa mistura espessa, acastanhado 

foi talvez simbólica da lama e barro usado na fabricação de tijolos para os egípcios. Paus 

de canela, representando a palha usada para a fabricação de tijolos, também foram 

adicionados às vezes à charoseth . Nesta mistura as ervas amargas seria mergulhado e 

comido, como uma reminiscência da amargura da escravidão juntamente com a doçura 

da libertação. 

O cordeiro pascal deveria ser morto em "Crepúsculo" (Ex. 12: 6), o que traduz um termo 

hebraico que significa literalmente "entre as duas noites." Josephus explica que o tempo 

como sendo entre as horas IX e XI do dia judaica que seriam três horas - cinco horas da 

tarde. Depois de ser abatidos pelo sacerdote no pátio do Templo e ter tido um pouco de 

seu sangue aspergido sobre o altar, o cordeiro, então, ser levado para casa, assado inteiro, 

e comido na refeição especial à noite, com o pão ázimo, ervas amargas, charoseth , e 

vinho. Qualquer um que não foi comido antes de manhã era para ser queimado (Ex. 12: 

8-10). 



É provável que, por esta altura, ou seja, quinta-feira, os discípulos teria comprado a ervas, 

frutas, nozes, pão sem fermento e vinho. Mas eles ainda não têm um lugar para comer a 

refeição, que tinha que ser feito dentro dos limites da cidade de Jerusalém. Por razões 

óbvias, quartos adaptados para comer uma refeição de Páscoa foram premium. Talvez 

pensando que Jesus já tinha organizado para um quarto, os discípulos perguntaram-

Lhe: "Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa?" 

A resposta de Jesus, sem dúvida, foi mais do que um pouco desconcertante para os dois 

discípulos, identificado por Lucas como Pedro e João (Lucas 22: 8; cf. Marcos 14:13), 

que foram enviados para cuidar do assunto. 

Primeiro de tudo eles estavam a ir para a cidade e encontrar um certo 

homem, obviamente, alguém que não conhecia. Dos outros dois evangelhos sinópticos, 

aprendemos que o homem estaria carregando um cântaro de água (Marcos 14:13; Lucas 

22:10). Isso teria o distinguia visivelmente para identificação, porque era bastante 

incomum para um homem para realizar um artigo tão doméstica. 

Quando o homem foi encontrado, os discípulos estavam a dizer a ele ", diz o professor," 

O meu tempo está próximo; Eu sou a celebrar a Páscoa em sua casa com os meus 

discípulos. '" O homem que carregava o jarro de água foi, provavelmente, um servo 

na casa onde a refeição era para ser comido. Portanto, quando Pedro e João seguiu o servo 

casa, eles repetiram as palavras de Jesus para o proprietário, que, em seguida, mostrou-

lhes "um grande cenáculo mobiliado e pronto" (Marcos 14: 14-15). 

Essa abordagem clandestino para garantir um local de encontro era necessária para evitar 

a traição prematura de Jesus. Se o Senhor anunciou o lugar mais cedo, Judas teria 

certamente contaram aos principais sacerdotes e os anciãos (ver Mateus 26: 14-16.), Que 

teria prendido Jesus secretamente lá depois do anoitecer e antes da refeição e da instrução 

vital Ele planejou como parte do mesmo. Mesmo quando as instruções foram dadas a 

Pedro e João, Judas tinha nenhuma maneira de saber a localização. Ele e os outros nove 

não iria descobrir até que chegou naquela noite. 

No plano redentor de Deus, era necessário que Jesus para celebrar a Páscoa ... 

com Seus discípulos. Seria sua última oportunidade para ensiná-los (ver João 13-17) e 

para ter um relacionamento íntimo com eles. Mas, mais importante ainda do que isso, 

seria o momento de Sua transformando a ceia da Páscoa da Antiga Aliança, marcada pelo 

derramamento de sangue de carneiro, para a Ceia do Senhor da Nova Aliança, que seria 

marcada pelo derramamento de Seu próprio sangue (Lucas 22:20). Ele, portanto, 

eliminado qualquer possibilidade de Sua prisão antes que tarefa crucial poderia ser 

realizado. 

Porque Jesus disse a Pedro e João, para identificá-lo como o Mestre, parece provável que 

o servo levando o jarro de água, e, certamente, o proprietário da casa, eram crentes no 

Senhor. Provavelmente Jesus secretamente tinha previamente combinado para o quarto 

com o proprietário, que não se encontra identificada pelo nome. Em qualquer caso, o 

Senhor sabia de antemão que as acomodações seria grande, localizado em um nível 

superior, e ser totalmente mobiliado para a refeição (Marcos 14:15). 

A declaração de Jesus, "Meu tempo está próximo", foi talvez mais por causa dos 

discípulos do que os dois homens que Pedro e João iria encontrar. Tempo não se 



traduz chronos , que refere-se a um espaço geral ou sucessão de tempo, mas sim kairos , 

um período ou momento específico e muitas vezes de tempo 

predeterminado. Jesus tempo também era, naturalmente, o tempo do Pai, o tempo 

designado por Deus quando o Filho iria oferecer-se como sacrifício pelos pecados do 

mundo (cf. 1 João 2: 2). Até agora esse tempo monumental não tivesse vindo e não 

poderia ter vindo (ver João 7: 6), mas nesta Páscoa especial, não poderia deixar de vir, 

porque foi divinamente ordenado e fixo. Essa última ceia de Páscoa seria posto em 

marcha a contagem regressiva final, irreversível, por assim dizer, para a crucificação. 

Estou a manter a Páscoa traduz o que às vezes é chamado de profético tempo presente, 

porque ele usa a forma normal do grego tempo presente para indicar o futuro como se ele 

já tinha chegado.Compreender a declaração dessa forma é justo, porque nosso Senhor 

estava em uma missão divina definido em um calendário divino, sendo que ambos foram 

inalterável. Ele não só foi ordenado para celebrar a última Páscoa Si mesmo, mas para 

celebrá-lo com Seus discípulos. 

A profundidade da declaração de Jesus não é aparente na superfície. Como os eventos 

que cercam esta ocasião são cuidadosamente estudados, no entanto, torna-se claro que 

esta afirmação aparentemente bastante comum era de importância transcendental. 

Primeiro de tudo, o nosso Senhor declarou Seu compromisso de manter a Páscoa. Ele 

observou a Páscoa para a mesma razão pela qual Ele tinha sido batizado, "para cumprir 

toda a justiça" (Mat. 3:15). Não apenas como um judeu, mas também como o próprio 

Filho de Deus cabia-lo a obedecer cada mandamento divino da lei do Antigo Testamento 

"Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas", declarou Ele, no início do seu 

ministério ; "Eu não vim para abolir, mas para cumprir" (Mat. 5:17). 

Observando esta festa especial foi especialmente importante para Jesus. Conforme 

registrado no relato de Lucas, ele disse aos discípulos: "Tenho desejado ardentemente 

comer convosco esta Páscoa, antes de padecer" (Lc 22:15). Foi por imperativo divino que 

Jesus não só observar esta última Páscoa do Seu ministério terreno, mas que Ele observá-

lo com os Doze. 

Ele foi sem hesitação que os discípulos, Pedro e João, fizeram como Jesus lhes 

ordenara; e prepararam a Páscoa. Pedro e João, então, tiveram que tirar o cordeiro, 

provavelmente em Betânia, e levá-la ao templo para o sacrifício. Eles foram, sem dúvida, 

encarregado desta tarefa importante, porque eles foram os mais íntima com Jesus dos 

Doze. Em qualquer caso, a tradição exigia que apenas dois homens poderiam levar um 

determinado cordeiro no Templo. Caso contrário, o tribunal de sacrifício teria sido 

irremediavelmente lotado, com milhares de animais para serem mortos e apenas duas 

horas para fazê-lo. 

É evidente a partir desta passagem de Mateus, bem de muitos outros em todos os quatro 

evangelhos, que Jesus e os discípulos comeram a refeição da Páscoa na quinta-feira à 

noite. Algumas outras passagens, no entanto, como o citado abaixo do Evangelho de João, 

indicam que alguns judeus celebraram a Páscoa na sexta-feira, o que parece estar a criar 

uma contradição e deu alguns estudiosos que eles acham que é a prova de erro escritural. 

O apóstolo João observa que após a refeição da Páscoa Jesus levou seus discípulos para 

fora da cidade para o Jardim do Getsêmani, que era na encosta ocidental do Monte das 



Oliveiras. Lá ele foi preso e levado primeiro para o sumo sacerdote Anás (Jo 18:13) e, em 

seguida, para a casa de seu pai-de-lei, Caifás, que também ainda detinha o título de sumo 

sacerdote (24 v.). Poucas horas depois, enquanto ainda era cedo na sexta-feira de manhã, 

Jesus foi levado a Pilatos. Mas os líderes judeus que "não entraram no pretório, a fim de 

que eles não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa" (v. 28). Ao contrário de 

Jesus e os discípulos, os judeus, obviamente, ainda não tinha comido a Páscoa. 

Alguns intérpretes sugerem que porque esses líderes religiosos certamente teria 

celebraram a Páscoa no tempo apropriado, Jesus deve ter movido Sua observância de um 

dia. Mas Jesus foi meticuloso em sua observância da lei mosaica e não teria profanado 

uma festa tão importante por observá-lo na hora errada. Mesmo tinha Ele queria fazer 

uma coisa dessas, no entanto, ele não poderia ter, porque o cordeiro comido no jantar da 

Páscoa primeiro teve de ser abatido por um sacerdote do templo e ter seu sangue aspergido 

sobre o altar. Nenhum sacerdote teria realizado esse ritual no dia anterior; ou até mesmo 

uma hora mais cedo, do que a lei prescrito. 

Outros estudiosos sugerem que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos envolvidos na 

prisão de Jesus eram um dia de atraso em sua observância. Mas, apesar de seu controle 

do Templo, mesmo aqueles homens ímpios não teria ousou fazer uma exceção para si 

mesmos para este mais célebre de todas as festas. Não só isso, mas João reconheceu sexta-

feira como o dia da Páscoa legítimo relatando que quando Pilatos finalmente concordou 

com a crucificação de Jesus "foi o dia de preparação para a Páscoa" (João 19:14). No 

mesmo versículo, ele afirma que "era quase a hora sexta", isto é, meio-dia de sexta-feira. 

Cerca de três horas mais tarde, "perto da hora nona"; Jesus clamou da cruz: "Meu Deus, 

Meu Deus, por que me desamparaste?" (Mat. 27:46). Pouco tempo depois, "Jesus, 

clamando outra vez com grande voz, e entregou o espírito" (v. 50). João narra, portanto, 

especificamente, que nosso Senhor morreu dentro do prazo estabelecido de sacrifício para 

os cordeiros pascais, três horas - cinco horas da tarde do dia da Páscoa. No momento em 

que os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo, "Cristo, nossa Páscoa, também 

[foi] sacrificado" no Calvário (1 Cor 5: 7.). 

Além de que a evidência para a Páscoa sexta-feira e crucificação é o fato de que, assim 

como o décimo de Nisan foi em uma segunda-feira do ano Jesus foi crucificado, o décimo 

quarto (o dia da Páscoa, Ex. 12: 6) foi no seguinte sexta-feira. Ainda mais uma prova é 

José de Arimatéia de tirar o corpo de Jesus da cruz sobre "o dia da preparação, isto é, um 

dia antes do sábado" (Marcos 15:42; cf. João 19:42). Esse dia de preparação referida a 

preparação semanal para o sábado, não preparação para a Páscoa, como em João 19:14. A 

não ser que foi qualificado (como ser para a Páscoa), o dia da preparação sempre se referia 

a preparação para o sábado e era comumente usado para designar sexta-feira, um dia antes 

do Sabbath (sábado). 

Por que, então, Jesus observar a Páscoa na noite anterior? 

A resposta está em uma diferença entre os judeus na forma como eles contada no início e 

no fim do dia. A partir de Josephus, Mishná, e outras fontes judaicas antigas, aprendemos 

que os judeus na Palestina norte dias calculados a partir do nascer do sol ao nascer do 

sol. Essa área inclui a região da Galiléia, onde Jesus e todos os discípulos, exceto Judas 

havia crescido. Aparentemente, a maioria, se não todos, dos fariseus usou esse sistema de 

ajuste de contas. Mas os judeus na parte sul, que centradas em Jerusalém, dias calculados 



a partir do sol a sol. Porque todos os sacerdotes necessariamente viviam em ou perto de 

Jerusalém, como fez a maioria dos saduceus, os grupos seguiram o esquema do sul. 

Essa variação, sem dúvida, causou confusão às vezes, mas ele também teve alguns 

benefícios práticos. Durante a época da Páscoa, por exemplo, permitiu a festa a ser 

comemorado legitimamente em dois dias adjacentes, permitindo, assim, os sacrifícios do 

Templo para ser feita ao longo de um período total de quatro horas ao invés de dois. Esta 

separação de dias também pode ter tido o efeito de reduzir os confrontos tanto regionais 

e religiosas entre os dois grupos. 

Nessa base, as aparentes contradições nos relatos evangélicos são facilmente 

explicadas. Sendo galileus, Jesus e os discípulos consideraram o dia da Páscoa ter 

começado ao amanhecer na quinta-feira e terminará no nascer do sol na sexta-feira. Os 

líderes judeus que Jesus preso e julgado, sendo a maioria dos sacerdotes e saduceus, 

considerado o dia da Páscoa para começar ao pôr do sol na quinta-feira e termina ao pôr 

do sol na sexta-feira. Por que a variação, pré-determinado por disposição soberana de 

Deus, Jesus podia, assim, legitimamente celebrar a última ceia da Páscoa com seus 

discípulos e ainda assim ser sacrificados no dia da Páscoa. 

Mais uma vez, vemos como Deus soberanamente e maravilhosamente prevê o 

cumprimento preciso de Seu plano redentor. Jesus era tudo menos uma vítima dos 

regimes perversos dos homens, muito menos de circunstância cego. Cada palavra que ele 

falou e cada ação Ele tomou foram divinamente dirigido e protegido. Mesmo as palavras 

e os actos dos outros contra ele foram divinamente controlada (ver, por exemplo, João 

11: 49-52; 19:11). 

Compartilhando a Tabela 

Agora, quando já era tarde, ele estava reclinado à mesa com os 

doze discípulos. E, quando comiam, (26: 20-21a) 

Foi agora algum tempo depois de seis horas na quinta-feira à noite. Embora a refeição da 

Páscoa original no Egito foi comido às pressas em pé, com os lombos cingidos, sandálias 

nos pés e cajado na mão (Ex. 12:11), a cerimônia tinha mudado ao longo dos anos e 

tornou-se mais vagaroso. Portanto, ao invés de em pé, Jesus estava reclinado à mesa com 

os doze discípulos ... como eles estavam comendo. 

O comer a Páscoa envolveu uma seqüência estritamente definido. Em primeiro lugar, a 

taça inicial de vinho tinto misturado com água foi servido. Vinho sempre foi misturado 

com água antes de beber, mas durante a Páscoa que foi diluída com uma quantidade dupla 

de água; para que ninguém se profanar a ocasião mais sagrado, tornando-se 

bêbado. Participar do primeiro copo foi precedida pela ação de graças a Deus (cf. Lc 

22:17). 

Em segundo lugar, a lavagem cerimonial das mãos precedeu a parte principal da refeição, 

o que significa a necessidade de limpeza moral e espiritual e santidade de coração. Porque 

eles estavam comemorando a libertação de Deus da escravidão espiritual ao pecado como 

eles se lembraram de sua libertação da escravidão física para o Egito, era importante que 

celebrantes vir para a mesa limpa. 



É significativo que, pouco depois que os discípulos começaram a outra "disputa entre eles 

para que um deles foi considerado para ser o grande" (Lucas 22:24). Depois de ter 

limpado as mãos, era óbvio que os seus corações ainda estavam tão orgulhosos, auto-

serviço, e ambicioso como sempre (cf. Marcos 09:34). Pode ter sido nessa época que 

Jesus "subiu de ceia, e pôs de lado o manto e, tomando uma toalha, ... começou a lavar os 

pés dos discípulos" (João 13: 4-5). O Senhor explicou especificamente aos discípulos que 

lhes ter lavado os pés "como um exemplo de que você também deve fazer o que eu fiz 

para você" (v. 15). Lavando os pés de outra pessoa era normalmente feito por um servo e 

foi considerado pela maioria dos judeus para ser o mais humilhante de tarefas. Jesus 

'exemplo de serviço humilde e desinteressado foi uma dura repreensão dos discípulos' 

orgulho e uma lição profunda no amor condescendente. 

Para que visualizado repreender o Senhor acrescentou, uma verbal, dizendo: "Os reis dos 

gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados 

benfeitores. Mas não é assim com você, mas deixá-lo, que é o maior entre vós seja como 

o mais novo, e o líder como o servo "(Lucas 22: 25-26). 

A terceira parte da refeição da Páscoa foi a ingestão de ervas amargas, símbolo da 

escravidão amarga seus antepassados tinha sofrido no Egito. Como mencionado acima, 

estas ervas e pedaços de pão ázimo se mergulharam na charoseth , a mistura espessa de 

frutas e nozes chão. 

A quarta parte foi a tomada do segundo copo de vinho. Quando o chefe da família, o 

Senhor, no presente caso, que levou segundo copo, ele iria explicar o significado da 

Páscoa. 

Seguindo que estaria cantando do Hallel, o que significa "louvor" e é o termo a partir do 

qual aleluia é derivado. O Hallel consistiu em Salmos 113-118, e neste momento os dois 

primeiros foram normalmente cantado. 

Após o canto, o cordeiro assado seria levado para fora. O chefe da família voltaria a lavar 

as mãos e, em seguida, quebrar pedaços do pão ázimo e entregá-los para ser comido com 

o cordeiro. 

Chocante Doze 

Ele disse: "Em verdade vos digo que um de vós me há de trair." E 

sendo muito tristes, cada um começou a dizer-lhe: "Com certeza 

não sou eu, Senhor?" E ele, respondendo, disse: "O que mete 

comigo a mão na taça é o único que me há de trair o Filho do 

homem é ir, assim como está escrito a seu respeito;. Mas ai 

daquele homem por quem o Filho do homem é traído! Teria sido 
bom para esse homem se não houvera nascido. " (26: 21b-24) 

Paradidomi ( trair ) significa, literalmente, para dar mais e foi muitas vezes utilizado de 

entregar um prisioneiro para prisão ou punição. Jesus havia mencionado sua morte 

iminente aos discípulos várias vezes, mas esta foi a primeira vez que Ele mencionou Sua 

traição. E foi especialmente doloroso para os discípulos de ouvir Jesus dizer que o traidor 

seria "um de vocês." 



No antigo Oriente Próximo, a ingestão de uma refeição com alguém era considerado um 

sinal de amizade, e, portanto, para comer com uma pessoa pouco antes de traí-lo seria 

para compor a traição. Quando Davi experimentou a traição de um amigo de confiança, 

ele lamentou: "Pois não é um inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo; nem 

é aquele que me odeia quem se exaltou contra mim, então eu poderia me esconder de -lo 

Mas é você, um homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo Nós, que teve 

a doce comunhão juntos, entrou na casa de Deus no meio da multidão "(Sl. 55: 12-14)... 

Sendo bem ciente de muitos inimigos de Jesus, os discípulos foram quase surpreso que 

ele seria traído. Mas era inacreditável que o traidor seria um dos seu próprio 

grupo. Compreensivelmente, eles foramprofundamente entristecido. João relata que 

eles estavam "em uma perda de saber de qual Ele estava falando" (João 13:22). Judas foi, 

talvez, entre os menos suspeita, porque tesoureiro seu ser do grupo indica sua integridade 

foi pensado para ser irrepreensível. No meio de suas lágrimas de agonia e prováveis, os 

discípulos "começaram a discutir entre si qual deles pode ser que ia fazer essa coisa" 

(Lucas 22:23). Ao discutir o assunto entre si, eles podem ter os dedos acusadores apontou 

para o outro, como o relato de Lucas pode sugerir (cf. v. 24). Mas, para seu crédito, a 

principal preocupação de cada homem era a possibilidade de sua própria culpa, e que 

cada um começou a dizer a Jesus, "Com certeza não sou eu, Senhor?" 

Foi, sem dúvida, porque Jesus tinha acabado de repreendeu por seu egoísmo auto-serviço 

e ambição carnal que agora mostrou sinais de humildade genuína e auto-

desconfiança. Eles foram trazidos cara a cara com a pecaminosidade de seus próprios 

corações. Porque os seus pecados de orgulho tinha sido tão claramente expostas, eles 

foram abertos até mesmo para a possibilidade de que de alguma forma eles tinham 

involuntariamente dito ou feito algo que colocavam em risco o seu Senhor. 

A resposta de Jesus não fez nada para aliviar sua ansiedade. Na verdade, ele enfatizou 

mais uma vez que o traidor era um deles. Ele disse enigmaticamente, "O que mete 

comigo a mão na taça é o único que me há de trair." Uma vez que cada um deles 

tinha mergulhou a mão ... na taça, os discípulos não teve melhor ideia de identidade do 

traidor do que antes. Jesus, no entanto, assegurar-lhes que apenas um deles era culpado e 

que os outros realmente lhe pertencia. "Eu não falo de todos vocês", disse Ele. "Eu sei o 

que eu ter escolhido, mas é que a Escritura pode ser cumprida," Quem come a minha pão, 

levantou contra mim o calcanhar "(João 13:18). Citação de Jesus do Salmo 41: 9 se refere 

à traição de Davi de Aitofel, ajudando Absalão conspiração contra seu pai (ver 2 Sam. 

16: 15-17: 3). Aitofel era um paralelo Old Testament para Judas, o traidor final. 

Mas Jesus, em seguida, colocar a traição em sua perspectiva divina, assegurando aos 

discípulos que o ato hediondo iria trabalhar para o cumprimento do plano soberano de 

Deus. O Filho do Homem é ir, assim como está escrito a seu respeito. Jesus não caiu 

em Judas de trap mas sim Judas, por sua rejeição perverso de Cristo, tornou-se um 

instrumento do plano de Deus. Deus iria usar até mesmo esse regime vil para trabalhar a 

justiça de o Filho do Homem. A traição tinha sido escrito de antemão as idades nas 

páginas da profecia divina de Jesus Cristo foi "entregue pelo plano pré-determinado e 

pré-conhecimento de Deus" (Atos 2:23 ). Decisão malicioso de Judas para rejeitar e trair 

Cristo foi usado por Deus no cumprimento da missão da graça de Cristo da redenção. Um 

homem profano nas mãos de um Deus santo foi utilizado para realizar um propósito santo. 



Ao contrário do que o raciocínio pervertida de alguns intérpretes, o fato de que este ato 

pecaminoso foi usado por Deus para oferecer a salvação do pecado não justifica Judas, 

fazendo bem mal.Soberanamente transformar o mal de Deus para Seus próprios 

propósitos justos não faz um pecado menos pecaminoso ou o pecador menos 

culpado. Deus transformou a traição de Judas a Seus próprios propósitos divinos, mas Ele 

não se transformar, assim, o filho da perdição (João 17:12) para um filho de justiça. Judas 

não era um santo involuntário, mas um diabo disposto (João 6:70). A sugestão de que ele 

intencionalmente traiu Jesus, a fim de que o mundo pode ser redimido através da 

crucificação é tão anti-bíblica como é ridícula. Ele não tinha nenhum interesse na 

salvação do mundo ou a vinda do Reino. Ele era um ladrão consumada, um mercenário 

egoísta desiludido que em breve iria vender para fora seu mestre e amigo por meros trinta 

moedas de prata. 

O Senhor deixou claro que o destino de Judas foi a condenação. Apesar do fato de que 

Deus usou a traição para cumprir a profecia, Jesus disse: "Ai daquele homem por quem 

o Filho do homem é traído! Teria sido bom para esse homem se não houvera 

nascido." futuro de Judas no inferno era tão terrível que ele teria sido infinitamente 

melhor se ele não tivesse nascido. Ele é o exemplo mais gráfico e trágica das pessoas 

sobre as quais o escritor de Hebreus diz que, porque "continuar pecando voluntariamente, 

depois de receber o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, 

mas uma certa expectativa terrível de julgamento, e a fúria de um fogo que consumirá os 

adversários .... Como castigo mais severo que você acha que ele será julgado merecedor 

aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi 

santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? " (Heb. 10: 26-27, 29). 

No entanto, alerta temível Jesus 'de julgamento parece também ter sido um recurso 

gracioso final para Judas se volte para Ele para a salvação antes que seria para sempre 

tarde demais. Ele se recusou. 

Significando o Traitor 

E Judas, que o traía, respondendo, disse: "Com certeza não sou 

eu, Rabi?" Ele disse-lhe: "Você mesmo disse isso." (26:25) 

Teria Judas não disse a Jesus a mesma coisa que os outros, ele teria se tornado 

suspeito. Ele, portanto, imitado sua descrença surpreso e repetiu as suas perguntas 

ansiosas para o Senhor. Ele mesmo chamado Jesus Mestre, como se a reforçar a sua 

lealdade fingida. 

Jesus não respondeu com uma acusação direta, mas disse simplesmente: "Você mesmo 

disse," afirmando que Judas havia condenado a si mesmo fora de sua própria boca. 

É óbvio que os outros discípulos não ouvir que breve troca, porque Pedro perguntou 

privada João questionar Jesus sobre a identidade traidores, o que ele fez. "Por 

conseguinte, Jesus respondeu:" Essa é a única para quem vou mergulhar o pedaço e dar-

lhe a ele. " Então, quando ele tinha mergulhado o bocado, Ele tomou e deu-o a Judas, 

filho de Simão Iscariotes "(João 13: 24-26). João, assim, aprendeu a verdade apalling 

sobre Judas, mas aparentemente ele não disse a Pedro naquele momento. 



Assim que Judas pegou o pedaço ele selou seu destino por toda a eternidade, porque 

"Satanás entrou então para ele" (João 13:27). O adversário supremo de Deus e do rei das 

trevas veio-se a residir em Judas, e ele se tornou infernal ao âmago do seu ser de uma 

forma que talvez nenhum outro ser humano tenha excedido. Em trair o Filho de Deus, 

tornou-se a Judas archsinner de toda a história humana. 

Lest que diabo encarnado participar mais na refeição da Páscoa com eles ou de alguma 

forma interferir com os últimos momentos preciosos de Jesus com os discípulos 

verdadeiros, e colocá-lo à solta para as cenas finais de sua traição, o Senhor disse ao 

traidor: "O que você faz, fá-lo depressa "(v. 27 b ). Com exceção de João, os outros não 

sei por que Jesus deu essa instrução para Judas, mas suposta "como Judas tinha a bolsa, 

que Jesus estava dizendo-lhe:" Comprar coisas temos necessidade para a festa ', ou então, 

que ele deve dar alguma coisa aos pobres "(vv. 28-29). Jesus sabia quem era o 

traidor; João sabia; e ele próprio Judas sabia. Mas o resto não sabia. 

Que institui a provisão futura 

E, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de uma bênção, 

partiu-o e deu-o aos discípulos, e disse: "Tomai, comei, isto é o 

meu corpo." E, quando tomou um copo e tendo dado graças, deu-

lho, dizendo: "Bebam dele todos vocês;. Para isto é o meu sangue 

da aliança, que é derramado por muitos para remissão dos 

pecados Mas eu digo a você, eu não beberei deste fruto da videira, 

a partir de agora até o dia em que o beba novo convosco no reino 
de Meu Pai ". (26: 26-29) 

Depois Judas esquerda e Jesus estava sozinho com os onze discípulos fiéis, Ele 

transformou a Páscoa da Antiga Aliança em Ceia da Nova Aliança do Senhor. 

Páscoa era o mais velho de festas judaicas, maiores até do que a aliança com Moisés no 

Sinai. Foi estabelecido antes do sacerdócio, o Tabernáculo, ou a lei. Ele foi ordenado por 

Deus, enquanto Israel ainda estava escravizado no Egito, e que tinha sido celebrada por 

seu povo para cerca de 1.500 anos. 

Mas a Páscoa Jesus estava agora concluindo com os discípulos foi a última Páscoa 

divinamente sancionada sempre a ser observados. Sem Páscoa celebrada depois que tenha 

sido autorizada ou reconhecida por Deus. Significativa, uma vez que estava sob a Antiga 

Aliança, tornou-se um resto de uma economia passada, uma dispensação extinto, uma 

aliança expirado. Sua observância desde então tem sido mais do que uma relíquia 

religiosa, que não serve para nada divinamente reconhecido e não tem nenhum significado 

divinamente abençoado. Para celebrar a Páscoa é celebrar a sombra depois a realidade já 

chegou. Comemorando libertação do Egito é um substituto fraco para comemorar a 

libertação do pecado. 

Na verdade, Cristo terminou a Páscoa e instituiu um novo memorial para Si mesmo. Ele 

não iria olhar para trás para um cordeiro no Egito, como o símbolo do amor e do poder 

redentor de Deus, mas para o próprio Cordeiro de Deus, que, pelo derramamento de 

sacrifício de seu próprio sangue, tirou os pecados do mundo inteiro. Em que Jesus uma 

refeição tanto encerrado o velho e inaugurou o novo. 



Instituição do novo memorial de Jesus consistia em três elementos principais: a directiva 

(vv 26. a , 27), a doutrina (vv 26. b , 28), e a duração (v. 29). 

A directiva 

E, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de uma bênção, 

partiu-o e deu-o aos discípulos, e disse: "Tomai, comei; ..." E, 

quando tomou um copo e dado graças, o deu-lho, dizendo: 
"Bebam dele todos vocês, (26: 26a, 27) 

Não é certo, como o que parte da refeição eles estavam comendo, neste momento, mas a 

ceia ainda estava em andamento, e nosso Senhor instituiu o novo memorial no meio do 

velho. 

Em primeiro lugar, Jesus tomou o pão e ofereceu uma bênção de graças ao Pai celestial, 

como sempre fazia antes de comer (ver, por exemplo, Matt 14:19;. 15:36). O pão ázimo 

foi cozido em grandes, lisos, pães torrados, que Jesus quebrou em pedaços antes que 

Ele deu aos discípulos , com a instrução, "Tomai e comei." O fato de que 

Ele quebrou o pão não simboliza um corpo quebrado porque João deixa claro que, em 

cumprimento da profecia: "Nenhum osso dele será quebrado" (João 19:36;. cf. Sl 34:20), 

assim como não há ossos dos cordeiros pascais originais no Egito foram quebrados (Ex. 

12:46). 

Pouco tempo depois, ". Bebam dele todos vocês", quando tomou um copo e tendo 

dado graças, novamente, Ele deu-lhes, dizendo: O verbo trás dado 

graças é eucharisteo ; e é a partir desse prazo que nós temos Eucaristia, como a Ceia do 

Senhor às vezes é chamado. 

Como seria de esperar, todos os onze discípulos beberam dele (Marcos 14:23). Note-se 

que a prática católica romana de não permitir que toda a congregação para participar da 

taça está em contradição direta de Jesus "directiva explícito, dos discípulos 'exemplo 

obediente, e de tarde de ensino (ver 1 Coríntios 10:16 Paulo. , 21; 11:28). 

Esses dois atos de Jesus eram características normais da Páscoa, em que o pão ázimo foi 

comido e vinho diluído estava bêbado em vários momentos durante a refeição. Este foi 

provavelmente o terceirocopo, chamado de cálice de bênção. Paulo refere-se a ele por 

esse nome em sua primeira carta aos Coríntios: "Não é o cálice de bênção que abençoamos 

uma participação no sangue de Cristo?" (10:16). É a partir da tradução Rei Tiago de que 

o verso ("... não é a comunhão do sangue de Cristo?") Que a Comunhão, um outro nome 

para a Ceia do Senhor, é derivado. Alguns versos depois, Paulo refere-se a este cálice 

como "o cálice do Senhor" (v. 21). 

A Doutrina 

"Isto é o meu corpo .... para isto é o meu sangue da aliança, que é 

derramado por muitos para remissão dos pecados" (26: 26b, 28) 

Quebrando o pão ázimo era uma parte normal da cerimônia de Páscoa tradicional. Mas 

agora Jesus deu-lhe um significado inteiramente novo, dizendo: "Este é o meu corpo" O 

pão ázimo originais simbolizado rompimento com a velha vida no Egito, carregando nada 



de sua pagão e opressivo "fermento" para a Terra Prometida. Ela representou uma 

separação do mundanismo e pecado e o começo de uma nova vida de santidade e piedade. 

Por Sua autoridade divina, Jesus transformou esse simbolismo para outro. A partir de 

agora o pão representaria próprio Cristo corpo, sacrificado para a salvação dos 

homens. Lucas relata que Jesus acrescentou: "dado por vós; fazei isto em memória de 

mim" (22:19), indicando que ele estava instituindo um memorial da sua morte sacrificial 

para os Seus seguidores a observar. 

Em dizendo que o pão é o Seu corpo, Jesus obviamente não estava falando 

literalmente. Um mal-entendido da mesma forma tola já tinha causado os fariseus para 

ridicularizar Ele e muitos discípulos superficiais abandoná-lo (João 6: 48-66). É o mesmo 

equívoco refletido na doutrina católica romana da transubstanciação. Essa noção literal é 

uma má interpretação absurda das Escrituras. 

A declaração de Jesus a respeito de comer Seu corpo não mais literal do que o Seu dizendo 

que Ele é a videira e Seus seguidores são os ramos era (João 15: 5) ou do que João Batista 

de chamá-lo de o Cordeiro de Deus (João 1:29). 

Como os discípulos bebeu do cálice que Jesus disse: "Este é o meu sangue da 

aliança." De Lucas, aprendemos que o Senhor especificado "nova aliança (22:20), 

claramente distinguindo-a de todas as cláusulas anteriores, incluindo o Mosaic. 

Quando Deus fez convênios com Noé e Abraão, esses convênios foram ratificados com 

sangue (Gen. 08:20; 15: 9-10). Quando o concerto do Sinai foi ratificado ", Moisés tomou 

o sangue e aspergiu sobre o povo, e disse:" Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez 

com você de acordo com todas essas palavras: "(Ex. 24 : 8). Quando Deus trouxe a 

reconciliação com Ele mesmo, o preço era sempre de sangue, porque "sem derramamento 

de sangue não há remissão" (Hb 9:22; cf. 1 Pe. 1: 2.). Um animal de sacrifício não apenas 

tinha que ser morto, mas o seu sangue tinha que ser derramado. "A vida de toda a carne é 

o seu sangue" (Lev. 17:14), e, portanto, para uma vida verdadeiramente para ser 

sacrificado, o seu sangue tinha que ser derramado. 

Jesus, portanto, não simplesmente tem que morrer, mas teve que derramar o próprio 

sangue precioso (1 Pe. 1:19). Embora ele não sangrar até a morte, Jesus sangrou tanto 

antes de morrer e, como Ele morreu-das feridas da coroa de espinhos, a partir das 

lacerações de flagelação, e dos buracos dos pregos em suas mãos e pés. Depois que ele 

foi morto, um grande volume de Seu sangue derramado a partir do golpe de lança no seu 

lado. 

Obviamente, não havia nada na química do sangue de Cristo que salva. E embora foi 

necessário o derramamento do seu sangue, ela simbolizava Sua morte expiatória, a doação 

de Sua vida imaculada, pura e inteiramente justos para a vida corruptos, depravados, e 

totalmente pecaminosos dos homens não regenerados. Representante da doação de que a 

vida sem pecado foi o derramamento do que precioso sanguepor muitos, para remissão 

dos pecados. Esse sangue fez expiação pelos pecados de toda a humanidade, Gentil, bem 

como judeu, que depositam sua confiança no Senhor Jesus Cristo. O número inclui 

aqueles que confiaram em Deus antes de Cristo morreu, bem como aqueles que têm e vão 

confiar nele depois de sua morte. Abel, Noé, Abraão, Moisés, Davi, e todo e qualquer 

crente verdadeiro que viveu antes de Cristo, foi salvo pela morte expiatória de Cristo, 



assim como os crentes da era da Nova Aliança. Foi por causa de que a verdade de que 

Jesus declarou aos líderes judeus incrédulos: "Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu 

dia, e viu-o e ficou feliz" (João 8:56). 

A Duração 

Mas eu lhes digo: "Eu não beberei deste fruto da videira, a partir 

de agora até o dia em que o beba novo convosco no reino de Meu 
Pai." (26:29) 

Como mencionado acima, a lembrança da Páscoa divinamente ordenado terminou quando 

Jesus celebrou-lo naquela noite com os discípulos. Tanto da sua observância desde então 

tem sido baseada apenas nas tradições humanas, a perpetuação de uma forma exterior que 

há muito tempo já perdeu o seu significado espiritual. Mas para aqueles que pertencem a 

Jesus Cristo, que o evento no cenáculo começou uma nova lembrança de redenção que o 

Senhor honrará até que Ele volte em glória. 

Fruto da videira era um coloquialismo judaica comum para o vinho, o que Jesus disse 

aos discípulos que Ele não iria beber com eles novamente , até o dia em que Ele 

iria beber, novo, no Seu reino do Pai. Ele os instruiu a lembrar-Lo na alimentação do 

pão sem fermento, o que representa Seu corpo sacrificado, e no beber do cálice, que 

representa Seu sangue derramado como sacrifício pelo pecado. "Faça isso", disse Ele, "as 

vezes que o beberdes, em memória de mim" (1 Cor. 11:25). Esse memorial foi 

continuar até aquele dia em Seu reino do Pai. 

A promessa do Senhor para beber com os discípulos em que o reino futuro foi outra 

garantia a eles de Seu retorno, uma garantia de que assumiria significado intensificou 

após a Sua morte, ressurreição e ascensão. "Quando eu voltar a estabelecer Meu reino 

", Ele lhes prometeu, "tudo o que você vai estar lá e tudo o que você vai beber o copo 

de novo com Me. " Em outras palavras, a Ceia do Senhor não é apenas um lembrete do 

sacrifício de nosso Senhor pelos nossos pecados, mas também uma lembrança de Sua 

promessa de voltar e compartilhar suas bênçãos do reino com a gente. A partir dessas 

palavras, aprendemos que o fim da presente época não sinaliza o fim deste observância. 

A ceia celebrado com o canto de um hino, provavelmente Salmo 118, o último salmo do 

Hallel. Em seguida, eles saíram para o Monte das Oliveiras, onde Jesus rezava 

fervorosamente ao Pai, ser traído por Judas e ser preso pelos oficiais dos principais 

sacerdotes e anciãos. 

 

 

 

 



137. Ajudando os Impotentes discipulos 

(Mateus 26: 31-35) 

Então Jesus lhes disse: "Você vai tudo cair por causa de mim esta 

noite, pois está escrito: 'Vou derrubar o pastor, e as ovelhas do 

rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ter sido levantado, irei 

adiante de vós para a Galiléia. " Mas Pedro, respondendo, disse-

lhe: "Mesmo que tudo pode cair por causa de você, eu nunca vai 

cair." Jesus disse-lhe: "Em verdade vos digo que esta noite, antes 

que o galo cante, você negará três vezes me." Pedro disse-lhe: 

"Mesmo se eu tiver que morrer com você, eu não vou negar 

Você". Todos os discípulos disseram a mesma coisa também. (26: 
31-35) 

Por mais que os cristãos pode gostar de pensar em si mesmos como sendo fortes 

espiritualmente, aqueles que são maduros sabem, por experiência, bem como a partir da 

Escritura que, em si mesmos, eles são fracos. Eles gostariam de pensar que nunca poderia 

negar o Senhor, contradiz a Sua Palavra, ou ter vergonha de ser chamado pelo seu 

nome. Mas eles sabem que todo crente sucumbe a essas coisas de vez em quando. Eles se 

encontram em um ambiente de injustiça, mas não fazem nada para corrigi-lo. Eles têm a 

oportunidade de falar de Cristo, mas não dizer nada. Eles precisam ser ousado para a 

causa de Cristo, mas em vez disso são tímidos. 

Quando eu era jovem, eu sempre pensei sobre o que eu poderia fazer se o Senhor enviou-

me para um lugar de difícil serviço onde eu enfrentei a escolha de ser obedientes a Ele ou 

arriscando a morte. Eu tinha lido muitas histórias de cristãos que foram martirizados em 

vez de renunciar a seu Senhor e eu queria acreditar que eu teria tanta devoção. Mas eu 

sempre tive dúvidas, porque eu sabia que, em situações bem menos ameaçador do que o 

martírio eu não tinha conseguido ser o mais fiel que eu deveria ter sido. 

Nós olhamos para trás para os apóstolos como crentes modelo, como homens de fé 

suprema que unflinchingly suportou todas as dificuldades e perseguições por seu 

Senhor. Mas foi só depois de Pentecostes que eles, de fato, tornar-se tais homens. Na 

última noite da vida terrena de Jesus, ao contrário de suas afirmações autoconfiantes de 

lealdade e bravura; eles demonstraram qualquer coisa, mas a fé e heroísmo.Eles 

descobriram, junto com todo mundo que lê o registro da Escritura, que, em si mesmos, 

eles estavam com medo, covardia, e impotente. 

Como Jesus veio para o Monte das Oliveiras com os onze discípulos restantes após a 

Última Ceia, Ele sabia que logo seria traído e preso, como Ele havia dito aos discípulos, 

pelo menos, três vezes. Ele também sabia que seus discípulos o abandonaria e fugir para 

salvar suas vidas, o que fato de Ele agora revelado a eles pela primeira vez; e eles tiveram 

tanta dificuldade em acreditar o segundo previsão quanto o primeiro. Eles ainda não 

poderia compreender que era possível para o Messias para ser condenado à morte, muito 

menos que um evento tão terrível seria o ato supremo do plano redentor de Deus.Também 

não podia acreditar que, independentemente do que possa acontecer com Jesus, eles 

mesmos poderiam ser qualquer coisa menos do que firmemente leais. 



As auto-afirmações eles expressas nesta ocasião foram baseadas em falsos sentimentos 

de força pessoal e compromisso. Eles pensaram que o seu amor e devoção a Cristo, foram 

maiores do que eram e que a sua capacidade de lidar com a tentação e intimidação foi 

maior do que era. 

De todas as coisas que Jesus poderia ter dito a eles, de todas as coisas sobre as quais Ele 

poderia ter avisado a eles, Ele escolheu para dizer-lhes, nesta ocasião de sua deserção 

iminente e certo do seu Mestre.Seu fracasso em viver de acordo com a sua alta estima de 

si viria a ser uma profunda e inesquecível lição, uma lição que, juntamente com a 

realidade da ressurreição e da vinda do Espírito Santo para habitá-los, mudaria o rumo de 

suas vidas . 

O incidente registrado em 26: 31-35 é parte integrante da apresentação de Mateus da 

preparação de Jesus para a cruz. Enquanto se preparava para morrer pelos pecados do 

mundo, Jesus precisava ensinar os discípulos a necessidade de continuamente morrer para 

si mesmo (cf. 1 Cor. 15: 3., 31; 2 Cor 5:15) e de nunca confiar em si mesmos (cf. 2 Cor. 

1: 9). 

Além da certeza da ressurreição de Jesus e do poder do Espírito Santo dentro deles, talvez 

o mais importante, os discípulos precisavam era de uma consciência honesta de sua 

própria fraqueza. Eles precisavam desesperAdãoente da pobreza de espírito (ver Mat. 5: 

3), sem a qual nenhuma pessoa pode vir a Cristo e sem o qual nenhum crente pode ser 

efetivamente usado por Cristo. O primeiro passo para a força espiritual é o sincero, 

humilde reconhecimento de de uma própria fraqueza espiritual (cf. 2 Cor. 12: 9-10). 

Essa é uma lição cada filho de Deus precisa aprender e reaprender. Porque não é difícil 

de se manter firme na doutrina e normas morais quando estamos entre irmãos em Cristo, 

somos tentados a pensar que nunca iria abandonar nosso Senhor por comprometer as 

verdades e normas. Mas quando estamos no mundo incrédulo e estão separados da força 

da comunhão cristã, descobrimos como improcedente essa auto-confiança é. Paulo ainda 

teve de lembrar aos fiéis a Timóteo que "Deus não nos deu um espírito de timidez, mas 

de fortaleza, amor e disciplina" (2 Tim. 1: 7), porque Timoteo evidenciaram alguma 

propensão para se envergonhar de seu Senhor ( v. 8). 

Não há lugar na vida de um crente para vergonha de Cristo ou por deserção e 

deserção. Vergonha de Cristo é característica dos incrédulos (ver Marcos 8:38), e nunca 

deve ser encontrado nos cristãos. Por causa de sua dependência contínua no Senhor, Paulo 

podia afirmar com sinceridade a Timóteo: "sofro também estas coisas, mas não me 

envergonho; porque eu sei em quem tenho crido e estou convencido de que Ele é poderoso 

para guardar o que lhe confiei a Ele até aquele dia "(2 Tim. 1:12). Para a igreja romana, 

ele declarou com igual confiança, "Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder 

de Deus para salvação de todo aquele que crê" (Rom. 1:16). 

Como os discípulos logo aprendeu que ontem à noite com o seu Senhor, sem a Sua ajuda 

fidelidade a Ele é impossível. Nenhum crente está equipado em seu próprio entendimento 

ou poder de intervir na guerra espiritual com a carne, o mundo, e Satanás. Essa verdade 

importante é lindamente expresso pelo escritor hino do século XIX João E. Bode no hino: 

"Ó Jesus, eu prometi." Em uma estrofe a afirmação "Eu não temerá a batalha" é 

qualificada por "se tu estás ao meu lado", ea afirmação "Nem desviar-se do caminho" é 

qualificada por "Se queres ser meu guia." 



Ao prever a sua deserção do Senhor também ensinou os discípulos outra lição sobre a Sua 

onisciência divina. Exatamente como Ele declarou, todos eles fugiram com medo quando 

Ele foi preso pouco tempo depois, na mesma noite (Mat. 26:56). 

Embora os discípulos são participantes essenciais nesta conta e são exemplos instrutivo 

para nós, foco central de Mateus, como sempre, está em Cristo como Rei. Parece intenção 

do escritor evangelho é para preservar a dignidade e glória do Rei dos reis, mesmo no 

meio de deserção, traição e maldade suprema. 

Os céticos são inclinados a fazer perguntas como: "Que tipo de líder é este cujos 

seguidores tudo deixá-lo no momento da sua maior necessidade que tipo de líder é aquele 

que tem tão pouco controle sobre aqueles sob ele que ele não pode mantê-los a partir de? 

fugindo quando a batalha fica quente? Já não são muitos os heroicamente mantiveram 

firmes para causas menores e em face de maior perigo? Como poderia alguém que fez 

essas grandes reivindicações como Jesus ter sido um juiz e construtor de homens pobres 

tal? " 

Mas Mateus revela como no propósito de Deus, falha dos discípulos na verdade aumenta 

e intensifica a grandeza da conquista do Senhor. Em contraste, a sua impotência serviu 

para ampliar seu poder, sua infidelidade serviu para engrandecer a sua fidelidade e sua 

desonra serviu para engrandecer a sua majestade. 

No Cenáculo Jesus havia dado aos dois primeiros elementos de sua própria preparação 

para a Sua morte sacrificial: enfrentando a Páscoa final (vv 17-25.), Que cria a Ceia do 

Senhor (vv 26-30.). Depois de seu relato de deixar Jerusalém Jesus e (. 30 v) indo para o 

Monte das Oliveiras com os onze discípulos que permaneceram (ver João 13: 26-30), 

Mateus apresenta este terceiro elemento:. Ajudando os discípulos impotentes (vv 31 -35). 

Cristo encerrar a Antiga Aliança da economia judaica com a sua celebração da última 

ceia pascal e inaugurou a Nova Aliança em seu próprio sangue com a instituição da Ceia 

do Senhor. Então, Ele ensinou esta lição profunda para os homens que, apesar de sua 

exibição iminente de fragilidade, se tornariam os principais instrumentos humanos no 

estabelecimento de sua igreja. 

Do Evangelho de João, aprendemos que, após a Ceia do Senhor Jesus deu o onze de uma 

extensa mensagem que tradicionalmente tem sido chamado o discurso Cenáculo. Nos 

capítulos 14-17 João grava 'ensinamento sobre crentes' Jesus estar com Ele no céu e servi-

lo na terra; a vinda do Espírito Santo; o significado da paz verdadeira, fidelidade, alegria, 

amor e fecundidade; os crentes da oposição pode esperar no mundo; e Sua segunda 

vinda. Ele concluiu, oferecendo uma bela e profunda oração de intercessão em seu nome 

e em sua presença. 

Mas os escritores sinóticos (Mateus, Marcos e Lucas) não incluem esse ensinamento. Em 

vez disso, cada um ir diretamente a partir do final da Ceia do Senhor para a cena no Monte 

das Oliveiras (ver Matt 26:30;. Marcos 14:26; Lucas 22:39). 

Como Jesus e os discípulos saíram da sala superior e procedeu-se à porta oriental, que, 

sem dúvida, teve de negociar o seu caminho através repleta multidões de peregrinos que 

se preparavam para celebrar a Páscoa no dia seguinte de acordo com o costume que 

prevalece em Judá. Pelas razões explicadas no capítulo anterior; os judeus e os saduceus 



observado Páscoa um dia mais tarde do que os galileus e fariseus Muitos daqueles que se 

preparam para celebrar na sexta-feira, provavelmente, ainda não havia quartos garantidos 

em que para comer a refeição da Páscoa e estavam fazendo outras preparações de última 

hora. 

Como Jesus e os discípulos desceram para o vale a leste da cidade e atravessou o ribeiro 

de Cedrom, ele ainda estava fluindo completo das chuvas final do inverno e estava 

correndo brilhante vermelho do sangue de milhares de cordeiros mortos naquela tarde. O 

grupo liderado pela encosta ocidental do Monte das Oliveiras, em direção ao Jardim do 

Getsêmani, um lugar familiar que tinham visitado muitas vezes antes. Getsêmani 

significa "prensa de azeite", e que o jardim foi um entre inúmeros outros, sobre o Monte 

das Oliveiras. Porque havia pouco espaço para hortas dentro de Jerusalém, muitos de seus 

habitantes cultivada pequenos jardins nos arredores da cidade. Pode ter sido que o Jardim 

do Getsêmani pertencia a um dos amigos de Jesus, que o fizeram disponível para ele como 

um lugar de meditação e retiro. Não teria havido pouca esperança de que, no lotado, 

cidade barulhenta. 

Antes de chegarem ao jardim, Jesus parou e avisou os discípulos de seu próximo 

deserção. O ensino do discurso Cenáculo tinha consistia em grande parte das promessas 

positivas, mas agora foi a vez de uma mensagem negativa, um aviso de que os discípulos 

de auto-confiante não poderia trazer-se a acreditar. Assistimos a uma demonstração viva 

de tanto 'onisciência e dos discípulos Jesus ignorância. 

A onisciência de Jesus 

Então Jesus lhes disse: "Você vai tudo cair por causa de mim esta 

noite, pois está escrito: 'Vou derrubar o pastor, e as ovelhas do 

rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ter sido levantado, irei 
adiante de vós para a Galiléia. " (26: 31-32) 

Como eles estavam se aproximando do Jardim do Getsêmani, Jesus disse 

aos discípulos: "tudo o que vai cair por causa de mim esta noite." Skandalizō ( cair ) 

é o termo a partir do qual escândalo é derivado e tem o significado literal de montar uma 

armadilha , bombo, ou pedra de tropeço. Nos dias de Jesus a palavra mais freqüentemente 

foi utilizada metaforicamente, como sempre é no Novo Testamento. Jesus predisse que 

os discípulos em breve enfrentar um obstáculo que iria fazê-los tropeçar e cair fora de 

sua lealdade para com Ele. 

Ele sabia que todos os discípulos iria abandoná-lo e que eles ficariam chocados e 

ofendidos com Sua previsão de seu abandono. Ele sabia que eles iriam cair por causa 

de seu medo de serem associados com Ele ( Me ) e que eles iriam fugir naquela 

mesma noite, assim como eles fizeram (v. 56). 

Enquanto Jesus enfrentou a cruz com coragem e valor, que eram nitidamente divina, os 

discípulos seriam fugindo com medo tipicamente humana e covardia. Mesmo como Ele 

enfrentou o pecado, a morte, e Satanás para eles, eles não arrisca nada para Ele. 

Era como se Jesus estavam sentados no estande de um estúdio de televisão monitoramento 

de eventos pré-gravados em um grande banco de telas diante Dele controle e 

determinação de que seria exibido em um determinado momento. Cada evento daquela 



noite, assim como todos os eventos de toda a sua vida, estava sob a autoridade divina 

direta de Deus. Nenhum ato foi acidental e nenhuma palavra foi incidental. Ele não só 

sabia exatamente o que ele mesmo iria fazer, mas o que os discípulos, os líderes religiosos 

e políticos, os soldados, e as multidões faria. Ele podia ver cada movimento como se já 

tivesse acontecido e ouvir cada palavra como se ele já tinha sido falado. 

Na interpretação de Mateus Jesus não perde nada de Sua majestade e dignidade, mesmo 

quando, aos olhos do mundo, Ele enfrentou a derrota iminente e ignomínia. Seu próprio 

plano soberano foi se desdobrando, e da suposta vítima era, na realidade, o Victor 

preordenada. 

O comentário de Jesus , porque está escrito que se refere o Zacarias 13: 7, que previa a 

deserção Ele tinha acabado mencionado. Ele então citou parte desse versículo: "Vou 

derrubar o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão." Ao citar a profecia do 

Antigo Testamento. Jesus assegurou aos discípulos que o seu abandono a Ele, assim como 

a traição de Judas, era parte do plano eterno de Deus. 

Sem explicação de Jesus, a passagem Zacarias teria sido impossível para os discípulos 

compreenderam corretamente previsão de Zacarias foi velado, e seu significado não 

poderia ter sido detectada além da própria interpretação do Senhor. Zacarias estava 

falando sobre os falsos profetas idólatras quem o Senhor quer remover do seu povo, mas 

alguns dos quais se renunciar às suas práticas enganosas (13: 2-6).Mas no versículo 7, a 

atenção volta-se abruptamente a um homem que o Senhor chama de "meu pastor, ... o 

homem, o meu sócio." "O homem, meu sócio" poderia ser traduzida como "o poderoso 

homem do meu sindicato" ou "o homem poderoso igual a mim", indicando claramente 

que esta pessoa também foi divindade. É contra esse divino Pastor-Associate que Deus 

ordenou a espada de ser atingido: "Fere o pastor que as ovelhas podem ser espalhadas". 

No sentido mais lato, as ovelhas que seria disperso representado Israel. Porque Israel 

como uma nação rejeitado e crucificado seu Messias, Jerusalém e do Templo foram 

destruídos. A partir desse momento (AD 70) o povo de Israel foram espalhados por todo 

o mundo, onde eles acabaram ficando espalhada por quase 2.000 anos. Até hoje, apenas 

uma minoria deles vivem no estado de Israel. 

Mas as ovelhas dos quais Jesus falou naquela noite no Monte das Oliveiras, os discípulos, 

o primeiro grupo, por assim dizer, o representante de e imaginando todos aqueles que 

iria ser espalhados quando Ele, o pastor, foi atingido. 

Mas Jesus imediatamente encorajou os discípulos com a garantia palavras "Mas depois 

de eu ter sido levantado, irei adiante de vós para a Galiléia." Jesus enfrentou a morte 

com coragem suprema, porque ele sabia que tinha o poder supremo sobre a morte. Mas 

os discípulos ainda estavam com medo da morte, e até mesmo de prisão ou 

humilhação. Jesus sabia que ele iria ser ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Seu 

Pai, assim como ele havia previsto para as Doze muitas vezes antes (ver Matt 16:21; 17: 

9., 23; 20: 18-19; cf. Rom . 6: 4). Mesmo mais certo do que a fé pela qual Abraão creu 

em Deus poderia levantar Isaque dos mortos (Heb. 11: 17-19) foi a onisciência divina de 

Jesus. Por que o conhecimento de nosso Senhor sabia que Seu Pai celestial elevaria o seu 

Filho unigênito dos mortos no terceiro dia. 



O cabeça-dura e fraco na fé discípulos deveria ter lembrado e acreditava essas previsões 

do seu Senhor. Eles devem ter se lembrado aqueles a quem o próprio Jesus ressuscitou 

dentre os mortos, especialmente Lazarus, em cuja criação Ele declarou: "Eu sou a 

ressurreição ea vida; quem crê em mim viverá ainda que morra" (João 11:25). Mas o 

medo tinha eclipsado sua memória e subjugado sua crença. 

Em Sua infinita paciência Jesus disse-lhes de novo que Ele seria levantado e que Ele, 

então, ir antes deles para a Galiléia e encontrá-los lá. Isso, é claro, é exatamente o que 

Ele fez. Do lado de fora do túmulo do jardim, o anjo disse as duas Marias, "Ide depressa 

e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante 

de vós para a Galiléia, lá você vai vê-lo" (Mt 28: 7. ).Quando o Senhor ressuscitado 

apareceu para as duas mulheres, alguns momentos depois, ele repetiu a promessa ea 

instrução (v. 10). Algum tempo depois, "os onze discípulos procedeu à Galiléia, para o 

monte que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram" (vv. 16-17). Registro 

inspirado de Mateus da trágica fraqueza dos discípulos afirma claramente a onisciência 

do Senhor Jesus. 

A ignorância dos discípulos 

Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: "Mesmo que tudo pode cair 

por causa de você, eu nunca vai cair." Jesus disse-lhe: "Em 

verdade vos digo que esta noite, antes que o galo cante, você 

negará três vezes me." Pedro disse-lhe: "Mesmo se eu tiver que 

morrer com você, eu não vou negar Você". Todos os discípulos 
disseram a mesma coisa também. (26: 33-35) 

Pedro quer perdido ou desconsiderado o que Jesus tinha acabado de dizer sobre ele ser 

levantado e aparecendo para eles. Ele estava tão preocupado com a defesa de seu caráter 

leal que, em ousadia típica, ele deixou escapar: "Mesmo que tudo pode cair por causa 

de você, eu nunca vou cair." orgulhosa, auto-confiante Pedro, convencido da força de 

sua o amor por Jesus, presunçosamente proclamou-se a ser o mais verdadeiro da verdade. 

Como uma criança obstinado, Pedro parecia ouvir apenas o que ele queria ouvir e 

acreditar apenas o que ele queria acreditar. Durante a Última Ceia, só uma hora ou mais 

cedo, Jesus deu aos discípulos um aviso similar. Falando especificamente a Pedro, Ele 

disse: "Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo" (Lucas 

22:31). Embora dirigido à direita na Pedro, o "você" neste versículo é plural ( humas ), 

indicando que o aviso estendido para os outros discípulos também. Eles todos seriam tão 

severamente testado por Satanás que parece como se estivessem sendo sacudido 

violentamente como uma bandeja de trigo na mão do harvester. "Mas eu orei por você 

[singular]," Jesus continuou dizendo, "que a tua fé não desfaleça; e tu, quando, uma vez 

que, uma vez convertido, confirma os teus irmãos" (v 32).. 

Mas Pedro estava alheio às palavras do Senhor. Em vez de reconhecer sua necessidade e 

expressando gratidão pela proteção do Senhor, Pedro se vangloriou: "Senhor, com você 

eu estou pronto para ir tanto para a prisão como para a morte!" (V. 33). Impressionado 

com essa afirmação, Jesus respondeu: "Eu digo a você, Pedro, o galo não cantará hoje até 

que você tenha negado três vezes que você me conhece" (v 34).. Com essas palavras de 

compaixão, mas pungentes, Jesus destacou Pedro como aquele que não só iria abandoná-

lo, mas que ainda negam. 



O Senhor repetiu agora a previsão: "Em verdade vos digo que esta noite, antes que um 

galo canta, você que me negar três vezes." Pedro não acreditam seu Mestre desta vez 

mais do que ele tinha algumas horas antes. Com audácia incrível e orgulho, ele, 

obviamente, pensei que, sábio como Jesus era, Ele estava enganado sobre a confiança e 

coragem de seu principal discípulo. 

Os judeus dividiam a noite em quatro partes: à noite, de seis para nove; meia-noite, nove 

a doze; galo corvo 12-3; e de manhã, 3-6. O terceiro período ganhou seu nome do fato de 

que os galos começaram a cantar sobre o fim desse período e continuou a cantar 

periodicamente até depois do amanhecer. 

No momento em que Jesus e os discípulos atingiu o Monte das Oliveiras foi 

provavelmente perto da meia-noite. Jesus foi, portanto, a previsão de que, dentro de muito 

poucas horas, Pedro iria negar o Senhortrês vezes -antes três da manhã, quando um galo , 

normalmente, começam a cantar. Como Pedro deveria saber, que é precisamente o que 

aconteceu. Tão logo sua terceira negação, aumentada com uma maldição, saem de sua 

boca que "imediatamente o galo cantou" (v. 74). 

Mas o orgulho de Pedro não lhe permitia pensar tal coisa era concebível. Seu orgulho 

nesta ocasião foi manifestado em pelo menos três maneiras. Em primeiro lugar Ele 

contradisse o Senhor, como já havia feito em outras ocasiões. Pouco depois de Pedro 

confessou que Jesus era "o Cristo, o Filho do Deus vivo", ele "levou-o à parte, começou 

a repreendê-lo" para a previsão de seu sofrimento e morte ", dizendo:" Deus não permita 

isto, Senhor! Isso nunca deve acontecer com você "(Mat. 16:16, 22). 

Em segundo lugar, o orgulho de Pedro se manifestou em seu considerando-se melhor do 

que todos os outros discípulos, alegando que, embora possam abandonar Jesus, ele nunca 

faria isso. Em terceiro lugar, ele confiava em sua própria força, tolamente 

declarando: "Eu nunca vou cair" e poucos momentos depois, acrescentando: "Mesmo 

se eu tiver que morrer com você, eu não vou negar Você."Compartilhando equivocada 

auto-confiança de Pedro, embora graus talvez para menos extremos, "disse Todos os 

discípulos a mesma coisa também." 

Os discípulos ainda eram ignorantes sobre muitas coisas. Eles eram ignorantes de sua 

própria fraqueza e da força de Satanás. Eles eram ignorantes do grande poder que o medo 

logo teria sobre eles. E eles não aceitariam a interpretação de Jesus da profecia do Antigo 

Testamento Ele tinha acabado de ser citado a respeito do pastor atingido e as ovelhas 

sendo espalhados. Em outras palavras, eles eram ignorantes, porque persistiram em 

confiar em seu próprio entendimento acima do Senhor. 

Como os discípulos, os crentes só parada sua ignorância quando eles afirmam ser sábia, 

corajosa e auto-suficiente. E, muitas vezes, como acontece com os discípulos, o Senhor 

lhes permite aprender da maneira mais difícil que eles são realmente tolo, covarde, e 

fraco. 

Na humilde, a graça sem pecado Jesus estava disposto a ir para a cruz e derramou Seu 

sangue para os discípulos orgulhosos, insensato e pecaminosas. Embora Ele sabia que em 

breve teria vergonha dele e ainda o deserto e para negá-Lo, Ele não tinha vergonha 

deles. Apesar de seu orgulho, fraqueza, deserção, e negações, Ele iria chamar-lhes de 



novo a Ele no amor perfeito. Em um ato gracioso da misericórdia divina Ele iria perdoar 

e restaurá-los. 

Felizmente, nosso Senhor é dedicada a restaurar discípulos que têm caído e sido 

infiel. Em sua primeira epístola João lembra a seus leitores de que a verdade 

reconfortante. "Se confessarmos os nossos pecados", ele escreveu: "Ele é fiel e justo para 

nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça" (1 João 1: 9). Paulo ecoa aquela 

maravilhosa graça de recuperação quando ele instrui os crentes espirituais para atuar 

como agentes de Cristo para restaurar no amor companheiros crentes que caíram no 

pecado (cf. Gal. 6: 1). 

Depois de Pentecostes, os onze homens que haviam desertado seu Senhor com temor e 

vergonha foram dificilmente reconhecível. Quando eles foram presos pelo sumo 

sacerdote para a pregação e cura e, em seguida, foram milagrosamente libertado por um 

anjo ", eles entraram no templo de manhã cedo, e começou a ensinar" novamente. E 

quando eles foram presos novamente, açoitado, e ordenados por todo o Sinédrio "falar 

não mais em nome de Jesus", eles foram "regozijando-se por terem sido considerados 

dignos de sofrer afronta pelo nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, eles 

cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo "(ver Atos 5: 12-42). 

A presença do Espírito Santo agora habita dentro deles, sem dúvida, foi a fonte de poder 

na recém-descoberta coragem e dedicação dos apóstolos. Mas mesmo o poder do Espírito 

de Cristo não é garantia de fidelidade. Muito tempo depois de ele ter sido habitado pelo 

Espírito, Pedro descobriu novamente como espiritualmente confiável e impotente que ele 

era quando atuou na carne e não no Espírito. Depois de ter sido intimidado pelos 

judaizantes, ele recusou por um tempo para ter comunhão com os crentes gentios e foi 

repreendido severamente face a face e publicamente por Paulo para sua hipocrisia (Gal. 

2: 11-14). 

Parece, portanto, a certeza de que um outro fator, além do Espírito que habita 

contribuíram para mais tarde a fidelidade, ou seja a lição dos apóstolos aprenderam tão 

amargamente no final do ministério do Senhor sobre a sua própria ignorância e auto-

suficiência tolo e sobre a onisciência divina de Cristo e suficiência graciosa . Lembraram-

se de Seu amor e misericórdia paciente em puxá-los de volta a Ele, apesar de sua deserção 

covarde e desprezível. Eles tinham experimentado a Sua misericórdia tão íntima e tão 

profundamente que eles estavam determinados nunca abandoná-lo novamente. Mas eles 

sabiam que, em si mesmos, eles eram tão fraco como nunca e que sua única perspectiva 

de fidelidade era a obediência total a e dependência dele. 

Poderiam ter conhecido ele, os discípulos restaurados seria alegremente ter cantado o hino 

amado "Que Firme Alicerce", duas das estrofes dos quais são: 

Não temas, porque eu sou contigo; O não te espantes,  

porque eu sou teu Deus, e ainda te darei ajuda; 

Eu te fortalecerei, ajudo, e te trazer para ficar,  

confirmada pelo meu justo, mão onipotente. 

  



A alma que em Cristo confiante repousar,  

eu não vou, não vou abandonar a seus inimigos; 

Essa alma, apesar de todo o inferno deve esforçar-se para agitar,  

Eu nunca, não, nunca, não, nunca abandonará! 

 

138. O Filho em Tristeza (Mateus 26: 36-

46) 

Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e 

disse a seus discípulos: "Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar" 

E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a 

entristecer-se e angustiado. Então Ele lhes disse: "A minha alma 

está profundamente triste, a ponto de morte; ficai aqui e vigiai 

comigo." E, indo um pouco além deles, e caiu sobre seu rosto e 

orou, dizendo: "Meu Pai, se é possível, este cálice passe de mim, 

ainda não como eu quero, mas como tu queres." E Ele veio para 

os discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: "Então, 

vocês, homens, não poderia vigiar comigo por uma hora 

Mantenha vigiando e orando, para que não entreis em tentação;? 

O espírito está pronto, mas a carne é fraca. " Ele foi embora 

novamente uma segunda vez e orou, dizendo: "Meu Pai, se este 

não pode passar a não ser que eu o beba, se a Tua vontade." E 

mais uma vez ele veio e os encontrou dormindo, porque seus olhos 

estavam pesados. E deixando-os de novo, e foi-se embora e orou 

pela terceira vez, dizendo a mesma coisa, mais uma vez.Em 

seguida, Ele veio para os discípulos, disse-lhes: "Você ainda está 

dormindo e tomando o seu descanso Eis que é chegada a hora de 

mão e o Filho do homem está sendo entregue nas mãos dos 

pecadores Levanta-te, vamo-nos?.; eis que aquele que me trai está 
na mão! " (26: 36-46) 

Em um sermão intitulado "Jesus Cristo Homem" pregado em 12 de Abril de 1885, Charles 

Haddon Spurgeon, comentou: "Ele não vai ser o suficiente para você ouvir, ou ler [a 

respeito de Cristo], você deve fazer o seu próprio pensamento, e considerar o seu Senhor 

para vós .... O vinho não é feito reunindo os clusters, mas pisando as uvas no lagar.: sob 

pressão o suco vermelho salta diante Não é a verdade que você lê-lo, mas a verdade como 

você meditar sobre ele, será uma bênção para você .... Cale-se com Jesus, se você 

conhecê-lo ". Pouco antes que ele tivesse dito: "[No entanto] Estou nunca mais 

atormentados de mim do que quando eu fiz o meu melhor para exaltar seu querido nome. 

O que é isso, mas segurando uma vela ao sol?" Spurgeon conclui: "Eu não posso falar 

como eu dele. O incêndio deste Sun me cega!" ( O Metropolitan Tabernacle , vol 31. 

[Londres: Passmore e Alabaster, nd] 209, pp, 213.). 

Mesmo quando o melhor de si é feito para estudar sobre e meditar sobre o Senhor Jesus 

Cristo, torna-se claro que o mistério é demasiado profunda para a compreensão 

humana. Nós sabemos e cremos que Ele é totalmente Deus e também plenamente homem, 



mas para o estado e até mesmo sinceramente acredito que tal paradoxo não é compreendê-

lo. É muito profunda mesmo para mentes cristã, iluminada pelo Espírito Santo de 

entender. Com humildade, temor e reverência que seguir o Senhor em Seu caminho 

tortuoso para a cruz. 

Até agora era provavelmente perto de meia-noite de quinta-feira da semana da Páscoa 

no AD 33 (ou talvez 30). Três anos de ministério de Jesus foram concluídos. Ele pregou 

o seu último sermão público e realizou o seu último milagre. Ele também havia 

comemorado a última Páscoa com seus discípulos. Mas infinitamente mais importante do 

que isso, Ele veio para ser o último e derradeiro Cordeiro pascal, o perfeito e só sacrifício 

pelos pecados do mundo. 

Ao olharmos mais para a última noite de nosso Senhor antes da morte, vamos entender o 

que pudermos da sacralidade deste momento poderoso em sua vida e ministério. Mas 

percebemos que nenhuma quantidade de estudo ou insight pode dar mais do que um 

vislumbre da agonia divino-humana Ele experimentou lá. 

Um dos belos hinos de Filipe Bliss contém as palavras, 

Homem de dores, o que é um nome,  

porque o Filho de Deus que veio, 

Pecadores arruinados para recuperar!  

Aleluia, o que é um Salvador! 

O escritor hino emprestado sua descrição de Cristo a partir de Isaías, que previu que o 

Messias seria "um homem de dores, e experimentado no sofrimento" (Is. 53: 3). 

Não há nenhum registro na Escritura de Jesus rindo, mas há inúmeros relatos de Sua luto, 

sua tristeza, e até mesmo seu choro. Ele chorou no túmulo de Lázaro (João 11:35) e 

chorou sobre Jerusalém, no momento da sua entrada triunfal (Lucas 19:41). Jesus sabia 

tristeza sobre tristeza e sofrimento sobre sofrimento como nenhum outro homem que já 

viveu. Mas a tristeza Ele experimentou no Jardim do Getsêmani, na última noite antes da 

Sua crucificação parecia ser a acumulação de toda a tristeza que ele já tinha conhecido, o 

que aceleraria a um clímax no dia seguinte. 

Não podemos compreender a profundidade da agonia de Jesus, porque, como sem pecado 

e santo Deus encarnado, Ele foi capaz de perceber o horror do pecado de uma maneira 

que não podemos. Portanto, mesmo para tentar entender o sofrimento de Jesus naquela 

noite no Monte das Oliveiras é pisar em solo sagrado. O mistério é profundo demais para 

os seres humanos para compreender e até mesmo para os anjos. Nós só pode permanecer 

no temor de Deus-Homem. 

Como todos os outros aspectos e detalhes da vida e ministério de Jesus, Sua agonia no 

jardim foi parte integrante do plano preestabelecido, divino de redenção. Era parte da 

preparação de Jesus para a cruz, onde o evento climático na obra de redenção que iria 

acontecer. 

Sempre e sempre que o professor; Jesus usou mesmo essa luta com o inimigo no jardim 

a noite antes da cruz para ensinar os discípulos e cada crente futuro outra lição na piedade, 



uma lição sobre enfrentar tentação e prova grave. O Senhor não apenas estava se 

preparando para a cruz, mas também, pelo seu exemplo, a preparação de seus seguidores 

para os cruzamentos Chama-os a ter em seu nome (cf. Mt 16:24.). 

Mateus 26: 36-46 revela três aspectos da luta de Jesus no jardim: Sua tristeza, a súplica, 

e Sua força. E em claro contraste com a sua luta incessante do Senhor também vemos 

letargia indiferente dos discípulos 

Tristeza 

Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e 

disse a seus discípulos: "Sentem-se aqui enquanto eu vou ali 

orar." E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, 

começou a entristecer-se e angustiado. Então Ele lhes disse: "A 

minha alma está profundamente triste, a ponto de morte; ficai aqui 
e vigiai comigo." (26: 36-38) 

Após os onze discípulos ecoou a jactância de Pedro e insistiu em sua lealdade a Jesus até 

mesmo ao ponto de morrer com Ele, se necessário (v. 35), que, em seguida, mudou-se 

com ele para um lugar no Monte das Oliveiras chamado Getsêmani. Embora não 

tivesse anunciou com antecedência para onde estava indo, "Jesus muitas vezes se reunira 

ali com os seus discípulos," e foi esse fato que permitiu Judas para encontrá-lo tão 

facilmente mais tarde naquela noite (João 18: 2). 

O nome Getsêmani significa "prensa de azeite", eo jardim provavelmente pertencia a um 

crente que Jesus permitiu a usá-lo como um lugar de retiro e oração. Como William 

Barclay aponta, o proprietário do Getsêmani, como o dono do burro em que Jesus entrou 

em Jerusalém e o proprietário do cenáculo, era um amigo anônimo que ministrou ao 

Senhor durante suas horas finais. "Em um deserto de ódio", Barclay observa, "ainda havia 

oásis de amor" ( O Evangelho de Mateus , vol. 2 [Westminster, 1958], p. 384). 

É provável que o jardim era cercado ou murado e teve uma entrada, talvez até um 

portão. Jesus perguntou aos discípulos a sentar-se na entrada e impedi-lo de ser 

perturbado enquanto ele ia para o jardim para orar. Ele não usou a palavra normal para 

orar ( euchomai ), que foi muitas vezes usado de pedir ou peticionando outras pessoas, 

mas o intensificadas proseuchomai , que apenas foi utilizada de orar a Deus. 

Jesus disse aos discípulos, dois dias antes que "depois de dois dias da Páscoa está 

chegando, e o Filho do Homem vai ser entregue por crucificação" (26: 2). E apenas alguns 

momentos antes, ele tinha dito;"Tudo o que vai cair por causa de mim esta noite" (v. 

31). Eles sabiam que estavam em um ponto de crise, e, como seu Senhor, eles devem ter 

visto isso como um momento de profunda preocupação e oração fervorosa. Lucas relata 

que Jesus disse aos discípulos, agora que eles deveriam "Oração para que [eles podem] 

não entreis em tentação" (Lucas 22:40;. Cf. Mt 6:13), um aviso Mais tarde, ele repetiu 

(Matt 26:41). . Mas não há nenhuma indicação de que eles proferiram uma única 

respiração de oração, nenhum indício de que eles chamavam de Pai para fortalecê-los. Em 

presunçosa auto-confiança, eles ainda se consideravam leal, confiável e invencível. Como 

muitos crentes em toda a história da igreja, eles tolamente confundiu suas boas intenções 

para a força. O Filho de Deus sem pecado sentia uma necessidade desesperada de 



comunhão com o Pai celeste, mas seus discípulos pecadores, fracos, como tantas vezes 

eles fazem sentir até hoje nenhum desespero sobre a sua fraqueza e vulnerabilidade. 

Deixando os outros oito discípulos na entrada, Jesus levou consigo Pedro e os dois filhos 

de Zebedeu, Tiago e João. Através dos anos, os comentaristas especularam a respeito de 

porque Jesus levou apenas três discípulos com Ele e por Ele escolheu aqueles homens 

particulares. Como já mencionado, Ele provavelmente deixou a maior parte dos 

discípulos, na entrada para ficar de guarda, para que não seja interrompida antes que Ele 

acabou de orar. Alguns intérpretes sugerem que Ele escolheu Pedro, Tiago e João, porque 

eles eram os mais fracos e mais necessário para estar com Ele. Mas o fato de que eles 

fizeram erros mais visíveis do que os outros não indica que eles eram os mais fracos, mas 

sim o mais para a frente e presunçoso. Eles eram, na verdade, os líderes óbvias entre os 

doze e foram o círculo interno, a quem Jesus deu atenção especial durante todo o seu 

ministério. 

Foi certamente por essa razão que o Senhor levou os três com Ele a orar. Ele queria 

ensinar-lhes mais sobre enfrentar forte tentação com confiança em Deus e não em si 

mesmos. À luz da sua auto-declarada confiabilidade (35 v.), Os discípulos precisavam 

aprender a humildade e pobreza de espírito que é necessário antes que Deus possa usar 

eficazmente o seu povo (ver Mat. 5: 3). Ele queria que Pedro, Tiago e João para ser 

convencido e condenado por sua presunção e sentimentos de invencibilidade tolo. E Ele 

queria que eles, por sua vez, para ensinar a seus companheiros discípulos essa lição. 

Jesus não levá-los junto, a fim de ter a sua companhia, solidariedade ou ajuda. Ele os 

amava profundamente e, sem dúvida, se sua empresa, mas Ele os conhecia bem demais 

para esperar que eles sejam de qualquer tipo de assistência a ele nesta hora crucial. Levou-

os ao longo de seu benefício, não dele. 

Seu propósito era também para ensinar que, tão importante e útil como o companheirismo 

e apoio de outros crentes pode ser, há momentos em que um de apenas ajuda é a comunhão 

direta com Deus na oração. Ele queria mostrar-lhes vivamente que, em sua humanidade, 

até mesmo o divino Filho de Deus precisou o sustento de seu Pai celestial. 

Caído, a humanidade pecadora se recusa a reconhecer a sua fraqueza, mas o unfallen 

Filho, sem pecado de bem Man sabia Sua fraqueza humana. Quando Ele se fez carne e 

habitou entre os homens como um homem, Ele aceitou as deficiências que são comuns a 

toda a humanidade. Ele experimentou as fraquezas de fome, sede, dor e tentação. Agora 

Ele estava prestes a experimentar a fraqueza humana suprema: a morte. 

Ao reconhecer sua fraqueza humana, com sua conseqüente necessidade de uma presença 

e força de Seu Pai celestial, Jesus fez o que os discípulos não via necessidade de fazer. Foi 

porque Ele olhou para seu pai que ele sofreu e passou toda a tentação, incluindo o pecado 

de rolamento e morte-o teste mais severo de todos. Cada momento da vida de Jesus, desde 

o seu primeiro grito de uma criança ao seu último grito da cruz, foi vivida em total 

submissão ao Pai celestial. E através dessa apresentação impecável durante a Sua 

humanidade, Ele tornou-se um sumo sacerdote que pode totalmente "compadecer das 

nossas fraquezas, ... aquele que foi ele tentado em todas as coisas como nós somos, mas 

sem pecado" (Hb. 4:15). 



Todo cristão às vezes enfrenta tentações, provações e sofrimentos que ameaçam a 

dominá-lo. Nas profundezas de tais testes, até mesmo os nossos amigos mais queridos e 

mais espirituais não são capazes de oferecer o consolo ea força necessária. Deus espera 

que os crentes para encorajar e fortalecer um ao outro, e que é um meio fundamental 

através do qual ele constrói-se Seus filhos (ver Lucas 22:32; Atos 18:23; Hb. 10:25). Mas 

há momentos em que a comunhão somente direto e íntimo com o Senhor em oração 

intensa podem fornecer a força necessária para atender sua necessidade desesperada. 

O ministério de Jesus começou e terminou com a tentação implacável diretamente por 

Satanás. Depois Ele foi batizado por João Batista, Jesus foi para o deserto da Judéia e 

jejuou durante quarenta dias e noites. No final desse período, o diabo o tentou três vezes, 

e cada vez Jesus respondeu com as Escrituras (Mt 4:. 3-10). Enquanto Jesus agonizou no 

jardim, na última noite de sua vida terrena, o diabo o tentou novamente três vezes, e cada 

vez que Ele respondeu orando fervorosamente ao Pai. 

Em ambas as ocasiões, as tentações eram, solicitações pessoais privadas diretamente por 

Satanás para Jesus, e para além da sua própria revelação não saberíamos nada deles. As 

duas armas Ele utilizados foram Escritura e à oração; armas que o Senhor oferece a cada 

um de Seus filhos (cf. Ef. 6: 17-18). 

Como Ele foi para o jardim com os três discípulos, Jesus começou a entristecer-se e 

angustiado. Não era que ele nunca tinha experimentado dor ou angústia sobre o pecado 

ea morte e sobre o isolamento de Seu Pai celestial que iria trazer. Ele sempre soube que 

ele tinha vindo à Terra para sofrer e morrer pelos pecados do mundo. Mas o clímax de 

Sua angústia agora começou a intensificar, como nunca antes, como Seu pecado 

tornando-se em nosso lugar e seu consequente afastamento de Deus se aproximava. Sua 

alma foi repelido pela invasão de Sua sinbearing, não por causa da dor física. Ele iria 

suportar, mas por causa de Sua tomando sobre si lá toda a magnitude e profanação de 

iniqüidade de todos os homens. Sua agonia sobre essa perspectiva foi além de qualquer 

descrição ou compreensão. 

Quando Jesus chorou junto da sepultura de Lázaro (João 11:35), não foi por Lázaro ou 

para as irmãs de luto, porque Ele estava prestes a restaurar o seu querido amigo e seu 

irmão para a vida. Ele chorou bastante por causa do poder do pecado e da morte sobre a 

humanidade, e, possivelmente, até mesmo, em seguida, sobre a perspectiva iminente de 

seu pecado se tornando. 

Mas agora um tipo muito profundo e desolado da solidão começou a varrer sobre ele que 

o levou a ser severamente afligido. Além da cruz foram decepções pessoais que talvez 

pressionado Jesus em depressão profunda. Primeiro foi a traição de Judas, um lucifer 

terrena que traiu o Filho amoroso e altruísta de Deus, que graciosamente tinha ensinado 

e ministrado a Judas por três anos. Em seguida, houve a deserção dos outros onze 

discípulos, fez mais trágico pelo fato de que, para eles, Ele era Salvador e Senhor. Ele 

tinha sido seu professor; curandeiro, incentivador; perdoa, suporte, e amigo. No entanto, 

ele logo seria abandonado por aqueles que Ele nunca abandonará. Não seria a negação 

direta por Pedro; Aquele em quem Jesus tinha investido mais. Em troca, ele seria o objeto 

de vergonha de Pedro e o motivo de maldição de Pedro. Jesus também seria rejeitada por 

Israel, escolhidos e convênio povo de Deus, por meio de quem Ele veio em carne e para 

quem Ele veio como Messias, Redentor e Rei. 



Além das rejeições foram as injustiças gritantes que enfrentaria. O próprio Criador da 

justiça iria mesmo ser sujeito a injustiça final da humanidade. Ele seria vilipendiado e 

defraudado nos tribunais mesquinhos de pecaminosas, rancorosas, que encontram-se 

homens, e isso em nome de Deus. Aquele a quem os anjos louvor e com quem Deus o Pai 

se compraz seria amaldiçoado e ridicularizados pelas multidões vis e perversos, muitos 

dos quais tiveram alguns dias antes cantada Seus louvores e tentou fazê-Lo rei. 

Jesus enfrentou uma solidão que nenhum outro homem poderia experimentar. O Filho de 

Deus, que comungava com o Pai e com o Espírito Santo e com todos os santos anjos do 

céu, iria encontrar-se abandonado por Seu Pai como Ele se fez pecado. Ele seria tão 

identificado com a iniqüidade que os exércitos do céu teria de virar as costas para ele. E 

o mesmo pecado que os repelido repelido Ele, sem pecado, santo, puro e imaculado Filho 

de justiça. 

Como o Filho mortal do homem, o eterno Filho de Deus teve de tomar a morte sobre si, 

e que, também, foi doloroso e deprimente. Como parte de sua missão divina de redenção, 

Cristo veio à Terra para "morte gosto para todos" (Heb. 2: 9). Como Alfred Edersheim 

escreveu: "Ele desarmado Morte de enterrar seu eixo em seu próprio coração", e, assim, 

a morte não tinha mais flechas ( A vida e os tempos de Jesus, o Messias [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1971], 2: 539). Mas essa última flecha da morte fez com que o Senhor 

tormento inexprimível. 

Embora a atividade de Satanás não é mencionado neste evento pelos escritores do 

evangelho, sua presença maligna está totalmente comprovado pelo fato de que ele entrou 

em Judas (João 13:27), que saiu do cenáculo para realizar a traição. Suas palavras e 

atividade não são registrados, mas podemos estar certos de sua participação e de sua 

intenção. No primeiro grande episódio de tentações no deserto, Satanás tentou Jesus para 

exigir seus direitos, em primeiro lugar para a alimentação, em seguida, para a proteção, 

e, finalmente, para a soberania sobre o mundo. Agora, ele tentou o Filho de Deus 

novamente para exigir seus direitos. Jesus não merecia sofrer; muito menos morrer. Ele 

merecia honra; glória e reverência, e não a cruz. Por que, o diabo talvez sussurrou no 

ouvido de Jesus, deve o autor da justiça ser submetido a tal injustiça? Por que o Criador 

da vida ser submetido à ignomínia da morte? Ele chamou Jesus à revolta contra Deus e 

assim desqualificar-se de ser o sacrifício pelo pecado e o destruidor de Satanás, a morte 

eo inferno. 

Em todas essas tentações no deserto, no jardim, e em toda a vida terrena Satan-de Jesus 

procurou torná-lo desobedecer a Deus e de se rebelar, como tinha feito. Ele sabia que, em 

obediência de Cristo ao Pai era a sua própria destruição (de Satanás). Portanto, a intenção 

de todas as tentações de Jesus era para afastá-lo da cruz Deus havia planejado. Foi quando 

Pedro descarAdãoente declarou que Jesus nunca seria crucificado que o Senhor disse-lhe: 

"Para trás de mim, Satanás!" (Mat. 16:23). Embora o desejo de Pedro era proteger seu 

mestre, nada do que ele disse poderia ter sido mais contrário à vontade de seu mestre e 

trabalho, ou mais apoio do esforço de Satanás. 

Depois de descartar Satanás-cheia Judas do cenáculo, Jesus disse: "Eu não vou falar muito 

mais com você, para o governante do mundo está chegando, e ele nada tem em mim" 

(João 14:30). Jesus estava falando sobre o conflito intenso com Satanás que em breve 

experimentaria no jardim, onde o governante do mundo faria seu ataque final. Assim 

como no deserto, ele iria engolir Jesus em três grandes ondas de tentação, cada um 



projetado para o único propósito de causar-lhe evitar a cruz, em revolta aberta contra 

Deus, evitando assim a obra da salvação e deixando todos os homens sob a condenação 

do inferno. 

A partir do momento da prisão de Jesus até à sua morte, Satanás parecia ter a mão superior 

nos eventos, mas que foi temporária e pela provisão divina. Jesus disse aos chefes dos 

sacerdotes e os oficiais do templo quando eles vieram para prendê-lo, "Esta hora e do 

poder das trevas são teus" (Lucas 22:53). Essa era a hora de Satanás, e com a permissão 

do Pai que ele atacou o filho com todo o poder de sua maldade. O propósito de Satanás 

era induzir Jesus a comprometer Sua santidade e de renunciar submissão ao Pai e, assim, 

desviar-Lo da cruz. O propósito de Deus, por outro lado, era provar a justiça do Filho e 

para demonstrar o poder do Filho sobre as severas tentações Satanás podia inventar. Em 

nenhum lugar Escritura ensina que Satanás planejaram matar Jesus; em vez disso, sua 

morte foi por plano preestabelecido de Deus (cf. Atos 2: 22-23), o que Satanás queria 

frustrar. Uma vez que ficou claro que ele não poderia evitar a morte do Senhor, Satanás 

fez tudo que podia fazer que a morte permanente. E quando ele falhou nisso, e Jesus se 

levantou, ele inspirou uma conspiração para negar Sua ressurreição (ver Mat. 28: 11-15). 

Por isso, é de se surpreender que Jesus disse a Pedro, Tiago e João, "A minha alma está 

profundamente triste, a ponto de morte." perilupos ( profundamente entristecido ) 

está relacionado com o prazo a partir do qual obtemos periferia e carrega a idéia de ser 

rodeada de tristeza. É possível morrer de tristeza, assim como de outras emoções fortes, 

como medo e raiva. A angústia de Jesus foi suficiente para matá-lo e, sem dúvida, o teria 

feito se não tivesse sido divinamente preservados para um outro tipo de morte. 

A agonia dessa tentação era inigualável. Foi a luta mais intensa de Jesus com Satanás, 

mais angustiante ainda que o encontro no deserto. A magnitude do Seu sofrimento 

aparentemente causada capilares subcutâneos de Jesus para dilatar e burst. Como as 

estourar capilares sob a pressão de profunda angústia e sangue escapou através dos poros 

de sua pele, que se misturaram com seu suor ", caindo no chão" (Lucas 22:44). Foi a essa 

experiência, sem dúvida, que o escritor de Hebreus se refere ao dizer que Jesus "ofereceu-

se ambas as orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas, Àquele capaz de salvá-lo da 

morte" (Heb. 5: 7). 

Jesus não estava triste por causa do medo Ele iria sucumbir às tentações de Satanás. Como 

mencionado acima, ele já havia declarado que Satanás "nada tem em mim", o que 

significa que "não havia pecado ou o mal nele em que a tentação pode ter raiz. Nem se 

indignou por mais de uma possibilidade de não vencer o pecado ou sobreviver à 

morte. Ele havia falado várias vezes de Sua vinda ressurreição e até mesmo de Sua 

ascensão. Não havia nenhuma dúvida na mente de nosso Senhor sobre o resultado da cruz, 

pelo qual Ele se tornaria vitorioso sobre o pecado, a morte eo diabo. Jesus 

estava profundamente entristecido, a ponto de morte por causa de Sua ter que tornar-

se pecado. Essa foi a perspectiva insuportavelmente insuportável que fez com que Ele 

suou grandes gotas de sangue. Santidade é totalmente repelido pelo pecado. O profeta 

Habacuque revelou isso quando ele escreveu: "Os teus olhos são tão puros para aprovar 

o mal, e Tu não podes olhar para maldade com favor" (Hab. 1:13). 

Nesse profunda tristeza Jesus conhecia Seu único consolo era com o Pai celestial, e com 

cada onda de tentação e angústia Ele retirou-se para um lugar de reclusão a alguma 

distância (ver vv 36, 39, 42.).Lucas relata que "Ele retirou-se deles cerca de um tiro de 



pedra" (Lucas 22:41), que totalizou trinta a cinquenta metros. A intensidade da tentação 

e da resposta a oração de Jesus aumentou com cada uma das três sessões e se reflete nas 

posições O Senhor levou. No começo, ele ajoelhou-se (Lucas 22:41), mas como a 

intensidade escalou Ele caiu prostrado no Seu rosto (Mat. 26:39). 

Enquanto Ele foi para ficar a sós com o Pai, Jesus perguntou aos seus três amigos queridos 

para vigiar com Ele, deixando-os não só para assistir , mas também para orar em vista 

da tentação (ver v 41)., assim como ele estaria fazendo. 

Súplica 

E, indo um pouco além deles, e caiu sobre seu rosto e orou, 

dizendo: "Meu Pai, se é possível, este cálice passe de mim, ainda 

não como eu quero, mas como tu queres." E Ele veio para os 

discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: "Então, 

vocês, homens, não poderia vigiar comigo por uma hora 

Mantenha vigiando e orando, para que não entreis em tentação;? 

O espírito está pronto, mas a carne é fraca. " Ele foi embora 

novamente uma segunda vez e orou, dizendo: "Meu Pai, se este 

não pode passar a não ser que eu o beba, se a Tua vontade." E 

mais uma vez ele veio e os encontrou dormindo, porque seus olhos 

estavam pesados. E deixando-os de novo, e foi-se embora e orou 

pela terceira vez, dizendo a mesma coisa, mais uma vez. Em 

seguida, Ele veio para os discípulos, disse-lhes: "Você ainda está 
dormindo e tomando o seu descanso?" (26: 39-45a) 

Estes versos concentrar alternAdãoente em Jesus 'súplica ao Pai celeste e sobre os três 

discípulos' adormecer. Por um lado é intenso, doação desejo de Jesus para fazer a vontade 

do Pai, a ponto de tornar-se pecado para salvar os pecadores e pela oração para lidar com 

a tentação lhe atirarem. Por outro lado, é indiferente, incapacidade egocêntrica dos 

discípulos para assistir e para enfrentar o conflito e perigo com intercessão em nome do 

seu Senhor. Enquanto Jesus, a compreensão do poder do inimigo, retirou-se para a oração, 

eles se retiraram para o sono. 

Novamente indo um pouco além dos três discípulos, Jesus caiu sobre seu rosto, 

orando ao Seu Pai. A não ser no momento em que Ele citou o Salmo 22: 1 como Ele 

clamou da cruz: "Meu Deus, Meu Deus, por que desamparaste Me? " (Mat. 27:46), Jesus 

sempre se dirigiu a Deus como Pai. Ao fazê-lo Ele expressou uma intimidade com Deus 

que era estranho para o Judaísmo do seu dia e que era um anátema para os líderes 

religiosos. Eles pensavam de Deus como Pai, no sentido de ele ser o progenitor de Israel, 

mas não no sentido de ele ser um Pai pessoal para qualquer indivíduo. Para Jesus se dirigir 

a Deus como seu Pai era uma blasfêmia para eles, e "para isso, pois, os judeus procuravam 

ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que 

Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus "(João 5:18). 

Embora Jesus apelado Deus, Seu Pai, somente nesta ocasião que Ele chamá-lo de meu 

Pai (cf. v. 42). Intensificar a intimidade. Quanto mais Satanás tentou desviar Jesus da 

vontade e do propósito de seu pai, o mais de perto Jesus chamou à presença de Seu 

Pai. Marcos acrescenta que Jesus também se dirigiu a Ele como "Abba, Pai!" (Marcos 



14:36), Abba sendo uma palavra aramaica de carinho equivalente a "Daddy" Tal endereço 

teria sido impensável presunçoso e blasfemo para os judeus. 

Jesus implorou ao Pai, "Se for possível, este cálice passe de mim." Ao perguntar, "Se 

for possível," Jesus não se perguntar se escapar da cruz estava dentro do reino da 

possibilidade. Ele sabia que podia ter se afastado da morte a qualquer momento Ele 

escolheu. "Eu dou a minha vida para que eu possa levá-la de novo", ele explicou aos 

fariseus incrédulos "Ninguém ma tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho 

autoridade para a dar, e eu tenho autoridade para retomá-la "(João 10: 17-18). O Pai 

enviou seu Filho na cruz, mas Ele não forçar que ele vá. Jesus estava aqui perguntando 

se evitar a cruz eram possíveis dentro do plano e propósito redentor do Pai. A agonia de 

se tornar pecado foi se tornando insuportável para o Filho de Deus sem pecado, e Ele 

perguntou em voz alta antes de seu pai se poderia haver uma outra maneira de libertar os 

homens do pecado. 

Ira e juízo de Deus são muitas vezes retratado no Antigo Testamento como um copo de 

ser bebido (ver, por exemplo, Sl 75: 8; Isaías 51:17; Jer 49:12...). Esta taça simbolizava 

a Jesus sofrimento iria suportar em a cruz, a taça da ira de Deus desabafou contra todos 

os senhores da humanidade, a qual o Filho tomaria sobre Si mesmo como o cordeiro 

sacrificial de Deus. 

Como sempre com Jesus, a consideração determinante foi a vontade de Deus. "Eu não 

falei por mim mesmo", declarou Ele, "mas o próprio Pai que me enviou me deu 

mandamento sobre o que dizer eo que falar" (João 12:49; cf. 14:31; 17: 8 ). Ele, portanto, 

disse submissamente, "No entanto, não como eu quero, mas como tu queres." Esse 

conflito entre o que eu quero eo que quiseres revela a realidade do fato surpreendente 

que Jesus estava realmente sendo tentado. Embora sem pecado e incapaz de pecado, Ele 

claramente poderia ele trouxe para o conflito real da tentação (veja Hb 4:15.). 

Mas quando o Senhor voltou para os três discípulos, Ele os encontrou dormindo. Essa 

descoberta; embora não inesperado, deve ter acrescentado muito ao Seu sofrimento e 

angústia. Ninguém pode decepcionar e nos ferir tão profundamente como aqueles que 

amamos. Jesus não ficou surpreso, porque na Sua onisciência Ele estava perfeitamente 

consciente de sua fraqueza e previu que seria, naquela mesma noite, ele se manifesta 

mesmo em deserção (veja v 31).. Mas esse conhecimento não aliviar a dor causada pela 

sua não ser suficientemente sensível ou cuidar o suficiente para vigiar e orar com Ele nas 

últimas horas de sua vida. 

Assim como estes mesmos três discípulos tinha dormido quando Jesus foi transfigurado 

(Lucas 9:28, 32), eles estavam dormindo no momento do maior conflito espiritual na 

história do mundo. Eles estavam indiferentes à agonia e necessidade do seu 

Senhor. Apesar de suas advertências de seu abandono e da negação de Pedro, que não 

sentia necessidade de estar alerta, e muito menos a buscar força e proteção de 

Deus. (Como podemos agradecer ao Senhor pelo dom do Espírito Santo, que ora 

constantemente para nós Veja Rm 8:. 26-27.) 

Foi, provavelmente, depois da meia-noite, e a necessidade de dormir a essa hora era 

natural. Jesus e os discípulos tinham tido um dia longo e cansativo, e eles tinham acabado 

de uma grande refeição e caminhou talvez uma milha ou assim do Cenáculo para o monte 

das Oliveiras. Mas a percepção limitada e confusa até mesmo os discípulos de seu 



calvário iminente e de sua deserção dele que ele havia previsto deve ter motivado e 

energizado-los o suficiente para se manter acordado com ele neste obviamente sepultura 

tempo. 

Para ser justo, ele deve notar-se que o sono é muitas vezes um meio de fuga, e os 

discípulos pode ter dormido mais fora de frustração, confusão e depressão do que 

apatia. Eles não poderia trazer-se para encarar a verdade de que seu querido amigo e 

Senhor, o Messias prometido de Israel, não só sofreria zombaria e dor nas mãos de 

homens maus, mas seria mesmo ser condenado à morte por eles. Como médico, Lucas 

talvez foi especialmente diagnóstico em ver o seu estado emocional, e ele relata que, 

como seria de esperar, eles estavam "dormindo de tristeza" (22:45). 

Mas mesmo isso não desculpa a falta de vigilância. Eles não acreditaram totalmente 

previsões de sua morte e de sua deserção de Jesus principalmente porque não queria 

acreditar neles. Se tivessem aceito a palavra de Jesus pelo valor de face, as suas mentes e 

emoções teria sido muito exercido para permitir o sono. 

Os eventos surpreendentes e polêmicas dos últimos dias-a instituição da Ceia do Senhor, 

as previsões repetidas de Jesus de Seu sofrimento e morte, a previsão de sua fuga na época 

do julgamento, a angústia óbvio Ele agora experimentado-deveria ter fornecido mais de 

motivação e energia para mantê-los acordados suficiente. Mas isso não aconteceu. Se 

tivessem procurado a ajuda do Pai em oração, como Jesus fez e como Ele exortou-os a 

fazer, eles não só teria ficado acordado, mas teria sido dada a força espiritual e coragem 

que tanto precisava. 

Previu deserção de Jesus dos discípulos começou aqui, pois eles deixaram sozinho em 

Seu grande momento de necessidade. Seu coração deve ter quebrado quando Ele disse a 

Pedro, mas também para o benefício de Tiago e João, "Então, vocês, homens, não 

poderia vigiar comigo por uma hora?" 

Considerando as circunstâncias, a repreensão foi especialmente suave. Não era o 

propósito de Jesus para os discípulos vergonha, mas para fortalecê-los e ensiná-los a sua 

necessidade de ajuda divina."Mantenha vigiando e orando," Ele implorou, que não 

entreis em tentação. " 

Os verbos gregos atrás continuam vigiando e orando estão presentes imperativos e levar 

a idéia de ação contínua, indicado na NVI por manter. A necessidade de vigilância 

espiritual não é ocasional, mas constante. Jesus estava alertando seus discípulos a ter 

discernimento suficiente para saber que eles estavam em guerra espiritual e deve ser 

preparado por Deus para resistir ao adversário. Ele estava advertindo-os do perigo da 

auto-confiança, que produz sonolência espiritual. 

A única maneira de evitar ser envolvido em tentação é estar ciente de astúcia de Satanás, 

e não apenas para ir imediatamente para o nosso Pai celestial em oração quando já 

estamos sob ataque, mas a orar mesmo na expectativa de vir a tentação. Pedro talvez 

começou a aprender essa lição nesta noite no jardim. E depois de servir fielmente como 

apóstolo por muitos anos, ele advertiu os cristãos: "Seja de espírito sóbrio, estar em alerta, 

vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para 

devorar." (1 Pedro 5.: 8). Ele também deu a garantia, no entanto, que "o Senhor sabe livrar 

os piedosos da tentação" (2 Pedro 2: 9.). 



Não podemos vencer a Satanás ou a carne por nosso próprio poder, e corremos o risco de 

grave tragédia espiritual quando pensamos que podemos. Quando um observador militar 

viu o inimigo, ele não faz, sozinho, engajá-lo na batalha. Ele simplesmente relata o que 

viu e deixa o assunto nas mãos do comandante. Da mesma forma, os crentes não se 

atrevem a tentar lutar contra o diabo, mas deve fugir imediatamente dele na presença de 

seu Pai celestial. Como nosso Senhor ensinou, devemos orar a Deus para não "levar-nos 

deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal" (Mat. 6:13). 

Como Jesus reconhece aqui, fazendo o que é certo é muitas vezes difícil, porque, 

embora o espírito está pronto, ... a carne é ainda fraca. regeneradas pessoas que 

verdadeiramente amam a Deus tem um desejo de justiça, e eles podem reclamar com 

Paulo que eles genuinamente quer fazer o bem. Mas eles também confessar com Paulo 

que muitas vezes eles não praticam na carne não redimido que seus espíritos regenerados 

quer que eles façam. E, por outro lado, às vezes eles se encontram a fazer coisas que, na 

pessoa remidos interior, eles não querem fazer (Rm 7: 15-20). Assim como Paulo, eles 

descobrem que "o princípio do mal está presente em [eles]", que existe uma lei do pecado 

dentro de sua humanidade carnal que a guerra contra os salários a lei da justiça em suas 

mentes resgatados (vv. 21-23). 

À luz desse conflito problemático e contínua, Paulo então lamentou: "Miserável homem 

que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte?" Respondendo à sua própria 

pergunta, ele exultou: "Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor! Então, por um lado 

eu me com a minha mente sou escravo da lei de Deus, mas, por outro, com a minha carne 

à lei do pecado "(vv. 24-25). A única fonte de vitória é o poder de Jesus Cristo. 

O fato de que Jesus veio de novo ... e os encontrou dormindo indica que os discípulos 

caíram no sono mesmo depois de ter despertado e admoestou-los. Seus olhos estavam 

pesados, e porque não procurar a ajuda do Pai, viram-se impotentes mesmo para ficar 

acordado , e muito menos para oferecer intercessão a favor ou consolo para seu Mestre. 

Depois Ele encontrou os discípulos dormindo pela segunda vez, Jesus deixou-os de novo, 

e foi-se embora e orou pela terceira vez. Embora os evangelhos não indicam 

especificamente, parece possível que, como já mencionado, Jesus tinha três sessões de 

oração em resposta a três ondas específicas de ataque satânico, assim como no 

deserto. Levou três tentativas de Satanás para esgotar sua estratégia malévolo contra o 

Filho de Deus. Cada vez que Jesus sofreu mais extremo tormento de alma, mas cada vez 

que Ele respondeu com resolução absoluta para fazer a vontade do Pai. Após o terceiro 

cerco, nosso Senhor disse a mesma coisa, uma vez mais ao Pai celeste, ou seja, "se a 

Tua vontade" (veja v 42).. 

Nessas orações, como em todos os seus outros, Jesus dá aos Seus seguidores um exemplo 

perfeito. Não só aprendemos a enfrentar a tentação com a oração, mas aprendemos que a 

oração não é um meio de dobrar a vontade de Deus para a nossa própria, mas de submeter 

nossa vontade à Dele. Se Jesus apresentou a Sua perfeita vontade ao pai, quanto mais 

devemos submeter nossa imperfeita quer a Sua? A verdadeira oração está rendendo o que 

Deus quer para nós e, independentemente do custo, mesmo se o custo é a morte. A 

natureza ou caráter de nossa oração diante da tentação deve ser a clamar ao Senhor por 

Sua força para resistir ao impulso de se rebelar contra a vontade de Deus, que é o que 

todo pecado é. 



Podemos ter certeza de que, quanto mais sinceramente que procuramos fazer a vontade 

de Deus, o mais severamente Satanás tentará atrair-nos com ele, assim como ele fez com 

Cristo. E como nosso Senhor, a nossa resposta deve estar sempre em oração, 

determinação obstinada de se aproximar de Deus. 

Depois da terceira vez de súplica Jesus foi o vencedor e Satanás foi o vencido. O inimigo 

de sua alma foi derrotado, e Cristo permaneceu incólume em perfeita harmonia com a 

vontade de seu Pai, com calma e de forma submissa pronto para sofrer e morrer. E em 

que a morte Ele estava preparado para tomar sobre Si os pecados do mundo. Se o próprio 

Filho de Deus necessária para clamar a Seu Pai celestial na hora da provação e sofrimento, 

quanto mais não é? Essa foi a lição Ele queria que os onze, e todos os Seus outros 

discípulos após si, para aprender. 

Após a terceira sessão de oração, Jesus veio para os discípulos, disse-lhes: "Você ainda 

está dormindo e tomando o seu descanso?" Mesmo depois de as duas repreensões e 

advertências sinceros do Senhor, os três homens estavam ainda dormindo. Seus olhos 

ainda eram pesados (cf. v. 43), porque eles eram controlados pelo natural e não pelo 

espiritual. Eles eram tão totalmente sujeitos a carne e suas necessidades que eles eram 

indiferentes às necessidades de Cristo. Eles foram mesmo indiferente às suas próprias 

necessidades mais profundas, porque, assim como Jesus tinha avisado um pouco antes, 

eles estavam prestes a ser dominado pelo medo de suas próprias vidas e pela vergonha de 

Cristo. No entanto, em vez de seguir o exemplo de seu Mestre através agonizante em 

oração, eles alegremente descansou no sono. 

Jesus estava ensinando os discípulos de que a vitória espiritual vai para aqueles que estão 

alertas em oração e que dependem de seu Pai celestial. O outro lado dessa lição, e um dos 

discípulos iria aprender em primeiro lugar, foi a de que a auto-confiança e despreparo são 

o caminho para a derrota certa espiritual. 

Força 

"Eis que é chegada a hora de mão e o Filho do homem está sendo 

entregue nas mãos dos pecadores Levanta-te, vamo-nos;.! Eis que 
aquele que me trai está próximo" (26: 45b-46) 

A palavra eis que é usado para chamar a atenção para alguma coisa. Como Jesus 

caminhou de volta para os três discípulos, os homens vindo para prendê-Lo já estavam à 

vista. Na verdade, eles chegaram ", enquanto ele ainda falava" (v. 47). Quando eles se 

aproximaram, Jesus podia ver os soldados romanos de Fort Antonia e os príncipes dos 

sacerdotes e os anciãos. A maioria claramente de tudo, Ele podia ver Judas, que liderou 

o contingente heterogêneo. 

Com grande tristeza, Jesus disse: "A hora está próxima." Ele não estava triste porque 

ele não estava disposto a enfrentar a cruz, mas porque Ele estava prestes a tornar-se 

pecado. E a Sua tristeza foi feita a mais amarga porque Seus amados discípulos não estaria 

com Ele, como Ele deu tudo para eles. Com uma força ainda mais magnífico por seu 

contraste com a sua fraqueza, o Filho do Homem graciosamente submetidos a ser 

entregue nas mãos dos pecadores. 



Não havia mais nada que Jesus precisava fazer e nada mais os discípulos estavam 

dispostos a fazer. "Levanta-te" , portanto, Jesus disse: "vamo-nos;! eis que aquele que 

me trai está à mão" Ao invés de ser enfraquecido e dissuadido pelas tentações, Jesus 

tornou-se mais forte e mais resolvidos; e, em vez de esperar que os seus inimigos para 

chegar a ele, ele saiu para encontrá-los. 

Com a coragem de invencibilidade, Jesus tinha feito o ato final e final do compromisso 

com Seu Pai celestial, que Ele sabia que o ressuscitaria dentre os mortos no terceiro 

dia. Enquanto se movia em direção à multidão que veio para prendê-Lo, Ele também 

resolutamente se moveu em direção à cruz. "Para o gozo que lhe [Ele], suportou a cruz, 

desprezando a ignomínia" (Hb. 12: 2). 

Porque Jesus resistiu a cada manobra e tentação de Satanás, o adversário fugiu dele 

naquela noite, e também ele se fugirá de cada crente que ele resiste no poder de Deus 

(Tiago 4: 7). "Caminhe pelo Espírito", Paulo declarou, "e você não vai realizar o desejo 

da carne" (Gl. 5:16). 

Mateus 26: 36-46 dá o padrão ea sequência da tragédia espiritual, que pode ser resumida 

nas palavras: confiança, o sono, a tentação, o pecado, e desastre. 

A auto-confiança sempre abre a porta à tentação. O primeiro passo de um crente de cair 

em pecado é falsa confiança de que ele é capaz de ser fiel ao Senhor em seu próprio 

poder. Como os discípulos no Monte das Oliveiras, ele está certo de que ele nunca iria 

abandonar Cristo ou comprometer a Sua Palavra. 

Após a auto-confiança vem o sono, o que representa a indiferença ao mal e à falta de 

vigilância moral e espiritual. O crente dormir tem pouca preocupação com o que lê ou 

ouve, mesmo quando é claramente anticristão e aviltante. 

O terceiro passo é a tentação, que o sistema de Satanás está constantemente pronto para 

colocar no caminho do povo de Deus. Tal como acontece com Jesus, a tentação apela 

para os seus direitos pessoais e apela a rebelião contra Deus. 

O quarto passo é pecado, porque um crente que é auto-confiante espiritualmente, que é 

indiferente para o pecado, e que não liga para a ajuda do Senhor, inevitavelmente, cair 

em pecado. Nenhuma pessoa, nem mesmo um cristão, tem a capacidade dentro de si 

mesmo para resistir a Satanás e evitar o pecado. 

A quinta e última etapa na seqüência é desastre. Assim como tentação que não é resistido 

no poder de Deus sempre leva ao pecado, pecado que não é confessado e limpos leva a 

tragédia espiritual. 

Esse é o padrão que os discípulos seguiram última noite de vida terrena de Jesus e que 

cada crente segue quando ele não depende inteiramente do Senhor. 

Mas esta passagem também contém o padrão para a vitória espiritual, que se manifesta e 

exemplificado por Jesus. O caminho da vitória, em vez de trágica derrota é a confiança 

em Deus, em vez de auto, a vigilância moral e espiritual, em vez de indiferença, resistir à 

tentação no poder de Deus, em vez de em nosso próprio, e segurando a obediência em 

vez de para a rebelião do pecado. 



 

139. O Beijo da Traição (Mateus 26: 47-

56) 

E, enquanto ele ainda falava, eis que chegou Judas, um dos doze, 

apareceu, acompanhado por uma grande multidão com espadas e 

varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e os anciãos do 

povo. Ora, o que o traía lhes dado um sinal, dizendo: "Aquele que 

eu beijar, Ele é o único; prendê-lo." E imediatamente ele foi para 

Jesus e disse: "Salve, Rabi!" e beijou-o. E Jesus disse-lhe: 

"Amigo, faça o que você veio para." Então eles vieram e colocou 

as mãos sobre Jesus eo prenderam. E eis que um dos que estavam 

com Jesus chegou e tirou sua espada e, ferindo o servo do sumo 

sacerdote, e cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: "Põe a tua 

espada no seu lugar, porque todos os que tomarem a espada 

perecerão pela espada Ou você acha que eu não poderia rogar a 

meu Pai, e ele vai de uma vez colocou à minha disposição. mais 

de doze legiões de anjos? Como então se cumpririam as 

Escrituras, que deve acontecer desta forma? " Naquele tempo, 

Jesus disse à multidão: "Você saiu com espadas e varapaus para 

me prender, como a um salteador? Todo dia eu costumava sentar-

se ensinando no templo e você não me prenderam. Mas tudo isso 

tem ocorrido que as Escrituras dos profetas podem ser cumpridas. 
" Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. (26: 47-56) 

Além de Jesus, os participantes desta narrativa são a multidão mista que vieram prendê-

Lo, o traidor Judas, e os onze discípulos. A multidão atacou Jesus, Judas traiu com um 

beijo, Pedro presunçosamente tentou defendê-lo com uma espada, e os discípulos 

desertado por Ele em terror. Mas em meio a essas atividades trágicos, os quais apareceram 

para trabalhar em direção a desgraça e derrota de Jesus, a majestade destemido e triunfo 

do Salvador continuou a manifestar-se como a palavra profética de Deus foi 

infalivelmente cumprida. 

O Ataque da Multidão 

E, enquanto ele ainda falava, eis que chegou Judas, um dos doze, 

apareceu, acompanhado por uma grande multidão com espadas e 

varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e os anciãos do 
povo. (26:47) 

Enquanto Jesus ainda estava falando aos onze discípulos no jardim, advertindo-os a 

ser espiritualmente vigilante e anunciando a eles Sua traição iminente (vv. 45-46), eis que 

chegou Judas, um dos doze, veio à tona. 

Parece estranho e inadequado que Judas ainda seria chamado de um dos doze , enquanto 

ele estava no próprio ato de traição. Alguém poderia pensar que Mateus teria sido 

relutante em se referir a ele de tal maneira. No momento em que os evangelhos foram 

escritos, o nome de Judas tinha sido um provérbio entre os cristãos, um sinônimo de 



traição e infâmia. Por que, podemos nos perguntar, se ele não referido como o falso 

discípulo ou aquele que se contou entre os doze? 

Mas, na verdade, todos os quatro evangelistas especificamente falar de Judas como "um 

dos doze" (Mateus 26:14, 47;. Marcos 14:10, 20, 43; Lucas 22:47; João 6:71), enquanto 

nenhum outro discípulo é designada individualmente dessa maneira. Os escritores 

identificar claramente Judas como o traidor de Jesus, mas eles não falam dele com desdém 

ostensiva ou ódio. Eles são notavelmente contido em suas descrições e avaliações de ele, 

nunca usando epítetos depreciativos ou episódios fantasiosas, como fizeram muitos 

escritores extrabiblical. 

O apócrifo escrevendo a história de José de Arimatéia ensinou que Judas era o filho do 

irmão do sumo sacerdote Caifás e que ele foi enviado por Caifás para infiltrar os 

discípulos e descobrir uma forma de destruir Jesus. 

De acordo com outro escrito apócrifo, Os Atos de Pilatos , Judas foi para casa após a 

traição e encontrou sua esposa assar um frango. Quando ele disse a ela que ele estava 

planejando se matar porque estava com medo Jesus iria ressuscitar dos mortos e vingar-

se dele, ela respondeu que Jesus não mais iria ressuscitar dos mortos do que o frango que 

ela estava cozinhando pularia fora do fogo e corvo-em que instante o frango foi dito ter 

feito exatamente isso. 

Um antigo manuscrito chamado coptas Narrativas do Ministério e Passion sustentou que 

a esposa de Judas foi extremamente ganancioso e que ele não era nada mais do que o peão 

de uma mulher manipuladora. No antigo Oriente Próximo, a acusar um homem de ser 

subjugado a uma esposa dominadora foi considerado altamente caluniosa. 

A escrita do século XII chamado O Legendary Aura afirmou que os pais de Judas atirou-

o para o mar, quando ele era um bebê, porque mesmo nessa idade precoce que 

supostamente sentia que ele era diabólico e merecia ser destruído. De alguma forma, ele 

conseguiu sobreviver e crescer para a vida adulta, e, de acordo com a lenda, logo após se 

casar com uma bela mulher mais velha, ele descobriu que ela era sua mãe. 

Tais relatos bizarros são comuns na literatura extra-bíblica. Eles são preparados para 

demonstrar a vileza de Judas e de revelar o desprezo com que ele foi visto. Os escritores 

do evangelho, pelo contrário, simplesmente chamá-lo de um dos doze. Ao invés de 

minimizar a hediondez da traição de Judas, isso aumenta a insídia do seu crime mais do 

que qualquer lista de epítetos poderia fazer. 

Quando o traidor veio ao jardim, ele foi acompanhado por uma grande multidão com 

espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e os anciãos do 

povo. Esta grande multidão não era a multidão espontânea típica de admiradores que 

muitas vezes o procurou. Foi sim um grupo cuidadosamente selecionado reuniu com o 

único propósito de prendê-lo e colocá-lo à morte. 

A multidão incluía oficiais do Templo (Lucas 22:52), que foram concedidos poderes 

policiais limitados pelos romanos em matéria de religião e sociedade judaica. Este grupo, 

provavelmente, estava armado com clubes. A multidão também incluiu um grupo de 

soldados romanos (João 18: 3), que, com força total, composta por 600 homens. Porque 

eles tinham que ter permissão Roman para exercer a pena de morte, os líderes judeus 



tinham solicitado soldados romanos para se juntar na prisão. Estes soldados de Fort 

Antonia, em Jerusalém, e talvez algumas das polícia do Templo, bem como, estavam 

armados com espadas. Os soldados, provavelmente, também foram incluídos porque em 

uma ocasião anterior, quando a polícia do templo foram enviados para prender Jesus, 

voltaram de mãos vazias ( João 7:32, 44-46). 

Aparentemente, os líderes judeus tinham a intenção por algum tempo a acusar Jesus de 

rebelião contra Roma. Dessa forma Sua morte poderia ser atribuído ao governo romano, 

e eles próprios estariam a salvo de represálias por muitos judeus que ainda ainda o 

admirava. A fim de aproveitar a oportunidade, os príncipes dos sacerdotes e os 

anciãos devem ter apressado a Pilatos para solicitar a utilização imediata de suas 

tropas. Ou talvez eles anteriormente tinha combinado com o governador para que os 

soldados disponíveis em curto prazo. Sob intimidação porque ele não queria arriscar outra 

insurreição, especialmente no meio de uma importante festa judaica (ver Marcos 15: 6-

7), o governador romano, deferiu o pedido. 

Quando ele saiu da sala superior, Judas deve ter levado às pressas para se reunir com os 

líderes judeus e informá-los de que o tempo propício eles estavam esperando estava na 

mão. Embora arranjo original de Judas tinha sido apenas com os principais sacerdotes e 

outros funcionários do Templo (Lucas 22: 4), os fariseus também se envolveu na trama 

(João 18: 3), assim como os saduceus e todo o Sinédrio (Marcos 15: 1 ; Atos 23: 6). E 

porque a multidão não só incluiu representantes da parte dos principais sacerdotes e 

pelos anciãos , mas os príncipes dos sacerdotes e os próprios anciãos (Lucas 22:52), os 

líderes, obviamente, queria ter certeza de que Jesus não dominá-los ou escapar por entre 

os dedos novamente. Quando todos os quatro evangelhos são comparados, torna-se 

evidente que o número total de homens que vieram com Judas para o jardim pode ter sido 

tão alto quanto um mil. 

Essa multidão mista era um retrato profético de tratamento do mundo de Cristo, uma 

ilustração vívida de sua maldade, mindlessness e covardia. Em vez de humildemente 

acolher o Filho de Deus, que abraça seu longamente aguardado Messias, e caindo a seus 

pés em adoração e culto, que arrogantemente veio colocá-Lo à morte. 

Sua intenção era mau manifesto em primeiro lugar na injustiça de suas acusações e ações, 

que não tinham qualquer relação com a verdade ou a justiça. Jesus tinha quebrado nem 

Mosaic nem direito romano.Ele não havia cometido nenhum ato imoral ou ilegal. Seu 

único crime foi em não reconhecer ou obedecendo as provocadas pelo homem, as 

tradições rabínicas legalistas. Pilatos não tinha amor ou respeito por Jesus, mas ele 

reconheceu Ele não era culpado de violar qualquer direito romano muito menos de incitar 

uma rebelião (João 19: 4). No entanto, para proteger sua própria posição com Roma e 

para não despertar o descontentamento dos líderes judeus, ele estava perfeitamente 

disposto a permitir que um homem inocente para ser executado. 

Em segundo lugar, a multidão não só foi injusto, mas sem sentido. A maioria deles 

provavelmente tinha pouca idéia do que estavam fazendo ou das razões para isso. Os 

soldados romanos, é claro, estavam simplesmente cumprindo ordens como eles foram 

treinados para fazer, sem questionar o propósito ou o decoro. A maioria das pessoas na 

multidão não tinha rancor pessoal contra Jesus, e alguns deles provavelmente nunca tinha 

ouvido falar dele antes. No entanto, eles não tinham nenhum escrúpulo em participar de 

sua prisão. Na sua escuridão espiritual eles não tinham capacidade de reconhecer Jesus 



como a própria fonte e encarnação da verdade e da justiça. Em qualquer caso, eles pouco 

se importava com a verdade, a justiça, ou qualquer outra coisa de valor espiritual, mas 

apenas para seu bem-estar pessoal. A maioria deles eram mercenários que estavam 

indiferentes à justiça do que eles fizeram desde que foram pagos e não ter problemas com 

seus superiores. 

Essa multidão teve homólogos em todas as épocas da história da igreja. Incontáveis 

milhões foram incitados contra a causa de Cristo, sem ter a menor noção de quem ele é 

ou o que Ele ensinou. Eles tornam-se dispostos vítimas de preconceito ímpio de outra 

pessoa e junte-se causas que são manifestamente injusto. 

Uma terceira característica da multidão no jardim foi covardia. Não apenas os líderes, 

mas provavelmente os soldados e policiais do Templo, bem, preferiu prender Jesus neste 

escuro, isolado lugar, em vez de nas ruas de Jerusalém, em plena luz do dia. Uma 

multidão desenfreada pode ser intimidante, mesmo para homens armados. E, apesar das 

vantagens da escuridão e do isolamento, os líderes, apreensivos covardes sentiu a 

necessidade de trazer um milhar de homens, incluindo várias centenas de soldados 

armados, para prender uma dúzia de homens que eram conhecidos por ser pacífica. 

A consciência culpada sempre produz covardia. O medo mau eles podem receber a justiça 

por sua injustiça e, portanto, buscar proteção nos números e na escuridão. Eles estão com 

medo da exposição e da oposição, e eles não tomar nenhuma posição pública ou ação a 

menos que as probabilidades estão esmagadoramente em seu favor. 

A multidão também foi profano. O que uma inacreditável sacrilégio foi cometido naquela 

noite pelos assassinos, homens pecadores que se atreveu a colocar as mãos sobre o Filho 

de Deus sem pecado! 

O mundo incrédulo sempre desdenhou o nome de Deus, a Palavra de Deus, e as coisas de 

Deus. Nenhuma divindade pagã é tão abertamente blasfemado pela humanidade como é 

o Senhor Jesus Cristo.Poucas evidências testemunhar com mais ousadia que o mundo está 

agora nas mãos de Satanás do que o fato de que ele é o verdadeiro Deus, que é o mais 

frequentemente blasfemado e ridicularizados. 

O Beijo da O Traitor 

Ora, o que o traía lhes dado um sinal, dizendo: "Aquele que eu 

beijar, Ele é o único; prendê-lo." E imediatamente ele foi para 

Jesus e disse: "Salve, Rabi!" e beijou-o. E Jesus disse-lhe: 
"Amigo, faça o que você veio para." (26: 48-50) 

Judas tinha deixado a sala de cima depois de escurecer (João 13:30) e ido diretamente 

para os principais sacerdotes, com quem ele já havia consumado o acordo para trair Jesus 

por trinta moedas de prata (Matt. 26: 14-16). Ele estava procurando "uma boa 

oportunidade para trair a si mesmos para além da multidão" (Lucas 22: 6), e agora era o 

momento ideal. Judas acertou em supor que Jesus viria a ir para o Jardim do Getsêmani 

(ver João 18: 2), que foi bem longe das multidões de Jerusalém. Os peregrinos lotaram as 

ruas durante a maior parte da noite durante esta altura da semana da Páscoa, quando os 

dois dias de sacrifício sobrepostas (ver cap 12 deste volume.). Só na escuridão e em um 

lugar tão remoto como isso poderia tomam Jesus cativo sem despertar atenção. 



Judas era muito desapontado que Jesus não vir a ser o tipo de Messias que ele 

esperava. Jesus não derrubaram Roma ou mesmo os poderosos líderes religiosos judeus, 

e, consequentemente, Ele tinha adquirido há posições de prestígio e poder com que 

recompensar seus discípulos. Em vez de ensiná-los a conquistar e controlar, Jesus 

ensinou-lhes a forma de apresentar e servir. Em vez de Judas de ser mais rico do que 

quando ele começou a seguir Jesus, é bastante provável que ele era mais pobre, exceto 

para o dinheiro que ele roubou de tesouraria do grupo (João 12: 6). 

Judas já estava possuído por Satanás (Lucas 22: 3), e, portanto, o que ele fez não estava 

mais sob seu controle. No entanto, foi sob a compulsão de sua própria incredulidade, 

ganância e ambição que ele abriu-se a presença de Satanás. 

Entregar-se Jesus estava na mente de Satanás, a mente de Judas, as mentes dos líderes 

religiosos judeus, e na mente de Roma. Mas foi no "plano pré-determinado e presciência 

de Deus" eras antes de entrar na mente de Satanás ou as mentes daqueles homens ímpios 

(Atos 2:23). Mesmo ao fazer o negócio de Satanás, Judas e seus co-conspiradores 

estavam sendo usados para cumprir um plano divinamente ordenado que resultaria na 

salvação dos pecadores como exatamente aqueles definidos em matá-lo. 

Como estava escuro e porque muitos na multidão provavelmente não sabia Jesus de vista, 

Judas, aquele que o traía, tinha previamente combinado um sinal, dizendo: "Aquele 

que eu beijar, Ele é o único; prendê-lo." 

Beijo é de phileo ; um verbo referindo-se a um ato de respeito e carinho especial, por 

mais que ainda é exibido hoje em muitas culturas árabes e mesmo entre alguns 

europeus. No antigo Oriente Próximo talbeijo era um sinal de homenagem. 

Por causa de seu status inferior, um escravo iria beijar os pés do seu mestre ou outra 

pessoa notável, como faria um inimigo buscando misericórdia de um monarca. Servos 

comuns talvez beijar o dorso da mão da pessoa que eles recebidos, e os que estão acima 

do nível de servo, às vezes, beijar a palma da mão. Para beijar a bainha da roupa de uma 

pessoa era um sinal de reverência e devoção. Mas um abraço e um beijo na bochecha era 

o sinal de perto carinho e amor, reservado apenas para aqueles com quem teve um 

relacionamento próximo e íntimo. Um beijo e abraço eram uma marca aceita de afeto de 

um aluno para o professor, por exemplo, mas apenas se o professor ofereceu-lhes em 

primeiro lugar. 

Portanto, de todos os sinais Judas poderia ter escolhido, ele escolheu aquele que viria a 

ser o mais desprezível, não por causa do ato em si, mas porque ele perverteu tão 

hipocritamente e traiçoeiramente. Ele poderia ter apontou Jesus em inúmeras outras 

maneiras que teriam sido tão eficaz. Por alguma razão debochado ele pode ter tido, Judas 

escolheu para fingir sua inocência e carinho antes de Jesus e os discípulos para o fim. É 

difícil imaginar que, mesmo tão mau uma pessoa como Judas poderia ter flagrantemente 

exibidos sua traição na própria cara de quem tinha graciosamente ensinou e fez amizade 

com ele por três anos. Mas Satanás, que o encheu, não conhece a vergonha e não tem 

nenhuma restrição em sua miséria. 

Os gritos estridentes da multidão para crucificá-lo deve ter sido doloroso para os ouvidos 

de Jesus. Ele lhes havia ensinado, sarou, e ofereceu-lhes o próprio pão da vida, e ainda 

assim eles se voltaram contra ele em desprezo e escárnio. Mesmo o ódio dos príncipes 



dos sacerdotes, anciãos, fariseus, saduceus e foi doloroso para ele, porque Ele amava e 

teria redimido a esses maus. A brutalidade dos soldados que iria vencê-lo, cuspir nele, e 

colocar uma coroa de espinhos na cabeça foi dolorosa para o espírito de Jesus, bem como 

o seu corpo. Até mesmo a indiferença covarde de Pilatos feriria o coração de Jesus, 

porque Ele veio para perdoar e salvar ainda que pagan Gentil. 

Mas Judas deve ter ferido gravemente Jesus mais do que todos os outros juntos, porque 

ele tinha sido um discípulo e amigo, um íntimo com quem Jesus sem reservas tinham 

compartilhado Seu amor, Sua companhia, e sua verdade. É impossível imaginar o que o 

Senhor deve ter sentido quando Judas impetuosa se aproximou dele e disse: "Salve, 

Rabi!" e beijou-o. No entanto, a dor era não para si mesmo, mas para este homem que 

estava tão engolfado pela ganância e auto-vontade que ele se rebaixaria a trair o amigo 

mais querido que ele já teve ou poderia ter. 

Beijoed traduz uma forma intensificada do verbo usado no versículo 48 e carrega a idéia 

de fervorosa expressão, contínuo de afeto. Foi a palavra usada por Lucas da mulher que 

entrou em casa do fariseu e beijou os pés de Jesus, enxugando-os com os seus cabelos e 

ungindo-os com perfume (Lucas 7:38, 45). Foi também usado por Lucas para descrever 

a recepção do filho arrependido do pai da parábola do filho pródigo (15:20) e dos anciãos 

de Éfeso luto na praia perto de Mileto como eles se despediu de seu amado Paulo (Atos 

20:37 ). Foi exatamente esse afeto intenso que Judas fingiu para Cristo. 

Judas estava tão envolvida em sua exibição enganoso que palavras sensatas mesmo Jesus: 

"Judas, você está traindo o Filho do Homem com um beijo?" (Lucas 22:48) não o 

deteve. É provável que Judas era agora tanto sob o domínio de Satanás de que suas ações 

não eram voluntárias. 

Em profunda tristeza, mas com perfeita compostura diante da perfídia de Judas, Jesus 

disse simplesmente: "Amigo, faça o que você veio para." O Senhor não usar a palavra 

usual ( philos ) para amigo, que ele usou dos Doze em João 15:14. Em vez disso, Ele se 

dirigiu Judas meramente como hetairos , que é melhor traduzida como "companheiro" 

"camarada" ou "companheiro". Jesus tinha se ofereceu para ser amigo de Judas, e mais 

do que isso, para ser seu Salvador. Mas a oportunidade para a salvação tinha passado, e à 

luz da traição de Judas indescritível, mesmo colega era uma forma graciosa de endereço. 

Faça o que você veio para foi a declaração de despedida de Jesus para o filho da 

perdição. Para Judas essas foram as últimas palavras de Cristo, e pode-se imaginar que as 

palavras soarão como um tormento em seus ouvidos por toda a eternidade no 

inferno. Judas expôs-se para o exterior como o inimigo de Cristo, ele sempre tinha sido 

interiormente, e até o fim da história o seu nome será sinônimo de traição. 

A traição de Judas não só refletiu a maldade do mundo pecaminoso, mas a miséria do 

falso discípulo. Ele é o epítome de um crente sham, a quintessência de um cristão espúrio. 

Um falso cristão é, antes de tudo motivado por interesses próprios, que para Judas foi 

exibido mais, obviamente, em sua ganância, porque ele era um ladrão (João 12: 6). Mas 

é provável que ele também desejava prestígio, glória e poder, o que ele esperava para 

compartilhar com Jesus quando Ele derrubou Roma e estabeleceu Seu reino terreno. Ele 

procurou usar Jesus para seus próprios fins pecaminosos, e quando ele descobriu que o 

Senhor não seria tão usado, ele ligou-Lo em rejeição aberta e traição. Ele era como as 



sementes plantadas em solo rochoso que surgem por um pouco de tempo, mas murchar 

quando expostas ao calor do sol (Mat. 13: 5-6). Quando decepção e teste veio, ele caiu 

fora (ver vv. 20-21). Ele é o ramo infrutífera que é cortada e queimada (João 15: 6). 

Em segundo lugar, um falso discípulo também é marcada por engano e hipocrisia. Ele se 

disfarça sob o disfarce de devoção a Cristo, a Sua Palavra, e Sua igreja. Ele é como uma 

tara plantadas entre o trigo;só Deus pode com certeza distingui-lo da coisa real. Ele presta 

homenagem a Cristo por fora, mas odeia no interior. Como Judas, seus sinais exteriores 

de afeto pelo Senhor cobrir um coração que o despreza. 

Mas quando um falso crente é confrontado com um preço a pagar por sua associação com 

Cristo, seu interesse superficial na igreja e as coisas de Deus, invariavelmente, murcha, e 

ele é exposto como o impostor que ele sempre foi. 

Ato particular de Judas da traição e as suas consequências directas eram originais, mas 

sua atitude básica para com Jesus é característica de cada crente falso. Cada idade tem 

encontrado Judas na igreja, aqueles que exteriormente fingir fidelidade a Cristo, mas que 

no fundo são seus inimigos. Eles se identificam com a igreja por muitas razões diferentes, 

mas todas as razões são de auto-serviço. Se é para chegar à frente no negócio, aparecendo 

respeitável, para ganhar aceitação social por ser religioso, para aliviar a consciência 

culpada por meio da justiça fingido, ou realizar qualquer outra Proposito, o motivo 

subjacente sempre é servir e agradar a si mesmo, não Deus. 

Judas é o arquétipo do rejeitam Cristo e o exemplo supremo de privilégio desperdiçado e 

oportunidade. Ele é a imagem daqueles que amam o dinheiro ter abandonado o filho 

inestimável de Deus por trinta moedas de prata (Mt 13:22). Ele é o hipócrita clássico, que 

fingiu amor e lealdade a Cristo, mesmo quando ele entregou para a execução. Ele é o 

falso discípulo supremo, o filho de Satanás, que se disfarça como um filho de Deus. 

A presunção de Pedro 

Então eles vieram e colocou as mãos sobre Jesus eo prenderam. E 

eis que um dos que estavam com Jesus chegou e tirou sua espada 

e, ferindo o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha. Então 

Jesus lhe disse: "Põe a tua espada no seu lugar, porque todos os 

que tomarem a espada perecerão pela espada Ou você acha que 

eu não poderia rogar a meu Pai, e ele vai de uma vez colocou à 
minha disposição. mais de doze legiões de anjos? " (26: 50b-53) 

Assim que ele foi identificado por Judas, os soldados vieram e colocou as mãos sobre 

Jesus eo prenderam. Quando eles viram o seu Mestre ser preso, os discípulos 

perguntaram: "Senhor, devemos atacar com a espada?" (Lucas 22:49). Mas um dos que 

estavam com Jesus não esperou por uma resposta, mas chegou e tirou sua espada e, 

ferindo o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha. 

Como era de se imaginar, este ato foi realizado pelo impulsivo e volátil Pedro (João 

18:10), que, obviamente, era um dos dois discípulos que estavam armados (Lucas 

22:38). Pode ter sido que os escritores sinóticos não identificou Pedro porque seus 

evangelhos foram escritos mais cedo do que João, quando Pedro poderia ter sido em 

perigo de represálias por parte das autoridades judaicas. 



João também nos informa que o homem, Pedro Struck foi nomeado Malco (João 18:10), 

que, porque ele estava na linha de frente da multidão, foi, provavelmente, um alto servo 

do sumo sacerdote. Pedro, sem dúvida, tinha apontado para a cabeça de Malco 

mas cortar apenas seu ouvido quando o homem se abaixou. Pedro provavelmente foi 

encorajado pelo fato de que em alguns momentos antes, quando Jesus disse à multidão 

que Ele era ", eles recuaram e caíram por terra" (João 18: 6). Aproveitando que o tempo 

de vulnerabilidade, Pedro talvez pensou que ele iria matar tantos como ele podia antes 

que ele próprio foi morto. Ou talvez ele assumiu que ele era invencível, pensando que 

Jesus não iria permitir que Ele mesmo ou seus discípulos a ser prejudicados. 

Como era frequentemente o caso, no entanto, Pedro reagiu de forma errada. Quando o 

Senhor disse aos discípulos: "Aquele que não tem espada, venda o seu manto e compre 

uma" (Lucas 22:36), Ele estava falando do espiritual, não física, preparação. Como Jesus 

deixou claro muitas vezes, e como Paulo declarou mais tarde à igreja de Corinto: "As 

armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição das 

fortalezas" (2 Cor. 10: 4). 

A igreja nunca fez avanços de guerra física, e cada vez que tentou, a causa de Cristo tem 

sido severamente prejudicados. Não há guerras santas. Toda guerra travada em nome de 

Cristo tem sido absolutamente perverso, contradizendo e minando tudo Sua Palavra 

ensina. O reino de Deus não avança com armas carnais ou por estratégia carnal. O campo 

de batalha é espiritual, e não faz sentido lutar com armas físicas. 

Jesus disse a Pilatos: "O meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo, 

então meus servos estariam lutando, para que eu não fosse entregue aos judeus;., Mas 

como ele é, o meu reino não é deste reino "(João 18:36). Guerras, como as Cruzadas, que 

são travadas em nome de Cristo são uma afronta a Cristo. Na realidade, são cruzadas 

contra a própria Aquele que é reivindicada a ser servido. 

Jesus deu a Pedro duas importantes razões que explicam por que o uso de armas físicas 

não podem ser usados para defender, muito menos estender, Seu reino. . Em primeiro 

lugar, para fazer isso é fatal"Guarda a tua espada no seu lugar", Jesus disse a 

Pedro; "Para todos aqueles que pegar a espada perecerão pela espada." Jesus não estava 

filosofando, declarando que todos os que pega em armas vai-se ser morto por armas ou 

que uma pessoa que usa a violência vai ser morto violentamente. Seu ponto era que 

aqueles que cometem atos de violência para alcançar fins pessoais vai enfrentar punição 

pelas autoridades civis, a espada que representa um meio comum de execução no mundo 

antigo. Ele estava simplesmente reiterando o padrão divino estabelecido no Gênesis: 

"Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque 

à imagem de Deus fez o homem" (9: 6). Para proteger a santidade da vida humana, Deus 

declara que o único que desenfreAdãoente tira a vida de outra pessoa está sujeita a 

punição capital. 

Deus deu o governo humano o direito de executar assassinos. "Ele não traz a espada para 

nada", disse Paulo; "Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal" 

(Rom. 13: 4). O apóstolo voluntariamente aplicada essa lei para si mesmo. Em sua defesa 

diante de Festo ele disse: "Se eu sou um malfeitor, ou cometi alguma coisa digna de morte, 

não recuso morrer" (Atos 25:11). 



Ao contar Pedro para colocar sua espada no seu lugar Jesus estava dizendo, com efeito, 

"Não importa o quão perverso e injusto da minha prisão é, você não tem o direito de tomar 

medidas vigilante. Se você levar uma vida ao fazer isso, sua própria vida vai ser 

justamente executada como castigo ". 

Ensaios detenção e posterior de Jesus eram claramente injusto, mas eles foram, no 

entanto, levada a cabo no âmbito dos sistemas jurídicos daquele dia. Embora tenha 

exercido o seu poder apenas pela permissão de Roma, o Sinédrio era um órgão de governo 

civil, bem como religiosa em Israel. Pilatos foi o governador romano devidamente 

nomeado. Ponto de Jesus era que a ação violenta pessoal contra até mesmo um órgão de 

governo injusto é errado. Deus tem o direito soberano de ignorar os governos humanos, 

como ele tem feito com freqüência ao longo da história, mas nenhum indivíduo tem esse 

direito. 

Jesus não estava falando sobre a auto-defesa ou a defesa de seus entes queridos ou amigos 

de um atacante. Nem que ele estava falando sobre a luta das forças armadas de um 

país. Ele estava se referindo ao violentamente fazer justiça com as próprias mãos. Sob 

nenhuma circunstância faz um cristão ou qualquer outra pessoa tem o direito de fazer 

justiça pessoal, até mesmo para defender o nome ou a Palavra de Cristo. 

Em segundo lugar, tentando defender a Cristo e Seu reino pela força física é tolice. "Você 

não acha que eu não poderia rogar a meu Pai", Jesus disse, "e Ele de uma vez colocou 

à minha disposição mais de doze legiões de anjos?" Tentando defender Cristo com 

uma espada não só é moralmente errado de acordo com a lei de Deus, mas também é 

inútil. Depois de ter visto o poder divino de Jesus demonstrou centenas de vezes, por que 

Pedro acha que o seu Senhor precisou da ajuda franzino de uma espada, ou mesmo 

milhares de espadas? 

A legião romana completa foi composta por 6.000 soldados. Mais de doze legiões de 

anjos , portanto, seria de mais de 72.000. Se um único anjo de Deus poderia matar 

185.000 homens em uma noite, como com as tropas assírias de Senaqueribe (2 Reis 

19:35), o poder de 72.000 anjos é inimaginável. Jesus explicou a seu discípulo impetuoso 

que Ele tinha acesso imediato a forças sobrenaturais, que facilmente poderia destruir todo 

o exército romano, para não mencionar a mera coorte de 600 soldados (João 18: 3) agora 

eles enfrentados. Demonstração de bravura obstinado de Pedro foi, portanto, 

desnecessário e absurdo. As batalhas do Senhor são vencidas em Seu poder sozinho, e 

todos os esforços humanos em seu nome que não são feitos em submissão à Sua vontade 

e força divina são presunçoso e fútil. 

O cumprimento da profecia 

"Como então se cumpririam as Escrituras, que deve acontecer 
desta forma?" (26:54) 

Para Pedro se opor violentamente prisão de Jesus foi também a opor-se o cumprimento 

do plano de Deus profetizou da redenção. De acordo com o próprio Deus Escrituras, Ele 

lembrou Pedro mais uma vez que "ela deve acontecer dessa maneira." Em pelo menos 

três outras ocasiões (ver Matt 16:21; 17: 22-23.; 20: 18-19; cf. 12:40 ; 17: 9, 12) Ele disse 

aos discípulos que era necessário que ele sofrer, morrer e ressuscitar dentre os mortos. 



Como Davi previsto, um amigo próximo e confiável trairia o Messias (Sl 41: 9; 55: 12-

14.). Isaías profetizou que Ele seria "desprezado, eo mais rejeitado entre os homens, 

homem de dores, e experimentado nos sofrimentos; ... ferido de Deus, e oprimido .... 

ferido por causa das nossas transgressões, e ... moído pelas nossas iniqüidades; ... 

[castigado] para o nosso bem-estar ... [que] por Sua pisaduras fomos sarados. " Ele seria 

oprimido, afligido e abatidos como um cordeiro que não gritar. "O Senhor agradou moê-

lo, fazendo-o enfermar;. Ele se tornaria-se como uma oferta pela culpa" Ele "justificará a 

muitos, como Ele irá suportar as suas iniqüidades" (Is. 53: 3-5, 7, 10-11). 

Porque Pedro gabou muito alto, orou muito pouco, dormi muito, e agiu muito rápido, ele 

parecia invariavelmente perder o ponto de que Jesus estava dizendo e fazendo. Por isso, 

o Senhor teve que explicar a ele mais uma vez que o que estava acontecendo era no plano 

perfeito de Deus. "Põe a tua espada na bainha," Ele disse; "O cálice que o Pai me tem 

dado, não hei de beber?" (João 18:11). Em seguida, no único caso registrado na Escritura 

de Jesus 'a cura de uma ferida fresca, "Ele tocou na orelha [de Malco] eo curou" (Lucas 

22:51). Em um ato soberano de graça milagrosa, Jesus desfez danos de Pedro. 

A deserção dos Discípulos 

Naquele tempo, Jesus disse à multidão: "Você saiu com espadas e 

varapaus para me prender, como a um salteador? Todo dia eu 

costumava sentar-se ensinando no templo e você não me 

prenderam. Mas tudo isso tem ocorrido que as Escrituras dos 

profetas podem ser cumpridas. " Então todos os discípulos o 
abandonaram e fugiram. (26: 55-56) 

Com um tom de sarcasmo Jesus apontou o subterfúgio e covardia de as multidões que 

agora confrontou-o no jardim. "Sou tão perigoso", disse-lhes, "que você teve que sair em 

tão grande número e com espadas e varapaus para me prender, como a um 

salteador? Eu sou tão indescritível que você tinha que me capturar por furto no calada 

da noite? Você sabe muito bem que todos os dias eu costumava sentar-se no templo 

ensinando. Por que você não me prenderam , então? " 

Jesus sabia que nenhuma quantidade de verdade ou lógica iria dissuadir os inimigos de 

executar seu plano contra ele. Eles sabiam que suas acusações eram falsas e injustas e que 

eles tinham tido inúmeras oportunidades para prendê-lo publicamente. Mas quando os 

homens maus estão determinados a fazer do seu jeito, eles não vão ser dissuadido por tais 

considerações como a verdade, a justiça, a legalidade, ou justiça. 

Em seguida, Jesus disse à multidão que Ele tinha acabado de Pedro lembrou: . Tudo isso 

tem ocorrido que as Escrituras dos profetas podem ser cumpridas "Quaisquer que 

sejam suas razões e motivações pessoais podem ser:" Ele estava dizendo: "você está sem 

querer realizar o que seu próprias Escrituras têm dito através dos profetas que você faria 

para o seu Messias. Totalmente além de suas próprias más intenções, Deus é 

soberanamente usando você para cumprir Seus propósitos justos e graciosas. E ao fazê-

lo, Ele vai demonstrar que a Sua Palavra infalível através do profetas vai ser cumprida. 

" 

Essas palavras, obviamente, deu pouco conforto ou coragem para os discípulos. Por fim, 

ocorreu-lhes que o seu Senhor foi, finalmente, um cativo de seus inimigos e que Ele não 



iria fazer nada mesmo, nem permitir que eles façam qualquer coisa para 

interferir. Embora os líderes da multidão tinham dito que procurou apenas Jesus (João 18: 

5), os discípulos estavam com medo que eles seriam presos como cúmplices, e, 

portanto, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. 

Os discípulos "pouca fé" não confiava em Jesus para salvá-los e estavam com medo de 

arriscar o sofrimento e, talvez, até mesmo morrer com Ele. Assim como Ele havia previsto 

no início daquela noite, quando o pastor foi golpeado as ovelhas dispersas (Mat. 26:31). 

É fácil criticar os discípulos para a sua falta de fé e covardia. Mas todo crente sincero 

sabe que às vezes ele tenha executado a partir de possíveis constrangimentos, 

ridicularização, ou zombaria por causa de sua associação com Cristo. Temos de confessar 

que nós, também, não deixaram nosso Senhor e fugiu quando o custo do discipulado 

pareceu demasiado elevado. 

Assim como existem marcas comuns de falsos discípulos existem características comuns 

dos discípulos defeituosos, como os onze mostrou-se nesta ocasião. Primeiro de tudo, eles 

não estavam preparados.Todos eles, incluindo os três Jesus escolheu para acompanhá-lo 

até o jardim, tinha adormecido, neste momento de grande luta de Jesus. Porque eles 

confundido boas intenções com força espiritual, eram impotentes quando o teste 

veio. Eles estavam confiantes e não sentiam necessidade de oração. Se tivessem levado a 

sério as promessas maravilhosas do Senhor no discurso Cenáculo (João 13-17), eles 

teriam tido a sabedoria divinamente providenciado e força para enfrentar a crise. 

Mas porque eles tinham dado pouca atenção ao ensino de Jesus e tinha negligenciado a 

oração, os discípulos descobriram que estavam despreparados e inadequada. É uma lei 

absoluta espiritual que um crente que negligencia o estudo da Palavra de Deus e 

negligencia a comunhão com Ele em oração será despreparados (cf. Mat. 26:41). Quando 

o teste vem ele será fraco, com medo, infiel, e ineficaz. 

A segunda marca de um discípulo com defeito é a impulsividade. Os onze discípulos, e 

Pedro, em particular, reagiu com base na emoção, em vez de revelação. Eles não olhar 

para a situação do ponto de vista perfeita da verdade de Deus, mas do ponto de vista 

imperfeita e distorcida do seu próprio entendimento. Portanto, em vez de agir com base 

na Palavra de Deus e na força do Seu Espírito prometido, eles reagiram com base em suas 

emoções e na fraqueza de seus próprios recursos. 

O crente que não saturar-se na Palavra de Deus e ter comunhão na presença de Deus 

torna-se um prisioneiro de circunstâncias. Seu pensamento se baseia nas emoções do 

momento, e suas ações são baseadas nos impulsos do momento. 

A terceira marca de um discípulo com defeito é a impaciência. Como os discípulos se 

recusou a assumir a verdade e as promessas de Jesus de coração, tornaram-se ansioso e 

impaciente quando as coisas não saem como eles achavam que deveria. Eles não podia 

esperar por livramento do Senhor e assim concebeu seu próprio. 

Muitos cristãos tomar o caminho mais fácil de fugir de problemas, em vez de confiar em 

Deus para vê-los por isso. Em vez de confiar no Salvador para entregá-los, e ao fazê-lo 

para demonstrar Sua graça e poder, eles tentam evitar problemas a qualquer custo e, 

assim, trazer opróbrio sobre Ele. 



A quarta marca de um discípulo com defeito é carnalidade. Os discípulos, tipificados por 

Pedro, dependia inteiramente do seu próprio poder carnal para protegê-los. Porque ele se 

recusou a confiar em forma e poder de seu Senhor, Pedro não tinha nada a contar com 

sua espada, mas, o que era pateticamente inadequada mesmo a partir de uma perspectiva 

humana. 

Quando os crentes perdem suas armas carnais ou descobrir essas armas são ineficazes, às 

vezes eles simplesmente fugir em desespero. 

O participante importante nesta cena do jardim era o próprio Jesus, e no relato de Mateus, 

vemos Seu triunfo, mesmo enquanto seus inimigos estavam levando cativo. Através de 

seu plano maligno para colocá-Lo à morte Ele iria realizar o plano divino para dar aos 

homens a vida eterna. 

Todos os seus discípulos o abandonaram, e um o traiu, mas a obra divina da redenção 

continuou a ser cumprido dentro do cronograma, precisamente de acordo com o plano 

soberano e profetizou de Deus.Como os discípulos 'fidelidade diminuiu, Jesus' 

demonstração de poder e glória aumentou. Como os planos de seus inimigos parecia 

prosperar, o plano de Deus ainda mais prosperou apesar deles. 

Não está claro exatamente quando isso aconteceu, mas talvez logo após o beijo de Judas, 

Jesus tomou a iniciativa e confrontou a multidão. Para assegurar os seus inimigos que Ele 

não estava tentando esconder ou fugir, e talvez para despojar Judas de qualquer crédito 

para identificá-lo, Ele disse: "A quem procurais?" Quando eles respondeu: "Jesus, o 

Nazareno", Ele disse: "Eu sou Ele", e em que essas palavras ", eles recuaram e caíram por 

terra" (João 18: 4-6). "Eu sou ele" traduz ego eimi , que literalmente significa "eu sou", o 

nome da aliança de Deus (cf. Ex. 3:14). 

A razão exata para a imobilidade temporária da multidão não é revelado, mas, sem dúvida, 

foi causada pelo poder esmagador de Cristo. Embora os judeus do grupo teria associado 

as palavras de Jesus com o nome de Deus, em uma ocasião anterior, quando Ele alegou 

que nome para si mesmo que eles ficaram furiosos ao invés de medo e tentaram apedrejá-

lo até a morte (João 8: 58-59) . E esse nome teria nenhum significado em tudo aos 600 

soldados romanos. Além disso, parece quase certo que muitos dos homens nessa enorme 

multidão não podia ouvir o que Jesus estava dizendo. Portanto o seu instantaneamente e 

involuntariamente cair no chão como um só homem não foi causado tanto por medo como 

por uma explosão direta, milagrosa do poder de Deus. Era como se o Pai estavam 

declarando em ação o que Ele já havia declarado em palavras: "Este é o meu Filho amado" 

(Mt 3:17; 17: 5.). A multidão foi capaz de subir apenas quando a mão de restrição de 

Deus foi levantado. 

Talvez enquanto eles ainda estavam mentindo atordoado e perplexo no chão, Jesus outra 

vez ", perguntou-lhes:" A quem procurais? ", E eles novamente respondeu:" Jesus, o 

Nazareno "(João 18: 7). Ele, então, disse: "Eu te disse que eu sou Ele; se, portanto, me 

buscais, deixai ir estes caminho" (v. 8), referindo-se aos discípulos. 

A multidão naquela noite reagiu a ser lançado para o chão tanto quanto os homossexuais 

de Sodoma reagiu ao ser atingido cego. Esses homens maus foram tão consumido pela 

sua perversão sexual que, mesmo em cegueira que persistiu até o ponto de exaustão, 

inutilmente tentando satisfazer sua lascívia (Gen. 19:11). De forma semelhante os 



homens que vieram para prender Jesus eram tão empenhado em sua missão ímpios que 

se arrastou para fora da terra, como se nada tivesse acontecido, determinada em todos os 

custos para realizar o seu esquema perverso. Apesar de não ser o grau de ser habitado por 

Satanás, como era Judas, toda a multidão era subserviente ao príncipe deste mundo. 

Jesus já havia desmascarado a duplicidade e covardia dos líderes da multidão quando Ele 

perguntou por que eles não tinham o prenderam no início da semana. Ele não só tinha 

sido em Jerusalém todos os dias, mas tinha sido o foco de atenção do público em várias 

ocasiões, principalmente quando ele entrou na cidade, triunfante e quando Ele limpou o 

templo dos cambistas e comerciantes sacrifício. 

Em seu confronto com Judas, o Senhor também demonstrou Sua majestade e Sua 

soberania. Ele não só tinha previsto a traição de Judas, mas havia declarado que mesmo 

esse ato vil iria cumprir a profecia de Deus (Mat. 26:21, 24). Quando o momento da prisão 

veio, Ele enfrentou sem resistência, raiva ou ansiedade. Ele era tão perfeitamente 

confiante de seguir o plano de seu pai e de estar sob os cuidados de seu pai, naquele 

momento, como quando Ele realizou Seus maiores milagres ou foi transfigurado no topo 

da montanha. 

Em seu confronto com Pedro e os outros discípulos, Jesus demonstrou Sua fidelidade 

perfeita em face de sua falta de fé absoluta. Enquanto eles demonstraram a sua falta de 

confiança no Filho, o Filho demonstrou sua absoluta confiança em Seu Pai. 

 

140. O Ilegal, Injusto Julgamento de 

Cristo (Mateus 26: 57-68) 

E aqueles que tinham apreendido Jesus levaram-no a Caifás, o 

sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos estavam 

reunidos. Mas Pedro também estava seguindo a uma distância até 

o pátio do sumo sacerdote, e entrou, e sentou-se com os 

funcionários para ver o resultado. Ora, os principais sacerdotes e 

todo o Conselho continuou a tentar obter falso testemunho contra 

Jesus, a fim de que eles possam colocá-lo à morte; e eles não 

encontraram nenhuma, apesar de muitas testemunhas falsas. Mas, 

mais tarde, dois vieram para a frente, e disse: "este homem 

declarou:" Eu sou capaz de destruir o templo de Deus e 

reconstruí-lo em três dias. "" E o sumo sacerdote levantou-se e 

disse-lhe: "Você faz nenhuma resposta? o que é que estes homens 

estão testemunhando contra você? " Mas Jesus se manteve em 

silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe: "Eu te conjuro pelo Deus 

vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus." Jesus disse-

lhe: "Você mesmo disse;. Mas eu vos digo, a seguir você verá o 

Filho do Homem sentado à direita do Poder, e vindo sobre as 

nuvens do céu" Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, 

dizendo: "!? Ele blasfemou que necessidade temos de testemunhas 

Eis que tens agora ouvir a blasfêmia, o que você acha?" Eles 

responderam: "Ele é digno de morte!" Em seguida, eles cuspiu em 



seu rosto e vencê-lo com seus punhos; e outros esbofetearam, e 

disse: "A profecia para nós, você Cristo,? quem é a pessoa que 
bateu em você" (26: 57-68) 

Os judeus sempre se orgulhavam de seu senso de equidade e justiça, e com razão. Os 

sistemas judiciais do mundo ocidental moderno têm suas bases no sistema legal do antigo 

Israel, que em si foi fundado sobre os padrões estabelecidos em suas escrituras, o Antigo 

Testamento. 

A essência do sistema do Antigo Testamento da jurisprudência é encontrado em 

Deuteronômio: 

Você nomeia para você mesmo juízes e oficiais em todas as tuas cidades que o Senhor 

teu Deus, te dá, segundo as vossas tribos, para que julguem o povo com justiça. Você não 

deve distorcer a justiça; você não deve ser parcial, e você não deve ter um suborno, porque 

o suborno cega os olhos dos sábios, e perverte as palavras dos justos. Justiça, e só a 

justiça, você deve prosseguir, para que possais viver e possuir a terra que o Senhor, teu 

Deus, te dá. (16: 18-20) 

Como os hebreus funcionou procedimentos judiciais específicos seguindo esses 

princípios gerais, eles determinaram que qualquer comunidade que tinha pelo menos 120 

homens que eram chefes de família poderiam formar um conselho local. Nos anos 

posteriores, após o exílio babilônico, que o conselho muitas vezes foi composta da 

liderança sinagoga. O conselho passou a ser conhecido como um Sinédrio, a partir de um 

termo grego ( sunedrion ) que tinha sido transliterado para o hebraico e aramaico, como 

agora é para o Inglês. É, literalmente, significa "sentados juntos." A sanhedrin local era 

composto por até 23 membros, e o Grande Sinédrio em Jerusalém era composta por 70 

principais sacerdotes, anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote fazendo um total de 

71. Em ambos os locais sinédrios e Grandes um número ímpar de membros foi mantida, 

a fim de eliminar a possibilidade de um empate. 

Ao se referir ao órgão nacional em Jerusalém, sunedrion é geralmente traduzida como 

"Conselho" na Bíblia New American Padrão (ver, por exemplo, Matt 26:59;. Marcos 

14:55) e quando se refere a um corpo local é traduzida como "tribunal" (ver Matt 05:22; 

10:17; Marcos 13: 9.). À medida que aprendemos a partir de Lucas, o Grande Sinédrio 

em Jerusalém foi também por vezes referido como "o Senado dos filhos de Israel" (Atos 

05:21) ou "o Conselho dos anciãos" (Lucas 22:66; Atos 22: 5 ). 

Os membros do sinédrios locais deveriam ser escolhidos por causa de sua maturidade e 

sabedoria, e o Grande Sinédrio era para ser composto por aqueles que se tinham 

distinguido em um conselho local e serviu uma forma de aprendizado no conselho 

nacional. Mas, muito antes de a adesão dias de Jesus na Grande Sinédrio havia 

degenerado em grande parte em nomeações com base no favoritismo e influência 

religiosa ou política. Os Herodes, especialmente Herodes, o Grande, exerceu considerável 

controle sobre o Grande Sinédrio, e até mesmo os romanos pagãos, por vezes, se envolveu 

na nomeação ou destituição de um sumo sacerdote. 

Os requisitos gerais de equidade e imparcialidade prescritos em Deuteronômio 16: 18-20 

e em outros lugares na lei mosaica foram refletidas nas exigências dos rabinos que 

garantiu um criminoso acusado o direito a um julgamento público, para o advogado de 



defesa, e convicção somente no depoimento de pelo menos duas testemunhas 

confiáveis. Provas foram, portanto, sempre aberto ao escrutínio público e o réu tem o 

direito de produzir provas e testemunhas em seu próprio nome, não importa o quão 

condenável o evidências e depoimentos contra ele poderia ser. 

Para se proteger contra falso testemunho, seja dada por vingança ou por suborno, a lei 

mosaica prescrevia que uma pessoa que, conscientemente, deu falso testemunho sofreria 

a punição do acusado iria sofrer se for considerado culpado (Deut. 19: 16-19). A pessoa 

que deu falso testemunho em um julgamento que envolveu a pena capital, por exemplo, 

seria o próprio ser condenado à morte. Por razões óbvias, que a pena foi um forte 

elemento dissuasor para perjúrio e uma protecção eficaz da justiça. Um impedimento 

adicional foi a exigência de que acusam testemunhas de um crime capital estavam para 

iniciar a execução, fazendo-os ficar atrás de seu testemunho por acção, bem como 

palavras (Deut. 17: 7). Foi essa lei a que Jesus fez referência indireta quando Ele disse 

aos acusadores da mulher apanhada em adultério "Aquele que estiver sem pecado entre 

vós, que ele seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra" (João 8: 7). 

Lei rabínica necessário que uma sentença de morte não poderia ser realizado até o terceiro 

dia depois que foi prestado e que durante o dia de intervenção dos membros do Tribunal 

de Justiça rápido. Esta disposição teve o efeito de impedir um julgamento durante uma 

festa, quando o jejum foi proibida. O atraso da execução também proporcionou um tempo 

adicional para prova ou testemunho para ser descoberto em favor do réu. 

Simon Greenleaf foi um famoso professor de Direito na Universidade de Harvard, no 

século passado. Em seu livro O Testemunho dos Evangelistas ([Jersey City, NJ: Frederick 

P. Linn, 1881], pp. 581-84) uma seção escrita pelo advogado José Salvador dá informação 

fascinante e significativo sobre o procedimento de julgamento adequado Sinédrio. Porque 

um réu estava protegida contra a auto-incriminação, sua confissão, não importa o quão 

convincente, não foi suficiente em si mesmo para a condenação. 

No dia do julgamento, de acordo com o Salvador, os oficiais de justiça exigiria todas as 

provas contra o acusado para ser lido na audiência completa de audiência pública. Cada 

testemunha contra ele seria obrigado a afirmar que o seu testemunho era verdade para o 

melhor de seu conhecimento e foi baseada em sua própria experiência direta, e não em 

boatos ou presunção. Testemunhas também teve que identificar o mês exato, dia hora e 

local do evento sobre o qual eles testemunharam. A própria conselho não poderia iniciar 

acusações contra uma pessoa, mas só poderia considerar encargos que lhe são 

apresentadas por uma parte externa. 

A mulher não foi autorizado a depor porque ela foi considerada falta a coragem para dar 

o primeiro golpe, se os acusados foram condenados e sentenciados à morte. As crianças 

não podiam testemunhar por causa da imaturidade, nem poderia um escravo, uma pessoa 

de mau caráter, ou uma pessoa que foi considerado mentalmente incapaz. 

Havia sempre a ser presunção de inocência, e de grande latitude foi dado o acusado em 

apresentar a sua defesa. Em um conselho local, onze votos de um total de vinte e três anos 

foram necessários para a absolvição, mas treze anos foram necessários para a 

condenação. Se o acusado foi declarado inocente, ele foi libertado imediatamente. Mas 

se ele foi considerado culpado, a sentença não foi pronunciado até dois dias depois e, 

como mencionado acima, os membros do conselho eram obrigados a jejuar durante o dia 



de intervenção. Na manhã do terceiro dia, o conselho foi convocado, e cada juiz, por sua 

vez, foi perguntado se ele tinha mudado sua decisão. Um voto para condenação poderia 

ser alterada para absolvição, mas não o inverso. 

Se um veredicto de culpado foi reafirmada, um oficial com uma bandeira permaneceu 

perto do conselho, enquanto outro policial, muitas vezes montados a cavalo, escoltaram 

o prisioneiro para o local da execução. Um arauto ia adiante da procissão de baixa 

rotatividade declarar em voz alta: "Este homem [indicando o seu nome] é levado a 

punição para tal crime; as testemunhas que juraram contra ele são tais e tais pessoas; se 

alguém tem provas para dar a seu favor, venha para frente rapidamente. " Se, a qualquer 

tempo antes da sentença foi executada, informações adicionais relativas a inocência veio 

à tona, incluindo recolhimento do prisioneiro de algo que ele tinha esquecido, um oficial 

seria um sinal do outro, e o preso seria levado de volta para o conselho de reconsideração 

do veredicto. Antes de o local da execução foi atingido, o condenado foi instado a 

confessar seu crime, se ele não tivesse feito isso, e foi dada uma bebida estupefaciente 

para entorpecer os sentidos e, assim, fazer a sua morte menos dolorosa. 

O princípio que rege em casos de pena capital foi: "O Sinédrio é salvar, não destruir, a 

vida." Além das disposições acima, o Presidente do Conselho era obrigado a lembrar 

potenciais testemunhas da preciosidade da vida humana e para admoestá-los para ter 

certeza de seu testemunho era verdadeiro e completo. No julgamento criminal pode ser 

iniciado ou continuado durante a noite, a propriedade de um criminoso executado não 

pode ser confiscado, mas foi passada para seus herdeiros, e votação foi feita a partir do 

membro mais jovem ao mais velho, de modo que o primeiro não seria influenciada por 

este último. E se um conselho votou por unanimidade para a condenação, o acusado foi 

posto em liberdade, porque se presumia o necessário elemento de misericórdia a faltar. 

É óbvio que, quando administrado corretamente, o sistema judaico de justiça era não só 

eminentemente justo, mas misericordioso. É tão óbvio que o sistema não funcionar de 

forma justa ou misericordiosamente no julgamento de Jesus, porque o Sinédrio violado 

praticamente todos os princípios de seu próprio sistema de jurisprudência. Jesus foi 

julgado de forma ilegal, sem antes ter sido acusado de um crime. Ele foi julgado à noite 

e em privado, nenhuma defesa foi permitido Ele, e as testemunhas de acusação havia sido 

subornado para falsificar seu testemunho. Ele foi executado no mesmo dia, ele foi 

condenado, e, conseqüentemente, os juízes não poderiam ter jejuado no dia interveniente 

que deveria ter acontecido e não teve oportunidade de reconsiderar o seu veredicto. O 

único procedimento que foi seguido corretamente foi a oferta da bebida entorpecente, mas 

o que foi feito pelos soldados romanos, e não por representantes do Sinédrio (Marcos 

15:23). 

Como é evidente a partir dos relatos dos Evangelhos, Jesus teve dois ensaios principais, 

um judeu e religiosas e os outros romanos e seculares. Porque Roma reservou o direito 

de execução de seus próprios tribunais e administradores, o Sinédrio não foi autorizado a 

dispensar a pena capital (João 18:31). O fato que o fez em várias ocasiões, como acontece 

com o apedrejamento de Estêvão (Atos 6: 12-14; 7: 54-60), não prova a legalidade da 

mesma. É provável no entanto, que muitas execuções ilegais pelo Sinédrio estavam 

simplesmente ignorado por autoridades romanas por uma questão de conveniência 

política.Para eles, a perda de uma única vida era um preço pequeno a pagar para manter 

a ordem e paz. A única exceção cobertor que Roma concedeu foi a execução sumária de 

um gentio que transgrediram uma área restrita do Templo. 



É também significativo que ambos os julgamentos seculares e religiosos romanos 

judaicas de Jesus teve três fases, o que significa que, dentro de cerca de 12 horas, Jesus 

enfrentou processos judiciais em seis ocasiões separadas antes de sua crucificação. O 

julgamento judaico começou com sua retomada antes do ex-sumo sacerdote Anás, no 

meio da noite. Annas então enviou para o sumo sacerdote que preside, Caifás, que tinha 

rapidamente convocou o Sinédrio em sua própria casa. Caifás e o Sinédrio reuniu-se pela 

segunda vez depois de a luz do dia na sexta-feira de manhã. 

Depois que os líderes religiosos judeus haviam concluído suas audiências simuladas, eles 

levaram Jesus ao procurador romano, Pilatos, em primeiro lugar, porque não podiam 

realizar uma sentença de morte sem a sua permissão. Mas eles também foram para ele, 

porque a crucificação Roman ajudaria obscurecer seu próprio envolvimento nefasto em 

que eles sabiam foram processo totalmente injustas e condenação. 

Quando Pilatos descobriu Jesus era galileu, ele enviou-o a Herodes Antipas, tetrarca da 

Galiléia e Perea, que estava em Jerusalém para a Páscoa. Depois de ser questionado e 

tratado com desprezo por Herodes e seus soldados, Jesus foi enviado de volta a Pilatos, 

que relutantemente concordou em Sua crucificação. 

Mateus 26: 57-68 revela pelo menos cinco aspectos de que o tratamento ilegal e injusta 

de nosso Senhor: a convocação do Sinédrio (vv 57-58.), A conspiração para condenar 

Jesus sem provas (vv 59-61.), A confronto para induzir Sua auto-incriminação (vv. 62-

64), a condenação com base em falsas acusações e testemunho (vv. 65-66), e a conduta 

do tribunal do abuso físico e verbal de Jesus (vv. 67- 68). 

A convocação ilegal e injusta do Sinédrio 

E aqueles que tinham apreendido Jesus levaram-no a Caifás, o 

sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos estavam 

reunidos. Mas Pedro também estava seguindo a uma distância até 

o pátio do sumo sacerdote, e entrou, e sentou-se com os 
funcionários para ver o resultado. (26: 57-58) 

Depois que os discípulos fugiram com medo, a polícia do templo, soldados romanos, e os 

outros que haviam tomado Jesus, em seguida, levaram-no. Mas podemos aprender com 

João que, antes de eles o levaram a Caifás, eles "conduziram-no primeiramente a Anás, 

pois ele era o pai-de-lei de Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano "(João 18:13). 

Alguns vinte anos antes, Annas serviu como sumo sacerdote por um período de quatro ou 

cinco anos. Mas, embora ele tinha sido substituído como governante sumo sacerdote, ele 

não só continuou a levar o título, mas também continuou a exercer grande influência nos 

assuntos do Templo, em grande parte através dos cinco filhos que o sucederam e agora 

através de Caifás, seu filho-de-lei. 

Era desígnio de Deus para sumos sacerdotes para servir para a vida. Mas a posição tinha 

se tornado tão politizado que alguns deles serviu apenas alguns anos ou até meses, porque 

eles vieram em desgraça com um rei ou um oficial romano. Alguns estudiosos acreditam 

que Anás havia sido afastado do cargo por Roma porque temiam muito poder estava 

sendo acumulado por um homem. 



Annas controlava os cambistas do Templo e vendedores de sacrifício, de tal forma que 

suas operações foram por vezes referido como os bazares de Anás. É provável que 

nenhum comerciante Templo poderia operar sem ter sido aprovado por Anás e 

concordando em dar-lhe uma grande porcentagem dos lucros. 

Um judeu nunca veio ao Templo de mãos vazias. Ele sempre trouxe quer um presente em 

dinheiro ou um sacrifício para oferecer ao Senhor. Mas ele não poderia oferecer moedas 

gentios, porque muitas vezes levada a semelhança de um governante, o que foi 

considerado uma forma de idolatria. Uma vez que a grande maioria das moedas utilizadas 

durante a época do Novo Testamento eram ou romano ou de um país Gentil sob controle 

romano, os judeus tinham de trocar essas moedas para os judeus antes que eles pudessem 

colocar suas ofertas nos recipientes em forma de sino no Templo. E porque os cambistas 

no Templo detinha o monopólio, eles foram capazes de cobrar taxas de câmbio 

exorbitantes. 

Um judeu que veio para oferecer um sacrifício a Deus, tive que usar um animal puro que 

foram certificadas pelos sacerdotes. E embora ele podia legitimamente levar um de seus 

próprios animais, os sacerdotes corruptos que estavam à frente de certificação seria 

raramente aceitar um animal não comprou de um comerciante Templo. Como aqueles 

que, necessária para a troca de seu dinheiro, os judeus que queriam sacrificar estavam à 

mercê de estabelecimento Templo de Anás. Foi por essa razão que Jesus tinha duas vezes 

purificou o Templo dos cambistas e vendedores de sacrifício, declarando na raiva que 

tinham profanado casa de Seu Pai de oração, fazendo dela um covil de ladrões (João 2: 

13-17; Marcos 11: 15-17). Foi imediatamente após a segunda limpeza que as autoridades 

do Templo enfurecidos "começou a procurar a forma de destruí-Lo" (Marcos 11:18). 

Jesus era uma ameaça persistente de poder, prestígio, segurança e prosperidade de Anás 

para o qual Ele foi amargamente desprezado pelo sumo sacerdote. Além disso, Annas 

ressentia Jesus para a Sua santidade, verdade e justiça, porque essas virtudes foram um 

julgamento de seu próprio caráter vil. Tudo o que Jesus disse e fez irritou Anás, porque, 

como Judas, sua rejeição absoluta de Cristo lhe havia colocado totalmente nas mãos de 

Satanás, o grande coreógrafo que estava encenando essa farsa hediondo contra o Filho de 

Deus. Anás era um de um grande elenco de personagens que foram agora manipulado 

pelo inferno. 

Annas pode ter instruído os funcionários de impedimento a trazer-lhe Jesus em primeiro 

lugar, ou os funcionários podem ter raciocinado que a acusação contra Jesus por um 

poderoso dignitário tal não seria contestada quando Ele foi levado perante o Sinédrio para 

ser julgado. Em todo o caso, levando-o primeiro a Anás, Caifás deu tempo para montar o 

Sinédrio em sua própria casa (veja v 59).. 

Embora Anás tinha muitas razões pessoais para odiar Jesus e querer vê-lo morto, seus 

primeiros comentários ao Senhor indicam que ele ainda estava à procura de um encargo 

de capital que parece legal. Ao questionar Jesus "sobre seus discípulos e da sua doutrina" 

(João 18:19), Annas violado dois principais requisitos processuais. Primeiro, ele tinha 

Jesus citados perante uma acusação movida contra ele, e, em segundo lugar, ele tentou 

induzir Jesus a incriminar-se. 

Jesus não respondeu a pergunta diretamente, mas sua resposta foi uma exposição de ardor 

e acusação de duplicidade e chicana de Anás "Eu tenho falado abertamente ao mundo", 



disse Ele; "Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem;. 

E nada falei em segredo Por que você me pergunta questionar aqueles que ouviram o que 

eu falava com eles;? Eis que estes sabem o que eu disse "(João 18: 20-21). Jesus se limitou 

a sublinhar o óbvio. Incontáveis milhares tinha ouvido ensinar e pregar e pôde 

testemunhar em primeira mão sobre quem Seus discípulos foram e sobre o que Ele 

ensinou. Jesus também, com efeito, desafiou tentativa ilegal de Anás para torná-lo 

testemunhar contra si própria. 

Annas estava envergonhado, enfurecido, e frustrado. Por causa de sua cumplicidade de 

toda a assembléia também ficou irritado, e "um dos oficiais", talvez para ajudar a salvar 

a sua face superior, "deu um golpe Jesus, dizendo." É assim que você responder ao sumo 

sacerdote? "(João 18:22). 

Alguns anos mais tarde, o apóstolo Paulo foi levado perante o Sinédrio e, como seu 

Senhor, foi atingido simplesmente por dizer a verdade. Mas ao contrário de seu Senhor, 

ele ficou com raiva e com veemência repreendeu o presidente por seu tratamento 

ilegal. Só quando soube que ele estava se dirigindo o sumo sacerdote que ele pedir 

desculpas (Atos 23: 1-5). 

Jesus, no entanto, nunca perdeu a compostura, aceitando seu abuso com calma 

perfeito. Ele simplesmente disse ao oficial que o feriu, "Se falei mal de dar testemunho 

da errado, mas se, com razão, por que me feres?" (João 18:23). 

Em completo desespero e não tendo nenhum outro recurso ", Annas, portanto, enviou, 

maniatado, a Caifás, o sumo sacerdote" (v. 24). Foi a meio da noite, talvez pouco depois 

da meia-noite, porque cantar do galo, que normalmente começou há cerca de 3:12 AM , 

ainda não tinha iniciado (ver Mat. 26:74). 

Jesus foi então levado perante Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa os escribas e os 

anciãos estavam ilegalmente reunidos como o Conselho Judaico supremo (ver v 

59).. Contrariando as expectativas, no entanto, nenhuma carga haviam sido feitas contra 

ele. O Tribunal Superior do Judaísmo tinha sido ilegalmente convocado à noite para tentar 

ilegalmente um homem que ainda não havia sido indiciado. 

Embora não seja tão inteligente quanto seu pai-de-lei, Caifás foi igualmente desonesto e 

corrupto. Ele, também, era ganancioso sem princípios, materialista, e com fome de 

poder. Ele, também, desprezado Jesus, verdade e justiça, porque eles eram um juízo sobre 

a sua própria impiedade miserável. 

Durante este tempo, Pedro também foi seguindo Jesus à distância, primeiro para a casa 

de Anás e, em seguida, até o pátio do sumo sacerdote Caifás. Fora de uma mistura 

contraditória de covardia e compromisso, Pedro tentou ser o mais próximo de seu Senhor 

como prudência permitida sem ser descoberto, e ele sentou-se com os funcionários para 

ver o resultado. 

O fato de que Pedro e os outros estavam sentados no pátio do sumo sacerdote revela 

ainda outra infração de protocolo legal judaica. Como observado anteriormente, o 

Sinédrio estava autorizado a realizar um julgamento envolvendo a pena capital apenas no 

Templo e só em público. O encontro privado na casa de Caifás claramente violados ambos 

estipulações. 



A conspiração ilegal e injusta para condenar Jesus 

Ora, os principais sacerdotes e todo o Conselho continuou a 

tentar obter falso testemunho contra Jesus, a fim de que eles 

possam colocá-lo à morte; e eles não encontraram nenhuma, 

apesar de muitas testemunhas falsas. Mas, mais tarde, dois vieram 

para a frente, e disse: "este homem declarou:" Eu sou capaz de 

destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em três dias. "(26: 59-
61) 

Os príncipes dos sacerdotes são mencionados separAdãoente provavelmente porque 

eles foram os instigadores primários de prisão de Jesus (ver v 47).. Mas, como Mateus 

deixa claro, todo o Conselho, ou Sinédrio, estava presente. 

O Conselho tinha competência para atuar apenas como juiz e júri em um processo 

judicial. Eles não poderiam instigar acusações, mas só poderia julgar casos que foram 

trazidos diante deles. Mas porque eles ainda não tinha nenhuma acusação formal contra 

Jesus, eles foram forçados a agir ilegalmente também como promotor de justiça, a fim de 

realizar seu plano pré-determinado para convencer e executá-lo. Conseqüentemente, 

eles continuaram tentando obter falso testemunho contra Jesus, a fim de que eles 

possam colocá-Lo à morte. 

Porque Jesus era inocente de qualquer delito, o único caminho possível para condená-lo 

seria com base no falso testemunho. Seus acusadores teriam de ser mentirosos. Como o 

Conselho foi tão controlado pelo ódio satânico de Jesus, eles agora estavam dispostos a 

fazer o que fosse necessário para condená-Lo, mesmo que isso significasse a violar 

qualquer regra bíblica e rabínica da justiça. Para realizar a sua conspiração maldosa eles 

encontraram-se perverter o coração do propósito do Sinédrio, afirmou no início deste 

capítulo: "para salvar, não destruir a vida." O seu objectivo agora, porém, não era para 

descobrir a verdade sobre Jesus e certamente não para salvar a sua vida. Seu desejo único, 

atraente era colocá-Lo à morte. 

Mas tente como eles, eles não encontraram nenhum acusações legítimas contra 

ele, mesmo que muitas testemunhas falsas. Durante aquela primeira tentativa de 

fabricar uma carga, até mesmo as muitas testemunhas falsas que estavam dispostos a 

mentir a si mesmos não poderia conceber uma história que estaria escrutínio mesmo nesse 

processo corrupta e tendenciosa! Seus testemunhos não só eram falsas mas 

manifestamente incompatível com o outro (Marcos 14:56), como é geralmente o caso 

com mentirosos. 

A frustração do conjunto continuaram a aumentar até que , mais tarde, duas 

testemunhas , finalmente, veio para a frente com uma carga que parecia utilizável. Eles 

afirmaram que Jesus declarou: "Eu sou capaz de destruir o templo de Deus e 

reconstruí-lo em três dias." relatórios de contas mais detalhadas de Marcos que eles 

alegaram Jesus disse: "Eu destruirei este templo feito por mãos, e em três dias Vou 

construir uma outra feita por mãos "(Marcos 14:58). Ou talvez Mateus relatou uma das 

palavras da testemunha e Marcos do outro, caso em que o testemunho até mesmo daqueles 

dois homens não foi consistente. 



Palavras reais de Jesus eram: "Destruí este templo, e em três dias eu o levantarei" (João 

2:19), e Seus ouvintes concluiu que ele estava se referindo ao edifício Jerusalem Templo 

Ele tinha acabado de purificar (v. 20) . As duas testemunhas falsas, não só compartilhou 

essa suposição falsa, mas acusou Jesus de dizer, por um lado, que ele mesmo era capaz 

de destruir o templo de Deus, e, por outro, "Eu vou destruir este templo "(Marcos 14:58 

, ênfase adicionada). Marcos observa que "nem mesmo a este respeito foi o seu 

testemunho coerente" (v. 59). 

Além da inconsistência das suas declarações, que se tornaram os testemunhos 

inadmissível em uma audiência legítimo, os dois homens não dizem respeito ao ano, mês, 

dia e local do incidente que alegou ter testemunhado, como eles eram obrigados a fazer 

por lei. 

O fato de que nem uma única testemunha poderia ser encontrado para condenar Jesus de 

delito é um dos mais fortes apologética em toda a Escritura para sua perfeição moral e 

espiritual. Se qualquer falha poderia ter sido achado nele, teria vindo à luz. Mesmo se os 

demônios tiveram que fornecer as informações, ele certamente teria sido apresentado. Os 

demônios não são oniscientes, mas eles iriam tomar conhecimento de qualquer pecado 

cometido Jesus Se ele tivesse sido culpado de ele, e que teria levado às pressas para 

produzir tais provas contra ele através de seus asseclas maus no Sinédrio. Mas inimigos 

humanos nem demoníacas nem Jesus poderia encontrar nele a menos transgressão da lei 

moral ou espiritual de Deus. Seus únicos transgressões tinha sido contra as provocadas 

pelo homem, as tradições rabínicas legalistas, e não bíblicas. 

Os que estavam em última instância, em julgamento naquele dia foram aqueles que 

estavam no julgamento do perfeito Filho de Deus sem pecado. Esse tribunal de homens 

pecadores, injustos, e cheios de ódio, deverão um dia antes tribunal celestial de Deus ea 

si mesmos ser eternamente condenados ao lago de fogo. 

A confrontação ilegal e injusta para induzir a auto-

incriminação 

E o sumo sacerdote levantou-se e disse-lhe: "Você faz nenhuma 

resposta? O que é que estes homens estão testemunhando contra 

você?" Mas Jesus se manteve em silêncio. E o sumo sacerdote 

disse-lhe: "Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o 

Cristo, o Filho de Deus." Jesus disse-lhe: "Você mesmo disse;. 

Mas eu vos digo, a seguir você verá o Filho do Homem sentado à 

direita do Poder, e vindo sobre as nuvens do céu" (26: 62-64) 

A frustração dos membros do Conselho se tornou insuportável como eles tentavam 

desesperAdãoente tirar o julgamento concluído antes do amanhecer, quando as pessoas 

iriam começar a moagem sobre a cidade e seu empreendimento ilegal correria o risco de 

ser descoberto. Eles também, sem dúvida, queria concluir o caso rapidamente para que 

eles pudessem fazer os preparativos para os seus próprios sacrifícios da Páscoa e deveres 

naquela tarde. 

Tentando novamente para orientar Jesus em auto-incriminação, o sumo sacerdote e 

presidente, portanto, disse a ele, "Você faz nenhuma resposta? O que é que estes 



homens estão testemunhando contra você?" Provavelmente, olhando diretamente nos 

olhos de Caifás, Jesus ficou em silêncio , acrescentando ainda mais a consternação do 

sumo sacerdote. Uma vez que os depoimentos dos dois homens eram inconsistentes, eles 

deveriam ter sido rejeitada pelo tribunal. A refutação por Jesus não só teria sido fútil, mas 

teria dado o falso testemunho e todo o processo ilegais a aparência de legitimidade. 

Jesus estava majestosamente em silêncio. Era o silêncio de inocência, o silêncio da 

dignidade do silêncio da integridade do silêncio de infinita confiança em Seu Pai 

celestial. Era um silêncio em que as palavras mentirosas contra Ele reverberou nos 

ouvidos dos juízes culpados e das falsas testemunhas que haviam subornado. Instigada 

por que o silêncio, o que acentuou a paródia de justiça que ele presidia, o enfurecido sumo 

sacerdote continuou a atormentar Jesus, dizendo: "Eu te conjuro pelo Deus vivo que 

nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus . " 

Apelando para o juramento mais sagrado judeu pudesse dizer, Caifás exigiu que Jesus 

quer afirmar ou negar sua messianidade e divindade. Ele estava dizendo, com efeito, 

"Responda à minha pergunta sinceramente na base de que Você está em pé diante do 

Deus vivo, que conhece todas as coisas." 

Embora nenhum do Conselho, exceto José de Arimatéia, se ele ainda estava presente, 

acreditava na divindade de Jesus que estavam fortemente esperando que ele abertamente 

fazer essa reivindicação para si mesmo, para que pudessem acusar de blasfémia. A lei 

mosaica, desde que "aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente será 

morto." (Lev. 24:16). 

Mas uma reivindicação de divindade seria uma blasfêmia só se fosse falsa, o que seria 

para qualquer ser humano que já nasceu, exceto Jesus. Apesar de nunca ter ostentado ou 

fez questão pública de Sua messianidade e divindade, Ele havia dado inúmeros atestados 

para tanto, começando no início de seu ministério. Na sinagoga de sua cidade natal, 

Nazaré, Ele leu uma passagem messiânica bem conhecida de Isaías e, em seguida, 

declarou: "esta Escritura foi cumprido hoje de ouvir" (Lucas 4: 18-21). Sua primeira 

reivindicação específica para messiahship foi feito para a mulher samaritana no poço de 

Jacó. Em resposta à sua afirmação de que "O Messias está vindo (Aquele que é chamado 

de Cristo)", disse Jesus, "eu que falo a você sou Ele" (João 4: 25-26). Ele prontamente 

aceitou os epítetos messiânicos gritou para-Lo como Ele entrou em Jerusalém segunda-

feira anterior (Matt. 21: 9). Ele continuamente se refere a Deus como seu Pai celestial, 

que os líderes judeus corretamente interpretada como uma afirmação da divindade (João 

5: 17-18), e Ele havia declarado aos líderes judeus incrédulos em Jerusalém, "Antes que 

Abraão existisse, eu sou "(João 8:58), tendo a antiga denominação de Deus (cf. Ex. 3:14) 

para Si mesmo. 

Jesus deu finalmente a afirmação do Sinédrio tinha sido esperando para ouvir. Você 

mesmo disse, ele respondeu. O relato de Marcos faz o reconhecimento do messianismo 

e divindade ainda mais explícito, como ele cita Jesus dizendo diretamente "Eu sou" 

(Marcos 14:62). 

Então, se referindo ao Salmo 110: 1 e Daniel 7:13, Jesus acrescentou: "Mas eu vos digo, 

a seguir você verá o Filho do Homem sentado à direita do Poder, e vindo sobre as 

nuvens do céu." "Não só sou o Messias e Filho de Deus, "Ele estava dizendo:" mas um 



dia você vai ver Me glorificado com meu Pai no céu e retornando à Terra como seu juiz 

". (Cf. Mt 25:. 31-46). 

Filho do Homem foi um título comumente reconhecido o Messias, aquele que Jesus mais 

frequentemente usado de si mesmo, e de energia era uma designação figurativo de 

Deus. Como os membros de impiedade do Sinédrio havia se recusado a receber a Jesus 

como seu Senhor e Salvador, que havia selado seu destino para enfrentá-lo no fim do 

tempo como seu juiz e carrasco. O acusado, então, tornar-se o acusador, e os juízes se 

tornaria o julgado. 

O ilegal e injusta condenação de Jesus 

Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, dizendo: "!? Ele 

blasfemou Que necessidade temos de testemunhas Eis que tens 

agora ouvir a blasfêmia, o que você acha?" Eles responderam: 
"Ele é digno de morte!" (26: 65-66) 

Após a confissão inequívoca por Jesus, o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes em 

horror, dizendo: "Ele blasfemou!" Os membros descrentes do Sinédrio tinha há muito 

tempo descontado reivindicações da divindade de Jesus. Ele tinha pedido a eles: "Se eu 

não faço as obras de Meu Pai, não creiam em mim, mas, se as faço, embora você não 

acredita em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está 

em mim, e eu estou no Pai "(João 10: 37-38). Em outras palavras, mesmo que não podia 

acreditar que a fonte divina de seu ensino, como eles poderiam argumentar contra o poder 

divino por trás de seus inúmeros milagres públicos? 

Eles haviam fechado suas mentes para a verdade, e nenhuma quantidade de provas que 

abrir os olhos para ele. Como muitas pessoas ao longo dos tempos que rejeitaram a Cristo, 

não era que eles haviam examinado cuidadosamente as provas sobre Ele e achei que fosse 

falsa ou pouco convincente, mas que eles se recusaram a considerar a evidência em 

tudo. Mesmo próprio Espírito Santo de Deus não pode penetrar a barreira tão voluntarioso 

para a Sua verdade e graça. Milagres não convencer o coração duro. 

Quando o sumo sacerdote cerimoniosamente , rasgando as suas vestes, ele fez isso não 

por tristeza e indignação com a desonra presumido do nome de Deus, mas sim de alegria 

e alívio que, finalmente, Jesus tinha mesmo colocado em suas mãos, condenando a si 

mesmo fora de Sua própria boca. Embora Levítico 21:10 proibiu estritamente que rasgam 

suas vestes do sumo sacerdote, o Talmud sustentou que os juízes que testemunharam 

blasfêmia tinha o direito de rasgar suas vestes se depois costurou-los. Por sua exibição 

tradicional e teatral, Caifás deu drasticamente a aparência de defender o nome de Deus, 

mas por dentro ele regozijou-se sobre a vitória ilegal, injusta e diabólico que ele 

imaginava que ele tinha acabado de ganhar. 

"Que necessidade que você tem de testemunhas?" , perguntou o Conselho 

retoricamente. E com isso ele pediu um veredicto imediato: "Eis que tens agora ouvir a 

blasfêmia, o que você acha?" Ele não se preocupou em ter os membros entrevistados 

individualmente e os resultados tabulados por escribas, como protocolo judicial 

necessária, mas simplesmente pediu apoio verbal da conclusão predeterminada de culpa. 



Com uma só voz , respondendo, disse: "Ele é digno de morte!" A decisão foi unânime 

como "tudo o que condenou a ser merecedores da morte" (Marcos 14:64). A votação 

unânime para condenar Jesus deveria ter dado Sua liberdade automaticamente porque o 

elemento necessário de misericórdia foi falta. Mas, desta vez, o Sinédrio havia 

abandonado até mesmo a aparência de legalidade e justiça. Porque nós sabemos que José 

de Arimatéia era um membro do Conselho, mas não concorda com a condenação de Jesus 

(Lucas 23: 50-51), ele obviamente tinha deixado no processo perante esta farsa judicial 

final transpirou. 

O veredicto de culpado ea sentença de morte não foram baseadas em uma análise 

cuidadosa de provas completo e imparcial e testemunho. Foi uma reação mob sem 

sentido, muito parecido com o que, algumas horas mais tarde, estes mesmos líderes se 

instigar e orquestrar a respeito da libertação de Barrabás e da crucificação de Jesus 

(Mateus 27: 20-21.). 

A conduta ilegal e injusta do Tribunal 

Em seguida, eles cuspiu em seu rosto e vencê-lo com seus 

punhos; e outros esbofetearam, e disse: "A profecia para nós, você 
Cristo,? quem é a pessoa que bateu em você" (26: 67-68) 

Descartando o último vestígio de decoro e decência a suprema corte de Israel degenerou 

em bruto, ralé sem sentido. Com total ausência de inibição, a aristocracia religiosa do 

judaísmo-o sumo sacerdote e príncipes dos sacerdotes, os anciãos, os escribas, os fariseus 

e os saduceus, revelou sua verdadeira decadência, como alguns deles cuspiu em Jesus 

' cara e vencê-lo com seus punhos. 

Para os judeus, o insulto supremo foi a cuspir no rosto de outro (veja Nm 12:14; Dt. 25: 

9.). O túmulo impressionante de Absalão ainda está de pé no Vale do Cedron apenas fora 

de Jerusalém. Mas há milhares de anos que monumento foi cuspido pelos transeuntes 

judaicas para mostrar seu desprezo pela rebelião traiçoeiro de Absalão contra seu pai, 

Davi. 

Outros no Conselho, talvez os membros mais antigos e menos barulhentos, apenas um 

tapa-Lo. E em vez de cuspir em Jesus jogaram abuso verbal em sua face. Depois de 

vendar Ele (Lucas 22:64), eles exigiram sarcasticamente "Profecia para nós, você 

Cristo,? quem é a pessoa que bateu em você" 

Lucas também relata que "eles diziam muitas outras coisas contra ele, blasfemando" 

(22:65). O verdadeiro blasfemos aqui eram os acusadores, não o acusado. Jesus não tinha 

blasfemado porque Ele realmente era Deus, mas o Sinédrio ímpios blasfemado 

repetidamente como eles condenaram, humilhado e abusado, o Filho de Deus sem 

pecado. E quando esses juízes de Israel cansados de atormentando Jesus, que o entregou 

à polícia Templo para mais maus-tratos (Marcos 14:65). 

Como a reação mob mais tarde diante de Pilatos iria provar conclusivamente que os 

líderes religiosos ímpios que rejeitaram e profanaram Jesus era um microcosmo da nação 

judaica. Espiritualmente e moralmente Israel era uma carcaça podre de espera para ser 

devorado pelos urubus, como de fato foi devorado por Roma menos de 40 anos mais 



tarde. Em AD 70 do Templo foi queimado e arrasou, mais de Jerusalém foi destruída, e 

centenas de milhares de seus cidadãos foram abatidos sem piedade. 

Toda pessoa que rejeita a Cristo cospe no rosto, por assim dizer, e é culpado de blasfêmia 

contra Deus, que enviou o Seu Filho amado para salvar essa pessoa e toda a humanidade 

do pecado. A ironia é que todos os que julgam mal Jesus vai-se, com razão, ser julgados 

por ele um dia. Homens continuamente menosprezar Jesus, mas Ele nunca vai julgar mal-

los. As tabelas serão transformados. Os criminosos não serão mais injustamente condenar 

e esmagar o inocente, mas vai-se ser justamente condenado e esmagadas. 

Mesmo no meio da injustiça cruel contra Ele, a graça de nosso Senhor brilhou 

diminuiu. Ao longo de sua provação ", enquanto sendo injuriado, não revidava; enquanto 

que sofrem, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente" (1 Pe 

2:23.). Este foi o seu tempo divinamente designada, e Ele resolutamente e alegremente 

enfrentou momento do inferno da vitória aparente. Ele não iria virar ou ser transformado 

do sofrimento e da morte, porque só assim poderia Ele suportar "os nossos pecados em 

Seu corpo na cruz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça" (v. 24). 

 

141. A Restauração de um Pecador Santo 

(Mateus 26: 69-75) 

Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e um certo servo-menina 

veio até ele e disse: "Você também estava com Jesus, o 

galileu." Mas ele negou diante de todos, dizendo: "Eu não sei o 

que você está falando." E quando ele tinha saído para a porta de 

entrada, outro servo-girl o viu e disse aos que estavam ali: "Este 

homem estava com Jesus de Nazaré". E mais uma vez ele negou 

com juramento: "Eu não conheço esse homem." E um pouco mais 

tarde, os espectadores se aproximou e disse a Pedro: "Certamente 

tu também és um deles;. Para a maneira como você fala te 

entrega" Então ele começou a praguejar ea jurar: "Eu não 

conheço esse homem!" E imediatamente o galo cantou. E Pedro 

se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: "Antes que o galo 

cante, tu me negará três vezes." E ele saiu e chorou 
amargamente. (26: 69-75) 

O maior presente que Deus único pode conseguir dar à humanidade é o perdão dos 

pecados. Sem perdão, não poderia haver salvação do pecado, sem a reconciliação com 

Deus, não há vida espiritual, nenhuma vitória sobre a morte, sem perspectiva de céu. 

O Senhor revelou a Moisés como "o Senhor, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, 

tardio em irar-se, e grande em benignidade e em verdade; que guarda a beneficência em 

milhares, que perdoa a iniqüidade, a transgressão pecado, (Ex. 34: 6 7). O profeta 

Miquéias proclamou: "Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniqüidade?" (Mq. 

7:18). O apóstolo João declarou: "Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos temos 

comunhão uns com os outros, eo sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado 



.... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e 

nos purificar de toda injustiça "(1 João 1 : 7, 9). 

Negação do Senhor de Pedro é geralmente visto como uma grande tragédia que, 

obviamente, era. Mas visto à luz do arrependimento de Pedro e gracioso perdão do 

Senhor, a história também traz grande incentivo. 

Em toda a história da redenção, poucos santos caíram para as profundezas do pecado e da 

infidelidade que Pedro fez em negar Jesus. No entanto, alguns santos têm sido tão 

poderosamente usado por Deus como Pedro foi depois que ele se arrependeu e foi 

restaurada. A conta de sua negação é um testemunho decepcionante para a fraqueza da 

carne, mas também é um testemunho encorajador para o poder da graça de Deus. Mesmo 

na extremidade do pecado dos seus filhos, o Senhor está lá para perdoar e restaurar. 

Todo cristão, por vezes, vem diante do Senhor oprimido e discriminado pela consciência 

de sua pecaminosidade. Uma pessoa que nunca tem tal experiência ou está muito frio 

espiritualmente ou não é um cristão. Nada é mais doloroso para um crente do que de 

repente, percebendo que ele negou o Senhor por aquilo que ele disse ou não disse, feito 

ou não. E, no entanto, nada é mais emocionante para ele do que saber o perdão 

misericordioso de Deus da infidelidade depois de ser confessou. 

Negação de Pedro não era apenas uma resposta espontânea ao perigo inesperado ou 

constrangimento. Ele já havia preparado o terreno para a deserção. Ou, para usar outra 

metáfora, ele tinha tomado muitos passos em direção a negar a Cristo antes de entrar no 

pátio de Caifás. 

O primeiro passo foi sua jactância que "apesar de tudo pode cair por causa de você, eu 

nunca vou cair" (Mat. 26:33). Ao falar essas palavras Pedro não só revelou confiança 

infundada em si mesmo, mas diretamente contradisse previsão Seu Senhor que todos os 

discípulos iria cair nessa mesma noite (v. 31). Com base em seus sentimentos de auto-

confiança e devoção a Jesus, Pedro se considerava incapaz de deslealdade. Ele podia 

imaginar nada que possa levá-lo a vacilar, e nem mesmo previsão explícita do Senhor 

poderia convencê-lo do contrário. Ele tinha certeza de que ele tinha vindo para o lugar de 

maturidade espiritual com suas prioridades em linha reta, suas convicções firmes, e sua 

fidelidade invulnerável. Foi, portanto, inconcebível para ele que ele poderia ser capaz de 

desertar do Senhor. 

Segundo passo em direção de Pedro negação era insubordinação, que se manifesta em sua 

desafiadoramente persistindo a rejeitar a avaliação dele de Jesus. Mesmo quando o 

Senhor o escolheu e previu que ele não só fugiria como o resto, mas o negaria três vezes 

antes do dia seguinte amanheceu, Pedro descarAdãoente o contradisse e continuou a 

defender a sua própria fidelidade. Intensificando sua afirmação anterior, ele declarou: 

"Mesmo se eu tiver que morrer com você, eu não vou negar Você", e seu palavreado 

injustificada mas impressionante sonoridade solicitado os outros discípulos para dizer "a 

mesma coisa" (v. 35). Marcos relata que Pedro insistiu repetidamente em sua lealdade 

(Marcos 14:31). 

Pedro não levar a sério a voz do Deus vivo, ele confessou com a boca, e ele rejeitou e se 

ressentiam da sua reprovação. Como muitos crentes, já que, ele orgulhosamente se 

recusou a submeter-se a Palavra eo Espírito de Deus. 



Terceiro passo em direção de Pedro negar Cristo era de oração. Tal como o seu orgulho 

e insubordinação, a sua falta de oração foi uma manifestação de pecaminoso auto-

confiança. 

Quando Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, mais para dentro do jardim e os deixou 

para vigiar e orar enquanto Ele falou intimamente com seu pai, todos os três dos 

discípulos caíram no sono. Quando Ele os encontrou dormindo, Jesus dirigiu a Pedro 

como líder e porta-voz dos Doze, dizendo: "Então, vocês, homens, não poderia vigiar 

comigo por uma hora? Mantenha vigiando e orando, para que não entreis em tentação" 

(Mt. 26: 40-41). O Senhor foi embora para orar em particular mais duas vezes, e cada vez 

que Pedro e os outros caíram de volta para dormir (vv. 43, 45). Jesus tinha acabado avisou 

que "o espírito está pronto, mas a carne é fraca" (v. 41), mas eles não sentiu fraqueza e 

não viu necessidade de estar atento ou oração. Porque não levar a sério as advertências 

do Senhor sobre suas deficiências e fragilidades, eles não levam a sério Sua admoestação 

que estar preparado e fortalecido. Auto-confiança, confiando seu próprio julgamento 

acima do Senhor, eles eram indiferentes à Sua chamada para a oração. 

Quarta etapa de Pedro em direção negação era a sua independência, impulsividade auto-

gerado. Sentindo há necessidade de pedir o conselho do Senhor, ou ajudar, ele tomou o 

assunto em suas próprias mãos. Assim que os policiais lançaram mão de Jesus, Pedro 

"chegou e tirou sua espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha" 

(Mateus 26:51:. Cf. João 18:10). Embora Jesus havia ensinado repetidamente os 

discípulos que era o plano do Pai para que Ele sofrer, morrer e ressuscitar (Matt 16:21; 

17: 22-23.; 20: 18-19), Pedro se recusou a crer Nele. E porque não estava nos planos de 

Pedro para seu Mestre de ser lesados, ele estava disposto a desafiar a autoridade, tanto 

humana e divina na elaboração sua espada contra aqueles que vieram prender Jesus. 

Um quinto passo em direção a negação de Cristo de Pedro era o seu compromisso em 

permitir-se estar em um lugar de perigo, tais espiritual como o pátio do sumo sua fé pode 

ser testada acima de sua capacidade de resistir a onde-padre. As promessas do Senhor 

para não permitir que seus filhos ", para ser tentado além do que [eles] são capazes" (1 

Cor 10:13.) E "para resgatar os piedosos da tentação" (2 Pedro 2: 9.) Não se aplicam a 

voluntariosa desobediência. 

Pedro não podia aceitar a palavra do Senhor, porque ele estava tão controlada por seu ego 

e auto-suficiência que se sentia infalível. E talvez porque ele tinha acabado de ver toda a 

multidão, de repente cair aos pés de Jesus (João 18: 6), ele também sentiu invencível, 

desde que o Senhor estava nas proximidades. Se Jesus poderia milagrosamente salvá-lo 

do afogamento, quando ele tentou andar sobre a água (Mat. 14:31), Ele poderia protegê-

lo agora. 

Mas, novamente, Jesus teve de dizer a Pedro que ele estava fora da vontade de Deus e 

apontou para ele como tolamente presunçoso ele estava a pensar que Ele, Jesus, precisava 

depender de Pedro para a segurança (Matt. 26: 52-53). Bem-intencionados e 

humanamente corajoso como ele era, Pedro colocado continuamente seu entendimento 

humano egocêntrico acima da revelação divina do Senhor. Sua própria vontade humana 

era uma barreira para obedecer a vontade do Senhor. 

Era, portanto, inevitável que Pedro iria entrar em colapso quando sua bravata provou oca 

e sua auto-suficiência surgiu deficiente. 



De Pedro Collapse 

Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e um certo servo-menina 

veio até ele e disse: "Você também estava com Jesus, o 

galileu." Mas ele negou diante de todos, dizendo: "Eu não sei o 

que você está falando." E quando ele tinha saído para a porta de 

entrada, outro servo-girl o viu e disse aos que estavam ali: "Este 

homem estava com Jesus de Nazaré". E mais uma vez ele negou 

com juramento: "Eu não conheço esse homem." E um pouco mais 

tarde, os espectadores se aproximou e disse a Pedro: "Certamente 

tu também és um deles, porque o jeito que você fala te entrega" 

Então ele começou a praguejar ea jurar: "Eu não conheço esse 

homem!" E imediatamente o galo cantou. E Pedro se lembrou da 

palavra que Jesus tinha dito: "Antes que o galo cante, tu me 
negará três vezes." (26: 69-75a) 

Na primeira leitura, os evangelhos parecem dar relatos contraditórios das primeiras fases 

do julgamento de Jesus. João relata que Ele foi levado primeiro para a casa de Anás, o 

antigo sumo sacerdote (João 18:13), enquanto que Mateus fala de seu ser levado para a 

casa de Caifás, o filho-de-lei de Anás e a decisão sumo sacerdote na época (Matt. 26:57). 

A aparente discrepância no entanto, é facilmente explicado. No mundo antigo, era comum 

para várias gerações de uma família a viver sob o mesmo teto. Portanto, é provável que a 

mansão palaciana do sumo sacerdote havia sido ampliado ao longo dos anos para 

acomodar cinco filhos de Anás, que tinham servido sucessivamente como sumos 

sacerdotes, e agora Caifás e sua família. Grandes casas daquela época apoiado para a rua, 

com áreas de estar enfrentando, um pátio interior privado. Com esse layout, Anás e Caifás 

teria tido "casas", separadas ou asas, do solar ao compartilhar um pátio 

comum.Consequentemente, o pátio de Anás, que João fala (18: 15-16), e no pátio de 

Caifás, que Mateus menciona (26: 57-58), estavam no mesmo lugar. Quando Jesus foi 

transferido da casa de Anás para Caifás de, Ele foi simplesmente tomado pelo pátio 

comum ou talvez através de uma passagem de ligação. 

Pedro tinham seguido Jesus e Seus captores, tanto quanto o portão da mansão 'os altos 

sacerdotes, mas ele não foi autorizado a entrar no pátio até que outro "discípulo que era 

conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou com o porteiro, e levou Pedro para dentro 

"(João 18:16). Parece mais provável que o outro discípulo era João, uma vez que ele 

gostava de se referir a si mesmo de forma anônima, mas não há nenhuma indicação do 

Novo Testamento ou de outras fontes a respeito de como ele tinha chegado a conhecer o 

sumo sacerdote. Também não há qualquer indicação de quanto tempo João estava no 

pátio ou o que ele fez enquanto estava lá. Ele foi usado pelo Senhor para ganhar a entrada 

de Pedro, e depois que ele desapareceu de cena. 

Pedro queria ver o resultado do julgamento de Jesus, embora ele deveria saber o que seria, 

porque o Senhor disse aos discípulos dele tantas vezes. Ele estava com medo, mas não 

conseguia manter-se de seguir o Senhor, a uma distância, mesmo no próprio covil de Seus 

inimigos. Seu amor por Cristo era fraco, mas era real. Como ele manteve vigília, ele 

esperava passar despercebido na multidão de funcionários menores, soldados, 

funcionários e outros curiosos que se reuniram no pátio grande. 



No momento em que Jesus apareceu diante de Caifás, que era provavelmente cerca de 

1:12 AM Enquanto Pedro estava sentado no pátio, "com os oficiais, e aquecendo-se ao 

fogo" (Marcos 14:54), um certo servo-girl veio para ele e disse: "Você também estava 

com Jesus, o galileu." O termo de Galileu era frequentemente usado como um epíteto 

de escárnio por parte dos cidadãos de Jerusalém, que sentiram-se superiores aos seus 

vizinhos menos sofisticados para o norte. Para se referir a alguém como um galileu era 

sugerir que ele foi para trás e unprogressive. 

As palavras do servo-girl são ligeiramente diferentes nos vários evangelhos, o que sugere 

que ela fez a mesma afirmação básica várias vezes, e o fato de que Pedro negou diante 

de tudo indica que muitas pessoas na multidão tinha ouvido sua acusação. A ordem das 

negações também parece variar entre os quatro evangelhos, o que poderia ser explicado 

por relatórios diferentes aspectos dos escritores dos três incidentes de negação, cada um 

dos quais pode ter durado alguns minutos ou mais e envolvidos consideravelmente mais 

diálogo do que é registrado nas Escrituras. 

Aparentemente, Pedro disse primeiro para a garota: "Mulher, eu não conhecê-Lo" (Lucas 

22:57), e depois para os outros ( todos eles ), que tinha estado a ouvir, "eu não sei o que 

você está falando." Pedro havia sido chamado por Cristo, viveu com ele, aprendi com 

ele, e testemunhou milhares de milagres realizados por Ele. Ele não era um jovem ou 

novo convertido, mas o veterano de três anos de discipulado intensivo e o líder dos 

Doze. No entanto, este amigo íntimo que só algumas horas antes havia jurado para morrer 

antes que ele abandonaria Cristo agora negado mesmo conhecê-Lo. 

Teve Jesus ordenou a Pedro para ficar fisicamente ao lado dele e defendê-lo a qualquer 

custo, talvez Pedro poderia ter reuniu coragem para uma exibição tão heróico. Ele tinha, 

afinal de contas, elaborado a espada e começou a assumir toda a comitiva de soldados e 

policiais do templo sozinho. Mas ele tropeçou quando uma demanda muito menos 

perigoso foi feito dele. Ele pode ter planejado como ele iria se defender, se confrontados 

por soldados no pátio, mas ele era totalmente despreparada quando pego de surpresa pelo 

desafio muito menos ameaçadora que já enfrentou. Ele estava preparado para fazer a 

batalha em seus próprios termos, mas não sobre Satanás e muito menos na de Cristo. Por 

causa de sua auto-confiança, ele havia negligenciado a admoestação do Senhor para estar 

em guarda e orar. Por conseguinte, ele era vulnerável a um ataque do lado cego de uma 

fonte que nunca esperou. 

Em praticamente da mesma forma os cristãos podem planejar uma estratégia detalhada 

para o evangelismo ou para a defesa de uma doutrina amada ou padrão moral, só para ser 

confrontado por um problema ou circunstância que nunca tinha considerado e para o qual 

eles são totalmente despreparados. Como Pedro, que muitas vezes preparar 

cuidadosamente com base em nossa própria sabedoria e recursos, negligenciando a 

orientação da Palavra de Deus e de seu fortalecimento e líder do Seu Espírito que Ele 

oferece, através da oração. 

Pedro era como Elias, que foi corajoso ao enfrentar os 850 profetas de Baal e Asherah, 

mas que, depois que ele deixou o topo da montanha da vitória naufragou no medo sobre 

o que uma mulher, Jezabel, poderia fazer com ele. Pedro foi uma ilustração viva de 

admoestação de Paulo ", quem pensa estar de pé veja que não caia" (1 Cor. 10:12). No 

pátio seus protestos foram valentes já não ouviu, eo herói arrogante murcho em um 

covarde servil. Seus instintos de auto-preservação prevaleceu, e sua ousadia evaporado. 



Resposta involuntária de uma pessoa para o inesperado é um indicador mais confiável de 

seu caráter do que sua reação planejada para uma situação que ele antecipa. É quando 

somos pegos de surpresa que o nosso verdadeiro caráter é mais provável de se 

mostrar. Orgulhosa auto-confiança de Pedro foi o calcanhar de Aquiles, e isso, é claro, 

foi precisamente onde Satanás apontou sua flecha da tentação.Confiança teimosa de 

Pedro em si mesmo e sua falta de vontade de confiar plenamente no Senhor fez vulnerável 

ao simples provocação de uma jovem serva. 

Para escapar constrangimento, Pedro discretamente "saiu para a varanda" (Marcos 14:68), 

o que, aparentemente, estava perto da porta de entrada. Ele provavelmente se afastou 

lentamente de modo a não atrair a atenção ou dar a impressão de que ele estava fugindo 

depois de ser pego em uma mentira. A varanda, ou vestíbulo, foi o segundo mais quente 

lugar no pátio, protegida por um muro em volta e um teto sobre a cabeça. Talvez Pedro 

queria estar mais perto da saída, no caso um oficial Templo tentaram prendê-lo. Ele 

também era mais escuro lá, e ele seria menos provável ser reconhecido do que pelo 

fogo.Mas apesar de suas precauções, "um pouco mais tarde" (Lucas 22:58), outro servo-

girl viu. 

Obviamente que procuram humilhar Pedro, este servo-girl não dirigir a ele diretamente, 

mas sim dizer que os outros espectadores que estavam ali: "Este homem estava com 

Jesus de Nazaré." Um homem não identificado também concordam na acusação, 

dizendo: "Você é um deles também! " (Lucas 22:58 a ). Para a menina, Pedro negado ... 

com um juramento, "Eu não conheço esse homem", e para a outra pessoa disse, com 

crescente irritação: "Cara, eu não sou !." (Lucas 22:58 b ). Desta vez, ele não só mentiu, 

mas o fez com um juramento, na esperança de reforçar o engano. Um 

judeujuramento foi sempre presume ser feita na presença de Deus, ou não seu nome foi 

invocado. Com efeito, por isso, Pedro chamado Deus como testemunha de sua 

mentira. Irritado frustrado, envergonhado, preso, e assustada, Pedro tentou 

desesperAdãoente esconder sua identidade e, especialmente, sua associação com Jesus. 

Indo contra o próprio grão de sua natureza como um filho de Deus, Pedro veementemente 

se recusou a reconhecer a sua relação com o seu Salvador e Senhor. Porque ele estava 

confiando em sua própria sabedoria e recursos, ele não tem a coragem de confessar a 

Cristo publicamente. Embora ele estava perplexo e fraco, ele continuou a resistir a 

verdade do Senhor e da ajuda do Senhor. Mesmo quando sua exposição era óbvio, Pedro 

persistiu em arrogante auto-suficiência. 

Como muitos cristãos que conhecem bem a Bíblia, são experientes nas coisas de Deus, e 

são ativos na igreja, Pedro sentia-se completo espiritualmente. Como Pedro logo 

descobriria, no entanto, que é quando um crente é mais vulnerável de todos. 

Determinado a ficar perto de seu Senhor, apesar do constrangimento e perigo, Pedro 

talvez percorreu o pátio em direção a ala de Caifás da mansão, na esperança, talvez, de 

descobrir como o processo foi indo. A essa altura, Jesus tinha sido declarado blasfemo e 

estava sendo espancado, cuspido e insultado (ver Marcos 14: 64-65). Porque em um ponto 

Jesus foi capaz de olhar para Pedro (Lucas 22:61), é possível que muito do abuso de Jesus 

foi testemunhada por Pedro e os outros no pátio. 

Provavelmente incitado pelos eventos que viam transpirando em câmaras de Caifás, a 

multidão intensificou sua dogging de Pedro. Um pouco mais tarde, que Lucas especifica 



como sendo "depois de cerca de uma hora" (22:59), os espectadores se aproximou e 

disse a Pedro: "Certamente tu também és um deles, porque o jeito de falar dá-lo 

afastado." sotaque galileu de Pedro foi prontamente reconhecido, e ele foi encurralado 

novamente. 

Aprendemos com João que Pedro também foi reconhecido pela vista. Um membro da 

multidão era um servo do sumo sacerdote, e um parente de Malco, o homem ", cujo Pedro 

cortara a orelha." Tendo sido entre a multidão que veio para prender Jesus, ele disse a 

Pedro: "Será que eu não vê-lo no jardim com ele?" (João 18:26). 

Neste ponto Pedro no fundo do poço. Ainda recusando tanto a reclamar ou a confiar em 

Jesus, ele cavou ainda mais fundo na negação como ele começou a praguejar ea jurar: 

"Eu não conheço esse homem!" Katanathematizō ( amaldiçoar ) é um termo muito 

forte, que envolveu declarar a morte sobre si mesmo na mão de Deus se estivesse 

mentindo. Em talvez a mais séria tomada de o nome do Senhor em vão que é concebível, 

Pedro disse, em essência, "Que Deus matar e dane-me se eu não estou falando a 

verdade." Omnumi ( jurar ) foi uma promessa menos extrema de veracidade mas era no 

entanto uma afirmação forte. 

Pedro tinha perdido todo o senso de realidade e, aparentemente, toda a consciência de 

Deus. A comparação dos relatos evangélicos revela que houve três períodos ou incidentes 

de acusação e de negação e que cada incidente envolveu repetidas acusações por membros 

da multidão e repetidas negativas por Pedro. À medida que as acusações se tornaram mais 

específicas e incriminador, negações de Pedro tornou-se mais intensa e extrema. 

Mesmo "enquanto [Pedro] ainda a falar" (Lucas 22:60), imediatamente o galo 

cantou "uma segunda vez" (Marcos 14:72). Neste momento também "o Senhor se voltou 

e olhou para Pedro." (Lucas 22:61), aparentemente através de uma janela com vista para 

o pátio. O olhar deve ter penetrado muito a alma do discípulo, queimando profundamente 

em seu coração e consciência do mal de seu pecado. Vendo seu Senhor, que estava lá com 

as mãos amarradas e com o rosto coberto com cuspe e contusões era mais do que Pedro 

poderia suportar. 

Como se isso acusação visual não bastasse, enquanto ele ficou paralisado, sofrendo a dor 

mais insuportável de sua vida como ele olhou nos olhos do Senhor, Pedro também se 

lembrou da palavra que Jesus tinha dito: "Antes de um galo canta, você me negará 

três vezes. " Como as palavras lembradas Jesus aumentada Seu olhar, a angústia já 

insuportável de Pedro foi feito ainda mais insuportável. 

Arrependimento de Pedro 

E ele saiu e chorou amargamente (26: 75b) 

O verdadeiro Pedro não é visto em sua negação, mas em seu arrependimento, a primeira 

etapa do que era profundo remorso. Finalmente percebendo a grievousness de seu pecado, 

ele virou-se dele em repulsa. Como Judas, ele fugiu para a noite; mas ao contrário de 

Judas, ele voltou para o Senhor com fé. Sua fé tinha escorregado e enfraquecido, mas foi 

a fé genuína, eo próprio Jesus tinha orado para que ele não iria falhar (Lucas 22:32). 



Quando a magnitude do que ele tinha feito finalmente ocorreu em Judas, ele experimentou 

grande pesar e uma espécie de remorso. Ele provavelmente desejava que ele pudesse 

viver os últimos três anos, e, especialmente, nas últimas horas, de sua vida mais uma 

vez. Mas ele não tinha nenhuma mudança de coração. Ele nunca havia se arrependido de 

seus pecados e recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e, portanto, ao contrário do Pedro, 

Judas não tinha fé a se enfraquecer. Jesus não podia segurar Judas, porque Judas nunca 

lhe pertencia. 

Oprimido por amor e graça de seu Salvador e por seu próprio pecado e da infidelidade, 

Pedro saiu e chorou amargamente. Não sabemos onde ele foi ou quanto tempo ele ficou 

lá. Ele pode ter retornado ao Jardim do Getsêmani, onde antes ele havia não sentia 

necessidade de Oração onde quer que fosse, tornou-se um lugar privado de confessar o 

pecado e buscar o perdão. 

Trágica experiência de Pedro no jardim ensina uma lição profunda sobre a auto-confiança 

e despreparo e sobre o perdão de Deus e restauração de um santo pecador. Embora a 

consciência provavelmente não veio para o discípulo até a sua angústia diminuiu, ele tinha 

aprendido nunca a desconfiar da palavra de Jesus novamente. É, finalmente, ocorreu-lhe 

que o que o Senhor disse que aconteceria iria acontecer. 

Não foi até Pedro viu o rosto do Senhor e lembrou-se das palavras do Senhor que Ele veio 

para os seus sentidos, reconheceu seu pecado e impotência, e se arrependeu. Seu pecado 

não fazê-lo se arrepender.Muitas pessoas estão muito conscientes do pecado em suas 

vidas, prontamente admitir sua realidade e suas conseqüências. Mas até que seja entregue 

a Cristo, para perdão e purificação, o simples reconhecimento de que só irá conduzir uma 

pessoa mais no desespero e falta de esperança e até mesmo mais no pecado. Perdão e 

restauração vir apenas de abandonar o pecado a Deus. É por isso que a verdadeira 

pregação e ensino do evangelho não é simplesmente chamando as pessoas a converterem 

dos seus pecados. Ele está levantando o Senhor Jesus Cristo, para que, na Sua justiça e 

graça, homens pecadores, não só vai descobrir a hediondez do pecado, mas também a 

única esperança para a sua remoção. 

O Senhor fez boa Sua promessa de que a fé de Pedro não iria falhar. Depois de aparecer 

aos discípulos várias vezes após a sua ressurreição, Jesus três vezes questionou Pedro 

sobre seu amor por ele, assim como Pedro tinha três vezes negou que o amor. E assim 

como ele havia negado três vezes o seu amor por Cristo, Pedro, em seguida, três vezes 

afirmou ele (João 21: 15-17). 

Muitos anos depois, perto do fim de sua vida, Pedro, sem dúvida, ainda se lembrava 

vividamente que a experiência no pátio. O trágico acontecimento foi, provavelmente, em 

sua mente enquanto ele advertiu seus companheiros cristãos: "Amados, sabendo isto de 

antemão, estar em sua guarda, para que ... você cair da vossa firmeza, mas crescer na 

graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo "(2 Pe. 3: 17-18). 

 

 



142. O suicídio do traidor (Mateus 27: 1-

10) 

Agora, quando a manhã chegou, todos os principais sacerdotes e 

os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o 

matarem; E amarraram-no e levaram-no e entregaram-no a 

Pilatos, o governador. 

Então, quando Judas, que o havia traído, viu que ele tinha sido 

condenado, sentiu remorso e devolveu as trinta moedas de prata 

aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: "Pequei, traindo o 

sangue inocente." Mas eles disseram: "O que é isso para nós? 

Veja para que você mesmo!" E ele jogou as moedas de prata para 

dentro do santuário e partiram; e ele foi embora e se enforcou. E 

os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, e disse: 

"Não é lícito metê-las no tesouro do templo, já que é o preço de 

sangue." E eles aconselhou juntos e com o dinheiro comprou o 

campo do oleiro, para sepultura para estranhos. Por esta razão 

que o campo tem sido chamado o Campo de Sangue para este 

dia. Então o que foi dito pelo profeta Jeremias se cumpriu, 

dizendo: "Tomaram as trinta moedas de prata, o preço de uma 

cujo preço tinha sido criado pelos filhos de Israel, e deram-nas 
pelo campo do oleiro, como o Senhor me dirigiu. " (27: 1-10) 

Nos últimos anos, nos Estados Unidos, o dobro de pessoas se mataram como mataram 

outros. Porque os especialistas acreditam que muitas mortes aparentemente naturais são, 

na verdade, auto-infligida, a incidência é provavelmente muito maior do que o que é 

relatado. Fileiras de suicídio entre os dez principais causas de morte no Estados Unidos e 

muitos outros países têm taxas que são ainda maiores. 

Os investigadores que analisam o comportamento humano lista cinco razões principais 

para cometer suicídio. Eu acredito que a maioria das pessoas se matam por 

retaliação. Porque eles estão com raiva sobre um delito ou maus-tratos, eles tiram suas 

próprias vidas como um meio de ferir aqueles que prejudicá-los. Se o seu abuso era real 

ou imaginado, eles invariavelmente ter sucesso em infligir dor profunda entre os que 

buscam a doer. Isso é quase sempre o caso quando os jovens se matam. E, geralmente, é 

os pais que querem ferir irremediavelmente. 

Algumas pessoas tomam suas próprias vidas por causa de reencontro com entes queridos 

que já morreram. Cônjuges mais velhos que estavam particularmente dependentes de seus 

companheiros às vezes decidem se juntar a eles na morte, em vez de suportar a solidão e 

frustração da vida sem eles. 

Algumas pessoas levam suas vidas de um desejo para o renascimento. Com o aumento da 

influência das religiões orientais, muitos ocidentais foram convencidos da realidade da 

reencarnação, e cometendo suicídio eles esperam para renascer em uma forma melhor ou 

circunstância. 



A razão particularmente distorcida para o suicídio é referido como retroflex, a morte de 

si mesmo no lugar de alguém que está inacessível. Alguns anos atrás, um homem matou-

se porque um criminoso de guerra nazista brutal não foi encontrado e levado à justiça. 

Para algumas pessoas, o suicídio é uma forma extrema de auto-castigo. Considerando-se 

a sua culpa para ser imperdoável e unremediable, algumas pessoas, na verdade, condenar-

se a pena de morte e executar a sentença por suas próprias mãos. 

Porque cada ser humano é criado à imagem de Deus e pertence a Ele, ninguém tem a luta 

para assassinar qualquer um, até mesmo o próprio. O suicídio é a auto-assassinato e é 

rebelião contra o direito soberano de Deus sobre a vida ea morte. É um ato de pecado e 

incredulidade, uma clara violação do sexto mandamento: "Não matarás" (Ex. 20:13). 

De acordo com a definição comum de suicídio, a Escritura relata apenas dois 

casos. Apesar de Saul e seu escudeiro tiraram suas próprias vidas, eles fizeram-no apenas 

porque enfrentaram uma morte muito mais brutal e humilhante nas mãos do inimigo. Mas 

no sentido usual, apenas os óbitos de Aitofel (ver 2 Sam. 17) e Judas foram suicídio. 

Porque o pecado de Judas era tão monstruoso, não é difícil entender como a culpa 

unrelieved o levou a tirar sua própria vida. Ele cometeu o crime mais hediondo qualquer 

homem jamais cometeu ou poderia cometer, traindo o homem só é verdadeiramente 

inocente e perfeito que já viveu. Porque ele não poderia viver com sua culpa, Judas tinha 

apenas duas opções. Ele poderia ter ido a Jesus para o perdão e salvação, que o Senhor 

tinha tantas vezes oferecido. Mas porque ele não faria isso, seu único recurso era auto-

destruição. 

Para a conta do suicídio de Judas, Mateus interrompe brevemente sua interpretação de 

julgamento de Jesus. Sua intenção ao apresentar a história das últimas horas de Judas da 

vida não era simplesmente para mostrar o destino terrível de traidor de Cristo, mas 

também para mostrar por vários contrastes, a pureza beleza e majestade de um 

traído. Jesus é exaltado até mesmo contra o pano de fundo do pecado e da morte sórdida. 

O contraste entre os líderes iníquos e Sem Pecado Cristo 

Agora, quando a manhã chegou, todos os principais sacerdotes e 

os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o 

matarem; E amarraram-no e levaram-no e entregaram-no a 
Pilatos, o governador. (27: 1-2) 

Ao contrário do que a lei rabínica as duas primeiras fases do julgamento religioso de Jesus 

foram realizadas durante a noite e longe do Templo. Ele primeiro havia sido levado 

perante o ex-sumo sacerdote Anás, provavelmente na esperança de que este conniver 

perverso poderia inventar uma acusação contra Jesus que justificaria a pena de morte 

quando isso falhou, Cristo foi levado perante o sumo sacerdote em exercício, Caifás, eo 

apressAdãoente Sinédrio -assembled. Mesmo com dispostos falsas testemunhas desse 

grupo também foi incapaz de acusar Jesus. Só quando ele confessou ser o Cristo e Filho 

de Deus fez eles descobrem uma maneira de destruí-lo. Embora Ele falou a verdade, eles 

condenaram por blasfêmia e ser dignos de morte (Matt. 26: 63-66). Ele foi condenado à 

morte pela verdade, por ser quem ele realmente é. 



Agora, quando a manhã chegou, Mateus relata, todos os principais sacerdotes e os 

anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem. Embora eles 

já tinham chegado a um veredicto sobre sua culpa e castigo, eles ainda tinham dois 

obstáculos. Em primeiro lugar, eles tiveram que inventar uma maneira de fazer a sua 

decisão aparecer jurídica de direito rabínica. Marcos menciona que, além de todos os 

príncipes dos sacerdotes e os anciãos, "escribas e todo o Conselho" estavam presentes 

(15: 1). Em segundo lugar, porque as pessoas sabiam que todos os estudos envolvendo a 

pena de morte teve que ser conduzida durante o dia e no pátio do Templo, eles tiveram 

que esperar até de manhã do que a Páscoa sexta-feira para reunir o Sinédrio em sua 

câmara do conselho legítimo (Lucas 22:66 ). O conselho tomaram entre si ascendeu a 

reafirmar as acusações contra Jesus e reafirmando o veredicto colocá-Lo à morte (cf. 

Lc 22: 67-71). 

Após esse ponto, no entanto, os líderes judeus caiu toda a pretensão da legalidade. Como 

explicado no capítulo 16 deste volume, a lei rabínica necessário que uma sentença de 

morte não poderia ser realizado até o terceiro dia depois que foi prestado e que durante o 

dia intervir os membros da corte foram a jejuar. O atraso de execução previsto de tempo 

adicional para prova ou testemunho para ser descoberto em favor do réu. Porque sexta-

feira foi um dia sagrado para os judeus da Judéia, que incluiu praticamente todos os 

líderes religiosos, e no dia seguinte era sábado, a sua execução legítima de Jesus não 

poderia ter sido até domingo, assumindo que o julgamento em si tinha sido 

legítima. Nesta ocasião, no entanto, o Sinédrio não se preocupou em dar até a aparência 

de cumprimento dessa exigência. Agora que Jesus foi, finalmente, em sua custódia, eles 

determinaram a destruí-lo o mais rápido possível. 

Mas porque eles não foram autorizados a administrar a pena de morte a si mesmos (João 

18:31), os líderes judeus agora teve que convencer o governador romano para dar 

imediatamente a permissão necessária para a execução de Jesus. Portanto eles 

amarraram-no e levaram-no e entregaram-no a Pilatos, o governador. Com essa 

audiência, a primeira fase do secular, o julgamento romano de Jesus iria começar. 

Pôncio Pilatos tinha sido o Roman governador da Judéia desde AD 26, quando Tibério 

César era imperador, e continuou a governar até o ano 36. Jesus foi levado para o Pretório, 

a residência oficial do governador provincial, e para não ser cerimonialmente 

contaminado e, assim, impedido de celebrar a Páscoa mais tarde naquele dia os líderes 

judeus esperavam do lado de fora (João 18:28). 

O contraste entre Guilty Judas e Jesus Innocent 

Então, quando Judas, que o havia traído, viu que ele tinha sido 

condenado, sentiu remorso e devolveu as trinta moedas de prata 

aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: "Pequei, traindo o 

sangue inocente." Mas eles disseram: "O que é isso para nós? 

Veja para que você mesmo!" E ele jogou as moedas de prata para 

dentro do santuário e partiram; e ele foi embora e se 
enforcou. (27: 3-5) 

Não nos é dito que Judas foi durante os julgamentos simulados judeu. Ele, sem dúvida, 

tinha seguido a multidão a partir do Monte das Oliveiras até a casa de Anás e estava 

esperando nas proximidades, talvez no pátio onde Pedro foi. É possível que ele foi 



chamado como uma das testemunhas contra Jesus, mas isso parece improvável. Judas 

ainda tinha o ônus de ser um discípulo de Jesus, e, em qualquer caso, o próprio fato de 

que ele era um traidor teria feito seu suspeito testemunho. Porque Judas tinha cumprido 

a sua utilidade para eles, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos não queria mais nada a 

ver com ele. Ele agora era um pária rejeitou-a eles, aos discípulos, e para a sociedade 

judaica em geral. 

Então, quando poderia ser traduzida como "naquele tempo", que parece se encaixar no 

contexto. Mesmo antes do amanhecer tinha tornou-se óbvio para Judas e os outros no 

pátio que o veredicto precipitada dos líderes judeus haviam sido 

confirmadas. Agora Judas, que o havia traído, viu com seus próprios olhos que ele 

tinha sido condenado. Embora horaō ( serra ) foi usado às vezes no sentido figurado de 

estar consciente de ou perceber, o seu uso aqui sugere literal, visão física. Se Pedro foi 

capaz de ver Jesus durante pelo menos parte do julgamento (Lucas 22:61), em seguida, 

outros no pátio poderia ter visto Ele também. Judas tinha visto Jesus difamado, cuspido, 

espancado e ridicularizado. Agora ele observava com espanto como 

seu condenou professor foi levado para Pilatos. 

Como Judas assistiu Jesus sendo levado a Pilatos, a enormidade completa de sua traição, 

finalmente, começou a nascer em cima dele quando ele percebeu os líderes judeus, de 

fato, a intenção de colocar Jesus à morte. A um último obstáculo era a permissão de 

Pilatos, Judas, que não tinha nenhuma razão para crer seria negado. Uma vez Pilatos 

consentiu, a morte de Jesus seria inevitável. 

A visão foi devastador para Judas, mais do que até mesmo o seu dinheiro com fome de 

espírito, sua alma sórdida, e sua consciência cauterizada poderia lidar com eles. Ele 

sentiu remorso quando ele começou a experimentar a intensa dor, excruciante que é 

exclusivo para profunda culpa. 

Nenhum homem poderia ser mais mal do que Judas Iscariotes. Apenas onze outros 

homens em toda a história tiveram o relacionamento íntimo e pessoal que teve com o 

Filho de Deus encarnado. Nenhum homem jamais esteve mais exposta à verdade perfeito 

de Deus, tanto no preceito e exemplo. Ninguém foi mais exposto em primeira mão para 

o amor, a compaixão, o poder, bondade, perdão e graça de Deus.Ninguém teve mais 

provas da divindade de Jesus ou mais conhecimento de primeira mão o caminho da 

salvação. No entanto, em todos esses três anos indescritivelmente abençoados com Jesus, 

Judas não demorou tanto como o primeiro passo de fé. 

De uma forma que desafia a compreensão, Judas persistentemente resistiram e rejeitaram 

a verdade de Deus, a graça de Deus, e até mesmo o próprio Filho de Deus. Também de 

uma forma que desafia a compreensão, ele conseguiu esconder completamente sua 

rebelião mau de todo mundo, mas Jesus. Sua hipocrisia era tão completa e enganosa que, 

mesmo quando Jesus previu que um dos discípulos iria traí-lo, Judas não era suspeito. 

Judas foi tão totalmente preso na escuridão e corrupção do pecado que ele se tornou um 

instrumento dispostos de Satanás. Porque esse falso discípulo tinha totalmente renunciou 

Cristo ", Satanás entrou em Judas Iscariotes, que foi chamado" (Lucas 22: 3), e foi, em 

seguida, uma simples questão de convencê-lo a trair Jesus (João 13: 2). O coração de 

Judas foi tão completamente endurecido para as coisas de Deus que muito antes de ele 

conscientemente considerado traí-Lo, Jesus chamou-o de diabo (João 6:70). 



Mesmo assim, Judas não poderia escapar o sinal divinamente concebido de culpa que 

lembra os homens de seus pecados, e adverte-os de suas conseqüências. Tal como a dor 

é um aviso intrínseca e automática de perigo físico, a culpa é um aviso intrínseca e 

automática de perigo espiritual. Não era que Judas de repente ficou com medo de Deus, 

então ele teria girado em desespero ao que ele sabia que poderia perdoá-lo. Nem estava 

com medo dos homens. Embora ele agora estava descartada e desprezado pelos líderes 

judeus, eles não tinham nenhum motivo para prejudicá-lo. Era, sim, que Judas de repente 

percebeu o erro horrível de que ele tinha feito. Uma consciência inata de certo e errado é 

divinamente construída em cada ser humano e não pode ser totalmente apagados, não 

importa o quão profundo a pessoa pode cair em depravação ou como consciente e rebelde 

que ele pode se voltar contra Deus. Este é intensificada pela pressão de convencimento 

do Espírito de Deus. 

De Judas remorso não era o arrependimento do pecado, como a Rei Tiago Version 

sugere. Mateus não usar metanoeo , o que significa uma verdadeira mudança de mente e 

vontade, mas metamelomai , que se limita a conota arrependimento ou tristeza. Ele não 

experimentar penitência espiritual, mas apenas emocional remorso. Embora ele não iria 

se arrepender de seu pecado, ele não poderia fugir da realidade de sua culpa. Genuína 

tristeza pelo pecado ( metamelomai ) pode ser solicitado por Deus, a fim de produzir 

arrependimento ( metanoeo ), como Paulo declara em 2 Coríntios 7:10. Mas de 

Judas remorso não foi motivada por Deus para levar ao arrependimento, mas apenas para 

a culpa e desespero. 

Porque ele era uma espécie de testemunho contra Jesus, talvez Judas pensou que ao 

admitir a maldade do que ele tinha feito ele seria punido como um falso testemunho, como 

Deuteronômio 19: 16-19 prescrito. Segundo esta disposição, ele teria sido crucificado si 

mesmo, sofrendo a penalidade imposta ao que ele causou a ser falsamente condenado. Em 

vez de olhar para Jesus para o perdão e confiando na Sua morte expiatória, mente 

pervertida de Judas pode tê-lo levado a acreditar que, morrendo de alguma forma ele 

poderia expiar seu próprio pecado. 

A prova de que a tristeza de Judas foi ímpios e egoísta é visto no fato de que ele não fez 

nenhum esforço para defender ou resgatar Jesus. Ele não tinha nenhum desejo de 

reivindicar ou salvar Jesus, mas apenas para aplacar a sua própria consciência, que ele 

tentou fazer, retornando as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e os 

anciãos. 

Enquanto alguns dos líderes religiosos judeus estavam escoltando Jesus a Pilatos, outros 

permaneceram no Templo. Foi lá que Judas confrontou-os (ver v. 5) e confessou que 

tinha pecado, traindo o sangue inocente. Se ele tivesse se preocupado com o perdão por 

seus pecados e tinha ele realmente acreditava no Senhor, ele teria se aproximou de Jesus, 

e não o príncipes dos sacerdotes e os anciãos. Ele esperava que de alguma forma para 

amenizar sua culpa simplesmente devolver o dinheiro de sangue. Como Pilatos, que 

reconheceu a inocência de Jesus, mas, no entanto, permitiu que Sua morte, Judas sabia 

que ele tinha traído sangue inocente, mas ele não veio em defesa de Cristo ou buscar seu 

perdão. 

Judas tinha sido capaz de se lembrar de uma falha em Jesus, uma deficiência ou pecado, 

ele pode ter sido capaz de racionalizar a sua traição. Mas arqui-inimigo, mesmo de Jesus 

no reino humano não poderia escapar confessando sua inocência. Como os líderes judeus 



religiosos, os líderes políticos romanos, as falsas testemunhas, e até mesmo os demônios, 

Judas poderia encontrar nenhuma falha em Jesus. Em seu poder soberano, Deus fez com 

que até os seus inimigos para testemunhar aos Filhos de pureza sem pecado. 

No entanto, apesar de sua confissão, Judas não tinha mudado de idéia sobre quem era 

Jesus ou sobre sua própria necessidade de salvação. Ele simplesmente tornar-se 

consciente da iniqüidade do que ele tinha feito e queria alívio da culpa esmagadora que 

agora atormentado cada parte do seu ser. O dinheiro que ele tinha queria tanto agora 

queimado em suas mãos como uma brasa viva. 

Pecado nunca traz a satisfação que promete. Em vez de felicidade que traz tristeza e, em 

vez de prazer produz dor. Envenena com uma pontada que não pode ser aliviada parte da 

graça de perdão de Deus. 

Em resposta ao apelo agonizante de Judas, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos 

callously respondeu: "O que é isso para nós? Veja para que você mesmo!" Fiel à 

caracterização Jesus tinha dado deles, alguns dias antes, os líderes religiosos de Israel 

eram peritos em que coloca fardos religiosos pesados sobre os ombros dos homens, 

enquanto não levantar um dedo-se para ajudar a aliviar esses fardos (Matt. 23: 4). Eles 

não tinham mais preocupação para Judas do que para Jesus e eram tão sangue-frio 

indiferente ao seu remorso como estavam a inocência de Jesus, que, na verdade, eles já 

haviam reconhecido. 

Judas provavelmente percebeu que ele estava amaldiçoado, porque a lei mosaica deixou 

claro que "Maldito aquele que aceita um suborno para derrubar uma pessoa inocente" 

(Deut. 27:25). Mas porque o Sinédrio tinha pago a propina traição, eles foram mal em 

uma posição para indiciar e punir Judas para tomá-lo. Se eles não se importou nada para 

a justiça em relação a Jesus, eles certamente não cuidava disso sobre Judas, especialmente 

se ele iria trazer a sua própria acusação também. 

Em total desespero e frustração Judas desafiadoramente jogou as moedas de prata para 

dentro do santuário e partiu. Alguns intérpretes afirmam que o dinheiro foi lançado no 

tesouro do Templo, o que sugere que ato público final de Judas foi um gesto de 

caridade. Mas naos ( santuário ) se refere especificamente ao lugar santo interior do 

templo, onde só os sacerdotes tinham permissão para entrar. Judas intencionalmente 

jogou o dinheiro em um lugar onde só os sacerdotes podiam recuperá-la. Ele não jogá-lo 

lá fora, de caridade, mas por despeito, querendo que eles se sentem culpados e forçando 

os principais sacerdotes para lidar com o dinheiro de sangue novo si. 

Depois disso, ele foi embora e se enforcou. Considerando-se já amaldiçoado por causa 

de sua traição e tendo dor unrelieved de ter cometido o maior crime da história da 

humanidade, ele pode ter raciocinado que o enforcamento foi o único a fuga e uma morte 

montagem, sabendo que " aquele que é pendurado é maldito de Deus "(Deut. 21:23). Não 

podemos conhecer a mente de Judas, mas a auto-castigo parece uma explicação credível 

para o que ele fez. Se assim for, ele tirou a própria vida como um ato de auto-punição 

final, de uma forma que foi determinada a ser amaldiçoado por Deus, causando, assim, 

sobre si o que seu senso avassalador de culpa o levou a acreditar que ele justamente 

merecido. 



Mas a morte não exime a culpa; torna-se permanente e intensificada além da 

compreensão. Como Jesus declarou repetidamente, o inferno é um lugar de tormento 

eterno, de "choro e ranger de dentes" (Mt 8:12;. 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30). É um 

lugar de "fogo inextinguível, onde o seu verme não morre, eo fogo não se apaga" (Marcos 

9: 43-44). Judas hoje grita de dor eterna de sua culpa diminuiu. 

De acordo com Atos 01:18, quando Judas se suicidou ele caiu de cabeça e "se abriu no 

meio e todas as suas entranhas se derramaram." Embora esta conta e aquele em Mateus 

relatam diferentes aspectos de sua morte, eles são compatíveis. Ele deve ter se enforcado 

em um galho fraco de uma árvore em uma colina, e quando o membro quebrou sob seu 

peso caiu para baixo da encosta e foi esmagado nas rochas abaixo 

O contraste entre a hipocrisia dos homens ea profecia 

de Deus 

E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, e 

disse: "Não é lícito metê-las no tesouro do templo, já que é o preço 

de sangue." E eles aconselhou juntos e com o dinheiro comprou o 

campo do oleiro, para sepultura para estranhos. Por esta razão 

que o campo tem sido chamado o Campo de Sangue para este 

dia. Então o que foi dito pelo profeta Jeremias se cumpriu, 

dizendo: "Tomaram as trinta moedas de prata, o preço de uma 

cujo preço tinha sido criado pelos filhos de Israel, e deram-nas 
pelo campo do oleiro, como o Senhor dirigiu-los ". (27: 6-10) 

Porque os príncipes dos sacerdotes foram obrigados a retomar as moedas de prata, eles 

tiveram que inventar uma maneira de eliminá-lo. Após seu tratamento injusto e 

desprezível de Jesus, uma pergunta por que eles de repente tornou-se preocupado com 

propriedade legal. Eles sabiam que era lícito para colocar o dinheiro no tesouro do 

templo, uma vez que era o preço do sangue, e por alguma razão hipócrita eles decidiram 

honrar essa restrição particular. Mas ao admitir que era sangue dinheiro que condenou-

se fora de suas próprias bocas. Por definição, o preço do sangue que se refere o dinheiro 

ilegitimamente pagos e recebidos para condenar falsamente um homem de um crime que 

levou à sua execução. Estranhamente e perversamente, os príncipes dos sacerdotes e os 

anciãos não teve pudores de tomar o dinheiro do tesouro do Templo para pagar Judas pela 

traição, mas agora eles tiveram dúvidas em colocar-lo de volta. Ao fazê-lo, eles 

testemunhou perante o mundo a sua culpa e hipocrisia. É interessante notar como 

insensível e sem sentimentos que estavam sobre seu crime, em contraste com a agonia 

esmagadora de Judas que o levou a se matar em uma vã tentativa de aliviar a sua culpa. 

Eles aconselharam juntos e decidiu usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, 

para sepultura para estranhos. Como um gesto de boa vontade para o público e também 

para aplacar suas próprias consciências, eles tiveram a ideia de comprar um campo onde 

oleiros tinha recolhido argila para usar em seu comércio. Talvez a argila foi esgotado e o 

campo estava disponível por um preço barato. Os líderes religiosos podem ter raciocinado 

que eles iriam usar o dinheiro para comprar um contaminaram campo corrompidos e inútil 

em que a enterrar contaminaram estranhos, um termo frequentemente usado pelos judeus 

como um eufemismo para gentios. Ou o campo pode ter sido usada para enterrar qualquer 

viajante que morreu enquanto visitava Jerusalém, especialmente aqueles que eram 

indigentes. 



Por essa razão, Mateus explica, que o campo tem sido chamado o Campo de Sangue 

para o dia de hoje, referindo-se ao tempo, há cerca de trinta anos depois, quando seu 

evangelho foi escrito. Campo do oleiro tinha chegado a ser chamado o Campo de 

Sangue, porque era de conhecimento comum que tinha sido comprado com dinheiro de 

sangue. E por esse nome, toda a cidade testemunhou a inocência de Jesus, reconhecendo 

que Ele havia sido falsamente acusado, falsamente condenado, e falsamente executado. 

Na nomenclatura desse campo, o que foi dito pelo profeta Jeremias se cumpriu, 

dizendo: "Tomaram as trinta moedas de prata, o preço de uma cujo preço tinha sido 

criado pelos filhos de Israel, e deu-lhes para o campo do oleiro, como o Senhor me 

dirigiu. " 

O fato de que esta citação vem de Zacarias 11: 12-13 e não a partir do livro 

de Jeremias tem causado alguns intérpretes a acusar Mateus de erro. Outros tentaram 

relacionar a cotação para as seções de Jeremias 18 ou 19, embora claramente não se 

encaixa. A explicação é encontrada na divisão judaica do Antigo Testamento em três 

seções, a lei dos Escritos e os Profetas. Na ordem rabínica dos livros proféticos, Jeremias 

foi sempre o primeiro da lista. Por essa razão, toda a categoria profética foi por vezes 

referido como Jeremias, assim como toda a secção dos Escritos foi por vezes referido 

como os Salmos, o seu livro de abertura. faladas através de Jeremias, o profeta era, 

portanto, o equivalente a dizer ", gravado no livros proféticos ". 

Como qualquer outro incidente na vida de nosso Senhor, que um não pegou Deus de 

surpresa, mas foi um cumprimento exato da profecia específica em Seu plano 

onisciente. Mesmo na morte de Judas, a Palavra de Deus foi homenageado, e do Senhor 

Jesus Cristo foi glorificado. 

 

 

 

 

 

 

 



143. Que farei com Jesus? (Mateus 27: 11-

26) 

Agora Jesus apresentado ao presidente, eo governador 

questionou-o dizendo: "És tu o rei dos judeus?" E Jesus disse-lhe: 

"É como você diz" e enquanto ele estava sendo acusado pelos 

príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, Ele não fez nenhuma 

resposta. Então Pilatos disse-lhe: "Não ouves quantas coisas 

testificam contra ti?" E Ele não lhe respondeu que diz respeito ao 

mesmo uma única carga, de modo que o governador foi muito 

maravilhado. Agora na festa o governador estava acostumado a 

liberação para a multidão qualquer um prisioneiro a quem eles 

queriam. E eles estavam realizando nesse momento um preso 

notório, chamado Barrabás. Quando, portanto, eles estavam 

reunidos, disse-lhes Pilatos: "A quem você quer que eu solte? 

Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo?" Pois sabia que por inveja 

o haviam entregado. E enquanto ele estava sentado no tribunal, 

sua mulher mandou-lhe dizer: "não tem nada a ver com este justo, 

pois na noite passada eu sofri muito em sonhos por causa 

dele." Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram 

a multidão a pedir Barrabás e colocar Jesus à morte. Mas o 

governador respondeu, e disse-lhes: "Qual dos dois quereis que 

eu vos solte?" E eles disseram: "Barrabás". Disse-lhes Pilatos: 

"Então, o que devo fazer com Jesus, chamado Cristo?" Todos eles 

disseram: "Seja crucificado!" E ele disse: "Mas que mal fez 

ele?" Mas eles gritavam ainda mais, dizendo: "Seja 

crucificado!" E quando Pilatos viu que ele estava realizando 

nada, mas sim que um tumulto estava começando, tomando água, 

lavou as mãos diante da multidão, dizendo: "Eu sou inocente do 

sangue deste homem; ver para que vocês mesmos." E todo o povo 

respondeu e disse: "O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos 

filhos!" Em seguida, ele soltou Barrabás para eles; mas depois de 
ter Jesus flagelado, entregou-o para ser crucificado. (27: 11-26) 

Jesus Cristo faz uma afirmação em cada coração humano, e cada coração deve decidir o 

que fazer com ele. A questão mais importante e inevitável cada ser humano enfrenta é a 

que Pilatos perguntou nesta passagem: "Que farei com Jesus, chamado Cristo" 

Escritura proclama claramente Jesus como sendo plenamente Deus. Muito antes de seu 

nascimento, foi divinamente previu que ele seria chamado Emanuel, que significa "Deus 

conosco" (Mateus 01:23;. Cf. Is 7:14.). Ele foi chamado por nomes divinos, como "o 

Santo e Justo" (Atos 3:14). Ele declara que para conhecer Jesus é conhecer a Deus, o Pai 

(João 08:19; 14: 7), a odiá-lo é odiar o Pai (15:23), e crer nEle é acreditar no Pai (Mt . 

10:40; João 12:44; 14: 1). Ele afirma que a vê-Lo é ver o Pai (João 14: 9), para honrá-Lo 

é honrar o Pai (5:23), e para recebê-Lo é receber o Pai (Marcos 9:37). Ele proclama que 

Jesus é onipotente (Mateus 28:18.), Onipresente (Matt 28:20.), Imutável (Hebreus 13: 8.), 

Criador do mundo (João 1: 3), capaz de perdoar pecados (Marcos 2 : 5-10), e deve ser 

adorado como Deus (Filipenses 2: 9-11; cf. Mt 28:.. 9; Heb. 1: 6). 



No entanto, também a Bíblia declara que Jesus era plenamente humano. Ele nasceu para 

o mundo da mesma maneira que qualquer outro bebê, Ele foi circuncidado, ele cresceu 

no corpo e na mente, e Ele passou fome, sede, dor, cansaço, tentação, e da morte. 

O Antigo Testamento deu detalhes precisos sobre a vinda do Salvador-Rei. Entre muitas 

outras coisas, ele previu que em Sua vida humana, não fosse sobrenaturalmente 

concebido, nascido em Belém (Is 07:14). (Miquéias 5: 2.), Ser semita na linha de Abraão 

e de Davi (Gen. 9 .: 26; 22:18; 2 Sm 07:13), ser da tribo de Judá (Gen. 49:10), e gostaria 

de fazer milagres (Isaías 35: 5-6).. Em Sua morte Ele seria executado pelos governantes:, 

abandonado por Deus:, traído por um amigo por trinta moedas de prata (Sl 41 (Sl 2 1-2). 

(Sl 22 1..): 9; 11; Zc:. 12), e ter sua barba arrancada e ser cuspido (Is. 50: 6). Em Sua 

ressurreição Ele subiria em três dias (Os 6. 2), não iria experimentar deterioração da sua 

carne (. Ps 16:10), e gostaria de vencer a morte (Is. 25: 8). 

Escritura declara que Jesus Cristo é perfeitamente santo, perfeitamente amoroso do Pai 

celeste e do mundo Ele veio para redimir, perfeitamente perdão dos pecados e 

misericordioso para com aqueles que vêm a Ele, perfeitamente compassivo, perfeitamente 

fiel, e perfeitamente orante. Ele é o tema central da Escritura, tanto no Antigo como no 

Novo Testamento. E, se os homens reconheçam ou não, Ele é a figura dominante em toda 

a história humana e do determinante do destino de cada ser humano. 

É sobre essa questão incalculavelmente crucial que Mateus 27: 11-26 se concentra. 

Após relatar o suicídio de Judas, Mateus retoma o relato do julgamento de Jesus, que 

iniciou a sua secular, fase romana, quando os judeus obrigados Jesus "e levaram-no eo 

entregaram a Pilatos, o governador" (27: 2). 

Tendo falhado em encontrar uma carga legítima contra Jesus, o Sinédrio tinha acusado 

falsamente de blasfêmia e ser digno de morte, quando ele reconheceu a verdade Ele era 

"o Cristo, o Filho de Deus" (26: 63-66; cf. Lucas 22: 70). Mas porque eles não têm 

autoridade para exigir a pena de morte a si mesmos (João 18:31), os líderes judeus foram 

forçados a pedir permissão do governador romano, Pôncio Pilatos. 

A maior parte da Palestina estava sob o domínio monárquico nominal dos três filhos de 

Herodes, o Grande. Herodes Antipas governou a Galiléia e Perea, Filipe governou a 

região nordeste pouco povoada, e Arquelau governou a Judéia, Samaria e Iduméia. Mas 

o oficial romano supremo sobre Judéia era o procurador, ou governador, que também teve 

o comando das tropas romanas. 

Ao relatar julgamento romano de Jesus, Mateus continua a exaltar a Cristo como o 

imaculado, puro, soberano, e glorioso Rei. Como os líderes religiosos judeus, os líderes 

políticos romanos poderia encontrar nenhuma falha nele. Mesmo com todos os seus 

esforços, os tribunais dos homens não conseguiu produzir uma acusação legítima contra 

o perfeito Filho de Deus. O registro está na Escritura para os homens e mulheres de todas 

as idades para descobrir que Jesus Cristo foi condenado à morte por nenhum crime ou 

pecado de Sua própria, mas pelo ódio de homens pecadores. 

Em 27: 11-26 Mateus apresenta quatro elementos em julgamento de Jesus perante Pilatos 

que demonstram sua inocência e perfeição. 



A acusação dos judeus 

Agora Jesus apresentado ao presidente, eo governador 

questionou-o dizendo: "És tu o rei dos judeus?" E Jesus disse-lhe: 

"É como você diz." E enquanto ele estava sendo acusado pelos 
príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, (27: 11-12a) 

O primeiro elemento demonstrando perfeição e inocência de Jesus é a acusação negativa 

dos líderes religiosos judeus. Quando os chefes dos sacerdotes e os anciãos primeiro 

trouxe Jesus a Pilatos (Mateus 27: 1-2.), Ainda era muito cedo na sexta-feira de manhã, 

provavelmente por volta de cinco horas. João relata que "eles levaram Jesus, portanto, da 

presença de Caifás para o pretório, e era cedo, e eles mesmos não entraram no pretório, a 

fim de que eles não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa" (João 18:28). O 

Praetorium era a residência do governador em Jerusalém e provavelmente foi localizado 

na Fortaleza de Antonia, que foi ao norte do Templo. O Praetorium também serviu como 

uma sala de julgamento, quando as matérias governador julgadas perante ele. 

Como mencionado em capítulos anteriores, embora os judeus do norte, incluindo os da 

Galiléia, como Jesus e os discípulos, tinha celebraram a Páscoa no dia anterior, os judeus 

do sul, que inclui a grande maioria dos líderes religiosos, comemorou-lo um dia mais 

tarde, que naquele ano era sexta-feira. Os membros do Sinédrio, portanto, ainda não tinha 

oferecido os seus sacrifícios ou comido a refeição da Páscoa, e porque a tradição rabínica 

ensinou que entrar em um Gentil casa ou edifício foi cerimonialmente contaminando, eles 

se recusaram a entrar no pretório. 

O extremo de sua hipocrisia ímpios é visto em sua tomada conscientemente falsas 

acusações contra Jesus enquanto no próprio processo de transgredir tanto a lei bíblica e 

suas próprias normas sobre o processo judicial. Eles foram meticuloso sobre observando 

as restrições provocadas pelo homem em relação a suposta contaminação cerimonial, mas 

foram totalmente insensível às exigências da justiça simples. Eles mantiveram o 

compromisso exigente a um tolo, superstição arrogante enquanto resolutamente buscar a 

execução de o Filho do Deus vivo (cf. Mat. 23:23). 

Podemos ter certeza de que Pilatos era mais do que um pouco perturbado por ter sido 

despertado a uma hora tão cedo, mas ele ficou ainda mais preocupado com o aumento a 

ira dos líderes judeus, especialmente no meio de seu grande festival religioso, quando 

Jerusalém foi inchou para rebentar com os peregrinos. E porque não entrarei em sua casa, 

o governador ", portanto, foi até eles", provavelmente em uma varanda ou terraço "e 

disse:" Que acusação trazeis contra este homem? "(João 18:29). Essa questão foi, talvez, 

o primeiro e único acto jurídico no julgamento de Jesus. Antes de o governador iria julgar 

o caso, ele insistiu que uma acusação formal de ser apresentado. 

Sem dúvida aproveitando ao máximo a influência que tinha sobre Pilatos por causa de 

seu medo de problemas políticos, os líderes judeus respondeu com arrogância e 

sarcasmo. Eles hipocritamente afirmou: "Se este homem não fosse um malfeitor, não 

teríamos o entregou para você (João 18:30). Na verdade, eles repreendeu o governador 

para indiretamente impugnar a sua integridade. Mas não foi sua intenção de Pilatos a 

Jesus dar um julgamento justo, mas simplesmente para aprovar e administrar a sentença 

de morte que já tinham decretado. 



Pilatos já estava ciente de que Jesus era e da animosidade dos líderes judeus tinham por 

ele. Porque as suas preocupações eram puramente religiosa, o governador não tinha 

vontade de se envolver e, portanto, lhes disse: "Tomai-o vós, e julgai-o segundo a vossa 

lei" (v. 31). Ao dizer isto, Pilatos deu tácito, se não explícita, a permissão para a execução 

de Jesus, porque ele sabia que, de acordo com suas leis, as ofensas religiosas mais graves 

foram punidos com a morte. 

O Sinédrio não fez nenhum esforço para garantir a permissão Roman para execução 

quando apedrejavam Estêvão (Atos 6: 12-15; 7: 54-60), ou quando, alguns anos mais 

tarde, eles planejaram a morte de Paulo (23: 12-15). Sua dizendo Pilatos: "Nós não estão 

autorizados a colocar alguém à morte" (João 18:31 b ) foi dúbio. Seu projeto não era 

simplesmente ter Jesus condenado à morte, mas para evitar a responsabilidade por ele, e 

possíveis represálias de seu próprio povo, por ter os romanos executá-lo por um suposto 

delito político. 

Mas ofuscando esse plano satânico era o plano divino de Deus, que usou esquema 

destrutiva do adversário para cumprir o Seu próprio propósito redentor. Ao exigir a 

execução romana, os líderes judeus involuntariamente a certeza de que "a palavra de Jesus 

que se cumprisse o que ele falou, significando com que tipo de morte que estava prestes 

a morrer" (João 18:32). 

A fim de satisfazer a demanda de Pilatos, para uma carga específica e garantir condenação 

de Jesus à luz do direito romano, os principais sacerdotes e outros líderes fabricado a 

acusação de sedição. Esta taxa, é claro, não tinha nada a ver com a suposta blasfêmia para 

os quais tinham apenas condenou Jesus à morte. "Achamos este homem enganosa nossa 

nação, proibindo dar o tributo a César," eles mentiram ", e dizendo que ele mesmo é 

Cristo, um rei" (Lucas 23: 2). Eles acusaram Jesus de ser um rebelde, de minar tributação 

Roman, e até mesmo de pretender ser um governante político concorrente. 

Jesus tinha sido culpado de qualquer uma dessas alegações, Pilatos teria conhecido dele 

e gostaria muito tempo desde que prendeu e executou-o. Como praticamente todos os 

judeus e muitos gentios na Palestina sabia muito bem no entanto, Jesus era um homem de 

paz e estava em total submissão à autoridade política romana. Ele se dispôs a pagar 

impostos e ensinou seus seguidores a fazer o mesmo. Ele até ensinou que, se um soldado 

ordenou uma pessoa para levar sua arte para uma milha, que por lei Roman ele foi 

autorizado a fazer, a pessoa deve levá-lo duas milhas (Mat. 05:41). Jesus não só não se 

rebelou contra o imperador, mas havia declarado publicamente que os cidadãos devem 

"dar a César o que é de César" (Mat. 22:21). E quando Seus admiradores queria fazê-Lo 

rei à força Ele tinha desaparecido de seu meio (João 6:15). As acusações contra Jesus 

foram essas mentiras óbvias que se quer saber que tipo de enganar os líderes judeus pensei 

Pilatos para ser. 

Em resposta às acusações, como foi Jesus apresentado ao governador, o governador 

... O questionaram dizendo: "És tu o rei dos judeus?" Pilatos sabia muito bem que as 

acusações eram falsas, e sua pergunta para Jesus era meramente processual . À luz da 

intolerância absoluta de Roma da insurreição, a reação indiferente de Pilatos serviu para 

ressaltar dramaticamente a consciência da despropósito das alegações do Sinédrio. 

Primeira resposta de Jesus a Pilatos era uma pergunta contador: "Você está dizendo isso 

por sua própria iniciativa, ou foram outros dizer sobre mim?" (João 18:34). Surpreso e 



chocado, o governador respondeu: "Eu não sou um judeu que eu estou A tua nação e os 

principais dos sacerdotes entregaram-te a mim,? O que você fez" (V. 35). Ao que Jesus 

respondeu: "O meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo, então 

meus servos estariam lutando, para que eu não fosse entregue aos judeus;., Mas como ele 

é, o meu reino não é deste reino "(v. 36). 

Foi talvez neste ponto que Jesus disse: "É como você diz." Comentando ainda sobre a 

verdadeira natureza de Sua realeza, Ele disse: "Tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci, e 

para isto vim ao mundo: para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade 

ouve a minha voz "(João 18:37). Embora ele admitiu ter nenhuma compreensão do que 

Jesus queria dizer com "verdade", Pilatos "saiu novamente para os judeus, e disse-lhes:" 

Não acho culpa nele. '"(V. 38). 

Neste contexto, "encontrar" representou um veredicto judicial. Pilatos Jesus absolvido de 

qualquer delito civil ou criminal. Em linguagem moderna, Ele jogou o caso fora do 

tribunal por falta de provas. Ele exerceu "julgamento sumário". 

Não foram só as acusações patentemente falsa, mas Pilatos sabia que os próprios líderes 

judeus odiava Roma apaixonAdãoente. Jesus tinha realmente sido um rebelde, eles o 

teriam suportado e procurou protegê-lo, não o trouxestes perante um tribunal romano e 

exigiram a sua execução. Ele sabia muito bem que "foi por inveja" de Jesus, não lealdade 

a Roma, que "eles haviam entregado" (Mat. 27:18). 

Os sumos sacerdotes, sacerdotes anciãos, escribas, fariseus e saduceus todos odiavam 

Jesus porque Ele minou sua influência religiosa com estatura e diante do povo. Ele expôs 

sua pecaminosidade, hipocrisia e erro doutrinário. Ele era popular, ao passo que eles não 

estavam. Ele podia curar, enquanto eles não podiam. Ele ensinou a verdade, ao passo que 

eles não fizeram. Sua verdadeira motivação era transparente, mesmo para um político 

pagão. O governador provavelmente suspeitava que algo do que eles estavam fazendo 

quando solicitado a escolta de soldados romanos em prender Jesus. Mas ele já sabia que 

Jesus não era um perigo para a Roma e provavelmente pensou que, depois de condenar e 

flagelação Jesus em sua própria quadra, os líderes judeus ficaria satisfeito e que Sua 

ameaça para eles iria acabar. 

Mas os líderes do Conselho não se deixe levar pelo veredicto de inocente de 

Pilatos. Como ele estava diante deles novamente na sacada do Praetorium, Jesus 

continuou a ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos. Lucas relata que 

"eles continuaram insistindo, dizendo ', Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, a 

partir de Galiléia, mesmo tão longe quanto este lugar '"(23: 5). Eles aumentaram a pressão 

sobre o governador como eles desesperAdãoente agarrado por um custo que despertaria 

sua preocupação. Todo esse esforço não enfatiza a virtude perfeita do Salvador. 

A atitude do Senhor 

Ele não respondeu. Então Pilatos disse-lhe: "Não ouves quantas 

coisas testificam contra ti?" E Ele não lhe respondeu que diz 

respeito ao mesmo uma única carga, de modo que o governador 
foi muito maravilhado. (27: 12-B-14) 



O segundo elemento desta conta que demonstra a perfeição e inocência de Cristo foi a 

sua própria atitude. Para consternação de Pilatos, Jesus não respondeu às acusações 

intensificação dos príncipes dos sacerdotes e os anciãos. 

Os líderes judeus já haviam prestado o seu veredicto predeterminado de culpado e ao 

governador seu veredicto de não culpado, declarando: "Não acho culpa nele" (João 

18:38). Ele sabia que as acusações iniciais contra Jesus não só eram religiosos em vez de 

política, mas eram falsas e feitas de inveja. Ele também sabia que as acusações que tinham 

acabado feitas sobre a insurreição, não pagar impostos, e afirmando ser um rei foram 

fabricados exclusivamente para seu benefício, a fim de dar uma base política para 

julgamento contra ele. 

Pilatos sabia a verdade, e os judeus se opuseram a verdade. Os judeus haviam condenado 

injustamente Ele, e Pilatos justamente exonerado Ele. Jesus, portanto, recusou-se a dizer 

mais nada porque não havia mais nada a dizer. 

Na esperança de que Jesus viria para sua própria defesa e ajudar a expor os líderes judeus 

dúplice, Pilatos disse-lhe: "Não ouves quantas coisas testificam contra ti?" Mas, 

novamente Jesus não lhe respondeu que diz respeito ao mesmo uma única carga 

. Compreensivelmente, o governador foi muito maravilhado. Pilatos havia confrontado 

centenas de homens acusados, a maioria dos quais protestaram em voz alta a sua inocência 

e estavam dispostos a dizer ou fazer qualquer coisa para salvar-se. Muitos deles, sem 

dúvida, fez contra-ataques contra seus acusadores ou então apaixonAdãoente implorou 

por misericórdia. Uma pessoa que não disse nada em sua própria defesa era inédito e 

surpreendente. Mas a inocência de Jesus era tão óbvio que exigiu nenhuma defesa de sua 

parte. 

"Onde está o revolucionário que se opõe a Roma, o manifestante-sonegação fiscal, e do 

rival ao trono de César?" Pilatos deve ter ponderou. O homem que estava diante dele 

estava calmo, sereno, undefensive, e completamente em paz. Como Isaías havia previsto 

há cerca de sete séculos antes, embora "Ele foi oprimido e ele foi humilhado, mas não 

abriu a sua boca; como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda 

perante os seus tosquiadores, assim ele fez não abriu a boca "(Is. 53: 7). 

Pilatos não só estava espantado, mas em um dilema. Ele estava convencido da inocência 

de Jesus e foi repelido pela chicana dos príncipes dos sacerdotes e os anciãos. No entanto, 

ele não se atreveu a ofendê-los, porque a sua própria posição com Roma era agora precária 

devido aos erros de cálculo de desprezo que ele tinha anteriormente feitas sobre 

convicções religiosas judaicas. 

Ele havia governado a Judéia por cerca de quatro ou cinco anos, mas seu governo foi 

marcado por vários equívocos graves que ameaçavam seu escritório e até mesmo sua 

vida. Primeiro, ele tinha deliberAdãoente ofendido os judeus por terem seus soldados 

carregam bandeiras em Jerusalém que levaram à semelhança de César. Porque os judeus 

consideravam tais imagens a ser idólatra, governadores anteriores haviam 

cuidadosamente evitada exibindo os emblemas em público, especialmente na cidade 

sagrada de Jerusalém. Quando uma delegação de judeus persistentemente pediu a Pilatos 

para remover as insígnias, ele arrebanhados-los em um anfiteatro e ameaçados de ter seus 

soldados cortaram suas cabeças, se não desistir. Quando o grupo descobriu o pescoço e 

atirou-se ao chão, desafiadoramente afirmando sua disposição de morrer, Pilatos retirou 



tanto a sua ameaça e as insígnias. Ele tinha sido enviado para a Palestina para manter a 

paz, e não fomentar uma revolução, que um massacre desses homens certamente teria 

precipitado. 

Um pouco mais tarde, Pilatos tomou à força o dinheiro do tesouro do Templo para 

construir um aqueduto. Quando os judeus novamente se revoltaram abertamente, Pilatos 

enviou soldados disfarçados de civis, entre eles para brutalmente matar muitos dos 

manifestantes inocentes e desarmados. Referência de Lucas para "os galileus, cujo sangue 

Pilatos misturara com os seus sacrifícios" (13: 1) pode estar relacionada com uma faceta 

cruel suplementar desse massacre. 

Terceira ofensa pública de Pilatos contra os judeus era quase a sua ruína. Ele tinha 

escudos especiais tomadas para a sua guarda em Fort Antonia e, sem dúvida, com a 

intenção de ganhar o favor com o imperador, encomendados semelhanças de Tiberius 

gravado nos escudos. Desta vez, os líderes judeus apelou diretamente a César, e esquema 

de Pilatos saiu pela culatra. Tibério estava mais preocupado com a perspectiva real de 

rebelião do que a bajulação insincera de Pilatos, e ele exigiu que os escudos ser removido 

imediatamente. 

Pilatos estava agora justificAdãoente medo de que outro motim pelos judeus lhe custaria 

a procuradoria. Sua emboscada brutal e sem sentido de alguns adoradores Samaritano, 

alguns anos depois trouxe exatamente esse resultado. Quando os samaritanos apelou ao 

governador superior imediato, o legado da Síria, que ordenou Pilatos oficial a Roma para 

explicar suas ações. Sua carreira política terminou e tradição diz que ele finalmente se 

suicidou em Gália, para o qual havia sido banido. 

Aprendemos com Lucas que, quando Pilatos ouviu os líderes judeus dizem que Jesus 

estava incitando as pessoas ", começando desde a Galiléia, mesmo tão longe como este 

lugar", ele perguntou se Jesus era galileu. Quando disse que Jesus era de fato daquela 

região, ele tinha certeza de que tinha encontrado uma solução para o seu dilema. Ele 

imediatamente enviou Jesus para Herodes Antipas, que governou a Galiléia, mas estava 

visitando em Jerusalém na época (Lucas 23: 5-7). Com sua aparência diante de Herodes, 

a segunda fase do julgamento político de Jesus começou. 

Por suas próprias razões perversas ", Herodes ficou muito contente quando viu Jesus; pois 

ele queria vê-lo por um longo tempo, porque ele tinha sido ouvido sobre Ele e estava 

esperando para ver algum sinal feito por ele. "(Lucas 23: 8) Porque Antipas havia 

decapitado João Batista, Jesus nunca tinha visitado o cidade tetrarca de capital de 

Tiberíades, na Galiléia, e do governante nunca o tinha visto. Herodes desejava encontrar 

Jesus puramente por curiosidade esperando para ver este famoso milagreiro executar em 

seu benefício privado. 

Embora Herodes "O questionaram durante algum tempo," Jesus "nada lhe respondia E os 

príncipes dos sacerdotes e os escribas estavam ali, acusando-o com veemência." (Lucas 

23: 9-10). Lucas não mencionar o que Herodes perguntou sobre Jesus, mas com base no 

que se conhece desse governante, suas perguntas eram totalmente superficial. Jesus, 

portanto, tinha ainda menos para dizer a ele do que a Pilatos. Ele devia o tetrarca nenhuma 

explicação de seu ensino ou Suas atividades, sobre o qual Herodes provavelmente foi bem 

informado ou facilmente poderia ter sido. 



Qualquer outra coisa que Herodes pode ter conhecido ou acreditavam sobre Jesus, ele 

sabia que não era uma ameaça política para si mesmo ou para César. A essa altura, Jesus 

já havia sido batido pelo Sinédrio, e seu rosto estava machucado, sangrando, e coberto 

com a saliva. O acusado, preso em silêncio apareceu nada, mas régia ou perigoso. 

Mas ressentido do silêncio de Jesus e, provavelmente, com a esperança de acalmar o uivo, 

enfureceu os judeus ", Herodes, com seus soldados, depois de tratar com desprezo e 

zombando dele, vestiu-Lo de uma roupa resplandecente e mandou-o de volta a Pilatos" 

(Lucas 23:11 ). A palavra traduzida como "lindo" significa literalmente brilhante e 

resplandecente, sugerindo que o fato real que muitas vezes tinha sido usado por reis 

judeus em suas coroações. 

Embora Herodes não declarou Jesus não culpado, como Pilatos havia feito, ele 

reconheceu nenhuma acusação contra ele, e mais uma vez a inocência de Cristo se 

manifestou. O tetrarca escarnecido e maltratado Cristo, mas ele poderia encontrar 

nenhuma falha nele. 

A animosidade da multidão 

Agora na festa o governador estava acostumado a liberação para 

a multidão qualquer um prisioneiro a quem eles queriam. E eles 

estavam realizando nesse momento um preso notório, chamado 

Barrabás. Quando, portanto, eles estavam reunidos, disse-lhes 

Pilatos: "A quem você quer que eu solte? Barrabás, ou Jesus, 

chamado Cristo?" Pois sabia que por inveja o haviam 

entregado. E enquanto ele estava sentado no tribunal, sua mulher 

mandou-lhe dizer: "não tem nada a ver com este justo, pois na 

noite passada eu sofri muito em sonhos por causa dele." Mas os 

príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a 

pedir Barrabás e colocar Jesus à morte. Mas o governador 

respondeu, e disse-lhes: "Qual dos dois quereis que eu vos 

solte?" E eles disseram: "Barrabás". Disse-lhes Pilatos: "Então, 

o que devo fazer com Jesus, chamado Cristo?" Todos eles 

disseram: "Seja crucificado!" E ele disse: "Por que mal fez 

ele?" Mas eles gritavam ainda mais, dizendo: "Seja 

crucificado!" (27: 15-23) 

O terceiro elemento desta narrativa que demonstra perfeição e inocência de Jesus também 

foi a terceira fase de seu julgamento político. Os dois primeiros terminaram em 

absolvição, um por declaração específica eo outro por padrão. 

Se ele tivesse tido a coragem de fazê-lo, Pilatos poderia ter terminado o julgamento após 

a primeira aparição de Jesus diante dele, e ele poderia ter terminado agora. Mas, com sua 

própria carreira e talvez a sua vida em perigo, ele não poderia desafiar diretamente o 

estabelecimento judaico, sem arriscar um motim durante a semana mais tumultuada do 

ano em Jerusalém. 

Por isso Cristo ficou mais uma vez antes de o governador, que neste momento "convocou 

os príncipes dos sacerdotes e os governantes e do povo, e lhes disse: 'Você trouxe-me este 

homem como alguém que incita o povo a rebelião, e eis que, tendo examinou-o antes de 



você, eu não encontrei nenhuma culpa neste homem em relação às acusações que lhe 

fazem contra ele que não, nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós;. e eis que, 

nada digno de morte foi feito por Ele "( Lucas 23: 13-15). 

Tendo falhado em fazer passar a responsabilidade para Herodes e em convencer os líderes 

judeus da inocência de Jesus, Pilatos descobriu outra maneira possível de evitar executar 

este homem, obviamente, sem culpa. Quando "a multidão se levantou e começou a pedir 

[Pilatos] para fazer o que ele estava acostumado a fazer por eles" (Marcos 15: 8), ele se 

lembrou que no dia da festa da Páscoa, o governador estava acostumado a liberação 

para a multidão qualquer um prisioneiro a quem eles queriam. 

Como um ato de diplomacia e para ajudar a reduzir a tensão e amargura na nação 

submetida de Israel, um costume que tinha começado, provavelmente diante de Pilatos 

assumiu o cargo, de libertar qualquer um dos presos durante a celebração da 

Páscoa. Porque eles estavam realizando nesse momento um preso notório, chamado 

Barrabás, o governador espera que provavelmente as pessoas comuns, que foram 

conhecidos por terem aclamado e admirado Jesus, de escolher a sua liberação acima do 

de Barrabás. Se a multidão exigiu libertação de Jesus, o líderes judeus não podia culpar 

Pilatos. 

Pouco se sabe sobre Barrabás , exceto que ele era um ladrão, assassino, e insurrectionist 

(Lucas 23:25; João 18:40). Ele provavelmente não era um zelote mas um patife 

independente que lutou mais Roma para ganho pessoal de patriotismo. Este arco-penal 

era uma ameaça tão grande para seus compatriotas quanto aos seus opressores. Devido à 

gravidade de seus crimes, ele foi, sem dúvida, agendado para execução, e Jesus 

provavelmente foi crucificado na cruz originalmente construído para Barrabás. 

Foi agora "volta da hora sexta" (João 19:14), o que por acerto de contas Roman seria 

6:12 AM Por esta altura uma multidão de judeus estavam reunidos na frente do 

Praetorium, atraídos pela grande encontro de líderes religiosos como bem como pela 

convocação específicas de Pilatos (Lucas 23:13). Quando, pois, eles reunidos, disse-

lhes Pilatos: "A quem você quer que eu solte? Barrabás, ou Jesus, chamado 

Cristo?" Embora ele desprezava os judeus, o governador tinha aprendido o suficiente 

sobre suas práticas e crenças de saber que eles olharam para a frente a um libertador 

prometido, a quemchama Cristo, ou Messias. Ele também sabia que muitos dos judeus 

tinham atribuído o título de Jesus. E ele dificilmente poderia ter deixado de saber da 

entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, poucos dias antes e Sua aclamação turbulento 

pelas multidões. 

Pilatos sabia que por causa de sua inveja de Jesus, os líderes religiosos haviam 

entregado, e, lançando as pessoas contra esses líderes, ele esperava para soltá-lo de forma 

segura. 

Enquanto ele estava sentado na cadeira de juiz, a deliberação de Pilatos foi 

interrompido quando sua mulher mandou-lhe dizer: "não tem nada a ver com este 

justo, pois na noite passada eu sofri muito em sonhos por causa dele." Ele certamente 

não era seu praticar a interromper seu marido quando ele estava no meio de um 

julgamento, especialmente um tão sensível como esta. Para ser sentado na cadeira de 

juiz era estar agindo na qualidade oficial de juiz, e nem mesmo a esposa do governador 

teria ousado intrometer em tais processos, exceto em uma grave crise. Ela sabia o 



veredicto original de Pilatos tinha sido, mas tinha medo de que os líderes judeus teriam 

coagi-lo a mudar de idéia. 

É possível que Pilatos e sua esposa já havia discutido Jesus muitas vezes essa semana. Sua 

entrada triunfal era de conhecimento comum, assim como os seus milagres de cura, 

incluindo a recente ressurreição de Lázaro apenas fora de Jerusalém. Eles sabiam da sua 

purificação ousada e dramática do Templo e, provavelmente, riu sobre a consternação Ele 

fez com que os príncipes dos sacerdotes e os mercadores do templo por esse ato. 

Seja qual for o entendimento pessoal da esposa do justo pode ter sido, ela estava correto 

em sua avaliação deste homem, e ela sofreu muito por causa dessa consciência. Mateus 

não explicar a origem de seusonho, e não há justificativa em insistir que foi dada 

diretamente por Deus. Tudo o que aconteceu aqui foi de acordo com "o plano pré-

determinado e presciência de Deus" (Atos 2:23). Mas, embora Deus trabalhou de maneira 

sobrenatural através do sonho, a esposa de Pilatos pode simplesmente ter sido convencido 

da inocência de Jesus em sua própria mente e tinha o sonho como resultado dessa 

preocupação. Em qualquer caso, ela estava assustada para o marido e insistiu que ele não 

têm parte na condenação ou punição de Jesus. Ao fazê-lo, acrescentou ela atestado com 

perfeição e inocência de Jesus. 

Problema de Pilatos, agora foi agravada. Pressões tanto para liberar e para condenar Jesus 

foram aumentando, e ele foi pego no meio. Enquanto o mensageiro foi veicular a 

mensagem de cautela da esposa de Pilatos, os príncipes dos sacerdotes e os 

anciãos aproveitou a oportunidade e convencido a multidão a pedir Barrabás e colocar 

Jesus à morte. O governador percebeu que tinha novamente subestimou a astúcia dos 

líderes judeus e superestimou as convicções dos volúveis multidões. 

Desconhecendo o que os líderes haviam conseguido realizar entre a multidão, enquanto 

sua atenção voltou-se para alerta de sua esposa, o ainda esperançoso governador 

respondeu, e disse-lhes: "Qual dos dois quereis que eu vos solte?" Sem hesitar e, 

aparentemente, a uma só voz, que disse: "Barrabás". 

Porque Jesus tinha sido declarado não culpado sob a lei romana, Pilatos era agora 

legalmente livre para soltá-lo, bem como Barrabás. Ele percebeu, porém, que o único 

propósito da multidão em pedir a libertação de Barrabás era obrigá-lo a condenar 

Jesus. No entanto, em um último esforço para fazer justiça, o desnorteado disse-lhes 

Pilatos: "Então, o que devo fazer com Jesus, chamado Cristo?" Mais uma vez sem 

hesitação e com uma só voz, tudo o que eles disseram: "Seja crucificado!" 

A multidão claramente queria sangue, não a justiça, e até mesmo para o endurecido, mente 

pagã de Pilatos a sua resposta vicioso deve ter sido sangue frio. "Mas que mal fez ele?" , 

ele rebateu, novamente proclamando inocência do Senhor diante do mundo. Como ele 

deve ter sabido, esta questão só inflamou a multidão a maior frenesi, levando-os a 

manter a gritar ainda mais, dizendo: "Seja crucificado!"Assim como eles tinham feito 

diante de Herodes, mas com ainda maior veemência, eles exigiram nada menos do que a 

morte de Jesus. 

A aquiescência do Governador 



E quando Pilatos viu que ele estava realizando nada, mas sim que 

um tumulto estava começando, tomando água, lavou as mãos 

diante da multidão, dizendo: "Eu sou inocente do sangue deste 

homem; ver para que vocês mesmos." E todo o povo respondeu e 

disse: "O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos!" Em 

seguida, ele soltou Barrabás para eles;mas depois de ter Jesus 

flagelado, entregou-o para ser crucificado. (27: 24-26) 

O quarto elemento nesta conta que demonstra a perfeição de Jesus e da inocência foi a 

aquiescência do governador romano com a vontade da multidão, que tinha sido incitado 

contra Cristo pelos líderes religiosos levaram-Satanás. Não importava a eles que nem uma 

única acusação contra ele tinham assistido diante de Anás, Caifás, antes, antes de todo o 

Sinédrio, diante de Herodes, ou diante de Pilatos. Em sua cegueira espiritual dolosa não 

tinham preocupação com a verdade, a justiça, ou de justiça. Eles sim perseguido vingança 

infundada e irracional sobre um homem inocente que não só nunca tinha feito algum mal, 

mas que tinha curado suas doenças e ofereceu-lhes a vida eterna. 

Portanto, quando Pilatos viu que ele estava realizando nada, mas sim que um tumulto 

estava começando, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: "Eu 

sou inocente do sangue deste homem;. ver para que vós mesmos" Finalmente 

percebendo que nenhuma quantidade de raciocínio ou em provas prevaleceria com a 

máfia obcecado, o governador fez testemunho público de que ele não concordar com a 

sua decisão e que ele desmentiu qualquer cumplicidade com ele. 

Pilatos não podia pagar um outro judeu motim. Como observado acima, o último motim 

tinha trazido severa censura pelo próprio César. Outra revolta iria encerrar sua carreira e 

muito possivelmente sua vida. A multidão estava totalmente fora de controle, e ficou claro 

que a sua única pacificação seria a crucificação de Jesus. 

Pilatos nunca tinha sido conhecido por misericórdia ou diplomacia. Herodes Agripa I é 

relatado para ter dito que Pilatos era "naturalmente inflexível-uma mistura de auto-

vontade e implacabilidade" (Filo de Alexandria, no Legatio anúncio Gaium [38]). Era a 

sua indiferença cruel anterior para as pessoas sob sua jurisdição que ele tinha entrado em 

tantos problemas. 

No entanto, ele tinha um senso de justiça. Se ele tivesse sido capaz de descobrir a mínima 

evidência de que Jesus era culpado de um crime capital, ele teria sido muito aliviado e 

mais do que dispostos a conceder Sua execução. Isso teria sido, de longe, o caminho mais 

fácil. Ele havia condenado muitos homens à morte e não teve pudores sobre a execução 

de mais um. Mas o fato de que ele unwaveringly mantida inocência de Jesus, tornando 

pelo menos cinco veredictos públicas de não culpado, atesta a sua incapacidade para 

encontrar nenhuma culpa nele. Ele, portanto, repetidamente apelado aos líderes judeus e 

às multidões a abdicar da sua demanda pela morte de Jesus. Mas ele não teve a coragem 

de arriscar a própria bem-estar para proteger a vida de Cristo. 

Era irônico, e, sem dúvida, intencional, que o governador escolheu um ritual judaico de 

retratar sua renúncia de responsabilidade para com o destino de Jesus. Se os presbíteros 

regentes de uma cidade não foram capazes de determinar a identidade de um assassino, a 

lei mosaica, desde que pudesse lavar publicamente suas mãos, orar a Deus, e, assim, se 

isentar de qualquer culpa em relação à sua incapacidade de fazer justiça. Usando uma 



forma modificada do que cerimônia judaica que ele tinha ouvido falar, Pilatos proclamou 

que ele era inocente deste inocente do sangue do homem. 

Sem dúvida com um tom de tanto espanto e desgosto, o governador então disse, "Veja 

para que vocês mesmos." E quando ele deu-lhes o que eles queriam, o povo deu-lhe o 

que ele queria. Se ele permitiria a morte de Jesus, eles iriam assumir toda a culpa. "O seu 

sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos!" , gritavam. Essa declaração não, é claro, 

absolver Pilatos de culpa, mas fez proclamar por todo o tempo de reconhecimento de sua 

própria culpa do povo. Eles logo se esqueceu de que assunção de culpa, no entanto, e não 

muitos meses depois, o Sinédrio hipocritamente repreendeu os apóstolos para 

responsabilizá-los pelo sangue de Cristo (Atos 5:28). 

A multidão de talvez milhares de judeus que estavam fora do Praetorium fizeram o seu 

veredicto em favor de todo o Israel. Foi esse veredicto, reconhecido por todos os outros 

judeus incrédulos através de seu silêncio, que causou o ramo de Israel para ser quebrado 

fora da árvore de bênção redentora de Deus (Rom. 11:17). Não é à toa que, desde aquele 

dia terrível, como nação e como indivíduos, os judeus não resgatados foram sob a mão 

disciplinadora de Deus. 

No final da segunda audiência de Jesus perante Pilatos, a intenção do governador tinha 

sido a "puni-lo e soltá-lo" (Lc 23:16). Mas os judeus não iria se contentar com a mera 

punição, não importa quão grave.Eles insistiram em morte. Portanto, após ele soltou 

Barrabás de acordo com os desejos da multidão, Pilatos tinha Jesus 

flagelado e entregues ... para ser crucificado. 

O chicote usado para flagelação tinha um cabo curto de madeira, ao final do qual foram 

anexadas várias tiras de couro. Cada fio dental foi derrubado com peças muito afiadas de 

metal ou osso. O homem a ser açoitado foi amarrado a um poste pelos pulsos acima da 

cabeça, com os pés balançando e seu corpo tenso. Muitas vezes, havia dois açoitadores, 

um de cada lado da vítima, que se revezavam chicoteando-o em toda a volta. Músculos 

foram lacerados, veias e artérias foram rasgada, e não era incomum para os rins, baço, ou 

outros órgãos a serem expostos e cortou. Como seria de esperar, muitos homens 

morreram de flagelação antes que pudessem ser retirados para execução. Nós não 

sabemos a extensão das feridas de Jesus, mas ele estava tão enfraquecido por eles que Ele 

não era capaz de realizar sua própria cruz (Marcos 15:21). 

Apesar do palavreado acusatório daquela noite trágica, não era realmente Jesus que estava 

em julgamento, mas o resto do mundo. Os religiosos judeus condenaram a si mesmos 

como eles violentamente exigiu Sua crucificação. As multidões volúveis condenou-se 

como eles sem pensar fui junto com seus líderes. Herodes condenou a si mesmo como ele 

zombou do Rei dos reis. Pilatos condenou a si mesmo como ele voluntariamente permitiu 

um homem inocente para ser condenado à morte, a escolha do mundo acima do Filho de 

Deus. 

E através desse ridículo, desprezo, e do sangue, o Filho de Deus sem pecado foi ainda 

mais exaltado. 



 

144. A maldade da crucificação (Mateus 

27: 27-44) 

Em seguida, os soldados do govrernor levou Jesus para o pretório 

e reuniram toda a coorte romana em torno dele. E, despindo-o, e 

colocar um manto escarlate. E depois de tecer uma coroa de 

espinhos, puseram-lha na cabeça, e uma cana na mão direita; e 

ajoelhando-se diante dele e zombavam dele, dizendo: "Salve, rei 

dos judeus!" E, cuspindo nele, tomaram o caniço e começou a 

bater-lhe na cabeça. E depois de terem zombado dele, tiraram o 

seu manto e colocar suas vestes sobre ele, e levaram-no para ser 

crucificado. 

E como eles estavam saindo, eles encontraram um homem de 

Cirene, chamado Simão, a quem eles pressionados no serviço 
para levar a sua cruz. 

E, quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa 

Lugar da Caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel; e 

depois de prová-lo, Ele não estava disposto a beber.E quando eles 

tinham crucificado, repartiram-se entre si as suas vestes, 

lançando sortes; e sentar-se, começaram a vigiar-lo lá. E 

puseram-se acima de sua cabeça a acusação contra ele, que dizia: 

"ESTE É JESUS, O REI DOS JUDEUS." Naquela época dois 

ladrões foram crucificados com Ele, um à direita e outro à 

esquerda. E os que passavam lançavam abuso na dele, meneando 

a cabeça e dizendo: "Vocês que estão indo para destruir o templo 

e reconstruí-lo em três dias, salva-se! Se tu és o Filho de Deus, 

desce da cruz. " Da mesma forma, os principais sacerdotes Além 

disso, juntamente com os escribas e os anciãos, estavam 

zombando dele, e dizendo: "Salvou os outros, Ele não pode salvar 

a si mesmo Ele é o Rei de Israel;. Deixemo-lo agora descer da 

cruz, e acreditaremos n'Ele Ele confia em Deus;. Que ele o livre 

agora, se Ele tem prazer nele; '. Eu sou o Filho de Deus "pois Ele 

disse:" E os ladrões também que tinham sido crucificados com Ele 
estavam lançando o mesmo insulto para ele. (27: 27-44) 

A crucificação de Jesus Cristo foi o clímax da história da redenção, o ponto focal do plano 

de salvação de Deus. A obra redentora de Deus culminou na cruz, onde o Senhor Jesus 

levou os pecados do mundo.Mas também na crucificação de Cristo a maldade do homem 

atingiu seu ápice. A execução do Salvador foi a expressão mais vil do mal na história da 

humanidade a profundidade total de equipa a depravação. A morte de Jesus Cristo foi, 

portanto, a revelação suprema do amor misericordioso de Deus, enquanto também é a 

expressão máxima da pecaminosidade do homem. 

E considerando que Johns Evangelho incide sobre a crucificação, principalmente a partir 

da perspectiva do amor e da graça redentora de Deus, o foco de Mateus é principalmente 

a partir da perspectiva de equipa a maldade. Mans maldade tentou matar Jesus logo após 



seu nascimento, tentou desacreditar seu ensinamento, e todos os esforços para enganar e 

corromper seus discípulos. Mans maldade o havia traído, negou, preso, caluniado, e 

golpeado ele. Mas a manifestação incomparável de mans maldade estava na Sua 

crucificação. 

Davi Tomé escreveu: 

[Por milhares de] anos maldade vinha crescendo. Ele havia feito atos de impiedade e 

crime que tinha arrancadas as idades com agonia e, muitas vezes despertou a justiça do 

universo de revirar os raios de fogo de retribuição pelo mundo. Mas agora, já estava com 

a plena maturidade; ele fica em torno desta cruzada em tais proporções gigantescas, como 

nunca tinha sido visto antes; ele funciona uma enormidade diante do qual o mais poderoso 

dos seus feitos passados diminuir na insignificância, e pálido em penumbra. Ele crucifica 

o Senhor da vida e da glória ( O Evangelho de Mateus [Grand Rapids: Kregel, 1979 

(reimpressão da edição de 1873)]., p 536) 

Os inimigos de Jesus para que odiavam que até sua morte parecia ser uma decepção, pois 

terminou a sua oportunidade para vomitar veneno nele mesmo como Ele sofreu a agonia 

da crucificação. A intensidade cruel das palavras e ações maléficas dos que participaram 

na sua descrição mendigo morte. 

Mateus 27: 27-44 retrata quatro grupos de pessoas más na crucificação que escarneceram 

e abusado Cristo: (. Vv 27-37) o ignorante ímpios, a saber ímpios (v 38)., O inconstante 

ímpios (vv 39-40. ), e os religiosos ímpios (vv. 41-44). 

O ignorante Malvada 

Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório 

e reuniram toda a coorte romana em torno dele. E, despindo-o, e 

colocar um manto escarlate. E depois de tecer uma coroa de 

espinhos, puseram-lha na cabeça, e uma cana na mão direita; e 

ajoelhando-se diante dele e zombavam dele, dizendo: "Salve, rei 

dos judeus!" E, cuspindo nele, tomaram o caniço e começou a 

bater-lhe na cabeça. E depois de terem zombado dele, tiraram o 

seu manto e colocar suas vestes sobre ele, e levaram-no para ser 
crucificado. 

E como eles estavam saindo, eles encontraram um homem de 

Cirene, chamado Simão, a quem eles pressionados no serviço 

para levar a sua cruz. 

E, quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa 

Lugar da Caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel; e 

depois de prová-lo, Ele não estava disposto a beber.E quando eles 

tinham crucificado, o dividido Suas vestes entre si, tirando a 

sorte; um sentado, eles começaram a vigiar-lo lá. E puseram-se 

acima de sua cabeça a acusação contra ele, que dizia: "ESTE É 
JESUS, O REI DOS JUDEUS." (27: 27-37) 

Os ímpios ignorantes eram os soldados romanos insensíveis, que a realizou a crucificação 

sob as ordens de Pilatos, que finalmente sucumbiu à intimidação dos líderes religiosos 



judeus. O governador romano havia declarado publicamente várias vezes inocência de 

Jesus, mas por medo de um tumulto que quase certamente teria custado sua carreira e, 

possivelmente, a sua vida, ele se rendeu à execução. Ele havia pervertido justiça romana, 

ao concordar em condenar um homem que ninguém foi capaz de cobrar legitimamente 

com um crime contra o Estado. Ele havia pecado contra suas próprias convicções, 

integridade e consciência, e contra a verdade. Ele negociou sua alma eterna para a 

segurança provisória. 

De uma forma ainda pior, os líderes judeus haviam pervertido não só princípios bíblicos 

de justiça, mas as suas próprias tradições rabínicas. Apesar de terem sido incapazes de 

cobrar adequAdãoente Jesus com o pecado contra Deus, eles estavam determinados a 

destruí-lo, custe o que custar a Escritura, a justiça, a verdade, ou a justiça. 

Embora os soldados do governador estavam sob suas ordens para açoitar e crucificar 

Jesus (v. 26), que exibiu sua própria maldade, de longe, superior a que dever básico 

necessário. Como eles levaram Jesus ao pretório, eles decidiram fazer esporte pública 

de seu prisioneiro e reuniu toda a coorte romana em torno dele para assistir. 

Um total de coorte roman ascendeu a 600 soldados, e porque esta coorte especial servido 

o governador romano em sua Praetorium em Fort Antonia, em Jerusalém, ele 

provavelmente foi composta por legionários de elite. Eles não eram necessariamente 

todos, ou mesmo principalmente, italiano, porque Roma normalmente recrutados 

soldados de entre os seus países ocupados. Porque a maioria dos homens não estariam 

dispostos a lutar contra seus próprios compatriotas, eles eram freqüentemente enviados 

para regiões vizinhas que falavam a mesma língua ou similar. Podemos ter certeza de que 

nada disso coorte era judeu, porque Roma havia concedido uma isenção especial de 

judeus do serviço militar romano. É provável que o contingente em Jerusalém foi 

composta em grande parte de sírios, que falava aramaico, a língua coloquial e comércio 

mais comum da Palestina. 

Porque sede primárias de Pilatos estavam em Cesaréia, esta coorte pode ter sido postado 

lá, viajando de um lugar para outro com o governador como sua escolta militar. Nesse 

caso, eles teriam sido ainda menos familiarizados com o judaísmo do que o soldado 

romano média em Jerusalém e, provavelmente, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Para 

eles, Ele era simplesmente um outro prisioneiro condenado, a quem eles eram livres para 

abusar tanto quanto quisessem, contanto que ele não foi morto antes da execução 

designado. Se Jesus a ser considerado em qualquer forma única, foi apenas em que Ele 

tinha, aparentemente, afirmou ser uma espécie de rei. O que eles fizeram com ele foi, 

portanto, sem relação com a animosidade religiosa ou pessoal. Sua tormento de Jesus era 

mau e indesculpável, mas foi feito por ignorância espiritual. 

O rosto de Jesus estava inchado das palmadas e surras que recebeu da polícia do Templo 

e foi coberto com a saliva de Seus algozes judeu. Ele estava sangrando muito, depois da 

Flagelação, com lacerações terríveis de seus ombros para baixo, expondo os músculos, 

ligamentos, vasos sanguíneos e órgãos talvez até mesmo internas. Porque Ele não tinha 

falado durante a última hora ou assim, os soldados podem ter considerado Ele 

mentalmente perturbado e digno apenas de ridículo. Eles jogaram-Lo como o tolo, 

fazendo esporte das observações que tinham escutado sobre sua afirmação de soberania. 



Não importava para eles que Jesus nunca tinha pessoalmente prejudicado eles ou que 

tecnicamente ele era inocente de acordo com a lei romana. Eles tinham sido treinados 

para obedecer ordens, que freqüentemente exigidos assassinato e tortura. Jesus foi 

oficialmente condenado, e nenhum senso de justiça ou de decoro muito menos da 

misericórdia ou compaixão, temperado seu entretenimento de coração frio, a expensas de 

Jesus. Embora de forma extrema, expressaram a maldade natural de cada coração 

humano, que é ignorante de Deus. 

Pilatos não iniciou a zombaria mas tampouco se opõem a ela. Apesar de seus esforços 

meia-hearted para absolver Jesus, Pilatos era conhecido por crueldade e 

impiedade. Tendo encomendado flagelação e crucificação de Jesus, ele dificilmente teria 

tido escrúpulos sobre o abuso relativamente leve de zombaria. É possível que os soldados 

realizavam suas ações irônicos sob o olhar divertido do governador. Os soldados 

provavelmente compartilhada ódio de seu comandante de judeus e aproveitou a 

oportunidade para desabafar sua malícia em um judeu condenado por companheiros 

judeus. Com todos os nervos em agonia e Seu corpo tremendo de dor, Jesus tornou-se 

objeto de um jogo diabólico. 

Jesus foi nus ou quase nua para a flagelação, depois que ele foi, provavelmente, vestido 

com sua roupa interior sem costura. Em primeiro lugar, os soldados despojaram de que 

roupa e colocar um manto escarlate sobre Ele, ainda irritando ainda mais a sua 

exposição, sangramento carne. O manto escarlate provavelmente pertencia a um dos 

soldados, que o usaram para se aquecer enquanto montando guarda nas noites 

frias. Marcos e João relatam que o manto era roxo (Marcos 15:17; João 19: 2), sugerindo 

que o real escarlate cor foi o mais próximo que os soldados pudessem vir a púrpura, a 

cor tradicional da realeza. 

Apesar de ter sido longe de intenção dos soldados, o uso de escarlate foi lembra 

declaração de Isaías que "ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se 

tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles serão 

como a lã" ( Isa. 1:18). Assim como os soldados vestidos Jesus no manto escarlate, ele 

voluntariamente se vestiu nos pecados escarlates do mundo, a fim de que aqueles que 

crêem nEle pode ser libertado do que o pecado. 

Para aumentar a dor, bem como ao ridículo, depois tecendo uma coroa de espinhos, os 

soldados colocá-lo na cabeça. Muitos tipos de espinhos foram predominantes na 

Palestina na época, e da variedade particular usado é desconhecido. O objetivo era imitar 

a coroa de flores que César usava em ocasiões oficiais e que podia ser visto em moedas 

romanas que suportaram a sua imagem. Como o mock coroa foi pressionado na 

cabeça, sangue escorria das novas feridas para se misturar com o sangue que já cobriu o 

resto do seu corpo. Como o manto escarlate, a coroa de espinhos tornou-se um símbolo 

não intencional dos pecados que Jesus estava prestes a tomar sobre si. Depois da queda, 

espinhos e abrolhos se tornou lembranças dolorosas da maldição que o pecado tinha 

trazido para o mundo (Gn 3:18), a maldição da qual o mundo desde então tem ansiava 

por ser libertado (Rom. 8:22). 

O rosto de Jesus estava agora ainda mais irreconhecível e sua dor mais intensa. Mas ainda 

não o conteúdo, os soldados próximo colocado uma cana na mão direita. Como o manto 

ea coroa de espinhos, acana foi a intenção de representar royalty imitando cetro de um 



monarca, o símbolo de sua autoridade e poder. Tal cetro também pode ser visto no lado 

de César em moedas romanas. 

Para completar a provocação sarcástico, os soldados ainda se ajoelhou diante dele e 

zombavam dele, dizendo: "Salve, rei dos judeus!" Os líderes religiosos judeus zombou 

de Jesus como um profeta (Matt. 26:68), e agora os soldados romanos O escarneceram 

como um rei. Então, assim como os judeus tinham feito, eles cuspiram nele, lançando 

Nele o que foi considerado a indignidade final. 

Em seguida em sua diversão brutal eles tomaram o caniço de sua mão e, para 

ridicularizar ainda mais a sua suposta autoridade, começou a bater na cabeça dele, que 

já estava inchado, dilacerado, e sangramento. Era como se dissesse: "Sua realeza é uma 

piada. Olha como é fácil tira-lo de sua dignidade e de sua autoridade. Nós vencê-lo com 

seu próprio cetro. Onde está o seu poder? Onde está o seu exército real para defender-se 

da sua inimigos? " De João aprendemos que feriram Jesus com seus punhos, bem como 

com a cana (João 19: 3). 

Um dia, Cristo irá exercer um verdadeiro cetro, uma vara de ferro com a qual Ele 

governará o mundo, incluindo seus inimigos suaves (Apocalipse 19:15). Em seguida, os 

quadros serão transformados, e a zombaria e escárnio será por Deus dos ímpios. Então 

Aquele que está sentado nos céus se rirá, e que o Senhor vai zombar deles (Sl. 2: 4). 

Mas, em sua encarnação, a humilhação de Jesus foi essencial para o plano de Deus para 

a Son ", que se esvaziou, assumindo a forma de um servo, tornando-se em semelhança de 

homens. E, achado na forma de homem, Ele humilhou, tornando-se obediente até à morte, 

e morte de cruz "(Fil. 2: 7-8). 

Através de tudo isso tormento e dor Jesus não disse nada, quer na defesa ou na 

reprovação. Ele previu sua zombaria, Seu sofrimento e da Sua crucificação muito antes 

de Pilatos ou seus soldados sabiam quem Ele era (Mt 16:21; 20: 18-19.). Esse era o plano 

de Deus incontáveis eras antes que ele era o plano de homens ímpios, e foi com esse 

propósito que Ele tinha vindo à terra. Como homens cumpriram seu projeto mal e 

destrutivo, Deus cumpriu Sua design gracioso e redentor. Cristo estava na agenda divina, 

que até os seus inimigos foram involuntariamente cumprindo nos mínimos detalhes. 

Aprendemos com João que durante este tempo Pilatos trouxe Jesus para fora antes de os 

judeus, afirmando novamente que ele não encontrou nenhuma culpa nele. Jesus ficou 

novamente na varanda do Praetorium ", trazendo a coroa de espinhos eo manto de púrpura 

E disse-lhes Pilatos: Eis o homem! '." (João 19: 4-5). Apesar de ter concordado com a 

crucificação e havia permitido a Jesus para ser brutalmente agredido e ridicularizado, o 

governador, obviamente, ainda esperava, talvez devido ao aviso de sua esposa, que a vida 

de Jesus poderia ser poupado. Mas "quando os chefes dos sacerdotes e os oficiais viram, 

que gritaram, dizendo: 'Crucifica!'" Como se para lavar as mãos de todo o caso injusta de 

novo ", disse-lhes Pilatos:" Tomai-o vós, e crucificá-lo, porque eu não acho culpa nele. 

' Os judeus responderam-lhe: "Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, 

porque Ele se fez por ser o Filho de Deus." Pilatos, quando ouviu esta declaração, ele foi 

o mais medo "(vv. 6-8). Embora eles repetiram apenas as acusações religiosas contra 

Jesus, a implicação clara é que os líderes judeus estavam insistindo em cumplicidade de 

Roma em sua execução. Na verdade, eles se recusaram a crucificar Jesus por si só, mesmo 

com a permissão de Pilatos. 



Levando Jesus volta para o Pretório, Pilatos lhe perguntou de onde ele era, mas não 

recebeu resposta. Quando ele então disse a Jesus que ele tinha poder de vida e morte sobre 

Ele, o Senhor respondeu: "Você não teria nenhuma autoridade sobre mim, se não tivesse 

sido dado do alto, por esta razão ele quem me entregou a ti, maior pecado, "(João 19: 10-

11). Embora ele tinha pouca compreensão do que Jesus quis dizer, Pilatos estava 

convencido de que tudo o mais de sua inocência de qualquer crime civil, e mais uma vez" 

feitos esforços para libertá-lo, mas os judeus clamavam para fora, dizendo: "Se soltas este 

homem, não és amigo de César" (v. 12). 

Ainda segurando-se contra eles, Pilatos trouxe Jesus para "o tribunal, no lugar chamado 

Pavimento, e em hebraico, Gábata", e ironicamente disse: "Eis o vosso rei!" Enfurecido 

por desafio contínuo de Pilatos deles, os líderes judeus "gritou," Fora com Ele, embora 

com Ele, crucifica-O! '"Em uma última provocação, Pilatos perguntou:" Hei de crucificar 

o vosso rei? " para que os chefes dos sacerdotes, hipocritamente, respondeu: "Não temos 

rei, senão César". Frustrados e exaustos, Pilatos resignou-se à injustiça e "o entregou a 

eles para ser crucificado" (João 19: 13-16). 

Como representantes do povo, os príncipes dos sacerdotes aqui pronunciou a apostasia 

culminante de Israel. Rejeitando o Filho de Deus, eles publicamente embora sem 

sinceridade, declarou lealdade ao imperador pagão. 

Pegando a conta, neste ponto, Mateus relata que , depois de terem escarnecido-lo ainda 

mais, eles levaram o seu manto e colocar suas vestes sobre ele, e levaram-no para ser 

crucificado. 

Alguns intérpretes sugerem que apenas a travessa ou o poste vertical foi realizado, mas 

com toda a probabilidade era a cruz inteira, pesando mais de 200 quilos, que a vítima 

carregava. Ele, normalmente, seria cercado por uma quaternion, quatro soldados que iria 

escoltar o prisioneiro no meio da multidão para o local da execução. A cartazes com a 

acusação do prisioneiro foi muitas vezes colocada em volta do pescoço, um pré-aviso 

para os outros do alto preço a ser pago para o crime. 

Foi durante a procissão esgotante pelas ruas de Jerusalém, que Jesus deu a Sua última, e 

muito breve, a mensagem pública. "Há seguiam uma grande multidão de povo e de 

mulheres que choravam e lamentavam-Lo", relata Lucas. Virando-se para eles, Jesus 

disse: "Filhas de Jerusalém, parar de chorar por mim, chorai antes por vós e por vossos 

filhos. Pois eis que dias virão em que se dirá:" Felizes as estéreis, e os ventres que não 

geraram, e os peitos que não amamentaram ". Então começarão a dizer aos montes: "Caí 

sobre nós", e às colinas: "Cobri-nos." Para se fazer essas coisas na árvore verde, o que vai 

acontecer no seco? " (Lucas 23: 27-31). 

Ter filhos foi considerada a maior bênção de uma mulher judia poderia ter, e só uma 

tragédia de dimensões impressionantes poderia causar-lhe para desejar o contrário. A 

referência de Jesus à árvore verde e seca relacionada com um provérbio popular que 

significava se algo de ruim ocorreu em boas circunstâncias, seria muito pior sob ruim. Seu 

ponto era que, se os romanos fizeram uma coisa tão terrível como a crucificar um homem 

judeu inocente, o que eles poderiam ser esperados para fazer à nação culpada de Israel? Se 

eles executaram um homem que não havia cometido nenhum delito contra eles, o que eles 

fariam a um povo que se rebelaram? 



O Senhor foi, é claro, se referindo ao D.C 70, quando o templo seria totalmente destruída 

e que a maioria de seus habitantes abatidos pelas legiões romanas de Tito. A partir desse 

holocausto a nação de Israel ainda não se recuperou totalmente, mesmo em tempos 

modernos, porque ainda não há um templo em Jerusalém, sem sacrifícios, sem sacerdócio 

para oferecê-los, e não há registros sacerdotais para verificar linhagem. Esse foi o horror 

de que Israel deveria ter sido terrível, disse Jesus. 

Porque Ele não tinha pecado e completamente imaculada no corpo, bem como em mente 

e espírito, Jesus estava fisicamente tudo o que Adão era antes da queda e muito mais. Mas 

espancamentos de Jesus e da flagelação tinha feito ainda Ele fraco demais para carregar 

a cruz pesada. Não só Ele estava sofrendo dor física insuportável, mas Ele não tinha sono 

na noite anterior e estava sofrendo as agonias adicionais de traição, deserção e 

recusa. Além disso, ele ainda estava sofrendo a dor acumulada de ter sido tentado por e 

estar em batalha espiritual contínuo com Satanás. Havia agora não há anjos enviados para 

ministrar a Ele como eles tiveram após as tentações do deserto, e Seu corpo, mas tudo foi 

esgotado de força. Mais ainda do que tudo isso, Ele sabia perfeitamente que Ele 

enfrentava a perspectiva indescritivelmente dolorosa de tomar sobre si o pecado de toda 

a humanidade, de tornar-se pecado por causa deles. E por que Ele iria sofrer a ira de Seu 

Pai celestial, que o pecado merecia. 

Todas essas agonias-físicas, emocionais e espirituais-combinado para enfraquecer 

totalmente Seu corpo perfeito, mas agora emagrecido. Consequentemente como eles 

estavam saindo do Praetorium, os soldados encontraram um homem de Cirene, 

chamado Simão, a quem eles pressionado no serviço para levar a sua cruz. 

Cyrene era um povoado grego localizado a oeste de Alexandria, na costa Norte Africano 

do Mediterrâneo, diretamente ao sul da Grécia, em que é a Líbia moderna. Era um 

próspero centro de comércio e tinha uma grande população de judeus. Simon era um 

nome comum entre os judeus, e com toda a probabilidade, este homem era um peregrino 

que tinha ido a Jerusalém para celebrar a Páscoa. 

Simon foi "um transeunte que vinha do campo" (Marcos 15:21), como Jesus estava sendo 

levado para fora da cidade. Talvez porque ele parecia forte ele foi recrutado pelos 

soldados romanos a carregar a cruz de Jesus. Marcos também identifica Simon como "o 

pai de Alexandre e Ruffs" (v. 21), indicando que esses dois homens foram cristãos 

conhecidos por Marcos e muitos outros crentes na época em que escreveu seu 

evangelho. Porque Marcos provavelmente escreveu de Roma, Alexandre e Rufus pode 

ter sido ativo na igreja lá. Este Rufus pode ter sido o homem Paulo recebidos em sua carta 

a Roma, e, em caso afirmativo, "sua mãe e minha" remete para a mulher de Simão (cf. 

Rm 16:13.). 

Pode ter sido o porte da cruz de Jesus que levou Simão a fé nEle. O que começou como 

um ato forçado e, provavelmente, se ressentiam de servidão física tornou-se a 

oportunidade para a vida espiritual. Não só o próprio Simon, mas toda a sua família veio 

para a salvação, e sua esposa tornou-se como uma mãe para o apóstolo Paulo. 

Porque a lei mosaica exigia que as execuções ser realizada fora da cidade (Nm 15:35.) E 

também porque pendurado em uma árvore era considerada uma maldição (Dt 21,23;.. Cf. 

Gl 3:13), Jesus foi levado para fora Jerusalém para ser crucificado. E porque a 

crucificação era um meio vívidas de mostrar a população o preço por se opor a Roma, 



cruzes eram geralmente erguido ao lado de uma estrada bem-viajado, se possível em uma 

colina, blefe, ou outro promontório onde seria visível a todos. 

O local escolhido para a crucificação de Jesus era uma colina nos arredores de 

Jerusalém chamado Gólgota, que significa Lugar da Caveira. Como um pária tanto de 

Israel e de Roma, Jesus "sofreu fora da porta" (Heb. 13:12). 

Lucas refere-se à colina da crucificação como "o lugar chamado Calvário" (23:33), e 

como vários evangelhos explicar, Crânio traduz um termo grego ( Kranion ) equivalente 

ao hebraico / aramaico Gólgota(ver João 19:17). O nome do Calvário é derivado da 

palavra latina ( calvaria ) para crânio, ou crânio. 

Ao contrário do que alguns estudiosos têm sugerido, o Lugar da Caveira não era um 

cemitério, onde os crânios foram encontrados comumente. Judeus não permitiria 

cadáveres para ser exposto, e nenhuma parte de um esqueleto humano era para ser visto 

em Israel. Pelo contrário, o nome se refere a um determinado site que tinha a aparência 

de uma caveira. Essa colina, comumente chamado Calvário de Gordon, é o local 

tradicional e ainda pode ser visto hoje uma curta distância da parede norte de Jerusalém. 

Antes de os soldados pregaram Jesus na cruz e foi colocado em posição vertical no 

chão, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. A palavra 

traduzida fel simplesmente referido algo amargo, que Marcos identifica como mirra 

(15:23), um narcótico que também foi usado como um perfume (veja Sl. 45: 8; Pv 7:17.), 

como um ingrediente de óleo da unção dos sacerdotes (Ex 30:23.), e para embalsamar 

(João 19:39). Era muito caro e foi um dos presentes apresentados ao Jesus infantil pelos 

magos (Mat. 02:11). 

Porque crucificação foi concebido para infligir o máximo de dor, o fel, ou mirra, não foi 

oferecido como um ato de misericórdia por parte dos soldados. Foi simplesmente usado 

para entorpecer a vítima para impedi-lo de lutar violentamente como os pregos foram 

levados para suas mãos e pés. 

A partir de fontes extra-bíblicas é sabido que judias ricas, muitas vezes fornecer vinho 

misturado com mirra para aqueles prestes a ser executado, especialmente por 

crucificação. Ao contrário do que os soldados, o seu objectivo era aliviar a dor de "aquele 

que está perecendo", seguindo a advertência de Provérbios 31: 6. Pode ter sido que um 

grupo de mulheres também ofereceu Jesus a bebida estupefaciente. 

Mas Jesus não queria que seus sentidos embotados, e depois de provar a mistura, ele 

não estava disposto a beber. Como ele já havia declarado no jardim, pela primeira vez 

em oração ao Pai celeste (Mat. 26:39) e depois a Pedro como ele estava sendo preso (João 

18:11), Ele estava determinado a beber o cálice que o Pai Lhe. Ele iria suportar a plena 

medida de, emocional, físico e espiritual dor. 

Quando eles haviam crucificado não se refere à execução acabado, mas a levantar-lo de 

pé e colocando o feixe vertical no buraco preparado para isso. Foi nesse ponto que a 

crucificação real começou. 

Crucificação originou na Pérsia, onde foi acreditado uma divindade chamada Ormazd a 

considerar a sagrada terra. Porque um criminoso que foi executado tinha que ser elevada 



acima da terra, para não contaminá-lo, ele foi suspenso em um grande pólo e deixou lá 

para morrer. A prática foi pego pelos cartagineses e, em seguida, pelos gregos e, 

especialmente, os romanos, cujo uso extensivo fez com que ele se identifica com 

eles. Estima-se que até o tempo de Cristo, os romanos crucificaram cerca de 30.000 

homens em Israel sozinho, principalmente para a insurreição. A crucificação de apenas 

três homens fora de Jerusalém era, portanto, praticamente insignificante aos olhos de 

Roma. 

Nenhum dos escritores do evangelho descreve o procedimento para garantir Jesus à 

cruz. O texto grego literal é ainda menos reveladoras do que a maioria das representações 

inglesas, dizendo simplesmente "Os que têm os crucificado repartiram as suas vestes." É 

somente a partir de comentários de Tomé é vários dias depois da ressurreição que 

aprendemos sobre Jesus sendo pregado pelas mãos e pés (João 20:25), em vez de ser 

amarrado com cordas ou correias como foi frequentemente o caso. 

A julgar pelas descrições não-bíblicos da crucificação nos tempos do Novo Testamento, 

Jesus foi colocado na cruz, uma vez que estava no chão. Primeiro Seus pés foram 

pregados na trave na posição vertical e, em seguida, com os braços esticados ao longo da 

viga horizontal e pregado pelos pulsos logo acima da mão, permitindo uma ligeira curva 

na altura dos joelhos, quando o corpo foi prorrogado. A cruz foi, então, pegou e caiu 

dentro do buraco, causando dor excruciante como o peso de seu corpo puxou a carne já 

rasgado ao redor das unhas. 

Em seu livro O Lift de Cristo , Frederick Farrar descreve a crucificação como segue: 

A morte por crucificação parece incluir toda essa dor e da morte pode ter do, cãibras, 

sede, fome, falta de sono, febre traumática horrível e medonho-tonturas; vergonha, a 

publicidade de vergonha, duradouras de tormento, horror de antecipação, a mortificação 

de feridas-tudo destinados intensificado até o ponto em que eles podem ser suportado em 

tudo, mas tudo apenas evitando o ponto que daria para o sofredor o alívio da 

inconsciência. 

A posição não natural feito cada movimento doloroso; as veias e tendões dilacerados 

esmagados pulsava com incessante angústia; as feridas, inflamada pela exposição, 

gradualmente gangrenado [quando a vítima levou vários dias para morrer]; as artérias, 

especialmente na cabeça e no estômago, tornou-se inchado e oprimidos com sangue 

sobrecarregado, e enquanto cada variedade de miséria passou a aumentar gradualmente, 

adicionou-se a eles o pang intolerável de uma queima e furioso sede, e todas estas 

complicações físicas causadas uma excitação interna e ansiedade, o que fez a perspectiva 

da morte em si, da morte, o inimigo desconhecido, em cuja abordagem homem 

geralmente treme mais arcar com o aspecto de um comunicado delicioso e requintado. 

Uma coisa é clara. As primeiras execuções do século não eram como os modernos, para 

que eles não procuram um rápido, morte sem dor nem a preservação de qualquer medida 

de dignidade para o criminoso. Pelo contrário; eles procuraram um agonizante tortura que 

o humilhou completamente. E é importante que entendamos isso, pois isso nos ajuda a 

perceber a agonia da morte de Cristo. (Vol 2 [New York: EP Dutton, 1877].., Pp 403-4) 

Dr. Truman Davis dá uma descrição adicional da crucificação de Jesus: 



Neste ponto, um outro fenômeno ocorre. Como a fadiga braços, grandes ondas de cãibras 

varrer sobre os músculos que atam-los em profundidade, implacável, a dor latejante. Com 

estas cãibras, vem a incapacidade de empurrar-se para cima. Pendurado por seus braços, 

os músculos peitorais ficam paralisados e os músculos intercostais são incapazes de 

agir. Ar pode ser arrastado para os pulmões, mas não pode ser exalado. Jesus luta para 

aumentar a Si mesmo, a fim de obter ainda uma respiração curta. Por fim, o dióxido de 

carbono se acumula nos pulmões e na corrente sanguínea e as cólicas parcialmente 

diminuir. Spasmodically Ele é capaz de empurrar-se para cima, para exalar e trazer o 

oxigênio que dá vida .... 

Horas de essa dor sem limites, ciclos de torção, joint-rasgando cólicas, asfixia parcial 

intermitente, dor lancinante como tecido é arrancado de seu dilacerado costas enquanto 

ele se move para cima e para baixo contra a madeira áspera; depois outra agonia 

começa. Uma dor profunda esmagamento no peito como o pericárdio enche lentamente 

com soro e começa a comprimir o coração. 

Ela agora está quase no fim ... o coração comprimido se esforça para bombear 

pesado; espesso, sangue lento para os tecidos. Os pulmões torturados estão fazendo um 

esforço frenético para ofegar em pequenos goles de ar. ("A crucificação de Jesus; A 

Paixão de Cristo a partir de um ponto de vista médico" Arizona Medicine .., vol 22, março 

de 1965, pp 183-87) 

Ele não era o propósito de Mateus, no entanto, de se concentrar sobre os elementos físicos 

da crucificação que levou ao de Cristo entregou a sua vida, mas sim sobre o caráter dos 

crucificaram. 

Através de tudo isso tormento os soldados insensíveis sentou, impassível, como haviam 

feito muitas vezes antes. Eles não tinham idéia de quem era Jesus, exceto para o que foi 

escrito sobre o sinal acima de sua cabeça como um insulto sarcástico por Pilatos. Eles, 

sem dúvida, estavam cientes de que Pilatos, governador da região e seu comandante 

militar, havia declarado repetidamente Jesus inocente de qualquer crime contra a 

Roma. Mas Jesus provavelmente não foi o primeiro homem inocente que tinham visto 

executado. Eles não tinham nenhuma preocupação religiosa sobre a identidade de Jesus 

e nenhuma preocupação moral sobre a sua inocência. Fora de sua ignorância mau eles, 

também, eventualmente, se juntou em zombar de Jesus, dizendo: "Se tu és o Rei dos 

judeus, salva-se!" (Lucas 23: 36-37). 

Jesus tinha dito repetidamente os discípulos de Sua vinda sofrimento, desprezo, e da 

morte, e que tinha sido predito por Isaías e outros profetas centenas de anos antes disso. O 

Messias seria "desprezado, eo mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e 

experimentado nos sofrimentos; e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era 

desprezado, e não fizemos dele caso algum" (Is 53: 3.). Não só era a sofrer injustamente 

nas mãos de homens maus, mas Ele suportou aquela aflição para o próprio bem de seus 

responsáveis, que, no sentido mais amplo, inclui todos os caído, ser humano pecador que 

já viveu e que nunca vai viver. "Ele foi ferido por causa das nossas transgressões", Isaías 

continua a dizer: "Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz 

estava sobre ele, e por Sua pisaduras fomos sarados .... O Senhor tem causado a iniqüidade 

de nós todos a cair sobre Ele "(vv. 5-6). 



Os cristãos da igreja primitiva são relatados para ter implorado o perdão de Deus pelos 

sofrimentos desconhecidos eles causados Jesus, percebendo que não podia conceber a 

extensão da dor Ele sofreu nas mãos dos homens, uma dor a que conhecia os seus próprios 

pecados haviam contribuído. 

O Rei Tiago Version do versículo 35 contém as palavras adicionais: "para que se 

cumprisse o que foi dito pelo profeta: Repartiram minhas vestes entre eles, e sobre a 

minha túnica lançaram sortes." Os mais antigos manuscritos conhecidos de Mateus no 

entanto, não incluem essas palavras, sugerindo que algum escriba bem intencionado 

adicionado ao evangelho de Mateus, a previsão do Salmo 22:18, que é citado em João 

19:24. 

Homens judeus normalmente usava cinco peças de roupa: sandálias, uma capa de interior, 

um capacete, um cinto e um casaco exterior, ou túnica. Os quatro soldados dividiram os 

primeiros quatro pedaços de Jesus vestes entre si por sorteio. Porque "a túnica era sem 

costura, tecida em uma peça," eles decidiram não cortá-la em quatro pedaços, mas para 

"deitemos sorte sobre ela, para decidir quem será "(João 19: 23-24). Tendo feito isso, eles 

se sentaram perto da cruz e começou a vigiar-lo lá. O quaterniões foi obrigado a 

permanecer com a vítima até a sua morte era certa, certificando-se de que os amigos ou 

membros da família não resgatá-lo ou procurar reduzir sua sofrimento, colocando-o à 

morte por um meio mais rápidas. 

Como um escárnio final de Jesus e afronta aos líderes judeus, Pilatos tinha instruído os 

soldados (ver João 19:19 a ) para colocar-se acima de sua cabeça a acusação contra 

ele, que dizia: "ESTE É JESUS, O REI DOS JUDEUS." Mateus registrou uma versão 

abreviada da inscrição completa, que dizia: "Jesus, o Nazareno, O REI DOS JUDEUS", 

e foi "escrito em hebraico, latim e em grego" (João 19: 19b-20). Grego era a língua mais 

quase universal no império naquela época, aramaico (intimamente relacionado com 

hebraico) era a língua da Palestina, e latim era a língua oficial de Roma. Com estas três 

línguas o governador a certeza de que praticamente todas as pessoas que passavam por 

ali podia ler a inscrição. 

Os chefes dos sacerdotes insistiu que a redacção da inscrição ser alterado para "Ele disse: 

'Eu sou o Rei dos judeus'". Mas Pilatos se recusou a admitir a eles novamente, declarando 

com Proposito "O que eu escrevi, escrevi: '( João 19: 21-22). 

O mau Knowing 

Naquela época dois ladrões foram crucificados com Ele, um à 
direita e outro à esquerda. (27:38) 

O segundo grupo presente na crucificação era simplesmente composto por dois 

ladrões, que pode ser descrito como o saber ímpios. Robbers traduz Lestes , o que 

denota um bandido que rouba como ele rouba. Estes homens não eram pequenos ladrões 

ou até mesmo ladrões comuns, mas bandidos cruéis que tomaram prazer em atormentar, 

abusar, e muitas vezes matar suas vítimas. É possível que eles eram sócios de Barrabás, 

que provavelmente tinha sido destinado para a cruz do meio entre eles, antes que ele foi 

libertado e Jesus tomou o seu lugar. Eles não eram patriotas que saqueavam os romanos 

para ajudar a proteger a liberdade de seu país, mas os criminosos endurecidos cuja única 



lealdade era para si mesmos. Eles eram uma ameaça tão grande para seus próprios 

compatriotas como para os romanos. 

Em toda a probabilidade dos dois ladrões eram judeus ou, pelo menos, viveu na 

sociedade judaica da Palestina. Consequentemente, eles teriam tido algum conhecimento 

do judaísmo e o Messias judeu. Eles provavelmente saberia algo sobre Jesus de Nazaré e 

do fato de que ele e seus seguidores alegou que ele era o Messias previsto. Por isso a sua 

rejeição de Jesus era mais grave do que a dos soldados. 

Como os soldados, eles devem ter sabido sobre as acusações infundadas de os líderes 

religiosos judeus e as inúmeras exonerações por Pilatos. No entanto, eles não estavam 

satisfeitos em ignorar Jesus, mas sim, como Mateus menciona mais tarde em seu relato 

(v. 44), lançou-lhe insultos. 

A razão específica, consciente de seu ódio de Jesus não é clara. Eles aparentemente não 

foram impulsionados por preocupações religiosas, e Jesus certamente tinha feito nenhum 

mal a eles. Mas seus corações naturalmente maus alguma forma reconhecida a sua vida 

como um julgamento justo sobre a sua pecaminosidade, e eles se juntou a multidão 

zombando e os líderes religiosos no zombeteiro. 

Como aqueles de muitas pessoas hoje em dia, a vida dos dois ladrões girava em torno de 

bens materiais e satisfação carnal. Eles tinham como pouca preocupação com a religião, 

a moral comum, ea justiça como fizeram os soldados romanos pagãos. Ter um amor maior 

para as coisas do mundo do que as coisas de Deus, eles usaram seu último suspiro para 

desabafar sua raiva reprimida sobre o único que poderia dar-lhes esperança. 

O Inconstante Malvada 

E os que passavam lançavam abuso na dele, meneando a cabeça 

e dizendo: "Vocês que estão indo para destruir o templo e 

reconstruí-lo em três dias, salva-se! Se tu és o Filho de Deus, 
desce da cruz. " (27: 39-40) 

Outro grupo presente na crucificação pode ser chamado de inconstante ímpios. Ao que se 

refere Mateus simplesmente como quem passa, esta multidão provavelmente foi 

composta em grande parte de peregrinos judeus que tinham vindo para celebrar a 

Páscoa. Porque Jerusalém não poderia abrigar todos os visitantes, a maioria deles teve de 

acampamento fora da cidade ou ficar em cidades e vilas próximas. Consequentemente, 

houve tráfego muito mais pesado dentro e fora de Jerusalém do que o habitual. 

Esta multidão particular de transeuntes habitantes quase certamente incluídos da Judéia e 

da Galiléia que já havia admirado Cristo e talvez até mesmo o seguiu por um tempo. Eles 

tinham ouvido pregar e visto realizar milagres e expor a hipocrisia malicioso dos escribas, 

fariseus e outros líderes religiosos. Alguns deles, sem dúvida, tinha participado em sua 

entrada triunfal, poucos dias antes e tinha se juntado em gritando hosanas ao Seu 

nome. Eles tinham visto purificar o Templo dos cambistas e vendedores de sacrifício e, 

provavelmente, o animou para que ao ouvir seus ensinamentos. 

Também é quase certo que estes antigos admiradores tinha no início do dia pediu a 

crucificação de Jesus e tinha seguido os soldados e Jesus para o Lugar da Caveira para 



testemunhar a execução haviam exigido. Estes foram os inconstante mau que tinha um 

lugar para Jesus somente quando Ele satisfez seus desejos. Eles ficaram fascinados por 

ele, sabia que Ele afirmava ser, e tinha testemunhado inúmeras demonstrações de poder 

que verificaram essa reivindicação. 

Mas apesar de serem gratos por seus milagres e impressionado com sua pregação, que 

não tinha nenhum desejo por Ele para purificá-los de pecados acariciados ou para dar-lhe 

o controle de suas vidas. Eles esperavam que Ele seja o seu tipo de Messias, um Messias 

que derrubar Roma e estabelecer Israel como soberano sobre o mundo gentio. O fato de 

que Ele permitiu que fosse preso, zombado, espancado, açoitado e julgados perante o 

pagão Pilatos, oferecendo não, muito menos milagrosa, a defesa era a prova verbal 

suficiente em suas mentes que Ele não era o Messias que eles e mais de Israel, querido e 

esperado. 

Ao passarem por debaixo da cruz, eles lançavam abuso para ele, meneando a 

cabeça. O verbo atrás hurling abuso é no imperfeito, indicando repetido, difamação 

contínua. Para enfatizar o seu desdém, eles também foram meneando a cabeça em 

zombaria, e dizendo: "Você, que está indo para destruir o templo e reconstruí-lo em 

três dias, salva-se!" Assim como Davi tinha previsto alguns milhares de anos antes, 

aqueles que olhavam sobre o Messias zombou dele, o escarneciam, e balançou a cabeça, 

dizendo, em essência, "Comprometa-se com o Senhor; livre-o, deixe-o resgatá-lo, porque 

tem prazer nele" (Sl. 22: 7 8). 

Você, que está indo para destruir o templo e reconstruí-lo em três dias a que se refere 

o depoimento das testemunhas falsas durante a audiência diante de Caifás. A utilização 

indevida de uma declaração Jesus tinha feito quase três anos antes, referindo-se a sua 

morte e ressurreição (cf. Jo 2: 19-21), essas testemunhas acusaram de poder reivindicar 

para reconstruir o Templo de Jerusalém em três dias (Mt 26:61.). "Se você pudesse 

realmente fazer uma coisa tão milagroso quanto isso," Seus algozes foram dizendo: 

"Certamente você pode salvar-se da morte agora. Se Tu és o Filho de Deus, desce da 

cruz. " 

Enquanto Pilatos estava ouvindo o aviso enviado por sua esposa, os chefes dos sacerdotes 

e os anciãos haviam sido incitar a multidão para exigir a libertação de Barrabás e da 

crucificação de Jesus, talvez dizendo-lhes de suas afirmações para reconstruir o Templo 

e para ser o Filho de Deus (cf. Mt 27: 19-20.). Algumas dessas pessoas foram agora 

jogando as acusações em rosto de Jesus como Ele foi suspenso na cruz. Não foi o 

suficiente para que Ele estava morrendo em agonia. A multidão ímpios, estúpido, sem 

coração, e inconstante tinha mudado em poucos dias, a partir de aclamando Jesus como 

o Messias para condenando-o como um blasfemo. 

Muitas pessoas hoje em dia são como eles. Eles podem ter sido criado na igreja, ouviu as 

verdades do evangelho muitas vezes, e sei que Jesus Cristo afirmou ser o Filho de 

Deus. Eles podem ter sido batizado, fez uma profissão de fé, e freqüentava a igreja 

regularmente por um tempo. Mas porque Jesus não cumpre as suas expectativas mundana 

egoístas eles perdem o interesse nas coisas de Deus. Eles podem ser bastante dispostos a 

ter os males de ataque da igreja na sociedade, mas são bastante dispostos a ser confrontado 

com seu próprio pecado e da necessidade de arrependimento e perdão. Com efeito, eles 

zombam e zombam de Jesus como eles viram as costas para a sua verdade, a sua justiça, 



e Seu senhorio. O mundo está cheio de transeuntes que uma vez elogiou Jesus mas agora 

ridicularizá-lo. 

O Perverso Religiosa 

Da mesma forma, os principais sacerdotes Além disso, juntamente 

com os escribas e os anciãos, estavam zombando dele, e dizendo: 

"Salvou os outros, Ele não pode salvar a si mesmo Ele é o Rei de 

Israel;. Deixemo-lo agora descer da cruz, e acreditaremos n'Ele 

Ele confia em Deus;. Que ele o livre agora, se Ele tem prazer nele; 

'. Eu sou o Filho de Deus "pois Ele disse:" E os ladrões também 

que tinham sido crucificados com Ele estavam lançando o mesmo 

insulto para ele. (27: 41-44) 

De longe, o mais perverso de quem assediado Jesus na cruz eram os líderes religiosos, 

em particular, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos. Eles foram os 

instigadores principais da crucificação, assim como Jesus havia predito (Marcos 8:31; 

Matt . 20:18; cf. Marcos 14:43). Os fariseus haviam sido primeiros e mais persistentes 

críticos de Cristo, e eles começaram a tramar sua morte muitos anos antes e estavam 

envolvidos em Sua prisão (Matt 12:14). (João 18: 3). Mas, aparentemente, eles 

desempenharam um papel um tanto secundário em suas provações e condenação, não 

sendo mencionada novamente até o dia seguinte à crucificação, quando, com os príncipes 

dos sacerdotes, pediram a Pilatos para pedir o túmulo selado (Matt. 27: 62-64). 

Os chefes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos representada toda a liderança 

religiosa de Israel, incluindo a reinar e os sumos sacerdotes aposentados e os fariseus e 

saduceus, os quais resolutamente contra Jesus e buscaram Sua destruição. Apesar de suas 

audiências e condenação de Jesus eram ilegais pelas suas próprias normas, bem como 

pela lei mosaica o conselho governante supremo de Israel, o Sinédrio, aprovou 

plenamente a decisão final e irreversível para pôr Jesus à morte (26:59; Marcos 15: 1 ). 

Aqueles homens eram as autoridades religiosas e os supostos líderes espirituais do 

judaísmo. Muitos deles, como os escribas, dedicou a sua vida ao estudo da Palavra de 

Deus e as tradições rabínicas. Porque o judaísmo foi justamente visto como a única 

religião verdadeira, estes homens eram considerados os religiosos mais respeitados não 

só em Israel, mas do mundo. Se algum grupo de pessoas deve ter conhecido a verdade de 

Deus e reconhecido e recebeu o Messias, era daqueles homens. No entanto, eles não só 

se opôs e condenou Jesus em si, mas seduziu as pessoas para apoiá-los em sua rejeição 

ímpios Dele. 

Talvez porque se sentiam acima abordar Jesus diretamente como Ele pendurado como 

um criminoso na cruz, os líderes falava às multidões como eles estavam zombando dele, 

e dizendo: "Salvou os outros, Ele não pode salvar a si mesmo." Ao dizer que 

Jesus salvou os outros , aqueles homens mais uma vez reconheceu a realidade de seus 

milagres, o que nunca tinha sido capaz de negar. Eles criticaram por curar no sábado 

(Marcos 3: 2) e acusou-o de receber Seu poder miraculoso de Satanás (Mt 0:24.), Mas a 

realidade do Seu poder milagroso era demasiado óbvia e extensa para repudiar. Mas 

porque Ele atacou sua apostasia e eles estavam convencidos de que Deus estava do seu 

lado, os líderes religiosos também estavam convencidos de que Jesus era não de Deus e, 

portanto, não poderia agora se salvar. 



Se Ele é o Rei de Israel, como ele alega, eles continuaram, deixar que Ele desça agora 

da cruz, e vamos crer Nele. Esta declaração, é claro, foi deliberAdãoente falsas e 

destinam-se apenas como uma provocação. Eles não tinham acreditado Jesus quer para 

as verdades que Ele ensinou ou para os milagres que realizou. Se Ele veio descendo da 

cruz, eles não iriam acreditar nele, mais do que eles acreditavam nEle quando Ele 

ressuscitou dos mortos, assim como Abraão havia declarado na história de Jesus sobre 

Lázaro (Lucas 16: 30-31). Mais um milagre, ou mais uma dúzia, não teria persuadiu-os 

acrer Nele. 

O único tipo de poder, natural ou sobrenatural, com o qual os líderes religiosos estavam 

em causa era a que iria servir os seus próprios interesses e expectativas. Parece certo que, 

se Jesus tivesse usado seu poder para conquistar Roma e estabelecer Israel como a nação 

suprema na terra como a maioria dos judeus esperados, os líderes ea maioria dos outros 

judeus teriam seguido com entusiasmo. Mas eles não teriam acreditado nele como Senhor 

e Salvador, mas apenas lhe dado a lealdade superficial necessário para atingir seus 

próprios fins-de-apenas como Seus seguidores nominais têm feito ao longo da história e 

continuam a fazer hoje. 

Jesus não era o seu tipo de Messias, e eles não tinham nenhum desejo de segui-Lo no 

caminho Ele exigiu. Eles não querem ser feitos justos, mas bem sucedida. Eles não 

querem ser limpos, mas egoisticamente satisfeito. Eles não querem desistir de qualquer 

coisa para Deus, mas queria dele apenas as vantagens mundanas, material que 

acarinhados. Quando eles perceberam que Jesus não ofereceu tais favores, eles não 

tinham mais uso para ele. 

"Ele confia em Deus", eles continuaram hipocritamente, "livre-o agora, se Ele tem 

prazer nele." Eles não acreditavam que Jesus realmente confiava em Deus, mas que Ele 

era uma fraude ímpios. E eles, obviamente, não acha que Deus iria entregá-Lo ou que 

Deus tomou prazer nele, porque consideravam Jesus um blasfemo. Também não parece 

provável que eles intencionalmente citou o Salmo 22: 8, ironicamente aplicando-a a 

Jesus. Mesmo para as suas mentes perversas que teria sido um tratamento irreverente da 

Escritura. Foi sim que eles involuntariamente cumpriu a Escritura como eles zombaram 

de Jesus, assim como Judas, Caifás, Pilatos, e muitos outros tinham involuntariamente 

cumpriu. 

Em seguida, eles zombaram pessoa de Jesus, atirando no rosto das muitas reclamações 

que ele tinha feito, mas que nunca tinha acreditado; de ser o Filho de Deus. Para suas 

mentes incrédulos e ímpios, o fato de que Jesus não podia ou não salvar a si mesmo era a 

prova definitiva de que ele não era o Messias e Filho de Deus. Era inconcebível para eles 

que o Messias iria permitir tais maus tratos de si mesmo ou que Deus permitiria tal maus 

tratos de Seu Filho. Eles eram totalmente cegos para o que a Escritura ensina sobre o 

sofrimento do Messias e morte expiatória, e tomaram a crucificação de Jesus para ser a 

prova definitiva e irrefutável de que suas afirmações eram falsas. 

Aqueles homens tinham muito a ver com religião, mas nada a ver com Deus. Mas porque 

eles professada grande conhecimento de Deus e que se presume ser agradável a Ele, eles 

eram o mais culpado dos que participaram na morte de Jesus (cf. João 19:11). Embora 

eles alegaram para ficar no lugar de Moisés, que contradizia o que Moisés ensinou, e 

embora eles alegaram que falam por Deus, eles eram de fato os seus inimigos e filhos de 

Satanás (João 8:44). 



Um dia o Senhor "Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o 

Espírito de graça e de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem traspassaram; e 

eles vão chorar por ele" (Zc. 12:10). Na crucificação os líderes religiosos representados 

todos os israelitas que na época rejeitaram o seu Messias e "furadas" Ele. Todo mundo 

que rejeita Cristo compartilha na culpa de sua crucificação e de colocá-lo para abrir 

vergonha, ainda mais se, como os líderes religiosos, uma pessoa teve privilégios especiais 

de Deus e da exposição a Sua verdade (Hb 6: 4-6. ). 

Mateus menciona novamente (ver v. 38), os dois ladrões ... que tinham sido 

crucificados com Ele. Como já foi observado, eles assumiram a liderança dos chefes dos 

sacerdotes, escribas e anciãos em difamar Jesus, lançando o mesmo insulto para ele. 

No entanto, um deles teria uma mudança de coração e chegar a fé salvadora. Através do 

Espírito Santo que ele veio ver Jesus pelo que Ele realmente é e se declarou em seus 

momentos finais: "Jesus, lembra-se de mim quando entrares no teu reino", ao que o 

Salvador gentilmente respondeu: "Em verdade vos digo que, hoje você estarás comigo no 

paraíso "(Lucas 23: 42-43). 

Muitos outros que haviam zombado Cristo na cruz mais tarde veio a confiar em Jesus 

Cristo como Salvador e Senhor. Após a mensagem de Pedro capacitado pelo Espírito 

Santo no dia de Pentecostes, os ouvintes "foram perfurados para o coração, e disse a Pedro 

e aos demais apóstolos: 'Irmãos, o que devemos fazer?" E Pedro disse-lhes: "Arrependei-

vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos 

pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo" ... Então, aqueles que tinham recebido a 

palavra foram batizados, e ali foram adicionados naquele dia cerca de três mil almas 

"(Atos 2: 37-38, 41). 

Até o trabalho da graça soberana de Deus, até mesmo alguns dos escárnio, condenando 

os líderes religiosos veio a salvação durante os primeiros dias da igreja, incluindo "um 

grande número de sacerdotes" (Atos 6: 7). 

 

145. O comentario Milagrosode Deus na 

cruz (Mateus 27: 45-53) 

Agora, a partir da sexta hora escuridão caiu sobre toda a terra 

até a hora nona. E perto da hora nona Jesus clamou com grande 

voz, dizendo: "Eli, Eli, lamá sabactâni?" isto é, "Meu Deus, Meu 

Deus, por que me desamparaste?" E alguns dos que estavam ali, 

ouvindo-o, começou a dizer: "Este homem está chamando para 

Elias". E logo correu um deles, e tomando uma esponja, encheu-

o com vinagre e coloque-a numa cana, dava-lhe uma bebida. Mas 

o resto deles disse: "Vamos ver se Elias vem salvá-lo." E Jesus, 

clamando outra vez com grande voz, e entregou o espírito. E eis 

que o véu do templo se rasgou em dois, de cima para baixo, ea 

terra tremeu; e as rochas foram divididas, e os túmulos foram 

abertos; e muitos corpos de santos que tinham dormido foram 

ressuscitados; e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição 



dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. (27: 45-

53) 

Alguns anos atrás, como eu estava dirigindo para uma reunião na sexta-feira de manhã, 

ouvi um programa de rádio em que o orador estava fazendo uma tentativa de reconhecê-

lo como um dia muito especial. Foi um dia ele disse, quando um homem foi processado 

por crimes que não cometeu e, apesar de inocente, foi condenado à morte. O orador foi, 

naturalmente, falando sobre a crucificação de Cristo.Ele comentou sobre a inspiração 

dessa pessoa especial e de todos os outros como ele que estão sem vacilar por aquilo em 

que acreditam, desconsiderando as conseqüências. 

Mas, como bem-intencionado como o alto-falante pode ter sido, ele perdeu totalmente o 

verdadeiro significado da morte de Jesus. Como a maioria das pessoas na sociedade 

ocidental, ele sabia que muitos dos fatos nus da crucificação, mas não tinha noção do seu 

significado para além da óbvia paródia da justiça humana. E, a partir do que foi dito sobre 

esse programa, a ressurreição de Jesus foi considerado mais mitos e lendas que a 

história. Sem propósito divino, atividade, ou realização eram tanto como insinuado. 

Como observado no capítulo anterior, pelo tempo de Cristo, os romanos crucificaram 

cerca de 30.000 homens na Palestina sozinho. Parece provável que alguns de cujos 

homens também eram inocentes das acusações contra eles. A maioria deles foram 

executados para a insurreição e, sem dúvida, foram patriotas sinceros que esperavam para 

libertar seu povo da opressão. Eles morreram nobremente por uma causa em que 

acreditavam. Por que, então, podemos perguntar, será que a história se lembra o nome de 

apenas um desses homens? 

A resposta é clara, quase desde as palavras da Escritura de abertura. O pecado de Adão e 

Eva não só causou a sua própria queda e que, de todos os seus descendentes, mas também 

trouxe a corrupção de toda a terra. Foi por essa razão, Paulo declarou que o mundo físico 

geme como uma mulher em trabalho de parto, desejando muito ser restaurado à sua 

perfeição Deus projetou-(Rom. 8: 19-22). 

Imediatamente após a queda, Deus deu a primeira promessa velada de libertação do 

pecado que tinha a humanidade amaldiçoado e no resto do mundo. Ele disse a Satanás: 

"Porei inimizade entre ti ea mulher, entre a tua descendência ea sua descendência; ele te 

ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar" (Gen. 3:15). Porque os homens, não as 

mulheres, levar a semente da procriação, da descendência de Eva era uma previsão do 

nascimento virginal de Cristo, que não teria nenhum pai humano e que seria ferido 

temporariamente "no calcanhar" por Satanás, mas que esmagará a Satanás 

permanentemente "na cabeça." 

Quando Deus proveu o carneiro como um substituto para Isaque, a quem ele havia 

ordenado seu pai, Abraão para sacrificar (Gen. 22: 1-14), Ele providenciou uma bela 

imagem da oferta de sacrifício de seu próprio Filho, Jesus Cristo, exceto que para ele 

nenhum substituto foi ou poderia ser fornecido. E através dos sacrifícios de animais 

previstos na lei de Moisés, Deus retratado ao Seu povo a necessidade de derramamento 

de sangue para a remissão dos pecados. Mas o sangue desses animais não tinha poder 

para remover o pecado mais leve, e os sacrifícios tinham que ser repetido continuamente 

ao longo da história de Israel. No entanto, imperfeita como eram, eles não obstante 

imaginou a verdade, suficiente, e uma vez por todas sacrifício pelos pecados que o sangue 



de Cristo derramado na cruz proporcionaria.Apenas um dos 30 mil crucificado morreu 

pelos pecados do mundo! 

Isaías graficamente previu que a vinda do Messias seria "ferido por causa das nossas 

transgressões, e ... moído pelas nossas iniqüidades", levando em seu próprio corpo os 

pecados de toda a humanidade caída (Is. 53: 5). Zacarias previu que o povo escolhido de 

Deus um dia vai virar como uma nação para Aquele a quem eles haviam perfurado ", e 

eles vão chorar por ele, como quem pranteia por um filho único," (Zc. 12:10). 

No Novo Testamento, Paulo explica que na cruz, Cristo foi feito maldição por nós, que 

merecem ser amaldiçoado (Gal. 3:13). Pedro declara que Ele "morreu pelos pecados de 

uma vez por todas, o justo pelos injustos, a fim de que Ele possa nos levar a Deus, depois 

de ter sido condenado à morte na carne, mas vivificado no espírito" (1 Pedro 3.: . 18; cf. 

Hb 9:28), e João fala de Cristo como o supremo sacrifício "Cordeiro que foi morto," 

(Apocalipse 13: 8). 

Mas em nenhum lugar nas Escrituras é o significado da cruz delineado mais poderosa do 

que em Mateus 27: 45-53, que registra seis milagres que formam o próprio comentário de 

Deus Todo-Poderoso sobre o significado da cruz. 

Escuridão Sobrenatural 

Agora, a partir da sexta hora escuridão caiu sobre toda a terra 
até a hora nona. (27:45) 

Quando Jesus nasceu, o céu noturno ao redor de Belém se encheu de luz sobrenatural 

como "a glória do Senhor os cercou de resplendor" os pastores no campo (Lucas 2: 

9). João falou de Jesus como "a luz dos homens", e "a luz verdadeira que, vindo ao mundo, 

ilumina todo homem" (João 1: 4, 9). Jesus falou de si mesmo como "a luz do mundo" 

(João 8:12; cf. 12: 35-36). 

Mas o primeiro sinal miraculoso que acompanhou a morte de Jesus não foi gloriosa luz, 

mas temem a escuridão . A partir da sexta hora (meio-dia), quando o sol está em seu 

apogeu, sobrenatural escuridão caiu sobre toda a terra até a hora 

nona (3:12 PM ). Crucificação de Jesus havia começado na terceira hora, ou 

9:12 AM (Marcos 15:25), e quando a escuridão começou Ele tinha sido na cruz por três 

horas. 

Durante esses três primeiras horas, o silêncio foi quebrado por Jesus apenas três vezes. A 

primeira foi por Sua dizendo: "Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem" (Lucas 

23:34), e um pouco mais tarde disse ao ladrão arrependido ao lado dele, "Em verdade eu 

vos digo: , hoje estarás comigo no paraíso "(23:43). Pouco depois que ele disse à sua mãe: 

"Mulher, eis o teu filho!" e João, "Eis a tua mãe!" (João 19: 26-27). 

No início do segundo três horas, o grande escuridão caiu sobre toda a terra. O 

grego gē ( terra ) também pode ser traduzida terra , indicando o mundo inteiro. Portanto, 

não é possível a partir do texto para determinar quão difundido é a escuridão era. Deus 

foi igualmente capaz, é claro, fazer a escuridão local ou universal. Pouco antes do Êxodo, 

Ele fez uma grande escuridão para cobrir a terra do Egito (Ex. 10: 14-15), e cerca de 



quarenta anos mais tarde, ele fez com que o sol para "ficar parado", provavelmente por 

parar temporariamente a rotação da Terra (Js. 10: 12-13; cf. 2 Reis 20: 9-11). 

Vários relatos interessantes na literatura extra-bíblica sugerem que a escuridão na 

crucificação de Jesus foi em todo o mundo. A igreja primitiva Pai Orígenes ( Contra 

Celso , 2,33) relatou a declaração de um historiador romano que mencionou tal 

escuridão. Outra igreja Pai, Tertuliano, escreveu a alguns conhecidos pagãos sobre uma 

escuridão incomum naquele dia ", que é de admirar é relacionados com suas próprias 

anais e preservados em seus próprios arquivos para este dia" Houve também um suposto 

relatório de Pilatos ao Imperador Tiberius que assumiu o conhecimento do imperador de 

uma certa escuridão generalizada, nem mesmo mencionar que foi 12-3 na parte da tarde. 

Para descrever essa escuridão Lucas usou a palavra ekleipō , que tem o significado literal 

de falhar, ou deixar de existir, e é o termo a partir do qual eclipse é derivado. Mas um 

eclipse astronômica normal teria sido impossível durante a crucificação, porque o sol ea 

lua foram afastados no mesmo dia. Independentemente da sua extensão, portanto, o 

escurecimento do sol era pela intervenção sobrenatural de Deus. Durante esse período de 

três horas, Lucas explica, o sol estava encoberto (23:45). 

A Proposito para a escuridão não é explicado nos evangelhos ou em outro lugar nas 

Escrituras, mas de acordo com as Talmude Babilônico muitos rabinos há muito tempo 

ensinou que escurecimento do sol foi um julgamento de Deus sobre o mundo para um 

pecado invulgarmente hediondo. Se, de fato, essa era a intenção de Deus na crucificação, 

apresentava uma lição objeto gigantesco para o mundo sobre o maior pecado cometido 

pela humanidade caída. 

Alguns intérpretes têm sugerido a escuridão era um meio de Deus lançando um grande 

véu sobre os sofrimentos de Cristo, e outros que era um ato de simpatia paternal divina 

dada para cobrir a nudez e desonra de Seu Filho. 

Mas, à luz de muitos ensinamentos e eventos bíblicos, parece que a escuridão crucificação 

era de fato uma marca do julgamento divino. Ao falar do ser de Assíria usado por Deus 

para punir Israel, Isaías falou de "trevas e angústia" que iria cobrir a terra, quando "até a 

luz é escurecido por suas nuvens" (Is. 05:30). Ao descrever o dia do Senhor, o mesmo 

profeta declarou que "as estrelas do céu e as suas constelações não vai resplandecer a sua 

luz" e que "o sol será escuro quando ele sobe, ea lua não dará a sua luz. Assim Eu vou 

punir o mundo de sua maldade, "Deus disse," e sobre os ímpios a sua iniqüidade "(13: 

10-11). 

Também falando do dia do Senhor, o profeta Joel escreveu sobre "um dia de trevas e de 

escuridão, dia de nuvens e densas trevas" (Joel 2: 2). Amos perguntou retoricamente: 

"Não vai o dia do Senhor são trevas em vez da luz, mesmo melancolia sem brilho 

nele?" (Amós 5:20). Sofonias escreveu: "Ouça, o dia do Senhor! Nele, o guerreiro chora 

amargamente. Um dia de ira é que dia, um dia de tribulação e de angústia, dia de 

destruição e desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas 

"(Sofonias 1: 14-15.). 

Nessas passagens do Antigo Testamento e muitos outros o juízo de Deus está diretamente 

associada com a escuridão, e de associação semelhante é encontrada no Novo 

Testamento. Pedro declara que Deus expulsou os anjos rebeldes "no inferno, e os 



entregou aos abismos da escuridão, reservando para o julgamento" (2 Ped. 2: 4). Em 

muitas das mesmas palavras, Judas fala desses anjos sendo "reservado em prisões eternas 

na escuridão para o juízo do grande dia" (Judas 6). O próprio Jesus falava freqüentemente 

de julgamento divino em termos de "trevas exteriores", onde "haverá choro e ranger de 

dentes" (Mateus 08:12;. 22:13; 25:30). 

A cruz era um lugar de julgamento divino imensa, onde os pecados do mundo foram 

derramado vicariamente no impecável, perfeito Filho. Foi, portanto, apropriado que 

grandes trevas sobrenatural expressar a reação de Deus para o pecado nesse ato de 

julgamento. 

Sovereign Partida 

E perto da hora nona Jesus clamou com grande voz, dizendo: "Eli, 

Eli, lamá sabactâni?" isto é, "Meu Deus, Meu Deus, por que me 

desamparaste?" E alguns dos que estavam ali, ouvindo-o, 

começou a dizer: "Este homem está chamando para Elias". E logo 

correu um deles, e tomando uma esponja, encheu-o com vinagre e 

coloque-a numa cana, dava-lhe uma bebida. Mas o resto deles 
disse: "Vamos ver se Elias vem salvá-lo." (27: 46-49) 

Um segundo milagre ocorreu em cerca da hora nona, ou três horas da tarde, através de 

um evento inexplicável que poderia ser chamado de partida soberano, como de algum 

modo Deus foi separado de Deus. 

Naquele tempo , Jesus clamou com grande voz, dizendo: "Eli, Eli, lamá 

sabactâni?" Como Mateus explica, o hebraico Eli (Marcos usa a forma aramaica, 

" Eloi ", 15:34) significa, Meu Deus, e Lama sabachthani meio, por que me 

desamparaste? 

Porque Jesus estava citando o Salmo bem conhecido 22, poderia ter havido pouca dúvida 

na mente daqueles que estavam ali , como o que Jesus estava dizendo. Eles haviam sido 

insultando-o com sua afirmação de ser Filho de Deus (v. 43), e um apelo por ajuda divina 

teria sido esperado. Sua dizendo: "Este homem está chamando Elias," não era 

conjectura sobre o que ele disse, mas era simplesmente uma extensão de sua cruel, 

zombaria cínica. 

Neste milagre único e estranho, Jesus estava chorando de angústia por causa da separação 

Ele agora experiente do Seu Pai celestial, pela primeira e única vez em toda a 

eternidade. É o único momento de que temos registro de que Jesus não dirige a Deus 

como Pai. Porque o Filho tomou sobre Si o pecado, o Pai virou as costas. Esse mistério é 

tão grande e imponderáveis que não é de estranhar que Martin Luther disse ter ido em 

reclusão por um longo tempo tentando entendê-la e saiu tão confuso como quando 

começou. De alguma forma e por alguns meios, nos segredos da soberania divina e 

onipotência, o Deus-Homem foi separado de Deus por um breve tempo no Calvário, como 

a ira furiosa do Pai foi derramado sobre o Filho sem pecado, que em incomparável graça 

se fez pecado por aqueles que crêem nEle. 

Habacuque declarado de Deus, "Teus olhos são tão puros para aprovar o mal, e Tu não 

podes olhar para maldade com favor" (Hab. 1:13). Deus virou as costas quando Jesus 



estava na cruz porque Ele não podia encarar o pecado, mesmo, ou talvez especialmente-

in Seu próprio Filho. Assim como Jesus lamentou alto, Deus , o Pai de fato 

tinha abandonado ele. 

Jesus não morreu como um mártir para uma causa justa ou simplesmente como um 

homem inocente injustamente acusado e condenado. Nem, como alguns sugerem, Ele 

morreu como um gesto heróico contra a desumanidade do homem para o homem. O Pai 

poderia ter olhado favoravelmente sobre essas mortes abnegados como aqueles. Mas 

porque Jesus morreu como um sacrifício substituto para o pecado do mundo, o Pai 

celestial justos tinha para julgá-lo totalmente de acordo com que o pecado. 

O Pai abandonou o Filho porque o Filho tomou sobre Si "nossas transgressões, e as nossas 

iniqüidades ..." (Is. 53: 5). Jesus "foi entregue por causa das nossas transgressões" (Rm 

4:25.) E "morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras" (1 Cor. 15: 3). Ele "que não 

conheceu pecado [tornou-se] pecado por nós" (2 Cor. 5:21) e se tornou "uma maldição 

por nós" (Gl. 3:13). "Ele mesmo levou os nossos pecados em Seu corpo na cruz" (1 Pe. 

2:24), "morreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos" (1 Pe. 3:18), e 

tornou-se "a propiciação pelos nossos pecados "(1 João 4:10). 

Jesus Cristo não somente carregou o pecado do homem, mas, na verdade, tornou-

se pecado em nome do homem, a fim de que aqueles que crêem nEle pode ser salvo da 

pena do seu pecado. Jesus veio para ensinar aos homens perfeitamente a respeito de Deus 

e de ser um exemplo perfeito de santidade e justiça de Deus. Mas, como ele mesmo 

declarou, a razão suprema de Sua vinda à Terra não era para ensinar ou para ser um 

exemplo, mas "dar a sua vida em resgate por muitos" (Mat. 20:28). 

Quando Cristo foi abandonado pelo Pai, a sua separação não era um de natureza, 

essência ou substância. Cristo não fez em nenhum sentido ou grau deixam de existir como 

Deus ou como um membro da Trindade. Ele não deixa de ser o Filho, mais do que uma 

criança que pecados gravemente contra o seu pai humano deixa de ser seu filho. Mas 

Jesus fez por um cessar enquanto a conhecer a intimidade da comunhão com o Pai 

celestial, assim como uma criança desobediente deixa por um tempo para ter íntima 

comunhão amorosa, normal, com seu pai humano. 

Pela encarnação em si já tinha havido uma separação parcial. Porque Jesus havia se 

separado de sua glória divina e de comunicação face-a-face com o Pai, recusando-se a 

segurar a esses privilégios divinos para seu próprio bem (Fl 2, 6), ele orou ao Pai, na 

presença de Sua discípulos ", glorifica-me tu, juntamente com a ti mesmo, Pai, com a 

glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse" (João 17: 5).Na cruz, Sua 

separação do Pai tornou-se infinitamente mais profunda do que a encarnação humilhante 

durante os 33 anos de sua vida terrena. 

Como já mencionado, o mistério de que a separação é muito profunda, mesmo para o 

crente mais maduro para entender. Mas Deus revelou a verdade básica de que para nós 

aceitar e entender o limite de nossa capacidade sob a iluminação do Seu Espírito. E em 

nenhum lugar nas Escrituras que podemos contemplar a realidade da morte sacrificial de 

Jesus e da angústia de Sua separação de Seu Pai de forma mais clara e penetrante do que 

em Seu sofrimento na cruz por causa do pecado. Em meio a ser voluntariamente 

envolvido em nossos pecados e dos pecados de todos os homens de todos os tempos, ele 

se contorcia em agonia não das lacerações de costas ou os espinhos que ainda perfurou a 



cabeça ou os pregos que ele realizou na cruz, mas a partir de a perda incomparavelmente 

dolorosa de comunhão com o Pai celeste que o seu pecado se tornar para nós tinha trazido. 

Logo depois ele clamou a Deus por ter sido abandonado, "Jesus, sabendo que todas as 

coisas já havia sido realizado, a fim de que as Escrituras se cumprisse, disse:" Tenho sede 

"(Jo 19:28). Como João, em seguida, deixa claro (v. 29), foi nessa altura 

que imediatamente correu um deles, e tomando uma esponja, encheu-o com vinagre 

e coloque-a numa cana, dava-lhe uma bebida. 

O único que correu para ajudar Jesus foi provavelmente um dos guardas militares 

romanos, e por tomar uma esponja e enchendo -o com vinho azedo, ele esperava 

temporariamente para matar a sede de Jesus. O vinagre era um vinho barato altamente 

diluído com água que era uma bebida comum para os trabalhadores e soldados. Porque 

ele tinha um ponto alto e baixo teor de álcool, foi especialmente útil para matar a 

sede. João dá o detalhe acrescentou que a cana era um ramo de hissopo (João 19:29), o 

que não teria sido mais do que dezoito polegadas. Para que um ramo curto para chegar a 

tais lábios de Jesus, a viga horizontal da cruz teria de ser bastante baixo para o chão. 

Oferecendo a bebida para Jesus foi, talvez, um ato de misericórdia, mas foi mínima no 

seu efeito e serviu apenas para prolongar a tortura antes da morte trouxe alívio. Mas o 

resto dos que estavam perto da cruz usado aquele gesto de bondade como mais uma 

oportunidade para levar a sua zombaria do Senhor ainda mais, dizendo: "Vamos ver se 

Elias vem salvá-lo." 

Parece incrível que, mesmo na escuridão arremesso do meio-dia não alarmar a multidão 

ímpios. Eles estavam tão empenhados em desprezando Jesus que mesmo um fenômeno 

tão importante como o bloqueio fora do sol não impedi-los. Estar ciente das muitas 

associações do Antigo Testamento da escuridão não natural com o julgamento, parece 

que pelo menos brevemente ter considerado a possibilidade de que o julgamento divino 

estava ocorrendo naquele momento. Mas o único pensamento agora em suas mentes era 

fazer com que a morte de Jesus dolorosa e humilhante. Eles não tinham nenhuma 

compreensão da alienação incrível do Filho do Pai. 

Self-Dando Morte 

E Jesus, clamando outra vez com grande voz, e entregou o 
espírito. (27:50) 

Um terceiro milagre da cruz foi doação morte de Cristo, sacrifício voluntário do Filho de 

Si mesmo para os pecados do mundo em obediência à vontade do Pai. 

O fato de que Jesus, clamando outra vez com grande voz (cf. v 46;. Marcos 15:37; 

Lucas 23:46) demonstraram considerável força física, mesmo depois que os 

espancamentos, açoites, coroa de espinhos, as feridas de unha, e penduradas em agonia 

durante várias horas. Jesus não desaparecer gradualmente Sua vida vazando pouco a 

pouco até ido embora. Mesmo agora Tornou evidente que Ele não estava no ponto de 

completa exaustão e que Ele tinha os recursos para se manter vivo, se ele assim o desejar. 

As últimas palavras do Senhor gritou da cruz estavam em primeiro lugar, "Está 

consumado" (João 19:30), indicando que o trabalho Seu Pai O havia enviado para realizar 



estava completa. Então, mais uma vez se dirigindo a Deus como seu Pai, Ele disse: "Pai, 

nas tuas mãos entrego o meu espírito" (Lucas 23:46). 

Aphiēmi ( entregou ) tem o significado básico de deixar ir ou mandar embora indicando 

um ato de vontade. A vida de Jesus não lhe foi tirado por homens, mas sim Ele se 

rendeu Seu espírito pelo ato consciente de sua própria vontade soberana. Como Ele tinha 

explicado aos Doze, ninguém poderia ou iria tirar a vida Dele. "Eu a dou por mim 

mesmo", disse Ele. "Eu tenho autoridade para a dar, e tenho autoridade para retomá-la" 

(João 10:18). 

Como acabamos de observar, a capacidade de Jesus falar da cruz em alta voz indicou uma 

reserva de energia inédito para uma pessoa na sua condição física. No entanto, mesmo à 

luz de sua condição corporal grave, Jesus morreu muito mais cedo do que o 

normal. Portanto, quando José de Arimatéia informado Pilatos da morte de Jesus e 

perguntou para o seu corpo, o governador ficou surpreso e perguntou a um centurião para 

dar verificação (Marcos 15: 43-45). 

Ambos os fatos atestam a entrega voluntária de Jesus de Seu espírito. Ele não tirar sua 

própria vida, mas ele voluntariamente desistiu para aqueles que tentaram levá-la e que de 

outra forma não poderia ter êxito. 

Na cruz, o Pai julgou o pecado do mundo que o Filho tomou sobre si mesmo, e do Filho, 

que divinamente controles que vivem e morrem, voluntariamente entregou sua vida como 

penalidade por esse pecado. 

Devastação Sanctuary 

E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, (27: 
51a) 

O quarto milagre que ocorreu durante a crucificação era a devastação divina do santuário, 

como o véu do templo se rasgou em dois. 

Naos ( templo faz) não se refere ao Templo como um todo, mas para o santuário interior, 

o Santo dos Santos, onde Deus habitava em Sua presença simbólica. Uma enorme 

tecido véu separava o Santo dos Santos do resto do Templo, e Josephus relata que este 

enorme cortina era predominantemente azul e foi ricamente decorado. 

Uma vez por ano o sumo sacerdote foi autorizado a passar através do véu, no Dia da 

Expiação para aspergir o sangue sobre o altar para os pecados do povo, e que apenas por 

um breve período de tempo.Porque, como a presença de Deus no Santo dos Santos, 

mesmo sacrifício que especial foi apenas simbólica. O ritual teve de ser repetido a cada 

ano, antecipando o único, verdadeiro sacrifício pelos pecados que o próprio Filho de Deus 

um dia iria oferecer. 

Quando Cristo entregou o espírito, que de uma vez por todas sacrifício foi concluído e 

que a necessidade de um véu não existia mais. Ao vir para o Filho, qualquer homem 

poderia agora vir a Deus diretamente, sem necessidade de padre, o sacrifício, ou 

ritual. Consequentemente o véu se rasgou em dois, de alto a baixo por ato milagroso de 



Deus, porque a barreira do pecado foi removido para sempre para aqueles que depositam 

sua confiança no Filho como Senhor e Salvador. 

Ao rasgar o véu do templo, Deus estava dizendo, com efeito, "Na morte de meu filho, 

Jesus Cristo, há um acesso total à Minha santa presença. Ele pagou o preço cheio de 

pecado para todos os que confiam nele, e eu agora escancarar meu santo presença a todos 

os que virão em Seu nome. O escritor de Hebreus advertiu: "Vamos, portanto, aproximar-

nos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e 

acharmos graça para socorro em ocasião oportuna "(Heb. 4:16). 

Dramático rasgar do véu do Pai foi feita enquanto o Templo estava cheio de adoradores, 

que incluíam não só muitos sacerdotes, mas também muitos milhares de peregrinos que 

estavam naquele momento celebrando o sacrifício da Páscoa. Embora o templo não foi 

destruído até cerca de quarenta anos mais tarde, em D.C 70, o sistema sacrificial de Israel 

e seu sacerdócio atendente deixou de ter valor, mesmo simbólica quando o véu se rasgou 

em dois e no Santo dos Santos foi exposto. As cerimônias e funções sacerdotais continuou 

até o Templo foi destruído, mas o seu significado divino terminou quando Cristo morreu, 

como a Antiga Aliança foi revogada eo New inaugurada. 

Revolvimento do solo 

ea terra tremeu; e as rochas foram divididos, (51b) 

Um quinto milagre ocorrido durante a crucificação era um terremoto sobrenatural 

causado. Imediatamente depois que Jesus morreu e o véu do templo se rasgou em dois, a 

terra tremeu; e as rochas foram divididas. Fazendo ainda outra declaração sobre o Seu 

Filho ao mundo, e, especialmente, para o seu povo escolhido, o Pai trouxe um terremoto 

devastador para Jerusalém e arredores. 

Mais uma vez o Velho Testamento dá uma visão sobre o significado da 

ocorrência. Quando Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai, "todo o monte tremia 

violentamente" (Ex. 19:18), e quando apareceu a Elias, em uma montanha, "um grande e 

forte vento estava rasgando as montanhas e quebrando em pedaços as rochas diante do 

Senhor, ... e depois do vento um terremoto "(1 Reis 19:11). Davi cantou da terra de tremer 

e tremer quando o Senhor ficou irado (2 Sam. 22: 8; Sl. 18: 7; cf. 77:18). Isaías falou do 

Senhor punir seu povo por meio de "trovões e terremoto e barulho alto":, e Jeremias de 

Sua dar vazão à sua ira sobre as nações da terra, fazendo-o terremoto (Jer 10:10, (Isa 29. 

6). Nah cf. 1: 5.). O livro do Apocalipse fala de Deus fazendo as estrelas a cair à terra e 

das montanhas e ilhas que são "removidos dos seus lugares" durante o julgamento final 

(6: 13-14). 

Na criação original não havia terremotos, porque a terra, como tudo o mais que Deus fez, 

foi perfeito. Antes da Queda, Adão e Eva viviam em um ambiente perfeito na terra, na 

presença de Deus. Mas quando eles pecaram, eles não eram somente amaldiçoado e 

separado de Deus, mas a terra que habitavam foi amaldiçoada também. Desde aquela 

época, literal e figurativamente a terra foi sofrendo com as forças destrutivas, tanto do 

mal corrupção de Satanás e do julgamento divino de Deus. Um dia haverá um novo céu 

e uma nova terra, mas até esse momento em que o usurpador será para sempre banido 

para o lago de fogo e o verdadeiro soberano, Jesus Cristo, reina em seu reino, a terra 

continuará a sofrer a corrupção e destruição. 



Falando de julgamento de Deus sobre os incrédulos, o escritor de Hebreus declara: "Sua 

voz tremeu a terra, mas agora Ele prometeu, dizendo: Ainda uma vez hei de abalar não 

só a terra, mas também o céu."E esta expressão, "No entanto, mais uma vez," denota a 

mudança das coisas que podem ser móveis, como coisas criadas, a fim de que as coisas 

que não podem ser abaladas permaneçam "(Heb. 12: 26-27). 

Na cruz Jesus ganhou o direito de tomar a título de propriedade da terra, da mão de Seu 

Pai (Apocalipse 5: 9-10). Portanto, quando Deus abalou a terra com a morte de Seu Filho, 

Ele deu ao mundo uma amostra do que ele vai fazer quando um dia Ele sacode a terra em 

julgamento na vinda do Rei dos reis. Porque Jesus tornou-se "obediente até à morte, e 

morte de cruz", Seu Pai celestial "o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima 

de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que que estão no céu, 

e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para 

glória de Deus Pai "(Fil. 2: 8-11). 

Subjugar Morte 

e os túmulos foram abertos; e muitos corpos de santos que tinham 

dormido foram ressuscitados; e, saindo dos sepulcros, depois da 

ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a 
muitos (27: 52-53) 

O sexto milagre na crucificação era intimamente relacionado com o anterior, como o 

terremoto sobrenatural não só deu ao mundo uma antecipação do julgamento divino, mas 

também causou muitostúmulos para ser aberto. 

O milagre significativa desse evento, no entanto, não foi a simples abertura de túmulos, 

como poderia ocorrer durante qualquer terremoto. O grande milagre foi que muitos 

corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Depois que o véu do 

templo se rasgou em dois, a terra ao redor de Jerusalém foi violentamente sacudido, o 

Senhor seletivamente levantou os corpos de certos crentes que haviam morrido. 

Mateus aponta que muitos, mas não todos, corpos de santos que tinham morrido foram 

ressuscitados, deixando claro que esta ressurreição foi divinamente restrito a um 

número limitado de crentes. Eles tinham confiança em Deus durante o tempo antes e sob 

a Antiga Aliança, e alguns destes organismos pode ter sido em suas sepulturas muitas 

centenas de anos. Quando Jesus morreu, seus espíritos veio a morada dos espíritos dos 

justos e se juntaram com seus corpos glorificados que saíram dos túmulos. Este foi total 

e definitiva ressurreição e glorificação, tornando este milagre outro antecipação da obra 

soberana de Deus durante o fim dos tempos, quando "todos os mortos em Cristo 

ressuscitarão" (1 Ts. 4:16). 

É importante notar que a frase e, saindo dos túmulos deve ser seguido por um período, 

indicando o fim da frase. Depois de Sua ressurreição começa uma nova frase e introduz 

uma verdade distinta, ou seja, aqueles que selecionar santos ressuscitados 

depois introduzidos a cidade santa e apareceram a muitos. 

Esses santos não apareceu em Jerusalém até depois própria ressurreição do Senhor, 

porque Ele foi designado por Deus para ser "as primícias dos que dormem" (1 Cor. 

15:20). E, assim como o próprio Cristo apareceu após a Sua ressurreição apenas para 



aqueles que já creram nele, parece também que a muitos a quem os santos ressuscitados 

apareceram foram todos os crentes. Não nos é dito o que disse a seus irmãos na cidade 

santa, mas sua aparência em forma corpórea, não só testemunhou a ressurreição de 

Cristo, mas também a promessa de Deus para levantar todos aqueles que depositam sua 

confiança em Cristo (1 Cor. 15:22, 51-53). 

Através desses seis milagres do Pai estava dizendo que a cruz é a única esperança para a 

vida eterna. Quando alguém do pecado é levado pela morte expiatória de Cristo, a ira de 

Deus é aplacada por que crente, e ele é entregue a partir da morte e da condenação que o 

Senhor suportou em seu nome. Para aqueles que acreditam no Filho, o acesso a Deus é 

aberta, e eles são a garantia de viver em Seu reino eterno e indestrutível em corpos eternos 

e indestrutíveis. 

146. As respostas à morte de Cristo 

(Mateus 27: 54-56) 

Agora, o centurião e os que com ele estavam vigiando Jesus, 

vendo o terremoto e as coisas que estavam acontecendo, ficou 

muito assustado e disse: "Verdadeiramente este era Filho de 

Deus!" E muitas mulheres estavam ali, olhando de longe, que 

tinham seguido Jesus desde a Galiléia, para Ele, entre elas Maria 

Madalena, juntamente com Maria, mãe de Tiago e de José, ea mãe 
dos filhos de Zebedeu. (27: 54-56) 

Esta breve passagem apresenta duas respostas para a morte de Cristo, ambos positivos. O 

primeiro foi pelo centurião e seus companheiros soldados que estavam ao pé da cruz, eo 

segundo foi pelas mulheres que estão a alguma distância. Outra resposta nesta mesma 

época (pela multidão descrente) é registrado por Lucas, e um quarto (pelos discípulos 

temerosos) está implícita em todos os quatro evangelhos. 

Essas respostas são representativos das respostas que os homens fizeram a Deus ao longo 

da história; e eles têm uma aplicação poderosa e prático mesmo para o nosso próprio 

tempo. 

Fé salvadora 

Agora, o centurião e os que com ele estavam vigiando Jesus, 

vendo o terremoto e as coisas que estavam acontecendo, ficou 

muito assustado e disse: "Verdadeiramente este era Filho de 
Deus!" (27:54) 

Como o título sugere, um centurião (da palavra latina para 100) era um oficial militar no 

comando de 100 homens e, portanto, de grau significativo ". Este oficial particular tinha 

sido dada a responsabilidade de supervisionar os três crucificações. É provável que ele e 

os outros soldados que estavam com ele vigiando Jesus tinha sido no Praetorium 

quando Ele foi levado lá pelos líderes judeus. " Eles podem ter sido com o grupo de 

soldados romanos que acompanhou os príncipes dos sacerdotes e os anciãos para o Jardim 

do Getsêmani para prender Jesus. Eles, sem dúvida, ouviu as acusações feitas contra ele 



por esses líderes e também tinha ouvido declaração repetida de Pilatos de inocência de 

qualquer crime contra Roma Jesus. Eles podem até ter ouvido a conversa entre Pilatos e 

Jesus sobre ele ser rei dos judeus (João 18: 33-37). 

Esses soldados provavelmente participou de flagelação de Jesus, em colocar a coroa de 

espinhos na cabeça, em insultando-o, e, batendo nele com o cetro de simulação. No 

Gólgota, pregaram na cruz, indiferentemente jogou para as suas vestes, e escarnecido para 

ele enquanto ele ficou pendurado em agonia. 

Se esses homens eram religiosos em tudo, eles eram idólatras. E se eles eram da guarnição 

na sede de Pilatos em Cesaréia eles provavelmente têm pouco conhecimento sobre o 

judaísmo e, talvez, sem o conhecimento prévio em tudo sobre Jesus. Se eles sabiam 

alguma coisa de ensinamentos ou atividades de Jesus foi por ouvir dizer. Estavam junto 

à cruz simplesmente porque era seu dever para ter certeza da execução foi realizada de 

forma adequada e sem interferências. 

Como Pilatos pronunciou Jesus inocente, eles sabiam que Ele não era uma ameaça a 

Roma. Mas porque o governador finalmente consentiu em sua crucificação, eles não 

tinham escolha, mas para executar o comando '. Para aqueles homens Jesus não era mais 

que uma figura bizarra que aparentemente fez uma afirmação tola e totalmente inofensivo 

para ser uma espécie de rei religioso. Era óbvio quando vi pela primeira vez Jesus que 

Ele não representava nenhuma ameaça militar ou política para Roma, e deve ter parecido 

estranho para eles que os líderes judeus levaram tão a sério. Quando Ele foi trazido 

perante Pilatos, ele já havia sido espancado e cuspido, e ele parecia tudo menos régia ou 

perigoso. Ele nem olhou nem falava como os muitos insurrectionists os soldados tinham 

visto e provavelmente ajudou a executar. Ele não só não tinha banda de lutar contra os 

homens a virem em sua defesa, mas não tinha seguidores visíveis a todos. E porque Ele 

não oferecem qualquer auto-defesa, os guardas podem ter pensado Ele mentalmente 

perturbado. " Quando ele finalmente falou com Pilatos, Ele alegou para governar um 

reino que não era deste mundo, parecendo-lhes como Ele estava completamente fora de 

contato com a realidade. 

O ódio a Jesus pelos líderes judeus ea multidão era óbvio o suficiente para os soldados, 

mas a razão para isso foi tudo menos óbvio. Eles tinham ouvido os gritos de "Crucifica 

crucificar", mas dificilmente poderia ter tido alguma idéia do que estava por trás da 

amargura intensa. Sua suposta pretensão de ser o Filho de Deus parecia tão ridícula e 

inofensivo como sua afirmação de ser um rei. 

Mas como a quarta hora de Sua crucificação começou, várias coisas aconteceram para 

mudar a atitude dos soldados, e quando viram o terremoto e as coisas que estavam 

acontecendo, os soldados ficou muito assustado. 

A primeira coisa a enervar-los teria sido a escuridão repentina. Eles não teriam tido 

conhecimento da rasgar do véu do templo e provavelmente não a abertura dos túmulos. 

" Mas eles não podiam escapar percebendo o terremoto com a sua divisão violenta de 

rochas, e que foi uma experiência aterrorizante mesmo para legionários 

endurecidos. Phobeō ( muito medo ) é o termo da qual nós temos fobia e refere-se ao 

puro terror, o pânico absoluto que causa taquicardia, sudorese profusa, e de extrema 

ansiedade. É a forma verbal da palavra usada por Mateus para descrever a resposta dos 

discípulos a ver Jesus andar sobre a água, pensando que ele era um fantasma (14:26). Ela 



também é a palavra usada para descrever a reação de Pedro, Tiago e João, quando 

vislumbrou a glória divina de Jesus e ouviu o Pai falar diretamente com eles no Monte da 

Transfiguração (17: 6). 

O contexto e as circunstâncias da passagem claramente indicam, entretanto, que o 

centurião e seus homens estavam assustados de muito mais do que a escuridão e 

terremoto. Eles perceberam que aqueles fenômenos naturais impressionantes teve uma 

origem sobrenatural, e seu medo primário não desses eventos foi em si, mas do poder 

divino por trás deles. Seu medo emocional logo se transformou em espiritual, reverente 

temor, como testemunhado pelo fato de que eles não correr por suas vidas ou tentar 

encontrar um lugar de segurança, mas sim declarou, "Verdadeiramente este era Filho 

de Deus!" 

Marcos (15:39) diz-nos que era o centurião que realmente falou as palavras, mas Mateus 

deixa claro que ele falou para os seus homens também. Todos eles de repente percebeu 

que Jesus não foi iludido ou demente, mas era de fato que os judeus tinham acusaram de 

pretender ser. Como já observado, eles ouviram seu próprio comandante repetidamente 

afirmam inocência de Jesus, e eles podem ter ouvido falar do aviso pela esposa de Pilatos, 

que declarou Jesus não apenas para ser inocente, mas justos (Mat. 27:19). Mais do que 

isso, as poucas palavras que Jesus falou durante suas aparições diante de Pilatos e da cruz 

deve ter penetrado seus pagãos, mentes endurecidas. Eles agora sabia que estava na 

presença de um de alguma forma relacionados com a divindade. 

O medo dos soldados dá testemunho da sua consciência do pecado, e seu temor 

reverencial dá testemunho da sua serem confrontados com santidade e justiça de Deus. E, 

assim como Isaías em sua visão Templo (Isa. 6), que de repente percebeu que estava sob 

julgamento e condenação de Deus. 

E eu acredito 'confissão de Jesus' divindade os soldados testemunha a possibilidade de 

sua salvação. Ambos seu medo e sua confissão foram respostas espirituais para Cristo. De 

Lucas, aprendemos que o centurião, e presumivelmente os outros soldados, bem como, 

não só confessou a divindade de Jesus, mas "começou a louvar a Deus" (23:47). 

A profunda convicção dos homens é visto em sua introdução a confissão 

com verdadeiramente. Eles proclamaram sem reservas ou ressalvas que o homem a 

cujos pés que agora estava era realmente o Filho de Deus. 

Alguns estudiosos afirmam que, por causa da construção grega do texto e por causa da 

origem pagã dos soldados, sua declaração deve ser processado, "Verdadeiramente este 

era um filho de Deus ", como pode ser visto em algumas versões modernas. O argumento 

linguístico é baseado no que é chamado de construção anarthrous, significando que o 

substantivo grego não tem um artigo definido ("a"). Tal é o caso no texto de Mateus 27:54, 

onde não existe um artigo grego ( a ) antes de Filho. Normalmente, em tais construções 

o artigo indefinido ("um") é compreendido. Mas é claro da literatura grega secular, bem 

como de muitas outras passagens do Novo Testamento, que a construção anarthrous nem 

sempre exigir o artigo indefinido. 

Quando Caifás ordenou Jesus: "Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o 

Cristo, o Filho de Deus" (Mat. 26:63), ele usou o artigo definido (em grego ho ) antes de 

"Filho. "Ao dizer:" Eu te conjuro pelo Deus vivo ", o sumo sacerdote já havia feito óbvio 



que ele estava falando a verdade, Deus bíblico dos judeus, e escusado será dizer que o 

seu Messias só poderia ser que o Filho de Deus , e não o filho de qualquer outro deus. Ele 

estava acusando Jesus de pretender ser o Filho de Yahweh, o criador, Deus da aliança de 

Israel revelado no Antigo Testamento. 

A mesma acusação foi feita pelos judeus diante de Pilatos, exceto sem o artigo 

definido. "Nós temos uma lei", disseram, "e por essa lei ele deve morrer porque se fez por 

ser o Filho de Deus" (João 19: 7). Se Jesus tivesse sido afirmando ser o Filho de qualquer 

mas o verdadeiro Deus, os judeus teriam considerado um herege, mas não um 

blasfemo. Não só isso, mas os judeus acreditavam que seu Deus teve apenas um Filho 

divino. É completamente insustentável, por isso, para tirar a frase grega huion theou em 

João 19: 7 para dizer qualquer coisa, mas " o Filho de Deus ", apesar do fato de que ele 

não contém o artigo definido. 

A mesma frase grega (sem o artigo definido) foi usado pelo anjo que anunciou a Maria 

que a criança nasce com ela seria "será chamado Filho de Deus" (Lucas 1:35). E depois 

de Jesus andou sobre as águas, uma frase similar ( theou huios ), também sem o artigo 

definido, foi usado pelos discípulos quando eles confessaram diante de Jesus: "Tu és o 

Filho de Deus" (Mat. 14:33), em ambos os dessas construções anartros a idéia de o Filho, 

ao invés de um filho, é indiscutível. 

Foi, sem dúvida, as mesmas palavras que os líderes judeus usados para acusar Jesus diante 

de Pilatos ("Ele fez-se por ser o Filho de Deus " ) que o centurião pegou e usou a si 

mesmo. A grande diferença era que ele e seus companheiros soldados acreditavam agora 

essas palavras para ser verdade. A declaração "Verdadeiramente este era Filho de 

Deus!" tornou-se para eles uma profissão de fé em Cristo.Acredito firmemente com o 

comentarista observou RCH Lenski que "este gentio, chamado Longinusin tradição, veio 

a fé sob o morto do Salvador cruz" ( A Interpretação dos St . Evangelho de 

Mateus[Minneapolis: Augsburg, 1961], p 1,133.). 

As palavras de graça e profundos de Jesus que eles ouviram, Seu humilde, abnegado 

comportamento, e sua completa falta de raiva ou vingança todo trabalhado nos corações 

dos soldados, mas a única maneira que poderia ter conhecido com tanta certeza de que 

Jesus era verdadeiramente de Deus Filho foi através da iluminação e convicção do 

Espírito Santo. 

Mesmo depois que Pedro passou vários anos sob a instrução de Jesus e tinha 

testemunhado centenas e talvez milhares de milagres de afirmação da divindade, Jesus 

deixou claro para ele que era Deus, o Pai, não a sabedoria e inteligência humana de Pedro, 

que inspirou a sua confissão de que Jesus era o Messias e Filho de Deus (Mateus 16: 16-

17.), Paulo assegurou aos Coríntios que "ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão 

pelo Espírito Santo" (1 Cor. 12: 3). 

Só o Espírito de Deus poderia ter inspirado a confissão do centurião e os seus homens, e 

só o Seu Espírito poderia ter inspirado os a louvar a Deus (Lucas 23:47). Os escritores do 

evangelho, para não mencionar o Espírito Santo que inspirou-los, não teria deixado a 

soldados "que significa uma questão em aberto. Tivessem os soldados tinham em mente 

um filho de uma divindade pagã sem nome, Mateus e os outros escritores teria feito isso 

bem claro. Quando a Escritura fala de Deus, no singular, ela sempre se refere ao 

verdadeiro Deus, a menos que o contexto indique especificamente o contrário. Lucas não 



falam dos soldados 'elogiando seu próprio deus ou deuses, ou seja, uma divindade pagã, 

mas sim "louvando a Deus", o que poderia significar apenas o Deus verdadeiro. No 

entanto limitado a sua compreensão teológica pode ter sido na época, esses 

homens realmente confessou o verdadeiro Filho do verdadeiro Deus. 

A fé dos soldados é de grande importância, e foi especialmente verdade na igreja 

primitiva. Seu testemunho foi, por assim dizer, o próprio testemunho final de Jesus da 

cruz. Embora dada após ele tinha morrido, que o depoimento proclamou dramaticamente 

que a Sua graça se estende a todo o pecador, mesmo para aqueles que o condenado à 

morte, durante o próprio processo de sua crucificação, Jesus Cristo tornou-se o objeto da 

fé de que O crucificaram! 

Sua oração "Pai, perdoa-lhes" (Lucas 23:34) não ficar sem resposta. Em primeiro lugar, 

um dos ladrões que haviam sido jeering Cristo virou-se para a fé nEle. Agora, depois de 

Ele tinha respirado Sua última, os homens que tinham batido, provocou, e crucificaram 

Cristo virou para ele e foram perdoados e salvos, Jesus declarou: "E eu, quando for 

levantado da terra, atrairei todos os homens a Myself "(João 12:32), Os mesmos homens 

que, na incredulidade e zombaria tinha, literalmente, levantou-o da terra tinha sido 

realmente atraídos a Ele em arrependimento e fé. 

Uma resposta contrastante com a das soldados em que é visto da multidão de 

observadores em torno da cruz. "E todas as multidões que se reuniram para este 

espetáculo, quando observaram que havia acontecido, começou a voltar, batendo no 

peito" (Lucas 23:48). 

Como os soldados, as pessoas ficaram alarmados sobre a escuridão e do terremoto. E 

também como os soldados, eles perceberam que esses fenômenos terríveis não foram 

causados naturalmente. Muitos deles, sem dúvida, tinha ouvido Jesus pregar e visto 

realizar milagres. Talvez alguns deles haviam sido curado por Ele. Essas pessoas sabiam 

muito melhor do que os soldados o que Jesus fazia e quem dizia ser. Eles sabiam como 

Ele tinha tudo, mas banido doença da Palestina e tinha até levantado pessoas da 

morte. Lembraram-se que, com o resto da multidão, poucos dias antes, eles haviam 

saudado Jesus como o Messias. Eles tinham ouvido palavras de graça de Jesus da cruz e 

não poderia ter ajudado a suspeitar que a mão de Deus estava nos acontecimentos 

impressionantes que eles estavam observando agora. 

Mas como eles "começaram a retornar, batendo no peito" com medo e remorso, eles não 

mostrou nenhum sinal de arrependimento. Eles talvez foram esmagados por um 

sentimento de culpa e de mau presságio sobre a sua participação na execução de um 

homem inocente. Como Judas, eles podem ter desejado sinceramente que eles poderiam 

de alguma forma, desfazer o terrível mal que tinha feito. Eles provavelmente perceberam 

que Deus estava expressando desagrado através da escuridão e do terremoto e que eles 

eram os objetos de que desfavor. Mas eles não fizeram nenhuma confissão, ou de seu 

pecado ou do senhorio de Cristo. Eles sentiram pena dele, mas eles não tentar ajudá-

lo. Eles sabiam que estavam sob seu julgamento, mas eles não buscar a Sua 

misericórdia. Eles não deram ajuda Cristo, nem procurou a ajuda d'Ele, e, em vez de 

recorrer a Ele como os soldados, que se virou. 

É provável que muitas pessoas neste multidão acabou retornando a Ele com fé. Algumas 

semanas mais tarde, ao ouvir a acusação de Pedro que "Deus o fez Senhor e Cristo-este 



Jesus que vocês crucificaram," muitos dos seus ouvintes "foram perfurados para o 

coração, e disse a Pedro e aos demais apóstolos: ' Irmãos, o que devemos fazer "Depois 

ele explicou o caminho da salvação, muitos que tinham sido no meio da multidão sob a 

cruz tornou-se contados entre os 3.000 almas convertidas no dia de Pentecostes (Atos 2: 

36-41)?. 

Mas as convicções da maioria daqueles que se afastou de Jesus na cruz permaneceu 

superficial ea semente do evangelho nunca foi capaz de criar raízes e crescer na fé 

salvadora. Ao contrário daqueles que Paulo elogiou em Corinto, a maioria daqueles que 

bater no peito no Gólgota não tinha a tristeza "que está de acordo com a vontade de Deus 

[e que] produz um arrependimento sem pesar, levando a salvação". "Eles, evidentemente, 

tinha apenas "a tristeza do mundo [que] produz a morte" (2 Cor. 7:10). 

Lealdade Simpático 

E muitas mulheres estavam ali, olhando de longe, que tinham 

seguido Jesus desde a Galiléia, para Ele, entre elas Maria 

Madalena, juntamente com Maria, mãe de Tiago e de José, ea mãe 
dos filhos de Zebedeu. (27: 55-56) 

A reação do segundo grupo Mateus menciona era especialmente bonita. Ao contrário dos 

soldados, que foram da incredulidade à crença, as muitas mulheres que estavam lá já 

eram crentes. A resposta deles à crucificação poderia ser descrito como lealdade 

simpático. 

A partir de relato de João, sabemos que algumas das mulheres, assim como João, já havia 

estado no pé da cruz (João 19: 25-27). Mas, talvez, porque não podia suportar a observar 

o sofrimento de seu Senhor tão de perto, essas mulheres estavam agora olhando de 

longe. Eles não tinham medo dos soldados, nem os líderes judeus e não tinha preocupação 

com a própria segurança ou bem-estar. Eles não tinham vergonha de ser identificado com 

Jesus. Eles se retiraram porque eles foram devastados pelo sofrimento e morte do que eles 

tinham tanto amava. Sua dor era profunda e suas esperanças parecia abalada, mas sua 

coragem não se intimidou. 

Simpática lealdade é uma das mais belas características e diferenciais de mulheres 

piedosas, em geral, sendo mais evidente neles do que nos homens piedosos. Uma mulher 

espiritual tem a capacidade de lealdade incrível na cara do ridículo e perigo. Com exceção 

de João, o resto dos discípulos tinham fugido com medo. Mesmo Pedro, que reuniu 

coragem suficiente para seguir Jesus, tanto quanto a casa de Caifás, não era para ser 

encontrada na cruz. 

O grande expositor da Bíblia G. Campbell Morgan descreveu as mulheres como 

"desesperado, decepcionado, enlutada, com o coração partido, mas o amor que Ele tinha 

criado naqueles corações para Ele mesmo não poderia ser extinta, até mesmo por Sua 

morte, não poderia ser superada, mesmo que desapontar; não poderia ser extinta, mesmo 

que a luz da esperança tinha ido para fora, e sobre o mar de sua tristeza não havia vento 

suspirando que disse do amanhecer "( O Evangelho Segundo Mateus [Old Tappan, NJ: 

Revell, 1929], p. 318). 



Nós não sabemos o número de mulheres que estavam lá, mas o falar de Mateus deles 

como muitos talvez gostaria de sugerir até uma dúzia. No entanto, muitos que eram, essas 

mulheres estavam entre aqueles que tinham seguido Jesus desde a Galiléia, para Ele. 

Mulheres dedicados tinha viajado com Jesus e servido por um longo tempo. Entre o mais 

adiantado deles eram "Maria, chamada Madalena, da qual sete demônios tinha saído, e 

Joana, mulher de Cuza, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras pessoas que 

estavam contribuindo para a sua [de Jesus e os discípulos '] apoio fora de seus meios 

privados (Lucas 8: 2-3). Ao longo de seu ministério, essas mulheres ministrou generosa 

e amorosamente para Jesus e os Doze, com os recursos financeiros, os seus talentos e sua 

hospitalidade É provável que muitos, se não a maioria. , das refeições que comeram foram 

preparados por essas mulheres fiéis. 

Ministrando traduz diakoneo , que tem o significado básico de servir e é a forma verbal 

do substantivo a partir do qual diácono é derivado. Embora a forma feminina do termo 

não foi usado para descrever um tipo específico de ministério até que muitos anos mais 

tarde na igreja primitiva, se em tudo (cf. Rm 16: 1, onde o "servo" poderia ser traduzida 

como "diaconisa".), Os ministradores mulheres eram, de fato, os primeiros diaconisas. 

Em todo o Antigo Testamento, as mulheres piedosas são aclamados. O salmista exaltou 

o Senhor, declarando que "Ele faz com que a mulher estéril permanecer na casa como 

uma alegre mãe de filhos. Louvado seja o Senhor!" (Sl. 113: 9). E, mesmo para além da 

possível cargo de diaconisa, o papel das mulheres na igreja primitiva centrado em sua 

fidelidade como esposas e mães e aos seus cuidados práticos para outros crentes. O tipo 

de viúva idosa Paulo declarou era digno de apoio por parte da igreja foi um dos que tem 

"um testemunho de boas obras, ... criou filhos, ... tem mostrado hospitalidade, ... lavou os 

pés dos santos, ... assistida pessoas em dificuldades, e ... se dedicou a toda boa obra "(1 

Tm 5:10;. cf. Lc 4:39; 10:40). 

Longe de ser espiritualmente humilhante, essa auto-dando atos de utilidade prática são 

uma marca de excelência feminina e maturidade espiritual-a verdade Jesus tinha um 

momento muito difícil ensinar os discípulos (cf. Jo 13: 3-16). 

O ministério de mulheres piedosas sempre foi de grande importância na igreja. Aquelas 

mulheres por a cruz era o principal acreditando testemunhas à crucificação de Jesus, e 

uma mulher foi a primeira pessoa a ver o Senhor após a Sua ressurreição. Essas mulheres 

fiéis, certamente teria tido um lugar especial de respeito e carinho na igreja 

primitiva. Quando os apóstolos estavam pregando o evangelho primeiro e testificando de 

suas experiências com Jesus, é difícil imaginar que eles não freqüentemente reconhecer 

a coragem e dedicação dessas mulheres-que permaneceram com o Senhor durante o seu 

tempo de agonia e morte, enquanto eles , Sua especialmente escolhido e homens 

treinados, fugiram e foram se esconder em alguma parte obscura de Jerusalém. 

Por meio de Sua direção da pena de Mateus, o Espírito Santo identifica algumas dessas 

mulheres tementes a Deus pelo nome. A primeira é Maria Madalena, aquela de quem 

Jesus tinha expulsado sete demônios (Lucas 8: 2). Madalena não era parte do seu nome 

de família, mas simplesmente indicou que ela era da cidade de Magdala, na costa 

ocidental do Mar de Galiléia, ao sul de Cafarnaum. Ela provavelmente foi identificado 

dessa forma, porque ela era solteira e não pôde ser identificado por seu marido ou filhos, 

como era a prática comum naquele dia. 



A segunda mulher mencionada é . Maria, mãe de Tiago e de José Esta Tiago foi um dos 

apóstolos e foi comumente referido como Tiago, o Menor (Marcos 15:40) ou Tiago, filho 

de Alfeu (Mateus 10: 3; Atos 1. 13) para distingui-lo do outro Tiago, que, com Pedro, e 

seu irmão João, constituiu o círculo interno dos Doze. João identifica este Maria como 

"mulher de Cléofas" (João 19:25), aparentemente uma variante de Alfeu. 

A terceira mulher é identificada como Salome por Marcos (15:40), mas é referido por 

Mateus simplesmente como a mãe dos filhos de Zebedeu, em outras palavras, a esposa 

de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu de Tiago e João (Mat. 4:21) e foi apelidado por Jesus 

"Sons da Thunder" (Marcos 3:17). Do Evangelho de João, aprendemos que Maria, mãe 

de Jesus também estava na cruz (19:26), embora ela não pode ter sido com as outras 

mulheres no momento. 

A primeira das três mulheres Mateus menciona não era casada, o segundo foi identificado 

por seus filhos, eo terceiro pelo marido. A implicação parece ser que a dignidade divina 

é concedido a todas as categorias de feminilidade. Deus tem um papel maravilhoso e 

abençoado para as mulheres Ele presenteou com singeleza, para as mulheres que são mães 

fiéis, e para as mulheres que são esposas fiéis. E, talvez, a fim de não sugerir uma 

classificação secundária para a mulher solteira ou para a mulher anteriormente ímpios, 

Maria Madalena aqui é chamado pela primeira vez. 

Conspicuamente ausente da cena na cruz foram os Doze, com exceção de João. Judas 

cometeu suicídio, e os outros dez estavam escondidos por medo de suas vidas. Durante a 

maior tempo de seu Senhor de necessidade, eles tinham violado temporariamente o 

princípio básico de discipulado. "Quem não toma a sua cruz e siga-Me depois", disse 

Jesus, "não é digno de mim" (Mat. 10:38). Neste momento, os discípulos não só não têm 

a coragem de arriscar das suas próprias cruzes, mas nem sequer tem a coragem de ficar 

com o seu Senhor, como Ele deu a Sua. 

 

147.  enterro surpreendente de Jesus 

(Mateus 27: 57-66) 

E quando já era tarde, veio um homem rico de Arimatéia, 

chamado José, que também havia se tornado um discípulo de 

Jesus. Esta foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos 

mandou que lhe fosse entregue a ele. E José tomou o corpo, 

envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no seu sepulcro novo, 

que ele havia cavado na rocha; e, rodando uma grande pedra 

para a entrada do túmulo e foi embora. E estavam ali Maria 
Madalena ea outra Maria, sentadas em frente ao túmulo. 

Agora, no dia seguinte, que é a uma após a preparação, os sumos 

sacerdotes e os fariseus reuniram-se com Pilatos, e disse: 

"Senhor, lembramo-nos que, quando ele ainda estava vivo aquele 

enganador disse:" Depois de três dias estou a subir novamente. 

' Portanto, dar ordens para o túmulo para ser guardado com 

segurança até o terceiro dia, para que os discípulos possam vir e 



levá-Lo e dizer ao povo: 'Ele ressuscitou dentre os mortos', e o 

último embuste será pior do que o primeiro. " Disse-lhes Pilatos: 

"Você tem um guarda;. Ir, torná-lo tão seguro quanto você sabe 

como" E eles foram e fizeram o túmulo seguro, e, juntamente com 
o guarda que pôs selo sobre a pedra. (27: 57-66) 

Um dos atributos majestosas de Deus é a Sua soberania absoluta, Sua suprema soberania 

e controle total sobre todas as coisas do universo. Ele criou e Ele sustenta todas as coisas 

que existem, e Ele ordena e faz acontecer todas as coisas que acontecem. 

O cronista escreveu: "Tua é, ó Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, a vitória ea 

majestade de fato tudo o que está nos céus e na terra; teu é o reino, ó Senhor, e tu exaltar-

te como . cabeça sobre tudo E riquezas e glória vêm de ti, tu és regra sobre tudo, e na tua 

mão há força e poder; e que se situa em Tua mão para engrandecer e fortalecer todos "(1 

Cr 29:11. -12). Mais uma vez, ele declarou: "Ó Senhor, o Deus de nossos pais, não és 

Deus nos céus? E: Não estás governante sobre todos os reinos das nações? Força e poder 

estão em tua mão, para que ninguém pode estar contra ti "(2 Crônicas 20: 6.). 

Job disse ao Senhor: "Ele é único e que pode desviá-lo? E o que sua alma deseja, o que 

Ele faz" (Jó 23:13). O salmista escreveu: "O nosso Deus está nos céus; tudo faz como lhe 

agrada":, e, "Tudo o que agrada a Deus, Ele faz, no céu e na terra, nos mares e em todos 

os abismos (Sl 115 3). "(Sl 135: 6.). O escritor de Provérbios disse: "Não há sabedoria, e 

nenhuma compreensão e nem conselho contra o Senhor" (Prov. 21:30). Por meio de 

Isaías, o próprio Senhor proclamou: "Eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há 

outro semelhante a mim, declarando o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as 

coisas que não foram feitas, dizendo: "Meu objetivo será estabelecido, e farei toda a 

minha vontade" (Is. 46: 9-10). 

Após um período de loucura divinamente-infligida por causa de seu orgulho arrogante, 

mesmo o pagão Nabucodonosor confessou que "o domínio de Deus é um domínio eterno, 

eo seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em 

nada. Mas Ele faz de acordo com a Sua vontade no exército do céu e entre os moradores 

da terra; e ninguém pode deter a mão, nem lhe dizer: "O que fizeste? '" (Dan 4: 34-35.). 

O apóstolo Paulo resumiu todas essas verdades na simples declaração de que Deus "faz 

todas as coisas segundo o conselho da sua vontade" (Ef. 1:11). 

É, naturalmente, muito além da capacidade humana de entender como a mente infinita, 

eterna de Deus é capaz de executar a maior tão facilmente como o menos coisa que Ele 

inventa. Para se ter mesmo uma pequena compreensão de que a grande verdade é 

necessário compreender que Deus governa este mundo através de dois meios inter-

relacionados: milagres e providência. 

A fim de cumprir Seus propósitos, Deus às vezes sobrenaturalmente interrompe os 

processos naturais que Ele mesmo tem ordenados e ordenados. Ao fazê-lo, Ele dirige o 

que comumente chamamos a lei natural, cumprindo, assim, o que é cientificamente 

inexplicável. Tal interrupção divina é chamado milagre . 

A própria criação foi o primeiro grande interrupção do status quo natural, quando em seis 

dias Deus criou o universo do nada, ex nihilo. O dilúvio dos dias de Noé era uma 



interrupção em todo o mundo, sobrenatural de praticamente todos os processo natural. As 

pragas do Egito e da morte do primogênito fosse um local, mas não menos sobrenatural, 

intervenção no curso da natureza, assim como a abertura do Mar Vermelho e do 

fornecimento de maná no deserto. O Senhor sobrenaturalmente causou o sol para ficar 

parado por Josué e fez com que os muros de Jericó cair sem quaisquer meios 

mecânicos. Ele fez com que o chão de engolir Corá e seus seguidores rebeldes e 

milagrosamente fornecida Samson com extraordinária força física, pela qual, entre outras 

coisas, que ele, sozinho, matou 1.000 homens (Jz. 15: 15-16). 

Deus fez uma cabeça flutuante machado, um burro fala, uma carruagem de fogo levar 

Elias para o céu sem morrer, as bocas dos leões famintos de ser fechada, e um grande 

peixe para engolir Jonas e levá-lo em sua barriga por três dias, sem prejuízo para o profeta. 

A segunda maneira sobrenatural em que Deus executa Sua vontade é através da 

providência divina. Como Trinity o termo providência não é encontrada nas Escrituras, 

embora a realidade é explícita ou implícita em todas as páginas. Providence refere-se a 

superintendência independente de Deus do universo através da operação de processos e 

acontecimentos normais e naturais. Através de Sua providência soberana, Deus é capaz 

de levar o número virtualmente infinito de eventos e circunstâncias, bem como as atitudes 

pessoais inumeráveis, ambições e capacidades que existem nos mundos natural e 

demoníacos e levá-los todos a trabalhar juntos em precisão meticulosa aos perfeitamente 

cumprir a Sua vontade divina. 

Através milagre, Deus interrompe e anula a operação de processos e eventos normais e 

naturais, enquanto que pela providência Ele leva-los como eles são e orquestra-los para 

realizar a Sua vontade predeterminado. De uma perspectiva humana, portanto, 

providência parece ainda mais surpreendente do que o milagre. No milagre, Deus 

"simplesmente" substitui eventos naturais e circunstâncias com aqueles de sua própria 

criação especial, geralmente dentro de um curto período de tempo e, muitas vezes 

instantaneamente. Providence, no entanto, envolve o infinitamente mais complexa tarefa 

de tirar eventos e circunstâncias naturais, bem como as liberdades limitadas, mas reais de 

mentes e vontades humanas e demoníacas e, muitas vezes, mais vastos períodos de tempo, 

supervisionando todos esses elementos no cumprimento impecável de seus próprios 

planos preordenados. Miríades multiplicados de planos individuais e aparentemente 

aleatórios, escolhas, ações e eventos trabalhar continuamente em conjunto em uma 

estratégia divinamente sincronizado para executar plano predestinado de Deus. 

Em toda a Escritura, Deus é mostrado para controlar os trovões e os relâmpagos, a chuva 

ea neve dos rios e as montanhas, o calor eo frio, os animais e as aves, as cidades e as 

nações, o recém-nascido e os moribundos, a saudável e os doentes, os pobres e os ricos, 

os fracos e os fortes, o simples eo complexo, o governante e os governados, o humano eo 

demoníaco, e o natural eo sobrenatural em liberdade soberana. 

José foi um dos doze irmãos nascidos de Jacó em cumprimento da promessa da aliança 

de Deus com Abraão. Por causa do ódio ciúmes de seus irmãos, José foi vendido como 

escravo, levado para o Egito, falsamente acusado de seduzir a mulher de seu empregador, 

jogado na prisão, e divinamente capacitado para interpretar sonhos por um companheiro 

de prisão e em seguida para o faraó. José acabou por ser elevada a regência perdendo 

apenas para o próprio Faraó e por isso posição elevada foi capaz de salvar sua própria 

família da fome e foi maravilhosamente reunido com eles. Sem o uso de um único 



milagre, Deus soberanamente, pela providência, dirigido a cada momento da vida de José 

e as vidas daqueles ao seu redor. Percebendo que a verdade profunda, José foi capaz de 

dizer a seus irmãos arrependidos: "Quanto a você, você quis dizer o mal contra mim, mas 

Deus o tornou em bem, a fim de trazer este resultado atual, para preservar muita gente em 

vida" (Gen. 50:20; cf. 45: 5). 

Em outra imagem bonita de providência, Deus dirigiu a vida da Naomi piedosa, ela 

moabita filha-de-lei Rute, e seu futuro filho-de-lei Boaz. Através do testemunho fiel de 

Naomi, Rute foi trazido para a fé no verdadeiro Deus, e através do amor altruísta de Boaz, 

Rute foi trazido para a linhagem do Messias, tornando-se a bisavó de Davi. 

Embora o livro de Ester não contém o nome de Deus, que se refere um dos testemunhos 

mais profundas nas Escrituras para o Seu poder na providência. Não há milagres 

registrados no livro, mas Deus mostra-se no trabalho de uma forma que vai além do 

milagroso. O exílio dos judeus Esther encontrou o favor com o rei Assuero, governante 

do grande império Medo-Persa, e tornou-se a sua rainha altamente favorecida. Quando 

um plano por um funcionário mau chamado Hamã para aniquilar todos os judeus no 

império tornou-se conhecido para ela e seu pai adotivo Mordecai, Ester intercedeu por 

seu povo com grande risco pessoal. Mesmo como rainha, ela não só poderia ter sido 

condenado à morte por ter vindo diante do rei sem ser convidado, mas também por 

revelar-se como ser judeu. Mas por decretos posteriores do rei assumidos em nome de 

Ester, Haman foi enforcado na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, eo povo 

judeu foram poupados extermínio. 

Em sua sabedoria divinamente inspirada, o antigo escritor poderia declarar: "A mente do 

homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos" (Prov. 16: 9), e: 

"Muitos são os planos no coração do homem, mas o conselho do Senhor, ele vai ficar 

"(Prov. 19:21). Jeremias confessou: "Eu sei, Senhor, que a maneira de um homem não é 

em si mesmo, nem é em um homem que caminha o dirigir os seus passos" (Jr 

10:23).. Paulo lembra aos crentes que suas vidas são dirigidas exclusivamente por seu Pai 

celestial. "Porque Deus é quem efetua em vós", diz ele, "tanto o querer e trabalhar para a 

sua boa vontade" (Fp. 2:13). Jesus declarou: "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho 

também" (João 5:17). Mesmo durante a encarnação, o Pai eo Filho estavam funcionando 

em perfeita harmonia para realizar o seu soberano, vontade divina. 

Em nenhum lugar nas Escrituras é providência incrível e maravilhosa de Deus mais 

evidente do que o sepultamento de Jesus. Seu sepultamento é muitas vezes passou 

rapidamente em comentários, sermões e estudos bíblicos como sendo simplesmente um 

evento necessário entre Sua morte e ressurreição. Há uma forte tendência a apressar 

imediatamente de sua morte a Sua ressurreição, mencionando Seu sepultamento apenas 

de passagem. No entanto, o relato de Mateus de Seu sepultamento transmite várias 

verdades surpreendentes que dão testemunho notável para a superintendência de Deus. 

Apesar de uma história comovente e interessante o enterro de Jesus parece um tanto banal 

e comum em relação a Sua morte e ressurreição dramática e substantiva. No entanto, 

mesmo Seu sepultamento fornece suas próprias demonstrações de controle soberano de 

Deus. Não houve milagres no julgamento de Cristo, na Sua crucificação, ou em seu 

enterro, mas a providência de Deus controlava cada detalhe. 



Especialmente no relato de Mateus, todos os detalhes do sepultamento de Jesus, incluindo 

as conspirações de seus inimigos, é um testemunho da sua filiação, messianismo, e 

realeza. Não há explicação humana para esses eventos. Ele é mais uma vez demonstrou 

ser outro senão o Filho de Deus prometido eo Soberano do reino de Deus. 

José de Arimatéia 

E quando já era tarde, veio um homem rico de Arimatéia, 

chamado José, que também havia se tornado um discípulo de 

Jesus. Esta foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos 

mandou que lhe fosse entregue a ele. E José tomou o corpo, 

envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no seu sepulcro novo, 

que ele havia cavado na rocha; e, rodando uma grande pedra 

para a entrada do túmulo e foi embora. (27: 57-60) 

O primeiro ponto focal no relato de Mateus refere-se ao cumprimento das duas profecias 

chave, um por Isaías e outro pelo próprio Jesus. 

Isaías 53 é a previsão mais bonita e detalhada do Antigo Testamento de sofrimento e 

morte do Messias. Incluído em que a previsão é a afirmação de que "Seu túmulo foi 

atribuído com homens ímpios, mas Ele estava com um homem rico na sua morte" (v. 

9). Essa profecia obscura teria sido impossível de compreender plenamente até o 

sepultamento do Messias realmente ocorreu. Agora entendemos que o Espírito Santo 

estava revelando que, embora os inimigos de Cristo destina-se a enterrá-lo com 

criminosos comuns, o plano de Deus é que Ele seja enterrado não com os ímpios, mas no 

túmulo de um homem rico, que, por inferência, era piedoso. 

A segunda profecia cumprida no sepultamento de Jesus era a Sua própria declaração de 

que, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do monstro marinho, assim 

será o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra " (Mateus 12:40;. 

cf. 16:21; 26:61). 

Ao cair da tarde se refere ao período a partir de 3:12 PM até 6:12 PM , que os judeus 

período considerado o fim do dia e início da noite. Foi "cerca da hora nona", ou 3: 

00 PM , que Jesus falou suas últimas palavras na cruz e "entregou o espírito" (Mat. 27: 

46-50). 

Por duas razões era imperativo que Jesus morrer várias horas antes do final do 

dia. Primeiro, porque o sábado começou às seis horas naquele dia, Ele teve que ser 

retirado da cruz antes disso e preparado para o enterro, para não profanar o sábado. Em 

segundo lugar, como explicado em detalhe abaixo, Ele teve que ser enterrado antes do 

final do dia, sexta-feira, a fim de ser na terra, pelo menos, uma parte de três dias separados 

antes da Sua ressurreição, como Ele mesmo declarou que ele seria. 

João explica que "os judeus, como era o dia da preparação, de modo que os corpos não 

ficassem na cruz no sábado (para que o sábado era um dia de alta), pediram a Pilatos que 

suas pernas fossem quebradas, e que eles poderiam ser tirado "(João 19:31). O fato de 

que era um dia antes do Sabbath prova conclusivamente que Jesus foi crucificado na 

sexta-feira, vulgarmente designado por judeus como "o dia da preparação." 



Embora a tradição rabínica tinha acrescentado muitas restrições extremas e loucas para a 

observância do sábado, o próprio Deus tinha ordenado a seu povo para "lembrar o dia de 

sábado, para o santificar" (Ex. 20: 8). Entre outras coisas, até mesmo a preparação de 

alimentos teve que ser feito no dia anterior para não trabalhar no sábado. Quando o 

Senhor providenciou maná para os filhos de Israel no deserto, Ele deu uma porção dupla 

na sexta-feira, a fim de que nenhuma coleção de que teria de ser feito no sábado. 

A lei mosaica também exigiu que o cadáver de um criminoso executado não ficar 

pendurado "durante toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrá-lo no mesmo dia 

(para aquele que é pendurado é maldito de Deus), de modo que você não faz contaminar 

sua terra que o Senhor teu Deus te dá por herança "(Deut. 21:23). Se tal coisa foi 

contaminando em um dia normal da semana, seria mais contaminando no sábado. E, 

como João assinala na passagem acima, o sábado especial, que estava prestes a começar 

foi especialmente santo porque ele também foi o elevado dia da festa da Páscoa. É, 

portanto, teria sido extraordinariamente contaminando por corpos mortos sejam 

pendurado em cruzamentos do lado de fora da parede ao norte de Jerusalém, 

possivelmente em vista do Templo, em uma alta dia sagrado. 

Em nenhum lugar é a hipocrisia ímpio dos líderes judeus mais evidentes do que em sua 

insistência de que o corpo de Jesus ser retirado antes do sábado. Eles não tinham nenhum 

escrúpulo em matar o Senhor do sábado, mas eles foram meticuloso em não querer 

contaminar o sábado por ter Seu corpo pendurado na cruz depois daquele dia começou. 

Porque os romanos não permitiria que um homem crucificado para ser retirado antes que 

ele estava morto, os líderes judeus solicitado a Pilatos que as pernas dos três homens ser 

quebrado para segurar morte rápida. Nesses casos, um grande martelo de madeira foi 

usado para quebrar as pernas de uma vítima, o que torna impossível para ele levantar-se, 

a fim de respirar. Embora a dor adicionado seria insuportável, foi de curta duração, porque 

a morte resultou rapidamente de asfixia. 

De acordo com o estudioso da Bíblia eminente Alfred Edersheim, os soldados, então, 

administrar o que foi chamado o golpe mortal, que consistia em espetar uma lança no 

coração ( O Vida and Times de Jesus o Messias [Grand Rapids: Eerdmans, 1953], 2: 

612). A razão para adicionar o golpe mortal para o esmagamento das pernas parece ter 

sido a de remover todas as dúvidas quanto à morte ter ocorrido. 

Como Pilatos não se atreveu a ofender os líderes judeus mais longe, ele deu ordens para 

as pernas dos homens para serem quebradas. Depois de quebrar as pernas dos dois 

homens de cada lado de Jesus, no entanto, os soldados viram que ele já estava morto. Por 

conseguinte, "um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e 

água" (João 19:34). Mais uma vez a Escritura foi cumprido.Como João passou a explicar 

(. V 36), o salmista tinha declarado dos séculos Messias anteriormente que "Ele mantém 

todos os seus ossos, nem um deles está quebrado" (Sl 34:20).. Os romanos não teria 

sabido de que salmo e, em qualquer caso, não teria cumprido propositAdãoente. Eles 

cumpriu a predição, porque eles foram divinamente orientado para fazer isso, o que quer 

que suas razões humanas podem ter sido. 

Novamente, como João explica, a profecia também foi cumprida pela ferida lança, porque 

"outra Escritura [Zc. 12:10] diz: 'Hão-de olhar para Aquele que trespassaram" (Jo 

19:37). Porque o soldado já reconheceu que Jesus estava morto, ele não tinha nenhuma 



razão humana para administrar o golpe mortal com a lança. Mas ele involuntariamente o 

fez em cumprimento da Palavra de Deus, e que a ferida resultante era tão profunda que 

Jesus podia dizer Tomé para colocar a mão dentro dele (João 20:27). Precisamente como 

profetizado, nenhum osso no corpo de Jesus foi quebrado, e Seu lado foi perfurado. 

Em que muitos estudantes da Bíblia preciso para ser um salmo messiânico, Davi escreveu: 

"Reproach quebrou meu coração" (Sal. 69:20). Alguns médicos especialistas acreditam 

que, sob circunstâncias extremas, é possível para o coração humano, literalmente, para 

explodir de tensão emocional, fazendo com que o sangue derramado sobre o pericárdio 

que envolve o coração e não misturar com o fluido linfático. Se fosse esse o caso com 

Jesus, a Sua morte cumpriu mais uma profecia. 

Assim que a vítima foi declarado morto, seu corpo foi descido da cruz e ordinariamente 

foi jogado em uma vala comum para os criminosos, como Isaías havia profetizado 

inimigos do Messias havia planejado por Ele (Is. 53: 9). Os romanos tinham 

absolutamente nenhum respeito para os cadáveres, que muitas vezes foram jogados em 

uma vala deixada aberta para animais e aves necrófagas. Às vezes, os corpos foram 

simplesmente lançados em um depósito de lixo em chamas, como a que continuamente 

ardia no Vale do Hinom (Geena) ao sul de Jerusalém. 

No momento em que Jesus morreu, mesmo João aparentemente tinha deixado Gólgota e 

apenas as poucas mulheres fiéis permaneceram. Eles não foram capazes de cuidar do 

corpo por si só, especialmente no curto tempo restante antes do final do dia, e, em 

qualquer caso, eles não tinham nenhum lugar do enterro de Jesus. 

Mas, no momento exato necessário, Deus se movia no coração de um homem de 

Deus. Portanto, quando era tarde, veio um homem rico de Arimatéia, chamado José, 

que também havia se tornado um discípulo de Jesus. Como explicado acima, 

os noturnos horas foram de 3:12 para 6:12 PM , momento em que o dia seguinte, neste 

caso o sábado, foi considerada a começar. Teve José pediu o corpo mais cedo, Jesus não 

teria sido morto, e tinha ele veio um pouco mais tarde, ele não poderia ter preparado o 

corpo para o enterro antes do sábado começou. 

José não só era um homem rico, cumprindo a profecia de Isaías (Is. 53: 9), mas foi "um 

membro proeminente do Conselho", o Sinédrio, e "estava à espera para o reino de Deus" 

(Marcos 15:43). Ao contrário dos outros membros, no entanto, ele era "um homem bom 

e justo", que "não tinha consentido no plano e ação" para condenar e executar Jesus 

(Lucas 23: 50-51). 

A única coisa que sabe com certeza sobre Arimatéia é que era "uma cidade dos judeus" 

(Lucas 23:51), ou seja, na Judéia. Embora Galiléia era no coração do antigo Israel, tornou-

se preenchido com muitos gentios e muitas vezes foi associado com a região ao leste 

frequentemente referido como a Galiléia dos gentios (ver Matt 04:15; cf. Is. 9: 1. ). Judéia, 

no entanto, foi de longe a área mais distintamente judaica da Palestina e foi considerada 

a terra dos judeus. Porque José presumivelmente teria tido seu local de enterro perto de 

onde morava, é geralmente assumido que Arimatéia estava perto de Jerusalém.Muitos 

estudiosos acreditam Arimatéia era uma forma de a Ramá antiga, a cidade a poucos 

quilômetros ao norte de Jerusalém, desde que Samuel chegou. 



Em algum momento durante os últimos três anos, José tinha se tornado um discípulo de 

Jesus, apesar de "um segredo um, por medo dos judeus" (João 19:38). O texto grego usa 

a forma verbal dediscípulo e poderia ser traduzido ", foi discípulo de (ou por) Jesus." José 

era um seguidor do aluno e de Jesus, o que sugere que ele deve ter ouvido nosso Senhor 

pregar e ensinar e que ele provavelmente testemunhado muitos de seus milagres. 

Porque, como já observado, ele era um discípulo secreto, José tinha seguido e aprendeu 

com Jesus a uma distância. É possível que ele tinha ouvido falar primeiro Jesus, na 

companhia de outros membros do Sinédrio como eles vieram para criticar e condenar e, 

enquanto ouve-lo pregar, estava convencido de messiahahip Jesus. Mas para ter feito a 

sua fidelidade a Cristo público não só lhe teria custado o seu lugar no Sinédrio, mas teria 

prejudicado a sua economia, e do bem-estar, família social. 

Mas agora José "ganhou coragem" (Marcos 15:43) e foi a Pilatos e pediu o corpo de 

Jesus. Aprendemos com Marcos que "Pilatos perguntou se ele estava morto por esta 

altura, e chamando o centurião, ele perguntou-lhe quanto a saber se ele já estava morto e 

se certificado pelo centurião, deu o corpo a José "(Marcos 15: 44-45).. 

O corpo de uma vítima normalmente seria dado apenas a um membro da família. Muitas 

vezes, no entanto, mesmo que a consideração humana não era permitido, porque 

profanação pública do corpo, jogando-o em um túmulo aberto ou em um monte de lixo 

foi usado às vezes como um adicional de advertência sobre as graves consequências da 

oposição Roma. 

Mas já que concedeu o pedido dos líderes judeus para se certificar de que os homens 

crucificados estavam mortos e removidos de suas cruzes antes do sábado, e não querer 

irritar os líderes mais longe,Pilatos pode ter sido feliz em conceder o corpo de Jesus a 

José e que o assunto seja encerrado. Por causa de sua humilhação e intimidação dele, 

Pilatos não tinha inclinação para fazer o Sinédrio um favor.Mas ele podia se dar ao luxo 

ofendê-los novamente. Ele não teria conhecido o motivo de José e, talvez, assumiu que 

ele estava agindo em nome dos seus colegas. Sem pedir uma explicação, Pilatos ordenou 

imediatamente o corpo de Jesus ser entregue a José. 

José provavelmente veio a Pilatos, com pouca esperança de receber o corpo, e há muitas 

razões para que o seu pedido não poderia ter sido concedido. Ele certamente não esperava 

que Jesus ressuscitar dentre os mortos, tais muita atenção ou então ele não teria dado a 

preparação do corpo e sepultamento permanente. No entanto, seu grande amor por Jesus 

levou-o a enfrentar a ira de seus colegas e amigos do Conselho, bem como a ira de Pilatos, 

a fim de oferecer este último gesto de respeito a Cristo. 

O Senhor tinha soberanamente causou os líderes judeus de fazer sua parte na exigência 

de que os corpos ser tomadas para baixo das cruzes antes do final do dia. Ele tinha causado 

Pilatos para conceder essa permissão, causada pedido de José para o corpo, e causou a 

permissão de Pilatos, mais uma vez. Agora, o Senhor fez com que José para proteger, 

preparar e organismo inter Jesus 'até sexta-feira à noite terminou. Nenhuma dessas 

pessoas perceberam que estavam cumprindo a profecia. Na medida em que os seus 

próprios motivos e compreensão estavam em causa, mesmo a José piedosa fez o que fez 

por motivos pessoais. Parecia justo que esse homem inocente em quem ele tinha colocado 

sua fé tem um enterro respeitável. Não há indicação de José estava ciente que ele estava 

fazendo a vontade de Deus, e muito menos cumprindo a Palavra de Deus. 



José não tinha pressa porque tinha medo de violar o sábado. Ele já havia contaminado a 

si mesmo para a observância do sábado, indo no pretório para ver Pilatos e estava prestes 

a contaminar-se ainda mais por lidar com o corpo morto de Jesus. Ele operou com pressa, 

porque, como todos que participaram deste grande drama, ele estava sendo transportada 

sob poder divinamente ordenado e scripturally previsto de Deus e de acordo com o tempo 

Dele. 

Palavra de Deus Quanto mais se estuda de forma honesta e objetivamente a mais 

convincente a sua infalibilidade é demonstrada. Mais e mais ele se mostra precisa em 

cada detalhe. 

Após retirá-lo da cruz, José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo e depositou-

o no seu sepulcro novo, que ele havia cavado na rocha. Por causa de sua devoção a 

Cristo e porque o túmulo foi muito próximo Gólgota (João 19:42), parece provável que, 

embora ele era um homem rico e tinha muitos servos, José realizado o corpo próprio. 

João relata que Nicodemos, um fariseu proeminente e quase certamente um membro do 

Sinédrio (ver João 3: 1). "Trazendo uma mistura de mirra e aloés, cerca de cem libras", 

juntou-se José no túmulo, Juntos ", eles levaram o corpo de Jesus e envolveram-no em 

panos de linho com as especiarias, como é o costume de sepultamento dos judeus "(19: 

39-40). Ao contrário dos egípcios, os judeus não tentou embalsamar corpos, mas 

simplesmente envolto-los em panos de sepultamento fortemente perfumados para ajudar 

a mascarar o cheiro de decomposição. 

Como apontado em A Harmonia dos Evangelhos (Robert L. Tomé e Stanley N. Gundry, 

eds. [Chicago: Moody 1978], p . 250 ), "Os discípulos que tinham seguido Jesus 

abertamente durante Sua vida fugiu no final , mas os dois que tinha mantido seu segredo 

fé enquanto ele estava vivo ... veio a público dar-Lhe um enterro apropriado ". 

Embora os Evangelhos mencionam apenas que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e 

de José estavam assistindo ao enterro (Matt 27:61;. Marcos 15:47), é possível que eles 

assistida José e Nicodemos.Mais tarde, eles se prepararam seus próprios temperos e foram 

ao sepulcro na manhã de domingo, o planejamento para ungir ainda mais o corpo de Jesus 

(Lucas 23: 56-24: 1). 

Depois que o corpo foi embrulhado, José rolou uma grande pedra para a entrada do 

túmulo e foi embora. Graves eram comumente garantiu, de alguma forma, muitas vezes 

com uma grande pedracolocada sobre a entrada, a fim de evitar a profanação do corpo 

por animais ou aves e para evitar que ladrões roubem os objetos de valor que muitas vezes 

eram enterrados com o falecido. 

Dois Marys 

E estavam ali Maria Madalena ea outra Maria, sentadas em frente 
ao túmulo. (27:61) 

Um segundo grupo de pessoas no enterro de Jesus foram usadas para dar a prova da 

divindade de Cristo de uma maneira incomum e maravilhoso. 



Das "muitas mulheres" que tinham observado a crucificação de longe e que tinha servido 

fielmente Jesus durante Seu ministério galileu (vv. 55-56), apenas Maria Madalena ... 

ea outra Maria, a mãe de Tiago o Menor e José (Marcos 15:47), havia seguido José de 

Arimatéia para o túmulo. Depois que eles talvez ajudou José e Nicodemos envolver o 

corpo de Jesus nas especiarias e depois da grande pedra foi no lugar para prendê-lo, os 

dois Marys foram sentado em frente ao túmulo. Aparentemente, os dois homens tinham 

ido embora, e essas mulheres eram agora sozinho em o túmulo, tragado por profunda 

tristeza. 

A contribuição especial de aquelas duas mulheres não é evidente até o início da manhã 

de domingo, quando eles voltaram ao sepulcro para terminar ungir o corpo de 

Jesus. Naquele tempo eles se tornaram as primeiras testemunhas da ressurreição de 

Jesus. Quando eles chegaram, a pedra já havia sido removida da entrada por um anjo, e 

as mulheres entraram no túmulo (Marcos 16: 4-5 a ). Enquanto os guardas ficaram 

paralisados de medo (Mat. 28: 4), o anjo ", sentado à direita, vestindo uma túnica branca, 

... disse-lhes:" Não vos assusteis; você está procurando Jesus, o Nazareno, que foi 

crucificado. " Ele ressuscitou, Ele não está aqui; eis aqui é o lugar onde o puseram Mas 

ide, dizei a seus discípulos e Pedro: "Ele vai adiante de vós para a Galiléia.; lá você vai 

vê-lo, assim como ele disse para você "'" (Marcos 16: 5 b -7). 

Deus não escolheu nenhum dos discípulos, mas sim duas mulheres para serem as 

testemunhas prioritárias para a ressurreição de Cristo. Maria Madalena não só foi uma 

das duas primeiras pessoas a saber da ressurreição de Jesus, mas foi a primeira pessoa a 

quem Ele apareceu (João 20: 11-17). 

Sacerdotes Principais e fariseus 

Agora, no dia seguinte, que é a uma após a preparação, os sumos 

sacerdotes e os fariseus reuniram-se com Pilatos, e disse: 

"Senhor, lembramo-nos que, quando ele ainda estava vivo aquele 

enganador disse:" Depois de três dias estou a subir novamente: 

Portanto, dar ordens para o túmulo para ser guardado com 

segurança até o terceiro dia, para que os discípulos possam vir e 

levá-Lo e dizer ao povo: 'Ele ressuscitou dentre os mortos', e o 

último embuste será pior do que o primeiro. " Disse-lhes Pilatos: 

"Você tem um guarda; ir, torná-lo tão seguro quanto você sabe 

como" E eles foram e fizeram o túmulo seguro, e, juntamente com 
o guarda que pôs selo sobre a pedra. (27: 62-66) 

O terceiro grupo Deus providencialmente dirigido em relação ao sepultamento de Jesus 

foi com os principais sacerdotes e os fariseus. Inconscientemente e certamente sem 

querer eles ainda previsto mais um testemunho de Jesus divindade. 

Como já observado, no dia seguinte após a crucificação era o sábado, para que no dia 

anterior foi o dia da preparação. Além disso, como observou, não foi um sábado comum, 

mas era Páscoa Sabbath e, portanto, um dia sagrado (ver João 19: 31). 

Duas coisas muito incomuns ocorreu neste caso. Primeiro de tudo, ele era bastante 

incomum para os líderes religiosos judeus para se encontrar com um pagão, governante 

secular em qualquer Sabbath, e ainda mais incomum para eles a fazê-lo em um alto 



Sabbath. Mais surpreendente ainda, o texto e contexto sugerem que, ao contrário da sua 

prática normal, eles realmente entrou câmaras do conselho de Pilatos no Pretório. No dia 

anterior, eles tinham o cuidado de não entraram no pretório, mas antes enviou Jesus para 

dentro para ver Pilatos. Para falar com os próprios líderes, o governador teve que sair na 

varanda. Talvez porque era um sábado de alta, os sacerdotes e os fariseus pensei que não 

haveria ninguém por perto para vê-los entrar. Ou eles podem simplesmente ter sido 

dispostos a arriscar a ser visto, a fim de cumprir a sua Proposito. Se eles tão 

flagrantemente violado a lei mosaica e da tradição rabínica por falsamente condenação 

de Jesus à morte, eles certamente não estremeceu com uma infração de tais relativamente 

menor como Sabbath corrupção se tornou-se necessário para os seus fins perversos. 

O segundo detalhe incomum era que os principais sacerdotes eram em grande parte dos 

saduceus e, portanto, eram fortes adversários teológicos de fariseus. O Evangelhos 

registram apenas um outro exemplo desses dois grupos estarem juntos (Mat. 21:45), e em 

ambos os casos a sua única comum motivação foi o ódio de Jesus. 

Embora Jesus estava morto, esses homens ainda estavam preocupados com sua contínua 

influência. Eles, portanto, disse a Pilatos: "Senhor, lembramo-nos que, quando ele 

ainda estava vivo aquele enganador disse:" Depois de três dias estou a subir 

novamente. ' Portanto, dar ordens para o túmulo para ser guardado com segurança 

até ao terceiro dia. " Mesmo na Sua morte, os inimigos de Cristo desprezaram tão 

veementemente que não iriam proferir o seu nome, referindo-se a ele apenas como aquele 

enganador. 

Em algum momento durante ou logo após a crucificação, os fariseus lembrado que alguns 

anos antes, quando havia exigido um sinal de Jesus, Ele lhes disse: "Uma geração má e 

adúltera pede um sinal, e ainda nenhum sinal lhe será dado a 12 Pois, assim como Jonas 

esteve três dias e três noites no ventre do monstro marinho, assim será o Filho do Homem 

estará três dias e três noites no coração da terra "(Mateus;-lo, mas o sinal do profeta Jonas. 

: 38-40). Porque Jonas saiu vivo após os três dias e noites, os fariseus, com razão, 

entendeu que Jesus estava afirmando que ele seria enterrado na terra e surgem vivos após 

o mesmo período de tempo. 

Os discípulos não tinham tomado Jesus, literalmente, em seguida, ou quando, em várias 

outras ocasiões, Ele lhes disse em particular sobre o Seu sofrimento, morte e ressurreição 

(Mt 16:21;. 17:23; 20:19).Os líderes religiosos não acreditam que Jesus quer, mas eles 

levaram Sua previsão sério, pensando que ele iria tentar retirar um hoax para fazer as 

pessoas pensarem que ele realmente morreu e ressuscitou.Agora que ele estava morto, 

eles estavam com medo Seus discípulos iria tentar perpetrar uma fraude similar. 

A expressão "três dias e três noites" que Jesus tinha usado na previsão de seu enterro 

(Mat. 0:40) não se refere necessariamente a três total de vinte e quatro horas por dia. "Um 

dia e uma noite" era um colloquialism judaica que poderia referir-se a qualquer parte de 

um dia. 

Quando a Rainha Esther instruído Mordecai a dizer aos judeus a jejuar "por três dias" 

(Ester. 4:16), torna-se óbvio que ela não tem em mente três dias completos. Era "no 

terceiro dia" no final do jejum, que ela "colocar em seus trajes reais e se pôs no pátio 

interior do palácio do rei" para interceder por seu povo (5: 1). 



O Talmud, o principal comentário judaico na Escritura e tradição, especifica que "um dia 

e uma noite faz um Onah , e uma parte de um Onah é como o todo. " 

Da mesma forma como as pessoas hoje falam de uma visita a um determinado lugar por 

três dias, sem necessariamente significa três períodos completos de vinte horas. Para 

chegar em uma manhã de segunda-feira, por exemplo, e sair na tarde seguinte, quarta-

feira é geralmente considerada uma visita de três dias. 

Que Jesus tinha em mente apenas uma parte do primeiro e terceiro dias fica claro pelas 

numerosas referências à Sua ascensão no terceiro dia (Matt 16:21;. 17:23; 20:19). É 

também evidente que os líderes religiosos judeus tomaram a Jesus para dizer sobre o 

terceiro dia. Apesar de terem usado a frase depois de três dias em dar Pilatos a razão 

para seu pedido, se lhe pediu para deixar um guarda sobre o túmuloaté o terceiro dia, o 

que indica que eles usaram essas duas frases como sinônimos. 

Insistir em um enterro completo de três dias, não só se opõe a Jesus 'ressuscitar ao terceiro 

dia, mas também exige que empurra o dia da crucificação de volta a quarta-feira, a fim 

de que ele tenha sido no chão todos quinta-feira, sexta-feira, e sábado. Nesse caso, as 

partes de cinco dias consecutivos teria sido envolvido-de quarta-feira de manhã, quando 

a crucificação teria começado, até o dia amanhecer, no domingo, que teria sido cerca de 

doze horas após aquele dia tinha começado às 6:12 PM , na noite anterior. Mas uma 

cronologia tal prorrogação não pode ser conciliada com os relatos evangélicos. 

A crucificação é especificamente dito ter sido na sexta-feira, "um dia antes do sábado" 

(Marcos 15:42), e da ressurreição de ter sido em algum momento antes do amanhecer no 

domingo ", o primeiro dia da semana" (Marcos 16: 2; Lucas 24: 1; João 20: 1). Para 

argumentar a favor de um enterro completo de três dias é presumir séria, e muito óbvio, 

de erro escritural. 

Sua dizendo Pilatos a dar ordens para o túmulo para ser protegido reflete controle 

contínuo dos líderes religiosos sobre o governador por causa de seu medo de que iria 

denunciá-lo a César e causar sua ruína. Ironicamente seu medo era que os 

discípulos possam vir e levá-lo para longe e dizer para o povo ", Ele ressuscitou 

dentre os mortos." Esse medo era totalmente infundada, porque, apesar de ensino 

repetido de Jesus sobre isso, os discípulos ainda não acreditava que Ele literalmente 

ressuscitar dentre os mortos. 

Após a transfiguração, Pedro, Tiago e João estavam intrigados sobre o que Jesus tinha 

acabado de dizer-lhes sobre ele se levantar dos mortos (Marcos 9:10). Não é que eles não 

entenderam o significado da ressurreição, porque essa era uma doutrina comumente aceita 

entre a maioria dos judeus do dia. Mas porque não podia conceber de morrer do Messias, 

que, obviamente, não poderia conceber a sua ressuscitar dos mortos (cf. 09:32). Mesmo 

quando Pedro e João vieram ao túmulo de Jesus e encontraram vazio "Porque ainda não 

entendiam a escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos" (João 20: 

9). 

Mas se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus sabiam dessa descrença ou não, eles 

assumiram os discípulos iria fazer o pedido em nome de Jesus, a fim de perpetuar a sua 

memória e, talvez, manter alguns de seus seguidores para si próprios. 



Se tal coisa acontecesse, eles assegurou Pilatos, o último embuste será pior do que o 

primeiro. A implicação era que a reivindicação de Jesus à realeza, então, ser verificado 

nos olhos das pessoas crédulas e, apesar de morto, ele se tornaria um ainda pior ameaça 

a Roma do que antes. Eles estavam dizendo, com efeito, "Se as multidões saudaram como 

seu Messias e Rei em Sua entrada em Jerusalém há alguns dias, acho que quanto mais 

eles vão aclamá-lo como seu rei, se eles são levados a crer que Ele venceu a morte e 

ressuscitado dos mortos. Mesmo que a idéia é absurda, se eles realmente acreditam que 

Ele está vivo, eles também acreditam que Roma não tem poder sobre Ele e que Ele é 

invencível. Então você vai realmente ter uma revolta em suas mãos ". 

Querendo não correr riscos, tanto de ofender os líderes judeus ou de enfrentar outra 

insurreição, disse-lhes Pilatos: "Você tem um guarda; ir, torná-lo tão seguro quanto 

você sabe." Sem dúvida, satisfeitos consigo mesmos para mais uma vez fazer o poderoso 

arco governador romano a suas demandas, eles foram e fizeram o túmulo seguro, e, 

juntamente com o guarda que pôs selo sobre a pedra.O selo provavelmente foi feita 

por Pilatos e deu o aviso de que a tumba estava sob a proteção romana. 

O objetivo dos líderes judeus e de Pilatos era impedir uma fraude. Mas o propósito do 

Senhor era levar até mesmo seu antagonismo incrédula e usá-lo para provar a realidade 

da ressurreição e da divindade de Cristo. Mesmo os inimigos de Jesus ajudou a garantir 

que, para que a Sua ressurreição para ser genuíno, ele teria que ser sobrenaturalmente 

levantada. Apesar de seus esforços posteriores para espalhar o boato de que os discípulos 

realmente roubar o corpo de Jesus (Mat. 28: 11-14), eles sabiam que eles mesmos tinham 

feito isso impossível. 

Essas verdades notáveis sobre o sepultamento de nosso Senhor deve aprofundar cada 

apreciação cristãos da declaração de Paulo de que "Deus faz com que todas as coisas 

contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 

chamados segundo o seu propósito" (Rom. 8:28 ). Quando não podemos ver porque 

estamos passando por problemas e conflitos, precisamos segurar a certeza de que a 

soberania, o poder providencial de Deus pede a cada circunstância e acontecendo no 

universo para a Sua glória e para o nosso bem. 

 

148. A Ressurreição de Cristo (Mateus 28: 

1-10) 

Agora, depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da 

semana, Maria Madalena ea outra Maria foram ver o sepulcro. E 

eis que um forte terremoto tivesse ocorrido, porque um anjo do 

Senhor desceu do céu e veio e rolou a pedra e sentou-se em cima 

dele. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes 

brancas como a neve; e os guardas tremeram de medo dele, e 

ficaram como mortos. E, respondendo o anjo disse às mulheres: 

"Não, ele tem medo;. Porque eu sei que você está olhando para 

Jesus, que foi crucificado Ele não está aqui, porque já ressuscitou, 

assim como Ele disse Vinde ver o lugar. . onde ele estava deitado 

e ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou 



dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, 

lá você vai vê-lo, eis que eu vos disse ". E eles partiram 

rapidamente do sepulcro, com temor e grande alegria e correu 

para denunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro 

delas e os cumprimentou. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe 

os pés eo adoraram. Então Jesus lhes disse: "Não, ele teme, ir e 

dizer a meus irmãos para partir para a Galiléia, e lá me 
verão." (28: 1-10) 

Como cada pedaço de boa literatura, o evangelho de Mateus não é uma coleção aleatória 

de fatos ou idéias ou histórias, mas tem um plano e um propósito específico. Capítulo 28 

não é simplesmente um grupo de fechamento de anedotas sobre a vida de Cristo, mas é o 

clímax poderoso de tudo o mais que ele tenha escrito, sob a orientação do Espírito Santo. 

O evento central desse clímax, a ressurreição de Jesus Cristo, é também o acontecimento 

central da história redentora de Deus. A ressurreição é a pedra angular da fé cristã, e tudo 

o que somos e temos e espero estar está baseado na sua realidade. Não haveria o 

cristianismo se não houvesse ressurreição. 

A mensagem da Escritura tem sido sempre uma mensagem de esperança da ressurreição, 

uma mensagem de que a morte não é o fim para aqueles que pertencem a Deus. Para o 

crente, a morte nunca foi um fim, mas sim uma porta que conduz à eternidade com 

Deus. Abraão voluntariamente obedeceu a ordem de Deus para sacrificar o seu único 

filho, Isaque, porque, na fé ", ele considerou que Deus é capaz de levantar os homens, 

mesmo dentre os mortos" (Heb. 11:19). Os salmistas declarou: "Deus remirá a minha 

alma do poder do Seol, pois me receberá" (Sl 49:15.) E que "com o teu conselho Tu me 

guias, e depois me receberás na glória" (Ps. 73:24). Isaías proclamou: "Seu mortos 

viverão, os seus corpos ressuscitarão" (Is 26:19).. Através de Daniel o Senhor assegura 

seu povo que, apesar de eles morrem, um dia eles "ressuscitarão para a vida eterna ..." 

(Dan. 12: 2). Oséias assegura os fiéis que o Senhor levantará todos os crentes a viver 

diante dEle (Os 6: 2.). Perguntou retoricamente Job "Se um homem morre, ele vai 

viver?" e, em seguida, declarou: "Todos os dias da minha luta eu vou esperar, até que 

minha mudança vem" (Jó 14:14). Aquele antigo homem de Deus, mesmo previu a 

realidade da ressurreição, proclamando aos seus três amigos, Bildade, em especial: "Eu 

sei que o meu Redentor vive, e no último Ele tomará Sua posição sobre a terra Mesmo 

após minha pele é destruída,. ainda da minha carne verei a Deus "(Jó 19: 25-26). 

Essa tem sido a esperança prometida do povo de Deus ao longo da história uma esperança 

baseada na ressurreição de Jesus Cristo. É a Sua ressurreição, que garante a nossa. "Agora 

Cristo foi ressuscitado dentre os mortos", Paulo declara: "as primícias dos que dormem. 

Porque, assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a 

ressurreição dos mortos. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também em 

Cristo todos serão vivificados "(1 Cor. 15: 20-22). 

Também é tragicamente verdade, porém, que ao longo da história muitos têm negado, 

desprezado e escarnecido a verdade da ressurreição, especialmente de Cristo. Mas só um 

tolo tenta explicar ressurreição, porque a morte e ressurreição de Jesus Cristo são mars 

única esperança de salvação e vida eterna. 



Um missionário protestante cedo para as Ilhas Ryukyu, no Pacífico ocidental descobriu 

uma vala comum estranho. O marcador grave revelou que mais de 11 mil cabeças 

retiradas de corpos de cristãos foram enterrados lá. Em uma investigação mais 

aprofundada, ele aprendeu que em 1637 o governo japonês, que então controlava as 

Ryukyus, ordenou que todos os cristãos no império exterminados. Porque eles sabiam 

cristãos acreditavam na ressurreição, as cabeças dos crentes martirizados foram 

enterrados a grande distância dos corpos, na crença de que a sua ressurreição seria, assim, 

ser evitados. 

A ressurreição de Jesus Cristo é o único grande evento na história do mundo. É tão 

fundamental para o Cristianismo que ninguém que nega que pode ser um verdadeiro 

cristão. Sem a ressurreição não há fé cristã, não há salvação, nem esperança. "Se não há 

ressurreição dos mortos", Paulo explica, "nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não 

ressuscitou, a nossa pregação é vã a vossa fé também é vã" (1 Cor 15: 13-. 14). Uma 

pessoa que acredita em um Cristo que não foi levantada acredita em um Cristo impotente, 

um Cristo morto. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, então nenhum resgate foi 

realizado na cruz e "sua fé é inútil", Paulo continua a dizer; "Você ainda estais nos vossos 

pecados" (v. 17). 

Não é de surpreender, portanto, que o primeiro sermão no dia a igreja nasceu focada na 

ressurreição de Cristo. Depois de carregar seus ouvintes com a morte de Jesus, Pedro 

declarou: "E Deus O ressuscitou novamente, pondo fim à agonia da morte, uma vez que 

era impossível para ele, a ser realizada em seu poder" (Atos 2: 23-24) . Pedro continuou 

a pregar a ressurreição de seus compatriotas judeus (Atos 04:10), bem como para os 

gentios (10:40). 

Paulo pregou a ressurreição continuamente. Na sinagoga de Antioquia da Pisídia, ele 

declarou que "Deus ressuscitou [Jesus] dentre os mortos" e "Aquele a quem Deus 

ressuscitou não foi submetido a decadência" (Atos 13:30, 37). Ele proclamou a 

ressurreição diante do Sinédrio em Jerusalém (23: 6), diante do governador, Felix (24:15, 

21), e diante do rei Agripa (26: 8). A ressurreição é um tema central e fortemente 

enfatizada das epístolas de Paulo. Ele declarou que Cristo "foi sepultado, e que 

ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras" (1 Cor. 15: 4), que "Aquele que 

ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com you 

"(. 2 Cor 4:14; cf. Gl 1: 1.), e que o Pai" ressuscitou dentre os mortos, e fazendo-o sentar 

à sua direita nos lugares celestiais "(Ef 1:20; Col. . 2:12). Paulo desejava conhecer a Cristo 

"e do poder da sua ressurreição, ea comunhão dos seus sofrimentos" (Fp. 3:10). 

Pedro falou do nosso "viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, 

para uma herança que não se corrompe e imaculada e não vai desaparecer reservada nos 

céus" (1 Pe 1: 3-4.). Em sua visão em Patmos, João contemplou o Senhor Jesus Cristo, 

que declarou: "Eu sou o primeiro eo último, e aquele que vive, e eu estava morto, e eis 

que estou vivo para sempre" (Apocalipse 1: 17- 18). 

O fundamento de toda a nossa esperança é expresso nas próprias palavras de Jesus: "Eu 

sou a ressurreição ea vida; quem crê em mim viverá ainda que morra" (João 11:25), e, 

"Porque eu vivo, vós vivereis "(14:19). 

Mesmo a pessoa mais sem religião que sabe alguma coisa sobre a história e doutrina cristã 

sabe que os cristãos acreditam que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Mas o mundo 



incrédulo tem muitas reações a essa crença, a maioria deles negativa e todos eles estavam 

errados. 

Uma das reações modernas mais comuns é que do racionalismo, que rejeita a idéia de 

ressurreição e de todos os outros elementos sobrenaturais das Escrituras, porque essas 

coisas não podem ser explicados pela observação científica e da razão humana. Esta 

filosofia humanista considera mars importaria de ser a realidade última e tão somente o 

que sua própria mente pode perceber e compreender é reconhecido como verdadeiro ou 

significativo. 

Muitas pessoas são simplesmente indiferentes à ressurreição, não se importando se ela é 

verdadeira ou não. Religião em geral, e do cristianismo em particular, não são de interesse 

para eles. Outras pessoas não acreditam na ressurreição por causa da ignorância sobre a 

sua natureza e significado. Eles podem nunca ter ouvido falar de tal coisa ou nunca ouviu 

falar que explicou com precisão e clareza. 

Algumas pessoas são intencionalmente hostil. Eles não rejeitam a ressurreição, porque 

parece improvável à razão humana ou porque não têm dúvida honesta ou carecem de 

provas. Eles denunciá-la simplesmente porque eles odeiam as coisas de Deus. Algumas 

pessoas ainda parecem considerar que o seu papel na vida e na história para tentar 

desacreditar a ressurreição. 

Os escritores do evangelho, no entanto, e todos os outros líderes da igreja primitiva 

percebeu que seu papel supremo na vida e na história era proclamar a realidade da 

ressurreição e as muitas outras verdades sobre Jesus Cristo. Embora os discípulos, ea 

maioria dos outros seguidores de Jesus, eram lentos para crer em seu Senhor realmente 

ressuscitou dos mortos, eles logo se tornou tão emocionado com a sua realidade de que 

eles poderiam pensar ou falar de outra coisa. 

Embora eles revelam as mesmas verdades divinas em perfeita harmonia uns com os 

outros, cada um dos escritores do evangelho apresenta a ressurreição de uma perspectiva 

distinta. Mateus não abordar a ressurreição de uma perspectiva histórica, analítica, ou 

probatório acadêmica, mas centra-se mais sobre a reação emocional de um grupo de 

mulheres que amaram profundamente Jesus 

Compaixão 

Agora, depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da 

semana, Maria Madalena ea outra Maria foram ver o 

sepulcro. (28: 1) 

Após o sábado traduz uma construção incomum no grego, opse de Sabbaton . A frase 

também poderia ser processado ", bem depois do sábado", indicando que uma quantidade 

considerável de tempo decorrido desde o sábado terminou. O tempo real foi a partir do 

pôr do sol, na noite anterior, quando o sábado tinha terminado, até que ele começou a 

nascer no dia seguinte, que era domingo, o primeiro dia da semana, totalizando talvez 

dez horas. João afirma especificamente que, quando as mulheres vieram "ainda estava 

escuro" (20: 1). 



O primeiro dia da semana também traduz uma frase interessante grego, que significa, 

literalmente, "um dia com referência ao sábado". Os judeus não têm nomes para os dias 

da semana, como a segunda, terça e assim por diante, mas simplesmente-os em relação 

ao sábado. Sabbath significa "sétimo", e, embora tenha sido no final da semana, porque 

era o dia central e santo de todos os outros dias foram contados por ele, como o primeiro, 

segundo, terceiro, e assim por diante, o dia depois do sábado. 

Como explicado no capítulo anterior deste volume, porque os judeus considerada 

referência a "um dia" no sentido de qualquer parte do dia. Domingo foi o terceiro dia do 

enterro de Jesus, o dia que ele previu repetidamente seria o dia da sua ressurreição (cf. 

Mt 16:21;. 17:23; 27:64; 10:34 Marcos; Lucas 18:33) . 

A frase "depois do sábado" também pode se referir figurativamente para o novo dia de 

descanso para o povo de Deus. Como comemoração do descanso de Deus após a criação, 

o sábado era para ser um dia de descanso e adoração para Israel (Ex. 20: 8-11). Mas um 

dia antes de Jesus ressuscitou dos mortos foi o último sábado divinamente ordenado para 

o seu povo, porque no dia seguinte a Nova Aliança em Jesus Cristo foi anunciada. 

Naquele domingo foi o amanhecer não apenas de um novo dia, mas de uma nova era na 

história da redenção. 

É por causa da ressurreição que os cristãos adoram no domingo e não no sábado. 

A essa hora da madrugada na manhã de domingo Maria Madalena ea outra Maria 

foram ver o sepulcro. Apesar de terem testemunhado o corpo de José e de Nicodemos 

embrulho de Jesus nos panos de linho e especiarias (Mat. 27:61), as mulheres tinham 

garantido e elaborado as suas próprias especiarias (provavelmente uma pequena 

quantidade em comparação com a intentada por Nicodemus) com o qual eles iriam 

pessoalmente ungir o Senhor (Lucas 24: 1). Apesar de Salomé, a mãe de Tiago e João e 

esposa de Zebedeu (Mc. 16: 1; cf. Mt 27:56) e Joanna (Lucas 24:10) também estavam lá, 

Mateus incide apenas sobre as duas Marias. 

A outra Maria era a mãe de Tiago e de José, e, mulher de Cléofas (27:56 ver Matt;. João 

19:25). As mulheres, obviamente, pensei Jesus ainda estaria no túmulo e permaneceria 

lá, ou então eles não teria trazido as especiarias unção. Eles não tinham vindo para ver 

Jesus ressuscitado, mas olhar para o túmulo onde esperavam Seu corpo ainda estar 

mentindo. Eles estavam entre as mulheres que ministravam a Jesus na Galiléia e que 

tinham estado com Ele na cruz (Mateus. 27: 55-56). Agora eles vieram para o jardim 

esperando que de alguma forma a grande pedra poderia ser removido para que pudessem 

ministrar a ele uma última vez (Marcos 16: 3). Mas, apesar de sua falta de fé nas 

promessas de Jesus para subir no terceiro dia; eles chegaram ao túmulo de profundo afeto 

por seu Senhor. 

A tradição judaica considerou errAdãoente que o espírito de uma pessoa morta deixou o 

corpo, quatro dias após a morte, porque naquele momento o corpo tornou-se tão 

desfigurado pela decadência que o espírito já não podia reconhecê-lo. Essa tradição pode 

ser refletida no comentário de Marta a Jesus sobre o irmão dela, Lázaro: "Senhor, por este 

tempo, haverá um cheira mal, porque está morto há quatro dias" (João 11:39). Talvez as 

duas Marias e as outras mulheres chegaram ao túmulo de Jesus com a intenção de ungir 

seu corpo mais uma vez antes de Seu espírito apartou dela. 



As mulheres não têm confiança na ressurreição de Jesus, mas eles tinham um grande amor 

e uma grande devoção por Ele. O que lhes faltava em fé eles compensados, compaixão 

amorosa, e que lhes faltava em entendimento eles por em devoção corajosa. 

Terror 

E eis que um forte terremoto tivesse ocorrido, porque um anjo do 

Senhor desceu do céu e veio e rolou a pedra e sentou-se em cima 

dele. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes 

brancas como a neve; e os guardas tremeram de medo dele, e 

ficaram como mortos. E, respondendo o anjo disse às mulheres: 

"Não, ele tem medo;. Porque eu sei que você está olhando para 

Jesus, que foi crucificado Ele não está aqui, porque já ressuscitou, 

assim como Ele disse Vinde ver o lugar. . onde ele estava deitado 

e ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou 

dentre os mortos, e, ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá você 
vai vê-lo, eis que eu vos disse ". (28: 2-7) 

Mal as mulheres chegaram ao sepulcro do que o encontraram a pedra tinha sido movida 

de lado por um forte terremoto. Este foi o segundo terremoto sobrenatural causado em 

conexão com a morte e sepultamento de Jesus, o primeiro tendo ocorrido no momento da 

sua morte ( Matt. 27:51). 

Deus fez um terremoto no Monte Sinai pouco antes de ele revelou a lei a Moisés (Ex. 

19:18) e no Monte Horeb, quando Ele Se revelou a Elias (1 Reis 19:11). No fim dos 

tempos Ele também irá enviar numerosos terremotos (Joel 2:10; Matt. 24: 7; Rev. 6:12; 

8: 5; 11: 13-19). Agora dentro de três dias, Ele fez dois terremotos apenas fora de 

Jerusalém. 

Este terremoto havia ocorrido quando um anjo do Senhor desceu do céu, fazendo 

com que a terra ao redor da sepultura a tremer violentamente. O anjo apareceu para abrir 

o túmulo fechado e selado, e quando ele chegou, ele rolou a pedra e sentou-se em cima 

dele. Embora provavelmente tinha tomado vários homens fortes de algum tempo para 

colocar a pedra no lugar, o anjo retirou-em um instante . 

O anjo não se moveu a pedra, a fim de permitir que Jesus fora do túmulo, como muitas 

histórias de Páscoa e pinturas sugerem. Se Jesus tinha o poder de levantar-se dos mortos, 

o que fez (João 10:18), Ele certamente tinha o poder relativamente menor necessária para 

escapar de um túmulo lacrado. Como Ele demonstrou durante várias aparições pós-

ressurreição, assim como ele já não estava preso a morte, ele não estava mais vinculado 

às limitações do mundo físico ou de tempo (ver Lucas 24:31; João 20:26). Em Sua forma 

glorificada Ele poderia escapar de um túmulo fechado tão facilmente como Ele poderia 

entrar em uma sala fechada. Na comparação entre os relatos evangélicos, torna-se claro 

que Jesus já havia deixado o túmulo quando a pedra foi removida. O anjo se a pedra não 

deixar Jesus para fora, mas para deixar as mulheres e os apóstolos em. 

Do Evangelho de João, parece que Maria Madalena, aparentemente, deixou o jardim, logo 

que ela "viu a pedra já retirado do túmulo" (20: 1). Antes que o anjo apareceu ", ela correu 

e foi ter com Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes:" 

Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram '"(v. 2). Obviamente, ela 



tinha perdido o anúncio do anjo da ressurreição de Jesus. Ela estava tão exausto em 

descobrir o túmulo vazio que ela corria freneticamente para os dois discípulos mais 

proeminentes, Pedro e João, para dizer-lhes o que ela achava que era uma notícia 

terrível.Não lhe ocorreu que Jesus pudesse ser ressuscitado, como tinha previsto, e ela 

assumiu que alguém tinha roubado o corpo e escondido. É óbvio que Pedro e João não 

considerou a possibilidade de ressurreição, quer, e eles imediatamente correu para o 

túmulo para descobrir o que eles poderiam (João 20: 3-4). 

Enquanto isso, o anjo havia se manifestado aos que estavam perto do túmulo, e seu 

aspecto era como um relâmpago. A descrição sugere que Deus transmitiu algumas das 

sua própria glória Shekinah ao anjo, assim como Ele havia transmitido uma medida de 

que a Moisés no Sinai quando o pacto foi renovado (Ex. 34:29). De forma semelhante 

brilhante do anjo roupa que era branca como a neve sugere pureza e santidade de 

Deus. O anjo deu o imprimatur muito do caráter de Deus, a fim de deixar claro para os 

observadores não apenas que ele era um mensageiro sobrenatural, mas que ele era um 

agente de Deus e não a Satanás. 

Os guardas foram tão impressionado que a princípio eles balançou de medo 

dele. Shook traduz um termo grego que tem a mesma raiz de "terremoto" no versículo 2, 

indicando que os soldados experientes terremotos pessoais da mente e do corpo. Mas, 

depois de um breve momento de agitação, então eles ficaram como mortos, paralisado 

de medo. A idéia parece ser que eles não só se tornou rígida, mas inconsciente, 

completamente traumatizada com o que viram. 

As mulheres também estavam com medo, mas, ao contrário dos soldados, eles receberam 

o conforto de um mensageiro de Deus. Ciente de sua susto, respondendo o anjo, disse 

às mulheres: "Não, ele tem medo." Talvez uma tradução melhor do que respondeu seria 

"explicou," porque as mulheres, apavorada demais para falar, não tinha uma pergunta. 

Os soldados tinham boas razões para ter medo. Não só foi a aparência do anjo 

aterrorizante em si, mas, por terem sido encarregado de proteger o túmulo, um túmulo 

vazio pode significar a sua morte. As mulheres, no entanto, não tinha nenhuma razão para 

temer, e as primeiras palavras do anjo foram feitos para dar-lhes conforto e segurança. 

Eles não tinham vindo à espera de encontrar Jesus ressuscitou, mas em Sua misericórdia 

gracioso Deus esquecido sua fé fraca e sua falta de compreensão. Reconhecendo o seu 

grande amor, Deus respondeu com grande amor. "Eu sei que você está olhando para 

Jesus, que foi crucificado", disse o anjo a eles, "Ele não está aqui, porque Ele 

ressuscitou, assim como ele disse." 

Aumentou traduz um aoristo grego passiva e também pode ser processado ", tem sido 

levantada." O próprio Jesus tinha poder para dar a Sua vida e tomá-la de novo (João 

10:18). Mas a Escritura deixa claro que Ele também foi levantada pelo poder do Pai (Rom. 

6: 4; Gal. 1: 1; 1 Pe 1: 3.) E do Espírito Santo (Rom 8:11.). Toda a Trindade participou 

da ressurreição de Jesus. 

O anjo lembrou suavemente as mulheres que a ressurreição de Jesus não deve surpreendê-

los, porque aconteceu exatamente como Ele disse. Lucas relata que, depois, "lembrou-

se as suas palavras" (24: 8). 



Em seguida, o anjo convidou as mulheres a Vinde ver o lugar onde ele estava 

mentindo. Neste ponto, as mulheres entrou no sepulcro e verificaram que era de fato 

vazio. O anjo se juntou a eles no túmulo e reiterou a mesma mensagem básica, dizendo: 

"Não vos assusteis; você está procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado 

ressuscitou;. Ele não está aqui; eis aqui é o lugar onde o puseram "(Marcos 16: 6). Talvez 

a mensagem foi repetido porque as mulheres achei tão difícil de acreditar, apesar do fato 

de que eles agora se lembrou previsões de Jesus que iria ressuscitar no terceiro dia. 

Quando Pedro e João entrou no túmulo um pouco mais tarde, eles "viram os panos de 

linho ali deixados, e da toalha de rosto, que tinha sido sobre a sua cabeça, não estava com 

os panos de linho, mas enrolado num lugar à parte" (João 20: 6-7). As roupas de enterro 

foram apenas como eram quando José e Nicodemos colocou o corpo para descansar, com 

exceção do-toalha de rosto, que foi criado para um lado. Jesus não tinha que ser dobrados 

mais do que ele tinha que ter a pedra removida. Em um momento em que ele foi envolto 

em linho, e no próximo Ele estava livre, deixando os invólucros inalterado. 

Enquanto as mulheres estavam no túmulo, outro anjo se juntou ao primeiro ", um à 

cabeceira e outro aos pés, onde o corpo de Jesus tinha sido de mentira" (João 20:12). Suas 

posições são uma reminiscência dos dois querubins de ouro que estavam em ambos os 

lados do propiciatório sobre a Arca da Aliança (Ex. 25:18). Os dois anjos no jardim foram 

publicados em cada extremidade do túmulo de Jesus, que, pelo sacrifício que Ele tinha 

acabado de fazer de sua própria vida, tornou-se o verdadeiro e eterno Misericordia Seat 

para a humanidade pecadora. 

Os dois anjos ainda deu mais um lembrete para as mulheres. "Por que buscais o Vivente 

entre os mortos?" eles pediram. "Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como 

vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo que o Filho do Homem deve ser entregue 

nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ascensão Novamente 

"(Lucas 24: 5-7). Pela terceira vez as mulheres foram disse a gloriosa verdade da 

ressurreição de Jesus, a verdade cujo cumprimento deveriam ter sido ansiosamente 

esperando. 

Um dos anjos, em seguida, disse: "Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele 

ressuscitou dos mortos." fascínio das mulheres deve rapidamente se transformar a 

proclamação. Eles não têm tempo para deleitar-se com a maravilhosa realidade da boa 

notícia, mas deviam ir imediatamente e anunciá-lo aos discípulos encolhidos, que ainda 

estavam escondidos em Jerusalém. 

Parece mais do que justificada para que o Senhor permitiu que os discípulos a sofrer de 

medo, desespero e agonia por uma semana ou mais antes de dizer-lhes a boa notícia. Eles 

haviam teimosamente se recusou a acreditar que Jesus iria morrer e ser levantada, embora 

Ele lhes tinha dito de sua morte e ressurreição muitas vezes. Mas, em Sua misericórdia 

gracioso Deus mandou as mulheres para contar aos discípulos o mais rapidamente 

possível, para que eles não teriam de experimentar um outro momento de miséria e 

sofrimento. Ele não os repreendeu por sua falta de fé e por sua covardia, mas sim os 

enviou mensageiros com uma palavra gentil de esperança e conforto. 

É de se perguntar por que Deus escolheu para revelar a verdade da ressurreição primeiro 

a essas mulheres e não para os discípulos. Um comentarista sugere que foi porque Deus 

escolhe os fracos para confundir os fortes. Outra sugere que as mulheres foram 



recompensados pelo seu serviço fiel ao Senhor na Galiléia. Outro afirma que, porque a 

morte veio por uma mulher em um jardim, por isso a vida nova foi anunciada pela 

primeira vez a uma mulher em um jardim. Outros propõem que era por causa da mais 

profunda tristeza merece a alegria mais profunda ou que o amor supremo merece 

privilégio supremo. 

Mas as Escrituras não oferece tais explicações. Parece óbvio que as mulheres foram as 

primeiras a ouvir o anúncio angélico da ressurreição, simplesmente porque eles estavam 

lá. Se os discípulos esteve lá, eles também, teria ouvido a boa notícia diretamente do anjo 

em vez de indirectamente das mulheres. 

Isso é análogo à realidade de que quanto mais próximo um crente permanece ao Senhor 

e à Sua obra, mais ele vai testemunhar e experimentar o poder do Senhor. Aqueles que 

estão lá quando o povo de Deus se reúnem para adoração e oração, que estão lá quando a 

Sua Palavra está sendo ensinado, que estão lá quando os perdidos estão sendo ganhas para 

Cristo, que estão lá quando os outros estão sendo atendidos em seu nome, que são regular 

em seus momentos de oração privada, aqueles são os que na maioria das vezes 

experimentar em primeira mão o trabalho de Deus. 

Mais instrução do anjo para as mulheres era contar os discípulos de Jesus que "ele vai 

adiante de vós para a Galiléia, lá você vai vê-lo, eis que eu vos disse." No início da 

semana Jesus havia dito aos onze discípulos restantes, " Depois de eu ter sido levantado, 

irei adiante de vós para a Galiléia "(Mat. 26:32). Sendo ambos judeus e gentios, Galiléia 

representava o mundo em geral. Foi lá que Jesus começou o seu ministério na "Galiléia 

dos gentios", onde "as pessoas que estavam sentados nas trevas viu uma grande luz" (Mt 

4: 15-16.). Seria também na Galiléia que os discípulos receberiam a Grande Comissão do 

Senhor: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações" (Mat. 28:19). 

Não era que Jesus iria aparecem pela primeira vez aos discípulos na Galileia, porque Ele 

se manifestou a eles várias vezes antes disso. Ele apareceu a Pedro (Lucas 24:34), aos 

dois discípulos no caminho de Emaús (Lucas 24:15; cf. Marcos 16:12), a dez dos 

discípulos quando estavam reunidos na ressurreição noite (João 20: 19), a todos os onze 

discípulos, oito dias depois (João 20:26), e sete dos discípulos como eles estavam 

pescando no Mar da Galiléia (João 21: 1). 

Mas a aparência supremo de Jesus aos discípulos foi para a Galiléia, onde ele "apareceu 

a mais de quinhentos irmãos de uma só vez" (1 Cor. 15: 6) e onde Ele iria encomendar o 

onze para ministério apostólico 

Alegria 

E eles partiram rapidamente do sepulcro, com temor e grande 
alegria e correu para denunciá-lo aos discípulos. (28: 8) 

Obediente, respondendo ao comando do anjo, as mulheres saíram depressa do 

túmulo. E, embora eles tinham certeza consoladora do anjo, as mulheres, 

compreensivelmente, teve um remanescente demedo. Mas o medo era agora temperado 

por uma grande alegria em aprender a boa notícia da ressurreição de Jesus. 



Maria Madalena tinha deixado o túmulo antes que os anjos apareceram e por sua própria 

iniciativa relataram suas descobertas a Pedro e João, dizendo: "Levaram o Senhor do 

sepulcro, e não sabemos onde o puseram" (João 20: 2). Ela, então, seguiu esses dois 

discípulos de volta para o túmulo, onde eles também, encontrado somente os panos de 

linho. As outras mulheres e os anjos tinham deixado o jardim, e, decepcionado e confuso, 

os dois homens "partiu novamente para suas próprias casas" (vv. 5-10). Enquanto Maria 

permaneceu fora do choro túmulo, os dois anjos apareceu a ela e, em seguida, o próprio 

Senhor. Não foi até Jesus a chamou pelo nome, no entanto, que ela o reconheceu e gritou: 

"Raboni!" (Vv. 11-16). Ela, então, relatou sua experiência maravilhosa para os discípulos 

em Jerusalém (v. 18). 

Quando ela disse aos outros apóstolos sobre seu encontro com o Cristo ressuscitado, que 

não acreditava nela (Marcos 16:11). Sua descrença (ver também Marcos 16:13; Lucas 24: 

10-11) mostra claramente que eles não tinham intenção de roubar o corpo de Jesus, a fim 

de propagar uma ressurreição falsificado, como os sumos sacerdotes e os fariseus temiam 

fazer (Matt. 27: 62-64; 28:13). 

Adoração 

E eis que Jesus veio ao encontro delas e os cumprimentou. E elas, 
aproximando-se, abraçaram-lhe os pés eo adoraram. (28: 9) 

Enquanto isso, como as outras mulheres estavam a caminho para relatar a mensagem do 

anjo aos discípulos, Jesus se encontrou com eles e os 

cumprimentou. Recebidos traduz chairete , uma saudação comum que vagamente 

rendeu significa algo como "Olá" ou "bom dia". Era a saudação comum do mercado e dos 

viajantes que cruzavam na estrada. Em outras palavras, a saudação foi casual e normal, 

aparentemente muito mundano para ser apropriado para uma ocasião tão importante. No 

entanto, o Cristo glorificado, que tinha acabado de conquistar o pecado ea morte, se 

dignou a cumprimentar as mulheres fiéis com ternura quente, informal. Como o escritor 

de Hebreus nos assegura: "Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-

se das nossas fraquezas" (Heb. 4:15). 

Reconhecer imediatamente seu Senhor, a mulher aproximou-se e abraçaram-lhe os pés 

eo adoraram. Eles agora sabia com certeza que Ele era o Messias ressuscitado, o divino 

Filho de Deus, e que a adoração e louvor eram as únicas respostas adequadas à sua 

presença . Eles fizeram o que cada pessoa, incrédulo, bem como crente, vai fazer um 

dia. Quando Ele vier de novo ", todo o joelho [vai] arco-íris ... e toda língua ... [vai] 

confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai" (Fil. 2: 10-11). 

Por fim, a plena realidade da ressurreição foi solidificando nas mentes e nos corações 

daquelas mulheres. Eles tinham ouvido proclamação do anjo da ressurreição, tinha visto 

o túmulo vazio, vira o Senhor ressuscitado, e tinha sequer tocou seu corpo 

glorificado. Eles agora não podia fazer nada, mas adore e adorá-Lo. 

Sir Edward Clarke escreveu: 

Como advogado eu fiz um estudo prolongado das evidências para os eventos do primeiro 

dia de Páscoa. Para mim, a evidência é conclusiva, e uma e outra vez no Tribunal Superior 

I ter assegurado o veredicto em provas não tão atraente. Inferência segue em evidência, e 



uma testemunha verdadeira é sempre ingênua e desdenha efeito. A evidência Evangelho 

para a ressurreição é desta classe, e como advogado eu aceito-o sem reservas como o 

testemunho de homens verdadeiros os fatos que foram capazes de substanciar. (Citado 

em JRW Stott, Cristianismo Básico [Downers Grove, IL: InterVarsity 1971]., p 47) 

Em uma declaração semelhante, o famoso historiador e professor de Oxford Tomé Arnold 

escreveu: 

A evidência para a vida de nosso Senhor e morte e ressurreição pode ser, e muitas vezes 

tem sido, demonstrou ser satisfatória; é bom de acordo com as regras comuns para 

distinguir boas evidências de mal.Milhares e dezenas de milhares de pessoas passaram 

por ele peça por peça com tanto cuidado como cada juiz soma em cima de um caso mais 

importante. Eu mesmo fiz isso muitas vezes, não para persuadir os outros, mas para me 

satisfazer. Tenho sido usada por muitos anos para estudar as histórias de outros tempos e 

de examinar e pesar as provas daqueles que têm escrito sobre eles, e eu conheço ninguém 

fato na história da humanidade que se comprova pela prova melhor e mais completa da 

toda espécie, para a compreensão de um inquiridor justo, do que o grande sinal que Deus 

nos tem dado que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. (Wilbur M. 

Smith, portanto Stand: Apologética Cristã [Grand Rapids: Baker, 1965], pp. 425-26) 

Esperança 

Então Jesus lhes disse: "Não, ele tem medo;. Ir e dizer a meus 

irmãos para partir para a Galiléia, e lá me verão" (28:10) 

Jesus repetiu a mensagem do anjo, dizendo: "Não, ele tem medo, ir dizer a meus 

irmãos para sair ou Galiléia." Apesar da falta dos discípulos de fé, sua covardia, e sua 

deserção, o Senhor graciosamente falou deles como Seus irmãos . Quando eles chegaram 

na Galiléia, eles iriam ver ele de novo, e lá teria de sofrer uma grande convocação e 

comissionamento pelo Senhor. 

Breve vislumbre da ressurreição de Mateus é ingênua e sem adornos, faltando 

completamente pretensão ou exagero. Ele não discute ou pedir as questões, mas 

simplesmente coloca as verdades antes de o leitor ser aceito por aquilo que são. 

A verdade básica da ressurreição sustenta uma série de outras verdades. Primeiro, ele dá 

provas de que a Palavra de Deus é totalmente verdadeira e confiável. Jesus ressuscitou 

dos mortos, precisamente quando e da maneira que Ele havia previsto (ver Matt 12:40; 

16:21; 17: 9., 23). 

Em segundo lugar, a ressurreição significa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como Ele 

afirmava ser, e que Ele tem poder sobre a vida ea morte. Em terceiro lugar, a ressurreição, 

prova de que a salvação é completa, que na cruz, Cristo venceu o pecado, a morte eo 

inferno e ressuscitou vitoriosamente. Em quarto lugar, a ressurreição prova que a igreja 

foi estabelecida. Jesus declarou: "Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não 

prevalecerão contra ela" (Mateus 16:18).. "As portas do inferno" foi um coloquialismo 

judaica que representava a morte. Sua ressurreição provou que a morte em si não poderia 

impedir Cristo de estabelecer a Sua Igreja. 



Em quinto lugar, a ressurreição prova que o julgamento está chegando. Jesus declarou 

que o Pai celeste "tem dado todo o julgamento ao Filho" (João 5:22), e uma vez que o 

Filho foi agora ressuscitado e vivo, Seu julgamento é certo. Em sexto lugar, a ressurreição 

de Cristo prova que o céu está esperando. Jesus prometeu: "Em minha casa há muitas 

moradas; se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar" (João 14: 

2). Porque Cristo está vivo, pela ressurreição, os crentes têm a certeza de que Ele está 

agora a preparar uma morada celestial para eles. 

149. A Mentira que comprova a 

ressurreição (Mateus 28: 11-15) 

Agora, enquanto eles estavam em seu caminho, eis que alguns da 

guarda foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo 

o que acontecera. E quando eles estavam reunidos com os anciãos 

e aconselhou juntos, eles deram uma grande soma de dinheiro aos 

soldados, e disse: "Você está a dizer: 'Seus discípulos vieram de 

noite e furtaram, enquanto estávamos dormindo. E, se isto chegar 

aos governadores ouvidos, vamos conquistá-lo e mantê-lo longe 

de problemas. " E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como foram 

instruídos; e esta história foi amplamente difundida entre os 
judeus, e é até hoje. (28: 11-15) 

Alguns anos atrás, o autor canadense GB Hardy escreveu um livro sobre a vida, filosofia 

e destino intitulado Contagem regressiva: A Time to Choose (Chicago: Moody, 

1971). Ele observou que há realmente apenas duas perguntas a fazer no que diz respeito 

ao destino: a morte (1) Alguém já derrotado? e (2) Em caso afirmativo, ele fez um 

caminho para que possamos fazê-lo também? Hardy então explica que ele encontrou a 

resposta para ambas as perguntas na ressurreição de Jesus Cristo e que, com essa resposta 

que ele também encontrou a salvação ea vida eterna (pp. 31-32). 

Mas, apesar do fato de que a ressurreição é mans única esperança para a vida eterna, a 

maioria das pessoas, incluindo muitos que estudaram-lo completamente, o rejeitaram. Ao 

fazê-lo, eles não apenas perder a vida futura, mas ficam sem verdadeiro sentido ou 

significado na vida presente. Rejeitando a ressurreição é suicídio espiritual. 

Além disso, negando a ressurreição vai contra a própria grãos do coração e da alma 

humana. Salomão escreveu que Deus "também pôs a eternidade no coração deles" (Ec. 

3:11). Algo dentro do homem não está satisfeito com a atual vida terrena. Ele estende a 

mão instintivamente para a imortalidade, para uma vida que transcende a sua vida 

presente e que vai continuar depois que ele morre. Ao longo da história inúmeras religiões 

e filosofias propuseram meios para o homem de alcançar a imortalidade, para encontrar 

uma vida melhor no além-túmulo. 

No entanto, estranhamente, parece sempre ter sido mais religioso do que as pessoas sem 

religião que conscientemente negam a única esperança para a imortalidade. E através dos 

anos, muitas teorias foram propostas com o propósito explícito de explicar afastado da 

ressurreição, especialmente a ressurreição de Jesus Cristo. 



A "teoria do desmaio" propõe que Jesus não chegou a morrer, mas entrou em coma 

profundo, ou desmaio, da dor e trauma da crucificação. Enquanto na atmosfera cool do 

túmulo e com o aroma estimulante das especiarias enterro, reviveu e estava de alguma 

forma capaz de desembrulhar a Si mesmo e escapar depois o túmulo foi aberto. Quando 

Ele mostrou-se aos discípulos, eles erroneamente assumiu que ele havia ressuscitado 

dentre os mortos. 

Essa teoria não foi sonhado até por volta de 1600, por um homem chamado 

Venturini. Mas a idéia voa na cara de muitos relatos de testemunhas, não só pelos 

seguidores de Jesus, mas também por seus inimigos. Os soldados romanos montando 

guarda sobre Jesus na cruz foram os primeiros a relatar a sua morte. Eles eram 

especialistas em execução e ficariam a perder suas vidas se eles permitiram que um 

homem condenado a escapar da morte. Eles eram tão certo de que Ele estava morto que 

eles não se preocuparam em quebraram as pernas, e quando o golpe de lança trouxe 

sangue e água, eles tinham prova final de sua morte. José de Arimatéia e Nicodemos, com 

muitas mulheres como testemunhas e, talvez, como ajudantes, trabalhou com o corpo de 

Jesus para uma hora ou mais, pois envolveu-o na roupa de cama e especiarias. Eles seriam 

facilmente ter percebido qualquer centelha de vida ainda restante. 

Por essa teoria é verdadeira, Jesus teria de sobreviver à perda maciça de sangue da 

flagelação, os ferimentos de unhas, eo golpe de lança. Ele também teria de sobreviver 

sendo enrolado nos lençóis que foram preenchidos com uma centena de quilos de 

especiarias. Além de tudo isso, em sua condição extremamente enfraquecida Ele teria 

sido obrigado a suportar mais de 40 horas sem comida ou bebida, gerenciar a 

desembrulhar a Si mesmo, sozinho revolverá a pedra a partir do interior da tumba, sair 

sem contestação pelos guardas, e então, convencer seus seguidores, ele tinha sido 

realmente morto e milagrosamente levantadas. Ele teria de ter desenvolvido a força para 

viajar inúmeros quilômetros nessa condição para fazer as muitas aparições para os 

discípulos ao longo de um período de 40 dias. Finalmente, ele teria de iludir os apóstolos 

a pensar que ele entrou em uma sala fechada, sem abrir a porta e subiu ao céu diante de 

seus olhos. O absurdo de que a teoria é óbvio demais para ser aceito por qualquer pessoa 

lúcida, crente ou não. 

A "teoria da não-enterro" alega que houve, na verdade, não enterro, que Jesus nunca foi 

colocado no túmulo e, portanto, não teria sido, em que na manhã de domingo. Seu corpo 

foi jogado em vez numa vala comum para os criminosos, de acordo com o costume 

romano. Mas nem os líderes judeus, nem os guardas romanos teria incomodado para 

proteger e selar o túmulo se soubessem que o corpo de Jesus não estava lá dentro. Não só 

isso, mas para refutar a ressurreição de Jesus que só teria de recuperar seu corpo e colocá-

lo em exposição. 

A "teoria da alucinação" sustenta que todos os que afirmaram ter visto Jesus ressuscitado 

simplesmente experimentou uma alucinação, induzida por um ardente expectativa da Sua 

ressurreição. Mas Tomé não foi o único crente que demorou a acreditar que o Senhor 

estava vivo novamente. Cada conta evangelho deixa claro que a maioria de seus 

seguidores, incluindo os apóstolos, que não acreditam, nem antes nem depois da 

crucificação, que Ele seria levantado. Além disso, como poderia mais de 500 pessoas 

alucinar exatamente da mesma maneira? 



A "teoria da telepatia" propõe que não houve ressurreição física, mas sim Deus enviou 

mensagens telepáticas divinos para os cristãos que os levaram a crer que Jesus estava 

vivo. Mas essa teoria, entre outras coisas, faz com que o Deus da verdade um enganador 

e pelos apóstolos e evangelistas mentirosos. E se tais imagens mentais veio de Deus, eles 

estavam com defeito e lento para produzir o resultado pretendido, porque em um número 

de instâncias Jesus não foi reconhecido quando ele apareceu pela primeira vez para os 

indivíduos e grupos que o conheciam intimamente. 

A "teoria da sessão espírita" sugere que um espiritualista poderoso, ou médio, evocava a 

imagem de Jesus por meio do poder oculto e que seus seguidores eram assim iludido a 

pensar que eles viram. Mas, se fosse assim, como é que eles se apegar Seus pés, colocou 

a mão no Seu lado ferido, e comer uma refeição com Ele? Seances lidar estritamente no 

noncorporeal e efêmero e não são feitos de tais coisas físicas e tangíveis como aqueles. 

A "teoria da identidade equivocada" baseia-se no pressuposto de que alguém representado 

Jesus e foi capaz de enganar seus amigos e companheiros mais próximos a pensar que ele 

era realmente seu Senhor voltar à vida. Mas o impostor teria que ter se flagelado, coroado 

de espinhos, perfurado em suas mãos e pés, e ferido no lado para fazer uma tal 

representação nem perto de convincente. Ele também teria imitar voz, maneirismos, e 

outros traços de Jesus a um grau inimaginável de perfeição. Ele teria sido obrigado a 

roubar o corpo de Jesus do túmulo e escondê-lo. Ele também teria de ser um insider entre 

os seguidores de Jesus, a fim de identificar e falar de forma convincente com as muitas 

pessoas que conheceu durante as aparições. Ele também teria de saber exatamente onde 

encontrar as pessoas em todas as ocasiões e foi capaz de realizar tais ilusões como 

materializar através de caminhada e aparecer e desaparecer à vontade. E ele teria de ser 

preparado com antecedência até mesmo da crucificação para fazer todas essas coisas 

incríveis, porque a primeira aparição foi no início na manhã da ressurreição. 

O filósofo francês observou Renan desmascarou a ressurreição por estupidamente 

alegando toda a idéia foi baseada nos delírios histéricos de Maria Madalena ( A Vida de 

Jesus [New York: Carleton, 1886], pp 356-57.). Maria, porém, foi apenas um entre os 

mais de 500 testemunhas, tudo de quem testemunhou a mesma realidade. Em seu 

livro aumentado certamente , GD Yarnold avança a ideia de que o "material de que corpo 

terreno [de Cristo] tinha sido composta deixou de existir, ou foi aniquilado" ([New York: 

Oxford, 1959], p 22).. 

Além de suas próprias falhas únicas, todas essas teorias não conseguem explicar como os 

apóstolos poderia ser transformado de covardes para heróis e como uma entidade tão 

dinâmica como a igreja poderia vir a existir, produzir milhares de seguidores dispostos a 

morrer por suas crenças, e gerenciar para virar o mundo de cabeça para baixo, se a sua fé 

foi construída em ilusões e falsidades. 

Tais críticos incrédulos também não conseguem explicar o que aconteceu com o corpo de 

Jesus. Se a ressurreição eram falsificados, de qualquer maneira, o engano poderia ter 

facilmente e rapidamente foi exposto através da produção do corpo morto. Mas nem os 

líderes judeus, nem os romanos ainda tentou fazer essa divulgação. 

A "teoria do roubo", que afirma que alguém conseguiu roubar o corpo e escondê-lo, é o 

único que tenta explicar o corpo desaparecido. Mas os únicos que poderiam ter tido um 

motivo para roubá-lo foram os discípulos, a fim de tentar cumprir a predição de Jesus que 



Ele iria ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Que, como Mateus explica na presente 

passagem, foi a explicação promulgada pelos líderes judeus. 

No entanto, a narrativa desse episódio estranho de Mateus revela que, mesmo que o 

esquema fraudulento se tornou um rico e convincente de desculpas não contra, mas a 

favor da ressurreição. Ele descreve pela primeira vez a trama em si e, em seguida, 

brevemente diz como a mentira proposta foi propagado. 

O Plot 

Agora, enquanto eles estavam em seu caminho, eis que alguns da 

guarda foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo 

o que acontecera. E quando eles estavam reunidos com os anciãos 

e aconselhou juntos, eles deram uma grande soma de dinheiro aos 

soldados, e disse: "Você está a dizer: 'Seus discípulos vieram de 

noite e furtaram, enquanto estávamos dormindo. E, se isto chegar 

aos ouvidos do governador, nós o conquistá-lo e mantê-lo longe 
de problemas. " (28: 11-14) 

Eles se refere às mulheres a quem Jesus havia acabado de falar e que estavam 

obedientemente em seu caminho para dar aos discípulos a Sua mensagem para encontrá-

Lo na Galiléia (vv. 5-10). 

Nessa mesma época, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos chefes 

dos sacerdotes tudo o que acontecera. Apenas alguns da guarda, fui para a cidade de 

Jerusalém e contaram aos chefes dos sacerdotes, provavelmente como representantes 

de toda contingente, o que pode ter numerado como muitos como uma dúzia. Para todos 

eles ter ido juntos teria atraído uma atenção considerável, e palavra de sua missão 

certamente teria alcançado ouvido de Pilatos. Como ainda era cedo no terceiro dia após a 

crucifixão de Jesus, Pilatos imediatamente tê-los presos e provavelmente executado, tanto 

para deixar seu posto quando em serviço e de não ter cumprido sua missão de proteger o 

corpo de Jesus de roubo (ver 27 : 62-66). Presumivelmente, o resto da 

guarda permaneceu no túmulo. 

Porque eles estavam a serviço temporária de os líderes religiosos judeus, os soldados 

sabiamente informou aos principais sacerdotes tudo o que aconteceu no túmulo. Eles 

tinham muito menos a temer dosprincipais sacerdotes do que de Pilatos, e eles 

provavelmente esperavam esses líderes pudesse de alguma forma protegê-los contra o 

governador. 

Incluído em todas as coisas que tinham acontecido foram o terremoto, o rolamento de 

distância da pedra, o anjo em chamas sentado sobre a pedra, e do túmulo vazio. Os 

soldados sabiam esses acontecimentos tiveram uma origem sobrenatural, e foi esse 

conhecimento que lhes causou primeiro a tremer violentamente e depois congelar de 

medo catatônico. Eles não tentar explicar o que viu, mas simplesmente relatou o melhor 

que podiam. É possível que, por causa das guardas 'relatório, os principais sacerdotes 

aprenderam da ressurreição de Jesus, mesmo antes de os discípulos fizeram. 

Mas, apesar de que o testemunho em primeira mão, sem preconceitos e sua própria 

consciência de que Jesus afirmou que ele iria ressuscitar dos mortos no terceiro dia, os 



príncipes dos sacerdotes não mostrou nenhum interesse em verificar a história dos 

guardas. Isso realmente não importa para eles ou não Jesus ressuscitou, assim como não 

importava que Jesus tinha realizado milagres maravilhosos diante de seus próprios 

olhos. Alguns dos principais sacerdotes tinham estado sob a cruz, insultando Jesus e 

dizendo: "Deixe que Ele desce da cruz e acreditaremos Ele" (27:42). Mas sua duplicidade 

foi agora exposto, porque a ressurreição foi um milagre maior do que descendo da cruz 

teria sido, e ainda assim eles não acreditaram. Como Abraão disse ao homem rico da 

parábola de Jesus: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão 

persuadir que ressuscite alguém dentre os mortos" (Lucas 16:26). O coração que é 

endurecido a Deus não vai ser persuadido por qualquer milagre ou por qualquer 

quantidade de evidências, não importa o quão convincente. Os príncipes dos 

sacerdotes eram tão mal, obstinado, e espiritualmente cegos que eles fecham os olhos a 

cada confirmação de pretensões de Jesus. O deus deste mundo totalmente tinha cegado 

seus olhos (2 Cor. 4: 4). 

Os líderes judeus estavam tentando se livrar de Jesus desde o tempo em que Ele era um 

bebê. Herodes tentou eliminar Cristo através do abate de todos os bebês do sexo 

masculino em sua província, a fim de removê-lo como uma suposta ameaça ao seu 

trono. Os líderes religiosos tinham acusaram de fazer milagres no poder de Satanás, de 

ser um associado de pecadores, de quebrar a lei de Deus pela cura no sábado, e de 

blasfêmia por afirmar ser o Messias e Filho de Deus. Eles perverteram a justiça bíblica e 

rabínica, a fim de condená-lo, chantagem empregados para levá-lo crucificado, usou a 

força armada para tentar manter seu corpo na sepultura, e agora envolvidos em suborno 

para esconder a verdade da Sua ressurreição. 

Notícias dos soldados causou alarme, medo e confusão para os líderes religiosos, mas não 

trouxe arrependimento ou fé. Eles estavam sem desculpa. Eles foram informados sobre a 

ressurreição e não tente negar. Sua única preocupação era manter a notícia de seus 

compatriotas judeus, temendo que muitos iriam aceitá-Lo como o Messias e que a sua 

própria influência, poder e riqueza seria severamente diminuídos. 

A primeira reação foi a de convocar rapidamente o Sinédrio, e quando eles estavam 

reunidos com os anciãos, que aconselhou juntos sobre a forma como eles podem 

melhor obstruir a propagação da notícia os soldados tinham trazido. Aconselhou 

juntos era uma frase usada formais das decisões oficiais ( ver também Mateus 12:14; 

22:15; 27:. 1, 7), e nesta reunião do Sinédrio decidiu, em uma resolução de três pontos: 

subornar os soldados, para espalhar uma mentira sobre o corpo, e para proteger a soldados 

do possível represália por Pilatos. 

O montante da grande soma de dinheiro não é especificado, mas porque houve, 

possivelmente, uma dúzia de guardas para ser subornado e do Sinédrio estava 

desesperado, ele provavelmente era uma considerável soma. Argurion ( dinheiro ) a 

prata literalmente, e é a mesma palavra usada em Mateus 26:15 para o suborno dado a 

Judas para trair Jesus. Porque eles tinham tanto em jogo, o Sinédrio não hesitou em pagar 

um preço elevado para a mentira para ser espalhado. 

A segunda parte da resolução foi um plano para disseminar a falsidade o mais amplamente 

possível. Porque os soldados estavam no túmulo e teve suas próprias razões para espalhar 

a mentira, eles eram os candidatos óbvios para o trabalho. Os soldados foram, portanto, 

instruiu a dizer: "Seus discípulos vieram de noite e furtaram, enquanto estávamos 



dormindo." Ambos os guardas e do Sinédrio sabia muito bem que não era verdade, caso 

contrário não teria sido obrigado a elaborar um tal falso e história absurda. O objectivo 

da mentira foi esconder a verdade. 

Esses soldados se tornaram as primeiras pessoas a pregar que a falsidade antigospel. Eles 

foram pagã e materialista, auto-indulgente, e endureceu a todo tipo de mal. Dizer aquilo 

que lhes foi uma mentira trivial e insignificante era um preço pequeno para ganhar o favor 

e proteção do Sinédrio. 

A terceira parte da resolução do Sinédrio ofereceu proteção aos soldados. "Se isto chegar 

aos ouvidos do governador," os principais sacerdotes tranquilizou-os, "vamos 

conquistá-lo e mantê-lo longe de problemas." Como já foi referido, os soldados sabia 

que, se Pilatos pensou o corpo de Jesus foi roubado enquanto eles dormiam, suas vidas 

seriam perdidas. 

Ameaçando a fazer um relatório desfavorável a César, os líderes religiosos judeus 

geralmente conseguiu ter o seu caminho com Pilatos. Eles sabiam que ele não correria o 

risco de problemas com Caesar sobre a disposição de um cadáver judaica. Se o Sinédrio 

saiu em defesa dos soldados, o governador provavelmente daria a eles não mais do que 

uma reprimenda. 

Por que a resolução dos líderes judeus deliberAdãoente rejeitaram a Cristo, apesar das 

evidências, e que obstinação espiritual deu testemunho da apostasia dos líderes de Israel. 

O Propagtion 

E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como foram instruídos; e 

esta história foi amplamente difundida entre os judeus, e é até 
hoje. (28:15) 

Os soldados de bom grado pegou o dinheiro muito feliz que eles não só não seriam 

punidos, mas seria mesmo ser recompensado. Eram, portanto, mais do que dispostos a 

cumprir a ordem do Sinédrio efizeram como tinham sido instruídos. 

Mateus então comenta que esta história foi amplamente difundida entre os judeus, e 

é até hoje. Mateus escreveu seu evangelho cerca de trinta anos depois, sobre O D.C 63, 

o tempo para que o dia de hoje se refere. Os guardas do túmulo foram os primeiros 

a espalhar a mentira, mas o Sinédrio, sem dúvida, começou a espalhar-lo entre os 

judeus por muitos outros meios também. 

A mentira do Sinédrio ainda era comum entre os judeus do século II. A igreja Padre 

Justino Mártir escreveu no capítulo 103 de seu Diálogo com Trifon ", You [líderes judeus] 

enviou escolhido e ordenado homens por todo o mundo para proclamar que uma heresia 

sem Deus e sem lei tinha saltado de um Jesus, um enganador Galileu, a quem nós 

crucificado, mas os seus discípulos roubou-o de noite do túmulo ... e agora enganados 

homens afirmando que ele ressuscitou dos mortos e subiu ao céu "( O Ante-Nicene 

Fathers , vol 1 [Grand Rapids:. Eerdmans, 1973], p. 253). Essa mesma falsidade pode ser 

ouvido ainda hoje. 



Mas, como mau e egoísta como o plano do Sinédrio era, ele se encaixar perfeitamente em 

muito maior e soberano plano de Deus. Deus não queria que os incrédulos para proclamar 

o evangelho verdadeiro, mesmo se o tivessem desejado. O Senhor não iria enviar 

mensageiros para pregar a ressurreição que não acreditava naquele que foi levantada. Em 

Sua sabedoria eterna, Deus permitiu que esses guardiões da tumba, que se possa ter 

propagado a verdade factual histórico, da ressurreição, para se tornar vítimas de líderes 

judeus corruptos. A ressurreição do Filho de Deus seria proclamado apenas por aqueles 

cujos corações estavam comprometidos com o Salvador ressuscitado e Senhor. 

Evidência para a ressurreição é fornecido pela própria história que nega. E porque veio 

de inimigos de Jesus, em vez de Seus amigos, deve ser ainda mais convincente para os 

céticos. Com a intenção de esconder a verdade, o Sinédrio e os soldados, na verdade, 

reforçou ele. 

Embora a explicação de que os discípulos roubaram contas o corpo de Jesus para o 

cadáver faltando, em alguns aspectos, é ainda mais absurdo do que as outras teorias 

negativos mencionados no início deste capítulo. 

Em primeiro lugar, se sua história fosse verdade, os líderes judeus certamente poderia ter 

encontrado o corpo roubado com pouca dificuldade. Eles tiveram os recursos de centenas 

de homens, incluindo os militares, e até mesmo o poder de Roma por trás deles neste 

caso. Teria sido absolutamente impossível para onze homens iletrados e sem sofisticação 

ter conseguido iludir uma busca por qualquer período de tempo. A maneira mais simples 

de ter refutado a ressurreição era para localizar o corpo e colocá-lo em exposição para 

todo o mundo ver. No entanto, não há nenhuma evidência de que o Sinédrio ainda tentou 

encontrar o corpo eles alegaram os discípulos haviam roubado. O fracasso do Sinédrio 

para fazer essa pesquisa é uma forte evidência de que eles próprios realmente acreditava 

que Jesus ressuscitou. 

Outra falha óbvia mentira do Sinédrio era a idéia básica se a sugerir que os discípulos 

roubaram o corpo era mostrar ignorância completa do estado de espírito daqueles homens 

no momento. Eles não tinham acreditado muitas previsões de Sua ressurreição de Jesus, 

e, agora que ele tinha sido crucificado, eles eram irremediavelmente deprimido e com 

medo. Se qualquer coisa, eles tinham muito menos a crença na Sua ressurreição depois 

de sua morte do que tinha antes. 

Quando as mulheres relataram a ressurreição de Jesus com os onze apóstolos e os outros 

crentes com eles em Jerusalém, "estas palavras apareceu para [os apóstolos] como um 

absurdo, e que não iria acreditar neles" (Lucas 24:11). Seus preconceitos pessoais e 

compreensão humana, comuns a maioria dos judeus daquela época, os impediu de aceitar 

a idéia da morte do Messias, assim, tornar a crença na Sua ressurreição impossível. Esses 

homens não têm o menor motivo para roubar o corpo de Jesus. Porque Ele tinha sido dado 

um enterro multa uncommonly por José e Nicodemos-um enterro muito melhor do que 

os discípulos poderiam adquirir-que lugar melhor para o seu corpo a permanecer do que 

no túmulo jardim? Os apóstolos não tinha motivo para falsificar uma ressurreição eles 

nem sequer acreditam em si mesmos. Como poderia ser que os homens, que fugiram para 

salvar suas vidas, enquanto Jesus ainda estava vivo seria, após a Sua morte, de repente, a 

coragem e engenho para roubar o corpo e, em seguida, iniciar corajosamente pregar e 

ensinar em nome de um Jesus que sabiam era morto ? 



Quando os apóstolos finalmente chegou a acreditar na realidade da ressurreição de Jesus, 

não havia como parar a sua proclamação de que a verdade grande e bonito. Aqueles que 

tinham pouco antes sido covardes céticos se tornou fanáticos inabalável em sua 

proclamação do Cristo ressuscitado. Mas eles não tinham tal zelo imediatamente após a 

ressurreição, porque eles nem sequer acreditar, muito menos ter um desejo de proclamá-

la. 

Era altamente improvável que todos os soldados teriam ido dormir o tempo suficiente 

para os discípulos a ter movido a pedra e roubado o corpo e ainda mais implausível que 

o ruído de se mover a pedra não teria despertado um único soldado. 

O militar romana dividiu a noite em quatro relógios de entre duas e três horas cada. Um 

certo número de homens vigiar enquanto o restante dormia, mantendo-se a rotação até o 

amanhecer. Três horas não foi um longo período de tempo para ficar acordado, 

especialmente se se tiver sob ameaça de prisão ou morte para dormir no relógio. 

Talvez o problema mais absurdo com a mentira proposta era que, se os soldados tudo 

estava dormindo, como eles poderiam ter sabido quem roubaram o corpo? E se algum 

espectador havia dito aos soldados o que aconteceu, por que não procurar imediatamente 

para os ladrões e tentar recuperar o corpo, em vez de correr para os principais sacerdotes 

para relatar seu fracasso? 

O testemunho dos inimigos de Jesus era, de certa forma ainda mais surpreendente do que 

a de seus amigos seria. Foi porque os soldados e do Sinédrio não podia negar que a tumba 

tinha sido sobrenatural se abriu e Jesus sobrenatural lançado que a mentira foi 

inventada. Teve a ressurreição foi um hoax, teria sido fácil para expor. 

Alguns comentaristas sugeriram que os discípulos foram os primeiros a subornar os 

soldados, pedindo-lhes para relatar a história da tumba vazia para o Sinédrio. Mas, como 

já mencionado, os discípulos não tinha motivo para fazer uma coisa dessas. Além disso, 

onde é que eles vêm-se com dinheiro suficiente para fazer um suborno atraente para os 

soldados? 

Outras pessoas têm sugerido que os discípulos inteligentemente distraído os soldados e 

se escondeu o corpo para fora, enquanto os guardas não estavam olhando. Mas se 

tivessem encontrado tanta coragem, como é que eles conseguem tirar todos os soldados 

longe o suficiente para impedir a sua audição do gigante de pedra a ser movida? E como 

é que eles conseguem manter os tecidos fúnebres tal como tinham sido quando cobrindo 

o corpo de Jesus. Se os discípulos tentaram tal manobra, que teria sido na maior pressa 

para obter o corpo de Jesus para fora o mais rápido possível. Eles não tinham motivo para 

tirar as faixas, porque o corpo já teria começado a se decompor. Além disso, o corpo teria 

sido muito mais fácil de transportar enquanto envolvido. 

Por que, poderíamos perguntar, Mateus soar uma nota tão negativa sobre o evento 

culminante na obra de Cristo quase no fim de seu relato evangelho? Breve como a 

passagem é, é ainda maior do que seus últimos algumas palavras sobre a Grande 

Comissão. 

A resposta parece ser dupla. Em primeiro lugar, a conta serve para demonstrar a apostasia 

total e final de Israel como uma nação, de quem estas líderes judeus eram 



representativas. Eles negaram a ressurreição de Jesus assim como eles haviam se oposto 

de tudo que dissesse ou fizesse. Em segundo lugar, os esforços dos inimigos é, talvez, o 

mais forte testemunho humano para a realidade da ressurreição, fazendo com que tenha 

o efeito oposto do que se pretendia. 

O relato de Mateus simplesmente, mas com força mostra que qualquer explicação, mas a 

ressurreição corporal real de Jesus contradiz os fatos e ofende a razão. A verdade da 

ressurreição é tão absoluta que mesmo uma mentira contra ela ajuda a provar isso. Se o 

testemunho é de amigos de Jesus ou de seus inimigos, a mesma conclusão é 

inevitável. Nenhum outro evento histórico é tão completamente comprovado pelo título 

de som como é a ressurreição de Jesus Cristo. 

Simon Greenleaf, professor do século XIX famoso de Direito na Universidade de 

Harvard, escreveu: "Tudo o que o cristianismo pergunta dos homens ... é, que seria 

consistente com eles mesmos, para que eles tratariam suas evidências como eles tratam 

as provas de outras coisas; e que iriam processar e julgar seus atores e testemunhas, como 

eles lidam com seus semelhantes, quando testemunhando assuntos e ações humanas, em 

tribunais humanos .... O resultado ... será uma convicção undoubting de sua integridade, 

capacidade e verdade "( Testemunho dos Evangelistas , examinado pelo Regulamento de 

Provas Administradas em Tribunais de Justiça [Grand Rapids: Baker, 1965; 

reimpressão], p 46).. 

Paulo declarou: "Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu 

coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se 

crê para justiça e com a boca se confessa, resultando na salvação "(Rom. 10: 9-10). A 

salvação é igual a vida eterna, para a libertação do pecado, e para a esperança dos 

deuses. Salvação determina o destino de uma pessoa na presença de Deus nas glórias do 

céu para sempre. E a salvação pertence apenas àqueles que acreditam na ressurreição de 

Jesus Cristo e que confessá-Lo como Senhor e Salvador e, assim, identificar-se com Ele. 

O hymnist Robert Lowry escreveu as seguintes linhas bonitas que são cantadas no hino 

popular, Páscoa "Cristo ressuscitou": 

A morte não pode manter a sua presa,  

Jesus, meu Salvador! 

Ele rasgou as barras de distância,  

Jesus, meu Senhor! 

  

Up da sepultura Ele se levantou,  

com um poderoso triunfo sobre Seus inimigos; 

Ele levantou-se um vencedor do domínio escuro,  

e ele vive para sempre com os seus santos para reinar. 

Ele ressuscitou! Ele ressuscitou!  

Aleluia! Cristo ressuscitou! 



 

150. Fazer discípulos de todas as nações 

(Mateus 28: 16-20) 

Mas os onze discípulos procedeu à Galiléia, para o monte que 

Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram; mas 

alguns tinham dúvidas. E Jesus veio e falou-lhes, dizendo: "Toda 

a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei 

discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do 

Filho e do Espírito Santo , ensinando-os a observar tudo o que vos 

ordenei; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a 
consumação dos séculos ". (28: 16-20) 

Se um cristão compreende todo o resto do evangelho de Mateus, mas não consegue 

entender essa passagem de fechamento, ele perdeu o ponto de todo o livro. Esta passagem 

é o ponto focal clímax e importante não só deste evangelho, mas de todo o Novo 

Testamento. Não é um exagero dizer que, em seu sentido mais amplo, é o ponto focal de 

toda a Escritura, do Antigo Testamento, bem como Novo. 

Esta mensagem central da Escritura refere-se à missão central do povo de Deus, uma 

missão que, tragicamente, muitos cristãos não entendem ou não estão dispostos a 

cumprir. Parece óbvio que alguns cristãos pensam pouco sobre a sua missão neste mundo, 

exceto em relação às suas próprias necessidades pessoais. Eles participam de cultos e 

reuniões quando é conveniente, levam o que sentir vontade de fazer, e têm pouca 

preocupação com qualquer outra coisa. Eles estão envolvidos na igreja apenas na medida 

em que serve os seus próprios desejos. Ela escapa tanto a sua compreensão e sua 

preocupação de que o Senhor deu a Sua igreja uma missão suprema e que Ele chama cada 

crente a ser um instrumento para cumprir essa missão. 

Se a congregação evangélica média foram inquiridas sobre a Proposito principal da igreja, 

é provável que muitas respostas diversas seria dado. Vários efeitos, no entanto, 

provavelmente seria proeminente.Um grande número classificaria comunhão em 

primeiro lugar, a oportunidade de se associar e interagir com outros cristãos que 

compartilham crenças e valores semelhantes. Eles valorizam muito o fato de que a igreja 

oferece atividades e programas para toda a família e é um lugar onde as relações são 

nutridos e compartilhado e onde a inspiração é fornecida através de uma boa pregação e 

bela música. Um versículo favorito para esses membros da igreja é provável que seja ", 

por isso todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros" (João 

13:35). 

Em um nível, talvez, um passo maior, alguns cristãos consideram sã doutrina bíblica para 

ser função principal da igreja, expondo as Escrituras e fortalecer os crentes em 

conhecimento e obediência à verdade revelada de Deus. Essa ênfase incluiria ajudar os 

crentes a descobrir e ministrar seus dons espirituais em várias formas de liderança e 

serviço. Como irmandade, que também é uma função básica da igreja, porque Deus "deu 

uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores 

e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação 

do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho 



de Deus, para um homem maduro, à medida da estatura que pertence à plenitude de Cristo 

" (Ef. 4: 11-13). 

Adicionando um nível mais elevado, alguns membros consideram louvor de Deus para 

ser o propósito supremo da igreja. Eles enfatizam a igreja como uma comunidade louvor 

que exalta o Senhor em adoração, homenagem e reverência. O louvor é claramente um 

objetivo central do povo de Deus, da mesma forma que sempre foi e sempre será uma 

atividade central do céu, onde ambos os santos e os anjos vão eternamente cantar louvores 

a Deus. "Digno és, nosso Senhor e nosso Deus", cantam os vinte e quatro anciãos 

prostrado diante do trono de Deus ", de receber a glória, a honra eo poder, porque criaste 

todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criado "(Rev. 4: 10-11; cf. 5: 8-14). 

Paulo declara que Deus "nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si 

mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça ... a 

fim de que nós, que foram os primeiros a esperança em Cristo deve ser para o louvor da 

sua glória "(Ef. 1: 5-6, 12; cf. v. 14). Mais tarde, na mesma epístola que ele exulta: "A ele 

seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre" (3:21). 

Jesus veio ao mundo para manifestar a glória de Deus a "glória como do unigênito do 

Pai" (João 1:14), como "o esplendor da sua glória ea expressão exata de sua natureza" 

(Heb. 1: 3) . Assim como seu Senhor, Jesus Cristo, veio ao mundo com o objetivo 

supremo de glorificar o Pai, de modo que aqueles que pertencem a Cristo ter essa mesma 

Proposito. Devemos louvar, honrar e glorificar o nosso Deus, em todas as dimensões da 

vida. 

Todas essas ênfases são completamente bíblica e deve caracterizar cada corpo de 

crentes. Mas, separAdãoente ou em conjunto é que eles representam o propósito central 

e na missão da Igreja no mundo. O objetivo supremo e motivo de cada crente individual 

e cada corpo de crentes é glorificar a Deus. 

A missão que flui para fora de nossa comunhão amorosa, nosso crescimento espiritual, e 

nosso louvor é a de ser instrumentos de fiel e obediente de Deus em Seu plano divino 

para redimir o mundo. Esse plano começou na eternidade passada, antes da fundação do 

mundo. Mas não entrar em vigor até que Adão escolheu para o pecado, caiu de comunhão 

com Deus, e foi espiritualmente separados de Deus.Desde aquele dia fatídico no Jardim 

do Éden, caído, homem natural vem tentando se esconder de Deus, e Deus foi redimir os 

homens de volta a Ele. A partir desse primeiro tempo do pecado, que sempre foi Deus 

que, apenas a partir de seu próprio amor gracioso, tomou a iniciativa de restaurar os 

homens a justiça. Deus sempre tomou a iniciativa para a salvação e restauração do 

homem, desde seu primeiro chamado Adão, "Onde está você?" (Gen. 3: 9), a Sua última 

chamada no Apocalipse: ". Venha '" O Espírito ea noiva dizem: E deixe aquele que ouve 

dizer "Venha." E deixe aquele que tem sede, venha, deixe quem quiser tome a água da 

vida, sem custo "(Apocalipse 22:17). 

Não foi até a humanidade pecadora persistiu em retirar mais e mais de Deus que Ele 

dividiu-os em nações separadas. Quando Ele precisava de uma nação testemunhar ao 

mundo, Ele chamou Israel como povo escolhido por meio de Abraão. Quando Israel 

falhou nesse chamado, Deus escolheu um remanescente do meio deles para fazer o que a 

nação não o faria. Quando a nação de Israel rejeitou seu Messias e Rei, Jesus Cristo, Deus 

chamou para fora da igreja, Seu novo instrumento escolhido para redimir o mundo. 



Deus vem atraindo, agora está chegando, e, até o julgamento final, continuará a chamar 

homens pecadores de volta para si mesmo e para restaurar o mundo de que o pecado 

corrompeu-tudo com o propósito de trazer glória a Ele. Quando os pecadores são salvos, 

Deus é glorificado, pois sua salvação Lhe custou a morte de seu próprio Filho, o preço 

incomensurável que Sua graça magnânimo estava disposto a pagar. 

A maneira suprema em que Deus escolheu para glorificar a Si mesmo era por meio da 

redenção de homens pecadores, e é através da participação em que o plano redentor que 

os próprios crentes mais glorificar a Deus. Através de Cristo, Deus era "reconciliando o 

mundo consigo, não imputando os seus pecados deles", declara Paulo ", e Ele nos confiou 

a palavra da reconciliação" (2 Cor. 5:19). Isso é uma obra de tal magnitude e graciosidade 

que mesmo os anjos celestiais longos de olhar para ele (1 Pe. 1:12). 

Nada muito glorifica a Deus como Sua redenção graciosa de condenado, pecadores 

amarrada ao inferno. Foi para o efeito final que Deus chamou Abraão, que, nele, "todas 

as famílias da terra serão abençoados" (Gn 12: 3). Nunca foi intenção do Senhor para 

isolar Israel como seu único foco de preocupação, mas sim para usar essa nação 

especialmente escolhido e abençoado para chegar a todas as outras nações do mundo para 

Si mesmo. Israel foi chamado para "proclamar as boas novas de Sua salvação de dia em 

dia" e para "dizer de Sua glória entre as nações, suas maravilhas entre todos os povos" (1 

Crônicas 16: 23-24; cf. Sl 18.. : 49). Como seu Messias, Israel era para ser "uma luz para 

as nações, para que a salvação [do Senhor] pode chegar até o fim da terra" (Is. 49: 6; cf. 

42: 10-12; 66:19; Jonah 3: 1-10). 

Nunca foi a vontade de Deus para qualquer pessoa "pereça, senão que todos cheguem ao 

arrependimento" (2 Pe. 3: 9). Ele "deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem 

ao conhecimento da verdade" (1 Tim. 2: 4). O coração de Deus sempre desejou trazer 

pecadores, homens rebeldes de volta para si mesmo, para dar-lhes nova justos, e vida 

eterna por meio de Seu Filho, Jesus Cristo. Ele tão grandemente "amou o mundo, que deu 

o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 

eterna" (João 3:16). 

Paulo se alegrou de que de Deus "graça que está se espalhando para mais e mais pessoas 

podem fazer com que a ação de graças a abundar para a glória de Deus" (2 Cor. 4:15). O 

apóstolo advertiu os crentes de Corinto e de todos os cristãos: "Faça o que fizer, fazei 

tudo para a glória de Deus" (1 Cor 10:31.). Toda vez que um incrédulo é salvo pela graça 

de Deus, Deus é glorificado, e outra voz é adicionado à "Hallelujah Chorus", por assim 

dizer. 

A grande missão da Igreja é assim o amor, aprender e viver como para chamar homens e 

mulheres a Jesus Cristo. Como pecadores são perdoados e são transformados da morte 

para a vida e das trevas para a luz, Deus é glorificado através desse milagre gracioso. A 

glória de Deus se manifesta na Sua amorosa provisão para redimir os homens 

perdidos. Ele mesmo pagou o preço final para cumprir a Sua glória. 

Portanto, o crente que deseja para glorificar a Deus, que quer honrar vontade e propósito 

supremo de Deus, deve compartilhar o amor de Deus para o mundo perdido e participar 

na sua missão de resgatar o perdido para si mesmo. Cristo veio ao mundo para que Ele 

amou e procurou ganhar pecadores para Si para a glória do Pai. Como representantes de 

Cristo, nós também são enviados ao mundo que Ele ama para trazer os perdidos para Ele 



e, assim, trazer glória e honra de Deus. A nossa missão é a mesma missão que a do Pai e 

do Filho. 

Em Sua grande oração sacerdotal, Cristo orou: "Esta é a vida eterna: que te conheçam a 

ti, o único Deus verdadeiro, ea Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, 

completando a obra que Tu tens dado Me fazer "(João 17: 3-4). Em sua encarnação, Jesus 

glorifica o Pai, realizando a sua missão de oferecer a vida eterna para aqueles que confiam 

nEle, reconciliando homens perdidos para o Deus que eles tinham abandonado. Propósito 

supremo de Jesus na Terra foi "buscar e salvar o que estava perdido" (Lucas 19:10). 

Essa é, portanto, também a missão suprema da Igreja de Cristo. O trabalho da igreja é 

uma extensão do trabalho do seu Senhor. "À medida que tu me enviaste ao mundo," disse 

Jesus ao Pai: "Eu também os enviei ao mundo" (João 17:18). 

Se o propósito primordial de Deus para os salvos foram comunhão amorosa, Ele tomaria 

crentes imediatamente para o céu, onde a comunhão espiritual é perfeito, sem obstáculos 

pelo pecado, desarmonia, ou solidão. Se o Seu propósito primário para os salvos foram a 

aprendizagem de Sua Palavra, Ele também levaria crentes imediatamente para o céu, onde 

a Sua Palavra é perfeitamente conhecida e compreendida. E se o propósito primordial de 

Deus para os salvos foram dar-Lhe louvor, Ele, mais uma vez, levar os crentes 

imediatamente para o céu, onde o louvor é perfeito e sem fim. 

Há apenas uma razão, o Senhor permite que a Sua igreja para permanecer na terra: para 

buscar e salvar o perdido, como única razão de Cristo por ter vindo à Terra foi buscar e 

salvar o perdido. "Como o Pai me enviou," Ele declarou: "Eu também vos envio" (João 

20:21). Portanto, um crente que não tem o compromisso de alcançar o perdido para Jesus 

Cristo deve reexaminar a sua relação com o Senhor e, certamente, a razão divina para a 

existência. 

Comunhão, ensino e louvor não são a missão da igreja, mas sim a preparação da igreja 

para cumprir sua missão de ganhar os perdidos. E assim como no atletismo, o treinamento 

deve nunca ser confundido com ou substituído para realmente competir no jogo, que é a 

razão de todo o treinamento. 

Como é trágico que tanto da igreja de Cristo está preocupada com trivialidades. Muitos 

cristãos estão fascinados com o processo e não têm nenhum pensamento para o gol. Eles 

estão preocupados com o insignificante espiritualmente e mostram pouco empenho para 

alcançar os perdidos. 

O recursos Deus providenciou a maioria das igrejas são, em sua maior parte, mal 

aproveitado em seus esforços para chamar homens e mulheres, meninos e meninas a Jesus 

Cristo. A igreja contemporânea é abençoado com inédito de meios de proclamar a 

mensagem de salvação de Cristo ao mundo. Mas, como o mundo em geral, é 

frequentemente prejudicado por indulgentes, preocupações egocêntricas. Em vez de 

perguntar, por exemplo, como podemos conviver com uma casa menor ou de carro e usar 

o dinheiro economizado na obra do Senhor, somos inclinados a sonhar sobre a obtenção 

de maiores e mais agradáveis. 

Um conselheiro de meu conhecimento há muito tempo a prática de pedir aqueles que vêm 

a ele para aconselhamento espiritual para mostrar a ele os seus topos da verificação para 



o ano passado ou assim.Seu objetivo é ajudá-los a reconhecer as suas verdadeiras 

prioridades, que invariavelmente se refletem na maneira de gastar o seu dinheiro. Outra 

revelador útil das prioridades é a própria agenda ou nomeação livro, porque onde e para 

que nós gastamos nosso tempo também é um barómetro de confiança de nossos 

verdadeiros interesses e preocupações. 

A comunhão cristã, a pregação e ensino bíblico, e momentos de louvor a Deus é bom e 

piedoso, e de muitas maneiras carregam suas próprias recompensas e bênçãos. Mas 

alcançar os perdidos para Cristo é muito mais difícil e exigente, e os resultados são muitas 

vezes lentos e as recompensas são muitas vezes demorada. O evangelho é freqüentemente 

se ressentia por aqueles a quem nós testemunhamos, e testemunho fiel às vezes é 

ridicularizada até mesmo por companheiros crentes. No entanto, acima de todos os 

outros, que o ministério só pode ser realizado enquanto estamos na terra. Nós não terão 

oportunidade no céu para chamar o perdido para o Salvador. 

Em seu livro devocional Talks tranquilos com vencedores mundiais , SD Gordon contou 

a história de um grupo de alpinistas amadores que planejava subir Mont Blanc, nos Alpes 

franceses. Na noite antes da subida, os guias afirmou o requisito básico para o 

sucesso. Porque era uma subida extremamente difícil, pode-se chegar ao topo, tendo 

apenas o equipamento necessário para a escalada, deixando todos os acessórios 

desnecessários para trás. 

Um jovem atlético descontado conselhos dos guias, pensando que não poderia aplicar-se 

a ele. Ele apareceu para a escalada com um cobertor, uma pequena caixa de vinho, uma 

câmera, um conjunto de cadernos, e um bolso cheio de snacks. Embora advertido 

novamente pelos guias, o jovem de temperamento forte, no entanto, começou à frente do 

resto de provar sua habilidade superior e resistência. 

Mas, como os outros alpinistas procedeu-se a encosta da montanha, eles começaram a 

notar vários artigos deixados pelo caminho. Em primeiro lugar, eles notaram o alimento 

do homem do jovem e vinho, um pouco mais tarde os cadernos e câmera, e, finalmente, 

o cobertor. O jovem conseguiu atingir o pico, mas, assim como os guias previra, ele fez 

somente após descartar toda a sua parafernália desnecessário. 

Aplicando esta ilustração para a igreja, o Sr. Gordon comenta que, ao contrário do que 

jovem escalador, que acabou pagando o preço do sucesso, muitos cristãos, quando eles 

descobrem que eles não podem chegar ao topo com suas cargas, simplesmente parar de 

subir e estabelecer-se na encosta da montanha . 

Na mensagem final de Cristo relatado por Mateus, Jesus dá cinco elementos explícitos ou 

implícitos, que são necessárias para os Seus seguidores para cumprir sua missão suprema 

na terra, para chegar até o pico da montanha de seu chamado, por assim dizer. Estes 

elementos essenciais podem ser resumidas como disponibilidade, adoração, submissão, 

obediência e poder. 

Availibility 

Mas os onze discípulos procedeu à Galiléia, para o monte que 
Jesus tinha designado. (28:16) 



Os três primeiros elementos para cumprir eficazmente a missão da igreja são as atitudes, 

o primeiro dos quais está implícita no fato de que os onze discípulos foram para onde o 

Senhor lhes tinha dito para ser. 

Como alguém astutamente observado há muitos anos, na medida do serviço de um crente 

a Deus está em causa, a maior capacidade é a disponibilidade. O mais talentoso e dotado 

Cristão é inútil para Deus se ele não está disponível para ser utilizado, assim como 

maiores bênçãos de Deus não estão disponíveis para aqueles que não estão presentes para 

recebê-los. 

Discipulado fiel não começa com saber onde você estará servindo ao Senhor, ou em que 

qualidade. Ele não começa com ter um claro apelo a um certo ministério, ou ocupação, 

ou local de serviço. Elesempre começa com simplesmente estar à disposição de Deus, 

colocando todas as reservas e preconceitos de lado. 

Os onze discípulos não tinham recebido a bênção de ver o Jesus ressuscitado no jardim, 

porque, ao contrário das mulheres fiéis, eles não estavam lá. Agora, no entanto, os 

onze estavam onde Jesus queria que eles fossem e, consequentemente, eles receberam 

Sua Grande Comissão e Sua grande promessa. 

Tanto antes como depois da ressurreição, Jesus disse que Ele iria cumprir os seus 

discípulos na Galileia (26:32 ver Matt; 28:. 7, 10). Ele havia chamado um grande conclave 

de Seus seguidores com a Proposito de comissionamento-los chegar ao mundo em Seu 

nome, e agora eles estavam reunidos no lugar designado. 

Não nos é dito quando ou como o Senhor especificado o tempo exato e lugar na Galiléia, 

onde eles foram para reunir, mas eles estavam agora em o especial montanha que Jesus 

tinha designado em alguma ocasião anterior. 

A última aparição registrada de Jesus em Jerusalém foi de oito dias após a ressurreição, 

quando Tomé viu o Senhor ressuscitado, pela primeira vez (João 20:26). A viagem de 

Jerusalém para a Galiléia teria levado cerca de uma semana, e depois que eles chegaram 

lá alguns dos discípulos foram pescar, durante o qual o Senhor apareceu-lhes novamente, 

fornecendo uma captura muito pesado para transportar para dentro do barco. Então, 

depois de ter café da manhã com eles, Jesus perguntou a Pedro três vezes sobre o seu 

amor por Ele e deu a comissão de apascentar Suas ovelhas (João 21: 1-17). Esse evento 

teria ocorrido, pelo menos, quinze dias após a ressurreição e provavelmente mais perto 

de vinte. Porque Jesus subiu a partir do Monte das Oliveiras, na presença dos discípulos, 

eles tinham que ter mais uma semana para viajar de volta para Jerusalém. E porque 

aparições pós-ressurreição de Jesus abrangeu um total de 40 dias (Atos 1: 3), a Sua 

entrega da Grande Comissão ao lado da montanha Galileu teria de ocorrer em algum 

momento entre vinte e trinta e cinco dias após a Sua ressurreição. 

Não nos é dito que estava presente quando Jesus deu a Grande Comissão, mas parece 

provável que era o grupo de mais de quinhentos que Paulo menciona em 1 coríntios 15: 

6. Essa tem sido a visão de muitos estudiosos da Bíblia ao longo da história da igreja. 

O fato de que Mateus menciona especificamente apenas os onze discípulos não limita o 

encontro a eles. A mensagem do anjo para as mulheres a dar à discípulos parece implicar 

que as mulheres também ver Jesus na Galiléia (ver Mat. 28: 7). Não teria havido nenhuma 



razão para Jesus para enviar o onze para a Galiléia, apenas para tê-los voltar alguns dias 

depois para o Monte das Oliveiras para sua ascensão.Parece mais razoável que o Senhor 

reuniu um grande grupo de crentes e que Ele escolheu Galiléia para o local de encontro, 

porque a maioria de seus seguidores foram daquela região. 

Porque a Grande Comissão aplica-se a toda a Sua igreja, Jesus teria certamente queria 

entregá-lo para o maior grupo possível de Seus fiéis seguidores. Não foram só mais dos 

seguidores de Jesus da Galiléia, mas que a região foi isolada e foi uma distância segura 

de Jerusalém, onde a maior parte de Jesus inimigos eram. E porque a comissão se estende 

a todo o mundo, a Galiléia, muitas vezes referida como a Galiléia dos gentios, também 

foi apropriado por esse motivo. 

Onde quer que a montanha era, tornou-se um lugar de grande santidade, onde mais de 

quinhentos dos discípulos de Jesus veio com suas fraquezas, confusão, dúvidas, receios e 

medos. Eles não eram as pessoas mais humanamente capaz no mundo, nem o mais 

inteligente ou poderoso ou influente. Mas eles eram onde o Senhor queria que eles 

fossem, e que a obediência deu provas da sua vontade de ser usado em Seu serviço. Como 

Isaías depois de sua visão no templo, segundo eles, de fato, "Eis-me" (Is. 6: 8). 

Porque eles estavam lá, eles se conheceram Cristo. Porque eles estavam lá, eles foram 

encomendados. Porque eles estavam lá, eles receberam a promessa do Senhor de Sua 

presença contínua e poder como eles ministravam perante o mundo em Seu nome. Tudo 

começou com o que está disponível. 

Adoração 

E quando o viram, o adoraram; mas alguns tinham dúvidas. E 
Jesus veio e falou-lhes, dizendo: (28: 17-18a) 

O segundo elemento implicado aqui para efetivo cumprimento da missão da igreja é a 

atitude de adoração genuína. Quando Deus não é verdadeiramente adorado, Ele não pode 

ser verdadeiramente servido, não importa o quão talentoso, dotado, ou bem-intencionada 

Seus servos pode ser. 

No momento em que Jesus apareceu e os discípulos viram, o adoraram, prostrando-se 

em adoração humilde diante de seu divino Senhor e Salvador. Quando viram Jesus 

ressuscitado na encosta, a sua confusão desapareceu e seus sonhos despedaçados foram 

restaurados. Sua tristeza se transformou em alegria inacreditável e sua desilusão em 

esperança inabalável. 

Os crentes reunidos ali não estavam dando homenagem a um governante terreno 

dignitário ou mero humano mas estavam adorando o próprio Filho de Deus, o Senhor do 

céu e da terra. Embora não há palavras faladas são registrados, em seus corações, eles 

devem ter sido dizendo com Tomé após suas últimas dúvidas foram amenizada: "Meu 

Senhor e meu Deus!" (João 20:28). 

Em uma ocasião anterior, mas que as Escrituras dizem que os onze discípulos realmente 

adorado Jesus. Depois Ele caminhou para eles na água, que "adorou, dizendo:" Você é o 

Filho de Deus! "(Mat. 14:33). Agora seu temor e sua certeza de Sua divindade eram 

incomensuravelmente maior, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. É provável que a 



adoração de Cristo naquele dia na Galiléia foi igualado poucas vezes em toda a história 

humana. 

No entanto, surpreendentemente, alguns eram ainda duvidosa. Essa frase simples 

inserido por Mateus é apenas uma das inúmeras pequenas e indiretos testemunhos para a 

integridade das Escrituras. Em honestidade transparente, o escritor evangelho apresenta 

o incidente como de fato aconteceu, sem nenhuma tentativa de torná-la mais dramática 

ou convincente do que era. Como ele retratou Jesus em Sua perfeição divina, ele também 

retratou os seguidores de Jesus, incluindo ele próprio, em sua imperfeição humana. 

Aqueles que tentam escrever a história a seu próprio gosto tendem a ampliar o que é 

favorável e omitir aquilo que não é. Teve Mateus e os outros escritores do evangelho 

inventado a ressurreição de Jesus, eles teriam tinha feito todos os esforços para excluir 

qualquer fato ou incidente que teria manchado o seu caso. Nem teriam hesitado em 

falsificar provas e distorcer a verdade. A pessoa que mente sobre algo de grande 

importância não tem escrúpulos em dizer mentiras menores para apoiar seu engano 

primário. Honestidade simples de Mateus confirma tanto a sua própria honestidade e à 

integridade da Palavra de Deus. 

A identidade dos céticos não é dado. Porque os onze discípulos são os únicos 

especificamente mencionadas nesta passagem, alguns intérpretes insistem que aqueles 

que tinham dúvidas eram desse grupo.Mas, como já foi referido, é provável que centenas 

de outros crentes também estavam presentes. 

Exatamente o que foi posta em dúvida também não é especificado. Se o fato da 

ressurreição de Jesus estava em questão, em seguida, os céticos não poderia ter incluído 

qualquer um dos onze, porque todos eles já haviam testemunhado o Cristo ressuscitado, 

alguns em várias ocasiões. Parece mais provável que a dúvida em questão ou não a pessoa 

que apareceu para eles era realmente o Cristo fisicamente ressuscitado ou alguma forma 

de impostor. Fora desse grande grupo, apenas os onze discípulos e algumas das mulheres 

que tinham vindo para o túmulo tinha visto o Cristo ressuscitado. Talvez alguns dos que 

estão no fundo da multidão não podia ver Jesus claramente e, como Tomé, estavam 

relutantes em acreditar que uma verdade tão incrível, sem provas concretas. 

Como se para aliviar essa dúvida, Jesus graciosamente veio e falou com eles. O que quer 

que a dúvida era e quem foram os que duvidam, como o Senhor se aproximou e como 

Sua voz familiar soou em seus ouvidos, mais uma vez, toda a incerteza foi 

apagado. Agora, aqueles que duvidara caiu e se juntou aos outros na adoração. 

Nada mais importava agora. Não fazia diferença onde viviam, o que seu patrimônio era, 

qual a sua posição econômica ou social era, ou o que sua nacionalidade era. Estavam 

agora na presença do Deus vivo. 

O foco total estava em Cristo. Essa é a essência da verdadeira concentração adoração 

sincera, sem obstáculos e sem ressalvas sobre Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não 

apenas para o Corinthians, mas a todas as pessoas a quem ele falou e em todo lugar que 

ele ministrou, Paulo "decidi nada saber entre [eles], senão a Jesus Cristo, e este 

crucificado" (1 Cor. 2: 2). Em sua própria vida, o apóstolo estava determinado a 

"conhecê-lo, eo poder da sua ressurreição, ea comunhão dos seus sofrimentos, 

conformando-me com sua morte" (Fp. 3:10). A vida de Paulo foi tão totalmente centrada 



em Cristo que ele poderia dizer com sinceridade perfeita, "Porque para mim o viver é 

Cristo, e morrer é lucro" (Fl. 1:21). 

Apresentação 

"Toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. (28: 18b) 

O terceiro elemento para o efetivo cumprimento da missão da igreja é outra atitude, a 

atitude implícita de submissão. O foco da declaração de Jesus aqui está em Seu senhorio 

soberano, mas no contexto, também se refere claramente a resposta do crente para o seu 

governo. 

Antes que o Senhor afirma a Grande Comissão, fixe a sua autoridade divina para 

comandá-la. É por causa de seu poder soberano que Seus seguidores devem ter a atitude 

de completa, humilde submissão à Sua vontade. 

Exousia ( autoridade ) refere-se à liberdade e direito de falar e agir como melhor 

agrade. Em relação a Deus, que a liberdade e direito são absolutos e ilimitados. A todos é 

tanto reforçado e delineado pela frase no céu e na terra. A autoridade soberana dado 

a Jesus pelo Pai celeste (cf. Mt 11:27;. João 3:35) é absoluta e universal. 

Durante Seu ministério terreno, Jesus demonstrou sua autoridade sobre as doenças e 

enfermidades;, sobre os demônios (04:24; 08:32; 12:22), sobre o pecado (Mt 4:23 9:35.) 

(9: 6), e sobre a morte (Marcos 5: 41-42; João 11: 43-44). Exceto para o perdão dos 

pecados, Jesus ainda exibiu a autoridade para delegar essas funções certo número de 

seguidores (Mateus. 10: 1; Lucas 10: 9, 17). Ele tem autoridade para trazer todos os 

homens diante do tribunal de Deus e para condená-los à morte eterna ou trazê-los para a 

vida eterna (João 5: 27-29; 17: 2). Ele tinha a autoridade para estabelecer a sua própria 

vida e para retomá-la (João 10:18). Ele tem a autoridade soberana para governar o céu ea 

terra e para subjugar Satanás e seus demônios ao tormento eterno no lago de fogo 

(Apocalipse 19:20; 20:10). Jesus tentadora de Satanás oferecendo-lhe domínio sobre o 

mundo (Mt 4: 8-9.) Não só era mau, mas insensato, porque senhorio de o céu ea terra já 

era herança de Cristo por decreto divino. 

Mesmo o profeta Daniel previu autoridade soberana que está sendo dado a Cristo. Em sua 

visão noite ele viu "um semelhante ao Filho do homem ... que vem, e Ele veio até o Ancião 

dos Dias e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado o domínio, glória e um reino, para 

que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram seu domínio é um 

domínio eterno, que não passará, eo seu reino é um que não será destruído "(Dan. 7: 13-

14; cf. Is. 9: 6. -7). 

O próprio Jesus descreveu Sua vinda domínio. "O sinal do Filho do Homem aparecerá no 

céu"; Ele disse, "e, em seguida, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do 

Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória" (Mateus 24:30;. Cf. 

26:64). 

Autoridade soberana de Jesus foi dado a ele por seu pai, que "tem dado todo o julgamento 

ao Filho" (João 5:22), "fez Senhor e Cristo" (At 2:36), e "o exaltou sobremaneira , e lhe 

deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho 

dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus 



Cristo é o Senhor "(Fil. 2: 9-11). Então, finalmente, em um ato de adoração amor e 

submissão ", quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também 

será submetido a daquele que a sujeitou todas as coisas a Ele, para que Deus seja tudo em 

todos" (1 Cor. 15:28). 

Antes de dar a comissão, Jesus primeiro estabeleceu a Sua autoridade absoluta, 

penetrante, porque caso contrário, o comando teria parecia irremediavelmente impossível 

para os discípulos a cumprir, e eles poderiam ter ignorado isso. Se não fosse por saber 

que tinha demanda soberana do Senhor, bem como seus recursos para orientar e capacitá-

los, esses quinhentos, discípulos impotentes indescritíveis teria sido totalmente dominado 

pela tarefa inconcebível de fazer discípulos para seu Senhor, de entre todas as nações da 

terra . 

A submissão à soberania absoluta de Jesus Cristo não é opção de um crente, mas é sua 

obrigação suprema. Não é negociável ou ajustável para próprias inclinações e planos 

particulares de um. É, antes, a atitude que diz com absoluta sinceridade, "O que quer que 

o Senhor ordena, eu o farei." 

Obediência 

Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 

nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a 
observar tudo o que vos ordenei; (28: 19-20a) 

O quarto elemento para o efetivo cumprimento da missão da igreja é a obediência ao 

mandamento do Senhor, tornou possível somente quando as atitudes de disponibilidade, 

adoração e submissão caracterizam a vida do crente. 

Foi à luz de sua autoridade absoluta, soberana que Jesus ordenou: "Ide, portanto, fazei 

discípulos de todas as nações." A palavra de transição é , portanto. "Porque eu sou o 

Senhor soberano do universo," Jesus estava dizendo: "Eu tenho tanto a autoridade para 

mandar você para ser minhas testemunhas e o poder de permitir que você a obedecer o 

comando. " 

À luz dos ensinamentos do Antigo Testamento sobre a missão de Israel para ser a luz de 

Deus para os gentios e à luz do ministério terrestre de Jesus não deveria ser surpreendente 

que a Sua comissão erafazer discípulos de todas as nações. 

Mathēteuō ( fazei discípulos ) é o verbo principal e do comando central dos versículos 

19-20, que formam a frase final do evangelho de Mateus. O significado da raiz do termo 

refere-se a acreditar e aprender. Jesus não estava se referindo apenas aos crentes ou 

simplesmente para os alunos, ou Ele teria usado outras palavras. Mathēteuō carrega uma 

bela combinação de significados. Neste contexto, refere-se aqueles que depositam sua 

confiança em Jesus Cristo e segui-Lo na vida de aprendizado contínuo e da 

obediência. "Se vós permanecerdes na minha palavra", disse Jesus, "então você é 

verdadeiramente meus discípulos" (João 8:31). Deve-se notar que alguns discípulos não 

eram verdadeiras (ver João 6:66). 

Uma pessoa que não é verdadeiro discípulo de Cristo não pertence a ele e não é 

salvo. Quando uma pessoa genuinamente confessa Cristo como Senhor e Salvador, ele é 



imediatamente salvos, imediatamente fez um discípulo, e imediatamente cheio do 

Espírito Santo. Não para ser discípulo de Cristo não é, portanto, de ser de Cristo em tudo. 

Escritura não conhece nada de receber a Cristo como Salvador, mas não como Senhor, 

como se uma pessoa poderia levar Deus aos poucos como lhe convém. Cada converter a 

Cristo é um discípulo de Cristo, e ninguém que não é um discípulo de Cristo, não importa 

o que sua profissão de fé pode ser, é um convertido de Cristo. 

O próprio ponto de encontro de Jesus com o jovem rico foi que esse homem-embora 

altamente moral, religiosa, generoso e admiração de Jesus-se recusaram a desistir de tudo 

por Cristo e se submeter a Ele como Senhor. Ele sinceramente queria a vida eterna e teve 

a sabedoria de vir para a fonte da vida. Mas ele não estava disposto a desistir de sua 

própria vida e posses e obedecer à ordem de Jesus: "vem e segue-Me" (Lucas 18: 18-

23). Ele estava disposto a ter Jesus como Salvador, mas não como Senhor e Cristo não 

iria recebê-lo nesses termos. Porque ele se recusou a ser discípulo de Cristo, quando o 

custo foi claro (como aqueles em João 6:66), ele não poderia ter nenhuma parte de Cristo 

ou da vida eterna que Ele dá. 

Algumas teologias populares hoje ensinam que Jesus estava se referindo àqueles que já 

são crentes quando ensinou coisas como: "Quem não carrega sua cruz e não me segue 

não pode ser meu discípulo" (Lucas 14:27; cf. v 33. ). Tais formas de salvação fácil 

sustentar que a única exigência para a salvação é a "aceitar Jesus como Salvador." Então, 

em algum momento posterior, uma pessoa salva pode ou não se tornar um discípulo ao 

aceitar Cristo como Senhor de sua vida. Tomar a sua cruz e seguir a Cristo (Mat. 10:38) 

é visto como um nível secundário, ideal de relacionamento com Cristo que é louvável, 

mas não é obrigatório. 

A Grande Comissão é um comando para trazer os incrédulos em todo o mundo a um 

conhecimento salvífico de Jesus Cristo, e o termo que o Senhor usa nesta 

comissionamento é fazer discípulos. O verdadeiro convertido é um discípulo, uma 

pessoa que aceitou e submeteu-se a Jesus Cristo, o que isso pode significar ou demanda. A 

pessoa verdadeiramente convertida está cheio do Espírito Santo e dada uma nova natureza 

que anseia a obedecer e adorar ao Senhor que o salvou. Mesmo quando ele é 

desobediente, ele sabe que está vivendo na contramão de sua nova natureza, que é a de 

honrar e agradar ao Senhor. Ele ama a justiça e odeia o pecado, incluindo o seu próprio. 

Comando supremo de Jesus, portanto, é para aqueles que são Seus discípulos para se 

tornarem Seus instrumentos para fazer discípulos de todas as nações. Próprio ministério 

terrestre de Jesus era fazer discípulos para si mesmo, e que é o ministério de Seu 

povo. Aqueles que verdadeiramente seguir a Jesus Cristo se tornar "pescadores de 

homens" (Mat. 4:19). Aqueles que se tornam seus discípulos estão-se a tornar-se 

fabricantes de discípulo. A missão da Igreja primitiva era fazer discípulos (ver Atos 2:47; 

14:21), e que ainda é a missão de Cristo para a Sua Igreja. 

Mandamento de Jesus para os Seus seguidores a fazer discípulos foi dada apenas uma 

vez, clímax, no final de Seu ministério terreno. Alguns podem perguntar: "Se fosse tão 

crucial, por que Jesus mencionou apenas uma vez?" A razão, sem dúvida, é que a 

motivação para alcançar outros para Cristo é inata à vida redimida. Pode-se também 

perguntar por que a ordem de Deus para o homem "Sede fecundos e multiplicai-vos" (Gn 

1:28) foi dado apenas uma vez. Em cada caso, a reprodução em espécie é natural para a 



vida. A chamada para fazer discípulos é indicado apenas uma vez porque é natural para a 

nova criação para ser reprodutivo. Ele iria implorar a questão de repetir o que é tão básico. 

Os requisitos específicos Jesus dá para fazer discípulos envolvem três particípios: Going 

(prestados aqui como go ), batizando, e de ensino. 

O primeiro requisito deixa claro que a igreja não é de esperar que o mundo inteiro para 

vir para as suas portas, mas que é para ir para o mundo. O particípio grego é melhor 

traduzida como "ter ido", sugerindo que este requisito não é tanto um comando como uma 

suposição. 

Instrução inicial de Jesus para os discípulos era para eles irem apenas "às ovelhas perdidas 

da casa de Israel" (Mt 10:. 6; cf. 15:24). O desígnio de Deus é oferecer a salvação primeiro 

aos judeus e, em seguida, usá-los como seus missionários para o resto do mundo. O 

evangelho é o "poder da salvação de todo aquele que crê", mas "primeiro do judeu" (Rm 

1:16;. Cf. João 4:22). Mas quando Israel como nação rejeitou o Rei-Messias que foi 

enviado a ela em Jesus, o convite para a salvação entrou directamente para o mundo 

inteiro. 

Jesus comparou a resposta de Israel ao chamado de Deus para uma festa de casamento 

dado por um rei para o seu filho. Quando os convidados favorecidas se recusou a aceitar 

o convite do rei e caluniado e até mesmo mortos alguns dos mensageiros, o rei teve seu 

exército destruir os convidados ingratos e maus. Ele, então, enviou os seus servos para as 

ruas e rodovias de convidar para a festa que ninguém viria (Matt. 22: 1-10). A foto era de 

um apóstata Israel que se recusou seu Messias e, assim, perdeu o reino que Ele ofereceu 

a eles. 

No final do Seu ministério terreno, Cristo tinha apenas um pequeno remanescente de 

crentes, e foi a parte desse remanescente que deu o seu comissão para evangelizar o 

mundo. O primeiro sermão da igreja cheia do Espírito Santo foi pregado por Pedro e 

dirigido aos judeus e prosélitos judeus que tinham vindo para adorar em Jerusalém (Atos 

02:22). Mas Deus mais tarde teve que convencer dramaticamente Pedro que o evangelho 

também foi para os gentios (10: 1-48). 

Como ele viajou por toda a Síria, Ásia Menor e na Grécia, até mesmo o apóstolo Paulo, 

"o apóstolo dos gentios," normalmente começou seu ministério em uma determinada 

cidade na sinagoga judaica (ver Atos 09:20; 13: 5; 18: 4). Mas sua mensagem era sempre 

para os gentios e judeus. Na sua conversão na estrada de Damasco, o Senhor disse-lhe: 

Levanta-te e põe-te em pé; para este fim eu apareci para você, para te fazer ministro e 

testemunha, ... livrando-te deste povo judeu e dos gentios, a quem eu vos envio a vós, 

para abrir seus olhos, para que se convertam das trevas para a vida e para o domínio de 

Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que 

são santificados pela fé em mim. (Atos 26: 16-18) 

O segundo requisito para fazer discípulos é a de batizando-os em nome do Pai e do 

Filho e do Espírito Santo. Para batizar literalmente significa imergir em água, e certas 

formas de batismo tinha sido praticada por diversos grupos judaicos como um símbolo 

de limpeza espiritual. O batismo de João Batista simbolizava o arrependimento do pecado 

e voltar-se para Deus (Mat. 3: 6). Como instituído por Cristo, no entanto, o batismo 



tornou-se um ato externo de identificação com Ele através da fé, de modo visível, 

testemunho público que, doravante, um pertencia a Ele. 

O ato inicial de obediência a Cristo depois da salvação é submeter ao batismo como um 

testemunho de união com Ele na Sua morte, sepultamento e ressurreição. "Você não 

sabe", Paulo pediu aos crentes romanos, "que todos nós que fomos batizados em Cristo 

Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo 

batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim 

também andemos nós em novidade de vida "(Rom. 6: 3-4). 

A imersão é o modo mais adequado de batismo, não só porque a palavra grega por trás 

disso tem a conotação de imersão, mas ainda mais importante, porque esse é o único modo 

que simboliza o sepultamento e ressurreição. 

Embora o ato do batismo não tem absolutamente nenhuma poupança ou benefício ou o 

poder sacramental, é comandado por Cristo dos Seus seguidores. A única exceção pode 

ser a incapacidade física; como no caso do ladrão arrependido na cruz, um prisioneiro que 

é proibido o decreto-lei, ou uma circunstância semelhante além do controle do crente. A 

pessoa que não está disposto a ser batizado é na melhor das hipóteses um crente 

desobedientes, e se ele persistir em sua falta de vontade não há razão para duvidar da 

autenticidade da sua fé (cf. Mt 10: 32-33.). Se ele não está disposto a dar cumprimento a 

esse simples ato de obediência, na presença de outros crentes, ele dificilmente será 

disposto a ficar por Cristo perante o mundo incrédulo. 

O batismo não tem parte na obra da salvação, mas é um acompanhamento de Deus-

ordenado e Deus-comandada de salvação. Jesus disse: "Quem crer e for batizado será 

salvo; mas quem não crer será condenado" (Mc 16:16). Jesus deixou claro que é a 

descrença, não falha para ser batizado, que se opõe a salvação; mas Ele não poderia ter 

feito a associação divino da salvação e batismo mais óbvio do que Ele faz nessa 

declaração. 

A associação foi indiscutivelmente claro na mente de Pedro como ele exortou seus 

ouvintes incrédulos no dia de Pentecostes: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja 

batizado em nome de Jesus Cristo" (Atos 2:38). A associação foi tão bem em mente de 

Paulo, como testemunhou em sua grande manifesto da unidade dos cristãos: "Há um só 

corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa 

vocação; um só Senhor, uma só fé, um só batismo , um só Deus e Pai de todos, que está 

acima de tudo e por todos e em todos "(Ef. 4: 4-6). 

Uma pessoa é salva pela graça de Deus trabalhando através de sua fé como um dom de 

Deus (Ef. 2: 8). Mas pela própria declaração de Deus, o ato do batismo é o Seu sinal 

divinamente designado de identificação do crente com o Seu Filho, o Senhor Jesus 

Cristo. O batismo é um ato divinamente ordenado de fé e obediência. 

Os novos convertidos precisam ser ensinados que eles deveriam ser batizado o mais 

rapidamente possível, não para selar ou confirmar a sua salvação, mas para fazer 

testemunho público a ele em obediência ao seu Senhor recém-descoberta. A chamada 

para Cristo não só é a chamada para a salvação, mas também o chamado à obediência, o 

primeiro ato público de que deve ser o batismo em Seu nome. 



Ao longo do livro de Atos, o batismo é mostrado na associação mais próxima possível 

com a conversão. Os três mil almas convertidas em Pentecostes foram imediatamente 

batizado (Atos 2:41). Assim que o etíope acreditava em Cristo, ele parou o seu carro para 

que ele pudesse ser batizado (08:38). Assim que Paulo recebeu de volta sua visão depois 

de sua conversão, ele foi batizado (09:18). Quando Cornélio e sua família foram salvos, 

Pedro "ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo" (10:48). Como 

descrentes em Corinto estavam sendo ganhas para Jesus Cristo, eles também estavam 

sendo batizados (18: 8). Quando Paulo encontrou alguns discípulos de João em Éfeso que 

só haviam sido batizados para o arrependimento, ele disse-lhes sobre Jesus, o único para 

quem João estava apenas preparando o caminho, e quando eles acreditavam que "eles 

foram batizados em nome do Senhor Jesus" (19: 1-5). 

No contexto da Grande Comissão, o batismo é sinônimo de salvação, que é sinônimo de 

se tornar um discípulo. Como já enfatizado, o discipulado é a vida cristã, não um segundo 

nível opcional, do mesmo. 

O batismo é para ser feita em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus não 

estava dando uma fórmula ritual, embora aquela bela frase dos lábios de nosso Senhor 

tem sido comumente utilizado e de forma adequada nos serviços batismais ao longo da 

história a igreja. Em nome de não é uma fórmula sacramental, como pode ser visto no 

fato de que o livro de Atos relata não convertidos sendo batizados com essas palavras 

precisas. Essas palavras são um pouco uma declaração rica e abrangente da união 

maravilhosa que os crentes têm com toda a Divindade. 

Em seu depoimento aqui sobre o batismo, Jesus novamente se colocou claramente em um 

nível igual com Deus , o Pai e com o Espírito Santo. Ele também enfatiza a unidade da 

Trindade, ao declarar que o batismo deve ser feito em seu único nome (singular), não em 

seus nomes separados. Como acontece em muitas partes das Escrituras, a frase o 

nome aqui encarna a plenitude de uma pessoa, que engloba tudo o que ele é, tem, e 

representa. Quando ele é batizado, o crente se identifica com tudo o que Deus é, tem, e 

representa. 

O pronome Jesus usa aqui ( eis , em ) também pode ser traduzida como "em" ou 

"até". Aqueles que ensinam a regeneração batismal-a crença de que o batismo com água 

é essencial para a salvação, insistem que deve aqui ser traduzida como "em". Mas isso é 

uma tradução completamente arbitrária e, em qualquer caso, não pode levantar-se contra 

as muitas outras passagens que comprovam o batismo não tem parte na regeneração, mas 

é sim um ato exterior, após a regeneração, que atesta a sua tendo ocorrido. 

Batismo não coloca um crente em unidade com a Trindade, mas significa que, pela graça 

de Deus trabalhando através de sua fé em Jesus Cristo, o crente já foi feito um com o Pai, 

e do Filho e do Espírito Santo. 

O terceiro requisito para fazer discípulos de todas as nações é o de ensinar-lhes a 

observar tudo o que vos tenho ordenado. A missão da Igreja não é simplesmente para 

converter, mas para ensinar. O convertido é chamado a uma vida de obediência ao Senhor, 

e de forma a obedecer-Lhe é obviamente necessário para saber o que Ele exige. Como já 

mencionado, um discípulo é, por definição, um aprendiz e seguidor. Portanto, estudar, 

entender e obedecer "todo o propósito de Deus" (Atos 20:27) é a tarefa ao longo da vida 

de todo verdadeiro discípulo. 



No discurso de despedida de Jesus para os discípulos no cenáculo, Ele disse: 

Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos a ele, e 

faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras; ea palavra que 

estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho dito, e no 

respeito com você. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, 

esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu disse a você. (João 

14: 23-26) 

Jesus não gastar tempo ensinando a fim de entreter as multidões ou para revelar verdades 

interessantes mas inconsequentes sobre Deus ou para definir normas para frente ideais, 

mas opcionais que Deus requer. Sua primeira missão foi a de prover a salvação para 

aqueles que vêm a Ele com fé, isto é, de fazer discípulos. Sua segunda missão era ensinar 

a verdade de Deus para aqueles discípulos. Essa é a mesma missão dupla Ele dá à igreja. 

Ninguém é um verdadeiro discípulo além da fé pessoal em Jesus Cristo, e não há 

verdadeiro discípulo além de um coração obediente que deseja agradar ao Senhor em 

todas as coisas. O escritor de Hebreus faz com que a atitude de obediência sinônimo de 

fé salvadora, que declara que Cristo "tornou-se a todos aqueles que Lhe obedecem fonte 

de salvação eterna" (Heb. 5: 9). Agradecendo a Deus para a salvação dos crentes em 

Roma, Paulo disse-lhes: "Apesar de você eram escravos do pecado, tornando-se obediente 

de coração à forma de doutrina a que fostes entregues" (Rom. 6:17). 

Todo cristão não é dotado como um professor, mas todo cristão fiel está empenhada em 

promover o ministério de ensinar a Palavra de Deus, tanto para fazer e para edificar 

discípulos de Cristo. 

Poder 

"E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos 
séculos." (28: 20b) 

Tão crucial como são os primeiros quatro elementos para o efetivo cumprimento da 

missão da igreja, que seria inútil sem o último, a saber; o poder que o Senhor Jesus Cristo 

oferece através da Sua presença contínua com aqueles que pertencem a Ele. Nem as 

atitudes de disponibilidade; adoração e submissão, nem fiel obediência à Palavra de Deus 

seria possível para além do próprio trabalho o poder de Cristo em nós e por nós. 

Idou ( eis ) é uma interjeição frequentemente usada no Novo Testamento para chamar a 

atenção para algo de especial importância. ego eimi ( eu sou ) é uma forma enfática que 

poderá ser prestada, "Eu mesmo sou", chamando especial atenção para o fato de própria 

presença de Cristo. Jesus estava dizendo, com efeito, "Agora, preste especial atenção ao 

que eu vou dizer;. Porque é o mais importante de tudo eu mesmo, o seu divino, 

ressuscitado, vivo, Senhor eterno, estou sempre convosco, até ao fim dos tempos ". 

Uma maneira útil para manter a vida espiritual e trabalho na perspectiva correta e confiar 

continuamente sobre o poder do Senhor, em vez de o próprio é orar em maneiras como 

estas: "Senhor, Tu me importo mais sobre este assunto eu estou enfrentando do que eu 

faço , então faça o que você sabe que é melhor. Senhor, você ama essa pessoa mais do 

que eu e só você pode chegar em seu coração e salvá-lo, por isso ajuda-me a testemunhar 



apenas como você conduz e capacitar. Senhor, Tu és mais preocupados com a verdade ea 

integridade de seus santa Palavra do que eu, então, por favor energizar meu coração e 

mente para ser fiel ao texto que estou ensinando. " 

Sempre literalmente significa "todos os dias." Para o crente individual que significa todos 

os dias de sua vida. Mas, em seu significado mais amplo para a Igreja em geral, 

significa até o fim dos tempos, isto é, até que o Senhor retorna corporal para julgar o 

mundo e para governar o seu reino terreno. (Veja Mat. 13: 37-50, onde Cristo usa a 

expressão "fim dos tempos" três vezes para designar Sua segunda vinda.) 

Jesus não vai visivelmente retornar à Terra e exibir-se perante o mundo inteiro em sua 

majestosa glória e poder até o fim dos tempos. Mas até esse momento, ao longo desta 

época presente, Ele vai sempreestar com aqueles que pertencem a Ele, levando-os e 

capacitá-los para cumprir a Sua Grande Comissão. 

Há alguns anos, um missionário foi para uma sociedade pagã primitiva. Ela tornou-se 

especialmente preocupada por uma jovem esposa e eventualmente foi usada para vencer 

a mulher a Cristo. Quase tão logo ela foi salva a mulher disse a missionária com grande 

tristeza "Eu desejo que você poderia ter vindo mais cedo, assim que o meu menino poderia 

ter sido salvo." Quando o missionário perguntou por que já era tarde demais, a mãe 

respondeu: "Porque apenas algumas semanas antes de vir para nós, eu lhe ofereceu como 

sacrifício para os deuses da nossa tribo." 

 
 

 

 

 

 

 



MARCOS 

 
Introdução a Marcos 

"O início do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus" (1: 1). Aqueles abertura de 

palavras para o evangelho de Marcos, não só indicar o propósito por trás de sua 

composição, mas pode ter servido como seu título original. No entanto, como os outros 

três evangelhos, o trabalho tem sido conhecido em toda a história da igreja com o nome 

de seu autor. 

Marcos aparece várias vezes no livro de Atos, onde seu nome é dado como "João, que 

também foi chamado Marcos" (Atos 0:12, 25; cf. 15:37, 39). Ele era primo de Barnabé 

(Col. 4,10), e casa de sua mãe em Jerusalém serviu como um local de encontro para a 

igreja primitiva (Atos 12:12). Como um homem jovem, presumivelmente, João Marcos 

acompanhou Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária (Atos 12:25; 13: 

5). Mas ele os abandonou em Perge, na Panfília (Atos 13:13). Como resultado de uma 

falha imperdoável de Marcos, Paulo recusou-se a levá-lo em uma viagem subsequente 

(Atos 15: 37-38). A questão provocou uma forte discussão entre Paulo e Barnabé, 

levando-os a separar (Atos 15:39). Barnabé levou Marcos com ele para o Chipre, 

enquanto Paulo embarcou em uma segunda viagem missionária com Silas (Atos 15: 39-

41). 

Embora tivesse traído a confiança de Paulo na primeira viagem missionária, João Marcos 

mais tarde se tornou um membro valorizado da equipe do ministério do apóstolo. Em 

Colossenses 4: 10-11, Paulo instruiu seus leitores para acolher Marcos como um de seus 

"colegas de trabalho para o reino", que tinha provado "para ser um incentivo" a ele durante 

sua primeira prisão romana (cf. Filemon 24.). Alguns anos depois, perto do fim da sua 

vida, Paulo pediu a Timóteo que "pegar Marcos e traze-o contigo, porque ele é útil para 

mim para o serviço" (2 Tim. 4:11). 

É provável que João Marcos foi restaurado ao ministério utilidade, pelo menos em parte, 

através da orientação de Pedro. Como um líder na igreja de Jerusalém, Pedro estava 

familiarizado com a casa da mãe de Marcos (Atos 12:12) e pode ter encontrado Marcos 

através dela. A amizade entre Pedro e Marcos era tal que o apóstolo tornou-se uma figura 

de pai espiritual para Marcos, referindo-se a ele como "meu filho" (1 Pedro 5:13). Se 

alguém entendeu o processo de restauração após a falha, foi Pedro, que foi graciosamente 

restaurada por Cristo depois de negar-lhe três vezes (cf. João 18: 15-17, 25-27; 21: 15-

17). A influência de Pedro, sem dúvida, ajudou Marcos superar as fragilidades e 

vacilações de sua juventude para que ele pudesse realizar fielmente o que Deus o chamou 

para fazer. 

 



Autor 

Assim como os outros três, o segundo evangelho não incluir o nome do seu autor. No 

entanto, o testemunho universal da igreja primitiva confirma que foi escrita por Marcos. O 

início pai igreja Papias de Hieropolis, escrita em algum momento entre O D.C 95-140, 

explicou que o conteúdo do Marcos foi derivado dos sermões de Pedro, uma observação 

consistente com a sua estreita relação. De acordo com Papias, 

Marcos tendo-se tornado o intérprete de Pedro, escreveu com precisão tudo o que ele se 

lembrava. Não foi, no entanto, em ordem exata que ele relatou as palavras ou atos de 

Cristo. Pois ele nem ouvi o Senhor nem o acompanhou. Mas depois, como eu disse, ele 

acompanhou Pedro, que acomodaram suas instruções para as necessidades [dos ouvintes], 

mas sem a intenção de dar uma narrativa regular de ditos do Senhor. Pelo que Marcos não 

cometeu nenhum erro, por escrito, assim, algumas coisas como ele lembrava deles. Para 

de uma coisa ele teve o cuidado especial, para não omitir qualquer coisa que ele tinha 

ouvido falar, e não colocar nada fictício nas declarações. ( A exposição das palavras do 

Senhor, 6, citado em Eusébio, História da Igreja, 3.39.15-16) 

O apologista do século II Justino Mártir (c. 100-165) do mesmo modo descrito evangelho de 

Marcos como as "memórias de Pedro" e sugeriu que foi composta por Marcos na Itália. Os 

líderes cristãos posteriores, como Irineu, Orígenes e Clemente de Alexandria, ecoou os 

sentimentos semelhantes. O historiador da Igreja do século IV Eusébio de Cesaréia (. C 263-

339) sugere que Marcos escreveu seu evangelho, a pedido de ouvintes de Pedro: 

Uma grande luz da religião brilhou nas mentes dos ouvintes de Pedro, de modo que eles 

não estavam satisfeitos com uma única audiência ou com o ensino não escrito da 

proclamação divina, mas com todo o tipo de exortação [eles] suplicou Marcos, cujo 

evangelho é ainda na existência, vendo que ele era seguidor de Pedro, para deixá-los uma 

declaração por escrito do ensinamento dado verbalmente, não pararam até que o 

persuadiu, e assim tornou-se a causa da escritura chamado o Evangelho segundo 

Marcos. E dizem que o apóstolo, sabendo pela revelação do Espírito para o que tinha sido 

feito, ficou satisfeito com o seu zelo, e ratificou a escritura para o estudo nas 

igrejas. ( História da Igreja , 2.15.1-2) 

Qualquer que seja o catalisador específico que levou Marcos a escrever seu evangelho, o 

testemunho uniforme da primeira tradição afirma que ele é o seu autor, provavelmente 

compor a seu relato enquanto em Roma para o benefício dos fiéis que estavam lá. 

Quando foi escrito e público-alvo 

Os pais da igreja discordam sobre se Marcos escreveu seu evangelho, antes ou depois do 

martírio de Pedro. (Pedro foi morto sob Nero c 67-68..) Estudo evangélico 

contemporâneo geralmente coloca a data de composição antes de D.C 70, uma vez que a 

declaração de Jesus em 13: 2 sugere fortemente que o Evangelho de Marcos foi escrito 

antes de o templo foi destruído. Embora muitos estudiosos modernos afirmam que 

Marcos completou seu evangelho antes de Mateus e Lucas, o que lhes permite usar o seu 

evangelho como uma fonte para a deles, que a afirmação é duvidosa. (Para mais 

informações sobre este ponto, ver a discussão a seguir.) Assim, o namoro dos outros 

evangelhos não é determinante para estabelecer a data de Marcos. Em toda a 

probabilidade, Marcos completou o seu evangelho, seja enquanto acompanhava Pedro, 



em Roma (no final dos anos 50 ou início dos anos 60) ou logo após a morte do apóstolo 

(no final dos anos 60). 

Ao contrário do Evangelho de Mateus, que abordou um público judeu, ou o evangelho de 

Lucas, que foi composta para um indivíduo específico (Lucas 1: 3), Marcos foi escrito 

para os gentios crentes de Roma. A audiência de Marcos foi claramente não-judeu, como 

evidenciado pelo fato de que ele traduz termos aramaico (03:17; 05:41; 07:11, 34; 14:36; 

15:22, 34); fornece explicações para os costumes judaicos (7: 3-4; 14:12; 15:42); omite 

certos elementos de particular interesse para os leitores judeus, como registros 

genealógicos de Jesus; inclui referências do Velho Testamento menos do que os outros 

Evangelhos sinópticos; e calcula o tempo de acordo com o sistema romano (06:48; 

13:35). Que o Evangelho foi escrito para os crentes em Roma, em particular, é apoiada 

pelo uso de expressões latinas no lugar de seus equivalentes gregos (5: 9; 06:27; 12:15, 

42; 15:16, 39), e a menção de Rufus (15:21), filho de Simão de Cirene e um proeminente 

membro da igreja romana (Rom. 16:13). Esses detalhes apoiar as reivindicações dos pais 

da igreja primitiva que o evangelho de Marcos foi escrito a partir de Roma para os crentes 

de lá. Como um registro histórico divinamente inspirada e precisa da vida e ministério do 

Senhor Jesus, o evangelho de Marcos tem permanecido uma profunda bênção para muitos 

cristãos ao longo dos tempos e um poderoso testemunho para o mundo incrédulo. 

Proposito e Temas 

O propósito de Marcos para a escrita é indicado pelo verso de abertura: a articular "o 

evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus" (1: 1). Esse tema atinge o seu clímax a meio 

caminho através de sua história de dezesseis capítulo. Em 8:29, Pedro respondeu a 

pergunta de Jesus: "Quem dizeis que eu sou?", De triunfalmente declarando: "Tu és o 

Cristo." Essa confissão marca o ponto alto doutrinária do evangelho de Marcos. A 

narrativa anterior constrói a ele ea narrativa subseqüente flui e continua a construir sobre 

ela. Os oito primeiros capítulos demonstrar que Jesus é o Cristo, com base em suas 

palavras de autoridade e obras miraculosas; os oito finalistas com base na Sua morte 

sacrificial e ressurreição gloriosa. Mas tudo se centra na verdade fundamental de que 

Pedro proclamou: Jesus é o Cristo. Ele é o Filho de Deus e Salvador do mundo. 

No levantamento que a verdade, Marcos apresenta Jesus como o Servo Sofredor (10:45; 

cf. Is 53: 10-12.). Ele enfatiza a humanidade de Jesus, incluindo Suas emoções humanas 

(1:41; 3: 5; 06:34; 08:12; 09:36) e as limitações humanas (04:38; 11:12; 13:32). Mas ele 

também destaca a divindade de Jesus como o Filho de Deus (1:11; 3:11; 5: 7; 9: 7; 12: 6; 

13:32; 14: 61-62; 15:39). Autoridade divina de Cristo é evidenciado em seu poder sobre 

os demônios (1: 24-27, 32, 34, 39; 03:11, 15; 05:13, 07:29; 09:25), sobre a doença (1: 30-

31 , 40-42; 2:11; 3: 5, 10; 05:29, 41-42; 6: 5, 56; 7: 32-35; 8: 23-25; 10: 46-52), sobre o 

pecado (2:10), sobre o sábado (02:28; cf. 7: 1-13), e sobre as forças da natureza (4:39; 6: 

41-43, 49-51; 11:14, 20) . 

Marcos move-se rapidamente através de muito do ministério de Cristo, usando a palavra 

"imediatamente" (ou euthus em grego) mais do que os outros três evangelistas 

combinados. Consequentemente, muitas vezes ele deixa de fora os discursos longos 

incluídos nos outros evangelhos e dá apenas trechos curtos. Ele também omite a conta do 

nascimento de Jesus, a escolha para começar com o batismo do Senhor eo início do Seu 

ministério público. 



Tal como os outros evangelistas, Marcos tem claramente um propósito evangelístico. A 

declaração de propósito do evangelho de João aplica-se a Marcos, bem como: "Estas 

coisas foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus; e para que, 

crendo, tenhais vida em seu nome "(João 20:31; cf. 1 João 5:20). Os pecadores são 

ordenados a se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo (1:15), abandonando as loucuras 

de religião hipócrita (cf. 2: 23-28; 7: 1-13; 12: 38-40), a fim de acompanhar o Senhor em 

obediência sincera (cf. 1: 17-20; 2:14; 8: 34-38; 10:21; 15:41; 16: 19-20). 

Marcos Prioridade eo problema sinótico 

Porque os evangelhos sinópticos (Mateus, Marcos e Lucas) semelhanças impressionantes 

partes (por exemplo, Matt. 9: 2-8; Marcos 2: 3-12; Lucas 5: 18-26), alguns estudiosos-

modernos que rejeitam a verdade de inspiração divina e, portanto, tem que explicar as 

semelhanças nos Evangelhos-insistem que eles devem ter emprestado um do outro. Os 

defensores dessa dependência literária geralmente argumentam que Marcos escreveu seu 

evangelho em primeiro lugar, e Mateus e Lucas, posteriormente, utilizou-o como uma 

fonte para compor suas contas. Além disso, eles alegam que o material apresentado em 

Mateus e Lucas, mas não em Marcos foi derivado de uma segunda fonte chamado "Q" 

(que significa a palavra alemã Quelle, que significa "fonte"). 

Uma série de razões argumentar contra a noção de prioridade de Marcos e da hipótese de 

"Two Fonte" (ie, que Marcos e Q foram as duas fontes utilizadas por Mateus e Lucas). Em 

primeiro lugar, a esmagadora testemunho dos primeiros dezoito séculos da história da 

Igreja afirma que Mateus escreveu seu evangelho em primeiro lugar, não Marcos. Em 

segundo lugar, como uma testemunha ocular apostólica aos eventos que ele descreveu, 

Mateus não teria nenhuma razão para depender de um não-testemunha ocular como 

Marcos. Em terceiro lugar, embora Lucas cuidadosamente investigados os recursos 

disponíveis para ele (Lucas 1: 3), ele omitiu uma longa seção de material do evangelho 

de Marcos (6: 45-8: 26), sugerindo que ele não estava ciente disso quando escreveu seu 

relato . Em quarto lugar, há lugares significativos em que Mateus e Lucas concordam 

contra Marcos. Essas ocorrências não pode ser explicado de forma satisfatória se Mateus 

e Lucas foram ambos, dependendo Marcos na composição de seus evangelhos. Em quinto 

lugar, nenhuma evidência histórica jamais foi encontrado para verificar a existência do 

documento Q suposto. Em sexto lugar, as semelhanças entre os Evangelhos Sinópticos 

também pode ser explicado pelo fato de que eles estavam contando os mesmos eventos 

históricos e, portanto, se sobrepunham naturalmente. (O evangelho de João foi escrito 

mais tarde como um suplemento para os Evangelhos sinópticos, e, portanto, 

intencionalmente focado em material não incluído neles.) Além disso, o fato de que 

Mateus, Marcos e Lucas orbitou nos mesmos círculos (entre os apóstolos e início 

Cristãos) e, sem dúvida, teve algum contato pessoal com o outro (cf. Filemon. 24) torna 

modernas teorias da dependência literária desnecessária. 

Quando totalmente considerado, a evidência demonstra que, na realidade, não há 

problema sinótico (cf. Eta Linnemann, Há um problema sinótico? [Grand Rapids: Baker, 

1992] e Robert L. Tomé e Davi F. Farnell, eds,. A Jesus Crisis [Grand Rapids: Kregel, 

1998]., especialmente Chaps 1, 3, 6). Infelizmente, muitos evangélicos contemporâneos 

rejeitaram a visão tradicional em favor de um documento Q imaginário e as especulações 

incrédulos de bolsa de estudos liberal. Ao invés de entreter as noções céticas de altos 

críticos, os crentes são muito melhor servidos quando eles reconhecem que o mesmo 

Espírito Santo inspirou Mateus, Marcos e Lucas para escrever seus evangelhos (2 Pedro 



1:21; cf. João 14:26), de modo que quaisquer semelhanças entre as suas contas devem ser 

atribuídos à Sua orientação soberana em vez de modernas teorias da dependência literária. 

Esboço 
I. Prólogo: In O Wilderness (1: 1-13) 

A. Cristo é precedida por um Precursor (1: 1-8) 

B. Ele é batizado por João (1: 9-11) 

C. Ele é tentado pelo diabo (1: 12-13) 

II. O início do ministério de Cristo: Na Galiléia e as áreas circundantes (1: 14-7: 23) 

A. Ele proclama sua mensagem evangélica (1: 14-15) 

B. Ele chama seus primeiros discípulos (1: 16-20) 

C. Ele ensina e cura em Cafarnaum (1: 21-34) 

D. Ele estende sua Ministério por toda a Galiléia (1: 35-45) 

E. Ele defende seu Ministério dos líderes religiosos (2: 1-3: 6) 

F. Ele ministra às multidões (3: 7-12) 

G. Ele nomeia os Doze (3: 13-19) 

H. Ele repreende a blasfêmia dos escribas (3: 20-30) 

I. Delineia Sua Família Espiritual (3: 31-35) 

J. Ele começa a ensinar em parábolas (4: 1-34) 

1. Os solos (4: 1-8) 

2. A razão para Parábolas (4: 9-12) 

3. A parábola dos Solos Explicada (4: 13-20) 

4. A lâmpada (4: 21-25) 

5. A Semente e Sleep (4: 26-29) 

6. A semente de mostarda (4: 30-34) 

K. Ele demonstra o seu poder divino (4: 35-5: 43) 

1. Ele acalma uma tempestade poderosa (4: 35-41) 

2. Que expulsa uma legião de demônios (5: 1-20) 

3. Ele Cura uma Mulher doentes incuráveis (5: 21-34) 

4. Ele levanta uma menina Morto (5: 35-43) 

L. Ele se surpreende com a incredulidade de Nazareth (6: 1-6) 

M. Ele envia os seus discípulos por toda a Galiléia (6: 7-13) 

N. Ele ganha um poderoso inimigo em Herodes (6: 14-29) 

O. Ele se reúne com os discípulos (6: 30-32) 



P. Ele se alimenta Milhares perto de Betsaida (6: 33-44) 

Q. Ele anda na água (6: 45-52) 

R. Ele Cura muitas pessoas (6: 53-56) 

S. Ele confronta as tradições dos fariseus (7: 1-23) 

III. A Expansão do ministério de Cristo: em vários gentios Regiões (7: 24-9: 50) 

A. Tiro e Sidon: ele entrega a filha de uma mulher Gentil (7: 24-30) 

B. Decápole: Ele cura um homem surdo (7: 31-37) 

C. O Sudeste Shore da Galiléia: Ele Novamente Feeds Milhares (8: 1-9) 

D. Dalmanutha: ele confronta incredulidade dos fariseus (8: 10-12) 

E. O Other Side da O Lake: Ele repreende os Discípulos (8: 13-21) 

F. Betsaida: ele restaura a visão de um homem cego (8: 22-26) 

G. Cesaréia de Filipe e Cafarnaum: Ele Encarrega os Discípulos (8: 27-9: 50) 

1. Pedro confessa que Jesus é o Cristo (8: 27-30) 

2. Jesus prediz seu sofrimento e morte (8: 31-33) 

3. Ele articula o custo do discipulado (8: 34-38) 

4. Ele é gloriosamente Transfigurada (9: 1-10) 

5. Ele responde a uma pergunta sobre Elias (9: 11-13) 

6. Ele entrega um menino endemoninhado (9: 14-29) 

7. Ele Reitera a realidade de sua morte iminente (9: 30-32) 

8. Ele define a grandeza como Servanthood (9: 33-37) 

9. Ele Identifica fruto espiritual Genuina (9: 38-41) 

10. Ele adverte aqueles que faria com que os crentes a tropeçar (9: 42-50) 

IV. A Conclusão do ministério de Cristo: o caminho para Jerusalém (10: 1-52) 

A. Ele dá instruções a respeito do divórcio (10: 1-12) 

B. Ele abençoa as crianças (10: 13-16) 

C. Ele desafia a Jovem Rico (10: 17-27) 

D. Ele confirma a promessa de recompensa Celestial (10: 28-31) 

E. Ele prepara o Disciples para seu sofrimento e morte (10: 32-34) 

F. Ele chama os discípulos a uma atitude de serviço desinteressado (10: 35-45) 

G. Ele cura um homem cego de Jericó (10: 46-52) 

V. A consumação do ministério de Cristo: Jerusalém (11: 1-16: 20) 

A. Ele entra na cidade Triunfante (11: 1-11) 

B. Ele amaldiçoa a figueira (11: 12-14) 



C. Ele Purifica o Templo (11: 15-19) 

D. Ele ensina publicamente no Templo (11: 20-12: 44) 

1. Prelude: A lição da árvore de figo (11: 20-26) 

2. A respeito de sua Autoridade (11: 27-33) 

3. No que diz respeito a sua rejeição (12: 1-12) 

4. Em relação Pagamento de impostos (12: 13-17) 

5. Quanto à ressurreição (12: 18-27) 

6. Quanto ao grande mandamento (12: 28-34) 

7. Em relação verdadeira filiação de Cristo (12: 35-37) 

8. Em relação aos escribas (12: 38-40) 

9. Em relação a oferta da viúva (12: 41-44) 

E. Ele ensina sobre End Times no Monte das Oliveiras (13: 1-37) 

F. Ele é ungido, traídos e Arrested (14: 1-72) 

1. Judas conspira para trair Jesus (14: 1-2, 10-11) 

2. Cristo é ungido em Betânia (14: 3-9) 

3. Ele come uma refeição final com os discípulos em Jerusalém (14: 12-31) 

4. Ele ora em Getsêmani (14: 32-42) 

5. Ele é traído no Getsêmani (14: 43-52) 

6. Ele é colocado em teste na Casa do Sumo Sacerdote (14: 53-72) 

G. Ele é julgado perante Pilatos e condenado à morte (15: 1-41) 

1. Ele é colocado em julgamento no Pretório de Pilatos (15: 1-15) 

2. Ele é levado para o Gólgota e crucificado (15: 16-41) 

H. Ele está enterrado no túmulo de José de Arimatéia (15: 42-47) 

I. Ele ressuscita dos mortos (16: 1-8) 

J. Postscript para o Evangelho de Marcos (16: 9-20) 

 

 

 

 

 



1. O Precurso do Novo Rei (Marcos 1: 1-8) 
O início do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está 

escrito no profeta Isaías: "Eis que eu envio o meu mensageiro à 

tua frente, o qual preparará o teu caminho; Voz do que clama no 

deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas 

veredas. "João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo 

de conversão para o perdão dos pecados. E toda a terra da Judéia 

estava saindo com ele, e todos os habitantes de Jerusalém; e eles 

estavam sendo batizados por ele no rio Jordão, confessando os 

seus pecados. João andava vestido de pêlos de camelo, e usava um 

cinto de couro em torno de sua cintura, e sua dieta se de 

gafanhotos e mel silvestre. E ele estava pregando, e dizendo: 

"Depois de mim One está chegando que é mais poderoso do que 

eu, e eu não sou digno de, abaixando-desatar a correia de suas 

sandálias Eu vos batizei com água; mas Ele vos batizará com o 
Espírito Santo "(1: 1-8). 

Nenhuma narrativa é mais convincente, e nenhuma mensagem mais essencial, do que o 

evangelho de Jesus Cristo. É a maior história já contada, pois centra-se na melhor pessoa 

que já andou nesta terra. A história de Seu ministério terreno está perfeitamente gravado 

em quatro contas-escritas complementares sob a inspiração do Espírito Santo por Mateus, 

Marcos, Lucas e João. Seus escritos, conhecidos coletivamente como os quatro 

evangelhos, fornecem um registro factual da vida, morte e ressurreição de Jesus. Mateus 

e João foram testemunhas oculares apostólicas para os eventos dos quais eles 

escreveram; Lucas cuidadosamente investigados os detalhes do ministério de nosso 

Senhor, a fim de produzir o seu testemunho (cf. Lc 1: 3-4); e, segundo a tradição da igreja 

primitiva, Marcos escreveu seu evangelho baseado na pregação do apóstolo 

Pedro. Embora escrita por homens diferentes, essas quatro contas harmonizam 

perfeitamente, fornecendo seus leitores com uma compreensão completa-Orbed da pessoa 

e obra do Senhor Jesus Cristo. (Para uma harmonia integrada dos Evangelhos, ver John 

Macarthur, One Perfect Vida . [Nashville: Tomé Nelson, 2012]) Dos quatro evangelistas, 

somente Marcos usou a palavra do evangelho ( euangelion ) para apresentar sua história 

do Senhor Jesus. De acordo com seu estilo rápido, staccato, Marcos abre seu relato com 

uma breve frase introdutória: ". O início do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de 

Deus" 

A palavra evangelho é familiar para nós, frequentemente utilizado para designar os 

quatro primeiros livros do Novo Testamento. Mas essa não é a forma como os escritores 

bíblicos empregou o termo, nem é como Marcos usa-lo no verso de seu relato histórico 

de abertura. No Novo Testamento, o evangelho nunca é uma referência a um livro; ao 

contrário, ela sempre se refere à mensagem de salvação. Esse é o significado pretendido 

de Marcos aqui. Sua audiência do primeiro século teria entendido a palavra "evangelho" 

significa "boas novas" ou "boas novas" da salvação. Mas teve um significado ainda mais 

específico que teria sido familiar para ambos os povos judeus e gentios, nos tempos 

antigos. 

Judeus do primeiro século teria sido familiarizado com a palavra euangelion de sua 

ocorrência no-a Septuaginta tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Lá ele é 

usado para falar de vitória militar, triunfo político, ou de resgate física (cf. 1 Sam. 31: 9.; 

2 Sm 04:10; 18: 20-27; 2 Reis 7: 9; Sl 40: 9. ). Significativamente, o termo também é 



encontrado em um contexto messiânico, onde ele aponta para a derradeira salvação do 

povo de Deus através do Rei messiânico. Falando de futuro libertação de Israel, o profeta 

Isaías proclamou: 

  

Arranja-se a um alto monte, 
Ó Sião, portador de uma boa notícia, 
Levante sua voz poderosa, 
Ó Jerusalém, portador de boas notícias; 
Levante-se, não tenha medo. 
Diga para as cidades de Judá, 
"Aqui está o teu Deus!" 
Eis que o Senhor Deus virá com poder, 
Com o braço no poder por Ele. 
Eis que o seu galardão está com ele 
E sua recompensa diante dele. 
(Is. 40: 9-10) 

  

Nesses versos, a Septuaginta traduz a palavra hebraica para "uma boa notícia" ( basar ) com 

formas da palavra grega euangelion. Em Isaías 40, esta "boa notícia" consistiu em mais do 

que meras notícias da vitória militar ou resgate físico. Abrangeu uma mensagem de vitória 

final, triunfo e salvamento eterna, tornando-se a melhor notícia possível. Depois de trinta e 

nove capítulos do julgamento e repreensão, Isaiah concluiu a sua obra-prima profética (nos 

capítulos 40-66) com promessas de esperança e libertação. Essas promessas proclamou a 

realidade do futuro reino de Deus e da restauração de seu povo. 

Em Isaías 52: 7, encontramos outra proclamação familiar de esperança: 

  

Como é agradável nas montanhas 
São os pés do que ele traz boas notícias, 
Quem anuncia a paz 
E traz a boa notícia de felicidade, 
Quem anuncia a salvação, 
E diz a Sião: "O teu Deus reina!" 

  

Tal como em Isaías 40: 9, o profeta usou o termo hebraico basar ou "boa notícia" (cf. Is 

61: 1-2.), que é novamente traduzido por euangelion na Septuaginta. Significativamente, 

esta passagem precede extensa discussão de Isaías do Servo Sofredor, o Messias através 

de quem esta salvação prometida viria (Is. 52: 13-53: 12). Quando Marcos afirmou que 

este foi o evangelho de Jesus Cristo, seu uso da palavra Christos (o equivalente grego 

do hebraico " Messias ") teria feito essa conexão inevitável nas mentes de quem está 

familiarizado com a Septuaginta. A palavra do evangelho , que foi associado com o 

Messias, era uma palavra de entronização e exaltação real; as notícias gloriosas do Rei 

dos reis que vêm para tomar o Seu trono de direito. 

O termo euangelion também teve um significado especial para aqueles que estão fora do 

judaísmo. Embora em grande parte ignorante da história judaica, do primeiro século 



romanos teriam entendido da mesma forma o termo para se referir às boas novas de um 

rei que vem. A inscrição romana que remonta a 9 BC fornece insights sobre como a 

palavra do evangelho foi entendida em um antigo contexto Gentil. Falando do 

nascimento de César Augusto, uma porção da inscrição diz: 

Considerando que a Providência ... que ordenou a toda a nossa vida, mostrando 

preocupação e zelo, ordenou a consumação mais perfeita para a vida humana, dando a ele 

Augustus, preenchendo-o com força para fazer o trabalho de um benfeitor entre os 

homens, e enviando-lhe, por assim dizer, [como] um salvador para nós e aqueles que virão 

depois de nós, para fazer a guerra para cessar, para criar ordem em todos os lugares ... e 

que o nascimento do deus [Augusto] foi o início de o mundo das boas novas que chegaram 

aos homens por ele ... ( . Inscrip Priene, citado de Gene L. Gree, as cartas aos 

Tessalonicenses, Pillar New Testament Commentary [Grand Rapids: Eerdmans, 2002], 

94) 

A inscrição fala de "boas novas" (uma forma de euangelion ) para descrever o nascimento e 

reinado de César Augusto, um governante a quem os romanos considerado como seu 

libertador divino. A palavraevangelho funcionou assim como um termo técnico, mesmo na 

sociedade secular, para se referir à chegada, ascendência, e triunfo de um imperador. 

Como esses exemplos de ambas as fontes judaicas e pagãs ilustrar, os leitores do relato 

de Marcos do primeiro século teria entendido o evangelho para ser um pronunciamento 

real, declarando que um poderoso monarca tinha chegado ninguém que iria inaugurar uma 

nova ordem da salvação, a paz e bênção. Sob a inspiração do Espírito Santo, Marcos 

escolheu essa palavra, a fim de comunicar-tanto de forma eficaz para os judeus e para os 

gentios, que ele estava apresentando a boa notícia do Rei divino. 

Marcos abre seu relato, observando que este é o início de sua declaração real. Tal 

naturalmente está à frente de seu relato histórico. No entanto, ele também serve como um 

lembrete de que o que se segue não é o fim da história. A história de Jesus Cristo ainda 

está sendo escrito. O Rei não foi totalmente tomado seu trono. Um dia, Ele voltará para 

estabelecer o Seu reino e Ele reinará como o eterno Soberano. O relato de Marcos só 

começa a contar a história da chegada, ascendência, o estabelecimento, e entronização do 

novo rei, que é muito mais gloriosa do que todos os outros reis. 

Desta forma, o recorde de Marcos da vida do Senhor Jesus abre com uma linguagem que 

seria um sinal para seus leitores que o mais glorioso Rei chegou-e não é de César. Na 

verdade, este monarca divino define-se contra todos os outros rivais terrenos incluindo 

César. Ele é o tema, não só da história de Marcos, mas de toda a história. E qual é o seu 

nome? Marcos não perde tempo em declarar que Ele é: Jesus Cristo, o Filho de Deus. 

O nome de Jesus (em grego, Iesous ) é o seu nome humano. É uma forma grega do nome 

Josué (hebraico, Yeshua ), que significa "O Senhor é a salvação." Como o anjo explicou 

a José: "E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados" 

(Mt . 1:21). O termo Cristo não é um nome, mas um título. É a tradução grega da palavra 

hebraica traduzida como "messias", que significa "ungido". A título real, ele foi usado no 

Antigo Testamento para se referir aos reis divinamente designado de Israel (cf. 1 Sam. 

02:10 ; 2 Sm 22:51) e, finalmente, para o grande libertador escatológico e governante, o 

Messias (Dan 9: 25-26; cf. Is. 9: 1-7.;. 11: 1-5; 61: 1). Qualquer leitor judeu teria 



imediatamente compreendeu o significado do título, uma referência explícita ao Salvador 

prometido de Israel. 

O nome do Filho de Deus fala de linhagem e direito de governar de Jesus. Ele é um em 

natureza com Deus-coeternal e co-igual com o Pai. Para os pagãos romanos que 

erroneamente considerados Caesar como um deus, Marcos apresenta-los para o 

verdadeiro rei divino: o Senhor Jesus Cristo. Como Nathaniel disse a Jesus: "Tu és o Filho 

de Deus, tu és o Rei de Israel" (João 1:49). Durante todo o curso de seu ministério terreno, 

Jesus demonstrou repetidamente a Si mesmo para ser o Rei divino, e Marcos tem o 

cuidado de apresentar o caso irresistível de seus leitores (cf. 3:11; 5: 7; 9: 7; 13:32; 15 : 

39). No primeiro semestre de seu registro do evangelho (capítulos 1-8), Marcos destaca 

palavras e surpreendentes obras do Senhor. Na segunda metade (capítulos 9-16), ele se 

concentra sobre a morte e ressurreição de Jesus.Ambas as seções chegar à mesma 

conclusão inevitável: através de suas palavras, obras, morte e ressurreição, Jesus provou 

ser o Rei messiânico prometido, o Filho de Deus e Salvador do mundo. A confissão de 

Pedro articula este tema em linguagem inconfundível: "Tu és o Cristo" (Marcos 8:29; cf. 

Mateus 16:16.). Que este majestoso confissão está no meio do livro é certamente por 

acaso. Ela representa o coração da mensagem de Marcos: o Senhor Jesus é exatamente o 

que Ele afirmava ser. 

Em seu relato do evangelho de Jesus Cristo, Marcos é consumido com a chegada do 

maior Rei nunca: a Monarch messiânica que irá apresentar Seu glorioso reino da salvação 

e inaugurar uma nova era para o mundo. Mas o Evangelho de Marcos é apenas o começo 

da boa notícia, porque a história do reino de Cristo continuará através de toda a história 

humana e para a eternidade. Marcos introduz o Salvador soberano, olhando para três 

facetas de sua chegada real: a promessa do novo rei, o profeta do novo rei, e a 

preeminência do novo rei. 

A promessa do novo rei 

Como está escrito no profeta Isaías: "Eis que eu envio o meu 

mensageiro à tua frente, o qual preparará o teu caminho; Voz do 

que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai 
as suas veredas. "(1: 2-3) 

Tendo introduzido seu relato como uma proclamação real do Rei divino, Marcos continua 

sua narrativa através da introdução de precursor do Rei, João Batista. O foco inicial do 

Marcos on João, em vez de Jesus, pode parecer surpreendente para os leitores 

modernos. Mas ele está em perfeita consonância com o propósito de Marcos (para 

apresentar Jesus Cristo como o rei divino) e teria sido esperado por sua audiência do 

primeiro século. Monarcas terrestres no mundo antigo, invariavelmente, enviou 

mensageiros oficiais antes deles para preparar o caminho, anunciar a sua vinda, e fazer as 

pessoas prontas para recebê-los.Assim também, a chegada do Rei divino foi precedida 

por um arauto real que anunciou claramente a Sua vinda. 

A fim de introduzir João Batista, Marcos faz referência a duas profecias do Antigo 

Testamento-Malaquias 3: 1 e Isaías 40: 3 cada um dos quais predisse o ministério do 

precursor do Messias. A frase está escrito foi uma forma normal para escritores do Novo 

Testamento para designar citações do Antigo Testamento (cf. 7:. 6; 09:13; 14:21, 27; Mt 

4: 4, 6, 7; Lucas 2: 23; 3: 4; João 6:45; 12:14; Atos 01:20; 07:42; Romanos 3: 4; 08:36; 1 



Cor 1:31; 9:.. 9; 2 Cor 8:. 15; 9: 9; Gal 3:10; 4:22; Heb. 10: 7.; 1 Pedro 1:16). O fato de 

que Marcos não mencionar o nome de Malaquias, mas introduz tanto com a frase "Como 

está escrito em Isaías, o profeta," não é problemática. Não era incomum naquela época, 

quando citando vários profetas do Antigo Testamento, para referir-se apenas para o mais 

proeminente e tuck nos outros. Porque estas duas profecias se encaixam tão perfeitamente 

e ambas se referem à mesma pessoa, eles podem ter sido frequentemente utilizadas em 

conjunto pelos primeiros cristãos. Os outros evangelistas também aplicou essas passagens 

do Antigo Testamento com João (cf. Mt 3:. 3; 11:10; Lucas 3: 4-6; 07:27; João 1:23). 

O apelo de Marcos para a antiga profetas hebreus é um passo importante, demonstrando 

que a chegada do Rei não era um plano secundário ou uma reflexão tardia. Este foi o 

plano que Deus tinha vindo a trabalhar desde a eternidade passada. De acordo com esse 

plano, os antigos profetas tinham previsto a vinda de centenas precursor do Rei de anos 

antes de ele nascer. Marcos começa fazendo referência Malaquias 3: 1, "Eis que eu envio 

o meu mensageiro à tua frente, o qual preparará o teu caminho." O próprio Senhor 

Jesus declarou esta passagem para se referir a João Batista (Mt 11:10; Lc. 7: 27).João foi 

enviado por Deus à frente de Messias como um arauto real 

para preparar o caminho para a chegada do rei divino. Tal preparação veio através da 

proclamação. João foi chamado para ser um pregador, que fez um forte apelo para as 

pessoas a se prepararem para a chegada do novo rei. Uma tradução expandida de 

Malaquias 3: 1 pode-se ler: "Eis que eu, o Senhor, envio o meu mensageiro João Batista 

para ser o precursor para Você, o Messias, e para preparar o povo para sua vinda." 

Utilização de Marcos da profecia do Antigo Testamento continua com uma referência a 

Isaías 40: 3, "Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai 

as suas veredas." Esta passagem se expande sobre a missão do Messias de arauto. No 

mundo antigo, um precursor real foi acusado de fazer a estrada pronta para a chegada do 

rei. Mas como foi João que fazer isso para a vinda do Messias? Ao invés de limpar 

estradas literais de detritos física, João tentou remover obstáculos de incredulidade 

obstinada dos corações e mentes dos pecadores. O caminho do Senhor é o caminho do 

arrependimento, do abandono do pecado para a justiça, e de transformar 

espirituais caminhos tortos para que estes estejam em linha reta e santa. 

Em consonância com sua vocação, João pregou às multidões que vieram para ouvi-lo no 

deserto, fervorosamente suplicando-lhes para se arrepender. Com a ardente voz de um 

profeta apaixonada, ele estavachorando fora, com gritos, gemidos, e fundamentos para 

os pecadores a abandonar seus pecados e buscar o Salvador. João era tanto um profeta e 

o cumprimento da profecia. Ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento; no 

entanto, ele também foi o precursor cujo ministério profetas do Antigo Testamento tinha 

predito. Como o pessoal arauto do Rei divino, João foi dado privilégio inigualável. Por 

causa de seu papel elevado, sendo tão intimamente associada com a vinda do Messias, 

ele foi o maior profeta de todos os tempos (Mat. 11:11). 

Tal como acontece com muitas passagens do livro de Isaías, as profecias de Isaías 40 

(incluindo o versículo 3) antecipou tanto a curto prazo, cumprimento parcial e um longo 

prazo, o cumprimento integral.No curto prazo, as palavras de Isaías 40 prometeu aos 

judeus do cativeiro babilônico que fariam um dia voltar para Israel. Deus iria levá-los de 

volta à sua terra natal depois de sete décadas de escravidão, fazendo um caminho reto de 

libertação para eles. Quando eles chegaram, o Senhor estaria com eles (cf. Is. 40: 9-

11). Mas a profecia de Isaías foi além do cativeiro babilônico-uma vez que nem tudo o 



que Isaías profetizou se cumpriu durante o retorno dos judeus para Israel no século 

VI AC No sentido de longo prazo, a profecia de Isaías apontou para a vinda do Rei 

messiânico, e ao que que precederia Ele como Seu precursor. 

Tudo isso foi prometido no Antigo Testamento. Marcos destaca essas promessas, porque 

ele sabe que irá ressoar com seus leitores, sejam judeus ou gentios. Chegada-estar do Rei 

devidamente precedida por um arauto real-foi prometido por Deus através dos profetas 

hebreus em séculos passados. Mas há um aspecto adicional a essas profecias do Antigo 

Testamento que não deve ser negligenciado. Eles não apenas descrever o precursor do 

Messias, eles também revelam o caráter divino do próprio Messias. 

O texto completo do Malaquias 3: 1 diz: "Eis que eu vou mandar o meu mensageiro, que 

preparará o caminho diante de mim. E o Senhor, a quem você procurar, de repente virá 

ao seu templo; e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele está vindo ", 

diz o Senhor dos Exércitos." As implicações que a profecia são profundas. Nesse 

versículo, o Senhor explicou que o Rei vindouro, aquele diante de quem o precursor seria 

enviado, é "Me" -ou seja, o próprio Deus. A profecia continua com a promessa de que o 

Senhor gostaria de repente virá ao seu templo. Não é por acaso que Cristo começou Seu 

ministério público, indo para o templo, e purificá-lo (João 2: 13-22). Marcos, é claro, 

referências apenas a primeira parte de Malaquias 3: 1. Sob a inspiração do Espírito Santo, 

ele parafraseia ligeiramente (alterando o "eu" para "Você"), a fim de enfatizar que o 

pronome divino em Malaquias 3: 1 refere-se ao Senhor Jesus. Seu uso desta passagem do 

Antigo Testamento ressalta a natureza divina do Messias. O novo Rei não é outro senão 

o próprio Deus. 

O testemunho a divindade de Cristo é visto também em Isaías 40: ". Tornar suave no ermo 

uma estrada para o nosso Deus" 3, onde Isaías profetizou que precursor do Messias seria 

"limpar o caminho para o Senhor no deserto" e A palavra hebraica para "Senhor" é o 

Senhor, o nome do concerto para Deus. A conexão é inconfundível: o Messias é um em 

natureza com o Senhor. O testemunho de que a realidade seria claramente articulada no 

batismo de Jesus. Apenas alguns versículos depois, em Marcos 1:11, encontramos as 

palavras do Pai: "Tu és o meu Filho amado, em Ti eu sou bem satisfeito." 

O mundo nunca tinha visto um rei assim. O Deus do universo irrompeu na história para 

prover a salvação, a bênção ea paz. Sua chegada havia sido prometido desde há muito 

tempo. Ele foi precedido por um arauto real que proclamou Sua vinda. O nome do rei é 

Jesus, e Ele é o Cristo, o Filho de Deus. 

O Profeta do New Rei 

João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de 

conversão para o perdão dos pecados. E toda a terra da Judéia 

estava saindo com ele, e todos os habitantes de Jerusalém;e eles 

estavam sendo batizados por ele no rio Jordão, confessando os 

seus pecados. João andava vestido de pêlos de camelo, e usava um 

cinto de couro em torno de sua cintura, e sua dieta se de 
gafanhotos e mel silvestre. (1: 4-6) 

Depois de fazer referência a profecia do Antigo Testamento sobre o precursor do Messias, 

Marcos continua afirmando o seu nome: . João Batista O nome João era comum no 



primeiro século Israel. Significa "o Senhor é bom" e é o equivalente grego do nome 

hebraico "Joanã" (cf. 2 Reis 25:23; 1 Chr 03:15; Jer. 40: 8.). O título Batista é, 

literalmente, "o Batista", um nome que distinguia João dos outros com esse mesmo 

nome, e identificou-o com um dos aspectos mais reconhecíveis do seu 

ministério. João apareceu no deserto, gastando a duração do seu ministério ao longo do 

rio Jordão, cerca de vinte a trinta quilômetros ao sul do Mar da Galiléia (cf. João 3:23). Ele 

tinha, de fato, cresceu no deserto (cf. Lc 1:80) e é aí que ele pregou e ministrou, longe 

da agitação das cidades. 

O deserto teve grande significado na história judaica; era um lembrete constante do 

êxodo do Egito e entrada na Terra Prometida. Esse significado não teria sido facilmente 

esquecido por aqueles que viajaram para ouvir de João pregação e testemunhar o seu 

ministério de batismo. Como William Lane explica: 

A convocação para ser batizado no rio Jordão significava que Israel deve vir mais uma 

vez para o deserto. Como Israel há muito tempo havia se separado do Egito por uma 

peregrinação através das águas do Mar Vermelho, a nação é exortado novamente para 

experimentar a separação; as pessoas são chamadas a um segundo êxodo, em preparação 

para um novo pacto com Deus ... Como o povo ouvir o convite de João e sair com ele no 

deserto muito mais está envolvido de contrição e confissão. Eles voltam para um lugar de 

julgamento, o deserto, onde o estado de Israel como filho amado de Deus deve ser 

restabelecida na troca de orgulho para a humildade. A vontade de voltar para o deserto 

significa o reconhecimento da história de Israel como um de desobediência e rebeldia, e 

um desejo de começar mais uma vez. ( O Evangelho segundo Marcos, Novo Comentário 

Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Zondervan, 1974], 50-51) 

O ministério de João centrada na pregação de um batismo de conversão para o perdão 

dos pecados. Como observado anteriormente, nos tempos antigos, o enviado do rei 

chegando iria antes dele, removendo todos os obstáculos no caminho e ter certeza que as 

pessoas estavam prontas para receber o rei. Mas como foram as pessoas para se preparar 

para a chegada do Rei messiânico? Eles precisavam abandonar os seus pecados e receber 

o perdão de Deus. A fim de demonstrar seu arrependimento, João chamou para ser 

batizado. 

De João batismo foi um ato de uma única vez, distinguindo-a de outras lavagens judeus 

rituais. Na prática judaica, o paralelo mais próximo de batismo de João era a lavagem de 

uma única vez de prosélitos gentios, um ritual que simbolizava tanto sua rejeição do 

paganismo e sua aceitação da verdadeira fé. A cerimônia foi a marca de uma pessoa de 

fora de tornar-se uma parte do povo escolhido de Deus. Para um prosélito Gentil para ser 

batizado era nada de extraordinário. Mas o chamado de João para os judeus, para ser 

batizado era radical. Em essência, é necessário que eles vejam a si mesmos como pessoas 

de fora que tem que reconhecer que eles não eram mais apto para o reino do Messias do 

que os gentios. O batismo de João confrontou diretamente a hipocrisia religiosa que 

permeou judaísmo do primeiro século. Ele desafiou os seus ouvintes a considerar a 

realidade que nem ser um descendente físico de Abraão, nem um observador meticuloso 

das leis farisaicas foram motivos suficientes que permitam ganhar o ingresso para o reino 

de Deus. 

Em vez disso, o que era necessário era uma mudança interna da pessoa coração, mente e 

vontade. A palavra arrependimento ( metanoia ) implica uma verdadeira viragem do 



pecado e si a Deus (cf. 1 Ts 1: 9.). Verdadeiro arrependimento envolve uma 

transformação de sua natureza, tornando-o uma obra da graça de Deus (Atos 11:18;. 2 

Tim 2:25). A fruta (ou posterior comprovação) de que a transformação interna é visto no 

comportamento alterado. Como João Batista disse as multidões ", pois, frutos dignos de 

arrependimento, e não começar a dizer a si mesmos: 'Temos por pai a Abraão," pois eu 

vos digo que até destas pedras Deus é capaz de levantar-se filhos de Abraão "(Lucas 3: 8; 

cf. Mt 3: 8-9.). 

Uma evidência inicial de que a transformação do coração genuíno era uma vontade de ser 

batizado. Aqueles cujo orgulho justo auto-permaneceu nunca iria passar por uma tal 

público, humilhando ato. Mas aqueles cujas mentes tinha realmente virou-se para 

abandonar o seu pecado e orgulho ansiosamente declaram-se não melhor do que os 

gentios-pecadores que reconheceram sua indignidade e sua necessidade de caminhar 

justamente diante de Deus. Assim, o batismo marcou a profissão exterior de 

arrependimento interior; não gerar arrependimento, mas foi o seu resultado (Mat. 3: 7-

8). Além disso, o ato debatismo não produziu o perdão dos pecados , mas serviu como 

um símbolo externo do fato de que, por meio da fé e arrependimento, os pecadores são 

graciosamente perdoados por Deus (cf. Lucas 24:47; Atos 3:19; 5: 31; 2 Cor 

7:10).. Embora o ministério do batismo de João precedeu o batismo cristão (cf. Atos 19: 

3-4), que desempenhou um papel vital na preparação das pessoas para a chegada do 

Messias.Como o apóstolo Paulo explicou muitos anos mais tarde, "João batizou com o 

batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresse naquele que viria depois dele, 

isto é, em Jesus" (Atos 19: 4). 

João proclamou uma mensagem urgente de arrependimento em preparação para a vinda 

do Rei messiânico. Conseqüentemente, sua pregação voltada para a ira divina e 

julgamento. Ele confrontou os líderes religiosos judeus com linguagem vívida: "Raça de 

víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura?" (Mat. 3: 7). Falando sobre a vinda do 

Messias, ele advertiu ainda mais as pessoas ", sua pá ele tem na mão, e Ele o fará bem 

claro a sua eira; e Ele irá reunir seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo 

inextinguível "(Mat. 3:12). Sermões inflamados de João levou o povo para resolver os 

seus pecados, como eles consideravam a possibilidade de ser excluído do reino de 

Deus. Antes que eles pudessem ouvir as boas novas da salvação, eles precisavam ser 

confrontados com as más notícias a respeito de sua própria maldade. Somente mediante 

a fé genuína e arrependimento poderia seus pecados sejam perdoados. 

Nenhum judeu do primeiro século queria ficar de fora do reino messiânico. E assim o 

povo de Israel se reuniram a partir das cidades para o deserto, a fim de ouvir a partir desta 

acidentada, profeta contracultural. Como explica Marcos, toda a terra da Judéia estava 

saindo com ele, e todos os habitantes de Jerusalém; e eles estavam sendo batizados 

por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Nas palavras de um comentarista: 

Ao fazer a peregrinação à Jordânia, aqueles que acreditavam que a mensagem de João 

mostrou que eles queriam ser visivelmente separados daqueles sob julgamento quando o 

Senhor veio. Eles queriam ser membros da futura purificada Israel. O batismo de 

Submetidos João ajudou a antecipar que eles não eram apenas povo pactuado de Deus, 

mas que iriam permanecer nesse pacto depois de Deus lançou os outros de fora. A fim de 

ter a certeza de que seriam incluídos no futuro perdoado Israel cuja iniquidade seria 

removido, eles precisavam se arrepender e pedir perdão pessoal agora. (Marcos Horne, O 

Victory De acordo com Marcos [Moscow, ID: Canon Press, 2003], 27) 



Multidões de Jerusalém, Jericó, e toda a terra da Judéia veio ouvir João, para confessar os 

seus pecados, e para ser batizado por ele. Por confessando os seus pecados, as pessoas 

concordaram com Deus que tinha quebrado a lei e precisava ser perdoado. Mas, no final, este 

renascimento mostrou-se, em grande parte superficial. Infelizmente, a nação que se reuniram 

para João, no auge de sua popularidade viria a rejeitar o Messias a quem todo o seu ministério 

apontou. 

O território da Judéia era a mais meridional divisão de Israel do primeiro século, com 

Samaria e da Galiléia, ao norte. Ele incluiu a cidade de Jerusalém e se estendia do Mar 

Mediterrâneo, a oeste com o rio Jordão, a leste, e de Bethel, no norte de Beersheba, no 

sul. O rio Jordão é ainda maior rio de Israel, que flui a partir do Mar da Galiléia para o 

sul para o Mar Morto. A tradição sugere que João começou seu ministério de batismo nos 

vaus na altura de Jericó. 

Tendo descrito a natureza do ministério de João (em vv. 4-5), Marcos continua no 

versículo 6, descrevendo o próprio João. O Novo Testamento registra muitas histórias 

maravilhosas sobre João Batista-desde a sua concepção sobrenatural por pais idosos, ao 

seu ser cheio do Espírito Santo, enquanto no ventre de sua mãe, para o fato de que Jesus 

o chamou de o maior homem que tinha vivido até aquele tempo. Mas Marcos deixa de 

fora esses detalhes. Na verdade, sua descrição de João é curto e direto ao ponto: João 

andava vestido de pêlos de camelo, e usava um cinto de couro em torno de sua 

cintura, e sua dieta era gafanhotos e mel silvestre (1: 6). Descrição física de João se 

encaixa um homem que viveu no deserto, onde a moda de vestuário foram ignorados para 

a durabilidade, e onde gafanhotos e mel silvestredesde sustento viável. 

Mas há mais aqui do que uma declaração superficial sobre guarda-roupa e hábitos 

alimentares de João. Um vestido de pelo feito de pêlos de camelo, cingidos ao 

redor da cintura por um áspero cinto de couro, teria designado João como profeta. Na 

verdade, o profeta Elias se vestia roupa similar. Em 2 Reis 1: 8, Elias é descrito como a 

referência a Elias como um "homem peludo" descreve as vestes peludos feitos de pele de 

animal que ele usava "um homem peludo com um cinto de couro em torno de seus lombos 

obrigado.". Estas peças de vestuário foram mantidos no lugar por um cinto de couro em 

volta da cintura. 

As semelhanças entre João e Elias dificilmente são coincidência. Quando o anjo Gabriel 

explicou a Zacarias sobre João: 

Ele será grande diante do Senhor; e não beberá vinho nem bebida, e ele será cheio do 

Espírito Santo, enquanto ainda no ventre de sua mãe. E ele converterá muitos dos filhos 

de Israel de volta para o Senhor seu Deus. É ele quem vai como um precursor diante 

dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais de volta para os 

filhos, e os rebeldes à atitude dos justos, a fim de fazer um povo preparado para o 

Senhor. (Lucas 1: 15-17, grifo do autor) 

Jesus reiterou a conexão entre Elias e João em Mateus 11: 12-14. Lá Ele disse as multidões 

que O seguiam ", desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e 

os violentos tomá-lo pela força. Porque todos os profetas ea lei profetizaram até João. E se 

você estiver disposto a aceitá-lo, o próprio João é o Elias que havia de vir "(cf. Mal. 4: 

5). Ponto do Senhor era que se os judeus tinham recebido a mensagem de João como a 

mensagem de Deus e recebeu o Messias, ele proclamou, ele seria de fato ter sido a figura 

Elijah-like falada por Malaquias. Mas porque Israel acabou rejeitando testemunho do 



Evangelho de João, outro profeta como Elias ainda está por vir, talvez como uma das duas 

testemunhas de Apocalipse 11: 1-19. 

Dieta de João incluído gafanhotos, que a lei mosaica permitidos os israelitas para comer 

(Lev. 11:22). Locusts desde uma boa fonte de proteínas e pode ser preparado em uma 

variedade de maneiras. Uma vez que as asas e pernas foram removidas, o corpo pode ser 

assado, cozido, seco, e até mesmo moído e cozido em pão. mel selvagem foi também 

disponíveis (cf. Jz. 14: 8-9; 1 Sm 14: 25-. 26), e fornecida uma contraparte doce para 

gafanhotos. Simples dieta de João estava de acordo com o seu estatuto como um Nazireu 

ao longo da vida (cf. Lc 1:15). 

Mesmo pequena descrição de Marcos de João é suficiente para indicar que ele deve ter 

sido uma figura chocante para aqueles que o viram. Ele afirmava ser um mensageiro de 

Deus, mas o seu estilo de vida era radicalmente diferente do que os outros líderes 

religiosos do judaísmo do primeiro século. Esses líderes (os saduceus e fariseus) foram 

refinado, bem-vestido, e sofisticado. João claramente não se preocupam com confortos 

mundanos e ainda fez um ponto de recusar-los. Sua roupa austera, dieta e estilo de vida 

eram em si mesmos uma repreensão da elite religiosa de Israel, que o espectáculo de a 

pompa e circunstância de suas posições privilegiadas. Ele confrontou as pessoas comuns 

também, já que muitos deles admirava as vantagens mundanas de seus 

líderes. Significativamente, João não chamar as pessoas para viver ou se vestir como ele 

fez. Seu objetivo não era para transformá-los em recluses sociais ou ascetas. No entanto, 

sua aparência física serviu como um lembrete dramático que os prazeres e atividades deste 

mundo podem ser obstáculos que impedem as pessoas de rejeitar o seu pecado e voltar-

se para Deus. 

A preeminência do New Rei 

E ele estava pregando, e dizendo: "Depois de mim One está 

chegando que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de, 

abaixando-desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei 
com água; mas Ele vos batizará com o Espírito Santo "(1: 7-8). 

A soma do ministério de João é articulado nestes dois versículos. Todo o propósito por 

trás de sua pregação (literalmente, proclamando) era apontar seus ouvintes para 

o One que estava vindo atrás dele.Isso é o que significa ser o precursor, o arauto que 

dirigiu a atenção de todos longe de si mesmo e para com o próximo rei. Como João 

explicou mais tarde aos seus discípulos: "Convém que ele cresça e que eu diminua" (João 

3:30). Ele corretamente entendida e abraçou seu papel como mensageiro do Messias. 

Assim, ele disse às multidões, "Depois de me One está chegando que é mais poderoso 

do que eu, e eu não sou digno de, abaixando-desatar a correia de suas sandálias." O 

Greek inclui um artigo definido, indicando que João estava falando sobre o One que 

estava por vir. O ministério de João não tenha precedido apenas qualquer rei ou 

monarca. Antes, ele estava apontando para o rei divino cuja vinda foi predito pelos 

profetas do Antigo Testamento. João prontamente reconheceu que esta vinda Rei 

era mais poderoso do que ele. O Messias seria maior em todos os aspectos, tanto assim 

que João não se considerava mesmo estando apto a se abaixar e desatar a correia de 

suas sandálias. Desvinculação sandálias de mestrado e cuidando dos seus pés 

empoeirados foi uma tarefa realizada pelo menor de escravos. O argumento de João, 



então, foi a de que ele não se considerava digno de ser ainda o menor escravo de um rei 

tão infinitamente exaltado. 

João continuou a distanciar-se de Cristo, observando a diferença imensurável entre os 

dois ministérios: "Eu vos batizei com água; mas Ele vos batizará com o Espírito 

Santo. " É como se João está dizendo: "Tudo o que posso fazer é lavá-lo do lado de fora 

com a água. . Mas Ele pode transformar e purificar-vos no interior "Ser batizado com o 

Espírito Santo refere-se ao trabalho de regeneração da salvação (cf. Ez 36: 24-27.; João 

3: 5-6). Esta não é uma referência a uma experiência postconversion extático, como 

alguns carismáticos contemporâneos afirmam. Pelo contrário, é a lavagem da regeneração 

e da renovação do Espírito Santo, que ocorre no momento da salvação (Atos 1: 5; 8: 16-

17; 1 Cor 12:13; Tito 3: 5-7.). Esta é a purificação da nova aliança, e a transformação do 

novo nascimento. 

No Cenáculo, o Senhor Jesus prometeu enviar o Espírito Santo aos seus discípulos como 

"outro Consolador, para que fique convosco para sempre; que é o Espírito da verdade, 

que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, 

porque ele habita convosco e estará em vós "(João 14: 16-17). Essa promessa foi 

inicialmente cumprida no dia de Pentecostes (Atos 2: 1-4).Desde essa altura, todo o crente 

experimenta a presença interior do Espírito Santo, que começa no momento da salvação 

(cf. 1 Cor. 6:19). 

Declaração de João sobre o Espírito Santo deve ter emocionado o coração dos judeus fiéis 

que o ouviram pregar. De acordo com as promessas do Antigo Testamento, que 

esperavam para o dia em que Deus iria "derramar [Suas] Espírito sobre toda a 

humanidade" (Joel 2:28), quando Ele "espalharei água pura sobre [eles]", e "dar [a eles] 

um coração novo e porei um espírito novo dentro [eles]" (Ez. 36: 25-26).Naquele dia, os 

seus corações seriam finalmente batizado no próprio poder e pessoa do próprio Deus (cf. 

Jer 31:33.). Este poder sobrenatural distingue o ministério do novo rei de qualquer 

outro. João não foi capaz de dar o Espírito Santo. Só Deus pode fazer isso. E o Rei 

vindouro é Deus em carne humana, e Ele vos batizará pecadores com o poder salvador de 

trabalho regenerativo do Espírito. 

A mensagem de João resume o coração do evangelho, trazendo-nos de volta à utilização 

de Marcos do termo no versículo 1. O evangelho é notícia-os bons boas novas de um novo 

rei, que está trazendo um novo reino. O novo rei é o Messias esperado. Ele é o próprio 

Deus. O seu reino é um reino de perdão, bênção e salvação. Ele vem para aqueles que se 

arrependem. E aqueles que serão batizados com o Espírito Santo. Este evangelho é o 

ponto culminante de toda a história redentora passado e a porta para toda glória futura. E 

João Batista, o arauto fiel e precursor, tinha chegado a anunciar a sua chegada. 

 
 

 

2. O significado do batismo de Jesus (Marcos 1: 

9-11) 



Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia, e foi batizado 

por João no Jordão. Imediatamente, quando saía da água, viu os 

céus de abertura, e do Espírito, como uma pomba descendo sobre 

Ele; e uma voz vinda dos céus: "Tu és o meu Filho amado, em Ti 
eu sou bem satisfeito." (1: 9-11) 

Desde o primeiro verso, o evangelho de Marcos declara-se para ser um anúncio jubiloso 

do Rei divino: Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra do evangelho ( euangelion ), no 

seu contexto do primeiro século, significou a adesão de um rei para o seu trono (1: 

1). Marcos está escrevendo sobre grande Rei de Deus, o Soberano cuja vinda sinalizou o 

início de uma nova era para o mundo. Porque ele estava escrevendo para um público 

romano, Marcos intencionalmente destaque detalhes que ele sabia que iria demonstrar a 

soberania imperial de Cristo na mente dos seus leitores gentios. Ele começou com o 

precursor do Rei, João Batista (1: 2-8). O Rei messiânico, como qualquer monarca 

legítimo no mundo antigo, foi precedida por um arauto real que proclamou Sua vinda e 

preparou o caminho para a Sua chegada. Como o precursor profético, o ministério da 

preparação de João foi caracterizado por pregar o arrependimento e apontando seus 

ouvintes ao Rei vindouro. 

Nesta seção (1: 9-11), Marcos continua a enfatizar a realeza divina de Cristo. Mas o foco 

muda de antecipação da data de chegada, como parece o Rei em cena para começar Seu 

ministério público. De acordo com o seu tema, Marcos apresenta o batismo de Jesus como 

uma cerimônia de coroação real, em que a autoridade do rei messiânico é afirmado pelo 

próprio céu. 

Foi provavelmente um dia de verão no ano AD 26, quando, para surpresa de João, Jesus 

estava entre as multidões que tinham vindo para ser batizado. Como explica 

Marcos, Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia, e foi batizado por João no 

Jordão. A frase naqueles dias refere-se a um ponto não especificado durante o 

ministério de João (cf. vv. 4-8). João provavelmente estava pregando antes do batismo de 

Jesus por seis meses ou mais. 

Relatado por todos os quatro Evangelhos (Mateus 3: 13-17; Lc. 3: 21-22; João 1: 29-34), 

este é o único encontro entre Jesus e João registrado no Novo Testamento. Embora eles 

foram relacionados e mais tarde se contactaram através de seus discípulos (cf. Mt 11: 2.), 

Não há nenhuma indicação de que eles se encontraram antes ou após esta ocasião. A 

reunião foi iniciada por Jesus, que veio quando era o momento certo para ele fazer a sua 

primeira aparição pública (cf. Lucas 3:21). De acordo com Lucas 3:23, Ele tinha cerca de 

30 anos de idade, quando Ele veio de Nazaré, na Galiléia , para ser batizado e começar 

Seu ministério. 

Por razões de sua audiência não-judeu, Marcos explica que a pequena aldeia 

de Nazaré foi localizado na região da Galiléia área -um grande parte habitada por 

gentios. ( Nazaré era tão obscura que não é sequer mencionado na antiga literatura 

judaica do primeiro século.) Galiléia tinha sido conquistada pelos israelitas durante o 

tempo de Josué e fazia parte do reino do norte de Israel, nos dias do reino dividido . Mas, 

quando o reino do norte caiu para a Assíria (em 722 AC ), os assírios os israelitas 

deportados e muitos gentios veio morar na região. Consequentemente, os judeus da Judéia 

viram Galiléia, e até mesmo os seus irmãos judeus que viviam ali, com um certo nível de 

desdém. De acordo com João 7:41, muitos encontraram impensável que o Messias 



poderia sair da Galiléia. Indignado, eles perguntaram: "Certamente, o Cristo não virá da 

Galiléia, é Ele?" A pergunta deles traiu uma ignorância da profecia do Antigo 

Testamento. Em Isaías 9: 1-2, o profeta disse sobre o Messias: 

"Mas não haverá mais tristeza para ela que estava na angústia; em épocas anteriores Ele 

tratou a terra de Zabulon ea terra de Neftali com desprezo, mas mais tarde virá o glorioso 

o caminho do mar, do outro lado do Jordão, a Galiléia dos gentios. 

  

As pessoas que andam em trevas 
Vai ver uma grande luz; 
Aqueles que vivem em uma terra escura, 
A luz brilhará sobre eles. " 

Claramente, era o plano de Deus o tempo todo que o Messias, embora nascido em Belém da 

Judéia (cf. Mq 5: 2.), Iria crescer na Galiléia. 

O fato de que o Messias veio de uma aldeia insignificante em uma região humilde nas 

franjas da sociedade judaica era em si mesmo uma repreensão ao sistema religioso 

corrupto que dominou o judaísmo na época. Os judeus do primeiro século esperavam que 

o Messias veio de Jerusalém, o centro da vida religiosa judaica. Em vez disso, Ele veio 

da periferia, longe da instituição religiosa apóstata. Embora Ele cresceu na obscuridade, 

o tempo tinha chegado para ele fazer a sua primeira aparição pública. Por isso, Ele saiu 

de Nazaré, a fim de ser batizado por João no Jordão. 

A Jordan River é o rio principal em Israel, que flui para o sul do Mar da Galiléia (680 

metros abaixo do nível do mar) em direção ao Mar Morto (o ponto mais baixo da terra 

em 1300 metros abaixo do nível do mar). O local exato onde João estava batizando em 

que o tempo é desconhecido, embora fosse provável em direção ao extremo sul da Jordan 

River-perto de Jericó e ao Mar Morto. O evangelho de João relata que ele estava perto 

"Betânia, além do Jordão" (João 1:28), mas a localização exata da cidade que é debatido. 

Marcos já identificou João como João Batista (v. 4), um nome que diretamente associada 

a ele com sua prática exclusiva de batizar judeus. Embora os rituais do judaísmo incluiu 

várias lavagens cerimoniais, batismo (por imersão completa em água) não era uma parte 

normal da prática religiosa judaica. O paralelo mais próximo foi Gentil prosélito batismo-

in que os gentios convertidos ao Judaísmo foram lavados para significar a sua entrada no 

judaísmo. Para João para chamar os judeus de ser batizado, de uma forma projetada para 

os gentios, foi chocante e original. Para confessar que não eram melhores do que os 

gentios era, para muitos judeus, indignas e ofensivas. Se o batismo era desagradável para 

os pecadores hipócritas em público de João, quanto mais censurável deve ter parecido 

para o Messias-se a buscar o batismo. O batismo de João era um sinal de arrependimento, 

projetado para pecadores como uma declaração de que haviam abandonado seus maus 

caminhos e se voltou para Deus. Mas Jesus era o Filho de Deus sem pecado. Por que ele 

precisaria ser batizado? 

João, sem dúvida, sabia tudo sobre Jesus, depois de ter aprendido sobre o Messias de seus 

pais, Zacarias e Isabel. Desde o nascimento, João entendeu que ele era para ser o 

precursor do Messias. Ele também sabia que Jesus, o filho de Maria, era o Filho de Deus, 

o Salvador prometido de Israel. No entanto, parece que João nunca conheceu 

pessoalmente Jesus. Os pais de João, que eram idosos quando ele nasceu, provavelmente 



morreu quando era relativamente jovem. O próprio João cresceu no deserto da Judéia 

(Lucas 1:80), enquanto Jesus passou sua infância em uma aldeia da Galiléia obscura. E, 

apesar de João, quando ainda era um bebê no ventre de sua mãe, "saltou de alegria", 

quando na presença de Cristo por nascer (Lucas 01:44 ESV), não há nenhuma indicação 

na Escritura que João e Jesus já conheci antes do batismo de Jesus . Esta conclusão é 

reforçada pela observação de João Batista em João 1:33. Falando de Jesus, João explicou: 

"Eu não o reconheceu, porém, que me enviou a batizar em água disse-me: 'Aquele sobre 

quem vires o Espírito descer e permanecer sobre ele, esse é o que batiza no Espírito 

Espírito. "A palavra reconhecer ( oida ) significa "saber com os olhos", sugerindo que 

João nunca tinha visto Jesus antes, ou pelo menos não em um tempo muito 

longo. Consequentemente, João não reconheceu Jesus, porque ele não sabia o que ele era. 

Mas uma vez que o momento inicial de desconhecimento passou-and João de repente 

percebi que este homem estava em pé diante dele, tudo o que sabia sobre o Messias 

inundada em sua mente. Este era o Cordeiro de Deus sem pecado (João 1:29). Sua vida 

necessária nenhuma confissão ou arrependimento. Ele não precisava de conversão ou de 

transformação. Então, por que Ele vem para ser batizado? 

Reconhecendo a incongruência óbvio, João respondeu a Jesus no caminho que 

poderíamos esperar. De acordo com Mateus 3:14, "João tentava dissuadi-lo, dizendo: 'Eu 

tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim?" A frase "tentou impedir que" 

representa um único verbo grego ( diekōluen ) . O imperfeito indica que João era 

continuamente tentando impedir Jesus, enfatizando como inadequado parecia para o 

Senhor para receber um batismo projetado para os pecadores. Ao invés de batizando 

Jesus, João procurou ser batizado por ele. Para João, que parecia mais de remodelação 

desde que Jesus era o pecado messiânica Rei e João foi, mas seu pecado, humilde servo 

(cf. Mc 1: 7). 

A atitude de Jesus para com João era o oposto de sua resposta aos fariseus e saduceus. De 

acordo com Mateus 3: 7-8, quando João "viu muitos dos fariseus e dos saduceus que 

vinham ao batismo, disse-lhes:" Raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira 

vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. "" Quando os líderes religiosos 

judeus chegaram, João confrontado publicamente sua hipocrisia farisaica e ordenou-lhes 

que se arrepender. Ele se recusou a batizá-los por conta de seu orgulho, duplicidade e 

impenitência. Quando Jesus veio, a reação de João foi totalmente diferente. Sua 

relutância para batizar Jesus provindo de sua percepção de que Jesus não tinha pecado. Se 

alguém não precisava ser batizado, com certeza que era ele. 

De uma perspectiva cristológica, falta de vontade de João para batizar Jesus ressalta uma 

verdade teológica fundamental sobre o caráter de Cristo. É uma das maiores afirmações 

da impecabilidade de Cristo encontrado nos Evangelhos. João sabia que Jesus era santa, 

imaculada, sem mácula, e sem pecado (cf. Heb. 4:15). É por isso que ele hesitou em 

batizá-lo. O batismo de João era um batismo para os pecadores, e Jesus não estava nessa 

categoria. Assim, mesmo em sua relutância em batizar Jesus, João cumpriu o papel de um 

arauto prestando testemunho à perfeição do divino Rei messiânico. 

Assim, para que Proposito que Jesus veio para ser batizado? A resposta a essa questão 

tem sido objecto de muita especulação e conjectura. Mas não precisa ser. Uma 

comparação entre os quatro evangelhos revela que Jesus veio para ser batizado por duas 



razões: em primeiro lugar, para cumprir toda a justiça e, segundo, para autenticar 

divinamente Seu ministério. 

Para cumprir toda a justiça 

De acordo com Mateus 3:15, Jesus respondeu a João com estas palavras: "Deixa neste 

momento; para, desta forma, é nos convém cumprir toda a justiça. "Jesus não negou a 

avaliação de João de Sua perfeição sem pecado. Em vez disso, ele explicou que o que 

parecia inadequado foi, de fato, necessário nesta ocasião especial ("neste momento"). O 

Senhor entendeu que a relutância de João foi motivada por reverência humilde e profunda 

lealdade. Assim, Ele não repreendeu João por sua reticência. Ao contrário, Ele pediu a 

João que se entregue a Ele, confiando que o que Ele estava pedindo era de acordo com o 

plano perfeito de Deus. 

Jesus respondeu acusações de João, explicando que Seu batismo era necessário e 

adequado, para que Ele possa cumprir todos os requisitos justos de Deus. Foi a vontade 

de Deus por João para batizar o povo (cf. João 1:33). Porque Jesus perfeitamente 

submetida à vontade de Deus em tudo, convinha que aquele também para receber o 

batismo de João. Obediência de Jesus foi abrangente e completa-Viveu em perfeito 

alinhamento com a vontade de Seu Pai celeste (cf. João 5:30). Ele cumpriu os requisitos 

de Deus perfeitamente em todos os aspectos, mas porque Deus tinha autorizado o batismo 

de João, Jesus lhe é submetido. 

Além disso, através do Seu batismo, Jesus se identificou com os pecadores Ele veio 

salvar. Ele cumpriu toda a justiça, não só através da Sua vida de perfeita obediência, mas 

também através da Sua morte substitutiva na cruz, em que Deus "fez Aquele que não 

conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus Ele "(2 

Cor. 5:21). O preceito da lei de Deus era a morte como um pagamento pelo pecado. A 

morte de Cristo pagou essa dívida na íntegra (Col. 2:14). Séculos antes, o profeta Isaías 

declarou que o Messias seria "contado com os transgressores; mas Ele mesmo carregou 

o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu "(Is 53:12;. cf. 1 Pedro 3:18). No 

primeiro ato de seu ministério, aquele que não tinha pecado se identificou publicamente 

com aqueles que não tinham justiça. O Cordeiro imaculado submetidos a um batismo 

projetado para os pecadores, um prenúncio do fato de que em breve submeter-se a uma 

morte merecida por pecadores. 

Simbolicamente, o batismo de Jesus olhou para a frente para a cruz, assim como o batismo 

cristão agora parece voltar a ele. Como o Senhor disse aos discípulos em Lucas 12:50: 

"Eu tenho um batismo de sofrer, e como me angustio até que seja cumprida!" Em outra 

ocasião, Ele disse a Tiago e João, "Você não sabe o que você é pedindo. Você é capaz de 

beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? 

"(Marcos 10:38). Sendo rebaixada para a água e, em seguida, subir novamente retratado 

Sua morte e ressurreição. Ele estava imerso no rio da morte, a fim de levar os pecados 

daqueles que cressem nEle. 

Assim, era adequada para ele, para ser batizado, a fim de que pudesse cumprir toda a 

justiça, tanto como um ato de obediência à vontade do Pai e como uma maneira de se 

identificar com os pecadores para quem ele iria morrer como um substituto justo. 

Para autenticar Divinely Seu Ministério 



Imediatamente, quando saía da água, viu os céus de abertura, e 

do Espírito, como uma pomba descendo sobre Ele; e uma voz 

vinda dos céus: "Tu és o meu Filho amado, em Ti eu sou bem 
satisfeito." (1: 10-11) 

Marcos não incluem o diálogo gravado por Mateus, que teve lugar entre Jesus e João. Em 

vez disso, Marcos enfoca o evento espetacular que imediatamente seguiu o batismo de 

Jesus: a coroação divina do Rei messiânico. Em sintonia com o estilo de ritmo acelerado 

de seu evangelho, Marcos emprega o advérbio euthus (que significa imediatamente ou 

"imediamente") mais do que os outros escritores três evangelho usando combinada-lo 

onze vezes no primeiro capítulo sozinho (1: 3 [onde é traduzido como "straight"], 10, 12, 

18, 20, 21, 28, 29, 30, 42, 43). 

Quando Jesus estava chegando para fora da água, enquanto Ele estava orando (cf. 

Lucas 3:21), uma cena dramática imediatamente começou a se desenrolar. Este 

majestoso, cena trinitária pode ser melhor descrito como comissionamento real do 

Messias, um evento glorioso, que englobava coroação oficial tanto de Jesus e com a 

inauguração divina de Seu ministério público. A cerimônia régio incluiu dois elementos-

visivelmente, o Filho foi ungido pelo Espírito Santo; audível, Ele foi afirmado por Seu 

Pai celestial. O famoso pregador britânico do século XIX, Charles Spurgeon resumiu o 

significado deste evento com estas palavras: 

Tente imaginar a vós mesmos a cena que o nosso texto descreve ... Como Jesus vem para 

fora da água, o Espírito de Deus desce sobre Ele em forma uma aparência-in visível como 

uma pomba-repousa sobre ele. João diz que "repousar sobre ele," como se o Espírito foi 

desde então a ser seu companheiro constante e, na verdade, era assim. Ao mesmo tempo 

que a pomba desceu e iluminado em Cristo, ouviu-se uma voz do céu, dizendo: "Este é o 

meu Filho amado, em quem me comprazo." Esta era a voz de Deus, o Pai-Ele fez não se 

revela em forma corpórea, mas pronunciou palavras maravilhosas como ouvidos mortais 

nunca tinha ouvido! O Pai revelou não para os olhos, como o Espírito fez, mas para os 

ouvidos e-as palavras que Ele falou indicou claramente que era Deus, o Pai dar 

testemunho de Seu Filho amado. Assim que a entrada de Cristo em Seu ministério público 

na terra foi a oportunidade escolhida para a manifestação pública da união íntima entre 

Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo! (Charles Spurgeon, "Lições do Batismo de 

Cristo," sermão 3298, 4 de março de 1866) 

A coroação do Messias era distintamente trinitária; Ainda não foi aberto à opinião 

pública. Quando Jesus olhou para cima, viu os céus se abrem. Mas esta não era uma visão 

particular dada somente a Ele. João Batista, presumivelmente, entre muitos outros 

espectadores, desde o testemunho ocular à realidade desses eventos gloriosos (João 01:32). 

A descrição de Marcos da O Open Sky divisão é, compreensivelmente, dramático. Sua 

palavra para aberto é uma forma de Schizo ("rasgar, rasgar"), o mesmo verbo que mais 

tarde usado para descrever o rasgar do véu no templo depois da morte de Jesus (Mc 

15:38). A imagem é uma reminiscência de Isaías 64: 1, onde o profeta Isaías clama ao 

Senhor, ". Oh, que você iria rasgar os céus e desce, que os montes tremessem na tua 

presença" profecia de Isaías antecipou a chegada do Messias. No dia viria quando o 

próprio céu rasgaria aberto e Deus desceria. 



Dada linguagem cativante de Marcos, que se poderia esperar de uma cena violenta para 

se desdobrar, mas nada veio abaixo através das nuvens para a terra. Em vez disso, com a 

beleza e delicadeza, o Espírito, como uma pomba foi descendo sobre Ele. O terceiro 

membro da Trindade graciosamente desceu para descer em cima do Filho, 

proporcionando um símbolo visível da bênção divina, autenticação e capacitação no 

início do ministério de Jesus . É importante ressaltar que Marcos não diz que o Espírito é 

uma pomba -nem devemos permitir que as imagens a serem tomadas muito longe (para 

que não começar a imaginar o terceiro membro da Trindade como eternamente existente 

sob a forma de um pássaro). O ponto de Marcos era simplesmente que o Espírito de 

alguma forma visível desceu sobre Cristo com a mesma delicada doçura de uma pomba 

aterrar suavemente em sua vara. 

Em sua antecipação do Messias, o Antigo Testamento havia prometido que "o Espírito 

do Senhor repousará sobre ele" (Is. 11: 2). Essa promessa foi reiterada pelo próprio Deus: 

"Eis o meu servo, a quem sustenho; O meu escolhido, em quem a minha alma se 

deleita. Eu pus meu espírito sobre ele "(Is. 42: 1). O nome do "Messias" (ou "Cristo") foi 

um título real, que significa "Ungido". No batismo de Jesus, o Espírito Santo visivelmente 

ungiu como uma declaração pública de Sua realeza messiânica. 

Jesus, é claro, era totalmente Deus. Mesmo em sua encarnação, Ele não perdeu a Sua 

divindade. Em sua divindade Ele precisava de nada. Mas, em Sua humanidade, Ele estava 

sendo ungido para o serviço e com poderes para o ministério pelo Espírito de uma maneira 

que lembra as palavras de Isaías 61: 1, 

  

"O Espírito do Senhor está sobre mim, 
Porque o Senhor me ungiu 
Para trazer uma boa notícia para os aflitos; 
Enviou-me a curar os quebrantados de coração, 
A proclamar liberdade aos cativos 
E a liberdade aos presos. " 

  

Em sua encarnação, o Filho de Deus, voluntariamente deixou de lado o uso independente 

de seus atributos divinos. Como o apóstolo Paulo explica, "pois ele, subsistindo em forma 

de Deus, [Ele] não considerou a igualdade com Deus uma coisa que deve ser aproveitada, 

mas se esvaziou, assumindo a forma de um servo, tornando-se em semelhança dos 

homens "(Fil. 2: 6-7). O Filho de Deus assumiu a carne humana, humildemente 

submetendo-se a vontade do Pai e do poder do Espírito Santo (cf. João 4:34). Em cada 

ponto importante do ministério de Jesus, o Espírito foi ativamente no trabalho: Seu 

nascimento (Lucas 1:35), Seu batismo (Marcos 1:10), Sua tentação (Marcos 1:12), Seu 

ministério (Lucas 4:14 ), Seus milagres (Mt 12:28; Atos 10:38), sua morte (Hebreus 9:14), 

e Sua ressurreição (Rom 1:... 4). Em todos os pontos e em todos os sentidos, Jesus Cristo 

foi perfeitamente cheio do Espírito Santo. Ele nunca resistiu, entristecido, ou extinguido 

o Espírito, mas sempre operou sob total controle do Espírito, andando em perfeita 

obediência à vontade do Pai. 

Unção de Jesus com o Espírito Santo era fundamentalmente única. O Espírito desceu 

sobre Ele para capacitá-lo para o ministério; a descida do Espírito era também um sinal 

visível a João Batista e todos os outros na multidão que assistia que Jesus realmente era 



o Ungido cuja vinda havia sido prevista pelos profetas. Aqui, finalmente, foi a tão 

esperada Rei, o Filho de Deus-o ministério de João Aquele a quem apontou. 

A descida visível do Espírito Santo foi acompanhada pela afirmação audível do Pai: e 

uma voz vinda dos céus: "Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado" (01:11). Cada 

membro da Trindade era simultaneamente presentes no batismo de Jesus. O Filho em Sua 

humanidade fisicamente em pé na água, o Espírito visivelmente descendo sobre Ele, e 

que o Pai no céu de forma audível expressando a sua aprovação. Em pelo menos duas 

outras ocasiões, o Pai seria igualmente confirmam a pessoa e obra de Seu Filho, na 

transfiguração (Mt 17: 5.) E enquanto Jesus estava pregando para uma multidão pouco 

antes de sua morte (João 12:28). No batismo de Jesus, elogio superlativo do Pai ressaltou 

a gloriosa verdade sobre a perfeição absoluta do Filho. 

Havia muitos que testemunharam o ministério de Cristo, anjos, João Batista, seus 

seguidores. Mas o testemunho do Pai foi o mais importante de tudo (cf. João 5:32; 

8:18). E qual foi o testemunho do Pai?"Você é o meu Filho amado, em Ti eu sou bem 

satisfeito." Nenhum profeta nunca tinha sido dito que. Profetas poderia ser chamado de 

amigos de Deus (Tiago 2:23), servos de Deus (Deut. 34: 5), ou homens de Deus (1 Sm 

02:27.). Mas nenhum profeta jamais foi chamado Filho de Deus. No entanto, mais de 

cinqüenta vezes nos relatos evangélicos, Jesus Cristo é chamado o Filho de Deus. Nesta 

ocasião, o testemunho veio do próprio Pai. Suas palavras são uma reminiscência do 

Salmo 2: 7, uma passagem que os judeus universalmente considerado como messiânico: 

"Eu certamente irá contar do decreto do Senhor: Ele disse-me:" Tu és meu Filho, hoje te 

gerei ". " 

O fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como o Pai aqui declara que Ele é, é central 

para a mensagem do evangelho. Ele ressalta o fato de que Ele é um em essência com 

Deus, possuindo a mesma natureza que o Pai. Ele é Deus e "com Deus" (João 1: 1). "Ele 

é o resplendor da glória de Deus ea expressão exata da natureza [de Deus]" (Heb. 1: 3), 

"à imagem de Deus" (2 Cor. 4: 4), e aquele em quem a plenitude da divindade habita (Cl 

2: 9). Por causa de sua divindade, Ele é superior aos anjos que O adoram (Hebreus 1: 6-

8).. Mesmo título de Pai de Deus é uma referência à sua relação essencial com Jesus 

Cristo, o Filho (Mt 11:27; João 5: 17-18.; 10: 29-33; 14: 6-11; 17: 1-5; Rm 15: 6; 2 Cor 

1:... 3; Ef 1: 3, 17; cf. Fl 2, 9-11; 1 Pedro 1:. 3; 2 João 3). Quando Jesus chamou Deus de 

"Pai", enfatizou o fato de que Ele compartilhou a mesma essência e natureza do 

Pai. Como João 5:18 explica, até os seus inimigos sabiam que Jesus "foi que Deus era seu 

próprio Pai, fazendo-se igual a Deus." 

Não só é o Filho igual em essência com Deus, mas Ele também é amado por Deus. Do 

ponto de vista do Pai, Ele é o meu Filho, o único que leva esse privilégio eterna. Ele é 

exclusivamente o objeto de maior afeição do Pai (cf. João 5:20), de uma forma que é 

compartilhado com nenhum outro como Ele. Amados ( agapetos ) expressa a relação 

infinitamente profunda e eternamente profunda apreciado pelo Pai com o Filho . Embora 

a mesma palavra é usada de amor do Pai para os crentes (Rom. 1: 7), o Pai ama Seu Filho 

supremamente acima de todos os outros. É só porque os crentes estão no Filho, que têm 

o privilégio de receber o amor do Pai em tudo (cf. João 17:. 24-26; Ef 1: 6). 

Tendo "amava [Filho], antes da fundação do mundo" (João 17:24), o Pai, é eterna e 

completamente bem satisfeito com Ele (cf. Is. 42: 1). Jesus Cristo foi bem agradável ao 

Pai em tudo o que Ele fez. Em sua encarnação, o Filho perfeitamente submetida à vontade 



do Pai, e na Sua morte, Ele plenamente satisfeita a ira do Pai. O Filho seria oferecer a Si 

mesmo como o sacrifício final para os pecadores, e que o Pai era muito satisfeitos em 

receber esse sacrifício (Isa. 53:10). Em Israel do Antigo Testamento, um sacrifício 

aceitável a Deus tinha que ser sem mancha nem mácula (cf. Ex. 12: 5; Lev 1:.. 3; 17 Deut: 

1).Apenas o perfeito Cordeiro de Deus jamais poderia satisfazer plenamente a esses 

requisitos. 

Na história de Israel, sem sacrifício de animais jamais agradou a Deus, em última 

instância ou totalmente satisfeito Sua ira. Isso porque, como o autor de Hebreus explica, 

"é impossível que o sangue de touros e bodes para tirar os pecados" (Heb. 10: 4; cf. 

9:12). Esses sacrifícios apenas apontou para o Cruz-onde o próprio Messias seria morto 

como o substituto perfeito para os pecadores. Por isso, o apóstolo Pedro poderia dizer os 

crentes a quem ele escreveu: "Você não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro 

da vossa vã maneira de vida herdado de seus antepassados, mas pelo precioso sangue, 

como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo "(1 Pedro 1: 18-19). Na 

cruz, a justiça de Deus estava totalmente satisfeito com o puro sacrifício do Filho. Assim, 

o Pai estava bem satisfeito com o Filho, tanto em sua vida e em sua morte. 

No maior testemunho da perfeição sem pecado de Jesus Cristo jamais poderia ser dada. A 

autenticação final do Filho veio a afirmação verbal do Pai acompanhada pela 

manifestação visível do Espírito. Tal constitui a inauguração divina do novo rei-Deus sem 

pecado, o Filho amado de que foi ungido e pelo poder do Espírito Santo para salvar os 

pecadores e estabelecer Seu reino. Esta é a coroação do Messias, uma cerimônia em que 

toda a Trindade estava envolvido. 

Mais tarde, no ministério de Jesus, quando os líderes religiosos lhe perguntou: "Com que 

autoridade fazes estas coisas, ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas?" (Mc 

11,28), Jesus respondeu, apontando-os para o batismo : 

E Jesus disse-lhes: "Eu vou te fazer uma pergunta, e você me responda, e então eu vos 

direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos 

homens? Responde-me. "Eles começaram a se entre si, dizendo:" Se dissermos: Do céu, 

ele nos dirá: "Então por que você não acredita nele?" Mas vamos dizer, 'Dos homens'? "- 

Eles estavam com medo do povo, para que todos considerados João ter sido um profeta 

real. Respondendo Jesus, eles disseram: "Nós não sabemos." E Jesus disse-lhes: "Nem eu 

vos digo com que autoridade faço estas coisas." (Vv. 29-33) 

Porque eles não estavam dispostos a reconhecer a legitimidade do ministério, e batizando, 

por extensão, João Jesus próprio batismo, o Senhor não tinha mais nada a dizer a eles. Se 

eles não iriam reconhecer a Sua coroação, a discussão acabou antes mesmo de 

começar. Em essência, Jesus estava dizendo: "Se você se recusa a admitir que João era 

um profeta de Deus, então você não vai reconhecer a realidade do que ocorreu em meu 

batismo, onde o Espírito me ungiu e que o Pai Me afirmou. E se você rejeitar isso, então 

não há nada mais posso acrescentar para convencê-lo sobre a fonte de minha autoridade. 

"Isso é como crítico batismo de Jesus foi. Foi Sua coroação, ea inauguração divina de Seu 

ministério público. 

 
 



3. A autoridade de Jesus Cristo (Marcos 1: 12-20) 
Imediatamente o Espírito o impeliu a ir para o deserto. E Ele 

estava no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás; e Ele estava 

entre as feras, e os anjos o serviam. Agora, depois que João foi 

levado em custódia, veio Jesus para a Galiléia, pregando o 

evangelho de Deus, e dizendo: "O tempo está cumprido, eo reino 

de Deus está próximo; . arrepender e crer no evangelho ", como 

ele estava indo ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, 

irmão de Simão, lançando uma rede ao mar; pois eram 

pescadores. E Jesus disse-lhes: "Vinde após mim, e eu vos farei 

pescadores de homens." Imediatamente eles deixaram as suas 

redes eo seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu Tiago, filho 

de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando 

as redes. Imediatamente Ele os chamou; e eles deixaram seu pai 

Zebedeu no barco com os empregados, e retirou-se para segui-
Lo. (1: 12-20) 

As glórias do Senhor Jesus Cristo são inesgotáveis. A plenitude da Sua majestade e a 

maravilha da Sua pessoa não pode ser concebido ou contido. Toda verdade compreensível 

sobre Ele enriquece o seu povo profundamente, de modo que eles anseiam por 

mais. Enquanto Sua história humana é o tema dos quatro Evangelhos, o Filho eterno é o 

tema de toda a Bíblia. Cada registro do evangelho é único, refletindo a perspectiva e 

Proposito de cada autor inspirado, assim que os quatro Evangelhos apresentam um retrato 

perfeitamente harmoniosa, historicamente precisas, e Santo revelou-Espírito de Jesus. 

De acordo com o seu estilo condensado, fast-paced, Marcos deixa a conta do nascimento 

de Jesus de Mateus e Lucas, e começa o seu evangelho, concentrando a atenção sobre o 

ministério de Jesus 'precursor, João Batista (1: 2-8). Marcos não ficar lá. Sua breve 

levantamento do ministério de João desloca rapidamente para o divino Aquele de quem 

João pregou. Quando chegou a hora de ser revelado a Israel, Jesus deixou Nazaré e veio 

para o Rio Jordão. Lá, ele foi batizado por João (1: 9-11) -o evento que constituiu a sua 

cerimônia de coroação divina ea inauguração do Seu ministério público. 

Nos versos que se seguem (1: 12-20), Marcos continua seu ritmo 

acelerado. ApropriAdãoente, a palavra imediatamente ocorre três vezes nestes nove 

versículos. Considerando que Mateus e Lucas cada fornecer uma conta detalhada da 

tentação de Jesus, breve registro de Marcos é indicado em dois versos (vv. 12-13). Em 

seguida, ele pula o ministério de Jesus na Judéia inicial (registrado em João 2: 13-4: 2), 

juntamente com suas viagens através Samaria (João 4: 3-42)., Re-entrar a história com a 

sua chegada na Galiléia (vv 14- 15). Nos versículos 16-20, com aparentemente sem 

conexão com os versículos anteriores, Marcos avança para descrever vocação de Pedro, 

André, Tiago e João de Jesus. Mais uma vez, a natureza staccato do evangelho de Marcos 

é evidenciado na brevidade destas vinhetas. Por que Marcos tomar este rapidamente de 

um trecho curto para o próximo movimento abordagem condensado? Por que ele colocá-

los juntos neste caminho? 

A resposta remonta ao versículo 1, onde Marcos anunciou que seu relato foi uma 

proclamação real (ou "evangelho") de Jesus Cristo, o Rei messiânico e do Filho de 

Deus. É o propósito firme de Marcos que mantém sua narrativa simplificada. A fim de 

passar para a parte principal da história, Marcos passa rapidamente a esses detalhes que 



irão estabelecer claramente as credenciais reais de Jesus Cristo. As vinhetas que Marcos 

selecionado nestes versos de abertura não são uma variedade aleatória de dados 

desconexos, mas eventos que demonstram colectivamente que Jesus é o Rei messiânico, 

pensativo conectado.Seqüência de Marcos é projetado para mostrar que Jesus não só foi 

precedida por um arauto real (1: 2-8), mas como qualquer monarca antigo seria, Ele foi 

coroado e comissionados como um rei com um grande ponto de distinção: no seu caso , 

Ele foi coroado pelo próprio Deus (vv. 9-11) -algo nenhum outro rei poderia 

reivindicar. Depois de seu batismo, Jesus demonstrou sua autoridade real sobre todas as 

forças do mal ao derrotar seu arquiinimigo no deserto (vv. 12-13). Em seguida, exerceu 

Sua soberania pregando Sua mensagem reino da salvação do pecado (vv. 14-15). No 

segmento final, ordenou a Seus servos para segui-Lo (vv. 16-20). 

Essa ênfase na autoridade real de Jesus fornece o fio condutor através dessas breves 

episódios em Marcos 1: 12-20. O escopo dessa autoridade se estende a três áreas: sobre 

Satanás e seu reino (vv 12-13.), Sobre o pecado e seu domínio (vv 14-15.), E mais de 

pecadores em sua salvação e submissão (vv 16-20. ). Se o novo rei é para tomar o Seu 

trono de direito, ele deve demonstrar seu poder e derrubar o usurpador. Se Ele vai 

conquistar o reino do pecado e gratuitos seus cativos, Ele deve ter total poder sobre o 

mal. Se Ele é resgatar pessoas perdidas, Ele deve ter a prerrogativa eo poder de 

transformá-los em Seus servos justos, para que por meio deles Ele pode avançar Sua 

verdade reino e poder para o mundo. Claramente, esse tipo de autoridade-sobre Satanás, 

o pecado, e não os pecadores, só é real, é divino. 

Reino Jesus "pode: sua autoridade sobre Satanás 

Imediatamente o Espírito o impeliu a ir para o deserto. E Ele 

estava no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás; e Ele estava 
entre as feras, e os anjos o serviam. (1: 12-13) 

Em todos os três Evangelhos sinópticos, a conta da tentação de Jesus segue diretamente 

Seu batismo. Os dois eventos estão em forte contraste. Tendo recebido os elogios reais 

do Céu, Jesus imediatamenteenfrentou os ataques ferozes do inferno. Sua coroação pelo 

Espírito e confirmação do Pai são seguidos imediatamente por seu confronto com o 

diabo. Dada a majestade de Seu batismo, os leitores podem esperar uma gloriosa 

celebração completa com coros angélicos e doxologies retumbantes. Em vez disso, eles 

são arremessados para o deserto, com quase um momento para recuperar o fôlego. Não 

há tempo para saborear a alegria e glória do batismo. A descrição de Marcos nem sequer 

incluir uma frase de transição: Imediatamente o Espírito o impeliu a ir para o deserto. 

Um dos paradoxos visíveis através do ministério terrestre de Jesus, todo o caminho para 

a cruz, foi que Ele veio à terra, não só como o Rei messiânico, mas também como a Slave 

Sofrimento. Como Rei, Ele foi exaltado e glorificado, um ponto majestosamente ilustrado 

em Seu batismo. Como a Slave sofrimento, ele foi humilhado e maltratado, uma realidade 

vividamente demonstrado durante sua tentação. O mais exaltado também foi o mais 

humilhado. A justaposição do batismo de Jesus com Sua tentação manifesta essas 

realidades contrastantes cedo. O contraste definitiva viria em sua morte, onde foi contado 

como um criminoso, enquanto um sinal declarando que Ele seja Rei pairava sobre a 

cabeça ensangüentada. 



O Espírito aqui é o Espírito Santo. De acordo com Lucas 4: 1, ". Jesus, cheio do Espírito 

Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao redor no deserto" Ser cheio do 

Espírito Santo, Jesus submeteu-se totalmente ao controle do Espírito. O terceiro membro 

da Trindade era o poder por trás de tudo o que Jesus fez (cf. Lucas 4:14, 18). A 

palavra impelido ( ekballō em grego) é uma palavra forte, que significa "expulsar" ou 

"para obrigar um para partir." O verbo se encaixa estilo dramático de Marcos e, 

certamente, não implica que Jesus era resistente à liderança do Espírito. Em vez disso, ele 

ressalta a realidade que o Espírito estava no controle perfeitamente levando Jesus para 

cumprir cada um dos elementos do plano do Pai. 

Marcos não revelar a razão pela qual o Espírito Santo impeliu a ir para o deserto, mas 

Mateus 4: 1 faz: ". Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo 

diabo" Dentro os propósitos de Deus, que era necessária para Jesus, para ser tentado por 

Satanás se-a confrontar o diabo em combate face-a-face e derrotá-lo. A palavra grega para 

"tentado" ( peirazo ) é um termo moralmente neutra que significa simplesmente "para 

testar." O teste pode ser bom ou mal, dependendo da intenção da elaboração de um 

teste. Porque Satanás é o único a fazer o teste neste caso, peirazo é justamente traduzido 

pela palavra Inglês "tentar." 

Embora o Espírito conduziu Jesus ao lugar onde Ele seria tentado, é importante notar que 

Deus nunca é o tentador. Tiago 1:13 é claro que Deus não pode tentar ninguém. Deus 

permitiu que o Seu Filho para ser testado com o único propósito que através de Sua vitória 

Jesus demonstrasse seu poder absoluto e autoridade sobre os dispositivos do 

diabo. Tentação de Cristo, então não aconteceu pela vontade de Satanás. Na vontade de 

Deus, que era outra forma de autenticar o Filho. 

A aposta não poderia ter sido maior, especialmente após sua cerimônia de coroação 

messiânica. Será que Ele, como o Rei divinamente comissionado, ser capaz de atender e 

conquistar seu arquiinimigo? Ele poderia suportar os assaltos mais sedutoras o diabo 

poderia imaginar? Ele nunca seria capaz de estabelecer Seu reino se ele fosse incapaz de 

derrubar o usurpador. Era seu dever real para esmagar a cabeça da serpente (Gn 3:15), 

"para destruir as obras do diabo" (1 João 3: 8), e depor o "deus deste mundo" ilegítimo (2 

Cor. 4: 4). Mas ele seria capaz de fazer isso de forma decisiva, quando, após um jejum de 

40 dias, Ele era fisicamente fraco, emocionalmente esgotado, e completamente isolado? 

O cenário para a tentação de Jesus foi o deserto -a lugar de desolação onde Ele foi 

retirado do povo e disposição. Em um curto período de tempo, sua situação mudou 

drasticamente. Ele tinha ido com a experiência elevada da sua coroação, entre as enormes 

multidões que cercavam João Batista, para proferir isolamento. No rio Jordão, o Pai o 

elogiou, o Espírito desceu sobre Ele, e João Batista declarou que ele era o Messias. Seu 

ministério público tinha sido inaugurada sobrenaturalmente do céu. Após uma espera de 

30 anos, tinha sido contratado para iniciar sua missão terrena. Naquele momento mais 

alto, o Espírito Santo levou Ele no deserto para enfrentar uma agressão grave, 

sobrenatural do inferno. 

A Judéia deserto é um deserto árido e inóspito que se estende a oeste do Mar Morto em 

direção a Jerusalém, abrangendo uma área de aproximAdãoente 35 milhas de 

comprimento e 15 milhas de largura. A paisagem empoeirada, desolado, e perigoso está 

dividida por picos rochosos, falésias escarpadas e ravinas mergulhando. O primeiro por 

Satanás no jardim do Éden, um paraíso exuberante, onde tudo foi tentado-Adão boa-



sucumbiu à tentação pecaminosa, apesar de ser inocente e habitando em um ambiente 

perfeito. O segundo Adão, perfeitamente santo, enfrentou o diabo no meio de um terreno 

baldio-a pressentimento lugar totalmente diferente de Eden. Foi ali, no calor ressequida 

de um deserto árido, que Jesus Se encontrasse sozinho e enfraquecidos pelo jejum, 

acompanhado dos serpentes venenosas e escorpiões que moravam lá (cf. Deut. 08:15). A 

explicação de Marcos que Ele estava com as feras enfatiza a realidade de que ele estava 

completamente isolado do cuidado humano. Tais animais indomáveis pode ter incluído 

leopardos, raposas, chacais e porcos selvagens. 

Marcos resumiu encontro de Cristo com o diabo em uma frase sucinta: . E Ele estava em 

no deserto quarenta dias, sendo tentado por Satanás Tanto Mateus e Lucas indicam 

que Jesus passou todo o período de quarenta dias sem comer (Mt 4:. 2; Lucas 4 : 

2). Rápido de Jesus não foi o primeiro jejum de quarenta dias registrado nas 

Escrituras; Tanto Moisés (Ex. 34:28) e Elias (1 Reis 19: 8) ficaram sem comida por tanto 

tempo. Curiosamente, foram esses mesmos dois santos do Antigo Testamento, que mais 

tarde se reuniram com Jesus em Sua transfiguração (Mt 17: 3.). 

Quase seis semanas sem comer cria uma condição desesperada, especialmente no local 

onde Jesus estava se movendo. Seu estado físico teria começado a se deteriorar 

rapidamente após apenas duas semanas, de modo que sua força era, sem dúvida, foi muito 

antes da tentação atingiu o seu ataque final. No entanto, como o Filho real e divino, Ele 

teve que enfrentar e vencer seu inimigo mais forte, mesmo quando ele estava no seu mais 

fraco. Descrição de Marcos da tentação de Jesus implica que o Senhor estava sendo 

tentado por Satanás ao longo de todo período de seis semanas, um tempo de teste que 

culminou na tentação final registrado em Mateus 4 e Lucas 4. 

Os três episódios narrados por Mateus e Lucas indicam que Satanás atacou 

principalmente Jesus em seu papel como o Servo Sofredor. O diabo não seduzir Jesus 

para desistir de sua prerrogativa soberana.Em vez disso, ele pediu a Jesus para exercer o 

poder e privilégios inerentes à sua condição divina e, portanto, abandonar a humilhação 

de sua encarnação. Quando Jesus estava com fome, Satanás pediu a Ele para exercer seu 

poder soberano e criar pão (Mt 4: 3-4.; Lucas 4: 3-4). Depois de Jesus resistiu, o Diabo o 

levou a um alto monte e ofereceu-lhe domínio sobre todas as nações do mundo (Mat. 4: 

8-10; Lucas 4: 5-8). Mais uma vez, Jesus rejeitou estratagema de Satanás. Finalmente, o 

diabo o levou ao pináculo do templo, pedindo a Jesus para dar uma demonstração pública 

de sua messianidade, saltando para fora da borda (Mat. 4: 5-7; Lucas 4: 9-12). Mais uma 

vez, Jesus recusou. Em face de cada ataque, o Rei respondeu com escritura do 

Deuteronômio. 

Em cada caso, Satanás tentou persuadir Cristo a abandonar Sua humilhação para exercer 

Seu direito divino além da capacitação do Espírito e fora da vontade do Pai. Para isso 

teria prejudicado efeitos salvíficos de Deus. O sucesso da missão terrena de Jesus 

dependia de Sua humilhação, levando a cruz. Como Paulo disse aos Filipenses, Jesus "se 

humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz" (Fil. 2: 8). Se Jesus tivesse 

abandonado Sua humilhação e desobedeceu a vontade do Pai, Ele teria demonstrado a Si 

mesmo para ser um impostor, um outro falso messias, que nunca poderia ter ido para o 

Calvário para morrer como o Cordeiro de Deus. A esperança de redenção teria terminado 

em fracasso e derrota. Por outro lado, a vitória de Cristo levou à salvação dos eleitos e 

sua exaltação final (Fp 2: 9-10.). 



Deve ser entendido que esta não foi uma experiência única, mesmo singular da tentação 

para Jesus. Hebreus 4:15 explica que ele foi "tentado em todas as coisas [ou em todos os 

pontos em sua vida] como somos, mas sem pecado." Desde a infância, ele enfrentou as 

mesmas tentações do pecado que cada ser humano experimenta. Nem isso seria a última 

vez que ele iria ser tentado. Em Lucas 22:28, Jesus disse aos discípulos que eles eram 

aqueles que "têm permanecido comigo nas minhas tentações" (NVI). Ele foi novamente 

agredido no jardim do Getsêmani, como Ele antecipou a cruz (Lucas 22:53). Mas ele 

nunca foi tentado tão intensamente durante um período tão longo de tempo como ele 

estava no deserto. Esta foi a grande tentativa de Satanás para levá-lo a pecar e ser 

desacreditado como Messias e Salvador. 

Se o novo rei era para ser triunfante, Ele tinha que demonstrar a sua vitória sobre o diabo 

em seu esforço mais inteligente e oportuno. Ele não podia reivindicar o poder absoluto e 

completo sobre si o pecado, se Ele não demonstrou poder pessoal para derrotar 

Satanás. Seu chamado para libertar os pecadores não teria sentido, se ele mesmo não tinha 

sido capaz de saciar os dardos inflamados do maligno. Por isso, o Seu ministério público 

começou por confrontar diretamente o mais poderoso governante demônio que se opõe a 

Deus e todos os Seus propósitos. 

Tudo o Filho de Deus tinha conhecido desde a eternidade era infinita honra, poder e 

privilégio divino. Aqui, como um homem no momento de sua maior fraqueza, ele se 

empenharam por Satanás para reivindicar o que era seu por direito, como o Filho de Deus, 

mas de uma forma que era contrário ao plano do Pai. Será que Jesus resistir a essas 

tentações intensas? Ele iria aguentar o teste, reivindicar a vitória sobre os esquemas de 

sedução do diabo, e, assim, demonstrar sua divindade? 

Frase final de Marcos e os anjos o serviam implica que Mateus e Lucas estado 

explicitamente que, de fato, Jesus triunfou sobre toda a tentação Satanás trouxe, saindo 

vitorioso de seu isolamento de quarenta dias no deserto. A 

palavra ministrando ( diakoneo ) indica que esses anjos desde Jesus com os 

alimentos. Mas os anjos também ministraram a Ele por sua presença, que serviram como 

uma confirmação de que o Pai que enviou-lhes ainda estava bem satisfeito com o Seu 

Filho. 

Vida e ministério posterior de Jesus provar a Sua santidade divina além argumento. Foi 

aqui, durante a Sua tentação no deserto, que Sua Santidade foi agredido de forma mais 

aguda e implacavelmente. Foi só depois de "o diabo tinha terminado todas as tentações, 

[que] ele deixou" (Lucas 4:13) e os anjos chegou. Jesus tinha entrado no deserto como o 

Rei recém-comissionados. Ele deixou como o monarca conquistador. Jesus continuou a 

dominar Satanás e seus demônios durante todo o seu ministério. 

Unido Mensagem de Jesus: sua autoridade sobre 
Pecado 

Agora, depois que João foi levado em custódia, veio Jesus para a 

Galiléia, pregando o evangelho de Deus, e dizendo: "O tempo está 

cumprido, eo reino de Deus está próximo; se arrepender e crer no 
evangelho "(1: 14-15). 



Marcos seguiu sua breve descrição da tentação de Cristo com uma introdução concisa 

igualmente para ministério de pregação de Jesus. Pelo menos seis meses se passaram 

desde o batismo de Jesus. Ele tinha sido na Judéia, ministrando lá e até mesmo a limpeza 

do templo (cf. Jo 2: 13-4: 3). Marcos ignorado esses eventos, junto com Jesus 'viagem 

através Samaria (João 4: 4-42), para se concentrar sobre os primórdios da Jesus' ministério 

público na Galiléia. Marcos pega a história depois que João foi levado em custódia, um 

evento que ele irá descrever em mais detalhes em 06:17. Foi após a prisão de João Batista 

que Jesus começou sua pregação pública e de milagres na Galiléia. Antes disso, João 

ainda estava batizando no Jordão e Jesus estava ministrando na Judéia, para que seus dois 

ministérios sobrepostas (cf. João 3:24). Depois da prisão de João, Jesus voltou para a 

Galileia para extenso ministério ali (cf. Mat. 4:12). 

Galiléia era a região norte da terra de Israel. A partir de uma perspectiva judaica do 

primeiro século, foi considerada como a periferia, localizadas longe do centro religioso 

de Jerusalém. O fato de que Jesus lançou o seu ministério em plena potência na Galiléia 

era em si mesmo uma repreensão à apostasia e corrupção que existia em Jerusalém 

naquela época. 

Quando Jesus veio para a Galiléia, Ele estava pregando o evangelho de Deus. viajando 

de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, e na zona rural, Jesus pregou a verdade 

de boas novas de Deus sobre Si mesmo e Seu reino da salvação (cf. Lc 4 : 14-30). Método 

de alcançar o mundo no primeiro século do Pai era através da pregação (ou anúncio) 

do evangelho, primeiro pelo Senhor Jesus. Na idade moderna, pregação ainda é o meio 

que Deus ordenou, como porta-vozes fiéis reino arauto verdade. Ministros 

contemporâneos têm a mesma mensagem divina de proclamar, e ministério fiel sempre 

articula essa mensagem clara e exclusivamente. O evangelho de Deus (um termo-Rom 

comum Novo Testamento 1: 1; 15:16; 2 Cor. 11: 7.; 1 Tess. 2: 2, 8-9; 1 Pedro 4:17) refere-

se à verdade que vem de Deus a Si mesmo para o mundo quanto a salvação do pecado e 

julgamento disponíveis somente através de Jesus Cristo. 

Como em 1: 1, o termo Evangelho traz consigo a idéia de pronunciamento real: a chegada 

de um rei e seu reino. Jesus ' Evangelho proclamação não foi excepção. Assim, Ele 

estava dizendo: "O tempo está cumprido, eo reino de Deus está próximo; se 

arrepender e crer no evangelho. " Cristo ofereceu aos ouvintes um lugar em Seu reino 

eterno de salvação, a esfera de perdão e redenção, caso se arrependam de seus pecados e 

crêem nEle como Senhor e Salvador. A clareza e simplicidade da mensagem de Jesus se 

destaca como um exemplo para todos os que buscam a pregar e ensinar fielmente 

hoje. Preachers não são chamados para analisar a cultura, fazer discursos politicamente 

carregados, ou projetar novos truques para persuadir o público. Ao contrário, eles são 

chamados a proclamar a mesma mensagem que o próprio Jesus pregou: a boa notícia da 

salvação eterna que vem de Deus. 

O D.C Cristo, que é cumprido o tempo indicado que Sua vinda marcou o ponto de 

viragem da história da salvação. A palavra tempo é kairos . Ele não se refere ao tempo 

do relógio ou tempo de calendário (como a palavra grega chronos faz), mas fala do ponto 

fixo na história para um evento a ocorrer. Como Paulo explicou em Gálatas 4: 4: "Quando 

a plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho" (cf. Ef 1:10.). O ministério de Jesus 

teve lugar de acordo com o calendário soberana de Deus. Esta foi a hora em que o mundo 

tinha sido há muito tempo de espera; foi o momento mais significativo na história da 



Terra. O Salvador tinha chegado para pagar integralmente a pena para o pecado e, assim, 

proporcionar a salvação para todos os eleitos, desde o início da história até o fim. 

Isso foi ótimo momento memorável de Deus. As promessas do Antigo Testamento sobre 

o Messias e Seu reino de salvação estavam prestes a ser realizado. Cristo veio não só para 

vencer Satanás, mas para destruir o pecado em si, e as suas consequências para o seu 

povo. O novo Rei tinha vindo a fim de iniciar o seu reino. A mensagem era 

inconfundível: o reino de Deus está próximo. Em essência, Jesus estava dizendo: 

"Porque eu sou o Rei, onde quer que eu sou Meu reino está presente." 

O reino que Jesus proclamou que devem ser compreendidas em três dimensões: como 

um reino espiritual, um reino milenar, e um reino eterno. Embora seja invisível e 

espiritual no presente, que um dia vai se manifestar como um reino terreno físico. Em Sua 

primeira vinda, o rei pregou a Boa Nova da salvação. Consequentemente, Ele estabeleceu 

o Seu reino espiritual nos corações de todos os que crêem (Lucas 17:21). O reino de Cristo 

está a ser avançado até agora, como pecadores vir a fé salvadora em Deus e são 

transferidos para fora do domínio das trevas, e para o reino governado pelo Filho de Deus 

(Cl 1:13). Para seguir Jesus Cristo é buscar a expressão ea honra de seu reino ea sua 

justiça. Tal é o sentido espiritual e invisível do reino. 

Em sua segunda vinda, o Rei vai estabelecer seu reino de uma forma visível e temporal 

aqui na terra. De acordo com Apocalipse 20: 1-6, que o reino vai durar mil anos. Durante 

esse período, todas as promessas milenares do Antigo Testamento serão cumpridas 

literalmente. Jesus Cristo reinará como Rei em Jerusalém, e de todo o mundo estarão sob 

seu domínio. Após o reino milenar, Deus vai inaugurar o reino eterno final criando um 

novo céu e uma nova terra, onde o Deus trino reinará para todo o sempre (Ap 22: 1-5). 

No presente, o reino é constituído por todos os que abraçar Jesus Cristo como seu Senhor 

e Salvador. O rei governa e reside nos corações daqueles que pertencem a Ele. Seu reino 

avança uma alma de cada vez. Ela vai continuar até que Ele volte para estabelecer Seu 

reino terrestre, seguido pelo Seu reino eterno. 

Como é que um assunto de Satanás escapar que tirano e entrar no reino de Cristo? A 

resposta de Jesus é simples e direta: se arrepender e crer no evangelho. A palavra se 

arrependem ( metanoeo ) significa voltar-se para o lado oposto. Depois virou-se de seu 

pecado e incredulidade, os pecadores devem crer no evangelho significando eles se 

transformam em fé ao Senhor Jesus Cristo, confiando em Deus e Sua obra consumada da 

redenção do pecado e da vitória sobre a morte. Como Paulo explica em Romanos 10: 9: 

"Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o 

ressuscitou dentre os mortos, serás salvo." Esse tipo de crença não é uma fé nebuloso, 

mas um abraço sincero da pessoa e obra de Jesus Cristo. 

Tendo demonstrado conclusivamente Sua autoridade sobre Satanás no deserto, e 

antecipando a Sua vitória final sobre Satanás na cruz, Jesus proclamou a mensagem de 

libertação do pecado para todos os que crêem nEle. O mundo inteiro tem sido dado um 

convite para entrar no reino de Deus, desde o próprio Rei. 

Jesus Unido Meios: sua autoridade sobre Pecadors 



Como Ele estava indo ao longo do mar da Galileia, viu Simão e 

André, irmão de Simão, lançando uma rede ao mar; pois eram 

pescadores. E Jesus disse-lhes: "Vinde após mim, e eu vos farei 

pescadores de homens." Imediatamente eles deixaram as suas 

redes eo seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu Tiago, filho 

de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando 

as redes. Imediatamente Ele os chamou; e eles deixaram seu pai 

Zebedeu no barco com os empregados, e retirou-se para segui-
Lo. (1: 16-20) 

Jesus exibido Sua autoridade sobre Satanás no deserto e declarou Sua autoridade sobre o 

pecado no evangelho. Aqui Marcos mostra que Cristo demonstrou e delegou essa 

autoridade através das pessoas a quem ele se transformou e habilitadas para uso em Seu 

reino. 

Um dia, quando Jesus estava indo ao longo da costa do Mar da Galileia, viu Simão e 

André, irmão de Simão. Jesus já sabia que esses homens. De acordo com João 1: 35-42, 

André estava com João Batista, quando João apontou para Jesus e declarou: (João 1:36) 

"Eis o Cordeiro de Deus!". Depois de passar o dia com Jesus, André foi e encontrou o seu 

irmão Simão Pedro, que também chegou a ver o Senhor (vv. 40-42). Apesar de vários 

meses se passaram desde que o encontro introdutório, Jesus perseguido esses irmãos para 

chamá-los a abandonar seu trabalho mundano e segui-Lo para compartilhar sua obra 

eterna. 

O Mar da Galiléia é realmente um grande lago de água doce-sitting aproximAdãoente 

690 pés abaixo do nível do mar e medindo 13 milhas de comprimento e sete milhas de 

largura em seus pontos mais expansiva. No Antigo Testamento, ele era conhecido como 

o Mar de Quinerete (ou Genneseret em grego), uma forma de a palavra 

hebraica kinnor que significa "harpa" ou "lira" (cf. Nm 34:11;. Josh 13:27. ). O nome era 

apropriado porque o lago é mais ou menos o formato de uma harpa. Ele também se tornou 

conhecido como o mar de Tiberíades (João 6: 1; 21: 1) (., Fundada por Herodes Antipas 

c, porque a cidade de Tiberíades AD 18) foi localizado em sua costa ocidental. Esse era 

o nome preferido por aqueles influenciados por lealdade ao imperador romano (Tibério), 

após os quais a cidade foi nomeada. 

Foi lá que Jesus viu Simão e André, que lançavam a rede no mar; pois eram 

pescadores. Evidentemente, após a prisão de João, eles retomaram suas vidas normais 

como pescadores. O líquido utilizado foi provavelmente grande e circular, até 20 pés de 

diâmetro, com pesos posicionados ao redor do perímetro. Como os pescadores 

experientes, eles iriam lançar a rede para que ela se desenrolou no ar, aterrissando plana 

sobre a superfície da água. Como as bordas começou a desviar para o fundo, o líquido 

seria capturar o que quer que os peixes estavam nadando embaixo. Os pescadores , então, 

mergulhar na água, onde eles iriam puxar o fundo da rede fechada, usando uma corda, 

que também percorreu o perímetro. A rede carregado posteriormente foi afixada no barco 

de modo que o peixe pode ser transportado de volta à costa (cf. João 21: 8). 

O lago apoiou uma indústria de pesca próspera. As fontes antigas indicam que foi 

acessado a partir de, pelo menos, dezesseis portos, com centenas de barcos de 

pesca. Desde peixe era a carne predominante no mundo mediterrâneo, a indústria da pesca 

era um grande negócio. Todas as indicações sugerem que Simão e André correu uma 

parceria bem-sucedida operação-in captura com Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu 



irmão (Lucas 5:10). Eles eram homens proeminentes, não diaristas pobres. Simon Pedro, 

por exemplo, é dono de seu próprio lar, na cidade de Cafarnaum (Lucas 4:38), e João era 

conhecido do sumo sacerdote (João 18:15). 

Quando Ele encontrou Simão e André ao longo da costa, Jesus disse-lhes: "Vinde após 

mim, e eu vos farei pescadores de homens". A declaração de Jesus foi uma ordem, não 

um pedido. Ao contrário dos rabinos, que instruíram as pessoas a seguir as suas tradições 

legalistas, Jesus ordenou esses pescadores da Galiléia para segui-Lo. E ele o fez com 

autoridade final, um poder que nenhum escriba ou fariseu possuía (cf. Marcos 01:22). As 

implicações de seu comando eram extremas e inconfundível: abandonar tudo, inclusive 

suas carreiras como pescadores, e siga-me. Foi uma inegociável, abrangente mandato 

único, do rei aos seus primeiros temas escolhidos. O Senhor viria a ecoar o mesmo tipo 

de chamada em termos espirituais para todos os que vêm a Ele. Ele disse em Marcos 8:34: 

"Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me." Essa 

primeira chamada para os discípulos era uma ilustração da exaustiva chamar o Senhor dá 

a todos quem iria entrar no Seu reino, e não o abandono de uma carreira terrena, mas de 

todos os outros mestres. 

Jesus prometeu que fazer eles se tornarem pescadores de homens, uma analogia que 

teriam imediatamente compreendido. Em vez de lançar as redes para os peixes, eles 

seriam treinados para pregar o evangelho com o objetivo de reunir em pecadores. Eles 

estariam preparados pelo próprio Jesus para se tornarem anunciadores do reino através da 

proclamação do evangelho de Deus. Com este comando, Jesus estabeleceu o meio pelo 

qual o seu reino seria avançar. Ele usa os pecadores que Ele soberanamente identifica e 

intimação transformada. Tal autoridade absoluta por trás de tal convocação pertence 

somente ao Rei messiânico, que possui o direito divino de exigir e obter esse tipo de 

lealdade. Notavelmente, imediatamente eles deixaram as suas redes eo 

seguiram. Embora estes pescadores acidentados foram quase ingênuos, não houve 

resistência ou hesitação de sua parte. Eles imediatamente largou tudo para seguir a 

Jesus. Sua resposta demonstra tanto a autoridade do Senhor e no poder que se move em 

aqueles que Ele chama para responder. 

A cena é essencialmente repetida nos versículos 19-20, onde Jesus chamados e 

capacitados mais dois discípulos a segui-Lo: Indo um pouco mais adiante, viu Tiago, 

filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando o 

redes. Imediatamente Ele os chamou; e eles deixaram seu pai Zebedeu no barco com 

os empregados, e retirou-se para segui-Lo. Os filhos de Zebedeu eram nada, mas 

covardes. Na verdade, eles iriam ganhar o apelido de "Sons da Thunder" (Marcos 

3:17). Em uma ocasião, eles com raiva sugeriu fazer descer fogo do céu para destruir uma 

aldeia que se recusou a recebê-los (Lucas 9:54). Estando mais longe do litoral, estes 

irmãos de fogo estavam ocupados consertando as redes, uma parte crítica de reparar o 

equipamento de pesca para a próxima viagem para fora. O seu pai, Zebedeu e 

seus agentes contratados também estavam lá, todos trabalhando como parte da operação 

de pesca maior. No entanto, em um instante, o "Sons da Thunder" foram obrigados a 

deixar tudo e todos para seguir o Senhor Jesus Cristo. 

Esse tipo de obediência incrível seria repetido com o resto dos discípulos muito 

semelhante Levi, que simplesmente se afastou de sua cabine de cobrança de impostos 

para seguir Jesus (Marcos 2:14). Sua resposta pode parecer chocante do ponto de vista 

humano. Do ponto de vista divino, não é de todo surpreendente. Como Jesus explicou aos 



Seus discípulos em João 15:16: "Você não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a 

vós, e vos designei para que você iria e deis fruto, eo vosso fruto permaneceria, de modo 

que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele pode dar a você. "Claramente, o escopo 

da autoridade de Jesus abrangeu os discípulos a quem ele chamou para segui-Lo. Foi por 

meio dessas pecadores regenerados e transformados, e sua proclamação do Evangelho, 

que Jesus iria avançar seus propósitos Reino (cf. Mt 28: 18-20.). 

O poder do Senhor sobre o pecado e Satanás ainda é demonstrada hoje, cada vez que um 

coração não redimida é dado vida e libertados do domínio de Satanás e do poder do 

pecado e da penalidade (cf. Ef. 2: 1-4). Tendo crentes resgatado do pecado, o Rei 

emprega-los em seu serviço, capacitando-os através do Seu Espírito para ser instrumentos 

para o avanço do Seu reino. Tudo isso acontece sob a autoridade de Sua prerrogativa 

soberana (Ef. 1: 18-23). Aquele que derrotou Satanás, tanto no deserto e na cruz; Aquele 

que declarou vitória sobre o pecado, através da proclamação do evangelho; e Aquele que 

demonstra continuamente seu poder na vida daqueles a quem Ele salva e capacita-

somente Ele é o Rei messiânico. Todos regra, autoridade, poder e domínio pertencem a 

Ele (Ef. 1:21). 

Para aqueles que conhecem e amam o Senhor Jesus Cristo, não há alegria maior do que 

ver seu reino avançado através da proclamação fiel do Seu evangelho. A promessa que 

fez a André e Pedro, às margens do Mar da Galiléia ainda se aplica a todos os que estão 

dispostos a proclamar unwaveringly Sua mensagem: Segue-me, e eu vos farei 

pescadores de homens. Em um sermão sobre o assunto, o renomado pregador do século 

XIX, Charles Spurgeon incentivou seus ouvintes com estas palavras: 

Quando Cristo nos chama por Sua graça que não devemos apenas lembrar o que somos, 

mas nós também devemos pensar no que Ele pode nos fazer ... Ele não parecia uma coisa 

provável que os pescadores humildes iria desenvolver em apóstolos; que os homens tão 

acessíveis com o líquido seria tão grande em casa, em pregando sermões e em convertidos 

instruindo. Um teria dito: "Como pode ser isso? Você não pode fazer fundadores das 

igrejas fora de camponeses da Galiléia "Isso é exatamente o que Cristo fez.; e quando são 

humilhados diante dos olhos de Deus por um senso de nossa própria indignidade, 

podemos nos sentir encorajados a seguir Jesus por causa do que Ele pode nos fazer ... O 

que você vê em si mesmos neste momento nada que é desejável, vêm você e seguir a 

Cristo por causa do que Ele pode fazer de você. Você não ouvir a Sua voz doce te 

chamando e dizendo: "Siga-me, e eu vos farei pescadores de homens?" 

Mais tarde, no mesmo sermão, Spurgeon em relação as suas palavras de encorajamento com 

algumas palavras adequadas de advertência. 

Jesus diz: "Siga-me, eu vos farei pescadores de homens", mas se você ir no seu próprio 

caminho, com a sua própria rede, você vai fazer nada disso, e que o Senhor promete que 

você não ajuda nisso.Instruções do Senhor fazer-se nosso líder e exemplo. É, "Siga -me , 

siga -me . Pregar Meu Evangelho. Pregar o que eu pregava. Ensine o que eu ensinei, e 

manter a isso. "Com isso servilismo abençoado que se torna um cuja ambição é ser um 

copista, e nunca para ser um original, copiar Cristo mesmo em jotas e tis. Faça isso, e Ele 

vos farei pescadores de homens; mas se você não fizer isso, você poderá pescar em 

vão. (Charles Spurgeon, Como se tornar pescadores de homens, sermão 1906) 



 
4. A autoridade do Rei Divino (Marcos 1: 21-28) 

Entraram em Cafarnaum; e, logo no sábado, entrou na sinagoga 

e começou a ensinar. Ficaram surpreendidos com os ensinos; pois 

Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os 

escribas. Só então, havia um homem na sinagoga com espírito 

imundo; e clamou, dizendo: "Que negócio é que temos uns com os 

outros, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Eu sei 

quem você é: o Santo de Deus! "E Jesus repreendeu-o, dizendo:" 

Fique quieto, e sai dele! "Jogando-o em convulsões, o espírito 

imundo gritou em alta voz, e saiu dele .Todos ficaram 

maravilhados, de modo que eles debateram entre si, dizendo: "O 

que é isso? A nova doutrina com autoridade! Ele ordena aos 

espíritos imundos, e eles lhe obedecem. "Imediatamente a notícia 

sobre Ele espalhou por toda parte em todo o distrito em torno da 
Galiléia. (1: 21-28) 

Questão mais crítica da vida é: "Quem é Jesus Cristo?" Como uma pessoa responde a essa 

pergunta tem implicações eternas. Nada é mais essencial, tanto para esta vida ou a vida 

por vir, do que saber a verdade sobre Jesus. No entanto, poucos parecem seriamente 

interessado em justamente entender quem Ele é e por que Ele veio. Tragicamente, muitas 

pessoas cegamente assumir que Jesus era apenas um bom professor, um idealista moral, 

ou um ativista social incompreendido cuja vida terminou em tragédia há dois 

milênios. Não é assim que a Escritura apresenta-Lo, nem é de acordo com o que Ele 

declarou-se. 

O evangelho de Marcos (como os outros três) fornece uma resposta definitiva a esta 

questão no primeiro versículo. Marcos 1: 1 declara que Jesus é o Cristo-Rei messiânico e 

do Filho de Deus. Ele é o governante designado por Deus para quem todas as 

prerrogativas de direitos autorais são devidos. Além disso, Ele é Deus encarnado, digno 

de toda a glória, honra e louvor. Ele é o Senhor dos senhores, que possui toda a autoridade 

no céu e na terra (cf. Mat. 28:18). Consequentemente, a única resposta certa para o seu 

domínio soberano é submeter e adorá-Lo como o eterno Rei dos reis e do glorioso Filho 

de Deus. Qualquer representação de Jesus que mina ou menospreza sua verdadeira pessoa 

e posição não só é inadequada, é blasfemo. Embora muitos humilhar e menosprezar Ele 

agora, tudo um dia vai reconhecê-lo pelo que ele realmente é. Como o apóstolo Paulo 

disse aos Filipenses: "No nome de Jesus se dobre todo joelho, daqueles que estão no céu, 

na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória 

de Deus o Pai »(Fil. 2: 10-11). 

Marcos 1: 21-28 é uma passagem que ilustra dramaticamente tanto a autoridade soberana 

de Jesus Cristo e da falta de vontade obstinada dos pecadores incrédulos para reconhecer 

e se submeter a essa autoridade. A passagem vem na esteira da introdução de Marcos (nos 

versos 1-20.), No qual ele apresentou cinco provas para demonstrar que Jesus é realmente 

o rei divino: Jesus foi precedido por um precursor real (1: 2-8), com experiência uma 

cerimônia de coroação divina (1: 9-11), derrotou o seu arqui-inimigo do príncipe das 

trevas (1: 12-13), proclamou a mensagem do reino da salvação (1: 14-15), e ordenou aos 

seus cidadãos do Reino de segui-Lo ( 1: 16-20). Anunciado por João, encomendado pelo 

Pai, cheio do Espírito Santo, vitorioso sobre o pecado e Satanás, e acompanhado de seus 



discípulos, o Senhor Jesus iniciou seu ministério público com cada credencial necessária 

demonstrada. Assim, de forma sucinta mas convincente, fast-moving de Marcos, 

condensado e introdução selectiva estabelecido o caráter messiânico e natureza divina do 

Senhor Jesus. Deste ponto em diante, como Marcos começa o corpo de seu registro do 

evangelho, ele vai abrandar o seu ritmo para se concentrar mais intensamente em eventos 

específicos do ministério do Rei messiânico. 

A história começa no versículo 21 com a recontagem inspirada de um incidente em que 

Jesus demonstrou sua autoridade sobre o reino demoníaco. Marcos já salientou a 

autoridade de Cristo sobre Satanás, o pecado e pecadores nos versículos 12-20. Nesta 

seção (vv. 21-28), ele continua esse tema, focalizando especificamente em um confronto 

dramático de um dia de sábado entre Jesus e um demônio. Mais uma vez, a entidade 

cósmica de Jesus é vividamente colocado em exposição, não deixando dúvidas sobre a 

capacidade do Rei para dominar demônios e para obliterar o cativeiro satânico que pode 

conter os pecadores cativo todo o caminho para o inferno. 

A passagem se revela um contraste impressionante entre a resposta das pessoas a 

autoridade de Jesus ea resposta dos demônios. Por um lado, as pessoas ficaram 

impressionados com o poder ea autoridade de Jesus (vv. 22, 27). Eles reagiram com 

admiração, curiosidade e surpresa, porque Ele ensinava como ninguém que nunca tinha 

ouvido antes. Por outro lado, os demônios estavam aterrorizados por Cristo. Eles 

responderam em horror, pavor e pânico. Essas reações divergentes estão no cerne do 

entendimento do significado desta passagem. Ambos os demônios e as pessoas eram 

pecadores. No entanto, apenas os demônios gritaram de medo. Eles entenderam Jesus era 

seu juiz que iria lançá-los no inferno. As pessoas certamente não. 

Ironicamente, no primeiro semestre do evangelho de Marcos, os únicos seres certeza da 

verdadeira identidade de Jesus eram os demônios. Os líderes judeus rejeitaram (3: 6, 

22); as multidões estavam curiosos, mas em grande parte não confirmadas (6: 5-6; cf. 

João 2:24); e até mesmo seus discípulos exibiram uma dureza de coração persistente 

(08:17). Mas os demônios sabia ao certo. Como Marcos explica: "Sempre que os espíritos 

imundos viram, eles iriam cair diante dele e gritar: 'Tu és o Filho de Deus!'" (03:11). Saber 

exatamente quem era Jesus e que Ele tinha o poder de fazer, eles responderam com terror 

temente Ele poderia lançá-los imediatamente para o abismo (Lucas 8:31; cf. Ap 9: 

1). Como um espírito imundo gritou: "Que negócio é que temos uns com os outros, Jesus, 

Filho do Deus Altíssimo?Imploro-te por Deus, não me atormentes "(5: 7)!. Eles haviam 

conhecido o Filho de Deus, já que Ele os criou (Cl 1:16). Suas mentes antigas estavam 

cheios de uma das informações sobre o seu celeste rebelião, derrota e expulsão; eles 

entenderam o castigo eterno que ainda espera por eles no lago de fogo (Mat. 

25:41). Compreensivelmente, os demônios foram completamente aterrorizado na 

presença de Jesus. Agora que o filho tinha vindo à terra para começar a criação de seu 

governo, os anjos maus tinha todos os motivos para ser atormentado pelo terror. 

Não há salvação para os anjos caídos (Heb. 2:16). No entanto, os pecadores que vêm para 

uma verdadeira compreensão da autoridade do Filho de Deus, e são aterrorizados pela 

ameaça do inferno são convidados a fugir da ira e executado em santo temor a Cristo para 

o perdão e graça da salvação. No entanto, a grande maioria dos pecadores que ouvir as 

boas novas do céu ainda se recusam a temer o inferno e vir a Cristo pelo dom da 

salvação. Essa é a grande ironia representado por esta passagem. Os demônios 

reconheceram quem era Jesus, mas não têm a possibilidade de salvação. As multidões 



foram oferecidos o perdão divino, mas eles se recusaram a reconhecer Aquele que por si 

só pode fornecê-la. Dito de outra forma, os demônios estavam aterrorizados e não poderia 

ser poupada; o povo estava espantado e não seriam salvos. Consequentemente, as pessoas 

espantadas (que não acredito) e os demônios aterrorizados (que fazem "crêem, e 

estremecem" -Tiago 02:19 KJV) vai finalmente acabar no mesmo lago de fogo eterno 

(Ap 20: 10-15 ). 

É importante ressaltar que durante o ministério de Jesus, os demônios não atacá-lo. Eles 

assaltaram as almas dos pecadores, mas nunca Jesus. Na verdade, sempre que um 

confronto ocorrido, foi Jesus quem os atacou. Sua simples presença enviou-os em pânico 

frenético. Embora invisíveis a olho nu, não eram invisíveis para ele. Eles podem ser 

capazes de esconder de si mesmas pessoas-disfarçando como anjos de luz (2 Cor. 11:14) 

e habitação confortavelmente dentro dos limites da religião apóstata. Mas eles não 

podiam esconder do olhar onisciente de Cristo. Em Sua presença, eles explodiram a sua 

cobertura, devido ao poder constrangedor de seu medo. 

Ao longo de todo o seu ministério, o domínio de Jesus sobre os demônios era absoluta e 

incontestável-indicativo do fato de que Ele possuía o poder absoluto sobre o diabo e toda 

a força dos anjos caídos no "domínio das trevas" (Col. 1:13). Ele é capaz de dominar os 

pecadores Satanás quem controla o sistema deste mundo (1 João 5:19), e que tem oculto 

(2 Cor. 4: 3-4) e prende-los em cativeiro (Hb 2: 14-15.) -para definir pecadores libertará 

(João 8:36). Como o apóstolo João explicou, "O Filho de Deus se manifestou: para este 

fim, para destruir as obras do diabo" (1 João 3: 8). O novo Rei necessário para demonstrar 

o Seu poder para destronar Satanás e os pecadores de resgate de suas garras. Para ter 

certeza, os demônios sabia por que o Filho de Deus havia chegado. Eles sabiam que o Rei 

da salvação havia chegado, e o príncipe das trevas precisava de suas forças espirituais 

para fazer tudo em sua capacidade de se opor a ele. Desde o início do ministério do 

Senhor, era evidente que eles não eram páreo para a Sua autoridade soberana 

insuperável. Era o poder divino que os expulsou do céu e um dia iria jogá-los no 

inferno. Entre esses dois eventos, durante o ministério terrestre de Jesus, invencibilidade 

do Senhor sobre o reino satânico foi vividamente colocado em exibição em cada encontro 

com um demônio. 

Esta passagem (1: 21-28) relaciona uma das que deve ter sido muitos desses 

encontros. Aqui Jesus enfrentou um demônio traumatizada e expostos enquanto ensinava 

na sinagoga de Cafarnaum. Em 01:23, Marcos explica que o demônio gritou para 

Jesus. O verbo traduzido "gritou" ( anakrazō ) significa gritar ou gritar com emoção forte 

e descreve os gritos de alguém que experimenta intensa agonia. Clamor guinchos do 

demônio foi abrupta, perturbador, e surpreendente. Marcos relata o pânico do anjo negro 

para três aspectos da autoridade de Jesus: a autoridade de Sua Palavra, a autoridade do 

seu juízo, ea autoridade do Seu poder. 

A Autoridade de Sua Palavra 

Entraram em Cafarnaum; e, logo no sábado, entrou na sinagoga 

e começou a ensinar. Ficaram surpreendidos com os ensinos; pois 

Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os 
escribas. (1: 21-22) 



Embora a reação do demônio não é registrado até o versículo 23, esses dois versículos 

descrevem a razão inicial para a sua explosão. Seu clamor violento veio em resposta 

imediata ao ensinamento autorizado de Jesus. As palavras de Cristo acendeu chamas de 

pavor em sua consciência, que eclodiu em voz alta como exclamações de terror e angústia. 

Marcos introduziu este episódio, observando que eles (ou seja, Jesus e Seus discípulos 

recentemente chamados) entrou em Cafarnaum. O nome Cafarnaum significa "aldeia 

de Naum." Foi provavelmente uma referência à cidade natal do Antigo Testamento 

profeta Naum. Mas Nahum também significa "compaixão", talvez indicando que a cidade 

também foi nomeado para os seus residentes compassivos.Localizado na margem 

noroeste do Mar da Galiléia, Cafarnaum era uma vila de pescadores próspera. Foi aqui 

que Pedro, André, Tiago e João teve sua operação de pesca, e onde Mateus trabalhou 

como cobrador de impostos (Mateus 9: 9.). Construído sobre uma importante estrada 

romana, a Via Maris, Cafarnaum era uma importante cidade comercial. Segundo os 

historiadores, teve um passeio que se estendia quase meia milha de comprimento e 

sentou-se em cima de um paredão de oito pés. A partir daí, piers projetava cerca de cem 

pés para fora na água, dando barcos de pesca fácil acesso à cidade.Continha uma 

guarnição romana e foi localizado na tetrarquia de Herodes Antipas, na fronteira do 

domínio de seu irmão Filipe. Depois de ser rejeitado em Nazaré (Matt 4:13; Lc. 4: 16-

31), Jesus estabeleceu seu quartel-general durante Seu ministério galileu (cf. Mc 2: 1). 

Marcos continuou, explicando que imediatamente no sábado entrou na sinagoga e 

começou a ensinar. Isso não era incomum, uma vez que sempre tinha sido hábito de 

Jesus para participar da sinagoga todos os sábados (cf. Lucas 4:16). O sistema judaico de 

sinagogas tinham inicialmente desenvolvido no século VI AC, durante o exílio 

babilônico. Antes do exílio, adoração centrada em um só lugar, o templo em 

Jerusalém. Quando o templo de Salomão foi destruído, e os judeus estavam em cativeiro 

por 70 anos, as pessoas começaram a reunir-se em pequenas reuniões de grupo. Mesmo 

depois que os judeus voltaram à sua pátria e reconstruiu o templo, eles continuaram a 

estruturar a vida comunitária das aldeias e cidades locais em torno do que se tinha tornado 

sinagogas oficiais (a palavra grega traduzida sinagoga significa "reunião" ou 

"assembléia"). Como resultado, a sinagoga tornou-se o centro da vida judaica-a 

comunidade local de culto local, uma sala de reuniões, uma escola e uma sala de 

audiências.Tradicionalmente, uma sinagoga pode ser formado em qualquer lugar onde 

havia pelo menos dez homens judeus. Consequentemente, as cidades maiores do mundo 

antigo, muitas vezes continha numerosas sinagogas. 

Uma das principais funções desempenhadas pela sinagoga era a leitura pública e 

exposição das Escrituras, uma prática que voltou, pelo menos, ao tempo de Neemias. A 

política conhecida como "a liberdade da sinagoga" permitiu que qualquer obra qualificada 

na congregação para entregar a exposição da passagem do Antigo Testamento. Esse 

privilégio foi muitas vezes estendido para rabinos visitar, como foi nesta ocasião para 

Jesus. O apóstolo Paulo de forma semelhante usado tais oportunidades para proclamar o 

evangelho em várias cidades em todo o Império Romano (cf. Atos 09:20; 13: 5; 18: 4; 19: 

8).Porque as notícias sobre os milagres de Jesus já havia se espalhado (cf. Lc 4:14), os 

participantes em Cafarnaum teria sido ansioso para ouvi-Lo ensinar. 

Marcos não detalha o conteúdo da mensagem de Jesus pregado à congregação que sábado 

em Cafarnaum. Em vez disso, ele se concentrou na resposta do povo. Eles estavam 

maravilhados com o seu ensino;pois Ele as ensinava como quem tem autoridade e 



não como os escribas. As pessoas ficaram chocadas. Nunca antes eles ouviram um 

rabino falar com tal poder, precisão e seriedade. 

A palavra autoridade ( exousia ) fala de regra, o domínio, a competência, o pleno direito, 

poder, privilégio e prerrogativa. Jesus ensinou com absoluta convicção, objetividade, 

domínio e clareza. Ele falou a verdade, com a confiança inabalável do Rei divino, e as 

pessoas só poderiam responder de maravilha (cf. Mt 7: 28-29.). Que contraste palavras 

profundamente penetrantes de Jesus eram os pontifications esotéricos dos escribas, que 

gostava de citar os pontos de vista de multidões de outros rabinos. Eles frequentemente 

ensinada de maneiras que eram mística, confusa e, muitas vezes focado em minúcias. Mas 

Jesus era claramente diferente. Ele não derivar Sua teologia a partir das reflexões de 

outras pessoas, nem ele oferecem uma variedade de possíveis explicações. Seu ensino era 

absoluta não arbitrária. Era lógico e concreto, não evasiva ou esotérico. Seus argumentos 

eram razoáveis, inescapável, e focado em questões essenciais. 

Escribas eram os professores primários na sociedade judaica do primeiro século. Eles 

rastrearam sua herança de volta para Ezra, que, de acordo com Esdras 7:10 e Neemias 8: 

4-8, ler a lei e explicou que para o povo. A maioria das pessoas tinha acesso limitado às 

Escrituras, cujas cópias foram muito caros para comuns, pessoas da classe trabalhadora 

ao próprio. Consequentemente, eles iriam para a sinagoga para ouvir as Escrituras lido e 

explicado pelos escribas. Porque eles lidaram com as Escrituras, os escribas ficaram tão 

reverenciado que eles receberam o título de "rabino", significando "honrado." Ao longo 

dos séculos, desde o tempo de Esdras para a época de Cristo, o ensinamento dos escribas 

cresceu menos focada sobre o texto da Escritura e mais focado no que rabinos anterior 

tinha dito. No primeiro século, os escribas orgulhavam-se de estar familiarizado com 

todos os pontos de vista possíveis. Em vez de explicar fielmente o significado simples 

das Escrituras, se deleitavam em reflexões complexas, alegorias fantasiosas, idéias 

obscuras, noções místicas, e os ensinamentos dos rabinos anteriores. 

Quando Jesus começou a explicar o texto bíblico perfeitamente com clareza, convicção e 

autoridade, seus ouvintes ficaram atordoados. Eles nunca tinha ouvido nada parecido. Seu 

espanto está ligada a palavra espantado ( ekplessō ), que significa literalmente "a ser 

atingido fora de si" com espanto e admiração. Para usar o vernáculo, Jesus soprou-los 

para fora de suas mentes. Há uma série de palavras do Novo Testamento que pode ser 

traduzida como "espantado" ou "atônito." Este é um dos mais fortes e mais intensa. A 

mensagem de Jesus era tão fascinante e poderoso que Sua audiência sentado em silêncio 

atordoado, pendurado em cada palavra que Ele proferiu (cf. Lc 19:48). 

O temor em silêncio seria violentamente interrompido pelos gritos vindos através dos 

lábios de um homem possuído pelo demônio. Era o demônio que estava em pânico com 

a verdade da pregação de Jesus e não podia permanecer escondido no homem por mais 

tempo. Marcos introduz o demônio no versículo 23, observando o imediatismo da reação 

do espírito maligno a pregação de Jesus. Incapaz de se conter, o demônio entrou em 

erupção em um acesso de raiva gritos em resposta à verdade o Filho de Deus proclamada. 

Não é surpreendente encontrar este espírito maligno pendurado em torno da sinagoga. Os 

demônios tinham desenvolvido um falso sistema de religião hipócrita que foi muito bem 

sucedido em Israel do primeiro século. Como é a sua natureza, os demônios se esconder 

no meio da religião falsa, disfarçando-se como anjos de luz (2 Coríntios 11:14.) E 

perpetuando erro e engano (cf. 1 Tim. 4: 1). Como seu líder Satanás, eles são mentirosos 



e assassinos que buscam a destruição eterna das pessoas. Em João 8: 44-45, Jesus disse 

aos fariseus: "Vós tendes por pai ao diabo, e você quer fazer os desejos de vosso pai.Ele 

foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade 

nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da 

mentira. Mas porque eu digo a verdade, você não acredita em mim. "Esses versos 

resumem o coração do conflito. Satanás e suas hostes propagar mentiras com o objetivo 

de perpetuar a morte espiritual. Mas Jesus é o caminho, a verdade ea vida (João 14: 

6). Quando Jesus pregou a verdade sobre esse dia de sábado, o demônio que ouvi-lo 

ensinar foi exposto involuntariamente. Confrontado com a autoridade das palavras de 

Jesus, o anjo caído reagiu com um grito aterrorizado. 

A Autoridade de seu julgamento 

Só então, havia um homem na sinagoga com espírito imundo; e 

clamou, dizendo: "Que negócio é que temos uns com os outros, 

Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Eu sei quem você 
é: o Santo de Deus "(1: 23-24)! 

Uso da marca da frase só então ( euthus ) ressalta o imediatismo da reação do 

demônio. Seguiu-se diretamente na esteira da pregação de Jesus. Sua explosão gritos 

forneceram evidências sonoro que anjos caídos tremem ao poder da palavra de Cristo. O 

conteúdo de sua exclamação, que é registrado nos versículos 23-24, indicou que o 

demônio também estava apavorado com a autoridade do julgamento de Cristo. 

Possessão demoníaca, sempre presente, geralmente escondida-se drasticamente e 

exclusivamente expostas durante o ministério de Jesus Cristo. Os anjos rebeldes foram 

incapazes de permanecer escondido em Sua presença. No Antigo Testamento, fora de 

Gênesis 6: 1-2, não há casos registrados de possessão demoníaca. No livro de Atos, há 

apenas dois (Atos 16: 16-18; 19: 13-16). Os Evangelhos, no entanto, abundam com ele 

(Matt 04:24; 08:28; 09:33; 10:. 8; 12: 22-27; Marcos 1: 23-27; 5: 4-13; 09:25; Lucas 4:41; 

8: 2, 28; 09:39; 13:11). Confrontado com a glória do Filho de Deus, os demônios 

revelaram suas identidades, muitas vezes de forma violenta e notáveis. 

Nesta ocasião, o homem possuído pelo demônio respondeu gritando no topo de seus 

pulmões-o demônio dentro dele empréstimo cordas vocais do homem de expressar terror 

puro. Em uma explosão de medo misturado com raiva, o demônio perguntou: "Que 

negócio é que temos uns com os outros, Jesus de Nazaré? Você veio para nos 

destruir? Eu sei quem você é: o Santo de Deus! " O uso de pronomes no plural 

( nós e nós ) sugerem que este demônio em particular foi fazer estas perguntas em nome 

dos anjos caídos em todos os lugares. Como aqueles que se juntaram no fracassado golpe 

de Satanás (cf. Is. 14:. 12-17; Ez 28: 12-19), os demônios uma vez serviam na presença 

de Deus. Eles sabiam que cada membro da Trindade intimamente e imediatamente 

reconheceu Jesus como o Filho de Deus, sempre que eles encontraram-se em Sua 

presença. Eles sabiam que Ele era o Santo de Deus, o Rei messiânico que tinha vindo 

para salvar o mundo do poder de Satanás (Lucas 04:41). 

Ao falar de Cristo, este espírito demoníaco empregada dois nomes e um diferentes dos 

quais expressos seu antagonismo, o outro o seu medo. A primeira, Jesus de 

Nazaré, carregava um tom de desdém desdenhoso. Nazaré era uma cidade obscura, 

realizada em baixa estima por outros israelitas (cf. João 1:46). Os líderes judeus, em 



particular, usou o termo como pejorativo, porque eles zombaram da idéia de que o 

Messias viria de tão humilde, origens da Galiléia (cf. João 07:41, 52). Ao se referir a 

cidade natal de Jesus, o demônio se juntou ao desprezo das multidões descrentes. 

Ao mesmo tempo, o espírito do mal sabia exatamente quem era 

Jesus. Conseqüentemente, seu desprezo é misturado com medo apavorado. Como um 

anjo caído miserável, sua resposta foi um dos inimizade misturado com medo. Ele 

chamou Jesus o Santo de Deus , porque ele estava plenamente consciente da autoridade 

divina de Jesus. Este espírito imundo, sendo caracterizado por uma depravação final e 

incurável maldade, encolheu-se na presença de perfeita virtude e santidade. 

Os demônios sabiam que "o Filho de Deus se manifestou: para este fim, para destruir as 

obras do diabo" (1 João 3: 8). Plenamente consciente eram irredimível, e um dia iria ser 

lançado no lago de fogo (Mat. 25:41), temiam a hora da sua destruição final havia 

chegado. Mais tarde, no ministério de Jesus, outros demônios pediu quase a mesma 

pergunta: "O negócio é que temos uns com os outros, Filho de Deus?Vocês vieram aqui 

para nos atormentar antes do tempo? "(Mat. 8:29). Os demônios reconhecido exatamente 

quem era Jesus. Eles sabiam que Ele tinha total autoridade e poder para lançá-los para o 

castigo eterno no dia designado o julgamento de Deus. É por isso que eles repetidamente 

respondeu com tal pânico e consternação (cf. Tg 2,19). 

A realidade iminente de julgamento futuro explica a resposta do demônio para Jesus 

naquele dia de sábado em Cafarnaum. Como um agente de Satanás, ele teria, sem dúvida, 

preferiu permanecer sem ser detectada escondido nas sombras da religião hipócrita. Em 

vez disso, sobrecarregado com medo e pânico, ele só poderia revelar-se em uma explosão 

dramática. 

A Autoridade de Seu Poder 

E Jesus repreendeu-o, dizendo: "Fique quieto, e sai dele!" 

Jogando-o em convulsões, o espírito imundo gritou em alta voz, e 

saiu dele. Todos ficaram maravilhados, de modo que eles 

debateram entre si, dizendo: "O que é isso? A nova doutrina com 

autoridade! Ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe 

obedecem. "Imediatamente a notícia sobre Ele espalhou por toda 

parte em todo o distrito em torno da Galiléia. (1: 25-28) 

Embora o dia escatológico do juízo eterno para Satanás e seus anjos ainda não chegou 

(cf. Apocalipse 20:10), este demônio foi dado um antegozo da autoridade absoluta de 

Cristo sobre ele. Ele foi expulso pelo mesmo poder que um dia lançou-o no lago de fogo. 

Imperturbável pelo histrionismo do demônio, Jesus repreendeu-o. Como o Rei divino, 

Ele possuía a autoridade inerente para comandar este anjo caído. No diálogo, a 

negociação, ou luta era necessário.Exorcismos tentados envolvendo várias fórmulas e 

rituais não eram incomuns entre os judeus da época do Novo Testamento, embora não 

produziu verdadeiro sucesso. Mas a taxa de sucesso de Jesus foi perfeito. Ele nunca 

deixou de expulsar os demônios Ele confrontou, nem ele confiar em quaisquer fórmulas 

especiais ou rituais para fazê-lo. Ele simplesmente emitiu um comando e os demônios 

obedecidas. 



O Senhor delegou esse poder aos Seus apóstolos e eles fizeram o mesmo (Lucas 9: 

1). Além de Jesus e dos apóstolos, o Novo Testamento nunca apresenta exorcismo como 

uma prática em que os crentes devem se engajar. Na verdade, quando nonapostles tentou 

usurpar esse tipo de autoridade, os resultados foram desastrosos. Os sete filhos de Ceva 

aprendido essa lição dolorosa. Quando eles tentaram expulsar um espírito maligno de um 

homem com o poder de "Jesus a quem Paulo prega, ... o espírito maligno, respondendo, 

disse-lhes:" Eu reconheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas quem é você? ' E o homem, no 

qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles e subjugado todos eles e dominou-los, 

para que eles fugiram daquela casa nus e feridos "(Atos 19: 13-16). Ao invés de se 

envolver em exorcismos, os crentes hoje são chamados a se envolver em 

evangelismo. Sempre que levar o evangelho aos não crentes e eles colocaram sua fé no 

Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo lava-los limpos, transferir a sua residência, e os 

demônios são expulsos. 

Repreensão de Jesus veio na forma de dois imperativos curtas: "Fique quieto, e sai 

dele!" O demônio não teve escolha a não ser obedecer imediatamente. O primeiro 

comando silenciou o demônio; o segundo levou-o para fora. Durante todo o ministério de 

Jesus, Ele repetidamente proibiu os espíritos imundos para depor sobre Ele (cf. Marcos 

1:34). Apesar de sua identificação de Jesus foi preciso, Ele não precisava de qualquer 

publicidade dos agentes de Satanás. Como era, os líderes religiosos acusaram de fundição 

"demônios só por Belzebu o príncipe dos demônios" (Mat. 12:24). Permitindo que os 

demônios para continuar falando sobre Ele só teria adicionado suporte para as 

especulações sneering dos fariseus. Assim, sempre que eles afirmaram sua identidade, ele 

calá-los (cf. Atos 16: 16-19). 

Segundo a ordem de Jesus, sai dele, resultou na saída violenta do demônio. O espírito 

imundo preferiu permanecer para manter cativo alma do homem para o inferno. Mas ele 

foi forçado a ir, de má vontade, mas não em voz baixa. Como Marcos registros, jogando-

o em convulsões, o espírito imundo gritou em alta voz, e saiu dele. Com um protesto 

dramática final, fazendo com que o corpo do homem a convulsionar, o demônio soltou 

um grito final, ele partiu. 

A cena é uma reminiscência de outro demônio Jesus encontrou, mais tarde, em seu 

ministério, um dia depois de sua transfiguração. Marcos relata que a história em Marcos 

9: 25-27: 

Quando Jesus viu que uma multidão foi rapidamente recolhimento, Ele repreendeu o 

espírito imundo, dizendo-lhe: "Você é surdo e espírito mudo, eu te ordeno, sai dele e não 

entrar nele novamente." Depois gritando e jogando-o terríveis convulsões, saiu; eo 

menino ficou tão parecido com um cadáver que a maioria deles disse: "Ele está morto!" 

Mas Jesus, tomando-o pela mão e levantou-o; e ele se levantou. 

Como o demônio descrito em Marcos 1:23, esse demônio mostrou sua oposição rebelde a 

Cristo com uma surra final, violenta de sua vítima. Mas foi só um frenesi momentâneo. Como 

qualquer outro anjo caído, ele não foi páreo para o poder soberano do Rei divino, e uma vez 

que ele saiu, o menino que ele havia atormentado foi curada. Embora o endemoninhado na 

sinagoga de Cafarnaum foi igualmente lançada em convulsão, o demônio fez nenhum 

dano. Como Lucas explica na conta paralela: "Quando o demônio o tinha jogado para baixo 

no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal" (Lucas 4:35). 



Nem Marcos nem Lucas fornecer nenhuma informação biográfica sobre o homem que foi 

entregue. Mas a falta de detalhes é intencional, porque o foco não é sobre ele. É com 

Aquele que o libertou da possessão demoníaca. ApropriAdãoente, a atenção centra-se no 

Filho de Deus, que novamente exibido publicamente Seu poder divino. Por Sua própria 

autoridade Comandou o demônio para fugir. Apenas o rei divino tem o poder necessário 

para quebrar o cativeiro de Satanás. Ele pode destruir o diabo, desmantelar as suas forças, 

e entregar as almas cativas. 

O poder de Jesus era inconfundível, de modo que aqueles que se sentaram na sinagoga, 

que já tinha sido surpreendido por seu ensinamento, todos se admiraram a sua 

capacidade de entregar este homem possuído pelo demônio. Eles não tinham nenhuma 

categoria para que eles tinham acabado de presenciar, de modo que eles debateram 

entre si, dizendo: "O que é isso? A nova doutrina com autoridade!Ele ordena aos 

espíritos imundos, e eles lhe obedecem. " A multidão começou a zumbir com 

entusiasmo sobre o que havia acontecido. Eles haviam sido atordoados pela autoridade 

de seu ensino e, em seguida, igualmente chocado com o poder Ele exerceu sobre os 

espíritos imundos. O debate não foi um formal, mas sim a conversa animado de 

admiração expressa por aqueles que ficaram maravilhados.Eventualmente, no entanto, 

que o debate iria crescer mais polarizador. Embora ninguém poderia negar a Sua 

autoridade sobre os demônios, os líderes religiosos que começam a questionar a fonte 

dessa autoridade (cf. Mat. 12:24). 

Nesse meio tempo, palavra sobre Jesus começou a sair. Como Marcos 

explica, "Imediatamente a notícia sobre Ele espalhou por toda parte em todo o 

distrito em torno da Galiléia." Este foi apenas o começo. Marcos 01:39 relata que "Ele 

entrou em suas sinagogas por toda a Galiléia pregando e expulsando os demônios." O Rei 

divino lançou seu ministério público, colocando em demonstrações de poder sobre os 

espíritos malignos sem precedentes em Israel e no mundo (cf. Matt. 9:33). Ele ensinou 

como ninguém e Ele possuía e usou a força que ninguém nunca tinha visto. Atrás Seu 

poder era a autoridade de Jesus. Os demônios reconheceram e ficaram aterrorizados; as 

multidões testemunhou Ele e ficaram maravilhados. Os demônios acreditava ele, mas não 

pôde ser salvo; as multidões se recusou a acreditar em Deus e, portanto, não seriam 

salvos. 

A combinação de ambas as respostas é necessário para a salvação. Os pecadores precisam 

ser tanto apavorado e espantado: aterrorizado por um juiz tal e espantado com tal 

Salvador. Não é suficiente simplesmente para se surpreender com Jesus Cristo. Ele não 

está satisfeito com a mera curiosidade, admiração ou espanto. Ele quer que os pecadores 

para o temem como o Juiz e, em seguida, correr para Ele como o Salvador. 

As pessoas que ouviram Jesus ensinar e testemunhou a sua autoridade sobre esse dia de 

sábado em Cafarnaum ficaram sem desculpas. No entanto, a população daquela cidade, 

em última instância rejeitou como seu Senhor e Salvador (Matt 11:23;. Lucas 

10:15). Talvez eles consideravam Jesus um bom professor, um idealista moral, ou um 

ativista social incompreendido. Nenhuma dessas conclusões foi adequada. Eles podem 

ter sido surpreendido por ele no momento, mas a menos que eles vieram para abraçá-lo 

na poupança como o Filho de Deus, confiando nEle como o Salvador do mundo, e 

submeter-se a Ele como o Senhor de todo-adoradores de fé sua surpresa acabou por ser 

inútil. Ele não era melhor do que o terror tremor dos demônios. Por isso, é para todos os 

que rejeitam a verdadeira pessoa e obra de Jesus Cristo. 



 
5. Unido Alimentação (Marcos 1: 29-39) 

E logo depois que saíram da sinagoga, eles entraram na casa de 

Simão e André, com Tiago e João. Agora mãe-de-lei de Simon foi 

deitada com febre; e imediatamente eles falaram com Jesus sobre 

ela. E Ele veio para ela e levantou-a, tomando-a pela mão, ea 

febre a deixou, e ela esperou sobre eles. Ao cair da tarde, depois 

que o sol se punha, eles começaram a trazer a Ele todos os que 

estavam doentes e aqueles que estavam possuídos pelo demônio. E 

toda a cidade se reuniram na porta. E ele curou muitos que se 

achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos 

demônios; E ele não estava permitindo que os demônios falassem, 

porque sabiam quem Ele era. No início da manhã, quando ainda 

estava escuro, Jesus se levantou, saiu da casa, e foi para um lugar 

isolado, e ali orava. Simon e seus companheiros procurá-lo; o 

encontraram, e disse-lhe: "Todo mundo está olhando para você." 

Ele disse-lhes: "Deixem-nos ir para outro lugar para as cidades 

vizinhas, para que eu pregue ali também; por que é que eu vim. "E 

Ele entrou em suas sinagogas por toda a Galiléia, pregando e 
expulsando os demônios. (1: 29-39) 

Vivemos em um mundo devorado por doença, dor e morte. Nem sempre foi assim. Como 

Moisés explicado em Gênesis 1:31, depois que Deus criou o universo, Ele "viu tudo o 

que tinha feito, e eis que era muito bom." A criação era sem mancha e sem defeito, um 

reflexo do One impecável que tinha falado na sua existência. 

Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, tudo mudou. O pecado entrou no mundo e 

trouxe consigo a doença, decadência e morte. Toda a criação foi amaldiçoado (Gn. 3: 17-

19; Rom 8:20), e Adão e Eva estavam separados de Deus e banidos do Éden. Doença, o 

sofrimento, e a realidade da morte servem como lembretes dolorosos do fato inevitável 

que nós residimos em um planeta caído. 

Mesmo todos os avanços da ciência moderna não pode remover as pragas nosso mundo 

sofre. Dois mil anos atrás, no entanto, as condições eram muito piores. A tecnologia 

médica era essencialmente inexistente, o que significa que as pessoas simplesmente 

definhava sob os efeitos de doenças e lesões. 

Embora Jesus Cristo veio para que pudesse resgatar espiritualmente pecadores que 

estavam mortos em suas transgressões e enfrentando a ira de Deus (1 Tm. 1:15), Ele 

escolheu para demonstrar que o poder de salvar, bem como seu profundo amor e 

compaixão, entregando pessoas de suas doenças e demônios. Capacidade entregar Jesus 

também serviu como uma prévia das condições de Sua vinda reino terreno, em que 

Satanás e seus demônios serão vinculados (Apocalipse 20: 1-3), a maldição serão 

mitigados, e os seus efeitos muito reduzidos, até que é completamente removido na 

perfeição justo do estado eterno no céu (Apocalipse 21: 1-22: 5). 

O incidente registrado em Marcos 1: 29-34 ocorreu no mesmo dia em que os eventos 

registrados nos versículos 21-28, quando um homem possuído pelo demônio foi entregue 

de forma dramática na sinagoga. Pouco tempo depois, Jesus e seus discípulos viajaram 



para casa de Pedro, onde Jesus demonstrou sua autoridade sobre os efeitos físicos do 

pecado. Juntas, as duas passagens destacar a natureza sobrenatural do poder soberano de 

Jesus. Sempre que Ele confrontou tanto demônios ou doença, ambos fugiram em seu 

comando. Esse tipo de domínio fornece a prova inegável da divindade de Jesus, 

corroborando a tese de Marcos que Jesus é o Rei messiânico, o Filho de Deus (1: 1). 

Como o Salvador do mundo, o Messias tinha de ser capaz de resgatar as almas do pecado 

e Satanás. Como a ressurreição ea vida (João 11:25), Ele tinha que ter poder sobre ambos 

os efeitos físicos e espirituais da maldição. Como o Redentor, Ele tinha que ser capaz de 

resgatar tanto a alma que estava perdido e o corpo que estava em decomposição (Rom. 

8:23). Jesus consistentemente demonstrado necessário poder celestial, lançando várias 

vezes os demônios e curar doenças para expor o seu domínio total sobre ambos os reinos 

espirituais e físicas devastadas pelo pecado. Por esses milagres Ele demonstrou que Ele 

possuía o poder de dar vida eterna a almas e corpos, equipando-os para a glória 

ressuscitado no céu. 

Nesta seção (vv. 29-39), Jesus continuou a evidência de que ele era o divino, o Filho de 

Deus compassivo. A passagem pode ser dividido em três seções: a prova da Sua pessoa 

(vv 29-34.), O poder da sua acção (35 v.), E que a prioridade da sua missão (vv 36-39.). 

A prova da Sua Pessoa 

E logo depois que saíram da sinagoga, eles entraram na casa de 

Simão e André, com Tiago e João. Agora mãe-de-lei de Simon foi 

deitada com febre; e imediatamente eles falaram com Jesus sobre 

ela. E Ele veio para ela e levantou-a, tomando-a pela mão, ea 

febre a deixou, e ela esperou sobre eles. Ao cair da tarde, depois 

que o sol se punha, eles começaram a trazer a Ele todos os que 

estavam doentes e aqueles que estavam possuídos pelo demônio. E 

toda a cidade se reuniram na porta. E ele curou muitos que se 

achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos 

demônios; E ele não estava permitindo que os demônios falassem, 
porque sabiam quem Ele era. (1: 29-34) 

Um típico sinagoga serviço terminou por volta do meio-dia. Quatro primeiros discípulos 

de Jesus, a quem chamou apenas um curto período de tempo anterior (cf. Mc 1: 16-20), 

teria atendido o serviço sinagoga com Ele e, juntamente com as multidões, foi 

surpreendido por sua pregação (v. 22) e espantado com a Sua autoridade sobre o demônio 

que confrontou Ele (v. 27). Como o tumulto cessou, e as pessoas foram demitidos, os 

quatro antigos pescadores veio com Jesus para fora da sinagoga, sem dúvida, falando 

animAdãoente com o outro sobre a libertação espetacular que tinham acabado de 

presenciar. 

Imediatamente após sair da sinagoga, eles entraram na casa de Simão e André, com 

Tiago e João. Todos estes quatro homens haviam sido no negócio de pesca ao longo do 

mar da Galiléia. Estes não eram simplórios pouco sofisticados, como às vezes tem sido 

imaginado, mas comerciantes bem sucedidos que, aparentemente, teve um grande 

operação sediada em Cafarnaum. Peixe era uma carne grampo em tempos antigos e do 

Mar da Galiléia rendeu o suficiente para exportar seus produtos ao longo dessa parte do 

mundo mediterrâneo. Estes dois conjuntos de irmãos tinham abandonado atividades 

terrenas para seguir Jesus e buscar o reino dos céus (1: 16-20). Na sinagoga, naquela 



manhã, eles receberam um lugar na primeira fila para observar Sua autoridade real. Isso 

teria sido o assunto de sua conversa enquanto caminhavam. 

Simão, também chamado Pedro (cf. Mt 16,18;. João 1:42), e André eram originalmente 

de Betsaida, uma cidade na costa norte do Mar da Galiléia (cf. João 1:44). Eles haviam 

se mudou para Cafarnaum, sem dúvida, por uma questão de negócio. Primeiro Coríntios 

9: 5 indica que Simão Pedro era casado e que sua esposa viajaram com ele em suas 

viagens ministeriais posteriores. A tradição da Igreja sugere ainda que Pedro e sua esposa 

tiveram pelo menos um filho, embora o Novo Testamento é omissa sobre esse ponto. 

Neste ponto, no início do ministério de Jesus, Pedro morava em Cafarnaum com sua 

estendida sua esposa e filhos, sua mãe-de-lei, o seu irmão André, ea família de André, 

inclusive da família.Arqueólogos desenterraram o local tradicional da casa de Pedro, a 

uma curta caminhada das antigas ruínas da sinagoga. Um comentarista descreve desta 

forma: 

Dentro de um tiro de pedra da sinagoga de Cafarnaum se encontra uma estrutura que pode 

razoavelmente ser identificada como a casa de Pedro. A casa faz parte de um grande 

complexo "insula", em que as portas e janelas abertas para um pátio interior, em vez de 

para fora, para a rua. O tribunal, com acesso por uma porta de entrada da rua, era o centro 

da vida das habitações em torno dele, contendo lareiras, mós para grãos, mão-prensas, e 

escadas para telhados de habitações. As moradias foram construídas com paredes pesadas 

de basalto negro sobre o qual um telhado plano de madeira e sapé foi colocado.(Tiago R. 

Edwards, O Evangelho segundo Marcos, Pillar New Testament Commentary [Grand 

Rapids: Eerdmans, 2002], 59) 

Ao entrar residência de Pedro, Jesus e seus discípulos teriam se encontrado em um grande 

pátio praça rodeada por edifícios. Claramente, Pedro era mais do que apenas um trabalhador 

não qualificado com uma vara de pesca. Significativamente, as investigações arqueológicas 

descobriram marcas devocionais sagrados escritos na pedra e riscados no gesso. As gravuras 

indicam que a casa de Pedro era um local de encontro mais cedo para os cristãos, e, 

provavelmente, uma igreja, que remonta ao final do século I ou início do segundo. 

Como discípulos de Jesus, e como os moradores de Cafarnaum, que viviam perto da 

sinagoga, que teria sido natural para Pedro e André para convidar Jesus, junto com Tiago 

e João, para a sua casa para a refeição do meio-dia. Pedro também tinha uma motivação 

secundária. Como Marcos explica, "Agora a mãe-de-lei de Simão estava deitada com 

febre; e imediatamente eles falaram com Jesus sobre ela. "Lucas, o médico fornece o 

detalhe acrescentou que era uma febre alta (Lucas 04:38), sugerindo que sua condição foi 

relacionada com uma infecção grave. Sua filha e filho-de-lei foram claramente em causa, 

tanto assim que, logo que Jesus entrou na casa, a família ", perguntou ele ajudá-la" (Lc 

04:38). Tendo acabado de ver o Seu poder em exibição na sinagoga, e familiarizado com 

outros milagres que fazia (cf. Lc 4,23), que recorreu a ele para curá-la. 

A febre foi o suficiente para que ela estava na cama alta, fraco demais para se levantar e 

cumprimentar os convidados que vieram para a casa dela. As exigências da vida cotidiana 

no primeiro século não pagar a maioria das pessoas o luxo de ficar na cama só porque não 

se sentia bem. Isso teria sido especialmente verdadeiro quando os convidados foram 

convidados. É provável que ela estava extremamente doente. Respondendo com 

compaixão, Jesus veio para ela enquanto ela estava deitada e levantou-a. A gravidade 



da sua doença era irrelevante para Jesus, que repreendeu a febre (Lucas 4:39), e tomando-

a pela mão, a febre a deixou . Naquela manhã, na sinagoga, Ele havia repreendeu o 

espírito imundo, e o demônio partiu. Se no reino espiritual ou física, sempre que Jesus 

emitiu uma repreensão, os efeitos foram imediatos. 

No final do versículo 31, Marcos observa que após a mãe-de-lei de Pedro se levantou, ela 

esperou sobre eles. Ela estava completamente curada. Seus sintomas haviam 

desaparecido. Não houve período de recuperação. Um momento, ela tinha sido fraco 

demais para fazer qualquer coisa, mas se deitar. O seguinte, ela estava de pé, cheio de 

energia e pronto para ajudar a preparar o jantar de sábado. Era como se ela nunca tinha 

estado doente. 

Os milagres de cura de Jesus, como este, estão em forte contraste com as alegadas curas 

de "curandeiros" contemporâneos e televangelistas carismáticos. O mundo sempre foi 

atormentado por falsos curandeiros que se aproveitam do sofrimento físico de pessoas 

desesperadas a fim de extorquir dinheiro deles. Apesar de suas reivindicações ousadas, 

curandeiros modernos são nada mais do que os burlões espirituais. Eles podem ter a 

capacidade de manipular multidões de pessoas suscetíveis, mas eles não têm o poder de 

curar realmente ninguém. 

As curas de Jesus não poderia ser mais diferente do que as falsificações 

contemporâneas. Ao contrário de curandeiros, que supostamente curar doenças invisíveis, 

Jesus curou as pessoas com doenças orgânicas inegáveis e deficiências físicas, tais como 

surdez, cegueira, hanseníase, e paralisia. Em certa ocasião, Jesus recolocado a orelha 

perdida, de tal forma que foi totalmente restaurado (Lucas 22: 50-51). Ele fez a forma 

mais extrema de cura quando Ele levantou alguém dentre os mortos (Marcos 05:42; Lucas 

7: 14-15; João 11: 43-44). 

Jesus também curou imediatamente e completamente. Aqueles que experimentaram Seu 

poder de cura não precisava de tempo para a recuperação ou recuperação. Mãe-de-lei de 

Pedro é um excelente exemplo do imediatismo de curas de Jesus. Ela não precisa esperar 

para se sentir melhor. O Senhor não instruí-la para levá-lo fácil para algumas semanas 

para que seu corpo se recuperar. Ela passou de definhando na cama para funcionar com 

força total. 

Curandeiros modernos, para controlar a ilusão, cuidadosamente prescreen as pessoas que 

eles permitem ao palco. Mas Jesus curou indiscriminAdãoente. Ele curou todos que 

vieram a Ele, não importa a natureza da sua doença ou enfermidade. Na passagem 

paralela de Lucas 4:40, Lucas explica que, "Enquanto o sol estava se pondo, todos aqueles 

que tiveram qualquer que estavam doentes com várias doenças lhos traziam; e impondo 

as mãos sobre cada um deles, curava-os. "Como Lucas aponta, Jesus pôs as mãos sobre" 

cada um deles ", curando todos os que vieram. As curas de Jesus não exigia a fé dos 

participantes, uma vez que a maioria das pessoas que Ele curou eram incrédulos. Embora 

alguns deles veio a fé, como resultado da cura, como um dos dez leprosos (Lucas 17: 17-

19), a maioria não o fez, como os outros nove. 

Significativamente, Jesus fez os milagres de cura em plena vista do público, durante o 

curso normal de seu ministério diário enquanto se movia através de uma multidão de 

pessoas de um lugar para outro.Ele não necessitam de um ambiente altamente controlado, 

a fim de manipular as multidões e as circunstâncias. Ao contrário, Ele foi capaz de curar 



qualquer um, a qualquer momento, em qualquer lugar de qualquer doença. Não houve 

categorias de doença além de seu poder. Não é de surpreender, sempre que Ele realizou 

um milagre, palavra sobre Ele rapidamente se espalhou por toda a cidade ou região onde 

Ele estava ministrando. A cura da mãe-de-lei de Pedro não foi excepção. Ele desencadeou 

uma resposta em toda a cidade. 

Marcos descreve o que aconteceu a seguir: Quando chegou a noite, depois que o sol se 

punha, eles começaram a trazer a Ele todos os que estavam doentes e aqueles que 

estavam possuídos pelo demônio . Depois de ouvir o que aconteceu, as pessoas 

imediatamente determinado a vir e ver Jesus. Eles tiveram que esperar até depois do sol 

se pôr , porque a lei judaica proibiu-os de exercer alguma coisa ou alguém no sábado. De 

acordo com o cômputo judaico de tempo, o dia terminou ao pôr do sol (por volta das 

6:12 PM ), como o céu começou a escurecer e as primeiras estrelas se tornaram 

visíveis.Assim que o sol se punha, os moradores de Cafarnaum levado às pressas para o 

transporte de seus amigos e parentes doentes para Jesus. Na verdade, a multidão do lado 

de fora da casa de Pedro era tão grande que, como explica Marcos, toda a cidade se 

reuniram na porta. 

Apesar do fluxo constante de pessoas carentes (o imperfeito do verbo traduzido começou 

a trazer indica que eles se divertir e vindo), Jesus com infinita compaixão impôs as mãos 

sobre cada um deles e os curava (Lucas 04:40). A declaração de Marcos, que Ele curou 

muitos, não implica que havia alguns que não foram curados. Pelo contrário, ela fala com 

o fato de que Ele curou um grande número de pessoas nessa ocasião. Muitas pessoas 

doentes e que sofrem veio vê-lo, e dos muitos que vieram todos foram curados (cf. Mat. 

8:16). 

Alguns estavam doentes com várias doenças e Jesus imediatamente lhes 

completamente todo. Outros foram possuído pelo demônio, por isso Jesus expulsou 

muitos demônios, e ele não estava permitindo que os demônios falassem, porque 

sabiam quem Ele era. Jesus proibiu os demônios de falar, porque, aparentemente, ele 

não queria afirmação de sua identidade a partir da agentes de Satanás.Seu testemunho a 

Ele só teria confundido a questão. Isto é semelhante à experiência de Paulo em Filipos, 

quando uma escrava possuído pelo demônio deu afirmando testemunho do apóstolo. 

Aconteceu que, como estávamos indo para o lugar de oração, uma escrava que tinha um 

espírito de adivinhação nos encontrou, que estava trazendo seus senhores muito lucro por 

leitura da sorte. Seguindo a Paulo ea nós, ela não parava de chorar, dizendo: "Estes 

homens são servos do Deus Altíssimo, que estão anunciando-vos o caminho da salvação." 

Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Mas Paulo estava muito irritado, e virou-se e 

disse ao espírito: "Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela!" E ele saiu 

naquele momento. (Atos 16: 16-18) 

Paulo expulsou o demônio para parar o engano. Demons preferem ser disfarçado como anjos 

de luz (cf. 2 Cor. 11:14). Nesta ocasião, em Cafarnaum, Jesus sabia que sua intenção de 

afirmar sua identidade e os silenciou. Nem o próprio diabo nem seus demônios podem tanto 

quanto falar uma palavra sem a permissão do Senhor soberano. 

Presumivelmente, centenas de pessoas foram curadas nesta ocasião. No entanto, este foi 

apenas uma noite na vida de nosso Senhor. Jesus iria continuar a exibir este tipo de poder 

divino em todo o seu ministério de três anos. Na verdade, existem algumas noventa textos 



evangélicos que caracterizam as curas de Cristo. Durante o ministério de Jesus, houve 

uma explosão de cura sem paralelo, que praticamente banido da doença a partir de 

Israel. Nada como isso já ocorreu, em todos os séculos antes ministério terrestre de Jesus 

ou depois. 

Curandeiros modernos podem afirmar que o tipo de curas que Jesus realizou sempre 

ocorreram ao longo da história e ainda estão acontecendo hoje. Nada poderia estar mais 

longe da verdade. Os milagres de Jesus foram as únicas e inegável, e as pessoas que os 

testemunharam respondeu em choque total. Como as multidões afirmou em Marcos 2:12, 

depois que Jesus curou um paralítico: "Nós nunca vimos nada parecido com isso." Uma 

resposta similar é registrada em Mateus 09:33, depois de Jesus entregou um homem mudo 

que estava possuído pelo demônio: " Nada como isso já foi visto em Israel "Ainda que 

Jesus delegou seu poder milagroso aos apóstolos, a fim de autenticar os seus ministérios 

(Marcos 6:. 7-13; Atos 3: 1-10; 2 Cor 0:12; Heb.. 2: 3-4), dons sobrenaturais de cura e de 

milagres faleceu quando era apostólica terminou. 

Jesus realizou milagres, por não fornecer cuidados de saúde gratuitos, mas para afirmar o 

verdadeiro evangelho e para validar sua afirmação de ser o Rei messiânico, o Filho de 

Deus, e o Salvador do mundo (cf. João 10.38). Seus milagres sem qualquer dúvida 

razoável sobre a Sua autoridade sobre os demônios e doenças, tanto sobre a criação 

espiritual e física. Eles apresentou Seu poder para vencer o pecado e Satanás, e confirmou 

sua capacidade tanto para resgatar as almas do pecado, da morte e do inferno e para 

levantar corpos dos mortos para a vida eterna. 

Em relato paralelo de Mateus, ele concluiu esses eventos, fazendo uma referência a Isaías 

53: 4. Mateus escreve, "para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías:" Ele 

tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças "(08:17). Jesus 

cumpriu esta passagem em pelo menos três maneiras. Primeiro, Ele simpatizava com a 

dor ea doença daqueles que Ele curou, pois Ele sabia perfeitamente a agonia de seus 

corações (João 2:25; Hb 4:15.). Os escritores do evangelho repetidamente falam de 

compaixão de Jesus para aqueles que experimentaram seu toque de cura (Mt 9:36;. 15:32; 

Marcos 01:41; Lucas 10:33). Ele suportou o peso do sofrimento humano por 

solidarizando com aqueles que experimentaram. Em segundo lugar, Ele se entristeceu 

com o poder destrutivo que faz com que o próprio sofrimento físico-pecado. Quando 

Jesus chorou no túmulo de Lázaro, não foi porque seu amigo tinha morrido, pois Ele sabia 

que Lázaro logo seria ressuscitado para a vida. Pelo contrário, foi devido à realidade do 

pecado, que traz sofrimento e morte para cada pessoa (Rom. 5:12). Ele não podia 

testemunhar a dor da doença e da morte, sem, simultaneamente, sendo tristes com os 

efeitos da maldição.Terceiro, e mais importante, Jesus tomou as nossas enfermidades e 

carregou as nossas doenças por vencer o pecado tão completamente que, em última 

análise, toda a doença e sofrimento será eliminado. O Rei desde um prenúncio da natureza 

gloriosa do seu reino eterno, a partir do qual toda a tristeza e doença será banido para 

sempre. 

A fim de redimir os homens e mulheres a partir dos efeitos devastadores do pecado, o 

próprio Jesus teria que sofrer e morrer. A doença, tristeza e morte não poderia ser 

permanentemente removidos até que o próprio pecado foi derrotado. Através de Sua 

morte, Jesus pagou a penalidade para o pecado, e por meio de Sua ressurreição, Ele 

venceu a morte. Assim, através da morte e ressurreição, o Senhor Jesus derrotou o pecado 

ea morte para todos os que depositam sua fé nEle. 



Obra redentora de Cristo será finalmente cumprida para os crentes no futuro, quando 

recebem seus corpos ressurreição (cf. Rm 8: 22-25; 13:11.). Naquele dia glorioso, todos 

que confiaram em Cristo será dada corpos físicos que são sempre livres do pecado, da 

doença e da ameaça de morte. Apesar de que a esperança está ainda no futuro para aqueles 

deste lado da sepultura, Jesus provou que Ele é capaz de cumprir essa promessa por que 

Ele fez todo o Seu ministério. 

O poder de sua Ação 

No início da manhã, quando ainda estava escuro, Jesus se 

levantou, saiu da casa, e foi para um lugar isolado, e ali 
orava. (01:35) 

Dadas as enormes multidões que tinham se reunido em frente à casa de Pedro, logo após 

o por do sol, o ministério de Jesus aos doentes e enfermos deve ter durado bem na 

noite. Era provável meia-noite muito antes da última das pessoas havia deixado. Depois 

de um dia tão cansativo do ministério, Jesus precisava de mais do que uma mera refresco 

sono poderia proporcionar. 

Então, no início da manhã, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da 

casa, e foi para um lugar isolado, e ali orava. A prova da Sua pessoa havia sido 

demonstrado em seus milagres, mas o poder por trás de Sua ação foi a oração. Ele estava 

sujeito à vontade do Pai e que operam no poder do Espírito. Consequentemente, um 

momento de comunhão privada com Seu Pai era crítica. Antes de o sol até mesmo 

veio, Jesus levantou-se, o que sugere que ele estava dormindo, mesmo se tivesse sido 

apenas por algumas horas curtas-e Ele foi embora para um lugar isolado , a fim de 

desfrutar de comunhão com o Pai. A palavra traduzida lugar isolado ( erēmos ) é a 

mesma palavra traduzida como "deserto", anteriormente Marcos 1 (vv. 3, 4, 12, 13). 

Os Evangelhos registram várias ocasiões, quando Jesus foi para um lugar isolado, a fim 

de orar (cf. Mt 14:23;. Marcos 1:35, Lucas 04:42; João 6:15). É claro que essas não eram 

as únicas vezes que ele orou.Todo o seu ministério foi marcado pela contínua 

comunicação com Seu Pai. Jesus rezou antes de Seu batismo (Lucas 3:21), antes de 

chamar os Doze (Lucas 6: 12-13), antes de alimentar a multidão (João 6:11), em sua 

transfiguração (Lucas 9: 28-29), antes que Ele ressuscitou Lázaro (João 11: 41-42), no 

cenáculo (Mateus 26: 26-27.), no Getsêmani (Mateus. 26: 36-46)., e mesmo enquanto 

pendurado na cruz (Mateus 27:46 ). A perfeita união que existia entre Jesus eo Pai está 

em destaque em João 17: 1-26, onde uma oração prolongada de Cristo é gravado. Ele 

sempre rezou para que todas aquelas coisas que estavam na vontade de Deus seria 

realizado (cf. Mat. 26:39, 42), e Ele ensinou seus discípulos a fazer o mesmo (Mat. 6:10). 

Vida de oração de Jesus era mais do que apenas um modelo para os seus discípulos a 

seguir. Era uma parte essencial de sua obediência e submissão. Na encarnação, o Filho de 

Deus anular o uso independente de seus atributos divinos (cf. Fl 2, 6-7.). Ele se humilhou 

para se tornar humano, baseando-se totalmente sobre o plano do Pai, e do poder do 

Espírito. É por isso que Ele repetidamente explicou que ele só fez o que o pai lhe disse 

para fazer, e que até mesmo seus milagres foram realizados por meio do poder do Espírito 

Santo. Em cada ponto, Ele era totalmente dependente do Pai e do Espírito. Ele invocou-

los completamente para os meios para cumprir a sua missão. Foi porque ele sempre foi 

totalmente submissa e totalmente dependente que Ele orou. 



A prioridade de Sua Missão 

Simon e seus companheiros procurá-lo; o encontraram, e disse-

lhe: "Todo mundo está olhando para você." Ele disse-lhes: 

"Deixem-nos ir para outro lugar para as cidades vizinhas, para 

que eu pregue ali também; por que é que eu vim. "E Ele entrou em 

suas sinagogas por toda a Galiléia, pregando e expulsando os 
demônios. (1: 36-39) 

Simon Pedro acordou na manhã seguinte para perceber que Jesus tinha ido 

embora. Aparentemente, grandes multidões tinha novamente montado perto da casa de 

Pedro, na esperança de que Jesus iria continuar Seu ministério de cura a partir do dia 

anterior. Quando perceberam que ele não estava lá, as pessoas começaram a olhar para 

Ele (cf. Lc 4:42). Pedro e seus companheiros (provavelmente incluindo André, Tiago e 

João) entrou para a caça e procurou por Ele . Quando o grupo de busca, 

eventualmente encontrados Ele, Pedro disse-lhe: "Todo mundo está olhando para 

você." Toda a população de Cafarnaum juntou a caçada para localizar Jesus (Lucas 

04:42). Mas, como as multidões que esperavam para um pequeno-almoço gratuito pela 

manhã, após Jesus alimentou os milhares (cf. João 6: 24-26), e tantos outros (cf. Jo 2: 24-

25), essas multidões não tinha nada mais do que um auto-interesse superficial em Jesus. 

Jesus tinha vindo para pregar as boas novas do Seu reino vindouro (cf. Mc 1: 14-15). Seu 

objetivo final não era para livrar as pessoas de doenças temporais, mas para salvá-los do 

pecado e do juízo eterno.Necessidades físicas de reunião das pessoas era uma 

demonstração de compaixão e poder divino, mas Ele veio para redimir os pecadores. Com 

isso em vista, que era hora de ir e pregar o evangelho nas cidades e nas regiões 

vizinhas. Jesus respondeu a Pedro e os outros discípulos de uma forma que provavelmente 

os surpreendeu. . Em vez de capitalizar sua recente popularidade em Cafarnaum, Jesus 

decidiu deixar Ele lhes disse: "Deixem-nos ir para outro lugar para as cidades 

vizinhas, para que eu pregue ali também; por que é que eu vim. " Embora Ele 

compassivamente curou os doentes e alimentou os famintos, Jesus definiu a sua missão 

com estas palavras: "Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento" 

(Lucas 5:32). Em outra ocasião, ele disse aos seus ouvintes de forma semelhante, "O Filho 

do homem veio buscar e salvar o que estava perdido" (Lucas 19:10 ESV). O Senhor 

procurou pecadores perdidos e chamou-os ao arrependimento através da pregação do 

evangelho.Como Marcos explicado anteriormente, "Jesus veio para a Galiléia, pregando 

o evangelho de Deus e dizendo:" O tempo está cumprido, eo reino de Deus está 

próximo; se arrepender e crer no evangelho "(1: 14-15). Os milagres de Jesus validado 

Sua mensagem do evangelho, mas os próprios milagres não poderia salvar ninguém. A 

salvação veio apenas quando as pessoas com fé arrependido para a pregação do 

evangelho. 

De acordo com essa prioridade, Jesus optou por não voltar a Cafarnaum naquele dia. Pelo 

contrário, Ele entrou em suas sinagogas por toda a Galiléia, pregando e expulsando 

os demônios (v. 39). Nesse único verso, Marcos resume semanas, se não meses de tempo 

que Jesus continuou fazendo exatamente o que Ele havia feito em Cafarnaum-pregando 

as boas novas e dominando os demônios. Desta forma, Jesus tanto validado Sua 

identidade como Rei messiânico, ao mesmo tempo, proclamando que a salvação só pode 

ser encontrada através da fé em seu nome (cf. Atos 4:12). Quando Ele ensinou ao longo 



das sinagogas da Galiléia, Sua ênfase era sobre a proclamação do evangelho. O apóstolo 

Paulo, mais tarde, articular a importância de tal pregação em Romanos 10: 13-15: 

Por "todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Como pois invocarão aquele 

em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como 

poderão ouvir sem pregador?Como pregarão, se não forem enviados? Assim como está 

escrito: "Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas de coisas boas!" 

Nesta seção (1: 29-39), Marcos sucintamente reúne três elementos centrais do ministério 

terrestre de Jesus. A prova de Sua realeza divina estava em seus milagres. O poder que 

sustentou seu ministério veio de sua vida de oração, como Ele submeteu ao Pai e dependia 

do Espírito. A prioridade de seu ministério era pregar o evangelho para os perdidos, para 

que por meio dele, tenham a vida eterna. 

 
6. O Senhor eo leproso (Marcos 1: 40-45) 

E um leproso veio a Jesus, suplicando-Lhe e caindo de joelhos 

diante dele, e dizendo: "Se você estiver disposto, pode tornar-me 

limpo." Movido de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou-o e 

disse-lhe "Estou disposto; será purificado. "Imediatamente a 

lepra o deixou e ficou limpo. E Ele severamente o avisou e 

imediatamente mandou-o embora, e Ele lhe disse: "Veja que você 

não dizer nada a ninguém; mas vai, mostra-te ao sacerdote e 

oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como um 

testemunho para eles. "Mas ele saiu e começou a proclamá-la 

livremente e para espalhar a notícia por aí, a tal ponto que Jesus 

não podia mais entrar publicamente numa cidade, mas ficou de 

fora das zonas pouco; e que eles estavam vindo a Ele de todo o 

lado. (1: 40-45) 

Os Evangelhos não chegar perto de gravação de todos os milagres de cura que Jesus 

realizou. João sugere que um registro tão completo seria impossível. Como explicou no 

final do seu evangelho, "Há também muitas outras coisas que Jesus fez, que se fossem 

escritas em detalhe, penso que nem mesmo o próprio mundo não poderia conter os livros 

que seriam escritos" (João 21: 25; cf. 20:30). A extensão do ministério de cura de Cristo 

é talvez melhor capturado nas palavras de Lucas 6:19: "E todas as pessoas estavam 

tentando tocá-lo, para poder vinha dele e curando a todos eles "(grifo nosso). Em apenas 

que um dia, Jesus curou todos os que vieram a ele, o que significa que seus milagres de 

cura provavelmente chegaram a centenas ou mesmo milhares. Os escritores do evangelho 

fornecer apenas uma amostragem dos sinais sobrenaturais que Ele realizou. 

Como observado nos capítulos anteriores deste volume, o propósito dos milagres de Jesus 

foi validar o fato de que Ele é verdadeiramente que Ele afirmava ser: o Rei messiânico, o 

Filho de Deus, e o Salvador do mundo. Cada milagre de andar sobre a água para expulsar 

demônios para curar a sua autoridade sobrenatural doente demonstrada, quer sobre a 

natureza, Satanás, doença ou pecado e da morte.Seus milagres autenticada da veracidade 

da sua afirmação e mensagem. A prioridade no seu ministério não estava realizando 



milagres, mas pregar o evangelho (Marcos 1:38). Ele veio para chamar os pecadores ao 

arrependimento e à fé salvadora (1:15). 

Como Jesus viajou de lugar para lugar pregando o evangelho do reino, Ele validado que 

a pregação por inúmeras demonstrações de poder divinos. O escopo de seu ministério 

milagroso foi tão extenso que Ele essencialmente banido doença e possessão demoníaca 

da terra de Israel durante os três anos e meio de Seu ministério público (ver Mateus 4: 23-

24; 8.: 16-17; 9:35; 14:14; 15:30; 19: 2; 21:14). Foi um desencadeamento maciço do 

poder divino, sem paralelo na história. Ele fez os líderes judeus tomar conhecimento. 

Significativamente, embora os líderes nunca negou qualquer um dos seus milagres, eles 

não tentam mudar a fonte de seu poder de Deus para o diabo. Em vez de reconhecer que 

Ele estava operando por meio do poder do Espírito Santo, eles abertamente o acusou de 

ser habilitada por Satanás (Mat. 12:24). Isso não era apenas uma acusação ridícula dada 

Seu caráter sem pecado perfeito e comportamento, mas uma irracional, já que Ele estava 

lançando continuamente os demônios de Satanás. Ele expôs sua cegueira razoável pelo 

único axioma em Mateus 12: 25-26: "Todo reino dividido contra si mesmo é devastado; e 

toda a cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa 

Satanás, está dividido contra si mesmo; Como, então, subsistirá o seu reino "Não havia 

nenhuma desculpa válida para recusar-se a acreditar Sua mensagem (cf. João 10:38; 

14:31)?. A rejeição dos fariseus e dos saduceus que não foi devido a falta de provas, mas 

apenas a sua própria dureza de coração pecaminoso. Com todos os milagres que eles 

rejeitaram, seus corações se tornaram mais calejado e eles foram ainda indiciados. No 

final, eles se recusaram a acreditar que, apesar de a prova esmagadora de Sua ressurreição. 

Dada a extensão do ministério de cura de Jesus, é provável que Ele curou muitos leprosos 

(cf. Mt 11:. 5; Lucas 07:22). No entanto, o detalhe do Novo Testamento Evangelhos 

apenas duas ocasiões específicas em que os leprosos foram milagrosamente restaurado 

por Jesus. Esta passagem relata um daqueles (Marcos 1: 40-45; cf. Mt 8: 1-4; Lucas 5: 

12-16.). Os outros envolvidos dez homens leprosos, os quais foram curados, mas apenas 

um deles voltou para agradecer (Lucas 17: 12-19). Também os Evangelhos mencionam 

um homem chamado Simão, o leproso (Matt. 26: 6; Marcos 14: 3); ele pode ter sido 

curado por Jesus, embora os Evangelhos não explicitamente fazer essa conexão. Ainda 

assim, Marcos 1: 40-45 deve ser visto como representante de outras ocasiões em que Jesus 

encontrou os leprosos e os curou de sua doença debilitante e alienante. 

Mas o que torna esta conta tão significativa que três escritores do evangelho iria escolher 

para incluí-lo em seus registros da vida e ministério de Jesus? Parte da resposta a essa 

pergunta é encontrada no efeito que isso teve sobre a cura ministério público de Jesus. Sua 

popularidade disparou como resultado deste milagre particular, a fim de que Ele "já não 

podia entrar publicamente mais de uma cidade, mas ficou de fora das zonas pouco" (Mc 

1:45; Lc 5:15). Mas há outra razão que esta conta é tão importante: ele serve como um 

poderoso analogia com a verdade da salvação, ilustrando a pecadores restauração 

espiritual experiência quando eles respondem com fé para o evangelho. Por um lado, o 

leproso era um pária que foi forçado a ficar em lugares isolados. Mas ele se aventurou na 

cidade, reuniu-se Jesus, e foi milagrosamente curado. Por outro lado, Jesus, que estava 

inicialmente na cidade, após a cura do leproso, mudou-se para os locais isolados. Para 

curar esse homem de sua lepra, o Senhor teve que trocar de lugar com ele. O Salvador 

estava disposto a tornar-se uma pessoa de fora para que um leproso intocável, o estranho 

final, poderia ser resgatado e restaurado. Aí é retratado a realidade dos lugares evangelho 



Jesus negociados com os pecadores, a fim de livrá-los do pecado. Na cruz, fora da cidade, 

Jesus foi tratado como um pária, de modo que aqueles que realmente foram desterrados 

pode ser reconciliado com Deus e aceitos como cidadãos de sua cidade celestial. 

A passagem divide facilmente em três características principais: situação do leproso (v. 

40), a disposição do Senhor (vv 41-44.), E situação do Senhor (v 45).. 

Predicament do leproso 

E um leproso veio a Jesus, suplicando-Lhe e caindo de joelhos 

diante dele, e dizendo: "Se você estiver disposto, você pode 

limpar-me." (1:40) 

Marcos não dá detalhes sobre o homem que veio a Jesus, a não ser para explicar que ele 

era um leproso. Lucas acrescenta que ele estava "coberto de lepra" (Lc 5:12). Como tal, 

a sua condição teria sido óbvio para qualquer um que o viu, tornando-o um pária no antigo 

Israel. A palavra "lepra" é derivado da palavra grega lepros ("scale") e refere-se à 

aparência escamosa da pele de um leproso. 

No antigo Oriente Próximo, qualquer número de doenças de pele poderia ter dado à pele 

uma aparência escamosa (de inflamações crônicas como eczema à infecções do couro 

cabeludo por fungos). A palavra hebraica tzaraath (geralmente traduzido como "lepra" 

no Antigo Testamento) é suficientemente ampla para abranger vários tipos de doenças de 

pele, alguns mais graves do que outros. Mas o tipo mais grave da lepra nos tempos 

bíblicos provável consistia em o que hoje é conhecida como doença de Hansen, uma 

infecção bacteriana devastador que desfigurada aparência de uma pessoa e debilitado seu 

sistema nervoso, muitas vezes levando à morte. 

Historiadores médicos acreditam que a doença de Hansen pode ter se originado no Egito, 

uma vez que a bactéria que causa foi descoberto em pelo menos uma múmia egípcia. Uma 

das doenças mais temidas no mundo antigo, era uma infecção contagiosa que pode ser 

transmitida tanto pelo ar e através do toque físico. Até hoje, não há cura para a doença, 

embora possa ser controlada com medicação. Os sintomas incluíam esponjosos, tumoral 

inchaços que apareceram no rosto e no corpo. Como as bactérias se tornou sistêmica, que 

começou a afetar órgãos internos e ao mesmo tempo fazendo com que os ossos começam 

a deteriorar. Ele também enfraquecido o sistema imunológico da vítima, fazendo com que 

os leprosos suscetíveis a outras doenças, como a tuberculose. 

O Senhor deu instruções específicas e regulamentações rigorosas em matéria de 

hanseníase, a fim de proteger o seu povo escolhido (cf. Lev. 13). Qualquer pessoa suspeita 

de ter a doença teve de ser examinado por um padre. Se a condição parecia ser mais do 

que um problema de pele superficial, a pessoa foi colocado em quarentena por sete 

dias. Se os sintomas pioraram, mais uma semana de isolamento foi necessária. Após 14 

dias, o sacerdote pronuncia a pessoa a ser limpo ou imundo-dependendo se ou não, a 

erupção tinha continuou a se espalhar. Em alguns casos, os sintomas eram tão óbvio que 

um tempo de espera não era necessária, e que a pessoa seria declarado impuro. Levítico 

13: 12-17 descreve também uma forma menos grave de hanseníase que causou toda a pele 

a ficar branco. Nesses casos, a pessoa foi declarada limpa depois que ele ou ela já não era 

contagiante. Esta forma menor de hanseníase provavelmente consistia de psoríase, 

eczema, vitiligo, hanseníase tuberculóide, ou, possivelmente, uma condição conhecida 



agora como leukodermia. Mas quando uma pessoa foi diagnosticada com a forma grave 

da lepra (ou seja, a doença de Hansen), as ramificações foram imediatos e grave. 

De acordo com Levítico 13: 45-46, os leprosos teve que isolar-se da sociedade: 

Quanto ao leproso que tem a infecção, as roupas devem ser rasgadas, e os cabelos de sua 

cabeça será descoberta, e ele cobrirá o seu bigode e grito: "Imundo! Impuro "Ele 

permanecerá imundo todos os dias, durante o qual ele tem a infecção!; é imundo. Ele deve 

viver sozinho; a sua habitação será fora do acampamento. 

A fim de evitar infectar outras pessoas, os leprosos foram colocados em quarentena, 

legalmente proibidos de viver em qualquer município israelita (cf. Nm. 5: 2). De acordo com 

o Talmud, o mais próximo que um leproso poderia vir a alguém sem a doença era de seis 

pés. Em dias de vento, a distância foi alargado para 150 pés. O exílio obrigatório feito a 

doença particularmente dolorosa para quem contraiu hanseníase, pois agravou o sofrimento 

físico com o isolamento social de todos, mas outros leprosos. 

De acordo com os médicos especialistas que estudaram casos modernos de doença de 

Hansen, a hanseníase geralmente começa com dor e é seguido de dormência que a doença 

ataca progressivamente o sistema nervoso. A pele nessas áreas perde a sua cor, tornando-

se escamosa e grosso, e, eventualmente, se transforma em feridas. Os efeitos são 

especialmente visível na face, onde as sobrancelhas e cílios cair enquanto os swells de 

pele, e cachos para cima, especialmente ao redor dos olhos e ouvidos. A doença também 

faz com que aqueles que infecta a emitir um odor desagradável, fazendo lepra repulsiva 

tanto à vista e com o cheiro (cf. William Hendriksen, A Exposição do Evangelho segundo 

Mateus, New Testament Commentary [Grand Rapids: Baker, 1973] , 388). Não é de 

admirar que era uma das doenças mais temidas do mundo antigo. 

Desde lepra entorpece suas vítimas, tornando-os incapazes de sentir dor, eles 

acidentalmente destruir seu próprio tecido, porque eles são incapazes de sentir o dano que 

estão fazendo. Como um autor explica: 

Qualidade entorpecente da doença de Hansen é precisamente a razão tal destruição de 

fábula e decadência de tecido ocorre. Por milhares de anos as pessoas pensavam HD 

causou as úlceras nas mãos e pés e rosto que levaram à carne podre e perda de membros 

... [Através da medicina moderna] pesquisa, estabeleceu-se que em 99 por cento dos 

casos, só HD entorpece as extremidades. A destruição segue unicamente porque o sistema 

de alerta da dor se foi.  

     Como é que a decadência acontecer? Nas aldeias da África e da Ásia, uma pessoa com 

HD tem sido conhecido para chegar diretamente em um fogo de carvão para recuperar 

uma batata caiu. Nada em seu corpo lhe disse que não. Pacientes no Hospital de Brand na 

Índia iria trabalhar o dia todo segurando uma pá com um prego saliente, ou extinguir um 

pavio queimando com as próprias mãos, ou andar sobre vidro estilhaçado ... As rotinas 

diárias de chão vida afastado em mãos e os pés do paciente HD , mas nenhum sistema de 

alerta alertou. Se um tornozelo virou, rasgando tendão e músculo, ele iria ajustar e andar 

torto. Se um rato comeu a um dedo no meio da noite, ele não iria descobrir que falta até 

a manhã seguinte. (Filipe Yancey, Where Are You Deus quando fere? [Grand Rapids: 

Zondervan, 1977], 32-34) 



Não foram só os leprosos fisicamente desfigurado e socialmente desprezados, foram 

religiosamente contaminado. Eles não podiam ir ao templo para adorar ou oferecer 

sacrifícios. Eles nem sequer foram autorizados a entrar em Jerusalém ou em qualquer 

outra cidade murada (cf. 2 Reis 7: 3). Corte de tudo e todos, eles viviam sem família, 

amigos, ocupações, ou esperança. Sua situação lamentável era permanente, já que não 

havia cura no mundo antigo. 

À luz dos estigmas associados à hanseníase, o fato de que este leproso veio a Jesus em 

um ambiente público teria sido chocante para todos que estavam ali. Impulsionada por 

seu desespero e violando todas as normas necessárias de exclusão, ele fez o seu caminho 

para o Grande Médico, suplicando-Lhe e caindo de joelhos diante dele. Suas ações 

podem ter sido socialmente inaceitável, mas sua atitude para com Jesus era ao mesmo 

tempo respeitosa e reverente (cf. Mt 8: 2.). Lucas 5:12 diz que "ele caiu em seu rosto." 

Ele encostou-se em humilde adoração diante de Jesus. Reconhecendo sua própria 

indignidade, o leproso chamado Jesus "Senhor" (Lucas 5:12), e confiou a prerrogativa 

soberana do Salvador e poder conhecido, dizendo: "Se você estiver disposto, você pode 

limpar-me." 

O leproso viu-se não só como ser desprezado pelos homens, mas também amaldiçoado 

por Deus (cf. 2 Cr 26: 17-21.). Porque a teologia comum disse doença física foi uma 

consequência do pecado, este leproso certamente se considerava um pecador. E assim, 

em desespero, ele veio a Jesus para pedir a libertação. Ele sabia que não poderia presumir 

sobre Jesus 'misericórdia, por isso o prefácio, "se você estiver disposto." No entanto, o 

seu pedido também exalava fé corajosa com base no que ele sabia que Jesus tinha 

feito. Ele não tinha nenhuma dúvida sobre o poder de Jesus, para que ele afirmava, "Você 

pode limpar-me." 

Só podemos imaginar a reação do povo enquanto eles observavam a cena dramática se 

desdobrar. Horror misturada com indignação deve ter varreu a multidão de 

curiosos. Alguns provavelmente encolheu com medo assustado, cobrindo suas bocas 

como eles rapidamente recuou. Talvez outros olhou em torno de pedras e paus para afastar 

o proscrito indesejada. Outros certamente ficou olhando em silêncio atordoado, sem saber 

como o próprio Jesus iria responder. 

Provisão do Senhor 

Movido de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: 

"Eu estou disposto; será purificado. "Imediatamente a lepra o 

deixou e ficou limpo. E Ele severamente o avisou e imediatamente 

mandou-o embora, e Ele lhe disse: "Veja que você não dizer nada 

a ninguém; mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua 

purificação o que Moisés ordenou, como um testemunho para eles 

"(1: 41-44). 

Do ponto de vista de judaísmo do primeiro século, Jesus tinha todo o direito de ser 

indignados com o comportamento do leproso. O homem tinha violado a saúde pública, as 

normas sociais, e até mesmo as estipulações da lei mosaica. Mas o Senhor não cresceu 

com raiva. Em vez disso, Ele foi movido de compaixão. Ele simpatizava com a situação 

do homem, sentiu a agonia de seu isolamento e angústia, e aflito com os efeitos do pecado 

neste mundo (cf. João 11:34). Motivado pela compaixão genuína, Jesus estendeu a mão, 



tocou-o. Desde que esse homem tinha sido diagnosticado com hanseníase, ninguém havia 

tocado. No entanto, aqui, em um momento de total vulnerabilidade, enquanto ele estava 

deitado no pó implorando por libertação, o próprio Filho de Deus estendeu a mão, curou-

o com um toque. 

Em Levítico 5: 3, a lei mosaica incluíam um regulamento proibindo os judeus de 

corromper-se por tocar em nada ou ninguém que era sujo, incluindo um leproso. Mas 

Jesus não pode ser contaminada por qualquer coisa. Certamente, ele poderia tê-lo curado 

com uma simples palavra. O Senhor queria fazer um ponto-um que teria deixado uma 

impressão duradoura. A infinita compaixão de Cristo foi ilustrado dramaticamente nesse 

profundo ato de bondade. Seu amor era tão grande que Ele estava disposto a tocar aqueles 

a quem ninguém mais sequer chegar perto. Ele tocou este homem intocável, e disse-lhe: 

"Eu estou disposto; será purificado. " 

A cura foi instantânea. Imediatamente a lepra o deixou e ficou limpo. Não houve 

período de recuperação ou reabilitação. Ele que tinha vindo desfigurado, profanada, e 

desprezível foi imediatamente transformado em um homem em plena saúde, 

completamente curada, e pronto para ser restaurado para a sociedade. Suas feridas foram 

embora. Seus membros foram feitas todo. Sua pele parecia novo. Seu rosto era liso e sem 

cicatrizes. Mesmo em uma época de maravilhas da medicina moderna, nada se compara 

a este tipo de cura milagrosa. Apesar de avanços médicos tornaram possível para 

controlar os sintomas da hanseníase, eles não podem curar a doença ou reverter seus 

efeitos. Jesus podia e Fê-lo instantaneamente. 

O ex-leproso não só foi completamente aliviado da doença, ele estava fisicamente 

apto. Considerando o fato de que a lepra já colecionava todo o seu corpo, danos 

consideráveis deve ter sido feito, não só para a sua aparência externa, mas também 

internamente. Quando Jesus curou, no entanto, o homem foi feito completamente 

bem. Que sua recuperação foi imediata é evidente, porque Jesus instruiu-o a ir a Jerusalém 

(cerca de um pé de cem milhas), a fim de ser declarado limpo pelo padre. 

Jesus seguiu seu trabalho de cura com a instrução específica. Ele severamente o avisou 

e imediatamente mandou-o embora, e Ele lhe disse: "Veja que você não dizer nada 

a ninguém; mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que 

Moisés ordenou, como um testemunho para eles. " O teste da verdadeira fé é sempre 

a obediência, por isso, logo que Jesus curou este homem, Ele lhe deu essas duas 

determinações específicas para seguir. Em primeiro lugar, Jesus advertiu-o 

severamente , com estas palavras, "Veja que você não dizer nada a ninguém." Isso 

não era uma sugestão, foi um comando. Jesus provavelmente emitiu avisos como este (cf. 

Marcos 05:43; 07:36; 08:26), a fim de evitar a adição de mais combustível para o fogo da 

histeria messiânica que já havia sido provocada por seus milagres de cura (cf. Jo 6 : 14-

15). 

Em segundo lugar, Jesus enviou imediatamente lo embora, dizendo-lhe para "Vai, 

mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como 

um testemunho para eles."Antes de retomar o seu lugar na sociedade, este homem 

necessário para cumprir os requisitos do a lei mosaica sobre doenças contagiosas da pele, 

conforme descrito em Levítico 14. A prescrição necessárias, tendo dois pássaros e 

matando um deles em um vaso de barro sobre águas vivas. O outro pássaro, juntamente 

com madeira de cedro, um fio de escarlate, e hissopo, foi então mergulhado no sangue da 



ave que tinha sido morto. O ex-leproso era aspergido sete vezes e declarado limpo pelo 

sacerdote, e a ave viva foi posto em liberdade em um campo aberto. A pessoa foi 

posteriormente obrigado a lavar suas roupas, raspar todo o cabelo (incluindo as 

sobrancelhas), e se banhará em água. Depois de permanecer fora da sua tenda por sete 

dias, ele iria trazer ofertas adequadas ao sacerdote no oitavo dia. Então, ao oferecer os 

sacrifícios necessários, ele seria ungido com óleo pelo sacerdote, o que significa que ele 

estava limpo. 

Declaração final de Jesus, que este seria um testemunho para eles, foi principalmente 

dirigida aos sacerdotes que serviam no templo. Quaisquer padres envolvidos em 

pronunciar este antigo leproso limpo teria sido confrontado com a realidade do poder de 

cura inegável de Cristo. Enquanto eles podem ter visto algumas doenças de pele remediar-

se, e assim por ter sido familiarizado com tal ritual exigido, esta demonstração de poder 

de cura milagrosa de Jesus seria chocante para os sacerdotes. Assim, essa cura na Galiléia 

serviria como um poderoso testemunho em Jerusalém. As palavras de Jesus também 

serviu como um testemunho para todos os espectadores que ele não menosprezar 

requisitos do Antigo Testamento. Enquanto Ele detestava a hipocrisia farisaica de 

tradição carregada de religião, Jesus sempre defendeu o Antigo Testamento. 

Predicament do Senhor 

Mas ele saiu e começou a proclamá-la livremente e para espalhar 

a notícia por aí, a tal ponto que Jesus já não podia entrar 

publicamente mais de uma cidade, mas ficou de fora das zonas 
pouco; e que eles estavam vindo a Ele de todo o lado. (01:45) 

Embora a instrução do Senhor tinha sido clara e inequívoca, o ex-leproso mostrou 

desobediente. Apesar de ter demonstrado humildade e submissão a Cristo em fazer o seu 

pedido de cura, em sua excitação eufórica ele saiu e começou a proclamá-la livremente 

e para espalhar a notícia ao redor. Era exatamente o oposto do que Jesus lhe havia 

ordenado que fazer. 

Antes de ser curado, o leproso era um estranho forçados a viver em lugares isolados longe 

dos centros populacionais de Israel. Agora, por meio de sua desobediência, o ex-pária 

colocar Aquele que o curou em uma situação um pouco semelhante. Pelo seu testemunho 

público do que tinha acontecido com ele, o homem curado adicionado ao frenesi multidão 

ao redor de Jesus , de tal forma que Jesus já não podia entrar publicamente mais de 

uma cidade, mas ficou de fora das zonas pouco. 

O historiador judeu do primeiro século Josephus relatou que havia cerca de 240 cidades 

e aldeias da Galiléia. Jesus queria ir a todos eles, a fim de pregar o evangelho (Marcos 1: 

38-39). A resposta cada vez mais esmagadora das pessoas tornaram isso impossível. As 

multidões que se amontoaram tornou-se tão grande e exigindo que Jesus não podia entrar 

publicamente numa cidade. 

Conseqüentemente, o Senhor começou a ministrar em áreas isoladas, seja no deserto ou 

pela costa do Mar da Galiléia. Sempre que ele se aventurou de volta para lugares como 

Cafarnaum, as multidões de britagem estavam esperando (Marcos 2: 2) e ele foi obrigado 

a retirar-se para as zonas menos povoadas (2:13). Jesus estava bem consciente de que sua 

popularidade foi o resultado de desejos e expectativas superficiais e temporais (cf. Jo 2: 



24-25). A multidão ficou animado com a sua cura e Seus milagres, mas eles foram em 

grande parte não tem interesse na mensagem do evangelho (cf. João 6:66) -a realidade 

que acabaria por culminar em sua crucificação, como eles se voltaram contra ele em uma 

forma mortal apesar de seus milagres. 

Mesmo quando Jesus ficou longe das cidades e aldeias da Galiléia, o povo não ficar longe 

dele. Na verdade, eles estavam vindo a Ele de todo o lado. Embora Ele permaneceu no 

deserto, as multidões exigindo O procuraram e seguiram-onde quer que fosse. Como 

Marcos registra mais tarde, em seu evangelho, "Jesus retirou-se para o mar com os seus 

discípulos; e uma grande multidão da Galiléia o seguiu; e também da Judeia, de 

Jerusalém, e da Iduméia, e de além do Jordão, e arredores de Tiro e Sidon, um grande 

número de pessoas ouviu falar de tudo o que ele estava fazendo e veio a Ele "(Mc 3: 7-8 

). 

Antes de deixar esta passagem, é importante considerar a justaposição de Jesus e o homem 

a quem Ele curou. O leproso começou no deserto, em isolamento. Depois de se encontrar 

Jesus, ele foi capaz de se misturar livremente na cidade. Por outro lado, Jesus começou 

na cidade. Após o encontro, o leproso, ele foi isolado para o deserto. Nesse sentido, Jesus 

tomou o lugar do leproso. Como disse um comentarista explica: 

Marcos começou esta história com Jesus no interior e o leproso do lado de fora. No final 

da história, Jesus está "fora em lugares desertos." Jesus eo leproso trocaram de lugar. No 

início de seu ministério, Jesus já é um estranho na sociedade humana. Marcos lança-lo no 

papel do Servo do Senhor, que carrega as iniqüidades dos outros (Is 53:11), e cujo 

rolamento deles faz com que ele ser "contado com os transgressores" (Is 53:12). (Tiago 

R. Edwards, O Evangelho segundo Marcos, Pillar New Testament Commentary [Grand 

Rapids: Eerdmans, 2002], 72) 

A conta do leproso, portanto, fornece uma metáfora maravilhosa para o que Jesus fez na 

cruz. Como pecadores, crentes eram leprosos espirituais, uma vez que viviam em 

alienação e isolamento de Deus.Deus providenciou um caminho de salvação através de 

Seu Filho, Jesus Cristo. A fim de conseguir que o plano da redenção, o Filho deixou a 

presença de Deus e entrou em isolamento. Na cruz, Jesus foi abandonado. Ele foi 

rejeitado por homens e até mesmo abandonado pelo Pai (Mat. 27:46). No entanto, porque 

Ele foi tratado como um pária, os crentes foram aceites e congratulou-se na presença de 

Deus. 

Foi por conta da desobediência da humanidade que Ele sofreu. No entanto, para aqueles 

que vêm a Ele com fé humilde, reconhecendo a sua própria indignidade e pedindo 

misericórdia, Ele oferece a limpeza completa. Para o leproso espiritual que grita de fé ", 

se você estiver disposto, pode tornar-me limpo" (Marcos 01:40) Resposta compassivo do 

Senhor é sempre o mesmo:. "Estou disposto, será purificado" (v 41 ). 

 
 

 



7 . A autoridade de Jesus para perdoar pecados 

(Marcos 2: 1-12) 
Quando Ele tinha voltado a Cafarnaum vários dias depois, ele foi 

ouvido que Ele estava em casa. E muitos estavam reunidos, de 

modo que não havia mais espaço, nem mesmo junto à porta; e Ele 

estava falando a palavra a eles. E eles vieram, trazendo-lhe um 

paralítico, carregado por quatro homens. Sendo incapaz de 

chegar a ele por causa da multidão, descobriram o telhado acima 

Dele; e quando eles tinham cavado uma abertura, desceram o 

pallet em que o paralítico estava deitado. E Jesus vendo a fé deles, 

disse ao paralítico: "Filho, os teus pecados estão perdoados". Mas 

alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus 

corações: "Por que esse homem fala assim? Ele está 

blasfemando;Quem pode perdoar pecados senão Deus? 

"Imediatamente Jesus, consciente de seu espírito que eles estavam 

raciocinando dessa forma dentro de si, disse-lhes:" Por que você 

está raciocinando sobre estas coisas em vossos corações? Qual é 

mais fácil dizer ao paralítico: 'Os teus pecados estão 

perdoados'; ou dizer: 'Levanta-te, e pegar o seu pallet e 

anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra 

poder para perdoar pecados ", ele disse ao paralítico:" Eu digo a 

você, levante-se, pegue a sua palete e ir para casa. "E ele 

levantou-se e imediatamente pegou o pallet e saiu à vista de todos, 

para que todos se maravilhavam e glorificavam a Deus, dizendo: 
(2: 1-12) "Nós nunca vimos nada parecido com isso." 

O benefício mais distintivo que o cristianismo oferece ao mundo não é amor sacrifical 

para outros, um alto padrão de moralidade, ou um senso de propósito e satisfação na 

vida. Todas essas virtudes são subprodutos do cristianismo bíblico, mas eles estão longe 

de ser o grande presente do cristianismo para a humanidade. O evangelho oferece um 

benefício superando que transcende todos os outros e é fornecido por nenhuma outra 

religião. Ele corresponde diretamente a maior necessidade da humanidade. Somente o 

cristianismo oferece uma solução para fundamental e de grande alcance problema, ou 

seja, a realidade da humanidade de que os pecadores culpados diante Deus santo, que tem 

justamente condenados ao inferno eterno por causa de sua rebelião e ilegalidade. 

Em última análise, Deus não enviar as pessoas para o inferno por causa do pecado, mas 

por causa do pecado imperdoável. Inferno é povoado por pessoas cujos pecados nunca 

foram perdoados. A diferença entre aqueles que olham para a frente a vida eterna no céu 

e quem vai experimentar o castigo eterno no inferno não é uma questão de bondade 

pessoal, como outras religiões ensinam, mas está ligada inteiramente em uma palavra: 

perdão. Uma vez que "todos pecaram" (Rom. 3:23), ambos destinos eternos são habitadas 

por pessoas que eram pecadores nesta vida. Somente aqueles no céu foram concedidos o 

perdão divino e da justiça imputada que acompanha o referido é apropriado por graça 

mediante a fé em Jesus Cristo (cf. Rom. 5: 9, 19). Simplificando, maior necessidade de 

cada pessoa é o perdão dos pecados. Consequentemente, o maior benefício do evangelho 

é a sua oferta de perdão divino para os que crêem. Nenhuma outra religião fornece os 

meios para o pleno perdão; conseqüentemente, todas as outras religiões são realmente 

coletando almas para o inferno. 



Tanto o juízo divino e do perdão divino são consistentes com a natureza de 

Deus. Enquanto Suas exigências justiça que todos os pecados sejam punidos (cf. Ex 23: 

7; Dt 07:10; Jó 10:14; Nah 1:... 3), a Sua misericórdia permanece pacientemente a sua ira 

e prevê a possibilidade de os pecadores, ao ser perdoado (... cf. Nm 14:18; Dt 04:31; Sl 

86:15; 103: 8-12; 108: 4; 145: 8; Isaías 43:25; Joel 2:13.). A justiça e misericórdia de 

Deus são repetidamente justapostas por toda a Escritura, e não há nenhum sentido em que 

eles representam verdades irreconciliáveis (Rm. 9: 14-24). Em Êxodo 34: 6-7, Deus se 

apresentou com estas palavras, 

O Senhor, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande em 

benignidade e em verdade; que mantém misericórdia em mil gerações, que perdoa a 

iniqüidade, a transgressão eo pecado;Ele ainda não tem por deixar impunes os culpados, 

que visito a iniqüidade dos pais nos filhos e nos netos, até a terceira e quarta gerações. 

Neemias 9 reitera que mesmo refrão: "Você é um Deus de perdão, clemente e compassivo, 

lento para a cólera e cheio de misericórdia ... No entanto, Tu és justo em tudo quanto tem 

vindo sobre nós; para Você com fidelidade, mas temos agido com maldade "(vv. 17, 33). Em 

Romanos 2: 4-5, Paulo enfatiza tanto a misericórdia e justiça de Deus, quando ele adverte 

incrédulos o que vai acontecer se eles não se arrependem: "Você acha que despreza as 

riquezas da sua bondade e tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus 

o leva ao arrependimento? Mas por causa de sua teimosia e teu coração impenitente, 

entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. "Por um lado, não 

há nada mais ofensivo para a santidade de Deus que o pecado. Unforgiven pecadores serão 

punidos pela ira divina. Por outro lado, em sua misericórdia, Deus encontra glória em oferecer 

a todos o perdão ea absolvição do pecado através do evangelho. 

Deus tanto pode defender a justiça e perdoar os pecadores, porque a Sua justiça foi 

satisfeita por Seu Filho, que morreu como um substituto para os pecadores (2 Cor. 5: 20-

21; Colossenses 2: 13-14). É aí que reside o cerne da mensagem cristã: o Filho de Deus 

se fez homem e morreu pelos pecadores para que a justiça de Deus foi satisfeita e homens 

pecadores pode ser reconciliado com Deus (cf. Heb. 2: 14-18). O sacrifício de Cristo é o 

único meio pelo qual Deus oferece o perdão para o mundo (João 3:16; 14: 6). O apóstolo 

Paulo disse que desta forma, em Atos 13: 38-39: "Portanto, saiba-se-vos, irmãos, que por 

meio dele o perdão dos pecados é proclamada a você e é concedido a todos aqueles que 

acreditam." Efésios 1: 7-8 ecoa essas palavras: "Nele temos a redenção, pelo seu sangue, 

a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça que Ele derramou sobre nós." 

A boa notícia da salvação é que Deus perdoa ansiosamente todos os que verdadeiramente 

acreditam na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. 

O segundo capítulo de Marcos abre com uma história sobre perdão. No primeiro capítulo, 

Marcos enfatizou a autoridade divina de Jesus de várias maneiras. Sua proclamação do 

evangelho era autoritário, como Ele chamou Seus discípulos para deixar tudo e segui-Lo 

(1: 14-20). Seu ensino era autoritário, de tal forma que surpreendeu aqueles que o ouviam 

(1:27). Suas curas eram autoritário, como Ele mostrou poder sobrenatural sobre ambos os 

demônios e doença (01:25, 31, 34, 42). Nesta passagem (2: 1-12), Marcos destaca o 

aspecto mais necessária do privilégio divino de Jesus, a autoridade para perdoar 

pecados. Essa ênfase está no coração deste milagre inesquecível. 

Os centros de contas sobre quatro personagens diferentes: os espectadores curiosos, o 

pecador aleijado, o Salvador compassivo, e os escribas calejada. Depois de rastrear cada 



um deles, Marcos conclui esta conta, retornando para a multidão de curiosos e observando 

a sua surpresa com tudo o que tinham acabado de presenciar. 

Os espectadores curiosos 

Quando Ele tinha voltado a Cafarnaum vários dias depois, ele foi 

ouvido que Ele estava em casa. E muitos estavam reunidos, de 

modo que não havia mais espaço, nem mesmo junto à porta; e Ele 
estava falando a palavra a eles. (2: 1-2) 

Mais cedo, quando Jesus deixou Cafarnaum, ele foi pregar o evangelho em cidades e 

aldeias (01:38) circundantes. Depois que Ele curou o homem com lepra, a palavra sobre 

Ele espalhou de tal forma que ele "já não podia entrar publicamente mais de uma cidade, 

mas ficou de fora das zonas pouco; e que eles estavam vindo a Ele de todo o lado 

"(01:45). O comentário de Marcos que era vários dias depois é uma frase muito amplo 

que abrange um período indefinido de tempo (cf. Lucas 5:17). No entanto tempo tinha 

passado (possivelmente semanas ou mesmo meses), quando Jesus veio de volta a 

Cafarnaum, Ele deve ter feito tão calmamente. A necessidade de uma entrada discreta 

em Cafarnaum é indicado por Marcos 1:45. Não demorou muito, no entanto, antes que 

se ouviu que ele estava em casa. Embora Eletinha voltado secretamente, a Sua presença 

tornou-se muito público e multidões ansiosas começaram a se reunir. A referência a Jesus 

' casa estava de acordo com a sua decisão de fazer Cafarnaum Sua base de operações 

durante Seu ministério galileu. Enquanto em Cafarnaum, ele provavelmente se 

hospedaram na casa de Pedro e André (cf. 1:29). 

A última vez que tinha estado em casa de Pedro, os moradores de Cafarnaum se reuniram 

em massa fora da casa como Jesus curou todos os doentes que foram trazidos a ele (1: 33-

34). Como de costume, nesta ocasião espalhar palavra que Jesus estava lá e uma multidão 

imediatamente começou a se formar. O comentário de Marcos que muitos estavam 

reunidos é um eufemismo. As pessoas estavam amontoados em tão firmemente que não 

havia mais espaço, nem mesmo perto da porta. 

Como sempre, as multidões consistia principalmente de espectadores curiosos e 

requerentes de milagres (Mt 16: 4.), Mais interessados em seguir seus próprios desejos 

(João 06:26) do que em mais de luto e arrepender-se do pecado, assim, buscar a salvação 

de Cristo. Havia, é claro, alguns seguidores genuínos e verdadeiros crentes, mas que 

representavam uma pequena minoria. Para a maior parte, as multidões permaneceu 

espiritualmente indiferente a Jesus-desenhada por sua curiosidade e fascínio com Suas 

obras sobrenaturais, mas finalmente dispostos a abraçar suas palavras de poupança 

(Marcos 8: 34-38; João 6:66). Apesar de tal apatia espiritual e ambivalência, o Senhor 

continuou a pregar para as multidões, sabendo que o Pai seria tirar os eleitos de entre eles 

(João 6:37, 44). Nesta ocasião na casa em Cafarnaum, como era seu costume, Ele estava 

falando a palavra a eles. 

A multidão incluiu um número de fariseus (Lucas 5:17), que eram os responsáveis 

primários e defensores das tradições e rituais legalistas que permearam judaísmo do 

primeiro século. O nome "fariseu", que significa "separado", definiu a filosofia por trás 

do movimento. Aqueles que aderiram à seita, que somavam cerca de seis mil, 

diligentemente evitou qualquer interação com os gentios, coletores de impostos, ou 

pessoas que consideravam os "pecadores" (Lc 7:39). Mesmo sua atitude para com o povo 



judeu comuns foi um dos desdém e condescendência (cf. João 7:49). Eles se 

consideravam o mais santo de todos os israelitas, mas a sua "santidade" foi inteiramente 

externa e superficial (cf. Mat. 23:28). Ele consistia principalmente em adesão às suas 

próprias regras feitas pelo homem e regulamentos-estipulações que tinham adicionado ao 

longo dos anos para a lei de Moisés (cf. Mat. 15: 2-9). 

A origem exacta dos fariseus não é conhecido. É provável que sua seita formada em 

algum momento antes de meados do século II AC Na época do ministério de Jesus, que 

compuseram o grupo religioso dominante em Israel. Fervorosamente o objetivo de manter 

as pessoas leais a ambos a lei do Velho Testamento, e mais importante, o complexo 

conjunto de tradições extra-bíblicas que eles tinham desenvolvido em torno da lei, eles 

foram muito apreciado para a sua espiritualidade aparente e fidelidade bíblica. 

Dentro da seita eram os escrivães (2: 6, 16), também conhecidos como "advogados" (cf. 

Lc 10:25), que eram teólogos profissionais e estudiosos do Antigo Testamento. Eles 

rastrearam sua história de volta para o tempo de Esdras e Neemias, quando os israelitas 

voltaram à sua terra natal depois do cativeiro babilônico. Uma antiga tradição judaica 

afirmava que Deus deu a lei para os anjos, que lhe deu a Moisés e Josué, que deu-o aos 

anciãos, que o deu aos profetas, que o deu aos escribas, a fim de liderar e ensinar nas 

sinagogas . Os escribas eram responsáveis tanto para copiar e preservar as Escrituras, bem 

como interpretá-los, a fim de instruir as pessoas. Porque não havia profetas do Antigo 

Testamento mais depois de Malaquias, os escribas cumpriu o papel de ensino 

fundamental em Israel. Escribas podiam ser encontrados em várias seitas judaicas (tais 

como os saduceus ou essênios), mas a maioria dos escribas nos dias de Jesus foram 

associados com os fariseus. 

Embora alguns fariseus viria a crer em Jesus (cf. João 19:39; Atos 15: 5), coletivamente, 

eles aparecem abertamente oposição a Ele. Os escribas e fariseus que misturaram na 

multidão neste dia não estavam lá para apoiar o ministério de Jesus ou aprender com 

ele. Em vez disso, eles estavam presentes porque viam Jesus como uma ameaça 

crescente. A maioria deles eram nem mesmo de Cafarnaum, mas de outras cidades ao 

redor Galiléia e até mesmo de Jerusalém (Lucas 5:17). Eles haviam se incorporado no 

meio da multidão de espectadores curiosos para ouvir o que Jesus tinha a dizer para o 

único propósito de encontrar a falha com Ele, a fim de desacreditar e, eventualmente, 

eliminá-lo. 

A Pecador Crippled 

E eles vieram, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro 

homens. Sendo incapaz de chegar a ele por causa da multidão, 

descobriram o telhado acima Dele; e quando eles tinham cavado 

uma abertura, desceram o pallet em que o paralítico estava 
deitado. (2: 3-4) 

Os movimentos da conta da multidão de espectadores curiosos para se concentrar em um 

paralítico, carregado por quatro homens. Sua condição lhe tinha feito completamente 

dependente dos outros. Ao contrário de leprosos (cf. 1: 40-45), aqueles que sofriam de 

paralisia não eram desprezados pela sociedade israelita, uma vez que sua condição não 

era contagiosa. No entanto, por causa da doença e deficiência em geral eram consideradas 



a consequência imediata do pecado (cf. João 9: 2), este homem provavelmente foi 

estigmatizado por muitos em sua comunidade. 

De acordo com Mateus 04:24, Jesus curou muitos que sofria de paralisia. No entanto, 

todos os três Evangelhos sinópticos chamar a atenção para este homem particular (cf. Mt 

9:. 1-8; Lucas 5: 17-26). Sua história é notável, não só por causa da determinação 

destemido apresentado por ele e seus amigos para chegar a Jesus, mas o mais importante 

por causa do que Jesus fez por ele além da cura de seu corpo. 

Após a chegada, os cinco foram confrontados com uma multidão transbordante de 

pessoas tão hermeticamente embalados em e ao redor da casa que eram incapazes de 

chegar a Jesus por causa da multidão. De acordo com Lucas 05:18, os quatro amigos 

fez um esforço mal sucedido para obter através da porta. Recusando-se a desistir, eles 

criaram um plano agressivo e extrema para se chegar a Jesus.Como Lucas explica: "Não 

encontrando alguma maneira de levar, por causa da multidão, subiram no telhado" 

(5:19). Uma vez lá, eles removeram o telhado acima de Jesus; e quando eles tinham 

cavado uma abertura, desceram o pallet em que o paralítico estava deitado. 

Casas judaicas eram tipicamente uma história com um telhado pátio plano acessível por 

uma escada externa. O telhado típico foi construído utilizando grandes vigas de madeira 

com pequenos pedaços de madeira no meio, cobertos por uma palha que consiste em grão, 

galhos, palha e barro. Telhas então ser instalado na parte superior do colmo. Os quatro 

homens levaram seu amigo ao redor da multidão e subir as escadas até o telhado. Depois 

de determinar onde Jesus foi localizado no quarto abaixo, eles começaram a remover os-

telhas, lama e palha-nos seus esforços para criar uma abertura grande o suficiente para 

diminuir o pallet. 

A estratégia foi eficaz, embora deva ter sido incrivelmente perturbador. Jesus foi, sem 

dúvida, o ensino na sala central da casa com pessoas prensadas em torno dele, quando os 

restos de repente começou a cair do teto sobre as cabeças abaixo. Pode-se facilmente 

imaginar o choque e consternação que a abertura cresceu mais e mais, até que finalmente 

foi grande o suficiente para diminuir a maca. Com cuidado,eles baixaram o pallet em 

que o paralítico estava deitado. De acordo com Lucas 05:19, os quatro homens tinha 

calculado bem porque seu amigo desceu em frente de Jesus. 

O Salvador Compassivo 

E Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: "Filho, os teus 

pecados estão perdoados." (2: 5) 

À medida que o homem foi reduzido na frente de Jesus e os espectadores atônitos, a razão 

para o buraco no teto tornou-se óbvio, o homem tinha sido levado, a fim de ser 

curado. Todos os outros no quarto podia ver necessidade física do homem, mas somente 

Jesus percebeu o mais profundo, necessidade mais significativo problema-do paralítico 

por perdão. Obviamente, o homem queria restauração física.Jesus sabia que ele ansiava 

por mais do que isso; Ele abordou a questão mais grave em primeiro lugar. Suas palavras 

ao paralítico deve ter surpreendeu a todos na sala. Vendo a fé , tanto do homem 

desesperado e seus amigos, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os teus pecados estão 

perdoados". Por mais chocante que dramática entrada do homem através do telhado 

tinha sido, a declaração de Jesus foi ainda mais surpreendente. 



Humanidade pecadora não tem mais necessidade do que perdão. É o único meio de 

reconciliação com Deus, trazendo bênçãos nesta vida e vida eterna no próximo. A razão 

pela qual Jesus veio é para que Ele possa "salvar o seu povo dos pecados deles" (Mateus 

01:21.), E que através dele os pecadores pudessem ser reconciliados com Deus (2 Cor. 5: 

18-19). Como disse Pedro Cornelius, falando de Jesus, "Dele todos os profetas dão 

testemunho de que em Seu nome todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados" 

(Atos 10:43; cf. 05:31; 26:18;. Ef 1 : 7; 4:32; Col. 1:14; 2: 13-14; 3:13; 1 João 1: 9; 2:12; 

Apocalipse 1: 5). O perdão divino, somente pela graça, sem as obras, é distintivo para o 

evangelho cristão. Ele distingue a verdadeira mensagem da salvação de todo sistema falso 

de justiça própria e baseado no mérito religião. 

A declaração vendo a fé deles parece indicar mais do que apenas uma crença na 

habilidade de Jesus de curar (cf. Jo 2: 23-24). O perdão que o Senhor concedeu indica 

uma fé genuína e arrependido. Este homem (juntamente com seus amigos) deve ter 

acreditado que Jesus era Aquele que ofereceu a salvação para aqueles que se arrependem 

(1:15). O Senhor, reconhecendo sua verdadeira fé, disse-lhe: "Filho, os teus pecados 

estão perdoados". O homem aleijado se viu como um pecador culpado, espiritualmente 

deficientes e precisam de perdão, como o publicano penitente em Lucas 18: 13- 14, que 

gritou: "Deus, sê propício a mim, pecador!" Como o coletor de impostos de Lucas 18, 

este homem foi para casa justificado. Pela fé em Cristo, ele recebeu o perdão. O mesmo 

é verdadeiro para todo pecador que crê.A salvação é recebida pela graça mediante a fé 

em Cristo (João 14: 6; Atos 4:12; 17: 30-31; Rom 03:26; 1 Tim. 2: 5.). 

Reconhecendo a fé genuína do homem e desejo de salvação, Jesus compassivamente e 

com autoridade o perdoou de seu pecado. A palavra grega traduzida são 

perdoados refere-se à idéia de enviar ou afugentando (Sl. 103: 12; Jer 31:34; Mic 

07:19..). Perdão completo foi concedida pela graça divina, para além de qualquer mérito 

ou retidão de obras por parte do homem paralisado. Jesus obliterado sua culpa, e nesse 

exato momento, o pecador aleijado foi entregue a partir de um futuro no inferno eterno, 

para um no céu eterno. 

Os escribas calejados 

Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em 

seus corações: "Por que esse homem fala assim? Ele está 

blasfemando; Quem pode perdoar pecados senão Deus? 

"Imediatamente Jesus, consciente de seu espírito que eles estavam 

raciocinando dessa forma dentro de si, disse-lhes:" Por que você 

está raciocinando sobre estas coisas em vossos corações? Qual é 

mais fácil dizer ao paralítico: 'Os teus pecados estão 

perdoados'; ou dizer: 'Levanta-te, e pegar o seu pallet e 

anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra 

poder para perdoar pecados ", ele disse ao paralítico:" Eu digo a 

você, levante-se, pegue a sua palete e ir para casa "(2: 6-11. ) 

Declaração de perdão de Jesus deu aos líderes religiosos hostis toda a munição que 

estavam procurando para atacá-lo. Quando ouviram o que Jesus disse, alguns dos 

escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: "Por que esse 

homem fala assim? Ele está blasfemando; Quem pode perdoar pecados senão Deus? 

" Sua premissa, que só Deus pode conceder o perdão total dos pecados, estava 

absolutamente correto. A justificação dos pecadores é uma prerrogativa que pertence 



somente a Deus. Como o juiz supremo, só Ele pode conceder o perdão eterno para os 

ímpios. Uma vez que cada pecado é, em última análise um ato de rebelião contra Deus e 

Sua lei (Sl. 51: 4), o direito de perdoar, assim como o direito de condenar, pertence 

somente a Deus. 

Porque Ele alegou um nível de autoridade que pertence somente a Deus (cf. Mt 26:65;. 

João 10:33), os escribas viam Jesus como um blasfemo. Do ponto de vista dos judeus, a 

blasfêmia foi o crime mais horrendo que uma pessoa pode cometer. A judeus do primeiro 

século identificou três níveis de blasfêmia. Em primeiro lugar, uma pessoa foi acusada de 

blasfêmia se ele falasse mal da lei de Deus. Estevão (Atos 6:13) e Paulo (Atos 21: 27-28) 

foram cada acusado injustamente de fazer isso. A segunda, mais grave, tipo de blasfêmia 

ocorreu quando uma pessoa falou mal de Deus diretamente (cf. Ex. 20: 7).Amaldiçoando 

o nome do Senhor, por exemplo, era um crime punível com a morte (24 Lev: 10-

16.). Uma terceira forma de blasfêmia, ainda mais hediondo do que os outros dois, teve 

lugar quando um humano pecador sendo alegou possuir autoridade divina e igualdade 

com Deus. Por um mero mortal para agir como se ele fosse Deus foi o delito mais notório 

de todos. Foi esta forma de blasfêmia que os líderes religiosos judeus acusaram Jesus de 

cometer (cf. João 5:18; 8: 58-59; 10:33). Eventualmente, eles iriam usar essas mesmas 

acusações a justificar o seu assassinato (João 19: 7; cf. Lev 24:23.). 

Em face de suas alegações de blasfêmia, Jesus demonstrou a Sua divindade de três formas 

importantes. Primeiro, Ele ler suas mentes. Imediatamente Jesus era consciente em seu 

espírito que eles estavam raciocinando dessa forma dentro de si. O fato de que Ele 

conhecia os seus pensamentos comprovou Sua Divindade, pois só Deus é onisciente (1 

Sam 16: 7; 1 Reis 8. : 39; 1 Crônicas 28:... 9; Jer 17:10; Ez 11: 5). Jesus não precisa deles 

para verbalizar seus pensamentos ", pois ele bem sabia o que havia no homem" (João 

2:25). 

Em segundo lugar, Ele não discutiu contra a sua premissa teológica de base, que só Deus 

pode perdoar pecados. Ao contrário, Ele afirmou que a verdade. Jesus sabia que os líderes 

religiosos estavam acusando-O de blasfêmia dos reivindicando igualdade com Deus. Esse 

foi o seu ponto. Sua afirmação de ser capaz de perdoar os pecados era nada menos que 

uma alegação de que Ele era Deus. 

Em terceiro lugar, Ele recuou Sua reivindicação, demonstrando o poder divino. Após ter 

desmascarado seus pensamentos, Jesus disse-lhes: "Por que você está raciocinando 

sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: 'Os teus 

pecados estão perdoados'; ou dizer: 'Levanta-te, e pegar o seu pallet e anda? " Jesus 

não estava pedindo o que é mais fácil de fazer, uma vez que ambos estão além da 

capacidade humana. Ao contrário, Ele estava perguntando o que é mais fácil para 

reivindicar como uma realidade convincente. Obviamente, é mais fácil de dizer que de 

alguémpecados estão perdoados , pois não há maneira empírica para confirmar ou negar 

a realidade do que reclamar. Por outro lado, dizer a um homem paralisado para se 

levantar e caminhada é algo que pode ser testada imediatamente. 

Jesus esperou propositAdãoente para curar o paralítico até depois ele declarou sua 

autoridade para perdoar pecados. Doença e incapacidade são conseqüências de viver em 

um mundo caído, o que significa que os efeitos que permeiam do pecado são a causa de 

todas as doenças e sofrimento. Ao curar o paralítico, em demonstração de seu poder sobre 

o efeito do pecado, Jesus provou Sua autoridade sobre si o pecado. O Senhor realizou, 



assim, o milagre inegável de cura física, para que todos observação saibais que o Filho 

do Homem tinha sobre a terra autoridade para perdoar pecados. O título Filho do 

Homem foi um dos auto-designações favoritas de Jesus. Ele a usou mais de oitenta vezes 

nos Evangelhos (com quatorze dessas ocorrências no livro de Marcos). Não só o título 

identificar humildemente Sua humanidade, ele também teve implicações messiânicos (cf. 

Dan. 7: 13-14). 

Olhando com compaixão para o homem ainda deitado na maca, Ele disse ao paralítico: 

"Eu digo a você, levante-se, pegue a sua palete e ir para casa." Este milagre iria provar 

ou não Jesus tinha poder sobre o pecado e sua efeitos. Mais ao ponto, seria demonstrar se 

Ele realmente tinha a autoridade divina Ele alegou possuir. Os escribas acusou Jesus de 

ser um blasfemador, mas blasfemos não são capazes de ler mentes. Eles não podem 

perdoar os pecados, e eles não podem validar as suas reivindicações de pessoas que estão 

paralisadas cura. Ao realizar este milagre, Jesus provou para todos verem que Ele não era 

um blasfemo. Se Ele não era um blasfemo, então Ele era Deus como Ele alegou. 

Surpresa da sua torcida 

E ele levantou-se e imediatamente pegou o pallet e saiu à vista de 

todos, para que todos se maravilhavam e glorificavam a Deus, 

dizendo: "Nós nunca vimos nada parecido com isso." (2:12) 

Jesus dramaticamente colocar Suas reivindicações grandiosos para o teste dizendo o 

paralítico para se levantar e caminhar. Verificação veio instantaneamente. O 

homem levantou-se e imediatamente pegou o pallet e saiu à vista de todos. Sempre 

que Jesus curou alguém, a pessoa experimentou uma recuperação completa e 

imediata. No período de recuperação foi necessária, nem houve quaisquer efeitos 

prolongados da enfermidade. Este homem não foi excepção. No momento em que as 

palavras saíram da boca de Jesus, o homem recuperou a sensação, função e força total em 

cada parte do seu corpo. Ele não precisou de meses de fisioterapia para reaprender a ficar 

de pé ou andar. Em vez disso, ele ficou bem para cima, pegou sua maca, e voltava para 

casa. Desta vez, a multidão, completamente maravilhado com tudo o que acabara de 

acontecer, se separaram para deixá-lo passar. De acordo com Lucas 05:25, o ex-aleijado 

foi para casa "glorificar a Deus" que não só tinha o seu corpo sido curado, mas seus 

pecados haviam sido perdoados. 

Ao contrário dos escribas e fariseus, calejadas que continuaram a rejeitar a Cristo, apesar 

dos sinais inegáveis Ele realizados (cf. Lc 6:11; 11:15, 53; 13:17; 15: 1-2; 19:47; João 5 

: 36; 10: 37-38), a multidão reagiu com surpresa e espanto. Como explica Marcos, todos 

ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: "Nós nunca vimos nada 

parecido com isso." A palavra grega para espantado meio para ser surpreendido, 

confuso, ou mesmo perder a mente. As pessoas eram absolutamente pasmo com o que 

acabara de ver. Lucas acrescenta: "Eles estavam cheios de temor, dizendo: 'Temos visto 

coisas notáveis hoje'" (Lucas 05:26). A palavra Lucas usa para o medo é Fobos, que, 

neste contexto, descreve a reverência boquiaberto que vem de ser exposto à pessoa, 

presença e poder de Deus (cf. Lc 1:12, 65; 2: 9; 7: 16; 08:37; 21:26; Matt 14:26; 28:. 4, 

8; Marcos 4:41, Atos 2:43; 5: 5, 11; 09:31; 19:17). Eles responderam por glorificar 

a Deus, com certeza, oferecendo expressões familiares de louvor. 



Para a maioria no meio da multidão, esta resposta ainda era um reflexo de uma fé 

superficial. Mateus 9: 8 registra sua reação a esse milagre muito com estas palavras: 

"Mas, quando as multidões, vendo isso, temeram, e glorificaram a Deus, que dera tal 

autoridade aos homens." Embora eles ficaram impressionados, e embora glorificavam a 

Deus , eles ainda viram Jesus como apenas um homem a quem Deus havia concedido 

autoridade. Apesar do milagre óbvio e a demonstração sem precedentes de poder divino, 

muitos não se convenceram da divindade de Cristo. Eles testemunharam Suas obras 

sobrenaturais, mas eles se recusaram a acreditar em Sua divindade. Como João explicou, 

"ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, mas eles não estavam acreditando nele" 

(João 12:37; cf. 1 Cor. 1:22). 

Os milagres de Jesus funcionava como sinais de validação Sua afirmação de que Ele 

possuía autoridade divina para perdoar os pecadores. Além disso, Jesus não só tinha o 

poder de perdoar os pecadores, Ele se tornou o sacrifício perfeito em que o perdão divino 

é baseado. As palavras que Jesus falou para que o homem paralisado há dois milênios são 

as mesmas palavras que Ele ainda fala a todos os que vêm a Ele com fé genuína: "Os teus 

pecados estão perdoados". O maior benefício cristianismo oferece ao mundo é o perdão 

dos pecados. Jesus Cristo fez o perdão possível através da Sua morte na cruz. Ele oferece 

o perdão a todos os que estão dispostos a se arrepender de seus pecados e crêem no seu 

nome (cf. Rom. 10: 9-10). 

 
8. O Escândalo da Graça (Marcos 2: 13-17) 

E ele saiu de novo à beira-mar; e todas as pessoas estavam vindo 

para Ele, e Ele as ensinava. Ao passar por, viu Levi, filho de Alfeu 

sentado na coletoria, e disse-lhe: "Segue-me!" E ele levantou-se e 

seguiu-o. E aconteceu que ele estava reclinado à mesa em sua 

casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores foram jantar 

com Jesus e seus discípulos; pois havia muitos deles, e eles 

seguiam. Quando os escribas dos fariseus, vendo que estava 

comendo com os publicanos e pecadores, disseram aos seus 

discípulos: "Por que Ele está comendo e bebendo com os 

cobradores de impostos e pecadores?" E ouvir isso, Jesus disse-

lhes: "É não aqueles que são saudáveis que precisam de médico, 

mas sim os que estão doentes; Eu não vim chamar os justos, mas 
os pecadores "(2: 13-17). 

A Bíblia é clara que a salvação não pode ser conquistada através de boas obras, méritos 

pessoais, ou qualquer forma de auto-justiça (cf. Tito 3: 5-7). Realização humana não pode 

alcançar a salvação, uma vez que até mesmo as melhores ações de pessoas não resgatados 

"são como trapo da imundícia" antes de um santo Deus (Is. 64: 6). Somente o poder de 

realização divina pode proporcionar o perdão dos pecados e a esperança da vida eterna 

no céu (cf. Rom. 1:16). O que os seres humanos pecadores nunca poderia fazer através 

de seus próprios esforços, Deus, enviando o Seu Filho "como oferta pelo pecado" (Rom. 

8: 3). A mensagem do evangelho está centrado na verdade de que "Cristo morreu pelos 

nossos pecados, segundo as Escrituras" (1 Cor. 15:. 3; cf. Gl 1: 4; Ef 1: 7; 5:. 2; 1 Pedro 

2:24 ; 03:18; 1 João 2: 2; Apocalipse 1: 5), "para que todo aquele que nele crê não pereça, 

mas tenha a vida eterna" (João 3:16; cf. 11: 25-26; 20: 31; Atos 16:31; Rom. 10: 9). Por 

meio de Sua morte na cruz, o Senhor Jesus pagou a penalidade para o pecado para todos 



os que crêem nEle, para que eles possam ser reconciliados com Deus. Ele, que era 

totalmente sem pecado tornou-se o portador do pecado ", para que nos tornássemos justiça 

de Deus em Cristo" (2 Cor. 5:21). Os pecados dos remidos foram imputados a Cristo na 

cruz, onde Ele sofreu por eles como um sacrifício substitutivo (cf. 1 Pedro 2:24). Por 

outro lado, por meio da fé, a justiça de Cristo é imputada a redimidos, para que eles sejam 

declarados justos pelo próprio Deus (cf. Rom. 4: 5-6; 5:19). Os crentes foram 

"justificados como um presente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo 

Jesus" (Rom. 3:24). Assim, a salvação é inteiramente "pela graça ... mediante a fé; e isto 

não vem de vós, é dom de Deus; não como resultado de obras, para que ninguém se glorie 

"(Ef 2: 8-9; cf. 2 Tim. 1: 9.). 

Embora a mensagem da salvação é claramente estabelecido nas Escrituras, muitos falsos 

professores ao longo da história (que começa com os primeiros legalistas como o 

judaizantes-cf At. 15: 1, 5) tentaram adicionar obras humanas para o evangelho da 

graça. Obras de justiça própria não são compatíveis com o trabalho gracioso de Deus de 

perdão divino. Como Paulo explica em Romanos 11: 6, referindo-se a salvação: "Se é 

pela graça, já não é mais na base das obras, caso contrário, a graça já não é graça." Aqueles 

que distorcem o evangelho, insistindo que as boas obras são necessárias para a 

justificação colocar-se do lado de fora da ortodoxia bíblica. Respondendo a essas pessoas, 

Paulo advertiu os gálatas: 

Surpreende-me que você está passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de 

Cristo, para outro evangelho; que não é realmente o outro; senão que há alguns que vos 

perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas mesmo que nós mesmos ou um 

anjo do céu, vos anunciasse um evangelho ao contrário do que já vos pregamos, ele deve 

ser amaldiçoado! Como já dissemos antes, assim agora novamente o digo: Se alguém vos 

pregar outro evangelho além do que você recebeu, ele deve ser amaldiçoado! (Gal. 1: 6-

9) 

Simplificando, um evangelho com base na realização humana e esforços de auto-justo é um 

falso evangelho. A salvação vem somente da justiça justificadora de Deus, disponibilizados 

através do trabalho todo-suficiente de Cristo na cruz. 

Os escribas e fariseus representou o epítome do legalista farisaísmo nos dias de Jesus. Em 

grande parte como resultado de sua influência, a religião de Israel do primeiro século 

havia se deteriorado em um sistema de obras baseadas obcecado com a observação rituais 

externos e manter tradições humanas. Os líderes religiosos apóstatas ensinou que uma 

posição justa diante de Deus teve que ser conquistada através do próprio esforço. O 

apóstolo Paulo, ele próprio um ex-fariseu, lamentou que a realidade em Romanos 9: 31-

32: "Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a essa lei. Por quê? Porque não foi 

pela fé, mas como se fosse pelas obras. "Confiantes na sua auto-justiça, elite religiosa de 

Israel recusou-se a reconhecer a sua condição espiritual que precária que sofria de falência 

espiritual, bondage, e cegueira (cf. Lucas 4:18). 

A ironia da justiça própria é que ele condena a verdadeira justiça. Em nenhum outro lugar 

esse princípio mais claramente ilustrado do que na denúncia de Jesus dos fariseus. Eles 

mediram a espiritualidade não só em termos de aderência externo de um a lei do Antigo 

Testamento, mas também as tradições de Man-Made (Marcos 10:20). Quando Jesus não 

mostrou nenhum interesse em conformidade com as regras e restrições não-bíblicos, os 

escribas e fariseus acusaram de não ser santo (cf. Mt 12: 22-24.). Para fazer o seu ponto, 



eles com desprezo a que se refere a ele como "um amigo de publicanos e pecadores" (Mt 

11:19; Lucas 07:34; cf. 15: 1-2.). Sem epíteto poderia ter sido mais irônica. Como aqueles 

que definiram a sua santidade em termos de separação dos pecadores, os fariseus 

consideravam quem fez amizade com os pecadores para ser o inimigo de Deus (cf. Lc 

7:39). Eles rejeitaram Jesus, então, porque Ele não tinha medo de se associar com aqueles 

a quem eles considerados impuros e desagradável. O que os fariseus considerado como 

um escândalo era, na realidade, a manifestação final da graça de Deus para com os 

pecadores totalmente indignos. O Senhor compassivamente perseguiu o arrependido 

injustos, rejeitando simultaneamente a justiça impenitente dos fariseus. 

Ao rejeitar Jesus como o amigo dos pecadores, os escribas e fariseus demonstraram a sua 

ignorância intencional sobre a missão do Messias, que foi buscar e salvar o perdido (Lucas 

19:10). O Senhor não aprovava ações ou atitudes pecaminosas. Ele não amizade com os 

pecadores, a fim de apoiar as suas maldades ou incentivar seus desejos rebeldes. Ao 

contrário, Ele veio para libertar os pecadores da escravidão e da morte espiritual. Seu 

propósito não era tolerar o pecado, mas sim para resgatar as pessoas a partir dele. 

Jesus identificou todas as pessoas como pecadores, especialmente os escribas e fariseus 

(cf. 23 Matt.). Cegos pela sua justiça própria, os líderes religiosos não estavam dispostos 

a reconhecer a sua verdadeira condição. Segurando firmemente a noção de que eles eram 

justos, eles negaram sua necessidade de um Salvador e posteriormente rejeitado o 

Messias. Por outro lado, a mensagem do evangelho é para aqueles que reconhecem e 

admitem que não são justos. É por isso que o ministério de Jesus voltada para aqueles que 

estavam bem conscientes da sua própria condição desesperadora. Os "publicanos e 

pecadores" da sociedade judaica fez nenhuma reivindicação para ser justo. Eles sabiam 

que ficou muito aquém da lei de Deus. Conseqüentemente, eles estavam maduros para o 

evangelho (cf. 1 Cor. 1: 26-31). 

A glória do evangelho é que Deus acolhe os pecadores indignos. O perdão não é 

concedido a pessoas que são boas o suficiente para merecê-lo, mas para aqueles que 

sabem que não são, se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. O escândalo da graça é 

que Deus salva aqueles que não merecem isso (cf. Rom. 5: 6-11). Sistemas de retidão de 

obras exigem que as pessoas para ganhar o favor divino por meio de seus próprios 

esforços. Mas isso é uma tarefa impossível (cf. Fl 3. 4-9). O verdadeiro evangelho declara 

que os pecadores não podem fazer nada para merecer o perdão ou ganhar a vida 

eterna. Tudo o que eles podem fazer é clamar a Deus por misericórdia, e somente pela 

graça, Ele os salva (cf. Lucas 18: 13-14). O reino da salvação abre suas portas para 

aqueles que choram sobre o seu pecado e fome e sede de justiça que eles sabem que não 

possuem (cf. Mt 5: 3-6.). 

Em 2: 1-12, Marcos contou a história do homem paralítico que foi curado por Jesus em 

uma casa em Cafarnaum. Esse milagre de cura validada a autoridade de Jesus para 

perdoar os pecadores (v. 10). Esta seção (2: 13-17) revela as pessoas a quem Jesus se 

estende esse perdão, ou seja, os pecadores arrependidos. O dramático incidente registrado 

nestes versos ilustra o fato de que nenhum pecador está fora do alcance da graça de 

Deus. Jesus estava disposto a salvar até mesmo o mais baixo dos baixos, um odiado 

cobrador de impostos. O relato de Marcos da chamada de Levi (Mateus) gira em torno de 

quatro pontos principais: a chamada de um pária social (vv 13-14.), A comunidade dos 

pecadores (15 v.), O desprezo do hipócrita (v. 16), e a condenação do Salvador (v. 17). 



O Chamado de um pária social 

E ele saiu de novo à beira-mar; e todas as pessoas estavam vindo 

para Ele, e Ele as ensinava. Ao passar por, viu Levi, filho de Alfeu 

sentado na coletoria, e disse-lhe: "Segue-me!" E ele levantou-se e 

seguiu-o. (2: 13-14) 

Depois que Jesus curou o paralítico (2: 1-12), Ele saiu da casa em Cafarnaum e começou 

a ensinar de novo à beira-mar. Muito do ministério de ensino do Senhor teve lugar ao 

ar livre, pois não foi possível conter as multidões enormes dentro de um casa ou 

edifício. Anteriormente o relato de Marcos da paralítico ilustrado nesse ponto, uma vez 

que o homem e seus quatro amigos eram "incapazes de chegar a [Jesus] por causa da 

multidão" (v. 4). Então, Jesus saiu de casa e foi para um lugar onde mais pessoas 

pudessem ouvi-Lo ensinar. Ele não deixou de escapar das multidões, mas a fim de que 

multidões ainda maiores poderiam ter acesso a ele. Como Ele viajou ao longo da costa do 

Mar da Galiléia, todas as pessoas estavam vindo para Ele, e Ele as ensinava. Jesus 

muitas vezes ministrado perto das praias da Galiléia (cf. Mt 13: 1-52; Marcos 3:. 7; 4: 1; 

5,21). Nesta ocasião, o conteúdo de seu ensino, sem dúvida, consistiu na mensagem do 

evangelho. Como Marcos explicado em 1: 14-15: "Jesus veio para a Galiléia, pregando o 

evangelho de Deus e dizendo:" O tempo está cumprido, eo reino de Deus está próximo; se 

arrepender e crer no evangelho. " 

Como Jesus fez o seu caminho de volta para a cidade de Cafarnaum, depois de ministrar 

ao longo da costa, Ele passou por um posto de pedágio em que Ele viu Levi, filho de 

Alfeu sentado na coletoria, e disse-lhe: "Segue-me!" As palavras de Jesus deve enviou 

ondas de choque através da multidão ao redor. Sem rabino respeitável falaria invitingly a 

um cobrador de impostos. Qualquer associação com um membro do tal desprezados da 

sociedade israelita seria escandaloso. Povo judeu que se preze, e líderes religiosos, 

especialmente, nunca iria querer um cobrador de impostos como um associado ou 

seguidor.Mas Jesus quebrou todos os estereótipos. 

Levi, mais conhecido pelo seu nome grego Mateus (cf. Mt 9: 9.), era de ascendência 

judaica, já que tanto o seu nome eo nome de seu pai, Alfeu, indicam. Como um coletor 

de impostos em Cafarnaum, a maior cidade do Mar da Galiléia e situado em uma rota de 

comércio movimentado, Mateus era parte de uma operação financeira lucrativa. O que 

ele ganhou em riqueza material, que lhe faltava em termos de respeitabilidade social. Os 

coletores de impostos estavam entre as pessoas mais odiado e desprezado em Israel do 

primeiro século. Eles foram considerados a escória da sociedade e o pior dos pecadores 

(cf. Matt 18:17; 21:31; Lc. 05:30; 07:34; 18:11). Para Jesus a chamar um cobrador de 

impostos para segui-Lo foi um ato irresponsável de impropriedade sociais, especialmente 

aos olhos da elite religiosa. 

Devido à ocupação romana de Israel, o povo judeu foi obrigado a pagar impostos a 

Roma. Na Galiléia, a responsabilidade de recolher esses impostos caiu para Herodes 

Antipas, o tetrarca, que vendeu franquias de cobrança de impostos para o maior 

lance. Aqueles que compraram uma franquia foram obrigados a cumprir uma cota mínima 

para Roma, enquanto qualquer coisa que eles cobrados além que era deles para manter 

(cf. Lc 3: 12-13). Esse arranjo feito imposto recolha de um negócio rentável para qualquer 

pessoa com grandes aspirações financeiras e padrões éticos baixos. Os coletores de 

impostos continuamente procurou maneiras de espremer dinheiro extra fora dos povos e 



foram ajudados em sua coleção por bandidos e os tipos de baixa vida. Além do imposto 

de votação, imposto de renda (cerca de 1 por cento), e imposto sobre a terra (um décimo 

de todos os grãos, e um quinto de todo o vinho e fruta), os impostos foram cobrados sobre 

o transporte de mercadorias e produtos, o uso de estradas , a travessia de pontes e outras 

atividades diversas. Esses deveres variados e as tarifas foram especialmente propensos à 

corrupção, uma vez que poderiam ser facilmente inflado e recolhidos sob a ameaça de 

dano. Os cobradores de impostos eram notórios por explorar pessoas, cobrando mais do 

que era necessário ou razoável e, em seguida, para os que não podem pagar, emprestando 

dinheiro a juros exorbitantes. 

Pior, os cobradores de impostos eram vistos como traidores de seu próprio povo. Eles 

extorquiam dinheiro de seus companheiros judeus a fim de apoiar a infra-estrutura 

corrupta da opressão estrangeira, bem como para alinhar seus próprios 

bolsos. Consequentemente, eles eram considerados impuros, impedido de frequentar a 

sinagoga, e proibidos de depor em um tribunal judaico. Em suma, os cobradores de 

impostos foram classificados com ladrões, vira-casacas, e mentirosos-os pecadores mais 

degradadas para quem arrependimento foi considerada especialmente difícil. Como disse 

um comentarista explica: 

A Mishná e Talmud (embora escrito mais tarde) registrar juízos mordazes de cobradores 

de impostos, agregando-os juntamente com os ladrões e assassinos. Um judeu que 

coletavam impostos foi desqualificado como um juiz ou testemunha em tribunal, expulso 

da sinagoga, e um motivo de vergonha para sua família ( b. Sanh. 25b). O toque de um 

cobrador de impostos rendeu uma casa imunda ( m Teh.. 7: 6; .. m Hag 3: 6). Judeus eram 

proibidos de receber dinheiro e até mesmo esmolas de cobradores de impostos desde 

receitas de impostos foi considerado roubo. Desprezo judaico de cobradores de impostos 

é sintetizado na sentença que os judeus poderia mentir para os cobradores de impostos 

com a impunidade ( m Ned.. 3: 4). (Tiago R. Edwards, O Evangelho segundo 

Marcos, Pillar New Testament Commentary [Grand Rapids: Eerdmans, 2002], 83) 

De acordo com o Talmud, havia dois tipos de coletores de impostos. O gabai foram 

responsáveis para cobrar os impostos mais gerais, como a pesquisa, a terra, e imposto de 

renda. Impostos mais especializadas, como as portagens pela utilização de estradas e 

pontes, foram coletadas pelos mokhes . (Veja Alfred Edersheim, O Vida and Times de 

Jesus o Messias [Grand Rapids: Eerdmans, 1974], I: 515-518.) Um estande imposto seria 

de propriedade de um grande mokhes que iria empregar um pouco mokhes sentar lá e, na 

verdade, recolher os impostos. Pela descrição de Marcos, é claro que Mateus era um 

pouco mokhes . Porque ele estava em constante contato com as pessoas, diariamente 

cobrando-lhes como eles passaram a cabine de pedágio, Mateus teria sido um dos homens 

mais conhecidos e odiado em Cafarnaum. Um comentarista descreve sua ocupação com 

estas palavras: 

Levi há barão fiscal, mas aquele que está estacionado em um cruzamento de rotas 

comerciais de cobrar portagens, tarifas, tributos e costumes, provavelmente por Herodes 

Antipas. Coletores de impostos eram famosos por sua desonestidade e extorsão. Eles 

habitualmente recolhidas mais do que eles eram devidos, nem sempre postar os 

regulamentos, e fez falsas avaliações e acusações (ver Lucas 3: 12-13).Funcionários da 

administração fiscal eram candidatos dificilmente escolha para o discipulado desde a 

maioria dos judeus nos dias de Jesus iria demiti-los como aqueles que desejava dinheiro 



mais do que a respeitabilidade, ou a justiça. (Davi E. Garland, Marcos, Commentary NIV 

Aplicação [Grand Rapids: Zondervan, 1996], 103) 

Cabine de Mateus parece ter sido localizado perto da costa, o que significa que ele 

provavelmente pedágios e tarifas de pessoas envolvidas no comércio de pesca movimentada 

da cidade recolhidos. 

Jesus não foi dissuadido pelo estigma social associado à profissão de Mateus. Em vez 

disso, parando na coletoria, Jesus olhou para Levi e disse-lhe: "Segue-Me." O Senhor já 

havia emitido nesse mesmo imperativo para chamar seus quatro primeiros discípulos 

(Marcos 1: 16-20). Mateus deve ter ficado tão chocado quanto aqueles no meio da 

multidão que testemunhou este convite. Sem dúvida, Mateus sabia quem era Jesus. Jesus 

tinha feito Cafarnaum Sua sede do ministério (Mat. 4:13), e palavra sobre Ele tinha se 

espalhado por toda a região (Lucas 04:37). O que Mateus sabia sobre Jesus não foi nada 

em comparação com o que Jesus sabia sobre ele (cf. João 2:25). O Senhor viu um pária 

que estava infeliz e miserável, profundamente perturbado pelo peso de sua culpa e pronto 

para se arrepender. Que Leviera exatamente o tipo de pessoa a quem Jesus tinha vindo 

para salvar tornou-se evidente quando ele não hesitou em responder ao chamado de 

Jesus. Sem demora, ele levantou-se e seguiu-o. Sua resposta rápida foi milagroso, um 

reflexo da obra sobrenatural da regeneração que tinha tido lugar em seu coração. De 

acordo com Lucas 5:28, Mateus "deixou tudo para trás" para ir com Jesus. Ele tinha sido 

um homem do mundo, que tinha vendido sua alma para uma carreira lucrativa em uma 

profissão desprezada e desonesto. Naquele momento, Mateus foi transformado de um 

amante de coleta de imposto de dinheiro para um amante de seguimento de Cristo de 

Deus (cf. Mat. 06:24). Tudo que controlava sua vida até aquele momento não tinha mais 

sentido. O dinheiro, o poder, os prazeres do mundo todo perderam o controle sobre seu 

coração. De acordo com convicção, tudo que ele queria era perdão e ele sabia que Jesus 

era o único que poderia fornecê-la. Ele tinha um coração novo, novos anseios e novos 

desejos (cf. 2 Cor. 5:17). Em contraste com o jovem rico, que escolheu riquezas temporais 

sobre a vida eterna (cf. Mc 10: 21-22), Mateus abandonou a cabine de pedágio, e as 

fortunas que o fez, a fim de seguir o Filho de Deus que perdoa. 

Em deixando para trás sua carreira, Mateus compreendeu que não havia como voltar 

atrás. Porque sua vida de pecado foi conectado a sua profissão, o seu arrependimento teve 

implicações significativas. Sua vida já não poderia vir por meio da coleta ilegal de 

impostos. Como Paulo, Mateus percebeu que "tudo o que era lucro para [ele], essas coisas 

[ele] considerei perda por causa de Cristo. Mais do que isso, [ele começou a] considero 

tudo como perda, tendo em vista o valor de excelência do conhecimento de Cristo Jesus 

[sua] Senhor "(Fp. 3: 7-8). O ex chantagista, traidor, e proscrito foi transformado em um 

discípulo. Apesar de ter perdido uma carreira, ele ganhou uma recompensa eterna e uma 

"herança que não se corrompe e imaculada e não vai desaparecer, reservada nos céus" (1 

Pedro 1: 4). Ele perdeu os bens materiais, mas ganhou vida espiritual; perdido segurança 

terrena, mas ganhou um futuro celeste; perdeu recompensa financeira, mas ganhou uma 

imarcescível coroa da glória (cf. 1 Pedro 5: 4). Mateus pode ter sido barrado da sinagoga, 

mas ele foi aceito por Deus e salvação concedida. 

A Comunidade dos Pecadores 



E aconteceu que ele estava reclinado à mesa em sua casa, e muitos 

cobradores de impostos e pecadores foram jantar com Jesus e seus 
discípulos; pois havia muitos deles, e eles seguiam. (2:15) 

A transformação de Mateus levou imediatamente para uma celebração. Fora da sua 

gratidão, ele realizou uma grande recepção para Jesus em sua casa (cf. Lc 5:29), de modo 

que muitos cobradores de impostos e pecadores estavam lá. A fim de acomodar um 

encontro desta magnitude, a casa de Mateus deve ter sido grande indicativo da natureza 

lucrativa de sua carreira como um cobrador de impostos. A celebração centrado em uma 

festa, em que Jesus foi o convidado de honra. O Senhor estava reclinado à mesa no de 

Mateus casa cercado por seus amigos sórdidos que foram jantar com Jesus e seus 

discípulos. companheiros de Mateus consistia principalmente de companheiros 

de cobradores de impostos e pecadores. O grupo teria incluído criminosos conhecidos, 

ladrões, bandidos, aplicadores, e prostitutas de toda a parte da rede de pária da qual o 

próprio Mateus tinha sido parte. Do ponto de vista dos líderes religiosos hipócritas, essas 

pessoas representavam a escória da sociedade. Do ponto de vista de Jesus, eles 

compuseram o campo missionário. Eles eram pecadores e sabia que-os próprios tipos de 

pessoas que ele tinha vindo para buscar e salvar. 

O fato de que Jesus estava reclinado à mesa com eles sugere uma refeição prolongado 

em que não teria havido tempo suficiente para uma conversa e discussão. Sem rabino 

respeitável jamais teria partido o pão com um grupo de meliantes sociais e párias 

religiosos, muito menos participaram do evento. No primeiro século Israel, 

compartilhando uma refeição juntos foi uma declaração de aceitação social e 

amizade. Para o Messias para comer com esses tipos de pessoas foi além ultrajante nas 

mentes dos líderes religiosos. 

O versículo 15 traz a primeira aparição da palavra discípulo ( Mathetes em grego) no 

evangelho de Marcos. A palavra significa "aprendiz" e pode ser aplicado especificamente 

aos Doze: ou, em um sentido mais geral, para todos os seguidores de Jesus (cf. Mt 8 (cf. 

Mt 10 1..): 21-22; João 6: 66; 8:31). Neste caso, incluiu Pedro, André, Tiago e João, a 

quem Jesus chamou em 1: 16-20, junto com Mateus. Havia também muitos outros que 

estavam começando a seguir a Jesus. Falando daqueles jantar com o Senhor, no banquete, 

Marcos explica que havia muitos deles, e eles seguiam. dramática conversão de Mateus 

foi ilustrativo de muitos outros que acreditavam em Jesus naquele dia. Como Mateus, o 

cobrador de impostos, que viviam à margem da sociedade, que compreende uma 

comunidade maltrapilho dos pecadores. No entanto, pela graça de Deus, eles foram 

transferidos do reino das trevas para o reino da salvação (Col. 1:13). 

O banquete em casa de Mateus tornou-se um renascimento. Era uma celebração realizada 

para homenagear Jesus e proclamar a história de perdão, como Mateus compartilhou seu 

testemunho e como o Senhor pessoalmente interagiu com os amigos de Mateus. A 

multidão de personagens mais repugnantes da sociedade, considerado irrecuperável pelo 

estabelecimento religioso, foram ajudados por Jesus com o propósito de salvá-los. Eles 

eram pecadores necessitados da graça de Deus. O próprio Messias estendido para que a 

graça para eles, e muitos deles creram nele. 

O desprezo do Self-Justo 



Quando os escribas dos fariseus, vendo que estava comendo com 

os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: "Por que 

Ele está comendo e bebendo com os cobradores de impostos e 
pecadores?" (2:16) 

Tendo testemunhado o que aconteceu no estande do imposto (14 v.), os fariseus seguido 

Jesus como Ele e Seus discípulos fizeram o seu caminho para a casa de Mateus. Eles 

tiveram o cuidado de se certificar de que nada Ele tinha escapado seu escrutínio. Embora 

eles se recusaram a contaminar-se, indo para dentro, eles viram que Jesus estava 

comendo com os pecadores e cobradores de impostos.incapaz de conter sua indignação 

com tal impropriedade escandaloso, eles expressaram o seu desprezo de fora da 

casa. Aparentemente, esperando até o banquete acabou, os escribas dos 

fariseus encurraladoSeus discípulos e "reclamão" (Lucas 5:30) contra eles, 

perguntou: "Por que Ele está comendo e bebendo com os cobradores de impostos e 

pecadores?" 

Os escribas dos fariseus eram especialistas em ambos a lei mosaica e as inúmeras 

tradições humanas sua seita haviam desenvolvido ao longo dos séculos. (Para obter 

informações detalhadas sobre os escribas e fariseus, consulte o capítulo 7 deste volume.) 

Eles alegaram ser santo, mas na realidade eles eram apenas superficialmente moral. Sua 

justiça não era o resultado da transformação do coração por Deus, mas era uma justiça 

externa, hipócrita que consiste em nada mais do que manter regra, sentenciosa e aparência 

exterior. Os fariseus esperado Jesus e seus discípulos para observar suas prescrições 

legalistas e regulamentos extra-bíblicas. Quando ele não, eles reagiram com raiva e 

ressentimento. 

Sua pergunta aos discípulos não nasceu por curiosidade, mas desprezo. Seu tom não era 

curioso, mas acusatório e vingativo. Era claramente retórico, que pretendia ser uma 

repreensão de corte para o que eles viram como comportamento desprezível por parte de 

Jesus. Comer e beber simbolizado aceitação, bem-vindo, e amizade. Que Jesus iria 

partilhar uma refeição com um grupo tão vergonhoso de réprobos imundos enfureceu seus 

corações vingativos. Na verdade, os fariseus se orgulhavam de manutenção estrita 

separação de todas essas pessoas. 

Ironicamente, as suas atitudes críticas expostas a verdadeira natureza de sua religião 

hipócrita. Eles arrogantemente se consideravam espiritualmente todo, quando na 

realidade eles eram cegos espiritualmente e indigentes. Muitos dos que o condenaram 

como pecadores eram, de fato, os que receberam o dom da salvação de Deus através da 

fé em Cristo. Desprovido de graça, os fariseus se agarrou a um sistema espiritualmente 

mortos do legalismo superficial. Em resposta, Jesus rejeitou sua apostasia hipócrita e 

preferiu se concentrar nas pessoas que humildemente reconhecido seu pecado e se 

arrependeu disso. 

A condenação do Salvador 

E ouvir isso, Jesus disse-lhes: "Não são os que têm saúde que 

precisam de médico, mas sim os que estão doentes; Eu não vim 
chamar os justos, mas os pecadores. "(2:17) 



Após ouvir o protesto dos escribas e fariseus, Jesus respondeu -lhes com uma dura 

repreensão dos Seus. Ele disse-lhes: "Não são os que têm saúde que precisam de 

médico, mas sim os que estão doentes; Eu não vim chamar os justos, mas os 

pecadores. " Lucas observa que Jesus acrescentou as palavras "ao arrependimento" 

(Lucas 5:32), após a palavra "pecadores". Mateus explica que Jesus também disse: "Mas 

ir e aprender o que isto significa: Misericórdia quero, e não sacrifício "(Mt 

9:13.). Colocando as contas de Mateus, Marcos e Lucas juntos, é evidente que a resposta 

de Jesus consistia em três partes. 

Em primeiro lugar, Jesus usou uma analogia médica para ilustrar a natureza compassiva 

de seu ministério para os pecadores. Os fariseus teria prontamente concordou que os 

cobradores de impostos e pecadores como Mateus estavam espiritualmente doente. À luz 

da sua condição, tais pecadores eram, obviamente, com necessidade de cuidados 

intensivos espiritual. Quem, então, pode-se argumentar que o Grande Médico não deve 

comparecer ao seu estado desesperado? Ilustração de Jesus expôs os corações cheios de 

calos dos fariseus, porque eles teriam preferido que Ele evita os pecadores, em vez de 

ajudá-los. Analogia do Senhor também expôs a cegueira espiritual dos fariseus, 

ressaltando o fato evidente de que apenas aqueles que reconhecem que estão 

doentes procurar a ajuda de um médico.Aqueles que pensam que são saudáveis não vejo 

nenhuma razão para ir ao médico. Porque os fariseus tinham se enganado em pensar que 

eles se vitalidade espiritual, quando na realidade eles estavam espiritualmente mortos (cf. 

Ef. 2: 1-3), eles não estavam dispostos a buscar a verdadeira vida em Cristo. 

Em segundo lugar, Jesus respondeu aos fariseus das Escrituras do Antigo Testamento. De 

acordo com Mateus 09:13, Ele disse aos escribas para "ir e aprendei o que significa: '. Eu 

desejo a compaixão, e não sacrifício'" A frase "ir e aprender" foi uma expressão rabínica 

usada para repreender tola ignorância. A potência do que a frase não teria sido perdido 

nos escribas, que eram rabinos si. A citação bíblica "Desejo a compaixão, e não sacrifício" 

vem de Oséias 6: 6, e estabelece a verdade de que Deus está mais preocupado com um 

coração misericordioso do que com o disco observância, hipócrita de ritos externos (cf. 

Prov. 21: 3 ; Is 1: 11-17; Amos 5: 21-24.; Mic. 6: 8). Como Deus disse a Samuel: "Deus 

não vê como vê o homem, pois o homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o 

coração" (1 Sam. 16: 7; cf. 15:22). Legalismo coldhearted pode parecer santo do lado de 

fora. Mas isso não agrada a Deus que pesa pensamentos e motivos. Na sua falta de 

vontade de mostrar misericórdia para com os outros, os fariseus traído a condição corrupta 

de seus corações empedernidos. Embora eles alegaram para manter rigorosamente a lei, 

o uso do Senhor de Oséias 6: 6 exposta a sua incapacidade de fazê-lo. Eles se orgulhavam 

de observar a letra da lei-by obedientemente a realização de sacrifícios e cerimônias. Eles 

haviam totalmente negligenciado o espírito da lei, como demonstrado pela sua falta de 

vontade de estender graça e misericórdia para aqueles que necessário (cf. Mt 5: 7., Lucas 

06:36; Tiago 2:13). 

Em terceiro lugar, Jesus reafirmou o propósito de seu ministério, ao declarar, "Eu não 

vim chamar os justos, mas os pecadores." Em outras palavras, missão salvífica do 

Senhor não foi direcionada para aqueles que se auto-justos, mas sim para aqueles que 

sabia que eles não eram justos. Jesus não veio para chamar os legalistas hipócritas ao 

Seu reino. Ao contrário, Ele veio para salvar aqueles que sabiam que eram pecadores. Os 

fariseus, é claro, se consideravam justos. Conseqüentemente, eles arrogantemente 

assumiu eles não precisam se arrepender (cf. Lucas 15: 7). Seu auto-ilusão resultou em 

um diagnóstico fatal de sua condição espiritual. Em suas próprias mentes, eles eram 



santos. Na realidade, eles eram mais perdido do que os cobradores de impostos que 

sabiam que foram rejeitados por Deus.Jesus fez esse ponto bastante claro durante todo o 

seu ministério. Em uma ocasião diferente, 

Ele também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos que eram justos, e viram 

os outros com desprezo: "Dois homens subiram ao templo para orar: um, fariseu, o outro 

cobrador de impostos. O fariseu, de pé e estava orando isso para si mesmo: 'Deus, eu te 

agradeço porque não sou como as outras pessoas: roubadores, injustos e adúlteros, nem 

ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana; Eu pago o dízimo de tudo 

quanto ganho. " Mas o publicano, estando em pé de distância, nem ainda queria levantar 

os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador! " Digo-

vos que este homem foi justificado para sua casa, em vez do que o outro; para todos que 

se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado "(Lucas 18: 9-14). 

Deus procura aqueles que, reconhecendo a sua pecaminosidade, clama por misericórdia e 

dependem inteiramente da Sua graça. Por outro lado, os fariseus eram tão longe de Deus que, 

embora pudessem identificar outras pessoas como pecadores, eles foram incapazes de 

reconhecer a sua própria condição miserável. 

Considerando que os líderes religiosos não teve piedade de aqueles a quem eles 

consideravam menos santo do que eles mesmos, o Senhor Jesus estendeu a graça de Deus 

para todos os que sinceramente o buscou na fé (cf. João 6:37). Porque eles achavam que 

eram justos, os fariseus se recusaram a mostrar compaixão para com os outros. Porque 

Ele é verdadeiramente justos, Jesus graciosamente demonstrou a misericórdia eo amor de 

Deus para com os pecadores. Quando Ele atendia às necessidades do desesperado 

espiritualmente, os escribas e fariseus se enfureceu com o ódio contra ele. No entanto, 

apesar de seus protestos, o misericordioso Grande Médico de bom grado estendido perdão 

aos pecadores arrependidos e os recebeu em seu reino da salvação. Ele ainda faz isso hoje 

(cf. 2 Cor. 6: 2). Com Jesus, onde abunda o pecado, a graça abunda muito mais. 

A igreja de Jesus Cristo não consiste de pessoas perfeitas, mas de pessoas perdoados. Os 

crentes sabem que não são justos e não pode, por seu próprio poder se tornar justo. Em 

vez disso, eles foram concedidos a própria justiça de Deus como um dom da graça 

mediante a fé em Cristo (cf. Rom. 3: 21-26; 4: 5; 2 Cor. 5:21). Com base na obra 

consumada de Jesus, eles foram perdoados e aceitos por Deus, sendo troféus de Sua graça 

por toda a eternidade (cf. Rom. 9:23). Como Paulo disse aos cristãos de Corinto: 

Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar; nem os 

devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem os 

ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores 

herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós; mas haveis sido lavados, mas fostes 

santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do 

nosso Deus. (1 Coríntios 6: 9-11.) 

 
 



9.  O caráter distintivo do Evangelho (Marcos 2: 

18-22) 
Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando; e eles 

vieram e disseram-lhe: "Por que os discípulos de João e os 

discípulos dos fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não 

jejuam?" E Jesus disse-lhes: "Enquanto o noivo está com eles, os 

atendentes do noivo não podem jejuar , podem? Enquanto têm 

consigo o esposo com eles, não podem jejuar. Mas dias virão em 

que o noivo será tirado do meio deles, e então jejuarão naqueles 

dias. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa 

velha; caso contrário, o remendo puxa longe dele, o novo do 

velho, e uma lágrima piores resultados. Ninguém põe vinho novo 

em odres velhos; caso contrário, o vinho romperá os odres, e o 

vinho se perde e as peles, bem; mas põe vinho novo em odres 
novos "(2: 18-22). 

O evangelho do Senhor Jesus Cristo é único, incomparável, e exclusivo. Ele não pode 

coexistir com qualquer sistema religioso alternativo. Da mesma forma que a água não 

pode ser misturado com veneno e ainda ser segura para beber, para que a mensagem de 

água da vida (Jo 4:14) não pode ser misturado com o erro e manter o seu carácter de 

poupança. O renomado pastor do século XIX, Charles Spurgeon expressa a exclusividade 

do evangelho com estas palavras inimitáveis: 

Você já notou a intolerância da religião de Deus? ... Mil erros podem viver em paz uns 

com os outros, mas a verdade é o martelo que todos eles quebra em pedaços. Cem 

religiões deitado pode dormir em paz em uma cama, mas onde quer que a religião cristã 

como vai a verdade, é como um marca-fogo, e firme permanece nada que não seja mais 

substancial do que a madeira, o feno ea palha de carnal erro. Todos os deuses das nações, 

e todas as outras religiões nascem do inferno, e, portanto, serem filhos do mesmo pai, ao 

que parece errado, para que caíssem, e repreender, e luta; mas a religião de Cristo é uma 

coisa de Deus-its pedigree é do alto, e, portanto, quando uma vez que é jogado no meio 

de uma geração ímpia e contradição, ele tem nem a paz, nem negociação, nem tratado 

com eles, pois é verdade, e não se pode dar ao luxo de ser subjugada com o erro: ele está 

em cima de seus próprios direitos, e dá ao erro devido, declarando que não tem salvação, 

mas que, na verdade, e na verdade sozinho, é a salvação para ser encontrado. (Charles 

Spurgeon, "O Caminho da Salvação", sermão no. 209, pregou 15 de agosto de 1858) 

A exclusividade absoluta do evangelho cristão vai contra a mentalidade pluralista da cultura 

contemporânea. Religioso diversidade, relativismo e ecumenismo são comemorados pelo 

mundo. Consequentemente, as pessoas da nossa sociedade muito provavelmente não irá 

tolerar são aqueles corajosos o suficiente para declarar que só o cristianismo é verdadeiro e 

todas as outras religiões são falsas. 

Onde a sociedade celebra a ambiguidade, a Escritura exige certeza absoluta. A Bíblia é 

clara que só há um Deus, um revelação divina autoridade escrita, e uma forma de 

salvação. O próprio Jesus não poderia ter declarado que mais diretamente do que Ele fez 

em João 14: 6. Falando da salvação, Ele declarou: "Eu sou o caminho, ea verdade, ea 

vida; ninguém vem ao Pai senão por mim "(grifo nosso). O apóstolo Pedro ecoou essa 

verdade em Atos 4:12: "Não há salvação em nenhum outro; . pois não há outro nome 



debaixo do céu, que tenha sido dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos 

"Muitos outros textos bíblicos ressaltar a singularidade e exclusividade do evangelho 

cristão (cf. Atos 10:43; 1 Cor 16:22.; Gal 1: 9; 1 Tim. 2: 5.), incluindo este trecho do 

Evangelho de Marcos (2: 18-22). Estes versos fornecer uma declaração inequívoca da 

estreiteza do evangelho mais especificamente contra o pano de fundo apóstata judaísmo, 

mas, por extensão, em contraste com todos os outros sistemas da religião falsa. 

Na seção anterior (2: 13-17), o convite do Senhor para Levi (Mateus) constituía uma 

violação desconcertante de decoro cultural e dever religioso, pelo menos na medida em 

que os escribas e fariseus estavam preocupados. Eles se recusaram a ter qualquer coisa a 

ver com os cobradores de impostos, que eles viram como traidores e párias. Os fariseus 

defendia uma religião de separação externa e santidade superficial, certificando-se de 

nunca se associar com aqueles que eles considerados pecadores. No entanto, Jesus 

ignorou tais estereótipos legalistas e estipulações artificiais. Ele propositalmente estendeu 

a mão para a ralé da sociedade, porque, como Ele disse: "Não são os que têm saúde que 

precisam de médico, mas sim os que estão doentes; Eu não vim chamar os justos, mas os 

pecadores "(v. 17). 

Jesus chamando um cobrador de impostos para ser seu discípulo produziu um impacto 

chocante, especialmente sobre os escribas e fariseus. Desde o convite do Senhor para 

Mateus era pública, a ter lugar enquanto Passou pelo estande fiscal onde Mateus estava 

sentado, constituiu uma flagrante violação de conduta rabínica adequada, confirmando as 

mentes dos líderes religiosos judeus que Jesus representava uma ameaça grave para a sua 

forma de judaísmo. Convencido de sua religião veio de Deus, eles alegaram que ele tinha 

o poder de Satanás (cf. 12:24 Matt.). Sua percepção não poderia ter sido mais para trás. A 

verdadeira religião do Antigo Testamento foi cumprida no Senhor Jesus Cristo. O 

judaísmo que rejeitaram era uma religião falsa. No entanto, apesar de sua auto-engano e 

apostasia, os escribas e fariseus, com razão, entendeu que a mensagem de Jesus pregava 

era totalmente incompatível com o sistema que eles promovido. Na verdade, eles sabiam 

que Jesus era tão contraditório em direção a eles que eles tinham que acabar com sua 

existência. 

Todos os três do recorde escritores sinóticos esta conversa entre Jesus e aqueles que 

questionaram Ele (cf. Mt 9:. 14-17; Lucas 5: 33-39), e todos os três lugar, imediatamente 

após a chamada de Mateus. A sequência cronológica não é acidental. Pouco antes disso, 

Jesus havia chocado as multidões quando ele declarou que possuía a autoridade para 

perdoar pecados (Marcos 2:10). Em seguida, ele demonstrou sua vontade de estender o 

perdão aos pecadores, chamando um cobrador de impostos para segui-Lo como um 

discípulo, e até mesmo compartilhar uma refeição na casa do cobrador de impostos com 

suas consortes (vv. 13-17). Através de suas ações, Jesus deixou bem claro que o conteúdo 

de sua pregação era diametralmente oposta à tudo o que os escribas e fariseus 

representavam. Enquanto eles articulam um caminho de salvação através de obras de 

justiça própria do esforço e legalistas, o evangelho de Jesus Cristo focado na graça divina 

a ser concedida aos que crêem nEle, que humildemente clamou por misericórdia e se 

arrependeu do pecado (cf. Lucas 18: 9 -14). Mensagem de perdão e arrependimento de 

Jesus foi rejeitado pela auto-justos, que hipocritamente assumiu que não precisava 

disso. Mas foi prontamente recebido por aqueles que sabiam que não eram justos. Então, 

Jesus Seu ministério focado em ser um amigo para os pecadores (Mat. 11:19). 



É na esteira desses episódios anteriores de que Jesus explica o quão incompatível Sua 

mensagem foi apóstata com o judaísmo, e, por extensão, com qualquer sistema de religião 

feita pelo homem. A passagem contém três elementos simples: uma acusação crítica, uma 

resposta corretiva, e algumas analogias esclarecedoras. 

A Acusação Critical 

Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando; e eles 

vieram e disseram-lhe: "Por que os discípulos de João e os 

discípulos dos fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não 
jejuam?" (2:18) 

O conflito entre os fariseus e Jesus girava em torno de questões relacionadas com o Seu 

ensinamento ou comportamento. Sempre que ele ou seus discípulos disse ou fez qualquer 

coisa contrária às suas tradições e regras, eles foram rápidos para lançar o seu protesto, 

na forma de uma pergunta. Nesta ocasião, o grupo dos inquisidores também incluiu um 

número de discípulos de João Batista. O relato paralelo em Mateus se concentra 

exclusivamente sobre os discípulos de João (Mat. 9:14), enquanto os centros de relato de 

Lucas sobre os fariseus (Lucas 5:33). Como explica Marcos, representantes de ambos os 

grupos participaram deste encontro com Jesus. 

A presença de discípulos de João , juntamente com os fariseus é surpreendente à luz do 

testemunho inabalável de João sobre Jesus (cf. João 1:29; 3: 28-30; 5:33). Como o arauto 

do Messias, João Batista corajosamente apontou seus seguidores para Jesus (cf. Mc 1: 7; 

João 1: 36-37), e até batizou o Senhor depois de proclamar fielmente Sua chegada (1: 9-

11). Na ocasião, o profeta viu o Espírito Santo descer e ouviu a afirmação da voz do Pai 

(Mateus 3: 13-17.). Além disso, João não hesitou em enfrentar os escribas e fariseus (cf. 

Mt 3: 7.). Por que então alguns de seus seguidores se juntar a eles em questionar Jesus 

nesta ocasião? 

A resposta envolve provavelmente um número de factores. Talvez este grupo de 

discípulos ignorava o fato de que Jesus era o único cuja vinda João havia predito. João 

ministrou a dezenas de milhares de pessoas, como multidões viajou de Jerusalém e em 

toda a Israel para ouvi-lo pregar no deserto, e para ser batizado por ele no rio Jordão (cf. 

1: 5). Nem todos os seus seguidores teriam estado presentes quando batizou Jesus. Muitos 

não teria testemunhado que o evento milagroso, nem ouviu o depoimento claro de João 

sobre Jesus naquele dia. Quase trinta anos depois do batismo de Jesus, o apóstolo Paulo 

encontrou um grupo de discípulos de João, que ainda não sabia que Jesus era aquele a 

quem o ministério de João apontou (Atos 19: 1-7). Também é possível que estes 

discípulos foram motivados por sentimentos de inveja em relação a Jesus. Embora João 

pessoalmente, senti nenhuma rivalidade para com Jesus (cf. Jo 3:30), alguns dos seus 

discípulos estavam menos entusiasmados com crescente popularidade de Jesus (Jo 3:26; 

4: 1). Talvez sentimentos semelhantes de contenção motivado estes seguidores de 

João. Por sua parte, João Batista já estava na prisão (Lucas 3:20), o que significava que 

ele não estava disponível para corrigir ou a ignorância equivocada ou extraviado zelo 

daqueles leais a ele. 

Note-se que o batismo de João era um batismo de arrependimento significando renovado 

compromisso espiritual. Aqueles que atenderem a mensagem de João foram testemunhar 

de um desejo de afastar-se dos seus pecados, em preparação para a vinda do 



Messias. Tendo sido batizado por João Batista no deserto, eles voltaram para casa mais 

consciente sobre as questões espirituais e práticas religiosas (como o jejum). Assim, 

alguns teriam naturalmente gravitou em torno dos escribas e fariseus, que aparentemente 

pareciam levar a religião a sério. 

Quaisquer que sejam as razões específicas para a sua associação com os líderes religiosos 

nesta ocasião, alguns discípulos de João estavam presentes quando os fariseus vieram 

para perguntar a Jesus uma pergunta. Ambos os grupos observados obedientemente as 

tradições religiosas em matéria de jejum ; e ambos os grupos ficaram preocupados 

quando perceberam que os seguidores de Jesus não o fez. Que Jesus e seus discípulos 

tinham acabado de assistir um banquete em casa de Mateus (vv. 15-16) só aumentou a 

sua consternação. Para comer com publicanos e pecadores, quando personalizado 

necessário um jejum, fez mais do que apenas levantar algumas sobrancelhas. Ele levantou 

sérias questões. É possível, é claro, que os discípulos de João pode ter apenas queria saber 

por que Jesus aprovava esse tipo de comportamento por parte dos seus seguidores. Os 

fariseus que os acompanhavam foram claramente impulsionado pela animosidade 

rígida. Sua pergunta não expressou um desejo de informações. Em vez disso, foi 

concebido como uma dura repreensão. Indignado, eles vieram e disseram-lhe: "Por que 

os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuamos, mas os teus discípulos 

não jejuam?" 

O jejum, a oração ea esmola eram expressões comuns de piedade no judaísmo. Todos os 

três foram executados publicamente, fornecendo os fariseus, com uma plataforma de 

ostentar sua falsa devoção ostentação. Jesus tinha confrontado diretamente tal 

espiritualidade superficial no Sermão da Montanha, onde ensinou que o jejum, a oração 

ea esmola foram de ser feito em segredo, para honrar a Deus e não para impressionar os 

outros (cf. Mt 6: 2-6., 16-18). 

Ostentado frequentes jejum foi outro exemplo de como os fariseus acrescentaram suas 

próprias tradições superficiais com a lei de Deus. A lei mosaica comandou apenas um 

jejum anual, mas os fariseus orgulhosamente jejum duas vezes por semana (Lucas 18:12), 

às segundas e quintas-feiras. De acordo com Levítico 16: 29-31, os israelitas estavam a 

"humilhar [suas] almas" no Dia da Expiação. Esse ato de abnegação incluídos abstenção 

de comida, fazendo com que o Dia da Expiação o único dia de jejum obrigatório delineado 

no Antigo Testamento. Porque o Dia da Expiação foi reservada para o luto sobre o 

pecado, comendo de qualquer espécie foi considerada inadequada. Além disso, o Antigo 

Testamento menciona uma série de outros jejuns nonmandatory (por exemplo, Jz 20:26; 

1 Sam. 7: 6; 31:13; 2 Sam 1:12; 12:16; 1 Reis 21:27; 2.. Chron. 20: 3; Esdras 8:21, 23; 

Ne 1: 4; 9:. 1; Est. 4: 1-3; Sl 69:10; Dan. 9:. 3; Joel 1: 13-14; 2:12, 15), mas eles eram 

voluntárias, estando associada a dor, a tristeza sobre o pecado, ea busca sincera da 

comunhão com Deus. Jejuns motivados fora de auto-justiça orgulhoso ou ritualismo 

calejada foram totalmente rejeitado por Deus (cf. Is. 58: 3-4). 

Que os escribas e fariseus tinham adicionado a sua própria superestrutura superficial à lei 

de Deus (cf. Mt 15: 9.) Foi exposto pela sua pergunta. A verdadeira fonte de sua 

indignação não era que os discípulos de Jesus estavam a violar a lei de Deus, mas que 

eles estavam não respeitar tradições e regras feitas pelo homem. Foi hipocrisia e 

legalismo, não santidade ou amor a Deus que motivou o confronto dos líderes religiosos. 

A resposta corretiva 



E Jesus disse-lhes: "Enquanto o noivo está com eles, os atendentes 

do noivo não podem jejuar, podem? Enquanto têm consigo o 

esposo com eles, não podem jejuar. Mas dias virão em que o noivo 

será tirado do meio deles, e então jejuarão naquele dia "(2: 19-
20). 

A questão repreendendo merecia uma resposta, o que Jesus prontamente deu. Ao invés 

de pedir desculpas por causar uma ofensa, o Senhor transformou o conflito, a fim de expor 

a condição espiritual de quem pediu. Sua resposta eliminado simultaneamente a 

ignorância que poderia ter existido por parte dos discípulos de João e confrontou a 

indignação que motivou os fariseus e escribas. Os fariseus acusaram Jesus de estar em 

conflito com as regras e rituais do judaísmo. Jesus respondeu, apontando que, na 

realidade, eles foram os únicos que foram definidos em oposição aos efeitos salvíficos de 

Deus.Se eles tivessem reconhecido que Jesus era o Messias, eles nunca teria colocado sua 

pergunta, em primeiro lugar. 

O Senhor usou a ilustração de uma festa de casamento para fazer seu ponto. E Jesus 

disse-lhes: "Enquanto o noivo está com eles, os atendentes do noivo não podem 

jejuar, podem?" A pergunta retórica ressaltou uma verdade espiritual incontestável. O 

jejum era para momentos de tristeza e reflexão tristes, mas um casamento foi um evento 

alegre e festivo (cf. Mat. 9:15). Os atendentes do noivo, amigos mais próximos do noivo, 

foram os responsáveis pela execução dos planos de casamento. A antiga típico casamento 

judaico durou até sete dias, com a celebração de iniciar uma vez que o noivo e seus 

assistentes chegaram. Para avançar rapidamente em um casamento teria sido inadequado 

e ofensivo, de tal modo que as regras rabínicas antigas proibiu a prática. As palavras de 

Jesus eram enfáticos:Enquanto eles têm consigo o esposo, não podem jejuar. Para um 

membro da festa de casamento para lamentar a uma ocasião tão feliz teria sido tão ridículo 

como foi rude. Então, foi igualmente ridículo pensar que os discípulos de Jesus devem 

jejuar e lamentar enquanto o Messias estava no meio deles. 

Jesus usou a expectativa e euforia que acompanha um casamento para ilustrar a alegria 

que envolvia Sua própria presença. Embora possa ter sido aceitável para rápido na 

preparação e antecipação da chegada do Messias, não era adequado quando ele 

chegou. Seu advento tão esperada deveria ser um momento de celebração e 

alegria. Embora o Antigo Testamento nunca se refere diretamente ao Messias como o 

noivo, o faz indiretamente, referindo-se a Israel como a noiva do Senhor (cf. Is 62: 4-5; 

Jer 2:... 2; Hos 2: 16-20). Jesus foi enriquecedora que as imagens ao se referir a si mesmo 

como o noivo (09:15 cf. Matt; 25:. 1-13; Lucas 5: 34-35; João 3:29). O Novo Testamento 

desenvolve imagery Jesus 'ainda mais, que descreve a igreja como a noiva de Cristo (cf. 

Ef 5:32; Ap 19: 7.; 21: 2, 9; 22:17). 

Jesus 'declaração sobre as alegrias de uma festa de casamento termina com uma nota 

ameaçadora. "Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, e então eles 

vão rápido naquele dia." Os discípulos 'celebração chegaria a um abrupto termina 

quando o noivo foi inesperAdãoente arrebatada. O verbo apairō ( retirado ) transmite a 

idéia de uma retirada repentina, violenta e serve como uma referência clara à crucificação 

de Jesus (cf. Isaías 53: 8.). Naquele tempo, luto e tristeza seria justificado. Na noite antes 

da Sua morte, Jesus disse aos discípulos no cenáculo: 



Verdade, em verdade eu vos digo, que você vai chorar e lamentar, mas o mundo se 

alegrará; você vai se lamentar, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Sempre que 

uma mulher está em trabalho de parto ela tem dor, porque chegada a sua hora; mas quando 

ela dá à luz a criança, já não se lembra da aflição, porque a alegria que uma criança tenha 

nascido para o mundo. Portanto, você também tem dor agora; mas eu vos tornarei a ver, 

e seu coração se alegrará, e ninguém vai tirar a vossa alegria longe de você. (João 16: 20-

22) 

A sua tristeza com a cruz era profundo. Foi transformada em alegria imensurável apenas três 

dias mais tarde, quando Jesus ressuscitou dos mortos. Depois da ascensão de Jesus ao céu, os 

Seus discípulos fizeram rápido, mas apenas como um ato voluntário de humilde dependência 

de Deus (cf. Atos 13: 2-3; 14:23). 

Os discípulos não inicialmente entender previsões de Cristo de Seu sofrimento e morte 

(cf. Marcos 9: 31-32), e este é o primeiro dessa referência registrado no evangelho de 

Marcos. No entanto, o Seu sacrifício vicário na cruz foi fundamental para sua missão de 

um terreno parte integral do evangelho de perdão que Ele pregou. Como Paulo explica 

em 1 Coríntios 15: 1-4: 

Agora eu faço-vos saber, irmãos, o evangelho que vos anunciei, o qual também 

recebestes, em que também você está, pelo qual também sois salvos ... Para me entregar 

a você como de primeira importância que também recebi : que Cristo morreu pelos nossos 

pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, 

segundo as Escrituras. 

A celebração experimentado por aqueles na festa de casamento celestial só é possível porque 

o noivo estava disposto a morrer por seus amigos (cf. João 10:11; Romanos 5: 6-11.). 

Aponte para Seus interlocutores de Jesus era simplesmente esta: o judaísmo em seu nível 

mais devoto, como exemplificado pelos escribas e fariseus, estava completamente fora de 

contato com o plano de salvação de Deus. Eles estavam de luto, quando deveria ter sido 

regozijo, porque rejeitaram Jesus o Salvador e agarrou-se às suas próprias regras e 

regulamentos para ganhar a salvação. Consequentemente, eles não tinham nada em 

comum com ele. Eles foram consumidos com justiça própria; Ele pregou a graça 

divina. Eles negaram que eram pecadores; Ele pregou o arrependimento do pecado. Eles 

estavam orgulhosos de sua religiosidade; Ele pregou a humildade. Eles se abraçaram 

cerimônia externa e tradição; Ele pregou um coração transformado. Eles adoraram o 

aplauso dos homens; Ele ofereceu a aprovação de Deus. Eles tinham ritual morto; Ele 

ofereceu uma relação dinâmica. Eles promoveram um sistema; Ele providenciou a 

salvação. 

Alguns esclarecendo Analogias 

"Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha; caso 

contrário, o remendo puxa longe dele, o novo do velho, e uma 

lágrima piores resultados. Ninguém põe vinho novo em odres 

velhos; caso contrário, o vinho romperá os odres, e o vinho se 

perde e as peles, bem; mas põe vinho novo em odres novos "(2: 
21-22). 



O Senhor ilustrado ainda mais sua posição através do uso de várias analogias ou 

"parábolas" (Lucas 5:36). Mateus (9: 16-17) e Marcos (2: 21-22) gravar os dois primeiros 

dessas metáforas, enquanto Lucas inclui um terceiro (cf. Lucas 5:39). Juntos, eles 

ilustram a singularidade absoluta do fato de que a verdadeira mensagem da salvação é 

totalmente incompatível com qualquer sistema falso de retidão de obras, incluindo 

legalismo Judaistic demonstrando-evangelho. 

Em primeiro lugar, Jesus explicou que Ninguém costura remendo de pano novo em 

roupa velha; caso contrário, o remendo puxa longe dele, o novo do velho, e uma 

lágrima piores resultados.Reparar uma túnica velha, com um pedaço de tecido novo, 

unshrunk seria mal aconselhado. Não só o pano novo não combinar com a cor desbotada 

do velho (cf. Lc 5:36), seria diminuir quando lavadas e puxar a roupa, fazendo com que 

a lágrima. Nosso ponto do Senhor era que Seu evangelho do arrependimento e do perdão 

do pecado não poderia ser corrigido para o tradicionalismo legalista do judaísmo 

farisaico. O verdadeiro evangelho não podem ser conectados com sucesso para a roupa 

esfarrapada da religião superficial usado tão orgulhosamente pelos escribas e 

fariseus. Rituais e cerimônias de Apóstata Judaísmo eram como trapos de imundícia (Is. 

64: 6); eles foram além do reparo. Jesus não veio com uma mensagem para consertar seu 

sistema antigo. Ele veio para substituí-lo totalmente. 

É importante notar que a roupa velha para que Jesus faz alusão não é nem a lei mosaica, 

nem o Antigo Testamento como um todo. Jesus não veio para destruir a lei, mas para 

cumpri-la (Mt 5: 17-19.). Além disso, o apóstolo Paulo explica que a lei de Deus é justo 

e bom (Rom. 7:16). Os líderes judeus tinham adicionado as suas próprias estipulações e 

tradições rabínicas à lei de Deus na medida em que o judaísmo tinha mais a ver com a 

manutenção de receitas extra-bíblicas do que com honrando exigências divinas. A roupa 

velha é o sistema legalista de tradição rabínica que haviam obscurecido a lei de Deus (cf. 

Mat. 15: 3-6). Jesus não estava interessado em remendar a religião dos fariseus. A boa 

notícia da salvação pela graça mediante a fé nEle não poderia ser combinada com a retidão 

de obras do judaísmo. 

Segunda analogia Jesus 'ecoou esse mesmo ponto. Ele disse aos seus 

ouvintes, "Ninguém põe vinho novo em odres velhos; caso contrário, o vinho 

romperá os odres, e o vinho se perde e as peles, bem;mas põe vinho novo em odres 

novos. " Assim como um pedaço de pano novo unshrunk destruiria uma roupa velha, tão 

novo vinho destruiria odres velhos. O vinho era armazenado no antigo Israel em 

recipientes feitos de pele de animal (cf. Josh. 9: 4, 13). Muitas vezes, seria usado 

goatskins. Hide do animal seria sem cortes, exceto nas pernas e pescoço, e, por vezes, 

seria virado do avesso. As aberturas de perna, em seguida, ser selada, e o pescoço seria 

usado como um bocal, de modo que o vinho pode ser facilmente vertida dentro ou para 

fora. Como novo vinho começou a fermentar, o gás seria liberado, fazendo com que as 

peles de couro para se expandir. Um odre velho, tendo perdido a sua elasticidade, poderia 

quebrar durante o processo de fermentação. Consequentemente, o vinho seria derrame e 

o balão seria destruída. A fim de evitar isso, vinho novo teve que ser colocado em odres 

novos contentores-que tiveram a força e flexibilidade para realizar-se como o vinho 

fermentado. 

Como a primeira ilustração, que demonstrou que o verdadeiro evangelho não pode ser 

ligado a um falso sistema de retidão de obras, esta analogia exemplificou o fato de que o 

legalismo do Judaísmo não podia conter a mensagem da salvação pela graça. Da mesma 



forma que o vinho novo era incompatível com odres velhos, o verdadeiro evangelho é 

antitética a qualquer sistema de salvação pelas obras (Rom. 11:. 6; Gálatas 5: 4). Ponto 

de Jesus era que a boa notícia da salvação não pode ser vertida para o frágil odres, rachado 

de apóstata judaísmo. Também não é compatível com qualquer outra religião feita pelo 

homem ou demoníaca. 

Lucas 5:39 registra uma terceira parábola que Jesus compartilhou nesta ocasião: "E 

ninguém, depois de beber desejos vinho velho por novo; porque diz: O velho é bom o 

suficiente. "" Essa analogia último descreveu a condição perdida dos escribas e fariseus, 

cujas sensibilidades tinha sido amortecido pelos efeitos inebriantes da sua religião 

falsa. Aqueles que rejeitam o verdadeiro evangelho em favor de um sistema de retidão de 

obras espirituais são como bêbados-insensíveis a ponto de que eles já não se preocupam 

com a forma como o sabor do vinho. Bêbado em seus velhos hábitos, eles não tinham 

nenhum desejo para o novo. Eles preferem saborear os sabores desagradáveis da religião 

falsa do que absorver a pureza fresco do verdadeiro evangelho. Os judeus com suas 

antigas tradições, passadas de geração em geração, foram tão profundamente enraizada 

em rituais e cerimônias que era difícil para eles para abandoná-las. Eles haviam cultivado 

tal gosto para o seu próprio sistema superficial que, quando ofereceu algo muito melhor, 

eles simplesmente não estavam interessados. 

Tomados em conjunto, estes três metáforas ilustrar a exclusividade do evangelho cristão, 

e da tragédia que ocorre quando é feita qualquer tentativa de syncretize a verdade com 

um sistema religioso falso. A única verdadeira mensagem da salvação é o evangelho de 

Jesus Cristo, que o perdão do pecado vem somente pela graça mediante a fé 

nEle. Qualquer outra coisa é um falso evangelho que não leva ao céu, mas para o inferno 

(cf. Gal. 1: 6-9). Em uma época onde o relativismo reina, os crentes precisam ser 

lembrados do fato de que a verdade é exclusivo e absoluto. Ao invés de tentar construir 

pontes de unidade artificial com falsas religiões, os cristãos devem prestar atenção às 

palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6: 14-18: 

Não estar vinculado com os infiéis; para que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou 

que comunhão tem a luz com as trevas? Ou o que a harmonia tem Cristo com Belial, ou 

que parte tem o fiel com o infiel? Ou que consenso tem o templo de Deus com os 

ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivo; assim como Deus disse: 

  

"Eu Neles habitarei e entre eles andarei; 
E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 
Por isso saí do meio deles e ser separado ", diz o Senhor. 
"E não toqueis nada imundo; 
E eu vou recebê-lo. 
E eu vou ser um pai para você, 
E sereis filhos e filhas para mim ", 
Diz o Senhor Todo-Poderoso. 

 
 



10. O Senhor do sábado-Parte 1 (Marcos 2: 23-

28) 

E aconteceu que ele estava passando pelas searas num dia de 

sábado, e Seus discípulos começaram a fazer o seu caminho junto 

ao escolher as espigas. Os fariseus diziam-lhe: "Olha, por que 

eles estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado?" E 

disse-lhes: "Nunca lestes o que fez Davi, quando ele estava em 

necessidade e ele e seus companheiros se tornaram fome; Como 

entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, o sumo sacerdote, 

e comeu os pães da proposição, que não é lícito para qualquer um 

para comer, exceto os sacerdotes, e ele também deu para aqueles 

que estavam com ele? ", disse Jesus para eles, "O sábado foi feito 

para o homem e não o homem para o sábado. Então, o Filho do 

Homem é Senhor do sábado "(2: 23-28). 

Os Evangelhos bíblicos são mais do que as contas apenas históricos da vida terrena do 

Senhor Jesus. Eles também são tratados cristológicas que revelam a transcendência de 

Seu caráter celestial. Escrito sob a inspiração do Espírito Santo, as quatro histórias 

representam a combinação perfeita da biografia e da teologia, uma combinação magistral 

de precisão factual e profundidade doutrinária. Não só eles contam a história da vida e 

ministério de Jesus com precisão absoluta, eles apresentam, simultaneamente, as glórias 

infinitas de sua pessoa divina, para que seus leitores possam conhecer por quem ele 

realmente é: o Filho do Homem e Filho de Deus. 

Como os outros três escritores, o propósito de Marcos era revelar e declarar a verdade 

sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus. Ele começou seu evangelho, declarando que Jesus 

é o divino Rei messiânico, introduzindo-o com um título real: "Cristo, o Filho de Deus" 

(1: 1). Nos versos que se seguem, Jesus é identificado como "o Senhor" (1: 3), a vinda 

One (1: 7), Aquele que batiza com o Espírito Santo (1: 8), o "Filho amado" do Pai (1,11), 

Aquele que oferece o evangelho do reino (01:14), e "o Santo de Deus" (1:24). Por capítulo 

2, é claro que Jesus possuía o poder soberano para autenticar tais títulos elevados como 

Ele demonstrou autoridade inigualável sobre Satanás e tentação (1: 12-13), demônios e 

possessão demoníaca (1: 25-26), a doença ea doença (1: 29-34), o pecado e seus efeitos 

(2: 5-12), e até mesmo os estigmas sociais do judaísmo do primeiro século (2: 13-

17). Suas obras convincente validado Suas palavras, provando para além de qualquer 

dúvida legítima que Ele era o Filho de Deus, digno de todos os títulos elevados e gloriosa 

superlativo que jamais poderia ser concedida a ele. 

Em Marcos 2: 23-28, somos apresentados a outro de seus títulos em Senhor do sábado 

(28 v.). Essa designação, vindo da própria boca de Jesus, destacou Sua autoridade divina, 

enquanto novamente fixar Ele em conflito direto com os líderes religiosos hipócritas do 

judaísmo. Conflito era inevitável sempre que Jesus interagiu com os fariseus e os 

escribas. Ele encarnou a verdade (João 14: 6); eles representavam um sistema de 

pretensão superficial e falsa religião. Da mesma forma que a luz atravessa as trevas, as 

palavras de Cristo iluminado corrupto religioso-divulgando estabelecimento do 

tradicionalismo morto de Israel que caracterizou seus defensores mais ardentes. Jesus 

recusou-se a medir as palavras, expondo os fariseus e escribas para quem eles realmente 

eram: espiritualmente cegos falsos mestres que transformaram seus discípulos para os 

filhos do inferno (cf. Mt 7: 15-20; 15:14; 23:15.). Declarações dogmáticas do Senhor não 



deixou espaço para ambiguidade ou ambivalência. Será que seus ouvintes permanecem 

presos como escravos em um sistema de regras e regulamentos ou extrabiblical ser posto 

em liberdade pelo evangelho da graça mediante a fé no Salvador (cf. João 8: 31-36)? 

Quando Jesus declarou-se o Senhor do sábado, Ele desferiu um sério golpe em todo o 

sistema de mérito e retidão de obras que encontrou o seu ponto focal no sábado. O sétimo 

dia de cada semana havia se tornado a plataforma para a demonstração de legalismo 

farisaico. O comando para observar o sábado, como os outros nove mandamentos, 

destinava-se a promover o amor para com Deus e outras pessoas (cf. Ex. 20: 1-17; Marcos 

12: 28-31). O que Deus estabeleceu como um dia de reverência para com Ele e refresco 

do trabalho, os fariseus e os escribas transformado em um dia de asfixiar a regulação e 

restrição.Assim como Jesus confrontou os saduceus para fazer o templo um covil de 

ladrões (Mat. 21:13), Ele criticou os fariseus para transformar um dia de adoração 

semanal em uma carga rigorosa de estranhos se mantém a regra. Ao desafiar abertamente 

as tradições humanas sobre o sábado, Jesus colocou-se em conflito direto com os líderes 

religiosos em seu ponto mais sensível. 

Os líderes religiosos viram Jesus como uma séria ameaça ao seu sistema religioso. Ele, 

ao contrário, os repreendeu por ser impostores. Com justa indignação, Ele condenou-os 

por perpetuar um sistema oneroso de ritualismo externo. Eles se consideravam santo; Ele 

os chamou de hipócritas (cf. 23 de Matt.). Mas ao invés de se arrepender, eles 

endureceram o coração contra ele. Quanto mais Jesus pregou, o mais profundo seu 

ressentimento para com Ele cresceu. O fato de que Ele abertamente associado com os 

excluídos da sociedade, até mesmo chamando um cobrador de impostos para ser um dos 

seus discípulos mais próximos (02:14), apenas aumentar a tensão. Eles zombeteiramente 

O chamou o amigo dos pecadores (Mateus 11:19;. Lucas 07:34). Ele abraçou o título, 

lembrando-lhes que "não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento" 

(Marcos 2:17). 

Ao reivindicar a ser o Senhor do sábado, Jesus essencialmente declarou Sua autoridade 

sobre a totalidade da religião judaica, porque santificação do Dia do era o seu ponto 

alto. As implicações da afirmação de Cristo feriu profundamente. O padrão para um dia 

de descanso foi estabelecido na criação, quando o próprio Deus descansou no sétimo dia 

(Gênesis 2: 2). Além disso, foi Deus quem escreveu nas tábuas de pedra em Êxodo 20: 8: 

"Lembra-te do dia de sábado, para o santificar" (cf. Ex. 31: 12-17.; Dt 5: 12-15). Deus foi 

quem estabeleceu o sábado. Assim, a pretensão de ser o Senhor do sábado era reivindicar 

divindade, uma realidade certamente não foi esquecido pelos fariseus e escribas, que se 

tornou enfurecidos com o que eles percebida como blasfêmia. 

João 5: 9-18 relata um evento que ocorreu na Judéia pouco antes dos eventos registrados 

em Marcos 2: 23-28. (Para uma completa harmonia dos Evangelhos, ver John 

Macarthur, One Perfect Vida . [Nashville: Tomé Nelson, 2012]) Na ocasião, que 

aconteceu em um dia de sábado, Jesus curou um homem que tinha sido gravemente doente 

há trinta de oito anos. Os fariseus, ao invés de responder com compaixão, ficaram 

indignados porque Jesus disse ao homem para pegar o seu tapete de cama e vá para casa, 

um ato que violou as normas rabínicas para o sábado. Como João explica: 

Imediatamente, o homem tornou-se bem, e pegou seu pallet e começou a andar. Agora 

era o sábado no mesmo dia. Então os judeus estavam dizendo ao homem que tinha sido 

curado: "Hoje é sábado, e não é permitido para você levar seu pallet." Mas ele respondeu-



lhes: "Aquele que me fez bem foi o único que me disse: 'Toma o teu leito e anda "." Eles 

lhe perguntaram: "Quem é o homem que te disse:' Toma o teu leito e anda?" Mas o homem 

que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se escapuliu enquanto havia uma 

multidão naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: "Eis que já 

estás curado; não peques mais, para que nada pior acontece com você. "O homem foi 

embora, e disse aos judeus que Jesus era o que o havia curado. Por esta razão os judeus 

perseguiram a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Ele respondeu-lhes: "Meu 

Pai trabalha até agora, e eu trabalho também." Por esta razão, portanto, os judeus 

procuravam ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas 

também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. 

Os líderes religiosos judeus odiava Jesus porque Ele violou suas sábado regulamentos feitos 

pelo homem. Eles detestava-o ainda mais porque, no processo de ignorar suas regras extra-

bíblicas, Ele alegou igualdade com Deus. Quando Jesus designou-se o Senhor do sábado, Ele 

não estava sendo desviado com questões periféricas. Com esse mesmo sinistro, Jesus 

diretamente agredido apóstata judaísmo, ao mesmo tempo que declara Sua divindade. Ele 

chamou Israel para voltar para o verdadeiro propósito do sábado, o propósito que Ele mesmo 

estabelecida por ele quando ele emitiu o quarto mandamento de Moisés séculos antes (cf. 

João 5:46; 8:58). 

O sábado foi destinado a ser um dia de adoração e descanso para o povo de Deus sob a 

antiga aliança. A palavra "sábado" em si é derivada do termo hebraico shabbat, que 

significa "para descansar", "fazer cessar", ou "a desistir." No sétimo dia de cada semana, 

os israelitas eram de deixar de trabalhar, a fim de se concentrar sua atenção em honrar o 

Senhor. Nos seguintes, quinze séculos, desde o tempo de Moisés para o ministério de 

Jesus, o sábado acumulou um grande número de regras e restrições rabínicas adicionais, 

o que fez observar o sétimo dia um fardo insuportável (cf. Mat. 15: 6, 9) . Nada menos 

do que vinte e quatro capítulos do Talmud (o texto central do judaísmo rabínico) foco no 

sábado regulamentos, meticulosamente detalhando as quase inumeráveis detalhes do que 

constituía um comportamento aceitável. 

Quase nenhuma área da vida foi poupada das sábado regulamentos exigentes dos rabinos, 

que foram projetados para ganhar o favor de Deus. Havia leis sobre o vinho, mel, leite, 

cuspir, escrita, e recebendo a sujeira da roupa. Qualquer coisa que possa ser inventado 

como o trabalho era proibido. Assim, no sábado, os escribas não poderia realizar suas 

canetas, adapta as suas agulhas, ou alunos seus livros. Para isso poderia tentá-los a 

trabalhar no sábado. Para essa matéria, carregando nada mais pesado do que um figo seco 

foi proibido; e se o objeto em questão tinha sido pego em um lugar público, só poderia 

ser estabelecido em um lugar privado. Se o objeto foram atirados para o ar, ele teve de 

ser pego com a mesma mão. Para pegá-lo com a outra mão constituiria trabalho, e, 

portanto, uma violação do sábado. Sem insetos poderia ser morto. Sem vela ou chama 

poderia ser acesa ou apagada. Nada poderia ser comprado ou vendido. Não tomar banho 

era permitido, desde que a água possa ser derramado no chão e, acidentalmente, lave-

o. Não móveis poderia ser movido dentro de casa, uma vez que pode criar buracos no 

chão de terra, constituindo assim aragem. Um ovo não pode ser cozido, mesmo que tudo 

o que se fez foi colocá-lo na areia do deserto quente. A rabanete não poderia ser deixado 

em sal porque ele iria se tornar um pickle, e decapagem constituído trabalho. As pessoas 

doentes só foram autorizados tratamento suficiente para mantê-los vivos. Qualquer 

tratamento médico que melhorou sua condição foi considerada de trabalho e, portanto, 

proibidos. Não era sequer permitido para as mulheres a olhar em um espelho, uma vez 



que pode ser tentado a retirar quaisquer cãs avistaram. Nem eram autorizados a usar jóias, 

desde jóias pesa mais do que um figo seco. 

Outras atividades que foram proibidos no sábado incluiu lavar roupas, tingimento de lã, 

tosquia de ovelhas, fiação de lã, subordinação ou desvinculação um nó, semeando a 

semente, arando um campo, colhendo uma safra, atando molhos, debulha do trigo, moer 

farinha, amassar a massa, caçando um veado, ou a preparar a sua carne. Uma das 

restrições mais interessantes relacionados com as pessoas à distância poderia viajar no 

sábado. Uma pessoa não foi autorizado a viajar mais de 3.000 metros de casa (ou para 

levar mais de 1.999 passos). Devido a questões de ordem prática, os rabinos concebido 

maneiras criativas para contornar esta situação. Se um alimento colocado no ponto de 

3.000 pés antes do sábado começou, esse ponto foi considerado uma extensão da própria 

casa, permitindo assim uma pessoa a viajar mais 3.000 pés. Ou, se uma corda ou um 

pedaço de madeira foi colocado em uma rua estreita ou beco, foi considerado um que 

parte da própria casa e permitindo que os 3.000 pés de viagens para começar lá de tomada 

de entrada. Mesmo nos tempos modernos, bairros judeus conectar casas em conjunto, 

utilizando cabos e cordas (conhecidas como "eruv"). Ao fazê-lo, a partir da perspectiva 

do direito rabínica, cria uma única casa de cada conectadas pessoas permitindo-

construção para mover-se livremente dentro da área definida sem ser limitado à restrição 

de 3.000 pés, e levar alguns itens domésticos, como chaves, medicina, carrinhos, 

bengalas, e bebês. (Para uma discussão detalhada sobre as restrições de sábado rabínicas, 

ver Alfred Edersheim, "As ordenanças e lei do sábado, tal como previsto na Mishná e do 

Talmud de Jerusalém", XVII apêndice in, O Vida and Times de Jesus o Messias [Grand 

Rapids : Eerdmans, 1974], 2: 777-87). 

As tradições humanas perpetuadas pelos fariseus e escribas claramente colocado um peso 

esmagador sobre o povo (cf. Mat. 15: 3; 23: 4; Lucas 11:46; Atos 15:10). Em contraste, 

Jesus acolheu Seus ouvintes com palavras libertadoras do verdadeiro refresco: "Vinde a 

Mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome meu jugo 

sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis 

descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave eo meu fardo é leve "(Mateus 

11: 28-30.). O Senhor não estava falando de aliviar o trabalho físico. Ao contrário, Ele 

estava oferecendo liberdade para aqueles sob o peso de, um legalismo sabatista opressivo 

de que eles poderiam obter nenhum alívio e que não poderia ganhar-lhes a salvação. 

Como uma nota lateral, é importante entender que a observância do sábado não é exigido 

de crentes na era da igreja (Col. 2:16; Rm 14: 5-6.; Gal. 4: 9-10). A igreja primitiva anular 

domingo, o primeiro dia da semana, como o dia em que se reuniram para o culto, instrução 

e comunhão (At. 20: 7; 1 Cor 16: 2). No entanto, não é preciso equacionar o "Dia do 

Senhor" (domingo) com o sábado do Antigo Testamento, uma vez que o Novo 

Testamento anula completamente o sábado. Ainda esta instrução por nosso Senhor a 

respeito daquele dia (em Marcos 2: 23-28) contém ricas verdades cristológicas para a 

igreja. 

Nesta passagem, Marcos registra o primeiro de dois incidentes em que Cristo desafiou 

diretamente falsa compreensão dos fariseus do sábado. O segundo incidente (registrado 

em Marcos 3: 1-6) aconteceu na sinagoga. Este incidente (2: 23-28), o que provavelmente 

aconteceu uma semana antes como Jesus e seus discípulos estavam caminhando através 

de alguns campos de cereais, pode ser entendida em quatro títulos: o incidente de sábado 



(23 v.), A acusação de desprezo (v. 24), a ilustração bíblica (vv. 25-26), e o intérprete 

soberano (vv. 27-28). 

O sábado Incident 

E aconteceu que ele estava passando pelas searas num dia de 

sábado, e Seus discípulos começaram a fazer o seu caminho junto 
ao escolher as espigas. (2:23) 

Nesta sábado particular, Jesus e Seus discípulos estavam andando pelos campos onde 

grão foi crescendo. Os fariseus eram dogging Seus passos cuidadosamente. Como Ele 

estava passando pelas searas num dia de sábado, alguns dos seus discípulos ficou com 

fome (Matt. 12: 1). E assim, eles começaram a fazer o seu caminho junto ao escolher 

os chefes de grãos. Lucas acrescenta que eles estavam "esfregando-os em suas mãos, e 

comer o grão" (Lucas 6: 1). O ser de culturas cultivadas nestas áreas particulares foi, 

provavelmente, trigo ou cevada. Em Israel, grão amadurece de abril a agosto, indicando 

que este evento provavelmente ocorreu na primavera ou no verão. 

No mundo antigo, era normal para caminhos para cruzam campos, assim que os viajantes 

atravessaram através de culturas de forma rotineira. Estradas eram escassos, 

especialmente em lugares rurais, então as viagens geralmente ocorreu em caminhos largos 

que se estendiam de uma cidade para a outra, passando por campos e pastagens. Como 

eles viajaram em seu caminho, as pessoas caminhavam ao lado das culturas que alinharam 

ambos os lados do caminho. Em vista disso, Deus tinha prescrito uma disposição para o 

seu povo. De acordo com Deuteronômio 23:25, "Quando você entra em pé de grãos do 

seu vizinho, então você pode arrancar as cabeças com sua mão, mas você não deve exercer 

uma foice em pé de grãos do seu vizinho." Para colher grãos de outra pessoa (com uma 

foice) não foi permitido por razões óbvias. Para arrancar algumas cabeças de grãos 

enquanto caminhava ao lado de um campo amadurecido de trigo ou cevada era uma 

provisão feita pelo próprio Deus. 

Os discípulos de Jesus estavam fazendo exatamente o que o Antigo Testamento permitido 

que eles façam. Quando eles apanhados espigas, esfregou as cabeças em suas mãos para 

remover a casca e casca, e depois comeu o kernel, suas ações eram perfeitamente 

admissível dentro dos propósitos de Deus, mas não na mente dos judeus religiosos. 

A acusação Scornful 

Os fariseus diziam-lhe: "Olha, por que eles estão fazendo o que 

não é permitido fazer no sábado?" (2:24) 

É difícil imaginar como os fariseus poderia ter seguido Jesus pelas searas, enquanto 

permanecer dentro 3.000 pés de suas casas. Seja qual for a justificativa para suas próprias 

transgressões, observaram os discípulos de Jesus que violem a lei rabínica e tornou-se 

indignado. Eles cobraram os discípulos com fazendo o que não é lícito. Como se 

observa, Jesus e Seus seguidores não tinham transgredido qualquer lei bíblica. Os fariseus 

havia elevado sua própria tradição feita pelo homem sobre a Escritura (cf. Mat. 15: 3, 

6). Eles se estabeleceram como a autoridade sobre observâncias Sabbath-dia, usurpando 

a posição correta do único e verdadeiro Senhor do sábado, como Jesus em breve iria 

deixar claro. 



Quando os fariseus, vendo o que os discípulos estavam fazendo, eles ficaram 

indignados. Ofendido que Jesus iria permitir que seus seguidores a cometer uma violação 

tão flagrante, eles estavam dizendo-lhe: "Olha, por que eles estão fazendo o que não 

é permitido fazer no sábado?" De acordo com Lucas 6: 2, eles não se limitar apenas 

seu ataque aos discípulos, mas alvejado Jesus também. A única lei que está sendo 

transgredido foi a dos fariseus. Pelos padrões rabínicos, os discípulos eram culpados de 

várias ações proibidas: colhendo (escolhendo o grão), peneirar (retirando as cascas e 

shell), debulha (esfregando as espigas), joeirar (jogando a palha no ar ), e preparar uma 

refeição (por comer o grão depois de terem limpado). Nenhuma dessas atividades foram 

permitido no sábado. 

Não preocupado com a fome ou o bem-estar dos discípulos de Jesus, os fariseus único 

interesse era proteger os regulamentos mesquinhos que compunham seu sistema hipócrita 

da religião externa. Eles seguiram Jesus para controlar seu comportamento, apenas para 

encontrar algo para o qual a indiciá-lo. A atitude de coração por trás de sua pergunta foi 

uma das ódio em direção a Jesus, porque ele e seus seguidores viveu de tal desafio aberto 

de seu sistema de religião, em que o sábado era central. 

A ilustração bíblica 

E Ele lhes disse: "Nunca lestes o que fez Davi, quando ele estava 

em necessidade e ele e seus companheiros se tornaram 

fome; Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, o sumo 

sacerdote, e comeu os pães da proposição, que não é lícito para 

qualquer um para comer, exceto os sacerdotes, e ele também deu 
para aqueles que estavam com ele "(2?: 25-26) 

Sem qualquer pedido de desculpas, Jesus respondeu, desafiando sua autoridade e expor 

sua ignorância do Antigo Testamento. Ele disse-lhes: "Nunca lestes o que fez Davi, 

quando ele estava em necessidade e ele e seus companheiros se tornaram 

fome; Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, o sumo sacerdote, e 

comeu os pães da proposição, que não é lícito para qualquer um para comer, exceto 

os sacerdotes, e ele também deu para aqueles que estavam com ele? " Obviamente, o 

fariseus tinha lido a história de Davi. Mas as palavras de Jesus destacou o fato de que, 

mesmo sabendo que os fatos da história, eles eram ignorantes do seu verdadeiro 

significado. Assim, Ele respondeu à sua pergunta com um de seus próprios: ? Nunca 

lestes A pergunta retórica expôs o indesculpável ignorância de quem foram os auto-

proclamados especialistas sobre a Escritura e os professores de Israel (cf. Mt 19:. 4; 21:42; 

22:31; 12:10 Marcos; João 3:10). Com efeito, Jesus estava pedindo-lhes: "Se você é 

desses estudantes exigentes da Escritura, por que você não sabe o que diz?" 

A conta para a qual Jesus se refere é encontrada em 1 Samuel 21: 1-6. Davi, fugindo de 

mãos vazias de Gibeá para escapar Saul, veio para o tabernáculo, que foi localizado em 

Nob, cerca de um quilômetro ao norte de Jerusalém. Famintos e sem provisões adequadas, 

Davi perguntou Aimeleque, o sacerdote, para o alimento. 

O padre respondeu Davi e disse: "Não há pão comum à mão, mas não é consagrado o 

pão; se apenas os homens jovens têm se mantido de mulheres. "Davi respondeu o 

sacerdote, e disse-lhe:" Certamente, as mulheres têm sido mantidos de nós como antes, 

quando me propus e os vasos dos mancebos também eram santos, embora fosse um 



ordinário viagem; quanto mais hoje seus navios sejam santos "Então o sacerdote lhe deu 

o pão consagrado?; pois não havia pão senão os pães da Presença, que foi retirado de 

diante do Senhor, a fim de pôr ali pão quente em seu lugar quando ele foi tirado. (1 Sam. 

21: 4-6) 

O único pão no tabernáculo era "o pão da Presença" (Ex. 25:30). Cada sábado, doze pães 

foram assados consagrada e definir sobre a mesa de ouro no Santo Lugar. Após os pães 

frescos foram colocados, os sacerdotes podiam comer o pão semanas de idade, mas 

ninguém mais foi autorizado a comê-lo (Lev. 24: 9). Reconhecendo a sua necessidade, 

Ahimelech mostrou compaixão para com Davi e seus homens, fazendo uma exceção e 

dando-lhes o pão consagrado. Sua única condição era que "os jovens [deve] ter-se 

mantido de mulheres", de modo que eles seriam cerimonialmente 

limpo. Significativamente, Deus não quer punir Ahimelech ou Davi por suas ações. Ele 

permitiu uma lei cerimonial a ser violados por uma questão de satisfazer uma necessidade 

humana urgente. Na verdade, a única pessoa ofendida por ato de bondade de Aimeleque 

foi o volátil Rei Saul (1 Sam. 22: 11-18). 

Ponto de Jesus, como ilustrado por conta do Antigo Testamento, era que mostrar 

compaixão, aos olhos de Deus, sempre superou a estrita observância rituais e 

cerimônias. Sua ilustração empregou o estilo rabínico familiar de argumentar a partir do 

menor para o maior. Se fosse permitido a Aimeleque, sacerdote humano, para fazer uma 

exceção à lei cerimonial de Deus, a fim de ajudar Davi e seus homens, foi certamente 

adequado para o Filho de Deus a desconsiderar a tradição rabínica não-bíblica, a fim de 

atender às necessidades de sua discípulos. Os líderes religiosos estavam muito mais 

preocupados com a preservação de sua própria autoridade do que com as necessidades de 

qualquer outra pessoa. De uma maneira semelhante à perseguição de Saul de Davi para 

matá-lo, os fariseus já procuravam pôr o Filho de Davi. 

De acordo com o relato de Mateus (12: 5-6), Jesus também disse aos fariseus: "Ou não 

lestes na Lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem 

culpa? Mas eu digo que algo maior do que o templo está aqui. "Ao apontar o exemplo 

dos sacerdotes, Jesus demonstrou a inconsistência do próprio padrão legalista dos 

fariseus. A cada sábado, os sacerdotes que ministram eram obrigados a acender fogueiras 

para os animais de altar e de abate de sacrifício (cf. Nm 28: 9-10; cf. Lev. 24: 8-9.). Essas 

atividades claramente violou as restrições rabínicas para o que era permitido no 

sábado. No entanto, os fariseus exonerados os sacerdotes de qualquer 

irregularidade. Mesmo sob próprio padrão hyperlegalistic dos fariseus, algumas violações 

do sábado foram permitido e até mesmo considerado necessário. 

A declaração do Senhor de que "algo maior do que o templo é aqui" era nada menos que 

uma declaração de sua divindade. A única Alguém maior do que o templo (que 

simbolizava a presença de Deus no meio de Seu povo) era o próprio Deus. Como o One 

maior que o templo, Jesus exercia a autoridade divina de condenar as práticas dos fariseus. 

O Sovereign Interpreter 

Jesus disse-lhes: "O sábado foi feito para o homem e não o homem 

para o sábado. Então, o Filho do Homem é Senhor do sábado "(2: 
27-28). 



Deus nunca pretendeu cerimônia, ritual, e tradição para ficar no caminho da misericórdia, 

bondade e bondade para com os outros. Assim, Jesus explicou aos fariseus que mesmo 

originalmente O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o 

sábado. propósito de Deus para o dia de sábado era dar a seu povo um descanso 

semanal. Mas os fariseus tinham virou uma bênção divina em um fardo terrível. 

Mateus 12: 7 anota que Jesus também disse aos fariseus: "Mas se você soubesse o que 

isso significa: 'Desejo a compaixão, e não um sacrifício', você não teria condenado os 

inocentes". Citando a partir de uma porção de Oséias 6: 6, Jesus lembrou Seus ouvintes 

que Deus planejou o sábado para ser um dia misericordioso de reflexão espiritual e 

recuperação física para o povo. Transformando-o em um dia pesado de observância 

restritiva, os fariseus ocultou a sua verdadeira Proposito. A realidade era que eles eram 

os violadores reais do Sabbath. Sua indiferença para com as necessidades dos discípulos 

de Jesus, e sua fingida indignação sobre o fato de que seus costumes haviam sido violados, 

demonstrou a falência e impiedade de sua religião. 

O conflito já estava em um patamar bastante alto quando Jesus transformou a questão 

ainda maior. No versículo 28, Ele lhes declarou: "Então, o Filho do Homem é Senhor 

do sábado." Sem ressalva ou pedido de desculpas, Jesus afirmou ser o soberano sobre o 

sábado. Se tivesse havido qualquer ambiguidade sobre a Sua afirmação anterior, que 

"algo maior do que o templo é aqui" (Mateus 12: 6.), Ele tinha ido embora. Jesus foi 

claramente afirmando ser Deus, o Criador, e Aquele que designou o Sabbath, em primeiro 

lugar e o soberano sobre ele (cf. Jo 1: 1-3). Ele era o Filho do Homem, um título 

messiânico de Daniel 7: 13-14, o rei divino que criou o sábado e definiu os seus 

parâmetros. Os fariseus se orgulhavam de ser os intérpretes autorizados da Palavra e da 

vontade de Deus. No meio deles estava o One cuja interpretação era infinitamente mais 

autoritário: o próprio Filho de Deus. 

Como Deus em carne humana, Ele condenou as suas tentativas de auto-justos para agradar 

a Deus. Ele foi caracterizado pela graça; eles se orgulhavam de suas obras. Ele 

demonstrou misericórdia e compaixão para com as pessoas; eles se preocupou apenas em 

proteger seus costumes mesquinhos. Ele exemplificou o verdadeiro propósito do 

sábado; eles torceu uma bênção divina em um dia sombrio de labuta. 

Para os fariseus, o sábado pertencia a eles. Durante séculos eles tinham vindo a trabalhar 

as suas regras. Quando Jesus se elevou muito acima deles e das suas regras, declarando-

se o Senhor do sábado, a sua hostilidade e ódio não poderia ser satisfeito até que o haviam 

assassinado. 

 
 

 

 

 



 

 

 

11. O Senhor do sábado-Parte 2 (Marcos 3: 1-6) 
Ele entrou novamente em uma sinagoga; e estava ali um homem 

cuja mão atrofiada. Eles estavam observando para ver se ele iria 

curá-lo no sábado, para que o acusarem. Ele disse ao homem da 

mão atrofiada: "Levanta-te e vem para a frente!" E disse-lhes: "É 

lícito fazer o bem ou fazer mal no sábado, para salvar uma vida 

ou matar?" Mas eles se manteve em silêncio. Depois de olhar em 

redor para eles com raiva, aflito com sua dureza de coração, disse 

ao homem: "Estende a tua mão." E ele a estendeu, e lhe foi 

restabelecida. Os fariseus saíram e imediatamente começou a 

conspirar com os herodianos contra ele, a forma como eles 
matarem. (3: 1-6) 

Durante séculos, a nação de Israel havia aguardado a vinda do Messias. Seu advento foi 

antecipado no início e no final do Antigo Testamento (Gn 3:15; 49:10; Malaquias 3: 1-6; 

cf. 4: 5-6.), E muitos lugares no meio (cf. Sl . 2: 1-12; 16: 7-11; 22: 1-31; 110: 1-6; 118: 

22-23; Isaías 7:14; 9: 6-7.; 11: 1-10; 42 : 1-9; 49: 1-7; 50: 4-10; 52: 13-53: 12; Dan. 9: 

24-27; Mic. 5: 2; 9 Zech: 9; 12: 10-13. : 1). No entanto, quando o Messias tão esperado 

chegou, Israel rejeitaram. Como o apóstolo João explica: "Ele veio para os Seus, e aqueles 

que foram os seus não o receberam" (João 1:11). Em vez de abraçar o seu libertador muito 

aguardado, as pessoas se voltaram contra ele, eventualmente, clamando por sua execução 

pública (Mateus 27: 22-23.). 

Talvez o mais surpreendente, aqueles que lideram a campanha contra o Messias eram 

ninguém menos que os líderes religiosos de Israel, os auto-proclamados especialistas 

sobre o prometido, Ungido. Apesar dos indiscutíveis milagres realizados por Jesus, os 

líderes só cresceu mais e mais ressentido com ele. Eles odiavam, não porque Ele curava 

as pessoas ou expulsar demônios, mas porque Ele desafiou sua autoridade, violou seus 

costumes, e afirmou ser o Filho de Deus. Eles foram especialmente enfurecido por sua 

afirmação de divindade-afirmação eles consideravam como blasfemo e digna de punição 

com a morte. João 10: 31-33 registra a reação deles a Jesus em uma dessas ocasiões: 

Os judeus pegaram pedras novamente para apedrejá-lo. Jesus respondeu-lhes: "Eu 

mostrei muitas boas obras da parte do Pai; para qual deles você está apedrejando Me "Os 

judeus responderam-Lhe:" Para um bom trabalho que não te apedrejamos, mas pela 

blasfêmia?; e porque, sendo tu homem, te fazes por ser Deus ". 

No entanto, Jesus validado Sua afirmação de ser Deus, demonstrando repetidamente seu 

poder divino para todos verem. Como Ele disse aos judeus em João 10: "Se eu não faço as 

obras de Meu Pai, não creiam em mim; mas se as faço, embora você não acredita em mim, 

crede nas obras, para que você possa conhecer e compreender que o Pai está em mim e eu no 

Pai "(vv. 37-38). 



O Antigo Testamento também estabeleceu a necessidade de afirmação sublime de Jesus, 

indicando que o Messias seria divino (cf. Sl 2: 7-12; 110:. 1; Prov. 30: 4; Dan. 7: 13-14; 

Jer .. 23: 5-6; Mq 5: 2). Isaías 9: 6 afirma Sua divindade sem reservas: "Porque um menino 

nos nasceu, um filho, será dada a nós; eo governo está sobre os seus ombros; eo seu nome 

será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. "No entanto, 

cego por suas próprias tradições e dureza de coração, os guardiões das Escrituras judaicas 

se recusou a aceitar o que estava bem na frente deles (cf. João 5: 39-40). Em vez de 

reconhecer os milagres de Jesus como sinal de Sua divindade, eles explicaram-los no mais 

extremo forma, sugerindo que ele estava realmente habilitada por Satanás (Mat. 12:24). 

A mensagem de Jesus proclamou como "o evangelho de Deus" (Marcos 1:14), a boa 

notícia do céu do perdão, salvação e vida eterna pela graça divina. Ele trouxe a vista aos 

cegos espiritualmente, a vida ao morto espiritualmente, e liberdade para aqueles em 

cativeiro espiritual (cf. Lc 4,18). Sem convite poderia ser melhor: o reino de Deus foi 

aberto a todos os que se arrepender e crer no Senhor Jesus. Foi a melhor notícia que o 

mundo já recebeu. No entanto, fez com que os líderes religiosos de Israel recuar. 

Jesus pregou a salvação concedida pela graça de Deus para os pecadores que justificou 

ainda que não tinha feito nada para merecer seu favor (cf. Lucas 18: 9-14). O conceito de 

justificação pela graça mediante a fé, independentemente das obras, correu ao contrário 

do apóstata judaísmo. A religião dos fariseus centrada na sua própria capacidade de 

tornar-se digno de entrar no reino de Deus por meio de seu próprio legalismo 

meticuloso. Jesus atacou tanto orgulho espiritual, explicando que a vida eterna, na 

verdade, vem apenas para aqueles que se humilham, confessam sua indignidade, e se 

converter dos seus pecados (cf. Mt 5:. 3-10). Quando os cobradores de impostos, 

prostitutas, criminosos e outros párias sociais abraçaram o evangelho que Jesus pregou, 

ele só fez os líderes religiosos mais ressentido (cf. Mt 9: 10-11.; 11:19; Lucas 15: 1-2). 

No exterior, os fariseus e escribas, juntamente com aqueles que os seguiram-se manter a 

aderência superficial com a lei mosaica. Eles evitaram atos exteriores de idolatria, 

assassinato e adultério. No entanto, no interior, eles estavam cheios de pecado e vaidade 

(cf. Mat. 23:27). Em seus corações, eles tinham violado todos os Dez Mandamentos, que 

é por isso que as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, desferiu um golpe tão grave 

a sua confiança em externalism: 

"Pois eu lhes digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não 

entrareis no reino dos céus. Você já ouviu falar que os antigos disseram: 'Você não 

matarás "e" Quem comete homicídio será responsável perante o tribunal. " Mas eu vos 

digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu perante o tribunal; e 

quem disser a seu irmão: "Você bom-para-nada ', será culpado perante o tribunal 

supremo; e quem diz: 'Insensato', será culpado o suficiente para ir para o inferno de fogo 

... Vocês ouviram o que foi dito: 'Não cometerás adultério'; mas digo-vos que todo aquele 

que olhar para uma mulher com desejo por ela, já cometeu adultério com ela no seu 

coração "(Mt 5: 20-22., 27-28). 

Ponto do Senhor era que a verdadeira justiça começa no interior. Conformidade exterior à lei 

não é suficiente para salvar. 

Antes de sua conversão no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo tinha sido um fariseu 

dedicado e exigente. Em termos de aderência externo com a lei, ele declarou que era 



irrepreensível (Fp. 3: 6). No entanto, internamente, ele estava cheio de cobiça, o orgulho 

espiritual, e raiva descabida (Atos 9: 1; Rom. 7:. 8; Fp 3: 4). Só depois de Deus 

transformou seu coração que Paulo chegou a perceber que a verdadeira justiça, que não 

veio a partir de suas próprias realizações religiosas, mas como um dom de Deus através 

da fé em Cristo. Como ele deixou claro aos Filipenses: 

Mais do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o valor de excelência do 

conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e 

as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, e pode ser achado nele, não 

tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem 

de Deus com base na fé, para que eu possa conhecê-Lo eo poder da sua ressurreição, ea 

comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Sua morte; a fim de que eu possa 

alcançar a ressurreição dentre os mortos. (Fl 3, 8-11.). 

Os fariseus odiavam Jesus porque Ele expôs-los como hipócritas e os denunciou como 

fraudes. Eles eram falsos pastores, levando o povo ao erro (cf. Ez. 34: 1-10). Como o 

verdadeiro pastor (Ez 34: 11-25; João 10:. 7-16), Ele repudiou-los ea fachada espiritual 

eles propagada. Eles eram defensores da escuridão espiritual (João 3:19). À medida que 

a luz do mundo (João 8:12), Ele brilhou os holofotes da verdade sobre os seus erros 

flagrantes. 

O auge da manifestação do orgulho espiritual e hipocrisia dos fariseus foi no 

sábado. Nesse dia, toda a sua externalism hipócrita pico. O problema não era com o 

próprio sábado. Deus estabeleceu o sábado como um dia de adoração e descanso para 

Israel no quarto mandamento (Ex. 20: 8-11). Mas ao longo dos séculos, os rabinos tinham 

desenvolvido centenas de regras extra-bíblicas de conduta sábado. Eles coberto leis sobre 

leis, rituais sobre rotinas, regras sobre as restrições e exigências sobre as 

restrições. Esbanjando com orgulho hipócrita, os fariseus usado o sábado como um dia 

para desfilar sua própria justiça. Eles elevaram-se acima das pessoas comuns, exibindo 

sua estrita aderência às tradições rabínicas. Enquanto isso, as pessoas foram sufocados 

sob o peso esmagador do legalismo farisaico. A web rabínica de estipulações extrabiblical 

e detalhes meticulosos fez o sábado um fardo insuportável (cf. Mateus 23: 4.). Eles 

levaram um dia concebido para o descanso e refresco e transformou-o em dia de labuta e 

opressão. (Para saber mais sobre as regras rabínicas e restrições quanto ao sábado, veja o 

capítulo 10 deste volume.) 

Desde a sua versão distorcida do sábado foi fundamental para seu sistema religioso, Jesus 

teve que enfrentar o corrompido sétimo dia para expor a falência espiritual e erro dos 

fariseus e escribas. E isso é exatamente o que Ele fez, tanto em palavras e ações. Ele 

desafiou publicamente as regras anti-bíblicas e regulamentos artificiais inventados pelos 

rabinos, e os líderes religiosos se ressentiu-o profundamente para ele. 

Esta seção (Marcos 3: 1-6) continua o tema da passagem anterior (Marcos 2: 23-

28). Ambos se concentrar no conflito que se seguiu entre Jesus e os fariseus a respeito de 

um comportamento aceitável no sábado. Na primeira passagem, os discípulos de Jesus 

foram vistos violando as regras rabínicas. Quando os fariseus protestou, Jesus declarou-

se o Senhor do sábado (v. 28), que era uma reivindicação de ser Deus. Como João explica, 

falando de uma ocasião no início do ministério de Cristo, "Por esta razão, portanto, os 

judeus procuravam ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas 

também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo- se igual a Deus "(João 5:18). Os 



fariseus e escribas eram lívido com Jesus, mas Ele falou a verdade. Como Deus em carne 

humana, Ele era o Senhor do sábado. E como o Senhor do sábado, Ele estava determinado 

a demonstrar observância do sábado adequada ordenado nas Escrituras, enquanto 

denunciando regras feitas pelo homem. 

Uma vez que estes dois eventos (de Marcos 2: 23-28 e 3: 1-6) são ligados em todos os 

três Evangelhos sinópticos (Mateus. 12: 1-14; Lucas 6: 1-11), é possível que eles ocorreu 

em estreita proximidade um do outro, talvez em dois sábados subsequentes. A primeira 

teve lugar no campo, o segundo na sinagoga. Este incidente (Marcos 3: 1-6) pode ser 

dividida em três partes: o contexto, a confrontação, e da conspiração. 

O Contexto 

Ele entrou novamente em uma sinagoga; e estava ali um homem 

cuja mão atrofiada. Eles estavam observando para ver se ele iria 

curá-lo no sábado, para que o acusarem. (3: 1-2) 

Em uma cidade da Galiléia não especificado, Jesus entrou novamente em uma 

sinagoga , onde, de acordo com Lucas 6: 6, ele "estava ensinando" como sempre fazia 

(cf. Marcos 1:21; 2: 2). As multidões foram continuamente maravilhado com a doutrina 

de Cristo (Mt 7:29;. Marcos 01:22; Lucas 04:32), e nesta ocasião teria sido nenhuma 

exceção. Ele ensinava com autoridade, ao contrário dos escribas e fariseus que estavam 

mais interessados em citar as opiniões dos outros rabinos do que ao expor claramente o 

texto bíblico (cf. Mat. 07:29). Além disso, o conteúdo de sua mensagem era diferente de 

tudo que o povo já tinha ouvido. Ele enfatizou o arrependimento, a humildade, a fé ea 

verdadeira justiça. Quão diferente que foi a partir dos divagações esotéricas e alegóricas 

dos rabinos. Não é à toa que, sempre que Jesus pregou, "todas as pessoas foram pendurado 

em cada palavra que ele disse" (Lucas 19:48). 

No meio da congregação reunida na sinagoga naquele dia, estava ali um homem cuja 

mão atrofiada. Lucas, o médico, observa que foi a mão direita (Lucas 6: 6). Tendo em 

conta que a maioria das pessoas estão com a mão direita, esta condição teria sido 

debilitante. O texto não explica o que causou aflição-se deste homem que foi um acidente 

ou uma doença. A palavra grega traduzida murcho ( xerainō ) é um termo que se refere 

à atrofia. Ele é usado de plantas mortas que secaram e desperdício de distância, o que 

sugere que sua mão estava neurologicamente sem vida ou incapacitado. 

Desde tarefas manuais, mesmo normais teria sido extremamente difícil de executar, é 

provável que este homem era incapaz de ganhar a vida. Uma antiga tradição sugere que 

ele era um pedreiro que havia perdido a capacidade de trabalhar e foram reduzidos à 

mendicância. No entanto pouco provável que a tradição, este homem estava passando por 

uma severa limitação. Ao mesmo tempo, no entanto, a condição do homem não foi 

fatal. Jesus poderia ter esperado até depois do sábado para curá-lo, mas o Senhor tinha a 

intenção de fazer um ponto espiritual. Ele deliberAdãoente escolheu não adiar a cura do 

homem, porque Ele queria confrontar as restrições anti-bíblicas inventados pelos 

rabinos. Como em outras ocasiões, Ele intencionalmente curou este homem no sábado 

(Lucas 4: 31-35; 13: 10-17; 14: 1-6; João 5: 1-9; 9: 1-14). 

Os fariseus e os escribas, bem consciente do antagonismo de Jesus para com seu sistema 

religioso, estavam observando para ver se ele iria curá-lo no sábado, para que eles 



possam acusá-lo. Esta não era uma observação casual. Foi intenso, escrutínio 

sinistro. Talvez tivessem mesmo providenciado para o homem ferido para a participação 

na sinagoga naquele dia, na esperança de armadilha Jesus no ato de violar o 

sábado. Externamente, eles fingiram proteger o sábado. Internamente, eles queriam 

desesperAdãoente Jesus para quebrar suas tradições sábado, para que eles poderiam 

desacreditá-lo. 

Os fariseus e os escribas sabia o que o Antigo Testamento especificado. Ao longo dos 

séculos, eles tinham desenvolvido regras e tradições, incluindo restrições sobre o nível de 

atenção poderia ser dada para aqueles que estavam doentes ou feridos adicionais. A 

menos que a vida de uma pessoa estava em jogo, os rabinos determinou que fazer nada 

para melhorar a condição física de alguém constituído trabalho.Foi permitida a mais um 

médico ou parente para fazer no sábado era manter o doente vivo, ou manter o status quo 

de sua condição, até o dia seguinte. Nada mais do que foi considerado como trabalho, e, 

portanto, uma violação. 

Com base nisso, se Jesus curou o homem, Ele estaria violando as restrições de 

sábado. Eles, obviamente, não se preocupam com o bem-estar físico do homem com 

deficiência. Nem eles se preocupam com o poder sobrenatural sem precedentes que Jesus 

iria exibir curando a mão do homem. Sua única preocupação era com ou sem Jesus iria 

quebrar suas tradições mesquinhas. Se o fizesse, eles poderiam indiciá-lo como um 

sábado violador-um blasfemador irreligiosa que merecia ser condenado. Jesus, é claro, 

percebeu a hostilidade de seus corações. De acordo com Lucas 6: 8: "Ele sabia o que eles 

estavam pensando." Ele reconheceu que esta era uma armadilha. Mas em vez de evitar o 

conflito, que o buscou. 

A confrontação 

Ele disse ao homem da mão atrofiada: "Levanta-te e vem para a 

frente!" E disse-lhes: "É lícito fazer o bem ou fazer mal no sábado, 

para salvar uma vida ou matar?" Mas eles se manteve em 

silêncio. Depois de olhar em redor para eles com raiva, aflito com 

sua dureza de coração, disse ao homem: "Estende a tua mão." E 
ele a estendeu, e lhe foi restabelecida.(3: 3-5) 

Saber o que os fariseus foram secretamente conspirando, Jesus deu início ao 

confronto. Ele não se coíbe ou recuar. Ele estava no controle completo da situação. Não 

só era o Senhor do sábado em um sentido geral (02:28), Ele era o Senhor do que especial 

Sabbath e tudo o que iria acontecer naquele mesmo dia. 

Significativamente, o homem com a mão atrofiada não iniciar o contato com Jesus. Na 

verdade, não há nenhum registro de que o homem nunca disse nada para o Senhor. Não 

há nenhuma indicação de que ele pediu para ser curado. Pelo contrário, foi Jesus quem o 

chamou para fora da multidão. Ele disse ao homem da mão atrofiada: "Levanta-te e 

vem para a frente!" Assim que ele terminou o ensino, Jesus comandou o homem ferido 

para vir para a frente da sinagoga . O homem, talvez assustado com o convite inesperado, 

obedecida. 

De acordo com o relato de Mateus, foram os fariseus que Jesus começou a perguntar sobre 

o que ele pretendia fazer: 



E eles questionaram Jesus, perguntando: "É lícito curar no sábado?" - Para que o 

acusarem. E disse-lhes: "Qual é o homem dentre vós que tem uma ovelha, se ela cair num 

buraco no sábado, ele não vai segurá-lo e tirá-la? Quanto mais valioso, então, é um 

homem do que uma ovelha! Então, é lícito fazer o bem no sábado "(Mat. 12: 10-12). 

Jesus respondeu a sua pergunta com uma analogia geral, argumentando a partir do menor 

para o maior. Se é possível para ajudar uma ovelha no sábado, como poderia ser errado para 

ajudar um ser humano, cujo valor excede em muito a de um animal? Sem fariseu teria 

argumentado que as ovelhas eram mais valiosos do que as pessoas, uma vez que os seres 

humanos foram criados à imagem de Deus (Gn 1: 26-27). No entanto, na prática, os fariseus 

tratado o seu gado com mais compaixão do que eles trataram outras pessoas. Por incrível que 

pareça, eles teriam mais cedo suspender as suas tradições religiosas para ajudar um animal 

do que a ajuda de outra pessoa. 

Reconhecendo a duplicidade de sua pergunta, Jesus virou-lo de volta em seus 

interrogadores. Ele disse-lhes: "É lícito fazer o bem ou fazer mal no sábado, para 

salvar uma vida ou matar?" A pergunta era uma poderosa carga contra eles em pelo 

menos três níveis. Primeiro, ele expôs a natureza ilegal de suas restrições e tradições 

extra-bíblicas. Claramente, a lei do Velho Testamento encorajou as pessoas a fazer o bem 

e os proibiu de fazer mal. Mas os regulamentos rabínicos dos fariseus causaram danos a 

aqueles que tentam segui-los. Como tal, foi a fariseus e não Jesus, que estavam a violar a 

lei de Deus. Em segundo lugar, a questão exposta a sua atitude insensível para com o 

sofrimento e dor. Eles estavam mais interessados em trazer danos em Jesus do que eram 

no sentido de ajudar o homem do sofrimento.Finalmente, a questão alvejado enredo dos 

fariseus contra o Senhor. É irônico que os protetores de auto-proclamados do sábado 

secretamente queria que o próprio Messias de violar suas restrições rabínicas para que 

eles poderiam um dia colocá-lo à morte. 

A revelação de Deus deixou claro que Ele estava mais preocupado com o seu povo, 

fazendo o bem e mostrar compaixão para com os outros do que com o seu cumprimento 

meticuloso de cerimônias e rituais religiosos. Isaías 1: 11-17 faz esse ponto 

inconfundível: 

  

"Quais são os seus sacrifícios multiplicadas para mim?" 
Diz o Senhor. 
"Estou farto de holocaustos de carneiros 
E a gordura de bovinos alimentados; 
E não tenho prazer no sangue de touros, ovelhas ou cabras. 
Quando você vem para aparecer diante de mim, 
Quem exige de você este atropelo dos meus átrios? 
Traga as suas ofertas sem valor não mais, 
O incenso é para mim abominação. 
Lua nova e sábado, a convocação de assemblies- 
Eu não posso suportar iniqüidade ea assembléia solene. 
Eu odeio os seus novos festivais lua e as vossas solenidades, 
Eles tornaram-se um fardo para mim; 
Estou cansado de as sofrer. 
Então, quando você se espalhar suas mãos em oração, 
Eu vou esconder meus olhos de você; 
Sim, mesmo que você multiplicar as orações, 



Eu não vou ouvir. 
Suas mãos estão cobertas de sangue. 
Lavai-vos, tornar-se limpos; 
Remove a maldade dos vossos atos de minha vista. 
Cessar de fazer o mal, 
Aprenda a fazer o bem; 
Buscai a justiça, 
Convencerá o cruel, 
Defenda o órfão, 
Defenda para a viúva. " 

  

Deus não tinha prazer nos sacrifícios ou sábados do Seu povo quando eles se recusaram a 

fazer o bem ou de benevolência para com os outros (cf. Is. 58: 6-14). 

A pergunta de Jesus colocou os Seus inimigos nos chifres de um dilema. O que poderia 

dizer? Se eles concordaram que era lícito fazer o bem e salvar uma vida, então eles não 

seriam capazes de acusar Jesus de qualquer delito. Reconhecendo que a verdade teria 

contradito suas tradições rabínicas, ao mesmo tempo afirmando Seu ato de cura como 

aceitável. Por outro lado, se eles alegaram que era lícito fazer o mal e para matar, eles 

teriam se colocado diretamente em desacordo com o Antigo Testamento. Além disso, eles 

teriam admitido publicamente a sua própria maldade impiedosa. Eles encontraram-se 

presos em uma contradição lógica resultante dos seus próprios costumes anti-bíblicas. No 

final, eles fizeram a única coisa que podia fazer. Eles se manteve em silêncio. 

Enquadrando os extremos, Jesus obrigou os fariseus para calar a boca. Eles sabiam o que 

o Antigo Testamento disse. Eles sabiam que a intenção do sábado era para o bem e não 

prejudicar. A pergunta do Senhor obrigou-os a lidar com o problema real. Quem estava 

honrando a Deus? Foi Aquele que desejar mostrar misericórdia e compaixão para com as 

pessoas? Ou era aqueles que ignoraram o sofrimento dos outros, a fim de manter a adesão 

estrita às suas próprias regulamentações feitas pelo homem? 

Tendo encurralado eles, Jesus ressaltou Seu ponto com um ato dramático. Ele fez uma 

pausa e olhou seus inimigos para baixo, olhando em redor para eles com raiva. Como 

seu silêncio encheu a sala, suas consciências deve ter queimado sob o peso de seu olhar 

penetrante. Não havia dúvida Seu ponto. Nem poderiam ter perdido a justa indignação 

que lhe enchia o coração e inundou Seu semblante. Embora Jesus foi certamente com 

raiva de outros tempos (cf. Mt 21: 12-13; João 2: 15-17.), Este é o único lugar nos quatro 

evangelhos onde o texto afirma especificamente que Jesus estava com raiva. Da mesma 

forma que o Senhor Deus estava zangado com a dureza de coração de Israel no Antigo 

Testamento (. Cf. Nm 11:10; Josh. 7:. 1; Ps 2: 1-6), Jesus ficou com raiva em direção ao 

descrença calejada dos fariseus. Em particular, Ele estava aflito com sua dureza de 

coração. Ele estava cheio de ira em direção a sua incredulidade coldhearted. No entanto, 

a sua ira foi misturado com tristeza e tristeza por causa da condenação necessária Ele 

sabia que viria sobre eles. Mesmo na sua ira em direção a eles, Jesus se encheu de 

compaixão, sabendo que a destruição eterna, que os aguardava em virtude da sua 

obstinada rebelião (cf. Mateus 23: 37-38.; Lucas 19: 41-44). 

Fora de sua tristeza com a incredulidade dos fariseus, Jesus disse ao homem: "Estende 

a tua mão." O homem obedeceu. E ele a estendeu, e lhe foi restabelecida. Um 

murmúrio de excitação deve ter disparado através da congregação, a maioria dos quais 



teria conhecido o homem com a mão atrofiada. Não só eles eram espantado com pregação 

de Jesus e Sua vontade de desafiar abertamente os fariseus, mas Ele também realizou um 

milagre inegável (cf. Marcos 1:27). Naquele momento, o sentimento subiu de volta para 

a mão direita do homem. Sua força voltou e seu aperto era tão bom quanto ele já tinha 

sido. 

A Conspiração 

Os fariseus saíram e imediatamente começou a conspirar com os 

herodianos contra ele, a forma como eles matarem. (3: 6) 

Alguém poderia pensar que até mesmo os fariseus teria respondido na fé depois de 

testemunhar a cura sobrenatural assim. No mínimo, deveria ter-lhes dado uma pausa. Em 

vez disso, a sua fúria contra Jesus escalou. De acordo com Lucas 6:11, "Eles mesmos 

estavam cheios de raiva, e discutiram juntos sobre o que fariam a Jesus." Irritado, porque 

a sua autoridade foi contestada publicamente, e não estava disposto a tolerar qualquer 

ameaça, eles agiram rapidamente: os fariseus saiu e imediatamente começou a 

conspirar com os herodianos contra ele, a forma como eles matarem. 

Os fariseus, imóvel pelo poder de Jesus, se recusou a ser convencido. Tendo colocado a 

sua confiança em suas obras de justiça própria e tradições rabínicas, eles fecharam seus 

corações, que tanto a Palavra de Deus e Filho de Deus. Incapaz de refutar os argumentos 

de Jesus, e incapaz de negar a realidade do Seu poder de cura, eles saíram da sinagoga 

envergonhado e indignado. Em toda a probabilidade, eles teriam tentado matar Jesus no 

local se não fosse por sua popularidade com o povo. Além disso, o direito romano 

proibido de exercer a pena capital por conta própria (cf. João 18:31). Eles foram, no 

entanto, determinado a encontrar uma maneira de eliminar Jesus. 

Em sua busca para matar o Messias, os fariseus encontrou um aliado interessante os 

herodianos. Os herodianos eram um grupo político irreligiosa e mundano que apoiaram 

a dinastia de Herodes, o Grande, e, por extensão, em Roma. Esses judeus seculares foram 

vistos por seus compatriotas como leais à cultura e traidores greco-romana ao seu próprio 

património religioso. Eles não poderia ter sido mais diferente do que os fariseus, os quais 

normalmente considerados como seus arquiinimigos. Estes dois grupos encontraram um 

inimigo comum em Jesus. Os fariseus odiavam Jesus porque Ele se opôs abertamente seu 

sistema hipócrita de retidão de obras. Os herodianos odiava Jesus porque Sua 

popularidade com o povo o pôs uma ameaça potencial para o poder de Herodes e de Roma 

(cf. João 6:15; 19:12), que eles apoiaram. Consequentemente, tanto rejeitado o Filho de 

Deus. 

A misericórdia de Jesus manifestado para com aquele homem na sinagoga está em 

contraste gritante com o ódio exibida pelos fariseus para com seu próprio Messias. Tão 

intensa era a sua fúria em direção a Ele que uniu forças com seus inimigos religiosos, a 

fim de traçar o seu desaparecimento. Eles estavam dispostos a fazer o que fosse preciso 

para se livrar de Jesus. De acordo com Mateus 12:15, o Senhor sabia o que eles estavam 

tramando: "Mas Jesus, ciente disso, retirou-se dali." No entanto, as nuvens de tempestade 

começaram a se reunir no horizonte. Eles logo quebrar nele em uma colina nos arredores 

de Jerusalém chamado Gólgota, onde ele daria sua vida. Mesmo na morte, Jesus Cristo 

triunfaria, pagando a penalidade para o pecado e ressuscitar dentre os mortos na 



vitória. Por causa do que o sacrifício, o Senhor do sábado oferece repouso celestial para 

todos os que crêem nEle (Heb. 4: 9). 

 
12. Um rápido Resumo do ministério de Jesus em 

Marcos (Marcos 3: 7-19) 
Jesus retirou-se para o mar com os seus discípulos; e uma grande 

multidão da Galiléia o seguiu; e também da Judeia, de Jerusalém, 

e da Iduméia, e de além do Jordão, e arredores de Tiro e Sidon, 

um grande número de pessoas ouviu falar de tudo o que ele estava 

fazendo e veio a Ele. E Ele disse aos Seus discípulos que um barco 

deve estar pronto para ele por causa da multidão, para que eles 

não iriam multidão Ele; Porque tinha curado a muitos, de modo 

que todos os que tinham aflições prensadas em torno dele, a fim 

de tocá-Lo. Sempre que os espíritos imundos viram, eles iriam cair 

diante dele e gritar: "Tu és o Filho de Deus!" E Ele sinceramente 

advertiu que não contassem a quem Ele era. E subiu ao monte, e 

chamou os que Ele mesmo quis, e vieram a Ele. E Ele designou 

doze, para que eles pudessem estar com Ele e que Ele poderia 

enviá-los a pregar, e ter o poder de expulsar os demônios.E Ele 

designou doze: Simão (a quem deu o nome de Pedro), e Tiago, 

filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago (que lhes deu o nome de 

Boanerges, que significa, "Filhos do Trovão"); e André, Filipe, 

Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, 

o Zelote; e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. (3: 7-19) 

Marcos apresentou sua história evangelho através da identificação de Jesus Cristo como 

o Filho de Deus (1: 1). Esta declaração foi confirmada pelo testemunho de profetas do 

Antigo Testamento (1: 2-3), João Batista (1: 4-9), e até mesmo o próprio Deus (1: 10-

11). Além disso, foi validado pelas obras miraculosas que Jesus realizou. Durante todo o 

curso de seu ministério, Jesus demonstrou repetidamente sua divindade através de 

mostras visíveis de poder divino: sobre Satanás (1: 12-13), os demônios (1: 23-27), 

doença (1: 30-34), pecado (2 : 5-12), e no sábado (2: 23-3: 6). Mesmo Seus discípulos 

imediatamente deixou tudo para obedecer Sua convocação (1:18, 20; 02:14). Vez após 

vez, como Jesus exerceu seu poder divino, Ele deu uma prova incontestável de que Ele é 

quem Ele afirmava ser: a encarnação do Filho de Deus e Salvador do mundo. 

Nesta seção (3: 7-19), Marcos oferece um resumo abrangente de temas-chave de forma 

sucinta, destacando o ministério de Jesus, ele já tem articulado. Especificamente, esses 

versos se concentrar em três facetas do ministério do Senhor: (. Vv 7-9) Seu apelo popular 

com as multidões, o Seu poder e autoridade sobre os demônios (vv 10-12.), E Sua 

nomeação pessoal dos Doze ( vv. 13-19). Esses três temas giram em torno e adicionar 

peso para a verdade teológica central do verso 11, que diz de Jesus: "Tu és o Filho de 

Deus." 

Apelo Popular 



Jesus retirou-se para o mar com os seus discípulos; e uma grande 

multidão da Galiléia o seguiu; e também da Judeia, de Jerusalém, 

e da Iduméia, e de além do Jordão, e arredores de Tiro e Sidon, 

um grande número de pessoas ouviu falar de tudo o que ele estava 

fazendo e veio a Ele. E Ele disse aos Seus discípulos que um barco 

deve estar pronto para ele por causa da multidão, para que eles 

não iriam multidão Ele; (3: 7-9) 

Após confronto de Jesus com os fariseus na sinagoga, Marcos 3: 6 explica: ". Os fariseus 

saíram e imediatamente começou a conspirar com os herodianos contra ele, sobre a forma 

como eles podem destruí-lo" plenamente conscientes da sua trama, Jesus retirou-se para 

o mar com os discípulos, sabendo que não era ainda o tempo de Deus para que ele fosse 

preso e crucificado (cf. Jo 7: 8, 30; 12:23). A fim de evitar seus inimigos, ele se distanciou 

por viajar ao longo da extremidade norte do Mar da Galiléia para um lugar isolado. 

Neste ponto, os seus discípulos consistiu de um número desconhecido de seguidores. A 

palavra grega Mathetes (discípulo) significa "aprendiz" ou "estudante" e se refere àqueles 

que se mudou para além de um interesse inicial em Jesus e desejava segui-Lo como seu 

professor. Durante Seu ministério terreno, Jesus teve inúmeros discípulos, muitos dos 

quais foram superficiais e não iria ficar com ele (cf. Jo 2: 23-25; 6:66). No entanto, 

espalhados entre esta multidão eram aqueles homens que mais tarde se tornaram os doze 

apóstolos. Jesus já tinha chamado Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Natanael, e Mateus 

para ser Seus discípulos (1: 16-20; 2: 13-14; João 1: 35-51). Logo, Tomé, Tiago, filho de 

Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes seria adicionado a essa lista (3: 18-19). 

Ao deixar a cidade, Jesus escapou de seus inimigos para o momento. Mas Ele não escapar 

das multidões implacáveis. Na verdade, uma grande multidão da Galiléia o seguiu; e 

também da Judeia, de Jerusalém, e da Iduméia, e de além do Jordão, e arredores de 

Tiro e Sidon, um grande número de pessoas ouviu falar de tudo o que ele estava 

fazendo e veio a Ele. A dupla utilização de grandeprovavelmente indica milhares, se não 

dezenas de milhares de pessoas. O tamanho da multidão era indicativo do fato de que a 

fama de Jesus havia se espalhado sobre a pequena região da Galiléia e em todo Israel (cf. 

1,28). Sua popularidade tornou difícil para ele para ministrar publicamente em áreas 

urbanas (01:45). Por isso, ele frequentemente ensinada pelo Mar da Galiléia (2:13), longe 

dos centros populacionais. Mesmo assim, essas multidões encontrou. 

Marcos ressalta o alcance da popularidade de Jesus, observando as diversas regiões 

geográficas representadas na multidão de pessoas que continuaram a vê-Lo. Alguns eram 

do-sul da Judéia, de Jerusalém, e até mesmo mais ao sul, a partir de Edom. Outros 

vieram do leste, de além do Jordão. Ainda mais viajado do noroeste arredores de Tiro 

e Sidon, uma área predominantemente Gentil, para se juntar fascinado com as massas da 

Galileia. popularidade de Jesus não tinha igual na história de Israel. Até mesmo o rei 

Herodes ficou intrigado com a notícia sobre Ele (Lucas 23: 8; cf. Mt 14: 1-2.). 

Aqueles que se aventurou para fora para ver Jesus experimentou exibe milagrosas 

diferente de qualquer coisa na história. O foi dada vista aos cegos, aleijados caminharam, 

o surdo ouviu, os doentes foram feitas bem, eo leproso purificado. Foi prodígio sobre 

maravilha, além do que qualquer um poderia ter imaginado. Em uma era de quase dois 

mil anos antes do desenvolvimento da medicina moderna, no século XIX, Jesus banido 

doença e os seus efeitos a partir da terra de Israel para a duração do seu ministério. Com 



nada mais do que uma palavra e um toque, Ele trouxe imediato, cura completa e 

restauração para aqueles que sofriam de até mesmo os mais debilitantes defeitos, doenças 

e deficiências. Além disso, as almas possuídas por demônios foram entregues 

instantaneamente. 

Pessoas de todas as regiões em torno de Israel, até mesmo as áreas limítrofes dos gentios, 

alagadas para a Galiléia, trazendo familiares doentes e amigos desesperados para 

Jesus. Milagres do Senhor fosse público e inegável, razão pela qual as pessoas iam 

chegando. Ninguém questionou Seus milagres. Não há registro de qualquer esforço para 

negar qualquer um deles. Mesmo seus inimigos, que teria fortemente desejadas para 

desacreditar a realidade de seus milagres, nunca sugeriu que eles não eram factual. No 

entanto, eles se recusaram a acreditar nEle. Não é possível negar o poder de Jesus, esses 

incrédulos teimosos tentaram desacreditar a sua pessoa, atribuindo a fonte de seu poder a 

Satanás (3:22). 

Apesar de tais acusações sinistras, os líderes religiosos não poderia manter as pessoas 

longe de Jesus. Às vezes as multidões eram tão densa que Jesus disse aos discípulos que 

um barco deve estar pronto para ele por causa da multidão, para que eles não iriam 

multidão Ele. A fim de evitar ser esmagado pelos enxames de pessoas, todos os quais 

foram prementes estar próximo a Ele, Jesus, às vezes, entrar em um pequeno barco e ser 

empurrado para fora de distância da costa. Marcos 4: 1 registros tal incidente ", começou 

a ensinar de novo à beira-mar. E uma grande multidão tão reuniu-lhe que ele entrou num 

barco no mar e sentou-se; e toda a multidão estava junto do mar sobre a terra. "Em tais 

ocasiões, a separação permitiu que ele cumpra sua prioridade da pregação das boas novas 

do Reino. 

A maioria das pessoas que integravam as multidões que pululam estavam ansiosos para 

experimentar os milagres de Jesus. Embora eles foram atraídos por suas obras poderosas, 

eles foram simultaneamente ofendido com suas palavras penetrantes. Mesmo muitos dos 

seus discípulos, em última instância rejeitou Sua mensagem e abandonaram (cf. João 6: 

60-69) de forma permanente. Infelizmente, no final, o próprio Jesus iria pronunciar-se 

sobre a incredulidade de a grande maioria que tinha experimentado Seus milagres e ouviu 

pregar a verdade de Deus (cf. Mt 7: 13-14, 21-23; 11:. 21- 24). 

Poder e Autoridade 

Porque tinha curado a muitos, de modo que todos os que tinham 

aflições prensados em torno dele, a fim de tocá-Lo. Sempre que os 

espíritos imundos viram, eles iriam cair diante dele e gritar: "Tu 

és o Filho de Deus!" E Ele sinceramente advertiu que não 
contassem a quem Ele era. (3: 10-12) 

Apelo popular de Jesus com o povo foi alimentado por seus milagres, embora 

popularidade não era seu objetivo. Como manifestações de seu poder divino, Suas obras 

sobrenaturais eram sinais de que autenticados Sua mensagem da salvação (cf. João 5:36; 

10:38) como o divino Rei messiânico. A maioria dos milagres que Jesus realizou foram 

atos de cura (cf. Mt 8: 5-13; 9: 32-33.; Marcos 1: 30-31, 40-44; 2: 3-12; 5: 25-34; 8: 22-

26; 9: 17-29; 10: 46-52; Lucas 13: 10-17; 14: 1-4; 17: 11-19; 22: 50-51; João 4: 46-54; 5: 

1-15; 9: 1-41). Esses milagres criativos necessária a reversão instantânea da doença e 

decadência e o restabelecimento imediato do corpo humano. Para Jesus, o Criador do 



universo (João 1: 3), nenhuma doença ou deficiência provou ser muito difícil de curar. Ele 

criou instantaneamente novos membros e órgãos de restauração olhos, orelhas, mãos, pés 

e corpos de plena saúde e função. 

O resultado foi que todos aqueles que tiveram aflições prensadas em torno dele, a 

fim de tocá-lo. A palavra grega traduzida aflições ( Mastix ), literalmente, refere-se a um 

flagelo ou um chicote.Figurativamente usado, ele foi contratado pelos judeus para falar 

de uma calamidade ou infortúnio enviado por Deus como castigo. No judaísmo do 

primeiro século, era comum para interpretar doença e incapacidade, como o juízo de Deus 

(Lucas 13: 2; João 9: 2; Atos 28: 4). Muitos daqueles que sofrem de doenças físicas 

interpretado suas dificuldades como o desprazer de Deus para com eles. Essa noção fez 

algum particularmente receptivos às boas novas da salvação. Jesus não só ofereceu-lhes 

a cura física, mas também espiritual cura-o perdão do pecado, a reconciliação com Deus, 

ea esperança de vida eterna (cf. 2: 1-12). 

As pessoas pressionadas firmemente em torno de Jesus, esperando apenas tocá-lo , a fim 

de ser curado (cf. 1,41). Como Marcos 06:56 relatórios a respeito de um ponto mais tarde 

no ministério de Jesus: "Onde quer que Ele entrou em aldeias, cidades ou campos, eles 

estavam colocando os enfermos nas praças, e implorando-lhe que os deixasse tocar a orla 

do seu manto ; e todos quantos o tocavam ficavam sendo curado. "Eles haviam aprendido 

que o poder de Jesus era tão disponível e eficaz que apenas colocando a mão sobre ele 

poderia produzir cura instantânea e total. 

Junto com doenças de cura, Jesus também expulsar os demônios. Sempre que os 

espíritos imundos viram, eles iriam cair diante dele e gritar: "Tu és o Filho de 

Deus!" E Ele sinceramente advertiu que não contassem a quem Ele era. Os agentes 

de Satanás estavam por toda parte, como sempre secretamente trabalhando para destruir 

as almas daqueles sob sua influência. Embora demônios preferem se esconder, que 

aparece como anjos de luz (cf. 2 Cor. 11:14), eles foram incapazes de esconder-se de 

Jesus. Na sua presença, eles entraram em pânico, caindo -se diante dele e blurting 

identidade dele (Marcos 1:24; cf. Tg 2,19): "tu és o Filho de Deus" Eles temerosamente 

reconhecido por quem ele realmente era, o Soberano do universo (cf. Mc 6: 6-7). Apesar 

de sua declaração de Sua identidade era teologicamente correta, Jesus não estava olhando 

para a publicidade dos demônios (cf. Atos 16: 16-18). Ele desejou nenhuma promoção ou 

testemunho do reino de Satanás, por isso Ele sinceramente advertiu que não contassem 

a quem Ele era. A autoridade de Jesus sobre os demônios ressalta Sua natureza 

divina. Não só eles reconhecê-Lo como o Filho de Deus, mas quando Ele os expulsou, 

eles fugiram sob a sua autoridade. Quando Ele lhes disse para ficar quieto, eles 

obedeceram. Se eles fossem seus inimigos mais ferozes, eram constrangidos a apresentar 

aos seus mandamentos. 

Jesus incomparável, inédito poder sobre os demônios causou as pessoas a se perguntar 

quem ele era (cf. 1,27). Quem possuía tal autoridade? Quem poderia banir ambos os 

demônios e doença? Quem era esse homem? A história de Marcos respondeu 

repetidamente tais consultas: Ele não é outro senão o Filho de Deus. O Pai declarou que 

a realidade em seu batismo (1.11), e até mesmo os demônios não poderia deixar de 

reconhecê-lo quando Ele lhes (03:11) confrontou. Eventualmente, os discípulos mais 

próximos de Jesus viria a entender que mesmo verdade (8:29). A nação de Israel como 

um todo nunca o fez.Sob a influência de seus líderes religiosos apóstatas, o povo rejeitou 

Jesus, recusando-se a confessá-Lo como o Messias divino e rei. 



Compromissos pessoais 

E subiu ao monte, e chamou os que Ele mesmo quis, e vieram a 

Ele. E Ele designou doze, para que eles pudessem estar com Ele e 

que Ele poderia enviá-los a pregar, e ter o poder de expulsar os 

demônios. E Ele designou doze: Simão (a quem deu o nome de 

Pedro), e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago (que 

lhes deu o nome de Boanerges, que significa, "Filhos do 

Trovão"); e André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, 

filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote; e Judas Iscariotes, aquele 

que o traiu. (3: 13-19) 

Marcos passa do popularidade e poder de Jesus para se concentrar em um seleto grupo de 

Seus discípulos. Estes doze homens, alguns dos quais Marcos já introduzidas (1: 16-20; 

2: 14-15), foram escolhidos pessoalmente por Jesus como Seus apóstolos, que seria o seu 

representante legal e embaixadores reais, mesmo depois que ele se foi. 

Quando Jesus escolheu a doze anos, ele estava fazendo uma declaração de julgamento 

sobre a incredulidade de Israel. Os cuidadores de apóstata judaísmo haviam rejeitado 

totalmente a Ele. Os saduceus ressentida com ele para a limpeza do templo e expondo seu 

sistema de ganância e corrupção (João 2: 14-18). Os fariseus e os escribas queria morto 

por se opor a sua observância do sábado e para reivindicar a igualdade com Deus (João 

5:18). Mesmo o herodianos secularista concordaram que Jesus era um agitador que tinha 

ser eliminado (Marcos 3: 6). Quando os líderes de Israel rejeitou o Filho de Deus, Deus 

os rejeitou. Os fariseus e os escribas, junto com os saduceus, tinha demonstrado sua 

indignidade como os pastores de Israel (cf. Ez. 34: 1-10). A nobreza religiosa e academia 

rabínica do judaísmo era totalmente desqualificado para representar Deus. Eles 

deturparam o Antigo Testamento, corrompeu o povo, e produzido filhos do inferno (Mat. 

23:15). Eles pensavam que eram iluminados a respeito de Deus, mas na realidade eles 

eram "líderes cegos" (Mat. 15:14 NVI). Perceberam-se para ser os protetores e 

provedores da Palavra de Deus, quando na verdade, eles haviam substituído as tradições 

dos homens para os mandamentos de Deus (Marcos 7: 6-13). Embora eles se 

convenceram de que eles estavam agradando a Deus de seus pais, que eram, na verdade, 

"filhos de [seu] pai, o diabo" (João 8:44).Não foi Jesus que era de Satanás, mas eles. 

Claramente, eles precisavam ser removidos. Que Jesus o fez, selecionando um grupo de 

doze leigos indescritíveis, nenhum dos quais saíram da instituição religiosa, era uma 

repreensão a todo o sistema. O número doze não era arbitrária ou acidental. Ela 

representava o fato de que, no reino messiânico, esses doze homens seria dada a 

responsabilidade de governar sobre cada um dos doze tribos de Israel (cf. Lucas 22: 28-

30; Ap 21: 12-14). Ao selecionar doze apóstolos, Jesus estava enviando uma mensagem 

inequívoca aos líderes de Israel que estavam espiritualmente desqualificado, e, portanto, 

afastados do seu reino. Ele confrontou-los diretamente, pública e repetidamente com tais 

denúncias. Em vez de se arrepender, sua determinação de matá-lo aumentado. 

Jesus sabia que o seu ódio acabaria por levar à sua morte, assim como o Pai tinha 

planejado (Atos 2: 23-24; 4: 27-28). A cruz foi se aproximando mais perto. Como Jesus 

o rosto para o Calvário, Ele também fez os preparativos para o que aconteceria depois de 

sua morte. Quem iria levar a mensagem do evangelho para o mundo depois que Ele, o 

Messias, foi morto? A resposta a essa pergunta começou com estes doze homens. 



Nenhum dos Doze transformou em um aplicativo ou apresentado um resumo. Mesmo que 

tivessem, suas credenciais teria sido totalmente inexpressivo. Religiosamente, 

educacional, social, eram plebeus não qualificados, mas foram eles o próprio Jesus 

selecionados. Assim, seu soberano poder e glória são exibidos, não só através dos Seus 

milagres, mas também nos homens humildes a quem Ele escolheu, treinados, e poder para 

pregar o evangelho e estabelecer a igreja (cf. 1 Cor. 1: 26-31). Como Marcos observa, Ele 

subiu ao monte e chamou os que ele mesmo queria. Sabendo da importância deste 

processo de seleção, Jesus se isolou em cima da montanha e, de acordo com Lucas 6:12 

", passou a noite inteira em oração a Deus "Só depois de uma noite cheia de comunhão 

com o Pai que Jesus convocar. aqueles que Ele mesmo queria. Da mesma maneira que 

Ele já havia chamado Pedro, André, Tiago, João (1: 16-20), e Mateus ( 2: 14-15), Jesus 

agora encomendou esses cinco homens, juntamente com mais sete pessoas, para serem 

seus apóstolos. Não é que eles ofereceram, embora eles não vieram a contragosto (cf. 

João 6:37). Ao contrário, Ele tomou a iniciativa de persegui-los e selecionou-los de 

acordo com sua prerrogativa soberana. Como Jesus viria a lembrar Seus discípulos: 

"Você não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que você 

iria e deis fruto, eo vosso fruto permaneceria, de modo que tudo o que pedirdes ao Pai em 

meu nome, ele pode dar a vós "(João 15:16). Até este ponto, esses doze homens tinham 

seguido Jesus como parte de Seu maior grupo de discípulos (cf. 3: 7). Era hora para eles 

para ser puxado para mais perto de Jesus a partir de um grupo maior. Ao longo dos meses 

anteriores, Jesus concentrou grande parte de seu tempo na multidões. Seguindo em frente, 

Ele iria se concentrar cada vez mais a sua atenção na formação desses doze homens. 

Marcos articula duas razões pelas quais Ele designou a doze anos. O primeiro foi 

simplesmente para que eles pudessem estar com Ele. Ao passar constantemente 

momento íntimo com Jesus, os Doze seriam pessoalmente orientado pelo próprio 

Messias. Eles seriam treinados como seus aprendizes. Estes doze homens seriam 

responsáveis pela propagação do evangelho e do estabelecimento da sã doutrina, que 

estabelece as bases da Igreja (Ef. 2:20). Para o restante do Seu ministério terreno, Jesus 

intensamente se investiu na sua preparação. Em segundo lugar, Jesus designou esses 

homens assim que Ele poderia enviá-los a pregar. Eles foram treinados para ser a 

primeira geração de anunciadores da Boa Nova da salvação, seguindo os passos do seu 

Senhor, que se proclamou o evangelho de Deus (1 : 14). Jesus era um pregador, como foi 

João Batista e os profetas do Antigo Testamento antes dele. Os discípulos estavam a 

seguir em que o legado de pregar a verdade do evangelho. 

Sua vocação não seria fácil (cf. Mt 10:. 24-38). A instituição religiosa de Israel só tinha 

desprezo por eles e os perseguiram. Mesmo que muitas vezes faltava a fé necessária para 

uma tarefa tão vital (cf. Mt 8:. 25-26; 14:31; 16: 8; João 20: 30-31). No entanto, estes 

doze homens teria um impacto maior sobre o mundo do que qualquer outro grupo na 

história. No dia de Pentecostes, quando Pedro se levantou para pregar, três mil pessoas 

vieram à fé salvadora em Jesus (Atos 2:41). Nas semanas seguintes, e meses, no âmbito 

das suas dezenas de milhares de pregação mais abraçou a Salvador. A única explicação 

para tal influência imediata e generalizada é que eles haviam estado com Cristo e do Seu 

Espírito deu-lhes poder (cf. Atos 4:13). Os doze homens escolhidos por Jesus seria dada 

a responsabilidade de ser suas testemunhas "em Jerusalém como em toda a Judéia e 

Samaria, e até à parte mais remota da terra" (Atos 1: 8). Ele iria encarregar-los, como uma 

geração inicial de missionários, para ir ", fazei discípulos de todas as nações" (Mat. 28:19 

ESV). A igreja em si seria "Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, 

de que Jesus Cristo é a principal pedra angular" (Ef. 2:20 KJV). Eles iriam realizar essa 



tarefa por meio do poder do Espírito Santo, que iria lembrá-los dos ensinamentos de Jesus 

(cf. João 14:26) e transmitir-lhes uma nova revelação de seu Senhor (cf. João 16: 12-15; 

Atos 2 : 42). Através deles, a doutrina da nova aliança foi proclamada, articulado, e escrito 

nas palavras divinas do Novo Testamento Escrituras para todas as gerações subseqüentes. 

O Doze não começou como pregadores. Como muitos como sete deles eram 

pescadores. Um deles era um cobrador de impostos, outro um combatente da 

liberdade. Nenhum deles tinha recebido uma educação teológica formal. No entanto, 

quando Jesus foi feito com eles, aqueles que começaram como aprendizes, ou discípulos, 

tornou-se enviado queridos, ou apóstolos. Eram Seus embaixadores, seus representantes, 

e seus arautos. Ele soberanamente selecionado-los; Ele, pessoalmente, discipulado-

los; Ele transformou radicalmente eles; e Ele lhes deu poder com o Seu Espírito. Como o 

Filho de Deus, Jesus possuía autoridade absoluta sobre todas as coisas. Quando Ele 

escolheu seus doze apóstolos, Ele delegou Sua autoridade a eles. No pensamento judaico, 

apóstolo foi considerada uma representação do que aquele que o enviou. Como os 

emissários de Cristo, estes homens foram dotados com a autoridade delegada do próprio 

Messias. Eles foram elevados para agir em seu nome no exercício de sua autoridade e 

para o benefício de Seu Reino, anunciando Suas palavras. 

Em consonância com o seu papel de seus delegados, Jesus também deu-lhes poder de 

expulsar os demônios. Mateus 10: 1 acrescenta que eles também receberam o poder 

"para curar todo tipo de doença e de todo tipo de doença." A fim de autenticar sua posição 

como Seus representantes, Jesus deu-lhes poder, tanto no plano físico (sobre a doença) e 

no reino espiritual (sobre os demônios). Como o próprio Jesus, a sua mensagem foi 

confirmada pelos sinais sobrenaturais que eles realizados pelo Seu poder (cf. Jo 3: 2; 2 

Cor. 12: 11-12). Falando sobre a mensagem da salvação, o autor de Hebreus explica: 

"Depois que foi no primeiro dito pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram 

[ie, os apóstolos], Deus também deu testemunho dela por meio de sinais e maravilhas e 

por vários milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com sua própria vontade "(Heb. 

2: 3-4). Como seu Mestre, suas palavras foram validados pelas obras sobrenaturais que 

eles realizados por meio do poder do Espírito Santo. 

Os nomes dos Doze são registradas em quatro lugares no Novo Testamento (Mateus. 10: 

2-4; Marcos 3: 16-19; Lc 6: 13-16; Atos 1:13; 26 cf. v.). Em cada lista, os seus nomes são 

organizadas nas mesmas três subgrupos de quatro, dispostos em ordem decrescente de 

intimidade com Cristo. O primeiro grupo foi composto por dois pares de irmãos: Pedro e 

André, Tiago e João. O segundo incluiu Filipe, Natanael, Mateus, Tomé. A terceira 

consistiu de Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes (que foi 

substituído por Matthias em Atos 1:26). Embora a ordem dos nomes da lista muda um 

pouco a lista, eles permanecem sempre no mesmo subgrupo. Além disso, o nome que 

começa cada subgrupo também é consistente: Pedro sempre encabeça um grupo, grupo 

Filipe dois, e Tiago, filho de Alfeu grupo três. Isto sugere que cada um destes subgrupos 

tinha o seu próprio líder. Embora uma grande parte se sabe sobre os homens no primeiro 

grupo, há cada vez menos informações sobre aqueles que fizeram até o segundo e terceiro 

grupos. 

Um exame mais detalhado de cada membro dos Doze destaca a composição diversificada 

desta equipe heterogênea. (Para um estudo aprofundado destes doze homens, veja os 

capítulos 11-17 em Mateus 8-15, MacArthur New Testament Commentary [Chicago: 

Moody, 1987]; e também os capítulos 2-8 em Lucas 6-10, MacArthur New Testament 



Commentary [ Chicago: Moody, 2011]; ver também, doze homens comuns [Nashville:. 

Tomé Nelson, 2006]) em cada lista dos doze apóstolos, Simão Pedro é sempre chamado 

em primeiro lugar, o que indica que ele foi o porta-voz para os outros onze. Um homem 

impulsivo de ação, Pedro falou muitas vezes antes de pensar, um hábito que ele começou 

a ter problemas em mais de uma ocasião (Mt 16: 22-23; 26: 33-35.). No entanto, o Senhor 

iria transformar Pedro no aterrado, líder firme dos apóstolos. É por isso que Jesus deu -

lhe o nome de Pedro, que significa "pedra" (cf. Mt 16,18;. Jo 1,42). Quando Jesus 

conheceu Pedro, ele era nada além de um rock, mas ele se tornaria o pregador dominante 

entre os apóstolos (cf. Atos 2: 15-36; 3: 12-26; 5: 29-32) e um pilar da Igreja primitiva 

(Gal. 2: 9). É provável que sua pregação serviu de base para o relato de Marcos da vida e 

ministério de Jesus. (Para mais informações sobre este ponto, veja a seção sobre "Autoria" 

na introdução deste volume.) Cartas de Pedro demonstrar o profundo amor por Cristo, 

que veio para caracterizá-lo como um pastor experiente e robusto teológica. Segundo a 

tradição, Pedro foi executado como um mártir em Roma-de ser crucificado de cabeça para 

baixo por seu pedido, porque ele se sentia indigno de ser crucificado da mesma maneira 

como o seu Senhor. Como Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de 

Tiago teriam suas vidas completamente transformadas por Jesus. O Senhor 

também deu -lhes um apelido, o nome de Boanerges, que significa, "Filhos do 

Trovão". No caso de Pedro, seu apelido indicado o que Jesus queria que ele se 

tornou. Mas, no caso de Tiago e João, seu apelido mostrava uma atitude hotheaded e 

preconceituosa em relação aos outros que eles precisavam para abandonar (cf. Lucas 

9:54). Chamando-os de "filhos do trovão", Jesus lembrou-lhes uma atitude injusta de que 

precisavam evitar. Junto com Pedro, Tiago e João estavam presentes na transfiguração de 

Jesus (Marcos 9: 2). Eles também estavam lá no dia de Pentecostes, se reuniram com 120 

crentes, incluindo os outros apóstolos, quando nasceu a Igreja (Atos 1-2). Tiago foi 

martirizado no início da história da igreja, sendo decapitado por Herodes Agripa I, em 

meados dos anos 40 (Atos 12: 2). João, por outro lado, era o mais antigo membro 

sobrevivente dos Doze. Ele viveu até cerca de AD 100, escrevendo cinco livros do Novo 

Testamento e ser exilado perto do fim de sua vida. Que um dos principais temas de suas 

epístolas é amor (cf. 1 João 3: 14-20; 4: 7-21; 5: 1; 2 João 6) ressalta a mudança radical 

operada na vida de um ex "Son da Thunder. " André foi o último membro do primeiro 

grupo. O irmão de Pedro, André tinha sido um discípulo de João Batista, que começou a 

seguir Jesus no início do ministério público do Senhor (cf. João 1:40). As poucas vezes 

que André é assinalado nos Evangelhos, ele é muitas vezes visto trazer as pessoas para 

Jesus-se era seu irmão Pedro (João 1: 41-42), um menino com cinco pães e dois peixes 

(João 6: 8-10) , ou um grupo de gregos que queriam ver o Senhor (João 12: 20-

22). Segundo a tradição, André morreu pouco depois de introduzir a esposa de um 

governador provincial para o evangelho de Jesus Cristo. Quando ela se recusou a renegar 

sua fé, seu marido irritado tinha André crucificado em uma cruz em forma de X. Ele teria 

pendurado lá por dois dias, pregando o evangelho a quem passa até que ele morreu. 

Filipe foi o líder do segundo grupo. De acordo com João 1:44, que era de Betsaida, a 

mesma cidade natal como Pedro e André. Antes da alimentação dos cinco mil, Filipe 

abertamente perguntou onde eles poderiam comprar pão para tantas pessoas (João 6: 

5). No Cenáculo, era Filipe que disse a Jesus: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta" 

(João 14: 8). Em resposta, "Jesus disse-lhe:" Estou há tanto tempo convosco, e ainda 

assim você não me conheces, Felipe? Quem me vê a mim vê o Pai; como você pode dizer: 

"Mostra-nos o Pai '?" "(vv. 9-10). Thickheadedness de Filipe em ambas as ocasiões foi 

típico de todos os discípulos, que só veio a compreender a verdade sobre Jesus após a sua 

ressurreição. Bartholomew começaram a seguir Jesus através da influência de Filipe 



(João 01:45). Seu nome significa "Filho de Tolmai" e foi, na realidade, um 

sobrenome. Seu primeiro nome era Nathaniel, o que significa "Dado de Deus." Foi a 

Nathaniel que Jesus disse: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo!" (João 

01:47). Mateus , ex-cobrador de impostos , foi introduzido por Marcos em 2: 14-

15. Como todos os que recolheu os impostos para Roma, ele era um homem desprezado 

que foi elevada pelo Salvador para o privilégio de escrever o evangelho de 

abertura. Tomé rodadas fora do segundo grupo. De acordo com João 11:16, seu apelido 

era Dídimo, que, em grego, significa "gêmeo". É nesse mesmo versículo que Tomé 

corajosamente, embora pessimista, disse aos outros discípulos: "Vamos nós também [com 

Jesus a Jerusalém ], de modo que nós podemos morrer com Ele "que o pessimismo à tona 

novamente, após a ressurreição, quando Tomé recusou-se a acreditar que os outros 

apóstolos que Jesus estava vivo (João 20: 24-29).. Mas, quando ele testemunhou o Cristo 

ressuscitado, a resposta de Tomé foi definitivo: "Meu Senhor e meu Deus!" (28 v.). Forte 

tradição da história da igreja indica que Tomé levou o evangelho para a Índia, onde foi 

martirizado. 

Tiago, filho de Alfeu leva fora do terceiro grupo. Não se sabe muito sobre ambos, Tiago 

e seu pai, Alfeu. De acordo com Marcos 15:40, ele também foi chamado de Tiago, o 

Menor. Ele tinha uma mãe chamada Maria, que também seguiu Jesus (cf. 16: 1; Lucas 

24:10). Tadeu também foi chamado de Judas, filho de Tiago (Lucas 06:16; Atos 1:13) 

ou Judas "não o Iscariotes" ( cf. João 14:22). Muito pouco se sabe sobre Tadeu. Embora 

alguns comentaristas sugeriram que ele é o autor da Epístola de Judas, o melhor é atribuir 

essa carta para Jude o meio-irmão de Jesus (cf. Mc 6: 3). Simão, o Zelote, como seu nome 

sugere, era um revolucionária anti-romana. O fato de que ele e Mateus, ex-cobrador de 

impostos para Roma, eram ambos membros dos Doze, mostra a diversidade deste 

grupo. Antes de conhecer Jesus, Simon teria, sem dúvida, não teve escrúpulos em matar 

alguém como Mateus para avançar sua causa anti-romano. O ignominiosa Judas 

Iscariotes é sempre mencionado último nas listas dos apóstolos, porque ele traiu 

Jesus. A deserção de Judas pode ter sido uma surpresa para todo mundo, mas Jesus não 

foi enganado pela traição de Judas Iscariotes. Como o Senhor disse aos discípulos em 

João 6:70: "Será que eu mesmo não escolhi a vós os doze anos, e ainda um de vós é um 

diabo?" Jesus sabia o tempo todo que ele iria traí-lo. Na verdade, essa deserção era parte 

do plano de Deus (cf. Atos 1: 15-26). 

Do ponto de vista humano, estes doze homens foram escolhas estranhas, porque eles eram 

sem instrução, sem treinamento e sem influência. No entanto, do ponto de vista de Deus, 

eles eram os instrumentos de eleição fracos e imperfeitos perfeitos através de quem o Seu 

poder seria gloriosamente exibido (cf. 1 Cor. 1: 26-31). Antes de suas vidas foram mais, 

que tinham sido utilizados para virar o mundo de cabeça para baixo (cf. Atos 17: 6). Que 

o nosso Senhor poderia usar esses navios comuns para realizar Seus grandes propósitos 

ressalta a Proposito sobrenatural do seu poder soberano. Como resumo varrição de 

Marcos mostrou, esse poder foi demonstrado nos milagres que Jesus realizou. Também 

foi evidenciado nos homens a quem Ele escolheu. Ele levou uma dúzia de homens 

comuns e os transformaram em poderosos pedras fundamento da sua Igreja (cf. Ef 2:20;. 

Rev. 21:14). 

 
 



 

13. Jesus Cristo: Mentiroso, Lunatico, ou 

Senhor? (Marcos 3: 20-35) 
E Ele chegou em casa, ea multidão se reuniu mais uma vez, a tal 

ponto que eles não poderiam até mesmo comer uma 

refeição. Quando seu próprio povo ouviu isso, saíram para 

assumir a custódia dele; por que eles estavam dizendo, "Ele 

perdeu o juízo." Os escribas que tinham descido de Jerusalém 

diziam: "Ele está possuído por Belzebu", e "Ele expulsa os 

demônios pelo príncipe dos demônios". E Ele os chamou de a Si 

mesmo e começou a falar-lhes em parábolas: "Como pode Satanás 

expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal 

reino não pode subsistir. Se uma casa está dividida contra si 

mesma, tal casa não será capaz de ficar de pé. Se Satanás se 

levanta contra si mesmo e está dividido, ele não pode ficar, mas 

ele está acabado! Mas ninguém pode entrar na casa do homem 

forte e roubar sua propriedade se primeiro não amarrar o homem 

forte, e então ele vai saquear a casa.Em verdade vos digo que, 

todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e todas 

as blasfêmias que proferirem; mas quem blasfemar contra o 

Espírito Santo, nunca mais terá perdão, mas será réu de pecado 

eterno "-porque eles estavam dizendo," Ele tem um espírito 

imundo. "  

    Em seguida, sua mãe e seus irmãos chegaram, e do lado de fora 

que mandou dizer a Ele e O chamou. A multidão estava sentada 

ao redor dele, e disseram-lhe: "Eis que tua mãe e teus irmãos 

estão lá fora procurando por você." Responder a elas, Ele disse: 

"Quem é minha mãe e meus irmãos?" Olhando sobre a aqueles 

que estavam sentados ao redor, Ele disse: "Eis minha mãe e meus 

irmãos! Pois quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã 
e mãe "(3: 20-35). 

Nascido em 1898, Clive Staples Lewis tornou-se uma das figuras literárias mais 

conhecidas do século XX. Embora criada em um lar protestante irlandês, Lewis 

abandonou sua fé infância e abraçou o ateísmo quando ele tinha apenas 15 anos de 

idade. Ele pensou que ele foi feito com Deus, sendo, paradoxalmente, "muito zangado 

com Deus por não existir" (CS Lewis, Surpreendido pela Alegria [Londres: Colheita 

Books, 1966], 115). Mas Deus não tinha terminado com ele. Anos mais tarde, quando 

lecionava na Universidade de Oxford, Lewis encontrou-se na companhia de amigos 

cristãos que desafiaram seu ateísmo. O Senhor usou a sua influência para desenhar Lewis 

a Si mesmo. Refletindo sobre sua conversão, o ex-ateu se comparou a do filho pródigo, 

perseguido por Deus, a despeito de suas próprias tentativas de resistir. Ele escreveu: 

Você deve me imaginar sozinho naquele quarto em Magdalen, noite após noite, 

sentimento, sempre que a minha mente se mesmo por um segundo do meu trabalho, a 

abordagem constante, incessante daquele a quem tão ardentemente desejado não se 

encontrar. Aquilo que temo tinha finalmente venha sobre mim. No Trinity Term de 1929 

eu dei, e admitiu que Deus era Deus, e se ajoelhou e orou: talvez, naquela noite, o 



convertido mais deprimido e relutante em toda a Inglaterra. CS Lewis, Surpreendido pela 

Alegria [Londres: Colheita Books, 1966], 228-29) 

Como um pensador cristão, apologista, e autor, CS Lewis iria passar a ter influência 

generalizada através de obras de ficção, como As Crônicas de Nárnia e Cartas do Inferno, e 

através de escritos apologéticos como O Problem da Pain e Mere Christianity. 

Uma das contribuições de Lewis mais conhecidos para o campo da apologética cristã era 

o "trilema", ele propôs em relação às reivindicações de Jesus Cristo. Apesar de não ser 

inventado por Lewis, ele deu o "trilema" a sua expressão mais popular. Em resposta a 

qualquer um que pode sugerir que Jesus era um bom professor, mas não divino, Lewis 

explicou por que essa opinião não era logicamente sustentável: 

Eu estou tentando aqui para impedir que alguém diga a coisa mais tola que as pessoas 

costumam dizer sobre Ele: Eu estou pronto para aceitar Jesus como um grande professor 

de moral, mas não aceito a sua pretensão de ser Deus. Essa é a única coisa que nós não 

devemos dizer. Um homem que era apenas um homem e dissesse o tipo de coisas que 

Jesus disse não seria um grande professor moral. Ele seria ou um lunático-no nível com 

o homem que diz que é um ovo-ou escalfado mais que ele seria o Diabo do Inferno. Você 

deve fazer a sua escolha. Ou esse homem era, e é, o Filho de Deus, ou é um louco ou algo 

pior. Você pode tê-lo por um tolo, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio ou você 

pode cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus, mas não é permitido vir com algum 

disparate sobre ele ser um grande mestre humano . Ele não deixou que se abrem para 

nós. Ele não tinha a intenção de ... Ora, parece-me óbvio que Ele não era nem um louco 

nem um demônio: e, consequentemente, por mais estranho ou aterrorizante ou improvável 

que possa parecer, eu tenho que aceitar a ideia de que Ele era e é Deus. (CS Lewis, Mere 

Christianity [London: Collins, 1952], 54-56) 

Ao afirmar ser Deus (Marcos 2: 5-10; 14: 61-62; João 1: 1; 05:18; 08:58; 10:30, 33, 36; 14:. 

9; cf. Mt 1: 23; Lucas 07:16), Jesus Cristo deixou seus ouvintes com apenas três opções. Eles 

poderiam descontar Ele como delirante, renunciá-lo como demoníaco, ou declarar que Ele 

seja divino. Não havia meio termo (Matt 12:30;. Marcos 09:40; Lucas 11:23). As multidões 

que se reuniram para ouvi-Lo teria quer abraçá-lo como Filho de Deus e Salvador do mundo 

(Marcos 8:29; João 6:69; 20:28), ou eles iriam rejeitá-Lo como um megalomaníaco perigoso 

e possivelmente insano que deve ser silenciado (Marcos 3: 6; João 11:53). 

Os Evangelhos do Novo Testamento foram escritos para demonstrar a qualquer leitor que 

Jesus Cristo não era nem um louco nem um mentiroso. Lunaticos não pode curar pessoas 

doentes ou ressuscitar os mortos. Fraudes não pode fazer milagres inegáveis, nem alguém 

com poderes por espíritos malignos usar esse poder para expulsar demônios (cf. Mt 12: 

26-28.; João 10:21). A Bíblia deixa seus leitores com apenas uma alternativa. O Senhor 

Jesus é o Rei messiânico, "o Filho do Deus vivo" (Marcos 1: 1; cf. Mateus 16:16.). Ele é 

o Senhor e Salvador a quem Deus o Pai ressuscitou "dentre os mortos [ter] fazendo-o 

sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo governo e autoridade, poder e 

domínio, e de todo nome que se nomeia, não só em neste século, mas também no vindouro 

"(Ef. 1: 20-21). 

Apesar da evidência maciça para confirmar a divindade de Jesus (a partir de seu ensino 

surpreendente para seus milagres espetaculares para a Sua autoridade sobre os demônios), 

e apesar do claro testemunho de outros que autenticados Ele (dos profetas do Antigo 

Testamento para João Batista de Deus, o Pai- cf. Mc 1: 2-11; João 5: 33-46), havia muitos 



que teimosamente se recusou a acreditar n'Ele (cf. João 0:37). Alguns pensavam que ele 

era demente, especialmente quando eles ouviram expressar o custo de ser seu discípulo 

(cf. Lucas 9: 57-62; João 6:66); outros categoricamente acusaram de ser-endemoninhado 

(João 10:20). Nesta passagem (Marcos 3: 20-35), encontramos essas duas respostas 

erradas para Jesus Cristo. Membros de sua própria família sugeriu que ele havia perdido 

seus sentidos e estava agindo como um louco (vv. 20-21). Enquanto isso, os líderes 

religiosos alegou que Ele era um mentiroso cuja inegável poderes vieram de Satanás, e 

não Deus (vv. 22-30). No entanto, houve aqueles que realmente seguiu Jesus-

ansiosamente obedecer à vontade do Pai, ouvindo o Filho (vv. 31-35). Estes verdadeiros 

crentes corretamente entendido que Jesus é Senhor e Deus. 

Lunatico: A Assunção da família de Jesus 

E Ele chegou em casa, ea multidão se reuniu mais uma vez, a tal 

ponto que eles não poderiam até mesmo comer uma 

refeição. Quando seu próprio povo ouviu isso, saíram para 

assumir a custódia dele; por que eles estavam dizendo, "Ele 
perdeu seus sentidos." (3: 20-21) 

É difícil imaginar que alguém possa pensar que Jesus tinha perdido a cabeça. Sua razão 

foi o mais perfeito; Sua lógica do mais puro; e sua pregação a mais profunda. Ninguém 

nunca falou como Ele falou-com tanta clareza ou profundidade. Sempre que Ele ensinou, 

a reação das pessoas era sempre a mesma: "todas as pessoas foram pendurado em cada 

palavra que ele disse" (Lucas 19:48). Mas, apesar de sua recepção popular pelas 

multidões que se reuniram para ouvi-lo, certos membros da família de Jesus pensou que 

tinha enlouquecido. 

Depois que Jesus designou Doze (Marcos 3: 13-19), Ele veio de volta para casa em 

Cafarnaum, Sua sede do ministério. A frase Ele chegou em casa significa, literalmente, 

"Ele veio para uma casa", e pode referir-se a casa de Pedro e André (1:29; cf. 2: 1). Como 

normalmente aconteceu quando Jesus entrou na cidade (1:32, 37, 45; 2: 1-2), a multidão 

se reuniu mais uma vez, a tal ponto que eles significando Jesus e Sua disciples- não 

conseguia nem comer uma refeição. Multidões de pessoas pressionadas para dentro da 

casa onde Jesus estava hospedado. Seu ministério de cura era diferente de tudo que as 

multidões já tinha visto (cf. Mt 9:33.), Atraindo pessoas em massa de todo Israel para 

testemunhar seu poder sobrenatural e ouvir Seu ensinamento extraordinário (Marcos 3: 

7-12). Não era incomum para os principais rabinos de ter um pequeno grupo de 

seguidores, mas ninguém nunca tinha chegado perto de rivalizar a enorme popularidade 

de Jesus. 

O tamanho das multidões muitas vezes criados desafios logísticos únicas. Em mais de 

uma ocasião, Jesus milagrosamente criado comida para saciar a fome de milhares de 

pessoas que seguiam (Matt. 14: 13-21; Marcos 8: 1-10). Em outros momentos, como as 

pessoas aglomeraram em torno dele ao longo das margens do Mar da Galiléia, Jesus 

entrou em um pequeno barco para que pudesse escapar da paixão e resolvê-los longe da 

costa (Lucas 5: 1-3; Marcos 3: 9). Anteriormente, em Cafarnaum, a multidão transbordou 

a casa onde Jesus estava ensinando, forçando os amigos de um homem paralisado que 

cavar um buraco no teto apenas para obter uma audiência com Cristo (Marcos 2: 

4). Milagres, como Jesus a cura do paralítico que o homem-só aumentou o fervor das 

multidões ansiosas, que abertamente se perguntou se Jesus era o Messias (cf. Mt 12: 22-



23.). Nesta ocasião, a multidão foi novamente pressionando para dentro da casa, a tal 

ponto que Jesus e seus discípulos não conseguia nem comer uma refeição. A multidão 

era tão grande que Jesus e seus discípulos foram incapazes de realizar até mesmo as 

funções básicas da vida, como comer. 

Quando a notícia sobre a situação chegou a Nazaré, a família de Jesus ficou chocado e 

preocupado com o que ouviram. Como explica Marcos, quando seu próprio povo ouviu 

isso, saíram para assumir a custódia de Deus. Que a frase Seu próprio povo refere-se 

a sua família imediata é confirmada pelo versículo 31, no qual se constata que sua mãe e 

seus meio-irmãos viajou para Cafarnaum para encontrá-lo. Dada a natureza opressiva das 

multidões, a preocupação da família de Jesus para a Sua segurança é compreensível. Com 

medo de que pudesse estar em perigo, eles haviam deixado Nazaré e viajou os quase trinta 

quilômetros a Cafarnaum, a fim de assumir a custódia Dele. O verbo traduzido para 

assumir a custódia significa "para aproveitar." Dos quinze vezes que for utilizada em 

Marcos, oito se referem a Jesus sendo apreendidos, incluindo sua prisão. Ele também é 

usado da apreensão de João Batista, quando ele foi preso e encarcerado (Marcos 6:17). A 

família de Jesus tinha a intenção de resgatá-lo, se necessário pela força, a partir das 

multidões opressivas que ameaçavam sufocá-lo, bem como de si mesmo. 

O desejo da família para proteger Jesus do perigo auto-imposta é refletido em suas 

conclusões sobre ele, para que eles estavam dizendo, "Ele perdeu seus 

sentidos." Maria, é claro, não acho que isso.Antes de Jesus nascer, Maria tinha sido dito 

pelo anjo: "Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele 

será grande e será chamado Filho do Altíssimo; eo Senhor Deus lhe dará o trono de seu 

pai Davi; e Ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim "(Lucas 

1: 31-33). Então ela sabia exatamente quem ele era (cf. Lucas 2:19, 51). 

Os irmãos de Jesus ainda não crêem n'Ele (cf. Jo 7: 5). Sem dúvida, lhes tinha sido dito 

por Maria e José sobre sua metade irmão mais velho. Durante os primeiros 30 anos de 

sua vida, enquanto Jesus viveu em Nazaré, Seus irmãos observaram Ele dia após 

dia. Tudo o que Ele fez foi perfeito (cf. Hb 4:15.) -a Realidade que validou a sua 

identidade, mas pode ter frustrado seus irmãos e irmãs (que nunca poderia igualar-se à 

Sua impecável padrão) mais jovens. O registro bíblico implica que ele não começou a 

fazer milagres até depois de Seu ministério público começou (João 2:11). Fora da 

surpreendendo os estudiosos religiosos em Jerusalém quando tinha 12 anos de idade 

(Lucas 2: 46-47), Jesus apareceu como outros jovens judeus (cf. vv 51-52.). 

Os nomes dos meio-irmãos de Jesus são listados em Marcos 6: 3: Tiago, José, Judas e 

Simão. Esse versículo também indica que Ele tinha mais de uma meia-irmã, o que 

significa que Jesus foi um dos pelo menos sete filhos de Maria. (Pode-se notar que a 

doutrina católica romana da virgindade perpétua de Maria é uma fabricação claramente 

rejeitada pelo registro-cf Novo Testamento Matt 01:25; 13:... 55-56) Crescer na mesma 

família que Jesus, o Seu irmãos testemunharam Sua perfeita obediência, mas por causa 

da natureza aparentemente comum de sua infância, que não fez ainda acreditam que ele é 

o Messias. 

Quando Jesus deixou a família em Nazaré em torno da idade de trinta anos, e embarcou 

em seu ministério público, Seus irmãos deve ter se perguntado o que estava 

fazendo. Quando Jesus veio a Nazaré e repreendeu Seus antigos vizinhos tão 

drasticamente que eles tentaram matá-lo (Lucas 4: 16-29), seus irmãos e irmãs, sem 



dúvida, assistiu em choque. Como propagação reputação de Jesus, e notícias sobre Ele 

chegou a Nazaré, sua curiosidade, provavelmente, foi acompanhado por um crescente 

consternação e preocupação. Depois de ouvir sobre a natureza opressiva das multidões, 

eles decidiram não mais esperar. Era hora de resgatar seu irmão mais velho de Si mesmo. 

A frase perdeu Seus sentidos traduz um único termo grego ( existēmi ), o que significa 

perder a mente, para estar ao lado de si mesmo, ou para ser insano. Os membros da própria 

família de Jesus estavam convencidos de que ele já não estava no controle de seus sentidos 

racionais. Na realidade, a única coisa irracional sobre Jesus era o que eles 

equivocAdãoente concluiu sobre Ele. Embora Seus irmãos não acreditavam nele ainda, 

sua incredulidade era apenas temporário. Eles viriam para abraçá-lo na fé após Sua 

ressurreição (Atos 1:14; 1 Cor. 15: 7). Na verdade, o irmão de Jesus Tiago iria se tornar 

um líder na igreja de Jerusalém (cf. Atos 15: 13-35; Gl 1:19.), E Tiago e Judas (Judas) 

seriam pena epístolas no Novo Testamento. Neste momento, no entanto, por causa da 

preocupação para ele, talvez, misturado com um sentimento de piedade e dever da família, 

eles determinaram que ir a Cafarnaum para trazê-lo de volta com segurança para Nazaré. 

Mentiroso: a acusação de inimigos de Jesus 

Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: "Ele está 

possuído por Belzebu", e "Ele expulsa os demônios pelo príncipe 

dos demônios". E Ele os chamou e começou a falar-lhes em 

parábolas: "Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino 

se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma 

casa está dividida contra si mesma, tal casa não será capaz de 

ficar de pé. Se Satanás se levanta contra si mesmo e está dividido, 

ele não pode ficar, mas ele está acabado! Mas ninguém pode 

entrar na casa do homem forte e roubar sua propriedade se 

primeiro não amarrar o homem forte, e então ele vai saquear a 

casa. Em verdade vos digo que, todos os pecados serão perdoados 

aos filhos dos homens, e todas as blasfêmias que proferirem; mas 

quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca mais terá perdão, 

mas será réu de pecado eterno "-porque eles estavam dizendo," 
Ele tem um espírito imundo "(3: 22-30). 

Os membros da família imediata de Jesus não foram os únicos que viajaram para 

Cafarnaum à procura de Jesus. Elite- religiosas de Israel escribas que tinham descido 

de Jerusalém -também tinha um grande interesse em encontrar Jesus, embora não com a 

intenção de salvar sua vida. Sua estratégia de curto prazo era difamar Jesus, a fim de virar 

a opinião pública contra Ele; em última análise, eles queriam morto (Marcos 3: 

6). Sabendo que não podia negar a realidade de Sua milagrosa, poder sobrenatural, eles 

criaram uma campanha de difamação que poria em causa a fonte dele. 

De acordo com Mateus 12: 22-23, a passagem paralela de Marcos 3: 22-30, a resposta 

dos escribas e fariseus foi especificamente relacionado a um milagre de cura realizada 

por Jesus. Mateus escreve: "Então, um homem possuído por um demônio que era cego e 

mudo foi levado a Jesus, e Ele curou, de modo que o mudo falava e via. E todas as 

multidões ficaram admirados, e diziam: "Este homem não pode ser o Filho de Davi, pode 

ele? '", Como tinha feito muitas vezes antes, Jesus demonstrou a Sua autoridade sobre 

tanto o reino espiritual de demônios e do reino físico de doença em um presente dramático 

ato de cura. Os resultados foram imediatos, completa e inegável. A ex-cego, mudo e 



endemoninhado foi instantaneamente curado. A multidão, surpreendeu pela exibição de 

livramento sobrenatural, não podia deixar de colocar a questão abertamente-se 

perguntando se Jesus era de fato o messiânico "Filho de Davi" óbvio (cf. 2 Sam. 7: 12-

16; Sl 89: 3. ; Isaías 9: 6-7).. Sua reação logo chegou aos ouvidos dos líderes religiosos 

sempre atento. "Quando os fariseus, ouvindo isto, disseram: 'Este homem expulsa os 

demônios só por Belzebu o príncipe dos demônios" (Mat. 12:24). Não é possível negar o 

que Jesus tinha acabado de fazer, os líderes religiosos apóstatas tentou desacreditar Jesus, 

atribuindo Seu poder de Satanás. 

Marcos pega a história nesse ponto, observando que esses escribas tinham vindo de 

Jerusalém. Apesar de Cafarnaum era norte da Judéia, à cidade da Galiléia se sentou em 

uma elevação muito inferior (cerca de 700 metros abaixo do nível do mar) de Jerusalém 

(cerca de 2.550 pés acima nível do mar), o que significa que a rota para Cafarnaum exigiu 

viajar de Jerusalém. Consciente da popularidade de Jesus, e à procura de oportunidades 

para minar a sua credibilidade, uma delegação de escribas viajou da capital de Israel para 

manter um olho sobre o ministério de Jesus. A sua vontade de fazer a caminhada de mais 

de uma centena de milhas (que viajam em torno Samaria) demonstra o antagonismo 

profundo que motivou a sua oposição a Jesus. Sua popularidade sem precedentes (cf. 

Marcos 3: 7-10, 20) fez-lhe uma ameaça cada vez maior para a sua própria 

autoridade. Então, eles foram a Cafarnaum a intenção de destruir Jesus, dogging seus 

passos, a fim de construir o seu caso contra ele (v. 6). 

Ouvindo as multidões considerar seriamente a possibilidade de que Jesus poderia ser o 

Messias, os escribas e fariseus em pânico. Preso em um dilema de sua própria criação, 

eles recorreram a fazer ataques pessoais absurdas, dizendo: "Ele está possuído por 

Belzebu", e "Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios." Essa odiosa 

acusações exsudação com malevolência repugnante -foram concebido para dissuadir as 

multidões de acreditar em Jesus. Se eles pudessem posicionar-lo como um representante 

de Satanás, os líderes religiosos sabiam que poderiam envenenar as multidões contra Ele 

(cf. Mt 27: 20-23; João 19:14.). Os fariseus e os escribas, cegos pela sua própria 

arrogância, odiava Jesus porque Ele denunciou abertamente seu sistema hipócrita de man-

made tradição e retidão de obras.Considerando-se os guardiões da pureza doutrinária 

judaica, não podiam imaginar que Libertador muito aguardada de Israel seria 

vigorosamente opor a eles. Assim, mesmo quando a evidência da messianidade de Jesus 

era óbvio para todos verem, eles deliberAdãoente rejeitaram, inflexivelmente insistindo 

que ele estava possuído por Satanás. 

Em resposta à questão colocada pelas multidões, os inimigos de Jesus insistiu que ele era, 

na verdade, a antítese do Filho de Davi. Ele não era o Cristo, eles disseram, mas um servo 

de Belzebu o príncipe dos demônios. O nome Belzebu originalmente se referia a Baal-

Zebul (significado ", Baal, o príncipe"), a principal divindade da cidade filistéia de 

Ecrom. Expressando o seu desdém, os israelitas ironicamente chamou de Baal-Zebub, 

que significa "Senhor das Moscas" (cf. 2 Reis 1: 2). No primeiro século, Belzebu (ou 

Belzebu) tornou-se um nome para Satanás, que é o que os fariseus destina quando 

associado esse nome com Jesus (cf. Mt 10:25;. Lucas 11:15). O poder de Jesus só poderia 

ser explicada como vindo de uma de duas fontes: Deus ou Satanás. Quando Jesus afirmou 

ser de Deus (cf. João 10:30; 17:21), os líderes chamam de mentiroso-cujo poder pertencia 

ao invés para o príncipe das trevas. Embora eles alegaram ser os porta-vozes de 

autoridade para Deus, na realidade, eles eram os únicos sob o poder de Satanás (João 

8:41, 44). 



Saber o que os fariseus diziam sobre Ele (cf. Mat. 12:25), Jesus chamou a multidão para 

si mesmo e começou a falar-lhes em parábolas. O Senhor usou 

frequentemente parábolas (analogias estendidos usado para fazer um ponto espiritual 

específica) para obscurecer a verdade dos incrédulos (cf. Mt 13: 11-12.). Nesta ocasião, 

no entanto, Jesus analogias eram claras para que todos possam entender, expondo a 

natureza ridícula de seus inimigos 'acusações. "Como pode Satanás expulsar 

Satanás?" Ele perguntou retoricamente. "Se um reino se dividir contra si mesmo, tal 

reino não pode ficar. Se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não será 

capaz de ficar de pé. Se Satanás se levanta contra si mesmo e está dividido, ele não 

pode ficar, mas ele está acabado! " A alegação dos escribas era um absurdo lógico. É 

axiomático que qualquer reino ou royal casa em guerra contra si mesmo é destinado 

para o colapso. Aplicado ao reino espiritual, o princípio é igualmente 

verdadeiro. Se Satanásforam expulsando seus próprios agentes ou destruindo suas 

próprias obras, então seu reino seria irremediavelmente dividida. ponto Jesus 'era óbvio: 

que o reino das trevas é inerentemente caótico e desordenado, o diabo não implantar seus 

agentes para lutar uns contra os outro. O fato de que Jesus passou Seu ministério terreno 

expondo, confrontando, para a repreensão, e expulsando os demônios (cf. Mt 08:29; 10: 

1; 12:22., Marcos 03:11; 09:29; Lucas 8: 2; 11 : 14) forneceu a prova evidente de que Ele 

não estava habilitada por Satanás. Tudo o que Jesus fez, a partir de seus milagres de cura 

para sua pregação do evangelho, se opunha à de Satanás interesses-uma vez que a própria 

razão Ele veio para destruir as obras do diabo ( 1 João 3: 8; cf. Lucas 

10:18). Obviamente, Satanás jamais teria autorizado ou habilitado um ataque tão 

cataclísmico em seu próprio reino. Para os fariseus e os escribas para fazer essa 

reivindicação foi ridículo. 

A verdadeira explicação para a autoridade de Jesus sobre os demônios não era que ele 

estava habilitada por Satanás, mas sim que Ele tinha poder sobre Satanás. Como Jesus 

disse à multidão: "Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar sua 

propriedade se primeiro não amarrar o homem forte, e então ele vai saquear a 

casa." analogia de Jesus pode refletir as palavras de Isaías 49: 24-25 : 

  

"Pode a presa será tirado o homem poderoso, 
Ou os cativos de um tirano ser resgatado? "Certamente, assim diz o Senhor, 
"Até mesmo os cativos do poderoso homem será tirado, 
E a presa do tirano será resgatado; 
Para vou lutar com aquele que contendem contigo, 
E eu vou salvar seus filhos. " 

  

Se Ele tinha aquele texto do Antigo Testamento em mente ou não, do ponto de ilustração de 

Jesus teria sido óbvio para seus ouvintes. Se alguém quisesse usar da propriedade de um 

guerreiro ou tirano, ele deve primeiro dominá-lo. Em analogia de Jesus, o homem 

forte representa Satanás e sua propriedade é composta por ambos as forças demoníacas e 

seres humanos oprimidos sob o seu controlo. Só alguém mais forte do que Satanás pudesse 

entrar em seu domínio, se ligam a ele, dispersar seus agentes, e libertar seus cativos do reino 

das trevas (Colossenses 1: 13-14; cf. Ef 2: 1-4.). Que Jesus exercia esse poder (cf. Rom 16:20; 

Heb. 2: 14-15.) Provou que Ele é de Deus, uma vez que apenas Deus possui esse tipo de 

autoridade absoluta. 



Para os fariseus e os escribas de atribuir o poder de Jesus a Satanás, em vez de o Espírito 

Santo foi a mais elevada forma de blasfêmia e colocou-os em perigo eterna. A advertência 

de Jesus era solene e grave: "Em verdade vos digo que, todos os pecados serão 

perdoados aos filhos dos homens, e todas as blasfêmias que proferirem; mas quem 

blasfemar contra o Espírito Santo, nunca mais terá perdão, mas será réu de pecado 

eterno. " Qualquer pecado é perdoável, incluindo palavras irreverentes disseram contra 

Deus e do Senhor Jesus (cf. Mt 0:32;. 1 Tim 1:13. -14), com uma notável exceção: a 

blasfêmia contra o Espírito Santo. 

Embora estes versos têm sido a fonte de muita confusão desnecessária, o contexto deixa 

claro que Jesus teve um delito específico em mente quando advertiu Seus ouvintes sobre 

a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em sua encarnação, Jesus era perfeitamente 

submisso a Seu Pai (João 4:34; 5:. 19-30) e totalmente capacitado pelo Espírito Santo (Mt 

4: 1; Marcos 1:12; Lucas 4: 1, 18; João 03:34; Atos 1: 2; 10:38; Rom. 1: 4). Em cada 

ponto do ministério de Jesus, o Espírito foi ativamente no trabalho: Seu nascimento 

(Lucas 1:35), Seu batismo (Marcos 1:10), Sua tentação (Marcos 1:12), Seu ministério 

(Lucas 4:14) , Seus milagres (Mt 12:28; Atos 10:38.), sua morte (Hebreus 9:14.), e Sua 

ressurreição (Rom. 1: 4). Ele sempre funciona sob total controle do Espírito, como Ele 

andou em perfeita obediência ao Pai. (Para mais informações sobre este ponto, ver o 

capítulo 2 neste volume.) 

Aqueles que tinham visto a esmagadora evidência do poder do Espírito no ministério de 

Jesus, ainda permaneceu totalmente disposto a aceitar Jesus como o Filho de Deus, 

preferindo atribuir trabalho capacitação do Espírito Santo para Satan-se culpado de 

blasfêmia contra o Espírito Santo. Embora tinham testemunhado Ele curar todos os tipos 

de doenças, expulsar dezenas de demônios, e proclamar um evangelho do perdão divino, 

os inimigos de Jesus, no entanto, acusaram de ser um enganador possuído pelo 

demônio. Eles estavam dizendo, "Ele tem um espírito imundo." Em face de todas as 

provas possíveis do Espírito de trabalho através de Jesus, que se recusou a acreditar. Eles 

haviam endurecido permanentemente o coração contra o seu próprio 

Messias. Consequentemente, porque sua rejeição era definitiva em face de provas 

suficientes, não havia possibilidade de perdão. Como disse um comentarista explica: 

Para penitência eles substituem endurecimento, para a confissão de plotagem. Assim, por 

meio da sua própria insensibilidade criminosa e completamente inexcusable, eles são 

dooming si. Seu pecado é imperdoável, porque eles não estão dispostos a trilhar o 

caminho que leva ao perdão. Para um ladrão, um adúltero, e um assassino, há 

esperança. A mensagem do evangelho pode levá-lo a gritar: "Ó Deus, sê propício a mim, 

pecador". Mas, quando um homem se tornou endurecido, de modo que ele fez a sua mente 

para não prestar atenção aos sussurros do Espírito, nem mesmo para ouvir sua súplica e 

voz de advertência, ele colocou-se no caminho que conduz à perdição. (William 

Hendriksen, A Exposição do Evangelho segundo Mateus [Grand Rapids: Baker, 1973], 

529) 

Para os líderes religiosos de Israel a concluir que o Messias era uma falsificação 

endemoninhado constituiu o último ato de apostasia. Porque era a sua conclusão final a 

respeito de Jesus, eles eram culpados de pecado eterno. (Mesmo após esta ocasião, 

apesar da advertência de Jesus, os líderes religiosos continuou a manter que Ele estava 

habilitada por Satanás-cf. Mat. 10:25 ;. Lucas 11:15 João 10:20) Os que 



blasfemado contra o Espírito Santo isolar-se da graça salvadora de Deus através de sua 

própria incredulidade de coração duro. 

Cerca de 40 anos depois, o autor de Hebreus deu um aviso semelhante popa para aqueles 

que sabiam a verdade sobre Jesus e ainda escolheu deliberAdãoente para rejeitá-la: 

"Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Depois foi no primeiro 

dito pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram [isto é, os apóstolos], 

testificando Deus testemunha com eles, por sinais e maravilhas e por vários milagres e 

dons do Espírito Espírito de acordo com sua própria vontade "(Heb. 2: 3-4). Alguns 

capítulos depois, o escritor publicou um aviso ainda mais severa para aqueles que possam 

cair, apostatar: "Pois, no caso daqueles que uma vez foram iluminados, e provaram o dom 

celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus 

e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, é impossível renová-los novamente 

para arrependimento, visto que novamente crucificando para si mesmos o Filho de Deus, 

e colocá-lo para abrir shame "(Heb. 6: 4-6). (Para uma discussão detalhada dessa 

passagem importante, ver John Macarthur, hebreus, MacArthur New Testament 

Commentary. [Chicago: Moody, 1983]) apóstatas, como os líderes religiosos descrentes 

da época de Jesus, são aqueles que foram totalmente exposta ao verdade do evangelho e 

ainda afastar de Cristo, apesar da esmagadora evidência de que lhes foi dado. Na sua 

essência, a apostasia é um repúdio dolosa do testemunho do Espírito Santo para a pessoa 

e obra de Jesus Cristo. Blasfêmia contra o Espírito Santo, então, descreve o coração 

apóstata que, com pleno conhecimento irrevogavelmente rejeitaram aquele a quem os 

pontos de espírito. É por isso que é um pecado eterno -porque não há perdão é possível 

para aqueles que se recusam a parar de rejeitar Cristo. 

Senhor: o reconhecimento dos seguidores de Jesus 

Em seguida, sua mãe e seus irmãos chegaram, e do lado de fora 

que mandou um recado a ele e liguei para ele. A multidão estava 

sentada ao redor dele, e disseram-lhe: "Eis que tua mãe e teus 

irmãos estão lá fora procurando por você." Responder a elas, Ele 

disse: "Quem é minha mãe e meus irmãos?" Olhando sobre a 

aqueles que estavam sentados ao redor, Ele disse: "Eis minha mãe 

e meus irmãos! Pois quem faz a vontade de Deus, esse é meu 
irmão, irmã e mãe "(3: 31-35). 

Tendo deixado Nazaré para encontrar Jesus (v. 21), Jesus ' mãe e seus irmãos , 

finalmente chegou em Cafarnaum. À luz do fato de que Maria acreditou em Jesus, sua 

vinda foi provavelmente motivado por um desejo de proteger o Filho de Deus. Meio-

irmãos de Jesus, no entanto, foram convencidos de que Ele tinha perdido a cabeça. Eles 

vieram para resgatar Jesus das multidões enormes que ameaçavam sufocá-lo-

provavelmente com a intenção de tomar-lo de volta para Nazaré com eles. 

Do lado de fora da casa, que mandou um recado a ele e liguei para ele. No interior, 

Jesus estava se dirigindo a uma multidão que estava sentada ao redor dele, quando eles 

disseram-lhe: "Eis a tua mãe e teus irmãos estão lá fora procurando por 

você." Aceitando o interrupção, Jesus respondeu de uma forma que foi totalmente 

inesperado e deve ter surpreendido aqueles que ouviram falar.Respondendo-lhes, disse: 

"Quem é minha mãe e meus irmãos?" A pergunta de Jesus não nasceu da ignorância, 

uma vez que Ele, obviamente, conhecia a identidade dos membros de sua família 



terrena.Também não pretendo qualquer nível de desrespeito ou antagonismo em relação 

a Sua mãe e irmãos, a quem Ele claramente entes (cf. João 19: 26-27). Jesus 

simplesmente usou essa interrupção da vida real para ensinar uma verdade espiritual 

transcendente aos Seus seguidores que estavam reunidos em torno dele. 

Respondendo à sua própria pergunta, Jesus olhou sobre a aqueles que estavam sentados 

em torno dele e disse: "Eis minha mãe e meus irmãos! Pois quem faz a vontade de 

Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. " ponto do Senhor era que a única relação com 

Ele eternamente que importa não é física, mas espiritual. Sua família espiritual é 

composto por aqueles que têm um relacionamento de salvação com Ele através da fé (cf. 

João 1:12; Rom. 8: 14-17; 1 João 3: 1-2). Como Ele explicou anteriormente a Nicodemos, 

não é o nascimento terreno que faz com que uma parte da família de Deus, mas nascer de 

novo (João 3: 3-8). Ao contrário dos escribas e fariseus, que resistiram e blasfemado 

contra o Espírito Santo, ao rejeitar o Filho de Deus, discípulos genuínos têm o cuidado 

de fazer a vontade de Deus , honrando a Jesus Cristo como Salvador e Senhor (cf. 1 Cor. 

12: 3). Como Jesus explicou em João 6:40: "Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele 

que vê o Filho, e crê nele tenha a vida eterna, e eu Eu o ressuscitarei no último dia." Em 

outra ocasião, em Judéia, quando uma mulher exclamou a Jesus: "Bem-aventurado o 

ventre que te trouxe e os peitos em que você amamentaram" (Lucas 11:27), Ele respondeu 

da mesma forma, "Pelo contrário, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de 

Deus e observá-lo "(v. 28). Somente aqueles que atenderam a palavra de Deus será 

eternamente bendito.Essa palavra começa com o testemunho do Pai: "Este é o meu Filho 

amado, em quem me comprazo; ouvi-lo "(Mt 17: 5.). 

Como Marcos já observou (v. 21), alguns dos membros da família de Jesus considerou-o 

como um lunático. Enquanto isso, os membros da elite religiosa considerou-o como um 

mentiroso, acusando-o de estar em conluio com Satanás. Mas os seguidores de Jesus, 

aqueles que pertenciam à sua família espiritual, abraçou-Lo como seu Senhor. Eles 

obedeceram à vontade do Pai, o que é que os pecadores iria acreditar no Filho a quem o 

Espírito Santo dá testemunho e receber a vida eterna (cf. Jo 3:16; 15:26; 16: 13-15). 

Aqueles que realmente reconhecer que Jesus é o Senhor responder com uma ânsia de 

obedecê-Lo. A verdadeira conversão sempre foi marcada pela obediência à Palavra de 

Deus e submissão à autoridade de Cristo. Como Jesus explicou em João 8:31: "Se vós 

permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos." Alguns 

capítulos depois, ele repetiu essa mesma verdade: "Se me amais, guardareis os meus 

mandamentos" ( João 14:15). Por outro lado, "Aquele que diz:" Eu vim a conhecê-lo ", e 

não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está nele" (1 João 2: 4; cf. 

3:24) .Abraçando o senhorio de Jesus Cristo é mais do que um mero serviço de bordo (cf. 

Mat. 07:21). É a essência da vida cristã e uma característica certeza daqueles que fazem 

parte da família de Deus. Como João RW Stott explica: 

A fim de seguir a Cristo, temos de negar a nós mesmos, para nos crucificar, a perder-

nos. O total da demanda, inexorável de Jesus Cristo está agora exposto. Ele não nos 

chama para uma tibieza desleixado, mas a um vigoroso compromisso absoluto. Ele nos 

chama para fazê-lo, nosso Senhor. A idéia surpreendente é atual em alguns círculos, hoje, 

que podemos desfrutar dos benefícios da salvação de Cristo sem aceitar o desafio de seu 

senhorio soberano. Tal noção desequilibrada não é para ser encontrada no Novo 

Testamento. "Jesus é o Senhor" é a mais antiga conhecida formulação do credo dos 

cristãos. Em tempos em que Roma imperial estava pressionando os seus cidadãos a dizer 



"César é o Senhor", essas palavras tinham um sabor perigoso. Mas os cristãos não 

vacilou. Eles não podiam dar Caesar sua primeira lealdade, porque já tinha dado ao 

Imperador Jesus. Deus havia exaltado o seu Filho Jesus acima de todo principado e poder 

e investiu-o com uma posição superior a todas as classes, que antes dele "se dobre todo 

joelho ... e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor." (João RW 

Stott, Cristianismo Básico [Londres, Inter-Varsity Press, 1971], 112-13) 

O destino eterno de cada pecador é determinado por aquilo que a pessoa faz com Jesus 

Cristo. Aqueles que, em última análise considerá-lo como um lunático ou um mentiroso 

vai passar a eternidade longe dEle no inferno. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus 

ao abraçar Jesus Cristo como Senhor e Salvador são a promessa de vida eterna no céu 

(Rom. 10: 9). Lá, como membros da família de Deus, eles vão adorar o seu Rei subido 

para sempre. 

 
14. O solo das Almas (Marcos 4: 1-20) 

Ele começou a ensinar de novo à beira-mar. E uma grande 

multidão tão reuniu-lhe que ele entrou num barco no mar e 

sentou-se; e toda a multidão estava junto do mar sobre a terra.E 

Ele estava ensinando-lhes muitas coisas em parábolas, e lhes dizia 

no seu ensino, "Ouça a esta! Eis que o semeador saiu a 

semear; como ele estava semeando, parte da semente caiu à beira 

do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu no solo 

pedregoso, onde não havia muita terra; e logo nasceu, porque não 

tinha terra profunda. E depois que o sol tinha subido, queimou-

se; e porque não tinha raiz, secou-se. Outras sementes caíram 

entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e não 

deu safra. Outras sementes caíram em boa terra, e, como eles 

cresceram e aumentaram, eles produziram uma safra e produziu 

trinta, sessenta e cem por um. "E Ele estava dizendo:" Aquele que 

tem ouvidos para ouvir, ouça. "Como Assim que Ele estava 

sozinho, seus seguidores, juntamente com os doze, começou 

perguntando a ele sobre as parábolas. E ele estava dizendo-lhes: 

"A vós foi dado o mistério do Reino de Deus, mas os que estão fora 

colocar tudo em parábolas, para que, enquanto vendo, vejam e 

não percebam, e, ouvindo, ouçam e não entender, caso contrário, 

eles podem voltar e ser perdoado. "E disse-lhes:" Não 

compreendeis esta parábola? Como você vai entender todas as 

outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Estes são os que 

estão ao lado da estrada, onde a palavra é semeada; e quando eles 

ouvem, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada 

neles. De forma semelhante estes são os que em que foi semeado 

em solo rochoso, que, quando ouvem a palavra, logo a recebem 

com alegria; e eles não têm raízes firmes em si mesmos, mas são 

apenas temporários; então, quando sobrevindo tribulação ou 

perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os 

outros são aqueles em que foi semeado entre os espinhos; esses 

são os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a 

sedução das riquezas e os desejos de outras coisas entrando, 



sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. E esses são os que em 

que foi semeado em boa terra; e ouvem a palavra e aceitá-lo e dar 
fruto, trinta, sessenta e cem por um "(4: 1-20). 

A nação de Israel, desde o início do primeiro século, foi dominada por expectativa 

messiânica. O povo judeu imaginou um libertador que iria resgatá-los da ocupação 

romana, restaurar a glória nacional de Israel tudo o que havia sido perdida nas mãos dos 

opressores estrangeiros, como os assírios, babilônios, gregos e romanos. 

Como os leitores dedicados do Antigo Testamento, eles olharam para as extensas 

promessas do reino de Messias com grande expectativa, convencido de que ele iria 

restabelecer o trono de Davi em Jerusalém e exaltar Israel acima de todas as outras 

nações. Nos tempos do Novo Testamento, a única dinastia real em Israel era a de os 

Herodes, que governou por consentimento de Roma. Mas Herodes, o Grande e seus filhos 

foram edomitas, descendentes de Esaú, que repetidamente colocar seus próprios 

interesses acima dos interesses dos judeus. Sob o domínio romano, as pessoas eram 

obrigadas a pagar impostos pesados para César (cf. Marcos 2: 13-17), uma lembrança 

dolorosa de sua escravidão nacional cansativo. Muitas vezes, o alvo da brutalidade 

Roman, em parte por causa de seu estrito monoteísmo, o povo judeu tornou-se cada vez 

mais ressentida com o jugo imperial eles foram forçados a suportar. Como o peso da 

opressão estrangeira cresceu mais pesado, as chamas de antecipação messiânica 

queimado cada vez mais brilhante. 

Quando João Batista começou a pregar no deserto, declarando-se o precursor do Messias 

(cf. Mc 1: 2), a resposta do povo estava entusiasmado. Multidões de todo Israel viajou 

para o deserto para ouvir o que João tinha a dizer. Repleto de antecipação, seus corações, 

sem dúvida, correu quando João lhes declarou: "Depois de me One está chegando que é 

mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de, abaixando-desatar a correia de suas 

sandálias. Eu vos batizei com água; mas Ele vos batizará com o Espírito Santo "(1: 7-8). 

No entanto, na trágica ironia, quando seu longamente aguardado Messias finalmente 

chegou, a nação rejeitaram. O apóstolo João expressa essa realidade com estas palavras 

familiares: "Ele veio para os Seus, e aqueles que foram os seus não o receberam" (João 

1:11). As mesmas multidões que esperavam a Sua vinda se voltaram contra ele, acabou 

chorando por sua morte. Como Pedro disse a um público judeu no templo, "O Deus de 

Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vós 

entregastes e rejeitado na presença de Pilatos, quando ele tinha decidido soltá-lo. Mas 

você renegou o Santo e Justo, e pediu um assassino a conceder a você, mas condenado à 

morte o Príncipe da vida, aquele a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, um fato de 

que nós somos testemunhas "(Atos 3:13 -15).Inconcebivelmente, Israel odiava o ungido 

de Deus, o Messias, mesmo num momento em que a antecipação para Sua chegada nunca 

tinha sido mais fervorosa. Preocupado com a libertação político prometido no Antigo 

Testamento, o povo judeu cegamente ignorado o fato de que o mesmo Antigo Testamento 

também predisse que o Messias deve primeiro sofrer e morrer (cf. Sl. 22: 1-18; Isa 52: 

13-. 53:12;. Zech 12:10). Como Pedro passou a explicar: "As coisas que Deus anunciadas 

de antemão pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo iria sofrer, assim, Ele 

cumpriu" (Atos 03:18). 

O Senhor Jesus, é claro, retornar em um dia futuro para estabelecer o Seu glorioso reino 

de Jerusalém (Apocalipse 19: 11-20: 6). Naquela época, todo o Antigo Testamento 



promete ao seu povo sobre o Seu reino terrestre será perfeitamente observadas (por 

exemplo, Isa. 9: 6-7; 11: 4-5; 24:23; 33: 17-22; 42: 3-4; 49: 22-23; 60: 1-62: 7; Jer 33: 

14-21).. Mas, em sua primeira vinda, Jesus veio como o último Cordeiro sacrificial quem 

arcaria com a pena do pecado, morrendo na cruz (cf. 2 Phil:. 5-11; 1 Pedro 2: 21-25). O 

próprio Jesus declarou Sua missão com estas palavras: "Porque o Filho do Homem não 

veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos" (Mc 

10:45). Claramente, seu papel como o Servo Sofredor não correspondia às expectativas 

prevalecentes de um príncipe guerreiro que iria derrotar os romanos. Embora houvesse 

uma grande quantidade de interesse superficial em milagres de Jesus, o número de 

verdadeiros discípulos foi relativamente pequeno. 

Deve ter sido difícil para os discípulos de Jesus para entender por que tão poucos do povo 

judeu, e, especialmente, os líderes religiosos, creram nele. Em numerosas ocasiões, eles 

tinham testemunhado Jesus exercer o poder divino sobre os demônios, doenças e até 

mesmo a morte. Eles sabiam que Ele era o Messias (cf. Marcos 8:29). Jesus se referiu a 

eles como membros de Sua família espiritual (Marcos 03:34), porque obedeceu a vontade 

do Pai, crendo no Filho (João 6:40). Mas eles estavam em minoria, compreendendo 

apenas um pequeno rebanho (cf. João 10:27). 

Instituição religiosa de Israel trabalhou incansavelmente para desacreditar Jesus na mente 

das pessoas. Eles afirmaram: "Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios" 

(Marcos 3:22). As multidões que vieram ouvir Jesus encontraram-se presos entre uma 

curiosidade superficial em seus milagres e um desejo de não ofender os líderes religiosos 

(cf. Jo 2: 24-25). Mesmo alguns dos fariseus experimentado isso muito a tensão: "No 

entanto, muitas mesmo dos governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não 

estavam confessando-O, por medo de que eles seriam expulsos da sinagoga; Porque 

amavam a aprovação dos homens, em vez de a aprovação de Deus "(João 12: 42-43). O 

medo do homem, junto com o alto custo do discipulado, causou muitos que foram 

inicialmente atraídos por Jesus para, eventualmente, cair fora (cf. João 6:66). 

Por que isso aconteceu? Como poderia o Messias esperado ser tão amplamente rejeitado 

pelo seu próprio povo? O poder de Jesus era inconfundivelmente divina. Seu ensinamento 

foi autorizada; Seus milagres, wondrously sobrenatural; Sua vida, sem pecado; Sua 

popularidade, sem precedentes. No entanto, no final do Seu ministério terreno, Seu grupo 

de seguidores apenas numeradas cerca de 500, provavelmente na Galiléia, e 120 em 

Jerusalém (cf. Atos 1:15; 1 Cor. 15: 6). Por que há tão poucos? Um seguidor sem nome 

de Cristo perguntou-Lhe essa pergunta em Lucas 13:23: "Senhor, são apenas alguns que 

se salvam?" Jesus já tinha respondido a essa pergunta no Sermão da Montanha. "Entrai 

pela porta estreita; por larga é a porta e o caminho é largo que leva à perdição, e são 

muitos os que entram por ela. Porque a porta é pequena e o caminho é estreito que leva à 

vida, e poucos há que a encontrem "(Mateus 7: 13-14.). Claramente, Jesus enfatizou a 

exclusividade estreito do Evangelho. Mesmo assim, aqueles que realmente acreditava 

nele deve ter se perguntado por que a maioria de seus compatriotas rejeitaram o Messias, 

mesmo depois de muitos tiveram inicialmente respondeu-lhe com entusiasmo e 

fascinação. 

Para ajudar seus discípulos compreender a causa da crescente rejeição de Israel, Jesus 

criou uma parábola explicativas elaboradas diretamente do mundo agrícola do primeiro 

século. Em Marcos 4: 1-9, Ele simplesmente descreveu a realidade de diferentes tipos de 

solo para as multidões de escuta. Ele, então, articulou o propósito por trás de suas 



parábolas nos versículos 10-13, mas apenas aos Seus seguidores.Nos versículos 14-20, 

Ele explicou-lhes que o ponto dessa parábola era para ilustrar a razão básica para as 

respostas das pessoas ao evangelho. 

A parábola: Uma história sobre Solos 

Ele começou a ensinar de novo à beira-mar. E uma grande 

multidão tão reuniu-lhe que ele entrou num barco no mar e 

sentou-se; e toda a multidão estava junto do mar sobre a terra.E 

Ele estava ensinando-lhes muitas coisas em parábolas, e lhes dizia 

no seu ensino, "Ouça a esta! Eis que o semeador saiu a 

semear; como ele estava semeando, parte da semente caiu à beira 

do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu no solo 

pedregoso, onde não havia muita terra; e logo nasceu, porque não 

tinha terra profunda. E depois que o sol tinha subido, queimou-

se; e porque não tinha raiz, secou-se. Outras sementes caíram 

entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e não 

deu safra. Outras sementes caíram em boa terra, e, como eles 

cresceram e aumentaram, eles produziram uma safra e produziu 
trinta, sessenta e cem por um "(4: 1-8). 

Depois de Sua família veio para encontrá-lo em uma aparente tentativa de levá-lo de volta 

para Nazaré (Marcos 3:21, 32), Jesus deixou a casa em que ele estivera ministrando e 

retirou-se para as margens do Mar da Galiléia. Há, ainda cercado por uma multidão de 

pessoas, começou a ensinar de novo à beira-mar. Mais cedo naquele mesmo dia (Mat. 

13: 1), depois de curar um endemoninhado cego e mudo, Jesus foi acusado pelos fariseus 

incrédulos de fundição "out os demônios pelo príncipe dos demônios "(Marcos 3:22). Em 

resposta, o Senhor os advertiu sobre o perigo eterno de blasfemar contra o Espírito Santo, 

assim, que estava no trabalho por meio dele (vv. 28-29). 

Embora Ele havia sido rejeitado e repudiado pela elite religiosa de Israel por causa de 

suas palavras, Jesus manteve-se popular com as pessoas comuns por causa de suas 

obras. As multidões massivas o obrigou a passar longos períodos em áreas rurais, longe 

das cidades, a fim de acomodar todos os que vieram a ele por causa de seus milagres (cf. 

01:45). Nesta ocasião, como em outros (cf. 3: 9), uma grande multidão tão reuniu-lhe 

que ele entrou num barco no mar e sentou-se; e toda a multidão estava junto do mar 

sobre a terra. A fim de enfrentar toda a multidão, Jesus pôs algum espaço entre ele e os 

mob pressionando por entrar em um barco navio-que -likely uma pequena pesca foi 

empurrado apenas offshore. Em estilo típico rabínica, o Senhor sentou-se para 

ensinar. Isso também lhe proporcionou estabilidade devido ao balanço do barco. De 

acordo com Mateus 13: 2, a multidão ouviu enquanto estava na praia. 

Nesta ocasião, Ele estava ensinando-lhes muitas coisas em parábolas (cf. Mt 13:. 1-

52). Deste ponto em diante, parábolas seria principal meio de Jesus de ensinar as 

multidões (cf. Mat. 13:34). O propósito das parábolas era esclarecer a verdade a crentes 

e escondê-lo dos incrédulos. Nesse sentido, eles foram uma bênção e um julgamento. O 

termo parabole (parábola) vem de duas palavras: gregopara, ou seja, ao lado de, e Ballo , 

ou seja, para colocar ou leigos. A idéia é a de fazer uma comparação, colocando algo 

junto com algo mais por uma questão de ilustração ou explicação. Como analogias ou 

contos estendidos, parábolas utilizadas práticas ou objetos familiares para elucidar as 

verdades espirituais desconhecidos ou complexos. Eles representavam uma forma 



comum de ensino rabínico, com o termo que aparece cerca de quarenta e cinco vezes na 

Septuaginta (a versão grega do Antigo Testamento). 

Como Jesus introduziu a parábola dos solos, começou por dizer a eles em seu 

ensinamento, "Escutem isso!" O comando de atenção As palavras ressaltou a 

importância de que ele estava prestes a dizer. O Senhor escolheu uma cena bem conhecido 

para a definição da parábola dos solos. Sem dúvida, muitos de seus ouvintes eram os 

próprios agricultores. Eles sabiam, por experiência própria, o que significou para o 

semeador para ir para fora para semear seus campos. Todo mundo em que a sociedade 

predominantemente agrária no primeiro século Israel estava bem familiarizado com a 

analogia Jesus usado.Campos de grão cobriu a paisagem da Galiléia. Um homem içar um 

saco de sementes por cima do ombro e dispersando sementes como ele lentamente 

atravessado seu campo franzida teria sido uma visão familiar. 

Ouvintes de Jesus eram igualmente ciente dos tipos de solo em que as sementes possam 

cair como o semeador foi de semeadura. Dispersão de sementes por mão significava que 

algumas das sementes inevitavelmente caiu em vários tipos de solo pobre. Algumas 

sementes foi obrigado a cair ao lado da estrada , uma referência aos caminhos estreitos 

que cruzavam a paisagem galileu, separar campos e fornecer tanto os agricultores e 

viajantes acessar através do campo. Jesus e seus discípulos tinham anteriormente 

caminhava tal estrada , quando os fariseus os confrontaram para a colheita de grãos no 

sábado (Marcos 2: 23-28). Esses caminhos foram seco e sem proteção do clima quente e 

árido. Devido ao tráfego repetido pé, estradas foram duro embalado, quase como 

pavimento, o que torna quase impossível para qualquer semente que caiu lá para penetrar 

no solo e raízes. Porque semente que caiu ao lado da estrada ficou exposto ao lado do 

caminho empoeirado, não demorou muito para que os pássaros vieram e as 

comeram. Eles seguiram o semeador, voando atrás e esperar até que o semeador tinha se 

mudado para outra parte do campo, em Para swoop para baixo e comer a semente de fácil 

acesso. Quaisquer que sejam as aves perdidas seriam "pisada" (Lucas 8: 5) por viajantes, 

enquanto caminhavam ao longo do caminho. 

Outra parte caiu em um segundo tipo de solo improdutivo: . solo rochoso, onde não 

havia muita terra Israel é uma terra muito rochoso, com grande parte da rocha invisível 

deitado abaixo da superfície.Embora os agricultores sempre retiradas as pedras soltas de 

seus campos antes da plantação, havia inevitavelmente lugares onde subjacentes leito 

rochoso, geralmente de calcário, foi coberta apenas por uma camada superficial do 

solo. Quando a semente desembarcou nestas áreas e germinadas, imediatamente uma 

planta nascida, porque o solo era quente e da rocha subjacente ajudou a prender a 

umidade e nutrientes. O que inicialmente parecia bom na superfície era apenas 

temporário. Embora a planta inicialmente brotaram, porque não tinha terra 

profunda devido à rocha, suas raízes não foram capazes de desenvolver 

adequAdãoente. Consequentemente, depois que o sol tinha subido, queimou-se no, o 

calor seco do deserto. Após as chuvas de primavera terminou, a planta incipiente foi 

submetido às mais duras condições de os meses de Verão. Porque não tinha raiz, 

ele rapidamente secou. Sem um sistema radicular, a planta não conseguiu chegar a 

umidade que precisava para dar frutos ( cf. Lucas 8: 6). 

Ainda mais semente caiu em um terceiro tipo de solo: . entre os espinhos Embora este 

chão parecia bom depois de ter sido lavrada, na verdade foi infestada de espinhos-para 

que, como o grão começou a brotar, uma colheita de ervas daninhas cresceram com ele , 



oprimindo a boa semente até a sua vida foi espremido para fora. Os espinhos sugado água 

e alimento longe das boas plantas e sufocaram -los para que eles não rendeu nenhuma 

cultura. 

Finalmente, em contraste com os três primeiros solos inúteis, outras sementes caíram 

em boa terra. Esta terra não foi difícil embalado como a estrada, ou superficial como o 

solo rochoso, ou erva daninha-infestado como o terreno cheio de espinhos. Pelo contrário, 

era suave e profundo, livre de espinhos, e rico em umidade e nutrientes. Quando as 

sementes desembarcou neste solo, eles cresceram e aumentaram, de modo que eles 

produziram uma safra e produziu trinta, sessenta e cem por um. No antigo Israel, os 

agricultores normalmente poderia esperar um rendimento de seis a oito vezes na época da 

colheita. Uma colheita que rendeu dez vezes teria sido bem acima da média. Quando 

Jesus falou de culturas que produziram colheitas de trinta, sessenta ou cem vezes -

percentages que foram inimaginavelmente alto Seus ouvintes teria sido atordoados. Esses 

tipos de resultados teriam sido inédito. 

O Objetivo: A razão para Parábolas 

E Ele estava dizendo: "Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça." 

Assim que ele estava sozinho, seus seguidores, juntamente com os 

doze, começou perguntando a ele sobre as parábolas. E ele estava 

dizendo-lhes: "A vós foi dado o mistério do Reino de Deus, mas os 

que estão fora colocar tudo em parábolas, para que, enquanto 

vendo, vejam e não percebam, e, ouvindo, ouçam e não entender, 

caso contrário, eles podem voltar e ser perdoado. "E disse-lhes:" 

Não compreendeis esta parábola? Como você vai entender todas 
as outras parábolas? (4: 9-13) 

Jesus concluiu sua parábola com uma declaração de advertência e julgamento. Nem todos 

os que ouviram falar foi capaz de compreender a verdade Ele estava explicando. O 

significado da parábola só seria revelado para aqueles cujos corações estavam prontos 

para recebê-lo; para o resto era um enigma insolúvel. Assim, Ele estava dizendo: 

"Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça." Os líderes religiosos, juntamente com 

muitos dos leigos nas multidões, já havia rejeitado Jesus. O julgamento sobre eles era que 

seus corações e ouvidos estavam fechados aos Seus ensinamentos. Consequentemente, 

eles não receberam qualquer tipo de interpretação das parábolas. No entanto, a declaração 

de Jesus serviu como um convite para os crentes que estavam dispostos a ouvir. Para eles, 

Ele deu a explicação. 

Assim que ele estava sozinho, ou seja, as multidões tinha deixado e Jesus estava rodeado 

apenas por seus discípulos mais íntimos, seus seguidores, junto com os doze, começou 

perguntando a ele sobre as parábolas. De acordo com Mateus 13:10, "Os discípulos 

vieram e disseram a Ele: "Por que lhes falas em parábolas?" "Eles não entendiam por que 

Jesus escolheu para abordar as multidões usando analogias inexplicáveis e enigmas 

espirituais. Por que Ele contar histórias sem explicar o que quis dizer? Em parte, a 

consternação dos discípulos foi motivado por sua própria falta de compreensão (Marcos 

4:13). Mesmo que eles não sabem como interpretar a parábola até que o Senhor explicou 

o significado para eles. 



Jesus ofereceu uma explicação dupla para usar parábolas: para esconder a verdade do 

coração duro enquanto revelando-lo para aqueles que acreditavam. Assim, Ele estava 

dizendo a eles: "Para você [que acreditam em mim] foi dado o mistério do Reino de 

Deus, mas os que estão fora [que rejeitaram Me] colocar tudo em parábolas. " Os 

seguidores de Cristo possuía os ouvidos para ouvir, e Jesus de bom grado divulgado o 

significado para eles. Quando Jesus contou uma parábola para os que acreditavam, era 

uma revelação da graça que fez a verdade espiritual clara. 

A palavra mistério ( musterion ) refere-se a verdade espiritual que estava oculto, mas 

agora foi revelado. Nos tempos modernos, a palavra "mistério" é muitas vezes usado para 

falar de acontecimentos inexplicáveis, crimes não resolvidos, ou o enredo intrigante de 

um romance policial. Na Roma antiga, os membros de cultos pagãos, chamadas "religiões 

de mistério", desenvolvido ritos clandestinos e orgulhavam-se de posse de conhecimentos 

secretos. Nas Escrituras, mistério não se refere a qualquer uma dessas idéias. Mistérios 

do Novo Testamento consistem em revelações e explicações da verdade divina que não 

foram totalmente compreendidas pelos crentes antes era do Novo Testamento. 

Neste contexto, o mistério é o reino de Deus, uma referência ao reino da 

salvação. Embora Deus reina sobre tudo e todos, o reino da salvação consiste apenas 

aqueles que pertencem a Ele através da fé salvadora. Porque eles têm realmente abraçou 

Jesus Cristo como Salvador e Senhor, os crentes foram resgatados por Deus "a partir do 

domínio das trevas e transferido ... para o reino do seu Filho amado, no qual temos a 

redenção, a remissão dos pecados" ( Colossenses 1: 13-14). Além disso, eles foram 

adotados na família de Deus (Rom. 8: 14-17). Eles já não pertencem a este sistema 

mundial (cf. 1 João 2: 16-17). Em vez disso, eles são cidadãos do céu (Fp. 3:20), seu 

verdadeiro lar. 

As parábolas de Jesus serviu a um propósito completamente diferente para os incrédulos: 

para esconder a verdade deles. Para aqueles que estavam do lado de fora do reino, como 

os líderes religiosos que tinha acabado de declarar que Jesus é demoníaca (Marcos 3:22), 

as parábolas foram deixados sem explicação e, portanto, soou como nada mais do que 

enigmas. O fato de que, a partir deste ponto em diante, o povo iria colocar tudo em 

parábolas foi um ato de juízo divino sobre sua incredulidade persistente (cf. Mt 13: 34-

35.). Jesus ilustrou este ponto referenciar Isaías 6: 9-10: para que ao ver, eles podem 

ver e não perceber, e, ouvindo, ouçam e não entendam, caso contrário, eles podem 

voltar e ser perdoado. Apesar de escrito há cerca de sete séculos antes , aquelas palavras 

de Isaías forneceu uma descrição apropriada dos incrédulos israelitas nos dias de 

Jesus. Durante o ministério de Isaías, as pessoas ignoraram repetidamente advertências 

do profeta até que as suas consciências estavam tão cauterizada, e seus sentidos espirituais 

tão entorpecida, que já não tinha qualquer capacidade de compreender ou responder. Deus 

permitiu que a endurecer o coração, a ponto de eles não podiam mais se 

arrepender. Consequentemente, o juízo divino sobre Israel, executado através do 

instrumento de exércitos invasores de Nabucodonosor, tornou-se inevitável. As parábolas 

de Jesus representava uma forma semelhante de julgamento sobre a incredulidade 

intratável Ele encontrou no primeiro século. Devido à rejeição do povo repetida de Seus 

ensinamentos claros e milagres inegáveis, a partir deste ponto em diante Jesus iria 

enquadrar Seus ensinamentos de uma maneira que não conseguia entender. Incapaz de 

compreender a verdade, eles nunca iria voltar e ser perdoado. Assim, eles teriam de 

enfrentar a ira de Deus. Historicamente, o julgamento divino veio sobre a nação apóstata 

de Israel no D.C 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. Eternamente, que o 



julgamento veio quando aqueles que haviam rejeitado Jesus morreu e foram lançados os 

tormentos eternos do inferno. 

Ambas as multidões de curiosos e os líderes religiosos tinham sido dadas mais de tempo 

e provas suficientes para concluir que Jesus era o Messias. Sua incredulidade persistiu, 

crescendo cada vez mais firme, até que passou o ponto de não retorno (cf. Marcos 3: 28-

30). Consequentemente, o julgamento divino havia se estabelecido. Sua rejeição 

voluntária do Filho de Deus levou a rejeição judicial de Deus deles. Deus confirmou-los 

na sua resoluta dureza de coração, o que lhes permite permanecer cimentado em sua 

própria incredulidade. Porque sua rejeição era final, tinha chegado o momento em que 

eles deixariam de ser dada a mensagem. 

Jesus dirigiu o foco de volta para os seus discípulos, quando Ele lhes disse: "Vocês não 

entendem esta parábola?" É claro que eles não fizeram. Ele continuou: "Como você 

vai entender todas as outras parábolas?" Ao pedir que a segunda questão, o Senhor 

motivou-os a ouvir atentamente como explicou o seu significado. Como as palavras de 

Jesus indicam, a compreensão da parábola dos solos foi a chave para interpretar quaisquer 

parábolas subseqüentes. Se os discípulos não podiam compreender essas verdades 

fundamentais sobre a salvação e do evangelho, eles não seriam capazes de compreender 

as verdades posteriores que construíram sobre essa base. Em um nível prático, foi crítico 

para os discípulos de Jesus para entender por que sua mensagem estava sendo rejeitada 

por muitos. Eles, também, seria arautos do evangelho que iria experimentar um 

tratamento semelhante dos incrédulos. No entanto, os seus esforços evangelísticos não 

seria em vão. Embora nem todos quiseram ouvir, alguns, e aqueles que responderam com 

fé iria dar frutos abundantes. 

O Point: O significado da parábola 

O semeador semeia a palavra. Estes são os que estão ao lado da 

estrada, onde a palavra é semeada; e quando eles ouvem, vem 

logo Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. De forma 

semelhante estes são os que em que foi semeado em solo rochoso, 

que, quando ouvem a palavra, logo a recebem com alegria; e eles 

não têm raízes firmes em si mesmos, mas são apenas 

temporários; então, quando sobrevindo tribulação ou 

perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os 

outros são aqueles em que foi semeado entre os espinhos;esses são 

os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução 

das riquezas e os desejos de outras coisas entrando, sufocam a 

palavra, e ela fica infrutífera. E esses são os que em que foi 

semeado em boa terra; e ouvem a palavra e aceitá-lo e dar fruto, 
trinta, sessenta e cem por um "(4: 14-20). 

Embora esta parábola é popularmente conhecida como a "parábola do semeador," o 

semeador não é de todo o foco da analogia de Jesus. Na verdade, não há detalhes sobre o 

semeador são dadas. A semente que é semeada é a palavra de Deus, a mensagem bíblica 

da salvação (cf. Lc 8,11). Em Mateus 13:37, ao explicar a parábola do joio e do trigo, 

Jesus observou que "Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem." A missão 

de Jesus era pregar "o evangelho de Deus" (Marcos 1: 14), proclamando a mensagem da 

salvação (cf. 1,38). Paralelismo que parábola, é óbvio que o semeador na história solos 

refere-se a qualquer pessoa que divulga a mensagem do evangelho. 



Apenas mencionar o semeador e da semente brevemente, a principal ênfase de Jesus caiu 

sobre os tipos de solo. Segundo o relato de Mateus, o solo representa os corações daqueles 

que ouvem o evangelho pregado a eles (13:19). A mensagem da salvação é recebida de 

forma diferente por pessoas diferentes. Muitos podem demonstrar um interesse 

superficial e temporária no evangelho, mas somente aqueles a quem o Espírito de Deus 

tem preparado sobrenaturalmente responderá em verdadeira fé e produzir frutos duráveis 

(cf. João 6:67). As palavras de Jesus teria sido tanto esclarecimento e incentivo aos 

discípulos-a quem Ele iria em breve comissão de pregar o evangelho a todas as nações 

(cf. Mat. 28: 18-20). Por um lado, esta parábola preparou os discípulos para a sua tarefa 

de evangelização, equipando-os a esperar alguns para responder positivamente ao 

evangelho enquanto outros rejeitam. Por outro lado, ele encorajou-os com o 

conhecimento de que Deus já estava trabalhando nos corações de Seu solo de modo que 

ela estaria pronta para receber a semente do evangelho-cultivando eleitos. 

O Senhor estava preparando Seus discípulos, e todas as gerações subseqüentes de 

evangelistas cristãos, que esperar quatro respostas básicas para a pregação do evangelho: 

o indiferente, o superficial, o mundano, eo receptivo. 

O sem resposta, Roadside Soil 

Estes são os que estão ao lado da estrada, onde a palavra é 

semeada; e quando eles ouvem, vem logo Satanás e tira a palavra 
que foi semeada neles. (4:15) 

O disco, sujeira incultas que cobria as vias por toda a Galiléia, desde a analogia perfeita 

para um coração duro, não receptivo. Os que estão à beira da estrada, onde a palavra 

é semeada são tão calejada por sua incredulidade que a semente do evangelho é incapaz 

de penetrar em tudo. O mesmo sol que dá vida à semente plantada em terra boa endurece 

o barro da incredulidade no coração dos estes rejeitam.A razão pela qual essas pessoas 

não conseguem receber o evangelho não é devida a qualquer deficiência em qualquer um 

a habilidade do semeador ou o poder da semente, mas sim a sua própria incredulidade 

deliberada. Tendo continuamente resistiu a verdade sobre Cristo, seus corações se 

tornaram duros como pavimento. Sua animosidade calejada para a verdade é tão grande 

que, quando ouvem, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada 

neles. Recusando-se a acreditar, eles permanecem escravizados para o príncipe das trevas 

(Ef 2: 1-2. ). 

Satanás (o "maligno", Matt. 13:19) é "o deus deste mundo [que] cegou os entendimentos 

dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é à imagem 

de Deus "(2 Cor. 4: 4).Em seus esforços para impedir o avanço do 

evangelho, Satanás pode usar qualquer número de meios para levar longe a palavra que 

foi semeada. Durante o ministério de Jesus, a pedra de tropeço primária à crença veio do 

estabelecimento religioso de Israel. Os fariseus e saduceus, que se disfarçaram de anjos 

de luz (cf. 2 Cor. 11:14), estavam em agentes realidade de Satanás (João 8:44). Eles se 

opuseram abertamente à Jesus e negou Sua autoridade (cf. Mc 2: 7; 3:22). Eles 

promoveram um sistema externo de obras justiça que foi diametralmente oposto ao 

verdadeiro evangelho da graça (cf. Mt 23:. 1-39).Além disso, eles usaram sua influência 

para pressionar as pessoas a seguir a sua liderança (cf. João 7:13; 12:42). Nos séculos 

que, Satanás continuou a utilizar falsos mestres, religião hipócrita, e o medo de homens 

para manter o evangelho de penetrar corações incrédulos. 



O Superficial, Stony Soil 

De forma semelhante estes são os que em que foi semeado em solo 

rochoso, que, quando ouvem a palavra, logo a recebem com 

alegria; e eles não têm raízes firmes em si mesmos, mas são 

apenas temporários; então, quando sobrevindo tribulação ou 

perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. (4: 16-
17) 

Quando a semente caiu no solo pedregoso, ele penetrou no solo e até mesmo brotaram 

rapidamente, mas logo morreu. O solo pedregoso, então, representa as pessoas que, 

apesar de seu entusiasmo inicial, em última análise, rejeitam o evangelho. Porque a fé não 

é genuína, Jesus comparou-os de uma forma similar aos descritos pelo solo de beira de 

estrada. A única diferença é que a sua dureza de coração não é inicialmente aparente, 

sendo enterrado sob a superfície. 

Na primeira, o solo pedregoso parece ser bom. Como Jesus explicou, estas são as únicas 

em que foi semeado em solo rochoso, que, quando ouvem a palavra, logo a recebem 

com alegria. A resposta inicial de alguns para o evangelho é emocional e dramática. Cada 

indicação externa parece indicar fé genuína. Na realidade, porém, a sua fé é superficial e 

temporária. Seus sentimentos foram afetados, mas seus corações não foram 

transformados. Consequentemente, eles não têm raízes firmes em si mesmos, mas são 

apenas temporários. Sob a fina camada de entusiasmo para o exterior encontra-se uma 

camada impenetrável de incredulidade impenitente, como uma fita de rocha que não é 

imediatamente visível. 

A superficialidade do seu compromisso é evidenciado quando tribulação ou 

perseguição por causa da palavra. Forçado a contar o custo de seguir a Cristo, a 

verdadeira natureza de seu interesse no evangelho se torna evidente. Em vez de suportar 

sofrimentos por causa do evangelho, sua fé desmorona ao primeiro sinal de auto-sacrifício 

e problemas. Incapaz de perseverar, porque a sua fé no evangelho não ir mais fundo do 

que a superfície, logo se escandalizam sob a pressão de dificuldades. 

A frase cair traduz uma forma da palavra grega skandalizō , ou seja, de ofender ou causar 

a tropeçar, a partir do qual a palavra Inglês "escandalizar" é derivado. Quando sua fé é 

posta à prova (cf. João 8:31; 1 João 2:19), estes falsos crentes tropeçar, cair, e estão 

escandalizados por causa da perseguição que eles enfrentam. Por causa de sua fé em 

Cristo carece de uma verdadeira tristeza pelo pecado, um arrependimento sincero, uma 

fome sentido para justiça, e um profundo amor pelo Salvador, nunca verdadeiramente se 

enraizou. Inevitavelmente, quando as coisas ficam difíceis, eles abandonam o seu 

compromisso superficial ao Senhor. Os verdadeiros crentes, pelo contrário, possuem uma 

fé que perdura perseguição e até mesmo martírio por causa do seguimento de Cristo (cf. 

Lucas 9: 23-25; 2 Tm 3:12.). 

A Mundana, espinhoso Soil 

E os outros são aqueles em que foi semeado entre os 

espinhos; esses são os que ouviram a palavra, mas os cuidados do 

mundo, a sedução das riquezas e os desejos de outras coisas 
entrando, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. (4: 18-19) 



Os queridos em que foi semeado entre os espinhos, como o solo rochoso, boa aparência 

na superfície, mas debaixo da terra está contaminada por espinhos dormentes e ervas 

daninhas. A palavra espinhos( akantha ) refere-se a um espinhoso espinheiro comum 

para a terra de Israel e frequentemente encontrado em solos cultivados. (Essa mesma 

palavra é usada em Mat. 27:29 para se referir à coroa de espinhos colocada sobre a cabeça 

de Jesus na Sua crucificação.) Quando a semente começa a crescer, um espinhosos brotos 

de ervas daninhas ao lado dele, acabou sufocando a planta boa assim que ele não pode 

dar fruto. O solo infestado de erva daninha representa aqueles que ouviram a palavra, 

mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e os desejos de outras coisas 

entrando, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Ao contrário do coração duro 

resistência do solo da estrada ou para o emocionalismo superficial do solo rochoso, os 

representados pelo solo espinhoso são de ânimo dobre. Ao invés de possuir um amor 

singular para Cristo, os seus corações permanecem cativado por um amor para o 

mundo. Sua preocupação com as preocupações do mundo, a sedução das riquezas e os 

desejos de outras coisas expõe a verdadeira lealdade de seus corações. Como Jesus 

explicou, no Sermão da Montanha, 

Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça ea ferrugem destroem, e onde 

os ladrões arrombam e furtam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça ea 

ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam; para onde o seu 

tesouro, aí estará o seu coração também ... Ninguém pode servir a dois senhores; porque 

ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis 

servir a Deus e às riquezas. (Mateus 6: 19-21, 24; cf. Marcos 10:25; 1 Tm 6:17.). 

Poucas barreiras para o evangelho são mais enganoso ou mortal do que o mundanismo e 

do amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo alertou que "o amor ao dinheiro é a raiz de todos 

os males, e alguns por anseio por ela se desviaram da fé e se atormentaram com muitas 

dores" (1 Tim. 6:10). O apóstolo João emitiu uma advertência semelhante: 

Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai 

não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência 

dos olhos ea soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo está passando, e 

também as suas concupiscências; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para 

sempre. (1 João 2: 15-17) 

Um amor para o mundo e um amor para a palavra são incompatíveis e mutuamente 

excludentes; um vai sufocar a outra. Aqueles que verdadeiramente amam a Cristo vai 

abandonar o mundo. Por outro lado, aqueles que amam o mundo vai abandonar Cristo e, 

assim, ser espiritualmente infrutífera. 

O Bom, Receptivo Soil 

E esses são os que em que foi semeado em boa terra; e ouvem a 

palavra e aceitá-lo e dar fruto, trinta, sessenta e cem por 
um. (04:20) 

Jesus contrasta os três tipos de solo pobre com o solo macio, limpo, e fértil da verdadeira 

crença. Ele descreve como autênticos discípulos . aqueles em que foi semeado em boa 

terra Seus corações foram preparadas pelo próprio Deus (cf. João 6:44, 65), cultivada e 

lavrados pelo Espírito Santo (cf. João 16: 8 -11), de modo que quando ouvem a 

palavra, eles aceitá-lo (cf. palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses 2:13: ". Por esta 



razão, nós também agradecer constantemente a Deus que quando recebeu a palavra de 

Deus que de nós ouvistes , a recebestes, não como palavra de homens, mas por aquilo que 

ele realmente é, a palavra de Deus, que também realiza o seu trabalho em vós que credes 

"). A verdade da Palavra de Deus tem raiz profunda neles. Nem Satanás nem o mundo 

pode impedir o efeito de salvar o evangelho quando é depositado em um coração 

preparado por Deus para recebê-lo. Ao incluir o bom solo na parábola, Jesus procurou 

incentivar a Seus discípulos e, por extensão, todos os outros crentes que proclamam a 

verdade do evangelho. Apesar de muitos ouvintes irão rejeitar o evangelho, devido à 

dureza, superficialidade, e mundanismo-sempre haverá alguns que Deus tem preparado 

para receber a boa notícia da salvação (cf. Isa. 6: 8-13). 

Os verdadeiros crentes, aquelas caracterizadas pela boa terra, não se limitam a aceitar o 

evangelho mentalmente, eles são transformados por ele por meio do poder do Espírito 

Santo. Consequentemente, eles inevitavelmente e necessariamente dar frutos. Como 

Jesus explicou aos Seus discípulos em João 15: 5-8, usando uma metáfora agrícola 

diferente: 

Eu sou a videira, vós sois os ramos; Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá 

muito fruto, pois sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, é 

lançado fora, como um ramo e seca; e os colhem, e lançá-los no fogo, e ardem ... Meu Pai 

é glorificado por este, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. 

Como as palavras de Jesus indicam, frutífera é a marca final daqueles que realmente 

acreditam (João 8:31; 14:15). Tendo sido vivificado pelo Espírito de Deus (cf. Ef. 2: 4-5), 

eles produzem "frutos dignos de arrependimento" (Mateus 3: 8.). ", O fruto da justiça" (Fp 

1:11 ; cf. Cl 1: 6), e "o fruto do Espírito" (Gl 5: 22-23).. (. Ef 2: 8-9) Embora os crentes não 

são salvos por fazer boas obras, aqueles que verdadeiramente são salvos vão dar provas da 

sua nova vida em Cristo através do fruto da obediência (Ef 2,10; cf. Mt 7.. : 16-20; 2 Cor 

5:17).. 

Jesus incluiu muitas vezes um elemento surpreendente em suas parábolas. A colheita Ele 

descreveu aqui, de trinta, sessenta e cem por um, foi muito além de qualquer coisa que 

os agricultores no primeiro século experientes. Esses números representam os 

rendimentos de 3000, 6.000, e 10.000 por cento. Como observado acima, os rendimentos 

naturais foram menos do que oito vezes, e que produziu uma colheita de dez vezes teria 

sido extraordinário. No entanto, os campos de que Jesus falava eram exponencialmente 

mais produtivo. Quando o evangelho sai, pelo poder do Espírito de Deus, os resultados 

são sobrenaturais. 

Todos os crentes são chamados a ser testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo (cf. Mt 

28: 18-20.). Eles não são para mexer com a semente, nem podem cultivar o solo. Pelo 

contrário, são para lançar fielmente a mensagem do evangelho. Como eles fazem, eles 

podem esperar as respostas que recebem a cair em uma dessas categorias. Alguns vão 

rejeitar completamente, devido à dureza de coração. Outros vão demonstrar um interesse 

superficial, apenas para cair fora quando as dificuldades vem. Ainda outros professam o 

amor por Cristo, ao mesmo tempo nutrir um carinho mortal para o mundo. Por fim, haverá 

alguns que realmente receber o evangelho. Eles vão voltar-se humildemente de seus 

pecados e de todo o coração abraçar o Senhor Jesus como seu Salvador e Rei. A 

autenticidade da sua profissão será demonstrado pelo fruto abundante de suas vidas 

transformadas, como andam em obediência e fé. 



Por um lado, sabendo que muitos irão rejeitar o evangelho capacita os crentes a se 

aproximar evangelismo com as expectativas apropriadas. Por outro lado, sabendo que 

alguns vão realmente acredito que deveria servir como um grande incentivo. Na 

evangelização, os cristãos têm o privilégio de participar de uma empresa que não pode 

falhar. Aqueles a quem Deus é soberanamente desenhar a si mesmo será salvo. Se Ele 

preparou o solo de seus corações, a semente será invariavelmente criar raízes e dar frutos 

abundantes. 

Embora possa haver muitas explicações de por que as pessoas rejeitam a mensagem da 

salvação, o verdadeiro arrependimento só é explicável como uma obra sobrenatural de 

Deus (cf. 2 Tm. 2:25). Todos os pecadores nascem com corações que são difíceis, 

superficial e mundana. Falando de seu estado preconversion, Paulo disse aos Efésios, 

E vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais você anteriormente andou 

de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito 

que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós outrora, segundo 

as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos 

por natureza filhos da ira, como também os demais. (Ef. 2: 1-3) 

O coração não redimida é incapaz de fazer-se pronto para receber o evangelho. Só Deus pode 

transformar o que é frio, insensível, e morto em algo vibrante, receptiva, e cheio de 

vida. Como Paulo chegou a dizer: "Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do 

grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida 

juntamente com Cristo (pela graça sois salvos) "(vv. 4-5). 

Que consolo é saber que o preparo do solo é obra de Deus. Ele fornece tanto a semente 

da Sua Palavra e do poder do seu Espírito. Ele prepara o solo, trabalhando nos corações 

de todos aqueles que Ele está atraindo a Si mesmo. A tarefa do evangelista é 

simplesmente esta: para disseminar a semente através da proclamação do Evangelho 

fiel. Tendo cumprido essa responsabilidade, os crentes podem descansar na soberania de 

Deus, sabendo que a Sua Palavra dará frutos no coração e na vida daqueles a quem 

chamou. 

 
 

 

 

 

 

 

 



15. Ouvintes frutíferos (Marcos 4: 21-34) 
E ele estava dizendo-lhes: "A lâmpada não é para ser posta 

debaixo do alqueire, é isso, ou debaixo da cama? Não está para 

ser posta no candelabro? Pois nada está oculto, senão para ser 

revelado; nem tem sido tudo em segredo, mas que viria à luz. Se 

alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. "E ele estava dizendo a 

eles:" Cuide o que você ouve. Por seu padrão de medida que será 

usada para medir vocês; e mais serão dadas por acréscimo. Por 

que tem, dar-lhe mais será dado; e quem não tem, até aquilo que 

tem lhe será tirado dele "e ele estava dizendo:" O Reino de Deus 

é como um homem que lança a semente à terra.; e ele vai para a 

cama à noite e se levanta por dia, e a semente germina e cresce-

how, ele mesmo não sabe. O solo produz colheitas por si 

só; primeiro a erva, depois a cabeça, em seguida, o grão maduro 

na cabeça. Mas quando as licenças de colheita, ele imediatamente 

mete a foice, porque é chegada a ceifa. "E Ele disse:" Como é que 

vamos imaginar o reino de Deus, ou por que parábola vamos 

apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, quando semeado 

em solo, embora seja menor de todas as sementes que há sobre o 

solo, mas quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas 

as plantas de jardim e forma grandes ramos ; de modo que as aves 

do céu podem aninhar sob a sua sombra "Com muitas parábolas 

tais Ele estava falando a palavra a eles, tanto quanto eles foram 

capazes de ouvi-lo.; e Ele não falar com eles sem uma 

parábola; mas Ele estava explicando tudo em particular aos seus 
próprios discípulos. (4: 21-34) 

Nada se compara remotamente para a maravilha da boa notícia de que Deus deu Seu Filho 

para morrer como um sacrifício pelo pecado para que os rebeldes indignos pode ser 

reconciliada com Deus por meio de Cristo (2 Cor. 5: 18-21). O fato de que a salvação é 

inteiramente uma obra da graça de Deus para além de qualquer esforço hipócrita só 

contribui para a maravilha. Como o apóstolo Paulo explicou em Efésios 2: 8-9: "Porque 

pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus; não como 

resultado de obras, para que ninguém se glorie ". João Crisóstomo, o pregador do século 

IV, em comparação essa realidade notável para um sonho que era tão incrível que parecia 

bom demais para ser verdade. Como ele explicou: 

Porque, assim como as pessoas, ao receber algum grande bem, se perguntar se não é um 

sonho, como não acreditando; por isso, é com relação aos dons de Deus. O que então era 

isso que foi pensado incrível? Que aqueles que eram inimigos e pecadores, justifica-se 

pela lei nem obras, deve de imediato através da fé somente ser avançado para o mais alto 

favor, ... [e] que uma pessoa que tinha mal gasto toda a sua vida anterior em ações vãs e 

ímpio depois ser salvo somente pela sua fé. (João Crisóstomo, Homilia em 1 Timóteo 1: 

15-16, citado em Joel C. Elowsky, nós cremos no Espírito Santo [Downers Grove, IL: 

InterVarsity, 2009], 98) 

Essa é a natureza magnífica do evangelho. O totalmente underserving são elevados a uma 

posição de privilégio mais alto não por mérito próprio (cf. Ef. 2: 4-7). Deus resgata antigos 

escravos do pecado do reino das trevas e os transfere "para o reino do Filho do seu amor" 



(Colossenses 1:13). Eles tornam-se cidadãos do céu (Fp 3:20.), Herdeiros da vida eterna (Tito 

3: 7), e os filhos adotivos e amados de Deus (Rom. 8: 14-17). 

Tendo em conta que não há notícias se pode comparar com a boa notícia da salvação, o 

fato de que a maioria se recusam a aceitá-lo é chocante e trágico. O próprio Jesus ilustra 

essa verdade dizendo a parábola dos solos (Marcos 4: 3-20). Algumas pessoas rejeitam o 

evangelho, logo que ouvi-lo. Jesus comparou sua dureza de coração ao solo impenetrável, 

pavementlike pela estrada (15 v.). Outros respondem com exuberância 

superficial. Quando os tempos de dificuldades e perseguições surgir, eo emocionalismo 

inicial desaparece, eles se desviam. O Senhor comparou esses indivíduos para, solo raso 

rochoso, em que a verdadeira fé nunca se enraíza (vv. 16-17). Um terceiro tipo de solo 

também parece ser bom na superfície, mas é, na verdade, infestada de espinhos. As 

pessoas nesta categoria também reagem ao evangelho com interesse inicial. Mas os 

cuidados do mundo e da busca de riquezas, como ervas daninhas sufocantes, sufocar um 

genuíno amor por Cristo (vv. 18-19). Em contrapartida, o bom solo representa aqueles 

que abraçam o evangelho e ter quantidades variadas de frutas ", trinta, sessenta e cem por 

um" (v. 20). 

Na diferenciação solo bom do ruim, Jesus destacou uma diferença fundamental entre os 

dois. O bom solo é composta por aqueles que "ouvem a palavra e aceitá-lo e dar fruto" 

(v. 20). Em outras palavras, aqueles que realmente ouvir o evangelho são aqueles que 

aceitam e dão fruto. Muitos podem professar a "ouvir" a mensagem da salvação, mas os 

verdadeiros ouvintes são, invariavelmente, caracterizada pela obediência frutífera. O 

tema da audiência percorre as parábolas contadas em Marcos 4: 1-34. No versículo 9, 

Jesus disse à sua audiência, "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Ele ressaltou a 

importância de que a frase, repetindo-o no versículo 23. Seu ponto era simples: os 

verdadeiros discípulos ouvir ansiosamente e obedientemente. Como aqueles cujos 

corações e mentes foram abertos para a verdade pelo Espírito Santo, autênticos discípulos 

de Jesus gostam de ouvir e obedecer à Sua Palavra (João 8:32; cf. 10: 3-4, 27). A verdade 

divina encontrou uma casa em seus corações. Eles se deleitam nela, apresentar-lhe, e deis 

fruto, colocando-o em prática e ao anunciá-la aos outros. 

A parábola dos solos enfatizou a importância de ser um ouvinte frutífera por distinguir o 

solo bom do ruim. Nesta passagem (4: 21-34), Jesus articulou três parábolas adicionais 

que se expandem sobre esse tema. O Senhor indicou que a compreensão da parábola dos 

solos foi a chave para a compreensão dessas parábolas posteriores (v. 13). Estas 

parábolas, portanto, não devem ser consideradas como histórias 

desconectados. Ilustrações Em vez disso, eles estão inter-relacionados cuidadosamente 

arranjadas por Jesus para fazer uma verdade divina clara. Tendo identificado os seus 

discípulos como aqueles que são ambos capazes de perceber a verdade divina e equipado 

para proclamar essa verdade aos outros, Jesus usou estas parábolas identificar quatro 

características dos ouvintes frutíferas: eles testemunham obedientemente, trabalhar com 

expectativa, esperar dependente, e caminhe confiante. 

Frutífera Ouvintes Testemunha Obediente 

E ele estava dizendo-lhes: "A lâmpada não é para ser posta 

debaixo do alqueire, é isso, ou debaixo da cama? Não está para 

ser posta no candelabro? Pois nada está oculto, senão para ser 



revelado; nem tem sido tudo em segredo, mas que viria à luz. Se 

alguém tem ouvidos para ouvir, ouça "(4: 21-23). 

Na parábola dos solos, Jesus usou bom solo para representar crentes que ouviram o 

Evangelho, recebê-lo, e, consequentemente, dar fruto duradouro. Cristãos demonstram 

vida espiritual por meio do arrependimento e abandono do pecado (Mateus 3: 8.) Para 

viver em obediência a Deus através do poder do Espírito Santo (Ef 5:18.). Paulo delineou 

os elementos de atitudes espirituais em sua carta aos Gálatas: "O fruto do Espírito é: amor, 

alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio 

próprio; Contra estas coisas não há lei "(5: 22-23). O apóstolo semelhante abordou o 

comportamento dos crentes em seu comando aos Colossenses: "Ande de modo digno do 

Senhor, para agradá-Lo em todos os aspectos, frutificando em toda boa obra e crescendo 

no conhecimento de Deus" (Col. 1 : 10). O próprio Jesus ensinou que aqueles que 

permaneço no seu amor e se submeter a Sua Palavra será frutífero (João 15: 4-

10). Embora ele pode assumir muitas formas, fruto espiritual é sempre composta por dois 

atitudes alegres e atos de obediência ao Senhor (cf. João 1:16; Efésios 1: 3-8., 2: 7-10; 

Phil 1:11.) . 

Nesta passagem, a ênfase específica do Senhor estava no fruto que vem de ser uma 

testemunha fiel a Ele. A parábola dos solos focada sobre os destinatários do Evangelho, 

a distinção entre aqueles que acabaria por rejeitar a mensagem e aqueles que realmente 

adotá-la. Por outro lado, estas parábolas subsequentes (em vv. 21-32) destacam a 

responsabilidade do ouvinte fiel como um evangelista. Como os que receberam o 

evangelho e aceitou-a, os discípulos de Jesus que hoje seria chamado a dar frutos por 

obedientemente proclamar a mensagem de salvação para os outros (cf. Rm 1:13; Col. 1: 

3-6.). 

O Senhor usou uma analogia simples para fazer este ponto. Ele estava dizendo-lhes: "A 

lâmpada não deve ser colocado sob uma cesta é, é, ou debaixo da cama? Não está 

para ser posta no candelabro? " lâmpadas Terracotta consistiu de um pequeno jarro ou 

pires com uma alça em uma extremidade. O lançador seria preenchido com óleo e um 

pavio flutuante seria colocado no topo do óleo. A fim de maximizar o seu esplendor, 

lâmpadas foram fixadas em castiçais ou em prateleiras salientes da parede, onde seu 

brilho pode irradiar por todo o quarto desobstruída. Por razões óbvias, ninguém iria 

colocar uma lâmpada debaixo do alqueire ou debaixo de uma cama, negando assim a 

sua Proposito. 

O ponto de analogia de Jesus é clara: Aqueles que receberam a luz do Evangelho não para 

escondê-lo são; ao contrário, eles são para deixar é brilhar para que os outros vejam. Em 

toda a Escritura, a luz é variAdãoente usado como uma metáfora para a verdade (Sl 36: 

9; 119:.. 105, 130; Pv 06:23; Atos 26:23; Ef. 5:. 9; 1 Tessalonicenses 5: 5), santidade (Rm 

13:12)., e da vida espiritual em Cristo (João 1: 4).Nessa analogia, no entanto, Jesus usou 

a luz para ilustrar a mensagem do evangelho. Ouvintes fiéis têm a obrigação, além de 

acatar o evangelho a si mesmos, a proclamá-la para o mundo dos pecadores.Aqueles que 

foram transformados pela boa notícia são eles próprios a apresentar essa verdade aos 

outros (cf. Rm 1,.. 8; 16:19; 1 Tessalonicenses 1: 8). Como Jesus explicou, no Sermão da 

Montanha, 

Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser 

escondida; nem ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no 



velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Brilhe a vossa luz diante dos homens, de 

tal forma que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos 

céus. (Mateus 5: 14-16.) 

As palavras do Senhor servido como um mandato para os discípulos, que pode ter se 

perguntado se a proclamação do evangelho ainda era parte da estratégia de Jesus para 

alcançar o mundo. Embora Jesus já havia ido por toda a Galiléia claramente a pregação 

do evangelho (cf. Marcos 1:14, 38), Ele estava falando agora em parábolas. Como ele 

disse aos seus discípulos: "A vós foi dado o mistério do Reino de Deus, mas os que estão 

fora colocar tudo em parábolas, para que, enquanto vendo, vejam e não percebam, e, 

ouvindo, ouçam e não entendo, caso contrário, eles podem voltar e ser perdoado "(4: 11-

12).Como observado anteriormente, as parábolas de Jesus eram um ato de juízo divino 

contra a obstinada incredulidade do povo, incluindo a alegação bizarra feita pelos líderes 

religiosos que Ele tinha o poder de Satanás (3:22; cf. João 10:20). Reconhecendo o 

carácter definitivo da sua rejeição, Jesus cortá-los de qualquer outra verdade por falar 

com eles por meio de enigmas inexplicáveis e enigmas. 

Talvez os discípulos, observando a mudança de estratégia pregação de Jesus, perguntou 

se eles estavam também a obscurecer a mensagem do evangelho como um julgamento 

sobre a descrença de Israel. Isso não era o que o Senhor planejou para eles fazerem. Em 

um curto espaço de tempo, Ele iria enviá-los aos pares para pregar o evangelho (Marcos 

6: 7-13; cf. Lucas 9: 1-6). Tal era parte da preparação para a sua plena comissionamento 

após a Sua ressurreição (Mat. 28: 18-20). Como Jesus disse aos seus discípulos antes de 

subir, "Ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós; e sereis minhas 

testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até mesmo para a 

parte mais remota da terra "(Atos 1: 8). 

Que o Senhor não tinha a intenção para que o evangelho seja permanentemente 

obscurecida fica claro a partir do versículo 22. Como o Senhor disse aos discípulos: "Pois 

nada está oculto, senão para ser revelado; . nem houve nada secreto, mas que viria 

à luz " Em outras palavras, houve uma ocasião em que a verdade estava escondida e 

obscureceu a partir de alguns rejeitam obstinados; lá vinha uma era em que 

as escondidas as coisas estavam a ser revelado, e as secretas coisas divulgado para o 

mundo. Isso era de mistérios descortinando começaria com o ministério da pregação dos 

apóstolos (começando enquanto Jesus ainda estava com eles-cf. Mat. 10:26), continue no 

outro lado da Grande Comissão, e duram até o Seu retorno (Matt. 24:14). 

As palavras de Jesus no versículo 22 também pode ter incluído uma advertência sobre a 

realidade da hipocrisia espiritual. Em Lucas 12: 1-2, Jesus usou essa mesma expressão 

como uma advertência contra a hipocrisia dos fariseus: "Acautelai-vos do fermento dos 

fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto 

que não venha ser conhecido. "Na parábola dos solos, Jesus descreveu dois tipos de 

pessoas que respondem inicialmente com entusiasmo para o evangelho, mas mais tarde 

se revelam falsos convertidos. O Senhor comparou esses indivíduos para o solo que era 

ou rochoso ou infestada de espinhos. Como os discípulos consideraram a sua tarefa de 

evangelização, eles podem ter se perguntado como eles seriam capazes de distinguir entre 

hipócritas espirituais e cristãos genuínos. As palavras de Jesus assegurou-lhes que, com 

o tempo, a verdade viria à luz. No curto prazo, falsos convertidos pode ser detectado, mas, 

eventualmente, a realidade escondida de seus corações se tornaria evidente. 



Seja qual for a resposta à sua proclamação do Evangelho, os discípulos foram para 

divulgar fielmente a mensagem. A semente da fé salvadora em seus corações era produzir 

o fruto do testemunho do evangelho. Esse mandato evangelístico não terminou com os 

apóstolos. Iniciou-se com eles e caiu sobre todos os crentes, em todas as gerações da 

história da igreja. Os cristãos são chamados para ansiosamente "proclamar as virtudes 

daquele que vos chamou [eles] das trevas para a sua maravilhosa luz" (1 Pedro 2: 9). A 

declaração de Jesus, "Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça", repetiu a verdade de 

Marcos 4: 9 e ressaltou a importância do que ele tinha acabado de dizer. Era imperativo 

que os discípulos considere cuidadosamente as implicações de ser um diligente e, 

portanto, ouvinte frutífera. 

Ouvintes frutíferas Trabalhar Expectante 

E ele estava dizendo a eles: "Cuide o que você ouve. Por seu 

padrão de medida que será usada para medir vocês; e mais serão 

dadas por acréscimo. Por que tem, dar-lhe mais será dado; e 
quem não tem, até o que tem lhe será tirado "(4: 24-25). 

Pressionando o tema de ser ouvintes atentos, Jesus estava dizendo a eles: "Cuide o que 

você ouve." Outra forma de dizer isto é, "Preste atenção ao que você ouve." As verdades 

que Ele estava explicando a eles deviam ser criada em suas mentes. 

Articulando sua responsabilidade evangelística, Jesus destacou a importância da 

dedicação séria para a tarefa por causa da promessa de recompensa eterna por sua 

fidelidade. Como explicou a Seus seguidores, "por seu padrão de medida que será 

usada para medir vocês; e mais serão dadas por acréscimo. " Na época da colheita, o 

agricultor podia esperar para voltar de seu campo apenas o que ele havia colocado 

nele. Ele iria colher o que semearam (cf. 2 Cor. 9: 6; Gálatas 6: 7.). Se ele tivesse sido 

preguiçoso ou negligente, sua colheita seria mínimo. Se ele tivesse sido diligente e fiel à 

sua missão, ele poderia esperar uma colheita proveitosa. Seus esforços como um 

semeador seria recompensado pelo tamanho de sua colheita. 

Ponto de Jesus foi que aqueles que fielmente pregar o evangelho pode semelhante espera 

ser recompensado por Deus eternamente por seus esforços diligentes. Recompensas 

eternas são privilégios que duram para sempre (cf. 1 Cor. 9: 24-25; 1 Ts. 2: 19-20; 2 Tm 

4: 8; 22:12.). O incomparável motivação que deve ser para todos os crentes. Jesus 

prometeu que Deus abençoe o seu trabalho, e não apenas de acordo com seu nível de 

esforço (o seu padrão de medida ), mas mesmo muito além ( mais serão dadas por 

acréscimo ). Como eles se dispersam a semente do evangelho, todos os crentes trabalhar 

com expectativa, sabendo que a sua fidelidade à tarefa será frutífera e abundantemente 

recompensado no céu (cf. Lucas 6:38). 

Impulsionada por um desejo de agradar seu Mestre celeste (cf. 2 Cor. 5: 9-10), ouvintes 

frutíferos se esforçar duradouro, sabendo que . que tem, ser-lhe mais será dada O relato 

paralelo de Mateus 13:12 acrescenta a frase "e ele terá em abundância." Como crentes 

dispensar verdade aos outros, Deus abençoa-los com mais poder, alegria, satisfação e 

recompensa. 

Falsos discípulos, pelo contrário, são caracterizados por falta de frutos (João 15: 2, 

6). Como Jesus advertiu seus ouvintes, "Quem não tem, até o que tem lhe será 



tirado." A declaração paralela em Lucas 8:18 faz com que a intenção da declaração de 

Jesus clara: "Quem não tem, até aquilo que acha que ele tem lhe será tirado. "converte 

Falsa (como ilustrado pelos solos rochosos e invasoras) alegam que podem ter vida 

espiritual, mas na realidade eles não o possuem. Eles podem professam conhecer a Deus, 

mas através de suas obras o negam (Tito 1:16). No dia do julgamento, sem nenhum 

fundamento, a sua casa vai desabar (Mt 7: 26-27; cf. Fl 3.. 8). O vazio de sua fé superficial 

será exposto (cf. Tg 2,19), e que o Senhor lhes dirá "Nunca vos conheci; partem de mim, 

vós que praticais a iniquidade "(Mat. 07:23). 

As palavras de Jesus também serviu como um alerta aos falsos mestres, aqueles que 

lançou a semente corrompido. Assim como existem falsos discípulos, também existem 

falsos evangelistas. Ambos serão julgados por Deus. Por outro lado, os crentes genuínos 

deliciar-se com a proclamação da verdade do evangelho a outras pessoas, sabendo que tal 

obediência traz bênção divina neste mundo e no céu. 

Ouvintes frutíferas Espere dependente 

E Ele estava dizendo: "O reino de Deus é como um homem que 

lança a semente à terra; e ele vai para a cama à noite e se levanta 

por dia, e a semente germina e cresce-how, ele mesmo não sabe. O 

solo produz colheitas por si só; primeiro a erva, depois a cabeça, 

em seguida, o grão maduro na cabeça. Mas quando as licenças de 

colheita, ele imediatamente mete a foice, porque é chegada a ceifa 
"(4: 26-29). 

Uma terceira característica dos ouvintes frutífera é que eles aprenderam a esperar 

dependente de Deus, o único que pode trazer resultados. Embora os crentes são chamados 

a testemunhar obedientemente e trabalhar com expectativa, eles não podem produzir 

vida. Só Deus pode dar a vida espiritual (cf. Jo 3: 3-8.; 2 Cor 4: 5-7). 

Jesus chamou outra analogia da agricultura para ilustrar seu ponto. Esta breve parábola, 

exclusivo para o evangelho de Marcos, complementa a ilustração de plantio na parábola 

dos solos (cf. Marcos 4: 2-20), olhando para a forma como a semente cresce. Nele, Jesus 

comparou o reino de Deus, uma referência para a esfera da salvação, que é avançado 

através da proclamação do evangelho, para um homem que lança a semente à 

terra. Depois que ele termina semear a semente, ele vai para a cama à noite e dorme. O 

agricultor não pode fazer com que a semente a germinar ou nova vida a se formar. Para 

essa matéria, ele não consegue entender mesmo plenamente como se trata de vida. No 

entanto, ele planta a semente e espera. E enquanto espera, totalmente à parte de seu 

envolvimento, a semente na terra vem à vida. À medida que os dias e as semanas passam, 

enquanto o agricultor dorme à noite e se levanta por dia e vai sobre sua rotina normal, 

pequenos brotos verdes começam a romper o solo. Os semente germina e cresce-how, 

ele mesmo não sabe. O solo produz colheitas por si só; primeiro a erva, depois a 

cabeça, em seguida, o grão maduro na cabeça. O semeador não está envolvida no 

processo misterioso pelo qual a semente dormente se transforma em uma planta viva. 

No reino espiritual, o evangelista (representado pelo semeador) distribui a mensagem do 

evangelho (semente). Alguns dos ouvintes (o bom solo) responder ao evangelho na fé 

salvadora e exibem vida espiritual. Esta regeneração e transformação espiritual é obra do 

Espírito Santo (João 3: 5-8). É claro que não depende de o evangelista, mas apenas em 



Deus, que dá a vida pelo poder do Evangelho (cf. Jo 6:. 37-44; Rom 01:16; 1 

Tessalonicenses 1:. 5; 1 Pedro 1: 23). O engenho humano, manipulação emocional, 

técnicas centradas no homem, e estratégias orientadas para o mercado não pode criar uma 

nova vida no coração de um pecador. A regeneração é somente pelo Espírito de Deus (cf. 

Ef. 2: 1-4; Tito 3: 5). Embora os crentes são chamados a proclamar fielmente a 

mensagem, eles podem tomar nenhum crédito quando incrédulos responder em fé 

arrependido (cf. 1 Cor. 3: 6-7). 

O ponto desta parábola é simples: da mesma forma que o agricultor não é o poder por trás 

da regeneração da semente, assim também o evangelista não é o poder por trás da 

regeneração das almas. Que conforto esta deve ter sido para os discípulos de Jesus para 

ouvir. Talvez eles estavam preocupados que a tarefa de salvar os pecadores descansou em 

seus ombros. Jesus respondeu que noção, lembrando-lhes que só Deus pode mudar o 

coração humano. Sua responsabilidade era pregar fielmente a mensagem. Tendo feito 

isso, eles poderiam confiar em Deus com os resultados. O evangelista diligente, cuja 

mensagem corresponde ao verdadeiro evangelho, pode dormir tranquilamente à noite, 

sabendo que é Deus que faz com que o crescimento (1 Cor. 3: 6). Tudo o evangelista pode 

fazer é proclamar a Palavra (cf. Rom. 10: 13-17). O resto é obra de Deus, e os crentes 

podem confiar plenamente em Sua prerrogativa soberana. 

Jesus concluiu essa analogia esclarecedora, salientando que mesmo que o semeador não 

causou o crescimento do grão, ele ainda se alegra com a colheita (cf. 2 Tm. 2: 6). Quando 

as autorizações de cultivo, ele imediatamente mete a foice , porque é chegada a 

ceifa. De uma maneira similar, embora o mensageiro humano desempenha nenhum papel 

no trabalho real de regeneração, ele ainda é dada a bênção privilegiado de desfrutar a 

colheita espiritual. Um primeiro aspecto de que a bênção é a comunhão acrescentou que 

vem a cada vez que um novo crente é adicionado ao corpo de Cristo (cf. 2 Cor 4:15;.. 1 

Tessalonicenses 2:19). As riquezas do que a comunhão vai durar por toda a eternidade, 

como os santos glorificados-como uma grande colheita espiritual-se reúnem em torno do 

trono para adorar seu Salvador e Rei. 

Ouvintes frutíferas caminhe confiante 

E Ele disse: "Como é que vamos imaginar o reino de Deus, ou por 

que parábola vamos apresentá-lo? É como um grão de mostarda 

que, quando semeado em solo, embora seja menor de todas as 

sementes que há sobre o solo, mas quando é semeado, cresce e se 

torna maior do que todas as plantas de jardim e forma grandes 

ramos ; de modo que as aves do céu podem aninhar sob a sua 

sombra "Com muitas parábolas tais Ele estava falando a palavra 

a eles, tanto quanto eles foram capazes de ouvi-lo.; e Ele não falar 

com eles sem uma parábola; mas Ele estava explicando tudo em 
particular aos seus próprios discípulos. (4: 30-34) 

A quarta característica de ouvintes frutífera é que eles anunciam o evangelho, com 

confiança. Porque Deus é quem abençoa Sua Palavra e cria vida espiritual, os crentes 

podem cumprir seu chamado evangelístico com a certeza de saber que eles são parte de 

uma empresa que não pode falhar (cf. Mat. 16:18). Com esta parábola final, Jesus 

assegurou a Seus discípulos que o trabalho em que eles iriam se envolver iria produzir 

uma colheita abundante muito além de qualquer coisa que jamais poderia imaginar (Ef. 

3:20). Falando sobre a propagação do evangelho, Ele disse: "Como é que vamos 



imaginar o reino de Deus, ou por que parábola vamos apresentá-lo?" Para os 

discípulos, que ainda estavam sendo treinados como pregadores, a tarefa pode parecer 

esmagadora, dado tais começos aparentemente humildes. Mas Jesus queria que eles 

fossem confiante no resultado final. 

Para ilustrar esse ponto, o Senhor deu-lhes uma outra imagem agrária. É como um grão 

de mostarda que, quando semeado em solo, embora seja menor de todas as sementes 

que há sobre o solo, mas quando é semeado, cresce -se e torna-se maior do que todas 

as plantas de jardim e forma grandes ramos; de modo que as aves do céu podem 

aninhar sob sua sombra. " O Senhor Jesus comparou o avanço do evangelho a um grão 

de mostarda que é semeado em solo, que começa pequeno, mas cresce em um poderoso, 

arbusto treelike. 

Quando Jesus disse que ele é menor de todas as sementes que há sobre o solo, Ele não 

estava dizendo que as sementes de mostarda são as menores sementes no planeta 

Terra. Orquídeas selvagens, por exemplo, têm um grão muito menor do que o da planta 

de mostarda. Em vez disso, Jesus estava limitando Sua declaração para que, com o qual 

Sua audiência teria sido familiar. Das plantas cultivadas em Israel do primeiro século para 

fins agrícolas, a planta da mostarda teve as menores sementes. Além disso, utilizando 

a semente de mostarda , como forma de referir-se a coisas que eram muito pequena era 

uma expressão proverbial comum (cf. Mat. 17:20), que os ouvintes de Jesus teria 

reconhecido imediatamente. Mesmo que a semente de mostarda é muito pequena, mas 

quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as plantas de jardim e forma 

grandes ramos. plantas de mostarda em Israel cresceu a uma altura de 15 pés, maiores 

do que outras plantas de jardim, com ramos em que as aves poderiam ninho. 

O ponto da parábola de Jesus teria sido evidente para os discípulos: embora o reino dos 

céus, naquele momento, era minúsculo, como um grão de mostarda, ele iria crescer para 

abranger o mundo para geração após geração. O próprio Messias teve um humilde 

educação-nascido em um estábulo, deitado numa manjedoura, e cresceu em uma cidade 

out-da-O-way na Galiléia (cf. João 1:46). Nenhum dos doze discípulos foram altamente 

educado ou membros da elite social ou religiosa de Israel. Longe de ser líderes espirituais, 

os discípulos foram muitas vezes com medo, lentos para crer, e espiritualmente fraco (cf. 

Mt 8:26; 14:31; 16: 8.). Quando Jesus foi preso, eles fugiram (Marcos 14:50). Mesmo 

depois de sua ressurreição e ascensão, o grupo que se reuniram em Jerusalém numeradas 

apenas cerca de 120 seguidores (Atos 1:15), com outra de quinhentos ou assim na Galiléia 

(1 Cor. 15: 6). Esses pequenos começos em breve iria crescer. Três mil almas foram 

acrescentadas ao 120 em Jerusalém no dia de Pentecostes (Atos 2:41). Centenas de 

milhões mais foram adicionados desde então. 

A parábola do grão de mostarda também antecipou a realidade de que o reino de Deus 

(uma referência à esfera da salvação) iria abençoar o mundo inteiro. A planta da mostarda, 

totalmente crescido, desde abrigo para as aves do céu , que pode aninhar sob sua 

sombra. No Antigo Testamento, a imagem de uma árvore que fornece abrigo seguro para 

as aves foi utilizada para ilustrar reinos que eram tão poderosos que trouxeram 

estabilidade e bênção para nações ao redor deles (cf. Dan 4: 10-12, 20-22; Ez. 31: 3-

6.). Apesar de seus pequenos começos, o reino de Deus se tornaria uma grande árvore 

proporcionando segurança e bênção para toda a terra. 



Na era da igreja, essa bênção se estende às nações através da influência de cristãos ao 

redor do globo. Quando os crentes caminhar com fidelidade, eles são uma bênção para 

aqueles que os rodeiam. A influência social da Igreja tem beneficiado o mundo de muitas 

maneiras: espiritualmente, econômica, cultural e moralmente. No entanto, as implicações 

desta parábola ir além da era da igreja para o futuro reino milenar de Cristo (cf. Ez. 

17,23). Durante o Seu glorioso reino, o Senhor Jesus Cristo reinará em Jerusalém sobre 

todo o mundo, estendendo-se bênçãos sem paralelo a todas as nações. 

Apesar de numeração tão poucos e enfrentando a oposição severa, os discípulos poderiam 

proclamar o evangelho na confiança de que eles eram instrumentos na construção reino 

invencível de Deus. O que lhes parecia irremediavelmente pequeno iria se espalhar sua 

influência até que permeou a terra durante séculos. O que era fraco e frágil, sob o poder 

divino, foi o início do cumprimento imparável e eterna do plano redentor de Deus através 

da igreja para reunir os eleitos para a glória. 

Marcos conclui esta seção das parábolas de Jesus com uma declaração resumo final: Com 

muitas parábolas tais Ele estava falando a palavra a eles, tanto quanto eles foram 

capazes de ouvi-lo; e Ele não falar com eles sem uma parábola; mas Ele estava 

explicando tudo em particular com os seus próprios discípulos. A incredulidade das 

multidões foi julgado por Jesus como Ele obscureceu a verdade e ensinou-lhes apenas 

enigmas inexplicáveis (cf. Mt 13:. 3-52). Mesmo sua rejeição era parte do plano soberano 

de Deus. A passagem paralela de Mateus 13:35 explica que Jesus falou em parábolas 

"para cumprir o que foi dito pelo profeta:" Abrirei a minha boca em parábolas; Publicarei 

coisas ocultas desde a fundação do mundo '"Essas palavras, escritas pelo profeta Asafe (2 

Cr 29:30). No Salmo 78: 2., Antecipou tanto a rejeição do Messias e sua resposta. 

João registra as palavras de julgamento similares de Jesus, tiradas fora de Isaías 6: 

Então Jesus disse-lhes: "Por um pouco mais de tempo a luz está entre vós. Andai enquanto 

tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem; pois quem anda nas trevas não sabe 

para onde vai. Enquanto você tem a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. 

"Essas coisas que Jesus falou, e ele foi embora e escondeu-se deles. Mas embora tivesse 

feito tantos sinais diante deles, mas eles não estavam acreditando nele. Para que se 

cumprisse a palavra do profeta Isaías, que ele falou: "Senhor, quem deu crédito à nossa 

pregação? E para quem tem o braço do Senhor foi revelado? "Por isso não podiam 

acreditar, pois Isaías disse novamente:" Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, 

para que eles não vejam com os olhos e perceber com o seu coração, e se convertam e eu 

os cure "(João 12: 35-40). 

Os seguidores de Jesus consistiu em verdadeiros ouvintes que abraçaram o evangelho. O 

que foi escondido dos incrédulos, Ele estava explicando ... em particular com os seus 

próprios discípulos. Os crentes de hoje parte desse mesmo privilégio de conhecer a 

verdade. Embora o Senhor Jesus subiu ao céu, Seu Espírito habita e ilumina os corações 

de todos os que pertencem a Ele (cf. 1 Cor. 2: 10-14; 1 João 2:27). Assim, todo cristão 

tem o privilégio de conhecer e compreender a verdade, uma realidade que permite que 

eles sejam ouvintes frutíferos. 

 
 



16. Acalmando a tempestade (Marcos 4: 35-41) 
Naquele dia, quando a noite chegou, Ele lhes disse: ". Passemos 

para o outro lado" Deixando a multidão, eles levaram junto com 

eles no barco, assim como ele foi; e outros barcos estavam com 

ele. E aí surgiu um vendaval feroz de vento, e as ondas estavam 

quebrando sobre o barco tanto que o barco já estava enchendo. O 

próprio Jesus estava na popa, dormindo sobre a almofada; e eles 

o acordou e disse-lhe: "Mestre, não te importas que pereçamos?" 

E Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: "Silêncio, 

ficar quieto." E o vento cessou e ele tornou-se perfeitamente 

calmo. E disse-lhes: "Por que você tem medo? Você ainda não têm 

fé "Eles ficaram com muito medo e diziam uns aos outros:" Quem 

é este, que até o vento eo mar lhe obedecem "(4: 35-41)? 

As Escrituras corajosamente declarar a divindade do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João 

afirma explicitamente que a verdade desde o início do seu Evangelho: "No princípio era 

o Verbo, eo Verbo estava com Deus, eo Verbo era Deus. Ele estava no princípio com 

Deus "(João 1: 1-2; cf. v 18).. Sete séculos antes, o profeta Isaías declarou do Messias, 

"Seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da 

Paz" (Is. 9: 6). Ao narrar o nascimento de Cristo, Mateus citou o Antigo Testamento para 

explicar que "'Ele será chamado pelo nome de Emanuel", que traduzido significa: "Deus 

conosco" (Mat. 1:23). Após a morte e ressurreição de Jesus, ao ver o Salvador 

ressuscitado, Tomé entusiasticamente o chamava de "Meu Senhor e meu Deus!" (João 

20:28). O apóstolo Paulo disse de Jesus que "Ele é a imagem do Deus invisível" (Cl 1:15) 

e "nele habita corporalmente toda a plenitude da Divindade" (Colossenses 2: 9 

NVI). Consequentemente, os crentes são aqueles que aguardam ansiosamente o retorno 

do "nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo" (Tito 2:13). 

Como a Palavra de Deus encarnado (cf. João 1:14), o próprio Jesus afirmou repetidamente 

Sua divindade. Ele muitas vezes referiu a Si mesmo como o "Filho do Homem" (Mt 

08:20; Marcos 02:28; Lucas 06:22; João 9: 35-37.), Um título messiânico derivado de 

Daniel 7: 13-14 (NVI), onde a "um como o Filho do Homem" aparece como um igual 

com "o Ancião dos Dias" (cf. Mt 25:31;. 26:64). Ele semelhante descreveu-se como o 

"Filho de Deus", um título que indique claramente sua natureza divina e eterna união com 

Deus Pai. Como ele explicou em Mateus 11:27, "Todas as coisas me foram entregues por 

meu Pai; e ninguém conhece o Filho senão o Pai; e ninguém conhece o Pai senão o Filho 

e aquele a quem o Filho o quiser revelar. "Em João 5: 25-26, falando de Sua autoridade 

divina, Ele disse:" Em verdade, em verdade vos digo que, uma hora vem, e agora é, em 

que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois, assim 

como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho também para ter vida 

em si mesmo ". Depois de receber a notícia de que Lázaro estava gravemente doente, 

Jesus disse aos discípulos:" Esta enfermidade não é para terminar em morte, mas para a 

glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela "(João 11: 4). Em seu 

julgamento, quando os seus inimigos lhe perguntou: "Você é o Filho de Deus, então?" 

Jesus respondeu: "Sim, eu sou" (Lucas 22:70; cf. Mc 14: 61-62). 

Jesus afirmou, igualmente, que Ele era de cima, tendo eternamente preexistido no céu 

antes de nascer em Belém. No dia após a alimentação dos milhares na Galiléia, Ele 

perguntou à multidão: "O que então se você vir o Filho do Homem subir para onde estava 



antes?" (João 6:62). Pouco tempo depois, ele disse aos seus inimigos, "Vós sois de baixo, 

eu sou de cima; vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo "(João 8:23). No cenáculo, 

Ele explicou que mesmo verdade aos seus discípulos: "Saí do Pai e vim ao mundo; Eu 

estou deixando o mundo de novo e vou para o Pai "(João 16:28). Sua oração sacerdotal 

ecoou esse refrão celeste: "Agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória 

que eu tinha contigo antes que o mundo existisse" (João 17: 5). 

Como Deus em carne humana, Jesus assumiu de bom grado as prerrogativas da 

divindade-reivindicando a fazer o que somente Deus pode fazer. Ele manteve sua 

soberania absoluta sobre o destino eterno de cada alma humana (João 8:24; cf. Lucas 12: 

8-9; João 5:22, 27-29). Ele declarou-se Senhor do sábado (Mateus 12: 8; Marcos 2:28; Lc 

6: 5), e afirmou que o poder de responder a oração (João 14: 13-14; cf. Atos 7:59; 9: 10-

17), o direito de receber adoração (Matt 21:16; cf. João 5:23), e a autoridade para perdoar 

pecados (Mc. 2: 5-11). Ele se referiu aos anjos de Deus como Seus anjos (Matt 13:41; 24: 

30-31.), Os eleitos de Deus como Seus eleitos (Matt. 24: 30-31). O, e Deus reino como o 

Seu reino (Mateus 13:41; 16:28; Lc 1:33; 2 Tm 4: 1).. Jesus mesmo tomou o nome do 

concerto para Deus (Yahweh ou "Eu Sou") e aplicou a Si mesmo. Um exemplo disso é 

encontrado em João 8:58, onde Ele disse a uma platéia de líderes judeus hostis ", verdade, 

em verdade eu vos digo: antes que Abraão existisse, eu sou" (cf. João 13:19; 18: 5 -8). 

Os inimigos de Jesus sabia exatamente o que Jesus estava reivindicando, razão pela qual 

eles tentaram apedrejá-lo por blasfêmia (João 08:59; cf. 10:33). Como o apóstolo João 

escreveu: "Os judeus procuravam ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava 

o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus" (João 

5:18 NVI). Era, de fato, sua afirmação de ser o Filho de Deus que, desde que os líderes 

religiosos com os fundamentos jurídicos para sua execução. Como explicaram a Pilatos: 

"Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque Ele se fez por ser o Filho 

de Deus" (Jo. 19: 7; cf. Mt 27:43). Apesar das ameaças de seus inimigos, Jesus nunca 

recuou dessa reclamação ou suas implicações. Porque Ele era Deus em carne humana, 

Ele poderia corajosamente declarar: "Eu eo Pai somos um" (João 10:30); "Quem me vê a 

mim vê aquele que me enviou" (0:45); e "Quem me vê a mim vê o Pai" (14: 9-10). 

Jesus não só declarou sua divindade, Ele demonstrou-se poderosamente através de Seus 

milagres. As obras sobrenaturais de Cristo incluem água se transformar em vinho (João 

2: 1-11), freqüentemente expulsando demônios (Marcos 1: 21-27; Lucas 4: 31-36, etc.), 

arranjando capturas milagrosas de peixe (Lucas 5 : 1-11; João 21: 4-11), a criação de 

alimentos para milhares de pessoas (Mateus. 14: 13-21; Marcos 6: 30-44; Lucas 9: 10-

17; João 6: 1-15), caminhando sobre as águas (Mt 14: 22-33; Marcos 6:. 45-52; João 6: 

16-21), fazendo com que uma moeda para aparecer na boca de um peixe (Mateus 17: 24-

27.), e curando a todos os tipos 12 a mãos murchas (Matt:, de paralisia incapacitante (1-

8 Matt. 9) as doenças e enfermidades (40-41, etc. Mateus 8: 16-17;::; Marcos 1. Lucas 4 

32-34). : 9-14; Marcos 3: 1-6; Lucas 6: 6-11) a cegueira (Mateus 9: 27-31; 20:. 29-34; 

João 9: 1-12.) a desvantagens da fala (Mateus 9 : 32-34) à surdez (Marcos 7: 31-37) à 

hanseníase (Lucas 17: 11-19) para o reatamento de uma orelha decepada (Lucas 22: 50-

51). Jesus também levantou os mortos à vida (Mateus 9: 23-26; Marcos 5:. 35-43; Lucas 

8: 49-56; Lucas 7: 11-17; João 11: 1-45). Por incrível que pareça, essa lista é só uma 

amostra representativa. De fato, Jesus realizou muitos sinais miraculosos que João 

celebrados seu evangelho com estas palavras: "Há também muitas outras coisas que Jesus 

fez, que se eles foram escritos em detalhes, creio que nem ainda o mundo todo poderia 

conter os livros que seriam escritos "(João 21:25; cf. 20:30). 



Esse tipo de poder sobrenatural sobre a criação, repetidamente demonstrado por Jesus 

durante o Seu ministério, só tem uma explicação: ele pertence ao próprio Criador. Como 

o Novo Testamento declara de Jesus Cristo, "Todas as coisas foram feitas por intermédio 

dele, e sem ele nada surgiu que veio a existir" (João 1: 3). O apóstolo Paulo repetiu que a 

verdade em Colossenses 1:16, onde ele disse de Cristo ", por Ele todas as coisas foram 

criadas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou governantes ou 

autoridades que todas as coisas têm foi criado por meio dele e para ele "(cf. 1 Cor. 8: 6; 

Heb. 1: 2). Os milagres de Jesus eram apenas um pequeno vislumbre do poder infinito 

Ele possui como Filho de Deus. 

Este milagre (Marcos 4: 35-41) compreende uma outra ocasião em que o poder 

sobrenatural de Jesus foi apresentado de forma dramática. Embora seus discípulos tinham 

visto Jesus curar inúmeras pessoas, e embora cada cura era em si uma vívida 

demonstração do seu poder divino, que nunca antes tinha experimentado nada dessa 

magnitude. Eles sabiam que Ele tinha autoridade sobre demônios e doenças. No entanto, 

eles foram totalmente despreparada para o show de onipotência desenfreada prestes a se 

manifestar. A conta pode ser dividida em quatro partes: a calma antes da tempestade, a 

calma durante a tempestade, a calma após a tempestade, ea tempestade após a calma. 

A calma antes da tempestade 

Naquele dia, quando a noite chegou, Ele lhes disse: ". Passemos 

para o outro lado" Deixando a multidão, eles levaram junto com 

eles no barco, assim como ele foi; e outros barcos estavam com 
ele. (4: 35-36) 

Tinha sido um longo dia de pregar para vastas multidões ao longo das margens do Mar 

da Galiléia, perto da cidade de Cafarnaum. Jesus estava ensinando em parábolas-usando 

analogias sobre o solo (vv. 3-20), lâmpadas (vv. 21-22), e sementes de mostarda (vv. 30-

32) -para ilustrar verdades poderosas sobre o reino de Deus. Embora as multidões não 

foram capazes de compreender o significado das parábolas de Jesus, devido a sua 

incredulidade (cf. v. 13), o Senhor teve o cuidado de explicar "tudo em particular aos seus 

próprios discípulos" (v. 34). 

Naquele dia, quando a noite chegou, Jesus disse a seus discípulos: "Passemos para o 

outro lado." A partir da proximidade de Cafarnaum, na ponta noroeste do Mar da 

Galiléia, Jesus e Seus seguidores se dirigiu para a costa oriental . A multidão que se reuniu 

para ouvir Jesus pregar mais cedo naquele dia era tão grande que, a fim de abordar todos 

eles de forma eficaz, "Ele entrou em um barco no mar e sentou-se; e toda a multidão 

estava junto do mar sobre a terra "(Marcos 4: 1). Quando a noite começou a cair, o Senhor 

novamente utilizado um barco para se distanciar da multidão de pessoas ainda reunidos 

na costa. Viajar para as costas orientais do Mar da Galiléia, onde não houve grandes 

cidades e, portanto, menos pessoas, permitiria que Jesus e seus discípulos para obter 

algum alívio das multidões enormes.No entanto, havia uma outra razão Jesus destina-se 

a atravessar o lago. Ele tinha um compromisso divino para se manter em "o país dos 

gerasenos" (Marcos 5: 1). Há Ele compassivamente entregar um homem possuído por 

uma legião de demônios (cf. 5: 1-20). Assim, deixando a multidão, os 

discípulos levaram junto com eles no barco, assim como ele era. 



O barco era provavelmente uma pequena embarcação de pesca, aberto propriedade quer 

Pedro e André ou Tiago e João. Embora esses dois pares de irmãos tinham deixado de 

pesca por trás, a fim de seguir a Jesus (1: 16-20), eles mantiveram seus barcos (cf. João 

21: 3) e os usou para servir a Jesus quando Ele tinha necessidade deles (cf. Marcos 3: 

9). O barco não era grande o suficiente para transportar todos os doze apóstolos e outros 

seguidores de Jesus, para que outros barcos foram trazidos para acomodar aqueles 

que estavam com ele. 

Deve-se notar que a palavra "discípulos" ( Mathetes ), usado em 04:34, é um termo amplo 

que simplesmente significa seguidor, aluno, ou estudante. Ela abrange todos aqueles que 

tinham mostrado bastante interesse em Jesus para segui-lo por um tempo. Embora alguns 

desses discípulos estavam crentes genuínos, a maioria acabaria por cair (João 6:66; cf. 

Lucas 9: 57-62). Jesus usou a ilustração de solo rochoso e espinhoso (Marcos 4: 16-19) 

para demonstrar que o interesse superficial no evangelho não é suficiente para a 

salvação. A fé dos discípulos genuínos, como a semente em boa terra, cria raízes e produz 

frutos duradouros, o que significa que as vidas dos crentes verdadeiros são caracterizados 

por obediência e perseverança. O Senhor viria a reiterar que ponto "aos judeus que 

haviam crido nele:" Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus 

discípulos "(João 8:31). Falsos discípulos são aqueles cujo amor por Jesus "esfriará. Mas 

aquele que perseverar até o fim, será salvo "(Mt 24: 12-13). Para esses discípulos que 

acompanharam Ele nos barcos, Jesus estava prestes a apresentar o seu divino poder 

surpreendente projetado para movê-los para a fé genuína nEle. 

O Mar da Galiléia é conhecido hoje como Yam Kinneret. Nas Escrituras, é variAdãoente 

referido como o lago de Genesaré (Lc 5: 1), o Mar de Quinerete (.. Num 34:11; Josh 

13:27), ou Sea da Quinerote (. Josh 12: 3), e o Mar de Tiberíades (João 6: 1; 21: 1), depois 

de a principal cidade em sua costa ocidental, que foi nomeado após Tibério César 

Augusto. O mar é, na realidade, um grande lago de água doce, com cerca de 13 milhas de 

comprimento por sete milhas de largura. Sentar-se em cerca de 690 metros abaixo do 

nível do mar, é tanto mais baixo do corpo de água doce na terra e a característica 

geográfica mais significativo da Galiléia. Embora parcialmente alimentado através de 

fontes subterrâneas, o lago recebe a maior parte de sua água do rio Jordão, que vai de 

norte a sul-de sua fonte perto do MonteHermon (a uma altitude de 9.232 pés acima do 

nível do mar) e seu término no Mar Morto (de 1.400 metros abaixo do nível do 

mar). Ainda hoje, a água cristalina do lago não só fornece água potável para os moradores 

locais, ele também suporta uma indústria de pesca próspera. 

Com a forma de uma harpa, do Mar da Galiléia fica cerca de 30 milhas a leste do Mar 

Mediterrâneo. O Vale do Jordão em que está situado é parte do Grande Vale do Rift que 

corre cerca de 4.500 quilômetros de Síria através do Mar Vermelho e ao longo da costa 

leste do continente Africano para Moçambique. As colinas íngremes e falésias que 

englobam o mar da Galiléia torná-lo vulnerável a ventos fortes, que podem causar 

repentinas, tempestades violentas para desenvolver no lago. Como o ar mais frio desce a 

partir do norte do Golan Heights, que colide com o ar quente na bacia do lago, criando 

condições de turbulência que são intensificadas como ventos forçar seu caminho através 

dos desfiladeiros e canyons do Vale do Jordão superior. Em 1992, uma tal tempestade 

gerada três metros altas ondas no lago, causando inundações e danos na cidade de 

Tiberíades. 



Quando Jesus e os discípulos começaram a sua viagem, as condições do lago foram 

ideal. De acordo com Lucas 8:23, que "estavam navegando ao longo", indicando que uma 

brisa constante impulsionou os barcos sem ninguém que precisam remar. Jesus, 

compreensivelmente exausto depois de um árduo dia de ensino e ministério, "adormeceu" 

(Lucas 8:23) na popa do barco. Embora Ele era plenamente Deus, Jesus também era 

plenamente humano. Ele ficou com fome (Matt. 4: 2; 21:18), com sede (João 4: 7; 19:28), 

e cansado (João 4: 6). Que Ele precisava dormir é uma indicação de sua verdadeira 

humanidade.No entanto, o Senhor de ceder à sono tinha um propósito além descanso tão 

necessário. 

A calma durante a tempestade 

E aí surgiu um vendaval feroz de vento, e as ondas estavam 

quebrando sobre o barco tanto que o barco já estava enchendo. O 

próprio Jesus estava na popa, dormindo sobre a almofada; e eles 

o acordou e disse-lhe: "Mestre, não te importas que pereçamos?" 
(4: 37-38) 

A tranquilidade de sua jornada através do lago terminou quando, de repente, surgiu um 

vendaval feroz do vento. Lailaps ( vendaval feroz ) descreve as violentas rajadas de 

uma forte tempestade. Marcos acrescentou o adjetivo megas ("grande") ao 

substantivo lailaps a fim de intensificar Sua descrição da tempestade de furacões-

like. Lucas, em seu relato sobre este evento, informou que os ventos "desceu" no lago 

(8:23), para transmitir que eles estavam correndo pelas encostas e chicotadas em toda a 

superfície da água. Mateus descreve a agitação violenta da tempestade pelo uso da 

palavra seismos , a partir do qual a palavra Inglês "sismologia" é derivado (08:24). Os 

ventos ferozes rapidamente se transformou a superfície do lago em uma fúria, mar 

convulsiva. As ondas estavam quebrando sobre o barco tanto que o barco já estava 

a encher-se. Embora os discípulos socorrida, sem dúvida, a água o mais rápido que podia, 

"o barco era coberto pelas ondas "(Mat. 08:24), de modo que" eles começaram a ser 

inundado e estar em perigo "(Lucas 8:23). 

No meio da tempestade violenta, o próprio Jesus estava na popa, dormindo sobre uma 

almofada. À medida que a tempestade se desenrolava ao redor, Ele permaneceu 

dormindo. Nem mesmo o balanço severo do barco, o estrondo do vento, ou a água 

chapinha no barco despertado Ele. Presumivelmente encharcado até os ossos, Jesus 

dormia profundamente sobre as pranchas de madeira dura, com apenas uma pequena 

almofada como um travesseiro para a cabeça. Talvez em nenhum outro lugar nas 

Escrituras é a humanidade de Cristo de forma mais dramática justapostos com a Sua 

divindade. A única dormindo na popa do barco, exausto após um dia de ministério 

intenso, é o mesmo que iria despertar para parar o enorme tempestade com uma palavra. 

Como muitos como sete dos discípulos eram pescadores, inclusive Pedro, André, Tiago 

e João. Eles passaram suas vidas navegar no lago e estavam intimamente familiarizado 

com o que seus barcos podia suportar. Que eles ficaram apavorados com o vento e as 

ondas ressalta a natureza extrema dessa tempestade. Para esses pescadores experientes 

experientes com as condições no lago, tornou-se óbvio que os seus próprios esforços não 

eram páreo para o poderoso tempestade, e eles entraram em pânico. 



Frantic e com medo, eles chegaram a Jesus, acordou-o e disse-lhe: "Mestre, não te 

importas que pereçamos?" Mateus observa que chamou Jesus de "Senhor", e Lucas 

registra que o chamava de "Mestre. "Tais variações não implica qualquer contradição 

entre os relatos evangélicos. Em vez disso, elas refletem o pandemônio da situação. Como 

os discípulos frenéticos procurou despertar Jesus, tentando ser ouvido sobre o rugido do 

vento uivando e ondas quebrando, alguns gritou: "Mestre", outros o chamavam, "Senhor", 

e outros ainda gritou: "Mestre". Eles ficaram chocados, perplexo, e perturbado que ele 

ainda estava dormindo, parecendo não para cuidar sobre as terríveis circunstâncias que 

ameaçavam suas vidas. Refletindo sobre a pergunta dos discípulos de Jesus, o 

comentarista Puritan Mateus Henry comentou: 

O seu endereço de Cristo se expressa muito enfaticamente; Mestre, carest não te importa 

que pereçamos? Confesso que isso soa um pouco duro, um pouco como repreendendo-o 

para dormir do que implorando-lhe para acordar. Eu sei que há desculpa para isso, mas a 

grande familiaridade que ele teve o prazer de recebê-los em, ea liberdade que ele permitiu-

lhes; eo presente aflição em que estavam, que os colocou em tal susto, que não sabiam o 

que eles disseram. Eles fazem Cristo um acordo de errado, que suspeitam que ele 

seja descuidado de seu povo em perigo. A coisa não é assim; ele não está querendo que 

nenhum pereça, muito menos qualquer um de seus pequeninos. ( Mateus Henry, Uma 

Exposição do Antigo e do Novo Testamento, 3 volumes [Londres: José Ogle Robinson, 

1828], 3: 273, em Marcos 4:38) 

Como Mateus Henry observado, os discípulos não tinha nenhuma razão legítima para 

questionar o cuidado de Jesus por eles ou a sua situação. Eles haviam testemunhado o poder 

divino de Jesus e havia seguido tempo suficiente para saber do seu amor genuíno para eles 

(cf. João 13: 1). Mas, em seu terror, sua fé e firmeza foram substituídos por medo e dúvida. 

Em seu desespero, os discípulos teria feito bem em lembrar as promessas do Antigo 

Testamento. Uma série de salmos são particularmente relevantes para a sua situação 

traumática. No Salmo 65: 5-7, Davi escreveu: 

  

Por coisas tremendas Você nos respondes em justiça, ó Deus da nossa salvação, 
Você que é a confiança de todos os confins da terra e do mar mais distante; 
Quem estabelece as montanhas por Sua força, 
Cingido com poder; 
Quem acalma o ruído dos mares, 
O ruído das suas ondas, 
E o tumulto dos povos. 

  

No Salmo 89: 9, o Ethan Ezrahite semelhante expressou: 

  

Você governar o inchaço do mar; 
Quando suas ondas se levantam, você ainda eles. 

  

O autor desconhecido do Salmo 107 ofereceu estas palavras de conforto e de louvor: 

  



Os que descem ao mar em navios, 
Quem faz negócios em grandes águas; 
Eles viram as obras do Senhor, 
E as suas maravilhas no profundo. 
Pois ele falou e levantou-se um vento tempestuoso, 
Que levantou as ondas do mar. 
Eles levantaram-se para os céus, desceram às profundezas; 
A sua alma derreteu em sua miséria. 
Eles cambaleou e cambaleou como um homem embriagado, 
E se no final o tino. 
Então clamaram ao Senhor na sua angústia, 
E Tirou-os das suas angústias. 
Ele causou a tempestade a ser ainda, 
Para que as ondas do mar foram abafado. 
Em seguida, eles estavam contentes porque eles ficaram quietos, 
Então, Ele os guiou ao porto desejado. 
Dêem graças ao Senhor pela sua bondade, 
E pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens! (Vv. 23-31) 

  

Em resposta ao desespero dos seus discípulos, Jesus estava prestes a realizar um cumprimento 

literal desses versos. Que Ele se preocupava com eles e as suas circunstâncias em breve seria 

feito dramaticamente claro. 

A calma após a tempestade 

E Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: "Silêncio, 

ficar quieto." E o vento se acalmou e se tornou perfeitamente 

calmo. E disse-lhes: "Por que você tem medo? Você ainda não têm 
fé "(4: 39-40)? 

Tendo ouvido os gritos frenéticos de seus discípulos, Jesus se levantou e repreendeu o 

vento e disse ao mar: "Silêncio, ficar quieto." Em Gênesis 1, o Cristo pré-encarnado 

estabeleceu os limites dos mares com nada mais do que uma palavra (Gn 1: 9-10; cf. João 

1: 3; Colossenses 1:16). Nesta ocasião, Ele semelhante utilizado um comando simples 

para conter as ondas e restaurar a calma no lago. A palavra para silêncio vem da mesma 

palavra grega que Jesus usou antes, quando ele comandou um demônio para "ficar quieto 

e sai dele" (Marcos 1:25). Da mesma forma que Jesus repreendeu os poderes espirituais, 

e eles obedeceram, então poderes naturais submetidos ao comando autoritário de seu 

Criador. 

O resultado foi instantâneo. Em um momento, o vento parou e tornou-se perfeitamente 

calmo. As ondas altas desapareceu, as rajadas uivantes foram silenciados, e a superfície 

do lago se tornou como o vidro. Como Charles Spurgeon expressou: "Não havia nenhum 

sinal de tempestade outro momento depois de ter sido despertado. O mais blustering dos 

ventos conflitantes dormi como um bebê no seio de sua mãe. As ondas eram como o 

mármore "(Charles Spurgeon," Cristo adormecido na Vessel, "sermão no. 1121, 13 de 

julho de 1873). Quando Cristo repreendeu o vento e as ondas, elas não diminuiu 

gradualmente até que a calma foi restabelecida. Ambos desapareceram imediatamente. A 

tempestade pode ter surgido de repente, mas ele desapareceu ainda mais rápido do que se 

tratava. Utilização de Marcos da palavra megas (que significa "grande", 



traduzido perfeitamente ) indica o silêncio absoluto que agora caracterizou o Mar da 

Galiléia. 

Com a tempestade passou, Jesus virou-se para enfrentar os discípulos, que atônitos, sem 

dúvida, olhou para ele com os olhos arregalados com boquiabertos. O Senhor disse-lhes: 

"Por que você tem medo?Você ainda não têm fé? " (Mt 6:30; 14:31; 16:. 8; 17:20; 

Lucas 12:28). Tendo silenciado a tempestade literal, Jesus voltou sua atenção para os 

ventos do medo e das ondas de infidelidade que tinha sido em fúria em seus corações (cf. 

Tg 1: 6.). A resposta à primeira pergunta de Jesus está implícito pela segunda: a razão 

pela qual eles estavam com medo (da palavra grega deilos , significando covarde ou 

tímido) foi porque eles ainda tinham . nenhuma fé Eles sabiam que Ele possuía poder 

divino, depois de ter visto realizar milagrosa cura para muitos outros. No entanto, quando 

as suas próprias vidas estavam em jogo, a inadequação de sua fé foi exposto. 

Claramente, Jesus pretende ensinar os discípulos uma lição fundamental: que podia 

confiar nele, mesmo nas situações mais traiçoeiras e indefesas. Mesmo após a ascensão 

de Jesus, eles precisam ser lembrados de que a verdade. Como o autor de Hebreus 

lembrou seus leitores ", Ele mesmo disse:" Eu nunca vou te abandonar, nem vou nunca 

te abandonarei, "para que possamos dizer com confiança:" O Senhor é o meu auxílio, não 

vou ter medo. O que o homem faz para mim '"(Heb. 13: 5-6)?. O apóstolo Pedro 

semelhante incentivou os fiéis a lançar "todos os [seus] ansiedade sobre Ele, porque Ele 

tem cuidado de [eles]" (1 Pedro 5: 7; cf. Sl 55:22.). Escrevendo aos Romanos, Paulo 

expressa esse mesmo tipo de confiança confiante na permanência do amor divino: "Pois 

estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, 

nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem 

qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em 

Cristo Jesus, nosso Senhor "(Rom. 8: 38-39). 

A tempestade após a calma 

Eles se tornaram muito medo e diziam uns aos outros: "Quem é 

este, que até o vento eo mar lhe obedecem?" (4:41) 

Compreensivelmente, os discípulos se maravilharam em extrema perplexidade (cf. Mat. 

8:27). Havia apenas uma explicação para o que eles tinham acabado de presenciar. A 

realização desse fato desencadeou uma tempestade de admiração em seus corações que 

ofuscaram muito qualquer terror momentâneo eles tinham experimentado durante a 

tempestade no lago. Esses homens tinham encontrado tempestades no Mar da Galiléia 

antes. Nenhum deles tinha experimentado o tipo de poder sobrenatural que Jesus 

apresentado no mesmo dia. A explicação de Marcos que eles ficaram com muito 

medopoderia ser traduzido literalmente, "temiam com um grande medo", enfatizando a 

intensidade de seu espanto. A constatação de que o Criador estava em seu barco era muito 

mais assustador do que qualquer terror que pode enfrentar fora de seu barco. 

Eles sabiam que só Deus possuía tal poder. Em seu choque eles perguntaram uns aos 

outros uma pergunta a que já sabia a resposta, "Quem é este, que até o vento eo mar 

lhe obedecem?" Mais tarde no ministério de Jesus, depois de Ele milagrosamente andou 

sobre a água, os discípulos articular a sua resposta: "Os que estavam no barco o adoraram, 

dizendo:" Tu és o Filho de Deus "(Mt 14:33).. 



O medo é a resposta natural para os seres humanos pecadores para expor sempre que estão 

na presença de Deus. Como Abraão reconheceu depois de falar com o Senhor: "Eu sou 

pó e cinza" (Gênesis 18:27). Job responderam da mesma forma depois de testemunhar o 

poder de Deus, "Eu ouvi de você pela audição do ouvido; mas agora os meus olhos te 

vêem; portanto, eu retrair, e eu me arrependo no pó e na cinza "(Jó 42: 5-6). Quando o 

pai de Sansão, Manoá, percebeu que o Anjo do Senhor lhe apareceu, ele "disse a sua 

esposa:" Nós certamente irá morrer, pois temos visto a Deus '"(Jz. 13:22). Ao ver uma 

visão de Deus, o profeta Isaías declarou sua própria morte: 

  

"Ai de mim, porque estou arruinado! 
Porque eu sou um homem de lábios impuros, 
E eu vivo no meio de um povo de lábios impuros; 
Para os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. "(Is 6: 5.) 

  

Ezequiel teve uma visão da glória do Senhor e "caiu na [sua] face" (Ez. 1:28). Daniel Da 

mesma forma, "caiu em um sono profundo em [seu] rosto, com o [seu] rosto em terra" (Dan. 

10: 9). No Novo Testamento, Pedro "prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo:" Vá para longe 

de mim Senhor, porque sou um homem pecador! '"(Lucas 5: 8). O apóstolo Paulo, 

confrontado com o Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, "caiu no chão" e foi 

temporariamente cego por Sua glória celestial (Atos 9: 4, 9). Quando o Cristo glorificado 

apareceu a João na ilha de Patmos, o apóstolo "caí a seus pés como morto" (Ap 1:17). Como 

estes exemplos ilustram, mesmo um pequeno vislumbre da glória de Deus é esmagadora (cf. 

Ex. 33: 19-21). Quando os discípulos de Jesus perceberam que Deus estava presente com eles 

no barco, eles também foram superados com medo ao pensar em seu poder e santidade. 

Embora este incidente exemplifica a glória divina de Cristo, como o criador e controlador 

do mundo natural, ele também revela Seu cuidado compassivo. No meio de uma 

tempestade assustadora no lago, e apesar de não a fé dos discípulos, o Salvador soberano 

resgatado Seus seguidores. Da mesma forma e, obviamente, os crentes hoje podem 

descansar com confiança no fato de que, através de todas as tempestades da vida, o Senhor 

onipotente de criação está disposto e é capaz de libertar aqueles que confiam nEle. Isso 

não significa que os cristãos nunca irá enfrentar provações (cf. Tiago 1: 2-3); mas quando 

o fazem eles podem descansar com confiança na promessa de Romanos 8:28: "E sabemos 

que Deus faz com que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que 

amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Armado com Nessa 

perspectiva cheia de fé, os crentes são capazes de obedecer à ordem de Filipenses 4: 6-7: 

"Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de 

graças sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede 

todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo 

Jesus. "O apóstolo Paulo, que escreveu essas palavras, suportou as diversas provas de seu 

ministério com essa mesma confiança. Assim, mesmo que sua vida chegou ao fim, Paulo 

poderia resolutamente declarar: "O Senhor me livrará de toda má ação, e me levará salvo 

para o seu reino celestial; A ele seja a glória para todo o sempre. Amém "(2 Tim. 

4:18). Como as palavras do hinoNosso Grande Salvador (escrito por João Wilbur 

Chapman em 1910) de forma tão eloquente expressar: 

  

Jesus! Que ajuda na tristeza! Enquanto as ondas o'er me rolar, 



Mesmo quando meu coração está partido, Ele, o meu conforto, ajuda a minha alma. 
Jesus! O que um guia e guarda-redes! Enquanto a tempestade ainda é alta, 
Storms sobre mim, me o'ertakes noite, Ele, o meu piloto, ouve o meu clamor. 
Aleluia! O que um Salvador! Aleluia! Que amigo! 
Salvando, ajudando, mantendo, amar, Ele está comigo até o fim. 

 

17. Dominando Poderes (Marcos 5: 1-20) 
Eles vieram para o outro lado do mar, para o país dos 

gerasenos. Quando saiu do barco, logo um homem dos túmulos 

com um espírito imundo conheci, e ele tinha a sua morada entre 

os túmulos. E ninguém foi capaz de se ligar mais dele, mesmo com 

uma corrente; porque muitas vezes ele havia sido preso com 

grilhões e correntes, e as cadeias foram dilacerados por ele e os 

grilhões quebrados em pedaços, e ninguém foi forte o suficiente 

para dominá-lo. Constantemente, noite e dia, ele estava gritando 

entre os túmulos e pelos montes, e rasgando-se com pedras. Vendo 

Jesus de longe, ele correu e prostrou-se diante dele; e gritando 

com uma voz alta, ele disse: "Que negócio é que temos uns com os 

outros, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te por Deus, não 

me atormentes! "Pois Ele tinha dito a ele:" Venha para fora do 

homem, espírito imundo! "E Ele estava perguntando-lhe:" Qual é 

seu nome? "E ele lhe disse: "Meu nome é Legião; porque somos 

muitos. "E começou a implorar sinceramente não para enviá-los 

para fora do país. Agora havia uma grande manada de porcos 

alimentação nas proximidades da montanha. Os demônios 

implorou-lhe, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que 

possamos inseri-los." Jesus lhes deu permissão. E saindo, os 

espíritos imundos, entraram nos porcos; ea manada precipitou-se 

o banco despenhadeiro no mar, a cerca de dois mil deles; e eles 

se afogaram no mar. Seus pastores fugiram e relataram-lo na 

cidade e no país. E as pessoas vieram para ver o que era o que 

tinha acontecido. Eles chegaram a Jesus e observaram o homem 

que tinha sido sentado, vestido e em perfeito juízo, o homem que 

teve a "legião" endemoninhado; e eles ficaram 

assustados. Aqueles que tinham visto ele descreveu a eles como 

tinha acontecido com o homem possuído por um demônio, e tudo 

sobre o suína. E começaram a implorar para deixar sua 

região. Como Ele estava entrando no barco, o homem que tinha 

sido endemoninhado foi implorando-lhe que ele poderia 

acompanhá-Lo. E Ele não deixá-lo, mas ele disse-lhe: "Vá para 

casa para o seu povo e que lhes transmitam as grandes coisas que 

o Senhor tem feito por você, e como teve misericórdia de ti." E ele 

foi e começou a proclamar em Decápolis quão grandes coisas 

Jesus lhe fizera; e todo mundo ficou surpreso. (5: 1-20) 

Por que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo? O apóstolo João respondeu a essa 

pergunta com esta declaração sucinta: "O Filho de Deus se manifestou: para este fim, para 

destruir as obras do diabo" (1 João 3: 8). Assim, o Messias veio para vencer Satanás, o 

príncipe usurpador deste mundo, a fim de resgatar os pecadores de escravidão espiritual 



e inaugurar-los para o reino de Deus (cf. Mc 1: 14-15; Lucas 19:10; Ef 2. : 1-10; 

Colossenses 1: 13-14). Já em Gênesis 3:15, no rescaldo da queda da humanidade em 

pecado, Deus havia prometido enviar um libertador que um dia iria esmagar a cabeça da 

serpente.Essa promessa foi finalmente cumprida ao pé da cruz, onde Cristo derrotou 

simultaneamente Satanás, o pecado e da morte (João 12: 31-32; 16:11; Colossenses 2: 

14-15). O Senhor Jesus morreu, não como uma vítima indefesa, mas como o vencedor 

heróico ", que por sua morte, tornar impotente aquele que tinha o poder da morte, isto é, 

o diabo, e pode libertar aqueles que, com medo da morte, estavam sujeitos à escravidão 

por toda a vida "(Hb 2: 14-15; cf. 1 Cor. 15: 55-57.). Mas a cruz não foi o único lugar 

onde Jesus demonstrou o poder soberano sobre Satanás e seu reino demônio. No início 

do seu ministério, quando foi tentado pelo demônio no deserto, Jesus decisivamente 

derrotado seu arquiinimigo (cf. Marcos 1:13; Lucas 4: 1-13). O Senhor posteriormente 

partiu para a ofensiva contra os poderes das trevas (cf. Marcos 01:32; Lucas 10:19). Seu 

ministério terreno provocou uma explosão de atividade demoníaca diferente de qualquer 

coisa antes ou depois, como anjos caídos gritava de terror sempre que estavam em Sua 

presença (cf. Marcos 03:11). Jesus dominado los onde quer que Ele os encontrou. Eles 

não atacam a Ele; Ele atacou-os, diretamente e com força, e obrigou-os a sucumbir aos 

seus mandamentos. O poder que ele exerce sobre eles era absoluta, por isso que, apesar 

de seu ódio resistente para Ele, eles foram imediatamente obrigado a ceder às suas 

exigências. 

Embora alguns judeus do primeiro século, como os outros ao longo da história, tentaram 

realizar exorcismos através de vários rituais e fórmulas, eles não tiveram sucesso real (cf. 

Atos 19: 13-16). Que Jesus ordenou demônios com tal poder invencível, e sem falha, era 

uma realidade as pessoas acharam surpreendente. Enquanto a multidão exclamou em 

Marcos 1:27: "O que é isso? A nova doutrina com autoridade! Ele ordena aos espíritos 

imundos, e eles lhe obedecem. "A aparente facilidade com que Ele expulsou as forças das 

trevas do possuído levou Seus inimigos alegar que Ele era, na verdade, em aliança com 

Satanás (3:22). Jesus expôs a loucura óbvia de tais acusações, explicando que o Seu poder 

vem de Deus: 

Todo reino dividido contra si mesmo é devastado; e uma casa dividida contra si mesma 

cai. Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? ... Se 

eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então o Reino de Deus já chegou até 

vós. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão 

sem serem incomodados. Mas quando alguém mais forte do que ele ataca e domina-lo, 

ele tira-lhe toda a armadura em que ele se baseou e distribui seus despojos. (Lucas 11: 

17-22) 

Ponto de Jesus era inconfundível: se ele estivesse em conluio com Satanás, Ele não estaria 

atacando o reino de Satanás. Ele expulsou demônios, não porque ele era conivente com 

Satanás, mas porque Ele foi capacitado pelo único mais forte do que Satanás, ou seja, o 

próprio Deus. Em Mateus 12:28, Ele atribuiu esse poder divino especificamente ao Espírito 

de Deus. Foi porque Jesus possuía poder divino que Ele pudesse exibir tais autoridade 

absoluta sobre o domínio de Satanás. (O "dedo de Deus" era uma referência do Antigo 

Testamento para o poder de Deus [cf. Ex. 08:19].) Sua capacidade de exercer esse tipo de 

autoridade provou ser Ele o Rei messiânico e do Filho de Deus (cf. Marcos 1: 1). 

De todas as contas em que os demônios são confrontados e expulsou, o mais dramático 

é, inquestionavelmente, a cena gravada nesta passagem (Marcos 5: 1-20; cf. Mt 8: 28-34; 

Lc. 8: 26-39). No relato bíblico, não desde que Deus expulsou Satanás e seus anjos 



rebeldes do céu (cf. Ap 12: 7-12) tinha tantos demônios sido simultaneamente deslocados 

por ordem divina. Talvez nada dessa magnitude ocorrerá novamente até que Satanás e 

suas forças estão vinculados por mil anos e, posteriormente, lançados no lago de fogo 

(Apocalipse 20: 2, 7-10; cf. Isaías 24: 21-23.). 

Na passagem anterior (Marcos 4: 35-41), Jesus demonstrou seu poder sobre as forças do 

mundo natural por Seu controle completo do vento e das ondas. Nesta passagem (5: 1-

20), exerceu Sua soberania absoluta sobre as forças do reino sobrenatural. O relato ilustra 

três forças espirituais no trabalho: o poder destrutivo dos demônios, o poder libertador da 

divindade eo poder condenatório da depravação. 

O poder destrutivo das Demons 

Eles vieram para o outro lado do mar, para o país dos 

gerasenos. Quando saiu do barco, logo um homem dos túmulos 

com um espírito imundo conheci, e ele tinha a sua morada entre 

os túmulos. E ninguém foi capaz de se ligar mais dele, mesmo com 

uma corrente; porque muitas vezes ele havia sido preso com 

grilhões e correntes, e as cadeias foram dilacerados por ele e os 

grilhões quebrados em pedaços, e ninguém foi forte o suficiente 

para dominá-lo. Constantemente, noite e dia, ele estava gritando 

entre os túmulos e pelos montes, e rasgando-se com pedras. Vendo 

Jesus de longe, ele correu e prostrou-se diante dele; e gritando 

com uma voz alta, ele disse: "Que negócio é que temos uns com os 

outros, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te por Deus, não 

me atormentes "(5: 1-7)! 

Fazia tanto uma noite desgastante e emocionante para os discípulos de Jesus. Quando eles 

partiram em seus barcos de Cafarnaum na noite anterior, eles esperavam para navegar 

tranquilamente através do Mar da Galiléia. Em vez disso, eles encontraram a tempestade 

mais inesquecível que nunca tinha experimentado. Mas não foi a força do vento ou 

magnitude das ondas que fizeram a sua viagem angustiante tão memorável. No meio da 

tempestade, Jesus "repreendeu o vento e disse ao mar:" Silêncio, ficar quieto. " E o vento 

se acalmou e se tornou perfeitamente calmo "(04:39). A fúria da tempestade lhes causou 

pânico momentâneo, mas a onipotência soberana de Jesus produziu um muito mais 

profundo medo em seus corações. Espantado, perguntavam-se de uma questão a que já 

sabia a resposta: "Quem é este, que até o vento eo mar lhe obedecem?" (V. 41). 

Os discípulos foram, sem dúvida, ainda em estado de choque e pavor quando, na manhã 

seguinte, eles vieram para o outro lado do mar, para o país dos gerasenos. De acordo 

com Lucas, esta região predominantemente Gentil foi "Galiléia oposto" ( Lucas 8:26), 

correndo ao longo da costa oriental do lago. Tanto Marcos e Lucas chamou o país dos 

gerasenos (Marcos 5: 1; Lucas 08:26), enquanto Mateus referiu a ele como "o país dos 

gadarenos" (Mateus 08:28).. Ambas as denominações estão corretas. Marcos e Lucas 

foram evidentemente referindo-se à pequena aldeia de Khersa (ou Gersa, moderna Kursi), 

localizada junto ao mar da Galiléia, perto do lugar Jesus e seus discípulos desembarcou, 

cerca de seis quilômetros de Cafarnaum. Mateus estava se referindo a maior cidade de 

Gadara, situado ao sudeste de Gersa, que deu à região o seu nome e pode ter sido a sua 

principal cidade. 



Os discípulos provavelmente pensaram que tinha viajado por todo o lago, como haviam 

feito antes de encontrar algum alívio das multidões implacáveis. Jesus, porém, sabia que 

tinha um compromisso divino para manter. Quando saiu do barco, logo um homem dos 

túmulos com um espírito imundo conheci. Tão logo os discípulos chegaram à praia e 

seus barcos ancorados de um lunático furioso veio correndo para baixo da encosta à beira 

do lago de conhecê-los. Mateus 08:28 indica houve na verdade dois desses 

homens. Apesar de Marcos e Lucas optou por se concentrar exclusivamente no homem 

com quem Jesus falava, nada em suas contas contradiz o material encontrado em 

Mateus. (Para um exemplo de como os três Evangelhos sinópticos podem ser 

harmonizadas em relação a esta conta, consulte John Macarthur, One Perfect Vida . 

[Nashville: Tomé Nelson, 2012], 180-82) 

Que o homem tinha um espírito imundo indica que ele estava possuído por um demônio 

um ponto reiterado no versículo 15. Quando o Novo Testamento fala daqueles "com um 

espírito imundo" (cf. Marcos 01:23; 07:25), quem " tem um demônio "(cf. Mt 11:18;. 

Marcos 3:22, Lucas 4:33; 07:33; 08:27; 07:20 João; 8:48, 49, 52; 10:20), ou aqueles que 

são "endemoninhado" (cf. Mt 4:24; 8:16, 28, 33; 09:32; 12:22; 15:22; 01:32 Marcos; 5: 

15-16., 18; Lucas 08:36; João 10:21), ele está descrevendo as pessoas que foram 

habitados, e, portanto, controladas e atormentados pelo mal, anjos caídos. É porque os 

demônios habitar suas vítimas (cf. Lc 8:30), que Jesus os expulsou liberando assim a 

pessoa acometida (Matt 08:16;. 9:33; 0:24, 28; Marcos 1:34; cf. Mt . 08:32; Marcos 5: 8, 

13). Embora demônios geralmente trabalham na sociedade através da promoção de erro, 

mentiras, falsa religião (1 Tim. 4: 1; cf. 1 Cor 10: 20-21.), E apostasia (1 Tim. 4: 1-3; cf. 

Tiago 3: 13-16), a possessão demoníaca é uma forma extrema de subjugação 

individualizado, em que um ou mais espíritos malignos controlar de uma pessoa mente, 

corpo e voz. Enquanto possessão demoníaca pode causar sintomas físicos (cf. Mt 9:32; 

12:22; 17: 14-15.; Marcos 1:26; 5: 5; Lucas 8:27; 09:42), é um fenômeno sobrenatural 

que vai além da explicação científica, psicológica ou médica. Deve acrescentar-se que, 

quando a Escritura fala do poder de anjos caídos, ele faz isso para demonstrar o 

infinitamente maior poder de Deus (cf. Ef. 1:21). Isto é especialmente verdade no 

ministério de Jesus, onde a ênfase é sobre o poder de Cristo sobre os espíritos das 

trevas. Aqueles que pertencem a Jesus Cristo são habitados pelo Espírito Santo. Eles não 

precisam temer a possessão demoníaca, porque eles são o templo do Espírito de Deus (1 

Cor. 6: 19-20). E, como o apóstolo João disse a seus leitores, "Maior é aquele que está 

em vós do que aquele que está no mundo" (1 João 4: 4). 

Ao descrever o endemoninhado, Marcos começou por referir que ele tinha a sua morada 

entre os túmulos. Nos tempos antigos, câmaras funerárias foram frequentemente 

esculpida na encosta, e uma série de tais túmulos foram descobertos perto Khersa. Os 

judeus geralmente evitada persistente próximos túmulos por medo de se tornar impuro 

por tocar um corpo morto (cf. Num. 19:11). Aqui, em uma região Gentil era um homem 

possuído por um demônio que era mais confortável entre os mortos do que entre os 

vivos. Lucas acrescenta que ele "não tinha colocado em toda a roupa por um longo tempo" 

(Lucas 8:27). A nudez do homem não só indicou perversão sexual (cf. Lev. 18: 16-19; 

20:11, 17-21) e vergonha (cf. Gn 3: 7; Rev. 03:18), também ilustrou a físico tormento que 

sofreu nas mãos dos demônios que ele possuía, já que ele estava constantemente exposta 

aos elementos naturais. A abordagem estridente deste louco Gentil, junto com seu 

companheiro frenético, deve ter assustado severamente os discípulos 

desembarque. Depois de uma noite traumática no lago, eles foram novamente chocada e 

alarmada com o súbito aparecimento deste louco perigoso e seu amigo. 



Reconhecendo a ameaça óbvia colocada pelo homem, os moradores locais tinham 

repetidamente tentou contê-lo, sem sucesso. Ninguém era capaz de se ligar mais dele, 

mesmo com uma corrente;porque muitas vezes ele havia sido preso com grilhões e 

correntes, e as cadeias foram dilacerados por ele e os grilhões quebrados em pedaços, 

e ninguém foi forte o suficiente para dominá-lo.Constantemente, noite e dia, ele 

estava gritando entre os túmulos e pelos montes, e rasgando-se com pedras. Sob o 

domínio demoníaco, o homem era um feroz, auto-mutilar, louco sobrenaturalmente forte, 

desviante. Para esta descrição surpreendente, Lucas 8:29 acrescenta que ele tinha sido 

"impelido pelo demônio para o deserto", e Mateus 8:28 nota que ele e seu companheiro 

eram "tão extremamente violentos que ninguém podia passar por aquele caminho." 

Sentado em seu poleiro encosta, eles assistiram como Jesus e seus discípulos chegaram à 

praia e começaram a desembarcar. Provavelmente pensando que tinha novas vítimas para 

aterrorizar, o homem nu e seu companheiro correu para baixo da encosta em direção à 

costa, gritando e berrando. 

Mas espera na margem desta vez era o Filho de Deus. Vendo Jesus de longe, os 

demônios que habitados este homem podia sentir a presença do glorioso Rei do universo 

e eles entraram em pânico. Eles verbalizado seu medo através da voz da alma torturada, 

que gritava de terror (cf. Lc 8,28) como ele correu e prostrou-se diante dele. A palavra 

para proa ( proskuneo ) significa a adoração. Essa reverência não foi motivada pelo 

arrependimento (uma vez que os demônios não podem arrepender-se), mas a partir do 

reconhecimento horripilante de seu soberano celeste (cf. Tiago. 2:19). Obrigado por puro 

medo, os demônios foram totalmente subjugada diante de seu Juiz. O que nenhum ser 

humano poderia domar, mesmo com o uso de cordas e correntes, Jesus contido com nada 

mais do que sua presença. 

Os demônios dirigiu a Jesus através da voz do homem. Gritar com grande voz, disse: 

"O negócio é que temos uns com os outros, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-

te por Deus, não me atormentes! " Como anjos caídos que serviram a Deus desde a sua 

criação até que eles se juntou a rebelião de Satanás e foram expulsos do céu, eles sabiam 

exatamente quem era Jesus: a . Filho do Deus Altíssimo O nome Altíssimo Deus é um 

glorioso título usado por toda a Escritura para acentuar a soberania absoluta de Deus sobre 

todos os outros poderes (cf. Gen. 14:19; Dt 32: 8; 2 Sm 22:14; Sl 18:13; 21:... 7 ; 47: 2; 

57: 2; 78:35, 56; 97:.. 9; Lam 3:38; Dan 3:26; 5:18, 21; Atos 16:17; Heb. 7: 

1). Que Jesus é o Filho de Deus, o Altíssimo significa que Ele possui a mesma 

autoridade e essência ou natureza, como Seu Pai (cf. Lucas 1:32, 35; João 10:30). 

Tremendo na presença de seu Juiz divino, os demônios temiam Jesus pode lançá-los 

imediatamente no abismo onde foram mantidos em cativeiro outros anjos caídos (Lucas 

8:31; cf. 2 Pedro 2: 4; Judas 6; Rev. 9: 1 -12). Mas eles também assumiram que não foram 

destinados para o encarceramento final até o fim da história humana (cf. Ap 20: 7-

10). Ciente do calendário escatológico de Deus e acreditar que seu dia designado de 

punição ainda estar futuro, deixou escapar: "O negócio é que temos uns com os 

outros?" e também, "Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?" (Mt . 8:29). Como 

eles se humilhavam diante de Jesus, tudo o que podiam fazer era implorar por um pouco 

mais de tempo antes de ser condenado à cova. Assim, um dos demônios gritou em nome 

de todo o anfitrião, "Eu imploro a vocês por Deus, não me atormentes!" Embora o 

tempo do julgamento final para anjos caídos ainda não chegou, o seu reinado de terror na 

terra tem a sua fim. Um dia Satanás e todo o seu exército serão lançados no lago de fogo, 

em que eles vão sofrer tormento eterno (cf. 25:41 Matt;. Rev. 14:11). 



O poder libertador da Divindade 

Pois Ele tinha sido dizendo-lhe: "Vem para fora do homem, 

espírito imundo" E Ele estava perguntando-lhe: "Qual é seu 

nome?" E ele disse-lhe: "Meu nome é Legião; porque somos 

muitos. "E começou a implorar sinceramente não para enviá-los 

para fora do país. Agora havia uma grande manada de porcos 

alimentação nas proximidades da montanha. Os demônios 

implorou-lhe, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que 

possamos inseri-los." Jesus lhes deu permissão. E saindo, os 

espíritos imundos, entraram nos porcos; ea manada precipitou-se 

o banco despenhadeiro no mar, a cerca de dois mil deles; e eles 

se afogaram no mar. Seus pastores fugiram e relataram-lo na 

cidade e no país. E as pessoas vieram para ver o que era o que 

tinha acontecido. Eles chegaram a Jesus e observaram o homem 

que tinha sido sentado, vestido e em perfeito juízo, o homem que 

teve a "legião" endemoninhado; e eles ficaram 

assustados. Aqueles que tinham visto ele descreveu a eles como 

tinha acontecido com o homem possuído por um demônio, e tudo 
sobre o suína. (5: 8-16) 

Os demônios estavam totalmente familiarizados com o Filho de Deus e consciente de sua 

incapacidade de resistir ao seu poder. Eles não tinham nenhuma opção a não ser deixar a 

sua vítima humana, para Jesus tinha dito a ele (ou seja, o anjo caído que no verso 7 

tinha falado em nome de todo o anfitrião demônio), "Sai o homem, espírito imundo! 

" No processo de expulsar o demônio, Jesus fez uma pausa para perguntar-lhe: "Qual é 

o seu nome" E ele disse-lhe: "Meu nome é Legião?; porque somos muitos. " Esse 

nome, é claro, não era o nome do homem, mas o título tomada pelas forças demoníacas 

que residiu o homem. Legião é uma designação militar usado para identificar grupos de 

soldados. Naquela época, uma legião romana consistia de até seis mil soldados, o que 

demonstra o quão "muitos demônios haviam entrado nele" (Lucas 08:30; cf. Mt 12: 43-

45.). Jesus perguntou o nome desses demônios por uma simples razão: para demonstrar a 

extensão de seu poder sobre o reino de Satanás. Ele não só tinha a autoridade para 

expulsar um demônio solitária, mas mesmo uma horda inteira. Anjos caídos, se eles 

numerados poucos ou muitos, estavam sob o controle de sua vontade e poder 

incomparável. 

O porta-voz dos demônios, depois de divulgar seu nome, começou a implorar 

sinceramente não para enviá-los para fora do país. Lucas 8:31 acrescenta: "Eles 

estavam implorando-lhe que não os mandasse para ir embora para o abismo." Jesus 

poderia ter exilado-los para qualquer lugar que Ele queria. Seu desejo era permanecer 

naquela região Gentil, evidentemente para continuar operando na e através da cultura 

local e as práticas religiosas pagãs. Percebendo uma grande manada de porcos 

alimentação nas proximidades da montanha, eles viram uma possível fuga. Os 

demônios implorou-lhe, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que possamos 

inseri-los." O pedido dos demônios foi bizarro, refletindo o desespero causada por tanto 

a sua percepção de que eles não poderiam ficar onde estavam e seu reconhecimento de 

que eles podem ser lançado no abismo, se não chegar a uma alternativa rápida. Se eles já 

não podiam causar estragos através do homem, eles iriam fazê-lo através de uma manada 

de porcos. Isso seria, provavelmente eles pensamento temporário, até que pudessem 

encontrar outras vítimas humanas. 



É importante notar que, se tivesse sido seu desejo, Jesus poderia ter enviado 

imediatamente esses demônios para o abismo. Que Ele optou por não fazê-lo não era nem 

um sinal de compromisso nem compaixão para com esses espíritos malignos. O 

Senhor Jesus tinha outro propósito para eles para cumprir, e assim Ele lhes deu 

permissão para entrar no suína. Tão poderoso como elas são, Satanás e suas forças 

demoníacas não pode fazer nada fora do que Deus quer comandos ou lhes permite fazer 

(cf. Jz 09:23; 1 Sm 16:14; 1 Reis 22:.. 19-23; Job 1: 9-11; 2: 3-6; Isa. 37: 7; Lucas 22:31; 

2 Cor. 12: 7-8; Apocalipse 20: 1-3). Certamente, Deus não é o autor do mal (Tiago 

1:13). No entanto, mesmo o caos e corrupção produzido por espíritos malignos se encaixa 

dentro do Seu plano soberano (cf. Prov. 16: 4; Isa. 45: 7; Lam 3:38.) -em Que todas as 

coisas cooperam tanto para a Sua glória e para o bem espiritual das pessoas que pertencem 

a Ele (cf. Rom. 8:28). Ao conceder permissão para que esses demônios para ir para a 

manada de porcos, Jesus foi o que lhes permite colocar em exposição a verdadeira 

magnitude de sua força destrutiva e mortal. Ao fazê-lo, Ele também destacou a 

superioridade glorioso de seu próprio poder. 

Com a permissão recebida, os demônios não hesitou em mudar. E saindo, os espíritos 

imundos, entraram nos porcos; ea manada precipitou-se o banco despenhadeiro no 

mar, a cerca de dois mil deles; e eles se afogaram no mar. A cena dramática desde 

impressionante prova, inegável que os espíritos malignos havia deixado o homem. É 

semelhante demonstraram seu poder de causar dano em grande escala; o fato de que cerca 

de dois mil porcos foram afetados sugere que um número equivalente de demônios foram 

expulsos do homem. Mais importante, ele demonstrou a extensão da autoridade de Jesus 

sobre eles. Os demônios não tinha escolha a não ser cumprir Seu comando 

soberano. Embora os anjos caídos são seres extremamente poderosos (cf. 2 Reis 19:35; 

Sl. 103: 20; 2 Pedro 2:11), eles imediatamente apresentado à autoridade onipotente do 

divino Filho. 

Assim, os espíritos imundos, foram lançados em um rebanho de animais impuros 

(Levítico 11: 7; Deut. 14: 8.); Uma vez lá, eles causaram um tumulto enorme, como os 

porcos cobrado violentamente por uma encosta e se afogou no lago. Algumas pessoas se 

perguntam por que Jesus permitiria tantos animais para ser morto de forma tão 

dramática. Vários pontos pode ser feito em resposta. Primeiro, e mais óbvio, Jesus não 

matar os porcos; os demônios fez. Que Deus soberanamente permite que Satanás e seus 

agentes a agir perversamente não significa que Deus é responsável por seus atos 

pecaminosos (cf. Tiago 1:13). Em segundo lugar, o foco do Senhor estava no resgate do 

homem. A perda dos porcos representado um relativamente pequeno sacrifício em 

comparação com a vida humana, que foi recuperada quando os demons foram 

expulsos. Em terceiro lugar, todos os porcos teria eventualmente sido abatidos de 

qualquer maneira, uma vez que estavam sendo criados para alimentação. Embora ele se 

apressou sua morte, o afogamento do suína não destruiu sua carne. Os donos do rebanho, 

sem dúvida, se recuperou muito do que recuperando os suínos mortos a partir da água, 

massacrar sua carne e enviá-lo para o mercado. Finalmente, para se fixar sobre o que 

aconteceu com os porcos é cair muito abaixo do ponto de este evento, que é que as forças 

demoníacas eram tão numerosos e violentos que, dentro de momentos de sua expulsão do 

homem, eles foram capazes de ocupar e afogar uma infinidade de animais de outra forma 

impessoal. O único poder que poderia controlá-los foi a do Senhor Jesus. 

Compreensivelmente alarmados com o que acabara de testemunhar, os pastores fugiram 

e relataram-lo na cidade e no país. E as pessoas vieram para ver o que era o que 



tinha acontecido. De acordo com Mateus 8:33, eles ", relatou tudo", indicando que 

mesmo que eles perceberam a ligação entre a libertação do homem e morte traumática do 

rebanho. O relatório-de alarmante o louco untamable curvando-se diante de Jesus para os 

porcos de carregamento de forma imprudente na despertou-mar a curiosidade dos 

moradores locais, que se apressou para ver o que tinha acontecido. Eles chegaram a 

Jesus e observou o homem que tinha sido possuído pelo demônio sentado, vestido e 

em perfeito juízo, o homem que teve a "legião". Quando eles chegaram ao local, viram 

o ex ameaça Lunatico e local possuído por um demônio, não furiosa violentamente como 

sempre, mas sentado, vestido e em seu juízo perfeito. O que é uma evidência 

surpreendente da transformação total que havia ocorrido em sua vida! Sem dúvida, Jesus 

explicou-lhe o evangelho, a fim de que ele tinha sido entregue não só de demônios, mas 

também do pecado e inferno. Se as pessoas da cidade estavam em todos preocupados com 

os porcos, que não mencionou nada sobre eles. Em vez disso, seu foco era sobre Jesus e 

sobre o homem que tinha sido entregue dramaticamente de uma horda demoníaca. 

Dada libertação milagrosa do homem, pode-se esperar que as pessoas respondam com 

alívio, gratidão e adoração. Na realidade, eles reagiram com horror absoluto. O medo 

tinha sido previamente dirigida para o homem possuído por um demônio que aterrorizou 

o campo. Mas ele foi claramente não é mais uma ameaça. Então, o que fez com 

medo? Eles ficaram assustados quando ouviram aqueles que tinham visto 

ele explicar -lhes como havia acontecido ao endemoninhado, e tudo sobre o 

suína. Assustado traduz uma forma da palavra grega phobeō , referindo-se ao medo 

extremo ou terror (o substantivo relacionados Phobos é a raiz da palavra Inglês 

"fobia"). Da mesma forma que os discípulos tinham sido inicialmente aterrorizado pelo 

mar revolto, só para experimentar um medo muito maior quando perceberam que estavam 

na presença da divindade (Marcos 4:40), por isso foi para estes moradores. O medo de 

que o homem tinha ido embora; em seu lugar foi o medo aterrador que acompanha um 

reconhecimento de estar na presença de Deus, que tem poder sobre os seres espirituais. Os 

discípulos estavam assustados pela tempestade, mas mais assustada com Jesus depois que 

Ele acalmou a tempestade (cf. Lucas 8:25). No dia seguinte, as pessoas locais foram 

inicialmente assustados com o endemoninhado, mas eles eram muito mais medo de Jesus, 

quando se tornou ciente de seu poder sobrenatural. 

A condenatório Power da Depravação 

E começaram a implorar para deixar sua região. Como Ele estava 

entrando no barco, o homem que tinha sido endemoninhado foi 

implorando-lhe que ele poderia acompanhá-Lo. E Ele não deixá-

lo, mas ele disse-lhe: "Vá para casa para o seu povo e que lhes 

transmitam as grandes coisas que o Senhor tem feito por você, e 

como teve misericórdia de ti." E ele foi e começou a proclamar em 

Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera; e todo mundo 
ficou surpreso. (5: 17-20) 

Seria de esperar que um milagre tão dramática para produzir um renascimento espontânea 

naquela região. Em vez disso, a resposta do povo foi a rejeição imediata. Motivado pelo 

medo, eles começaram a implorar para deixar sua região. A palavra implore traduz 

uma forma do verbo grego parakaleo , ou seja, a suplicar ou suplico. Em uma reviravolta 

trágica, os demônios imploraram a Jesus para deixá-los ficar nesse país (v. 10), enquanto 

o povo implorou Jesus para deixar (v. 17). A reação deles revelou a depravação calejada 



de sua condição perdida (cf. João 3:19; 2 Cor. 4: 4). Eles preferia a companhia dos 

demônios perigosas à do Libertador divina. 

Em sua rejeição ao Senhor Jesus, as pessoas se apresentam como uma ilustração instrutiva 

do poder de incredulidade. O milagre surpreendente Jesus realizada não levá-los à fé em 

Jesus Cristo como seu Messias. Na verdade, ele teve o efeito oposto. Ninguém podia 

negar que Ele havia exibido poder divino. Nem ninguém duvidar da transformação do 

antigo demoníaca. (Mat. 08:33 implica que o seu companheiro também foi entregue.) No 

entanto, em face de tal evidência inegável, seu coração permaneceu frio e 

impenetrável. Confrontado com a presença de Deus, o Filho, e agarrou com medo, 

rogaram-lhe que deixar suas costas imediatamente. Anteriormente, Jesus tinha concedido 

a pedido dos demônios aterrorizados, permitindo-lhes para ir para os porcos. Aqui Ele 

cedeu aos desejos dos moradores aterrorizados, concedendo o seu desejo de ele se afastar. 

Jesus e seus discípulos voltaram em seus barcos, a fim de voltar para Cafarnaum. Como 

ele estava entrando no barco, o homem que tinha sido possuído por um demônio 

estava implorando-lhe que ele poderia acompanhá-lo. Em contraste com os habitantes 

da cidade descrente, o ex- demoníaca não queria viver mais um dia sem Jesus. Sua alma 

atormentada tivesse renascido, como claramente evidenciado por sua ânsia de deixar tudo 

para trás para seguir a Cristo. Como um novo crente, ele implorou ao Senhor para 

permitir-lhe para acompanhá-lo. Mas Jesus tinha outros planos para este 

homem.Consequentemente, Ele não permitiu que ele, mas ele disse-lhe: "Vá para casa 

para o seu povo e que lhes transmitam as grandes coisas que o Senhor tem feito por 

você, e como teve misericórdia de ti." Em vez de trazê-lo de volta para Cafarnaum , o 

Senhor encomendou este homem para ser um missionário onde ele estava. Como o 

Senhor já havia explicado aos seus discípulos: "A lâmpada não é para ser posta debaixo 

do alqueire, é isso, ou debaixo da cama? Não é para ser posta no candelabro? "(Marcos 

4:21). Com sua vida transformada drasticamente, o ex-endemoninhado conhecido por 

todos na região iria irradiar a glória transformador do evangelho simplesmente por estar 

lá e declarando que Cristo tinha feito por ele. 

Embora ele inicialmente e, compreensivelmente, queria acompanhar Cristo, o homem 

fielmente submetidos a directiva de Jesus. E ele foi e começou a proclamar em 

Decápolis quão grandes coisas Jesus tinha feito por ele; e todo mundo ficou 

espantado. Viajar em toda a região leste da Galiléia dos gentios, o ex-endemoninhado 

espalhar a notícia sobre Jesus por toda parte. É importante reconhecer o seu 

impacto. Quando Jesus voltou a visitar a região em torno Decápole (Marcos 7: 31-8: 9), 

uma enorme multidão veio para ouvi-Lo-motivado ensinar, certamente, dos relatórios 

deste homem. A resposta para o seu testemunho era que todo mundo estava 

espantado. A palavra espantado (a forma do verbo grego thaumazo ) significa "a 

maravilhar-se" ou "para admirar com admiração." Sem dúvida, muitos, como os 

discípulos, encontraram-se fazer a pergunta, " Quem é este homem, que até os demônios 

lhe obedecem? "(cf. Marcos 4:41). 

O ponto principal desta conta, como a tempestade no Mar da Galiléia, é sublinhar a 

autoridade divina de Jesus Cristo. Como o Deus encarnado, Ele governa tanto o natural e 

os reinos sobrenaturais. Sem poder Angelicalal é qualquer jogo para a Sua soberania 

absoluta (cf. Ef. 1:21). Assim, aqueles que amam o Senhor Jesus não tem nada a temer 

de poderes demoníacos (cf. Rom. 8:38). Em segundo lugar, esta conta também ensina 

uma lição importante sobre os requisitos necessários para ser um evangelista fiel. O ex-



endemoninhado tinha nenhuma formação teológica formal, mas ele ainda tinha tudo o 

que precisava para cumprir a comissão de Cristo para ele. Depois de ter sido entregue e 

transformada pelo Senhor Jesus, ele foi dada a simples responsabilidade de relacionar a 

maravilha de sua transformação salvação para os outros. Essa mesma responsabilidade é 

partilhada por todos os que pertencem a Jesus Cristo. Quando os crentes contar aos outros 

sobre como o Salvador entregou-los do pecado e deu-lhes a vida eterna, que da mesma 

forma cumprir sua comissão dada por Deus ao mundo (cf. Mt 28: 18-19.). 

 
18. O Poder e Piedade de Jesus (Marcos 5: 21-

43) 
Quando Jesus tinha cruzado de novo no barco para o outro lado, 

uma grande multidão se reuniu em torno dele; e assim Ele ficou à 

beira-mar. Um dos funcionários da sinagoga, chamado Jairo veio 

para cima, e ao vê-lo, caí a seus pés e implorou-lhe com 

sinceridade, dizendo: "Minha filhinha está no ponto de morte; por 

favor, venha e coloque suas mãos sobre ela, para que ela vai ficar 

bem e viver "E Ele saiu com ele.; e uma grande multidão estava 

seguindo e pressionando sobre ele. Uma mulher que tinha tido 

uma hemorragia há doze anos, e tinha sofrido muito nas mãos de 

muitos médicos, e tinha gasto tudo o que tinha e não foi ajudado 

em tudo, mas tinha piorado-depois de ouvir sobre Jesus, ela subiu 

na multidão atrás dele e tocou Sua capa. ". Se eu apenas tocar 

Suas vestes, eu vou ficar bem" Para ela pensou, imediatamente o 

fluxo de seu sangue secou; e sentiu no seu corpo que estava 

curada do seu mal. Imediatamente Jesus, percebendo em si mesmo 

que o processo poder dele havia saído, virou-se no meio da 

multidão e disse: "Quem tocou minhas vestes?" E os seus 

discípulos, disse-lhe: "Você vê a multidão pressionando em Você, 

e Você dizer: 'Quem me tocou?' "E Ele olhou em volta para ver a 

mulher que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, 

ciente do que havia acontecido com ela, veio e prostrou-se diante 

dele e disse-lhe toda a verdade. E disse a ela: "Filha, a tua fé te 

salvou; vai em paz e sê curada deste teu mal ", enquanto ele ainda 

estava falando, eles vieram da casa do chefe da sinagoga, 

dizendo:" Sua filha morreu.; porque incomodes mais o Mestre 

mais? "Mas Jesus, ouvindo o que estava sendo falado, disse ao 

chefe da sinagoga:" Não tenha medo por mais tempo, crê somente 

". E Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser 

Pedro, Tiago e João irmão de Tiago. Eles chegaram à casa do 

chefe da sinagoga; e viu um tumulto, e as pessoas bem alto 

chorando e lamentando. E, entrando, disse-lhes: "Por que fazer 

uma comoção e chorar? A criança não morreu, mas está 

dormindo. "Eles começaram a rir dele. Mas colocá-los todos para 

fora, Ele levou consigo o pai da criança e da mãe e Seus próprios 

companheiros, e entrou no quarto onde estava o 

menino. Tomando a criança pela mão, disse-lhe: "Talitha Kum!" 

(Que traduzido significa: "Menina, eu digo a você, levante-

se!"). Imediatamente a menina se levantou e começou a andar, 



pois tinha doze anos de idade. E logo eles estavam completamente 

atônito. E Ele deu-lhes ordens estritas de que ninguém deve saber 

sobre isso, e ele disse que algo deve ser dado a ela para comer. (5: 
21-43) 

Como um vírus mortal, pecado é uma força devastadora que infecta todos os seres 

humanos (cf. Rom. 3:23). Sua influência corruptora é generalizada e destrutiva-

adernando pessoas para a doença, o sofrimento e, finalmente, a morte (cf. Rom. 6:23). A 

desobediência de Adão no jardim do Éden morte introduzido pela primeira vez para o 

mundo (Rom. 5:12), e os seus descendentes foram todos herdou sua condição terminal. 

O medo da morte é uma realidade humana universal (Heb. 2:15). Metáforas populares 

para a morte, a partir do ceifador para o grande desconhecido, refletem a apreensão que 

domina os corações humanos. A Bíblia, também, reconhece que as pessoas têm medo de 

morrer. Assim, Job 18:14 refere-se a morte como "o rei dos terrores", e Salmo 55: ". 

Terrores de morte" 4 semelhante fala de Ao longo dos milênios, as pessoas têm tentado 

escapar da morte, mas sem sucesso. Até mesmo os avanços na ciência médica moderna, 

tão incrível como eles são, só pode prolongar o inevitável. 

A realidade universal da morte levanta uma questão fundamental: Em toda a história 

humana, alguém venceu a morte e, ao fazê-lo, tornou possível para os outros para triunfar 

sobre ela? A Bíblia responde a essa pergunta com um sim retumbante. Há um 

libertador. Ele não é outro senão o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus (cf. Atos 

4:12). Como o próprio Jesus disse: "Eu sou a ressurreição ea vida; quem crê em mim 

viverá ainda que morra, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá "(João 11: 

25-26). Em outra parte, Jesus reiterou que a verdade: "Todo aquele que vê o Filho, e crê 

nele tenha a vida eterna, e eu Eu o ressuscitarei no último dia" (João 6:40); "Eu vim para 

que tenham vida, ea tenham em abundância" (10:10); "Eu sou o caminho, ea verdade, ea 

vida" (14: 6); "Porque eu vivo, vós também vivereis" (14:19). 

A veracidade dessas alegações foi comprovada por Jesus quando Ele, pessoalmente, 

venceu a morte pela ressurreição do túmulo (cf. Atos 2: 24-32; Rom 1: 4; 2 Tm 1:10; Hb 

2:14; Rev.... 1:18). A historicidade da ressurreição de Cristo é detalhado por cada um dos 

quatro Evangelhos (Mateus 28: 1-8; Marcos 16:. 1-8; Lucas 24: 1-8; João 20: 1-10), fato 

corroborado por testemunhas oculares, incluindo mais de quinhentos de uma vez (1 Cor. 

15: 6). O evangelho proclama a verdade que, na Sua ressurreição, o Senhor Jesus venceu 

a morte não só para si, mas também para todos os que crêem nEle. 

Como uma prévia para a Sua própria ressurreição, Jesus levantou uma série de pessoas 

de mortos durante Seu ministério terreno, incluindo o filho de uma viúva de Naim (Lucas 

7: 11-15), um homem de Betânia, chamado Lázaro (João 11: 1- 44), e a jovem 

mencionado nesta passagem (Marcos 5: 21-43). Ao fazê-lo, ele demonstrou sua natureza 

e poder divino sobre a morte (cf. João 5: 28-29). Quando os discípulos de João Batista 

lhe perguntou: "Você é o esperado, ou havemos de esperar outro?" (Lucas 7:20) Jesus 

respondeu, apontando para o Seu poder sobre a doença e morte: "Ide e anunciai a João o 

que você tem visto e ouvido: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, 

os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, [e] os pobres têm o evangelho pregado a 

eles "(Lucas 7:22) . 



Os eventos registrados neste formulário passagem duas vinhetas finais em uma série de 

histórias que revelam o poder de Jesus. Em Marcos 4: 35-41, Jesus exibido Sua autoridade 

sobre o mundo natural, quando, com uma palavra, ele instantaneamente acalmou uma 

tempestade no Mar da Galiléia. No dia seguinte, ele mostrou seu soberania sobre as forças 

sobrenaturais por expulsão de uma legião de demônios (5: 1-20). Nesta seção (5: 21-43), 

ao voltar a Cafarnaum, Jesus exerceu o poder milagroso sobre ambos doença e da 

morte. Estes versículos se relacionam um duplo milagre. Não somente Ele curar uma 

mulher de uma doença de doze anos, ele também levantou uma menina de doze anos de 

idade, de entre os mortos. Claramente, Seu poder criador era sem limites. Como o próprio 

Criador (cf. Jo 1: 1-3), Ele poderia restaurar apenas uma parte do corpo e também trazer 

um corpo inteiro de volta à vida. 

Esta passagem não só mostra força incomparável de Jesus, ele também destaca a Sua 

misericórdia, bondade, sensibilidade e bondade amorosa. A grandeza do Seu poder 

miraculoso é, assim, colocado ao lado da bondade de seu ministério pessoal. O Filho de 

Deus não só tinha a capacidade criativa para curar e dar a vida, Ele também tinha o desejo 

de fazê-lo. Como o milagre se desenrola, quatro facetas imperiosas de compaixão de Jesus 

tornar-se distinguíveis: no meio da multidão, Ele era acessível; na comoção, Ele era a 

possibilidade de interrupção; na crise, Ele estava sereno; e na cura, Ele era de caridade. 

No meio da multidão, Jesus era acessível 

Quando Jesus tinha cruzado de novo no barco para o outro lado, 

uma grande multidão se reuniu em torno dele; e assim Ele ficou à 

beira-mar. Um dos funcionários da sinagoga, chamado Jairo veio 

para cima, e ao vê-lo, caí a seus pés e implorou-lhe com 

sinceridade, dizendo: "Minha filhinha está no ponto de morte; por 

favor, venha e coloque suas mãos sobre ela, para que ela vai ficar 

bem e viver "E Ele saiu com ele.; e uma grande multidão estava 

seguindo e pressionando sobre ele. (5: 21-24) 

Ao contrário de muitos líderes religiosos, incluindo os rabinos do judaísmo do primeiro 

século, Jesus não se isolava das pessoas. Todo o Seu ministério foi gasto cercado pela 

multidão, com recuos apenas ocasionais em isolamento para o propósito da oração, 

descanso e momentos de instrução focada com Seus discípulos. Ministrando entre as 

multidões não foi fácil; eles implacavelmente perseguido (cf. 01:37, 45) e cheia (cf. 2: 4; 

3: 9, 20) Ele. No entanto, ele manteve-se acessível a eles. 

Na seção anterior (5: 1-20), Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem na 

costa oriental do Mar da Galiléia. Os moradores da área, assustados por uma exibição tão 

dramática do poder divino e mostrando sua indiferença descrente, suplicou ao Senhor 

para sair. Obrigar seu pedido, Jesus e seus discípulos atravessaram de novo no barco 

para o outro lado, viajando cerca de seis milhas através do lago para a costa oeste, perto 

de Cafarnaum. Quando eles chegaram, eles foram recebidos por uma grande 

multidão que se reuniram em torno dele na medida em que Ele ficou à beira-mar. De 

acordo com Lucas 08:40, "o povo o recebeu, pois tinham todos estavam esperando por 

Ele." Esta multidão foi, sem dúvida, composta de muitos que sofriam de várias doenças 

e deficiências. Na esperança de ser curado, eles esperaram ansiosamente para a chegada 

de Jesus. 



O relato de Marcos se concentra em dois indivíduos dentre a multidão enorme que 

precisava desesperAdãoente de Jesus. Eles tinham pouco em comum, exceto a natureza 

extrema de suas circunstâncias. Um deles era um homem, a outra uma mulher; um rico, 

um pobre; um respeitado, um rejeitado; uma honra, uma vergonha; um líder da sinagoga, 

o outro expulso da sinagoga; uma com um filho de doze anos de idade, a outra com uma 

doença de doze anos de idade. Embora tivessem nenhuma relação óbvia a um outro, na 

providência de Deus perfeito suas vidas se cruzaram naquele dia de uma forma 

inesquecível. 

O primeiro desses indivíduos era um dos chefes da sinagoga, um homem chamado 

Jairo. Dada a animosidade Jesus tinha recebido do estabelecimento religioso de Israel 

(cf. 3: 6, 22), os discípulos devem ter ficado chocados quando viram um chefe da sinagoga 

respeitado fazendo o seu caminho através da multidão para encontrar Jesus. Os chefes da 

sinagoga foram um grupo de homens (geralmente numeração entre três e sete) em cada 

sinagoga local que atuou como os zeladores e administradores de vida sinagoga. Eles 

salvaguardados os pergaminhos, cuidou da instalação, organizou a escola da sinagoga, e 

supervisionou os leitores, professores, e aqueles que oraram. Como tal, Jairo teria sido 

tanto religiosamente devota e muito respeitado na comunidade. Nenhum dos escritores 

do evangelho identificar Jairo como um membro dos fariseus. Mesmo assim, a sua 

posição na sinagoga significava que ele estava intimamente ligado com o estabelecimento 

Pharasaic de Cafarnaum. Ele foi, sem dúvida ciente do ódio que os líderes religiosos 

tinham para com Jesus. No entanto, ele estava disposto a buscar muito publicamente a 

Sua ajuda. 

Como um líder oficial em Cafarnaum, Jairo teria sido bem ciente das obras miraculosas 

Jesus tinha realizado lá. É possível que a sinagoga em que Jesus expulsou um demônio 

(em Marcos 1: 21-28) foi o local onde Jairo serviu como um oficial. Se assim for, ele 

provavelmente tinha testemunhado pessoalmente poder sobrenatural do Senhor. Jairo 

também teria ouvido dos muitos milagres de cura que Jesus realizou, tanto na cidade e 

nas regiões vizinhas. Quando a vida de sua filha estava em jogo, ele sabia exatamente 

quem procurar. 

Seguindo seu caminho através da multidão densa para Jesus, Jairo veio para cima, e ao 

vê-lo, caí a seus pés. Ao contrário de Nicodemos, que secretamente se aproximou de 

Jesus sob a cobertura da escuridão (João 3: 2), Jairo veio corajosamente e de forma aberta 

e em cima chegando mesmo caí a seus pés. Mateus 9:18 diz Jairo "curvou-se" diante 

dEle. Significativamente, Mateus usou a palavra gregaproskuneo , que muitas vezes é 

traduzida como "adoraram" (Mt 4:10; João 4: 21-24.; 1 Cor 14:25; Rev. 

04:10.). Compelido por tanto a urgência da sua necessidade e a esperança de sua fé, este 

homem respeitado prostrou-se diante de Jesus em um ato de mais alta homenagem e 

reverência. Isso Jairo acreditavam que Jesus poderia curar sua filha é evidenciado pela 

sua solicitação pungente. Ele implorou-lhe com sinceridade, dizendo: "Minha 

filhinha está no ponto de morte; por favor, venha e coloque suas mãos sobre ela, 

para que ela vai ficar bem e viver. " A autenticidade da fé de Jairo em Cristo nunca é 

questionada por qualquer um dos escritores do evangelho. Na verdade, sua fé era tão forte 

que, de acordo com Mateus 9:18, ele acreditava que Jesus não só podia curar a sua filha, 

mas, se necessário, até mesmo criá-la da morte. 

De acordo com o versículo 42, de Jairo filhinha tinha doze anos, que de acordo com o 

costume judaico significava que ela tinha entrado no primeiro ano de feminilidade. Ela 



foi, assim, elegíveis para se casar e pronto para começar sua vida como um adulto. No 

entanto, a partir da perspectiva de Jairo, compreensivelmente, ela ainda era sua filha 

pequena. O que deveria ter sido o momento mais esperado na vida deste jovem menina, 

cheio de alegria e esperança, em vez foi marcada pelo sofrimento e tristeza. A luz do sol 

de florescimento feminilidade havia sido obscurecida pela sombra da morte. 

Apertou com a dor e ainda encorajado pela fé, Jairo procurou Jesus no meio da 

multidão. Como grato ele deve ter sido quando o Senhor não só ouviu seu pedido sincero, 

mas concordou em ir com ele para sua casa. A acessibilidade de Jesus é visto, não só em 

Sua disposição de misturar-se com as multidões, mas também na sua disponibilidade para 

ir com um homem desesperado que precisava dEle. Porque Ele era acessível, Ele poderia 

ser contactado, falou, e chegou em um momento de necessidade; porque Ele estava 

disponível, ele estava disposto a dar de si mesmo para atender a necessidade de um 

homem.Consequentemente, Ele saiu com ele. Apesar de uma grande multidão estava 

seguindo e pressionando em nEle, Jesus começou a viagem pelas ruas de Cafarnaum 

para a casa de Jairo. 

Apesar das muitas demandas que ele enfrentou em seu ministério terreno, o Criador 

andava com pessoas e fez-se acessível a eles. O rei da criação, o Senhor dos Exércitos, e 

o Rei de todos não era demasiado ocupado para cuidar graciosamente para aqueles em 

necessidade. Os Evangelhos são preenchidos com as contas da sua disponibilidade 

misericordioso para com os indivíduos. 

No Commotion, Jesus foi Interruptible 

Uma mulher que tinha tido uma hemorragia há doze anos, e tinha 

sofrido muito nas mãos de muitos médicos, e tinha gasto tudo o 

que tinha e não foi ajudado em tudo, mas tinha piorado-depois de 

ouvir sobre Jesus, ela subiu na multidão atrás dele e tocou Sua 

capa. ". Se eu apenas tocar Suas vestes, eu vou ficar bem" Para 

ela pensou, imediatamente o fluxo de seu sangue secou; e sentiu 

no seu corpo que estava curada do seu mal. Imediatamente Jesus, 

percebendo em si mesmo que o processo poder dele havia saído, 

virou-se no meio da multidão e disse: "Quem tocou minhas 

vestes?" E os seus discípulos, disse-lhe: "Você vê a multidão 

pressionando em Você, e Você dizer: 'Quem me tocou?' "E Ele 

olhou em volta para ver a mulher que tinha feito isso. Mas a 

mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que havia acontecido 

com ela, veio e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a 

verdade. E disse a ela: "Filha, a tua fé te salvou; vai em paz e sê 
curada deste teu mal "(5: 25-34). 

Como ele acompanhou Jesus de volta para sua casa, o coração de Jairo deve ter saltou de 

alegria ao pensar que sua filha iria em breve ser curado. O pai preocupado, sem dúvida, 

fez tudo que podia para acelerar a viagem junto. No entanto, o congestionamento das 

multidões (24 v.) Tornou impossível a andar depressa. Pelo menos eles estavam indo na 

direção certa, fazer um progresso lento mas constante. 

De repente, para certo desânimo de Jairo, a viagem veio a uma parada abrupta. Ali, no 

meio da multidão, era uma mulher que tinha tido uma hemorragia há doze anos, e 

tinha sofrido muito nas mãos de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que tinha e 



não foi ajudado em tudo, mas tinha crescido pior. Em alguns aspectos, essa mulher 

era a antítese de Jairo. Ele era um líder altamente respeitado da sinagoga. Ela era um pária 

social, que, devido ao seu estado, tinha sido banido da vida religiosa judaica. Enquanto 

Jairo havia conhecido 12 anos de alegria e felicidade com sua filha, esta mulher tinha 

experimentado doze anos de sofrimento e rejeição devido a sua doença. No entanto, ela e 

Jairo compartilhado isso em comum: ambos sabiam Jesus era sua única esperança. 

A causa da mulher hemorragia de sangue não é indicado. Suas repetidas tentativas de 

encontrar uma cura eficaz tinha claramente falhou. Não importa quantos médicos que 

consultou, depois de ter gasto tudo o que ela tinha a tentar encontrar uma solução, a sua 

condição só piorou. O Talmude listados onze possíveis soluções para tal 

enfermidade. Estes incluíam prescrições supersticiosos como colocar as cinzas de um ovo 

de avestruz em um saco de pano, ou transportando cerca de um kernel barleycorn 

adquiridos a partir de esterco de asno fêmea. Sem dúvida, esta mulher desesperada tinha 

tentado cada cura potencial. Financeiramente drenado e emocionalmente exausta, ela 

sofreu tanto o desconforto físico e da humilhação social causada por muitos anos de 

sangramento contínuo. 

Havia ainda mais ramificações para alguém em sua condição. De acordo com Levítico 

15: 25-27, eventual descarga rendeu uma mulher impura. As mulheres tinham que esperar 

sete dias após o sangramento parou, antes de serem autorizados a oferecer os sacrifícios 

prescritos (vv. 28-29). Por mais de uma década, esta mulher tinha experimentado nenhum 

adiamento, o que significa que ela não era capaz de participar em qualquer templo ou 

culto sinagoga durante esses anos. Ela havia sido condenado ao ostracismo devido ao 

estado perpétuo da sua imundícia. Sua experiência foi quase como a de um leproso; até 

mesmo suas associações com a família e amigos tiveram que ser mantida à distância. 

Depois de ouvir sobre Jesus, ela determinou a encontrá-lo, acreditando que ele poderia 

entregá-la a partir de uma situação de outra forma incurável (cf. Lucas 8:43). Ela 

desesperAdãoente pressionou seu caminho através da multidão, claramente violando os 

limites aceitáveis para aqueles que eram impuros. Encontrar Jesus, ela surgiu no meio 

da multidão atrás dele e tocou Sua capa. Para ela pensou: "Se eu apenas tocar Suas 

vestes, eu vou ficar bem." Assim como Jairo, ela foi obrigada a se aproximar de Jesus, 

tanto pela urgência de sua necessidade e a força de sua fé. No entanto, na esperança de 

evitar o aviso prévio, ela chegou perto o suficiente para tocar "a franja de seu manto" 

(Lucas 8:44). Em Números 15: 37-41, os israelitas foram instruídos a costurar borlas na 

parte inferior de seus mantos como um símbolo visível de que pertencem a Deus (cf. Dt 

22:12.). Estes borlas servido a um propósito duplo. Eles lembraram que os judeus de seu 

compromisso de servir ao Senhor e, simultaneamente, testemunhando para o mundo que 

eles eram parte do povo escolhido de Deus. Hipócritas religiosos, como os fariseus, tentou 

exaltar-se alongando suas borlas (Matt. 23: 5). Jesus, pelo contrário, teria usado uma 

túnica com borlas tradicionais acoplado na parte inferior. 

Acreditando que ela seria curada, a mulher estendeu a mão para agarrar as borlas do 

manto do Senhor. A sua fé não estava em sua roupa, como se seu manto tinha poder 

mágico, mas nEle. Ela sabia sobre seus milagres e, portanto, não tinha dúvida de que ele 

poderia curar sua enfermidade. Sua fé inabalável foi imediatamente 

recompensado. Como Marcos registra, imediatamente o fluxo de seu sangue secou; e 

sentiu no seu corpo que estava curada do seu mal. No momento exato em que ela tocou 



Sua vestimenta, seu corpo foi restaurado. O que 12 anos de consultas médicas não podia 

curar, o poder de Deus curou em um instante. 

Jesus tinha um propósito para a vida desta mulher que foi além da sua cura física. Ela 

tinha vindo incógnito, na esperança de recuar despercebido no meio da multidão. Mas 

Jesus a intenção de trazê-la para fora, a fim de atraí-la para si mesmo. Imediatamente 

Jesus, percebendo em si mesmo que o processo poder dele havia saído, virou-se no 

meio da multidão e disse: "Quem tocou minhas vestes?" Que Jesus percebeu a 

processo poder d'Ele revela uma importante verdade sobre a natureza de Deus. O poder 

divino não é uma força cósmica impessoal de alguma forma independente de sua fonte 

soberana.Pelo contrário, Deus está pessoalmente envolvido em cada ato de power-desde 

a criação até a redenção para a manutenção providencial do universo (cf. Heb. 1: 3). Ele 

sente-se tudo. Para esta mulher, a expressão pessoal de poder do Senhor imediatamente 

curada sua enfermidade física. Jesus sabia que sua condição espiritual ainda precisavam 

ser abordadas. 

Com isso em mente, Jesus virou-se no meio da multidão e disse: "Quem tocou minhas 

vestes?" não foi motivada Sua pergunta pela ignorância (já que Ele sabia quem Ele tinha 

curado), mas, a fim de puxar a mulher para fora da multidão. Fiel à forma, os discípulos 

não entendiam o que estava fazendo. Olhando ao redor, eles disseram-lhe: "Você vê a 

multidão pressionando em você, e você diz: 'Quem me tocou?'" O verbo 

traduzido pressionando ( sunthlibō ) significa para comprimir ou compota. Ele indica 

Jesus estava espremida em pela multidão, sendo tocado e fechado pelo povo de todos os 

lados. De um ponto de vista humano, os discípulos (através de seu porta-voz Pedro-cf. Lc 

8:45) fez uma pergunta óbvia. Havia tantas pessoas nas proximidades de Jesus que 

pareciam impossíveis de destacar apenas um. Do ponto de vista divino, o Senhor sabia 

exatamente a quem ele estava se referindo. E Ele olhou em volta para ver a mulher que 

tinha feito isso. Ela queria se esconder, mas ela sabia que Jesus estava falando 

diretamente para ouvir. E assim, a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que havia 

acontecido com ela, veio e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. 

Durante os últimos 12 anos, ela enfrentou o medo de passar vergonha e 

rejeição. O temendo e tremendo ela sentiu naquele momento era de um tipo 

completamente diferente. Seu coração estava agarrado com um santo temor como a 

realidade do que tinha apenas aconteceu com ela começou a afundar em. Ao perceber 

que estava na presença da divindade, ela veio e prostrou-se diante dele e publicamente 

relacionado toda a verdade sobre sua doença e tanto sua cura (cf. Lucas 8:47). O Senhor 

respondeu a sua confissão pública, afirmando a autenticidade da sua fé. Ele disse a 

ela: "Filha, a tua fé te salvou;vai em paz e ser curado de sua aflição. " A 

palavra aflição ( masti ) significa, literalmente, "chicote" ou "flagelo", ilustrando a 

natureza traumática do julgamento esta mulher tinha sofrido. Mas as palavras de Jesus 

transcendeu sua condição física, o que indica que este físico filha de Abraão havia se 

tornado um espiritual filha de Deus (cf. João 1:12). A palavra grega comum para a cura 

física foi iaomai . Esse é o termo utilizado Marcos quando escreveu que a mulher foi 

curada de sua aflição. Lucas usou um termo sinônimo, therapeuō (a partir do qual o 

Inglês palavra "terapêutico" é derivada), quando ele observou que essa mulher "não podia 

ser curado por ninguém "(Lucas 8:43). Mas a palavra usada para ser feito assim no 

versículo 34 (cf. Mt 9:. 21-22; Lucas 08:48) é Sozo , um termo normalmente usado no 

Novo Testamento para serem salvos do pecado. 



Os Evangelhos costumam usar Sozo para demonstrar uma ligação entre a fé de uma 

pessoa e sua salvação. Por exemplo, quando uma prostituta penitente lavou os pés de 

Jesus com suas lágrimas, ele disse a ela a mesma coisa que Ele disse a esta mulher, "A 

tua fé te salvou" (Lc 7:50; cf. Marcos 10:52; Lucas 17:19 ). O grego em ambos os locais 

é idêntica, embora a maioria das traduções para o inglês não torná-los da mesma 

forma. Enquanto Jesus curou muitas pessoas que não apresentam a fé genuína (e, 

portanto, foram feitas bem apenas no sentido físico), havia também aqueles que expressa 

a fé salvadora nEle.Nesses casos, seus corpos não foram entregues apenas, mas também 

suas almas. A resposta de Jesus a esta mulher, ligando a palavra Sozo com a sua fé, sugere 

que ela foi curada de mais do que apenas uma aflição física. Porque ela tinha sido salva, 

ela agora podia realmente ir em paz. Sua cura física permitiu-lhe para se reunir com sua 

família e restaurado para a sinagoga. Mais importante ainda, a sua salvação significava 

que ela agora se reconciliou com Deus. 

Embora Jesus estava a caminho da casa de Jairo, Ele estava disposto a ser interrompido, 

a fim de ajudar esta mulher. De uma perspectiva humana, Ele tinha necessidades mais 

urgentes para atender. A filha de Jairo estava na porta da morte, e condição médica desta 

mulher não foi fatal. A comoção da multidão e da urgência do momento tornou difícil de 

parar. No entanto, a partir da perspectiva divina, Jesus sabia que ela era um dos seus 

eleitos (cf. João 6:37). Por isso, ele saudou a interrupção, tendo o tempo necessário para 

ministrar a ela, não só pela cura de seu corpo, mas também por salvar sua alma. 

Na crise, Jesus foi imperturbável 

Enquanto ele ainda estava falando, eles vieram da casa do chefe 

da sinagoga, dizendo: "Sua filha morreu; porque incomodes mais 

o Mestre mais? "Mas Jesus, ouvindo o que estava sendo falado, 

disse ao chefe da sinagoga:" Não tenha medo por mais tempo, crê 

somente ". E Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a 

não ser Pedro, Tiago e João irmão de Tiago. Eles chegaram à 

casa do chefe da sinagoga; e viu um tumulto, e as pessoas bem 

alto chorando e lamentando. E, entrando, disse-lhes: "Por que 

fazer uma comoção e chorar? A criança não morreu, mas está 

dormindo. "Eles começaram a rir dele. Mas colocá-los todos para 

fora, Ele levou consigo o pai da criança e da mãe e Seus próprios 

companheiros, e entrou no quarto onde estava o menino. (5: 35-
40) 

Os escritores do evangelho não indicam como a interação longo de Jesus com a mulher 

tomou. Seja qual for a duração, que durou tempo suficiente para que , enquanto ele ainda 

falava com a mulher, mensageiros veio da casa do chefe da sinagoga, dizendo: "Sua 

filha morreu; porque incomodes mais o Mestre mais? " O atraso, para a consternação 

e alarme de Jairo, tinha virado mortal. Como seu coração deve ter afundado como 

mensageiros de sua casa relacionadas a trágica notícia. A insinuação em sua mensagem 

era de que Jesus havia sido o desperdício de tempo, e agora já era tarde demais. Seu 

desespero se reflete em sua pergunta, "Por que incomodes mais o Mestre mais?" Eles 

supôs errAdãoente poder de Jesus não podia fazer nada, uma vez a morte chegou. Assim 

Seu envolvimento tornou-se inútil. Maria e Marta, mais tarde, ter uma reação semelhante 

quando seu irmão Lázaro morreu (João 11:21, 32). 



Cercado por mensageiros em pânico, um funcionário sinagoga ansioso, e uma multidão 

de esmagamento, o Senhor continuou a se mover de forma constante nos propósitos 

soberanos de Seu Pai. Jesus, ouvindo o que estava sendo falado, disse ao chefe da 

sinagoga: "Não tenha medo por mais tempo , crê somente ". Sabendo Jairo seriam 

tentados a duvidar, Jesus se dirigiu diretamente seus medos. A expressão grega poderia 

ser traduzido: "Pare de ter medo e continuar acreditando." De acordo com Lucas 8:50, 

Jesus acrescentou a promessa: "E ela será curada." Com terna compaixão, ao invés de 

esperar até que ele chegou à casa de Jairo , o Senhor assegurou este homem perturbado. 

Quando eles entraram na casa (cf. Lc 08:51), Ele não permitiu que ninguém o 

acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Por razões óbvias, 

Jesus não permitiu que a multidão inteira a segui-Lo na casa de Jairo . Ele também não 

tomar todo o Doze. Em vez disso, Ele trouxe apenas seu círculo íntimo de Pedro, Tiago 

e João, irmão de Tiago. Estes três, junto com André, formaram o grupo mais íntimo dos 

discípulos de Jesus. (Para mais informações sobre os Doze e sua relação com Jesus, veja 

o capítulo 12 deste volume.) 

Quando Jesus, Jairo, e os três discípulos chegaram à casa do chefe da sinagoga, eles 

descobriram que o funeral já tinha começado. A viagem para a casa, adiado pela interação 

de Jesus com a mulher (vv. 25-34), tinha tomado o tempo suficiente para os enlutados de 

montar. Por conseguinte, como Jesus entrou na casa, viu um tumulto, e as pessoas bem 

alto chorando e lamentando. Embora funerais modernos no mundo ocidental são 

geralmente assuntos solenes e tranquilos, os funerais judaicos antigos eram nada do 

tipo. Três elementos distintivos caracterizado o evento do primeiro século. Em primeiro 

lugar, aqueles que participaram expressaram seu pesar, rasgando suas roupas. A tradição 

judaica incluídos trinta e nove regulamentos sobre como um de roupas deveriam ser 

rasgadas. Por exemplo, os parentes dos falecidos eram obrigados a rasgar suas vestes 

diretamente sobre o coração. A lágrima poderia ser costurado vagamente, mas era para 

ser usado por um período de trinta dias, em sinal de luto prolongado. Em segundo lugar, 

carpideiras profissionais foram contratados para vocalizar e transmitir sentimentos de 

tristeza. Agonia foi ampliada, não envolta em silêncio; esses profissionais tinham 

dominado a arte de uivos e gemidos. Seus histrionismo tristes definir o humor para todos 

que participaram. Em terceiro lugar, o funeral incluiu a contratação de músicos, mais 

comumente flautistas (cf. Mat. 09:23). Tal como as rezadeiras, eles iriam tocar alto, sons 

dissonantes que simbolizavam a discórdia emocional e dor associada com a 

morte. Segundo a tradição judaica, mesmo os pobres foram obrigados a ter pelo menos 

dois tocadores de flauta e uma mulher lamentando. É evidente que tais ocasiões não eram 

nem calma nem moderada. 

Assim, quando Jesus chegou à casa de Jairo, o cenário era caótico, barulhento, e 

deprimente. De acordo com a posição de Jairo como um funcionário de alto escalão 

sinagoga, o número de rezadeiras e músicos contratados foi provavelmente 

grande. Embora a cacofonia produzido por um grupo tão heterogéneo teria sido 

especialmente adornos e Barulhentos, Jesus não se intimidou pelo caos. , entrando, 

disse-lhes: "Por que fazer uma comoção e chorar?" De acordo com os relatos 

paralelos em Mateus e Lucas , Jesus disse aos enlutados para "parar de chorar" (Lucas 

08:52) e para "deixar" (Mat. 9:24). A interrupção inesperada, sem dúvida, trouxe o funeral 

a um impasse, como carpideiras assustados calar a boca e surpreendeu músicos colocar 

para baixo suas flautas. O drama do momento foi intensificada pelo silêncio repentino. 



Jesus quebrou o silêncio, fazendo uma declaração chocante, "A criança não morreu, 

mas está dormindo." Jesus, é claro, estava bem consciente de que a filha de Jairo tinha 

morrido. Em João 11:11, Jesus respondeu de forma semelhante à morte de Lázaro, 

dizendo aos discípulos: "Nosso amigo Lázaro adormeceu; mas eu vou, que eu possa 

despertá-lo do sono. "Na ocasião, nem mesmo seus discípulos entenderam imediatamente 

a metáfora. Como João explica: 

Os discípulos disse-lhe então: "Senhor, se ele está dormindo, ele vai se recuperar." Mas 

Jesus falara da sua morte, mas eles pensaram que ele estava falando de sono literal. Então 

Jesus disse-lhes então claramente: "Lázaro está morto, e eu estou contente por amor de 

vós que eu não estava lá, de modo que você pode acreditar; . mas vamos ter com ele 

"(João 11: 12-15) 

Este incidente semelhante desde Jesus com uma oportunidade para mostrar o seu poder 

vivificante. Usando a metáfora do sono, o Senhor redefiniu a morte como um estado 

temporário. Essa mesma imagem palavra é usada em todo o Novo Testamento para lembrar 

os fiéis de que a morte não é permanente e que o futuro aguarda ressurreição (cf. Mt 27:52; 

Atos 7:60; 1 Cor. 15:. 6, 20, 51; 1 Ts . 4: 13-15; 5:10; 2 Pedro 3: 4). Embora o corpo dorme 

temporariamente na morte, a alma não faz (cf. Lucas 16: 19-31; 23:43; 2 Cor. 5: 8; Phil 1:23; 

Ap. 6: 9-11). 

Quando os enlutados ouviu o que Jesus disse, depois de ter perdido a Sua verdadeira 

intenção, eles começaram a rir dele. Sua suposta dor, que era claramente superficial, 

imediatamente se transformou em escárnio desdenhoso. Eles sabiam que a menina estava 

morta (cf. Lc 8:53) e achei ridículo dizer que ela só estava dormindo, assim, fornecendo 

a prova de que esta foi uma verdadeira ressurreição. Sem se deixar abater por sua risada 

desdenhosa, e colocá-los todos para fora da casa, ele levou consigo o pai da criança e 

da mãe e Seus próprios companheiros, e entrou no quarto onde estava o menino.Uma 

vez que os escarnecedores foram removidos, Jesus encontrou Jairo e sua esposa e 

amorosamente os levou, junto com seus três discípulos, para o lugar onde o corpo de sua 

filha estava. Que a casa tinha vários quartos sugere que Jairo era um homem 

próspero. Tendo ordem restaurada onde tinha havido caos, o Senhor estava prestes a 

restaurar a vida onde havia morte. 

No Cure, Jesus foi Charitable 

Tomando a criança pela mão, disse-lhe: "Talitha Kum!" (Que 

traduzido significa: "Menina, eu digo a você, levante-

se!"). Imediatamente a menina se levantou e começou a andar, 

pois tinha doze anos de idade. E logo eles estavam completamente 

atônito. E Ele deu-lhes ordens estritas de que ninguém deve saber 

sobre isso, e ele disse que algo deve ser dado a ela para comer. (5: 
41-43) 

Jesus já havia demonstrado sua bondade a Jairo de várias maneiras. Primeiro, Ele 

concedeu-lhe uma audiência pessoal no meio de uma multidão de esmagamento. Em 

segundo lugar, ele concordou em ir com ele para ver sua filha. Em terceiro lugar, Ele 

tranquilizou Jairo mesmo depois de sua filha morreu. Em quarto lugar, Ele assumiu o 

comando da situação em Jairo de home-mandando embora os Wailers profissionais e 

trazendo calma para uma cena caótica. Em quinto lugar, o Senhor levou Jairo e sua esposa 

para a sala onde o corpo da menina estava deitada. A expressão mais notável da 



compaixão de Jesus para com Jairo e sua família veio no clímax do evento: no milagre e 

suas conseqüências imediatas. 

O Senhor Jesus, que sempre se caracterizou pela compaixão para com as pessoas (cf. Matt 

09:36; 14:14; Marcos 1.41; 8: 2.), Demonstrou sensibilidade concurso em seu tratamento 

desta jovem mulher e sua família. Ele poderia facilmente ter curado-la de longe, sem fazer 

a caminhada até a casa dela. Sua presença pessoal e promessa demonstrou a infinita 

compaixão que motivou o seu ministério para as pessoas.Com um toque, levando a 

criança pela mão, disse-lhe: "Talitha Kum!" (que traduzido significa: "Menina, eu 

digo a você, levante-se!"). Só o evangelho de Marcos registra o aramaico original, que 

era a língua falada cotidiana pela maioria dos judeus no primeiro século. Talitha significa 

juventude ou cordeiro. Em essência, Jesus se referiu a ela como uma "little lamb", uma 

expressão de carinho e bondade.Embora culturalmente ela tinha entrado feminilidade, 

com a idade de doze anos, o Criador do universo a viu como um cordeirinho, como seus 

pais certamente viram ela. 

Em seguida, o Seu poder miraculoso foi desencadeada. Imediatamente "o seu espírito 

voltou" (Lucas 08:55) e a menina se levantou e começou a andar, pois tinha doze anos 

de idade. O jovem estava morto um momento, e vivo e cheio de energia o próximo. Não 

houve tempo necessário para a recuperação, reabilitação ou fisioterapia. Assim que Jesus 

deu a sua vida, ela levantou-se com toda a força e começou a atravessar o quarto. Como 

todos os milagres de Jesus, este foi um trabalho criativo. Seus efeitos foram imediatos, 

completa e inegável. A reação de ambos os pais da menina e os três discípulos era de 

choque e pavor. Imediatamente eles estavam completamente atônito. O 

verbo surpreendeu ( existēmi ) literalmente significa estar fora de si mesmo ou para ser 

fora de si com perplexidade (cf. Marcos 3:21 ; 2 Cor 5:13).. Não houve nenhuma 

explicação humana para o que tinha acontecido. Para Jairo e sua esposa, a dor foi 

imediatamente transformada em alegria e dor deu lugar a elogiar. 

No meio da festa, Ele deu-lhes ordens estritas de que ninguém deve saber sobre isso, 

e ele disse que algo deve ser dado a ela para comer. A compaixão do Senhor é 

novamente evidenciada em Sua preocupação constante para este jovem. Em toda a 

emoção, ninguém pensou em dar-lhe algo para comer. Ela havia sido milagrosamente 

ressuscitado, mas ela ainda precisava de comida. Depois de ter sofrido de uma doença 

terminal, provavelmente por um período prolongado de tempo, que pode ter sido semanas 

ou mesmo meses desde sua última refeição completa. Jesus graciosamente reconheceu 

sua necessidade de alimento e instruiu seus pais em conformidade. 

O Senhor também deu-lhes ordens estritas de que eles não eram de dizer aos outros o 

que tinha acontecido. Ele emitiu comandos semelhantes em outras ocasiões também 

(Mateus 8: 4; 09:30; 12:16; 17: 9., Marcos 1:25, 34, 44; 03:12; 07:36; 08:26, 30; 9: 9; 

Lucas 04:41; 09:21). Por que Ele fez isso? Houve momentos em que Jesus insistiu em 

silêncio porque sabia que o relatório seria aumentar o entusiasmo fanático das multidões, 

que só iria dificultar Seu ministério (cf. Mc 1: 40-45; João 6: 14-15). Em outras ocasiões, 

foi um ato de julgamento destina-se a verdade obscura de quem tinha rejeitado de forma 

permanente (cf. Lucas 9:21). Essas razões não são a principal razão Jesus repetidamente 

chamado para esse tipo de silêncio obrigatório. Marcos 8: 30-31 revela o objetivo 

principal: "E Ele lhes advertiu que a ninguém contassem sobre Ele. E começou a ensinar-

lhes que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos 

sacerdotes e os escribas, e ser morto, e depois de três dias ressuscitaria. "O Senhor sabia 



que sua missão terrena não seria terminado até depois de sua morte e ressurreição, e 

ninguém, incluindo os seus próprios discípulos (cf. Marcos 09:32; Lucas 09:45; 18:34; 

João 12:16), iria entender plenamente Sua mensagem até então. Jesus não queria ser 

conhecido simplesmente como um fazedor de milagres ou professor. Essas 

denominações, ainda que precisa, são incompletos, porque Ele veio para um propósito 

maior (cf. Lucas 19:10). Ele insistiu em silêncio, então, porque a história ainda não havia 

terminado. 

A mensagem completa sobre Jesus deve incluir o fato de que Ele é o Salvador crucificado 

e ressuscitado. Sua morte e ressurreição são essenciais para a boa notícia do 

evangelho. Como Paulo explicou aos Coríntios: 

Agora eu faço-vos saber, irmãos, o evangelho que vos anunciei, o qual também 

recebestes, em que também você está, pelo qual também sois salvos, ... Para me entregar 

a você como de primeira importância que eu também recebi: que Cristo morreu pelos 

nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro 

dia, segundo as Escrituras. (1 Cor. 15: 1-4) 

Jesus sabia que um milagre como a ressurreição da filha de Jairo só poderia ser totalmente 

apreciado à luz da cruz e do túmulo vazio. Em última análise, era sua própria vitória sobre o 

pecado ea morte que lhe permitiram não só para dar vida temporária a uma menina morta, 

mas para oferecer a vida eterna a todos aqueles que crêem nEle (cf. Rom. 8:11). 

Relato de Marcos sobre esses dois milagres destaca tanto o poder sobrenatural e terno 

amor e bondade de Jesus. Sete séculos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías 

retratado compaixão do Messias com estas palavras: "A cana trilhada, não a quebrará e 

um pavio que ainda fumega Ele não vai extinguir" (Is. 42: 3). A partir de um chefe da 

sinagoga estimado para um pária social pobre para inúmeros outros, Jesus demonstrou 

repetidamente que tipo de cuidado genuíno para o sofrimento de pessoas. Como Deus em 

carne humana, a grandeza do Seu poder criador era igualada apenas pela bondade de Sua 

compaixão. 

 
19. Incrível Incredulidade (Marcos 6: 1-6) 

Jesus saiu de lá e chegou à sua cidade natal; e seus discípulos o 

seguiram. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na 

sinagoga; e os muitos ouvintes ficaram perplexos, dizendo: "Onde 

é que este homem conseguir essas coisas, e que é essa sabedoria 

dada a Ele, e tais milagres como estes realizados por suas 

mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago 

e de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não estão aqui entre 

nós? "E ficavam escandalizados por Ele. Jesus disse-lhes: "Não 

há profeta sem honra senão na sua cidade natal e entre os seus 

parentes e em sua própria casa." E Ele não podia fazer nenhum 

milagre ali, exceto que Ele colocou suas mãos sobre alguns 

doentes e curá-los. E Ele se perguntou em sua incredulidade. E 

Ele estava indo ao redor das aldeias ensinando. (6: 1-6) 



Embora as pessoas estavam constantemente surpreendido com Jesus, o Novo Testamento 

refere-se apenas duas vezes quando foi surpreendido por pessoas. Tanto a fé 

envolvidos. Do lado positivo, Jesus maravilhou-se com a forte fé expressa por um 

centurião romano, em Cafarnaum. De acordo com Lucas 7: 9, "Quando Jesus ouviu isso, 

admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que estava seguindo-o ', eu digo a você, 

nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." "Por outro lado , em sua cidade natal de 

Nazaré, foi a total ausência de fé que fez com que o Senhor para se surpreender. Como 

Marcos explicou nesta passagem: "Ele perguntou a sua incredulidade" (Marcos 6: 6). 

A incredulidade é uma força poderosa com ramificações devastadoras, em primeiro lugar 

nesta vida e depois o próximo. No jardim do Éden, Satanás tentou Eva a duvidar de 

instrução clara de Deus, e ela comeu do fruto da árvore proibida (cf. Gn 3: 1-7; 1 Timóteo 

2:14.). O povo dos dias de Noé se recusou a acreditar sua advertência, e eles foram 

posteriormente afogado na enchente (24 cf. Mt: 38-39; 2 Pedro 2: 5., 3: 3-6). Após o 

êxodo do Egito, a infidelidade de Aaron, consubstanciado na forma de um bezerro de 

ouro, resultou em três mil pessoas de serem abatidos (cf. Ex. 32:28, 35). A dúvida medo-

laden dos dez espiões, representante da nação de Israel, fez com que toda geração a morrer 

no deserto (Nm 13:32; 14:.. 20-23; cf. 1 Cor 10, 1-10) . -Incredulidade expressa de Acã 

na ganância, roubo e uma tentativa de cover-up-trouxe sobre a execução de toda a sua 

família (Josh. 7:25). Mesmo depois de se instalar na Terra Prometida, a apostasia 

recorrente e incredulidade dos israelitas trouxe julgamento repetido de Deus (cf. Jz. 2: 7-

11). 

Paradoxalmente, os líderes religiosos judeus retratados no Novo Testamento exibiu o 

mesmo nível de descrença em sua resposta a Jesus. Como Estevão disse ao Sinédrio, 

"Você Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvidos estão sempre resistem 

ao Espírito Santo; você está fazendo exatamente como fizeram vossos pais. Qual dos 

profetas que os vossos pais não perseguiram? Até mataram os que anteriormente 

anunciaram a vinda do Justo, cuja traidores e assassinos que você já se tornaram; . Você, 

que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e ainda não mantê-lo "(Atos 7: 51-53) 

Como todos os outros incrédulos, a sua dureza de coração resultou em-los morrer em seus 

pecados e perdendo céu (cf. João 8:24). Incredulidade no Filho de Deus ativa ira divina e 

catapultas almas no inferno eterno. Nas palavras familiares de João 3:18: "Quem nele crê não 

é julgado; mas quem não crê já está julgado, porque ele não crê no nome do unigênito Filho 

de Deus "(cf. João 8:24). 

Esta passagem (Marcos 6: 1-6) vem na esteira de vários milagres significativos realizados 

por Jesus. Em Marcos 4: 35-41, Ele instantaneamente acalmou uma violenta tempestade 

no Mar da Galiléia. No dia seguinte, na costa oriental do lago, Ele expulsou uma legião 

de demônios em um rebanho de suínos (5: 1-20). Retornando a Cafarnaum (5: 21-24), 

Jesus curou uma mulher que sofria de hemorragia incessante por mais de uma década (5: 

25-34). Ele então levantou os doze anos de idade, filha de Jairo de volta à vida (5: 35-

43). Hipnotizado por seu ensino e surpreendem com seus milagres, as multidões na 

Galiléia geralmente respondeu a Jesus com uma atitude de entusiasmo. Sua curiosidade 

atônito sobre Ele, no entanto, ficou muito aquém da fé salvadora (cf. João 2:24; 6:66). 

É claro, a emoção popular de as multidões ficaram em total contraste com a hostilidade 

dos fariseus e dos escribas, que odiava Jesus e já estavam conspirando para matá-lo 



(Marcos 3: 6; cf. Mt 0:14.). Em vez de atribuir Seu poder sobrenatural de Deus, eles o 

acusaram de ser habilitada por Satanás (3:22). Ciúmes de sua popularidade, e indignado 

com sua oposição a hipocrisia e tradição, os fariseus perseguidos onde quer que ele 

fosse. Eles estavam mesmo dispostos a unir forças com seus inimigos políticos, os 

herodianos (3: 6) e saduceus (João 11: 47-53), para provocar a sua morte. 

Neste ponto o ministério de Jesus, os líderes religiosos 'atitude de rejeição pura e simples 

não era compartilhada pela maioria das pessoas. Como Jesus viajou por toda a cidades e 

vilas da Galiléia (Mt 4:23;. 09:35; Marcos 01:39), Ele foi geralmente bem 

acolhida. Houve uma notável exceção: sua própria cidade natal de Nazaré. Os moradores 

de Nazaré sabia que Jesus apenas como um carpinteiro local que cresceu e viveu em sua 

pequena comunidade para a parte melhor de três décadas (cf. Mc 1: 9, 24; 10:47; 14:67; 

16: 6) . José e Maria se mudou para Nazaré depois que retornou do Egito, quando Jesus 

ainda era um bebê (cf. Mt 2:23;. Lucas 2:39). Ele havia crescido lá, progredindo através 

dos estágios da juventude para a idade adulta (Lucas 2:40). Embora tivesse sido 

catapultada para a cena pública após o início do Seu ministério público em torno de trinta 

anos de idade, seu ex-vizinhos ainda viam como nada mais do que o filho mais velho de 

uma família conhecida de sua aldeia. 

A viagem a Nazaré gravou nesta passagem (6: 1-6; cf. Mt 13:. 54-58) foi a visita segunda 

registrado de Jesus à sua cidade natal desde o início do Seu ministério público. Sua 

primeira visita ocorreu pouco depois de sua tentações no deserto (cf. Lc 4: 1-13). Como 

Lucas registra, "Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo; ... E Ele veio a 

Nazaré, onde fora criado; e como era seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e 

levantou-se para ler "(Lucas 4: 14a, 16). Jesus teria sido muito familiar para as pessoas 

que frequentam a sinagoga naquele dia, uma vez que tinha conhecido ele desde que era 

uma criança. Para eles, Ele era um membro normal da sua comunidade de cidade 

pequena. No entanto, naquele dia Sabbath iria revelar-se longe de ser comum. 

Era costume para viajar rabinos de ser convidado para a sinagoga local para ler as 

Escrituras e abordar a congregação. Porque palavra sobre Jesus tinha se espalhado, o povo 

de Nazaré foram, sem dúvida, ansioso para ouvi-lo pregar. Depois de ler uma passagem 

messiânica de Isaías 61: 1-2, Jesus disse aos seus amigos e vizinhos familiares ", esta 

Escritura foi cumprido hoje de ouvir" (Lc 4:21). A implicação era clara. Ele estava 

afirmando ser o Messias. Inicialmente, a resposta da congregação parecia bastante 

positiva: "Todos falavam bem dele, e querendo saber das palavras de graça que estavam 

caindo dos lábios; e eles estavam dizendo, 'Não é este o filho de José? "(v. 22). Mas Jesus 

sabia que seus corações (cf. João 2:24). Ele reconheceu a sua resposta para o que era, um 

desejo superficial para vê-Lo realizar milagres (cf. Lc 4,23). Quando Jesus repreendeu a 

sua falta de fé e hipocrisia, comparando-os com a geração apóstata de israelitas que viveu 

durante os dias de Elias e Eliseu (vv. 25-27), eles reagiram ao revelar a verdadeira 

condição de seus corações. "Todas as pessoas na sinagoga estavam cheios de raiva, 

ouvindo eles estas coisas; e levantou-se e dirigiu-o fora da cidade, e levou-o à cume do 

monte em que a cidade tinha sido construída, a fim de jogá-lo para baixo do penhasco 

"(vv. 28-29). Depois de apenas um sermão, pessoas que tinham conhecido Jesus muito 

bem foram tão incensado por Sua mensagem que se transformou em uma multidão, 

querendo matá-lo. Mas Ele escapou, como relata Lucas, e "passando pelo meio deles, Ele 

seguiu o seu caminho" (v. 30). 



Meses se passaram até que Jesus decidiu retornar a Nazaré para uma segunda e última 

vez. Deixando de Cafarnaum, Jesus saiu de lá e chegou à sua cidade natal. Até este 

ponto, Cafarnaum tinha sido a sede do ministério galileu de Jesus. Deste ponto em diante, 

que já não era o caso. Os moradores da cidade havia recebido mais de revelação suficiente 

para acreditar e, portanto, para ser responsável por rejeitá-Lo (cf. Mat. 2:23). Além disso, 

a hostilidade dos líderes religiosos judeus e da proximidade do palácio de Herodes, 

situado na vizinha cidade de Tiberíades, tornou perigoso demais para ele ficar em 

Cafarnaum por períodos prolongados de tempo. 

Nazaré, localizado 25 milhas ao sudoeste de Cafarnaum, era uma aldeia insignificante 

nos dias de Jesus, com uma população de cerca de quinhentos habitantes. Era tão obscuro 

que nunca é mencionado tanto no Antigo Testamento, ou o Talmud judaico. No entanto, 

ele tinha sido o Senhor cidade natal há quase três décadas. O fato de que seus discípulos 

o seguiram indica que esta não foi uma visita familiar privada, mas foi destinado para o 

ministério público. Como parte de sua própria formação ministério (cf. 6: 7-13), os 

discípulos seriam expostos à rejeição de coração duro que caracteriza incrédulos. 

A resposta dos nazarenos para Jesus revela quatro verdades sobre a natureza perniciosa 

de incredulidade: ela obscurece o óbvio, eleva o irrelevante, assalta o mensageiro, e rejeita 

o sobrenatural. 

A incredulidade obscurece a Obvious 

Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga; e os 

muitos ouvintes ficaram perplexos, dizendo: "Onde é que este 

homem conseguir essas coisas, e que é essa sabedoria dada a Ele, 
e tais milagres como estes realizados por suas mãos? (6: 2) 

Apesar de sua resposta violenta para Jesus em Sua visita anterior, quando chegou o 

sábado os moradores de Nazaré O convidou para ensinar na sinagoga. Sua 

popularidade crescente por toda a Galiléia, sem dúvida, fez curioso para ouvi-lo 

novamente. Em um nível humano, que o conhecia muito bem. Eles também estavam 

plenamente conscientes de que, desde que deixou Nazaré para começar a pregar e realizar 

milagres, Ele causou admiração e espanto em todo Israel. Embora eles não tentou matar 

Jesus nesta ocasião, já que tinham no primeiro (cf. Lc 04:29), sua disposição descrente 

em relação a Ele não tinha mudado. 

Como o Senhor Jesus ensinou, os muitos ouvintes ficaram perplexos. Ao contrário do 

desmedido sinuoso dos rabinos, o ensinamento do Senhor era autoritário (Mt 7: 28-29.), 

experiente (João 7: 15-16), potente (Lucas 4: 32 KJV), e incomparável (João 

7:46). Compreensivelmente, a resposta da congregação foi total espanto. A palavra 

grega espantado ( ekplessō ) significam "golpear" ou "explodir". Para usar o vernáculo, 

o ensinamento de Jesus foi "alucinante" para aqueles que a ouviram. (Para mais 

informações sobre a natureza surpreendente de ensino do Senhor, veja o capítulo 4 deste 

volume.) 

No entanto, o espanto da platéia não levá-los a colocar sua fé nEle como Senhor e 

Messias. Em vez disso, eles endureceram o coração na rejeição contínua. Ao invés de 

reconhecer o óbvio: que Jesus estava habilitada por Deus-os moradores de Nazaré 

questionou a fonte de sua sabedoria e poder sobrenatural, dizendo: "Onde é que este 



homem conseguir essas coisas, e que é essa sabedoria dada a Ele, e tais milagres 

como estes realizados por suas mãos? " Os moradores de Nazaré sabia que Ele nunca 

tinha sido treinado para se tornar um rabino (cf. João 7:15). No entanto, o Seu 

ensinamento foi caracterizado pela clareza incomparável, veracidade, e profundidade de 

modo que surpreendeu até mesmo os mais doutos escribas do dia (cf. Marcos 11:18; 

Lucas 02:47). Sua experiência com Ele os deixou estupefato. 

Na realidade, as palavras ( sabedoria ) e obras ( milagres ) de Jesus provou 

objetivamente, para além de qualquer dúvida razoável, que era de Deus. O fato de que 

seu ensinamento cativou os corações e mentes do povo (cf. Matt 07:28; 22:33., Marcos 

01:22; Lucas 04:32), encheu os falsos líderes religiosos orgulhosos com inveja e 

consternação. Como Lucas 19: 47-48 relatórios, em um momento posterior no ministério 

de Jesus: "Ele estava ensinando diariamente no templo; mas os principais sacerdotes e os 

escribas e os principais homens entre as pessoas estavam tentando destruí-lo, e eles não 

poderiam encontrar qualquer coisa que eles podem fazer, para todas as pessoas foram 

pendurado em cada palavra que ele disse. "Os milagres de Jesus, da mesma forma , eram 

manifestações inegáveis do poder divino, como Ele recuperou a saúde daqueles que 

estavam leproso (Marcos 01:40), paralisado (2: 3), surdo (07:32), cegos (10:46), 

endemoninhados ( 5: 2), e até mesmo mortos (05:35). Antigos vizinhos de Jesus tinha, 

obviamente, ouviu falar de seus muitos milagres, como relatórios sobre Ele circulou por 

toda a Galiléia e as regiões vizinhas (cf. Mt 4:24; 9:26, 31; 14: 1., Marcos 1:28, 45; 6 : 

14; Lucas 04:14, 37; 05:15). Tais demonstrações dramáticas de poder sobrenatural 

confirmou a Sua divindade. Como Nicodemos observou com razão, "ninguém pode fazer 

estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele" (João 3: 2). O próprio Senhor 

ordenou Seus críticos para examinar seus milagres: "Se eu não faço as obras de Meu Pai, 

não creiam em mim; mas se as faço, embora você não acredita em mim, crede nas obras, 

para que você possa conhecer e compreender que o Pai está em mim e eu no Pai "(João 

10: 37-38). Anteriormente, ele explicou aos líderes religiosos de Jerusalém ", o 

testemunho que eu tenho é maior do que o testemunho de João; para as obras que o Pai 

me deu para realizar-as mesmas obras que Eu-testemunho de mim, que o Pai me enviou 

"(João 5:36). Os inimigos de Jesus sabiam que não podiam negar a realidade de seus 

milagres (cf. João 11:47). Então, em vez disso, eles obstinAdãoente negado a origem 

divina do seu poder, alegando que ele estava realmente energizado por Belzebu (cf. 

Marcos 3: 22-30). 

Os moradores de Nazaré não acusou Jesus de ser habilitada por Satanás, mas nem foram 

eles dispostos a reconhecer que o Seu poder vem de Deus. Sua agnosticismo e ceticismo 

encontrou a sua expressão na forma de uma pergunta: ? Onde é que este homem 

conseguir essas coisas De forma a manter a sua descrença, eles olharam para qualquer 

explicação que não seja o óbvio. Como o solo compacto ao lado da estrada, na parábola 

dos solos (Marcos 4:15), os seus corações eram impenetráveis e duro. Eles haviam sido 

dado mais do que provas suficientes; ainda que obstinAdãoente se recusou a acreditar 

n'Ele (cf. Jo 3: 18-20). 

Incredulidade eleva o Irrelevante 

"Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de 

José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não estão aqui entre nós 
"(6: 3-A)? 



Em vez de adotar o óbvio, antigos vizinhos de Jesus focada na irrelevante, jogando uma 

cortina de fumaça de informações independentes para justificar sua 

incredulidade. Embora fossem reconhecidamente surpreendido pelo seu ensino e 

espantado com os relatórios dos Seus milagres, eles se recusaram a acreditar que Jesus 

era Senhor e Salvador. Eles ficaram horrorizados que um trabalhador homegrown de sua 

vila, um artesão comum sem educação teológica especializada ou religiosas credenciais 

teria a pretensão de ser o Messias há muito esperado de Deus (cf. Lc 4, 18-21). 

De acordo com a sua atitude de incredulidade, eles levantaram questões que eram 

irrelevantes para a questão em apreço. Era verdade que Jesus era um carpinteiro de 

profissão, o filho primogênito de Maria, e o meio-irmão de seus irmãos. Mas esses 

detalhes não eram pertinentes para a questão da sua messianidade. Enquanto o primeiro 

século judeus tinham muitos equívocos sobre a vinda do Messias, que, no entanto, 

entendeu que Ele nasceria como um homem, que cresceu em uma família judia em algum 

lugar na terra de Israel. Em vez de abraçar Jesus como o prometido Messias e 

comprovada, e louvando a Deus por ter escolhido a sua obscura aldeia para uma honra 

tão estimado, os moradores de Nazaré respondeu com ressentimento, escárnio, e 

descrença. 

Não é este o carpinteiro? pediram em confusão. De acordo com Mateus 13:55, eles 

também perguntou: "Não é este o filho do carpinteiro?" Era comum para os pais a ensinar 

os filhos a seguirem o seu comércio. Jesus aprendeu a ser um carpinteiro de José e, 

provavelmente, assumiu os negócios da família depois de José morreu. A palavra 

traduzida como carpinteiro ( TEKTON ) é um termo geral que significa construtor ou 

artesão. Pode referir-se a um carpinteiro, pedreiro, ferreiro, ou construtor naval. Alguns 

tradição da igreja primitiva sugere que José e Jesus especializada em fazer jugos e 

arados.Crescendo em Nazaré, Jesus tinha provavelmente trabalhada muitos implementos 

agrícolas, e talvez feito outros projetos de construção, para os seus vizinhos. Essas 

mesmas pessoas acharam difícil acreditar que um marceneiro de sua cidade natal humilde 

que não tinha anteriormente revelado Sua natureza divina poderia de repente exibem tal 

profundidade e poder. Embora muitas lendas sobre a infância de Jesus surgiu mais tarde 

na história da igreja, alegando que Ele realizou milagres como um menino, em Nazaré, 

eles são, obviamente, as fabricações. Se nada disso era factual, os moradores de Nazaré 

teria respondido a ele de forma diferente. Mas Jesus crescendo parecia tão normal e 

natural para os seus vizinhos e amigos da família que achava impossível pensar nele como 

possuindo sabedoria divina e poder sobrenatural. 

Além disso, antigos vizinhos de Jesus apontou que Ele era o Filho de Maria. Este é o 

único lugar nos Evangelhos em que Jesus foi chamado por esse título. A prática judaica 

normal, identificou um filho por nome de seu pai. (No caso de Jesus, que teria usado o 

nome de seu pai adotivo, José-cf Lc 4:22;.. João 6:42) Talvez eles referenciados Maria 

porque José já tinha morrido, enquanto Maria ainda morava em Nazaré. Também é 

possível que eles pretendiam isso como um insulto, o que implica que ele tinha nascido 

ilegitimamente (cf. João 8:41; 9:29); quando o pai de um homem era desconhecido, ele 

foi chamado o filho de sua mãe. Esta falsa acusação ainda é oferecida por alguns que 

rejeitar o Senhor Jesus Cristo. 

As pessoas não só sabia que Jesus era o filho mais velho de Maria, que também sabia que 

Ele era o irmão de Tiago e de José, Judas e Simão. É provável que na pequena aldeia 

que eles entenderam como irmãos de Jesus sentia por ele. Se for assim, teria apenas 



adicionado ao seu incredulidade, uma vez que neste momento "nem mesmo seus irmãos 

criam nele" (João 7: 5). Seus irmãos pensaram que ele tinha "perdido seus sentidos" 

(Marcos 3:21); sua conterrâneos podem ter compartilhado essa mesma perspectiva. Foi 

só depois da morte de Jesus e ressurreição que Seus meio-irmãos foram acrescentados à 

igreja (Atos 1:14; cf. 1 Cor. 15: 7). Tiago (cujo nome é Jacó literalmente) se tornou o 

líder da igreja de Jerusalém (At 15:13) e escreveu a epístola de Tiago. Judas também foi 

influente na igreja primitiva, a escrever a epístola de Judas. Completando a imagem da 

família, os nazarenos também pediu, "suas irmãs não estão aqui entre nós?" O fato de 

que Jesus tinha vários irmãos expõe a mentira da doutrina católica romana da virgindade 

perpétua de Maria (cf. Mt 12: 46-47;. Lucas 2: 7; João 07:10; Atos 1:14). Como esta 

passagem indica, Maria deu à luz pelo menos seis crianças adicionais depois que Jesus 

nasceu. 

Ao trazer a Sua ocupação e sua família, o povo de Nazaré virou questões irrelevantes em 

pedras de tropeço para defender a sua incredulidade. Eles desviaram sua atenção para 

longe da verdade, a fim de justificar sua rejeição de Jesus. Eles só haviam conhecido 

como o filho de um carpinteiro local. Assim, eles não estavam dispostos a abraçar por 

quem ele realmente era: o Filho de Deus. 

Assaltos incredulidade, o Mensageiro 

E eles se ofenderam com Ele. Jesus disse-lhes: "Não há profeta 

sem honra senão na sua cidade natal e entre os seus parentes e em 

sua própria casa." (6: 3-B-4) 

A incredulidade logo azedou o espanto inicial da multidão, e eles se ofenderam com 

Ele. A palavra traduzida delito (a forma da palavra grega skandalizō , a partir do qual a 

palavra Inglês "escandalizar" é derivado) significa "armadilha" ou "para causar tropeçar 

"(cf. 1 Cor. 1:23). Durante a sua visita anterior a Nazaré, Jesus tinha ofendido de forma 

semelhante o povo (cf. Lc 4:28) tanto com a pretensão de ser o Messias (v. 21), e 

confrontando a sua hipocrisia e incredulidade (v. 23). Nesta ocasião, o conteúdo de sua 

mensagem na sinagoga não são registrados, mas, sem dúvida, Jesus enfatizou verdades 

que eram semelhantes ao que Ele ensinou pela primeira vez. Mais uma vez, as pessoas 

ficaram indignados. Eles não podiam mover além do fato de que alguém tão familiar a 

eles como Jesus se atreveria a fazer uma reivindicação tão exaltado ou para emitir tais 

castigos severos. 

O Senhor respondeu a sua raiva e ressentimento, citando o mesmo conhecido provérbio 

que citou em sua visita anterior (cf. Lucas 4:24). Jesus disse-lhes: "Não há profeta sem 

honra senão na sua terra, entre os seus parentes e em sua própria casa. " Esta 

verdade axiomática era o antigo paralelo do ditado contemporâneo, "a familiaridade gera 

desprezo." Jesus usou uma progressão de círculos sociais, a partir da mais ampla para o 

mais estreito, a fim de fazer esse ponto. Neste ponto, ninguém em sua cidade natal de 

Nazaré creram nele. Mesmo dentro de sua própria família, tanto entre seus parentes e 

em sua própria casa, apenas sua mãe acreditava que (cf. Lc 2,19), embora, como 

observado anteriormente Seus irmãos mais tarde viria a fé salvadora. Muitas pessoas fora 

de Nazaré como um profeta (cf. Mt 21:11, 46;. Marcos 06:15; Lucas 07:16; 24:19; João 

6:14; 7:40; 9:17), mas em sua cidade natal Jesus foi rejeitado com hostilidade e 

antagonismo. Em essência, antigos vizinhos de Jesus encontraram-se indignado 

perguntando: "Quem faz esse sujeito pensa que é?" Na verdade, a sua curiosidade foi 



aguçada quando ouviram sobre o quão popular Ele tinha se tornado uma vez que sair de 

casa. No entanto, não podiam acreditar seu vizinho familiarizado teve a audácia de voltar 

e confrontá-los com castigos, enquanto afirmando ser o Messias. 

Jesus mais tarde alertou seus discípulos que eles iriam semelhante enfrentam perseguição 

por causa do evangelho. Em muitos casos, hostilidade começa em casa. Como Ele lhes 

disse: "Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão 

nas sinagogas deles ... Porque eu vim para colocar um homem contra seu pai, a filha 

contra sua mãe, e uma nora de-lei contra a mãe-de-lei; e os inimigos do homem serão os 

membros de sua família "(Mat. 10:17, 35-36). Na noite antes da Sua morte, Jesus reiterou 

o fato de que os cristãos devem esperar perseguição: "Se o mundo vos odeia, você sabe 

que ele tem odiado Me antes de odiar você ... Se a mim me perseguiram, também 

perseguirão vocês; se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa "(João 

15:18, 20). 

Quando eles não podem refutar a Sua mensagem, os incrédulos não hesitará em atacar 

Ele e qualquer um que fala por Ele. Cercada pela verdade, eles contra-atacar com o 

ridículo, desdém, desprezo e perseguição às vezes até violento. Os fariseus e saduceus, 

em última instância respondeu a Jesus através do recurso a tais táticas. Recusando-se a 

acreditar que seu ensino e milagres, mas incapaz de refutar Sua sabedoria e poder, eles 

criaram um plano para silenciá-lo permanentemente. Como João 11: 47-53 registros, 

Portanto, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus convocou um conselho, e diziam: "O 

que estamos fazendo? Para este homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos 

assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e nos tirarão tanto o nosso lugar como a 

nossa nação. "Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: 

"Você sabe absolutamente nada, nem você levar em conta que é conveniente para você 

que um homem morra pelo povo, e que todo não pereça a nação." Agora ele não disse 

isso por sua própria iniciativa, mas sendo de alta sacerdote naquele ano, profetizou que 

Jesus iria morrer pela nação, e não somente pela nação, mas para que Ele também para 

congregar na unidade os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, a partir daquele 

dia eles planejaram juntos para matá-lo. 

Incredulidade repele a Sobrenatural 

E Ele não podia fazer nenhum milagre ali, exceto que Ele colocou 

suas mãos sobre alguns doentes e curá-los. E Ele se perguntou em 

sua incredulidade. E Ele estava indo ao redor das aldeias 

ensinando. (6: 5-6) 

Em resposta a incredulidade do povo, Jesus não escolheu fazer nenhum milagre em 

Nazaré, com a exceção de algumas curas. Como Marcos explica, "E Ele não podia fazer 

nenhum milagre ali, exceto que Ele colocou suas mãos sobre alguns doentes e curá-

los." A questão não é que Ele não tinha o poder sobrenatural de realizar milagres. Antes, 

não havia nenhuma razão para fazer milagres ali, já que o objetivo de seus milagres foi 

para atestar a verdade e revelar-se como o Senhor e Messias, e, assim, levar os pecadores 

a fé salvadora. Porque o povo de Nazaré já tinha definido a sua rejeição em pedra, 

milagres eram desnecessárias. 



Para remover quaisquer conclusões falsas que a habilidade de Jesus de fazer milagres era 

dependente da fé do povo, Ele freqüentemente curado pessoas que não expressam 

qualquer fé Nele. Por exemplo, em Lucas 17: 11-19, apenas um dos dez leprosos curados 

confessou a fé em Deus e foi salvo. O homem aleijado no tanque de Betesda (João 5:13) 

nem sabia a identidade de Jesus quando ele foi curado; o cego de nascença (João 9: 1, 7) 

não falar de sua fé em Jesus até depois que ele foi dado vista (v 38).. Os endemoninhados 

quem Jesus entregue (cf. Mc 1: 23-26; 5:. 1; cf. Mt 12:22) também não fez profissão de 

fé antes de ser libertado. Quando Jesus ressuscitou pessoas dos mortos, Ele obviamente 

fez isso sem pedir previamente fé deles (Lucas 7:14; João 11:43). Além disso, o Senhor 

curou multidões de pessoas, embora nem todos eles acreditavam (cf. Mt 09:35; 11: 2-5.; 

12: 15-21; 14: 13-14, 34-36; 15:29 -31; 19: 2). Claramente, o poder de Jesus não foi de 

todo diminuída pela incredulidade. No entanto, a rejeição de coração duro de Nazaré era 

tal que não havia nenhuma razão para fazer ali nenhum milagre. 

Por um lado, a decisão de Jesus foi misericordioso. Se ele tivesse feito milagres adicionais 

em Nazaré, sua condenação a rejeitá-Lo teria só aumentou. Inferno teria sempre sido pior 

para eles. O povo da cidade natal de Jesus teria sido julgado como as cidades que não se 

arrependem de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Como Mateus explicou: 

Então ele começou a denunciar as cidades em que a maioria de seus milagres foram feitos, 

porque eles não se arrependeram. "Ai de vocês, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se 

os milagres ocorreram em Tiro e Sidon, que ocorreu em você, elas se teriam arrependido 

há muito tempo no saco e cinza. No entanto, eu digo a você, será mais rigor para Tiro e 

Sidom, no dia do juízo, do que para você. E você, Cafarnaum, não será elevada até o céu, 

você vai? Você vai descer ao Hades; Porque, se os milagres tinham ocorrido em Sodoma, 

que ocorreu em você, teria ela permanecido até hoje. No entanto, eu digo a você que ele 

será mais rigor para a terra de Sodoma, no dia do juízo, do que para vós "(Mat. 11: 20-

24). 

Ainda assim, a retenção na fonte mais milagres do Senhor era também um sinal do 

julgamento (7 cf. Matt: 6.). O propósito dos milagres nunca foi para entreter o coração 

duro, mas para mover aqueles que estavam abertos para o evangelho para a fé 

salvadora. Como Jesus disse aos fariseus: "Uma geração má e adúltera pede um sinal; e 

ainda nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas "(Mat. 12:39). Seus 

milagres eram de nenhum benefício espiritual para aqueles que se recusaram a acreditar, 

e Ele não tinha interesse em ceder curiosidade ímpios (cf. Lucas 23: 8-9). 

Esta rejeição chocante e calejada pelas pessoas em Nazaré era tão fixo que mesmo 

Jesus perguntou a sua incredulidade. A palavra perguntava indica que Jesus foi 

abalada pela falta de fé profundamente enraizada e hostilidade aberta que ele encontrou 

lá. Por toda a sua vida terrena, Ele tinha sido a pessoa mais único e surpreendente em seu 

meio. Eles não sabiam por que Jesus era diferente, mas eles não poderia ter perdido as 

manifestações de Sua perfeição divina. Como poderiam aqueles que afirmavam saber 

tudo sobre ele teimosamente se recusam a aceitar a única explicação razoável em relação 

a Ele, que Ele era o Filho de Deus? Mas tal é o poder ofuscante da incredulidade (cf. 2 

Cor. 4: 3-4). Uma vez que ficou claro que Nazaré tinha rejeitado Jesus, Ele rejeitou. E 

Ele estava indo ao redor das aldeias ensinando. O Salvador deixou e começou uma 

turnê de ensino em outras cidades, mais receptivos em Galiléia. Para os habitantes de sua 

cidade natal, o resultado foi horrível e trágico para sempre. "Ichabod" foi escrito em 

Nazaré: "a glória se foi" (1 Sam. 4: 21-22). 



20. Homens comuns, chamando Extraordinário 

(Marcos 6: 7-13) 
E Ele chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, e deu-

lhes poder sobre os espíritos imundos; e Ele lhes deu instruções 

para que nada levassem para o caminho, senão uma equipe em 

nenhum mero pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto, mas de usar 

sandálias; E acrescentou: "Não coloque duas túnicas." E disse-

lhes: "Onde quer que você entrar em uma casa, ficar lá até que 

você sair da cidade. Qualquer lugar que não recebê-lo ou ouvi-lo, 

como você sair de lá, sacudi o pó das solas dos seus pés, em 

testemunho contra eles. "Eles saíram e pregaram que todos se 

arrependessem. E eles estavam expulsando muitos demônios e 

foram unção com óleo muitos doentes e curá-los. (6: 7-13) 

Esta seção marca um ponto de viragem no ministério do Senhor. Antes disso, só Jesus 

pregou a mensagem do evangelho, doenças curadas, realizou milagres, e enfrentou a 

descrença de coração duro de estabelecimento religioso de Israel. Isso mudou com o 

ordenador dos doze apóstolos como pregadores oficiais. Sabendo que seu tempo restante 

na Galiléia foi limitado (cf. Mc 10: 1), Jesus estrategicamente multiplicados na medida 

do Seu ministério, enviando os Doze como Seus arautos em toda a região. 

Os doze homens escolhidos por Jesus já tinha passado horas incontáveis que acompanha 

e aprender com Ele. Embora já nomeado como apóstolos, que ainda não tinha sido 

definido para além do maior grupo de discípulos de Jesus para o serviço específico. O 

Senhor havia prometido a eles que Ele iria treiná-los para serem "pescadores de homens" 

(Marcos 1:17). Agora chegou a hora para seus ministérios evangelísticos para 

começar. Embora eles não seriam totalmente equipado e capacitado para essa tarefa até a 

vinda do Espírito Santo (Atos 1: 8), o estágio ministério começou aqui. 

Ao todo, foram cinco fases, culminando em sua última emissão, de que este foi o 

quarto. Primeiro, eles foram chamados para confessar Jesus como Senhor e Messias (cf. 

Jo 1: 35-51), que está sendo elaborado pelo Espírito Santo a crer Nele. Em segundo lugar, 

o Senhor chamou para segui-Lo de forma permanente no ministério de tempo integral e 

deixar para trás seus comércios, como a pesca e coleta de impostos (cf. Mc 1: 16-20; 3: 

13-17; Lucas 5: 1-11). Em terceiro lugar, ele elevou estes doze para o nível de 

pregadores. Eles não só foram chamados a seguir, mas para ser enviado por ele como sua 

delegados apostólicos (cf. Lc 6: 12-16). (Para mais informações sobre este aspecto da sua 

vocação, ver o capítulo 12 do volume atual.) Em quarto lugar, Ele preparou-os para o 

ministério, enviando-os para fora em um curto prazo viagem de pregação. É nesta fase da 

sua formação que é descrito nestes versos. Em quinto lugar, após a Sua ressurreição e 

antes de Sua ascensão, Jesus finalmente os encarregou de fazer milagres e pregar o 

evangelho por toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra (cf. Atos 1: 

8). Como Jesus lhes ordenara, em Mateus 28: 19-20: "Ide, portanto, fazei discípulos de 

todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-

os a observar tudo o que vos ordenei; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a 

consumação dos séculos. " 

Além de seu propósito evangelístico, a seleção desses doze apóstolos também constituiu 

um ato de julgamento da parte de Jesus contra a apostasia e incredulidade de Israel. Nem 



um dos homens escolhidos pelo Messias era de instituição religiosa de Israel. Delegados 

de Cristo não eram sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, ou rabinos. Eles eram homens 

comuns (cf. 1 Cor. 1:26), compreendendo um grupo que consistia de pescadores, 

trabalhadores comuns, um cobrador de impostos, e até mesmo um fanático anti-

romano. E não foi por acaso que Jesus selecionou doze. Considerando que as doze tribos 

de Israel compreendeu a nação apóstata, Jesus escolheu doze emissários para pregar a 

verdadeira mensagem da salvação. Estes homens simbolizava a nova liderança espiritual 

da nação, escolhido pelo próprio Messias (cf. Lucas 22: 29-30). 

Jesus, é claro, teve muito mais do que apenas doze seguidores. Em um momento 

posterior, Ele iria selecionar outros setenta para ir em uma missão semelhante a curto 

prazo (cf. Lucas 10). Os setenta, no entanto, devem ser distinguidos dos doze 

apóstolos. Embora a setenta foi dado o poder temporário para a sua missão (cf. Lucas 10: 

9, 17), o seu ministério não era revelador como a dos Doze. Os apóstolos de Jesus Cristo 

preenchido um papel único e irrepetível na história da Igreja (cf. Ap 21:14). Autenticada 

por milagres, eles foram especificamente autorizado para entregar nova revelação 

canônica para a igreja (cf. João 16: 12-15)., Por meio do qual eles lançaram as bases da 

Igreja, com o "Cristo Jesus mesmo sendo a pedra angular" (Ef 2 : 20). 

Significativamente, Marcos conecta esta conta para o seu relato da morte de João Batista 

(cf. Mc 6: 14-29). Quando Herodes ouviu falar de crescente popularidade de Jesus, em 

parte devido ao sucesso desta viagem de pregação apostólica, ele assumiu que Jesus era 

na verdade João de volta dos mortos (v. 16). Embora as duas contas podem parecer 

inicialmente desarticulada, um número de conexões importantes devem ser 

observados. Primeiro, João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento, 

enquanto os apóstolos foram chamados para ser o primeiro dos profetas do Novo 

Testamento. Em certo sentido, os profetas do Antigo Testamento passou o bastão da 

fidelidade aos apóstolos. Em segundo lugar, João foi morto por firmemente defender a 

mensagem do Reino e pregar contra o pecado; os apóstolos enfrentaram perseguição 

semelhante como eles cumpriram a tarefa que Jesus lhes tinha dado (10 cf. Matt:. 16-

38). Em terceiro lugar, o crescente interesse de Herodes em Jesus significava que o tempo 

do Senhor em território de Herodes foi necessariamente limitado (cf. Mc 7:24, 31), já que 

Herodes teria detido Jesus e provavelmente mataram se for dada a oportunidade (cf. 

Marcos 3: 6 ; Lucas 13: 31-32; 23: 8). 

Em comissionamento seus doze apóstolos, o Senhor Jesus delegou Sua mensagem e poder 

para a primeira geração de pregadores do evangelho. Embora os elementos miraculosos 

incluídos nesta passagem (como a habilidade sobrenatural de curar, fazer milagres, e 

expulsou demônios) foram limitados aos apóstolos (2 Cor. 12:12), os princípios mais 

amplos aplicar de exemplo para todos os que pregam a evangelho como ministros de 

Cristo. Em particular, seis marcas de fiéis mensageiros são demonstrados nesta passagem: 

eles proclamar a salvação, a compaixão manifesta, viver dependente, exposição 

contentamento, exercitar o discernimento e responder em obediência. 

Fiéis mensageiros anunciar a salvação 

E Ele chamou os doze e começou a enviá-los para fora em pares 

(6: 7-A) 



Depois de deixar sua cidade natal descrente de Nazaré, Jesus começou a pregar em todas 

as cidades e aldeias da Galiléia (v. 6). A fim de multiplicar a extensão de seu ministério 

na região, bem como para treinar seus discípulos para suas futuras responsabilidades, Ele 

convocou os doze e começou a enviá-los em pares. Enviou-os, como seus delegados, 

para levar a mensagem do evangelho para outros lugares em toda a região da 

Galiléia. Que Ele começou a enviá-los sugere que Jesus não enviá-los todos de uma vez, 

mas cambaleou seu bota-fora durante um breve período de tempo. É provável que 

devolvido da mesma forma (ver v. 30). O Senhor enviou-os em pares, por razões óbvias: 

para prestar apoio e proteção mútua, para reforçar o impacto de suas capacidades 

individuais, e para garantir que a sua mensagem foi confirmada por duas testemunhas (cf. 

Dt 19:15.). 

De acordo com Lucas 9: 2: "Ele enviou-os a proclamar o reino de Deus e para realizar a 

cura." A palavra "proclamar" ( kerusso ) refere-se à autoridade pronunciamento, ao 

público de informação vital por um arauto ou precursor. Na aldeia após aldeia, os Doze 

funcionava como arautos pessoais de Cristo, imitando o seu exemplo, pregando 

publicamente o evangelho do reino de Deus (cf. Marcos 1:14, 38; Lucas 4:43; 8: 1) -a boa 

notícia de que pecadores podem ser reconciliados com Deus e entrar em Seu reino de 

bênção, esperança e salvação. 

Marcos explica depois, no versículo 12, que "eles saíram e pregaram que todos se 

arrependam." Após ter anunciado que o reino de Deus estava próximo, salientaram a 

necessidade de seus ouvintes para responder na fé arrependido. Da mesma forma que 

tanto João Batista (Marcos 1: 4; cf. Mt 3: 2.) E Jesus (. Marcos 1:15; cf. Mt 4:17) enfatizou 

o arrependimento, os apóstolos declararam que os pecadores devem se converter dos 

pecado e crer no evangelho (cf. Atos 3:19; 17:30). Somente aqueles que reconheceram a 

falência da sua condição espiritual, penitentemente clamando a Deus por misericórdia e 

abraçando seu filho na fé, seriam salvos (cf. Lucas 18: 13-14; João 3:16; Atos 4:12). 

A implicação para os ministros contemporâneos é clara: o mensageiro fiel com precisão 

e urgência proclama a boa nova da salvação para o perdido. Como o apóstolo Paulo 

explicou aos Coríntios: "Nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus 

estivesse fazendo um apelo por meio de nós; pedimos-te em nome de Cristo, se reconciliar 

com Deus "(2 Cor. 5:20). Ele reiterou a importância da pregação evangelística em sua 

carta aos Romanos: 

"Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Como pois invocarão aquele em 

quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como poderão 

ouvir sem pregador? Como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito: 

"Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas de coisas boas!" (Rom. 10: 13-

15) 

Proclamando o verdadeiro evangelho, em que tanto a fé e arrependimento são enfatizados, é 

essencial para a convocação do ministro (2 Tim. 4: 5). Para pregar nada menos constitui uma 

grave violação da responsabilidade divinamente ordenado do arauto (cf. Gl 1: 6-9; 2 Tim. 4: 

1-2.), As repercussões para o qual são graves (cf. Tg 3: 1). 

Fiéis mensageiros Compassion Manifest 

e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos (6: 7b) 



Como os apóstolos saíram a pregar, o Senhor Jesus deu-lhes 

autoridade ( exousia ) sobre os espíritos imundos. Esta autoridade sobrenatural 

delegado autenticado-los como verdadeiros mensageiros que foram incumbidos por 

Deus. Não só eles têm poder "sobre todos os demônios" (Lucas 9: 1), mas de acordo com 

Mateus 10: 8, eles também receberam autoridade para curar os doentes e ressuscitar os 

mortos (cf. Marcos 6:13). Falando do poder milagroso dada aos apóstolos, o autor de 

Hebreus explicou aos seus leitores: 

Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Depois foi no primeiro 

dito pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus com eles, 

por sinais e maravilhas e por vários milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com sua 

própria vontade. (Heb. 2: 3-4) 

Que eles poderiam executar os mesmos tipos de sinais como Jesus provou que Ele lhes tinha 

enviado (cf. Mc 1: 21-27, 32-34, 40-45; 2: 1-12; 5: 35-43). Ele usou os milagres para validar 

Sua mensagem (cf. João 5:36; 10: 37-38), e assim que eles (cf. 2 Cor 0:12.). Com o fim da 

era apostólica e do cânon das Escrituras plenamente revelada, autenticar milagres não existem 

mais. Todos os que afirmam falar a verdade de Deus pode ser testado agora de acordo com o 

padrão infalível da Palavra escrita de Deus (cf. 2 Tim. 3: 16-17). 

Pela natureza dos milagres que realizavam, o poder sobrenatural autenticar dada aos 

apóstolos também demonstrou a compaixão e bondade de Deus. Jesus poderia ter 

demonstrado seu poder divino em muitos aspectos que não teria aliviado o sofrimento 

humano (cf. Mt 4: 5-7.), Mas Ele escolheu para fazer maravilhas que entregues 

principalmente o sofrimento doente e, refletindo, assim, a compaixão de Deus (cf. Jó 36: 

5-6; Sl 09:18; 12:. 5; 14: 6; 35:10; 69:33; 140: 12; Is 41:17).. Em contraste com o 

legalismo calejada dos líderes religiosos judeus (cf. Mateus 23: 4.), Jesus estava 

continuamente Simpático, terno e compassivo (cf. Mt 11: 28-30.). Os Doze foram 

habilitados para seguir o seu exemplo. 

Escritura descreve os falsos mestres como impiedoso, brutal e sem compaixão (Is. 56: 10-

12; Jer 23: 1-2; 50:. 6; Lam 4:13; Ez 22:25; Mic. 3: 5.,. . 11; Matt 07:15; 23: 2-4; Marcos 

12: 38-40; João 10: 8, 10; Atos 20:29; 2 Cor 2:17; Ap 2:20).. Abusam pessoas, 

aproveitando os pobres para enriquecer e elevar-se por atropelamento nos pescoços dos 

fracos (cf. Job 4: 4-10; Amos 2: 6; 4: 1). Ministros fiéis, pelo contrário, compartilhar a 

atitude do apóstolo Paulo, que explicou aos Tessalonicenses: 

Para nós nunca veio com lisonjas, como você sabe, nem com um pretexto para ganância-

Deus é testemunha-nem buscamos glória de homens, quer de você ou de outros, embora 

em apóstolos de Cristo que poderíamos ter afirmado nossa autoridade . Mas provou ser 

brandos entre vós, como uma mãe que amamenta cuida carinhosamente por seus próprios 

filhos. Tendo gosta tanto um carinho por você, nós estávamos bem o prazer de comunicar-

vos não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês 

se tornaram muito caro para nós. (1 Tessalonicenses 2: 5-8.) 

Esse atributo da compaixão divina deve caracterizar todos os que representam o Senhor Jesus 

Cristo como Seus ministros. 

Ministros fiéis a viver dependente 



e Ele lhes deu instruções para que nada levassem para o caminho, 

senão uma equipe em nenhum mero pão, nem sacola, nem dinheiro 

no cinto, mas de usar sandálias; E acrescentou: "Não coloque 
duas túnicas." (6: 8-9) 

Jesus continuou por delinear uma série de determinações para o curto prazo viagem 

ministério dos apóstolos. Quando os israelitas deixaram o Egito durante o êxodo, o 

Senhor Deus ordenou-lhes de comer a refeição da Páscoa "Os vossos lombos cingidos, 

os vossos sapatos nos pés, eo vosso cajado na mão; e o comereis apressAdãoente; é a 

Páscoa do Senhor "(Ex. 12:11). Jesus semelhante instruiu os apóstolos para levar apenas 

uma equipe, junto com as roupas e sandálias eles já estavam vestindo. O paralelo com a 

Páscoa pode ter sido a intenção de demonstrar que uma nova era na história da redenção 

estava prestes a começar, começando com um êxodo de verdadeiro povo de Deus da 

apostasia. 

Jesus instruiu-lhes que nada levassem para o caminho, senão um mero pessoal, que 

serviu tanto como uma bengala e um meio de auto-defesa contra ladrões e dos animais 

selvagens. De acordo com o relato paralelo em Lucas 9: 3, Jesus disse: "Nada leveis para 

o caminho, nem uma equipe." Embora essas passagens pode inicialmente parecer 

contraditório, eles não são. Lucas (assim como Mateus) enfatizou a insistência de Jesus 

que os discípulos não levar nada extra para a sua viagem, quer seja um pessoal adicional 

ou um par extra de sandálias (cf. Mat. 10:10). Eles deviam estar pronto para sair a 

qualquer momento, sem fazer nenhuma preparação ou o recolhimento de provisões 

adicionais. Tudo o que podiam levar com eles era o que eles já tinham em sua posse, 

incluindo a equipe em suas mãos, as roupas nas suas costas, e as sandálias nos seus 

pés. Nada mais foi a tomar sobre a viagem. Eles deviam ter nem pão, nem sacola, nem 

dinheiro no cinto, mas de usar sandálias. Então Ele acrescentou: "Não coloque duas 

túnicas." Não foi possível preparar ou trazer disposições, eles foram forçados a ser 

totalmente dependente da Senhor de fornecer. 

Jesus insistiu neste nível de austeridade, a fim de ensinar os Doze a importância vital de 

confiar na fidelidade de Deus e vê-Lo proporcionar. Eles precisavam saber, por 

experiência própria, a verdade de Jesus palavras do Sermão da Montanha, "Não se 

preocupe, em seguida, dizendo: 'O que vamos comer?' ou "O que vamos beber? ou "Que 

vamos vestir a roupa? Para os gentios procuram avidamente todas estas coisas; pois vosso 

Pai celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o seu reino ea 

sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas "(Mt 6: 31-33.). Como eles 

pregaram a mensagem do reino, eles poderiam confiança depender de Deus para suprir 

suas necessidades. 

Deve notar-se que essas disposições rigorosas eram apenas temporária. Eles não 

representam um voto de pobreza permanente, como o próprio Jesus deixou claro mais 

tarde. No Cenáculo, como Ele refletiu sobre este evento, o Senhor explicou a Seus 

discípulos, 

"Quando vos mandei sem cinto de dinheiro e bolsa e sandálias, você não falta nada, não 

é?" Eles disseram: "Não, nada." E disse-lhes: "Mas agora, quem quer que tenha um cinto 

de dinheiro é levá-la junto, do mesmo modo também um saco, e quem não tiver espada, 

é vender o casaco e comprar um. Pois eu vos digo que isto que está escrito deve ser 



cumprida em Mim ", e foi contado com os transgressores ';pois o que se refere a mim tem 

o seu cumprimento "(Lucas 22: 35-37). 

Como as palavras de Jesus indicam, a expectativa normal para os apóstolos era que deveriam 

planejar e preparar com sabedoria para o futuro. Por extensão, este princípio aplica-se a 

pastores e evangelistas em toda a história da igreja. Embora o Novo Testamento permite 

ministros para ganhar a vida razoável para o seu trabalho na igreja (cf. 1 Cor. 9: 5-14), eles 

devem sempre lembrar que depender em última instância, o Senhor, que vai manter sua 

promessa (cf. Heb. 13: 5-6). Essa foi a lição que Jesus queria que os apóstolos de aprender 

nesta ocasião (cf. Mt 6:. 25-34). 

Ministros fiéis Demonstrar Contentamento 

E disse-lhes: "Onde quer que você entrar em uma casa, ficar lá 

até que você deixar a cidade." (6:10) 

Em um dia em que estalagens eram muitas vezes sórdido e até mesmo perigoso, os 

viajantes em geral, fiquei em casa das pessoas enquanto viajavam de uma cidade para a 

outra, e os Doze não foram excepção. Mas Jesus acrescentou uma ressalva importante a 

esse respeito: onde quer que fossem, uma vez que eles decidiram entrar em uma 

casa com a Proposito de hospedagem, eles estavam a ficar lá até que eles deixaram a 

cidade. Dado o seu poder de curar doenças e expulsar os demônios, eles provavelmente 

convites recebidos para atualizar seu conforto mudando casas. Mas eles não estavam para 

se deslocar de casa em casa, como se para receber o dinheiro de mais pessoas. Depois 

eles aceitaram um convite inicial, eles estavam a diminuir todos os outros. 

Fazer isso distingui-los dos que viajam falsos mestres, que fez uma carreira de ir de casa 

em casa, em busca de dinheiro e aproveitando os recursos da anfitriões desavisados. O 

apóstolo Paulo alertou Timóteo sobre esses homens ", que entram em domicílios e cativar 

as mulheres fracas abatido de pecados" (2 Tim. 3: 6). Falsos mestres usaram suas posições 

religiosos hipócritas como um meio para o ganho material (cf. 1 Tim. 6: 5). Em contraste, 

Timoteo era evitar o amor ao dinheiro e ser caracterizada por contentamento: 

Mas, na verdade, a piedade é um meio de grande ganho, quando acompanhadas por 

contentamento. Para nós trouxemos nada ao mundo, por isso não podemos tirar nada do 

que quer. Se tivermos comida e cobertura, com estes estaremos contentes. Mas aqueles 

que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas 

e nocivas, que submergem os homens na ruína e na perdição.Porque o amor ao dinheiro 

é a raiz de todos os males, e alguns por anseio por ela se desviaram da fé e se 

atormentaram com muitos sofrimentos. (1 Tim. 6: 6-10) 

Falando de sua própria satisfação, possível graças à força fornecido por Cristo, Paulo disse 

aos Filipenses, 

Não digo isto por falta, porque já aprendi a contentar-se em quaisquer circunstâncias eu 

sou. Eu sei como se dar bem com os meios humildes, e eu também sei como viver em 

prosperidade; em toda e qualquer circunstância eu aprendi o segredo de estar cheio e 

passando fome, tanto de ter abundância e sofrer necessidade. Posso todas as coisas 

naquele que me fortalece. (Filipenses 4: 11-13.) 



A lição para os Doze era que eles eram de possuir contentamento. Uma vez que eles se 

instalaram na casa de alguém, eles não estavam a procurar acomodações mais 

agradáveis. De acordo com Mateus 10: 8-9, Jesus também proibiu-os de usar seu 

ministério para ganhar dinheiro: "De graça recebestes, de graça dai. Não adquirir ouro, 

prata ou cobre para seus cintos de dinheiro. "Mais uma vez, em contraste com os falsos 

mestres, os discípulos não estavam a colocar um preço sobre seu ministério. Eles tinham 

sido dado o poder extraordinário, mas eles não eram para explorá-lo para ganho pessoal. 

Fiéis Ministros exercitar o discernimento 

"Qualquer lugar que não recebê-lo ou ouvi-lo, como você sair de 

lá, sacudi o pó das solas dos seus pés, em testemunho contra eles." 
(6:11) 

Assim que ele terminou de instrução, Jesus explicou como os Doze deve responder a 

aqueles que inevitavelmente iria rejeitá-las. Se qualquer cidade que não receber os 

apóstolos ou ouvir sua mensagem, eles estavam a sair de lá e sacudi o pó das solas 

dos seus pés, como testemunho contra aquele lugar. Sacudindo a poeira de seus pés era 

uma maneira tradicional judaica de expressar desprezo em relação aos gentios. Quando 

os viajantes se aventurou fora de Israel, ao retornar ao solo judaico eles sacudi o pó dos 

seus sandálias como um ato que simboliza que eles estavam saindo da impureza e 

contaminação das terras dos gentios por trás deles. O que os judeus entendida como um 

protesto simbólico contra os pagãos não circuncidados, Jesus aplicado como um sinal de 

julgamento contra os judeus que rejeitaram o evangelho (cf. Atos 13: 50-51). Os Doze 

estavam sendo enviados para as "ovelhas perdidas da casa de Israel" (Mateus 10: 6.). Mas 

se as pessoas a quem eles ministravam recusou-se a receber a sua mensagem, mesmo 

depois que foi autenticada por sinais miraculosos, foram os apóstolos que tratá-los como 

fizeram os gentios. De acordo com o relato paralelo de Mateus, Jesus ampliou esse ponto 

dizendo aos apóstolos: 

"Qualquer que seja da cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem é digno 

nele, e ficar em sua casa até que você deixar essa cidade. Como você entra na casa, dar-

lhe a sua saudação. Se a casa for digna, dar-lhe a sua bênção de paz. Mas se não for digna, 

ter de volta a sua bênção de paz. Quem não receber, nem escutar as vossas palavras, como 

você sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos 

digo que, será mais rigor para a terra de Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, do que para 

aquela cidade "(Mateus 10: 11-15.). 

As palavras de Cristo ressaltam as conseqüências eternas de rejeitar o Evangelho (cf. 1 Cor 

16:22; 2 Tessalonicenses 1: 6-9..). Aqueles que tenham sido expostos a verdade da salvação, 

e com conhecimento de causa rejeitá-la, receberá a forma mais grave da punição eterna (cf. 

Heb. 10:29). 

A realidade inevitável, é claro, foi a de que os apóstolos seriam tratados da mesma forma 

que Jesus tinha sido tratado (cf. Mt 10:. 16-39). Mesmo em sua cidade natal de Nazaré, o 

Senhor foi obrigado a sair, porque Ele foi repudiada por seus antigos vizinhos (Marcos 6: 

1-6). Assim, os apóstolos teriam de exercitar o discernimento a respeito de quanto tempo 

eles devem ficar em qualquer cidade ou aldeia. Se as pessoas rejeitaram sua mensagem, 

os apóstolos estavam a passar para outro lugar. 



Mais cedo, no Sermão da Montanha, Jesus explicou este princípio com estas palavras: 

"Não deis o que é santo aos cães, e não jogue suas pérolas aos porcos, ou eles vão 

atropelar-los sob seus pés, e volta e rasgá-lo em pedaços "(Mt 7: 6.). Os judeus, com 

razão, ter ficado horrorizado com o pensamento de jogar aos cães que haviam sido 

consagrados como santo a Deus. Eles teriam sido igualmente revoltado com a idéia de 

lançar jóias valiosas em uma caneta de porcos imundos. Jesus usou essa analogia dupla 

chocante para descrever aqueles que rejeitaram o evangelho e tratada como comum e sem 

valor. Como os Doze passou por toda a região da Galiléia, que, sem dúvida, encontrar 

aqueles que Cristo descrito como cães e porcos-de coração duro espirituais hipócritas 

judeus que presunçosamente desprezado a santidade e preciosidade da boa 

notícia. Quando me deparei com essas pessoas, os apóstolos estavam a exercer 

discernimento, reconhecendo a necessidade de sair e pregar para aqueles que foram 

receptivos. 

Ministros fiéis respondem em obediência 

Eles saíram e pregaram que todos se arrependessem. E eles 

estavam expulsando muitos demônios e foram unção com óleo 
muitos doentes e curá-los. (6: 12-13) 

Enviado por Cristo para essa atribuição temporária, os Doze respondeu em 

obediência. Eles proclamaram a mensagem que tinha sido ordenado a proclamar: eles 

saíram e pregaram que todos se arrependam. E eles realizaram as obras que foram 

instruídos a realizar: e eles estavam expulsando muitos demônios e foram unção com 

óleo muitos doentes e curá-los . Em ambas as suas palavras e suas ações, eles fizeram 

exatamente o que Jesus lhes disse para fazer. 

Embora eles não eram um grupo ilustre, humanamente falando, eles eram obedientes a 

comissão do Senhor. Seu fiel cumprimento é especialmente notável, tendo em conta a 

oposição que Jesus prometeu que iria enfrentar. Em seu relato paralelo, Mateus registra 

as palavras de advertência de Jesus: 

"Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos; assim ser astutos como as serpentes 

e simples como as pombas. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos 

tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas; e você ainda vai ser levados perante 

governadores e reis, por minha causa, como um testemunho para eles e aos gentios. Mas, 

quando vos entregarem, não se preocupe sobre como ou o que haveis de dizer; pois será 

dado naquela hora o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito 

do vosso Pai é que fala em vós. Irmão entregará à morte o irmão, e um pai a seu filho; e 

filhos se levantarão contra os pais e levá-los a ser condenado à morte. E sereis odiados de 

todos por causa do meu nome, mas é aquele que perseverar até o fim, que será salvo. Mas 

sempre que vos perseguirem numa cidade, fugi para outra; porque em verdade vos digo 

que, você não vai terminar de percorrer as cidades de Israel até que o Filho do Homem 

vier. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. É o 

suficiente para o discípulo que ele tornar-se como o seu mestre, e o escravo como o seu 

mestre. Se chamaram o chefe da casa Belzebu, quanto mais eles difamar os membros de 

sua família "(Mat. 10: 16-25)! 

Apesar da perseguição que eles sabiam que teriam de enfrentar, os apóstolos submissamente 

obedecido. Conseqüentemente, o Senhor usou poderosamente (cf. 1 Cor. 1: 20-31). 



Marcos observa que, como parte de seu ministério de cura, os apóstolos foram unção 

com óleo muitos doentes e curá-los. Os registros do evangelho nunca indicam que Jesus 

ungido com óleo os doentes, mas os apóstolos fizeram, pelo menos nesta ocasião. Embora 

o azeite foi, por vezes, usada para fins medicinais (cf. Lc 10:34), que não era o seu 

propósito aqui desde os apóstolos curou os doentes milagrosamente e não através do uso 

de medicamento (Mateus 10: 8.). Por que então eles ungir o doente com óleo? No Antigo 

Testamento, o azeite foi usado para simbolizar a presença de Deus e de autoridade, 

especialmente na unção dos sacerdotes e reis (cf. Ex 30: 22-33.; 1 Sm 16:13.). Os 

apóstolos, então, ungido com óleo os doentes para simbolizar o fato de que sua autoridade 

vem de Deus e não de si mesmos; eles não eram a fonte de seu poder, mas apenas canais 

para isso. Ao usar um símbolo simples, familiar para os judeus do primeiro século, os 

apóstolos passaram a glória de volta para o próprio Senhor. Como o Deus encarnado (cf. 

Cl 2: 9), Jesus não precisava de tal símbolo quando Ele curou. 

Neste ponto da narrativa, Marcos parou de se concentrar no tratamento de Herodes de 

João Batista. Mais tarde, no capítulo, no entanto, ele revisitou o ministério dos Doze, a 

fim de apresentar um relatório sobre o seu regresso (30 v.). Como eles voltaram, eles 

relataram a Jesus ". Tudo o que tinham feito e ensinado" Como todo ministro de Jesus 

Cristo, saudaram prestar contas ao Senhor por aquilo que disse e fez em Seu nome (cf. 2 

Cor 5.: 10; Hb. 13:17). (Para uma discussão mais aprofundada do v. 30, ver o capítulo 22 

deste volume.) Apesar de pastores e pregadores contemporâneos não ter sido dado o poder 

milagroso assim delegada aos apóstolos, os princípios contidos nesta passagem são 

claramente aplicável a todos os que procuram servir fielmente o Senhor Jesus. Eles fazê-

lo sabendo, como os Doze, que em breve será exibido antes de Cristo para dar conta (cf. 

1 Pedro 5: 4; cf. Rm 14: 11-13; 2 Cor. 10: 5.). 

 
21. O assassinato do maior profeta (Marcos 6: 

14-29) 
E o rei Herodes ouviu falar dele, para o seu nome tornou-se 

conhecido; e as pessoas estavam dizendo: "João Batista 

ressuscitou dos mortos, e por isso estes poderes milagrosos estão 

a trabalhar nele." Mas outros diziam: "Ele é Elias". E outros 

diziam: "Ele é um profeta , como um dos profetas do passado. 

"Mas quando Herodes ouviu falar dele, ele continuou dizendo," 

João, que mandei degolar, ressuscitou! "Pois o próprio Herodes 

mandara e teve João preso e amarrado na prisão por causa de 

Herodias, a mulher de seu irmão Filipe, porque ele havia se 

casado com ela. Para João dizia a Herodes: "Não te é lícito ter a 

mulher de teu irmão." Herodias tinha um rancor contra ele e 

queria matá-lo e não poderia fazê-lo; porque Herodes temia a 

João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e ele manteve-

lo a salvo. E quando ele ouviu, ele estava muito perplexo; mas ele 

gostava de ouvi-lo. Um dia estratégica veio quando Herodes no 

seu aniversário natalício ofereceu um banquete aos seus senhores 

e comandantes militares e aos principais da Galiléia; e quando a 

filha de Herodias si mesma entrou e dançou, agradou a Herodes 

e seus convidados para o jantar; Então o rei disse à jovem: "Peça 



o que quiser e eu vou dar a você." E jurou-lhe, "O que quer que 

você pede de mim, eu vou dar a você; até a metade do meu reino. 

"E ela saiu e disse à sua mãe:" O que devo fazer? "E ela disse:" A 

cabeça de João Batista ". Imediatamente ela veio com pressa para 

o rei e pediu , dizendo: "Eu quero que você me dê de uma só vez a 

cabeça de João Batista em uma bandeja." E ainda que o rei estava 

muito triste, mas por causa dos seus juramentos e por causa de 

seus convidados do jantar, ele não estava disposto a 

recusar. Imediatamente o rei mandou um carrasco e ordenou-lhe 

para trazer de volta a cabeça. E foi, e mandou decapitá-lo na 

prisão, e trouxe a sua cabeça em uma bandeja, e deu para a 

menina; ea menina deu para sua mãe. Quando os seus discípulos 

ouviram isso, eles vieram e levaram o seu corpo e colocou-o em 
um túmulo. (6: 14-29) 

Mesmo uma breve visão geral do Antigo Testamento evidencia o caminho trágico que o 

povo de Deus repetidamente rejeitado e maltratado Seus profetas. No início da história 

de Israel, os profetas como Moisés (. Cf. Dt 34:10) e Samuel (. Cf. 1 Sam 3:20) enfrentou 

críticas repetidas e resmungando do povo (cf. Ex 15:24;.. 1 Sam 8 : 4-6; 10: 18-19; Atos 

7:39). Mais tarde, durante o período da monarquia dividida, muitos profetas suportou até 

formas mais intensas de perseguição. Nos dias de Elias, o mal rainha Jezabel matou 

muitos verdadeiros profetas do Senhor (cf. 1 Reis 18: 4). Embora Elias sobrevivesse, era 

constantemente ameaçado por Jezebel e seu marido, Ahab (cf. 1 Reis 18:17; 19: 1-3). O 

profeta Miquéias foi preso (1 Reis 22:27); Eliseu foi ridicularizado (2 Reis 2:23); Isaías 

era provável serrada ao meio (cf. Hb 11:37.); Urias foi morto pela espada:; (Jer 26, 20-

23). e Zacarias, filho de Joiada, foi apedrejado até a morte no pátio do templo (2 Cr 24: 

20-21.). Outros exemplos de maus tratos, perseguição e rejeição poderia ser facilmente 

multiplicados. Como o autor de Hebreus recontagens dos profetas: "Eles foram 

apedrejados, serrados ao meio, eles foram tentados, eles foram condenados à morte com 

a espada; eles foram em peles de ovelhas, em goatskins, sendo necessitados, aflitos e 

maltratados (homens dos quais o mundo não era digno), errantes pelos desertos e 

montanhas e cavernas e buracos no chão "(Heb. 11: 37-38; cf. Atos 7:52). Talvez 

nenhuma figura do Velho Testamento ilustra melhor a perseguição constante dos profetas 

enfrentados de Jeremias, o profeta chorão (Jer. 9: 1; 13:17; 14:17). Durante o seu 

ministério profético, ele foi ameaçado de morte (11: 18-23), espancado e colocado em 

ações (20: 2), preso (26: 7-24), preso (37: 15-16), colocadas em um pit para morrer (38: 

6-7), presos em correntes (40: 1), e publicamente chamado de mentiroso (43: 2). 

Os líderes religiosos do tempo de Jesus afirmou que, se estivesse vivo em gerações 

anteriores, eles nunca teriam perseguiram os profetas como os seus antepassados 

fizeram. A hipocrisia óbvia de que o pedido foi visto em sua rejeição tanto do Messias (a 

quem todos os profetas do Antigo Testamento pontiagudos) e seu precursor, João 

Batista. Jesus não hesitou em expor sua duplicidade: 

"Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Para você construir os túmulos dos profetas e 

adornam os monumentos dos justos, e dizer: 'Se tivéssemos vivido no tempo de nossos 

pais, não teríamos sido parceiros com eles para derramar o sangue dos profetas. Então 

você testemunhar contra vós mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Encha-

se, então, a medida da culpa de seus pais. Serpentes, raça de víboras, como você vai 

escapar da sentença do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas e homens sábios 

e escribas; alguns deles você vai matar e crucificar, e alguns deles você vai açoitarão nas 



suas sinagogas, e perseguirão de cidade em cidade, de modo que em cima de você pode 

cair a culpa de todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel ao 

sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo eo altar. Em 

verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração "(Mat. 23: 29-36). 

A nação tinha sido culpado de insultando e maltratando os porta-vozes de Deus em toda a sua 

história (cf. Atos 7: 51-53). Como as palavras de Jesus indicam, os líderes religiosos do 

primeiro século iria continuar o legado de coração duro de seus antepassados, por rejeitá-Lo 

e perseguindo os apóstolos e profetas que ele enviou. Ele contou uma parábola sobre um 

agricultor para ilustrar dramaticamente esta realidade maligna de rejeição (Marcos 12: 1-11; 

cf. Mt 21:. 33-44; Lucas 20: 9-18). 

Esta seção (Marcos 6: 14-29) relata a execução de João Batista, o precursor do Messias, 

o último profeta do Antigo Testamento, e aquele de quem Jesus disse: "Em verdade vos 

digo que, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista! 

"(Mat. 11:11). (Para saber mais sobre o ministério de João Batista, veja o capítulo 1, neste 

volume.) João pregando sempre apontavam para Cristo, a quem ele declarou ser "o 

Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo" (João 1:29 ; cf. 03:30). Se os líderes 

religiosos tinham recebido João como um verdadeiro profeta, teriam sido obrigados a 

receber Aquele de quem ele falava. Por outro lado, ao rejeitar Jesus, rejeitaram João 

também. Dada repreensões mordendo de João de sua hipocrisia (cf. Mt 3: 7.), Eles foram, 

sem dúvida, feliz em saber que ele tinha sido permanentemente silenciado. Como um 

mártir, João prefigurava o tipo de perseguição seguidores de Jesus enfrentaria por sua 

fidelidade a Ele. A história do assassinato de João é tão dramático como qualquer história 

no Novo Testamento, talvez superado apenas pela conta da crucificação de Jesus. Embora 

verdadeiro, ele lê como uma novela bizarra de intriga, iniqüidade hediondo, e brutalidade 

vingativo. 

No centro da história é um monarca regionais chamado Herodes Antipas. Seu pai, 

Herodes, o Grande (cf. Mt 2: 1., 19), governou a terra de Israel sob a Roma por 36 anos, 

durante o qual ele ampliou enormemente o templo. Herodes, o Grande não era judeu, mas 

um Idumean (um descendente do gêmeo rejeitado, Esaú). Como tal, ele tinha pouco 

interesse em judaísmo a qualquer conexão superficial foi necessária por uma questão de 

ganho político. O povo judeu se ressentiam da sua regra, não só porque ele era um senhor 

Gentil representando opressão romana, mas também por conta de sua imoralidade e 

brutalidade. Era Herodes, o Grande, que matou os bebês do sexo masculino de Belém, 

em uma tentativa de matar Jesus (cf. Mt 2:16.). Ele também ordenou a execução do 

Sinédrio, quando eles se opuseram a ele e até mesmo assassinados dois de seus próprios 

filhos. 

Quando ele morreu (em 4 AC ), seu território foi dividido entre vários de seus filhos e um 

sobreviventes dos quais era Herodes Antipas (cf. Lc 3: 1). Os territórios do sul da Judéia 

e Samaria foram dadas a outro filho, Arquelau (cf. Mat. 02:22), que provou ser 

inepta. Em D.C 6 foi deposto por Roma e substituído por uma série de governadores, um 

dos quais era Pôncio Pilatos (que governou deANÚNCIO 26-36). As regiões do norte da 

Ituréia e Trachonitis foram dadas a outro filho, Filipe, o tetrarca, que acabou sendo 

sucedido por seu sobrinho Herodes Agripa (cf. Atos 12: 1-4, 20-23). O território que 

incluía a Galiléia e Perea foi para Herodes Antipas. Dos filhos que sucederam Herodes, 

o Grande, Herodes Antipas sobreviveu mais tempo, segurando o assento do poder por 42 



anos. A cidade de Tiberíades, que ele construiu, foi nomeado após Tibério César, um 

imperador romano sob o qual ele governou. 

Embora os filhos de Herodes, o Grande não herdou o nível de poder e prestígio desfrutado 

por seu pai, que herdou seu caráter, para que eles eram igualmente imoral e bárbaro. Eles 

não eram monarcas absolutos, mas governou como vassalos de 

Roma. Conseqüentemente, eles tiveram pouca influência ou poder fora das regiões 

específicas Roma deixá-los governar. No entanto, no seu território, que exercia a 

autoridade para usar a força militar e exercer a pena capital, prerrogativas eles 

prontamente implementadas para manter a sua soberania. Como o principal antagonista, 

Herodes Antipas desempenha um papel fundamental nesta conta. Considerado a partir de 

sua perspectiva, a passagem pode ser dividido em três categorias: de Herodes fascínio, 

medo e loucura. 

Fascination de Herodes 

E o rei Herodes ouviu falar dele, para o seu nome tornou-se 

conhecido; e as pessoas estavam dizendo: "João Batista 

ressuscitou dos mortos, e por isso estes poderes milagrosos estão 

a trabalhar nele." Mas outros diziam: "Ele é Elias". E outros 

diziam: "Ele é um profeta , como um dos profetas do passado "(6: 
14-15). 

Como os apóstolos percorreu as cidades e aldeias da Galiléia, pregando o evangelho e 

fazendo milagres (cf. Marcos 3: 7-13), a notícia de sua propagação ministério de modo 

que mesmo . O rei Herodes ouviu falar dele Herodes Antipas existia nas garras de 

luxúria, luxo e preguiça. Por alguma razão, ele só agora começou a se interessar pelo o 

impacto de Jesus. Talvez ele tivesse viajado, ou talvez ele tivesse sido indiferente desde 

seu palácio foi localizado em Tiberíades, e Jesus, aparentemente, nunca visitou essa 

cidade, mesmo que fosse a uma curta distância de ambos Nazaré e Cafarnaum. Tiberias 

era um lugar onde a maioria judeus do primeiro século se recusou a ir; foi considerado 

impuro desde o seu início, porque tinha sido construída sobre um cemitério. 

Que Jesus ' nome havia se tornado bem conhecido indica que os apóstolos, através do 

seu ministério, apontou as pessoas a Ele como a fonte de seu poder e o único tema de sua 

pregação. A explosão do poder milagroso forjado através dos apóstolos em nome de Jesus 

tinha causado as multidões de curiosos a reconhecer que Ele não era profeta 

comum. Como a palavra sobre Ele começou a circular, algumas das pessoas estavam 

dizendo: "João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso estes poderes milagrosos 

estão a trabalhar nele." dado o seu poder sobrenatural e crescente popularidade, e João 

recente execução, algumas pessoas especularam que Jesus poderia ser João Batista, em 

forma ressuscitado. 

Mas outros diziam: "Ele é Elias." Eles sabiam que antes da chegada do Messias, de 

acordo com o livro de Malaquias (cf. Mal. 4: 5; Lucas 1:17), um como o profeta Elias 

viria. Ironicamente, eles não conseguiram entender que foi João Batista, que já tinha 

cumprido esse papel (Matt. 11: 13-14). E outros diziam: "Ele é um profeta como um 

dos profetas do passado." Alguns provável equiparado Jesus com o profeta predito por 

Moisés em Deuteronômio 18:15. Outros o identificou como sendo meramente em linha 

com pregadores do Antigo Testamento milagrosos, como Elias e Eliseu. Embora eles 



lutaram para identificá-lo corretamente, as pessoas entenderam claramente que o 

ministério de Jesus foi única e sobrenatural. 

Como estes relatórios atingiu Herodes, ele se fixou em Jesus. De acordo com Lucas 9: 7-

9: 

Agora, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo; e ele ficou muito 

perplexo, porque foi dito por alguns que João tinha ressuscitado dos mortos, e por alguns 

de que Elias tinha aparecido, e por outros que um dos antigos profetas tinha 

ressuscitado. Herodes disse: "Eu tinha me degolar João; mas quem é este homem de quem 

ouço dizer tais coisas? "E ele continuou tentando vê-Lo. 

Embora o rei desesperAdãoente queria ver Jesus, ao contrário das multidões que se reuniram 

com ele por curiosidade ou um desejo para a cura, a fascinação de Herodes, com Jesus foi 

motivado pelo medo culpado. 

Medo de Herodes 

Mas quando Herodes ouviu falar dele, ele continuou dizendo, 

"João, que mandei degolar, ressuscitou!" Pois o próprio Herodes 

mandara e teve João preso e amarrado na prisão por causa de 

Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque ele tinha se casou 

com ela. Para João dizia a Herodes: "Não te é lícito ter a mulher 

de teu irmão." Herodias tinha um rancor contra ele e queria matá-

lo e não poderia fazê-lo; porque Herodes temia a João, sabendo 

que ele era um homem justo e santo, e ele manteve-lo a salvo. E 

quando ele ouviu, ele estava muito perplexo; mas ele gostava de 
ouvi-lo. (6: 16-20) 

Herodes foi, compreensivelmente alarmados quando recebeu a notícia sobre 

Jesus. Quando Herodes ouviu os relatos das pessoas, pensando João pode ter retornado 

dos mortos, ele projetava seus piores receios, repetidamente dizendo: "João, que 

mandei degolar, ressuscitou! " tumulto interior de Herodes foi o resultado de suas 

próprias más ações em direção a João Batista. Embora soubesse que João era um homem 

justo, o ímpio rei prenderam por mais de um ano antes decapitando-o de forma 

bárbara. Assombrado por medo e superstição, Herodes agora procurava ver Jesus, a fim 

de saber ao certo se ele foi realmente João (cf. Lucas 9: 9). Sua atitude não era um de 

remorso, mas trepidação sinistro. Porque ele viu um João Batista ressuscitado como uma 

potencial ameaça ao seu poder, Herodes teria, sem dúvida, tentou matar Jesus se for dada 

a oportunidade (cf. Lc 13:31). 

Marcos relata a história sob a forma de um flashback, rever brevemente os detalhes de 

detenção, prisão e execução de João. Que o próprio Herodes mandara e teve João 

preso e amarrado na prisão indica que a ação de Herodes contra João foi intensamente 

pessoal. Sua raiva contra o profeta do deserto não foi apenas motivada pela instabilidade 

política, a demanda popular, ou decreto Roman; que resultou de uma vendetta profunda. 

João batizava no rio Jordão "em Enom, perto de Salim" (cf. Jo 3: 22-24), onde ele pregou 

uma mensagem singular de arrependimento em preparação para a vinda do Messias (cf. 

Mt 3: 2.). Multidões viajou para ouvi-lo (cf. Mt 3: 5.), E muitos confessaram os seus 

pecados, demonstrando publicamente o seu desejo de viver em retidão ao ser 



batizado. Chamada de João para o arrependimento do pecado era uma acusação aberta da 

vida imoral, lascivo, e corrupto de Herodes Antipas. Quando o profeta corajoso que o rei 

estava morando em incesto e adultério, por causa de Herodias, mulher de seu irmão 

Filipe, porque tinha casado com ela, João não hesitou em enfrentar especificamente a 

iniqüidade do monarca adúltera. Não só foi Herodias sua sobrinha (sendo a filha de 

Aristóbulo, o meio-irmão de Herodes Antipas), mas ela já estava casada com outro de 

meio-irmãos de Herodes, Herodes Filipe I (ou Herodes II, para não ser confundido com 

Filipe, o tetrarca) . Além disso, o próprio Herodes Antipas já era casado com a filha do 

rei Aretas, que governou Nabatean Saudita, para o sudeste do Mar Morto. Compondo seu 

divórcio ilegal de adultério e incesto, Herodes Antipas seduzido sua sobrinha se divorciar 

de sua meio-irmão para que ele pudesse se casar com ela. Maldade de Herodes não só 

irritou seu ex-pai-de-lei, o rei Aretas, que trouxe um exército contra Herodes e teria 

derrotado se as tropas romanas não tivesse intervindo; também indignado João Batista, 

que repreendeu publicamente o monarca regional para a sua iniqüidade flagrante (cf. Lev 

18:16;. 20:21). 

Marcos não indicar como João primeira confrontado Herodes. Em toda a probabilidade, 

João começou publicamente pregar contra as ações de Herodes, até que o rei irritado 

respondeu enviando soldados para prender João e trazê-lo de volta ao palácio. Uma vez 

lá, João emitiu uma repreensão mordaz face-to-face, dizendo a Herodes: "Não te é lícito 

ter a mulher de teu irmão." Isso João tinha sido dizendo essas coisas indica que ele 

repetiu esta repreensão em várias ocasiões, mesmo depois de Herodes lançou-o na 

prisão. De acordo com Mateus 04:12 e Marcos 01:14, a prisão de João ocorreu logo após 

o batismo de Cristo e subsequente tentação no deserto. 

Ao longo do próximo ano ou assim, João provavelmente foi preso na masmorra no palácio 

de Herodes em Machaerus, perto do fim do nordeste do Mar Morto. A fortaleza foi 

situado em uma alta colina, com vistas espectaculares sobre a paisagem circundante. Nas 

profundezas da terra abaixo, o calabouço úmido não ofereceu nenhuma luz natural ou ar 

fresco, e foi lá que Herodes realizada João cativo.Depois de ter vivido toda a sua vida nas 

extensões abertas do deserto da Judéia, João terminou seus dias no isolamento de um 

calabouço intolerável. Seu único refúgio eram as visitas que recebeu de seus discípulos 

(cf. Lc 7:18). 

Como profeta fiel de Deus, João foi destemido em sua vontade de confrontar o pecado, 

mesmo nos líderes mais poderoso e ameaçador. Quando a elite religiosa judaica veio para 

ouvi-lo pregar, João repreendeu abertamente a sua hipocrisia, comparando-os com uma 

ninhada de serpentes (Mat. 3: 7). Sua resposta a Herodes foi igualmente caracterizado 

pela ousadia Santo, nasceu da convicção de falar em nome de Deus, em vez de agradar 

aos homens (cf. Atos 5:29). Como resultado de confrontos unflinching de João, Herodias 

tinha um rancor contra ele e queria matá-lo. No entanto, ela não poderia fazê-

lo; porque Herodes temia a João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e ele 

manteve-lo a salvo. Herodes protegido João desde o ataque de ciúmes de sua nova 

esposa, Herodias. De acordo com Mateus 14: 5, o rei foi motivada não só por medo de 

João, mas também o medo das pessoas por causa da popularidade de João: "Embora 

Herodes queria matá-lo, ele temia a multidão, porque eles consideravam João como um 

profeta ". mente perversa de Herodes, tão vividamente ilustrada por esta história, foi 

dominada pelo medo e apreensão. Inicialmente, ele estava com medo de matar 

João. Então, depois de matá-lo, ele se tornou medo de que João tinha vindo de volta dos 



mortos e viria para ele em vingança. De pé em contraste gritante com terror de Herodes 

sobre João era a confiança de João no Senhor. 

Ironicamente, apesar de João criticou repetidamente Herodes por conta de sua 

imoralidade, a curiosidade do rei foi despertado por sua 

pregação. Consequentemente, quando Herodes ouviu falar dele, ele foi muito 

perplexos; mas ele gostava de ouvi-lo. João era, obviamente, um poderoso 

comunicador. Em algum nível superficial, Herodes ficou intrigado com a oratória 

apaixonado de seu hóspede presos.Uma combinação irregular de curiosidade e medo 

contido Herodes de tirar a vida de João. 

Folly de Herodes 

Um dia estratégica veio quando Herodes no seu aniversário 

natalício ofereceu um banquete aos seus senhores e comandantes 

militares e aos principais da Galiléia; e quando a filha de 

Herodias si mesma entrou e dançou, agradou a Herodes e seus 

convidados para o jantar; Então o rei disse à jovem: "Peça o que 

quiser e eu vou dar a você." E jurou-lhe, "O que quer que você 

pede de mim, eu vou dar a você; até a metade do meu reino. "E 

ela saiu e disse à sua mãe:" O que devo fazer? "E ela disse:" A 

cabeça de João Batista ". Imediatamente ela veio com pressa para 

o rei e pediu , dizendo: "Eu quero que você me dê de uma só vez a 

cabeça de João Batista em uma bandeja." E ainda que o rei estava 

muito triste, mas por causa dos seus juramentos e por causa de 

seus convidados do jantar, ele não estava disposto a 

recusar. Imediatamente o rei mandou um carrasco e ordenou-lhe 

para trazer de volta a cabeça. E foi, e mandou decapitá-lo na 

prisão, e trouxe a sua cabeça em uma bandeja, e deu para a 

menina; ea menina deu para sua mãe. Quando os seus discípulos 

ouviram isso, eles vieram e levaram o seu corpo e colocou-o em 
um túmulo. (6: 21-29) 

Apesar de curiosidade e medo do rei, a prisão de João na fortaleza de Herodes teve um 

fim forçado e violento. Marcos conta como aconteceu: Um dia estratégica veio quando 

Herodes no seu aniversário natalício ofereceu um banquete aos seus senhores e 

comandantes militares e aos principais da Galiléia. Os judeus viram festas de 

aniversário como festividades pagãs que eles geralmente evitados.Mas, para os romanos, 

festas de aniversário eram desculpas para folia desinibida, muitas vezes caracterizadas 

por excesso de indulgência, a gula, a embriaguez, e desvio sexual. Tal era certamente 

verdade do festival orgiástico para que Herodes convidou seus nobres, a elite política da 

Galiléia. Seus convidados do jantar, limitada a apenas homens, incluídas as pessoas mais 

poderosas, de cobradores de impostos de nível superior para os comandantes militares de 

alta patente para aqueles a quem Marcos 3: 6 identifica como herodianos (partidários de 

Herodes e os romanos). A festa em si foi um caso lascivo como evidenciado pelo 

entretenimento erótico que divertiu os presentes. 

O deboche atingiu o seu ponto mais baixo quando Herodes convidou sua própria enteada, 

cujo nome de acordo com Josephus era Salomé, para dançar para ele e seus 

amigos. Quando a filha de Herodíades si mesma entrou e dançou, agradou a Herodes 

e seus convidados do jantar. Salome de provocantes dança foi um altamente sugestivo, 



o desempenho erótico, comparável a um striptease moderna. Em seu estupor alcoólico, 

Herodes e seus amigos estavam agradou (um eufemismo para "sexualmente excitado"), 

fazendo com que o rei prometer tolamente a menina, "Peça o que quiser e eu vou dar 

a você." E jurou- ela, "Tudo o que você pede de mim, eu vou dar a você; até a metade 

do meu reino. " oferta magnânimo de Herodes era nada mais do que pura 

fanfarronice. Na realidade, ele não tinha nada para dar, uma vez que ele governou seu 

território apenas como um proxy de Roma. Motivado por orgulho tolo e perversão sexual, 

Herodes fez um juramento na audiência de seus convidados e se uniu às fantasias de sua 

enteada. 

Antes de dar uma resposta, a menina sabia exatamente quem procurar. Ela saiu e disse à 

sua mãe: "O que devo fazer?" Like a Jezebel Novo Testamento, a mãe de Salomé, 

Herodias, foi mau, astuto, e vingativo. Ela se ressentia João Batista para seu ataque 

incansável em sua vida iníqua, que não só picado sua consciência, mas também despertou 

a dissidência entre os sujeitos de seu marido. A partir do momento da prisão de João, ela 

o queria morto. Seu ódio era tão amarga que ela permitiu a filha para executar uma dança 

lasciva por Herodes e seus convidados da festa, só assim ela poderia reivindicar sua 

vingança. Assim, quando Salomé perguntou a sua mãe o que ela deve pedir, Herodias não 

hesitou. Ela disse: "A cabeça de João Batista." Para honrar pedido de sua mãe, Salomé 

correu de volta antes de seu padrasto teve a oportunidade de ficar sóbrio ou mudança sua 

mente. Imediatamente ela veio com pressa para o rei e pediu, dizendo: "Eu quero 

que você me dê de uma só vez a cabeça de João Batista em uma bandeja." 

Pedido de Salomé, sem dúvida, pego desprevenido Herodes, mas ele estava preso. Ele 

não queria matar João Batista (pelas razões mencionadas acima). Tendo feito uma 

promessa tão ousada na frente de seus amigos, para manter o seu orgulho que não tinha 

escolha. Assim, ainda que o rei estava muito triste, mas por causa de seus juramentos 

e por causa de seus convidados do jantar, ele não estava disposto a recusá-la. A 

motivação de Herodes para manter sua promessa não tinha nada a ver com a integridade 

pessoal e tudo a ver com manter as aparências. No antigo Oriente Próximo, as promessas 

feitas com juramento eram considerados especialmente vinculativo e inviolável (cf. Mat. 

5:33). Tendo feito essa promessa na presença de seus convidados para o jantar-muitos 

dos quais eram apoiantes políticos e dignidades-Herodes militares não poderia voltar atrás 

em sua palavra, sem perder a face. Herodes era muito triste, mas seu medo de passar 

vergonha impossibilitaram-lo de fazer o que ele sabia ser certo. Ele estava cheio de 

remorso, mas sua tristeza não tinha conexão com o verdadeiro arrependimento (cf. 2 Cor. 

7:10). Embora ele percebeu que ele havia sido preso por sua esposa, Herodes obrigados 

a pedido perverso de sua enteada, a fim de evitar uma humilhação pessoal. 

Então, imediatamente, o rei mandou um carrasco e ordenou-lhe para trazer de volta 

a cabeça. Mesmo que ele era apenas um pequeno pseudo-rei que funcionava como não 

mais do que um servo sob a supervisão Roman, Herodes tinha a autoridade para exercer 

a pena de morte no interior seu território. Uma vez que o comando foi emitido, foi 

realizada imediatamente. O carrasco foi e teve João decapitado na prisão, e trouxe a 

sua cabeça em uma bandeja, e deu para a menina; ea menina deu para sua 

mãe. Embora a definição da cabeça de João em uma bandeja foi um ajuste de 

apresentação para canibais, tal ato não era incomum no mundo bárbaro da antiguidade, 

porque a garantia de que a execução tinha sido realizado. De acordo com o antigo 

historiador romano Cassius Dio, quando a cabeça de Cícero (d. 43 AC ) foi trazido para 

a esposa de Marcos Antony, Fulvia, ela tirou a língua e repetidamente esfaqueada com 



ela hairpin. Sua agressão violenta em sua língua foi concebido como um ato poético de 

vingança final contra Cícero, porque ele tinha discursos poderosos que atacaram Marcos 

Antony. O pai da igreja do século V Jerome (d. 420) sugeriu que Herodias semelhante 

mutilado a cabeça decepada de João Batista. Embora tal não pode ser verificada, seria 

certamente se encaixam com a raiva rancoroso que caracterizou a rainha vulgar. 

Presumivelmente, com um golpe hábil de lâmina do carrasco, João Batista entrou em seu 

descanso eterno glorioso, para receber a sua plena recompensa pela fidelidade 

intransigente a Deus. Ele não foi apenas o maior e último dos profetas do Antigo 

Testamento, ele também foi o primeiro mártir por Jesus Cristo. Sua vida inteira apontou 

para a vinda do Messias. Mesmo na morte, ele manteve-se fiel à sua tarefa dada por 

Deus. (Para um tratamento biográfico de João O Baptist, ver John Macarthur, Doze heróis 

improváveis . [Nashville: Tomé Nelson, 2012]) 

Quando os seus discípulos ouviram isso, eles vieram e levaram o seu corpo e colocou-

o em um túmulo. É difícil imaginar o desgosto que os discípulos de João deve ter passado 

à medida que deu o seu corpo sem cabeça um enterro apropriado. Ele havia sido tanto o 

professor de Deus e seu líder. Deus usou a pregação ardente de João em suas vidas para 

convencer seus corações do pecado e trazê-los para um lugar de arrependimento. Ele 

também apontou-lhes o Messias (cf. Jo 1: 35-37). Não é de estranhar, então, que os 

discípulos de João vieram e relatou o que havia acontecido com Jesus (Mat. 14:12). 

Como mencionado acima, não foi até depois de João Batista foi morto que Herodes 

começou a prestar atenção ao ministério de Cristo. Receoso de que João pode ter vindo 

de volta dos mortos, Herodes procurava ver Jesus. Mas esse encontro não teria lugar até 

poucas horas antes da crucificação do Senhor. De acordo com Lucas, Pilatos enviou Jesus 

para junto de Herodes, porque Pilatos poderia encontrar nenhuma culpa nele: 

Quando Pilatos ouviu isso, ele perguntou se o homem era galileu. E quando soube que 

ele pertencia a jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também estava em 

Jerusalém naquela época. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus; pois ele queria 

vê-lo por um longo tempo, porque ele tinha ouvido sobre Ele e estava esperando para ver 

algum sinal feito por ele. E ele questionou ele em algum comprimento; mas ele nada lhe 

respondeu. E os príncipes dos sacerdotes e os escribas estavam ali, acusando-o com 

veemência. E Herodes, com seus soldados, depois de tratar com desprezo e zombando 

dele, vestiu-Lo de uma roupa resplandecente e mandou-o de volta a Pilatos. (Lucas 23: 

6-11) 

No final, Herodes viu Jesus. O rei era, sem dúvida, aliviado de que ele não foi João levantado 

da sepultura. Ele era, na verdade, muito mais, mas a Herodes Jesus parecia muito menos nada 

mais do que uma novidade quem ridicularizado e enviado de volta a Pilatos. 

Em suas interações com tanto João Batista e Jesus, Herodes Antipas se ergue como Judas 

como uma figura monumental trágico na história. Ele tinha o maior homem que já viveu, 

o profeta mais honrado por Deus em suas mãos, e ele trancou em um calabouço até que 

ele teve executado. Mais importante, ele teve uma audiência com o Rei dos reis, e ele 

escarneceram e transformou-o embora. Tal oportunidade desperdiçada foi o resultado de 

seu amor insidiosa para o pecado, sua indisposição arrogante acreditar, e seu medo 

covarde da verdade. Herodes alegou para se pronunciar sobre os outros, mas, na realidade, 

ele era um homem controlado pelo medo do homem. Seu medo das pessoas inicialmente 



manteve-lo de matar João. Seu medo de seus amigos finalmente obrigou a autorizar a 

execução de João. Seu medo de João fez ansiosa quando ouviu falar de Jesus. Mas seu 

medo se transformou em desprezo quando ele finalmente teve uma audiência com o Filho 

de Deus. Herodes temia a todos, exceto o Senhor, e ele perdeu sua alma como um 

resultado. 

Horas depois desse encontro com Herodes, Jesus seria pregado na cruz. Sua morte 

cumpriu o aviso Ele já havia emitido para os líderes religiosos judeus: "Jerusalém, 

Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados! Quantas vezes quis 

eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não 

estavam dispostos. Eis que a vossa casa está sendo abandonada vos "(Mat. 23: 37-

38)!. Tendo rejeitado o ministério de João, os líderes religiosos também rejeitou o 

Messias, a quem ele e todos os outros profetas do Antigo Testamento 

apontou. Consequentemente, eles ficaram sob severo julgamento e eterno de Deus, 

juntamente com a nação apóstata que representavam (11:25 cf. Rom., 28). 

 
22. A Provisão do Criador (Marcos 6: 30-44) 

Os apóstolos reuniram-se com Jesus; e eles relataram a ele tudo 

o que tinham feito e ensinado. E disse-lhes: "Vinde sozinhos para 

um lugar isolado e descansai um pouco." (Por lá haviam muitas 

pessoas indo e vindo, e eles nem sequer têm tempo para comer). 

Eles foram embora no barco para um lugar isolado por si 

mesmos. As pessoas os viram partir, e muitos os reconheceu e 

correu lá juntos a pé de todas as cidades, e cheguei lá à frente 

deles. Quando Jesus foi desembarcar, viu uma grande multidão e 

compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor; E 

começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando já era muito tarde, 

os seus discípulos aproximaram-se dele e disse: "Este lugar é 

deserto e já é muito tarde;mandá-los embora para que eles 

possam ir para a paisagem circundante e aldeias e comprem o que 

comer alguma coisa. "Mas Ele respondeu-lhes:" Dai-lhes vós de 

comer! "E eles disseram-lhe:" Havemos de ir gastar duzentos 

denários de pão e dar-lhes algo para comer? "E disse-lhes:" 

Quantos pães tendes? Vai olhar! "E quando eles descobriram, 

eles disseram:" Cinco pães e dois peixes. "E ele lhes ordenou tudo 

para se sentar por grupos na grama verde. Sentaram-se em 

grupos de cem e de cinqüenta. E Ele tomou os cinco pães e os dois 

peixes, e olhando para o céu, abençoou a comida e partiu os pães 

e Ele continuou dando-os aos discípulos para que os 

distribuíssem; E dividiu-se os dois peixes entre todos eles.Todos 

comeram e ficaram satisfeitos, e eles recolheram doze cestos 

cheios de pedaços de pão e também dos peixes. Havia cinco mil 

homens que comeram os pães. (6: 30-44) 

Significativamente, dos inúmeros milagres que ocorreram durante o ministério de Jesus 

(cf. João 21:25), apenas dois são encontrados em todos os quatro Evangelhos: a 

ressurreição de Cristo e do evento registrado nesta passagem (cf. Mt 14:. 13-22 ; Lucas 

9: 10-17; João 6: 1-15). Comumente conhecida como a alimentação dos cinco mil, este 



milagre familiarizado ocorreu perto do final do ministério galileu Jesus 'e serviu como a 

pedra angular do clímax ao Seu tempo lá. De acordo com João 6: 4, que teve lugar pouco 

antes da Páscoa (provavelmente em março ou início de abril AD 29). 

Jesus foi levantado na Galiléia (na aldeia de Nazaré), mas que não foi a principal razão 

para Sua extensa ministério naquela região. Ao focar sua atenção longe do 

estabelecimento religioso de Israel, em Jerusalém, o Senhor usou geografia para fazer um 

ponto espiritual. Outros que através da confrontação e da condenação, o Messias não teria 

nada a ver com liderança apóstata da nação. Ainda assim, o Senhor não iria ficar na 

Galiléia indefinidamente. Logo após realizar essa enorme milagre, Jesus viajou com os 

seus discípulos para as regiões predominantemente Gentil de Tiro e Sidon, e da Decápole, 

antes de finalmente viajar para o sul para a Judéia e Jerusalém. Como a oposição dos 

fariseus e os escribas aumento (cf. Marcos 3: 6, 22), juntamente com o interesse crescente 

dos hostil rei Herodes (cf. Lucas 9: 9), Jesus começou a passar menos tempo a pregar em 

público e mais tempo instruindo Seus discípulos confidencialmente. Durante o último ano 

de seu ministério, na sombra ameaçadora da cruz, Seu foco principal foi treinar os doze 

para a missão que lhes daria após a Sua ressurreição (cf. Mat. 28: 18-20). 

Em termos de escala visível, a alimentação dos cinco mil era mais extensa milagre de 

Jesus. Seu nome é um pouco enganador, já que, na realidade, ela englobava muito mais 

do que apenas cinco mil pessoas.Como Mateus explica: "Havia cerca de cinco mil homens 

que comiam, além de mulheres e crianças "(Mat. 14:21, ênfase adicionada). Assumindo 

que o número de mulheres era aproximAdãoente igual ao número de homens, e que o 

número de crianças que foi, pelo menos, o mesmo que o número de adultos, uma multidão 

de vinte mil ou mais provavelmente presentes naquele dia mola Galileu. Para criar 

instantaneamente alimento para 20-25000 pessoas era algo que só o Criador do universo 

poderia fazer (cf. Jo 1: 3). 

Este milagre foi mais do que apenas uma exibição impressionante da natureza divina de 

Jesus e poder criativo. Ele também demonstrou Seu misericordioso compaixão e cuidado 

concurso. Deus, o Filho, não só possuía o poder para satisfazer as vastas necessidades 

humanas, Ele também tinha o desejo sincero de fazê-lo. Aqui está uma foto de Jeová-Jiré 

(Gen. 22:14), um nome de Antigo Testamento para Deus, que significa "o Senhor que 

fornece." Tragicamente, a maioria das pessoas na multidão naquele dia acabaria por 

rejeitar Jesus (cf. João 6:66). No entanto, Ele generosamente alimentados com eles de 

qualquer maneira, proporcionando assim uma vívida ilustração da graça comum de Deus, 

no qual "Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre os 

justos e injustos" (Mat. 05:45) . Assim, esta seção (Marcos 6: 30-44) destaca tanto o poder 

criativo e da prestação compassivo de Jesus. Como a passagem se desenrola, o Senhor 

oferece descanso para o cansado, a verdade para o errante, e comida para o que desejam. 

Rest for O Weary 

Os apóstolos reuniram-se com Jesus; e eles relataram a ele tudo 

o que tinham feito e ensinado. E disse-lhes: "Vinde sozinhos para 

um lugar isolado e descansai um pouco." (Por lá haviam muitas 

pessoas indo e vindo, e eles nem sequer têm tempo para comer). 

Eles foram embora no barco para um lugar isolado por si 
mesmos. (6: 30-32) 



Mais cedo, Jesus delegou seu poder para os Doze e instruiu-os a pregar uma mensagem 

de arrependimento pelas cidades da Galiléia (Marcos 6: 7-13). Se o fizer, permitiu Jesus 

para multiplicar o alcance dos seus seis vezes ministério, uma vez que os apóstolos foram 

enviados em pares. Como Ele comissionou-os para a sua tarefa, o Senhor instruiu-os: 

"Vá para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E como você vai, pregar, dizendo: O reino 

dos céus está próximo. " Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, 

expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça. Não adquirir ouro, prata ou cobre 

para seus cintos de dinheiro, ou um saco para o caminho, nem duas túnicas, ou sandálias, 

ou uma equipe; para o trabalhador é digno de seu apoio.E qualquer cidade ou aldeia em 

que entrardes, procurai saber quem é digno nele, e ficar em sua casa até que você deixar 

essa cidade. Como você entra na casa, dar-lhe a sua saudação. Se a casa for digna, dar-

lhe a sua bênção de paz. Mas se não for digna, ter de volta a sua bênção de paz. Quem 

não receber, nem escutar as vossas palavras, como você sair daquela casa ou daquela 

cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, será mais rigor para a terra 

de Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, do que para aquela cidade "(Mateus. 10: 6-15). 

Todos os apóstolos , exceto para Judas Iscariotes eram da Galiléia, e eram, portanto, 

familiarizados com as aldeias para que eles viajaram para pregar o evangelho. Marcos 

não designar quanto tempo os Doze foram embora, mas a sua missão provavelmente 

durou semanas, talvez até meses. Seus esforços do ministério criou um burburinho por 

toda a Galiléia, causando ainda Herodes Antipas a tomar conhecimento (cf. Mc 6: 14-

16). (Para mais informações sobre a atribuição ministério de curto prazo dado aos 

apóstolos por Jesus, veja o capítulo 20 deste volume.) 

Quando os Doze retornou, eles reuniram-se com Jesus, provavelmente em Cafarnaum, e 

eles relataram a ele tudo o que tinham feito e ensinado. Depois de uma extensa turnê 

ministério, os apóstolos eram, sem dúvida, cansado de suas viagens, que incluíram a 

perseguição e rejeição (cf . Mateus 10: 16-23.). Somando-se o seu cansaço foi a notícia 

de que os discípulos de João Batista que João, o maior de todos os profetas, recentemente 

tinha sido executado (cf. Mat. 14:12). Quando o Senhor ouviu falar sobre a morte de João 

(cf. Mat. 14:13), e, a fim de dar aos Seus discípulos uma trégua muito necessária, Ele os 

instruiu a entrar em um barco e partiu através do Mar da Galiléia. Ele disse- lhes: "Vinde 

sozinhos para um lugar isolado e descansai um pouco." (Por lá haviam muitas 

pessoas indo e vindo, e eles não tinham tempo nem para comer.) O esforço exigido 

pelo ministério foi tão intensa que eles poderiam nem mesmo encontrar alguns momentos 

para uma refeição (cf. Marcos 3:20). 

O Senhor reconheceu a sua necessidade de descanso e respondeu com ternura. Após Sua 

instrução, os discípulos foram embora no barco para um lugar isolado por si 

mesmos. O barco provavelmente pertencia a alguns dos antigos pescadores entre os doze 

(como Pedro e André ou Tiago e João). Mesmo a viagem através do lago desde que os 

discípulos a oportunidade de desfrutar de uma curta trégua a partir da pressão das 

multidões. De acordo com Lucas 09:10, Jesus e os Doze navegaram para uma área perto 

da cidade de Betsaida. Os arqueólogos não sabem a localização exata de Betsaida. Seu 

nome, que significa "casa de peixe", sugere que "a cidade de peixe" foi uma das muitas 

aldeias que beiravam o Mar da Galiléia. Ele pode ter sido localizado na costa norte do 

lago, a leste do rio Jordão. (Alguns estudiosos acreditam que havia uma outra aldeia com 

o mesmo nome, na costa oeste, perto de Cafarnaum [cf. Marcos 06:45].) Os Evangelhos 

indicam que Pedro e André foram originalmente de Betsaida (João 1:44), embora eles se 



mudaram a Cafarnaum (Lucas 4:31, 38). Filipe (João 12:21) e, possivelmente, Natanael 

(João 1:45) também eram ex-moradores da cidade. 

Em Lucas 10: 13-14, Jesus repreendeu Betsaida, junto com Corazim, por sua 

incredulidade: "Ai de vós, Betsaida! Porque, se os milagres tinham sido realizados em 

Tiro e Sidon, que ocorreu em você, elas se teriam arrependido há muito tempo, sentado 

em saco e cinza. Mas vai ser mais rigor para Tiro e Sidom, no juízo do que para você. 

"Na história do Antigo Testamento, as cidades fenícias de Tiro e Sidon, localizadas na 

costa do Mediterrâneo ao norte de Israel, eram conhecidos por sua idolatria desenfreada, 

a imoralidade, a violência , orgulho e ganância. Por conseguinte, Deus julgou ambas as 

cidades por destruí-los totalmente (Is. 23: 1-18.; Ez 26-28; Amos 1: 9-10; Zc. 9: 3-4). No 

entanto, Betsaida, cheia de moradores exteriormente religiosas, foi marcado para o 

julgamento ainda maior do que os fenícios pagãos porque rejeitaram o Senhor e Messias, 

apesar dos milagres notáveis e revelação a que foram expostos. (É provável que alguns 

dos apóstolos havia pregado lá na sua recente turnê ministério.) Tão merecedores como 

Tiro e Sidon eram da ira divina, as pessoas nessas cidades teriam arrependido com pano 

de saco e cinza, se eles tinham testemunhado os milagres que Betsaida experimentado 

(incluindo o milagre registrado nesta passagem). Porque eles se recusaram a acreditar em 

face de tal revelação esmagadora do Filho de Deus, os legalistas judaizantes hipócritas 

em Betsaida iria enfrentar consequências mais duras eternas do que os pagãos idólatras 

(cf. Heb. 10: 26-31). 

Verdade para a Wandering 

As pessoas os viram partir, e muitos os reconheceu e correu lá 

juntos a pé de todas as cidades, e cheguei lá à frente 

deles. Quando Jesus foi desembarcar, viu uma grande multidão e 

compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor; E 
começou a ensinar-lhes muitas coisas. (6: 33-34) 

Dada a persistência incansável das multidões que constantemente rodeados Jesus e seus 

discípulos, não é de estranhar que, como eles empurrado para dentro do lago, as pessoas 

os viram partir, e muitos os reconheceu. Eles viram Jesus e seus discípulos deixar no 

barco e começou a percorrer a costa a pé, a fim de segui-los. Como João escreve, a 

"multidão o seguia, porque via os sinais que ele estava realizando sobre aqueles que 

estavam doentes" (João 6: 2). A maioria das pessoas no meio da multidão eram caçadores 

de emoção, motivados por um desejo de testemunhar e talvez experimentar pessoalmente 

milagres. Aqueles que estavam doentes queria ser curado, e aqueles que foram bem queria 

se divertir. Alguns também foram alimentados por ambições políticas, na esperança de 

pressionar Jesus para se tornar seu libertador político (cf. João 6: 14-15). Observando a 

direção do barco estava indo, as pessoas avaliadas seu destino geral e correu lá juntos a 

pé de todas as cidades, e cheguei lá à frente deles. 

Quando Jesus e seus discípulos chegaram ao seu destino, o onipresente, pululando 

multidão já estava lá esperando. Quando Jesus foi desembarcar, viu uma grande 

multidão, que já haviam se reunido.Embora eles violaram a privacidade dele, Jesus 

respondeu, "acolhendo-os" (Lc 9 : 11). O Senhor poderia ter ignorado-los ou os 

despediu; Ele poderia ter chegado de volta no barco e navegou para um local 

diferente. Em vez disso, Ele sentiu compaixão por eles, porque eram como ovelhas 

sem pastor; E começou a ensinar-lhes muitas coisas. O verbo traduzido sentiu 



compaixão (da palavra gregasplanchnizomai ) literalmente significa "a ser movido em 

um de intestino", onde os sentimentos de dor são sentidas, de forma que os antigos 

consideravam-los para ser a sede de emoções. Jesus ficou profundamente comovido com 

verdadeira preocupação para essas pessoas, porque, espiritualmente falando, eles estavam 

vagando como perdido ovelhas sem pastor por suas almas. 

Em uma sociedade agrária, onde as ovelhas eram um dos pilares da vida agrícola, os 

perigos graves enfrentados por ovelhas sem pastor teria sido imediatamente 

compreendido. Sem a ajuda e orientação, as ovelhas são indefeso, incapaz de limpar-se, 

e propenso a se perder. No Antigo Testamento, a nação de Israel foi algumas vezes 

retratado como um rebanho sem pastor (Nm 27:17; 1 Reis 22:17; 2 Crônicas 18:16; Ez 

34:... 5). A metáfora representado a nação como sendo espiritualmente vulneráveis aos 

inimigos mortais e desnutrido, ameaçados pelo erro e do pecado, e com falta de guardas 

fiéis e protetores espirituais. Como "o bom pastor" (João 10:11), Jesus estava disposto a 

alimentar, limpar e proteger estas ovelhas perdidas (cf. Mt 10: 6.), E levá-los em 

segurança eterna na dobra da salvação. Assimcomeçou a ensinar-lhes muitas coisas. De 

acordo com Lucas 09:11, Ele estava "falando com eles sobre o reino de Deus" (ou seja, o 

reino da salvação), que foi o principal tema de sua pregação (cf. Mc 1 : 15; 04:11, 26-32; 

Lucas 4:43; 6:20; 8: 1; 11:20; 17: 20-21; 18: 24-25; João 3: 3; Atos 1: 3) . 

Como era seu padrão habitual, Jesus não só ensinou o povo, Ele também curou. Como 

Mateus 14:14 explica: "Quando Ele foi desembarcar, viu uma grande multidão e 

compadeceu-se deles e curou os seus doentes." A compaixão do Senhor estendeu além 

das necessidades espirituais das pessoas para incluir suas enfermidades físicas também. A 

capacidade de Jesus para curá-los de doenças temporais foi a evidência de Sua capacidade 

de oferecer-lhes ajuda espiritual: a salvação não apenas dos efeitos debilitantes do pecado 

nesta vida, mas a partir do efeito eterna do pecado em si. A cura física Ele forneceu foi 

limitado a apenas nesta vida, mas a vida eterna Ele ofereceu repleta de bênçãos e 

benefícios, tanto para esta vida e na próxima. 

Alimentos para o Querendo 

Quando já era muito tarde, os seus discípulos aproximaram-se 

dele e disse: "Este lugar é deserto e já é muito tarde; mandá-los 

embora para que eles possam ir para a paisagem circundante e 

aldeias e comprem o que comer alguma coisa. "Mas Ele 

respondeu-lhes:" Dai-lhes vós de comer! "E eles disseram-lhe:" 

Havemos de ir gastar duzentos denários de pão e dar-lhes algo 

para comer? "E disse-lhes:" Quantos pães tendes? Vai olhar! "E 

quando eles descobriram, eles disseram:" Cinco pães e dois 

peixes. "E ele lhes ordenou tudo para se sentar por grupos na 

grama verde. Sentaram-se em grupos de cem e de cinqüenta. E Ele 

tomou os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, 

abençoou a comida e partiu os pães e Ele continuou dando-os aos 

discípulos para que os distribuíssem; E dividiu-se os dois peixes 

entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e eles 

recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e também dos 

peixes. Havia cinco mil homens que comeram os pães. (6: 35-44) 

Depois de um dia cheio de ensino e cura, Jesus foi abordado por seus discípulos, que 

tinham decidido coletivamente que as pessoas estavam com fome e precisava 



comer. Quando já era muito tarde se refere ao fim da tarde e início da noite (em algum 

momento entre três e seis horas), pouco antes do pôr do sol (cf. Mat. 14:15). Devido ao 

adiantado da hora, os discípulos aproximaram-se dele e disse: "Este lugar é deserto e 

já é muito tarde; mandá-los embora para que eles possam ir para a paisagem 

circundante e aldeias, e comprem para si o que comer. " De uma perspectiva humana, 

as preocupações dos discípulos eram razoáveis. Eles não sabiam onde encontrar provisões 

para uma multidão tão grande. Ciente da fome do povo, e, provavelmente, estar com fome 

a si mesmos (cf. Marcos 6:31), encorajaram Jesus para descartar a multidão. 

Quando os discípulos observou que o lugar estava desolada, eles não estavam dando a 

entender que a localização em si era um deserto (como algumas traduções fazê-lo soar). A 

paisagem galileu na primavera é bonito, e as pessoas estavam sentadas na grama verde 

(v. 39). Observação dos discípulos apenas indica que eles estavam em uma área remota e 

desabitada, onde a comida não estava prontamente disponível. Então os discípulos 

sugeriram descartando as multidões para que o povo pode ir para locais para encontrar o 

jantar para eles mesmos. 

Jesus, sem dúvida, chocou seus discípulos quando Ele lhes respondeu: "Dai-lhes vós de 

comer!" Suas palavras tinham a intenção de testar o nível de sua fé, ao mesmo tempo, 

forçando-os a reconhecer que não tinha solução humana para o problema. O apóstolo João 

registra a interação entre Jesus e seus discípulos em relação a este dilema logístico: 

Portanto, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, 

disse a Filipe: "Onde compraremos pão, para que estes possam comer?" Este Ele estava 

dizendo para testá-lo, pois ele bem sabia o que Ele tinha a intenção de fazer. Filipe 

respondeu-lhe: "Duzentos denários de pão não é suficiente para eles, para que todos 

possam receber um pouco." (João 6: 5-7) 

Duzentos denários igualou cerca de oito salários justos dos meses para um 

homem. Mesmo que claramente não era o suficiente para alimentar uma multidão de 

dezenas de milhares. Então eles disseram-lhe: "Havemos de ir gastar duzentos 

denários de pão e dar-lhes algo para comer?", pergunta dos discípulos evidenciado a 

sua incredulidade e ceticismo. Humanamente falando, o problema apareceu insuperável, 

muito além dos recursos financeiros disponíveis para eles. A possibilidade de que Jesus 

pode criar o alimento necessário nunca passou pela sua mente. Eles estavam tão focados 

no problema, e da necessidade de encontrar uma solução humana, que eles não levaram 

em consideração o poder divino do seu Senhor. 

Jesus disse-lhes: "Quantos pães tendes? Vai olhar "E quando eles descobriram, eles 

disseram:" Cinco pães e dois peixes! ". Aqui, novamente o relato de João preenche os 

detalhes: "Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe:" Há uma 

rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixes, mas que é isto para tanta gente "(João 

6: 8-9)?. A palavra pães pode ser traduzido literalmente como "breadcakes", e refere-se 

a wafers poró ou biscoitos. O pequeno peixe em conserva e provavelmente foram 

destinados a serem consumidos com o pão. Juntos, isso constituía um almoço padrão para 

um menino pequeno. Que se encaixam uma refeição para uma criança poderia lançar um 

milagre que daria para alimentar dezenas de milhares nunca foi imaginado. 

Mas Jesus sabia o que estava prestes a fazer. Falando de Cristo, nesta ocasião, Charles 

Spurgeon acertAdãoente declarou: 



Foi ele quem pensou na maneira de alimentá-los, era um projeto inventado e originado 

pelo próprio. Seus seguidores tinha olhado para a sua pequena loja de pão e peixe e 

desistiu da tarefa tão desesperada;mas Jesus, totalmente desembaraçada, e em nenhuma 

perplexidade, já tinha considerado como ele iria banquete os milhares e fazer o desmaio 

cantar de alegria. O Senhor dos Exércitos não precisava de súplica para se tornar o 

acolhimento dos exércitos de homens famintos. (Charles Spurgeon, "O Milagre dos 

Pães," sermão no. 1218) 

Dirigindo-se à multidão, Jesus ordenou-lhes tudo para se sentar por grupos na grama 

verde. Sentaram-se em grupos de cem e de cinqüenta. O povo estava de pé como eles 

pressionado em torno de Jesus para ser curado e instruídos por Ele. Mas Ele ordenou-lhes que 

se sentar em unidades bem organizados, para facilitar a distribuição de alimentos e para que 

o povo seria confortável enquanto comiam. Se o fizer, também acentuou a grandeza deste 

milagre, porque ele fez o grande número de pessoas fácil de contar. Com um simples 

comando, Jesus transformou a multidão caótica em uma montagem altamente coordenados. 

Como o povo estava esperando para ver o que ele faria em seguida, Jesus tomou os cinco 

pães e os dois peixes, e olhando para o céu, abençoou a comida , dando graças ao Pai 

celeste (João 6: 6, 11; cf. 1 Tim. 4: 3-5). Então, Ele partiu os pães e Ele continuou 

dando-os aos discípulos para que os distribuíssem; E dividiu-se os dois peixes entre 

todos eles. Porque não existe nenhuma explicação humana para um milagre criativo 

divino, os Evangelhos não tente descrever a maneira pela qual esse milagre ocorreu. Ele 

aparentemente envolvida criação contínua como Jesus continuava a produzir refeições e 

dando-lhes aos discípulos, que estavam distribuindo-os ao povo até que todo mundo foi 

alimentado. 

No processo, milhares de pessoas que passam fome todos comeram e ficaram 

saciados. A palavra traduzida como "satisfeito" (do grego chortazō ) deriva seu 

significado no mundo da criação de animais e descreve comer o gado até que estejam 

completamente cheio. Assim, ele fala de estar gratificado ao ponto de não querer mais 

nada. Jesus usou esta mesma palavra nas bem-aventuranças para prometer que têm fome 

e sede de justiça que "eles serão fartos" (Mateus 5: 6.). O Jesus food criado a partir do 

nada foi perfeito, nunca ter sido contaminado pela corrupção de um mundo caído; Ele fez 

mais do que suficiente para satisfazer as multidões famintas. Por instruções de Jesus, os 

discípulos pegou qualquer restos de comida (cf. João 6:12), usando pequenos cestos para 

coletá-lo. Que não eram exatamente doze cestos cheios de pedaços quebrados, e 

também dos peixes era, obviamente, não é coincidência. Como resultado de precisão 

providencial perfeita de Jesus, os apóstolos cada um tinha sua própria cesta de 

alimentos. Certamente eles compartilharam suas porções com o seu Mestre, que criou 

tudo. 

Marcos conclui seu relato desse milagre extraordinário, observando que havia cinco mil 

homens que comeram os pães. Como observado anteriormente, Mateus 14:21 indica 

que houve também muitas mulheres e crianças presentes, o que significa que o número 

total de pessoas no meio da multidão era muito maior do que apenas cinco mil. Espantado 

com o alcance do que eles tinham acabado de ver (e as delícias do que tinham apenas 

provei), o povo exclamou: "Este é verdadeiramente o Profeta [uma referência do Antigo 

Testamento para o Messias], que está para vir ao mundo" ( João 6:14). Em sua euforia 

"que eles tinham a intenção de vir e levá-lo à força para fazê-lo rei" (v. 15). Obcecado 

com tanto Sua cura e poder criativo, as multidões ansiava por Jesus, para inaugurar o 



Estado-providência final, em que doenças e da fome seria permanentemente banido. Ali 

estava um homem que também poderia usar seu poder divino ilimitado para derrubar 

Herodes e os romanos, bem como satisfazer as suas necessidades. 

As pessoas eram direito de identificar Jesus como o Messias, mas como eles tinham todo 

o tempo, eles mal o propósito de Sua vinda. Embora Ele será um dia de retorno para 

estabelecer o Seu reino terreno com todo o poder prometido, provisão e proteção, como 

previsto pelos profetas do Antigo Testamento, em sua primeira vinda do Filho de Deus 

veio "para buscar e salvar o que estava perdido" (Lucas 19 : 10) e "dar a sua vida em 

resgate por muitos" (Mc 10:45 ESV). Embora as pessoas queriam fazer de Jesus seu 

governante político, ele estava disposto apenas para ser o Rei espiritual aos que crêem 

nEle. Tão generoso quanto Ele estava na criação de alimentos, Jesus pretendia que a 

exibição visível do Seu poder e compaixão no mundo físico para ser um símbolo do seu 

poder no reino espiritual. Sua disposição para dar descanso físico era um símbolo de sua 

oferta para dar descanso espiritual (cf. Mat. 11:28). Seu desejo de ensinar a verdade 

ressaltou o fato de que Ele é a verdade (cf. João 14: 6). E Sua prontidão para fazer pão e 

peixe era uma evidência de Sua capacidade de fornecer alimento espiritual para os que 

têm fome e sede de justiça (cf. Mt 5: 6.). Ele é o Pão da Vida, de tal forma que aqueles 

que crêem nEle serão eternamente satisfeitos (cf. João 6:35). 

Jesus recusou-se a ser uma fonte permanente de refeições gratuitas, mas Ele estava 

disposto a ser uma eterna fonte de sustento espiritual. Infelizmente, a maioria das pessoas 

não estavam interessados nisso.No dia seguinte, a maioria daqueles que tinham sido 

milagrosamente alimentado rejeitado Jesus, e muitos dos seus discípulos parou de segui-

lo completamente (João 6:66). Por sobrenaturalmente alimentá-los, Ele havia 

demonstrado claramente a Si mesmo para ser o Criador compassivo. Por teimosamente 

rejeitá-Lo, eles evidenciaram a verdadeira natureza de sua incredulidade de coração duro, 

para o qual eles seriam julgados eternamente em gravidade. No entanto, nem todo mundo 

exibiram tal incredulidade calejada. Mesmo que muitos foram partida, o apóstolo Pedro 

articulado o grito do coração de cada crente verdadeiro: "Senhor, para quem iremos 

nós? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e vim a saber que tu és o Santo de 

Deus "(vv. 68-69). 

 
 

 

 

 

 

 

 



23. Jesus anda na água (Marcos 6: 45-56) 
Imediatamente Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco, 

e passar adiante dele para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele 

próprio estava enviando a multidão. Após oferecendo-lhes adeus, 

ele partiu para o monte para orar. Ao cair da tarde, estava o 

barco no meio do mar, e Ele estava sozinho em terra. Ao vê-los se 

esforçando nos remos, porque o vento lhes era contrário, por volta 

da quarta vigília da noite, Ele veio para eles, andando por sobre 

o mar; e Ele pretendia passar por eles. Mas quando o viram 

andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e 

gritaram; por tudo o que viu e ficaram aterrorizados. Mas ele 

imediatamente falou com eles e disse-lhes: "Coragem! Sou Eu, 

não tenhais medo "Então Ele entrou no barco com eles, eo vento 

parou.; e eles foram totalmente surpreso, pois não tinha ganho 

qualquer visão do incidente dos pães, mas o seu coração estava 

endurecido.Quando tinham atravessado chegaram à terra em 

Genesaré, e ali atracaram. Quando eles saíram do barco, 

imediatamente as pessoas o reconheceram, e correu sobre toda 

aquela região e começaram a levar aqui e ali em seus paletes 

aqueles que estavam doentes, para o lugar que eles ouviram que 

ele estava. Onde quer que Ele entrou em aldeias, cidades ou 

campos, eles estavam colocando os enfermos nas praças, e 

implorando-lhe que os deixasse tocar a orla do seu manto; e todos 
quantos o tocavam ficavam sendo curado. (6: 45-56) 

Os acontecimentos marcantes registrados nesta seção seguido imediatamente a criação 

milagrosa de uma refeição para dezenas de milhares de pessoas no lado nordeste do Mar 

da Galiléia (cf. Mc 6, 33-44).Com precisão divina, Jesus criou comida apenas o suficiente 

para a enorme multidão a ser satisfeito, e as sobras preenchido exatamente doze cestos, 

um para cada um dos apóstolos. A magnitude visível de que a exibição sobrenatural 

demonstrou dramaticamente tanto o poder e compaixão do Filho de Deus atributos-divina 

que continuamente caracterizado o ministério de Jesus. 

Com a criação da refeição, Jesus atingiu o auge de sua popularidade. Ele havia ministrado 

por toda a Galiléia por mais de um ano, pregando e realizando inúmeros milagres. Ele 

também estendeu seu ministério, autorizando os doze apóstolos para proclamar a 

mensagem do evangelho e para expor o poder que tinha delegado a eles. Como resultado, 

a palavra sobre Ele varreu toda a região, chegando até os ouvidos de Herodes Antipas 

que, nervosamente, temiam que Jesus poderia ser João Batista, a quem ele decapitado, de 

volta dos mortos. 

Herodes tinha motivos para estar preocupado. Quando Jesus milagrosamente criado 

comida a partir do nada e sem esforço aparente, a multidão respondeu com uma tentativa 

de euforia para coroá-lo rei (cf. João 6: 14-15). Eles esperavam que Ele iria derrubar 

Herodes e os romanos, e inaugurar o reino milenar, com poder e disposição como Ele 

havia apresentado. O entusiasmo do povo era equivocada; seus interesses eram 

meramente material e temporal. A mensagem de Jesus, pelo contrário, com foco em 

verdades que estavam celestial e eterna. Ele insistiu em uma transformação espiritual, não 

uma revolução política (cf. João 18:36). Embora Ele será um dia de retorno para 

estabelecer o Seu reino sobre a terra (cf. Ap 20: 1-6) e cumprir tudo o que os profetas 



predisseram sobre as glórias do seu reinado, tal não era o objetivo de sua primeira vinda 

(cf. Marcos 10:45; Lucas 19:10). 

Os evangelhos indicam que os apóstolos geralmente compartilhado as expectativas 

messiânicas do povo. Eles esperavam que, sem dúvida, Jesus para derrubar os inimigos 

de Israel e estabelecer o reino messiânico com sede em Jerusalém, em que se sentava à 

direita e à esquerda do seu trono real (cf. Mt 19:28;. Marcos 10:37; Lucas 22:30) . No 

entanto, havia uma distinção fundamental entre os apóstolos e as multidões 

descrentes. Quando o ministério de Jesus não se encaixava seus preconceitos sobre o 

Messias, o povo rejeitaram e mais tarde chamado para a sua morte. Mesmo muitos dos 

seus seguidores abandonaram (cf. João 6:66). Os apóstolos, pelo contrário, continuou a 

acreditar. Enquanto observava a multidão sair e discípulos defeito, apenas um dia depois 

milagrosamente alimentá-los ", disse Jesus aos doze:" Você não quer ir embora também, 

não é? ' Simão Pedro respondeu-lhe: "Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de 

vida eterna. Nós acreditamos e vim a saber que tu és o Santo de Deus "(João 6: 67-

69). Claramente, ao contrário das multidões, olharam além do físico para "a vida eterna." 

Confissão monumental de Pedro levanta uma questão importante: O que convenceu o 

catalisador Doze de acreditar em Jesus quando tantos outros rejeitaram? Ele havia criado 

pães e peixes para alimentar milhares no dia anterior. No entanto, a maioria dos que 

experimentaram esse milagre rejeitaram. Imediatamente após o evento, mesmo os 

discípulos, que permaneceu com ele "não tinha ganhado nenhum insight do incidente dos 

pães, mas seu coração estava endurecido" (Marcos 6:52). Sua rápida transformação no 

pensamento deve ter tido uma causa poderosa. Os apóstolos só experimentou o incidente 

espantoso registrado nesta seção (vv. 45-56), que foi o catalisador por que primeiro 

reconheceu Jesus como o Filho de Deus (cf. Mat. 14:33). O evento maravilhoso pode ser 

dividida em três cenas: intercessão privado de Jesus com o Pai, Sua intervenção poderosa 

para os Doze; e sua interação pessoal com as multidões. Em cada cena, o Senhor Jesus 

Cristo ocupa o centro do palco. 

Intercessão privada com o Pai 

Imediatamente Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco, 

e passar adiante dele para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele 

próprio estava enviando a multidão. Após oferecendo-lhes adeus, 
ele partiu para o monte para orar. (6: 45-46) 

Júbilo esperançoso tinha varrido sobre a multidão depois de Jesus milagrosamente criado 

a refeição (cf. Mc 6, 33-44). Sabendo-se que até mesmo os Doze foram suscetíveis ao 

fervor politicamente carregado do povo, imediatamente Jesus fez seus discípulos a 

entrar no barco. Feito vem do grego Anagkazo , que significa "a força" ou "a insistir." 

Sem dúvida, eles teriam desejado para ficar e aproveitar a popularidade do momento, mas 

o Senhor não lhes deu nenhuma escolha. Ordenou-lhes que partem de barco e passar 

adiante dele para o outro lado, a Betsaida. 

Alguns estudiosos têm se perguntou o que significava Marcos, já que João 6:17 explica 

que seu destino era Cafarnaum. Duas soluções propostas razoáveis e merecem 

consideração. Primeiro, alguns têm sugerido que havia duas aldeias diferentes 

nomeados Betsaida. Porque o nome significa "casa de peixe", é possível que mais de uma 

vila de pescadores perto do lago alegou que título. Aqueles que defendem esse ponto de 



vista diferenciar entre "Betsaida Julius", localizado no lado nordeste do Mar da Galiléia, 

e "Betsaida da Galiléia", eles afirmam que foi localizado no lado ocidental do lago perto 

de Cafarnaum (cf. João 12: 21). De acordo com este ponto de vista, a refeição para a 

multidão teve lugar perto de Betsaida Julius. Ao deixar essa área, os discípulos navegou 

para Betsaida da Galiléia e na vizinha Cafarnaum. Um segundo, talvez menos 

convincente, solução afirma que houve apenas uma aldeia chamada Betsaida (ie, Betsaida 

Julius), baseado principalmente em uma falta de evidência arqueológica para uma 

segunda aldeia por esse mesmo nome. De acordo com este ponto de vista, a alimentação 

dos cinco mil ocorreu em um local ao sudeste de Betsaida (cf. Marcos 6:35) 

remoto. Quando Jesus mandou que os discípulos para passar adiante dele para o outro 

lado, a Betsaida, Ele estava, na verdade, instruindo-os a atravessar o lago, viajando "para 

Betsaida", que significa oeste. (A proposição gregos pros[traduzido como a ] pode 

significar "a", "direção", ou "em relação a".) Como eles navegaram para a costa ocidental 

do Mar da Galiléia, eles teriam ido inicialmente para Betsaida, eventualmente passá-lo 

em seu caminho. (Pode ser que Jesus pretendia que eles seguem a linha costeira enquanto 

atravessavam o lago, navegando assim perto da aldeia. Betsaida é parte da maior planície 

de Betsaida, que se estende por cerca de três quilômetros ao longo da margem norte do 

Mar da Galiléia.) 

Depois de instruir os discípulos para partir, Jesus Ele mesmo estava enviando a 

multidão. Dispersão dezenas de milhares de pessoas, mantidos em cativeiro pela 

milagrosa, não teria sido uma tarefa fácil, humanamente falando. No entanto, da mesma 

maneira que Ele soberanamente ordenou-lhes que se sentar em grupos de cinquenta e cem 

(cf. vv. 39-40), o Senhor exerceu autoridade divina sobre a multidão e as pessoas 

respeitadas. Embora eles entusiasticamente queria fazê-Lo rei para atender seus próprios 

fins, despediu-los sem um argumento. Quanto ao povo, João 6: 22-24 implica que eles 

não viajar para longe. Aparentemente passar a noite na zona rural nas proximidades, que 

acordou na manhã seguinte e voltou para o lugar onde Jesus lhes tinha alimentado, apenas 

para descobrir que ele não estava mais lá. 

A torcida pode ter clamado por uma revolução público, mas Jesus ansiava por um 

momento de intercessão privada com Seu Pai celestial. Assim, depois de licitar-lhes 

adeus, ele partiu para o monte para orar. No início do seu ministério, Satanás tentou 

Jesus com a oferta de "todos os reinos do mundo, e sua glória" (Mt 4: 8-9. ). Talvez, na 

esteira do entusiasmo da multidão, Jesus voltou a enfrentar a tentação de ignorar a cruz e 

reivindicar um trono terreno imediatamente. Mas essa não foi a vontade do Pai-a ponto 

de Jesus reiterou o dia seguinte, quando novamente abordadas as multidões em 

Cafarnaum: "Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade 

daquele que me enviou" ( João 6:38; cf. Marcos 14:36; João 4:34; 5:19). Com nenhum 

interesse na exuberância superficial, emocional expressa pelo povo, o Senhor retirou-se 

para um lugar de oração privada, como sempre fazia (cf. Mt 14:23;. Marcos 1:35; Lucas 

6:12; 22:41 -44). 

A oração de Jesus naquela noite, sem dúvida, incluído um tempo de pedido de seus 

discípulos. Saber o que eles estavam prestes a experiência, ele confiou-lhes nas mãos de 

seu pai. Certamente, como fez em outras ocasiões (cf. Lucas 22:32; João 17: 6-26), Jesus 

pediu ao Pai dar-lhes verdadeira, fé persistente. O padre respondeu que a oração de uma 

forma poderosa, concedendo-lhes a fé, em resposta a uma maravilha inigualável. 

Intervenção poderosa para os Doze 



Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e Ele estava 

sozinho em terra. Ao vê-los se esforçando nos remos, porque o 

vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, Ele 

veio para eles, andando por sobre o mar; e Ele pretendia passar 

por eles. Mas quando o viram andando sobre o mar, pensaram 

que era um fantasma e gritaram; por tudo o que viu e ficaram 

aterrorizados. Mas ele imediatamente falou com eles e disse-lhes: 

"Coragem! Sou Eu, não tenhais medo "Então Ele entrou no barco 

com eles, eo vento parou.; e eles foram totalmente surpreso, pois 

não tinha ganho qualquer visão do incidente dos pães, mas o seu 
coração estava endurecido. (6: 47-52) 

A frase quando era noite se refere à segunda noite do dia, seis horas - nove horas da 

noite. Jesus alimentou as multidões antes, durante a primeira noite (cf. Mat. 14:15), que 

durou de três a seis. Até agora, o sol estava baixo e crepúsculo se transformou em 

trevas. A cada hora que passa, a distância entre os discípulos e Jesus se arregalaram. Eles 

estavam no barco, que estava no meio do mar, e Ele estava sozinho em terra. Devido 

à erupção repentina de uma tempestade terrível, o que normalmente teria sido um lago 

cruzamento rotina tornou-se uma jornada traiçoeira. Ventos violentos (João 6:18) 

impulsionou ondas de esmagamento que golpearam o barco (Mat. 14:24). (Para mais 

informações sobre as tempestades ferozes que, por vezes, surgiram no Mar da Galiléia, 

veja o capítulo 16 deste volume.) No início, os discípulos tinham experimentado uma 

tempestade semelhante, mas Jesus tinha estado com eles naquela ocasião (cf. Marcos 

04:37 -41). Desta vez, eles estavam sozinhos. 

Como observado acima, Jesus tinha permanecido atrás para orar, se retirar para uma 

montanha próxima para encontrar solidão para comungar com Seu Pai. Embora os seus 

discípulos estavam sozinhos por si e milhas de distância, eles nunca estavam fora do 

alcance de sua proteção divina. Em uma clara demonstração da onisciência divina, Jesus 

viu -los forçando os remos, porque o vento lhes era contrário. O Senhor, consciente 

da sua situação mesmo antes de acontecer, permaneceu no controle da situação a cada 

momento. Tanto a tempestade e os Doze estavam em suas mãos. Embora Ele estava muito 

longe para ver fisicamente o barco através da escuridão da tempestade, Jesus sempre 

soube que a sua localização exacta. A onisciência de Deus é ilimitado em seu escopo e 

universal em sua visão. Como Provérbios 15: 3 declara: "Os olhos do Senhor estão em 

todo lugar, contemplando os maus e os bons." Job reiterou que a verdade quando ele 

perguntou: "Será que Ele [o Senhor] não ver os meus caminhos e todos os meus passos ? 

"(Jó 31: 4; cf. Jer 16:17.). Segundo Crônicas 16: 9 afirma que "os olhos do Senhor 

movimento para frente e para trás toda a terra" (cf. Zacarias 04:10.). E o autor de Hebreus 

ecoa essa realidade com estas palavras: "E não há criatura alguma encoberta diante dele, 

mas todas as coisas estão abertas e exposto aos olhos daquele com quem temos de prestar 

contas" (Hb 4:13.). Mesmo um mar tempestuoso não pode obscurecer a clareza do olhar 

onisciente de Deus. Como Davi famosa pergunta ao Senhor: "Onde posso ir de Seu 

Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu morar nos confins do mar, mesmo 

ali a tua mão me guiará ea tua destra de lançar mão de mim "(Sl 139:. 7, 9-10). O Filho 

de Deus onisciente não abandonou os seus discípulos para a tempestade. Ele sabia 

exatamente onde estavam e como Ele os livraria. 

Que os discípulos estavam forçando os remos indica que eles estavam trabalhando 

febrilmente para sobreviver. Pelo menos quatro dos discípulos (e talvez até sete) eram 

experientes pescadores naquele lago, e apenas uma tempestade de extrema teria dado tal 



dificuldade. Devido às condições, uma viagem que normalmente teria durado apenas uma 

ou duas horas tinha-se tornado uma luta de toda a noite para manter-se de um 

afogamento. Marcos indica que era pela quarta vigília da noite , quando Jesus 

finalmente chegou para ajudá-los (cf. Mat. 14:25). Os romanos dividiram a noite em 

quatro relógios. O primeiro foi de seis para nove; a segunda, de nove a meia-noite; o 

terceiro, a partir da meia-noite até as três da manhã; e a quarta, de três a seis. Os 

discípulos, que tinham saído antes das nove horas da noite anterior, ainda estavam no lago 

nas primeiras horas antes do amanhecer. Em todo esse tempo, provavelmente cerca de 

nove horas, eles tinham sido capazes de remar apenas alguns quilômetros de como eles 

foram frustrados pela forte rajada (cf. João 6:19). 

A situação parecia desesperada, mesmo sem esperança, quando Jesus soberanamente 

interveio. Ele veio para eles, andando por sobre o mar; e Ele pretendia passar por 

eles. Fora da escuridão, no meio dos ventos uivantes e espirro de ondas, Jesus mudou-se 

para os discípulos caminhando sobre o mar. O Criador das águas e do pé de vento 

colocada sobre a superfície instável, como se fosse duro como pedra e lisa como vidro, 

abrindo caminho para eles na hora do desespero. A frase Ele pretendia passar por 

eles podem ser facilmente mal interpretada e que seria melhor traduzido como "Ele 

desejava vir ao lado deles." O Senhor sabia exatamente onde estavam e ele andou no lago, 

até que ele chegou ao lado de seu barco. 

Compreensivelmente, os discípulos ficaram chocados quando o viram andando sobre o 

mar. Sem dúvida, a noite de completa exaustão e luta constante adicionado a sua 

confusão, e uma vez que eles não podiam acreditar no que viam, nem reconhecer quem 

era, eles entraram em pânico e suposto que era um fantasma. A palavra fantasma (em 

grego Phantasma ), a partir do qual as palavras inglesas "fantasmas" e "Phantasm" são 

derivados, refere-se a uma aparição ou fantasma imaginário. Popular superstição do 

primeiro século pretendia que os espíritos da noite trouxe o desastre, e os discípulos 

assumiram o pior. Depois de horas de gritar um com o outro no meio da tempestade, eles 

eram tão assustado que, apesar de suas vozes cansadas, eles gritou de horror. Como 

explica Marcos, eles gritaram; . para todos o viram e ficaram aterrorizados A 

palavra apavorado (a forma do verbo grego tarassō ) significa "jogar em pânico" ou 

"para atacar com medo." Eles já tinham ficado com medo da tempestade; vendo uma 

figura caminhar em direção a eles na água impulsionou seu medo para níveis ainda mais 

altos de intensidade. 

Na tentativa de descartar este milagre, alguns críticos incrédulos alegaram que Jesus 

estava apenas caminhando ao longo da costa, e não na superfície do lago. Esta 

interpretação do texto é insustentável por várias razões. Em primeiro lugar, o barco estava 

a quilômetros da costa, o que torna impossível para os discípulos de ter visto Jesus através 

da escuridão da tempestade. Mateus 14:24 diz literalmente que eles eram "muitos estádios 

da terra"; um stadion media aproximAdãoente um oitavo de milha. Em segundo lugar, os 

discípulos não teria sido agarrado com medo se eles tivessem apenas viu alguém andando 

ao longo da costa. Nenhum pescador experiente se iluda pensando que um observador em 

terra foi, na verdade, andar sobre a água. Terceiro, se Jesus estavam de pé na praia, Pedro 

não teria começou a afundar quando ele saiu do barco (cf. Mat. 14:30). Afinal, Pedro saiu 

no mesmo lugar que Jesus estava andando (31 v.), Ea água não era profundo o suficiente 

para um homem adulto a se afogar. Tal como acontece com todos os Seus milagres, 

caminhadas de Jesus na água demonstrou sua divindade. Porque Ele é o Criador do 



universo (cf. João 1: 3; Colossenses 1:16; Heb. 1: 2), Ele não só controla o vento e as 

ondas (cf. Marcos 4:41), Ele caminha sobre eles. 

Graciosamente, o Senhor não permitiu que o terror dos discípulos para 

durar. Imediatamente Ele falou com eles e disse-lhes: "Coragem! Sou Eu, não tenhais 

medo. " O comando coragem (do verbo grego tharseo ) significa "ser corajoso" ou "para 

ter bom ânimo." Ele é usado por Jesus para chamar o seu povo a depender dele como a 

fonte de sua confiança, mesmo no meio de circunstâncias impossíveis (cf. Mt 9:. 2, 22; 

14:27; Marcos 10:49; João 16:33; Atos 23:11). No meio do caos e da confusão, 

reconheceram a voz do Senhor Jesus chamando a eles. 

A frase que é que eu poderia ser traduzida literalmente como: "Eu SOU . "Não só essa 

afirmação identificar o orador como Jesus, também refletiu a auto-revelação de Deus 

encontrada no Antigo Testamento (cf. Ex. 3:14). Jesus não só demonstrou a Sua 

divindade através do Seu poder sobrenatural, Ele também afirmou ser Deus com as 

palavras que Ele falou (cf. João 05:18; 08:58; 10:30, 33). Percebendo que era Jesus, o 

medo dos discípulos voltaram para alívio. Mateus registra que Pedro, em um momento 

de exuberância, falou e disse a Jesus: 

"Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas". E Ele disse: "Vem!" E Pedro, 

descendo do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, vendo o vento, 

ele ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente 

Jesus estendeu a mão e segurou-o, e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que você duvida 

"(Mat. 14: 28-31)? 

Fé vacilante de Pedro era representante de todos os discípulos e exemplificado a razão desse 

milagre foi necessário, para fortalecer a sua fé. Embora repreensão de Jesus foi singularmente 

dirigida a Pedro, ele fittingly aplicada a todo o grupo. Que o Senhor chegou graciosamente a 

sua mão e salvou Pedro, apesar das dúvidas de Pedro, é uma imagem maravilhosa da maneira 

em que Ele graciosamente ajuda Sua própria em sua hora de necessidade, apesar de suas 

fraquezas (cf. Hb 13: 6. ). (Scholars às vezes me pergunto por que Marcos não incluiu o 

episódio sobre Pedro em seu relato. Pode ser que, porque Marcos escreveu seu evangelho sob 

a influência de Pedro, e porque Pedro era um homem humilde, que queria que o foco esteja 

em Cristo, e não ele, Marcos intencionalmente omitido esses detalhes. Qualquer que seja a 

explicação, a resposta final é que o Espírito Santo só inspirou Mateus para incluir esse 

recurso.) 

Após resgatar Pedro, o Senhor entrou no barco com eles, eo vento parou; e eles foram 

totalmente espantado. Os discípulos tinham visto Jesus andando sobre as águas e 

instantaneamente acalmando uma tempestade feroz. Eles tinham mesmo assisti Pedro 

ficam na superfície do lago. Depois de tudo isso, no momento em que Jesus entrou no 

barco, os ventos ferozes instantaneamente desapareceu ea tempestade se foi. Tendo 

servido ao seu propósito divinamente, a tempestade desapareceu. Nesse mesmo instante, 

Jesus milagrosamente impulsionou o barco até ao seu destino, na margem 

ocidental. Como relata João 6:21, "Imediatamente o barco chegou à terra para onde iam." 

Um momento, eles estavam lutando contra uma tempestade no meio do lago; o outro, o 

vento e as ondas estavam calmas eo barco tinha chegado na costa. Compreensivelmente, 

os discípulos responderam com choque. A palavra espantado vem da palavra 

grega existēmi , que significa "estar fora de si." O milagre que acabou de vivenciar soprou 

suas mentes. 



De acordo com Mateus 14:33, a resposta dos discípulos voltaram para o culto: "Aqueles 

que estavam no barco o adoraram, dizendo:" Tu és o Filho de Deus! '"Eles reconheceram 

que estavam na presença do Criador (cf. . Job 26:14), Aquele que controla os ventos e as 

ondas (cf. Marcos 4:41). Talvez suas mentes foram inundadas com passagens do Antigo 

Testamento, como o Salmo 77:19 (NVI) ", seu caminho é no mar. Seu caminho é nas 

grandes águas e seus pegadas não foram conhecidas. "Eles podem ter se lembrado das 

palavras de Habacuque 3:15:" Você atravessou o mar com os seus cavalos, através da 

grande montão de águas. "Ou talvez eles pensavam sobre Job 9: 8 (NVI): "Ele pisa nas 

ondas do mar." 

Em seu culto, o espanto dos discípulos transcendeu o mero fascínio das multidões. Muitas 

pessoas ficaram impressionados com Jesus (Mt 7:28;. 12:23; 22:33; 01:22 Marcos; 09:15; 

Lucas 02:47; 04:32; 11:14; João 7:46), mas poucos realmente adoraram. Os discípulos 

tinham começado a entender a verdade Seus milagres tinha apontado o tempo todo: que 

Ele era o Messias, o Filho de Deus (cf. Mc 1: 1). Esse reconhecimento levou-os a seus 

joelhos como eles voluntariamente confessou a realidade teológica expressa em todo o 

Novo Testamento, ou seja, "que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai" (Fp. 

2:11). 

Culto deveria ter sido a resposta dos discípulos antes, quando Jesus alimentou 

milagrosamente a multidão de dezenas de milhares de pessoas. Mas, em vez de cair em 

reverência, que, aparentemente, permitiu-se ser pego no entusiasmo da multidão. Esta 

aparição de Jesus na água foi, portanto, necessário, a fim de reforçar a sua fé, porque eles 

não tinham ganho qualquer visão do incidente dos pães, mas o seu coração estava 

endurecido. Devido à sua própria frieza espiritual, os discípulos haviam perdido o 

verdadeiro importância dessa exibição anterior do poder criativo divino. Seguro na costa, 

na presença de seu Salvador todo-poderoso, eles estavam convencidos de sua divindade 

e caiu de joelhos em adoração e louvor. 

Interação pessoal com as multidões 

Quando tinham atravessado chegaram à terra em Genesaré, e ali 

atracaram. Quando eles saíram do barco, imediatamente as 

pessoas o reconheceram, e correu sobre toda aquela região e 

começaram a levar aqui e ali em seus paletes aqueles que estavam 

doentes, para o lugar que eles ouviram que ele estava. Onde quer 

que Ele entrou em aldeias, cidades ou campos, eles estavam 

colocando os enfermos nas praças, e implorando-lhe que os 

deixasse tocar a orla do seu manto; e todos quantos o tocavam 
ficavam sendo curado. (6: 53-56) 

O relato da caminhada de Jesus sobre a água contém muito mais do que um único 

milagre. Primeiro, foi precedida pela alimentação sobrenatural do milhares (vv. 33-

44). Em segundo lugar, Jesus omnisciently viu os discípulos no meio da tempestade (v. 

48). Em terceiro lugar, Ele suspendeu a gravidade ao caminhar sobre a superfície do lago 

tempestuoso (v. 48). Em quarto lugar, Ele permitiu a Pedro para andar sobre a água (cf. 

Mat. 14:29). Em quinto lugar, logo que ele entrou no barco, o vento parou e a tempestade 

evaporado (Marcos 6:51). Em sexto lugar, o barco foi imediatamente transportado para a 

costa (João 06:21). E, finalmente, depois de chegar a terra, Jesus começou a curar os 

doentes que foram trazidos a ele (Marcos 6: 53-55). Esmagado pela maravilha de tudo 



isso, os discípulos responderam no reconhecimento de adoração que o seu Mestre era o 

Filho de Deus. 

Marcos continua a seu relato, observando que quando tinha atravessado chegaram à 

terra em Genesaré, e ali atracaram. A planície de Genesaré ficava ao sudoeste de 

Cafarnaum. Como observado anteriormente, João 6:17 indica que os discípulos estavam 

atravessando o lago em direção a Cafarnaum; No entanto, eles desembarcaram em 

Genesaré. Os críticos afirmam que, por vezes, isso representa uma discrepância nos 

relatos evangélicos. Na realidade, isso não acontece. Embora os discípulos podem ter 

originalmente destinado a ir diretamente para Cafarnaum, o Senhor de maneira 

sobrenatural e instantaneamente colocou seu barco em Genesaré. Eles tinham, sem 

dúvida, se afastaram naturalmente, devido aos ventos fortes, o que explica por que o barco 

já não estava indo em direção a seu destino original. Com ou sem tempestade, eles 

desembarcaram exatamente onde Jesus queria que eles fossem. A proximidade de 

Cafarnaum e Genesaré significava que Jesus e os discípulos facilmente orientado a 

Cafarnaum depois eles saíram do barco. Cafarnaum era seu destino final, e foi lá, na 

sinagoga, que Jesus pregou seu sermão sobre o pão da vida (cf. João 06:24, 59). 

Uma vez em terra, imediatamente as pessoas o reconheceram, e correu sobre toda 

aquela região e começaram a levar aqui e ali em seus paletes aqueles que estavam 

doentes, para o lugar que ouvi dizer que ele era. Como Jesus e os discípulos 

caminhavam de Genesaré a Cafarnaum, a Senhor continuou a mostrar compaixão para 

com as pessoas carentes, tanto ao longo do caminho e uma vez que ele finalmente chegou 

em Cafarnaum. O evangelho de João retoma a história nesse ponto, preenchendo os 

detalhes do que Jesus pregou em Cafarnaum naquele dia (cf. João 6: 26-58). O relato de 

Marcos, no entanto, se afasta e fornece um resumo final do ministério de Jesus na 

Galiléia. Onde quer que Ele entrou em aldeias, cidades ou campos, eles estavam 

colocando os enfermos nas praças, e implorando-lhe que os deixasse tocar a orla do 

seu manto; e todos quantos o tocavam ficavam sendo curado. Em todos os lugares que 

fosse, Jesus misericordiosamente curou todos os doentes que foram trazidos a ele. Seu 

poder de cura não tinha limites e sua bondade sem limites. Ele, pessoalmente, e 

graciosamente cuidada todos que o procuravam. Como a mulher em Marcos 5: 28-29, 

pessoas desesperadas que sofrem de todos os tipos de doenças incuráveis e deficiências 

foram curados simplesmente tocando na orla do seu manto. O display, escopo e intenção 

de Seu incomparável poder, desde a criação de uma refeição enorme para o 

apaziguamento de uma tempestade violenta para a cura de inúmeras enfermidades, foi 

acompanhada pela demonstração de Sua compaixão divina expansiva. 

Embora muitos que experimentaram os Seus milagres nunca viria para abraçá-lo em uma 

genuína fé salvadora, os verdadeiros crentes, como os discípulos no barco, ir além de 

mera espanto para o lugar de adoração sincera. Como fez o apóstolo João na ilha de 

Patmos, eles caem em seus rostos diante do Filho de Deus, em homenagem ao 

Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, eo soberano dos reis da 

terra. Àquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo Seu sangue, e ele fez 

de nós um reino de sacerdotes para o Seu Deus e Pai a-ele seja a glória eo domínio pelos 

séculos dos séculos. Amém. (Ap. 1: 5-6; cf. v 17) 

 



24. Escritura- A tradição corrupta (Marcos 7: 1-

13) 
Os fariseus e alguns escribas reuniam ao redor dele quando eles 

tinham vindo de Jerusalém, e viu que alguns dos seus discípulos 

comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar.(Para os 

fariseus e todos os judeus não comem sem lavar cuidadosamente 

as mãos, observando-se, assim, as tradições dos anciãos, e 

quando voltam do mercado, eles não comem sem purificar-se, e 

há muitas outras coisas que tenham recebido a fim de observar, 

como a lavagem de copos e jarros e panelas de cobre.) Os fariseus 

e os escribas lhe perguntou: "Por que os teus discípulos não 

andam segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com as 

mãos impuras? "E ele disse-lhes:" Justamente profetizou Isaías 

acerca de vós, hipócritas, como está escrito: 'Este povo me honra 

com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão 

me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. 

" Negligenciar o mandamento de Deus, você mantém a tradição 

dos homens. "Ele também estava dizendo a eles:" Vocês são 

especialistas em deixar de lado o mandamento de Deus, a fim de 

manter sua tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe 

"; e, "Aquele que fala mal de pai ou mãe, deve ser condenado à 

morte"; mas vós dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua 

mãe, o que eu tenho que ajudá-lo é Corban (isto é, dada a Deus), 

'você não permitir que ele faça qualquer coisa por seu pai ou sua 

mãe; invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição 

que vocês mesmos transmitiram; e você faz muitas coisas, como 
que "(7: 1-13). 

Como o Antigo Testamento declara repetidamente, a única adoração que agrada a Deus 

é o que flui de um coração que sinceramente ama e procura obedecer a Sua Palavra (cf. 

Dt 10:12;. 11:13; 13:13; 26:16 ; 30:. 2, 6, 10; Josh 22: 5; 1 Sm 7: 3; 12:20; 12:24).. Moisés 

articulados famosa esse princípio aos israelitas quando eles estavam prontos para entrar 

na Terra Prometida: "Ouve, ó Israel! O Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor! Amarás 

o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas 

forças "(Dt. 6: 4-5). A verdadeira adoração envolve toda a pessoa: coração, alma e 

força.Mere externalism nunca é agradável a Deus (cf. 1 Sam. 15:22). Como o Senhor 

disse ao profeta Samuel sobre Davi: "Deus não vê como vê o homem, pois o homem vê 

o exterior, porém o Senhor olha para o coração" (1 Sam. 16: 7; cf. 13:14; 1 Reis 

8:39). Quando Davi passou o reino sobre a Salomão, que deu o seu filho instrução similar 

", quanto a ti, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e servi-Lo de todo o coração 

e uma mente solícita; porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e entende todas as 

intenções dos pensamentos "(1 Crônicas 28: 9.). Na dedicação do templo, Salomão 

reiterou essas palavras a toda a nação: "Deixe seu coração, pois, ser inteiramente dedicado 

ao Senhor, nosso Deus, que andes em seus estatutos e de guardar os seus mandamentos, 

como hoje se vê" (1 Reis 8 : 61; cf. 2 Reis 20: 3). 

Apesar de tais instruções claras, a nação escorregou várias vezes em externalismo, 

hipocrisia e apostasia. Mesmo Salomão, dotado de sabedoria sobrenatural (1 Reis 03:12), 

não ficou imune à permitindo que o seu coração para ser desencaminhado (cf. 11: 4). Em 

resposta a incredulidade calejada de Israel, Deus levantou profetas que chamaram as 



pessoas de volta à adoração sincera e obediência. Como declarou o Senhor por intermédio 

do profeta Jeremias (29:13), "Você vai buscar-me e encontrar-me quando me 

procurarem de todo o coração "(grifo nosso). O profeta Joel semelhante proclamou: 

"No entanto, mesmo agora", diz o Senhor ", voltarão para mim de todo o vosso coração, 

e isso com jejuns, lágrimas e lamentações; E rasgai o vosso coração, e não as vossas 

vestes. "Agora volte para o Senhor teu Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, 

lento para a cólera, e abundante em benignidade, e se compadece do mal. (Joel 2: 12-13; 

cf. Amos 5: 21-24) 

O Senhor não estava interessado em símbolos externos de tristeza, como o rasgar de roupa, a 

menos que eles realmente representado genuíno arrependimento e remorso sincero. O profeta 

Isaías semelhante repreendeu o povo de seu dia para o seu frio, a religião sem 

coração. Embora o povo ofereciam sacrifícios corretos (Isa. 01:11), observadas as festas 

religiosas (vv. 13-14), e levantou a orações contínuas (15 v.), Fizeram-no de corações que 

eram rebeldes e impenitente (vv. 16-17). Eles eram bons na observação de tradição, mas seus 

corações estavam longe de Deus (cf. 29:13). Se eles se recusaram a se arrepender, eles teriam 

de enfrentar o julgamento divino na mão dos babilônios. 

Sete séculos depois, o judaísmo do tempo de Jesus foi caracterizado por uma forma 

similar de vazio, sem vida, adoração hipócrita. Ao longo dos séculos, a tradição judaica 

tinha criado uma religião legalista de externalism hipócrita, propagada principalmente 

pelos fariseus e escribas. Embora a sua religião foi dirigido a Deus verdadeiro, ele foi 

praticado de forma errada (cf. Rom. 10: 2) e, portanto, inaceitável para Ele. 

Jesus confrontou o culto hipócrita de sua época, da mesma forma os profetas antes dele 

havia denunciado na deles. Ele veio para trazer a verdadeira religião do coração (Mat. 5: 

8, 21-48; 6: 19-21). Por isso, ele colidiu violentamente com os líderes religiosos de Israel 

do primeiro século. Ele os chamou de víboras (Mt 0:34.), Condenou-los como falsos 

pastores (João 10: 8.; Cf. Ez 34: 1-10)., E os amaldiçoou como hipócritas (cf. Mt 23:13, 

15, 23, 25, 27, 29). Embora Jesus exibiu humildade, mansidão e compaixão para com as 

multidões (cf. Marcos 06:34), Ele nunca hesitou em repreender abertamente os 

fornecedores de religião falsa. 

Os eventos descritos em Marcos 6, a partir da colocação dos Doze (vv. 7-13, 30-32) para 

a alimentação dos milhares (vv. 33-44) a Jesus andando sobre as águas (vv. 45-52) , 

representam tanto o pico da popularidade de Jesus e o clímax do Seu ministério galileu. O 

povo Ele milagrosamente alimentados eram tão espantado que eles queriam "para vir e 

levá-lo à força para fazê-lo rei" (João 6:15). Mas a sua motivação era meramente nacional 

e materialista. No dia seguinte, quando Jesus articulada realidades espirituais sobre o 

reino, a multidão tornou-se rapidamente desencantado. Muitos de seus seguidores 

deixaram Ele (cf. v. 66), e sua popularidade começou a declinar. Desse ponto em diante, 

Jesus centrou-se mais e mais de sua atenção na formação dos Doze, preparando-os para 

o seu ministério para começar depois de sua crucificação e ressurreição. 

Contribuir para que o declínio na popularidade foi a propaganda espalhada pelos fariseus 

e escribas, que tentou desacreditar Jesus atribuindo Seu poder de Satanás (cf. Marcos 

3:22). Como observado acima, o Senhor freqüentemente entraram em confronto com os 

líderes religiosos judeus. Esta seção descreve um desses episódios, em que o juiz 



messiânico condenados a hipocrisia descarada de apóstata judaísmo.A passagem pode ser 

dividido em três segmentos: o interrogatório, a acusação, e ilustração. 

O Interrogatório 

Os fariseus e alguns escribas reuniam ao redor dele quando eles 

tinham vindo de Jerusalém, e viu que alguns dos seus discípulos 

comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar.(Para os 

fariseus e todos os judeus não comem sem lavar cuidadosamente 

as mãos, observando-se, assim, as tradições dos anciãos, e 

quando voltam do mercado, eles não comem sem purificar-se, e 

há muitas outras coisas que tenham recebido a fim de observar, 

como a lavagem de copos e jarros e panelas de cobre.) Os fariseus 

e os escribas lhe perguntou: "Por que os teus discípulos não 

andam segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com as 

mãos impuras "(7: 1-5)? 

De acordo com João 6: 4, a alimentação dos milhares ocorreu perto da época da Páscoa 

judaica, um ano antes Jesus morreu na cruz. O episódio descrito nesta seção (Marcos 7: 

1-13), que ocorreu na Galiléia logo após a alimentação miraculosa, ocorreu em torno 

desse mesmo tempo. (Para uma harmonia dos Evangelhos, ver John Macarthur, One 

Perfect Vida [Nashville: Tomé Nelson, 2012].) Uma delegação de fariseus e alguns dos 

escribas se reuniram em torno de Jesus. Como um grupo anteriormente (cf. Marcos 

3:22), essa comissão de clérigos tinham vindo para a Galiléia , de Jerusalém. (Para mais 

informações sobre os fariseus e os escribas, consulte o capítulo 7 do volume atual.) O 

mais provável é que eles vieram a pedido de membros galileanas de sua seita para ajudar 

a enfrentar Jesus à luz de sua popularidade e ameaçador. Desde Jerusalém foi a sede da 

religião judaica, a localização de ambos do templo e do Sinédrio, esta delegação 

representada autoridade eclesiástica significativo. Como os especialistas reconhecidos 

em ambos lei do Antigo Testamento e na tradição rabínica, os fariseus eram campeões da 

forma popular do judaísmo legalista que dominou Israel do primeiro século. Desde o 

início do ministério de Jesus, os fariseus e escribas sabia Sua mensagem foi um ataque 

direto em seu sistema de justiça própria. Consequentemente, eles estavam sempre 

buscando maneiras de desacreditar o seu ministério aos olhos do povo, com o objetivo 

final de acabar com sua vida (cf. Marcos 3: 6). 

A oportunidade surgiu potencial para os inimigos de Jesus, quando viram que alguns dos 

seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Embora a lei 

mosaica prescrito lavagens cerimoniais para os sacerdotes (Lev. 22: 6-7), que fez não 

exigir outros para lavar as mãos de qualquer forma especial antes de comer. Os fariseus 

insistiram que o povo judeu realizar lavagens cerimoniais específicos, não porque foram 

biblicamente ordenado, mas porque eram parte do ensino rabínico. Eram pouco 

preocupada com o saneamento, mas obcecado com a tradição ritual. Como Marcos 

explica em sua nota entre parênteses, os fariseus e todos os judeus não comem sem 

lavar cuidadosamente as mãos, observando-se, assim, as tradições dos anciãos. A 

lavagem cerimonial prescrito por praxis rabínicas envolveu várias etapas. Primeiro, a 

água foi derramada de um frasco em ambas as mãos com os dedos apontando para cima, 

para que a água seria executado fora aos pulsos. Em seguida, a água foi novamente 

derramado sobre as mãos com os dedos apontando para baixo. Finalmente, cada lado era 

esfregado com o punho da outra mão. Rigorosa judeus seguiria esses regulamentos antes 

de cada refeição e entre cada curso na refeição. (Para uma discussão mais completa dessas 



lavagens cerimoniais, ver Alfred Edersheim do O Vida and Times de Jesus o 

Messias [Grand Rapids: Eerdmans, 1972], 2: 10-13.) 

As lavagens tornou-se mais elaborada quando as pessoas voltaram para casa depois de 

sair, porque eles poderiam ter sido contaminado pelo contato com um samaritano, um 

gentio, ou até mesmo um judeu que era impuro. Assim, como Marcos observa, quando 

voltam do mercado, eles não comem sem se purificar. Somado a isso de lavagem das 

mãos tradicional foi a limpeza cuidadosa de instrumentos e utensílios de cozinha para 

refeições. Na verdade, há muitas outras coisas que receberam para observar, como a 

lavagem de copos e jarros e panelas de cobre. Juntas, essas lavagens rituais feitos cada 

hora das refeições um caso elaborado e meticuloso. 

As tradições dos anciãos consistiu de regulamentação extra-bíblicas que haviam sido 

passadas desde o tempo do cativeiro babilônico (605-535 AC ). Estas tradições orais, que 

permearam o judaísmo do tempo de Jesus, foram finalmente escritas no Mishnah por volta 

do final do segundo século AD A Mishná, juntamente com comentário rabínico adicional 

chamado o Gemara, compõe o Talmud (a coleção da tradição judaica que na forma 

impressa abrange milhares de páginas de material extra-bíblica). De acordo com o 

Talmud, Deus deu a Moisés a lei oral, que ele passou para outros grandes homens em 

Israel.Estes homens foram acusados de, pessoalmente, apropriando-se a lei em suas 

próprias vidas, a formação de outros que ensinam a lei para as gerações seguintes, ea 

construção de um muro de proteção em torno da lei, a fim de preservá-la. Esse muro de 

proteção consistia em regulamentos extrabiblical destinadas a garantir que as pessoas 

nunca chegou perto de quebrar a lei. Na realidade, porém, essas regras rabínicas 

realmente prejudicados e obscureceu a lei que visavam proteger. Ao longo do tempo, o 

povo judeu começou a medir a sua condição espiritual em termos de conformidade 

externa com os requisitos tradicionais e rituais cerimoniais, em vez de em termos de amor 

sincero a Deus e humilde obediência à Sua Palavra (cf. Is 66: 2.). 

Quando o povo judeu voltou à sua terra natal depois do cativeiro babilônico, escribas (o 

primeiro dos quais foi Ezra) começaram a copiar e ensinar as Escrituras, a fim de instruir 

o povo na Palavra de Deus (cf. Ne 8: 8.). Como explicaram as Escrituras, eles fizeram 

comentários sobre o texto, eventualmente, acumular um corpo maciço de material 

interpretativo. Ao longo dos séculos, a distinção entre a Escritura e das tradições rabínicas 

que foram baseadas em interpretações dos escribas da Escritura tornou-se turva. Nos dias 

de Jesus, as tradições dos anciãos haviam ofuscado e suplantou a Palavra de Deus. A 

verdade divina tinha sido perdido, enterrado sob montanhas de 

tradição. Consequentemente, os rituais do judaísmo poderia ser praticado por fora sem 

levar em conta a condição do coração de alguém diante de Deus. 

Os fariseus e os escribas tomaram suas tradições muito a sério, incluindo a lavagem das 

mãos. Alguns rabinos sugeriu que um demônio chamado Shibtah sentou-se em mãos do 

povo, enquanto eles estavam dormindo. Se o demônio não foram removidos por lavagem 

cerimonial antes de comer, ele seria transferido para a boca e pode entrar no corpo. Outros 

rabinos virou de lavagem das mãos em uma questão de salvação. Como o Jerusalem 

Talmud afirma: "Quem está firmemente implantado na terra de Israel, que fala a língua 

sagrada, que come sua comida em pureza [como exigido pelo ritual de lavagem das 

mãos], e recita o Shema manhã e à noite, tem a garantia de vida no mundo vindouro 

"( Shabbat 1: 3, grifo do autor). Não é de admirar, então, que os líderes religiosos 

acusaram os discípulos de Jesus de cometer um delito grave. Fraseado a sua acusação na 



forma de uma pergunta, eles incrédulo perguntou Jesus, "Por que os teus discípulos 

não andam segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos 

impuras?" não foi motivada Sua pergunta por curiosidade, mas por ultraje. Eles ficaram 

furiosos que Jesus iria permitir que os seus discípulos a ignorar abertamente um ritual que 

eles consideravam tão vinculativo. 

A acusação 

E disse-lhes: "Justamente profetizou Isaías acerca de vós, 

hipócritas, como está escrito: 'Este povo me honra com os lábios, 

mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, 

ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. 

" Negligenciar o mandamento de Deus, você mantém a tradição 

dos homens "Ele também estava dizendo a eles:" Vocês são 

especialistas em deixar de lado o mandamento de Deus, a fim de 
manter a sua tradição "(7: 6-9).. 

Jesus respondeu, não respondendo a pergunta dos fariseus, mas por acusando-os para a 

sua hipocrisia. Ele viria a dar uma resposta aos seus discípulos (vv. 17-23), mas para os 

líderes religiosos apóstatas Ele não ofereceu nenhuma explicação ou desculpa. Em vez 

disso, Ele confrontou a incredulidade calejada que caracterizou o falso sistema que eles 

adotaram. 

Levando-los direto para as Escrituras, Jesus começou por apontar para o profeta 

Isaías. Ele disse-lhes: "Justamente profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas." Os 

fariseus eram hipócritas , porque, embora eles pareciam santo do lado de fora, seus 

corações foram impenitente e corrupto. Como Jesus disse a eles em uma ocasião 

posterior, "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque sois semelhantes aos 

sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios 

de ossos de mortos e de toda imundícia. Então, você, também, por fora parecem justos 

aos homens, mas por dentro estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade "(Mateus 23: 27-

28.). Como os israelitas dos dias de Isaías, os fariseus e os escribas enfatizou rituais 

externos e regulamentos extra-bíblicas, negligenciando completamente um verdadeiro 

amor por Deus. Citando Isaías 29:13, Jesus disse: "Como está escrito: 'Este povo me 

honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, 

ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. " As palavras de Isaías atingiu o 

coração do sistema farisaico, que fingiu amar a Deus, mas adoraram de uma forma que 

era superficial, artificial, anti-bíblica e inaceitável. No caso eles perderam o ponto, Jesus 

acrescentou: "Negligenciar o mandamento de Deus, você tem a tradição dos 

homens." Os fariseus e escribas estavam muito mais preocupados com a defesa costumes 

rabínicos do que obedecer a lei de Deus. 

Do primeiro século judaísmo, como todas as formas de religião apóstata, elevadas 

tradições humanas acima dos ensinamentos das Escrituras. Os fariseus valorizada seus 

ritos, rituais e regulamentos, permitindo o que era meramente externo para tomar o lugar 

de adoração verdadeira e sincera obediência. Externamente, eles prestaram homenagem 

a Deus com os lábios, mas interiormente seus corações cheios de calos 

foram longe Dele. Porque nunca tinha sido transformado no interior, as suas tentativas 

para adorar a Deus eram inevitavelmente hipócrita. A verdadeira adoração, pelo 

contrário, flui a partir da alma que foi regenerado e ansiosamente procura honrar e 



submeter à vontade do Senhor. Como Jesus explicou em João 4:24, o único culto Deus 

aceita é que o que é "em espírito" (do coração) e em "verdade" (de acordo com a sã 

doutrina). Como hipócritas hipócritas que rejeitaram o Messias, os fariseus falhou em 

ambas as contagens. 

Estas falsificações arquetípicas ficaram indignados que Jesus ignorou suas tradições. Mas 

o Senhor sabia que nem ele nem os seus discípulos estavam obrigados a seguir costumes 

rabínicos. Só o que veio a partir da Escritura era autoritário; onde a tradição em conflito 

com a Palavra de Deus, a tradição precisava ser derrubado e seus fornecedores expostos 

abertamente. Consequentemente, Jesus também estava dizendo a eles: "Vocês são 

especialistas em deixar de lado o mandamento de Deus, a fim de manter sua 

tradição." Os fariseus e escribas acusaram os discípulos de Jesus de cometer um delito 

grave.Na realidade, foram eles que eram culpados de crimes reais contra Deus. Eles 

esqueceram o mandamento de Deus e influenciou muitos outros a fazer o mesmo. Suas 

mãos podem ter sido lavados e limpos, mas o seu coração não 

estavam. Consequentemente, eles e seus seguidores foram caminhando para o julgamento 

eterna (cf. Mat. 23:15). 

A Ilustração 

"Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe"; e, "Aquele que fala 

mal de pai ou mãe, deve ser condenado à morte"; mas vós dizeis: 

Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, o que eu tenho que 

ajudá-lo é Corban (isto é, dada a Deus), 'você não permitir que 

ele faça qualquer coisa por seu pai ou sua mãe; invalidando assim 

a palavra de Deus pela vossa tradição que vocês mesmos 
transmitiram; e você faz muitas coisas, como que "(7: 10-13). 

Depois de expor sua duplicidade a partir do texto de Isaías 29, Jesus deu aos hipócritas 

uma ilustração para provar seu ponto. Levando-los de volta para Êxodo 20:12 e 21:17, 

Ele lembrou-lhes que Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe "; e, "Aquele que fala 

mal de pai ou mãe, deve ser condenado à morte." O próprio Deus havia instruído o 

seu povo à honra, respeito, e tratar os seus pais com cuidado.Não fazê-lo foi tanto uma 

violação do quinto mandamento e um crime digno de morte. 

Inerente a honrar o pai ea mãe é a responsabilidade de amar e respeitá-los ao longo de 

toda a sua vida, inclusive ajudando a satisfazer as suas necessidades, se eles se tornam 

incapazes de prover o próprio sustento. Mas a tradição rabínica tinha crescido para minar 

que o mandato bíblico. Ele impetuosa sugeriu que uma criança poderia evitar auxiliando 

seus pais simplesmente dizendo-lhes: "Tudo o que eu tenho que iria ajudá-lo tem sido 

dado a Deus" (Mat. 15: 5). Embora os especialistas religiosos sabia o que Deus ordenou, 

tendo grandes porções cometidos da lei mosaica para a memória, eles usaram tradição 

para contorná-la. Como Jesus explicou, "Mas você diz:" Se um homem disser a seu 

pai ou a sua mãe, o que eu tenho que ajudá-lo é Corban (isto é, dada a Deus), 'você 

já não lhe permitem fazer qualquer coisa por seu pai ou sua mãe. " 

A palavra Corban é um termo hebraico que significa "dedicado a Deus" e que se refere 

à oferta de dinheiro ou bens materiais que haviam sido prometidos a Deus. Em algum 

momento da história de Israel, uma tradição surgiu permitindo que as pessoas a 

declararem os seus bens "Corban," assim promissor que acabaria por utilizar os seus 



recursos para fins sagrados. Mesmo que os pais de um homem pediu-lhe apoio financeiro, 

ele foi proibido de usar qualquer coisa que ele havia declarado ser "dedicado a Deus", a 

fim de ajudá-los. O sistema rabínico assim fornecido filhos adultos com uma brecha 

através da qual eles não têm para ajudar os seus pais idosos ou carentes, e ainda assim 

poderia parecer ser adoradores fiéis que deram generosamente a Deus. Embora uma 

pessoa pode declarar todas as suas posses "Corban", ele não era obrigado a doá-los 

imediatamente ao templo ou sinagoga. Para a maior parte, os bens dados em garantia, 

permaneceu sob seu controle. Na verdade, sempre que ele queria usá-los para seus 

próprios fins, ele poderia reverter o voto apenas dizendo "Corban" over-los novamente. O 

sistema hipócrita, promovido pelos fariseus e escribas, permitiu que as pessoas a manter 

um verniz externo de dedicação a Deus enquanto gira simultaneamente as costas para 

seus pais. 

Jesus terminou Sua confronto com os fariseus e os escribas através da emissão de um 

cobertor, devastando condenação: "[Está] invalidando assim a palavra de Deus pela 

vossa tradição que vocês mesmos transmitiram; e você faz muitas coisas, como isso. 

" O judaísmo dos fariseus e dos escribas era uma religião anti-bíblico que invalidou a 

Palavra de Deus. A verdadeira fé do Antigo Testamento tinha sido perdido, obscurecida 

por camadas de regras e regulamentos rabínicos que os líderes religiosos 

judeus proferidas . Isso eles fizeram muitas coisas como a que indica que a ilustração 

Jesus usou a respeito "Corban" foi apenas um dos muitos exemplos semelhantes de 

corrupção e hipocrisia dentro do sistema farisaico. Os fariseus e os escribas do mal-

hearted conseguiu perverter mesmo as disciplinas mais básicas, a partir do 

comportamento moral à oração e jejum para dar aos pobres (cf. Mt 5:20; 6: 1-6.; 23: 1-

36). Em resposta, o Messias repudiou sua forma falsa do judaísmo, ensinando que essas 

tradições são sem sentido e que o que Deus requer é um coração que ama e busca a Sua 

glória (cf. Mc 12: 29-30). 

Embora Jesus detestava as tradições do judaísmo apóstata, deve-se notar que a própria 

tradição não é inerentemente mau. Há muitas tradições maravilhosas que os crentes já 

celebraram ao longo dos séculos.Problemas devastadores surgem quando essas tradições 

são dadas uma autoridade igual ou maior do que as Escrituras. Sempre que a palavra de 

Deus é invalidada por tradição, como no caso dos fariseus e dos escribas, é uma 

abominação e uma ofensa. Aqueles que realmente amam a Deus valorizar a Sua Palavra 

e procurai com zelo a apresentar aos seus comandos (cf. João 14:15), mesmo que isso 

exige romper com a tradição. Eles olham para nenhuma autoridade maior do que a Palavra 

de Deus. 

De acordo com um rabino que honestamente avaliou o judaísmo de sua época: "Há dez 

partes da hipocrisia do mundo, nove em Jerusalém e um em todo o mundo" (citado de 

João A. Broadus, Comentário ao Evangelho de Mateus [Filadélfia : American Baptist 

Publication Society, 1886], 335) Hipocrisia não se limita ao judaísmo antigo. Ele ainda é 

difundida em várias formas de cristandade hoje, onde prospera em cerimônias vazias, 

adoração superficial, doutrinas errantes, rezas indiferentes, moralismo legalista, e outros 

semelhantes. Por sua própria definição, a hipocrisia parece bom do lado de fora, mas é 

corrupto no interior. 

A solução para a hipocrisia é a mesma que para qualquer outro pecado: o 

arrependimento. Talvez nenhum exemplo Novo Testamento ilustra melhor que a verdade 

do que o apóstolo Paulo. Como um fariseu, Paulo medida a sua condição espiritual em 



termos de aparências hipócritas e elogios religiosas. Quando ele se tornou um cristão, ele 

percebeu que as coisas eram inúteis. Como ele explicou aos Filipenses: 

Se alguém tem uma mente que confiar na carne, eu muito mais: circuncidado ao oitavo 

dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, 

fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à justiça que há na lei, fui 

irrepreensível. Mas tudo o que para mim era lucro, essas coisas que eu considerei perda 

por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o valor 

de excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de 

todas as coisas, e as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, e pode ser 

achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, 

a justiça que vem de Deus com base na fé, para que eu possa conhecê-Lo eo poder da sua 

ressurreição, ea comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Sua morte; a fim 

de que eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. (Fl 3. 4-11) 

Pela graça de Deus, Paulo passou a entender o que cada hipócrita religioso deve reconhecer, 

que as obras hipócritas são como trapo imundo antes de um santo Deus (Is. 64: 6). Mas a 

verdadeira justiça está disponível através de Jesus Cristo (Rm 5:19;. 2 Cor. 5:21). Aqueles 

que abraçam-Lo na fé salvadora será perdoado e transformado a partir do interior (cf. Isa. 

1:18). Eles vão ser transformados em verdadeiros adoradores (cf. Fl 3. 3). Como Paulo 

declarou em outro lugar: "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas 

antigas já passaram; eis que tudo se fez novo "(2 Cor. 5:17). 

 
25.  A Historia da impureza interior (Marcos 7: 

14-23) 
Depois Ele chamou a multidão para ele novamente, ele começou 

a dizer-lhes: "Ouça-me, todos vocês, e entender: não há nada fora 

do homem que possa contaminá-lo, se ele vai para ele; mas o que 

sai do homem é o que contamina o homem. [Se alguém tem 

ouvidos para ouvir, ouça.] "Quando Ele havia deixado a multidão 

e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca da 

parábola. E Ele lhes disse: "Você está tão carente de 

entender? Não compreendeis que tudo o que vai para o homem do 

lado de fora não pode contaminá-lo, porque ele não entra em seu 

coração, mas em seu estômago, e é eliminado? "(Assim Ele 

declarou puros todos os alimentos.) E Ele estava dizendo:" O que 

sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque de dentro, 

do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as 

prostituições, roubos, homicídios, adultérios, atos de cobiça e 

maldade, assim como o engano, a sensualidade, a inveja, calúnia, 

orgulho e insensatez. Todos estes males procedem de dentro e 
contaminam o homem "(7: 14-23). 

A noção de que os seres humanos são basicamente boas persiste no mundo, apesar da 

evidência constante e onipresente em contrário. Populares psicólogos e antropólogos 

seculares insistir mal não é inerente às pessoas. Consequentemente, a culpa por 

comportamentos destrutivos é finalmente colocado em forças externas e fatores 

ambientais. "Outras pessoas são ruins não me" parece ser a desculpa orgulhoso facilmente 



formado pelo coração humano enganosa. Recusando-se a reconhecer a sua própria culpa, 

muitas vezes os autores afirmam ser vítimas-criticante pais, colegas, ou circunstâncias de 

seu comportamento criminoso. 

A compreensão bíblica da natureza humana não poderia ser mais oposto. Porque todas as 

pessoas são pecadores (. Cf. Rom 03:23), eles nascem com uma natureza que já está 

corrompido (cf. Sl. 51: 5; Rm 5:12, 19.). O problema não está fora deles, mas dentro 

deles. Como Jeremias 17: 9 (KJV), explica: "O coração do homem é enganoso acima de 

todas as coisas, e desesperAdãoente corrupto." Fatores externos podem proporcionar às 

pessoas oportunidades únicas para manifestar sua pecaminosidade, mas a corrupção já 

existe no interior. Todos os seres humanos são pecadores, autores de crimes contra o 

homem e Deus. Eles são maus não por causa de influências externas, mas porque eles 

estão cheios de orgulho e luxúria, e "a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o 

pecado" (Tiago 1:15). 

O povo judeu do tempo de Jesus, obviamente, não foram afetados pelas reflexões de 

psicólogos modernos. No entanto, eles semelhante mal a verdade fundamental sobre onde 

a corrupção ea contaminação se origina. Pensar que a contaminação moral veio de fontes 

externas, eles desenvolveram um sistema elaborado de rituais e cerimônias exteriores que 

eles achavam que iria fazê-los pura. Eles supôs errAdãoente que se parecia bom do lado 

de fora, participando da sinagoga, honrando a lei, e observando as tradições dos anciãos, 

Deus iria considerá-los justos no interior (cf. Mt 23:.. 13-36; Fl 3 : 4-

6).Consequentemente, o judaísmo tornou-se um terreno fértil para a hipocrisia, o 

externalismo, e legalismo superficial. 

Nesta seção (Marcos 7: 14-23), Jesus confrontou esse sistema falso, articulando a 

diferença entre as fontes verdadeiras e falsas de contaminação. Significativamente, a 

palavra defile ou desfiladeiros (do verbo grego koinoō , ou seja, a poluir ou fazer 

imundo) aparece cinco vezes nesta passagem (vv. 15 [duas vezes], 18, 20, 23). Após Sua 

confronto com os fariseus sobre a autoridade da tradição rabínica (vv. 1-13), Jesus 

continuou por quebrando a noção de que a corrupção moral se origina fora de uma 

pessoa. Ao fazê-lo, Ele também demonstrou que a limpeza espiritual não pode ser obtida 

através de rituais externos e cerimônias religiosas. A passagem pode ser dividido em duas 

partes, cada um concentrando-se na verdade sobre a corrupção: a verdade ea verdade 

declarou explicou. 

A verdade enunciada 

Depois Ele chamou a multidão para ele novamente, ele começou 

a dizer-lhes: "Ouça-me, todos vocês, e entender: não há nada fora 

do homem que possa contaminá-lo, se ele vai para ele; mas o que 

sai do homem é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos 
para ouvir, ouça "(7: 14-16). 

Assim como Jesus chamou seu ministério galileu ao fim, multidões de pessoas ainda 

acumulou onde quer que Ele era (cf. Marcos 6:56). Sua popularidade atraiu a ira dos 

líderes religiosos judeus, cujo ressentimento foi tão forte que a única coisa que satisfizesse 

era matá-Lo (cf. 3: 6). Em algum momento logo após a primeira alimentação miraculosa 

dos milhares (cf. 6: 33-44), alguns fariseus e escribas viajou de Jerusalém para a Galiléia 

para confrontar Jesus (7: 1-13). Sua intercâmbio antagônica com Ele, sem dúvida, atraiu 



um grupo de curiosos, que teria sido espantado ao ouvir Jesus desafiar abertamente a 

autoridade dos líderes religiosos para seus rostos (cf. 01:22; Lucas 11: 39-44). Depois do 

confronto foi mais, Jesus chamou a multidão com ele novamente e começou a dizer-

lhes: "Ouça-me, todos vocês, e entender." Ao chamar as pessoas a ouvir 

cuidadosamente suas palavras, Jesus estava fazendo mais do que apenas pedir a sua 

atenção. Ele estava ressaltando a importância eterna do que ele estava prestes a dizer. 

Falando de contaminação espiritual, Jesus explicou que não há nada fora do homem 

que possa contaminá-lo, se ele vai para ele. ponto do Senhor era que as coisas externas, 

como refeições feitas com as mãos por lavar cerimonialmente (cf. 7: 2), e não o são fonte 

de impureza espiritual. Pelo contrário, a corrupção que ofende a Deus é uma realidade 

interna, espiritual, que tem uma fonte interna correspondente. Poluição Sinful não vem 

de fora do pecador, mas fica dentro dele. Na passagem paralela de Mateus 15:11, Jesus 

explicou que é "o que sai da boca [que] contamina o homem." Ponto do Senhor era que a 

contaminação moral não é evidenciado pelo o que se passa dentro da boca de uma pessoa, 

mas o que vem fora dele (cf. Mt 0:34;. Lucas 6:45). A boca não é o único lugar onde a 

miséria se manifesta, mas é a saída mais pronto, imediato e constante para o mal dentro 

(cf. Tiago 3: 2-12). ". Aquele que anda com a perversidade na boca" Provérbios 06:12 

caracteriza um homem mau como Provérbios 15:28 acrescenta: "A boca dos ímpios 

derrama coisas más." Quando Jesus falou das coisas que sai do homem, Ele estava se 

referindo não só ao discurso de uma pessoa, mas também os desejos, pensamentos e 

atitudes por trás de seu discurso. Porque o coração é mau, mau concupiscências, palavras 

e ações inevitavelmente jorram. Aqueles são o que contamina o homem. 

As palavras de Jesus deve ter chocado seus ouvintes, os quais haviam sido suscitadas em 

um sistema que valorizada moralidade externa e cerimônias (6 cf. Matt.: 1-6, 16-18). Na 

realidade, o Senhor não foi a introdução de novas idéias, mas reiterando verdades do 

Velho Testamento que o povo judeu deve ter conhecido bem. Eles estavam familiarizados 

com passagens que ensinou que "Deus não vê como vê o homem, pois o homem vê o 

exterior, porém o Senhor olha para o coração" (1 Sam. 16: 7; cf. 13:14; 1 Reis 8: 39; Pv. 

21: 2); e que "o Senhor esquadrinha todos os corações, e entende todas as intenções dos 

pensamentos" (1 Crônicas 28: 9.; cf. 1 Reis 8:61; 2 Reis 20: 3). No entanto, devido às 

suas próprias tradições extra-bíblicas, eles haviam se tornado preocupado com uma forma 

superficial de pureza que era inerentemente hipócrita porque ele contornou o coração. 

É verdade que alguns dos rituais e regulamentos de Israel havia sido prescrito por Deus 

na lei mosaica. Certos alimentos foram proibidos (cf. Lev. 11: 1-47), e certas questões 

médicas (como a lepra [13:11, 44-45], tocando um corpo morto [21: 1, 11], e menstruação 

[15 : 19]) rendeu uma pessoa impura. No entanto, essas coisas foram concebidos como 

símbolos ou ilustrações da verdadeira natureza do coração pecaminoso do homem e sua 

necessidade desesperada para a limpeza divina. Que uma pessoa que foi cerimonialmente 

contaminado a necessária limpeza externa para participar no culto público forneceu uma 

imagem poderosa do fato de que todo pecador requer o perdão divino e limpeza interna 

antes de chegar à presença de Deus. 

O fato de que os rituais do Antigo Testamento eram apenas símbolos é particularmente 

enfatizado ao longo do livro de Hebreus. Comentando sobre o sistema levítico, o autor de 

Hebreus explicou que o sacerdócio era "uma figura e sombra das coisas celestiais" (8: 

5); o sacrifício de touros e bodes prenunciava a obra expiatória final de Cristo (cf. Heb. 

9: 13-14); e no Santo Lugar no tabernáculo era "um símbolo para o tempo presente. Assim 



dons e sacrifícios são oferecidos que não pode fazer o adorador perfeito em consciência, 

uma vez que dizem respeito apenas à comida e bebida e várias lavagens, os regulamentos 

para o corpo impostas até ... Cristo apareceu "(9: 9-11). Mesmo a lei mosaica era "apenas 

uma sombra dos bens futuros, e não a própria forma das coisas", porque conformidade 

externa a ela "não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem 

de ano em ano, aperfeiçoar os que desenhar próximo "(10: 1). A salvação requer limpeza 

interna, de tal forma que o povo de Deus pode "se aproximam com um coração sincero e 

com plena convicção de fé, tendo [suas] corações purificados da má consciência, e [seu] 

corpo lavado com água pura" (10:22). 

Como o sistema de sacrifício, a circuncisão também foi um ato físico prescrito por Deus 

para simbolizar uma realidade espiritual. Mesmo quando Israel entrou na Terra 

Prometida, o Senhor lembrou as pessoas que Seu olhar estava voltada para a circuncisão 

de seus corações: 

"Agora, Israel, o que o Senhor, teu Deus requer de você, mas a temer o Senhor, teu Deus, 

que andes em todos os seus caminhos, e amá-lo, e para servir ao Senhor teu Deus de todo 

o teu coração, de toda a tua alma, e de guardar os mandamentos do Senhor e os seus 

estatutos, que eu hoje te ordeno para o seu bem? ... Circuncide então o seu coração. "(Dt 

10: 12-13, 16; cf. Jer. 4: 4.) 

Paulo reiterou que a verdade em Romanos 2: 28-29, 

Para ele não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na 

carne. Mas ele é um judeu que é interiormente; e circuncisão, a que é do coração, no 

espírito, não na letra; e seu louvor não provém dos homens, mas de Deus. 

Afinal de contas, Abraão foi justificado pela fé antes de ser circuncidado (cf. Rom. 4: 1-12). 

O Antigo Testamento era clara: nenhuma atenção a cerimônia ou ritual comandado era 

agradável a Deus, a menos que ele veio de um coração que sinceramente amavam (cf. (cf. 

Dt 10:12; 11:13; 13:13; 26:16. ; 30: 2, 6, 10; Josh. 22: 5; 24:23; 1 Sam. 7: 3; 12:20, 24; 1 

Reis 8:23; 2 Crônicas 11:16; Isa. 51: 7. ; 57:15) A noção de que atos como externos-ser 

circuncidado, observando as leis dietéticas, ou realizando limpeza-cerimonial poderia 

fornecer a salvação do pecado era totalmente estranha à lei de Deus, a despeito desse fato, 

o povo judeu, agarrando-se à sua.. pecado com amor corrupto (cf. Jo 3, 19-20), ficou 

preocupado com os símbolos externos, com a exclusão de pureza interna Fazer isso lhes 

permitiu aparecer religiosa sem ser nem arrependido ou justo (cf. Is. 1: 11-17. .; 29:13; 

Amos 5: 21-24) por atravessando os movimentos enquanto se agarra ao seu pecado, eles 

cultivaram um sistema que prosperou em hipocrisia É por isso que Jesus disse aos 

fariseus: "Vocês são como sepulcros caiados, que. do lado de fora parecem formosos, mas 

por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então, você, também, por 

fora parecem justos aos homens, mas por dentro estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade 

"(Mateus. 23: 27-28; cf. Tt 1: 15-16). Para piorar a situação, eles acrescentaram suas 

próprias regras e regulamentos feitos pelo homem para a lei-eventualmente eclipsando a 

verdade da Palavra de Deus com as tradições dos homens (cf. Mc 7, 8, 13). Em vez de 

levá-los mais perto de Deus, seus rituais e regulamentos extrabiblical levou-os para longe 

dele. No final, por rejeitar e crucificar Seu Filho, eles provaram que eles amavam suas 

tradições muito mais do que o próprio Deus. 



Jesus protestou contra a sua religião superficial, enfatizando a necessidade de verdadeira 

justiça interna (cf. Mt 5: 6, 20-48; Lc. 18: 9-14). Porque a fonte de sua profanação era 

espiritual e interna, que não poderia ser removido por lavagens físicas e rituais 

externos. Foi essa questão que Jesus explicou a Nicodemos: "Em verdade, em verdade 

vos digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de 

Deus. O que é nascido da carne é carne, eo que é nascido do Espírito é espírito "(João 3: 

5-6). "Nascer da água e do Espírito" foi uma referência não à lavagem literal, mas a 

limpeza espiritual (Ez 36: 24-27; cf. Num. 19: 17-19., Sl. 51: 9-10.; Isa 32 : 15; 44: 3-5; 

55: 1-3.; Jer 02:13; Joel 2: 28-29), uma realidade realizada pelo Espírito Santo no 

momento da conversão (cf. Tito 3: 4-7 ).Assim como o nascimento físico não pode 

produzir vida espiritual, de modo que somente o Espírito Santo pode afetar a 

transformação necessária para entrar no reino de Deus em regeneração. Os fariseus e os 

escribas estavam tentando remover a corrupção espiritual através de meios físicos, 

externos e cerimoniais. O resultado foi uma fachada caiada que velada um coração 

enegrecido. Como Jesus explicou-lhes: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Para 

limpar o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de auto-

indulgência "(Mateus 23:25;. Cf. Lc 16:15). 

O versículo 16 acrescenta a frase Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. A maioria 

das traduções modernas colocar essa frase entre parênteses porque não ocorre nos 

primeiros manuscritos, mais de confiança do evangelho. Embora Jesus usou esta frase em 

outras ocasiões (Mt 11:15; 13: 9., 43; Mc 4: 9, 23; Lucas 8: 8; 14:35; cf. Ap 3: 6, 13, 22), 

a evidência indica que não fazia parte do texto original. 

A Verdade Explicado 

Quando Ele havia deixado a multidão e entrou em casa, os seus 

discípulos o interrogaram acerca da parábola. E Ele lhes disse: 

"Você está tão carente de entender? Não compreendeis que tudo 

o que vai para o homem do lado de fora não pode contaminá-lo, 

porque ele não entra em seu coração, mas em seu estômago, e é 

eliminado? "(Assim Ele declarou puros todos os alimentos.) E Ele 

estava dizendo:" O que sai do homem, isso é o que contamina o 

homem. Porque de dentro, do coração dos homens, que procedem 

os maus pensamentos, as prostituições, roubos, homicídios, 

adultérios, atos de cobiça e maldade, assim como o engano, a 

sensualidade, a inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todos estes 
males procedem de dentro e contaminam o homem "(7: 17-23). 

Algum tempo mais tarde naquele dia , quando Ele havia deixado a multidão, Jesus e 

seus discípulos entraram na casa onde ele foi presumivelmente ficar, possivelmente, a 

casa de Pedro e André, em Cafarnaum (cf. 1:29). Longe das multidões, o Senhor foi capaz 

de comunicar de forma privada com os seus discípulos, que o questionaram sobre a 

parábola. De acordo com Mateus 15: 12-14: 

Os discípulos vieram e disseram-lhe: "Você sabe que os fariseus ficaram ofendidos 

quando ouviram esta afirmação?" Mas ele, respondendo, disse: "Toda planta que meu Pai 

celestial não plantou será arrancada. Deixai-os; são guias cegos. E, se um cego guiar 

outro cego, ambos cairão num buraco. " 



Que os fariseus e os escribas ficaram ofendidos pelas palavras de Jesus não foi nenhuma 

surpresa. Ele intencionalmente atingido golpes devastadores no coração da sua forma 

hipócrita de externalism hipócrita.Embora eles se consideravam autoridades espirituais que 

representavam Deus, na realidade, eles eram guias cegos que conduzem as pessoas na estrada 

para o inferno (cf. Mat. 23:15). Como falsos pastores, que não poderia ajudar as pessoas a 

escapar julgamento, porque um dia iria enfrentar a ira divina si (cf. Ez. 34: 2-10), 

desenraizamento como ervas daninhas e lançada no fogo (cf. Mt 13.: 40-42). Líderes 

apóstatas de Israel eram tão longe de salvação que Jesus disse aos seus discípulos para "deixá-

los em paz." Porque eles tinham finalmente e deliberAdãoente rejeitaram o seu Messias, que 

tinha sido abandonado para o julgamento (cf. Marcos 3: 28-29) e foram, assim, para ser 

ignorado. 

De acordo com Mateus 15:15 ", disse-lhe Pedro:" Explique-nos a parábola. "É neste ponto 

que a narrativa de Marcos retoma a história. Jesus respondeu e disse-lhes: "Você está 

tão carente de compreensão também?" A pergunta do Senhor serviu como uma leve 

repreensão aos seus discípulos. Foi menos de um ano, até a cruz, e eles ainda estavam 

lutando com verdades básicas, como a prioridade de justiça interno sobre o ritual 

externo. É provável que os discípulos compreenderam alguns aspectos da verdade do que 

Jesus estava revelando. No entanto, o Seu ensinamento foi tão ao contrário do que tinha 

sido ensinado que inicialmente achou difícil aceitar. 

Reconhecendo a sua luta, Jesus explicou pacientemente a verdade por trás da 

metáfora: "Você não entende que tudo o que vai para o homem do lado de fora não 

pode contaminá-lo, porque ele não entra em seu coração, mas em seu estômago, e é 

eliminado?" Como é frequentemente o caso nas Escrituras (por exemplo, Deut 6: 5; Pv 

06:18; 22:15; Jer 17:10; Rom 01:21; 1 Cor. 4:..... 5; Ef 1:18) , ocoração não se refere ao 

órgão físico, mas para o interior pessoa-a sede de um ser mental, emocional e 

espiritual. Ela abrange as atitudes, os afetos, as prioridades, ambições e desejos. Ponto do 

Senhor era que algo físico e externo, como alimentos ingeridos sem lavar as mãos, não o 

pode contaminar a pessoa interior, porque é física, não espiritual. A condição do coração 

de alguém diante de Deus não é determinado pelo que se come. 

Nota entre parêntesis de Marcos explica que, ao fazer esta declaração de Jesus em um 

momento obliterado as leis dietéticas do judaísmo e declarou puros todos os 

alimentos. A questão não é escolhas culinárias de uma pessoa, mas a condição espiritual 

de sua pessoa interior. Dada estreita associação da marca com o apóstolo Pedro (ver 

Introdução: Autoria), o comentário de Marcos foi provavelmente influenciado pela 

própria experiência de Pedro em Jope (Atos 10:15; cf. 1 Tim 4: 3.). 

Nos versículos 17-23, Jesus transição da analogia física para expressar claramente a 

realidade espiritual. E Ele estava dizendo: "O que sai do homem, isso é o que 

contamina o homem." contaminação espiritual não vem de fora, mas do mal que reside 

em cada ser humano. A fonte de toda a maldade é a partir de dentro, de modo que para 

fora do coração procedem os maus pensamentos. A palavrapensamentos (do grego 

prazo dialogismos ) é um termo geral que se refere ao raciocínio ou percepção interior de 

uma pessoa. Porque o coração é mau, do homem intenções, projetos, idéias, motivações 

e reflexões também são depravado (Gn. 6: 5; Ef 2: 1-3). Fora da fossa das palavras 

corruptos fluxo coração do mal, as más ações e atitudes do mal; o Senhor enumerou seis 

de cada um. Os fariseus e os escribas gostava de produzir listas legalistas de coisas 

externas de fazer ou evitar. Em resposta, Jesus articulou sua própria lista que define a 



verdadeira natureza da contaminação espiritual ao delinear os tipos de maldade que vivem 

dentro e procedem de corações corruptos. 

Lista de seis más ações representativas de Jesus começou com prostituição (uma forma 

da palavra grega porneia , a partir do qual o Inglês palavra "pornografia" é derivado), 

uma referência geral para o pecado sexual. Em seguida, Ele identificou furtos (uma 

forma de klopē ; o verbo relacionado, cleptomaníaco , fornece a base para o Inglês 

palavra "cleptomaníaco"); assassinatos (uma forma de phonos ), denotando a obtenção 

ilícita de vida de outra pessoa; adultérios (uma forma de moicheia ), ou seja, o pecado 

sexual que viola a aliança de casamento; e atos de cobiça (uma forma de pleonexia ), 

uma referência aos desejos e comportamentos motivados pela ganância e avareza. Todos 

os quatro dessas ações estão incluídas na segunda metade dos Dez Mandamentos (cf. Ex 

20: 13-17; cf. Rom. 13: 9.), E os discípulos teria imediatamente reconheceu como 

transgressões flagrantes. (De acordo com Matt. 15:19, Jesus também mencionou falso 

testemunho neste contexto.) Concluindo esta categoria de mal, Jesus 

acrescentou maldade (uma forma de Poneria ), uma referência geral a iniqüidade que 

englobava tudo o que viola a lei de Deus e vontade santa. 

O Senhor continuou denunciando seis atitudes más representativos que estão por trás 

dessas ações ímpios (cf. Mt 5: 21-37.). Estes incluem engano (da palavra grega dolos ), 

ou seja, astúcia, mentira e engano; e sensualidade (uma forma de aselgeia ), uma 

referência para a luxúria desenfreada de uma mente suja. A palavra inveja traduz duas 

palavras gregas (formas de ophthalmos , que significa "olho", eponeros , que significa 

"mal") e poderia ser literalmente processado como "mau-olhado". Jesus usou aqui para 

descrever os olhos cheios de inveja e ódio. Calúnia (uma forma de blasphēmia ) refere-

se a linguagem grosseira e prejudicial em relação aos outros; orgulho (da palavra 

grega huperēphania ) descreve os sentimentos de superioridade, arrogância e auto-

promoção. Da mesma forma que a palavra "maldade", resumiu as ações malignas em lista 

de Jesus, loucura (uma forma de aphrosunē ) abrangeu as atitudes anteriores que Ele 

havia articulados. É um termo geral para a loucura e insensatez moral (cf. Prov 13:16; 

18:. 2; Eclesiastes 10: 1-3.). A garantia de que os discípulos não perder o ponto, Jesus 

reiterou a verdade que todas essas coisas procedem de dentro e contaminam o 

homem. Não é por lavar as mãos que contaminam uma pessoa, mas uma alma não lavado. 

No ato físico de purificação cerimonial ou ritual externo pode purificar o coração 

depravado, dos quais flui todas as ações e atitudes ímpios malignos. Pecadors necessidade 

de ser dada uma nova natureza, um novo coração. Somente o Espírito de Deus pode criar 

esse (cf. Jer 31:33; João 3: 3-8.). Falando do novo convênio, o Senhor Deus prometeu aos 

israelitas: 

"Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados; Vou purificar de todas as 

vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Além disso, eu vos darei um coração novo 

e porei um espírito novo dentro de você; e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos 

darei um coração de carne. Porei o meu Espírito em vocês e farei que andeis nos meus 

estatutos, e você vai ter o cuidado de observar os meus juízos "(Ez. 36: 25-27). 

Como a profecia de Ezequiel indica, a salvação requer transformação interior, um novo 

coração. O Novo Testamento identifica que a realidade como o milagre da regeneração e do 

novo nascimento (cf. Jo 1: 12-13; 3: 3; Ef 2: 4-5; 5:. 26-27; Colossenses 2:13; Tiago 1:18; 1 



Pedro 1: 3, 23-25; 1 João 2:29; 3: 9, 4: 7). O apóstolo Paulo descreveu a regeneração, com 

estas palavras: 

Ele nos salvou, e não com base em ações que nós temos feito em justiça, mas de acordo 

com a Sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, 

que ele derramou sobre nós abundantemente através de Jesus Cristo, nosso Salvador, a 

fim de que sendo justificados pela sua graça, seriam feitos herdeiros segundo a esperança 

da vida eterna. (Tito 3: 5-7) 

A salvação não se baseia "com base em ações", incluindo obras morais, cerimônias religiosas 

e rituais externos. Pelo contrário, exige um milagre interno pelo Espírito Santo, que, segundo 

a sua vontade e poder soberano, cria e purifica as almas de todos que abraçam a fé em Jesus 

Cristo (Atos 15: 8-9; cf. Rom. 8: 2). 

Os fariseus e os escribas não conseguiu compreender que a sua corrupção estava no 

interior. Embora eles apareceram fastidiously religiosa, a sua superficial farisaísmo era 

infinitamente inadequado (cf. Isaías 64: 6.; Lucas 18: 9-14; Fp 3: 4-9.). Como todos os 

pecadores, eles precisavam de um novo coração que foram regenerados pelo Espírito de 

Deus. No entanto, quando Jesus enfrentou a hipocrisia deles, eles desprezaram-Lo na 

incredulidade com raiva, plotados Seu assassinato (cf. Mt 12:24; 26:. 4; João 11: 47-53), 

e suicídio espiritual comprometido, não muito diferente de Judas Iscariotes. 

Aqueles que endurecer o coração para a boa notícia do evangelho, como os fariseus e os 

escribas fez, terá de enfrentar o julgamento eterno (cf. Rm 1:21; 2:. 5; Hb 3:15.). Mas 

aqueles cujos corações foram feitos novos pelo poder de Deus (2 Cor. 4: 6; cf. Atos 16:14) 

se tornaram novas criaturas em Cristo (. 2 Cor 5:17; cf. Col. 3:10) . Como aqueles que 

"têm fome e sede de justiça" (Mateus 5: 6.), Deleitam-se em esconder a Palavra de Deus 

nos seus corações (Sl 119:.. 11; cf. Dt 6: 6; Prov 3: 3; 22.: 17-18; Jer. 17: 1) para que eles 

possam servir ao Senhor em obediência amorosa (João 14:15; cf. Rom 6:17; Ef. 6: 6; 1 

João 5: 3.) e "fervorosamente amo um ao outro com o coração "(1 Pedro 1:22; cf. João 

13:34; Rom 0:10; Heb. 13: 1; 1 Pedro 2:17; 3: 8). Apesar de seus corações foram uma 

vez caracterizada por todos os tipos de ações e atitudes ímpios (cf. 1 Cor. 6: 9-11), eles já 

estão divinamente capacitado para viver de uma forma que agrada a Deus (cf. Rm 6: 17-

18. , 22; 13: 11-14), uma vez que "Foge também das paixões da mocidade e segue a 

justiça, a fé, o amor ea paz, com aqueles que invocam o Senhor com um coração puro" (2 

Tim 2,22).. 

 
 

 

 

 

 



26. Migalhas da mesa do Mestre (Marcos 7: 24-

30) 
Jesus levantou-se e foi embora de lá para a região de Tiro. E 

quando Ele tinha entrado em uma casa, Ele não queria que 

ninguém sabe disso; Ele ainda não podia escapar aviso 

prévio. Mas depois de ouvir dele, uma mulher cuja filha tinha um 

espírito imundo veio imediatamente e caí a seus pés. Agora, a 

mulher era uma Gentil, da raça siro-fenícia. E ela continuou 

pedindo-Lhe que expulsou o demônio de sua filha. E ele estava 

dizendo a ela: "Deixe que as crianças ser cumprida em primeiro 

lugar, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos 

cachorrinhos." Mas ela respondeu, e disse-lhe: "Sim, Senhor, mas 

até os cachorrinhos . sob o avanço da mesa em migalhas dos filhos 

"E disse-lhe:" Por causa desta resposta ir; o demônio já saiu de 

tua filha. "E vai voltar para sua casa, ela encontrou a criança 
deitada na cama, o demônio ter deixado. (7: 24-30) 

Porque Marcos escreveu seu evangelho para um público Gentil, ele teve o cuidado de 

destacar o fato de que a mensagem da salvação não se limitou a Israel, mas alargada a 

todo o mundo (cf. Marcos 13:10; 14: 9; 16:15). Para judeus do primeiro século, essa 

noção foi radical e revolucionário. Mesmo no início da igreja, muitos crentes judeus 

inicialmente lutou para aceitar a idéia de que os gentios poderiam ser salvas sem primeiro 

converter ao Judaísmo (cf. Atos 11: 1-18; 15: 1-11). 

Os israelitas viram os não-judeus como párias que foram separados do reino e os 

propósitos de Deus (cf. Ef. 2: 11-12). Assim, os gentios eram considerados impuros, 

amaldiçoado, e expedidos para o julgamento divino. Os judeus do princípio de que só eles 

(juntamente com prosélitos) poderia receber as bênçãos da salvação, porque eles faziam 

parte da nação escolhida de Deus. Essa perspectiva míope refletiu uma incompreensão do 

Antigo Testamento, que declarou Israel de ser um reino de sacerdotes: que refletiria as 

bênçãos da salvação a todas as famílias da terra (cf. Gn 12 (Ex 19 6.): 3; 22:18; 26: 4; 

28:14). Deus planejou os judeus para serem Seus fiéis testemunhas para o mundo, para 

que as almas de todas as nações que se juntar a eles em glorificá-lo. Como o livro de 

Salmos exclama: 

  

Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, 
E fazer sua face brilhar sobre nós, Selah. 
Que o Seu caminho pode ser conhecido na terra, 
Sua salvação entre todas as nações. 
Deixe os povos Vos louvem, ó Deus; 
Que todos os povos Vos louvem. 
Deixe que as nações prazer e alegria para cantar; 
Para Você julgará os povos com retidão 
E orientar as nações sobre a terra. Selah. 
Deixe os povos Vos louvem, ó Deus; 
Que todos os povos Vos louvem. 
A terra tem produzido o seu fruto; 
Deus, nosso Deus, nos abençoa. 



Deus nos abençoa, 
Que todos os confins da terra pode temem. (Sl 67: 1-7; cf. 112: 1-3.) 

  

Assim, o povo de Israel foi chamado para ser uma luz para as nações, para que através deles 

os habitantes de toda a terra iria cantar louvores a Deus e dar-Lhe glória. Envolvido na 

idolatria e imoralidade, as nações do mundo precisava saber sobre o verdadeiro Deus:, sem 

os quais não poderiam ser salvos (Is 43:11; cf. João 14 (cf. Is 45. 5):. 6; Atos 4:12). 

O Senhor Deus sempre pretendeu que a mensagem de salvação para alcançar o mundo 

todo, inicialmente usando Israel como os meios para esse fim (cf. Gal. 3: 8). Assim, o 

evangelho foi dada aos judeus primeiro que por meio deles que pode estender-se aos 

gentios (cf. Rom. 1:16). Tragicamente, Israel do Antigo Testamento não conseguiu 

abraçar o seu papel missionário. Talvez nenhuma figura bíblica ilustra que a falha mais 

vividamente do que o profeta Jonas, que preferiu fugir de Deus para pregar uma 

mensagem de arrependimento para os ninivitas (cf. Jonas 4: 1-3). Ao invés de ver as 

nações vizinhas com compaixão, os israelitas cresceu a desprezar os estrangeiros, tratá-

los como inimigos, em vez de um campo missionário. 

Tudo isso mudou com a vinda do Messias. Como Isaías 49: 6 previu a respeito da 

extensão do ministério do Messias: "Ele é muito pequeno uma coisa que você deve ser 

meu servo, para levantar as tribos de Jacó e para restaurar os preservados de Israel; Além 

disso, vou fazer de você uma luz das nações, para que a minha salvação até à extremidade 

da terra "Há alguns capítulos antes, o Senhor Deus se expandiu com o impacto global do 

Messias.: 

  

Vou nomear Você como uma aliança do povo, 
Como uma luz para as nações, 
Para abrir os olhos dos cegos, 
Para tirar da prisão do calabouço 
E os que habitam nas trevas da prisão ... 
Cantai ao Senhor um cântico novo, 
Cante seu louvor desde a extremidade da terra! 
Você que descem para o mar, e tudo o que está nele. 
Você ilhas, e os que habitam sobre eles. 
Deixe o deserto e as suas cidades levantar suas vozes, 
Os assentamentos onde Kedar habita. 
Deixe os moradores de Sela cantar em voz alta, 
Cantem de alegria dos topos das montanhas. 
Dêem glória ao Senhor 
E comunicar o seu louvor nas ilhas. (Is. 42: 6-12) 

  

Quando a nação falhou em seu testemunho global, o Messias iria triunfar. Ele seria a luz 

indefectível para as nações, para que a mensagem de salvação de Deus iria se espalhar por 

todo o mundo. 

As profecias de Isaías foram claramente cumpridos na vida e ministério de Jesus 

Cristo. Embora o foco de seu ministério terreno centrada na nação de Israel, Sua oferta 

de salvação estendida a todas as pessoas, sejam judeus ou gentios. Por exemplo, Ele Se 



revelou como o Messias a uma mulher samaritana pária em João 4:26. Depois de Sua 

morte e ressurreição, Ele comissionou seus seguidores a serem suas testemunhas ", tanto 

em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até mesmo para a parte mais remota 

da terra" (At. 1: 8; cf. Mt 28: 19- 20). Através do poder do Espírito Santo, os primeiros 

cristãos virou seu mundo de cabeça para baixo (cf. Atos 17: 6), de modo que a luz da 

salvação se espalhar para engolir o mundo (cf. Mt 5: 14-16.). O alcance global do 

evangelho é talvez o mais ricamente expressa em Apocalipse 5, uma passagem que 

descreve a igreja glorificada no céu. Lá, os quatro seres viventes declarar ao Cordeiro: 

"Você estava morto, e comprado por Deus com seus homens de sangue de toda tribo, 

língua, povo e nação" (v. 9). Para toda a eternidade, redimiu pessoas de todas as idades e 

todas as nações irão glorificar e adorar seu Salvador. 

Ministério salvação do Messias para o mundo inteiro é visualizado neste texto (Marcos 

7: 24-30), como uma mulher gentia de Tiro demonstra salvar a fé no Senhor Jesus. A 

passagem pode ser organizadas em cinco temas: 'retiro estrangeira, pedido fervoroso da 

mulher, Jesus Jesus resposta focada, resposta cheia de fé da mulher, e de reacção 

favorável de Jesus. 

Retreat Foreign Jesus ' 

Jesus levantou-se e foi embora de lá para a região de Tiro. E 

quando Ele tinha entrado em uma casa, Ele não queria que 

ninguém sabe disso; Ele ainda não podia escapar aviso 
prévio. (7:24) 

Depois de mais de um ano, na Galiléia, o ministério estendida de Jesus havia chegado ao 

fim. Embora alguns acreditavam, a maioria das pessoas rejeitou Ele (João 6:66; cf. Mt 

11: 20-24.), Incluindo os moradores de sua cidade natal, Nazaré (cf. Mc 6: 1-6). Os líderes 

religiosos judeus tinham crescido cada vez mais hostil (3: 20-30), e procuravam matá-lo 

(3: 6; cf. Mt 0:14.). O rei Herodes, temendo que Jesus representava uma ameaça ao seu 

poder político, também queria executá-lo (cf. Lc 13:31). Ciente da oposição contra Ele 

montagem, e sabendo a cruz foi ainda a meses de distância, Jesus deixou a Galiléia 

durante um tempo concentrado de treinamento com seus apóstolos. Ele não se retirou por 

medo (cf. Lucas 9:51; cf. 19:28), mas a partir de uma vontade deliberada de preparar os 

Doze para os seus próximos desafios apostólicos. Em vez de viajar para o sul para a 

Judéia, onde seria quase impossível encontrar a privacidade que buscava, o Senhor viajou 

para o norte. Como explica Marcos, Jesus levantou-se e foi embora de lá para a região 

de Tiro. 

A região de Tiro, situado ao noroeste da Galiléia, refere-se ao território Gentil da antiga 

Fenícia, que hoje está localizado no sul do Líbano. Em seu relato paralelo, Mateus 

identifica-o como "o distrito de Tiro e Sidon" (Mateus 15:21; cf. Gen. 10:19; 49:13; Josh 

11:.. 8; 1 Reis 17: 9). Tiro e Sidon foram as cidades costeiras, localizado a cerca de 20 

milhas para além ao longo da costa oriental do mar Mediterrâneo. De acordo com Marcos 

7:31, depois de passar um período indeterminado de tempo nesta região, Jesus percorreu 

Sidon, antes de viajar a leste e sul, ao longo do lado oriental do Mar da Galiléia. Diante 

da rejeição do seu próprio povo, Jesus buscava descanso e reclusão em um lugar 

Gentil. Cerca de 900 anos antes, o profeta Elias viajou para essa mesma área durante a 

seca de Israel, quando o ímpio rei Acabe tentou encontrá-lo (cf. 1 Reis 17: 9; 18:10; Lucas 

4: 25-26). 



Chegando nos arredores de Tiro, Jesus, juntamente com os Doze, tinha entrado em uma 

casa. Que este era um tour privado é indicado pelo fato de que Ele não queria que 

ninguém sabe disso; Ele ainda não podia escapar aviso prévio. Inevitavelmente, como 

aconteceu sempre que Jesus ia, as notícias sobre Sua chegada rapidamente se 

espalhou. Mesmo no fundo do território Gentil, cerca de 35 milhas a noroeste de 

Cafarnaum, as pessoas tinham ouvido falar sobre Ele. De acordo com Marcos 3: 8, as 

pessoas de "proximidade de Tiro e Sidon" tinha sido entre as multidões que se seguiram 

Jesus durante Seu ministério galileu (cf. Lucas 6:17). Eles, sem dúvida, voltou para casa 

com em primeira mão relatos de milagres surpreendentes que haviam presenciado. Como 

resultado, a palavra sobre Ele espalhou muito além das fronteiras de Israel. 

Embora o Senhor destina esta viagem para descansar e aulas particulares para os seus 

discípulos, Ele também sabia da nomeação divina que O aguardava. Na verdade, esse 

encontro foi planejado uma parte crítica da formação dos apóstolos a ser suas 

testemunhas. Seu encontro com a mulher Gentil desde os Doze com um exemplo vivo da 

verdadeira fé e uma prévia do que estava por vir, quando eles iriam começar a levar o 

evangelho até os confins da terra. 

Fervent solicitação da mulher 

Mas depois de ouvir dele, uma mulher cuja filha tinha um espírito 

imundo veio imediatamente e caí a seus pés. Agora, a mulher era 

uma Gentil, da raça siro-fenícia. E ela continuou pedindo-Lhe que 
expulsou o demônio de sua filha. (7: 25-26) 

Depois de ouvir que ele estava hospedado nas proximidades, uma mulher cuja filha 

tinha um espírito imundo veio imediatamente e caí a seus pés. Aparentemente, ela já 

tinha ouvido falar de Jesus.Talvez ela tivesse mesmo viajou para a Galiléia e visto os 

milagres de Jesus a si mesma. Se assim for, ela já havia testemunhado Seu poder de curar 

doenças e expulsar os demônios. Como muitos outros que desesperAdãoente procuram 

ajuda Jesus, esta mulher se aproximou dele em humilde reverência, prostrando-se diante 

dele (cf. Mt 17:14;. Marcos 1:40; 05:22; Lucas 17:16; João 11:32) . Jesus curou 

regularmente judeus. Mas, como explica Marcos, a mulher era um Gentil, da raça siro-

fenícia. Do ponto de vista do judaísmo do primeiro século, ela tinha tudo contra ela. Em 

primeiro lugar, ela era umamulher, que até mesmo entre os judeus significava que ela era 

vista como inferior ao homem. Em segundo lugar, ela era um gentio. O adjetivo siro-

fenícia descrito pessoas desta área naquele momento;Phoenicia tinha sido anexado à Síria 

sob um general romano chamado Pompeu (cerca de 65 AC ). De acordo com Mateus 

15:22, ela era descendente dos cananeus, os antigos inimigos de Israel (cf. Ex 23:23; 

Num. 33:. 52-53; Dt. 7: 2; 20: 16-17). Em terceiro lugar, ela veio de uma área que estava 

envolto em idolatria pagã e foi, sem dúvida, um ídolo adorador de si mesma. Tiro e Sidon 

foram os principais centros de culto para a deusa da fertilidade Astarte, conhecido como 

Ashtaroth no Antigo Testamento (cf. Jz 02:13; 10:. 6; 1 Sam. 7: 3-4; 12:10; 31:10 ). Na 

mente dos judeus, nenhum rabino que se preze jamais iria permitir que um gentio, 

especialmente uma mulher idólatra, para permanecer em sua presença. O Senhor queria 

mostrar aos seus discípulos que a mensagem de salvação foi para as nações, aqueles a 

quem eles tinham sido ensinados foram graça e bênção dos deuses da externos. 

A mulher tinha um problema urgente, que é por isso que ela ficava 

perguntando Jesus para expulsar o demônio de sua filha. Os demônios são anjos 



caídos que operam no reino das trevas. Neste caso horrível, um demônio foi cruelmente 

possuindo uma menina (cf. Mat. 15:22). (Para mais informações sobre a possessão 

demoníaca, veja o capítulo 17 deste volume.) Como mãe, coração desta mulher estava 

doendo para sua filha. Com sua vida e casa em tumulto satânico, ela provavelmente 

realizados quaisquer cerimônias ela pensou que iria apaziguar seus falsos deuses, mas 

sem sucesso. Quando se tornou evidente que os ídolos de pedra não poderia entregar o 

seu filho (cf. Sl 115: 4-8; Isa 44:.. 9-20), ela abandonou suas práticas pagãs. Afastando-

se de seus ídolos impotentes (cf. 1 Ts 1: 9.), Ela veio a Jesus, esperando que o Messias de 

Israel poderia resgatar sua filha. 

O fato de que ela ficava perguntando por Sua ajuda indica que ela não estava disposto a 

desistir. Seu amor por sua filha, o horror do poder demoníaco em sua casa, combinado 

com a sua confiança no poder de Jesus, alimentado sua determinação inabalável. Essa 

persistência sincera foi acompanhado por uma atitude de humilde penitência. Como o 

relato paralelo em Mateus 15:22 explica, ela "começou a gritar, dizendo: Tende piedade 

de mim, Senhor, Filho de Davi; minha filha está cruelmente possuídas pelo demônio. 

"Reconhecendo sua própria indignidade, como o publicano em Lucas 18:13, ela implorou 

por misericórdia, com base em Sua bondade inerente, não a sua própria. Seu endereço de 

Jesus foi também caracterizado pela reverência e um reconhecimento de seu papel 

messiânico. Mesmo que ela era um gentio, ela reconheceu como Senhor e Ele identificado 

pelo título messiânico "Filho de Davi" (cf. Mt 21: 9.). Suas palavras sugerem mais do que 

uma familiaridade superficial com as crenças religiosas do vizinho Israel. Ela 

corretamente entendido quem era Jesus. 

Mateus 15:23 indica que, embora ela ficava perguntando insistentemente, inicialmente 

Jesus "não lhe respondeu palavra." À primeira vista, o silêncio do Senhor pode parecer 

um pouco surpreendente. Ele não estava sendo rude ou indiferente. Ao contrário, Ele 

estava ilustrando um ponto vital, tanto espiritual para ela e para os seus discípulos. A 

razão pela qual Jesus não lhe respondeu imediatamente foi para permitir que o caráter 

robusto da sua fé para ser colocado em exibição. Depois de experimentar a fé superficial 

de muitos em Israel (cf. João 2:24; 6:64, 66), o Senhor encontrou a verdadeira fé em uma 

mulher Gentil da região de Tiro. As barreiras erguidas Ele não foram projetados para 

afastá-la, mas para mostrar a autenticidade de sua fé. Ao contrário do jovem rico, cuja fé 

se desintegrou quando testado (cf. Mt 19: 16-22.), A fé desta mulher era inquebrável. Que 

o Senhor teve compaixão dela é corroborada pelo resto desta conta (cf. João 6:37). 

Responder Focused Jesus ' 

E ele estava dizendo a ela: "Deixe que as crianças ser cumprida 

em primeiro lugar, porque não é bom tomar o pão dos filhos e 
lançá-lo aos cachorrinhos." (7:27) 

Os discípulos mal interpretado o silêncio de Jesus, assumindo Sua recusa em responder 

indicaram que Ele queria que a mulher a sair. Como ela continuou a pleitear, sua 

frustração e impaciência para ela aumentou. Não só ela foi um gentio e um incômodo, 

seus apelos foram altos atraindo a atenção no momento em que eles procuraram 

privacidade e isolamento das multidões. Assim, de acordo com Mateus 15:23, "Seus 

discípulos vieram e implorou-lhe, dizendo: Despede-a, porque ela continua gritando com 

a gente." "Eles encontraram a mulher incômodo e simplesmente queria que ela fosse 



silenciada e mandado embora. O Senhor, no entanto, destina-se a ensinar-lhes uma lição 

valiosa sobre o caráter de fé genuína. 

Em resposta aos discípulos "pedido, mas ao alcance da voz da mulher, Jesus", respondeu 

e disse: "Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel" (Mat. 15:24). As 

palavras do Senhor lembrou aos discípulos que Sua missão inicial era o povo judeu (cf. 

João 4:22; Rm 01:16; 15: 8.), E que o tempo para que sejam testemunhas por toda a terra 

ainda não tinha chegou. Sua declaração também testou a fé da mulher, uma vez que soava 

como se Ele pode não ajudá-la porque ela era um gentio. Aqueles com menor fé pode ter 

explodiu em raiva ou afastou-se em desânimo. Em vez disso, "ela veio e começou a 

curvar-se diante dele, dizendo:" Senhor, ajuda-me! "(Mat. 15:25). A frase "se curvar" (da 

palavra grega proskuneo ) é rendido frequentemente como a adoração, e ressalta sua 

atitude reverente para com Jesus. Sabendo que ele era sua única esperança, ela 

humildemente se recusou a ser dissuadidos de vir a Ele (cf. Lucas 18: 1-8). 

Jesus continuou a testar a sua fé por novamente atrasar sua resposta. Essencialmente 

reafirmando o que Ele havia dito aos discípulos, Ele estava dizendo a ela: "Deixe que 

as crianças ser cumprida em primeiro lugar, porque não é bom tomar o pão dos 

filhos e lançá-lo aos cachorrinhos." Com uma simples analogia, o Senhor reiterou que 

sua prioridade ministério foi o primeiro a Israel. A refeição preparada para as crianças 

não devem ser administradas aos cães. Da mesma forma, a prioridade do Messias era para 

pregar o evangelho do reino para os filhos de Israel (cf. Mateus 10: 5-6.; 15:24; Marcos 

1: 14-15; João 01:11; Atos 10:36) . Embora o evangelho em breve seria pregado a todas 

as nações, que a expansão global estava à espera de ascensão de Cristo e com a chegada 

do Espírito Santo (Mt 28: 18-20; Atos 1: 8.; Cf. João 10:16; 11: 51-52). O Novo 

Testamento usa duas palavras gregas diferentes para cães. Uma refere-se aos mestiços 

selvagens que percorriam as ruas em embalagens e ser eliminado para o lixo (cf. Mt 7:. 

6; Lucas 16:21; Fp 3: 2; 2 Pedro 2. : 22; Rev. 22:15). Os cães referidos aqui (da palavra 

grega kunarion , às vezes traduzido como "cachorrinhos") foram diminutos animais 

domésticos que foram cuidadas pela família. Assim, Jesus usou um termo para os cães 

que era muito menos dura do que a maioria dos judeus do primeiro século teria aplicado 

aos gentios. Mesmo assim, a mulher entendeu ponto do Senhor. Seu foco principal era o 

de alimentar os filhos de Israel (cf. João 6:35), e ela não foi incluído. 

Response Cheio-fé da mulher 

Mas ela respondeu, e disse-lhe: "Sim, Senhor, mas até os 

cachorrinhos debaixo da mesa de alimentação em migalhas dos 

filhos." (7:28) 

O Senhor sabia fé divinamente outorgado da mulher (cf. Ef 2: 8-9.) Era verdadeira, e que 

não seriam desencorajados ou dissuadidos (cf. Lucas 13:24; 16:16). Ao invés de ser 

ofendido, ela respondeu com confiança destemida. Estendendo analogia Jesus ", ela 

respondeu, e disse-lhe: "Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa de 

alimentação em migalhas dos filhos." Ela reconheceu sua indignidade e reconheceu seu 

lugar como um gentio. Ao contrário de muitos dos judeus, que responderam a Jesus com 

orgulho farisaico, sua atitude foi muito mansos e humildes de espírito (cf. Mt 5: 3.).Para 

ela, apenas as migalhas eram suficientes. Um pequeno fragmento do poder de Jesus 

poderia curar sua filha e isso era tudo o que ela procurava. Embora a prioridade da missão 

terrena de Jesus foi para os filhos de Israel, as migalhas do evangelho fez cair a partir de 



sua mesa para satisfazer gentios humildes que ansiava por verdadeira justiça (cf. Mt 5: 

6.). Os convênios, Escrituras, eo Messias tudo pode ter sido dado a Israel (cf. Rom. 9: 4-

5), mas Deus planejou para os gentios para receber o transbordamento (cf. Rom 11:12.). A 

mensagem de salvação que veio pela primeira vez para os judeus é a mesma mensagem 

do evangelho que era e seria dado aos gentios. As várias conversões de gentios nos 

Evangelhos são previews do futuro salvação das almas de todas as nações. 

A resposta da mulher, provocada pelo Senhor Jesus, expressa uma qualidade de fé que 

ele chamou de "grande fé" (cf. Mat. 15:28). Numa ocasião anterior, o Senhor fez uma 

observação semelhante sobre um centurião romano que perguntou a Jesus para curar seu 

servo: "Eu não encontrei tão grande fé com ninguém em Israel" (cf. Mt 08:10; Lucas 7: 

9). . Em ambos os casos, foi um gentio que demonstrou uma fé tão notável. Com a mulher 

em Tiro, o contexto sugere que sua fé era mais do que apenas uma crença nominal no 

poder de cura de Jesus. Seu apelo humilde, reverente, e persistente a Cristo implica que 

Deus estava trabalhando em seu coração, puxando-a para a salvação (cf. João 6:44). Teve 

sua fé permaneceu nas divindades pagãs de sua cultura cananéia, que teria sido vazia e 

sem valor. A verdadeira fé define sua esperança no Deus único e verdadeiro (cf. Heb. 11: 

1, 6) e corrige os seus "olhos em Jesus, autor e consumador da fé" (12: 2). 

A grandeza da fé desta mulher é ampliada quando comparado com o pouco que 

sabia. Nascido e criado em uma cultura pagã, ela não compartilhar a herança privilegiada 

do povo judeu. Ela foi removida do templo, o sistema sacrificial, e até mesmo as 

Escrituras. No entanto, apesar de ter recebido apenas uma pequena revelação, ela 

acreditava. A magnitude da sua fé foi evidenciada pela sua vontade de transformar a partir 

das divindades pagãs de sua educação e abraçar Jesus Cristo na fé. Essa resposta estava 

em forte contraste com os líderes religiosos judeus, que arrogantemente condenadas seu 

próprio Messias como um blasfemador (cf. João 10:33), um amigo dos pecadores (cf. Lc 

7:34), e um aliado de Satanás (cf . Marcos 3:22). Em Mateus 11:21, Jesus ofereceu esta 

severa advertência aos israelitas que rejeitaram Ele: "Ai de vocês, Corazim! Ai de ti, 

Betsaida! Porque, se os milagres ocorreram em Tiro e Sidon, que ocorreu em você, elas 

se teriam arrependido há muito tempo no saco e cinza. "Aqui era uma mulher pagã da 

região de Tiro, que provou a veracidade das palavras de Jesus. Que repreensão ela era a 

apóstata Israel, um gentio que abraçou o Messias quando tantos judeus hipócritas 

rejeitaram (cf. Rom. 11:11). 

Reação favorável de Jesus 

E disse-lhe: "Por causa desta resposta go; o demônio já saiu de 

tua filha. "E vai voltar para sua casa, ela encontrou a criança 
deitada na cama, o demônio ter deixado. (7: 29-30) 

Embora Jesus prolongou sua interação com esta mulher, a fim de colocar a natureza da fé 

genuína em exposição, Ele sabia o tempo todo que ele ia fazer. O Senhor nunca recusou 

ninguém, judeu ou gentio, que se aproximou Ele com fé sincera (João 6:37; cf. Lucas 7: 

9; João 04:39). Depois de ouvir sua resposta, ele disse a ela: "Por causa desta resposta 

go; . o demônio já saiu de tua filha " Porque ela possuía verdadeira fé nEle, o processo 

de que está sendo testado só fortaleceu-lo (cf. Rom 04:20; 1 Pedro 1: 7.). Sua resolução 

não vacilou, mas se intensificou. E Jesus foi muito satisfeito com a resposta dela. 



O Senhor concedeu-lhe pedido, lançando o demônio de sua filha. Ele tinha tal controle 

sobre o reino espiritual que Ele não tinha necessidade de estar com ela. Seu poder era 

onipresente, e o espírito maligno foi imediatamente obrigado a evacuar. Tendo abraçado 

ao Senhor Jesus com fé, a mulher voltou para casa confiante em seu poder. E vai voltar 

para sua casa, ela encontrou a criança deitada na cama, o demônio ter deixado. que 

sua filha estava deitada na cama sugere tanto que o criança estava exausto devido à luta 

com o demônio (cf. Marcos 1:26; 9:20) e que ela pôde finalmente descansar em paz, agora 

que o espírito maligno se foi. Sem dúvida, como Jairo e sua esposa sobre a ressurreição 

de sua filha (cf. Marcos 5:42), ou os inúmeros outros que Jesus curou, esta mulher 

respondeu cheia de alegria espanto que sua filha tinha sido entregue. 

A cura da filha, embora maravilhoso, não é o principal ponto de esta conta. Em vez disso, 

os centros de focar tanto a substância desta mulher-fé sendo caracterizado pela humildade, 

penitência, reverência e persistência e o objeto de sua fé, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. A 

história desta mulher é uma ilustração magnífica sobre o fato de que uma genuína fé 

salvadora abandona ídolos, abandona orgulho, e ainda com reverência persistentemente 

implora por misericórdia e graça divina (cf. Mt 7: 7.). Em alguns aspectos, ela é como Jó, 

a quem Deus testados para demonstrar a veracidade de sua fé. A verdadeira fé persiste e 

resiste até que receba a graça que procura. 

 
 

27. Falar ou não falar (Marcos 7: 31-37) 
Novamente Ele saiu da região de Tiro, foi por Sidom até o mar da 

Galiléia, na região da Decápole. Eles trouxeram-lhe um que era 

surdo e falava com dificuldade, e implorou-lhe que pusesse a mão 

sobre ele. Jesus tomou-o de entre a multidão, por si mesmo, e pôs 

os dedos nos seus ouvidos, e depois de cuspir, tocou a língua com 

saliva; e olhando para o céu com um profundo suspiro, Ele lhe 

disse: "Efatá!", isto é, "ser aberto!" E os seus ouvidos se abriram, 

e o impedimento de sua língua foi removido, e ele começou a falar 

claramente. E Ele deu-lhes ordens para não contar a 

ninguém; Mas quanto mais ele ordenou-lhes, mais amplamente 

eles continuaram a proclamá-la. Eles eram totalmente surpreso, 

dizendo: "Ele tem feito bem todas as coisas; Ele faz até os surdos 

ouvirem e os mudos falarem "(7: 31-37). 

Estes versos pode ser introduzida com um enigma: Quem é permitido falar, mas não é 

capaz, e capaz de falar, mas não é permitida? Essa pergunta enigmática encontra a sua 

resposta neste relato dramático. 

Depois de mais de um ano de ministério público na Galiléia, Jesus levou seus discípulos 

para longe por um tempo de instrução isolado. O Doze tinha afirmado recentemente que 

Ele era o Filho de Deus (Mat. 14:33), o único que falou palavras de vida eterna (João 

6:68). O tempo tinha vindo para o Senhor Jesus centrar os seus esforços mais 

intensamente em prepará-los para o seu ministério depois de Sua morte e 

ressurreição. Eles seriam comissionados como a primeira geração de pregadores do 



evangelho, acusados de lançar a verdade em direção aos confins da terra (. Cf. Mt 28:19; 

Atos 1: 8). 

Jesus e seus discípulos viajaram primeiro para o noroeste, viajar para fora de Israel para 

a região de Tiro (Líbano moderno). Lá eles encontraram uma mulher gentia que procurou 

desesperAdãoente a ajuda de Jesus e, no processo, exibiu a fé genuína n'Ele (cf. 7: 24-

30). Sua humilde persistência desde os apóstolos com uma ilustração vívida do seu futuro 

trabalho missionário. Não demoraria muito para que eles iriam ver muitos gentios 

exibindo semelhante fé em Cristo como o evangelho se espalhou para além das fronteiras 

de Israel (cf. Atos 10: 11-48; 11: 1-18, 20-25). 

Após a sua estadia perto de Tiro terminou, Jesus e os Doze saiu da região de Tiro, foi 

por Sidom até o mar da Galiléia, na região da Decápole. Viajando em um caminho 

tortuoso, a fim de estender o tempo com seus discípulos , o Senhor continuou indo para 

o norte através da cidade de Sidon (situado na costa do Mediterrâneo cerca de 20 milhas 

de Tiro) antes de viajar para o leste e sul para o seu destino nas praias do sudeste do mar 

da Galiléia. 

A região da Decápole, localizado no lado sudeste do lago, foi a casa de gentios e fora do 

território de Herodes Antipas. A região compreendida dez cidades-estados (o 

nome Decápole, do grego deka ["dez"] e polis ["city"], significa literalmente "dez 

cidades"). As descobertas arqueológicas indicam que essas cidades eram centros de 

paganismo grego, repleta de ídolos que honram divindades pagãs, como Zeus, Afrodite, 

Artemis, e Dionísio. Embora a nação de Israel ainda era a prioridade de Jesus, Sua 

disposição para ministrar nesta área Gentil, bem como sua interação com a mulher de 

Tiro, inspecionou o fato de que o evangelho foi sempre a intenção de ser pregado em todo 

o mundo. (. Para mais informações sobre este ponto, ver o capítulo 26 do volume atual) 

por viajar para Decápole, Jesus voltou para a vizinhança da Gerasa onde Ele já havia 

curado um homem possuído por uma legião de demônios (cf. Marcos 5: 1-20 ). Através 

do testemunho de que o homem (v. 20), bem como outras da Decápole que tinham viajado 

para a Galiléia para ver Jesus (cf. Mat. 04:25), a notícia sobre Jesus já tinha se espalhado 

para esta área. 

O tempo do Senhor de instrução com os Doze terminou como grandes multidões se 

reuniram em torno dele mais uma vez. Mateus 15: 29-31 define a cena: 

Jesus foi ao longo do mar da Galiléia, e de ter passado em cima da montanha, Ele estava 

sentado lá. E grandes multidões aproximaram-se dele, trazendo consigo aqueles que eram 

coxos, aleijados, cegos, mudos, e muitos outros, e eles depositavam aos Seus pés; e ele 

os curou. Assim, a multidão se maravilhou, ao verem a falar em mute, os aleijados 

restaurada, ea curta coxos e os cegos a ver; e glorificavam ao Deus de Israel. 

Embora os moradores da Decápole eram adoradores de ídolos, eles tinha ouvido falar sobre 

o poder de Jesus e sabia que Ele poderia fazer o que suas divindades pagãs nunca tinha 

feito. Consequentemente, eles correram aqueles que estavam com deficiência física à Ele, e 

Ele os curou, imediata e completamente. Previsivelmente, eles "maravilhou" (do 

grego thaumazō, o que significa ser golpeado com admiração) e começou a glorificar a Deus 

verdadeiro. Ironicamente, os líderes judeus de Israel que viram os mesmos milagres rejeitado 

Jesus, acusando-o de operar pelo poder de Satanás (Marcos 3:22); os pagãos gentios da 

Decápole reconheceu que o Seu poder vem de Deus. Para o momento, virando de seus ídolos, 

eles ofereceram louvor ao Deus de Israel. 



É nesse contexto que a conta descrita nesta passagem (Marcos 7: 31-37) 

ocorreu. Considerando que a passagem paralela em Mateus 15: 29-31 fornece uma visão 

geral de curas de Jesus, Marcos é o único evangelista que inclui este 

encontro. Inicialmente, o homem surdo descrito aqui foi incapaz de falar. Pela vontade e 

poder de Cristo, ele foi habilitado a falar. Finalmente, quando o Senhor lhe ordenou para 

ficar quieto, ele não foi capaz de não falar. 

Incapaz de falar 

Eles trouxeram-lhe um que era surdo e falava com dificuldade, e 

implorou-lhe que pusesse a mão sobre ele. (07:32) 

Amigos ou membros da família trouxe um homem que era surdo e falava com 

dificuldade para ver Jesus. Sua surdez era provável congênita ou longo prazo; sem ser 

capaz de ouvir como uma criança, ele era incapaz de aprender a falar, resultando assim 

em um problema de fala grave. Nesse mundo, não há remédios existiu por tal 

condição. Aqueles que sofrem de tais deficiências físicas foram ostracizados pela 

sociedade. Mesmo em Israel, as pessoas surdas, por causa de seus defeitos de perda de 

audição e de fala, foram geralmente consideradas como deficientes mentais. Adicionando 

insulto à injúria, os judeus alegaram que deficiências como surdez ou cegueira foram 

resultado direto do juízo de Deus por causa do pecado (cf. João 9: 1-2). Que esse homem 

viveu em uma sociedade pagã provavelmente significava que a maus-tratos e desprezo 

que ele sofreu foi ainda pior. 

No entanto, alguns se importava o suficiente sobre este homem para levá-lo a Jesus, e 

eles implorou-lhe que pusesse a mão sobre ele. Neste contexto, o verbo implorou (do 

verbo grego parakaleo ) significa "pedir" ou "suplicar" com um senso de urgência. Em 

desespero que se confessou em nome do seu amigo, que não poderia falar por si mesmo, 

que Jesus lhe permitiria ouvir. Jesus muitas vezes impôs as mãos sobre as pessoas 

visualmente e tangível demonstrar Seu poder para os que sofrem (cf. Marcos 1:31, 41; 

5:41; 6: 5; 8:22, 25). Ao contrário dos fariseus e escribas, que se consideravam acima das 

pessoas comuns, Jesus de bom grado se misturavam com as multidões e de bom grado 

estendido Seu toque para aqueles que precisam. Se o fizer, mostrou Seu e terna 

compaixão de Deus e cuidados pessoais. Ele também demonstrou que ele não tinha medo 

de contaminação cerimonial. Jesus nunca foi contaminado por aqueles a quem Ele tocou-

se era um leproso (1: 40-41), uma mulher com uma hemorragia de sangue (5: 25-34), um 

corpo morto (5: 41-42), ou um homem Gentil, que sofria de surdez. Ao invés de ser 

corrompido por eles, ficaram limpos e restaurados por Ele. 

Concedia que falassem 

Jesus tomou-o de entre a multidão, por si mesmo, e pôs os dedos 

nos seus ouvidos, e depois de cuspir, tocou a língua com saliva; e 

olhando para o céu com um profundo suspiro, Ele lhe disse: 

"Efatá!", isto é, "ser aberto!" E os seus ouvidos se abriram, e o 

impedimento de sua língua foi removido, e ele começou a falar 
claramente. (7: 33-35) 

Respondendo com compaixão, como sempre fazia (cf. Mt 9:36; 14:14; Marcos 1.41; 8:. 

2, etc.), Jesus tomou o homem de lado da multidão, por si mesmo. No meio do 



pressionando multidão, com muitos outros esperando para ser curado, o Senhor Jesus deu 

a Sua atenção para um homem desesperado que certamente haviam sido ignoradas e 

negligenciadas ao longo de sua vida. Por enquanto o homem podia se lembrar, ele havia 

sido desprezado, condenado ao ostracismo, e desprezado. Mas, nesse momento, ele 

recebeu a atenção e compaixão do próprio Criador. 

Em um ato de profunda bondade, o Senhor começou a se comunicar em linguagem de 

sinais, através de gestos e sinais não-verbais. Jesus usou quatro sinais específicos para 

fazer seu ponto. Primeiro, elecolocou os dedos em ambos os ouvidos para indicar que 

Ele reconheceu problema físico do homem. Jesus entendeu que ele não foi prejudicado 

mentalmente ou possuído por demônios, como alguns podem ter pensado; ele 

simplesmente não podia ouvir. O Senhor usou um gesto simbólico para demonstrar que 

Ele tinha justamente diagnosticado o problema médico. Em segundo lugar, depois de 

cuspir, tocou a língua dele com a saliva. Jesus novamente empregou um gesto físico 

para identificar discurso incapacidade do homem. Embora Jesus usou saliva em suas 

curas em outras duas ocasiões (cf. Marcos 08:23; João 9: 6), é óbvio que não tinha 

poder. No entanto, os povos antigos geralmente se acredita que a saliva tem propriedades 

curativas. O homem surdo teria entendido que o uso de saliva de Jesus significava Ele 

pretendia curá-lo. Em terceiro lugar, olhando para o céu, Jesus demonstrou que o poder 

criativo Exerceu veio de Deus. Mesmo como um pagão, o homem teria entendido o que 

Jesus queria dizer com olhando para o céu. Em quarto lugar, dando um suspiro 

profundo, o Senhor comunicou uma sincera simpatia para as longas agonias da 

incapacidade deste homem. Um gemido honesto visivelmente projetada dor e sofrimento 

em nome do homem. Então, usando a comunicação não-verbal, o Senhor Jesus ensinou 

esse homem sobre ambos o poder de Deus e Sua compaixão. O Filho de Deus iria curá-

lo, com o poder que veio de cima, porque Ele se importava profundamente com ele. 

Essas duas verdades maravilhosas deve ter enchido o coração ea mente do homem como 

o milagroso aconteceu. Jesus lhe disse: "Efatá!", isto é, "ser aberto!" Ao usar o termo 

aramaico Efatá, Marcos fornecida uma citação exata das palavras de Jesus , uma vez que 

a linguagem coloquial Ele falou era o aramaico. No entanto, Marcos imediatamente 

traduzidos para seus leitores de língua grega: "! ser aberto" Com um comando do 

Criador encarnado, o homem foi imediatamente dado novos órgãos auditivos e sua língua 

foi milagrosamente solto para falar. Como explica Marcos, seus ouvidos se abriram, e 

o impedimento de sua língua foi removido, e ele começou a falar claramente. A 

palavra impedimento, da palavra grega Desmon , significa "ligação" ou "correntes". Era 

como se o seu discurso tinha foi preso na masmorra da surdez. Imediatamente, ele foi 

posto em liberdade e capaz de ouvir perfeitamente e falar claramente. 

A extensão do milagre foi além de apenas reparar faculdades físicas do homem. Ele 

também foi dada a capacidade de aquisição da linguagem milagroso. Não só ele podia 

ouvir sons, ele foi capaz de entender e articular as palavras, sem a necessidade de nenhum 

treinamento ou terapia da fala linguística. A palavra claramente vem da palavra 

grega Orthos , que significa "em linha reta" ou "direita". Os ingleses termos médicos 

"ortopedia" e "ortodontia" são derivados de esse termo grego. Em um instante, Aquele 

que criou o mundo (João 1: 1-3), e defende-o com "a palavra do seu poder" (Heb. 1: 3), 

sobrenaturalmente habilitado este homem para ouvir e falar fluentemente. Como qualquer 

milagre que Jesus realizou, esta cura foi um ato de energia criativa divina através de Sua 

palavra, da mesma maneira que fez o universo no início (cf. Gn 1: 3, 6, 9, 14, 20, 24, 26) 

. 



Impossível não falar 

E Ele deu-lhes ordens para não contar a ninguém; Mas quanto 

mais ele ordenou-lhes, mais amplamente eles continuaram a 

proclamá-la. Eles eram totalmente surpreso, dizendo: "Ele tem 

feito bem todas as coisas; Ele faz até os surdos ouvirem e os 
mudos falarem "(7: 36-37). 

Sem dúvida, a reação do homem foi um dos alegria exuberante. Naturalmente, seu 

impulso imediato foi para dizer a todos o que aconteceu. Mas Jesus instruiu ele e seus 

amigos para manter a calma, uma imensa restrição à luz de tal experiência. No 

entanto, Ele deu-lhes ordens para não contar a ninguém. 

Encomendas (do grego diastellomai ) refere-se a um comando. Que Jesus ordenou este 

homem para permanecer em silêncio pode parecer estranho, não só porque ele tinha 

acabado de lhe dar a capacidade de falar, mas também porque o Senhor tinha dito 

anteriormente o endemoninhado Garasene para fazer exatamente o oposto: 

Ele lhe disse: "Vá para casa para o seu povo e que lhes transmitam as grandes coisas que 

o Senhor tem feito por você, e como teve misericórdia de ti." E ele foi e começou a 

proclamar em Decápolis quão grandes coisas Jesus tinha feito para ele; e todo mundo 

ficou surpreso. (Marcos 5: 19-20) 

Alguém poderia perguntar por que Jesus instruiu o ex-endemoninhado para espalhar a notícia 

sobre Ele toda a região de Decápolis e mais tarde disse ao ex-homem surdo para manter a 

calma. Houve uma diferença importante. O ex-endemoninhado foi o primeiro missionário a 

essa área Gentil. Mas agora, em grande parte, através de seu testemunho, a notícia sobre o 

poder milagroso de Jesus era bem conhecido em toda a região, resultando em euforia 

generalizada. A situação atingiu proporções épicas devido ao entusiasmo desenfreado das 

multidões pesadas. Como na Galiléia, o Senhor não tinha vontade de adicionar combustível 

para o fogo de suas expectativas inerentemente materialistas e políticos sobre Ele (cf. João 

6:15). 

Jesus emitido comandos semelhantes em outras vezes também (cf. Mt 8: 4; 09:30; 12:16; 

17: 9., Marcos 1:25, 34, 44; 03:12; 05:43; 07:36 ; 8:26, 30; 9: 9; Lucas 04:41; 09:21). Em 

certas ocasiões, o Senhor insistiu em silêncio porque sabia que o relatório seria ampliar o 

fervor entusiástico das multidões, que só iria dificultar Seu ministério (cf. Mc 1: 40-45; 

João 6: 14-15). Como mencionado acima, que era provável parte de preocupação de 

Jesus, nesta ocasião, uma vez que grandes multidões já estavam migrando para Ele na 

Decápole (cf. Marcos 8: 1-10). Em outros momentos, a ordem de mordaça serviu como 

um ato de juízo sobre os incrédulos por obscurecer a verdade para aqueles que tinha 

rejeitado de forma permanente (cf. Lucas 9:21). 

No entanto, a principal razão Jesus insistiu repetidamente sobre esse tipo de silêncio é 

encontrado em Marcos 8: 30-31. Depois de Seus discípulos identificado como Messias e 

Filho de Deus (v 29;.. Cf. Mt 16,18) ", Ele lhes advertiu que a ninguém contassem sobre 

Ele. E começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado 

pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os escribas, e ser morto, e depois de três dias 

ressuscitaria. "Sabendo que sua missão terrena não seria realizado até depois de sua morte 

e ressurreição, Jesus instruiu até mesmo os próprios discípulos de permanecer em silêncio 

até depois que a história estava completa. Muitos quem Ele curou conheciam apenas 



como um fazedor de milagres, mas Jesus tinha vindo para um propósito muito mais 

gloriosa (cf. Lucas 19:10).Uma mensagem que destacou apenas Suas curas milagrosas 

seria inadequada. A mensagem completa sobre Ele deve incluir a verdade de que "Cristo 

morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou 

ao terceiro dia, segundo as Escrituras" (1 Cor. 15: 3-4 ). 

Cientes da sua euforia incontida, o Senhor repetiu Sua instrução, mas o mais Ordenou-

lhes, mais amplamente eles continuaram a proclamá-la. Apesar de seus mandamentos 

repetidas, o homem e seus amigos, incapaz de conter sua alegria, mostrou 

desobediente. Ironicamente, apesar de Jesus curava as orelhas, o homem se recusou a 

ouvir as instruções do Senhor. É provável que a admoestação de Jesus também foi 

destinado a espectadores no meio da multidão que testemunharam este milagre 

impressionante. Os discípulos devem ter se perguntado por isso também que Jesus iria 

emitir tal comando. Mesmo que eles só mais tarde veio a entender a história completa de 

Jesus "Sua morte e ressurreição, incluindo o trabalho (cf. Marcos 09:32; Lucas 09:45; 

18:34; 12:16 João). 

Ao ver os prodígios que ele fez, incluindo a transformação deste homem surdo, as pessoas 

na multidão eram totalmente espantado. A palavra totalmente vem do termo 

grego huperperissōs , que significa "excessivamente", "acima de tudo medida", ou 

"superabundante. " Surpreendido traduz uma forma de a palavra ekplessō , que significa 

"a ser atingido com espanto" ou, coloquialmente, "a ser apagado da mente." As pessoas 

eram completamente boquiaberto e incapaz de se conter. Assim, apesar de a instrução de 

Jesus em contrário, eles também espalhar a palavra em todos os lugares. 

Em seu entusiasmo, o povo exclamou: Ele fez bem todas as coisas. Ele faz até os surdos 

ouvir e os mudos falar. O advérbio bem traduz a palavra grega Kalos, que significa 

"com razão", "corretamente", ou "de forma adequada." As pessoas estavam comentando 

sobre a perfeição de seus milagres. Ele fez o cego ver, os coxos andam, os surdos 

ouvirem e os mudos falarem. A sua recuperação foi imediata, e sua recuperação 

completa. Curas de Jesus nunca falhou; eles eram perfeitos o tempo todo. 

A palavra mudo vem da palavra grega alalos , ou seja, o termo é usado apenas três vezes 

nos Evangelhos, tudo em Marcos "sem fala." (cf. 7:37; 9:17, 25). Mais cedo, no versículo 

32, Marcos usou uma palavra ainda menos comum para descrever a condição deste 

homem. A frase "falava com dificuldade" traduz uma forma da palavra grega mogilalos , 

ocorrendo somente aqui no Novo Testamento.Significativamente, essa mesma palavra 

ocorre apenas uma vez na Septuaginta (a antiga tradução grega do Antigo Testamento) 

em Isaías 35. Esta passagem profética descreve as maravilhas do reino milenar futuro 

quando Cristo voltar para reinar sobre a terra: o deserto florescerá com belas flores (vv. 

1-2), Israel e as nações vizinhas verá a glória do Senhor Deus (v. 2), a fraca e frágil serão 

incentivados (3 v.), e os inimigos de Deus serão julgados e o justos salvos (v. 4). Nesse 

contexto, Isaías escreve: "Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos 

se abrirão. Então o coxo saltará como um cervo, ea língua do mudo gritará de júbilo "(vv. 

5-6). A palavra "mute" (a partir da palavra hebraica ' illem ) é traduzido por uma forma 

da palavra grega mogilalos na Septuaginta. Ao usar esse mesmo termo raro, Marcos 

ligado seu relato com a profecia de Isaías 35. As curas que Jesus realizou, como a cura de 

um surdo com um impedimento de fala grave, foram previews das glórias de seu futuro 

reino messiânico, quando a morte e doença será muito diminuída (cf. Is 29:18; 30:23; 32: 

14-15.; 65:20). 



Isaías 35: 8-10 continua sua descrição do reino milenar com uma imagem bonita dos 

redimidos que vai morar lá: 

  

A estrada vai estar lá, uma estrada, 
E ele será chamado pelo caminho da santidade. 
O imundo não vai viajar nele, 
Mas vai ser para ele que anda desse jeito, 
E os tolos não vai passear nele. 
No leão vai estar lá, 
Nem todos os animais vicioso subir nele; 
Estes não serão encontrados lá. 
Mas os redimidos andarão por ele, 
E os resgatados do Senhor voltará 
E vêm com júbilo a Sião: 
Com eterna alegria sobre as suas cabeças. 
Eles vão encontrar alegria e gozo, 
E a tristeza eo gemido fugirão. 

  

Enquanto as pessoas que Jesus curou fisicamente durante Seu ministério tinham razão para 

se alegrar, sua exuberância momentânea não se pode comparar com as alegrias eternas que 

esperam por aqueles que Ele salvou espiritualmente e para quem Ele prometeu corpos 

glorificados eternos (cf. João 11: 25-26; 1 Cor. 15: 20-28, 35-56). Durante o reino milenar 

(cf. Ap 20: 1-6) e, em seguida, para sempre na nova terra (cf. Ap 21: 1-22: 5), os remidos 

exultar com a maravilha de sua salvação concluída. 

Ao curar doenças temporais, o Senhor Jesus apontou as pessoas para algo maior: a 

esperança de vida eterna (cf. João 5:40; 06:35; 10:10; 17: 2-3). Através dele, o perdão do 

pecado e da reconciliação com Deus estão disponíveis para todos os que crêem no 

evangelho, sejam judeus ou gentios (cf. Rm 1:16; 2 Cor 5:... 20-21; Gl 3,28). Jesus é 

infinitamente mais do que um fazedor de milagres e o maior mestre.Ele é o único Salvador 

(João 14: 6; Atos 4:12) que morreu para pagar a pena para o pecado (cf. Is 53:.. 4-5; Rm 

4:25; Colossenses 2: 13-14; 1 Pedro 3:18) e levantou-se vitoriosamente para demonstrar 

o Seu poder sobre a morte (cf. Atos 02:24; 17:31; Rom 08:11; 1 Cor. 15: 20-22., 54-

56). Aqueles que se arrependem e crêem nEle Salvadora experimentará o Seu poder de 

dar vida para toda a eternidade (cf. João 4:14; 7:38; Rev. 07:17; 21: 6). Espiritualmente, 

seus corações pecaminosos são purificados no momento da conversão (cf. Atos 10:43; 

15: 9; Rom. 8: 1; 2 Cor 5:17; Tito 3: 4-7.). Fisicamente, seus corpos, um dia, ser 

ressuscitado, para nunca mais experimentar doença ou decadência de novo (cf. João 5: 

28-29; 1 Cor 15: 42-56; 2 Cor. 5: 1-4.; Ap 21: 4 ). Em que estado de perfeição glorificado, 

livre de pecado e doença, eles sempre vão adorar seu Redentor e Rei (cf. Ap 05:13; 19: 

1-6; 22: 3-4). 

 
 

 



28. O Provedor Compassivo (Marcos 8: 1-10) 
Naqueles dias, quando havia novamente uma grande multidão e 

eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus 

discípulos e disse-lhes: "Eu me sinto compaixão para com as 

pessoas, porque eles têm permanecido comigo há três dias, e não 

têm nada para comer. Se eu mandá-los embora com fome para 

suas casas, desfalecerão no caminho; e alguns deles vieram de 

muito longe. "E seus discípulos lhe responderam:" Onde ninguém 

vai ser capaz de encontrar pão suficiente aqui neste lugar 

desolado para satisfazer essas pessoas? "E Ele estava pedindo-

lhes:" Quantos pães você tem "E eles disseram," Seven "E Ele 

dirigiu as pessoas a sentar-se no chão?.; e tomando os sete pães, 

deu graças, partiu-os, e começou a dar-lhes a seus discípulos para 

servir a eles, e eles serviram-los para as pessoas. Eles também 

tinham alguns peixinhos; E depois que ele os havia abençoado, 

Ele ordenou que estes para ser servido bem. E eles comeram e 

ficaram saciados; e eles apanharam sete grandes cestos cheios do 

que sobrou dos pedaços. Cerca de quatro mil estavam lá; Ele e os 

despediu. E imediatamente ele entrou no barco com seus 
discípulos e veio para o distrito de Dalmanutha. (8: 1-10) 

Logo após a alimentação dos cinco mil (Marcos 6: 35-44) e o sermão sobre o pão da vida 

(cf. João 6:35, 51), o Senhor deixou a Galiléia por um tempo prolongado de treinamento 

particular com os Doze. Ele e seus discípulos foram primeiro para a região de Tiro, onde 

Jesus ministrou a uma mulher siro-fenícia que exibiu muita fé nele (7: 24-30). Em 

seguida, eles viajaram para o norte através de Sidon, e depois para o leste e para o sul 

para a região da Decápole no lado sudeste do Mar da Galiléia (v. 31). Ao todo, a sua 

jornada circular pelo território Gentil provável durou dois ou três meses, desde que o 

Doze com instrução pessoal focado do seu Senhor. 

Durante esse tempo, os discípulos teria sido perfeitamente ciente de que eles não estavam 

na terra de Israel, uma realidade que se encaixam os fins de ensino de Jesus como Ele 

começou a prepará-los para a Grande Comissão: para ir a todo o mundo e pregai o 

evangelho a pessoas de todas as nações (Mt 28: 19-20.; Atos 1: 8). Como o profeta 

relutante Jonah, os israelitas dos dias de Jesus desprezava os gentios e não tinha nenhum 

desejo para a sua salvação. Os discípulos, sem dúvida, foram afetados pelo preconceito 

racial de sua cultura (cf. Lucas 9:54). Esse preconceito profundamente enraizado foi em 

frente ao coração de Deus, que a partir de decreto original de eternidade destina a 

mensagem de salvação para espalhar a partir de seu povo escolhido para todas as nações 

(cf. Gn 12: 3). Foi extremamente importante para os Doze para entender que o evangelho 

era uma mensagem para o mundo inteiro. 

Sua incursão no território Gentil terminou na região da Decápole (Marcos 7:31), que 

limitou as praias do sudeste do mar da Galiléia. As pessoas lá tinha ouvido falar de Jesus 

(cf. Marcos 5:20), de modo que quando ele chegou, enormes multidões saíram para 

encontrá-Lo em uma montanha perto do lago (cf. Mat. 15:29). Não, Ele curou os doentes 

que foram trazidos a ele, incluindo o coxo, aleijados, cegos, surdos, mudos e muitos 

outros (v 30; cf. Marcos 7:. 31-37). Como resultado, a multidão Gentil "maravilhou-se ao 

verem a mudos falavam, os aleijados restaurada, ea curta coxos e os cegos a ver; e 

glorificavam ao Deus de Israel "(Mat. 15:31). 



O evento registrado em Marcos 8: 1-10 culmina viagem de Jesus através dessas áreas 

gentios. Esta passagem pode ser dividido em quatro segmentos: a compaixão 

misericordioso do Senhor, a consternação míope dos discípulos, a criação milagrosa de 

uma refeição, eo cultivo ministério dos Doze. 

A Compaixão Misericordioso do Senhor 

Naqueles dias, quando havia novamente uma grande multidão e 

eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus 

discípulos e disse-lhes: "Eu me sinto compaixão para com as 

pessoas, porque eles têm permanecido comigo há três dias, e não 

têm nada para comer. Se eu mandá-los embora com fome para 

suas casas, desfalecerão no caminho; e alguns deles vieram de 

muito longe "(8: 1-3). 

A primeira alimentação de milhares (Marcos 6: 35-44) teve lugar no lado nordeste do Mar 

da Galiléia, perto da hora da festa da Páscoa (João 6: 4), quando as colinas ao redor do 

lago foram exuberantes com grama (cf. Mt 14:19;. João 6:10). Vários meses se passaram 

desde que provavelmente evento milagroso, um ponto sugerido pela descrição das 

encostas como mera "terra" nesta ocasião (Mt 15:35; Marcos 8: 6.). Sob o intenso calor 

do verão, a grama verde da primavera começava a definhar e morrer. 

Foi naqueles dias que . houve novamente uma grande multidão e eles não tinham 

nada para comer A enorme multidão tinha sido atraído para Jesus por Seus milagres (cf. 

Mt 15: 29-31; Marcos 7:. 31-37). Embora fossem gentios de uma região pagã, a sua 

resposta foi um dos louvores ao Deus de Israel. Marcos usa a palavra novamente para 

indicar que esta grande multidão com nada para comer não deve ser confundido com 

a multidão judaica anterior a quem Jesus alimentou perto de Betsaida. (Para mais 

informações sobre a distinção entre esses dois eventos, veja a discussão abaixo). 

Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: "Eu me sinto compaixão para com as 

pessoas." Embora os escritores dos evangelhos afirmam repetidamente que Jesus sentiu 

compaixão para com as pessoas (cf. Mt 9:36;. 14:14; 15:32; 20:34 , Marcos 01:41; 06:34;. 

Lucas 7:13), só aqui e na passagem paralela (Matt 15:32) fez Jesus, falando na primeira 

pessoa, declarar esta sobre si mesmo. O verbo traduzido sentir compaixão (da palavra 

grega splanchnizomai ) significa literalmente "a ser movido em um de intestino", os 

órgãos viscerais, onde os sentimentos de dor são sentidas, de forma que os antigos os 

consideravam a sede das emoções. A ideia era semelhante ao expressões modernas como 

uma "angustiante" emoção ou um sentimento "no poço de sua barriga." A palavra 

Inglês compaixão vem de uma palavra latina que significa "sofrer com", e transmite 

sentimentos de profunda simpatia , compaixão e bondade para com aqueles que estão 

sofrendo. 

Em todo o Antigo Testamento, Deus revelou-se repetidamente como o Deus de 

compaixão. Em Êxodo 34: 6, o Senhor Deus declarou-se Moisés reiterou que atributo 

divino aos israelitas em Deuteronômio 04:31: "Porque o Senhor teu Deus" misericordioso 

e piedoso, tardio em irar-se, e grande em benignidade e em verdade. " é um Deus 

compassivo; . Ele não te deixará, nem te destruir nem se esquecerá do pacto com vossos 

pais que jurou a eles "O livro de Salmos ecoa essa verdade:" O Senhor é misericordioso 

e piedoso, tardio em irar-se e grande em benignidade "(Sl 103. : 8; cf. 111: 4). Mesmo 



quando a nação de Israel mostrou-se infiel ", o Senhor teve misericórdia deles e teve 

compaixão deles e virou-se para eles por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, 

e não destruí-los ou expulsá-los de sua presença até agora "(2 Reis 13:23; cf. 2 Cr 36:14;. 

Neh 9:17;. Joel 2:13). Como o profeta Jeremias declarou, mesmo após a queda de 

Jerusalém, "misericórdias do Senhor, na verdade nunca cessam, porque as suas 

misericórdias não desfaleça" (Lam 3:22;.. Cf. Mic 7:19). 

Porque Ele é Deus, compaixão divina marcou a vida de Cristo. Jesus expressou 

misericordioso cuidado tanto para as necessidades espirituais das pessoas; (. Matt 14:14) 

(cf. Mt 09:36. Marcos 6:34) e para as suas aflições físicas; Ele estendeu esse cuidado para 

judeus e gentios (cf. Mt 8: 5-13; 15:. 22-31; Marcos 7: 31-37). Nesta ocasião, o Senhor 

sentiu compaixão desta multidão especificamente porque tinhapermanecido com Ele 

por três dias com nada para comer. Na ânsia de ouvir o ensinamento de Jesus e 

testemunhar seus milagres, o povo se recusou a ir para casa, mesmo que isso significasse 

dormir fora e perdendo algumas refeições. Oprimido com o Senhor Jesus, eles colocaram 

a fome de lado. Ele reconheceu que talvez eles mesmos nem sequer percebem. Falando 

aos Seus discípulos, o Senhor disse: Se eu mandá-los embora com fome para suas 

casas, desfalecerão no caminho; e alguns deles vieram de muito longe. A 

palavra fraca (do verbo grego ekluō ) significa "enfraquecer" ou "entrar em colapso", 

como uma corda que fica mole quando unstrung. Sabendo que o povo não tinha comido 

por três dias, e que alguns deles estariam viajando longas distâncias para voltar para casa, 

Jesus respondeu com compaixão. 

A consternação Míope dos Discípulos 

E seus discípulos lhe responderam: "Onde ninguém vai ser capaz 

de encontrar pão suficiente aqui neste lugar desolado para 

satisfazer essas pessoas?" E Ele estava pedindo-lhes: "Quantos 

pães tendes?" E eles disseram: "Sete". (8: 4-5) 

Os discípulos responderam Jesus, perguntando: "Onde é que ninguém será capaz de 

encontrar pão suficiente aqui neste lugar desolado para satisfazer essas pessoas?" À 

primeira vista, os Doze parecem reagir em quase da mesma forma que antes, durante a 

alimentação do milhares perto de Betsaida (6: 35-37). Certamente, eles não tinham 

esquecido o que Jesus tinha feito alguns meses antes. Então, por que eles pedem quase a 

mesma pergunta de antes? Será que eles não conhecem o Senhor Jesus poderia fornecer 

como havia feito antes? A resposta é que eles fizeram. A pergunta é melhor entendida 

como uma espécie de reconhecimento Lingua-in-cheek do milagre mais cedo, e sua 

própria admissão de que eles tinham novamente não adequação ou recursos para uma 

grande necessidade tal. Ele não tinha a intenção de pôr em dúvida o poder milagroso de 

Jesus, mas, em vez de enfatizar o fato de que, se uma multidão deste grande ia ser 

alimentado naquele local remoto, seria necessário uma outra criação de alimentos. A 

palavra traduzida para satisfazer, do verbo grego chortazō , deriva seu significado no 

mundo da criação de animais onde ele descreveu comer o gado até que estivessem 

completamente cheio.É a mesma palavra usada para descrever a multidão satisfeita em 

Marcos 06:42. 

Se os discípulos tinha alguma dúvida sobre o que estava prestes a acontecer, não era o 

poder de Jesus questionaram mas seu propósito. Esta multidão consistiu de gentios, 

pessoas de fora da aliança com Abraão a quem os judeus considerados impuros. Era uma 



coisa por Jesus para curá-los, mas a criação de uma refeição foi um passo adiante. Para o 

povo judeu para comer com os gentios foi proibido pelos regulamentos rabínicos (cf. Atos 

10:28; 11: 3; Gl 2:18.). Compreensivelmente, essa idéia teria provavelmente causou 

consternação entre os discípulos. No entanto, Jesus estava ensinando-lhes uma lição 

importante sobre o quão longe o evangelho se estenderia. Assim, este milagre serviu 

como um clímax apropriado para o tempo que Ele e os Doze passou a viajar pelo território 

Gentil. 

A fim de destacar a natureza milagrosa do que Ele estava prestes a fazer e, talvez, para 

lembrar os discípulos de que Ele havia feito antes, Jesus estava pedindo-lhes: "Quantos 

pães tendes?" E eles disseram: "Sete". Em versículo 7, Marcos explica que "eles 

também tinham alguns peixinhos." Antes da criação anterior de alimentos para milhares, 

os discípulos encontraram cinco pães e dois peixes (Mc 06:41). Nesta ocasião, eles 

conseguiram coletar sete pães e alguns peixes. Pão e peixes compreendeu a refeição típica 

para aqueles que viviam ao redor do lago. Obviamente, tais suprimentos escassos eram 

inúteis na alimentação de uma multidão tão grande. Os apóstolos sabia disso, mas eles 

também conhecia o poder do seu Senhor Criador. 

A criação miraculosa de uma refeição 

E Ele dirigiu as pessoas para sentar-se no chão; e tomando os sete 

pães, deu graças, partiu-os, e começou a dar-lhes a seus 

discípulos para servir a eles, e eles serviram-los para as 

pessoas. Eles também tinham alguns peixinhos; E depois que ele 

os havia abençoado, Ele ordenou que estes para ser servido 

bem. E eles comeram e ficaram saciados; e eles apanharam sete 

grandes cestos cheios do que sobrou dos pedaços. Cerca de 

quatro mil estavam lá; Ele e os despediu. (8: 6-9) 

Como Jesus tinha feito antes, Ele dirigiu as pessoas a sentar-se no chão, talvez em 

grupos de cem e de cinqüenta (cf. Marcos 06:40), a fim de separá-los para a distribuição 

da refeição. Tomando os sete pães, uma forma de massa fina e crocante, deu graças, 

partiu-os. Ao dar graças ao Pai, Jesus não só como modelo o que significa depender de 

Deus para provisões diárias (cf. Mat. 06:11), Ele também significou para a multidão de 

curiosos que o poder por trás do milagre era divino. 

Sem qualquer esforço ou tensão aparente, Jesus começou a dar pedaços de pão aos seus 

discípulos para servir a eles, e eles serviram-los para as pessoas. Eles também 

tinham alguns peixinhos; E depois que ele os havia abençoado, Ele ordenou que estes 

para ser servido bem. Tal como acontece com a prestação milagrosa anterior, nenhuma 

explicação natural é possível. Esta foi a criação espontânea e contínua do pão e do peixe 

pelo Criador de todas as coisas a si mesmo (cf. Jo 1:. 3; Colossenses 1:16; Hebreus 1: 

3). O Senhor continuaram trazendo refeições a existir a partir do nada como os discípulos 

distribuiu-os aos da multidão até que todos foi alimentado. É claro que, além de criar 

milagrosamente a comida, Jesus poderia ter sobrenaturalmente distribuiu para as 

pessoas. O Senhor envolvido Seus discípulos, a fim de lhes permitir participar na 

expressão de compaixão celeste. O seu envolvimento também simbolizava seu futuro 

papel de mensageiros do evangelho que dá vida alimentando-soul.Em breve, eles iriam 

distribuir a mensagem do pão da vida para o mundo inteiro. 



Com a comida criada e disseminada, as pessoas comeram e ficaram saciados. A 

palavra satisfeito vem da mesma palavra grega encontrado no versículo 4 e indica que as 

multidões famintas, depois de três dias sem comer, festejaram até que eles foram 

totalmente satisfeitos. Quando a refeição terminou, os Doze pegou sete grandes cestos 

cheios do que sobrou dos pedaços. Tal como tinham feito anteriormente na refeição 

perto de Betsaida, quando recolhidos doze cestos de alimentos (06:43), os discípulos 

reuniu o que foi deixado. Nenhum dos alimentos foi desperdiçado. Grandes 

cestas traduz uma forma da palavra grega spuris , a mesma palavra usada para descrever 

a cesta que baixou Paulo sobre o lado de um muro de Damasco (Atos 09:25). Estas cestas 

foram diferentes do que os pequenos cestos (do grego kophinos ) que os discípulos 

utilizados na ocasião anterior. Jesus mais tarde a distinção entre as duas refeições 

milagrosas, lembrando os discípulos dos diferentes cestas que haviam usado. Em Marcos 

8: 18-20, Jesus perguntou-lhes: 

"Você não se lembra, quando parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos 

[de kophinos ] cheios de pedaços que você pegou? "Eles disseram-lhe:" Doze "." Quando 

parti os sete para o quatro mil, quantos cestos [de spuris ] cheios de pedaços levantastes? 

"E eles disseram-lhe:" Sete ". 

Os diferentes tipos de cestas não são a única distinção entre esta alimentação miraculosa e 

aquela que ocorreu mais cedo (em Marcos 6: 35-44). Os locais (Betsaida vs. Decápole); o 

público (judeus contra os gentios); o número de homens presentes (5.000 vs. 4.000); o 

comprimento de tempo demorou a multidão de antemão (um dia vs três dias); e o número de 

pães (cinco versus sete) foram todos diferentes. Além disso, Jesus se distinguiu entre os dois 

eventos (Marcos 8: 18-20); Mateus e Marcos registrou ambas as ocasiões como sendo dois 

milagres separados. Embora alguns céticos modernos sugerem que estes dois eventos devem 

ser confundidos, essa noção é claramente não suportado pelo texto bíblico. 

O comentário de Marcos que cerca de quatro mil estavam lá apenas se refere ao número 

total de homens. A passagem paralela em Mateus 15:38 que faz ponto explícito: "Aqueles 

que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças." Com quatro mil 

famílias representadas, a multidão poderia facilmente ter numeradas entre quinze e vinte 

mil. Nem Mateus nem Marcos gravar a resposta das pessoas, apesar de serem, sem 

dúvida, exultante. Talvez alguns deles quis fazer Jesus rei, assim como a multidão tinha 

tentado fazer perto de Betsaida (cf. João 6:15). Como naquela ocasião, após a 

refeição,ele terminou o evento surpreendente e os despediu. 

O cultivo Ministério dos Doze 

E imediatamente ele entrou no barco com seus discípulos e veio 

para o distrito de Dalmanutha. (8:10) 

Após os três dias do ministério intenso, cheio de curas milagrosas e culminando em uma 

refeição sobrenatural, Jesus deixou a região da Decápole para retornar à Galiléia para um 

curto período de tempo.Imediatamente ele entrou no barco com seus discípulos e veio 

para o distrito de Dalmanutha. A passagem paralela, Mateus 15:39, identifica o seu 

destino como "a região de Magadan." Os dois relatos não são contraditórias, mas usar 

dois nomes diferentes para se referir à mesma área entre as cidades de Magdala e 

Cafarnaum. A volta de Jesus para a Galiléia trouxe Sua excursão em território Gentil 

círculo-do pleno Tiro Sidon para a Decápole e de volta para a Galiléia. A cruz era agora 



menos de um ano de distância, e que não seria muito antes de Jesus transitou Seu foco do 

ministério para a Judéia e Jerusalém. 

Como mencionado acima, a viagem de Jesus em terras gentios desde os Doze com um 

tempo prolongado de formação pessoal e instrução crítica. No processo, eles receberam 

preparação inestimável em pelo menos quatro áreas. Primeiro, eles foram expostos a 

pessoa divina de Jesus. Eles testemunharam Sua autoridade sobre os demônios (Marcos 

7: 29-30), o Seu poder sobre a doença (7: 31-37), e sua capacidade de criar alimentos 

espontaneamente (8: 1-9). Eles observaram que as pessoas com doenças incuráveis e 

deficiências físicas, da cegueira à paralisia à surdez-foram trazidos para Jesus e curou 

imediatamente e completamente por ele. Os discípulos compreenderam que só Deus 

poderia ser a fonte de tal poder, que é por isso que eles confessaram Jesus para ser o Filho 

de Deus (cf. Mt 14:33;. 16:16). 

Em segundo lugar, eles aprenderam que a eventual prioridade na vida é a adoração. Como 

Jesus já havia explicado a uma mulher em Samaria, "Está chegando a hora, e agora é, em 

que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; para estes que o 

Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e os que o adoram o adorem em espírito 

e em verdade "(João 4: 23-24). Durante sua jornada fora da Galileia, os discípulos viram 

que o princípio concretizados em um contexto Gentil. Foi uma siro-fenícia quem Jesus 

elogiado por sua grande fé (Mat. 15:28). E foi a Gentil multidões na região da Decápole 

que testemunharam os milagres de Jesus e "glorificaram ao Deus de Israel" (v. 31). Por 

outro lado, os líderes religiosos de Israel tinha substituído religião coldhearted cheio de 

regras rabínicas e restrições para a verdadeira adoração (Marcos 7: 1-13). É essencial 

reconhecer que a diferença. 

Em terceiro lugar, depois de ter estado lá, para ambas as refeições Jesus milagrosamente 

criados, os discípulos começaram a entender os recursos divinos disponíveis para 

eles. Apesar de sua fé ainda era fraco neste sentido (cf. 8: 16-21), era necessário que eles 

abraçam a promessa de Mateus 6: 31-33, 

Não se preocupe, então, dizer, ou "O que vamos beber?" Ou "Que vamos vestir a roupa?" 

Pois os gentios procuram avidamente todas estas coisas "O que vamos comer?"; pois 

vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o seu 

reino ea sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 

Os discípulos não tinham capacidade em si mesmos para alimentar multidões famintas ou dar 

vida espiritual às almas perdidas. Mas Jesus fez. Seus recursos eram infinitos, Seu ilimitado 

poder, e Sua precisão perfeita providencial. Eles simplesmente precisava depender dele (cf. 

Heb. 13: 5-6). Ao envolvê-los na distribuição de alimentos para as multidões, o Senhor 

proporcionou-lhes uma ilustração vívida de cuidados inesgotável de Deus que foi 

especialmente projetado não para o corpo, mas a alma. 

Em quarto lugar, os discípulos testemunharam a compaixão do Senhor exibido 

drasticamente em relação às pessoas a quem judeus do primeiro século, geralmente 

tratados com desprezo e desdém. Fazia sentido para eles que o Messias iria fazer milagres 

para o povo de Israel. Mas pensar que Ele também iria expulsar demônios, curar doenças, 

e criar refeições para os gentios representou uma grande mudança de paradigma. No 

entanto, foi uma lição que os discípulos precisavam desesperAdãoente de aprender, como 



Jesus preparou-os para levar a mensagem de salvação até os confins do mundo. Como 

disse um comentarista explica: 

Dos pais da igreja em diante a igreja tem justamente percebido que na alimentação dos 

quatro mil Jesus traz economia de pão para os gentios, como ele trouxe mais cedo para 

os judeus na alimentação dos cinco mil. A viagem para os gentios em 7: 24-8: 9 se 

evidenciando que eles não são nem fora do alcance da salvação, nem acostumados a 

ele. Como o livro de Jonas, os três vinhetas em Marcos 7: 24-8: 9 revelam que supostos 

outsiders gentios são de fato surpreendentemente receptivos à palavra de Deus em 

Jesus. A viagem de Jesus a Tiro, Sidon, ea Decápole prova que embora os gentios são 

ostracizados pelos judeus, eles não são ostracizados por Deus. Invectiva judaica contra os 

gentios não reflete uma invectiva divina. Há aqui uma lição para o povo de Deus em todas 

as épocas, que os seus inimigos não são nem abandonado por Deus nem além da 

compaixão de Jesus. (Tiago R. Edwards, O Evangelho segundo Marcos [Grand Rapids: 

Eerdmans, 2002], 232) 

Pouco tempo antes, o ministério galileu Jesus havia culminado com milhares de judeus sendo 

milagrosamente alimentado. Sua incursão no território Gentil semelhante terminou com a 

criação de uma refeição sobrenatural. Ambas as ocasiões foram previews dos próximos 

glórias do reino messiânico, em que todos os remidos, judeus e gentios, vão participar no 

banquete comemorativo do Cordeiro (cf. Ap 19: 9). 

Como demonstrado por todos os milagres de Jesus, que é a natureza de Deus para cuidar 

de quem precisa. Sempre que Jesus curou uma enfermidade, expulsar um demônio, 

levantou um morto à vida, ou alimentou uma multidão faminta, Ele colocou a compaixão 

de Deus em exposição. Essa compaixão atingiu o seu ponto mais alto na cruz. Como o 

próprio Senhor disse na noite antes de sua morte: "Ninguém tem maior amor do que este: 

de dar alguém a sua vida pelos seus amigos" (João 15:13;. Cf. Heb 2:17; 1 João 3:16 

). Para satisfazer a fome física da multidão depois de três dias necessários compaixão e 

poder sobrenatural, mas para salvar suas almas para a eternidade necessário algo sacrifício 

muito mais sobrenatural. Jesus voluntariamente foi à cruz para carregar todo o peso da 

punição divina pelos pecados de todos os que já crêem n'Ele (cf. 2 Cor. 5:21). 

 
29. A cegueira espiritual (Marcos 8: 11-26) 

Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe 

um sinal do céu, para testá-lo. Suspirando profundamente em seu 

espírito, Ele disse: "Por que pede esta geração um sinal? Em 

verdade vos digo que, nenhum sinal lhe será dado a esta geração. 

"Deixá-los, Ele embarcou novamente e foi para o outro lado. E 

eles se esqueceram de levar pão, e não tem mais do que um pão 

no barco com eles. E Ele estava dando ordens a eles, dizendo: 

"Cuidado! Cuidado com o fermento dos fariseus e do fermento de 

Herodes. "Eles começaram a discutir entre si o fato de que eles 

não tinham pão. E Jesus, consciente disto, disse-lhes: "Por que 

você discutir o fato de que você não tem pão? Você ainda não ver 

ou entender? Você tem um coração endurecido? Tendo olhos, não 

vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E você não se lembra, quando 

parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de 



pedaços que você pegou? "Eles disseram-lhe:" Doze "." Quando 

parti os sete para os quatro mil, quantos muitas grandes cestos 

cheios de pedaços de pão fez você pegar? "E eles disseram-lhe:" 

Sete ". E Ele estava dizendo a eles:" Você ainda não entendeu? "E 

eles chegaram a Betsaida. E trouxeram um cego a Jesus e 

implorou-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o 

para fora da aldeia; e depois cuspindo-lhe nos olhos e colocando-

lhe as mãos, perguntou-lhe: "Você vê alguma coisa?" E ele olhou 

para cima e disse: "Vejo os homens, pois os vejo como árvores 

que andam por aí." Em seguida, novamente ele impôs as mãos 

sobre os olhos; e ele olhou intensamente e foi restaurado, e 

começou a ver tudo com clareza. E Ele mandou-o para sua casa, 
dizendo: (8: 11-26) "Nem sequer entrar na aldeia." 

Desde a queda de Adão e Eva no pecado (Gn 3: 6-19), todo ser humano nasceu cego 

espiritualmente (cf. Rm 1:21; 3:23.). Os olhos de seus corações são obscurecidas pelo 

pecado (cf. Ef 4: 17-18.) E escurecido por Satanás (cf. 2 Cor. 4: 3-4), de modo que eles 

naturalmente amam as trevas e odeiam a luz (João 3: 19-20). Incapaz de compreender a 

verdade (1 Cor. 02:14), eles arrastam a sua vida tateando em busca de respostas (cf. Atos 

17:27) como vagueiam em confusão moral e espiritual (Salmo 82: 5; Pv 04:19..). 

Para alguns, esta cegueira é temporário. Pela graça de Deus, suas mentes são iluminados 

pelo Espírito Santo para ver a luz do evangelho e abraçar o Senhor Jesus Cristo na fé 

salvadora (cf. Atos 26:18; 1 João 2: 8). Como o próprio Jesus explicou: "Eu vim como 

luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas" (João 

12:46; cf. João 1: 9; 8:12; 9: 5). A recepção de tal visão espiritual requer uma obra 

sobrenatural de Deus (cf. Col. 1:13). O apóstolo Paulo comparou-o com o milagre da 

criação: "Porque Deus, que disse: 'luz brilhará para fora das trevas", é quem resplandeceu 

em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na rosto de 

Cristo "(2 Cor. 4: 6). Como novas criaturas em Cristo (. 2 Cor 5:17), os crentes têm a 

mente de Cristo, através da qual eles possam compreender e verdade espiritual apropriada 

(1 Cor. 2: 10-16; Ef. 5:. 8; 1 Tessalonicenses 5 : 5). Tal compreensão só é possível porque 

os olhos dos seus corações foram iluminados (cf. Ef. 1:18). 

Para muitos outros, a sua cegueira é permanente e eterna. Recusando-se a aceitar o Senhor 

Jesus na fé salvadora, eles permanecem na escuridão total de rebelião pecaminosa e 

incredulidade (cf. Jo 1: 4-5; 1 João 2: 9). Embora possam ser externamente religiosa, na 

realidade, eles são espiritualmente ignorante e auto-enganados (cf. João 12:35). Os líderes 

religiosos judeus da época de Jesus, por exemplo, se consideravam os mais esclarecidos 

de todos os povos (cf. João 9:41). No entanto, o Senhor condenou-os como "líderes 

cegos" (Mat. 15:14 NVI). Apesar de terem sido dada Escrituras do Antigo Testamento e 

as alianças bíblicas, sua cegueira espiritual era tão aguda que eles se recusaram a receber 

seu próprio Messias (João 1:11). 

Quando os pecadores persistem em rejeitar a verdade, chega um ponto em que Deus dá-

los para as consequências de sua incredulidade (Rom. 01:24, 28-32). Eles são, portanto, 

confirmou em sua cegueira como um ato de julgamento divino, ea verdade é escondido 

deles (cf. Marcos 4:12). Jesus referiu-se a esta forma de cegueira quando Ele chorou sobre 

Jerusalém ", dizendo:" Se você tivesse conhecido neste dia, mesmo que você, as coisas 

que servem para a paz! Mas agora eles foram escondidos de seus olhos "(Lucas 19: 41-

42). Como os líderes religiosos não se arrependerem, mas continuamente endureceram o 



coração em vez disso, eles cruzaram a linha passado que eles não poderiam se arrepender 

(cf. Marcos 3: 28-30). Assim, o julgamento tornou-se inevitável (cf. Lucas 19: 43-44; 

João 3:18). 

Esta seção (Marcos 8: 11-26) ilustra a diferença entre aqueles que estão permanentemente 

cegos e aqueles cuja cegueira é apenas temporária. Por um lado, falta de vontade dos 

fariseus para receber a verdade significava uma condição terminal, com consequências 

devastadoras para sempre. Por outro lado, os discípulos de Jesus ansiosamente desejada 

para abraçar a verdade. Embora, por vezes, se esforçou para compreender as realidades 

espirituais, a sua falta de clareza era apenas temporário. Finalmente, ao curar um homem 

cego, Jesus proporcionou uma ilustração vívida de cegueira temporária e visão espiritual. 

A cegueira permanente dos fariseus 

Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe 

um sinal do céu, para testá-lo. Suspirando profundamente em seu 

espírito, Ele disse: "Por que pede esta geração um sinal? Em 

verdade vos digo que, nenhum sinal lhe será dado a esta geração 
"(8: 11-12). 

Depois de passar um longo tempo com seus discípulos em território Gentil, viajando de 

Tiro (7: 24-30) para Sidon (07:31) para a Decápole (7: 31-8: 9), Jesus voltou para a região 

judeu da Galiléia (8:10).Tendo chegado a Dalmanutha na região de Magadan (Mat. 

15:39), localizado em algum lugar ao longo da costa ocidental do lago não muito longe 

de Cafarnaum, o Senhor foi logo confrontado por um grupo hostil de fariseus. Motivado 

por despeito e malícia, seu único interesse em Jesus foi para desacreditá-lo e traçar seu 

assassinato. A sua atitude ameaçadora estava em contraste com a dos gentios, que acolheu 

Jesus e louvou a Deus por causa de Deus (Mt 15:31;. Marcos 07:37). 

Em seu confronto com Jesus, os fariseus exibiu três características das pessoas com 

cegueira espiritual permanente. Primeiro, eles encontraram um terreno comum em seu 

ódio para a Light. De acordo com a passagem paralela em Mateus 16: 1, os fariseus , 

que saiu ao encontro de Jesus foram acompanhados por um grupo de saduceus. Em 

circunstâncias normais, os fariseus e saduceus eram rivais (cf. Atos 23: 6-10). Os fariseus 

eram legalistas exigentes que buscaram separar-se de qualquer forma de contaminação 

moral ou cultural. Zeloso para proteger o judaísmo institucional da influência grega, 

elevaram as tradições rabínicas a um lugar de autoridade igual com as Escrituras (cf. Mc 

7, 8, 13). (Para mais informações sobre os fariseus, consulte o capítulo 7 deste volume.) 

Os saduceus, por outro lado, não teve em conta as tradições orais dos fariseus. Embora 

eles pagaram serviço de bordo para a Torah, eles negaram as doutrinas fundamentais, 

como a existência de anjos, a ressurreição do corpo, e da imortalidade da alma (cf. Marcos 

12:18; Atos 4: 1-2; 23: 8) . Geralmente aristocrático, os saduceus (. Muitos dos quais eram 

sacerdotes-cf Atos 4: 1; 5:17) foram os responsáveis das políticas e operações do templo, 

incluindo práticas lucrativas (e corruptos) como dinheiro em mudança e a venda de 

animais para o sacrifício (cf . Marcos 11: 15-19; João 2: 14-17). Apesar de sua 

animosidade significativa para o outro, os fariseus e saduceus estavam unidos pela sua 

rejeição comum do Salvador. 

Alimentada por um ódio mútuo para Jesus, os representantes de ambas as 

partes começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu. A superstição 



popular judaica alegou que demônios poderia imitar terrena milagres (como os sinais 

realizados pelos magos na corte do Faraó; Ex . 7: 11-12, 22), mas só Deus poderia fazer 

maravilhas no céu. Os líderes religiosos não podia negar que Jesus realizou milagres na 

terra, mas eles insistiram em que Ele o fez através do poder de Satanás (cf. Marcos 

3:22). Assim, se Jesus foram incapazes de realizar um milagre nos céus, seria reforçar sua 

reivindicação ao povo que Ele não estava habilitada por Deus. 

Claramente, tornando a procura de um sinal do céu não era nada mais do que a criação 

de uma armadilha, destinado a testar Jesus na esperança de que ele iria falhar e ser 

desacreditadas. Como era, Jesus já tinha fornecido ampla evidência para demonstrar Seu 

poder divino (incluindo celeste sinais-cf Mc 1: 9-11; 4:. 39-41), mas se recusou a crer 

nEle. Os líderes religiosos claramente não precisam receber mais provas por ver mais um 

milagre; mesmo que Jesus acomodados seu pedido, sua incredulidade teria permanecido 

inalterada (cf. João 12: 37-40). Entre os fariseus, que interagiram com Jesus, Nicodemos 

é o único exemplo registrado de alguém cuja fé salvação começou a ganhar vida quando 

ele reconheceu a verdade auto-evidente que o poder de Jesus era divino. Como ele disse 

a Cristo: "Rabi, sabemos que Você veio de Deus como um professor; pois ninguém pode 

fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele "(João 3: 2). No entanto, a 

maioria dos líderes religiosos rejeitaram Jesus de qualquer maneira. Eles não 

reconheceram que Jesus, o Filho de Deus encarnado em pé no meio deles, era mesmo o 

último sinal do céu (cf. João 8:23). 

Por esta e outras ocasiões, os líderes religiosos apresentaram uma segunda característica 

da cegueira espiritual permanente: eles responderam a luz adicional com a rejeição mais 

intensa. Os fariseus e saduceus não eram diferentes do que Faraó, que, com cada sinal de 

que Moisés realizou, endureceu o seu coração ainda mais (Ex 08:32;. 9:12, etc.). Ao invés 

de responder com fé para a luz do Salvador, eles recuaram ainda mais longe na 

escuridão. Jesus respondeu emocionalmente a sua falta de fé resoluta por suspirando 

profundamente em seu espírito. Uma forma simples de este mesmo verbo é encontrado 

em Marcos 07:34, onde Jesus suspirou em resposta ao sofrimento de um homem 

surdo. Aqui, a forma composto expressa emoção ainda mais forte. A cegueira voluntária 

dos líderes religiosos quebrou o coração do Senhor, mais tarde, causando-lhe a chorar 

sobre o povo de Jerusalém (Lucas 19:41). 

Jesus repreendeu sua incredulidade indesculpável com uma pergunta condenando. Ele 

disse: "Por que pede esta geração um sinal?" Olhando para além de apenas os fariseus 

e saduceus, que estavam diante dele, o Senhor indiciado toda a geração de israelitas que 

seguiram seus ensinamentos apóstata ( cf. Mt 16: 4.). Tal como os seus antepassados, que 

caiu em apostasia (cf. Dt 32:20; Jz 2:. 10-11.) E perseguiram os profetas (. Cf. Mt 23: 29-

36), os judeus da época de Jesus se mostrou semelhante infiel. Sua rejeição voluntária era 

tal que nenhum sinal seria convencê-los a acreditar. Quando confrontado com a luz, eles 

correram mais fundo na escuridão envolta de suas tradições farisaicas. Houve, portanto, 

nenhuma razão para Jesus para realizar um outro milagre, uma vez que teria apenas 

agravado a sua culpa. A permanência de sua cegueira era tal que Jesus emitiu um 

veredicto inalterável: Em verdade vos digo que, nenhum sinal lhe será dado a esta 

geração. O Senhor não obrigaria as exigências perversas dos incrédulos de coração duro. 

A passagem paralela em Mateus 16: 1-5 se expande sobre o relato de Marcos: 



Os fariseus e saduceus, e testar Jesus, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do 

céu. Mas Ele respondeu-lhes: "Ao cair da tarde, você diz:" Vai ser bom tempo, porque o 

céu está rubro. E pela manhã, "Haverá uma tempestade de hoje, porque o céu está de um 

vermelho sombrio." Você sabe como discernir o aspecto do céu, mas não pode discernir 

os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal; e um sinal não será dado, 

senão o sinal do profeta Jonas. "E Ele os deixou e foi embora. 

Porque os fariseus e saduceus insistiu em ver um sinal no céu, Jesus usou uma ilustração 

envolvendo os céus para expor a sua loucura. Seu método de previsão do tempo, olhando para 

a cor do céu era primitivo e grosseiro. No entanto, ironicamente, eles foram melhores do que 

os meteorologistas teólogos. Eles poderiam reconhecer uma tempestade que se aproxima de 

algo tão sutil como uma tonalidade avermelhada manhã, mas eles falharam em reconhecer a 

vinda do Messias, apesar da abundante evidência de que estava bem na frente deles. Se os 

inúmeros milagres que Jesus já tinha realizado não poderia convencê-los, nada mais faria (cf. 

João 5:36; 10: 37-38). A referência de Jesus para o sinal de Jonas que se refere à Sua morte e 

ressurreição (cf. Mt 12:. 39-40), o último testemunho de Seu poder e Sua vitória sobre o 

pecado, a morte, e Satanás. Infelizmente, mesmo que seria conscientemente rejeitado pelos 

líderes religiosos, que subornaram os soldados romanos, instruindo-os a espalhar mentiras 

sobre o que realmente aconteceu no sepulcro (cf. Mat. 28: 11-15). 

Em sua teimosia de coração duro, os líderes religiosos ilustrou uma terceira característica 

da cegueira espiritual permanente: a rejeição persistente da luz inevitavelmente traz 

escuridão eterna. O início do versículo 13 explicita as consequências terminais da sua 

incredulidade deliberada: Jesus deixou-os (cf. Mt 16: 4.). Sabendo os fariseus e saduceus 

não acreditaria, abandonou-los aos seus próprios delírios hipócritas (cf. Rom. 1:24, 26, 

28). Eles eram cegos (Mat. 23:17, 19) e guias de cegos (24 v.), Levando seus seguidores 

para o inferno por conhecimento de causa se recusar a acreditar (cf. Mat. 23:15). As 

consequências de sua cegueira do terminal foram para sempre irreversível. Eles tinham 

muito tempo que rejeitaram o Messias (cf. Marcos 3: 6, 22), e, consequentemente, tinha 

rejeitado-los. A Bíblia descreve adequAdãoente o inferno como "trevas exteriores" 

(Mateus 08:12;. 22:13; 25:30), porque é um lugar de cegueira espiritual eterna. A trágica 

realidade é que o mundo inteiro está cheio de pessoas que, como esses líderes religiosos 

apóstatas, rejeitaram a luz. Porque eles amam as trevas do pecado (João 3:19), que um 

dia serão lançados nas trevas de castigo eterno. 

Que Jesus deixou os fariseus e saduceus significou mais do que uma separação 

temporária. Este intercâmbio constituiu conflito final de Jesus com os líderes religiosos 

da Galiléia. Mais uma vez, eles tentaram colocá-Lo a um teste Ele seria um fracasso (cf. 

Deut. 06:16). E mais uma vez, eles não conseguiram e Ele os repreendeu por sua 

incredulidade de coração duro. Deste ponto em diante, os milagres do Senhor, como Suas 

parábolas, serão essencialmente destinado a seus discípulos, e não para os líderes 

religiosos ou mesmo as multidões. Além disso, o Seu ministério público na Galiléia tinha 

chegado a seu fim. Quando mais tarde ele fez uma viagem pela região, Ele fez isso em 

segredo (cf. Marcos 09:30). A população da Galiléia tinha sido dada ampla oportunidade 

de se arrepender e crer, mas não o fizeram (cf. Mt 11: 20-24.). Tendo sido definitivamente 

rejeitado por eles, Jesus mudou seu foco para a Judeia e de Jerusalém, e, finalmente, a 

cruz. 

A cegueira temporária dos Discípulos 



Deixá-los, Ele embarcou novamente e foi para o outro lado. E eles 

se esqueceram de levar pão, e não tem mais do que um pão no 

barco com eles. E Ele estava dando ordens a eles, dizendo: 

"Cuidado! Cuidado com o fermento dos fariseus e do fermento de 

Herodes. "Eles começaram a discutir entre si o fato de que eles 

não tinham pão. E Jesus, consciente disto, disse-lhes: "Por que 

você discutir o fato de que você não tem pão? Você ainda não ver 

ou entender? Você tem um coração endurecido? Tendo olhos, não 

vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E você não se lembra, quando 

parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de 

pedaços que você pegou? "Eles disseram-lhe:" Doze "." Quando 

parti os sete para os quatro mil, quantos muitas grandes cestos 

cheios de pedaços de pão que você pegar "E eles disseram-lhe:" 

Seven "e ele estava dizendo a eles:" Você ainda não compreender 

"(8: 13-21)?.? 

Em contraste com os líderes religiosos judeus e geração apóstata eles representavam, um 

pequeno remanescente de verdadeiros crentes viu a luz e segui-lo (cf. João 1:12). Esse 

grupo, conhecido como os discípulos (da palavra grega Mathetes , significando 

"aprendizes"), incluídos os doze apóstolos e outros fiéis seguidores de Jesus. Ao contrário 

dos fariseus, que amavam a escuridão, os discípulos amados a luz e procurou a 

verdade. Eles voluntariamente rejeitou os líderes religiosos cegos, a fim de seguir a Jesus 

(cf. Marcos 10:28), porque eles sabiam que Ele seja a luz do mundo (cf. Marcos 8:29; 

João 6:69). 

Deixando os fariseus e saduceus incorrigíveis atrás, Jesus e seus discípulos outra 

vez embarcou e foi para o outro lado do mar da Galileia, atravessando o lago à sua 

costa nordeste. A partida de Jesus simbolizava uma trágica realidade: os líderes religiosos 

da Galiléia haviam rejeitado a luz e as trevas se estabeleceram em porque a luz foi 

embora. Mas o Senhor foi acompanhado por seus discípulos, os que tinham abraçado a 

Ele na fé salvadora. Apesar de terem sido uma vez espiritualmente cegos como os 

fariseus, o véu sobre os seus corações tinha sido levantada pela regeneração divina para 

que pudessem acreditar (cf. 2 Cor. 3: 15-18). Mesmo assim, ainda havia momentos em 

que os discípulos não conseguiram entender as coisas que Jesus ensinou-los (cf. Marcos 

09:32; Lucas 02:50; 09:45; 12:16 João; 14: 9; 20: 9). Ao contrário dos líderes religiosos, 

a sua falta de clareza sobre as questões espirituais foi apenas temporária. 

Nesta ocasião, os discípulos demonstraram sua obtusidade, quando, apesar do 

significativo intercâmbio que acabara de acontecer, eles ficaram preocupados com o 

mundano. Enquanto viajavam através do lago, crescendo cada vez mais com fome, eles 

perceberam que eles se esqueceram de levar pão, e não tem mais do que um pão no 

barco com eles. As costas do nordeste perto de Betsaida eram menos povoada e bastante 

remota (cf. Mc 6 : 35), e os discípulos se perguntou onde eles iriam comer sua próxima 

refeição. Apesar de terem sido assim por muito tempo com Jesus, o seu pensamento ainda 

operava principalmente em um nível natural. 

Jesus, no entanto, estava focada em assuntos de importância eterna. À luz do Seu 

confronto com os líderes religiosos, havia lições importantes os discípulos precisavam 

aprender. E assim, ignorando a sua fome, Ele estava dando ordens a eles. O imperfeito 

do verbo dar ordens (da palavra grega diastellomai , significado "carregar" ou 

"comandar") indica que esta instrução enfática de Cristo foi repetida e contínua. Insistente 



advertência do Senhor aos seus discípulos foi, Cuidado! Cuidado com o fermento dos 

fariseus e do fermento de Herodes. O relato paralelo em Mateus 16: 6. notas que 

admoestação de Jesus também incluiu o fermento do saduceus fermento ou levedura, é 

usada nas Escrituras para ilustrar influência. Por causa de uma pequena quantidade de 

fermento é capaz de permear uma quantidade relativamente grande de massa e fazê-lo 

subir, fermento serviu como uma ilustração instalação de influências espirituais que 

produzem efeitos-se dramáticas positiva (cf. Mt 13:33; Lucas 13.: 21) ou negativo, como 

nesta passagem. 

Os fariseus, saduceus e herodianos compreendia três partidos influentes no primeiro 

século Israel. Eles foram muito divergentes entre si, mas todos os três odiava Jesus (cf. 

Mt 16:. 1; Marcos 3: 6; João 11: 47-53), e cada um representava uma ameaça espiritual 

grave aos discípulos. O fermento dos fariseus incluídos tanto os seus erros doutrinários 

e hipocrisia pessoal (cf. Lucas 12: 1). Seu sistema de obras de justiça e externalismo 

superficial fraudes espirituais produzidos que parecia bom do lado de fora, mas por dentro 

estavam cheios de morte e impureza (cf. Mat. 23:27). O fermento dos saduceus consistiu 

de pragmatismo, o racionalismo e materialismo. Sua negação de verdades doutrinárias-

chave, como a ressurreição do corpo e da imortalidade da alma, e sua vontade de usar o 

templo para explorar as pessoas financeiramente, fez seus ensinamentos tão perigosos 

como os dos fariseus (cf. Mat. 16:12 .) O fermento de Herodes que se refere ao 

comportamento depravado, imoral que caracteriza Herodes Antipas e todos os que o 

emulado (cf. Mc 6, 21-28). Os herodianos eram secularistas que acolheram abertamente 

as influências imorais da cultura romana. Mas esse tipo de mundanismo não tinha lugar 

entre os seguidores de Cristo (cf. 1 João 2: 15-17). Assim, a admoestação de Jesus desde 

uma advertência sombria contra as sempre presentes tentações do legalismo, a hipocrisia, 

o racionalismo, o materialismo, a imoralidade, e mundanismo. 

Por incrível que pareça, os discípulos responderam a instrução de Jesus, pensando apenas 

cerca de alimento físico. O Senhor estava usando linguagem figurada para avisá-los sobre 

as influências espirituais destrutivas, mas eles achavam que Ele estava falando sobre 

levedura literal (cf. Mat. 16:12). Com jantar em suas mentes, eles começaram a discutir 

entre si o fato de que eles não tinham pão. Embora a cruz era menos de um ano de 

distância, os seguidores de Jesus ainda estavam mais preocupados com realidades físicas 

do que as verdades espirituais. Consequentemente, eles perderam completamente o 

significado da instrução do Senhor. Como em outras ocasiões, a sua resposta demonstrou 

a fraqueza de sua fé (cf. Mt 6.30;. 08:26; 14:31). Embora seus olhos tinham sido abertos 

para abraçar a verdade do evangelho, alguns elementos da frieza espiritual manteve-se 

claramente. Ciente disso, o Senhor exibiu paciência em sua resposta aos discípulos, 

embora Ele foi, sem dúvida, entristecido pela sua thickheadedness. Jesus disse-lhes: 

"Por que você discutir o fato de que você não tem pão?" A natureza de sua conversa 

evidenciou um nível de imaturidade, falta de compreensão, e uma fé fraca. 

Mais cedo, quando Jesus explicou que Ele iria ensinar as multidões em parábolas, disse a 

seus discípulos: "A vós foi dado o mistério do Reino de Deus, mas os que estão fora 

colocar tudo em parábolas, para que, enquanto vendo, podem ver e não perceber, e, 

ouvindo, ouçam e não entendam, caso contrário, eles podem voltar e ser perdoado 

"(Marcos 4: 11-12). Nesta ocasião, Jesus virou dessas demonstrações para perguntas 

retóricas que formavam uma leve repreensão para os discípulos: Você ainda não ver ou 

entender? Você tem um coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo 

ouvidos, não ouvis? Os discípulos não estavam na mesma categoria que as multidões 



descrentes. Eles haviam sido dada compreensão espiritual e seus corações não eram 

difíceis. Assim, não havia desculpa para a sua total falta de percepção. 

A última coisa que os discípulos precisavam se preocupar com a era onde encontrar 

comida. Em duas ocasiões recentes, que tinham testemunhado Jesus milagrosamente criar 

refeições para milhares de pessoas (Marcos 6: 33-44; 8: 1-10). À luz do seu poder, que 

não tinha motivos para estar muito preocupados com o que iriam comer. Jesus lembrou-

lhes esta verdade, pedindo-lhes ainda mais, "E você não se lembra, quando parti os 

cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços que você pegou?" Eles 

disseram-lhe: "Doze". "Quando parti os sete para os quatro mil, quantos cestos 

cheios de pedaços levantastes?" E eles disseram-lhe: "Sete." Porque eles estavam na 

presença do Criador, não era, obviamente, não há necessidade para se distrair com a falta 

de alimentos. Seu foco necessário para ser sobre as lições espirituais vitais Jesus estava 

ensinando. Ainda graciosamente com firmeza, o Senhor moveu Seus discípulos em 

direção à verdade divina. Depois de deixar claro que ele não estava falando sobre o 

fermento literal, Ele estava dizendo a eles: "Você ainda não entendeu?" Mateus 16:12 

indica que eles finalmente fez. 

Embora os discípulos exibiu confusão nesta ocasião, sua falta de entendimento espiritual 

não era permanente, como a dos fariseus e dos saduceus. Um claro contraste pode ser 

visto entre os dois. Os líderes religiosos encontraram terreno comum em seu ódio por 

Jesus; os discípulos estavam unidos em seu amor por Ele. Os fariseus e saduceus reagiu 

a luz adicional com maior rejeição; os discípulos responderam com um desejo mais 

profundo para saber mais. Os líderes 'escuridão se aprofundou, os discípulos' escuridão 

se dissipou. Ao persistir em sua incredulidade, os líderes religiosos foram abandonados 

por Ele e, finalmente, lançado no inferno eterno. Ao abraçar o Senhor Jesus na fé 

salvadora, os discípulos foram abraçados por Ele e, finalmente, congratulou-se com o céu 

eterno. 

Assim, apesar dos problemas e deficiências dos discípulos, o Senhor estava feliz por 

ensiná-los. Considerando que os líderes religiosos foram desligados da revelação divina, 

devido à sua incredulidade, os seguidores de Jesus (especialmente os doze) foram os 

destinatários privilegiados de sua instrução constante. Mesmo depois de sua morte e 

ressurreição, o Senhor continuou a ensinar durante quarenta dias até que Ele subiu ao céu 

(Atos 1: 3). Embora já não presente fisicamente com eles, Ele já havia prometido aos 

apóstolos que ele iria continuar a revelar a verdade a eles através do Espírito Santo. Na 

noite antes da Sua morte, Ele lhes disse: "O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai 

enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que 

eu disse a você" (João 14 : 26). Mais tarde, ele acrescentou: 

"Eu tenho muito mais coisas para dizer para você, mas você não as podeis suportar 

agora. Mas quando Ele, o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade; pois 

Ele não falará por sua própria iniciativa, mas o que Ele ouve, Ele vai falar; e Ele vai 

revelar a você o que está por vir. Ele me glorificará; porque há de receber da mina, e vai 

divulgá-la a você. Todas as coisas que o Pai tem é meu; Por isso eu disse que Ele toma 

da Mine, e vai divulgá-la a vós "(João 16: 12-15). 

Essa revelação, dada por Cristo aos apóstolos através do Espírito Santo (por exemplo, "o 

ensinamento dos apóstolos" em Atos 2:42), é mantida para cada geração de crentes nos 

escritos do Novo Testamento. 



Embora o Senhor não tem dado nova revelação desde o encerramento do cânon do Novo 

Testamento e da passagem da era apostólica, os crentes têm sido dada a Escritura 

completo, a Palavra de Cristo (Col. 3,16), com poderes e iluminada pelo Espírito Espírito 

(1 Coríntios 2: 14-16; cf. Sl 119:.. 18). A revelação divina na Escritura é tudo o que eles 

precisam para a vida e santidade (cf. 2 Tim. 3: 16-17; 2 Pedro 1: 2-3). Como crentes 

imergir-se na verdade da Escritura, eles inevitavelmente crescer em santidade (1 Pedro 2: 

1-3) e Cristo (2 Cor 3:18.). Foi o Espírito que inicialmente abriu seus olhos para a 

verdade, e é o Espírito que continua a elucidar essa mesma verdade da Palavra de Deus 

em seus corações (1 João 2:27). Para aqueles que conhecem o Senhor Jesus, qualquer 

confusão que pode ter nesta vida é apenas temporária. Um dia eles vão entrar a luz eterna 

do céu (cf. Ap 21: 23-25). Como Paulo expressou aos Coríntios: "Porque agora vemos 

por espelho em enigma, mas então veremos face a face; agora conheço em parte, mas 

então conhecerei plenamente, assim como eu também foram totalmente conhecido "(1 

Cor. 13:12). 

Uma ilustração de cegueira temporária 

E chegaram a Betsaida. E trouxeram um cego a Jesus e implorou-

lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da 

aldeia; e depois cuspindo-lhe nos olhos e colocando-lhe as mãos, 

perguntou-lhe: "Você vê alguma coisa?" E ele olhou para cima e 

disse: "Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam por 

aí." Em seguida, novamente ele impôs as mãos sobre os olhos; e 

ele olhou intensamente e foi restaurado, e começou a ver tudo com 

clareza. E Ele mandou-o para sua casa, dizendo: (8: 22-26) "Nem 
sequer entrar na aldeia." 

Depois de navegar através do lago, Jesus e os discípulos chegaram ao seu destino na costa 

nordestina. Chegaram a Betsaida, a cidade natal de Pedro, André, Filipe, e, 

possivelmente, Nathanael (cf. Jo 1: 44-45). A cidade de Betsaida era perto do lugar onde 

Jesus alimentou cinco mil homens, além de mulheres e crianças (Marcos 6: 41-44), e é 

provável que muitos dos moradores locais foram alimentados nessa refeição. (Para mais 

informações sobre Betsaida, consulte o capítulo 22 do volume atual.) 

Palavra, sem dúvida, se espalhou rapidamente, quando Jesus chegou, e as pessoas 

começaram a vir para ser curado por Ele. Entre eles estavam os amigos ou parentes 

que trouxeram um cego a Jesus. De acordo com fontes judaicas, a cegueira era 

difundida no mundo antigo (cf. Lev 19:14;. 21:18; Dt 27:18;. 28:29; 2 Sam. 5: 6, 8; Jó 

29:15), e Jesus curou um número de cegos em todo o Seu ministério (Mateus 9: 27-31; 

11:. 5; 12:22; 15: 30-31; 20 : 30-34; 21:14; Marcos 10: 46-52; Lucas 04:18; 18: 35-42; 

João 9: 1-12.; cf. Is 42: 7). Aqueles que sofriam de cegueira estavam desamparados e 

reduzido à mendicância (cf. Marcos 10:46). Além disso, como os outros com deficiências 

ou doenças debilitantes, eles eram considerados amaldiçoados por Deus (cf. Jo 9, 1-

2). Esse tipo de estigma fez viver com a cegueira duplamente doloroso. 

Os amigos ou parentes que trouxeram este homem Jesus implorou-lhe que o tocasse. As 

pessoas Senhor muitas vezes curadas, mesmo aqueles a quem a instituição religiosa 

judaica considerado intocável, por tocá-los. Quando a mãe-de-lei de Pedro estava doente, 

com febre, Jesus tomou-a pela mão e levantou-a (Marcos 1:31). Quando um leproso caiu 

diante dEle, o Senhor "estendeu a mão, tocou-o" a fim de curá-lo (v 40).. De acordo com 

Marcos 3:10: "Ele tinha curado a muitos, de modo que todos os que tinham aflições 



prensadas em torno dele, a fim de tocá-Lo." Em Marcos 05:23, Jairo suplica por sua filha 

que estava morrendo, pedindo a Jesus para entrar leigos Suas mãos sobre ela. Ao longo 

do caminho, uma mulher com uma hemorragia incurável foi curada simplesmente por 

tocar a orla do manto de Jesus (vv. 27-29). Mesmo em descrente Nazaré, Jesus "pôs as 

mãos sobre alguns doentes e os curou" (6: 5). Marcos mais tarde relata que "onde quer 

que Ele entrou em aldeias, cidades ou campos, eles estavam colocando os enfermos nas 

praças, e implorando-lhe que os deixasse tocar a orla do seu manto; e todos quantos o 

tocavam ficavam sendo curado "(06:56). A vontade do Senhor para tocar os doentes e 

sofredores demonstra Sua infinita bondade amorosa. Ao contrário dos líderes religiosos 

arisco de Israel, que evitou qualquer coisa ou pessoa que possa causar contaminação 

cerimonial, Jesus não manter distância de pessoas feridas. Ele refletiu a compaixão de 

Deus e demonstrou que tenderheartedness misericordioso através do toque pessoal. 

Jesus respondeu com a misericórdia divina para situação deste homem. Tomando o cego 

pela mão, levou-o para fora da aldeia. graciosamente e com ternura, o Senhor 

acompanhou-o para um lugar onde eles poderiam ter mais privacidade. Este é um dos 

dois milagres (juntamente com a cura do surdo em 7: 32-37) que são registrados apenas 

por Marcos. Assim como havia feito anteriormente para o homem surdo (07:33; cf. João 

9: 6), Jesus usou saliva para simbolizar a transferência do poder de cura dEle para o 

homem. Obviamente, a saliva não era uma espécie de poção mágica. O Senhor não 

precisa de quaisquer adereços para realizar Seus milagres, mas ele simbolizava Seu poder 

de cura de um cego que podia sentir a saliva em seus olhos. 

Depois de cuspir em seus olhos e impondo as mãos sobre ele, perguntou-lhe: "Você 

vê alguma coisa?" E ele olhou para cima e disse: "Vejo homens, pois vejo-os como 

árvores que andam por aí."O verbo traduzido olhou up (do grego anablepō ) é o 

mesmo verbo usado em outros lugares para descrever aqueles a quem Jesus curou da 

cegueira (cf. Mc 10: 51-52; João 09:11, 15). O fato de que o homem 

viu homens olhando como árvores que andam em torno implica que as coisas que ele 

viu foram mal fora de foco. Ele entendeu que ele poderia ver as outras pessoas, mas eles 

eram tão distorcido que eram indistinguíveis das árvores. (Os homens a quem ele viu 

foram provavelmente os discípulos, que tinham acompanhado Jesus eo cego de 

Betsaida.) Então, novamente, impondo-lhe as mãos sobre os olhos; e ele olhou 

intensamente e foi restaurado, e começou a ver tudo com clareza. Pela segunda vez, 

Jesus tocou os olhos do homem. Desta vez, o homem olhou intensamente (do verbo 

gregodiaplebō , que significa "ver através" ou "para ver com um olhar penetrante"). A 

névoa se foi. Sua visão estava em foco perfeito, de modo que ele foi capaz de ver tudo 

com clareza afiada. 

Curandeiros modernos às vezes alegam que este versículo suporta a noção de curas 

incompletos, mas é evidente que não. Nenhuma das curas do Senhor já resultou na 

restauração parcial, imperfeito, ou gradual, nem nunca existiu um período de reabilitação 

necessário. Este milagre não foi excepção. Em questão de segundos, o cego passou de 

debilitante cegueira a visão perfeita. Essa é, obviamente, muito longe de o fraudulência e 

fracasso que caracteriza curandeiros auto-proclamados hoje. (Para uma crítica cheia de 

cura pela fé moderna, ver o capítulo 8 da John Macarthur, Fogo estranho [Nashville: 

Tomé Nelson, de 2013].) 

Jesus instruiu muitas vezes aqueles que Ele curou não contar a ninguém sobre sua 

experiência. (Para mais informações sobre por que o Senhor fez isso, veja o capítulo 18 



do volume atual.) Ele fez o mesmo aqui. Depois de restaurar a visão do homem, 

Jesus mandou-o para sua casa, dizendo: "Nem sequer entrar na aldeia." Neste caso, 

a proibição do Senhor serviu como uma confirmação do julgamento divino. Como os 

líderes religiosos apóstatas, os moradores de Betsaida não tinha nenhuma desculpa para 

a sua incredulidade. Eles haviam testemunhado muitos milagres, mas eles se recusaram a 

se arrepender (Matt. 11: 20-24). Conseqüentemente, o Senhor iria emitir uma dura 

repreensão contra eles: 

"Ai de vós, Betsaida! Porque, se os milagres tinham sido realizados em Tiro e Sidon, que 

ocorreu em você, elas se teriam arrependido há muito tempo, sentado em saco e cinza. . 

Mas vai ser mais rigor para Tiro e Sidom, no juízo do que para vós "(Lucas 10: 13-14) 

Por escoltando o homem fora da cidade, e ao negar-lhe a oportunidade de voltar e proclamar 

o que aconteceu, Jesus confirmou a permanência de incredulidade de Betsaida e seu próprio 

julgamento. Como os fariseus a quem Jesus confrontados anteriormente (Marcos 8: 11-13), 

os moradores de Betsaida foram condenados a cegueira espiritual eterna. 

O relato desse milagre é simples o suficiente para uma criança de compreender. No 

entanto, a configuração em que ela é colocada dá um significado importante. Não é por 

acaso que a cura de um homem fisicamente cego seguido imediatamente a demonstração 

de cegueira espiritual permanente pelos líderes religiosos (8: 11-13) e cegueira espiritual 

temporária pelos discípulos (8: 14-21). 

Este foi um milagre realizado por Jesus privada para os seus discípulos, e destacou uma 

série de verdades importantes para eles. Em primeiro lugar, ele serviu como uma 

confirmação da divindade de Jesus, uma vez que apenas o poder divino poderia abrir os 

olhos dos cegos (146 cf. Ps: 8.). No próximo seção de Marcos, talvez pensando sobre esse 

milagre, Pedro justamente confessou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo" (Mateus 

16:16;. Cf. Marcos 8:29). Em segundo lugar, desde que os discípulos com um vislumbre 

do futuro reino messiânico, quando Cristo reinará de Jerusalém por mil anos (cf. Ap 20: 

1-6).Durante esse tempo, a morte ea doença será bastante reduzido, incluindo doenças 

como a cegueira (cf. Is 29:18; 35: 5.). Em terceiro lugar, marcou um ponto de viragem no 

ministério de Jesus. Ministério público do Senhor na Galiléia acabou, e Seu foco foi a 

formação de seus discípulos. Deste ponto em diante, com a cruz apenas alguns meses de 

distância, Jesus começou a falar claramente aos Doze sobre a Sua vinda a morte (cf. Mc 

8:31; 09:31; 10:32). 

Finalmente, este milagre serviu como uma ilustração para os discípulos de cegueira 

espiritual temporária. Espiritualmente falando, uma vez que tinham sido como que o 

homem cego. Tendo sido criado no judaísmo tradicional, eles tinham sido ensinados a 

seguir a orientação dos fariseus e escribas cegos (Mat. 23:16). Mesmo com a luz da 

Escritura do Antigo Testamento (cf. Sl 119: 105.), E as vantagens inerentes em fazer parte 

da nação escolhida de Deus (cf. Rom 3: 2; 9: 4-5.), Sua compreensão da verdade espiritual 

tinha sido irremediavelmente embaçada por séculos de tradição rabínica e hipocrisia 

religiosa. Tudo isso mudou quando conheceu o Salvador. Seu toque salvar removido o 

véu da escuridão que uma vez envolta seus corações incrédulos (cf. 2 Cor. 3: 14-15). Em 

um ato de compaixão infinita, o Senhor Jesus milagrosamente deu-lhes os olhos da fé, 

como ele faz para cada pecador que Ele salva, para que eles pudessem apreender 

claramente a verdade pela primeira vez. Ele é, como o apóstolo João descreve ele, "a luz 

verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo homem" (João 1: 9). 



 
30. O Ultimato boas notícias e más notícias 

(Marcos 8: 27-33) 
Jesus saiu, junto com os seus discípulos para as aldeias de 

Cesaréia de Filipe; e no caminho Ele questionou os Seus 

discípulos, dizendo-lhes: "Quem dizem os homens que eu sou?" 

Disseram-lhe, dizendo: "João Batista; e os outros, que é 

Elias; mas outros, um dos profetas. "E ele continuou 

questionando-os:" Mas quem dizeis que eu sou? "Pedro 

respondeu, e disse-lhe:" Tu és o Cristo ". E Ele os alertou para 

não contar a ninguém sobre Ele. E começou a ensinar-lhes que o 

Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, 

pelos sumos sacerdotes e os escribas, e ser morto, e depois de três 

dias ressuscitaria. E Ele estava afirmando o assunto 

abertamente. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-

lo. Mas se virando e olhando para seus discípulos, repreendeu a 

Pedro e disse: "Para trás de mim, Satanás; para que você não está 

definindo sua mente os interesses de Deus, mas do homem "(8: 27-
33). 

Nenhuma pergunta é mais importante do que: "Quem é Jesus Cristo?" É de importância 

suprema, porque como as pessoas reagem ao Senhor Jesus determina o seu destino eterno 

(João 3:36; cf. João 14: 6; Atos 4:12). Aqueles que erroneamente responder a essa 

pergunta vai enfrentar o julgamento divino (cf. João 3:18; 1 Cor 16:22.). Eles podem ver 

Jesus como um bom professor, um exemplo moral, ou mesmo um profeta humano. Como 

esta passagem demonstra, essas designações são manifestamente insuficientes e 

incompletos. 

A Bíblia revela que Jesus era muito mais do que um professor benevolente ou líder 

inspirador. Como Marcos afirma no início do seu evangelho, Ele é o "Cristo, o Filho de 

Deus" (Marcos 1: 1). O Senhor Jesus é o Messias divino, o Deus encarnado, de quem o 

apóstolo João declarou: 

No princípio era o Verbo, eo Verbo estava com Deus, eo Verbo era Deus. Ele estava no 

princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do 

que veio a ser tem vindo a ser ... E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a 

sua glória, glória como do unigênito do Pai , cheio de graça e de verdade. (João 1: 1-3, 

14) 

Repetidamente e de forma clara, os quatro Evangelhos reiterar o tema que Jesus é o Messias 

(por exemplo, Matt 1:18; 16:16; 23:10; 26:. 63-64; Marcos 1: 1; 14: 61-62; Lucas 2:11, 26; 

04:41; 24:46; João 1:17, 41; 4: 25-26; 11:27; 17: 3.) e o Filho de Deus (por exemplo, Matt 

08:29; 27:43, 54; Marcos 03:11; 15:39; Lucas 1:35; 3: 21-22; 4:41; 09:35; 22:70; 01:34 João, 

49; 05:18; 10 : 30, 36; 11: 4; 14: 9-10; 19: 7). A razão os relatos evangélicos foram escritas 

foi demonstrar as verdades duplas. Como João explicou, falando para si mesmo e os outros 

evangelistas, "Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus; e 

para que, crendo, tenhais vida em seu nome "(João 20:31; cf. 1 João 5:20). 



A questão fundamental de quem é Jesus constitui o cerne desta passagem (Marcos 8: 27-

33). Neste ponto o ministério do Senhor, os Doze tinham estado com ele por mais de dois 

anos. Sua expectativa esperançosa desde o início foi a de que Ele era o Messias e Filho 

de Deus. Como André disse Pedro, após a primeira reunião de Jesus, "Encontramos o 

Messias" (João 1:41); Nathanael semelhante exclamou: "Rabi, Tu és o Filho de Deus; Tu 

és o Rei de Israel "(João 1:49). Os discípulos foram igualmente familiarizado com o 

testemunho de João Batista, que declarou que Jesus era o Filho de Deus (João 1:34) e o 

Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo (João 1:29). Durante o curso do ministério 

de Jesus, os apóstolos tinham sido surpreendido com o seu ensino autoritário (cf. Marcos 

01:22, 27; João 6:68), impressionado com seu poder divino (cf. Marcos 02:12; 04:41) e 

conscientes de sua própria pecaminosidade em contraste com sua perfeição divina (Lucas 

5: 8; cf. Mc 2: 5-7). Apenas alguns meses antes, depois de Jesus milagrosamente andou 

sobre a água e acalmou instantaneamente uma violenta tempestade (Marcos 6: 45-52), 

eles responderam por adorá-Lo e dizendo: (Matt 14:33 "Tu és o Filho de Deus!". ). No 

dia seguinte, quando muitos dos seguidores de Jesus o abandonaram (cf. João 6:66), Pedro 

disse em nome de seus companheiros apóstolos, "Nós acreditamos e vim a saber que tu 

és o Santo de Deus" (João 6 : 69). 

Como estes exemplos demonstram, o incidente narrado nestes versos não foi a primeira 

vez que o Doze tinha reconhecido a divindade e messianismo do Senhor Jesus (embora 

seja o primeiro tal confissão gravada no evangelho de Marcos). No entanto, foi nesta 

ocasião (Marcos 8:29; cf. Mateus 16:16;. Lucas 9:20) que os apóstolos, por meio de seu 

porta-voz Pedro, afirmou que a verdade com maior convicção e confiança do que nunca, 

fazer isso contra o cenário de confusão generalizada entre as multidões e crescente 

hostilidade dos líderes religiosos de Israel. Aquilo que começou como uma expectativa 

cheia de esperança tornou-se uma certeza fixo de coração. ApropriAdãoente, essa 

passagem marca o clímax do evangelho de Marcos e o culminar de formação dos Doze 

de Jesus. Seu discipulado havia sido intensificado nos últimos meses, como o Senhor 

retirou-se cada vez mais as multidões da Galiléia para se concentrar em mentoring Seus 

apóstolos. Depois de semanas de instrução concentrada, esta essencialmente constituída 

seu exame final. 

Do ponto de vista de Pedro e os outros discípulos, esta passagem também representa o 

trauma emocional final: a alta mais elevada, seguido pela menor baixa. A confissão de 

Pedro sobre Jesus marca o ápice cristológica do evangelho de Marcos, enquanto seu 

confronto posterior de Jesus foi recebido pelo reprimenda mais pungente qualquer crente 

poderia receber. 

A boa notícia: a confissão de Pedro 

Jesus saiu, junto com os seus discípulos para as aldeias de 

Cesaréia de Filipe; e no caminho Ele questionou os Seus 

discípulos, dizendo-lhes: "Quem dizem os homens que eu sou?" 

Disseram-lhe, dizendo: "João Batista; e os outros, que é 

Elias; mas outros, um dos profetas. "E ele continuou 

questionando-os:" Mas quem dizeis que eu sou? "Pedro 

respondeu, e disse-lhe:" Tu és o Cristo ". E Ele os alertou para 
não contar a ninguém sobre Ele. (8: 27-30) 



Depois de Sua milagre final em Betsaida, a cura do cego (8: 22-26), Jesus saiu, junto 

com seus discípulos. Eles viajaram ao norte do Mar da Galiléia, andando alguns 25 

milhas para as aldeias de Cesaréia Filipepi, localizado perto da antiga cidade israelita 

de Dan (cf. Jz. 20: 1; 1 Crônicas 21: 2.), cerca de quarenta a cinquenta km ao sudoeste de 

Damasco. Situado no sopé do Monte Hermon, perto de uma grande mola que alimentou 

o rio Jordão, Cesaréia de Filipe foi originalmente chamado Paneas (ou Panias), após a 

divindade grega Pan (a metade bode mitológico, metade homem famoso por sua flauta-

playing). Quando Filipe tetrarca herdou o território de seu pai, Herodes, o Grande, ele 

ampliou consideravelmente a cidade. Em AD 14, ele rebatizou-Caesarea em honra de 

César Augusto. Para distingui-lo de Cesaréia Marítima, localizado a oeste de Jerusalém, 

na costa do Mediterrâneo, a cidade ficou conhecida como Caesarea Paneas ou Cesaréia 

de Filipe (assim chamado em honra de Filipe, o tetrarca). A cidade em si foi amplamente 

povoada por gentios e, portanto, preenchido com os ídolos pagãos. Por novamente 

viajando fora da Galiléia (cf. Marcos 7: 24-8: 10), Jesus e os apóstolos se um alívio das 

multidões opressivos, os líderes religiosos antagônicas, ea ameaça representada por 

Herodes Antipas (cf. Lc 13:31 ). Marcos explica que foi enquanto eles ainda estavam no 

caminho para a região circundante de Cesareia de Filipe que a conversa gravada nestes 

versos ocorreu. 

De acordo com Lucas 09:18, Jesus estava orando, como era seu costume (cf. Mt 14:23; 

19:13; 26:36, 39, 42, 44; Marcos 1:35; 06:46; 14.: 32, 35, 39; Lucas 3:21; 5:16; 6:12; 9: 

28-29; 11: 1; 22:32, 41-45).Após retornar aos discípulos, Ele presenteou-os com um 

"exame final" que consiste em apenas duas perguntas. A opinião humana primeiro 

entrevistados sobre a identidade de Jesus; o segundo zerado com a verdade divina sobre 

quem ele realmente é. 

Em primeiro lugar, Ele questionou Seus discípulos, dizendo-lhes: "Quem dizem os 

homens que eu sou?" por pessoas (uma forma plural da palavra grega Anthropos , um 

termo geral para "homem" ou "pessoa"), Jesus não estava referindo- aos líderes religiosos, 

mas para as multidões não confirmadas de pessoas que se reuniram para ouvi-Lo ensinar 

e, especialmente, para testemunhar Seus milagres (cf. João 6: 2). A passagem paralela em 

Lucas 9:18 usa a palavra ochlos ". multidões", que significa "multidões" ou Claro, o 

Senhor já sabia o que as massas pensava nele (cf. Jo 2: 24-25). Mas Ele queria que os 

apóstolos para apreciar plenamente o contraste entre a percepção ea verdade. 

Respondendo à sua pergunta, os discípulos contaram as opiniões populares 

variados. Disseram-lhe que alguns, como Herodes Antipas, considerada Jesus para 

ser João Batista ressuscitou dos mortos (Marcos 6: 14-16). Outros assumiu Jesus 

era Elias, a quem Deus prometeu enviar "antes que venha o grande e terrível dia do 

Senhor" (Mal. 4: 5). Mas os outros pensaram que ele poderia ser um dos profetas, como 

Jeremias, a quem a tradição judaica realizada voltaria com a arca de a aliança no 

estabelecimento do reino do Messias. Apesar dos inúmeros milagres e universalmente 

reconhecidos Jesus tinha realizado, todos os quais testemunharam a Ele (cf. João 5:36; 

João 10: 37-38), as pessoas ainda não acreditam Nele. Eles sabiam que Ele tinha poder 

divino e, portanto, o considerava um profeta como Elias, Jeremias, ou João. No entanto, 

porque eles esperavam agenda do Messias para incluir a ser um libertador militar que 

derrubaria os ocupantes pagãs de Roma e estabelecer um reino temporal e autônoma em 

Israel (cf. João 6: 14-15), eles não estavam dispostos a abraçar-Lo como o Messias. 



Depois de ouvir-los a responder, Jesus seguiu com uma segunda consulta, muito 

importante. Ele continuou questionando-os: "Mas vós, quem dizeis que eu sou?" Em 

todos os três relatos evangélicos deste evento, a palavra que você é enfático (cf. Matt 

16:15;. Lucas 9:20). Examinando a opinião das multidões pode ter sido um exercício 

educativo para os discípulos, mas follow-up pergunta de Jesus chegou ao cerne da 

questão. Nada era mais importante do que como eles responderam. 

Como todos os judeus do primeiro século, os discípulos tinham sido levantadas esperando 

que o Messias para derrotar os inimigos de Israel e estabelecer Seu reino em 

Jerusalém. Quando se tornou claro que os líderes religiosos rejeitaram Jesus (por 

exemplo, Marcos 3: 6, 22), e que Ele não iria usar o seu poder milagroso para derrubar 

Roma (cf. João 6:15), os discípulos devem ter se perguntado se Ele realmente era o 

Messias. Estas mesmas considerações causado João Batista para expressar reservas 

semelhantes. Como relata Mateus: "Quando João, enquanto estava preso, ouviu falar das 

obras de Cristo, mandou dizer por seus discípulos, e disse-lhe: 'Você é o esperado, ou 

devemos esperar outro?" (Mat. 11: 2-3). O Senhor respondeu a João, apontando para seus 

milagres, o que claramente estabelecidos Suas credenciais messiânicos (cf. vv. 4-6). Mas, 

como o exemplo de João demonstra, mesmo os israelitas mais fiéis se esforçou para 

superar suas noções preconcebidas do que o Messias iria ser e fazer. 

No entanto, em contraste com a opinião popular de seus conterrâneos, os discípulos 

expressa o que cada crente sabe ser verdade (cf. João 20: 31a), e que o evangelho de 

Marcos foi escrito para demonstrar (cf. Mc 1: 1), que Jesus é o Messias e Filho de 

Deus. Falando para o resto dos Doze como costumava fazer (por exemplo, Matt 15:15;. 

19:27; João 6:68), Pedro, respondendo, disse-lhe: "Tu és o Cristo".declaração 

completa de Pedro é registrada em Mateus 16:16: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." 

Significativamente, esta é apenas a segunda vez no evangelho de Marcos que o 

título Cristo ( Christos, a palavra grega para "Messias") tem sido utilizado; sendo a 

primeira no verso de abertura (1: 1). O termo "Messias", a partir da palavra 

hebraica mashiach , significa "ungido" (cf. Lucas 4:18; Atos 10:38; Heb. 1: 9). A título 

real, ele foi usado no Antigo Testamento para se referir aos reis divinamente designado 

de Israel (cf. 1 Sam 2:10; 2 Sm. 22:51.) E mais tarde passou a se referir especificamente 

ao grande libertador escatológico e régua cuja vinda foi ansiosamente aguardado pelos 

judeus (cf. Dan 9: 25-26; cf. Is. 9: 1-7; 11: 1-5.; 61: 1). Com clareza e convicção, e sem 

sombra de dúvida ou equívoco, Pedro proclamou Jesus para ser supremo "Ungido" de 

Deus, o Salvador do mundo. Depois de mais de dois anos de seguimento do Senhor, as 

dúvidas dos apóstolos sobre quem Jesus estava havia desaparecido.Tanto a Sua divindade 

e Sua messianidade estavam firmemente ancoradas em suas mentes. Para ter certeza, eles 

ainda apresentam momentos de fracasso e fraqueza (cf. Mc 14: 66-72). Mas eles tinham 

vindo a saber que Jesus era de fato o Messias, o Filho de Deus. 

A convicção firme que enchia seu coração não era de seu próprio fazer. Como Jesus disse 

a Pedro, em resposta: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque a carne eo sangue 

não revelou isso para você, mas meu Pai que está nos céus" (Mat. 16:17). Os discípulos 

poderia tomar nenhum crédito para este avanço teológico da fé. Eles acreditavam que só 

porque o Pai (João 6:44) tinha desenhado, o Filho revelou-Se a eles (Mt 11:27.), E do 

Espírito tinha aberto os olhos para a verdade (1 Coríntios 2: 10-14. ; 2 Cor 3: 15-18).. 

Com mentes cheias de fé e da segurança, os apóstolos foram, sem dúvida ansiosos para 

espalhar a notícia sobre Jesus que Pedro tinha acabado articulada. Mas o Senhor os 



advertiu que a ninguém contassem sobre Ele. A palavra avisado (do verbo 

grego epitimaō ) refere-se a uma advertência forte ou repreensão severa (cf. Marcos 1:25; 

3:12; 4:39; 9:25; 10:13, 48). Neste caso, a insistência de Jesus sobre o seu silêncio foi 

motivado por mais do que um desejo de acabar com o entusiasmo desenfreado das 

multidões (cf. Jo 6, 14-15). O Senhor sabia que sua obra ainda não foi concluída, e, 

portanto, a mensagem do evangelho ainda estava incompleto (cf. 1 Cor. 15: 1-4). Seria 

prematuro para os apóstolos para ir para o mundo e pregai o evangelho até depois de sua 

morte e ressurreição (Mat. 28:;: 8 19-20 Atos 1). Para demonstrar que esta foi a principal 

motivação por trás Sua advertência, o Senhor imediatamente começaram a discutir os 

acontecimentos de sua paixão (Marcos 8:31; cf. Mt 16: 20-23; Lucas 9: 21-22.). (Para 

uma discussão mais aprofundada sobre a razão Jesus emitido esses tipos de avisos, ver o 

capítulo 18 deste volume.) 

O Bad News: Confrontation de Pedro 

E começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deve sofrer 

muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os 

escribas, e ser morto, e depois de três dias ressuscitaria. E Ele 

estava afirmando o assunto abertamente. E Pedro, tomando-o à 

parte, começou a repreendê-lo. Mas se virando e olhando para 

seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: "Para trás de mim, 

Satanás; para que você não está definindo sua mente os interesses 
de Deus, mas do homem "(8: 31-33). 

A última coisa que os discípulos esperava ouvir nos saltos de este grande momento de 

revelação e clareza foi um anúncio da morte de Jesus. Compreensivelmente, a declaração 

devastada eles. Eles sabiam que Jesus era o Messias, mas não conseguia entender o 

pensamento de que Ele iria sofrer e ser morto. 

Marcos observa que Jesus começou a ensiná-los sobre a sua morte, o que indica que a 

partir deste ponto em diante Sua morte seria um tema repetido de Sua instrução para eles 

(cf. Mt 17: 9., 12, 22-23; Marcos 09:31; 10:33, 45; João 12: 7). O título do Filho do 

Homem, um nome de Jesus aplicou a si mesmo mais de oitenta vezes nos Evangelhos, 

designado tanto Sua messianidade divina (Dan 07:13; Atos 7:56.) e sua humanidade (cf. 

Fl 2, 6. 8; Hb. 2:17). 

Como o Senhor previu o que aconteceria, ele explicou que deve sofrer muitas coisas. Ao 

usar a palavra deve , Jesus indicou que os tormentos Ele iria suportar eram a parte 

imutável propósito do Pai para Ele. Embora Pedro não conseguiu captar essa verdade 

nesta ocasião (cf. v. 32), que mais tarde veio a entender de forma clara e proclamar que 

Jesus foi "entregue por [para ser crucificado] pelo plano pré-determinado e pré-

conhecimento de Deus" (Atos 2 : 23; cf. Lc 22:22, 37; Atos 3:18; 4: 27-28; 13: 27-29). A 

cruz não foi um acidente; era parte do plano divino de salvação desde a eternidade 

passada. Como o próprio Jesus explicou a respeito do propósito de Sua missão terrena: 

"Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em 

resgate por muitos" (Mc 10:45). 

O sofrimento Jesus enfrentaria significava que ele iria ser rejeitado pelos anciãos, pelos 

sumos sacerdotes e os escribas, e ser morto, e depois de três dias ressuscitaria. Os 

líderes religiosos de Israel rejeitaria seu próprio Messias, colocando-o através de um 



julgamento simulado , entregando-o aos romanos, e injustamente e hatefully orquestrar 

Sua execução. Embora Jesus já havia falado sobre a Sua morte, Ele tinha feito isso de 

forma velada. Em Mateus 12:40, Ele disse aos fariseus: "Pois assim como Jonas esteve 

três dias e três noites no ventre do monstro marinho, assim será também o Filho do 

Homem estará três dias e três noites no seio da terra." Ele semelhante declarou às 

autoridades do templo: "Destruí este templo, e em três dias eu o levantarei" (João 

2:19). Agora Ele estava afirmando o assunto claramente aos Seus discípulos, com um 

nível de clareza que nem mesmo eles poderiam interpretar mal (cf. Marcos 8: 14-21). 

A notícia enviou os apóstolos cambaleando. Eles estavam convencidos de sua pessoa 

divina, mas agora eles lutaram com o plano divino. Em sua perplexidade, que quer 

completamente perdida ou mal compreendida a parte sobre a ressurreição (cf. João 20: 

9), talvez pensando Jesus estava se referindo à ressurreição final no último dia (cf. João 

11,24). Os discípulos não tinham paradigma em que o Messias, o Ungido de Deus, que 

traria a salvação e bênção para Israel e para o mundo, seria rejeitado e morto pelas 

próprias pessoas que Ele veio salvar (João 1:11). Como a maioria de seus compatriotas 

judeus, tinham herdado más interpretações das passagens familiares do Antigo 

Testamento, que predisseram que o Messias deve sofrer (cf. Sl 16:10; 22: 1., 7-8, 16-18; 

69:21; Isa. 50:. 6; Zc 11: 12-13; 12:10). Como Isaías profetizou sete séculos antes em 

relação a Cristo: 

  

Era desprezado, eo mais rejeitado entre os homens, 
Um homem de dores, e experimentado nos sofrimentos; 
E, como um de quem os homens escondiam o rosto 
Era desprezado, e nós não fizemos dele caso algum. 
Certamente nossas tristezas Ele mesmo levou, 
E as nossas dores Ele carregou; 
No entanto, nós mesmos o reputávamos por aflito, 
Ferido de Deus, e oprimido. 
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, 
Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; 
O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, 
E por sua pisaduras fomos sarados. 
Todos nós como ovelhas, nos desviamos, 
Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho; 
Mas o Senhor fez com que a iniqüidade de nós todos 
Para cair sobre ele. 
Ele foi oprimido e ele foi afligido, 
No entanto, Ele não abriu a sua boca; 
Como um cordeiro que é levado ao matadouro, 
E como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, 
Então, Ele não abriu a sua boca. 
Da opressão e do juízo foi tirado; 
E, como para a sua geração, que considerou 
Que Ele foi cortado da terra dos viventes 
Pela transgressão do meu povo, a quem o curso era devido? 
Seu túmulo foi atribuído com homens ímpios, 
No entanto, Ele estava com um homem rico na sua morte, 
Porque Ele nunca fez injustiça, 
Também não houve engano na sua boca. 



Mas o Senhor estava satisfeito 
Esmagá-lo, fazendo-o enfermar; 
Se Ele tornaria-se como uma oferta pela culpa, 
Ele verá a sua posteridade, 
Ele prolongará os seus dias; 
E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 
Como resultado do trabalho da sua alma, 
Ele verá, e ficará satisfeito; 
Com o seu conhecimento o Justo, 
O meu Servo, justificará a muitos, 
Como ele vai suportar as suas iniqüidades. 
Por isso, vou colocar-Lhe uma parte com os grandes, 
E Ele vai dividir o espólio com o forte; 
Porquanto derramou a sua alma na morte, 
E foi contado com os transgressores; 
No entanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, 
E intercedeu pelos transgressores. (Is. 53: 3-12) 

  

Apesar de que a passagem, eles ficaram chocados com o D.C Jesus. Em sua resistência 

às palavras de seu Senhor, Pedro deixou de ser um porta-voz de Deus (Mat. 16:17) para 

ser o porta-voz de Satanás. Como Marcos narra, Pedro tomou Jesus à parte, começou a 

repreendê-lo. Por incrível que pareça, um ex-pescador teve a audácia de contradizer o 

próprio Criador, o que ele tinha acabado identificado como Messias e Filho de Deus. Ao 

invés de submeter-se a seu Senhor soberano, Pedro enfrentou Jesus com uma réplica 

abrasivo, "Deus me livre, Senhor! Isso deve acontecer nunca to You "(Mat. 

16:22). Repreensão traduz a mesma palavra Marcos usado anteriormente para falar de 

severa advertência de Jesus para os discípulos (v. 30). A palavra implica um nível de juízo 

de autoridade de um superior a alguém sob seu comando ou supervisão. Não só tinha 

Pedro presunçosamente elevado sua própria autoridade acima de Jesus, ele contradisse 

diretamente os propósitos redentores de Deus. O que Jesus disse que deve ter lugar, Pedro 

impetuosa insistiu que "nunca aconteceu." 

Se Pedro ficara chocado com anteriores palavras de Jesus sobre si mesmo em relação a 

Sua morte que vem, ele deve ter sido totalmente abalada por que o Senhor disse a respeito 

dele. Virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: "Para 

trás de mim, Satanás ; para que você não está definindo sua mente os interesses de 

Deus, mas do homem. " Mateus 16:23 notas que Jesus também acrescentou: "Você é 

uma pedra de tropeço para mim." O fato de que Jesus virou-se para todos os Doze para 

ouvir sugere que Pedro estava articulando o que todos eles estavam pensando. Eles recuou 

ao pensar que seu Senhor iria sofrer e morrer, embora apenas Pedro teve a ousadia rash 

para realmente confrontar Jesus sobre ele. Assim, tudo o que precisava ouvir a repreensão 

de Jesus. A palavrarepreendeu traduz a mesma palavra que Marcos usou da 

confrontação de Cristo de Pedro no versículo 32. 

Intenções de Pedro pode aparecer nobre na superfície. Ele naturalmente reagiu ao 

pensamento de que o Senhor e Messias a quem ele amava seria rejeitado e 

assassinado. Além disso, ele e os outros apóstolos tinham sacrificado muito para seguir a 

Jesus (cf. Mt 19:27.). Além de suas esperanças de glória reino no futuro, eles tinham 

vindo a depender dele completamente no presente. Parecia impossível que pudesse ser 

tirado deles. Mas por repreender Jesus, Pedro, além de esquecer seu lugar, colocar os seus 



próprios desejos egoístas acima dos planos e propósitos de Deus. O apóstolo míope 

precisava ser lembrado de que os planos de Deus transcender o raciocínio humano (cf. 1 

Cor. 1: 18-31). Como explica o próprio Deus: "Os meus pensamentos não são os vossos 

pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim 

como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do 

que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que seus pensamentos '"(Is. 55: 8-9; 

cf. Sl 92:.. 5-6; Rm 11 : 33-36). Os discípulos ainda não entendeu o plano de Deus, mas 

Jesus estava operando em perfeita conformidade com a vontade do Pai (cf. Marcos 14:36; 

João 4:34; 05:30; 06:38). 

Em resposta, Jesus empatou uma repreensão devastador que deve ter batido Pedro como 

um golpe mortal, "Arreda, Satanás." Por se opor os propósitos de Deus e exigente Jesus 

evitar a cruz, Pedro tinha realmente tornar-se um porta-voz para o diabo. O Senhor 

entendeu que o plano da redenção e do caminho para a glória necessário sofrimento e 

morte (Fl 2,.. 8-11; Hb 12: 2). Portanto, ele não iria ceder a qualquer tentação que 

prometeu um reino sem a cruz (cf. Mt 4: 8-9.). Ele se recusou a colocar um desejo de 

conforto pessoal acima de Sua submissão ao Pai celeste (cf. Lucas 22: 42-44). Embora o 

diabo tentou Jesus intensamente no deserto (Marcos 1:13), os ataques de Satanás não 

terminou aí. De acordo com Lucas 4:13 (NVI), após os 40 dias terminou, Satanás 

"afastou-se dele até um momento oportuno", o que significa que ele estava sempre à 

procura de maneiras de seduzir Jesus (cf. Heb 2:18;. 04:15 ). Transgressão grave de Pedro 

desde que oportunidade nesta ocasião. Sabendo que a cruz significaria sua queda e derrota 

(cf. Gn 3:15; João 12:31; Colossenses 2: 14-15.; Heb 2,14), Satanás tentou vigorosamente 

para inviabilizar plano de redenção de Deus. Jesus nunca sucumbiu às tentações (cf. Heb 

2:18;. 4:15). 

Pedro errou muito naquele dia, perto de Cesareia de Filipe, mas ele logo viria a 

compreender e valorizar a cruz profundamente. Menos de um ano depois, no dia de 

Pentecostes, ele corajosamente ficar em Jerusalém com os outros apóstolos e proclamar 

o evangelho de um crucificado e ressuscitado Messias (Atos 2: 22-24). Perto do fim de 

sua vida, escrevendo aos crentes na Ásia Menor, Pedro explicou o significado glorioso da 

crucificação: "Porque também Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo 

pelos injustos, para que Ele possa nos levar a Deus, tendo foi condenado à morte na carne, 

mas vivificado no espírito "(1 Pedro 3:18; cf. 2:24). O que os discípulos consideradas a 

última palavra má notícia no mesmo dia perto de Cesareia de Filipe foi, na realidade, a 

melhor notícia que o mundo já recebeu. Foi o próprio coração do Evangelho. Por morte 

e ressurreição, Jesus Cristo, o Filho de Deus, pagou a penalidade do pecado e da morte 

conquistou, de forma que todos os que crêem n'Ele tenha a vida eterna (cf. Jo 3:16; 6:40; 

Rm 10.: 9-10; 2 Cor 5: 20-21; 1 Tm 1:15)... 

 
 

 

 



31. Perdendo a vida para salvá-la (Marcos 8: 34-

38) 
E Ele convocou a multidão com os discípulos, e disse-lhes: "Se 

alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz 

e siga-Me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem 

perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, esse a 

salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e 

perder a sua alma? Pois o que dará o homem em troca da sua 

alma? Para quem se envergonhar de mim e das minhas palavras 

nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do homem se 

envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os 
santos anjos ". (8: 34-38) 

Após grande confissão de Pedro de Jesus como o Messias e Filho de Deus (8:29;. Cf. Mt 

16:16), esta passagem brilha como uma jóia da coroa para que o resto do Marcos oferece 

o cenário dourado. É neste ponto que o próprio Jesus, o evangelista divina, convida todos 

os pecadores para abraçá-lo na fé salvadora e tornar-se seus discípulos. 

Em contraste com as platitudes, sentir-se bem centrados no homem que permeiam a 

cristandade contemporânea, o evangelho pregado por Jesus foi uma chamada 

decepcionante para a abnegação, sofrimento e entrega absoluta. Evangelhos falsos 

seduzir seus ouvintes com promessas de prosperidade material, a cura física, sucesso 

terreno, auto-estima, e uma vida fácil. O verdadeiro evangelho desfere um golpe mortal 

para essas falsificações. O Senhor Jesus chama Seus seguidores a quebrantamento 

humilde, uma vida de auto-sacrifício, e uma vontade de suportar as dificuldades por amor 

a Ele. 

Esta breve mas sermão fundamentais de Jesus está registrada em todos os três Evangelhos 

sinópticos (cf. Mt 16:. 24-28; Lucas 9: 23-27), e reflete ensino consistente do Senhor 

sobre o caráter da fé salvadora e do custo do discipulado (cf. Mt 10: 32-33; Marcos 10:. 

17-27, 39; Lucas 9: 57-62; 12: 51-53; 13: 23-24; 17:33; João 8:31; 12: 24-25). Como 

Jesus já havia dito Doze quando os enviou por toda a Galiléia (cf. Marcos 6: 7-13), 

"Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho 

ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e siga 

após mim, não é digno de mim.Quem acha a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida 

por minha causa a encontrará "(Mt 10: 37-39.). 

Em uma ocasião posterior, o Senhor igualmente contestada uma grande multidão que 

considerar o custo de segui-Lo: "Quem não carrega sua cruz e não me segue não pode ser 

meu discípulo. Para que um de vós, quando ele quer construir uma torre, não se senta primeiro 

a calcular o custo para ver se tem com que a acabar "(Lucas 14: 27-28)?. O evangelho que 

Jesus pregou foi nem um apelo ao povo de necessidades sentidas, nem uma mensagem de 

salvação fácil. Ele ligou para submissão total e compromisso sem reservas a Ele. 

Esta parte concisa, poderosa da Escritura podem ser classificados em três categorias: o 

princípio do verdadeiro discipulado, o paradoxo do verdadeiro discipulado, ea punição 

para falso discipulado. 



O Princípio 

E Ele convocou a multidão com os discípulos, e disse-lhes: "Se 

alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz 
e siga-Me." (8:34) 

O reconhecimento de que Jesus era o Messias divino, como articulado pela confissão de 

Pedro (8:29), representou um momento de euforia de realização e clareza para os 

apóstolos. Sua alegria foi rapidamente ofuscada pela notícia de que Jesus tem de sofrer e 

morrer (v. 31). O Doze tiveram dificuldade em aceitar a noção de um Messias sofredor, 

como evidenciado pela reação impetuosa de Pedro (v. 32). Na realidade, eles estavam 

montando suas mentes sobre os interesses do homem (v. 33), pensando apenas em glória 

e bênçãos para si no reino messiânico. O que eles não compreendia, era que o plano de 

redenção de Deus exigia um sacrifício pelo pecado (cf. Is 53:. 10-12; João 1:29). 

Depois de ter explicado aos apóstolos que ele ia morrer, Jesus chamou a multidão com 

seus discípulos e começou a divulgar que o sofrimento e perseguição seria o lote 

para qualquer pessoa que desejasegui-Lo. A natureza sóbria de palavras de Jesus 

afirmou a realidade dos apóstolos 'fé. Eles já tinham experimentado o custo de deixar 

famílias, casas e ocupações para trás para seguir Jesus (Marcos 10: 28-30). Seu 

ensinamento nesta passagem reforçou seu compromisso absoluto com Ele. Para os 

descrentes no meio da multidão, as palavras de Jesus vir após mim composta um convite 

aberto para colocar a sua fé n'Ele e se juntar a seus discípulos. Para fazê-lo iria custar-

lhes tudo. Como o Senhor fez transparente, verdadeira fé salvadora é caracterizada por 

auto-negação, carregar a cruz, e obediência submissa. 

A abnegação. A pessoa que deseja seguir a Cristo em primeiro lugar deve negar a si 

mesmo. O verbo negar (do grego aparneomai ) é um termo forte, que significa "não ter 

qualquer associação com" ou "repudiar completamente." A mesma palavra é usada para 

descrever negação de Pedro de Jesus (Marcos 14: 30-31, 72) e negação de Cristo no céu 

dos que negam diante dos homens (Lucas 12: 9). Ponto do Senhor era que aqueles que 

quiseram segui-Lo deve estar disposto a negar a si mesmos e desistir de tudo por amor a 

Ele (cf. Mt 13:. 44-46). Eles devem abandonar tanto a sua auto-justiça eo seu pecado, 

submetendo todas as suas ambições e agendas a Ele. 

Inerente à realidade de abnegação é a afirmação de que o pecador não pode ganhar a 

entrada no céu através de seus próprios esforços de auto-justos ou religiosos. Para aqueles 

no meio da multidão que ainda estão presos no legalismo dos fariseus e dos escribas, a 

chamada para a auto-negação era uma ordem para abandonar o seu sistema apóstata de 

externalismo, obras de justiça, e hipocrisia (cf. Mt 5:. 20-48) .Essa foi a mensagem de 

Jesus pregou muito no Sermão da Montanha, quando Ele insistiu que a salvação é dada 

para aqueles que são pobres de espírito (Mat. 5: 3), ou seja, aqueles que reconhecem sua 

falência espiritual diante de um Deus santo (cf. Isa. 64: 6). A graça não é estendido para 

aqueles que pensam que estão bem, mas para aqueles que sabem que estão doentes 

(Marcos 2:17). Não era o fariseu auto-confiante que Jesus declarou ser justos, mas os 

pecadores indignos indignos e confesso que clamou por misericórdia (Lc 18:14). 

Os ouvintes de Jesus necessário reconhecer que eles não poderiam merecer o favor de 

Deus por meio de conformidade exterior para os rituais e tradições do judaísmo. Incapaz 

de manter a lei perfeitamente (Tiago 2:10), eles caíram com tristeza curta de padrão de 



perfeição santa (03:23 Rom.) De Deus, e, portanto, merecia condenação divina e da morte 

eterna (Rom. 6:23). Só ao rejeitar os seus esforços de auto-justos como inútil e agarrando-

se a dom gratuito de Deus da justiça, mediante a fé em Cristo podiam ser salvos (cf. Rom. 

3: 24-28). Quando o apóstolo Paulo foi regenerado por Deus, ele denunciou seus ex boas 

obras como fariseu, chamando-os de inúteis (Fp 3: 3-8.). Segundo explicou, a verdadeira 

justiça não é uma "justiça de [sua] próprias derivada da Lei, mas a que vem pela fé em 

Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé" (v. 9). O pecador nega a si mesmo 

quando ele abandona a auto-confiança e auto-confiança, em vez dependendo da potência 

e da misericórdia de Cristo para a salvação. 

O chamado do evangelho para a auto-negação, é necessário também o arrependimento do 

pecado e da ambição egoísta (Lucas 5:32; 14:26; 24:47). Aqueles que seguem a Cristo 

devem fazê-lo em Seus termos, não deles. Eles devem estar dispostos a romper 

completamente com o seu antigo modo de vida (cf. Is 55: 6-7.), Voltando-se para Deus 

da falsidade (1 Tessalonicenses 1: 9.) E abandonar os velhos hábitos de sua carne do 

pecado (Rom. 6: 6; 7:18; Efésios 4:22; Colossenses 3: 5.). Tudo o que eles usaram para 

amar deve ser rejeitada (1 João 2:. 15-17; cf. Rom 13:14), tendo sido substituído por amor 

indiviso para o seu Mestre (Matt 10:37; João 8:42; 14.: 15, 23). 

Assim, para perseguir Cristo exige não só abraçar Jesus Cristo como Salvador, mas 

também de todo o coração submeter-se a Ele como Senhor. No momento da salvação, 

aqueles que anteriormente eram escravos do pecado são transformados em escravos da 

justiça (Rom 6: 17-18.) (1 Cor. 07:22; 1 Pedro 2:16) e servos de Cristo, para que Sua 

desejos, propósitos, e vai se tornar dominante em suas vidas. Sua Palavra torna-se o seu 

mandato e Sua glória a sua maior ambição (2 Cor. 5: 9). Assim, os redimidos pode 

declarar com Paulo "Para mim, o viver é Cristo" (Fl 1:21.); e em outros lugares, "Já estou 

crucificado com Cristo; e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; ea vida que 

agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim 

"(Gl 2:20;. cf. 6:14). 

Rolamento Cruz. A pessoa que quer vir após Cristo deve, em segundo lugar, tome a sua 

cruz. A cruz nos dias de Jesus não era o, símbolo sentimental icônico que tornou-se mais 

de dois milênios de história.Para aqueles que vivem no primeiro século, uma cruz foi 

universalmente entendido como um instrumento de execução, semelhante à maneira 

como uma cadeira elétrica pode ser visto nos tempos modernos.Ao contrário de formas 

contemporâneas de execução, cruzes foram projetados para prolongar a agonia de morte 

para o maior tempo possível. Como instrumentos de tortura, vergonha, e execução, que 

foram reservados para os piores criminosos e inimigos do Estado. Os romanos 

crucificaram suas vítimas em público, ao longo das estradas, como um lembrete terrível 

do que aconteceu com aqueles que provocaram a autoridade imperial de César. As 

estimativas sugerem que mais de trinta mil judeus foram crucificados durante a vida de 

Jesus. Assim, quando o Senhor usou uma cruz para explicar o custo do discipulado, Sua 

audiência sabia exatamente o que ele quis dizer. 

A lição de Jesus foi que aqueles que desejavam ser Seus discípulos, ao invés de buscar a 

prosperidade e facilidade, deve estar disposto a suportar a perseguição, rejeição, 

sofrimento e até mesmo o martírio por amor a Ele. Para seguir a Cristo foi a embarcar em 

um caminho de adversidade e maus-tratos. Como o Senhor explicou mais tarde aos seus 

discípulos: 



Se o mundo vos odeia, você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar você. Se fôsseis 

do mundo, o mundo amaria o que era seu; mas, porque não sois do mundo, mas eu vos 

escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembre-se da palavra que eu disse a você, 

"O escravo não é maior que seu senhor." Se a mim me perseguiram, também vos 

perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas todas 

estas coisas que eles vão fazer com você por causa do meu nome, porque não conhecem 

aquele que me enviou. (João 15: 18-21; cf. Mt 10: 24-25). 

Nem todo crente vai morrer como um mártir, mas cada fiel seguidor de Jesus vai adorar 

Cristo tão completamente que mesmo a morte não é um preço alto demais para a alegria 

eterna. Todos os crentes, inevitavelmente, sofrem em algum grau, porque o mundo odeia 

aqueles que pertencem a Ele (2 Tim. 3:12). Assim, para tomar a cruz é uma metáfora para 

estar disposto a pagar qualquer preço para a gloriosa dádiva da vida Ele dá (cf. 1 Pedro 

4: 12-14). A verdadeira conversão leva uma pessoa a ver o Senhor Jesus e a esperança do 

céu como tão precioso que nenhum sacrifício pessoal é demais. Como o apóstolo Paulo 

explicou aos crentes de Corinto ", para momentânea, leve tribulação produz para nós um 

peso eterno de glória muito além de toda comparação, não atentando nós nas coisas que 

se vêem, mas nas coisas que não são vistas ; porque as que se vêem são temporais, e as 

que se não vêem são eternas "(2 Cor. 4: 17-18). 

Aqueles que inicialmente professam a Cristo, mas não estão dispostos a sofrer por amor 

a Ele, expor o fato de que eles não são verdadeiramente Seus discípulos. Como o próprio 

Senhor explicou na parábola dos solos, "Estes são aqueles em que foi semeado em solo 

rochoso, que, quando ouvem a palavra, logo a recebem com alegria; e eles não têm raízes 

firmes em si mesmos, mas são apenas temporários; então, quando sobrevindo tribulação 

ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam "(Marcos 4: 16-17). Por outro 

lado, aqueles que suportar as provações e dificuldades para a honra de Cristo provar a 

veracidade de sua fé (1 Pedro 1: 6-7). 

Obediência leal. Em terceiro lugar, como as palavras de Jesus siga-me indicar, 

discipulado exige obediência leal e constante com Ele. O verbo follow (a forma da 

palavra grega akoloutheō ) é o mesmo verbo encontrado em João 10:27, onde Jesus 

descreveu os crentes como o seu rebanho, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu 

as conheço, e elas me seguem." Como ovelha submeter-se a voz de seu pastor, os 

verdadeiros seguidores de Cristo são caracterizados por amorosa obediência a Ele e à Sua 

Palavra. Como o Senhor explicou a um grupo de "judeus que haviam crido nele:" Se vós 

permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos "(João 8:31) 

No final de seu ministério, Jesus reiterou a verdade que a fé nEle implica submissão a 

Ele. Usando imagens semelhante a esta passagem (Marcos 8: 34-38), o Senhor declarou: 

"Quem ama a sua vida perdê-la, e aquele que odeia a sua vida neste mundo, conservá-la 

para a vida eterna. Se alguém me servir, siga-me; e onde eu estou, estejais meu servo será 

também; se alguém me servir, meu Pai o honrará "(Jo 12: 25-26). Na noite antes da Sua 

morte, no cenáculo com os seus discípulos, o Senhor lembrou-lhes: "Se me amais, 

guardareis os meus mandamentos" (João 14:15), e "Se alguém me ama, guardará a minha 

palavra "(v. 23), e novamente," Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando 

"(João 15:14; cf. 14:21, 24; 15:10). Claramente, Jesus considerou uma vida de obediência 

a ser uma realidade inegociável do discipulado genuíno. 



O resto do Novo Testamento ecoa essa mesma realidade. Embora os crentes não são 

salvos com base em suas boas obras (Ef. 2: 8-9; Tito 3: 5-7), aqueles que foram salvos, 

inevitavelmente demonstrar o fruto de uma vida digna (cf. Mt 3:. . 8; Gl 5: 22-23). Assim, 

a obediência torna-se uma prova de fogo para a regeneração (cf. Lc 6: 43-45). Como o 

apóstolo João explicou, 

Nisto conhecemos o que temos vindo a conhecê-Lo, se guardarmos os seus 

mandamentos. Aquele que diz: "Eu vim a conhecê-lo", e não guarda os seus 

mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está nele;mas qualquer que guarda a sua 

palavra, nele o amor de Deus tem realmente sido aperfeiçoado. Nisto conhecemos que 

estamos nele: aquele que diz que permanece nele, esse deve-se a caminhar na mesma 

maneira como Ele andou. (1 João 2: 3-6; cf. 3:24; 5: 3; 2 João 6). 

Aqueles que vivem em obediência a Cristo demonstrar que são verdadeiramente Seus 

discípulos. Por outro lado, aqueles que persistem no pecado impenitente dar provas de que 

eles não pertencem a Ele (cf. 1 João 3: 4-10). 

É importante notar que a auto-negação, carregar a cruz, e obediência não são obras 

meritórias que de alguma forma ganhar a salvação. Nem eles compreendem uma lista de 

passos seqüenciais que devem ser seguidos para ser salvos do pecado. Pelo contrário, são 

as características inerentes da fé arrependido e do novo nascimento, que é o dom de Deus 

(Ef 2: 8; 2 Tm 2:25.). Transmitida pelo Seu Espírito, no momento da salvação. Aqueles 

a quem Deus salva Ele se transforma, dando-lhes um novo coração (cf. Ez 36: 25-27.), 

De modo que por amor a Salvador, eles ansiosamente negar-se, suportar o sofrimento, e 

submeter obedientemente à Sua Palavra. 

A Paradox 

Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua 

vida por causa de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que 

aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua 

alma? Pois o que dará o homem em troca da sua alma? (8: 35-37) 

O Senhor expôs sobre a natureza do verdadeiro discipulado usando um paradoxo. Como 

Jesus explicou, Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua 

vida por causa de mim e do evangelho, esse a salvará. Aqueles dispostos a entregar 

suas vidas a Cristo, preferindo se apegar ao pecado, ambição egoísta, e aceitação por parte 

do mundo, um dia vai perder suas almas para a morte eterna. Mas quem está disposto a 

abandonar tudo por amor de Cristo receberão a vida eterna. Jesus, é claro, não estava 

sugerindo que todas as formas de auto-sacrifício tem valor espiritual ou eterna, mas 

apenas aquilo que é feito para o Seu amor e do Evangelho. 

Em Mateus 13, o Senhor ilustrou este princípio paradoxal com duas parábolas sobre o 

reino da salvação: 

O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou 

e escondeu novamente; e de gozo, vai, vende tudo o que tem e compra aquele 

campo. Mais uma vez, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas 

pérolas, e em cima de encontrar uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha 

e comprou-a. (Mat. 13: 44-46) 



Da mesma forma que se pode vender tudo o que possui para ganhar algo de muito maior 

valor, de modo que os fiéis estão ansiosos para desistir de tudo para ganhar a Cristo e à 

salvação sozinho Ele fornece.Como o apóstolo Paulo explicou, falando das obras de justiça 

própria, ele abandonou por causa de Cristo, "Eu considero tudo como perda, tendo em vista 

o valor de excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda 

de todas as coisas e considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo "(Fl 3: 8.). 

O Senhor continuou, colocando duas perguntas retóricas: Pois que aproveita ao homem 

ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois o que dará o homem em troca da 

sua alma? Para obter todas as riquezas, respeito e elogios religiosas esta vida poderia 

oferecer e ainda morrem sem Cristo é ser eternamente destituídos. O mundo e tudo o que 

nela está passando (1 João 2:17), que em breve será consumido pelo fogo (2 Pedro 3: 10-

12). Mas a alma de cada pessoa vai viver para sempre. Para aqueles que alegremente 

abraçar essa realidade, é incrível pensar que alguém iria perder a eternidade no céu por 

algumas décadas fugazes de auto-indulgência nesta vida. No entanto, isso é o que a 

maioria das pessoas (Mat. 07:13). Tal é o poder do pecado humano (cf. João 8: 42-47). 

Em uma ocasião diferente, o Senhor Jesus ilustrou esta verdade com uma parábola sobre 

um idiota rico que só pensava no presente e não fazer planos para a eternidade. Como 

Lucas relata: 

E Ele lhes disse uma parábola, dizendo: "A terra de um homem rico foi muito produtivo. E 

ele começou a raciocinar para si mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho lugar para 

guardar minhas colheitas? 'Então ele disse: 'Isto é o que vou fazer: vou derrubar os meus 

celeiros e construir outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus 

bens. E direi à minha alma: "Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos; levar 

a sua vontade, comer, beber e ser feliz. "" Mas Deus lhe disse: 'Insensato! Esta mesma 

noite a sua alma é exigido de você; e agora quem será o proprietário o que você preparou? 

'. Então, é o homem que armazena um tesouro para si mesmo, e não é rico para com Deus 

"(Lucas 12: 16-21) 

Para ganhar o mundo inteiro, mas rejeitam a Cristo é perder a alma para o inferno. Mas a 

desistir de tudo que o mundo oferece para o bem de segui-Lo é ganhar riquezas eternas (cf. 

Mt 6: 19-21.). 

A punição 

Para quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta 

geração adúltera e pecadora, o Filho do homem se envergonhará 

dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos 
anjos. (08:38) 

O objetivo da primeira vinda de Jesus era para sofrer e morrer como o único sacrifício 

pelo pecado aceitável a Deus (Marcos 10:45). Mas, como lembrou seu público, um dia 

futuro está chegando quando Ele voltará como único soberano em triunfo e julgamento 

(cf. Ap 19: 11-16). Como o Juiz divino (João 5:22), Jesus Cristo é o determinador do 

destino eterno de cada pessoa. Quem rejeita a Cristo nesta vida, 

sendo envergonhar Dele e Suas palavras, será rejeitado por ele no juízo (cf. Matt. 10: 

32-33). Neste contexto, vergonha (do verbo grego epaischunomai ) significa desprezar, 

rejeitar ou recusar-se a aceitar.As únicas pessoas que serão salvos são aqueles que têm 

vergonha de si mesmos, mas não se envergonha de Lo. 



Todo pecador deveria ser totalmente envergonhado sobre seus próprios maus 

pensamentos, palavras e ações, mesmo sobre o orgulho farisaico e hipocrisia. Como 

observado anteriormente, o evangelho chama os pecadores, ao negar-se, abandonando o 

pecado ea justiça própria. Os verdadeiros crentes são caracterizados por quebrantamento, 

humildade e uma tristeza que leva ao arrependimento. Em contrapartida, os incrédulos 

têm vergonha, não de si mesmos, mas de Cristo. Eles amam seu pecado, para que a sua 

"glória é para confusão deles" (Fp 3:19;. Cf. Jer 06:15.); eles prezam a aprovação deste 

mundo (João 12:43), e são, portanto, dispostos a abraçar o sofrimento inerente no 

seguimento de Cristo. Além disso, eles não vêem necessidade de o evangelho, achando 

que pode ganhar o céu através de uma justiça de sua própria criação (cf. Rom. 10: 

3). Consequentemente, eles encontram a mensagem da cruz para ser ofensivo e tolo (1 

Cor. 1:18, 23). 

Embora o Senhor Jesus merecia honra, glória e louvor, Ele foi rejeitado por seu próprio 

povo (João 1:11). A nação de Israel havia aguardado Sua chegada por séculos. Mas 

quando Ele veio, os líderes religiosos e as pessoas tinham vergonha de seu próprio 

Messias. O Senhor se referiu a eles (e todas as pessoas como eles), como esta geração 

adúltera e pecadora. Ao usar essa descrição, Jesus não estava se referindo ao adultério 

literal, mas a prostituição espiritual (cf. Is 57:.. 3-10; Ez 16: 35-36;. Hos 2:13). Do 

primeiro século judaísmo tinha substituído a verdadeira religião com tradições mortas e 

legalismo superficial. Embora a nação já não adoravam ídolos físicas, religião farisaica 

havia criado um grande ídolo do sistema rabínico de cerimônias, tradições e rituais 

externos (Marcos 7: 6-13; cf. Mt 23: 13-36.). 

Se alguém se envergonhar de Cristo nesta vida, como os líderes apóstatas de Israel, o 

Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, 

com os santos anjos. Usando Antigo Testamento imagens que foi prontamente 

familiarizados aos seus ouvintes, Jesus declarou o fim terrível que aguarda a todos que O 

rejeitam (cf. Mt 25:. 31-46). Em Daniel 7: 9-14, o profeta contou uma poderosa visão de 

que o julgamento futuro: 

  

Eu ficava olhando 
Até tronos foram criadas, 
E um ancião de dias se assentou; 
Sua veste era branca como a neve 
E o cabelo da sua cabeça como a pura lã. 
Seu trono estava em chamas com chamas, 
As rodas eram um fogo ardente. 
Um rio de fogo manava 
E saía de diante dele; 
Milhares e milhares de pessoas foram assistir a Ele, 
E miríades de miríades estavam diante dele; 
O tribunal se sentou, 
E os livros foram abertos ... 
Eu continuei olhando nas visões da noite, 
E eis que, com as nuvens do céu 
Um como um Filho do Homem estava chegando, 
E Ele veio até o Ancião dos Dias 
E foi apresentado diante dele. 



E foi-lhe dado o domínio, 
Glória e um reino, 
Que todos os povos, nações e homens de todas as línguas 
Pode servi-Lo. 
Seu domínio é um domínio eterno 
Que não passará; 
E o Seu reino é um 
O que não será destruído. 

  

Ao usar o título Filho do Homem (a designação Ele aplicou a Si mesmo mais do que qualquer 

outro nos Evangelhos), Jesus diretamente ligado a Si mesmo para a visão de Daniel. Um dia, 

no cumprimento dessa profecia, o Senhor Jesus voltará como Rei e Juiz (Marcos 14:62). Ele 

voltará à Terra em glória para estabelecer Seu reinado sobre o mundo inteiro. A cruz áspera 

será substituído por um trono real. Quando esse dia de ajuste de contas vem, o Senhor vai 

destruir seus inimigos (2 Tessalonicenses 1: 7-10.), E eles serão lançados no inferno eterno 

(cf. Ap 14: 10-11). 

Para os crentes, o retorno de Cristo é o seu bem-aventurada esperança, uma promessa 

reconfortante que eles esperam ansiosamente para ver cumprida (Tito 2: 11-14; Rev. 

22:20). Entretanto, eles não têm vergonha de Cristo ou a Sua Palavra (Rm 1:16;.. Phil 

1:20;. 2 Tim 1:12; 1 Pedro 4:16). Tendo abandonado o seu pecado e do esforço próprio, 

e totalmente abraçado ao Senhor Jesus com fé, eles descansar com a certeza de que eles 

estão perdoados e redimidos. A realidade é que o seu maravilhoso Salvador não se 

envergonha deles também. Como o livro de Hebreus revela, Jesus "não se envergonha de 

lhes chamar irmãos" (Heb. 2:11), e "Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus" 

(Heb. 11:16). 

Para os descrentes, a certeza do julgamento final é uma realidade aterradora (Heb. 10: 29-

31). Como as Escrituras declaram: "É aos homens está ordenado morrerem uma só vez e 

depois disso o juízo" (Hb. 9:27). Naquele dia, aqueles que se recusaram a abandonar seu 

pecado ou que confiavam em seus esforços de auto-justos serão em caráter irrevogável e 

eternamente condenado ao inferno (cf. Mt 7:. 21-23; cf. Ap 20: 11-15). Mas aqueles que 

obedeceram a convite do abrangente evangelho do Senhor Jesus Cristo em humilde, 

arrependido fé, não será confundido (Rom. 9:33). Tendo abandonado este mundo para a 

causa de Cristo, eles vão viver com Ele para sempre no mundo vindouro. Como o próprio 

Senhor prometeu, falando das glórias da nova terra, "Aquele que vencer herdará estas 

coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho" (Ap 21: 7). 

 

 

 

 



32. O Véu Filho (Marcos 9: 1-8) 
E Jesus dizia-lhes: «Em verdade vos digo que, há alguns dos que 

estão aqui, que não provarão a morte até que vejam o reino de 

Deus depois de ter chegado com poder." Seis dias depois, Jesus 

tomou com consigo Pedro, Tiago e João, e trouxe-os para cima 

em um alto monte. E foi transfigurado diante deles; e as suas 

vestes tornaram-se radiante e muito branca, como nenhum 

lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. Elias apareceu a 

eles, juntamente com Moisés; e eles estavam conversando com 

Jesus. Pedro disse a Jesus: "Mestre, é bom para nós estarmos 

aqui; Vamos fazer três tendas: uma para ti, outra para Moisés e 

outra para Elias "Por que ele não sabia o que responder.; para 

eles ficaram apavorados. Então uma nuvem formada, ofuscando-

los, e uma voz saiu da nuvem, "Este é o meu Filho amado, escutai-

O!" De repente, eles olharam ao redor e não viu ninguém mais 
com eles, a não ser Jesus sozinho. (9: 1-8) 

O ponto alto do testemunho no evangelho de Marcos veio na seção anterior, quando 

Pedro, em resposta à pergunta de Jesus: "Mas vós, quem dizeis que eu sou?", Declarou: 

"Tu és o Cristo (8:29)." Tudo na Marcos que veio antes da declaração de Pedro leva até 

ela; tudo o que se seguiu depois flui a partir dele. Para reconhecer que Jesus é "o Cristo 

[o Messias], o Filho do Deus vivo" (Mat. 16:16), é fazer o julgamento correto a respeito 

dele. Nesta seção, a confissão de Pedro é confirmada. O que ele afirmou pela fé seria 

verificado pela transfiguração do Senhor, para que Sua glória divina tornou-se visível. 

Mal Pedro fez a sua confissão de Jesus "começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem 

deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os escribas, e 

ser morto, e depois de três dias ressuscitaria" (v . 31). Horrorizado e consternado, Pedro, 

em sua ignorância atrevida, se atreveu a repreender o Senhor (v. 32), e por sua vez foi 

duramente repreendido por Ele. Jesus disse-lhe com força: "Para trás de mim, 

Satanás; para que você não está definindo sua mente os interesses de Deus, mas do 

homem "(v. 33). 

Como o resto do povo judeu, a noção de um Messias assassinado era incompreensível e 

inaceitável para os Doze. Mais tarde, no nono capítulo, Marcos observou que novamente 

Jesus "estava ensinando seus discípulos e dizer-lhes: 'O Filho do Homem vai ser entregue 

nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo; e quando Ele foi morto, ele ressuscitará três 

dias depois. Mas eles não entendiam esta declaração, e eles estavam com medo de pedir 

a Ele "(vv. 31-32). Em Lucas 18: 31-34 Jesus novamente 

tomou à parte os Doze e disse-lhes: "Eis que estamos subindo para Jerusalém, e todas as 

coisas que estão escritas através dos profetas acerca do Filho do Homem vai ser 

realizado. Pois Ele será entregue aos gentios, e será ridicularizado e maltratado e cuspido, 

e depois de terem açoitou, eles vão matá-lo; e ao terceiro dia Ele ressuscitará. "Mas os 

discípulos não entenderam nada dessas coisas, e o significado desta declaração foi 

escondido deles, e eles não compreender as coisas que foram ditas. 

Pedro e os demais apóstolos ansiosamente aguardado a glória do reino, mas não é o 

escândalo da cruz, que Paulo descreveu como um obstáculo para o povo judeu (1 Cor 

1:23;.. Cf. Gal 5,11) . Depois de dar aos apóstolos o esmagamento, a notícia 



decepcionante da sua morte chegando, Jesus encorajou-os, dizendo-lhes que "o Filho do 

Homem", um dia virá "na glória de seu Pai, com os santos anjos" (Marcos 8:38). Era 

difícil para os discípulos a aceitar que Jesus iria morrer; seria ainda mais difícil para eles 

quando aconteceu. Assim, Jesus estava dizendo a eles: "Em verdade vos digo que, há 

alguns dos que estão aqui, que não provarão a morte (a expressão coloquial hebraica 

para morrer) até que vejam o reino de Deus depois de ter chegado com poder . " Em 

prometendo um vislumbre de pré-visualização do reino (a palavra grega pode ser 

traduzido como "esplendor real"), Jesus estava falando de sua transfiguração (Mt 16: 28-

17:. 8; Lucas 9: 27-36) , que seria testemunhada por Pedro, Tiago e João, e iria passar sua 

fé à vista. Manifestação visível do Senhor da sua glória divina na transfiguração foi o 

milagre mais transcendente registrado no Novo Testamento antes da ressurreição do 

Senhor. Ele reforçou a confiança dos apóstolos na Sua vinda revelação da glória. 

Quando Deus apareceu visivelmente no Antigo Testamento, Ele sempre fez isso em 

alguma forma de luz, como no início do serviço sacerdotal (Lv 09:23.), De Israel (Ex. 16: 

7, 10), a Moisés ( Ex 24: 15-18; 33: 18-23.), após a conclusão do tabernáculo (Ex 29:43; 

40:. 34-35.), em rebelião de Israel em Cades-Barnéia (Nm 14:10), na exposição dos 

pecados de Corá, Datã e Abirão (Nm 16:19.) e subsequente rebelião do povo contra 

Moisés e Arão, em Meribá (Nm 20.: 6) (v 42)., na dedicação do do templo (1 Reis 8:11; 

2 Crônicas 7: 1.) e Ezequiel (Ez 01:28; 03:23; 10:. 4, 18; 11:23). Habacuque escreveu de 

um dia futuro, quando "a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as 

águas cobrem o mar" (Hab. 2:14). Em cada um desses casos, o propósito do aparecimento 

de Deus foi o de fortalecer a fé das pessoas. 

Mas o Senhor Jesus Cristo, o Deus-Homem, era a pura revelação da glória de Deus. Em 

1 Coríntios 2: 8, Paulo se refere a ele como o "Senhor da glória", enquanto que em 2 

Coríntios 4: 6, o apóstolo escreveu O escritor de Hebreus descreve Jesus como "o" da 

glória de Deus, na face de Cristo. " resplendor da glória [de Deus] "(1: 3), e Tiago se 

refere a ele como" nosso glorioso Senhor Jesus Cristo "(Tiago 2: 1). Mas, com exceção 

da transfiguração, que a glória foi velado durante a sua vida e foi revelado em Seus sinais 

miraculosos, não Sua aparência visível. 

Essa experiência, quando "viu a sua glória, glória como do unigênito do Pai" (João 1:14), 

transformou estes três homens. Chegando ao fim de sua vida, Pedro recordou a 

manifestação da glória de Cristo, que testemunhou: 

Para nós não seguimos contos habilmente inventadas quando demos a conhecer o poder 

ea vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pois 

quando Ele recebeu honra e glória de Deus Pai, como um enunciado como isso foi feito 

a Ele pelo Glória Majestic, "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo" -e nós 

mesmos ouvimos esta expressão vocal feito do céu quando estávamos com ele no monte 

santo. (2 Pedro 1: 16-18) 

O relato de Marcos de Jesus 'transfiguração pode ser dividido em quatro seções: a 

transformação do filho, os santos' Association, a sugestão da cama, e correção do 

soberano. 

Transformação do filho 



Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e 

trouxe-os para cima em um alto monte. E foi transfigurado diante 

deles; e as suas vestes tornaram-se radiante e muito branca, como 
nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. (9: 2-3) 

Marcos, ao lado de Mateus (17: 1), indica que a transfiguração ocorreu seis dias após a 

promessa que Jesus deu, registrado no versículo 1. Lucas, no entanto, colocou-a "cerca 

de oito dias" mais tarde (09:28).Não há contradição; Lucas incluiu o dia que o Senhor 

fez a promessa e, no dia da transfiguração, enquanto Mateus e Marcos se refere aos seis 

dias entre esses dois eventos. 

Pedro, Tiago e João compunham o círculo dos apóstolos e eram amigos mais íntimos do 

Senhor. Só eles testemunharam ressurreição da filha de Jairo (Marcos 5:37) Jesus e foi 

com ele em Getsêmani (Marcos 14:33). Jesus levou consigo de acordo com a exigência 

do Direito que a verdade ser confirmada por duas ou três testemunhas (Deut. 17: 6; cf. 

Mt 18:16; 2 Cor. 13:.. 1; 1 Tm 5:19; Heb . 10:28). 

O Senhor trouxe-los em um alto monte para orar (Lucas 

9:28). Essa montanha provável era Mt. Hermon (c. 9200 pés de altitude), o pico mais 

alto nas proximidades de Cesaréia de Filipe, onde a confissão de Pedro aconteceu (Marcos 

8:27). Alguns sugeriram Mt. Tabor, mas é muito longe ao sul da região de Cesareia de 

Filipe e não uma alta montanha, mas sim uma colina (que é inferior a 2000 metros de 

altitude). Marcos, em uma descrição discreto da revelação mais surpreendente de Deus 

até aquele ponto, observa simplesmente que Jesus foi transfigurado diante deles. Foi o 

que aconteceu enquanto os discípulos estavam dormindo (Lucas 09:32), provavelmente 

a partir de tristeza com a perspectiva de o morte do Senhor, como viria a ser o caso 

novamente no Getsêmani (Lucas 22:45). 

Transfigured traduz uma forma do verbo metamorphoo , a partir do qual o Inglês palavra 

"metamorfose" deriva. Ele aparece quatro vezes no Novo Testamento, sempre em 

referência a uma transformação radical. Aqui e em Mateus 17: 2 descreve a 

transfiguração, enquanto que em Romanos 12: 2 e 2 Coríntios 3:18, refere-se a 

transformação na vida dos crentes provocada pela salvação. Natureza de Cristo, é claro, 

não poderia mudar; apenas sua aparência. O brilhante glória da Sua natureza divina 

resplandeceu através do véu da Sua humanidade, e seu rosto "tornou-se diferente" (Lucas 

9:29) e "brilhou como o sol" (Mateus. 17: 2; cf. Ap 1:16 ). Além de o rosto de Jesus, . 

Suas vestes tornaram-se radiante e muito branca, como nenhum lavandeiro sobre a 

terra as poderia branquear Mateus observa que "as suas vestes tornaram-se brancas 

como a luz" (17: 2), enquanto que Lucas diz que eles "se tornou branco e brilhante [lit. 'A 

piscar ou brilham como um relâmpago'] "(9:29). Foi essa glória resplandecente que 

Pedro, Tiago e João viram quando acordaram (Lucas 09:32). 

Jesus possuía glória essencial de toda a eternidade (João 17: 5), mas velada-lo até este 

momento. Sua glória será totalmente revelado para o mundo inteiro no futuro, quando "o 

sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e ... todas as tribos da terra se lamentarão e 

verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória 

"(Mateus 24:30; cf. 25:31 ea descrição desse evento em Apocalipse 19: 11-16.). 

Associação dos santos 



Elias apareceu a eles, juntamente com Moisés; e eles estavam 

conversando com Jesus. (9: 4-5) 

Elias e Moisés existiu como espíritos glorificados no céu (Hb 0:23.), aguardando a 

ressurreição de seus corpos no final do futuro tribulação (Dan. 12: 1-2), mas eles 

apareceram em visível, glorioso (Lucas 9 : 31) corpos. Eles evidentemente quer recebido 

esses corpos temporariamente para esta ocasião, ou que Deus lhes deu seus corpos 

ressuscitados permanentes cedo. Os apóstolos não seria, é claro, ter reconhecido os dois 

homens glorificados, por isso ou se apresentavam, ou o Senhor fez. 

Como os discípulos se tornou totalmente acordado (Lucas 09:32), eles perceberam que 

Elias e Moisés foram falar com Jesus sobre a morte dele (Lucas 09:31). Como observado 

anteriormente, a morte de Cristo é a verdade para que a transfiguração foi destinado a 

preparar os discípulos. Jesus estava para morrer, mas que não poderia negar o plano de 

Deus ea glória que estava por vir. O testemunho destes dois homens muito importantes 

confirmado a realidade de que o Senhor Jesus iria morrer. 

Moisés era o líder mais honrado na história de Israel, que liderou o êxodo do Egito, 

quando Deus resgatou a nação do cativeiro. Embora tivesse a autoridade de um rei, ele 

nunca teve um trono. Ele funcionava tanto como um profeta, proclamando a verdade de 

Deus para a nação, e como sacerdote, intercedendo diante de Deus em favor do seu 

povo. Ele foi o autor humano do Pentateuco, e o agente através do qual Deus deu a Sua 

santa Lei. 

Enquanto Moisés deu a Lei; Elias era seu guardião acima de tudo e lutou contra qualquer 

violação da mesma. Ele lutou contra a idolatria de Israel com coragem e advertências 

poderosas de julgamento. Sua pregação foi validado por meio de milagres (1 Reis 17-19; 

2 Reis 1-2), como Moisés tinha feito no Egito, e durante 40 anos de Israel no deserto. Não 

houve legislador como Moisés e nenhum profeta comparável a Elias. Eles são os 

possíveis testemunhas mais confiáveis para o sofrimento e glória de Cristo. Nada poderia 

ter levado os apóstolos mais segurança e confiança de que a morte de Jesus cumpriu o 

propósito de Deus do que ouvir isso de Moisés e Elias. 

A sugestão do Sleeper 

Pedro disse a Jesus: "Mestre, é bom para nós estarmos 

aqui; Vamos fazer três tendas: uma para ti, outra para Moisés e 

outra para Elias "Por que ele não sabia o que responder.; para 

eles ficaram apavorados. (9: 5-6) 

Nunca em uma perda de palavras, apesar de sua repreensão recente (Marcos 8: 32-33), 

Pedro interrompeu a conversa entre Jesus, Moisés e Elias e deixou escapar: "Rabi, é bom 

para nós estarmos aqui.Mateus registra que Pedro dirigida a Jesus como "Senhor" (17: 

4); Lucas, que ele dirigiu-Lo como "Mestre" (09:33). Uso de Pedro de todos os três títulos 

revela que ele repetiu o pedido e como oprimido e humilhado, ele e os outros 

estavam. Santo temor misturado com hilariante maravilha neste experiência gloriosa e 

incompreensível. Sua sugestão, "façamos três tendas: uma para ti, outra para Moisés 

e outra para Elias", reflete o desejo tenaz de Pedro de que o sofrimento da cruz ser 

evitado. Ele queria que os três para ficar lá permanentemente em seu estado glorioso e 

estabelecer o reino no local. De acordo com o relato de Lucas, Pedro falou como Moisés 



e Elias começou a sair. Ele viu o seu sonho de ver o reino estabelecido escapulindo e fez 

um último esforço desesperado para impedir que isso aconteça. Mas ele não sabia o que 

responder; para eles ficaram apavorados. Seu medo o levou a expressar o que estava 

em primeiro lugar em sua mente e, como Lucas acrescenta, não percebendo que ele estava 

dizendo (Lucas 09:33). 

Várias coisas solicitado sugestão de Pedro. Ele queria o tempo todo para ver o reino 

estabelecido, e a promessa de Jesus no versículo 1: "Em verdade vos digo que, há alguns 

dos que estão aqui, que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus depois que 

ele tem chegar com poder ", se intensificou a sua esperança de que em breve seria 

estabelecido. Essa esperança atingiu o seu auge quando acordou para ver Jesus em um 

estado transfigurado com Moisés e Elias presente em forma glorificada. Esses dois 

profetas certamente poderia conduzir o povo de Israel no reino, e Elias foi associada com 

a vinda do reino (Malaquias 3: 1; 4: 5-6., Ver a discussão de 9: 9-13 no capítulo 2 do este 

volume). O calendário deste evento alimentou esperanças de Pedro. A transfiguração teve 

lugar no mês de Tishrei, seis meses antes da Páscoa. Naquela época, a Festa dos 

Tabernáculos (ou Tabernáculos), que comemorava o êxodo do Egito, estava sendo 

celebrada. Que melhor tempo, Pedro pode ter fundamentado, para o Messias para liderar 

Seu povo da escravidão do pecado e ao Seu reino justo do que durante a Festa dos 

Tabernáculos (Zacarias 14: 16-19.)? 

Correção do Sovereign 

Então uma nuvem formada, ofuscando-los, e uma voz saiu da 

nuvem, "Este é o meu Filho amado, escutai-O!" De repente, eles 

olharam ao redor e não viu ninguém mais com eles, a não ser 
Jesus sozinho. (9: 7-8) 

Interrompendo interrupção de Jesus, Moisés e Elias de Pedro, Deus chegou. Um 

brilhante nuvem, sinalização Sua presença gloriosa, formada e começou a ensombrar-

los. Quando uma voz saiu da nuveme disse: "Este é o meu Filho amado, "My Chosen 

One" (Lucas 9:35), "com quem eu sou bem satisfeito "(Mat. 17: 5), ouvi-lo! ", os 

discípulos "caiu de cara para o chão e ficaram apavorados" (Mat. 17: 6).A ordem do Pai 

que eles escutam o Filho era uma repreensão direta de Pedro. Ele ordenou a Pedro e os 

outros para ficar em silêncio e ouvir o que Jesus tinha a dizer sobre a sua morte. 

Quando o Pai acabou de falar, "Jesus veio a eles e tocou-lhes e disse:" Levanta-te, e não 

tenha medo "(Mat. 17: 7). De repente, eles olharam ao redor e não viu ninguém mais 

com eles ., exceto Jesus sozinho A pré-visualização do reino havia terminado; não era 

para ser estabelecida naquele momento. O que eles tinham testemunhado não era uma 

visão em mente, mas uma experiência da presença real de Deus sem precedentes desde 

Adão e Eva experimentaram no jardim antes da queda. Apesar de não ser, sem mais 

dúvidas e mal-entendidos, os discípulos seguem Jesus na cruz e, em seguida, dedicar o 

resto de suas vidas para pregar "Cristo crucificado, para os judeus uma pedra de tropeço 

e aos gentios loucura" (1 Co 1.23;. Cf. 2 :. 2; Gl 3: 1). 

Tal como o seu Senhor, os cristãos vão sofrer por causa do evangelho antes de 

experimentar a glória do céu; que é "através de muitas tribulações, nos importa entrar no 

reino de Deus" (Atos 14:22). "Nós sofremos com Ele, para que nós também sejamos 

glorificados com Ele" (Rom. 8:17), porque "todos os que querem viver piedosamente em 



Cristo Jesus serão perseguidos" (2 Tim. 3:12). No entanto, entendemos que "na medida 

em que [nós] compartilhar dos sofrimentos de Cristo, [nós] manter a alegria, para que 

também na revelação da sua glória [que] se regozijem com júbilo" (1 Pedro 4:13) , 

sabendo que "a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o 

Senhor Jesus Cristo; que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme 

ao corpo da sua glória, pelo esforço do poder que Ele tem até sujeitar todas as coisas para 

si mesmo "(Fp 3: 20-21.). 

 
33. Quando é que Elias vem? (Marcos 9: 9-13) 

Como eles estavam descendo da montanha, Ele deu-lhes ordens 

para não dizem respeito a ninguém o que tinham visto, até que o 

Filho do Homem ressuscitou dos mortos. Eles apoderaram-se que 

a declaração, discutindo uns com os outros o que ressuscitar dos 

mortos significava. Perguntaram-lhe, dizendo: "Por que é que os 

escribas dizem que Elias deve vir primeiro?" E disse-lhes: "Elias 

não o primeiro a chegar e restaurar todas as coisas. E ainda como 

é que está escrito do Filho do homem que ele vai sofrer muito e 

ser tratado com desprezo? Mas eu digo-vos que Elias já veio, e 

fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito 
"(9: 9-13). 

A marca distintiva da verdadeira igreja de Jesus Cristo é a proclamação da cruz de Cristo 

e Sua ressurreição. Esse tem sido o caso desde o início, como esses dois temas foram 

objecto constante dos pregadores apostólicos que começam no dia de Pentecostes. 

Em Atos 3:18 Pedro declarou ao povo judeu que "as coisas que Deus anunciadas de 

antemão pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer tem, assim, 

cumprido." Paulo passou três sábados de Tessalônica ", explicando e dando provas que o 

Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e dizendo: "Este Jesus que eu estou 

anunciando-vos é o Cristo" (Atos 17: 3). Para o Corinthians, ele escreveu: 

Porque a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos 

sendo salvos, é o poder de Deus ... Porque, na verdade judeus pedem sinais e os gregos 

procurar a sabedoria; mas nós pregamos Cristo crucificado, para os judeus é escândalo e 

loucura para os gentios, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, 

Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. (1 Cor. 1:18, 22-24) 

A ressurreição, necessariamente, seguido da cruz. Em seu sermão no dia de Pentecostes, 

Pedro ousAdãoente declarou: "Esse Jesus, Deus ressuscitou novamente, para que todos 

nós somos testemunhas" (Atos 02:32). Os líderes religiosos judeus foram "muito 

perturbado, porque [os apóstolos] estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a 

ressurreição dentre os mortos" (Atos 4: 2). Em Atos 4:33 Lucas observa que "com grande 

poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e graça abundante 

em todos eles havia." Paulo "estava pregando Jesus e da ressurreição" para os filósofos 

pagãos em Atenas ( Atos 17:18;. cf. v 32). Na sua audição perante Agripa, Paulo testificou 

de sua convicção "que o Cristo devia sofrer, e que, em virtude da sua ressurreição dos 



mortos, Ele seria o primeiro a anunciar a luz a este povo e aos gentios" (Atos 26 : 

23). Resumindo a importância vital da ressurreição de Cristo, o apóstolo escreveu, 

Agora, se Cristo é pregado, que Ele ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns 

dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos 

mortos, também Cristo não ressuscitou; E, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é 

vã a vossa fé também é vã. Além disso, estamos mesmo considerados como falsas 

testemunhas de Deus, porque testemunhou contra Deus, que ressuscitou a Cristo, a quem 

Ele não levantou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não 

ressuscitam, também Cristo não ressuscitou; E, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é 

inútil;você ainda estais nos vossos pecados. Em seguida, também os que dormiram em 

Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só nesta vida, somos de todos os 

homens os mais dignos de lástima.Mas, agora, Cristo ressuscitou dentre os mortos, as 

primícias dos que dormem. (1 Cor. 15: 12-20) 

Não há salvação sem essas duas realidades centrais, pois é somente "Se você confessar 

com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre 

os mortos [que] você será salvo" (Rom. 10 : 9). 

Mas diante da cruz, os seguidores de Cristo encontramos a noção de sua morte para ser 

repulsivo, censurável e inaceitável. Quando Jesus "começou a ensinar-lhes que o Filho 

do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os 

escribas, e ser morto, e depois de três dias ressuscitaria ... Pedro, tomando-o de lado e 

começou a repreendê-lo "(Marcos 8: 31-32). Como observado no capítulo anterior deste 

volume, na transfiguração do Senhor Pedro queria pular a cruz e imediatamente 

estabelecer o reino. Mais tarde Jesus "estava ensinando seus discípulos e dizer-lhes: 'O 

Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo; e quando Ele 

foi morto, ele ressuscitará três dias depois. " Mas eles não entendiam esta declaração, e 

eles estavam com medo de pedir a Ele "(Marcos 9: 31-32). Como Jesus se aproximou de 

Jerusalém para a Semana Paixão, Ele disse aos discípulos: 

"Estamos subindo para Jerusalém, eo Filho do Homem vai ser entregue aos sumos 

sacerdotes e os escribas; e eles o condenarão à morte e entregá-lo aos gentios. . Eles vão 

zombar Ele e cuspir nele, e açoitá-lo e matá-lo, e três dias depois ele ressuscitará "(Marcos 

10: 33-34) 

Mas eles ignoraram que o ensino e manteve-se focada na glória do reino, como o pedido de 

Tiago e João para lugares de destaque no reino revela (vv. 35-40). A transfiguração 

adicionado a esse foco único no reino prometido porque Pedro, Tiago e João viu Jesus em 

Sua Shekinah glória, ao lado de Moisés e Elias na corpos glorificados. 

Não havia lugar no pensamento dos discípulos para a morte e ressurreição Messias. O que 

eles acreditavam que era o que os escribas tinham ensinado o povo e, portanto, o que as 

pessoas acreditavam.Messias, na sua opinião, viria a conquistar e julgar Seus inimigos, 

trazer a salvação para o povo judeu, e elevar Israel a supremacia mundial. Depois de 

destruir todos os inimigos de Israel e de Deus, Ele estabeleceria Seu reino terreno de 

justiça, paz e conhecimento. Ele seria adorado, derramaria bênçãos divinas sobre o 

mundo, e esmagar qualquer aparência do mal. Assim, quando os discípulos ouviram Jesus 

repetidamente dizer que Ele iria sofrer, ser preso, ser maltratado, ser morto e, em seguida, 



subir novamente, eles não poderiam aceitar. Era uma pedra de tropeço para eles; um 

pensamento assustador e profundamente perturbador. 

Ainda assim, foi se tornando cada vez mais evidente para os seguidores de Cristo que as 

coisas não estavam indo de acordo com suas expectativas e expectativas messiânicas. Os 

líderes-que judeus eram presumivelmente o melhor qualificado para reconhecer o 

Messias-rejeitaram Jesus (João 7:48; 8: 45-46) e procuravam matá-lo (João 5:18; 7: 1, 25; 

11: 53). As pessoas, porém curioso sobre ele, eram em grande parte convencido e não 

convertido, o que levou um dos seguidores de Jesus para perguntar: "Senhor, são apenas 

alguns exemplos que estão sendo salvos?" (Lucas 13:23). Muitos seguidores superficiais 

foram abandonando a Ele, dispostos a negar-se, sofrer por amor do Seu nome, e obedecê-

lo completamente (Lucas 9:23; cf. 6:46; Mat. 07:21; João 6:66). A transfiguração ajudou 

a atenuar o choque dos discípulos e decepção com a perspectiva de a morte do Senhor, 

dando três deles uma prévia da glória vinda. 

Esta passagem revela que, no rescaldo da Transfiguração, Jesus foi ainda comunicar a 

importância da sua morte aos discípulos. Ele contém três características: a proibição de 

Cristo, as profecias das Escrituras, e de visualização de João Batista. 

A proibição de Cristo 

Como eles estavam descendo da montanha, Ele deu-lhes ordens 

para não dizem respeito a ninguém o que tinham visto, até que o 

Filho do Homem ressuscitou dos mortos. Eles apoderaram-se que 

a declaração, discutindo uns com os outros o que ressuscitar dos 

mortos significava. (9: 9-10) 

Como esta seção é aberta, Pedro, Tiago e João estavam descendo do monte com 

Jesus. 21 1 Chron; 20-22: Eles tinha acabado de ter a experiência que os enchia de terror 

sagrado, fazendo-os cair no chão (Mateus 17: 6.), Oprimido pela presença gloriosa de 

Deus (cf. Jz 13.. : 16; Ez 01:28; 03:23; 43: 3.; Atos 22: 7; Rev. 1:17). Depois que 

terminou, Jesus compassivamente tranquilizou-os (Matt. 17: 7) e levou-os para baixo da 

montanha. Como eles estavam descendo, os três discípulos estavam tentando processar 

o significado do majestoso, ainda aterrorizante cena que acabara de 

testemunhar. Speechless num primeiro momento, eles ainda foram superados com 

admiração e reverência, não totalmente diferente de Moisés, cujo rosto brilhava depois 

de ver a glória de Deus (Ex. 34: 29-30, 35). Sua fé em Jesus havia sido confirmado pelo 

que tinham visto e ouvido e os convenceu de que Ele era o Messias e Filho de 

Deus. Nunca mais eles ser abalado em sua confiança quanto à identidade de Jesus. Sua fé 

será testada pelo o que aconteceu com ele na sua prisão, julgamento e da morte, e que iria 

abandonar temporariamente e negam Ele (Marcos 14:50, 66-72). Mas nenhuma ameaça, 

a decepção, a humilhação, a desonra, ou sofrimento por parte dele ou deles iria fazê-los 

duvidar de que Ele era o Messias e Filho de Deus. 

Enquanto desciam, Pedro, Tiago e João foram, provavelmente, tentando expressar as suas 

respostas quando Jesus deu-lhes ordens para não dizem respeito a ninguém o que 

tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitou dos mortos. Tais comandos do 

Senhor de permanecer em silêncio não eram incomuns (cf. Marcos 5:43; 7:36; 

8:30). Como este, que se destinavam a evitar a proclamação de um evangelho 

incompleto. A verdade central do evangelho é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, não 



que Ele curou os doentes, levantou a glória divina morto, ou se manifesta. Divulgar essas 

coisas poderiam ter desviado a atenção do povo de Sua vinda sofrimento e acendeu as 

chamas de expectativa messiânica (cf. João 6: 14-15). Após o Filho do Homem 

ressuscitou dos mortos, seria óbvio que ele tinha vindo a morrer e, assim, conquistar o 

pecado ea morte, e não os romanos. Ao contrário de outros a quem ele deu instruções 

semelhantes (cf. Mc 1: 40-45; 7:36), os discípulos "se manteve em silêncio, e relatou a 

ninguém naqueles dias quaisquer das coisas que tinham visto" (Lucas 9: 36). 

Os três imediatamente apoderou-se do Senhor declaração e começou a discutir uns 

com os outros o que ressuscitar dos mortos quis dizer. Não foi, é claro, que eles não 

sabiam o que era uma ressurreição. Eles tinham visto Jesus ressuscitar os mortos (Matt. 

11: 5; cf. Mt 9: 24-25; Lucas 7:. 14-15; João 11: 43-44) e tinha até feito a si mesmos 

(Mateus 10. : 8). Os discípulos também entendida a partir do Antigo Testamento que 

haveria uma ressurreição geral (Jó 19: 26-27; Dan. 12: 1-2). Eles não estavam tendo uma 

discussão sobre a natureza da ressurreição em geral, mas sobre a ressurreição de Jesus em 

particular. Eles estavam confusos sobre sua morte e ascensão, o que não se encaixam em 

sua visão da missão do Messias. Tentando entender esses eventos se tornou o assunto do 

seu pensamento e, consequentemente, o tema da conversa. Os discípulos acreditavam que 

iriam acontecer em breve, certamente, em sua vida, porque eles estavam autorizados a 

falar sobre eles depois que eles ocorreram. Eles estavam tentando se ajustar à morte e 

ressurreição de Jesus em sua crença de que o reino era iminente, que continuou a acreditar, 

mesmo após esses eventos ocorreram. Em algum momento durante os quarenta dias entre 

a ressurreição e ascensão de Cristo, um tempo que ele passou "falar [a eles] das coisas 

concernentes ao reino de Deus" (Atos 1: 3), os discípulos ansiosamente perguntaram-Lhe: 

"Senhor, é Neste momento você está restaurando o reino de Israel? "(v. 6). Sua pergunta, 

embora equivocada, era compreensível. Como escrevi no meu comentário sobre esse 

versículo em um volume anterior desta série, 

Afinal de contas, aqui era o Messias ressuscitado falar com eles sobre o seu reino. Eles 

sabiam de nenhuma razão a forma terrestre do reino não poderia ser criado de imediato, 

uma vez que a obra messiânica sinalizando o fim da idade tinha chegado. Deve ser 

lembrado que o intervalo entre as duas vindas do Messias não foi explicitamente ensinada 

no Antigo Testamento. Os discípulos na estrada de Emaús foram muito decepcionado que 

Jesus não redimiu Israel e estabelecer o reino (Lucas 24:21). Além disso, os apóstolos 

sabiam que Ezequiel 36 e Joel 2 conectado a vinda do reino com o derramamento do 

Espírito Jesus tinha acabado prometido. É compreensível que eles esperavam a chegada 

do reino era iminente. Certamente foi por esse reino que tinham esperado desde que 

entrou para Jesus. Eles tinham experimentado uma montanha-russa de esperança e dúvida 

que agora pode ser mais sentida. ( Atos 1-12, A Commentary MacArthur Novo 

Testamento [Chicago: Moody, 1994], 19-20) 

As Profecias de Escritura 

Perguntaram-lhe, dizendo: "Por que é que os escribas dizem que 

Elias deve vir primeiro?" E disse-lhes: "Elias não o primeiro a 

chegar e restaurar todas as coisas. E ainda como é que está 

escrito do Filho do homem que ele vai sofrer muito e ser tratado 
com desprezo "(9: 11-12)? 



Os discípulos ainda não estavam prontos para aceitar a necessidade do sofrimento e da 

morte de Cristo. Eles permaneceram confusos e esperando a manifestação imediata de 

Sua glória e para o estabelecimento de Seu reino, que eles assumiram seguiria 

imediatamente Sua morte e ressurreição. Isso os levou a pedir a Jesus, "Por que é que os 

escribas (os peritos na lei) dizem que Elias deve vir primeiro? " ; isto é, antes da 

chegada do Messias. 

Sua pergunta era uma boa, com base em uma compreensão exata do Antigo 

Testamento. Através do profeta Malaquias, Deus disse: "Eis que eu vou mandar o meu 

mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E o Senhor, a quem você procurar, 

de repente virá ao seu templo; e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele 

está vindo ", diz o Senhor dos Exércitos" (Mal. 3: 1). No antigo Oriente Próximo, reis e 

governantes foram precedidas por um arauto, ou precursor, que foi responsável por 

certificar-se de que tudo foi preparado para a chegada do monarca. Isaías descreveu o 

trabalho de um tal precursor em Isaías 40: 3-4: 

A voz está chamando, "Limpar o caminho para o Senhor no deserto; fazer suave no 

deserto uma estrada para o nosso Deus. Que todo vale será exaltado, e cada montanha e 

ser feita de baixo; e deixar o terreno acidentado se tornar uma planície, e do terreno 

acidentado um amplo vale. " 

Antes da chegada do Messias, um mensageiro viria; "Os casos referidos pelo profeta Isaías, 

quando disse:" Voz do que clama no deserto: "Preparai o caminho do Senhor, endireitai as 

suas veredas!" '"(Mat. 3: 3).Esse mensageiro é ainda identificado em Malaquias 4: 5-6 como 

"Elias, o profeta" (v. 5). 

Antes que o dia do Senhor, o julgamento final dos ímpios e ao estabelecimento do reino, 

Elias virá. Ele irá restaurar a nação, chamando o povo ao arrependimento, eo restante vai 

acreditar e escapar da maldição. Ele vai unir as pessoas em torno de crença no Deus vivo 

e verdadeiro (4 Mal: 6.). 

Os discípulos estavam absolutamente convencidos de que Jesus era o Messias. Mas sendo 

esse o caso, onde estava Elias? Por que não foi ele presente, realizando todas as funções 

que, segundo a tradição, ele iria fazer para se preparar para a vinda do Messias? Ele não 

deveria ter precedido a chegada do Senhor? Jesus respondeu: "O Elias primeiro a 

chegar e restaurar todas as coisas." Eles estavam corretos;Elias vem antes do Messias 

e preparar todas as coisas para a Sua vinda. 

Mas havia algo que eles haviam esquecido. Como é que está escrito do Filho do 

Homem (o título messiânico tomado de Dan. 7:13), Jesus perguntou: que Ele vai sofrer 

muito e ser tratado com desprezo? Os discípulos perguntaram-Lhe Como ele podia ser 

o Messias se Elias não tinha vindo; Ele, por sua vez perguntou-lhes como Ele poderia ser 

o Messias, se Ele não sofreu como o Antigo Testamento predisse (cf. Sl 22;. 69;. Isa 53; 

Zc 0:10.). 

Ambas as profecias virá a passar; Elias virá, e Messias vai sofrer, uma vez que "a 

Escritura não pode ser quebrado" (João 10:35). 

A visualização de João Batista 



Mas eu digo-vos que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que 

quiseram, como está escrito a seu respeito. "(9:13) 

Declaração definitiva de Jesus, "Mas eu digo-vos que Elias já veio," deve ter 

surpreendido e intrigado os discípulos, deixando-os ainda mais confuso do que já 

eram. Mas Elias não tinha literalmente devolvido; o Senhor estava se referindo a aquele 

que veio "no espírito e poder de Elias" (Lucas 1:17) -João Batista. Havia semelhanças 

surpreendentes entre os dois profetas, incluindo sua aparência física (cf. 2 Reis 1: 8 com 

Marcos 1: 6) e sua poderosa pregação intransigente. No entanto, quando os líderes judeus 

perguntaram-lhe: "És tu Elias?" João respondeu: "Eu não sou" (João 1:21). 

Embora os discípulos agora percebeu que Jesus estava se referindo a João Batista (Mat. 

17:13), Israel havia falhado em reconhecer o significado de João (Mat. 17:12) e fizeram-

lhe tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito . Os líderes religiosos 

rejeitaram (Mateus 21:25; Lucas 07:33.), e Herodes preso e matou-o (Marcos 6: 17-29) -

O destino pretendido para Elias (1 Reis 19: 1-10). Sem profecias específicas do Antigo 

Testamento predisseram a morte de precursor do Messias, por isso a frase está escrito 

dele é melhor entendida como tendo sido cumprido normalmente por João. 

Tivesse Israel percebeu que João era e aceitou sua mensagem, ele seria de fato ter sido o 

Elias que havia de vir (Mat. 11:14). Mas desde que eles não o fez, João foi uma prévia do 

outro que virá no espírito e poder de Elias antes da segunda vinda (possivelmente uma 

das duas testemunhas; cf. Apocalipse 11: 3-12). 

O padrão bíblico é clara. Elias foi rejeitado e perseguido; Precursor do Messias, que veio 

no espírito e poder de Elias, foi rejeitado e morto, e próprio Messias foi rejeitado e 

assassinado. No futuro, no entanto, o Elias profetizou virá, o Senhor Jesus Cristo voltará, 

eo reino será estabelecido. 

 
34. Todas as coisas possíveis (Marcos 9: 14-29) 

Quando eles voltaram para os discípulos, viram uma grande 

multidão ao seu redor, e alguns escribas discutindo com 

eles. Imediatamente, quando toda a multidão viu, eles ficaram 

maravilhados e começou a correr-se para cumprimentá-lo. E Ele 

lhes perguntou: "O que você está discutindo com eles" E um da 

multidão respondeu-lhe: "Mestre, eu te trouxe meu filho, que tinha 

um espírito que o torna mudo; e sempre que se apodera dele, ele 

bate-o no chão e ele espuma pela boca, e range os dentes e se 

enrijece para fora. Eu disse a seus discípulos que o expulsassem, 

e não puderam fazê-lo. "E Ele respondeu-lhes e disse:" Ó geração 

incrédula, até quando devo estar com você? Quanto tempo devo 

colocar-se com você?Traga-o para mim! "Eles trouxeram o 

menino a Ele. Quando o viu, logo o espírito jogou-o em uma 

convulsão, e caindo no chão, ele começou a rolar e espumando 

pela boca. E perguntou ao pai: "Há quanto tempo isso vem 

acontecendo com ele?" E ele disse: "Desde a infância. Tem muitas 

vezes jogado ele, tanto no fogo e na água para matá-lo. Mas se 

você pode fazer qualquer coisa, tem compaixão de nós e ajuda-



nos! "E Jesus disse-lhe:" Se você pode? Tudo é possível ao que 

crê "Imediatamente o pai do menino gritou e disse:" Eu 

acredito.; ajuda a minha incredulidade. "Quando Jesus viu que 

uma multidão foi rapidamente recolhimento, Ele repreendeu o 

espírito imundo, dizendo-lhe:" Você é surdo e espírito mudo, eu te 

ordeno, sai dele e não entrar nele novamente. "Depois de chorar 

fora e jogando-o em convulsões terríveis, ele saiu; eo menino 

ficou tão parecido com um cadáver que a maioria deles disse: "Ele 

está morto!" Mas Jesus, tomando-o pela mão e levantou-o; e ele 

se levantou. Quando ele entrou na casa, os seus discípulos 

começaram a questionar-lhe em particular: "Por que não 

pudemos nós expulsá-lo?" E Ele lhes disse: "Este tipo não pode 
sair por qualquer coisa, mas a oração." (9: 14-29) 

A vida cristã é uma vida de fé. Os crentes, Paulo escreveu aos Coríntios, "andar pela fé, 

não pela vista" (2 Cor. 5: 7). O apóstolo disse aos Gálatas: "A vida que agora vivo na 

carne, vivo-a na fé do Filho de Deus" (Gl. 2:20). Fé "é a certeza das coisas que se esperam, 

a convicção de fatos que se não vêem" (Heb. 11: 1) ", e sem fé é impossível agradar a 

Deus" (v. 6). Jesus disse a Tomé: "Porque me viste, você acredita? Bem-aventurados os 

que não viram e creram "(João 20:29), enquanto Pedro lembrou aos seus leitores:" Ainda 

que você não tenha visto, vocês o amam, e que você não vê-lo agora, mas crer nEle , 

exultais com alegria indizível e cheia de glória "(1 Pedro 1: 8). 

Cristãos confiar em Deus a quem não vê, Cristo, a quem eles não tenham visto, o Espírito 

Santo, que eles não viram; eles abraçam a morte e ressurreição eles não viram; confiar 

em uma justificação que não viram; e estamos ansiosos para a vida eterna em um paraíso 

que não tenha visto. Os crentes são salvos pela fé, santificados pela fé, e mantenha a 

esperança da glória pela fé. Essa fé não é perfeito, mas é suficiente, não por causa da 

capacidade humana, mas porque é um dom de Deus (Ef. 2: 8-9). Não é uma fé cega, mas 

uma fé comprovada ancorada no testemunho da Palavra de Deus, que é "a palavra 

profética tanto mais assegurada" (2 Pedro 1:19;. Cf. Mt 5:18; 24:35; Lucas 16: 29-31) e 

"a palavra de Sua graça, que é capaz de construir [crentes] para cima e para dar [a eles] a 

herança entre todos os que são santificados" (Atos 20:32). 

Por mais de dois anos, os discípulos tinham caminhado pela vista. Eles haviam sido 

realmente na presença de Jesus, o Filho de Deus. Eles tinha visto ele reagir a pessoas e 

situações, ouviu seu ensino, e testemunhado Seus milagres. Tinham vivido pela 

vista. Logo, porém, eles teriam que viver pela fé. Depois de sua morte, que terão sempre 

a memória do que tinham visto. Que a memória seria enriquecida e reforçada pelo Espírito 

de Deus, permitindo que eles e seus associados para gravar o que tinham testemunhado 

nos Evangelhos e ainda ser delineadas nas epístolas que eles escreveram. Mas já não seria 

Jesus estar presente fisicamente com eles. Ele falaria com eles através de Sua Palavra, a 

Escritura, e capacitá-los no Espírito Santo. 

Como o Senhor moveu inexoravelmente em direção a Jerusalém e Sua morte, ressurreição 

e ascensão, Ele ensinou seus discípulos uma série de lições destinadas a prepará-los para 

ministrar em sua ausência.Essas lições foram suportadas pela lições de fé, de que a 

registrada nesta passagem foi a primeira. O Senhor também os ensinou sobre a 

humildade, delitos, a gravidade do pecado, casamento e divórcio, o lugar dos filhos do 

reino, as riquezas terrenas, a verdadeira riqueza, serviço sacrificial, e em seguida, uma 

última lição sobre a fé. 



Jesus não estava presente quando o incidente começou, portanto, os discípulos foram 

desafiados a andar pela fé, não pela vista e falharam miseravelmente. Eles eram um 

trabalho em andamento, caracterizada pela falta de compreensão e fé superficial. Em 

Marcos 08:17 Jesus lhes repreendeu: "Você ainda não ver ou entender? Você tem um 

coração endurecido? "E reiterou no versículo 21:" Você ainda não entendeu? " 

Mateus (17: 14-20) e Lucas (9: 37-45) também registram este incidente. O relato de 

Marcos é mais detalhado, possivelmente porque Pedro, fonte de Marcos para grande parte 

do material em seu evangelho e uma testemunha ocular a este incidente, desde muitos dos 

detalhes dramáticos. O episódio teve lugar imediatamente após a transfiguração, e os 

contrastes entre os dois eventos são impressionantes. A transfiguração aconteceu em uma 

montanha; isso aconteceu no vale abaixo. Na transfiguração, houve glória; aqui não havia 

sofrimento. Na transfiguração Deus dominou a cena; Satanás fez aqui. Na transfiguração, 

o Pai celeste estava satisfeito; neste incidente, um pai terreno foi atormentado. Na 

transfiguração havia um perfeito Filho; aqui havia um filho pervertido. Na transfiguração, 

homens caídos estavam em santa maravilha; Nesta história, houve um filho caído no 

horror profano. 

Esta cena, um dos mais marcantes no Novo Testamento, pode ser visto sob cinco 

aspectos: a possessão demoníaca, perversão discípulo, apelo desesperado, o poder divino, 

e de oração decisivo. 

Possessão demoníaca 

Quando eles voltaram para os discípulos, viram uma grande 

multidão ao seu redor, e alguns escribas discutindo com 

eles. Imediatamente, quando toda a multidão viu, eles ficaram 

maravilhados e começou a correr-se para cumprimentá-lo. E Ele 

lhes perguntou: "O que você está discutindo com eles" E um da 

multidão respondeu-lhe: "Mestre, eu te trouxe meu filho, que tinha 

um espírito que o torna mudo; e sempre que se apodera dele, ele 

bate-o no chão e ele espuma pela boca, e range os dentes e se 
enrijece para fora. (9: 14-18a) 

Após a transfiguração, Jesus, Pedro, Tiago e João voltou a descer a montanha para 

os nove apóstolos e outros seguidores e discípulos do Senhor que haviam permanecido 

no vale. Assim como Moisés desceu da presença de Deus no Monte Sinai para as pessoas 

sem fé de Israel, assim também Jesus desceu de estar na presença de Deus no Monte da 

Transfiguração para encontrar pessoas sem fé esperando por ele. Quando os quatro 

chegaram, eles viram que uma grande multidão havia se reunido em torno dos 

discípulos, esperando Jesus para estar com eles. Além disso, houve alguns escribas da 

região presentes circundante, como sempre perseguindo os passos de Jesus, em busca de 

algo que eles poderiam usar para desacreditá-lo (cf. 3: 1-2; Lucas 11: 53-54; 14: 1). Desde 

que o Senhor não estava lá, os escribas discutindo com seus discípulos. Eles foram por 

conta própria e, como se vê, as coisas não tinham corrido bem. 

Quando Jesus e os três apóstolos alcançou o vale, o povo o viu, e imediatamente, quando 

toda a multidão viu, ficaram maravilhados, e começou a correr-se para 

cumprimentá-lo. A palavra grega traduzida espantado é uma palavra composta forte, 

levando alguns a especular que Jesus estava exalando um arrebol da Sua transfiguração 



(cf. Ex. 34: 29-35). Esse não foi o caso, no entanto, uma vez que teria contradito Seu 

comando que os discípulos não contassem a ninguém o que tinha acontecido na montanha 

(cf. a discussão de Marcos 9: 9 no capítulo anterior deste volume). À luz dessa proibição, 

Jesus nunca teria feito esse evento sobrenatural óbvio. A multidão foi boquiaberto como 

sempre foram em Sua presença (cf. Mt 9:33;. 12:23; Marcos 2:12), porque Jesus era o 

milagreiro, aquele que realizou sinais, prodígios e curas. 

Vindo para a defesa dos seus discípulos, Jesus perguntou: "O que você está discutindo 

com eles?" A palavra traduzida discutindo é comumente usado para se referir a 

argumentos ou debates com os líderes religiosos judeus (cf. 08:11; 12:28; Atos 6: 9; 

9:29). Nem os escribas (provavelmente porque eles tinham medo de debater com ele) ou 

os discípulos (que evidentemente não estavam indo bem no debate, e, além disso, não 

tinha conseguido expulsar o demônio) responderam. 

Mas, enquanto eles permaneceram em silêncio, um na multidão respondeu-lhe. Um 

homem veio a Jesus e caiu de joelhos diante dele (Mat. 17:14). Gritando para fazer-se 

ouvir acima do barulho da multidão (Lucas 9:38), ele gritou: "Mestre, Senhor (Mat. 

17:15), eu te trouxe meu filho (Lucas observa que este era o seu único filho, 

acrescentando para o pathos da situação; Lucas 9:38), que tinha um espírito que faz 

dele mudo; e sempre que se apodera dele, ele bate-o no chão e ele espuma pela boca, 

e range os dentes e endurece fora. Aqui era uma situação que os discípulos não tinha 

tratado, o que levou ao seu silêncio envergonhado. 

Demons foram ativamente fazendo licitação de Satanás no mundo desde a queda. Eles 

não costumam fazer sua presença conhecida, escolhendo antes de operar de forma 

encoberta, disfarçando-se como anjos de luz (cf. 2 Cor. 11:14). Durante o ministério 

terrestre de Jesus, no entanto, eles lançaram um ataque total contra Ele, manifestando-se 

com mais freqüência abertamente e até certo ponto mais vontade do que é a sua prática 

normal. Mas Jesus desmascarou-los, forçando-os a revelar-se, mesmo quando eles não 

estavam dispostos a fazê-lo. 

Esse demônio provavelmente teria preferido ter permaneceu desconhecida no 

menino. Embora seu pai tinha percebido que a condição de seu filho foi o resultado de 

atividade demoníaca, outros podem ter lhe diagnosticado como tendo algum tipo de 

transtorno mental. De fato, no relato de Mateus sobre este incidente (17:15), seu pai 

descreveu os sintomas de seu filho como os de um louco (ou seja, um epiléptico). Esses 

sintomas podem ter se originado a partir do espancamento físico o demônio infligido em 

sua infeliz vítima. Lucas registra que o pai falou do demônio mauling seu filho, usando 

um verbo que pode ser traduzida como "esmagar", "quebrar" ou "para quebrar em 

pedaços", descrevendo vividamente a violência dos assaltos do demônio sobre o menino 

( Lucas 9:39). 

Discípulo Perversion 

Eu disse a seus discípulos que o expulsassem, e não puderam fazê-

lo. "E Ele respondeu-lhes e disse:" Ó geração incrédula, até 

quando devo estar com você? Quanto tempo devo colocar-se com 

você? Traga-o para mim "(9: 18b-19)! 



O fracasso dos discípulos para lançar o demônio para fora do menino foi 

surpreendente, uma vez que Jesus lhes tinha dado o poder sobre os demônios (Marcos 6: 

7, 13). Enquanto a multidão era composta em grande parte por aqueles que não acreditam 

em Jesus e da fé do pai do menino estava fraco e incompleto, repreensão do 

Senhor, "geração incrédula O," visava principalmente os discípulos. Ele revela que a 

causa de sua incapacidade de expulsar o demônio era a sua incapacidade de acreditar. A 

interjeição O expressa emoção em Jesus "parte (cf. Lucas 13:34; 24:25), revelando que 

os discípulos" fé fraca foi doloroso para ele. 

Sua repreensão era dura; Lucas 9:41 acrescenta que também chamou-lhes uma "geração 

perversa" (cf. Marcos 8:38; Deut. 32: 5, 20). Depois de todo o tempo que passou com ele, 

essa falta de confiança foi imperdoável. Solilóquio de Jesus, "quanto tempo eu devo 

estar com você? Quanto tempo devo colocar-se com você? " era uma expressão de 

santo exasperação, como seu repreensões, "Homem de pouca fé" (Mateus 06:30;. 14:31) 

e, "Você homens de pouca fé! (Mateus 08:26; 16: 8.). Agindo para fazer o que os 

discípulos tinham falhou em cumprir, Jesus disse: Traga o menino para mim! " 

Apelo desesperado 

Eles trouxeram o menino a Ele. Quando o viu, logo o espírito 

jogou-o em uma convulsão, e caindo no chão, ele começou a rolar 

e espumando pela boca. E perguntou ao pai: "Há quanto tempo 

isso vem acontecendo com ele?" E ele disse: "Desde a 

infância. Tem muitas vezes jogado ele, tanto no fogo e na água 

para matá-lo. Mas se você pode fazer qualquer coisa, tem 

compaixão de nós e ajuda-nos! "E Jesus disse-lhe:" Se você 

pode? Tudo é possível ao que crê "Imediatamente o pai do menino 

gritou e disse:" Eu acredito.; ajuda a minha incredulidade "(9: 
20-24). 

O pai do menino estava prestes a conseguir o que queria tão desesperAdãoente, enquanto 

o demônio iria conseguir o que ele desesperAdãoente não queria. Em resposta ao 

mandamento do Senhor, eles trouxeram o menino a Ele. Enquanto ele ainda estava se 

aproximando de Jesus (Lucas 9:42), quando o viu, logo o espírito o jogaram em 

uma final, violenta convulsão, e caindo no chão, ele começou a rolar e espumando 

pela boca. 

Enquanto esta exposição perigosa de poder demoníaco vil estava acontecendo, Jesus 

calmamente perguntou ao pai: "Há quanto tempo isso vem acontecendo com ele?" O 

Senhor não estava pedindo, é claro, para obter informações que ele já não possuem, uma 

vez que Ele é onisciente. Ele queria suportar a dor do pai; para ter o homem dizer-lhe a 

história comovente de opressão demoníaca de seu filho. O pai não estava chegando a uma 

força impessoal, mas para uma pessoa. Os milagres de cura de Cristo efectuadas revelam 

a compaixão de Deus e que Ele se preocupa com a dor e sofrimento humano. Jesus 

permitiu que este homem que sofre de desdobrar o seu coração para o Senhor simpático 

e misericordioso. 

Sua resposta, "Desde a infância", indica que o seu filho tinha sido neste estado terrível 

toda a sua vida. Não foi devido a algum pecado por parte de qualquer um o pai ou o filho, 

mas para a glória de Deus (cf. Jo 9: 1-3). E, embora o demônio já havia tentado várias 

vezes para matar o garoto, jogando -o tanto para o fogo (comumente usado para aquecer 



e cozinhar) e na água (como poços e piscinas) para destruí-lo, Deus preservou-lo por 

esse momento para trazer a Sua glória Filho. Luta desesperada do pai para manter o 

demônio de matar seu filho estava prestes a ser encerrado permanentemente. 

Incentivado pela preocupação simpático do Senhor para sua sitiado filho, espancado, o 

homem suplicou, "Se Você pode fazer qualquer coisa, tem compaixão de nós e ajuda-

nos!" Boētheō ( ajuda ) significa literalmente, "a correr para o auxílio de um que grita 

por socorro "Sua fé era fraca e incompleta.; ele corretamente percebeu que Jesus estava 

disposto a entregar seu filho, mas ele não tinha certeza de que Ele tinha o poder para 

ajudá-lo. Mas ele estava desesperado. 

A resposta de Jesus, "se você pode?" Não era uma pergunta, mas uma exclamação de 

surpresa. À luz do Seu ministério generalizada de curar os doentes e expulsando os 

demônios, como poderia Sua habilidade de lançar um presente para fora estar em 

questão? Sua nova declaração, "Tudo é possível ao que crê", é a lição Jesus destina-se 

a ensinar. Esta não foi a primeira vez que ele havia falado sobre a importância da fé (cf. 

Marcos 5: 34-36; 6: 5-6), nem seria o último (cf. Marcos 10:27; 11: 22-24 ). A lição que 

a fé é essencial para acessar o poder de Deus aplicada a toda a multidão descrente, o pai, 

que estava lutando para acreditar, assim como para os discípulos, cuja fé era fraca e 

vacilante. Os discípulos especialmente necessário para aprender esta lição, uma vez que 

após a morte de Cristo, que seria necessário para acessar o poder divino através da crença 

oração (Mt 7: 7-8; 21:22; Lucas 11: 9-10.; João 14: 13-14 ; 15: 7; 16:24; 1 João 3:22; 5: 

14-15). 

Tomado pela emoção, imediatamente o pai do menino gritou e disse: "Eu creio! ajuda 

a minha incredulidade. " Ele foi honesto o suficiente para admitir que, embora ele 

acredita no poder de Jesus, ele lutou com a dúvida. Assim como ele implorou em 

desespero por Jesus para entregar o filho do demônio, por isso também que ele implorar 

por Jesus para ajudá -lo ser entregues a partir de sua incredulidade.O Senhor não está 

limitado pela fé imperfeita; até mesmo a fé mais forte é sempre misturado com uma 

medida de dúvida. 

Poder Divino 

Quando Jesus viu que uma multidão foi rapidamente 

recolhimento, Ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: 

"Você é surdo e espírito mudo, eu te ordeno, sai dele e não entrar 

nele novamente." Depois gritando e jogando-o terríveis 

convulsões, saiu; eo menino ficou tão parecido com um cadáver 

que a maioria deles disse: "Ele está morto!" Mas Jesus, tomando-

o pela mão e levantou-o; e ele se levantou. (9: 25-27) 

Enquanto Jesus estava falando com o pai do menino, a palavra foi se espalhando que ele 

estava lá. Vendo que a multidão foi rapidamente recolhimento, Ele decidiu encerrar a 

conversa e agir. O Senhor compassivo queria evitar qualquer embaraço para o pai 

angustiado e seu filho atormentado. Além disso, o Seu ministério público tinha acabado 

e ele não tinha mais nada para provar, uma vez prova repleta de que Ele era quem Ele 

alegou estar já tinha sido dada. Seu foco era instruindo os seus discípulos. 



Virando-se para o menino, Jesus repreendeu o espírito imundo (uma descrição de 

demônios usado vinte e duas vezes no Novo Testamento, a metade deles em 

Marcos), dizendo a ele: "Você Espírito mudo e surdo, eu te ordeno: Sai . ele e não 

entrar nele novamente " O demônio instantaneamente (Mat. 17:18), e deixou 

definitivamente o garoto, mas não antes de um último, protesto violento (cf. Mc 1: 25-

26). Depois gritando e jogando- em convulsões terríveis, ele saiu. Exausto e 

traumatizada pelas convulsões violentas, o garoto ficou imóvel e tornou-se tanto como 

um cadáver que a maioria dosespectadores disse: "Ele está morto!" Mas Jesus com 

ternura, compaixão tomando-o pela mão e levantou-o a seus pés, e ele levantou-se e 

Jesus deu-lhe de volta para seu pai (Lucas 09:42). 

Oração decisivo 

Quando ele entrou na casa, os seus discípulos começaram a 

questionar-lhe em particular: "Por que não pudemos nós expulsá-

lo?" E Ele lhes disse: "Este tipo não pode sair por qualquer coisa, 
mas a oração." (9: 28-29) 

Mais tarde, quando Jesus e os discípulos entraram na casa (provavelmente em Cesaréia 

de Filipe), os discípulos começaram a questionar-lhe em particular: "Por que não 

pudemos nós expulsá-lo?"Eles ficaram intrigados quanto à sua incapacidade de fazê-lo 

nesta ocasião, uma vez que que tinha lançado com êxito os demônios no passado (Marcos 

6:13). Jesus respondeu: "Esse tipo (uma referência a um determinado tipo de demônio, 

ou um tipo de ser e, portanto, uma referência aos demônios em geral) não pode sair senão 

por meio de oração. " A implicação é que encorajados por seus sucessos anteriores , os 

discípulos dependia seu próprio poder e esqueceram de orar. A lição para eles era que 

oração humilde e dependente é a estrada que leva a fé no poder de Deus. 

O relato de Mateus acrescenta que Jesus repreendeu-os para a pequenez de sua fé (17:20; 

cf. 06:30; 08:26; 14:31; 16: 8; Lc 12,28), revelando que era que a fraqueza que mantinha 

os discípulos de orar. Mas se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, que teria 

sido capaz de libertar o poder de Deus e superar qualquer dificuldade. A semente de 

mostarda, a menor das sementes utilizadas na agricultura em Israel, não representa um 

nível de fé para ser alcançado, mas sim a fé mínimo que os crentes já têm-tal como o 

ilustrado pelo pai. 

Jesus curou muitos sem fé, mas aqui o milagre está ligado à fé, porque esta é a lição 

necessária para os discípulos no futuro. O poder deles virá crendo oração. Fraca fé 

daquele homem foi suficiente para trazer o poder de Deus para suportar sobre a situação 

de seu filho. Da mesma forma imperfeita, mas persistente (cf. Lucas 11: 5-10; 18: 1-7) a 

fé é suficiente. São aqueles que não pedir que não receber o poder divino para vencer as 

dificuldades da vida (Tiago 4: 2). Fracasso dos discípulos configurá-los para esta lição 

valiosa sobre a necessidade de crer, a oração persistente. 

 
 

 



35. A virtude de ser ultimo (Marcos 9: 30-41) 
De lá, eles saíram e começaram a passar por Galiléia, e Ele não 

quer que ninguém saiba sobre ele. Para Ele estava ensinando seus 

discípulos e dizer-lhes: "O Filho do Homem vai ser entregue nas 

mãos dos homens, e eles vão matá-lo; e quando Ele foi morto, ele 

ressuscitará três dias depois. "Mas eles não entendiam esta 

declaração, e eles tinham medo de perguntar. Eles chegaram a 

Cafarnaum; e quando Ele estava na casa, ele começou a 

questioná-los: "O que você estava discutindo no caminho?" Mas 

eles ficaram em silêncio, pois no caminho tinham discutido uns 

com os outros sobre qual deles era o maior. Sentando-se, chamou 

os doze e lhes disse: "Se alguém quiser ser o primeiro, será o 

derradeiro de todos eo servo de todos". Tomando uma criança, 

colocou-o diante deles, e tomando-o nos seus braços, ele disse-

lhes: "Quem receber um menino como este, em meu nome a mim 

me recebe,; e quem me recebe, não recebe a mim mas àquele que 

me enviou. "João disse-lhe:" Mestre, vimos um homem expulsar 

demônios em teu nome, e tentamos impedi-lo porque ele não 

estava nos seguindo. "Mas Jesus disse: "Não impedi-lo, pois não 

há ninguém que vai fazer um milagre em meu nome, e ser capaz 

logo depois falar mal de mim. Para quem não é contra nós é por 

nós. Para quem quer dá-lhe um copo de água para beber por 

causa de seu nome como seguidores de Cristo, em verdade eu vos 
digo, ele não perderá a sua recompensa "(9: 30-41). 

Como observado no capítulo anterior deste volume, capítulos 9 e 10 de aulas registro do 

evangelho de Marcos, Jesus ensinou aos seus discípulos. Seu ministério público na 

Galiléia tinha acabado, mas ele continuou a ministra privada aos discípulos como eles 

viajaram para Jerusalém. O primeiro em que a série de lições foi sobre a importância da 

fé (veja o capítulo anterior deste volume); este segundo foi sobre a humildade. 

Humildade não é considerado uma virtude em nosso orgulho, auto-centrado, cultura 

egoísta, nem era no mundo pagão da época de Jesus. Por exemplo Aristóteles, um dos 

filósofos mais influentes do mundo antigo, descreveu orgulho como a coroa das virtudes 

( Ética a Nicômaco, 4.3). Todo coração humano caído é um adorador implacável de si 

mesmo; caída natureza humana é dominada por orgulho. 

Mas, em uma reviravolta bizarra, a nossa sociedade diagnostica a causa dos problemas 

das pessoas como uma falta de orgulho ou auto-estima. Tal não é o caso, no 

entanto. Ninguém não tem auto-estima;todo mundo é consumido com a si mesmo de uma 

forma ou de outra. Para diagnosticar a causa de todos os males humanos como uma falta 

de auto-estima leva as pessoas a ser ainda mais orgulhoso do que já são. 28, contenda 

(Prov; inflando o orgulho sob o pretexto de promover a auto-estima como um benefício 

psicológico expõe as pessoas a consequências devastadoras do orgulho, incluindo 

profanação (Marcos 7: 20-22), desonra (29:23 2 Prov. 11). : 25), e, mais 

significativamente, o julgamento de Deus (Sl 31:23; 94:. 2; Pv 16: 5, 18; Is 2:12, 17; 

Lucas 01:51; Tiago 4:.. 6; 1 Pedro 5: 5). 

Embora a humildade é alheio a natureza humana caída, é fundamental para a vida cristã. O 

exaltado Senhor, que declarou: "O céu é o meu trono ea terra é o estrado dos meus 



pés. Onde, então, é uma casa que você poderia construir para mim? E onde é um lugar 

que eu possa descansar "(Is. 66: 1), chegou a dizer," Mas a este olharei, para aquele que 

é humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra " (v. 2). "Ele te declarou, ó 

homem, o que é bom", escreveu o profeta Miquéias, "eo que é que o Senhor pede de ti, 

senão que pratiques a justiça, amar a bondade, e andes humildemente com o teu Deus?" 

(Mq. 6 : 8). Em Lucas 14:11, Jesus advertiu: "Todo aquele que se exalta será humilhado, 

e quem se humilha será exaltado." O apóstolo Paulo pediu a crentes, "Walk de modo 

digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com 

longanimidade, suportando uns aos outros em amor "(Ef. 4: 1-2), e ainda os exortou:" 

Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade de espírito que diz 

respeito uns aos outros como mais importante do que a si mesmo "(Filipenses 2: 3.). Em 

Colossenses 3:12, ele escreveu: "Então, como aqueles que foram escolhidos de Deus, 

santos e amados, colocar em um coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão 

e paciência." Tanto Tiago (4: 6) e Pedro ( 1 Pedro 5: 5) observam que "Deus resiste aos 

soberbos, mas dá graça aos humildes", e Tiago acrescentou a exortação: "Humilhai-vos 

na presença do Senhor, e ele vos exaltará" (4:10 ). 

Como todo mundo, os discípulos precisavam aprender a humildade, porque eles também 

lutaram orgulho, que foi agravada pela sua posição exaltada como seguidores mais 

próximos do Messias. Os líderes religiosos judeus extremamente orgulhosas eram 

notoriamente exemplos ruins para o povo de Israel de seguir. O meio cultural e religioso 

em que viviam fez a luta dos discípulos com orgulho tudo o mais difícil. 

Lição do Senhor aos seus discípulos sobre a humildade foi dada tanto por preceito como 

exemplo. Ele não só modelado humildade, mas também deu a instrução de discípulos a 

respeito dele. 

Um exemplo de humildade 

De lá, eles saíram e começaram a passar por Galiléia, e Ele não 

quer que ninguém saiba sobre ele. Para Ele estava ensinando seus 

discípulos e dizer-lhes: "O Filho do Homem vai ser entregue nas 

mãos dos homens, e eles vão matá-lo; e quando Ele foi morto, ele 

ressuscitará três dias depois. "Mas eles não entendiam esta 
declaração, e eles tinham medo de perguntar. (9: 30-32) 

O Senhor Jesus Cristo descreveu a si mesmo como "manso e humilde de coração", e 

demonstraram que a humildade longo de sua vida, principalmente por lavar os pés dos 

discípulos (João 13: 3-15) (Mateus 11:29.). Resumindo a humildade Jesus exibido em sua 

encarnação, Paulo escreveu: 

Tende em vós mesmos que houve também em Cristo Jesus, que, embora ele, subsistindo 

em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus uma coisa que deve ser 

aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um servo, e sendo -se em semelhança 

de homens. , Achado na forma de homem, humilhou-se, tornando-se obediente até à 

morte, e morte de cruz. (Filipenses 2: 5-8.) 

"A morte de cruz" de Cristo é a expressão máxima da sua humildade e é o tema de versos 

30-32. O cenário para o ensinamento do Senhor sobre sua morte foi a viagem da região 

de Cesareia de Filipe, onde Ele foi transfigurado (provavelmente no Monte Hermon, ver 



a discussão de 9: 2, no capítulo 1 do presente volume) a Cafarnaum, a sede da Seu 

ministério galileu. 

Enquanto viajavam através da Galiléia, Jesus não queria que ninguém sabe sobre 

ele. Seu ministério público naquela região era mais (veja a discussão sobre 09:25 no 

capítulo anterior deste volume), e Seu foco era a instrução privada de Seus 

discípulos. Mais tarde, haveria algum breve ministério público na Judéia e Perea (Lucas 

9: 51-19: 27; João 7-11) e até mesmo um par de breves visitas de retorno para a Galiléia 

(por exemplo, Lucas 17: 11-37). Mas Galiléia não seria mais sua base de operações. 

Como era frequentemente o caso, o Senhor estava ensinando a Seus discípulos que "o 

Filho do homem (um título messiânico tomado de Dan 7:13.) deve ser entregue nas 

mãos dos homens, e eles vão matá-lo; e quando Ele foi morto, ele ressuscitará três 

dias depois " (cf. 08:31; 09:12; 10: 33-34). Essa foi a primeira verdade que eles 

precisavam entender-e que eles eram incapazes de compreender ou aceitar. Assim como 

para os seus companheiros judeus (1 Cor. 1:23), um Messias crucificado era uma pedra 

de tropeço para os discípulos; um Messias morrendo era totalmente incompreensível e 

inaceitável para eles. Por essa razão, Jesus exortou: "Vamos estas palavras em seus 

ouvidos; pois o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens "(Lucas 

9:44). Eles precisavam de ouvir atentamente e entender o que ele estava dizendo a eles 

sobre a sua morte. 

Entregue traduz uma forma do verbo grego paradidomi , que significa literalmente Foi 

usado repetidamente em um sentido legal para descrever Jesus de ser entregue para 

julgamento e punição (10:33; 15 "para entregar.": 1, 10, 15 ; Matt 17:22; 20: 18-19.; 26: 

2; 27: 2, 18, 26; Lc 9:44; 18:32; 20:20; 23:25; 24: 7, 20; João 18 : 30, 35, 36; 19:16; Atos 

3:13). Em termos humanos, os anciãos, sumos sacerdotes, escribas e povo (cf. 8:31; Matt. 

27: 1-2; Atos 3:13)., Judas (Mat. 26:24), e Pilatos (Mateus 27 : 26) todos eram culpados 

de entregar Jesus para julgamento e da morte. Mas, afinal, Jesus "foi entregue pelo 

determinado desígnio e presciência de Deus" (Atos 2:23). 

Não só os discípulos lutam com a realidade de que os judeus e romanos seria matá-lo , 

mas também que quando Ele havia sido morto, ele iria subir três dias depois. Eles 

entenderam o poder de Jesus sobre a morte, tê-lo visto elevar pessoas mortas. Mas a 

pergunta que deve ter incomodado eles era que se ele morresse, que iria levantar-

Lo? Assim, eles não entendiam esta declaração. 

A incerteza em suas mentes sobre a morte e ressurreição de Cristo, juntamente com sua 

dor (cf. Mat. 17:23), também fez com que os discípulos a serem medo de pedir a Ele para 

obter mais informações.Jesus compassivamente optou por não revelar informações a eles 

que Ele sabia que iria devastar a sua fé; em vez disso, Ele "oculta [ele] de forma que eles 

não percebem" (Lucas 9:45). 

Instrução sobre Humildade 

Eles chegaram a Cafarnaum; e quando Ele estava na casa, ele 

começou a questioná-los: "O que você estava discutindo no 

caminho?" Mas eles ficaram em silêncio, pois no caminho tinham 

discutido uns com os outros sobre qual deles era o 

maior. Sentando-se, chamou os doze e lhes disse: "Se alguém 



quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos eo servo de 

todos". Tomando uma criança, colocou-o diante deles, e tomando-

o nos seus braços, ele disse-lhes: "Quem receber um menino como 

este, em meu nome a mim me recebe,; e quem me recebe, não 

recebe a mim mas àquele que me enviou. "João disse-lhe:" Mestre, 

vimos um homem expulsar demônios em teu nome, e tentamos 

impedi-lo porque ele não estava nos seguindo. "Mas Jesus disse: 

"Não impedi-lo, pois não há ninguém que vai fazer um milagre em 

meu nome, e ser capaz logo depois falar mal de mim. Para quem 

não é contra nós é por nós. Para quem quer dá-lhe um copo de 

água para beber por causa de seu nome como seguidores de 

Cristo, em verdade eu vos digo, ele não perderá a sua recompensa 
"(9: 33-41). 

Cafarnaum, situada na costa noroeste do Mar da Galiléia, era cidade natal de Jesus 

adotado (Mat. 4:13). Vários dos apóstolos também foram associados a Cafarnaum, 

incluindo Pedro e André (Marcos 1:21, 29), que se mudou para lá de Betsaida (João 1:44), 

Tiago e João (Marcos 1: 19-21), e Mateus, O estande da cujo cobrador de impostos foi 

em ou perto da cidade (Mt 9:. 1, 9). 

Quando Ele estava na casa (possivelmente Pedro; veja a discussão sobre a casa de Pedro 

em Marcos 1-8, A Commentary MacArthur Novo Testamento. [Chicago: Moody, de 

2015], cap 5), Ele começou a questionar os discípulos, perguntando-lhes, "O que vocês 

estavam discutindo no caminho?" instrução de Jesus aos discípulos destacou quatro 

efeitos negativos do orgulho, e concluiu ao observar um efeito positivo de humildade. 

O orgulho destrói Unity 

Mas eles ficaram em silêncio, pois no caminho tinham discutido 

uns com os outros sobre qual deles era o maior. (09:34) 

Durante a longa caminhada de Cesaréia de Filipe a Cafarnaum, os discípulos tinham tido 

uma discussão prolongada e aquecida. Não querendo admitir o que eles estavam 

falando, que se manteve em silêncio em constrangimento. A discussão tinha sido mais 

um episódio em seu longo debate sobre qual deles era o maior (cf. 10: 35-45), que, 

incrivelmente, ainda estava acontecendo na Última Ceia, na noite antes da morte do 

Senhor (Lc 22:24). O Senhor tinha acabado de falar com eles sobre sua humilhação (vv. 

30-32), mas tudo o que podia pensar era a sua exaltação. 

Não pode haver verdadeira unidade entre as pessoas orgulhosas, porque somente pessoas 

humildes amar. Foco constante dos discípulos sobre a sua própria glória pessoal teve 

consequências de longo alcance, como escrevi em um volume anterior desta série: 

Este foi um desenvolvimento preocupante e potencialmente desastrosa. Esses homens 

foram a primeira geração de pregadores do evangelho, e seriam os líderes da igreja em 

breve a ser fundada. Com tanta coisa sobre eles e tanto a oposição do mundo hostil, eles 

precisavam ser unificadas e solidárias entre si. O perigo aqui é revelado que o orgulho 

ruínas unidade, destruindo relacionamentos. Relacionamentos são baseados em sacrifício 

e serviço de amor; em altruísta e adiando para dar aos outros. Orgulho, sendo auto-

centrado, é indiferente para os outros. Além de que, em última análise é crítico e crítico, 

e, portanto, de divisão. Por causa do que o orgulho é o destruidor mais comum tanto de 



relacionamentos e igrejas. Ele atormentado a igreja de Corinto, fazendo com que Paulo a 

perguntar: "Para uma vez que há inveja e divisão entre vocês, não é mesmo carnal, e que 

você não agindo como mundanos?" (1 Cor 3: 3; cf. 2 Cor.. 0:20). Sabendo que o orgulho 

é a cunha Satanás usa para dividir igrejas e relacionamentos dissidentes, o Senhor 

salientou aos discípulos a necessidade crucial de humildade. ( Lucas 6-10, A 

Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 2011], 301) 

Como Paulo escreveu à igreja em Filipos, os crentes devem ser constantemente "firmes em 

um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho" (Fp. 1:27). 

Orgulho perde Honra 

Sentando-se, chamou os doze e lhes disse: "Se alguém quiser ser 

o primeiro, será o derradeiro de todos eo servo de todos." (9:35) 

Ironicamente, o orgulho impede as pessoas de se obter a própria honra que eles 

procuram. Para as pessoas, mesmo aqueles orgulhosos em ministério de batalha para a 

posição e procurar promover a si mesmos, mas acabam perdendo verdadeira honra e 

muitas vezes acabam em humilhação. Honra é reservada para os humildes. Como muitos 

em nossos dias, os discípulos viram o orgulho espiritual como normal, desejável e 

legítimo. Afinal, orgulho caracterizou os homens mais reverenciados em Israel, os líderes 

religiosos, que "[se] todas as suas obras para serem notadas por homens ... eles alargar 

[va] os seus filactérios e alongam [va] as borlas das suas vestes. Eles adoram [d] o lugar 

de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas, e respeitosas saudações 

nas praças, e de ser chamados Rabi pelos homens "(Mateus 23: 5-7.; Cf. 6: 1-5 ). 

Jesus sabia o que os discípulos estavam pensando (Lucas 9:47), mesmo que eles se 

recusaram a expressá-la. Sentando-se, como rabinos comumente fizeram quando 

ensinou, Ele chamou os doze e lhes disse: "Se alguém quiser ser o primeiro, ele será 

o derradeiro de todos eo servo de todos ". Prosseguindo elogios, afirmação e exaltação 

dos homens perde a verdadeira recompensa (Mt 6: 1-5.) que vem para aqueles que estão 

dispostos a ser o último, não para aqueles que têm para ser o primeiro. 

Orgulho Rejects Divindade 

Tomando uma criança, colocou-o diante deles, e tomando-o nos 

seus braços, disse-lhes "Quem receber um menino como este, em 

meu nome a mim me recebe,; e quem me recebe, não recebe a mim 
mas àquele que me enviou "(9: 36-37). 

A criança (talvez, como alguns sugeriram, um dos filhos de Pedro) serviu como uma 

lição para a instrução de Cristo. Jesus usou as crianças várias vezes como ilustrações de 

humildade. Eles ainda não realizado ou alcançado nada; eles não têm poder ou honra, mas 

são fracos, dependentes e ignorado (rabinos considerou um desperdício de tempo para 

ensinar a Torá a uma criança com menos de doze anos de idade). 

Filhinhos são análogos aos crentes; portanto, Jesus disse: "Quem receber um menino 

como este, em meu nome a mim me recebe; e quem me recebe, não recebe a mim 

mas àquele que me enviou. " A realidade profunda é que como cristãos tratam 

companheiros crentes é a forma como eles tratam Cristo. Por outro lado, aqueles que 

rejeitam os outros crentes rejeitá-Lo. 



O relato de Mateus deste incidente no capítulo 18 elabora sobre esse tema. Sem dúvida, 

esperando que Jesus iria resolver de uma vez por todas a sua disputa sobre qual deles era 

o maior, os discípulos perguntaram-Lhe: "Quem é o maior no reino dos céus?" (V. 1). A 

resposta do Senhor foi surpreendente: "Em verdade vos digo que, se não vos converterdes 

e tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus" (v. 3). Nada poderia ter sido 

mais longe de seu ponto de vista cultural e religioso. Os overachievers religiosos 

orgulhosos, que esperavam para receber os mais altos lugares de honra no reino, não vai 

mesmo entrar. Por outro lado, aqueles com humilde, fé infantil será o maior no reino dos 

céus (4 v.). 

Mas o que Jesus disse em seguida foi ainda mais decepcionante e chocante: "Quem quer 

que escandalizar um destes pequeninos que crêem em mim a tropeçar, seria melhor para 

ele ter uma pedra de moinho pesados pendurasse ao pescoço, e se submergisse na 

profundeza do mar "(v. 6). Seria melhor sofrer uma morte horrível do que ofender um 

crente; Aquele em quem Cristo vive (Gal. 2,20) e que está espiritualmente unidos a Ele 

(1 Cor. 6:17). Reforçar o cuidado de Deus para Seus filhos, o Senhor advertiu seus 

ouvintes: "Veja que você não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo 

que os seus anjos no céu ver continuamente a face de meu Pai que está nos céus" (v . 

10). Todo o Céu está observando como os filhos de Deus são tratados. 

Orgulho Cria Exclusividade 

João disse-lhe: "Mestre, vimos um homem expulsar demônios em 

teu nome, e tentamos impedi-lo porque ele não estava nos 

seguindo." Mas Jesus disse: "Não impedi-lo, pois não há ninguém 

que irá realizar um milagre em meu nome, e ser capaz logo depois 

falar mal de mim. Para quem não é contra nós é por nós. (9: 38-
40) 

Sua consciência perturbada por repreensão de seu orgulho do Senhor, João disse-lhe: 

"Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, e tentamos impedi-lo 

porque ele não estava nos seguindo." O incidente ele se referia não é registrado nas 

Escrituras, mas o exorcista foi realmente expulsar demônios, em contraste com os filhos 

de Ceva (Atos 19: 13-16; cf. Mt 7: 21-23.). Embora este homem era um verdadeiro 

seguidor de Cristo, João e os outros tentou impedi-lo, porque ele não estava 

seguindo eles; em outras palavras, ele não era um de seu grupo. "Não impedi-lo," Jesus 

o repreendeu, "pois não há ninguém que vai fazer um milagre em meu nome, e ser 

capaz logo depois falar mal de mim." Desde que ele era um legítimo seguidor de Jesus, 

este homem seria proclamar a verdade sobre Ele. 

O princípio é claro: quem não é contra Cristo e Seus seguidores é para eles. A resposta 

de Paulo a respeito daqueles que procurou construir uma reputação para si próprios ao 

denegrir o apóstolo e seu ministério ilustra essa verdade: 

Alguns, com certeza, estão pregando a Cristo até por inveja e contenda, mas alguns 

também de boa vontade; este último fazer isso por amor, sabendo que fui posto para 

defesa do evangelho; o ex anunciar Cristo por ambição egoísta, e não de motivos puros, 

pensando em me causar sofrimento em minha prisão. E depois? Só que, em todos os 

sentidos, ou por pretexto ou de verdade, Cristo seja anunciado; e isso me 

alegro. (Filipenses 1: 15-18.) 



Ganhos Humildade Reward 

Para quem quer dá-lhe um copo de água para beber por causa de 

seu nome como seguidores de Cristo, em verdade eu vos digo, ele 
não perderá a sua recompensa. "(9:41) 

Em contraste com as consequências negativas devastadores de orgulho, ponto final do 

Senhor salienta o aspecto positivo da humildade. É tanta humildade, expressa mesmo em 

um pequeno ato de bondade, como dar um copo de água para beber para aqueles que 

são seguidores de Cristo, que resulta em verdadeira e eterna recompensa. 

As palavras de Salomão, em Provérbios 22: 4 fornecer um resumo montagem de ensino 

de nosso Senhor nesta passagem: "O galardão da humildade e do temor do Senhor são 

riquezas, honra e vida." 

 
36. O Discipulado Radical  (Marcos 9: 42-50) 

"Quem quer que escandalizar um destes pequeninos que crêem a 

tropeçar, seria melhor para ele se, com uma pedra de moinho 

pesados pendurasse ao pescoço, ele havia sido lançado ao mar. Se 

a tua mão te faz tropeçar, corta-a; é melhor para você entrar na 

vida aleijado, do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, 

para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre eo fogo 

não se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-a; é melhor para 

você entrar na vida aleijado, do que, tendo os dois pés, seres 

lançado no inferno, onde o seu verme não morre, eo fogo não se 

apaga. Se o teu olho te faz tropeçar, jogue fora; é melhor para 

você entrar no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois 

olhos, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre, eo 

fogo não se apaga. Para todos será salgado com fogo. O sal é 

bom; mas se o sal se torna unsalty, com o que você vai fazer isso 

salgado de novo? Tende sal em vós mesmos, e estar em paz uns 
com os outros "(9: 42-50). 

Nesta porção exclusivo das Escrituras, repleta de terminologia gráfico, atos dramáticos, 

advertências severas, e as ameaças chocantes, o Senhor Jesus Cristo revela a natureza 

radical do verdadeiro discipulado. O termo "radical" pode ser compreendido de duas 

maneiras. Em primeiro lugar, pode significar "básico", "fundamental", ou "fundamental", 

descrevendo algo primário, intrínseco, ou essencial.Paradoxalmente, a segunda e mais 

comum significado de "radical" é algo que se desvia por sua extrema; algo "fanático", 

"grave" ou "revolucionário". 

A mensagem do Senhor é essencial para o tempo em que vivemos, quando grande parte 

do chamado cristianismo, mesmo o cristianismo evangélico, é marcado pela 

superficialidade. A linguagem aqui é grave, extremo, e forte, de acordo com a natureza 

dos repetidos apelos do nosso Senhor do verdadeiro discipulado. Ele acusou as pessoas 

ao arrependimento (Mt 4:17; Lc. 13: 3, 5) (. Matt 16:24)., Para negar-se -mesmo ao ponto 

de sofrer ou morrer por amor a Ele (Mateus 10:38; Lucas 9.23), de estar disposto a 

abandonar todos os laços familiares (Lucas 14: 26-27), a odiar suas próprias vidas (Lucas 



14:26), no sentido de estar disposto a perdê-los (João 12:25), e que abandonar tudo (Matt 

19:27;. Lucas 5:11, 27-28) e segui-Lo incondicionalmente (João 12,26). 

Esta passagem mostra quatro aspectos do discipulado radical: o amor radical, pureza 

radical, radical sacrifício e obediência radical. 

Amor Radical 

"Quem quer que escandalizar um destes pequeninos que crêem a 

tropeçar, seria melhor para ele se, com uma pedra de moinho 

pesados pendurasse ao pescoço, ele havia sido lançado ao 
mar. (09:42) 

Porque Ele é zeloso pela justiça corporativa de Sua igreja, Jesus chamou para o amor 

pelos outros crentes que impede que os levam ao pecado. Deus sempre tem sido protetora 

de Seu povo. Quando Ele fez uma aliança com Abraão, Ele lhe disse: "Abençoarei os que 

te abençoarem, e aquele que te amaldiçoarem amaldiçoarei" (Gn 12: 3). "Não toqueis nos 

meus ungidos", Ele advertiu, "e os meus profetas nenhum dano" (Sl. 105: 15). Falando a 

Israel em Zacarias 2: 8, Deus comparou agredir o Seu povo para cutucando-o nos olhos: 

"Aquele que você toca, toca na menina [aluno] do seu olho." 

A verdade sobre como os crentes devem tratar uns aos outros é baseado no princípio que 

o Senhor expressa em Marcos 9:37, "Quem receber um menino como este, em meu nome 

a mim me recebe; e quem me recebe, não recebe a mim mas àquele que me enviou. "Como 

se observa na exposição de que o verso no capítulo 4 deste volume, pois é Cristo que vive 

em cada crente, como se trata de um crente é como se trata de Cristo, e como se trata de 

Cristo é como se trata de Deus. No Cenáculo, na véspera da crucificação, Jesus disse aos 

discípulos: "Em verdade, em verdade vos digo que, quem recebe aquele que eu enviar a 

mim me recebe; e quem me recebe, recebe aquele que me enviou "(João 13:20). Paulo 

lembrou aos Coríntios que "aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele" e declarou 

em Gálatas 2:20: "Já estou crucificado com Cristo (1 Cor 6:17.); e já não sou eu quem 

vive, mas Cristo vive em mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de 

Deus, que me amou e se entregou por mim. "Em seu caminho para Damasco para 

perseguir os cristãos, Paulo encontrou o ressuscitado, glorificado Jesus Cristo, que 

exigido dele, "Saulo, Saulo, por que me persegues?" (Atos 9: 4; cf. 22: 7-8; 26: 14-15). No 

acórdão, como as pessoas tratam os cristãos serão considerados como eles trataram a 

Cristo: 

Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: "Vinde, benditos de meu Pai, possuí por 

herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e 

me destes de comer; Tive sede, e me destes de beber; Eu era um estranho, e você 

convidou-me dentro; nu, e vestistes-me; Eu estava doente e visitastes-me; Eu estava na 

prisão e fostes ver-me. "Então os justos lhe perguntarão:" Senhor, quando te vimos com 

fome, e se alimentam, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, 

e convidá-lo, ou nu, e te vestimos? Quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te 

visitar? "O Rei, respondendo, disse-lhes:« Em verdade vos digo que, na medida em que 

o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo o menos um deles, você fez isso para mim 

"Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda:" Apartai-vos de mim, malditos, 

para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.; Porque tive fome, e me destes 

nada para comer; Tive sede, e me destes de beber; Eu era um estranho, e você não 



convidou-me dentro; estava nu, e não me vestistes; enfermo, e na prisão, e não me 

visitastes. "Em seguida, eles próprios também vai responder:" Senhor, quando te vimos 

com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não não cuidar 

de você? "Então Ele lhes responderá:" Em verdade vos digo que, na medida em que você 

não fez isso a um dos menores desses, você não fez isso para mim. "Estes vão desaparecer 

o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. (Mt 25:. 34-46) 

A verdade que como se trata de um crente é como se trata Cristo levou a advertência do 

Senhor contra causando um destes pequeninos que crêem a tropeçar. Claramente, isto 

não se refere a crianças físicas, como a frase que 

acreditam shows. Skandalizō ( tropeço ) refere-se fazendo com que alguém ser 

desarmado pela tentação e queda, ou para ser levado para o pecado (cf. sua utilização 

similar em 2 Cor. 11:29). Os versículos 43, 45 e 47 de Marcos 9, junto com Mateus 5: 

29-30 e 1 Coríntios 08:13, ligue para medidas drásticas para evitar ser levado em 

comportamentos pecaminosos que levam os pecadores não regenerados a punição eterna 

no inferno. 

A declaração de Jesus que seria melhor para alguém que leva um crente em pecado do 

que se, com uma pedra de moinho pesados pendurasse ao pescoço, ele havia sido 

lançado ao mar em outras palavras, de que é melhor ter uma morte horrível por 

afogamento do que para causar outro cristão pecar-deve ter chocado seus ouvintes. Mas, 

de acordo com 1 Coríntios 13, o amor não tem prazer em ver alguém cair em pecado; que 

"não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade" (v. 6). Pedro escreveu que 

os cristãos devem "manter fervorosos no [seu] amor uns aos outros" (1 Pedro 4: 8). Esse 

tipo de abrangente amor não solicita o pecado; que a cobre. Ardente amor estimula os 

outros a santidade. Pensa mais altamente dos outros do que de si mesmo, eleva-os, e os 

encoraja a justiça (Filipenses 2: 3-4.). Jesus chamou para o amor radical, o tipo de amor 

justo que nunca seria uma causa de solicitação pecaminosa para outra pessoa. 

Tal solicitação pecaminoso pode acontecer em uma das quatro maneiras. 

Em primeiro lugar, pela tentação direta; isto é, por abertamente seduzir alguém pecar 

contra a lei de Deus. Isso pode envolver pecados específicos, como mentir, fofocar, 

enganar, roubar ou cometer pecados sexuais, ou, em termos mais gerais, induzindo as 

pessoas a amar o mundo, ou atraindo-os para empreendimentos e atividades ímpios. A 

esposa de Potifar "olhou com desejo em José, e ela disse: 'Deita-te comigo" (Gn 39: 

7). "Se os pecadores te quiserem seduzir," Salomão advertiu, "não concorda" (Prov. 

1:10). Provérbios 7: 6-23 relata a história de uma mulher descarAdãoente imoral que 

seduziu um jovem tolo: 

Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas grades, e vi entre os ingênuos, e 

descobri entre os jovens um jovem que faltam sentido, passando pela rua junto à 

esquina; e ele toma o caminho da sua casa, no crepúsculo, à noite, no meio da noite e na 

escuridão. E eis que uma mulher vem ao seu encontro, vestida como uma prostituta e 

astúcia de coração. Ela é turbulenta e rebelde, seus pés não permanecem em casa; Ela 

agora está nas ruas, ora pelas praças, e se esconde por todos os cantos. Então, ela se 

apodera dele e beija-o e com uma cara de bronze, ela diz a ele: "Eu era devido para 

oferecer ofertas pacíficas; hoje paguei os meus votos. Por isso eu vim pra te encontrar, 

para buscar a sua presença com sinceridade, e eu encontrei você. Eu cobri a minha cama 

com cobertas, com lençóis coloridos do Egito. Tenho polvilhado meu leito com mirra, 



aloés e canela. Venha, vamos beber nossa fartura de amor até de manhã; vamos nos 

encantar com carícias. Para o meu marido não está em casa, ele foi fazer uma longa 

viagem; ele deu um saco de dinheiro com ele, na lua cheia, ele vai voltar para casa "Com 

suas muitas convicções que ela atrai-lo.; com os lábios lisonjeiros ela seduz. De repente, 

ele a segue como um boi que vai ao matadouro, ou como um em grilhões para a disciplina 

de um tolo, até que um perfura a seta através de seu fígado; como um pássaro se apressa 

para o laço, para que ele não sabe que ele vai custar-lhe a vida. 

Em segundo lugar, pela tentação indireta. Em Efésios 6: 4, Paulo advertiu os pais ", não 

provoqueis vossos filhos à ira" por coisas tais como desatenção, falta de afeto, falta de 

perdão, a falta de bondade, ou expectativas arrogante. 

Em terceiro lugar, dando o exemplo de que fará com que os outros a pecar. Paulo advertiu 

contra a fazê-lo em Romanos 14:13, quando escreveu: "Portanto não nos julguemos mais 

uns aos outros, mas sim determinar isso, não para pôr uma pedra de tropeço ou obstáculo 

no caminho de um irmão." No versículo 21, ele elaborou sobre esse princípio: "É bom 

não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece." 

Em vez disso, 

Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que, sem força e não agradar 

a nós mesmos. Cada um de nós é agradar ao seu próximo para o bem dele, para sua 

edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo; mas, como está escrito: "As 

injúrias dos que censurou Você caiu sobre mim." (15: 1-3) 

Finalmente, ao não estimular os outros a justiça, ignorando a exortação de Hebreus 10:24: 

"Vamos considerar como estimular um ao outro ao amor e às boas obras." 

Pureza Radical 

Se a tua mão te faz tropeçar, corta-a; é melhor para você entrar 

na vida aleijado, do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, 

para o fogo inextinguível ... Se teu pé te faz tropeçar, corta-a; é 

melhor para você entrar na vida aleijado, do que, tendo os dois 

pés, ser lançado no inferno ... Se o teu olho te faz tropeçar, jogue 

fora; é melhor para você entrar no reino de Deus com um só olho, 

do que, tendo dois olhos, seres lançado no inferno, onde o seu 
verme não morre, eo fogo não se apaga. (09:43, 45, 47-48) 

Este ponto está intimamente ligado ao anterior. Os cristãos não podem levar os outros 

para a justiça, a menos que eles são justos si mesmos; se o próprio coração é impuro, ele 

vai levar outros ao pecado.Portanto, Jesus pediu radical negociação, grave com o 

pecado. As consequências de não fazê-lo são devastadores, como o século XVII Inglês 

puritano João Owen observa: 

Onde o pecado, através da negligência de mortificação, obtém uma vitória considerável, 

ele quebra os ossos da alma (Sl 31:10; 51: 8.), E faz com que um homem fraco, doente, e 

pronto para morrer (Sl. 38: 3-5), de modo que ele não pode olhar para cima (Sl 40:12;.. 

Isa 33:24); e quando pobres criaturas terá golpe após golpe, ferida depois de ferida, folha 

após folha, e nunca despertar-se-se a uma oposição vigorosa, eles podem esperar nada, 

mas para se endureça pelo engano do pecado, e que suas almas deve sangrar até a morte 



(2 João 8)? (Kelly M. Kapic e Justin Taylor, eds,. vencer o pecado e tentação[Wheaton: 

Crossway, 2006], 54) 

O relato do Antigo Testamento de Samuel hackers Agag em pedaços (1 Sam. 15:33) é 

uma boa analogia para a necessidade de os cristãos a tomar medidas drásticas para 

derrotar o pecado que permanece em suas vidas. Isso é explicitamente ordenado no Novo 

Testamento. "Porque, se você está vivendo segundo a carne", Paulo escreveu: "você deve 

morrer; mas, se pelo Espírito que você está colocando à morte as obras do corpo, vivereis 

"(Rom. 8:13). Em Colossenses 3: 5, acrescentou: "Portanto, considerar os membros do 

seu corpo terreno como morto à imoralidade, impureza, paixão lasciva, desejo maligno 

ea avareza, o que equivale a idolatria." Os cristãos devem "negar desejos impiedade e 

mundanas ea viver de forma sensata, justa e piedosamente na época atual "(Tito 

2:12). Pedro exortou seus leitores a "abster-se das concupiscências carnais que fazem 

guerra contra a alma" (1 Pedro 2:11). 

A menção de corpo partes- mão, pé, e olho -emphasizes que a batalha contra o pecado 

inclui todos os aspectos da vida dos crentes; o que eles fazem, para onde vão, e que 

vêem. As referências ao infernocomo a alternativa desastrosa indicam que estas 

declarações são chamadas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo inicial que 

acompanha a salvação (cf. Tiago 4: 8). Eles levam as pessoas para remover qualquer coisa 

em suas vidas que seria uma barreira para entrar na eterna vida no reino de Deus. Mas o 

tempo presente do verbo traduzido causas desses versículos indica que a luta contra a 

tentação e pecado é contínua. Não há salvação para além de um coração que busca a 

justiça (Mateus 5: 6.). Mas que o compromisso inicial, em seguida, torna-se padrão ao 

longo da vida do crente (Rom 13:14; 1 Cor. 9: 24-27; 2 Cor. 7: 1.). Jesus pediu uma ação 

radical, severa contra qualquer coisa que dificulta a busca da santidade, a justiça ea pureza 

em toda a vida cristã. 

A ação Ele tinha em mente, tanto aqui como na linguagem metafórica semelhante em 

Mateus 5: 29-30 não era, é claro, a mutilação física. Ascetas desorientado ao longo dos 

séculos tolamente assumiu que o caminho para derrotar o pecado foi através castradora 

ou de outra forma de mutilar-se. Mas uma pessoa com uma mão, pé, ou o olho não é 

menos capaz de pecar, porque não importa o que partes do corpo são perdidos, o pecado 

permanece no coração: 

E Ele estava dizendo: "O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque de 

dentro, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, 

roubos, homicídios, adultérios, atos de cobiça e maldade, assim como o engano, a 

sensualidade, a inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todos estes males procedem de 

dentro e contaminam o homem "(Marcos 7: 20-23; 15 cf. v.). 

Tiago acrescentou: "Cada um é tentado, quando é levado e seduzido pela sua própria 

concupiscência. Em seguida, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado; e 

quando o pecado é consumado, gera a morte "(Tiago 1: 14-15; cf. Prov 04:23.). 

Geena ( inferno ) aparece doze vezes no Novo Testamento, mas todos um desses usos 

por Cristo (vv 43, 45, 47; Mt 5:22, 29, 30; 10:28; 18:.. 9; 23:15 , 33; Lucas 12: 5; cf. Tg 

3: 6). Como a referência aofogo inextinguível indica, Geena sempre se refere ao inferno 

eterno, o lago de fogo, nunca para o lugar dos mortos, em geral, que é identificado por 

uma palavra diferente, hades. O nome Geena deriva do vale do Antigo Testamento . de 



Hinom, localizado ao sul de Jerusalém (Josh 15: 8; 18:16; 2 Reis 23:10; 2 Crônicas 28: 

3; 33:. 6; Ne 11:30; Jer. 7: 31-32.; 19: 2, 6; 32:35). Lá, os apóstatas povo judeu sacrificado 

crianças a Moloque, o falso deus abominável dos amonitas (1 Reis 11: 7), pela queima-

los à morte (2 Reis 17:17; 21: 6; 32:35 Jer.) -um Terrível prática que Deus estritamente 

proibido (Lev 18:21; 20: 2-5.) e condenou energicamente (Jer. 7: 31-32; 32:35). Ambos 

os reis maus Acaz (2 Chron: 28. 3) e Manassés (antes de se arrepender, 2 Crônicas 33: 6.) 

Sacrificaram seus filhos no vale de Hinom.Devido a esses sacrifícios, o lugar ficou 

conhecido como Tofete, que deriva de uma palavra hebraica que significa 

tambor. Evidentemente tambores foram espancados alto para abafar os gritos dos bebês 

que estão sendo queimados vivos. Como parte de suas reformas, o rei dos deuses Josias 

destruiu aquele lugar de sacrifício. O vale de Hinom foi transformado em depósito de lixo 

de Jerusalém, onde um incêndio queimou continuamente no meio do lixo. Assim, tornou-

se uma ilustração gráfica do inferno eterno, um lugar onde o seu verme não morre, eo 

fogo não se apaga (cf. Is. 66:24). 

Estas palavras compor a chamada mais forte ao discipulado nosso Senhor nunca deu. Ele 

desafia todos a qualquer lidar radicalmente com o pecado, ou ser lançado na cova de lixo 

eterna do inferno ", nas trevas exteriores" (Mat. 8:12), "na fornalha de fogo" (Mat. 13:42), 

onde " ali haverá choro e ranger de dentes "(Mat. 22:13). 

Sacrifício Radical 

Para todos será salgado com fogo. (09:49) 

O significado desta palavra enigmática e difícil pode ser melhor entendida examinando 

passagens bíblicas em que o sal e fogo são mencionados juntos. Ezra 6: 9 e Ezequiel 43: 

23-24 conectar tanto sal e fogo com os sacrifícios do Antigo Testamento. Sal, um 

conservante, foi adicionado aos sacrifícios quando foram queimados como um símbolo 

da aliança duradoura de Deus. Especificamente, a oferta de cereais parece ser em vista 

aqui. Em Levítico 02:13, Deus ordenou que o povo de Israel ", toda oferta de grão de 

vocês, além disso, você deve tempere com sal, para que o sal da aliança do seu Deus não 

faltará a partir de sua oferta de cereais; com todas as tuas ofertas oferecerás sal. " 

A oferta de cereais, um dos cinco ofertas do Antigo Testamento, juntamente com as 

queimadas, paz, pecado e ofertas pela culpa, foi uma oferta de consagração, que simboliza 

devoção total ao Senhor. Assim como o sal simbolizava fidelidade duradoura de Deus, 

para todos, que é a todos os crentes, deve fazer um longo prazo, duradoura sacrifício, 

permanente de suas vidas a Deus; "Apresentar [seus] corpos em sacrifício vivo e santo e 

agradável a Deus, que é a [sua] culto racional" (Rom. 12: 1). 

Obediência Radical 

O sal é bom; mas se o sal se torna unsalty, com o que você vai 

fazer isso salgado de novo? Tende sal em vós mesmos, e estar em 
paz uns com os outros. " (9:50) 

Nos dias antes da refrigeração, o sal era bom porque era o conservante mais amplamente 

utilizado para alimentos. Quimicamente, o sal (cloreto de sódio) é muito estável e não se 

degrada facilmente. Mas às vezes sal recolhido na vizinhança do Mar Morto foi 

contaminado com gesso. Se não for devidamente processado, ele poderia perder a sua 



eficácia como um conservante e tornar-se unsalty e insípido (Lucas 14:34). Como não 

poderia ser feita salgado novamente, tal sal era "inútil ou para o solo ou para adubo; [E 

estava] jogado fora "(Lucas 14:35). 

Assim, a ordem de Jesus, Tende sal em vós mesmos, é um chamado à obediência 

radical; a uma vida santa preservada pela justiça. Ele então deu o discípulo uma aplicação 

prática direta, ordenando-lhes que"estar em paz uns com os outros" -a desafio 

apropriado para aqueles orgulhosos, auto-serviço, os homens hipercompetitivos que 

estavam constantemente brigando sobre qual deles era o maior (cf. 9 .: 34; Mateus 18: 1-

4; 20: 20-24; Lucas 22:24). 

Quando os crentes se envolver em radicalmente amoroso, puro, sacrificial, discipulado 

obediente, eles vão ser testemunhas radicais. Os cristãos são o único "sal da terra" 

Verdadeiro (Mat. 5:13). Não há outras influências espirituais para modelar a verdade que 

não seja a vida de verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que são conhecidos pela 

natureza radical de seu discipulado. 

 
37. A verdade sobre o divórcio (Marcos 10: 1-12) 

Levantando-se, De lá ele foi para a região da Judéia e de além do 

Jordão; multidões se reuniram em torno dele novamente, e, de 

acordo com seu costume, mais uma vez começou a ensiná-

los. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus, tentando-o, e 

começou a questioná-lo se era lícito ao homem repudiar a 

esposa. E ele, respondendo, disse-lhes: "Que vos ordenou 

Moisés?" Eles responderam: "Moisés permitiu que um homem a 

escrever uma carta de divórcio e mandá-la embora." Mas Jesus 

disse-lhes: "Por causa da dureza do vosso coração que ele 

escreveu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, 

Deus os fez macho e fêmea. Por esta razão, o homem deixará seu 

pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne; para que eles não 

são mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou 

não o separe o homem. "Na casa, os discípulos começaram a 

interrogá-lo sobre isso novamente. E disse-lhes: "Quem repudiar 

sua mulher e casar com outra comete adultério contra ela; e se 

ela própria se divorciar de seu marido e casar com outro homem, 

ela está cometendo adultério "(10: 1-12). 

Divórcio perdeu todo o seu estigma negativo e se tornou uma opção amplamente aceita, 

extremamente popular na sociedade. Como a igreja é moldada pela cultura, ela também 

se tornou cada vez mais aceita e comum lá. Ainda assim, pontos de vista sobre o divórcio 

executar a gama entre os cristãos de permitir que, por qualquer motivo, para proibi-la por 

qualquer motivo. Mas aqueles que tolerar isso estão se tornando a maioria. 

A visão da igreja de divórcio, no entanto, não deve basear-se nas areias movediças de 

normas sociais, mas na base da verdade bíblica. E a Bíblia não é clara sobre o assunto, 

nem são as interpretações corretas evasivo, apesar das reivindicações de alguns. A 

questão mais importante não é o que alguém diz sobre o divórcio, mas o que Deus pensa 

disso. A resposta bíblica a essa pergunta é simples e inequívoca. Em suas próprias 



palavras Deus declarou a linha de fundo: "Eu detesto o divórcio, diz o Senhor, o Deus de 

Israel" (Mal 2:16.). 

A história de Israel fornece o pano de fundo para que a atitude divina. Depois de séculos 

de rebelião e idolatria, o julgamento devastador de Deus caiu sobre Israel para que o país 

sofreu setenta anos de cativeiro na Babilônia. Quando os exilados retornaram do exílio, 

eles reconstruíram Jerusalém e do templo, embora sua religião havia degenerado em mero 

ritualismo externo. Suas atitudes para com Deus eram humilhantes, injustos, e dura de 

coração. Apesar de sua aparência exterior da religião, seu coração estava cheio de pecado 

e desobediência. A profecia de Malaquias, escrito após o retorno do exílio, indiciou o 

povo de seus pecados em termos muito específicos e chamou-os ao arrependimento. 

Escrevendo em aproximAdãoente o mesmo tempo, Neemias identificados os mesmos 

pecados que Malaquias viu e denunciou. Um desses pecados que caracterizam postexilic 

Israel foi o casamento com mulheres pagãs: 

Naqueles dias, eu [Neemias] também viu que os judeus tinham mulheres casadas de 

Ashdod, Amom e de Moabe. Como para os seus filhos, metade falou na língua de Ashdod, 

e nenhum deles foi capaz de falar a língua de Judá, mas a linguagem do seu próprio 

povo. Então eu disputavam com eles e os amaldiçoou e atingiu alguns deles e puxou seus 

cabelos, e os fiz jurar por Deus, "Você não pode dar vossas filhas a seus filhos, e não 

tomar das suas filhas para vossos filhos nem para vós mesmos. Não Salomão, rei de Israel 

pecado em relação a essas coisas? No entanto, entre as muitas nações não havia rei 

semelhante a ele, e ele era amado por seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo o 

Israel; no entanto, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que nós, em 

seguida, ouvir sobre você que você cometeu todo este grande mal, agindo infiel contra o 

nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? "Até mesmo um dos filhos de Joiada, 

filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era um genro-da Sambalate, o horonita, por isso 

levou-o para longe de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio 

e para a aliança do sacerdócio e dos levitas. (Neh. 13: 23-29) 

Foi a se divorciar de suas esposas judias para se casar com mulheres pagãs dos gentios que o 

Senhor condenou através de Malaquias. Os sacerdotes estavam a tomar a liderança neste 

violação da lei de Deus (Mal. 2: 1), dando um exemplo de corrupção que o resto das pessoas 

prontamente seguido (v. 8). O Senhor advertiu que o julgamento iria seguir, a menos que eles 

se arrependeram e se afastaram dos seus caminhos de pecado (vv. 2-13). Eles haviam 

profanado o templo por seus casamentos com idólatras pagãos, e houveram aleivosamente 

com suas mulheres judias por violar a aliança de casamento (v. 14). Essa história levou à 

declaração de Deus, "Eu odeio o divórcio" (v. 16). 

Como esta seção aberta, Jesus e os Doze deixou a casa em Cafarnaum, onde Ele lhes 

havia ensinado a respeito de humildade e discipulado radical (9: 28-50). Com o ministério 

do Senhor na Galiléia no fim, eles se dirigiram para a Judéia, onde Jesus ministrou por 

cerca de seis meses. O Marcos (junto com Mateus) não registra Seu ministério na Judéia 

(embora Lucas e João fazem), mas vai diretamente ao ministério posterior do Senhor 

na região ... além do Jordão , a leste, conhecida como Perea. Seu destino final, é claro, 

era Jerusalém e Sua morte na cruz. Grandes multidões, que consiste em ambos os judeus 

que viviam na região e galileus que viajam através de Perea para evitar Samaria se 

reuniram em torno dele novamente, e, de acordo com seu costume, mais uma vez 

começou a ensinar e curar (Matt. 19: 2) . los Dogging Seus passos, como de costume, 



em busca de uma oportunidade para desacreditá-lo perante o povo, eram Seus inimigos 

implacáveis e incansáveis, os fariseus. 

O ensinamento do Senhor sobre o assunto do divórcio, dada no contexto de uma discussão 

com os fariseus, pode ser examinada em quatro títulos: o confronto, a clareza, a 

contenção, e as acomodações. 

A confrontação 

Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus, tentando-o, e começou 

a questioná-lo se era lícito ao homem repudiar a esposa. (10: 2) 

Os fariseus que se aproximaram de Jesus e começaram a questioná-lo se era lícito ao 

homem repudiar a esposa não estavam à procura da verdade. Eles estavam bem 

conscientes do seu ensinamento sobre o assunto, já que ele havia declarado publicamente 

(cf. Mt 5: 31-32.). Em vez disso, eles estavam tentando-o, na esperança de desacreditá-lo 

aos olhos do povo. Tal como os seus antepassados pós-exílio, os líderes e pessoas da 

época de Jesus, também viram divórcio e novo casamento como aceitável. O padrão do 

Antigo Testamento tinha sido há muito abandonada. Em seu lugar, uma visão acolhedora, 

defendida pelo proeminente rabino Hillel (110 AC - AD 10), tinha feito o divórcio 

fácil. De acordo com esse ponto de vista, um homem foi autorizado a repudiar sua mulher 

por qualquer coisa que ela fez que o desagradou, mesmo tais assuntos triviais como 

queimar o jantar dele, permitindo que alguém para ver seus tornozelos, deixando seu 

cabelo para baixo, fazendo um comentário negativo sobre sua mãe in-Lei, ou se tudo o 

mais falhar, porque encontrou alguém que preferia ela. 

Os fariseus planejado para retratar Jesus como um linha-dura intolerante, que identificou 

as pessoas e seus líderes como adúlteros e adúlteras. Isso, eles esperavam, iria virar a 

população contra ele. Além disso, Perea foi governado por Herodes Antipas, que havia 

aprisionado e, a pedido de sua esposa, Herodias, executado João Batista para 

desaprovação de seu próprio divórcio imoral e recasamento (Marcos 6: 17-18). Talvez, 

eles fundamentado, Herodes e Herodíades pode fazer o mesmo com Jesus se Ele se opôs 

publicamente o divórcio. 

O Esclarecimento 

Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por 

esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão 

uma só carne; para que eles não são mais dois, mas uma só 

carne. Portanto o que Deus ajuntou não o separe o homem. (10: 
6-9) 

Como será discutido mais adiante neste capítulo, Jesus ignorou os ensinamentos e 

tradições rabínicas e foi direto para o Velho Testamento. A partir dele, Ele deu quatro 

razões por que Deus odeia o divórcio e é ilegal. 

Em primeiro lugar, porque o casamento é uma união indissolúvel entre um homem e uma 

mulher. De acordo com Mateus 19: 4, Jesus prefaciou sua resposta com uma repreensão 

pontas de orgulho espiritual dos fariseus. "Não lestes?" Apesar de sua experiência 

alardeada na lei de Moisés, Jesus indiciado-los pela sua ignorância dele. Adão e Eva 



formar o padrão para o casamento, uma vez que, o princípio da criação, Deus 

fez um macho e uma fêmea. O divórcio então era impossível, já que não havia outras 

pessoas para se casar novamente. 

Segundo, por causa da força da união. A palavra hebraica traduzida como "se juntou" em 

Gênesis 2:24 denota a laços mais fortes possíveis e pode ser traduzida como "apegar", 

"prender sua aderência", "acompanhar de perto", "apegar", "ficar perto", "ficar juntos, 

"ou" preso "Casamento. envolve duas pessoas indissoluvelmente ligados entre si, colada 

e perseguir difícil após o outro para se unir em mente, vontade, espírito, corpo e emoção. 

Em terceiro lugar, por causa da unidade indissolúvel do vínculo matrimonial. Tão forte é 

a união entre marido e mulher que a dois ... tornar-se uma só carne; para que eles não 

são mais dois, mas uma só carne. Essa unidade indivisível é visto mais claramente no 

produto das duas crianças -seus. Quebrar o vínculo matrimonial também quebra o 

vínculo familiar, causando mais danos. 

Finalmente, porque o casamento é obra de Deus. Todo casamento é um ato de Deus pelo 

qual Ele dá em cima de um homem e uma mulher a graça comum de um cumprimento 

crianças produzindo sindicais.Uma vez que é Deus que cria a parceria, quebrando um 

casamento destrói algo divinamente feita. Portanto, Jesus ordenou: "O que Deus uniu, o 

homem não separe". 

A revelação divina sobre casamento e divórcio era clara e inequívoca. Ele não ofereceu 

apoio para a visão judaica contemporânea que o divórcio era permitido por qualquer 

motivo. Vários princípios relacionados podem ser notadas. Em primeiro lugar, o adultério 

era proibido (Ex. 20:14) e punível com a morte (Lev. 20:10). Em segundo lugar, sexo 

antes do casamento também foi punido (Lev. 19:20). Em terceiro lugar, cobiçar a mulher 

de outra pessoa era proibido (Ex 20:17;.. Cf. Mt 05:28). 

É o conflito inevitável no casamento que podem levar ao divórcio, a hostilidade que 

decorre da queda e da conseqüente maldição sobre Adão (Gen. 3: 17-19) e Eva (v. 16) e 

seus descendentes. O homem é amaldiçoado em relação ao seu trabalho e a mulher é 

amaldiçoado com relação a ter filhos e se submeter a seu marido. 

A maldição sobre a mulher, em particular, oferece uma visão útil sobre por que há conflito 

no casamento: ". Seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará" Isso não é uma 

referência a uma mulher normal, romântico, psicológica ou emocional atração para seu 

marido, já que faz parte da maldição. A palavra hebraica traduzida como "desejo" é usada 

apenas uma outra vez no Pentateuco, em Gênesis 4: 7.Há Deus advertiu Caim, "O pecado 

jaz à porta; e seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo "A mesma linguagem 

é usada na maldição sobre a mulher. 3: 16, ela terá vontade de controlar o seu marido, e 

ele terá que dominar ela. Comentando este versículo, João H. Sailhamer escreve: 

[A palavra hebraica traduzida como "desejo"] é "incomum e surpreendente" (BDB, p. 

1003). Além de 3:16, que ocorre apenas em Gn 4: 7 e Cântico dos Cânticos 7:10. Seu uso 

em Cântico dos Cânticos mostra que a "saudade" pode se referir a atração física, mas em 

Gn 4: 7 a "saudade" tem o sentido de um desejo de vencer ou derrotar outro ... A maneira 

que todo este seção da maldição ... prenuncia as palavras do Senhor para Cain em 4: 7 ... 

"ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo" sugere que o autor pretendia as duas 

passagens para ser lido em conjunto. Se assim for, o sentido de "desejar" em 3:16 deve 



ser entendida como o desejo da mulher para superar ou ganhar vantagem sobre o 

marido. Da mesma forma, o sentido de [a palavra hebraica] é como na NVI: "ele te 

dominará." Dentro do contexto do relato da Criação nos capítulos 2 e 3, esta última 

afirmação está em nítido contraste com a imagem do homem e da mulher como "uma só 

carne" ... e a imagem da mulher como uma "auxiliadora idônea para ele." A queda teve 

seu efeito sobre a relação de marido e mulher. ("Genesis", no Frank E. Gaebelein, 

ed. Comentário Bíblico do Expositor [Grand Rapids: Baker, 1990], 2:58) 

Antes da queda de Adão e Eva estavam livres de desacordo, trabalhando em conjunto 

para "Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a; e domínio sobre os 

peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se move sobre a terra 

"(Gn 1:28). Eles complementavam-se perfeitamente e viviam juntos em harmonia como 

co-regentes mais de criação. 

Mas, depois da tentação por Satanás e sua queda, que perfeita harmonia foi quebrada para 

eles e todos os outros casal vindo deles. Esposas, pela maldição, procurar ser 

independente da autoridade de seu marido, a dominar o relacionamento e impor sua 

vontade sobre seus maridos. Maridos, por outro lado, pela mesma maldição, buscam 

suprimir a revolta de suas esposas contra sua autoridade, muitas vezes de forma dura, 

displicente, autocrático. Este conflito regular entre dois pecadores, vivendo intimamente 

juntos, podem produzir animosidade que leva ao divórcio. 

A Contenção 

E ele, respondendo, disse-lhes: "Que vos ordenou Moisés?" Eles 

disseram: (10: 3-4) "Moisés permitiu um homem a escrever uma 
carta de divórcio e mandá-la embora." 

Não só o Senhor esclarecer o ensino bíblico sobre o divórcio, Ele também contestou a 

posição anti-bíblica dos fariseus. Cortando os acréscimos rabínicas, Apontou-los de volta 

para o ensino do Antigo Testamento, perguntando: "O que vos ordenou Moisés?" Eles 

tinham uma resposta pronta, pois acreditavam que tinham encontrado uma passagem na 

Lei que apoiou sua visão de que o divórcio era admissível por qualquer 

motivo. Confidently eles disseram a Jesus: "Moisés permitiu ao homem escrever uma 

certidão de divórcio e mandá-la embora." A passagem em questão é Deuteronômio 24: 

1-4: 

Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e acontece que ela não agrada 

aos seus olhos, porque ele tem encontrado alguns indecência nela, e ele lhe dará certidão 

de divórcio e coloca-lo em sua mão e envia-la para fora de sua casa, e ela sai de casa e 

vai e torna-se a esposa de outro homem, e se este último homem se volta contra ela e lhe 

dará certidão de divórcio e coloca-lo em sua mão e envia-la para fora de sua casa, ou se 

este último homem morre que a levou para ser sua esposa, em seguida, seu ex-marido, 

que a despediu não tem permissão para levá-la de novo para ser sua esposa, já que ela foi 

contaminada; para isso é uma abominação diante do Senhor, e você não deve trazer 

pecado na terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. 

Acamparam na palavra "indecência" e, como observado anteriormente neste capítulo, 

expandiu para dizer praticamente qualquer coisa que desejar. 



Há, no entanto, nenhum comando ou permissão explícita dada ao divórcio em qualquer 

lugar nesta passagem; que apenas descreve uma situação em que um homem se casa, 

decide que ele não gosta de sua esposa, se divorcia dela, e ela se casa com outra pessoa. O 

único comando está no versículo 4: Nesses casos, "o ex-marido, que a despediu não tem 

permissão para levá-la novamente para ser sua esposa." Longe de comandar ou até mesmo 

permitindo o divórcio, essa liminar proíbe apenas um homem para se casar de novo uma 

mulher que ele tenha divorciado que tem sido seguida, casou-se com a outra pessoa. A 

passagem reconhece e regula a realidade do divórcio sem tolerar ou condenar-lo. 

A palavra hebraica traduzida por "indecência" significa literalmente "nudez", não no 

sentido físico, mas no sentido de algo vergonhoso. A mesma palavra é usada em 

Deuteronômio 23:14 para descrever as coisas no acampamento de Israel que o Deus santo 

não deve ver. O termo não se refere ao adultério, as únicas razões bíblicas para o divórcio, 

mas a curto comportamento pecaminoso de adultério. Ele descreve as coisas que violem 

a responsabilidade social normal e comportamento em uma cultura civilizada e, portanto, 

são desrespeitosos dos outros. A palavra certamente não podem ser extrapolados para 

significar qualquer coisa que um homem não gostou sobre sua esposa, como os fariseus 

estavam fazendo. 

O Alojamento 

Mas Jesus disse-lhes: "Por causa da dureza do vosso coração que 

ele escreveu esse mandamento." ... Na casa, os discípulos 

começaram a interrogá-lo sobre isso novamente. E disse-lhes: 

"Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério 

contra ela; e se ela própria se divorciar de seu marido e casar 
com outro homem, ela está cometendo adultério ". (10: 5, 10-12) 

Embora a Lei decretou que os adúlteros eram para ser executado, Deus foi misericordioso 

com a aplicação da referida lei. Depois de seu caso extraconjugal com Bate-Seba, "disse 

Davi a Natã:" Pequei contra o Senhor. " E disse Natã a Davi: "O Senhor também tomou 

o teu pecado; não morrerás "(2 Sam. 12:13). Na época de Cristo, algumas pessoas 

estavam sendo executada por adultério. Não foram só as pessoas não estão sendo 

executados por adultério, eles também estavam se divorciando de suas esposas à vontade, 

durante todo o tempo se iludindo em pensar que o Antigo Testamento permitida a fazê-

lo. O reconhecido divórcio Antigo Testamento em razão de adultério e Deus 

misericordiosamente suspendeu a sentença de morte para os adúlteros por causa de do 

povo dureza de coração, é por isso que Moisésescreveu -lhes este mandamento. Mas 

os fariseus e os outros nos dias de Cristo eram tão longe do padrão de Deus para o 

casamento que eles estavam se divorciando de suas esposas no menor capricho. 

Voltar na casa em Perea onde estavam hospedados, os discípulos começaram a 

interrogá-lo sobre isso novamente, em busca de mais esclarecimentos. Em resposta, 

Jesus resumiu sucintamente a posição divina: "Quem repudiar sua mulher e casar com 

outra comete adultério contra ela; e se ela própria se divorciar de seu marido e casar 

com outro homem, ela está cometendo adultério. " No entanto, Deus fez autorização 

de divórcio em algumas circunstâncias incomuns. Em Deuteronômio 7: 1-3 Deus proibiu 

estritamente os israelitas do casando com o povo pagão de Canaã; 



Quando o Senhor teu Deus te para a terra onde você está entrando para a possuir, e afasta 

muitas nações antes de você, os hititas e os girgaseus, os amorreus e os cananeus e os 

perizeus, dos heveus e dos jebuseus, sete nações mais e mais forte do que você, e quando 

o Senhor teu Deus os entregar antes de você e você derrotá-los, então você deve destruí-

los totalmente. Você não fará nenhuma aliança com eles e não mostram nenhum favor a 

eles. Além disso, você não se casar com eles; você não pode dar vossas filhas a seus 

filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. 

Mas isso é exatamente o que as pessoas fizeram depois do exílio (Esdras 9: 1-2). Depois de 

ser repreendido por Ezra 

Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elam, disse a Esdras: "Temos sido infiel ao 

nosso Deus, e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra; Ainda há 

esperança para Israel, apesar de esta. Agora, vamos fazer um pacto com o nosso Deus, de 

que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, de acordo com o conselho do meu 

Senhor e dos que tremem ao mandamento do nosso Deus; e deixá-lo ser feito de acordo 

com a lei "(10: 2-3). 

O resultado foi massa divórcio (vv. 5-44). Enquanto Deus odeia o divórcio, Ele odeia a 

idolatria ainda mais; o divórcio era um mal menor do que ter recaída em Israel a falsa religião 

idólatra que havia levado ao exílio babilônico. 

Israel cometeu adultério espiritual em seu relacionamento com Deus. No entanto, Ele foi 

fiel à sua aliança com Davi e não o divórcio Judá (Is. 50: 1), apesar de que haveria um 

tempo de separação. O reino do norte apóstata (Israel), no entanto, não foi governada por 

reis da linhagem de Davi, e depois de esperar pacientemente apesar de séculos de 

idolatria, Ele fez divórcio Israel por sua infidelidade espiritual (Jer. 3: 8). José, um homem 

justo, que juridicamente poderia divorciado Maria por sua suposta infidelidade (um 

noivado judaica, muito mais do que uma ligação de noivado moderno, só poderia ser 

encerrado por um divórcio, Matt. 1:19). Esses dois exemplos mostram que, como 

mencionado acima, o adultério era o único motivo para o divórcio no Antigo Testamento. 

O Novo Testamento também afirma que o adultério é motivo para o divórcio. Embora 

Marcos não menciona a chamada cláusula de exceção, Mateus faz (19: 9; cf. 

05:32). Adultério não tem de acabar com um casamento (cf. a história de Oséias e sua 

esposa adúltera, Gomer, no livro de Oséias). Mas o Deus de poupar a vida de um adúltero 

impenitente não pretende penalizar cônjuge inocente dessa pessoa. O Novo Testamento 

também revela que, se o descrente se divorcia do crente, o último é livre para se casar de 

novo (1 Cor. 7:15). 

Como eles perceberam a gravidade da relação de casamento ", disse aos discípulos que 

[Jesus]: 'Se a relação do homem com a mulher é assim, é melhor não casar" (Mat. 

19:10). Isso pode ser verdade na teoria, mas na prática, "Nem todos podem aceitar esta 

declaração, mas só aqueles a quem foi dado" (v. 11). Nem todo mundo pode ser cumprida 

em um único estado (1 Cor. 7: 9). 

O que faz um casamento forte; um que vai se manter firme contra as pressões para se 

divorciar? Nas palavras inspiradas do apóstolo Paulo, 



Os maridos devem amar a suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem 

ama a sua mulher, ama a si mesmo; Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, 

antes a alimenta e sustenta, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros 

do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, 

e serão os dois uma só carne. Este mistério é grande; mas eu estou falando com referência 

a Cristo e à igreja. No entanto, cada indivíduo entre você também é amar a sua própria 

mulher como a si mesmo, ea mulher deve cuidar para que ela respeita seu marido. (Ef. 5: 

28-33) 

 
38. Por que Jesus abençoou as crianças 

pequenas (Marcos 10: 13-16) 
E eles estavam trazendo as crianças a ele para que ele as 

tocasse; mas os discípulos repreenderam. Mas quando Jesus viu 

isso, ficou indignado e disse-lhes: "Deixa as crianças vir a 

mim; não os impeçais; para o Reino de Deus pertence aos que 

como estes. Em verdade vos digo que, quem não receber o reino 

de Deus como uma criança não entrará em tudo isto. "E, tomando-

os nos seus braços e começou a abençoá-los, colocando as mãos 
sobre elas. (10: 13-16) 

Este incidente é registrado em todos os três Evangelhos sinópticos (cf. Mt 19: 13-15.; 

Lucas 18: 15-17). Embora breve, é de grande importância, porque ele responde a pergunta 

importante do que acontece eternamente para bebês ou crianças pequenas quando 

morrem. 

A resposta de Jesus, que fazem parte do reino de Deus, ia contra a visão predominante da 

apóstata judaísmo de sua época. De acordo com o sistema de retidão de obras dos fariseus, 

essas crianças eram incapazes de compreender e guardar a lei, ou de realizar qualquer boa 

obra que iria ganhar a salvação. Assim, a idéia de que eles poderiam entrar no reino era 

absurda. 

Ao identificar as crianças como parte de seu reino, apesar de sua incapacidade de fazer 

qualquer coisa para ganhar a salvação, Jesus fez mais do que simplesmente violar a 

sabedoria convencional do dia. A salvação de tais crianças é como um poderoso uma 

ilustração da verdade bíblica de que a salvação é pela graça somente como qualquer 

realidade. Assim, este incidente está em nítido contraste com o que se segue 

imediatamente em todos os três Evangelhos sinópticos, ou seja, o encontro do Senhor 

com um rico e jovem governante (ver capítulo 8 deste volume). Aquele homem parecia 

ter a trilha interna para o reino. Ele era extremamente rico (Lucas 18:23), fastidiously 

hipócrita (Marcos 10:20), e profundamente religioso (Lucas chama-o de "governante" 

[Lucas 18:18], provavelmente de uma sinagoga local). No entanto, ele ficou fora do reino 

(Mat. 19:23), enquanto que essas crianças estavam nele. 

O incidente fundamental pode ser visto em quatro títulos: o procurou para a bênção, a 

forte censura, o cuidado especial, e a analogia salvação. 

Definição da história 



E eles estavam trazendo as crianças a ele para que ele as 

tocasse; (10: 13a) 

Pais judeus comumente trouxeram seus filhos para os anciãos da sinagoga local ou 

rabinos proeminentes de tal modo que eles possam pronunciar a bênção sobre eles. Na 

mesma linha, o Antigo Testamento registra as bênçãos paternas de seus filhos por Noé 

(Gênesis 9: 26-27), Isaque (Gn 27: 1-41), e Jacó (Gen. 49:28). Por causa de seu grande 

carinho para as crianças, os pais muitas vezes trouxe deles a Jesus (cf. 9: 36-37; Mateus 

21: 15-16.). Sua afeição por crianças, no entanto, não fazê-Lo ingenuamente sentimental 

sobre eles. Jesus compreendeu que as crianças eram pecadores, e usou uma história sobre 

crianças impertinentes e obstinados para repreender os fariseus por sua rejeição a Ele e 

João Batista (Matt. 11: 16-19). 

Paidia ( crianças ) é um termo geral para as crianças. Em seu relato deste incidente, 

porém, Lucas usou uma forma da palavra brephos, que se refere especificamente aos 

bebês em gestação, recém-nascidos e lactentes jovens (Lucas 18:15; cf. 1:41, 44; 2:12, 

16; Atos 07:19; 1 Pedro 2: 2). Muitos pais na multidão (Matt. 19: 2), que viu o seu amor, 

poder e majestade, e ouviu a pregação e ensino sobre o reino, salvação e vida eterna, 

estavam trazendo seus bebês a Jesus para que ele possa tocá-los. Estes eram os pais que 

queriam que seus filhos para conhecer a Deus, para ser uma parte do seu reino, e ter a 

vida eterna, como quaisquer pais sensata. Eles queriam que Jesus a Oração para o bem-

estar espiritual de seus filhos; que Deus iria mostrar favor a eles. 

O forte Repreensão 

mas os discípulos repreenderam. (10: 13b) 

Os discípulos, ainda influenciada pelo sistema de retidão de obras em que haviam sido 

levantadas, não estavam a bordo com o desejo entusiástico dos pais para ter Jesus abençoe 

seus filhos. Eles viram os filhos como pouco mais do que as interrupções desnecessárias 

ao ministério do Senhor, e nitidamente repreendeu os pais para perturbá-

lo. repreendeu traduz uma forma do verbo epitimaō, uma forma intensificada do 

verbo Timão. Epitimaō significa "censurar", ou "repreender"; o substantivo relacionado é 

traduzida como "castigo" em 2 Coríntios 2: 6. Marcos usou a palavra para descrever a 

repreensão de Jesus demônios "(Marcos 01:25; 03:12; 09:25), e uma tempestade (04:39), 

Sua advertência aos discípulos para não revelar que Ele era o Messias (8 : 30), a 

repreensão de Pedro de Jesus (8:32) e repreensão subsequente do Senhor de Pedro (8:33), 

e repreensão da multidão de um cego que chamavam a Jesus (10:48). 

A bênção especial 

Mas quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse-lhes: "Deixa 

as crianças vir a mim; não os impeçais; para o Reino de Deus 

pertence aos que como estes. (10:14) 

Repreensão excesso de zelo dos discípulos dos pais solicitado um indignado resposta de 

Jesus. O verbo traduzido indignado também é uma palavra forte, que significa "com 

raiva", "irado", ou "indignados." Ele descreve a reação dos escribas e fariseus para com 

os filhos no templo que estavam saudando Jesus como o Messias (Mt 21. : 15), a reação 

dos outros dez discípulos ao pedido de Tiago e João para os primeiros assentos no reino 



(Marcos 10:41), a reação de alguns presentes quando uma mulher ungiu Jesus com 

perfume caro (Marcos 14: 4 ), e a reação de um chefe da sinagoga, quando Jesus curou 

no sábado (Lucas 13:14). O termo indica que Jesus foi seriamente agitado a os discípulos 

para a forma como trataram as crianças. Nem Jesus repreende os pais que trouxeram seus 

filhos para Ele. Os discípulos eram o único alvo de sua repreensão, por causa de suas 

suposições erradas e mal-entendidos da Escritura. 

Nada foi dito sobre a condição espiritual dos pais, ou se eram crentes ou descrentes. Fé 

das crianças também não foi um problema, Essas crianças não são por descrentes escolha 

consciente ou crentes; eles não podem receber a salvação divina verdade, nem rejeitá-la. 

. A resposta do Senhor aos seus discípulos foi enfático "Deixa as crianças vir a 

mim", Ele ordenou; ". não as impeçais" O tempo presente do verbo 

traduzido dificultar indica que os discípulos deveriam continuar a permitir que os pais e 

os seus que as crianças tenham acesso a Cristo. Era essencial que as crianças devem ser 

autorizados a ir a Ele, porque, como Ele disse aos discípulos, "o reino de Deus (a esfera 

da salvação) pertence a como estes. " A declaração do Senhor é inqualificável; não há 

reservas, condições ou restrições ligadas a ele. Ele não aplicá-la só aos filhos dos fiéis 

judeus, circuncidados (ou batizados) crianças, filhos eleitos, ou apenas para aquelas 

crianças presentes naquela ocasião particular. Uso de Lucas da palavra 

grega toioutōn ("como estas") em vez de toutois ("estes") indica que Jesus estava se 

referindo a todos aqueles que são incapazes de acreditar Salvadora porque eles não 

atingiram o ponto de responsabilidade pessoal (Lucas 18: 16). 

É óbvio que Jesus não pronunciou a bênção sobre as pessoas fora do seu reino. Todas 

essas pessoas pertencem ao reino de Satanás (João 8:44; Col. 1:13; 1 João 3: 8) e são 

amaldiçoados. Os bebês, antes que eles atinjam a idade em que eles entendem bem e do 

mal (que varia de criança para criança), estão sob gracioso, um cuidado especial de 

Deus. Se morrer antes que o tempo, suas almas irão para o céu; Uma vez passado esse 

ponto, Deus não vai responsabilizá-los se eles não conseguem se arrepender e crer no 

evangelho. 

A verdade reconfortante de que as crianças que morrem vão para o céu não, é claro, não 

significa que eles não são pecadores, mesmo que eles não tenham conscientemente 

escolhido para o pecado. A Bíblia é clara que todo ser humano desde a queda tenha 

nascido um pecador, herdando natureza pecaminosa de Adão, que ele passou para todos 

os seus descendentes (Rom. 5: 12-21; cf. o refrão trágico "e ele morreu" no genealogia 

registrada em Gênesis 5). Essa natureza corrupta está presente desde a concepção. Davi 

escreveu: "Eis que eu nasci na iniqüidade, e em pecado me concebeu minha mãe" (Sl. 51: 

5).Salmo 58: 3 confirma a realidade de que "os ímpios são alienados desde o ventre; . 

Estes que falam mentiras extraviar desde o nascimento "Em Gênesis 8:21 Deus disse:" A 

intenção do coração do homem é má desde a sua mocidade "(cf. Is. 48: 8). Provérbios 

22:15 diz que "A estultícia está ligada ao coração de uma criança." O próprio fato de que 

os bebês podem morrer demonstra a realidade que eles não são moralmente neutra (a 

posição histórica do Pelagianismo, Semipelagianismo e Arminianismo), mas pecadores, 

uma vez que a morte resulta do pecado; é o salário pago pelo pecado todos (Rom. 6:23). 

Que todas as crianças, sem exceção, crescer e se tornar adultos pecaminosas oferece mais 

uma prova de que eles são pecadores. Em 1 Reis 08:46 Salomão observou que "não há 

homem que não peque." Davi suplicou a Deus: "Não entres em juízo com o teu servo, 



porque à tua vista nenhum homem vivo é justo" (Sl 143.: 2). Solomon perguntou 

retoricamente: "Quem pode dizer, 'Eu tenho purificado o meu coração, estou limpo do 

meu pecado?" (Prov. 20: 9). Em Eclesiastes 7:20, ele acrescentou: "Na verdade, não é um 

homem justo sobre a terra, que faça o bem e que nunca pecados." Deus disse através de 

Jeremias: "O coração é mais enganoso do que todas as coisas, e desesperAdãoente 

corrupto; quem o pode ouvir "(Jer. 17: 9)?. Paulo afirmou a universalidade do pecado na 

raça humana, quando escreveu: "Não há justo, nem um sequer; não há quem entenda, não 

há quem busque a Deus; todos se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; não há ninguém 

que faça o bem, não há nem um sequer "(Romanos 3: 10-12.). Pecaminosidade não é uma 

condição que as pessoas entram quando pecar, mas que eles nascem em que faz com que 

eles façam mal. Em outras palavras, as pessoas não são pecadores porque pecamos;pecam 

porque são pecadores. Assim, os bebês e as crianças pequenas são no reino de Deus 

apenas por um ato de Sua graça. 

Não é verdade, porém, que essas crianças têm a vida eterna e depois perdê-lo uma vez 

que atingem a condição de prestação de contas, uma vez que a vida eterna, por definição, 

não pode ser inferior a eterna (João 3: 15-16; 5:24; 6 : 40, 54; 10: 28-29). Em vez disso, 

Deus os mantém em estado de graça até que atinjam a idade em que eles se tornam 

responsáveis diante dEle. Isso, a graça condicional temporária se tornará eterno para 

aqueles que morrem antes de se tornar responsável. A Bíblia ensina que eles são vistos 

como inocente aos olhos de Deus. Deus que se refere às crianças em Israel como aqueles 

"que hoje não têm conhecimento do bem ou do mal" (Deut. 01:39). Deus retido Seu 

julgamento sobre Nínive, em parte por causa das crianças na cidade ", que [se] não sabem 

a diferença entre a sua mão direita e esquerda" (Jonas 4:11). Uma vez que eles não têm 

idade suficiente para saber a diferença entre certo e errado, as crianças não são culpados 

por quebrar a lei de Deus e são inocentes perante Ele (cf. Jer. 19: 4-5, onde Deus se refere 

às crianças sacrificadas a Baal tão inocente 16:21 e Ez., onde Ele os chamou de "Meus 

filhos"). Explicando por que Deus graciosamente poupa essas crianças RA Webb 

escreveu, 

Se um bebê morto foram enviados para o inferno em nenhuma outra conta do que a do 

pecado original, haveria uma boa razão para a Mente Divina para o julgamento, porque o 

pecado é uma realidade. Mas a mente da criança seria um branco perfeita quanto à razão 

do seu sofrimento. Sob tais circunstâncias, seria conhece o sofrimento, mas não teria 

nenhuma compreensão da razão de sua sofrimento. Ele não poderia dizer-se por que era 

tão terrivelmente ferido e, consequentemente, todo o sentido e significado de seus 

sofrimentos, sendo a ele um enigma consciente, a própria essência da pena estaria ausente 

e justiça estaria decepcionado, traído de sua validação . ( A Teologia da Salvação 

infantil [Richmond, Va .: Comissão Presbiteriana de Publicações, 1907], 42) 

No meio de seu sofrimento, Jó lamentou: 

  

Por que eu não morrer no nascimento, 
Saiam do útero e expirar? 
Por que me receberam os joelhos, 
E por que os seios, que eu deveria sugar? 
Por agora eu teria deitado e quieto; 
Eu teria dormido então, eu teria ficado em repouso, 
Com reis e com conselheiros da terra, 
Quem reconstruído ruínas para si; 



Ou com os príncipes que tinham ouro, 
Quem foram enchendo suas casas de prata. 
Ou como um aborto que é descartado, eu não seria, 
Como as crianças que nunca viram a luz. 
Há os maus cessam de fúria, 
E há os cansados em repouso. (Jó 3: 11-17) 

  

Tão intensa era o seu sofrimento que Jó desejava que ele tinha sido um aborto ou uma criança 

natimorta e entrou directamente para descanso celestial. 

Como eu disse em um volume anterior desta série comentário, 

Talvez o exemplo mais útil no Antigo Testamento da salvação de crianças que morrem 

é encontrado em 2 Samuel 12. Depois pecados horríveis de Davi de cometer adultério 

com Bate-Seba e, em seguida, matar o marido em uma tentativa fracassada para 

encobri-lo, ele foi repreendido por o profeta Natã. Depois de Davi confessou o seu 

pecado (v. 13), Nathan garantiu-lhe o perdão de Deus, mas informou que uma das 

consequências do seu pecado foi que seu filho com Bate-Seba morreria (14 v.). Durante 

sete dias, o rei distraído jejuou e orou para a vida de seu filho. Quando ele percebeu que 

a criança estava morta, Davi "surgiu a partir do chão, lavou-se, ungiu-se, e trocou de 

roupa; e ele entrou na casa do Senhor, e adoraram. Em seguida, ele foi para a sua casa, e 

quando ele pediu, puseram comida diante dele e ele comeu "(v. 20). Seus servos 

atônitos ", disse-lhe: 'O que é essa coisa que você tem feito? Enquanto a criança estava 

viva, você jejuou e chorou; mas quando a criança morreu, você se levantou e comeu 

comida '"(v. 21). Davi explicou que enquanto a criança ainda estava vivo, havia 

esperança de que Deus iria ceder e poupar sua vida (v. 22). Mas depois que a criança 

morreu, não havia outro ponto em jejum (v. 23).  

     Em seguida, Davi disse confiante no final do versículo 23, "Eu irei com ele, mas ele 

não vai voltar para mim." Ele sabia que, depois de sua própria morte, ele estaria na 

presença de Deus (cf. Sl. 17:15), ea certeza de que ele iria se reencontrar com seu filho 

no céu garantiu para ele conforto e esperança.  

     Em contraste, quando o seu filho adulto rebelde Absalão morreu , Davi estava 

inconsolável (2 Sam. 18: 33-19: 4). Ele sabia que depois que ele morreu, ele iria se 

reencontrar com seu filho por Bate-Seba. Mas Davi sabia que não havia tanta esperança 

de um reencontro após a morte com Absalão, o assassino (2 Sam. 13: 22-33) e 

rebelde. ( Lucas 18-24, A Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 

de 2014], 29) 

A salvação de crianças que morrem tem sido o ensino da Igreja durante séculos. O grande 

reformador João Calvino escreveu: 

Essas crianças pequenas ainda não tem nenhum entendimento para desejar a sua 

bênção; mas quando eles são apresentados a ele, ele suavemente e gentilmente os recebe, 

e dedica-os ao Pai por um ato solene de bênção ... Para excluir da graça da redenção 

aqueles que estão de que a idade seria muito cruel ... é presunção e sacrilégio para dirigir 

longe do rebanho de Cristo aqueles a quem ele nutre no seu seio, e fechou a porta, e 

excluir como estranhos aqueles a quem ele não quer ser proibido de chegar a 

ele. ( Comentário sobre a Harmonia de Mateus, Marcos e Lucas [Edinburgh: Calvin 

Translation Society, 1845), 2: 389, 390-91) 



O eminente teólogo do século XIX, Charles Hodge escreveu: "De tais [crianças] Ele nos diz 

que é o reino dos céus, como se o céu era, em grande medida, composto das almas de crianças 

resgatadas" ( Teologia Sistemática [repr., Grande Rapids: Eerdmans, 1979], 1:27). BB 

Warfield, o teólogo de Princeton do século XIX respeitado, também argumentou que a 

Escritura ensina a salvação das crianças: 

Seu destino é determinada independentemente de sua escolha, por um decreto 

incondicional de Deus, suspenso para a sua execução em nenhum ato de sua própria; e 

sua salvação é operada por uma aplicação incondicional da graça de Cristo para suas 

almas, por meio da operação imediata e irresistível do Espírito Santo antes e 

independentemente de qualquer ação de suas próprias vontades próprias ... E se a morte 

na infância independe na providência de Deus, é seguramente Deus em Sua providência 

que seleciona essa vasta multidão a ser feita participantes de Sua salvação incondicional 

... Este é apenas para dizer que eles são incondicionalmente predestinados para a salvação, 

desde a fundação do mundo. Se apenas uma única criança morrendo na infância ser salvo, 

todo o princípio Arminiano é atravessado. Se todas as crianças que morrem como são 

salvos, não só a maioria dos salvos, mas, sem dúvida, a maior parte da raça humana, até 

então, entraram em vida por uma via não-arminiano. (Citado em Loraine Boettner, A 

Doutrina Reformada da Predestinação [Phillipsburg, NJ: presbiterianos e reformados, 

1980], 143-44; para uma nova discussão sobre a salvação das crianças, ver John 

Macarthur, seguro nos braços de Deus [Nashville: Tomé Nelson, 2003].) 

A Analogia Salvação 

Em verdade vos digo que, quem não receber o reino de Deus como 

uma criança não entrará em tudo isto. "(10:15) 

A salvação de crianças pequenas é uma analogia apt que demonstra que a salvação é 

inteiramente pela graça. É um golpe mortal para qualquer forma de legalismo, uma vez 

que tais crianças, obviamente, não pode fazer nada para merecer a salvação. Declaração 

solene do Senhor, "Em verdade eu vos digo: quem não receber o reino de Deus como 

uma criança não entrará nele em tudo", era uma repreensão severa da retidão de obras 

legalista sistema dos fariseus e dos seus seguidores e, por extensão, de todos os que 

confiam em suas boas obras para salvá-los. 

Desenhando a passagem ao fim, versículo 16 notas que Jesus levou os filhos nos braços 

e começou a abençoá-las, impondo as mãos sobre eles. Em um gesto maravilhoso, 

gravado apenas por Marcos, o Senhor enfatizou o lugar especial estas crianças têm no 

reino. O verbo traduzido levou -los em seus braços é um verbo composto que significa 

"para envolver nos braços", assim como se faria com um bebê.Ele abraçou-os e começou 

a abençoá-los um por um. O sentido do verbo traduzido bênção é que Jesus abençoou 

com fervor, orando por cada um deles com as mãos sobre eles, uma postura bênção muito 

familiar. A aceitação do Senhor retrata a realidade de que a salvação é somente pela 

graça. A salvação de uma criança que morre sem ter realizado qualquer trabalho meritório 

é a maior ilustração de que a verdade bíblica fundamental. Após a morte de uma criança 

ou um com a mente de uma criança, Deus se aplica o sacrifício do Salvador para eles e 

eles são declarados e feitos justos no mesmo momento. 

A maior bênção que os pais podem conferir a seus filhos é evangelizar-los com 

amor. Essa é a sua maior prioridade como mordomos da vida de seus filhos, uma vez que 



eles são velhos o suficiente para entender e crer no evangelho. A salvação de seus filhos 

é uma obra soberana de Deus, mas os pais são os agentes através do qual esse trabalho 

divino é realizado. Eles são os missionários primárias na vida dos seus filhos. 

 
39. A Tragédia de um homem alto suficiente 

(Marcos 10: 17-31) 
Como Ele estava assentado em uma viagem, um homem correu 

para Ele e ajoelhou-se diante dele, e lhe perguntou: "Bom Mestre, 

que farei para herdar a vida eterna?" E Jesus disse-lhe: "Por que 

me chamais bom? Ninguém é bom senão Deus. Sabes os 

mandamentos: 'Não matarás, não cometerás adultério, não 

roubarás, não levantarás falso testemunho, não defraudar, honrar 

pai e mãe. "E ele disse-lhe:" Mestre, tenho cumprido tudo . estas 

coisas desde a minha juventude "Olhando para ele, Jesus sentiu 

um amor por ele e disse-lhe:" Uma coisa te falta: vai, vende tudo 

o que possui e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu; depois, 

vem e segue-me ". Mas com essas palavras que ele estava triste, e 

ele foi embora de luto, pois ele foi um dos que possuía muitos 

bens. E Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: "Quão 

difícil será para aqueles que são ricos entrar no Reino de Deus!" 

Os discípulos ficaram admirados com as suas palavras. Mas Jesus 

respondeu novamente e disse-lhes: "Filhos, como é difícil entrar 

no Reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo buraco de 

uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. "Eles ficaram 

ainda mais surpresos e disseram-lhe:" Então, quem pode ser 

salvo? "Olhando para eles, Jesus disse: "Com as pessoas que é 

impossível, mas não para Deus; para todas as coisas são possíveis 

para Deus. "Pedro começou a dizer-lhe:" Eis que nós deixamos 

tudo e te seguimos. "Jesus disse:" Em verdade eu vos digo, não há 

ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs ou mãe, ou pai, 

ou filhos, ou campos, por minha causa e por causa do evangelho, 

mas que ele receberá cem vezes mais agora, na era presente, 

casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, e campos, juntamente com 

perseguições; e, no mundo futuro, a vida eterna. Mas muitos que 

são primeiros serão últimos, e os últimos, em primeiro lugar "(10: 
17-31). 

A Bíblia ensina que os pecadores não buscam a Deus por conta própria (Sl. 14: 2-3). O 

Senhor Jesus Cristo afirmou que a realidade, quando declarou: "Ninguém pode vir a mim 

se o Pai que me enviou não o trouxer ... Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a 

mim, a menos que tenha sido concedida -lo do Pai "(João 6:44, 65). O apóstolo Paulo, 

refletindo Escritura do Antigo Testamento, escreveu: "Não há justo, nem um sequer; não 

há quem entenda, não há quem busque a Deus; todos se extraviaram, à uma se fizeram 

inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer "(Romanos 3: 10-

12.).Técnicas de marketing inteligente e estratégias não permitirá superficiais, egoístas 

pecadores-que estão "mortos em [suas] delitos e pecados," andar "de acordo com o curso 

deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do do espírito que agora atua nos 

filhos da desobediência, as ambições de [o] carne "vidas controladas por viver", fazendo 



a vontade da carne e do espírito, e [que são] por natureza filhos da ira "(Ef . 2: 1-3) -para 

desejam a salvação ao ouvir o evangelho. Essa é a obra de Deus. Só Deus, pelo milagre 

da regeneração, habilita o pecador a buscá-Lo, pelo arrependimento e fé no evangelho 

(cf. Jo 3: 1-8). 

Ainda assim, a Bíblia ordena pecadores para buscar a Deus, não perseguir o cumprimento 

de seus próprios desejos egoístas. Isaías declarou: "Buscai ao Senhor enquanto se pode 

achar; invocai-o enquanto está perto "(Isaías 55: 6.), e Deus disse a desobediente Israel," 

Assim diz o Senhor à casa de Israel: Buscai-me que você possa viver '"(Amós 5: 4, 6 

). Aqueles que buscam Deus deve fazê-lo em Seus termos, não deles. Isso envolve a 

buscá-Lo com todo o coração e alma de ninguém. "Você vai buscar o Senhor, teu Deus," 

Moisés disse aos filhos de Israel ", e você vai encontrá-lo se você procurá-Lo de todo o 

coração e toda a tua alma" (Deut. 04:29). Em Jeremias 29:13 Deus mesmo declarou: 

"Você vai buscar-me e encontrar-me quando você procura por mim de todo o vosso 

coração" (cf. 1 Cron. 28: 9; Sl 119: 2, 10).. 

Por outro lado, aqueles que perseguem a sua própria agenda auto-centrado em vez de 

buscar a Deus são como o rei Roboão de Judá, que "fez mal porque ele não definiu o seu 

coração para buscar ao Senhor" (2 Cr 12:14;. Cf . Ps. 10: 4). 

Esta passagem introduz um tal candidato egoísta. O incidente que descreve foi um 

encontro real entre um homem rico, influente jovem e Jesus; não é uma parábola ou uma 

história. A resposta de Cristo a ele demonstra que o interesse superficial na vida eterna 

deve ser confrontado, não acomodados. O homem foi confrontado com a escolha entre 

ele e Deus; entre satisfação nesta vida e plenitude na vida futura.Ele nunca questionou a 

veracidade do que Jesus disse. Ele não equivocar-se ou argumentar; ele simplesmente foi 

embora. Quando ficou claro que o que Jesus estava oferecendo ia custar-lhe o seu orgulho 

e suas posses, ele decidiu que o preço era alto demais, até mesmo para a vida eterna. 

Este jovem parecia à primeira vista, o candidato ideal. Algumas pessoas têm de ser 

persuadidos das verdades básicas de ensino da Escritura a respeito de Deus, céu, inferno, 

ea vida eterna. Aparentemente, nenhuma pré-evangelismo era necessária nesse caso; de 

fato, a primeira coisa que fez quando ele veio para Jesus foi perguntar-lhe como obter a 

vida eterna. Ele parecia estar pronto; de acordo com a metodologia evangelística 

contemporânea, Jesus deveria ter usado uma linguagem apropriada e condições aceitáveis 

para liderar esta perspectiva quente para uma oração de salvação. Mas Jesus nunca pediu 

uma oração ou os populares Em vez disso, Ele colocou um obstáculo enorme em seu 

caminho, forçando-o a decidir o que era mais valioso para ele "decisão".: Deus e da vida 

futura, ou a sua própria vontade e o riquezas da vida presente. Infelizmente, ele optou por 

seguir sua própria vontade e não a de Deus. Ele queria a vida eterna, mas não o suficiente 

para abandonar o seu orgulho e posses. Em vez disso, ele queria acrescentar a vida eterna 

ao que ele já possuía em seus próprios termos. 

Esta história trágica de um homem aparentemente devoto que falhou o teste mais 

importante de sua vida se desdobra em duas partes: a história de seu encontro com Jesus, 

e na educação o Senhor deu aos discípulos desse encontro. 

O Encontro 



Como Ele estava assentado em uma viagem, um homem correu 

para Ele e ajoelhou-se diante dele, e lhe perguntou: "Bom Mestre, 

que farei para herdar a vida eterna?" E Jesus disse-lhe: "Por que 

me chamais bom? Ninguém é bom senão Deus. Sabes os 

mandamentos: 'Não matarás, não cometerás adultério, não 

roubarás, não levantarás falso testemunho, não defraudar, honrar 

pai e mãe. "E ele disse-lhe:" Mestre, tenho cumprido tudo . estas 

coisas desde a minha juventude "Olhando para ele, Jesus sentiu 

um amor por ele e disse-lhe:" Uma coisa te falta: vai, vende tudo 

o que possui e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu; depois, 

vem e segue-me ". Mas com essas palavras que ele estava triste, e 

ele foi embora de luto, pois ele foi um dos que possuía muitos 
bens. (10: 17-22) 

O encontro se desenrola no diálogo entre Jesus e este jovem. 

Pergunta do Seeker 

Como Ele estava assentado em uma viagem, um homem correu 

para Ele e ajoelhou-se diante dele, e lhe perguntou: "Bom Mestre, 
que farei para herdar a vida eterna?" (10:17) 

Este incidente ocorreu na parte sul da região conhecida como Perea, localizado a leste do 

rio Jordão. Jesus estava a caminho de Jerusalém (Marcos 10:32) para o tempo final, onde 

ele iria morrer e ressuscitar.Um dia, como Ele estava assentado em uma viagem na 

região, algo inesperado aconteceu (Matt 19:16 introduz esta conta com a frase grega. kai 

idou ["e eis que"]) - um homem correu para Ele e ajoelhou-se diante Ele. O que fez 

que surpreendente, até mesmo chocante, é a identidade do homem. Mateus observa que 

ele era jovem, Lucas que ele era um governante (provavelmente de uma sinagoga [Lucas 

18:18]), e todos os três relatório que ele era extremamente rico (Mt 19:22 (Matt 19:16.);. 

Marcos 10:22; Lucas 18:23). 

Várias coisas sobre este rico, homem influente que tinha conseguido muito de acordo com 

o sistema religioso de sua época teria chocado os circunstantes. Primeiro, ele correu 

para Jesus. Os homens do Oriente Médio do estado não foi executada. Corrida exigiu 

recolhendo as longas vestes usadas por homens e mulheres, expondo assim as pernas, e 

foi considerado indigno e até mesmo vergonhoso. Ele também se ajoelhou diante 

de Cristo, assumindo uma postura humilde, de adoração na presença daquele a quem o 

establishment religioso odiado como um falso profeta e tentou matar. Além disso, ele se 

dirigiu a Jesus respeitosamente como bom professor. 

Como observado anteriormente neste capítulo, este rico, jovem príncipe parecia ser uma 

perspectiva infalível. Ele reconheceu a sua necessidade, em contraste com o fariseu 

descrito em Lucas 18: 9-14.Apesar de todas as suas realizações religiosas, ele sabia que 

ele não tem a vida eterna e, portanto, não tinha uma esperança confiante do céu. 

Além disso, ele procurou urgentemente a vida eterna que ele sabia que não 

possuía. Desconsiderando-se a sua reputação e sua dignidade, ele humildemente veio a 

Jesus publicamente, ao contrário Nicodemus (João 3: 2). 



Ele também veio para a pessoa certa. Ao contrário de muitos que inutilmente perseguir a 

verdade espiritual do professor errado, a igreja errada, ou a religião errada, ele veio para 

o Senhor Jesus Cristo, o único que é o "o caminho, ea verdade, ea vida" (João 14: 6 ; cf. 

1 João 5:20). 

Finalmente, ele fez a pergunta certa: "O que devo fazer para herdar a vida 

eterna?" De acordo com o sistema legalista de justiça própria que ele fazia parte, ele 

estava olhando para o conhecimento do último bom trabalho que finalmente iria permitir 

que ele obter a vida eterna. Apesar de todas as suas realizações religiosas, havia um medo 

persistente em sua mente que a salvação ainda estava faltando.Houve uma culpa 

insatisfeito; um desejo não realizado; . dúvida dolorosa sobre a sua relação com Deus a 

vida eterna se refere a uma qualidade de vida, não uma quantidade; não apenas a viver 

para sempre, mas em vez de possuir a própria vida de Deus, que Ele graciosamente 

concede aos crentes. 

Este problema fundamental do homem estava em sua incompreensão e abuso da 

palavra bom, que ele usado livremente em relação a Cristo. Ele quis dizer nada mais por 

ele do que para elogiá-lo como um bom professor, em outras palavras, um enviado de 

Deus (cf. Jo 3: 2). Da mesma forma, ele se considerava e seus companheiros religiosos 

igualmente boas. Diante disso, o objetivo de counterquestion Jesus torna-se clara. Ele não 

respondeu como fez com a questão semelhante: "O que devemos fazer, para que possamos 

realizar as obras de Deus?" (João 6:28), dizendo: "Esta é a obra de Deus, que você acredita 

em que por ele foi enviado "(v 29;. cf. Atos 16:31). O onisciente Senhor, que sabia o que 

estava nos corações dos homens (João 2:25), não contestou este homem de acreditar, 

porque Ele sabia que primeiro precisava vir a enfrentar o julgamento iminente do pecado 

sobre a sua cabeça, e a necessidade de arrependimento e perdão por misericórdia divina 

para escapar da ira eterna. 

Desafio do Salvador 

E Jesus disse-lhe: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom 

senão Deus. Sabes os mandamentos: 'Não matarás, não cometerás 

adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não 
defraudar, honrar pai e mãe. "(10: 18-19) 

A resposta do Senhor, "Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus ", não 

era, é claro, uma negação de sua divindade. Isso teria contradito Suas afirmações 

explícitas em outros lugares (por exemplo, João 5: 17-18; 8:24, 58; 10: 30-33). Sua 

Proposito era repreender entendimento inadequado deste homem da palavra boa e 

redefini-lo em relação a Deus. Bom, ao contrário de "ruim", é absoluto, não relativo. As 

pessoas podem ser mais ou menos bom ou ruim, mas só Deus é absolutamente, 

perfeitamente, eternamente bom. Antes do evangelho pode ser apresentado a eles, as 

pessoas devem entender que eles não são bons aos olhos de Deus, e que nenhuma 

quantidade de esforço humano ou prática religiosa pode torná-los assim (Rom 3:20, 28;.. 

Gl 2,16; Ef 2: 8-9; Fp 3:.. 9; 2 Tim. 1: 9; Tito 3: 5). 

A lei é "santa, eo mandamento é santo, justo e bom" (Rom. 7:12). A revelação divina na 

lei demonstra e define a justiça de Deus perfeito, santidade e bondade absoluta, e é o 

padrão para que todos os que querem alcançar a salvação por sua própria justiça não pode 

atingir (Mateus 5:48;. Cf. Lev 11:45.; 19: 2; 1 Pedro 1:16). A lei mostra pecadores como 



perfeitamente Deus é bom e quão mal eles são, produzindo culpa, medo, temor, remorso, 

ea realidade inevitável do julgamento divino. "É nosso tutor para nos conduzir a Cristo, 

para que fôssemos justificados pela fé" (Gal. 3:24). Mas, como o povo judeu da época de 

Jesus, este homem tinha torcido a lei em um meio de estabelecer a sua própria bondade e 

justiça (Rm. 9: 30-32). 

Antes de sua conversão, o apóstolo Paulo foi muito parecido com este pecador 

religioso. Ele era "circuncidado ao oitavo dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, 

hebreu de hebreus; quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à 

justiça que há na lei, fui irrepreensível "(Fp. 3: 5-6). Como ele escreveu em Gálatas 1: 13-

14, ele era uma estrela em ascensão no judaísmo do primeiro século: "Porque você já 

ouviu falar do meu ex-modo de vida no judaísmo, como eu costumava persegui a Igreja 

de Deus além da medida e tentou destruí-la; e eu estava excedia em judaísmo a muitos 

dos meus contemporâneos entre os meus compatriotas, sendo mais extremamente zeloso 

minhas tradições ancestrais "Mas, como ele foi habilitado pelo Espírito de Deus para 

compreender verdadeiramente a lei, ele viu a si mesmo pelo que ele era.: 

Que diremos, pois? É a lei pecado? De maneira nenhuma! Pelo contrário, eu não teria 

chegado a conhecer o pecado senão pela lei; pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei 

não dissera: Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim a 

cobiça de todo tipo "Não cobiçarás."; para além do pecado Lei está morto. Certa vez eu 

estava vivo, sem lei; mas quando veio o mandamento, o pecado tornou-se viva e eu 

morri; e este mandamento, que era de resultar em vida, provou resultar em morte por 

mim; para o pecado, tomando uma oportunidade, pelo mandamento, me enganou e por 

ele me matou. Então, a lei é santa, eo mandamento é santo, justo e bom. Por isso que o 

que é bom tornar-se uma causa de morte para mim? De maneira nenhuma! Pelo contrário, 

foi o pecado, a fim de que ele pode ser mostrado para ser pecado por efetuar a minha 

morte por aquilo que é bom, para que através do pecado mandamento se tornaria 

totalmente pecaminosa. (Rom. 7: 7-13) 

A bondade da natureza de Deus é revelada na lei, e quando Paulo medida se contra a lei, ele 

percebeu que não era de todo justo, mas um pecador miserável. Ele comparou o seu melhor 

moralidade e religiosidade para "esterco" (Filipenses 3: 4-8. KJV). 

O Senhor, então, desafiou este homem, como Paulo faria mais tarde, julgar-se pela lei e 

perceber que ele não era bom. Jesus lembrou-lhe que ele sabia que os mandamentos e 

foi responsável para mantê-los (Mat. 19:17). Ele, então, deu-lhe uma lista de 

exemplos: "Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás 

falso testemunho, não defraudar, honrar pai e mãe." Todos, exceto um desses 

exemplos foram tomadas a partir da segunda metade dos Dez Mandamentos, que lida com 

as relações humanas, ao contrário dos primeiros cinco mandamentos, que lidam com a 

relação da pessoa com Deus. 

Delusion do Seeker 

E ele disse-lhe: "Mestre, eu guardava todas estas coisas desde a 

minha mocidade." (10:20) 

Longe de ser condenado por sua incapacidade de atingir a perfeição da lei, esse jovem 

governante, como seus colegas religiosos, estava convencido de que a sua observância da 



lei vindicado sua justiça. Sua alegação de ter guardava todas estas coisas 

de sua juventude até a esse momento revelou seu fracasso total para realmente entender 

o seu pecado. Seu auto-justiça ele tinha cegado a revelação da lei do seu pecado (cf. Jer. 

17: 9). Para ele, como para os fariseus e rabinos, a lei estava preocupado apenas com o 

comportamento externo. Foi essa noção equivocada de que Jesus corrigido no Sermão da 

Montanha (Mt 5:. 20-48). Se ele tivesse realmente compreendido a lei, ele teria percebido, 

como Paulo veio a entender, que condenou o ódio, pensamentos lascivos, a avareza, as 

mentiras e desonrarem seus pais que eram parte do tecido de seu coração miserável. Em 

vez de manter a lei como ele imaginava, ele violou-lo diariamente em sua mente, que é 

tão mau quanto o comportamento sem lei. 

Comando do Salvador 

Olhando para ele, Jesus sentiu um amor por ele e disse-lhe: "Uma 

coisa te falta: vai, vende tudo o que possui e dá aos pobres, e terás 

um tesouro no céu; depois, vem e segue-me ". Mas com essas 

palavras que ele estava triste, e ele foi embora de luto, pois ele foi 
um dos que possuía muitos bens. (10: 21-22) 

Motivado por um amor por ele, Jesus disse: "Uma coisa te falta: vai, vende tudo o que 

possui e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu; depois, vem e segue-me. " O 

mandamento do Senhor e da resposta do homem, mas com essas palavras que ele estava 

triste, e ele foi embora de luto, pois ele foi um dos que possuía muitos bens, ainda 

mais expostos a sua incapacidade de manter a lei. Não só era um violador do segundo 

cinco dos Dez Mandamentos, mas também um transgressor penal dos cinco 

primeiros. Ele era culpado de blasfêmia contra Deus, adorando um outro deus-sua riqueza 

e posses e Deus não tolera rivais. "Ninguém pode servir a dois senhores;" Jesus disse, 

"porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não 

podeis servir a Deus e ao dinheiro "(Mat. 06:24). Riqueza terrena e satisfação temporal 

foi deus deste homem. 

Jesus pregou o direito a ele, mas não é o evangelho. Os pecadores não estão prontos para 

as boas novas do evangelho até que aceitem a má notícia de que a lei condena os 

pecadores como culpados. Como um líder religioso muito respeitado, reverenciado e 

honrado, ele viu sua prosperidade e sua posição exaltada na sinagoga como prova de que 

ele era bom e Deus estava contente com ele. Ele não estava disposto a reconhecer que ele 

era um pecador, afirmar que suas boas obras não poderia salvá-lo, e lançou-se sobre a 

graça e misericórdia de Deus, e apresentar ao senhorio de Cristo. Tragicamente, na 

encruzilhada de seu destino eterno, face-a-face com o Salvador, ele tomou o caminho 

largo que leva à destruição e rejeitou o caminho estreito que só conduz à vida eterna. 

A Educação 

E Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: "Quão difícil 

será para aqueles que são ricos entrar no Reino de Deus!" Os 

discípulos ficaram admirados com as suas palavras.Mas Jesus 

respondeu novamente e disse-lhes: "Filhos, como é difícil entrar 

no Reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo buraco de 

uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. "Eles ficaram 

ainda mais surpresos e disseram-lhe:" Então, quem pode ser 

salvo? "Olhando para eles, Jesus disse: "Com as pessoas que é 



impossível, mas não para Deus; para todas as coisas são possíveis 

para Deus. "Pedro começou a dizer-lhe:" Eis que nós deixamos 

tudo e te seguimos. "Jesus disse:" Em verdade eu vos digo, não há 

ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs ou mãe, ou pai, 

ou filhos, ou campos, por minha causa e por causa do evangelho, 

mas que ele receberá cem vezes mais agora, na era presente, 

casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, e campos, juntamente com 

perseguições; e, no mundo futuro, a vida eterna. Mas muitos que 

são primeiros serão últimos, e os últimos, em primeiro lugar "(10: 
23-31). 

A lição Jesus chamou de a trágica história do jovem rico elabora em sua declaração em 

Marcos 8:35, "Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por 

causa de mim e do evangelho, esse a salvará. "Aquele homem, que parecia estar 

sinceramente buscando a vida eterna, acabou perdendo sua alma eterna para sempre por 

amor de si e riquezas terrenas. A instrução do Senhor se desdobra em duas partes: a 

pobreza das riquezas e as riquezas da pobreza. 

O Poverty da Riches 

E Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: "Quão difícil 

será para aqueles que são ricos entrar no Reino de Deus!" Os 

discípulos ficaram admirados com as suas palavras.Mas Jesus 

respondeu novamente e disse-lhes: "Filhos, como é difícil entrar 

no Reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo buraco de 

uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. "Eles ficaram 

ainda mais surpresos e disseram-lhe:" Então, quem pode ser 

salvo? "Olhando para eles, Jesus disse: "Com as pessoas que é 

impossível, mas não para Deus; para todas as coisas são possíveis 
para Deus "(10: 23-27). 

Depois de assistir, infelizmente, como o jovem rico se afastou Jesus, olhando em redor, 

disse aos seus atônitos discípulos: "Quão difícil será para aqueles que são ricos 

entrar no Reino de Deus!" Eles tinham sido surpreendidos quando a perspectiva 

aparentemente esperançoso rejeitado termos de Jesus e de repente se virou e saiu. Os 

discípulos ficaram ainda mais espantados com as suas palavrasacerca da dificuldade 

dos ricos encontrar em entrar no reino. Em sua cultura, como observado anteriormente, 

assumiu-se que a riqueza eo poder eram sinais de bênção de Deus. 

Pelo contrário, a entrar no reino é difícil para os ricos para, pelo menos, três razões. Em 

primeiro lugar, a sua riqueza lhes dá uma falsa sensação de segurança. Paulo ordenou a 

Timóteo: "Instruir aqueles que são ricos deste mundo que não sejam altivos, nem para 

corrigir a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede 

abundantemente todas as coisas para desfrutar" (1 Tm. 6:17 ). 

Em segundo lugar, eles também são consumidos com as coisas do mundo, e onde o seu 

tesouro, seu coração esteja também (Mat. 06:21). Em 1 Timóteo 6:10 Paulo advertiu: 

"Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns por anseio por ela se 

desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores." O apóstolo João emitiu 

um semelhante aviso: 



Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai 

não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência 

dos olhos ea soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. (1 João 2: 15-16) 

Aqueles que agarrar riqueza são como o tolo rico da parábola do Senhor: 

E Ele lhes disse uma parábola, dizendo: "A terra de um homem rico foi muito produtivo. E 

ele começou a raciocinar para si mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho lugar para 

guardar minhas colheitas? 'Então ele disse: 'Isto é o que vou fazer: vou derrubar os meus 

celeiros e construir outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus 

bens. E direi à minha alma: "Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos; levar 

a sua vontade, comer, beber e ser feliz. "" Mas Deus lhe disse: 'Insensato! Esta mesma 

noite a sua alma é exigido de você; e agora quem será o proprietário o que você preparou? 

'. Então, é o homem que armazena um tesouro para si mesmo, e não é rico para com Deus 

"(Lucas 12: 16-21) 

Finalmente, os ricos tendem a ser egoístas, buscando auto-realização e auto-gratificação, 

como o homem rico na história do Senhor, que ignorou o mendigo necessitados ao seu 

portão (Lucas 16: 19-31). 

Essas razões psicológicas, no entanto, não são ponto aqui o Senhor, uma vez que o rico 

homem de quem ele falava era uma pessoa aparentemente religiosa. De acordo com a 

teologia simplista (e errada) de judaísmo do primeiro século, a riqueza era um sinal da 

bênção de Deus. Por outro lado, eles viram os pobres como amaldiçoado por Deus. Além 

disso, aqueles que eram ricos tinham os meios para pagar por mais sacrifícios do que os 

pobres. Eles também poderiam dar ao luxo de dar mais esmolas e comprar mais ofertas 

do que as outras pessoas, e os judeus acreditavam que a esmola era chave para entrar no 

reino. O livro apócrifo de Tobias disse: "É melhor dar esmolas do que juntar ouro: uma 

esmola livrará da morte, e deve limpar todos os pecados. Aqueles que exercem esmolas 

e justiça deve ser preenchido com a vida "(Tobias 12: 8-9; cf. Eclesiástico 03:30). Assim, 

no sistema religioso judaico, ele deve ser fácil para o rico entrar no reino de Deus, não 

impossível. 

Não surpreendentemente, os discípulos estavam chocados e espantado 

com Jesus palavras, que pareciam contra-intuitivo para eles. Sua reação indica que eles 

ainda não tinham completamente quebrado livre do sistema legalista em que tinham sido 

levantadas. Mas Jesus respondeu novamente e disse-lhes: "Filhos, como é difícil 

entrar no Reino de Deus!" Longe de enfraquecimento Sua declaração, o Senhor repetiu 

e ampliou-o para incluir todos, não apenas os ricos. Ele então deu uma ilustração de como 

é difícil entrar no reino de Deus: 

Na realidade, é impossível para os ricos para comprar o seu caminho para o reino, como 

a declaração proverbial: "É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do 

que um rico entrar no reino de Deus" indica . Os persas expressa impossibilidade com um 

familiar provérbio afirmando que seria mais fácil para um elefante para passar pelo buraco 

de uma agulha. Os judeus pegou o provérbio, substituindo um camelo por um elefante, 

uma vez que os camelos foram os maiores animais na Palestina.  

     Alguns, dispostos a enfrentar a dura realidade que o ditado diz, tentou amolecê-

lo. Notando a semelhança entre as palavras gregas kamelos (camelo) e Kamilos (uma 

grande corda ou cabo), alguns sugerem que um copista errou, substituindo o antigo para 



o último. É improvável, contudo, que todos os três sinóticos teria sido alteradas da mesma 

forma. Nem um escriba fazer a declaração mais difícil, em vez de mais fácil. Ele pode 

alterar a redação do "camelo" para "cabo", mas não de "cordão" para "camelo". Mas 

mesmo uma corda pode não mais passar pelo buraco de uma agulha do que um camelo 

podia.Outros imaginam que a referência é a um pequeno portão [in] muralha de Jerusalém 

que os camelos só poderia entrar com grande dificuldade. Mas não há nenhuma evidência 

de que tal portão já existiu.Nem qualquer pessoa com bom senso tentaram forçar um 

camelo através de um pequeno portão tal, mesmo se tivesse existido; eles simplesmente 

trouxe o seu camelo para a cidade através de uma porta maior. O ponto óbvio de que a 

expressão pitoresca de hipérbole não é que a salvação é difícil, mas sim que é 

humanamente impossível para todos, por qualquer meio, incluindo os ricos (cf. Mc 10: 

23-24).Os pecadores estão conscientes de sua culpa e medo, e pode até desejar um 

relacionamento com Deus que traria perdão e paz. Mas eles não podem manter suas 

prioridades pecaminosos e controle pessoal e acho que para chegar a Deus em seus 

próprios termos. O jovem ilustra essa realidade. (John Macarthur, Lucas 18-24, A 

Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, de 2014], 41-42) 

Ainda mais espantado, os discípulos disseram-lhe: "Então, quem pode ser salvo?" 

Olhando para eles, Jesus lhes disse claramente: "Com as pessoas que é impossível, 

mas não para Deus; para todas as coisas são possíveis para Deus " (cf. a frase similar 

usado em Lucas 01:37 para se referir ao nascimento virginal). Pecadors, por seu próprio 

poder, vontade e esforços, não pode salvar-se (Jer 13:23.);apenas um ato soberano de 

Deus pode mudar o coração (João 1: 11-13; 3: 3-8; 6:44, 65). 

Quando os pecadores, por obra do Espírito, chegar ao ponto onde eles desejam se 

arrepender e ser salvo, tendo reconhecido a sua culpa, eles só podem clamar a Deus e 

pedir que Ele graciosamente para perdoar seus pecados e salvá-los do julgamento por 

meio de Jesus Cristo . Seu único fundamento, como o publicano arrependido, é "Deus, sê 

propício a mim, pecador!" (Lucas 18:13). 

O Riches da Pobreza 

Pedro começou a dizer-lhe: "Eis que nós deixamos tudo e te 

seguimos." Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, não há ninguém 

que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, 

filhos ou fazendas, por minha causa e por causa do evangelho, 

mas que ele receberá cem vezes mais agora, na era presente, 

casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, e campos, juntamente com 

perseguições; e, no mundo futuro, a vida eterna. Mas muitos que 

são primeiros serão últimos, e os últimos, em primeiro lugar "(10: 
28-31). 

Como Pedro apontou, ao contrário do jovem rico e muitos outros pretensos seguidores 

(cf. João 6:66; Lucas 9: 59-62), os discípulos tinham deixaram tudo e 

seguiram Cristo. Mateus registra que Pedro seguiu essa afirmação com a pergunta: "O 

que então haverá para nós?" (Mat. 19:27). Em resposta , Jesus disse: "Em verdade eu 

vos digo, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou 

fazendas, por minha causa e por causa do evangelho, mas que ele, receberá cem 

vezes tanto agora na era presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, e campos, 

juntamente com as inevitáveis perseguições eles terão de enfrentar (Atos 14:22). Todos 

os crentes se tornam parte da igreja, o corpo de Cristo. Enquanto muitos perdem suas 



famílias terrenas quando eles se tornam cristãos, eles acham que eles ganharam a família 

celestial e recebem muitos pais, mães, irmãs e irmãos em Cristo. 

Que cuidados mútuos marcou a verdadeira igreja de Jesus Cristo desde o seu início no 

dia de Pentecostes. Quando a igreja nasceu, consistia em parte de peregrinos que vieram 

de assentamentos judeus fora de Israel. Depois de sua conversão, os novos crentes não 

queria ir para casa porque não havia igrejas, exceto para o de Jerusalém. Eles ficaram, 

alguns deles de forma permanente, nas casas dos crentes que já estavam lá. Aqueles 

crentes alimentá-los, os abrigou, e amou e cuidou deles. Anos mais tarde, o apóstolo 

Paulo iria viajar por toda a região do Mediterrâneo, coletando uma oferta para levar para 

a igreja de Jerusalém para que ele pudesse continuar a cuidar dos crentes necessitados lá 

(2 Cor. 8-9). 

Mas não é só na vida presente que aqueles que deixaram tudo para trás para seguir a Cristo 

será recompensado; no século futuro, eles serão abençoados com a vida eterna no 

céu. Em resposta à pergunta de Pedro em relação a ele e seus companheiros apóstolos, 

Jesus respondeu: "Em verdade eu vos digo, que vós, que me seguistes, que na regeneração 

[o reino milenar], quando o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, você também 

deve sentar em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel "(Mat. 19:28). 

Declaração de conclusão do Senhor, "Mas muitos que são primeiros serão últimos, e 

os últimos, em primeiro lugar," significa simplesmente que tudo vai acabar possuidores 

iguais de tesouros do céu (cf. Mt 19:. 30-20: 16). 

Os ricos que rejeitam a Cristo será espiritualmente pobres para sempre. Por outro lado, 

aqueles que abandonar tudo para segui-Lo receberá riquezas eternas. Aqueles que 

armazenar até seu tesouro no céu compreender a verdade expressa pelo missionário e 

mártir Jim Elliot: "Não é nenhum tolo que dá o que não pode manter para ganhar o que 

não pode perder" (Elisabeth Elliot, Shadow da O Almighty [New York: Harper & Row, 

1979], 247). 

 
50. A visualização do Sofrimento Messiânica 

(Marcos 10: 32-34) 
Eles estavam na estrada, subindo para Jerusalém, e Jesus estava 

andando na frente deles; e eles ficaram espantados, e aqueles que 

seguiram estavam com medo. E mais uma vez ele tomou os doze e 

começou a dizer-lhes o que ia acontecer com ele, dizendo: "Eis 

que subimos a Jerusalém, eo Filho do Homem vai ser entregue aos 

sumos sacerdotes e os escribas; e eles o condenarão à morte e 

entregá-lo aos gentios. Eles vão zombar Ele e cuspir nele, e 

açoitá-lo e matá-lo, e três dias depois ele ressuscitará "(10: 32-
34). 

Uma das reivindicações críticos e céticos falsos fazer em uma tentativa de desacreditar o 

Senhor Jesus Cristo é que Sua morte foi uma gravidez não planejada, o infortúnio 

inesperado. Alguns sustentam que Jesus, embora suas intenções eram boas, mal calculado 

mal a vontade do povo de tolerar seu ensino e foi longe demais. Outros o vêem como um 



nacionalista equivocada, cujas tentativas de iniciar uma revolução contra Roma terminou 

em desastre. Para outros, ele era apenas mais um fanático religioso que, arrastados pela 

Sua própria popularidade, entretido delírios de grandeza. Em qualquer caso, eles cobram 

a forma como as coisas aconteceram, certamente, não era a maneira que pretendia. 

Nada poderia estar mais longe da verdade. Oposto de ser pego de surpresa, Jesus sabia 

desde o início que iria acontecer com ele. Cada aspecto da Sua morte foi profetizado sete 

séculos antes de seu nascimento: 

Eis o meu servo prosperará, Ele será alto e elevado e muito elevado. Assim como muitos 

ficaram espantados de ti, povo meu, para que sua aparência era desfigurado, mais do que 

qualquer homem e sua figura mais do que os filhos dos homens. Assim, Ele vai polvilhe 

muitas nações, os reis fecharão as suas bocas por causa dele; para o que não lhes tinha 

sido dito que eles vão ver, e que eles não tinham ouvido falar que eles vão entender. Quem 

deu crédito à nossa pregação? E para quem tem o braço do Senhor foi revelado? Para Ele 

cresceu diante dele como um renovo, e como raiz de uma terra seca; Ele não tem forma 

imponente ou majestade que devemos olhar para Ele, nem aparência de que devemos ser 

atraída por ele. Era desprezado, eo mais rejeitado entre os homens, homem de dores e 

experimentado nos sofrimentos; e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era 

desprezado, e não fizemos dele caso algum. Certamente nossas tristezas Ele próprio 

geraram, e as nossas dores Ele transportados;ainda que nós mesmos o reputávamos por 

aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, 

Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e 

por Sua pisaduras fomos sarados. Todos nós como ovelhas, nos desviamos, cada um de 

nós se voltou para o seu próprio caminho; mas o Senhor fez com que a iniqüidade de nós 

todos a cair sobre ele. Ele foi oprimido e ele foi humilhado, mas não abriu a sua 

boca; como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os 

seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado; e os 

da sua geração, que considerou que ele fora cortado da terra dos viventes pela transgressão 

do meu povo, a quem o curso era devido? Seu túmulo foi atribuído com homens ímpios, 

mas Ele estava com um homem rico na sua morte, porque Ele nunca fez injustiça, nem 

houve engano na sua boca. Mas o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; Ele se 

tornaria-se como uma oferta pela culpa, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus 

dias, eo bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Como resultado da angústia de sua 

alma, ele vai vê-lo, e ficará satisfeito; com o seu conhecimento o Justo, meu Servo, 

justificará a muitos, como Ele irá suportar as suas iniqüidades. Por isso, vou colocar-Lhe 

uma parte com os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes; porque Ele derramou 

a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores; mas Ele mesmo carregou o 

pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. (Is. 52: 13-53: 12) 

Antes de Jesus nascer um anjo disse a Seu pai, José, que Maria "dará à luz um filho; e lhe 

porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados "(Mat. 

1:21). Antecipando-se à cruz, Jesus disse: "Agora a minha alma está perturbada; e que eu vou 

dizer: 'Pai, salva-me desta hora? Mas para este fim Eu vim para esta hora "(João 12:27). Jesus 

fez alusão a sua morte em todo o seu ministério: 

E Jesus disse-lhes: "Enquanto o noivo está com eles, os atendentes do noivo não podem 

jejuar, podem? Enquanto têm consigo o esposo com eles, não podem jejuar. . Mas dias 

virão em que o noivo será tirado do meio deles, e então jejuarão naquele dia "(Marcos 2: 

19-20) 



Mas eu tenho um batismo de sofrer, e como me angustio até que seja cumprida! (Lucas 

12:50) 

E disse-lhes: "Ide dizer a essa raposa [Herodes Antipas]: Eis que eu expulso os demônios 

e fazendo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia eu alcançar meu objetivo." No entanto, 

caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte; por isso não pode ser que um profeta pereça 

fora de Jerusalém. "(Lucas 13: 32-33.; cf. vv 34-35) 

Mas primeiro ele deve sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. (Lucas 17:25) 

Em três ocasiões nos Evangelhos Sinópticos, Jesus forneceu detalhes específicos de sua 

morte aos Seus discípulos (Marcos 08:31; cf. Mt 16:21; Lucas 09:22; Marcos 09:31; cf. 

Mt 17:.. 22- 23; Lucas 09:44).A presente passagem e os relatos paralelos em Mateus e 

Lucas (Matt. 20: 17-19; Lucas 18: 31-34), relacionar a última destas três predições. 

A razão pela qual Jesus foi capaz de fazer previsões específicas e precisas a respeito da 

Sua morte é dupla: primeiro, porque sabia perfeitamente o Antigo Testamento, e segundo, 

porque Ele possuía conhecimento divino perfeito. O ensinamento de Jesus, nesta ocasião, 

pode, portanto, ser analisada sob dois títulos: escritura profética, e onisciência pessoal. 

Escrituras proféticas 

Eles estavam na estrada, subindo para Jerusalém, e Jesus estava 

andando na frente deles; e eles ficaram espantados, e aqueles que 

seguiram estavam com medo. E mais uma vez ele tomou os doze e 
começou a dizer-lhes o que ia acontecer com ele. (10:32) 

Esta lição ocorreu enquanto Jesus, acompanhado por uma grande multidão (cf. Mat. 

20:29), estava no caminho, subindo para Jerusalém via Jericó. Eles haviam deixado o 

Rio Jordão, onde eles haviam cruzado de volta para Israel depois de viajar ao sul da 

Galiléia através Perea (região leste do Jordão) para evitar passar por Samaria (cf. Jo 4: 

9). Jesus estava andando na frente deles , indo de bom grado a sua morte. Com firme 

convicção, Ele caminhou à frente de todos, puxando sua ansiosos, confusos, sem 

esperança seguidores juntamente com Ele pela força da Sua presença. O Doze em 

particular foram surpreendidos, com medo, mesmo fatalista (cf. João 11:15), uma vez 

que eles tinham, como mencionado acima, já recebeu instruções do Senhor sobre o que 

estava a acontecer. Mas mesmo o resto deaqueles que seguiam estavam com medo. Eles 

estavam confusos a respeito de porque o que eles esperava fervorosamente que foi o 

Messias estava caminhando para o perigo mortal que deparar com ele em Jerusalém. 

Para ajudar a prepará-los para o que estava por vir, Jesus tomou os doze e começou a 

dizer-lhes mais uma vez o que ia acontecer com ele. Como isso aconteceu, eles tiveram 

um tempo bastante difícil lidar com a sua traição, prisão, ensaios, crucificação, e 

morte. Se não tivessem sido avisados, o nível de dúvida e medo que eles teriam 

experimentado teria sido muito maior. Mas quando esses eventos aconteceram, o 

conhecimento de que as coisas foram se desenrolando exatamente como Jesus havia 

predito assegurou-lhes que Deus estava no controle completo. 

Os Doze estavam familiarizados com o Antigo Testamento, porque foi lido e ensinado 

nas sinagogas toda a vida. Mas, sob a influência do ensino bizarro, místico proposto pelos 



fariseus e escribas, faltava-lhes uma verdadeira compreensão da revelação. Ao longo de 

seu ministério Jesus havia desafiado a má interpretação rabínica do Antigo Testamento 

(por exemplo, Mat. 5: 21-48; 15: 2-6; Marcos 7: 8-9; cf. Tito 1:14; Marcos 7: 7). Agora, 

com a sua morte iminente, o Senhor intensificou Sua instrução dos discípulos. 

Lucas registra que Ele falou com eles sobre "todas as coisas que estão escritas através dos 

profetas acerca do Filho do Homem [que] ser cumprida" (Lucas 18:31). Sua morte foi 

prometido no Antigo Testamento, não em termos gerais, vagos, mas muito 

especificamente. 

Por exemplo, o sistema de sacrifício, que foi iniciada (Gen. 3:21) e mandatou (Levítico) 

por Deus, por necessidade apontou para um sacrifício final, como o escritor de Hebreus 

deixa claro: 

Ambos os dons e sacrifícios são oferecidos que não pode fazer o adorador perfeito em 

consciência. (Hb 9: 9). 

Pela lei, uma vez que tem apenas uma sombra dos bens futuros, e não a própria forma das 

coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano 

em ano, aperfeiçoar os que se aproximam. Caso contrário, não teriam deixado de ser 

oferecidos, porque os adoradores, tendo sido purificados uma vez, deixaria de ter tido 

consciência de pecados? Mas nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados ano a 

ano. (Heb. 10: 1-3) 

Por isso que temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, uma vez por 

todas. Cada sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo vez após vez os 

mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados; mas Ele, havendo oferecido um 

único sacrifício pelos pecados de todos os tempos, sentou-se à direita de Deus. (Heb. 10: 

10-12) 

Jesus certamente também têm apontado que o Salmo 22 graficamente descreveu os 

detalhes de sua morte na cruz, mesmo que a crucificação era desconhecido em Israel no 

momento em que salmo foi escrito.O salmo começa com as palavras nosso Senhor falou 

sobre a cruz, (v. 1; cf. Mt 27:46). "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?". Os 

versículos 6-8 prever o desprezo e zombaria amontoados sobre Jesus por Seus inimigos: 

Mas eu sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens e desprezado do 

povo. Todos os que me vêem zombam de mim; eles se separam com o lábio, eles abanam 

a cabeça, dizendo: "Comprometa-se com o Senhor; Que ele o livre; deixá-Lo resgatá-lo, 

porque tem prazer nele "(cf. Lucas 23: 35-39). 

O versículo 16 diz que os Seus algozes ", traspassaram-me as mãos e os meus pés" -uma 

referência óbvia à crucificação. 

Os versículos 14-17 descrevem a física sofrendo o Senhor suportou na cruz: 

Derramei-me como água, e todos os meus ossos estão fora do comum; o meu coração é 

como cera; derreteu-se dentro de mim. A minha força secou-se como um caco de barro, 

e os meus cleaves língua se me da boca; e Você me deitas no pó da morte. Pois cães me 



rodeiam; um bando de malfeitores me cercou; traspassaram-me as mãos e os pés. Posso 

contar todos os meus ossos. Eles olham, olham-me. 

Essa previsão notavelmente precisas ainda registra o detalhe de que seus carrascos iria dividir 

vestes de Jesus: "Eles dividem as minhas roupas entre si, e sobre a minha túnica lançaram 

sortes" (v 18; cf. Lucas 23:34.). 

Certamente Ele falou que a maior profecia de seu nascimento, vida, morte, ressurreição e 

glória: Isaías 53. O Antigo Testamento também previu inúmeros outros detalhes da vida 

e ministério de Jesus, incluindo 

Sua entrada triunfal (Zacarias 9:.. 9; Matt 21: 4-5) 

Fúria de seus inimigos contra Ele (Sl 2: 1-3; Atos 4: 25-28.) 

Sua deserção por seus amigos (Zc. 13: 7; Matt 26:31.) 

Sua traição por trinta moedas de prata (Zacarias 11:12;. Matt 26:15.) 

Seu ser levantado (uma referência a sua morte por crucificação [Num. 21: 8-9; João 3:14]) 

Que nenhum de seus ossos seria quebrado (Ex 12:46; Sl 34:20; João 19:.. 31-37) 

Que Ele seria dado a beber vinagre (Sl 69:21;. Matt 27:34.) 

Que a sua equipa seria traspassado (Zc 0:10;. João 19:34, 37) 

Isso apesar de seu túmulo seria designado para estar com os homens maus (como era comum 

com criminosos crucificados), Ele, na verdade, ser enterrado no túmulo de um homem 

rico (Is. 53: 9.; Mateus 27: 57-60) 

Que Ele subiria vitorioso sobre a morte (. Ps 16:10; Atos 2: 25-31) 

Que Ele ascender ao lugar de honra na mão direita do Pai (Sl 110:. 1; Atos 2: 34-35) 

Jesus "estava determinado a ir a Jerusalém" (Lucas 9:51) para cumprir o que o Antigo 

Testamento predisse a respeito de sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão. Depois 

de Sua ressurreição, Ele voltaria através de todas as profecias do Antigo Testamento para 

explicar mais uma vez as previsões com o seu cumprimento (Lucas 24: 26-27, 32, 44-

47). Foi então que os discípulos realmente entendi porque eles tinham experimentado a 

verdade e porque "Ele abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras" (Lucas 

24:45). 

Onisciência Pessoal 

dizendo: "Eis que subimos a Jerusalém, eo Filho do Homem vai 

ser entregue aos sumos sacerdotes e os escribas; e eles o 

condenarão à morte e entregá-lo aos gentios. Eles vão zombar Ele 

e cuspir nele, e açoitá-lo e matá-lo, e três dias depois ele 
ressuscitará "(10: 33-34). 

Além do ensino do Antigo Testamento observado acima, Jesus tinha conhecimento dos 

acontecimentos que envolveram sua morte que único que sabia o futuro poderia 

possuir. Essa é mais uma demonstração da sua onisciência divina (cf. Seu conhecimento 

dos corações das pessoas [João 2: 24-25; cf. Lc 6: 8; 11:17]; a localização precisa de onde 

Pedro iria encontrar um peixe com uma moeda em sua boca [Matt 17:27; cf. João 21: 5-

6.]; que uma mulher com quem se encontrou pela primeira vez tinha tido cinco maridos 

[João 4:18]; onde o colt Ele iria montar na entrada triunfal seria localizado e que seus 

proprietários diria quando os discípulos, tomando-o [Lucas 19: 30-34]; que os discípulos 



se encontraria um homem carregando um cântaro que iria mostrar-lhes o lugar onde eles 

iriam comer a Última Ceia [Lucas 22:10], e que Jerusalém seria destruída quatro décadas 

mais tarde [Lucas 21:20]). 

Essa previsão da sua morte fornece perspectiva adicional sobre a magnitude e intensidade 

do sofrimento de nosso Senhor. O Doze sabia, é claro, que eles estavam subindo para 

Jerusalém para celebrar a Páscoa. O que eles não entenderam ainda totalmente foi a de 

que Jesus seria o Cordeiro da Páscoa, o sacrifício final e aceitável que por si só, satisfazer 

a Deus e levar ao fim o sistema de sacrifício simbólico. Um dos motivos que Jesus 

precisava explicar essas verdades para eles com antecedência é que o conceito de um 

Messias morrendo era completamente estranho ao que tinha sido ensinado por toda a vida 

(cf. Lucas 9: 44-45). O historiador do século XIX Emil Schürer resumidos expectativas 

do povo judeu a respeito da vinda do Messias e o estabelecimento de Seu reino da seguinte 

forma: Em primeiro lugar, a vinda do Messias seria precedido por um tempo de 

tribulação. Em segundo lugar, no meio do tumulto um profeta Elias-like parece 

anunciando vinda do Messias. Em terceiro lugar, o Messias seria estabelecer o Seu reino 

glorioso e reivindicar o seu povo. Em quarto lugar, as nações que aliar-se juntos para 

combater o Messias. Em quinto lugar, o Messias iria destruir todas as nações opostas. Em 

sexto lugar, Jerusalém seria restaurada e fez nova e gloriosa. Em sétimo lugar, os judeus 

dispersos espalhados por todo o mundo gostaria de voltar a Israel. Em oitavo lugar, Israel 

se tornaria o centro do mundo e todas as nações seriam subjugados ao 

Messias. Finalmente, o Messias iria estabelecer Seu reino, o que seria um tempo de paz 

eterno, justo e glória ( A História do povo judeu no tempo de Jesus Cristo [New York: 

Scribners de 1896], 2: 154-78) . Tal perspectiva sobre a vinda do Messias não deixou 

espaço para um morto, ou mesmo um Messias ressuscitado. 

O messiânico título Filho do Homem (Dan. 7: 13-14), enfatizando sua encarnação, é a 

designação favorito de Jesus de si mesmo, usado por Ele oitenta e uma vezes nos 

Evangelhos. A natureza do seu sofrimento como um homem pode ser examinada sob 

cinco aspectos. 

Em primeiro lugar, o Filho do Homem sofreu deslealdade. Ele foi traído e entregue aos 

líderes religiosos judeus por um dos doze homens que estavam mais próximos a 

ele. Enquanto o Salmo 41: 9 previu que o Messias seria traído por um amigo, só Jesus 

sabia que Judas Iscariotes seria o traidor (João 6: 70-71). Judas traiu Cristo às autoridades 

judaicas por meros trinta moedas de prata, assim como as Escrituras previram (Zc. 

11:12). Cinicamente, em relação fingida, apontou Jesus aos Seus captores com um beijo 

(Lucas 22: 47-48). 

Em segundo lugar, Jesus sofreu rejeição por parte de Israel (João 1:. 1; cf. Is 53: 3) a partir 

de primeiro de todos os . chefes dos sacerdotes e os escribas Os principais 

sacerdotes incluído o sumo sacerdote e todos os que vivem ex-sumos sacerdotes, o 

capitão do templo, que serviu como um assistente para o sumo sacerdote, e vários outros 

sacerdotes de alto escalão que supervisionou o trabalho dos sacerdotes rank-and-

file. Os escribas eram os especialistas na lei rabínica e Antigo Testamento. A maior parte 

eram fariseus, embora alguns eram saduceus. Juntos, eles fizeram aristocracia religiosa 

de Israel. As pessoas também rejeitaram a Cristo diante de Pilatos, gritando "Crucifica-

o!" (Mat. 27:22). Mesmo os homens mais próximos a ele abandonaram temporariamente 

quando depois de sua prisão, "todos os discípulos o abandonaram e fugiram" (Mat. 



26:56). Mas o mais profundamente, Jesus foi rejeitado pelo Pai, fazendo-o gritar na cruz, 

(Mt 27:46; cf. Sl 22.: 1.) "Meu Deus, Meu Deus, por que me desamparaste?". 

Em terceiro lugar, Jesus sofreu injustiça. Após uma série de, injustos e julgamentos 

simulados ilegais, os líderes de Israel seria condená-Lo à morte e iria entregá-lo aos 

gentios. Depois de mais uma série de testes antes de os governantes gentios Pilatos e 

Herodes, Jesus, apesar de ter sido repetidamente declarado não culpado por eles (cf. Lucas 

23: 4, 14-15, 22; João 18:38; 19: 4, 6), seria condenado à morte (Marcos 15:15). O santo 

segunda pessoa, justa e reta da Trindade foi falsamente acusado de pecado (João 9:24), 

sedição, insurreição (Lucas 23: 13-14), e blasfêmia (Mateus 9: 3; 26:65; João. 10:33). E 

Seus julgamentos eram manifestações monumentais de injustiça em todos os pontos. 

Em quarto lugar, Jesus sofreu o ridículo. O Filho de Deus sem pecado, em quem "toda a 

plenitude da Divindade habita em forma corpórea" (Cl 2: 9), foi ridicularizado e 

maltratado e cuspido por aqueles que detêm-lo sob custódia durante os julgamentos 

judeus (Lucas 22:63) , membros do Sinédrio (Matt. 26: 67-68), os soldados de Herodes e 

seus soldados (Lucas 23:11), e Pilatos (Mateus. 27: 27-31). O ridículo continuou mesmo 

quando Ele estava na cruz; "Os governantes estavam zombando dele, dizendo:" Salvou 

os outros; deixá-lo salvar a si mesmo se este é o Cristo de Deus, Sua Chosen One '"(Lucas 

23:35).Os soldados também o escarneciam, chegando-se a Ele, oferecendo-lhe vinagre, e 

dizendo: "Se tu és o Rei dos judeus, salva-se!" (Vv. 36-37). Mesmo um dos crucificados 

ao lado dele "foi lançando abuso para ele, dizendo:" Não és tu o Cristo? Salve-se e nós! 

'"(V. 39). A injúria e abuso que Ele enfrentou todo o Seu ministério (cf. João 09:28; 1 

Pedro 2:23) intensificou a sua morte. 

Em quinto lugar, Jesus sofreu lesões corporais. Ele foi espancado várias vezes enquanto 

estava sob custódia. Então, pouco antes de sua crucificação, os romanos 

brutalmente açoitá-lo com um chicote com várias tiras de couro, no final dos quais foram 

amarrados pedaços de vidro, osso, pedra ou metal. Então grave foi o dano da flagelação 

que muitos morreram por isso. 

Finalmente, os inimigos de Jesus o mataria. Ele seria executado, da forma mais cruel que 

se possa imaginar horrivelmente-crucificação. Frederic Farrar escreveu, 

Porque, na verdade uma morte por crucificação parece incluir toda essa dor e da morte 

pode ter de cãibra horrível e medonho-tontura, sede, fome, falta de sono, febre traumática, 

tétano, a publicidade de vergonha, duradouras de tormento, horror de antecipação, a 

mortificação de descuidados feridas-tudo intensificado até o ponto em que eles podem ser 

suportado em tudo, mas tudo apenas evitando o ponto que daria para o sofredor o alívio 

da inconsciência. A posição não natural feito cada movimento doloroso; as veias e 

tendões dilacerados esmagados pulsava com incessante angústia; as feridas, inflamada 

pela exposição, gradualmente gangrenado; as artérias, especialmente da cabeça e 

estômago-incharam e oprimidos com sangue surcharged; e enquanto cada variedade de 

miséria passou a aumentar gradualmente, adicionou-se a eles o pang intolerável de uma 

queima e furioso sede; e todas estas complicações físicas causou uma emoção interna e 

ansiedade que fez a perspectiva da morte em si, da morte, o terrível inimigo desconhecido, 

em cuja homem abordagem geralmente treme mais arcar com o aspecto de um 

comunicado delicioso e requintado. ("O Crucifixion AD 30, "em Rossiter Johnson, 

Charles F. Horne, e João Rudd, eds. Os grandes acontecimentos por historiadores 

famosos [Project Gutenberg-book, 2008], 3: 47-48) 



Tão intenso foi o sofrimento do Senhor que o Novo Testamento freqüentemente refere-

se a eles no plural (por exemplo, 2 Cor 1:... 5; Phil 3:10; Hb 02:10; 1 Pedro 1:11; 4:13; 5 

: 1). E séculos antes que aconteceu, Isaías 53 descreveu em detalhe, como observado 

anteriormente neste capítulo. O Filho de Deus sem pecado sofreu e morreu para que seu 

povo tenha a vida eterna. Nas palavras do apóstolo Pedro, 

Você foi chamado para este fim, uma vez que também Cristo padeceu por vós, deixando-

vos exemplo para que você siga seus passos, que não cometeu pecado, nem dolo algum 

se achou em sua boca; e ao mesmo tempo sendo injuriado, não revidava; enquanto que 

sofrem, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga justamente; e Ele mesmo 

os nossos pecados em Seu corpo na cruz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos 

para a justiça; por suas chagas fostes sarados. Pois você foi se afastar continuamente 

como ovelhas, mas agora que você voltou ao Pastor e Bispo das vossas almas. (1 Pedro 

2: 21-25; cf. 1: 18-19; 3:18; Matt 20:28; João 10:15; Rom. 5:.. 8-10; Ef 5: 2, 25; Tito 2 : 

13; 1 João 3:16; Ap 1: 5; 5: 9) 

 
51. A grandeza da humildade (Marcos 10: 35-45) 

Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus, 

dizendo: "Mestre, queremos que você faça por nós tudo o que 

pedimos de você." E disse-lhes: "O que você quer que eu faça para 

você ? "Eles disseram-lhe:" Fazei que nos sentemos, um à tua 

direita e outro à sua esquerda, em sua glória. "Mas Jesus lhes 

disse:" Você não sabe o que você está pedindo. Você é capaz de 

beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo com 

que eu sou batizado? "Eles disseram-lhe:" Nós somos capazes. "E 

Jesus disse-lhes:" O cálice que Eu bebo você deve beber; e vós 

sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas 

para se sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me 

pertence concedê-se;mas é para aqueles para quem ele foi 

preparado. "Ouvindo isto, os dez começaram a sentir-se 

indignado com Tiago e João. Chamá-los a Si mesmo, Jesus disse-

lhes: "Vocês sabem que aqueles que são reconhecidos como 

governantes do senhor gentios-lo sobre elas; e os seus grandes 

exercem autoridade sobre eles. Mas não é desta forma no meio de 

vós, mas quem quiser tornar-se grande entre vós, será vosso 

servo; e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de 

todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas 

para servir e dar a sua vida em resgate de muitos "(10: 35-45). 

O orgulho é o pecado seminal que governa corações todos caídos. A Bíblia enfatiza 

repetidamente que Deus odeia o orgulho e honra humildade. Provérbios 08:13 declara: 

"O temor do Senhor é odiar o mal", e, em seguida, nomes orgulho como o primeiro 

exemplo do mal. A posição de uma lista de sete coisas que odeia Deus são "arrogantes 

[orgulho] olhos" (Prov. 6: 16-17). Isaías escreveu 

O olhar orgulhoso do homem será humilhado ea altivez do homem será humilhado, e só 

o Senhor será exaltado naquele dia. Pois o Senhor dos exércitos tem um dia de ajuste de 

contas contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que for levantado, para que ele 



possa ser humilhado ... o orgulho do homem será humilhado e a altura dos homens será 

humilhado. (Is. 2: 11-12, 17) 

Salmo 31:23 acrescenta que "O Senhor ... recompensará plenamente o que usa de soberba", 

e Provérbios 16: 5 que "todo mundo que está orgulhoso de coração é uma abominação ao 

Senhor; certamente, ele não será punido. "O apóstolo João adverte que" tudo o que há no 

mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos ea soberba da vida, não é do 

Pai, mas é a partir do mundo "(1 João 2:16). 

Por causa do perigo de orgulho, a Bíblia ordena que ser evitado. Em Romanos 0:16 Paulo 

escreveu: "Não seja arrogante em mente." No Salmo 75: 5 Deus ordenou: ". Não falam 

com orgulho insolente" 

Escritura também registra as consequências devastadoras de orgulho. O orgulhoso perder 

qualquer relação com Deus, que "respeita os humildes, mas o arrogante Ele conhece de 

longe" (Sl 138: 6.).Provérbios 11: 2 notas, "Quando vem a soberba, então vem a desonra." 

O orgulho "gritar, mas [Deus] não responde por causa do orgulho dos homens maus" (Jó 

35:12). De acordo com Provérbios 16:18: "O orgulho vem antes da destruição, e um 

espírito altivo, antes de tropeço" (cf. 15:25; 18:12). Na mesma linha, Provérbios 29:23 

diz que "A soberba do homem o abaterá." Moisés advertiu Israel, 

Cuidado com que você não se esqueça do Senhor, teu Deus por não manter os seus 

mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno; Caso contrário, 

quando você comeu e estão satisfeitos, e ter construído boas casas e viveu neles, e quando 

os seus rebanhos e os seus rebanhos se multiplicam, e sua prata e ouro se multiplicam, e 

tudo o que você tem multiplica, então seu coração vai se tornar orgulhoso e você vai 

esquecer o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. (Deut. 8: 

11-14) 

Mas Israel não conseguiu acatar a advertência de Moisés. "Como eles tiveram a sua pastagem, 

tornaram-se satisfeito, e estar satisfeito, seu coração tornou-se orgulhoso; portanto, eles 

esqueceram Me "(Os. 13: 6).Em seu Magnificat, Maria disse que Deus "dispersou os que 

eram soberbos nos pensamentos de seu coração" (Lc 01:51). Tanto Tiago (Tiago 4: 6) e Pedro 

(1 Pedro 5: 5) declarar que "Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes" (cf. Prov 

03:34.). 

Ilustrações de orgulho incluem os ímpios em geral (Rom. 1:30) e falsos mestres em 

particular (1 Tim. 6: 3-4), Ezequias (2 Cr 32:25.), Faraó (Ne 9:10.), Israel (Oséias 5: 5.), 

Babilônia (Jr 50:29)., Nabucodonosor (Daniel 4:30; 5:20.), Baltazar (Dan. 5: 22-23), 

Edom (. Obad 3), e acima de tudo, Satanás (Is. 14:.. 12-14; Ez 28:17; 1 Tm 3: 6). 

Resumindo o ensino bíblico sobre o orgulho, Provérbios 21: 4 declara: "Olhar altivo e 

coração orgulhoso, tal lâmpada dos ímpios é pecado. 

Por outro lado, a humildade é uma virtude que Deus honra e abençoa e comanda a 

Bíblia. "O que o Senhor pede de ti", pergunta Miquéias 6: 8 retoricamente, "mas para 

fazer justiça, amar a bondade, e andes humildemente com o teu Deus?" Em Efésios 4: 1-

2 Paulo ordenou que os crentes "andar em de modo digno da vocação a que [eles] têm 

sido chamados, com toda a humildade. "Aos filipenses ele escreveu:" Nada façais por 

partidarismo ou vanglória, mas com humildade de espírito que diz respeito uns aos outros 

como mais importante do que a si mesmo "( Phil. 2: 3), e deu instruções semelhantes em 



Colossenses 3:12: "Então, como aqueles que foram escolhidos de Deus, santos e amados, 

colocar em um coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência." 

Pedro também destacou a importância da humildade. Em 1 Pedro 3: 8, ele escreveu: 

"Todos vocês ser harmonioso, Simpático, fraternal, bondoso e humilde de espírito", 

enquanto em 5: 5-6, ele acrescentou: "Todos vocês, revesti-vos de humildade para com o 

outro , porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, 

portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido. " 

Entre as muitas bênçãos derramadas sobre os humildes são honra (Pv 15:33; 18:12; 22:. 

4; 29:23; Lucas 01:52; Tiago 4:10), força (. Ps 10:17), instrução (Sl. 25: 9), prosperidade 

(. Ps 37:11), a libertação (Sl. 76: 9), sabedoria (Prov. 11: 2), e comunhão com Deus (Is. 

66: 2). 

Humildade sempre marca os piedosos. Abraão descreveu a si mesmo como "pó e cinza" 

(Gênesis 18:27); Isaque estava disposto a permitir-se a ser oferecida como um sacrifício 

a Deus (Gn 22: 1-18); Jacó declarou-se "indigno de toda a benignidade e de toda a 

fidelidade," que Deus havia mostrado a ele (Gn 32:10). "Moisés era muito humilde, mais 

do que qualquer homem que estava sobre a face da terra" (Num. 12: 3). Gideon disse a 

Deus: "Senhor, como posso libertar Israel? Eis que a minha família é a menos em 

Manassés, e eu sou o mais novo na casa de meu pai "(Jz. 6:15). Oração de louvor a Deus 

de Davi mostrou sua humildade: 

Então Davi abençoou o Senhor diante dos olhos de toda a congregação; e Davi disse: 

"Bendito és Tu, ó Senhor, Deus de Israel, nosso pai, para todo o sempre. Teu, ó Senhor, 

é a grandeza, o poder, a glória, a vitória ea majestade, na verdade tudo o que está nos céus 

e na terra; Teu é o reino, ó Senhor, e Você exaltar a si mesmo como cabeça sobre tudo. E 

riquezas e glória vêm de ti, e tu governar sobre tudo, e na tua mão há força e poder; e 

encontra-se em sua mão para fazer um grande e fortalecer todos. Agora, pois, ó nosso 

Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o 

meu povo que devemos ser capazes de oferecer tão generosamente quanto esta? Porque 

tudo vem de Ti, e para o seu lado, ter-lhe dado. Porque nós somos peregrinos antes de 

você, e inquilinos, como nossos pais estiveram todos; nossos dias sobre a terra são como 

a sombra, e não há esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que temos 

ofertamos para construir uma casa para o seu santo nome, é da sua mão, e tudo é de vocês 

"(1 Crônicas 29: 10-16.). 

João Batista "estava pregando, e dizendo:" Depois de mim One está chegando que é mais 

poderoso do que eu, e eu não sou digno de, abaixando-desatar a correia de suas sandálias 

"(Marcos 1: 7). Ezequias (2 Cr 32:26.), Manassés (2 Cr 33:12.), Josias (2 Crônicas 34:27.), 

Jó (Jó 40: 4; 42: 6), Isaías (. Isa 6: 5) , um centurião (Mateus 8: 8.), uma mulher siro-fenícia 

(Mt 15:27.), Pedro (Lucas 5: 8), e Paulo (Atos 20,19) são outros exemplos notáveis de 

humildade. 

Paradoxalmente, o supremo exemplo de humildade é o mais digno de ser exaltado, o 

Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 11:29 ele se descreveu como Ele modelou humildade, 

lavando os pés dos discípulos (João 13: 14-15) "manso e humilde de coração.". Mas o 

exemplo mais marcante de humildade de Cristo é sua encarnação e da morte sacrificial: 



Tende em vós mesmos que houve também em Cristo Jesus, que, embora ele, subsistindo 

em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus uma coisa que deve ser 

aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um servo, e sendo -se em semelhança 

de homens. , Achado na forma de homem, humilhou-se, tornando-se obediente até à 

morte, e morte de cruz. (Filipenses 2: 5-8.) 

O orgulho é o pecado da humanidade e definir a fonte de todos os outros pecados. Todas 

as tentações são baseadas em auto-gratificação, que é uma expressão de orgulho e amor-

próprio. Os discípulos, apesar de terem sido resgatados e do Espírito Santo estava com 

eles para que eles amavam Jesus e crêem no seu reino, ainda lutava com orgulho. Eles 

eram, afinal, os homens comuns de origem humilde. O pensamento de ser elevado a uma 

posição de honra muito além de qualquer coisa que eles ou qualquer outra pessoa em sua 

nação tinha conseguido foi muito intoxicante para eles. 

Infelizmente, a sua compreensão privilegiada da verdade espiritual (Mat. 13:11) não 

resultou em humildade. Em vez disso, ele despertou o seu orgulho. O princípio que o 

Senhor lhes tinha dado no versículo 31: "Muitos dos que são primeiros serão últimos, e 

os últimos em primeiro lugar," significava que eram todos iguais. No entanto, os 

discípulos ainda se viam como superior a outro, como este incidente revela. A afirmação 

de Pedro: "Eis que nós deixamos tudo e te seguimos" (10:28;. Cf. Mt 19,27), exposta 

ainda mais o orgulho coletivo dos Doze. Eles haviam se negado, deixou tudo para trás, e 

seguiram a Jesus para o desconhecido. Agora, eles queriam saber o que estava nele para 

eles. Consequentemente, eles encontraram o ensinamento do Senhor sobre sua morte (por 

exemplo, 08:31; 09:31; 10: 32-34) preocupante e não queria discutir isso (cf. 09:32). 

Este incidente, manifestando orgulho apostólica, é semelhante à anterior em Marcos 9: 

33-37 eo posterior em Lucas 22: 24-27. Nos outros dois incidentes, os discípulos 

discutiam sobre quem era o maior entre eles; aqui Tiago e João assumiu que que eles eram 

os grandes e agiu em conformidade. O incidente ea lição Jesus posteriormente ensinou 

Doze revela dois caminhos diferentes para a grandeza: a auto-promoção, e auto-

negação. Um deles é piedoso, o outro pecador. Um caracteriza o reino de Deus, o outro o 

reino do mundo. 

Self-Promotion 

Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus, 

dizendo: "Mestre, queremos que você faça por nós tudo o que 

pedimos de você." E disse-lhes: "O que você quer que eu faça para 

você ? "Eles disseram-lhe:" Fazei que nos sentemos, um à tua 

direita e outro à sua esquerda, em sua glória. "Mas Jesus lhes 

disse:" Você não sabe o que você está pedindo. Você é capaz de 

beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo com 

que eu sou batizado? "Eles disseram-lhe:" Nós somos capazes. "E 

Jesus disse-lhes:" O cálice que Eu bebo você deve beber; e vós 

sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas 

para se sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me 

pertence concedê-se;mas é para aqueles para quem ele foi 

preparado. "Ouvindo isto, os dez começaram a sentir-se 

indignado com Tiago e João. Chamá-los a Si mesmo, Jesus disse-

lhes: "Vocês sabem que aqueles que são reconhecidos como 



governantes do senhor gentios-lo sobre elas; e os seus grandes 

exercem autoridade sobre eles. (10: 35-42) 

Esta seção revela três características de auto-promoção: ele é motivado por ambição 

egoísta, revelado em excesso de confiança arrogante, e contribui para a competitividade 

feio. 

Auto-promoção é motivado por ambição egoísta 

Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus, 

dizendo: "Mestre, queremos que você faça por nós tudo o que 

pedimos de você." E disse-lhes: "O que você quer que eu faça para 

você ? "Eles disseram-lhe:" Fazei que nos sentemos, um à tua 

direita e outro à tua esquerda, em sua glória "(10: 35-37). 

Como convém a alcunha de "Sons da Thunder" que lhes foram dadas por Jesus (Marcos 

3:17), Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, foram ousadas, homens ousados. Lucas 

9: 51-56 registra um incidente que revela seus apaixonados, personalidades de fogo: 

Quando os dias estavam se aproximando de Sua ascensão, Ele estava determinado a ir a 

Jerusalém; e enviou mensageiros à sua frente, e eles foram e entraram numa aldeia de 

samaritanos para fazer arranjos para Ele. Mas eles não o receberam, porque Ele estava 

viajando em direção a Jerusalém. Quando os discípulos Tiago e João, vendo isto, 

disseram: "Senhor, que queres que nós ordenar que desça fogo do céu e os consuma?", 

Mas ele virou-se e repreendeu-os, [e disse: "Você não sabe que tipo de espírito sois; pois 

o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. "] E 

foram para outra aldeia. 

Junto com um outro conjunto de irmãos, Pedro e André, Tiago e João compunham o círculo 

mais íntimo dos Doze, aqueles mais próximos a Jesus. Pedro, Tiago e João só tive o privilégio 

de estar com Jesus em alguns dos principais eventos de Seu ministério, incluindo a 

transfiguração (Mt 17: 1.), A ressurreição da filha de Jairo (Lucas 8:51), e Sua agonia tempo 

de oração dentro do jardim do Getsêmani (Marcos 14:33).Sua posição privilegiada causado 

Tiago e João a ver-se como superior aos oito discípulos nos outros dois grupos, se não Pedro 

e André também. 

Eles também acreditavam que tinham uma vantagem pessoal sobre o resto dos apóstolos 

em sua busca pela honra e glória. De acordo com o relato de Mateus sobre este incidente, 

Tiago e João foram acompanhadas por sua mãe quando eles se aproximaram de 

Jesus. Uma comparação de Mateus, Marcos e relatos da crucificação de João revela 

quatro mulheres que foram especificamente mencionadas: a mãe de Jesus, Maria, Maria, 

mulher de Cléofas (e mãe de Tiago, filho de Alfeu e seu irmão José; cf. Matt. 27:56; 

Marcos 15:40), Maria Madalena, e um quarto descrito apenas como "A irmã de sua mãe" 

(João 19:25). Pelo processo de eliminação, ela deve ter sido Salome (Marcos 15:40), a 

mãe dos filhos de Zebedeu (Mat. 27:56) e a irmã de Maria, mãe de Jesus, e, portanto, sua 

tia. Tiago e João corajosamente jogou a carta da família, trazendo-a junto (Mat. 20:20), 

pensando em alavancar o pedido que estavam prestes a fazer para Jesus. Ela não pede 

nada para si mesma; ela iria encontrar satisfação através de seus filhos, ea honra que traria 

para a família. 



Então, Tiago e João, com sua mãe, impetuosa veio até Jesus e antes de fazer seu pedido, 

disse a Ele (Mat. 20:21), "Mestre, nós queremos que você faça por nós tudo o que 

pedimos de você." Como uma criança tentando manipular um dos pais, eles pediram ao 

Senhor que conceda o seu pedido antes de lhe dizer o que era. Ele, é claro, se recusou a 

conceder-lhes a aprovação carta branca que eles procuravam.Em vez disso, Ele lhes 

disse: "O que você quer que eu faça por você?" Ecoando pedido inicial de sua 

mãe, que lhe disse: "Fazei que nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda, 

na tua glória . " O pedido reflete a prática comum de antigos governantes para elevar a 

sua mais alta classificação, familiares mais íntimos e associados para os lugares de honra 

em cada lado deles. 

Este pedido chocantemente orgulhoso mostrou que, por todo o tempo que tinha estado 

com ele, os dois não tinham aprendido a humildade, mesmo depois de observar Jesus, o 

modelo perfeito do mesmo.Tiago e João também desvalorizou deliberAdãoente os outros 

apóstolos como sendo abaixo deles e indigno da honra que mereciam. Eles foram 

manipuladora, consumida por um forte, a ambição de auto-promoção, a expressão do que 

revelou a condição feio de seus corações (cf. Marcos 7: 21-22). 

Auto-promoção é manifestada em Overconfidence 
Arrogante 

Mas Jesus lhes disse: "Você não sabe o que você está 

pedindo. Você é capaz de beber o cálice que eu bebo, e ser 

batizados com o batismo com que eu sou batizado? "Eles 

disseram-lhe:" Nós somos capazes. "E Jesus disse-lhes:" O cálice 

que Eu bebo você deve beber; e vós sereis batizados com o 

batismo com que eu sou batizado. Mas para se sentar à minha 

direita ou à minha esquerda, não me pertence concedê-se; mas é 
para aqueles para quem ele foi preparado "(10: 38-40). 

Aviso aos irmãos ignorantes da magnitude e loucura do seu pedido, Jesus lhes disse: 

"Você não sabe o que você está pedindo. Você é capaz de beber o cálice que eu bebo, 

e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? " O copo (cf. Mt 26:39;. João 

18:11) e batismo (cf. Lucas 12:50 ) são referências para o sofrimento do 

Senhor. Para beber o cálice é uma expressão do Antigo Testamento que significa a total 

experiência algo, neste caso, a ira de Deus (cf. Sl 11: 6; 75: 8.; Isa 51:17, 22; Jer. 25: 15-

17; 49. : 12). Ponto de Cristo é que recompensa e honra no reino são em relação ao grau 

de sofrimento suportado terrena. 

Mostrando o mesmo excesso de confiança que Pedro seria quando ele teimosamente 

insistiu que ele não negaria Jesus (ambos no cenáculo [Lucas 22:33; João 13:37], e no 

Getsêmani [26:33 Matt;. Marcos 14:31] ), Tiago e João insistiu, "Nós somos capazes." A 

resposta deles revelaram que eles não entenderam as ramificações do que eles estavam 

pedindo. Quando o momento de crise veio, o seu excesso de confiança foi exposta, e fugiu 

junto com o resto dos apóstolos (Matt. 26:56). Jesus passou a dizer-lhes: "O cálice que 

Eu bebo haveis de beber; e vós sereis batizados com o batismo com que eu sou 

batizado. Mas para se sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence 

concedê-se; . mas é para aqueles para quem ele foi preparado " Tiago seria o primeiro 

dos Doze para ser martirizado, executado por Herodes Agripa I (Atos 12: 2); João seria o 

último, perto do fim do primeiro século, durante o reinado do imperador Trajano. Eles 



iriam sofrer, mas o Pai (Mat. 20:23) vai decidir soberanamente os lugares de honra no 

reino. Reconhecimento de Jesus, "não é minha, para dar", afirma Sua submissão ao Pai 

durante a encarnação. 

Auto-promoção Faz para Competitividade Feio 

Ouvindo isso, o ten começou a se sentir indignado com Tiago e 

João. Chamá-los a Si mesmo, Jesus disse-lhes: "Vocês sabem que 

aqueles que são reconhecidos como governantes do senhor 

gentios-lo sobre elas; e os seus grandes exercem autoridade sobre 
eles. (10: 41-42) 

Depois que eles fizeram o seu campo, a dez começaram a sentir-se indignado com 

Tiago e João. O resto dos apóstolos ficaram furiosos, não porque Tiago e manifestação 

flagrante de João de orgulho ofendido suas sensibilidades espirituais, mas porque os dois 

se aproximaram de Jesus em primeiro lugar. Competitividade egoísta do Doze sobreviveu 

até o fim; até mesmo por ocasião solene da Última Ceia ", surgiu também uma disputa 

entre eles para que um deles foi considerado para ser o grande" (Lucas 22:24). 

Aproveitando esta atitude pecaminosa, Jesus chamou os Doze e disse-lhes, "Você sabe 

que aqueles que são reconhecidos como governantes do senhor gentios-lo sobre 

elas; e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Os apóstolos foram 

influenciados pelo estilo de liderança predominante do mundo, que viu os governantes 

das nações as sua posição exaltada sobre seus súditos. Governantes foram e ainda são 

ambiciosos, autocrático, auto-promoção, confiante, arrogante, orgulhoso, ditatorial, e 

dominador. 

O mundo tem sido sempre cheio de ambiciosos, confiantes, auto-promotores 

competitivos, que sabem há limites para a sua ambição. Muitos alcançar as alturas do 

poder. Impulsionada por corruptos, corações orgulhosos, eles buscam o poder à custa de 

outros. Ambição, excesso de confiança e competitividade marcam a busca mundana de 

grandeza por auto-promoção. 

Abnegação 

Mas não é desta forma no meio de vós, mas quem quiser tornar-

se grande entre vós, será vosso servo; e quem quiser ser o 

primeiro entre vós será servo de todos. Porque o Filho do Homem 

não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em 

resgate de muitos "(10: 43-45). 

Prosseguindo a sua lição, Jesus comparou o, caminho de auto-promoção mundana para a 

grandeza com a verdadeira grandeza no reino de Deus. Ele disse aos apóstolos, "Mas não 

é desta forma no meio de vós, mas quem quiser tornar-se grande entre vós, será 

vosso servo; e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos 

". Paradoxalmente, o caminho para a grandeza no reino encontra-se em humilde 

abnegação; em ser um servo e um escravo de todos. 

O desejo de ser honrado no reino é um desejo nobre. Paulo escreveu: "Portanto, nós 

também temos como nossa ambição, seja em casa ou ausente, para ser agradável a Ele" 

(2 Cor. 5: 9). Para esse fim, ele "disciplina [d seu] corpo e [feita] ela [sua] escravo, para 



que, após [tinha] pregado a outros, [ele] não ser desqualificado" (1 Cor. 9:27). Chegando 

ao fim de sua vida, ele escreveu, 

Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé; no futuro não é reservada 

para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente 

a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. (2 Tim. 4: 7) 

O apóstolo João advertiu os crentes, "Acautelai-vos, que você não perder o que temos feito, 

mas que você pode receber uma recompensa completa" (2 Jo 8). "Eis que venho sem demora", 

Jesus declarou: "eo meu galardão está comigo, para dar a cada um de acordo com o que ele 

fez" (Ap 22:12). 

Mas o caminho para que a grandeza no reino encontra-se em serviço 

altruísta. Diakonos ( servo ), literalmente, refere-se a aqueles que esperaram em tabelas 

(ele seja usado em João 2: 5, 9). Doulos, embora freqüentemente traduzido como "servo" 

em Inglês Bíblias, na verdade, significa escravo (cf. John Macarthur, Slave [Nashville: 

Tomé Nelson, 2010]). Ponto do Senhor é que os crentes devem considerar todos o seu 

mestre, e os próprios escravos para servir a todos. 

O exemplo perfeito de tal serviço humilde é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do 

homem. Ao contrário de líderes do mundo, Ele não veio para ser servido, mas para 

servir, não apenas para ser Senhor e Mestre, mas também para ser um escravo de sua Pai 

e fazer a Sua vontade (João 04:34; 17: 4), e para servir os pecadores pelo sacrifício de si 

mesmo. Como observado anteriormente, o exemplo mais marcante de humilde serviço de 

Cristo e obediência ao Pai é Sua morte (Filipenses 2: 5-8.), Quando deu sua vida em 

resgate ( lutron; o preço pago para a libertação de um escravo) . para muitos Tendo feito 

o maior sacrifício, Jesus recebeu a maior honra: 

Por esta razão, também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima 

de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, daqueles que estão no 

céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, 

para glória de Deus Pai. (Filipenses 2: 9-11.) 

Em Sua vicária, morte substitutiva em nome dos pecadores, Ele deu Sua vida para pagar a 

Deus integralmente o preço do pecado para todas as pessoas que nunca iria ser guardados ao 

longo da história. A morte de Cristo propiciou a ira de Deus e cumpriu as exigências de sua 

justiça para os eleitos, os redimidos. O único sacrifício do Filho do Homem pagou o resgate 

para a muitos que crêem (Rom. 5:. 12-21; 1 Timóteo 2: 6; 1 Pedro 2:24). 

 
 

 

 

 



52. O ultimo Milagre da Misericórdia (Marcos 10: 

46-52) 
Em seguida, eles foram para Jericó. E, quando ele saía de Jericó 

com seus discípulos e uma grande multidão, um mendigo cego 

chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira da 

estrada. Quando ele soube que era Jesus, o nazareno, começou a 

gritar e dizer: "Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim!" 

Muitos foram severamente dizendo-lhe para ficar quieto, mas ele 

continuou gritando ainda mais ", Filho de Davi, tem misericórdia 

de mim! "E Jesus parou e disse:" Chamai-o aqui. "Então eles 

chamaram o cego, dizendo-lhe:" Coragem, levanta-te! Ele está 

chamando por você. "Tirando sua capa, ele levantou-se e foi ter 

com Jesus. E respondendo a ele, Jesus disse: "O que você quer 

que eu faça por você?" E o cego lhe disse: "Raboni, quero 

recuperar minha vista!" E Jesus disse-lhe: "Vá; a tua fé te salvou. 

"Imediatamente ele recuperou a vista e começou a segui-lo na 
estrada. (10: 46-52) 

Esta passagem é um marco no ministério de nosso Senhor. É o último de seus curas 

registradas no evangelho de Marcos, e um dos últimos antes da Sua morte (Ele também 

curou a orelha do escravo do sumo sacerdote no Getsêmani [João 18:10], e curas 

realizadas no templo após Expulsou mercantes [Matt. 21:14]). É também a penúltima 

milagre registrado por Marcos (o último foi o murchamento da figueira em Marcos 11: 

12-14, 20-21). Primeiro milagre de Jesus tivesse ocorrido em Cana, um vilarejo da 

Galiléia não muito longe de Nazaré, onde Ele transformou água em vinho (João 2: 1-

11); Este realizou-se nas proximidades de Jericó. De Nazaré, no norte da Galiléia para 

Jericó, no sul da Judéia, Jesus suportado Israel com inúmeros milagres, que 

conclusivamente exibiu seu poder absoluto sobre a natureza, doença, eo reino 

demoníaco. Esses milagres demonstrado tanto a Sua divindade e Sua compaixão. O 

milagre final, Sua ressurreição dentre os mortos, ainda estava por vir. Mas antes disso 

milagre final e maior, o Servo do Senhor que se tornaria o servo sofredor; o ungido se 

tornaria o rejeitado, eo Senhor soberano se tornaria o cordeiro sacrificial de Deus. 

De acordo com o calendário divino, Jesus estava a caminho de Jerusalém para uma última 

vez (Marcos 10: 32-34). A hora da escuridão tinha vindo para enfrentar o ódio e 

animosidade dos líderes religiosos de Israel, ser rejeitado pela nação, e ser crucificado 

pelos romanos ateus a mando dos judeus e cumprir a vontade do Pai. A multidão 

inconstante que saudavam na entrada triunfal seria alguns dias depois gritar para sua 

execução. Israel iria descer na escuridão espiritual do maior período de apostasia em sua 

história, uma que iria ver a nação executar o seu Senhor e Messias e continuam até o 

presente. Embora a morte de Cristo foi de acordo com o plano predeterminado de Deus, 

que não diminui a culpa dos envolvidos (Atos 2:23). 

Após a cura e salvação dos dois cegos e da conversão de Zaqueu (Lc 19: 1-10) nas 

proximidades de Jericó, não há conversões registradas durante os últimos dias do 

ministério terreno do Senhor, até que um ladrão e um centurião foram resgatadas na 

cruz. Párias e dois ApropriAdãoente, os quatro homens eram desprezados cegos assumiu 

a estar sob o julgamento de Deus por seus pecados, um criminoso, e um soldado da força 

de ocupação romana odiado. Assim, a salvação de Zaqueu e os dois homens cegos (dos 



quais apenas um é mencionado por Marcos) são os últimos lampejos de luz antes da 

escuridão do sofrimento de Cristo começa. O relato de Marcos da cura de um dos homens 

cegos podem ser simplesmente dividido em duas partes: a fé do homem cego, e poder do 

Salvador. 

Fé O homem cego 

Em seguida, eles foram para Jericó. E, quando ele saía de Jericó 

com seus discípulos e uma grande multidão, um mendigo cego 

chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira da 

estrada. Quando ele soube que era Jesus, o nazareno, começou a 

gritar e dizer: "Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim!" 

Muitos foram severamente dizendo-lhe para ficar quieto, mas ele 

continuou gritando ainda mais ", Filho de Davi, tem misericórdia 
de mim "(10: 46-48)! 

Depois de atravessar o rio Jordão de Perea volta para Israel, Jesus e aqueles que viajam 

com ele chegaram a Jericó. Indo para o sul da Galiléia, tinham desviado através de 

Perea, localizado a leste do Jordão, como era costume dos galileus procurando evitar 

viajar através Samaria ( cf. Jo 4: 9). De Jericó, eles iriam fazer a árdua subida de seis 

horas do caminho íngreme que conduz a Jerusalém. 

Jericho foi localizado a cerca de 15 milhas a nordeste de Jerusalém e cerca de cinco 

milhas a oeste do rio Jordão. A cidade florescente Novo Testamento de Jericó não estava 

longe das ruínas da cidade do Velho Testamento (destruído durante a conquista original 

de Israel da terra). Que havia estas duas cidades de Jericó nos dias de Jesus pode explicar 

por que Mateus e Marcos afirmam que a cura ocorreu quando Jesus estava saindo de 

Jericó (ou seja, as ruínas da cidade do Antigo Testamento), enquanto Lucas afirma que 

ocorreu enquanto estava aproximando Jericho (ie, cidade do Novo Testamento). Essas 

declarações também pode significar simplesmente que os cegos foram curados em algum 

lugar na vizinhança geral de Jericó. 

O famoso historiador do século XIX Alfred Edersheim deu uma vívida descrição 

de Jericó como foi nos dias de Jesus: 

A antiga cidade não ocupava o local da atual aldeia miserável, mas estava cerca de meia 

hora para o norte-oeste da mesma, pelo chamado Elisha-Spring. A segunda mola levantou 

uma hora mais ao norte-noroeste. A água desses mananciais, distribuídos por aquedutos, 

deu, sob um céu tropical, fertilidade insuperável para o solo rico ao longo da "simples" 

de Jericó, que é de cerca de doze ou catorze quilômetros de largura ... Josephus descreve-

o como a parte mais rica do país, e chama-lhe um pouco de Paraíso. Antony havia 

conferido as receitas das suas bálsamo-plantações como um presente imperial sobre 

Cleópatra, que por sua vez vendeu-os para junto de Herodes. Aqui cresceu palmeiras de 

vários tipos, plátanos, o cipreste-flor, o Myro-balsamum, que renderam o óleo precioso, 

mas especialmente o de plantas bálsamo. Se a estas vantagens de clima, solo e produções 

acrescentamos nós, que era, por assim dizer, a chave da Judéia para o leste, que estava 

sobre a caravana de estrada de Damasco e da Arábia, que era um grande comercial e 

centro militar e, por último, a sua proximidade a Jerusalém, a qual se formou o último 

"estação" na estrada dos peregrinos festivas da Galiléia e Peréia-lo não vai ser difícil de 

compreender ou sua importância ou a sua prosperidade.  



     Podemos imaginar a -nos a cena, como nosso Senhor naquela tarde no início da 

primavera vi isso. Lá estava, na verdade, já o verão, pois, como Josephus nos diz, mesmo 

no inverno os habitantes só podia suportar a roupa mais leve de linho. Estamos nos 

aproximando-o da Jordan. Ele é protegido por muros, ladeado por quatro fortes. Estas 

paredes, do teatro e do Anfiteatro, foram construídos por Herodes; o novo palácio e seus 

esplêndidos jardins são o trabalho de Arquelau. Tudo ao redor onda bosques de palmeiras 

de penas, subindo em beleza imponente; esticar jardins de rosas, e especialmente doce 

aroma bálsamo plantações-se à maior por trás dos jardins reais, dos quais o perfume é 

transportado pelo vento quase para o mar, e que pode ter dado à cidade seu nome (Jericho 

", o perfumado "). É o Éden da Palestina, o reino das fadas muito do velho mundo. E 

como é estranhamente esta jóia set! No fundo, naquele vale oco, através do qual os ventos 

Jordânia tortuosos, a perder as suas águas na massa viscosa do Mar do Juízo. O rio e do 

Mar Morto são quase equidistante das cidade-cerca de seis milhas. Do outro lado do rio 

subir as montanhas de Moab, no qual se encontra a coloração roxa e violeta. Rumo a 

Jerusalém e norte estique as colinas calcárias, o esconderijo de ladrões ao longo da estrada 

desolada para o City. Lá, e no deserto vizinho da Judéia, que são também as habitações 

solitárias de anacoretas [eremitas] -enquanto sobre toda esta cena estranhamente variada 

foi arremessado do manto de muitas cores de um verão perpétua. E nas ruas de Jericó 

uma multidão heterogênea atende: peregrinos da Galiléia e Peréia, sacerdotes que têm 

uma "estação", aqui, os comerciantes de todas as terras, que vieram para comprar ou para 

vender, ou estão na grande caravana-road da Arábia e Damasco-ladrões e anacoretas, 

fanáticos selvagens, soldados, cortesãos, e publicanos-ocupado por Jericó foi a estação 

central para a arrecadação de impostos e personalizado, tanto em produtos nativos e em 

que trouxe do outro lado do Jordão. ( O Vida and Times de Jesus o Messias [repr, Grand 

Rapids:. Eerdmans, 1971], 2:. 349-51 itálico no original) 

Não muito longe de Jericó era uma formação enorme rocha com a sua sombra sobre a 

cidade, como o pôr do sol a cada noite. Alguns acreditam que foi neste acidentado terreno 

grave,, estéril de penhascos íngremes e vales profundos que o Senhor foi tentado por 

Satanás. 

A grande multidão que acompanha Jesus e seus discípulos teria atraído o interesse de 

muitos dos habitantes de Jericó. Jesus, como sempre, foi o foco de grande interesse, tanto 

mais que desde palavra da Sua ressurreição de Lázaro à vida tinha filtrado descendo a 

colina de Betânia. 

No meio da multidão que reveste a estrada ao longo do qual Jesus estava andando era um 

mendigo cego chamado Bartimeu , que, como o seu nome indica, era o filho de 

Timeu, juntamente com seu companheiro cego sem nome. Isso só é chamado Bartimeu 

sugere que pelo tempo que Marcos escreveu seu evangelho, ele pode ter se tornado uma 

figura bem conhecida na igreja primitiva. Os dois mendigos cegos estavam sentados 

junto do caminho, necessariamente, para ser visto pelo povo. 

Cegueira, comum no mundo antigo (cf. Mt 11:. 5; 15:30; 21:14), como sempre foi 

causado por defeitos congênitos, lesões ou doença. A doença era tão familiar aos seus 

ouvintes que Jesus usou para ilustrar ignorância espiritual (por exemplo, Matt 15:14;. 

Lucas 4:18; 14:13). Beggars também eram numerosos em Israel (cf. Lucas 16: 3; Atos 3: 

2, 10). O cego, como todas as pessoas com deficiência, eram desprezados e reduzidos à 

mendicância (cf. Jo 9: 8), uma vez que eles eram considerados pecadores sob o 

julgamento de Deus (João 9: 1-2). A referência de Jesus aos fariseus como líderes cegos 



(Mt 15:14; 23:. 16-24) foi, assim, uma repreensão extremamente grave de quem despreza 

o cego como amaldiçoado. 

Em resposta à pergunta de Bartimeu sobre o que estava acontecendo, os circunstantes 

disse a ele que Jesus e os seus acompanhantes estavam passando (Lucas 

18:36). Quando Bartimeu ouviu que era Jesus, o nazareno, começou a 

clamar (gr. kradzō ; "gritar com uma voz alta", ou "a gritar" [cf. Mt 21: 9., 15; 27:23, 50; 

Marcos 03:11; 5: 5; João 1:15; 07:28], às vezes, como aqui, para obter ajuda [por 

exemplo, Matt 14:30;. 15:22; Marcos 9:24]) e dizer: "Jesus, Filho de Davi, tem 

misericórdia de mim!" Em vez de se referir a Jesus como o Nazareno , associando-o, 

assim, com sua cidade natal, Nazaré (cf. Lc 18,37), Bartimeu se dirigiu a Ele pelo 

familiarizado título messiânico Filho de Davi (Mt 1: 1; 09:27; 12:23; 15:22; 21.: 9, 15; 

22:42; cf. Apocalipse 22:16). De acordo com 2 Samuel 7, o Messias seria maior, filho de 

Davi, o herdeiro ao trono (cf. Marcos 11:10; Lucas 1:32). Ele seria o rei que traria o 

cumprimento de todas as promessas feitas a Abraão e Davi. Jesus era um descendente de 

Davi, assim como seu pai terreno, José, e sua mãe, Maria (Mateus 1: 6, 16, 20; Lc 1:27; 

2:. 4; 3: 23-38). 

Reiterado pedido de Bartimeu ao que ele reconheceu como o Messias de Israel era, "Tem 

misericórdia de mim!" Esse foi o fundamento típico dos aflitos, mas era mais do que 

meras palavras para este homem; foi o grito de seu coração. Ele sabia que não merecia 

nada, porque de acordo com a teologia judaica, sua cegueira era a maldição de Deus sobre 

ele devido ao seu pecado. Em pedindo misericórdia, bondade imerecida, ele reconheceu 

que ele era um pecador. Sua mente viu a luz diante de seus olhos fez. 

Triste situação de Bartimeu e gritos repetidos de misericórdia provocou nenhuma 

simpatia da multidão. Muitos deles, incluindo "os que liderou o caminho" (ou seja, 

estavam encarregados de controlar a multidão; Lucas 18:39), foram severamente 

dizendo-lhe para ficar quieto . Mas o seu desdém para esse mendigo pária que estava 

fazendo um incômodo de si mesmo colocou nenhuma restrição sobre ele.Ignorando as 

tentativas da multidão para silenciá-lo e sendo atraídos para Jesus certamente pelo 

Espírito Santo, Bartimeu não parava de chorar para fora tudo o mais: "Filho de Davi, 

tem misericórdia de mim!" 

Poder do Salvador 

E Jesus parou e disse: "Chamai-o aqui." Então eles chamaram o 

cego, dizendo-lhe: "Coragem, levanta-te! Ele está chamando por 

você. "Tirando sua capa, ele levantou-se e foi ter com Jesus. E 

respondendo a ele, Jesus disse: "O que você quer que eu faça por 

você?" E o cego lhe disse: "Raboni, quero recuperar minha vista!" 

E Jesus disse-lhe: "Vá; a tua fé te salvou. "Imediatamente ele 

recuperou a vista e começou a segui-lo na estrada. (10: 49-52) 

O foco da história agora muda a partir do cego, mendigo desesperado para o criador 

Senhor que tinha o poder sobrenatural para curá-lo. Demonstrando a simpatia que marcou 

o Seu trato com os necessitados (cf. Mt 9:36;. 14:14; 15:32; Marcos 1.41; Lucas 

07:13), Jesus parou e disse: "Chamai-o aqui." A resposta do Senhor mudou a atitude 

da multidão em direção a Bartimeu, pelo menos para o momento.Curioso, na esperança 



de ver Jesus executar outro milagre, eles chamaram o cego, dizendo-lhe: "Coragem, 

levanta-te! Ele está chamando por você. " 

Atuando na fé ansiosos, sem dúvida ou hesitação, Bartimeu reagiu imediatamente à 

convocação do Senhor. Tirando sua capa, ele levantou-se e, sem dúvida, liderada por 

alguém da multidão, foi ter com Jesus. Quando Bartimeu veio a Ele, Jesus disse: "O que 

você quer que eu faça por você" A pergunta do Senhor revela uma atitude muito 

diferente do que a de Tiago e João (ver a exposição de 10: 35-45 no capítulo anterior 

deste volume). A alta Rei do céu, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade 

encarnada, se ofereceu para servir a um perverso, humilde, proscrito, e pecador indigno. 

Bartimeu respondeu: "Raboni, quero recuperar minha vista!" Ao usar os 

termos Raboni ("meu mestre") e "Senhor", como registros de Mateus (Mat. 20:33), ele 

colocou-se em submissão a Jesus como seu soberano . Ao contrário de Tiago e João, que 

achavam que merecia elevação, ele sabia que não merecia nada. Ele procurou apenas 

misericórdia, para receber o que ele não merecia. Que ele pediu para que ele 

pudesse recuperar a sua visão sugere que ele não tivesse nascido cego. 

Depois de tocar em seus olhos (. Matt 20:34) e dizendo-lhe: "Receba a sua vista" (Lucas 

18:42) Jesus disse-lhe: "Vá; a tua fé te salvou ". O uso do verbo grego Sozo ( bem ), 

que é usado com freqüência no Novo Testamento para se referir a salvação (por exemplo, 

Matt 01:21;. 19:25; Lucas 08:12; 9 : 24; 13:23; 19:10; João 10: 9; Atos 02:21; 04:12; 

16:30, 31; Rm 5: 9, 10; 10: 9., 13; 1 Cor. 1: 18; Ef 2: 8; 1 Tm 1:15; 2 Tm 1:... 9; Tito 3: 

5), em vez de iaomai ("curar"), juntamente com o seu reconhecimento messiânico de 

Jesus, indica que Bartimeu e o outro homem cego (Mat. 20:34) recebeu não apenas a cura 

física, mas também a salvação eterna. Imediatamente os dois 

homens recuperou sua visão e começou a segui-Lo no caminho -Outra assinar que, 

além de vista físico, seus olhos espirituais foram abertos . 

Neste ponto, é útil observar que seis características caracterizado ministério de cura de 

Cristo. 

Em primeiro lugar, Jesus curou com uma palavra, um toque, ou algum outro gesto. 

Em segundo lugar, Jesus curou instantaneamente. Não houve curas progressivos, em que 

as pessoas, curou gradualmente ficou ainda melhor. A sogra sintomas da de Pedro 

desapareceu imediatamente e ela foi totalmente restaurado para a saúde (Lucas 4: 38-

39). Da mesma forma, o servo do centurião "foi curado naquele momento" (Mateus 

08:13.); uma mulher com uma hemorragia foi curada "imediatamente" (Marcos 5:29); os 

dez leprosos foram limpos de sua doença, assim que deixou de mostrar-se aos sacerdotes 

(Lucas 17:14); após Jesus "estendeu a mão, tocou [outro leproso] ... imediatamente 

desapareceu dele a lepra" (Lucas 5:13); quando Jesus ordenou ao homem aleijado no 

tanque de Betesda, "Levanta-te, pega na tua pallet e caminhada. Imediatamente, o homem 

tornou-se bem, e pegou seu pallet e começou a andar "(João 5: 8-9). Alguns argumentam 

que a cura do Senhor do cego em Betsaida (Marcos 8: 22-25) foi um exemplo de uma 

cura progressiva. Mas a afirmação do homem: "Vejo os homens, pois os vejo como 

árvores que andam por aí" (v. 24), apenas definiu sua condição preexistente de 

cegueira. A cura real foi instantânea (v. 25). Tinha as curas de Jesus não foi instantâneo, 

Seus críticos poderia ter alegado que as pessoas tornaram-se melhor como resultado de 

processos naturais. 



Em terceiro lugar, Jesus curou totalmente. Mãe-de-lei de Pedro foi curada de todos os 

seus sintomas e saiu imediatamente de ser acamada para servir uma refeição. Quando 

Jesus curou um homem "cheio de lepra" (Lucas 5:12), "a lepra o deixou" (v. 13). Foi a 

mesma coisa com todos as curas de Jesus; "Os cegos [d] vista eo walke lame [d], os 

leprosos [foram] purificados, os surdos ouvem [d]" (Mateus. 11: 5). 

Em quarto lugar, Jesus curou todos. Ao contrário modernos falsos curandeiros, Ele não 

deixou para trás as longas filas de pessoas decepcionadas, distraído que não foram 

curadas. Mateus 4:24 diz que "a notícia sobre Ele espalhou por toda a Síria; e trouxeram-

lhe todos os que estavam doentes, aqueles que sofrem de várias doenças e dores, 

possessos, os lunáticos, os paralíticos; e ele os curou. "De acordo com Mateus 12:15:" 

Muitos o seguiram, e Ele curou a todos ", enquanto Lucas 6:19 diz que" todas as pessoas 

estavam tentando tocá-lo, para poder vinha dele e cura todos eles. "era tão difundida de 

cura de Jesus que Ele, na verdade, banido doença de Israel durante os três anos do seu 

ministério. 

Em quinto lugar, Jesus curou a doença orgânica, não vagos, ambíguos, doenças invisíveis, 

como dor lombar, palpitações cardíacas, ou dores de cabeça. Pelo contrário, com o poder 

criativo, Ele restaurou a plena mobilidade de membros paralisados, visão integral para 

cegar os olhos, a audição integral para ouvidos surdos e pele leprosa totalmente 

limpos. Jesus curou "todo tipo de doença e todos os tipos de enfermidades entre o povo" 

(Mateus 04:23;. Cf. 9,35). Todas as curas de Jesus eram inegáveis, sinais milagrosos, 

como até mesmo seus inimigos mais amargos admitiu (João 11:47). 

Finalmente, Jesus ressuscitou os mortos, não os que estavam em coma temporário, ou 

cujos sinais vitais flutuou durante a cirurgia, mas um jovem em seu caixão em seu 

caminho para o cemitério (Lucas 7: 11-15), uma jovem cuja morte era evidente para todos 

(Marcos 5: 22-24, 35-43), e um homem que havia sido morto por quatro dias (João 11: 

14-44) 

Nem todos aqueles que testemunharam este milagre incrível acreditava em Jesus, 

enquanto os dois homens cegos fez. No entanto, eles não podiam negar que tinham 

testemunhado um milagre. Como resultado, "quando todas as pessoas, vendo isso, dava 

louvores a Deus" (Lucas 18:43; cf. Jo 3: 1-2). 

Esta passagem é importante por várias razões. Primeiro, é um modelo de salvação diante 

da cruz. Bartimeu entendeu que ele era um pecador, sob o julgamento de Deus, e na 

necessidade de misericórdia. Ele reconheceu Jesus como o Messias, que veio para salvar 

o seu povo dos seus pecados (Is. 53: 5-6.; Matt 1:21), e como seu Senhor soberano. 

Em segundo lugar, a resposta de Jesus mostra que Ele não ignora aqueles que clamam a 

Ele por misericórdia (Mt 11:28;. João 6:37). 

Em terceiro lugar, Jesus é profundamente compassivo sobre a situação dos feridos, 

pecadores perdidos. 

Finalmente, embora o Senhor Jesus tem poder absoluto sobre a doença, Ele não veio 

apenas para curar os doentes, mas "para buscar e salvar o que estava perdido" (Lucas 

19:10). 



 
53. A coroação Falsa do verdadeiro Rei (Marcos 

11: 1-11) 
Quando se aproximaram de Jerusalém, em Betfagé e de Betânia, 

perto do monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, e 

disse-lhes: "Ide à aldeia em frente, e logo que você entrar, você 

vai encontrar um jumentinho preso lá , em que ainda ninguém 

jamais montou; desfazê-lo e trazê-lo aqui. Se alguém vos disser: 

'Por que você está fazendo isso?' você diz: 'O Senhor precisa 

dele'; e imediatamente ele irá enviá-lo de volta aqui "Eles foram 

embora e encontrou um jumentinho preso na porta, do lado de 

fora, na rua.; eo desprenderam-lo.Alguns dos espectadores 

estavam dizendo-lhes: "O que você está fazendo, desamarrando o 

jumentinho?" Eles falaram com eles, assim como Jesus lhes tinha 

dito, e eles lhes deu permissão. Eles levaram o jumentinho a Jesus 

e colocar seus casacos sobre ele; e Ele sentou-se nela. Muitos 

também estenderam seus casacos na estrada, e outros espalhar 

ramos frondosos que tinham cortado nos campos. Os que iam na 

frente e os que seguiam gritavam: "Hosana! Bendito o que vem em 

nome do Senhor; Bem-aventurado é o reino vindouro de nosso pai 

Davi; ! Hosana nas alturas! "Jesus entrou em Jerusalém e foi ao 

templo; e depois de olhar ao redor em tudo, Ele partiu para 
Betânia com os doze, pois já era tarde. (11: 1-11) 

Esta passagem introduz a última semana de nosso Senhor da vida e do ministério 

público. A semana começou com a sua chegada a Jerusalém, no décimo dia do primeiro 

mês do calendário judaico, o mês de Nisã, no ano AD 30. Isso foi semana da páscoa; a 

entrada triunfal foi na segunda-feira o décimo, e Páscoa seguido nesta sexta-feira o 

décimo quarto dia do mês. 

O título tradicional para o evento descrito nesta passagem, a entrada triunfal, não capta o 

que estava acontecendo. Esta não foi, em nenhum sentido-terrena, judeus, ou celestial-a 

coroação de Jesus Cristo.Delirante reação do público não era uma verdadeira expressão 

de fé ou elogios para o verdadeiro Rei de Israel. Não houve formalidades relacionadas 

com o evento; não há dignitários, não há regalia, sem alarde. Também não foi este evento 

coroação de Seu Filho de Deus. Apesar de sua aparência exterior, foi um evento diferente 

de qualquer outro coroação. Coroações não são humildes, inesperado, espontâneo, não-

oficial, ou superficial. Este evento foi tudo isso. Também não são verdadeiros coroações 

invertida alguns dias depois, com o que havia sido exaltado e elogiou a ser rejeitado e 

executado.Embora Jesus era verdadeiro Rei do céu, merecedor de todos exaltação, honra, 

adoração e louvor, isso não foi uma coroação real; que era, na verdade, a falsa coroação 

do verdadeiro Rei. 

A posse oficial do Senhor Jesus Cristo ocorre em duas etapas. O primeiro, Sua coroação 

celestial, teve lugar em Sua ascensão quando "Ele sentou-se à direita da Majestade nas 

alturas" (Heb. 1: 3; cf. 1:13; 8: 1; 10:12; 12: 2), e "Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu 

o nome que está acima de todo nome" (Filipenses 2: 9.). A segunda fase, terreno de Sua 

coroação acontecerá no futuro. O Senhor Jesus voltará à Terra, não andar em filho de uma 



jumenta mas vindo do céu em um cavalo branco, seguido pelos exércitos do céu (santos 

anjos e pessoas resgatadas), também montados em cavalos brancos (Ap 19: 11-15 

).Quando ele chega, Ele irá julgar e destruir os ímpios, e estabelecer o Seu trono em 

Jerusalém. Jesus vai reinar ali por mil anos no reino milenar (Ap 20: 4) e, além disso por 

toda a eternidade no novo céu e da nova terra (Lucas 01:33; cf. Is. 9:. 7; Dan 2 : 44). 

O relato de Marcos deste evento começou como Jesus e os seus acompanhantes se 

aproximou de Jerusalém, subindo o caminho íngreme que leva até a colina de 

Jericó. Ministério público do Senhor na Galiléia, da Judéia, e Perea foi terminado, e sua 

morte foi pouco mais de uma semana de distância. A comitiva de pessoas com Jesus havia 

crescido depois de dois eventos surpreendentes ocorreu nas imediações de Jericó: a cura 

ea salvação de dois mendigos cegos (ver a exposição de 10: 46-52 no capítulo anterior 

deste volume) e a conversão de o odiado cobrador de impostos e injuriado Zaqueu (Lucas 

19: 2-9). Esses eventos, juntamente com a recente criação do Senhor de Lázaro dentre os 

mortos, intensificada emoção e entusiasmo da multidão enquanto se dirigiam para 

Jerusalém para celebrar a Páscoa, o ponto alto do ano judaico. 

Não só era suposto falso coroação, também foi prematuro. Antes de Jesus vem para reinar, 

Ele tinha que morrer (cf. a discussão de 10: 32-34, no capítulo 9 deste volume). Até este 

ponto Jesus não tivesse permitido uma declaração aberta, pública que Ele era o 

Messias. Após a afirmação de Pedro de que Ele era o "o Cristo, o Filho do Deus vivo" 

(Mat. 16:16), Jesus ", advertiu os discípulos que a ninguém dissessem que Ele era o 

Cristo" (v. 20). Após o milagre espetacular da alimentação dos cinco mil mais na Galiléia, 

o povo exclamou: "Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo." Então 

Jesus, percebendo que eles estavam com a intenção de vir e levá-lo à força para o fazerem 

rei, retirou-se novamente para o monte, Ele mesmo só "(João 6: 14-15), frustrando sua 

tentativa. O Senhor sabia que qualquer escalada pública significativa de sua popularidade 

aumentaria a ameaça que ele representa para os líderes judeus. Isso poderia ter provocado 

los para provocar a sua morte prematura. 

Agora, no entanto, tinha chegado o momento no plano divinamente determinada por Jesus 

para morrer. Ele, portanto, permitida uma exposição tão grande de aclamação popular 

(alguns sugerem que pode ter havido até cem mil pessoas envolvidas na procissão entrada 

triunfal) que os líderes religiosos não tinha escolha. A ameaça de uma revolta pelas cerca 

de dois milhões de pessoas que inundaram Jerusalém para a Páscoa não poderia ser 

ignorado. Como os líderes religiosos bem sabia, que provocaria uma resposta maciça dos 

romanos, resultando na destruição da nação e da perda de sua própria posição privilegiada 

(João 11: 47-50). 

A chegada Fiel 

em Betfagé e de Betânia, perto do monte das Oliveiras, enviou dois 

dos seus discípulos, e disse-lhes: "Ide à aldeia em frente, e logo 

que você entrar, você vai encontrar um jumentinho preso lá, onde 

ninguém Ainda jamais se sentou; desfazê-lo e trazê-lo aqui. Se 

alguém vos disser: 'Por que você está fazendo isso?' você diz: 'O 

Senhor precisa dele'; e imediatamente ele irá enviá-lo de volta 

aqui "Eles foram embora e encontrou um jumentinho preso na 

porta, do lado de fora, na rua.; eo desprenderam-lo. Alguns dos 

espectadores estavam dizendo-lhes: "O que você está fazendo, 

desamarrando o jumentinho?" Eles falaram com eles, assim como 



Jesus lhes tinha dito, e eles lhes deu permissão. Eles levaram o 

jumentinho a Jesus e colocar seus casacos sobre ele; e Ele sentou-
se nela. (11: 7-1b) 

No sábado, seis dias antes da Páscoa (João 12: 1), Jesus chegou em pequenas aldeias 

de Betfagé (possivelmente "casa de figos") e Betânia (possivelmente "casa de 

datas"), perto do Monte das Oliveiras.Na próxima dia, domingo, ele participou de um 

jantar em sua homenagem na casa de Simão, o leproso, em Betânia (Matt. 26: 6-13). No 

mesmo dia uma "grande multidão de judeus então soube que ele estava ali; e eles vieram, 

e não para apenas causa de Jesus, mas que eles também podem ver a Lázaro, a quem ele 

ressuscitou dentre os mortos "(João 12: 9). 

Entrada de Cristo em Jerusalém ocorreu no dia seguinte (João 12:12), segunda-feira da 

Semana da Paixão, não no domingo como cristãos acreditaram tradicional. Esta 

cronologia elimina o problema de os Evangelhos ter nenhum registro de atividades de 

Jesus na quarta-feira, o que seria o caso se a entrada triunfal foram no domingo. É difícil 

explicar como poderia haver um dia omitido na conta da semana mais importante da vida 

de Cristo, especialmente desde os eventos de todos os outros dias são cuidadosamente 

contabilizados. 

Outra evidência de que a entrada triunfal foi na segunda-feira vem da exigência da lei que 

os cordeiros pascais ser selecionado no décimo dia do primeiro mês (Nisan) e sacrificados 

no décimo quarto dia (Ex. 12: 2-6). No ano de nosso Senhor foi crucificado, o décimo de 

Nisan caiu na segunda-feira da semana da páscoa. Quando Ele entrou em Jerusalém 

naquele dia, Jesus veio para cumprir o papel de cordeiro escolhido do Pai (João 1:29, 36), 

da mesma maneira e no mesmo dia em que o povo judeu escolheram seus cordeiros 

pascais. Completando o paralelo, Cristo, o único e verdadeiro sacrifício que levou o 

pecado, foi morto na sexta-feira, o décimo quarto dia de Nisan, com milhares de outros 

cordeiros, cujo sangue nunca poderia tirar o pecado (cf. Heb. 10: 4). 

De acordo com esta cronologia da Semana da Paixão, Jesus voltou para Betânia segunda-

feira após a entrada triunfal, e voltou para Jerusalém na terça-feira, quando Ele 

amaldiçoou a figueira e limpou o templo. Na quarta-feira ele estava envolvido em 

controvérsia com os líderes de Israel, deu um sermão sobre sua segunda vinda, e Judas 

planejou sua traição Dele. Na quinta-feira seus discípulos preparado para a refeição da 

Páscoa, que se celebra na sala superior. De lá, o Senhor e os discípulos foram para a 

Getsêmani, onde foi traído e preso. Depois de vários julgamentos perante o Sinédrio e os 

governantes seculares Pilatos e Herodes quinta-feira de manhã cedo na sexta-feira, o 

Senhor foi crucificado na sexta-feira. Sábado, ele estava no túmulo e no domingo ele 

voltou à vida. 

Na segunda-feira, o Senhor enviou dois de seus discípulos (talvez Pedro e João; cf. 

Lucas 22: 8), e disse-lhes: "Ide à aldeia oposto você (provavelmente Betfagé, uma vez 

que Jesus foi provavelmente ficar com Maria, Marta, e Lázaro de Betânia), e 

imediatamente como você entrar, você vai encontrar um jumentinho preso lá, em 

que ainda ninguém jamais montou; desfazê-lo e trazê-lo aqui. Os detalhes do que os 

discípulos encontraram há claramente demonstrar onisciência (cf. Jo 1: 47-48; 2:25) de 

Cristo. Ele lhes disse que eles iriam encontrar um burro (João 12:14; cf. Zacarias 9: 

9). colt (e sua mãe; Matt 21:22.) amarrado. Jesus não tinha sido a Betfagé, nem tinha 

Ele enviou ninguém para mandar para o jumentinho a estar disponíveis. O detalhe que o 



potro foi um em que ninguém ainda havia já sentou fornece mais provas de Sua 

onisciência, assim como seu conhecimento de que os discípulos seriam perguntou como 

eles desamarrou o jumentinho, (Lucas 19 "Por que vocês estão desamarrando-lo?": 31). O 

Senhor também sabia que, quando eles responderam: "O Senhor precisa dele", o dono 

do colt (evidentemente um crente em Jesus) e os transeuntes lhes permitisse levá-la. 

Desenrolar dos acontecimentos, assim como o Senhor onisciente tinha dito que faria. Os 

dois discípulos foram embora e encontrou um jumentinho preso na porta, do lado de 

fora na rua; eo desprenderam-lo. Como Jesus havia predito, alguns dos espectadores 

estavam dizendo-lhes: "O que você está fazendo, desamarrando o 

jumentinho?" Mas os discípulos falou-lhes, assim como Jesus lhes tinha dito, e eles 

lhes deu permissão. O dois homens levaram o jumentinho a Jesus (provavelmente de 

volta em Betânia) e colocar seus casacos sobre ele, formando uma sela improvisado para 

que o Senhor não teria que montar bareback, e Ele sentou-se nela. 

É verdade que Davi montou uma mula (1 Reis 01:33, 38, 44), que Solomon também 

montou a sua coroação (1 Reis 1: 32-40). Mas por montar o jumentinho jumento, Jesus 

foi não apenas a identificação com a tradição davídica. Em vez disso, "Isso aconteceu 

para se cumprir o que foi dito pelo profeta:" Dizei à filha de Sião: "Eis que o teu rei vem 

a ti, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de um animal de carga "" 

(Mat. 21: 4-5). Mateus estava se referindo a uma profecia feita séculos antes por Zacarias, 

que escreveu: "Alegra-te muito, ó filha de Sião! Exulta, ó filha de Jerusalém! Eis que o 

teu rei vem a ti; Ele é justo e dotado de salvação, humilde, e montado sobre um jumento, 

sobre um jumentinho, filho de jumenta "(Zacarias 9: 9.). Que Jesus humildemente montou 

filho de uma jumenta significa a realidade que em sua primeira vinda Ele não veio para 

reinar, mas para morrer. 

Jesus cumpriu mais uma profecia do Antigo Testamento naquele dia, a profecia de Daniel 

das setenta semanas. Como vários estudiosos (principalmente Sir Robert Anderson [ O 

Prince Vindo ] e Harold Hoehner [ Aspectos cronológica da vida de Cristo ]) têm 

demonstrado, o dia em que Ele entrou em Jerusalém era a data precisa predita por Daniel 

séculos anteriores. O significado do que estava acontecendo em grande parte escapou dos 

discípulos. Olhando para trás, este evento décadas mais tarde, João escreveu: "Estas 

coisas Seus discípulos não entendiam na primeira; mas quando Jesus foi glorificado [após 

a ascensão], então eles se lembraram de que isto estava escrito a seu respeito, e que eles 

tinham feito essas coisas para ele "(João 0:16). 

A Aprovação Faithless 

Muitos também estenderam seus casacos na estrada, e outros 

espalhar ramos frondosos que tinham cortado nos campos. Os que 

iam na frente e os que seguiam gritavam: "Hosana!Bendito o que 

vem em nome do Senhor; Bem-aventurado é o reino vindouro de 
nosso pai Davi; Hosana nas alturas! "(11: 8-10)! 

Como Jesus se aproximou de Jerusalém, a emoção da multidão se 

intensificou. Muitas das pessoas que se espalhou seus casacos na estrada, e outros 

espalhar ramos frondosos que tinham cortado nos campos. Espalhando seus casacos 

na estrada na frente de Jesus foi uma forma habitual de expressar submissão a um 

monarca. Ele reconheceu que o rei foi elevado acima das pessoas comuns, e 



simbolicamente afirmou que eles estavam sob seus pés. Superficialmente e, pelo menos 

momentaneamente, a multidão estava reconhecendo Jesus como o rei 

messiânico. Os ramos frondosos de palmeiras (João 12:13), o que os outros na 

multidão tinham cortado nos campos, simbolizado alegria e vitória. De acordo com o 

livro apócrifo de Primeiro Macabeus, quando os judeus durante o período intertestamental 

recapturado Jerusalém, dos sírios, que "entrou com louvor e palma ramos" (1 Macc 13:51; 

cf. 2 Mac. 10: 7.). 

O entusiasmo da multidão resultou em grande parte de "todos os milagres que tinham 

visto" (Lucas 19:37). Esses milagres incluiu a recente trazer Lázaro de volta de estar 

morto por quatro dias, e a cura dos dois cegos em Jericó. Expressando o seu entusiasmo 

e esperança, as pessoas gritavam: "Hosana! Bendito o que vem em nome do 

Senhor; Bem-aventurado é o reino vindouro de nosso pai Davi; ! Hosana nas 

alturas! " A exclamação Hosanna ("Salvar agora") foi um elogio messiânico, que 

Mateus liga ao messiânica título Filho de Davi (Matt. 21: 9, 15; cf. Marcos 12:35). As 

expressões Bendito o que vem em nome do Senhor (cf. Sl. 118: 26) e Bem-aventurado 

é o reino vindouro de nosso pai Davi também expressar louvor e esperança 

messiânica. Exclamação do público, "Hosana nas alturas!" foi a expressão suprema de 

louvor. 

As pessoas, no entanto, não estavam implorando para a salvação do pecado, mas para a 

bênção, prosperidade e libertação do domínio romano e opressão. Eles procuraram o 

cumprimento de todas as promessas relacionadas com o reinado do Messias. E quando 

Jesus não entregar essas promessas, que serão cumpridas em conexão com sua segunda 

vinda, a sua aprovação sem fé se voltariam para a rejeição hostil. Como observado 

anteriormente, Jesus veio a primeira vez para morrer (10: 32-34, 45). Tragicamente, 

muitos que na segunda-feira exuberantemente saudada como o Messias e gritou louvores 

a Deus que na sexta-feira gritar para sua execução. Assim, eles iriam partilhar a 

responsabilidade pela morte de seu Messias, como Pedro declarou em seu sermão no dia 

de Pentecostes: 

Homens de Israel, ouçam estas palavras: Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus 

com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou através dele no meio de vós, como 

vós mesmos sabeis-este, entregou mais pelo plano predeterminado e presciência de Deus, 

você pregado a uma cruz pelas mãos de homens ímpios e colocá-lo à morte. (Atos 2: 22-

23) 

Enquanto que para o momento em que suas esperanças eram muito alto, o seu louvor infiel 

não enganou Jesus: 

Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: "Se você tivesse 

conhecido neste dia, mesmo que você, as coisas que servem para a paz! Mas agora eles 

têm sido escondido de seus olhos.Para os dias virão em que os seus inimigos vão deitar-

se uma barricada contra você, e cercá-lo e hem você de todos os lados, e eles vão nivelar-

lo para o chão e seus filhos dentro de você, e eles não deixarão em ti pedra sobre pedra, 

porque não conheceste o tempo da tua visitação "(Lucas 19: 41-44). 

Eles iriam rejeitá-Lo, e em resposta a Deus traria para baixo sobre si mesmos a condenação 

devastadora nas mãos dos romanos, resultando na destruição da nação. 



O Fateful Appraisal 

Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo; e depois de olhar ao 

redor em tudo, Ele partiu para Betânia com os doze, pois já era 
tarde. (11:11) 

Declaração anticlímax de Marcos reforça o fato de que esta não era uma verdadeira 

coroação. Ao mesmo tempo, ele prenuncia assalto do Senhor no templo, que terá lugar 

no dia seguinte (terça-feira). Tendo chegado ao templo, Jesus, depois de olhar ao redor 

em toda a corrupção lá, partiu para Betânia com os doze, pois já era tarde no dia. 

Como a multidão inconstante, pecadores se converterão em Jesus quando Ele não satisfaz 

seus caprichos egoístas. Coroações falsos como a descrita nesta passagem acontecem 

todos os dias. Inescrupulosos falsos mestres prometem a seus seguidores iludidos que 

Jesus irá torná-los ricos, curá-las, cumprir todas as suas sonhos, e conceder a todos os 

seus desejos. Quando tais, egoístas, de promessas centrados no homem não bíblicas 

deixar de vir a passar, e problemas entra em suas vidas em vez disso, muitos crescer 

desiludido e voltar-se contra Jesus. (I examinar o perigo representado pelo evangelho da 

prosperidade em meus livros fogo estranho [Nashville: Tomé Nelson, 2013], 

e Charismatic Caos . [Grand Rapids: Zondervan, 1992]) 

Os redimidos, por outro lado, reconhecer Jesus como seu Rei soberano (Atos 17: 7; cf. 

Ap 17:14; 19:16), digno de sua completa submissão (1 Pedro 3:15; cf. 2 Cor. 4: 5) e 

adoração reverente (Matt 14:33; 28: 9., 17; Lucas 24:52; João 9:38; cf. Heb. 1: 6). Deles 

é uma verdadeira coroação de Jesus; como o autor do hino familiar "Conduza-me para o 

Calvário" expressou, 

  

Rei da minha vida, eu coroar Ti agora, 
Tua deve ser a glória. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



54. Nada além de Folhas (Marcos 11: 12-21) 
No dia seguinte, quando eles tinham deixado Betânia, teve 

fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se, 

porventura, acharia nela alguma coisa; e quando Ele veio a ela, 

não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Ele disse 

a ela: "Que ninguém coma fruto de ti!" E os seus discípulos 

estavam ouvindo. Em seguida, vieram a Jerusalém. E Ele entrou 

no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no 

templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que 

vendiam pombas; e Ele não permitiria que qualquer um para levar 

mercadoria por meio do templo. E começou a ensinar e dizer-lhes: 

"Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração 

para todas as nações"? Mas você tiver feito isso cova dos ladrões 

"Os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isto, e começou 

a procurar a forma de destruí-lo.; pois eles tinham medo dele, por 

toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Quando a noite 

chegou, eles sairiam da cidade. Ao passarem pela manhã, viram 

que a figueira secou desde as raízes para cima. Sendo lembrado, 

Pedro disse-lhe: "Mestre, olha, a figueira que que amaldiçoaste 
secou." (11: 12-21) 

Esta passagem introduz um dia monumental na história da redenção. Na terça-feira da 

Semana da Paixão, o Senhor Jesus Cristo, em uma inversão completa de esperanças e 

expectativas messiânicas do povo judeu, em essência pronunciou uma maldição sobre o 

templo. Que maldição, expeça-lo para o julgamento de Deus, por extensão incluiu os 

líderes religiosos corruptos e toda a nação. Em uma reviravolta chocante de eventos, 

Israel, a nação da aliança, escolhido (Deut 7: 6; 14:. 2; 1 Reis 3: 8; Sl 105: 6; 135:. 4; Isa. 

44: 1; Amós 3: 2) e abençoado (Gn 12: 2-3; Nm 22:12; Dt 01:11; Sl 33:12) por Deus, foi 

amaldiçoado por Messias de Deus, por causa de sua rejeição dEle.... Essa rejeição 

culminaria na sexta-feira, quando a multidão, pediu em pelos líderes religiosos, chamados 

para a execução do Filho de Deus. 

Maldição da figueira Jesus, o único milagre destrutivo registrado nos Evangelhos, serve 

como um símbolo de visualizar o que vem destruição do templo. Assalto do Senhor no 

templo e os comerciantes poluentes é uma previsão por ação da destruição do templo. Sua 

maldição da figueira, e, assim, simbolicamente, o templo, manifesta descontentamento de 

Deus com o lugar, os seus líderes, e as pessoas que adoravam lá. 

Ao longo da história do país, o templo tinha sido o centro da vida religiosa de 

Israel. Durante séculos antes do primeiro templo foi construído, a adoração de Israel 

ocorreu por volta da tenda, que estava em vigor um templo móvel (cf. Ex 25-30; 35:. 30-

40.: 38; Lev 10: 1-7). O primeiro templo fixo foi planejado por Davi (2 Sam 7: 1-11; 1 

Crônicas 22:.. 1-19) [. 2 Crônicas 3: 1], que comprou o local do templo (Monte Moriá, 

onde séculos Abraão anterior tinha sido dito por Deus para oferecer Isaque [Gen. 22: 2]), 

e construído por Salomão (1 Reis 8: 1-66). Depois de séculos de apostasia e rebelião, 

Deus retirou Sua presença do templo (Ezequiel 9: 3; 10:. 4, 18-19; 11: 22-23), e foi 

destruído em 586 AC por parte das forças do rei babilônico Nabucodonosor (2 Reis 25: 

9.; 2 Crônicas 36:19; Isa 64:11.). 



Após a setenta anos cativeiro babilônico, o retorno dos exilados, sob a liderança de 

Zorobabel reconstruiu o templo. Esse segundo templo não em tudo aproximar o esplendor 

do templo de Salomão. Menor e menos ornamentado, a visão de que causou aqueles idade 

suficiente para lembrar o primeiro templo a chorar (Esdras 3:12). Este segundo templo 

foi profanado durante o período intertestamental pelo governante selêucida diabólica 

Antíoco IV (Epifânio), como previsto na profecia de Daniel (Dan. 11:31). 

Em 20 AC, Herodes, o Grande começou a restauração e ampliação do templo de 

Zorobabel, um longo processo (cf. João 2:20), que continuou até O D.C 64 a apenas seis 

anos antes que os romanos destruíram o templo em AD 70. É esta reconstruída e ampliada 

templo que está em exibição nesta passagem. 

A história do templo reflete a história de Israel da apostasia, que culminou com a rejeição 

e assassinato do Messias. Desde os romanos destruíram o templo de Herodes, em AD 70, 

nenhum novo templo foi construído. No futuro, porém, haverá mais dois templos. Um 

templo será construído durante a tribulação, que o Anticristo profanar (Matt 24:15; 2 Ts 

2:.. 4), e um templo final será construído durante o reino milenar (Ez 40-43.). No estado 

eterno, não haverá necessidade de um templo ", porque o Senhor Deus Todo-Poderoso eo 

Cordeiro são o seu templo" (Ap 21:22). 

Esta passagem, que inspeciona a demolição do templo de Herodes, pode ser examinada 

em duas categorias: a maldição inspecionado e retratada em analogia, ea maldição 

inspecionado e retratada em ação. 

O Curse Previewed e retratada em Analogia 

No dia seguinte, quando eles tinham deixado Betânia, teve 

fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se, 

porventura, acharia nela alguma coisa; e quando Ele veio a ela, 

não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Ele disse 

a ela: "Que ninguém coma fruto de ti!" E os seus discípulos 
estavam ouvindo. (11: 12-14) 

Na terça-feira, no dia seguinte, após a entrada triunfal na segunda-feira (veja a discussão 

de 11: 1-11 no capítulo anterior deste volume), Jesus e os discípulos deixaram a casa de 

Maria, Marta e Lázaro deBetânia para Jerusalém. No caminho, Jesus teve fome. Embora 

Ele era Deus encarnado, Jesus também era plenamente homem e, portanto, sujeito às 

limitações de ser humano (cf. Heb. 2:14). Ele não só regularmente experimentou a fome, 

como nesta ocasião e na Sua tentação (Mt 4: 2.), Mas também a sede (João 4: 7) e cansaço 

(Marcos 4:38; João 4: 6). Talvez o Senhor não tinha comido o pequeno-almoço antes de 

irem embora, possivelmente porque Ele escolheu para passar o tempo em oração. Jesus 

sabia que Ele enfrentou uma tarefa formidável nesse dia que exigiria força e energia, e, 

assim, Ele precisava de comida. 

Na distância Jesus viu uma figueira com folhas, e Ele foi para ver se talvez ele iria 

encontrar nada sobre ele. Figueiras eram onipresentes em Israel e são mencionados 

cerca de cinquenta vezes nas Escrituras. Era razoável para que o Senhor espera encontrar 

frutos imaturos nesta figueira, apesar de que não era tempo de figos. Embora a principal 

colheita de figo era no final do verão e no outono, figos verdes pequenas, mas comestíveis 

(cf. Is. 28 .: 4; Hos 09:10; Mic. 7: 1) apareceram na primavera, sobre a época da Páscoa, 



antes que as folhas fez. Uma vez que a árvore em questão tinham folhas, seria esperado 

ter figos. 

Mas apesar de sua aparência promissora, a árvore era estéril. Não houve figos nela, senão 

folhas. Vendo isso, o Senhor amaldiçoou a figueira e disse a ele: "Que ninguém coma 

fruto de ti!" De acordo com o relato de Mateus, Ele declarou: "Já não deve lá nunca ser 

qualquer fruto de ti "(Mateus 21:19.); Assim, ninguém seria capaz de comer qualquer 

partir dele. Jesus pronunciou uma maldição (veja a discussão sobre v 21 abaixo.) Sobre a 

figueira que o matou. 

A figueira estéril ilustra graficamente a pretensão vazia de culto no templo. Por meio do 

profeta Isaías, Deus, usando outra metáfora agrícola, pronunciou uma sentença 

semelhante em Israel: 

Deixe-me cantar-se agora para o meu bem-amado o cântico do meu querido a respeito da 

sua vinha. O meu amado possuía uma vinha numa colina fértil. Ele cavou tudo ao redor, 

removeu suas pedras, plantou-a de excelentes vides. E Ele construiu uma torre no meio 

dela e também escavou um lagar nele; Ele, então, espera-se produzir boas uvas, mas 

produziu apenas aqueles sem valor. "E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de 

Judá, julgai entre mim ea minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu 

não tenha feito? Por que, quando eu esperava que produzir boas uvas se ele produzir 

bravas? Então, agora deixe-me dizer o que eu vou fazer à minha vinha: tirarei a sua sebe 

e será consumido; Vou quebrar sua parede e será pisada. Eu tornarei em deserto; ele não 

vai ser podadas ou capinado, mas urzes e espinhos virão para cima. Eu também irá cobrar 

as nuvens que não derramem chuva sobre ela. "Pois a vinha do Senhor dos exércitos é a 

casa de Israel e os homens de Judá Sua encantadora de plantas. Assim, Ele olhou para a 

justiça, mas eis que o derramamento de sangue; de justiça, mas eis que um grito de 

socorro. (Is. 5: 1-7) 

Citando Isaías 29:13, Jesus condena a hipocrisia dos escribas e fariseus: "Vocês, hipócritas, 

fez justamente Isaías profetiza de vocês: 'Este povo me honra com os lábios, mas o seu 

coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos 

dos homens "(Mt 15: 7-9; cf. 23:. 13-36). 

A destruição do templo não ocorreria imediatamente. Mas, como outra parábola em que 

uma figueira simbolizado Israel (Lucas 13: 6-9) ensina, retenção paciente de Deus de 

julgamento foi temporária. Não seria até quatro décadas mais tarde, em AD 70, que as 

forças romanas sob o comando de Tito iria saquear Jerusalém e queimar e nivelar o 

templo. 

Enquanto os discípulos estavam ouvindo a Jesus conversa sobre a figueira, que, sem 

dúvida, me lembrei do que o Senhor disse em Mateus 7: 16-20, onde Ele declarou que os 

falsos mestres são conhecidos pelos seus frutos. Eles podem também ter se lembrado 

Deuteronômio 28: 15-68, onde Moisés alertou para as maldições que cairiam sobre Israel 

se o povo desobedecer a Deus. Em última análise, o templo eo sistema religioso 

infrutífera representava seria destruída porque os líderes e povo de Israel "não 

conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria ... não se sujeitaram 

à justiça de Deus" (Rom. 10: 3 ). 

O Curse Previewed e retratada em Ação 



Em seguida, vieram a Jerusalém. E Ele entrou no templo e 

começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e 

derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam 

pombas; e Ele não permitiria que qualquer um para levar 

mercadoria por meio do templo. E começou a ensinar e dizer-lhes: 

"Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração 

para todas as nações"? Mas você tiver feito isso cova dos ladrões 

"Os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isto, e começou 

a procurar a forma de destruí-lo.;pois eles tinham medo dele, por 

toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Quando a noite 

chegou, eles sairiam da cidade. Ao passarem pela manhã, viram 

que a figueira secou desde as raízes para cima. Sendo lembrado, 

Pedro disse-lhe: "Mestre, olha, a figueira que que amaldiçoaste 
secou." (11: 15-21) 

Para a surpresa e consternação do povo, Jesus, ao contrário as suas esperanças e 

expectativas messiânicas, não foi assalto os opressores romanos, mas atacou o templo, 

líderes e fiéis em seu lugar. Quandoeles vieram para Jerusalém terça de manhã, 

Jesus entrou no templo. Ele não fez, no entanto, vir a adoração. Como tinha feito no 

início do seu ministério (João 2: 13-16), Cristo veio para declarar a intolerância divina 

para as atividades religiosas acontecendo lá e, por um dia, pelo menos, purgar os tribunais 

de corrupção por expulsar o comerciantes poluindo-o. Entre esses dois assaltos, Jesus 

confrontados regularmente a apostasia e iniqüidade da religião de Israel e chamou a nação 

de volta para a verdadeira adoração de Deus mediante a fé em Deus (cf. Jo 4: 23-24). O 

povo de Deus são aqueles "que adoram no Espírito de Deus, e nos gloriamos em Cristo 

Jesus, e não confiamos na carne" (Fp. 3: 3). 

Jesus, é claro, estava plenamente consciente das perturbadoras realidades, desigualdades 

e injustiças que marcaram coletores cultura judaica fiscais que extorquiam dinheiro do 

povo, o abuso dos pobres e os doentes, cujas condições foram consideradas juízo de Deus 

sobre seus pecados, assim como muitos outros males que pediu a reforma social e ação 

política. Mas, embora perturbado por eles, Jesus não abordou nenhuma dessas 

questões. Ele nunca se desviou da questão da adoração, que dominou sua vida e 

ministério. Arrependimento de uma pessoa e salvar conhecimento de Deus dominou o 

Seu propósito e, finalmente, nada mais poderia ser abordado ou corrigido até que foi feita 

à direita. 

Sentença sobre a nação começou com o templo. Hieros ( templo ) é o termo geral para o 

terreno do templo como um todo, a grande complexo que foi capaz de acomodar milhares 

de adoradores. Dentro desta área, foram vários tribunais internos aninhados um dentro do 

outro. O mais íntimo eram o Santo dos Santos e do Santo Lugar, que foram designados 

por uma palavra diferente para templo ( naos ). O pátio externo foi o Pátio dos Gentios, 

para além do qual os gentios eram proibidos de ir sob pena de morte. 

O que estava acontecendo no Pátio dos Gentios era corrupção bruta em nome de Deus. Tal 

indignação era uma blasfêmia que encheu Jesus com ira santa. A casa do Pai tinha sido 

transformado em um centro de comércio, onde centenas de milhares de animais e outros 

itens necessários para os sacrifícios eram comprados e vendidos. Cambistas também 

havia se estabeleceu lá. Eles forneceram um serviço necessário. O imposto do templo só 

poderia ser paga com moedas judaicas ou de Tiro, por isso os estrangeiros tinham de 

trocar seu dinheiro por moedas aceitável. Mas porque eles tinham um monopólio, 



concedido pela Anás e Caifás, os cambistas cobravam taxas exorbitantes por seus 

serviços. 

As operações no Pátio dos Gentios se tornara conhecido como o Bazar de Anás, assim 

chamado depois o sumo sacerdote ganancioso diante de quem Jesus teria primeiro ser 

julgado depois de sua prisão no Getsêmani (João 18: 13-23). Embora Anás havia sido 

deposto pelos romanos, ele ainda manteve o título de sumo sacerdote e exercia enorme 

poder e influência nos bastidores. Junto com seu genro-igualmente perverso Caifás, o 

sumo sacerdote Anás atual correu negócios do templo, a aquisição de extrema riqueza no 

processo. Eles venderam franquias para os comerciantes para os preços exorbitantes e, 

em seguida, desnatado fora uma enorme percentagem dos lucros que os vendedores feitas. 

Tudo isso tinha combinado de transformar o templo de Deus em um lugar de abuso e 

extorsão. O som de louvor e orações haviam sido substituído pelo berrando de bois, o 

balido das ovelhas, o arrulhar de pombos, e o regateio alto de comerciantes e seus 

clientes. Cheio de ira santa na profanação crasso da casa de Seu Pai, Jesus fez o seu 

caminho através do complexo do templo para o Pátio dos Gentios ecomeçou a expulsar 

os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as 

cadeiras dos que vendiam pombas. 

No mesmo instante, o Senhor Jesus transformou a Bazaar de Annas no caos completo. Ele 

tão ameaçado os comerciantes que eles fugiram como Ele derrubou as mesas dos 

cambistas e enviou suas moedas rolando no chão com os cambistas, sem dúvida, 

desesperAdãoente lutando depois deles. Ele também puxou os assentos para fora sob os 

vendedores pomba (Mat. 21:12) e assustou-los para fora do templo. O Senhor mostrou o 

mesmo zelo que tinha pela primeira vez Ele limpou o templo, que tinha lembrou a Seus 

discípulos de Salmo 69: 9: "O zelo da tua casa me consumiu" (cf. João 2:17). 

Além de expulsar os comerciantes, Jesus também parou as pessoas de usar o terreno do 

templo como um atalho para o transporte de mercadorias para a cidade, como Ele não 

permitiria que qualquer um para levar mercadoria por meio do templo. Esta foi uma 

espantosa exibição de autoridade singular e força em da parte do Senhor, que teria 

encontrado uma resistência significativa dos mercantes. Ele força demonstra que o 

Senhor odeia aqueles que pervertem culto, especialmente para sua própria ganância. 

Marcos relata um breve trecho do que foi, sem dúvida, uma exposição longa Antigo 

Testamento, notando que Jesus, após a todo esse caos furioso, começou a ensinar e 

dizer-lhes: "Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas 

as nações "? . Mas você tiver feito isso cova dos ladrões " A primeira citação, a minha 

casa será casa de oração, é de Isaías 56: 7, onde Deus declara: "A minha casa será 

chamada casa de oração para todos os povos. "A oração é a essência da adoração, eo 

templo era o lugar onde as pessoas passaram a comunhão com Deus (65 Ps: 4.) e meditar 

sobre sua majestade e glória (Sl. 27: 4). O templo não era apenas para os judeus, mas 

também para todas as nações. 

Não havia lugar para um prosélito Gentil para ir para adorar a Deus, exceto para o templo, 

como não havia templos fora de Israel. Por exemplo, Filipe encontrou "um eunuco etíope, 

um oficial da corte de Candace, rainha dos etíopes, que estava no comando de todos os 

seus tesouros; e ele tinha ido a Jerusalém para adorar "no templo (Atos 8:27). Salomão, 

em sua oração de dedicação do templo, pediu a Deus "que [sua] olhos estejam abertos 



para esta casa, noite e dia, para o lugar de que [Tinha] disse: 'Meu nome estará ali", para 

ouvir a oração que o teu servo orarem voltados para este lugar "(1 Reis 08:29). Mais tarde, 

em sua oração, Salomão estendeu essa solicitação para incluir os gentios: 

Ainda em relação ao estrangeiro, que não é do teu povo Israel, quando vier de um país 

remoto por amor do seu nome (por eles ouvirão do teu grande nome e sua mão poderosa 

e do teu braço estendido);quando ele vem e ora para esta casa, ouvi no céu a tua habitação, 

e faze conforme tudo o que o estrangeiro te chama, a fim de que todos os povos da terra 

conheçam o teu nome, a temer Você, como fazer a Tua povo de Israel, e que saibam que 

esta casa que eu construí é chamado pelo seu nome. (vv. 41-43) 

Mas o barulhento, mau cheiro, ocupados den 'ladrões que o templo tornou-se era a 

antítese de um lugar onde quieto, pensativo, instrutivo, culto de oração de Deus poderia 

ter lugar. Jesus comparando o templo para a ladrões 'den é uma referência a Jeremias 

07:11: "Tem esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos 

vossos olhos? Eis que eu, eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. "Robbers frequentemente se 

esconderam nas cavernas, a partir do qual eles iriam emitir para trás para roubar e 

saquear. Isso é o que o templo tornou-se; em vez de o lugar mais alto do ensino, oração e 

adoração, ele foi o mais baixo-a de domínio de saque executado por ladrões. 

Não surpreendentemente, os líderes religiosos ficaram chocados e indignados com a 

devastação de solo de Jesus de seu mercado templo. Portanto, quando os príncipes dos 

sacerdotes e os escribas ouviram falar do que tinha acontecido, eles começaram a 

procurar como destruir Jesus; para que eles tinham medo dele, por toda a multidão 

se maravilhava da sua doutrina. Seu ódio foi escalado por Jesus 'crescente popularidade 

e continuou curas (Mat. 21:14) e ensino (Lucas 19:47). Temendo a ameaça que ele 

representava para eles economicamente e para o seu prestígio entre o povo (João 11:48), 

eles intensificaram seus esforços para destruí-lo. 

Marcos observou que quando a noite chegou, Jesus e os Doze iria sair da cidade e 

voltar a Betânia (cf. Mc 14: 3). Quando eles passavam por ele na quarta-feira de 

manhã em seu caminho de volta a Jerusalém, eles viram a figueira árvore seca desde 

as raízes para cima. A observação de Pedro, "Rabi, olha, a figueira que Você 

amaldiçoaste secou", afirma que o que o Senhor amaldiçoa serão destruídos. A 

destruição do sistema religioso corrompido centrados no templo começou nessa terça-

feira. Seria acelerar dramaticamente na sexta-feira, quando Deus rasgou o véu que separa 

o Lugar Santo do Santo dos Santos, de cima para baixo, e ser completado quatro décadas 

mais tarde pelos romanos. 

Mas isso não é o fim da história de Israel. Como perguntou retoricamente Paulo em 

Romanos 11: 1-2: "Digo, porém: Deus não rejeitou o seu povo, não é? De maneira 

nenhuma! Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de 

Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. "É verdade que" um 

endurecimento parcial que aconteceu com Israel até que a plenitude dos gentios haja 

entrado "(v. 25). Mas, no futuro, o remanescente resgatadas de Israel vai "olhar em mim, 

a quem traspassaram; e eles vão chorar por ele, como quem pranteia por um filho único, 

e chorarão amargamente por Ele como o choro amargo ao longo de um primogênito "(Zc. 

12:10)," e assim todo o Israel será salvo "(Rom. 11,26). Até então, os judeus são membros 

do mesmo corpo de Cristo com gentios (1 Cor 12:13; Gl 3,28; Ef 2:... 11-16; Cl 3.11). 



 
55. Componentes de uma Oração Eficaz (Marcos 

11: 22-25) 
E Jesus respondeu, dizendo-lhes: "Tende fé em Deus. Em verdade 

vos digo que, qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-

te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que ele 

diz que vai acontecer, ele será concedido a ele. Por isso eu digo a 

você, todas as coisas pelas quais você orar e pedir, acreditar que 

você recebeu, e eles vos será atendido. Quando estiverdes orando, 

perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso 

Pai, que está nos céus também vos perdoará as vossas ofensas 

"(11: 22-25). 

Nesta breve passagem nosso Senhor lembrou os discípulos do Deus de bondade exibe 

concedendo o acesso ao poder de Deus através da oração. A lição teve lugar na quarta-

feira de manhã da Semana da Paixão como o Senhor e os discípulos estavam andando de 

Betânia para Jerusalém. Como observado no capítulo anterior deste volume, a caminho 

de Jerusalém a partir de Bethany no dia anterior (terça-feira), Jesus tinha visualizado o 

futuro destruição do templo por amaldiçoar uma figueira estéril (11: 12-14). 

A questão de saber por que o Senhor iria inserir uma lição sobre a oração neste 

momento. Houve, no entanto, uma necessidade crítica para a essa instrução. Em apenas 

alguns dias Jesus, Deus em carne humana, não seria mais fisicamente presente com os 

discípulos. E, embora Jesus salientou repetidamente a importância da oração e ensinou-

lhes especificamente os elementos de oração (Mt 6: 9-13.), A Sua presença com eles 

haviam restringido a urgência da sua vida de oração. Houve pouca razão para eles a orar 

a Deus para que eles poderiam pedir e receber diretamente de Jesus. Ele forneceu 

disposição, direção, proteção, correção e instrução paciente que precisavam. 

Mas a experiência familiar de Sua presença estava prestes a mudar drasticamente para os 

discípulos. Eles estavam indo para ir de ter Cristo presente o tempo todo para não tê-lo 

presente em tudo. Eles se tornariam como crentes das gerações seguintes, que dependem 

exclusivamente em oração para acessar poder e provisão de Deus para as suas 

necessidades. Como eles, os discípulos se tornaria totalmente dependente de alguém a 

quem eles não podiam ver (cf. João 20:29; 1 Pedro 1: 8). Isso seria uma alteração 

monumental de suas vidas, e eles precisavam saber que o seu Senhor Jesus iria sustentá-

los através dos meios de oração (João 14: 13-14; 15:16; 16: 23-24, 26). 

Esta lição importante revela cinco componentes da oração eficaz: os seus componentes 

históricos, teológicos, espirituais, práticos e morais. 

O componente histórico de Oração 

No caminho de volta para Betânia terça-feira à noite, na escuridão, os discípulos não tinha 

notado que a figueira amaldiçoada tinha morrido. Mas "como eles foram passando ... o 

[próximo] de manhã, eles viram a figueira seca desde as raízes Up" (11:20). Notando que 

Pedro comentou: "Rabi, olha, a figueira que Você amaldiçoaste secou" (v. 21). A 

transição de que o comentário para o ensinamento do Senhor em oração parece um pouco 



abrupto. A conexão, no entanto, é que a maldição da figueira demonstrou o poder do 

julgamento divino. Pedro, junto com o resto dos discípulos, estava "surpreso e 

perguntou:" Como é que a figueira secou tudo de uma vez? "(Mat. 21:20). Eles queriam 

saber como essa demonstração de poder de julgamento divino ocorreu. A resposta do 

Senhor foi que o poder vinha de Deus (veja a discussão sobre v. 22), e eles poderiam 

acessá-lo através da oração. 

Referência dos discípulos até o murchamento milagrosa da figueira ilustra o fundamento 

histórico da oração eficaz. Deus, que pode afetar milagrosamente uma árvore, vai 

poderosamente fornecer para o seu povo. Confiança na oração começa com a lembrança 

de como Deus tem mostrado seu poder no passado. Não haveria pouco motivo para 

chamar a ajuda do Senhor, no presente ou no futuro, se Ele não tinha demonstrado seu 

poder no passado. Mais de uma dúzia de vezes em Deuteronômio, Moisés cobrado Israel, 

pronto para entrar em Canaã, para lembrar o que Deus tinha feito por eles no passado 

(4:10; 5:15; 7:18; 8: 2, 18; 9: 7 , 27; 15:15; 16: 3, 12; 24: 9, 18, 22). Em Isaías 46: 8-10 

Deus desafiou Israel, 

Lembre-se disso, e ter a certeza; lembrar que a mente, você transgressores. Lembre-se das 

coisas passadas passado muito tempo, porque eu sou Deus, e não há outro; Eu sou Deus, 

e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a 

antiguidade as coisas que não foram feitas, dizendo: "Meu objetivo será estabelecido, e 

farei toda a minha vontade." 

No Salmo 77: 1-10 Asafe expressou seu desespero sobre abandono aparente de Deus 

dele. Mas, na segunda metade do salmo, ele encorajou-se por recordar atos passados de Deus 

de poder: 

Vou lembrar os feitos do Senhor; sim, me lembrarei das tuas maravilhas da 

antiguidade. Vou meditar sobre todo o seu trabalho e refletir sobre seus atos. Seu 

caminho, ó Deus, é santo; Que deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que 

opera maravilhas; Você fez conhecido a tua força entre os povos. Você tem pelo Seu 

poder redimiu Seu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus; as águas 

te viram, eles estavam em angústia; os abismos também tremeu. As nuvens lançaram 

água; os céus deu à luz um som; Suas flechas brilhou aqui e ali. O som do teu trovão 

estava no redemoinho; os relâmpagos iluminaram o mundo; a terra se abalou e 

tremeu. Seu caminho foi no mar e seus caminhos nas águas poderosas, e suas pegadas 

não pode ser conhecido. Você levou o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e 

Arão. (Vv. 11-20) 

No Salmo 105: 5 o salmista exortou o povo de Deus ". Lembre-se as suas maravilhas que Ele 

tem feito, dos seus prodígios e dos juízos proferidas por Sua boca" Oprimido com desespero 

por causa da perseguição por seu inimigo, Davi disse: "Eu me lembro dos dias de 

idade; Medito sobre todas as vossas obras; Medito na obra das tuas mãos "(Sl 143: 5.). O 

Antigo Testamento, Novo Testamento, e o registro da história da igreja redimida fornecem 

uma base sólida de confiança de que Deus ouve e responde as orações do seu povo (cf. Rom. 

15: 4). 

O Componente Teológico da Oração 

E Jesus respondeu, dizendo-lhes: "Tende fé em Deus. (11:22) 



A resposta do Senhor ao comentário de Pedro, "Tende fé em Deus", é um apelo à 

confiança em Deus e não duvido Ele (Mat. 21:20). O componente teológico da oração 

não está preocupado com a natureza do pessoal fé , mas o caráter do viver Deus. Para se 

ter uma vida de oração eficaz requer confiar o poder de Deus, o propósito, a promessa, 

planos e vontade. A oração se concentra em honrar o nome de Deus, avançando o seu 

reino, e realizar a Sua vontade (Mt 6: 9-10.). Em contraste, a oração egoísta não serão 

respondidas. "Pedis e não recebeis," Tiago avisou ", porque pedis mal, para o que você 

pode gastar em seus prazeres" (Tiago 4: 3.; Cf. v 15). Em sua primeira epístola do 

apóstolo João salientou que a oração deve ser coerente com a vontade de Deus: "Esta é a 

confiança que temos Nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos 

ouve" (1 João 5:14; cf. João 14: 13-14). 

Em sua carta aos filipenses, o apóstolo Paulo foi um exemplo de confiar em Deus por 

causa do que Ele fez: 

Agora eu quero que você saiba, irmãos, que as minhas circunstâncias se voltaram para 

fora para o maior progresso do evangelho, para que a minha prisão na causa de Cristo 

tornou-se conhecido a toda a guarda pretoriana e de todos os outros, e que a maioria dos 

os irmãos, confiando no Senhor por causa da minha prisão, têm muito mais coragem de 

falar a palavra de Deus sem medo. (Fl 1. 12-14; cf. 1 Pedro 4:19) 

A fidelidade de Deus em permitir poderoso testemunho de Paulo para a Palavra de Deus, 

apesar de suas circunstâncias incentivou outros cristãos em Roma a confiar em Deus e 

corajosamente pregar o evangelho. 

O componente espiritual da Oração 

Em verdade vos digo que, qualquer que disser a este monte: 

Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas 

crer que o que ele diz que vai acontecer, ele será concedido a 
ele. (11:23) 

Confiar em Deus não é meramente, um exercício teórico e abstrato em Teologia 

Sistemática; é pessoal e prático. A promessa do Senhor neste versículo é 

surpreendentemente amplo e generoso. É introduzido pela 

palavra verdadeiramente ( Amém ), que, como é aqui, é usada mais de cem vezes no 

Novo Testamento para dar ênfase. O termo quem se aplica o princípio relacionado aqui 

para todos os crentes. 

O especial de montanha a que Jesus se refere não é identificada. Pode ter sido o Monte 

das Oliveiras (a partir do qual o Mar Morto é visível) ou o monte do templo (Mt. 

Moriah). O mais provável, no entanto, a referência era, uma montanha não literal 

hipotético. Jesus não estava se referindo ao elenco fisicamente uma montanha real no mar 

como se isso fosse ocorrer normalmente. Ninguém jamais viu a tal acontecer por meio da 

oração. Sua declaração, "Aquele que disser a este monte: 'Levante-se e lança-te no 

mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que ele diz que vai acontecer, ele 

será concedido a ele," era uma hipérbole, uma analogia ou figura de linguagem 

destinado a ensinar um princípio espiritual. Na literatura judaica extra-bíblica, os rabinos 

que demonstraram habilidade incomum para resolver problemas muito difíceis foram por 

vezes referido como removedores ou rooters cima das montanhas. 



Ponto do Senhor é que, quando confrontados com um problema esmagadora sem uma 

solução humana aparente, se um crente não duvidar no seu coração, mas crer que o 

que ele diz que vai acontecer, o seu pedido de oração será concedido a 

ele. A dúvida para o qual Jesus se refere não é, como muitos falsos mestres afirmam, 

duvidando da própria fé. A fé em si não tem poder; ele simplesmente acessa o poder de 

Deus. O cuidado aqui é contra a duvidar da natureza e poder de Deus. Tiago escreve que 

aqueles que rezam "deve pedir com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é 

semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Por que o homem não deva 

esperar que ele vai receber alguma coisa do Senhor, sendo um homem de ânimo dobre, 

inconstante em todos os seus caminhos "(Tiago 1: 6-8). 

A fé necessária para ativar o poder de Deus não precisa ser grande fé. A fé de Pedro era 

forte o suficiente para capacitá-lo a sair de um barco no meio de uma grande tempestade 

no Mar da Galiléia (Matt. 14:29). No entanto, sua fé falhou antes de alcançar Jesus (v. 

30), fazendo com que o Senhor a rotulá-la "pouca fé" (v. 31). O pai de um menino 

endemoninhado expressou dúvidas quanto a saber se Jesus poderia entregar seu filho 

(Marcos 9:22). Depois Jesus disse-lhe: "Tudo é possível ao que crê", censurando assim 

sua fé fraca ", imediatamente o pai do menino gritou e disse: 'Eu acredito (v 23.); ajuda a 

minha incredulidade "(v. 24). Esse fraco, fé imperfeita era suficiente; Jesus expulsou o 

demônio do menino (vv. 25-27). O Senhor também repreendeu os discípulos por ter 

pouca fé na provisão de Deus (Mateus 06:30; 16: 8-10.; Lucas 12:28), proteção (Mat. 

08:26), e poder (Mat. 17:20) , bem como na sua própria capacidade de perdoar os outros 

com humildade (Lucas 17: 5-6). 

Fé Ninguém é perfeito, sem mistura com a dúvida. Mas, mesmo fraco, mas com confiança 

orante fé na pessoa e poder de Deus é suficiente para sacar o poder de Deus. 

A componente prática da Oração 

Por isso eu digo a você, todas as coisas pelas quais você orar e 

pedir, acreditar que você recebeu, e eles vos será 
atendido. (11:24) 

A componente prática da oração é óbvio, mas necessário. Para 

receber todas as coisas que Deus promete, através da oração, é preciso 

primeiro perguntar para eles. Tiago colocá-lo simplesmente: "Você não tem porque 

você não perguntar" (Tiago 4: 2). No Sermão do Monte, Jesus disse: 

Peçam, e lhes será dado; buscai, e encontrareis; batam, ea porta será aberta. Pois todo o 

que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate será aberto. Ou qual é o homem 

entre vós que, quando seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um 

peixe, ele não lhe dará uma cobra, vai? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas 

aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom para aqueles 

que lhe pedirem! (Mateus 7: 7-11.) 

Mas a promessa de Jesus, "Todas as coisas para as quais você orar e pedir, acreditar 

que você recebeu, e eles serão concedidos você", não é uma garantia de carta branca 

para conceder a todos os pedidos, egoístas gananciosos. É verdade que "nenhuma coisa 

boa que [Deus] sonega aos que andam na retidão" (Sl. 84:11). Mas essas promessas são 

semelhantes e qualificado; todos os pedidos de oração deve ser coerente com a vontade 



de Deus. Depois de repreender os crentes para não pedir a Deus o que eles precisam, 

Tiago advertiu, "Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o que você pode gastar em 

seus prazeres" (4: 3). Jesus clamou ao Pai no Getsêmani, "Abba! Pai! Tudo é possível 

para você; remover de mim este cálice ", mas, em seguida, acrescentou:" No entanto, não 

é o que eu quero, mas o que tu queres "(Marcos 14:36). 

Jesus salientou repetidamente que a verdade aos apóstolos no Cenáculo: 

Tudo o que pedirdes em meu nome [ou seja, de acordo com a Sua pessoa e propósito], eu 

o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu 

nome, eu o farei. (João 14: 13-14) 

Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que 

quiserdes, e vos será feito para você. (João 15: 7) 

Você não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que você 

iria e deis fruto, eo vosso fruto permaneceria, de modo que tudo o que pedirdes ao Pai em 

meu nome, ele pode dar a você. (João 15:16) 

Verdade, em verdade vos digo que, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele 

vai dar a você. Até agora vocês pediram nada em meu nome; perguntar e você receberá, 

para que a vossa alegria seja completa ... Naquele dia pedireis em meu nome, e eu não 

digo a você que eu vou solicitar do Pai em seu nome. (João 16: 23-24, 26) 

Os crentes são chamados a derramar seu coração diante de Deus em persistente, fervorosa 

oração (Sl 62: 8.), Mas suas orações sempre deve ser qualificada pelo desejo de que a Sua 

vontade, não a deles, ser feito. Tais orações reconhecer que sua vontade é maior, mais 

puro, mais sábio, mais generoso, mais gracioso, e mais misericordioso do que qualquer 

coisa que jamais poderia imaginar. 

O componente moral de Oração 

Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra 

alguém, para que vosso Pai, que está nos céus também vos 
perdoará as vossas ofensas. "(11:25) 

Esta verdade repete o ensinamento de Cristo no Sermão da Montanha (Mt 6:14;. Marcos 

11:26 não aparece aqui nos manuscritos gregos mais antigos e mais confiáveis do Novo 

Testamento, por isso foi emprestado de Matt 6:15 e inserido. mais tarde por um escriba 

desconhecido). Standing era uma postura comum para a oração (cf. Mt 6: 5.; Lucas 18:11, 

13), juntamente com ajoelhado (2 Cr 06:13; Sl 95:.. 6; Lucas 22:41; Atos 20:36 ), 

prostrado (Nm 16:22; Josh 05:14; 1 Crônicas 21:... 16-17; Matt 26:39), e se espalhando 

ou levantando mãos (Is 01:15; Sl 28...: . 2; Lam 02:19; 1 Tm 2: 8).. 

A ordem do Senhor, "Perdoa, se tendes alguma coisa contra alguém," expressa o 

componente moral da oração. O perdão dos outros é necessária dos crentes para que a 

sua . Pai que está nos céus também vos perdoará suas transgressões O perdão em vista 

aqui não é o perdão eterno que acompanha a salvação, que não se baseia em obras (Atos 

10:43; Ef 1. : 7; cf. Romanos 3: 23-24, 28; 5:.. 1; Gl 2:16; 3:11, 24; Tito 3: 7) e não pode 

ser perdido. Como foi o caso no Sermão da Montanha (Mt 6: 14-15.), Cristo se refere 



aqui ao perdão-os relacionais pecados que fazem parte do cotidiano dos crentes e 

perturbar o seu prazer de comunhão com o Senhor. 'Lavagem dos pés dos Apóstolos no 

cenáculo Jesus ilustra a diferença: 

Então, Ele veio para Simão Pedro. Ele disse-lhe: "Senhor, não te lavar os meus pés?" 

Jesus respondeu, e disse-lhe: "O que eu você não percebe agora, mas você vai entender 

daqui por diante." Pedro disse-lhe: "Nunca deve Você lava o meu pés! "Jesus respondeu-

lhe:" Se eu não te lavar, não terás parte comigo ". Simão Pedro disse-lhe:" Senhor, então 

lava não somente os meus pés, mas também as mãos ea cabeça. ", disse Jesus -lhe: 

"Aquele que se banhou não necessita de lavar seus pés, mas está completamente limpo; e 

vós estais limpos, mas não todos vós "(João 13: 6-10). 

Consternado com o pensamento de que o Senhor Jesus, Deus em carne humana, realizando a 

tarefa de o menor de escravos, lavando seus pés, Pedro protestou. Mas quando Jesus lhe disse 

que era necessário se fosse para ter qualquer parte com Ele, Pedro, em sua forma tipicamente 

impetuoso, saltou para o outro extremo. Ele pediu ao Senhor para lavar todo o seu corpo, e 

não apenas seus pés. Mas Jesus respondeu que aqueles que tinham sido banhado, ou seja, 

lavados do pecado através da salvação eterna (cf. 1 Cor 6:11; Ef 5:26; Tito 3:.. 5), só precisa 

ter seus pés lavados. A limpeza completa da resgatadas a salvação não é nunca ter de ser 

repetido. Mas eles ainda precisam da limpeza diária da santificação da contaminação do 

pecado que habita que permanece neles e atrai iniqüidades. 

Para tentar Oração enquanto abrigando uma atitude implacável contra outra pessoa é auto-

destrutivo. Visto que a Bíblia ordena aos crentes: "Seja gentil com o outro, compassivos, 

perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou" (Ef 

4:32.); para deixar de fazê-lo é um pecado. E já que o salmista escreveu: "Se eu atender 

(ou seja, olha com favor e se recusam a confessar e abandonar) maldade no meu coração, 

o Senhor não me ouvirá" (Sl. 66:18), orações tal de uma pessoa não será ouvido. A 

escolha crentes enfrentam é clara: guardar rancor ou ter suas orações ouvidas. Dito de 

outra forma, não se pode aceitar o perdão completo, da graça de Deus e, em seguida, ser 

implacável de outra pessoa (cf. Mt 18:. 23-35). 

Os discípulos entenderam a mensagem sobre a importância da oração. Depois que Jesus 

subiu ao céu 40 dias após a Sua ressurreição 

Eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de 

Jerusalém, de um sábado viagem de distância. Quando eles entraram na cidade, subiram 

para o cenáculo onde estavam hospedados; ou seja, Pedro e João, Tiago e André, Felipe 

e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas, filho de 

Tiago. Estes todos com uma só mente foram perseveravam na oração, com as mulheres, 

e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. (Atos 1: 12-14) 

Essas orações serão respondidas no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre 

os apóstolos. Assim, com poderes, os apóstolos proclamou o evangelho, milhares foram 

salvos, ea igreja nasceu. Se a igreja é ver o poder de Deus desencadeou na vida dos seus 

membros e em seu ministério corporativo, isso também deve "orar sem cessar" (1 Ts. 5:17). 

 
 



56. A confrontação sobre Autoridade (Marcos 11: 

27-33) 
Eles voltaram para Jerusalém. E como Ele estava andando no 

templo, os sumos sacerdotes e os escribas e os anciãos 

aproximaram-se dele, e começou a dizer-lhe: "Com que 

autoridade fazes estas coisas, ou quem te deu tal autoridade para 

fazer essas coisas?" E Jesus disse-lhes: "Eu vou te fazer uma 

pergunta, e você me responda, e então eu vos direi com que 

autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos 

homens? Responde-me. "Eles começaram a se entre si, dizendo:" 

Se dissermos: Do céu, ele nos dirá: "Então por que você não 

acredita nele?" Mas vamos dizer, 'Dos homens'? "- Eles estavam 

com medo do povo, para que todos considerados João ter sido um 

profeta real. Respondendo Jesus, eles disseram: "Nós não 

sabemos." E Jesus disse-lhes: (11: 27-33) "Nem eu vos digo com 
que autoridade faço estas coisas." 

Esta passagem inicia o confronto final entre o Senhor Jesus Cristo e os chefes apóstatas 

do sistema religioso de Israel. Tudo começou na quarta-feira da Paixão Week e culminou 

na sua crucificação na sexta-feira. A fase inicial do confronto que vai até o final de 

Marcos 12. 

Como os Evangelhos deixam claro, os líderes judeus odiava Jesus para que Ele disse, 

tanto contra a sua hipocrisia e suas obras legalista justiça (23 por exemplo, Matt.: 1-36; 

Marcos 12: 1-12). Mas seu desafio registrado nessa passagem não foi provocada por 

aquilo que Jesus disse, mas pelo Seu comportamento ultrajante. Na terça-feira o Senhor 

havia assaltado o templo, que, com a sua comercialização crasso pelos sumos sacerdotes 

Anás e Caifás, simbolizava a religião judaica corrupto. Esse incidente inflamou o 

confronto de quarta-feira da Semana da Paixão. 

Como eles tinham quando Jesus expulsou os corruptores fora dele desde o início de seu 

ministério (João 2: 13-18), os líderes desafiou Sua autoridade para lançar este ataque ao 

templo. Duas palavras gregas traduzidas como "autoridade" no Novo Testamento 

revelam o alcance do domínio legítimo do Senhor. Dunamis refere-se ao poder ou 

capacidade; exousia para a direita ou privilégio. Porque Jesus possui autoridade 

infinitamente, nunca em seu ministério terreno que Ele pediu todos os seres humanos 

permissão para promulgar e Sua vontade do Pai. 

Jesus afirmou repetidamente sua autoridade absoluta. Em Mateus 28:18 Ele declarou: 

"Toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra." No início do Evangelho de Mathew 

Ele disse: "Todas as coisas me foram entregues por meu Pai" (Mat. 11:27) . Em João 3:35 

Ele acrescentou: "O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão" (cf. João 13: 3); em 

outras palavras, Ele concedeu-lhe "autoridade sobre toda a carne" (João 17: 2). Os 

escritores de epístolas do Novo Testamento também afirmou a autoridade de Jesus 

absoluto sobre todas as coisas (1 Coríntios 15:27; Ef. 1: 21-22; Fl 2,... 9-11; Hb 1: 2; 1 

Pedro 3: 22).Autoridade soberana de Cristo sobre todas as coisas oferece uma prova clara 

de sua divindade. 



Jesus não só ensinava com autoridade (Matt 07:29;. Marcos 1:22, 27), mas também agiu 

com autoridade divina. Ele reivindicou o direito de perdoar pecados (Marcos 2:10), e as 

implicações não foram perdidos em seus oponentes. Depois que Jesus perdoou o pecado 

de um homem paralítico a quem Ele havia milagrosamente curado, "Os escribas e os 

fariseus começaram a arrazoar, dizendo:" Quem é este homem que profere 

blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? "(Lucas 5:21). 

Jesus também demonstrou sua completa autoridade sobre as forças do inferno. Em certa 

ocasião, quando Ele expulsou um demônio de um homem, aqueles que testemunharam o 

milagre "debatida entre si, dizendo: 'O que é isso? A nova doutrina com autoridade! Ele 

ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem "(Marcos 1:27). 

Outro aspecto do domínio soberano de Cristo é o Seu direito de conceder a salvação 

eterna. No prólogo do seu Evangelho, o apóstolo João escreveu: "Mas a todos quantos o 

receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no 

seu nome" (João 1:12). Mais tarde, no Evangelho de João, Jesus declarou: "Tudo o que o 

Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora" 

(6:37), e em 7: 37-38 "Jesus levantou-se e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha 

a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, "Em Mateus 11: 28-30 Ele 

convidou as pessoas a vir a Ele para a salvação:" "do seu interior correrão rios de água 

viva." Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos 

aliviarei. Tome meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de 

coração; e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave eo meu 

fardo é leve. " 

A extensão da autoridade do Senhor Jesus é também revelado pelo Pai do concedendo-

lhe o direito de ser o juiz final. "Pois nem mesmo o Pai a ninguém julga," Jesus declarou: 

"mas deu todo o julgamento ao Filho ... e deu-lhe autoridade para julgar, porque Ele é o 

Filho do Homem" (João 5:22, 27 ). 

Finalmente, Cristo tem plena autoridade sobre a vida ea morte. Em João 10:18 Ele disse: 

"Ninguém tomou [Minha vida] longe de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho 

autoridade para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu 

Pai ", e em Apocalipse 1:18 Ele acrescentou:" [Estou] aquele que vive; e eu estava morto, 

mas eis aqui estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades ". 

Embora a autoridade de Jesus é infinita e absoluta, é sempre exercido em perfeito acordo 

com a vontade do Pai. Que a verdade é uma ênfase particular do evangelho de João. 

Portanto, Jesus respondeu, e foi dizendo-lhes: «Em verdade, em verdade eu vos digo, o 

Filho nada pode fazer de si mesmo, a menos que seja algo que Ele vê o Pai fazer; para o 

que o Pai faz, essas coisas também o Filho faz da mesma maneira. "(5:19) 

Não posso fazer nada por mim mesmo. Como eu ouço, julgo; eo meu juízo é justo, porque 

não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. (5:30) 

Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me 

enviou. (06:38) 



Então Jesus disse: "Quando você levantar o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, 

e que nada faço por mim mesmo, mas falo destas coisas como o Pai me ensinou." (8:28) 

Porque eu não falei por mim mesmo, mas o próprio Pai que me enviou tem me dado um 

mandamento quanto ao que dizer eo que falar. (12:49) 

Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não 

as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as Suas obras. (14:10) 

Jesus falou estas coisas; e, levantando os olhos ao céu, Ele disse: "Pai, é chegada a 

hora; glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, até mesmo como lhe deste 

autoridade sobre toda a carne, que a todos quem você deu, Ele pode dar a vida eterna. 

"(17: 2) 

Que Jesus nunca procurou a permissão das autoridades judaicas para seu ensino e ações 

de assim tratá-los e as suas posições religiosas com desdém-enfureceu-los. Ele levou a 

sua trazendo Sua execução nas mãos dos romanos (Atos 2:23). Seus corações foram 

endurecidos; eles eram filhos de Satanás (João 8:44) e inimigos apóstatas de Deus. 

Este confronto entre eles e Jesus, o clímax de três anos de animosidade por parte deles 

(cf. Mc 2: 6-7, 16, 18, 24; 3: 2-6, 22; 7: 5-8; 08:11 -12; 10: 2), se desdobra em três cenas: 

o confronto, contador, e condenação. 

A confrontação 

Eles voltaram para Jerusalém. E como Ele estava andando no 

templo, os sumos sacerdotes e os escribas e os anciãos 

aproximaram-se dele, e começou a dizer-lhe: "Com que 

autoridade fazes estas coisas, ou quem te deu tal autoridade para 

fazer essas coisas?" (11: 27-28) 

Quando o Senhor e seus discípulos voltaram para Jerusalém a partir de Bethany na 

quarta-feira de manhã, Ele começou passeando no templo motivos. Como se observa na 

exposição de 11:15 no capítulo 13 deste volume, o templo abrangeu um vasto complexo 

de pátios e edifícios. Como ele tinha todo o Seu ministério, Jesus, em um método 

normalmente rabínica de ensino, estava andando entre os milhares de moagem em torno 

da área do templo (cf. João 10:23) "ensinando o povo ... e pregando o evangelho" (Lucas 

20 : 1; cf. 4:18; 8: 1; 19:47; 04:17 Matt; 11:. 1; Marcos 1: 38-39; João 18:20). O Senhor 

ocupou o centro do palco no pátio do templo. Foi Sua sala de aula, Seu púlpito; que era o 

templo de Deus por um dia final, onde a verdade iria dominar no lugar de mentiras. 

A mensagem de Cristo, nesta ocasião, era provável um resumo do que Ele tinha ensinado 

todo o Seu ministério. Ele certamente falou sobre a miséria do pecado, ea loucura de 

hipócrita, legalista falsa religião que não poderia contê-lo, o desespero de tentar alcançar 

a justiça por um de seus próprios esforços, e a loucura de orações pretensiosos e atos 

religiosos superficiais, realizada para ser vistos pelos homens, em vez de Deus (cf. Mt 6: 

1-5.; 23: 5-7). Seu ensino deve ter incluído os avisos sobre a inevitabilidade do juízo 

divino e eterno inferno, sobre a necessidade de humildade, a falência de espírito e um 

coração quebrantado e contrito, a esperança de reconciliação para todas as transgressões, 

paz e reconciliação com Deus, com base em o amor compassivo de Deus para os 



pecadores, a promessa de perdão, entrada para o reino da salvação, a vida eterna, e a 

esperança do céu. Ele provavelmente falou sobre falsa humildade eo perigo de orgulho 

espiritual, e, certamente, lembrou seus ouvintes sobre o custo de segui-Lo através da auto-

negação (Lucas 9: 23-24). Seu ensinamento provavelmente também incluiu temas como 

a perseguição e sofrimento daqueles que identificados com Ele teria de enfrentar, a 

importância da Palavra de Deus, a honestidade, a verdadeira riqueza, arrependimento, fé, 

graça e misericórdia. Em suma, o ensinamento do Senhor teria abrangido tudo o que 

pertence à boa nova da salvação. 

Ensino poderosa de Cristo tanto enfurecido e alarmado os príncipes dos sacerdotes (os 

atuais e antigos sacerdotes e outros sacerdotes de alta patente) e os 

escribas (principalmente fariseus) . e os anciãosEstes três grupos diferentes são muitas 

vezes mencionados juntos (cf. Mt 27.: 41; Marcos 14:43; 15: 1; Lucas 09:22; 

22:66). Embora em muitas matérias discordavam entre si, eles estavam de pleno acordo 

que Jesus tinha que ser eliminado. 

DesesperAdãoente tentando silenciá-lo antes que desacreditou-los ainda mais aos olhos 

do povo, eles aproximaram-se dele, e começou a dizer-lhe: "Com que autoridade 

fazes estas coisas, ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas?" Esta 

questão não foi motivada pela curiosidade; que era um ataque (a palavra grega traduzida 

como "confrontados" em Lucas 20: 1 pode ser traduzida por "atacado" [Atos 17: 5]). Os 

líderes judeus enfrentou um dilema. Por um lado, "os principais sacerdotes e os escribas 

e os principais homens entre as pessoas estavam tentando destruir [Jesus]" (Lucas 

19:47).Mas "eles não poderiam encontrar qualquer coisa que eles podem fazer, para todas 

as pessoas foram pendurado em cada palavra que ele disse" (v. 48). Eles estavam furiosos 

em seu ódio, mas paralisado a qualquer ação contra Jesus porque seu ensino tinha cativado 

as pessoas. 

Ainda assim eles se recusaram a desistir de seu plano para prender o Senhor em 

desacreditar-se publicamente com a esperança de que poderia levar a armadilha apoio 

para a sua intenção homicida. Sabendo-se que, no passado, ele havia afirmado que a sua 

autoridade tinha vindo diretamente de Deus, eles assumiram que Ele faria isso 

novamente. Eles, então, o acusam de blasfêmia e pedir a sua execução. Na realidade, 

porém, eles foram os blasfemos (Lucas 22:65). 

O Counter 

E Jesus disse-lhes: "Eu vou te fazer uma pergunta, e você me 

responda, e então eu vos direi com que autoridade faço estas 

coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens?Responde-

me. "Eles começaram a se entre si, dizendo:" Se dissermos: Do 

céu, ele nos dirá: "Então por que você não acredita nele?" Mas 

vamos dizer, 'Dos homens'? "- Eles estavam com medo do povo, 

para que todos considerados João ter sido um profeta 

real. Respondendo Jesus, eles disseram: "Nós não sabemos." (11: 
29-33a) 

Resposta devastadora do Senhor evitou sua tentativa desajeitada prendê-lo e, por sua vez 

preso los em um dilema inevitável. Ele prefaciou-lo, dizendo -lhes: "Eu vou te fazer 

uma pergunta, e você me responda, e então eu vos direi com que autoridade faço 



estas coisas." Ao responder a uma pergunta com outra pergunta, Jesus estava sendo nem 

grosseiro nem evasiva. Para interagir desta forma foi aceito prática rabínica, projetado 

para forçar o questionador para analisar a questão a um nível mais profundo. Neste caso, 

counterquestion do Senhor desmascarou a hipocrisia. Como mencionado acima, eles já 

sabiam que Ele alegou que sua autoridade vem de Deus. Eles não estavam buscando 

conhecimento, mas sim tentando levá-lo a repetir essa afirmação publicamente, para que 

pudessem acusá-lo de blasfêmia. 

Counterquestion do Senhor, "O batismo de João era do céu ou dos 

homens? Responda-me, " colocar os chefes religiosos diretamente entre a cruz ea 

espada. João Batista foi o precursor extremamente popular do Messias, o maior profeta 

que já viveu até sua época. Ele foi escolhido por Deus e ministrou no deserto, pregando 

o arrependimento, em preparação para o Messias. A frase batismo de Joãoestende para 

abranger todo o seu ministério; sua pregação, seu ensinamento, sua vocação das pessoas 

à preparação e ao arrependimento, e mais importante, a sua declaração de que Jesus era o 

Messias. Cristo desafiou-os a declarar se eles acreditavam que o ministério de João era 

de origem divina ou humana. 

Esse desafio virou o jogo sobre os atacantes do Senhor e colocá-los em um dilema 

impossível. Eles retiraram temporariamente e começou a raciocinar (dialogando, 

debatendo) entre si, procurando inutilmente uma saída para o seu dilema. Por um lado, 

se disse "Do céu," eles não teriam resposta para inevitável pergunta de seguimento de 

Cristo, "Então por que você não acredita nele?" Nem eram confortáveis colocando seu 

selo oficial de aprovação em alguém a quem eles não acreditava era um verdadeiro profeta 

(Lucas 7: 28-30), e que tinha denunciado publicamente: 

Mas quando [João] viu muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-

lhes: "Raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos 

dignos de arrependimento; e não acho que você pode dizer a si mesmos: 'Temos por pai 

a Abraão'; pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O 

machado já está posto à raiz das árvores; portanto toda árvore que não dá bom fruto é 

cortada e lançada ao fogo "(Mateus 3: 7-10.). 

Mas, por outro lado, eles não se atreveu a resposta, "Dos homens," porque eles estavam 

com medo do povo, para que todos considerados João ter sido um profeta real. Negar 

a visão popular de que João era um verdadeiro profeta teria grave possivelmente, 

inclusive, fatais-conseqüências. Lucas registra que eles disseram uns aos outros: "Mas, se 

dissermos: Dos homens, todo o povo nos apedrejará à morte, pois eles estão convencidos 

de que João era um profeta" (Lucas 20: 6). Para rejeitar verdadeiro profeta de Deus era 

equivalente a rejeitar e blasfemando o próprio Deus. 

Uma vez que as duas únicas alternativas eram inaceitáveis para eles, os líderes religiosos 

só poderia responder, "Nós não sabemos." Para pleitear assim ignorância era uma pílula 

amarga para estes, homens egoístas orgulhosos de engolir, uma vez que eles se viram 

como os peritos incomparáveis no questões teológicas e sabedoria em debate. 

A condenação 

E Jesus disse-lhes: "Nem eu vos digo com que autoridade faço 

estas coisas." (11: 33b) 



Tendo reduzido Seus adversários ao silêncio, Jesus terminou a discussão com uma 

condenação deles. Ele foi através de comunicação com eles. Depois de três anos de 

ensino, e fazendo milagres para verificar suas afirmações (João 5:36), o Senhor tinha 

fornecido a prova cabal de que Ele era o Messias. Nenhuma informação adicional seria 

concedido. Eles haviam rejeitado a luz, ea luz tinha saído (cf. João 12:35). Jesus não iria 

lançar pérolas aos porcos (Mt 7: 6.). Sua casa foi deixado para os assolar (Matt. 23: 37-

38). 

Há um limite para a paciência de Deus, como observei em um volume anterior desta série: 

Aqueles que dura o coração rejeitar a luz acabará por ser abandonada à escuridão 

judicial. Deus disse do mundo pré-diluviano, "Meu Espírito não se para sempre no 

homem, porque ele também é carne; no entanto, os seus dias serão 120 anos "(Gênesis 6: 

3). Em uma oração de arrependimento, os exilados que retornaram do cativeiro babilônico 

confessou a respeito de seus antepassados: "Você deu com eles por muitos anos, e 

advertiu-os pelo teu Espírito através de seus profetas, contudo eles não quiseram dar 

ouvidos. Está, portanto, deu-os nas mãos dos povos de outras terras "(Ne. 09:30). Isaías 

acrescenta: "Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo; Ele, portanto, 

entregou-se a tornar-se seu inimigo, ele lutou contra eles "(Is. 63:10). Por meio do profeta 

Jeremias, Deus lembrou rebelde Israel: "Eu solenemente advertiu seus pais no dia em que 

os fiz subir da terra do Egito, até hoje, alertando persistentemente, dizendo: 'Ouça a minha 

voz." ... Portanto assim diz o Senhor: 'Eis que eu estou trazendo desastre sobre eles que 

eles não serão capazes de escapar; embora eles vão chorar a mim, mas eu não vou ouvi-

los '"(Jer. 11: 7, 11). Lucas 19:41 diz que "quando [Jesus] se aproximou de Jerusalém, 

Ele viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo:" Se você tivesse conhecido neste dia, mesmo 

que você, as coisas que servem para a paz! Mas agora eles têm sido escondido de seus 

olhos. ""  

     O misericordioso, poupando mensagem do evangelho seria ainda ser estendido para 

as pessoas, e milhares seriam salvos no Dia de Pentecostes e além. Mas, para os líderes 

de coração duro, a porta da oportunidade estava fechada. ( Lucas 18-24, A Commentary 

MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, de 2014], 117-18) 

A autoridade única que Jesus possuía a dizer e fazer o que Ele queria foi, 

surpreendentemente, delegada aos apóstolos. Em Lucas 9: 1 Ele "Reunindo os doze, deu-

lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e curar doenças." Ter essa autoridade 

delegada, eles falavam a mesma verdade e exercia o mesmo poder que Jesus fez. 

Havia elementos únicos de que a autoridade dada somente aos apóstolos: sinais, prodígios 

e milagres. Mas a autoridade para proclamar a verdade tem sido transmitida a todos os 

cristãos na Escritura. Paulo escreveu a Tito: "Estas coisas falam, exorta e repreende com 

toda autoridade. Que ninguém desrespeito você "(Tito 2:15). Apesar de Tito não era um 

apóstolo, ele ainda foi ordenado a proclamar a sã doutrina com autoridade. Os crentes 

também podem confiantemente proclamar a verdade revelada de Deus com autoridade. 

A realidade mais importante nesta perdido, caído, mundo pecaminoso é a verdade 

divina. A única maneira que as pessoas podem ouvir é através de crentes, que são os 

instrumentos de que Deus depositados Seu Espírito e para quem confiou a Sua 

Palavra. "Como pois invocarão aquele em quem não creram?" Paulo perguntou em 

Romanos 10:14, "E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como poderão 

ouvir sem pregador? " 



Jesus também prometeu autoridade eterna àqueles em seu futuro, glorioso reino: "O que 

vencer, e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as 

nações" (Ap 2:26). A gloriosa realidade é que o Pai tem toda a autoridade, Ele dá-lo para 

o Filho, e do Filho vai delegá-la a crentes no futuro. 

 
57. O Pilar da Rejeição (Marcos 12: 1-12) 

E ele começou a falar-lhes em parábolas: "Um homem plantou 

uma vinha e colocar um muro em torno dele, e cavou um tanque 

sob o lagar e construiu uma torre, e arrendou-a a viticultores e fui 

em uma viagem. Na época da colheita, enviou um escravo para os 

viticultores, a fim de receber alguns dos produtos da vinha dos 

viticultores. Levaram-no e espancaram-no e mandaram-no 

embora de mãos vazias. Depois enviou-lhes um outro escravo, 

mas feriram na cabeça, e afrontando-o. E ele enviou outro, e este 

mataram; e assim com muitos outros, que batem algum e matando 

outros. Ele tinha mais um para enviar, o seu filho amado; ele 

enviou por último de tudo para eles, dizendo: 'Eles vão respeitar 

o meu filho. "Mas aqueles lavradores disseram uns aos outros: 

'Este é o herdeiro; Venham, vamos matá-lo, ea herança será 

nossa! ' Levaram-no e mataram-no e lançaram-no fora da 

vinha. Qual será o dono da vinha? Virá e destruirá os lavradores, 

e dará a vinha a outros. Você nem mesmo ler esta passagem da 

Escritura: 'A pedra que os construtores rejeitaram, esta tornou-se 

a pedra angular; isso aconteceu da parte do Senhor, e é 

maravilhoso aos nossos olhos '? "E eles estavam buscando a 

prendê-lo, e ainda temiam o povo, pois eles entenderam que Ele 

falou a parábola contra eles. E assim eles o deixou e foi 
embora. (12: 1-12) 

Ao longo da história, os incrédulos céticos afirmam que Jesus foi surpreendido por Sua 

rejeição inesperada e morte; que Ele era, uma vítima involuntária involuntário. Alguns 

dos que defendem esse ponto de vista perniciosa e falso imaginar que Jesus era apenas 

um sábio; um filósofo, que ensinou a moralidade e ética. Para outros Jesus era um 

revolucionário, um cruzado da justiça social e política cuja tentativa de incitar uma 

revolução contra Roma deu horrivelmente errado. Gerenciando para antagonizar tanto as 

autoridades judaicas e romanas, Jesus involuntariamente tem-se executado. 

Mas essa caricatura blasfema do Senhor Jesus Cristo como um mártir bem-intencionada, 

mas equivocada existe apenas na mente dos "aqueles que estão perecendo" (1 Cor. 

1:18). Jesus não era vítima. Nem os romanos nem os judeus tinham o poder de tirar a 

vida. "Eu dou a minha vida para que eu possa levá-lo novamente", declarou 

Jesus. "Ninguém ma tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho autoridade 

para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai "(João 

10: 17-18). Longe de ser uma surpresa, Sua morte foi a razão que Cristo veio ao mundo. 

Totalmente antecipando sua morte, Jesus disse: "Agora a minha alma está perturbada; e 

que eu vou dizer: 'Pai, salva-me desta hora? Mas para este fim Eu vim para esta hora 

"(João 12:27; Lc 22:22). Em Marcos 08:31 Marcos observa que "Ele começou a ensinar 



[seus seguidores] que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, 

pelos sumos sacerdotes e os escribas, e ser morto, e depois de três dias ressuscitaria . " 

Após a transfiguração, como Jesus, Pedro, Tiago e João "foram descendo da montanha, 

Ele deu-lhes ordens para não se relacionar com ninguém o que tinham visto, até que o 

Filho do Homem ressuscitou dos mortos" (Marcos 9: 9 ), afirmando, assim, que ele sabia 

que iria morrer e ressuscitar. No versículo 31 do mesmo capítulo, Ele "estava ensinando 

seus discípulos e dizer-lhes: 'O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, 

e eles vão matá-lo; e quando Ele foi morto, ele ressuscitará três dias depois "(cf. Mt 26: 

2.). Como Jesus e os seus acompanhantes em sua viagem final a Jerusalém "estavam na 

estrada, subindo para Jerusalém ... Ele levou os doze e começou a dizer-lhes o que ia 

acontecer com ele, dizendo:" Eis que nós estamos indo a Jerusalém, eo Filho do Homem 

vai ser entregue aos sumos sacerdotes e os escribas; e eles o condenarão à morte e entregá-

lo para os gentios "(Marcos 10: 32-33). No versículo 45 Ele acrescentou: "Porque o Filho 

do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de 

muitos" (cf. Heb. 2: 14-15; 1 João 3: 5 , 8). Ele declarou a Nicodemos: "Como Moisés 

levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado" 

(João 3:14; cf. 08:28; 18: 31-32). 

Na Última Ceia, Jesus disse de Seu traidor, Judas Iscariotes, "O Filho do Homem é ir, 

assim como está escrito a seu respeito; mas ai daquele homem por quem o Filho do 

homem é traído! Teria sido bom para esse homem se não houvera nascido "(Mat. 

26:24). Depois da ressurreição, Jesus repreendeu os dois discípulos no caminho de Emaús 

por não saber seu ensinamento a respeito de sua morte: "Ó néscios e tardos de coração 

para crerdes tudo o que os profetas disseram! Não era necessário que o Cristo padecesse 

e entrasse na sua glória "(Lucas 24: 25-26)?. Não muito tempo depois, ele lembrou os 

onze apóstolos restantes, "Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar 

dentre os mortos no terceiro dia" (v. 46). 

Os pregadores apostólicos também ensinou que a morte de Jesus foi precisamente o plano 

de Deus. No primeiro sermão cristão sempre pregou, Pedro ousAdãoente declarou: "Este 

homem [Jesus], entregou mais pelo plano pré-determinado e presciência de Deus, você 

pregado a uma cruz pelas mãos de homens ímpios e colocá-lo à morte" (Atos 2 : 23). Mais 

tarde, Pedro acrescentou: "As coisas que Deus anunciadas de antemão pela boca de todos 

os profetas, que o seu Cristo havia de padecer tem, assim, cumprido" (Atos 3:18). Os 

apóstolos e os primeiros crentes orou: "Pois, na verdade, nesta cidade, reuniram-se contra 

o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e os 

povos de Israel, para fazer o que a tua mão e Seu objetivo predestinado a ocorrer "(Atos 

4: 27-28). O apóstolo Paulo disse que estão reunidos na sinagoga de Antioquia da Pisídia, 

Aqueles que vivem em Jerusalém e as suas autoridades, reconhecendo nem [Jesus], nem 

as declarações dos profetas que se lêem todos os sábados, cumpridas estas condenando-

O. E embora eles não encontraram nenhum motivo para colocá-Lo à morte, pediram a 

Pilatos que ele seja executado. Quando tinham realizado tudo o que foi escrito a respeito 

dele, tirando-o da cruz e deitou-o numa tumba. (Atos 13: 27-29) 

Jesus contou a parábola gravado aqui por Marcos na quarta-feira da Paixão Week, após a 

entrada triunfal na segunda-feira apresentado sua popularidade e seu ataque ao templo na 

terça-feira mostrou Seu poder. Apesar de manifestações públicas de entusiasmo para Ele 

das multidões, o Senhor sabia que, em dois dias, era a vontade do Pai que eles iriam ligar 



e Ele seria crucificado. A força do mal sobrenatural por trás de sua morte seria o diabo 

(Lucas 22:53; João 13: 2). A força motriz humana por trás Sua execução seria o ódio 

intenso dos líderes religiosos judeus. Eles se ressentiam da sua popularidade, vendo nele 

uma grave ameaça à sua própria popularidade, e, consequentemente, a sua influência, 

poder e prestígio. Eles também odiavam por interromper suas operações de negócios 

lucrativos no templo. 

O desejo dos líderes para matar Jesus e Sua compreensão da sua morte chegando se 

reúnem nesta parábola. O Senhor magistralmente atraía a este dramático, inesquecível 

história que descreve graficamente seu perverso, desejo assassino, até que eles indiciado 

si. Mateus (21: 28-22: 14) registra três parábolas que Jesus contou, nesta ocasião; Marcos 

menciona apenas este. Esta história prende os líderes assassinos porque ele é projetado 

para incitar a hostilidade dos ouvintes contra os arrendatários e seu comportamento 

escandaloso, letal. Como os líderes religiosos hipócritas tornou-se indignado com tal 

comportamento perverso, eles indiciado si. 

O relato de Marcos deste incidente divide logicamente em duas seções: a parábola e da 

interpretação. 

A Parábola 

E ele começou a falar-lhes em parábolas: "Um homem plantou 

uma vinha e colocar um muro em torno dele, e cavou um tanque 

sob o lagar e construiu uma torre, e arrendou-a a viticultores e fui 

em uma viagem. Na época da colheita, enviou um escravo para os 

viticultores, a fim de receber alguns dos produtos da vinha dos 

viticultores. Levaram-no e espancaram-no e mandaram-no 

embora de mãos vazias. Depois enviou-lhes um outro escravo, 

mas feriram na cabeça, e afrontando-o. E ele enviou outro, e este 

mataram; e assim com muitos outros, que batem algum e matando 

outros. Ele tinha mais um para enviar, o seu filho amado; ele 

enviou por último de tudo para eles, dizendo: 'Eles vão respeitar 

o meu filho. "Mas aqueles lavradores disseram uns aos outros: 

'Este é o herdeiro; Venham, vamos matá-lo, ea herança será 

nossa! ' Levaram-no e mataram-no e lançaram-no fora da 

vinha. Qual será o dono da vinha? Virá e destruirá os lavradores, 
e dará a vinha a outros. (12: 1-9) 

Como foi o caso com todas Jesus parábolas, este usou imagens familiares do cotidiano 

para ilustrar um princípio espiritual. Inspira-se na ilustração familiar de Israel como uma 

vinha descrito em Isaías 5, a partir da qual a declaração plantou uma vinha e colocar 

um muro em torno dele, e cavou um tanque sob o lagar e construiu uma torre está 

diretamente citado (vv 1-. 2). Este homem fez todo o possível para garantir o sucesso da 

sua vinha. Ele tirou as pedras a partir dele, sem dúvida, de usá-los para construir um 

muro ao redor dela, cavou um tanque sob o lagar para recolher o suco das uvas 

esmagadas, e construiu uma torre para servir como um posto de vigia, oferecer abrigo 

para os trabalhadores, e permite o armazenamento de sementes e ferramentas. 

Tendo totalmente preparado a sua vinha, o dono arrendou-a a viticultores e fui em uma 

viagem. Tal arranjo era comum; um senhorio ausente alugou suas terras para fazendeiros 

arrendatários para um acordo sobre parte dos rendimentos de colheita, que ele iria receber 



depois que a colheita foi recolhida. Quando o primeiro tempo da colheita (o que pode 

ter sido até cinco anos após a vinha foi plantada) veio, ele enviou um escravo para os 

viticultores, a fim de receber alguns dos produtos da vinha dos viticultores. Este era um 

comportamento normal, esperado; o mandatário veio do proprietário da vinha para 

receber a quantia devida ao proprietário, nos termos do contrato. 

Mas, em uma resposta inesperada, os viticultores criminais se recusou a pagar o 

proprietário da vinha sua acordado share. Em vez disso, na violência que tomou sua 

escrava e batida (a forma do verbo Dero; lit., "para remover a pele", descrevendo 

vividamente a gravidade da batida) . ele e mandaram-no embora de mãos vazias Esta 

ação teria chocado a sensibilidade dos ouvintes de Cristo. Tal comportamento perverso 

era crueldade ultrajante, ingratidão flagrante, bem como desafio aberto dos termos do 

contrato a que tinham acordado. 

Sem se deixar abater por sua recusa desafiante para pagar, o proprietário da vinha enviou-

lhes outro escravo de recolher. Ele, no entanto, foi tratado melhor do que o primeiro. Os 

viticultores ferido na cabeça dele (lit., "atingiu-o na cabeça"; cf. a gíria contemporânea 

"bateu a cabeça em") e afrontando-o (a partir de um verbo que também pode ser 

traduzida como "insulto, "ou" desonrar "). 

A violência aumentou drasticamente quando o dono da vinha enviou um terço de 

escravos mataram ele, evidentemente por apedrejamento até a morte (cf. Mat. 

21:35). Em uma espantosa exibição de paciência com os hostis, recalcitrantes viticultores, 

o proprietário da vinha enviou muitos outros de seus servos, mas os lavradores 

responderam por bater alguns e matando outros. Finalmente, em uma exibição 

extremamente generosa de paciência e misericórdia para com os inquilinos assassinos, o 

proprietário da vinha fez mais um apelo a eles para honrar o que era certo. Ele tinha mais 

um representantepara enviar, o seu filho amado; ele enviou por último de tudo para 

eles, dizendo: "Eles vão respeitar o meu filho." O Senhor frequentemente introduzidas 

elementos surpreendentes em suas histórias, e esta decisão teria sido certamente um 

deles. Seus ouvintes teria esperado o dono da vinha de reunir uma força armada e, com o 

apoio das autoridades legais, à justiça exata executando aqueles que tinham abatido os 

seus servos (cf. Gn 9: 6). Que ele, ao invés, enviar seu filho teria parecido chocante, 

inexplicável, inaceitável, até mesmo tolo para eles. 

Embora o proprietário da vinha esperava que os viticultores iria respeitar o seu próprio 

filho, como não era para ser o caso; eles tinham outros planos. Percebendo a oportunidade 

que lhes tinha sido reconhecida, esses maus viticultores disseram uns aos outros: "Este 

é o herdeiro; Venham, vamos matá-lo, ea herança será nossa! " De acordo com a lei 

tradicional, a terra que permaneceu não reclamados por três anos se tornaria a propriedade 

das pessoas que trabalham nele. Se eles mataram o herdeiro, eles fundamentado, a terra 

poderia ser deles. 

Tendo escolhido o seu curso vicioso, tomaram medidas imediatas. Eles levaram o filho e 

matou-o e, desdenhando mesmo a decência comum de um enterro, lançaram-no fora da 

vinha, deixando seu corpo para ser consumido como atropelamentos. Este ato vil de 

morte foi o choque final. Assim, quando Jesus pediu sua audiência, que será o dono da 

vinha? nobre indignação com eles imediatamente respondeu: "Ele vai trazer esses 

desgraçados a um fim desgraçado, e vai alugar a vinha a outros lavradores que vão pagar-

lhe as receitas com as estações adequadas "(Mat. 21:41). Jesus concordou que o dono da 



vinha iria vir e destruir os viticultores, e iria dar a vinha a outros, afirmando assim sua 

reação. 

Neste ponto, todas as implicações da história do Senhor estabeleceu em clareza nas 

mentes dos líderes e do povo. Eles perceberam que Jesus tinha acabado levou-os a se 

condenar. Ao tomar o lado do proprietário da vinha e condenando os inquilinos, que já 

tinha passado frase sobre si mesmos (ver a discussão de v 12 abaixo.). Backpedaling 

longe de sua sentença autodeclarada, eles gritaram: "De modo nenhum!" ( genoito mim ; 

o termo mais forte de negação na língua grega) (Lucas 20:16). 

A Interpretação 

Você nem mesmo ler esta passagem da Escritura: 'A pedra que os 

construtores rejeitaram, esta tornou-se a pedra angular; isso 

aconteceu da parte do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos 
"(12: 10-11)? 

O que fez com que os líderes e as pessoas a recuar em horror de sua condenação dos 

viticultores era a sua percepção do que os elementos da história de Cristo representado. O 

homem que plantou e de propriedade da vinha representa Deus (cf. Is. 5: 1-2); a vinha 

representa Israel (cf. Is 5: 7.). Os viticultores representam os líderes judeus, que eram 

responsáveis como mordomos da posse de Deus para cuidar de Israel. O caminho tomado 

pelo proprietário representa a história do Antigo Testamento, começando com 

Abraão. Durante esse tempo, Deus deu a Seu povo a lei e sacerdotes e dos escribas para 

ensinar a eles ordenados, para que eles pudessem obedecê-Lo e adorá-Lo corretamente. A 

colheita representa o momento em que Deus espera de ver o fruto espiritual que deveria 

ter resultado da compreensão de Israel e obediência à lei. Em vez do fruto da adoração 

obediente e amor a Deus, Israel produziu apenas as uvas sem valor (Isa. 5: 4) de rebelião 

e injustiça. 

Os escravos despachados pelo proprietário representam os profetas do Antigo 

Testamento, de Moisés a João Batista. Eles foram enviados por Deus para denunciar o 

pecado de Israel e chamar a nação ao arrependimento, e assim produzir uma colheita 

proveitosa para honra e glória de Deus. 

Mas Israel maltratado e rejeitou os pregadores enviados por Deus. Comentador Alfred 

Plummer escreveu, 

"A hostilidade uniforme" dos reis, sacerdotes e pessoas para os Profetas é uma das 

características mais notáveis na história dos judeus. A quantidade de hostilidade variou, 

e manifestou-se de diferentes formas, em geral aumentando de intensidade; mas era 

sempre lá. Profundamente como os judeus lamentaram a cessação dos Profetas, após a 

morte de Malaquias, eles geralmente se opuseram a eles, contanto que eles foram 

concedidos a eles. Até o presente foi retirado, eles pareciam ter tido pouco orgulho nesta 

graça excepcional mostrado à nação, e pouco apreço dele ou gratidão por isso. ( Um 

comentário exegético no Evangelho Segundo S. Mateus [New York: Scribner, 1910], 

297) 

O apologista cristão do século II Justino Mártir relata que Isaías foi serrado ao meio com 

uma serra de madeira ( Diálogo de Justin com Trifon, um judeu, chap 120;. cf. Hb 



11:37.). Jeremias foi constantemente maltratado, falsamente acusado de traição (Jer. 37: 

13-16), jogado em uma cova (Jer. 38: 9), e, segundo a tradição, apedrejado até a morte 

pelos judeus. Ezequiel enfrentou ódio e hostilidade semelhante (cf. Ez 2: 6.); Amos foi 

forçado a fugir para salvar sua vida (Amos 7: 10-13); Zacarias foi rejeitada (Zc. 11:12), 

e Miquéias foi atingido no rosto (1 Reis 22:24). Tanto o Antigo Testamento (por exemplo, 

Jer 7: 23-26; 25: 4-6.) E do Novo Testamento (por exemplo, Matt. 23: 29-39; Lc 6: 22-

23; 11:49; 13:34 ; Atos 7: 51-52) repreendeu Israel por rejeitar e perseguir os profetas. 

Ao criar esta parábola fascinante, Jesus deixou claro para aqueles que tentaram matá-lo 

que ele sabia exatamente o que eles estavam planejando fazer a Ele. Ele, o Filho amado 

de Deus e mensageiro final (Heb. 1: 1-2), foi representado pelo filho do proprietário da 

parábola. Assim como o filho do proprietário não era um escravo, mas seu filho, assim 

também Jesus não era apenas mais um profeta, mas o Filho de Deus. Os líderes queriam 

o controle sobre a herança (Israel na história). Portanto, assim como os inquilinos matou 

o filho do proprietário e lançaram-no fora da vinha, por isso também os líderes religiosos 

rejeitam Jesus e jogue para fora do país, ligando-o aos romanos, que iria matá-lo fora de 

Jerusalém. Os líderes judeus iria revelar-se "filhos daqueles que mataram os profetas" 

(Mat. 23:31). Eles iriam "encher-se ... a medida da culpa de [seus] pais" (v. 32), matando 

tanto o Filho de Deus e os pregadores cristãos que iria proclamar a verdade sobre ele após 

sua morte. Como resultado, "em cima [deles] cair a culpa de todo o sangue justo 

derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de 

Baraquias, a quem [eles] assassinaram entre o santuário eo altar "(v. 35). 

A destruição do proprietário da vinha dos inquilinos rebeldes retrata o julgamento de Deus 

sobre Israel em AD 70. Deus foi incrivelmente paciente com Seus desobedientes, povo 

rebelde. Os julgamentos anteriores sobre a nação tinha sido séculos antes, nas mãos dos 

assírios no reino do norte (Israel), em 722 AC , os babilônios e sobre o reino do sul (Judá), 

em 586 AC A vinda destruição de Israel e, especialmente, Jerusalém era 

devastador. Dezenas de milhares de judeus foram massacrados, e milhares mais vendidos 

como escravos. O templo foi destruído, pondo fim todo o sistema religioso de sacrifícios, 

sacerdotes, rituais e cerimônias que dependiam dele. Os líderes religiosos da nação tinha 

falhado completamente em sua gestão, o que lhes foi tirado em um julgamento 

devastador, como tinha acontecido séculos antes, quando os babilônios saquearam 

Jerusalém e destruíram o templo. 

Não só foi mordomia dos líderes apóstatas sobre o povo de Deus tirado do meio deles, 

também foi concedido aos mais improvável grupo imagináveis-os apóstolos. Esses doze 

galileus desprezados comuns, não treinados nas escolas rabínicas e fora da instituição 

religiosa, se tornariam os beneficiários e mordomos da revelação divina, que seria ativado 

para divulgar para o mundo. Jesus já havia dado-lhes autoridade sobre os demônios e 

doenças, e para proclamar o evangelho (Marcos 6: 7, 12-13). Na noite seguinte, no 

cenáculo, Ele iria prometo-lhes a revelação divina por meio do Espírito Santo que iria 

inspirar-los e seus colaboradores mais próximos para escrever o Novo Testamento (João 

14:26; 15: 26-27; 16: 13-14 ). . Por essa razão, quando a igreja primitiva se reunia, eles 

estudaram a doutrina ensinada pelos apóstolos (Atos 2:42; cf. 1 Cor. 4: 1; Ef 2: 19-20; 3: 

1-5; 2 Pedro 3 : 2). Todos os que quiserem realizar posteriormente e anunciar a doutrina 

dos apóstolos seguir em sua linha. 

Embora a parábola tinha terminado, a morte do Filho não poderia ser o fim da 

história. Para a conclusão, a transição de Jesus a metáfora de uma vinha ao de um 



edifício. Sua pergunta, "? Você nem mesmo ler esta passagem da Escritura" indiciado 

os líderes judeus por sua ignorância das Escrituras, por não compreender o ensino de 

Salmo 118: 22 que a pedra que os construtores rejeitaram, esta tornou-se a pedra 

angular; isso aconteceu da parte do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Aquele 

a quem eles rejeitaram viria a ser a principal pedra angular, uma referência para a parte 

mais importante de um edifício de pedra que definir as bases e os ângulos corretos para 

todos os aspectos da a sua construção. Jesus, a pedra angular no reino eterno de Deus, 

suporta toda a estrutura e simetria do glorioso reino de salvação de Deus. Como Pedro 

declarou corajosamente ao Sinédrio: "Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os 

edificadores, mas que se tornou a pedra angular" (Atos 04:11; cf. Ef 2,20; 1 Pedro 2:. 6- 

7). 

Para os líderes de Israel em sua ignorância, a pedra não medir. Era uma pedra rejeitada, 

inadequado, imperfeito, inaceitável, e não para ser o cabeça da esquina, incapaz de 

suportar toda a estrutura e simetria de glorioso reino de Deus. Mas eles estavam 

totalmente errados. Jesus é pedra angular de Deus, o próprio um dos quais foi dito dois 

dias antes, durante a entrada triunfal: "Bendito o que vem em nome do Senhor" (Marcos 

11: 9). Mateus acrescenta à conta de uma palavra final da parte do Senhor: "Por isso vos 

digo que, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo, produzindo o fruto 

dela. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado; mas aquele sobre quem ela cair, ele 

vai espalhar-lo como poeira "(Mat. 21: 43-44). Este foi um terrível reiteração de 

esmagamento julgamento. Foi também uma profecia da igreja, novo povo de Deus 

composta por judeus e gentios nascidos no dia de Pentecostes. Não o salmista ter isso em 

mente quando escreveu: "Isto é obra do Senhor; é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o 

dia que o Senhor fez; regozijemo-nos e alegremo-nos nele "? (Sl. 118: 23-24). 

O Response 

E eles estavam tentando prendê-lo, e ainda temiam o povo, pois 

eles entenderam que Ele falou a parábola contra eles. E assim eles 
o deixou e foi embora. (12:12) 

Enfurecidos, os líderes buscavam aproveitar Jesus, para que eles entenderam a 

última que Ele falou a parábola contra eles. Mas o tempo no plano de Deus para que 

Ele morrer ainda era de dois dias de distância, para que eles não foram capazes de prendê-

lo, porque eles temiam o povo. Ao contrário da maioria de Jesus parábolas, que 

escondiam a verdade dos incrédulos (13: Matt. 10-13, 34-35), esse público entendeu o 

ponto de Jesus 'parábola. Eles sabiam que os seus antepassados tinham perseguiram e 

mataram os profetas, e que seus líderes procuraram matar Jesus, mas eles ainda não 

estavam prontos para parar de ouvir a Ele (cf. Lucas 21: 37-38). No entanto, mesmo que 

logo se voltar contra ele e gritar para o governador romano Pilatos: "Crucifica-o!" (Mat. 

27:22, 23) e, "o seu sangue será sobre nós e sobre nossos filhos!" (V. 25 ). 

Embora os líderes religiosos deixaram Jesus e foi embora, logo estariam de volta em 

Sua presença física (Marcos 12:13). Mas, tendo desprezado o indiciamento julgamento 

parábola e rejeitou a principal pedra angular Ele mesmo, eles estavam permanentemente 

condenado. Como foi o caso com eles, Jesus é para todas as pessoas, seja a pedra 

julgamento para aqueles que O rejeitam (Lucas 20:18; Rom. 9: 32-33a; 1 Pedro 2: 7-8), 

ou a pedra angular da reino salvação de Deus para aqueles que crêem nEle (1 Pedro 2:. 6; 

Rom 9: 33b). 



 
58. A patologia de um Hipócrita religioso (Marcos 

12: 13-17) 
Depois mandaram alguns dos fariseus e herodianos para Ele, a 

fim de armar uma cilada em um comunicado. Eles vieram e 

disseram-lhe: "Mestre, sabemos que és sincero e adiar para 

ninguém; para Você não é parcial para qualquer, mas ensinas o 

caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar uma 

sondagem de impostos a César, ou não? Devemos pagar ou não 

devemos pagar? "Mas ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-

lhes:" Por que você está me testando? Traga-me um denário para 

olhar. "Eles trouxeram um. E Ele lhes disse: "De quem 

semelhança e inscrição é isso?" E eles disseram-lhe: "De César." 

E Jesus disse-lhes: "Dai a César o que é de César, ea Deus o que 

é de Deus. "E eles foram surpreendidos com Ele. (12: 13-17) 

A vida milagrosa e obras do Senhor Jesus Cristo de forma clara e convincentemente 

demonstrada a Sua divindade. Seu nascimento virginal levou a uma vida sem pecado, que 

perfeitamente exibido misericórdia, compaixão e amor de Deus. Poder de Cristo sobre o 

reino demoníaco, a doença, a morte, e o mundo natural, e cumprimento da profecia do 

Antigo Testamento era inegável. Mesmo Seus adversários nunca negou seu poder 

sobrenatural, milagres e sabedoria inigualável (Matt 07:28;. João 7:46). Nem eles negam 

Sua vida sem pecado; Seu desafio: "Qual de vocês Me convence de pecado?" (João 8:46) 

ficaram sem resposta. 

Mas, embora eles não podiam negar a natureza sobrenatural da vida e obra de Jesus, os 

líderes religiosos judeus odiado e rejeitado. Durante três anos, começando com seu 

primeiro ataque ao templo (João 2: 13-20), eles haviam perseguido os seus passos. Eles 

foram os porteiros, os que deveriam pastorear o povo de Deus, para preservar e ensinar a 

verdade divina revelada no Antigo Testamento. No entanto, quando Jesus, o Messias 

prometido, veio, em vez de honra e aceitá-Lo, eles procuravam matá-lo e conseguiu. Em 

vez de seu Senhor e Rei, que o via como o inimigo da religião que eles ensinaram e 

acreditava, e das tradições por que viveram suas vidas. Confrontado com a escolha de se 

arrepender e crer nEle, ou eliminá-lo, os líderes religiosos, escolheu a segunda opção. 

Jesus, é claro, estava bem ciente do seu ódio e intenção de matá-lo. Ele falou de que 

muitas vezes a Seus discípulos. Mais cedo nessa quarta-feira da Semana da Paixão, ele 

elaborou uma parábola que refletiu sobre líderes passado de Israel para perseguir e 

assassinar os profetas, e indiciou o atual liderança por conspirar para matar o Filho de 

Deus (ver a exposição de que parábola no capítulo anterior) . 

A entrada de Jesus em Jerusalém na segunda-feira demonstrou sua popularidade sem 

precedentes, por isso, antes que pudessem matar Jesus, que primeiro tinha a tarefa de 

transformar as pessoas contra ele.Em uma espantosa exibição de astúcia ímpios, eles 

conseguiram, em poucos dias para manipular uma completa inversão de atitude das 

pessoas em relação a Ele. A mesma multidão Páscoa que tinha recebido com entusiasmo 

Jesus como o Messias na segunda-feira que na sexta-feira gritar: "Crucifica-o!" (Marcos 

15: 13-14). 



Para provocar a morte do Senhor Jesus, os líderes judeus não só teve que virar o povo 

contra ele, eles precisavam também de convencer os romanos a executá-lo. Para 

conseguir tanto, o Sinédrio decidiu criar três armadilhas para Jesus; esta passagem grava 

o primeiro dos três. Ao fazer isso, os governantes de Israel revelou os pecados escuros de 

engano que eles dominaram, incluindo ódio, orgulho, bajulação, decepção, e acima de 

tudo, sua hipocrisia consumado. Três aspectos da hipocrisia que se destacam nesta 

passagem. Hipócritas religiosos fazem estranhas alianças contra a verdade, vai dizer 

qualquer coisa para ganhar a sua terra, e falsamente fingir para perseguir a verdade. 

Os hipócritas religiosos Faça estranhas alianças contra 
a verdade 

Depois mandaram alguns dos fariseus e herodianos para Ele, a 

fim de armar uma cilada em um comunicado. (12:13) 

Satanás pode orquestrar todas as diversas formas de religião falsa sob seu controle para 

atacar a verdade, ea história registra algumas dessas alianças espúrias. Verdade, por outro 

lado, não pode fazer alianças com erro. Depois de conspirações para eliminar Jesus (Mat. 

22:15) e envio de "espiões que fingiam ser justos, a fim de que eles podem pegá-lo em 

alguma declaração" (Lucas 20:20), o Sinédrio surgiu sua primeira maquinação: eles 

enviaram alguns dos fariseus e herodianos para Ele, a fim de prender ele em um 

comunicado. A palavra grega traduzida armadilha aparece somente aqui no Novo 

Testamento, e refere-se a um caçador de capturar um animal ou um pescador que trava 

um peixe. Estes homens mascarados como emissários e agentes do Deus vivo e 

verdadeiro, mordomos da verdade divina, e pastores fiéis de Israel, ao mesmo tempo que 

procuram ter seu filho, o Messias condenado à morte. 

Seu plano era forçar a ação de seus odiados inimigos, os romanos. Roma era muito 

sensível ao potencial de revolta, especialmente durante a época da Páscoa com o seu 

grande entusiasmo e grandes multidões, e pode ser contado sobre a mover-se com força 

contra qualquer rebeldes. Se eles poderiam prender Jesus a fazer uma declaração anti-

romano, eles poderiam denunciá-lo ao governador como um revolucionário político. Por 

"entregar [ndo] Ele para a regra ea autoridade do governador" (Lucas 20:20), eles teriam 

desacreditá-lo aos olhos do povo. Prisão de Jesus provaria que ele não tinha poder sobre 

os romanos, e, portanto, não poderia libertar Israel da mão de ferro de Roma, como eles 

esperavam o Messias que fazer. 

O autor americano do século XIX, Charles Dudley Warner escreveu certa vez: "A política 

faz estranhos companheiros de cama." Assim também faz a religião falsa. Os fariseus e 

herodianos eram antagonistas ideológicos que não poderia ter sido mais oposto em suas 

opiniões políticas e religiosas. Os fariseus eram os defensores mais radicais da lei e da 

conduta religiosa; os herodianos a menos religiosas e violadores de tudo o que era sagrado 

para os judeus. Os fariseus eram mais preocupados com a lei de Deus; os herodianos eram 

mais preocupados com a lei de Roma. Os fariseus eram mais dedicados a Israel; os 

herodianos eram mais dedicado a Roma. Os fariseus eram intensamente religiosa; os 

herodianos eram intensamente política. Essencialmente, os herodianos eram bajuladores 

a César e leal à família de Herodes, neste caso, Herodes Antipas, o governador da Galiléia 

e Perea. Antipas não era judeu; ele era meio Idumaean e metade Samaritano. Depois que 

seu pai Herodes, o Grande, morreu, Antipas tinha sido feito governante (sob a autoridade 

suprema e subsídio de Roma) de uma parte do reino de seu pai. 



Embora os fariseus desprezavam os herodianos, eles sabiam que poderia ser útil em seu 

plano para eliminar Jesus. Querendo se livrar de Jesus por causa de Suas críticas 

fulminantes de sua teologia aberrante e suas vidas pessoais hipócritas, eles sabiam que os 

romanos não iria executar Jesus por causa de uma disputa teológica com seus 

companheiros judeus. Gálio, o procônsul romano da Acaia, viria a ilustrar que reticência 

Roman a intervir em assuntos teológicos judeus. Quando os judeus em Corinto acusou o 

apóstolo Paulo antes dele de "persuad [ndo] os homens a servir a Deus contra a lei" (Atos 

18:13), ele se recusou a se envolver: 

Mas quando Paulo estava prestes a abrir a boca [em sua própria defesa] disse Gálio aos 

judeus: "Se fosse uma questão de agravo ou crime perverso, ó judeus, seria razoável para 

me colocar em contato com você; mas se houver dúvidas sobre palavras e nomes, e da 

lei, cuidar dele vós; Eu não estou disposto a ser um juiz destas coisas. "E ele levou-os 

para longe da cadeira de juiz. (Vv 14-16; cf. 23:29; 25: 18-20.) 

Os fariseus, portanto, destina-se a armadilha Jesus a fazer uma declaração política 

inflamatório na frente dos herodianos, que, então, relatam que para agentes de Roma, Herodes 

e Pilatos. Se bem tratadas seu enredo, os romanos, sempre alerta para qualquer sinal de 

rebelião, poderia ser isca para prender e executar Jesus como uma ameaça ao seu poder. Já 

ciente de que ele havia entrado Jerusalém na segunda-feira à frente de dezenas de milhares 

de seguidores entusiasmados com fervor, também sabiam que Ele tinha, sozinho, jogado os 

mercadores do templo na terça-feira, e, portanto, eram sem dúvida, já alertou a Ele como um 

causador de problemas em potencial. 

Religiosos hipócritas dirão qualquer coisa para ganhar 
a sua terra 

Eles vieram e disseram-lhe: "Mestre, sabemos que és sincero e 

adiar para ninguém; para Você não é parcial para qualquer, mas 
ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. (12: 14a) 

Religiosos falsos muitas vezes recorrem a bajulação como uma manobra para avançar a 

sua agenda. Cults que negam a verdade sobre o Senhor Jesus afirmam amar e honrá-

Lo. Esta delegação, enviada pelo Sinédrio, veio a Jesus e flatteringly dirigida Ele 

como professor, um termo de honra reservada aos rabinos. Deve ter sido difícil para eles 

pôr-se a abordar a quem eles odiavam e cuja doutrina e desprezaram por esse honroso 

título. 

Mas o que eles disseram ao lado deve ter sido uma mentira ainda mais doloroso se eles 

tivessem qualquer consciência funcionamento. "Sabemos que o Senhor são 

verdadeiras, disseram-lhe. Lucas registra que eles ainda acrescentou: "Você falar e 

ensinar corretamente" ( Orthos , a partir do qual o Inglês palavra "ortodoxia" deriva, 

Lucas 20:21). É claro que eles não acreditavam que Ele ensinou corretamente e falou a 

verdade, ou então eles não teria tão violentamente se opuseram a Ele. A realidade é que 

eles viam como um enganador, mentiroso, e fraude, que teve de ser silenciado pela 

morte. Seu elogio, no entanto, teve pelo menos duas Propositos tortuosos. Primeiro, eles 

estavam fingindo se identificar com as pessoas que, em sua maior parte, acreditavam que 

Jesus ensinou a verdade. Os líderes religiosos queriam convencer as pessoas de que eles, 

também, estavam buscadores da verdade legítimos. Segundo, e mais importante, eles 



queriam inflar o orgulho do Senhor, na esperança de que o impediria de se esquivar da 

pergunta que eles estavam prestes a pedir a Ele. 

Mas eles ainda não foram terminadas lisonjeiro Jesus. Não só eles declará-Lo para ser 

sincero, mas também disse que iria adiar a ninguém. Seu ponto era que Cristo era tão 

comprometido com a verdade de que Ele não se equivocar-se e mudar Sua mensagem 

com base na opinião humana ou consequências negativas. Ele era não parcial a 

qualquer. Corajosamente eles reforçaram a sua bajulação anteriormente que Ele era 

sincero ao afirmar que Jesus ensinou o caminho de Deus segundo a verdade. Tudo o 

que eles disseram sobre Ele era verdade, mas eles não acreditaram em qualquer de suas 

próprias palavras.Essa é a decepção extrema de sua falsa louvor. Ironicamente, Jesus logo 

iria demonstrar Sua recusa imparcial para adiar a qualquer pessoa através da emissão de 

uma denúncia contundente e julgamento destes mesmos homens e aqueles que os enviou 

(Matt. 23: 1-36). 

Religiosos Hipócritas falsamente perseguir a verdade 

É lícito pagar uma sondagem de impostos a César, ou 

não? Devemos pagar ou não devemos pagar? "Mas ele, 

conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes:" Por que você está me 

testando? Traga-me um denário para olhar. "Eles trouxeram 

um. E Ele lhes disse: "De quem semelhança e inscrição é isso?" E 

eles disseram-lhe: "De César." E Jesus disse-lhes: "Dai a César o 

que é de César, ea Deus o que é de Deus. "E eles foram 

surpreendidos com Ele. (12: 14b-17) 

Pensando que eles tinham as pessoas e Jesus desenhada para sua decepção, os fariseus e 

herodianos saltou sua armadilha. Com sinceridade fingida e respeito pela sua resposta 

como um contador de verdade, eles lhe perguntaram: "É lícito (de acordo com a lei 

divina) para pagar uma pesquisa de impostos a César, ou não? Devemos pagar ou 

não devemos pagar? " Na realidade, eles só estavam tentando desacreditá-lo 

publicamente, forçando-lo em um dilema inevitável. Sua expectativa era de que Jesus 

teria que responder que os judeus não deveriam ter de pagar o imposto, porque isso seria 

uma violação da lei de Deus. As pessoas pagavam impostos para idólatra Roma não por 

escolha, mas porque eles foram forçados a fazê-lo. Eles detestava Roma e sua presença 

ocupando na sua terra. Porque eles acreditavam que a terra de Israel e tudo na mesma 

pertencia a Deus, eles odiavam dar nada para adoradores de ídolos pagãos, cuja presença 

profanado a terra de Deus. 

Entre os inúmeros impostos que lhes são impostas por Roma (por exemplo, com a 

importação, transporte, terras, culturas, etc .; Lucas usou um termo geral para tais 

impostos em Lucas 20:22), o pagamento universalmente abominado pelo povo judeu foi 

o poll -Imposto. Este era um imposto não em suas terras ou seus bens, mas em suas 

pessoas. Ela consistia de um denário (um dia de salário para um trabalhador comum) por 

pessoa por ano. O que fez este imposto mais odioso do que o resto era sua implicação que 

César de propriedade deles, enquanto eles estavam realmente a posse de Deus (cf. João 

8:33). Eles tinham sido feitos sujeitos a um outro deus, uma violação do primeiro 

mandamento (Ex. 20: 3). 



A questão da tributação tinha sido sempre um um explosivo, e, ocasionalmente, os judeus 

"ressentimento latente inflamou-se em revolta aberta. Em AD 6, um galileu chamado 

Judas, o fundador dos zelotes (ao qual discípulo de Jesus Simon havia pertencido; Marcos 

3:18), liderou uma revolta na Galiléia, na resposta a um censo romano conectado com a 

coleta o pagamento do imposto (ver a referência a esta revolta em Atos 05:37). Embora a 

revolta foi esmagada e Judas e seus seguidores mortos, o ressentimento dos judeus contra 

o pagamento de impostos a Roma demorou. Eventualmente, ele iria ajudar a desencadear 

a revolta judaica contra Roma em D.C 66-70 que levou à devastação de Israel ea 

destruição do templo e de Jerusalém. 

Tendo em conta que o fundo, se Jesus respondeu que eles não devem pagar o imposto, os 

herodianos iria vê-lo como um outro Judas da Galiléia e denunciá-lo aos romanos. Por 

outro lado, se Ele respondeu que eles deveriam pagar impostos, o povo iria virar sobre 

ele e sua popularidade iria despencar. 

Neste ponto, o foco da história se transforma a partir das manipulações tortuosos do 

Sinédrio para o infinito conhecimento e sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Uma vez que 

"ele mesmo sabia o que havia no homem" (João 2:25), Ele entendeu a sua 

hipocrisia, "detectada sua malandragem" (Lucas 20:23), e "percebendo a sua malícia" 

(Mat. 22:18). Por isso Jesus disse-lhes: "Por que você está me testando?"Mateus 

observa que Ele acrescentou: "hipócritas" (Mat. 22:18). Como mencionado acima, a 

delegação não se aproximou Jesus procurando uma resposta para uma pergunta 

honesta. Eles não estavam perseguindo a verdade, mas sim buscando o laço de uma forma 

que levaria à sua execução. 

A resposta do Senhor foi simples e profunda. Ele pediu-lhes para trazer a Ele um 

denário para olhar. Ele pode ter levado algum tempo para encontrar um, desde que a 

maioria dos judeus recusou-se a realizá-los. Um denário era uma moeda de prata 

cunhadas sob a autoridade do imperador e igual a um dia de salário por um soldado 

romano ou um trabalhador comum entre os judeus (cf. Mateus 20: 2.).Um denário nos 

dias de Jesus provavelmente tinha a imagem de Tibério César, que, uma vez que ele era 

o filho adotivo do imperador deificado Augusto, era o filho de um deus. Os judeus, 

portanto, consideradas as moedas a serem ídolos em miniatura, e levando-os a ser uma 

violação da proibição do segundo mandamento da idolatria (Ex. 20: 4). 

Eventualmente, eles localizado um e trouxe -o para Jesus, sem dúvida, esperando que Ele 

denunciar a moeda e, por extensão o falso deus César, e declarar que a lei do verdadeiro 

Senhor proíbe em homenagem a ele. Quando Ele respondeu com esta resposta esperada, 

os herodianos iria denunciá-lo imediatamente a Pilatos. O governador não teria escolha a 

não ser ter Jesus preso, desacreditá-lo aos olhos da população judaica. Como observado 

acima, o povo esperava o Messias para derrotar os romanos, não ser capturado por eles. 

Retorta inesperado do Senhor, no entanto, quebrou sua expectativa mal. "Dai a César o 

que é de César", Ele lhes disse: "e para Deus o que é de Deus." A profundidade dessa 

declaração de longo alcance não deve ser ofuscada pela sua simplicidade. Jesus ensinou 

claramente que o pagamento de impostos a um governo secular é uma obrigação; o verbo 

grego traduzido renda refere-se a reembolsar algo que é devido. 

As Escrituras ensinam que o governo é uma instituição de Deus. Em Romanos 13: 1-7, 

Paulo escreveu: 



Cada pessoa é estar em sujeição às autoridades superiores. Pois não há autoridade venha 

de Deus; e os que existem são estabelecidas por Deus. Portanto, aquele que resiste à 

autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos 

condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para o bom comportamento, 

mas para o mal. Você quer ter nenhum medo da autoridade? Faça o que é bom e terás 

louvor do mesmo; pois é ministro de Deus para teu bem. Mas se você fizer o que é mal, 

teme; pois não traz a espada para nada; pois é ministro de Deus, vingador, que traz ira 

sobre aquele que pratica o mal. Por isso, é necessário estar sujeitos, não somente por causa 

da ira, mas também por causa da consciência. Por causa disto você também paga 

impostos, para os governantes são servos de Deus, dedicando-se a isso mesmo. Dai a 

todos o que lhes é devido: o imposto a quem imposto é devido; personalizado a quem 

costume; medo a quem temer; honrar a quem honra. 

Pedro escreveu dessa mesma verdade em sua primeira epístola: 

Sujeitai-vos, por amor do Senhor para toda instituição humana, quer a um rei como o de 

autoridade, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e 

o louvor dos que fazem o bem. Para tal é a vontade de Deus que, fazendo direito você 

pode emudecer a ignorância dos homens insensatos. (1 Pedro 2: 13-15) 

Submeter-se o governo também envolve orar por aqueles em posições de autoridade, como 

Paulo escreveu a Timóteo: "Primeiro de tudo, então, peço que súplicas e orações, súplicas e 

ações de graças, ser feita em nome de todos os homens, pelos reis e por todos os que estão 

em autoridade, para que tenhamos uma vida tranqüila e sossegada, em toda a piedade e 

dignidade "(1 Tim. 2: 1-2). 

Autoridade Civil é uma expressão da graça comum. Não houve nenhuma sociedade sacral 

legítimo desde o fim da teocracia de Israel, e não haverá ninguém até o reinado do Senhor 

Jesus Cristo na terra em Seu reino milenar. No meio não existe tal coisa como um governo 

cristão, ou uma nação cristã. Mas até mesmo os governos seculares proporcionar muitos 

benefícios para os seus cidadãos. Poderio militar dos romanos desde a paz, segurança e 

proteção. As estradas que construíram e as redes de transporte que eles mantiveram 

acelerado o fluxo de mercadorias que adicionados a prosperidade dos seus súditos.Era 

justo e correto para eles esperam que os serviços que prestaram a ser pago por aqueles 

que se beneficiaram delas. César teve sua esfera, e não a pagar-lhe o seu devido era para 

roubá-lo. Jesus afirmou o papel do governo de cobrar impostos por seu apoio, porque é 

meio ordenado de Deus para a proteção do homem e bem-estar. O único governo de 

tempo pode ser legitimamente desobedeceu é quando ele comanda algo contrário à lei de 

Deus, ou proíbe algo comandado por ele. 

De muito maior importância do que dar César o que é devido é prestar a Deus o que é de 

Deus. Os líderes judeus recusou-se a dar a César o que lhe era devido, mas muito pior 

eles desconsideraram dar a Deus o que era devido a Ele. O exemplo mais imediato e 

evidente de que era sua recusa em honrar o Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, a quem toda 

a honra é devida, já que para honrá-Lo é honrar a Deus (João 5:23; cf. Mt 17: 5.) . Todas 

as pessoas devem obediência a Deus o grande mandamento na sua lei: "Amarás o Senhor 

teu Deus com todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de 

todas as tuas forças" (Marcos 12:30; ver a exposição de que o verso no capítulo 19). 



O denário pertencia a César e deu à luz a sua imagem; pessoas pertencem a Deus para 

suportar Sua imagem. A moeda pode ser processado a César em obediência à lei física, 

mas a obediência e honra deve ser prestado a Deus, à luz da lei divina. 

Tentativa inicial do Sinédrio para atrair Jesus em seu gancho tinha falhado 

miseravelmente. Mas, embora eles ficaram admirados com Ele por causa da profunda 

sabedoria na simplicidade de sua resposta, eles não tinham intenção de reexaminar a sua 

obrigação para com Deus. Em vez disso, eles se tornaram morosely silenciosa (Lucas 

20:26) e à esquerda, novamente derrotado (Mat. 22:22). 

No final, uma vez que a sua tentativa de sugar Jesus em incriminando-se através de 

bajulação falhou, eles ficaram apenas de recorrer a uma mentira deslavada. Ele não diria 

nada para acusar a si mesmo, de modo que levou Jesus a Pilatos e "eles começaram a 

acusá-lo, dizendo:" Achamos este homem enganosa nossa nação, proibindo dar o tributo 

a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, uma Rei '"(Lucas 23: 1-2). Essa teimosia 

pecaminosa revelou que como todos os que persistem em hipocrisia religiosa, eles 

estavam em uma condição espiritual sem esperança, irremediável e irredimível. 

 
59. A ignorância bíblica em alta escala (Marcos 

12: 18-27) 
Alguns saduceus (que dizem que não há ressurreição) veio a 

Jesus, e começou a interrogá-lo, dizendo: "Mestre, Moisés 

escreveu para nós que, se o irmão de alguém morre e deixa para 

trás uma esposa e não deixa filhos, seu irmão deve casar com o 

esposa e suscitar filhos a seu irmão. Havia sete irmãos; eo 

primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-

se com ela, e morreu deixando para trás sem filhos; eo terceiro da 

mesma maneira; e assim todos os sete, sem deixar filhos. Último 

de tudo morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles 

sobem mais uma vez, que a esposa de um será ela? Para todos os 

sete haviam se casado com ela. "Jesus disse-lhes:" Não é esta a 

razão pela qual você está enganado, que você não entender as 

Escrituras nem o poder de Deus? Para quando ressuscitar dentre 

os mortos, nem se casam nem se dão em casamento; mas serão 

como anjos no céu. Mas em relação ao fato de que os mortos 

ressuscitam, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça 

ardente, como Deus falou com ele, dizendo: 'Eu sou o Deus de 

Abraão, o Deus de Isaque, eo Deus de Jacó? Ele não é o Deus dos 
mortos, mas de vivos; está muito enganado "(12: 18-27). 

Ao longo de sua história, o povo judeu sempre acreditou na ressurreição, o que eles viram 

desdobramento em duas dimensões. Eles acreditavam que haveria uma restauração 

nacional de Israel, conforme profetizado na visão de Ezequiel sobre o vale de ossos secos 

(Ez 37: 1-14; cf. Is 26:19.). Israel seria aumentado para proeminência política e de 

dominação política. Todas as promessas feitas a Abraão e Davi, junto com o resto das 

promessas do reino, seria cumprida. Concomitante com que a ressurreição nacional seria 

a ascensão do Messias, o Filho de Davi, a quem viam como um conquistador militar e rei 



como Davi. A ressurreição nacional sob o Messias iria levantar Israel da morte para a 

vida e glória. 

O povo judeu tirou sua visão de uma ressurreição nacional de sua confiança em uma 

ressurreição pessoal. Os escritos apócrifos do Antigo Testamento expressar essa 

esperança confiante, assim como o Talmud. Um escrito apócrifo que ficou mais 

conhecido como o Apocalipse de Baruch, ou 2 Baruch, descreve a crença judaica 

tradicional na vida após a morte: 

Porque a terra se então seguramente restaurar os mortos, [[Que agora recebe, a fim de 

preservá-los]]. Ele não fará nenhuma mudança em sua forma, mas como ele recebeu, por 

isso deve restaurá-los, e como eu os entregou a ela, assim também deve criá-los. Para, em 

seguida, será necessário mostrar ao vivo que os mortos voltaram à vida novamente, e que 

aqueles que tinham partido regressaram (novamente). E será que, quando eles têm 

solidariamente reconhecido aqueles a quem eles sabem agora, então o julgamento deve 

crescer forte, e as coisas que foram ditas antes de virá. E ela deve vir a passar, quando 

esse dia marcado se passou, que então o aspecto dos que são condenados seja 

posteriormente alterada, ea glória daqueles que são justificados. Para o aspecto de quem 

agora agir perversamente passa a ser pior do que é, como eles devem sofrer 

tormento. Além disso (como para) a glória daqueles que agora, sendo justificados na 

minha lei, que tiveram compreensão em sua vida, e que têm plantado em seu coração a 

raiz da sabedoria, então o seu esplendor será glorificado em mudanças, e a forma de seu 

rosto se converterá em função da sua beleza, que pode ser capaz de adquirir e receber o 

mundo que não morre, que é, então, prometeu a eles. Por mais esta acima de tudo deve 

aqueles que vêm em seguida, lamento, que rejeitaram a minha lei, e taparam os ouvidos 

para que não ouvir a sabedoria ou receber entendimento.Quando, pois eles vêem aqueles, 

sobre os quais eles já estão exaltados, (mas) que deve então ser exaltado e glorificado 

mais do que eles, estas devem ser transformados, respectivamente, este último para o 

esplendor dos anjos, e o ex-são ainda mais definhar em admirar as visões e na 

contemplação das formas. Pois em primeiro contemplar e depois partem para ser 

atormentado. Mas aqueles que foram salvos por suas obras, e para quem a lei tem sido 

agora uma esperança, e compreender uma expectativa, e sabedoria a confiança, devem 

maravilhas aparecer em seu tempo. Para eles verão o mundo que agora é invisível para 

eles, e eles verão o tempo que agora está escondido deles: e tempo deixam de envelhecer 

eles. Pois, nas alturas de que mundo eles habitará, e eles devem ser feitas como a dos 

anjos, e ser igual para as estrelas, e eles serão transformados em todas as formas que eles 

desejam, de beleza, em beleza, e da luz para o esplendor da glória. (50: 2-51: 10) 

Mais importante ainda, o Antigo Testamento ensina que haverá um futuro, ressurreição 

corporal: 

Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, e no último Ele tomará Sua posição sobre 

a terra. Mesmo depois da minha pele é destruída, ainda da minha carne verei a 

Deus; quem eu mesmo o contemplarão, e que meus olhos vão ver e não outra. (Jó 19: 25-

27) 

Por isso o meu coração se alegra e se regozija a minha glória; minha carne também 

habitará seguro. Pois não deixarás a minha alma ao Seol; nem permitirás que o teu Santo 

veja corrupção. Você vai fazer-me saber o caminho da vida; na tua presença há plenitude 

de alegria; em sua mão direita há delícias perpetuamente. (Sl. 16: 9-11) 



Mas Deus remirá a minha alma do poder do Seol, pois Ele vai me receber. (Sl. 49:15) 

Com o teu conselho Você vai me guiar, e depois me receberás na glória. (Sl. 73:24) 

Se eu subir ao céu, Você está lá; se faço a minha cama no mais profundo abismo, você 

está lá. (Salmo 139: 8.) 

Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, mas os outros 

à desgraça e desprezo eterno. (Dan. 12: 2) 

Mas enquanto a maioria dos israelitas acreditavam em ambos uma nacional e uma 

ressurreição pessoal, houve uma exceção significativa para a posição de que a maioria 

dos saduceus. Eles foram um dos quatro principais seitas no primeiro século Israel, 

juntamente com os fariseus, essênios (monges ascéticos) e Zealots (revolucionários 

políticos dedicados à derrubada do domínio romano). Dos quatro, os saduceus e os 

fariseus eram os mais influentes. 

Como mencionado acima, os saduceus oposição diretamente a crença judaica comum, 

alegando que não há ressurreição. Isso levou a controvérsia teológica com os fariseus, 

uma vez que "os saduceus [disse] que não há ressurreição, nem anjo, nem um espírito, 

mas os fariseus reconheceu todos eles "(Atos 23: 8). Os saduceus rejeitado justamente 

absurdamente vista literal dos fariseus da próxima vida, que se baseava não na 

ensinamento do Pentateuco, mas sobre a outros livros, tradição e especulação. Por 

exemplo, o consenso entre os fariseus era que as pessoas seriam levantadas com as 

mesmas enfermidades, defeitos, características e relações que tinham quando 

morreram. Muitos também acreditava que todos os judeus seriam criados em 

Israel; alguns até argumentando que havia túneis por toda a terra, através do qual os 

corpos de judeus enterrados em outro lugar iria rolar para Israel. 

Embora em número reduzido, os saduceus tinha uma influência considerável. Eles 

incluíram muitos dos líderes aristocráticos, ricos e influentes em Israel, incluindo os 

sumos sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes (cf. Lucas 19:47; 20: 1, 19), e a maior parte 

do Sinédrio. Mantendo todas as posições de autoridade sobre o templo composto por falta 

de números dos saduceus. 

Politicamente, a mais alta agenda dos saduceus era cooperação com Roma. Uma vez que 

eles acreditavam que a vida neste mundo é tudo que existe, os saduceus perseguido poder, 

riqueza, posição e controle. Se obtenção dessas coisas necessárias-los a cooperar com os 

seus senhores romanos, eles eram mais do que dispostos a obrigá-los. Suas acomodações 

para Roma levou a ser odiado pelo povo em geral. Os saduceus também comandou as 

operações de negócios rentáveis localizados no terreno do templo e estavam obviamente 

furioso com Jesus por duas vezes interromper seu empreendimento lucrativo. Eles 

também temiam que pudesse incitar uma rebelião que poderia custar-lhes as suas 

posições, ou privilegiados até mesmo levar à destruição de sua nação (cf. João 11: 47-

50). 

Teologicamente, os saduceus, enquanto que em um sentido liberal em sua negação da 

ressurreição, anjos, e era por vir, estava em outro sentido conservador. Eles rejeitaram as 

tradições orais e prescrições rabínicas que os fariseus aceito e reconhecido apenas 

Escritura como autoritário. Além disso, os saduceus eram muito estreitas e rigorosa e 



interpretou a lei mosaica mais literalmente do que os outros fizeram. Eles também foram 

mais exigente em questões de pureza ritual previstas na lei. 

Os saduceus mantidos até o primado da lei mosaica, estabelecidas nos cinco livros de 

Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estavam convencidos de 

que o resto do Antigo Testamento era subordinado aos escritos de Moisés e apenas um 

comentário sobre ele. Eles argumentaram que em nenhum lugar nesses cinco livros é a 

ressurreição ensinada e, portanto, qualquer escrito, até mesmo o resto do Antigo 

Testamento-que apareceu para ensinar a ressurreição deve ser entendido de uma forma 

diferente. Estão constantemente a oposição quem ensinou a ressurreição, não só os 

fariseus, mas também os pregadores apostólicos (Atos 4: 1-3; 5:17, 28). 

Coerente com sua negação de qualquer vida futura, os saduceus viveu o presente como 

se não houvesse amanhã (cf. Is 22:13; 1 Cor. 15:32.). Além disso, uma vez que eram 

aniquilacionistas e acreditavam que a alma não sobreviver à morte, eles acreditavam que 

havia em última análise, não há penalidades para o mau comportamento ou recompensas 

por bom comportamento, o que lhes prestados, humanistas teístas religiosos. Por isso, 

eles não tinham interesse em salvação pessoal através do Messias. Embora eles 

meticulosamente observado a lei mosaica, eles, mais ainda do que os fariseus, extorsão 

do povo comum. Eles se aproveitaram de suas posições de poder e influência para se 

locupletar às custas do povo, que se tornou suas vítimas. 

Assalto de Jesus na teologia dos fariseus e a economia dos saduceus causado esses dois 

grupos, que foram separados por suas crenças, para se unir em seu ódio por ele. Os 

fariseus tentaram destruir Jesus, aprisionando-lo a fazer uma declaração anti-inflamatório 

romano (cf. Lucas 20: 19-26), esperando que Ele, então, ser aproveitada pelos romanos e 

executado. Os saduceus, por outro lado, tentou desacreditá-lo aos olhos do povo como 

ignorante, pedindo-Lhe uma pergunta que ele não poderia responder. Eles decidiram criar 

um dilema impossível sobre a questão das relações de casamento, depois da ressurreição, 

uma suposta questão projetada para tornar a crença na ressurreição parecer absurdo e 

Jesus parecer tolo. 

O confronto entre os saduceus e o Filho de Deus consiste em dois pontos: o cenário 

absurdo proposto pelos saduceus, ea solução astuta dado por Ele em resposta. Os 

saduceus buscavam enganar Jesus com um absurdo lógico que iria fazê-lo parecer ridículo 

para o povo. Em vez disso, eles revelaram-se os tolos, lamentavelmente ignorantes tanto 

do ensino das Escrituras eo poder de Deus. 

O Cenário Absurd 

"Mestre, Moisés escreveu para nós que, se o irmão de alguém 

morre e deixa para trás uma esposa e não deixa filhos, seu irmão 

deve casar com a esposa e suscitar filhos a seu irmão.Havia sete 

irmãos; eo primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O 

segundo casou-se com ela, e morreu deixando para trás sem 

filhos; eo terceiro da mesma maneira; e assim todos os sete, sem 

deixar filhos. Último de tudo morreu também a mulher. Na 

ressurreição, quando eles sobem mais uma vez, que a esposa de 

um será ela? Para todos os sete haviam se casado com ela "(12: 
19-23). 



Assim como os fariseus e herodianos (Mc 12:13), os saduceus dirigida Jesus 

respeitosamente diante do povo como professor, tentando continuar a lisonja. Eles 

também levantou a expectativa entre as pessoas que ele deveria ser capaz de responder a 

sua pergunta. Sua incapacidade de fazê-lo, então, revelar para ser um professor 

incompetente que, os saduceus que o esperado, o povo iria abandonar como néscios, e tão 

claramente não o Messias. 

Como sua declaração introdutória, Moisés escreveu para nós que, se o irmão de alguém 

morre e deixa para trás uma esposa e não deixa filhos, seu irmão deve casar com a 

esposa e suscitar filhos a seu irmão, indica, a sua questão em causa a instrução a respeito 

do casamento levirate em Deuteronômio 25: 5-6: 

Quando os irmãos vivem juntos e um deles morre e não tem filho, a mulher do falecido 

não se casará fora da família de um homem estranho. O irmão de seu marido estará com 

ela e levá-la a si mesmo como esposa e fazendo a obrigação de o irmão de um marido 

para ela. Será que o primogênito que ela lhe der assumir o nome de seu irmão morto, para 

que seu nome não seja apagada de Israel. 

O propósito do casamento levirato era manter heranças dentro da tribo. É aplicada somente 

quando o irmão sobrevivente era solteiro; ele não estava se divorciar de sua esposa existente, 

nem se casar com a mulher de seu falecido irmão, além de seu próprio país. O princípio é 

anterior à lei mosaica, como a história de Onan (Gen. 38: 6-10) indica. Talvez o exemplo 

mais notável de casamento levirato no Antigo Testamento é o casamento de Boaz ao seu 

parente de Elimelech viúva filha-de-lei, Rute (Rute 2: 1; 4: 1-13). A história revela que, 

quando não havia nenhum irmão solteiro sobreviver para se casar com a viúva, outro parente 

próximo assumiria a responsabilidade. 

Os saduceus Jesus confrontado com uma situação hipotética, projetada para tornar os 

fariseus e Jesus "visão excessivamente literal da vida após a morte parecer absurdo: 

Havia sete irmãos; eo primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se 

com ela, e morreu deixando para trás sem filhos; eo terceiro da mesma maneira; e assim 

todos os sete, sem deixar filhos. Último de tudo morreu também a mulher. Na 

ressurreição, quando eles sobem mais uma vez, que a esposa de um será ela? Para todos 

os sete haviam se casado com ela. 

Eles estavam confiantes de que sua incapacidade de responder a sua cuidadosamente 

elaborado, pergunta ainda absurda destruiria qualquer pensamento de como Messias, aos 

olhos do povo. 

A Solução Astute 

Jesus disse-lhes: "Não é esta a razão pela qual você está 

enganado, que você não entender as Escrituras nem o poder de 

Deus? Para quando ressuscitar dentre os mortos, nem se casam 

nem se dão em casamento; mas serão como anjos no céu. Mas em 

relação ao fato de que os mortos ressuscitam, não lestes no livro 

de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus falou com 

ele, dizendo: 'Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, eo Deus 

de Jacó? Ele não é o Deus dos mortos, mas de vivos; está muito 

enganado "(12: 24-27). 



Em vez de se atrapalhar sobre como responder e, em seguida, não para chegar a uma 

resposta coerente como os saduceus esperados, Jesus perguntou-lhes uma 

counterquestion que serviu para indiciá-los por sua ignorância. "Não é esta a razão que 

você está enganado, Ele pediu, que você não entender as Escrituras nem o poder de 

Deus? " A resposta do Senhor virou o jogo sobre eles, metaforicamente falando. Eles 

haviam feito a pergunta na esperança de revelar Sua suposta ignorância e 

incompetência. No entanto, sua pergunta não só expôs como tolos, mas também não 

qualificado para ser eles mesmos professores, uma vez que eles demonstraram falta de 

compreensão de ambas as Escrituras e do poder de Deus. 

Mistaken traduz uma forma do verbo planaō , que significa "para passear", ou "se 

desviem" (a forma substantiva desse verbo é a fonte do Inglês palavra "planeta"). Devido 

a sua ignorância da Escritura, os saduceus tinha andado longe da verdade em erro. Além 

disso, a estrutura gramatical da frase, Não é esta a razão pela qual você está 

enganado, sugere que eles não eram apenas negativamente ignorante, mas também 

positivamente relutante. Eles não tinham nem a capacidade nem a vontade de 

compreender as Escrituras-a acusação de que poderiam ser levantadas contra todos os 

falsos mestres. 

Os saduceus não conseguiu compreender que as Escrituras ensinam a realidade da 

ressurreição (mesmo no Pentateuco, como Jesus logo demonstrou). Assim, é lógico que 

também não conseguiu compreender o ressurreição, que dá vida poder de Deus, que é 

declarado na Escritura. Certamente o Deus que falou o universo e todos os seus habitantes 

à existência tem o poder de ressuscitar os mortos na vida por vir. Como todos os 

defensores da falsa religião, eles foram mortos espiritualmente e cegos para a verdade. 

Fracasso dos saduceus para entender o poder de Deus viria a ser acompanhado por alguns 

que estavam incomodando a igreja em Corinto. Eles negavam a ressurreição física do 

corpo e defendeu uma puramente espiritual, um ensino coerente com a filosofia grega do 

dia. Em 1 Coríntios 15: 35-53, o apóstolo Paulo repreendeu sua loucura: 

Mas alguém dirá: "Como ressuscitam os mortos? E com que tipo de corpo vêm? 

"Insensato! Aquilo que você semeia não vem para a vida, a menos que ele morre; e aquilo 

que você semear, você não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como 

de trigo ou de qualquer outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo assim como ele desejava, 

e para cada uma das sementes um corpo próprio. Nem toda carne é uma mesma carne, 

mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne de aves, e 

outra de peixe. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória do celeste é 

uma, e a glória do terrestre é outra. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra 

a glória das estrelas; porque uma estrela difere de estrela em glória. Assim também é a 

ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo perecível, ressuscita um corpo 

imperecível; Semeia-se em desonra, ressuscita em glória; Semeia-se em fraqueza, 

ressuscita em poder; Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo 

natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: "O primeiro homem, 

Adão, foi feito alma vivente." O último Adão, espírito vivificante. No entanto, o espiritual 

não é o primeiro, mas o natural; depois o espiritual. O primeiro homem a partir da terra, 

da terra; o segundo homem é do céu. Qual o terreno, assim também são aqueles que são 

da terra; e, qual o celestial, assim também são aqueles que são celestiais. Assim como 

trouxemos a imagem do terreno, também vamos ter a imagem do celestial. Agora eu digo 

isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus; nem a corrupção 



herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério; vamos nem todos dormiremos, mas 

todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última 

trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós 

seremos transformados. Por isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto 

que é mortal se revista da imortalidade. 

Na verdade, não era a realidade da ressurreição que era absurdo, era questão artificial dos 

saduceus. A resposta à sua pergunta é simples e direta:. Não há casamento no 

céu Quando as pessoas . ressuscitar dentre os mortos, nem se casam nem se dão em 

casamento; mas serão como anjos no céu O pronome que se refere às pessoas que 

vivem no presente idade, a quem Lucas, no relato paralelo, descrito usando o hebraísmo 

"filhos deste mundo" (Lucas 20:34; cf. 16: 8). Como outras relações humanas, o 

casamento é para este presente somente vida. Não haverá necessidade no céu por sexo, 

reprodução e famílias para manter a população. Haverá apenas uma relação entre o amor 

santos perfeita glorificado e alegria. Uma vez que eles serão como os anjos no céu, que 

são gloriosos, seres eternos e não se reproduzem ou morrer, aqueles que vivem 

eternamente na presença de Deus "não posso nem mais morrer" (Lucas 20:36) e, portanto, 

não precisa ser substituído. Nem haverá qualquer necessidade de casamento e as relações 

familiares para passar a verdade ea justiça, de geração em geração, uma vez que todos 

estarão em santa união perfeita com Deus trino e uns aos outros. Por causa da perfeição 

eterna de cada pessoa, não haverá necessidade de parceiros de casamento para 

complementar e completar um ao outro, como marido e mulher fazer nesta vida. 

Objeção equivocada dos saduceus da ressurreição era irrelevante e indicativo de sua 

ignorância a respeito da vida na idade para vir. Havendo eliminado rapidamente, em 

seguida, Jesus refutou a alegação de que o Pentateuco não ensinou a ressurreição, uma 

vez mais, expondo sua ignorância indesculpável das Escrituras. "Mas a respeito do fato 

de que os mortos ressuscitam," Ele disse a estes homens que se orgulhavam de seus 

conhecimentos sobre os escritos de Moisés, "não lestes no livro de Moisés, na 

passagem da sarça ardente (Ex. 3: 6) como Deus falou com ele, dizendo: 'Eu sou o 

Deus de Abraão, e o Deus de Isaque eo Deus de Jacó? Ele não é o Deus dos mortos, 

mas de vivos; está muito enganado ". Nessa passagem (Ex. 3: 6) Deus usou o tempo 

presente, dizendo a Moisés: "Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de 

Isaque eo Deus de Jacó . "Ele não disse, no passado," eu era ", apesar de todos os três 

homens já haviam morrido. O pretérito teria sido adequado para usar se os três já não 

existia (cf. o uso similar do tempo presente em relação aos que haviam morrido em Gen. 

26:24; Ex. 3: 15-16; 4: 5 ). O Deus que Ele mesmo declarou ser o Deus de Abraão, Isaque 

e Jacó não receber adoração de pessoas que já não existem; . Ele não é o Deus dos 

mortos, mas dos vivos uma vez, os saduceus equivocada incompreensão do Escritura 

tinha causado los para passear e se desviar da verdade (veja a discussão sobre v. 24, 

supra). Deve-se notar que o próprio Senhor afirma a infalibilidade e precisão das 

Escrituras, fazendo todo o Seu ponto baseado no tenso de um verbo. Em João 10, Ele fez 

o Seu caso com base em uma palavra (vv. 34-36), e declarou que "a Escritura não pode 

ser quebrado" (v. 35) em qualquer lugar, nem mesmo uma palavra pode ser removido ou 

alterado (cf. Mat. 5 : 17-18; 2 Tm 3: 15-17; 2 Pedro 1: 20-21.). 

Para os crentes, a verdade da ressurreição é uma realidade reconfortante. A tristeza, 

sofrimento e pecado que marca a vida presente vai acabar. Nós um dia vai receber um 

corpo glorificado, perfeito em todos os sentidos, quando Deus "transformar [s] o corpo 

da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da glória [de Cristo], pelo esforço do 



poder que Ele tem até sujeitar todas as coisas para si mesmo "(Fp. 3:21). Vamos 

perfeitamente amar a Deus e uns aos outros, e ser capaz de adorar a Deus em santa 

perfeição. Vamos ter conhecimento perfeito: "Agora vemos por espelho em enigma, mas 

então veremos face a face; agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, 

assim como eu também foram totalmente conhecido "(1 Cor. 13:12). Vamos ser 

perfeitamente motivado para fazer um serviço perfeito, tornando perfeita obediência. Os 

remidos nunca será cansado, entediado, desanimado, ou decepcionado, mas vai 

experimentar a alegria eternamente inalterada, unmarred por qualquer tristeza ou mágoa, 

porque Deus "enxugará toda lágrima de seus olhos; e não haverá mais nenhuma morte; lá 

não será mais qualquer luto, nem choro, nem dor; as primeiras coisas passaram "(Ap 21: 

4; cf. Is. 25: 8). 

 
60. Amar a Deus (Marcos 12: 28-34) 

Um dos escribas e ouvi-los discutindo, e reconhecendo que Ele 

lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: "O mandamento é o 

mais importante de todos?" Jesus respondeu: "O mais importante 

é: 'Ouve, ó Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor; Amarás 

o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de toda a tua alma e 

com toda tua mente, e com toda a tua força. " "O segundo é este: 

'Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Não há outro 

mandamento maior do que estes "O escriba disse-lhe:" Certo, 

Professor.; Você realmente afirmou que ele é um, e não há 

ninguém mais além d'Ele; e amá-Lo de todo o coração e com todo 

o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a 

si mesmo, é muito mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. 

"Quando Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência, 

disse- ele, "Você não está longe do Reino de Deus." Depois disso, 
ninguém ousaria pedir-lhe mais perguntas. (12: 28-34) 

O amor a Deus é o fundamento da vida cristã, que é a característica que define a 

identificação de um verdadeiro crente. Os cristãos são aqueles que amam a um Deus vivo 

e verdadeiro; o Deus dos patriarcas;"O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo" (Rm 15: 

6; 2 Cor 1:.. 3; 11:31; Ef. 1: 3; 1 Pedro 1: 3). Vida espiritual e eterna verdade começa com 

a amá-Lo de maneira imperfeita nesta vida, e culmina em amá-lo perfeitamente no céu. O 

amor a Deus é também um comando universal, a desobediência a que traz o julgamento 

divino ea punição eterna. Inferno será para sempre habitado por aqueles que se recusaram 

a amar a Deus. 

O confronto nestes versos, como os dois que o precederam (veja os capítulos 17 e 18), 

realizou-se na quarta-feira da Semana da Paixão. Durante todo aquele dia a presença e 

ensinamento do Senhor tinha dominado os pátios do templo, onde na terça-feira ele tinha 

perseguido os comerciantes corruptos que se transformaram num covil de ladrões. 

Os líderes religiosos de Israel, particularmente os saduceus, ficaram indignados com o 

ataque do Senhor em seu templo. O Sinédrio também estava furioso com seus assaltos 

em sua teologia aberrante e sistema religioso corrupto, e com ciúmes de sua popularidade 

com o povo. Isso adulação tinha atingido o seu apogeu dois dias antes, na segunda-feira, 

quando Ele entrou em Jerusalém, aclamado como o Messias por milhares de pessoas. 



Desesperado para matar Jesus e acabar com a ameaça que ele representa para sua 

influência e poder, o Sinédrio mantido o esforço para desacreditá-lo publicamente, aos 

olhos do povo. Mas "quando eles tentaram prendê-lo, mas temeram o povo, porque o 

considerava um profeta" (Mt 21:46; Lc. 22: 2, 6). Por isso, eles precisavam encontrar uma 

maneira de reverter a aprovação do povo. Além disso, uma vez que eles não têm a 

autoridade sob a ocupação romana para executar qualquer um (João 18:31), eles 

precisavam convencer os romanos que Jesus era uma ameaça a César para que eles 

tivessem razão para executá-lo. 

Para atingir esses objetivos individuais, o Sinédrio tentou prender Jesus com uma série 

de três perguntas. As duas primeiras tentativas, pelos fariseus e herodianos (Marcos 12: 

13-17), e pelos saduceus (. Vv 18-27), tinha vergonhosamente falhou. Esta passagem 

descreve a terceira e última tentativa. Pode ser examinado em quatro categorias: a 

abordagem, a pergunta, a resposta, e a reação. 

O Approach 

Um dos escribas e ouvi-los discutindo, e reconhecendo que Ele 

lhes havia respondido bem, (12: 28a) 

O aparecimento de um dos escribas iniciou a terceira onda de incursão do Sinédrio em 

Jesus. Eles evidentemente havia uma pausa para se reagrupar após o fracasso de suas duas 

primeiras tentativas (cf. Mat. 22:34), mas agora estavam prontos para tomar a ofensiva 

novamente. Que os membros do Sinédrio, como Mateus observou, "se ajuntaram" contra 

Jesus cumpriu a profecia do Salmo 2: 2: "Os reis da terra se levantam, e os príncipes 

conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, "como Atos 4: 25-28 revela: 

[Senhor, Tu] pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disse: "Por que 

se enfureceram os gentios, e os povos inventar coisas fúteis? Os reis da terra tomaram sua 

posição, e as autoridades ajuntaram-se contra o Senhor e contra o seu Cristo. "Pois, na 

verdade, nesta cidade, reuniram-se contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, 

Herodes e Pôncio Pilatos, ao longo com os gentios e os povos de Israel, para fazer o que 

a tua mão e Seu propósito predestinado a ocorrer. 

Este escriba particular, como a maioria de seus colegas escribas, era um fariseu (Matt 

22:35;. "Advogado" é um título alternativo para "escriba", e Lucas referido escribas como 

"doutores da lei" em Lucas 5:17 ). escribas eram eruditos profissionais especializados na 

interpretação e aplicação da lei de Moisés, do Antigo Testamento, e os regulamentos 

rabínicos. Eles receberam o título respeitoso do Rabino ("grande"), que eles ansiosamente 

premiado (Mateus 23: 6-7.), Embora outros que ensinavam a Palavra de Deus também 

pode receber esse título (cf. João 1:38, 49; 3: 2; 06:25, onde é dada a Jesus). Foram os 

advogados que eram os teólogos do sistema religioso dos fariseus praticada. 

Embora enviada pelo Sinédrio, em uma tentativa de desacreditar Jesus, este homem 

parece ter sido mais honesto no seu inquérito do que nos dois primeiros duas 

delegações. Ele, evidentemente, ouviu pelo menos parte da "refutação devastadora dos 

saduceus Jesus argumento a respeito da ressurreição, uma vez que Marcos observa que 

depois que ele ouviu discutindo, ele reconheceu que Jesus lhes havia respondido 

bem. Marcos também registra que, após a discussão, Jesus disse que este escriba era "não 

muito longe do reino de Deus" (v. 34). 



A Questão 

"O mandamento é o mais importante de todos?" (12: 28b) 

À primeira vista, a questão trabalhada pelo Sinédrio parece inócuo; ao contrário de suas 

duas primeiras tentativas para enredar o Senhor, o potencial armadilha não é facilmente 

perceptível. A intenção, no entanto, era simples. Os fariseus acreditavam que a mensagem 

que Jesus pregava era contrária aos ensinamentos da lei de Moisés. Enquanto os fariseus 

e saduceus discordaram sobre se o resto do Antigo Testamento foi inspirado a Escritura, 

os dois grupos concordaram que os cinco livros de Moisés eram. A questão decidida foi 

um todos eles poderiam concordar. 

O Sinédrio esperava que Jesus iria responder, dando um mandamento não encontrada na 

lei de Moisés, assim, elevar-se acima dela. As pessoas reverenciado Moisés como a maior 

figura no Antigo Testamento. Ele liderou Israel do cativeiro no Egito e através dos 

quarenta anos de peregrinação no deserto para a fronteira da Terra Prometida. Foi Moisés 

que receberam a lei e trouxe-o para o povo. Ele experimentou a presença de Deus visível 

e gloriosa (Ex 24: 1-2.) E "o Senhor usou para falar com Moisés face a face, como um 

homem fala com seu amigo" (Ex 33:11; cf. Nm 12.. : 6-8; Dt 34:10).. 

Aos olhos de ambos os povos e os líderes, Moisés foi a figura suprema da sua 

história. Ninguém, acreditavam eles, poderia estar mais perto de Deus do que ele, e, 

portanto, nenhuma reflexão da Palavra de Deus poderia ser mais puro e mais verdadeira 

do que a que veio através de Moisés. Se Jesus respondeu à pergunta do escriba, elevando 

a Si mesmo e Seus ensinamentos acima Moisés e a lei dada por Deus para ele, o Sinédrio 

poderia denunciá-lo como um herege e desacreditá-lo. Se eles tivessem ouvido o Sermão 

da Montanha, eles teriam sabido que ele explicitamente negou qualquer intenção de 

alterar ou acabar com qualquer das Escrituras do Antigo Testamento: 

Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; Eu não vim para abolir, mas para 

cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu ea terra passem, nem um jota ou 

um til jamais passará da Lei, até que tudo seja cumprido. (Mateus 5: 17-18.) 

A pergunta do escriba, "O mandamento é o mais importante de todos?" é aquele que 

tinha sido muito discutida e debatida entre os rabinos, como narrado nos escritos 

rabínicos. Eles finalmente decidiram que havia 613 leis do Pentateuco (os cinco livros de 

Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio). Eles chegaram a esse total 

porque havia 613 cartas no texto hebraico dos Dez Mandamentos (em números). Os 

rabinos dividido essas leis em 248 afirmações positivas e 365 negativas proibições. Eles 

dividiram-los ainda mais em leis pesadas, que eram absolutamente obrigatório, e as leis 

de luz, que eram menos vinculativo. Não havia nada de errado per se com tal 

distinção; mesmo Jesus fez uma divisão similar em sua repreensão dos fariseus registrada 

em Mateus 23:23: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque dais o dízimo da 

hortelã, do endro e do cominho, e têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: 

a justiça, a misericórdia ea fidelidade; mas estas são as coisas que você deve ter feito sem 

omitir aquelas. "Os rabinos, no entanto, nunca foram capazes de chegar a um consenso a 

respeito de que as leis eram pesados e que eram leves. 

Eis o dilema que todos os legalistas enfrentar. Sabendo que não poderia manter todas as 

613 leis, os rabinos focado em manter os mais pesados ou mais importantes (como eles 



viram-los). Eles esperavam em vão que isso iria satisfazer a Deus. Mas, mesmo que era 

um esmagamento, fardo insuportável (Atos 15: 5, 10), para que eles constantemente 

procurado reduzir a sua lista de leis pesadas para alguns dos mais importantes. Incapaz 

de manter até mesmo aquelas poucas leis, eles se concentraram em vez de manter suas 

tradições humanas (cf. Marcos 7: 5-13), que foram menos difíceis de observar. Em seu 

esforço para prender Jesus, o Sinédrio realizado que o reducionismo ainda mais. Por isso, 

o escriba perguntou a Jesus o único mandamento era o mais importante para 

Deus. Talvez, como outra legalista frustrado quem Jesus tinha encontrado (Marcos 10: 

17-22), ele estava procurando que elusiva uma boa ação que poderia fazer para alcançar 

a vida eterna (Mt 19:16.). 

O Response 

Jesus respondeu: "O mais importante é: 'Ouve, ó Israel! O Senhor 

nosso Deus é o único Senhor; Amarás o Senhor teu Deus com todo 

o teu coração, e de toda a tua alma e com toda tua mente, e com 

toda a tua força. " O segundo é este: 'Amarás o teu próximo como 

a ti mesmo. " Não há outro mandamento maior do que estes "(12: 

29-31). 

A resposta do Senhor, como sempre, foi perfeito e absolutamente preciso. Quando Ele 

citou passagens do Deuteronômio e Levítico que eram familiares a todos os judeus, 

afirmou sua solidariedade completa com Moisés e com a verdade da Palavra de Deus 

como registrado por ele. 

O Jesus comando nomeado como o mais importante: Ouve, ó Israel! O Senhor nosso 

Deus é o único Senhor; Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de toda 

a tua alma e com toda tua mente, e com toda a sua força, é a, verdade fundamental 

mais básico do Antigo Testamento. Conhecido como o Shema (do verbo hebraico 

traduzido por "ouvir" que começa Deut. 6: 4), ele ainda é recitado diariamente por judeus 

religiosos e como parte da sinagoga culto do sábado. 

Quando o Shema foi revelado, Moisés era de cerca de 120 anos de idade. Ele estava 

chegando ao fim de sua vida e foi novamente entregar a lei de Deus para o povo 

judeu. Para os anteriores 40 anos o povo de Israel, por causa do julgamento de Deus sobre 

sua desobediência e incredulidade, tinha andado no deserto entre o Egito e 

Canaã. Durante esse tempo, toda a geração de desobedientes, aos incrédulos, aos idólatras 

pessoas que saíram do Egito no êxodo havia morrido. Uma nova geração surgiu que iria 

entrar e possuir a terra prometida. Deuteronômio registra uma série de mensagens que 

Moisés deu ao povo, lembrando-lhes que Deus lhes é exigido. Mais tarde, ele escreveu 

essas revelações para baixo (Deut. 31: 9), para que as gerações vindouras teria. 

O tema do Deuteronômio é expressa no capítulo 5, versículos 32 e 33: 

Então, você deve observar para fazer exatamente como o Senhor, teu Deus, te 

ordenou; você não deve desviar-se para a direita ou para a esquerda. Você andará em todo 

o caminho que o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que vivas, e que ele pode estar bem 

com você, e que você pode prolongar os seus dias na terra que você vai ter. 



Construindo sobre esse tema, Moisés começou o capítulo 6, reiterando que o seu 

propósito era ensinar o povo a obediência a Deus como eles entraram na Terra Prometida: 

Agora este é o mandamento, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus ordenou-

me para ensinar você, que você pode fazê-las na terra onde você está indo para possuí-la, 

para que você e seu filho e seu neto pode temer o Senhor, teu Deus, para guardares todos 

os seus estatutos e os seus mandamentos que eu te ordeno, todos os dias da sua vida, e 

que teus dias sejam prolongados. (Vv. 1-2) 

Ele então deu o motivo para que a obediência nos versículos 4 e 5, que Jesus citou em sua 

resposta ao escriba. A obediência não pode ser meramente externo; ele deve ser interna, a 

partir do coração, motivada pelo amor fiel para o único e verdadeiro Deus. A 

palavra amor traduz uma forma do verbo ágape , que é o amor de inteligência, da vontade, 

da Proposito, escolha, sacrifício e obediência, não phileo , que é o amor de atração. O amor 

está ligado a temer a Deus (Dt. 6: 2), que é digno de toda a devoção e carinho. Mas esse amor 

é baseado em quem Ele é; é uma resposta a um verdadeiro conhecimento do único e 

verdadeiro Deus (cf. 1 Phil: 9.), o único que deve ser adorado (Ex. 20: 3). 

O Shema exige que Deus ser amado primeiro com todas as nossas faculdades; que é o 

que se pretende geralmente por estes elementos separados da natureza humana. É mais 

sobre a totalidade do que as características individuais. Ainda, cada uma pode ser dada 

uma definição de máscara. O coração na compreensão hebraica é o núcleo da identidade 

de uma pessoa; ela é a fonte de todos os pensamentos, palavras e ações. Por essa razão 

Provérbios 04:23 comandos, "vigiar seu coração com toda a diligência, porque dele 

procedem as fontes da vida." O amor a Deus deve fluir a partir da parte mais profunda do 

ser de uma pessoa. Alma adiciona as emoções. Em Mateus 26:38 Jesus disse: "A minha 

alma está profundamente triste, a ponto de morte", falando de sua alma como a sede da 

emoção. Mente abraça a vontade, as intenções e propósitos. Força refere-se a energia 

física e função . Os elementos intelectuais, emocionais, volitivas e físicas de 

personalidade são todos os envolvidos em amar a Deus. O amor genuíno por Deus é um 

amor inteligente, um amor emocional, um amor que está disposto e um amor ativo. Em 

suma, é uma forma abrangente, todos os consumidores de amor e adoração singular. O 

amor incondicional de Deus para os crentes não deve ser retribuído com devoção 

halfhearted. 

Há apelos repetidos ao longo Deuteronômio para tal amor genuíno por Deus (cf. 11:13, 

22; 13: 1-4; 19: 9; 30:. 6, 16, 20; cf. Josh 22: 5). Mas os líderes e povo de Israel no tempo 

de Jesus, como tinha sido o caso em toda a sua história, estavam longe de Deus 

verdadeiramente amoroso. Bem consciente da Sema e comanda a numerosos outros 

Antigo Testamento para amá-Lo, eles foram incapazes de fazê-lo.Desobediente 

interiormente, sua religião foi reduzida para exterioridades ritualísticas e legalistas. Mais 

tarde, naquela mesma quarta-feira, Jesus iria denunciar os escribas e fariseus para que em 

chocante, linguagem forte, mesmo aterrador: 

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Para limpar o exterior do copo e do prato, mas 

por dentro estão cheios de rapina e de auto-indulgência. Você cegar fariseu, primeiro 

limpe o interior do copo e do prato, para que a parte externa pode tornar-se limpo. Ai de 

vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que 

por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e 

de toda imundícia. Então, você, também, por fora parecem justos aos homens, mas por 

dentro estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade. (Mateus 23: 25-28.) 



Ninguém pode perfeitamente amar a Deus ou manter Sua lei como Ele requer, uma vez 

que "não há homem que não peque" (1 Reis 08:46); "Não há ninguém que faça o bem" 

(Sl. 14: 1); na de Deus "vista nenhum homem vivo é justo" (Sl 143: 2.); ninguém pode 

dizer: "Eu tenho purificado o meu coração, estou limpo do meu pecado" (Prov. 20: 9); e 

"não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque" (Ecl. 7:20). Nem a 

lei foi dada como um meio de salvação; é "nosso tutor para nos conduzir a Cristo, para 

que fôssemos justificados pela fé" (Gal. 3:24). O Shema eo resto dos discursos de Moisés 

em Deuteronômio deveria ter convencido o povo que eles nunca poderiam manter essa 

ordem por conta própria. A nação inteira deve ter, como o coletor de impostos fizeram 

em Lucas 18:13, gritou: "Deus, sê propício a mim, pecador!" 

A questão de amar a Deus, como mencionado acima, divide todas as pessoas em duas 

categorias. Em Êxodo 20: 4-6 Deus declarou a Israel, 

Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos 

céus, ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Você não deve adorá-los ou 

servi-los; porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniqüidade dos pais 

nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia 

a milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. 

Em Deuteronômio 7: 9-10, Moisés ecoou o pronunciamento de Deus: 

Sabe, portanto, que o Senhor, teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a sua aliança 

e sua benignidade para uma milésima geração com aqueles que o amam e guardam os 

seus mandamentos; mas reembolsa aqueles que odeiam a seus rostos, para destruí-los; Ele 

não vai atrasar com ele que odeia a Ele, Ele vai pagar-lhe na cara. 

Os crentes, perdoado por não dar a Deus a devoção Ele merece, fazer desejo de amar a Deus 

(Ne 1:.. 5; Sl 97:10; 1 Coríntios 2: 9; 8: 3.), E do Senhor Jesus Cristo (João 8: 42) 

mais; incrédulos não amá-Lo em tudo (João 15: 23-25.; 1 Cor 16:22). 

O segundo mandamento fundamental, indissociável da primeira, porque é um 

mandamento de Deus que exige a obediência de amor a Ele, é esta: "Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo" (cf. Lev. 19:18). Os dois estão ligados, uma vez que "se 

alguém diz:" Eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso; para aquele que não ama 

a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê "(1 João 4:20). O comando 

também inclui amar os inimigos, como Jesus ensinou no Sermão da Montanha (Mt 5:. 

43-47). Os arrogantes, orgulhosas escribas, fariseus e saduceus nem; eles não 

conseguiram amar a Deus ou ao seu vizinho (como ilustrado por Jesus na parábola do 

Bom Samaritano). Este comando não deve ser torcido em uma chamada para o auto-amor, 

que é natural; tal não é a sua intenção. Ponto do Senhor é que estamos a ter o mesmo amor 

e carinho para os vizinhos, estranhos, e inimigos que possuímos por nós mesmos. 

Jesus escolheu esses dois comandos, porque não há outro mandamento maior do 

que eles. Em Mateus 22:40 Ele acrescentou: "Destes dois mandamentos dependem toda 

a Lei e os Profetas." Juntos, eles resumem todo os Dez Mandamentos, a primeira das 

quatro que demandam recursos relacionados ao amor a Deus; os últimos seis descrever 

características de amor pelo homem. 

A Reação 



O escriba disse-lhe: "Certo, Professor; Você realmente declarou 

que ele é um, e não há ninguém mais além dele; e amá-Lo de todo 

o coração e com todo o entendimento e com todas as forças, e 

amar o próximo como a si mesmo, é muito mais do que todos os 

holocaustos e sacrifícios. "Quando Jesus viu que ele tinha 

respondido com inteligência, disse- ele, "Você não está longe do 

Reino de Deus." Depois disso, ninguém ousaria pedir-lhe mais 
perguntas. (12: 32-34) 

A afirmação do escriba que a resposta de Jesus foi correta sinalizou o fracasso da última 

tentativa do Sinédrio prendê-lo. Há, no pátio do templo, este homem sabia a resposta do 

Senhor foi correto e reconheceu Jesus como um professor de verdade. Longe de ser o 

inimigo apóstata de Moisés, como o Sinédrio falsamente acusado, Jesus estava em 

perfeito acordo com ele. Porque ele tinha respondido com inteligência, Jesus disse-lhe: 

"Você não está longe do Reino de Deus." Só podemos esperar que, ao contrário do 

jovem rico (Marcos 10:22), este escriba não virar as costas para o verdade e ir embora. 

A tentativa do Sinédrio para desacreditar e destruir o Filho de Deus terminou em fracasso 

completo, e após este incidente, ninguém ousaria pedir-lhe mais perguntas. Mas mais 

do confronto ainda estava por vir. Na próxima seção do evangelho de Marcos, Jesus iria 

tomar a ofensiva e pedir aos líderes religiosos uma pergunta que não podia responder. 

 
61. Filho de Davi, Senhor de Tudo (Marcos 12: 35-

37) 
E Jesus começou a dizer, quando ensinava no templo, "Como é 

que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio 

Davi disse no Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: 

"Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos 

debaixo dos seus pés." "O próprio Davi chama 'Senhor'; assim, 

em que sentido é ele seu filho? "E a grande multidão gostava de 
ouvi-Lo. (12: 35-37) 

Esta breve mas altamente impactante conversa ocorreu também como Cristo estava 

ensinando no templo na quarta-feira da Semana da Paixão. Ele dirigiu a sua identidade e 

envolveu a pergunta mais importante que jamais poderia ser perguntou: "Quem vocês 

dizem que eu sou" (Mateus 16:15.). A resposta de cada pessoa dá a essa pergunta 

determina o seu destino eterno. 

Historicamente, o povo judeu visto o Messias como nada mais do que um homem. Eles 

esperavam que ele fosse um governante terreno de poder sem paralelo e influência. Ele 

iria conquistar os inimigos de Israel e cumprir todas as promessas que foram dadas a 

Abraão, repetidas para seus filhos, e reiterou e ampliou nas promessas feitas a Davi de 

um rei que vem e reino. O Messias seria um filho (descendente) de Davi e, como ele, 

derrotar os inimigos de Israel e inaugurar o reino glorioso. O povo judeu visto o Messias 

como o salvador da nação como um todo, mas não de almas individuais. Eles não o 

fizeram (e ainda não) acreditam que o Messias seria Deus em carne humana. 



Naquela manhã, quarta-feira, os líderes do judaísmo exigiu de Jesus para saber, "Com 

que autoridade fazes estas coisas, ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas?" 

(Mc 11,28). Essa foi mais uma indicação de que eles não acreditavam que Ele era o 

Messias, apesar de suas palavras (João 7:46) e obras (João 5:36; 10:25, 32-33; 14:11). Em 

vez disso, eles odiavam Jesus por causa de Sua assalto em sua teologia, sua repreensão 

de sua hipocrisia, Sua ruptura de suas operações de negócios no templo, sua influência 

generalizada, todos os quais diminuíram-los nos olhos das pessoas, Sua denunciá-los 

publicamente, Sua expondo sua corrupção e hipocrisia, e Sua apresentando a visão divina 

da verdadeira religião que estava em oposição ao deles. Mais significativamente, no 

entanto, eles odiavam Jesus e procuravam matá-lo como um blasfemador porque Ele 

afirmou ser Deus encarnado (cf. João 5:18; 8:40, 58-59; 10: 31-33). 

Desesperado para eliminá-lo, o Sinédrio tinha feito três tentativas para interceptar e 

destruir ou desacreditar Jesus (Marcos 12: 13-33). Ele havia derrotado essas tentativas, 

no processo de humilhá-los a ponto de que eles não se atreveu a humilhar-se ainda mais, 

pedindo-Lhe mais perguntas (Marcos 12:34). Nesta passagem, o Senhor virou o jogo e 

posou para lhes uma pergunta, que se mostrou incapaz de responder. ApropriAdãoente, 

essa conversa final com líderes religiosos de Israel focado em sua identidade como o 

Messias. A conversa épica consistia em três aspectos: o convite final, o equívoco final, e 

a exposição final. 

O convite final 

E Jesus começou a dizer, quando ensinava no templo, "Como é 

que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? (12:35) 

Jesus começou a discussão com os líderes religiosos judeus como Ele ensinou no 

templo , pedindo-lhes uma pergunta, muito provavelmente motivada pela declaração do 

Senhor para o escrivão em Marcos 0:34: "Não estás longe do reino de Deus". foi também 

um convite final para que o homem e o resto dos escribas, fariseus, saduceus e abraçá-lo 

como o Messias, o Filho de Deus e Salvador. 

Apesar de todo o rancor e ódio dirigido a ele por esses líderes, eo superficial, vacilante, 

indecisão das multidões, Jesus continuou a ser um evangelista compassivo. O Filho de 

Deus não tinha prazer na morte do ímpio (Ez 18:23; 33:11.), Cuja destruição o levou a 

chorar (Lucas 19: 41-44). 

Nem todos os membros do Sinédrio, os escribas, fariseus e sacerdotes foram igualmente 

mal, nem havia rejeitado todos permanentemente Cristo. Na verdade, pelo menos, dois 

membros do Sinédrio, José de Arimatéia (Marcos 15:43) e Nicodemos (João 3: 1), tornou-

se seguidores de Jesus (embora em segredo; cf. João 19:38), como sua vontade de enterrar 

seu corpo indica (João 19: 38-39; José é explicitamente chamado um discípulo de Jesus 

em Mateus 27:57.). Atos 6: ". Um grande número de sacerdotes estavam se tornando 

obedientes à fé" 7 registros de que, após a ressurreição de Cristo, A pergunta do Senhor 

dirigiu um apelo evangelístico final para aqueles que possam ter sido aberto para o 

evangelho. Sua pergunta não era como os que Lhe perguntou pelos emissários do 

Sinédrio. Deles vieram de maus motivos e tinham a intenção de interceptar e destruir; A 

pergunta de Jesus era uma oferta de salvação. 



De acordo com o relato paralelo de Mateus, Jesus começou por pedir aos líderes 

religiosos, "O que você acha sobre o Cristo, quem é filho?" Eles responderam: "O filho 

de Davi." Como Marcos pega a conversa, Jesus voltou para o seu discípulos e à multidão 

no pátio do templo e perguntou: "Como é que os escribas dizem que o Cristo é filho 

de Davi?" A implicação da pergunta do Senhor é, como podem dizer que o Messias é 

nada mais do que o ser humano descendente de Davi? Ela expôs sua visão errônea de que 

o messias seria nada mais do que um poderoso líder militar e político, que libertaria Israel 

de seus inimigos e estabelecer o reino prometido. 

O Equívoco final 

A resposta dada pelas elites religiosas à pergunta de Jesus sobre a identidade do Messias, 

"O filho de Davi" (Mat. 22:42) estava correta. O Antigo Testamento ensina claramente 

que esse seria o caso. Em 2 Samuel 7: 12-14 Deus prometeu a Davi, 

Quando seus dias estão completos e se deitar com os seus pais, então farei levantar sua 

descendente depois de você, que sairá de você, e eu estabelecerei o seu reino. Este 

edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu 

serei para ele um pai e ele será para mim um filho; quando vier a transgredir, vou corrigi-

lo com vara de homens e com açoites de filhos de homens. 

No Salmo 89 Deus declarou: 

Eu fiz um pacto com o meu escolhido; Jurei a Davi, meu servo, eu estabelecerei a tua 

descendência para sempre e construir o seu trono por todas as gerações ... Uma vez jurei 

pela minha santidade; Eu não vou mentir para Davi. Seus descendentes durará para 

sempre e seu trono, como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua, 

e do testemunho no céu é fiel. (Vv 3-4, 35-37; cf. Amós 9:11; Mic. 5: 2). 

Essa era a crença popular judaica nos dias de Jesus também. Mateus 9:27 registra que "dois 

cegos o seguiram, gritando:" Tem compaixão de nós, Filho de Davi! '"(Cf. 20: 30-31). Depois 

que o Senhor curou um cego e mudo, "todas as multidões ficaram admirados, e diziam:" Este 

homem não pode ser o Filho de Davi, pode? "(Mat. 12:23). Mateus 15:22 notas que mesmo 

"uma mulher cananéia daquela região [Tiro e Sidon] saiu e começou a gritar, dizendo: Tende 

piedade de mim, Senhor, Filho de Davi; minha filha está cruelmente possuídas pelo demônio 

'"As multidões frenéticas na entrada triunfal de Cristo" gritavam, "Hosana ao Filho de 

Davi.; bendito o que vem em nome do Senhor; Hosana nas alturas! '"(Mateus 21: 9.). 

As genealogias de Jesus oferecem provas irrefutáveis de que Ele era descendente de 

Davi. Tanto seu pai terreno, José (Mateus 1:. 1-17), e sua mãe, Maria (Lucas 3: 23-38), 

eram descendentes diretos de Davi, assim, Jesus também foi. Sua reivindicação 

descendência davídica poderia ser facilmente verificadas ou falsificadas. Os registros 

genealógicos foram cuidadosamente preservados no templo e foram, sem dúvida, 

examinado pelo Sinédrio. Se o Senhor não tivesse sido descendente de Davi, sua 

afirmação teria sido provada falsa. Que nenhum de seus adversários sempre desafiou 

ascendência davídica de Cristo oferece uma prova convincente de sua validade. 

A Exposição final 



O próprio Davi disse no Espírito Santo: O Senhor disse ao meu 

Senhor: "Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus 

inimigos debaixo dos seus pés." "O próprio Davi chama 

'Senhor'; assim, em que sentido é ele seu filho? "E a grande 
multidão gostava de ouvi-Lo. (12: 36-37) 

Crença dos escribas que o messias seria o filho de Davi estava correto, mas 

incompleto. Como observado anteriormente, eles ensinaram que o Messias seria apenas 

uma ferramenta poderosa, governante humano triunfante que traria prometeu 

proeminência de Israel. Exposição do Salmo 110 de Jesus: 1, no entanto, revela a 

inadequação dessa crença. Salmo 110 é um salmo messiânico, citado várias vezes no 

Novo Testamento. Pedro usou em Atos 2: 34-35, como fez o escritor de Hebreus (Hb 

1:13; 10:13.), Enquanto que o apóstolo Paulo fez alusão a isso em 1 Coríntios 

15:25. Verso 1 prova que o Messias não poderia ser simplesmente um homem, uma vez 

que Davi se referia a ele como seu Senhor. 

Simples argumento de Jesus era tão poderosa e convincente que, quando se tornou 

amplamente conhecido após o Novo Testamento foi escrito, muitos judeus, a fim de evitar 

que a realidade óbvia, negou a visão histórica que o Salmo 110 era messiânica. Em vez 

disso, argumentou-se que ele se refere a Abraão, ou de Melquisedeque, ou o líder judeu 

intertestamentária Judas Macabeu. Estudiosos liberais modernos, que negam a divindade 

de Cristo e da infalibilidade da Escritura, argumentaram que Davi era simplesmente 

equivocado em ver o Messias como seu Senhor. No entanto, todos esses argumentos 

exigem rejeitando a verdade revelada que o próprio Davi chama o Messias seu Senhor 

por causa da revelação do Espírito Santo. 

Além disso, Deus declarou que o Senhor de Davi, "Senta-te à minha direita, até que 

eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés." Elevando o Messias à Sua mão 

direita, uma referência para a posição divina do poder (cf. Ex. 15: 6; Pss 20: 6; 44:. 3; 

60: 5; 89:13), simboliza Sua sendo co-igual com o Pai no posto e autoridade, e, 

essencialmente, afirma a Sua divindade. Governo do Messias será absoluta, como Deus 

vai colocar Seus inimigos debaixo de seus pés ou, como escreve Lucas, "fazer [seus] 

inimigos por escabelo dos [seus] pés" (Lucas 20:43). A referência é para a execução dos 

inimigos do Messias, como ilustrado por um incidente em Josué 10: 24-26: 

Quando trouxeram esses reis para Josué, ... Josué chamou todos os homens de Israel, e 

disse aos comandantes dos homens de guerra que tinham ido com ele: "Venha, ponde os 

pés sobre os pescoços destes reis . "Então, eles chegaram e puseram os pés sobre os 

pescoços. Josué disse então para eles ", não temais, nem vos assusteis! Seja forte e 

corajoso, porque assim fará o Senhor a todos os seus inimigos com os quais você luta 

"Então, depois disto, Josué feriu e colocá-los à morte, e ele pendurou em cinco árvores.; e 

eles pendurados nas árvores até a noite. 

O Antigo Testamento, então, revela não só a humanidade, o Messias de Jesus como filho 

de Davi, mas também sua divindade como o Senhor de Davi, exaltado à mão direita do 

Pai. Aqui está a verdade incompreensível, infinito que Jesus Cristo é plenamente Deus e 

do homem. 

A humanidade de Cristo é claramente revelada na Escritura. Ele "nasceu da descendência 

de Davi segundo a carne" (Rom. 1: 3), e "manteve crescendo em sabedoria, em estatura 



e em graça diante de Deus e dos homens" (Lucas 2:52). "Uma vez que os filhos participam 

da carne e do sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas" (Heb. 

2:14). O escritor de Hebreus também observa que Jesus "tinha que ser feito semelhante a 

seus irmãos em todas as coisas, para que Ele possa se tornar um sumo sacerdote 

misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, para expiar os pecados do povo" 

(Heb. 2:17). Jesus suportou as limitações físicas do ser humano. Ele ficou com fome (Mt 

4: 1-2.), Com sede (João 4: 7), e cansado (João 4: 5-6; cf. Mt 8: 23-24.). Ele também 

experimentou toda a gama de emoções humanas, incluindo a alegria (Lucas 10:21), dor 

(Matt 26:37.), Amor (João 11: 5, 36; 15: 9), compaixão (Mat. 09:36) , espanto (Lucas 7: 

9), e raiva (Marcos 3: 5). 

Mas a divindade de Jesus é também feita inequivocamente claro nas Escrituras: 

João 1: 1 afirma que "o Verbo [Jesus; cf. v. 14] era Deus "Ele tomou para si o nome 

sagrado de Deus (. YHWH ;. Ex 3:14), quando disse para os seus adversários "Em 

verdade, em verdade eu vos digo: antes que Abraão existisse, eu sou" (João 8:58). Que 

os líderes judeus (ao contrário sectários modernos) compreendeu claramente o que ele 

quis dizer é evidente a partir de sua reação: eles tentaram apedrejá-lo por blasfêmia (v 59; 

cf. Lev 24:16..). Em João 10:30, Jesus afirmou ser a mesma essência que Deus, o 

Pai. Mais uma vez os judeus tentaram apedrejá-lo por blasfêmia, porque "ser um homem 

[Ele se fez] por ser Deus" (v. 33). Quando Tomé dirigiu a Ele como Deus (João 20:28), 

Jesus aceitou que a afirmação de Sua divindade e elogiou sua fé (v. 29). Filipenses 2: 6 

diz que Jesus ", subsistindo em forma de Deus" (isto é, que Ele é Deus por natureza), e 

Colossenses 2: 9 acrescenta que ". Nele toda a plenitude da Divindade habita em forma 

corpórea" Tito 2: 13 o chama, "nosso grande Deus e Salvador", e 2 Pedro 1: 1 o chama 

de "nosso Deus e Salvador." Em Hebreus 1: 8 Deus Pai disse a Jesus: "O teu trono, ó 

Deus, é para todo o sempre . " 

Muitos nomes ou títulos usados no Antigo Testamento para se referir a Deus são usadas 

no Novo Testamento para se referir a Cristo: 

  

YHWH (cf. Is 6: 5, 10, com João. 12: 39-41; Jer 23: 5-6.) 

Pastor (cf. Sl. 23: 1, com João 10:14) 

Juiz (cf. Gen. 18:25 com 2 Tim. 4: 1, 8) 

Um Santo (cf. Is 10:20 com Atos 03:14;. Cf. Sl 16:10 com Atos 2:27.) 

Primeira e última (cf. Is. 44: 6; 48:12 com Rev. 01:17; 22:13) 

Light (cf. Sl. 27: 1, com João 8:12) 

Senhor do sábado (cf. Ex 16:23, 29; Levítico 19:... 3 com Matt 12: 8) 

Salvador (cf. Is 43:11 com Atos 4:12;. Tito 2:13) 

EU SOU (cf. Ex. 03:14 com João 8:58) 

Pierced One (cf. Zac. 12:10 com João 19:37) 

Poderoso Deus (cf. Is 10:21 com Isa. 9: 6.) 

Senhor dos Senhores (cf. Deut. 10:17 com Rev. 17:14) 

Alpha e Omega (cf. Ap 1: 8 com Rev. 22:13) 

Senhor da Glória (cf. Sl 24:10 com 1 Cor. 2: 8.) 

Redentor (cf. Is 41:14; 48:17; 63:16 com Ef 1:.. 7; Hb 9:12.) 

  



Jesus Cristo possui os atributos incomunicáveis de Deus (aqueles que são exclusivos para 

Deus e não têm analogia no homem): 

  

Eternity (Miquéias 5: 2; Isa. 9: 6.) 

Onipresença (Matt 18:20;. 28:20) 

Onisciência (Matt 11:23;. João 16:30; 21:17) 

Onipotência (Fil. 3:21) 

Imutabilidade (Heb. 13: 8) 

Soberania absoluta (Mat. 28:18) 

Gloria (João 17: 5; 1 Cor 2: 8; cf. Is. 42: 8; 48:11). 

  

Jesus Cristo também fez as obras que só Deus pode fazer: 

  

Criação (João 1: 3; Colossenses 1:16) 

Providence (sustentar a criação) (Colossenses 1:17; Heb. 1: 3) 

Dando vida (João 5:21) 

Perdoar pecado (Marcos 2: 7, 10) 

Ter a Sua Palavra permanecerá para sempre (Mateus 24:35; cf. Is. 40: 8.) 

  

Por fim, Jesus Cristo aceitou a adoração, mesmo que Ele ensinou que só Deus deve ser 

adorado (Mat. 04:10), e Escritura registra que tanto os homens (Atos 10: 25-26) e os anjos 

(Apocalipse 22: 8-9 ) recusou a adoração: 

  

Mateus 14:33 

Mateus 28: 9 

João 5:23 

João 9:38 

(Ver também Phil 02:10; Hb 1. [Cf. Isa 45:23.]: 6.) 

  

Outra forma de demonstrar a divindade de Cristo é fazer a pergunta: "Se Deus se tornou 

homem, o que esperamos que ele fosse como?" 

Em primeiro lugar, se Deus se tornou um homem, seria de esperar que Ele esteja sem 

pecado, porque Deus é absolutamente santo (Is. 6: 3). Assim é Jesus. Mesmo os seus 

inimigos amargos poderia fazer sem resposta Seu desafio, "Qual de vocês Me convence 

de pecado?" (João 8:46). Ele é "santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e 

elevado acima dos céus" (Hb. 7:26). 

Em segundo lugar, se Deus se tornou um homem, que seria de esperar Suas palavras a ser 

os maiores palavras nunca ditas, porque Deus é onisciente, perfeitamente sábio, e tem 



comando infinito da verdade ea capacidade de expressá-lo perfeitamente. As palavras de 

Jesus demonstrou tudo isso. Os oficiais enviados para prendê-lo de volta relatou aos seus 

superiores: "Nunca um homem fala a maneira que este homem fala" (João 7:46; cf. Mt 7: 

28-29.). 

Em terceiro lugar, se Deus se tornou um homem, seria de esperar que Ele exibir poder 

sobrenatural, porque Deus é todo-poderoso. Natureza Jesus controlada, andou sobre a 

água, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, dominou o reino de Satanás e os 

demônios, sobrenaturalmente evitados aqueles que tentaram matá-lo, e realizou milagres 

numerosos demais para ser contado (João 21:25). 

Em quarto lugar, se Deus se tornou um homem, seria de esperar que Ele exerce uma 

profunda influência sobre a humanidade. Jesus fez. Ele mudou o mundo como ninguém 

mais na história. 

Em quinto lugar, se Deus se tornou um homem, seria de esperar que Ele manifestar o 

amor, a graça, a bondade, a compaixão, a justiça, o juízo ea ira de Deus. Jesus fez. 

Jesus Cristo foi em todos os sentidos a representação exata da natureza de Deus (Heb. 1: 

3). (John Macarthur, Lucas 18-24, A Commentary MacArthur Novo Testamento 

[Chicago: Moody, de 2014], 155-58) 

A conclusão a esta passagem é anticlímax e trágico. Das alturas majestosas de profunda 

sabedoria de Jesus e exposição magistral do Salmo 110 que comprovem sua divindade, o 

leitor é mergulhou nas profundezas da rejeição orientada por ódio por líderes endurecidos 

da nação, bem como a apatia divertido de grande multidão, que só gostava de ouvi-

lo, mas dois dias mais tarde chorar por sua execução.Alguns odiavam, outros foram 

entretidos por Ele. Nada, aparentemente, caíram com o rosto na presença do Todo-

Poderoso Deus encarnado para se arrepender e confessar-Lo como Senhor e Salvador. 

Na verdade, as respostas se tornaria muito pior dois dias depois. Judas, que foi, sem 

dúvida, presente, iria traí-lo aos seus inimigos para o preço de um escravo, sabendo o 

tempo todo que tinham a intenção de matar o Messias. Esses inimigos, os porta-

estandartes do judaísmo, iria realizar uma série de julgamentos simulados e 

manipulações, deixando os romanos convenceu Jesus teve que ser executado. O convite 

de Cristo gracioso final para eles, e tentativa de derrubar o seu equívoco final com uma 

exposição definitiva de um texto pertinente Antigo Testamento, só aumentou a sua 

culpa. Eles eram tão resoluto em seu ódio e tão cegos pela escuridão do pecado deles, que 

eles não podiam ver a luz do mundo, quando Ele estava em pé diante deles. 

 
 

 

 



62. A religião e as suas vítimas (Marcos 12: 38-

44) 
Em Seus ensinos Ele estava dizendo: "Guardai-vos dos escribas, 

que gostam de andar com vestes compridas, e como respeitosas 

saudações nas praças, dos primeiros assentos nas sinagogas e os 

lugares de honra nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, 

e pelo amor de aparência oferecer longas orações; Estes 

receberão maior condenação "E Ele sentou-se em frente à 

tesouraria, e começou a observar como as pessoas estavam 

colocando dinheiro no cofre.; e muitas pessoas ricas estavam 

colocando em grandes somas. A pobre viúva veio e colocou em 

duas pequenas moedas de cobre, que se elevam a um 

centavo. Chamando os seus discípulos, disse-lhes: "Em verdade 

vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os 

contribuintes para a tesouraria; por tudo o que colocar em do que 

lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, 
tudo o que ela tinha para viver "(12: 38-44). 

Ao contrário de muitos na igreja de hoje que promover a tolerância dos falsos mestres em 

nome do amor e da unidade, os escritores da Bíblia denunciou-os fortemente e alertou 

para o perigo extremo que eles representam. A Escritura não defender a tolerância para 

estes sempre presentes emissários de Satanás, o pai da mentira (João 8:44), que se 

disfarçam como servos da justiça (2 Cor. 11: 13-15). Em vez disso, ela denuncia falsos 

mestres, usando expressões marcantes e gráficos. Eles são descritos como homens cegos 

que nada sabem, cães mudos, não podem ladrar, sonhadores deitado que gostam de sono, 

idiotas dementes (Hos 9.: 7) (Is 56:10.), Imprudentes, homens traiçoeiros (Sofonias 3.: 

4), lobos devoradores (Mateus 07:15), guias de cegos (Mt 15:14;.... cf. 23:16), hipócritas 

(Mt 23:13), tolos (v 17), sepulcros caiados cheio de ossos (v. 27), serpentes, raça de 

víboras (v 33)., ladrões e salteadores (João 10: 8), lobos selvagens (Atos 20:29), os 

escravos de seus próprios apetites (Rom. 16: 18), vendedores ambulantes falsificadores 

da Palavra de Deus (2 Cor. 2:17), falsos apóstolos, obreiros fraudulentos (2 Cor. 11:13), 

servos de Satanás (v. 15), fornecedores de um evangelho diferente (Gal. 1 : 6-8), cães, 

maus obreiros (Fp 3:.. 2), inimigos da cruz de Cristo (Fl 3:18), aqueles que são vaidosos 

e entender nada (1 Tim. 6: 4), homens de mentes depravadas privados da verdade (v. 5), 

os homens que se desviaram da verdade (2 Tm. 2:18), cativos do diabo (v. 26), 

enganadores (2 João 7), homens ímpios (Judas 4), e animais irracionais (v. 10). A Bíblia 

também pronuncia julgamento severo sobre eles (Deut. 13: 5; 18:20; Jer 14:15; Gal. 1: 8-

9.; Ap 2: 20-23). 

Em nítido contraste com esses defensores da tolerância que ensinam que Deus aceita as 

pessoas de qualquer religião, a Bíblia ensina o contrário. Por exemplo, no livro de 

Provérbios sozinho, os seguintes condenações dos incrédulos perversos aparecer: "O 

perverso de coração são uma abominação ao Senhor" (Pv 11:20.). "O sacrifício dos 

ímpios é abominável ao Senhor" (Prov. 15: 8). "O caminho dos ímpios é abominação ao 

Senhor" (Prov. 15: 9). "O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é 

uma abominação" (Prov. 28: 9). 

A razão para fortes, advertências enfáticas contra falsos mestres da Bíblia é o desastre 

extremo que eles trazem para almas eternas das pessoas. Eles muitos enganarão a partir 



da verdade da Palavra de Deus (Is 03:12; 09:16; Jer 14:13; 23:.. 26-27, 32; 50: 6; Matt 

23:13, 15; 24: 4. -5, 24; Lucas 11:46, 52; Rom. 16: 17-18; Colossenses 2: 4, 8, 18; 1 

Tessalonicenses 2: 14-16; 2 Tm 3:13; Tito 1:10.. ; 2 João 7) -especialmente sobre a 

necessidade de arrependimento do pecado (Jer 06:14; 08:11; 23: 21-22.; Lam 2:14, 

Ezequiel 13:10, 16, 22)... Eles atraem as pessoas para longe do caminho estreito da 

salvação do evangelho que leva à vida eterna no céu e encaminhá-los para o caminho 

largo que leva à condenação eterna no inferno (Mt 7: 13-15; cf. 2 Pedro 2: 1-3. ; Jude 4-

16). 

Em Israel, no tempo de Cristo, os promotores de falsidades satânicas foram justamente 

aqueles encarregados de proteger a verdade de Deus e ensiná-la ao povo-os escribas, 

fariseus, saduceus, sacerdotes e outros líderes religiosos. Embora as pessoas percebiam-

los como devoto, respeitado, pastores responsáveis do povo de Deus, eles realmente 

estavam buscando popularidade, poder, prestígio, e acima de tudo, o dinheiro (Mic. 3: 5; 

Lucas 16:14; 2 Pedro 2: 1-3 , 14). Alegaram para adorar e honrar a Deus, mas eles tinham 

a intenção de assassinar o Filho de Deus. Essa meta uniu estes diversos grupos, que 

freqüentemente diferem entre si. Verdadeiramente seu pai era o diabo (João 8:44). 

Durante todo o dia em que a quarta-feira da Semana da Paixão, Jesus havia ensinado as 

pessoas nas terras do templo. Durante esse tempo, o Sinédrio, como observado nos 

capítulos anteriores, o conselho governante de Israel, tinha feito três desesperados, 

últimos assaltos vala, buscando trazer Sua execução (veja os capítulos 17-19 deste 

volume). O Senhor frustrou todas as três tentativas, em seguida, confrontou-os com uma 

pergunta que levou a provar sua divindade do Salmo 110 (veja o capítulo 20 deste 

volume). Sem dúvida, muitas das pessoas ali reunidas no templo recintos aplaudido de 

Jesus limpar os negócios corruptos fora do complexo do templo na terça-feira. Eles foram 

certamente impressionado com as respostas que deu aos que tinham tentado prendê-lo e 

Sua counterquestion a eles. 

O ensino nesta passagem Jesus dirigidas aos seus discípulos (Lucas 20:45). Depois de seu 

último confronto com os líderes religiosos (12: 35-37), o Senhor diria mais nada a eles, 

até seu julgamento. E enquanto a multidão também estava ouvindo a Ele, o foco de Cristo 

neste texto estava em Seus discípulos. 

A passagem pode ser compreendido em quatro títulos: o cuidado, a caracterização, a 

condenação, e o caso. 

O Caution 

Em Seus ensinos Ele estava dizendo: "Cuidado com os escribas 

(12: 38a) 

Em este Sua tempo final de público de ensino , Jesus estava dizendo aos seus 

discípulos: "Guardai-vos dos escribas." ApropriAdãoente, em consonância com o que 

tinha sido um tema importante durante todo o seu ministério (cf. Mt 7: 15-20; 15.: 14; 16: 

6), tudo o que restava para esta mensagem final foi a condenação dos apóstatas hipócritas, 

particularmente os escribas ., que foram os auto-proclamados especialistas na lei e 

escritos rabínicos (Mt 22:35; Lucas 07:30 ; 10:25; 11: 45-46, 52; 14: 3; cf. 5:17). Como 

a maioria dos escribas eram fariseus, eles são incluídos nesta denúncia e aviso. 



A mensagem do Senhor é uma vigorosa condenação de todos os que têm uma visão 

corrupto da Escritura, Cristo e do Evangelho. Ao contrário de muitos na igreja de hoje, 

Jesus teve de tolerância zero para os falsos mestres. (Para uma discussão mais 

aprofundada desta questão, ver meus livros A Guerra Verdade [Nashville: Tomé Nelson, 

2007], e O Jesus, você não pode ignorar . [Nashville: Tomé Nelson, 2008]) 

Para ouvir Jesus denunciar os escribas deve ter chocado os ouvi-lo, uma vez que foram 

realizadas em tão alta estima. Segundo a tradição judaica, Moisés recebeu a lei e deu para 

Josué, que deu aos anciãos, que deu aos profetas, que deu aos escribas. A Mishná, a 

codificação das leis orais, declara: "É mais culpados de transgredir as palavras dos 

escribas que os da Torá [os cinco livros de Moisés]" (citado em Alfred Edersheim, O Vida 

and Times da Jesus o Messias [Grand Rapids: Eerdmans, 1974], 1:. 625 n 1). Os escribas 

eram reverenciados como os guardiões da lei e os protetores do povo. Em teoria, eles 

definiram a lei para todos e realizou todos os seus padrões, obediência à qual, eles 

prometeram, trouxe bênção. Na realidade, eles eram hipócritas, filhos do inferno que fez 

seus discípulos duas vezes mais filhos do inferno como eram (Mat. 23:15). 

A Caracterização 

que gostam de andar com vestes compridas, e como respeitosas 

saudações nas praças, dos primeiros assentos nas sinagogas e os 

lugares de honra nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, 
e por causa da aparência oferecer longas orações; (12: 38b-40a) 

Depois de advertir os discípulos e à multidão, Jesus deu cinco ilustrações de sua 

hipocrisia. 

Primeiro, eles fizeram certo para caminhar com vestes compridas. Estes eram de corpo 

inteiro, caras, roupas exteriores ornamentado. Em suas franjas foram as borlas necessários 

(Num. 15: 38-40.; Cf. Mt 9:20), que os escribas ampliado em uma exibição grandiosa de 

sua suposta piedade (Mt 23: 5.). 

Em segundo lugar, eles esperavam respeitosas saudações nas praças. Suas vestes 

extravagantes marcado-los como escribas, por isso todo mundo sabia quem eles 

eram. Para deixar de cumprimentá-los com deferência com honra era considerado uma 

afronta muito grave. Eles afetados títulos dignos pelo qual se espera que sejam abordadas, 

tais como "Rabi", significando que eles eram os expositores e os intérpretes da lei de Deus 

(Mateus 23: 7.), "Pai" (Mat. 23: 9); ou seja, a fonte da vida espiritual e da verdade, e 

"Líder" (Mat. 23:10), como convinha a quem determinada direção e até mesmo destino. 

Em terceiro lugar, em seu orgulho arrogante e desejo por atenção e adulação, eles 

procurado avidamente as primeiras cadeiras (ou seja, os mais proeminentes e 

importantes) nas sinagogas (aqueles na plataforma elevada na parte da frente) e os 

lugares de honra nos banquetes (aqueles mais próximos para o anfitrião), que a prática 

orgulhoso o Senhor referido em Lucas 14: 7-11. 

Enquanto os três primeiros exemplos revelou orgulho obsessivo dos escribas, a próxima 

era muito mais sinistro. Sua ganância insaciável levou-os, em flagrante desrespeito do 

ensino repetido do Antigo Testamento (por exemplo, Ex 22:22; Dt 10:18; 14:29; 24:... 

17-21; 27:19; Sl 68: 5; 146: 9; Pv 15:25; Isa 01:17; Jer 22:.... 3; Zc 7:10), de rapina sobre 



os membros mais indefesos da sociedade e . devoram as casas das viúvas Os escribas 

consumiu o recursos limitados daqueles que tiveram o mínimo. Eles abusaram de sua 

hospitalidade, defraudado-los de suas propriedades, mal administrada sua propriedade, e 

tomou as suas casas como garantia para as dívidas que eles nunca poderiam reembolsar 

(cf. Darrell L. Bock, Lucas 9: 51-24: 53, A Commentary on Baker Exegetical o Novo 

Testamento [Grand Rapids: Baker, 1996], 1643). Como fizeram com todos apanhados em 

seu sistema religioso falso, eles também exigiu que as viúvas dar dinheiro para comprar 

as bênçãos de Deus. 

Finalmente, por causa do aparecimento eles ofereceram longas, públicas orações para 

mostrar sua santidade imaginado e devoção a Deus. "Quando orardes," Jesus ordenou: 

"você não ser como os hipócritas; pois gostam de ficar em pé e Oração nas sinagogas e 

nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já 

receberam sua plena recompensa "(Mateus 6: 5.). Ele contou uma parábola em que um 

"fariseu, de pé e estava orando isso para si mesmo: 'Deus, eu te agradeço porque não sou 

como as outras pessoas: roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano" 

(Lucas 18:11 ). No entanto, não foi o, fariseu hipócrita arrogante, mas o, humilhado, 

coletor de impostos arrependido quebrado que foi justificado (v. 14). Orações dos 

escribas, como o resto de sua religião, não passava de um pretexto; uma farsa; uma 

demonstração exterior; "Repetição sem sentido" (Mt 6: 7.) Projetado para não honrar a 

Deus, mas se exaltar. 

A condenação 

Estes receberão maior condenação ". (12: 40b) 

Em vez de ser recompensado por Deus para a sua auto-justos, auto-promoção religião 

como eles esperavam, os escribas iria receber o opposite- maior condenação. É uma 

dura realidade que aqueles que conhecem a verdade e rejeitá-lo receberá um castigo mais 

severo do que quem nunca ouviu falar dele. "Quanto maior castigo que você acha que ele 

vai merecer", perguntou o escritor de Hebreus ", que tem pisado o Filho de Deus, e tiver 

por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? 

"(Heb. 10:29). O julgamento sobre os líderes religiosos de Israel seria intensificada 

porque não só eles conscientemente rejeitam a verdade, mas também levou outros a se 

desviarem. Por essa e seus muitos outros pecados, Jesus pronunciou julgamento sobre 

eles em Mateus 23: 

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque você desligou o reino dos céus de 

pessoas; para você não entrar em vós mesmos, nem você permitir que aqueles que estão 

entrando para entrar. (v. 13) 

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque você viajar ao redor no mar ea terra para 

fazer um prosélito; e quando ele se torna um, você fazê-lo duas vezes mais filho do 

inferno do que vós. (V. 15) 

Ai de vós, guias cegos, que dizeis: "Quem jurar pelo santuário, isso é nada; mas quem 

jura pelo ouro do santuário é obrigado. "(v. 16) 

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do 

cominho, e têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a 



misericórdia ea fidelidade; mas estas são as coisas que você deve ter feito sem omitir 

aquelas. (V. 23) 

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, 

que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos 

e de toda imundícia. (V. 27) 

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Para você construir os túmulos dos profetas e 

adornam os monumentos dos justos, e dizer: "Se tivéssemos vivido no tempo de nossos 

pais, não teríamos sido parceiros com eles para derramar o sangue dos profetas." ( vv. 29-

30) 

Então, somando tudo, o Senhor declarou-lhes: "Serpentes, raça de víboras, como você vai 

escapar da sentença do inferno?" (V. 33). 

O Case 

E sentou-se em frente à tesouraria, e começou a observar como as 

pessoas estavam colocando dinheiro no cofre; e muitas pessoas 

ricas estavam colocando em grandes somas. A pobre viúva veio e 

colocou em duas pequenas moedas de cobre, que se elevam a um 

centavo. Chamando os seus discípulos, disse-lhes: "Em verdade 

vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os 

contribuintes para a tesouraria; por tudo o que colocar em do que 

lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, 
tudo o que ela tinha para viver "(12: 41-44). 

A história toma um rumo aparentemente estranho que Jesus, depois de um dia 

cansativo, sentou-se em frente à tesouraria, e começou a observar como as pessoas 

estavam colocando dinheiro no cofre.À primeira vista, a inclusão desta história sobre 

uma viúva e sua oferta é intrigante. A seção anterior terminou com um aviso do 

julgamento (v. 40) e na próxima seção retoma esse tema (13: 1 e segs.).Universalmente, 

esta mulher é apresentada como um modelo de obediente, fiel entregando contra o pano 

de fundo feio da pretensão corrupto de líderes religiosos de Israel. 

Não só é um tal perspectiva externa ao contexto, mas também se a viúva está ensinando 

uma lição a dar, o que é? Naquele ponto crucial não há acordo entre os 

comentaristas. Várias opções são apresentadas.Alguns argumentam que a história ensina 

que a doação não deve ser medido pela quantidade que foi dado, mas pelo que o doador 

mantido. Outros insistem que dar deve ser medida pelo nível de auto-negação do doador, 

que se reflecte na percentagem dos recursos da pessoa que foi dado. Outro ponto de vista 

é que o valor de um presente está diretamente relacionada com a atitude com que é 

dado. Foi dada na humildade altruísta como uma expressão de amor e devoção a Deus? A 

viúva, depois de ter dado tudo o que possuía, teve a menor quantidade possível à esquerda 

após o seu dom. Portanto, ela deve ter tido a atitude mais agradável a Deus. De acordo 

com esse ponto de vista, parece que o presente que mais agrada a Deus é tudo o que se 

possui. 

Todas essas idéias são impostas sobre a narrativa, no entanto. Jesus chamou nenhum 

princípio sobre dando a partir de seu comportamento. O texto não registra que Ele 

condenou os ricos para suas doações, ou elogiou a viúva para dela. Ele não fez nenhum 



comentário sobre a verdadeira natureza de seu ato, sua atitude, ou o espírito em que foi 

dada a ela de presente. Nem os discípulos instruídos a seguir o seu exemplo; na verdade, 

não está claro a partir da narrativa que ela realmente conhecia a Deus ou acreditava em 

Cristo. Uma vez que Jesus não fez nenhum ponto sobre a doação de sua ação, esta história 

não pode legitimamente ser interpretada como qualquer tipo de lição sobre mordomia. 

O que fica claro a partir da passagem é que a viúva não é o herói da história, mas a vítima, 

levado a dar tudo o que tinha com a falsa promessa de legalismo judaico que isso iria 

trazer bênção. Ela é um exemplo trágico de como o sistema religioso corrupto maltratado 

viúvas, e isso é o que liga esta passagem com as passagens de julgamento que precedem 

e seguem. 

No final de um dia longo e cansativo do ministério, Jesus sentou-se em frente à 

tesouraria. O tesouro foi localizado no Pátio das Mulheres, que foi aberto a todos os 

judeus. Ela consistia de treze recipientes em forma de trompete em que as pessoas 

colocaram as ofertas. Enquanto estava sentado ali, olhando, o Senhor começou a 

observar como as pessoas estavam colocando dinheiro no cofre.Deve ter 

profundamente entristecido e irritou-lo para ver as pessoas sacrificar o seu dinheiro para 

este desgraçado, apóstata, sistema corrupto da religião falsa, sob a suposição equivocada 

que isso iria agradar a Deus e produzir bênção divina. 

Jesus observou que muitos ricos (a palavra grega se refere àqueles que são totalmente 

fornecido e ter o suficiente) as pessoas estavam colocando em grandes somas de 

dinheiro. Eles tinham muito e foram capazes de dar grandes quantidades, e foram, 

portanto, erroneamente pensado para ter a trilha interna para o reino de Deus (ver a 

exposição de 10:25 no capítulo 8 deste volume). Sua atenção estava especialmente focado 

em uma pobre viúva que veio e colocou duas pequenas moedas (o menor valor facial 

da moeda judaica), que equivalem a um cêntimo (1/64 de um denário; um denário era o 

salário de um dia para um comum trabalhador). 

Aproveitando a oportunidade de usar sua situação como uma ilustração, Jesus chamou os 

seus discípulos e disse-lhes: «Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do 

que todos os contribuintes para a tesouraria; por tudo o que colocar em do que lhes 

sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, tudo o que tinha para 

viver. " Proporcionalmente, ela colocou mais do que todos os contribuintes para o 

Tesouro. O rico deu fora dos seus excedentes; ela, por outro lado, ., deu tudo o que 

possuía, tudo o que tinha para viver aqui era uma mulher que tinha sido devorado pelo 

sistema religioso falso e foi deixado totalmente desamparado, sem nada deixado para 

viver. 

Longe de visualização de sua doação como um modelo para a dos crentes, Jesus estava 

zangado com o sistema religioso que tinha literalmente tomado seu último centavo. Na 

próxima seção (13: 1 e segs.), Marcos registra Sua resposta-Ele pronunciou julgamento 

sobre esse sistema apóstata. 

 
 



63. A dura realidade dos Últimos Dias (Marcos 

13: 1-13) 
Como ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos 

disseram-lhe: "Mestre, eis que pedras maravilhosas e que 

maravilhoso edifícios!" E Jesus disse-lhe: "Você está vendo estes 

grandes edifícios? Nenhuma pedra será deixada sobre outra que 

não será demolida. "Como Ele estava sentado no Monte das 

Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André 

estavam questionando-lhe em particular:" Dize-nos quando 

sucederão estas coisas e qual será o sinal quando todas estas 

coisas estão indo para ser cumprida? "E Jesus começou a dizer-

lhes:" Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, 

dizendo: 'Eu sou Ele!' e enganarão a muitos. Quando ouvirdes 

falar de guerras e rumores de guerras, não se assuste; essas 

coisas devem ter lugar; mas que ainda não é o fim. Porquanto se 

levantará nação contra nação, e reino contra reino; haverá 

terremotos em vários lugares; também haverá fomes. Essas coisas 

são o princípio das dores. Mas tenha em sua guarda; para eles 

vos entregarão aos tribunais, e você vai ser chicoteado nas 

sinagogas, e você estará diante de governadores e reis, por minha 

causa, como um testemunho para eles. O evangelho deve ser 

primeiramente pregado a todas as nações. Quando eles prendê-lo 

e entregá-lo, não vos preocupeis com o que haveis de dizer; mas, 

o que for dado naquela hora; porque não sois vós que falais, mas 

é o Espírito Santo. Irmão entregará à morte o irmão, e um pai a 

seu filho; e filhos se levantarão contra os pais e tê-los levado à 

morte. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas 
aquele que perseverar até o fim, será salvo "(13: 1-13). 

Embora o Senhor Jesus foi enviado "às ovelhas perdidas da casa de Israel" (Mat. 15:24), 

o Seu povo escolhido deliberAdãoente rejeitaram. Como o apóstolo João explicou: "Ele 

veio para os Seus, e aqueles que foram os seus não o receberam" (João 1:11). Jesus 

respondeu a incredulidade de Israel, pronunciando o juízo divino sobre a nação apóstata 

(Matt. 12: 41-42; cf. 11: 20-24). Por um lado, sua obstinada rebelião O moveu a chorar 

(cf. Lucas 13: 34-35; 19: 41-44), ainda que também provocaram à justa indignação (cf. 

Marcos 3: 5). Ele repetidamente repreendeu os líderes religiosos por sua hipocrisia e 

dureza de coração, fazendo-o de forma aberta e severamente (cf. Mateus 15: 3-9; 22:18; 

23:. 13-29; Marcos 7: 1-8; Lucas 12: 1) , e advertiu seus discípulos para evitar sua 

influência (Marcos 08:15; cf. Mt 16:. 6, 11). Duas vezes em seu ministério, tanto no início 

(João 2: 13-22) e no final (Marcos 11: 15-17), Jesus atingiu o coração do Judaísmo 

corrupto, atacando as operações de aquisição de dinheiro do templo, acusando os 

envolvidos de transformando a casa de Deus na cova dos ladrões. Mas ao invés de se 

arrepender, os líderes religiosos maliciosamente dispostos a matar seu próprio Messias 

(Marcos 11:18). 

O segundo desses ataques do templo ocorreu na terça-feira da Semana da Paixão (Marcos 

11: 15-19). Os eventos registrados nesta passagem (13: 1-37) teve lugar na noite seguinte, 

depois de um dia cheio de pregação no templo purgado temporariamente na quarta-feira 

(cf. 11: 20-12: 44). Na quinta-feira, Jesus iria celebrar a Páscoa com seus discípulos e 



estabelecer a nova portaria de Comunhão; na sexta-feira, Ele seria crucificado; e no 

domingo, Ele iria ressuscitar dos mortos. 

Como Jesus deixou os pátios do templo na quarta-feira, ele fez um pronunciamento final 

de julgamento sobre o judaísmo apóstata (13: 2). Em seguida, enquanto sentado no Monte 

das Oliveiras olhando de volta para o edifício monumental que se tornou o símbolo de 

que a apostasia, Ele explicou aos seus discípulos o que deve ocorrer antes do fim da idade 

e do estabelecimento do Seu reino terrestre (vv. 5ss .).A longa instrução Jesus deu em 

Marcos 13: 5-37 (e nas passagens paralelas de Matt. 24: 4-25: 46 e Lucas 21: 8-36) é 

conhecido como o Sermão do Monte, assim chamados porque foi lá em aquela colina 

leste do templo que o Senhor deu aos discípulos uma imagem arrebatadora de eventos 

futuros. 

O povo judeu do tempo de Jesus esperava a chegada do Messias, para inaugurar 

imediatamente em Seu reino, quebrando o jugo do imperialismo romano e subjugar os 

inimigos de Israel. Quando João Batista apareceu no deserto, que declara que o reino dos 

céus estava próximo (Mateus 3: 2.), As pessoas ansiosamente se reuniram para ouvi-lo 

pregar. Seu interesse intensificado quando Jesus, aquele a quem João identificado como 

Messias, lançou o Seu ministério público, ensinando com autoridade (cf. Mc 1: 21-22), 

expulsão de demônios (1: 23-27), e curando todo tipo de doenças e enfermidades (cf. 

1:34; 3:10). Vários anos mais tarde, quando Jesus entrou em Jerusalém pilotando o potro 

de uma jumenta, as multidões não podia conter sua exuberância (Marcos 11: 1-10). Com 

gritos de júbilo, anunciavam ser Ele o Filho messiânico prometido a Davi (Matt. 21: 9) 

que iria restaurar as glórias do reino de Davi (Marcos 11:10). 

Essas expectativas entusiasmados foram compartilhadas pelos discípulos de Jesus, que da 

mesma forma "que o reino de Deus ia aparecer imediatamente" (Lucas 19:11). Porque 

eles sabiam que Jesus era o Messias (cf. Marcos 8:29) e o Filho de Deus (cf. Mt 14:33;. 

16:16), os seus corações, sem dúvida, correu com antecipação quando ouviram os gritos 

das pessoas durante Jesus 'entrada triunfal em Jerusalém.Tudo parecia estar dentro do 

cronograma, para inaugurar o reino messiânico. Mas os discípulos negligenciado a 

necessidade essencial de sua morte e ressurreição, embora Jesus lhes tinha dito 

repetidamente.Porque eles tinham nenhuma tolerância para tal realidade, eles não 

conseguiram entender o que Ele estava dizendo (cf. Marcos 09:32; Lucas 09:45; 18:34; 

12:16 João). Os discípulos devem ter sido chocado ao ouvir Jesus explicar que ele 

também estava saindo e um extenso período de tempo iria decorrer antes Ele voltaria para 

estabelecer Seu reino em Jerusalém e governar o mundo (Lucas 19: 11-27; cf. Atos 1 : 6-

7). 

Nesta passagem (Marcos 13: 1-13), o Senhor Jesus profeticamente descrito características 

que ocorrem durante esse tempo intermediário entre sua primeira vinda e Seu retorno. No 

levantamento que a história futura, ele descreveu cinco realidades vinda: a destruição do 

Templo, a decepção de muitos, a devastação da terra, o socorro de perseguição, e, 

finalmente, a libertação dos verdadeiros crentes. 

A destruição do Templo 

Como ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos 

disseram-lhe: "Mestre, eis que pedras maravilhosas e que 

maravilhoso edifícios!" E Jesus disse-lhe: "Você está vendo estes 



grandes edifícios? Nenhuma pedra será deixada sobre outra que 

não será demolida "(13: 1-2). 

Ter se engajado em um dia inteiro de ensino no templo, entregando Sua instrução final 

para o povo (cf. 12: 1-37) e de emissão de uma denúncia pungente aos líderes religiosos 

(12: 38-40.; Cf. Mt 23: 13-38), Jesus saiu do templo e se dirigiu a leste, saindo de 

Jerusalém através do portão oriental (cf. 11:19). Assim como Ele e Seus discípulos 

estavam indo para fora do templo, um dos seus discípulos olhou para trás e disse-lhe: 

"Professor eis que pedras maravilhosas e que maravilhoso edifícios!" Situado no 

topo do planalto acima do leste Vale de Kidron da cidade, o templo e seus edifícios 

circundantes manteve-se como uma das maravilhas arquitetônicas do mundo 

antigo. Construído em pedra branca polida, com sua parede oriental coberto de ouro, a 

estrutura principal do templo brilhava na luz da noite, como se fosse uma jóia maciça. O 

complexo do templo impressionante continha numerosas pórticos, colunas, pátios, e 

pátios de habilitação de dezenas de milhares de fiéis a se reunir e apresentar suas 

oferendas e sacrifícios. Sua construção começou quase cinco décadas antes, sob a direção 

de Herodes, o Grande, e ainda estaria em curso quarenta anos mais tarde, quando foi 

totalmente demolido pelos romanos. 

A enormidade do templo de pedra de Herodes, combinada com a sua magnificência e 

esplendor, tornou difícil imaginar que tal um edifício seria destruído. Mas Jesus disse-

lhe: "Você está vendo estes grandes edifícios? Nenhuma pedra será deixada sobre 

outra que não será demolida. " Na realidade, a beleza externa do templo era um 

monumento à religião apóstata, não muito diferente de um túmulo caiado (cf. Mat. 

23:27). No lado de fora sua mármore polido brilhava, mas por dentro ele foi caracterizado 

por fetidez subindo da corrupção, hipocrisia e incredulidade de coração duro de líderes 

religiosos do Judaísmo e aqueles que os seguiram. Consequentemente, a taça da ira de 

Deus seria derramado, o templo destruído, ea casa de Israel deixou desolado (cf. Mat. 

23:38). 

Em AD 70, as palavras de Jesus foram literalmente e precisamente cumprida quando 

Deus trouxe a Jerusalém o exército romano sob Tito Vespasiano para destruir a cidade e 

todo o complexo do templo. À medida que os instrumentos humanos da ira divina, os 

romanos acendiam fogueiras maciças que causaram as pedras a desmoronar-se devido ao 

calor intenso. No momento em que eles terminaram o desmantelamento do templo, tendo 

levado todo o ouro e jogado o entulho restante em Vale do Cedron, tudo o que restou 

foram enormes pedras fundamentais que formaram fundamentos para o muro de 

contenção sob o monte do templo, elementos que não estavam parte da própria estrutura 

do templo. Como o Senhor previu com precisão perfeita, o templo e seus edifícios 

circundantes foram completamente demolidas sob o julgamento de Deus. 

A decepção de muitos 

Como Ele estava sentado no Monte das Oliveiras, defronte do 

templo, Pedro, Tiago e João e André estavam questionando-lhe 

em particular: "Dize-nos quando sucederão estas coisas e qual 

será o sinal quando todas estas coisas vão ser cumpridas ? "E 

Jesus começou a dizer-lhes:" Vede que ninguém vos 

engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: 'Eu sou Ele!' e 
enganarão a muitos. (13: 4-6) 



Após atravessar o Vale do Cedron e subiu o Monte das Oliveiras, Jesus e os discípulos a 

olhar para o complexo do templo. Como Jesus estava sentado no monte das Oliveiras, 

defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André estavam questionando-lhe em 

particular. Estes dois pares de irmãos composta do círculo mais íntimo dos discípulos 

de Jesus. Tendo ouvido a profecia da destruição do templo, eles estavam ansiosos para 

saber mais sobre o que o futuro reservava. Assim, eles lhe perguntaram: "Dize-nos 

quando sucederão estas coisas e qual será o sinal quando todas estas coisas vão ser 

cumpridas?" De acordo com a passagem paralela em Mateus 24: 3, o seu total pergunta 

era ", Dize-nos quando sucederão estas coisas acontecem, e que sinal haverá da tua vinda 

e do fim dos tempos? "Conforme o relato de Mateus indica, a sua pergunta foi maior do 

que apenas um inquérito sobre a vinda ruína e carnificina no templo . Eles queriam saber 

sobre o fim da era atual. 

Como mencionado acima, os discípulos (como outros judeus do primeiro século) previu 

apenas uma única vinda do Messias. Mas Deus queria que o Messias viesse duas vezes, 

uma como o Servo Sofredor (cf. Is 53: 1-12.) E, novamente, como o rei conquistador (cf. 

Ap 19: 11-19) -com um longo período de tempo que decorre entre os seus dois 

adventos. A fim de ajudá-los a entender que a realidade, Jesus deu aos discípulos uma 

resposta detalhada a sua pergunta. Na verdade, a resposta encontrada em Marcos 13 (e as 

passagens paralelas em Matt. 24-25 e Lucas 21), constitui a mais longa resposta registrado 

dado por Jesus a qualquer pergunta que ele foi perguntado. Claramente, o Senhor 

pretendia-lo como verdade de vital importância para os Seus seguidores de entender. 

Versículo 5 marca o início real do Sermão do Monte, na qual Jesus explicou o que teria 

lugar em todo o mundo, com uma ênfase especial sobre os eventos que precedem 

imediatamente Seu retorno à Terra.Já terem previsto a demolição iminente do templo e 

suas operações (v. 2), Jesus mudou seu foco para o futuro distante, nos versículos 5-

37. Alguns intérpretes (que negam que haverá um futuro reino terrestre) insistem que tudo 

o que Jesus predisse no Sermão do Monte foi cumprida no D.C 70, na época da destruição 

do templo. Mas um tal conceito é insustentável para um número de razões.Em primeiro 

lugar, o fato de que Jesus usou a figura de dores de parto (13: 8; cf. 1 Ts 5: 3.) Indica que 

Ele estava falando sobre o fim da era da igreja, não o começo. Afinal de contas, as dores 

de parto não ocorrem durante toda a gravidez, mas apenas no final. Desde a destruição do 

templo ocorreu no início da história da Igreja, a figura de dores de parto não poderia se 

aplicar a esse evento. Em segundo lugar, o Senhor indicou que "o evangelho deve ser 

primeiramente pregado a todas as nações" (v. 10), algo que claramente não tinha ocorrido 

por AD 70. Em terceiro lugar, Jesus falou sobre a "abominação da desolação" (v. 14), a 

última profanação do Anticristo no templo durante um período pouco antes da segunda 

vinda (cf. Dan 9:27;. 11:31; 2 Ts. 2: 4; para mais detalhes ver, John Macarthur, A Segunda 

Vinda[Wheaton: Crossway, 2006]). Esse evento não ocorreu no D.C 70, e de fato ainda 

não ocorreu. Em quarto lugar, o Senhor também falou de "um tempo de tribulação, tal 

como nunca ocorreu desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, e nunca será" 

(v. 19). Essas palavras não podem se referir à destruição no D.C 70, uma vez que eles 

falam de uma época em que a calamidade na terra será pior do que nunca em toda a 

história humana, mesmo durante o tempo do dilúvio (cf. v. 20; cf. Matt. 

24:38). Finalmente, Jesus identificou sinais celestiais que acompanhariam o fim dos 

tempos, incluindo o escurecimento do sol e da lua, ea queda das estrelas do céu (vv. 24-

25). Obviamente, tais catástrofes cósmicas ainda não ocorreu. Quando o fazem, Jesus 

advertiu que os que estiverem vivos naquele tempo deve reconhecer que Ele está prestes 

a voltar (v. 29). Segundo explicou, a geração que experimenta os eventos do fim dos 



tempos será a mesma geração que está vivo na segunda vinda (v 30)., O que significa que 

todos os cataclismos finais na Terra irá ocorrer dentro do período de uma única 

geração. Uma vez que nada remotamente parecido com um levante global e cósmica da 

magnitude descrito no Sermão do Monte ocorreu em AD 70 nem ainda na história da 

Terra, o cumprimento específico desses juízos universais ainda deve estar futuro. 

Em resposta à pergunta dos discípulos, o Senhor delineou algumas dores específicos de 

nascimento, ou de sinais de alerta, que precederiam Sua volta. Em primeiro lugar, 

como Jesus começou a explicar a eles, o mundo vai ser submetido a implacável engano 

por fraudes espirituais. Ele lhes disse: "Vede que ninguém vos engane. Muitos virão 

em meu nome, dizendo: 'Eu sou Ele!' e enganarão a muitos. "O imperativo ver traduz 

uma forma da palavra grega blepō . Neste contexto, significa mais do que simplesmente 

"ver", mas tem o sentido de "cuidado" ou ". Tomar cuidado" Nos versículos 22-23, Jesus 

repetiu a mesma advertência: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas surgirão e 

irá mostrar sinais e prodígios, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Mas tome 

cuidado; Eis que eu vos disse tudo com antecedência "seguidores de Jesus estavam a 

observar os falsos mestres. (cf. 2 Tm 3:13; 2 Pedro 2: 1-3.; 1 João 4: 1-3), de modo que 

eles não seriam enganados. Embora tenha havido muitos messias falsas e falsos profetas 

ao longo da história, tanto antes como depois da época de Cristo, seus números vão 

aumentar consideravelmente no final da época. A sua obra de engano prenuncia a do falso 

mestre final que será revelado durante o tempo da tribulação-o Anticristo (cf. Dan 8:23; 

11:36; 2 Ts 2:.. 3; Apocalipse 11: 7; 13: 1-10). Embora ele enganarão a muitos (cf. 2 Ts 

2: 3-4.), Até o Anticristo não será capaz de enganar os eleitos (cf. João 10: 3-5). 

A devastação do mundo 

Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não se 

assuste; essas coisas devem ter lugar; mas que ainda não é o 

fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra 

reino; haverá terremotos em vários lugares; também haverá 
fomes. Essas coisas são o princípio das dores. (13: 7-8) 

Como Jesus continuou a articular as dores do parto que precederão seu retorno, ele 

descreveu a devastação global resultante de ambos os conflitos humanos e desastres 

naturais. As guerras e rumores de guerras entre nações e reinos têm sido uma realidade 

através de todas as gerações, incluindo o presente. Mas, de acordo com analogia do 

aumento das dores de Cristo, essas catástrofes vai aumentar em magnitude e intensidade 

perto do fim desta era. Tão ruim quanto essas realidades dolorosas são, os 

crentes não precisam ter medo, porque essas coisas devem ocorrer de acordo com o 

plano soberano de Deus para o mundo, e mesmo que não é o fim. Não é mais ainda por 

vir. Como Jesus explicou, se levantará nação contra nação, e reino contra reino. No 

entanto, esses incêndios, não importa o quão frequente ou intenso, só prenunciar o 

conflito final, clímax quando as nações do mundo vão convergir em Israel, e Cristo 

voltará para libertar seu povo e estabelecer Seu reino (cf. Dan 7:24; 09:27; 11:. 40-45; 

Zc. 14: 2-3). Essa batalha final, chamado Armageddon (assim chamado porque boa parte 

dos combates terá lugar na planície de Megido, a cerca de 60 milhas ao norte de 

Jerusalém), é descrito em Apocalipse 16 e 19. Quando o Senhor Jesus retorna na vitória, 

Ele destruirá Seus inimigos (cf. 2 Ts 1: 7-10; Ap 19: 17-21.) e lançou o Anticristo no lago 

de fogo (Apocalipse 19:20). 



Além das dores da guerra, haverá terremotos em vários lugares. Em seu relato paralelo, 

Lucas registra que estes serão "grandes terremotos" (Lucas 21:11). Ao longo da história 

humana, muitos tremores fortes foram registrados. Mas eles serão ínfimos diante dos 

terremotos que ocorrem durante a tribulação. O livro do Apocalipse registra um tal 

terremoto: 

Olhei, havendo aberto o sexto selo, e houve um grande terremoto; O sol se tornou negro 

como saco de crina, a lua toda tornou-se como sangue; e as estrelas do céu caíram sobre 

a terra, como a figueira lança seus figos verdes quando abalada por um vento forte. O céu 

estava se separaram como um livro que se enrola; e todos os montes e ilhas foram 

removidos dos seus lugares. (Apocalipse 6: 12-14) 

Um terremoto depois, registrado em Apocalipse 11:13, vai destruir um décimo de Jerusalém, 

matando sete mil pessoas. Mas o terremoto mais devastador em toda a história do mundo é 

anunciada a alguns capítulos depois: 

Houve um grande terremoto, como não tinha havido desde que o homem passou a ser 

sobre a terra, tão grande terremoto foi, e tão poderoso. A grande cidade foi dividida em 

três partes, e as cidades das nações caíram. A grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe 

dar o cálice do vinho do furor da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não foram 

encontrados. (Ap 16: 18-20) 

Essa turbulência global vai alterar drasticamente topografia tanto da terra e sua organização 

geopolítica. Mas é uma parte necessária do juízo de Deus sobre o mundo no final dos tempos. 

Além de guerras e terremotos, também haverá fomes ao longo da história, uma realidade 

que novamente prefigura a devastação final do fim. Durante a tribulação, a fome vai 

contribuir para a milhares de milhões de mortes como um quarto da população do mundo 

perece (cf. Apocalipse 6: 5-6, 8). Os vários desastres naturais que fazem parte do juízo de 

Deus durante esse tempo tumultuado, incluindo o envenenamento de um terço do 

abastecimento de água doce do mundo (Ap 8.11), vai afetar severamente a vegetação e 

dos ecossistemas da terra. O resultado será uma enorme perda de vida humana. 

Como o Senhor delineou a realidade de futuras guerras, terremotos, e fomes, que 

prenunciam os desastres da tribulação final, Ele acrescentou que estas coisas são o 

princípio das dores. A metáfora de dores do parto, uma referência para as contrações 

vividos por uma mulher em trabalho de parto, foi muitas vezes utilizado pelos antigos 

escritores judeus para se referir ao fim dos tempos (cf. 1 Ts 5: 1-3.).Inicialmente, as 

contrações de uma gestante são separados e um pouco leve. Mas como o momento do 

parto se aproxima, eles intensificam tanto em frequência e gravidade. Os desastres que 

atualmente marcam a história humana são meramente previews de muito mais coisas 

horríveis que estão por vir. Eles são suaves em comparação com a devastação que 

resultará do juízo de Deus no fim dos tempos. 

A aflição de perseguição 

Mas tenha em sua guarda; para eles vos entregarão aos tribunais, 

e você vai ser chicoteado nas sinagogas, e você estará diante de 

governadores e reis, por minha causa, como um testemunho para 

eles. O evangelho deve ser primeiramente pregado a todas as 

nações. Quando eles prendê-lo e entregá-lo, não vos preocupeis 



com o que haveis de dizer; mas, o que for dado naquela 

hora; porque não sois vós que falais, mas é o Espírito 

Santo. Irmão entregará à morte o irmão, e um pai a seu filho; e 

filhos se levantarão contra os pais e tê-los levado à morte. E sereis 
odiados de todos por causa do meu nome. (13: 9-12) 

Jesus já tinha avisado os seus discípulos sobre a angústia que eles enfrentariam por ser 

fiel a Ele. Em Mateus 10: 16-17, Ele lhes disse: "Eis que eu vos envio como ovelhas no 

meio de lobos; assim ser astutos como as serpentes e simples como as pombas. Mas 

cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas 

sinagogas deles. "Na noite seguinte (na quinta-feira da semana da páscoa), quando eles 

se reuniam na sala superior, o Senhor recorda a mesma advertência. Falando daqueles que 

iria persegui-los, disse a seus discípulos: "Eles vão fazer você párias da sinagoga, mas 

uma hora está chegando para todos que mata-lo a pensar que ele está oferecendo o serviço 

a Deus. Essas coisas que eles vão fazer, porque eles não conheceram ao Pai nem a mim 

"(João 16: 2-3). 

Nesta ocasião, o Senhor explicou que Seus seguidores seriam maltratados e atacados por 

ambos os antagonistas judeus e gentios. Referindo-se a perseguição aos judeus, Ele 

advertiu: "Mas estar na sua guarda; . para eles vos entregarão aos tribunais, e você 

vai ser chicoteado nas sinagogas " Os tribunais de Israel se reuniu em sinagogas, onde 

os casos foram julgados por juízes e punições locais, muitas vezes tomou a forma de 

flagelação (cf. Atos 05:40; . 2 Cor 11,24) e prisão (Atos 5:18; 8: 3). O verbo vai 

entregar traduz uma forma da palavra grega paradidomi , usado aqui no sentido técnico 

que significa "ser preso" e levado sob custódia. O livro de Atos registra muitos casos em 

que os crentes na igreja primitiva enfrentou a perseguição de oponentes judeus (cf. 3: 12-

26; 4: 1-3; 5:18; 6: 8-11; 7: 57-60; 8: 1-3; 9: 23-24, 29; 12: 1-3; 13: 6-8, 45; 14: 2, 19; 17: 

5, 13; 18: 6, 12-16; 19: 8-9; 20: 3, 19; 21: 27-32; 23: 12-22; 25: 2-3; 28: 23-28; cf. 2 Cor 

11:24, 26).. Mas os seguidores de Jesus não só iria suportar a oposição dos judeus 

incrédulos. O Senhor expandiu Sua explicação para incluir autoridades gentios: . E você 

vai estar diante de governadores e reis, por minha causa, como um testemunho para 

eles figura No Novo Testamento ilustra essa realidade de forma mais dramática do que o 

apóstolo Paulo, que foi preso pelos romanos em múltiplos ocasiões (cf. Atos 16: 23-24; 

22: 24-29; 23:10, 18, 35; 24:27; 28: 16-31; 2 Tm 1: 8; cf. 2 Cor 11:25.. ; 1 Tessalonicenses 

2: 2) e repetidamente levado a julgamento perante governadores dos gentios (Atos 16: 

19-22; 18: 12-16.; 21: 31-33; 22: 24-29; 24: 1-22; 25: 1-12, 21; 26: 1-32; 2 Tm 4: 16-17).. 

Ao longo da história da igreja, até o presente momento, inúmeros crentes seguir os passos 

de Paulo e os outros apóstolos por fielmente suportar sofrimentos e maus-tratos por amor 

do Senhor Jesus Cristo.Como Paulo disse a Timóteo: "Todos os que querem viver 

piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" (2 Tim. 3:12). O livro de Apocalipse 

revela que a maior perseguição da história ocorrerá pouco antes do retorno do Senhor, 

como a animosidade em relação a Deus e ao evangelho intensifica sob a liderança da final 

e mais influente Anticristo. Naqueles dias, muitos vão morrer por causa de Cristo. O 

apóstolo João contou a visão daqueles crentes martirizados em Apocalipse 6: 9-11: 

Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de 

Deus, e por causa do testemunho que tinham mantido; e clamou com grande voz, dizendo: 

"Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, Você vai abster-se de julgar e vingar o nosso 

sangue dos que habitam sobre a terra?" E foram dadas a cada um deles um branco robe; e 



foi-lhes dito que eles devem descansar um pouco mais, até que o número de seus 

conservos e seus irmãos que iam ser mortos assim como haviam sido, seria concluída 

também. (Apocalipse 6: 9-11; cf. 7: 9-10, 14) 

Apesar da oposição e perseguição crentes satânicos têm sofrido no passado e irá enfrentar 

no futuro, o Senhor prometeu que a mensagem da salvação pela graça mediante a fé no 

Senhor Jesus Cristo iria continuar a se espalhar por todo o mundo. Segundo explicou, O 

evangelho deve ser primeiramente pregado a todas as nações antes de chegar o fim 

(cf. Mat. 24:14). Dois mil anos depois a história da igreja, apesar de agressões graves, o 

evangelho se espalhou para os confins da terra; e continua, em uma escala nunca antes 

imaginada, para chegar às regiões mais remotas do globo. Mesmo no período da 

tribulação, quando a igreja foi arrebatada eo Anticristo está causando estragos, o Senhor 

levantará suas testemunhas no mundo, incluindo 144.000 judeus crentes (Ap 7: 4-8; 14: 

1-5), as duas testemunhas ressuscitados (Apocalipse 11: 1-13), um anjo do céu que 

continuamente proclama a boa nova da salvação (Apocalipse 14: 6-7), bem como os 

crentes regenerados de todas as nações (Ap 7: 9-10). 

À luz do que vem a perseguição, Jesus deu a seus seguidores uma promessa 

pessoal: Quando eles prendê-lo e entregá-lo, não vos preocupeis com o que haveis de 

dizer; mas, o que for dado naquela hora; porque não sois vós que falais, mas é o 

Espírito Santo. Os salões da história da igreja está cheia de exemplos de pessoas para as 

quais foi cumprida essa promessa, como o Espírito de Deus capacitou os crentes a 

enfrentar os seus adversários com postura extraordinária, constância e fidelidade. Tal 

fidelidade começou com Pedro e João, que, depois de ser preso por pregar no templo, 

dirigiu-se ao Sinédrio com coragem e confiança sobrenatural (Atos 4:13). Estevão 

semelhante ficou sem medo perante o conselho judaico, na orla da morte certa por uma 

multidão violenta (Atos 7: 1-53). E Paulo entregou muitas defesas eloquentes para o 

evangelho como ele apareceu perante governadores e reis. Sua capacidade de suportar 

corajosamente para Cristo e do evangelho nesses momentos se tornou possível pelo poder 

divino. Como Paulo explicou a Timóteo, depois de aparecer no julgamento perante o 

imperador romano Nero: "O Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim a 

proclamação fosse cumprida, e que todos os gentios a ouvissem; e eu foi resgatado fora 

da boca do leão "(2 Tim. 4:17). 

No versículo 12, Jesus acrescentou que a perseguição Seus seguidores teriam de enfrentar, 

tanto em toda a história da igreja e na tribulação final, que freqüentemente se originam 

de membros de suas próprias famílias. Ele disse aos Seus discípulos, irmão entregará à 

morte o irmão, e um pai a seu filho; e filhos se levantarão contra os pais e tê-los 

levado à morte. Aqueles que seguem a Cristo devem estar dispostos a suportar a 

perseguição de até mesmo seus amigos mais íntimos e familiares. Como o Senhor 

observou, que a perseguição pode ser tão intensa que resulta em morte. Mas nem mesmo 

a morte pode parar a propagação do evangelho. Ao longo da história, o Senhor tem usado 

a execução indevida de cristãos como um poderoso testemunho para o mundo ver. Ele 

vai fazê-lo novamente na tribulação (cf. Apocalipse 11: 7-13). ApropriAdãoente, o Inglês 

palavra "mártir" vem da palavra grega marturion , que significa "testemunho" ou 

"testemunho". Todos os que sacrificaram suas vidas pela causa de Cristo, através do poder 

capacitador do Espírito, morreram como testemunhas para a preciosidade a gloriosa 

verdade do evangelho para aqueles que estão sob seu poder. 

A libertação dos Crentes 



E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que 

perseverar até o fim, será salvo. (13: 13b) 

Por isso o mundo odeia os crentes é porque ele odeia o Senhor Jesus. Como ele mesmo 

explicou, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Em João 7: 7, Jesus disse 

do mundo, "Ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más." 

Motivado por sua inimizade para com Sua mensagem de condenação em seus pecados, 

os incrédulos atacar aqueles que pertencem a Ele. Jesus expandiu essa realidade no 

cenáculo, 

"Se o mundo vos odeia, você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar você. Se fôsseis 

do mundo, o mundo amaria o que era seu; mas, porque não sois do mundo, mas eu vos 

escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembre-se da palavra que eu vos disse: 

'Um escravo não é maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos 

perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa "(João 15: 

18-20). 

A advertência do Senhor foi amarrado a uma promessa: ., mas aquele que perseverar 

até o fim, será salvo Alguns indevidamente interpretado esta frase como ensinar que a 

salvação pode ser conquistada através da perseverança. Mas que faria a salvação depende 

de boas obras, um ponto do Novo Testamento nega repetidamente (cf. Atos 15: 1-11; 

Romanos 3: 19-28; 11:. 6; Gl 2,16; Ef. 2: 8. -9; Fp 3: 7-11; Tito 3: 5.). Outros argumentam 

que este versículo implica que os verdadeiros crentes podem perder sua salvação, mas 

essa noção também é claramente negado nas Escrituras (cf. João 6:37, 40; 10: 1 1 Cor 27-

29;; 17:11.: 8; 1 Tessalonicenses 5: 23-24; Rom. 8: 30-39).. Na realidade, Jesus estava 

simplesmente reiterando o fato de que aqueles que suportar o sofrimento por amor a Ele 

demonstrar por que muito da resistência que são crentes genuínos (cf. João 8:31; 1 Cor 

15: 1-2; Col. 1:. 21- 23; Heb. 2: 1-3; 3:14; 4:14; 6: 11-12; 10:39; 12:14; Tiago 1: 2-4), e 

como tal . será salvo Por outro lado, os que se distanciam quando a perseguição vem 

revelar que eles nunca realmente possuía a fé salvadora em primeiro lugar (cf. Mc 4: 16-

17; 1 João 2:19). 

Motivado por seu amor por Cristo, os verdadeiros discípulos de bom grado sofrer por 

amor a Ele, considerando-o uma alegria para fazê-lo (cf. Atos 5:41), sabendo que o seu 

sofrimento um dia será recompensado no céu por Aquele que os amou primeiro ( cf. 2 

Cor. 4: 16-18). Como observado anteriormente, a capacidade dos crentes para aguentar 

não vem de sua própria vontade, mas a partir do poder de habitação do Espírito Santo, 

que lhes permite manter-se firme no meio da adversidade. Assim, eles podem enfrentar 

as dificuldades com determinação inabalável armado com uma fé divinamente concedido 

(Ef. 2: 8-9) que mantém firmemente com a promessa de que Deus vai preservar e proteger 

os que são seus (cf. Rm 5: 8-10. ; Filipenses 1: 6; 2 Tm 1:12; Hb 7:25; 1 Pedro 1:... 3-8; 

Judas 24). 

Apenas aqueles que possuem tal fé salvadora genuína, que por sua natureza perseverar 

até o fim, será salvo para desfrutar as glórias eternas do céu. Salvação, neste contexto, se 

estende para além do momento da conversão para a conclusão da obra salvadora de Deus 

na vida dos crentes, como Ele os livra do actual sistema mal e inaugura-los em Seu reino 

eterno. A perspectiva cheia de esperança de cada cristão se reflete nas palavras do 

apóstolo Paulo, que exclamou perto do fim de sua vida, "E o Senhor me livrará de toda 



má ação, e me levará salvo para o seu reino celestial; A ele seja a glória para todo o 

sempre. Amém "(2 Tim. 4:18). 

Mesmo durante o período da tribulação, quando a perseguição mortal contra os crentes 

atinge o seu ápice, aqueles que realmente pertencem a Cristo vai perseverar, apesar de 

muitos se tornarão mártires. Em uma imagem gloriosa de sua fidelidade e recompensa 

posterior, o livro do Apocalipse descreve esses santos da tribulação com estas palavras: 

Estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no 

sangue do Cordeiro. Por esta razão, eles estão diante do trono de Deus; e eles servem de 

dia e de noite no seu templo;e aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu 

tabernáculo sobre eles. Eles deixarão de fome, nem sede mais; nem o sol batia neles, nem 

calor algum; para o Cordeiro que está no meio do trono os apascentará e os guiará para 

as fontes da água da vida; e Deus lhes enxugará toda lágrima de seus olhos. (Ap 7:14 -

17) 

Apesar da decepção que vem, desastres, e de angústia, as palavras do Senhor assegurou 

a Seus discípulos que nem todo mundo iria desertar. O evangelho iria prevalecer. Durante 

o resto da história, e até mesmo no período final da tribulação, Deus estaria no trabalho 

nos corações de seus eleitos: salvá-los do pecado, capacitando-os para o serviço, e 

preservá-los para a glória (cf. Marcos 13:20) . Não importa o quão tumultuado o mundo 

se torna, a cadeia redentora de Romanos 8 jamais pode ser quebrada: 

Estes aos que predestinou, também os chamou; e estes aos que chamou, também 

justificou; e estes aos que justificou, também glorificou ... Pois estou convencido de que 

nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, 

nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa criada, 

será capaz de separar [crentes] do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso 

Senhor. (Rom. 08:30, 38-39) 

 
64. O Futuro da Tribulação (Marcos 13: 14-23) 

Mas quando você vê a abominação da desolação estar onde não 

deve estar (quem lê, entenda), então os que estiverem na Judeia 

fujam para os montes. A pessoa que estiver sobre o telhado não 

desça, ou ir para conseguir alguma coisa da sua casa; e quem 

estiver no campo não volte atrás para pegar o casaco. Mas ai das 

que estiverem grávidas, e para aqueles que estão amamentando 

bebês naqueles dias! Mas oro para que isso não aconteça no 

inverno. Por esses dias vai ser um momento de tribulação, tal 

como nunca ocorreu desde o princípio da criação, que Deus criou, 

até agora, e nunca será. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, 

nenhuma vida se salvaria; mas por causa dos eleitos, a quem Ele 

escolheu, abreviou os dias. E então, se alguém vos disser: "Eis 

aqui o Cristo"; ou, "Eis que Ele está lá"; não acredito que 

ele; Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas se levantarão 

e mostrarão sinais e maravilhas, para enganar, se possível, até os 

escolhidos. Mas tome cuidado; Eis que eu vos disse tudo com 

antecedência. (13: 14-23) 



A segunda vinda de Jesus Cristo é uma das mais intrigantes e provocativas temas da 

Bíblia, e ambos os crentes e não crentes devem considerar cuidadosamente suas 

implicações eternas. Para os crentes, a volta do Senhor é a realização da promessa de 

Deus e da sua esperança. Aqueles que amam o Senhor Jesus estão constantemente "à 

procura de bem-aventurada esperança ea manifestação da glória de [sua] grande Deus e 

Salvador, Jesus Cristo" (Tito 2:13), sabendo que eles serão recompensados por Ele (cf. 1 

Pedro 5: 4) e ficará para sempre em Sua presença (1 Tessalonicenses 4:17).. Assim, o 

pensamento de Seu retorno deve preenchê-los com alegria e expectativa. Por outro lado, 

para os incrédulos a segunda vinda permanece como uma promessa aterrorizante do juízo 

divino que aguarda todos os que rejeitam o Senhor Jesus (2 Tessalonicenses 1: 9-

10.). Quando Ele voltar, não só Ele reunirá Sua própria e recebê-los em Seu reino eterno, 

Ele também irá destruir seus inimigos e lançá-los no inferno eterno (cf. Mt 25:. 31-

46). Essa realidade deve obrigar os incrédulos a reconhecer que "o mundo está passando, 

e também suas concupiscências" (1 João 2:17), e que somente aqueles que invocam o 

nome do Senhor, colocando sua fé nEle, será salvo da punição eterna (cf. Rom. 10: 9-13). 

Em Marcos 13: 14-23, o Senhor Jesus continua a sua descrição das circunstâncias 

catastróficas que precederão Seu retorno eo estabelecimento de sua monarquia 

milenar. Jesus ensinou essas verdades enquanto Ele estava com seus discípulos no Monte 

das Oliveiras. Era noite de quarta-feira da Semana da Paixão. No dia seguinte ele iria 

comemorar a Páscoa com eles. Na sexta-feira ele iria morrer na cruz e, no domingo 

Levantava-se da sepultura. 

As atividades do Senhor na quarta-feira começou com um dia inteiro de ensino no pátio 

do templo. Depois de pronunciar julgamento sobre o próprio edifício e as pessoas 

envolvidas na forma apóstata da religião, passou a abrigar (v. 2), Jesus saiu de Jerusalém 

com seus discípulos. Eles passaram o Portão Leste, através do vale de Kidron, e subir a 

encosta do Monte das Oliveiras. De lá, eles poderiam olhar para trás e ver as pedras de 

mármore ainda brilhando ao brilho desaparece da noite. Declaração anterior do Senhor 

do julgamento em que maciço maravilha solicitado uma pergunta na mente de Pedro, 

André, Tiago e João. Eles lhe perguntaram em particular: "Quando sucederão estas 

coisas?" (V. 4). Os discípulos de Jesus queriam saber não só sobre a vinda de demolição 

do templo, mas também sobre os sinais do fim dos tempos (cf. Mt 24: 3.). Em resposta à 

sua pergunta, o Senhor fez um sermão sobre seu retorno. Conhecido como o Sermão do 

Monte, é a mais longa resposta gravada a qualquer pergunta feita a ele nos Evangelhos 

(24 cf. Matt: 4-25: 46; Lucas 21: 8-36.). A resposta de Jesus predisse os eventos que 

acontecem no mundo antes de seu retorno, embora Ele não especificou o tempo exato em 

que ocorreria essas catástrofes (cf. Atos 1: 7). 

Como pode ser visto na exposição de 13: 5-13 no capítulo anterior deste volume, Jesus 

pesquisou os cataclismos que marcarão o início do período de tribulação final, um 

específicos sete anos de castigo divino horrível, profetizadas em Daniel 9:27 e detalhada 

em Apocalipse 6-16. (Para mais informações sobre a tribulação, tal como descrito no livro 

do Apocalipse, ver John Macarthur, porque o tempo está próximo . [Chicago: Moody, de 

2007]) Usando a metáfora das dores, o Senhor explicou que o fim dos tempos será 

caracteriza-se por falsos mestres, falsos messias, guerras, rumores de guerras, terremotos, 

fomes e violenta perseguição contra os crentes. Embora realidades devastadores 

semelhantes sempre fizeram parte da história conturbada da Terra, sua frequência e 

gravidade irá rapidamente e aumentar drasticamente no final como o juízo final está 

nascendo. As aflições deste mundo tem experimentado até o presente momento são 



meramente previews da destruição sem paralelo, que irá ocorrer nos meses antes do 

retorno do Filho de Deus. 

A Bíblia descreve a tribulação como um tempo de devastação universal, em que a ira 

plena de Deus será desencadeada em toda a terra (cf. 09:27 Dan;. Rev. 6-16). Será 

também um momento de mal absoluto, como o poder de restrição normal do Espírito 

Santo contra o mal é retirado (2 Ts 2: 7.) E atividade demoníaca é permitida para aumentar 

(Rev. 9: 1-6). Embora a igreja já terão sido arrebatados para o céu (cf. João 14: 1-3; 1 Cor 

15: 51-52; 1 Tessalonicenses 4: 15-18.; Ap 3:10.), A boa notícia da salvação ainda será 

pregado aos incrédulos através do testemunho de 144.000 judeus resgatados (Rev. 7), 

duas testemunhas poderosas (Ap 11), um anjo voando pelo meio do céu (Ap 14: 6), e um 

número incontável de gentios que abraçam o evangelho durante esse tempo (Ap 7: 9-

10). (Para obter uma explicação e defesa do arrebatamento Pré-Tribulação da igreja, 

veja 1 e 2 Tessalonicenses , A Commentary MacArthur Novo Testamento. [Chicago: 

Moody, 2002] cap 11.) 

Nesta seção (13: 14-23), o Senhor continuou a discutir o futuro tribulação, com foco 

específico na segunda metade da época. Como Ele descreveu esses eventos, Ele 

identificou a perversão do Anticristo, o pânico das pessoas, bem como a protecção dos 

eleitos. 

A perversão do Anticristo 

Mas quando você vê a abominação da desolação estar onde não 

deve estar (quem lê, entenda) (13: 14a) 

Depois de descrever as dores do parto iniciais, Jesus mudou seu foco para um grande 

evento que irá notificar a todos que eles estão no momento final da tribulação: eles vão . 

ver a abominação da desolação estar onde não deve ser No relato paralelo de Mateus, 

Jesus observou que a abominação da desolação era que "o que foi dito por intermédio 

de Daniel o profeta, estar no lugar santo" (Mat. 24:15). Marcando o ponto central da 

tribulação (cf. Dn. 9:27), esse evento detestável irá ativar as calamidades mais intensos 

do julgamento divino, desencadeando uma vez que Jesus descreveu como a "grande 

tribulação" (Mat. 24:21). 

A palavra traduzida abominação (do grego termo bdelugma ; juntamente com os seus 

equivalentes em hebraico shiqquwts e tow'ebah ) refere-se ao que é detestável, sujo, 

imoral, blasfemo, e abominável a Deus (por exemplo, Lev. 18: 22-29; Deut. 22: 5; 25: 

13-16; 1 Reis 11: 5-7; 14:24; 2 Reis 16:. 3; Pv 11: 1; 12:22; 15: 8-9; 20:23; Jer. 16:18). Ele 

foi muitas vezes usado em referência a práticas idolatria e adoração pagã (por exemplo, 

Deut 07:25;. 27:15; 32:16; Isa 44:19;. Ez 05:11;. 07:20; 18:12). No livro do Apocalipse, 

que descreve a maldade da cidade de Babilônia (17: 4-5). Apocalipse 21:27 promete que 

"ninguém que pratica abominação" será permitida a entrada no céu. 

O livro de Daniel menciona a abominação da desolação três vezes (09:27; 11:31; 

12:11). Em Daniel 11:31, o termo é usado para descrever a perversão histórico de Antíoco 

IV, o rei selêucida que controlava Israel 175-165 AC Chamando a si mesmo "Theos 

Epifânio", que significa "deus manifesto", Antíoco profanou o templo em Jerusalém 

sacrificando um porco no altar, forçando os sacerdotes para comer sua carne e erigir um 

ídolo de Zeus dentro de seus muros. Com cruel abandono, Antíoco oprimiu o povo judeu, 



matando milhares de pessoas e vender muito mais para a escravidão. Os livros apócrifos 

intertestamentários de 1 e 2 Macabeus detalhes, tanto as atrocidades cometidas por 

Antíoco e capacidade do povo judeu para derrubá-lo e purificar o templo. 

Mas a profanação do templo por Antíoco IV foi apenas um prenúncio do futuro perversão 

do Anticristo. Daniel 9:27 e 0:11 descrever esse evento do fim dos tempos, situado no 

ponto médio da septuagésima semana de Daniel, quando o Anticristo estabelecerá seu 

trono em um templo reconstruído em Jerusalém e declarar-se como Deus. Depois de 

fingir ser um pacificador, fazendo uma aliança com Israel, o Anticristo vai se voltar contra 

o povo judeu, massacrando-os e profanar o templo por um período de três anos e meio 

(cf. Ap 11: 2; 12: 1) . Ele também vai fazer a guerra com os crentes (Apocalipse 13: 7), 

sejam judeus ou gentios, matando muitos por sua fé inabalável no Senhor Jesus Cristo 

(cf. Apocalipse 6: 9-11). 

Durante esse tempo, o Anticristo abertamente blasfemar contra Deus, elevando "a si 

mesmo acima de todo o chamado Deus ou é objeto de adoração, de forma que ele toma 

seu lugar no templo de Deus, apresentando-se como sendo Deus" (2 Ts 2: 4. ; cf. 

Apocalipse 13:15). O seu "vir está de acordo com a eficácia de Satanás, com todo o poder, 

e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, 

porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos" ( 2 Tessalonicenses 2: 9-

10.). Considerando Antíoco IV erguido um ídolo de Zeus no templo, o Anticristo vai 

exaltar-se como Deus e exigir a adoração de todos os povos da terra (cf. Ap 13, 7-8). Sua 

religião blasfemo será promovida pelo falso profeta final, que irá realizar grandes 

milagres através do poder de Satanás a fim de enganar o mundo (Apocalipse 13: 11-15; 

cf. 2 Ts. 2: 9-10). 

Como observado no capítulo anterior deste volume, as advertências dadas por Cristo no 

discurso Olivet não foram destinados para os Doze especificamente, mas para os crentes 

que estarão vivos no final dos tempos, quando estas coisas ocorram. Esta interpretação é 

reforçada pela exortação para que o leitor entenda. Isto não é para os discípulos de 

escuta, mas para os futuros leitores das Escrituras. Nos anos imediatamente antes da 

segunda vinda, as pessoas vão ler as palavras de Jesus e, percebendo que eles estão no 

meio da tribulação final, ser equipado para entender e suportar as provações de que o 

problema incomparável. 

O Panico do Povo 

então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. A pessoa 

que estiver sobre o telhado não desça, ou ir para conseguir 

alguma coisa da sua casa; e quem estiver no campo não volte 

atrás para pegar o casaco. Mas ai das que estiverem grávidas, e 

para aqueles que estão amamentando bebês naqueles dias! Mas 
oro para que isso não aconteça no inverno.(13: 14b-18) 

Durante a tribulação final, o povo judeu será particularmente agredido. A instrução de 

Jesus aos que um dia vai experimentar os eventos que visam directamente Israel é simples 

e clara: Saia imediatamente!Quando a profanação do futuro templo de Jerusalém pelo 

Anticristo tem lugar, em seguida, aqueles que estiverem na Judeia fujam para os 

montes. A única reação seguro para a abominação da desolação é fugir de Jerusalém com 

urgência, porque o massacre iminente será tão grave . Como as pessoas mais próximas ao 



templo, as pessoas que vivem em Jerusalém e Judéia na época vão encontrar-se em maior 

perigo do Anticristo. Embora ele vai afirmar seu domínio mortal sobre todo o mundo, a 

sua ira serão destinadas especialmente ao povo judeu, juntamente com os crentes em 

todos os lugares. A palavra fugir(a forma do verbo grego phuegō ) está relacionado com 

o termo Inglês "fugitivo". À luz da ameaça iminente, a única esperança para os moradores 

de Jerusalém será a abandonar a cidade e se esconder nas montanhas. 

Ao descrever esses eventos do fim dos tempos, o profeta Zacarias declarou que apenas 

um terço da população judaica que vive na Judéia em que o tempo vai sobreviver (Zc. 13: 

8-9). Aqueles que escapar com sucesso virá à fé salvadora, tendo sido aperfeiçoado por 

Deus através da perseguição que lhe foi infligida pelo Anticristo. Como o próprio Deus 

prometeu, na época "eles vão chamar no meu nome, e eu vou respondê-las; Eu vou dizer: 

'Eles são o meu povo', e eles vão dizer: "O Senhor é o meu Deus '" (v. 9b). 

A fúria do Anticristo contra Israel irá produzir um holocausto muito mais grave do que o 

ataque romano em Jerusalém, em AD 70. Embora seja verdade que muitos dos habitantes 

de Jerusalém fugiram para as montanhas quando os exércitos de Roma atacou, sua fuga 

só antecipou o vôo futuro, que terá lugar no final. Detalhes importantes de ambos o 

Sermão do Monte e outras profecias bíblicas não foram cumpridas em AD 70, tais como 

a destruição das nações que atacam Jerusalém (Zc. 12: 8-9), o retorno visível de Cristo 

(Zacarias 14:. 1- 11; Marcos 13: 24-27; Atos 1: 9-11), o julgamento das nações pelo 

Senhor Jesus (cf. Mt 25: 31-46), bem como o estabelecimento de Seu reino terrestre em 

Jerusalém por mil. anos (Apocalipse 20: 4-6). Essas profecias não cumpridas indicam que 

os horrores descritos por Jesus nesses versos são o futuro e não pode referir-se que o 

evento do primeiro século. 

Mais uma vez enfatizando a urgência de que a situação futura, Jesus acrescentou: Aquele 

que está sobre o telhado não deve ir para baixo, ou ir para conseguir alguma coisa 

da sua casa. O perigo de escalada vai ser tão grande que não pode haver tempo a perder 

, nem mesmo para ir para dentro de uma casa para recolher pertences pessoais. No antigo 

Israel, a maioria das casas foram construídas com um telhado plano que agiu como um 

terraço ao ar livre, com escadas que levam para baixo do lado de fora da casa. Nas 

primeiras horas da noite, muitas vezes as pessoas se reuniram em seus telhados para 

relaxar do dia e desfrutar do clima mais frio. Jesus advertiu que qualquer pessoa que passa 

a ser em seu último andar, quando ele ouve sobre a abominação da desolação deve fugir 

da cidade imediatamente.Ele não deve mesmo levar alguns minutos para recuperar itens 

de dentro de sua casa, uma vez que o perigo vai aumentar exponencialmente a cada 

momento que passa. Por essa mesma razão, a pessoa que estiver no campo não volte 

atrás para pegar o casaco. Ele deveria deixar isso para trás e fugir. Aqueles que não 

podem fazer uma fuga rápida, como aqueles que estão grávidas e aqueles que são os 

bebês de enfermagem, vão encontrar-se em uma posição extremamente 

precária naqueles dias. Sua incapacidade de se mover rapidamente aumentará o risco de 

captura e morte. Contudo, aqueles que fazem parte do remanescente eleito de Deus serão 

protegidos por Ele como eles vão se esconder. 

Comparado a outros lugares do mundo, os invernos em Israel são geralmente leves 

embora ele faz ocasionalmente neve em Jerusalém. (Em média, a cidade experimenta uma 

grande tempestade de neve a cada poucos anos.) No entanto, quando Jesus pediu, Ore 

para que isso não aconteça no inverno, Seu ponto era simplesmente que qualquer 

impedimento, mesmo tempo inclemente, retardaria a fuga dos que tentam a fugir. Porque 



a ameaça será tão grande, qualquer obstáculo incluindo-frio, chuva ou neve vai elevar o 

perigo. 

A proteção de Deus 

Por esses dias vai ser um momento de tribulação, tal como nunca 

ocorreu desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, 

e nunca será. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma 

vida se salvaria; mas por causa dos eleitos, a quem Ele escolheu, 

abreviou os dias. E então, se alguém vos disser: "Eis aqui o 

Cristo"; ou, "Eis que Ele está lá"; não acredito que ele; Porque 

surgirão falsos cristos e falsos profetas se levantarão e mostrarão 

sinais e maravilhas, para enganar, se possível, até os 

escolhidos. Mas tome cuidado; Eis que eu vos disse tudo com 
antecedência. (13: 19-23) 

Como mencionado acima, a abominação da desolação vai marcar o ponto médio da 

tribulação final de sete anos. A segunda metade desse período de tribulação (chamado de 

"grande tribulação" por Jesus em Mateus. 24:21) será ainda mais grave do que os 

primeiros três anos e meio. Na verdade, esses dias vai ser um momento de tribulação, 

tal como nunca ocorreu desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, e 

nunca será. Em nenhum momento na história da Terra, mesmo durante o levante global 

do dilúvio, tem lá houve um momento mais catastrófico do que vai ocorrer no 

final. Obviamente, como mencionado acima, a descrição de Jesus não poderia ser 

aplicada à destruição de Jerusalém em AD 70, como alguns supõem. Em Apocalipse 

capítulos 6-16, o apóstolo João indica os horrores inigualáveis que caracterizarão o fim, 

como a ira de Deus é derramado sobre toda a terra. Os julgamentos que marcam a segunda 

metade do período da tribulação incluem o seguinte: um grande terremoto irá devastar a 

terra (Apocalipse 6: 12-17); saraiva e fogo vai consumir um terço da vegetação da Terra 

(8: 6-7); um terço do oceano será transformado em sangue (8: 8-9); um terço da água doce 

será envenenado (8: 10-11); um terço do sol, da lua e das estrelas será escurecido 

(8:12); incontáveis demônios será solto da prisão para aterrorizar a humanidade (9: 1-

12); um terço da população da Terra será morto (9: 13-21); outro grande terremoto vai 

matar sete mil pessoas (11:13); feridas incuráveis fará com que as pessoas grande dor (16: 

2); todo o mar vai virar sangue e todas as criaturas do mar vai morrer (16: 3); os rios vai 

virar sangue (16: 4); a Terra vai experimentar o calor extremo (16: 8-9); escuridão vai 

engolir o mundo (16: 10-11); o rio Eufrates secará (16:12); e um terremoto final, global 

vai causar grandes mudanças na aparência da terra (16: 17-21). Claramente, eventos 

cataclísmicos dessa magnitude e sucessão nunca ocorreu ainda na história humana. Eles 

aguardam cumprimento nos últimos dias, antes do retorno de Cristo eo estabelecimento 

de Seu reino milenar. 

Como Jesus passou a explicar, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma vida 

se salvaria; mas por causa dos eleitos, a quem Ele escolheu, abreviou os dias. O 

julgamento de Deus sobre a terra, incluindo Sua permitindo a fúria do Anticristo contra 

os judeus e os santos, fará com que a grande tribulação um momento ímpar de terror. Na 

verdade, ele vai ser tão insuportável que o próprio Deus vai cortá-lo curto. O 

verbo encurtado (a forma da palavra grega koloboō ) significa "a terminar 

abruptamente" ou "para parar imediatamente." Em vez de submeter a terra a um período 

prolongado de qualquer julgamento divino ou tirania satânica, Deus predeterminou para 

pôr fim a a devastação antes de toda a raça humana é destruída. Por isso, ele irá limitar a 



grande tribulação de um período de três anos e meio (Dan 07:25; 12: 7.; Rev. 11: 2; 12:14; 

13: 5). 

O eleito pode se referir aos crentes em geral (cf. Rev. 17:14) ou para a nação de Israel 

especificamente (cf. Is. 45: 4), uma vez que Deus vai preservar um remanescente de 

redimida judeus e gentios. Se Ele não colocou um fim súbito para ataque selvagem do 

Anticristo sobre os crentes, nenhum dos eleitos iria sobreviver. No entanto, Deus 

prometeu proteger os Seus. Embora alguns serão martirizados, muitos serão preservados 

como um remanescente de terreno. Quando Cristo voltar, eles serão aqueles que povoam 

o seu reino terreno. (Para mais informações sobre o ensino da Bíblia a respeito do reino 

milenar, ver John Macarthur e Richard Mayhue, eds,. de Cristo Planos 

proféticos [Chicago: Moody, 2012].) 

Jesus continuou advertindo que a futura geração que, durante aqueles dias mais curtos, se 

alguém vos disser: "Eis aqui o Cristo"; ou, "Eis que Ele está lá"; não acredito que 

ele; Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas surgirão. Devido ao caos e 

catástrofes que vai caracterizar a grande tribulação, mentirosos e enganadores religiosos 

vão aproveitar terror e desespero das pessoas. Sua mensagem do engano satânico vai 

convencer muitos a acreditar neles, porque eles mostram sinais e maravilhas. Mas, 

ainda que eles vão tentar para enganar, se possível, até os escolhidos, eles não serão 

capazes de fazê-lo. Os eleitos de Deus são sempre pessoalmente garantido por Ele, de 

modo que é impossível tirá-los de sua mão ou a mão do Filho (João 10: 28-29). 

As palavras de Jesus destacar a relação entre a responsabilidade humana e da soberania 

divina. Por um lado, os crentes são ordenados a não ser enganados por falsos profetas, 

mas a perseverar até o fim (Marcos 13:13). Afinal, eles foram devidamente 

avisados. Como disse Jesus: Acautelai-vos; Eis que eu vos disse tudo com 

antecedência. Por outro lado, eles também estão certos de que, porque eles são eleitos, é 

impossível que eles sejam desviados e perder o dom da salvação (cf. João 6:37, 40 ; 17:11; 

1 Cor 1: 8; 1 Tessalonicenses 5:... 23-24; Rm 8: 30-39). Os verdadeiros crentes conhecem 

a voz do seu Mestre (João 10: 27-29), e eles vão rejeitar todos os outros (João 10: 

5). Depois de ter sido chamado a colocar sua confiança nEle, eles podem ter a certeza de 

que Ele vai mantê-los em segurança até as glórias eternas do céu tornar-se deles (cf. 2 

Tm. 4:18). 

O terror dos últimos dias, como horrível como ele vai ser, não vai durar 

indefinidamente. Como a próxima passagem revela (Marcos 13: 24-27), o Senhor Jesus 

continuou, explicando que Ele voltará à Terra para derrotar o Anticristo e resgatar os 

eleitos (cf. Ap 19: 11-21). Essa é a essência da esperança cristã (Filipenses 3:20; 1 

Tessalonicenses 4:.. 13-18; Tito 2: 11-14). Apesar da grande tribulação ocorrerá, a 

história humana não vai finalmente acabar em tumulto e calamidade, mas em triunfo e 

vitória. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele vai estabelecer o Seu reino milenar 

gloriosa sobre a terra, onde os santos serão exaltados com Ele. Como o livro de 

Apocalipse declara: 

Então eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e fez justiça a eles. E vi as almas daqueles 

que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, 

e aqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas 

testas nem em suas mãos ; e eles vieram à vida e reinaram com Cristo durante mil anos 

... Bem-aventurado e santo é aquele que tem uma parte na primeira ressurreição; sobre 



esses a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão 

com ele durante mil anos. (Ap 20: 4, 6) 

 
65. O retorno de Cristo (Marcos 13: 24-37) 

"Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, 

a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu, e os 

poderes que estão nos céus serão abalados. Então eles verão o 

Filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E, 

em seguida, ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos 

desde os quatro ventos, da extremidade mais distante da Terra até 

o fim extremidade do céu. Aprendei a parábola da figueira: 

quando o seu ramo tem concurso já se tornou e brota folhas, 

sabeis que está próximo o verão. Mesmo assim, você também, 

quando virdes acontecer estas coisas, reconhecer que ele está 

próximo, às portas. Em verdade vos digo que, esta geração não 

passará até que todas estas coisas aconteçam. O céu ea terra 

passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito 

daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o 

Filho, senão somente o Pai.Acautelai-vos, manter em estado de 

alerta; para que você não sabe quando o tempo determinado 

virá. É como um homem longe em uma viagem, que ao sair de sua 

casa e colocando seus escravos no comando, atribuindo a cada 

um a sua tarefa, também ordenou ao porteiro que ficar em 

alerta. Portanto, estar em alerta-para que você não sabe quando 

o dono da casa está vindo, seja à noite, à meia-noite, ou quando o 

galo cantar, ou, no caso de manhã em que ele deveria vir de 

repente e encontrá-lo dormindo . O que eu digo para vocês, eu 

digo a todos: "Fique alerta! '" (13: 24-37) 

A volta do Senhor Jesus Cristo representa o apogeu da história humana. É a bem-

aventurada esperança (Tito 2: 12-13), anseio sincero (2 Tim 4: 8.), E ansiosa expectativa 

(1 Cor. 1:. 7; 1 Tessalonicenses 1:10) de cada crente. Embora a morte imediatamente 

arrumadores os redimidos na presença de seu Salvador (2 Cor. 5: 8); a gloriosa 

ressurreição do corpo aguarda o dia futuro, quando o Senhor Jesus virá para levar sua 

noiva para o céu (1 Cor. 15: 51-54; cf. 1 Ts 4: 13-18.; 1 João 3: 2). Em seguida, a sete 

anos de tribulação vai seguir na terra. Após esse tempo de decisões épicas e salvação, o 

Senhor voltará a esta terra com Seus santos arrebatados e glorificados, juntamente com 

os anjos, para destruir seus inimigos e estabelecer Seu reino prometido. 

Assim como a primeira vinda de Jesus foi um evento histórico, Sua segunda vinda 

ocorrerá em um momento divinamente na história real. Ao contrário de sua primeira 

vinda, porém, o Senhor não vai chegar como um bebê humano em uma tenda. Ao 

contrário, Ele aparece de repente em ardência glória divina no céu para todo o mundo 

ver. Jesus explicou estas profecias aos Seus discípulos no Sermão do Monte (Mateus 24: 

4-25:. 46; Marcos 13: 5-37; Lucas 21: 8-36), na qual ele delineou os sinais (ou dores de 

parto), que faria preceder Seu futuro vinda e do fim dos tempos, como discutido nos 

capítulos anteriores deste volume. 



Era quarta-feira à noite da Semana da Paixão. Durante a maior parte do dia, Jesus estava 

ensinando no templo (Marcos 11: 27-12: 44). Ao sair do terreno do templo expansivas e 

atravessou o Vale do Cedron para o Monte das Oliveiras, Jesus explicou aos Seus 

discípulos que os magníficos edifícios que tanto admirava seria destruído como um ato 

de julgamento de Deus sobre Israel apóstata (cf. 13: 2). Ao ouvi-lo dizer que, quatro dos 

discípulos, ou seja, Pedro, Tiago, João e André-lhe perguntaram em particular: "Dize-nos 

quando sucederão estas coisas e qual será o sinal quando todas estas coisas vão ser 

cumpridas ? "(v. 4). Sua pergunta prorrogada para além da destruição do templo para 

abranger a segunda vinda e do fim dos tempos Senhor (cf. Mt 24: 3.). Porque eles sabiam 

que Ele era o Messias (cf. Marcos 8:29), eles naturalmente se perguntou quando seria 

estabelecido o Seu reino messiânico. Nosso Senhor respondeu sua pergunta, explicando 

que um período intermediário de tempo que decorre até a reino terrestre começou (cf. 

Lucas 19: 11-27). Como Jesus explicou, usando a analogia de aumentar as dores de parto, 

os eventos devastadores vai intensificar ao longo da história da Terra, atingindo seu ápice 

durante o período da tribulação final, pouco antes da segunda vinda (cf. 13:. 14-23; cf. 

Dan 9: 27). 

Nesta passagem (13: 24-37), depois de ter pesquisado os acontecimentos que levaram a 

ela, o Senhor focada diretamente em seu retorno na glória. Ao fazê-lo, Ele primeiro disse 

aos Seus discípulos sobre sua aparência espetacular. Em segundo lugar, Ele deu-lhes uma 

simples analogia para ilustrar seu ponto. Em terceiro lugar, Ele ressaltou a autoridade 

soberana de Sua Palavra em predizer o futuro. Finalmente, ele emitiu uma advertência 

sombria para aqueles que estarão vivos na Terra no momento de Sua volta. 

Aparência Spectacular de Cristo 

Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a 

lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu, e os 

poderes que estão nos céus serão abalados. Então eles verão o 

Filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E, 

em seguida, ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos 

desde os quatro ventos, da extremidade mais distante da Terra até 
o fim extremidade do céu. (13: 24-27) 

Como o Senhor descreveu Sua segunda vinda, Ele deu uma atenção especial a quatro 

aspectos de seu retorno: a seqüência, a encenação, o sinal, e os santos. 

O Sequence. Depois de alertar seus discípulos sobre a abominação da desolação no 

templo (v. 14), e o terrível holocausto que vai segui-lo (vv. 15-23), Jesus explicou que , 

naqueles dias, após as tribulaçõestérmino do período, Ele vai voltar. À luz do 

contexto, esses dias só pode se referir aos três anos e meio de grande tribulação que se 

seguirão profanação do templo em Jerusalém (13 do Anticristo: 14-19; cf. Mt 24:21; Rev. 

6. -19). Últimos dias da Terra será caracterizado pela imoralidade desenfreada, 

devastação sem precedentes e violência implacável (em direção a todos os crentes e 

também para o povo judeu) sob a influência satânica inspirado do Anticristo e suas 

forças. Apenas como a tribulação termina e os seus juízos estão esgotados será o retorno 

Senhor para conquistar seus inimigos e estabelecer Seu reino terrestre e regra. 

. O Staging O pano de fundo cósmico para momento mais culminante da história será 

escuridão total, depois de Deus apaga o sol, a lua e as estrelas (cf. Zacarias 14: 6-7.), que 



posteriormente serão reacendeu durante o reino milenar (cf. Isa. 30:26). Como Jesus 

explicou, no final do período de tribulação , o sol escurecerá, a lua não dará a sua 

claridade, as estrelas cairão do céu. Quando Aquele que "sustenta todas as coisas pela 

palavra do seu poder" ( Heb. 1: 3) que retira energia sustentável, os poderes que estão 

nos céus serão abaladas, indicando que as órbitas das estrelas e dos planetas vai careen 

fora do curso, e corpos cósmicos vai começar a rasgar. No entanto, Deus não vai permitir 

que o universo a desintegrar-se inteiramente; Ele irá preservá-lo para o estabelecimento 

da dominação de Cristo. 

Ao prever esses eventos traumáticos, Jesus repetiu as palavras da profecia do Antigo 

Testamento. O livro de Isaías exclamou: 

  

Eis que o dia do Senhor está chegando ... 
Para as estrelas do céu e suas constelações 
Não vai resplandecer a sua luz; 
O sol será escuro quando ele sobe 
E a lua não dará a sua luz. 
Assim eu vou punir o mundo de seu mal 
E os ímpios a sua iniqüidade ... 
Por isso farei estremecer os céus, 
E a terra será abalada de seu lugar 
Na fúria do Senhor dos Exércitos 
No dia da sua ira ardente. (Isaías 13: 9-13; cf. 24: 1-6., 23; 34: 1-6) 

  

Cerca de cem anos antes de Isaías, o profeta Joel semelhante declarou: 

  

Diante deles a terra treme, 
Os céus tremer, 
O sol ea lua escurecem 
E as estrelas perdem o seu brilho. 
O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército; 
Certamente que a sua acampamento é muito grande, 
Para forte é aquele que realiza a Sua palavra. 
O dia do Senhor é realmente grande e muito terrível, 
E quem o poderá suportar? ... 
O sol se converterá em trevas 
E a lua em sangue 
Antes do grande e terrível dia do Senhor vem. (Joel 2: 10-11, 31; cf. 3:15) 

  

Outros profetas semelhante previsto os eventos devastadores que ocorrerão durante a grande 

tribulação (cf. Ez 38: 19-23.; Hag 2:.. 6-7; Sofonias 1: 14-18.; Zc 14: 6). As palavras de Jesus 

correspondia exatamente ao que o Antigo Testamento prometeu terá lugar durante o dia 

escatológico do Senhor quando Ele estabelecerá a Sua glória diante do mundo assistindo. 

Em resposta a estes eventos cósmicos, os incrédulos que estão vivos na Terra reagirá de 

terror e confusão. Conforme relato paralelo de Lucas explica, o Senhor acrescentou que 

haverá "no desânimo terra entre as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das 

ondas, Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao 



mundo; pois os poderes dos céus serão abalados "(Lucas 21: 25-26). Habitantes do 

mundo vai entrar em choque grave, alguns sem dúvida traumatizada à morte do temor 

insuportável sobre o que está acontecendo com eles. 

O Sign. Contra a escuridão total desse tempo, de repente e vibrantemente "o Senhor Jesus 

será revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo" (2 Tessalonicenses 

1: 7.). Sua presença será inconfundível, e todo o mundo vai testemunhar a Sua vinda 

(Apocalipse 1: 7). Os discípulos tinham perguntou a Jesus: "Qual será o sinal da tua 

vinda?" (Mat. 24: 3). Como Jesus explicou-lhes, a ira de Deus será lançado para que o 

mundo será repleto de desastres naturais e crises provocadas pelo homem, os quais 

anunciam o futuro, devastação global do período da tribulação final que precede 

imediatamente a segunda vinda. Mas o sinal final será o próprio Jesus, quando Ele 

aparece no brilho glorioso e não diminuída (cf. Mc 9: 3). Assim como Ele subiu dois 

milênios atrás, Ele um dia vai descer a esta terra (cf. Atos 1: 9-11). Em seguida, todo o 

mundo vai ver o Filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ao 

descrever esse futuro evento, Jesus tomou emprestada a linguagem de Daniel 7: 13-14, 

onde o profeta Daniel declarou: 

  

E eis que, com as nuvens do céu 
Um como um Filho do Homem estava chegando, 
E Ele veio até o Ancião dos Dias 
E foi apresentado diante dele. 
E foi-lhe dado o domínio, 
Glória e um reino, 
Que todos os povos, nações e homens de todas as línguas 
Pode servi-Lo. 
Seu domínio é um domínio eterno 
Que não passará; 
E o Seu reino é um 
O que não será destruído. 

  

Vindo sobre as nuvens, como se fossem uma carruagem divina (cf. Sl 104:.. 3; Isaías 19: 1), 

o Filho do Homem aparecerá com grande poder e glória, retornando para estabelecer seu 

reino e destruir os ímpios.Naquele dia, o céu se abre para revelar o rei conquistador. Ao invés 

de montar o potro humilde de um burro, como fez em sua entrada a Jerusalém terrena (Marcos 

11: 7-10), Ele estará sentado como o Soberano eterna no topo de um cavalo branco real. 

O apóstolo João descreveu a majestade e poder da volta de Jesus com estas palavras: 

E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, eo que estava assentado sobre ele chama-se 

Fiel e Verdadeiro, e em justiça julga e salários guerra. Seus olhos eram como chama de 

fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e Ele tem um nome escrito nele que 

ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, eo 

seu nome se chama o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu, vestidos de linho 

fino, branco e limpo, seguiam em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, 

para que com ele Ele pode derrubar as nações, e ele as regerá com vara de ferro; e Ele 

pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua 

coxa tem escrito o nome: "Rei dos reis e Senhor dos senhores." Então eu vi um anjo em 

pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voar pelo meio do céu: 



"Vinde, ajuntai para a grande ceia de Deus, de modo que você pode comer a carne dos 

reis, ea carne de comandantes e carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que se sentar 

em cima delas e da carne de todos os homens, homens livres e escravos, pequenos e 

grandes. "E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra 

àquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E a besta foi apreendido, e 

com ela o falso profeta que realizou os sinais de sua presença, com que enganou os que 

receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem; Estes dois foram lançados 

vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que 

veio da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas 

carnes. (Ap 19: 11-21) 

Com justiça perfeita e absoluta autoridade, o Senhor Jesus vai executar julgamento sobre os 

seus inimigos (2 Tessalonicenses 1: 7-10; cf. Is. 11: 4; 63: 1-4.; Rev. 01:16), incluindo o 

anticristo quem Ele lançados no lago de fogo (Apocalipse 19:20). Satanás será preso por um 

período de mil anos (20: 1-3), e reino milenar de Cristo começará (20: 4-6). Sentado à última 

no Seu trono terreno, o Senhor Jesus vai unilateralmente e perfeitamente governar as nações 

que têm como único Soberano e Rei (cf. Ps 2: 8-9; Apocalipse 12: 5.). 

. Os santos Na volta do Senhor, Ele será acompanhado por "muitos milhares de seus 

santos" (Judas 14), um exército celestial que incluem ambos os anjos (Mateus 24:31;. 

25:31; Marcos 08:38; 2 Tessalonicenses 1: 7) e santos glorificados (Col. 3:. 4; 1 Ts 3:13; 

Rev. 19:14).. A igreja, tendo sido arrebatados antes da tribulação de sete anos começou 

(cf. João 14: 1-3; 1 Cor 15: 51-52; 1 Tessalonicenses 4:.. 15-18; Ap 3:10), comporá a 

comitiva que acompanha a Cristo na Sua triunfo. (Para uma discussão sobre o momento 

do arrebatamento da Igreja à luz do Sermão do Monte, ver John Macarthur, Lucas 18-

24, A Commentary MacArthur Novo Testamento. [Chicago: Moody, de 2014], cap 22.) 

Após os inimigos de Cristo são vencidos, em seguida, ele enviará os anjos e reunirá os 

seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade mais distante da Terra até o 

fim extremidade do céu.Com a explosão de "uma grande trombeta" (Mat. 24:31), os 

crentes que estão vivos na terra, tendo vindo a fé salvadora durante a tribulação e 

sobreviveu, serão recolhidas a partir de todo o mundo e montados em conjunto. O seu 

número irá incluir os 144.000 judeus que foram sobrenaturalmente protegidas durante a 

tribulação (Ap 7: 4-8; 14: 1-5), junto com miríades de outros convertidos, tanto judeus 

(Zc. 12: 10-11; cf. Isa 59:20; Rom. 11: 25-26.) e gentios (cf. Ap 7: 9). Sem nunca ter 

dobrado os joelhos para o Anticristo, mas permaneceu fiel ao único e verdadeiro Senhor, 

eles serão recompensados por seu Rei e acolhidos em Seu glorioso reino (cf. Lucas 

21:28). Cadastrado por todos os redimidos de todas as idades, todos os eleitos serão 

montados juntamente com Cristo. Reunidos de ambos no final mais distante da Terra 

até o fim extremidade do céu, eles vão entrar na alegria perpétua do reino onde eles 

reinarão com Cristo por mil anos (Ap. 20: 3-6; cf. Mt 8: . 11; Lucas 13:29; 1 Coríntios 6: 

2-3), após o que eles vão continuar a ter as glórias da vida eterna na nova terra para sempre 

(cf. Ap 21: 1-22: 5). 

Analogia simples de Cristo 

Aprendei a parábola da figueira: quando o seu ramo tem concurso 

já se tornou e brota folhas, sabeis que está próximo o 

verão. Mesmo assim, você também, quando virdes acontecer estas 

coisas, reconhecer que ele está próximo, às portas. Em verdade 



vos digo que, esta geração não passará até que todas estas coisas 

aconteçam. (13: 28-30) 

Jesus continuou usando uma ilustração simples para enfatizar a resposta adequada às suas 

palavras de advertência. Ele disse a seus discípulos: Aprendei a parábola da figueira. O 

imperativo aprendertraduz uma forma do verbo grego mantano , transmitindo a ideia de 

aceitar algo como verdadeiro e aplicá-lo à vida. Figueiras, abundantes em Israel, eram 

comumente usados como ilustrações (cf. Jz 9: 7-15; Jer 24:... 1-10; Os 9,10; Joel 1: 4-7.; 

Matt 07:16; Lucas 13: 6-9). No dia anterior, o Senhor tinha semelhante utilizado uma 

figueira para elucidar uma importante verdade espiritual para os discípulos (Marcos 11: 

12-14). Essa figueira particular, tinha folhas mas nenhum fruto, tornando-se uma 

ilustração apt da nação apóstata de Israel, que foi decorado nas armadilhas religiosas 

(como as folhas) ainda permaneceu espiritualmente estéril e infrutífera. Para ilustrar o 

juízo divino que cairia sobre incrédula Israel, o Senhor pronunciou uma maldição em que 

figueira e morreu instantaneamente. 

Nesta ocasião, Jesus novamente referenciado uma figueira para fazer um ponto 

diferente. O relato paralelo em Lucas 21:29 notas que Jesus acrescentou "e todas as 

árvores", indicando que sua ilustração não se aplicam exclusivamente às figueiras, mas 

para qualquer árvore de folha caduca. Como o Senhor explicou, Quando já os seus 

ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão.Desde que 

era primavera, quando as árvores de folha caduca foram brotando folhas novas, a 

evidência de que a verdade teria sido tudo em torno dos discípulos . 

A analogia familiar foi explicado para ilustrar características do retorno do Senhor: . 

Mesmo assim, você também, quando virdes acontecer estas coisas, reconhecer que 

ele está próximo, mesmo à portaDa mesma forma que se pode prever a chegada do 

verão com base sobre a chegada de árvore de folhas na primavera, assim os crentes no 

final da época vai ser capaz de antecipar a volta de Cristo, quando presenciar essas 

coisas -ou seja, os acontecimentos catastróficos Jesus tinha acabado previstos marcaria o 

futuro tribulação. 

O pronome você não se refere aos discípulos diretamente. Como os profetas do Antigo 

Testamento, que comumente falou na segunda pessoa quando predizer os acontecimentos 

distantes (cf. Isaías 33: 17-24; 66: 10-14.; Zc. 9: 9), o Senhor falou como se estivesse se 

dirigindo diretamente aqueles que estarão vivos durante o futuro período de tribulação 

(cf. Mc 13: 14-23). É especificamente para eles que o Senhor declarou: Em verdade vos 

digo que esta geração não passará até que todas estas coisas aconteçam. Embora essa 

frase tem sido objeto de muita especulação e debate, o seu significado é realmente muito 

simples, à luz do contexto. Esta geração refere-se à geração de entrarem no período 

aflição, que será a mesma geração vivo no retorno de Cristo. Afirmar que a verdade de 

outra forma, uma vez que a tribulação abrange sete anos, culminando com a segunda 

vinda, obviamente, de uma única geração vai experimentar tudo. 

Como explicado nos capítulos anteriores, a geração a que Jesus se referia não pode ser o 

Doze ou a geração de judeus que viveram durante o primeiro século. Apesar de que a 

geração de judeus fizeram testemunhar a destruição do templo no D.C 70, eles podem 

não ser os descritos no versículo 30, porque não experimentou as catástrofes sem 

precedentes da grande tribulação (vv. 19, 24-25) nem eles testemunhar a retorno visível 



de Jesus Cristo (v. 26). Esses eventos, bem como a geração que vai estar vivo quando eles 

ocorrem, ainda estão no futuro. 

Sovereign Autoridade de Cristo 

O céu ea terra passarão, mas as minhas palavras não 

passarão. (13:31) 

O Senhor ressaltou a absoluta certeza de Sua promessa profética, dizendo aos discípulos 

que, apesar de o céu ea terra passarão, Suas palavras sobre esta matéria não passará. A 

declaração de Jesus destacou duas realidades teológicas fundamentais, ou seja, que este 

mundo é temporário e que a Sua Palavra é infalível. 

A Bíblia é clara que a Terra não é um planeta permanente. Como o apóstolo Pedro 

lembrou aos seus leitores: 

Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, 

e os elementos serão destruídos com o calor intenso, ea terra e as obras serão 

queimadas. Uma vez que todas estas coisas são para ser destruído, desta forma, que tipo 

de pessoas não deveis ser em conduta e piedade sagrado, esperando e apressando a vinda 

do dia de Deus, por causa do qual os céus serão destruídos por incineração, e os elementos 

se desfarão abrasados! Mas de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova 

terra, nos quais habita a justiça. (2 Pedro 3: 10-13; cf. 1 João 2:17) 

O apóstolo João semelhante descreveu a destruição deste universo presente com estas 

palavras: "E vi um grande trono branco, eo que estava assentado sobre ele, de cuja presença 

a terra eo céu fugiram, e não se achou lugar para eles" (Rev. 20:11; cf. 21: 1; Isa 65:17; 

66:22).. Os céus ea terra atuais serão substituídos por "um novo céu e uma nova terra" (Ap 

21: 1), que será o eterno lar dos remidos. 

Em contraste com a natureza temporal deste mundo, as palavras de Cristo nunca 

passarão. O Senhor Jesus usou essa mesma expressão no Sermão da Montanha, quando 

disse aos seus ouvintes: "Porque em verdade vos digo que, até que o céu ea terra passem, 

nem um jota ou um til jamais passará da Lei, até que tudo seja cumprido "(Mat. 5:18). Em 

Lucas 16:17 Ele semelhante disse aos fariseus: "Mas é mais fácil para o céu ea terra para 

passar longe do que por um golpe de uma letra da lei a falhar." O céu ea terra, um dia 

passarão, mas não antes de tudo declarado nas Escrituras é perfeitamente realizado. 

Como Jesus lembrou Seus discípulos, a Sua Palavra é permanente e não pode falhar (cf. 

Is. 40: 8; Col. 3:16). Ele não pode ser quebrado (João 10:35), mas permanece para sempre 

(Sl. 19: 9), pois é totalmente verdade (João 17:17). Como a pessoa que declara "o fim 

desde o princípio" (Is. 46:10), a Palavra de Deus sempre realizar o que Ele deseja (Isa. 

55:11). Sua Palavra é tão imutável e inatacável como seu divino Autor. Nada pode ser 

acrescentado ou subtraído dele (cf. Deut. 4:. 2; Matt 05:18; Lucas 16:17; Ap 22: 18-

19). Assim, o que o Senhor disse sobre seu retorno e o fim dos tempos é a verdade 

imutável. Isso vai acontecer exatamente como Ele disse que iria, porque suas palavras 

não podem vacilar ou falhar. 

Solene Admonition de Cristo 



Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do 

céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Acautelai-vos, manter em 

estado de alerta; para que você não sabe quando o tempo 

determinado virá. É como um homem longe em uma viagem, que 

ao sair de sua casa e colocando seus escravos no comando, 

atribuindo a cada um a sua tarefa, também ordenou ao porteiro 

que ficar em alerta. Portanto, estar em alerta-para que você não 

sabe quando o dono da casa está vindo, seja à noite, à meia-noite, 

ou quando o galo cantar, ou, no caso de manhã em que ele deveria 

vir de repente e encontrá-lo dormindo . O que eu digo para vocês, 
eu digo a todos: "Fique alerta! '" (13: 32-37) 

Para os crentes no presente, a revelação nas Escrituras do fim dos tempos é verdade 

esperançoso; mas para as pessoas vivas quando ocorrem estes eventos futuros, esta 

profecia assume extrema urgência.Como Ele declarou quatro vezes nos versos finais de 

Marcos 13, as pessoas em que a geração deve ficar em alerta (vv. 33, 34, 35, 37). Quando 

eles vêem os sinais que Jesus descritos, eles devem reconhecer que seu retorno é quase 

em cima deles. 

Mas isso vai ser precedido por sinais visíveis, o momento exato da segunda vinda não 

será revelado a ninguém. Como Jesus explicou, porém, ao dia ou da hora ninguém 

sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Embora o seu calendário 

é fixo no plano do Pai (Atos 1: 7), afirmação categórica do Senhor excluída a 

possibilidade de que alguém pudesse prever com precisão o Seu retorno. O carácter 

definitivo e exaustivo da afirmação de Jesus indica que todos os que presunçosamente 

definir uma data para a segunda vinda ou estão sendo delirante ou intencionalmente 

enganador, especialmente se os eventos da tribulação não foram iniciadas. 

Ao incluir a Si mesmo em que a declaração, como alguém que não sabia o momento exato 

do seu retorno, o Senhor Jesus não estava negando sua divindade (cf. João 1: 1, 14). Ao 

contrário, Ele estava reconhecendo as limitações auto-impostas sobre Sua natureza 

divina. Na sua humilhação, Deus Filho voluntariamente restringido o exercício dos seus 

atributos e prerrogativas divinas (cf. Fl 2: 6.), Da apresentação da sua utilização para a 

vontade do Pai (João 4:34; 05:30; 06:38) e do Espírito direção (cf. Jo 1: 45-49). Embora 

Ele demonstrou conhecimento sobrenatural e compreensão em muitas ocasiões ao longo 

de seu ministério (cf. João 2:25; 13: 3), o Senhor limitado Sua onisciência ao que o Pai 

revelou a Ele (João 15:15; cf. Lucas 2:52 ). Depois de Sua ressurreição, Jesus retomou o 

pleno conhecimento Ele possuía desde a eternidade passada como o segundo membro da 

Trindade (cf. Mt 28:18; João 21:17; Atos 1:.. 7, 24; 1 Cor 4: 5; Rev . 22: 7, 12, 20). 

Ainda abordando a geração futura que vai testemunhar os sinais no final da época, o 

Senhor emitiu esta admoestação: Acautelai-vos, manter em estado de alerta; para que 

você não sabe quando o tempo determinado virá (cf. Lc 12:40). Porque ninguém que 

não seja o Deus trino vai saber o momento exato da vinda de Cristo, os crentes que estão 

vivos durante a tribulação terá de estar em constante vigilância (cf. Lc 0:39; 2 Pedro 3:10; 

Rev. 16:15 ). De forma semelhante, todos os crentes de todas as gerações são instruídos 

a aguardar ansiosamente o arrebatamento iminente da igreja (cf. 1 Ts. 1:10), que ocorrerá 

antes do início da tribulação. 

Jesus ilustrou a imprevisibilidade da segunda vinda, explicando, É como um homem 

longe em uma viagem, que ao sair de sua casa e colocar seus escravos no comando, 



atribuindo a cada um a sua tarefa, também ordenou ao porteiro que ficar em 

alerta. analogia de Jesus contou com o proprietário de um imóvel que deixou sua casa 

para viajar para o exterior por um período indeterminado de tempo. Antes de sair, ele 

confiou cada um de seus empregados domésticos com direitos específicos que ele 

instruiu-os a executar enquanto ele estava fora. Esperava-se que fazê-lo com uma atitude 

de diligência e vigilância, sabendo que o retorno para casa de seu mestre poderia ser a 

qualquer momento. 

A implicação para os crentes no futuro tribulação é que aqueles que pertencem a Cristo 

devem , portanto, estar em alerta-para eles não sabem quando o dono da casa está 

vindo, se, à noite, à meia-noite, ou quando o galo cantar , ou, no caso de manhã em 

que ele deveria vir de repente e encontrar -los a dormir. Como porteiros obedientes, 

eles devem manter vigilância constante, de modo que eles são preparados de 

disponibilidade para acolher o Mestre em sua chegada. O Roman relógio de doze horas, 

das 6:12 PM às 6:12 AM , consistiu em quatro períodos de três horas. Esses intervalos 

foram identificadas pelas quando terminou: à noite , às 9:12 PM , da meia-noite às 

12:12 AM , o tempo em que o galo cante às 3:12 AM , e de manhã às 6:12 AM ponto 

de Jesus era que a Sua retorno pode ocorrer em qualquer altura, mesmo no meio da 

noite. Conseqüentemente, os crentes que estão vivos naqueles dias finais devem precaver-

se contra qualquer tentação em direção a complacência espiritual, distração ou sono:; (cf. 

Rm 13, 11-13). sendo caracterizado por vigilância. Repetindo essa carga com urgência, o 

Senhor advertiu novamente, o que eu digo a vocês, eu digo a todos: "Vigiai!" Na 

passagem paralela de Lucas 21: 34-36, Jesus explicou ainda, 

Esteja atento, para que os vossos corações não serão sobrecarregados com dissipação e 

embriaguez e as preocupações da vida, e esse dia não virá sobre ti de repente como uma 

armadilha; para isso virá sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Mas 

mantenha em alerta em todos os momentos, Orando para que você possa ter força para 

escapar de todas estas coisas que estão prestes a acontecer, e estar em pé diante do Filho 

do Homem. 

Essas palavras incluem um convite para a salvação, pela fé no Senhor Jesus Cristo, para que 

a futura geração viva durante a grande tribulação. Somente aqueles que resistir às tentações 

do mundo (incluindo dissipação, embriaguez, e os cuidados deste mundo), e coloque a sua fé 

no Salvador, será poupado eterna destruição do juízo de Deus e congratulou-se na presença 

da glória de Cristo para sempre . 

Assim, em resposta à pergunta dos discípulos sobre o fim dos tempos, o Senhor Jesus 

explicou que Ele voltaria depois de um longo período da história mundial, que culminará 

em um período final, catastrófica de tribulação global. Jesus prevenido cuidadosamente 

a futura geração que vai testemunhar esses eventos finais, incluindo a ascensão do 

Anticristo e sua profanação do templo, que o fim está próximo. 

Embora os eventos previstos no Sermão do Monte ainda são o futuro, a sua verdade serve 

para instruir cada geração de crentes ao longo da história da igreja. Por um lado, ela serve 

como um lembrete vívido de que as coisas deste mundo são temporárias (cf. 2 Pedro 3: 

11-13; 1 João 2: 15-17; 3: 2-3), e que os remidos são cidadãos de um reino eterno que 

ainda está para ser revelado na Terra quando o Senhor vier em glória (Fp. 3: 20-21; Hb 

11:16.). Por outro lado, ele fornece uma motivação poderosa para os crentes para 



proclamar o evangelho da glória de Cristo para os que estão perecendo, de modo que eles 

possam ser salvos do juízo iminente de Deus (cf. 2 Cor 5: 20-21; 2. Pedro 3: 14-15). 

 
66. Jogadores no Drama da Cruz (Marcos 14: 1-

16) 
Agora, o pão ázimo da Páscoa e foram dois dias de distância; e 

os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam procurando um 

modo de prendê-lo em segredo e matá-lo; pois eles estavam 

dizendo: "Não durante a festa, caso contrário, pode haver uma 

revolta do povo." Enquanto ele estava em Betânia, na casa de 

Simão, o leproso, e reclinar-se à mesa, veio uma mulher com um 

vaso de alabastro com perfume muito caro de nardo puro; e ela 

quebrou o frasco e derramou sobre a sua cabeça. Mas alguns 

foram indignado observando um ao outro: "Por que este perfume 

foi desperdiçado? Para este perfume poderia ter sido vendido por 

mais de trezentos denários, e que o dinheiro dado aos pobres. "E 

eles foram repreendendo. Mas Jesus disse: "Deixai-a; porque 

você se importa com ela? Ela fez uma boa ação para Mim. Para 

você ter sempre os pobres convosco, e sempre que você quiser, 

você pode fazer o bem a eles; mas você nem sempre têm Me. Ela 

fez o que podia; ela ungiu Meu corpo de antemão para o 

enterro. Em verdade vos digo que, onde quer que o evangelho seja 

pregado em todo o mundo, o que essa mulher fez também será 

contado em memória dela. "Então Judas Iscariotes, um dos doze, 

foi para os principais sacerdotes em fim de trair a si mesmos. Eles 

ficaram felizes quando eles ouviram isto, e prometeram dar-lhe 

dinheiro. E ele começou a procurar a forma de traí-lo em um 

momento oportuno. No primeiro dia dos pães ázimos, quando o 

cordeiro da Páscoa estava sendo sacrificado, Seus discípulos 

disseram-lhe: "Onde você quer que a gente vá e se preparar para 

você comer a Páscoa?" E Ele enviou dois dos seus discípulos, 

disse- lhes: "Ide à cidade, e um homem irá encontrá-lo carregando 

um cântaro de água; segui-lo; e, onde ele entrar, dizei ao dono da 

casa: O Mestre diz: "Onde está o meu quarto de hóspedes em que 

hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? '" E ele mesmo 

irá mostrar-lhe um grande cenáculo mobiliado e pronto 

; preparar-se para nós, há "Os discípulos saíram e foram para a 

cidade, e acharam ser assim como ele lhes tinha dito.; e 

prepararam a Páscoa. (14: 1-16) 

A morte e ressurreição de Jesus Cristo sempre foram o ponto focal do cristianismo, a 

chave para a salvação, e o coração do Evangelho. A cruz representa o ápice da história da 

redenção, a ratificação da nova aliança, a expiação final para o pecado, o epítome da 

misericórdia divina, o objeto necessário da fé salvadora, ea única esperança da vida 

eterna. É lá que a perfeita justiça de Deus se encontrou tanto a Sua graça imerecida e 

sabedoria infinita. Reconhecendo a sua importância sem paralelo, o apóstolo Paulo 

declarou que não se glorie "não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo" (Gal. 

6:14). Como ele disse mais tarde a igreja em Corinto: "Nós pregamos a Cristo 



crucificado" (1 Cor. 1:23), e "Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este 

crucificado" (2: 2; cf. Gal. 6:14). 

Como o tema central das Escrituras, a morte substitutiva de Jesus é repetidamente 

prenunciado em todo o Antigo Testamento: no libertador prometido de Gênesis 3:15; no 

animal Deus matou a fornecer uma cobertura para Adão e Eva (3:21); no sacrifício 

aceitável oferecido por Abel (4: 4); no carneiro preso em um matagal que tomou o lugar 

de Isaque em Mt. Moriah (22:13); nos cordeiros pascais que foram mortos no Egito (Ex. 

12: 6); em todo o sistema de sacrifícios levíticos (cf. Heb. 10: 1-13); na serpente de bronze 

levantada no deserto para a cura (Num. 21: 8-9; cf. João 3: 14-15); e no conceito do 

resgatador (cf. Rute 4:14). A cruz também foi predito pelos profetas como Davi (Sl. 22: 

1-18), Isaías (Is. 53: 1-12), Daniel (Dan 9:27.) E Zacarias (Zacarias 12:10.). (João 1:29) 

De acordo com os seus predecessores, João Batista, o último dos profetas da antiga 

aliança, declarados de Jesus: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!". 

A cruz permanece central no Novo Testamento, onde é o foco de todos os quatro 

Evangelhos (Mateus 26: 47-27: 58.; Marcos 14: 43-15: 45; Lucas 22: 47-23: 52; João 18: 

2-19: 38). O livro de Atos traça a proclamação da cruz em todo o mundo, como o 

evangelho soou diante de Jerusalém e Judéia para Samaria e os confins da terra (Atos 1: 

8; cf. 2:23; 05:30; 10:39 ; 13:29). As Epístolas estão equipados com a profunda teologia 

da cruz e suas implicações práticas para os crentes (cf. 1 Cor. 1: 17-18; Hebreus 12; Gl 

6:14; Ef 2:16; Col. 2:14... : 2; 1 Pedro 2:24, etc.). Na sua arrebatadora resumo, profético 

do futuro, o livro do Apocalipse de igual modo olha para trás para o Calvário, retratando 

o Senhor Jesus como o Cordeiro que foi morto perfeito para fazer a redenção possível 

pelo seu sangue (5: 6, 12; cf. 13: 8 ). 

A cruz é o tema central do troço final do evangelho de Marcos (capítulos 14-16). Desde 

o Sermão do Monte (13: 5-37), em que Jesus predisse as glórias de sua segunda vinda, a 

narrativa passa para focar o culminar santificado de Sua primeira vinda. A figura central 

no drama da cruz é, indiscutivelmente, o Senhor Jesus Cristo. Mas como a conta se 

desenrola (em 14: 1-16), Marcos introduz um elenco cheio de personagens adicionais, 

cada um dos quais desempenharam um papel vital nesse evento climático. Eles incluem 

Deus, o Pai, inimigos amargos de Jesus, seus amigos queridos, Seu traiçoeiro falso 

discípulo, e Seus fiéis seguidores. 

O Pai 

Agora, o pão ázimo da Páscoa e foram dois dias de distância (14: 

1) 

Apesar de não ser diretamente nomeado nesta passagem, Deus, o Pai era claramente no 

trabalho como diretor divina nos bastidores, soberanamente orquestrando tudo o que 

acontece ao Filho de acordo com o Seu plano preordenado de redenção. Participação 

providencial do Pai está implícito na declaração de abertura, onde Marcos explica que a 

Páscoa e pães ázimos foram dois dias de distância. Longe de ser incidental, que marco 

cronológico demonstra que o calendário divino estava correndo precisamente de acordo 

com o cronograma. Nessa Páscoa específica, no mesmo ano em que o profeta Daniel 

havia predito (Dan. 9: 25-26), no mesmo dia e, ao mesmo tempo em que os cordeiros 

pascais estavam sendo mortos no templo, o Pai havia proposto que a imaculado Cordeiro 

de Deus seria morto. 



A Páscoa foi celebrada a cada ano no décimo quarto dia do mês judaico de Nisan (no 

final de março ou início de abril). Ele comemorou a noite no Egito, quando o anjo da 

morte passou por cima das casas dos israelitas que tinham matado um cordeiro e 

polvilhadas seu sangue nas ombreiras e vergas (Ex. 12: 22-23). A Festa dos Pães 

Ázimos começou no dia seguinte e durou uma semana (a partir do décimo quinto ao 

vigésimo primeiro dia de Nissan). Ele comemorou êxodo de Israel do Egito, e foi 

nomeado para o pão achatado que o povo hebreu levaram com eles quando eles fizeram 

a sua fuga precipitada (Deut. 16: 3). Porque as duas celebrações foram tão intimamente 

entrelaçados, a Páscoa ea Festa dos Pães Ázimos finalmente chegou a ser termos 

intercambiáveis (cf. Mt 26:17; Lc. 22: 1). Juntos, eles fizeram um dos três principais 

festas de Israel, junto com Pentecostes (conhecida como a Festa das Semanas, no Antigo 

Testamento; cf. Ex 34:22; Atos 2: 1.) E Festa dos Tabernáculos ou cabines (Lev. 23:. 33-

43; Dt 16:16; 2 Crônicas 8:13).. 

Que a Páscoa era ainda dois dias de distância indica que ele ainda era quarta-feira. Jesus 

sabia que, de acordo com o plano perfeito do Pai, que tinha chegado o momento para ele 

morrer (cf. Mt 26:18, 45; Mc 14:35; João 12:23; 13:. 1; 17: 1). Como Ele disse aos Seus 

discípulos no relato paralelo de Mateus: "Você sabe que depois de dois dias da Páscoa 

está chegando, eo Filho do Homem vai ser entregue para a crucificação" (26: 2). Jesus 

falara da sua morte em um número de ocasiões anteriores (Marcos 8:31; 09:31; 10:33; 

12: 7.; Cf. Mt 27:63), demonstrando que ao longo de todo o seu ministério Ele estava 

operando de acordo com um calendário sobrenaturalmente ordenado e controlado, a fim 

de cumprir o Seu propósito final para vir, "para dar sua vida em resgate por muitos" (Mc 

10:45). 

Ao longo dos três anos e meio anteriores do Seu ministério, os adversários de Jesus 

tinham repetidamente tentou tirar sua vida (Marcos 3: 6; Lucas 4: 28-30; 19: 47-48; João 

5:18; 7: 1, 25, 32, 45-46; 10:31).Mesmo quando ele era um bebê, o rei Herodes tentou 

assassiná-lo em uma matança de bebês do sexo masculino (cf. Mt 2:. 13-21). Mas essas 

tentativas não tiveram sucesso porque não se encaixava projeto do Pai. Porque Jesus 

operado em plena submissão ao Pai (cf. João 4:34; 05:30; 06:38; Fp 2: 8.), Ele não daria 

sua vida até o momento apropriado tinha chegado (cf. Jo 7 : 6, 8, 30). Como ele explicou 

em João 10: 17-18: "Eu dou a minha vida para que eu possa levá-la novamente. Ninguém 

ma tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho autoridade para a dar, e tenho 

autoridade para retomá-la. "Mais tarde, quando Pilatos alegou ter a autoridade para matar 

Jesus, o Senhor informou o governador pagão:" Você não teria nenhuma autoridade sobre 

mim, a não ser que tinha sido dado do alto "(João 19: 10-11). 

Plano redentor do Pai era que o Filho iria morrer em um momento preciso em uma data 

específica. Assim, Jesus podia dizer a Seus discípulos, na noite antes de sua morte: "O 

Filho do homem vai, como foi determinado" (Lucas 22:22). Quase dois meses depois, 

Pedro repetiu essas palavras no dia de Pentecostes, dizendo à multidão que Jesus foi 

"entregue pelo plano pré-determinado e presciência de Deus" (Atos 2:23; cf. 1 Pedro 1: 

19-20). O Senhor Jesus foi para o Calvário como o cordeiro pascal perfeito (cf. 1 Cor. 5: 

7), de acordo com o calendário pré-ordenado pelo Pai (cf. 1 Pedro 1: 19-20), assim como 

os profetas do Antigo Testamento predisseram Ele Gostaria (Atos 03:18; cf. 8: 32-

35). Sua morte não foi um acidente não planejada, como alguns céticos afirmam (ver 

capítulo 16 deste volume). Em vez disso, como mencionado acima, é realizado o 

propósito para o qual Ele tinha sido enviado (cf. Jo 3: 14-16). 



Do ponto de vista humano, a crucificação de Cristo representa um aborto sem paralelo de 

justiça porque Ele era perfeitamente inocente em todos os aspectos. O Senhor Jesus foi 

falsamente acusado e condenado injustamente a um grau infinitamente maior do que 

qualquer outra pessoa em toda a história. No entanto, naquele ato mais hediondo de 

injustiça humana, a justiça de Deus estava no trabalho. O ato mais mal jamais perpetrado 

por homens pecadores era ao mesmo tempo um ato infinitamente amoroso realizada por 

um Deus santo. O Pai, o Filho punidos pelos pecados que não cometeu (cf. Is. 53: 10-12), 

para que os pecadores pudessem ser revestidos com uma justiça que nunca poderia ganhar 

(cf. 2 Cor. 5:21). Como um dote pago para uma noiva, a cruz foi o meio pelo qual o 

Senhor Jesus compraram pecadores "de toda tribo, língua, povo e nação" (Ap 5: 9), para 

que Ele possa "purificar para si um povo para Sua própria possessão "(Tito 2:14). Tudo 

isso estava de acordo com perfeito plano do Pai, eterno da redenção. 

Os Inimigos 

e os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam procurando 

um modo de prendê-lo em segredo e matá-lo; pois eles estavam 

dizendo: "Não durante a festa, caso contrário, pode haver uma 
revolta do povo." (14: 1b-2) 

No plano divino, Deus, o Pai foi soberanamente trabalhando para cumprir Seus propósitos 

redentores através da morte de Seu Filho. Mas essa realidade não exonera as ações 

perversas daqueles que, no nível humano, orquestrou a crucificação de Jesus. Motivado 

pelo seu próprio orgulho, inveja e obstinada incredulidade, os líderes religiosos judeus 

totalmente culposos tinha deliberAdãoente rejeitaram o seu Messias e ativamente 

procuravam matá-lo (cf. João 1:11). Na quarta-feira da Semana da Paixão de Jesus, 

aparentemente, ao mesmo tempo em que Ele estava falando com seus discípulos sobre as 

glórias de sua segunda vinda, os líderes religiosos judeus se reuniram para traçar seu 

assassinato. 

De acordo com o texto paralelo em Mateus 26: 3, esta reunião de chefes dos sacerdotes 

e os escribas ocorreu no pátio da casa de Caifás, o sumo sacerdote. Representando os 

estadistas mais velhos da elite religiosa de Israel, os príncipes dos sacerdotes e os 

escribas são mencionados juntos nos Evangelhos em várias ocasiões (cf. 14:43; 15:. 1; 

Matt 27:41; Lucas 09:22; 22:66) . Os príncipes dos sacerdoteseram principalmente 

saduceus. Seus números incluído o sumo sacerdote, o capitão do templo (que ajudou o 

sumo sacerdote), e outros sacerdotes de alto escalão. Os escribas , que eram em sua 

maioria, fariseus eram especialistas em ambos lei do Antigo Testamento e na tradição 

rabínica. Juntos, os saduceus e fariseus composta a liderança apóstata de Israel, e do 

Senhor Jesus advertiu seus discípulos para evitar suas práticas hipócritas (cf. Mt 16: 6.). 

O encontro teve um único propósito: eles estavam buscando como aproveitar Jesus em 

segredo e matá-lo. Pouco tempo antes, após a ressurreição de Lázaro, os líderes 

religiosos tinham organizado uma reunião similar. João 11: 47-52 conta os detalhes desse 

evento: 

Portanto, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus convocou um conselho, e diziam: "O 

que estamos fazendo? Para este homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos 

assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e nos tirarão tanto o nosso lugar como a 

nossa nação. "Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: 



"Você sabe absolutamente nada, nem você levar em conta que é conveniente para você 

que um homem morra pelo povo, e que todo não pereça a nação." Agora ele não disse 

isso por sua própria iniciativa, mas sendo de alta sacerdote naquele ano, profetizou que 

Jesus iria morrer pela nação, e não somente pela nação, mas para que Ele também para 

congregar na unidade os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, a partir daquele 

dia eles planejaram juntos para matá-lo. 

Os líderes de ambos os saduceus e os fariseus tinham medo que a popularidade de Jesus com 

as pessoas poderiam desencadear uma revolta (cf. Mc 11: 9-10; João 6:15), provocando uma 

resposta militar de Roma e levando-os a perder o seu posições privilegiadas de autoridade. (O 

conselho judaico no poder, o Sinédrio, composta de ambos os saduceus e fariseus, operado 

sob a jurisdição e da tolerância do governo romano). Como aqueles que controlavam o 

funcionamento do templo, os sumos sacerdotes e saduceus especialmente odiava Jesus porque 

Ele limpou o templo duas vezes, perturbando gravemente as suas operações lucrativas em 

ocasiões alta renda (Marcos 11: 15-18; cf. Jo 2: 13-16). Os escribas e fariseus, por outro lado, 

detestava Jesus, porque Ele denunciou abertamente seu elaborado sistema de legalismo, 

hipocrisia e tradição antibíblica (Marcos 3: 4; 7: 1-13; cf. Mateus 23: 1-36.). Embora os 

saduceus e fariseus representavam seitas rivais com diferenças significativas, foram 

unificados por sua oposição ao Senhor Jesus. 

Em suas conspirações contra Ele, procuraram prendê-lo secretamente, de modo a não 

antagonizar as multidões com quem ele ainda era muito popular (cf. Marcos 11: 8-

10). Aparentemente, seu plano era apreender Jesus secretamente e depois esperar para 

assassiná-lo até depois da festa tinha acabado e as centenas de milhares de peregrinos 

judeus visitam Jerusalém para celebrar a Páscoa tinha voltado para casa. Assim, eles 

estavam dizendo: "Não durante a festa, caso contrário, pode haver uma revolta do 

povo." 

Do ponto de vista dos líderes religiosos, a Páscoa foi o pior tempo para matar Jesus. Eles 

desesperAdãoente queria esperar até depois das festividades tinha terminado. Mas seus 

esquemas malignos não poderia adiar o que Deus, o Pai tinha projetado 

providencialmente. Ao longo dos três anos e meio anteriores, houve várias ocasiões em 

que eles queriam matar Jesus em um ataque de violência, mas foram frustradas. Neste 

ponto, os seus cálculos frios levou a adiar a sua morte. Mais uma vez eles não tiveram 

sucesso porque eles não estavam no controle. Quando eles finalmente alcançado seu 

objetivo de crucificar Jesus, fizeram-no exato momento em que eles estavam esperando 

para evitar. Claramente, os seus planos foram substituídas pelas providências de 

soberania de Deus (cf. Prov. 19:21). 

Os Amigos 

Enquanto ele estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, e 

reclinar-se à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro 

com perfume muito caro de nardo puro; e ela quebrou o frasco e 

derramou sobre a sua cabeça. Mas alguns foram indignado 

observando um ao outro: "Por que este perfume foi 

desperdiçado? Para este perfume poderia ter sido vendido por 

mais de trezentos denários, e que o dinheiro dado aos pobres. "E 

eles foram repreendendo. Mas Jesus disse: "Deixai-a; porque 

você se importa com ela? Ela fez uma boa ação para Mim. Para 

você ter sempre os pobres convosco, e sempre que você quiser, 



você pode fazer o bem a eles; mas você nem sempre têm Me. Ela 

fez o que podia; ela ungiu Meu corpo de antemão para o 

enterro. Em verdade vos digo que, onde quer que o evangelho seja 

pregado em todo o mundo, o que essa mulher fez também será 
contado em memória dela "(14: 3-9). 

Marcos interrompe a narrativa neste momento com um flashback para o sábado anterior, 

seis dias antes da sexta-feira da Páscoa (João 12: 1), quando o Senhor chegou em 

Betânia 21 cf. Mt; 1: apenas leste de Jerusalém (Marcos 11. : 1). Em contraste com os 

líderes religiosos, que odiava Jesus e queria morto, a mulher apresentado neste curta 

vinheta exibida profundo amor e sacrifício para seu Salvador. Embora este episódio está 

fora de ordem cronológica, o tema se encaixa perfeitamente na seção final do evangelho 

de Marcos, onde o foco é sobre os preparativos para a morte de Cristo. É uma janela de 

amor em uma parede de ódio. 

O cenário para este breve relato foi a casa de Simão, o leproso, onde Jesus e Seus 

discípulos estavam jantando (cf. João 12: 2). Simon, obviamente, tinha sido curado, caso 

contrário, ele não teria sido capaz de sediar um jantar. Os leprosos eram excluídos da 

sociedade que não foram autorizados qualquer interação estreita com as pessoas (cf. Lev. 

13: 45-46). Desde a lepra era incurável no mundo antigo, é quase certo que Simon havia 

sido milagrosamente curada por Jesus (cf. Mc 1: 40-45; Lucas 17: 11-19). Esta refeição 

era o jeito de Simon de demonstrar sua gratidão ao Senhor. De acordo com João 12: 1-3, 

Maria, Marta e Lázaro também participou. 

Como Jesus e Seus discípulos estavam reclinados à mesa, uma postura habitual para 

comer refeições em Israel do primeiro século, veio uma mulher, a quem João 12: 3 

identifica como Maria, irmã de Marta e Lázaro. Pouco tempo antes, Maria tinha visto 

Jesus levantar seu irmão Lázaro dentre os mortos (João 11: 32-45). Ela sempre foi 

particularmente atento às instruções de Jesus (cf. Lc 10:39), e, nesta ocasião, 

aparentemente reconheceu a realidade da morte iminente do Senhor melhor do que 

qualquer um dos Doze. 

Com humilde reverência, Maria se aproximou de Jesus com um frasco de alabastro com 

perfume muito caro de nardo puro; e ela quebrou o frasco e derramou sobre a sua 

cabeça. ações de Maria, que, sem dúvida, assustados outros convidados do jantar, foram 

um ato desmedido de amor e adoração para seu Senhor. Ela não tinha nenhuma 

preocupação com o custo do perfume, nem estava preocupado sobre como os outros 

possam responder. Seu único objetivo era expressar honra e adoração a Cristo pela unção 

Sua cabeça com perfume muito caro. (Pode-se notar que este episódio não deve ser 

confundido com os eventos registrados em Lucas 7:. 36-50, quando uma mulher diferente 

na Galiléia semelhante ungiu os pés de Jesus (Para mais informações sobre essa conta, e 

sua distinção de um presente, veja John Macarthur, Lucas 6-10 O MacArthur New 

Testament Commentary. [Chicago: Moody, 2011], cap 18.) 

Um típico vaso de alabastro, esculpido a partir de uma variedade de mármore egípcio 

finas, tinha um pescoço comprido com uma pequena abertura a partir do qual pequenas 

gotas de líquido pode ser derramado. Mas Maria não limitou sua expressão de louvor a 

algumas gotas de perfume precioso. Em vez disso, ela quebrou a garrafa, somando-se à 

custa de sua oferta a Cristo, e começou a efusivamente derramar seu conteúdo aromáticos 

sobre a cabeça de Jesus. A passagem paralela em João 12: 3 indica que ela também 



derramou um pouco do perfume nos pés de Jesus, e depois João observa ainda que a 

quantidade de perfume Maria utilizada foi uma libra romana, o que corresponde "os 

enxugou com os seus cabelos." a cerca de doze onças modernos. O óleo 

perfumado nardo, extraído de uma planta nativa do norte da Índia, foi importado da longa 

distância para Israel em grande despesa. Isso Maria usado nardo puro, o que significa 

que foi não diluído, identificou-o como ainda mais caro. Como resultado de sua oferta 

generosa para Jesus ", a casa se encheu com a fragrância do perfume" (João 12: 3). 

A cena era incrivelmente dramático, e a resposta dos outros convidados do jantar foi 

mista. Alguns foram indignado observando um ao outro: "Por que este perfume foi 

desperdiçado? Para este perfume poderia ter sido vendido por mais de trezentos 

denários, e que o dinheiro dado aos pobres. " Embora nem Marcos nem Mateus 

mencionar os nomes dos detratores, o relato de João explica que o instigador primário foi 

Judas. De acordo com João 12: 4-6, 

Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que tinha a intenção de traí-lo, disse: "Por 

que esse perfume não foi vendido por trezentos denários e não se deu aos pobres?" Agora 

ele disse isto, não porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque era ladrão e, 

como tinha a bolsa, que ele usou para furtar o que nela se lançava. 

Como o cheiro do perfume de Maria encheu a sala, Judas, e, aparentemente, alguns dos outros 

discípulos que ele conseguiu convencer no momento, começou a repreendê-la. Eles ficaram 

indignados, insistindo que o óleo perfumado tinha sido desperdiçado. Ele poderia ter sido 

vendido por trezentos denários, uma soma considerável de dinheiro, e seus rendimentos 

dado aos pobres. (A denário equivalia um dia de salário para um trabalhador comum, fazendo 

com que este salário de quase um ano para o trabalhador médio.) É claro que Judas não tinha 

nenhum interesse real no pobre. Ele era um ladrão que tinha sido desviar dinheiro dos outros 

discípulos. Ele queria que o perfume vendido, não para que o dinheiro poderia ser doado aos 

pobres, mas para que ele pudesse furtar-lo. 

Que contraste Judas era a Maria. Judas estava cheio de amargura e do ódio em direção a 

Jesus, querendo apenas para obter tudo o que podia e activamente à procura de um 

momento oportuno para traí-lo (veja a discussão sobre v. 11 abaixo). Mas Maria, 

motivado por gratidão e amor para com Jesus, queria dar tudo o que podia e 

entusiasticamente procuravam uma oportunidade para demonstrar a sua atitude de 

adoração sincera. Apesar do protesto de Judas, as ações de Maria simbolizou o carinho 

que caracteriza todos os que verdadeiramente amam o Senhor Jesus Cristo. Ela não podia 

limitar seu ato de devoção pródigo. 

Jesus corrigiu a indignação equivocada dos discípulos, dizendo-lhes: Deixai-a; porque 

você se importa com ela? Ela fez uma boa ação para mim. comportamento de Maria 

constituiu um belo ato de bondade e de culto. Ele não era de todo um 

desperdício. Referenciando Deuteronômio 15:11, o Senhor lembrou aos discípulos que 

eles têm sempre os pobres com eles, e sempre que eles podem desejarque eles 

poderiam fazer o bem a eles. Mas o Seu tempo restante com eles foi muito curto. Como 

Jesus lembrou Seus discípulos: Você não tem que sempre Me. Seu ponto era claro que 

a prioridade dos discípulos deve ter sido para adorá-Lo como Maria estava fazendo. A 

adoração é sempre a prioridade máxima. Enquanto amar o próximo por cuidar dos pobres 

é nobre e necessário, amando o Senhor é mais importante (cf. Mc 12: 30-31). Isso era 

uma verdade especialmente triste à luz dos eventos que transpiram durante os próximos 



seis dias. Jesus seria crucificado menos de uma semana depois. Diante disso, não era o 

momento para caridade, mas para a adoração. 

Maria tinha as prioridades certas. Como em uma ocasião anterior, ela havia "escolhido a 

boa parte" (Lucas 10:42). Ao contrário dos Doze, que parecia alheio, Maria 

aparentemente tinha alguma compreensão da morte iminente de Jesus. Por isso, ele disse 

a ela, ela fez o que podia; ela ungiu Meu corpo de antemão para o enterro. Embora 

Maria não podia fazer nada para evitar a morte de seu Salvador, ela foi capaz de 

demonstrar seu amor por ele de uma maneira luxuosa e sacrificial. Conhecendo seu 

coração, o Senhor elogiou por conta de sua expressão de culto. Segundo 

explicou, verdade vos digo que, onde quer que o evangelho seja pregado em todo o 

mundo, o que essa mulher fez também será falado em memória dela. Apesar de dois 

milênios se passaram, o testemunho de adoração sacrificial de Maria ainda permanece 

como um memorial perpétuo de seu amor por Cristo. Sua sincera até a morte, 

sepultamento e ressurreição de Cristo olhando-gesture-fornece um exemplo convincente 

do tipo de altruísta, louvor extravagante que homenageia o Salvador. 

O Discípulo Falsa 

Então Judas Iscariotes, um dos doze, foi para os chefes dos 

sacerdotes, a fim de trair a si mesmos. Eles ficaram felizes quando 

eles ouviram isto, e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele começou 

a procurar a forma de traí-lo em um momento oportuno. (14: 10-
11) 

Nenhum nome de toda a história humana é mais infame do que Judas Iscariotes. Embora 

ele era um dos doze, constantemente na presença de Jesus por mais de três anos, ele 

desperdiçou essa oportunidade única e privilegiada preferiu trair o Filho de Deus para 

Seus assassinos. Judas foi o único membro dos doze discípulos de fora 

Galiléia. Iscariotes significa "homem da Kerioth", indicando que ele veio daquela aldeia 

situada cerca de 25 milhas ao sul de Jerusalém. Embora ele seguiu Jesus por motivos 

egoístas e materialistas, ele conseguiu enganar os outros discípulos, na medida em que 

nenhuma delas suspeitava de ser um hipócrita e um traidor (cf. João 13:22). Mas Judas 

não poderia enganar o Senhor Jesus, que conhecia a condição do coração mau de Judas, 

desde o início, mesmo referindo-se a ele como um diabo (João 6:64, 70-71). 

Após o jantar sábado em Betânia, Judas saiu para os chefes dos sacerdotes, a fim de 

definir um plano em movimento para trair Jesus para eles. Os líderes 

religiosos ficaram felizes quando eles ouviram isto, e prometeram dar-lhe 

dinheiro. Por trinta moedas de prata (Mat. 26:15), o preço de um escravo (cf. Ex. 21:32), 

eles subornaram um Judas ansioso para vender seu Mestre. Desse ponto em diante, ao 

longo de toda a semana da Paixão de Jesus, o traidor começou a procurar a forma de 

traí-lo em um momento oportuno. Judas sabia que o primo oportunidade seria quando 

Jesus foi para além da multidão (Lucas 22: 6), e poderia ser preso em privado. Embora os 

outros discípulos estavam indiferentes aos planos tortuosos de Judas, o Senhor sabia 

exatamente o que ele estava planejando. Como Jesus disse a eles no cenáculo: "Eu não 

falo de todos vocês. Eu sei que os que eu já escolhidos; mas é que a Escritura pode ser 

cumprida, "Quem come a minha pão, levantou contra mim o calcanhar" (João 13:18). 



Porque Judas tinha endurecido o seu coração contra Jesus, Deus lhe deu a Satanás (cf. 1 

Cor. 5: 5). Assim, Lucas 22: 3 diz: "Então Satanás entrou em Judas" (cf. João 13:27). O 

príncipe das trevas operado através deste hipócrita não regenerado que, como os líderes 

religiosos, foi ele próprio um filho do diabo (João 8:44; Lc 22:53). Ironicamente, por 

incitar a Judas para trair Jesus, Satanás provocou sua própria morte (cf. 1 João 3: 

8); aparente vitória do diabo na verdade escrita sua derrota final (Hb 2:14;. Gn 3:15). Mais 

cedo no ministério de Cristo, Satanás havia influenciado Pedro para tentar convencer 

Jesus a fim de evitar a cruz inteira (cf. Marcos 8: 32-33). Talvez agora, como os líderes 

religiosos, ele esperava para interromper o calendário de Deus, atrasando a crucificação 

até depois da Páscoa. Mas seja qual for motivos de Satanás, suas ações não poderiam 

substituir a vontade soberana de Deus (Lucas 22:31; cf. Jó 1:12; 2: 6). 

Ele está se quebrando saber que traidor do Messias poderia vir de entre os Doze. Mas 

como impensável que possa parecer, Deus estava no controle completo. O traidor 

satanicamente inspirado estava realmente cumprindo a profecia bíblica específica (cf. Sl 

41: 9; 55: 12-14.; Zc. 11: 12-13; cf. Mateus 27: 3-10.). Como Jesus declarou em sua 

oração sacerdotal: "Eu guardava-os e nenhum deles morreram, mas o filho da perdição, 

para que a Escritura se cumprisse" (João 17:12). Mesmo a traição de Judas era parte do 

plano eterno de redenção. (Para discussão adicional das ações perversas de Judas na luz 

da soberania de Deus, veja o capítulo 26 deste volume.) 

Os Seguidores 

No primeiro dia dos pães ázimos, quando o cordeiro da Páscoa 

estava sendo sacrificado, Seus discípulos disseram-lhe: "Onde 

você quer que a gente vá e se preparar para você comer a 

Páscoa?" E Ele enviou dois dos seus discípulos, disse- lhes: "Ide 

à cidade, e um homem irá encontrá-lo carregando um cântaro de 

água; segui-lo; e, onde ele entrar, dizei ao dono da casa: O 

Mestre diz: "Onde está o meu quarto de hóspedes em que hei de 

comer a Páscoa com os meus discípulos? '" E ele mesmo irá 

mostrar-lhe um grande cenáculo mobiliado e pronto ; preparar-

se para nós, há "Os discípulos saíram e foram para a cidade, e 

acharam ser assim como ele lhes tinha dito.; e prepararam a 
Páscoa. (14: 12-16) 

No versículo 12, a narrativa avança para a quinta-feira da Semana da Paixão de Jesus, o 

primeiro dia dos pães ázimos, quando o cordeiro da Páscoa estava sendo 

sacrificado. Sabendo que o momento da sua morte estava perto (Mat. 26:18), o Senhor 

pôs em marcha um plano que permitiria a Ele em primeiro lugar para celebrar a Páscoa 

com seus discípulos. Era provável cedo naquele dia, quando Seus discípulos disseram-

lhe: "Onde você quer que a gente vá e se preparar para você comer a Páscoa?" 

O Senhor respondeu a sua pergunta de uma forma que, sem dúvida, perplexo-los. Mas 

sua resposta enigmática era necessário por causa da traição de Judas. Se Judas descobriu 

onde Jesus e os discípulos seria naquela noite, ele teria, sem dúvida, alertou os líderes 

religiosos, habilitando-os para prender Jesus durante o jantar da Páscoa. Mas isso teria 

sido prematuro. Assim, para manter Judas no escuro quanto ao lugar, o Senhor fez 

arranjos para observar a Páscoa em um local secreto, conhecido somente por Ele. De 

acordo com o Seu plano, Ele enviou dois de seus discípulos, a quem Lucas identifica 

como Pedro e João (Lucas 22: 8), e disse-lhes: "Ide à cidade." instruções subseqüentes 



de Jesus eram intencionalmente vago, mencionando nenhum local ou nomes, a fim de que 

Judas não teria nenhum conhecimento prévio sobre o local onde Jesus seria naquela 

noite. Apenas Pedro e João iria descobrir a localização de antemão, onde eles 

aparentemente ficou para terminar os preparativos necessários. Os demais discípulos não 

sabiam onde a refeição teria lugar até que eles chegaram à casa mais tarde naquela noite, 

deixando Judas nenhuma oportunidade de relatar o local para os inimigos de Cristo. Eles 

não sabiam até depois de Jesus exposto e rejeitou Judas (cf. João 13: 27-30). 

Como Jesus explicou o plano clandestino, Pedro e João chegaria em Jerusalém e encontrar 

um homem carregando um cântaro de água. O homem (que foi provavelmente um 

servo) que se destacam porque ele estava realizando uma tarefa doméstica que no 

primeiro século Israel era normalmente é feito pelas mulheres. Os dois estavam a segui-

lo; e onde quer que ele entrou, eles estavam a dizer ao dono da casa: O Mestre diz: 

"Onde está o meu quarto de hóspedes em que hei de comer a Páscoa com os meus 

discípulos? '" E ele mesmo irá mostrar-lhe um grande cenáculo mobilado e 

pronto;preparar-se para nós lá. " O proprietário, que os discípulos foram para atender 

aparentemente era familiarizado com Jesus, uma vez que eles eram simplesmente para 

lhe dizer que "o professor" os havia enviado. 

Claramente, o Senhor tinha premeditado isso, seja fisicamente ou sobrenatural. De 

qualquer maneira, ele sabia que uma grande sala já estava mobiliado e pronto para ele e 

seus discípulos para comer a refeição da Páscoa juntos. Depois de receber suas 

instruções, os discípulos saíram e foram para a cidade, e acharam ser assim como ele 

lhes tinha dito; e prepararam a Páscoa. Os preparativos necessários para a refeição da 

Páscoa incluído a do cordeiro ao templo para ser sacrificado, mantendo parte da carne 

assada para comer mais tarde naquela noite, e obter outros ingredientes necessários para 

a festa, incluindo pão sem fermento, vinho e ervas amargas. 

Jesus sabia que era essencial para ele para celebrar a Páscoa com seus discípulos naquela 

noite (Lucas 22:15), porque durante essa refeição final, Ele transformou a celebração da 

Páscoa na Ceia do Senhor, que comemorou sua morte na cruz (Lucas 22 : 20). Em vez de 

defender os cordeiros abatidos no Egito, o pão eo cálice seria agora significar o corpo e 

sangue do Cordeiro sacrificial de Deus (cf. 1 Cor. 11: 23-26). Além de celebrar a Ceia do 

Senhor, Jesus também deu aos discípulos palavras vitais de promessa e esperança para 

fortalecê-los para a sua morte (cf. João 13-17). 

Celebração de Jesus da Páscoa na noite antes de sua morte levanta uma questão 

importante: Como Ele poderia celebrar a Páscoa na quinta-feira à noite, quando os 

cordeiros pascais foram mortos na sexta-feira? A resposta está no fato de que, no primeiro 

século, Israel, a Páscoa foi comido regularmente em duas noites. Aqueles da Galiléia 

observou-se na quinta-feira à noite, enquanto os da Judéia comemorado na sexta-

feira. Consequentemente, Jesus era capaz de comer a Páscoa com seus discípulos na 

quinta-feira à noite e ainda morrer como o cordeiro pascal na sexta-feira à tarde. 

Como expliquei em meu comentário sobre o Evangelho de João, 

Uma aparente discrepância existe neste momento entre a cronologia de João e que dos 

Evangelhos sinópticos. O último afirmar claramente que a Última Ceia foi uma refeição 

pascal (Mt 26: 17-19; Marcos 14: 12-16.; Lucas 22: 7-15). João 18:28, no entanto, registra 

que os líderes judeus "levou Jesus da casa de Caifás para o pretório, e era cedo [Sexta-



feira de manhã; o dia da crucificação]; e eles mesmos não entraram no pretório, para que 

eles não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. "Além disso, de acordo com o 

julgamento João 19:14 Jesus e crucificação foi realizada no" dia de preparação para a 

Páscoa, " não um dia após a ingestão da refeição da Páscoa. Assim, o Senhor foi 

crucificado, ao mesmo tempo em que os cordeiros pascais eram mortos (cf. 19:36; Ex. 

12:46;. Num 9:12). O desafio, então, é explicar como Jesus e os discípulos poderia ter 

comido a refeição da Páscoa na quinta-feira à noite, se os líderes judeus ainda não tinha 

comido na sexta-feira de manhã.  

     A resposta está na compreensão de que os judeus tinham dois métodos diferentes de 

dias cômputo . Fontes judaicas antigas sugerem que os judeus da parte norte de Israel 

(incluindo Galiléia, onde Jesus ea maioria dos Doze eram de) dias contados a partir do 

nascer do sol ao nascer do sol. A maioria dos fariseus, aparentemente, também usou esse 

método. Por outro lado, os judeus da região sul de Israel contados dias de sol a sol. Isso 

incluiria os saduceus (que necessariamente viviam nas proximidades de Jerusalém por 

causa de sua ligação com o templo). Embora, sem dúvida, confuso, por vezes, que a dupla 

método de dias cômputo teriam benefícios práticos na Páscoa, permitindo que a festa a 

ser comemorado em dois dias consecutivos. Isso teria facilitado as condições de 

superlotação em Jerusalém, especialmente no templo, onde todos os cordeiros não teria 

de ser morto no mesmo dia.  

     Assim, não há contradição entre João e os sinóticos. Sendo galileus, Jesus e os doze 

teria visto o dia da Páscoa como correr a partir do amanhecer na quinta-feira ao nascer do 

sol na sexta-feira. Eles teriam comido a refeição da Páscoa na quinta-feira à noite. Os 

líderes judeus (os saduceus), no entanto, teria visto isso como início ao pôr do sol na 

quinta-feira e termina ao pôr do sol na sexta-feira. Eles teriam comido a refeição da 

Páscoa na sexta-feira à noite. (Para uma discussão mais aprofundada desta questão, ver 

Harold W. Hoehner, Aspectos Cronológico da Vida de Cristo [Grand Rapids: Zondervan, 

1977], 74-90; Robert L. Tomé e Stanley N. Gundry, A Harmonia dos 

Evangelhos [Chicago: Moody, 1979], 321-22; João 12-21, A Commentary MacArthur 

Novo Testamento. [Chicago: Moody, de 2008], 62-63) 

O drama da cruz envolveu uma miríade de atores: de líderes religiosos antagônicos como 

Caifás para devotos adoradores como Maria de vira-casaca discípulos como Judas para 

fiéis seguidores como Pedro e João. No entanto, uma pesquisa dessas figuras humanas 

em última análise, nos aponta de volta para Deus, o Pai, cuja mão invisível soberanamente 

orquestrada de todos os detalhes de acordo com seu plano perfeito (cf. Atos 2:23; 3:18; 

4:28). Em sua crucificação, o Senhor Jesus não era vítima. Em vez disso, Ele era o Filho 

de Deus vitorioso que submissamente e propositAdãoente obedeceu ao Seu Pai celestial, 

a ponto de morte, e morte de cruz. Por esta razão, também, Deus o exaltou sobremaneira 

e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo 

joelho, daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse 

que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. (Filipenses 2:. 8b-11) 

 
 

 

 



67. A Nova Páscoa (Marcos 14: 17-26) 
Quando chegou a noite Ele veio com os doze. Como eles estavam 

reclinados à mesa e comer, Jesus disse: "Em verdade vos digo que 

um de vós me há de trair-one que está comendo comigo." Eles 

começaram a entristecer-se e dizer a Ele, um por um ", 

Certamente que não eu? "E Ele lhes disse:" É um dos doze, aquele 

que mergulha Comigo na tigela. Porque o Filho do homem é ir 

assim como está escrito a seu respeito; mas ai daquele homem por 

quem o Filho do homem é traído! Teria sido bom para esse homem 

se não houvera nascido "Enquanto comiam, tomou o pão e, depois 

de uma bênção, partiu-o e deu-lho, e disse:" Levá-lo.; isto é o meu 

corpo. "E, quando tomou um copo e tendo dado graças, deu-lho, 

e todos beberam dele. E Ele lhes disse: "Este é o meu sangue da 

aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos 

digo a você, eu nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele 

dia em que o beber, novo, no reino de Deus. "Depois de cantar um 
hino, saíram para o Monte das Oliveiras. (14: 17-26) 

Quase 1.500 anos depois da primeira Páscoa foi estabelecida por Deus, na noite do povo 

hebreu foram libertados da escravidão no Egito, Jesus e seus discípulos fizeram o seu 

caminho para um cenáculo em Jerusalém, onde eles celebraram a última refeição da 

Páscoa divinamente autorizada. Em seu lugar, o Senhor instituiu um novo memorial que 

apontou para si mesmo e sua obra na cruz. Enquanto a velha Páscoa comemorava a 

libertação temporal, de Israel da escravidão no Egito, a nova Páscoa celebrada uma 

infinitamente maior redenção eterna do poder e da penalidade do pecado. Em uma única 

refeição da Páscoa, na noite antes de sua morte, o Senhor Jesus concluiu a celebração 

velha e instituiu o novo. Ele tomou componentes dessa festa da Páscoa final e redefiniu-

los como elementos de sua mesa de comunhão. 

Ao longo dos séculos da história do Antigo Testamento, milhões de cordeiros foram 

mortos como parte da observância da Páscoa anual. Cada um desses animais para o 

sacrifício simbolizava a realidade de que a libertação da ira divina requer a morte de um 

substituto inocente. Mas nenhum desses sacrifícios realmente pode expiar o pecado (cf. 

Heb 10: 4.). Esta Páscoa seria diferente, porque o sacrifício final seria morto, ou seja, o 

Cordeiro de Deus (1 Cor. 5: 7; cf. João 1:29), a quem todos eles apontaram. Ele é o único 

sacrifício satisfatória a Deus como oferta pelo pecado. 

Mais cedo na quinta-feira, Jesus enviou Pedro e João em Jerusalém para fazer 

preparativos para a ceia pascal (cf. Lucas 22: 8). Naquela noite, o resto dos Doze, 

juntamente com Jesus se juntou a eles na sala superior para celebrar a Páscoa final e 

inaugurar a primeira Comunhão. 

A Páscoa final 

Quando chegou a noite Ele veio com os doze. Como eles estavam 

reclinados à mesa e comer, Jesus disse: "Em verdade vos digo que 

um de vós me há de trair-one que está comendo comigo." Eles 

começaram a entristecer-se e dizer a Ele, um por um ", 

Certamente que não eu? "E Ele lhes disse:" É um dos doze, aquele 

que mergulha Comigo na tigela. Porque o Filho do homem é ir 



assim como está escrito a seu respeito; mas ai daquele homem por 

quem o Filho do homem é traído! Teria sido bom para esse homem 
se não houvera nascido "(14: 17-21). 

A celebração da Páscoa começou quando já era noite, começando depois do sol e 

terminando um pouco antes da meia-noite (cf. Ex. 12: 8-14). Jesus e os discípulos 

chegaram à noite, em um local conhecido somente por Jesus. O sigilo foi necessária a fim 

de impedir Judas de alertar as autoridades religiosas a sua localização, para que Jesus 

pudesse realizar tudo o que era necessário antes de Sua prisão e execução. Como o Senhor 

explicou aos Doze: "Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de 

padecer" (Lc 22:15). Essas palavras expressam a profunda emoção o Senhor anexado à 

última Páscoa com seus discípulos. Em que uma refeição, ele traria para a conclusão de 

todo um sistema e lançar um novo, ao mesmo tempo dando Seus seguidores a instrução 

adicional que desesperAdãoente precisava ouvir nas horas antes da cruz. 

Como observado acima, Jesus já tinha enviado Pedro e João à frente do resto, a fim de 

preparar tudo para a refeição da Páscoa. O comentário de Marcos que Ele veio com os 

doze é certamente uma referência geral aos apóstolos, o que significa simplesmente que 

Jesus chegou junto com os outros dez para se juntar a Pedro e João. 

De acordo com os costumes judaicos do primeiro século, Jesus e os discípulos estavam 

reclinados à mesa e comer, descansando em almofadas com a cabeça em direção à mesa 

e os pés estendidos longe dele. A primeira Páscoa no Egito foi comido em uma 

pressa. Como o Senhor Deus instruiu os israelitas: "Você deve comê-lo desta maneira: 

Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, eo vosso cajado na mão; e o 

comereis apressAdãoente; é a Páscoa do Senhor "(Ex. 12:11). Mas ao longo dos séculos, 

as celebrações da Páscoa havia se tornado eventos prolongados, permitindo que os 

participantes a relaxar durante a refeição como Jesus e os discípulos fizeram nesta 

ocasião. Esta última Páscoa durou o tempo suficiente para Jesus para lavar os pés dos 

discípulos, enfrentar Judas Iscariotes, comer a refeição da Páscoa, instituir Mesa do 

Senhor, e dar aos discípulos uma quantidade significativa de instrução adicional (cf. João 

13-16). 

A Páscoa consistia de vários recursos. A festa começou com uma oração de ação de 

graças pela libertação, proteção, e da bondade de Deus. A oração de abertura foi seguida 

pela primeira de quatro copos de vinho tinto diluído. A lavagem cerimonial das mãos veio 

a seguir, o que significa a necessidade de santidade e purificação do pecado. Foi, 

provavelmente, neste momento da refeição, no exato momento em que eles deveriam ter 

sido reconhecendo seus pecados, que os Doze começaram a debater quem entre eles era 

o maior (Lucas 22:24). Jesus respondeu, lavando os seus pés e ensinar-lhes uma lição 

inesquecível sobre humildade (cf. João 13: 3-20). 

A cerimônia de lavagem das mãos foi seguido pela ingestão de ervas amargas que 

simbolizava a escravidão dura e aflição do povo hebreu suportou enquanto escravizados 

no Egito. Junto com as ervas amargas, pães plana também seria quebrado, distribuído, e 

mergulhou em uma pasta grossa feita a partir de frutas e nozes chão. A ingestão de ervas 

amargas foi seguido pelo canto dos dois primeiros salmos do Hallel, e beber do segundo 

copo de vinho. O Hallel (Pss. 113-118) consistiu em hinos de louvor e é a palavra da qual 

o termo "aleluia" (significado: "Louvado seja o Senhor") é derivado. Neste ponto, o chefe 

da família também explicaria o significado da Páscoa. 



Em seguida, o cordeiro assado e pão sem fermento seria servido. Depois de lavar as mãos 

mais uma vez, o chefe da família iria distribuir pedaços de pão para ser comido com o 

cordeiro sacrificial. Quando o prato principal foi concluída, um terceiro copo de vinho 

seria recebido. Para completar a tradicional cerimônia, os participantes cantavam o resto 

do Hallel (Pss. 115-118) e, finalmente, eles iriam beber a quarta taça de vinho. 

Em algum momento da celebração, Jesus disse: "Em verdade vos digo que um de vós 

me há de trair-one que está comendo comigo." A palavra trair (a forma do verbo 

grego paradidomi ) significa "dar over" e foi muitas vezes usado para descrever os 

criminosos serem presos ou detidos a ser entregue a punição. Apesar de, em várias 

ocasiões anteriores, Jesus havia predito Sua morte, Ele não tinha anteriormente explicado 

aos discípulos que Ele seria traído por um deles. 

As palavras de Jesus ecoaram as de Davi, que, depois de ser traído por um de sua 

confiança, exclamou: 

Pois não é um inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo; nem é aquele que me 

odeia quem se exaltou contra mim, então eu poderia me esconder dele. Mas é você, um 

homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo; nós, que teve a doce comunhão 

juntos, [e] entrou na casa de Deus no meio da multidão. (Sl 55: 12-14.) 

No Salmo 41: 9, Davi semelhante lamentou: ". Até o meu amigo íntimo, em quem eu 

confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar" dor de Davi foi causada 

pela traição de seu conselheiro Aitofel, que se juntou a rebelião de Absalão contra Davi (cf. 

2 Sam. 16: 15-17: 3). Em uma cultura onde comer juntos foi considerado como um sinal de 

amizade, a trair alguém, enquanto se come com eles agravado a traição, o que torna ainda 

mais desprezível (João 13:18). 

Jesus, é claro, sabia quem era que iria traí-lo, já que Ele sabia o que estava nos corações 

de todos (João 2:24), incluindo as más intenções de Judas (João 6: 70-71; 13:11). Mas os 

outros discípulos não suspeitou de nada. Judas era tão hábil em esconder sua hipocrisia 

que confiava nele como seu tesoureiro, mesmo quando ele estava furtando dinheiro com 

eles (cf. João 12: 6). Eles ignorantemente o considerava um homem de integridade. 

Quando os discípulos ouviram a afirmação impressionante que um deles iria trair o seu 

Mestre, eles começaram a entristecer-se e dizer a Ele, um por um: "Certamente não 

eu?" A palavra entristecido(do verbo grego lupeō ) significa ser afligido , triste e 

profundamente triste. Mateus 26:22 explica que eles foram "profundamente entristecido". 

Com a exceção óbvia de Judas (cf. 26:25 Matt.), Os discípulos realmente acreditavam em 

Jesus e ficaram incrédulos quando informado um deles era um traidor. A pergunta era 

genuíno, tanto na auto-dúvida e da sincera afeição por Cristo que ele expressa. Talvez, 

apenas tendo sido repreendido pelo Senhor para seu orgulho (cf. João 13: 5-20), eles 

foram sensibilizados para a maldade potencial de seus próprios corações. 

No momento em que os discípulos estavam comendo as ervas amargas, juntamente com 

pão achatado mergulhado na pasta de frutas e nozes, Ele lhes disse: "É um dos doze, 

aquele que mergulha Comigo na tigela." Diversas bacias de imersão provavelmente 

foram situado em torno da mesa, com Judas aparentemente sentado perto de Jesus e 

compartilhando a mesma tigela com Ele. Os discípulos aparentemente não entendia 

completamente resposta um tanto enigmática do Senhor. Como o apóstolo João explica 



em seu relato paralelo, eles continuaram a ser confundido quanto à identidade do traidor 

de Jesus. 

Então Simão Pedro fez um gesto para [João], e disse-lhe: "Diga-nos quem é de quem ele 

está falando." Ele, recostando-se, portanto, sobre o peito de Jesus, disse-lhe: "Senhor, 

quem é?" Jesus em seguida, respondeu: "Esse é o único para quem eu molhará o bocado 

e dar-lhe a ele." Então, quando ele tinha mergulhado o bocado, Ele tomou e deu-o a Judas, 

filho de Simão Iscariotes. Após o bocado, Satanás entrou então para ele. Por isso Jesus 

disse-lhe: "O que você faz, fá-lo depressa." Agora ninguém dos que estavam à mesa 

percebeu a que propósito que Ele tinha dito isso a ele. Para alguns estavam supondo, como 

Judas tinha a bolsa, que Jesus estava dizendo a ele: "Compre as coisas que temos 

necessidade para a festa"; ou então, que desse alguma coisa aos pobres. Então, depois de 

ter recebido o bocado saiu logo; E era noite. (João 13: 24-30) 

Como miserável e tolo como Judas foi, motivado por seus próprios desejos carnais, ele 

não podia nem frustrar nem alterar o plano de Deus. Na verdade, os maus desígnios de 

Judas foram estrategicamente estabelecido por Deus em seus propósitos 

redentores. Como Jesus passou a explicar, porque o Filho do homem é ir assim como 

está escrito a seu respeito. Tudo para acontecer com Jesus havia sido predestinados por 

Deus e predita nas Escrituras (cf. Atos 2:23). Detalhes sobre seu sofrimento e crucificação 

foram previstos em passagens do Antigo Testamento, como o Salmo 22; Isaías 53; e 

Zacarias 12. Assim, Paulo poderia dizer o Corinthians "que Cristo morreu por nossos 

pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, 

segundo as Escrituras" (1 Cor. 15: 3) . O plano tinha sido determinado na eternidade 

passada (cf. Ap 13: 8) e registrada no Antigo Testamento. Jesus não foi para a cruz como 

uma vítima indefesa, mas como o Filho obediente cumprimento tanto a palavra e vontade 

do Pai (cf. Mt 26:54; Lucas 24:44; Fp 2:.. 8). 

É importante notar que, embora Deus usou Judas para cumprir Seus propósitos, Judas 

ainda estava pessoalmente culpado por suas más ações. Como Jesus passou a explicar, ai 

daquele homem por quem o Filho do homem é traído Em Sua providência, Deus 

soberano e constantemente anula escolhas pecaminosas das pessoas, como os de Judas, 

para seus próprios fins e glória (cf. Gn 50: 20; Rom. 8:28). Mas essa realidade não 

exonera-los para a sua maldade. A palavra ai é mais do que uma advertência; ele é o 

pronunciamento do juízo divino e condenação. Através de sua rejeição voluntária de 

Cristo, optando por traí-lo, em vez de acreditar nele, Judas condenado a sua alma para o 

inferno eterno (cf. João 17:12). 

Jesus continuou com uma declaração preocupante: Teria sido bom para esse homem se 

não houvera nascido. Como todos os que rejeitam a Cristo, Judas seria condenado para 

sempre. Depois de ter sido dado o máximo privilégio de ser um dos discípulos de Jesus, 

Judas seria punido em conformidade com medidas extremas (cf. Lucas 12: 47-48). A 

retribuição eterna que ele e todos os incrédulos aguardado é tão grave que a nunca ter 

existido seria infinitamente melhor. O autor de Hebreus descreve as terríveis 

conseqüências que esperam por todos os que exibem tais obstinada incredulidade. 

Quanto maior castigo que você acha que ele será julgado merecedor aquele que pisar o 

Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e fizer 

agravo ao Espírito da graça?Para nós conhecemos aquele que disse: "Minha é a vingança, 



eu retribuirei." E mais uma vez: "O Senhor julgará o seu povo." É uma coisa terrível cair 

nas mãos do Deus vivo. (Heb. 10: 29-31) 

A Primeira Comunhão 

Enquanto comiam, tomou o pão e, depois de uma bênção, partiu-

o e deu-lho, e disse: "Levá-la; isto é o meu corpo. "E, quando 

tomou um copo e tendo dado graças, deu-lho, e todos beberam 

dele. E Ele lhes disse: "Este é o meu sangue da aliança, que é 

derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo a você, eu 

nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o 

beber, novo, no reino de Deus. "Depois de cantar um hino, saíram 
para o Monte das Oliveiras. (14: 22-26) 

Depois Judas esquerda (João 13: 30-31), e apenas os onze fiéis permaneceram, Jesus 

transformou a Páscoa em Mesa do Senhor (também chamado Ceia do Senhor ou 

Comunhão) e, assim, sinalizou a transição do velho para o novo pacto. As palavras de 

Jesus registradas nesta passagem marcou o fim de todas as cerimônias do Antigo 

Testamento, sacrifícios e rituais (cf. Marcos 15:38). Todos os símbolos da antiga aliança 

apontava para Cristo; na Sua morte, eles estavam perfeitamente cumprido e substituído. 

Que Jesus disse estas coisas enquanto eles estavam comendo sugere que isso ocorreu 

por volta da época do cordeiro assado foi servido. No meio da celebração da Páscoa, o 

único e verdadeiro Cordeiro pascal (1 Cor. 5: 7) levou algum do apartamento crisp, sem 

fermento de pão, e depois de uma bênção 14, no qual Ele deu graças ao Pai (cf. Matt. : 

19; 15:36), . Ele partiu-o e deu-lho Como Jesus entregou um pedaço de pão a cada um 

dos onze, Ele disse: "Levá-la; isto é o meu corpo ". Comendo o pão sem fermento não 

só simbolizada partida precipitada dos israelitas do Egito (Deut. 16: 3), ele também 

representou a sua separação das influências corruptoras do pecado, idolatria e 

mundanismo (que foram simbolizada por fermento ). Na mesa do Senhor, que mesmo pão 

foi dado um novo significado. Ele serviu como uma figura de seu corpo, que Ele iria em 

breve oferecer como sacrifício pelo pecado para propiciar o Pai. A fração do pão não 

significou a natureza da sua morte, uma vez que nenhum dos Seus ossos foram quebrados 

durante sua execução (João 19:36;. Cf. Ex 12:46;. Ps 34:20). Em vez disso, o fato de que 

os discípulos foram dadas a cada um pedaço do mesmo pão simbolizava sua unidade em 

Cristo (cf. 1 Cor. 12: 12-27). De acordo com a passagem paralela em Lucas 22:19, Jesus 

acrescentou: "dado por vós; fazei isto em memória de mim "(cf. 1 Cor. 11:24). Essas 

palavras indicam que o Senhor pretendia Sua mesa para ser observado por seus seguidores 

como um memorial perpétuo da sua morte. 

Tal como acontece com muitas doutrinas, a Igreja Católica Romana tem pervertido a 

Mesa do Senhor para a prática bizarra da transubstanciação, na qual a substância do pão 

e do cálice são supostamente transformado no corpo e sangue de Jesus Cristo. Mas Jesus 

não estava falando literalmente, quando disse do pão, isto é o meu corpo. equívocos 

semelhantes de palavras de Jesus incitou os líderes judeus ao ridículo quando Ele 

descreveu seu corpo como um templo (João 2: 19-21), e causou muitos discípulos 

superficiais a abandonar quando Ele chamou a Si mesmo o Pão da Vida (João 6:35, 48-

66). Da mesma forma que Jesus se refere a si mesmo como uma porta (João 10: 9) e uma 

videira (João 15: 1, 5), as palavras de Jesus no cenáculo deve ser entendido em sentido 

figurado. 



Depois de distribuir o pão, o Senhor Jesus instituiu o segundo elemento da sua 

mesa. Quando ele tinha tomado um copo e tendo dado graças, deu-lho, e todos 

beberam dele. O verbo traduzido dado graças é uma forma de o grego 

palavra eucharisteo , a partir do qual o Inglês palavra "Eucaristia" é 

derivado. ("Eucaristia" é um título histórico para a Mesa do Senhor que tem sido 

amplamente requisitados e corrompido pela Igreja Católica Romana.) Esta teria sido a 

terceira taça da refeição da Páscoa, seguindo o curso principal. Que todos beberam 

dele demonstra que Jesus destina a todos os crentes a participar em ambos os elementos 

da Ceia do Senhor (cf. 1 Cor 10:16, 21;. 11,28). 

Depois de beber do cálice, Ele lhes disse: "Este é o meu sangue da aliança, que é 

derramado em favor de muitos. Assim como o pão simbolizava Seu corpo, de modo a 

taça simbolizava seu sangue. Para que uma aliança a ser estabelecida, tinha que haver o 

derramamento de sangue (uma referência à morte, cf. Heb. 9: 16-20). Mas, 

diferentemente dos sacrifícios de animais necessários para a Noé (Gn 8:20), Abraão (Gn 

15:10), e convênios Mosaico (Ex. 24: 5-8; Lev 17:11.), A nova aliança (Lucas 22:20) 

exigiu o precioso sangue do Cordeiro imaculado de Deus seja derramado em morte para 

o benefício eterno dos muitos a quem ele redimiria (cf. Is. 53:12). Mateus 26:28 

acrescenta que a razão pela qual o sangue de Cristo teve que ser derramado era "para o 

perdão dos pecados" (cf. Hb 9:22; 1 Pedro 1: 2.). 

Na cruz, o Senhor Jesus morreu como o substituto perfeito, levando a culpa de todos os 

que foram escolhidos para crer nEle (2 Cor. 5:21). Ele suportou a pena da ira de Deus, 

satisfez a justiça divina, e ratificou a nova aliança do perdão e da salvação (Jer. 

31:34). (Para uma discussão detalhada da nova aliança, veja 2 Coríntios , o comentário 

MacArthur Novo Testamento. [Chicago: Moody, 2003], rachaduras 7 e 8.) A morte de 

Jesus constituiu o pagamento final, de modo que não há mais a necessidade de se 

sacrifícios em curso animais (cf. Heb. 10: 4-12). Isso foi claramente demonstrado pelo 

rasgar do véu na entrada do Santo dos Santos, e da promessa do Senhor a respeito da 

completa destruição do templo em (Mateus 27:51). AD 70 (cf. Mc 13: 1- 3). 

Jesus concluiu a celebração inaugural da Ceia do Senhor com uma promessa aos seus 

discípulos: Em verdade vos digo a você, eu nunca mais beberei do fruto da videira, 

até aquele dia em que o beber, novo, no reino de Deus. " A fruta da vinha foi um 

coloquialismo judaica que se refere ao vinho; Neste contexto, referiu-se especificamente 

ao vinho tinto diluída da refeição da Páscoa. Mais cedo, na mesma noite, Jesus também 

lhes tinha dito: "Eu digo a você, eu nunca vou voltar a comer-la até que ela se cumpra no 

reino de Deus" (Lucas 22:16). Essas palavras assegurou aos discípulos que Ele iria voltar 

(cf. João 14: 3) (. Cf. Ez 45: 18-25), e que Ele seria um dia celebrar a Páscoa com eles 

novamente em Seu reino milenar. Até o seu retorno, os crentes devem continuar a celebrar 

o memorial refeição da sua mesa (cf. 1 Cor. 11: 23-24). Assim, a celebração regular da 

comunhão não só olha para trás para a morte de Cristo, mas também aguarda com grande 

expectativa a sua vinda. Na noite anterior, Jesus instruiu seus discípulos sobre seu retorno 

e o fim dos tempos (cf. Mc 13: 24-27). Agora, na noite antes da Sua morte, Ele lhes 

assegurou que a cruz não representa o fim da história. 

À medida que a celebração da Páscoa, concluiu, Jesus e os discípulos cantaram uma 

canção de encerramento, provavelmente o salmo final do tradicional Hallel (Sl. 118). É 

difícil imaginar uma bênção mais adequado, uma vez que o refrão repetido do Salmo 118 

é que a bondade amorosa de Deus é eterna (vv. 1-3, 29). No refrão poderia ter sido mais 



apropriado, tendo em conta a iminência da cruz. Embora o Messias seria rejeitado e morto 

por líderes religiosos de Israel (cf. v. 22), Ele subiria vitorioso no terceiro dia. 

Marcos conclui sua discussão sobre a sala de cima, observando apenas que depois de 

cantar aquela final hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Lá, Jesus rezava 

fervorosamente ao Pai que a vontade de Deus seria realizado. Logo, o Cordeiro de Deus, 

seria preso e condenado injustamente (1 Pedro 1:19; 2: 21-24). O momento mais 

significativo na história do resgate era apenas poucas horas de distância. 

 
68. A taça da agonia  (Marcos 14: 27-42) 

E Jesus disse-lhes: "Vocês todos vai cair, porque está escrito: 'Vou 

derrubar o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de eu 

ter sido levantado, irei adiante de vós para a Galiléia. "Mas Pedro 

disse-lhe:" Mesmo que todos podem cair, mas eu não vou. "E 

Jesus disse-lhe:" Em verdade vos digo que, que esta noite, antes 

que o galo cante duas vezes, você mesmo me negará três vezes ". 

Mas Pedro não parava de dizer insistentemente:" Mesmo se eu 

tiver que morrer com você, eu não vou negar Você! "E tudo o que 

eles estavam dizendo a mesma coisa também. Eles chegaram a um 

lugar chamado Getsêmani; e disse aos seus discípulos: "Sentem-

se aqui até que eu tenho orado." E, levando consigo Pedro, Tiago 

e João, e começou a ser muito angustiado e perturbado. E Ele lhes 

disse: "A minha alma está profundamente triste ao ponto de 

morte; permanecer aqui e vigiem. "E, indo um pouco além deles, 

e caiu no chão e começou a Oração para que, se fosse possível, a 

hora pode passar por ele. E Ele estava dizendo: "Abba! Pai! Tudo 

é possível para você; remover de mim este cálice;Ainda não é o 

que eu quero, mas o que tu queres. "E Ele veio e os encontrou 

dormindo, e disse a Pedro:" Simão, você está dormindo? Você não 

poderia manter o relógio por uma hora? Continue assistindo e 

Orando para que você não pode entrar em tentação; o espírito 

está pronto, mas a carne é fraca. "Mais uma vez ele foi embora e 

orou, dizendo as mesmas palavras. E mais uma vez ele veio e os 

encontrou dormindo, porque seus olhos estavam muito pesado; e 

eles não sabiam o que lhe responder. E Ele veio pela terceira vez, 

e disse-lhes: "Você ainda está dormindo e descansando? É o 

suficiente; é chegada a hora; Eis que o Filho do homem está sendo 

entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamo-nos; eis que 
aquele que trai Me está próximo "(14: 27-42)! 

Durante seus 33 anos na terra, o Senhor Jesus foi repetidamente expostos às provações e 

tentações da vida (cf. Heb. 4:15). Como Isaías 53: 3 previa do Messias, Ele era "um 

homem de dores e experimentado no sofrimento." O Novo Testamento nunca registra um 

momento em que Jesus riu, mas relata ocasiões em que ele experimentou tristeza e 

lágrimas. Ele lamentou a cegueira espiritual do povo e seus líderes (Marcos 8:12, 18), se 

entristeceu com o sofrimento físico dos doentes e deficientes (Marcos 07:34;. Cf. Mt 

14:14; 20:34), e chorou junto da sepultura de um amigo amado (João 11:35). Com 

percepção divina (cf. João 2:25), o Senhor Jesus testemunhou o sofrimento inerente a um 



mundo corrompido pelo pecado, da doença e da morte. Sua compreensão do sofrimento 

dos outros fez com que fosse movido de compaixão (cf. Marcos 1:41; 6:34; 8: 2). Em 

João 11:33, Sua forte emoção é descrito: "Quando Jesus viu [Maria] choro, e os judeus 

que vieram com ela, também chorando, Ele ficou profundamente comovido em espírito e 

perturbou-se." Este sentimento intenso foi o resultado de a morte de Lázaro, a tristeza de 

Maria e Marta, a realidade de Israel incrédulo, ea compreensão do impacto do pecado e 

da morte na história da humanidade. 

Que a dor intensa sobre o pecado era semelhante à dor, mágoa e angústia severa Ele 

experimentou no jardim do Getsêmani. As profundidades de sua agonia, nessas primeiras 

horas da manhã antes da Cruz, eram infinitamente maior do que qualquer outra pessoa na 

história da humanidade jamais experimentou. O imaculado Cordeiro de Deus (1 Pedro 

1:19) logo seria alienado de Seu Pai celestial (Marcos 15:34) e esmagado sob a ira divina 

(Is. 53:10), a fim de tirar os pecados de outras pessoas (2 Cor. 5:21). Sem agonia poderia 

ser maior do que saber que em breve beber o cálice do juízo de Deus contra o pecado (cf. 

Mt 20:22;. João 18:11). 

Na quinta-feira à noite, Jesus e seus discípulos celebraram tanto a última Páscoa ea 

primeira comunhão no cenáculo em Jerusalém (Marcos 14: 12-26). A refeição da Páscoa 

provavelmente durou cinco a seis horas, a partir de depois do sol (por volta das 6:12 PM ) 

para pouco antes da meia-noite. Quando foi terminado, Jesus e os onze deixaram a cidade 

e se dirigiu através do vale de Kidron para o Monte das Oliveiras (v. 26). Este era o lugar 

onde, há pouco mais de 24 horas antes, Jesus havia instruído seus discípulos sobre as 

glórias de Sua segunda vinda. Agora, em torno da meia-noite na sexta-feira de manhã, ele 

teria de enfrentar a agonia torturante de sua crucificação iminente. 

Cinco aspectos do sofrimento do Senhor são destacadas nesta passagem (Marcos 14: 27-

42). Estes podem ser vistos em Sua previsão traumático, aflição transcendente, Pedido 

chorosa, concurso exortação e apresentação triunfante. 

Previsão Traumatic do Senhor 

E Jesus disse-lhes: "Vocês todos vai cair, porque está escrito: 'Vou 

derrubar o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de eu 

ter sido levantado, irei adiante de vós para a Galiléia. "Mas Pedro 

disse-lhe:" Mesmo que todos podem cair, mas eu não vou. "E 

Jesus disse-lhe:" Em verdade vos digo que, que esta noite, antes 

que o galo cante duas vezes, você mesmo me negará três vezes ". 

Mas Pedro não parava de dizer insistentemente:" Mesmo se eu 

tiver que morrer com você, eu não vou negar Você! "E tudo o que 
eles estavam dizendo a mesma coisa também. (14: 27-31) 

De acordo com Marcos 14:26, Jesus e os onze deixou a sala de cima depois de terminar 

a Páscoa e caminhou em direção ao Monte das Oliveiras. Deixando de Jerusalém através 

do portão oriental, teriam atravessado Vale do Cedron, cruzando o riacho que ainda estava 

fluindo com a água das chuvas de inverno tardias. Durante a Páscoa, a água do riacho foi 

misturado com o sangue dos cordeiros sacrificados no templo-a vívida lembrança do 

sacrifício que o próprio Filho de Deus em breve iria fazer. Quando começaram a subir o 

Monte das Oliveiras, Jesus e seus discípulos, basicamente, seguiu o mesmo caminho Davi 



tinha tomado um milênio antes quando ele fugiu, descalço e chorando, a partir de seu 

filho traiçoeiro Absalão (2 Sam. 15:30). 

Antes de chegar a seu destino no jardim do Getsêmani, o Senhor emitiu uma previsão 

traumático aos Seus discípulos, explicando-lhes que sua coragem seria um fracasso e eles 

o abandonariam. Os discípulos protestaram com veemência qualquer noção, mas as suas 

palavras finalmente provou ser muito mais corajosa do que suas ações subseqüentes. Em 

apenas algumas horas, tudo o que Jesus predisse sobre eles iria ocorrer. 

Embora a fraqueza dos discípulos é claramente exposta nestes versos (vv. 27-31), o texto 

também revela várias verdades maravilhosas sobre o Senhor Jesus. Seu fiel resistência 

em face do sofrimento brilha contra o pano de fundo de sua fragilidade e fracasso. Sua 

ignorância, covardia, fraqueza e orgulho serve para destacar seu caráter majestoso, 

colocando seu conhecimento, coragem, força e humildade em cores vivas contraste. 

Seu conhecimento. Ao longo contra a ignorância ea dúvida dos discípulos, o Senhor Jesus 

exibiu conhecimento sobrenatural e certeza inabalável em face do sofrimento. Porque Ele 

possuía conhecimento divino do futuro, ele havia previsto tanto Sua traição por Judas 

(Marcos 14: 18-21) e subseqüente dispersão dos outros discípulos (cf. Mt 

26:56.). Consequentemente, Jesus disse-lhes: "Vocês todos irão cair. O verbo grego 

traduzido queda de distância (uma forma de skandalizō , a partir do qual a palavra 

Inglês escandaliza é derivada) indicou que os onze em breve abandonará. Ao contrário 

de Judas Iscariotes, no entanto, a sua deserção seria apenas temporária. Perfeito 

conhecimento do Senhor não só incluiu um entendimento do que iria acontecer no futuro, 

mas também uma compreensão plena da vontade do Pai. Assim, mesmo que ele sabia que 

iria ser preso e abandonado por seus seguidores, Jesus não hesita em que seu pai o chamou 

para realizar. 

. Sua coragem O Senhor ressaltou Sua previsão traumático, citando palavras de profecia 

bíblica. Está escrito era uma fórmula comum para a introdução de conteúdos a partir do 

Antigo Testamento (cf. Mc 1: 2; 7: 6; 9:13; 14:21, 27). Citando Zacarias 13: 7, Jesus 

continuou: ". Eu vou derrubar o pastor e as ovelhas se dispersarão" Aplicando essas 

palavras a si mesmo como o pastor e aos Seus discípulos como as ovelhas, Jesus 

assegurou a Seus seguidores que até mesmo suas falhas não iria derrubar os propósitos 

de Deus. Sua deserção tinha sido predito pelo profeta Zacarias centenas de anos 

antes. Jesus sabia que ele seria derrubado enquanto eles espalhados em medo, mas sua 

vontade não vacilou, mesmo em face de abandono e morte. Sua coragem destemida está 

em contraste gritante com sua covardia desorientado. 

Seu poder. Olhando para além da cruz para a ressurreição, o Senhor encorajou seus 

discípulos, assegurando-lhes que a sua dispersão não seria permanente. Embora todos 

eles iriam abandoná-Lo, Ele iria reunir-los novamente. Como Ele lhes disse: Mas depois 

de eu ter sido levantado, irei adiante de vós para a Galiléia. Ao longo de seu 

ministério, Jesus repetidamente afirmado o poder da ressurreição (João 2: 19-21; 5: 28-

29; 6:40; 11: 25-27), prometendo aos discípulos que depois de Sua morte Ele ressuscitaria 

(cf. Mt 16:21; 17: 9., 23; 20: 18-19). Esse poder divino contrastava com sua fraqueza 

óbvia. 

A promessa do Senhor, que Ele vá em frente de -los para a Galiléia, foi precisamente 

cumprida depois da ressurreição (cf. Mat. 28: 7, 10, 16-17). Foi na Galileia que o Cristo 



ressuscitado enfatizou Seu poder divino quando Ele comissionou os apóstolos, com estas 

palavras, 

Toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas 

as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a 

observar tudo o que vos ordenei; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a 

consumação dos séculos. (Mat. 28: 18-20) 

Sua humildade. Apesar da previsão clara do Senhor, Pedro orgulhosamente disse-lhe: 

"Mesmo que todos podem cair, mas eu não vou." Em seu excesso de confiança, o 

discípulo estridente ousAdãoente declarou que sua coragem nunca falharia. Pouco tempo 

antes, enquanto ainda no Cenáculo durante a refeição da Páscoa, o Senhor Pedro emitiu 

um aviso similar. Lucas registra que conversa antes, começando com as palavras de Jesus: 

"Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo; mas eu 

roguei por ti, para que tua fé não desfaleça; e você, quando uma vez que você, uma vez 

convertido, confirma os teus irmãos. "Mas [Pedro] disse-lhe:" Senhor, com você eu estou 

pronto para ir tanto para a prisão como para a morte! "E Ele disse:" Eu digo a você ., 

Pedro, o galo não cantará hoje até que você tenha negado três vezes que você sabe Me 

"(Lucas 22: 31-34) 

Naquela mesma noite, enquanto caminhavam em direção ao jardim do Getsêmani, obstinado 

orgulho de Pedro novamente se recusou a reconhecer a possibilidade de qualquer fraqueza. 

Em resposta ao excesso de confiança de bronze de seu discípulo, Jesus outra vez lhe 

disse: "Em verdade eu vos digo, que esta noite, antes que o galo cante duas vezes, 

você mesmo me negará três vezes." Dos quatro evangelistas, Marcos sozinho explica 

que o galo cantaria duas vezes, um detalhe acrescentou que de nenhuma maneira conflitos 

com os outros relatos evangélicos. (Para uma harmonia dos relatos evangélicos em 

relação às negações de Pedro, ver John Macarthur, One Perfect Vida . [Nashville: Tomé 

Nelson, 2012], 437-44) O "galo" representava a terceira vigília da noite, terminando no 

3:12AM , em torno do momento em que galos normalmente começam a cantar nas horas 

antes do amanhecer. Era provável volta de meia-noite quando Jesus disse estas palavras 

a Pedro, enquanto caminhavam em direção ao jardim do Getsêmani. Em questão de horas, 

antes de o sol se levantou na manhã de sexta, Pedro iria negar o Senhor três vezes, 

exatamente como Jesus predisse (cf. Mc 14: 66-72). 

Recusando-se a receber a advertência do Senhor, Pedro não parava de dizer 

insistentemente: "Mesmo se eu tiver que morrer com você, eu não vou negar 

Você!" declaração enfática do Embora Pedro de lealdade a Cristo era nobre, a sua falta 

de vontade de ouvir a advertência de Jesus não foi . O discípulo auto-confiante foi cegado 

pelo orgulho e excesso de confiança. Ele logo exemplificam as palavras de Provérbios 

16:18: "O orgulho vem antes da destruição, e um espírito altivo, antes de tropeço" (cf. 

Prov. 11: 2; 29:23). Embora, sem dúvida, o membro mais franco dos discípulos, Pedro 

não estava sozinho em seus protestos presunçosos. Em excesso de confiança, como 

Marcos relata, tudo o que eles estavam dizendo a mesma coisa também. 

O orgulho do onze foi criado acentuAdãoente contra a mansidão do Senhor Jesus, como 

Ele entrou no momento de sua maior humilhação (cf. Fl 2, 5-11.). Mais tarde naquele dia, 

ele iria morrer em uma cruz para carregar seus pecados, incluindo o orgulho tolo exibiram 



naquele momento, juntamente com os pecados de todos os que crêem nEle. Depois de 

Sua ressurreição, Ele graciosamente restaurar Pedro e os outros para si, comissionamento-

los para o ministério em tempo integral e trabalho missionário (cf. João 21: 15-17; Atos 

1: 8). 

O Senhor Transcendente Affliction 

Eles chegaram a um lugar chamado Getsêmani; e disse aos seus 

discípulos: "Sentem-se aqui até que eu tenho orado." E, levando 

consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ser muito angustiado e 

perturbado. E Ele lhes disse: "A minha alma está profundamente 
triste ao ponto de morte; permanecer aqui e vigiai "(14: 32-34). 

Atingindo finalmente o seu destino na encosta ocidental do Monte das Oliveiras, Jesus e 

os discípulos chegaram a um lugar chamado Getsêmani, que significa "prensa de 

azeite." O jardim privado (João 18: 1) foi, provavelmente, de propriedade de um seguidor 

de Jesus, que rico de bom grado tornou disponível a Ele. Por causa de sua proximidade 

com Jerusalém, o retiro isolado foi utilizado regularmente pelo Senhor e seus discípulos 

como um lugar de descanso e fugir da agitação da cidade (cf. João 18: 2). 

O jardim foi provavelmente cercada por uma cerca ou muro com um portão de 

entrada. Quando eles chegaram ao local, Jesus disse aos seus discípulos: "Sentem-se 

aqui até que eu tenho orado."Deixando de oito dos onze perto da entrada para vigiar e 

orar (cf. Lucas 22:40), Ele foi mais fundo na jardim, tomando . consigo Pedro, Tiago e 

João Estes três, que, juntamente com André compreendeu o círculo mais íntimo dos 

Doze, foram as testemunhas privilegiadas de glória celestial de Jesus na transfiguração 

(Marcos 9: 2). Agora eles iriam testemunhar as agonias de Sua terrena sofrimento no 

Jardim do Getsêmani. Esta ocasião iria ensinar a Pedro, Tiago e João, uma lição 

importante sobre a sua própria fragilidade e a necessidade vital de oração diante da 

tentação. Como os líderes dos apóstolos, eles iriam passar o que aprenderam ao longo dos 

outros. 

Como Ele antecipou o que iria acontecer em breve, Jesus começou a ser muito 

angustiado e perturbado. A palavra angustiado (a forma do verbo grego ekthambeō ) 

significa para se alarmar ou espantado.Incomodado (da palavra grega adēmoneō ) é um 

termo forte indicando em grave perigo e angústia. Esta foi a mais profunda tristeza Jesus 

já tinha experimentado (cf. João 11:33). A intensidade da dor foi tão grande que ele foi 

surpreendido por ele. 

A principal causa da Sua angústia não foi a rejeição de Israel, a deserção de Judas, ou 

deserção dos discípulos. Nem era a injustiça de os líderes religiosos, a zombaria dos 

soldados romanos, ou até mesmo a realidade iminente de morte física. Todas essas 

considerações, como ofensivas ou horríveis, devem ter sido, eram secundários. A agonia 

e espanto, que superou Jesus no jardim foi infinitamente além de qualquer uma dessas 

coisas. Sua tristeza foi alimentado, em primeiro lugar, pelo reconhecimento horrível que 

Ele viria a ser o portador do pecado e o objeto da ira divina (2 Cor. 5:21). Pela primeira 

vez em toda a eternidade, Ele iria experimentar alienação de Seu Pai (Marcos 15:34;. Cf. 

Hab 1:13), sendo esmagado por Ele como oferta pela culpa pelos pecadores (Isaías 

53:10.). A realidade do que era quase demais para sequer Jesus para 

sobreviver. Como Ele disse a seus discípulos: "A minha alma está profundamente 



triste ao ponto de morte; permanecer aqui e vigiem. " O adjetivo 

grego perilupos (profundamente entristecido ) transmite a noção de estar rodeado de 

tristeza e sobrecarregado com tristeza. A onda de angústia que inundou a mente de Jesus 

foi tão intensa que quase o matou, fazendo com que seus capilares subcutâneos para 

dilatar e estouro de modo que o seu suor era como gotas de sangue (Lucas 22:44). 

Pedido choroso do Senhor 

E, indo um pouco além deles, e caiu no chão e começou a Oração 

para que, se fosse possível, a hora pode passar por ele. E Ele 

estava dizendo: "Abba! Pai! Tudo é possível para você;remover 

de mim este cálice; Ainda não é o que eu quero, mas o que tu 
queres ". (14: 35-36) 

Como mencionado acima, a tristeza e dor que Jesus experimentou no jardim desafia a 

compreensão, porque era uma luta sobrenatural. Fora da própria cruz, este foi o ápice de 

seu sofrimento. Foi no Getsêmani que Jesus experimentou seu maior momento de 

tentação, enquanto contemplava a taça da ira divina, que em breve seria derramado sobre 

Ele. A batalha Ele enfrentou havia muito mais intensa do que o Seu encontro anterior com 

o diabo no deserto (Mt 4: 1-11; Marcos 1: 12-13.; Lucas 4: 1-13). É semelhante excedeu 

a tentação Ele enfrentou em Marcos 8: 32-33, quando Pedro se tornou um porta-voz de 

Satanás na tentativa de convencer Jesus a fim de evitar a cruz. 

Por volta de meia-noite, poucas horas antes de sua morte, o Filho de Deus sofreu tentativa 

final de Satanás para dissuadi-lo da cruz (cf. Lc 22:53), que está sendo tentado a colocar 

sua própria vontade humana acima do Seu Pai celestial. Se o diabo tinha conseguido, 

Jesus não teria conseguido propósitos redentores de Deus. Sua missão messiânica teria 

terminado em fracasso; A Palavra de Deus seria falso;o evangelho não teria sentido; céu 

estaria vazio; e Satanás teria reivindicado a vitória. Sabendo o que estava em jogo, Jesus 

pediu encarecidamente Seu Pai celestial. Ele foi um pouco além de Pedro, Tiago e João 

(cf. Lc 22:41) e caiu no chão e começou a Oração. Ao contrário dos discípulos, que não 

paravam de cair no sono em vez de ficar vigilante, Jesus respondeu a cada onda de 

tentação com períodos intensos de oração prolongada (cf. vv 35, 39;. cf. Mt 26:39, 42, 

44.). Como o autor de Hebreus explica: "Ele ofereceu-se ambas as orações e súplicas, 

com forte clamor e lágrimas" (Heb. 5: 7). 

O conteúdo da Pedido chorosa de Jesus foi que, se fosse possível, a hora do Seu 

sofrimento e morte pode passar por ele. Como Ele antecipou seu sofrimento, Jesus pediu 

ao Pai se a cruz pode ser evitável no âmbito do propósitos redentores de Deus. (As 

palavras de Pedido de Jesus são registrados no verso seguinte.) E Ele estava dizendo: 

"Abba! Pai! Como Ele sempre fez quando orou, Jesus se dirigiu a Deus como seu Pai 

celeste (cf. Mt 6: 9.; 11:25; Lucas 23:34, 46; João 5:18; 17: 1, 5, 11, . 21, 24, 25) Abba é 

um termo aramaico de carinho e intimidade, e é basicamente equivalente às palavras 

inglesas "Papa" ou "papai" (cf. Rm 8:15; Gal. 4: 6.). Uso do termo de Jesus refletiu a 

seriedade e sinceridade de suas apelo sincero. 

Em sua oração, Jesus começou por reconhecer a onipotência de Seu Pai, dizendo: Tudo 

é possível para você. Como o Senhor articulada, nada está fora do poder, privilégio e 

prerrogativa de Deus para fazer.No entanto, Jesus também sabia que Deus nunca age ao 

contrário do Seu caráter, propósito ou Palavra. Claramente, ele não estava pedindo ao Pai 



que violam Seu plano redentor ou voltar atrás em suas promessas. Em vez disso, a Pedido 

de Cristo foi uma investigação para determinar se ou não de resgate pode ser feito através 

de outros meios. Pedido de Jesus não foi um sinal de fraqueza, mas a resposta totalmente 

esperado de alguém cuja pura, caráter sem pecado, necessariamente, e severamente 

recuou com o pensamento de rolamento pecado e da culpa do homem, e sofrendo 

julgamento irado de Deus. Se Ele não tivesse reagido dessa forma, seria levantar questões 

sobre sua santidade absoluta, por isso Jesus rogou ao Pai que este cálice de Lo. No Antigo 

Testamento, o copo foi muitas vezes utilizado como uma metáfora para a ira de Deus (cf. 

Sl 11: 6; 75:.. 8; Isa 51:17, 22; Jer. 25: 15-17; 49:12 .; Lam 4:21; Ez 23:... 31-33; Hab 

2:16; Zc 12: 2). Na cruz, Jesus teria de beber o cálice da ira divina contra o pecado (João 

18:11). 

Embora seu horror fez chorar para evitar a cruz, o Senhor era totalmente submisso à 

vontade do Pai (cf. Mat. 6:10). Assim, Ele articulou sua resolução triunfante com estas 

palavras, mas não o que eu quero, mas o que você vai. A submissão à vontade do Pai 

tinha caracterizado a vida e ministério inteiro (cf. Jesus "João 4:34; 05:30; 06:38 -40; 

12:49; 14:31; 17: 8); seria também caracterizá-lo na morte.Em última análise, sabendo 

que a cruz era essencial para os propósitos redentores de Deus (cf. Mc 8:31; 9: 31-34; 

Lucas 09:22, 44; João 12:32), Jesus entregou-se totalmente ao Pai, de boa vontade " 

tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz "(Fil. 2: 8). 

O Senhor Tender Exortação 

E Ele veio e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: "Simão, você 

está dormindo? Você não poderia manter o relógio por uma 

hora? Continue assistindo e Orando para que você não pode 

entrar em tentação; o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 

"Mais uma vez ele foi embora e orou, dizendo as mesmas 

palavras. E mais uma vez ele veio e os encontrou dormindo, 

porque seus olhos estavam muito pesado; e eles não sabiam o que 

lhe responder. E Ele veio pela terceira vez, e disse-lhes: "Você 

ainda está dormindo e descansando? (14: 37-41a) 

No meio de sua luta agonizante, Jesus compassivamente voltou a Pedro, Tiago e João. E, 

voltando, achou-os dormindo; e disse a Pedro: "Simão, você está dormindo? Você 

não poderia manter o relógio por uma hora? " Lucas explica que a razão para a sua 

cansaço não era apenas fadiga (devido ao adiantado da hora), mas agravada pela tristeza 

e desespero (Lucas 22:45). Percebendo o seu Senhor estava prestes a morrer, e de ter sido 

avisado que eles iriam abandonar Ele, os discípulos foram superados pelo cansaço de 

luto. Ainda assim, a sua tristeza não era desculpa. Em uma noite tão crítica, que deveriam 

ter feito o que fosse necessário para ficar alerta, pois Jesus já havia os instruiu a fazer (v. 

34). 

Ao abordar-lo como Simon, em vez de por seu novo nome de Pedro (cf. Mat. 16:18), 

Jesus pode ter sido destacando a fragilidade de Pedro no momento. No entanto, a 

repreensão do Senhor, à luz de tudo o que estava acontecendo, foi particularmente suave 

e gracioso. Mesmo no meio de Sua profunda agonia, o Senhor estava realmente 

preocupado com seus homens. Isso eles não podiam manter-se vigilantedurante uma 

hora sugere que Jesus estava orando para que cerca de duração do tempo. Ele veio e 

acordou-los, para não envergonhá-los, mas para exortá-los com ternura para manter 

vigiando e orandopor isso que eles não entrem em tentação (cf. Mat. 



6:13). Mandamento de Jesus para continuar assistindo a intenção de ficar alerta, não só 

fisicamente, mas espiritualmente (cf. Rom. 13: 11-13), mantendo-se vigilante face de 

ataque espiritual. Como o próprio Pedro disse, muitos anos depois que ele aprendeu esta 

lição no Getsêmani: "Seja de espírito sóbrio, estar em alerta. O vosso adversário, o diabo, 

anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar "(1 Pedro 5: 8). 

A instrução do Senhor para vigiar e orar foi necessário porque, como ele explicou, o 

espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se eles fossem para superar a fraqueza da sua 

carne não resgatados, eles precisavam desesperAdãoente de contar com o poder 

divino. Os discípulos, sem dúvida, queria ficar alerta. Eles mesmo modo, desejava 

permanecer fiel a Cristo, insistindo que eles nunca o abandonaria (cf. vv. 27-31). No 

entanto, apesar de terem boas intenções, em ambos os casos, eles sucumbiram à carne (cf. 

Rom. 7: 15-23). 

Deixá-los, novamente Ele se foi e orou, dizendo as mesmas palavras gravadas no 

versículo 36. Como a passagem paralela em Mateus 26:42 explica: "Ele foi embora 

novamente uma segunda vez e orou, dizendo: Meu Pai, se este não puder Passará a menos 

que eu o beba, Sua vontade seja feita. "Depois de um segundo período de intensa Pedido 

com Seu Pai celestial, Jesus outra vez veio a verificar em seus discípulos. E, novamente, 

voltando, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam muito pesado . Pela 

segunda vez, Jesus despertou-los, provavelmente repetindo as perguntas Ele lhes 

anteriormente (v. 37) tinha pedido. Reconhecendo que poderia oferecer nenhuma 

desculpa válida, eles não sabiam o que lhe responder. 

Jesus, então, voltou a orar pela terceira vez (cf. Mat. 26:44). Como o apóstolo Paulo em 

2 Coríntios 12: 8, que rezavam três vezes para o espinho na carne para ser removido, o 

Senhor Jesus rogou a seu pai três vezes para remover o cálice do sofrimento. Após a 

terceira onda de tentação terminou, o Filho de Deus submisso saiu vitorioso da batalha, 

totalmente liquidado em sua decisão de confiar em si mesmo a vontade do Pai. O tentador 

tinha sido derrotado, e Jesus permaneceu na etapa perfeita com o Pai celestial. Quando o 

Senhor derrotou Satanás no deserto, Deus enviou anjos para ministrar a Ele (Mateus 

04:11.); um anjo do céu foi igualmente enviado nesta ocasião (Lucas 22:43). Agora que 

sua tentação final ter terminado, Jesus estava pronto para suportar a cruz. 

Enquanto isso, os discípulos tinham caído no sono novamente. E Ele veio pela terceira 

vez, e disse-lhes: "Você ainda está dormindo e descansando?" Na fraqueza de sua 

carne, Pedro, Tiago e João se mostrou incapaz de ficar alerta, mesmo depois de ser 

despertado e exortou duas vezes por Jesus. Quando eles deveriam ter sido fervorosamente 

se preparando para o próximo confronto, eles estavam dormindo. Agora, o momento tinha 

chegado e eles estavam lamentavelmente despreparados. 

Submissão Vitoriosa do Senhor 

É o suficiente; é chegada a hora; Eis que o Filho do homem está 

sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamo-
nos; eis que aquele que trai Me está próximo "(14: 41b-42)! 

Tendo rendeu totalmente e sem reservas ao Seu Pai Celestial durante as horas de oração, 

Jesus deixou Getsêmani triunfante em Seu compromisso de fazer tudo o que o pai lhe 

pediu para fazer. Assim, ele poderia dizer aos discípulos, Ele é o suficiente; chegou a 



hora. Qualquer tentação de evitar a cruz era já passada; o tempo tinha chegado para o 

Messias para cumprir Sua missão terrena como o Cordeiro de Deus que tira os pecados 

do mundo (João 1:29; cf. Is 53: 10-12.). 

Tanto para o choque de Seus discípulos sonolentos, o Senhor anunciou, eis que o Filho 

do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Um por Judas Iscariotes 

levou-mob hostil (João 18: 3) e que compreende um grupo de soldados romanos ( 

numeração até seiscentos homens), a polícia do templo, e os membros do Sinédrio 

antagônicas seguintes-estava a caminho para levar Jesus em custódia. Se ele fisicamente 

os vi se aproximando, ou simplesmente sabia sobre eles através de onisciência divina, 

Jesus reconheceu que seus inimigos tinham quase chegou ao jardim. 

Ao invés de retroceder no medo ou tentando esconder, Jesus foi corajosamente ao 

encontro de seus atacantes. Olhando para Pedro, Tiago e João, que foram finalmente 

acordado por este ponto-Jesus disse:Levanta-te, vamo-nos; ! eis que aquele que me trai 

está próximo " Tendo confiou a "Aquele capaz de salvá-lo da morte" (Hb 5: 7.) e levantá-

lo da sepultura (Rom 1: 3-4; 6.: 4), o Senhor exibiu nenhum medo em face da morte. O 

cálice da ira divina estava em sua mão, mas ele já não estava tremendo. Gotas de sangue, 

suor e lágrimas ainda eram visíveis na testa quando Ele emitiu o comando triunfante para 

sair e conhecer o inimigo. Em vez de fugir da cruz, Jesus aproximou-se com confiança 

estabelecida. Sua morte no Calvário constituído Seu último ato de submissão à vontade 

do Pai (cf. Fl 2,.. 8; Hb 12: 2). 

Comentando sobre a apresentação triunfante do Senhor no Getsêmani, o pregador 

britânico do século XIX, Charles Spurgeon declarou: 

Nenhuma explosão de clarim, nem disparo de canhão, nem ondulação de bandeiras, nem 

aclamação da multidão que já se deu essa vitória como nosso Senhor alcançado no 

Getsêmani. Ele não obteve a vitória sobre todas as tristezas que estavam sobre ele, e todas 

as tristezas que estavam prestes a rolar sobre ele, como enormes ondas do Atlântico. Ele 

não conquistou a vitória sobre a morte, e mais ainda a ira de Deus, que ele estava prestes 

a suportar ao máximo por amor do seu povo. Há verdadeira coragem, não é o mais alto 

heroísmo, há a declaração do Conqueror invencível em que o grito: "Não seja como eu 

quero, mas como tu queres." Com resignação perfeita de Cristo, havia também a sua forte 

determinação. Ele se comprometeu a obra da redenção de seu povo, e ele iria passar com 

ele até que ele pudesse triunfante dizer da cruz: "Está consumado." (Charles Spurgeon, 

"Cristo no Getsêmani," O Metropolitan Tabernacle Pulpit [Pasadena, TX : Pilgrim 

Publications, 1979], 56: 152) 

 
 

 

 

 



69. A traição Final (Marcos 14: 43-52) 
Imediatamente, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 

doze, veio acompanhado por uma multidão com espadas e 

varapaus, que eram dos principais dos sacerdotes, e os escribas e 

os anciãos. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: 

"Aquele que eu beijar, Ele é o único; prendê-lo e levá-lo para 

longe sob a guarda. "Depois de chegar, Judas foi imediatamente 

para Ele, dizendo:" Mestre! ", e beijou-o. Eles colocaram as mãos 

sobre ele eo prenderam. Mas um dos que ali estavam, puxando sua 

espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a 

orelha. E Jesus disse-lhes: "Você já saiu com espadas e varapaus 

para me prender, como faria a um salteador? Todo dia eu estava 

com você ensinando no templo, e vocês não me prenderam; mas 

isso aconteceu para cumprir as Escrituras ". E todos eles 

abandonaram e fugiram. Um jovem foi segui-Lo, vestindo apenas 

um lençol de linho sobre seu corpo nu; e eles prenderam. Mas ele 
puxou livre do lençol de linho e escapou nu. (14: 43-52) 

Ele estava no jardim do Getsêmani, pouco depois da meia-noite na sexta-feira de manhã, 

que o Senhor Jesus suportou a tentação final (14: 32-42). Foi também lá que experimentou 

a traição final. Sem se abalar em Sua submissão obediente à vontade do Pai (v. 36), o 

Filho de Deus fiel resolutamente o seu rosto para a cruz. Ele não escondeu ou tentar 

escapar quando os soldados chegaram para prendê-lo. Em vez disso, Ele corajosamente 

saiu para enfrentá-los (v. 42), sabendo que tinha sido lá guiados pelo traidor. 

A prisão do Senhor Jesus colocou em movimento uma série de tiro rápido de eventos que 

culminaram com sua crucificação mais tarde naquele mesmo dia. Em questão de poucas 

horas, Jesus seria julgado antes de vários magistrados, incluindo o Sinédrio judaico 

(Marcos 14: 53-65; cf. Lucas 22: 66-71; João 18: 13-27), o governador romano Pilatos 

(Marcos 15: 1-15; cf. João 18: 29-19: 16), e Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia (Lucas 

23: 6-12). Depois de ser condenado à morte, Ele seria torturado por soldados romanos 

(Marcos 15: 16-19), desfilaram pelas ruas até o Gólgota (15: 20-23), em seguida, 

executado por ser pregado a uma cruz de madeira (15: 24- 37). Por volta de 3:12 da tarde, 

o Homem das Dores estaria morto, tendo completado sua obra expiatória como o único e 

verdadeiro e suficiente Cordeiro Pascal (Isaías 53: 10-12; Marcos 15:37; Lucas 23:. 44-

46; João 19:30). 

Os eventos da Semana da Paixão de Jesus chegou ao clímax em sua crucificação. Na 

segunda-feira, havia Ele entrou na cidade de Jerusalém, em triunfo, como as multidões 

foram às ruas para saudar como o Filho messiânica de Davi (Marcos 11: 1-11). Terça-

feira, Ele veio ao templo e denunciou sua corrupção, expulsando os comerciantes 

proliferantes e cambistas que haviam transformado a casa de Seu Pai em um covil de 

ladrões (11: 15-18). Quarta-feira, ele voltou para o templo, ensinando o povo e pregando 

contra a traição espiritual dos líderes religiosos (11: 27-12: 44; cf. Mateus 23: 1-

39.). Naquela noite, ele respondeu perguntas dos discípulos sobre a Sua segunda vinda e 

do fim dos tempos (13: 5-37). 

Enquanto isso, os líderes religiosos, com medo de sua popularidade e enfurecidos com 

suas ações contra eles, tramaram sua destruição (14: 1-2; cf. 11,18). Reconhecendo que 

necessitavam para capturá-lo, longe das multidões, eles ficaram eufóricos quando um dos 



Doze apareceu inesperAdãoente e se ofereceu para levá-los a Ele em um lugar privado 

(14: 10-11). Em troca de trair Jesus, esses religiosos elite pago Judas trinta moedas de 

prata, o preço tradicional de um escravo (Ex. 21:32). 

Na quinta-feira à noite, Jesus celebrou a última Páscoa com seus discípulos, tendo 

anteriormente enviou Pedro e João para preparar a refeição em um local secreto para que 

Judas não saberia onde estava. Foi lá, em um quarto superior, que Jesus instituiu a Ceia 

do Senhor e deu a Seus apóstolos palavras finais de instrução e encorajamento antes da 

Sua morte (cf. João 13-17). No meio de sua celebração da Páscoa, Jesus desmascarou o 

traidor (Marcos 14:18), Judas, que está sendo possuído por Satanás, imediatamente à 

esquerda para realizar seus planos perversos (João 13:27; cf. Lucas 22: 3). 

No final da noite quinta-feira ou muito cedo na manhã sexta-feira, Jesus e os onze 

discípulos restantes deixaram Jerusalém e caminhou até o jardim do Getsêmani, 

localizado no Monte das Oliveiras (Marcos 14:26, 32). Foi lá, enquanto os discípulos 

dormiam, que Jesus entrou em três períodos prolongados de intensa comunhão com o Pai 

celestial (14: 35-40). Como o Senhor terminou de orar pela terceira vez, Judas e as forças 

hostis que o acompanhavam chegaram para prender Jesus (vv. 41-42). 

Tendo deixado a sala de cima depois de escurecer (João 13:30), Judas encontrou os chefes 

do judaísmo com quem ele já tinha acordado para trair Jesus (Matt. 26: 3-16). Uma força 

considerável de polícia do templo e soldados romanos foi montado às pressas, que Judas, 

posteriormente, levou ao lugar onde sabia que Jesus seria (Lucas 22:39; João 18: 2). Um 

jardim privado isolada à noite, fora da cidade e isolado das multidões, desde que a 

situação oportuna para eles para apreender o seu destino, evitando comoção ou o risco de 

um motim. 

O drama que cerca a prisão do Senhor incluiu vários personagens principais: a multidão 

hostil, o traidor duplicidade, o discípulo impulsivo, e os apóstolos covardes. Mas naquela 

noite histórica, contra o pano de fundo o caos e escuridão, a majestade destemido e 

tranquilidade triunfante de Cristo brilhou tão brilhantemente como sempre. 

A multidão hostil 

Imediatamente, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 

doze, veio acompanhado por uma multidão com espadas e 

varapaus, que eram dos principais dos sacerdotes, e os escribas e 

os anciãos. (14:43) 

Pois o Senhor, as horas gastas no jardim do Getsêmani (a partir de quinta-feira à noite 

para de manhã cedo sexta-feira) tinham sido preenchidos com a oração agonizante e 

preparação espiritual. Eles também foram horas de sono irresponsável para os 

discípulos. Quando o Senhor despertou-los pela terceira vez, disse-lhes: "Você ainda está 

dormindo e descansando? É o suficiente; é chegada a hora; Eis que o Filho do homem 

está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamo-nos; eis que aquele que 

trai Me está próximo "(14: 41-42)!. O momento em que foi traído e parada tinha 

chegado. Como explica Marcos, imediatamente, enquanto ele ainda falava, Judas e 

sua comitiva chegou a prender o jardim. O isolamento plácido da noite foi abruptamente 

interrompida pela repentina aparição da multidão ameaçadora. 



A noção de que o traidor do Messias viria do círculo de Seus apóstolos foi tão chocante 

que todos os quatro evangelistas explicitamente com uma medida de incredulidade que 

Judas era um dos doze (Mt 26:14, 47;. Marcos 14:10, 20, 43; Lucas 22:47; João 6:71; cf. 

18: 1-11); como se, caso contrário, seria impossível a crer. Como parte desse grupo 

íntimo que acompanhou Jesus durante o Seu ministério, privilégio de Judas era 

incomparável, fazendo a tragédia de sua vida também incomparável. Durante vários anos, 

ele havia sido exposta diariamente para os milagres e ensinamentos de Cristo, mas virou 

as costas para tudo isso, em vez de escolher a vender para fora do Filho de Deus para o 

seu dinheiro. 

Quando o traidor veio para o jardim, ele foi acompanhado por uma multidão com 

espadas e varapaus. Ao contrário da multidão de pessoas que haviam saudado Jesus 

como o Messias apenas alguns dias antes, em Sua entrada triunfal (Marcos 11: 8-10), esta 

multidão era composta por homens armados que tinham vindo para prendê-lo. A multidão 

hostil incluíram líderes religiosos antagônicas (Lucas 22:52), oficiais do templo 

(membros da polícia templo judaico, cf. João 7:32, 44-46), e um destacamento de 

soldados romanos da coorte estacionada em Fort Antonia em Jerusalém (João 18: 3, 

12). Porque temiam a multidão, e porque eles precisavam de permissão e assistência para 

executar Jesus, em Roma, os governantes judeus pediram a ajuda de tropas 

romanas. Tendo sido convencido pelos judeus que Jesus era um revolucionário perigoso, 

como Barrabás (Marcos 15: 7), os romanos veio com uma mostra da força 

esmagadora. Com força total, uma coorte consistiu de 600-1000 soldados, apesar de um 

pequeno grupo de duzentos soldados (conhecido como maniple) pode ter sido despachado 

nesta ocasião. Os curtos, de dois gumes espadas dos romanos, junto com os de 

madeira clubes da polícia do templo, fez com que esta multidão era bem treinados e bem 

armados. De acordo com João 18: 3, que também carregava tochas e lanternas. 

Marcos identifica os organizadores desta força militar como os sumos sacerdotes e os 

escribas e os anciãos. Estes partidos representativos do Sinédrio (Supremo Tribunal 

judaico, composto por setenta e um membros) foram muitas vezes em desacordo com o 

outro (cf. Atos 23 : 6-10). No entanto, os seus interesses convergiram em seu desejo de 

eliminar Jesus ea ameaça Ele posou para eles. Junto com o sumo sacerdote, os príncipes 

dos sacerdotes 

incluídos os antigos detentores de o alto cargo sacerdotal, ... o comandante da guarda do 

templo, o mordomo do templo, e os três tesoureiros do Templo. Os "anciãos" representou 

as famílias leigos mais influentes em Jerusalém, e parece ter sido principalmente ricos 

proprietários de terras. Os sumos sacerdotes e os anciãos constituíam a antiga classe 

dominante, em Jerusalém, com tendências saduceus, que ainda detinham o equilíbrio de 

poder no Sinédrio. O terceiro grupo, os representantes dos escribas, consistia 

principalmente de advogados extraídas das classes médias que tendiam a ser farisaica em 

suas convicções. (William L. Lane, O Evangelho Segundo Marcos, Novo Comentário 

Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Zondervan, 1974], 531-32) 

Os líderes representantes de ambos os saduceus e os fariseus foram motivados por vários 

fatores. Em primeiro lugar, eles temiam que a popularidade de Jesus sem precedentes iria 

iniciar uma revolução (cf. Mc 11: 9-10; João 6:15), fazendo com que Roma para retaliar 

e, assim, colocar as suas posições de autoridade delegados em perigo (cf. João 11:47 -

53). Em segundo lugar, porque controlavam o templo, os sumos sacerdotes e saduceus 

foram especialmente ofendido quando Jesus expulsos à força os comerciantes e cambistas 



durante a semana da Páscoa ocupado, uma façanha Ele realizou tanto no início (João 2: 

13-16) e final ( Marcos 11: 15-18) do Seu ministério. Em terceiro lugar, os líderes 

religiosos também se ressentia profundamente desafio público do seu sistema anti-bíblica 

de tradição rabínica de Jesus (Marcos 3: 6, 7: 1-13; cf. Mateus 23: 1-36.). Ciúmes de seu 

poder milagroso, com medo de sua influência com o povo, e indignado com os Seus 

ensinamentos e ações oficiais, os saduceus e fariseus viram-se unidos por um inimigo 

comum. 

O Duplicitous Traitor 

Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: "Aquele que 

eu beijar, Ele é o único; prendê-lo e levá-lo para longe sob a 

guarda. "Depois de chegar, Judas foi imediatamente para Ele, 

dizendo:" Mestre! ", e beijou-o. Eles colocaram as mãos sobre ele 
eo prenderam. (14: 44-46) 

Na humilhação de Sua encarnação, Jesus olhou e se vestiu como qualquer outro homem 

judeu do primeiro século. Nada sobre sua aparência física o distinguiu como divino (cf. 

Is 53: 2.). Por conseguinte, no meio da noite, teria sido difícil para os soldados para 

diferenciar de Jesus aos Seus discípulos. Para identificar qual pessoa para prender, aquele 

que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: "Aquele que eu beijar, Ele é o 

único; prendê-lo e levá-lo para longe sob a guarda. " Na antiga cultura do Oriente 

Médio, o beijo foi um sinal de respeito, carinho e homenagem. Entre as várias maneiras 

em que um beijo pode ser entregue (como nos pés, mãos, ou a bainha da roupa), Judas 

escolheu para beijar Jesus na bochecha-um ato que simboliza amizade e afeto mútuo. O 

fato de que Judas traiu o Senhor através de uma ação que normalmente expressa devoção 

e amor revela as profundezas desprezíveis de sua hipocrisia e traição. 

Depois de chegar ao jardim, inspirado por Satanás e motivados pela ganância, Judas foi 

imediatamente para Jesus, dizendo, e beijou-o "Rabi!". De acordo com a passagem 

paralela em Lucas 22: 47-48, como Judas estava prestes a beijá-lo , Jesus fez a pergunta 

séria, "Judas, você está traindo o Filho do Homem com um beijo?" (Lucas 22:48). A 

palavra grega kataphileō ( beijou ) é um verbo que significa intensificado para mostrar 

contínuo afeto ou a beijar ardentemente (cf. Lucas 7:38, 45; 15:20; Atos 20:37). A 

implicação é que Judas prolongou sua dramática demonstração de falsa afeição por Jesus, 

tornando-o durar o tempo suficiente para os soldados para identificar seu alvo. 

Jesus, é claro, não ficou surpreso com ato de traição de Judas. O Senhor havia previsto 

isso de antemão, declarando que ele cumpriu a profecia bíblica (Marcos 14: 20-

21). Depois de permitir que Judas para beijá-lo, Jesus simplesmente disse o traidor 

duplicitous, "Faça o que você veio para" (Mat. 26:50). Nesse ponto, eles colocaram as 

mãos sobre ele eo prenderam, amarrá-lo (João 18:12) para escoltá-lo de volta a 

Jerusalém. Jesus não ofereceu resistência e exibido sem raiva ou ansiedade (cf. 1 Pedro 

2:23). Em vez disso, ele continuou a colocar a sua confiança firme no cuidado 

providencial de Seu Pai celestial. 

Marcos não dá mais registro do que aconteceu com Judas Iscariotes depois desse 

momento no Getsêmani. Mateus narra sua morte trágica: 



Então, quando Judas, que o havia traído, viu que ele tinha sido condenado, sentiu remorso 

e devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: 

"Pequei, traindo o sangue inocente." Mas eles disseram: " O que é isso para nós? Veja a 

que você mesmo "e ele jogou as moedas de prata para o santuário do templo e partiu!; e 

ele foi embora e se enforcou. (Mateus 27: 3-5.) 

O livro de Atos indica ainda que, quando Judas se enforcou, a corda se rompeu e seu corpo 

caiu e bateu nas rochas abaixo (Atos 1: 18-19). Embora ele morreu de uma forma horrível, o 

suicídio de Judas foi apenas o começo de seus tormentos-desde que ele entrou para a 

eternidade como um inimigo impenitente do Filho de Deus (cf. Marcos 14:21). Como o 

discípulo que traiu o Messias, Judas é o epítome da oportunidade desperdiçada e privilégio 

desperdiçada em toda a história humana. Sua traição deplorável, suicídio fracassada, e 

entrada de horror para o castigo eterno servem de advertência sóbria a todos os que pisotear 

o Filho de Deus (Heb. 10:29). 

O impulsivo Disciple 

Mas um dos que ali estavam, puxando sua espada e, ferindo o 

servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. (14:47) 

Vendo Jesus ser preso, os discípulos perguntaram: "Senhor, devemos atacar com a 

espada?" (Lucas 22:49). Mas, em vez de esperar por uma resposta, um dos que ali 

estavam impulsivamente puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote e 

cortou-lhe a orelha. João 18:10 identifica aquele discípulo como Pedro, e escravo do 

sumo sacerdote como Malco. Pedro usou uma das duas espadas, os discípulos tinham em 

sua posse para a defesa de emergência e auto-proteção (Lucas 22:38). Sem dúvida, 

apontando para a cabeça, o pescador perdeu sua marca e só cortou uma orelha quando 

abaixou Malco (Lc 22:50). 

Ações imprudentes de Pedro provavelmente foram motivados por um desejo de sua parte 

para provar sua coragem inabalável e lealdade para com Jesus (cf. Marcos 14:29; Lucas 

22:33). Ele também foi encorajado pela exibição dramática do poder de Cristo, apenas 

momentos antes, quando toda a multidão caiu no chão em resposta a declaração divina de 

Jesus: "Eu sou Ele" (João 18: 4-6). Mas o Senhor colocou um fim abrupto ao heroísmo 

ousadas de Pedro. Sabendo que o reino de salvação não avança pela força (João 18:36), 

Jesus emitiu uma ordem direta para Pedro e os outros discípulos: "Pare! Não mais deste 

"(Lucas 22:51). Então, em um ato de misericórdia não correspondido e poder divino, o 

Senhor tocou a orelha de Malco e milagrosamente re-criado-lo. 

Jesus passou a dar Pedro três razões para não usar sua espada assim. Primeiro, o discípulo 

impulsivo precisava aprender que "todos os que tomarem a espada perecerão pela espada" 

(Mat. 26:52). Ponto do Senhor era que aqueles que participam na matança ilegal são 

culpados de assassinato, e assassinato é um crime capital que merece a pena de morte (cf. 

Gn 9: 6). Como assassinos, aqueles que matar com a espada, um dia enfrentar a espada 

do carrasco (Rom. 13: 4). Pedro tinha matado com sucesso Malco ou qualquer outra 

pessoa no meio da multidão, naquela noite, ele teria sido justamente preso e julgado por 

homicídio capital. 

Em segundo lugar, Pedro necessário reconhecer que, se Jesus queria assistência militar, 

ele poderia convocar imediatamente legiões de anjos superpoderosas. Ele não precisava 

de Seus discípulos sonolentos (e suas pequenas armas) para defendê-lo. Como o Senhor 



perguntou a Pedro: "Você acha que eu não poderia rogar a meu Pai, e ele vai de uma vez 

colocou à minha disposição mais de doze legiões de anjos?" (Mat. 26:53). A legião 

romana era composta de 6.000 soldados. Se um único anjo matou 185.000 soldados em 

uma única noite (2 Reis 19:35), doze legiões de anjos (72.000 anjos) representava o poder 

inimaginável. 

Em terceiro lugar, o apóstolo de bronze necessário para entender que qualquer defesa por 

Jesus e Seus seguidores naquele momento realmente funcionou ao contrário do que a 

profecia do Antigo Testamento havia declarado deve acontecer. Assim, o Senhor 

perguntou a Pedro: "Como, então, vai se cumpririam as Escrituras, que dizem que ele 

deve acontecer desta forma?" (Mat. 26:54). A lição de Jesus foi que Seu sofrimento tinha 

sido predito séculos antes pelos profetas. Ações de Pedro pode ter sido bem-intencionado, 

mas na realidade ele estava lutando contra a própria Palavra de Deus. 

O Cristo Glorioso 

E Jesus disse-lhes: "Você já saiu com espadas e varapaus para me 

prender, como faria a um salteador? Todo dia eu estava com você 

ensinando no templo, e vocês não me prenderam;mas isso 
aconteceu para cumprir as Escrituras "(14: 48-49). 

Vendo a força formidável, bem armada e altamente treinados que estavam reunidos para 

prendê-lo, Jesus disse para os líderes judeus que estava diante dele (Lucas 

22:52), "Você já saiu com espadas e varapaus para me prender, como você iria a um 

salteador? " No meio do caos, Jesus ficou com majestosa tranquilidade, fazendo uma 

pergunta razoável a seus captores. Uma vez que Ele não era um criminoso violento, por 

que foi necessário para trazer uma força militar excessiva para capturá-

lo? Um ladrão (do substantivo grego Lestes ) normalmente se refere a um bandido 

armado ou bandido que seria violentamente resistir à prisão e tentar escapar. Mas Jesus 

não tinha sido escondido deles. Como Ele passou a afirmar, "Todo dia eu estava com 

você ensinando no templo, e você não me prenderam." Não há lugar em Jerusalém era 

mais público do que o templo. Sua declaração exposta a sua hipocrisia e covardia. Se Ele 

realmente era a ameaça perigosa para a Roma, eles acusaram de ser (João 19:12), por que 

eles não prenderam no templo no início daquela semana? Sua pergunta exposta seu temor 

de que as pessoas, encantado com Jesus, iria se voltar contra eles (Lucas 22: 2). Para 

evitar a possibilidade de uma reação do público, eles esperaram para prendê-lo, fazê-lo 

fora da cidade, sob a cobertura da escuridão, e acompanhada pela força militar. 

Embora não reduziu a culpa de suas ações iníquas, o Senhor reconheceu que os eventos 

que cercam Sua prisão estavam tomando lugar para cumprir as Escrituras. Tudo 

estava correndo de acordo com a programação perfeita do Pai. Mesmo em sua hostilidade 

para com Cristo, os líderes apóstatas de Israel estavam cumprindo o plano redentor de 

Deus, como predito pelos profetas do Antigo Testamento (cf. Sl 41: 9; 55:. 12-14; Isaías 

53: 3, 7. 8, 12; Zc 11:12; 13: 7.) e pelo próprio Jesus (cf. Mc 8:31; 09:31; 10: 32-34). Deus 

soberanamente usaram seus planos perversos para cumprir Seus propósitos eternos (Gn 

50:20). 

Não importa quantos soldados acompanhou-os, os líderes judeus não poderiam ter levado 

Jesus a não ser que se rendeu em sua custódia. Ao longo de seu ministério, os inimigos 

de Jesus já havia tentado várias vezes para tirar a vida (cf. Marcos 3: 6; Lucas 4: 28-30; 



19: 47-48; João 5:18; 7: 1, 25, 32, 45- 46; 10:31), mas sem sucesso, porque essas 

tentativas não estavam de acordo com o calendário do Pai. O Senhor Jesus daria sua vida, 

mas não até que sua hora havia chegado (cf. João 7: 6, 8, 30; 19: 10-11). Como Ele 

declarou em João 10: 17-18: "Eu dou a minha vida para que eu possa levá-la 

novamente.Ninguém ma tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. . Eu tenho autoridade 

para a dar, e tenho autoridade para retomá-la "Mesmo na Sua morte, Jesus fez tudo estava 

sob seu controle e em perfeito acordo com a vontade do Pai (cf. João 4:34; 5:30 ; 06:38; 

Fp 2: 8.). 

O Covarde Apóstolos 

E todos eles abandonaram e fugiram. Um jovem foi segui-Lo, 

vestindo apenas um lençol de linho sobre seu corpo nu; e eles 

prenderam. Mas ele puxou livre do lençol de linho e escapou 
nu. (14: 50-52) 

Depois de uma exibição inicial de bravata, em que Pedro mostrou sua espada, todos 

os onze discípulos deixaram Jesus e fugiram. O Senhor já havia os instruiu a vigiar e 

orar (14:38; cf. Lucas 22:40), mas ao invés disso eles tiveram adormecido. Quando o 

momento da tentação chegou, elas foram lamentavelmente despreparados. Assim, todos 

reagiram com medo. Assim como o Senhor havia previsto que seria (cf. 14,27), os 

discípulos rapidamente fugiu do local, percebendo que Cristo não estava disposto a 

resistir aos Seus atacantes, e que, se eles ficaram, também eles seriam presos (cf. João 18: 

8). 

Marcos fecha seu relato da prisão de Jesus no jardim com uma ilustração impressionante 

de covardia de um homem. Como relata Marcos, um jovem foi segui-Lo, vestindo 

apenas um lençol de linho sobre seu corpo nu; e eles prenderam. Mas ele puxou livre 

do lençol de linho e escapou nu. Porque esse detalhe é exclusivo para o evangelho de 

Marcos, alguns intérpretes têm sugerido que talvez o jovem Marcos era ele próprio. Mas 

nada no texto indica que o homem era, fazendo tentativas para identificá-lo totalmente 

especulativa. Claramente, a identidade do homem é irrelevante para o propósito de 

Marcos para incluir esse detalhe chocante em seu registro histórico. 

O ponto de Marcos era susceptível de enfatizar o isolamento completo Cristo 

experimentou naquele momento. As multidões que tinham ouvido ouvi-Lo ensinar no 

templo estavam longe de ser encontrada. A única multidão que se reunia em torno dele 

naquela noite estava lá para levá-lo cativo. Seus apóstolos, cada um dos quais prometeu 

que nunca iria abandoná-lo, tinha todos O abandonaram. Mesmo um-um espectador não 

identificado jovem que pode ter sido despertado pelo tumulto causado pelos soldados e, 

depois de sair da cama e vestindo um lençol, saiu para investigar-fugiram nua para a noite, 

deixando seu lençol para trás. Quando todo mundo saiu correndo, o Senhor Jesus não fez 

nenhuma tentativa de escapar. O Homem das Dores foi deixado sozinho, cercado por 

ninguém, mas seus adversários. A partir de Getsêmani, Ele seria escoltado de volta para 

Jerusalém, para a casa do sumo sacerdote, onde um julgamento simulado contra Ele 

começaria em breve (14:53). 

Mesmo em sua captura, Jesus aproximou-se da cruz com confiança triunfante. Ele sabia 

que os propósitos redentores de Deus seria realizado. Profecias do Antigo Testamento 

sobre a sua traição e abandono já tinha acontecido (cf. Sl. 41: 9; 55: 12-14; Zacarias 11:12; 



13: 7.). Profecias adicionais seriam cumpridas mais tarde naquele dia, como Ele Se 

ofereceu como sacrifício final para o pecado (cf. Heb. 7:27).Embora tivesse sido colocado 

sob prisão e obrigado pelos soldados (João 18:12), o Senhor Jesus, no entanto, foi de boa 

vontade, obrigado pelo amor submisso ao seu pai, salvar amor por Seus remidos, e busca 

constante de sua própria glória (Heb . 12: 2). 

 
70. O Aborto da Justiça (Marcos 14: 53-65) 

Eles levaram Jesus ao sumo sacerdote; e todos os principais 

sacerdotes e os anciãos e os escribas reunidos. Pedro havia 

seguido à distância, até dentro do pátio do sumo sacerdote; e ele 

estava sentado com os guardas e aquecendo-se ao fogo. Ora, os 

principais sacerdotes e todo o Conselho continuou a tentar obter 

testemunho contra Jesus para colocá-lo à morte, e eles não 

estavam encontrando qualquer. Para muitos estavam dando falso 

testemunho contra ele, mas seu testemunho não era 

consistente. Alguns se levantou e começou a dar falso testemunho 

contra ele, dizendo: "Nós o ouvimos dizer: Eu destruirei este 

templo feito por mãos, e em três dias edificarei outro não feita por 

mãos '." Nem mesmo a este respeito foi seu testemunho 

consistente. O sumo sacerdote levantou-se e veio para a frente e 

questionou Jesus, dizendo: "Você não responder? O que é que 

estes homens estão testemunhando contra você? "Mas ele se 

manteve em silêncio e não respondeu. Mais uma vez o sumo 

sacerdote estava questionando-o, e dizendo-lhe: "És tu o Cristo, o 

Filho do Deus Bendito?" E Jesus disse: "Eu sou; e vereis o Filho 

do Homem sentado à direita do Poder, e vindo sobre as nuvens do 

céu. "Rasgando suas roupas, o sumo sacerdote disse:" Que 

necessidade mais temos de testemunhas? Ouvistes a 

blasfêmia; como é que lhe parece? "E todos eles condenaram a 

ser merecedor de morte. Alguns começaram a cuspir nele, e 

vendar Ele, e para vencê-lo com seus punhos, e dizer-lhe: 

"Profetiza!" E os oficiais receberam com tapas na cara. (14: 53-
65) 

O livro de Deuteronômio contém instrução final de Moisés aos israelitas quando se 

preparavam para entrar na Terra Prometida. Seu tema principal é inconfundivelmente 

clara: se as pessoas responderam ao Senhor Deus em amor e obediência, eles iriam 

experimentar a Sua bênção; mas se não o fizessem, receberiam Seu julgamento. Como 

eles conquistaram Canaã e estabeleceu sua nova nação, eles precisavam lembrar que 

somente seguindo os estatutos de Deus podiam cultivar uma sociedade que iria prosperar 

e florescer. 

Parte dessa instrução enfatizou a responsabilidade do povo para governar a si mesmo de 

uma forma que era justo e correto. Em Deuteronômio 16: 18-20, Moisés explicou, 

Você nomeia para você mesmo juízes e oficiais em todas as tuas cidades que o Senhor 

teu Deus, te dá, segundo as vossas tribos, para que julguem o povo com justiça. Você não 

deve distorcer a justiça; você não deve ser parcial, e você não deve ter um suborno, porque 



o suborno cega os olhos dos sábios, e perverte as palavras dos justos. Justiça, e só a 

justiça, você deve prosseguir, para que possais viver e possuir a terra que o Senhor, teu 

Deus, te dá. 

Ao longo da história de Israel, um esforço concentrado foi feito para defender esse imperativo 

divino. Na época do ministério de Jesus no primeiro século, o povo judeu tinha desenvolvido 

um sofisticado sistema de jurisprudência com base nos princípios enunciados na lei 

mosaica. Eles se orgulhavam de manutenção de uma sociedade justa e equitativa, imposta por 

um sistema de tribunais e juízes. 

Um conselho local, ou tribunal, poderia ser estabelecida em qualquer cidade com pelo 

menos 120 homens que eram chefes do respectivo agregado familiar. Cada município, 

conhecido como um Sinédrio (da palavra grega sunedrion , que significa "sentados 

juntos"), desde governança legal para sua comunidade. Estes conselhos locais foram 

compostas de vinte e três homens, muitas vezes retiradas da liderança da sinagoga. Um 

número ímpar de membros do conselho assegurou que, sempre que eles votaram em um 

assunto ou determinado um veredicto em um julgamento, haveria sempre uma decisão da 

maioria. 

A Suprema Corte de Israel foi localizado em Jerusalém e se reuniam diariamente no 

templo, exceto no sábado e outros dias de festa. Conhecido como o Grande Sinédrio, que 

consistia de setenta e um membros, incluindo o sumo sacerdote (que presidiu o Conselho) 

e representantes dos principais dos sacerdotes, anciãos e escribas. Alternativamente 

chamado "Conselho dos anciãos" (Lucas 22:66; cf. Atos 22: 5) ou "o Senado dos filhos 

de Israel" (Atos 5:21), o Grande Sinédrio era o mais poderoso judeu legislativo e judicial 

corpo. Apesar de ter sido fundada nos princípios estabelecidos na lei mosaica, o Grande 

Sinédrio havia se tornado significativamente danificado, tanto religiosamente e 

politicamente, pela época de Cristo. Nepotismo, proeminência social e as considerações 

políticas (incluindo os interesses egoístas de Herodes e os romanos) fortemente 

influenciado que foi nomeado para o conselho, incluindo que preencheram o papel do 

sumo sacerdote. 

Com base nas determinações articuladas no Antigo Testamento, o sistema legal judaico 

desde os acusados de um crime com várias proteções: um julgamento público realizado 

durante o dia, uma oportunidade adequada para fazer uma defesa, e a rejeição de qualquer 

taxa que não tenha sido apoiado pelo testemunho de pelo menos duas 

testemunhas. Perjúrio (falso testemunho) foi levado muito a sério (cf. Ex. 20:16). Se uma 

pessoa falsamente acusado de um outro crime, a pena para esse crime era para ser 

realizada contra o perjuro. Como Deuteronômio 19: 16-19 explica: 

Se uma testemunha malicioso se levanta contra um homem a acusá-lo de delito, em 

seguida, ambos os homens que têm a disputa deverá estar diante do Senhor, diante dos 

sacerdotes e dos juízes que vão estar no escritório naqueles dias. Os juízes devem 

investigar minuciosamente, e se a testemunha é um falso testemunho e ele acusou 

falsamente seu irmão, então você deve fazer com ele assim como ele tinha a intenção de 

fazer a seu irmão. Assim tirarás o mal do meio de ti. 

Além disso, nos casos em que a pena de morte foi promulgada, as pessoas que protestavam 

contra o acusado tinha a infligir os primeiros golpes de execução (Deut. 17: 7). Desde a forma 

judaica da pena capital foi o apedrejamento, isso significava as testemunhas tiveram de lançar 



as primeiras pedras. Se o fizer, garantiu que eles tinham uma consciência limpa em pé atrás 

de seu testemunho e gostaria de fazer backup de suas palavras com a ação. 

Em casos de pena capital, a lei judaica determinou que um dia inteiro deve passar entre o 

anúncio do veredicto de culpado e à realização de uma sentença de morte. Durante esse 

período de tempo decorrido, os membros da corte eram obrigados a jejuar, tendo tempo 

para refletir com seriedade sobre o veredicto que tinham entregue. O atraso também 

permitiu mais um testemunho ou evidência de ser encontrado.Consequentemente, os 

ensaios não foram realizados no dia anterior uma festa, quando o jejum não foi 

permitido. Quando operado de acordo com as suas regras e regulamentos, o sistema 

judaico de jurisprudência foi misericordioso e justo. Mas no julgamento de Jesus, o 

Sinédrio ignorou quase cada um dos seus próprios estatutos. 

O julgamento de Jesus incluiu duas grandes fases, a fase judaica ea fase Gentil, cada um 

dos quais consistia em três partes. Quando tentou pelas autoridades religiosas (o 

julgamento Judeu), Jesus apareceu diante de Anás (Jo 18: 13-24), em seguida, Caifás e 

ao Sinédrio (Marcos 14: 53-65; cf. Mt 26:. 57-68; Lucas 22 : 54), e, em seguida, o Sinédrio 

uma segunda vez após o amanhecer (Lucas 22: 66-71). De lá, ele foi enviado às 

autoridades seculares (o julgamento romano), onde ele estava diante de Pilatos (Marcos 

15: 1-5.; Cf. Mt 27: 11-14; Lucas 23: 1-5; João 18:28 -38), então Herodes Antipas (Lucas 

23: 6-12) e, em seguida Pilatos novamente (Marcos 15: 6-15; cf. Mt 27: 15-26; Lc. 23: 

13-25; João 18: 33- 19:16). 

Marcos, nesta seção, centra-se na segunda parte do julgamento Judeu, quando Jesus foi 

injustamente condenado por Caifás e ao Sinédrio. Tudo o que aconteceu naquela noite foi 

um erro judicial. Que os homens maus que falsamente condenar o perfeito Filho de Deus 

fez a injustiça final. Em clara violação da lei mosaica, o julgamento de Jesus aconteceu 

em privado, à noite, longe do templo, e, poucas horas antes da Páscoa começou. Seus 

inimigos trouxe acusações sem testemunhas credíveis, não deu oportunidade para uma 

defesa adequada, pronunciou um veredicto ilegítimo, e procurou execução imediata no 

mesmo dia. A partir da acusação para o interrogatório com os testemunhos para a 

condenação, nada sobre o processo era legal ou apenas. 

O Arraignment ilegal 

Eles levaram Jesus ao sumo sacerdote; e todos os principais 

sacerdotes e os anciãos e os escribas reunidos. Pedro havia 

seguido à distância, até dentro do pátio do sumo sacerdote; e ele 

estava sentado com os guardas e aquecendo-se ao fogo. (14: 53-

54) 

Depois de ter sido preso no Jardim do Getsêmani, muito antes do amanhecer, Jesus 

foi levado na escuridão para ser julgado na casa do sumo sacerdote. Um veredicto de 

culpado já havia sido determinado antes do início do julgamento (cf. João 11:50), 

tornando o procedimento de uma mera formalidade, em que todos os principais 

sacerdotes e os anciãos e os escribas se reuniram a fim de condená-Lo. 

Apesar de não ser registrado nos Evangelhos Sinópticos, João indica que Jesus foi levado 

primeiro a Anás, ex-sumo sacerdote, antes de ser trazido a Caifás e ao Sinédrio. Como 

João explica: "Assim, a corte romana e o comandante e os guardas dos judeus, prenderam 



Jesus e amarraram-no e levaram-no primeiramente a Anás; para ele era o pai-de-lei de 

Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano "(João 18: 12-13). Embora Annas serviu 

como sumo sacerdote mais cedo (a partir AD 6-15), depois de ter sido removido por 

Roma, por razões desconhecidas, ele continuou a exercer influência significativa neste 

momento através de seu filho-de-lei, Caifás, que serviu como o sumo sacerdote do D.C 

18 a 36. Em um momento ou outro, cinco dos filhos de Anás ocupava o cargo de sumo 

sacerdote, além de seu filho-de-lei. Como uma família da máfia do primeiro século, Anás 

e seus filhos controlado a operação templo lucrativo, incluindo dinheiro mudando e a 

venda de animais de sacrifício, que foi tão intimamente associado com ele que se tornou 

notoriamente apelidado o Bazar de Anás. Jesus interrompeu a empresa corrupta quando 

Ele, sozinho, abandonado o templo no início daquela semana (Marcos 11: 15-18). 

Enquanto os membros do Sinédrio se reuniram na casa de Caifás, provavelmente 

localizado em frente ao pátio da residência de Anás, Jesus apareceu diante do ex-sumo 

sacerdote para ser interrogado e indiciado. João 18: 19-24 descreve a cena com estas 

palavras: 

O [ex-] sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua 

doutrina. Jesus respondeu-lhe: "Eu tenho falado abertamente ao mundo; Eu sempre 

ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem; e eu falei nada em 

segredo. Por que você pergunta me? Pergunta aos que ouviram o que eu falei com 

eles; eles sabem o que eu disse. "Quando ele tinha dito isso, um dos guardas que ali perto 

bateu Jesus, dizendo:" É assim que você responder ao sumo sacerdote? "Jesus respondeu-

lhe:" Se falei mal, dá testemunho do errado; mas se bem, por que me feres? "Então, Anás 

enviou, maniatado, a Caifás, o sumo sacerdote. 

Claramente, apenas o interesse de Annas em Jesus era criar provas falsas com o qual ele 

poderia fabricar um caso contra ele. As perguntas dirigidas a Jesus não se destinavam a 

descobrir a verdade, mas a armadilha ele para que ele iria depor contra si. Como o Senhor 

observou em sua resposta, se Annas realmente queria saber a verdade, ele poderia facilmente 

descobrir, pedindo qualquer um dos incontáveis milhares de pessoas que ouviram Jesus 

ensinar. Seu ministério tinha sido uma questão de registro público. Além disso, as palavras 

de Jesus lembrou Annas que, legalmente, ele foi obrigado a convocar testemunhas, se ele 

queria trazer acusações contra ele. A resposta do Senhor foi nem inadequado nem 

impreciso. Mas exposta intenções corruptos de Anás, o que levou um dos guardas que ali 

perto para retaliar com violência para o insulto. 

Embora Anás tinha muitas razões para odiar Jesus, especialmente desde que ele tinha 

interrompido o templo duas vezes (João 2: 13-17; Marcos 11: 15-18), que conseguiu 

encontrar nada para que acusá-lo de um crime capital. Sem encargos oficiais feitas, Jesus 

deveria ter sido lançado. Em vez disso, Anás enviou a Caifás e ao Sinédrio para a próxima 

tentativa de fabricar um crime digno de morte. Por esse tempo, todo o conselho estavam 

reunidos na casa de Caifás. 

Marcos interrompe a narrativa neste momento com um comentário entre parênteses 

sobre Pedro. rasgado por uma mistura de sentimentos de medo e lealdade, o ex-

pescador tinham seguido Jesus à distância,e vêm até dentro do pátio do sumo 

sacerdote (cf. João 18:15 -16). Com a esperança de permanecer incógnito 

enquanto sentado com os guardas e aquecendo-se ao fogo, Pedro colocou-se em uma 

posição precária. Ele logo seria reconhecido como um dos discípulos de Jesus, e como as 

perguntas começaram a montar a coragem de Pedro corroído em negação (cf. 14: 66-72). 



Os testemunhos ilegais 

Ora, os principais sacerdotes e todo o Conselho continuou a 

tentar obter testemunho contra Jesus para colocá-lo à morte, e 

eles não estavam encontrando qualquer. Para muitos estavam 

dando falso testemunho contra ele, mas seu testemunho não era 

consistente. Alguns se levantou e começou a dar falso testemunho 

contra ele, dizendo: "Nós o ouvimos dizer: Eu destruirei este 

templo feito por mãos, e em três dias edificarei outro não feita por 

mãos '." Nem mesmo a este respeito foi seu testemunho 

consistente. (14: 55-59) 

Tendo falhado a incriminar Jesus, Anás o enviou para a casa de Caifás, onde todo o 

Sinédrio foi montado. Nenhuma acusação oficial ainda não tinha sido feita contra Jesus, 

nem teve qualquer evidência crível de violação foi produzido. Sabendo que precisava 

para acusá-lo antes que pudessem condená-lo, os principais sacerdotes e todo o 

Conselho continuou a tentar obter testemunho contra Jesus para colocá-lo à 

morte. Marcos provável destacou os principais sacerdotes , porque eles foram os 

instigadores primários no processo contra Jesus , levando todo o Conselho em sua busca 

para condenar e assassiná-lo. 

De acordo com a lei judaica, o Sinédrio não foi autorizado a iniciar acusações. Eles só 

poderia investigar e julgar os casos que lhes foram apresentados. No entanto, no 

julgamento de Jesus, os membros do conselho agiu ilegalmente como promotores em 

busca de motivos em que a indiciá-lo. Mas eles não estavam encontrando 

qualquer acusação contra Jesus. Embora muitos estavam dando falso testemunho 

contra ele, estar disposto a mentir, a fim de fabricar um crime capital (Mat. 26:59), seu 

testemunho não era consistente. Em vez de provar sua culpa, suas histórias 

contraditórias só destacou o contraste entre sua inocência e da corrupção descarada de 

tudo que falou. 

Eventualmente, eles encontraram dois mentirosos dispostos (Mat. 26:60), que se 

levantou e começou a dar falso testemunho contra ele, dizendo: "Nós o ouvimos 

dizer: Eu destruirei este templo feito por mãos, e em três dias edificarei outro feito 

sem mãos. '" Torcendo palavras que o Senhor tinha falado três anos antes (em João 2:19), 

essas falsas testemunhas afirmaram que Jesus ameaçou destruir o templo real (cf. v. 

20). Jesus, é claro, tinha sido referindo-se a seu corpo eo fato de que ele seria levantado 

depois de três dias (cf. vv. 21-22). Mais uma vez, as acusações feitas contra ele eram 

distorcidas.Como Marcos explica, nem mesmo a este respeito foi o seu testemunho 

consistente. 

Naquela noite, na casa de Caifás, em clara violação do Deuteronômio 19, o Sinédrio 

tentou construir um caso contra Jesus inteiramente baseado em mentiras. Porque Jesus 

não tinha pecado, nenhum testemunho verdadeiro jamais poderia ter sido produzida, que 

teria incriminado justamente Ele. No entanto, mesmo quando recorre ao testemunho 

malicioso de perjuros, Seus inimigos ainda não conseguia coordenar um processo contra 

ele. 

O Interrogatório ilegal 



O sumo sacerdote levantou-se e veio para a frente e questionou 

Jesus, dizendo: "Você não responder? O que é que estes homens 

estão testemunhando contra você? "Mas ele se manteve em 
silêncio e não respondeu. (14: 60-61a) 

Repetidos esforços para inventar um processo contra Jesus não tinha até duas testemunhas 

concordaram em afirmar que Jesus ameaçou destruir o templo. Ao ouvir o seu 

testemunho, Caifás atacou. O sumo sacerdote levantou-se e veio para a frente e 

questionou Jesus, dizendo: "Você não responder? O que é que estes homens estão 

testemunhando contra você? " Porque Ele era inocente, Jesus sabia que nenhuma 

resposta foi necessária. Assim Ele manteve em silêncio e não respondeu. O silêncio do 

Senhor era a de integridade, inocência, e majestosa tranquilidade. Ele se recusou a dar a 

estes processos simulados qualquer aparência de legitimidade. Além disso, o Senhor 

sabia que as palavras de Isaías 53: 7, que profetizou do Messias: "Ele foi oprimido e ele 

foi humilhado, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro que é levado ao matadouro, 

e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. "O 

silêncio de Jesus estava em forte contraste com as mentiras que reverberou por todo o 

tribunal. 

Embora motivado por pura maldade e ódio, e apesar de usar meios ilegais e injustas para 

condenar o Filho de Deus, os líderes judeus foram, no entanto, o cumprimento dos 

propósitos redentores de seu pai.Sua maldade abjecta seria usado para ampliar a justiça 

de Deus perfeito (cf. Gen. 50:20; Rom 8:28.). Pouco tempo antes, quando o Sinédrio 

haviam conspirado para assassiná-lo, Caifás disse ao conselho, 

"Você sabe absolutamente nada, nem você levar em conta que é conveniente para você 

que um homem morra pelo povo, e que todo não pereça a nação." Agora ele não disse 

isso por sua própria iniciativa, mas sendo de alta sacerdote naquele ano, profetizou que 

Jesus iria morrer pela nação, e não somente pela nação, mas para que Ele também para 

congregar na unidade os filhos de Deus que andavam dispersos. (João 11: 49-52) 

Deus virou as palavras maliciosas de Caifás em uma profecia sobre a natureza substitutiva da 

morte de Seu Filho. Como esse exemplo demonstra, inimigos tudo Jesus fizeram para causar 

Seu sofrimento foi realmente usado por Deus para realizar Seu plano eterno de salvação (cf. 

Atos 2: 22-24; 4: 27-28; 5: 30-31; 13: 26-33). 

A sentença ilegal 

Mais uma vez o sumo sacerdote estava questionando-o, e dizendo-

lhe: "És tu o Cristo, o Filho do Deus Bendito?" E Jesus disse: "Eu 

sou; e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poder, e 

vindo sobre as nuvens do céu. "Rasgando suas roupas, o sumo 

sacerdote disse:" Que necessidade mais temos de 

testemunhas? Ouvistes a blasfêmia; como é que lhe parece? "E 

todos eles condenaram a ser merecedor de morte. Alguns 

começaram a cuspir nele, e vendar Ele, e para vencê-lo com seus 

punhos, e dizer-lhe: "Profetiza!" E os oficiais receberam com 
tapas na cara. (14: 61b-65) 

Furioso com o silêncio de Jesus, o sumo sacerdote continuou a barragem Jesus com 

perguntas acusatórias. Mais uma vez o sumo sacerdote estava questionando-o, e 



dizendo-lhe: "És tu o Cristo, o Filho do Deus Bendito?" O Abençoado era uma 

referência a Deus Pai. De acordo com a passagem paralela em Mateus 26:63, Caifás 

acentuado a sua pergunta, invocando o próprio Deus: "Eu te conjuro pelo Deus vivo que 

nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus". Em sua presunção e arrogância , o sumo 

sacerdote hipocritamente exigiu verdade de Jesus enquanto perpetuar mentiras contra ele. 

No entanto, esta foi a primeira pergunta legítima posou para Jesus ao longo de todo o 

julgamento. Era uma pergunta simples que exigiam uma resposta verdadeira. O Senhor 

compreendido, é claro, que Caifás estava esperando para prendê-Lo em um comunicado 

o conselho consideraria como blasfêmia. O sumo sacerdote sabia que Jesus havia 

afirmado repetidamente ser o Messias (cf. Lucas 4: 18-21; João 4: 25-26; 5: 17-18; 8:58) 

e de ser o Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus (João 5:18; 8: 16-19; 10: 29-39). Ele 

esperava convencer Jesus a repetir essa afirmação perante o Sinédrio. 

O Senhor Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas ao invés de contornar a 

questão ou permanecer em silêncio, Ele respondeu com uma declaração ousada e 

inequívoca de ambos Seu messianismo e divindade. Referenciando Salmo 110: 1 e Daniel 

7: 13-14, Jesus disse: "Eu sou; e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poder, 

e vindo sobre as nuvens do céu ". O título Filho do homem era uma designação bem 

conhecido para o Messias (Dan. 7: 13-14), e Alimentação foi um título figurativo para 

Deus (cf. Atos 02:33; 07:55). Com majestade destemido, Jesus enfrentou seus acusadores 

e anunciou-lhes que Ele era o Messias e seu Juiz divino. Embora eles podem matá-lo 

naquele dia, Ele ressuscitaria e ascender à mão direita do Pai. E embora eles possam 

julgar-Lo injustamente, Ele iria julgá-los eternamente com perfeita justiça (cf. João 5:22). 

Jesus sabia que Sua declaração selaria sua morte. Mas Ele estava pronto. Tendo suportado 

a agonia da tentação no jardim do Getsêmani, Ele já havia determinado a submeter à 

vontade do Pai todo o caminho para a cruz (cf. Marcos 14:36). Com indignação fingida, 

Caifás respondeu às palavras de Jesus por rasgar suas roupas, um símbolo de justa 

indignação. Os judeus geralmente rasgou suas vestes como uma expressão da imensa dor 

(cf. Gen. 37:29; Lev. 10: 6; Jó 01:20; Atos 14:14). De acordo com Levítico 21:10, o sumo 

sacerdote estava proibido de rasgar suas roupas, embora o Talmud permitiu que nos casos 

em que Deus foi blasfemado. No lado de fora, Caifás fingiu honrar a Deus por rasgando 

as suas vestes em suposto horror e choque sobre blasfêmia por Jesus. Mas por dentro, o 

sumo sacerdote hipócrita não se preocupava com honrando a Deus. Ele estava exultante 

por ter finalmente encontrado um meio pelo qual a condenar o Deus encarnado. 

Exultante em sua aparente vitória, o sumo sacerdote disse: "Que necessidade temos de 

testemunhas?" Sua pergunta retórica indicou que o caso foi encerrado eo conjunto 

veredicto. Os membros do Sinédrio, finalmente teve o que necessário para suportar antes 

que o povo a sentença que havia determinado a passar. Testemunhas que poderia chegar 

a acordo sobre uma acusação contra Jesus já não eram necessários. A segunda pergunta 

de Caifás pediu um veredicto imediato, "Ouvistes a blasfêmia; como é que lhe parece? 

" O Antigo Testamento identificado blasfêmia como irreverência desafiante de Deus (cf. 

Lev. 24: 10-23), e ensinou que "aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente será 

morto" (v. 16). Para um simples homem para reivindicar igualdade com Deus foi 

justamente considerado como blasfêmia (cf. João 5:18). Mas a sentença Caifás pedia era 

ilegal, porque Jesus não era culpado de blasfêmia. As palavras do Senhor foram 

absolutamente verdadeiro. Ele era o Messias, o Filho de Deus, Aquele que veio do 



céu. Na realidade, o sumo sacerdote e os outros membros do conselho foram os blasfemos 

(cf. Lc 22:65). 

Normalmente, uma decisão no Sinédrio seguido um processo ordenado, no qual os 

membros seus votos, um de cada vez, começando com os membros mais jovens para que 

eles não seriam indevidamente influenciado pelos membros mais velhos. Os votos foram 

cuidadosamente tabulados por um escriba. Mas nesta noite, o conselho foi caracterizado 

por uma mentalidade mob em que . todos eles condenaram a ser merecedor de 

morte (Pode-se notar que José de Arimatéia, a quem Lucas 23: 50-51 indica era um 

membro do Sinédrio que não aprovava a condenação de Jesus, aparentemente, não estava 

presente para esta parte do processo.) 

O Sinédrio sabia que seria necessário para obter a ajuda de Roma para executar 

Jesus. Porque uma reivindicação de igualdade com Deus não era um crime os romanos 

considerado digno de morte, os líderes judeus haviam inventado novas acusações sobre o 

qual Roma estaria em causa. Quando mais tarde trouxe Jesus a Pilatos, alegaram que ele 

era culpado de fomentar uma insurreição contra o império. Eles disseram ao governador: 

"Achamos este homem enganosa nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo 

que ele mesmo é Cristo, um rei" (Lucas 23: 2). Mais uma vez, eles inventaram uma 

mentira deslavada, a fim de ver Jesus condenado e executado. 

Os membros do Sinédrio respondeu a suposta blasfêmia Jesus por raucously declarando 

Ele digna de morte. Em sua raiva e ódio, alguns começaram a cuspir nele, e vendar 

Ele, e para vencê-lo com seus punhos, e dizer-lhe: "Profetiza" Revelando sua 

verdadeira decadência, o Supremo Tribunal de Israel caiu no caos e recorreu ao abuso 

físico vergonhoso. Para os judeus, o ato de cuspir constituiu a forma mais detestável de 

insulto pessoal (cf. Nm 12:14; Dt. 25: 9.). Tomar importa um pouco mais longe, eles com 

os olhos vendados Jesus, a fim de atingi-lo com seus punhos. Sua provocação 

jeering,"Profetiza!" expressou sua zombaria irreverente de Sua onisciência divina. A 

passagem paralela em Mateus 26:68 fornece uma declaração mais completa de seu 

escárnio desdenhoso, "Profetiza-nos, ó Cristo; quem é a pessoa que bateu em você? 

"Jesus, é claro, sabia exatamente o que estava a bater-lhe. No entanto, Ele não disse 

nada. Então, depois que eles se cansou das provocações e abusos, eles viraram Jesus volta 

para a polícia do templo. Os policiais receberam, e seguindo o padrão continuou o 

abuso com tapas na cara. 

O Jesus sofreu maus-tratos em suas mãos cumpriu exatamente o que Ele já havia dito aos 

Seus discípulos: 

O Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e os escribas; e eles o 

condenarão à morte e entregá-lo aos gentios. Eles vão zombar Ele e cuspir nele, e açoitá-

lo e matá-lo, e três dias depois ele ressuscitará. (Marcos 10: 33-34) 

Como observado acima, o Senhor entendeu que as ações perversas desses homens seria usado 

por Deus para cumprir Seus propósitos redentores. 

Caifás e seus companheiros membros do conselho pode ter sentado em julgamento sobre 

Jesus que uma noite, mas eles iriam estar diante de seu trono glorioso, o juízo eterno (Heb. 

9:27). Como eles, cada pecador que rejeita a Cristo vai enfrentar o castigo de um dia para 

sua incredulidade (cf. Mat. 23:15). No entanto, foi por causa dos pecadores que Jesus 



suportou essas mesmas hostilidades, de modo que todos os que abraçá-lo na fé salvadora 

pode escapar desse acórdão e receber a vida eterna (cf. Jo 3: 15-18; 11: 25-26) . Como o 

apóstolo Pedro explicou em sua primeira epístola, 

Enquanto sendo injuriado, não revidava; enquanto que sofrem, não fazia ameaças, mas 

entregava-se àquele que julga justamente; e Ele mesmo os nossos pecados em Seu corpo 

na cruz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; por suas chagas 

fostes sarados. (1 Pedro 2: 23-24) 

 
71. A Negação de Pedro: um aviso sobre a Auto-

Confiança (Marcos 14: 66-72) 
Como Pedro estava embaixo, no pátio, um dos servo-meninas do 

sumo sacerdote chegou, e, vendo a Pedro que se aquecia, ela 

olhou para ele e disse: "Você também estava com Jesus, o 

Nazareno." Mas ele negou, dizendo: "Não sei nem entender o que 

você está falando." E ele saiu para a varanda. O servo-girl o viu, 

e começou mais uma vez a dizer aos que ali estavam: "Este é um 

deles!" Mas, novamente ele negou. E depois de algum tempo os 

espectadores foram novamente dizendo a Pedro: "Certamente 

você é um deles, pois tu és galileu também." Mas ele começou a 

praguejar ea jurar: "Eu não conheço esse homem que você está 

falando!" Imediatamente um galo cantou pela segunda vez. E 

Pedro se lembrou de como Jesus tinha feito a observação dele, 

"Antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes". E 
ele começou a chorar. (14: 66-72) 

Apesar de serem novas criaturas em Cristo (. 2 Cor 5:17), os crentes entendem que a sua 

carne (corpo e mente) ainda está caído (Rm 7:18; Gal. 5: 17-21.). Eles experimentaram o 

resgate das suas almas, mas ainda não os seus corpos (Rom. 8:23). Assim, o velho homem 

e sua corrupção restante deverá ser continuamente condenado à morte (Rm 8:13; Cl 3: 5-

10.). Embora o espírito regenerado deseja segue a justiça, a carne é propenso a fraqueza 

eo pecado (cf. Marcos 14:38). Como o apóstolo Paulo expressou: "Miserável homem que 

eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? "(Rom. 7:24). 

A Bíblia ensina que todos os homens e mulheres, como os membros da raça humana 

caída, são fracos, pecadores, e corrupto (cf. Rom. 3:23). Na conversão, os crentes são 

regenerados pelo poder do Espírito Santo (Tito 3: 3-7; cf. Jo 3: 3-8), de modo que os seus 

desejos, aspirações e anseios mudar para refletir a nova criação (2 Cor. 5:17). No entanto, 

eles ainda têm de lutar contra a natureza caída do restante pecado, armando-se para a 

batalha espiritual incessante (Ef 6: 12-17; cf. Rom 13:12; 2 Cor. 10:.. 3-4). 

Incapacidade de reconhecer o inimigo dentro de lugares crentes em perigo. Paulo 

explicou que a realidade precária aos Coríntios: "Portanto, quem pensa estar de pé tome 

cuidado que ele não caia" (1 Cor. 10:12). Como soldados vigilantes, os cristãos devem 

estar em guarda constante, não só contra Satanás e do mundo, mas também contra as 

concupiscências residentes da carne (cf. 1 João 2: 15-17). Aqueles que se tornam 

orgulhosos e confiantes demais fazer-se alvos fáceis para o inimigo (cf. 1 Pedro 5: 5-



8). Nesta passagem (Marcos 14: 66-72), Pedro serve como um exemplo de alguém que 

caiu quando ele presunçosamente pensei que ele podia suportar. 

Os registros do evangelho retratar Pedro como um verdadeiro crente que amava 

profundamente o Senhor Jesus. Depois de deixar tudo para trás (Marcos 10:28), ele 

seguiu o Salvador, atendido Sua pregação, testemunhou Seus milagres, e abraçou-o na fé 

salvadora. Foi Pedro que disse: "Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida 

eterna. Nós acreditamos e vim a saber que tu és o Santo de Deus "(João 6: 68-69). Mais 

tarde, ele exuberantemente declarou a Jesus: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo" (Mat. 

16:16). No Cenáculo, quando Jesus disse a Pedro que se Ele não lavou seus pés, ele não 

teve parte nele, Pedro rapidamente respondeu: "Senhor, então lava não somente os meus 

pés, mas também as mãos ea cabeça" (João 13 : 9). Entre os discípulos, ninguém foi mais 

vocal sobre amar a Cristo do que Pedro (cf. Marcos 14:29). 

No entanto, na mesma noite que Judas traiu Jesus, Pedro O negou. Foi uma negação 

repetiu que continuaram a ocorrer ao longo de um período de duas horas de tempo 

provável de cerca de 1:12 AM às 3:12AM Enquanto Jesus foi julgado antes de ambos 

Anás e Caifás, Pedro permaneceu no pátio onde ele insistiu que ele nunca tinha sequer 

conheceu Jesus. O Senhor ficou em silêncio diante dos seus acusadores, abrindo a boca 

só de falar a verdade, mesmo que Ele sabia que ia custar-lhe a vida (14:62). Que contraste 

com Pedro, que com medo continuou falando mentiras para se proteger. 

Por um lado, a história do fracasso de Pedro serve como um lembrete da fraqueza da carne 

e as consequências graves do pecado, apesar das melhores intenções. Por outro lado, 

também é um incentivo para os crentes a respeito do perdão de Deus. Embora a iniqüidade 

de Pedro era grave e flagrante, ele não levá-lo além do alcance da divina misericórdia, 

graça e restauração. A conta de negações de Pedro destaca sua confiança tola, sua 

covardia falhando, e sua contrição fervorosa. 

Confiança Foolish 

As sementes do fracasso de Pedro foram semeadas horas antes de ele entrou no pátio do 

sumo sacerdote e começou a negar o seu Senhor. Enquanto no quarto superior e, em 

seguida, no jardim, Pedro exibiu sinais de excesso de confiança e orgulho que 

estabelecem-lo ainda mais para uma queda (cf. Prov. 16:18). Ele se gabava muito, ouviu 

muito mal, orou muito pouco, agiu muito rápido, e seguiu longe demais. 

. Pedro ostentava demais Como Jesus e os discípulos comeram a refeição da Páscoa, o 

Senhor disse a Pedro: "Simão, Simão, eis que a permissão que Satanás vos reclamou para 

vos peneirar como o trigo;mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça; e você, 

quando uma vez que você, uma vez convertido, confirma os teus irmãos "(Lucas 22: 31-

32). Pedro respondeu a essa admoestação sombrio não com honestidade, humildade auto-

duvidar e introspecção orante, mas por gabando-se de sua coragem: "Senhor, com você 

eu estou pronto para ir até à prisão e à morte" (v 33).. No caminho para o jardim do 

Getsêmani, quando Jesus repetiu um aviso semelhante, Pedro novamente respondeu com 

confiança presunçosa, "Mesmo que todos podem cair, mas não o farei" (Marcos 14:29); e 

mais uma vez, "Mesmo se eu tiver que morrer contigo, não vou negar Você!" 

(14:31). Obscurecida por sua própria auto-suficiência, Pedro pensava que ele era 

invencível e espiritualmente incapaz de deslealdade para com Cristo. 



Pedro escutava muito mal. O orgulho de Pedro não só cega a mente, mas também surdo 

seus ouvidos. Em vez de realmente ouvir Jesus, ele ignorou repetidas advertências do 

Senhor. Pedro compreendeu que Jesus era o Filho de Deus (Mat. 16:16), e que Ele sabia 

todas as coisas (cf. João 21:17), mas ele se recusou a atenção As palavras nesta 

ocasião. Quando Jesus disse ao onze, "Você vai tudo cair" (Marcos 14:27), e, em seguida, 

disse a Pedro individualmente: "Em verdade eu vos digo, que esta noite, antes que o galo 

cante duas vezes, você mesmo me negará três vezes "(14:30), o discípulo obstinado 

fechou os ouvidos e até começou a discutir com Jesus, descarAdãoente contradizendo o 

que o próprio Senhor tinha acabado de dizer (14.31). 

Pedro rezou muito pouco. Quando Jesus e os discípulos chegaram ao jardim, o Senhor 

especificamente os instruiu, "Orai para que não entreis em tentação" (Lucas 22:40;. cf. 

Mt 6:13). Este foi o tempo para Pedro e os outros apóstolos para se armarem para os 

eventos traumáticos que estavam prestes a ter lugar. Mas, quando ele deveria ter sido 

clamando por ajuda dos céus, Pedro estava cochilando. Como Marcos registros, 

E Ele veio e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: "Simão, você está dormindo? Você 

não poderia manter o relógio por uma hora? Continue assistindo e Orando para que você 

não pode entrar em tentação; o espírito está pronto, mas a carne é fraca. "Mais uma vez 

ele foi embora e orou, dizendo as mesmas palavras. E mais uma vez ele veio e os 

encontrou dormindo, porque seus olhos estavam muito pesado; e eles não sabiam o que 

lhe responder. E Ele veio pela terceira vez, e disse-lhes: "Você ainda está dormindo e 

descansando? (14: 37-41a) 

Pedro perdeu a luta pessoal no jardim escuro quando, em vez de desenhar no poder divino, 

ele dormiu com confiança. Consequentemente, quando a tentação surgiu no calor da batalha, 

ele estava completamente despreparado. 

Pedro agiu muito rápido. Os discípulos adormecidos acordou ao som de soldados que se 

aproximavam, e assistiu com horror como um eles achavam um verdadeiro discípulo traiu 

Jesus com um beijo! Em um momento de coragem excesso de zelo, Pedro impetuously 

desembainhou a espada contra a multidão circundante (Marcos 14:47; cf. João 

18:10). Ainda operando na força de sua carne, e querendo provar suas profissões 

anteriores de lealdade a Cristo, ele não esperou por instruções de Jesus. Em vez disso, ele 

atacou, conseguindo cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Por um lado, a tentativa 

de Pedro para defender Jesus com uma espada pode parecer nobre. Mas, como Jesus 

explicou-lhe em Mateus 26: 52-54, ações impulsivas de Pedro naquele momento eram 

imprudente (v 52)., V desnecessária 53), e, na verdade, correu contrário à Palavra de 

Deus, que predisse que o Messias. deve sofrer v. 54). E tal ato pode resultar em pena de 

morte vv de Pedro. 51-52). Infelizmente, o comportamento rash iria continuar a 

caracterizar Pedro sobre as horas subsequentes. 

Pedro seguiu longe demais. Lucas 22:54 explica que, como os soldados levaram Jesus 

volta para a casa do sumo sacerdote, "Pedro estava seguindo à distância." Pedro 

encontrou-se preso entre fé e medo, lealdade e terror, coragem e covardia . Ele estava 

curioso para ver o que iria acontecer com Jesus; Ainda não é corajoso o suficiente para 

ficar com ele. Assim, ele entrou residência do sumo sacerdote para assistir ao julgamento, 

mas a esperança de se misturar para que ninguém iria notar quem ele era. Seu desejo de 

permanecer incógnito levaria a sua ruína. Permanecendo à distância, Pedro se expôs a 

uma situação precária espiritualmente para o qual ele era totalmente despreparada. 



Falhando Covardia 

Como Pedro estava embaixo, no pátio, um dos servo-meninas do 

sumo sacerdote chegou, e, vendo a Pedro que se aquecia, ela 

olhou para ele e disse: "Você também estava com Jesus, o 

Nazareno." Mas ele negou, dizendo: "Não sei nem entender o que 

você está falando." E ele saiu para a varanda. O servo-girl o viu, 

e começou mais uma vez a dizer aos que ali estavam: "Este é um 

deles!" Mas, novamente ele negou. E depois de algum tempo os 

espectadores foram novamente dizendo a Pedro: "Certamente 

você é um deles, pois tu és galileu também." Mas ele começou a 

praguejar ea jurar: "Eu não conheço esse homem que você está 

falando!" Imediatamente um galo cantou pela segunda vez. (14: 
66-72a) 

Como Zacarias 13: 7 previu que iriam, os onze discípulos responderam a prisão de Jesus 

espalhando para a noite (Marcos 14:50). O Senhor foi levado primeiro para a casa de 

Anás, ex-sumo sacerdote e do patriarca da família sacerdotal (João 18: 13-24). Apesar de 

ter sido afastado do cargo em torno AD 15, Annas foi substituído por vários de seus filhos 

em sucessão. Seu filho-de-lei Caifás (que serviu como sumo sacerdote do D.C 18-36) 

ocupou o cargo no momento da prisão de Jesus, permitindo Annas para exercer influência 

em curso como sumo sacerdote emérito. O sumo sacerdócio foi originalmente concebido 

como uma posição de vida (cf. Num. 35:28), mas pelo tempo do Novo Testamento, houve 

mudanças constantes. A partir de Herodes o Grande, para a destruição de Jerusalém 

no D.C 70, havia cerca de trinta homens em que o escritório, reflectindo a sua corrupção 

e controle pelos romanos. 

Os relatos evangélicos implica que Anás e Caifás ambos viveram na mesma grande 

propriedade. Em Israel do primeiro século, várias gerações de uma família, muitas vezes 

viviam juntos, eo alto mansão sacerdotal era grande o suficiente para acomodar Annas e 

os membros de sua família extensa, incluindo Caifás. Grandes casas em Israel antigo 

foram estabelecidas como grandes, retângulos de vários andares em torno de um pátio 

interno considerável. Dentro da mansão, Anás e Caifás teria áreas de estar separadas, ou 

"casas", ao compartilhar o mesmo pátio interior. Daí, o pátio de Caifás (Mt 26:. 57-58) e 

no pátio de Anás (Jo 18: 15-16) referem-se ao mesmo local. Para ir da residência de Anás 

para que de Caifás, Jesus atravessou o pátio comum entre as diferentes alas da propriedade 

(cf. João 18:24). Foi aqui, na casa do sumo sacerdote, que todas as negações de Pedro 

ocorreu. 

Falhas de Pedro nessas horas noturnas são registrados nos quatro evangelhos, uma 

comparação entre o que revela que eles ocorreram em três episódios separados, com cada 

incidente envolvendo múltiplas acusações de disparo rápido de espectadores e renúncias 

repetidos do apóstolo covarde. O fato de que os escritores dos evangelhos realçar 

diferentes aspectos de negações de Pedro, de forma alguma chama sua confiabilidade 

histórica em questão. Em vez disso, os detalhes de cada conta harmonizam perfeitamente 

para pintar um quadro único, angustiante de experiência de Pedro naquela noite 

dramática. (Para uma harmonia das negações de Pedro, ver John Macarthur, One Perfect 

Vida [Nashville: Tomé Nelson, 2012], as seções 182, 184.) 

A casa do sumo sacerdote, cercado por um muro, teria sido introduzido a partir da rua 

através de um portão, que abriu para um corredor que leva para o pátio interno. Porque 



Pedro era desconhecida para a família do sumo sacerdote, ele não teria sido autorizados 

a entrar, se não fosse por outra "discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, [que] 

saiu e falou à porteira, e levou Pedro in "(João 18:16; cf. v. 15). Tradicionalmente, o outro 

discípulo foi identificado como João, o discípulo amado (João 13: 23-24), que foi o autor 

do quarto evangelho. O Novo Testamento não dá nenhuma indicação que aconteceu com 

João naquela noite, depois que ele ajudou Pedro ganhar a entrada. O foco da narrativa 

permanece em Pedro, que tendo chegado até o portão, foi abaixo no pátio. 

Na primeira, Pedro foi secretamente aquecendo-se pelo fogo, tentando misturar-se com 

oficiais da guarda do templo e membros do pessoal da casa, quando de repente ele foi 

reconhecido. Um dos servo-meninas do sumo sacerdote, o mesmo escravo doméstico 

que tinha aberto o portão para Pedro (cf. João 18: 15-17), veio, e, vendo a Pedro que se 

aquecia, ela olhou para ele com atenção (Lucas 22:56).Toda essa semana, Jesus e seus 

discípulos tinham frequentado o templo. Talvez tenha sido ali que esta serva tinha visto 

Pedro. Ou suas suspeitas podem ter sido despertada quando ela inicialmente abriu o 

portão para que Pedro poderia entrar (cf. João 18:17). Reconhecendo-o como um 

discípulo de Jesus, ela disse: "Você também estava com Jesus, o Nazareno." Porque 

as suas palavras são um pouco variou nos vários relatos evangélicos, é provável que ela 

declarou dela mesma acusação básica várias vezes, repetindo-o em voz alta o suficiente 

que todo o grupo reunido em torno do fogo ouviu-a (cf. Mat. 26:70). 

Acusações da garota veio como um choque para Pedro, cuja resposta imediata expôs sua 

vulnerabilidade. Apanhado de surpresa, Pedro entrou em pânico e negou, dizendo: "Eu 

nem conheço nem entendo o que você está falando." Os outros evangelistas, note que 

Pedro também disse: "Mulher, eu não conhecê-Lo" (Lucas 22:57) ; e quando acusado de 

ser discípulo de Jesus, ele acrescentou: "Eu não sou" (João 18:17). Em um momento de 

fraqueza, o apóstolo excesso de confiança foi derrubado por simples questões de uma 

menina humilde servo. Envergonhado e ansioso para escapar, Pedro deixou o fogo e saiu 

para a varanda, o corredor que levava de volta para a rua. Lá, na entrada, ele esperava 

recuperar a compostura e manter seu anonimato. 

Neste ponto da narrativa, algumas traduções em inglês (como o New Rei Tiago Version) 

adicionar a frase, "e um galo cantou." No entanto, essa adição não era provável parte do 

evangelho original de Marcos, uma vez que não se encontra na manuscritos mais 

antigos. Provavelmente foi inserido por um escriba mais tarde tentando dar conta de 

comentário posterior de Marcos que um galo cantou pela segunda vez (v. 72). Se um galo 

fez corvo, neste momento, Pedro estava aparentemente inconsciente dele, uma vez que 

aparentemente não teve efeito sobre suas ações. 

Fuga de Pedro para a porta de entrada foi de curta duração. Um pouco mais tarde (Lucas 

22:58), ele foi novamente reconhecida como ele estava no corredor. O servo-girl viu, e 

mais uma vez começou a dizer aos que ali estavam: "Este é um deles!" Desta vez, ela 

se juntou em suas alegações por pelo menos dois outros agentes, uma mulher (Mat. 26:71) 

e outro do sexo masculino (Lucas 22:58). Assaltado pelo coro de acusações, e sentindo o 

olhar de curiosos adicionais, novamente ele negou. Ao contrário primeiro repúdio de 

Pedro, este ato de covardia foi premeditado, já que ele não foi pego de surpresa, como 

tinha sido antes. Em vez de reconhecer a verdade, Pedro tornou-se ainda mais intensa, 

repudiando veementemente qualquer associação com Jesus ", com juramento" e dizendo: 

"Eu não sei o homem" (Mat. 26:72). 



Apesar das alegações e perguntas sendo direcionado o seu caminho, Pedro decidiu ficar 

na casa do sumo sacerdote, provavelmente curioso para saber o que aconteceria com 

Jesus. Depois de algum tempotinha passado (Lucas 22:59 relatos de que era cerca de 

uma hora mais tarde), ele foi confrontado pela terceira vez por um grupo 

de espectadores que foram novamente dizendo a Pedro: "Certamente você é um 

deles, pois tu és galileu também." sotaque galileu de Pedro lhe tinha dado afastado 

(Matt. 26:73). Além disso, um homem no grupo reconheceu o homem do jardim do 

Getsêmani. Como João relata: "Um dos escravos do sumo sacerdote, parente daquele a 

quem Pedro cortara a orelha, disse:" Eu não te vi no jardim com ele? '"(João 18:26). Mais 

uma vez, o discípulo relutante se viu cercado por todos os lados. 

Disavowal definitiva de Pedro de Cristo foi o mais veemente e demonstrativo de 

todos. Ele começou a praguejar ea jurar: "Eu não conheço esse homem que você está 

falando!" O verbo para amaldiçoar (da palavra grega anathematizō , a partir do qual a 

palavra Inglês "anatematizamos" é derivado) indica que Pedro pronunciou uma maldição 

do juízo divino sobre a sua cabeça se ele estivesse mentindo. O verbo juro (uma forma 

de omnuō ) refere-se a uma promessa solene de veracidade. O que começou como uma 

reação instintiva ao inquérito de uma criada tinha escalado em um discurso inflamado 

premeditado de engano dogmática e deslealdade, pontuado com maldição e juramento, 

que ecoou por todo o pátio. 

Assim como Jesus havia predito (Marcos 14:30), logo que este terceiro episódio 

terminou, imediatamente o galo cantou pela segunda vez. (Marcos é o único 

evangelista que observa que o galo cantou duas vezes, um detalhe acrescentou que em 

nada contradiz as outras contas do evangelho.) Por esta altura, o julgamento de Jesus na 

casa de Caifás tinha chegado a sua conclusão. O Senhor tinha sido falsamente acusado, 

condenado por blasfêmia, e zombavam e espancado pelo Sinédrio ea polícia templo (14: 

56-65). Naquele exato momento, ele foi provavelmente sendo levado para o outro lado 

do pátio.De acordo com Lucas 22:61, logo após o galo cantou, "O Senhor se voltou e 

olhou para Pedro." O olhar penetrante de Cristo chamou a atenção de Pedro, perfurou sua 

alma, e queimaram profundamente em sua consciência. Instantaneamente, coração e 

mente de Pedro inundado com sentimentos de culpa, remorso e vergonha. Era um olhar 

que ele certamente nunca esqueci. 

Contrição Fervent 

E Pedro se lembrou de como Jesus tinha feito a observação dele, 

"Antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes". E 

ele começou a chorar. (14: 72b) 

Sob o olhar de seu Senhor, Pedro sentiu todo o peso do seu pecado e se lembrou de 

como Jesus tinha feito a observação a ele: "Antes que o galo cante duas vezes, você 

me negará três vezes." Ele fez exatamente o que Jesus disse que iria fazer. Seus 

arrogantes orgulha de algumas horas antes (cf. Marcos 14:31) tinha provado oco. Ele 

tinha sido desleal, desobedientes, e desonesto. Mas, apesar de sua coragem tinha falhado, 

sua fé não faria (Lucas 22:32). Ao contrário de Judas, que sentiu remorso e se suicidou 

(Matt. 27: 3-10), Pedro sentiu remorso e arrependeu-se (cf. 2 Cor 7:10.). Profundamente 

condenado e quebrado sobre suas ações, ele fugiu do local (Lucas 22:62) e ele começou 

a chorar amargamente (Mat. 26:75). Ele chorou com lágrimas de contrição fervorosa no 

rescaldo de fraqueza grave e insuficiência. 



Embora Pedro pecou muito, seu verdadeiro caráter não é visto em suas negativas, mas em 

seu arrependimento, começando com sincero pesar. Ele tinha descoberto a corrupção de 

sua própria carne, mesmo em face de suas melhores intenções. Mas as falhas de Pedro 

não é o fim de sua história. As provas da autenticidade da fé de Pedro pode ser visto quase 

que imediatamente. Foi Pedro e João, que correu para o túmulo vazio (João 20: 2-

10). Pedro foi um dos primeiros a ver o Cristo ressuscitado (cf. 1 Cor. 15: 5). Ele estava 

com os discípulos quando eles se reuniram no cenáculo (João 20: 19-20). Ele foi para a 

Galiléia para esperar o Senhor conforme as instruções (Matt 28:10; cf. João 21: 1-11.). E 

foi ali, na Galiléia, que Pedro foi totalmente restaurado para o ministério pelo Senhor 

Jesus. Como João 21: 15-17 relata, 

Então, quando eles tinham acabado de pequeno-almoço, Jesus perguntou a Simão Pedro: 

"Simão, filho de João, amas-me mais do que estes?" Ele disse-lhe: "Sim, Senhor; Você 

sabe que eu te amo. "Ele disse-lhe:" Apascenta as minhas ovelhas ". Ele disse-lhe segunda 

vez:" Simão, filho de João, amas-me? "Ele disse-lhe:" Sim, Senhor ; Você sabe que eu te 

amo. "Ele lhe disse:" Pastor minhas ovelhas ". Ele disse-lhe terceira vez:" Simão, filho de 

João, tu me amas? "Pedro ficou triste, porque Ele disse-lhe o terceiro tempo, "Tu me 

amas?" E ele disse-lhe: "Senhor, tu sabes todas as coisas; Você sabe que eu te amo. "Jesus 

disse-lhe:" Apascenta as minhas ovelhas. " 

Pedro tinha negado repetidamente e inflexivelmente o Senhor Jesus em três ocasiões 

distintas. Jesus, portanto, questionou Pedro três vezes sobre o seu amor por Ele. Para cada 

episódio de negação, Pedro foi dada a oportunidade de afirmar sua devoção a Cristo. 

Por incrível que pareça, o homem que temerosamente desmentiu o Senhor Jesus se 

tornaria o pregador fervoroso do livro de Atos-corajosamente proclamando o evangelho 

no dia de Pentecostes (Atos 2: 14-40) menos de dois meses após o colapso devastador de 

coragem registrado em esta passagem. Jesus tinha predito que Pedro, depois de ter sido 

restaurado, iria fortalecer seus irmãos na fé (cf. Lc 22:32). Essa promessa foi cumprida, 

não só em Atos (cf. Atos 4: 14-31), mas também anos depois, quando Pedro explicou aos 

cristãos perseguidos na Ásia Menor que a verdadeira fé não pode falhar, mesmo quando 

severamente testada (cf. 1 Pedro 1: 6 -7). 

Em suas falhas, Pedro aprendeu que o orgulho eo excesso de confiança fazer crentes 

espiritualmente vulnerável. Mas Deus concede a vitória para aqueles que são humildes, 

dependentes dEle, e em guarda em face da tentação (cf. 2 Pedro 3: 17-18). Como o 

apóstolo perdoado explicado em 1 Pedro 5: 5-8, 

Todos vocês, revesti-vos de humildade para com o outro, porque Deus resiste aos 

soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de 

Deus, para que Ele vos exalte no tempo apropriado, lançando toda sua ansiedade, porque 

Ele tem cuidado de vós. Seja de espírito sóbrio, estar em alerta. O vosso adversário, o 

diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 

 
 

 



72. Pilatos diante de Jesus (Marcos 15: 1-15) 
No início da manhã, os principais sacerdotes com os anciãos, os 

escribas e todo o Sinédrio, imediatamente realizou uma 

consulta; e Jesus obrigatório, eles levaram-no e entregaram a 

Pilatos. Pilatos perguntou-Lhe: "És tu o rei dos judeus?" E ele 

respondeu-lhe: "É como você diz." Os chefes dos sacerdotes 

começaram a acusá-lo severamente. Então Pilatos lhe perguntou 

de novo, dizendo: "Você não responder? Veja quantas acusações 

contra eles trazem You "Mas Jesus nada mais respondeu!; Então 

Pilatos ficou surpreso. Agora no dia da festa costumava soltar-

lhes um preso qualquer que eles solicitado. O homem chamado 

Barrabás tinha sido preso com os sublevados que tinham cometido 

um homicídio na insurreição.A multidão subiu e começou a pedir-

lhe para fazer o que ele estava acostumado a fazer por 

eles. Pilatos lhes respondeu, dizendo: "Você quer que eu vos solte 

o Rei dos judeus?" Porque ele estava ciente de que os principais 

sacerdotes haviam entregado por inveja. Mas os principais 

sacerdotes incitaram a multidão a pedir-lhe para libertar 

Barrabás para eles em seu lugar. Respondendo mais uma vez, 

disse-lhes Pilatos: "Então, o que devo fazer com ele a quem 

chamais o rei dos judeus?" Eles gritaram: "Crucifica-o!" Mas 

disse-lhes Pilatos: "Que mal fez ele? "Mas eles gritavam mais 

ainda:" Crucifica-o! "querendo satisfazer a multidão, Pilatos 

soltou Barrabás para eles, e depois de ter Jesus flagelado, 
entregou-o para ser crucificado. (15: 1-15) 

A galeria de vilões no drama de assassinato de Jesus inclui um traidor ganancioso 

chamado Judas, alta sacerdotal hipócritas Anás e Caifás, e um pequeno tirano, Herodes 

Antipas. A esta lista, o nome de um político pagão vacilante, Pôncio Pilatos, deve ser 

adicionado. Estes homens compreendem o lineup notório de conspiradores que, em um 

nível humano, efectuadas a execução injusta do Filho de Deus. 

Do ponto de vista divino, no entanto, Deus era o verdadeiro poder no trabalho em trazer 

Seu Filho na cruz (cf. Atos 4: 27-28). Quando Pilatos perguntou a Jesus "," Você não sabe 

que eu tenho autoridade para libertá-lo, e eu tenho autoridade para te crucificar? Jesus 

respondeu: "Você não teria nenhuma autoridade sobre mim, se não tivesse sido dado do 

alto" (João 19: 10-11a). Como as palavras de Jesus indicam, Deus, o Pai foi 

soberanamente trabalhando para cumprir Seus propósitos de poupança, apesar dos planos 

perversos de homens maus (cf. Gen. 50:20). Pedro repetiu que a verdade no dia de 

Pentecostes, explicando que Cristo foi "entregue por pelo plano pré-determinado e 

presciência de Deus" (Atos 2: 23a; cf. Lucas 22:22; Atos 03:18; 1 Pedro 1:20) . De acordo 

com o plano divino de salvação, o Filho de Deus seria esmagado como substituto 

expiatório escolhido do Pai, tendo a ira do Pai e, assim, conciliar os pecadores com Deus 

(Is. 53: 5., 11; 2 Cor 5:19 -21). 

Tendo tomando Jesus prisioneiro sobre 01:12 na sexta-feira de manhã, os chefes 

religiosos judeus levou-o para a casa do sumo sacerdote, onde foi interrogado pela 

primeira vez por Anás (Jo 18: 19-24) e, em seguida, tentou diante de Caifás e ao Sinédrio 

( Marcos 14: 55-65). Quando o conselho não conseguiu produzir testemunho consistente 

contra Jesus, eles recorreram a acusações de blasfêmia e, posteriormente, condenado à 



morte. O julgamento diante de Caifás provável terminou cerca de 3:12 AM , no momento 

em que negações de Pedro também acabou (cf. 14: 66-72). Para as próximas duas horas, 

Jesus teria sido mantido prisioneiro pela polícia templo, que continuaram a zombar e 

maltratá-lo (cf. v. 65). 

Ao raiar do dia, perto de 5:12 AM , o Sinédrio convocado. Como Marcos explica, no 

início da manhã, os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o 

Sinédrio, imediatamente realizou uma consulta. Sabendo que a lei judaica exigia que 

todos os ensaios a serem realizados durante o dia, e querendo manter uma aparência de 

legalidade, o Conselho criou um julgamento simulado rápidos em condenar Jesus 

oficialmente (Lucas 22: 66-71). A lei judaica exigia que passar um dia inteiro entre 

condenação e execução para permitir a nova prova ou testemunho para a superfície. Mas 

em sua pressa venal para acelerar a morte de Jesus, os membros do Sinédrio 

deliberAdãoente ignorou o devido processo de seu próprio sistema legal. 

Breve do conselho consulta constituiu a terceira e última fase da porção judaica do 

julgamento de Jesus e preparou o terreno para os romanos a se envolver. O julgamento 

simulado Roman mesmo modo consistia em três fases. Em primeiro lugar, Jesus foi 

interrogado pelo governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Em seguida, ele foi enviado 

brevemente para Herodes Antipas, tetrarca Roman-cliente da Galiléia e assassino de João 

Batista. Depois de ser ridicularizado e abusada por Herodes, Jesus foi enviado de volta a 

Pilatos onde enfrentou a condenação final. 

A primeira fase romana: Diante de Pilatos 

e Jesus obrigatório, eles levaram-no e entregaram a 

Pilatos. Pilatos perguntou-Lhe: "És tu o rei dos judeus?" E ele 

respondeu-lhe: "É como você diz." Os chefes dos sacerdotes 

começaram a acusá-lo severamente. Então Pilatos lhe perguntou 

de novo, dizendo: "Você não responder? Veja quantas acusações 

contra eles trazem You "Mas Jesus nada mais respondeu!; Então 
Pilatos ficou surpreso. (15: 5-1b) 

O Sinédrio sabiam que precisavam de permissão de Roma para aprovar legalmente a 

sentença de execução. Assim, Jesus obrigatório, eles levaram-no eo entregaram 

a Pôncio Pilatos, o governador romano (ou governador) da Judéia. Tendo sido nomeado 

pelo imperador Tibério em AD 26, Pilatos foi o responsável para comandar o exército 

romano, cobrar impostos, e julgar certas questões jurídicas.Embora ele foi muitas vezes 

brutal e impulsivo, Pilatos também exibiu, às vezes, fraqueza e indecisão. Nada certo é 

conhecido sobre a vida de Pilatos, antes de se tornar governador. No entanto, o seu 

mandato na Judéia é atestada por diversas fontes extra-bíblicas, incluindo Tácito, 

Josephus, Philo, ea Pedra de Pilatos (descoberto em 1961 em Cesaréia), no qual os nomes 

de Tibério e Pilatos são ambos inscritos. 

Em algum momento, pouco depois do amanhecer, Jesus foi entregue ao tribunal de 

Pilatos, o Praetorium, provavelmente localizado em Fort Antonia ao norte do templo. Sua 

residência oficial estava em Cesaréia Marítima, na costa do Mediterrâneo, mas ele estava 

em Jerusalém para a Páscoa. João 18:28 observa a duplicidade hipócrita dos líderes 

religiosos como eles chegaram ao trimestres de Pilatos: "Depois levaram Jesus da casa de 

Caifás para o pretório, e foi antecipada; e eles mesmos não entraram no pretório, para que 



eles não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. "Por incrível que pareça, os 

principais sacerdotes e escribas hipocritamente se recusou a entrar em uma residência 

Gentil por medo de se tornar impuro, ainda que não teve pudores sobre a mentira, a fim 

de assassinar o Filho de Deus (cf. Ex. 20:13, 16). (Ser da Galiléia, Jesus e seus discípulos 

já haviam celebrou a Páscoa na noite anterior. Para uma explicação sobre os diferentes 

momentos em que Galileu e da Judéia judeus observados a Páscoa, veja o capítulo 26 

deste volume.) 

O quarto evangelho continua a definir a cena: 

Portanto Pilatos saiu ao encontro deles e disse: "Que acusação trazeis contra este 

homem?" Eles responderam e disseram-lhe: "Se este homem não fosse um malfeitor, não 

teríamos entregue a Ele que você." Então Pilatos disse- eles, "Tomai-o vós, e julgai-o 

segundo a vossa lei." Os judeus lhe disseram: "Nós não estão autorizados a colocar 

alguém à morte", para cumprir a palavra de Jesus, que Ele falou, significando com que 

tipo de morte Ele estava prestes a morrer. (João 18: 29-32) 

Claramente, os membros do Sinédrio não queria Pilatos para atuar como juiz, mas apenas 

como carrasco. Eles já haviam declarado culpado Jesus; eles só precisava do governador 

romano para aprovar e exigir o seu poder de punição capital. Embora o Sinédrio 

ocasionalmente executada pessoas sem obter permissão oficial (Atos 6: 12-15; 7: 54-60; cf. 

23: 12-15), o perfil público de Jesus era demasiado elevado para o conselho judaico a correr 

esse risco. Os principais sacerdotes e escribas esperava evitar aparecendo responsável por sua 

morte, prendendo a culpa em Roma, em caso de haver represálias por parte das pessoas (cf. 

Mt 21:46;. Marcos 12:12; Lucas 20:19). 

Note-se que Deus exigiu o envolvimento de Roma para cumprir a profecia bíblica. A cruz 

foi prefigurado no Antigo Testamento (Deut. 21: 22-23; Números 21: 5-9; Sl. 22: 1., 12-

18; Is 53:.. 5; Zc 12:10) e explicitamente previsto por Jesus nos Evangelhos (cf. Mt 20: 

18-19; João 12:32.). O povo judeu não utilizar crucificação como uma forma de execução 

(tradicionalmente realização de pena de morte por apedrejamento, cf. 07:25 Josh;. Atos 

7:58), como os romanos fizeram. 

Para fazer com que Jesus parece ser um revolucionário (e, portanto, uma ameaça a Roma), 

os líderes judaicos acusaram de enganar a nação, proibindo que as pessoas pagam 

impostos e que reivindica ser um rei que ameaçou César (Lucas 23: 2). Esses encargos, 

se for verdade, teria constituído crimes graves contra o governo romano. Mas Jesus não 

era um rebelde. Ele nunca defendeu rebelião ou mesmo a desobediência civil contra 

Roma (cf. Mat. 5:21). Ao contrário, Ele instruiu seus ouvintes a pagar os seus impostos 

(Lucas 20: 21-25) e evitou aqueles que tentaram fazê-Lo rei à força (cf. João 

6:15). Embora Jesus é o Rei dos reis e estabelecerá Seu reino terreno no futuro (Rev. 

19:15), Ele não tinha nenhuma intenção de lutar contra o governo imperial romana ou 

incitar seus servos a fazê-lo (João 18:36; cf. Matt. 26: 52-54). 

Como o governador da Judéia, ficando em Jerusalém durante a Páscoa para manter a 

ordem e manter a paz, Pilatos deve ter sido informado de que Jesus era e tudo o que Ele 

havia feito na cidade naquela semana, a partir de sua entrada triunfal à Sua compensação 

do templo. A coorte romana que prenderam Jesus depois da meia-noite na sexta-feira de 

manhã não teria sido despachado sem o conhecimento ou permissão de Pilatos. Mesmo 



assim, o governador romano nunca acreditou que Jesus representava uma ameaça política 

séria, como o Sinédrio alegado. 

De pé diante do governador, o rosto maltratado e sangrenta e as suas vestes manchadas 

com a sujeira, suor e sangue, o Homem das Dores, não pareceu ser um rei (cf. Is 53: 

3.). Incrédulo, Pilatos perguntou-Lhe: "És tu o rei dos judeus?" As palavras de 

Embora Pilatos destilavam zombando sarcasmo, Jesus respondeu diretamente e com 

sinceridade. E Ele respondeu-lhe: "É como você diz." breve resumo de Marcos sobre 

o intercâmbio entre Jesus e Pilatos é complementado por detalhes a partir do Evangelho 

de João: 

Portanto Pilatos entrou novamente no pretório, e chamou Jesus e disse-lhe: "És tu o rei 

dos judeus?" Jesus respondeu: "Você está dizendo isso por sua própria iniciativa, ou 

foram outros dizer sobre mim?" Pilatos respondeu "Eu não sou um judeu, sou eu? A tua 

nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim; O que você fez? "Jesus 

respondeu:" O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então 

meus servos seria lutando para que eu não fosse entregue aos judeus; mas como é, meu 

reino não é deste reino. "Portanto Pilatos disse-lhe:" Então, você é rei? "Jesus respondeu:" 

Tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci e para isto vim ao mundo: para dar testemunho 

da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. "Pilatos disse-lhe:" Que é a 

verdade? "E, havendo dito isto, ele saiu de novo para os judeus e disse-lhes:" Não acho 

culpa nEle. " (João 18: 33-39) 

O governador pagão era um agnóstico que questionou a própria essência da realidade. No 

entanto, apesar de sua dúvida e escárnio, Pilatos claramente não acreditam que Jesus era 

culpado de qualquer crime capital (cf. Mt 27:19, 24; Marcos 15:14; Lucas 23: 14-15.; João 

18:38; 19: 4, 6). Os resultados oficiais do magistrado romano exonerado Cristo de qualquer 

culpa, e ele repetidamente disse que não encontrou nenhuma culpa nele. 

Ao ouvir as conclusões de Pilatos, os príncipes dos sacerdotes começaram a acusá-lo 

severamente, dizendo insistentemente: "Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, 

começando desde a Galiléia até mesmo, tanto quanto este lugar" (Lucas 23: 5). Mas Jesus 

recusou-se a responder às suas falsas acusações (Mateus 27: 12-14.). Então Pilatos lhe 

perguntou de novo, dizendo: "Você não responder?Veja quantas acusações que 

trazem contra você! " A raiva incontida e engano dos judeus estava em forte contraste 

com o silêncio majestoso do Senhor Jesus. Embora eles incansavelmente e 

veementemente arremessado mentiras para ele, Jesus nada mais respondeu; Então 

Pilatos ficou espantado. A palavra surpreender (do verbo grego thaumazō ) significa 

"a maravilhar-se" ou "estar em maravilha." Para choque de Pilatos, embora Jesus foi 

falsamente acusado de crimes graves, Ele ofereceu nenhum testemunho em defesa 

própria. A inocência de Cristo já havia sido declarada pelo governador romano (Lucas 

23: 4; João 18:38), fazendo com que qualquer defesa adicional desnecessário. Além disso, 

Seu silêncio cumpriram as palavras da profecia do Antigo Testamento (Is. 42: 1-2; 53: 7). 

A segunda fase romana: diante de Herodes Antipas 

Quando os líderes religiosos mencionado Galiléia, no meio de seu discurso inflamado 

odiosa contra Jesus (Lucas 23: 5), Pilatos ", perguntou se o homem era galileu. E quando 

soube que ele pertencia a jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também estava 

em Jerusalém naquela época "(vv. 6-7). Esperando por ajuda para decidir o que fazer com 



Jesus, Pilatos estendeu a mão para o tetrarca da Galiléia, que da mesma forma havia 

chegado a Jerusalém para a Páscoa. 

Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande (cf. Mt 2: 1., 19), foi um monarca regionais 

que governou a Galiléia e Perea, sob a jurisdição de Roma. Quando Herodes, o Grande, 

morreu (em 4 AC ), seu território foi dividido entre vários de seus filhos, incluindo 

Antipas. Seu irmão Arquelau (cf. Mat. 02:22), foi dada territórios do sul da Judéia, 

Samaria e Iduméia. Mas, devido à crueldade e incompetência, Arquelau foi deposto por 

Roma em D.C 6 e substituído por uma série de governadores, um dos quais era Pôncio 

Pilatos. As regiões do norte da Trachonitis e Ituréia foi para Filipe, o tetrarca (Lucas 3: 

1), o meio-irmão de Antipas. 

Que Herodes Antipas era mau e debochado é ilustrado em Marcos 6: 14-29. Tendo 

ilegalmente se divorciou de sua primeira esposa, Antipas seduziu e levou a esposa de seu 

meio-irmão Herodes II (também conhecido como Herodes Filipe I, para não ser 

confundido com Filipe, o tetrarca) e se casou com ela. Porque ela também era sua 

sobrinha, seu casamento com Herodias era tanto adúltera e incestuosa.Quando João 

Batista corajosamente enfrentou a união ilícita, Antipas tinha o fiel profeta preso e, mais 

tarde, durante uma bebedeira, chamada por ele de ser decapitado. 

Quando Herodes Antipas ouvido falar de Jesus, tornou-se supersticiosamente com medo 

que Ele pode realmente ser João Batista, depois de ter ressuscitado dos mortos para se 

vingar. Seu interesse inicial em Jesus, então, foi motivado por um desejo de matá-lo, caso 

isso fosse verdade (Lucas 13: 31-33). Mas o Senhor tinha deliberAdãoente evitou garras 

de Herodes, o que significa que esta foi a primeira vez Herodes viu Jesus face-to-

face. Lucas registra o encontro em seu evangelho: 

Herodes ficou muito contente quando viu Jesus; pois ele queria vê-lo por um longo tempo, 

porque ele tinha ouvido sobre Ele e estava esperando para ver algum sinal feito por ele. E 

ele questionou ele em algum comprimento; mas ele nada lhe respondeu. E os príncipes 

dos sacerdotes e os escribas estavam ali, acusando-o com veemência. E Herodes, com 

seus soldados, depois de tratar com desprezo e zombando dele, vestiu-Lo de uma roupa 

resplandecente e mandou-o de volta a Pilatos. Agora Herodes e Pilatos se tornaram 

amigos uns com os outros naquele mesmo dia; pois antes eram inimigos entre si.(Lucas 

23: 8-12) 

Quando Herodes finalmente enfrentou Jesus, ele não se impressionou. Percebendo que ele 

não era João em forma ressuscitada, o déspota regionais rapidamente deslizou do medo para 

a curiosidade ao ridículo.Ele instruiu seus soldados para vestir Jesus em uma veste real 

deslumbrante, tratando o Filho de Deus como um rei do ridículo e transformando todo o 

assunto em uma piada bizarra para seu próprio divertimento depravada. Herodes depois 

voltou Jesus a Pilatos, sem acrescentar quaisquer encargos, afirmando assim a inocência do 

Senhor, apesar das acusações incessantes dos principais sacerdotes e escribas. Assim como 

os saduceus e fariseus unidos em seu ódio por Jesus, ex-inimigos Herodes e Pilatos se 

tornaram amigos nesse dia, encontrar um terreno comum em seu desprezo de desprezo para 

o Homem das Dores. 

A Fase de Roman Terceiro: Diante de Pilatos 
Novamente 



Agora no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer 

que eles solicitado. O homem chamado Barrabás tinha sido preso 

com os sublevados que tinham cometido um homicídio na 

insurreição. A multidão subiu e começou a pedir-lhe para fazer o 

que ele estava acostumado a fazer por eles. Pilatos lhes 

respondeu, dizendo: "Você quer que eu vos solte o Rei dos 

judeus?" Porque ele estava ciente de que os principais sacerdotes 

haviam entregado por inveja. Mas os principais sacerdotes 

incitaram a multidão a pedir-lhe para libertar Barrabás para eles 

em seu lugar. Respondendo mais uma vez, disse-lhes Pilatos: 

"Então, o que devo fazer com ele a quem chamais o rei dos 

judeus?" Eles gritaram: "Crucifica-o!" Mas disse-lhes Pilatos: 

"Que mal fez ele? "Mas eles gritavam mais ainda:" Crucifica-o! 

"querendo satisfazer a multidão, Pilatos soltou Barrabás para 

eles, e depois de ter Jesus flagelado, entregou-o para ser 
crucificado. (15: 6-15) 

Quando Herodes mandou Jesus a Pilatos, o governador romano encontrou-se em uma 

posição política difícil. Embora soubesse que Jesus era inocente e queria preservar a 

justiça, ele estava preocupado em ofender os líderes judeus. O mandato de Pilatos como 

governador tinha sido repletas de erros ousadas que irritou seus súditos. Quaisquer outros 

incidentes provavelmente resultaria em sua remoção por Roma, terminando assim a sua 

carreira política. 

Loucura de Pilatos começou quando ele permitiu que seus soldados para entrar em 

Jerusalém, carregando bandeiras e estandartes com a imagem de César. Os judeus 

consideravam tais representações como idólatra. As pessoas, enfurecidos com ações 

irreverentes de Pilatos, viajou para seu quartel-general em Cesaréia para reclamar. Depois 

de cinco dias de protestos, Pilatos finalmente concordou em encontrá-los no 

anfiteatro. Ao invés de ouvir a sua queixa, cercou-los com seus soldados e ameaçado de 

tê-los morto no local, se eles não paravam de se manifestarem. Os judeus se recusou a 

voltar para baixo, desafiadoramente descobrindo seus pescoços como um sinal de sua 

vontade de morrer. Pilatos percebeu que não poderia realizar o seu blefe, uma vez que tal 

massacre teria desencadeou uma revolta maior.Humilhado, ele relutantemente concordou 

e removeu as imagens. 

Em um momento posterior, Pilatos apreendidos sagrados fundos do tesouro do Templo 

para construir um aqueduto em Jerusalém. Quando as pessoas se revoltaram em resposta, 

o governador disfarçada seus soldados como civis, mandou-os para a multidão, e 

ordenou-lhes para atacar os manifestantes com espadas e varapaus. Lucas 13: 1 refere-se 

a uma ocasião semelhante em que os soldados de Pilatos abatido um grupo de judeus da 

Galiléia, enquanto eles estavam oferecendo sacrifícios no templo. Esse tipo de 

brutalidade só alimentou o ressentimento do povo em direção a Pilatos. 

Outro conflito irrompeu quando Pilatos insistiu em colocar escudos cobertos de ouro em 

honra de Tibério César, no palácio de Herodes em Jerusalém. Mais uma vez, os judeus 

eram profundamente ofendido, vendo os escudos como idólatras, e pediu a Pilatos para 

removê-los. Ele teimosamente se recusou. Finalmente, uma delegação judaica viajou para 

Roma e apelou diretamente a César que, irritado com as provocações insensíveis de 

Pilatos do povo, ordenou-lhe que tome os escudos para baixo. 



Até o momento do julgamento de Jesus, Pilatos já se colocou em uma posição política 

precária. Se outro mau relatório sobre ele chegou a Caesar, é provável que soletrar seu 

afastamento do poder. Quando os líderes judeus disse a Pilatos: "Se soltas este homem, 

não és amigo de César" (João 19:12), ele entendeu exatamente o que eles estavam 

ameaçando. Anos mais tarde, por volta AD 36, Pilatos errou de novo quando ele 

imprudentemente ordenou às suas tropas para emboscar um grupo de adoradores do 

Samaritano. Quando o povo de Samaria se queixou a seu imediato, o legado romano 

superiores da Síria, Pilatos foi chamado de volta a Roma. Depois disso, pouco se sabe 

sobre ele. Segundo a tradição, ele foi banido em desgraça para a Gália, onde ele 

finalmente se suicidou. 

No julgamento de Jesus, Pilatos tentou manter algum pingo de justiça, fazendo um apelo 

final ao conselho judaico, explicando que ele havia encontrado nenhuma culpa em tudo 

em Jesus e nem teve Herodes (cf. Lucas 23: 14-15). Pilatos sabia que não havia motivos 

em que para executar o galileu. Assim, ele ainda se ofereceu para punir injustamente Jesus 

na esperança de que um pouco de derramamento de sangue iria apaziguar os procuradores 

vingativos (16 v.). Mas eles não descansou até que Ele foi crucificado. 

Esperando por uma saída, Pilatos apelou a uma tradição anual da Páscoa. Como Marcos 

explica, agora no dia da festa costumava soltar-lhes qualquer um preso quem 

solicitado. A cada ano, o governador iria conceder anistia a um criminoso condenado de 

escolha das pessoas como uma forma de cultivar a boa vontade e para demonstrar 

misericórdia de Roma. Pilatos pensou que a multidão iria selecionar Jesus, resolvendo 

assim o seu dilema. A outra opção era um violento homem chamado Barrabás, um 

ladrão (João 18:40) e rebelde que tinha sido preso com os insurrectos e que havia 

cometido homicídio na insurreição (cf. Lucas 23: 18-19). É provável que a madeira que 

segurava Jesus, situado entre os dois ladrões, foi inicialmente destinado a 

Barrabás. Ironicamente, o nome de Barrabássignifica "filho do pai". Aqui o filho 

lawbreaking de um pai humano estava sendo oferecido para as pessoas no lugar do Filho 

sem pecado do Pai divino. 

Pilatos estava contente de obrigar quando a multidão subiu e começou a pedir-lhe para 

fazer o que ele estava acostumado a fazer por eles. Consciente da popularidade de 

Jesus a partir de apenas alguns dias antes (Marcos 11: 8-10), o governador estava 

confiante a multidão nunca iria escolher Barrabás. Plano de Pilatos era simples: quando 

a multidão selecionado Jesus, não haveria nada a conselho judaico poderia fazer. Ele 

poderia preservar a justiça e, ao mesmo favor Garner tempo com as 

pessoas. Assim, Pilatos lhes respondeu, dizendo: "Você quer que eu vos solte o Rei 

dos judeus?" Ao chamar Jesus o Rei dos judeus, Pilatos intencionalmente procurado 

esnobar os líderes religiosos (cf. João 19:21), pois ele estava ciente de que os principais 

sacerdotes haviam entregado por inveja. O governador reconheceu a sua motivação 

para a execução de Jesus não tinha nada a ver com fidelidade a Roma, e tudo a ver com a 

salvaguarda da sua influência e prestígio com o povo. Sem se abalar por qualquer opção 

e impulsionado pela inveja e orgulho, eles rejeitaram seu próprio Messias, o Filho de 

Deus, porque Ele expôs sua hipocrisia, desafiou sua autoridade, e ameaçou sua religião e 

poder. Simplificando, Ele realizou milagres, eles não podiam; Ele proclamou a verdade, 

eles não o fizeram; Ele era de Deus, e eles não estavam. 

No meio do drama, Pilatos recebeu uma mensagem inesperada de sua esposa. Mateus 

27:19 registra o incidente peculiar: "Enquanto ele estava sentado na cadeira de juiz, sua 



mulher mandou-lhe uma mensagem, dizendo: 'não tem nada a ver com este justo; para 

ontem à noite eu sofri muito em sonhos por causa dele. '"Seu medo, depois de ter se 

manifestado em um pesadelo vívido, levou a mulher de Pilatos a emitir um alerta urgente 

para o marido. (Talvez ela tinha sido acordado na noite anterior, quando os soldados de 

seu marido foram despachados para prender Cristo, fazendo-a ficar ansiosos, enquanto 

ela dormia.) Apesar de Pilatos, em última instância desconsiderou as palavras de sua 

mulher, seu aviso medo foi mais um testemunho da inocência do Senhor Jesus. 

Enquanto Pilatos estava considerando intensa preocupação de sua esposa, os chefes dos 

sacerdotes estavam se movendo em toda a multidão, agitando a multidão a pedir-lhe 

para libertar Barrabás para eles em vez de Jesus. Consequentemente, quando Pilatos 

representava sua pergunta para eles, exclamou de Jesus, "Fora com este, e solta-nos 

Barrabás!" (Lucas 23:18). Respondendo mais uma vez, disse-lhes Pilatos: "Então, o 

que devo fazer com Aquele a quem chamais o rei dos judeus? " O governador foi, 

sem dúvida, surpreso com sua resposta implacável. Embora as multidões na segunda-feira 

exclamou apoio entusiástico para Jesus, esta multidão na sexta-feira gritou de volta: 

"Crucifica-o!" Incrédulo, disse-lhes Pilatos: "Que mal fez ele?" A resposta da 

multidão era ruidoso, e implacável .Eles gritavam mais ainda: "Crucifica-o!" 

À medida que a multidão começou a Riot (cf. Mat. 27:24), a pressão sobre Pilatos tornou-

se avassaladora. Outra revolta terminaria sua carreira política, e o único meio de aquietar 

as demandas dessa multidão enfurecida foi para condenar Jesus à morte. Usando um 

costume judaico (Deut. 21: 1-9) para simbolizar a sua relutância em conceder seu pedido, 

Pilatos "tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do 

sangue deste homem; ver para que vós mesmos "(Mat. 27:24). Ele havia declarado 

repetidamente a inocência de Cristo, e agora Pilatos tentou manter o seu próprio. Na 

realidade, ele foi chantageado e caiu transgredido deliberAdãoente perverter a justiça por 

causa de conveniência política. Ao contrário de Pilatos, os da multidão enfurecida 

alegremente reconheceu sua culpa na morte de Cristo. "E todo o povo disse:" o seu sangue 

será sobre nós e nossos filhos! "(Mt 27:25; cf. Atos 2: 22-23.). Por incrível que pareça, 

no momento em que a nação estava se preparando para lembrar misericórdia e bondade 

de Deus através da Páscoa, as pessoas foram violentamente gritando pela morte de seu 

Filho, e querendo ser realizada totalmente responsável pelo crime. 

A fase final do julgamento romano de Jesus terminou com um político vacilante 

espeleologia às exigências violentas de uma multidão barulhenta. querendo satisfazer a 

multidão, Pilatos soltou Barrabás para eles, e depois de ter Jesus flagelado, 

entregou-o para ser crucificado (15 : 15). Para ser açoitado era para ser chicoteado 

com um dispositivo conhecido como um flagelo, que consiste em um cabo de madeira 

com tiras de couro longo anexados. As tangas, que foram incorporados com pedaços 

afiados de osso e metal, foram projetados para rasgar a carne até o osso. A vítima seria 

amarrado a um poste, com as mãos estendidas por cima de sua cabeça e seus pés 

suspensos do chão, de modo que seu corpo foi ensinado. Como o flagelo rasgou em suas 

costas, os músculos seria dilacerado, as veias cortadas, e os órgãos internos 

expostos. Com a intenção de acelerar a morte na cruz, flagelando-se, por vezes, era 

fatal. Depois de sofrer uma tal forma debilitante da tortura, o Senhor Jesus foi 

entregue para ser crucificado. 

Com uma sentença final, Pilatos condenou Jesus a uma forma cruel de execução. Embora 

parecesse como se Cristo fosse a julgamento perante Pilatos, na realidade, o governador 



romano foi a julgamento perante o Filho de Deus (cf. João 5: 22-30; Atos 10:42; Romanos 

2:16; 2 Tim.. 4: 1, 8). Embora ele não tinha consciência espiritual, Pilatos articulou a 

pergunta final que todo ser humano deve responder: "O que devo fazer com ele a quem 

chamais o rei dos judeus?" (Mc 15,12). O destino de cada pessoa é determinado pelo que 

ele ou ela faz com Jesus Cristo, o Rei dos reis. Aqueles que rejeitam enfrentará 

julgamento eterno (Heb. 6: 2), mas todos os que abraçam-Lo como Senhor e Salvador 

serão resgatados da ira divina e receber a salvação (Rom. 10: 9). Tragicamente para 

Pilatos e seus co-conspiradores, seu antagonismo calejada e incredulidade selou sua 

destruição eterna. 

 
73. O Desprezo vergonhosa de Jesus Cristo 

(Marcos 15: 16-32) 
Os soldados O levaram para dentro do palácio (ou seja, o 

Praetorium), e convocaram toda a coorte romana. Vestiram-se em 

roxo, e depois de torcer uma coroa de espinhos, puseram-lha; e 

eles começaram a aclamá-lo: "Salve, rei dos judeus!" Eles 

ficavam batendo a cabeça com uma cana, e cuspindo nele, e 

ajoelhando-se e curvar-se diante dele. Depois de terem zombado 

dele, tiraram o manto de púrpura de cima dele e colocar suas 

vestes sobre ele. E eles levaram para fora, para ser 

crucificado. Eles pressionado em serviço um transeunte que vinha 

do campo, Simão de Cirene (o pai de Alexandre e Rufus), para 

levar a sua cruz. Em seguida, o levaram para o lugar do Gólgota, 

que é traduzido, Lugar da Caveira. Eles tentaram dar-lhe vinho 

misturado com mirra; mas Ele não tomá-lo. E o crucificaram, e 

dividiu-se entre si as suas vestes, lançando sortes para eles 

decidirem o que cada homem deve tomar. Era a hora terceira 

quando o crucificaram. A inscrição da acusação contra ele ler, "O 

Rei dos Judeus". Eles crucificaram dois ladrões com ele, um à sua 

direita e outro à sua esquerda. [E se cumpriu a escritura que diz: 

"E Ele foi contado com os transgressores."] Quem passar por 

lançavam abuso para ele, meneando a cabeça e dizendo: 

"Ha! Você, que está indo para destruir o templo e reconstruí-lo 

em três dias, salve-se, e desce da cruz! "Da mesma forma, os 

principais sacerdotes também, juntamente com os escribas, foram 

zombando dele entre si, dizendo:" Ele outros salvou; Ele não pode 

salvar a si mesmo. Deixe este Cristo, o Rei de Israel, desça agora 

da cruz, para que possamos ver e crer! "Aqueles que foram 
crucificados com Ele, também foram insultá-lo. (15: 16-32) 

Embora excruciante, o sofrimento físico experimentado por Jesus não foi o que fez a Sua 

morte único. Dezenas de milhares de pessoas morreram por crucificação nas mãos dos 

persas, gregos e romanos, a partir do século IV AC, até a morte de Jesus. A coroa de 

espinhos, os chicotes caco-laden, os pregos de ferro, ea cruz de madeira todos infligida 

dor indescritível. Mesmo na noite antes de sua morte, não era o pensamento de tortura 

física que traumatizou-o no jardim. Em vez disso, foi a antecipação de saber que em breve 

Ele iria beber o copo cheio de ira divina pelos pecados de todos aqueles a quem Deus 

escolheu para a salvação (cf. Mc 14: 33-37). 



Os quatro evangelhos são marcAdãoente imobilizados na sua descrição dos tormentos 

físicos Cristo suportou. Em um dia em que a crucificação era uma forma comum de pena 

capital, descrições detalhadas de seus horrores são desnecessárias dado que a visão de 

que a tortura foi queimado nas memórias de todos. O que é enfatizado pelos escritores do 

Novo Testamento, em vez disso, é a paródia irreverente arremessado em Jesus, por seu 

julgamento e execução. A partir do pátio de Caifás para o pretório de Pilatos para a 

própria cruz, o Filho de Deus foi tratado várias vezes com desprezo desenfreado e 

escárnio.A crueldade blasfemo dos inimigos de Jesus está em contraste impressionante à 

infinita misericórdia e graça de Deus, que permitiu que o Seu Filho para sofrer 

humilhação indizível e da morte, a fim de salvar os pecadores, incluindo blasfemos e 

assassinos (1 Tm 1: 12-15;. cf. Atos 2: 36-38; 3: 14-16; 4: 10-12). 

Como observado nos capítulos anteriores, o julgamento de Jesus consistiu em dois 

segmentos, um judeu e outro romano, cada um dos quais envolvidos três fases. Durante 

a parte judaica de seu julgamento, o Senhor foi interrogado por Anás (Jo 18: 19-24), 

levado a julgamento por Caifás (Marcos 14: 55-65), e, em seguida, oficialmente 

condenado pelo Sinédrio após o amanhecer na sexta-feira de manhã ( Marcos 15: 1; Lucas 

22: 66-71). O julgamento romano começou com Pilatos (Marcos 15: 1-5), que 

repetidamente declarou que Jesus era inocente (cf. Mt 27:19, 24; Marcos 15:14; Lucas 

23: 14-15.; João 18:38; 19: 4, 6). Ao saber que Ele era da Galiléia, Pilatos enviou Jesus 

para junto de Herodes, que tinha jurisdição lá. O governante mesquinho vestida Ele em 

um manto real zombar dEle antes de enviá-lo a Pilatos (Lucas 23: 8-12). Em uma tentativa 

de libertá-lo, Pilatos invocado seu costume anual goodwill durante a Páscoa de conceder 

o perdão a um criminoso condenado de escolha do povo (Mc 15: 6-10). A multidão, 

agitado pelos escribas e fariseus, exigiu que Jesus fosse crucificado e um rebelde 

assassino chamado Barrabás ser posto em liberdade (vv. 11-13). O governador, incapaz 

de pacificar a multidão enfurecida, capitulou e enviou Jesus para ser açoitado em 

preparação para sua execução (v. 15). 

Ao descrever a crucificação de Cristo nesta seção (15: 16-32), Marcos enfoca os 

escarnecedores blasfemas que escarneceram de o Senhor Jesus como Ele foi tirado da sala 

de julgamento de Pilatos até a cruz.Perante o cenário de paródia cômica dos soldados e 

os participantes de zombaria, o Salvador sofrimento é visto ingloriously suportando o 

castigo pelo pecado, em obediência à vontade do Pai (cf. Fl 2: 8.). 

Paródia Os Soldiers ' 

Os soldados O levaram para dentro do palácio (ou seja, o 

Praetorium), e convocaram toda a coorte romana. Vestiram-se em 

roxo, e depois de torcer uma coroa de espinhos, puseram-lha; e 

eles começaram a aclamá-lo: "Salve, rei dos judeus!" Eles 

ficavam batendo a cabeça com uma cana, e cuspindo nele, e 

ajoelhando-se e curvar-se diante dele. Depois de terem zombado 

dele, tiraram o manto de púrpura de cima dele e colocar suas 

vestes sobre ele. E eles levaram para fora, para ser 
crucificado. (15: 16-20) 

Pilatos relutantemente aceitaram as exigências sanguinários da multidão, embora ele 

sabia que Jesus era inocente. Após a ordem injusta e ilegal foi dada por Ele para ser 

açoitado (15 v.), os soldados O levaram para dentro do palácio (ou seja, o 

Praetorium). O palácio (do grego Aule , que significa "pátio" ou "walled espaço "), que 



Marcos iguala com o Praetorium, provavelmente se referia à sede do comandante do 

militar romano (neste caso Pilatos), localizado na Fortaleza Antonia. Sede de Pilatos eram 

normalmente localizado em Cesaréia, mas mudou para Jerusalém, quando ele estava 

hospedado lá. 

Após flagelando Jesus, os soldados continuaram a torturá-lo com escárnio, insultos, e 

abuso. (Para uma descrição de flagelação romana, consulte o capítulo anterior deste 

volume.) O rosto do Senhor já foi espancada e inchado de ser atingido várias vezes 

(Marcos 14: 64-65). Suas costas dilacerado também estava sangrando profusamente das 

feridas infligidas por flagelação (15:15). No entanto, os soldados calejadas transformou 

seu sofrimento em uma paródia, provavelmente emprestando a ideia de homens de 

Herodes (Lc 23:11). Eles convocaram toda a coorte romana (a coorte completa 

consistiu de seis centenas de soldados), convidando os seus camaradas para participar da 

charada sádico. A fim de dar-lhe a aparência de realeza, eles vestiram-se em roxo, 

em uma referência ao manto cor de escarlate, que compreende parte do uniforme de um 

soldado romano. Os soldados, sem dúvida, passou um velho, robe desbotado pelo sol em 

toda a volta ensangüentado de Jesus. Embora ele já foi escarlate (. Matt 27:28), sua cor 

se desvaneceu com o tempo para produzir uma tonalidade arroxeada (cf. João 19: 2). 

Depois de torcer uma coroa de afiados espinhos, destinados a imitar a coroa de louros 

dourada usada por César, que colocá-lo na cabeça com uma força esmagadora, 

dilacerante Seu crânio e causando o sangue flua para baixo Sua testa e em seu 

rosto. Mateus acrescenta que, em vesti-lo acima como um rei em sua pequena comédia, 

eles colocaram uma cana na mão para imitar um cetro. Em seguida, "eles se ajoelhou 

diante dele e escarneciam" (Mat. 27:29). Para completar a sua brincadeira sádica, os 

soldados começaram a aclamá-lo, "! Salve, Rei dos Judeus" O Sinédrio Ele 

desprezado como um profeta apenas algumas horas antes (Mt 26:68.); Agora, os soldados 

romanos escarneceu como um coringa-rei. Sem piedade, eles continuaram a bater sua 

cabeça com uma cana (a palavra grega Kalamos refere-se a um pedaço de pau), e 

cuspindo nele, e ajoelhando-se e curvando-se perante Ele. Em Marcos 10:34, Jesus 

havia predito que o Messias seria tratado desta forma : "Eles vão zombar Ele e cuspir 

nele, e açoitá-lo e matá-lo, e três dias depois ele ressuscitará." Essa previsão era de acordo 

com a profecia do Antigo Testamento. Falando do Servo Sofredor, registros de Isaías: 

"Eu dei a minha volta para aqueles que greve mim e as minhas faces aos que arrancar a 

barba; Eu não cobrir o meu rosto humilhação e cuspir "(Is. 50: 6). 

O evangelho de João fornece detalhes adicionais sobre os maus-tratos Jesus sofreu nas 

mãos dos soldados de Pilatos. Depois que açoitou, coroado Ele, escarneciam, e 

repetidamente um tapa na cara dele, os soldados levaram Jesus a Pilatos que desfilou com 

ele mais uma vez diante do Sinédrio (João 19: 4-5). Ainda querendo soltar a Jesus, o 

governador esperava que a exibição Ele na Sua condição enfraquecida e ensanguentado 

invocaria piedade dos principais sacerdotes e escribas (Lc 23:16). Mas eles não cedeu em 

gritando por sua morte. Pilatos respondeu indignada: "Tomai-o vós e crucificá-lo, porque 

eu não acho culpa nele" (João 19: 6). Mas os líderes judeus insistiram que Roma realizar 

a execução. A resposta deles repetiu sua carga primária de blasfêmia para indiciar e 

condenar Jesus e, por implicação, colocar o ônus de volta na Pilatos para executar: "Nós 

temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque Ele se fez por ser o Filho de 

Deus "(v. 7). 



Ao saber que Jesus afirmou ser o Filho de Deus, o governador pagão se tornou cada vez 

mais medo (v 8;. Cf. Mt 27:19.). Ele voltou para Jesus e lhe perguntou: 

"Onde está você?" Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos disse-lhe: "Você não 

fala comigo? ? Você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo, e eu tenho 

autoridade para te crucificar "Respondeu Jesus:" Você não teria nenhuma autoridade 

sobre mim, se não tivesse sido dado do alto; por esta razão ele quem me entregou a ti, 

maior pecado tem. "Como resultado desta Pilatos feitos esforços para libertá-lo. (Vv. 9b-

12a) 

Embora Pilatos reconheceu Jesus era inocente de qualquer crime ou ameaça, os principais 

sacerdotes e escribas intensificaram suas táticas de manipulação, ameaçando denunciá Pilatos 

a César se ele deixar Jesus entrar livre: "Se soltas este homem, não és amigo de César; todo 

aquele que se faz para ser um rei contra César "(v. 12). Baseado em seu péssimo desempenho 

como governador (para obter detalhes sobre como Pilatos havia ofendido anteriormente o 

povo judeu, consulte o capítulo anterior deste volume), Pilatos sabia que mais um escândalo 

provavelmente resultaria em sua remoção por Roma, terminando assim a sua carreira 

política. Desmoronando sob a pressão, ele se rendeu. 

Quando Pilatos ouviu estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz 

em um lugar chamado Pavimento, e em hebraico, Gábata. Agora era o dia de preparação 

para a Páscoa; era cerca da hora sexta. E ele disse aos judeus: "Eis o vosso Rei!" Então 

eles gritaram: "Fora com ele, embora com-o, crucifica-O!" Disse-lhes Pilatos: "Hei de 

crucificar o vosso rei?" Os sumos sacerdotes responderam: "Não temos rei, senão César." 

(vv. 13-15) 

Os líderes espirituais de Israel e representantes de auto-proclamado de Deus, em uma 

reviravolta trágica, declarou sua lealdade a um imperador pagão e filho do diabo ao mesmo 

tempo, clamando pelo assassinato do Messias e Filho de Deus. 

Marcos pega a conta de back-up, neste ponto, explicando que depois de terem zombado 

dele, tiraram o manto de púrpura de cima dele e colocar suas vestes sobre ele. E eles 

levaram para fora, para ser crucificado. A lei mosaica exigia execuções a serem 

realizados fora da cidade (Num. 15:35), razão pela qual Jesus foi levado para fora das 

portas de Jerusalém. 

Punição do Salvador 

Eles pressionado em serviço um transeunte que vinha do campo, 

Simão de Cirene (o pai de Alexandre e Rufus), para levar a sua 

cruz. Em seguida, o levaram para o lugar do Gólgota, que é 

traduzido, Lugar da Caveira. Eles tentaram dar-lhe vinho 

misturado com mirra; mas Ele não tomá-lo. E o crucificaram, e 

dividiu-se entre si as suas vestes, lançando sortes para eles 

decidirem o que cada homem deve tomar. Era a hora terceira 
quando o crucificaram. (15: 21-25) 

Como um prisioneiro condenado à morte, Jesus foi obrigado a carregar a cruz (ou seja, a 

pesada viga horizontal) para o local da execução. Ele levou-a para uma distância (João 

19:17), talvez até o portão da cidade, mas acabou por ser incapaz de continuar, depois de 



ter sido enfraquecida por insônia, perda de sangue, e os ferimentos graves infligidos-lo 

durante seu flagelação. 

Para manter o movimento procissão, os soldados romanos pressionado em serviço um 

transeunte que vinha do campo. Espontaneamente selecionando Simão de Cirene para 

fora da multidão, os soldados recrutados lo a suportar Jesus cruz. O porto da cidade 

de Cirene foi localizado no costa norte-Africano na atual Líbia. Um centro de comércio 

vibrante, a cidade foi também o lar de uma grande população judaica (cf. Atos 2:10; 6: 

9). Simon, como tantos outros, foi um peregrino judeu que tinha viajado para Jerusalém 

para celebrar a Páscoa. 

Escolha de Simon dos soldados pode parecer aleatório, mas na realidade não era nada 

disso. A mão invisível de Deus foi soberanamente no trabalho, providencialmente usando 

as ações witless de soldados romanos a desenhar esse espectador infeliz à fé salvadora 

(cf. João 6:44). Marcos Simon identifica como o pai de Alexandre e Rufus, uma 

referência inexplicável que indica os leitores de Marcos estavam familiarizados com os 

filhos de Simon. Desde Marcos escreveu para os crentes gentios em Roma, Alexandre e 

Rufus eram quase certamente ativo na igreja lá. Esta conclusão é corroborada pela 

menção de Paulo de Rufus e sua mãe (a esposa de Simon) em Romanos 

16:13. Maravilhosamente, o homem que carregou a cruz de Jesus veio para abraçá-lo na 

fé salvadora, assim como sua esposa e filhos. 

Como o Senhor estava sendo escoltado para o local da crucificação, Ele deu uma 

mensagem público final. Como Lucas explica, 

E segui-lo era uma grande multidão de povo e de mulheres que choravam e lamentavam-

Lo. Mas Jesus, voltando-lhes disse: "Filhas de Jerusalém, parar de chorar por mim, chorai 

antes por vós e por vossos filhos. Pois eis que dias virão em que se dirá: "Felizes as 

estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram". Então 

começarão a dizer aos montes: "Caí sobre nós", e às colinas: "Cobri-nos." Para se fazer 

essas coisas quando a árvore é verde, o que acontecerá quando está seco "(Lucas 23: 27-

31)? 

Resposta sombria de Cristo a essas mulheres chorando (que eram prováveis carpideiras, cf. 

Marcos 5: 38-40) serviu como um aviso profético da destruição que cairia sobre Jerusalém 

em AD 70. Além disso, suas palavras também visualizaram a vinda devastação da grande 

tribulação que ocorrerá no fim dos tempos (cf. Mc 13: 6-37). 

A procissão, finalmente chegou ao seu destino, como os soldados trouxe para o lugar 

do Gólgota, que é traduzido, Lugar da Caveira. Localizado fora dos portões da cidade 

(cf. Hb 13:12.), ao longo de uma rodovia importante (para que o crucificado vítimas 

seriam visíveis por transeuntes) e, possivelmente, em uma colina, Gólgota era provável 

um site onde crucificações foram realizadas regularmente. O nome aramaico significa 

literalmente do crânio ; e é equivalente ao termo latino calvária , a partir do qual a 

palavra "Calvário" é derivado. Alguns estudiosos acreditam que o lugar foi chamado 

assim porque foi situado no topo de uma colina que se parecia com uma caveira. Outros 

sugeriram que os crânios das vítimas crucificados foram deixados no chão, embora pareça 

improvável o povo judeu teria tolerado tal prática (cf. Num. 19:11). Seja qual for a 

verdadeira origem do nome, Gólgota era um lugar intrinsecamente ligado com a morte 

horrível e muito público. 



Antes de pregar Jesus na cruz e defini-lo na posição vertical, os soldados tentaram dar-

lhe vinho misturado com mirra; mas Ele não tomá-lo. relato paralelo de Mateus 

explica que "depois de provar que ele não estava disposto a beber" (Mat. 27:34). A 

mirra era um narcótico que também foi usado como um óleo da unção (Ex. 30:23) e um 

perfume (Sl. 45: 8; Pv 7:17, Matt 02:11; João 19:39..). Com base em Provérbios 31: 6, os 

judeus tinham o costume de oferecer vítimas crucificação um tipo de medicação contra a 

dor (cf. Sl 69:21.). Mas Jesus, querendo manter a consciência plena como Ele completou 

Sua obra expiatória, se recusou a beber. 

Marcos articula o que aconteceu em seguida com uma frase muito simples: . e eles 

crucificaram Uma forma bem conhecida de execução no mundo antigo, crucificação 

necessária nenhuma descrição adicional para o público original de Marcos para entender 

seus horrores. O escritor romano Cícero descreveu-o como "o castigo mais cruel e 

hedionda possível." Aparentemente, originário da Pérsia, crucificação foi usado mais 

tarde pelos romanos como um meio brutais de infligir a morte de suas vítimas enquanto 

também dissuadir outros supostos criminosos. Estima-se que, pelo tempo de Cristo, Roma 

tinha crucificado cerca de 30.000 pessoas em Israel sozinho. Após a queda de Jerusalém, 

em AD 70, tantos rebeldes judeus foram mortos por crucificação que os romanos ficaram 

sem madeira para fazer cruzamentos. 

Crucificação vítimas eram açoitados primeiro (cf. Marcos 15:15), resultando em 

ferimentos graves e perda maciça de sangue que se apressaram a morte na cruz. Mesmo 

assim, a crucificação era uma forma prolongada de morrer para a indução máxima 

sofrimento e dor. Quando o criminoso condenado chegou ao local da execução, ele foi 

forçado em suas costas e pregado na cruz, uma vez que estava no chão.As unhas, medindo 

5-7 centímetros de comprimento e que se assemelham pregos de linha modernos, foram 

conduzidos através dos pulsos (em vez de as palmas das mãos), a fim de suportar o peso 

total do corpo em queda da vítima. Pés da vítima eram então asseguradas com um único 

ponto, com os joelhos dobrados para que ele pudesse empurrar-se para cima, a fim de 

respirar. As unhas iria rasgar através dos nervos nos pulsos e pés, causando parafusos 

graves de dor durante todo os braços e as pernas empalado da vítima. 

A cruz foi, então, levantou-se lentamente, até que fosse vertical. O pé da cruz foi 

posteriormente caiu no lugar em uma posthole profunda, aterrissando com um baque 

reverberante que enviou uma dor insuportável sacudindo através do corpo da 

vítima. Embora as feridas dos pregos causou agonia grave, eles não tinham a intenção de 

ser fatal. A causa habitual da morte foi asfixia lenta. A posição de suspensão do corpo 

contraiu o diafragma, o que tornava impossível respirar. A fim de obter o ar, a vítima teve 

que empurrar a si mesmo, colocando seu peso sobre as feridas dos cravos em seus pés e 

pulsos, e esfregando o dilacerado costas contra a madeira áspera da cruz. Como a vítima 

se cansou, espasmos musculares experientes, e ficou tomado pela dor, sua capacidade de 

respirar era cada vez mais prejudicada. Como resultado, o dióxido de carbono que se 

acumulam em sua corrente sanguínea e ele acabaria por sufocar até a morte. Se 

necessário, os soldados podiam apressar asfixia por quebrar as pernas da vítima (cf. João 

19: 31-32). (Para mais detalhes sobre as agonias da crucificação, ver John Macarthur, O 

Assassinato de Jesus [Nashville: Tomé Nelson, 2004]., cap 10.) 

Depois de garantir Jesus na cruz, os soldados dividiram suas vestes entre si, tirando a 

sorte para eles decidirem o que cada homem deve tomar. vestuário judaica tradicional 

incluída uma peça de roupa interior, um vestuário exterior (ou túnica), um cinto, 



sandálias, e um capacete. Embora Marcos não especifica como roupas de Jesus foi 

dividido, o evangelho de João fornece alguns detalhes adicionais: 

Então os soldados, quando eles tinham crucificado Jesus, tomaram as suas vestes 

exteriores e fizeram quatro partes, uma parte para cada soldado e também a túnica; agora 

a túnica era sem costura, tecida em uma única peça. Então eles disseram uns aos outros: 

"Não vamos rasgá-lo, mas deitemos sorte sobre ela, para decidir quem será"; este foi para 

cumprir a Escritura: "Eles dividiram minhas vestes exteriores entre eles, e para minha 

roupa lançaram sortes." Portanto, os soldados fizeram estas coisas. (João 19: 23-25) 

Tendo distribuído Sua roupa entre si como profetizado (cf. Sl. 22:18), os soldados colocaram 

um relógio ao redor da cruz. O esquadrão, conhecido como um quaternion porque consistia 

de quatro guardas, foi obrigado a permanecer até que a vítima crucificado estava morto, 

mantendo alguém fora que podem tentar resgatar ou aliviar o sofrimento do criminoso 

condenado. 

Marcos observa que era a hora terceira (ou 9:12 AM , o método judaico de imputando 

as horas do dia começou há cerca de 6:12 AM ) . quando o crucificaram A declaração 

em João 19:14, que era "sobre a sexta hora "quando Pilatos condenou Jesus naquela 

manhã, não contradiz o que Marcos diz aqui. João estava usando o método romano de 

tempo acerto de contas, o que começou a contar horas à meia-noite.Por conseguinte, a 

sexta hora no evangelho de João referido 6:12 AM , três horas antes de Jesus foi pregado 

na cruz. 

Apenas na noite anterior, Jesus tinha vindo a celebrar a Páscoa com seus discípulos no 

cenáculo. Os eventos da crucificação de Jesus transpirou muito rapidamente; mas 

fizeram-no de acordo com calendário pré-determinado de Deus, em que o Cordeiro de 

Deus iria comemorar uma última refeição com os seus discípulos na quinta-feira à noite, 

e depois morrer, ao mesmo tempo, os cordeiros pascais estavam sendo abatidos na sexta-

feira à tarde. 

Os Participantes Sneering 

A inscrição da acusação contra ele ler, "O Rei dos Judeus". Eles 

crucificaram dois ladrões com ele, um à sua direita e outro à sua 

esquerda. [E se cumpriu a escritura que diz: "E Ele foi contado 

com os transgressores."] Quem passar por lançavam abuso para 

ele, meneando a cabeça e dizendo: "Ha! Você, que está indo para 

destruir o templo e reconstruí-lo em três dias, salve-se, e desce da 

cruz! "Da mesma forma, os principais sacerdotes também, 

juntamente com os escribas, foram zombando dele entre si, 

dizendo:" Ele outros salvou; Ele não pode salvar a si 

mesmo. Deixe este Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, 

para que possamos ver e crer! "Aqueles que foram crucificados 
com Ele, também foram insultá-lo. (15: 26-32) 

Acima da cabeça da vítima crucificada, uma placa de madeira seria preso à cruz que 

delineou seus crimes. No caso de Jesus, a inscrição da acusação contra ele ler, "O Rei 

dos Judeus". A comparação entre os quatro evangelhos revela que a inscrição completo 

era: "Este é Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus". Ele foi escrito em aramaico, hebraico e 

grego (João 19:20). Essa não foi a responsável os líderes judeus queriam Pilatos para 



escrever (v. 21), mas ele se recusou a mudá-lo (22 v.), Vendo-a como uma forma de 

vingança dirigida aos principais sacerdotes e escribas que o havia chantageado para 

condenando um homem inocente (cf. Lucas 23: 4, 14, 15, 22). 

Durante o curso do julgamento de Jesus, os líderes judeus haviam nivelado pelo menos 

sete acusações contra Ele (cf. Mc 15: 4). Alegaram, em primeiro lugar, que ele era uma 

ameaça de destruir o templo (Marcos 14:58); segundo, que Ele era um malfeitor (João 

18:30); terceiro, que Ele estava enganando o povo (Lucas 23: 2); em quarto lugar, que 

Ele estava proibindo as pessoas pagam impostos (Lucas 23: 2); quinto, que Ele estava 

afirmando ser um rei que ameaçou César (Lucas 23: 2); sexto, que Ele estava incitando 

as pessoas e fomentar uma insurreição (Lucas 23: 5); e, por fim, que Ele se fez por ser o 

Filho de Deus (João 19: 7). De tais acusações, apenas o último foi baseada no fato. Jesus, 

de fato alegou ser o Filho de Deus porque Ele era (cf. Mc 1: 1). Mas na percepção 

distorcida do Sinédrio, que a alegação constitui blasfêmia, uma ofensa capital (Lv 24:16; 

Marcos 14:. 63-64). No entanto, das imposições Pilatos poderia ter listadas, ele 

intencionalmente selecionado o que ele sabia que seria mais ofensivo. 

Talvez querendo incitá-los ainda mais, Pilatos tinha o "Rei dos Judeus" crucificado como 

um criminoso comum ao lado de duas low-vida ladrões; eles foram executados com 

Ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os traduzido prazo ladrões ( da palavra 

grega Lestes ) indica que esses homens não eram pequenos ladrões, mas bandidos ferozes 

que saquearam e roubaram, deixando um rastro de abuso e desolação em seu rastro. Eles 

podem ter sido envolvido na rebelião assassina liderada por Barrabás (cf. Lc 23:19), para 

os quais tinham sido condenados à morte. A declaração no versículo 28 (que se cumpriu 

a escritura que diz: "E Ele foi contado com os transgressores" ) não está nos 

manuscritos mais antigos, por isso provavelmente não fazia parte do evangelho original 

de Marcos, fazendo traduções modernas para colocá-lo entre parênteses. No entanto, é 

verdade que a previsão feita em Isaías 53:12 sobre o Servo Sofredor encontra o seu 

cumprimento aqui. O que quer que seus motivos, a decisão de Pilatos para executar Jesus 

com criminosos concedidos perfeitamente com a profecia do Antigo Testamento (cf. Atos 

4: 27-28). 

Somando-se a dor agonizante da cruz foi a vergonha e desgraça de ser executado 

publicamente de uma forma tão degradante (cf. Heb. 12: 2). Tudo sobre a crucificação foi 

concebido para humilhar e rebaixar suas vítimas, o envio de uma mensagem clara sobre 

as repercussões de ser inimigo de Roma. Além disso, os judeus consideravam ninguém 

pendurado em uma árvore ou uma cruz a ser amaldiçoado por Deus (Dt 21:23; Is 53:... 4, 

10; Gl 3: 10-13), que intensificado seu desdém para aqueles que estavam crucificado (cf. 

1 Cor. 1:23). 

Aqueles no meio da multidão que gritava horas antes pela morte de Jesus (15: 13-14) se 

juntou aos líderes religiosos em fuga Ele para o local de sua execução. Como eles 

estavam passando, eles lançavam abuso para Ele e meneando a cabeça, num gesto de 

ódio e desprezo (cf. 2 Reis 19:21; Sl. 22: 7; 44:14; 109:. 25; Jer 18: 16;. Lam 

2:15). Repetindo as falsas acusações levantadas contra Jesus perante o Sinédrio (Marcos 

14:58; cf. João 2:19), as pessoas, muitas das quais tinham elogiou-o quando ele chegou 

em Jerusalém na segunda-feira (Marcos 11: 8-10), provocou Ele na sexta-feira 

pelo dizendo: "Ha! ! Você que vai destruir o templo e reconstruí-lo em três dias, 

salve-se, e desce da cruz " Seus gritos de desprezo evidenciou a inconstância 

surpreendente e perverso de corações incrédulos (cf. Jo 2: 24-25; 6 : 66). 



Ter instigado a crucificação como o Senhor previu que seria (Marcos 8:31; 14:43), as 

autoridades judaicas continuaram a atiçar as chamas do ódio e abuso. Como explica 

Marcos, Da mesma forma, os principais sacerdotes Além disso, juntamente com os 

escribas, que representam a liderança do Sinédrio, foram zombando dele entre si. De 

acordo com a passagem paralela em Lucas 23:35: "Os governantes foram zombando dele. 

"A palavra" zombando "significa literalmente para levantar o nariz de um em desprezo 

(cf. Mat. 27:41). Sua perseguição de Jesus havia começado na casa do sumo sacerdote 

(Marcos 14:55, 65) e continuou mesmo depois que ele foi pregado na cruz. Sua maus 

tratos do Messias foi profetizado por Davi no Salmo 22: 7-8: "Todos os que me vêem 

zombam de mim; eles se separam com o lábio, eles abanam a cabeça, dizendo: 

"Comprometa-se com o Senhor; Que ele o livre; deixá-Lo resgatá-lo, porque tem prazer 

nele "" Com um tom exultante de escárnio, eles foram. dizendo: "Salvou os outros; Ele 

não pode salvar a si mesmo. " Sua provocação desdenhoso não era uma admissão de 

capacidade de Cristo para salvar, mas sim uma negação sarcástico do seu poder 

divino. Como Ele poderia reivindicar para salvar os outros, eles zombaram, quando Ele 

não poderia mesmo salvar a si mesmo? Eles sabiam sobre seus milagres, o que eles não 

podiam negar (João 11:47). No entanto, apesar de suas obras surpreendentes, eles 

deliberAdãoente se recusou a acreditar n'Ele (cf. João 5:36; 10:38). Embora os 

zombadores destina suas palavras como um insulto, eles acidentalmente bateu em uma 

profunda verdade do evangelho: é porque o Senhor Jesus submissamente recusou-se a 

resgatar a si mesmo da cruz que Ele é capaz de salvar os outros do pecado e da morte (cf. 

Mc 10: . 45; Rm 5:19; Fp 2:.. 8; Heb 2: 9-10; 5: 7-8). 

Continuando seu discurso inflamado de abuso verbal, que gritaram, "Que essa Cristo, o 

Rei de Israel, desça agora da cruz, para que possamos ver e crer!" Eles 

propositAdãoente ignorado os inúmeros milagres que Jesus tinha realizado durante todo 

o seu ministério e alegaram que acreditaria se ele realizado, mas mais uma (cf. Marcos 8: 

11-12). Mas a sua declaração não era nada mais do que uma provocação hipócrita e 

sarcástico. Depois que ele morreu, o corpo de Jesus foi descido da cruz e colocado num 

túmulo. Quando Ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia, assim como ele havia previsto 

Ele, os principais sacerdotes e escribas ainda não acreditava (cf. Lucas 16: 30-31). Em 

vez disso, eles subornaram os soldados romanos para espalhar mentiras sobre o que 

aconteceu, alegando que os discípulos roubaram o corpo de Jesus (Mat. 28: 11-

15). Nenhum milagre teria persuadiu-os a acreditar. Eles amavam seu pecado muito. 

Por incrível que pareça, aqueles que foram crucificados com Ele, também foram 

insultá-lo. Os dois ladrões de cada lado de Jesus juntou-se à multidão hostil em zombar 

do Filho de Deus, mesmo que eles estavam sendo justamente executado da mesma 

forma. Como a passagem paralela em Mateus 27:44 explica: "os ladrões que haviam sido 

crucificados com ele também foram insultá-lo com as mesmas palavras", como eles 

ouviram dos líderes e da multidão circundante. Os criminosos endurecidos foram, sem 

dúvida acostumado a repreendendo e abusar dos outros. Apesar de suas mortes iminentes, 

juntaram-se no ridículo blasfemo do Filho de Deus. 

A defesa do pecador 

Conforme mencionado no início deste capítulo, que era contra esse pano de fundo escuro 

do ódio venenoso que a graça e misericórdia de Deus foi exibido. O Pai poderia ter 

destruído os blasfemos no local e resgatou o Seu Filho na cruz. Em vez disso, Ele agradou 



moê-lo e colocá-lo à morte (Is. 53:10), para que Ele possa resgatar muitos daqueles muito 

blasfemos, junto com inúmeros outros, do pecado e da destruição eterna. 

Dos ladrões que zombavam dele, tornou-se um troféu da graça de Deus naquele mesmo 

dia. Lucas narra o relato dramático: 

Um dos malfeitores que estavam pendurados lá estava lançando abuso para ele, dizendo: 

"Não és tu o Cristo? Salve-se e nós! "Mas o outro respondeu, e repreendia-o:" Você nem 

sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? E nós, na verdade estão sofrendo 

com justiça, porque estamos recebendo o que merecemos por nossos atos; mas ele não 

fez nada de errado. "E ele estava dizendo:" Jesus, lembra-se de mim quando vieres no teu 

reino! "E disse-lhe:" Em verdade eu vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. " (Lucas 

23: 39-43) 

Dos soldados que maltratado, um centurião logo percebe: "Verdadeiramente este homem era 

o Filho de Deus!" (Marcos 15:39). Das pessoas na multidão que zombou dele, muitos 

acreditam no dia de Pentecostes e nas semanas e meses seguintes (cf. Atos 2: 37-38, 41; 4: 4; 

6: 1). Mesmo muitos dos sacerdotes de Israel, Atos 6: 7 relatórios ", foram tornando-se 

obediente à fé." 

O apóstolo Paulo era um ex-fariseu que perseguiu violentamente a igreja fora de 

antagonismo para com o Senhor Jesus. No entanto, pela sua graça, Deus transformou esse 

blasfemo assassina em um missionário corajoso. Como Paulo explicou a Timóteo: 

Agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque Ele me considerou fiel, 

pondo-me no serviço, mesmo que eu era anteriormente um blasfemo, perseguidor e 

injuriador ... É uma declaração de confiança, merecendo a aceitação plena, que Cristo 

Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal de todos. (1 

Tim. 1: 12-13, 15) 

A salvação do blasfemador Paulo, como todo pecador, só é possível porque o Senhor Jesus 

"levou os nossos pecados em Seu corpo na cruz" (1 Pedro 2:24). De acordo com o Seu 

propósito eterno de redenção, Deus Pai "fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por 

nós, para que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo" (2 Cor. 5:21). Por causa do Seu 

sacrifício substitutivo, todos os que Salvadora colocar sua fé nEle serão salvos da ira divina 

e receber a vida eterna (cf. João 20:31; Rom. 10: 9-10; Atos 16:31). 

 
 

 

 

 

 



74. Deus visita o Calvário (Marcos 15: 33-41) 
Quando a sexta hora chegou, a escuridão caiu sobre toda a terra 

até a hora nona. À hora nona Jesus clamou com grande voz, "Eloi, 

Eloi, lama sabactâni?", Que se traduz, "Meu Deus, Meu Deus, por 

que me desamparaste?" Quando alguns dos que ali estavam, 

ouvindo isso, eles começaram a dizer "Eis que Ele está chamando 

para Elias." Alguém correu e embeber uma esponja em vinagre e, 

pondo-a numa cana, dava-lhe uma bebida, dizendo: "Vamos ver 

se Elias vem tirá-lo." E Jesus deu um grito alto, e expirou. E o véu 

do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Quando o centurião, 

que estava bem na frente dele, vi o jeito que Ele soprou Sua última, 

ele disse: "Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus!" 

Havia também algumas mulheres olhando de longe, entre os quais 

estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o Menor, e de 

José, e Salomé. Quando Ele estava na Galiléia, eles usaram para 

segui-Lo e ministrar a Ele; e havia muitas outras mulheres que 
tinham subido com ele a Jerusalém. (15: 33-41) 

Em toda a história humana, o assassinato de Jesus constitui o ato mais blasfemo do mal 

que foi cometido, como homens perversos submetido Deus Filho à humilhação, tortura e 

morte (cf. Atos 3: 14-15). O pai da igreja do século II Melito de Sardes expressa essa 

realidade chocante com estas palavras comoventes: 

Ele que desligou o Terra no espaço foi se enforcou-se; Aquele que fixa os céus foi fixada 

com pregos; Ele que deu a terra nasceu em uma árvore; o Senhor de toda foi submetido a 

ignomínia em um corpo nu-Deus condenado à morte! ... [I] fim de que Ele não pode ser 

visto, os luminares se virou, e no dia ficou obscurecido, porque eles mataram Deus, que 

estava pendurado nu na árvore ... Este é aquele que fez o céu ea terra e, no início, 

juntamente com o Pai, o homem moda; que foi anunciado por meio da lei e os 

profetas; que colocar em uma forma corpórea na Virgem; que foi enforcado em cima da 

árvore.(Melito, 5. A tradução de Alexander Roberts e Tiago Donaldson, Padres Ante-

Nicéia [repr, Peabody, MA:. Hendrickson Publishers, 2012], VIII: 757) 

Por incrível que pareça, apesar de seus crimes ultrajantes, os autores não foram 

imediatamente consumido pela ira divina. Sem o conhecimento deles, o assassinato de 

Jesus era necessário no plano eterno de Deus de redenção (cf. Fl 2, 6-8.). O Pai 

soberanamente substituiu as maldades de homens pecadores para cumprir Seus propósitos 

de poupança (Atos 4: 27-28; cf. Gn 50:20). 

Assim, quando Deus veio ao Calvário, não era para proteger o Seu Filho de malfeitores, 

mas para punir Seu Filho em seu nome. Como Isaías profetizou do Messias, "O Senhor 

agradou moê-lo, fazendo-o enfermar", a fim de que "como resultado do trabalho da sua 

alma," Ele pode, justificará a muitos ao levar suas iniquidades (Is. 53:10 -11; cf. Zc 

12:10).. O justo foi condenado à morte como um substituto para os injustos (1 Pedro 

3:18), tornando-se uma maldição para os pecadores, para que Ele pudesse resgatá-los da 

pena para os infratores da lei, que é a morte eterna (Gal 3.: 13). 

A presença do Pai no Calvário foi particularmente evidente durante as três horas finais da 

crucificação de Jesus, o período de tempo retratado nestes versos (Marcos 15: 33-



41). Nesta seção, Marcos descreve a consumação do sofrimento do Salvador, a confissão 

de um soldado apavorado, ea confusão de simpatizantes leais de Cristo. 

A consumação do sofrimento do Salvador 

Quando a sexta hora chegou, a escuridão caiu sobre toda a terra 

até a hora nona. À hora nona Jesus clamou com grande voz, "Eloi, 

Eloi, lama sabactâni?", Que se traduz, "Meu Deus, Meu Deus, por 

que me desamparaste?" Quando alguns dos que ali estavam, 

ouvindo isso, eles começaram a dizer "Eis que Ele está chamando 

para Elias." Alguém correu e embeber uma esponja em vinagre e, 

pondo-a numa cana, dava-lhe uma bebida, dizendo: "Vamos ver 

se Elias vem tirá-lo." E Jesus deu um grito alto, e expirou. E o véu 

do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. (15: 33-38) 

Os versículos 33-38 descrevem o ponto alto da história da salvação, a morte expiatória 

do Senhor Jesus Cristo. Sua obra sacrificial de redenção foi planejado por Deus na 

eternidade passada (Tito 1: 2; 1 Pedro 1: 18-21; cf. Ef 1,.. 4; 2 Tm 1: 9) e será comemorado 

no céu através eternidade futura (Apocalipse 5: 6-12; cf. 22: 3). Foi ali, no Calvário, que 

o Cordeiro tão esperada e aceitável de Deus morreu para satisfazer a justiça divina 

mediante o pagamento de penalidade do pecado na íntegra para todos os que crêem n'Ele 

(cf. Col. 2:14). 

De acordo com o cômputo judaico de tempo (que começou a contar horas de sol, cerca 

de 6:12 AM ), quando a sexta hora chegou, era meio-dia e Jesus já tinha estado na cruz 

durante três horas (cf. Marcos 15:25) . Os Evangelhos registram três declarações que 

Jesus fez durante esse período de três horas. Em primeiro lugar, evidenciando Sua infinita 

compaixão e misericórdia, Ele orou por seus perseguidores, dizendo: "Pai, perdoa-

lhes; pois eles não sabem o que fazem "(Lucas 23:34). Um dos dois ladrões que haviam 

sido crucificados zombando Jesus, sem dúvida, ouvir as palavras de Cristo sobre o perdão, 

tornou-se condenado e buscou o perdão divino Jesus oferecido. Em segundo lugar, o 

Filho de Deus respondeu a fé do pecador com a promessa da vida eterna, dizendo: "Em 

verdade eu vos digo, hoje estarás comigo no paraíso" (23:43). Em terceiro lugar, o Senhor 

também levou um momento para cuidar de sua mãe viúva. Olhando para baixo da cruz, 

"Jesus, em seguida, viu sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava por perto, ele 

disse à sua mãe:" Mulher, eis o teu filho! " Depois disse ao discípulo: "Eis a tua mãe! ' A 

partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua própria casa "(João 19: 26-27). 

Como o sol do meio-dia atingiu o seu apogeu, um sobrenatural escuridão de repente caiu 

sobre toda a terra até a hora nona (ou seja, 3:12 PM ). A extensão geográfica dos três 

horas de escuridão não é descrita nos Evangelhos, embora a palavra grega gē ( terra ) 

pode referir-se a toda a terra. Relatórios de vários dos primeiros Padres da Igreja 

(incluindo Tertuliano e Orígenes) sugerem que a escuridão para além das fronteiras de 

Israel e de todo o Império Romano. 

A causa da escuridão não era Satanás (uma vez que apenas Deus possui tal poder cósmico, 

cf. Job 9: 7-8; Isa. 45: 6-7; Ez. 32: 7-8). Também não era um eclipse ocorre naturalmente 

(uma vez que os eclipses solares ocorrem apenas durante a lua nova e Páscoa foi celebrada 

sempre na lua cheia). Em vez disso, a escuridão foi causado por Deus, o próprio Pai. O 

Antigo Testamento muitas vezes retrata gloriosa presença de Deus em termos de luz 



ardente (cf. Sl 18:12, 28; 27:. 1; 104: 2; Isa 60:20; Ez 8:.. 2; 10: 4; 43: 2; Dan. 7: 9; Hab. 

3:. 4; Mic 7: 8). No entanto, ele também descreve a manifestação da Sua presença em 

termos de escuridão (cf. Gen. 15:12; Ex 10: 21-22; 19:. 16-18; 20: 18-21; Sl 18:11; Isa.. 

05:30; 13: 10-11), especialmente em associação com o Seu julgamento (cf. Joel 1:15; 2: 

1-2, 10-11, 30; Amós 5:20; 8:. 9; Sf 1: 14-15). Inferno, por exemplo, é caracterizada pela 

escuridão eterna, porque é um lugar da ira divina e castigo eterno para o pecado (cf. Mt 

8:12; 22:13; 25:30; cf. 2 Pedro 2:. 4; Judas 6 ). 

A escuridão no Calvário não representam a ausência de Deus, mas a Sua santa, presença 

aterradora. O Pai desceu em julgamento no Gólgota em densas trevas, como o carrasco 

divina para desencadear sua fúria não contra os pecadores, mas contra o portador dos 

pecados (cf. 1 Pedro 2:24). O peso total da ira de Deus foi derramado sobre o Filho de 

Deus:, como o imaculado Cordeiro de Deus foi sacrificado pelo pecado para que os 

pecadores não podem ser justificados por meio dEle (2 Cor 5:21; (cf. Is 53. 5). Heb 9:28; 

cf. Rm 4,25; 1 Cor. 15:.. 3; 1 João 4:10). Movido por Sua perfeita justiça, ira infinita de 

Deus lançou uma eternidade de castigo no Filho encarnado que, como uma pessoa infinita 

e eterna, absorveu as torturas do inferno em um intervalo de tempo finito. Este foi o 

terrível taça do julgamento divino que Jesus antecipou enquanto suando sangue no jardim 

do Getsêmani (Marcos 14:36; Lucas 22:44). 

À hora nona (3:12 PM ), o julgamento terminou e a escuridão começou a 

levantar. Assim como fez, o Senhor Jesus pela quarta vez falou da cruz. Desta vez, 

ele clamou com grande voz , como se chamando o céu para ouvir a Sua mensagem 

dolorosa. Ele se dirigiu a seu pai, dizendo, que se traduz, "Meu Deus, Meu Deus, por 

que me desamparaste?" "Eloi, Eloi, lama sabactâni?" Essas palavras são do aramaico 

versão do Salmo 22: 1 (o texto paralelo em Matt. 27:46 dá a mesma frase em 

hebraico). Com intensa agonia, o Filho de Deus experimentou o que Ele nunca tinha 

conhecido antes, o abandono de seu pai. Essa separação não foi um dos natureza ou 

essência; o Senhor Jesus nunca deixou de ser o segundo membro da Trindade. Pelo 

contrário, era uma separação da comunhão de amor Ele havia conhecido eternamente com 

o Pai (cf. João 17: 21-24). 

Este é o único lugar no registro do evangelho em que Jesus se refere a Deus por qualquer 

outro título de "Pai". O nome repetido, Meu Deus, Meu Deus, expressa profundo afeto e 

saudade do Filho para com o Pai, misturada com a agonia e dor de Sua separação de 

Deus. Inequivocamente, o Pai visitou Calvário, em julgamento em massa, mas ele estava 

ausente no conforto. Ao contrário das tentações que Jesus suportou no deserto e no jardim 

do Getsêmani, após o que o Pai enviou anjos para ministrar a Seu Filho (Marcos 01:13; 

Lucas 22:43), nenhum alívio foi dado a Jesus na cruz. Essa é uma imagem do inferno, em 

que toda a fúria da ira de Deus está sempre presente, mas o conforto de Seu amor e 

compaixão é totalmente ausente. Na cruz, o Senhor Jesus suportou a realidade cheia de 

tormentos do inferno, incluindo a ser abandonado por seu pai. 

A dor da ausência do Pai tornou-se mais aguda pela presença hostil dos líderes religiosos 

e da multidão que continuou a perseguir Jesus até que ele morreu. Quando alguns dos 

que ali estavam, ouvindo isso, começou dizendo: "Eis que Ele está chamando Elias . 

" Não é que eles mal o que Jesus disse, uma vez que o Salmo 22: 1 foi uma parte bem 

conhecida da Escritura. Ao contrário, eles estavam respondendo ao Seu grito angustiado 

com mais zombaria. Malaquias 4: 5-6 previu que Elias, ou um profeta como ele, viria 

como o precursor do Messias (cf. Mt 11: 13-14.). Ao acusar Jesus de chamar para Elias, 



os espectadores foram irônicos com desdém insultando-o, ao afirmar que, se Ele 

realmente era o Messias, talvez Elias apareceria para resgatá-lo. 

Quando Jesus clamou: "Tenho sede" (João 19:28;. Cf. Sl 69:21), . um deles correu a 

embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe uma 

bebida entanto, o que pode primeiro parecer um ato de misericórdia foi realmente 

motivada pelo ridículo e escárnio. A pessoa que lhe ofereceu a bebida de vinho barato, 

simultaneamente, zombou de Jesus, dizendo: "Vamos ver se Elias vem tirá-lo."O 

escárnio ingrato destes pecadores formado um cenário feio para o trabalho pecado-

bearing do Salvador. Como o profeta Isaías tinha escrito sete séculos antes: 

  

Era desprezado, eo mais rejeitado entre os homens, 
Um homem de dores, e experimentado nos sofrimentos; 
E, como um de quem os homens escondiam o rosto 
Era desprezado, e nós não fizemos dele caso algum. 
Certamente nossas tristezas Ele mesmo levou, 
E as nossas dores Ele carregou; 
No entanto, nós mesmos o reputávamos por aflito, 
Ferido de Deus, e oprimido. 
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, 
Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; 
O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, 
E por sua pisaduras fomos sarados. (Isaías 53: 3-5.) 

  

Mesmo depois de suportar a tortura física da cruz e os tormentos infinitos do julgamento 

divino, Jesus demonstrou que Ele ainda estava mentalmente alerta e fisicamente forte 

quando ele soltou um grito alto. Sua vida não gradualmente escapar devido à 

exaustão; ao contrário, Ele voluntariamente colocou-o (João 10: 17-18). João 19:30 relata 

que, depois de ter sido oferecido a bebida de vinagre, o Senhor Jesus gritou: "Está 

consumado!" A obra da redenção tinha sido realizado e Seu sofrimento foi 

completa. Então, Ele fez uma oração final, "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito" 

(Lucas 23:46), e Eleexpirou. 

A morte de Jesus, como o sacrifício perfeito para o pecado, marcou o fim do sistema de 

sacrifícios do Velho Testamento e todas as armadilhas que foi com ele (Heb. 10: 4-10; cf. 

Rom. 14: 1-6; Col. 2: 16-17). Deus sinalizou que o encerramento com um sinal 

dramático: o véu do templo, a cortina de tecido maciço que permanentemente separava 

o Santo dos Santos do santuário exterior (cf. Ex 26: 31-33; 40:; 16 Lev. 20-21. : 2; Heb. 

9: 3), foi milagrosamente rasgou em dois, de alto a baixo. Por quase 1.500 anos, só o 

sumo sacerdote tinha sido autorizados a entrar no Santo dos Santos, e apenas por um 

breve período de tempo, uma vez por ano, em o Dia da Expiação. Naquela época, ele 

aspergiu sangue sobre o propiciatório, em cima da arca da aliança, para significar que o 

sacrifício exigido tiveram que ser feitas para expiar seus pecados. 

A cortina que bloqueava o Santo dos Santos serviu como um lembrete constante de 

separação do pecador da santa presença de Deus. Sem o sacrifício de animais já rasgou 

essa cortina aberta. Mas naquela sexta-feira à tarde, no exato momento em que os 

sacerdotes no templo foram sacrificar cordeiros para a Páscoa, Deus demonstrou que a 



obra de expiação simbolizada por mortes de animais tinham sido concluída até o sacrifício 

do Cordeiro de Deus. A barreira a Deus tinha sido removido de forma 

permanente. Acesso à presença de Deus foi agora aberto através da obra completa de 

Cristo (cf. Heb. 4:16).Naquele momento, a antiga aliança faleceu, ea nova aliança foi 

ratificada. Embora o edifício templo sobreviveria outros quarenta anos (sendo destruída 

em AD 70, cf. Mc 13: 2), a morte de Cristo imediatamente rendido seus sacrifícios, 

rituais, cerimônias e práticas de culto obsoleto (cf. Jo 4: 21-24; Heb . 9: 11-14; 10:19). 

O horário exato da morte do Senhor Jesus foi acompanhado por dois milagres adicionais: 

um forte terremoto seguido por uma pré-visualização da ressurreição. Ambos são 

registradas no evangelho de Mateus. Após o véu do templo foi rasgado de cima para baixo 

", a terra tremeu e as rochas foram divididas. Os túmulos se abriram, e muitos corpos de 

santos que tinham dormido foram ressuscitados; e, saindo dos sepulcros, depois da 

ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos "(Mt 27:. 51-

53). Terremotos, como a escuridão, são frequentemente associados nas Escrituras com a 

presença de Deus (cf. Ex 19:18; 1 Reis 19:.. 11-12; Salmos 18: 7; 68: 8.; Isa 29: 6; Nah. 

1: 5.; Zc 14: 5; Rev. 16:18). O poder de ressuscitar os mortos, da mesma forma, só 

pertence a Ele (cf. João 5:21; Atos 02:24; 03:15; 05:30; Rom. 08:11; 1 Co 6:14;. 2 Cor. . 

4:14; Gl 1: 1). Ambos os sinais miraculosos prefigurada a ressurreição de Jesus (que 

também foi acompanhado por um forte terremoto, Mat. 28: 2) e demonstrou a verdade de 

que só é possível a vida após a morte por causa da vitória de Cristo sobre o pecado na 

cruz (cf. 1 Cor 15:26;.. 2 Tim 1:10; Hb. 2:14). 

Assim, a presença de Deus, o Pai no Gólgota foi poderosamente exibido através de quatro 

milagres notáveis: uma escuridão sinistra que cobriram a terra, o véu do templo se rasgou 

em dois, um terremoto poderoso o suficiente para dividir rochas, e a ressurreição de 

muitos Velho santos Testamento. Em Mt. Sinai, a presença de Deus foi igualmente 

acompanhado por escuridão da tempestade e um grande terremoto (cf. Ex. 19:18). Mas 

ao contrário de Sinai, onde foi dada a lei e suas penalidades, no Calvário a lei e suas 

penalidades foram perdoados pelo legislador divino Si mesmo, para todos os que 

acreditam na pessoa e obra de Seu Filho (cf. Rm 8: 3-4. ). 

A confissão do soldado Apavorados 

Quando o centurião, que estava bem na frente dele, vi o jeito que 

Ele soprou Sua última, ele disse: "Verdadeiramente este homem 
era o Filho de Deus!" (15:39) 

Como um oficial do exército romano, o centurião tinha sido colocado no comando da 

crucificação de Jesus. Ele e seus homens (centuriões ordenado cem soldados) podem ter 

sido envolvidos na prisão de Jesus, como parte da corte romana que acompanhou Judas e 

os líderes religiosos (João 18: 3). É possível que eles também foram testemunhas de Seu 

julgamento perante Pilatos. Talvez o centurião estava ouvindo quando o Senhor explicou 

ao governador que Ele realmente era um rei, mas que o Seu reino não era deste mundo 

(18: 36-37). Ou, talvez, ele ouviu os líderes religiosos se queixam de que Jesus afirmou 

ser o Filho de Deus (19: 7). O soldado de elite e endurecido certamente teria notado que 

Pilatos pronunciou repetidamente Jesus ser inocente e ainda sentenciou à morte de 

qualquer maneira. 



Porque ele era o líder do esquadrão de execução, o centurião, sem dúvida, participou na 

flagelação brutal de Jesus. Depois disso, ele e seus homens juntaram-se à zombaria de seu 

prisioneiro como uma coroa de espinhos foi pressionado sobre a sua cabeça, um robe 

arranhado drapeado sobre os seus ombros dilacerados, e um cetro falsa colocada em sua 

mão. No local da execução, foi esquadrão do centurião que pregou as mãos e os pés de 

Jesus na cruz, lançarei as sortes Sua roupa, e repetiu as vaias e insultos da multidão 

hostil. Os soldados romanos estacionados no Gólgota não poderia ter totalmente 

compreendido por que os líderes judeus odiava Jesus tanto, mas eles se juntaram no 

ridículo brutal, no entanto. 

Para os últimos seis horas, o pelotão de execução tinha obedientemente vigiavam Jesus e 

os dois ladrões. Porque ele estava bem na frente dele, o centurião deve ter ouvido as 

palavras ditas pelo Senhor Jesus da cruz. Ele viu como Jesus respondeu ao desprezo e 

escárnio de seus inimigos, pedindo ao Pai que os perdoasse. Ele ouviu, como o Senhor 

estendeu a esperança do céu a um ladrão arrependido que já havia escarneciam. A partir 

de meio-dia às 3:12 PM , o centurião estava de guarda no meio da escuridão inexplicável 

e ameaçador. Quando a escuridão finalmente levantou, ele ouviu o grito triunfante de 

Jesus: "Tudo está consumado" e viu a maneira que Ele expirou. Embora tivesse 

provavelmente participou de inúmeras execuções, ele nunca tinha encontrado alguém 

como esta vítima, que sofreu com tal dignidade e morreu com tal autoridade 

triunfante. Em seguida, o violento terremoto se seguiu. Como o centurião sentiu a terra 

tremer, ele podia conter sua surpresa já não. Falando para si e para os outros soldados (cf. 

Mat. 27:54), ele disse: "Verdadeiramente este homem era o Filho de 

Deus!" Significativamente, esta é a primeira vez no evangelho de Marcos que um ser 

humano que está sendo feito essa confissão (cf . Marcos 1: 1). O Pai articulado ele no 

batismo de Jesus (1:11) e transfiguração (9: 7). Os demônios reconheceu em várias 

ocasiões (3:11; 5: 7). Mas Marcos não registra que a confissão dos lábios de um ser 

humano, até aqui no final do seu evangelho. Porque Marcos escreveu para um público 

romano, ele propositalmente enfatizou a salvação dos gentios (cf. Marcos 7: 24-36), 

incluindo o reconhecimento do clímax da divindade de Jesus a partir de um soldado 

romano pagão. O relato paralelo em Lucas 23:47 acrescenta que "o centurião, vendo o 

que havia acontecido, ele começou a louvar a Deus, dizendo:" Certamente este homem 

era justo. "" Sua exclamação de adoração era tanto uma afirmação de inocência de Jesus 

e uma declaração de Sua justiça divina. 

Desde o ladrão crucificado para este comandante pagã, troféus da graça divina estavam 

em exposição, mesmo em meio ao sofrimento e morte de Jesus. Um deles era um canalha, 

o outro um soldado; e ambos foram blasfemos que zombaram e perseguido o Filho de 

Deus. No entanto, em Sua infinita misericórdia, Deus estendeu a mão e os resgatou 

eternamente, concedendo-lhes a salvação através da própria Aquele cuja crucificação eles 

testemunharam. As conversões repentinas demonstrar que mesmo os piores pecadores e 

blasfemadores não estão fora do alcance do amor soberano de Deus e favor imerecido (cf. 

1 Tim. 1: 12-15). 

A confusão do Simpatizantes Loyal 

Havia também algumas mulheres olhando de longe, entre os quais 

estavam Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago o Menor e de 

José, e Salomé. Quando Ele estava na Galiléia, eles usaram para 



segui-Lo e ministrar a Ele; e havia muitas outras mulheres que 

tinham subido com ele a Jerusalém. (15: 40-41) 

Em contraste com o centurião, que foi transferido de confusão com a crença, a fé dos 

seguidores de Jesus foi misturado com tristeza e confusão. O evangelho de João indica 

que algumas das mulheres,juntamente com o apóstolo João, inicialmente se reuniram no 

pé da cruz (João 19: 25-27). Talvez incapaz de suportar a visão do sofrimento de perto de 

Jesus, eles se retiraram e continuou olhando de longe.Eles adoraram Jesus 

profundamente e creram nele sinceramente, ainda que eles estavam confusos, 

desanimado, e devastado pela cena de sua morte. 

Marcos identifica três dessas mulheres, começando com Maria Madalena, de quem 

Jesus tinha expulsado sete demônios (Lucas 8: 2). Ela era da aldeia de Magdala, perto de 

Cafarnaum, na margem ocidental do Mar da Galiléia. O fato de que Maria era conhecido 

por seu lugar de origem, em vez de com o nome de seu marido ou filhos, pode indicar 

que ela era solteira. Uma segunda mulher chamada Maria foi distinguida como a mãe de 

Tiago o Menor e de José. (O nome "Maria", um derivado do nome hebraico Miriam, era 

muito popular nos primeiro século Israel. Pelo menos seis mulheres em partes do Novo 

Testamento esse nome, incluindo Maria, a mãe de Jesus; Maria Madalena; Maria de 

Betânia, irmã de Marta e Lázaro; Maria, a mãe de Tiago e de José, Maria, a mãe de João 

Marcos, e Maria de Roma, mencionado em Rom .. 16: 6) Tiago Menor foi um dos Doze 

e é também chamado Tiago, filho de Alfeu (cf. Mt 10:. 3; Atos 1:13). Em João 19:25, 

Maria é alternAdãoente identificada como "Maria, mulher de Cléofas," uma variante 

aparente de Alfeu. Salome era a esposa de Zebedeu (cf. Mat. 27:56), a mãe de Tiago e 

João (Marcos 10 : 35), ambos os quais também foram apóstolos de Jesus. De acordo com 

João 19:25, Salomé era irmã da mãe de Jesus, Maria. 

Embora as mulheres são representadas em todos os quatro Evangelhos (Mateus 27: 55-

56; Marcos 15: 40-41.; Lucas 23:49; João 19: 25-26), os apóstolos não são mencionados 

como estando presente no Calvário, com exceção para João (João 19: 26-27). A 

implicação óbvia é que, enquanto dez dos onze discípulos espalhados e se escondeu, as 

mulheres passaram corajosamente para mostrar a sua lealdade corajosa e simpática a 

Cristo. Eles tinham seguido Jesus quando Ele estava na Galiléia, ao longo do segundo 

ano de seu ministério público da pregação e milagres. A partir desse momento, eles 

usaram para segui-Lo e ministrar a Ele. O imperfeito dos verbos a 

seguir e ministro indica ação contínua ao longo de um período prolongado de 

tempo. Estes fiéis seguidores de Jesus sempre procurou aprender com ele ao mesmo 

tempo que procura servir e apoiar a Ele (cf. Lc 8, 2-3). É a partir do verbo 

grego diakoneo ( ministro ) que as palavras inglesas "diácono" e "deaconess" são 

derivadas. No evangelho de Marcos, apenas dois grupos de pessoas estão sempre disse 

ter ministrado a Cristo: os anjos (1:13), e estas mulheres da Galiléia, que foram unidos 

por muitas outras mulheres que tinham subido com ele a Jerusalém. 

Embora eles não estavam habilitados a fazer milagres ou pregar como os apóstolos, as 

mulheres eram representativas dos fiéis precioso que não abandonou o seu Senhor, 

mesmo em sua morte. Sua lealdade seriam recompensados três dias depois. Na manhã de 

domingo, eles seriam os primeiros a saber de Sua gloriosa ressurreição (cf. Mc 16: 1-8; 

João 20: 11-18; Mat. 28: 8-10). Mas na sexta-feira à tarde em que olhou para a cruz, eles 

encontraram-se no meio de choque, desgosto e perplexidade. Este não era o final que 

tinham antecipado. Enquanto o resto das pessoas no meio da multidão gawking voltaram 



para Jerusalém "batendo no peito" em remorso superficial sobre a morte do operador de 

milagres (Lucas 23:48), os poucos fiéis assistiram a uma distância de tristeza atordoado 

(v. 49 ). 

Mas as profundezas de seu desapontamento e luto na sexta-feira não iria durar 

muito. Jesus iria ressuscitar no domingo de manhã, assim como ele tinha prometido 

repetidamente (Marcos 8:31; 09:31; 10:34).Como o anjo lembrou as mulheres quando 

eles vieram para o túmulo vazio: "Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou, assim como 

Ele disse:" (Mat. 28: 6). Em Sua morte, o Senhor Jesus levou penalidade do pecado. Em 

Sua ressurreição, Ele venceu o poder da morte. Ambos são essenciais para o evangelho 

(1 Cor. 15: 3-4), e ambos devem ser acreditado, a fim de ser salvo (Rom. 10: 9). 

Falando sobre a maravilha da expiação substitutiva de Cristo, que foi realizada por Deus 

no Calvário, um autor cristão anônimo do século II escreveu isto: 

[Deus] deu o Seu próprio Filho como resgate por nós, Aquele santo para os transgressores, 

Aquele sem culpa para os ímpios, o justo pelos injustos, a One incorruptível em 

corruptível, a imortal para os que são mortais. Por que outra coisa era capaz de cobrir 

nossos pecados do que a Sua justiça? Por qual outro era possível que nós, os maus e os 

ímpios, poderia ser justificado, do que pelo único Filho de Deus? O câmbio doce! O 

funcionamento insondáveis! O benefícios superando todas as expectativas! que a 

maldade de muitos deve ser escondida em um único justo, e que a justiça de One deve 

justificar muitos transgressores! ( Carta a Diogneto, 9,2-5 A tradução de Alexander 

Roberts e Tiago Donaldson,. Padres Ante-Nicene [repr, Peabody, MA:. Hendrickson 

Publishers, 2012], 1:28) 

 
 

 

75. Como Deus Enterrou o Seu Filho (Marcos 15: 

42-47) 
Quando a noite já havia chegado, porque era o dia da preparação, 

isto é, a véspera do sábado, José de Arimatéia chegou, um 

proeminente membro do Conselho, que se estava à espera para o 

reino de Deus; e ele ganhou coragem e entrou antes de Pilatos e 

pediu o corpo de Jesus. Pilatos perguntou se ele estava morto por 

esta altura, e chamando o centurião, ele questionou-o sobre se ele 

já estava morto. E se certificado pelo centurião, deu o corpo a 

José. José comprou um pano de linho, tirando-o, envolveu-o no 

pano de linho e colocou-o num túmulo que tinha sido escavado na 

rocha; e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria 

Madalena e Maria, mãe de José estava procurando para ver onde 
foi sepultado.(15: 42-47) 

Em sua primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo identificou três fatos históricos 

que compõem a essência do evangelho: "que Cristo morreu por nossos pecados, segundo 



as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras 

"(1 Cor. 15: 3-4). Como esses versículos demonstram, um acontecimento de importância 

fundamental reside entre crucificação e ressurreição do Senhor. O sepultamento de Jesus 

está registrada em todos os quatro Evangelhos (cf. Mt 27: 57-66; Marcos 15:. 42-47; 

Lucas 23: 50-56; João 19: 38-42), ressaltando a sua importância como aquela que 

afirmava tanto a divindade de Cristo e da veracidade das Escrituras. Embora não envolveu 

milagres como aqueles que acompanharam a crucificação e ressurreição (cf. Mt 27:45, 

51-53; 28: 2-6.), O sepultamento de Jesus colocar a obra de Deus em exibição 

impressionante, apresentando a maravilha de providência divina. 

As Escrituras afirmam repetidamente a soberania absoluta de Deus sobre cada pessoa e 

evento no universo, explicando que Ele ordena todas as coisas e leva-los para passar (cf. 

1 Crônicas 29: 11-12.; Jó 23:13; Sl 115.: 3; 135:.. 6; Pv 21:30; Isaías 46: 9-10; Dan 4: 34-

35; Ef 1:11)... Embora Deus tenha raramente intervieram na história através dos milagres 

(como os doze pragas do Egito ou a divisão do Mar Vermelho), Ele sempre trabalha por 

providencialmente orquestrar processos naturais e eventos comuns para cumprir Seus 

propósitos. Milagres são raros e envolvem uma suspensão temporária das leis da natureza, 

mas a providência é constante (cf. João 5:17) e incalculavelmente mais complexa. Porque 

Ele é todo-poderoso, onisciente e todo-sábio, Deus predeterminou tudo e é capaz de 

dirigir a cada parte da Sua criação (incluindo eventos aparentemente aleatórios, cf. Sl 

103:.. 19; 16:33 Prov) para realizar exatamente e completamente tudo o que Ele planejou 

e prometeu fazer. Ele soberanamente coordena um número quase infinito de 

contingências e superintende os comportamentos de todas as Suas criaturas, de modo que 

todas as coisas, incluindo escolhas e ações das pessoas, em última análise, se alinham 

com Seus propósitos perfeitos (cf. Rom. 8:28). Ainda assim, não é a fonte de todo o 

pecado (Tiago 1:13), nem é responsabilidade humana diminuído ou removido. 

Muitos lugares na Escritura ilustrar providência divina em ação, destacando o controle e 

poder de Deus sobre os desejos e as determinações do povo (cf. 1 Sam. 2: 6-9; Jó 05:12; 

Sl 33:10; 76:10; Prov. . 16: 9; 19:21; 20:24; Isa. 8: 9-10; Jer 10:23; Phil 2:13)... Vez após 

vez, Deus providencialmente mudou nos corações dos homens, incluindo reis injustos, 

para cumprir Seus propósitos (Prov. 21: 2 Sam 17:14; 18-20: 1;; cf. Dt 02:30 Josh 11... ; 

1 Reis 12:15; 1 Crônicas 05:26).. Foi Sua mão providencial que supervisionou os 

esquemas malignos dos irmãos de José, de modo que José seria elevado a uma posição 

de liderança no Egito (Gênesis 39: 2-3, 23; 45: 7-8; 50:20). Divina Providência motivado 

Faraó para endurecer o seu coração para que a glória de Deus seria exibido na libertação 

de Israel da escravidão (cf. Ex. 14: 4; Rm 9: 17-18.). O trabalho providencial de Deus 

moveu o governante pagão Cyrus para permitir que os judeus voltassem para casa depois 

de 70 anos de cativeiro (Esdras 1: 1-4; cf. Is 44:. 28-45: 5). E providência colocado Esther 

em uma posição de influência na Pérsia para que seu povo não sofreria genocídio (Est. 

4:14). 

Divina Providência é igualmente visto em toda a vida e ministério do Senhor Jesus, como 

evidenciado por inúmeras profecias cumpridas (cf. Mt 1: 21-23; 2:15, 17, 23; 26:56; 27: 

9-10.; Marcos 14:49; Lucas 22:37; 24:44; João 13: 18-19; Atos 1:16; 3:18). Mesmo antes 

de Jesus nascer, Deus providencialmente solicitado Caesar Augustus a decretar que um 

censo ser tomadas (Lucas 2: 1), exigindo José e Maria que viajar para Belém a fim de que 

a profecia do Antigo Testamento que se cumprisse (Matt. 2: 5-6; cf. Mic. 5: 2). E depois 

que Jesus morreu, a providência de Deus semelhante orquestrada os eventos para que Seu 



sepultamento ocorreu exatamente conforme o planejado. A vontade de Deus estava sendo 

precisamente cumprida no enterro de Seu Filho. 

Dos soldados indiferente aos santos amoroso com os líderes religiosos rancorosas, as 

figuras humanas em torno do sepultamento de Jesus foram todos motivados por desejos 

pessoais, emoções e responsabilidades. Mas, apesar de suas palavras e ações foram os 

seus próprios, Deus controlava cada detalhe para que as escolhas que fizeram trabalharam 

em conjunto para cumprir a profecia bíblica e realizar precisamente Seus propósitos. 

O indiferente Soldiers 

Mão superintendente de Deus no enterro de Jesus se manifesta em primeiro lugar pelas 

ações dos soldados de Pilatos, que não tinham interesse especial em Cristo que não seja 

para levar a cabo as suas ordens. Embora Jesus morreu por volta de 3:12 PM (. cf. Mt 

27:45), tendo deu a Sua vida por sua própria autoridade (cf. João 10: 17-18), os dois 

ladrões que foram crucificados com Ele ainda estavam vivos como parte da tarde 

transferida para noite. Os líderes judeus, de acordo com a lei do Antigo Testamento (cf. 

Deut. 21: 22-23) e, especialmente, porque era Páscoa, queria que todos os três corpos 

retirados da cruz antes do dia de sábado começou (o que, de acordo com o cômputo 

judaico de tempo, começou no pôr do sol, ou aproximAdãoente 6:12 PM ). Ironicamente, 

apesar de os líderes religiosos hipócritas tinha acabado de participar no assassinato do 

Messias, que, no entanto, manteve-se exigente nos seus esforços de justiça própria para 

evitar a profanação religiosa. 

Sabendo que os romanos não iria remover as vítimas até que eles estavam mortos, os 

líderes religiosos pediram a Pilatos que acelerar a execução. Como João 19:31 explica: 

Então os judeus, porque era o dia da preparação, de modo que os corpos não ficassem na 

cruz no sábado (para que o sábado era um dia de alta), pediram a Pilatos que suas pernas 

fossem quebradas, e que eles possam ser tomadas distância. 

A fim de respirar, a vítima crucificado teve de empurrar para cima com as pernas, alongando 

assim o seu diafragma e permitindo que seus pulmões a se encher de ar. Soldados poderia, 

portanto, acelerar a morte usando um enorme martelo de ferro para esmagar os fêmures de 

ambas as pernas (um processo conhecido como crurifragium ). Incapaz de empurrar para o 

ar, a vítima morreria de asfixia pouco depois. 

Concordando com os líderes religiosos (como ele vinha fazendo durante todo o dia), 

Pilatos deu a seus soldados a ordem. Como João explica: "Então os soldados vieram e 

quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que como ele fora crucificado; Mas, vindo a 

Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas "(João 19: 32-33). Como 

executores profissionais, os soldados romanos sabiam quando uma vítima crucificado 

estava realmente morta. A fim de ter certeza ", um dos soldados lhe furou o lado com uma 

lança, e imediatamente sangue e água saiu" (v. 34). O fluxo de sangue e água (líquido 

pleural e do pericárdio seroso) demonstrou para além de qualquer dúvida de que Jesus já 

não estava vivo. 

O que provavelmente parecia uma decisão insignificante para os soldados, que não 

escolheu para quebrar as pernas de Jesus, mas em vez de perfurar o lado com uma lança, 

cumpriu exatamente profecia messiânica (cf. João 19: 36-37). Salmo 34:20 profetizou do 



Messias que "Ele mantém todos os seus ossos, nenhum deles está quebrado." A fim de 

ser aceitável a Deus, cordeiros pascais não poderia ter algum osso quebrado (cf. Ex 

12:46;. Num . 9:12). Assim, era imperativo que o perfeito Cordeiro de Deus não tem as 

pernas quebradas. O profeta Zacarias previu ainda que o Messias seria perfurado (Zc. 

12:10), um detalhe cumprido no Calvário por uma lança romana. Os soldados pagãos teria 

sido totalmente inconscientes dessas passagens do Antigo Testamento. Mesmo se fossem, 

eles não tinham motivação para tentar trazê-los para passar. No entanto, o seu 

comportamento foi guiado pela mão invisível de Deus Todo-Poderoso. As ações 

involuntárias dos soldados indiferentes resultou de seus próprios motivos, impulsos, e 

vontade; mas eles também estavam sob o controle de governo absoluto de Deus, para que 

a Escritura seria cumprida eo Messias afirmou. 

Os santos Loving 

Quando a noite já havia chegado, porque era o dia da preparação, 

isto é, a véspera do sábado, José de Arimatéia chegou, um 

proeminente membro do Conselho, que se estava à espera para o 

reino de Deus; e ele ganhou coragem e entrou antes de Pilatos e 

pediu o corpo de Jesus. Pilatos perguntou se ele estava morto por 

esta altura, e chamando o centurião, ele questionou-o sobre se ele 

já estava morto. E se certificado pelo centurião, deu o corpo a 

José. José comprou um pano de linho, tirando-o, envolveu-o no 

pano de linho e colocou-o num túmulo que tinha sido escavado na 

rocha; e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria 

Madalena e Maria, mãe de José estava procurando para ver onde 
foi sepultado.(15: 42-47) 

Durante os finais poucas horas antes do por do sol na sexta-feira, a providência de Deus 

foi novamente colocado em exposição através das ações dos seguidores de Jesus, e de um 

homem em particular.Como explica Marcos, Quando a noite (com duração de cerca de 

3:12 a 6:12 PM ) já tinha vindo, porque era o dia da preparação, isto é, um dia antes 

do sábado, José de Arimatéia veio para tomar conta do corpo de Jesus para 

sepultamento. Não se sabe muito sobre José de Arimatéia, já que ele só é mencionado 

nas Escrituras em relação a este evento. A localização exata de Arimatéia é 

desconhecida, embora alguns estudiosos associá-lo ao local de nascimento de Samuel (1 

Sam. 1: 1, 19; 02:11). Lucas explica que foi "uma cidade dos judeus" (Lucas 23:51), 

indicando que ele estava na Judéia. 

Incrivelmente, José era um membro proeminente do muito Conselho (ou seja, o 

Sinédrio), que tinha falsamente acusado, injustamente condenado, e ilegalmente 

condenou Jesus à morte mais cedo naquela manhã. No entanto, ao contrário da maioria 

de seus colegas vereadores, José era "um bom e justo homem" (Lucas 23:50), que tinha 

sido trazido para salvar a fé no Senhor Jesus. Embora ele fosse um membro do Sinédrio, 

Lucas 23:51 esclarece que "ele não tinha consentido" para os líderes religiosos 'tratamento 

malévolo de Jesus, provavelmente indicando que ele não estava presente quando Jesus 

"julgamento ocorrido (cf. Marcos 14:64 -65). 

Tanto Mateus e João José descrever como "um discípulo de Jesus" (Mateus 27:57;. João 

19:38), indicando que ele foi um verdadeiro crente que se estava à espera para o reino 

de Deus. José entendeu as promessas do Antigo Testamento salvação e tinha chegado à 

convicção de que o Senhor Jesus era de fato o rei messiânico. No entanto, ele manteve 



suas opiniões sobre Jesus secreto ", por medo dos judeus" (João 19:38). José deve ter sido 

exaltado no início daquela semana, quando Jesus entrou na cidade de gritos de expectativa 

messiânica do povo (Mc 11: 8-10). No dia seguinte, quando o Senhor atacou a corrupção 

do templo (11: 15-18), o discípulo secreto teria endossado isso como um ato de justiça de 

limpeza. Ele esperava ansiosamente Jesus iria inaugurar promessas do Antigo 

Testamento a respeito do reino messiânico. Mas quando Jesus foi crucificado, essas 

expectativas se voltaram para desgosto. 

Depois de ser declarado morto, o corpo de uma vítima crucificado seria retirado da cruz 

e eliminados de uma de duas maneiras: ou dando-lhe aos membros da família da vítima, 

se solicitado, ou lançando-o em um apressAdãoente vala comum feita ou até mesmo o 

depósito de lixo. Com as mulheres ainda persistente na cruz (cf. Marcos 15:40, 47), e os 

apóstolos terem fugido (com exceção de João, que estava cuidando de mãe de Jesus, cf. 

João 19: 26-27), o pedido de reivindicar o corpo de Jesus veio de um lugar 

inesperado. José de Arimatéia, motivado pelo amor e simpatia para com o seu 

Senhor, ganhou coragem e entrou antes de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. O 

verbo tolmaō ( ganhou coragem ) significa "ousar" ou "de ser ousado." José percebeu 

que suas ações poderiam levantar a ira dos outros membros do conselho, porque sua 

lealdade a Jesus seria exposto. 

Tendo sido solicitado pelos líderes religiosos para certificar-se as vítimas foram 

crucificados da cruz antes do sábado começou (João 19:31), e tendo ordenou a seus 

soldados para acelerar a execução (v. 32), o governador romano ainda estava à espera de 

confirmação quando José chegou. Assim, Pilatos perguntou se Jesus foi morto por esta 

altura, e chamando o centurião, perguntou-lhe se ele já estava morto. E verificar que 

Jesus estava morto desde o centurião, deu o corpo a José. Com a permissão recebida, 

José voltou para o local da crucificação de dispor de um corpo sem vida de Jesus. 

No plano humano, José (que Matt. 27:57 notas era rico) foi claramente motivada por um 

desejo de honrar a Jesus. Ele queria vê-lo enterrado corretamente e não jogado em uma 

vala comum. Mas no nível divino, Deus estava orquestrando ações de José para cumprir 

a profecia bíblica. Em Isaías 53: 9, o profeta previu do Servo sofredor, "Seu túmulo foi 

atribuído com homens ímpios, mas Ele estava com um homem rico na sua morte." Não 

teria sido possível para compreender plenamente as implicações dessa profecia até depois 

que Jesus morreu. Só então é que se tornou claro que, embora os romanos planejado para 

descartar o seu corpo como se ele fosse um criminoso comum, o Messias seria realmente 

ser enterrado no túmulo de um homem importante e rico. 

Deus também estava no enterro, trabalhando para garantir que tudo aconteceu de acordo 

com a programação divina. O momento foi crucial, para que o corpo de Jesus seria na 

sepultura por, pelo menos, parte de três dias diferentes, assim como ele havia previsto (cf. 

Mt 0:40;. 16:21; 17:23; 20:19) . Para garantir isso, Deus levou os líderes religiosos para 

exigir que os organismos ser retirado na sexta-feira e levou Pilatos a conceder seu 

pedido. Então, Ele obrigou José a ser corajoso e pedir o corpo de Jesus, e mudou-se 

novamente o governador a dar permissão. Agora, Deus permitiu José para garantir, 

transporte, preparar, e enterrar o corpo de Jesus, e fazer tudo isso antes do sábado 

começou de modo que Ele estava no túmulo na sexta-feira. 

Os judeus não embalsamar, o que explica por que José comprou um pano de linho, 

levou-o para baixo, "O levaram" (João 19:38), e envolveu-o no pano de linho. O corpo 



estava enrolado usando tiras de pano que foram embalados com especiarias aromáticas 

para combater os odores causados pela decomposição. Ao preparar o corpo de Jesus para 

o enterro, José não estava sozinho. Como o apóstolo João relatórios, 

Nicodemos, que tinha chegado primeiro a Ele, de noite, também veio, trazendo uma 

mistura de mirra e aloés, cerca de cem libras. Então, eles tiraram o corpo de Jesus e 

envolveram-no em panos de linho com as especiarias, como é o costume de sepultamento 

dos judeus. (João 19: 39-40) 

Nicodemos, o professor judeu de destaque que se reuniu com o Senhor, à noite, no início do 

ministério de Jesus (João 3: 1-21), foi também um membro do Sinédrio (João 07:50). Como 

José, ele também tinha sido dado a fé para abraçar Jesus como Senhor. Seu desejo de honrar 

a Cristo no Seu sepultamento é indicado pela quantidade significativa de especiarias que ele 

trouxe. 

Depois que os preparativos para o enterro estavam completos, José deitou-o numa 

tumba que tinha sido escavado na rocha. Mateus explica que era próprio túmulo de 

José (Mt 27:60.); e João observa que ele foi localizado em um jardim perto Gólgota (João 

19: 41-42). No antigo Israel, como em outros lugares, era comum que os túmulos para ser 

reutilizado. O corpo se decompõe até que apenas os ossos foram deixados; em seguida, 

os ossos seriam recolhidos em um ossário eo túmulo se tornaria disponível 

novamente. Mas José colocado Jesus num túmulo em que ninguém ainda havia sido 

enterrado (Lucas 23:53; João 19:41). A fim de impedir a entrada de intrusos indesejáveis, 

sejam animais ou ladrões de túmulos, ele rolou uma pedra para a entrada do 

túmulo. De acordo com a vontade de Deus, tudo isso ocorreu antes do pôr do sol na sexta-

feira. 

Algumas das mulheres que estava observando a crucificação de uma distância (v. 40), 

incluindo Maria Madalena e Maria, mãe de José (e possivelmente outros da Galiléia, 

Lucas 23:55), ainda estavam na cruz, quando José chegou a reivindicar o corpo de 

Jesus. O texto não indica se ou não as mulheres sabiam José ou se eles assistida ele e 

Nicodemus no sepultamento de Jesus. Em qualquer caso, eles o seguiram, olhando para 

ver onde Jesus foi colocado. 

Qualquer reclamação céticos de que as mulheres foram ao túmulo errado na manhã de 

domingo é facilmente dissipadas pelo fato de que eles tinham visto o túmulo na sexta-

feira à noite. Além disso, tanto José e Nicodemos sabia que o túmulo era o caminho certo, 

como fizeram os líderes religiosos hostis (cf. Mat. 27:66). Se os seguidores de Jesus teve 

assume ido a um túmulo errado que estava vazio, os seus inimigos poderia facilmente ter 

apontou-lhes o caminho certo que ele ainda ocupava. Que eles não fazê-lo demonstra que 

eles sabiam que as mulheres tinham ido para o local correto e que Jesus não estava lá. 

As mulheres observavam o corpo de Jesus ser enterrado no túmulo antes de retornar às 

suas casas naquela noite. Quando o sol começou a se pôr na sexta-feira, eles estavam 

começando a preparar as suas próprias misturas de especiarias, que eles planejados para 

levar para o túmulo de Jesus após o sábado (Lucas 23:56; 24: 1). Mas, quando eles 

chegaram ao túmulo na manhã de domingo, eles estariam em uma descoberta chocante. 

Os Líderes Malévolas 



Claramente, Deus estava governando e controlando as ações dos soldados indiferentes 

tanto de Pilatos e seguidores amorosos de Jesus. Ele também estava realizando seus 

propósitos por meio de Seus inimigos, os líderes religiosos de ódio. 

O evangelho de Mateus registra uma reunião entre os líderes religiosos e Pilatos, que teve 

lugar no dia seguinte, durante o sábado. 

Agora, no dia seguinte, o dia depois da preparação, os sumos sacerdotes e os fariseus 

reuniram-se com Pilatos, e disse: "Senhor, lembramo-nos que, quando ele ainda estava 

vivo aquele enganador disse:" Depois de três dias estou a subir novamente . ' Portanto, 

dar ordens para o túmulo para ser guardado com segurança até ao terceiro dia, caso 

contrário, os discípulos podem vir e furtem e digam ao povo: 'Ele ressuscitou dentre os 

mortos', e o último embuste será pior do que o primeiro . ", disse-lhes Pilatos:" Você tem 

um guarda; ir, torná-lo tão seguro quanto você sabe. "E eles foram e fizeram o túmulo 

seguro, e, juntamente com o guarda que pôs selo sobre a pedra. (Mateus 27:. 62-66) 

Ciente das previsões feitas por Jesus durante o seu ministério (cf. Mt 12: 38-40.), Os líderes 

religiosos temem que seus discípulos iria roubar seu corpo para fazer parecer que Ele tinha 

ressuscitado dos mortos.Para evitar essa possibilidade, eles fizeram o túmulo seguro 

estacionando um guarda e fixação de um selo (provavelmente dado a eles por Pilatos para 

significar proteção romana) sobre a pedra. Na verdade, os discípulos desorganizados e 

desertores (cf. Marcos 14:50) não tinha tais intenções. Que eles não esperavam Jesus para 

ressuscitar dos mortos é visto no fato de que eles se esconderam, com medo de que as 

autoridades religiosas se orientá-las ao lado (João 20:19). Além disso, se eles tinha falsificado 

a ressurreição por roubar o corpo de Jesus, eles nunca deram suas vidas como mártires para 

o que eles sabiam que era uma fraude (cf. 1 Cor. 15: 14-19). 

A intenção dos líderes religiosos foi para evitar uma farsa. Mas na providência de Deus, 

suas ações antagônicas involuntariamente validado a verdade da ressurreição de 

Jesus. Porque os inimigos de Cristo selou o túmulo e colocá-lo sob a guarda romana, que 

tornou impossível para o corpo de Jesus para ser removido, a menos que Ele fez na 

verdade ressuscitou dos mortos. Embora mais tarde afirmou que os discípulos roubaram 

o corpo (Mat. 28: 11-14), as suas alegações foram falsificados por suas próprias ações. As 

medidas de segurança que têm em vigor ao redor do túmulo garantiu que os discípulos 

não poderiam ter roubado o corpo de Jesus. 

Os inúmeros detalhes e contingências que cercam o enterro de Jesus vividamente 

demonstrar a natureza notável da superintendência divina. Os soldados indiferentes, 

amando seguidores e líderes religiosos hostis tudo agiu de acordo com suas próprias 

motivações e desejos. No entanto, se eles eram apáticos, Simpático, ou antagônica em 

direção a Jesus, as suas acções realizadas vontade predestinada e soberana de 

Deus. Consequentemente, as pernas do Messias não foram quebrados; Seu lado foi 

perfurado; Ele estava com um homem rico em Seu sepultamento; Seu corpo estava no 

túmulo por três dias; e Seu túmulo foi selado e guardado por seus inimigos, tornando 

impossível para os discípulos ter roubado o Seu corpo, afirmando assim a verdade da Sua 

ressurreição. A mão invisível de Deus deixou as suas impressões sobre cada detalhe, a 

profecia bíblica perfeitamente realizável e afirmar ainda mais o messianismo do Filho, o 

Senhor Jesus (cf. Mc 1: 1). 



 
76. O espanto diante do túmulo vazio (Marcos 16: 

1-8) 
Quando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e 

Salomé, compraram aromas para que eles possam vir e ungi-

lo. Muito cedo, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro 

quando o sol tinha nascido. Eles estavam dizendo uns aos outros: 

"Quem vai rolar a pedra para nós a partir da entrada do túmulo?" 

Olhando para cima, eles viram que a pedra tinha sido removida, 

embora fosse extremamente grande. Entrando no sepulcro, viram 

um jovem sentado à direita, vestindo uma túnica branca; e eles 

ficaram maravilhados. E ele disse-lhes: "Não vos assusteis; Você 

está procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele 

ressuscitou; Ele não está aqui; eis que aqui é o lugar onde o 

puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e Pedro, que ele vai 

adiante de vós para a Galiléia; lá você vai vê-lo, assim como ele 

disse que "Eles saíram e fugiram do sepulcro, por tremor e 

espanto deles tomou conta.; e eles não disseram nada a ninguém, 
porque temiam. (16: 1-8) 

A ressurreição não é simplesmente um componente do evangelho, é o evento principal. É 

a peça central gloriosa da redenção divina, a pedra angular da promessa evangélica, e a 

garantia da vida eterna para aqueles que acreditam. A ressurreição não é o epílogo ou 

PostScript para a vida de Cristo, é o clímax culminante de sua obra expiatória. 

A morte do Senhor Jesus no Calvário é absolutamente central para o Evangelho (cf. 1 

Cor. 15: 3). No entanto, sem a ressurreição, a cruz não teria sentido e não haveria 

nenhuma esperança de salvação do pecado. Como Paulo disse aos coríntios: "Se Cristo 

não ressuscitou, a nossa pregação é vã a vossa fé também é vã ... E, se Cristo não 

ressuscitou, a vossa fé é inútil; você ainda estais nos vossos pecados "(vv. 14, 17). Mas 

porque Ele ressuscitou (v. 20), os crentes têm esperança tanto para esta vida e na vida 

futura (cf. v. 19). A igreja se reúne no domingo, não sexta-feira, porque a Páscoa se 

destaca como a validação da Sexta-feira Santa. Pela ressurreição, Deus vindicou a obra 

de Seu Filho na cruz (Atos 17:31), afirmando por todo o tempo que a justiça divina havia 

sido totalmente satisfeito e Deus propiciado pela morte sacrificial de Jesus (cf. Rm 4,25; 

1. Pedro 2:24). 

O evangelho não se limita a prometer crentes que seus pecados foram perdoados, também 

confirma que ter sido feito bem com Deus, que um dia vai receber um corpo glorificado 

ressurreição em que eles vão morar para sempre em Sua presença (cf. 1 Cor 15. : 35-58; 

1 Tessalonicenses 4: 13-18.; 1 João 3: 2). Essa promessa é fundada sobre a realidade 

histórica da ressurreição do Senhor Jesus:, o que prova o seu poder sobre a morte (cf. João 

11: 25-26; Hb 2: 14-15.) (1 Cor 15 20-23.) . Assim, a "ressurreição da vida" (João 5:29) 

tornou possível por Cristo (João 14:19; Rom 04:25; 1 Pedro 1:. 3; 3:21) tem sido a 

esperança do povo de Deus em todas as épocas (Jó 14:14; 19: 25-26; Dan 12: 2; Atos 

24:15.) ea marca da pregação do Novo Testamento (cf. Atos 2:24; 4: 2; 10: 38-40; 13: 

27-30; 17:31; Rom. 6: 4; 2 Cor 4:14; Ef 1:20; 1 Pedro 1:.. 3) 



Todos os quatro evangelistas se combinam para informar sobre as características que 

cercam a ressurreição de Jesus. Embora cada autor revela elementos únicos que incidem 

sobre a narrativa (um fato que contradiz a noção crítica moderna que os escritores dos 

evangelhos copiado de uma fonte comum), eles se harmonizam perfeitamente porque 

compartilham um Autor divino comum (cf. João 14:26; 2 Tim 3:16;. 2 Pedro 1:21). Cada 

um dos Evangelhos explica que Jesus morreu na cruz na sexta-feira à tarde e foi enterrado 

naquela noite (Mt 27: 47-61; Marcos 15:. 33-47; Lucas 23: 44-56; João 19: 28-42). Ele 

permaneceu no túmulo todo o dia de sábado. Mas na madrugada de domingo, quando as 

mulheres chegaram para ungir o corpo com especiarias enterro, o túmulo estava 

vazio. Sua confusão virou-se para saber quando um anjo apareceu e explicou-lhes que 

Jesus estava vivo. Depois disso, o próprio Senhor começou a aparecer aos Seus 

seguidores. (Para uma harmonia dos relatos evangélicos das aparições pós-ressurreição 

de Jesus, ver John Macarthur, One Perfect Vida . [Nashville: Tomé Nelson, 2012]) 

Uma característica é conspicuamente ausente de todas as quatro contas: a descrição da 

própria ressurreição. Os autores bíblicos não dão detalhes sobre o que aconteceu naquele 

momento crítico, quando o corpo morto de Jesus subiu novamente com a vida. Em vez 

disso, eles se concentram no rescaldo da ressurreição, usando uma linguagem discreto 

para descrever a cena notável. Como disse um comentarista explica: 

Nenhum dos [Evangelhos] inclui uma conta da crescente real de Jesus da morte, e todos 

assumem que isso tenha ocorrido em algum momento antes da descoberta do sepulcro 

vazio. O cenário para a descoberta é extremamente terra-a-terra ... Isso não é coisa de um 

épico heróico, e muito menos uma história de magia e maravilha, e ainda o que lhe está 

subjacente é um evento além da compreensão humana: o Jesus que eles tinham assistiu 

morrer e ser enterrado algumas 40 horas antes não é mais morto, mas ressuscitou ... É 

nesta combinação incongruente do cotidiano com o incompreensível que muitos têm 

encontrado um dos aspectos mais poderosos e convincentes do NT não responde de Jesus 

' ressurreição (pois não há nenhuma), mas de como os primeiros discípulos descobriram 

que ele havia ressuscitado. (RT France, O Evangelho de Marcos, New International 

Greek Testament Commentary [Grand Rapids: Eerdmans, 2002], 675) 

Dos quatro evangelhos, o relato de Marcos é o mais sucinto, de acordo com o estilo de 

ritmo acelerado de sua história. Embora breve, a sua demonstração da realidade da 

ressurreição de Jesus é mais do que suficiente. O relato de Marcos rende três pontos de 

evidência para fazer o seu caso: o testemunho do túmulo vazio, o testemunho dos anjos, 

e do testemunho das testemunhas oculares. 

O Testemunho do túmulo vazio 

Quando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e 

Salomé, compraram aromas para que eles possam vir e ungi-

lo. Muito cedo, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro 

quando o sol tinha nascido. Eles estavam dizendo uns aos outros: 

"Quem vai rolar a pedra para nós a partir da entrada do túmulo?" 

Olhando para cima, eles viram que a pedra tinha sido removida, 

embora fosse extremamente grande. Entrando no túmulo (16: 1-

5A) 



Os judeus marcou seus dias no pôr do sol, em vez de meia-noite, então o sábado terminou 

na noite de sábado por volta das 6:12 PM Mas a declaração de Marcos, que tinha 

acabado, faz muito mais do que simplesmente transmitir o momento da ressurreição de 

Jesus (cf. Mc 16: 2). Ele também se destaca como um marcador teológica indicando que 

o próprio sábado era agora obsoleto, porque uma nova era da história da redenção tinha 

começado. Não observância do sábado foi divinamente autorizada ou exigida desde a 

ressurreição (cf. Cl 2: 16-17). Como a Páscoa, que terminou quando Jesus instituiu a Ceia 

do Senhor, como o novo comemorar Sua morte memorial festa (Marcos 14: 22-25), o 

sábado foi substituído pelo Dia do Senhor para comemorar Sua ressurreição a cada 

primeiro dia da semana (cf. Atos 20: 7; 1 Cor. 16: 2; Apocalipse 1:10). 

Uma vez que o sábado último passou, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e 

Salomé entrou em ação para completar o que eles prepararam na sexta-feira à noite 

(Lucas 23:56; João 19: 39-40). Elescompraram adicionais especiarias, de modo que 

eles podem vir e ungi-lo. Os outros evangelistas explicar que Joanna e outras mulheres 

também estavam lá (Lucas 24:10; cf. 15:41), incluindo Maria, mãe de Jesus (João 19: 

26). Estas mulheres tinham seguido Jesus na Galiléia e estavam presentes na cruz (cf. Mc 

15: 40-41). Pelo menos dois deles observou José de Arimatéia e Nicodemos envolver o 

corpo de Jesus com especiarias para seu enterro na sexta-feira (João 19:39; cf. Marcos 

15:46). No entanto, eles pretendiam preparar as suas próprias especiarias para ungir o seu 

Senhor. Compreensivelmente, eles desejavam uma última oportunidade de demonstrar 

seu amor. Porque o povo judeu não embalsamar os corpos de seus mortos, unção era um 

ato cargo de necessidade, para minimizar os odores poderosos de um corpo em 

decomposição. 

Os israelitas não revelou o nome dos dias da semana, mas simplesmente contados deles, 

culminando no sétimo dia, o sábado. No primeiro dia da semana, que era domingo, as 

mulheres vieram muito cedopela manhã, chegando ao túmulo quando o sol tinha 

nascido. Mateus explica que eles vieram ", uma vez que começou a nascer" (Mat. 28: 1) 

; e Lucas, "de madrugada" (24: 1). As várias descrições refletem as diferentes formas em 

que os evangelistas representados o mesmo tempo do dia: a transição entre dia e noite 

assim como o sol começou a nascer. De acordo com o relato de João, Maria Madalena foi 

ao túmulo primeiro, evidentemente, andando na frente de seus companheiros e chegando 

", enquanto ainda estava escuro" (João 20: 1). As outras mulheres seguiram, chegando ao 

túmulo de um curto período de tempo mais tarde, quando o sol começou a crista do 

horizonte. 

Quando Maria chegou e viu a pedra removida, ela foi atingida com a dor e imediatamente 

assumiu alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Em pânico, ela fugiu para dizer a Pedro 

e João. A possibilidade de que Jesus tinha ressuscitado nunca passou por sua cabeça, 

como evidenciado por suas palavras para os dois apóstolos: "Levaram o Senhor do 

sepulcro, e não sabemos onde o puseram" (João 20: 2) . 

Arrastando atrás de Maria, as outras mulheres estavam dizendo um ao outro quando se 

aproximaram do jardim, "Quem vai rolar a pedra para nós a partir da entrada do 

túmulo?" Eles sabiam que José havia assegurado o túmulo com uma pedra grande e 

pesado (Marcos 15:46) e se perguntou como eles seria capaz de removê-lo. Porque sexta-

feira foi a última vez que nenhum deles tinha visto o túmulo, eles não sabiam que os 

líderes religiosos tinham selado no sábado e definir um destacamento de soldados 

romanos para guardá-lo (cf. Mt 27:. 62-66). Eles também não tinham conhecimento do 



terremoto localizada que ocorreu mais cedo naquela manhã, e com a chegada do anjo que 

rolou a pedra e os soldados incapacitados (Mat. 28: 2-4), em última análise, levando-os a 

fugir (v. 11). Até o momento as mulheres chegaram ao túmulo, os soldados tinham 

desaparecido e a entrada do sepulcro foi escancarada. 

Para a surpresa das mulheres, enquanto olhavam para cima, eles viram que a pedra 

havia sido removida, embora fosse extremamente grande. É importante notar que a 

razão que o anjo removeu a pedra não era deixar que Jesus fora. Em Seu corpo da 

ressurreição, o Senhor poderia atravessar paredes sem precisar de uma porta (cf. Lucas 

24:31; João 20:19). Pelo contrário, era para deixar as mulheres no interior, uma vez que 

não teria sido capaz de remover a pedra pesada si. Entrando no túmulo e vendo que 

estava desocupado (Lucas 24: 3), o seu pensamento inicial, como Maria Madalena, foi 

certamente que alguém havia roubado o corpo de Jesus. Que eles não estavam esperando 

uma ressurreição é indicado pelo fato de que eles tinham vindo para o túmulo com 

especiarias-um enterro ato desnecessário se eles achavam que Jesus estava vivo. Logo 

eles aprenderiam a verdade gloriosa. 

Evidência para a ressurreição começa com o fato simples, mas conclusiva de que o túmulo 

de Jesus estava vazio. Os soldados romanos sabiam que estava vazia, como fizeram os 

líderes religiosos judeus, as mulheres (Lucas 24: 3; João 20: 2) (Mt 28:11). (V. 13), Pedro 

e João (João 20: 6 7), e outros, como José de Arimatéia. Significativamente, os inimigos 

de Jesus nunca contestou o túmulo vazio. Em vez disso, eles tentaram explicá-la por 

subornar os soldados para mentir e dizer que seus discípulos tinham roubado o corpo 

(Mat. 28: 12-15). Na realidade, o túmulo estar vazio não tinha nada a ver com os 

discípulos desorganizados e covardes (cf. Marcos 14:50; João 20:19), e tudo a ver com 

Jesus subindo triunfante dos mortos, assim como Ele prometeu que faria (cf. Mt 12:40; 

Marcos 8:31; 09:31; 10: 33-34.; Lucas 13:32; 18:33; João 2:19). 

O Testemunho dos Anjos 

eles viram um jovem sentado à direita, vestindo uma túnica 

branca; e eles ficaram maravilhados. E ele disse-lhes: "Não vos 

assusteis; Você está procurando Jesus, o Nazareno, que foi 

crucificado. Ele ressuscitou; Ele não está aqui; eis que aqui é o 

lugar onde o puseram. (16: 5-B-6) 

Em um instante, as mulheres passou de ficar perplexo ao ser aterrorizado, quando a 

escuridão da manhã foi abruptamente dissipadas pelo brilho ofuscante de um jovem (o 

anjo que apareceu em forma humana, Mat. 28: 5; João 20:12; cf. Gen. 18: 2; 19: 1-5.; 

Dan 10:16). Sentado à direita, vestindo uma túnica branca, aparência deslumbrante 

do anjo (Mat. 28: 3; Lc. 24: 4; cf. Mt 17 : 2; Atos 01:10; Rev. 19:14) inequivocamente o 

identificou como um mensageiro do céu. Lucas (24: 4) e João (20:12) indicam que houve, 

na verdade, dois anjos (talvez para cumprir a exigência bíblica de várias testemunhas, cf. 

Dt 19:15.). Como apenas um dos anjos falou, Marcos e Mateus citar apenas ele. (Os 

escritores do evangelho lidar de forma semelhante as contas dos dois homens possuídos 

por demônios em Gerasa, onde apenas um falou [cf. Mt 8: 28-29; Marcos 5:. 2, 7 e Lucas 

8: 27-28], e de dois cegos na altura de Jericó, onde apenas Bartimeu falou [Matt 20:30;. 

Marcos 10:46; Lucas 18:38].) 



Não surpreendentemente, quando as mulheres viram os anjos, . ficaram maravilhados O 

verbo grego ekthambeō ( ficaram maravilhados ) indica que as mulheres estavam 

apavorados e desnorteados, caindo com o rosto para o chão (Lc. 24: 5; cf. Dan 8: 15-18; 

10: 9, Lucas 1:12; 2: 9; Atos 10: 3-4; Ap 22: 8). No entanto, ao contrário dos soldados 

romanos que desabaram como mortos (Mat. 28: 2-4), as mulheres receberam esperança e 

conforto dos mensageiros celestes. Foi anjos que trouxeram novas de grande alegria com 

o nascimento de Jesus (Lucas 2: 10-15); e anjos que anunciaram a realidade maravilhosa 

de sua ressurreição. 

Ciente de seu terror, o anjo disse-lhes: "Não vos assusteis; Você está procurando 

Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. " A identificação do anjo de Jesus não deixou 

nenhuma dúvida de que as mulheres haviam chegado ao túmulo correto. Como o 

mensageiro celeste passou a explicar, Ele ressuscitou; Ele não está aqui. A forma 

passiva aoristo do verbo grego egeirō ( subiu ) é mais precisão prestados ", tem sido 

levantada" (cf. Atos 2:24, 32; 03:15, 26; 4:10; 5: 30; 10:40; 13:30, 33, 34, 37; Rm 4: 24-

25; 6:. 9; 7: 4; 08:34; 10: 9; 1 Co 6:14; 15: 4. , 12-20; 2 Cor 4:14;.. Ef 1:20; Col. 2:12; 1 

Tessalonicenses 1:10;. 1 Pedro 1:21). Embora o próprio Jesus possuía a autoridade para 

dar a Sua vida e para retomá-la (João 10:18), o Novo Testamento também ensina que Ele 

foi criado pelo poder, tanto do Pai (Rom. 6:. 4; Gl 1 : 1; 1 Pedro 1: 3) e Espírito Santo 

(Rm 8:11).. Essa realidade não é contraditória, mas sim afirma a unidade de Deus no seio 

da Trindade, uma vez que cada membro da Trindade participou da ressurreição (como 

fizeram na criação, cf. Gn 1: 1-3; João 1: 1-3) . 

De acordo com Lucas 24: "Por que buscais o Vivente entre os mortos" 5, o anjo também 

perguntaram às mulheres, Que leve repreensão, sob a forma de uma pergunta, lembrou as 

mulheres que eles deveriam ter antecipado a ressurreição de Jesus, Desde que ele tinha 

prometido que todo o Seu ministério (Lucas 24: 6; cf. Mt 16:21; 17: 22-23.; 20: 17-19; 

26: 2; 27:63). No entanto, não foi até depois que o anjo explicou o que aconteceu que eles 

"se lembrou suas palavras" (Lucas 24: 8). 

Como eles recuperaram do choque inicial, as mulheres foram dirigidos pelo anjo para 

examinar o lugar onde o puseram. Quando Pedro e João foram ao sepulcro mais tarde 

naquela manhã, eles "viu os panos de linho ali deixados, e face-pano que tinha sido sobre 

a sua cabeça, não estava com os panos de linho, mas enrolado num lugar à parte "(João 

20: 6-7). As mulheres teriam visto os mesmos panos de sepultamento deitado intacta, 

exceto para a toalha de rosto, que tinha sido perfeitamente definida para um lado. Como 

Jesus não precisou a pedra removida para sair do túmulo, para que Ele não tinha 

necessidade de ser desembrulhado. Seu corpo glorificado ressurreição deixou as roupas 

da sepultura atrás inalterado. 

Como um emissário de Deus (cf. Lc 1:19, 38; Heb 1:14; 2: 2.), O anúncio do anjo 

representou o testemunho do próprio Pai. Esta foi a explicação oficial do céu da razão o 

túmulo estava vazio. Foi também a primeira declaração pós-ressurreição do 

evangelho. Como um autor observa: 

O anúncio do emissário divino estabelece uma continuidade inseparável entre o Jesus 

histórico eo Jesus ressuscitado. Aquele a quem o anjo convida-os a saber é aquele a quem 

eles têm conhecido. O anúncio do anjo é literalmente o evangelho, uma boa notícia, e ao 

lugar que o evangelho é pregado primeiro é o túmulo vazio que tanto recebeu e deu-se o 



Crucificado. (Tiago R. Edwards, O Evangelho Segundo Marcos, Pillar New Testament 

Commentary [Grand Rapids: Eerdmans, 2002], 494) 

Depoimento de testemunhas oculares 

Mas ide, dizei a seus discípulos e Pedro, que ele vai adiante de vós 

para a Galiléia; lá você vai vê-lo, assim como ele disse que "Eles 

saíram e fugiram do sepulcro, por tremor e espanto deles tomou 

conta.; e eles não disseram nada a ninguém, porque temiam. (16: 
7-8) 

Uma terceira linha de evidência para a ressurreição vem do testemunho das testemunhas 

a quem o Cristo ressuscitado apareceu. É esta linha de provas para que o Novo 

Testamento principalmente recursos (cf. Atos 1: 3; 02:32; 03:15; 05:32; 10:39; 13:31; 1 

Cor. 15: 3-8) . Porque os apóstolos (juntamente com muitos outros) tinha visto o Senhor 

ressuscitado, que estava disposto a sofrer por amor do Seu nome (cf. Atos 5: 30-32, 41; 

Phil 3:10.). Teve a ressurreição sido uma falsificação, eles nunca teria dado suas vidas 

como mártires para o que eles sabiam era uma mentira. 

Falando em nome de Deus, o anjo instruiu as mulheres a ide, dizei a seus discípulos e 

Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia; lá você vai vê-lo, assim como ele 

disse '". Pedro estava sozinho neste caso, não só porque ele era o líder dos discípulos, 

mas para tranquilizá-lo à luz de suas negações recentes (Marcos 14: 66-72). Com estas 

palavras do anjo, perplexidade e pânico das mulheres foi transformado em 

proclamação. A verdade havia sido revelado a eles, agora eles estavam declará-la aos 

discípulos. 

Em resposta, eles saíram e fugiram do sepulcro, por tremor e espanto deles tomou 

conta. O termo tromos ( trêmulas ) fala de agitação física causada por um grande temor, 

e ekstasis ( surpresa ) é a palavra grega da qual a palavra Inglês " ecstasy "é 

derivado. Apavorados com a notícia de que tinha acabado de receber, eles foram 

imediatamente para encontrar os discípulos, dizendo nada a ninguémmais ao longo do 

caminho. Que eles estavam com medo (a forma do verbo grego phobeō , a partir do qual 

o Inglês palavra "fobia" é derivado) não resultou da ameaça de ser prejudicado, mas a 

partir de um sentimento de espanto e admiração. Mateus explica que o medo se misturava 

com alegria ao perceber que Jesus estava vivo (cf. Mateus 28: 8.). 

Depois que as mulheres tinham ido embora, Pedro e João chegaram ao túmulo vazio (João 

20: 3-9; cf. Lc 24:12). Maria Madalena também voltaram ao sepulcro, depois de Pedro e 

João foram embora (João 20:10). Desta vez, ela também viu os anjos (12 v.) E se deparou 

com o Senhor ressurreto, inicialmente pensando que ele era apenas o jardineiro (vv. 14-

18). Jesus apareceu para o resto das mulheres também, como eles estavam andando no 

caminho para cumprir os discípulos. Mateus registra que alegre reencontro: 

[As mulheres] deixou o túmulo rapidamente com medo e grande alegria e correu para 

denunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e os cumprimentou. E 

elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés eo adoraram. Então Jesus disse-lhes: "Não 

tenha medo; ir e dizer a meus irmãos para partir para a Galiléia, e lá eles me verão "(Mat. 

28: 8-10). 



Quando as mulheres, incluindo Maria Madalena (cf. João 20:18), encontrou os discípulos e 

relatou o que havia acontecido, os onze inicialmente se recusou a acreditar que as notícias 

(Lucas 24: 10-11). Sua falta de fé fez lento para responder à ordem de Jesus de ir para a 

Galiléia. Foi só depois que o Cristo ressuscitado apareceu várias vezes para eles em Jerusalém 

(cf. Lucas 24: 13-32; João 20: 19-31), que eles finalmente estavam dispostos a ir para a 

Galiléia (Mt 28: 7, 16).. 

Quando Jesus prometeu se reunir seus discípulos na Galiléia (Matt. 28:10), Ele não estava 

dizendo que sua primeira aparição pós-ressurreição seria lá, mas que sua aparência 

supremo (a centenas de seus seguidores de uma só vez) teria lugar na Galiléia. Na Judéia, 

Ele apareceu a Maria Madalena (João 20: 11-18), as outras mulheres (Mat. 28: 8-

10). Pedro (Lucas 24:34), os dois discípulos no caminho de Emaús (Lc 24:15), dez dos 

apóstolos no Cenáculo (João 20:19), e todos os onze incluindo Tomé oito dias depois 

(João 20: 26). Quando chegaram os apóstolos na Galiléia, Jesus apareceu aos sete deles 

na costa do lago (João 21: 1-25). Mais tarde, ele apareceu a mais de quinhentos discípulos 

(1 Cor. 15: 6) em uma montanha, onde a missão aos apóstolos para levar o evangelho até 

os confins da terra (cf. Mt 28: 16-17.). Em algum momento, Jesus também apareceu para 

seu meio-irmão Tiago (1 Cor. 15: 7) e, em seguida, uma última vez para os onze apóstolos 

no Monte das Oliveiras, pouco antes de sua ascensão ao céu (Atos 1: 4-11). Aparências 

adicionais parecem indicado em Atos 1: 2-3, onde Lucas diz dos apóstolos, "Para esses 

também se apresentou vivo depois de ter padecido, com muitas provas incontestáveis, 

aparecendo-lhes durante um período de quarenta dias e falando das coisas a respeito do 

reino de Deus. "O Antigo Testamento necessário o testemunho de duas ou três 

testemunhas para comprovar um evento (Deut. 19:15). Mas Deus garantiu que a 

ressurreição seria verificado por centenas de testemunhas oculares, em muitas ocasiões 

que pessoalmente tinha visto o Cristo ressuscitado. A realidade do pelo testemunho 

coletivo do túmulo vazio, os anjos, e as testemunhas oculares afirmaram-ressurreição-

prova Jesus é quem Ele afirmava ser. 

Marcos começou seu recorde histórico, ao declarar que Jesus é o "Cristo, o Filho de Deus" 

(Marcos 1: 1). Tudo em todo o seu evangelho confirma esse fato, mas a ressurreição prova 

que para além de qualquer dúvida. Jesus é o Messias divino, o Salvador dos pecadores, o 

Filho de Deus, eo Senhor de todos (cf. Fl 2: 10-11.). 

Reconhecimento intelectual do fato histórico da ressurreição de Jesus é necessário para 

ser salvo, mas, por si só não é suficiente para salvar. Romanos 10: 9 requer: "Se você 

confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou 

dentre os mortos, serás salvo." A fé salvadora vai além da afirmação mental dos fatos; ela 

prende o coração com amor a Cristo e se submete à vontade em obediência a Ele como 

Senhor soberano. 

Para os crentes, o medo da morte é removido e a esperança da glória é assegurada pela 

ressurreição de Jesus. Ele conquistou a sepultura e prometeu a mesma vitória a todos os 

que abraçam-Lo na fé salvadora (cf. 1 Coríntios 15: 54-57.). Como D. Martyn Lloyd-

Jones explicou a sua congregação um Domingo de Páscoa: 

Esta manhã, como eu olhar sobre este mundo pecaminoso mal que não me deprime, 

porque eu esperar dele nada melhor. O que quer que pode estar indo contra mim, tudo o 

que pode estar acontecendo no meu próprio corpo, este é o que devo esperar, por causa 

do pecado. Mas, apesar de eu morrer, ressuscitar. Vou vê-Lo face a face. Vou vê-Lo como 



Ele é, e eu vou ser como Ele, como Ele é em um corpo glorificado, com todo o poder 

renovado. E eu vou estar vivendo em um reino que é incorruptível, e imaculada, um reino 

que jamais poderá desaparecer.  

     Essa é a esperança viva da Ressurreição. Essa é a mensagem desta manhã de Páscoa. E 

que a esperança é absolutamente seguro e seguro. A própria Ressurreição garante 

tudo. Cada inimigo foi destruída.Cristo venceu-os cada um ...  

     Cristo é a nossa Precursor (Heb. 6:20). Ele foi preparar um lugar para nós, e Ele voltará 

para nos receber, para si mesmo (João 14: 2b-3). Vamos "reinar com ele como reis e 

sacerdotes." Vamos "julgar o mundo." Iremos até mesmo "anjos juiz." Isso é garantia de 

Cristo, e nada pode pará-lo. Can morte? Claro que não, a morte, pois Ele já 

conquistou! Pode o diabo? Não, Cristo venceu o diabo. Pode o inferno?Não, não! "Ó 

morte, onde está o teu aguilhão? O túmulo, onde está a tua vitória? ... Graças a Deus, que 

nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo! " (1 Cor. 15:55, 57). A 

ressurreição de Cristo anuncia que Ele venceu todos os inimigos. Ele venceu todos os 

inimigos. Ele ressuscitou triunfante do túmulo. Nem a morte, nem a vida, nem o inferno 

nem qualquer outra coisa, pode prevenir ou retardar a vinda do Seu Reino em toda a sua 

glória. Só Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. (D. Martyn Lloyd Jones, "uma 

esperança viva da outra vida", em clássicos sermões sobre a Ressurreição de Cristo, ed. 

Warren W. Wiersbe [Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1991], 48-49) 

 
77. O final apropriado para o Evangelho de 

Marcos (Mc 16: 9-20) 
Agora, depois que Ele tinha ressuscitado na manhã do primeiro 

dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da 

qual tinha expulsado sete demônios. Ela foi e informou àqueles 

que tinham estado com ele, enquanto eles estavam tristes e 

chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por 

ela, eles se recusaram a acreditar. Depois disso, ele apareceu em 

uma forma diferente a dois deles, enquanto eles estavam andando 

em seu caminho para o país. Eles foram embora e reportadas para 

os outros, mas eles não acreditaram neles também. Finalmente 

apareceu aos onze, estando eles estavam reclinados à mesa; e Ele 

repreendeu-os por sua incredulidade e dureza de coração, porque 

eles não tinham acreditado aqueles que tinham visto depois que 

Ele tinha ressuscitado. E disse-lhes: "Ide por todo o mundo e 

pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será 

salvo;mas quem não crer será condenado. Estes sinais hão de 

acompanhar aqueles que crêem: em meu nome expulsarão 

demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, se 

beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal; se impuserem 

as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. "Assim, pois, 

quando o Senhor Jesus tinha falado com eles, foi recebido no céu, 

e assentou-se à destra de Deus. E eles saíram e pregaram por toda 

parte, enquanto o Senhor cooperava com eles, confirmando a 
Palavra com os sinais que se seguiram. (16: 9-20) 

Esta seção final do evangelho de Marcos está em falta a partir dos manuscritos antigos 

mais confiáveis, e que tem causado muita consternação desnecessária em alguns 



círculos. Estudantes cuidadosos que fizeram um estudo sério da transmissão do texto 

bíblico que praticamente todos concordam que os versículos 9-20 são um gloss-a adição 

de escriba sem inspiração mais tarde anexado ao texto original inspirado. Na verdade, 

esses últimos doze versos suportar as marcas de uma tentativa de encobrir uma 

imperfeição percebida. Essa seção não se encaixa no estilo e estrutura do resto do Marcos. 

E, no entanto, sem esses versos finais, o evangelho de Marcos parece terminar cedo e às 

pressas, com a descrição de Marcos de voo com medo dos discípulos do túmulo vazio. O 

anjo no túmulo é o único que ainda menciona a ressurreição (v. 6). E as palavras de 

encerramento do versículo 8 nos dizem os discípulos disseram nada a ninguém, porque 

temiam. Sem versículos 9-20, final de Marcos soa abrupta e incompleta. Sabemos que 

não é o fim da história. Por que Marcos parar lá? 

Antes de discutir a resposta a essa questão, é necessário considerar a confiabilidade do 

texto bíblico e por que a presença de variações em alguns manuscritos bíblicos não é uma 

ameaça à autoridade, confiabilidade e infalibilidade das Escrituras. 

Nenhum livro antigo foi melhor preservada ao longo dos séculos que a Bíblia. A título de 

comparação, considere de Heródoto História , dos quais apenas oito manuscritos que 

sobreviveram, a datação mais antiga para cerca de 1.300 anos após o original. Da de 

César gaulesas Guerras , apenas dez cópias manuscritas foram descobertos, o mais antigo 

dos quais é como mil anos removidos de seu autor. Há também são apenas oito 

sobreviventes manuscritos do História da Guerra do Peloponeso por Tucídides, todos 

eles datam mais de treze séculos após o original. Muitos exemplos semelhantes poderiam 

ser dados, a partir dos escritos de Aristóteles com Tácito, mas o ponto permanece o 

mesmo: Quando se trata da preservação dos manuscritos antigos, nenhum outro texto 

aproxima-se dos escritos de Escritura.Nas palavras do renomado estudioso FF Bruce, 

"Não há corpo de literatura antiga do mundo, que goza de uma tal riqueza de bom atestado 

textual como o Novo Testamento" (FF Bruce, os livros e os pergaminhos [Old Tappan, 

NJ: Revell, 1963], 178). 

A segunda obra mais bem atestada da antiguidade é de Homero Ilíada , dos quais foram 

encontrados 643 cópias sobreviventes. Mas mesmo a evidência do manuscrito para 

a Ilíada está muito aquém do que para a Bíblia. Manuscritos gregos antigos do Novo 

Testamento número mais de cinco mil, que vão desde pequenos fragmentos de papiros 

para completar códices com todos os vinte e sete livros. Alguns desses manuscritos são 

apenas 25-50 anos afastado dos autógrafos originais. Quando traduções antigas (como o 

latim e Etíope) estão incluídos, o número de manuscritos cogumelos para quase 

25.000.Testemunho adicional vem dos pais da igreja ante-Nicene, cujos escritos contêm 

cerca de 32.000 citações ou alusões a textos do Novo Testamento. (Cf. Josh McDowell, A 

nova evidência de que Exige um Veredito . [Nashville: Tomé Nelson, 1999], 34-45) em 

sua soberana providência, o Espírito de Deus preservou uma infinidade de antigas 

testemunhas ao texto bíblico, de modo que, após dois milênios, os crentes podem ter a 

certeza na fidelidade de suas cópias das Escrituras. 

A ciência da crítica textual analisa e compara antigos manuscritos bíblicos para 

determinar o conteúdo dos autógrafos originais. Antes da invenção da imprensa por volta 

de 1450, manuscritos bíblicos foram copiados inteiramente à mão, algumas vezes 

resultando em erros dos escribas. Mas através do cuidadoso processo de análise textual, 

tais erros e enfeites podem ser identificados e corrigidos, comparando o manuscrito em 



questão com outros manuscritos, anteriores. Porque tantos manuscritos do Novo 

Testamento ter sobrevivido, estudiosos bíblicos são capazes de determinar o texto original 

com um alto grau de precisão (cf. Archibald T. Robertson, Uma Introdução à Crítica 

Textual do Novo Testamento [Nashville: Broadman, 1925] , 22). Essa bolsa textual dá aos 

crentes hoje grande confiança na integridade de suas Bíblias, porque não só identifica o 

que era original para o texto, mas também expõe quaisquer erros ou alterações. 

Tudo isso tem uma relação direta com a seção final do evangelho de Marcos, pois 

demonstra que estes versos (16: 9-20), conhecido como o "final mais longo" de Marcos, 

não eram quase certamente parte do original divinamente revelado texto. Como a conta 

bem conhecida em João 7: 53-8: 11, esta passagem foi inserido no evangelho numa data 

posterior. Tanto a evidência externa (a partir dos manuscritos gregos, as primeiras 

versões, e pais da igreja) e evidência interna (da própria passagem) chamam a sua 

autenticidade em questão, razão pela qual modernas traduções inglesas colocar estes 

versos entre parênteses. 

Quanto evidência externa, os manuscritos mais antigos e mais importantes do Novo 

Testamento não contêm esta seção. Por exemplo, os famosos códices do século IV 

Sinaiticus e Vaticanus tanto final evangelho de Marcos em 16: 8. Resumindo a evidência 

externa, William Lane explica: 

Para o testemunho dos dois primeiros códices de pergaminho, Vaticanus (B) e Sinaiticus 

( ℵ ), podem ser adicionados minúscula 304 e 2386. A ausência de Ch. 16: 9-20 no Velho 

Latina MS [manuscrito] k , o siríaco do Sinai, vários MSS [manuscritos] da versão 

armênia, a Adysh e Opiza MSS da versão georgiana, e um número de MSS da versão 

Etíope fornecer uma ampla gama de suporte para a originalidade do final abrupto ... Além 

disso, uma série de MSS que contêm eles têm scholia [notas marginais] informando que 

cópias gregas mais velhos falta deles (por exemplo, 1, 20, 22, 137, 138, 1110 , 1215, 

1216, 1217, 1221, 1582), enquanto que em outras testemunhas a seção final é marcado 

com asteriscos ou obeli, os sinais convencionais usados pelos escribas para marcar uma 

adição espúria de um texto literário.A prova permite que nenhuma outra hipótese de que 

desde o início Marcos circulou com o fim abrupto de Ch. 16: 8. (William L. Lane, O 

Evangelho Segundo Marcos, A Commentary New Internacional sobre o Novo 

Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1974], 601. Veja também RT France, O 

Evangelho de Marcos, A Commentary New International Greek Testament [Grand 

Rapids : Eerdmans, 2002], 685-86) 

Além disso, alguns manuscritos conter um fim diferente, conhecida como a "final mais curto" 

(cf. a discussão a seguir). O fato de que vários finais possíveis para o evangelho de Marcos 

circularam nos primeiros séculos da história da Igreja lança mais dúvidas sobre a 

autenticidade do final mais longo. 

Evidências dos pais da igreja também pesa contra a autenticidade do final mais longo. O 

historiador da igreja Eusébio de Cesaréia (c. 265-340), junto com o tradutor da Bíblia 

Jerônimo (c. 347-420), ambos explicar que quase todos os manuscritos gregos disponíveis 

no seu dia omitido versículos 9-20. Apesar de alguns dos pais da igreja (como Irineu e 

Taciano) mostram uma familiaridade com o final mais longo, outros (como Clemente de 

Alexandria, Orígenes e Cipriano) parecem não saber de sua existência. 



Quanto provas interno da própria passagem, vários fatores lançar mais dúvidas sobre a 

sua autenticidade como parte do evangelho original de Marcos. Em primeiro lugar, a 

transição entre o versículo 8 e versículo 9 é estranho e incoerente. A conjunção agora (da 

palavra grega de ) implica continuidade com a narrativa anterior, mas o foco do versículo 

9 muda abruptamente a Maria Madalena em vez de continuar a discussão sobre as 

mulheres que se refere o versículo 8. Além disso, seria estranho para Marcos para esperar 

até o final de sua narrativa para introduzir Maria Madalena, como se fosse a primeira 

vez (lembrando que ela era mulher de quem Jesus tinha expulsado sete demônios ), 

quando ela já foi mencionado três vezes no contexto anterior (Marcos 15:40 , 47, 16: 

1). A descontinuidade semelhante refere Pedro, que é apontada no versículo 7 ainda não 

mencionado novamente nos versículos 9-20. A "final mais curto" (que circulou como uma 

alternativa para o final mais longo, e foi, por vezes, combinado com ele) tenta retificar 

essas incongruências, destacando tanto Pedro como as outras mulheres. Ele afirma: "E 

eles prontamente anunciaram todas estas instruções a Pedro e seus companheiros. E 

depois disso, o próprio Jesus enviou por meio deles de leste a oeste a sagrada e 

imperecível proclamação da salvação eterna. "Mas este final mais curto tem evidência do 

manuscrito ainda mais fraca para apoiá-lo do que a final mais longo. Além disso, como 

um comentarista observa, ela "lê-se como uma primeira tentativa de pontas soltas 

arrumado; a última cláusula, em particular, não soa Marcan em sua expressão "(R. Alan 

Cole, O Evangelho segundo Marcos [Grand Rapids: Eerdmans, 1989], 334). 

Em segundo lugar, o vocabulário, estilo e estrutura da mais final não é coerente com o 

resto do evangelho de Marcos. Há dezoito palavras desta seção que não são usados em 

outros lugares em Marcos. Por exemplo, o título de "Senhor Jesus" é usado aqui, mas 

nunca é usada em qualquer outro lugar no relato de Marcos (cf. Tiago R. Edwards, (v. 

19) O Evangelho Segundo Marcos, Pillar New Testament Commentary [Grand Rapids: 

Eerdmans, 2002], 498-99). As diferenças óbvias nestes versos do resto da narrativa de 

Marcos levaram a maioria dos estudiosos para concordar com a conclusão da CEB 

Cranfield, que escreve: "Em estilo e vocabulário que são, obviamente, não Marcos" ( O 

Evangelho Segundo São Marcos [New York : Cambridge University Press, 1972], 472). 

Em terceiro lugar, a inclusão de sinais apostólicos não se encaixa na maneira como os 

outros três evangelhos concluir suas contas da ressurreição e ascensão de Jesus 

Cristo. Embora muitos dos sinais mencionados nesta seção porções paralelas do livro de 

Atos (cf. Atos 2: 4; 09:17; 10:46; 28: 8), alguns são claramente sem apoio bíblico, como 

ser capaz de escolher -se venenosas serpentes (embora talvez vagamente baseado na 

experiência de Paulo em Atos 28: 3-5) ou beberem algum veneno mortal (cf. Walter W. 

Wessel e Marcos L. Strauss, "Marcos", em Comentário Bíblico do Expositor, ed. 

Tremper Longman III e Davi E. Garland [Grand Rapids: Zondervan, 2010], IX: 988). 

A evidência, tanto externa como interna, demonstra conclusivamente que os versículos 

9-20 não eram originalmente parte do registro inspirada de Marcos. Enquanto eles 

geralmente resumem verdades ensinadas em outras partes do Novo Testamento, que deve 

sempre ser avaliado à luz do resto das Escrituras. Deve ser estabelecido há doutrinas ou 

práticas exclusivamente neles. Os pregadores de manuseio de serpentes dos Apalaches 

fornecer um excelente exemplo dos erros que podem surgir a partir de aceitar esses versos 

como autoritário. 

No entanto, sabendo que Marcos 16: 9-20 não é original deve dar aos crentes mais 

confiança na precisão do Novo Testamento, e não menos. Como mencionado acima, a 



ciência da análise textual torna possível para os estudiosos bíblicos para identificar as 

poucas passagens que não faziam parte do original. Tais lugares são claramente marcados 

em traduções modernas, tornando mais fácil para os estudantes das Escrituras para 

identificá-los. Consequentemente, os crentes podem se aproximar do resto do texto com 

a garantia estabelecida de que a Bíblia que eles têm nas suas mãos reflete com precisão o 

original. 

A realidade que estes versículos não faziam parte do evangelho original de Marcos 

levanta pelo menos duas questões que devem ser respondidas. Em primeiro lugar, uma 

vez que Marcos não escrever esta seção, onde se originou? E, em segundo lugar, se a 

narrativa de Marcos termina em 16: 8, por que ele concluir seu evangelho de forma tão 

abrupta? 

De onde surgiu essa Seção originou? 

Porque narrativa de Marcos termina abruptamente em 16: 8, e porque ele não inclui a 

história pós-ressurreição encontrado nos outros três evangelhos, alguns dos primeiros 

cristãos aparentemente sentiu que era incompleto. Consequentemente, em algum 

momento no início e meados do século II, o conteúdo dos versículos 9-20 foi adicionado 

para dar conta de Marcos uma conclusão mais plenamente desenvolvido. Nas palavras de 

um comentarista, 

Quase todos os estudiosos pensam que versículos 9-20 começou a ser anexado em algum 

momento do segundo século ou mais tarde por escribas que tentam fazer Marcos leia mais 

como os outros Evangelhos.No decorrer do tempo, esses versos tornou-se o fim para 

Marcos na grande massa de manuscritos gregos e foi considerada popularmente como um 

verdadeiro parte do Evangelho. Os mais antigos e melhores manuscritos gregos não, no 

entanto, conter esses versos, e com o testemunho dos primeiros "pais" da igreja (nos 

primeiros quatro séculos) indica que estes versos eram conhecidos apenas em algumas 

cópias de Marcos e não foram considera original com o livro. (Larry W. 

Hurtado, Marcos, Entendendo o Comentário Bíblico [Grand Rapids: Baker, 2011], 287-

88) 

Ninguém sabe quem o escrivão ou escribas eram que acrescentou versículos 9-20. Mas é 

óbvio onde obtiveram o seu material. Um levantamento das evidências mais que terminam 

que a maioria do seu conteúdo foram resumidas ou emprestados de outros lugares do Novo 

Testamento, como a seguinte comparação versículo por versículo demonstra: 

(Marcos 16: 9-10) Agora, depois que Ele tinha ressuscitado cedo no primeiro dia da 

semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete 

demônios. Ela foi e informou àqueles que tinham estado com ele, enquanto eles 

estavam tristes e chorando. 

(João 20: 1) Ora, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo cedo, quando 

ainda estava escuro, e viu a pedra já retirado do túmulo. 

(Lucas 8: 2) Maria, chamada Madalena, da qual sete demônios tinham saído 

(João 20: 17-18) Jesus disse-lhe: "Pare de se agarrando a mim, porque ainda não subi para 

o Pai; mas vai para meus irmãos, e dize-lhes: 'Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus 



e vosso Deus. "Maria Madalena, anunciando aos discípulos:" Eu vi o Senhor ", e que ele 

tinha disse essas coisas para ela. 

(Marcos 16:11) Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, eles se 

recusaram a acreditar. 

(Lucas 24: 10-11) E eram Maria Madalena, e Joana e Maria, mãe de Tiago; também as 

outras que com elas estavam dizendo estas coisas aos apóstolos. Mas essas palavras lhes 

apareceu como um disparate, e que não iria acreditar neles. 

(Marcos 16: 12-13) Depois disso, Ele apareceu em uma forma diferente a dois deles, 

enquanto eles estavam andando em seu caminho para o país. Eles foram embora e 

reportadas para os outros, mas eles não acreditaram neles também. 

(Lucas 24: 13-35) E eis que dois deles estavam indo nesse mesmo dia para uma aldeia 

chamada Emaús, que foi cerca de sete quilômetros de Jerusalém. E eles estavam falando 

uns com os outros sobre todas estas coisas que tinham acontecido. Enquanto eles 

conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a viajar com eles ... 

Então seus olhos se abriram e eles o reconheceram; e Ele desapareceu da sua presença ... 

E eles se levantaram na mesma hora e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos 

os onze e os que estavam com eles, dizendo: "O Senhor realmente ressuscitou e apareceu 

a Simão." Eles começou a relatar as suas experiências na estrada e como Ele foi 

reconhecido por eles no partir do pão. 

(Marcos 16:14) , então, apareceu aos onze, estando eles estavam reclinados à mesa; e 

Ele repreendeu-os por sua incredulidade e dureza de coração, porque eles não 

tinham acreditado aqueles que tinham visto depois que Ele tinha ressuscitado. 

(Lucas 24: 36-40) Enquanto eles estavam dizendo essas coisas, Ele mesmo ficou no meio 

deles e disse-lhes: «A paz esteja com você." Mas eles estavam assustados e com medo e 

pensei que eles estavam vendo um espírito. E disse-lhes: "Por que estais perturbados e 

por que surgem dúvidas em vossos corações? Veja minhas mãos e meus pés, que sou eu 

mesmo; tocar-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu 

tenho. "E, havendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. 

(Marcos 16:15) E disse-lhes: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda 

criatura." 

(Mat. 28: 19-20) Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome 

do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei; e 

eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 

(Marcos 16:16) Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será 

condenado. 

(João 3:18) Aquele que crê não é julgado; mas quem não crê já está julgado, porquanto 

não crê no nome do unigênito Filho de Deus. (Cf. v. 36) 

(Marcos 16:17) Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem: em meu nome 

expulsarão demônios; falarão novas línguas; 



(Atos 02:43) Todo mundo ficava sentindo um sentimento de temor; e muitos prodígios e 

sinais estavam ocorrendo através dos apóstolos. (Cf. 4:30; 5:12; 2 Coríntios 0:12). 

(Atos 16:18) Paulo estava muito irritado, e virou-se e disse ao espírito: "Eu te ordeno em 

nome de Jesus Cristo para sair dela!" E ele saiu naquele momento. 

(Atos 2: 4) E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, 

conforme o Espírito lhes concedia que falassem. 

(Marcos 16:18) pegarão em serpentes; e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes 

fará mal; se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. 

(Atos 28: 3-5) Mas quando Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, 

uma víbora, fugindo do calor e do próprio preso em sua mão ... No entanto, ele balançou 

a criatura para dentro do fogo e não sofreu nenhum dano. 

(Marcos 16: 19-20) Assim, pois, quando o Senhor Jesus tinha falado com eles, foi 

recebido no céu, e assentou-se à destra de Deus. E eles saíram e pregaram por toda 

parte, enquanto o Senhor cooperava com eles, confirmando a Palavra com os sinais 

que se seguiram. 

(Lucas 24: 51-53), enquanto ele os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E, 

depois de adorá-Lo, voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no 

templo, louvando a Deus. (Cf. Atos 1: 9) 

(Heb. 1: 3), quando ele tinha feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da 

Majestade nas alturas. (Cf. Atos 02:33; 05:31; 07:55) 

(Hb 2: 3-4.) Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Depois foi 

no primeiro dito pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus 

com eles, por sinais e maravilhas e por vários milagres e dons do Espírito Santo, de acordo 

com sua própria vontade. 

O resultado em Marcos 16: 9-20 é uma colcha de retalhos conciso elaborado a partir de 

vários textos do Novo Testamento (especialmente a partir dos outros evangelhos e 

Atos). Como demonstrado acima, o conteúdo do final mais longo geralmente reflete as 

verdades bíblicas, com as notáveis exceções de manipulação de cobra e beber veneno (v. 

18), que não têm precedente bíblico. Também deve ser notado que o versículo 16 não 

ensina a necessidade do batismo para a salvação, desde a segunda metade do versículo 

esclarece que a condenação é de incredulidade, não uma falta de ser batizado. Além 

desses pontos de esclarecimento, uma exposição destes versos não se justifica, uma vez 

que eles não são originais a conta inspirada de Marcos. Embora eles refletem as tradições 

de história da igreja primitiva, eles não fazem parte da inerrante e autoritária de Deus. 

Por que o Evangelho de Marcos termina tão 
abruptamente? 

Embora a maioria dos estudiosos concorda versículos 9-20 não são originais para o 

evangelho de Marcos, eles divergem sobre se Marcos destina sua narrativa para acabar 

com o versículo 8. Aqueles que pensam que Marcos escreveu mais além versículo 8 



insistem que seu final original era e ainda está perdido. Mas essa afirmação é totalmente 

especulativo, uma vez que nenhuma evidência histórica sugere que tal fim já existiu. Uma 

abordagem melhor é ver versículo 8 como o verdadeiro final do Evangelho de 

Marcos. Afinal de contas, é o que termina o Espírito Santo escolheu, em Sua providência 

soberana de preservar para as gerações seguintes de cristãos para ler. Assim, não importa 

as intenções do autor humano, era claramente o plano de Deus para acabar com este 

evangelho com o versículo 8: Eles saíram e fugiram do sepulcro, por tremor e espanto 

deles tinha agarrado; e eles não disseram nada a ninguém, porque temiam. 

O trauma dramática do que as mulheres experimentaram é capturado por Marcos com 

quatro descrições. Em primeiro lugar, eles estavam tremendo (da palavra grega tromos ), 

significando que eles estavam tremendo fisicamente em resposta à notícia do anjo (cf. vv. 

6-7). Em segundo lugar, eles estavam tomados pelo espanto (da palavra grega ekstasis , 

a partir do qual o Inglês palavra "êxtase" é derivado).Terceiro, eles ficaram surpresos ao 

silêncio, dizendo nada a ninguém. E, finalmente, eles estavam com medo (a forma do 

verbo grego phobeō , a partir do qual o Inglês palavra "fobia" é derivado).Esmagado pela 

realidade chocante e maravilhosa da ressurreição, o sepulcro vazio deixado as mulheres 

que agitam e sem palavras. Ele teve o mesmo efeito sobre Marcos. Quão apropriado que 

o fim estava tão dramática e poderosa que nem as mulheres nem o narrador podia falar. 

Ending de Marcos é abrupta, mas não é incompleta. O túmulo estava vazio; o anúncio 

angélico explicou que Jesus tinha ressuscitado; e várias testemunhas confirmaram esses 

eventos. O propósito do evangelho de Marcos foi demonstrar que Jesus é o Cristo, o Filho 

de Deus (1: 1). Tendo amplamente feito esse ponto, nenhuma prova ainda era 

necessário. Até o final da narrativa de Marcos, a declaração do centurião em pé nos ecos 

cruzadas na mente de qualquer leitor honesto: "Verdadeiramente este homem era o Filho 

de Deus!" (15:39). Na verdade, a súbita final de Marcos é consistente com a natureza 

abrupta de seu início, em que ele ignora o nascimento de Cristo e começa diretamente 

com o ministério de João Batista. Ele também se encaixa o seu estilo de staccato e o uso 

repetido da palavra "imediatamente" para empurrar a narrativa ao longo rapidamente (cf. 

1:10, 12, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 42, 43; 2: 8 , 12; 3: 6; 4: 5, 15, 16, 17, 29; 5: 2, 29, 30, 

42; 06:25, 27, 45, 50, 54; 07:25; 08:10; 9 : 15, 20, 24; 10:52; 11: 2, 3; 14:43, 45, 72; 15: 

1). 

Versículo 8 termina com uma nota marcante, com as palavras porque temiam. As 

mulheres não estavam com medo pela sua segurança. Em vez disso, eles estavam 

experimentando espanto perplexo misturado com profunda alegria (cf. Mateus 28: 8.) 

Com o pensamento de que o Salvador ressuscitado. O evangelho de Marcos, então, 

termina com uma nota de admiração, espanto e perplexidade sobre o Senhor Jesus 

Cristo. Isso mesmo tema permeia seu relato evangelho (cf. Tiago H. Brooks, Marcos , 

New Commentary americano [Nashville: Broadman, 1991], 274). Em 01:22, a multidão 

respondeu a instrução de Jesus por estar "espantado com seu ensinamento." Depois Ele 

expulsou um espírito imundo ", todos ficaram maravilhados" (1:27). Quando Ele curou o 

paralítico, aqueles que testemunharam o milagre "todos se maravilhavam e glorificavam 

a Deus, dizendo:" Nós nunca vimos nada parecido com isso '"(2:12). Seus discípulos 

"tornou-se muito medo" (04:41) de Jesus depois que Ele instantaneamente acalmou uma 

tempestade no Mar da Galiléia. Quando os moradores de Gerasa observado o 

comportamento calmo do homem a quem o Senhor entregues a partir de uma legião de 

demônios, "eles ficaram assustados" (5:15). A mulher que foi curada de sua hemorragia 

de doze anos, se prostrou diante dele, "atemorizada e trêmula, ciente do que tinha 



acontecido com ela" (5:33). Jairo e sua esposa, ao testemunhar a ressurreição de sua filha, 

"foram completamente atônito" com Jesus (5:42). Depois Ele andou sobre a água e 

acalmou a tempestade, os discípulos no barco "foram totalmente espantado" com o que 

tinha feito (06:51). Em sua transfiguração, Pedro, Tiago e João "ficaram apavorados" (9: 

6). As multidões "foram surpreendidos" pela Sua presença (9:15); Seus discípulos foram 

"medo de perguntar" sobre o sofrimento Ele previu (09:32); eles "ficaram maravilhados" 

quando enfrentou o jovem rico (10:24); e como eles fizeram a sua caminhada final para 

Jerusalém ", Jesus estava andando na frente deles; e eles ficaram espantados, e aqueles 

que seguiram estavam com medo "(10:32). Mesmo os seus inimigos foram surpreendidos 

por Ele, incluindo os principais sacerdotes e escribas (11:18; 12:17) e do governador 

romano, Pilatos (15: 5). Depois de todas essas referências, não é de surpreender que as 

mulheres seriam semelhante "espantado" e "medo" quando eles encontraram o túmulo 

vazio (16: 5) e ouviu a notícia surpreendente da ressurreição de Jesus (16: 8). 

Ao longo de seu evangelho, Marcos sempre marcada principais eventos da vida do Senhor 

Jesus, enfatizando a maravilha Ele evocou nos corações e mentes dos outros. Marcos 

simplesmente se move de um ponto de espanto sobre Cristo para o próximo. Assim, a 

narrativa termina onde deve acabar. É o clímax com espanto e perplexidade na 

ressurreição do crucificado Salvador (cf. João 20:31). Ao fazê-lo, ele deixa o leitor em 

um lugar de maravilha, admiração e adoração, centrado na sua gloriosa assunto: o Senhor 

Jesus Cristo, o Filho de Deus. 
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Introdução à Lucas 

O evangelho de Lucas é o primeiro de uma história de dois volumes, juntamente com o 

livro de Atos (ambos foram abordados com o mesmo homem, Teófilo, e da "primeira 

conta" mencionado na Atos 1: 1refere-se ao evangelho de Lucas) . É o livro mais longo 

do Novo Testamento e, combinado com Atos, Lucas faz o autor de mais de um quarto do 

Novo Testamento, mais do que qualquer outro escritor.Nesses dois livros, Lucas 

apresenta o relato mais abrangente da história da redenção do Novo Testamento. Seu 

evangelho e no livro de Atos abrangem décadas de seis e meio desde o nascimento de 

João Batista para Pauls primeira prisão romana. Lucas também inclui uma quantidade 

significativa de material novo (mais de 40 por cento do seu evangelho não é encontrado 

nos outros evangelhos [Darrell L. Bock, Lucas 1: 1-9: 50 , Baker Exegetical Comentário 

ao Novo Testamento (Grand Rapids: Baker, 1994), 12]), incluindo sete dos milagres de 

Cristo e dezessete de suas parábolas. 

No entanto, apesar da importância do seu trabalho, o próprio Lucas permanece em grande 

parte desconhecido. Seu nome aparece apenas três vezes no Novo Testamento, nenhum 

deles em seus próprios escritos ( Col. 4:14 ; . 2 Tim 4:11 ; Fm 24. ). Essas passagens 

revelam apenas alguns detalhes sobre ele, que ele era um médico que era amado por Paulo 

e foi com o apóstolo durante sua primeira e segunda prisões romanas. Ele também era um 

gentio (veja a discussão sobre Col. 4: 10-14 no capítulo 1 deste volume e Atos 1:19 , onde 

o uso de Lucas sobre a frase "a sua linguagem" distingue-o de o povo judeu).Que ele 

acompanhou Paulo em algumas de suas viagens missionárias é evidente a partir dos 

chamados "nós" passagens em Atos (ver a discussão sob Autor abaixo). Mas, como será 

visto no capítulo 1 deste volume, o prólogo do Evangelho de Lucas ajuda a pintar um 

retrato mais completo deste homem notável. 

AUTOR 

O testemunho unânime da igreja primitiva é que Lucas escreveu o terceiro 

evangelho; nenhum autor alternativa nunca foi proposto. No meio do segundo século o 

apologista Justino Mártir (c. AD 100-165) citou Lucas 22:44 e 23:46 em seu Diálogo 

com Trifon . Embora Justin não revelou o nome Lucas como o autor (citando como sua 

fonte "as memórias que ... foram elaboradas pelo seu [de Cristo] apóstolos e aqueles que 

os seguiram" [Capítulo 103]), estes dois versos são exclusivas para Lucas. Eles 

demonstram o fato de que Justin estava familiarizado com o evangelho de Lucas e 

reconheceu-o como autoritário.Aluno de Justin Taciano incluído evangelho de Lucas em 

sua Diatessaron , a harmonia primeira conhecido dos Evangelhos. O Muratorian Canon, 

uma lista dos livros reconhecidos como Escritura por alguns na igreja do século II, atribui 

o terceiro evangelho a Lucas, como fazem esses escritores segundo e terceiro século, 

como Irineu, Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alexandria, e o herege Marcião. O 

prólogo Anti-marcionita Lucas, escrito para combater Marcião, também declarou Lucas 

para ser seu autor. O mais antigo manuscrito do Evangelho de Lucas (Papiro Bodmer XIV 

[p 75 ]), que data do final do segundo e início do século terceiro, nomes Lucas como o 

autor. 

Resumindo a importância do testemunho da igreja primitiva a autoria do terceiro 

Evangelho de Lucas, Robert H. Stein escreve: 



Tal unanimidade na tradição é impressionante .... Em tal tradição incontestável e antiga 

geral deve ser aceito, a menos que haja uma boa razão para o contrário. Isto é 

especialmente verdade quando se nomeia uma figura menor na igreja primitiva e um não-

apóstolo como o autor de mais de um quarto de todo o NT. ( Lucas , O New Commentary 

americano [Nashville: Broadman & Holman, 1992], 21) 

Último ponto de Stein é especialmente significativo. Os evangelhos apócrifos foram 

atribuídos a figuras bem conhecidas, tais como Pedro. Por que alguém iria forjar um 

trabalho supostamente ter vindo de um dos companheiros de Paulo ter escolhido o Lucas 

relativamente obscura, em vez de alguém mais proeminente? 

Outra prova de que Lucas escreveu Lucas e Atos vem dos chamados "nós" passagens em 

Atos, onde o uso do escritor do pronome de primeira pessoa, indica que ele estava 

viajando com Paulo ( 16: 10-17 ;20: 5-21: 18 ; 27: 1-28: 16 ). Assim, o escritor de Atos 

não poderia ser qualquer um dos colegas de trabalho de Paulo mencionados pelo nome 

nessas secções (por exemplo, Silas, Timóteo Sopater, Aristarco, Secundus, Gaio, Tíquico 

e Trófimo). Pelo processo de eliminação, que deixa Lucas e Tito entre colegas de trabalho 

de Paulo como os possíveis autores de Lucas e Atos. Ninguém, no entanto, já seriamente 

defendeu Tito como o autor, o que deixa Lucas, como o testemunho unânime dos afirma 

igreja primitiva (ver a discussão acima). 

DATA, LOCAL DA ESCRITA, DESTINATÁRIOS 

Lucas foi escrito antes de Atos, que é uma sequela para ele ( Atos 1: 1 ), então a questão 

de quando foi escrito está intimamente ligada à data de Atos. Alguns estudiosos liberais 

datam Lucas no segundo século. Eles argumentam que o seu autor chamou alguns de seus 

material do historiador judeu Flávio Josefo, que escreveu no final do primeiro 

século. Mas as diferenças entre as duas contas superam as semelhanças (cf. Alfred 

Plummer, A Crítica e Exegetical no Evangelho Segundo São Lucas , O International 

Critical Commentary [Edinburgh: T. & T. Clark, 1969], XXIX; D. Edmond Hiebert, Uma 

Introdução ao Novo Testamento , Volume One: O Evangelhos e Atos [Chicago: Moody, 

1979], 137). No meio do segundo século o herege Marcião incluiu sua versão revista de 

Lucas como o único evangelho em seu cânon das Escrituras. Se Lucas tivesse sido escrita 

pouco tempo antes, ele não poderia ter se tornado amplamente respeitado o suficiente na 

igreja para Marcião para tê-lo escolhido. Nem poderia um autor do século II ter 

consultado testemunhas oculares da vida e ministério de Jesus ( Lucas 1: 2-3 ); a maioria, 

se não todos, teria sido mortos. 

Duas datas para Lucas e Atos foram propostos por estudiosos conservadores: ou 

entre AD 70 e 80 (após a conclusão do evangelho de Marcos), ou em torno de AD 60 

(perto do final da primeira prisão de Paulo Romano). O principal argumento a data 

posterior é alegada utilização de Lucas do evangelho de Marcos como fonte. Desde 

Marcos é geralmente datada após a morte de Pedro durante a perseguição instigada por 

Nero, Lucas teria que ter sido escrito ainda mais tarde. A prioridade de Marcos, no 

entanto, nunca foi estabelecido, e na ausência de qualquer evidência para isso levou os 

estudiosos a questionar a dependência de Lucas no evangelho de Marcos (por exemplo, 

Robert L. Tomé e Stanley N. Gundry, eds., A Harmonia do Evangelhos [Chicago: 

Moody, 1979], 274-79; Eta Linnemann, Há um problema sinóptico? [Grand Rapids: 

Baker, 1992];. Robert L. Tomé e Davi F. Farnell, eds, O Jesus Crisis [Grand Rapids : 



Kregel, 1998], especialmente caps 1, 3, 6).. Desde a dependência de Lucas sobre Marcos 

não pode ser estabelecida, o argumento a data mais tarde para desmorona. 

Uma série de fatos apoiar a data anterior para a escrita de Lucas e Atos. Essa data melhor 

explica a final abrupto de Atos; Lucas não mencionou libertação e subsequentes viagens 

de Paulo, porque o apóstolo ainda estava na prisão quando escreveu Atos. Além disso, 

não há nenhuma menção nos escritos de Lucas de nenhum evento até sobre AD 61, 

incluindo os eventos significativos como a morte de Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja 

de Jerusalém (em torno de AD 62); A perseguição de Nero, durante a qual Pedro e Paulo 

foram martirizados (em meados dos anos 60); e a destruição de Jerusalém pelos romanos 

em AD 70. Por fim, Lucas não se refere a epístolas de Paulo, o que sugere que ele 

escreveu Lucas e Atos antes da coleta dessas epístolas foi amplamente divulgado na 

igreja. A explicação mais natural para essas omissões é que Lucas escreveu seu evangelho 

e Atos antes desses eventos aconteceu. A melhor data, portanto, para o evangelho de 

Lucas é AD 60-61. 

Quando Lucas escreveu seu evangelho não se sabe ao certo. Alguns na igreja primitiva 

especulado que ele escreveu a partir da província grega da Acaia; outros argumentaram 

para Roma. Desde Lucas estava com Paulo durante sua prisão em Roma (cf. Col. 4:14 ; . 

Filemon 24 ), a última possibilidade é mais provável. 

Como será discutido no capítulo 1 deste volume, Lucas dedicou seu evangelho a um 

homem chamado Teófilo e, por extensão, os demais gentios. Ele evita o uso de termos 

em aramaico que seus leitores gentios seria familiarizado com (por exemplo, Abba, o 

rabino, hosana, Gólgota), e explicou costumes judaicos (por exemplo, 22: 1 , 7 ) e 

geografia de Israel (por exemplo, 1:26 ; 4: 31 ; 23:51 ; 24:13 ) para eles. 

PROPOSITO E TEMAS 

O propósito de Lucas ao escrever seu evangelho era que seus leitores possam "conhecer 

a verdade das coisas [tinham] foram ensinadas" ( 1: 4 ; ver a exposição de que o verso 

no capítulo 1 deste volume).Para esse fim, ele fez uma cuidadosa pesquisa (veja a 

discussão de suas fontes no capítulo 1 ). 

Muitos temas se destacam neste evangelho maravilhoso, acima de tudo de que é o amor 

de Deus pelos pecadores. Que o amor fez com que Ele enviou o seu Filho ao mundo para 

"buscar e salvar o que estava perdido" ( Lucas 19:10 ; cf. 15: 1-32 ). Lucas deu uma 

atenção especial para os excluídos da sociedade judaica, incluindo os gentios, 

samaritanos, mulheres, cobradores de impostos, e leprosos. Deus oferece arrependido 

pecadores perdão ( 3: 3 ; 5: 20-25 ; 6:37 ; 7: 41-50 ; 11: 4 ; 12:10 ; 17: 3-4 ; 18: 13-

14 ; 24:47 ) , o que resulta em mais uma das ênfases de Lucas, alegria 

( 01:14 , 44 , 47 , 58 ; 02:10 ; 06:23 ;13:17 ; 15: 5-10 , 22-32 ; 24:52 ). Só Ele registra as 

cinco grandes homenagens de louvor relacionados com o nascimento de Cristo, os de 

Elisabete ( 1: 41-45 ), Maria ( 1: 46-55 ), Zacarias ( 1: 67-79 ), os anjos que anunciaram 

o nascimento de Cristo ( 2: 13-14 ), e Simeão ( 2: 25-32 ). Lucas também descreve as 

pessoas temem experiência quando na presença de Deus ou Suas obras ( 1:12 , 30 , 65 ; 2: 

9-10 ;05:10 , 26 ; 07:16 ; 08:25 , 37 , 50 ; 9 : 34 ). Ele também destaca o ministério do 

Espírito Santo ( 1:15 , 35 , 41 , 67 ; 2: 25-27 ; 3:16 , 22 ; 4: 

1 , 14 , 18 ; 10:21 ; 11:13 ; 12:10 , 12 ), e as orações de Jesus 



(03:21 ; 05:16 ; 06:12 ; 09:18 , 28-29 ; 11: 1 ; 22:32 , 40-46 .) Capítulo 1 listas mais dos 

temas distintos de Lucas. 
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41-47) 

e. A lição de moedas da viúva (21: 1-4) 



f. Ensinando sobre o fim dos tempos (21: 5-38) 

3. A conspiração contra Jesus (22: 1-2) 

4. Judas se junta a conspiração (22: 3-6) 

D. Quinta-feira (22: 7-53) 

1. Preparação para a Páscoa (22: 7-13) 

2. A Ceia do Senhor (22: 14-38) 

a. A Nova Aliança instituída (22: 14-22) 

b. Disputas entre os discípulos (22: 23-30) 

c. Negação de Pedro previsto (22: 31-34) 

d. A provisão de Deus prometido (22: 35-38) 

3. A agonia no jardim (22: 39-46) 

4. Prisão de Jesus (22: 47-53) 

E. Sexta-feira (22: 54-23: 56) 

1. Negação de Pedro (22: 54-62) 

2. Jesus zombado e agredido (22: 63-65) 

3. O julgamento perante o Sinédrio (22: 66-71) 

4. O julgamento diante de Pilatos (23: 1-25) 

a. A acusação (23: 1-5) 

b. A audiência perante Herodes (23: 6-12) 

c. O veredicto de Pilatos (23: 13-25) 

5. A crucificação (23: 26-49) 

6. O enterro (23: 50-56) 

V. A consumação do ministério de Cristo (24: 1-53) 

A. A Ressurreição (24: 1-45) 

B. A Ascensão (24: 46-53) 

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 1.  O Prologo de Lucas (Lucas 1: 1-4) 

Na medida em que muitos têm empreendido fazer uma narração 

das coisas realizadas entre nós, assim como eles foram entregues 

a nós por aqueles que desde o princípio foram testemunhas 

oculares e ministros da palavra, pareceu oportuno para mim 

também, ter investigado tudo cuidadosamente desde o início, para 

escrevê-lo para fora para você em ordem consecutiva, 

excelentíssimo Teófilo; de modo que você pode saber exatamente 

a verdade sobre as coisas que foram ensinadas. (1: 1-4) 

O mundo está cheio de histórias. Alguns são convincentes, outros estão se movendo, 

muitos são impactantes, e alguns são mesmo capazes de profundamente mudando a forma 

como as pessoas pensam e vivem. Muitas dessas histórias surgiram e desapareceram ao 

longo da história, a partir das lendas do mundo antigo, os mitos de civilizações passadas, 

as histórias fantasiosas em torno do panteão de deuses gregos, para os clássicos da 

literatura das fábulas de Esopo para Beowulf a Shakespeare para escritores 

modernos. Mas há uma história duradoura e verdadeira que está acima de todo o resto: a 

vida de Jesus Cristo. É, como o título de uma releitura Hollywood de meados do século 

XX, de Sua vida proclamou: "A Maior História de Todos os Tempos". 

Esta é a história convincente e glorioso de como Deus propôs na eternidade passada para 

salvar os pecadores perdidos de inferno eterno. Seu plano gracioso, amoroso era enviar o 

Seu Filho para propiciação pelos pecados de todos os que colocam a sua fé Nele. Jesus, 

como Paulo escreveu aos Romanos, foi "entregue por causa das nossas transgressões, e 

ressuscitou para nossa justificação" (Rom. 4:25). João escreveu a respeito dele ", ele é a 

propiciação pelos nossos pecados; e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo 

o mundo "(1 João 2: 2). Foi só porque "Deus exibida [Jesus] publicamente como 

propiciação em seu sangue pela fé" que pudesse "demonstrar a sua justiça" (Rom. 3:25), 

e ambos "ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus "(v. 26). Porque "todos 

pecaram e estão destituídos da glória de Deus" (Rom. 3:23), a mensagem do evangelho 

da salvação do pecado e do julgamento em Cristo transcende completamente as limitações 

da cultura e do tempo e definitivamente determina o destino eterno de cada pessoa ( cf. 

João 3:36; 08:24; 14: 6; Atos 4:12). 

Assim, o tema central, tanto do Antigo como do Novo Testamento é o Senhor Jesus Cristo 

(cf. Apocalipse 19:10). Pouco antes de Sua ascensão Ele disse aos discípulos: "São estas 

as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que todas as coisas que de mim está 



escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos deve ser cumprido" ( Lucas 24:44). É 

o "Escrituras" (Antigo Testamento), Jesus declarou aos líderes judeus hostil ", que 

testificam de mim" (João 5:39). As epístolas do Novo Testamento descompactar todas as 

riquezas teológicas da salvação em Cristo, enquanto o livro de Apocalipse narra segunda 

vinda de Cristo em glória (cf. Mat. 24:30). 

Mas de todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, os Evangelhos se concentrar 

mais claramente sobre a vida e ministério de Jesus Cristo. O evangelho de Lucas é a mais 

longa e mais profunda e completa dos quatro (Lucas abrange cerca de quarenta páginas, 

Mateus trinta e sete anos, Marcos vinte e três anos, e João vinte e nove). Incluindo o livro 

de Atos, preciso inerrante narrativa de Lucas, e abrangente da vida de Jesus e de seu 

impacto se estende por mais de 60 anos. Ela começa com o nascimento de Seu precursor, 

João Batista, e termina com a primeira prisão do apóstolo Paulo e do ministério do 

evangelho em Roma. Ao todo, os escritos de Lucas representam mais de um quarto do 

Novo Testamento. (Para uma discussão mais aprofundada dos escritos de Lucas, ver a 

Introdução à Atos, Atos 1-12 , MacArthur New Testament Commentary. [Chicago: 

Moody, 1994], 1-6) 

Mas apesar de seu importante papel na narrando a história e disseminação das boas novas 

de salvação, Lucas permanece praticamente desconhecido. Em nenhum lugar de seus 

escritos inspirados que ele se referir a si mesmo pelo nome, nem mesmo em Atos, onde 

foi um dos companheiros de viagem de Paulo. De acordo com a humilde anonimato de 

Lucas, o resto do Novo Testamento menciona o seu nome apenas três vezes (Col. 4:14; 2 

Tm 4:11;.. Filemon 24). Ele estava contente em permanecer no fundo e permitir que a 

majestade de Cristo, que permeia a sua escrita, para ser o foco. História registrada com 

precisão de Lucas e teologia estabelecer a compreensão dos seus leitores de vida do 

Senhor e ministério. 

Os quatro versos que constituem o prólogo do Evangelho de Lucas são uma frase longa, 

trabalhada no estilo polido de um clássico da literatura grega. (O restante do evangelho 

foi escrito no KOINE grega usada em comum, fala cotidiana, assim como os outros livros 

do Novo Testamento.) Esses prólogos, explicando fontes do escritor, propósito e 

abordagem, foram comum nos escritos acadêmicos do Greco -Roman mundo (incluindo 

aqueles por esses historiadores notáveis como Heródoto, Tucídides, Políbio, e 

Josephus). Prólogo de Lucas, assim, marca seu evangelho como uma obra literária e 

histórica séria, comandando o respeito até mesmo os mais sofisticados, leitores bem-

educados gentios. 

Apesar de seu anonimato quatro elementos da identidade do evangelista aparecer 

implícita e explicitamente no prólogo. Lucas é revelado como um médico e historiador, 

e como teólogo e pastor. 

LUCAS O MÉDICO E HISTORIADOR 

Na medida em que muitos têm empreendido fazer uma narração 

das coisas realizadas entre nós, assim como eles foram entregues 

a nós por aqueles que desde o princípio foram testemunhas 

oculares e ministros da palavra, pareceu oportuno para mim 



também, ter investigado tudo cuidadosamente desde o início, (1: 

1-3a) 

A frase pareceu oportuno para mim também contém apenas referência deste 

evangelho ao seu autor. Como observado na introdução a este volume, a igreja primitiva 

identificada por unanimidade Lucas como o autor do evangelho que leva seu nome; nunca 

houve qualquer outra sugestão sobre a sua autoria. 

Tudo o que se sabe sobre a vida de Lucas antes de se tornar um dos sócios de Paulo na 

difusão do Evangelho é que ele era um médico. Em Colossenses 4:14 Paulo se referiu a 

seu querido amigo como "Lucas, o médico amado". Desde versículos 10 e 11 do mesmo 

capítulo identificar Aristarco, Marcos e Jesus Justus como os únicos entre esta lista de 

colegas de trabalho de Paulo que estavam " da circuncisão "(isto é, judeu), é razoável 

concluir que o povo Paulo refere-se nos versículos 12-17, incluindo Lucas (14 v.), eram 

gentios. (Para mais provas de que Lucas era um gentio, consulte a introdução de Lucas 

neste volume.) 

Ser médico no mundo antigo não procedeu a dignidade que essa profissão faz 

hoje. Howard C. Kee dá uma perspectiva histórica útil: 

Uma pergunta óbvia é: será que a maior parte da quota de população romana a visão 

exaltada da arte médica proposto por seus principais praticantes e, particularmente, por 

Galeno [a do segundo século ADmédico Roman]? Galen é cáustica em sua denúncia da 

busca de dinheiro, os charlatães de rotina-bound que "entrar na enfermaria, sangram o 

paciente, colocar em uma gesso, e dar um enema." Tanto a partir dos epigramas e de 

escritores não-médicos da segunda século [ AD ] é evidente que a profissão médica foi 

considerada como sendo caracteristicamente ganancioso e Amante de exibição 

pública. Plutarco, em Os Flatters , zomba da cabeceira forma suave do dia. Dio 

Crisóstomo descreve os esforços dos médicos para angariar comércio por aula-

apresentações públicas, destinadas a deslumbrar ouvintes e atrair pacientes: 

Este tipo de recitação ... é um tipo de espetáculo ou desfile ... como a exposição dos 

chamados médicos, que se acomodam bem visível diante de nós e nos dar um relato 

detalhado da união das articulações, a combinação e justaposição de ossos, e outros 

tópicos desse tipo, tais como poros e respirações, e excreções. E a multidão é tudo agape 

com admiração e mais encantado do que um enxame de crianças. 

Em seu bom levantamento, Medicina Romano , João Scarborough observa que havia duas 

classes diferentes de médicos que atendem dois diferentes grupos de pacientes. Os 

aristocratas teve médicos como servidores ou empregados como privadas nos seus 

próprios estabelecimentos, ou tiveram acesso a eles, apesar de suas altas taxas e 

reputações elevadas. Havia também muitos médicos analfabetos, charlatões, 

charlatães; exploradores de um público crédulo e necessitados. Ele observa que, "A 

intelectualidade de Galen não consegue furar o crescente penumbra de uma idade girando 

gradualmente a partir de respostas racionais colocados pela herança grega de interrogação 

à mística e abrangente de soluções da religião." Na segunda metade do século II , havia 

muitos se perguntam de trabalho e retóricos, de quem Lucian desenha esboços satíricos 

em Alexandre, o Falso Profeta e A Morte de Peregrinus .... Embora não possamos 

generalizar a partir de observações satíricas de Luciano sobre a cura profissão, tanto no 



seu médico e os aspectos de nós místicos pode concluir com segurança que [ele] foi [não] 

além da crítica ou reconhecida universalmente como na tarde do segundo século. 

No Novo Testamento, existem apenas sete ocorrências da palavra hiatros , e em apenas 

um deles há uma estimativa positiva do médico. Em Mt. 09:12 (= Mc 2.17;.. Lc 5:31) há 

uma expressão proverbial sobre o papel do médico estar para cuidar do doente, em vez 

do bem. Este é oferecido nos sinóticos como justificativa para a atenção de Jesus para os 

doentes, os impuros e os excluídos. Em Mk. 05:26 (= Lc. 08:43), ... os médicos tomaram 

dinheiro da mulher com o fluxo menstrual, mas não ter curado sua doença. Outra 

expressão proverbial em Lc. 04:23: "Médico, cura-te !," é um desafio para aquele que 

aponta problemas que ele deve curá-los. Em Col. 4:14, Lucas é identificado como "o 

médico amado", sem indicação da natureza do papel médico, ele pode ter sido 

executado. ( Medicina, Miracle and Magic na Época do Novo Testamento [London: 

Cambridge, 1986], 63-65) 

No início de seu evangelho Lucas reconheceu que muitos outros já tinham desenvolvido 

para compilar uma conta da vida de Jesus. Ele não identificou especificamente 

qualquer uma destas fontes primitivas, que foram todos perdidos. Os únicos que ainda 

existente que Lucas pode ter consultadas são os evangelhos inspirados de Mateus e 

Marcos, que provavelmente foram escritas antes que ele escreveu seu evangelho (embora 

omissão de Lucas do material em uma seção importante de Marcos [6: 45-8: 26] sugere 

que ele pode não ter visto o evangelho de Marcos, antes que ele escreveu). Seja ou não 

Lucas viu seus evangelhos, ele teve contato pessoal com Marcos e Mateus, Marcos e 

Lucas desde tanto viajou com Paulo (cf. Filemon. 24), e Lucas poderia ter visitado Mateus 

em Jerusalém durante de Paulo de dois anos de prisão em Cesaréia (Atos 24:27). Durante 

esse mesmo período, Lucas poderia ter entrevistado os da igreja de Jerusalém que tinha 

conhecido o Senhor, incluindo os apóstolos e sua mãe, Maria.Além disso, Lucas teve 

acesso a muitos outros que tinham seguido Jesus durante Seu tempo de vida (como a 

setenta [Lucas 10: 1-12], as mulheres que ministravam a Ele [cf. Mt 27:55; Marcos 15:. 

40- 41; Lucas 8: 1-3; 23:49, 55], os 120 fiéis que se reuniram em Jerusalém após a 

ascensão de Cristo [Atos 1:15], e os 500 que se reuniram na Galiléia [1 Cor 15: 6]).. Eles 

teriam vividamente lembrado as coisas que Jesus fez e disse, e Lucas poderia ter 

entrevistou-os, ou, possivelmente, ler os seus escritos. 

O objetivo de Lucas não era para produzir apenas uma outra biografia de Jesus, no 

entanto, que teria sido um fim nobre em si mesmo. Muito mais do que isso, ele entendeu 

que o evangelho é a história do que Deus realiza através de Jesus Cristo na vida dos 

pecadores. O verbo traduzido realizado ( peplēropriorēmenōn ) é uma palavra composta 

intensivo que indica o total cumprimento de alguma coisa, neste caso, o plano redentor 

de Deus. O Evangelho de Lucas, como os outros três evangelhos canônicos, enfatiza o 

tema da realização divina. Ele narra como Deus realizou a salvação para o seu povo (cf. 

Mt 1:21;. Lucas 19:10) através da obra redentora de Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Os 

evangelhos não dizem respeito a história de um professor de ética incompreendido, um 

revolucionário social, falhado, um modelo de humildade altruísta, ou até mesmo um 

mártir heróico; eles revelam o Salvador que é Deus encarnado, o "Cordeiro de Deus que 

tira o pecado do mundo" (João 1:29). 

É importante notar que Lucas não era crítica daqueles que haviam empreendido (um 

termo frequentemente usado em conexão com esforços literários) para compilar uma 

conta (a frase frequentemente usada para se referir a escrita histórica) da vida e ministério 



de Jesus. Ele não fez pen seu evangelho como um corretivo para essas contas, mas porque 

Deus o levou a escrever uma narrativa abrangente da vida de Cristo e da propagação de 

Sua salvação evangelho. 

Razão de Lucas para se referir às suas fontes era duplo. Primeiro, ela estabelece a sua 

história como um relato confiável legítimo. Ele era um historiador cuidadoso que usou 

métodos confiáveis de pesquisa e escrita, e baseou seu conteúdo nos relatos em primeira 

mão de testemunhas oculares. Em segundo lugar, o uso de Lucas dessas fontes coloca seu 

evangelho diretamente na tradição ortodoxa. Seu volume não era um estranho, diferente, 

Evangelho herético. O relato de Lucas foi consistente com o ensinamento dos apóstolos 

(cf. Atos 2:42) e com os de testemunhas oculares e, especialmente, os outros evangelistas 

inspirados pelo Espírito (cf. João 20: 30-31; 21: 24-25). 

Ao escrever seu evangelho Lucas utilizou o material de origem entregue a ele por 

aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares . Estes mesmos homens 

(um artigo definido no texto grego modifica ambos os grupos) mais tarde tornou-

se servos (cf. 1 Cor 3: 5-9; 4: 1., 2 Coríntios 3: 6.) da palavra (um sinônimo para o 

evangelho [cf. 5: 1, 8: 11-13, 15; Atos 6: 4; 8: 4, 14, 25; 10:36; 11: 1, 19; 13: 5, 7, 44; 

14:25; 15: 7; 16: 6, 32; 17:11; 18: 5; 19:10). Eles observaram em primeira mão ministério 

de Jesus e usou esse conhecimento para pregar fielmente o evangelho. Deus preservada e 

transmitida a verdade através deles até que Ele inspirou quatro escritores específicos para 

gravá-lo no Novo Testamento. Testemunhas foram as fontes mais significativas 

que proferidas (um termo técnico, denotando a repercussão da verdade autoritária) a 

informação verdadeira sobre a qual o relato de Lucas foi baseado. Que Lucas não foi uma 

testemunha ocular se torna evidente que ele não era um apóstolo, já que uma qualificação 

do apostolado era ter testemunhado o Cristo ressuscitado (Atos 1: 21-22; cf. Lucas 24: 

45-48; João 20:19 -29; 1 Cor. 9: 1; 1 João 1: 1-3). Assim como Marcos, ele não era ele 

mesmo um deles, mas era um companheiro de alguns dos apóstolos (mais notavelmente 

Paulo). 

Desde Lucas teve acesso a essa riqueza de primeira mão, depoimentos de testemunhas 

oculares, foi encaixando ("bom", "bom") para ele escrever seu relato. A frase ter 

investigado tudo cuidadosamente desde o início ("ter tido conhecimento perfeito de 

todas as coisas desde o primeiro" [NVI]) outras características Lucas como um historiador 

realizado e preciso. Sua pesquisa cuidadosa e completa deu-lhe uma compreensão precisa 

da vida e ministério de Jesus Cristo. Como resultado, ele era singularmente qualificado 

para escrever esta narrativa do evangelho sob a inspiração do Espírito. 

Reconhecimento de seu uso de material de origem de Lucas não deve ser interpretado 

como uma renúncia de inspiração divina para seu evangelho. O processo de inspiração 

nunca ignorado ou cancelou as personalidades, experiências de vida, vocabulários, ou 

estilos de escrita de autores humanos da Bíblia; suas características únicas estão 

indelevelmente estampada em todos os livros da Escritura. O Espírito usado 

conhecimento de Lucas, deu-lhe informações adicionais, guiou sua seleção de material, e 

controlado cada palavra para que ele escreveu exatamente o que Deus queria escrito (cf. 

1 Cor. 2: 12-13.; 2 Tm 3:16; 2 Pedro 1: 20-21). Portanto, a seu relato original é infalível 

e sem erros verdade. 

LUCAS, O TEÓLOGO E PASTOR 



escrevê-la para fora para você em ordem consecutiva, 

excelentíssimo Teófilo; de modo que você pode saber exatamente 

a verdade sobre as coisas que foram ensinadas. (1: 3b-4) 

Um bom teólogo é analítico, lógico e sistemático. Seu objetivo é convencer as pessoas a 

compreender e aceitar a verdade doutrinária por meio de um, lógico, progressivo,, 

explicação convincente consistente pensativo. Lucas revelou ser um teólogo mestre 

escrevendo seu relato em ordem consecutiva . Renderização do New American Padrão 

implica que o evangelho de Lucas será estritamente cronológica do início ao 

fim. Certamente é geralmente cronológica, começando com o nascimento de Cristo, a Sua 

circuncisão e de infância, de passar para o Seu batismo e ministério público, e culminando 

com a cruz e ressurreição. (Veja o esboço de Lucas na introdução deste volume). Houve 

casos, porém, em que Lucas arranjado seu material tematicamente para ilustrar ou expor 

um ponto teológico particular (por exemplo, o registro de Lucas de João prisão do Batista, 

3: 15- 20). Assim, a narrativa de Lucas apresenta um fluxo cronológico básico, mas não 

para a exclusão de temática, a discussão doutrinária, na qual ele usa material fora da 

sequência cronológica. 

Assim, a frase em ordem consecutiva é melhor entendida como uma referência à 

natureza lógica, sistemática de escrita de Lucas. Tradução do New Rei Tiago Version 

desta frase, "um relato ordenado," capta a essência do propósito de Lucas por escrito. Seu 

objetivo era persuadir; levar o leitor a crer no evangelho por meio de seu cuidadosamente 

pesquisados, lógica de apresentação, sistemática da verdade a respeito do propósito 

salvífico de Deus em Cristo. 

A primeira verdade teológica vital Lucas queria que seus leitores a compreender é a 

soberania de Deus na história. Ele via o plano soberano de Deus de redenção, que se 

desenrolou através da vida e obra de Jesus Cristo (cf. Atos 2: 22-24), como de suprema 

importância. Foi para morrer como um substituto para os pecados de Seu povo que Ele 

veio ao mundo (19:10; cf. 9: 22-23; 17:25; 18: 31-34; 24:25, 26, 44) . Em segundo lugar, 

Lucas viu a importância da varredura universal de redenção. Ele entendeu que a salvação 

estava disponível para todos, não apenas os judeus (cf. Atos 10: 34-48; 14: 24-27; 15: 12-

19).Lucas queria deixar claro que a maravilhosa realidade do propósito salvífico de Deus 

incluía gentios (por exemplo, Lucas 7: 1-10; 14: 15-23). Ele próprio era um gentio e ele 

escreveu a Teófilo, também um gentio (Atos 1: 1). De fato, Lucas viu o evangelho não só 

como sendo para todos os grupos étnicos, incluindo judeus, samaritanos e gentios, mas 

também para todas as categorias de indivíduos dentro desses grupos, incluindo as 

mulheres (mesmo prostitutas), marginais (incluindo leprosos), os possessos por 

demônios, até mesmo os cobradores de impostos (cf. 7: 36-50; 10: 25-37; 15: 11-32; 16: 

19-31; 17: 11-19; 19: 1-10). A ênfase de Lucas sobre o apelo universal do evangelho pode 

ser visto em sua genealogia de Jesus. Ao contrário de Mateus, que iniciou a sua 

genealogia com Abraão, o pai do povo judeu, Lucas traça a genealogia de Cristo por todo 

o caminho de volta para Adão, o pai de toda a raça humana. 

Embora a principal ênfase doutrinária no seu evangelho é a pessoa e obra de Jesus Cristo, 

Lucas não negligenciar outras realidades importantes. Lucas não só revelou controle 

soberano de Deus sobre a história, mas também descreveu Seu terno e compassivo 

preocupação para os pecadores perdidos (cf. as parábolas no capítulo 15). A doutrina da 

salvação é crítica no evangelho de Lucas (o seu é o evangelho que se refere mais 

especificamente à doutrina da justificação, 18:14; cf. 7: 36-50; 15: 11-32; 19: 1-10). Na 



verdade, a cruz é o foco de mais de metade do seu evangelho, a partir de 9:53 para o final 

do capítulo 23. Lucas também se concentrou mais sobre o ministério do Espírito Santo 

do que os outros evangelistas, e gravou o ensinamento do Senhor sobre Sua segunda 

vinda. Além disso, Lucas o teólogo abordadas várias áreas da teologia prática, tais como 

adoração, perdão, misericórdia, gratidão e oração. Perfis do discipulado são apresentados. 

Por fim, o prólogo de Lucas revela o coração de seu pastor. Ele se dirigiu a este trabalho 

enorme para um único indivíduo, um homem a quem ele chamou excelentíssimo 

Teófilo . Não há detalhes pessoais são conhecidos sobre ele, mas o título mais 

excelente sugere que ele foi provavelmente a partir do nível superior da 

sociedade. (Lucas usa a mesma frase no livro de Atos para designar os governadores Felix 

e Festus [23:26; 24: 3; 26:25].) 

Teófilo já havia sido ensinado algumas coisas sobre Jesus. Mas alguns de que o ensino 

tinha sido pouco clara ou incompleta e Lucas queria que ele sabe exatamente a 

verdade . A palavra traduzidaexatamente significa "confiança", "certo" ou "precisa". 

Lucas apresentou a Teófilo e todos os outros que iria ler seu relato uma compreensão 

precisa, exata e completa do Evangelho e da vida de Cristo. Se Teófilo era um incrédulo 

interessado ou um novo crente não é conhecido. Em ambos os casos, Lucas de intensa 

pesquisa e escrita detalhada revela a imensidão do seu coração de pastor. Ele se importava 

o suficiente sobre a alma de Teófilo que ele fez esse esforço capacitado pelo Espírito 

Santo para trazer um homem para que, um conhecimento preciso mais precisa da verdade 

a respeito do Senhor Jesus Cristo. (Para outros exemplos do Novo Testamento de que tipo 

de preocupação, veja Atos 18:26; 19: 1-5.) 

Na providência notável de Deus, o Espírito Santo garantiu que o livro Lucas escreveu 

inicialmente para um homem estaria disseminada em todo o mundo. O amado médico, 

historiador, teólogo e pastor teve o privilégio de se tornar o instrumento que Deus usou 

para a salvação e edificação de milhões ao longo da história (cf. 24: 44-53). 

 
2.  A Revelação de Deus a Zacarias (Lucas 1: 5-

14, 18-25) 

Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado 

Zacarias, da ordem de Abias; e ele tinha uma esposa das filhas de 

Arão, e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, 

andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e exigências 

do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e 

ambos eram avançados em idade. Ora, aconteceu que, enquanto 

ele estava realizando as funções sacerdotais perante Deus, na 

ordem designada de sua divisão, de acordo com o costume do 

sacerdócio, ele foi escolhido por sorteio para entrar no templo do 

Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava 

fora em oração, à hora do incenso oferta. E um anjo do Senhor 

lhe apareceu, de pé, à direita do altar do incenso. Zacarias ficou 



perturbado quando ele viu o anjo, eo medo tomou conta dele. Mas 

o anjo disse-lhe: "Não tenha medo, Zacarias, por sua Pedido foi 

ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e você lhe dará 

o nome de João. Você vai ter prazer e alegria, e muitos se 

alegrarão com o seu nascimento. "... Zacarias disse ao anjo:" 

Como é que eu sei que isso com certeza? Pois eu sou velho e minha 

mulher é de idade avançada ". O anjo respondeu, e disse-lhe:" Eu 

sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar 

com você e trazer-lhe este uma boa notícia. E eis que ficarás mudo 

e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, 

porque você não acreditar em minhas palavras, que se cumprirão 

no seu devido tempo. "O povo estava esperando Zacarias, e estava 

pensando em sua atrasar no templo. Mas quando ele saiu, ele não 

foi capaz de falar com eles; e eles perceberam que ele tinha tido 

uma visão no templo; e ele continuou fazendo sinais para eles, e 

manteve-se mudo. Quando os dias do seu serviço sacerdotal foram 

terminou, ele voltou para casa. Após estes dias Isabel, sua esposa 

ficou grávida, e ela se manteve em reclusão por cinco meses, 

dizendo: "Esta é a maneira que o Senhor tem tratado comigo nos 

dias em que ele olhou com favor em cima de mim, para tirar o meu 

opróbrio entre os homens . "(1: 5-14, 18-25) 

A abertura da narrativa de Lucas encontra Israel no meio de uma longa noite de trevas 

espirituais. A história da nação tinha sido marcado por bênção e maldição, fidelidade e 

apostasia, obediência e rebelião.Mas ao longo dos séculos, desde o chamado de Abraão, 

o pai da nação, aos 400 anos de escravidão no Egito, os quarenta anos de peregrinação no 

deserto, a conquista e ocupação de Canaã, os dias caóticos dos juízes, o auge do poder e 

da glória de Israel sob Davi e Salomão, o cativeiro e dissolução do reino do norte, o exílio 

de setenta anos e posterior retorno do reino do sul, e do período de domínio gentio 

culminando com a subjugação da nação para Roma-o sustentado os fiéis, acreditando 

remanescente foi a esperança de que um dia iria quebrar a luz em meio à escuridão. Em 

Lucas 1: 78-79 Zacharias expressou o desejo fervoroso de quem temia a Deus que o 

"Nascer do alto" (o Messias) viria e dispersar a escuridão espiritual que havia realizado a 

nação em seu poder por tanto tempo. 

Zacharias, sem dúvida, tinha em mente a promessa que Deus tinha feito quatro séculos 

antes por meio do profeta Malaquias: "Mas para vós que temeis o meu nome, o sol da 

justiça, trazendo curas nas suas asas; e você vai sair e pular sobre como bezerros da 

estrebaria "(4: 2). A profecia aguarda com expectativa a vinda do Messias, o Senhor Jesus 

Cristo, que vai entregar todos aqueles que crêem nEle das trevas do pecado (cf. Is. 9:. 2; 

Matt 04:16; Lucas 2: 25- 32; João 1: 5; 08:12; 12: 35-36, 46; Atos 26:18; Ef. 5: 8; Col. 

1:13; 1 Tessalonicenses 5: 4-5; 1 Pedro 2: 9. ; 1 João 1: 6-7). Além disso, o Salvador e 

Libertador, que estava por vir seria o próprio Deus; de acordo com a profecia de 

Malaquias que seria "o Senhor, a quem você procura, [que] de repente virá ao seu templo" 

(3: 1). 



O Antigo Testamento, então, terminou com a, promessa esperançoso mais positivo. O sol 

da justiça iria surgir, e Sua gloriosa luz iria dissipar a escuridão espiritual que tomou conta 

do povo. Mas, assim como a escuridão é mais profundo pouco antes do amanhecer, assim 

também os quatro séculos desde a época de Malaquias havia sido o momento mais 

sombrio de todos para Israel. O povo judeu tinha afundado cada vez mais fundo em 

apostasia. A nação tinha abandonado a verdade do Antigo Testamento que a salvação é 

pela fé somente (Gen. 15: 6; cf. Rm 4, 3, 9, 20-22; Gl 3:.. 6) em favor da salvação pelo 

legalismo, auto- ness justos, e obras meritórias. Sua religião consistia de vazio, de auto-

serviço (cf. Mateus 23: 5-7.) Ritual que não conseguiu salvar e chamou a repreensão 

mordaz do Senhor (cf. Deut 9 (Rom 3:20.):. 4; Isa 29. : 13; 64: 6; 12 Jer: 2; Matt. 23: 27-

28; Marcos 7: 6-7.; Lucas 16:15). Como o apóstolo Paulo tristemente concluiu: "Porque 

lhes dou testemunho de [os judeus incrédulos] de que eles têm zelo por Deus, mas não de 

acordo com o conhecimento. Para não conhecendo a justiça de Deus e procurando 

estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus "(Rom. 10: 2-3). Em face 

de tal hipocrisia, Deus permaneceu em silêncio; Ele não tinha comunicado com o Seu 

povo através de profeta, revelação ou milagre durante os 400 anos desde a época de 

Malaquias. 

Profecia de Malaquias havia incluído promessa de Deus de enviar um "mensageiro" 

("Herald", "precursor"), antes da vinda do Messias (3: 1). A chegada desse mensageiro 

seria um sinal do rompimento de longo silêncio de Deus para com o Seu povo. Sua 

pregação seria um farol de luz na escuridão espiritual de Israel; ele iria anunciar a notícia 

tão esperada de "a verdadeira luz" (João 1: 9), iminente chegada do Messias (Mat. 3: 3; 

Marcos 1: 2-3; Lucas 3: 4-6; João 1:23) e chamar o povo a preparar seus corações para 

recebê-Lo (Mc 1: 4; Lucas 1: 16-17, 76-77; cf. Is. 40: 3; Mal. 3: 1). 

Era essencial que Lucas começa a saga de salvação com a história de que o precursor, 

João Batista, por várias razões. Em primeiro lugar, isso conectado do Antigo e Novo 

Testamentos. Eles não ensinam duas religiões diferentes ou propor duas formas diferentes 

de salvação. Em vez disso, eles são uma revelação unificado de Deus, oferecendo a 

esperança de redenção através da fé no Deus vivo e verdadeiro, e Seu Filho, o Senhor 

Jesus Cristo. 

Em segundo lugar, João Batista era o cumprimento das profecias do Antigo 

Testamento. Essa realização demonstra a precisão dessas previsões, ligando ainda mais o 

Antigo e Novo Testamento, e colocando o Novo Testamento como Escritura em pé de 

igualdade com o Antigo. 

Em terceiro lugar, como mencionado acima, foi através de João Batista que Deus quebrou 

Sua secular silêncio. Aparição de Gabriel foi a primeira comunicação sobrenatural e João 

foi o primeiro profeta em 400 anos. 

Em quarto lugar, o nascimento de João foi milagrosa, em que seus pais (como Abraão e 

Sara) foram além idade fértil. Que antecipa o nascimento virginal ainda mais milagroso 

do Senhor Jesus Cristo. 

Finalmente, e mais importante, a história de João Batista estabelece que ele foi o precursor 

divinamente profetizou do Messias. Portanto, o seu testemunho a respeito de Jesus (cf. 

João 1:29) verifica que Jesus era o Messias. 



Como qualquer historiador competente, Lucas sabia a importância de colocar a sua 

narrativa em seu próprio contexto. Por isso, ele começou a seu relato com uma breve 

descrição do cenário histórico antes de relacionar a incrível história do D.C Gabriel a 

Zacarias sobre João. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Nos dias de Herodes, rei da Judéia, (1: 5a) 

Herodes (Herodes I ou o Grande) é o primeiro e mais conhecido da família Herodes 

mencionada no Novo Testamento (os outros são Antipas [Lucas 3: 1; cf. Mt 14: 1-12; 

Lucas 23:. 7-12 ], Filipe [Lucas 3: 1], Arquelau [Matt 02:22], Agripa I [Atos 12], e Agripa 

II [Atos 25:13; 26: 1 e segs.]).. Embora os evangelhos mencioná-lo apenas aqui e em 

Mateus 2: 1-22, Herodes teve um papel importante nos acontecimentos em torno do 

nascimento de Cristo. 

O pai de Herodes, Antipater, apoiou Júlio César, mesmo arriscando sua vida por ele 

durante a guerra deste último com Pompeu. Em gratidão, César fez procurador Antipater 

(governador) da Judéia.Antipater, por sua vez nomeou Herodes (então com apenas 25 

anos de idade) governador da Galiléia. Herodes imediatamente ganhou favor com os 

judeus galileus e os oficiais romanos, matando um líder famoso bandido e muitos de seus 

seguidores. Após a morte de seu pai Herodes, tendo fugido para Roma, para escapar de 

uma invasão parta da Palestina, foi declarado rei da Judéia por Otaviano e Antony (com 

a confirmação do Senado) em 40 AC Com a ajuda dos romanos, Herodes levou os partos 

fora da Palestina e estabeleceu o seu reino, tornando-se governante incontestável em 

37 AC 

Herodes não era judeu, mas um Idumean (edomita). Desde os edomitas (descendentes de 

Esaú) eram inimigos tradicionais de Israel (Nm 20: 14-21; 1 Reis 11:. 14-22; 2 Reis 14: 

7; 2 Crônicas 25:. 5-16; Sl 137: 7. ; cf. Jer 49: 7-22; Ez. 25: 12-14.; 35:15; Amos. 1: 11-

12; Obad 1-21), Herodes sentiu a necessidade de congraçar-se com o povo judeu. Casou-

se com Mariamne, um membro da família Hasmonean judaica prestigiada e abastada, que 

governou Israel durante grande parte do período intertestamental. Ele também utilizou 

todos os seus, oratória e habilidades administrativas diplomáticos consideráveis para 

aumentar a sua posição com os judeus. Herodes realizou um vasto programa de obras 

públicas, com destaque para a reconstrução do templo (ainda em curso durante o 

ministério de Jesus), e a construção do porto da cidade de Cesaréia. Ele também reavivou 

a cidade de Samaria e construiu a fortaleza notável e praticamente inexpugnável de 

Masada. Ele mostrou favor para com o povo por duas vezes diminuindo os seus impostos, 

e durante a grande fome de 25 AC Herodes mesmo derretidos objetos de ouro de seu 

palácio para comprar comida para os pobres. Ele era tão popular com alguns judeus que 

eles formaram o partido pró-Herodes chamou os herodianos (Matt 22:16; Marcos 3:. 6; 

12:13). Como os fariseus e os saduceus, os herodianos eram inimigos de Jesus (Mc 

12:13). 

Mas, apesar desses resultados positivos, havia um lado escuro para Herodes. Ele poderia 

ser cruel, cruel, impiedoso e, e foi incrivelmente ciumento e paranóico, constantemente 

com medo de que alguém iria usurpar seu poder. Crueldade e sede de sangue de Herodes 

manifestou-se, entre outras coisas, com o assassinato de sua esposa, seu irmão, sua mãe, 

e vários de seus próprios filhos. Sua selvageria bárbara chegou a um ponto baixo 



horripilante na matança dos inocentes (Mateus 2: 16-18.), Que foi motivado por seu medo 

de que o "recém-nascido Rei dos Judeus" (Mt 2: 2.) Suplantaria ele . Como narrativa de 

Lucas abriu, longo reinado de Herodes foi chegando ao fim. 

Tendo estabelecido o contexto histórico, Lucas voltou sua atenção para Zacharias. Ele 

retratou sua justiça pessoal, a sua responsabilidade sacerdotal, sua resposta infiel a 

revelação profética, e a reprovação divina para sua resposta incrédula. 

ZACHARIAS DE PESSOAL JUSTIÇA 

havia um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias; e ele 

tinha uma esposa das filhas de Arão, e chamava-se Isabel. Ambos 

eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os 

mandamentos e exigências do Senhor. Mas não tinham filhos, 

porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. (1: 

5b-7) 

Elenco de personagens de Lucas transições abruptamente do rei Herodes orgulhoso ao 

humilde sacerdote chamado Zacarias. Zacharias , ou Zacarias, ("Yahweh se 

lembrou"), era um nome comum na Escritura, e isso Zacharias particular foi apenas um 

dos milhares de sacerdotes em Israel, a realização de suas funções na obscuridade em uma 

aldeia remota na Judéia. 

Para ser um sacerdote era para representar Deus para o povo; era uma posição sagrada e 

respeitada (cf. Ex 29: 8-9, 44; Num. 18: 7.). Os sacerdotes eram os agentes do governo 

de Deus na teocracia de Israel.Eles trouxeram Deus para o povo como ensinaram e 

interpretada Escritura e aconselhados e os julgou (Num. 5:. 14-15; Deuteronômio 17: 8-

13; 21: 5; 33: 8., 10; Mal 2: 7) . Foi também o dever de os sacerdotes sagrado para trazer 

o povo a Deus, oferecendo sacrifícios no templo por seus pecados (Ex 29: 10-19; Lev 4:... 

13-20; 2 Crônicas 29:34; 35:11 ). Durante o curso de um ano, cada sacerdote iria deixar 

suas funções locais para servir no templo de Jerusalém duas vezes durante uma semana. O 

início da narrativa de Lucas encontra Zacharias no templo para uma de suas semanas 

semestrais de serviço. 

Nota do Lucas que Zacarias fazia parte da divisão de Abias não indica, necessariamente, 

que ele era um descendente de Abias. Davi, Zadok, e Aimeleque tinha organizado o 

sacerdócio em vinte e quatro divisões (cf. 1 Crônicas 24:. 19/04), o oitavo dos quais era 

o de Abias (v. 10). Mas depois do cativeiro babilônico, apenas quatro dos vinte e quatro 

divisões sacerdotais voltou a Judá (Esdras 2: 36-38). Por uma questão de tradição, no 

entanto, os judeus queriam vinte e quatro divisões, por isso os líderes dividiram os 

restantes quatro divisões em vinte e quatro anos e restaurados os antigos nomes para 

eles.Então Zacarias, embora provavelmente não na linha da família de Abias (Abias não 

era uma das divisões que retornaram depois do exílio), no entanto, serviu na divisão que 

leva seu nome. 

Os sacerdotes eram esperados para se casar com uma mulher israelita que era virgem (cf. 

Lev. 21: 7, 14; Ez 44:22.). Zacarias foi além disso, no entanto, e escolheu sua esposa das 

filhas de Arão . Ela foi nomeada Elisabete , após a esposa de Aaron, um nome que 

significa "Meu Deus é um juramento" e celebra a fidelidade de Deus. Desde que todos os 



descendentes masculinos qualificados de Arão eram sacerdotes (Ex 29: 9; 40: 13-15.; 

Lev. 21: 17-23; Nm 3: 3; 18: 7.), Ela estava familiarizado com o sacerdócio; a maioria 

dos homens de sua família teria sido sacerdotes. 

Zacarias e Isabel eram um par notável, bem adequado para ser os pais de precursor do 

Messias. Em um período sombrio de hipocrisia, o legalismo, ea deserção do verdadeiro 

culto a Deus, eram ambos justos . E, ao contrário dos hipócritas hipócritas quem Jesus 

escoriadas (cf. Mt 6: 2, 5, 16; 23:. 13-29; João 5:44), Zacarias e Isabel não eram justos 

aos olhos dos homens, mas no olhos de Deus . Deus justificou-los da maneira que Ele 

sempre justificou os remidos: fé. Como Moisés escreveu de Abraão: "Então, ele 

acreditava no Senhor; e Ele imputou-lhe isto como justiça "(Gn 15: 6). Zacarias e Isabel 

acreditava no Deus vivo e verdadeiro e da revelação da Sua Palavra no Antigo Testamento 

(cf. Atos 24:14). Eles também acreditavam que a lei de Deus era justo e verdadeiro (cf. 

Sl. 19: 7-8.; Rom 7:12), mas sabia que não poderia mantê-lo (cf. Atos 15:10; Romanos 

3:20; 8. .: 7; Gl 2:16; 3:11, 24). Porque Zacarias e Isabel percebeu que eles ficaram aquém 

das normas da lei da justiça, eles também sabiam que precisavam para transformar em 

arrependimento e fé (cf. Hab. 2: 4; Lucas 18: 13-14) a um misericordioso, gracioso, e 

amar a Deus. Ele, então, conceder-lhes perdão (Sl 130:... 3-4; Isa 1:18; Dan 9: 9; Mic. 7: 

18-19; Atos 10:43) e não imputar os seus pecados a eles (Ps. 32:. 1-2; Rm 8: 33-34; cf. 

Rom 3: 25-26; 4: 3., 9). A base para que o perdão foi a morte sacrificial do Messias em 

nome de todos os que crêem (Is. 53: 5-6, 10-12). Assim, Deus cobre o pecador penitente 

com a Sua justiça, como Isaías escreveu séculos antes: "Eu me regozijo muito no Senhor, 

a minha alma se alegrará no meu Deus; porque me vestiu de vestes de salvação, Ele me 

envolveu com o manto de justiça "(Is 61:10; cf. 53: 4-6.). Zacarias e Isabel estavam 

brilhando exemplos do remanescente piedoso de crentes judeus no meio de uma nação 

apóstata. Eles foram declarados justos pela graça mediante a fé de acordo com a promessa 

da nova aliança de ser ratificado na morte de Cristo. 

Zacarias e Isabel não foram apenas justificada, no entanto; eles também estavam sendo 

santificado, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e exigências do 

Senhor . Quando Deus atribui justiça, para os crentes, Ele também santifica (1 Cor 1:30;. 

6:11). Justificação e santificação estão inseparavelmente ligados, uma vez que "Cristo ... 

justifica nenhum homem sem também santificante ele" (João Calvino, Institutas da 

Religião Cristã , III, 16, 1). Que Zacarias e Isabel viveu irrepreensíveis diante do Senhor 

não significa que eles estavam sem pecado, mas sim de que suas vidas foram 

caracterizados por obediência à lei de Deus (cf. Deut. 30: 8-10.; Josh 1: 8). Eles eram 

como Jó, que "foi irrepreensível, reto, temendo a Deus e desviando do mal" (Jó 1: 1). 

Ironicamente, se Deus viu Zacarias e Isabel como justo muitos daqueles que os conhecia, 

não. A triste verdade é que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril . Muitos 

em que a cultura teria se perguntou se o pecado em suas vidas tinha causado a Deus para 

reter as crianças, que foram reconhecidas como Seu dom (cf. Gn. 33: 5; Salmos 113: 9; 

127: 3). Não ter filhos era um fardo extremamente difícil para as mulheres (e os seus 

maridos) a ter na sociedade judaica, como o Velho Testamento ilustra (ver, por exemplo, 

as histórias de Rachel [Gen. 30: 1-2, 23], e Hannah [1 Sam. 1: 4-11]). 

Humanamente falando, a situação para Zacarias e Isabel apareceu sem esperança, uma 

vez que ambos eram avançados em idade . Apesar de ser justo aos olhos de Deus, eles 

tinham vivido toda a sua vida casadas que carregam o estigma de não ter filhos. Mas 

aqueles que viram a esterilidade de Elisabete como castigo de Deus para a de seu marido 



ou pecado (cf. João 9: 1-3) estavam errados; daí a ênfase de Lucas sobre a justiça do 

casal. As circunstâncias foram soberanamente ordenado por Deus, e eles seria justificado 

quando Deus lhes deu um filho e não apenas qualquer filho, mas o precursor do Messias, 

João Batista, o primeiro profeta em 400 anos, o último profeta do Antigo era Testamento, 

e o maior homem que já tinha vivido até aquele momento (Mat. 11:11). 

RESPONSABILIDADE PRIESTLY DE ZACHARIAS 

Ora, aconteceu que, enquanto ele estava realizando as funções 

sacerdotais perante Deus, na ordem designada de sua divisão, de 

acordo com o costume do sacerdócio, ele foi escolhido por sorteio 

para entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda 

a multidão do povo estava fora em oração, à hora do incenso 

oferta. (1: 8-10) 

Este evento marcou o auge de Zacharias de serviço sacerdotal diante de Deus . Ele 

estava de plantão para uma de suas duas semanas de serviço no templo, na ordem 

nomeado de sua divisão, segundo o costume da função sacerdotal . Lucas discreto, 

matéria-de-fato redacção não transmitir aos leitores modernos como emocionado e 

animado Zacharias teria sido por esta oportunidade uma vez-em-um-vida. 

Para ser escolhido por sorteio para entrar no templo do Senhor para oferecer o 

incenso foi a maior honra para um padre. Devido ao grande número de sacerdotes, muitos 

nunca teria o privilégio de realizar este rito sagrado. Os padres mantiveram o incenso no 

templo queima perpetuamente (cf. Ex 30: 7-8; Lev 16:... 12-13; 2 Crônicas 29:11) na 

frente do véu que separava o lugar santo do santíssimo lugar (o Santo dos Santos; cf. Ex 

26: 31-33.). O altar do incenso, que estejam situados fora do lugar santíssimo, estava 

intimamente associado a ele (Heb. 9: 1-5; cf. Ex 30: 1-10; 40:. 5, 22-27; Lev 16: 12-. 

13). Um sacerdote oferecia incenso todas as manhãs e à noite, enquanto os outros 

sacerdotes e toda a multidão do povo estava em oração fora do lugar santo. Referência 

de Lucas para uma grandemultidão de pessoas sugere que este incidente ocorreu durante 

o sacrifício da tarde, quando teria havido uma grande multidão. 

O sacerdote normalmente exercer as suas funções o mais rapidamente possível porque 

temia ministrando tão perto do Lugar Santíssimo. Ele tinha medo que ele pode fazer 

alguma coisa, mesmo algo aparentemente trivial, isto pode ser uma blasfêmia ou 

desonrando a Deus. O Sumo Sacerdote, no Dia da Expiação tinha sinos em seu manto de 

modo que aqueles que estão fora podia ouvi-lo se movendo dentro do Santíssimo Lugar 

e saber que ele ainda estava vivo. 

O ascendente, nuvem de fumaça aromática incenso simbolizava as orações do povo de 

arrependimento, da confissão e ação de graças, para a vinda do Messias, pela paz de 

Jerusalém, a nação, a família, a salvação, e para o reino vindouro. Assim, o incenso 

representava a dependência do povo de Deus (cf. 1 Crônicas 29:12.), A sua submissão a 

Ele (cf. Dt 27:10; 1 Sam. 15: 22-23.), E reconheceu Sua soberania sobre eles ( cf. Sl. 103: 

19). 

RESPOSTA DO ZACHARIAS A REVELAÇÃO PROFÉTICA 



E um anjo do Senhor lhe apareceu, de pé, à direita do altar do 

incenso. Zacarias ficou perturbado quando ele viu o anjo, eo medo 

tomou conta dele. Mas o anjo disse-lhe: "Não tenha medo, 

Zacarias, por sua Pedido foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à 

luz um filho, e você lhe dará o nome de João. Você vai ter prazer 

e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento "(1: 11-14). 

Neste momento crucial na história da redenção, Deus milagrosamente interveio mais uma 

vez nos assuntos de seu povo. Simplesmente, e sem alarde, Lucas registra a verdade 

surpreendente que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Isso foi algo totalmente 

inesperado; a última aparição de um anjo foi ao profeta Zacarias quase cinco séculos 

antes. Mas enquanto que Zacarias viu o anjo em uma série de visões (Zc 1:. 9; 2: 3, 4: 1; 

cf. Dan. 7: 15-16), este Zacharias realmente vi esse anjo com seus próprios olhos. Que o 

mensageiro celeste era visível, de pé, à direita do altar do incenso , mostra que ele 

estava realmente lá; ele não era uma aparição vaga ou produto da imaginação de 

Zacharias. 

A resposta imediata de Zacharias a esta visão incrível era compreensível: [ele] era 

conturbada ... e medo tomou conta dele. Troubled traduz uma forma do 

verbo tarassō , o que significa, literalmente, "abalados", ou "despertou" (João 5: 

7); figurativamente, isso significa que, "pavor" (Mateus 14:26.), "perturbado" (Mat. 2: 3), 

ou "agitado" (Atos 17: 8). Reação de medo de Zacarias era típico daqueles visitado por 

anjos (cf. Jz 6: 22-23; 13:. 15-22; Dan. 8: 15-18; Apocalipse 19:10; 22: 8-9); a presença 

de tais seres perfeitamente santo fazia as pessoas extremamente consciente do seu pecado 

e julgamento dele de Deus (Gn 2:17; 6: 5-7.; 19:24; Êx 20: 5; 11 Num:. 1; 32: . 23; Dt 

29:20; Sl 98:.... 9; Isa 13:11; Jer 32:19; Ez 18: 4). À luz de seu terror óbvio o anjo 

respondeu comfortingly, "Não tenha medo, Zacarias" (cf. Dan 10:12, 19;. Lucas 1:30; 

2:10). 

O anjo não tivesse vindo com uma mensagem de juízo, de modo Zacharias não tinha nada 

a temer. Pelo contrário, o anjo entregou uma mensagem de bênção, informando-o, sua 

Pedido foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho . A Pedido que Deus iria 

conceder-lhes uma criança foi, sem dúvida, aquele que Zacarias e Isabel tinha feito ao 

longo dos anos e, talvez, abandonado no passado. Eles poderiam ter perdido a esperança 

de que Deus iria responder, à luz de sua idade avançada. Mas agora, finalmente, quando 

toda a esperança, humanamente falando, se foi, Deus, de acordo com o Seu propósito 

divino, graciosamente concedido o seu pedido. De 

Zacharias esposa iria suportar ele um filho , e que iria dar-lhe o nome de João , a 

forma grega do nome hebraico "Joanã" ("Deus é misericordioso"). A escolha desse nome 

para o precursor do Messias simbolizava o ponto de viragem na história da 

redenção. Deus estava prestes a derramar sua graça, mediante o dom de Seu Filho, o 

Senhor Jesus Cristo (cf. Jo 1:14, 17). 

A notícia de que eles estavam a ter um filho naturalmente trouxe grande alegria e 

júbilo para Zacarias e Isabel. Mas muitos outros iriam partilhar a sua alegria e alegrarão 

com o seu nascimento , porque João iria "converterá muitos dos filhos de Israel de volta 

para o Senhor seu Deus" (Lucas 1:16), em preparação para a chegada iminente do 

Messias. 



A REPROVAÇÃO DIVINA PARA DESCRENTE RESPOSTA 
DO ZACHARIAS 

Zacarias disse ao anjo: "Como é que eu sei que isso com 

certeza? Pois eu sou velho e minha mulher é de idade avançada ". 

O anjo respondeu, e disse-lhe:" Eu sou Gabriel, que assisto diante 

de Deus, e fui enviado para falar com você e trazer-lhe este uma 

boa notícia. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia 

em que estas coisas aconteçam, porque você não acreditar em 

minhas palavras, que se cumprirão no seu devido tempo. "O povo 

estava esperando Zacarias, e estava pensando em sua atrasar no 

templo. Mas quando ele saiu, ele não foi capaz de falar com eles; e 

eles perceberam que ele tinha tido uma visão no templo; e ele 

continuou fazendo sinais para eles, e manteve-se mudo. Quando 

os dias do seu serviço sacerdotal foram terminou, ele voltou para 

casa. Após estes dias Isabel, sua esposa ficou grávida, e ela se 

manteve em reclusão por cinco meses, dizendo: "Esta é a maneira 

que o Senhor tem tratado comigo nos dias em que ele olhou com 

favor em cima de mim, para tirar o meu opróbrio entre os homens 

. "(1: 18-25) 

Incrivelmente, o medo inicial de Zacharias ao ver o anjo logo se transformou em 

descrença. Em vez de ser grato, Zacharias reagiu com ceticismo. Expressando a dúvida e 

desconfiança infiéis, ele perguntou, incrédulo, "Como é que eu sei que isso com 

certeza? . Porque eu sou um homem velho e minha mulher é de idade avançada 

" Muito parecido com aqueles que rezavam pela libertação de Pedro da prisão (Atos 12: 

12-16), Zacarias se recusou a acreditar, mesmo quando dado a resposta que ele tinha 

pedido. Assim como todos os crentes, ele era justo diante de Deus, mas não sem pecado. 

Para duvidar da certeza da palavra de Deus e a confiabilidade de suas promessas (cf. Josh 

23:14; 1 Reis 8:56; 2 Coríntios 1:20; Tito 1:... 2; Hb 10:23) é negar Sua veracidade. Assim 

incredulidade de Zacarias chamou severa repreensão do anjo. "Eu sou 

Gabriel", declarou ele, "que está na presença de Deus." A frase traduzida Eu sou 

Gabriel é enfático, indicando que este não era um anjo comum. Um dos dois únicos anjos 

chamados na Escritura (o outro é Michael [Dan 10:13, 21; 12:. 1; Judas 9; Ap 12: 7]), 

Gabriel era mensageiro primário de Deus, enviado para comunicar algumas das mais 

anúncios monumentais na história redentora (Dan 8: 16-26; 9: 21-27., Lucas 1: 26-38). 

Além disso, ele tinha sido enviado para falar com Zacharias e trazer -lhe esta boa 

notícia do próprio Deus. Deus é soberano sobre os santos anjos, e eles sempre fazer o seu 

lance (cf. Ex 23:20, 23; 33:. 2; Num 20:16; 1 Crônicas 21:15; 2 Crônicas 32:21; Sl... . 

103:.. 21; Dan 3:28; 06:22) A boa notícia traduz uma forma do verbo euangelizō ("para 

anunciar uma boa notícia"). Esta palavra era familiar para os gentios, uma vez que foi 

utilizado para expressar notícia feliz, especialmente relacionadas com a adesão da Caesars 

ao trono, observando, assim, a inauguração de uma nova era. A palavra aparece onze 

vezes nos Evangelhos, dez deles em Lucas. Refere-se em outros lugares para proclamar 



a boa notícia de que Deus enviou Seu Filho para morrer pelos pecados de todos os que 

crêem nEle. 

Como castigo por sua incredulidade pecaminosa, Gabriel declarou que Zacharias 

iria ficar em silêncio e não poderás falar até ao dia em que estas 

coisas tomaram lugar . Quando João foi circuncidado oito dias após seu nascimento, 

Zacharias "pediu uma tabuinha e escreveu o seguinte:" Seu nome é João. ' ... E ao mesmo 

tempo sua boca estava aberta e sua língua solta, e ele começou a falar em louvor de Deus 

"(1: 63-64). Mas até então ele não seria capaz de descrever para os outros sua experiência 

sobrenatural no templo, ou relacionar o maravilhoso, incrível notícia de que ele e 

Elisabete estavam a ter um filho. Ele também seria incapaz de cumprir seu dever 

sacerdotal de ensinar as pessoas em sua aldeia. Zacharias iria suportar a vergonha do 

julgamento de Deus , porque [ele] não acreditava [de Deus]palavras, que iria ser 

cumpridas em seu devido tempo . 

As palavras finais de Gabriel destacar a falta de fé de Zacharias, mas eles também 

enfatizam a soberania de Deus. Planos e propósitos de Deus, estabelecidos na eternidade 

passada, infalivelmente vir a passar. No entanto, a bem-aventurança e recompensa santos 

desfrutar de participar nessas realidades pode ser perdida por causa da incredulidade, e 

substituído por castigo. 

Enquanto isso, como esta conversa estava acontecendo, as pessoas estavam 

esperando do lado de fora a Zacarias, e estava pensando em seu atraso no templo . O 

sacerdote foi apenas deve oferecer o incenso e depois sair pronunciar a bênção 

familiarizado (Num. 6: 23-27). Mas Zacharias, adiada por sua conversa com Gabriel, não 

conseguiu sair a tempo. Isso levou as pessoas a se perguntar se ele tivesse feito algo errado 

e foi julgado por Deus. Levítico 10: 1-7 descreve as terríveis consequências que daí 

poderiam resultar quando os sacerdotes eram descuidados ou desobedientes: 

Agora Nadabe e Abiú, filhos de Arão, tomaram seus respectivos braseiros, e depois de 

colocar fogo neles, colocado incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o 

Senhor, que Ele não lhes ordenara.E saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu; e 

morreram perante o Senhor. Então Moisés disse a Arão: "É o que o Senhor falou, dizendo: 

'por aqueles que vêm perto de mim eu será tratado como santo, e antes de todas as pessoas 

que serão honrados." "Então, Aaron, por isso, se manteve em silêncio. Moisés chamou 

também a Misael ea Elzafã, filhos de Aaron tio Uziel, e disse-lhes: "Vamos em frente, 

levar seus parentes longe da frente do santuário para o exterior do acampamento." Então 

eles vieram para a frente e levou-os ainda em suas túnicas para fora do arraial, como 

Moisés lhes dissera. Então Moisés disse a Arão ea seus filhos Eleazar e Itamar: "Não 

descobrir as vossas cabeças, nem rasgar sua roupa, de modo que você não vai morrer e 

que ele não vai se tornar irado contra toda a congregação. Mas os seus parentes, toda a 

casa de Israel, deve lamentem este incêndio que o Senhor trouxe. Você não deve mesmo 

ir para fora da porta da tenda da congregação, ou você vai morrer; para o óleo da unção 

do Senhor está sobre vocês. "Então eles fizeram conforme a palavra de Moisés. (Cf. 2 

Sam 6: 3-4, 6-7; 2 Crônicas 26:. 16-21.) 

Deus, porém, não tirou a vida de Zacarias, mas sim eliminado temporariamente sua 

capacidade de falar. Exatamente como Gabriel havia dito, quando ele finalmente saiu, ele 

não foi capaz de falar com eles. Como resultado, as pessoas perceberam que ele tinha 

tido uma visão no templo . Expressão facial e linguagem corporal de Zacharias tornou 



óbvio para os espectadores que algo traumático e extraordinário tinha 

acontecido. Tentando comunicar o que tinha acontecido, ele continuou fazendo sinais 

para eles, e manteve-se mudo . O texto não se refere a uma linguagem formal, nem sinal 

Zacharias nem o povo teria conhecido um. Ele apenas buscou, da melhor maneira que 

podia, para se comunicar com gestos o que tinha ocorrido. 

Dando uma conclusão um tanto decepcionante para o que tinha sido uma semana 

fenomenal para Zacharias, Lucas observou que quando os dias do seu serviço 

sacerdotal foram terminou, ele voltou para casa . A narrativa não dá detalhes sobre a 

sua recepção por sua esposa, nem a sua reação à notícia incrível ele suportou. 

Mais uma vez, simplesmente, e sem alarde, Lucas relatou o cumprimento da promessa de 

Deus a Zacarias: Após estes dias Isabel, sua esposa ficou grávida . Lucas queria deixar 

claro que ela não engravidar até depois Zacarias voltou para casa, com medo de que as 

falsas acusações de infidelidade ser feita contra ela. 

A história do Novo Testamento da redenção começou com esse milagre de um casal mais 

velho ter um filho. Foi o primeiro de muitos milagres que caracterizariam a era de Jesus 

e dos apóstolos. E, como era típico desses milagres, não foi apenas uma exibição 

espetacular de poder sobrenatural, mas também se reuniu com uma necessidade humana 

real. 

Depois Elisabete percebeu que ela estava grávida ela se manteve em reclusão por cinco 

meses . Por causa de sua idade e esterilidade, ninguém teria acreditado que ela estava 

grávida até que ela foi longe o suficiente que era óbvio. Quando era visível que ela 

finalmente falou de sua gravidez, e foi para louvar a Deus, como sua exclamação, "Esta 

é a maneira que o Senhor tem tratado comigo nos dias em que ele olhou com favor 

em cima de mim, para tirar o meu opróbrio entre os homens ", indica. Como Ana 

séculos antes (1 Sam. 1: 19-2: 10), Elisabete era profundamente grato que o Senhor tinha 

milagrosamente removido o estigma de não ter filhos. 

O retrato tintas Lucas de Zacarias e Isabel é um dos crentes falho, mas genuínos,. Eles 

eram humildes, justos, obediente, de oração, e serviram ao Senhor; ao mesmo tempo, eles 

estavam em dúvida, com medo, e até mesmo castigado por Ele. Deus é o Deus de origens 

humildes e pessoas humildes, e Ele usou Zacarias e Isabel por causa de sua fidelidade e, 

apesar de suas deficiências. Ele lhes deu um filho que teria o maior privilégio de tudo 

para ser o maior profeta, porque ele foi o precursor do Messias. Embora hoje já não é a 

idade dos milagres, Deus ainda usa pessoas comuns para proclamar fielmente as boas 

novas da salvação no Senhor Jesus Cristo (Mt 28: 19-20; 1 Pedro 2: 9.; 3:15) -a história 

que começou com a intervenção milagrosa de Deus na vida de duas pessoas humildes e 

justos. 

 
3. A grandeza de João Batista (Lucas 1: 15-17) 

"Pois ele será grande diante do Senhor; e não beberá vinho nem 

bebida, e ele será cheio do Espírito Santo, enquanto ainda no 

ventre de sua mãe. E ele converterá muitos dos filhos de Israel de 



volta para o Senhor seu Deus. É ele quem vai como um precursor 

adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os 

corações dos pais de volta para os filhos, e os rebeldes à atitude 

dos justos, a fim de fazer um povo preparado para o Senhor "(1: 

15-17). 

Nada simboliza a visão do mundo de grandeza melhor do que a reivindicação impetuoso 

pelo ex-campeão mundial de boxe Muhammad Ali, "Eu sou o maior." A declaração 

repetida de Ali gerou uma enorme quantidade de resposta do público, tanto pró e contra, 

durante os anos 1960 e 1970. Sua jactância, que Ali apoiada muitas vezes até ao dominar 

seus oponentes no ringue, ajudou a abrir as comportas da tolerância para o egoísmo 

flagrante, arrogante que prevalece nos esportes e em toda a sociedade contemporânea. 

História narra muitos verdadeiramente grandes e honrados homens, mas nos últimos 

tempos tornou-se cada vez mais difícil distinguir a grandeza da mera fama. Na cultura de 

hoje, as pessoas famosas são mais frequentemente celebrada por sua riqueza, sucesso nos 

negócios, habilidades atléticas, a capacidade de agir, ou talento musical. Muitos são 

criações dos meios de comunicação; famosa apenas por ser famosa. 

A mais realista, mas menos comum, vista da grandeza mede em termos de conquista 

significativa. Ele destaca aqueles que deixam uma marca indelével, positivo na sociedade, 

seja na guerra, educação, ciência, medicina, artes, ou causas humanitárias. 

Mas o padrão da grandeza de Deus transcende toda a medida humana, com foco em 

realidades celestes eternos, e não os mundanos efêmeros. Ele pode ser melhor visto 

examinando a vida de alguém a quem Deus chama grande. Esse homem era João Batista. 

A vida de João não tinha nenhuma das armadilhas do mundo associa com grandeza. Ele 

nasceu em uma família comum da região montanhosa da Judéia (Lucas 1:39, 65), e não 

uma família de classe alta, em Jerusalém. Não há nenhuma evidência de que ele tinha 

qualquer tipo de educação formal. Em vez de ombro a ombro com os ricos e famosos ", 

ele viveu nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel" (Lucas 1:80), longe dos 

centros de comércio, cultura e poder. Vestuário cabelo e couro cinto de camelo de João 

fez não exatamente fazer uma declaração de moda, nem era a sua dieta de gafanhotos e 

mel silvestre (Mateus 3: 4.) Provável que comece uma tendência culinária. O fato de que 

ele desconectado dos estilos da cultura de seu povo, na vontade de Deus, coloque nenhum 

limite em sua mensagem ou impacto. Pelo contrário, Mateus registra que "Jerusalém 

estava saindo com ele, e toda a Judéia e todo o distrito em torno do Jordão", sendo 

batizado e confessando seus pecados (Mat. 3: 5-6). 

João não foi associado a qualquer uma das instituições oficiais de sua época. Ele começou 

a nenhum movimento social ou político, formado nenhuma organização, fundada nenhum 

culto religioso. Na verdade, ele conscientemente minimizou sua própria importância em 

deferência a Cristo (Mt 3:11; João 01:30.), Mesmo orientando seus seguidores a ele (João 

1: 35-37). Apesar de ter nascido em uma família sacerdotal, ele não era parte do 

sacerdócio. As autoridades religiosas estavam na primeira perplexo com ele (João 1: 19-

27), mas logo cresceu para odiá-lo por suas denúncias bolhas de sua hipocrisia (Mat. 3: 

7-12). Nem João saem melhor com o establishment político. Herodes, o tetrarca (Herodes 

Antipas), constrangido por denúncia corajosa de João sobre a sua relação pecaminosa 



com a mulher de seu irmão (Mateus 14: 3-4.), O prenderam e, eventualmente, teve 

executado. Na medida em que o mundo estava preocupado, João terminou a vida como 

pouco mais do que um pregador excêntrico, decapitado por instigação de uma menina de 

dança sedutora e sua mãe vingativa (Mateus 14: 1-12; Marcos 6:. 14-29). 

Mas a avaliação do mundo de João perdeu completamente a marca. Não menos uma 

autoridade do que o encarnado Senhor Jesus Cristo, Deus, testemunhou que "entre os 

nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista!" (Mat. 11:11). 

Três marcas de fluxo de João Batista grandeza desta passagem: seu caráter pessoal, sua 

vocação privilegiada, e seu poderoso contributo. 

CARÁTER PESSOAL DE JOÃO 

"Pois ele será grande diante do Senhor; e não beberá vinho nem 

bebida, e ele será cheio do Espírito Santo, enquanto ainda no 

ventre de sua mãe. (1:15) 

Grande é um termo relativo, medido dentro de um contexto cultural e histórico 

específico. Grandeza de João Batista, porém, transcende o tempo e cultura. Como 

observado acima, Jesus declarou que ele era o maior homem que viveu até sua época. Esse 

elogio surpreendente significa que João era maior do que todos os homens notáveis do 

Antigo Testamento, incluindo Enoque, que andou com Deus e foi traduzido para o céu 

sem morrer (Gen. 5:24; cf. Heb. 11: 5); Noé, a quem Deus poupou do dilúvio (Gn 7: 1-7; 

cf. Heb. 11: 7); Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, a quem 

Abraão pagou o dízimo (Gn 14: 18-20; cf. Heb. 7: 1-10); O próprio Abraão, o pai da 

nação de Israel (Gn 12: 1-7; cf. Hb 11: 8-10.); os patriarcas Isaque (Gênesis 17:19, 21; 

Ex 03:15.), Jacó (Gn. 28: 10-15; Lv 26:42), e José (cf. Gn 37: 3; 39: 2 -4; 41: 38-

45); Moisés, o legislador e líder do êxodo (Jer. 15: 1; Matt. 23: 2; Hebreus 11: 23-

29.); Davi e Salomão, maiores reis de Israel (1 Reis 3: 10-13; 2 Sam 7: 1-17; 1 Crônicas 

29:25; Sl 78:... 70-71; 89:35; Marcos 11:10; Lucas 01:32; Atos 13: 22-23); os profetas 

milagrosos Elias (1 Reis 17: 17-24) e Eliseu (2 Reis 2:14; 4: 1-7, 18-37; 5: 1-19); o major 

escrita profetas Isaías (Is 6: 6-10.), Jeremias (Jr 1: 4-19.), Ezequiel (Ez 2: 1-3: 9.) e Daniel 

(Dan. 1: 8-16; 2: 46-49; 6: 1-4; 9: 1-23); ou qualquer um dos outros heróis do Antigo 

Testamento da fé mencionada em Hebreus 11. 

João era grande na única maneira que realmente matters- aos olhos do Senhor (ou 

"Deus"; uma frase comum Novo Testamento significando aprovação divina; cf. 1: 6; Atos 

04:19; 07:20; cf. 7 : 46; 2 Cor 2:17; 4:. 2; 07:12; 08:21; 12:19; 1 Tm 2: 3; 5:. 4; Tiago 

1:27; 1 Pedro 2: 4; 3: 4). (Note-se que, quando Gabriel usou o termo grande em 01:32 

em referência a Jesus que ele não qualificá-lo, acrescentando "aos olhos do Senhor." Jesus 

Cristo, como Deus em carne humana, já era grande no absoluto, mais alto sentido.) 

Implícita na aprovação de João de Deus era a realidade de sua justificação, uma vez que 

ninguém pode ser aprovado por Deus cujos pecados não são perdoados. Na expectativa 

de sua obra na cruz, Deus imputou a João a justiça de Jesus Cristo (cf. Is 61:10;.. Rom 

3:22; 2 Cor. 5:21). A promessa de salvação para um ainda não concebeu (cf. Jer. 1: 5; 

Gal. 1: 15-16) é de importância monumental para a compreensão da doutrina da eleição 

(cf. Ef 1: 4.). Escolha de João de Deus é uma ilustração profunda de como Ele 



soberanamente escolheu todos os que crêem (João 1: 12-13; 6:37, 44; 15:16; Rom 08:29; 

1 Tessalonicenses 1:.. 4; 1 Pedro 1: 1-2) e escrito seus nomes no Livro da Vida do 

Cordeiro antes da fundação do mundo (2 Ts 2:. 13-14; cf. Lucas 10:20; Atos 13:48; 

Romanos 8:29;. Apocalipse 13: 8; 17: 8). 

Gabriel, então, deu duas marcas da grandeza de João, um externos e físicos, a outra 

internos e espirituais. Primeiro, João teria bebas vinho ou licor . Seu estilo de vida seria 

uma das temperança, moderação e auto-negação. A escolha de João do guarda-roupa 

(pêlo de camelo e cinto de couro) e dieta (gafanhotos e mel silvestre) refletiu sua 

indiferença para com os prazeres mundanos. Abster-se de vinho e licor tomou o seu 

desdém por e separação do mundo um passo significativo. João seria tão preocupado com 

a obra que Deus encarregou-o de fazer que ele iria se distanciar dessas coisas. 

O Antigo Testamento tem muito a dizer sobre o vinho e licor , e desses princípios 

influenciar a decisão de João se abster. Duas palavras hebraicas 

traduzidas vinho precisam ser considerados. Tirosh , geralmente traduzida como "vinho 

novo" (por exemplo, Gen. 27:28, 37; Dt 07:13; 11:14; 12:17; 14:23; 18: 4. ; 28:51; 33:28; 

18:32; 2 Reis 4 Ps:.. 7; 03:10 Prov), refere-se ao sumo de uva, que veio das prensas. Em 

seguida, foi colocado em odres a idade e fermento (Lucas 5: 37-38), e, assim, acabaria 

por ser capaz de produzir intoxicação (Hos 4:11.). O Antigo Testamento associa vinho 

com a bênção do seu povo (Gn 27:28, 37 de Deus; Dt 07:13; 11:14; 18:. 4; 33:28; Jer 

31:12; Hos 2:.. 8; Joel 2:19 e 24;. Zech 9:17). O segundo termo, yayin , refere-se a 

fermentação, o vinho intoxicante (eg, Gn 9:21, 24; 19: 32-35; Lev. 10: 9; Nm 6: 3; 1 Sm 

01:14; 25..: .. 36-37; Est 01:10; Sl 78:65; Pv 20: 1; 23:.. 29-35; Eccles. 2: 3; Is 28: 1, 7; 

Jer. 23: 9; Zech. 09:15; 10: 7). Sem refrigeração moderno, suco de uva fermentariam se 

armazenado por qualquer período de tempo. Os rabinos estavam preocupados sobre as 

capacidades intoxicantes do yayin ; portanto, necessário para ser diluída com uma parte 

da água sendo maioria (cf. Prov. 9: 2, 5). Isso distinguia shekar (gr., sikera [ licor ]), que 

não foi diluída. Misturando yayin com água potável também ajudou a desinfectar a água, 

matando os microorganismos nocivos que possam conter. 

O Antigo Testamento reconhece que os judeus comumente bebeu vinho, mas ele comanda 

moderação e proíbe a embriaguez. Provérbios 20: 1 adverte: "O vinho é escarnecedor, ea 

bebida forte um brawler, e quem está intoxicado por ele não é sábio" (cf. 21:17; 23:20, 

29-35). O profeta Amós pronunciou juízo de Deus sobre o abuso de vinho (2: 8; 6: 6-7), 

mas mais tarde revelou as bênçãos decorrentes da sua utilização adequada (9: 13-14). 

A perspectiva do Novo Testamento sobre o vinho é semelhante ao do Antigo 

Testamento. Jesus, em Seu primeiro milagre, transformou a água em vinho em um 

casamento em Caná (João 2:11). Porque ele foi criado pelo Filho de Deus, que foi a 

melhor vinho o povo já tinha bebido (cf. vv. 6-10). Que o vinho era normalmente 

fermentado e, portanto, capaz de causar embriaguez parece evidente a partir do verbo 

traduzido "bêbado livremente" em 02:10. Este vinho criado por Jesus não veio de um 

processo normal de fermentação e era o mais doce e mais fresco que nunca. (Veja a 

discussão de que o versículo emJoão 1-11 , A Commentary MacArthur Novo Testamento 

[Chicago: Moody, 2006], 82, e uma discussão completa sobre a questão de beber vinho 

em Efésios , A Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody , 1986], 

229-44). Em outra parte do Novo Testamento reconhece que o vinho fermentado, quando 

devidamente diluído, pode ser benéfico (assim como o Antigo Testamento havia notado 

séculos antes, [cf. Prov. 31: 6]). O apóstolo Paulo instruiu a Timóteo: "Não bebas mais 



água exclusivamente, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas 

freqüentes enfermidades" (1 Tim. 5:23). Instrução de Paulo teria ajudado a proteger 

Timoteo contra os efeitos nocivos de beber água impura, e estava de acordo com o uso 

medicinal do vinho no mundo antigo. No entanto, o Novo Testamento, como o Antigo 

Testamento, condena a embriaguez (Rm 13:13; 1 Cor 5:11; Ef 5.18; 1 Pedro 4:... 3). De 

acordo com Provérbios 31: 4, os líderes não estavam a consumir bebidas fortes. Da 

mesma forma, os presbíteros e diáconos do Novo Testamento não eram para ser Amante 

de beber (1 Tim. 3: 3, 8; Tito 1: 7; cf. 2: 3). 

Abstenção de vinho e bebidas alcoólicas também foi um elemento-chave do voto de 

nazireu (Num. 6: 1-4), o que também pode explicar por que João se absteve de-los. O 

voto de nazireu era geralmente temporária, embora Sansão (Jz. 16:17) e Samuel (1 Sam. 

1:11) foram Nazirites todas as suas vidas. Se João também era um Nazireu ao longo da 

vida não está claro a partir dos relatos evangélicos de sua vida. 

Consagração de ida de João fluiria de seu fortalecimento espiritual interior de uma forma 

sem precedentes. Gabriel prometeu que ele [seria] ser cheio do Espírito Santo, 

enquanto ainda no ventre de sua mãe . Desde a concepção, a vida inteira de João seria 

vivida sob a influência, controle e poder do Espírito Santo , dominada pela Sua 

vontade. Essa vontade, é claro, é especificamente descrito e expresso na Palavra de Deus 

(Sl 119: 105; 2 Tm. 3:16.). O enchimento do Espírito é essencial para a santificação (1 

Cor 6:11; 2 Tessalonicenses 2:13; 1 Pedro 1:.. 2), e um ministério eficaz (Atos 1: 8). No 

caso de João Batista, a obra do Espírito em sua vida começou quando ele estava ainda 

no ventre de sua mãe . Lucas 1:41 ilustra essa realidade, observando que "quando Isabel 

ouviu a saudação de Maria, o bebê [João] saltou no seu ventre; e Isabel ficou cheia do 

Espírito Santo. "(enchimento do Espírito de João no útero indica claramente que o feto é 

uma pessoa e que a vida começa na concepção. Isso é um forte argumento para a santidade 

da vida e contra o aborto [cf. Ex. 21: 22-25; Sl 139: 13-16]).. 

João está sendo separado por Deus enquanto ainda estava no ventre de sua mãe é uma 

reminiscência de Jeremias, que escreveu a respeito de seu próprio chamado, "A palavra 

do Senhor veio a mim dizendo:" Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes 

que você nasceram, eu te consagrei; Te dei um profeta para as nações "(Jr 1: 4-5.). Isso 

também aconteceu com Paulo, que testemunhou: "Deus, que me separou desde o ventre 

de minha mãe e me chamou pela sua graça, houve por bem revelar seu Filho em mim, 

para que eu o pregasse entre os gentios" (Gal . 1: 15-16). Aqueles versos ressaltam 

escolha soberana de Deus de Seus servos para a salvação, santificação e de serviço (cf. 

Jo 15,16). 

CHAMADO PRIVILEGIADO DE JOÃO 

É ele quem vai como um precursor adiante dele no espírito e poder 

de Elias, (1: 17a) 

Este é o epítome da grandeza de João. Ele não veio porque ele era mais santo do que todos 

os outros, mas porque ele tinha uma vocação mais nobre do que qualquer outra pessoa, 

para ser o precursor do Messias, a tarefa mais privilegiado que qualquer homem poderia 

receber. João era um "homem enviado de Deus" (João 1: 6), que "testemunharam sobre 

[Jesus] e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu disse:" O que vem depois de mim 

tem um posto mais alto do que eu , pois Ele existia antes de mim "" (1:15). João era um 



"Voz do que clama no deserto: Endireitai o caminho do Senhor", como disse o profeta 

Isaías "(1:23). Quando ele "viu Jesus, que vinha para ele [João] disse:" Eis o Cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo! '"(1:29). Era seu privilégio inigualável para ser o 

profeta que, finalmente, identificar o Messias como tendo chegado. 

Em seu papel como precursor, João iria antes de Jesus Cristo no espírito e poder de 

Elias . Essa declaração é significativa porque os judeus acreditavam que Deus enviaria 

um mensageiro antes do dia do julgamento Senhor e da vinda do Messias para estabelecer 

o Seu reino (Mal. 3: 1). A promessa de encerramento do Antigo Testamento identificou 

que messenger como Elias: 

Eis que eu vou enviar-lhe o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do 

Senhor. Ele irá restaurar os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos pais, 

para que eu não venha, e fira a terra com maldição. (Mal. 4: 5-6) 

Como Elias (1 Reis 18: 17-18), João fielmente, a verdade divina poderosamente, 

corajosamente, intransigentemente proclamado (Mat. 3: 7-11). Isso levou alguns a se 

perguntar se ele poderia de fato ser Elias (João 1:21). Mas João esmagado tal especulação, 

respondendo aos que o questionou simplesmente, (21 v.) "Não". No entanto, em Mateus 

11: 13-14, Jesus disse: "Porque todos os profetas ea lei profetizaram até João. E se você 

estiver disposto a aceitá-lo, o próprio João é o Elias que estava para vir. "A pergunta óbvia 

que se coloca é, Foi João Elias? Ele não foi, literalmente, Elias, como sua negação 

contundente em João 1:21 indica. Mas se os judeus haviam sido dispostos a aceitar Jesus 

como o Messias, o Dia do Senhor e o reino teria vindo então, e João teria sido o 

cumprimento da profecia de Malaquias. Portanto, as palavras de Gabriel devem ser 

entendidas em sentido figurado; João não era, na verdade, Elias ou o Elias final da 

profecia de Malaquias (cf. Mt 17: 10-13.). Em vez disso, ele entrouno espírito e poder 

de Elias, como o grande profeta do Antigo Testamento, ele sem medo e fielmente 

proclamar a verdade divina em face da oposição implacável (Mt 04:12; 14: 1-10.; cf. 1 

Reis 17: 1; 21: 17-29). 

Que a maioria do povo de Israel rejeitou a mensagem de João Batista sobre Jesus significa 

que deve também ser um futuro cumprimento da profecia de Malaquias, "antes que venha 

o grande e terrível dia do Senhor" (4: 5). Antes de Cristo voltar para estabelecer o Seu 

reino terrestre (Apocalipse 19: 10-20: 6), Elias ou outro profeta Elias-like vai anunciar a 

sua chegada (talvez uma das duas testemunhas descrito em Apocalipse 11). 

PODEROSA CONTRIBUIÇÃO DE JOÃO 

E ele converterá muitos dos filhos de Israel de volta para o Senhor 

seu Deus ... para converter os corações dos pais de volta para os 

filhos, e os rebeldes à atitude dos justos, a fim de fazer um povo 

preparado para o Senhor . "(1:16, 17b) 

A pregação de João era para ter um forte impacto, transformando os corações de muitos 

dos filhos de Israel de volta para o Senhor seu Deus (Mat. 3: 1-6). A palavra 

traduzida por sua vez, volta ... é uma forma do verbo epistrepho , usado com freqüência 

no Novo Testamento, em referência à conversão (cf. Mt 13:15;. Marcos 04:12; Atos 3:19; 

11:21; 14:15 ; 15:19; 28:27; 1 Tessalonicenses 1: 9.; Tiago 5: 19-20). A pregação de João 



chamaria os filhos de Israel de volta de sua desobediência, de volta de sua apostasia, de 

volta de sua rebelião, de volta de seu pecado, de volta de sua justiça própria para o Senhor 

seu Deus . Significativamente, a frase "o Senhor seu Deus" é o antecedente de "Ele" 

(Jesus Cristo), no versículo 17, identificando Cristo como Deus. 

Mais tarde, no momento da circuncisão de João, seu pai, Zacarias, profetizou ele, "E tu, 

menino, serás chamado profeta do Altíssimo; pois irás diante do Senhor, a preparar os 

seus caminhos; para dar ao seu povo o conhecimento da salvação "(1: 76-77). Ele iria 

proclamar o evangelho, a boa notícia da graça de Deus (Rm 3:24; Ef. 2:. 5, 8), a 

misericórdia (Is. 55: 7; Joel 2:13; Lc 1:50; Tito 3: 5 ), e do perdão dos pecados (Rom. 4: 

6-8; Ef 1: 7; Hb 9:22) realizada através da vinda do Messias, a expressão mais completa 

da "misericórdia do nosso Deus" (1:78).. . 

Inseparavelmente associado com a sua chamada para um retorno à justiça, João iria pregar 

uma mensagem de arrependimento (Mat. 3: 2; Marcos 1: 4), um resultado que seria para 

converter os corações dos pais de volta para as crianças (cf . Mal. 4: 6). Sua mensagem 

levaria à penitência e à conversão de famílias inteiras (cf. João 04:53; Atos 10: 30-48; 

16:34). Pais e filhos se arrependessem de seus pecados, ser convertido, e voltar para Deus 

por meio da fé em Cristo, resultando em membros da família se reconciliar. 

Descrevendo conversão, Gabriel declarou que a pregação de João iria transformar os 

rebeldes à atitude dos justos . A palavra traduzida desobedientes ( apeithēs ) indica 

alguém que não vai ser persuadido, que obstinAdãoente se recusa a acreditar e obedecer 

a verdade (João 3:36; Rom. 2: 8; 11:30, 31; 1 Pedro 2: 8; 3: 1, 20). A pregação de João 

confrontaria obstinados pecadores, de coração duro e transformar a 

sua atitude ( phronesis , ["set-mente", "compreensão"]) em uma de justiça. O resultado 

do ministério de João seria fazer um povo preparado para o Senhor , cujo arrependido 

e corações crentes estavam prontos para receber o Messias (cf. João 07:31; 10: 40-42). 

Depois de elogiar João como o maior homem que tinha vivido até aquele momento, Jesus 

fez a declaração chocante que ele ", que é o menor no reino de Deus é maior do que ele" 

(Mat. 11:11). A verdadeira grandeza espiritual não vem das tarefas que fazemos, mas da 

vida que possuímos como um dom de Deus. Grandeza terrena de João estava no fato de 

que ele foi designado a maior tarefa que um homem já havia sido dada para identificar o 

Messias. Mas tão grande como João estava em sua vocação, a pessoa menos no reino de 

Deus é maior, porque a natureza da grandeza espiritual excede em muito os esforços 

humanos do ministério. A vida espiritual é para sempre. Porque ele também pertencia ao 

reino, João Batista das ações que a grandeza com todos os outros crentes (cf. Mat. 20:16) 

-Todos os remidos desfrutar a mesma honra glorioso da vida eterna. 

Em Cristo, todos possuem a mesma vida divina, capaz de produzir a mesma alta qualidade 

de caráter e exibindo o mesmo alto nível de compromisso espiritual. Todos têm o mesmo 

privilégio de ser cheio e capacitados pelo Espírito Santo de pregar a Cristo. Como João, 

os crentes são comissionados para a mesma tarefa, a proclamar arrependimento (Mat. 28: 

18-20), e ser embaixadores da reconciliação (2 Coríntios 5: 19-20.), Conclamando as 

pessoas a recorrer a Deus através da fé salvadora em o Senhor Jesus Cristo e Sua morte 

substitionary (Marcos 10:45; Rom. 5: 8; 1 Pedro 3:18). É por isso que eles compartilham 

a grandeza de João. 



 
 

 

 

 

4. O decreto divino a Maria (Lucas 1: 26-33) 

Ora, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma 

cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada 

com um homem, cujo nome era José, da descendência de Davi; eo 

nome da virgem era Maria. E entrando, ele disse a ela: 

"Saudações, favorecida! O Senhor está com você. "Mas ela foi 

muito perplexo com esta declaração, e manteve pensando que tipo 

de saudação era essa. O anjo disse-lhe: "Não tenhas medo, 

Maria; pois achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e 

darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande 

e será chamado Filho do Altíssimo; eo Senhor Deus lhe dará o 

trono de seu pai Davi; e Ele reinará sobre a casa de Jacó para 

sempre, e seu reino não terá fim "(1: 26-33). 

O Natal é, sem dúvida, o mais célebre de todos os feriados do mundo, envolvendo mais 

pessoas e nações do que qualquer outro. Mas, ao mesmo tempo, é talvez o mais 

incompreendido de todos os principais feriados. Outros feriados homenagear pessoas 

famosas ou comemorar acontecimentos históricos importantes (como, por exemplo, 'Day, 

Dia da Independência, e veteranos dos Presidentes Dia fazer nos Estados Unidos). Natal, 

no entanto, homenageia uma pessoa divina e se lembra de um evento divino; não 

comemorar a realização humana, mas a realização divina. Papai Noel, shoppings lotados, 

festas de escritório, consumo de álcool, dar presentes, decorações do feriado, e encontros 

familiares não refletem o verdadeiro significado do Natal. Não há nada sobre a história 

do Natal feita pelo homem. É a narrativa convincente mais milagrosa na história, como o 

Espírito Santo relaciona a dramática história do nascimento de Jesus Cristo. Aqueles que 

verdadeiramente celebrar o Natal fazê-lo, lembrando a realidade profunda que Deus 

enviou Seu Filho unigênito para morrer pelos pecados de todos os que colocam a sua fé 

Nele. 

Embora os relatos mais completos do nascimento de Cristo aparecem nos evangelhos de 

Mateus e Lucas (Mat. 1: 18-2: 12; Lucas 1: 26-2: 20), eles não são as primeiras referências 

bíblicas para a vinda de Deus a Filho. Depois de Adão e Eva desobediência mergulhou a 

raça humana em pecado, Deus prometeu que um chamado a semente da mulher viria 

(Gen. 3:15) para "destruir as obras do diabo" (1 João 3: 8). Em sua profecia quanto a seus 

filhos, Jacó disse sobre Judá, "O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade 



dentre seus pés, até que Shiloh (aquele a quem ele pertence, isto é, o Messias, o verdadeiro 

Rei, a Leão da tribo de Judá [Apocalipse 5: 5]) vem, e para ele deve ser a obediência dos 

povos "(Gn 49:10). Moisés tinha em mente a futura vinda do Messias, quando ele disse 

ao povo de Israel, 

O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta como me do meio de ti, de seus compatriotas, 

você deve ouvi-lo. Isso é de acordo com tudo o que você perguntou do Senhor teu Deus 

em Horebe, no dia da assembléia, dizendo: "Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, 

não me deixe ver este grande fogo, ou eu vou morrer. "O Senhor me disse:" Eles falaram 

bem. Eu levantarei um profeta do meio de seus compatriotas como você, e porei as minhas 

palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar "(Deut. 18: 15-18.; Cf. 

Atos 3: 22) 

Salmo 2: 6-9 registra a promessa de Deus de que Seu Filho, o Messias, viria a dominar o 

mundo: 

"Mas, quanto a mim, eu tenho o meu Rei sobre Sião, meu santo monte." "Eu certamente 

irá contar do decreto do Senhor: Ele disse-me:" Tu és meu Filho, hoje te gerei. Pede-me, 

e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Você deve 

quebrá-los com uma vara de ferro, você deve quebrar-los como barro. '" 

Isaías previu que "a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ela vai chamará 

Emanuel" (Is. 07:14). Ele ainda escreveu acerca do menino incrível, 

O governo está sobre os seus ombros; e seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus 

Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Não haverá fim para o aumento do seu governo ou de 

paz, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e mantê-lo com justiça e 

retidão a partir de então e para sempre. (9: 6-7) 

Isaías também previu em detalhes a morte sacrificial do Messias como um substituto para 

os pecados de Seu povo (52: 13-53: 12); Daniel previu o tempo de Sua vinda (Dan. 9: 25-

26); Micah o lugar de seu nascimento (Miquéias 5: 2.). O Antigo Testamento está repleto 

de outras profecias a respeito de sua vida e ministério (por exemplo, Salmos 40: 7-8; 110:. 

1, 4; 118: 22, 26; Is 08:14; 11:. 2, 10; 28: 16; 61: 1-2; Jer. 23: 5; Zc 9: 9; 12:10; 13: 7.), 

tanto que na estrada para Emaús Cristo ressuscitado repreendeu seus seguidores por não 

reconhecer a sua importância e aplicabilidade a Ele: 

"insensatos O e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram! Não era 

necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? »E, começando por Moisés, e 

por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. (Lc. 24: 

25-27; cf. vv 44-47) 

A promessa de um Salvador, durante séculos a esperança dos fiéis remanescente crente 

de Israel, continuou a sua realização com a segunda aparição de Gabriel, desta vez para 

uma mulher jovem. Sem adornos conta unembellished de Lucas simples, do D.C Gabriel 

a Maria enfatiza o caráter divino do nascimento de Cristo. Ele revela o mensageiro divino, 

a escolha divina, a bênção divina, ea criança divina. 

O MENSAGEIRO DIVINO 



Ora, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma 

cidade da Galiléia, chamada Nazaré, (1:26) 

Como observado no capítulo 2 deste volume, a aparição de Gabriel a Zacarias tinha 

quebrado quatro séculos de silêncio revelador. Surpreendentemente, apenas um pouco 

mais tarde , no sexto mês (de gravidez de Elisabete) , o anjo Gabriel foi mais uma 

vez enviado por Deus com a revelação de que seria o anúncio do nascimento do mais 

significativo o mundo já conheceu, anunciando o evento mais monumentalmente 

significativa em humanos -história do nascimento do único Salvador, o Senhor Jesus 

Cristo. 

Gabriel entregou esta mensagem crucial de Deus não a Jerusalém como seria de esperar, 

mas para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré . Para 

chamar Nazaré a cidade (como a tradução NVI faz) é um pouco enganador. Nazaré era 

por nenhum estiramento da imaginação de uma cidade no sentido moderno da 

palavra; que era, na verdade, uma pequena aldeia de apenas algumas centenas de 

pessoas. (A palavra grega traduzida cidade , na verdade, refere-se a um centro de 

população, em oposição a uma área rural, independentemente do tamanho.) Para o 

benefício de seus leitores gentios, que podem não ter sido familiarizado com a geografia 

da Palestina, Lucas observou que Nazaré era na Galiléia , cerca de 75-100 quilômetros 

ao norte de Jerusalém. 

Então obscuro e insignificante foi esta pequena aldeia que nem sequer é mencionado no 

Antigo Testamento, o Talmud, ou os escritos de Josephus. (Apesar das reclamações de 

alguns céticos, no entanto, evidências arqueológicas prova que Nazaré de fato existiram 

nos dias de Jesus [cf. EM Blaiklock e RK Harrison, eds., O New International Dictionary 

da Biblical Archaeology (Grand Rapids, Zondervan, 1983) sv, "Nazareth;" Lee 

Strobel, O Case for Cristo (Grand Rapids: Zondervan, 1998)., 102-103]) Nazareth não 

estava em qualquer uma das principais rotas de comércio; todas as estradas importantes 

contornado isso. Foi bem fora do caminho batido, longe dos centros importantes da 

cultura e da religião judaica. Além disso, Galiléia, onde Nazareth foi localizado, era 

conhecido como "Galiléia dos gentios" (Is. 9: 1; Matt 4:15.) Por causa de sua proximidade 

com regiões gentios. Escolha de Nazareth de Deus para ser local de nascimento de Jesus 

revela que Ele é o Salvador do mundo, e não dos poderosos e elite de apenas uma nação, 

mas de todos "aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos" (1 Cor. 1 : 24; cf. Is 

11:10; 42:. 6; Lucas 02:32; Atos 10: 34-35; 13: 48-49; Rom. 15: 9-12). 

A ESCOLHA DIVINA 

a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da 

descendência de Davi; eo nome da virgem era Maria. (1:27) 

O anúncio angélico de nascimento de João Batista chegou ao padre idoso no templo de 

Jerusalém (1: 11-13), mas o anúncio do nascimento milagroso de Jesus chegou a uma 

rapariga em uma vila pequena, insignificante. 

Ela é descrita em primeiro lugar, como uma virgem . Parthenos ( virgem ) refere-se a 

uma pessoa que nunca teve relações sexuais, e nunca seria usado para descrever uma 

mulher casada. Na prática judaica, as meninas eram geralmente envolvidos com a idade 



de doze ou treze anos e casou-se no final de um período de noivado de um ano. O noivado, 

arranjados pelos pais, foi um acordo legal mais vinculativo do que um compromisso 

moderno. Só a morte ou divórcio poderia romper o contrato, e que o casal poderia ser 

referido como marido e mulher. Se seu marido noiva morreu, a menina seria considerado 

uma viúva. O casal não vivem juntos ou ter relações sexuais durante o período de 

noivado. Durante esse ano, a menina foi para provar sua fidelidade e pureza, e o menino 

estava a preparar uma casa para sua noiva-a-ser. Quando o ano estava lá em cima era uma 

festa de casamento de sete dias (cf. Mt 25: 1-13; João 2: 1-11.), Após o que o casal 

começou a sua vida juntos como marido e mulher. Só então foi o casamento consumado. 

Esta virgem particular foi desposada com um varão cujo nome era José . Embora 

apenas um carpinteiro comum, era por uma linhagem de descendentes de Davi , o maior 

rei de Israel, desde os seus lombos o Messias viria (2 Sam 07:12, 16; Sl 89:... 35-36; Jer 

23: . 5; Matt 22:42; Marcos 10:47; Atos 02:30; 13:23; Rom. 1: 3). Genealogia de Cristo 

de Mateus traça sua ascendência através de José (1: 1-17), que mostra que ele descende 

de Davi, assim Jesus também é "filho de Davi" (Mt 1: 1.). Embora José não era pai 

biológico de Jesus, sua adoção de Jesus fez com que Ele legalmente parte da linhagem de 

Davi. A genealogia em Mateus estabelece, portanto, a afirmação de Cristo para o trono 

de Davi como herdeiro legal de José. 

Lucas simplesmente informa que o nome da virgem era Maria . Ao contrário do elogio 

de Zacarias e Isabel, que ele gravou anterior (1: 6), Lucas atribuída nada a Maria, exceto 

seu status como uma virgem;acrescentou nada que a diferenciava como uma jovem 

mulher notável. Embora ela deve ter sido justo e obediente (como o seu testemunho em 

vv. 46-55 prova), talvez o Espírito Santo era evitar qualquer coisa que possa fazer o "culto 

Maria" papista pior, se isso fosse possível. 

Como José, Maria também traçou sua ascendência de volta para Davi; como observado 

na exposição de 3: 23-38, no capítulo 21 deste volume, a genealogia de Jesus de Lucas 

registra Sua ascendência através de sua mãe. Assim, Jesus herdou de seu pai adotivo, 

José, o direito legal ao trono de Davi, enquanto Sua descendência física de Davi veio de 

sua mãe, Maria. Em cada legítimo senso-legal e fisicamente Jesus Cristo era o Filho de 

Davi e nasceu para ser verdadeiro rei de Israel. 

A BÊNÇÃO DIVINA 

E entrando, ele disse a ela: "Saudações, favorecida! O Senhor 

está com você. "Mas ela foi muito perplexo com esta declaração, 

e manteve pensando que tipo de saudação era essa. O anjo disse-

lhe: "Não tenhas medo, Maria; pois achaste graça diante de Deus 

"(1: 28-30). 

A frase entrando claramente implica que Maria estava em sua casa, aparentemente 

sozinho, quando Gabriel apareceu. Ela foi, sem dúvida, fazer as tarefas domésticas 

normais de um doze ou treze anos de idade menina judia. Primeira palavra do anjo para 

ela era o comum, saudação diária "Saudações", ou "Olá". Desde Zacharias entrou em 

pânico quando Gabriel apareceu para ele (cf. a discussão da aparição de Gabriel a Zacarias 

no capítulo 2 deste volume), sua baixa introdução chave e declaração imediata da bênção 

foi provavelmente a intenção de acalmar e tranquilizar Maria. 



Ao se dirigir a ela como um favorecido , Gabriel indicou que Maria não tinha nada a 

temer, mas viria a se tornar o destinatário da graça de Deus. Não havia nada de 

intrinsecamente digno sobre ela que a colocou acima de outros crentes, como se ela era 

perfeitamente santo; como todas as pessoas, ela era um pecador (cf. Jó 25: 4; Sl. 14: 1-3; 

Eccles 7:20; Is 53:... 6; Rom 3:12, 23) na necessidade da graça de Deus ( Atos 15:11; 

18:27; Rom 3:24; 5:15, 17; Ef. 1:. 7; 2: 5, 8; 2 Tim. 1: 9; Tito 3: 7). A saudação foi 

confiscado para formar a base do familiar oração católica romana conhecida como a Ave 

Maria ("Ave Maria"). A premissa errônea de que a oração, com base na prestação de da 

Vulgata Latina um favorecida como gratia plena ("cheia de graça"), é que Maria tenha 

sido concedida e possui a plenitude da graça, que ela, em seguida, concede a outros. Em 

sua encíclica Ad Diem Illum laetissimum , o Papa Pio X, em uma distorção bizarra de 

verdade, chamou Maria não o destinatário da graça, mas o "Dispensatrix [dispenser] de 

todos os dons que nosso Salvador comprou para nós com a sua morte e por Seu Sangue; o 

ministro supremo da distribuição de graças; o distribuidor ... dos tesouros dos seus 

méritos. "Papa Leão XIII concordou, declarando em sua encíclica Octobri Mense que 

"Maria é o intermediário por meio do qual é distribuído para nós este imenso tesouro das 

misericórdias reunida por Deus." encíclica do Papa Pio IX Ineffabilis Deus citou a crença 

da Igreja Católica de que Maria é "a sede de todas as graças divinas ... adornada com 

todos os dons do Espírito Santo ... um tesouro quase infinito, um abismo inesgotável de 

presentes." Resumindo a visão católica de que Maria é o mediador de tudo enfeita Ludwig 

Ott escreve: "Desde Assunção de Maria ao Céu sem graça é conferida ao homem sem a 

sua actual co-operação de intercessão" ( Fundamentos da Catholic Dogma [St. Louis: B. 

Herder, 1954], 209). 

Isso, visão anti-bíblica falso de Maria é uma parte integrante da prática da Igreja romana 

de Mariolatry (a veneração e adoração de Maria), que blasfemar o Senhor Jesus adorando 

outro. Na realidade, Maria era uma humilde, pecador redimido. Ela não tinha pecado 

desde a sua concepção até sua assunção corpórea ao céu, como dogma católico mantém, 

pois, como o próprio Jesus declarou: "Ninguém é bom senão Deus" (Lucas 18:19;. Cf. 

Rm 3:10). Também não é Maria, a co-redentora da raça humana, uma vez que os 

pecadores são "justificados como um presente, por sua graça, mediante a redenção que 

há em Cristo Jesus" (Rm 3:24;.. Cf. 1 Cor 1:30; Ef. 1: 7; Colossenses 1: 13-14; Hb 

9:12).. Ela não ouve e responde as orações ou interceder por ninguém, já que há "um só 

mediador entre Deus ... e os homens, Cristo Jesus, homem" (1 Tim. 2: 5). O ensino do 

catolicismo romano que "não há mais certo ou estrada mais direta do que por Maria para 

unir toda a humanidade em Cristo e obter por meio dele o perfeito da adopção de filhos, 

para que sejamos santos e imaculados diante dos olhos de Deus" (Papa Pio X, Ad Diem 

Illum laetissimum ) é totalmente falsa e blasfemo. O exaltado, Maria de dogma católico 

romano deificado-quasi está muito longe de o humilde "serva do Senhor", um modesto 

(Lucas 1:38) revelada nas Escrituras. O pronunciamento de Gabriel a Maria, "o Senhor 

está com você", fala de Deus de habilitação de seu (cf. Jz. 6:12). Isso reforça a verdade 

que Maria era um destinatário da graça de Deus, não o distribuidor de la aos outros. Só 

Deus dá graça aos pecadores, como a Escritura indica continuamente (cf. Rom 03:24; 1 

Cor. 1:. 4; Ef. 2: 8, e o uso repetido da frase "a graça de Deus"). 

Percebendo que ela era um pecador indigno (no versículo 47, ela chamou Deus, seu 

Salvador, e apenas os pecadores precisam de um Salvador), Maria era muito perplexo 

com Gabriel da declaração, e manteve pensando que tipo de saudação isso foi . Não 

era apenas a sua vinda para ela que causou consternação de Maria, mas o que ele disse a 

ela. Muito perplexo traduz uma forma do verbodiatarassomai ("muito perturbado, 



perturbado, ou confusa"), uma forma mais intensa do verbo traduzido " perturbado "no 

versículo 12, onde ele descreveu a reação de Zacharias a aparição de Gabriel. Maria ficou 

perplexo, porque ela sabia que ela era uma pecadora, e não entendia por que Deus havia 

favorecido ela. Mas a verdadeira humildade de Maria manifesta sua verdadeira justiça 

(cf. Sl 34: 2; 138:. 6; Pv 3:34; Is 66:.. 2; Matt. 18: 4; 20: 26-28; Lucas 14:11; Tiago 4: 

6). Todas as pessoas verdadeiramente justos estão angustiados e aterrorizados na presença 

de Deus (ou, como neste caso, um dos seus santos anjos), porque eles estão bem 

conscientes do seu pecado (cf. as reações de Isaías [Isa. 6: 5] e Pedro [Lucas 5: 

8]). Aparência e saudação de Gabriel enervou Maria; nada na sua breve vida poderia tê-

la preparado para este evento surpreendente. 

Buscando para acalmá-la, Gabriel disse para a garota assustada, "Não tenhas medo, 

Maria." Sua explicação, pois achaste graça diante de Deus , assegurou Maria que ela 

não tinha nada a temer; Gabriel tinha chegado a ela com uma mensagem de bênção, não 

julgamento. Como Noé, Maria teve "favor encontrada nos olhos do Senhor" (Gênesis 6: 

8). Deus tinha soberanamente escolheu usá-la para ajudar a realizar seus propósitos 

redentores. A questão não era o seu mérito ou valor, mas a graça soberana de Deus, que, 

como todos os seus caminhos, é em última análise, além da compreensão humana (cf. Dt 

29:29; Sl. 36: 6.). 

A CRIANÇA DIVINA 

"E eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome 

de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo; eo 

Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi; e Ele reinará sobre 

a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim "(1: 31-33). 

Após a saudação de Gabriel, Maria pela primeira vez ouviu o que a obra da graça de Deus 

em sua vida ia ser. Se sua saudação tinha perplexo, ela deve ter sido dumfounded com o 

que ele disse em seguida.Maria sabia de apenas uma maneira que ela 

pudesse conceber um filho -através relações sexuais com um homem. Ela também sabia 

que ela não tinha tido tais relações, como a sua pergunta no versículo 34: "Como pode ser 

isso, já que eu sou virgem?" Indica. O conceito de uma virgem grávida era totalmente 

inconcebível para ela; uma impossibilidade, uma contradição em termos, como um 

solteiro casado, ou um círculo quadrado. 

No entanto anúncio impressionante de Gabriel, em palavras cumprindo a profecia do 

nascimento virginal do Messias de Isaías (Is 7:14;.. Cf. Mt 1:23), foi que Maria sem a 

semente de um homem iriaconceber no [seu] e darás à luz um filho . Essa promessa 

impressionante de um milagre divino foi muito além de sua compreensão ou qualquer 

compreensão humana. 

Então, com a brevidade de tirar o fôlego, em um grande, glorioso revelação Gabriel 

resumiu sucintamente todo o ministério do Senhor Jesus Cristo: Sua obra salvadora, vida 

justa, deidade, ressurreição, ascensão retorno glorioso, e regra reino. Ele começou com o 

comando para o nome de Jesus , o nome que foi a forma grega do nome hebraico 

comum Yeshua ("Yahweh salva"), que introduziu a realidade da obra salvadora do 

Messias. Deus é um Deus salvador, e foi "para buscar e salvar o que estava perdido" 

(Lucas 19:10; cf. 2:11, 30, 38; Mt 1:21;. 1 Tim 1:15;. Cf . João 12:27; Rom. 8: 3-4; 2 Cor. 



8: 9) que Jesus Cristo veio ao mundo. Sua obra salvadora é o tema central do Novo 

Testamento (cf. Mt 11: 28-30; João 14: 6.; Atos 4:12; 05:31; 13:23, 38; Rm 5: 1-2;. 2 

Coríntios 5:21; Hb 7:25; Ap 1:.. 5). Em obediência à ordem do anjo, Maria e José nomeou 

seu filho recém-nascido Jesus (Lucas 2:21). 

Gabriel então disse a Maria que seu Filho Jesus serão grandes ( megas ). Mais uma vez 

o eufemismo é impressionante. Mas todos os sinônimos que poderiam ser adicionados, 

como extraordinário, esplêndido, magnífico, nobre, distinto, poderoso, ou eminente, seria 

igualmente inadequada. Não dá para a linguagem humana para fazer justiça ao majestoso 

pessoa, gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Os adjetivos e superlativos não são usados 

porque eles são supérfluos. Sua vida vai definir grande . E os crentes adoram estar 

sempre consciente de que a linguagem é insuficiente para expressar a honra e glória da 

Sua pessoa. 

Ao contrário de João Batista, cuja grandeza foi qualificado como sendo aos olhos de Deus 

(1:15), a grandeza de Jesus é incondicional. Ele é grande e de si mesmo; Sua grandeza é 

intrínseca à sua própria natureza de Deus, e não é derivado de qualquer fonte fora de si 

mesmo. Jesus Cristo é "muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de 

todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro" (Ef. 1:21). 

A verdadeira medida da grandeza de Cristo pode ser visto em sua partilha de glória-da de 

Deus, que Deus declarou: "Eu não vou dar a minha glória para outro" (Is. 42: 

8). Referindo-se a visão de Isaías de majestade e glória de Deus (Isa. 6: 1-10), o apóstolo 

João escreveu: "Estas coisas Isaías disse porque viu a sua glória [de Cristo], e ele falou 

sobre Ele" (João 0:41) . João poderia dizer que quando Isaías viu a glória de Deus no 

templo, ele viu a glória de Cristo, porque Ele compartilha a glória do Pai. Que glória, 

embora velado na Sua carne humana, foi, no entanto, que se manifesta durante a vida 

terrena de Cristo.João escreveu: "O Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua 

glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade" (1:14). E por um 

breve momento no Monte da Transfiguração, majestoso glória de Jesus foi revelado a 

Pedro, Tiago e João (Matt. 17: 1-8). 

Cristo possui a glória de Deus, porque como o Filho do Altíssimo (cf. 01:35, 76; 06:35; 

Atos 7:48) Ele possui a natureza de Deus. Altíssimo ( Hupsistos ) é o equivalente grego 

do título freqüentemente usado no Antigo Testamento para Deus El Elyon (Gen. 14: 18-

20; Deuteronômio 32: 8; 2 Sm 22:14; Sl 07:17; 9:... 2; 21: 7; 46: 4; 47 :. 2; Isa 14:14; 

Lam 3:35, 38; Dan 4:17, 24; 05:18, 21)... É um título que se refere a sua posição como o 

governante soberano supremo. Para identificar Jesus como o Filho do Altíssimo é 

afirmar que Ele é da mesma essência como Deus. Nas palavras do escritor aos Hebreus: 

"Ele [Jesus] é o resplendor da Sua glória [de Deus] e a representação exata de sua 

natureza" (Hebreus 1:.. 3; cf. Mt 1:23; João 10:30 ; Fp 2: 6-9.; Cl 2: 9). 

Esta criança incrível seria o Deus encarnado, perfeitamente justo em tudo o que Ele 

pensou, disse e fez. Ele morreria como um sacrifício sem pecado, oferecendo-Se como 

um substituto para os pecadores, oferecendo Sua morte expiatória para salvá-los de seus 

pecados. Mas isso não é o fim da história. Ele não permaneceria morto, mas subiria para 

reinar. O ponto culminante da obra de Cristo virá quando o Senhor Deus dá o trono de 

seu pai Davi; e Ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá 

fim . Como observado acima, o Senhor Jesus Cristo era o legítimo herdeiro do trono de 

seu pai Davi através de seu pai legal, José. Palavras de Gabriel enfatizar tanto o caráter 



judaico do reino de Cristo, pois Ele governará sobre a casa de Jacó (Is. 65: 17-19; 

Sofonias 3: 11-13.; Zc 14: 16-21, assim como o resto. da humanidade; cf. Dan 7:14, 27), 

e sua eternidade, desde então. Seu reino não terá fim (Apocalipse 11:15). 

O reino prometido não se limita ao presente reinado espiritual de Cristo, como 

amillennialists advogado. A Bíblia ensina que Satanás será preso durante o milênio (Ap 

20: 1-3); Ainda agora, como Pedro advertiu, ele "anda em derredor, como leão que ruge, 

procurando alguém para devorar" (1 Pedro 5: 8). Portanto, a presente idade não pode ser 

o milênio. Nem a igreja inaugurar o reino milenar, no final do qual Cristo retorna, como 

postmillennialists postular. O próprio Jesus fez a seguinte pergunta retórica, (Lucas 18: 

8) "Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra?". (Para uma discussão 

mais aprofundada de pontos de vista milenares, ver Apocalipse 12-22 , A Commentary 

MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 2000], 228-33). 

O Senhor Jesus Cristo claramente não estabelecer Seu reino em sua primeira vinda. Como 

João observou no prólogo do seu Evangelho: "Ele veio para os Seus [Israel], e aqueles 

que foram os seus não o receberam" (João 1:11; cf. 11:53; Matt 09:34; 12. : 14; 21: 37-

43; Marcos 6: 3; 16:14; 1 Tessalonicenses 2: 14-16).. O povo judeu (especialmente seus 

líderes) ", reconhecendo, nem ao declarações dos profetas que se lêem todos os sábados, 

cumpridas estas condenando-O. E embora eles não encontraram nenhum motivo para 

colocá-Lo à morte, pediram a Pilatos que ele seja executado "(Atos 13: 27-28; cf. 2:23; 

7:52; Mateus 27: 22-23; Lucas 23:13. -24; João 19: 12-16). 

Regras Jesus Cristo espiritualmente no coração de cada crente (cf. Col. 1:13), e que regra 

espiritual vai durar para sempre, porque a salvação é para sempre. Mas isso não impede 

que o futuro literal, terrestre, reino milenar. Durante esse tempo abençoado, Jesus Cristo, 

"a raiz e o descendente de Davi" (Apocalipse 22:16; cf. Is 11:.. 1, 10; Mt 1:. 1; Rom 

15:12), o Leão da tribo de Judá (Apocalipse 5: 5), vai sentar-se no seu trono glorioso, 

para julgar as nações com cetro de ferro (Sl. 2: 9; Ap 12: 5; 19:15) por mil anos (Ap . 20: 

4-5). Ao fim desse tempo, Deus vai destruo o universo e criar um novo céu e da terra que 

vai durar por toda a eternidade. O apóstolo Paulo escreveu: 

Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído 

todo domínio, e toda autoridade e poder. Pois Ele deve reinar até que haja posto todos os 

inimigos debaixo de seus pés.O último inimigo a ser destruído é a morte. Pois Ele colocou 

todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas, quando diz: "Todas as coisas lhe estão 

sujeitas," é evidente que se excetua aquele que colocar todas as coisas em sujeição a 

Ele. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também será 

submetido a daquele que a sujeitou todas as coisas a Ele, para que Deus seja tudo em 

todos. (1 Cor. 15: 24-28) 

A mensagem de Gabriel a Maria introduz o ponto crucial na história da redenção. Como 

as pessoas reagem ao filho de quem falou Gabriel irá determinar seu destino eterno. Como 

Simeão diria mais tarde a Maria: "Eis que este é nomeado para queda e elevação de muitos 

em Israel" (Lucas 2:34), e o resto do mundo também. E como a própria criança gostaria 

de advertir: "A menos que você acredita que eu sou, morrereis nos vossos pecados" (João 

8:24), uma vez que "não há salvação em nenhum outro; pois não há outro nome debaixo 

do céu, que tenha sido dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos "(Atos 4:12). 



 
 

 

 

 

5. O nascimento virgirnal: um milagre divino 

(Lucas 1: 34-38) 

Maria disse ao anjo: "Como pode ser isso, já que eu sou virgem?" 

O anjo respondeu, e disse-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti, eo 

poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra; e por esse motivo 

da Criança Santo, será chamado Filho de Deus. E eis que, até 

mesmo a sua parenta Isabel concebeu também um filho na sua 

velhice; e ela que era chamada estéril já está em seu sexto 

mês. Pois nada é impossível a Deus "E Maria disse:" Eis que o 

servo do Senhor.; pode ser feito em mim segundo a tua palavra ". 

E o anjo ausentou-se dela. (1: 34-38) 

A história registra alguns nascimentos surpreendentes. Nascido perto de uma pequena 

cidade em Ontário, Canadá, em 28 de maio de 1934, as irmãs Dionne se tornou o primeiro 

conjunto conhecido de quíntuplos de sobreviver à infância. Durante a primeira década da 

sua vida eram a maior atração turística-maior até mesmo do que Niagara do Canadá Falls-

geração de centenas de milhões de dólares em receitas turísticas. 11 de janeiro, 1974, viu 

o nascimento dos sêxtuplos Rosenkowitz, o primeiro conjunto gravado de sêxtuplos ter 

sobrevivido até a idade adulta, na Cidade do Cabo, África do Sul. Os sete filhos de Bobbi 

e Kenny McCaughey de Des Moines, Iowa, em 19 de novembro de 1997, é o primeiro 

conjunto de septuplets de sobreviver à infância. Outro nascimento notável envolvido 

apenas um filho.Em 25 de julho de 1978, Louise Brown nasceu em Oldham, Inglaterra. O 

que era notável sobre ela, no entanto, não era o seu nascimento, mas a maneira de sua 

concepção: ela foi o primeiro "bebê de proveta" do mundo concebido por meio de 

fertilização in vitro. E, em 2008, uma única mulher deu à luz óctuplos através de 

fertilização in vitro. Todos são atualmente vivo. 

A Bíblia também registra alguns nascimentos surpreendentes. Nascimento de Isaque era 

nada menos que um milagre, já que seu pai (Abraão) foi cem anos de idade e sua mãe 

(Sara) foi 90 anos de idade e estéril (Rom. 4:19). O Senhor também abriu milagrosamente 

o ventre da esposa de Manoá (Jz. 13: 2), e ela deu à luz Samson. Da mesma forma, Deus 

permitiu que Hannah, que também havia sido estéril (1 Sam. 1: 2, 5) para engravidar com 

Samuel. Apenas alguns meses antes da aparição de Gabriel a Maria, o Senhor permitiu, 

um casal estéril idosos, Zacarias e Isabel, de conceber uma criança (Lucas 1: 7, 24).Essa 

criança, João Batista, foi chamado por Deus para ser o precursor do Messias, e foi o maior 

homem que já viveu até o seu tempo (Mat. 11:11). 



Mas o nascimento mais notável de todas foi a do Senhor Jesus Cristo. Ele era o Filho de 

Deus, a segunda pessoa da Trindade, encarnado; o eterno "Palavra [que] se fez carne, e 

habitou entre nós" (João 1:14);sobrenaturalmente concebido em um virgem sem um pai 

humano. Concepção virginal de Jesus não pode ser explicado como um exemplo de 

partenogênese (lit., "criação virgem" ou "geração"), que é encontrada em algumas formas 

de vida inferiores. A partenogênese em humanos, mesmo que fosse biologicamente 

possível, só poderia resultar geneticamente em uma criança do sexo feminino, uma vez 

que as mulheres não têm o cromossomo Y necessário para produzir uma criança do sexo 

masculino. 

O nascimento virginal de Jesus Cristo é fundamental para o Cristianismo, já que é a única 

maneira de explicar como ele poderia ser o homem-Deus. Para negar o nascimento 

virginal, então, é negar a verdade bíblica de que Jesus Cristo é Deus (cf. Jo 1:. 1; 10:30; 

20:28; Romanos 9: 5; Fp 2:. 6; Col. 2: 9; Tito 2:13; Hebreus 1: 8; 2 Pe. 1: 2; 1 João 5:20) 

e homem (cf. João 1:14; Rom. 1: 3; Gal. 4: 4; Phil . 2: 7-8; 1 Tm 2:.. 5; Hb 02:14; 1 João 

4: 2; 2 João 7), e afirmar uma outra, falsa Jesus (2 Coríntios 11: 4).. Pois se Jesus teve um 

pai humano, ele era apenas um homem. E se Ele era apenas um homem, Ele não poderia 

ser o Salvador. E se Jesus não é o Salvador, não há evangelho, não há salvação, há 

ressurreição, não há esperança para além desta vida. Como Paulo observa: "Se Cristo não 

ressuscitou, a vossa fé é inútil;você ainda estais nos vossos pecados .... Se a nossa 

esperança em Cristo só nesta vida, somos de todos os homens os mais dignos de lástima 

"(1 Cor. 15:17, 19). Podemos assim "comer e beber, pois amanhã morreremos" (v. 32). As 

implicações graves de ver Jesus como um mero homem levou Paulo a pronunciar uma 

maldição sobre aqueles que propagam que mentira satânica (Gal. 1: 8-9). 

Destacando a, papel indispensável crucial da doutrina do nascimento virginal João M. 

Quadro escreve: 

A consistência desta doutrina cristã com outras verdade é importante para a sua utilidade 

e, na verdade, a sua credibilidade. Para Mateus e Lucas ao chefe importância do evento 

parece ser que ela apela à mente (como um "sinal", Isa. 7:14) das grandes promessas do 

Antigo Testamento da salvação através sobrenaturalmente nascidos, enquanto vai muito 

além deles, mostrando que de Deus definitiva libertação chegou. Mas também se pode ir 

além das preocupações específicas de Mateus e Lucas e ver que o nascimento virginal é 

totalmente compatível com toda a gama de doutrina bíblica. Por exemplo, o nascimento 

virginal é importante porque: (1) A doutrina da Escritura. Se errar Escritura aqui, então 

por que nós confio suas alegações sobre outros eventos sobrenaturais, como a 

ressurreição? (2) A divindade de Cristo. Embora não possamos dizer dogmaticamente 

que Deus pudesse entrar no mundo só através de um nascimento virgem, certamente que 

a encarnação é um evento sobrenatural se é alguma coisa. Para eliminar o sobrenatural a 

partir deste evento é, inevitavelmente, para comprometer a dimensão divina dele. (3) A 

humanidade de Cristo. Esta foi a coisa importante para Inácio e os pais do século 2d-

. Jesus foi realmente nascido; ele realmente se tornou um de nós. (4) A natureza da 

graça. O nascimento de Cristo, em que a iniciativa eo poder de Deus são todos, é uma 

imagem apt da graça salvadora de Deus, em geral, do qual ele faz parte. Ela nos ensina 

que a salvação é por ato de Deus, não o nosso esforço humano. O nascimento de Jesus é 

como o nosso novo nascimento, que também é pelo Espírito Santo; é uma nova criação 

(2 Cor. 5:17). ("Nascimento virginal de Jesus", em O Concise EvAngelicalal Dictionary 

da Theology , ed Walter A. Elwell, resumido por Pedro Toon.. [Grand Rapids: Baker, 

1991], 540, grifos no original) (Para uma discussão mais aprofundada do importância 



doutrinal fundamental do nascimento virginal, ver John Macarthur, Nothing But O 

Verdade [Wheaton, Ill .: Crossway, 1999], 101-13, e Deus no Manger [Nashville: W 

Publishing, 2001]., 1-12) 

Embora totalmente revelada no Novo Testamento, o nascimento virginal é prenunciado 

no Velho. Em Gênesis 3:15, Deus declarou que a semente da mulher (Cristo) iria esmagar 

a cabeça de Satanás. Salmo 2 prevê que em um momento específico ("hoje"; v. 7) a 

segunda pessoa da Trindade eterna iria nascer para o mundo. A única maneira para que 

isso aconteça, como observado anteriormente, seria através de um nascimento 

virginal. Isaías 7:14 registra a previsão surpreendente de que "a virgem ficará grávida e 

dará à luz um filho, e ela vai chamará Emanuel" ("Deus conosco" [Matt 01:23.]). Algumas 

traduções tornar o hebraico palavra alma ("virgem") "mulher jovem". Mas a ocorrência 

comum, diário de uma jovem mulher ficar grávida de forma normal dificilmente pode 

constituir o sinal do Senhor prometido anteriormente no versículo 14. Além disso, " Não 

há nenhum caso em que ele pode ser provado que alma designa uma jovem que não é 

virgem "(R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e Bruce K. Waltke, eds., O Theological 

Wordbook do Antigo Testamento [Chicago: Moody, 1980] sv, "alma"). Notável Antigo 

Testamento estudioso Edward J. Young concorda: "Podemos afirmar com segurança que 

a palavra" almah nunca é empregado de uma mulher casada "( O Livro de Isaías [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1985], 1: 287). Tradução de Mateus inspirada da profecia de Isaías 

coloca a questão fora de dúvida;traduz alma usando a palavra grega parthenos , o que só 

pode significar "virgem" (Mt 1.23; cf. 1 Cor 07:28, 34, 36-38; 2 Cor. 11:.. 2). A 

Septuaginta (uma antiga tradução do Antigo Testamento em grego) também 

usa parthenos para traduzir alma .). 

Apesar fundamento bíblico sólido do nascimento virginal, sempre houve falsos 

professores, fornecedores de "doutrinas de demônios" (1 Tim. 4: 1) que, com o propósito 

de rejeitar a divindade de Jesus, negá-lo. Em João 8:41, os líderes judeus disse com 

desdém a Jesus: "Nós não somos nascidos de prostituição", implicando, assim, que Ele 

era. Escritos judaicos posteriores propagou a mentira blasfema que o verdadeiro pai de 

Jesus era um soldado romano que dormiu com Maria. Outros longo da história têm 

defendido que Jesus era o filho natural de José e Maria, ignorando declaração explícita 

da Bíblia de que José "mantidos [Maria] uma virgem até que ela deu à luz um Filho" 

(Mat. 01:25). A evidência bíblica dá claramente a mentira a qualquer ensinamento que 

nega o nascimento virginal. 

Esta passagem pode ser resumidas em cinco pontos: súplica de Maria, a estratégia de 

Deus, sinal de Deus, a soberania de Deus, e de submissão de Maria. 

SÚPLICA DE MARIA 

Maria disse ao anjo: "Como pode ser isso, já que eu sou virgem?" 

(1:34) 

O anúncio surpreendente de um anjo de Deus que ela era para ser a mãe do Messias 

esperado (1: 30-33) deixou Maria abalado e confuso (cf. v. 29). Oprimido por as 

implicações de seu anúncio, e se perguntando como seria praticamente implementada, ela 

perguntou Gabriel, "Como pode ser isso, já que eu sou virgem?" O pensamento de ter 

um filho sem a impregnação de um homem era inconcebível. Mas a pergunta de Maria 



não refletem dúvida ou incredulidade (ao contrário de Zacharias [1: 18-20]); ela 

acreditava que o anjo disse a ela, mas não entendia como isso poderia acontecer. 

Deve ser lembrado que os milagres eram extremamente raros na história, como o registro 

do Antigo Testamento mostra. Por dia de Maria não tinha havido nenhuma revelação 

divina ou milagres durante quatro séculos. Ninguém tinha visto um anjo durante esse 

tempo também, até a aparição de Gabriel a Zacarias (que Maria provavelmente não sabia 

sobre uma vez que o anjo tinha que dizer a ela sobre a gravidez de Elisabete [v. 36]), 

alguns meses antes. Maria percebeu que o anjo não quis dizer que ela iria engravidar 

naturalmente, depois que ela consumou seu casamento com José. Ela entendeu que ele 

estava dizendo que ela iria engravidar enquanto ela ainda era virgem; sua pergunta não 

era uma expressão de dúvida, mas um pedido de uma explicação sobre os meios para essa 

impossibilidade. 

ESTRATÉGIA DE DEUS 

O anjo respondeu, e disse-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti, eo 

poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra; e por esse motivo 

da Criança Santo, será chamado Filho de Deus.(01:35) 

Em resposta ao pedido de Maria de esclarecimento, Gabriel disse a ela: "O Espírito 

Santo virá sobre ti." O Espírito desempenha um papel de destaque na narrativa do 

nascimento do Senhor de Lucas (1:15, 41, 67; 2: 25-27) e também seria a fonte de energia 

durante toda a Sua vida terrena e ministério (cf. 3: 21-22; Mateus 3: 13-17; João 1: 32-

34.). Que o Espírito Santo estaria envolvido no milagre criativo da concepção do Deus-

homem não é surpreendente, uma vez que Ele é Deus e estava envolvido na criação do 

mundo. Quando "a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, ... 

o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas" (Gn 1: 2). O Espírito Santo, o 

agente original da criação, voltaria a se tornar um agente da criação, desta vez no ventre 

de Maria. Não há a menor sugestão neste texto ou em qualquer outro lugar na Escritura 

da atividade sexual humana envolvida na concepção do Senhor Jesus Cristo. 

Reafirmando a realidade profunda do envolvimento do Espírito para sublinhar a sua 

importância, Gabriel disse a Maria: O poder do Altíssimo te cobrirá com sua 

sombra . O título do Antigo Testamento familiarizado Altíssimo (Heb. El Elyon ) retrata 

Deus como o soberano governante, onipotente do céu e da terra. (Veja a exposição de 1: 

31-33, no capítulo anterior deste volume.) O Deus que fez e sustenta o universo (Sl. 104: 

30; Colossenses 1: 16-17) através do Seu Espírito (Jó 33: 4 ) criaria vida no ventre de 

Maria. 

O verbo traduzido vai ofuscar ( episkiazō ) também é usado nas contas da transfiguração 

(Mt 17:. 5; Marcos 9: 7; Lucas 09:34), quando a nuvem da glória desceu sobre Pedro, 

Tiago e João. Significa "cercar", "para abranger", ou em um sentido metafórico, "a 

influência". A influência criativa do Espírito de Deus iria ofuscar Maria para produzir 

uma criança em seu ventre. 

Esse milagre criativo divino garantido que duas coisas seria verdade do Filho de 

Maria. Primeiro, Ele seria uma criança santa , ao contrário de qualquer outra criança que 

já nasceu. Todo mundo que já viveu, com a única exceção do Senhor Jesus Cristo, nasceu 



de um pecador (Jó 15:14; 25: 4; Eccles 7:20; Is 53:... 6; Rom 5:12; Gal . 03:22; cf. Gn 3: 

6-13). Davi ilustrado que a verdade, quando escreveu: "Eu nasci na iniqüidade, e em 

pecado me concebeu minha mãe" (Sl. 51: 5). Ele não estava dizendo que ele era um filho 

ilegítimo, mas que a partir do momento de sua concepção era um pecador. Mas Cristo 

sempre foi o Filho de Deus sem pecado (2 Coríntios 5:21; Hb 07:26; 1 Pedro 1:19; 02:22; 

1 João 3:.. 5; cf. João 8:46). 

Alguns têm erroneamente sugeriu a razão que Jesus não tinha pecado foi que Ele não 

tinha pai humano. Mas não há nenhuma evidência bíblica de que a natureza do pecado é 

transmitido geneticamente apenas através do pai. Todos os homens e mulheres nascem 

pecadores, porque "todos morrem em Adão" (1 Cor. 15:22), uma vez que "através da 

desobediência [Adão] de um só homem, muitos se tornaram pecadores" (Rom. 5:19). De 

uma maneira além da compreensão humana, Jesus era plenamente humano, mas 

completamente sem pecado, desde a concepção. A explicação de como isso poderia ser 

está envolta no mistério insondável da encarnação. 

Jesus tinha que ser o perfeitamente santo Filho de Deus porque Sua natureza é a do Santo 

Si mesmo, Deus Pai. Esse título rico é excepcionalmente adequado para ele, e o próprio 

Jesus (22:70; cf. 02:49; 10:22), Deus Pai (3:22, 9:35), Satanás (4: 3 9,), os demônios 

(04:41; 08:28), e Paulo (Atos 09:20; 13:33) todos os aplicada a ele. O título tem profundas 

implicações relativas à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo (cf. João 1:49; 3:18; Rm 

1: 4; 1 João 5:20, e a exposição de 02:49 no cap 16.. deste volume). Aqui, no entanto, o 

termo é usado em um sentido mais restrito, o que significa que Jesus é, por natureza, o 

Filho de Deus manifestado em carne humana. Nas palavras do escritor aos Hebreus, 

Cristo "é o resplendor da glória [de Deus] e a representação exata de sua natureza" (1:. 3; 

João 1:14; Fp 2: 6). 

O SINAL DE DEUS 

E eis que, até mesmo a sua parenta Isabel concebeu também um 

filho na sua velhice; e ela que era chamada estéril já está em seu 

sexto mês. (01:36) 

Embora Maria não explicitamente pedir um sinal para remover dúvida, Deus 

graciosamente lhe deu algo para fortalecer a sua fé. Esse sinal divino envolvido seu mais 

velho parente Elisabete . Sungenis (relativa ) é um termo inespecífico para um parente 

ou parente do sexo feminino, e a relação exata entre Maria e Elisabete não é 

explicitado. De acordo com o registro de Lucas de sua genealogia (3: 23-38), Maria era 

descendente de Davi (v 31). E através dele de Judá (v 33).. Elisabete, por outro lado, era 

um descendente de Arão (Lucas 1: 5), e através dele de Levi (Nm 26:59.). Daí Maria deve 

ter sido relacionada a Elisabete através de sua mãe. 

A notícia chocante (introduzido pelo exclamação, eis ), que Maria foi, sem dúvida, ouvir, 

pela primeira vez, era que sua parente tinha concebeu um filho na sua velhice . Maria 

estava bem consciente de que Isabel era estéril e passado idade fértil. Ela deve ter ficado 

surpreso e muito feliz ao ouvir que ela que estava com desdém, ironicamente chamada 

estéril (cf. 1:25; Gn 30: 22-23; 1 Sm. 1: 6) foi agora em seu sexto mês de gravidez. 



O milagre que ocorreu para Elisabete foi um dos concepção na velhice, e não a concepção 

virginal de que Maria iria experimentar. No entanto, a concepção de Elisabete era um 

sinal de Deus a Maria que ele ainda era capaz de realizar milagres, que Ele poderia fazer 

o humanamente impossível (cf. Jer 32:17, 27;. Matt 19:26.). Deus deu o sinal, não porque 

Maria duvidava as palavras do anjo, mas para fornecer uma âncora (cf. Heb. 6:19) para a 

sua fé. 

SOBERANIA DE DEUS 

Pois nada é impossível para Deus. (1:37) 

É uma coisa a dizer algo que vai acontecer, mas outra bem diferente é fazer acontecer. O 

que Maria ouviu foi, ela percebeu, humanamente impossível. Portanto, Gabriel lembrou 

que por causa do poder ilimitado de Deus, nada é impossível com Ele. A prova Gabriel 

ofereceu, como mencionado acima, foi a concepção de João de Elisabete. 

Mas havia um outro casal de idosos que Deus milagrosamente permissão para conceber 

uma criança. Maria teria sido familiarizado com o relato do Antigo Testamento do 

nascimento de Isaque a Abraão e Sara (Gen. 18: 1-15). Como Zacarias e Isabel, Abraão 

e Sara eram muito além de seus anos férteis. Gênesis 18: 12-14 é a passagem-chave dessa 

conta: 

Sara riu para si mesma, dizendo: "Depois que me tornei velho, eu terei prazer, meu senhor 

ser velho também?" E o Senhor disse a Abraão: "Por que se riu Sara, dizendo: 'Devo de 

fato ter um filho, quando Eu sou tão velho? Existe algo difícil demais para o Senhor? À 

hora marcada, eu vou voltar para você, neste momento no próximo ano, e Sara terá um 

filho. " 

Declaração enfática de Gabriel que nada é impossível para Deus respondeu a pergunta 

retórica de Deus no versículo 14. Se nada é muito difícil para a onipotência de Deus, então 

tudo é possível com Ele (Sl 115:. 3; Dan 4:35.). Deus, cujo poder não conhece limites 

(Deut. 03:24; Jó 9: 4; Sl 89:13.), E que não está vinculada às leis da natureza que Ele 

criou, pode realizar qualquer coisa consistente com sua natureza e para fins de santo 

. Lembrete de Gabriel do que Deus havia feito no passado assegurou Maria do seu poder 

para manter a sua palavra para ela. 

APRESENTAÇÃO DE MARIA 

E Maria disse: "Eis que o servo do Senhor; pode ser feito em mim 

segundo a tua palavra ". E o anjo ausentou-se dela. (01:38) 

Além da conhecida história de Abraão e Sara, Maria estava familiarizado com outra conta 

do Antigo Testamento sobre a concepção milagrosa que deve ter vindo em sua 

mente. Primeiro Samuel 1: 1-2: 10 registra a história do nascimento de Samuel para 

Hannah. Em 1: 10-11 Hannah, que era estéril (1: 2, 5), apelou a Deus por um filho: 

Ela, muito angustiado, orou ao Senhor, e chorou amargamente. Ela fez um voto e disse: 

"Ó Senhor dos Exércitos, se você realmente vai olhar para a aflição da tua serva e lembre-

se de mim, e não se esqueça de sua serva, mas vai dar a sua serva um filho, então eu vou 



dar-lhe ao Senhor todos os dias da sua vida, e uma navalha não passará sobre a sua cabeça. 

" 

Como Ana, que se chamava de Deus "serva", Maria também se viu como o servo do 

Senhor (cf. v. 48). A palavra grega traduzida escravo ( doule , que sempre deve ser 

traduzido com precisão "escravo") é o mesmo usado na versão Septuaginta de 1 Samuel 

1:11, ligando assim a atitude submissa de Maria a Hannah. Sua resposta humilde 

demonstrou submissão voluntária de Maria a propósito desdobramento de Deus. Viu-se 

como nada mais do que a Sua vontade, escravo humilde, e respondeu dizendo: "Faça-se 

em mim segundo a tua palavra". Ela não perguntou sobre José, que, obviamente, 

saberia que o bebê não era dele. Maria teria, assim, para enfrentar o estigma da 

maternidade solteira e a aparência de ter adultério-o comprometido punição para os quais 

era a morte por apedrejamento [Deut. 22: 13-21;Lev. 20:10; cf. João 8: 3-5]) Mas, na 

humilde, fé obediente Maria voluntariamente confiava em Deus para reivindicar ela (cf. 

Mt 1:.. 19-25). 

Um dos erros mais flagrantes da Igreja Católica Romana é a sua viragem deste humilde 

escravo auto-proclamado de Deus para a rainha exaltado do céu. Tal adoração de Maria, 

que teria chocado e horrorizado ela, é nada menos que a idolatria. Não há rainha do céu, 

apenas o verdadeiro e eterno Rei (Sl 29:10; 47:... 8; 04:37 Dan; cf. Mt 11:25; Atos 17:24), 

o Deus Uno e Trino. 

Elevação do catolicismo de Maria não encontra apoio nas Escrituras; o conceito de 

"rainha do céu" aparece no Antigo Testamento em conexão com a antiga religião pagã. A 

idéia deriva de crenças e práticas predominantes assírios e babilônicos na época de 

Jeremias, em apóstata Judá. Sua idolatria levou Deus através do profeta a pronunciar-se 

sobre o seu povo: 

"Quanto a você [Jeremias], não ores por este povo, e não levantes por ele clamor ou 

oração por eles, e não interceder junto a mim; pois eu não ouvi-lo. Você não vê o que 

estão fazendo nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, 

e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha 

dos céus; e eles oferecem libações a outros deuses, a fim de me irritar. Eles fazem apesar 

de mim? ", Declara o Senhor. "A si mesmos Não são eles despeito, para a sua própria 

vergonha?" Portanto, assim diz o Senhor Deus: "Eis que a minha ira e meu furor se 

derramará sobre este lugar, sobre o homem e sobre os animais e sobre as árvores do campo 

e sobre o fruto da terra; e ele vai queimar e não se apagará "(7: 16-20). 

A "rainha dos céus" (v. 18) era a deusa pagã Ishtar (também chamado Ashtoreth e 

Astarte), a esposa de Baal ou Moloque. Porque essas falsas divindades simbolizava a 

fertilidade, a adoração deles envolveu também a prostituição. 

Mais tarde, Deus mais uma vez usado Jeremiah para confrontar o seu povo rebelde sobre 

esta questão. Defiantly, eles responderam: 

"Quanto à mensagem que nos falaram em nome do Senhor, nós não estamos indo para 

ouvir você! Mas, em vez vamos certamente realizar toda a palavra que procedeu a partir 

de nossas bocas, pela queima de sacrifícios à rainha do céu e derramar ofertas de bebidas 

para ela, assim como nós mesmos, nossos antepassados, nossos reis e nossos príncipes 

fez nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém; para, em seguida, tivemos muita comida 



e estavam bem e não viu nenhuma desgraça. Mas desde que parou de queimar sacrifícios 

à rainha do céu e derramar ofertas de bebidas para ela, temos tido falta de tudo e que 

tenham cumprido o nosso fim pela espada e pela fome. "" E ", disse a mulher," sacrifícios 

quando estávamos em chamas a rainha do céu e foram derramando libações a ela, foi sem 

nossos maridos que fizemos para seus bolos de sacrifício em sua imagem e ofereceram 

libações a ela "(44: 16-19)? 

Em resposta, o profeta solenemente os advertiu de juízo iminente de Deus: 

E disse Jeremias a todo o povo, incluindo todas as mulheres, "Ouvi a palavra do Senhor, 

todos de Judá, que estais na terra do Egito, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de 

Israel, da seguinte forma:" Quanto a você e vossas mulheres, de ter falado com a boca e 

cumpriu-a com as mãos, dizendo: "Nós certamente cumpriremos os nossos votos que 

fizemos, para queimar sacrifícios à rainha do céu e derramaria libações para ela." Vá em 

frente e confirme os vossos votos, e, certamente, realizar seus votos! No entanto ouvir a 

palavra do Senhor, todos de Judá, que está vivendo na terra do Egito: Eis que eu juro pelo 

meu grande nome, diz o Senhor, "nunca estará o meu nome ser chamado novamente pela 

boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: "Como o Senhor Deus 

vive." Eis que eu estou olhando por eles para mal e não para o bem, e todos os homens 

de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos por a espada e pela fome, até que 

sejam completamente desaparecido. Aqueles que escaparem da espada voltarão da terra 

do Egito para a terra de Judá, poucos em número. Em seguida, todo o resto de Judá que 

foram para a terra do Egito para residir lá vai saber cuja palavra vai ficar, Mina ou a deles 

"(44: 24-28). 

Para adorar Maria, como se ela fosse a rainha do céu é misturar paganismo com a verdade 

bíblica e blasfemar o verdadeiro Rei do céu. Proclamar que Maria é co-redentora e 

mediadora da graça salvadora (cf. a discussão de vista anti-bíblico do catolicismo de 

Maria no capítulo 4 deste volume), só agrava a sua falsa visão sincrética dela. 

Dramático encontro de Maria com o anjo Gabriel terminou com este curto, posfácio 

simples: E o anjo ausentou-se dela . Sua missão cumprida, Gabriel voltou para a 

presença de Deus. O Deus-homem estava indo para nascer; o Filho unigênito de Deus, 

Jesus, quem salvará o seu povo dos seus pecados, o divino Redentor, a prole santo, o rei 

divino que reinará sobre um reino que vai durar para sempre. 

Esta conta demonstra que as promessas de Deus serão cumpridas, como eram em vida de 

Maria. Ele também revela que o soberano Deus realiza seus propósitos através de Seus 

servos obedientes e submissos, como Ele fez através de Maria. Sem levar em conta as 

implicações e riscos potenciais, Maria descansou fielmente o propósito soberano de seu 

Salvador e Deus. Esta é a sua verdadeira magnificência. 

Deus ainda está fazendo seu trabalho hoje, se não for através de milagres visíveis, então 

espiritualmente através do seu povo, que confia nele (Is. 26:. 3; cf. Prov 29:25)., Obedecer 

à Sua Palavra (Sl 119: 17, 67, . 101; Matt 07:24; Lucas 11:28; Tiago 1:25), e submeter 

humildemente como escravos obedientes à Sua vontade (Josh 24:24; Sl 119:.... 35; Eccles 

12:13; Fp 2 : 12-13). 



 
 

 

 

 

 

6. Maria e Elisabete: Confirmando Profecia 

Angelical (Lucas 1: 39-45) 

Agora, neste momento Maria se levantou e foi às pressas à região 

montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias 

e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a 

criança estremeceu no seu seio; e Isabel ficou cheia do Espírito 

Santo. E ela gritou em alta voz e disse: "Bendita és tu entre as 

mulheres e bendito é o fruto do teu ventre! E como isso aconteceu 

comigo, que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Pois eis que, 

quando a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança 

estremeceu no meu ventre para a alegria. Bem-aventurada aquela 

que acreditou que teriam cumprimento do que havia sido falado 

com ela pelo Senhor "(1: 39-45). 

A fé é a essência da vida cristã. No início, os crentes são "justificados pela fé, 

independentemente das obras da lei" (Rm 3:28; cf. 5:.. 1; Gl 2:16) e, portanto, são "filhos 

de Deus pela fé em Cristo Jesus" ( Gal. 3:26). Paulo escreveu sobre viver a vida cristã, "a 

vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus" (Gl. 2:20). Em João 20:29, 

Jesus disse a Tomé: "Porque me viste, você acredita? Bem-aventurados os que não viram 

e creram "(cf. 1 Pedro 1: 8). "Fé", observa o escritor de Hebreus, "é a certeza das coisas 

que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem" (Hb 11:... 1; cf. 2 Cor 4:18; Rm 

8:25), além a partir do qual é impossível agradar a Deus (v. 6). 

Mas, como ainda caído pessoas, embora "andamos por fé, e não por vista" (2 Cor. 5: 7), 

mesmo aqueles cuja fé é mais fortes dúvidas de experiência e desânimo. A Bíblia deixa 

claro que toda a história redentora de Deus tem sido o incentivador de seu povo, 

confirmando e reforçando a sua fé. 

Com a tarefa de a dura responsabilidade de liderar o êxodo dos filhos de Israel do Egito, 

"Moisés disse a Deus:" Quem sou eu, que eu deveria ir a Faraó, e que eu deveria trazer 

os filhos de Israel do Egito? '" (Ex. 03:11). Deus o encorajou: "Certamente eu serei 

contigo, e este será o sinal de que eu é que te enviei: quando você trouxe o povo para fora 

do Egito, você deve adorar a Deus neste monte" (v. 12). Apesar reafirmação de Deus, a 



fé de Moisés ainda vacilou. "O que se eles [os israelitas] não vai acreditar em mim ou 

ouvir o que eu digo", ele perguntou, "Por que eles podem dizer, 'O Senhor não te 

apareceu" (Ex. 4: 1). Mais uma vez, Deus assegurou seu servo lutando: 

O Senhor disse-lhe: "O que é isso na tua mão?" E ele disse: "A equipe." Então ele disse: 

"Jogue-o no chão." Então, ele jogou-a no chão, e ela se tornou uma serpente; e Moisés 

fugiu dela. Mas o Senhor disse a Moisés: "Estende a tua mão e agarrá-lo pelo rabo" -então 

ele estendeu a mão e pegou ele, e ele se tornou um cajado na mão "para que eles creiam 

que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque eo Deus de Jacó, 

apareceu a você ". O Senhor disse, além disso, para ele," Agora ponha a mão em seu seio. 

"Então, ele colocou a mão em seu seio, e quando ele tirou, eis que a mão estava leprosa 

como a neve. Então Ele disse: "Coloque sua mão em seu seio." Então ele colocou a mão 

em seu seio novamente, e quando ele a tirou de seu regaço, eis que foi restaurado como o 

resto de sua carne."Se eles não vão acreditar em você ou acatar o testemunho do primeiro 

sinal, eles podem acreditar que o testemunho do último sinal. "Mas se eles não vão 

acreditar a estes dois sinais ou acatar o que você diz, então você deve tomar um pouco de 

água do Nilo e derramá-lo sobre a terra seca; e a água que você toma do Nilo vai se tornar 

o sangue sobre a terra seca. "(vv. 2-9) 

Gideon, o juiz que libertou Israel da opressão dos midianitas, também encontrou sua fé 

não estava à altura da tarefa. Juízes 6: 16-23 refere-se o encontro de Gideon com o Anjo 

do Senhor (o Cristo pré-encarnado), que o cobrado para entregar Israel: 

O Senhor disse-lhe: "Com certeza eu vou estar com você, e você deve derrotar os 

midianitas como um só homem." Assim Gideon disse-lhe: "Se agora tenho achado graça 

aos teus olhos, dá-me um sinal de que é Você que falam comigo. Por favor, não sair daqui, 

até que eu volte para você, e trazer para fora a minha oferta e colocá-lo diante de ti. "E 

disse:" Eu vou permanecer até você voltar. "Em seguida, entrou Gideão e preparou um 

cabrito e sem fermento Pão de um efa de farinha; ele colocou a carne num cesto eo caldo 

em uma panela e, trazendo-os para debaixo do carvalho e os apresentou. O anjo de Deus 

lhe disse: "Pegue a carne e os pães ázimos e colocá-las sobre esta pedra, e despeje o 

caldo." E assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na 

mão e tocou a carne e os pães ázimos; e fogo surgiu a partir da rocha e consumiu a carne 

e os pães sem fermento. Então o anjo do Senhor desapareceu de sua vista. Quando Gideão 

viu que era o anjo do Senhor, ele disse: "Ah, Senhor Deus! . Por agora eu vi o anjo do 

Senhor face a face "O Senhor disse-lhe:" A paz esteja convosco, não temais; não morrerás 

". 

À medida que o exército dos midianitas se aproximou, Gideon procurou novas garantias 

de que Deus faria como prometeu. Buscando reforçar sua fé flacidez, Gideon fez o pedido 

para o qual ele é mais famoso: 

Então Gideão disse a Deus: "Se você vai entregar Israel através de mim, como você tem 

falado, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se houver orvalho somente no velo, e é 

seco sobre toda a terra, então eu vou saber que você vai entregar Israel através de mim, 

como você tem falado. "E assim foi. Quando ele se levantou cedo na manhã seguinte e 

apertou o velo, ele bebeu o orvalho do velo, uma bacia cheia de água. Então Gideão disse 

a Deus: "Não deixe que sua ira contra mim que eu posso falar mais uma vez; por favor, 

deixe-me fazer um teste mais uma vez com o velo, rogo-te que ser seco só no velo, e haja 



o orvalho sobre toda a terra "Deus assim o fez naquela noite.; pois era seco só no velo, e 

orvalho era sobre toda a terra. (Jz 6:. 36-40) 

Aflitos com uma doença terminal, o rei dos deuses Ezequias "orou ao Senhor, dizendo:" 

Lembra-te agora, ó Senhor, peço-vos, como tenho andado diante de ti em verdade, com 

todo o coração e ter feito o que é bom em sua à vista "(2 Reis 20: 2-3). Em resposta à 

oração de Ezequias, Deus enviou o profeta Isaías para ele com a boa notícia de que sua 

oração tinha sido respondida (vv. 4-6). Em descrença apesar resposta rápida de Deus para 

a sua oração ", disse Ezequias a Isaías:" Qual será o sinal de que o Senhor vai me curar, 

e que hei de subir à casa do Senhor, no terceiro dia? '"(V. 8). Como ele tinha com Moisés 

e Gideão, Deus concedeu Ezequias um sinal de que o que Ele tinha prometido viria a 

passar: 

Isaías disse: "Este é o sinal da parte do Senhor, que o Senhor vai fazer a coisa que Ele 

falou:? É a sombra dez passos ou voltar dez passos" Então disse Ezequias: "É fácil para 

a sombra a declinar dez passos;não, mas deixe a sombra virar para trás dez etapas. "Então 

o profeta Isaías clamou ao Senhor, e Ele fez voltar a sombra sobre a escada de volta dez 

passos pelos quais já tinha declinado na escadaria de Acaz.(Vv. 9-11) 

(Mat. 11:11) Até mesmo João Batista, o precursor do Messias e o maior homem que já 

tinha vivido até aquele momento, lutou com a dúvida: 

Ora, quando João, enquanto estava preso, ouviu falar das obras de Cristo, mandou dizer 

por seus discípulos e disse-lhe: "Você é o esperado, ou devemos esperar outro?" Jesus 

respondeu, e disse-lhes: "Ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo: os cegos 

vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são 

ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho a eles. E bem-aventurado é aquele 

que não se ofende at Me "(Mateus 11: 2-6.). 

Como esta passagem se abre, Maria tinha acabado de receber do anjo Gabriel a mais 

surpreendente inimaginável anúncio,, incompreensível qualquer ser humano jamais ouviu 

falar. Por incrível que pareça, a sua mensagem para ela foi que ela era para ser a mãe do 

Messias; o Filho de Deus encarnado; o Senhor Jesus Cristo. Maria tinha respondido em 

humilde, obediente, submisso fé (1:38), confiando que Deus faria o que ele tinha dito. 

Embora Maria não pediu um sinal, Deus, sabendo o quão surpreendente e desactivação 

Sua mensagem para ela era, deu-lhe um de qualquer maneira. O sinal, comunicada por 

Gabriel, foi outro milagre concepção, desta vez envolvendo seu parente mais velho 

Elisabete. Registro do evangelho de Lucas abre com as histórias desses dois milagres, um 

envolvendo um estéril, mulher mais velha passado idade fértil, eo outro uma jovem 

virgem, solteiro no início da adolescência. A criança do primeiro seria o precursor do 

Messias, João Batista; o segundo seria o próprio Messias, o Senhor Jesus Cristo. 

Até este ponto, as duas narrativas tinha sido separada. Elisabete viveu na região 

montanhosa de Judá, nos arredores de Jerusalém, enquanto que Maria viveu na pequena 

aldeia de Nazaré da Galiléia, cerca de 60 milhas ao norte. Mas nesta passagem as duas 

histórias se juntam, como Maria visita Elisabete. Os dois incidentes, embora separados 

no tempo e no local, no entanto, conter muitos paralelos marcantes. 



Por exemplo, as duas contas começou através da introdução dos pais, ou em caso de 

Maria, mãe (1: 5-6, 26-27). Em segundo lugar, ambas as contas declarou os obstáculos 

para engravidar (esterilidade de Elisabete [1: 7], a virgindade de Maria [01:34]). Em 

terceiro lugar, Gabriel chegou (1:11, 26), e sua vinda assustou aquele a quem ele apareceu 

(1:12, 29). Em quarto lugar, Gabriel assegurou aquele a quem ele apareceu (1:13, 30). Em 

quinto lugar, Gabriel prometeu um filho (1:13, 31). Em sexto lugar, Gabriel deu o nome 

do filho (1:13, 31), e descreveu a sua grandeza (1: 15-17, 32-33). Em sétimo lugar, houve 

uma objeção (incredulidade de Zacarias [01:18]; falta de compreensão Maria 

'[01:34]). Finalmente, Gabriel deu um sinal de que o que ele tinha falado se tornaria 

realidade (1: 19-20, 35-36). 

Breve descrição de Lucas do encontro de Maria com Elisabete enfatiza confirmação de 

Sua promessa a Maria que ela conceberia um filho enquanto ainda é virgem de Deus. A 

conta revela três aspectos do que a confirmação: confirmação pessoal, confirmação física 

e confirmação profética. 

CONFIRMAÇÃO PESSOAL 

Agora, neste momento Maria se levantou e foi às pressas à região 

montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias 

e saudou Isabel. (1: 39-40) 

Ansioso para ver o sinal prometido, Maria não perdeu tempo em que estabelece para 

visitar sua parente mais velho Elisabete. A frase neste momento refere-se à época da 

visita de Gabriel. Isso e nota de Lucas de que ela passou com pressa indica que Maria 

imediatamente largou tudo para fazer a viagem para o sul para a Judéia para ver Elisabete, 

que era na época grávida de seis meses (v. 36). Desde que ela ficou com Isabel por três 

meses (v. 56), Maria evidentemente voltou para casa por volta da época do nascimento 

de João Batista (v. 57). 

Viagens para a Judeia região montanhosa perto de Jerusalém teria levado três ou quatro 

dias. Tal jornada por uma menina da idade de Maria foi altamente incomum em uma 

cultura onde as jovens foram cuidadosamente blindado e protegido. Além disso, embora 

a Bíblia em nenhum lugar menciona o exato momento de sua concepção, Maria sem 

dúvida, já estava grávida quando ela fez a viagem. Alguns até sugeriram que a razão pela 

qual ela passou foi esconder sua gravidez. Mas a gravidez não teria sido evidente que 

logo após a concepção. E se isso fosse a intenção de Maria, ela dificilmente teria 

retornado para casa três meses depois, quando sua condição teria sido óbvio para todos. É 

duvidoso que José estava ciente de que Maria estava grávida. A conta da consciência de 

José de gravidez de Maria, a sua resposta, e na próxima visita Angelicalal é dada por 

Mateus (1: 18-25). 

A localização exata da cidade (vila) de Judá , onde Zacarias e Isabel viveu é 

desconhecida, embora a tradição do século VI coloca cerca de cinco quilômetros de 

Jerusalém. Depois de chegar lá Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel (cf. 

vv. 41, 44). Ao contrário do breve, casual, até mesmo os cumprimentos irreverentes 

comum hoje em dia, uma saudação no Antigo Oriente Médio foi um evento social 

ampliada, envolvendo um longo diálogo. O encontro de Moisés com o pai-de-lei, Jethro 

ilustra esta saudação: 



Então saiu Moisés ao encontro de seu pai-de-lei, e ele inclinou-se e beijou-o; e eles 

perguntaram uns aos outros de seu bem-estar e entrou na tenda. Moisés contou a seu pai-

de-lei tudo o que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, todas as 

dificuldades que lhes havia acontecido no caminho, e como o Senhor os livrara. Alegrou-

se Jetro sobre todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, em entregar-os das mãos dos 

egípcios. (Ex. 18: 7-9) 

Da mesma forma, Maria e Elisabete sem dúvida compartilhada todos os detalhes de suas 

histórias notáveis com os outros. Elisabete teria dito a Maria dos incríveis acontecimentos 

que culminaram em sua gravidez, começando com a aparição de Gabriel a Zacarias no 

templo. Maria da mesma forma teria relacionado com Elisabete a história de sua visita de 

Gabriel pouco tempo antes. As semelhanças notáveis nas duas contas, observado acima, 

teria emocionado e surpreender-los como eles perceberam que o tão esperado Messias 

estava prestes a chegar, e que Deus tinha escolhido essas duas mulheres obscuros ser os 

portadores milagrosas destes dois filhos. 

Maria iria compartilhar sua notícia maravilhosa com Elisabete, confiantes de que ela era 

a única pessoa com Maria podia contar com a acreditar sua história. Outros poderiam ter 

visto ela conta como uma tentativa absurda de encobrir sua imoralidade sexual e gravidez 

resultante. Mesmo José, que a conhecia bem, não acreditava conta de Maria, e destina-se 

a divorciar-se dela (Mat. 1:19). Não foi até que ouviu a verdade de um anjo (vv. 20-21, 

24-25), que ele aceitou o que realmente tinha acontecido. Portanto, o texto não revelar o 

que, se alguma coisa Maria disse a ele, sua família ou seus amigos; ele diz apenas que ela 

disse Elisabete, uma vez que ela também tinha experimentado uma concepção 

milagrosa. Ao ouvir o relato de Elisabete, e ainda mais vendo sua condição, também 

confirmou a Maria que Deus iria manter sua palavra para ela. 

CONFIRMAÇÃO FÍSICA 

Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu 

no seu seio; ... Pois eis que, quando a voz da tua saudação chegou 

aos meus ouvidos, a criança estremeceu no meu ventre para a 

alegria. (1: 41a, 44) 

A confirmação Maria recebeu de falar com Elisabete foi reforçada de uma forma 

maravilhosa. Em algum ponto da conversa longa que compreendeu a saudação (sem 

dúvida, depois de Maria contou palavras de Gabriel para ela), de Elisabete bebê saltou 

no seu ventre . É evidente que esta não era apenas o movimento normal do bebê em seu 

ventre que se sentia com frequência. A exclamação de Isabel a Maria, "Quando a voz 

da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu no meu ventre para 

a alegria" revela claramente que o movimento de seu bebê não era o tipo familiar, mas 

que ela identificou com alegria na antecipou vinda do Messias. 

Esta vida seria nasceu para ser o precursor (1:17) e arauto (3: 4-6) do Messias, e essa 

profecia em silêncio foi o seu primeiro anúncio. Era para lhe permitir fazer esta profecia 

sobrenatural involuntário que João estava "cheio do Espírito Santo, enquanto ainda no 

ventre de sua mãe" (v. 15). Como se verá mais adiante, a plenitude do Espírito (uma 

expressão que descreve o poder do Espírito Santo tomar o controle e efetuando o serviço 

a Deus por palavras ou ações) é muitas vezes ligado com a profecia. 



Esta não foi a primeira vez que o movimento no ventre de uma mulher grávida tinha 

significado profético. Séculos antes, durante a gravidez de Rebeca, houve um incidente 

com implicações de longo alcance: 

Isaque orou ao Senhor, em nome de sua esposa, porque ela era estéril; eo Senhor lhe 

respondeu, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Mas os filhos lutavam dentro dela; e ela 

disse: "Se é assim, por que então é que sou assim?" Então ela foi para consultar o 

Senhor. O Senhor disse-lhe: "Duas nações há no teu ventre; e dois povos se separado de 

seu corpo; e um povo será mais forte do que o outro; eo mais velho servirá ao menor "(Gn 

25: 21-23). 

As crianças estavam Jacó e Esaú, cujos descendentes, Israel e os árabes, têm estado em 

conflito durante milênios. 

A alegria que começou no ventre de sua mãe iria definir o tom para toda a vida e 

ministério de João. Em João 3:29, ele declarou: "Aquele que tem a esposa é o esposo; mas 

o amigo do noivo, que está presente eo ouve, regozija-se muito com a voz do 

esposo. Então, este meu gozo foi completa. " 

O salto do bebê para a alegria desde que o cumprimento da confirmação prometido a 

Maria. Mas ao contrário de seu filho por nascer, Elisabete podia falar, e ela acrescentou 

sua voz à profecia não dito. 

CONFIRMAÇÃO PROFÉTICO 

e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E ela gritou em alta voz e 

disse: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 

ventre! E como isso aconteceu comigo, que a mãe do meu Senhor 

venha me visitar? ... Bem-aventurada aquela que acreditou que 

teriam cumprimento do que havia sido falado com ela pelo Senhor 

"(1: 41b-43, 45). 

Como seu filho por nascer, Elisabete também foi cheio do Espírito Santo . Como 

mencionado anteriormente, tal enchimento foi muitas vezes ligado a falar uma mensagem 

de Deus. Em 2 Samuel 23: 2, Davi declarou: "O Espírito do Senhor falou por mim, ea sua 

palavra está na minha língua." Depois do nascimento de João "Zacharias foi cheio do 

Espírito Santo, e profetizou" (1:67; cf . vv. 68-79). Simeão 

veio no Espírito foi ao templo; e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para levar a 

cabo para ele o costume da lei, então ele tomou em seus braços, e louvou a Deus, e disse: 

"Agora, Senhor, Você está liberando Seu servo partir em paz, segundo a tua palavra; e os 

meus olhos viram a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos: luz para 

revelação aos gentios, e para glória do teu povo Israel "(2: 27-32). 

Atos 2: 4 registros de que no dia de Pentecostes, os crentes "todos foram cheios do 

Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas [línguas estrangeiras 

reconhecidas; vv. 8-11], conforme o Espírito lhes concedia que falassem. "Mais tarde, em 

Atos, 



Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: "Os governantes e os anciãos do povo, se 

formos a julgamento hoje para um benefício feito a um homem enfermo, quanto à forma 

como este homem foi feito bem, deixá-lo ser conhecido todos vocês e para todo o povo 

de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem 

Deus ressuscitou dentre os mortos, por este nome este homem está aqui diante de vocês 

em boa saúde. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, mas que se tornou 

a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro; . pois não há outro nome debaixo 

do céu, que tenha sido dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos "(Atos 4: 8-

12) 

Depois de Pedro e João foram ameaçados e liberado pelo Sinédrio, os crentes "eram todos 

cheios do Espírito Santo e começaram a falar a palavra de Deus com ousadia" (Atos 

4:31). Os escritores da Bíblia foram "homens movidos pelo Espírito Santo [que] falaram 

da parte de Deus" (2 Pedro 1:21). 

Depois de ser cheio do Espírito Elisabete exclamou em voz alta (um termo associado 

com o discurso da verdade divina em passagens como João 1:15; 7: 28,37; 09:27 

Rom.) voz . Ela literalmente gritou a mensagem que Deus lhe deu, tanto do entusiasmo 

sobre o seu conteúdo, e para enfatizar a sua autoridade. O que se seguiu foi um hino de 

louvor, a primeira das cinco associados com o nascimento de Cristo que Lucas registra 

(cf. 1: 46-55, 67-79; 2:14, 25-32). Este hino de louvor pronunciado a bênção de Maria, a 

criança, a própria Elisabete, e, finalmente, todo aquele que crê a palavra de Deus. 

A frase Bendita és tu entre as mulheres é uma expressão superlativa hebraica que 

descreve Maria como a mais abençoada de todas as mulheres (cf. Jz. 5:24). Na cultura 

hebraica, o status de uma mulher foi baseado, em grande medida, de seus filhos; sua 

significância foi diretamente ligada à sua importância. Assim, quando uma mulher queria 

honrar Maria, ela chamou a Jesus: "Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em 

que você amamentaram" (Lucas 11:27). Ponto de Elisabete foi que Maria era a mulher 

mais abençoada de todas, porque ela teria o maior filho. Embora Gabriel tinha informado 

a Zacarias que seu próprio filho seria ótimo, Elisabete reconheceu humildemente que 

Maria seria maior. Filho de Elisabete seria precursor do Messias, mas Maria era o 

Messias. Assim, Elisabete reconheceu que Maria havia recebido o maior privilégio ea 

honra maior. Ser uma mulher justa (1: 6), ela ficou emocionada, não só por ter o privilégio 

de dar precursor do Messias, mas, mais ainda, que o Messias estava chegando. 

Elisabete então abençoou o Filho de Maria, chorando, "Bendito é o fruto do teu 

ventre!" Essa frase Antigo Testamento familiarizado (cf. Gn 30: 2; 07:13 Deut; 127 Ps:; 

13:18 Isa 3... ), usado somente aqui no Novo Testamento, refere-se ao Santo Menino que 

Maria daria à luz. Ele é o Messias (João 4: 25-26); o Salvador do mundo (João 04:42; 1 

João 4:14); o destinatário de todas louvor de Deus (Heb. 1: 6);aquele que é "santo, 

inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus" (Hb 

7:26.); aquele que "Deus o exaltou soberanamente ... e lhe deu o nome que está acima de 

todo nome" (Filipenses 2: 9.); o único que vai herdar tudo o que o Pai possui (João 16:15; 

17:10); o Senhor da glória (1 Cor. 2: 8). 

A exclamação de Elisabete de admiração e reverência, "E como tem acontecido comigo, 

que a mãe do meu Senhor venha me visitar?" está em vigor um pronunciamento de 

bênção em si mesma. Em sua verdadeira humildade, ela sentiu-se indigno de estar na 

presença de uma pessoa tão honrado (cf. Lc 5, 8). Isso Elisabete, ainda falando sob o 



controle do Espírito Santo, que se refere ao Filho de Maria comomeu Senhor atesta Sua 

divindade. Senhor é um título divino, usado mais de duas dezenas de vezes nos dois 

primeiros capítulos do Evangelho de Lucas para se referir a Deus. Portanto, para chamar 

Jesus Senhor primeiro a chamá-lo de Deus (cf. Jo 20,28). Mais tarde, a ênfase vai incluir 

a consequente submissão total ao Seu senhorio soberano (06:46). 

Apesar do ensino e da liturgia da Igreja Católica Romana, o Novo Testamento dá lugar 

nenhum Maria o título de Deus, sendo eterno (Gn 21:33; Dt 33:27; Sl 90 "mãe de Deus".:.. 

2; Isa. 40:28;. Hab 1:12; Rom. 16:26), nunca foi concebido ou nascido, mas sempre 

existiu. Maria era a mãe do Jesus humano, não a sua natureza divina eterna. 

Declaração de encerramento de Elisabete, "Feliz aquela que acreditou que teriam 

cumprimento do que havia sido falado com ela pelo Senhor", complementa a sua 

bênção antes de Maria. Maria foi abençoado não só por causa de seu privilégio em ser a 

mãe do Messias, mas também por causa de sua fé em acreditar que haveria um 

cumprimento do que havia sido dito a ela pelo Senhor . Mas o uso de Elisabete da 

terceira pessoa pronome ela amplia a bênção além de Maria para abranger todos os que 

crêem que Deus cumpre Suas promessas. 

Maria não é a mãe de Deus, ou a rainha do céu. Ela não desempenha nenhum papel na 

redenção dos pecadores, e não interceder por eles ou ouvir suas orações. Mas ela é um 

modelo de fé, humildade e submissão à vontade de Deus. Ela é um exemplo para todos 

os crentes de como responder obedientemente, com alegria, e veneração à Palavra de 

Deus. É aí que reside a sua verdadeira grandeza. 

 
7. O cântico de Maria (Lucas 1: 46-55) 

E Maria disse: "Minha alma exalta o Senhor, e meu espírito se 

alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele teve em conta a condição 

humilde de sua serva; porque eis que, a partir deste momento, 

todas as gerações me contar abençoado. Para o Poderoso fez em 

mim grandes coisas; e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é 

em cima de geração após geração para com aqueles que o 

temem. Ele tem feito grandes feitos com o braço; Ele dispersou os 

que eram soberbos nos pensamentos de seu coração. Ele derrubou 

os governantes dos seus tronos e exaltou os que eram 

humildes. Ele encheu os famintos com coisas boas; e mandou 

embora os ricos de mãos vazias. Ele tem dado ajuda a Israel, seu 

servo, lembrando-se de sua misericórdia, como falou a nossos 

pais, a Abraão e à sua descendência para sempre "(1: 46-55). 

Aqui é uma rica oferta de louvor de Maria. É notável pela sua teologia e uso do Antigo 

Testamento. Ela era uma menina, talvez cerca de 13 anos de idade que, como todas as 

pessoas de sua época, não tinha cópia pessoal das Escrituras. Sua familiaridade com a 

Palavra de Deus deve ter vindo de ouvi-la ler regularmente na sinagoga (cf. 4,16). Ele 



estabeleceu-se em seu coração e foi prontamente em sua mente quando ela abriu a boca 

em louvor de adoração. Que bênção seria para a Igreja hoje, se o jovem poderia ser tão 

biblicamente alfabetizados e devota. 

O Novo Testamento, em última análise sublinha a prioridade de adoração. Para tentação 

blasfema de Satanás para adorá-lo, Jesus respondeu: "Vá, Satanás! Pois está escrito: 

'Você deve adorar o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás "(Mat. 04:10). Hebreus 10: 24-

25 exorta os crentes a se reunir para "estimular um ao outro ao amor e às boas obras", 

uma vez que, "como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio 

santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo "(1 

Pedro 2: 5). 

Porque Deus os criou para adorá-Lo, todas as pessoas são inerentemente adoradores. O 

objeto de sua adoração determina o seu destino eterno. O Antigo Testamento condena a 

idolatria, ou seja, a adoração de alguém que não seja o verdadeiro Deus (por exemplo, 

Ex. 20: 3, 23; 34:14; Sl 81: 9; 106: 35-36.), E deixa claro que era a idolatria de Israel 

persistente (por exemplo, Jz 2: 12-13, 17, 19; 3: 5-7.; 10: 6; 1 Reis 15:12; 16:13; 21: 25-

26), que acabou por conduzir para a destruição da nação e cativeiro (cf. 2 Reis 17: 6-12; 

21: 11-14). O Novo Testamento revela idolatria ser a resposta inevitável daqueles que 

negam o verdadeiro Deus (Rom. 1: 18-23). Mas a adoração de falsos deuses não é a única 

forma de idolatria. Há ídolos no coração de até mesmo o ateu mais endurecido, como a 

aceitação, fama, saúde, poder, prestígio e riqueza, entre muitos outros. 

Idolatria, no entanto, não se limita à adoração de falsos deuses; Também engloba a 

tentativa de adorar o Deus verdadeiro de uma forma inaceitável. Recebimento dos Dez 

Mandamentos no Monte Sinai de Moisés foi interrompido por uma exibição chocante de 

idolatria: 

Então o Senhor disse a Moisés: "Desce de uma vez, para o seu povo, que fizeste subir da 

terra do Egito, já se corrompeu. Eles rapidamente se desviaram do caminho que eu lhes 

ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e adoraram-no e se sacrificaram 

para ele e disse: 'Este é o seu deus, ó Israel, que te fez sair da terra do Egito! "(Ex 32: 7-

8. ) 

Os israelitas não adoravam uma divindade pagã, mas tinha reduzido o verdadeiro Deus a 

uma imagem-algo que Deus proíbe estritamente (4 Deut: 14-18.). O resultado foi uma 

ameaça de julgamento mortal (Ex. 32:10) e sua execução (vv. 28-35). 

Em vez de seguir as normas prescritas para o culto, os filhos de Arão, Nadabe e Abiú 

(provavelmente enquanto estava bêbado; cf. Lev. 10: 9) "ofereceram fogo estranho 

perante o Senhor, que Ele não lhes ordenara" (Lv 10: 1.). Deus não estava satisfeito com 

sua adoração inovador ", e saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu; e morreram 

perante o Senhor" (v. 2). 

Após observando ansiosamente as forças dos filisteus que agrupa para a batalha, enquanto 

seus homens estavam abandonando-o, Saul finalmente tomou o assunto em suas próprias 

mãos. Samuel havia instruído o rei a esperar sete dias, até que ele chegou a oferecer 

sacrifícios (1 Sam. 10: 8). Mas quando os sete dias estavam se e Samuel não tinha 

aparecido, Saul racionalizou que "os filisteus descerá contra mim em Gilgal, e eu não 

perguntei a favor do Senhor." Por isso, usurpando o papel de um padre, Saul " forçada 



[próprio] e ofereceu o holocausto "(1 Sam. 13:12). Essa falha intencional para adorar a 

Deus corretamente foi a custar Saul tudo: 

Samuel disse a Saul: "Você fez uma jogada infantil; não guardaste o mandamento que o 

Senhor, teu Deus, te ordenou, por enquanto, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre 

Israel para sempre. Mas agora seu reino não subsistirá. O Senhor buscou para si um 

homem segundo o seu coração, e que o Senhor lhe designou como governante de seu 

povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. "(Vv. 13-14) 

Vinte anos após a filisteus voltaram a arca da aliança para Israel (7 1 Sam:. 1), Davi 

decidiu transportá-la para Jerusalém. Ignorando as instruções de Deus sobre a forma de 

levar a arca (era para ser realizada em postes; cf. Nm 4: 5-6.), O povo colocou em um 

carro de boi; e celebrada como a arca (2 Sam 6 3). partiu para Jerusalém (v. 5). Mas o 

clima alegre foi abruptamente quebrada quando Uza "estendeu a mão para a arca de Deus, 

e pegou nela, porque os bois quase chateado ele. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, 

e Deus o feriu ali por esta irreverência; e ele morreu ali junto à arca de Deus "(vv. 6-

7). Reverência aparente de Uzzah para o Senhor foi realmente uma violação direta de seu 

comando para não tocar na arca sob pena de morte (Num. 4:15). A conseqüência drástica 

da desobediência de Uzzah ilustra graficamente que Deus não aceita qualquer variante 

ou, alteração de estilo próprio de Suas instruções para a adoração (cf. Is 1: 11-20; Amos 

5: 21-27.; Os 6, 4-. 7; Malaquias 1: 6-14; Mat. 15: 1-9.; 23: 23-28; Marcos 7: 6-7). 

Os redimidos, por outro lado, a adoração manifesto aceitável. Eles são, de acordo com 

Filipenses 3: 3, aqueles que "adoração no Espírito de Deus, e nos gloriamos em Cristo 

Jesus, e não confiamos na carne" (cf. João 4:23). Adoração que é aceitável a Deus tem 

muitos elementos. Em Romanos 15:16, Paulo usou a linguagem de culto para descrever 

seu ministério evangelístico para os perdidos, chamando a si mesmo "um ministro de 

Cristo Jesus entre os gentios, ministrando como sacerdote o Evangelho de Deus, de modo 

que [sua] oferta do gentios pode tornar-se agradável, santificada pelo Espírito Santo 

"Liderando uma" vida tranqüila e sossegada, em toda a piedade e dignidade. "(1 Tim. 2: 

2) também é um ato de adoração, uma vez que é" bom e agradável diante de Deus, nosso 

Salvador "(v. 3). 

Central para adorar a Deus é o louvor. O escritor de Hebreus exorta seus leitores a 

"continuamente oferecer um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que 

confessam o seu nome" (Heb. 13:15).Culto inclui também "fazer o bem e de partilha, 

porque com tais sacrifícios Deus se agrada" (v. 16). O apóstolo Paulo observa que, mesmo 

o ato aparentemente banais de atender às necessidades financeiras é um ato de 

adoração. Agradecendo aos filipenses para seu presente, ele escreveu: "Mas eu recebi 

tudo na íntegra e terá em abundância; Estou amplamente suprido, depois que recebi de 

Epafrodito o que você enviou, um aroma perfumado, um sacrifício aceitável e agradável 

a Deus "(Fp. 4:18). 

A verdadeira adoração, tal como definido por nosso Senhor tem dois componentes: é, 

disse ele, para ser "em espírito e em verdade" (João 4: 23-24). Adorem em espírito é 

genuíno, sincero, de coração, ao contrário do mero ritual para fora. Em sua obra clássica A 

Existência e Atributos de Deus , do século XVII Inglês Puritan Estevão Charnock 

escreveu, 



Sem o coração não é de adoração; é uma peça de teatro; uma parte agindo sem ser aquela 

pessoa que é realmente agiu por nós: um hipócrita, na noção da palavra, é um jogador de 

palco .... Podemos ser verdadeiramente disse para adorar a Deus, embora nós [falta] 

perfeição; mas não pode ser dito para adorá-lo, se nós [falta] sinceridade. (Separata; 

Grand Rapids: Baker, 1979, 1: 225-26) 

"Bendito seja o Senhor, ó minha alma", escreveu Davi, "e tudo o que há em mim bendiga 

o seu santo nome" (Sl. 103: 1; cf. 51: 15-17). Em Romanos 1: 9, Paulo escreveu: "Deus, 

a quem sirvo em meu espírito, no pregação do evangelho de seu Filho, é minha 

testemunha de como incessantemente faço menção de vós." 

A Bíblia revela uma série de pré-requisitos para a adoração em espírito. Em primeiro 

lugar e acima de tudo, um verdadeiro adorador deve ser controlado e fortalecido pelo 

Espírito Santo. Isso, é claro, pressupõe a salvação, uma vez que aqueles que não são 

salvos não têm a habitação do Espírito Santo (Atos 05:32; Rom. 8: 5-9), e, portanto, não 

pode adorar a Deus. Em segundo lugar, a adoração em espírito exige que os pensamentos 

ser focada em Deus. Culto brotou de um indiviso (Sl 86:11). Mente cheia de e meditando 

sobre a verdade da Palavra de Deus (Js 1: 8.; Sl 1: 2; 4:. 4; 63: 6; 77: 6, 12 ; 119: 15, 23, 

48, 78, 97, 99, 148). Em terceiro lugar, a adoração em espírito exige arrependimento, uma 

vez que o pecado impede companheirismo e comunhão com Deus. Assim Davi orou: 

"Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; tente me e conhece os meus 

pensamentos; e ver se há algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho 

eterno "(Salmo 139: 23-24.). Finalmente, para adorar a Deus em espírito exige 

humildemente aceitar a Sua vontade, não importa quais sejam as circunstâncias (cf. a 

disposição de Abraão de sacrificar seu filho; Gn 22: 1-18). 

A adoração deve ser também em verdade. Como observado acima, Deus rejeita o culto 

de auto-denominado que é inconsistente com a Sua verdade revelada. A única fonte de 

que a verdade é a Sua Palavra (João 17:17; cf. Sl 119:. 142, 160), de modo que apenas 

adorar consistente com as Escrituras é aceitável a Ele. 

Hebreus 10:22 resume a abordagem dos verdadeiros adoradores de Deus: Eles são 

sinceros (eles "se aproximam com um coração sincero"), fiel ("em plena certeza de fé"), 

humilde ("tendo ... corações purificados a partir de um mal consciência "), e pura (com" 

corpos lavados com água pura "). Como resultado de tal adoração a Deus será glorificado 

(. Ps 50:23), os crentes purificado (Sl. 24: 3-4), e os perdidos evangelizada (Atos 2:47). 

Como observado no capítulo anterior deste volume, Maria é um exemplo para todos os 

crentes de fé, humildade e submissão à vontade de Deus. Esta seção do evangelho de 

Lucas revela que ela também modelado verdadeira adoração, aceitável. Depois de ouvir 

a notícia surpreendente do anjo Gabriel que ela era para ser a mãe do Messias (ver 

capítulos 4 e 5 deste volume), Maria imediatamente fui visitá-la parente mais velho 

Elisabete, que estava grávida de seis meses, com João Batista ( 1:36). Há Deus confirmou 

que a Sua promessa a ela através Gabriel iria fato aconteceu (ver a exposição de 1: 39-45, 

no capítulo 6 deste volume). Confirmação de Deus apagada dúvidas de Maria, respondeu 

às suas perguntas, e fortaleceu sua fé. Os versículos 46-55, conhecido como o Magnificat 

(desde a primeira palavra do texto latino), gravar sua explosão de louvor e adoração em 

resposta. 



Hino de Maria está cheia de alusões a Escritura, revelando que seu coração e sua mente 

estavam saturados com o Antigo Testamento. Ecoa orações de Hannah (1 Sam 1:11; 2: 

1-10.) E orações no Pentateuco, os Salmos e os escritos dos profetas. 

Por exemplo, Maria começou no versículo 46, dizendo: "Minha alma exalta o 

Senhor", que ecoa o Salmo 34: ". A minha alma se sua ostentação no Senhor" 2, Sua 

referência a Deus como seu Salvador (v 47). é uma reminiscência de tais passagens do 

Antigo Testamento como 2 Samuel 22: 3; Isaías 43:11; 45:21; 49:26; 60:16; e Oséias 13: 

4, enquanto sua declaração, "Porque Ele tem tido em conta para o estado humilde de 

Seu servo" (v 48). reflete a oração de Ana em 1 Samuel 01:11 (cf. Sl 136: 

23.). Exclamação de Maria, "pois eis que a partir deste momento, todas as gerações 

me contar abençoado"ecoa as palavras de Leah em Gênesis 30:13. Sua 

declaração, "porque o Poderoso fez grandes coisas por mim" tem raízes do Antigo 

Testamento:, como faz a seguinte declaração: "Santo é o seu nome" (cf. Sl 99 (cf. Sl 126 

3.):. 3; 111: 9). 

Hino de Maria também revela que ela estava bem versado na história de Israel. Ela falou 

de ter de Deus "atos poderosos feitos com seu braço" (v. 51), incluindo a "espalhar 

[ndo] aqueles que tinham orgulho nos pensamentos de seu coração (v. 51), "[trazer] 

para baixo governantes dos seus tronos " (v. 52), "exaltar [ndo] aqueles que eram 

humildes" (v. 52), "encher [ndo] os famintos com coisas boas; e [envio] longe os ricos 

de mãos vazias " (v. 53). 

Maria também entendeu a rica verdade teológica da aliança abraâmica. Ela sabia que 

Deus "tem dado ajuda a Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia", de 

acordo com a promessa que fez "a Abraão e à sua descendência para sempre" (vv. 54-

55). Jesus ensinou que "a boca fala do que está cheio o coração" (Mat. 12:34), e as 

palavras de Maria eram a saída de um coração mergulhado na Palavra de Deus. 

Louvor de Maria é a expressão de sua fé em Deus, seu amor por Ele, e sua profunda 

compreensão das Escrituras. O resultado é um exemplo de culto para todos os crentes a 

imitar, como ela mostra a atitude, objeto e motivo de adoração. 

A ATITUDE DE ADORAÇÃO 

E Maria disse: "Minha alma exalta o Senhor, e meu espírito se 

alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele teve em conta a condição 

humilde de sua serva; (1: 46-48) 

O exemplo de Maria de a atitude correta de adoração se desdobra em quatro pontos. 

Em primeiro lugar, a adoração é interno. Culto de Maria estava com 

ela alma e espírito . Os dois termos são intercambiáveis, e referem-se a pessoa 

interior. A verdadeira adoração, a adoração em espírito (João 4:24), envolve o todo 

interior ser-mente, emoção e vontade. Como os instrumentos de uma grande orquestra, 

todos os pensamentos e emoções de Maria se reuniram em um crescendo de louvor. 

Por outro lado raso, adoração superficial é intolerável a Deus. Em Isaías 29:13, o Senhor 

repreendeu o povo de Israel pela sua perversão externo, ritualística da verdadeira 



adoração, declarando que "se aproximam com as suas palavras e me honra com os serviço 

de bordo, mas eles removem seus corações longe de mim, e . a sua reverência para mim 

consiste de tradição aprendida de cor "Jesus aplicou essa passagem para os adoradores 

hipócritas de Seus dias (Mat. 15: 7-9). Em Isaías 48: 1, Deus declarou: "Ouvi isto, ó casa 

de Jacó, que são chamados de Israel e que saíram dos lombos de Judá, que juram pelo 

nome do Senhor, e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça 

"Jeremiah queixou-se a Deus sobre seus irmãos israelitas:" Vocês estão perto de seus 

lábios, mas longe de sua mente. "(Jer. 12: 2). "Eles vêm para você como as pessoas vêm", 

o Senhor advertiu Ezequiel ", e sentar-se diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas 

palavras, mas não fazê-las, para que eles fazem os desejos lascivos expressas por sua boca 

e seu coração vai após o lucro "(Ez. 33:31). Através do profeta Amós Deus declarou a 

Israel, 

Odeio, desprezo as vossas festas, nem me deliciar-se com as vossas assembléias 

solenes. Mesmo que você tem a oferecer até Me holocaustos, ofertas de alimentos, não 

vou aceitá-las; e eu não vou nem olhar para as ofertas pacíficas de vossos animais 

cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos; Eu não vou nem ouvir o som de 

suas harpas. Mas deixar que a justiça corra como água ea rectidão como um ribeiro 

perene. (Amós 5: 21-24) 

A verdadeira adoração não é apenas interna, mas também intensa. exalta traduz uma 

forma do verbo megalunō , o que significa, literalmente, "fazer muito bem", "ampliar" 

(daí Magnificat) ou "para ampliar;" em sentido figurado, significa, "para exaltar "," 

exaltar "," para celebrar "," estimar altamente "," de louvar ", ou" para glorificar. 

" regozijou-se , a partir do verbo agalliaō , é outra palavra intensa.É uma expressão de 

alegria suprema; em Lucas 10:21 e Atos 16:34, é traduzida como "se alegrou muito" (cf. 

1 Pedro 1: 6, 8). A verdadeira adoração é espontânea, não encenada; sincera, não 

artificial;Centrado em Deus, não é auto-centrada; mental, não apenas emocional; ela 

procura honrar a Deus, não para manipulá-lo. Maria louvou a Deus, não só para o que 

estava fazendo em sua vida, mas também por tudo o que Ele ia realizar por meio da vinda 

do Messias. 

Uma terceira característica de culto genuína é que é habitual; é um modo de vida. A forma 

atual do verbo megalunō ( exalta ) sugere que a adoração aconteceu naturalmente, de 

forma contínua no fluxo da vida de Maria. Circunstâncias Flutuante não afetam a 

verdadeira adoração, porque Deus não muda (Mal. 3: 6), nem faz a Sua palavra (Marcos 

13:31), Seus propósitos, Suas promessas (2 Cor 1 (Is 43:13.).: 20), ou a Sua salvação 

(Heb. 5: 9; 07:25). Também não é responsabilidade dos crentes a dar graças em tudo (Ef 

5:20;.. 1 Tessalonicenses 5:18) condicionada à satisfação com as circunstâncias da 

vida. Não importa o que estava acontecendo em sua vida, Davi podia dizer: "Tenho posto 

o Senhor continuamente diante de mim" (Sl. 16: 8). Ninguém exemplificado que a atitude 

de adoração contínua mais do que Paulo, cujo objetivo, como ele escreveu aos Filipenses, 

foi que "Cristo [sempre] é exaltado pelo [seu] corpo, seja pela vida ou pela morte" (Fp 

1:20 ). 

Finalmente, a adoração genuína interno é marcado por humildade. Os dois grandes 

obstáculos de culto são a ignorância, o que torna fraco e ineficaz, e orgulho, que a torna 

hipócrita. Aqueles com um raso, superficial conhecimento de Deus não pode adorá-Lo no 

sentido mais amplo, porque eles não compreender a sua grandeza. Mas o orgulho não 

pode verdadeiramente adorá-Lo em tudo, desde o orgulho é, na realidade, o culto de si 



mesmo. Deus não tolera rivais, que é por isso que o primeiro dos Dez Mandamentos é: 

"Não terás outros deuses diante de mim" (Ex. 20: 3; cf. Isaías 42: 8.). Assim, "Deus resiste 

aos soberbos, mas dá graça aos humildes" (Tiago 4: 6), porque "todo mundo que está 

orgulhoso de coração é uma abominação ao Senhor" (Prov. 16: 5; cf. 15:25 ; Sl 31:23; 

Isa. 2: 11-12.; 13:11; 1 Pedro 5: 5). 

As pessoas orgulhosas acham difícil ser gratos porque eles sempre acham que merecia 

melhor. Eles se lembram dos erros (real ou imaginário) feito para eles e buscar 

vingança. Constantemente remoendo sua alegados maus tratos enche-los com um espírito 

de amargura, que é incompatível com a verdadeira adoração. 

O humilde, por outro lado, sabendo que eles não merecem nada, reconhecer a sua falência 

espiritual, chorar sobre o seu pecado, e da fome e sede de justiça de Deus, sabendo que 

eles têm nenhum de seus próprios. Eles têm um profundo sentimento de gratidão para 

com e amor a Deus, o que resulta em adoração. 

Maria era uma pessoa tão humilde. Sua exclamação, "Ele tem tido em conta para o 

estado humilde de Seu servo," expressou sua admiração e espanto que Deus iria 

escolher para abençoá-la. Ela sabia que era um pecador, necessitado da misericórdia e da 

graça de Deus. Longe de ver a si mesma como o exaltado rainha, quase divinizado do céu 

catolicismo romano imagina que ela seja, Maria viu-se como um humilde servo (cf. v. 

38). A palavra grega é doule , a forma feminina da palavra que significa que ela é a 

primeira vez no Novo Testamento para identificar-se como escravo-a designação do 

Senhor, que se torna a norma para os santos (cf. 02:29 "escravo."; 1 Cor 7:22; Ef. 6:. 6; 

Apocalipse 1: 1) 

Dando mais uma prova da sua humildade, Maria manifestou espanto que Deus teria em 

conta para seu estado humilde . Socialmente, ela era uma garota comum a partir de uma 

aldeia da Galiléia insignificante (Nazareth) desprezado por outros israelitas (cf. João 

1:46). Maria foi, assim, muito longe da elite da sociedade na Judeia e de 

Jerusalém. Mesmo depois de se tornar a mãe do Messias, ela nunca se tornou 

proeminente. Jesus tratou com respeito, mas deixou claro que ela não tinha nenhum 

direito especial sobre Ele (João 2: 4; 12 Matt: 46-50.). Nem a igreja primitiva elevá-la a 

uma posição especial, ou conferir todas as honras especiais para ela. A única referência 

do Novo Testamento para ela após a cena na cruz (João 19: 25-27) foi como apenas mais 

um dos crentes reunidos em Jerusalém (Atos 1:14). 

Esta jovem mulher comum estava noiva de um jovem muito comum. Embora José, como 

Maria, era da linhagem de Davi, ele era apenas um trabalhador comum. Foi porque eles 

viram sua família como nada mais do que simples, as pessoas comuns que os moradores 

de Nazaré se ofendeu com declarações de Jesus (Mat. 13: 54-57). 

Mas de Maria estado humilde envolveu mais do que apenas a sua posição na sociedade 

judaica; que tinha a ver com seu caráter espiritual. Ela reconheceu que ela, como todos, 

era um pecador, na necessidade de um Salvador . Como todos os verdadeiros adoradores, 

Maria tinha uma visão sublime do Senhor e uma visão humilde de si mesma. Se ela foi o 

mais exaltado de mulheres (cf. a exposição de 1:42 no capítulo anterior deste volume), 

ela, ao mesmo tempo foi a mais humilde das mulheres (cf. Lc 14:11). É tanta humildade 

que Deus exige e abençoa (cf. Tg 4: 6). Em Isaías 57:15 Deus disse: "Assim diz o Alto e 

exaltado que vive para sempre, cujo nome é santo," eu moro em um lugar alto e santo, e 



também com o contrito e humilde de espírito, a fim de reavivar o espírito dos humildes e 

para vivificar o coração dos contritos. " 

Então Maria demonstrou a atitude correta em adoração. Ela era alegre e agradecido por 

causa da misericórdia de Deus para ela. Sua humilde consciência de sua completa 

indignidade e maravilhosa graça de Deus para seu louvor e adoração produzida a partir 

de seu coração grato. 

O OBJETO DE ADORAÇÃO 

o Senhor ... Deus, meu Salvador (1: 46b, 47b) 

Culto de Maria ao Senhor centrado principalmente em seu papel como o 

seu Salvador . O tema central do culto de todos os crentes devem ser a realidade de que 

Deus é o Salvador do pecado e do julgamento. Se assim não fosse, seria impossível para 

adorá-Lo, tão impossível como é para todos os que vivem em tormento eterno no 

inferno. Se Deus não fosse uma poupança, que redime, que perdoa a Deus, as pessoas 

podem temer Ele e tentar pacificar ou apaziguá-Lo, mas não adorá-Lo. 

Maria sabia que a vinda do Messias marcou o ápice da história da redenção. Seu Filho 

iria "salvar o seu povo dos pecados deles" (Mateus 01:21;. Cf. João 1:29), pois a Proposito 

para a Sua vinda foi "para buscar e salvar o que estava perdido" (Lucas 19:10) . A 

realidade emocionante que através dela o Messias nasceria no mundo levou Maria para 

louvar e adorar seu Redentor. 

AS RAZÕES PARA O CULTO 

Pois eis que, a partir deste momento, todas as gerações me contar 

abençoado. Para o Poderoso fez em mim grandes coisas; e santo 

é o seu nome. E a sua misericórdia é em cima de geração após 

geração para com aqueles que o temem. Ele tem feito grandes 

feitos com o braço; Ele dispersou os que eram soberbos nos 

pensamentos de seu coração. Ele derrubou os governantes dos 

seus tronos e exaltou os que eram humildes. Ele encheu os 

famintos com coisas boas; e mandou embora os ricos de mãos 

vazias. Ele tem dado ajuda a Israel, seu servo, lembrando-se de 

sua misericórdia, como falou a nossos pais, a Abraão e à sua 

descendência para sempre "(1: 48b-55). 

Três razões ou motivos para o louvor de Maria emergir de seu magnífico hino. 

Maria foi motivado em primeiro lugar porque o Poderoso tinha feito grandes coisas 

para ela (cf. 1: 30-35) -Coisas tão surpreendentes e maravilhoso que todas as 

sucessivas gerações iria contar seuabençoado . Para ser a mãe do Messias foi uma 

honra maior do que qualquer agraciado com qualquer mulher antes ou depois. E, como 

mencionado acima, a realidade que ela, um pecador indigno, salvo apenas pela graça de 

Deus também poderia suportar o Filho de Deus a levou adoração. Que Aquele 



cujo nome é santo quis se rebaixar para salvar os pecadores miseráveis será o tema da 

adoração dos fiéis por toda a eternidade (cf. Ap 5: 9). 

Louvor de Maria foi além de si mesma para abraçar tudo o que Deus faria para outros no 

futuro. Mais uma vez demonstrando sua familiaridade com o Antigo Testamento, ela 

citou o Salmo 103: 17: ". E a sua misericórdia é em cima de geração após geração 

para com aqueles que o temem" Ela louvou a Deus para a salvação comum (cf. Judas 

3), oferecido a todos os que teme -Lo-os salvos, que são preenchidos com um profundo 

respeito, reverência para a pessoa e vontade de Deus e estamos comprometidos em 

glorificando. 

A seção final do hino de Maria relata que Deus tinha feito por Seu povo no passado (cf. 

os sete verbos aoristas em vv. 51-54). Consistente com culto judaico, que não só recitou 

os atributos de Deus, mas também contou sua atos poderosos , Maria elogiado pelo que 

Ele havia feito por Israel. Como ela fez isso, ela notou primeiro que Deus 

havia dispersado aqueles que tinham orgulho nos pensamentos de seu 

coração . Talvez ela tinha em mente arrogância do Faraó (Ex. 5: 2) e subsequente 

destruição de seu exército e livramento de Seu povo de Deus (Ex. 15: 1-21). Maria 

também podem ter sido pensando em Nabucodonosor, que "quando o seu coração se 

elevou e seu espírito tornou-se tão orgulhoso que ele se comportou arrogantemente, foi 

derrubado do seu trono real, e sua glória foi tirado dele" (Dan 5:20. ).Depois disso, o rei 

completamente castigado reconheceu que o Senhor "é capaz de humilhar aqueles que 

andam na soberba" (Dn. 4:37). Deus também havia derrubado governantes dos seus 

tronos (talvez uma referência aos governantes cananeus derrotado por Josué; [Josué 10: 

23-26.; cf. Jó 34:24; Sl. 107: 40; Ez 21:25. -26]), e exaltou aqueles que eram 

humildes (cf. 14:11; 18:14; Gen. 45:26; 1 Sm. 2: 6-8; Jó 05:11; Sl. 78: 70-71; 113: 7-

8). Em Sua misericórdia e graça, Deus encheu os famintos com coisas boas (cf. Sl 

34:10; 107: 8-9.; 146: 7); em julgamento Ele mandou embora os ricos de mãos 

vazias(cf. 06:24; 18: 24-25). 

Resumo de Maria da história de Israel revela que Deus derrubou várias vezes a ordem 

normal, ilustrando a verdade Ele expressou em Isaías 55: 8-9: "Porque os meus 

pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, 

diz o Senhor. '. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os 

meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos do que seus 

pensamentos' "Ao longo da história do país, que deu ajuda a Israel, seu servo (cf. 1:71;. 

Pss 98 : 3; 106: 10) por causa de sua misericórdia (v 72; Is 63:.. 9; Jer 31:20; 33:. 25-26; 

Ez 39:25).. 

Maria viu toda a história redentora como a conseqüência da aliança que Ele falou 

com os pais, a Abraão e à sua descendência para sempre (Gn. 12: 1-3; Ex 02:24; Lev 

26:42; 2 Reis 13.: 23; 1 Crônicas 16: 14-16; Sl 105:.. 9; Atos 3:25). A salvação prometida 

em que a aliança seja esclarecido na nova aliança (Jer. 31: 31-34) e seria ratificado pela 

morte da própria criança que ela carregava em seu ventre.Pois é somente através da morte 

sacrificial do Senhor Jesus Cristo, que todos os pecados do passado-redimido, presente e 

futuro, estão expiado (Matt 20:28; João 10:15; Rom. 3: 24-26. ..; Gl 3:13; Efésios 1: 7; 5: 

2; 1 Tm 2:.. 6; Tito 2:14; Hb 7:27; 9:26, 28; 10:12; 1 Pedro 1:18 -19; 02:24; 03:18; 

Apocalipse 1: 5). Essa realidade aliança forma uma conclusão adequada para hino de 

louvor de Maria. 



 

 

 
 

 

8. A Revelação de Deus no nascimento de João 

Batista (Lucas 1: 56-66) 

E Maria ficou com ela cerca de três meses, e depois voltou para 

sua casa. Agora chegou a hora de Elisabete para dar à luz, e ela 

deu à luz um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor 

havia exibido Sua grande misericórdia para com ela; e eles se 

alegravam com ela. E aconteceu que, ao oitavo dia, foram 

circuncidar o menino, e eles estavam indo para chamá-lo de 

Zacharias, depois de seu pai. Mas respondendo sua mãe, disse: 

"Não, na verdade; mas ele será chamado João. "E eles disseram-

lhe:" Não há ninguém na tua parentela que se chame por esse 

nome. "E eles fizeram sinais ao pai, como o que ele queria que lhe 

chamassem. E ele pediu uma tabuinha e escreveu o seguinte: "Seu 

nome é João." E todos ficaram admirados. E, uma vez que sua 

boca estava aberta e sua língua solta, e ele começou a falar em 

louvor a Deus. Temor veio sobre todos os que vivem ao seu 

redor; e todas estas questões foram sendo falado em toda a região 

montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram os manteve em 

mente, dizendo: "O que será este menino vir a ser?" Porque a mão 

do Senhor estava com ele, certamente. (1: 56-66) 

Em primeiro lugar, a Bíblia é a revelação do próprio Deus para a humanidade. Ele 

apresenta como o governante soberano do universo, que não só criou o homem, mas 

também fez o seu divino poder manifesto a ele em sua criação (Rom 1:.. 18ss) e revelou 

a Sua pessoa como cognoscível na Escritura. A Bíblia revela a natureza de Deus uno e 

trino, caráter, trabalha, fins, vontade e disposição de salvação;Ele é o único revelada nas 

Escrituras. Assim, a Escritura é chamado de "o testemunho do Senhor" (Sl. 19: 7); Jesus 

disse sobre as Escrituras, "São eles que dão testemunho de mim" (João 5:39); Pedro disse 

de Jesus, "Dele todos os profetas dão testemunho" (Atos 10:43); e um anjo disse o 

apóstolo João que "o testemunho de Jesus é o espírito de profecia" (Apocalipse 

19:10). Deus se revelou na Escritura como o Soberano e Salvador através das palavras 

escritas ou faladas de anjos, profetas, apóstolos, e outros; e através de visões, sinais, 

prodígios e milagres. 



Porque a pessoa ea obra de Deus permear Escritura, cada passagem revela algo sobre 

Ele. Esta passagem não é uma exceção, já que sua frase final, para a mão do Senhor 

estava com ele, certamente, (João Batista), indica. Tudo na história de João evidencia a 

forte presença de Deus. A mão do Divino foi visto no anjo o D.C Gabriel de seu 

nascimento para Zacharias no templo, em Zacharias ser atingido surdo e mudo por não 

crer nas palavras de Gabriel, em Zacarias e Isabel conceber uma criança quando ambos 

eram idade fértil do passado, e na audição e da fala de Zacharias sendo restaurado quando 

João foi nomeado. 

Quando ele começou seu evangelho, Lucas, o historiador divinamente inspirada, estava 

especialmente preocupado que seus leitores ver o desdobramento do plano de redenção, 

como a obra de Deus. Ele se concentrou sobre o evento sobrenatural escalonamento que 

lançou o mais importante era da história da redenção: a intervenção milagrosa que trouxe 

ao mundo o precursor do Messias. 

O nascimento de uma criança é sempre motivo de grande alegria e celebração, mas 

especialmente, em Israel, se fosse um menino para continuar a linhagem da 

família. Crianças Embora João nunca se casou ou genadas, amigos, vizinhos, familiares 

e músicos contratados mesmo teria se reuniram com as expectativas normais e espera para 

comemorar o evento alegre. A notícia de que Elisabete tinha dado à luz a um menino foi 

feito tudo o mais alegre por causa de sua esterilidade, a idade do casal, e estatuto da 

criança como precursor do Messias. 

Mas tão grande quanto a sua alegria foi no nascimento de João Batista, a nossa é ainda 

maior, porque sabemos que a resposta à sua pergunta, "O que será este menino vir a 

ser?" Os Evangelhos registram o forte impacto de sua vida e pregação (Mat. 3: 1). Eles 

observam que enormes multidões de Jerusalém e Judéia reuniram-se para o deserto para 

ouvi-lo (v. 5); (v. 3) que, em preparação para a vinda do Messias pessoas confessaram os 

seus pecados e demonstrou a autenticidade de seu arrependimento por ser batizados (v. 

6); que João anunciou Jesus como (João 1:29) "o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 

mundo!"; e que seu confronto destemido dos pecadores (Mateus 3: 7-10.) -mesmo aqueles 

em lugares altos (Mateus 14: 3-4.) -seria eventualmente lhe custou a vida (Mateus 14: 6-

10.). 

Como ele continua a entrelaçar as narrativas do nascimento de João e Jesus, o registro de 

Lucas do nascimento de João revela três verdades sobre Deus: Sua promessa é verídica, 

Seu propósito é gracioso, e Seu poder é maravilhoso. 

A PROMESSA DE DEUS É VERACIOUS 

E Maria ficou com ela cerca de três meses, e depois voltou para 

sua casa. Agora chegou a hora de Elisabete para dar à luz, e ela 

deu à luz um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor 

havia exibido Sua grande misericórdia para com ela; e eles se 

alegravam com ela. (1: 56-58) 

Nota do Lucas que Maria ficou com Isabel cerca de três meses, e depois voltou para 

sua casa formas uma transição do hino de louvor de Maria registrado nos versículos 46-

55 para a conta do nascimento de João nesta passagem. Uma vez que ela veio para ficar 



com Elisabete e Zacharias quando Elisabete foi sexto mês de gravidez (1:26), Maria 

evidentemente voltou para sua casa (casa de seus pais, já que ela e José ainda não eram 

casados) pouco antes do nascimento de João. 

Entre as realidades reconfortantes nas Escrituras é que as promessas de Deus são 

verídica; ou seja, elas são verdadeiras, e certamente vai acontecer. Josué 21:45 observa 

que "não é uma das boas promessas que o Senhor tinha feito para a casa de Israel 

falhou; tudo se cumpriu "(cf. 1 Reis 08:56). "Porque todos os que são as promessas de 

Deus", Paulo lembrou aos Coríntios: "Nele [Cristo] eles são sim" (2 Cor. 1:20), porque, 

como o escritor de notas hebreus ", Ele que prometeu é fiel "(Heb. 10:23). Não pode haver 

dúvida de que Deus cumprirá suas promessas, uma vez que "Deus não é homem, para que 

minta, nem filho do homem, para que se arrependa; Ele disse que tem, e Ele não vai fazer 

isso? Ou, tendo falado, não o cumprirá "(Nm 23:19.); Paulo escreve que "Deus ... não 

pode mentir" (Tito 1: 2), e o autor de Hebreus declara que "é impossível que Deus minta" 

(Hb 6:18.). Deus é o "Deus da verdade" (Sl. 31: 5; Isa 65:16.), Que é "abundante em ... 

verdade" e cuja "palavra é a verdade" (João 17:17) (Sl 86:15). . 

Através de sua messenter Angelicalal Gabriel, Deus havia prometido Zacharias, "Sua 

esposa Elisabete te dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de João. Você vai ter 

prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento "(1: 13-14). Em 

cumprimento dessa promessa, Elisabete ... deu à luz um filho. Seus vizinhos e parentes 

ouviram que o Senhor havia exibido Sua grande misericórdia para com ela; e eles 

se alegravam com ela . Matéria de Lucas de declaração fato de que tinha chegado o 

momento marca o início do ápice da história da redenção. O nascimento do precursor do 

Messias seria seguido pelo nascimento do Messias, o Senhor Jesus Cristo, que iria realizar 

a obra da redenção e ratificar a nova aliança, oferecendo o sacrifício que trouxe perdão 

dos pecados e vida eterna a todos os crentes desde Adão . 

O nascimento do filho há muito aguardada que iria remover o estigma de sua esterilidade 

causada Elisabete para se alegrar, e seus amigos e parentes se alegravam com 

ela . Talvez ela até riu de alegria, como fez Sara, outro, mulher estéril mais velha, quando 

ela deu à luz Isaque (Gn 21: 6; Isaque significa "rir", em hebraico). Certamente Elisabete 

eo resto dos presentes louvou a Deus por Sua grande misericórdia . A misericórdia de 

Deus é a Sua ação amorosa com sofredores indignos, como este velho, casal sem filhos, 

estigmatizados pela aridez e é um tema importante neste contexto (cf. vv. 50, 54, 72, 78). 

O PROPÓSITO DE DEUS É MISERICORDIOSO 

E aconteceu que, ao oitavo dia, foram circuncidar o menino, e eles 

estavam indo para chamá-lo de Zacharias, depois de seu pai. Mas 

respondendo sua mãe, disse: "Não, na verdade;mas ele será 

chamado João. "E eles disseram-lhe:" Não há ninguém na tua 

parentela que se chame por esse nome. "E eles fizeram sinais ao 

pai, como o que ele queria que lhe chamassem. E ele pediu uma 

tabuinha e escreveu o seguinte: "Seu nome é João." E todos 

ficaram admirados. (1: 59-63) 



Deus é um Deus de graça que se deleita em ser bondoso para com os pecadores (Is. 

30:18). Ele encontra sua alegria em dar do Seu povo as bênçãos que não merecem, e reter 

o castigo que eles merecem (cf. Lucas 15: 7, 10, 20-27). Ele tem, de acordo com Efésios 

1: (Rom. 6:14) 9, intenções benigno até para com os eleitos, que "não estão debaixo da 

Lei, mas debaixo da graça", e sobre quem Ele vai derramar as "superando as riquezas da 

sua graça" para toda a eternidade (Ef. 2: 7). Deus é o "Deus de toda graça" (1 Pedro 5:10), 

que dá graça (.. Ps 84:11; Pr 03:34; Tiago 4: 6; 1 Pedro 5: 5), e senta-se no " trono da 

graça "(Hb. 4:16). A Bíblia descreve a graça de Deus tão grande (cf. Tg 4: 6), superando 

(2 Cor 9:14.), Soberano (2 Tim 1: 9.), Rico (Ef 1: 7; 2: 7.), Colector (1 Pedro 4:10), todo-

suficiente (2 Coríntios 12: 9.), abundante (Atos 04:33; 1 Tm 1:14.), e gloriosa (Ef 1: 6.). 

A graça de Deus manifestou-se de forma surpreendente nesta passagem-through um 

conflito sobre a nomeação do filho de Elisabete. O cenário era o oitavo dia após o 

nascimento do bebê, quando eles vieram circuncidar o menino . A circuncisão foi 

exigido de todos os homens judeus (Gen. 17: 9-14; Lv 12: 3.), E foi instituído por Deus, 

por três razões. Primeiro, ele teve benefícios para a saúde, em particular no mundo antigo, 

onde o perigo de bactérias foi desconhecido e padrões de higiene eram em grande parte 

desconhecida, assim infecção foi mais facilmente transmitida de um homem para uma 

mulher. Eliminando a pele exterior diminuiu o potencial de tal infecção, de modo que, 

historicamente, as mulheres judias tiveram baixas taxas de câncer de colo do útero e 

outras doenças porque os maridos judeus eram circuncidados. A circuncisão era, assim, 

um dos muitos regulamentos alimentares e sanitárias que Deus deu para proteger e 

perpetuar o povo judeu. Mais significativamente, a circuncisão era o sinal da aliança com 

Abraão (Gn 17:10), e, portanto, uma marca da identidade nacional de Israel. Finalmente, 

a circuncisão serve como uma lição espiritual, ilustrando graficamente a necessidade do 

homem para a limpeza da depravação do pecado, que é repassado para cada nova geração 

através da procriação. 

Cirurgia de circuncisão era sempre realizada pelo pai ou outra pessoa nomeada. (Em pelo 

menos uma ocasião, foi realizado pela mulher de uma mulher-Zípora [Ex. 04:25].) De 

acordo com a tradição judaica, depois, tinha que haver pelo menos dez testemunhas 

presentes. Eles poderiam, se necessário, mais tarde atestar que a circuncisão tinha sido 

realizada. A prática de nomear a criança no oitavo dia, o dia da circuncisão, não está 

prescrito no Antigo Testamento. No primeiro século AD tinha-se tornado uma prática 

comum (como difundido não é conhecida), talvez com base na tradição de que Moisés foi 

chamado e circuncidado ao oitavo dia após o seu nascimento. Além disso, Abraão recebeu 

o seu novo nome no dia em que ele foi circuncidado (Gn 17: 5, 23). 

As pessoas que se reuniram para testemunhar a circuncisão do filho de Elisabete decidiu 

se envolver em nomeá-lo. Para um grupo para participar da nomeação de uma criança não 

era incomum; de acordo com Rute 4:17: "As mulheres vizinho deu-lhe [o filho de Boaz 

e Rute] um nome, dizendo: 'Um filho [ie, descendente] nasceu para Naomi!' Então, eles 

o chamaram Obede. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. "Para honrar o sacerdote fiel, que 

tinha sofrido tanto sofrimento e tristeza devido à sua esterilidade e de Elisabete, eles 

estavam indo para chamar o menino Zacharias, depois de seu pai . Nomeação 

primogênitos após seus pais, não era desconhecida, embora nomeá-los após seus avós era 

mais comum. 

Na cultura judaica, os nomes foram feitos para ser descritivo. Às vezes, eles refletiram 

características físicas de uma pessoa; por exemplo, Esaú significa, "peludo", e Jacó, 



"aquele que pega o calcanhar" -uma referência óbvia ao que ele fez com o seu nascimento 

(Gen. 25:26). Outros nomes expressa 'alegria sobre o nascimento de seu filho, como Saul 

e Samuel, ambos significam "pediu." Outros nomes, como Elias ("O Senhor é Deus"), 

que se reflecte os pais os pais fé. 

A tentativa bem-intencionada para nomear a criança depois que seu pai, no entanto, 

provocou uma reação imediata, contundente de sua mãe . Ouchi ( não de fato ) é uma 

forma enfática, reforçado do advérbio de negação UO , e poderia ser traduzido como "não 

tão "," de maneira nenhuma "," nada ", ou, em IDOM contemporânea", de jeito nenhum. 

"Em vez de ser nomeado depois que seu pai, Elisabete insistiu veementemente que seu 

filho era para ser chamado João , assim como o anjo Gabriel ordenara Zacharias 

(1:13). Não deveria haver nenhuma discussão; isso não ia ser uma decisão do grupo. 

A razão pela qual o nome do bebê era inegociável foi porque o próprio Deus, como tinha 

feito nos casos de Isaque (Gn 17:19), o filho de Isaías (Is. 8: 3), as crianças de Oséias 

(Hos. 1: 4, 6, 9), e em breve iria fazer no caso de Jesus (Mat. 1:21), tinha 

escolhido. Ioannes ( João ) é a forma grega do nome hebraico Joanã (ou Joanã ), que 

significa: "Deus é misericordioso. "O nome reflete a salvação graciosa de Deus, em que 

João teria figura proeminente como precursor do Messias. Os nomes de seus pais também 

se desdobrar os aspectos do plano de redenção. "Zacharias" significa "Deus se lembra" 

(ie, é fiel a suas promessas), enquanto "Elisabete" pode significar, "meu Deus jurou" ou 

"meu Deus é um juramento", em outras palavras, Ele é "o Absolutamente Um Reliable 

"(William Hendriksen, o Evangelho de Lucas [Grand Rapids: Baker, 1978], 65). Ambos 

os possíveis significados do nome de Elisabete também se referem a fidelidade de Deus. 

Surpreso pela rejeição veemente de Elisabete de sua escolha de um nome e sua insistência 

em nomear o bebê João, os que estavam reunidos lhe disse: "Não há ninguém na tua 

parentela que se chame por esse nome." Ao dar a seu filho um nome não 

compartilhados por qualquer dela ou parentes de Zacarias, Elisabete tinha ido contra o 

costume judaico. Talvez sentindo que, como uma mulher que ela tinha ultrapassado seus 

limites, eles decidiram ir para cima da cabeça de Elisabete para o marido, Zacarias. 

Ainda sob castigo de Deus para duvidar do que Gabriel tinha dito a ele no templo (1:20), 

Zacarias era incapaz de falar ou ouvir (a palavra traduzida como "mute" em 01:22 

[ kōphos ] refere-se aqueles que são surdos em 7 .: 22; Mt 11: 5; Marcos 07:32, 37; 

09:25]). Isso eles fizeram sinais para ele perguntando Zacharias o que ele queria que 

seu filho fosse chamado também argumenta que ele não foi capaz de ouvir, ou então eles 

simplesmente teria falado com ele. 

Em resposta à sua pergunta, Zacarias pediu uma tabuinha . Pinakidion ( tablet ), usado 

somente aqui no Novo Testamento, refere-se a uma pequena, de madeira, cobertas de cera 

escrita tablet. Nesta tablet, que tinha sido seu único meio de comunicação para os últimos 

meses, Zacarias escreveu o seguinte: "Seu nome é João." Sua resposta foi concisa e 

enfático; Elisabete tinha dito que a criança "será chamado João" (v. 60), mas Zacharias 

declarou que o seu nome é João. No que lhe dizia respeito, que tinha sido o nome da 

criança, uma vez Gabriel anunciou a ele. Sua decisão, portanto, era final, e deixou os 

presentes atônitos . Mas se a escolha do nome da criança surpreendeu os presentes, o que 

aconteceu depois seria absolutamente surpreendê-los. 

O PODER DE DEUS É MARAVILHOSO 



E, uma vez que sua boca estava aberta e sua língua solta, e ele 

começou a falar em louvor a Deus. Temor veio sobre todos os que 

vivem ao seu redor; e todas estas questões foram sendo falado em 

toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram os 

manteve em mente, dizendo: "O que será este menino vir a ser?" 

Porque a mão do Senhor estava com ele, certamente. (1: 64-66) 

A afirmação de Zacarias que seu filho de fato seria dado o nome prescrito por Gabriel foi 

seguido por uma exibição surpreendente do poder divino. Zacharias tinha sido surdo e 

incapaz de falar para toda a nove meses. Mas logo sua boca estava aberta e sua língua 

solta, e ele começou a falar em louvor a Deus . 

Do início ao fim, a Bíblia exalta o poder de Deus. Gênesis registra Sua criação do 

universo a partir do nada (Gn 1-2; cf. Jer 10:12; 27:. 5; 32:17; 51:15; Rev. 4:11), e 

Apocalipse declara que Deus vai destruir o universo atual e criar um novo céu e uma nova 

terra (Ap 21-22; cf. 2 Pedro 3: 7-12). Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo ", sustenta 

todas as coisas pela palavra do seu poder" (Heb. 1: 3). Salmo 62:11 declara que "o poder 

pertence a Deus", um de cujos nomes é El Shaddai-Deus Todo-Poderoso (cf. Gn 17: 1; 

28: 3; 35:11; Ex 6:.. 3; Ez 10: 5). O poder de Deus é ilimitado (Nm 11:23.); portanto, 

"com Deus todas as coisas são possíveis" (Mateus 19:26.) e "nada é impossível a Deus" 

(Lucas 1:37; cf. Gen. 18:14). Seu poder é grande (Ex 14:31; Nah. 1: 3.), Majestoso (Ex 

15: 6.), Exaltado (Jó 37:23), e poderoso (Is 8:11.). 

A frase de uma só vez , como ele (ou o termo relacionado "imediatamente") faz com 

freqüência no evangelho de Lucas, está associado a um milagre divino (cf. 4:39; 5:25; 

8:44, 47, 55; 13:13 ; 18:43). Ao contrário dos chamados milagres de curandeiros de hoje, 

as curas do Novo Testamento eram instantânea. (Para uma discussão mais aprofundada 

sobre este ponto, ver John Macarthur, Charismatic Chaos[Grand Rapids: Zondervan, 

1992], 211, 213-14, e a exposição de 4: 38-44, no capítulo 25 do presente volume.) 

Imediatamente, Zacharias de boca estava aberta e sua língua solta -apenas como 

Gabriel havia previsto (1:20). Todas as emoções reprimidas dos últimos nove meses 

irromperam, e ele começou a falar em louvor a Deus . Algumas das coisas que ele disse 

está registrado nos versículos 67-79. 

Como resultado da exibição chocante do poder de Deus demonstrado na cura milagrosa 

de Zacharias, temor veio sobre todos os que vivem ao seu redor; e todas estas questões 

foram sendo falado em toda a região montanhosa da Judéia . Todos os detalhes da 

incrível história de João nascer o anjo Gabriel aparece a Zacarias no templo, Zacharias 

tornando-se surdo e mudo, como resultado de sua incredulidade, Elisabete conceber uma 

criança, apesar de ela e a idade avançada de Zacarias, o nascimento de seu filho, que era 

para ser o precursor do Messias, súbita, milagrosa de Zacharias cura-se um tema quente 

da conversa em toda a região. Não apenas aqueles presentes no nascimento de João, mas 

também todos os que ouviram estas incríveis acontecimentos manteve-los em 

mente (cf. 2:19 e 51; 3:15), "O que será este menino vir a ser", dizendo: O 

especulação era desenfreada sobre o futuro de João. Uppermost na mente das pessoas era 

o pensamento de que, se ele era para ser precursor do Messias, em seguida, a chegada do 

próprio Messias era iminente. O que era inegável que tudo foi que a mão do Senhor (a 

frase que simboliza a presença poderosa de Deus; cf. Ex. 9: 3; Dt 02:15; Josh. 4: 23-24.; 



1 Sm 5: 6, 9. ; 07:13; 1 Reis 18:46; 07:28; Ezra. Isa 19:16) foi certamente com João 

desde o início. 

A conclusão inevitável a ser desenhado a partir desta conta do nascimento de João Batista 

é que Deus age graciosamente e salvadora na história humana. Sua veracidade, graça e 

poder brilhar claramente através dos eventos registrados aqui. A exibição desses atributos 

solicitado explosão rico e instrutivo de Zacharias de louvor, que Lucas registrou na 

próxima seção do seu evangelho. 

 
 

 

 

9. A Canção de salvação de Zacarias-Parte 1: A 

Aliança davídica (Lucas 1: 67-71) 

Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou, 

dizendo: "Bendito seja o Senhor Deus de Israel, pois Ele nos 

visitou e realizou a redenção para o seu povo, e levantou uma 

salvação para nós na casa de Davi, seu servo, como Ele falou pela 

boca dos seus santos profetas, desde os tempos antigos, a salvação 

dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam; (1: 67-

71) 

Uma expressão da alegria que marca os remidos (cf. Ne 08:10; Sl 16:11; Rom 14:17; Gl 

5,22; 1 Pedro 1:.... 8) é "cantando e louvando de [ o] coração para o Senhor "(Ef 5:19;. 

cf. Col. 3:16). Esse tema que percorre toda a Escritura. Salmo 05:11 declara: "Que todos 

os que se refugiam em Você será feliz, deixá-los sempre cantar de alegria;" no Salmo 13: 

6, o salmista exulta, "Cantarei ao Senhor, porque Ele lidou generosamente comigo ; 

"Salmos 30: 4 exorta:" cantarei louvores ao Senhor, vós os seus santos ", e Salmo 92: 1 

afirma que" é bom para dar graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo 

" (cf. v 4; 7:17; 9:. 2, 11; 18:49; 27: 6; 28: 7; 33: 1-3; 40: 3; 47: 6-7; 57: 7; 59 : 16-17; 61: 

8; 63: 7; 66: 2; 68: 4; 69:30; 71: 22-23; 75: 9; 81: 1; 84: 2; 89: 1; 90:14 ; 95: 1; 96: 1-2; 

98: 1; 104: 33; 105: 2; 108: 1, 3; 119: 54, 72; 132: 9, 16; 135: 3; 138: 1; 144 : 9; 146: 2; 

147: 1, 7; 149: 1, 3, 5; Ex. 15: 1, 21; Jz 5:.. 3; 2 Sm 22:50; 1 Reis 04:32; 1 Cron . 16: 9, 

23; Esdras 3:11; Isa. 12: 2, 5; 42:10; Jer 20:13; 02:10 Zech; Ap 5:.. 9; 14: 3; 15: 3- 4). 

Além dessas exortações para cantar louvores, a Bíblia registra numerosos cânticos de 

louvor a Deus. Depois que Deus milagrosamente salvo-los dos perseguidores egípcios 

por afogamento exército do faraó no Mar Vermelho, Moisés e os israelitas cantaram uma 

canção comemorando que a libertação (Ex. 15: 1-21). Deborah e Barak também cantou 

de livramento de Deus de Seu povo, desta vez de as forças cananeus liderados por Sísera 

(Jz 5:. 1-31). Na dedicação do templo 



todos os cantores levitas, Asaph, Heman, Jedutum, e seus filhos e parentes, vestidos de 

linho fino, com címbalos, alaúdes e harpas, de pé oriental do altar, e com eles cento e 

vinte sacerdotes tocando trombetas em uníssono quando os trombeteiros e os cantores 

estavam a fazer-se ouvir a uma só voz para louvar e glorificar o Senhor, e quando eles 

levantaram a voz acompanhado por trombetas e címbalos, e outros instrumentos de 

música, e quando louvaram ao Senhor, dizendo: "Ele realmente é bom para a sua 

benignidade dura para sempre ", em seguida, a casa, a casa do Senhor, foi preenchido 

com uma nuvem, de modo que os sacerdotes não podiam ficar para ministrar, por causa 

da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. (2 Crônicas 5: 12-14.) 

Hannah cantou uma canção de louvor ao Senhor para entregar-la do estigma da 

esterilidade (1 Sam. 2: 1-10). O livro de Salmos, livro hino de Israel, é preenchido com 

músicas que celebram os entrega, poupando, atos salvíficos de Deus para com o Seu 

povo. O livro do Apocalipse registra canções de louvor cantada no céu (5: 9-10; 15: 3-4). 

Nos dois primeiros capítulos do seu evangelho, Lucas registra cinco tributos de louvor: 

os de Elisabete (1: 41-45), Maria (1: 46-55), Zacarias (1: 67-79), os anjos que anunciaram 

de Cristo nascimento (2: 13-14), e Simeão (2: 25-32). E, embora suas palavras não foram 

registrados a "profetisa, Ana" devoto (02:36), que "nunca saiu do templo, servindo a Deus 

noite e dia em jejuns e orações" (v. 37), deu "graças a Deus [para o menino Jesus], e 

continuou a falar do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém "(v. 

38). Nós não temos nenhuma informação sobre se eles nunca foram cantadas, ou 

destinado a ser cantado, mas eles estavam claramente explosões de louvor. 

Os versículos 67-79 do capítulo 1 compreende o terceiro dos cinco um thems, que de 

Zacarias. Louvor de Maria, o Magnificat, enfatizou a salvação pessoal; Louvor de 

Zacarias, conhecido como o Benedictus (desde a primeira palavra na Vulgata Latina), 

centra-se na salvação coletiva. É um tributo de louvor a Deus para a salvação dos 

pecadores, e, portanto, omite qualquer menção de julgamento divino. Como era 

apropriado para um sacerdote, que dedicou sua vida ao estudo e ensino da lei, o louvor 

de Zacharias, como a de Maria, estava profundamente enraizada no Antigo 

Testamento. Centrou-se especialmente sobre as três grandes alianças: o de Davi, Abraão, 

e os novos convênios, e, portanto, é uma grande ponte a partir do Antigo Testamento para 

o Novo. As palavras de Zacharias claramente revelam que o cristianismo não é uma 

religião nova, mas sim o cumprimento de tudo prometido no Antigo Testamento, através 

do poder e obra do Messias, o Senhor Jesus Cristo. 

Explosão de louvor e adoração de Zacharias foi motivada pelos acontecimentos 

surpreendentes que tinha acabado de acontecer. Resumidamente resumindo, cerca de 

nove meses antes, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias enquanto ele estava ministrando no 

templo. Gabriel fez o anúncio surpreendente de que Zacarias e Isabel, que foram idade 

estéril e bem passado fértil, não obstante, ter um filho e não apenas qualquer criança, mas 

o precursor do Messias. Quando a resposta cética de Zacharias revelou a sua falta de fé, 

ele se tornou, pela palavra de Gabriel, surdo e incapaz de falar. Mas Elisabete ficou 

grávida, assim como Deus havia prometido através de Gabriel. Oito dias depois que ela 

deu à luz seu filho, Zacarias foi perguntado o que para nomeá-lo. Quando escreveu 

enfaticamente: "Seu nome é João" (Lucas 1:63;. Cf. v 13)., "Ao mesmo tempo sua boca 

estava aberta e sua língua solta, e ele começou a falar em louvor de Deus" (v 64 

). Benedictus de Zacarias nos versículos 68-79 é uma expressão do que elogios. 



Mas a canção de Zacarias não era meramente um reflexo de sua alegria compreensível 

em se tornar um pai, quando toda a esperança parecia ter muito desaparecido. Ele 

expressa a verdade muito mais importante que a redenção Deus prometeu no Antigo 

Testamento estava prestes a ser realizado. O filho de Zacarias, João, seria o precursor 

anunciando a vinda do Messias, através de quem Deus iria entregar Israel e cumprir Seus 

convênios. Essas promessas e convênios eram, sem dúvida, parte de seu ensino ao longo 

dos anos, de modo que ele estava muito familiarizado com os textos do Antigo 

Testamento, que eles contêm. Esse fato torna-se óbvio que o seu louvor se desenrola. É 

com esses três convênios que as reflexões de Zacharias são essencialmente preocupado. 

Há seis convênios no Antigo Testamento, que são especificamente mencionadas por esse 

termo. Três deles, o de Noé (Gênesis 9: 9-17), Moisés (Ex 19: 5; 24: 7-8.; 34: 27-28; Dt 

4:13.), Eo Priestly (Num 25. : 10-13) convênios, são não-salvífica; eterna, a salvação 

espiritual não está em vista em nenhum deles. Os outros três convênios, a de Davi, 

Abraão, e New, se relacionam com a salvação. A aliança davídica é universal; ela envolve 

a regra eterna de Jesus Cristo sobre tudo. A aliança abraâmica é nacional; designa bênção 

prometida de Deus de Israel. A nova aliança é pessoal; se refere a Deus que perdoa o 

pecado na vida dos indivíduos. É claro que ninguém vai entrar nas bênçãos do davídica e 

convênios abraâmicas além da salvação oferecida na nova aliança. 

Foi importante para Lucas incluir este hino de louvor no início de sua história do 

evangelho, pois, como mencionado acima, é inseparavelmente vincula o cristianismo para 

os convênios de salvação do Antigo Testamento. Mais especificamente, a vinda do 

precursor do Messias, João Batista, anunciou o cumprimento da promessa de aliança de 

Deus de redenção através do Messias, Jesus Cristo. 

Como sua esposa (01:41) e filho (1:15) antes dele, Zacarias ficou cheia do Espírito 

Santo . O poder divino do Espírito de Deus veio sobre ele para que ele profetizou . O 

verbo traduzido profetizou (prophēteuō ) significa "falar por diante", "proclamar e expor 

a Palavra de Deus." Zacarias foi preenchido com e inspirado pelo Espírito Santo, para que 

o que ele falou foi a própria Palavra de Deus. 

Frase introdutória de Zacharias, "Bendito seja o Senhor Deus", era uma maneira 

comum de introduzir louvor no Antigo Testamento (por exemplo, Gen. 9:26; 24:27; Ex. 

18:10; Rute 4:14; 1 Sam. . 25:32, 39; 2 Sm 18:28; 1 Reis 01:48; 08:15, 56; 1 Crônicas 

16:36; 29:10; Esdras 7:27; Pss. 28: 6; 31:21. ; 41:13; 66:20; 68:19; 72: 18-19; 89:52; 106: 

48; 113: 2; 124: 6; 135:. 21; Dan 2: 19-20; cf. Lucas . 2:28; Rm 1:25; 2 Cor. 1: 3; Ef 1:. 

3; 1 Pedro 1: 3). 

Zacharias, com razão, visto plano de redenção de Deus como o desdobramento de suas 

promessas para Israel . O Senhor lembrou uma mulher samaritana que "a salvação vem 

dos judeus" (João 4:22), enquanto que Paulo escreveu que os "filhos de Israel ... 

[pertencem] a adoção de filhos, ea glória, a aliança ea promulgação da Lei eo culto, e as 

promessas, [e] quem são os patriarcas, e de quem é o Cristo segundo a carne, o qual é 

sobre todos, Deus bendito eternamente "(Rom. 9: 4-5). 

Zacharias louvou a Deus em primeiro lugar porque Ele havia visitado o seu povo. O 

conceito de Deus visitando o seu povo, seja para julgamento (cf. Ex 32:34; Jó 35:15.) Ou 

para a bênção (cf. Rute 1:.. 6; 1 Sm 02:21; Jer 29:10) é um tema Antigo Testamento 



familiar. O céu tinha descido à terra; o sobrenatural invadira o natural; Deus estava 

trabalhando o seu plano eterno. 

Especificamente, Zacharias glorificavam a Deus porque Ele realizou a redenção para o 

seu povo (cf. 2:38; 24:21). Lutrōsis ( resgate ) e seus termos relacionados constituem um 

dos grupos de palavras usadas no Novo Testamento para expressar a rica verdade 

teológica da salvação. Refere-se ao pagamento de um preço para libertar alguém da 

escravidão. (Outro grupo palavra, agoradzō e seus termos correlatos, acrescenta a idéia 

de propriedade, que Deus redime os pecadores para si). Redenção liberta pecadores da 

escravidão do pecado (João 8:34; Rom. 6: 6, 17, 20), a maldição da lei (Gl 3:13; 4: 5.), os 

caminhos pecaminosos dos homens caídos (1 Cor. 07:23), a religião falsa (. Gal 4: 3), e 

Satanás, que detinha o poder da morte (Heb. 2: 14-15) sujeito à vontade de Deus (Jó 2: 

6). O preço de compra pago para resgatar o eleito foi a morte sacrificial do Senhor Jesus 

Cristo (Rm 3:24; 1Co 1:30; Efésios 1:.. 7; Col. 1:14; Tito 2:14; Heb.. 09:12; 1 Pedro 1: 

18-19). 

Quando Zacharias disse estas palavras, o resgate tinha sido longa concedida, mas a aliança 

que garantiu que não tinha sido ratificado. Seu filho, o precursor do Messias, tinha apenas 

oito dias de idade. E o Messias, o Senhor Jesus Cristo, não era nem nascido ainda. Mas 

Zacharias tinha tanta certeza de que Deus iria fazer o que Ele tinha prometido que ele 

falou da redenção como se já tivesse ocorrido. Ele sabia que o nascimento de seu filho, 

João, sinalizou que Deus estava prestes a visitar o seu povo e trazer a disposição de que 

a salvação possível. 

O povo de Israel fervorosamente desejava Messias vir e entregá-los da escravidão para 

Roma, como Deus havia entregue os seus antepassados da escravidão no Egito (cf. Sl 

106).. Eles viram sua libertação, principalmente, terrestre, termos políticos, esperando 

Messias para estabelecer o Seu reino terreno e cumprir as bênçãos prometidas a Davi e 

Abraão. Eles negligenciado a realidade de que essas bênçãos não seriam cumpridas para 

além do perdão dos pecados previstas no novo pacto. Infelizmente, quando João e Jesus 

pregou a necessidade de que a salvação pessoal, a maioria das pessoas rejeitaram sua 

mensagem. Zacharias, é claro, não tinha nenhuma maneira de saber que iria acontecer, e 

se alegrou quando viu o dia da redenção amanhecendo. 

Zacharias descrito redenção como Deus elevando -se uma salvação . Essa expressão 

pitoresca Antigo Testamento (cf. 1 Sam 2:10; 2 Sm. 22: 3; Sl. 18: 2; 89:17, 24; 92:10; 

112:. 9; 132: 17; 148: 14; Mic. 4:13) falou do poder de conquistar e matar, como a de 

uma grande besta, chifres. Aqui Zacharias usado para se referir ao Messias, idealizando-

se como um animal poderoso, que reduziria seus chifres, expulsar seus inimigos e libertar 

seu povo. 

Este foi o maior momento na história de Israel, o culminar de toda a esperança de 

redenção e antecipação. E no centro daquele momento monumental na saga 

desdobramento da redenção era um sacerdote comum ordinário de uma vila pequena, 

insignificante. Como convém a um homem imerso no Velho Testamento, o hino de 

louvor de Zacharias considera primeiro a aliança davídica, revelando seu fundo, 

promessa, e realização. 

O FUNDO DA ALIANÇA DAVÍDICA 



na casa de Davi, seu servo (1: 69b) 

Zacharias sabia que o Antigo Testamento ensinou claramente que o Messias seria a 

partir da casa de Davi . Através de Jeremias, o profeta, Deus disse: "Eis que vêm dias, 

diz o Senhor: 'Quando eu levantarei a Davi um Renovo justo; e Ele reinará como rei e 

agir com sabedoria e fazer justiça e justiça na terra "(Jer. 23: 5). Em Jeremias 33:15, Ele 

repetiu essa promessa: "Naqueles dias e naquele tempo farei um Renovo justo de Davi 

brotar; . ele executará juízo e justiça na terra "Além disso, Isaías 11: 1 e 10 falam do 

Messias como um descendente do pai de Davi, Jesse (cf. Rom 15:12.), enquanto o Salmo 

132: 17, refere-se ao Messias como "a força de Davi" ("meu ungido"; cf. Ps 2: 2.). 

Zacarias também teria sabido que a mãe de Jesus, Maria, era da linhagem de Davi. Ela 

tinha ficado com ele e Elisabete por três meses e, sem dúvida, lhes tinha dito da promessa 

de Gabriel para ela: "Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de 

Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo; eo Senhor Deus lhe dará o 

trono de seu pai Davi "(1: 31-32). Desde que ela era descendente de Davi (veja a discussão 

de 3: 23-38, no capítulo 21 deste volume), Maria passou a linhagem real de Jesus. 

Davi, de Deus servo (cf. 2 Sam 3:18; 7:. 5, 8; 1 Reis 8:66; 11:13, 38; 14: 8; Sl 18: 1; 36:. 

1; 89: 3; Jer. 33: 21-22), o homem segundo o coração de Deus (1 Sm 13:14), e "suave 

salmista de Israel" (2 Sam. 23: 1.), foi sem dúvida o maior rei de Israel. O reino de Israel, 

começou sob o seu predecessor, Saul, e diminuiu com o seu sucessor, Salomão, dividindo 

logo após a morte deste último. Foi a fervorosa esperança e expectativa do povo judeu 

que o Messias iria cumprir o pacto davídico e restaurar o reino de Israel à sua antiga 

glória. 

A PROMESSA DA ALIANÇA DAVÍDICA 

como falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade 

(1:70) 

Na última década de seu reinado de quarenta anos Davi, depois de ter terminado de 

construir seu palácio, queria construir um templo para abrigar a arca da aliança. Assim, 

"disse o rei ao profeta Natã:" Eis que eu moro numa casa de cedro, mas a arca de Deus 

mora dentro de cortinas da tenda "(2 Sam. 7: 2). O que Davi tinha em mente soou bem 

para Nathan então ele deu a sua bênção projeto: "Nathan disse ao rei: Vai, fazer tudo o 

que está na sua mente, pois o Senhor está com você '" (v. 3). Mas nem Nathan nem Davi 

tinha consultado a Deus, que tinha outra coisa em mente: 

Mas na mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: "Vai e dize a meu servo 

Davi: Assim diz o Senhor:" Você é a pessoa que deve construir-me uma casa para 

habitar? Porque eu não tenho habitou em uma casa desde o dia que fez subir os filhos de 

Israel do Egito, até hoje; mas eu tenho que se deslocam sobre em uma tenda, mesmo em 

um tabernáculo. Onde quer que eu ter ido com todos os filhos de Israel, que eu falar uma 

palavra com uma das tribos de Israel, que eu ordenei a apascentar o meu povo de Israel, 

dizendo: "Por que você não construiu-me uma casa de cedro? '"' "(vv. 4-7) 

Em vez de Davi construção de uma casa para Deus, Deus iria construir uma casa para 

Davi: 



"Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos," Eu te 

tirei do pasto, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo 

Israel. Estive com você onde quer que você tenha ido e ter cortado todos os seus inimigos 

de diante de vós; e eu farei de vós um grande nome, como os nomes dos grandes homens 

que estão sobre a terra. Além disso, vou nomear um lugar para o meu povo de Israel e os 

plantarei, para que possam viver em seu próprio lugar e não ser perturbado novamente, 

nem os ímpios afligi-los mais como antigamente, desde o dia em que ordenei que 

houvesse juízes sobre o meu povo Israel; e eu vos darei descanso de todos os seus 

inimigos. O Senhor também declara que o Senhor vai fazer uma casa para você. "'" (Vv. 

8-11) 

Aqueles versos gravar irrevogável, promessa de aliança incondicional de Deus para Davi 

e sua família (apesar de não ser chamado de um pacto aqui, é em 2 Sam. 23: 

5). Deus falou pela boca dos seus santos profetas a respeito deste pacto repetidamente 

no Antigo Testamento; estima-se que mais de quarenta outras passagens estão 

diretamente relacionados com estes versos (eg, Sl. 89, 110, 132). Isaías sozinho tem muito 

a dizer sobre o futuro reino de Davi, que será governado pelo Messias (cf. a discussão de 

2 Sam 7: 12-13. Abaixo). De acordo com a profecia de Isaías, o Senhor vai restaurar o 

remanescente fiel de Israel para a terra para habitar o reino. Ele vai derrotar todos os 

inimigos de Israel, fornecendo proteção para o seu povo. No reino, Israel poderá desfrutar 

de grande prosperidade de muitos tipos. A cidade de Jerusalém vai subir para 

preeminência mundo. Israel será o centro da atenção mundial, e sua missão será a de 

glorificar o Senhor. Gentios no reino receberá bênção através do canal de fiéis Israel. Paz 

e justiça em todo o mundo vai prevalecer sob o domínio do Príncipe da Paz. Condições 

morais e espirituais do reino vai chegar ao seu plano mais alto desde a queda de 

Adão. Liderança governamental será superlativo com o Messias, o ditador perfeito que é 

justo e verdadeiro, no comando. A justiça irá prevalecer como o Rei rapidamente julga o 

pecado manifesta. Os seres humanos poderão desfrutar de uma vida longa; aqueles que 

morrem em cem anos de idade será considerada apenas jovens. Conhecimento do Senhor 

será universal. O mundo da natureza irão desfrutar de uma grande renovação. Os animais 

selvagens será capaz de domar; o leão se deitará com o cordeiro, e as crianças brincam 

com cobras venenosas. Tristeza e luto não vai existir. Finalmente, um reino eterno, como 

parte da nova criação de Deus seguirá o reino milenar. (Para mais informações, incluindo 

referências verso para os pontos acima, veja a tabela "Descrição do futuro Reino de Israel 

de Isaías", em John Macarthur, autor e gen ed,.. A Bíblia MacArthur Study [Nashville: 

Tomé Nelson, várias datas de publicação], nas notas às Isa. 65.) 

O CUMPRIMENTO DA ALIANÇA DAVÍDICA 

salvação dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos 

odeiam; (1:71) 

Como muitas predições do Antigo Testamento, a promessa do Senhor a Davi em 2 Samuel 

7: 12-14 tem tanto um próximo e um cumprimento distante. No curto prazo, o 

descendente de Davi, cujo reino Deus prometeu estabelecer (12 v.) Foi seu filho 

Salomão. Foi-lhe concedido o privilégio de construir o templo que foi negado a Davi (v. 

13-A). 

Mas nem reino de Salomão, nem o templo que ele construiu eram para durar. Como 

Salomão envelheceu, ele afundou mais e mais no pecado. Como resultado, depois de sua 



morte o reino dividido em dois reinos: o reino do norte de Israel, o reino do sul de 

Judá. Eventualmente, depois de séculos de rebelião e desobediência, Israel foi destruído 

pelos assírios (722 AC ). Pouco mais de um século depois Judá caiu para os babilônios, 

que em 586 AC destruídas magnífico templo de Salomão. 

Promessa da aliança de Deus, no entanto, não deixou. Estende-se ao Um maior do que 

Salomão (Lucas 11:31) o Senhor Jesus Cristo. É o Seu reino que Deus prometeu 

estabelecer para sempre (2 Sam 07:13., 16). Ele será um dia de retorno para estabelecer 

o Seu reino terreno em cumprimento da promessa feita a Davi, e "não haverá fim para o 

aumento do seu governo ou de paz, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer 

e mantê-lo com justiça e retidão a partir de então e para sempre "(Is. 9: 7). 

Foi esse reino messiânico, com a sua esperança e expectativa de salvação do de 

Israel inimigos e das mãos de todos os que odeiam o povo judeu (106 cf. Ps:. 10), que 

suscitou o elogio de Zacharias. Como mencionado acima, ele acreditava que a chegada 

do reino era iminente (como de fato fez próprios discípulos de Jesus, mesmo depois de 

sua ressurreição [Atos 1: 6]); ele sabia que seu filho era o precursor do Messias, e que 

Maria estava grávida do Messias. Zacharias não previu que o impensável iria acontecer-

que Israel rejeitaria e executar o seu Rei. 

Mas a desobediência de Israel não pode anular as promessas de Deus (Rom. 3: 1-3). O 

Rei vai voltar um dia para estabelecer o Seu reino terreno, assim como Deus prometeu a 

Davi. Naquele dia, o resto de Israel virá ao arrependimento e à fé e, diz o Senhor, "olharão 

para mim, a quem traspassaram; e eles vão chorar por ele, como quem pranteia por um 

filho único, e chorarão amargamente por Ele como o choro amargo ao longo de um 

primogênito "(Zc. 12:10). Eles vão gritar alegremente: "Bendito o que vem em nome do 

Senhor!" (Mat. 23:39). "Naquele dia," Zacarias profetizaram ", estarão os seus pés sobre 

o monte das Oliveiras, que está na frente de Jerusalém para o oriente" (Zc. 14: 4). A 

descrição mais detalhada do retorno triunfante de Jesus Cristo para julgar seus inimigos 

e estabelecer Seu reino terrestre é encontrado em Apocalipse 19: 11-21: 

E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, eo que estava assentado sobre ele chama-se 

Fiel e Verdadeiro, e em justiça julga e salários guerra. Seus olhos eram como chama de 

fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e Ele tem um nome escrito nele que 

ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, eo 

seu nome se chama o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu, vestidos de linho 

fino, branco e limpo, seguiam em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, 

para que com ele Ele pode derrubar as nações, e ele as regerá com vara de ferro; e Ele 

pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua 

coxa tem escrito o nome: "Rei dos reis e Senhor dos senhores." Então eu vi um anjo em 

pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voar pelo meio do céu: 

"Vinde, ajuntai para a grande ceia de Deus, de modo que você pode comer a carne dos 

reis, ea carne de comandantes e carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que se sentar 

em cima delas e da carne de todos os homens, homens livres e escravos, pequenos e 

grandes. "E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra 

àquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E a besta foi apreendido, e 

com ela o falso profeta que realizou os sinais de sua presença, com que enganou os que 

receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem; Estes dois foram lançados 

vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que 



veio da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas 

carnes. 

A esperança de Zacharias eo futuro remanescente dos judeus, bem como todos os 

verdadeiros crentes, é certo e certamente vai acontecer. Deus não vai esquecer o seu pacto 

com Davi. Os remidos experimentar a alegria de servir e abençoado adoração ao Rei 

durante o reino milenar e o reino eterno que vai segui-lo. Só então o desejo fervoroso dos 

filhos de Israel para a salvação de seus inimigos e das mãos de todos os que odeiam -

los ser realizado. 

 
 

 

10. A Canção de salvação de Zacarias-Parte 2: O 

Pacto de Abraão (Lucas 1: 72-75) 

Para mostrar misericórdia para com nossos pais, e lembrar-se da 

sua santa aliança, o juramento que fez a Abraão, nosso pai, de 

conceder-nos que, a ser resgatado da mão de nossos inimigos, o 

servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos 

os nossos dias. (1: 72-75) 

Se fosse para pedir historiadores para nomear o único evento mais importante da história, 

aquele com as implicações de maior alcance e que fez o maior impacto, não haveria 

consenso. Alguns podem sugerir uma grande batalha ou guerra que reformulou o 

equilíbrio de poder, ou a influência de um grande governante militar ou político, como 

um Alexandre, o Grande, o Faraó, César, rei, primeiro-ministro, presidente, ou 

geral. Outros podem sugerir a ascensão ao poder de uma grande civilização ou nação, 

como o Egito, Babilônia, Grécia, Roma, China, o Império Britânico, ou nos Estados 

Unidos. Por outro lado, alguns podem apontar para a queda de uma grande civilização, 

como a Babilônia, Roma, ou o declínio da civilização ocidental contemporânea. 

Outros historiadores podem argumentar que a invenção científica ou descoberta feita o 

maior impacto. Invenções como a roda, telégrafo, telefone, automóvel, avião, rádio e 

computador, o aproveitamento da energia elétrica, e as descobertas da ciência médica 

moderna têm, sem dúvida, ajudou a tornar o nosso mundo o que é hoje. 

Muitos poderiam insistir que é idéias e crenças, que exercem a maior influência na 

história. Eles gostaria de salientar o impacto da pensadores como Sócrates, Platão, 

Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Hume, Kant, Hegel, Kierkegaard e 

Nietzsche; líderes religiosos, como Buda, Confúcio, Lao Tzu, e Muhammed; e de idéias 

como a evolução, o comunismo, a democracia, o capitalismo, e pós-modernismo. Nem 

pode o significado dos principais movimentos ou eventos, como o Renascimento, 

Reforma, En Iluminismo, a Revolução Americana, ou a Revolução Francesa, ser 

subestimada. 



Mas, enquanto os historiadores possam debater evento mais significativo da história, a 

própria história já respondeu a pergunta. O evento mais monumental de tudo foi a vinda 

do Senhor Jesus Cristo ao mundo. A divisão da história em BC ("antes de Cristo") 

e AD (Anno Domini ", no ano de nosso Senhor"), revela o significado insuperável da 

encarnação de Cristo; ele é ótimo ponto de divisão da história. 

Deus criou a humanidade para servir, adorar e glorificá-Lo. Para o efeito, Ele colocou 

Adão e Eva no ambiente perfeito para o jardim do Éden. Tragicamente, as mentiras de 

Satanás levou à corrupção daquele mundo perfeito como a queda mergulhou a raça 

humana em pecado e da depravação. Mas o que significava Satanás para o mal, Deus usou 

para a Sua glória. Ele salvou os pecadores perdidos, pondo à mostra seus atributos em 

contrário desconhecidas de graça, misericórdia, perdão e compaixão. O Pai redimiu um 

povo, e os apresentou a Seu Filho amado como um dom do Seu amor. Eles servirão, 

louvor, e adorá-Lo para sempre. 

O auge do plano redentor de Deus foi a vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo. Depois 

de viver uma vida sem pecado de perfeita obediência à lei de Deus, Ele morreu na cruz 

levando os pecados de Seu povo. Porque Ele tratou Jesus como se ele tivesse vivido sua 

vida pecaminosa, Deus é capaz, por Sua graça para tratar os redimidos como se tivessem 

vivido a vida perfeitamente justo de Jesus. A encarnação, expiação substitutiva, e 

ressurreição de Jesus Cristo são grandes temas da Bíblia. O Antigo Testamento (mais 

notavelmente em Isaías 53). Antecipa a morte do Messias como o sacrifício final que o 

sistema sacrificial do Antigo Testamento apontado. Os evangelhos dão o registro da vida 

sem pecado de Jesus e da morte sacrificial. Atos e as Epístolas são um comentário sobre 

o significado teológico de Sua vida, morte e ressurreição. Revelação dá os detalhes de seu 

retorno e reino milenar na terra, e Seu reino eterno no novo céu e nova terra. 

Nos dias de Zacarias, o povo judeu estava aguardando ansiosamente a chegada do 

Messias. Eles ansiavam para Ele vir, estabelecer o Seu reino, e restaurar suas terras para 

eles. Zacarias era um daqueles que "os que esperavam a redenção de Jerusalém" 

(02:38). O nascimento de seu filho, o encheu de antecipação; o anjo Gabriel lhe tinha dito 

que João "iria como um precursor antes de [o Messias, Jesus Cristo] no espírito e poder 

de Elias, para converter os corações dos pais de volta para os filhos, e os rebeldes à atitude 

do justo, de modo a fazer um povo preparado para o Senhor "(1:17). Zacharias sabia que 

se Seu precursor tinha acabado de nascer, a vinda do Messias era iminente. Esse 

conhecimento solicitado seu magnífico hino de louvor e adoração. Como convém a um 

padre, um homem que dedicou sua vida a estudar e ensinar a lei de Deus, o hino de 

Zacarias está saturado com textos da aliança do Antigo Testamento. Especificamente, ele 

gira em torno de três convênios de salvação e bênção-o de Davi, Abraão, e os novos 

convênios. Tendo que se refere à aliança davídica nos versos 67-71 (ver a exposição 

desses versos no capítulo anterior deste volume), Zacharias agora se volta para a aliança 

abraâmica, anotando seu fundo, promessa e cumprimento na vinda do Messias. 

O FUNDO DA ALIANÇA ABRAÂMICA 

Para mostrar misericórdia para com os nossos pais, (1: 72a) 

A aliança com Abraão, que Deus fez para os pais da nação de Israel (Abraão, Isaque, 

Jacó), é um elemento fundamental da interpretação bíblica. A correta compreensão do 

que é essencial para compreender corretamente toda a história redentora. Em contraste 



com a aliança davídica, que era de âmbito universal, a aliança abraâmica é, bênçãos 

promissoras nacionais para Israel (embora gentios pode entrar essas bênçãos mediante a 

fé; ver a discussão de Gal 3: 6-7 e Rom. 4:. 11-12 abaixo). 

A aliança abraâmica é eminentemente uma aliança de misericórdia , revelando que Deus 

é clemente e compassivo para com pessoas que não merecem. O fluxo de misericórdia, 

que começou com a bênção de Abraão de Deus flui através dos séculos para oferecer 

perdão, redenção e bênção eterna a todos os que têm fé no Messias, o Senhor Jesus Cristo. 

Depois de começar com temas universais, como a criação do universo em seis dias de 

Deus, a entrada do pecado no mundo, e o dilúvio universal dos dias de Noé e suas 

conseqüências, o livro de Gênesis restringe seu foco para um indivíduo e seus 

descendentes: Abraão (então conhecido como Abrão), que é introduzido no final do 

capítulo 11. Ele era um nativo da cidade caldéia sofisticada e poderosa de Ur (v 31)., 

localizado na Mesopotâmia (Atos 7: 2). Qual a sua ligação com o verdadeiro Deus era 

não é clara, uma vez que de acordo com Josué 24: 2, ele era um idólatra. Mas Deus 

soberanamente chamou-o, enquanto ele ainda vivia em Ur, ordenando-lhe: "Sai da tua 

terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei" (Atos 7: 3). Mais tarde, 

depois de Abraão tinha estabelecido em Haran com seu pai, Tera (Gen. 11:31), Deus 

repetiu seu apelo para ele: 

Ora, o Senhor disse a Abrão: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para 

a terra que eu te mostrarei; e eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e fazer o 

seu nome; e por isso você deve ser uma bênção; e eu os abençoarei os que te abençoarem, 

e aquele que te amaldiçoarem amaldiçoarei. . E em todas as famílias da terra serão 

abençoados "(Gn 12: 1-3) 

Em obediência ao mandamento do Senhor "Abram saiu como o Senhor tinha falado com 

ele ... e veio para a terra de Canaã" (vv. 4, 5). 

A PROMESSA DA ALIANÇA ABRAÂMICA 

e lembrar-se da sua santa aliança, o juramento que fez a Abraão, 

nosso pai, (1: 72b-73) 

A santa aliança, o juramento que Deus jurou a Abraão , embora mencionado pela 

primeira vez em Gênesis 12, não seria realmente ser ratificada até o capítulo 15 (veja a 

discussão abaixo). Tendo chamado Abraão para deixar sua casa para outra terra que Ele 

lhe mostraria (Gn 12: 1), Deus prometeu fazer de seus descendentes uma grande nação, 

proteger e abençoá-los, por meio deles abençoar o mundo (vv 2-3. ), e dar-lhes que a terra 

(v. 7). A promessa do Senhor para fazer uma grande nação de Abraão era humanamente 

impossível, já que sua esposa, Sara (então conhecido como Sarai), era estéril (Gn 

11:30). O início do cumprimento dessa promessa seria um milagre da concepção e do 

nascimento de Isaque (Gen. 18: 9-15; 21: 1-8). 

A promessa de Deus para fazer de Abraão uma "grande nação" (Gn 12: 2) tem de fato 

aconteceu. O povo judeu fez contribuições profundas em áreas como a medicina, artes, 

educação, literatura, ciência e finanças. Mas, mais significativamente, através da nação 

de Israel "todas as famílias da terra [seria] abençoados" (v. 3) espiritualmente. O povo 

judeu "foram confiados os oráculos de Deus" (Rom. 3: 2), Escrituras do Antigo 



Testamento, cujo inspirado pelo Espírito Santo escritores eram todos judeus. Eles 

receberam a "adoção de filhos" (Rm. 9: 4); isto é, Israel foi soberanamente chamado por 

Deus para ser a Sua nação especial testemunho e para receber "a glória e os convênios ea 

entrega da Lei, eo culto, e as promessas" (v. 4). O mais importante de tudo, "a partir de 

[Israel] é o Cristo segundo a carne" (v 5; cf. Rom. 1: 3.). Todas as bênçãos da salvação 

veio através do povo judeu, levando Jesus a declarar que "a salvação vem dos judeus" 

(João 4:22). 

Mas enquanto Israel tem sido o canal através do qual a revelação e as bênçãos de Deus 

fluíram para o mundo, a nação tem raramente compartilhada nessas 

bênçãos. Desobediência; idolatria; , ritualística, adoração exterior vazio; e, o mais 

hediondo de todos, rejeitando o Messias, levaram a castigo de Deus, em vez de 

bênção. Mas, apesar de sua rebeldia e punição resultante, Deus protegeu o povo 

judeu. Eles sobreviveram deportação para Babilônia, a tentativa por Antíoco Epifânio, 

durante o período intertestamental para erradicar a sua religião e cultura, a destruição de 

Jerusalém pelos romanos, sendo dispersos da Palestina e forçado a viver em terras dos 

gentios, e séculos de massacres e perseguições, culminando no século XX, com a loucura 

do Holocausto. No entanto, Israel continua a existir como uma nação, ocupando parte da 

terra que Deus prometeu a Abraão. E, no futuro, Deus continuará a preservar o povo 

judeu, selando 144.000 evangelistas, 12.000 de cada tribo (Apocalipse 7: 4-8), durante a 

tribulação, resgatando a nação de tentativa furiosa do Anticristo aniquilá-lo (Apocalipse 

12: 13-17), e redimir o remanescente crente no final da tribulação 11 (Rom: 25-27.). Mas 

os judeus como uma nação ainda têm de experimentar o completo cumprimento das 

promessas de Deus a Abraão. 

Ressaltando sua importância crucial no fluxo da história da redenção, a aliança abraâmica 

é reiterado oito vezes no livro do Gênesis (capítulos 12, 13, 15, 17, 22, 26, 28 e 35). Como 

observado acima, Deus anunciou os termos da aliança no capítulo 12, mas o pacto não foi 

realmente definido até o capítulo 15. É o que resulta de 15h18min, que registra, "Naquele 

dia o Senhor fez aliança com Abrão." Deus selou essa aliança de uma forma muito 

dramática, uma que enfatizou sua natureza incondicional unilateral. 

No versículo 7, Deus repetiu a promessa que fizera a Abraão no capítulo 12 sobre a terra 

que Ele lhe daria a ele e seus descendentes: "Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos 

caldeus, para te dar esta terra, para possuí -lo. "Buscando tranquilizar Abraão respondeu:" 

O Senhor Deus, como posso saber que vou possuí-la? "(8 v.). A cerimônia que se seguiu, 

o que estava de acordo com o costume do Antigo Oriente Próximo, ratificou o pacto: 

Então, [Deus] disse-lhe [Abraão]: "Traga-me uma novilha três anos de idade, e uma 

criança de três anos cabra e um carneiro de três anos, e uma rola e um pombinho." Em 

seguida, ele trouxe tudo isso para Ele e cortá-los em dois, e pôs cada metade em frente ao 

outro; mas ele não cortou as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, e Abrão 

dirigi-los. Agora, quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abrão; e 

eis que, terror e grande escuridão caiu sobre ele. Deus disse a Abrão: "Tenha certeza de 

que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é deles, onde eles serão 

escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Mas eu também julgarei a nação a quem 

servirão, e depois sairão com muitos bens. Quanto a você, você deve ir a seus pais em 

paz; você deve ser enterrado em uma boa velhice. Em seguida, na quarta geração, porém, 

voltar aqui, por causa da iniqüidade dos amorreus ainda não está completa. "Ela surgiu 



quando o sol se punha, que era muito escuro, e eis que apareceu um fumar forno e uma 

tocha de fogo, que passados entre essas peças. (Vv. 9-17) 

Matar animais simbolizava a seriedade de uma aliança. As duas partes tornando-ia a pé 

entre os pedaços dos animais mortos, afirmando assim que a mesma coisa deve acontecer 

com eles se eles quebraram o pacto. Mas, neste caso, apenas o "forno de fumar" e "tocha 

de fogo", que representava a presença de Deus, passou entre as partes dos animais 

mortos; Abraão foi divinamente anestesiados. A aliança, portanto, era unilateral; uma 

promessa irrevogável feito somente por Deus e não dependem de Abraão. 

Israel nunca possuiu toda a terra prometida a Abraão (18-21 vv.). Somente quando o 

Senhor Jesus Cristo toma o trono de Davi e estabelece Seu reino terreno vai Israel 

experimentar as bênçãos do convênio abraâmico. 

Gênesis 17 revela um outro componente importante da aliança de Deus com Abraão. No 

versículo 2, Deus disse a ele: "Eu estabelecerei a minha aliança entre mim e vós, e eu te 

multiplicarei", em seguida, repetiu essa promessa no versículo 4: ". Você deve ser o pai 

de uma multidão de nações" Para reforçar ainda mais esse ponto, o Senhor mudou o nome 

de Abrão ("pai exaltado") a Abraão ("pai de uma multidão"), porque, Deus declarou 

novamente: "Eu vou fazer de você o pai de uma multidão de nações" (v . 5). 

De acordo com essa promessa Abraão tornou-se não só o pai do povo judeu, mas também 

dos árabes. Mais cedo Sara, desesperado de ter um filho sozinha, "tomou a Agar a egípcia, 

sua serva, e deu-lhe a seu marido Abrão como sua esposa" (Gn 16: 3). A criança nascida 

dessa união foi Ismael (v. 11), o ancestral do povo árabe. Mas Ismael não era o filho por 

meio do qual as bênçãos da aliança viria: 

Então Deus disse a Abraão: "Quanto a Sarai, sua mulher, não lhe chamarás pelo nome de 

Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei, e na verdade eu vos darei um filho com 

ela. Então eu a abençoarei, e ela será mãe de nações; reis de povos sairão dela. "Então 

caiu Abraão sobre o seu rosto e riu, e disse em seu coração:" Será que uma criança nascer 

com um homem de cem anos? E vai Sara, que é 90 anos de idade, ter um filho? "E disse 

Abraão a Deus:" Oh que viva Ismael diante de ti! "Mas Deus disse:" Não, mas Sara, tua 

mulher, dará à luz um filho, e você porás o nome de Isaque; e eu estabelecerei a minha 

aliança com ele para uma aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Quanto a 

Ismael, também te tenho ouvido; eis que os abençoe, e vai fazê-lo fecundo e multiplicá-

lo excessivamente. Ele passa a ser o pai de doze príncipes, e dele farei uma grande 

nação. Mas a minha aliança, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz nesta 

época no ano que vem "(Gn 17: 15-21; cf. Rom. 9:. 7; Gl 4:28). 

Três vezes neste capítulo (vv. 7, 13, 19) Deus descreveu sua aliança com Abraão, como 

uma aliança eterna. Ela nunca será revogada, mas finalmente será cumprida quando 

Cristo reina durante o reino milenar. 

Embora a aliança com Abraão foi decretada unilateralmente por Deus e é, portanto, 

incondicional e irrevogável, o gozo de suas bênçãos vem somente através da fé. Genesis 

22 ilustra esse princípio. De acordo com a sua promessa, Deus tinha dado a Abraão e Sara 

um filho (Gn 21: 1-3). Anos mais tarde (cf. Gen. 21:34), quando Isaque era um jovem, 

Deus deu a Abraão um comando chocante: "Toma agora o teu filho, o teu único filho, a 

quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos 



montes que eu vou dizer-lhe "(Gn 22: 2). Humanamente falando, este era 

incompreensível.Isaque era o filho através de quem Deus havia prometido fazer de 

Abraão uma grande nação. Será que não a sua morte, pois, revogar a aliança de Deus com 

Abraão? Mas a fé de Abraão não falhou, e ele partiu com Isaque para obedecer a ordem 

de Deus. De acordo com Hebreus 11:19, Abraão creu que depois que ele sacrificou 

Isaque, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Mas, como ele estava prestes a mergulhar 

a faca em seu filho, 

o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: "Abraão, Abraão!" E ele disse, Ele disse: 

"Não se estende a tua mão contra o menino e não lhe faças nada" Eis-me aqui. "; pois 

agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho, de 

Mim "(vv. 11-12). 

A fé de Abraão que Deus iria manter sua promessa é um modelo para todos os crentes a 

seguir (cf. Gal. 3: 9). 

O CUMPRIMENTO DA ALIANÇA ABRAÂMICA 

para conceder-nos que, a ser resgatado da mão de nossos 

inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante 

ele, todos os nossos dias. (1: 74-75) 

Em um dos incidentes mais dramáticos de toda a história da redenção, a aliança de Deus 

com Abraão foi confirmada por sua fé, expressa em sua disposição de oferecer seu filho 

Isaque em sacrifício a Deus.Israel, ao contrário de Abraão, tem ao longo da história não 

conseguiu responder em fé à vontade revelada de Deus, mesmo quando o Messias 

veio. Como resultado, as bênçãos prometidas do convênio abraâmico, como os da aliança 

davídica, não foram realizados. Não até que o povo judeu reconhecer Jesus como o 

Messias que vem em nome do Senhor (Lucas 13:35), olha com remorso penitente no One 

traspassaram e lamentar sua rejeição Dele (Zc. 12:10), será o remanescente crente ser 

salvo (Rom. 11:26) e a experiência nação todas as bênçãos do convênio abraâmico no 

reino milenar. Só então a fervorosa esperança de Zacharias que os filhos de Israel, sendo 

resgatado das mãos de seus inimigos, pode servir a Deus sem temor, em santidade e 

justiça perante ele, todos os dias , ser realizado. 

Como é o caso com a aliança davídica (ver cap. 9 deste volume), os crentes gentios 

também vai experimentar as vastas bênçãos do convênio abraâmico. Em um sentido 

espiritual, todos os cristãos partes nas promessas de salvação bênção neste pacto, e assim, 

no sentido de salvação são chamados filhos de Abraão, como o apóstolo Paulo observa 

em Gálatas 3: 6-7: "Assim como Abraão creu em Deus , e isso lhe foi imputado como 

justiça. Portanto, certifique-se de que é os que são da fé são filhos de Abraão. "Olhando 

adiante para a cruz, Deus aplicada a justiça de Jesus Cristo para a conta de 

Abraão. Aqueles que crêem no evangelho e na fé abraçar Jesus Cristo "são abençoados 

com Abraão, o crente" (v. 9). Mesmo que eles não são descendentes de Abraão 

fisicamente, todos os que crêem compartilhar o princípio da fé de Abraão e, portanto, são, 

nesse sentido, os seus descendentes espirituais. As bênçãos da salvação do convênio 

abraâmico são para todos os que crêem no Senhor Jesus Cristo, judeus e gentios. Aos 

Romanos Paulo escreveu: 



e ele [Abraão] recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve quando ainda 

incircunciso, para que ele seja o pai de todos os que crêem sem serem circuncidados, que 

a justiça pode ser creditado a eles, e o pai da circuncisão, daqueles que não somente são 

da circuncisão, mas que também seguir os passos da fé de nosso pai Abraão, que ele teve 

enquanto não circuncidado. (Rom. 4: 11-12) 

Que todos os crentes se tornam filhos de Abraão espiritual não significa que a Igreja é o 

novo Israel, o cancelamento de todas as promessas para a nação. Esse tipo de "teologia 

da substituição" é inaceitável à luz das promessas do Antigo Testamento incondicional 

de Deus e da reiteração Novo Testamento deles. Paulo diz em relação a Israel, "os dons 

ea vocação de Deus são irrevogáveis" (Rom. 11:29). Israel não foi definido 

permanentemente de lado como uma nação; Deus não iria perpetuar e proteger o povo 

judeu ao longo dos séculos, a menos que Ele tinha um propósito definido para o fazer. O 

apóstolo Paulo recuou com horror ao pensar que Deus havia rejeitado permanentemente 

Israel: "Digo, porém: Deus não rejeitou o seu povo, não é? De maneira nenhuma! [. 

Gk, genoito mim , uma negação muito forte] ... Deus não rejeitou o seu povo, que antes 

conheceu "(Rom. 11: 1-2). Embora Israel tropeçou em desobediência, "eles não tropeçar, 

de modo a cair, não é? De maneira nenhuma [ me genoito ]! Mas por sua transgressão 

veio a salvação aos gentios, para torná-los com ciúmes "(v. 11). Gentios, como um ramo 

de oliveira selvagem, são enxertados na rica raiz da bênção de Abraão (17 v.). Mas os 

ramos naturais (os judeus) ", se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, 

pois Deus é poderoso para os enxertar de novo" (v. 23). Na verdade, depois de "a 

plenitude dos gentios haja entrado" (v. 25), "todo o Israel [ie, o remanescente crente] será 

salvo" quando Jesus retorna no final da tribulação, para estabelecer o reino milenar (v 

26.). 

É então que a aliança abraâmica, antecipado por membros do remanescente crente como 

Zacarias, Simeão, e Anna, mas rejeitado pela nação incrédula quando rejeitou o Messias, 

será plenamente realizado.Através redimiu Israel, suas bênçãos fluirão para o mundo no 

reino terrestre do Senhor Jesus Cristo. (Para uma discussão mais aprofundada desta 

questão crítica, veja Romanos 9-16 , A Commentary MacArthur Novo Testamento. 

[Chicago: Moody, 1994], capítulos 1-10, eo excursus o capítulo 11 deste volume) 

 
11. A Canção de salvação de Zacarias-Parte 3: A 

Nova Aliança (Lucas 1: 76-80) 

"E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo; pois irás 

diante do Senhor, a preparar os seus caminhos; para dar ao seu 

povo o conhecimento da salvação pela remissão dos seus pecados, 

por causa da misericórdia do nosso Deus, com o qual o Sunrise 

do alto nos visitará, para brilhar sobre os que jazem nas trevas e 

na sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da 

paz. "E o menino continuou a crescer e tornar-se forte em espírito, 

e viveu nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. (1: 76-

80) 



Dos vários convênios que Deus lhe deu para o desenrolar da história da redenção, a nova 

aliança é único. Como observado nos capítulos anteriores deste volume, três desses 

convênios, a Noé, Priestly, e Mosaic, são não-salvífica; isto é, eles não são promessas 

associados com a salvação. A aliança de Noé é a promessa de Deus para não destruir o 

mundo novamente pela água, enquanto a aliança sacerdotal é um "um pacto de um 

sacerdócio perpétuo" (Num. 25:13) prometendo que todos os sumos sacerdotes legítimos 

viria da linhagem familiar de Finéias . Também não é a salvação em vista na aliança 

mosaica ", porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele; por meio 

da Lei vem o conhecimento do pecado "(Rm 3:20; cf. v 28; Gl 2:16; 3:11; 5:... 4). E 

embora os convênios abraâmicas e davídicos exigem salvação para suas bênçãos para ser 

realizado, nada neles o fornece. 

Há uma barreira, insuperável por qualquer esforço humano, o que impede a todos, 

inclusive israelitas, de experimentar os benefícios do abraâmica e davídica convênios-

pecado. Para essas bênçãos do concerto a realizar exige um novo, diferente, e superior 

aliança, aquele que oferece o perdão total de pecado (Hb 7:22; 8: 6.). Isso é precisamente 

o ponto o escritor de Hebreus faz em Hebreus 8: 7-13: 

Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, não teria havido nenhuma 

ocasião procurado por um segundo. Para repreendendo-os, Ele diz: "Eis que vêm dias, diz 

o Senhor, quando eu efetuará uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de 

Judá; Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, 

para os tirar da terra do Egito; para eles não continuaram na minha aliança, e eu não me 

importava para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel 

depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei as minhas leis no seu entendimento, e as 

escreverei em seus corações. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não 

ensinará cada um ao seu concidadão, e cada um a seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor; 

porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Porque serei 

misericordioso para com suas iniquidades, e não me lembrarei mais dos seus pecados. 

"Quando Ele disse:" A nova aliança: "Ele fez o primeiro obsoleto. Mas tudo o que está se 

tornando obsoleto e envelhece, perto está de desaparecer. 

Comentando sobre o significado de Deus de fazer uma nova aliança o teólogo puritano 

João Owen escreveu: "Se não fosse da maior importância para a glória de Deus eo bem 

das almas dos homens, Deus não teria, para o bem dela, ter deixado de lado uma aliança 

e fez outra .... Tudo isso foi feito para que pudéssemos ser perdoados ( o perdão dos 

pecados [Reprint; Grand Rapids: Baker, 1977], 179). 

O problema que as pessoas rosto mais básico não é psicológico ou social. Não é como 

eles agem, pensar ou falar. Essas coisas refletem apenas (cf. Lucas 6:45) o verdadeiro 

problema; ou seja, que todos são pecadores (Rm 3:23)., com o mal, corações contaminado 

pelo pecado (Jer. 17: 9). O apóstolo Paulo deu uma descrição abrangente (elaborado a 

partir de passagens do Antigo Testamento) de endemia, pecaminosidade sistêmica da 

humanidade, quando escreveu aos Romanos, 

Não há justo, nem um sequer; não há quem entenda, não há quem busque a Deus; todos 

se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há sequer 

um. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas manter enganando, o 

veneno de víbora está nos seus lábios; cuja boca está cheia de maldição e amargura; Os 

seus pés são ligeiros para derramar sangue, destruição e miséria estão em seus caminhos, 



e o caminho da paz eles não conheceram. Não há temor de Deus diante de seus 

olhos. (Rom. 3: 10-18) 

Paulo se referiu a presença generalizada do pecado como a "lei do pecado" (Rom. 7:23, 

25), graficamente expressando o poder, a autoridade, constrangimento, e da influência 

que o pecado exerce. Uso do termo "lei" do apóstolo era metafórica; ele não estava 

falando de um padrão para ser vivida até, mas de uma força a ser reconhecida. O pecado 

é uma realidade operativa na natureza do homem que tem o poder de conduzir e obrigar 

comportamento, bem como fome, sede, desejo sexual, medo, raiva, tristeza e 

fazer. Habitação manipula pelo pecado e comportamento controles a partir do interior, ao 

contrário de normas ou regras externas. 

Uma vez que nem as bênçãos prometidas a Davi e convênios abraâmicas, nem as 

maldições ameaçadas por violar a lei mosaica pode mudar o coração, eles não podem 

dominar a lei do pecado. Nenhuma quantidade de força de vontade ou determinação de 

obedecer pode permitir que um pecador para manter os Dez Mandamentos (ou mesmo 

resumo da lei [Marcos 12: 28-31] Jesus). A lei, tanto demonstra aos pecadores sua 

incapacidade de obedecer e sua necessidade de misericórdia, graça e perdão, e até mesmo 

exacerba pecado e leva à morte (Rm. 7: 8-11). Ele exibe o nosso pecado e desamparo em 

ordem, como Paulo escreveu, para se tornar "o nosso tutor para nos conduzir a Cristo, 

para que fôssemos justificados pela fé" (Gal. 3:24). 

A experiência de Israel ilustra essa verdade. O povo tinha as melhores intenções, jurando 

obediência à lei de Deus e selar seu compromisso com sangue, como registrado em Êxodo 

24: 4-8: 

Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então ele se levantou de madrugada, e 

edificou um altar ao pé da montanha com doze colunas, segundo as doze tribos de 

Israel. Ele enviou alguns jovens dos filhos de Israel, e eles ofereceram holocaustos e 

sacrificaram touros jovens como ofertas pacíficas ao Senhor. Moisés tomou metade do 

sangue, e pô-la em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Então ele 

pegou o livro da aliança e lê-lo na audiência do povo; e eles disseram: "Tudo o que o 

Senhor tem falado faremos, e vamos ser obediente!" Então, Moisés tomou o sangue e 

aspergiu sobre o povo, e disse: "Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com você 

de acordo com todas estas palavras. " 

Mas revelou-se impossível para eles para superar a sua natureza pecaminosa e logo eles 

estavam quebrando os mandamentos com um nível de idolatria e imoralidade que levou 

a julgamento divino (Ex. 32). 

Em seu discurso de despedida à nação quase quarenta anos mais tarde como o errante 

deserto terminou, Moisés descreveu as bênçãos que vêm de obediência (Deut. 28: 1-14), 

e alertou para as conseqüências da desobediência (. Vv 15-68) . Como uma lição, Moisés 

ordenou que, após Israel entraram na Terra Prometida, metade das tribos eram a recitar 

as bênçãos prometidas de obediência do monte Garizim e os outros seis pronunciar as 

maldições ameaçadas por desobediência do Monte Ebal (Deut. 27: 11-26 ). Após a 

conquista da terra de Canaã, Josué, como Moisés, também desafiou Israel a obedecer: 

Se é desagradável em sua visão para servir o Senhor, escolhei para vós hoje a quem irão 

servir: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Rio, ou aos 



deuses dos amorreus, em cuja terra habitais; mas, quanto a mim ea minha casa serviremos 

ao Senhor. (Josh. 24:15) 

Em resposta "o povo respondeu e disse:" Longe de nós que devemos abandonar o Senhor 

para servir outros deuses '"(v. 16). Quando Josué advertiu-os ainda mais: "Se você 

abandonar o Senhor e servir a deuses estranhos, então ele se tornará, e fazer-te mal e 

consumi-lo depois que Ele tem feito bem para você" (v. 20) que protestou: "Não, mas 

vamos servir ao Senhor .... Serviremos ao Senhor nosso Deus e nós vamos obedecer a 

Sua voz "(21 vv., 24). 

Novamente, essas boas intenções não foram suficientes para manter as pessoas de 

escorregar para a apostasia. "O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os 

dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que tinham visto toda aquela grande obra do 

Senhor, que Ele havia feito por Israel" (Jz. 2: 7). Mas depois 

Tudo o que geração também foram recolhidos a seus pais ... levantou-se outra geração 

após eles que não sabia que o Senhor, nem tampouco a obra que Ele havia feito por 

Israel. Então os filhos de Israel o que era mau aos olhos do Senhor, e serviram a Baal, e 

eles abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e seguiram 

outros deuses, dentre os deuses do os povos que estavam ao seu redor, e prostraram-se 

diante deles; Assim o provocaram o Senhor à ira. Então, eles abandonaram o Senhor e 

serviram a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou 

nas mãos de saqueadores, que os despojaram; e vendeu-os nas mãos dos seus inimigos ao 

redor, de modo que já não podiam subsistir perante os seus inimigos. Onde quer que 

fossem, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado e como 

o Senhor tinha feito a eles, para que eles eram muito angustiado. (Vv. 10-15) 

A situação de Israel, assim, parecia impossível. Foram eles nunca para receber as bênçãos 

prometidas dos convênios abraâmicas e davídicos? Poderiam eles de alguma maneira ser 

perdoado por violar a aliança mosaica e concedeu os meios para obedecer? O que eles 

precisavam desesperAdãoente era para Deus para proporcionar um outro pacto que daria 

tanto perdão e poder para obedecer. Essa realidade reforça a necessidade de o novo pacto, 

o trabalho pessoal de Deus para perdoar pecados, purificar o coração, e fornecer energia 

espiritual. (Para uma exposição detalhada dos aspectos teológicos da Nova Aliança, 

consulte 2 Corinthians , o comentário MacArthur Novo Testamento. [Chicago: Moody, 

2003], 93-117) 

Zacharias, um verdadeiro crente no Senhor Deus, e um estudante da Escritura do Antigo 

Testamento, entendida os convênios e sua realização através do Messias a vir. Sua 

resposta ao D.C um filho para ser precursor do Messias havia de sair em elogios para o 

cumprimento inevitável dos convênios messiânicas. Ele já tinha referido o davídica e 

convênios abraâmicas (veja a discussão de vv 67-75 nos capítulos 9 e 10 deste 

volume.). Agora, como ele concluiu seu magnífico hino de louvor, ele virou-se para o 

fundamental Nova Aliança, relacionando a sua promessa, origem e bênçãos. Mas antes 

de discutir a nova aliança Zacharias se dirigiu ao seu filho recém-nascido, João. Ele era 

para ser o precursor do Messias, cuja morte sacrificial iria ratificar que a Nova Aliança 

(Lucas 22:20; 1 Cor 11:25; cf. Heb. 8:. 6; 09:15; 12:24; 13:20 ). 

João iria ser chamado profeta do Altíssimo . Através do ministério profético de 

João Altíssimo (um termo que enfatiza a soberania absoluta de Deus; cf. a discussão de El 



Elyon ["Altíssimo"] no capítulo 4 deste volume) Deus terminaria quatro séculos de 

silêncio revelador. O ministério de João seria ir diante do Senhor, a preparar os seus 

caminhos , em cumprimento da promessa de Deus por meio de Malaquias: "Eis que eu 

estou indo para envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim" 

(Malaquias 3: 1;. cf. 4: 5). Ele era "o referido pelo profeta Isaías, quando disse:" Voz do 

que clama no deserto: "Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas!" "(Mat. 

3: 3). A missão de João era para preparar o povo para a chegada do Messias. Para esse 

fim, ele "pregar [ed] um batismo de conversão para o perdão dos pecados" (Lucas 3: 3), 

e sua mensagem intransigente era que as pessoas devem "arrepender-se, pois o Reino dos 

céus está próximo" (Mt. 3: 2). João também desafiou a legitimidade de alguns de 

arrependimento de seus ouvintes: 

Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: 

"Raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos 

de arrependimento; e não acho que você pode dizer a si mesmos: 'Temos por pai a 

Abraão'; pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O 

machado já está posto à raiz das árvores; toda árvore que não dá bom fruto é cortada e 

lançada ao fogo ". (vv. 3: 7-10) 

A mensagem de João era contrária à concepção popular do Messias. As pessoas estavam 

procurando um herói conquistador, que iria derrotar seus inimigos, estabelecer o seu 

trono, e inaugurar as bênçãos prometidas dos convênios abraâmicas e davídicos. É por 

isso que a multidão queria fazer Jesus rei depois de Ele milagrosamente alimentou os 

cinco mil (João 6: 14-15). Mas antes de perceber as bênçãos desses convênios que 

precisava para enfrentar a realidade do seu pecado, arrepender-se e buscar o perdão 

fornecido apenas no novo pacto, já em operação, apesar de ratificado por nosso Senhor 

na cruz. Em atemporal, vista eterna de Deus Ele aplicou a morte do Salvador através de 

toda a história da redenção para aqueles que se arrependeu e procurou a Sua salvação pela 

graça. 

A PROMESSA DA NOVA ALIANÇA 

para dar ao seu povo o conhecimento da salvação pela remissão 

dos seus pecados (1:77) 

Como observado acima, para experimentar as bênçãos prometidas dos convênios 

abraâmicas e Davi (assim como para escapar das maldições ameaçadas por violar a 

aliança mosaica) exige que Deus soberanamente dar ao seu povo o conhecimento da 

salvação . O conhecimento em vista aqui não é teológico ou teórico, mas o 

conhecimento pessoal que vem pelo perdão dos pecados ... . 

Moisés, o doador da lei, reconheceu a necessidade de este pacto. Como ele reiterou os 

princípios da aliança mosaica para a nova geração prestes a entrar na Terra Prometida, 

Moisés falou de outra aliança "além do pacto que [Deus] tinha feito com eles em Horebe 

[a aliança mosaica]" (Deut 29.: 1). Que o povo de Israel não seria capaz de manter a 

aliança mosaica é evidente do Deuteronômio 30: 1-3: 

Assim será quando todas estas coisas vieram em cima de você, a bênção ea maldição que 

pus diante de você, e você chamá-los à mente em todas as nações onde o Senhor, teu 

Deus, banidos, e você voltar para o Senhor vosso Deus e obedecê-Lo de todo o coração e 



alma de acordo com tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, então o Senhor, teu 

Deus, te restaurará do cativeiro, e tem compaixão de você, e vai reunir-lo novamente a 

partir de todo o povos onde o Senhor, teu Deus, espalhados você. 

A referência ao seu banimento e cativeiro deixa claro que o povo de Israel não estavam 

indo para obedecer a lei de Moisés. Deus prometeu voltar a reunir-las das nações para 

que Ele lhes-mas tinha espalhado apenas quando eles voltaram para ele e lhe obedeciam 

com todos os seus corações e almas. (Note-se que a reconstituição de Israel como uma 

nação em 1948 não é o reagrupamento em vista nesta passagem;. Israel moderno é um 

estado completamente secular, cujo povo como um todo não voltaram para o Senhor com 

todo o coração e alma A reajuntamento previu aqui se refere à salvação nacional de Israel 

[Rom. 11: 25-26]). 

Antes que alguém possa voltar para o Senhor e ser salvo, Deus deve primeiro circuncidar 

seus corações (Deut. 30: 6). Aqui está a essência do pacto, uma nova cirurgia espiritual 

realizada com o coração pecaminoso do homem. Só uma transformação tão radical (cf. 2 

Cor. 5:17), pode quebrar o poder da lei do pecado e capacitar as pessoas a manter a lei de 

Deus. Desde o Mosaic, davídica, e convênios abraâmicas não têm o poder de mudar o 

coração, Deus proveu o novo pacto. 

A descrição do Antigo Testamento mais explícita da Nova Aliança está em Jeremias 31: 

31-34: 

"Eis que vêm dias", declara o Senhor, "quando farei uma nova aliança com a casa de 

Israel e com a casa de Judá, e não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que 

os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, o meu pacto que eles invalidaram, 

apesar de eu era um marido para eles ", diz o Senhor. "Mas este é o pacto que farei com 

a casa de Israel depois daqueles dias", declara o Senhor, "Eu vou colocar a minha lei no 

seu interior e no seu coração eu vou escrevê-lo; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu 

povo. Eles não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, 

dizendo: Conhece ao Senhor; porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior 

deles ", declara o Senhor," porque eu perdoarei a sua maldade, e seus pecados não me 

lembrarei mais. " 

No tempo de Jeremias, a situação de Israel estava desesperada. O reino do norte (Israel) 

já havia caído para os assírios, e os dias do reino do sul (Judá) foram contados. As pessoas 

eram apóstata, e terríveis advertências de Jeremias de juízo iminente e pede para o 

arrependimento não foram ouvidos. No curto prazo, em seguida, abandono da aliança 

mosaica do povo tinha tornado a sua situação desesperadora.Mas Deus através de 

Jeremias prometeu uma nova aliança, o Moisés tinha falado de séculos anteriores (veja a 

discussão de Deut. 30, supra) -His incondicional, unilateral, eterna promessa irrevogável 

de redimir os pecadores perdidos de julgamento e do inferno. 

A nova aliança prometeu que "não [ser] como a aliança [Mosaico] que [Deus] fez com 

seus pais" (v. 32). Em nítido contraste com o código de direito externo da aliança mosaica, 

Deus prometeu que no novo pacto Ele iria "colocar [Suas] lei dentro deles e [escrever] 

em seu coração" (v. 33), concedendo assim os pecadores um novo coração (Ez. 36:26). A 

poderosa dinâmica espiritual previstas no novo pacto prevê a libertação do poder, de 

grande penalidade, e, em última análise, a presença do pecado. Deus atrai 

irresistivelmente pecadores a Si mesmo (João 6:44), e para aqueles que vêm (João 6:37) 



Ele promete: "Eu perdoarei a sua maldade, e seus pecados jamais me lembrarei" (Jer 

31:34.; Ez. 36:25). A nova aliança proporciona, assim, as coisas essenciais que todos os 

outros convênios faltava-um novo coração, de poder para obedecer a Deus, a comunhão 

com Deus, o Espírito Santo (Ez. 36:27), e o perdão dos pecados. Essas são as chaves que 

abrem todas as bênçãos prometidas dos convênios abraâmicas e davídicos e cancelar a 

condenação da lei mosaica (cf. Rom. 8: 1-2). 

A nova aliança é pessoal, prometendo a salvação dos pecadores individuais por meio da 

fé na morte sacrificial de Jesus Cristo, o "Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo" 

(João 1:29). Todos que já viu ou irá ser salvo veio a salvação, nos termos da nova aliança 

(João 14: 6; Atos 4:12; cf. Atos 10: 42-43; Mateus 01:21; 1 Tm 2.. : 5-6). 

Mas a nova aliança também tem implicações nacionais de Israel. As promessas 

irrevogáveis de Deus que Israel seria salvo e abençoado, que o reino de Messias virá, e 

que sua terra seja restaurada tudo dobradiça sobre a nação de acreditar em Jesus 

Cristo. No futuro, o remanescente fiel do povo judeu vai "olhar em mim, a quem 

traspassaram; e eles vão chorar por ele, como quem pranteia por um filho único, e 

chorarão amargamente por Ele como o choro amargo ao longo de um primogênito "(Zc. 

12:10), e como resultado," todo o Israel será salvo "( Rom. 11:26). Até esse momento de 

arrependimento nacional e aceitação da nova aliança e Aquele cuja morte tornou possível, 

Israel não pode receber as bênçãos dos convênios abraâmicas e davídicos. 

A FONTE DA NOVA ALIANÇA 

por causa da misericórdia do nosso Deus, (1: 78a) 

É de Deus misericórdia que se move a Ele para mostrar compaixão para com os 

pecadores perdidos. Tender traduz splagchna , que, literalmente, refere-se às partes 

internas do corpo, tais como os intestinos, coração, fígado e pulmões (cf. Atos 

1:18). Figurativamente, descreve as afeições e coração como sede dos afetos (2 Cor 6:12; 

7:15; Filipenses 1: 8.;. 2:. 1; Col. 3:12; Filemon 7, 12, 20 ; 1 João 3:17). Em combinação 

com eleos ( misericórdia ) que descreve detalhAdãoente a intensidade da preocupação 

compassivo de Deus para os pecadores. 

Misericordia é um atributo gloriosa de Deus, celebrada por toda a Escritura. Ele é 

"misericordioso e compassivo" (Sl 86:15; cf. 145: 8.), E "cheio de compaixão e ... 

misericordioso" (Tiago 5:11; cf. Lc 6,36). O desenrolar do que a misericórdia resulta em 

Deus mostrando bondade para com os pecadores. Falando de Sua misericórdia para com 

Israel, Isaías escreveu: "Em toda a angústia deles foi ele angustiado, eo anjo da sua 

presença os salvou; em Seu amor e em Sua misericórdia, Ele os remiu "(Is. 63: 9). Em 

Jeremias 33:26, Deus disse injustiçado de Israel: "Eu vou restaurar suas fortunas e terá 

misericórdia deles" (cf. Ez. 39:25). Maria se alegrou de que de Deus "misericórdia está 

sobre geração após geração para com aqueles que o temem" (Lucas 1:50) e que "Ele tem 

dado ajuda a Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia" (v. 54). No início de 

sua hino de louvor, Zacarias também falou da misericórdia de Deus no passado a Israel 

(v. 72). Efésios 2: 4 declara que é porque Deus é "rico em misericórdia" que Ele redime 

os pecadores perdidos, enquanto que em 1 Timóteo 1:13 e 16, Paulo louvou a Deus por 

sua misericórdia em salvá-lo. Tito 3: 5 declara que Deus "nos salvou, e não com base em 

ações que nós temos feito em justiça, mas segundo a sua misericórdia" (cf. 1 Pedro 1: 3; 

2:10). 



Em sua exposição clássica dos atributos de Deus, O Conhecimento do Santo , AW Tozer 

expressa a maravilha que todos os redimidos devem sentir quando contemplam a 

misericórdia de Deus para com eles: 

Quando através do sangue da aliança eterna nós, crianças, das sombras chegar finalmente 

a nossa casa na luz, teremos milhares de cordas para as nossas harpas, mas o mais doce 

pode muito bem ser o único sintonizado para ressoar mais perfeitamente a misericórdia 

de Deus .... Nós, que ganhou banimento gozam comunhão; nós, os que merecem as penas 

do inferno conhecerão a felicidade do céu. E por toda a misericórdia do nosso Deus, no 

qual o sol nascente das alturas porque visitou-nos. ([New York: Harper & Row, 1975], 

96) 

Não havia nada de intrinsecamente errado com a aliança mosaica; "A lei é santa, eo 

mandamento é santo, justo e bom" (Rom. 7:12). Foi uma reflexão absolutamente perfeita 

do caráter justo de Deus. Se Deus tivesse meramente reforçou os termos da aliança 

mosaica e condenou todos os pecadores para a punição eterna por violar Sua lei, Ele teria 

se glorificou, exibindo sua justiça. Mas Deus escolheu para ter misericórdia de pecadores 

sem esperança, desamparados na miséria de seu estado caído e instituir um novo pacto, 

com sua promessa de perdão, justiça e aceitação eterna plena com Deus. 

AS BÊNÇÃOS DA NOVA ALIANÇA 

que o nascer do sol do alto nos visitará, para brilhar sobre os que 

jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos 

no caminho da paz "(1: 78b-79). 

Zacharias antecipou a vinda do cuja morte iria adquirir as bênçãos da Nova Aliança, o 

Messias. Ele identificou-Lo usando uma metáfora rica em teologia messiânica do Antigo 

Testamento e simbolismo.Anatole ( Sunrise ) significa literalmente "subindo", e refere-

se aqui à primeira luz da aurora. Em alta (lit., "fora" ou "a partir da altura ") refere-se, 

simbolicamente, para o céu. Zacarias descreve, assim, o Messias como uma grande luz 

do céu, que vai brilhar a luz da salvação aos que jazem nas trevas e na sombra da 

morte (cf. Is. 9: 2; Sl 107: 10, 14; João 12.: 46). Ele é o "o sol da justiça [que] se levantará 

com cura em suas asas" (Mal. 4: 2), que brilha na escuridão profunda do pecado e 

terminando longa noite da alma. Segundo Pedro 1:19 fala do tempo em que "o dia clareie 

ea estrela da alva surja em vossos corações", enquanto que em Apocalipse 22:16, o Senhor 

Jesus Cristo chamou a Si mesmo "a brilhante estrela da manhã." 

Escuridão na Escritura pode ser usado metaforicamente de duas 

maneiras. Intelectualmente, refere-se à ignorância e erro (eg, Sl. 82: 5.; Ec 2:14; Efésios 

4:18.). Moralmente, escuridão simboliza o pecado (por exemplo, Prov 02:13; 04:19; João 

3:19; Rm 13:12; 2 Co 6:14; Efésios 5:... 8, 11)., E o reino de Satanás (por exemplo, Lucas 

22:53;. Ef 6:12; Col. 1:13). Deus é luz (1 João 1: 5), e, consequentemente, Jesus, o Deus 

encarnado, veio ao mundo como a luz do mundo (João 1: 9; 3:19; 8:12; 9: 5; 12:46) . Ele 

é "uma luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão do calabouço 

e aqueles que moram nas trevas da prisão" (Is. 42: 6-7). 

Para um mundo perdido tatear na escuridão e esperando desesperAdãoente para a luz (Is. 

59: 9-10), Deus, sabendo que não havia solução para o dilema humano do pecado (v. 16), 



enviou "um Redentor ... para os que fazem a partir de [sua] transgressão "(v 20; cf. 53: 4-

6., 8, 10-12). Falando da nova aliança que traria que cerca, Deus declarou: "Quanto a 

mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor:" Meu espírito que está sobre ti, e as 

minhas palavras, que pus na boca Não se aparte da tua boca, nem da boca da tua 

descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, "a partir 

de agora e para sempre" (v. 21). 

A luz da salvação continuará a brilhar no reino milenar, como Isaías 60: 1-5 revela: 

Levanta-te, brilhar; para sua luz veio, ea glória do Senhor subiu em cima de você. Pois 

eis que as trevas cobrirão a terra e profunda escuridão os povos; mas o Senhor vai subir 

em cima de você e Sua glória vai aparecer em cima de você. Unidas vai chegar a sua luz, 

e os reis ao esplendor da tua aurora. Levantai os vossos olhos em redor e ver; todos eles 

se reúnem, eles vêm para você. Os seus filhos virão de longe, e tuas filhas serão realizadas 

nos braços. Então você vai ver e ser radiante, e seu coração vai emocionar e alegrar. 

De fato, por toda a eternidade a luz da glória de Deus vai iluminar a Nova Jerusalém: 

Já não vai ter o sol para luz do dia, nem com o seu resplendor a lua vai lhe dar a luz; mas 

você vai ter o Senhor por luz perpétua, e seu Deus para a sua glória. Seu sol irá se pôr 

nem mais, nem será o seu declínio lua; para que você terá ao Senhor por luz perpétua, e 

os dias do teu luto vai ser longo. (60: 19-20) 

Não só o Messias trazer a luz da salvação para o seu povo, Ele também 

iria guiar seus passos no caminho da paz . Pecadores perdidos, tropeçando no escuro, 

não sabem nada sobre a verdadeira paz (Rom. 3:17). Mas a paz é um dos elementos da 

nova aliança. Em Isaías 54:10, Deus disse: "Porque as montanhas podem ser removidas 

e as colinas podem tremer, mas minha misericórdia não serão removidos de você, e minha 

aliança de paz não será abalada", diz o Senhor, que tem compaixão . em você "" Paz que 

eu deixo com você; "Jesus prometeu:" a minha paz vos dou; não como o mundo dá eu 

dou para você.Não deixe seu coração ser incomodado, nem se atemorize "(João 

14:27). Paz, Paulo escreveu: começa com a salvação: "Portanto, tendo sido justificados 

pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo" (Rom. 5: 1). O reino de 

Deus é caracterizada por "justiça, paz e alegria no Espírito Santo" (Rom. 14:17). A paz é 

um dos frutos do Espírito, e a "paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará 

os crentes ['] corações e [sua] mente em Cristo Jesus" (Fl 4 (Gl 5:22.).: 7). 

Com o fim da canção de louvor de Zacharias, cai o pano sobre a vida de João Batista, não 

deve ser elevada novamente até o início de seu ministério público no capítulo 3. A Bíblia 

passa sobre sua infância em silêncio, revelando ainda menos detalhes sobre -lo do que ele 

faz da infância de Jesus. Tudo o que é conhecido de João durante os longos anos entre 

sua circuncisão eo início do seu ministério público é que ele continuou a crescer e 

tornar-se forte em espírito, e viveu nos desertos até o dia da sua manifestação a 

Israel . Ele, então, assumiu o papel previsto por ele como precursor do Messias, 

proclamando a nova aliança da qual seu pai de forma tão eloquente e apaixonAdãoente 

falou. 

 
 



 

 

 

 

 

Digressão: Por que todos os que se dizem ser 

calvinista devem ser Premilleanista 

Este material é retirado de uma mensagem entregue pelo autor na 

março de 2007 Conferência da Igreja Comunidade da Graça 

Pastores. Tem sido ligeiramente revisado, mas nenhum esforço foi 

feito para remover as marcas da mensagem original falada. Ele 

está incluído aqui como uma expansão de um tema introduzido na 

discussão dos convênios em capítulos 9-11 deste volume. A 

interpretação correta dos dados bíblicos leva à conclusão de que 

as promessas de Deus para Israel serão literalmente cumpridas 

para a nação de Israel e não transferidos para a igreja. Essa 

realidade leva logicamente a premillennialism. 

É uma das ironias estranhos na igreja e teologia reformada que aqueles que amam a 

doutrina da eleição soberana mais supremamente e sinceramente, e que são mais firme 

em sua devoção para a glória de Deus, a honra de Cristo, o trabalho do Espírito na 

regeneração e santificação, a veracidade e infalibilidade das Escrituras, e que são os mais 

exigentes na hermenêutica, e que são os mais cuidadosos e intencionalmente bíblica sobre 

categorias de doutrina, e que se vêem como guardiões da verdade bíblica, e não se 

contentam estar errado em tudo, e que concordam mais cordialmente sobre os elementos 

essenciais da verdade cristã, de modo que eles trabalham com todos os seus poderes para 

examinar de forma Bereana cada texto relevante para discernir a verdadeira interpretação 

de todas as questões de revelação divina estão em diferentes graus de noninterest na 

aplicação dessas mesmas paixões e habilidades para o fim da história, e são bastante 

contente de estar em desacordo feliz e até mesmo lúdico sobre os vastos dados bíblicos 

sobre escatologia, como se o fim não importa muito. 

Mas ela faz questão que os calvinistas se preocupam com a escatologia e acertar-e vamos 

se conseguirmos Israel direita. Ficamos com Israel direito quando chegarmos convênios 

do Antigo Testamento e promete direita. Ficamos com convênios do Antigo Testamento 

e promete direito quando chegarmos a interpretação do direito Escritura. Ficamos com a 

interpretação do direito Escritura quando formos fiéis a uma hermenêutica legítima e 

integridade de Deus é acolhido. Ficamos com nossos hermenêutica bem, vamos obter 

promessas do Antigo Testamento direita. Receba as promessas direito, nós vamos chegar 

Israel direita. Obter Israel bem, vamos começar direito escatologia. 



A Bíblia chama Deus, o Deus de Israel mais de 200 vezes. Há mais de 2.000 referências 

a Israel nas Escrituras, e não um deles significa nada, mas Israel, incluindo Romanos 9: 

6 e Gálatas 6:16 , que são as duas únicas passagens que Amilenistas ir, para tentar nos 

convencer de que os invalida a outra 2.000. Não há nenhuma dificuldade em interpretar 

esses versos como significando apenas judeus que eram crentes, o Israel de Deus. Israel 

sempre significa Israel, nunca significa nada, mas Israel. Setenta e três Novo Testamento 

usa de Israel sempre significa Israel. 

Setenta por cento das Escrituras é a história de Israel. E, eu acho, todo o ponto da história 

é chegar ao terminando e ele não virar fumaça. Então aqui está como obter a base para 

uma compreensão exata da escatologia. Obter direito eleitoral e obter Israel direita. Os 

dois caminham juntos; eles são inseparáveis. Como é que nós viemos para obter o número 

um direito e totalmente perder o número dois com tanta freqüência? Estou confiante de 

que Deus não revelar a verdade profética com tantos detalhes para se esconder ou ocultar 

a verdade, mas para revelá-lo para a nossa bênção, nossa motivação, e, finalmente, a Sua 

glória. 

Mas há uma teologia a respeito de Israel e o Fim dos Tempos-popular em muitos 

reformados e calvinistas círculos hoje, que eu acredito que não acertar as coisas a respeito 

de Israel. É teologia da substituição, e scholastically é muitas vezes referido como 

supersessionismo. Essa visão exige que todo o Antigo Testamento Israel promete ser 

visto através da lente do Novo Testamento e, finalmente, ser transferido para a igreja. A 

teologia da substituição, parte integrante do amilenismo, também cria uma dicotomia 

estranha, uma vez que todas as maldições prometidas para Israel veio a 

Israel. Literalmente, e eles ainda estão por vir. Se alguém se pergunta se as maldições do 

Antigo Testamento eram literal, eles estão acontecendo agora. Israel agora não está sob a 

proteção divina. Eles estão sob a promessa de Deus de que eles vão ser perpetuada como 

um povo étnicas, mas este grupo atual de judeus que vivem no mundo de hoje e na nação 

de Israel não estão agora sob a proteção divina-eles apóstata. Eles rejeitaram o seu 

Messias. Eles estão sob castigo divino. Mas eles ainda são um povo e será até o fim. 

O que um escalonamento de desculpa que é para a veracidade das Escrituras. Não 

podemos abandonar que, sem uma enorme perda de confiança nas Escrituras. Todas as 

maldições prometido a Israel por desobediência a Deus se tornou realidade, literalmente, 

em Israel. E agora, de repente, nós devemos dividir todas aquelas passagens que dão a 

bênção ea maldição e dizer todas as bênçãos prometidas a Israel não estão vindo para 

Israel; eles estão vindo para a igreja em vez disso? Onde está a justificação textual para 

uma interpretação tão dividida? E não pensamos que o que maneira as maldições foram 

cumpridas iria definir o padrão para o que maneira as bênçãos seriam cumpridas? Ou, 

para colocar a questão em outro contexto, não seria de esperar que todas as profecias que 

aconteceu que quando Jesus veio de uma forma literal seria definir o padrão de como as 

profecias ligadas a Sua segunda vinda viria a passar? Não há nenhum lugar para se 

separando essas interpretações. 

Assim, o Antigo Testamento não pode ser amillennial. Se afirmamos uma normalidade 

hermenêutico-a clareza do Antigo Testamento-claro que pronuncia claramente convênios 

e promessas e um reino para vir a Israel. 

O Antigo Testamento deve ser interpretado, pregado e ensinado como clara revelação de 

Deus que deve ser entendido, acredita, e aplicadas pelas pessoas a quem foi dado. Então, 



o que Deus prometeu a Israel? Olhe para o décimo segundo capítulo do Gênesis, e, 

obviamente, este é um estudo para além da nossa capacidade de escavar em todos os 

detalhes. Mas é claro e direto; não é difícil. Eu quero-nos a ver a conexão entre esses 

convênios e divina, elegendo soberania. 

Gênesis 12: 1 diz: "O Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de 

teu pai. '" Agora aqui temos uma grande ilustração da eleição. Isso é quase como uma 

experiência na estrada de Damasco, não é? O que o fez Abraão, Abrão ou como ele é 

chamado aqui, fazer para definir esta em movimento? Nada. Abrão não desempenha 

nenhum papel nesse pacto. 

Siga o uso da expressão "eu vou", em versos 2-3 : "E farei de ti uma grande nação, e te 

abençoarei, e fazer o seu nome; e por isso você deve ser uma bênção; e eu os abençoarei 

os que te abençoarem, e aquele que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E em todas as famílias 

da terra serão abençoados. "Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou e cinco vezes. Ele é 

soberano, unilateral, a eleição incondicional. 

Isso é profecia. Deus coloca mais tarde Abram para dormir e diz que isso é o que vai 

acontecer: "Eu também julgará as nações, que eles servirão, e depois sairão com muitos 

bens. Quanto a você, você deve ir a seus pais em paz; você vai ser enterrado em uma boa 

velhice "( Gen. 15: 14-15 ). 

Em seguida, no verso 17 : ". Ela surgiu quando o sol se punha, que era muito escuro, e 

eis que apareceu um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou entre estas peças" 

Deus colocou Abrão para fora, anestesiados, e ele só passou pelo peças-a, incondicional, 

irrevogável promessa unilateral que Deus fez com ele mesmo. Não houve condições de 

Abrão para cumprir. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com ele. 

É para ser uma aliança que não termina. capítulo 17, versículo 7 diz: "Eu estabelecerei a 

minha aliança entre mim e ti ea tua descendência depois de ti em suas gerações, por 

aliança perpétua, para ser o teu Deus e aos seus descendentes depois de você. "Deus 

elegeu Abrão, eleita a nação que sairia da sua coxa, fez uma aliança e uma promessa com 

eles para ser o seu Deus. Esta é a aliança fundamental na Bíblia-fundacional, convênio-

O bíblica promessa de Deus, unilateral e incondicional. 

A decisão de Deus para definir Seu amor em Israel não era de forma determinada pelo 

desempenho de Israel. Não foi determinada por merecimento nacional de Israel. Foi 

baseado puramente em Sua graça uninfluenced independente, soberano (ver Deut. 7: 7-

8 ). Ele os escolheu porque Ele predeterminado para definir Seu amor sobre eles, não por 

outro motivo, mas eleição. A sobrevivência do reino de Judá, apesar do pecado flagrante 

de seus governantes, dependia aliança promete Deus tinha feito (leia Sl. 89 e 132 , onde 

estes são reiterados). Pacto unilateral de Deus declara que só o Senhor é a parte 

responsável para cumprir as obrigações. Não há condições de que Abraão ou qualquer 

outro judeu poderia cumprir por conta própria. Não é diferente da nossa salvação, que 

foram divinamente escolhido.Mas nós não veio para Cristo por nossa conta. Foi-nos dada 

a vida pelo Espírito de Deus no tempo de Deus. Pacto unilateral de Deus declara que o 

Senhor é o único responsável para cumprir as obrigações para preservar Israel. 

A obediência não é a condição que determina o cumprimento. O poder divino, soberano 

é a condição que determina a obediência, o que leva à realização. Quando Deus deu a 



Israel o pacto unilateral, ele sabia que teria de produzir a obediência no futuro, de acordo 

com o Seu plano. 

Então Deus deu a aliança davídica, 2 Samuel 7 , onde a promessa vem a Davi que ele vai 

ter um filho maior que terá um reino eterno. Essa é uma expansão, a propósito, da aliança 

com Abraão. O versículo 12 diz: "Eu estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa 

ao meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. "Deus promete a 

Abraão uma semente, uma terra, uma nação, e agora, é claro que encarna um reino, e 

agora vem a promessa de um rei. Esta é uma expansão da aliança com Abraão. E o que é 

notável aqui, mais uma vez, em 2 Samuel 7: 12-13 : "Eu vou levantar sua descendente ... 

Eu estabelecerei o seu reino ... eu confirmarei o trono do seu reino para sempre." Eu vou 

... Eu vou ... Eu vou ... novamente. 

Isto não é para dizer o convênio abraâmico é apenas para Israel. Todos nós participar de 

suas bênçãos espiritualmente e vamos milenarmente. O abraâmica e davídica convênios-

se todos irão participar neles, mesmo aqueles que não de Israel, porque nós vamos 

participar na salvação e estar no reino. 

Há uma terceira aliança, a Nova Aliança. Jeremias 31 -não pode haver cumprimento das 

promessas que Deus deu a Abraão, ou Davi além da salvação. Ao longo da história, 

sempre houve um Israel de Deus, sempre houve um remanescente, sempre houve aqueles 

que não dobrar os joelhos diante de Baal. Deus sempre teve um povo escolhido. Mas nem 

todo o Israel é Israel. Ou seja, nem todos Israel é o verdadeiro Israel de Deus, os 

verdadeiros crentes. Mas Deus sempre teve um remanescente, sempre teve um povo que 

sempre, como Isaías 6 diz, um toco, uma semente santa ao longo da história. Mas, no 

futuro, haverá uma salvação de Israel étnico em nível nacional. E essa é a mensagem 

de Jeremias 31 . Aqui é a nova aliança dada a Israel. 

Nós gostamos de falar sobre o novo pacto, porque nós participar na prestação salvação da 

Nova Aliança, ratificada na morte de Cristo. Mas a aplicação da nova aliança é de uma 

maneira especial dado a uma futura geração de judeus. Jeremias 31:31 diz: "Eis que vêm 

dias, diz o Senhor", em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de 

Judá [que é inconfundível], não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os 

tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, o meu pacto que eles invalidaram, apesar 

de Eu era um marido para eles ", diz o Senhor. "Mas este é o pacto que farei com a casa 

de Israel '" ( vv. 32-33 ). 

O mandado está lá para dizer que não significa que Israel? Significa, sim, Israel. Eu vou 

... Eu vou ... Eu vou ... Eu vou ... Eu vou fazer uma aliança com a casa de Israel. "Porei a 

minha lei no seu interior e no seu coração eu vou escrevê-lo; e eu serei o seu Deus e eles 

serão o meu povo ... lhes perdoarei a sua iniqüidade, e seus pecados jamais me lembrarei 

"( vv 33-34. ). Será que vamos ver tantos "I vontades?" - Incondicionais, unilaterais, 

soberanos, gracioso, e irrevogáveis. 

Poderíamos dizer: "Bem, talvez Deus mudou de idéia." Vá para o versículo 35 : "Assim 

diz o Senhor, que dá o sol para luz do dia e as leis fixas da lua e das estrelas para luz da 

noite, que agita até o mar para que suas ondas rujam; o Senhor dos Exércitos é o seu 

nome: "Se esta ordem fixas diante de mim, diz o Senhor ', pois, geração de Israel também 

deve cessar." "Eu não tenho notado que o que aconteceu. Se isso não quer dizer que ela 

acabou de dizer, é incompreensível. 



E a nova aliança promete a salvação que, em seguida, inclui a recepção de todas as 

promessas do pacto abraâmico, aliança davídica, e todas as promessas estendidas ao longo 

de todo o Antigo Testamento. 

Qual é a principal característica deste? "Porei a minha lei no seu interior e no seu coração 

eu vou escrevê-lo; e eu serei o seu Deus ... eu perdoarei a sua maldade. " 

Observe como soberano que é: "Vou fazê-lo; Vou fazê-lo em meu tempo. " 

Olhe para Ezequiel 36 , porque este é um paralelo; mas eu acho que é bom apenas para 

ser lembrado. Ezequiel 36: 24-27 : "Porque eu vos tomarei dentre as nações, reunir-lo de 

todas as terras e trazê-lo para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e 

ficareis purificados; Vou purificar de todas as vossas imundícias e de todos os vossos 

ídolos. Além disso, eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de 

você; e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Porei 

o meu Espírito em você ", - É impressionante, não é? -" E farei que andeis nos meus 

estatutos, e você vai ter o cuidado de observar os meus juízos ". 

Como é que alguém poderia andar nos seus estatutos e obedecer e observar os seus 

preceitos? Só se Ele os levou a fazê-lo. "Você vai viver na terra que eu dei a vossos 

pais; assim você será o meu povo, e eu serei o vosso Deus. " 

E então o versículo 32 , apenas um bom lembrete: "Eu não estou fazendo isso para o seu 

bem", diz o Senhor Deus ", deixá-lo ser conhecido por você. Envergonhados e 

confundidos dos vossos caminhos, ó casa de Israel! '"Para o bem de quem é Ele está 

fazendo isso? Seu próprio bem. 

Ir para o final de versículo 38 . Quando Deus faz isso ", e saberão que eu sou o Senhor" 

(ver também v. 37 ). 

Então, quando Deus deu unilateral, incondicional-as-primário-causa, soberano, graciosas 

promessas para um povo eleito, eles são garantidos pela fidelidade divina para ser 

cumprida, como toda a obra da salvação. E quando Deus diz que tais promessas da aliança 

são irrevogáveis, não podemos, com a impunidade para qualquer idéia aparentemente 

conveniente ou suposição, dizem que estes são nulas. Por quê? 

Alguém pode dizer: "Bem, o que dizer de apostasia de Israel? Não que cancelar as 

promessas? Não apostasia de Israel cancelar as promessas? "Mas entendemos que as 

novas promessas do concerto dado em Jeremias e Ezequiel foram dadas a Israel no 

momento em que eles estavam sob julgamento divino por apostasia. Eles não foram dadas 

a eles quando tudo estava bem e que eles estavam vivendo e florescente em obediência a 

Deus. Eles eram tão apóstata, eles estavam fora de suas terras e , em seguida, a aliança 

foi dado a eles. E Deus estava dizendo: "Não fique com a ideia de que o que está 

acontecendo por meio de apostasia muda Minhas promessas." 

Alguém pode dizer: "Bem, espere um minuto, eles não rejeitou o seu Senhor e 

Messias? Que fez isso. Eles rejeitaram. Eles mataram Jesus. "É no plano. Uma das idéias 

malucas de velho-line dispensationalism é que Jesus veio e ofereceu um reino; e porque 

os judeus não aceitaram e matou-o, ele foi para a igreja e veio com plano B. 



A cruz não é o plano B. O que é Zacarias 12:10 dizendo quando ele declara: "Eles olhar 

para Aquele que trespassaram» (ver Sl. 22 e Isa. 53 )? É no plano principal. E, em 

seguida, 13: 1 diz: "Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi." Israel será 

salvo. A nova aliança será cumprida. Continue lendo no capítulo 14: "O Senhor será rei 

sobre toda a terra" ( v 9. ). Não há outra maneira de interpretar Zacarias 12-14 . 

Então é amillennial do Antigo Testamento? Não. Foram os judeus nos dias de Jesus 

amillennial? Útil do No. Emile Schurer Estudo da escatologia judaica no Dia de Jesus , 

publicado em 1880 por T. & T. Clarke em Edimburgo (a nova edição do que foi publicado 

por Hendrickson Publishing em 1998), faz um ótimo trabalho de estudar o Jewish 

messiânico, mentalidade escatológica no tempo de Jesus. Eles acreditavam que o Messias 

estava chegando, precedido por um tempo de angústia. Eles acreditavam que, antes de 

Messias, o profeta Elias viria. Eles acreditavam que quando o Messias veio, Ele seria o 

Filho pessoal de Davi. Ele teria poderes especiais para estabelecer o Seu reino, e todas as 

promessas abraâmicas e aliança davídica seria cumprida. Eles também acreditavam que 

Israel iria se arrepender e ser salvo na vinda do Messias. Eles acreditavam que o reino 

seria estabelecido em Israel, com Jerusalém no centro, e se estenderia por todo o 

mundo. Eles acreditavam que a paz ea justiça iria dominar o mundo.Todas as pessoas 

iriam adorar o Messias. Não haveria guerra, só alegria e saúde. Eles acreditavam em um 

templo de adoração reinstituído; eo cumprimento dos convênios incluiu a renovação do 

mundo, a ressurreição geral, julgamento final, e depois que o estado eterno. Isso é 

escatologia Testamento pré-Novo judaico. 

Isso é o que Zacarias, o pai sacerdotal de João Batista, acredita. Leia grande de 

Zacharias Benedictus em Lucas 1:67 para o fim do capítulo. E o que ele está 

dizendo? Cada única frase vem de um texto do Antigo Testamento sobre a aliança com 

Abraão, a aliança davídica, ou a Nova Aliança, a cada um deles. Ele sabia o que estava 

acontecendo. Os convênios eram para ser cumprida. 

Jesus era um amilenarista? Atos 1 é a primeira conta pós-ressurreição "sobre tudo o que 

Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter feito 

o Espírito Santo dado ordens aos apóstolos que escolhera "( vv. 1-2 ). Há eleição 

novamente. 

Então Ele tinha passado algum tempo antes de Sua ascensão com os 

apóstolos. Agora versículo 3 diz: "Para estes também se apresentou vivo depois de ter 

padecido, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante um período de 40 

dias." Literalmente, "aparecendo-lhes durante quarenta dias." Deve ter sido 

intensa. Podemos imaginar o nível de ensino de um Jesus ressuscitado daria Sua própria 

ao longo de um período de quarenta dias? Que tipo de educação no seminário que seria 

isso? E o que ele estava falando? - "Falando das coisas concernentes ao reino de Deus." 

Por 40 dias Ele fala sobre o reino de Deus. Esta é a Sua momento. Se Jesus é um 

amilenarista, este é o lugar onde Ele tem que dizer-lhes. Apostasia que os judeus "é um 

dado. A rejeição do Messias, que é um dado. A execução do Messias, que é um dado. Este 

é o lugar perfeito para Jesus para lançar amillennialism. 

O versículo 6 diz: "Então, quando chegaram juntos, eles estavam pedindo-lhe, dizendo: 

Senhor, é nesse momento que você está restaurando o reino de Israel?" "Agora, o que Ele 

disse? "De onde você tirou uma ideia tão estúpida? Onde é que você nunca chegar a esse 



conceito? Você não tem escutado durante quarenta dias? Eu sou um amilenarista. Que 

pensamento bizarro, que eu estou indo para restaurar o reino de Israel? Você não escuta. 

"É isso. Se Jesus é amilenarista, este é o seu momento. Ele tem que dizer: "Não, a Igreja 

é o novo Israel." 

Os discípulos perguntam se este é o momento em que o Pai vai 

restaurar apokathistanō (de acordo com fontes judaicas, um termo técnico escatológica 

para o tempo final). Eles estavam usando um termo que era uma parte de sua 

escatologia. "Este é o momento final, quando você está restaurando o reino de Israel?" 

Quarenta dias de instrução sobre o Reino e eles sabiam uma coisa é certa: o reino de Israel 

ainda estava por vir. E tudo o que eles queriam saber era, quando? Isso é tudo. 

"Ele disse-lhes: 'Não é para você conhecer tempos ou épocas'" ( v. 7a ). Não podemos 

saber o timing. Ele não disse: "Espere, espere, espere. Não vai ser um reino. "Ele disse:" 

Não é para você saber os tempos e épocas [épocas] ". 

By O way ", que o Pai fixou com a sua autoridade" ( v. 7-B ). Há que eleição soberana 

novamente. É soberano. Os discípulos sabiam que, quando eles perguntaram: "Senhor, é 

nesse momento que você está restaurando o reino?" ( v. 6 ). Eles sabiam que era uma obra 

divina para fazê-lo. Esta foi uma oportunidade perfeita para Jesus para endireitar as 

coisas. 

Vamos cavar um pouco no texto do versículo 7 : "que o Pai fixou [ tithemi .., 'set, 

nomeado'] "" Fixed "está na média aoristo" fixo for Himself "É sobre a Sua glória. É sobre 

a sua exaltação. Trata-se de todo o mundo finalmente vendo paraíso recuperado. Trata-se 

de Deus, finalmente, sendo glorificado-que é tão desonrado ao longo da história 

humana. É sobre a glória de Deus ea honra de Jesus Cristo. E Deus, o Pai fixou para si 

mesmo que o tempo com a sua autoridade, é singular, unilateral. Não há outra maneira de 

compreendê-lo. 

Não há nenhuma teologia da substituição na teologia de Jesus. Não há supersessionismo, 

que é um movimento para estabelecer que não há reino terreno para Israel. Isso é 

absolutamente estranho ao Antigo Testamento e completamente estranho ao Novo 

Testamento. Jesus não disse: "De onde você tirou essa idéia maluca? Você não tem 

escutado? " 

Eles simplesmente não podiam conhecer as estações, o tempo todo. A cruz sempre foi o 

plano. Ele disse, você se lembra, no capítulo XVIII de Lucas, também registrada em 

Mateus e Marcos, "Eis que estamos subindo para Jerusalém" ( v. 31 ). E o que vai 

acontecer, se colocarmos essas três contas juntos? "Eu [Jesus] vou ser traído. Eu estou 

indo para ser entregue aos sumos sacerdotes e os escribas. Eles vão me condenar. Eles 

vão me entregar para os gentios, porque eles não podem executar Me. Tudo isso está na 

ordem exata. Então, quando eu estou entregue aos gentios, eu vou ser ridicularizado, 

maltratado, cuspido, açoitado, crucificado, e eu estou subindo de novo "(ver vv. 32-33 ). 

Isso não é o plano B. Na verdade, se pensarmos que é o plano B, que somos idiotas. E 

Jesus usou essa terminologia: "Ó homens tolos e tardos de coração para crerdes tudo o 

que os profetas disseram!" (Lucas 24:25 ). Assim, onde quer que esta coisa amillennial 

veio, não veio a partir do Antigo Testamento, ele não veio de judeus do Novo Testamento, 

e ele não veio de Jesus. 



Poderíamos dizer: "Bem, foram os apóstolos amillennialists?" Que tal Pedro; Pedro era 

um amilenarista? Em Atos 3 , Pedro está pregando: "Homens de Israel", e assim por 

diante. O versículo 13 : "O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, 

glorificou seu servo Jesus, Aquele a quem vós entregastes [ há esse elemento primário e 

secundário] e repudiado na presença de Pilatos, quando ele tinha decidido soltá-lo. Mas 

você renegou o Santo e Justo, e pediu um assassino a conceder a você, mas condenado à 

morte o Príncipe da vida "( vv. 13-15 ). O que uma acusação! Eles [os judeus] não poderia 

ser pior, mais horrível. 

Versículo 18 : ". Mas as coisas que Deus anunciadas de antemão pela boca de todos os 

profetas, que o seu Cristo havia de padecer tem, assim, cumprido" Isso é literal, não 

é? "Portanto, se arrepender e voltar, para que seus pecados sejam cancelados de distância, 

a fim de que os tempos de refrigério possam vir da presença do Senhor ['os tempos de 

refrigério" é uma frase reino] e que Ele pode enviar Jesus, o Cristo nomeado para você 

[set para você, fixada para você], quem o céu deve receber até o período de restauração 

[outro termo reino] de todas as coisas sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos 

profetas, desde o tempo antigo "( vv. 19- 21 ). 

E então eu gosto especialmente de amor versos 25-26 : "É você quem são os filhos dos 

profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais." Será que Pedro cancelar a aliança? O 

que ele diz? "Você ... são os filhos da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a 

Abraão: Na tua semente todas as famílias da terra serão abençoados. ' Para você em 

primeiro lugar, Deus suscitou a seu Servo e enviou para abençoá-los, transformando cada 

um de vocês a partir de seus maus caminhos [e Ele vai fazer isso; você ainda é os filhos 

da aliança]. "Essa foi uma oportunidade perfeita para cancelar essas promessas. 

Como cerca de Tiago, o chefe da igreja de Jerusalém? Foi ele amillennial na sua 

opinião? Atos 15 - "Tiago respondeu, dizendo: 'Irmãos, ouvi-me. Simão relatou como 

primeiramente Deus sobre a tomada de entre os gentios um povo para o seu nome. Com 

isso as palavras dos profetas de acordo, assim como está escrito: "Depois destas coisas, 

eu vou voltar, e vou reconstruir o tabernáculo de Davi, que caiu, e eu vou reconstruir suas 

ruínas, e eu vou restaurá-lo, de modo que o resto da humanidade pode buscar ao Senhor, 

e todos os gentios, que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas 

conhecidas desde há muito tempo "'" ( vv. 13-18 ). 

A aceitação dos gentios não é o cancelamento de promessas feitas a Israel. Após a 

conversão dos gentios, depois dos tempos dos gentios são mais, Deus vai reconstruir o 

tabernáculo de Davi, que está caído-reconstruir suas ruínas e restaurá-lo. Promessas 

aliança davídica e promessas messiânicas será cumprida. 

Talvez o escritor de Hebreus foi um amilenarista: "Quando Deus fez a promessa a Abraão, 

visto que Ele podia jurar por ninguém maior, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te 

abençoe você e eu certamente irá multiplicar-vos" ( 6 : 13 ) -Eu vou, eu vou; sem 

hesitação. E ele chama em nosso entendimento da tomada de posse. "Os homens juram 

por alguém maior do que eles, e com eles um juramento dado como confirmação é um 

final de cada disputa. Da mesma maneira que Deus, querendo ainda mais para mostrar 

aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento 

"(vv. 16-17 ). Deus jura, ou faz um juramento. E "é impossível", o versículo seguinte diz: 

"que Deus minta". 



Talvez o apóstolo Paulo foi o primeiro amilenarista: "Que vantagem tem o judeu? Ou 

qual é o benefício da circuncisão? Grande, em todos os aspectos. Em primeiro lugar, 

porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. E depois? Se alguns não creram, a 

incredulidade deles não vai anular a fidelidade de Deus, não é? De modo nenhum 

"(! Rom. 3: 1-4 ). E é aí que Paulo [o amilenarista] teria dito: "Absolutamente ... 

absolutamente; que anula a promessa de Deus; inquestionavelmente, ele anula a promessa 

de Deus. "Mas ele não disse isso. 

Romanos 9: 6-8 diz, "mas não é como se a Palavra de Deus falhou. Porque nem todos os 

israelitas que são descendentes de Israel [ou seja, eles não são todos verdadeiro Israel, ou 

seja, os crentes]; nem são todas as crianças, porque eles são descendentes de Abraão, mas 

"através de Isaque seus descendentes serão nomeados. ' Isto é, não são os filhos da carne 

que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. "Há 

filhos que Deus eleitos para cumprir sua promessa. E Ele passa a descrevê-lo, dizendo 

algo como flagrante como este: "Amei Jacó", versículo 13 , "mas rejeitei Esaú."Verso 

15 : "Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem 

eu quiser ter compaixão." O versículo 16 : "Isso não depende do que quer, nem do que 

corre, mas de Deus que usa de misericórdia." Verso 18 : "Ele tem misericórdia de quem 

ele quer, e endurece a quem ele quer." Isso está de volta ao todo idéia de soberania 

novamente. 

Só porque existem alguns judeus que não acreditam não anula a fidelidade de Deus. Só 

porque existem algumas que Deus escolhe, não significa que ele não está indo para 

escolher toda uma geração devidamente constituída de judeus para cumprir Suas 

promessas. 

E então talvez o mais notável, Romanos 11: 26a , "Todo o Israel será salvo." Como 

podemos interpretar isso? Mão única. Alguém me diz que não é Israel? Em que parte do 

texto que diz que não é Israel? Eu entenderia se ele disse: "E Deus cancelou suas 

promessas para Israel." Mas os versículos 26-27 dizem: "Todo o Israel será salvo; assim 

como está escrito: O libertador virá de Sião, Ele irá remover a impiedade de Jacó. Esta é 

a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. " 

Sim, eles são inimigos na atualidade. Mas isso é para o bem dos gentios, versículo 29 , 

"os dons ea vocação de Deus são irrevogáveis", que nos leva de volta ao ponto de partida. 

Se dependesse de os judeus a obedecer por conta própria, que era impossível desde o 

início. Somente aquele que fez a promessa pode ativar a obediência, que está ligado ao 

cumprimento da promessa. 

Então, quando Jonathan Edwards escreveu o seguinte: "promessas que foram feitas pelos 

profetas ao povo de Israel quanto à sua prosperidade e glória futura são cumpridas na 

igreja cristã de acordo com sua intenção adequada", eu digo: "De onde ele tirou 

isso? Onde é que isso veio? "Ele não veio de nenhuma passagem que eu possa encontrar. 

Deixe-me apenas concluir com alguns efeitos. Eu sugiro para sua leitura, Israel e da 

Igreja por Ronald Diprose. Ele apareceu pela primeira vez em italiano como um 

Ph.D. dissertação e não tem nenhuma ligação com o dispensacionalismo tradicional. É 

um muito, muito fino trabalho sobre teologia da substituição. Ele mostra o efeito dessa 

idéia sobre a igreja da Idade das Trevas, explicando como a igreja passou a partir do 



conceito do Novo Testamento da igreja para o sistema sacerdotal, sacramental, 

institucional da Idade das Trevas que conhecemos como o catolicismo romano. Diprose 

define muito do que aos pés de teologia da substituição, que se levanta de Agostinho e 

um pouco antes dele. 

Onde é que a igreja já venha com altares? Não há nenhum altar no Novo 

Testamento. Onde é que a igreja já venha com sacrifícios? Onde é que a igreja já venha 

com um sinal paralelo a circuncisão? Onde é que a igreja nunca chegar a um 

sacerdócio? Onde é que a igreja nunca chegar a cerimônia e ritual e simbolismo? Onde é 

que a igreja já venha com a idéia de que devemos reintroduzir mistério ao falar em uma 

linguagem que as pessoas de lá não conseguia entender? E nós substituímos pregação 

com ritual? 

A partir da formação da igreja nesses primeiros séculos para o sistema do catolicismo 

romano, todas as armadilhas caber judaísmo do Velho Testamento. E a abordagem 

hierárquica, institucional, não pessoal, não-orgânicos, sacerdotal para a igreja, Diprose 

traça em grande parte à influência de causar a igreja para ser o novo Israel. A teologia da 

substituição justifica que em todas as armadilhas do judaísmo. 

Outro efeito da teologia da substituição é o dano que faz a evangelização dos judeus. Aqui 

está um pouco de cenário. Alguém está falando com um judeu e dizendo: "Jesus é o 

Messias". 

"Realmente; onde está o reino? " 

"Oh, ele está aqui." 

"Ah, é? Bem, por que estamos sendo morto o tempo todo? Por que estamos sendo 

perseguidos e por isso não temos a terra que foi prometida a nós? E por que não o Messias 

reinando em Jerusalém, e por que não é a paz e alegria e júbilo dominar o mundo? E por 

que não é o deserto florescer? " 

"Ah, não, você não entende. Tudo o que não vai acontecer. Você vê, o problema é que 

você é povo de Deus não mais. Estamos. " 

"Oh, eu vejo. Mas este é o reino e os judeus estão sendo mortos e odiados e Jerusalém 

está sob cerco. Este é o reino? Se este é o Reino, Jesus não é o Messias. Não pode ser. É 

ridículo. " 

Não importa quantas relações judaico-cristãs maravilhosas tentamos ter com rabinos, este 

é um enorme osso na garganta. Por que Jesus não pode ser o Messias? Porque este não é 

o reino. A menos que se pode dizer a um judeu: "Deus vai manter todas as promessas 

único Ele fez a você, e Jesus vai cumprir cada promessa. E é por isso que ainda há judeus 

no mundo, e é por isso que os judeus estão na terra e Deus está se preparando para um 

grande dia de salvação em Israel. E Jesus é o seu Messias. Mas olhe para o Salmo 

22 , Isaías 53 , e Zacarias 12:10 e entender que Ele tinha que vir e morrer para ratificar o 

novo pacto antes que Ele pudesse perdoar o pecado, mas o reino está por vir. " 

Que temos uma chance de se comunicar. O resto não faz sentido. Agora, se chegarmos a 

eleição da direita do divino, soberano, gracioso, incondicional, unilateral, irrevogável 



eleição, então nós temos Deus direita. E temos Israel direita. E nós temos direito a 

escatologia. E adivinhem? -então Podemos simplesmente abrir nossas Bíblias e pregar 

nossos corações fora do texto e dizer o que diz. Nós não temos que lutar ao redor e 

encontrar alguma interpretação bizarra. 

Faça certo e Deus é glorificado. Faça certo e Cristo é exaltado. Faça certo e do Espírito 

Santo é honrado. Faça certo e Escritura é clara. Faça certo e a maior ilustração histórica 

da obra de Deus no mundo é visível. Faça certo e o sentido de mistério no Novo 

Testamento é mantida. Get it linguagem certa e normal está intacta-Escritura não foi 

escrito para os místicos. Faça certo e a cronologia da literatura profética está intacta. Faça 

certo e nós fechamos a imaginação da exegese. Faça certo e a visão de mundo histórico é 

completa. Faça certo e os benefícios práticos da escatologia é liberado para o nosso 

povo.Obtê-lo direito. 

Teologia Reino dos eschaton é a única visão que homenageia soberano, elegendo 

graça; homenageia a veracidade das promessas de Deus; honras o ensino dos profetas do 

Antigo Testamento e os ensinamentos de Jesus e os escritores do Novo Testamento, o que 

permitirá Cristo para ser homenageado como governante supremo sobre a Sua criação, 

agora temporariamente nas mãos de Satanás. E o, reino milenar terreno, com sede na volta 

de Cristo, é a única e necessária ponte entre a história humana temporária glória divina 

eterna. Vamos fazer nossas igrejas segunda vinda igrejas e fazer nossas vidas segunda 

vinda vidas. 

 
12. O nascimento de Jesus em Belém (Lucas 2: 1-

7) 

Ora, naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, 

para que um censo ser tomado de toda a terra habitada. Este foi 

o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador 

da Síria. E toda a gente estava a caminho de se inscrever para o 

censo, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da 

Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, 

chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de 

registrar, juntamente com Maria, que foi contratado para ele e 

estava com a criança. Enquanto estavam ali, se cumpriram os dias 

para ela dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito; e ela 

envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não 

havia lugar para eles na estalagem. (2: 1-7) 

Simples, direto, linguagem de unembellished de Lucas escribas a mais profunda 

nascimento, com as implicações mais amplas, na história do mundo. Em uma noite como 

qualquer outra noite, em uma aldeia obscura em Israel, despercebido pelo mundo, uma 

criança nasceu. Mas, enquanto o Seu nascimento foi como o de qualquer outra criança, a 

criança era diferente de qualquer outra criança que já nasceu, seja antes ou depois. Por 

este menino era o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, divindade em carne humana, tão 



esperado Messias de Israel, o Salvador do mundo. Em seu nascimento Deus entrou 

sociedade humana como uma criança; o criador do universo se tornou um homem; o 

eterno "Verbo se fez carne, e habitou entre nós" (João 1:14). 

Este capítulo, que fornece o olhar mais detalhado sobre os acontecimentos do primeiro 

Natal, é talvez o capítulo mais conhecido na Bíblia. Sua história conhecida tem música 

inspirada, cartões, livros e concursos ao longo dos séculos. Mas o mundo celebra o 

nascimento de Jesus Cristo, por todas as razões erradas. Natal tornou-se uma desculpa 

para a auto-indulgência, o materialismo, e festas; ele se degenerou em um evento social 

secularizado que perde totalmente o seu verdadeiro significado. 

Durante os primeiros séculos de sua existência, a igreja não celebrar o nascimento de 

Cristo. Alguns dos primeiros pais, mais notavelmente Orígenes, chegou a argumentar 

contra comemorando os aniversários dos santos e mártires (incluindo Jesus). Eles 

argumentaram que essas pessoas devem ser honrados em vez no dia do seu 

martírio. Observando que os únicos aniversários mencionados na Bíblia são os de Faraó 

(Gn 40:20) e Herodes (Mateus 14: 6.), Eles viram comemorações de aniversário como 

um costume pagão. Até o século II, a data real do nascimento de Cristo havia sido 

esquecido, como evidenciado pelos inúmeros datas propostas por ele (por exemplo, 02 de 

janeiro, 6; 21 de março de 25, 18 de Abril, 19, 20 de Maio, 28, 17 de novembro de 20). 

Exatamente quando a igreja primitiva liquidada em 25 de dezembro não é conhecido. A 

primeira referência gravado para essa data como o dia do nascimento de Cristo é 

encontrado nos escritos de Sexto Júlio Africano no início do terceiro século. Os primeiros 

indícios da igreja comemora o Natal em 25 de dezembro vem do manuscrito do século 

IV conhecido como o Chronography ou Calendário de 354. De acordo com esse 

documento Natal era comemorado em 25 de dezembro pela igreja de Roma o mais 

tardar AD 336. Essa data foi gradualmente adotado pela igreja como um todo ao longo 

dos próximos séculos. 

Por que a igreja finalmente decidiu celebrar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro 

também não sabe ao certo. Alguns acreditam que ele era oferecer uma alternativa cristã à 

popular do feriado pagão conhecido como dies natalis Solis Invicti ("o nascimento do sol 

invicto"), que foi comemorado em 25 de dezembro Esse festival foi inaugurado no final 

do terceiro século de honra vários deuses do sol, a principal das quais foi Mithras, cujo 

culto (mitraísmo) representa uma séria ameaça para a igreja cristã. Outros sustentam que 

a data foi escolhida porque é de nove meses após o 25 de Março, o dia em que alguns na 

igreja primitiva acreditava (sem garantia bíblica) foi a data da concepção de Jesus. 

Ao longo dos séculos as armadilhas agora comumente associados com o Natal 

gradualmente infiltrou-se na celebração. A doação do presente era parte integrante dos 

festivais de inverno pagãos, e tornou-se firmemente associada ao Natal até o final do 

século XVIII. Mistletoe era sagrado para os antigos druidas, que atribuíram a ele os 

poderes mágicos e medicinais. Beijar sob o visco pode derivar de um druida ou costume 

escandinavo que os inimigos que se reuniram sob o visco deviam cessar o combate e 

observar uma trégua. A creche, ou presépio, originou-se com São Francisco de Assis, no 

século XIII. A prática de canções cantando também teve origem na Idade Média. A 

cidade de Riga, na Letónia afirma ser a sede da primeira árvore de Natal, que data do ano 

de 1510. Outras lendas atribuem a primeira árvore de Natal de Martin Luther, que 

supostamente trouxe uma árvore verde em sua casa e decorou. Há, no entanto, não há 



registro contemporâneo de ele ter feito isso. Árvores de Natal tornou-se popular na 

Alemanha, no século XVII, e apareceu pela primeira vez na América no início do século 

XIX. Os primeiros cartões de Natal comerciais foram vendidos em Londres, em 1843. 

Papai Noel, o símbolo secular de Natal, deriva do século IV-Saint Nicholas, bispo de 

Myra, na Turquia moderna. Embora pouco se sabe de sua vida, Nicholas foi lembrado 

por sua generosidade e bondade.De acordo com uma lenda, ele salvou três filhas de uma 

família pobre de serem forçadas à prostituição, fornecendo dotes para eles para que eles 

pudessem se casar. Depois de fazer a sua roupa, as meninas pendurado as meias perto da 

lareira para secar. Naquela noite, Nicholas jogou um pequeno saco de moedas de ouro em 

lotação de cada menina. O costume de pendurar meias de Natal deriva em parte dessa 

história. Settlers da Holanda, onde Nicholas é popular, trouxe sua tradição com eles para 

a América. Nome holandês de Nicholas, Sinterklaas, ou Sinte Klaas, eventualmente se 

tornou Anglicized em "Papai Noel". 

Todos esses elementos extrabiblical apenas obscurecer o simples, mas unfathomably 

profunda, significado do Natal. Nada menos do que um teólogo Martin Luther confessou, 

Quando me dizem que Deus se fez homem, eu posso seguir a idéia, mas eu não entendo 

o que isso significa. Para o homem, se deixou aos seus sussurros naturais, se ele fosse 

Deus, humilhar-se para deitar ao feedbox de um burro ou para pendurar numa cruz? Deus 

colocou sobre Cristo as iniqüidades de todos nós. Isso é que inefável misericórdia e 

infinita de Deus, que a capacidade delgada do coração do homem não pode compreender 

e muito menos absoluta, isto profundidade insondável e zelo ardente do amor de Deus 

para conosco .... Quem suficientemente pode declarar este superior a grande bondade de 

Deus?(Citado em Roland H. Bainton, Here I Stand [Nashville: Abingdon, 1950], 223) 

Para o momento, a cortina caiu na narrativa de Lucas sobre a história de João Batista 

(1:80), e está prestes a subir na história de Jesus Cristo. A promessa feita a Maria por 

Gabriel (1: 31-35) está prestes a ser cumprida. Como Lucas retoma a história do 

nascimento de Jesus, ele demonstra como Deus soberanamente orquestrada eventos para 

trazer um direto cumprimento da profecia do Antigo Testamento. A intervenção divina 

era necessária, porque, no curso normal dos acontecimentos, Jesus não teria nascido em 

Belém como o Antigo Testamento predisse (Miquéias 5: 2.), Uma vez que José e Maria 

viveu em Nazaré. 

Antes de descrever o nascimento do Salvador, Lucas deu três configurações para isso: o 

mundo, nacional, e pessoais. Essas configurações são montagem para Aquele que é o 

Salvador do mundo, o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, e o redentor de 

indivíduos que humildemente colocar sua confiança nEle. 

O CENÁRIO MUNDIAL 

Ora, naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, 

para que um censo ser tomado de toda a terra habitada. Este foi 

o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador 

da Síria. E toda a gente estava a caminho de se inscrever para o 

censo, cada um à sua própria cidade. (2: 1-3) 



Para cumprir a profecia que o Messias nasceria em Belém Deus em Sua providência 

moveu o coração do homem mais poderoso do mundo, o governante do poderoso Império 

Romano. O imperador, sentado em seu trono na capital imperial em Roma, estava muito 

longe da pequena aldeia de Belém. Ele estava ainda mais distante a compreensão dos 

propósitos e planos de Deus, sendo totalmente ignorante de Sua Palavra. No entanto, ele 

desempenhou um papel crucial no cumprimento de desígnios de Deus a respeito do 

nascimento de Seu Filho. I. Howard Marshall escreve: "O censo ... serve para colocar o 

nascimento de Jesus no contexto da história do mundo e mostrar que o fiat de um 

governante terrestre podem ser utilizados na vontade de Deus para trazer seus propósitos 

mais importantes para a fruição" (O Evangelho de Lucas , A Commentary New 

International Greek Testament [Grand Rapids: Eerdmans, 1978], 97-98). 

Lucas observado pela primeira vez que o nascimento do Messias ocorreu naqueles 

dias, ou seja, "nos dias de Herodes, rei da Judéia" (1: 5). Herodes, o Idumean (edomita) 

rei vassalo sob Roma, estava chegando ao fim de seu longo reinado e morreria logo após 

o nascimento de Cristo. Esses também foram os dias da ocupação romana odiados de 

Israel, que os judeus encontraram especialmente irritante por várias razões. Em primeiro 

lugar, os romanos eram gentios, a quem os judeus viram como impuros, e fora de alianças 

de Deus (cf. Ef. 2:12). Tanto quanto possível, os judeus evitado o contato com eles.Pedro 

disse aos gentios se reuniram na casa de Cornélio, "Vós bem sabeis que não é lícito a um 

homem que é um judeu de se associar com um estrangeiro ou para visitá-lo" (Atos 

10:28). Depois de ouvir de sua visita à casa de Cornelius alguns dos crentes judeus em 

Jerusalém disse em choque e descrença: "Você foi para homens não circuncidados e 

comeu com eles" (Atos 11: 3). Os judeus também abominava idolatria flagrante dos 

romanos; que tinha sido curado de sua própria propensão para a idolatria pelo cativeiro 

babilônico. Eles também descobriram tributação dos romanos opressiva, e odiado tanto 

um como os judeus (como Mateus e Zaqueu), que ajudou a recolher os impostos (cf. 

Lucas 18: 11-13). 

Embora em outros lugares (por exemplo, 3: 1) Lucas era preciso em seu namoro, aqui ele 

deu apenas um prazo geral. Assim, é impossível deduzir a data exata do nascimento de 

Cristo a partir desta passagem. Outra pista no texto, no entanto, ajuda a tornar o tempo 

um pouco mais específico. Lucas conectado nascimento do Senhor com um 

determinado decreto ou edito imperial, que foi proferida pelo imperador e obrigatória 

para os seus súditos (cf. Atos 17: 7, onde a mesma palavra grega é usada, ver também 

Atos 18: 2). 

Este decreto especial foi emitida pelo imperador reinante, César Augusto . Isso não era 

o seu nome, mas sim o seu título; Caesar significa "imperador", 

enquanto Augustus significa "reverenciado", "honrado", ou "estima", e reflete o grande 

respeito que ele comandou. A ascensão de Augusto ao trono marcou o início do Império 

Romano. Ele restaurou a unidade e governo ordenada depois de um longo período de 

guerras civis destrutivas, e inaugurou a Pax Romana, uma era de paz e prosperidade em 

todo o mundo greco-romano, que durou dois séculos. Ele é sem dúvida a pessoa mais 

importante da história romana. 

Augustus nasceu Gaio Octavius em 23 de setembro de 63 AC Sua avó era irmã de Júlio 

César, fazendo Octavius seu sobrinho-neto. Após o assassinato de Júlio, em 44 AC , 

Otávio aprendi que César lhe havia adotado e fê-lo seu herdeiro. De acordo com o 



costume romano, então ele tomou o nome de Gaio Júlio César Otaviano (geralmente 

abreviado em Inglês para Octavian). 

Depois do assassinato de César Otaviano astutamente usou seu status como filho adotivo 

de Caeasar para construir o seu poder. Depois de inicialmente chocando-se com Marco 

Antônio, Otaviano se juntou com ele e Lépido para formar o Segundo Triunvirato (o 

Primeiro Triunvirato consistia de Júlio César, Pompeu e Crasso). Eles, então, atacou os 

assassinos de César, Brutus e Cassius. As forças do Triunvirato decisivamente derrotado 

seus exércitos perto de Filipos, após o que Brutus e Cassius cometeram suicídio. 

O Segundo Triunvirato durou menos de uma década. Enquanto Antony estava no leste 

luta contra os partos, Octavian forçado Lépido do poder. Então, em 32 AC Antony 

divorciado irmã de Otaviano, Octavia, com quem se casou a cimentar a sua aliança 

política com Otaviano. Ele, então, retomou o seu caso com Cleópatra (com quem teve 

dois filhos antes de se casar Octavia). Esta afronta à sua irmã naturalmente enfureceu 

Octavian. Pior ainda, Antony declarou Cesário, filho de Cleópatra de seu caso com Júlio 

César, para ser filho legítimo de César e herdeiro, anulando assim a posição da Octavian 

como herdeiro de César. A guerra irrompeu entre os dois rivais e Otaviano decisivamente 

derrotado as forças do Antony and Cleopatra na batalha naval de Actium (31 AC ), depois 

que Antony and Cleopatra cometeu suicídio. Octavian era agora o único governante do 

mundo romano. Em 27 AC , o Senado conferiu-lhe os títulos Augustus (veja a discussão 

sobre este termo acima) e Princeps, ou "primeiro cidadão." imensa riqueza de Otaviano, 

o respeito que ele ordenou, e seu controle do exército fez sua regra absoluta. 

Octavian morreu em AD 14, e foi sucedido por seu enteado Tibério, que era o imperador 

durante o ministério de Jesus Cristo. Otaviano deixou um legado de paz, prosperidade, 

administração sábia, e um compromisso de obras públicas. Há um elemento de verdade 

na jactância que ele fez em seu leito de morte que ele encontrou Roma tijolo e deixou-o 

mármore. A rede de estradas que ele desenvolveu ajudaram na propagação do evangelho 

pelos missionários cristãos. Octavian era inteligente, decisiva, corajosa, e não tem medo 

de correr riscos quando necessário. Ele era um patrono das artes, um amigo de escritores 

notáveis como Ovídio, Horácio, Virgílio, e Tito Lívio. Tal era o respeito que ele ordenou 

que seus súditos leais deificado ele após sua morte. 

De todos os decretos Octavian emitidas durante o seu longo reinado, Lucas está 

preocupado com um determinando que um censo ser tomado de toda a terra 

habitada (ou seja, o Império Romano; cf. Atos 17: 6; 19:27). Tais censos (ou matrículas) 

foram geralmente tomadas, quer para registrar jovens para o serviço militar ou para fins 

de tributação. Este censo foi por esta última razão, uma vez que os judeus eram isentos 

do serviço militar romano. 

Buscando a negar a veracidade do relato de Lucas, os críticos anti-bíblicas afirmam que 

não há nenhum registro existente de um censo em todo o império durante o reinado de 

Octavian. Mas esse argumento do silêncio é enfraquecida pelos muitos censos sabe terem 

sido realizada a cerca esse mesmo tempo em várias partes do império (cf. Darrell L. 

Bock, Lucas 1: 1-9: 50 , Baker Exegetical Comentário sobre a Novo Testamento [Grand 

Rapids: Baker, 1994], 904). Nem eram tais censos meras ocorrências de uma só vez. No 

Egito, por exemplo, os censos foram realizadas a cada 14 anos, começando o mais 

tardarAD 20 e que funciona através de, pelo menos, AD 258 (William Ramsay, Foi 

Cristo nasceu em Belém? [Londres: Hodder and Stoughton, 1898], 132; O Bearing da 



descoberta recente sobre a confiabilidade do Novo Testamento [2ª edição; London: 

Hodder and Stoughton 1915], 256). Ramsay argumentou que a prática de tomar censos 

recorrentes não se limitou ao Egito, mas foi (grande império O rolamento da descoberta 

recente sobre a confiabilidade do Novo Testamento , 257; cf. William Hendriksen, O 

Evangelho de Lucas , New Testament Commentary [ Grand Rapids: Baker, 1978], 138-

39). Além disso, o pai da igreja do século II Clemente de Alexandria escreveu que o 

mesmo ciclo de censos periódicos existia na província da Síria (que incluiu 

Palestina). Clement também afirmou que o primeiro censo realizado na Síria foi o 

relacionado com o nascimento de Cristo (AT Robertson, Lucas, o historiador na Luz de 

Pesquisa [New York: Scribner, 1920], 122-29). 

Assim, para cobrar Lucas com o erro para falar de dois censos na Palestina (veja a 

discussão abaixo), um em D.C 6 (referido em Atos 05:37 e pelo historiador judeu do 

primeiro século Josephus) e este 14 anos no início 8 BC , ignora a evidência 

histórica. Leitores de Lucas sabia tudo sobre o sistema de recenseamento ele estava 

descrevendo, assim, para ele ter inventado a história teria sido insensato: 

Nenhum historiador de qualquer espécie ou classe afirmaria uma falsidade cuja falsidade 

era óbvio para todos os leitores .... A conclusão era evidente. Lucas confiável para a 

familiaridade dos seus leitores com os fatos e o sistema de recenseamento. Ele falou sobre 

o primeiro recenseamento, sabendo o quanto isso implicaria a eles. Eles sabiam que o 

sistema como ele foi realizado no Império Romano.(Ramsay, o porte de recente 

descoberta sobre a confiabilidade do Novo Testamento , 239) 

Lucas identificados ainda este censo como o primeiro recenseamento feito quando 

Quirino era governador da Síria . A menção de Quirino apresenta uma dificuldade a 

mais, já que ele é conhecido por ter governado a Síria desde O D.C 6-9. Como 

governador, Quirino administrado o censo de AD 6. Isso não pode, no entanto, ser o 

censo em vista aqui, porque ocorreu mais de uma década depois da morte de Herodes, 

enquanto Herodes ainda estava vivo quando Jesus nasceu (Mateus 2: 1-3.). Muitas 

soluções possíveis têm sido propostas (veja a discussão em Bock, Lucas 1: 1-9: 50 , 906-

909; Harold Hoehner, Aspectos Cronológico da Vida de Cristo [Grand Rapids: 

Zondervan, 1977], 18-22; Marshall , O Evangelho de Lucas , 102-104). Talvez a melhor 

solução é a defendida por Sir William Ramsay.Com base em provas baseadas nas 

inscrições, Ramsay argumentou que Quirino por duas vezes ocupou um cargo importante 

na província da Síria ( Foi Cristo nasceu em Belém? 227-48). Deve-se notar que a palavra 

grega traduzida como governador é um termo não técnico para uma pessoa de autoridade 

", daí a palavra, que seria utilizado por Lucas, pode ser aplicada a qualquer oficial romano 

segurando uma posição de liderança e autoridade na província da Síria" ( Ramsay, Foi 

Cristo nasceu em Belém? 229). Na época do primeiro censo em 8 AC ", Varus estava 

controlando os assuntos internos da Síria, enquanto Quirino estava comandando seus 

exércitos e controlar a sua política externa" (Ramsay, Foi Cristo nasceu em Belém? 244). 

A 8 BC data para o decreto também apresenta um problema, uma vez que os estudiosos 

em geral concordam que Jesus foi não antes nascido de 6 AC , e mais provável mais perto 

de 4 BC Evidentemente houve um atraso na execução do decreto na Palestina, para que 

um número de fatores podem ter contribuído. Em primeiro lugar, a comunicação antiga 

era lento, e implementação lentamente aplicadas. Os últimos anos do reinado de Herodes 

foram também um momento de turbulência e agitação. Herodes estava doente, e seus 

filhos estavam brigando sobre quem iria sucedê-lo. Herodes executou três deles e mudou 



seu testamento três vezes. Ele também caiu em desgraça com Otaviano. Essa 

instabilidade, juntamente com a resistência judaica a tributação romano, e as dificuldades 

logísticas inerentes à realização de um censo, naqueles dias, poderia facilmente ter 

atrasado a execução do decreto do imperador. 

Eventualmente, no entanto, o censo foi tomada, e, assim, todo mundo passou a se 

registrar para o censo, cada um à sua própria cidade . Obviamente um prazo havia 

sido imposta, ou então José e Maria não teria feito a longa viagem de Nazaré a Belém no 

inverno e tão perto do final de sua gravidez. Alguns questionaram por que José e Maria 

foram a Belém, observando que os romanos tinham geralmente as pessoas se registrem 

onde estavam vivendo atualmente. Aqueles possuir bens em outro distrito, no entanto, 

foram obrigados a ir para lá para registar (Marshall, O Evangelho de Lucas , 

101). Embora Lucas não mencioná-lo, José podem ter possuído alguma propriedade nas 

proximidades de Belém. Outra possibilidade é que os romanos concordou com o costume 

judaico, que destacou a importância do lar ancestral (cf. Lev. 25:10). Além disso, um 

documento no início do segundo século do Egito indica que os egípcios também foram 

obrigados a voltar para suas casas para o censo como José e Maria fizeram 

(Robertson, Lucas, o historiador , 125-26). Isso mostra que os romanos eram flexíveis 

sobre essas questões de costume local. 

Deus arranjou providencialmente a configuração para obter José e Maria a Belém para 

que seu filho iria nascer em que o Velho Testamento predisse Ele estaria mundo. Como 

ele tinha com Artaxerxes (Esdras 7: 21-26), Tiglate-Pileser (Is. 10: 5-7), e Cyrus (Is. 45: 

1-4), Deus dirigiu a mente do homem mais poderoso do mundo , César Augusto, para 

cumprir Seus propósitos (cf. Prov. 21: 1). 

O CENÁRIO NACIONAL 

E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, 

à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família 

de Davi, a fim de registrar, juntamente com Maria, que foi 

contratado para ele e estava com a criança. (2: 4-5) 

A nação de Israel é indissociável Escrituras do Antigo Testamento, o que claramente 

previu onde Messias nasceria. Séculos antes, o profeta Miquéias havia escrito: "Mas, 

quanto a ti, Belém Efrata [nome original de Belém; cf. Gen. 35:19], muito pouco para 

estar entre os clãs de Judá, de ti One sairá para Mim de reinar em Israel. Suas origens são 

desde há muito tempo, desde os dias da eternidade "(Mq. 5: 2).Embora Belém era uma 

vila pequena, insignificante, "muito pouco para estar entre os milhares de Judá," Deus 

declarou que iria produzir um governante em Israel. O único rei que veio de Belém era 

Davi, mas ele não pode estar à vista nesta passagem. Davi morreu muito antes do dia de 

Micah, mas o governante de quem o profeta escreveu ainda estava por vir. A referência 

de Micah é o Messias, cuja "saídas são desde há muito tempo, desde os dias da eternidade" 

-a declaração de que não poderia se aplicam a qualquer ser humano, uma vez que somente 

Deus existe desde toda a eternidade. 

Lucas escreveu que José ... subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade 

de Davi, chamada Belém , porque Belém , localizado na Judéia (sul de Israel) muito 

perto de Jerusalém, é maior em elevação de Nazaré , que foi localizado na Galiléia (norte 



de Israel). Embora, no Antigo Testamento, a cidade de Davi era um título dado ao Monte 

Sião, em Jerusalém, porque, na verdade, Davi reinou lá (cf. 2 Sam 5: 7-9; 1 Crônicas 11: 

7..), Lucas usou o termo para identificar a cidade onde ele nasceu e foi criado (cf. 1 Sam 

17:12, 15; 20: 6.). José foi para Belém , porque era da casa e família de Davi(1:27), a 

fim de registrar para o censo (veja a discussão acima) , juntamente com Maria . A 

soberania de Deus dirigiu o casal para onde eles precisavam ser para cumprir a profecia 

de Miquéias. 

Alguns questionaram se era necessário para Maria para fazer a (pelo menos 70 milhas) 

longa viagem de Nazaré a Belém, especialmente desde que ela estava grávida . Como 

chefe da família, eles argumentam, José sozinho necessária para se cadastrar. Há, no 

entanto, evidências de que na Síria (província que incluiu Israel) as mulheres 12 anos e 

mais velhos estavam sujeitos a um imposto de votação (Marshall, O Evangelho de Lucas , 

102). Assim Maria também podem ter sido obrigados a se registrar. Várias considerações 

pessoais também pode ajudar a explicar por que ela foi para Belém com José. Talvez ela 

estava desconfortável ficar para trás em Nazaré, onde a gravidez inesperada e 

humanamente falando-inexplicável foi, sem dúvida, o assunto de uma boa dose de 

fofocas. José certamente não teria queria perder o nascimento do Filho de Deus, a quem 

o anjo lhe dissera foi concebido em Maria pelo Espírito Santo (Mateus 1: 20-

21.). Finalmente, como judeus devotos, José e Maria estavam familiarizados com a 

profecia de Miquéias e sabia seu filho precisava nascer em Belém. Quaisquer que sejam 

os fatores humanos pode ter influenciado Maria viajar para Belém, em última análise, ela 

fez isso para cumprir o propósito de Deus. Leon Morris escreve: 

Talvez devêssemos refletir que era a combinação de um decreto do imperador em Roma 

distante e as línguas de tagarelice de Nazaré que levaram Maria a Belém na hora de 

cumprir a profecia sobre o local de nascimento do Cristo (Miquéias 5: 2). . Deus trabalha 

através de todos os tipos de pessoas para realizar Seus propósitos. ( O Evangelho Segundo 

São Lucas , Tyndale Comentários do Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1975], 

84) 

Lucas escreveu que Maria estava noiva de José, enquanto Mateus 1:24 afirma que José 

já havia se casado com ela. Não há contradição entre as duas contas, no entanto. Em 

primeiro lugar, é preciso lembrar que a distinção na cultura judaica entre noivado e 

casamento não era tão clara como é hoje. Engagement era um contrato juridicamente 

vinculativo, embora a união física não foi consumado. Por exemplo, para acabar com o 

noivado, enquanto contemplava a fazer depois de descobrir que ela estava grávida, José 

teria de se divorciar de Maria (Mat. 01:19. Note-se que Mateus no mesmo versículo 

refere-se a José como esposo de Maria antes de se casarem .) Uma vez que o convênio de 

ser casado havia ocorrido, Mateus poderia se refere propriamente ao casal como 

casados. Mas desde que o casamento não foi consumado fisicamente até depois do 

nascimento de Jesus (Mateus 1: 24-25.), Lucas poderia se referir a eles como contratado, 

uma vez que eles estavam realizando a sua relação como adequado ao período de noivado. 

A PROGRAMAÇÃO PESSOAL 

Enquanto estavam ali, se cumpriram os dias para ela dar à luz. E 

ela deu à luz a seu filho primogênito; e ela envolveu-o em panos, 



e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na 

estalagem. (2: 6-7) 

Lucas descreveu o evento mais profundamente significativo em toda a história até que 

ponto o nascimento do Deus-homem, Jesus Cristo-in direto, unembellished, até mesmo a 

linguagem surpreendentemente simples, escasso. Enquanto José e Maria estavam em 

Belém, os dias eram completou para ela dar à luz . Lucas não disse quanto tempo 

tinham estado em Belém, ou se eles ainda estavam esperando para se inscrever, ou se 

hospedaram lá após registrar porque o tempo de Maria dar à luz estava próximo. Ele não 

deu nenhuma descrição de onde ocorreu o nascimento, exceto para dizer que ele não 

estava na pousada (veja a discussão abaixo). Lucas disse simplesmente que Maria deu à 

luz o seu filho primogênito . Não há anjos apareceram, já que mais tarde viria aos 

pastores. Sem trombetas celestes tocou. Nenhuma voz do céu anunciou o nascimento do 

Filho de Deus. Sozinho com exceção de seu jovem marido, longe de sua família e amigos, 

na mais primitiva de condições, uma jovem deu à luz. Assim fez a segunda pessoa da 

Trindade passo da eternidade para o tempo e espaço. 

Lucas cuidadosamente notado que Jesus era de Maria primogênito ( prototokos ), não 

seu único ( monogenes ) filho (cf. seu uso de monogenes para se referir a uma única 

criança em 7:12; 08:42; 09:38). O ensinamento da Igreja Católica Romana de que Jesus 

era o único filho de Maria e que ela permaneceu virgem perpétua até a sua morte, é 

claramente uma negação das Escrituras. Mateus 1:25 diz que José "manteve virgem até 

que ela deu à luz um Filho "(grifo nosso). Isso implica fortemente que, após o nascimento 

de Cristo, eles tinham relações conjugais normais. É também revelado que Maria deu à 

luz a outras crianças, irmãos e irmãs meio de Jesus (Mateus 12: 46-47; 13:. 55-56; João 

2:12; 7: 3, 5, 10; Atos 1:14 ). Como o primogênito, Jesus tinha o direito primário à herança 

da família (cf. Gen. 43:33; Dt 21: 15-17; 1 Crônicas 5:... 1; 2 Crônicas 21: 3). José não 

era rico (cf. a discussão de 2: 21-24, no capítulo 14 deste volume), e não tinha grande 

propriedade de legar a seu filho primogênito. Mas o que ele fez passar ao longo foi o 

direito ao trono de Israel (Mt 1: 1-16.). 

Como era costume, Maria envolto seu bebê em panos . Tiras de tecido foram usados para 

ligar um bebê confortavelmente para o calor, segurança, e para manter os membros em 

linha reta. O ponto é que Jesus foi tratado como qualquer outro bebê. Ele não estava 

vestido com vestes reais, mas nos invólucros normais que outros bebês usavam. 

Tendo suportado seu Filho e envolveu-o, Maria deitou-o numa manjedoura . A 

referência a uma manjedoura deu origem à tradição de que Jesus nasceu em um 

estábulo. A Bíblia diz em nenhum lugar que, no entanto. Phatnē ( manjedoura ) é a 

palavra para uma calha de alimentação. Tais calhas podem ser encontrados em qualquer 

lugar animais foram mantidos, não só em estábulos. A Bíblia não diz especificamente 

onde Maria deu à luz Jesus, embora a tradição, que remonta a meados do século II diz, 

que estava em uma caverna. Embora isso seja possível, uma vez que, por vezes, cavernas 

foram usadas para animais do abrigo, não há nenhuma maneira de verificar isso. 

Onde quer que o casal ficou, não estava na pousada, porque não havia lugar para 

eles lá. Parte da lenda de Natal é o estalajadeiro sem coração que desvia uma jovem 

mulher prestes a dar à luz. Maskataluma ( pousada ) não é a palavra grega para o normal 

uma pousada ( pandocheion , que Lucas usou em 10:34), mas sim um termo geral para 

um abrigo, ou hospedagem lugar (que é traduzido como "quarto" em 22:11 ). Exatamente 



o que aquele lugar hospedagem foi não é clara, mas pode ter sido um abrigo ou 

acampamento público, talvez um lugar onde caravanas parado. Mas, com a superlotação 

provocada pelo censo, não havia espaço para José e Maria, mesmo em um abrigo 

improvisado tal. Como resultado, Maria foi forçada a dar à luz no único lugar disponível, 

o local onde os animais dos viajantes foram mantidos. 

Quando Jesus veio ao mundo, Ele nasceu na mais comfortless condições-a fedorento, 

sujo, abrigo frio, cercado por animais ruidosos. Foi uma entrada adequada para o "Filho 

do Homem [que tinha] onde reclinar a cabeça" (Lucas 9:58); aquele que "estava no 

mundo, eo mundo foi feito por ele, eo mundo não o conheceu" (João 1:10); para quem ", 

pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus uma coisa 

que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um servo, e [foi] feito 

à semelhança de homens ":; (Fl 2, 6-7). para o "Filho do Homem [que] não veio para ser 

servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos" (Mat. 20:28) ao levar "os 

nossos pecados em Seu corpo na cruz, para que que nós, mortos para os pecados, vivamos 

para a justiça "(1 Pedro 2:24). Seu humilde nascimento era apropriado para Jesus, que 

veio para morrer como um substituto no lugar de humilde, humilde, miseráveis 

pecadores. Como o autor do hino "Ivory Palácios" colocá-lo, 

  

Fora dos palácios de marfim, 

Em um mundo de miséria, 

Somente Seu grande, amor eterno 

Fiz a minha go Salvador. 

 
13. O anúncio do nascimento de Jesus (Lucas 2: 

8-20) 

Na mesma região havia uns pastores que ficam nos campos e 

guardavam o seu rebanho durante a noite. E um anjo do Senhor, 

de repente estava diante deles, ea glória do Senhor os cercou de 

resplendor; e eles estavam terrivelmente assustada. Mas o anjo 

disse-lhes: "Não tenha medo; pois eis que vos trago novas de 

grande alegria, que o será para todo o povo;para hoje, na cidade 

de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo, o 

Senhor. "Este será um sinal para você: você vai encontrar um 

bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura." E, de 

repente, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos 

celestiais, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nas maiores 

alturas, e paz na terra entre os homens com quem ele está 

satisfeito. "Quando os anjos se retiraram deles para o céu, os 

pastores começaram a dizer uns aos outros:" Vamos ir direto para 

Belém, em seguida, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor 



nos deu a conhecer-nos. "Então eles vieram com pressa e 

encontraram o caminho para Maria e José, eo bebê enquanto ele 

estava deitado na manjedoura. Quando eles viram isso, 

divulgaram a declaração que lhes tinha sido dito sobre esta 

criança. E todos os que a ouviram se maravilharam com as coisas 

que lhes diziam os pastores. Maria, porém, guardava todas estas 

coisas, meditando-as no seu coração. Os pastores voltaram, 

glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e 

visto, como lhes tinha sido dito. (2: 8-20) 

A Escritura diz que, em sua encarnação do Senhor da glória (1 Cor. 2: 8) "se esvaziou, 

assumindo a forma de um servo, e [foi] feito à semelhança de homens" (Fil. 2: 7) . Todos 

os adjetivos e exclamações em língua nunca poderia dizer o suficiente sobre essa 

realidade. No entanto, paradoxalmente, o nascimento mais notável da história aconteceu 

sob as mais obscuras, indescritíveis, circunstâncias humildes que se possa imaginar, Jesus 

nasceu no local onde os animais daqueles que ficam em um abrigo público foram 

mantidos. Ninguém no pouco sonolenta aldeia de Belém percebeu o significado do que 

tinha acontecido, a não ser, até certo ponto, os pais da criança. Mas isso estava prestes a 

mudar; O silêncio sobre o nascimento do Salvador seria quebrado em uma forma mais 

sobrenaturalmente dramática. 

Se o anúncio do nascimento de Jesus tinha sido parte de uma campanha de relações 

públicas humanamente planejado, ele teria sido tratado de forma muito diferente. O 

anúncio teria como alvo o poderoso e influente em Israel: o sumo sacerdote, os membros 

do Sinédrio, os sacerdotes, os levitas, escribas, saduceus e fariseus. Em vez disso, Deus 

escolheu revelar essa gloriosa verdade em primeiro lugar, aos membros de um grupo 

humilde, desprezado (ver a exposição do v. 8 no final do capítulo). 

O tema desta passagem é encontrada na declaração do anjo, no versículo 11, "não nasceu 

para vós um Salvador." Essa declaração é o coração da mensagem evangélica que a 

Igreja proclama ao mundo: todos os homens são pecadores, e em precisa de um 

Salvador. Mas o conceito de um salvador não é de forma limitada ao Novo Testamento. A 

ideia de que existe uma desconexão entre o radical, hostil, Deus vingativo supostamente 

irritado do Antigo Testamento e do compassivo, amoroso, poupando Cristo do Novo 

Testamento é uma invenção da imaginação dos céticos. 

A verdade é que, no Antigo Testamento, Deus era conhecido por seu povo como um 

salvador e libertador. Isso está em contraste com os falsos deuses adorados pelos vizinhos 

de Israel. Quando os profetas de Baal, uma das divindades principais cananeus, 

confrontado Elias no Monte Carmelo, eles tentaram por horas para conseguir a atenção 

de Baal. Mas "não houve voz e ninguém respondeu" (1 Reis 18:26).Isso levou Elias para 

dizer ironicamente: "Chame-se com uma voz alta, pois ele é um deus; ou ele está ocupado 

ou ido para o lado, ou está em uma viagem, ou talvez ele está dormindo e precisa ser 

despertado "(v. 27). Mesmo depois que, em desespero, mutilado a si mesmos (28 v.), 

"Não houve voz, ninguém respondeu, e ninguém prestou atenção" (v. 29). No outro 

extremo do espectro de indiferença de Baal era a crueldade de Moloque e hostilidade, o 

que os seus adoradores desesperAdãoente tentou apaziguar pela atrocidade indizível de 

sacrifício de crianças (Lv 18:21, 20: 2-5.; 2 Reis 23:10; Jer . 32:35). 



Ao contrário dos falsos deuses dos vizinhos pagãos de Israel, o Deus de Israel, o único e 

verdadeiro, eterno, Deus vivo e, é por natureza "compassivo e misericordioso, longânimo 

e grande em benignidade" (Ex. 34: 6; cf . Neh 09:17; Sl 103:.. 8; Joel 2:13, Jonas 4: 2). O 

povo judeu entendeu, portanto, que ele estava de acordo com a natureza de Deus para 

salvar o seu povo. Em Deuteronômio 20: 4 Moisés lembrou Israel: "O Senhor vosso Deus 

é quem vai convosco, a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar." Davi 

chama Deus "meu salvador, [o que] salvar [s me da violência] "(2 Sm. 22: 3);o "Deus da 

[sua] salvação" (Sl. 25: 5); e o "Salvador daqueles que se refugiam na [sua] mão direita" 

(Sl. 17: 7). Salmo 106: 21, Isaías 45:15; 63: 8-9; e Jeremias 14: 8 também referir-se a 

Deus como Salvador de Israel, assim como o próprio Deus (Is. 43: 3, 11; 45:21; 49:26; 

60:16; Hos 13: 4.). Refletindo sua compreensão de que a verdade fundamental do Antigo 

Testamento, Maria (Lucas 1:47), Zacarias (Lucas 1: 68-69, 77), e Simeão (Lucas 02:30), 

todos falavam de Deus como Salvador, assim como o resto da o Novo Testamento (1 Tim. 

1: 1; 2: 3; 4:10; Tito 1: 3; 2:10; 3: 4; Judas 25). Desde Só Deus é o Salvador (Is 43:11; 

Hos. 13: 4.), O uso do Novo Testamento repetida de que o título para o Senhor Jesus 

Cristo (por exemplo, Lucas 2:11; Atos 05:31; 13:23; Phil 3:20; 2 Tm 1:10; Tito 1:.. 4; 

2:13; 3: 6; 2 Pedro 1: 2, 11; 02:20; 03:18; 1 João 4:14) é uma forte afirmação de Sua 

divindade plena e igualdade com o Pai. 

O que permite a Deus para ser o Salvador dos pecadores perdidos é o pitiatory pro, morte 

sacrificial, substitionary do Messias, o Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento 

descreve a morte sacrificial do Messias mais completamente em Isaías 53: 

Certamente nossas tristezas Ele próprio geraram, e as nossas dores Ele 

transportados; ainda que nós mesmos o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e 

oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele foi moído pelas 

nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por Sua pisaduras 

fomos sarados. Todos nós como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para 

o seu próprio caminho; mas o Senhor fez com que a iniqüidade de nós todos a cair sobre 

ele. (Vv. 4-6) 

Da opressão e do juízo foi tirado; e os da sua geração, que considerou que ele fora cortado 

da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, a quem o curso era devido? (V. 8) 

Mas o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; Ele se tornaria-se como uma oferta 

pela culpa, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, eo bom prazer do Senhor 

prosperará na sua mão. Como resultado da angústia de sua alma, ele vai vê-lo, e ficará 

satisfeito; com o seu conhecimento o Justo, meu Servo, justificará a muitos, como Ele irá 

suportar as suas iniqüidades. Por isso, vou colocar-Lhe uma parte com os grandes, e ele 

dividirá os despojos com os fortes; porque Ele derramou a sua alma até a morte, e foi 

contado com os transgressores; mas Ele mesmo carregou o pecado de muitos, e pelos 

transgressores intercedeu. (Vv. 10-12) 

Todos os redimidos, tanto no Antigo Testamento e eras do Novo Testamento, foram 

salvos por Deus colocando seus pecados sobre Jesus Cristo. Ele sozinho (Atos 4:12) é a 

fonte de salvação, pois, como Pedro escreveu: "Ele mesmo os nossos pecados em Seu 

corpo na cruz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; por suas 

chagas fostes sarados "(1 Pedro 2:24; cf. 3:18; Jo 1:29; 2 Cor 5:21; Gl 3:13; Ef 5:.... 2; 

Heb 9:28 ; 1 João 2: 1-2). 



Deus se revelou como um Salvador para Israel de duas maneiras. Temporalmente, Deus 

salva as pessoas, entregando-os da escravidão no Egito e preservá-los através dos 

seguintes, quarenta anos de peregrinação no deserto (Is. 63: 9; cf. Num. 10: 9.; Dt 23:14; 

33:29 ; Jz 2:18; 8:34; 2 Sm 03:18; 22:.. 1, 4; 2 Reis 17:39; Sl 106:. 10; Esdras 

8:31). Através da graça comum, Deus, em sua "bondade e tolerância e paciência," dá uma 

oportunidade para os pecadores se arrependam (Rom. 2: 4); Ele é "o Salvador de todos 

os homens" em um sentido temporal e "especialmente dos crentes" em um sentido 

espiritual (1 Tm. 4:10). Deus liberta as pessoas geralmente as consequências justas e 

imediatas temporais e físicas de seu pecado, mas o mais importante oferece crentes de 

consequências espirituais e eternas do pecado também. Assim, o remanescente crente de 

Israel (Rm 09:27; 11: 5.) Se não só salvação física de Deus, como o resto da nação, mas 

também a salvação espiritual. 

O anúncio angélico de Seu nascimento previsto desde o início o propósito da vida e 

ministério de Jesus. Ele não veio ao mundo para ser um exemplo de nobreza e 

integridade. Ele não era apenas um sábio judeu, um professor de moral e ética. Menos 

ainda ele era um reformador social passivo, não-violenta; uma espécie de primeiro século 

Gandhi. Ele foi e é "o Salvador do mundo" (João 04:42; 1 João 4:14), que veio "para 

buscar e salvar o que estava perdido" (Lucas 19:10) por "sav [ndo] Sua povo dos seus 

pecados "(Mat. 1:21). Jesus veio para cumprir os convênios abraâmicas e Davi (ver 

rachaduras 9 e 10 deste volume.). O cumprimento desses convênios, no entanto, tem por 

base o cumprimento da nova aliança (veja o capítulo 11 deste volume), que foi iniciado 

por Sua morte sacrificial (Mat. 26:28). 

O anúncio do nascimento de Jesus Cristo anuncia a maior boa notícia de que o mundo já 

ouviu. A partir da narrativa de que o anúncio e suas conseqüências, cinco verdades sobre 

a boa notícia emergem: a proclamação da boa notícia, a difusão das boas notícias, a pessoa 

da boa notícia, o objetivo da boa notícia, o quadro de a boa notícia. 

A PROCLAMAÇÃO DA BOA NOVA 

Na mesma região havia uns pastores que ficam nos campos e 

guardavam o seu rebanho durante a noite. E um anjo do Senhor, 

de repente estava diante deles, ea glória do Senhor os cercou de 

resplendor; e eles estavam terrivelmente assustada. Mas o anjo 

disse-lhes: "Não tenha medo; pois eis que vos trago novas de 

grande alegria (2: 8-10a) 

A boa notícia do nascimento do Salvador veio pela primeira vez a um grupo mais 

improvável das pessoas. Os pastores estavam perto do fundo da escada social. Eles eram 

ignorantes e não qualificados, cada vez mais visto no pós-Novo Testamento como era, 

não confiáveis, personagens desagradáveis desonestas, tanto que eles não foram 

autorizados a testemunhar em tribunal. Porque ovelhas exigiu cuidados sete dias por 

semana, os pastores eram incapazes de cumprir integralmente o sábado regulamentos 

feitos pelo homem desenvolvidos pelos fariseus. Como resultado, eles eram vistos como 

estando em contínua violação das leis religiosas, e, portanto, impuro. 

Isso não quer dizer, no entanto, que ser um pastor era uma ocupação ilegítima ou 

desonrosa. Duas das maiores figuras da história de Israel, Moisés (Ex. 3: 1) (. 1 Sam 16: 



11-13) e Davi, eram pastores em algum momento de suas vidas. Além disso, o Antigo 

Testamento refere-se metaforicamente a Deus como o "pastor de Israel" (Sl. 80: 1; cf. 23: 

1; Isa 40:11.), Enquanto Jesus descreveu-se como o "bom pastor" (João 10: 11, 14; cf. Hb 

13:20; 1 Pedro 2:25; 5: 4.). Pastores foram, no entanto, humildes, pessoas humildes; eles 

certamente não foram os únicos que se espera para receber o anúncio mais importante da 

história. Que eles foram escolhidos para receber esta grande honra sugere que esses 

pastores eram homens piedosos, que acreditavam no Deus vivo e verdadeiro. Essas 

pessoas são mais tarde descrito como aqueles que foram "esperava a consolação de Israel" 

(02:25) e "redenção de Jerusalém" (02:38). 

A escolha de Deus de pastores para receber o anúncio do nascimento de seu filho está de 

acordo com a profecia do Antigo Testamento sobre o ministério do Messias. Isaías 61: 1 

profeticamente colocar estas palavras na boca do Messias: "O Espírito do Senhor está 

sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres; Enviou-me 

a curar os quebrantados do coração, a proclamar liberdade aos cativos ea liberdade aos 

prisioneiros. "Depois de ler essa passagem na sinagoga de Nazaré, Jesus declarou:" Hoje 

esta Escritura foi cumprida de ouvir "(Lc 04:21 ). O ministério do Messias não seria o 

farisaico (Lucas 5:32) -especialmente os líderes religiosos (João 7:48), ou o auto-

suficiente rico (Lucas 18:24). Em vez disso, Ele iria buscar os pobres, os humildes, os 

aflitos, os excluídos da sociedade (cf. Lucas 01:52; 1 Cor. 01:26). Ao longo de seu 

ministério Jesus atraiu essas pessoas (cf. Mt 9: 10-13; 11:19; Lucas 15: 1-2.), Que foram 

quebrados durante o seu pecado e se humilharam em arrependimento (cf. Lucas 7: 37-38 

; 18: 13-14). 

Estes pastores particulares estavam assistindo suas ovelhas na região ao redor de Belém, 

cerca de seis quilômetros ao sul de Jerusalém. Eles estavam ficando fora nos 

campos com os seus rebanhos, algo tipicamente feito em Israel a partir de abril a 

novembro. Isso não significa, porém, que Jesus não poderia ter nascido no inverno, uma 

vez que os invernos em Israel são geralmente leves. Além disso, como Leon Morris 

observa, os escritos rabínicos falar de ovelhas sendo pastavam entre Jerusalém e Belém 

em fevereiro ( O Evangelho Segundo São Lucas , Tyndale Comentários do Novo 

Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1975], 84). De acordo com a lei rabínica, ovelhas 

estavam a ser mantido no deserto, e qualquer animal encontrado entre Jerusalém e 

arredores de Belém foi sujeito a ser usado como um sacrifício no templo. Pode ser, então, 

que as ovelhas esses pastores estavam cuidando foram destinados para esse fim. 

Carneiros foram mantidos nos campos durante o dia. À noite, eles foram transferidos para 

currais, onde os pastores poderiam se revezam guardavam o seu rebanho durante 

a noite . Dentro da dobra as ovelhas poderia mais facilmente ser guardado de predadores 

e ladrões. 

Mas a normalidade tranquila de rotina noturna dos pastores foi abruptamente estilhaçada 

de uma forma mais incrível, dramático, inesperado. Enquanto eles estavam fazendo o que 

normalmente fazia durante as longas horas gastas assistindo a seu rebanho , um anjo do 

Senhor, de repente estava diante deles . O anjo não é identificada, mas à luz de suas 

aparições anteriores a Zacarias e Maria, que pode ter sido Gabriel. Adicionando 

imensamente para choque dos pastores e terror na inesperada aparição do anjo, a glória 

do Senhor resplandeceu fora da escuridão e os cercou de resplendor . 



Em toda a Escritura, gloriosa presença de Deus se manifestou em luz brilhante (por 

exemplo, Ex 24:17; 33:. 22-34: 5; Dt 5:24; 2 Crônicas 7:... 1-3; Ez 1: 27-28 ; 43: 2; Lucas 

9: 28-32; Rev. 21:23; cf. Ex 34:29, 35; Sl. 104: 1-2; Hab. 3: 3-4; Apocalipse 1:. 13- 16). A 

glória de Deus apareceu pela primeira vez no jardim do Éden, onde Adão e Eva tinham 

comunhão íntima com Deus e apreciamos sua presença.Mas depois que eles pecaram, 

Deus baniu para sempre a partir do jardim e postou um anjo com uma espada flamejante 

no en trance para mantê-los fora. A glória de Deus se manifestou a Israel no deserto (Ex. 

24: 16-17), especialmente na dedicação do tabernáculo (Ex. 40: 34-35), uma vez que mais 

tarde iria aparecer na dedicação do templo (1 Reis 8: 10-11). 

Mas, depois de séculos de pecado e rebelião, a glória de Deus deixou o templo (Ez 9: 3; 

10:. 4, 18, 19; 11: 22-23), simbolizando a sua retirada do Israel. Não parece haver 

novamente até esta noite, onde ela significava que a presença de Deus mais uma vez 

entrou no mundo através do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mais tarde em sua vida 

Jesus iria revelar Sua glória divina para Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração 

(Mateus 17: 1-2.). A próxima manifestação visível da glória de Deus para o mundo estará 

na segunda vinda, quando "o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e ... todas as 

tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, 

com poder e grande glória "(Mat. 24:30). O céu será iluminado pela glória onipresente de 

Deus por toda a eternidade (Ap 21: 10-11, 23). 

Os pastores, compreensivelmente, foram terrivelmente assustada pela aparição do anjo 

e a manifestação da glória de Deus. O medo era a resposta normal sempre que alguém na 

Escritura ou encontrou um anjo (cf. Dan 8: 15-18; 10: 7-9., 16-17; Mat. 28: 2-4; Lucas 

1:12, 26-30 ) ou viu a glória de Deus manifestado (Isa. 6: 1-5; Ez 01:28; 03:23; Mt 17:.. 

5-6; Marcos 4:41; 05:33; Atos 9: 4; Rev . 1:17). Aqueles que experimentam a presença 

do Deus santo estão bem conscientes de seus pecados. Isaías gritou: "Ai de mim, porque 

estou arruinado! Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um 

povo de lábios impuros; e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos "(Is. 6: 5), 

e Pedro exclamou depois de testemunhar um milagre realizado pelo Senhor:" Vá para 

longe de mim Senhor, porque sou um homem pecador, ó Senhor! "(Lucas 5: 8). 

Vendo terror óbvio dos pastores, o anjo disse-lhes: "Não tenha medo." A seqüência de 

eventos em aparição do anjo aos pastores é o mesmo que em aparições de Gabriel a 

Zacarias e Maria: o anjo apareceu, aqueles a quem Ele apareceu estavam assustados, o 

anjo disse-lhe palavras de conforto, entregou sua mensagem, e prometeu um sinal. 

Há um sentido em que é direito de temer a Deus; a Bíblia declara que "o temor do Senhor 

é o princípio da sabedoria" (Pv 09:10; cf. 1:. 7; 15:33; Jó 28:28; Sl 111:.. 10; 6 Mic: 9) e 

os homens piedosos são marcadas por reverência por Ele (Gen. 22:12; 42:18; Ex 18:21; 

Neemias 7:.. 2; Jó 1: 9; Sl 66:16; Eclesiastes 5:.. 7; 08:12; 12:13;. Matt 10:28; 1 Pedro 

2:17). Mas os redimidos não precisa ser pavor de Deus."Porque não recebestes o espírito 

de escravidão, a temer novamente", Paulo lembrou os romanos ", mas recebestes o 

espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos:" Abbá! Pai "(Rm 8:15; cf. Gal 4: 6-

7.).!. Deus diz ao seu povo, como fez a Abraão: "Não tenhais medo" (Gen. 26:24; cf. Jz 

06:23; Isa. 43: 1, 5; 44:.. 2; Jer 46: 27- . 28; Lam 3:57; Dan 10:12, 19; Matt 14:27; 17:.. 

7; 28: 5, 10; Lc 5:10; 0:32; Ap 1:17). 

Os pastores não precisam temer, pois o anjo veio tendo boa notícia . Sua mensagem não 

era uma de julgamento, mas sim que "o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo" 



(1 João 4:14). Euangelizō("proclamar boas novas ) é uma das expressões favoritas de 

Lucas; ele é usado mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento (cf. 01:19; 

03:18; 04:18, 43; 07:22; 8: 1; 9: 6; 16:16; 20: 1; Atos 5: 42; 8: 4, 12, 25, 35, 40; 10:36; 

11:20; 13:32; 14: 7, 15, 21; 15:35; 16:10; 17:18). A boa notícia do evangelho é que o 

Deus salvador enviado a Salvador para redimir os pecadores. Essa notícia produz grande 

alegria, a alegria que Pedro descreveu como "indizível e cheia de glória" (1 Pedro 1: 8), 

que é reservado para aqueles cujos pecados foram perdoados por meio da fé no Senhor 

Jesus Cristo. 

A DIFUSÃO DA BOA NOVA 

que será para todo o povo; (2: 10b) 

A boa notícia que o anjo proclamou é para todas as pessoas . Laos ( pessoas ) refere-se 

primeiro a Israel (1:68; 07:16; 19:47; 21:23; 22:66; 23: 5, 14), pois " a salvação vem dos 

judeus "(João 4:22;. cf. Rm 1:16). Mas a promessa da salvação não é só para eles. Louvar 

a Deus depois de ver o menino Jesus no templo, Simeão disse: "Porque os meus olhos 

viram a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos: luz para revelação 

aos gentios, e para glória do teu povo Israel" (2: 30-32). Significativamente, laos no 

versículo 31 é plural, ao mesmo tempo que é singular no versículo 32. As palavras de 

Simeão refletir a verdade expressa na profecia de Isaías: 

Levanta-te, brilhar; para sua luz veio, ea glória do Senhor subiu em cima de você. Pois 

eis que as trevas cobrirão a terra e profunda escuridão os povos; mas o Senhor vai subir 

em cima de você e Sua glória vai aparecer em cima de você. Unidas vai chegar a sua luz, 

e os reis ao esplendor da tua aurora. (60: 1-3; cf. 9: 2; 42: 6; 49: 6-9; 51: 4) 

A boa notícia da salvação, tendo sido proclamado primeiro a Israel, agora é proclamada 

em todo o mundo (Mat. 28: 19-20). 

A PESSOA DA BOA NOVA 

para hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que 

é Cristo, o Senhor. Este será um sinal para você: você vai 

encontrar um bebê envolto em panos e deitado numa 

manjedoura. (2: 11-12) 

Após ter tranquilizado os pastores atônitos e assustados que ele veio ostentam uma boa 

notícia, o anjo, em seguida, deu-lhes os detalhes do que uma boa notícia. Naquele mesmo 

dia, na plenitude dos tempos (Gal. 4: 4), o nascimento mais importante da história tinha 

ocorrido. Isso já havia acontecido no mais improvável dos lugares- , na cidade de Davi (a 

pequena aldeia de Belém; veja a discussão de 2: 4 no cap 12 deste volume.). O anjo 

prefaciou sua descrição tríplice do Menino recém-nascido dizendo aos pastores que 

Aquele de quem ele falava tinha nascido para eles. Coletivamente, como mencionado 

acima, Jesus é o Salvador de judeus e gentios; individualmente, Ele é o Salvador de todos 

os que crêem nEle (João 3:16). O anjo não deu nome terreno da Criança; Salvador, Cristo 

e Senhor são todos os títulos. Mas desde que o nome "Jesus" significa "o Senhor é 

salvação", seu significado é abarcado pelo termo Salvador . 



A descrição de Jesus como Salvador é um um apt, uma vez que a razão pela qual Ele 

nasceu era para "salvar o seu povo dos seus pecados" (Mt 1:21;. cf. Lc 19:10). Essa 

verdade óbvia é muitas vezes obscurecida em apresentações contemporâneas do 

evangelho. Demasiadas vezes Jesus é apresentado como aquele que vai resgatar pessoas 

de insatisfação em seus casamentos, famílias, ou postos de trabalho; a partir de um hábito 

debilitante eles não podem vencer por si próprios; ou a partir de um sentimento de 

inutilidade na vida. Mas enquanto alívio nessas áreas pode ser um subproduto da 

salvação, não é sua intenção primária. Verdadeiro problema da humanidade, de que essas 

questões são apenas sintomas, é pecado. (03:10 Rom., 23) Todo mundo é culpado de 

quebrar a santa lei de Deus e merece punição eterna no inferno. A verdadeira mensagem 

do evangelho é que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar as pessoas do pecado e da 

culpa, não psicológica, sentimentos de culpa artificiais, mas é verdade, a culpa imposta 

por Deus que condena ao inferno. 

Cristo é um título exaltado para um bebê nascido em tais circunstâncias humildes. O 

nome eo seu homólogo do Antigo Testamento, o Messias (Dan. 9: 25-26), tanto significa 

"ungido"; um colocado em um alto cargo e digno de exaltação e honra. Jesus foi ungido 

pela primeira vez no sentido de que Ele é o Rei designado por Deus, o "Rei dos reis" 

(Apocalipse 17:14; 19:16), que vai sentar-se no trono de Davi e reinará para sempre, como 

Gabriel disse Maria (01:32 -33). Ele também foi ungido para ser o grande Sumo Sacerdote 

(Hb. 3: 1) para o seu povo; o mediador entre eles e Deus (1 Tm. 2: 5), que intercede por 

eles (Hb 7:25.). Finalmente, Jesus foi ungido como um profeta, porta-voz do final e maior 

de Deus (Heb. 1: 1-2). 

Senhor no sentido humano é um termo de respeito e estima, dado a alguém em uma 

posição de liderança e autoridade. Especialmente foi o título suportados pelos 

proprietários de escravos; kurios (Senhor) edoulos (escravos) foram conectados. Para 

chamar alguém Senhor estava a reconhecer a sua subserviência. No Testamento Sara New 

chamou Abraão senhor, reconhecendo sua autoridade sobre ela como o marido (1 Pedro 

3: 6). 

Mas, neste contexto, Senhor não é uma mera designação humana elevada; é um título 

divino. Dizer que esta criança é o Senhor quer dizer que Ele é Deus. Quando usado em 

referência a Jesus Cristo, kurios (Senhor ) transmite tudo o que está implícito no 

tetragrama YHWH ("Yahweh", que a Septuaginta traduz kurios ) -o nome de Deus (cf. 

Ex. 3: 14-15). A confissão mais fundamental e básico do cristianismo é, "Jesus é o 

Senhor" (1 Cor. 12: 3). Ninguém que não afirma plena divindade de Cristo e sua 

igualdade com Deus, o Pai pode ser salvo, pois, como Ele advertiu os judeus, "A menos 

que você acredita que eu sou [Deus], você vai morrereis nos vossos pecados" (João 8:24. 

Para uma discussão sobre as declarações "Eu sou" No Evangelho de João, em referência 

à divindade de Cristo, ver João 1-11 , A Commentary MacArthur Novo Testamento 

[Chicago: Moody, 2006], 14, 348). Romanos 10: 9 declara que "se você confessar com a 

sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os 

mortos, serás salvo." 

O anjo, então, deu os pastores um sinal pelo qual eles poderiam reconhecer este Criança 

notável: eles iriam encontrar encontrar o bebê envolto em panos e deitado numa 

manjedoura . Que o bebê seriaenvolto em panos não destacaria Jesus para os pastores, 

uma vez que o que foi feito a todos os bebês judeus (veja a discussão de 2: 7 no capítulo 

anterior deste volume). Para deixar de cuidar adequAdãoente de um bebê recém-nascido, 



incluindo a envolvê-lo, era impensável (cf. Ez. 16: 1-5). Mas as mães judeus não 

costumam colocar seus bebês recém-nascidos em uma manjedoura , de modo que seria 

limitar a busca dos pastores da Criança, de quem o anjo falou. O forte contraste entre o 

estado exaltado de Jesus como Salvador, Messias, e Deus e as circunstâncias humildes de 

seu nascimento enfatiza a magnitude de Seu "[esvaziamento] si mesmo, tomando a forma 

de um servo, tornando-se em semelhança de homens "(Fil. 2: 7). 

A PROPOSITO DA BOA NOVA 

E, de repente, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos 

celestiais, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nas maiores 

alturas, e paz na terra entre os homens com quem ele está 

satisfeito." (2: 13-14) 

Enquanto o anjo estava falando aos pastores algo ainda mais incrível aconteceu. De 

repente, (cf. v 9; Mal. 3:. 1; Marcos 13:36; Atos 2: 2; 9: 3; 1 Tessalonicenses 5: 

3.) apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais . Quantos dos milhões 

de santos anjos ("infinidade" é a palavra grega para 10.000, o maior número para o qual 

não havia uma palavra, daí o uso da expressão "miríades de miríades" para indicar mais 

[Rev. 05:11] ) pareceu não é revelada, mas o termo multiplicidade significa um grande 

grupo. O aparecimento de tantos anjos de uma só vez não tem precedentes nas Escrituras. 

Esses anjos estavam fazendo o que os anjos constantemente fazer, louvando a Deus (cf. 

Ap 5: 11-12; 7: 11-12). Todo o Céu se soltou com regozijando-se com o nascimento do 

Filho de Deus. Os anjos conheciam como a segunda pessoa da Trindade, antes de Sua 

encarnação, onde viram a sua glória inefável. Eles entenderam que a queda havia 

transformado a raça humana em rebeldes pecadores contra Deus, mas também sabia que 

Deus havia fornecido um caminho de salvação para o homem. A sua profunda 

preocupação com a salvação dos pecadores faz que haja "alegria na presença dos anjos 

de Deus por um só pecador que se arrepende" (Lucas 15:10). O coro Angelicalal de louvor 

reflete o auge transcendente de todo o pensamento e ação; a maior de todas as verdades; a 

razão suprema de tudo o que existe, a glória de Deus. O objetivo final das boas novas da 

salvação é para salvar os pecadores, para que possam juntar-se aos anjos em glorificando 

a Deus. 

Os anjos atribuídos glória a Deus nas alturas; . ou seja, o céu na terra , o lugar mais 

baixo em comparação com o céu, eles proclamaram a paz entre os homens com quem 

ele está satisfeito . A paz de que os anjos falou é a paz com Deus, que resulta da salvação 

(Rom. 5: 1; cf. At 10,36). Através da fé no Messias, o "Príncipe da Paz" Deus e os 

pecadores se reconciliam (Rm 5:10; 2 Cor 5:... 18-19; Ef 2:16; Colossenses 1: 20-22). 

A paz de que os anjos falou é apenas para homens com os quais Deus se agrada . Isso 

não significa, é claro, significa que Ele dá a salvação para aqueles que agradar a Deus por 

suas boas obras, pois a salvação é "não como resultado de obras, para que ninguém se 

glorie" (Ef. 2: 9). O texto grego diz literalmente: "homens de Sua boa vontade." Como 

Marshall explica: "A frase significa" aqueles sobre os quais vontade / favor de Deus 

repousa ", e expressa o pensamento de livre escolha das pessoas de Deus a quem ele quer 

para favorecer e salvar "( O Evangelho de Lucas , A Commentary New International 

Greek Testament [Grand Rapids: Eerdmans, 1978], 112). Salvação paz pertence àqueles 



para quem Deus tem o prazer de dar-lhe; não é uma recompensa para aqueles que têm 

boa vontade, mas um dom da graça para aqueles que são os objetos da boa vontade de 

Deus. 

A IMAGEM DA BOA NOVA 

Quando os anjos se retiraram deles para o céu, os pastores 

começaram a dizer uns aos outros: "Vamos ir direto para Belém, 

em seguida, e vejamos isso que aconteceu que o Senhor nos deu a 

conhecer-nos." Então eles vieram em uma pressa e encontraram 

o caminho para Maria e José, eo bebê enquanto ele estava deitado 

na manjedoura. Quando eles viram isso, divulgaram a declaração 

que lhes tinha sido dito sobre esta criança. E todos os que a 

ouviram se maravilharam com as coisas que lhes diziam os 

pastores. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-

as no seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando 

a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido 

dito. E, quando os oito dias se passaram, antes de sua circuncisão, 

Seu nome era então chamado de Jesus, o nome dado pelo anjo 

antes de ser concebido no seio materno. (2: 15-21) 

Quanto tempo demoraram os anjos não é conhecida, mas, eventualmente, eles voltaram 

para o céu para retomar o seu louvor e adoração diante do trono de Deus (cf. Ap 5: 11-

14). Após os anjos se retiraram deles para o céu, os pastores imediatamente 

começaram a discutir o evento incrível que tinham acabado de presenciar, e que eles 

devem fazer a seguir. Embora o anjo não tinha especificamente ordenado a fazê-lo, eles 

animAdãoente começou dizendo uns aos outros: "Vamos ir direto para Belém, em 

seguida, e vejamos isso que aconteceu que o Senhor nos deu a conhecer-

nos."Compreensivelmente, eles queriam para obter a Bethlehem o mais rapidamente 

possível. Mas desde que eles foram responsáveis pelas ovelhas sob seus cuidados, eles 

não poderiam largar tudo e ir embora.Ou alguns deles tiveram que permanecer com as 

ovelhas, ou eles tiveram que encontrar outros pastores para vigiá-los. Assim que esses 

detalhes foram trabalhados, os pastores dirigiram-se imediatamente para Belém. 

A resposta dos pastores ilustra as duas primeiras coisas envolvidas em uma pessoa de vir 

a Cristo: eles ouviram a revelação de Deus de que o Salvador havia chegado, e eles 

acreditavam que a revelação. Em Romanos 10:14 Paulo descreveu essas mesmas duas 

etapas (em ordem inversa): "Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como 

crerão naquele de quem não ouviram falar? "Como observado anteriormente, esses 

pastores eram mais provável devotos adoradores do Deus verdadeiro, que esperavam a 

redenção de Israel. Seus corações foram preparados para que, quando eles ouviram a 

revelação do nascimento do Salvador, eles acreditaram. 

Depois de fazer provisão para as suas ovelhas para ser atendido, os pastores veio com 

pressa e encontraram o caminho para Maria e José, eo bebê . O local tradicional do 

campo onde os pastores estavam assistindo suas ovelhas é de cerca de dois quilômetros 

de Belém. Lucas não descrever como os pastores encontraram Maria, José eo menino 



Jesus. No entanto, não teria sido muitos bebês nascidos em uma pequena vila como Belém 

em qualquer noite. Certamente notícias de qualquer nascimento teria se espalhou 

rapidamente de boca em boca, especialmente desde que Maria deu à luz em um lugar 

semipublic (veja a discussão sobre v. 7 no capítulo anterior deste volume). Quando os 

pastores viram o menino enquanto ele estava deitado na manjedoura , a profecia do 

anjo foi confirmado e sua fé verificada. 

Buscar Maria dos pastores, José e Jesus ilustra o próximo passo no processo de 

salvação. Aqueles que realmente acreditam que a revelação de Deus em Cristo virá a 

Ele. Eles vão aceitar o Seu convite: "Vinde a mim todos os que estais cansados e 

sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque 

sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu 

jugo é suave eo meu fardo é leve "(Mateus 11: 28-30.; Cf. João 5:40; 6:37, 44; 07:37). 

Deve ter havido um diálogo interessante entre os pastores, Maria e José entre os versículos 

16 e 17. O jovem casal foi, sem dúvida, dominadas pela recontagem do evento incrível 

que tivessem testemunhado dos pastores. As palavras do anjo fornecida mais uma 

confirmação para Maria e José de que seu filho estava. E conta de Maria da aparição de 

Gabriel para ela (1: 26-38), juntamente com o relato de José de seu sonho (Mateus 1: 20-

23.) Só poderia ter aumentado o espanto dos pastores. 

Aparência dos anjos para eles e sua conversa com Maria e José fizeram os pastores a par 

de informações que ninguém mais tinha. Sua resposta entusiástica era tornar conhecida 

a declaração que lhes tinha sido dito sobre esta criança . Eles iam por toda parte 

anunciando a notícia de que o Salvador, há muito aguardado Messias de Israel, havia 

nascido. Os pastores tornou-se, assim, os primeiros evangelistas do Novo Testamento. 

Uma vez que eles tinham ouvido falar, acredita, e agiu na verdade, os pastores não poderia 

deixar de contar aos outros sobre isso. O seu testemunho para a boa notícia que haviam 

recebido revela outra coisa que acontece na vida de uma alma recém-nascido. A resposta 

daqueles que vêm a Cristo é para contar aos outros sobre Ele. Normalmente as pessoas 

mais corajosas e apaixonados em proclamar o evangelho são os mais novos cristãos; as 

pessoas mais longos são salvos, a menos animado que parecem sobre a sua salvação, e 

menos ansiosos eles estão a partilhar a sua fé. Mas o verdadeiro compromisso espiritual 

é determinado pela qualidade e tenacidade, de alegria de longo prazo dos crentes sobre a 

sua salvação. Uma medida de que a alegria é a forma como eles ansiosamente 

compartilhar o evangelho. A falta de zelo e paixão que obriga os crentes a contar aos 

outros sobre Cristo trai um coração pecaminoso de indiferença e ingratidão. 

Os pastores não têm esse problema. A natureza surpreendente de sua mensagem, 

juntamente com a ansiedade e entusiasmo com que compartilhei, causou todos os que 

ouviram a se perguntar para as coisas que lhes diziam os 

pastores . Thaumazō ( perguntou ) aparece com freqüência nos escritos de Lucas (cf. 1 

: 21, 63, 2:33; 4:22; 7: 9; 08:25; 09:43; 11:14, 38; 20:26; 24:12, 41; Atos 2: 7; 03:12; 

04:13; 07:31; 13:41). Desde o início da vida e ministério de Jesus Cristo levou as pessoas 

a se maravilhar e se surpreender. Infelizmente então, como agora, muito do que espanto 

produzido não compromisso, mas apenas curiosidade. Quando os pastores ouviram a boa 

notícia do nascimento do Salvador, eles imediatamente o procurou. Mas tudo o que é dito 

sobre aqueles a quem eles testemunharam é que eles se perguntou . Após seu espanto 



inicial passou, a maioria deles provavelmente só fui em frente com suas vidas como se 

nada tivesse acontecido. 

Em contraste com a reação rasa, superficial de muitos que soube da notícia, Maria 

guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração . Ela refletiu profundamente 

sobre o significado do nascimento do Filho de Deus, e em que que o nascimento 

pressagiava para ela e José como seus pais terrenos. Além dos pensamentos normais que 

passam pela mente de qualquer nova mãe, Maria tinha muitas outras coisas em que 

pensar. Ela considerou o propósito redentor de Deus, como assim como ele havia 

prometido, Ele enviou um Salvador para redimir o seu povo. Mas que a redenção viria a 

um custo terrível. Como Simeão, mais tarde, avisar Maria: "Eis que este menino está 

nomeado para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de ser oposição e uma 

espada trespassará a tua alma até mesmo para o fim que os pensamentos de muitos 

corações pode ser revelado "(2: 34-35). Anos mais tarde, Maria iria assistir seu Filho 

morrer na cruz rolamento ira de Deus contra o pecado (João 19: 25-27). 

Profunda meditação de Maria no Salvador ilustra um outro aspecto do que significa 

verdadeiramente abraçar Cristo. Euforia e excitação inicial de Salvação se aprofunda em 

uma, mais completa, mais profunda compreensão mais rica da pessoa e obra do Senhor 

Jesus Cristo. O apóstolo João descreveu a vida cristã como uma progressão de ser uma 

criança espiritual, que só sabe Deus como Pai e perdoa os pecados, para ser um homem 

jovem espiritual, bem fundamentada na verdade bíblica, para ser um pai espiritual, com 

um profundo entendimento da pessoa de Deus (1 João 2: 12-14). Mas nenhum cristão 

nunca estará satisfeito com o nível de conhecimento que tenham alcançado. Paulo, muitos 

anos em sua peregrinação cristã, ansiava conhecer a Cristo ainda melhor. Ele expressou 

aos Filipenses seu desejo de "conhecer, eo poder da sua ressurreição e na comunhão dos 

seus sofrimentos, conformando-me com sua morte" (Fp. 3:10). 

Os pastores tinham tido uma noite maravilhosa, que mudou para sempre suas vidas. Mas 

a vida continua, e, eventualmente, os pastores voltaram para o seu rebanho, glorificando 

e louvando a Deus (cf. 1:64; 5: 25-26; 7:16; 13:13; 17:15; 18:43; 23: 47; 24: 52-53) para 

tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido dito . Suas esperanças e anseios 

que o Redentor viria haviam sido realizados, e suas vidas foram marcadas por uma atitude 

recente de louvor e adoração. Essa mesma atitude caracteriza todos os que conhecem e 

amam o Senhor Jesus Cristo (cf. Sl 22:26; 30:. 4; 33: 1; 34: 1; 112: 4; Atos 16:25; Hb 

13:15.), quem Paulo descreve como "a verdadeira circuncisão, que adoram no Espírito de 

Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus" (Filipenses 3: 3.). 

 
14. Consagrando Jesus-Parte 1: José e Maria 

(Lucas 2: 21-24) 

E, quando os oito dias se passaram, antes de sua circuncisão, Seu 

nome era então chamado de Jesus, o nome dado pelo anjo antes 

de ser concebido no seio materno. E quando os dias para a sua 

purificação, segundo a lei de Moisés foram concluídas, levaram-

no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor (como está escrito 



na Lei do Senhor: "Todo primogênito que abre o útero deve ser 

consagrado ao Senhor "), e para oferecer um sacrifício de acordo 

com o que foi dito na Lei do Senhor", um par de rolas ou dois 

pombinhos "(2: 21-24.) 

O princípio legal básico requer o depoimento de uma pessoa para ser confirmado por 

várias testemunhas. A lei mosaica declarou que "uma única testemunha não se levantará 

contra um homem por conta de qualquer iniqüidade, ou qualquer pecado que cometeu; no 

depoimento de duas ou três testemunhas, uma questão deve ser confirmada "(Dt 19:15; 

cf. 17:.. 6; Matt 18:16; 2 Cor. 13:. 1; 1 Tm 5:19; Hb 10. : 28). Em seu evangelho, Lucas 

declarou que Jesus Cristo nasceu o Filho de Deus; que Ele era muito aguardado Messias 

de Israel, concebida em uma virgem, através do poder do Espírito Santo; que Ele é Deus 

em carne humana, o Redentor, que salvará o seu povo dos seus pecados. 

Tal alegação incrível, sem precedentes veio com verificação, Lucas apresentou o 

depoimento de várias testemunhas para corroborar isso. Porque o testemunho de uma 

pessoa só é tão credível como seu personagem, Lucas teve o cuidado de estabelecer que 

as testemunhas que ele apresentou eram justos. 

No momento do nascimento quatro grupos de Jesus, cujos ensinamentos eram hostis à 

verdadeira justiça bíblica, a sociedade judaica dominada. Os saduceus eram os teólogos 

liberais da época, negando a ressurreição do corpo e da existência de anjos (Atos 23: 

8). Seus arqui-rivais, os fariseus, eram legalistas, que acreditavam que podiam ganhar o 

seu caminho para o céu por observando rituais e cerimônias (Matt. 23: 1 e segs.). Os 

zelotes eram revolucionários políticos, defendendo a derrubada violenta do governo 

romano e a recuperação da soberania de Israel (cf. Atos 21:38). O último grupo, os 

essênios, eram eremitas ascéticos, vivendo no deserto de forma isolada do resto da 

sociedade. 

Em contraste, os justos eram um pequeno remanescente em Israel. Lucas já introduziu 

alguns deles deles, Zacharias, Elisabete, José, Maria e os pastores que receberam o 

anúncio do nascimento de Jesus.Nesta seção de sua narrativa (2: 21-38) Lucas chamou 

quatro membros desse remanescente justo para depor como testemunhas verdadeira 

identidade de Jesus e missão: José e Maria, Simeão e Ana. A configuração desta 

passagem está intimamente ligado com dois temas do Antigo Testamento. O cenário para 

a maior parte da passagem é o templo e envolve os rituais prescritos pela lei mosaica. A 

passagem também empresta ricamente a partir dos escritos de Isaías, em particular os 

capítulos 40-66. 

ApropriAdãoente, o primeiro a dar testemunho de Jesus foram Seus pais, José e 

Maria. Que José era um homem justo é explicitamente indicado em Mateus 01:19, 

enquanto a justiça de Maria é evidente a partir de sua declaração em Lucas 1:47 que Deus 

era o seu Salvador. Cinco vezes no capítulo 2 do seu evangelho Lucas afirmou justiça do 

casal, observando o seu compromisso com a lei de Deus (vv. 22, 23, 24, 27, 39). Genuina 

justiça, a justiça que vem de Deus pela fé salvadora, inevitavelmente, se manifesta na 

obediência, uma vez que "a fé sem obras é morta" (Tiago 2:26; cf. João 3:36; Atos 5:32; 

6: 7; Rom . 1: 5; 15:18; 16:26; 2 Tessalonicenses 1:.. 8; Hebreus 5: 9; 1 Pedro 1: 1-2). A 

obediência é também a marca do verdadeiro amor a Deus (João 14:15, 21, 23; 15:10, 14). 



Dois atos de obediência revelar de José e Maria testemunho de Jesus como Messias e 

Salvador do mundo: a circuncisão, e de nomeação, e a purificação e de apresentação. 

A CIRCUNCISÃO E NOMEAÇÃO 

E, quando os oito dias se passaram, antes de sua circuncisão, Seu 

nome era então chamado de Jesus, o nome dado pelo anjo antes 

de ser concebido no seio materno. (2:21) 

Em obediência à exigência da lei (Gen. 17: 9-14; Lev. 12: 3) José e Maria circuncidado 

seu filho recém-nascido oito dias após seu nascimento. Como observado na discussão de 

1:59 no capítulo 8 deste volume, Deus instituiu a circuncisão para três propósitos. Em 

primeiro lugar, juntamente com os outros regulamentos alimentares e sanitárias previstas 

na lei, a circuncisão teve benefícios para a saúde.Como o sinal da aliança com Abraão, a 

circuncisão também foi a marca da identidade nacional de Israel. Finalmente, a 

circuncisão era uma lição espiritual da necessidade de limpeza da depravação do pecado, 

que é transmitido às gerações sucessivas, através da procriação. A circuncisão era um 

símbolo físico da purificação espiritual do coração que ocorre na salvação (cf. Dt 10:16; 

30:.. 6; Jer 4: 4). 

Mas por que foi circuncidado Jesus, pois Ele era sem pecado (Is. 53: 9; João 8:46; 2 Cor 

5:21; Hb 04:15; 1 Pedro 2:22; 1 João 3:.. 5), e não o fez precisa ter o seu coração limpo? A 

resposta está na compreensão de que Ele veio para cumprir a lei. Nas palavras do apóstolo 

Paulo, Jesus foi "nascido de mulher, nascido sob a lei" (Gal. 4: 4). Tal como o seu 

batismo, a circuncisão de Jesus serviu para "cumprir toda a justiça" (Mat. 3:15). Ele 

poderia dizer com Davi, "Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus; Sua lei está dentro 

do meu coração "(Sl 40: 8.), E somente Ele manteve a lei de Deus perfeitamente em toda 

a sua vida. Só porque ele fez isso poderia Sua justiça ser creditado aos crentes. Na cruz, 

Deus tratou Jesus como se ele tivesse vivido suas vidas pecaminosas. Ele é, portanto, 

capaz de tratá-los como se tivessem vivido a vida perfeitamente justo de Jesus. 

De acordo com o costume judaico prevalecente (veja a discussão sobre 01:59 no capítulo 

8 deste volume), da Criança nome era então (em sua circuncisão) chamado Jesus, o 

nome dado pelo anjo antes de ser concebido no seio materno . O nome de Jesus é o 

equivalente grego do nome hebraico "Josué", que significa, "Yahweh salva." É um nome 

apropriado para aquele que nasceu para "salvar o seu povo dos seus pecados" (Mat. 1:21) 

. 

Uma das deturpações mais flagrantes de verdade bíblica por parte da Igreja Católica 

Romana é seu retrato de Deus como Salvador relutante. A implicação da teologia católica 

é que o Pai é irado, vingativo e hostil para com os pecadores. Jesus é um pouco mais 

simpático, mas o verdadeiramente gentil compassivos,, acessível é Maria. Os pecadores 

são, portanto, bem aconselhados a se aproximar dela para a salvação porque Jesus não 

pode resistir a pedidos de sua mãe. Tão difundida é essa visão que Roma eleva Maria à 

condição de co-redentora com Jesus. 

Tal representação de Deus é completamente falsa, uma vez que a Bíblia revela que ele é 

um Deus salvador por natureza. Em Deuteronômio 33:29, Moisés disse: "Bem-

aventurado és tu, ó Israel; que é como você, um povo salvo pelo Senhor. "Davi se refere 



a Deus como o" Deus da nossa salvação "(1 Cr. 16:35), enquanto que no Salmo 07:10, 

ele exclamou:" O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração "Salmo 106: 

21 repreendeu Israel porque". esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes 

coisas no Egito "Isaías chama Deus o" Salvador de Israel ", que salvou seu povo" com 

uma eterna. salvação "(Isaías 45:15, 17; cf. 45:22; 59:. 1; 63: 1, 8). Jeremias descreveu-o 

como a "esperança de Israel, o seu Salvador, em tempo de angústia" (Jer. 14: 8). 

No Novo Testamento, Maria se refere a Deus como seu Salvador (Lucas 1:47). Paulo 

descreveu-o como "Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam 

salvos e cheguem ao conhecimento da verdade" (1 Tim. 2: 3-4; cf. 4:10; Tito 1: 3; 02:10 

; Jude 25) e afirmou que "é Deus que nos salvou" (2 Tim 1: 8-9; cf. Tito 3: 4-5.). Em 

nenhum lugar do Novo Testamento é concurso de Deus, compassivo, salvar a natureza 

mais claramente representado do que no caso do filho pródigo (Lucas 15: 11-32). 

Ainda mais importante do que o que os outros disseram sobre ele, são repetidas 

declarações de Deus de que Ele é o Salvador. "Porque eu sou o Senhor, teu Deus", Ele 

disse em Isaías 43: 3, ". O Santo de Israel, o seu Salvador" No versículo 11, Ele 

acrescentou enfaticamente: "Eu, eu mesmo, sou o Senhor, e não há . há salvador além de 

mim "Em Isaías 45:21, Deus descreveu a si mesmo como" um Deus justo e Salvador "(cf. 

49:26; 60:16; Hos. 13: 4). 

A prova definitiva de que Deus é um Deus salvador é a realidade que Ele "tanto amou o 

mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 

tenha a vida eterna" (João 3:16; cf. 1 João 4:14). No Antigo Testamento, Isaías predisse 

que Deus seria "o prazer de esmagar Ele [Cristo], fazendo-o enfermar" (Is. 53:10). Aos 

Romanos Paulo escreveu: "Por enquanto ainda éramos fracos, no momento certo, Cristo 

morreu pelos ímpios" (Rom. 5: 6) e, "Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o 

entregou por todos nós , como é que Ele não também com Ele nos dará todas as coisas? 

"(Rom. 8:32). Em 2 Coríntios 5:21, o apóstolo descreveu as profundas implicações 

teológicas do sacrifício de Seu Filho de Deus: "Ele fez Aquele que não conheceu pecado, 

o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus nele." " Nisto consiste o amor 

", escreveu o apóstolo João," não fomos nós que amamos a Deus, mas que Ele nos amou 

e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados "(1 João 4:10). 

A escolha do Pai do nome "Jesus" para o Seu Filho é apropriado, refletindo a realidade 

que Ele é "um Deus justo e Salvador" (Is. 45:21). 

A PURIFICAÇÃO E APRESENTANDO 

E quando os dias para a sua purificação, segundo a lei de Moisés 

foram concluídas, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem 

ao Senhor (como está escrito na Lei do Senhor: "Todo 

primogênito que abre o útero deve ser consagrado ao Senhor "), 

e para oferecer um sacrifício de acordo com o que foi dito na Lei 

do Senhor", um par de rolas ou dois pombinhos "(2: 22-24.) 

Como foi o caso com a circuncisão de Jesus, de Maria de purificação (a 

palavra sua meramente reflete a presença de José e Jesus) e da apresentação do menino 

Jesus foram realizadas estritamente de acordo com a lei de Moisés . Como a circuncisão, 



a purificação da mulher após o parto ilustrou a necessidade de purificação do pecado. Lv 

12: 1-5 descreve o processo de purificação: 

Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: "Fala aos filhos de Israel, dizendo:" Quando 

uma mulher dá à luz e tiver um menino, então ela será imundo por sete dias, como nos 

dias da sua menstruação, ela será imundo. No oitavo dia, a carne de seu prepúcio, será 

circuncidado. Em seguida, ela deve permanecer no sangue da sua purificação por 33 

dias; ela não deve tocar em qualquer coisa consagrada, nem entrar no santuário, até os 

dias de sua purificação estão concluídas. Mas se ela tiver uma menina, então será imunda 

duas semanas, como na sua menstruação; e ela deve permanecer no sangue da sua 

purificação por 66 dias. " 

A impureza em vista aqui é impureza cerimonial, a primeira parte do que se prolongou 

por sete dias, como a da menstruação (Lev. 15:19). Enquanto ela estava imunda, uma 

mulher não podia tocar em nada sagrado ou santo, nem podia ir ao templo. Sua impureza 

cerimonial temperado a alegria natural de trazer uma nova vida ao mundo (João 16:21) 

com a realidade sóbria que a criança, assim como seus pais, era um pecador (Sl. 51: 5). 

Após a circuncisão de uma criança do sexo masculino, no oitavo dia, a mãe era impuro 

por mais 33 dias. Curiosamente, o tempo da sua impureza foi duplicada se a criança era 

uma menina, a duas semanas inicialmente seguido por um subseqüentes 66 dias. A Bíblia 

não explicar a razão para que o tempo adicional de impureza, mas há pelo menos duas 

possibilidades. Primeiro, como mencionado acima, a circuncisão, quando uma criança do 

sexo masculino nasceu serviu como uma ilustração do pecado e da depravação. Pode ser 

que Deus pretendia que o período extra de impureza envolvidos no nascimento de uma 

criança do sexo feminino para tomar o lugar da circuncisão. Em segundo lugar, dobrando 

o tempo de purificação pode refletir o estigma sobre as mulheres decorrentes de véspera 

de liderar a raça humana em pecado (1 Tm. 2:14). Esse estigma é removido em 

Cristo; enquanto uma mulher levou a humanidade no pecado, mulheres piedosas, através 

de sua influência sobre os seus filhos, ter o privilégio de levar muitos para fora do pecado 

em piedade (v. 15). 

Após os dias para de Maria purificação ... foram concluídas e ela foi novamente 

autorizada a entrar no templo, o casal trouxe Jesus a Jerusalém para o apresentarem 

ao Senhor . Embora ele não tem que ser feito em Jerusalém ou o templo, a Lei do 

Senhor dada por meio de Moisés declarou que todos os homens primogênito, que abre 

o útero será consagrado ao Senhor e separado para Ele. Em Êxodo 13: 1-2: "o Senhor 

falou a Moisés, dizendo:" santificai a mim todos os primogênitos, a primeira cria de cada 

madre, entre os filhos de Israel, desde os homens até aos animais; ele pertence a mim. 

'"Elaborando sobre esse mandamento Moisés disse a Israel, 

Agora virá sobre quando o Senhor traz para a terra dos cananeus, como jurou a si e aos 

seus pais, e dá-lo a você, você deve dedicar ao Senhor a primeira prole de cada útero, ea 

primeira prole de todos os animais que você possui; os machos pertencem ao Senhor. Mas 

toda primeira cria de uma jumenta resgatarás com um cordeiro, mas se você não resgatá-

lo, então você deve quebrar o pescoço; e todo primogênito do homem entre teus filhos 

redimir. E será que, quando seu filho te perguntar no futuro, dizendo: "O que é isso?", 

Então você deve dizer-lhe: "Com uma mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito, da 

casa da servidão. Ela surgiu, quando o faraó era teimoso sobre deixar-nos ir, para que o 

Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem e 



os primogênitos dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos, a primeira cria 

de cada seio, mas todo primogênito de meus filhos eu resgato. "(Vv. 11-15) 

A definição para além dos primogênitos não foi para o serviço sacerdotal, porque os 

sacerdotes só veio da tribo de Levi (Jesus era da tribo de Judá [Hebreus 7:14.]). José e 

Maria, então, não estavam apresentando Jesus para o serviço sacerdotal, mas sim a 

dedicar sua vida a Deus. 

Os levitas tomou o lugar do primogênito do resto das tribos por ser dedicada ao serviço 

de Deus. Em Números 3: 12-13, Deus disse a Moisés: 

Agora, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em vez de todos os 

primogênitos, a primeira edição da madre, entre os filhos de Israel. Assim, os levitas serão 

meus. Para todos os primogênitos são minhas; no dia em que feri a todo o primogênito na 

terra do Egito, eu santificado a mim todos os primogênitos em Israel, desde o homem até 

besta. Eles serão Meus; Eu sou o Senhor. (Cf. vv. 41, 44-45) 

Mas, em troca de seu ser isentos do imposto sacerdotal, um preço de resgate tiveram que 

ser pago para o primogênito dentre as outras tribos. Em Números 18: 15-16, Deus disse 

a Arão: 

Toda primeira edição do útero de toda a carne, seja homem ou animal, que eles oferecem 

ao Senhor, serão teus; no entanto, o primogênito do homem que você, certamente redimir, 

e os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Quanto ao seu preço de resgate, a 

partir de um mês de idade você deve resgatá-los, por sua avaliação, cinco shekels em 

prata. 

Israel foi, em grande medida uma teocracia, com os sacerdotes e levitas que fazem grande 

parte do trabalho de governar o país. Os cinco shekels (uma quantidade significativa de 

dinheiro) pagos pelas famílias dos primogênitos das outras tribos ajudou a custear as 

despesas de funcionamento do governo. 

Embora não seja explicitamente afirmado no texto, é seguro assumir que José e Maria 

paga a comissão de resgate de cinco shekel para Jesus, uma vez que "tudo realizado de 

acordo com a Lei do Senhor" (v. 39). Esta taxa, juntamente com a despesa de viajar até 

Belém, e ficar lá por um longo período de tempo, era um encargo financeiro significativo 

para este jovem casal. Como a discussão do sacrifício de Maria abaixo revela, José e 

Maria não eram ricos. Mas, como todos os justos, eles encontraram uma grande alegria 

na obediência à lei de Deus (cf. Sl. 1: 1-2; 40: 8; 119: 70, 77, 92, 174). 

Após sua declaração parentética no versículo 23, Lucas voltou para a outra razão José, 

Maria e Jesus foi ao templo. Depois que seus quarenta dias de impureza após o 

nascimento de seu Filho, Maria tinhapara oferecer um sacrifício de acordo com o que 

foi dito na Lei do Senhor . Esta novamente revela seu caráter justo e compromisso com 

a obediência à lei de Deus. 

Assim como sua imundícia cerimonial retratado pelo pecado, assim de 

Maria sacrifício simbolizava o sacrifício final para o pecado que seu próprio Filho faria 

na cruz. Esse sacrifício concedido acesso direto a Deus (simbolizado pelo rasgar do véu 



do templo [Matt. 27:51]), satisfazendo plenamente a sua ira e expiar os pecados de todos 

os que colocam a sua fé no Senhor Jesus Cristo. 

O sacrifício normal era "um velho cordeiro um ano para o holocausto e um pombinho ou 

uma rola para expiação do pecado" (Lev. 12: 6). Para aqueles cujos meios não foram 

suficientes para tal oferta alternativa escreveu: "Mas, se ela não pode pagar um cordeiro, 

então tomará duas rolas ou dois pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta 

pelo pecado; eo sacerdote fará expiação por ela, e ela será limpa "(v. 8). Tendo feito a sua 

oferta, Maria foi mais uma vez cerimonialmente limpo. Que ela ofereceu a oferta 

alternativa, um par de rolas ou dois pombinhos , mostrou que ela e José eram 

pobres.Ele também indica que ainda não tinha visto os homens sábios (Mat. 02:11), uma 

vez que os presentes valiosos que trouxeram teria permitido que José e Maria para 

comprar um cordeiro para o sacrifício.Que Maria ofereceu uma oferta pelo pecado é 

consistente com a realidade de que ela era um pecador que precisa de um Salvador (cf. 

1,47). O dogma católico que Maria foi concebido imaculAdãoente e viveu uma vida sem 

pecado não encontra apoio nas Escrituras. 

De José e Maria, a obediência à lei de Deus resplandece em toda a narrativa do nascimento 

de Cristo. Dando-lhe o nome de Jesus em obediência à ordem do anjo (Mat. 1:21), 

apresentando-o no templo, o pagamento da taxa exigida para um filho primogênito, e 

escrupulosa observância de Maria da lei de purificação de demonstrar que, como Zacarias 

e Elisabete, "eram ambos justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os 

mandamentos e exigências do Senhor" (Lucas 1: 6). Essa justiça valida seu testemunho 

confirma a seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. 

 
15. Consagrando Jesus-Parte 2: Simeão e Ana 

(Lucas 2: 25-38) 

E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão; e este 

homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel; e do 

Espírito Santo estava sobre ele. E tinha-lhe sido revelado pelo 

Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo do 

Senhor. E ele veio no Espírito foi ao templo; e quando os pais 

trouxeram o menino Jesus, para levar a cabo para ele o costume 

da lei, então ele tomou em seus braços, e louvou a Deus, e disse: 

"Agora, Senhor, Você está liberando Seu servo partir em paz, 

segundo a tua palavra; e os meus olhos viram a tua salvação, que 

preparaste na presença de todos os povos: luz para revelação aos 

gentios, e para glória do teu povo Israel. "E seu pai e sua mãe 

estavam admirados com o que que estavam sendo ditas sobre 

Ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: "Eis que este 

é nomeado para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal 

de ser oposição e uma espada trespassará a tua alma até mesmo 

para o fim que pensamentos de muitos corações pode ser revelado. 



"E Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de 

Aser. Ela foi avançada em anos e tinha vivido com o marido sete 

anos após seu casamento, em seguida, como uma viúva até a idade 

de oitenta e quatro anos. Ela nunca se afastava do templo, 

servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Naquele exato 

momento em que ela se aproximou e começou a dar graças a Deus, 

e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção 

de Jerusalém. (2: 25-38) 

Todas as promessas nas Escrituras certamente será cumprida, porque Deus é "o Deus 

fiel":;, o "Deus é fiel" (Dt 32: 4). (Deut 7 9 cf. Oséias 11:12..), Cuja cada " o trabalho é 

feito em fidelidade "(Sl. 33: 4)."Sua fidelidade é escudo e baluarte" para seu povo (Sl. 91: 

4), levando-os a exclamar: "Grande é a tua fidelidade" (Lm 3:23.). Essas passagens como 

Salmos 36: 5; 40:10; 89: 8; 112: 5; 119: 90; Romanos 3: 3; 1 Coríntios 1: 9; 10:13; 2 

Coríntios 1:18; 1 Tessalonicenses 5:24; 2 Tessalonicenses 3: 3; Hebreus 10:23; 1 Pedro 

4:19; e 1 João 1: 9 também atestam a fidelidade de Deus. 

Deus prometeu a Abraão e Sara que eles teriam um filho, apesar de sua idade avançada 

(Gênesis 17: 15-19; 18:10, 14; cf. Rom. 9: 9), e ela deu à luz Isaque (Gen. 21: 1- 2). Ele 

prometeu dar a Israel na terra de Canaã (Gn 12: 7; 13: 14-17; 15: 7, 18; 17: 8; 26: 3; 

28:13; 35:12; 50:24; Ex. 12:25; 33: 1; Num 32:11; Dt. 1: 8; 06:10; Josh. 23: 5; cf. Heb. 

11: 9), e "não uma das boas promessas que o Senhor. tinha feito para a casa de Israel 

falhou; tudo se cumpriu "(Josué 21:45;. cf. 1 Reis 08:56). O Senhor prometeu a Davi: 

"Tua casa e teu reino perseverar diante de mim para sempre; teu trono será estabelecido 

para sempre "(2 Sam 07:16; 28 cf. v; 1 Reis 2:.. 4; 8: 24-25; 9: 5). Essa promessa será 

finalmente cumprida no Senhor Jesus Cristo, que vai sentar-se "no trono de Davi e [reino] 

sobre o seu reino, para o estabelecer e mantê-lo com justiça e retidão a partir de então e 

para sempre" (Is. 9 : 7; cf. Lc 1, 32-33). 

Mas o mais importante de tudo promessas de confiança de Deus é a promessa que Ele 

enviaria Seu Filho, o Messias e Salvador, para o mundo. Em 2 Coríntios 1:20, Paulo 

escreveu: "Pois todos os que são as promessas de Deus, em [Cristo] eles são sim". "Pois 

o testemunho de Jesus", o apóstolo João acrescentou, "é o espírito de profecia" 

(Apocalipse 19:10). De acordo com essa verdade, o Antigo Testamento está cheio de 

centenas de profecias da vinda do Messias. Muitos dos que foram cumpridas na primeira 

vinda de Jesus Cristo, e o restante será cumprida quando Ele voltar em glória. 

Imediatamente após a queda, Deus prometeu enviar um Redentor (Gen. 3:15) e "quando 

a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei" 4 

(Gal: 4. ). O Antigo Testamento diz que o Messias seria um descendente de Abraão (Gn 

22:18) e Davi (2 Sam 7: 12-13; Sl 89:... 3-4; Jer 23: 5), e Jesus foi (Atos 3:25; Gal 3:16; 

Atos 13:.. 22-23; Rm 1: 3). O Antigo Testamento predisse que o Messias nasceria de uma 

virgem (Isaías 07:14.), E Jesus era (Mt 1: 22-23.). De acordo com Miquéias 5: 2, o 

Messias nasceria em Belém, e Jesus era (Mt 2: 1.). Isaías (40: 3) e Malaquias (3: 1) previu 

que o Messias seria precedido por um precursor, e João Batista cumpriu esse papel de 

Jesus Cristo (Mateus 3: 1-3; Lucas 1:17.). Jesus foi o profeta como Moisés (Deut. 18: 15-

18; cf. Atos 3: 20-22); o "sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque" (Sl 

110:. 4; cf. Heb 5: 5-6.); o Servo sofredor que levou os pecados de Seu povo (Is 53: 4-6; 



cf. 1 Pedro 2:24.); o governante das nações (Sl. 2: 6-9.; Isaías 9: 6; cf. Ap 19: 15-16); eo 

exaltado à destra do Pai (Sl 110:. 1; cf. Atos 2: 32-36; Heb. 1: 3; 10: 10-12). Essas são 

apenas algumas das inúmeras profecias do Antigo Testamento do Senhor Jesus cumpriu 

(cf. Ps 2: 7 com Hebreus 1:.. 5; Is 11: 2; 61:. 1 com Matt 3:16; Atos 10:38. ; Zc 9: 9 com 

Matt 21:.. 1-5; Is 53: 9 com 1 Pedro 2:22; Hb 04:15; Sl 41:... 9 com João 13:18; Zc 13: 7. 

com Matt 26:31, 56; Zc 11: 12-13. com Matt 27: 3-10; Is 53:.... 7 com Matt 26:63; João 

1:29; Isa 52:14; 53: 3. com Matt 26:67; João 19: 3.; Isa. 50: 6, com Marcos 14:65; João 

19:. 1; Sl 22:16; com Matt 27:35; João 20:25, 27; Sl.. 22: 1, com Matt 27:46; Sl. 22: 7-8. 

com Matt 27:... 39-44; Sl 22:18 com Lucas 23:34; Isa 53:12 com Lucas 22:37; Ex. 12:46 

com João 19:33, 36; Zc 12:10 com João 19:34, 37; Is. 53: 9, com Matt. 27:. 57-60; 16:10 

com Atos 2 Ps: 25-31. ; 13:35; Isa 29:18 com Matt. 11: 5.). 

Mas, apesar do claro testemunho do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento (cf. Lucas 

24: 25-27, 44-47; João 5:39) apenas um pequeno remanescente crente, em Israel estavam 

preparados para reconhecê-lo quando ele chegou. Entre eles estava um casal de idosos, 

um sacerdote comum chamado Zacarias e sua esposa estéril, Elisabete, que se tornaram 

os pais de precursor do Messias (Lucas 1:. 5ss).Também uma parte desse pequeno 

remanescente crente era um jovem casal apenas começando sua vida juntos, José e Maria, 

o pai terreno de Jesus e da Virgem em quem Ele foi concebido pelo Espírito Santo (Lucas 

1: 34-35). Os pastores que receberam o anúncio angélico do nascimento de Jesus (Lucas 

2: 8-20) também eram membros do remanescente crente. Todos eles eram pessoas 

humildes, longe dos círculos de elite do pensamento judaico, educação ou religião. No 

entanto, eles foram escolhidos por Deus para o serviço monumental em conexão com o 

nascimento do Messias. 

Nos versículos 25 a 38, Lucas introduziu mais dois membros do remanescente crente, que 

ainda testemunhou a criança verdadeira identidade de Jesus e missão: Simeão e 

Ana. Ambos foram avançados em anos, vivia em Jerusalém, foram associados com o 

templo, e foram "esperava a consolação de Israel" (v. 25), juntamente com "todos os que 

esperavam a redenção de Jerusalém" (v. 38) . Eles, assim como João Batista viria a ser, 

estavam queimando e brilhando lâmpadas (João 05:35) na escuridão espiritual de uma 

nação hipócrita e apóstata. 

SIMEÃO 

E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão; e este 

homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel; e do 

Espírito Santo estava sobre ele. E tinha-lhe sido revelado pelo 

Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo do 

Senhor. E ele veio no Espírito foi ao templo; e quando os pais 

trouxeram o menino Jesus, para levar a cabo para ele o costume 

da lei, então ele tomou em seus braços, e louvou a Deus, e disse: 

"Agora, Senhor, Você está liberando Seu servo partir em paz, 

segundo a tua palavra; e os meus olhos viram a tua salvação, que 

preparaste na presença de todos os povos: luz para revelação aos 

gentios, e para glória do teu povo Israel. "E seu pai e sua mãe 

estavam admirados com o que que estavam sendo ditas sobre 



Ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: "Eis que este 

é nomeado para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal 

de ser oposição e uma espada trespassará a tua alma até mesmo 

para o fim que pensamentos de muitos corações sejam revelados 

"(2: 25-35). 

O relato de Lucas do seu testemunho de Jesus revela cinco coisas sobre Simeão: o seu 

caráter, a teologia, unção, proclamação, e de advertência. 

Personagem de Simeão 

E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão; e este 

homem era justo e piedoso, (2: 25a) 

Simeão , que só aparece aqui na Escritura, evidentemente viveu em Jerusalém e era mais 

provável um homem velho (26 cf. vv., 29). Seu nome, que significa "Deus ouviu" (Gn 

29:33), era um nome comum, um que ele dividia com um dos doze filhos de Jacó (Gn 

34:25) e da tribo que leva seu nome (. Num 1:23), um antepassado de Jesus (Lucas 03:30), 

um dos mestres na igreja em Antioquia (Atos 13: 1), e Pedro, cujo nome hebraico era 

Simeão (At 15:14). 

Mas o que se sabe sobre ele revela Simeão ter sido espiritualmente qualificado para 

testemunhar sobre o Messias. A descrição de Lucas dele como justo e piedoso é 

carregado de significado. Dizer que Simeão era justo significa que ele, como Abraão (Gn 

15: 6), tinha justiça imputada a ele pela fé (cf. 1: 6; 14:14; 13:49 Matt; 25:46; Atos 10. 

:.... 22; 24:15; Rom 1,17; Gl 3:11; Hb 12:23) Eulabēs ( devoto ) tem o significado de 

"prudente" em grego clássico. Ele aparece no Novo Testamento apenas nos escritos de 

Lucas (cf. Atos 2: 5; 8: 2; 22:12), onde ele descreve aqueles que estão "reverente para 

com Deus", "temente a Deus-", ou "piedoso". Ela transmite a idéia de ser o cuidado de 

obedecer e honrar a Deus, a fim de levar uma vida exemplar diante dos outros. Esses dois 

termos indicam que Simeão não só se justifica, mas também santificados. Os dois são 

inseparáveis, pois, como João Calvino colocou, "Cristo ... justifica nenhum homem sem 

também santificando-o" ( Institutes , III, 16, 1). Nas palavras do apóstolo Paulo, Simeão 

"não era um judeu que é exteriormente ... [mas] um judeu que é interiormente" (Rom. 2: 

28-29). Simeão tinha recebido os benefícios salvação prometida no profeta Isaías 55: 6-

7: "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar; invocai-o enquanto está perto. Deixe o 

ímpio o seu caminho, eo homem maligno os seus pensamentos; e deixá-lo voltar para o 

Senhor, e Ele terá compaixão dele, e para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar 

"(cf. Mic. 7: 18-19). 

Teologia de Simeão 

esperava a consolação de Israel; (2: 25b) 

Como o resto do remanescente crente, Simeão ansiosamente aguardada a vinda do 

Messias, que iria trazer a consolação de Israel . paraklesis ( consolação ) tem, neste 

contexto, a conotação de "conforto", "incentivo", ou "consolo". Simeão, tanto esperava a 



consolação pessoal de salvação para si mesmo e para a libertação nacional prometeu no 

davídica e convênios abraâmicas. 

Simeão era um homem que se importava profundamente com seu povo. Ele era como o 

apóstolo Paulo, que era tão apaixonAdãoente preocupado com a salvação de seus irmãos 

israelitas que ele escreveu: "Eu não poderia desejar que eu anátema, separado de Cristo, 

por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne" (Rm. 9: 3). A 

preocupação de Simeão para o seu povo foi agravada pelas circunstâncias angustiantes 

em que a nação se encontrava, escoriações sob a ocupação dos romanos odiados. Esses 

tempos difíceis intensificou saudade do remanescente crente para Messias vir e entregá-

los.Eles ansiavam por libertação de seus opressores gentios, a restauração da sua 

soberania nacional, e as bênçãos nacionais prometidas no davídica e convênios 

abraâmicas. Mas acima de tudo eles aguardada com grande expectativa a realização de 

um novo pacto, com sua promessa de perdão dos pecados, um coração novo, purificado, 

e a habitação do Espírito Santo (Jer. 31: 31-34). 

O Messias era a personificação da esperança da nação de consolação; o único que poderia 

trazer consolo para Israel era o Consolador. Assim, os rabinos por vezes referido como o 

Messias Menachem, que significa "Consolador" ou "Consolador." Isaías em particular 

enfatizou o papel do Messias como um cachecol. Em Isaías 40: 1, ele escreveu: "." 

Comfort, consolai o meu povo, diz o vosso Deus "No versículo 10, o profeta identificou 

o Consolador:" Eis que o Senhor Deus virá com poder, com a Sua decisão braço para 

Ele. Eis que o seu galardão está com ele e sua recompensa diante dele "Várias outras 

passagens de Isaías também enfatizam que Deus vai confortar o Seu povo.: 

Assim diz o Senhor: "Em um tempo favorável eu lhe respondi, e no dia da salvação te 

ajudei; e eu vou mantê-lo e dar-lhe para a aliança do povo, para restaurar a terra, para o 

fazer herdar as herdades assoladas; dizendo para aqueles que estão vinculados, "Vá em 

frente," para aqueles que estão em trevas: 'Mostra-vos. " Ao longo das estradas que irá 

alimentar, e seu pasto estará em todos os lugares altos.Eles não terão fome nem sede, nem 

será o calor ou sol escaldante golpeá-los para baixo; para Aquele que tem compaixão 

deles vai levá-los e orientá-los para as fontes das águas. Farei de todos os meus montes 

um caminho, e as minhas estradas serão levantados. Eis que estes virão de longe; e eis 

que estes virão do norte e do oeste, e estes da terra do Sinim. Gritem de alegria, ó céus! E 

nos gloriamos, ó terra!Rompe em gritos de alegria, ó montes! Pois o Senhor consolou o 

seu povo e terá compaixão dos seus aflitos "(49: 8-13). 

Na verdade, o Senhor consolará a Sião; Ele vai confortar todos os seus lugares 

desolados. E o seu deserto Ele vai fazer como o Éden ea sua solidão como o jardim do 

Senhor; alegria e alegria se acharão nela, ação de graças e som de uma melodia .... Eu, eu 

mesmo, sou o que te conforta. (51: 3, 12) 

Exulta, gritar alegremente juntos, você desperdiça lugares de Jerusalém; porque o Senhor 

consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. (52: 9) 

O atribulado, storm-atirou e desconsolada, eis que irá definir suas pedras em antimônio, 

e suas fundações porei em safiras. (54:11) 

Tenho visto os seus caminhos, mas eu o sararei; Vou levá-lo e restaurar conforto a ele e 

aos que o pranteiam. (57:18) 



O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova 

aos pobres; Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a proclamar liberdade aos 

cativos ea liberdade aos prisioneiros; para proclamar o ano favorável do Senhor eo dia da 

vingança do nosso Deus; para consolar todos os que choram. (61: 1-2) 

"Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais; exultai com 

ela, todos os que choram sobre ela, que você pode cuidar e estar satisfeito com os seios 

reconfortantes, que você pode chupar e se deliciar com o peito abundante. "Porque assim 

diz o Senhor:" Eis que faço extensiva a paz para ela como um rio, ea glória das nações 

como um ribeiro que transborda; e você deve ser nutrido, você deve ser realizado no 

quadril e acariciados sobre os joelhos. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu 

vos consolarei; e vós sereis consolados em Jerusalém "(66: 10-13). 

Jeremias (. Jer 31:13), Ezequiel (Ez. 14: 22-23), e Zacarias (. Zech 1:17) também falam 

de consolação do Seu povo de Deus. A teologia de Simeão foi consistente com o Antigo 

Testamento promete que Deus consolar o Seu povo através da vinda do Messias. 

Unção de Simeão 

e do Espírito Santo estava sobre ele. E tinha-lhe sido revelado 

pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo 

do Senhor. E ele veio no Espírito foi ao templo; e quando os pais 

trouxeram o menino Jesus, para levar a cabo para Ele o costume 

da lei, (2: 25c-27) 

Um equívoco comum sobre o Espírito Santo é que o seu ministério na vida do povo de 

Deus começou no dia de Pentecostes. Isso não é o caso, no entanto. Todos aqueles que 

foram salvos antes da cruz e do Pentecostes foram salvos da mesma forma como aqueles 

que foram salvos depois, pela graça mediante a fé (Ef. 2: 8-9). E nenhum pecador, 

"mortos em nossos delitos e pecados ..." (Ef. 2: 1), pode vir para o arrependimento ea fé 

sem a obra do Espírito Santo. "O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa", 

escreveu Jeremiah ", e desesperAdãoente corrupto; quem o pode ouvir "(Jer. 17: 9)?. Os 

pecadores não podem mais mudar seus corações por seus próprios esforços do que as 

pessoas podem mudar sua cor de pele, ou animais que o padrão de sua pele (Jer. 

13:23). "Quem pode dizer, 'Eu tenho purificado o meu coração, estou limpo do meu 

pecado'", perguntou retoricamente Salomão (Prov. 20: 9). A resposta óbvia é que 

ninguém, uma vez que "não há nenhum justo, nem um sequer; não há quem entenda, não 

há quem busque a Deus; todos se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; não há ninguém 

que faça o bem, não há nem um sequer "(Rm 3:.. 10-12; cf. Jó 15:14; 1 Reis 8:46; Ec 

7:20; Rm 3:23.). 

As pessoas Espírito Santo condenados no Antigo Testamento de seu pecado, o 

arrependimento solicitado, deu a vida, provocou fé, e chamou-os a Deus. Além de seu 

trabalho, nenhuma pessoa em qualquer idade pode jamais ser justificado, santificado, com 

poderes para serviço e testemunho, compreender a Escritura, ou orar segundo a vontade 

de Deus. Há, no entanto, uma nova dimensão para a obra do Espírito na vida dos crentes 

após o Pentecostes. Como Jesus disse aos discípulos em João 14:17, relativa ao aumento 

do grau do ministério do Espírito para eles, "Ele habita convosco e estará em vós." Sob a 

antiga aliança, o Espírito estava presente em poder e pessoa com crentes. Mas, sob a nova 



aliança, Sua presença era em quem acreditou e se expressa de uma forma sem precedentes 

(cf. Ez. 36: 26-27). Não estava por vir para os crentes uma dádiva do Espírito pelo qual 

seria fornecido poder único para o ministério e evangelismo. Isso aconteceu no dia de 

Pentecostes, quando o Espírito foi dado aos crentes em uma nova plenitude que se tornou 

normativo para todos os crentes desde (Rm 8: 9; 1 Cor 12:13..). 

Nota de Lucas de que o Espírito Santo estava sobre Simeão reflete Pentecostes pré-

capacitação do Espírito de pessoas para atender e falar em nome de Deus (cf. Ex. 31: 2-

3.; Num 11:25; 27:18; Jz 3: 9. -10; 11:29; 13: 24-25; 14: 6, 19; 15:14; 1 Sm 16:13; 2 

Crônicas 15:. 1; 20:. 14-17; 24:20; Mic 3. : 8; Zc 7:12).. Ele já gravou enchimento de 

João do Espírito Santo Batista (1:15), Elisabete (01:41) e Zacarias (1:67). Como resultado 

do Espírito de vir sobre Simeão tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não 

morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor (isto é, o Messias). A revelação de Deus 

tinha concedido um privilégio muito incomum para esta nobre santo. Essa revelação deve 

ter aumentado a esperança messiânica de Simeão a um passo de febre, já que ele sabia 

que iria ser realizado em sua vida.Ele deve ter vivido em um estado constante de alegre 

expectativa, sabendo que cada novo dia possa trazer o Messias que ele desejava ver. Esse 

conhecimento também deve ter tido um efeito moderador sobre ele, motivando-o a levar 

uma vida piedosa. 

No dia designado por Deus, 40 dias após o nascimento de Jesus, Simeão veio no 

Espírito (isto é, sob a liderança do Espírito; cf. Apocalipse 1:10; 4: 2; 17: 3; 21:10) para 

o templo . Ao contrário de naos , que refere-se ao santuário interno, o Lugar Santo e do 

Santo dos Santos (cf. seu uso em 1: 9, 21, 22), hieron ( templo ) refere-se ao complexo 

do templo como um todo. Foi lá, muito provavelmente no Pátio das Mulheres, que Simeão 

conheceu José e Maria, quando eles trouxeram o menino Jesus, para levar a cabo para 

Ele o costume da Lei (cf. a exposição de 2: 22-24 no capítulo anterior deste 

volume).Lucas não dar os detalhes de como eles se conheceram, já que nenhuma das 

partes estava procurando ou sabia que o outro. O templo, onde Deus se encontrou com o 

seu povo, foi uma localização adequada para ele arranjar providencialmente para Simeão 

para atender o homem-Deus, Jesus Cristo. 

Proclamação do Simeão 

então ele tomou em seus braços, e louvou a Deus, e disse: "Agora 

Senhor, Você está liberando Seu servo partir em paz, segundo a 

tua palavra; e os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste 

na presença de todos os povos: luz para revelação aos gentios, e 

para glória do teu povo Israel. "E seu pai e sua mãe estavam 

admirados com o que que estavam sendo ditas sobre Ele. (2: 28-

33) 

Tendo conhecido José, Maria e Jesus, Simeão tomou Jesus em seus braços . É difícil 

imaginar como emocionado ele deve ter sido quando ele percebeu que as promessas de 

Deus tinha se tornado realidade.Salvação tinha chegado a Israel, e ele estava segurando a 

consolação de Israel, o Messias, em seus braços. Oprimido com alegria e gratidão, 

Simeão abençoou Deus . 



Sua canção de louvor (cf. 1: 41-45, 46-55, 67-79; 2: 13-14, 38) é conhecido como o Nunc 

Dimittis ( Agora Senhor ), a partir das duas primeiras palavras do hino em latim . Deus 

estava lançando seu servo para partir (morrer) em paz, de acordo com a 

Sua palavra de promessa revelada a Simeão pelo Espírito Santo. Sua esperança 

cumprida, a sua alegria completa, com o coração em paz, Simeão, estava disposta a 

morrer. Com seus próprios olhos que ele tinha visto de Deus a salvação , personificada 

no menino Jesus (cf. 1:69; 2:11). Ele entendeu que a salvação para Israel envolveu muito 

mais do que a libertação nacional prometido pelos convênios abraâmicas e davídicos, 

cujas bênçãos não serão integralmente realizados até que o reino milenar. Na encarnação, 

Jesus não veio para salvar o seu povo dos seus inimigos, mas de seus pecados (Mt 1:21;. 

Cf. Atos 4:12). 

Próxima declaração de Simeão iria chocar sensibilidades judaicas. Ferozmente 

orgulhosos de seu status como os escolhidos de Deus, o povo da aliança, os judeus 

acreditavam Messias era o seu libertador.Eles assumiram Ele estabeleceria seu reino, que 

passaria então a reger os gentios infiéis. A verdade de que Deus tinha preparado a 

salvação na presença de todos os povos , e que o Messias seria uma luz para revelação 

aos gentios (cf. Atos 26:23), bem como a glória de Deus povo de Israel (cf. Is 46. : 13; 

45:25), ia contra todos os seus preconceitos. Mesmo depois da ressurreição, os apóstolos 

ainda não entendeu. Pouco antes de o Senhor subiu ao céu ", eles estavam pedindo-lhe, 

dizendo: Senhor, é nesse momento que você está restaurando o reino de Israel?" (Atos 1: 

6). 

Séculos de animosidade contra os gentios idólatras, cuja influência corruptora haviam 

contribuído para a queda de Israel, não era facilmente anulado. Os crentes judeus em 

Jerusalém ficaram horrorizados que Pedro "foi para os homens não circuncidados e 

comeu com eles" (Atos 11: 3), porque, como Pedro lembrou os gentios se reuniram na 

casa de Cornélio, "Vós bem sabeis que não é lícito a um homem que é um judeu de se 

associar com um estrangeiro ou para visitá-lo "(Atos 10:28). Mas a salvação é oferecida 

a todos os homens, judeus e gentios, já que Cristo "fez os dois grupos em um e quebrou 

a barreira da parede divisória" (Ef. 2:14) e "não há judeu nem grego, não há nem escravo 

nem homem livre, não há homem nem mulher; para [crentes] todos são um em Cristo 

Jesus "(Gl. 3:28). 

Assim, o Senhor ordenou que "o arrependimento para a remissão dos pecados seria 

proclamado em seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém" (Lucas 24:47; cf. Mt 

28: 19-20.). 

Falando profeticamente do ministério do Messias Isaías escreveu: 

Mas não haverá mais tristeza para ela que estava na angústia; em épocas anteriores Ele 

tratou a terra de Zabulon ea terra de Neftali com desprezo, mas mais tarde virá o glorioso 

o caminho do mar, do outro lado do Jordão, a Galiléia dos gentios. As pessoas que andam 

em trevas verá uma grande luz; aqueles que vivem em uma terra escura, a luz brilhará 

sobre eles. (Isaías 9: 1-2; cf. Mt 4: 12-16.). 

De acordo com Isaías 42: 6, o Messias seria "uma luz para as nações", enquanto que em 

49: 6, o Senhor disse-lhe: "Ele é muito pequeno uma coisa que você deve ser meu servo, 

para levantar as tribos de Jacó e para restaurar os preservados de Israel; Além disso, vou 

fazer de você uma luz das nações, para que a minha salvação até à extremidade da terra 



"Em Isaías 51: 4-5, Deus declarou:". A lei vai adiante de mim, e eu porei a minha justiça 

para a luz dos povos. Minha justiça está perto, Minha salvação foi adiante, e meus braços 

julgarão os povos; as ilhas vai esperar por mim, e para meu braço que vão aguardar com 

expectativa. "Isaías 52:10 notas que" o Senhor descobre o seu santo braço à vista de todas 

as nações, para que todos os confins da terra verão a salvação . do nosso Deus "Em Isaías 

60, Deus mais uma vez se dirigiu ao seu servo, o Messias: 

Levanta-te, brilhar; para sua luz veio, ea glória do Senhor subiu em cima de você. Pois 

eis que as trevas cobrirão a terra e profunda escuridão os povos; mas o Senhor vai subir 

em cima de você e Sua glória vai aparecer em cima de você. Unidas vai chegar a sua luz, 

e os reis ao esplendor da tua aurora. (60: 1-3) 

Com cada confirmação da verdadeira identidade de seu filho, de José e Maria espanto 

cresceu. Depois de ouvir a canção de louvor de Simeão, eles foram surpreendidos com 

as coisas que estavam sendo dito sobre ele . Seu filho, em todos os sentidos um bebê 

humano normal, era o Divino Salvador do mundo, o Messias que iria cumprir todas as 

promessas do Antigo Testamento da salvação e bênção. 

Aviso de Simeão 

E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: "Eis que este é 

nomeado para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal 

de ser oposição e uma espada trespassará a tua alma até mesmo 

para o fim que pensamentos de muitos corações sejam revelados 

"(2: 34-35). 

Depois que ele terminou seu hino de louvor, Simeão virou-se para o jovem casal 

e abençoou -os. Mas a euforia José e Maria estavam experimentando foi abruptamente 

temperada por um aviso chocante dada por Simeão-primeira nota negativa no evangelho 

de Lucas. Ele antecipa a oposição Jesus teria de enfrentar, culminando em sua rejeição 

pela nação e crucificação. 

Simeão dirigiu suas palavras a Maria . Foi particularmente importante para ela para ouvi-

los, para que ela não ficaria surpreso quando a hostilidade para com seu Filho se 

manifestou. José aparentemente não estaria por perto para testemunhar que a 

hostilidade. Após o incidente na Páscoa, quando Jesus tinha doze anos (Lucas 2: 41-51), 

José desaparece 'conta de Jesus' vida e ministério dos Evangelhos.Sempre que Maria 

aparece (por exemplo, João 2: 1-11), ela é sem José. Além disso, quando Jesus foi 

rejeitado pelo povo de sua cidade natal, Nazaré, eles mencionaram sua mãe, irmãos e 

irmãs, mas não seu pai (Mat. 13: 55-56). A presunção, então, é que José morreu antes 

ministério público de Jesus começou. 

Simeão falou primeiro da separação, declarando que esta criança é nomeado para 

queda e elevação de muitos em Israel . Ele está destinado a ser o determinante do 

destino do povo (cf. João 1: 9-13).Como Ele solenemente advertiu: "Você acha que eu 

vim para conceder paz à terra? Digo-vos que não, mas antes dissensão "(Lucas 12:51; cf. 

João 3:36; 08:24; 14:.. 6; Atos 4:12; 1 Cor 03:11; 1 Tm 2: 5 6; 1 João 5: 11-12). Não só 

alguns gentios ser salvo, mas também alguns judeus iria tropeçar Ele e cair em juízo, e 

da perdição, cumprindo assim a profecia de Isaías: 



Ele é o Senhor dos exércitos quem você deve considerar como santo. E Ele será o seu 

medo, e ele será seu pavor. Em seguida, ele se tornará um santuário; mas, às duas casas 

de Israel, uma pedra de greve e uma pedra para tropeçar, e em laço, e uma armadilha para 

os habitantes de Jerusalém. Muitos vão tropeçar-los, então eles vão cair e ser 

quebrado; eles vão mesmo ser enlaçados e capturados. (Is 8: 13-15; cf. Mt 21:. 42-44; 

Rom. 9: 32-33; 1 Pedro 2: 7-8.) 

Só o remanescente crente seria subir para a vida eterna no céu: 

[Deus] nos ressuscitou com Ele, e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em 

Cristo Jesus, para que nos séculos vindouros, mostrar a suprema riqueza da sua graça, em 

bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e 

isto não vem de vós, é dom de Deus. (Ef. 2: 6-8) 

Não só Jesus trazer a separação, mas Ele também seria um sinal para ser 

oposição . Como em Mateus 25:31, o sinal é o Filho do Homem-sinalizando a chegada 

de presença reino, o poder ea pessoa. Em oposição traduz uma forma do verbo antilegō , 

que significa "falar contra", "rejeitar", " negar ", ou" contradizer "-todos que descrevem 

bem a insultos, abusos, escárnio e ódio, culminando em sua crucificação, que Jesus 

enfrentou a partir de Israel descrente. Rejeição de Jesus Cristo de Israel é um tema 

importante do evangelho de Lucas (4: 28-30; 13: 31-35; 19:47; 20: 14-20). 

Rejeição violentos do país do seu Filho causaria Maria sofrer. Simeão graficamente 

imaginou a dor e sofrimento que ela iria aguentar quando ele disse a ela, "uma espada 

traspassará mesmo a sua própria alma." O sofrimento de Maria começou quando o 

filho começou a distanciar-se dela. Quando Seus pais preocupados finalmente o 

encontrou, depois de três dias de busca, Jesus ", disse-lhes:" Por que é que você estava 

procurando por mim? Você não sabia que eu tinha que estar na casa de meu Pai? "(Lucas 

2:49). Nas bodas de Cana, Ele não se dirigir a ela como "mãe", mas com o termo "mulher" 

educado, mas formais (João 2: 4). Quando disse que Maria e seus irmãos queriam vê-Lo, 

Jesus respondeu: "'Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?' E, estendendo a mão 

para os seus discípulos, Ele disse: 'Eis aqui minha mãe e meus irmãos! Pois quem faz a 

vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe "(Mat. 12: 48-50). O 

sofrimento de Maria culminou na cruz, enquanto observava seu filho sofrer e morrer (João 

19:25). 

O fim resultado da rejeição de Jesus de Israel era que os maus pensamentos de muitos 

corações iria ser revelado . "Este é o julgamento", disse Jesus a Nicodemos: "que a luz 

veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras 

eram más" (João 3:19). Jesus era a luz que brilha nas trevas (cf. Jo 1: 5), que denunciou 

o mal do coração dos homens. 

Em contraste com aqueles que rejeitaram Jesus quando viram Suas obras, Simeão sabia, 

quando Ele tinha feito nenhum deles, que Ele era o Messias e testemunhou a essa gloriosa 

verdade. 

ANNA 

E Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de 

Aser. Ela foi avançada em anos e tinha vivido com o marido sete 



anos após seu casamento, em seguida, como uma viúva até a idade 

de oitenta e quatro anos. Ela nunca se afastava do templo, 

servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Naquele exato 

momento em que ela se aproximou e começou a dar graças a Deus, 

e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção 

de Jerusalém. (2: 36-38) 

O próximo testemunho de Jesus foi dada por uma profetisa chamada Anna . ". Graça" 

O nome dela é a forma grega do nome hebraico Hannah, o que significa Como o 

Testamento Hannah Velho, Anna foi caracterizado pela oração e jejum (cf. 1 Sam. 1: 7, 

10-16). Que ela era uma profetisa , não significa que ela previu o futuro, mas que Deus 

usou para falar a Sua palavra. 

O Antigo Testamento menciona cinco mulheres que são chamados profetisas. Mas nem 

Miriam, irmã de Moisés e Arão (Êxodo 15:20.), Deborah (Jz. 4: 4), ou Hulda (2 Reis 

22:14) teve um ministério profético em curso como Isaías, Jeremias, Ezequiel, e o outros 

profetas do sexo masculino fez. A quarta, Noadias (Neh. 6:14), foi uma falsa profetisa. A 

esposa de Isaías foi descrita como uma profetisa (Isa. 8: 3), porque ela deu à luz um filho 

a quem foi dado um nome profético. Entre as mulheres do Novo Testamento, apenas as 

filhas de Filipe são chamados de "profetisas" (Atos 21: 9), sem nenhuma explicação para 

além disso. Anna pode ter sido chamada uma profetisa, porque, como mencionado acima, 

ela era professora da Palavra. Ou ela pode ter sido uma profetisa mais como esposa de 

Isaías, porque ela testemunhou que esta criança era o Messias. 

Que Anna era um membro da tribo de Aser, é digno de nota. Asher foi uma das dez 

tribos que formavam o reino do norte e foram levados cativos pela Assíria em 

722 AC Mas os chamados dez tribos perdidas eram de fato não perdeu. Antes da queda 

do reino do norte, em resposta a cartas de Ezequias, rei de Judá (2 Cr 30: 6.), "Alguns 

homens de Aser, de Manassés, e Zebulom, se humilharam e vieram a Jerusalém" (v. 

11). Os seus descendentes estariam entre aqueles que foram levados cativos para a 

Babilônia, e voltou para Israel após o exílio. 

Enquanto a velhice de Simeão é inferida, o texto afirma explicitamente que Anna foi 

avançada em anos . Lucas explicou que ela tinha vivido com o marido sete anos após 

seu casamento, em seguida, como uma viúva até a idade de oitenta e quatro 

anos . Alguns interpretam a última frase para dizer que Anna viveu como uma viúva de 

84 anos após a morte de seu marido, o que significaria que ela era mais de cem anos de 

idade. Ambas as traduções são possíveis e tanto apoio declaração de Lucas de que ela 

estava de idade avançada . Que ela nunca saiu do templo sugere que Anna viveu no 

complexo do templo, talvez em um dos apartamentos no átrio exterior normalmente 

ocupadas por padres que fazem suas duas semanas de serviço anual. Ela não foi em vão, 

mas passava o tempo no templo servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações . A 

oração é freqüentemente associada com o jejum nas Escrituras (cf. 5:33; 2 Sm 12:16; 

Esdras 8:23; Neemias 1: 4.; Sl 35:13; Dan. 9:.. 3; Atos 13: 3; 14:23); o jejum é a 

abnegação que acompanha oração apaixonada. Anna era singularmente e completamente 

dedicado ao serviço e adoração a Deus; , uma mulher de Deus, tais devoto era um 

testemunho apropriado para Jesus. 



Em tempo providencial de Deus, naquele momento -enquanto Simeão estava proferindo 

seu hino profético de louvor- ela veio para o pequeno grupo. Em seu jeito discreto típico, 

Lucas não deu detalhes sobre a reunião ou do que aconteceu entre o tempo Anna chegou 

e quando ela começou a dar graças. Certamente Simeão, a quem ela provavelmente sabia 

que, junto com José e Maria, deve ter dito a ela que estava o menino. Mas Lucas apenas 

observou que Anna deu graças a Deus por Jesus o bebê. Todos os longos anos de 

apaixonAdãoente peticionando Deus deu lugar a uma explosão de louvor alegre. Hers, 

embora as palavras não foram gravadas, é o último hino de louvor no relato de Lucas do 

nascimento de Cristo, juntamente com os de Elisabete (1: 41-45), Maria (1: 46-55), 

Zacarias (1: 67- 79), os anjos (2: 13-14), e Simeão. 

O depoimento de Anna de Jesus não terminou com este incidente. Em vez disso, a partir 

de seu lugar dentro do templo, ela continuou a falar do menino a todos os que 

esperavam a redenção de Jerusalém; isto é, o remanescente crente, todo mundo que 

antecipou que o Senhor iria visitar o seu povo com a salvação, que acreditavam que as 

promessas feitas pelos profetas seriam cumpridas, e olhou para as bênçãos do Abraão, 

Davi, e da Nova Aliança para ser realizado. 

 
16. A Criança surpreendente que era Deus (Lucas 

2: 39-52) 

Quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, 

voltaram à Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. A criança 

continuou a crescer e tornar-se forte, crescendo em sabedoria; ea 

graça de Deus estava sobre Ele. Agora, seus pais iam a Jerusalém 

todos os anos na Festa da Páscoa. E quando Ele se tornou doze 

anos, eles foram até lá, segundo o costume da festa; e como eles 

estavam retornando, depois de passar o número total de dias, o 

menino Jesus ficou em Jerusalém. Mas seus pais não estavam 

cientes disso, mas supostamente ele seja na caravana, e foi um dia 

de viagem; e começaram a procurá-lo entre os parentes e 

conhecidos. Quando eles não o encontraram, voltaram a 

Jerusalém procurando por ele. Então, depois de três dias, o 

acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e 

interrogando-os. E todos os que o ouviam se admiravam da sua 

inteligência e das suas respostas. Quando o viram, ficaram 

maravilhados; e sua mãe lhe disse: "Filho, por que nos tratou 

dessa maneira? Eis que teu pai e eu, aflitos, estamos à tua 

procura. "E disse-lhes:" Por que é que você estava procurando 

por mim? Você não sabia que eu tinha que estar na casa de meu 

Pai? "Mas eles não entenderam a declaração, que tinha feito com 

eles. Em seguida, desceu com eles, e foi para Nazaré, e ele 

continuou em sujeição a eles; e Sua mãe guardava todas estas 



coisas no seu coração. E Jesus continuou a aumentar em 

sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos 

homens. (2: 39-52) 

A história registrou algumas crianças realmente incrível, crianças prodígio que realizaram 

feitos surpreendentes. No início do século XVIII, Jean Louis cardíaca, conhecida como a 

"criança maravilha", foi dito que recitou o alfabeto com a idade de três meses. Com a 

idade de quatro anos, ele ler em latim, grego e hebraico, e traduzido Latina em Inglês e 

Francês. Cristão Friedrich Heinecken, conhecido como o "bebê de Lubeck," foi 

contemporâneo de Cardiologia. Ele teria conhecia os principais eventos registrados na 

Bíblia pelo tempo que ele tinha um ano de idade. Em três anos de idade, ele estava 

familiarizado com a história do mundo e geografia, bem como latim e francês. Sem 

dúvida, o mais famoso menino prodígio da época era o compositor Wolfgang Amadeus 

Mozart. O jovem Mozart começou a tocar o teclado de ouvido com a idade de três. Até o 

momento ele tinha seis anos, ele começou a compor suas próprias peças. Com a mesma 

idade Mozart, juntamente com sua irmã mais velha, começou a turnê pela Europa, dando 

a ambos os concertos privados para a nobreza, e também concertos públicos. Aos oito 

anos, ele compôs sua primeira sinfonia. 

O notável filósofo do século XIX, João Stuart Mill, também foi uma criança prodígio. Sob 

a tutela rigorosa de seu pai, João aprendeu grego com a idade de três. Com a idade de oito 

anos, ele começou a aprender latim, geometria e álgebra. Outro fenômeno criança do 

século XIX era Truman Henry Safford, conhecido por suas notáveis poderes de 

cálculo. Quando os dez anos de idade Safford foi desafiado a calcular o quadrado de 

365.365.365.365.365.365 em sua cabeça, ele fez isso em menos de um minuto. Por volta 

dessa mesma idade Safford inventou um novo método de cálculo levantes e as 

configurações da lua, que foi significativamente mais rápido do que o existente. 

William Tiago Sidis (1898-1944) era filho de um psicólogo formado em Harvard. Ele é 

considerado como uma das pessoas mais inteligentes que já viveram, com um QI 

estimado em mais de 200. De acordo com seu biógrafo, Sidis estava lendo o New York 

Times com a idade de 18 meses, e que tinha se ensinou latim, grego, francês, russo, 

alemão, hebraico, turco e armênio pelo tempo que ele tinha oito anos.Aos onze anos ele 

entrou Harvard, onde lecionou a Sociedade Matemática de Harvard sobre corpos de 

quatro dimensões. 

Uma das crianças prodígio contemporâneos mais notáveis é Kim Ung-Yong, nascido na 

Coréia do Sul, em 1963. Na época ele tinha quatro anos, ele era capaz de ler coreano, 

japonês, alemão e Inglês, e naquela mesma idade resolvido cálculo complicado problemas 

na televisão japonesa. Kim veio para os Estados Unidos com a idade de sete anos, a 

convite da NASA, e ganhou um PhD em física antes de completar dezesseis anos. 

Mas as realizações destes e de todas as outras crianças prodígio combinados são 

insignificantes em comparação com um menino de doze anos de idade, chamado 

Jesus. Nenhum gênio humano, não IQ superior a 200, não há proezas precoces de 

aprendizagem pode se comparar com a mente e as capacidades da criança que era Deus 

encarnado infinito. Em um relato dramático e comovente do único incidente registrado 

da infância de Jesus, Lucas revela do Suas próprias palavras que a criança era Deus. 



Lucas já apresentou testemunho convincente de que Jesus Cristo era o Filho de Deus 

(01:35), aquele através de quem Deus iria redimir e salvar o seu povo (1: 68-69, 78-79; 

2: 10-11, 27- 32, 34, 38). Mas nesta passagem, ele virou-se do testemunho de outras 

pessoas com o testemunho da própria criança. O relato de Lucas revela claramente que, 

com a idade de doze anos, Jesus já possuía uma compreensão completa de Sua natureza 

e missão; Ele era o Filho de Deus, venha a fazer a vontade do Pai. 

Neste incidente apenas gravado a partir de infância de Jesus, temos as únicas palavras que 

ele é gravado para ter dito antes do início do seu ministério público. Inclusão dele é Lucas 

significa sua importância monumental. Identidade de Jesus como o Filho de Deus 

encarnado não era algo imposta a ele por expectativas messiânicas judaicas, ou inventado 

por seus seguidores. Também não era algo que Ele assumiu para si quando começou Seu 

ministério público. Foi Sua verdadeira identidade, que Ele tinha tido conhecimento de por 

a idade de 1218 anos antes de Seu ministério público começou. 

Depois de apresentar os testemunhos de Simeão e Ana (2: 25-38), Lucas observou que , 

quando eles (José e Maria) havia realizado tudo de acordo com a Lei do Senhor que 

eles (cf. vv 22-24.) voltou para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré . Mas entre os 

versículos 38 e 39 uma parte muito importante da narrativa nascimento ocorreu. Foi 

depois de seu encontro com Simeão e Ana, no templo e antes do seu regresso a Nazaré 

que os magos visitaram José, Maria e Jesus (Mt 2: 1-12.) E eles fugiram para o Egito para 

escapar da fúria assassina de Herodes (vv . 13-15), que culminou com a sua brutal 

massacre dos bebés do sexo masculino nas proximidades de Belém (vv. 16-18). Foi só 

depois da morte de Herodes que José, Maria e Jesus voltou a Nazaré (vv. 19-23). 

Este breve passagem contém tudo o que se sabe sobre a vida de Jesus Cristo desde sua 

infância até o início de Seu ministério público. Duas declarações que resumem os anos 

de silêncio de sua infância e sua vida adulta em Nazaré entre parênteses o incidente em 

Jerusalém quando tinha doze anos, que é o principal impulso desta passagem. 

OS ANOS SILENCIOSOS DA INFÂNCIA 

A criança continuou a crescer e tornar-se forte, crescendo em 

sabedoria; ea graça de Deus estava sobre Ele. (02:40) 

Escritura passa sobre a infância de Jesus, em silêncio, em contraste com as lendas 

fantasiosas registrados nas invenções apócrifos de uma fantasia de infância. A última 

faixa de ter Jesus realizar truques do mágico (por exemplo, transformando pássaros de 

barro para os vivos) ou atos maliciosos completamente inconsistente com o Seu caráter 

como revelado na Bíblia (por exemplo, matar outra criança que esbarrou nele, então 

marcantes pais da criança cega para queixando-se de José e Maria). 

A afirmação de que a criança continuou a crescer demonstra que Jesus era plenamente 

humano. Ele desenvolveu como todas as crianças se desenvolvem, embora não afetada 

pelo pecado. A frase se tornar forte deve ser tomado gramaticalmente com a seguinte 

frase, crescendo em sabedoria . Para ter certeza, Jesus possuía uma força física original 

por causa de sua impecabilidade. Mas a ênfase primária de Lucas é no desenvolvimento 

espiritual de Jesus, como Ele venceu em sabedoria, até que, como o texto grego diz 

literalmente: ele era "cheio de sabedoria", a profunda sabedoria da mente de Deus. Jesus 

não possuía todos os que o conhecimento como um bebê, criança, jovem ou criança. Mas 



pelo tempo que ele tinha doze anos, a plenitude da sabedoria divina tinha vindo a ser 

concretizadas em sua mente. Uma característica da encarnação de Cristo foi que ele 

abandonou o controle de Seu uso de suas prerrogativas divinas para o Espírito Santo, que 

mediou entre a sua divindade e sua humanidade. Até o momento ele chegou a doze, o 

Espírito tinha divulgado a compreensão de sua identidade e missão. 

Hebreus 5: 8 revela que grande parte do seu aumento de sabedoria veio como Jesus ". 

Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu" Em todas as fases de seu 

desenvolvimento, Jesus enfrentou o pleno ataque, sem esmorecer da tentação, para que 

Ele foi "tentado em todas as coisas como nós somos, mas sem pecado "(Hb. 4:15). 

Não só foi Jesus encheu-se com a sabedoria de Deus, mas também a graça de Deus 

estava sobre Ele . João o descreve como "cheia de graça" (1:14). A graça em vista aqui 

não é, evidentemente, a economia, resgatando graça que Deus concede aos pecadores 

indignos, uma vez que Jesus não tinha pecado. Em vez disso, foi o favor de Deus 

concedido a seu "filho amado, em [quem é] bem satisfeito" (Lucas 3:22). Ele era tanto o 

destinatário da graça como favor merecia eo doador da graça como favor imerecido. 

No momento em que Jesus completou doze anos, Ele teve uma compreensão completa de 

sua verdadeira identidade. Ele entendeu completamente a sabedoria de Deus e sua 

aplicação para a missão para a qual Deus havia enviado ao mundo. William Hendriksen 

escreve: "O desenvolvimento desta criança era, portanto, perfeita, e isso ao longo de cada 

linha: físico, intelectual, moral, espiritual; para do início ao fim o progresso era perfeita 

e desimpedido pelo pecado, seja hereditária ou adquirida. Entre o menino Jesus e seu Pai 

... houve perfeita harmonia, amor sem limites "( O Evangelho de Lucas , New Testament 

Commentary [Grand Rapids: Baker, 1978], 180). 

O INCIDENT AT AGE DOZE 

Agora, seus pais iam a Jerusalém todos os anos na Festa da 

Páscoa. E quando Ele se tornou doze anos, eles foram até lá, 

segundo o costume da festa; e como eles estavam retornando, 

depois de passar o número total de dias, o menino Jesus ficou em 

Jerusalém. Mas seus pais não estavam cientes disso, mas 

supostamente ele seja na caravana, e foi um dia de viagem;e 

começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Quando 

eles não o encontraram, voltaram a Jerusalém procurando por 

ele. Então, depois de três dias, o acharam no templo, sentado no 

meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que 

o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas 

respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados; e sua mãe lhe 

disse: "Filho, por que nos tratou dessa maneira? Eis que teu pai e 

eu, aflitos, estamos à tua procura. "E disse-lhes:" Por que é que 

você estava procurando por mim? Você não sabia que eu tinha 

que estar na casa de meu Pai? "Mas eles não entenderam a 

declaração, que tinha feito com eles. Em seguida, desceu com eles, 



e foi para Nazaré, e ele continuou em sujeição a eles; e Sua mãe 

guardava todas estas coisas no seu coração. (2: 41-51) 

O incidente que compreende a maior parte da passagem encontra Jesus à beira da idade 

adulta, 12 anos depois de sua apresentação no templo (2: 22-38). É uma história poderosa 

e comovente, e um profundo testemunho por Jesus a sua verdadeira identidade como o 

Filho de Deus (v 49.); Ainda não há nada de milagroso ou sobrenatural nisso. 

O incidente começou na Páscoa durante décimo segundo ano de Jesus. José e Maria, 

como um casal devoto, foi a Jerusalém todos os anos na festa da Páscoa para 

comemorar com a libertação da nação de Deus da escravidão do Egito (Ex. 12: 1-

51). Páscoa era uma das três grandes festas anuais em Israel, juntamente com o 

Pentecostes e Tabernáculos. Imediatamente após o dia da Páscoa foi a sete dias de 

duração festa dos pães ázimos. Todo o período de oito dias se tornou conhecido 

coletivamente como a Páscoa. 

De acordo com Êxodo 23:17; 34: 22-23; e Deuteronômio 16:16, todos os homens judeus 

foram obrigados a assistir as três grandes festas. Mas, no primeiro século, a dispersão de 

muitos judeus fora da Palestina tinha feito que impraticável. Consequentemente, muitos 

homens judeus vieram a Jerusalém apenas para a Páscoa. As mulheres não eram 

obrigados por lei a comparecer (embora alguns rabinos encorajou fortemente a fazê-

lo); para uma mulher para participar da festa foi considerado um sinal de devoção 

espiritual incomum. 

Como faziam todos os anos, o ano em que Jesus tornou-se doze José e Maria subiram a 

Jerusalém, segundo o costume da festa . A viagem de Nazaré era uma árdua um dos 

cerca de 80 milhas, com duração de três ou quatro dias. Eles não viajar sozinho, mas com 

uma grande companhia de pessoas em uma caravana (v. 44). Para viagem a Jerusalém 

em um grupo ofereceu tanto a oportunidade para a comunhão e proteção contra a ameaça 

de salteadores de estrada. Essas caravanas incluiria também as crianças, uma vez que os 

rabinos ensinaram que a Páscoa deveria ser uma festa de família (cf. Ex 12: 26-27.). 

Quando chegaram em Jerusalém, José, Maria e Jesus teria encontrado a cidade repleta de 

centenas de milhares de companheiros peregrinos, que teria tentado encontrar 

hospedagem e um lugar para celebrar a Páscoa, juntamente com a compra de seus animais 

para o sacrifício. A cidade teria sido preenchido com o ruído de centenas de milhares de 

ovelhas, que os sacerdotes teriam sido ocupado massacrar.Mendigos, sem dúvida, 

vestidos com suas roupas mais esfarrapadas, teria sido lançado em vigor. Soldados 

romanos teria sido em patrulha, empurrando com as multidões e tentando manter alguma 

aparência de ordem. José teria levado cordeiro da família para ser sacrificado, e só se 

pode imaginar o que passou pela mente de Jesus, sabendo que Ele era o "Cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo" (João 1:29). Toda a cena frenética em Jerusalém deve 

ter feito uma profunda impressão sobre ele. 

Esta Páscoa especial foi especialmente significativo para Jesus. Meninos judeus tornou-

se responsável perante a lei de Deus, aos treze anos, uma transição mais tarde marcada 

pela cerimônia conhecida como Bar Mitzvah ("filho da lei" ou "aliança"). O último par 

de Páscoas antes de um menino de treze anos foram particularmente importantes para 

prepará-lo para a sua responsabilidade para com a lei. 



Lucas não descrever todas as características de que a Páscoa, mas pegou a história depois, 

quando José, Maria e Jesus estavam retornando a Nazaré. O parecer de lado que José e 

Maria deixaram Jerusalém, depois de passar o número total de dias há na verdade uma 

outra afirmação da sua devoção às coisas de Deus. Em contraste com a maioria das 

pessoas, que ficaram para apenas uma parte da celebração de oito dias, José e Maria ficou 

o tempo todo. 

Em vez de retornar com os outros, o menino Jesus ficou em Jerusalém . Nada foi dito 

a seus pais , que não sabiam disso, mas supostamente ele seja na caravana . Não foi 

até o final do primeiro dia de viagem que José e Maria percebeu que Jesus estava 

faltando e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos . Mas os seus 

piores receios foram confirmados; Jesus não estava com a caravana.Quando eles não 

encontrá-lo , José e Maria passaram uma noite ansioso antes eles voltaram na manhã 

seguinte a Jerusalém procurando por Ele . 

Estada de Jesus para trás não era um ato de desobediência a Seus pais, nem foi 

irresponsabilidade da sua parte. Eles nunca antes tinha conhecido ele fazer qualquer coisa 

diferente do que eles esperavam que Ele fizesse. Ele foi responsável, obediente, sensível, 

pensativo; em todos os sentidos perfeitamente sem pecado. Este ato, no entanto, marcou 

uma transição. Jesus estava se movendo de responsabilidade de seus pais terrenos a 

responsabilidade para com Deus (veja a discussão sobre v. 49 na página seguinte). 

Finalmente, depois de três ansiosos dias (um dia de viagem de distância de Jerusalém, 

um dia de volta, e um dia à procura de Jerusalém para Jesus) José e 

Maria encontraram Jesus no templo .Incrivelmente, Ele estava sentado no meio dos 

doutores, ouvindo-os e interrogando-os . Este foi um cenário típico, tradicional para o 

ensino em Israel. Os professores seria sentado, com os alunos, sentado no meio deles. Só 

aqui é que Lucas usar didaskalos para se referir a judeus professores; no resto do seu 

evangelho, o termo é reservado para João Batista (3:12) ou Jesus. Ninguém é chamado 

de "professor" depois de Jesus tornou-se o professor. 

Muitos professores eminentes teria sido em Jerusalém para a Páscoa. Jesus aproveitou a 

oportunidade, que nunca teria sido dada a ele em minúsculo, insignificante Nazaré, ao 

diálogo com algumas das maiores mentes do judaísmo. Ele tinha um ardente, apaixonado, 

consumindo interesse na Palavra de Deus, e deve ter queria ouvir as suas opiniões sobre 

o Antigo Testamento, especialmente profecia messiânica, o sistema sacrificial, e da 

Lei. O método de diálogo era o padrão habitual para o ensino no judaísmo e foi contratado 

pelo apóstolo Paulo (Atos 17: 2; "fundamentado" traduz uma forma do verbo 

grego dialegomai ", para discutir"). Os alunos se reuniam em torno de um professor ou 

professores e estimular a discussão, fazendo perguntas. Só aqui nos Evangelhos é Jesus 

retratado como o aluno; Depois disso, ele é sempre o professor-que faria perguntas para 

as quais os professores judeus não tinham respostas adequadas (cf. 11: 19-20; 13: 2-5; 20: 

41-44). 

Então impressionante foi o desempenho de Jesus de que todos os que o ouviam se 

admiravam da sua inteligência e das suas respostas . Perguntas e respostas de Jesus 

eram penetrantes, perspicaz e profundo; Sua sabedoria e conhecimento muito superior à 

de qualquer menino de doze anos de idade, que já tinha conhecido. Esta não foi a primeira 

(cf. 2:18, 33), nem seria a última vez que Jesus provocou admiração e espanto no 

evangelho de Lucas (cf. 4:22, 32, 36; 5: 9; 8:25, 56 ; 09:43; 11:14; 20:26; 24:41). 



Finalmente, depois de horas de busca ansiosa, José e Maria encontraram seu filho 

desaparecido. Quando eles o viram, ficaram maravilhados , juntamente com todos os 

outros, não tanto pelo diálogo, mas por sua localização. Partindo do princípio de que Ele 

estava perdido, eles esperavam, sem dúvida, a Ele para estar à procura freneticamente por 

seus pais. Em vez disso, encontraram-no sentado calmamente no templo, dialogando com 

os professores de elite no judaísmo. 

Tão ansioso como qualquer pai estaria sob as circunstâncias, Maria era ao mesmo tempo 

aliviada e chateado. Em desespero, ela disse-lhe: "Filho, por que nos tratou dessa 

maneira?" A pergunta foi projetado para tornar Jesus se sentir culpado, como se ele tinha 

intencionalmente causado Seus pais a sofrer. Próxima declaração de Maria intensificou 

sua repreensão. "Eis", continuou ela, "seu pai e eu, aflitos, estamos à tua 

procura." Como mencionado acima, o comportamento de Jesus neste incidente era 

totalmente diferente de tudo que José e Maria nunca tinha experimentado e, assim, eles 

inexplicável. 

Jesus, é claro, não tinha intencionalmente desafiou ou ferir seus pais. O que ele fez foi 

tornar evidente a quebra necessário que estava por vir entre ele e sua família 

terrena. Como ele diria mais tarde, Jesus tinha "descer do céu, não para fazer a [sua] 

própria vontade, mas a vontade de [seu pai] que enviou [Ele]" (João 6:38; cf. 4:34; 5 : 

30). Embora essa pausa não ser plenamente realizados por mais 18 anos, ele se torna 

evidente aqui. 

A resposta de Jesus a eles: "Por que é que você estava procurando por mim? Você 

não sabia que eu tinha que estar na casa de meu Pai (o templo) ? ", não é apenas o 

ponto crucial da passagem, mas também expressa a realidade definitiva da teologia 

cristã. Esta declaração é a primeira vez nas Escrituras que qualquer indivíduo alegou Deus 

como seu pai pessoal. Os judeus viram a Deus como o Pai de todos em um sentido 

criativo, e que o Pai de Israel em um sentido nacional. Mas ninguém teve a audácia de 

afirmar Deus como seu pai em um sentido pessoal e íntima, por causa das profundas 

implicações de tal afirmação (veja a discussão abaixo). Neste confissão, Jesus deixou 

claro que sua prioridade era fazer a vontade do Pai celestial. Ele também levantou-se 

acima do reino humano. Ele não estava no sentido último filho de José, ou o filho de 

Maria; Ele era o Filho eterno de Deus, que desceu do céu (João 3:13; 6:38, 42). Como tal, 

Ele estava sob a autoridade de seu Pai celestial, não seus pais terrenos. 

O ensino bíblico de que Jesus é o Filho de Deus é clara e inequívoca. O anjo disse a Maria 

antes do nascimento de Jesus que Ele "será chamado Filho de Deus" Lucas 1:35). Jesus 

muitas vezes se refere a si mesmo como o Filho de Deus ou reclamado que Deus era seu 

Pai (por exemplo, 10: 21-22; João 6: 39-40; 8: 18-19, 28-29, 38, 49; Rev. 2 : 18). Marcos 

abriu o evangelho com as palavras: "O início do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de 

Deus" (Mc 1: 1). João Batista (João 01:34), Nathaniel (João 01:49), os doze apóstolos 

(Mt 14:33.), Marta (João 11:27), Paulo (Atos 09:20; Rom. 1: 4; . 2 Cor 1:19; Gl 2:20; Ef 

4:13), o escritor de Hebreus (Hb 4:14; 6:... 6; 7: 3; 10:29), eo apóstolo João (João 20:31; 

1 João 4:15; 5: 5, 10, 12, 13, 20) filiação divina tudo Jesus afirmou. Mesmo Satanás 

(Lucas 4: 3, 9), os demônios (Mat. 08:29; Lucas 04:41), e um centurião romano (Mat. 

27:54) reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. 

Foi a afirmação de Jesus é o Filho de Deus acima de tudo que enfureceu seus oponentes 

judeus e conduziu a sua execução. Em João 05:17, Jesus defendeu Sua cura de um homem 



aleijado no sábado, dizendo: "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também." As 

autoridades judaicas ficaram indignados, e como João observou no versículo 18: " Por 

esta razão, portanto, os judeus procuravam ainda mais procuravam matá-lo, porque não 

só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a 

Deus. "Em João 10:36, que o acusavam de blasfêmia por chamar-se Filho de Deus.No 

julgamento simulado de Cristo era a Sua afirmação de que Ele era o Filho de Deus que 

deu o Sinédrio a desculpa de declará-lo culpado de blasfêmia e, portanto, merecedores de 

morte (Matt. 26: 63-66).Depois de Pilatos pronunciada Jesus inocente "Os judeus 

responderam-lhe: 'Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque Ele se 

fez por ser o Filho de Deus" (João 19: 7). E quando Jesus estava na cruz, eles zombaram 

Sua afirmação de ser o Filho de Deus (Mat. 27:40, 43). 

A alegação da razão Jesus é o Filho de Deus, enfureceu os líderes judeus é que tal 

afirmação, uma vez que entendeu perfeitamente, foi uma reivindicação de divindade, a 

plena igualdade com Deus. O título Filho de Deus descreve Jesus como a segunda pessoa 

da Trindade encarnado, Deus. O rico sentido pleno, do Filho título de Deus não é evidente 

a partir do conceito de Inglês de filiação. Em "filho" Jewish cultura denotado mais do que 

apenas uma descendência masculina. Uma criança pequena, menor de idade foi 

considerado um menino; somente quando aquele menino tinha-se tornado um adulto ele 

era um filho no sentido mais pleno. Foi então que ele se tornou igual a seu pai nos termos 

da lei e em termos de responsabilidade do adulto, e recebeu os privilégios que seu pai 

tinha reservado para ele. "Filho", neste sentido mais técnico, passou a significar "igual" 

ou "um com". 

Há uma série de exemplos na Escritura onde "filho" identifica a natureza de uma 

pessoa. O nome de Barnabé significa "filho da exortação," ele foi muito encorajador que 

ele foi identificado com o incentivo.Jesus chamou Tiago e João "filhos do trovão" (Mc 

3:17), identificando-as com esse termo por causa de suas personalidades bombásticas. Da 

mesma forma, Ele descreveu algumas pessoas como "filho [s] do inferno" (Mat. 23:15), 

porque eles tinham as características daqueles que são o inferno vinculado. Da mesma 

forma, tanto Judas (João 17:12) e o Anticristo (2 Ts 2: 3.) São chamados de filhos de 

perdição ou destruição (a mesma palavra grega é usada para descrever os indivíduos), 

identificando-os com a sua eterna destino. Efésios 2: 2 chamadas incrédulos "filhos da 

desobediência", enquanto Mateus 13:38 descreve-os como "filhos do maligno" (cf. João 

8:44). Lucas 16: 8 e João crentes 12:36 chamada "filhos da luz", e Lucas 20:36 os chama 

de "filhos da ressurreição." 

Significa "filho" nos exemplos anteriores não se referem à origem, mas a natureza. O 

termo é usado para se referir a Jesus Cristo para estabelecer o seu ser da mesma essência 

e natureza, com os mesmos direitos e privilégios, como o próprio Deus. Como 

mencionado acima, os líderes judeus entendeu perfeitamente que a pretensão de ser o 

Filho de Deus, Jesus estava reivindicando divindade e de plena igualdade com o Pai. 

Alguns podem argumentar que os termos "unigênito" ( monogenes ; João 1:14, 18; 3:16, 

18; 1 João 4: 9) e "primogênito" ( prototokos ; Rom 8:29; Colossenses 1:15. , 18; Heb. 1: 

6; Apocalipse 1: 5) indicam que Jesus veio à existência, e, portanto, não era Deus desde 

toda a eternidade. Mas nenhum desses termos se referem a origem. Monogenes significa 

"one da a kind", e distingue Jesus como o Filho único de Deus de crentes, que são filhos 

de Deus num sentido diferente (cf. 1 João 3: 2). A Bíblia chama de Isaque 

Abraão monogenes , apesar de Isaque não era nem filho mais velho de Abraão nem o seu 



único filho, porque só ele era o filho da aliança (Gen.21 (Hb 11:17).:. 12; cf. Rom 9: 7 

). prototokos , quando utilizado de Cristo, não se refere a cronologia, mas a 

preeminência. Ambos Colossenses 1:18 e Apocalipse 1: 5 chamada Jesus o "primogênito 

dentre os mortos", por causa de tudo que nunca vai ser ressuscitado, Ele é o mais 

proeminente. Em Êxodo 04:22, Deus se refere a Israel como seu primogênito; embora 

Israel não foi a primeira nação a entrar em existência cronologicamente, ela foi a primeira 

entre as nações em preeminência. 

Argumentar que os termos "primogênito" e "unigênito" significa que Jesus era um ser 

criado é contraditória. Jesus não poderia ser tanto o "unigênito" e do "primogênito". Nem 

Ele poderia ser o criador do universo (Colossenses 1:16) se ele próprio fosse um ser 

criado. 

José e Maria não totalmente compreender a profunda declaração que Jesus tinha feito 

com eles . Eles entenderam que Ele era o Messias, o Filho de Davi, concebido no ventre 

de uma virgem, pelo poder do Espírito Santo. Mas o sentido pleno da sua filiação divina 

iludiu. Esta não seria a última vez que seus seguidores não conseguem entender o que 

Jesus estava dizendo (cf. Lucas 9: 44-45; 18:34; João 10: 6; 12:16). 

Mas o tempo de Jesus a deixar autoridade de seus pais ainda não tinham chegado, 

então Ele desceu com eles e foi para Nazaré, e ele continuou em sujeição a eles . Seu 

relacionamento com o Pai celeste ainda não revogar sua responsabilidade de obedecer 

seus pais terrenos. Sua obediência ao quinto mandamento era uma parte essencial de 

perfeita obediência de Jesus à lei de Deus. 

Aqui foi o primeiro cumprimento de aviso de Simeão a Maria em 2:35, enquanto 

ela guardava todas estas coisas no seu coração . Ela tinha muito o que pensar como ela 

ponderou resposta incrível de Jesus. Maria teve que perceber que seu filho era seu 

Salvador, e ela teria que trocar a sua autoridade parental sobre a Ele por Sua autoridade 

divina sobre ela. A espada atravessaria seu coração novamente mais tarde em sua última 

aparição no evangelho de Lucas (8: 19-21), quando Jesus se distanciou de seu 

relacionamento humano com ela e seus irmãos (cf. 11, 27-28). Em última análise, a 

espada atravessaria o coração de Maria, enquanto observava seu filho sofrer e morrer na 

cruz. 

O ADULTO ANOS DE NAZARÉ 

E Jesus continuou a aumentar em sabedoria, em estatura e em 

graça diante de Deus e dos homens. (2:52) 

Esta declaração resumo revela tudo o que se sabe sobre os 18 anos que Jesus passou em 

Nazaré da idade de doze anos para o início do Seu ministério público com a idade de 

trinta (3:23). O aumento traduz uma forma do verbo prokoptō , o que significa 

"progredir" ou "para avançar." No mistério insondável da encarnação, quando Jesus 

"esvaziou-se, tomando a forma de um servo, e [foi] feito à semelhança de homens" (Fl 2: 

7. ), e foi "encontrado na aparência como um homem" (v. 8), Ele estava sujeita ao 

processo normal de crescimento e desenvolvimento humano. Jesus crescia 

em sabedoria como Sua compreensão intelectual da verdade divina aumentou, 

fisicamente em estatura , e espiritualmente em graça diante de Deus , fortalecida por 



suas vitórias sobre os assaltos de tentação (Hb. 4:15). A referência à Sua constatação 

favor com homem descreve sua crescente maturidade social e o respeito que ele ordenou. 

A questão de saber por que Jesus precisava para viver todos esses anos, em vez de 

simplesmente vir à terra, morrendo como um substituto para o pecado, ressuscitar dentre 

os mortos, e subindo de volta para o céu. A resposta é que Ele tinha que viver uma vida 

perfeitamente justo e "cumprir toda a justiça" (Mat. 3:15), e, assim, vir a ser o sacrifício 

perfeito para tomar o lugar dos pecadores (1 Pedro 3:18). Só então a sua justiça ser 

imputada aos crentes e seus pecados colocados sobre Ele. Quando Paulo escreveu em 2 

Coríntios 5:21 que Deus fez "Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, para 

que nos tornássemos justiça de Deus nele", ele expressou os dois aspectos da expiação 

substitionary de Cristo. Jesus não só suportar pecados dos crentes, Deus também 

imputada a Sua justiça para eles. Dito de outra maneira, Deus tratou a Cristo como se ele 

tivesse vivido vidas pecaminosas dos crentes, e os crentes como se tivessem vivido a sua 

vida perfeitamente justo. Jesus viveu uma vida perfeitamente justo, desde a infância até 

a idade adulta, para que Sua vida justa poderia ser imputada aos crentes. A salvação vem 

somente para aqueles que não têm uma "justiça de [seu] derivada da Lei, mas a que vem 

pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé" (Fp 3: 9). . 

Não foi sem propósito que a conta de inspiração Espírito Santo da vida do Salvador nos 

quatro Evangelhos incluídos apenas este episódio a partir dos anos entre seu nascimento 

e do lançamento de seu ministério público. Esta breve narrativa, finalizados por duas 

declarações sumárias arrebatadoras, revela Jesus Cristo como o Filho de Deus, cuja vida 

perfeita e sem pecado qualificou-o de ser o único sacrifício aceitável para o pecado (1 

Pedro 1: 18-19), ambos com pecados dos crentes imputada a Ele e proporcionar uma vida 

digna de ser imputada a eles. 

 
17. Preparando o palco para Jesus (Lucas 3: 1-6) 

Agora, no décimo quinto ano do império de Tibério César, quando 

Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da 

Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Ituréia e 

Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, no sumo sacerdócio de 

Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, 

no deserto. E ele percorreu toda a zona ao redor do Jordão, 

pregando um batismo de conversão para o perdão dos 

pecados; como está escrito no livro das palavras do profeta 

Isaías: "Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do 

Senhor, endireitai as suas veredas. Cada ravina será preenchido, 

e cada montanha e serão abatidas; a torto se tornará em linha 

reta, e as estradas irregulares suavizar; e toda a carne verá a 

salvação de Deus '"(3: 1-6). 

Nos capítulos 1 e 2 do seu evangelho, Lucas registrou as narrativas do nascimento de João 

Batista e de Jesus Cristo. Como o capítulo 3 abre, 18 anos se passaram desde o último 



evento histórico registrado por Lucas, a história dos doze anos de idade Jesus no templo 

(2: 41-51). Os ministérios públicos do Batista e Jesus está prestes a começar. 

Durante trinta anos, cada um tinha vivido em reclusão. João "viveu nos desertos até o dia 

da sua manifestação a Israel" (1:80). Jesus viveu na obscura, fora do caminho, fora do 

caminho batido aldeia de Nazaré, onde "Ele continuou em sujeição" para seus pais 

(02:51). Apenas um seleto poucos, os que esperavam a consolação e redenção de Israel 

(02:25, 38), conhecia as verdadeiras identidades de João e Jesus. Desse pequeno grupo 

muitos, como Zacarias, Isabel, Simeão, Ana, e José, tinha provavelmente morreu por este 

tempo e passou a glória. Os anjos que anunciaram seus nascimentos há muito haviam 

retornado para o céu. Mas as três décadas de silêncio foram prestes a acabar. O início de 

João ministério público de João Batista também marcar o fim de um longo silêncio, até 

mesmo os quatro séculos de silêncio profético desde o tempo do último profeta, 

Malaquias (cerca de 430 AC ). 

À medida que a cortina se ergueu sobre os ministérios de João e Jesus, Israel estava 

envolto em escuridão profunda. Foi o mais triste dos tempos politicamente. A nação se 

irritou sob o regime opressivo de idólatras pagãos. Israel, nação da aliança de Deus, era 

agora parte de uma província menor em uma região de remanso do poderoso Império 

Romano. Ele também foi o mais escuro dos tempos espiritualmente. O povo judeu foram 

esmagados sob o pesado fardo de um apóstata, legalista, religião hipócrita, dominado por 

líderes espirituais do mal (cf. corruptos Matt. 23: 1-33). Israel não tinha percebido que as 

promessas dos convênios abraâmicas e davídicos; eles possuíam nem a terra prometida 

pelo primeiro, nem o reino prometido por este último. Envolvido em legalismo, hipocrisia 

e ritual externo, o país também não conseguiu experimentar o novo bênçãos da aliança 

prometidas em Jeremias 31: 31-34 e Ezequiel 37:26. 

O Antigo Testamento foi encerrada com a promessa da vinda do Messias (Mal. 3: 1; 4: 

2), e ao longo dos séculos que se seguiram da escuridão política e religiosa do povo judeu 

tinha agarrou-se a essa esperança. Mas antes que o ministério do Messias começou, Seu 

precursor foi a aparecer para preparar o caminho para Ele. Anos antes pai de João Batista, 

Zacarias, havia profetizado a respeito dele: "E você, menino, serás chamado profeta do 

Altíssimo; pois irás diante do Senhor, a preparar os seus caminhos "(Lucas 1:76; cf. Mal. 

3: 1). Assim, João, o primeiro profeta em mais de 400 anos, apareceu no centro do palco 

para apresentar o personagem principal da história, o Senhor Jesus Cristo. Sua tarefa era 

duplo: para preparar as pessoas para o Messias, e para apresentar o Messias para o povo. 

Como qualquer bom historiador, Lucas entendeu a importância de colocar o seu relato 

histórico no seu contexto próprio. Nesta passagem, ele deu quatro configurações que 

fornecem o pano de fundo para os ministérios de João e Jesus: as configurações históricas, 

geográficas, teológicos e proféticos. 

O CONTEXTO HISTÓRICO 

Agora, no décimo quinto ano do império de Tibério César, quando 

Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da 

Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Ituréia e 

Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, no sumo sacerdócio de 

Anás e Caifás, (3: 1-2a) 



Lucas inclui sete indivíduos, cinco gentios e dois judeus, em fornecer o pano de fundo 

para os ministérios de João e Jesus. O propósito de Lucas em apresentá-los não foi 

estabelecer uma cronologia exata, mas sim de um contexto histórico geral. O primeiro 

nome, Tibério César , ilustra esse fato, porque há duas maneiras plausíveis de 

determinar o décimo quinto ano de seu reinado . Alguns argumentam que o reinado de 

Tibério como imperador começou com a morte de seu ilustre antecessor César Augusto, 

o primeiro imperador de Roma (para mais informações sobre Augustus, ver a exposição 

de 2: 1 no capítulo 12 deste volume). Desde Augusto morreu em 19 de agosto, AD 14, 

isso significaria que o ministério de João começou em AD 29. A visão mais tradicional 

conta os 15 anos não a partir da morte de Augusto, em AD 14, mas a partir de AD 11, 

quando Tibério tornou-se seu co-regente. O ministério de João teria então iniciado 

em AD 26 

Embora seja impossível ser dogmático, o último ponto de vista melhor se harmoniza com 

a cronologia do Novo Testamento (cf. A Zondervan Pictorial Encyclopedia da Bíblia , sv 

"Cronologia do Novo Testamento;" Lewis A. Foster, "a cronologia dos Novo Testamento 

"em Frank E. Gaebelein, ed,. Comentário Bíblico do Expositor , vol 1 [Grand Rapids: 

Zondervan, 1979].). Existem também vários argumentos específicos em favor de começar 

os 15 anos em AD 11, quando Tibério tornou-se co-regente. 

Em primeiro lugar, sua referência à co-regência de Anás e Caifás sumos sacerdotes (veja 

a discussão abaixo) sugere que Lucas também pode ter tido a co-regência de Augusto e 

Tibério em mente. 

Em segundo lugar, de acordo com o historiador judeu do primeiro século Josefo, Herodes, 

o Grande começou a construir o templo em 19 AC Em João 2:20, os líderes judeus 

disseram a Jesus, que estava em Jerusalém para a Páscoa, que o templo tinha sido em 

construção para 46 anos. Isso faria com que a data da Páscoa que AD 27, que por sua vez 

coloca o início do ministério público de Jesus no final AD 26. 

Finalmente, de acordo com Lucas 3:23, Jesus tinha cerca de trinta anos de idade quando 

começou Seu ministério público. Uma vez que Ele nasceu pouco antes da morte de 

Herodes em 4 AC , Jesus teria sido cerca de meia AD 26. 

Mover-se de o governante supremo do Império Romano à autoridade romana locais de 

maior patente, Lucas próxima introduziu Pôncio Pilatos , que tinha sido nomeado o 

quinto governador da Judéia por Tibério em AD 26 e manteve-se até que ele foi 

afastado do cargo em AD 36. Os Evangelhos e fontes extra-bíblicas retratar Pilatos como 

orgulhoso, arrogante e cínico (cf. João 18:38), e também fraco e vacilante. Como 

governador, Pilatos exibido insensibilidade e brutalidade (cf. Lucas 13: 1). Invertendo a 

política dos governadores anteriores, Pilatos marcharam suas tropas em Jerusalém 

levando normas que ostenta imagens que os judeus viram como idólatra. Indignado, 

muitos protestaram com veemência contra o que eles viam como um sacrilégio. Pilatos 

ignorou os protestos e ordenou-lhes, sob pena de morte, para parar de incomodá-lo. Mas 

isso chamaram o seu blefe e desafiou-o a cumprir sua ameaça. Recusando-se a massacrar 

tantas pessoas, Pilatos removeu os padrões ofensivos. A história revela seu julgamento 

pobre, teimosia, arrogância e fraqueza vacilante. Pilatos também enfureceu os judeus, 

quando ele pegou o dinheiro do tesouro do Templo para construir um aqueduto para levar 

água para Jerusalém. Nos tumultos que se seguiram, seus soldados bateram e abatidos 

muitos dos manifestantes. 



Ironicamente, o incidente que finalmente desencadeado remoção de Pilatos do cargo não 

envolveu os judeus, mas seus rivais odiados samaritanos. Um grupo deles decidiu escalar 

o monte Garizim, em busca de objetos de ouro Moisés supostamente escondidos em seu 

cume. Achando os samaritanos foram sublevados, Pilatos ordenou às suas tropas para 

atacá-los, e muitos foram mortos. Os samaritanos se queixaram brutalidade de Pilatos ao 

seu superior imediato, o governador da Síria. Ele removeu Pilatos do cargo e ordenou-lhe 

a Roma para ser julgado por Tibério, mas Tibério morreu diante de Pilatos chegou a 

Roma. Nesse ponto, Pilatos desapareceu da história. Alguns relatos afirmam que ele foi 

banido, outros que ele foi executado, outros, ainda, que ele cometeu suicídio. 

Dois outros governantes locais de nota foram Herodes , o tetrarca da Galiléia, seu 

irmão Filipe , o tetrarca da região da Ituréia e Trachonitis . Estes dois eram membros 

da família Herodes notório, filhos de Herodes, o Grande. Quando Herodes morreu em 

4 AC , seu domínio foi dividido entre três de seus filhos, Arquelau, Antipas, 

e Filipe . Arquelau provou ser um governante tão inepto e brutal que ele foi deposto 

em D.C 6 e seu território (Judéia, Samaria e Iduméia) foi colocado sob o governo de 

governadores romanos (como mencionado acima, Pilatos foi o quinto desses 

governadores). OHerodes em vista aqui é Antipas, que governou a Galiléia dos 

4 BC para AD 39. Ele é o Herodes que se refere o "contas do ministério de Jesus dos 

Evangelhos. Era Antipas que presos (Lucas 03:20) e executado (Lucas 9: 9) João Batista, 

e desempenhou um papel no julgamento injusto de Jesus (Lucas 23: 7-12). 

O irmão de Antipas Filipe governou a região da Ituréia e Trachonitis (nordeste da 

Galiléia) de 4 BC para AD 34. Filipe foi considerado o melhor dos governantes de 

Herodes. 

Pouco se sabe sobre o terceiro governante local mencionado por Lucas, Lysanias , 

o tetrarca de Abilene (a noroeste de Damasco). Rejeitam a infalibilidade da Bíblia usada 

para carregar Lucas com uma gafe histórica, afirmando que a única Lysanias conhecido 

na história havia morrido anos antes, em 36 AC inscrições foram encontradas, no entanto, 

que indicam um outro Lysanias tinha governado durante o reinado de Tibério (Darrell L. 

Bock, Lucas 1: 1-9: 50 , Baker Exegetical Comentário ao Novo Testamento [Grand 

Rapids: Baker, 1994], 283). 

Passando do secular para o campo religioso, Lucas colocou o início do ministério de 

João no sumo sacerdócio de Anás e Caifás , o que sugere que em algum sentido que 

ocupava o cargo de forma conjunta.Embora não oficialmente, o sumo 

sacerdote, Anás foi, todavia, a figura mais poderosa no estabelecimento religioso 

judaico. Ele tinha sido o sumo sacerdote do D.C 6 a AD 15, quando ele foi afastado do 

cargo por Valério Grato, predecessor de Pilatos como governador. Ele poderia ainda ser 

devidamente referido como sumo sacerdote (Atos 4: 6), da mesma forma, que os ex-

presidentes dos Estados Unidos ainda são referidos como presidente depois que deixar o 

cargo. Título de Anás, no entanto, foi mais do que uma mera cortesia. Muitos judeus, 

ressentido da intromissão dos romanos em seus assuntos religiosos, ainda o considerava 

o verdadeiro sumo sacerdote (especialmente desde que de acordo com a lei mosaica 

sumos sacerdotes servido para a vida; cf. Nm 35:25.). Como Leon Morris observa: "Há 

pouca dúvida de que ... o velho astuto na cabeça da família exerceu uma boa dose de 

autoridade. Ele estava com toda a probabilidade o verdadeiro poder na terra, quaisquer 

que sejam as formalidades legais "( O Evangelho segundo João , A Commentary New 

International sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 749). 



Além disso, depois de sua destituição do cargo cinco dos filhos de Anás e um de seus 

netos serviu como sumo sacerdote, assim como seu filho-de-lei de Caifás , que ocupava 

o cargo desde O D.C 18 a 36. Uma vez que altos sacerdotes foram nomeados e deposto 

no capricho dos romanos, invulgarmente longo mandato de Caifás atesta a sua habilidade 

como um político. Sua determinação implacável para preservar seu próprio status e poder 

pode ser visto em sua proposta de que Jesus ser executado (João 11: 49-50) -um previsão 

profética inconsciente da natureza expiatório de sua morte (. Vv 51-52). 

Annas estava orgulhoso, ambicioso e notoriamente gananciosos. A fonte principal de sua 

renda veio do templo. Ele recebeu uma parte dos recursos obtidos com a venda de animais 

para o sacrifício; apenas aqueles para venda no templo (por preços exorbitantes) seria 

aprovado como uma oferenda. Annas também tem um corte das taxas os cambistas 

cobradas para a troca de moeda estrangeira (somente dinheiro judeu poderia ser usado 

para pagar o imposto do templo; cf. João 2:14). Então notório foi a sua ganância que os 

tribunais exteriores do templo, onde o negócio foi realizado, ficou conhecido como o 

Bazar de Anás (Alfred Edersheim, O Vida and Times de Jesus o Messias [Reprint; Grand 

Rapids: Eerdmans, 1974], 1 : 371-72). Anás e Caifás especialmente odiava Jesus porque 

Ele duas vezes interrompido suas operações comerciais templo (João 2: 13-16; Mateus 

21: 12-13.). 

Estes dois indivíduos miseráveis, como gananciosos e corruptos como os pagãos que eles 

desprezavam, exerceu enorme controle sobre o povo de Israel. Seu governo foi 

especialmente odioso, uma vez que eles corrompido sua autoridade ordenada por Deus 

(cf. Mt 23: 1-3.). O epítome da sua maldade veio durante o julgamento simulado de Jesus, 

em que jogou os papéis principais. 

Foi para o mundo desses sete homens que João e Jesus veio proclamar a Palavra de 

Deus. Quatro deles, Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, que desempenham um papel 

importante no drama da vida, ministério e morte do Senhor. Todos eles simbolizavam a 

escuridão moral e espiritual que a luz do mundo (João 8:12) veio para dissipar. 

O CENÁRIO GEOGRÁFICO 

a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele 

percorreu toda a zona ao redor do Jordão, (3: 2b-3a) 

Dificilmente se poderia ter imaginado um local menos auspicioso para o início do 

ministério público de João Batista, o filho de Zacarias , que o deserto . Certamente, o 

precursor do Messias seria esperado para fazer uma aparição dramática no templo, ou 

pelo menos em algum lugar, em Jerusalém. Não havia mais estéril, região desolada em 

Israel do que o deserto da Judéia (Mat. 3: 1). Estendia-se da região montanhosa de Judá, 

a oeste, às margens do Mar Morto, a leste, e estendeu a norte do vale do rio Jordão. De 

acordo com um escritor, 

É difícil descrever adequAdãoente a desolação pressentimento e uivando esterilidade ao 

longo das margens do Mar Morto .... Se não poderia ser fixado na mente de uma imagem 

da esterilidade quase dolorosa do Sahara ou do Vale da Morte, e depois multiplicar por 

um fator de quatro ou mais, pode-se chegar perto de capturar a realidade geográfica a que 

ele é exposto ao longo das margens do Mar Morto.(Barry J. Beitzel, O Moody Atlas das 

Terras da Bíblia [Chicago: Moody, 1985], 41). 



Foi nesse ambiente hostil, que não perdoa João cresceu a masculinidade. Desde que seus 

pais, Zacarias e Isabel "foram ambos avançados em idade", quando ele nasceu (Lucas 1: 

7), João pode ter sido órfão em tenra idade, e, em seguida, mudou-se para o deserto, 

depois da morte de seus pais. Apesar das reclamações de alguns, no entanto, não há 

nenhuma evidência de que João já viveu na famosa comunidade religiosa de Qumran, que 

foi localizado na região (cf. Bock, Lucas 1: 1-9: 50 , 198). Que todo o ministério de João 

foi gasto em bairro ao redor do Jordão (cf. Mt 3: 6., 13; João 1:28; 3:23, 26; 10:40), de 

modo algum diminui sua enorme popularidade (cf. Matt. 3: 5; Marcos 1: 5). 

A frase a palavra de Deus veio a João não implica que Deus revelou a Escritura para 

ele. Em vez disso, o uso do termo mais específico rhema ( palavra ) em oposição aos 

mais gerais prazo logos (cf. 5: 1). sugere que o chamado de João para um ministério 

profético está em vista aqui (cf. Jer 1: 1-2 ; Ez 1:.. 3; Hos 1: 1; Joel 1: 1; Jonas 1:. 1; Mic. 

1: 1; Sf 1: 1; Ag 1: 1).. Depois de anos de isolamento, João de repente, deu um passo 

dramaticamente para o palco público. 

A localização do ministério de João era uma repreensão ao estabelecimento religioso, 

localizados principalmente em Jerusalém. Isso João ministrado no deserto simbolizado 

desprezo de Deus, não só para Gentil idolatria, mas também para o legalismo judaico 

hipócrita. João manteve a distância de ambos, permanecendo intacta e não poluído por 

um ou outro. Ele também simbolizava o ataque de João no estabelecimento (Mat. 3: 7-

12), e da necessidade de buscadores da verdade para deixá-lo (Mat. 3: 5-6). Finalmente, 

como o Messias que ele anunciava, João era humilde. Ele não ministrar no templo, ou um 

palácio real, mas no mais humilde das circunstâncias (cf. Mateus 11: 8.). Isso ilustra a 

verdade de que Deus escolhe os humildes e os humildes (1 Cor. 1: 26-29). À medida que 

os judeus tiveram que ser removidas no deserto depois de terem deixado o Egito antes de 

entrar na Terra Prometida, eles também seriam obrigados a voltar para o deserto 

novamente para ser purificado, batizado por João Batista para preparar o coração para 

receber o reino de Messias. 

O AMBIENTE THEOLOGICAL 

pregando um batismo de conversão para o perdão dos 

pecados; (3: 3b) 

A mensagem de João de arrependimento e perdão é a única proclamada por todo 

verdadeiro pregador da verdade de Deus. É a boa notícia de que só fornece a esperança 

para um mundo amaldiçoado pelo pecado. A mensagem de João seria compreensível que 

ele estava pregando aos gentios. Mas, à primeira vista, parece um um desnecessário para 

Israel, cujo povo estavam mergulhados no Antigo Testamento. 

A verdade é, no entanto, que Israel era religiosamente falido e precisava 

desesperAdãoente ouvir o chamado de João ao arrependimento. O povo judeu foram 

curados de sua propensão para a idolatria pelo cativeiro babilônico. Em seu lugar, no 

entanto, surgiu uma religião legalista, cujos seguidores acreditavam que podiam ganhar 

um relacionamento correto com Deus por meio de seus próprios esforços. 

O Senhor Jesus Cristo denunciou que perspectiva perniciosa, falso no Sermão da 

Montanha. Ele declarou que ninguém pode ganhar a salvação por guardar a lei, uma vez que 



o padrão é a santidade absolutamente perfeito de Deus (Mateus 5:48;.. Cf. v 

20). Concentrando-se em comportamento externo, em vez de atitudes do coração, fazendo 

demonstrações públicas vistosas de dar aos pobres, orar e jejuar (6: 1-18) (vv 21-47.) Tudo 

marcar aqueles no caminho largo que leva à destruição (7 : 13). Aqueles contando com tais 

realizações de justiça própria para ganhar a sua salvação são estupidamente a construção de 

uma casa sobre a areia, que serão lavados pela enchente do julgamento divino (26-27 

vv.). Mas aqueles que declarar falência espiritual, humildemente lamentando seu pecado, 

ansiando por uma justiça que lhes sejam concedidas por Deus (5:. 1-12; cf. Fl 3: 9), e 

confiando no Senhor Jesus (10 Matt: 32-33. ), vai se tornar filhos de Deus e herdarão o reino 

de Deus. O apóstolo Paulo lembrou os romanos que 

ele não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Mas 

ele é um judeu que é interiormente; e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na 

letra; e seu louvor não provém dos homens, mas de Deus. (Rom. 2: 28-29) 

Três realidades teológicas importantes caracterizada de João pregação . Ele ofereceu a 

esperança de perdão dos pecados . Como observado acima, o povo judeu foi pego em 

um sistema de obras justiça.Salvação, eles foram ensinados, veio de guardar a Lei, 

observando-se as tradições, e realizando os rituais. Mas a percepção de que eles não 

poderiam perfeitamente fazer essas coisas colocou um pesado fardo de culpa sobre 

eles. Jesus declarou que os líderes religiosos judeus "amarrar fardos pesados e os põem 

aos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los com tanto 

como um dedo" (Mat. 23: 4). Defendendo a verdade bíblica de que a salvação é pela graça 

somente por meio da fé, Pedro pediu a seus companheiros judeus no Concílio de 

Jerusalém ", Agora, pois, por que você colocar Deus à prova, pondo sobre a cerviz dos 

discípulos um jugo que nem nossos pais nem temos sido capazes de suportar? "(Atos 

15:10). 

No entanto, o povo judeu sabia que a nova aliança prometeu perdão. Em Jeremias 31:34, 

Deus declarou: "Eu perdoarei a sua maldade, e seus pecados jamais me lembrarei" (cf. 

33: 8; 50:20; Ez. 16: 60-63).Eles também entenderam que Deus é por natureza um Deus 

que perdoa. O Senhor descreveu a Si mesmo a Moisés como um "que perdoa a iniqüidade, 

a transgressão eo pecado" (Ex. 34: 7). Intercedendo por rebelde Israel, Moisés 

caracterizada Deus como "tardio em irar-se e grande em misericórdia; perdoa a 

iniqüidade, a transgressão" (Num. 14:18). Neemias chama Deus "um Deus de perdão" 

(Ne. 9:17). No Salmo 32, Davi exaltado, 

Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto! Bem-

aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há 

engano! ... Eu reconheci o meu pecado para você, e minha iniqüidade não escondi; Eu 

disse: "Eu vou confessar as minhas transgressões ao Senhor"; e tu perdoaste a culpa do 

meu pecado "(vv 1-2, 5.).. 

"Prevalecem as iniqüidades contra mim", lamentou Davi, mas, em seguida, acrescentou: 

"mas as nossas transgressões, Você perdoa-lhes" (Sl. 65: 3). No Salmo 86: 5, ele afirmou: 

"Tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar." No Salmo 103: 12, ele expressou a magnitude 

do perdão de Deus, quando ele declarou: "Na medida em que o leste é do oeste , tanto 

tem ele removeu nossas transgressões de nós ", e no Salmo 130: 3-4, ele acrescentou:" Se 



tu, Senhor, iniqüidades, Senhor, quem subsistirá? Mas não há perdão com Você, que sejas 

temido "Daniel tomou conforto em saber que" o Senhor, nosso Deus, pertencem a 

compaixão e perdão "(Dan. 9: 9).. O perdão de Deus Isaías retratado como pecados de 

lavagem tão completamente que eles são brancos como a neve ou lã (1:18), fazendo-os 

atrás de suas costas (38:17; Sl. 51: 9), recusando-se a lembrar-se deles (43:25 ), e 

cobrindo-os com uma espessa nuvem e uma névoa pesada (44:22); Micah descreve o 

perdão como pecados pisoteio de Deus debaixo de seus pés e lançando-os nas profundezas 

do mar (Mq. 7:19). 

Assim como seu pai, Zacarias, havia profetizado (Lucas 1: 76-77), Batista proclamou o 

perdão de Deus. Sua mensagem oferecido a esperança de um povo cambaleando sob o 

peso do pecado e da culpa.Como resultado, as multidões se reuniram para o deserto para 

ouvir o profeta estranha com a profunda e penetrante mensagem que seus corações 

sobrecarregados tão desesperAdãoente precisava ouvir. 

Mas o perdão não vem senão para aqueles que reconhecem e se converter dos seus 

pecados; portanto, João também proclamou a necessidade de arrependimento . Esse 

conceito também estava familiarizado com o povo judeu. Isaías 55: 6-7 ordenou: "Buscai 

ao Senhor enquanto se pode achar; invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu 

caminho, eo homem maligno os seus pensamentos; e deixá-lo voltar para o Senhor, e Ele 

terá compaixão dele, e para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar "Ezequiel 18: 

30-32. Também chamou o povo a arrepender-se: 

"Portanto, eu vos julgarei, ó casa de Israel, cada um segundo a sua conduta", diz o Senhor 

Deus. "Arrependei-vos e desvie de todas as vossas transgressões, para que a iniqüidade 

não pode se tornar um obstáculo para você. Lançai de vós todas as vossas transgressões 

que cometestes e fazer-vos um coração novo e um espírito novo! Pois, por que você vai 

morrer, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém que morre ", diz 

o Senhor Deus. "Portanto, arrependa-se e viver." (Cf. 33:19) 

Arrependimento não é meramente uma mudança intelectual de mente sobre quem é 

Cristo, ou remorso superficial sobre as conseqüências do pecado. É uma viragem radical 

do pecado para Deus; um repúdio da velha vida e uma volta para Deus para a salvação da 

pena e do domínio do pecado. Em 1 Tessalonicenses 1: 9, Paulo escreveu que os 

tessalonicenses "virou-se para Deus dos ídolos para servir a um Deus vivo e verdadeiro." 

Aqueles que vêm a Ele quebrado em espírito, humilde e luto por seus pecados vai 

experimentar o perdão de Deus. 

Salvando arrependimento nunca existe, exceto em parceria com a fé. É impossível ter a 

verdadeira fé em Jesus Cristo para além de verdadeiro arrependimento do pecado ou o 

verdadeiro arrependimento do pecado além da verdadeira fé. Eles são os dois lados de 

uma mesma obra do Espírito Santo para convencer os pecadores de seus pecados e atraí-

los para Cristo. 

Deve ficar claro que o arrependimento não é uma obra humana que ganha 

salvação. Arrependimento não é um esforço pré-salvação dos pecadores para definir suas 

vidas direito que Deus recompensa por salvá-los. Em arrependimento pecadores 

reconhecer sua condição dire, reconhecer que eles são incapazes de salvar a si mesmos, e 

voltar-se para Jesus Cristo como o único que pode salvá-los. Deixados a si mesmos, não 



regenerado nunca vai chegar a essa conclusão, uma vez que eles amam as trevas do que 

a luz (João 3:19), e estão mortos em seus delitos e pecados (Ef. 2: 1). 

A convicção de que produz o arrependimento é uma obra do Espírito Santo, que 

"condenar [s] o mundo quanto ao pecado, da justiça e do juízo" (João 16: 8). Em Atos 

5:31, Pedro declarou que, "Deus exaltou [Jesus] a Sua mão direita como Príncipe e 

Salvador, para conceder a Israel o arrependimento e perdão dos pecados." Atos 

03:26; 11:18; e 2 Timóteo 2:25 também afirmar que Deus concede o arrependimento para 

com os pecadores. 

Em 2 Coríntios 7: 9-11, o apóstolo Paulo capta a essência do arrependimento: 

Eu agora folgo, não porque fostes contristados, mas que fostes contristados para o ponto 

de arrependimento; para fostes contristados segundo a vontade de Deus, de modo que 

você pode não sofrer perda de qualquer coisa através de nós. Para a tristeza que está de 

acordo com a vontade de Deus produz um arrependimento sem pesar, levando a salvação, 

mas a tristeza do mundo produz morte. Para eis que veemência isto mesmo, esta tristeza 

segundo Deus, produziu em você: o que vindicação, que indignação, que temor, que 

saudades, que zelo, que vingança de errado! Em tudo o que você demonstrou estar 

inocentes no assunto. 

Ele começou por distinguir remorso sobre as conseqüências do pecado da tristeza que 

produz arrependimento, observando que os coríntios a sua tristeza era "foram feitas triste 

ao ponto de arrependimento." "De acordo com a vontade de Deus", isto é, eles viram o 

seu pecado o mesma maneira que Deus faz. Essa "produção [d] um arrependimento sem 

pesar, levando a salvação", por sua vez, em oposição à "tristeza do mundo [que] produz 

a morte." O remorso sobre as conseqüências do pecado, que é pouco mais do que o 

orgulho ferido, decorrentes de serem capturados em um pecado, não pode produzir o 

arrependimento genuíno que resulta em perdão. 

Paulo fechou a descrição do verdadeiro arrependimento, definindo-o em uma série de 

palavras ou frases. O primeiro sinal de arrependimento é "seriedade", uma busca ansiosa 

de justiça, que termina a indiferença de uma pessoa para o pecado e complacência sobre 

a sua condição perdida. "Vindication" de risc o desejo de limpar o próprio nome do 

estigma associado ao pecado. "Indignação" é justa raiva no pecado desonra traz para o 

santo nome de Deus. Ele anda de mãos dadas com "medo" de apenas juízo de Deus sobre 

o pecado e um "desejo" de ter um relacionamento com Ele de restaurado. O 

arrependimento também produz "zelo", um desejo apaixonado de justiça que faz com que 

os pecadores, ao longo de ver a justiça ser feita eo errado de seus pecados vingou e 

expiado. O desejo do Corinthians '"ser inocente no assunto", mostra que a pessoa que está 

verdadeiramente arrependido persegue agressivamente santidade. 

O batismo em vista aqui não é o batismo cristão, que simboliza a morte, sepultamento e 

ressurreição de Jesus Cristo, porque ele ainda não tinha sido instituído. Nem de João 

batismo produtos perdão, pois nenhum ritual pode conseguir isso. E enquanto houve 

várias lavagens cerimoniais no Judaísmo (cf. Heb 6: 2.), Não havia batismo de 

judeus. Mas, enquanto não havia batismo de judeus no judaísmo, os judeus fizeram 

batizar os gentios convertidos ao Judaísmo. Assim, aqueles que "estavam sendo batizado 

por [João] no rio Jordão, como eles confessaram os seus pecados" (Mt 3: 6.), Foram 

reconhecendo publicamente que eles não eram melhores do que os gentios. Seus pecados 



deles tinha se separado do Deus vivo e verdadeiro (cf. Is 59: 2.) E cortá-los de bênçãos 

da aliança. Para o povo judeu a colocar-se no mesmo nível que os desprezados gentios 

foi surpreendente, e demonstra o poder da pregação de João. 

Infelizmente, poucos ser batizado por João eram verdadeiramente arrependido. A nação 

viria a rejeitar Jesus quando Ele não conseguiu cumprir suas expectativas de um Messias 

político, que os libertasse dos romanos. Outros eram superficial desde o início. Assim, 

quando João 

vi muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: "Raça de 

víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de 

arrependimento; e não acho que você pode dizer a si mesmos: 'Temos por pai a 

Abraão'; pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão 

[cf. João 8: 37-40]. O machado já está posto à raiz das árvores; toda árvore que não dá 

bom fruto é cortada e lançada no fogo. Quanto a mim, eu te batizo com água para o 

arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não 

estou apto para remover suas sandálias; Ele vos batizará com o Espírito Santo e com 

fogo. A sua pá ele tem na mão, e Ele irá limpar bem a sua eira; e Ele irá reunir seu trigo 

no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. (Mat. 3: 7-12) 

Mas os poucos (Mt 7: 13-14.) Que reconheceu sua condição pecadora e alienação de Deus 

e virou-se para Ele com fé arrependido foram salvos. (Para mais informações sobre o 

arrependimento, ver a exposição de 3: 7-17 no capítulo 18 deste volume e meus livros O 

Evangelho Segundo Jesus [Rev. ed .; Grand Rapids: Zondervan, 1994] e O Evangelho 

Segundo os Apóstolos [Nashville: Tomé Nelson, 1993, 2000]). 

O AMBIENTE PROPHETICAL 

como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: "Voz do 

que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai 

as suas veredas. Cada ravina será preenchido, e cada montanha 

e serão abatidas; a torto se tornará em linha reta, e as estradas 

irregulares suavizar; e toda a carne verá a salvação de Deus '"(3: 

4-6). 

Nada mais convincente demonstra controle de Deus sobre a história de profecia 

cumprida. Um tal profecia é Isaías 40: 3-5, o sujeito desses versos. Foi escrito no livro 

das palavras do profeta Isaías sete séculos antes do nascimento de João, e tem imenso 

significado teológico e histórico. Cumprimento desta profecia de João também mostra a 

continuidade entre o seu ministério e do Antigo Testamento, algo extremamente 

importante, se o povo judeu estava a aceitá-lo como um profeta de Deus. 

João cumpriu perfeitamente esta profecia. Ele era a voz ... clama no deserto , onde ele 

viveu a maior parte de sua vida e onde ele ministrava (veja a discussão sobre a 

configuração geográfica acima). Em consonância com o seu papel como precursor do 

Messias, João convidou as pessoas a fazer Preparai o caminho do Senhor , 

para endireitai as suas veredas . A imagem é de um monarca oriental em uma viagem 

de enviar um mensageiro à sua frente para se certificar as estradas foram limpos de 

detritos ou outros perigos. No processo ravina [s] iria ser preenchido em, montanha [s] 



e morro [s] abatido, tortuosos caminhos feitos em linha reta, e ... estradas 

irregulares feitas suave . 

Capítulo 40, a fonte desta profecia, é um ponto crucial no livro de Isaías. Os primeiros 

trinta e nove capítulos foco principalmente nos próximos julgamentos de Deus sobre 

Israel e as nações vizinhas. As palavras do capítulo 40 de abertura "," Comfort, consolai 

o meu povo, diz o vosso Deus, "marcam uma dramática mudança no tom. A mensagem 

da profecia de Isaías mudou de julgamento para a salvação, que é o tema do resto do 

livro. O mesmo Deus que julgou a Israel por seus pecados, um dia, ter piedade dela; Seu 

propósito final para a nação não é julgamento, mas a salvação do remanescente crente, 

baseada em Sua graça imerecida (cf. Rom. 11: 1-32). O tema da reconfortante de Israel 

de Deus corre ao longo da última metade da profecia de Isaías (cf. 40: 6-11, 28-31; 41: 8-

10, 13; 49: 14-16; 51: 1-3, 12; 52: 9; 54: 4-8; 57:18; 61: 2; 66: 12-13). 

Em última análise, o conforto de Deus de Israel culminará no reino milenar. A história 

humana vai acabar quando o Senhor Jesus Cristo estabelece o Seu reino terreno e reina 

sobre o mundo inteiro (Sl. 2: 6; Isa 2: 2; Jer 33:15; Ez 34:.... 23-24; Dan 2: . 44-45; Hos 

3: 5; Apocalipse 20: 4-6). Politicamente, o reino milenar será caracterizado por uma regra 

universal, absoluto e justo de Cristo. Fisicamente, a maldição será levantada, resultando 

em abundante provisão, saúde e longa vida para todos. Espiritualmente, o conhecimento 

do Senhor será universal (Is. 11: 9), e o remanescente crente de Israel será salvo (Zc. 13: 

1, 8). 

As palavras da profecia de Isaías citado aqui também servem como uma analogia do 

arrependimento João pregou. O deserto retrata o coração pecador, e arrependimento 

envolve trazer à tona as profundas, coisas obscuras do coração, na foto, preenchendo as 

ravinas, e orgulho humano humilhante, representados no imaginário de trazer baixo as 

montanhas e colinas. Os, fraudulentos, tortuosos coisas perversas tortos deve ser feita em 

linha reta, e quaisquer outros lugares ásperos no coração, se auto-amor, o amor de 

dinheiro, amor do mundo, a concupiscência da carne, a indiferença, ou descrença, deve 

ser alisado para fora. Só então o verdadeiramente arrependido verá a salvação de Deus . 

 
18. Verdadeiro Arrependimento: Estrada de Deus 

para o coração (Lucas 3: 7-17) 

Então, ele começou a dizer às multidões que estavam indo para 

fora para ser batizado por ele, "Raça de víboras, quem vos ensina 

a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de 

arrependimento, e não começar a dizer a si mesmos: 'Temos por 

pai a Abraão, "pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode 

suscitar filhos a Abraão. Na verdade, o machado já está posto à 

raiz das árvores; assim que cada árvore que não dá bom fruto é 

cortada e lançada no fogo. "E as multidões estavam questionando-

o, dizendo:" Então, o que devemos fazer? "E ele respondia e dizer-

lhes:" O homem que tem duas túnicas é compartilhar com quem 



não tem nenhuma; e aquele que tem alimento é fazer a mesma 

coisa. "E alguns cobradores de impostos também vieram para 

serem batizados, e disseram-lhe:" Mestre, o que devemos fazer? 

"E ele disse-lhes:" Recolha não mais do que o que você tem foi 

condenada a. "Alguns soldados foram interrogá-lo, dizendo:" E 

quanto a nós, o que devemos fazer? "E ele disse-lhes:" Não leve 

dinheiro de ninguém pela força, ou acusar alguém falsamente, e 

se contentar com seu salário. "Agora, enquanto as pessoas 

estavam em um estado de expectativa e todos estavam se 

perguntando em seus corações a respeito de João, sobre se ele era 

o Cristo, João respondeu e disse a todos:" Quanto a mim, eu te 

batizo com água ; mas One está chegando que é mais poderoso do 

que eu, e eu não sou digno de desatar a correia das sandálias; Ele 

vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na 

mão para limpar bem a sua eira, e recolher o trigo no seu 

celeiro; mas queimará a palha em fogo inextinguível "(3: 7-17). 

Depois de definir o cenário para o ministério de João, em 3: 1-6 (ver a exposição desses 

versos no capítulo anterior deste volume), Lucas deu uma ilustração de que nos versículos 

7-17. A mensagem de João pregou, e seu diálogo com a multidão, os cobradores de 

impostos, e os soldados não eram ocorrências de outrora, mas foram típico do que João 

rotineiramente fez. Este breve olhar sobre o ministério e mensagem daquele a quem Jesus 

chamou o maior homem que já viveu até o seu tempo (Mat. 11:11) é inestimável. Sem 

corte de João, vigoroso, e pregação intransigente é um modelo para todos os que 

proclamar a boa nova da salvação em Jesus Cristo. 

Em primeiro lugar e acima de tudo, João era um pregador de arrependimento, de chamar 

o povo de Israel para converterem dos seus pecados e abraçar o Messias. Arrependimento 

é o cerne da mensagem do evangelho; a salvação é concedida apenas àqueles que se 

arrependem de seus pecados e reconhecer Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor 

(Atos 4:12). É impossível verdadeiramente pregar as boas novas do perdão e graça sem 

chamar os pecadores ao arrependimento, e uma mensagem do evangelho desprovido de 

uma chamada para o arrependimento é estranha ao Novo Testamento (cf. 15: 7, 10; 24:47; 

Atos 5 : 31; 11:18; 17:30; 2 Pedro 3: 9). 

A mensagem de João está em nítido contraste com a "graça barata" e "crença fácil" que 

caracteriza muita pregação contemporânea aguado. Esse tipo de pregação deficiente retira 

o evangelho de sua advertência de que os pecadores têm violado a lei de Deus e enfrentar 

a sua ira e julgamento no inferno eterno se não se arrependerem. O resultado previsível 

de um banco de areia, apresentação do evangelho superficial desprovido de um chamado 

bíblico para o arrependimento é uma, superficial resposta rasa, nonsaving. Como 

resultado, as igrejas estão cheias de muitos que professam conhecer a Jesus Cristo, mas 

uma vez que nunca se arrependeu o Senhor lhes dirá: "Nunca vos conheci; partem de 

mim, vós que praticais a iniquidade "(Mat. 07:23). Embora eles imaginam ser no caminho 

estreito que conduz à vida eterna, eles são, na realidade, no caminho largo que leva à 

destruição eterna (vv 13-14;. Cf. 25:12; Atos 8:13, 18-23 ; 2 Tm 3: 5; Tito 1:16).. 



Mesmo a maioria dos que ouviram a pregação poderosa de João Batista e passou por seu 

batismo não conseguiu manifestar arrependimento genuíno. As vastas multidões (Mat. 3: 

5) veio ver João e ouvir a sua pregação, porque eles estavam esperando ansiosamente o 

Messias. Muitos ainda se perguntava se o próprio João pode ser o Messias (veja a 

discussão sobre v. 15 abaixo) -a noção de que João rapidamente descartada (vv. 16-

17). Mas quando Jesus fez aparecer e foi anunciado por João como o Messias e o 

"Cordeiro de Deus" (João 1:29), apesar de ser batizado por João, o povo, em última 

instância rejeitaram. 

Em face do perigo sempre presente de falso arrependimento, é fundamental para ser capaz 

de distingui-lo de verdadeiro arrependimento. Seis marcas progressivas de verdadeiro 

arrependimento emergir desta passagem como necessário. Arrependidos Verdadeiros 

deve refletir sobre o pecado pessoal, reconhecer a ira divina, rejeitar ritual religioso, 

revelam a transformação espiritual, renunciar a ascendência, e receber o Messias. 

ARREPENDIDOS VERDADEIROS REFLITA SOBRE O 
PECADO PESSOAL 

Como observado na discussão de 3: 4-5 no capítulo anterior deste volume, o ministério 

de João como precursor do Messias envolvido preparar os corações das pessoas para 

recebê-Lo. Nas palavras da profecia de Isaías, João era "a voz do que clama no deserto." 

Sua mensagem, "Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas" (v. 4), 

convidou o povo a preparar seus corações para receber o Messias. As imagens da profecia 

de Isaías retrata o trabalho de preparar um caminho através do deserto do coração. Como 

observado no capítulo anterior deste volume, preenchendo as imagens ravinas trazendo à 

luz os pecados ocultos do coração. Derrubando as montanhas e colinas simboliza a 

humilhação de orgulho pecaminoso. Fazendo as coisas escabrosos fala de arrumar 

qualquer coisa perversa, torcido, enganador, ou perigosa pela confissão e 

arrependimento. Finalmente, suavizando as estradas irregulares refere-se a remoção de 

qualquer entrave ou obstáculo, tal como o amor-próprio, a apatia, a indiferença, a luxúria, 

ou incredulidade, que possam obstruir a entrada do Senhor no coração. O verdadeiro 

arrependimento envolve uma negociação completa e total com o pecado em resposta ao 

trabalho de convencimento do Espírito Santo. 

ARREPENDIDOS VERDADEIROS RECONHECER WRATH 
DIVINE 

Então, ele começou a dizer às multidões que estavam indo para 

fora para ser batizado por ele ", Raça de víboras, (3: 7-A) 

Um motivo legítimo para o arrependimento é o medo da ira de Deus. O pecado deve ser 

tratado não apenas porque cria problemas nesta vida, mas ainda mais por causa de suas 

profundas, conseqüências eternas. A mensagem de João às multidões que estavam 

saindo para ser batizado por ele incluídas advertências de que vem a ira de Deus (cf. 

Rm 2, 5, 8; 5:.. 9; Ef 5: 6; Colossenses 3: 6; Rev. 6 : 16-17).A noção de alguns de que o 

sofrimento neste mundo é tudo o que diabos ninguém nunca vai saber é terrivelmente, 

tragicamente errado. A Bíblia ensina claramente e inequivocamente-em termos-o gráfico 

realidade do castigo eterno. Jesus, que pregou mais sobre o inferno, então Ele fez sobre o 

céu, o inferno descrito como o lugar "onde o seu verme não morre, eo fogo não se apaga" 



(Marcos 9:48); "Trevas exteriores" (Mateus 08:12;. Cf. 22:13; 25:30); e "na fornalha de 

fogo" (Mat. 13:42, 50). Em Lucas 13:28, advertiu Seus ouvintes ", em que lugar [inferno] 

haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas 

no reino de Deus, mas vós lançados fora." No inferno os perdidos "vai pagar a pena de 

destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder" (2 

Tessalonicenses 1: 9; cf. Mt 25:41, 46..). Em que lugar horrível "serão atormentados dia 

e noite para todo o sempre" (Apocalipse 20:10; cf. 14: 10-11). 

Ouvintes de João estavam bem conscientes do que vem a ira de Deus, uma vez que era 

um tema constante dos profetas do Antigo Testamento. O termo familiar "o dia do 

Senhor", que retrata o julgamento futuro catastrófico de Deus dos ímpios, é 

explicitamente mencionada dezenove vezes no Antigo Testamento (Isaías 02:12; 13:. 6, 

9; Ez. 13: 5; 30 : 3; Joel 1:15; 2: 1, 11, 31; 03:14; 05:18 Amos [duas vezes], 20; Obad 15; 

Sf 1:. 7, 14 [duas vezes]; Zc 14.. .: 1; Mal 4: 5). É o momento em que Deus derrama Sua 

ira sobre os ímpios, e é por isso Escritura três vezes chama o dia do Senhor "o dia da 

vingança" (Isaías 34: 8; 61:. 2; 63: 4). 

As passagens do Antigo Testamento que lidam com o dia do Senhor, muitas vezes 

transmitem uma sensação de iminência, proximidade, e expectativa: "Wail, para o dia do 

Senhor está próximo!" (Is. 13: 6);"Para o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo" 

(Ez. 30: 3); "Para o dia do Senhor está perto" (Joel 1:15); "Que todos os habitantes da 

terra tremer, porque o dia do Senhor está chegando; certamente ele está próximo "(Joel 

2: 1); "Multidões, multidões no vale da decisão! Para o dia do Senhor está perto, no vale 

da decisão "(Joel 3:14); "Para o dia do Senhor se aproxima de todas as nações" (Obad 

15.);"Fique em silêncio diante do Senhor Deus! Para o dia do Senhor está próximo 

"(Sofonias 1: 7.); "Near é o grande dia do Senhor, próximo e chegando muito 

rapidamente" (Sof. 1:14). 

Essas iminentes dias históricos passados do Senhor eram apenas um prelúdio para o dia 

escatológico final do Senhor, que será ainda maior em extensão e mais terrível em sua 

destruição. No dia Antigo Testamento das passagens Senhor muitas vezes têm tanto um 

próximo e um cumprimento muito. Isaías 13: 6 aponta para um dia histórico do Senhor, 

enquanto o versículo 9 do mesmo capítulo tem o último dia, escatológico do Senhor em 

vista. Joel 1:15 e 2: 1, 11 descrevem um dia histórico do Senhor; Joel 3: 1-14 o dia 

escatológico do Senhor. Obadias 1-14 retrata o dia histórico do Senhor em que Edom foi 

julgado; versículos 15-21 descrevem o dia escatológico do Senhor. Sofonias 1: 7-14 

prevê, um dia histórico iminente do julgamento Senhor sobre Judá, que foi cumprida logo 

depois no cativeiro babilônico;3: 8-20 prevê o último dia do Senhor. 

Decididamente nonsinner amigável caracterização de João da multidão como uma "raça 

de víboras" reflete a verdade sóbria que há mais para o arrependimento do que lutando 

para evitar os fogos da ira divina. Liderados por seus líderes religiosos (Mat. 3: 7; cf. 

12:34; 23:33), hordas de rasas, arrependidos superficiais se reuniram para ouvir 

João. Mas, como ele estava bem consciente, eles não estavam interessados em alterar a 

sua natureza. Por denunciando-os como uma raça de víboras , João identificou-os com 

o seu pai, Satanás (João 8:44), a quem a Escritura descreve como uma serpente (Gn 3: 1-

5, 13-15; 2 Cor. 11: 3; Ap 12: 9; 20: 2). Seu arrependimento superficial e seus cruéis, 

hostil, naturezas venenosos revelou que eles eram filhos do diabo. 



ARREPENDIDOS VERDADEIROS REJEITAR RITUAL 
RELIGIOSO 

quem vos ensina a fugir da ira vindoura? (3: 7b) 

Os judeus esperavam ganhar posição correta diante de Deus através de suas próprias 

realizações hipócritas. Mantendo o sábado, celebrando as festas anuais, oferecendo 

orações formais, dar esmolas aos pobres, e observando a lei (pelo menos externamente), 

era a essência de sua religião. Assim, foi natural para eles para ver o batismo de João 

como apenas mais um ritual de executar. 

Mas essa abordagem legalista, externa era a antítese verdadeiro arrependimento, e João 

corajosamente confrontou-os. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? dessa 

maneira, ele exigiu. Será que eles pensam que pode escapar do inferno da ira de Deus por 

escorregando para o rio Jordão como cobras que fogem um incêndio? 

Deus detesta meras aparências, ritualística, religião hipócrita. Em Isaías 29:13 Ele disse 

de Israel: "Este povo se aproxima com suas palavras e me honra com os serviço de bordo, 

mas eles removem seus corações longe de mim, e sua reverência para mim consiste em 

tradição aprendida de cor." Mais tarde, em Isaías Deus repreendeu Seu povo, porque eles 

"Juro pelo nome do Senhor e invocar o Deus de Israel, mas não em verdade nem em 

justiça" (48: 1). Jeremias lamentou a Deus a respeito de seus compatriotas judeus, "Você 

está perto de seus lábios, mas longe de sua mente" (Jer 12: 2; cf. Ez 33: 31-32..).Em seu 

discurso magistral sobre a salvação comumente conhecido como o Sermão da Montanha 

(Mt 5-7.), O Senhor Jesus Cristo destruiu qualquer esperança de salvação por meio de 

realização humana. Ele atacou a retidão de obras religião de sua época, denunciando as 

suas orações como nada além de vãs repetições, a sua esmola como o desfile de orgulho 

farisaico, e sua manutenção fora da lei, ignorando os sentimentos do coração como posto 

hipocrisia. Em suma, ele apontou a total incapacidade de todas as suas cerimônias e rituais 

para ganhar a salvação. Depois de sua conversão a zeloso (. Gal 1,14), exteriormente 

irrepreensível fariseu Saulo de Tarso reconheceu que toda a sua auto-justiça ascendeu a 

nada mais do que um amontoado de lixo (Fp 3: 4-8.). 

Como as multidões que se reuniram para ouvir João, as igrejas de hoje estão cheias de 

pessoas simplesmente atravessando os movimentos. Eles podem ser batizados como 

crianças, freqüentam serviços, realizar rituais, orar, ler a Bíblia, até mesmo servir como 

pastores e líderes da igreja. Mas penitência superficial não vai entregar ninguém da ira 

divina e julgamento. 

ARREPENDIDOS VERDADEIROS REVELAR 
TRANSFORMAÇÃO ESPIRITUAL 

Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento ... Na verdade, o 

machado já está posto à raiz das árvores; assim que cada árvore 

que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. "E as multidões 

estavam questionando-o, dizendo:" Então, o que devemos fazer? 

"E ele respondia e dizer-lhes:" O homem que tem duas túnicas é 

compartilhar com quem não tem nenhuma; e aquele que tem 



alimento é fazer a mesma coisa. "E alguns cobradores de impostos 

também vieram para serem batizados, e disseram-lhe:" Mestre, o 

que devemos fazer? "E ele disse-lhes:" Recolha não mais do que 

o que você tem foi condenada a. "Alguns soldados foram 

interrogá-lo, dizendo:" E quanto a nós, o que devemos fazer? "E 

ele disse-lhes:" Não leve dinheiro de ninguém pela força, ou 

acusar alguém falsamente, e se contentar com seus salários ". (3: 

8a, 9-14) 

O arrependimento genuíno, inevitavelmente, manifestar-se em atitudes e comportamentos 

alterados; portanto, João desafiou quem vem a ser batizado para dar frutos em 

consonância com a sua professadaarrependimento . O apóstolo Paulo também desafiou 

as pessoas para provar a realidade do seu arrependimento. Ele descreveu seu ministério 

como um dos "indicando tanto aos de Damasco em primeiro lugar, e também em 

Jerusalém e depois por toda a região da Judéia, e até mesmo para os gentios, que se 

arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras adequadas para o 

arrependimento" (Atos 26:20). Porque a evidência do arrependimento que leva à salvação 

é uma vida transformada, Deus "retribuirá a cada um segundo as suas obras" (Rom. 2: 

6). Isso não significa, é claro, que as pessoas podem ganhar a salvação pelas boas obras, 

mas sim que as boas obras são o resultado inevitável de arrependimento. O 

arrependimento que concede Deus (Atos 11:18;. 2 Tim 2,25) não ocorre em um vácuo, 

mas no contexto da transformação provocada pela conversão e regeneração (2 Cor. 

5:17). Como resultado, os redimidos "são obra [de Deus], criados em Cristo Jesus para 

boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas" (Ef. 2:10). 

Nada disso era novo para o povo judeu. Em Isaías 1: 4-5 o profeta lamentou a respeito de 

Israel, 

Ai, nação pecadora, povo carregado de iniqüidade, descendência de malfeitores, filhos 

que agem de forma corrupta! Eles abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, 

eles se afastaram Dele. Onde você vai ser atingido novamente, como você continuar em 

sua rebelião? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. 

Nos versículos 16 e 17, Deus ordenou ao povo: "Lavai-vos, tornar-se limpos; remover o 

mal de seus atos de minha vista. Cessar de fazer o mal, aprendei a fazer o bem; buscar a 

justiça, convencerá o implacável, defender o órfão, defendei a causa da viúva. "Se a 

presença desses atos confirmou a autenticidade de seu arrependimento, Deus prometeu 

que" embora [seus] pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve 

; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã "(v. 18). Em 2 

Crônicas 7:14, Deus declarou: "[Se] meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar 

e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos 

céus, perdoarei os seus pecados e vontade sararei a sua terra "(cf. Ez 33:19;. Jon 3:10.). 

João seguiu sua exortação a arrepender-se com uma advertência sobre as consequências 

graves de não fazê-lo. Na verdade , ele declarou, o machado já está posto à raiz das 

árvores; portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao 

fogo . (. Jesus usou a mesma imagem gráfica para descrever o julgamento em Mateus 

7:19) o julgamento de Deus era iminente, advertiu João;Seu machado foi já posto à raiz 



das árvores . E toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao 

fogo . Essas árvores simbolizam as pessoas cujas arrependimento é comprovAdãoente 

falsa, uma vez que não produz bom fruto -os atitudes e ações que se manifestam a 

justiça, o amor a Deus e obediência à Sua palavra. Eles serão lançados ao fogo, "o fogo 

eterno, preparado para o diabo e seus anjos" (Mateus 25:41; cf. 18:. 8; Jude 6-7). 

O julgamento retratado aqui é dos indivíduos, como o singular de cada 

árvore sugere. Mas se número suficiente de indivíduos deixam de se arrepender, torna-

se uma questão nacional. Foi o que aconteceu em Israel, quando a grande maioria do povo 

judeu rejeitou Jesus Cristo. Algumas décadas mais tarde, em AD 70 o machado do 

julgamento divino caiu. Os romanos saquearam Jerusalém, queimou o templo, e 

massacraram milhares de judeus, que foram atirados ao fogo da condenação eterna. O 

mesmo machado do julgamento divino cairá sobre todos os que não se arrependerem, 

tanto judeus e gentios (cf. Joel 3: 1-2, 12-14; Sofonias 3: 8.). 

Mensagem séria de João solicitado, pelo menos, alguns na multidão para refletir sobre 

suas vidas pecaminosas. Querendo saber o que ações específicas que precisavam para 

tomar a manifestar arrependimento genuíno, eles começaram a interrogá-lo, dizendo: 

"Então o que devemos fazer?" João seria habitualmente (como o imperfeito do verbo 

traduzido dizer indica) responde -los, dando prático conselho. Ele disse as multidões em 

geral, "O homem que tem duas túnicas é compartilhar com quem não tem 

nenhuma; e quem tiver comida é a fazer o mesmo ". Embora aparentemente trivial, 

compartilhando necessidades básicas, como roupas e alimentos com os necessitados 

cumpre o mandamento de amar o próximo (10:27; cf. Lev 19:18; Rom. 13. .: 8-10; Gal 

5,14; Tiago 2: 8) -que é o segundo em importância apenas para o comando de amar a 

Deus (Mt 22: 37-38).. 

Lucas então gravou as questões de dois grupos específicos. Quando alguns cobradores 

de impostos também veio a ser batizado e lhe perguntou: "Mestre, o que devemos 

fazer?" João disse-lhes: "Recolha não mais do que o que lhe foi ordenado a." Os 

cobradores de impostos eram odiados, vilipendiados, e desprezado por causa coletavam 

impostos para os opressores romanos. Desprezados como traidores e ladrões, eles foram 

afastados da vida religiosa judaica e proibidos de testemunhar em tribunal. João não 

encomendá-los a desistir de seus postos de trabalho, uma vez que não é errado para um 

governo de cobrar impostos (Mt 22: 17-21.; Rm 13: 7.). Mas ele disse-lhes para 

não recolher qualquer mais do que aquilo que tinham recebido ordens de recolher. Os 

coletores de impostos normalmente aumentou os seus lucros por extorquir taxas 

exorbitantes para além do que foi mandatado por Roma (cf. Lucas 19: 8), e propinas e 

subornos exigente. Eles poderiam manifestar verdadeiro arrependimento por tratar as 

pessoas de forma justa e honesta e não abusando de sua autoridade. Alguns dos 

cobradores de impostos levou a mensagem de João para o coração e se arrependeu (Matt 

21: 31-32; Lucas 19: 1-10.). 

Soldados foram outro grupo propenso a abusar de sua autoridade para ganho 

egoísta. Estes soldados poderia ter sido sob a autoridade de Herodes Antipas ou Roma e 

pode também ter incluído alguns membros da polícia da Judéia. João deu-lhes três 

maneiras de se manifestar arrependimento genuíno. Primeiro, eles foram não para tirar 

dinheiro de ninguém pela força . O verbo traduzido tirar dinheiro à força significa 

literalmente "a tremer violentamente." Os soldados não eram, para usar linguagem 

contemporânea, para sacudir as pessoas para baixo para o dinheiro por meio de 



intimidação ou força.Também não foram eles para acusar ninguém falsamente . Eles 

não estavam a abusar da sua autoridade para torcer e perverter as provas em uma tentativa 

de extorquir dinheiro do inocente. Finalmente, João cobrado aos soldados que se 

contentar com seus salários , uma vez que não fazê-lo pode motivá-los a abusar do seu 

poder. 

Ao selecionar os cobradores de impostos e soldados como exemplos de pessoas que se 

arrependeram, João estava fazendo o ponto geral que o verdadeiro arrependimento produz 

uma vida que se transforma de ser caracterizada pelo pecado a ser aferido por virtude. 

ARREPENDIDOS VERDADEIROS RENUNCIE 
ANCESTRAIS 

e não começam a dizer a si mesmos: 'Temos por pai a Abraão, 

"pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos 

a Abraão. (3: 8b) 

O povo judeu basearam a sua esperança de salvação em grande parte de sua descendência 

de Abraão. Eles eram as pessoas a quem Deus havia prometido bênção, herdeiros das, 

irrevogável, incondicional, promessas eternas unilaterais feitas a Abraão e Davi. Eles 

contaram com a descida de Abraão para ganhar entrada para eles no reino. Como alguns 

deles orgulhosamente disse a Jesus: "Somos descendentes de Abraão" (João 8:33), e 

"Nosso pai é Abraão" (v. 39). 

Mas a salvação é individual, não corporativa. Jesus desafiou aqueles que alegou ser filhos 

de Abraão, "Se vocês são filhos de Abraão, fazeis as obras de Abraão" (João 

8:39). "Porque não é judeu o que o é exteriormente", escreveu Paulo, "mas ele é judeu o 

que o é no interior" (Rom. 2: 28-29). Mais tarde, em que epístola ele acrescentou: "Porque 

eles não são todos os israelitas que são descendentes de Israel;nem são todas as crianças, 

porque eles são descendentes de Abraão, mas: "Através de Isaque seus descendentes será 

nomeado '" (Rm. 9: 6-7). Aos Gálatas, ele escreveu: "Portanto, não se esqueça de que é 

os que são da fé são filhos de Abraão .... E, se sois de Cristo, então sois descendência de 

Abraão, herdeiros segundo a promessa "(Gal. 3: 7, 29). Sendo um descendente de Abraão 

é nenhuma defesa contra o julgamento divino, Jesus advertiu: 

Esforce-se para entrar pela porta estreita; para muitos, eu lhe digo, procurarão entrar e 

não poderão. Uma vez que o dono da casa se levanta e fecha a porta, e você começa a 

ficar de fora e bater à porta, dizendo: "Senhor, abre-se a nós!", Então Ele vai responder e 

dizer-lhe: "Eu não sei . de onde você é ", então você vai começar a dizer:" Nós comemos 

e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas ", e Ele dirá:" Eu digo a você, 

eu não sei de onde você é; afastar-me, todos os malfeitores. "Em que lugar haverá choro 

e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de 

Deus, mas vós lançados fora. (Lucas 13: 24-28) 

Nem era o homem rico na história do homem rico e Lázaro entregues a partir de inferno, 

alegando Abraão como seu pai (Lucas 16: 24-26). 

De acordo com essa verdade bíblica, João advertiu seus ouvintes não para começar a 

dizer para si mesmos, Temos por pai a Abraão . Então João apontou que até destas 



pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão . Sua declaração cáustica foi um duro golpe 

para o seu orgulho arrogante. Não havia nada de digno ou merecedor sobre eles; Deus 

poderia, se quisesse, fazer filhos de Abraão fora das rochas. E para além de 

arrependimento e salvação, seus corações estavam corações de pedra de qualquer maneira 

(Ez 11:19;. 36:26). Tom áspero de João, lembra de sua denúncia antes deles como cobras 

(v. 7), foi justificada pela gravidade da situação. Aqueles que confiam em sua herança 

étnica ou religiosa para a salvação são enganados e se dirigiu para o fogo do juízo eterno. 

ARREPENDIDOS VERDADEIROS RECEBER O MESSIAS 

Agora, enquanto as pessoas estavam em um estado de expectativa 

e todos estavam se perguntando em seus corações a respeito de 

João, sobre se ele era o Cristo, João respondeu e disse a todos 

eles ", quanto a mim, eu te batizo com água; mas One está 

chegando que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de 

desatar a correia das sandálias; Ele vos batizará com o Espírito 

Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar bem a sua 

eira, e recolher o trigo no seu celeiro; mas queimará a palha em 

fogo inextinguível "(3: 15-17). 

Este último ponto se move para além das coisas que acompanham a salvação para Aquele 

que por si só pode salvar, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. As palavras de João 

poderosamente atestar que a vinda de um, o Messias, é Deus, pois Ele faz coisas que só 

Deus pode fazer. 

Durante séculos o povo judeu havia desejado e aguardado a vinda do Messias. Mas 

agora as pessoas estavam em uma intensificada estado de expectativa por causa do 

ministério de João. Sua especulaçãosobre se ele era o Cristo , embora compreensível, 

foi equivocada. É verdade que João era profeta (Lucas 20: 6), e o maior homem que já 

viveu até o seu tempo (Mt 11:11.). Mas João não era o Messias (João 1: 6-8), nem ele 

nunca dizem ser. Pelo contrário, "Quando os judeus enviados para si sacerdotes e levitas 

de Jerusalém para perguntar-lhe:" Quem é você? ' [João] confessou e não negou, mas 

confessou: "Eu não sou o Cristo" (João 1: 19-20; cf. 3,28). 

DisReivindicaçãoer de João, Quanto a mim, eu te batizo com água; mas One está 

chegando que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar a correia 

das sandálias não só deixou claro que ele não era o Messias, mas também que ele era 

inferior a ele. João batizou na água do rio Jordão como uma confissão para fora de seu 

arrependimento. Mas o Messias, o One que está chegando , ou "o esperado" (Lucas 7: 

19-20) é mais poderoso do que João. Então superior é o Messias que João considerava-

se imprópria até para desatar a correia de suas sandálias -a servil tarefa executada pelo 

mais humilde dos escravos (cf. João 1:27). O Messias batizar -los com o Espírito Santo 

e com fogo . Isso demonstra a superioridade do Messias para João, para esses dois atos 

sobrenaturais só pode ser realizado por Deus. É somente Deus que dispensa o Espírito 

Santo àqueles que se arrependem e julgamento para aqueles que não o fazem. 

Os judeus estavam bem cientes de que, sob a nova aliança, Deus enviaria o Espírito para 

habitar aqueles que se arrependem (Ez 36:27;. 37:14). Qualquer ser humano também não 



têm autoridade para imergir os pecadores impenitentes no fogo do juízo eterno. Os judeus 

também sabia que o Antigo Testamento freqüentemente associa fogo com o julgamento 

divino (cf. Isaías 29: 6; 30:33; 31: 9; 66:... 15-16; Ez 38:22; Sofonias 1:18; 3 : 

8). Malaquias escreveu que o Messias viria (3: 1) trazer julgamento, o que causou o 

profeta a exclamar: "Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá, quando 

ele aparecer? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros "(v. 

2). Em 4: 1, Deus usou a metáfora do fogo para retratar julgamento futuro: "Pois eis que 

o dia está chegando, queimando como uma fornalha; e todos os soberbos e todos os 

malfeitores serão joio; eo dia que está chegando os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, 

"de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo" O Novo Testamento também usa o 

fogo em referência ao julgamento divino (Mt 07:19..; 13:40, 42, 50; 18: 8; 25:41; Lucas 

9:54; 12:49; 17:29; João 15: 6; 2 Tes. 1: 7; Hebreus 10:27; 2 Pedro 3. : 7; Judas 7; Rev. 

14:10; 19:20; 20:10, 14-15; 21: 8). 

O versículo 17 imagens a separação envolvidos no julgamento usando uma ilustração 

agrícola familiar. Depois que o grão foi colhida, foi despejado em um disco, piso liso. Foi, 

então, atirou para o ar com uma pá , ea brisa soprava a mais leve palha de distância do 

mais pesado de trigo . De João ilustração imagens Messias com sua pá ... Em sua mão , 

pronto para assim bem claro a sua eira que não há vestígios de palha são deixados. Seu 

julgamento será completa, e ninguém será isento dela. Após a separação é realizada, o 

Messias irá recolher o trigo (o arrependido; cf. Mt 13:. 25-30) em seu celeiro(céu); mas 

queimará a palha (os impenitentes; cf. Ex. 15: 7 .; Sl 1: 4; 35: 5; 83:13; Isa 17:13; 29:.. 

5; Malaquias 4: 1) com o fogo inextinguível .. do inferno eterno (cf. Is 66:24; Mt 18 : 8; 

25:41, 46; Ap 14: 10-11). 

Poderoso apelo de João para o verdadeiro arrependimento é tão relevante e necessária 

hoje como quando ele deu. É dever de todo verdadeiro pregador da Palavra de Deus para 

avisar os seus ouvintes sobre o perigo de falso, superficial, o arrependimento não-

poupança; arrependimento que é fundamentada em arrependimento egoísta sobre as 

conseqüências do pecado, em vez de um desejo de ser liberto do pecado, não consegue 

subjugar o amor ao pecado e iniciar uma paixão pela santidade, leva a uma maior pecado 

em uma tentativa hipócrita para manter a fachada de auto-justiça , produz auto-engano, 

leva a uma falsa segurança mortal, e, finalmente, endurece o coração, e cauteriza a 

consciência. 

 
19. A ousadia de João Batista (Lucas 3: 18-20) 

Assim, com muitas outras exortações ainda, anunciava o 

evangelho ao povo. Mas quando o tetrarca Herodes foi 

repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, 

e por causa de todas as coisas más que Herodes tinha feito, 

Herodes também acrescentou esta a todos: ele trancou João na 

prisão. (3: 18-20) 

Ao longo da história redentora pregadores destemidos pagaram o preço para 

corajosamente enfrentar o pecado. Ela deveria vir como nenhuma surpresa, então, que o 

Senhor Jesus Cristo, o maior pregador que já viveu (João 7:46; cf. Mt 7: 28-29.), Foi 



executado por Seus inimigos. De acordo com as tradições de confiabilidade (variável), 

transmitida de a igreja primitiva, o mesmo destino se abateu sobre todos os apóstolos, 

exceto para João, que foi exilado na ilha de Patmos. Pedro foi crucificado (de cabeça para 

baixo, a seu pedido, porque ele sentia indigno de ser crucificado como seu Senhor tinha 

sido [Eusébio,História Eclesiástica , III, 1]). Seu irmão André teria também foi 

crucificado; amarrado em vez de pregado na cruz para prolongar seu sofrimento. Tiago, 

irmão de João é o único apóstolo cuja morte está registrado nas Escrituras; ele foi 

executado por Herodes Agripa I (Atos 12: 1-2). Filipe foi dito ter sido apedrejado até a 

morte, na Ásia Menor, mas não antes de multidões vieram à fé em Cristo por meio de sua 

pregação. As tradições variam a respeito de quão perto o companheiro de Filipe Natanael 

(Bartolomeu) morreu. Alguns dizem que ele foi amarrado e atirado ao mar, outros que 

ele foi crucificado.Mateus pode ter sido queimado na fogueira. Tomé provavelmente 

chegou à Índia, onde algumas tradições dizem que ele foi morto com uma lança. De 

acordo com o martírio apócrifo de Tiago, Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado até a morte 

pelos judeus para pregar a Cristo. Simão, o Zelote, de acordo com algumas tradições, 

pregou o evangelho no Egito, África do Norte, e na Pérsia, onde foi martirizado por ser 

serrados. Outras tradições colocar seu ministério na Grã-Bretanha, onde ele acabou sendo 

crucificado pelos romanos. Thaddeus (também conhecido como Judas, filho de Tiago 

[Lucas 6:16]) informou que tomava a mensagem do evangelho para o que hoje é a Turquia 

moderna, onde ele foi espancado até a morte. Paulo foi provavelmente decapitado em 

Roma, durante a perseguição de Nero da igreja. O Novo Testamento também registra os 

martírios do evangelista destemido Estêvão (Atos 7: 58-60) e Antipas, um pastor fiel da 

igreja em Esmirna (Rev. 2:13). 

Na era postapostolic pregadores fiéis continuaram a enfrentar o martírio. Inácio foi 

martirizado em Roma, no início do segundo século. Diligentemente realizando seu 

ministério até o fim, ele escreveu uma série de cartas a várias igrejas enquanto ele estava 

sendo levado para Roma para a execução, exortando-os a permanecer firmes na 

fé. Policarpo, de frente para martydom em Esmirna no meio do segundo século, se 

recusou a renunciar a Cristo. "Oitenta e seis anos em que servi-Lo, e Ele nunca me fez 

qualquer lesão", respondeu ele. "Como então posso blasfemar meu Rei e meu Salvador?" 

Quando o procônsul ameaçaram queimá-lo vivo sem medo Policarpo respondeu: "Você 

me ameaçar com o fogo que queima por uma hora, e depois de um pouco se extingue, 

mas são ignorantes do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno, reservado para os 

ímpios. Mas por que você ficasse? Levar adiante o que você quiser. " 

João Crisóstomo, bispo de Constantinopla no século IV, foi, talvez, o maior pregador da 

igreja primitiva (o apelido Crisóstomo significa "Boca de ouro"). Ele foi exilado quando 

seu corajoso, pregação intransigente ofendido muitos dos ricos e poderosos, em 

Constantinopla (especialmente o vão Imperatriz Eudoxia). Não é mais capaz de pregar, 

Crisóstomo virou-se para a escrita. Tão poderoso e eficaz era o seu ministério contínuo 

que ele foi banido para um local mais remoto. Maltratado pelos soldados escoltavam, 

Crisóstomo ficou doente e morreu no caminho. Historiador Justo Gonzalez descreve a 

cena: "Quando ele percebeu que a morte estava próxima, ele pediu para ser levado a uma 

pequena igreja na beira da estrada. Lá ele teve comunhão, despedir-se aqueles em torno 

dele, e pregou seu sermão breve mas mais eloquente: "Em todas as coisas, glória a 

Deus. Amém "( O Story da Christianity [Peabody, Mass .: Prince, 1999), 1: 199-200). 

Dois precursores medievais notáveis para a Reforma foram João Wycliffe e Jan 

Huss. Wycliffe (1329-1384), também chamado de "Estrela da Manhã da Reforma", foi 



um reformador Inglês que afirmaram que a Bíblia é a única autoridade em matéria de 

doutrina e prática. Ele procurou traduzi-lo em Inglês, para que mais pessoas pudessem lê-

lo. Wycliffe ensinou que Cristo, e não o papa, era o cabeça da igreja, negou a doutrina 

católica romana da transubstanciação e (como Lutero mais tarde faria) opôs-se à 

concessão de indulgências (remissões de algumas ou todas as penas do purgatório, muitas 

vezes vendidos em a Idade Média para arrecadar dinheiro para a Igreja 

Católica). Wycliffe e seus seguidores, os lolardos, ajudou a pavimentar o caminho para a 

Reforma na Inglaterra. Por sua oposição corajosa para o falso ensino de sua época, 

Wycliffe foi condenado e forçado a deixar sua posição em Oxford. 

De Wycliffe mais jovem contemporâneo, o reformador tcheco Jan Huss (1373-1415) 

pagou um preço mais íngreme por se opor alguns dos falsos ensinamentos da igreja 

romana. Huss, como Wycliffe, ensinava que a Bíblia, e não o papa, era a autoridade 

suprema. Ele também rejeitou indulgências. Quando o papa emitiu um decreto que 

proibia a pregação em capelas, como o que Huss pregado em, Huss ignorou e continuou 

a pregar. Para fazê-lo, ele foi excomungado. Huss foi convocado para comparecer perante 

o Conselho de Constança (1415) e foi prometido salvo-conduto de e para o conselho pelo 

imperador do Sacro Império Romano. Mas Huss foi condenado e queimado na fogueira, 

a garantia do imperador do salvo-conduto, não obstante. 

Entre as centenas de protestantes martirizados na Inglaterra durante o reinado de Maria 

Tudor ("Bloody Maria") foi o grande pregador Hugh Latimer. Quando ele estava prestes 

a ser queimado na fogueira junto com o companheiro reformador Nicolas Ridley, Latimer 

disse-lhe: "Tende bom ânimo, Mestre Ridley, e jogar o homem; vamos esta luz do dia, 

tais uma vela pela graça de Deus na Inglaterra que acredito que jamais se apagará. " 

Nos tempos modernos, muitos pregadores fiéis da Palavra de Deus enfrentaram 

perseguição ou martírio em lugares como China, Oriente Médio, partes da África e da 

Índia, e em outros lugares. No entanto, como Paulo escreveu durante a sua prisão por 

causa de Cristo, "a palavra de Deus não está presa" (2 Tim. 2: 9). 

O primeiro de muitos ao longo dos tempos que seriam martirizados por fielmente 

testemunhando Cristo foi Seu precursor, João Batista. Pelos padrões humanos, a carreira 

de João não parece ter sido muito bem sucedida. Seu breve ministério de cerca de um ano 

foi gasto no deserto da Judéia, e terminou com um longo trecho na prisão seguido por seu 

ser decapitado. 

Mas tal avaliação da carreira de João é equivocada. A verdade é que ele foi 

eminentemente usado por Deus para realizar a tarefa para a qual ele nasceu (Lucas 1: 13-

17, 76) -então é assim que Jesus disse a respeito dele: "Em verdade vos digo que, entre 

os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista! "(Mat. 

11:11). João realizada precisamente o que Deus propôs-lhe. 

Após ter dado exemplos de sua pregação e interagindo com as multidões nos versículos 

7-17, Lucas fechou a história de João Batista com este breve resumo do seu 

ministério. Deve notar-se que a inserção desta secção de Lucas aqui não foi cronológica, 

mas temática. João não estava realmente preso até mais tarde no ministério de Jesus, mas 

Lucas puxa sua prisão de volta a este ponto de concluir seu relato do ministério de João 

e definir Jesus no centro do palco. Para o resto do evangelho de Lucas João aparece 

apenas em referência a Ele. 



Três palavras, "pregação", "Personalizar" e "perseguição", ajuda un dobre impacto de 

João. 

PREGANDO 

Assim, com muitas outras exortações ainda, anunciava o 

evangelho ao povo. (3:18) 

Como observado no capítulo anterior deste volume, João ministrado por muitos meses no 

deserto da Judéia perto do rio Jordão. Grandes multidões se reuniram para ouvi-lo, ea 

especulação era galopante que ele poderia ser tão esperado Messias de Israel. João não 

era o Messias, mas ele pregou o evangelho para as pessoas , chamando-os de se 

arrepender e batizando aqueles que o fizeram em preparação para a vinda do 

Messias. Suas exortações expostos a maldade de seus corações, condenou a sua 

dependência de ritual e sua herança de Abraão para a salvação, e advertiu-os de que eles 

iriam enfrentar a ira eo julgamento de Deus, se não verdadeiramente e, evidentemente, se 

arrepender. Sua mensagem não se limitou aos judeus pessoas , no entanto, como a sua 

condenação de Herodes, um não-judeu, indica (ver a exposição de v. 19). 

O ministério de João sobreposta a de Jesus, continuando por até seis meses após o 

batizou. Mas, como Jesus veio para a frente, o Seu ministério eclipsado João. Em João 3: 

22-36, o apóstolo João registrou testemunho final de João Batista de Jesus, como seu 

ministério ferida para baixo da sua celebração. Os versículos 22-23 nota que tanto Jesus 

(através de Seus discípulos; cf. 4: 2) e João estavam batizando, indicando a sobreposição 

em seus ministérios referidos acima. Tanto Mateus (4:12) e Marcos (1,14) ir diretamente 

da tentação de Cristo para a prisão de João. O evangelho de João complementa o relato 

dos Evangelhos Sinópticos, revelando o que aconteceu entre esses dois eventos. 

Perturbado pelas de seu mestre em declínio de popularidade, os discípulos de João ", 

disse-lhe: 'Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, 

eis que está batizando, e todos vão ter com ele'" (v. 26) . Embora seus discípulos podem 

ter perdido de vista o propósito do ministério de João, que era apontar Israel ao Messias, 

João não tinha. "Um homem não pode receber coisa", ele lembrou-lhes, "a menos que 

tenha sido dado a ele do céu. Vós sois as minhas testemunhas de que eu disse: 'Eu não 

sou o Cristo', mas, 'Eu fui enviado adiante dele' "(vv. 27-28). João viu Jesus crescente 

popularidade não como uma ameaça ao seu ministério, mas como o seu 

cumprimento. Para fazer o seu ponto perfeitamente claro, João disse a seus discípulos: 

"Ele [Jesus] cresça e que eu diminua" (v. 30).Então, nos versículos 31-36 João deu seis 

razões pelas quais Jesus era superior a ele. 

Primeiro, Jesus teve uma origem celestial. Ele é aquele "que vem de cima [e] é acima de 

tudo" (v 31; cf. 6:33, 38, 50-51, 58; 08:42; 13:. 3; 16:28; 17: 8 ; 1 Cor. 15:47; Ef 4:10), 

que afirma a Sua divindade.. 

Em segundo lugar, Jesus é onisciente. Seu ensino é superior a qualquer outra pessoa, 

porque Ele é a fonte da revelação divina. "O que ele tem visto e ouvido" no reino celestial 

", de que Ele testemunha" (v. 32). 

Em terceiro lugar, o que Jesus disse foi sempre em completa harmonia com Deus, o Pai, 

de modo que "aquele que recebeu o seu testemunho, o seu selo a isso, que Deus é 



verdadeiro" (v. 33). Por outro lado, a rejeitar Jesus é chamar Deus de mentiroso (1 João 

5:10). 

Em quarto lugar, Jesus experimentou o poder do Espírito Santo de uma forma 

ilimitada; Deus deu a Jesus "o Espírito sem medida" (v. 34). Isso está em contraste com 

todos os outros que falava por Deus, até mesmo os profetas e os escritores inspirados das 

Escrituras. A sua capacidade de receber o poder do Espírito foi limitado por suas 

naturezas pecaminosas, humanos caídos. Mas desde que em Cristo "toda a plenitude da 

Divindade habita em forma corpórea" (Col. 2: 9), não havia limites para o poder do 

Espírito trabalhando nele. 

Em quinto lugar, Jesus recebeu toda a autoridade do Pai, que "todas as coisas entregou 

nas suas mãos" (v. 35). Concedendo-lhe a autoridade do Pai supremo sobre tudo no céu 

e na terra (Mateus 11:27; 28:18; 1 Cor 15:27; Ef 1:22; Fp 2:.... 9-11; Hb 1: 2;. 1 Pedro 

3:22) é um claro testemunho à divindade do Filho. 

Finalmente, só Jesus é o Salvador (Atos 4:12), e "quem crê no Filho tem a vida 

eterna; mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele 

permanece "(v. 36). Uma vez que em Isaías 43:11 Deus declarou: "Eu, eu mesmo, sou o 

Senhor, e não há salvador além de Mim", para dizer que Jesus é o Salvador é dizer que 

Ele é Deus. 

Tendo dado esse testemunho final para o Messias, o Senhor Jesus Cristo, João 

desapareceu de cena. A obra do grande profeta tinha acabado. 

PERSONALIZAR 

Mas quando o tetrarca Herodes foi repreendido por ele por causa 

de Herodias, mulher de seu irmão, e por causa de todas as coisas 

más que Herodes tinha feito, (3:19) 

Pregação ousada do João não só foi direcionado para grandes audiências, mas também 

para indivíduos específicos. Mesmo Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia e Perea (veja 

a discussão de 3: 1 no capítulo 17 deste volume), onde João estava ministrando, não 

escapou de ser repreendido por ele . Antipas era um filho de Herodes, o Grande, e seu 

longo reinado (4 BC para AD 39) abrangeu todo o ministério de Jesus Cristo. Com 

exceção das narrativas do nascimento (Mateus 2: 1-19; Lucas 1: 5.), Antipas é a Herodes, 

que aparece nos relatos evangélicos. Ele não era um judeu; seu pai, Herodes, o Grande, 

era um Idumean (edomita) e sua mãe, Maltace, era samaritano. Que ele era descendente 

de os edomitas desprezados e samaritanos não encarecer Antipas para seus súditos 

judeus. Nem seus atos como governante, nomeAdãoente a criação de Tiberias, sua 

capital, no local de um cemitério judaico. Porque eles considerado o local a ser profanada, 

Antipas teve um tempo difícil convencer qualquer judeus se estabelecer lá. 

Embora alguns possam ter hesitado para repreender um governante do estado de Herodes, 

João não se intimidou. O verbo traduzido repreendido é um particípio presente passiva, 

indicando ação contínua.João desafiou continuamente o caráter moral desse 

governante por causa de todas as coisas más que Herodes tinha feito . 



De todos os pecados de Herodes, um um flagrante se destacou publicamente: seu 

casamento ilícito de Herodias, mulher de seu irmão . Sua história sórdida foi nada 

menos do que uma novela do primeiro século. Problemas conjugais não eram novidade 

para os Herodes; O pai de Antipas, Herodes, o Grande, por exemplo, teve dez 

esposas. Antipas havia se casado com a filha de Aretas, o rei da Nabatea, uma região 

localizada ao sul de Perea. Enquanto em uma viagem a Roma, Antipas visitou seu meio-

irmão Filipe (não o Filipe, o tetrarca mencionado em 3: 1). Apesar de ficar com ele, 

Antipas tornou-se apaixonado com a esposa de Filipe Herodias (que também era sobrinha 

de Antipas, a filha de outro de seus meio-irmãos). O ambicioso Herodias estava ansioso 

para ser a esposa de um tetrarca (seu marido, Filipe, era um cidadão privado) e concordou 

em se casar Antipas com a condição de que ele se divorciar de filha de Aretas. Aretas 

ficou indignado sobre este insulto, e seu ressentimento latente mais tarde levou à guerra 

entre ele e Antipas. Antipas foi derrotado por Aretas e salvou do desastre só por 

intervenção romana. 

Herodias acabaria por revelar-se a queda de Herodes. Depois que o imperador Calígula 

concedida irmão de Herodias Agripa I (Atos 12: 1) o título de rei, ela exigiu que Herodes 

ir a Roma e obter o mesmo título. (As referências do evangelho a ele como rei [Matt. 14: 

9; Marcos 06:14, 22] refletem o uso informal popular do termo). Mas diante de Herodes 

e Herodíades chegou a Roma, um mensageiro de Agripa acusado Herodes de 

delito. Como resultado, Caligula deposto Herodes, que, acompanhado por Herodias, foi 

banido permanentemente para uma cidade no que hoje é a França. 

Antipas e Herodias são uma reminiscência de outro casal malfadado, Acabe e 

Jezabel. "Como Acabe", escreve DA Carson, "Antipas era mau, mas fraco; e Herodias, 

como Jezebel, perverso e cruel "( Mateus, no Frank E. Gaebelein, ed, Comentário Bíblico 

do Expositor. [Grand Rapids: Zondervan, 1984], 8: 338). A fraqueza de Antipas, 

juntamente com a crueldade de Herodias assegurou que, eventualmente, os seus pecados 

só poderia trazer conseqüências desastrosas. 

PRISÃO 

Herodes também acrescentou esta a todos: ele trancou João na 

prisão. (3:20) 

O casamento de Antipas para Herodias estava errado em vários aspectos. Primeiro, eles 

se divorciaram suas esposas para se casar com outro. Em segundo lugar, a sua relação 

também foi incestuoso, uma vez que ela era sua sobrinha. Por fim, o casamento de 

Antipas para ela era uma flagrante violação da lei mosaica, que explicitamente proibido 

um homem de se casar com a mulher de seu irmão (Lev. 20:21). A única exceção foi a 

produzir prole se seu irmão morreu (levirato). Mas Filipe já tinha prole (Salomé; veja a 

discussão abaixo). Além disso, ele ainda estava vivo. 

Embora ele estava chamando Herodes a arrepender-se por preocupação com sua alma, 

repreensão intransigente de João do casamento ilícito do casal foi explosivo 

politicamente. Como observado acima, Aretas já estava furioso que Antipas tinha se 

divorciado de sua filha se casasse com Herodias. Agora, o muito popular João Batista 

estava denunciando o seu pecado. Movendo-se para silenciar o pregador 

ousado, Herodes adicionado à sua já longa lista de iniqüidades o mais público de todos 

eles: ele trancou João na prisão . 



Lucas termina a história de João lá, mas Mateus e Marcos gravar o último episódio 

sombrio de sua vida. Querendo executar João, mas com medo da reação das pessoas 

(Mateus. 14: 5), Herodes o manteve na prisão. Mas mera prisão não foi suficiente para o 

Herodias vingativo, que "tinha um rancor contra [João] e queria matá-lo" (Marcos 

6:19). Eventualmente, ela encontrou uma maneira de manipular o marido e conseguir o 

que queria. Em uma festa de gala de aniversário da filha de Herodias de Antipas de seu 

casamento com Filipe (Josephus dá o nome dela como Salome) realizaram uma obscena 

e imoral de dança diante de Herodes e seus convidados. Seduzido por sua performance, 

querendo jogar o governante magnânimo diante de seus convidados, e, provavelmente, 

mais do que um pouco bêbado, Herodes "prometeu com juramento dar-lhe tudo o que 

pedisse" (Mateus. 14: 7). Alertado por sua mãe vingativa, a menina respondeu: "Dá-me 

aqui num prato a cabeça de João Batista" (v. 8). Se entristeceu com o resultado de sua 

promessa tola, mas muito orgulhoso para quebrá-lo, Herodes relutantemente ordenou a 

decapitação de João (Mat. 14:10). 

No final, matando João não realizar qualquer coisa para Herodes e Herodíades. Como 

mencionado acima, que acabou perdendo tudo e foi para o exílio. E Herodes era 

assombrado pela culpa sobre o que ele tinha feito. Assim, quando os relatórios do 

ministério de Jesus chegou a ele, Herodes, exclamou: "Este é João Batista; ele ressuscitou 

dentre os mortos, e é por isso que os poderes miraculosos está no trabalho em si "(Matt. 

14: 2). Herodes, porém, gostaria de acrescentar a sua culpa, desempenhando um papel no 

julgamento de Jesus (Lucas 23: 7-12). 

Humilde aceitação de seu papel subalterno de João é um exemplo para todos os 

pregadores (e todos os crentes) de humildade. João confrontively e sem medo falou a 

verdade, assim, cumprir com fidelidade a seu ministério. Ele ousAdãoente chamado para 

o arrependimento, não importa o que custou a ele. Em uma época de cócegas ouvido 

pregação (4 2 Tim: 3.) E pregadores de auto-promoção da (. Phil 1:17), a igreja precisa 

desesperAdãoente pregadores mais ousadas, mas humildes, como o Batista. 

 
20. A confirmação divina do Messias (Lucas 3: 

21-22) 

Agora, quando todas as pessoas foram batizadas, Jesus também 

foi batizado, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu eo 

Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma 

pomba e uma voz vinda do céu: "Tu és meu amado Filho, em você 

Estou bem satisfeito "(3: 21-22). 

O tema central tanto profecia do Antigo Testamento e Novo Testamento a pregação é o 

Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, especialmente os Evangelhos, é preenchido com 

testemunho a Ele (Lucas 24:44; João 5:39; Apocalipse 19:10). Após a conversa com Jesus 

em que Ele Se revelou como o Messias (João 4:26), a Samaritana voltou à sua aldeia "e 

disse aos homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu ter feito; este não 

é o Cristo, não é? '"(v. 29). Como resultado, "De que cidade muitos dos samaritanos 

creram nele por causa da palavra da mulher, que testificou:" Ele me disse que todas as 



coisas que eu fiz '"(v. 39). Conhecimento sobrenatural de Jesus dele mudou Nathanael 

para testemunhar, "Rabi, Tu és o Filho de Deus; Tu és o Rei de Israel "(João 1:49). 

Não só o seu conhecimento onisciente, mas também as suas obras milagrosas 

testemunhou Jesus. Em João 5:36 Jesus disse aos seus adversários: "As obras que o Pai 

me deu para realizar-as mesmas obras que Eu-testemunho de mim, que o Pai me enviou" 

(cf. 10:25). 

Como condizente com aqueles escolhidos para serem suas testemunhas (Atos 1: 8), os 

apóstolos continuamente testemunhou sobre Jesus Cristo. Em resposta à consulta do 

Senhor: "Quem dizeis que eu sou?" (Mat. 16:15) Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o 

Filho do Deus vivo" (v. 16). O apóstolo João, duas vezes gravou seu testemunho de Jesus: 

"E aquele que o viu testificou, eo seu testemunho é verdadeiro; e ele sabe que ele está 

dizendo a verdade, para que também vós creiais "(João 19:35); "Este é o discípulo que dá 

testemunho destas coisas e escreveu estas coisas, e sabemos que o seu testemunho é 

verdadeiro" (João 21:24; cf. 1 João 1: 2; 4:14; Ap 1: 1-2 , 9). Jesus disse aos apóstolos: 

"Você vai testemunhar ... porque você tem sido comigo desde o princípio" (João 15:27), 

e do livro de Atos registra que eles fizeram exatamente isso (Atos 4:33; 10:42; 18: 5; 

20:21). 

Como foi observado nos capítulos anteriores deste volume, foi a missão de João Batista, 

o precursor do Messias, para dar testemunho de Jesus. João "veio como testemunha, para 

dar testemunho da luz" (Jo. 1: 7; cf. v 8); ele "testemunhou sobre Ele e clamou, dizendo: 

Este era aquele de quem eu disse:" O que vem depois de mim tem um posto mais alto do 

que eu, porque ele existia antes de mim "'" (v 15.); "Eis o Cordeiro de Deus que tira o 

pecado do mundo!" ... Eu mesmo já vi e já declarou que este é o Filho de Deus "(29 vv., 

34). Ambos os discípulos de João (João 3:26) e Jesus (João 5:33) referido o testemunho 

de João de Jesus. 

Santos anjos deu testemunho da divindade do nosso Senhor (1:35; cf. Mt 1:23.). "Eu sei 

quem você é: o Santo de Deus": Mesmo demônios deu testemunho do Senhor Jesus como 

Deus disse o demônio na sinagoga de Cafarnaum (Marcos 1:24; cf. v 34).. 

Movendo-se para a Trindade, o Espírito Santo deu testemunho de Jesus. "Quando vier o 

Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai", Jesus disse aos seus discípulos ", isto é 

o Espírito da Verdade, que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim" (João 

15:26). Em João 16: 13-14, Ele acrescentou: 

Quando Ele, o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade; pois Ele não 

falará por sua própria iniciativa, mas o que Ele ouve, Ele vai falar; e Ele vai revelar a você 

o que está por vir. Ele me glorificará, porque há de receber meu e vai divulgá-la a você. 

Pedro e os apóstolos declarados ao Sinédrio, "Ele [Cristo] é aquele que Deus exaltou a 

Sua mão direita como Príncipe e Salvador, para conceder a Israel o arrependimento e 

perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destas coisas; e assim é o Espírito Santo, 

que Deus deu àqueles que lhe obedecem "(Act 5, 31-32). Falando do testemunho do 

Espírito de Jesus, o apóstolo João escreveu: 

Este é aquele que veio por água e sangue, Jesus Cristo; não só pela água, mas com a água 

e com o sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 



três que dão testemunho: o Espírito, a água eo sangue; e os três estão de acordo. (1 João 

5: 6-8) 

Mas de todas as testemunhas históricas do Novo Testamento a Jesus Cristo, o mais 

significativo foi Deus Pai. Em João 05:37, Jesus disse aos líderes judeus: "O Pai que me 

enviou, ele deu testemunho de Mim", e em 8:18, Ele acrescentou: "o Pai que me enviou 

dá testemunho de mim." A respeito do Pai testemunho do Filho, o apóstolo João escreveu: 

O testemunho de Deus é este, que Ele testemunhou a respeito de Seu Filho. Aquele que 

crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo; aquele que não acredita que Deus 

fez dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de Seu 

Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu 

Filho. (1 João 5: 9b-11) 

Na transfiguração os discípulos aterrorizados ouviu "a voz do Pai para fora da nuvem 

[dizendo]: 'Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo; ouvi-lo "(Mt 17: 5.)!. 

O Pai também testemunhou de forma audível a respeito de Jesus em Seu batismo. Esse 

testemunho, gravado no verso 22, é o ponto principal deste poderoso, majestoso 

passagem. Embora breve, ele abre um vasto panorama da verdade, pois revela o Espírito 

de e confirmação do Pai de Jesus como Messias e Salvador. 

Estes versos também marcam a transição final da história de João Batista a Jesus. Tudo 

até este ponto montou o palco para o ministério de Jesus Cristo. Esse ministério, lançado 

aqui no Seu batismo, será o tema e foco do restante do Evangelho de Lucas. 

Esta passagem é também um dos textos mais significativos trinitárias no Novo 

Testamento, como o Pai fala, o Espírito Santo desce, e Jesus é batizado. Que todos 

aparecem simultaneamente refuta a heresia conhecida como modalismo (ou 

monarchianism modalista. Modalism também é conhecido como Sabellianism após 

Sabellius, o seu defensor mais proeminente na igreja primitiva). Nos tempos modernos, 

é o ensinamento dos chamados grupos de "unidade", a maior das quais é a Igreja 

Pentecostal Unidos. Modalism nega o ensino bíblico de que Deus existe eternamente em 

três pessoas. Ele o vê como uma pessoa, o pai, que também se manifesta em vários 

momentos como o Espírito Santo, e em outras ocasiões, como o Filho. Esse ponto de vista 

é insustentável à luz desta e de outras passagens, onde os membros da Trindade são 

claramente distintos um do outro (por exemplo, Mateus 10: 32-33; 11: 25-27.; 17: 1-5; 

26:39, 42; 28:19; Lucas 23:46; João 5: 17-26; 11:41; 12:28; 16:28; 17: 1-26; 20:17; Atos 

7: 55-56; Colossenses 3 .: 1; Hebreus 1: 3; 8: 1; 10:12; 12: 2; 1 Pedro 3:22; 2 Pedro 1:17; 

1 João 2: 1). 

Este texto pode ser abordado por olhando para ele em relação a cada uma das pessoas da 

Divindade: o batismo do Filho, a unção do Espírito, e testemunho do Pai. 

O BATISMO DO FILHO 

Agora, quando todas as pessoas foram batizadas, Jesus também 

foi batizado, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, (3:21) 



O batismo de Jesus não era, como alguns imaginam, um assunto privado; quando todas 

as pessoas foram batizadas, Jesus também foi batizado . Seus 30 anos na obscuridade 

haviam terminado, e havia chegado a hora para ele para lançar publicamente o seu 

ministério. Tudo não se refere a toda a nação de Israel, ou mesmo a todos os que vieram 

para ouvir João. Nem todos os que ouviram a mensagem de João se arrependeu; em 7:30, 

Lucas observa que "os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o propósito de Deus para 

si mesmos, não tendo sido batizado por João." Mas todos aqueles que responderam à 

pregação de João foram batizados. 

No auge do ministério de João Jesus veio junto com as multidões para ser batizado. Não 

havia nada para distingui-lo; Ele havia feito nenhum milagre, não houve halo ao redor 

sua cabeça, sua glória divina foi velado, e Ele não usava vestes messiânicas 

especiais. Mesmo João não reconhecê-Lo em primeiro lugar (João 1:31); embora eles 

eram primos, tinham vivido em diferentes regiões: João no deserto da Judéia (Lucas 1:80) 

e Jesus na Galiléia. Não há nenhuma indicação na Escritura que já conhecera antes deste 

incidente, o que seria de fato a única reunião. O ministério de João continuaria apenas por 

cerca de mais seis meses antes de sua prisão e execução (veja a discussão no capítulo 19 

deste volume). 

O relato de Mateus relata que João era extremamente relutantes em batizar Jesus (o verbo 

traduzido "para evitar" em Mat. 03:14 é uma intensa verbo, composto, e imperfeito sugere 

um diálogo entre João e Jesus), e exclamou: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu 

vens a mim? "(Mat. 3:14). O batismo de João envolveu uma confissão pública de pecado 

e arrependimento (ver a exposição de 3: 3 no capítulo 17 deste volume). João não estava 

disposto a batizar Jesus, porque ele sabia que Ele era o Filho santo de Deus, e, portanto, 

não precisa se submeter batismo de arrependimento de João. João pode ter sido em causa 

que as pessoas não tirar a conclusão errada sobre Jesus e assumir Ele estava 

reconhecendo-se ser um pecador. Defesa de João era infundada, como em breve se tornam 

evidentes. 

Jesus tinha um propósito específico para ser batizado. Não era, como o Evangelho 

apócrifo De acordo com os hebreus alegou, para agradar sua mãe e irmãos. Ainda menos 

foi isso para que o "espírito de Cristo" poderia habitar o Jesus puramente humana, como 

os gnósticos falsamente ensinado. Nem era para afirmar o ministério de João, ou agir 

como se Ele era um pecador para visualizar Sua obra do pecado de rolamento na 

cruz. Jesus claramente declarou o propósito de ser batizado, quando Ele disse a João: 

"Deixa neste momento; para, desta forma, é nos convém cumprir toda a justiça "(Mat. 

3:15). 

De acordo com João 1:33, Deus ordenou a João Batista para batizar. Por isso, Ele queria 

que as pessoas para serem batizados, e cabia o justo para o fazer. E tudo o que Deus exigiu 

o justo para fazer, Jesus fez, mesmo coisas que Ele, pessoalmente, não precisa fazer. Por 

exemplo, Jesus participou fielmente na celebração da Páscoa, que imaginou livramento 

de Seu povo de Deus do pecado. No entanto, Ele não tinha nenhum pecado para ser 

entregue a partir de. Mateus 17: 24-27 oferece outro exemplo: 

Quando chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobrou o imposto de duas dracmas veio a 

Pedro e disse: "Será que o seu professor não pagar o imposto de duas dracmas?" Ele disse: 

"Sim." E quando ele entrou na casa, Jesus falou com ele primeiro, dizendo: "O que você 

acha, Simon? De quem cobram os reis da terra, recolher costumes ou pagamento do 



imposto, a partir de seus filhos ou dos estranhos? "Quando Pedro disse:" A partir de 

estranhos ", disse-lhe Jesus:" Então os filhos estão isentos. No entanto, para que nós não 

ofendê-los, vá para o mar e jogar em um anzol, tira o primeiro peixe que subir; e quando 

você abrir a boca, você vai encontrar um shekel. Avalie isso, e dar a eles para você e para 

mim ". 

Como o Filho de Deus, Jesus era isento do pagamento do imposto do templo. Mas, para 

fazer o que as pessoas justas fazer, Ele pagou-lo mesmo assim. 

Jesus vivendo uma vida perfeitamente justo não foi apenas uma demonstração da Sua 

divindade, mas também era absolutamente essencial para nossa salvação. Em 2 Coríntios 

5:21, o apóstolo Paulo explica: "Ele [o pai] fez com que Ele [o Filho] que não conheceu 

pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus nele." Deus imputou 

os pecados de todos os que crêem em Jesus a Ele na cruz, e imputada a justiça perfeita de 

Jesus para eles. Em outras palavras, Deus tratou Jesus como se Ele tivesse vidas 

pecaminosas dos crentes viviam e tratavam-nos como se tivessem vivido a sua vida sem 

pecado perfeito. Obviamente, se ele tivesse simplesmente descer do céu, foi crucificado, 

e levantou três dias depois, não teria havido nenhuma vida justo imputar aos crentes. Foi 

porque Ele o fez viver uma vida assim que Paulo poderia falar de "não ter uma justiça de 

[seu] próprio derivado da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, 

na base da fé" (Fp 3: 9.). 

Embora todos os três de batismo do Evangelhos Sinópticos registro de Jesus e João se 

refere a ele, somente Lucas observa que Jesus estava orando . Durante o Seu batismo, 

como foi o caso em toda a Sua vida, Jesus estava em comunhão ininterrupta com o Pai, 

exceto para aquele momento na cruz, quando Ele clamou: "Meu Deus, Meu Deus, por 

que me abandonaste?" (Mat. 27:46). Do começo ao fim ministério terrestre de Jesus foi 

marcada por momentos freqüentes de oração. Ele orou em seu batismo (Lucas 3:21), 

durante a sua primeira viagem de pregação (Marcos 1:35; Lc 5:16), antes de escolher os 

doze apóstolos (Lucas 6: 12-13), antes de alimentar a 5.000 (Matt. 14:19), depois de 

alimentar os 5.000 (Mat. 14:23), antes de alimentar os 4.000 (Matt 15:36.), antes da 

confissão de Pedro de como o Cristo (Lucas 09:18), na transfiguração (Lc 9 .: 28-29), 

para algumas crianças trouxeram para Ele (Mt 19:13), após o retorno dos setenta (Lucas 

10:21), antes de dar a oração do Senhor (Lucas 11: 1), antes de levantar Lázaro dos mortos 

(João 11: 41-42), ao enfrentar a realidade da cruz (Jo 12.28), na Última Ceia (Mateus 26: 

26-27.), por Pedro (Lucas 22: 31-32), no Getsêmani (Mateus. 26: 36-44), a partir da cruz 

(Mat. 27:46; Lucas 23:34, 46), com os discípulos Ele encontrou na estrada de Emaús (Lc 

24:30), na ascensão (Lucas 24: 50-51) e, soberanamente, em Sua oração sacerdotal em 

João 17. 

Até este ponto o batismo de Jesus tinha sido feito o mesmo que todos os outros. Mas o 

que aconteceu depois foi absolutamente transcendente e ao contrário de qualquer coisa 

que alguém lá naquele dia já tinha visto. Enquanto Jesus estava chegando para fora da 

água, ainda orando, o céu se abriu . Sempre que aconteceu na Escritura, ou Deus 

manifestou-Se, de alguma forma, falou, ou ambos. Em Ezequiel 1: 1, ". Os céus se 

abriram e [Ezequiel] tive visões de Deus" Estevão "fitando os olhos no céu e viu a glória 

de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus" (Atos 07:55) e clamou: "Eis que vejo os céus 

abertos eo Filho do homem em pé à mão direita de Deus" (v. 56). Em Apocalipse 19:11, 

o apóstolo João "viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, eo que estava assentado sobre 

ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e em justiça Ele juízes e salários guerra." No batismo de 



Cristo, como no transfiguração e em João 0:28, Deus falou do céu. Mas antes que ele fez, 

outro acontecimento dramático ocorrido. 

A UNÇÃO DO ESPÍRITO 

eo Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corpórea, como uma 

pomba, (3: 22a) 

Que o Espírito Santo desceu e permaneceu (João 1: 32-33) sobre Jesus não implica que 

até este ponto Ele não tem o Espírito Santo. Os membros da Trindade tem sido 

eternamente em comunhão uns com os outros sem nenhuma brecha em sua unidade 

essencial. Jesus eo Espírito Santo têm sido sempre em perfeita comunhão, tanto que 

Romanos 8: 9 chama o Espírito Santo, o Espírito de Cristo (cf. Atos 16: 7.; Gal. 4: 6; Phil 

01:19; 1 Pedro 1:11). A descida do Espírito aqui era apenas um ato simbólico, indicando 

publicamente a sua capacitação para a vida e ministério de Jesus. 

Uma maneira de entender essa capacitação é considerar que o Filho "esvaziou-se" (Fil. 2: 

7) da prerrogativa pessoal no uso de seus atributos divinos e permitiu-se a submeter-se a 

vontade do Pai, e do poder do Espírito. Com efeito, o Espírito mediada entre natureza 

humana e divina de nosso Senhor. 

Começando com sua concepção milagrosa (. Lucas 1:35; cf. Mt 1:18, 20), o Espírito foi 

envolvido em cada aspecto da vida de Cristo (cf. 4: 1, 14; 10:21; Mt 4: 1. ; 12:28; Atos 

10:38; Hb. 9:14). O Antigo Testamento registra muitas instâncias do Espírito sobre os 

indivíduos a ungi-los para serviços especiais, incluindo Moisés (Num. 11:17), Josué 

(Num. 27:18), os setenta anciãos de Israel (Num. 11:25) , Gideon (Jz 6:34.), Jefté (Jz 

11:29.), Sansão (Jz 13:25.), Saul (1 Sam. 10: 1, 6), Davi (. 1 Sam 16:13), Elias (1 Reis 

18:12; 2 Reis 2:16), Azarias (2 Crônicas 15: 1.), Zacarias (2 Crônicas 24:20.), Ezequiel:, 

e Micah (MIC (Ez 2 1-2.) . 3: 8). Todos aqueles homens, no entanto, foram limitados em 

sua capacidade de ser capacitado pelo Espírito por suas naturezas pecaminosas, humanos 

caídos. Mas desde que Jesus era Deus em carne humana, Deus lhe deu o Espírito sem 

medida (João 3:34). 

O Antigo Testamento também ensinou que Deus daria o Espírito para o Messias. Isaías 

11: 1-2, previu que "o Espírito do Senhor repousará sobre ele." Em Isaías 42: 1, Deus 

disse a respeito do Messias, "Eis o meu servo, a quem sustenho; O meu escolhido, em 

quem a minha alma se deleita. Eu pus meu espírito sobre ele ", enquanto que em Isaías 

61: 1-2 o Messias diz: 

O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova 

aos pobres; Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a proclamar liberdade aos 

cativos ea liberdade aos prisioneiros; para proclamar o ano favorável do Senhor eo dia da 

vingança do nosso Deus; para consolar todos os que choram. 

Ao longo de toda a vida de Cristo, incluindo Seu desenvolvimento (Lucas 2:52), a 

obediência sem pecado, o triunfo sobre a tentação, pregação, cura, expulsão de demônios, 

morte e ressurreição (cf. Rm 1 (cf. Hb 9:14.).: 4), a Sua divindade foi mediado a Sua 

humanidade pelo Espírito Santo. O poder do Espírito era essencial, uma vez que em sua 

divindade de Cristo não teria feito as ações milagrosas que Ele fez, ou dizer as palavras 

divinas que ele falou. A razão para isso é encontrado em Filipenses 2: 6-7, que diz que 



"embora [Cristo], subsistindo em forma de Deus, [Ele] não considerou a igualdade com 

Deus uma coisa que deve ser aproveitada, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, 

tornando-se em semelhança de homens. "Jesus entregue voluntariamente o uso 

independente de seu poder divino, e submeteu-se completamente à vontade do Pai. E, 

apesar de sua natureza humana era perfeitamente sem pecado, que, no entanto, não tem 

poder sobrenatural. Assim Cristo realizou seus feitos milagrosos através do poder do 

Espírito, tanto que a atribuir suas obras a Satanás é blasfemar do Espírito Santo (Matt. 12: 

31-32). Deve-se ressaltar que isso em nada limita a divindade e plena igualdade de Cristo 

com o Pai (cf. Cl 2: 9). Mas na maravilha e do mistério da encarnação, Ele anulou o uso 

independente de seus atributos divinos. 

Que o Espírito desceu sobre Jesus em forma corpórea, como uma pomba não, como 

se pensa, significa que o Espírito apareceu na forma física de uma pomba. A frase não 

descreve uma manifestação visível birdlike da presença do Espírito, mas sim da maneira 

que manifestação visível do movimento, uma vez que desceu sobre Jesus. "O que era 

visível não era uma pomba, mas sim o que foi visto é comparado a uma pomba, ... A 

maneira de a descida do Espírito era como a forma como uma pomba flutua 

graciosamente pelo ar" (Darrell L. Bock, Lucas 1: 1- 09:50 , Baker Exegetical 

Comentário ao Novo Testamento [Grand Rapids: Baker, 1994], 338). A realidade visível 

da presença do Espírito indica Sua aprovação e envolvimento no ministério do Filho. 

DEPOIMENTO DO PAI 

e uma voz vinda do céu: "Tu és o meu Filho amado, em Ti eu sou 

bem satisfeito." (3: 22b) 

Gramatical, esta é a oração principal da passagem, e as que a precederam estão 

subordinados a ele. O testemunho do Pai ao Filho é o principal ponto de 

passagem. Audível do Pai voz do céu expressa Sua aprovação do Seu Filho amado , em 

quem Ele é continuamente bem satisfeito . Expressão de aprovação do Pai Jesus protege 

de qualquer mal-entendido a respeito de porque Ele foi batizado (veja a discussão no 

início deste capítulo). Se Jesus não fosse sem pecado, Ele não teria tido a aprovação de 

Deus, uma vez que os "olhos são tão puros para aprovar o mal, e [Ele] não pode olhar na 

maldade com favor" (Hab. 1:13). 

Assim como fez aqui, o Pai, uma vez mais audível afirmar Sua aprovação da santa 

perfeição de Jesus na transfiguração (Mt 17: 1-5.). Sua referência a Jesus como Seu Filho 

afirma que Jesus é da mesma essência como a si mesmo, e, assim, plenamente Deus (veja 

a discussão sobre 02:49, no capítulo 16 deste volume). É também o cumprimento do 

Salmo 2: 7, onde Deus diz que o Messias, "Tu és meu Filho, hoje te gerei". 

Para que o Espírito descer sobre Ele e o amor expresso Pai e aprovação por Ele era a 

maneira mais auspicioso para Jesus para lançar seu ministério público. Sua confirmação 

pública deveria ter sido mais do que suficiente para obrigar a crença em Jesus como o 

Messias. Infelizmente, no entanto, tal não era para ser o caso. Apesar de tal testemunho 

manifesto e todas as palavras poderosas e obras que se seguiram, a maioria dos que lá 

naquele dia, juntamente com a maioria do povo judeu, acabaria por rejeitar Jesus e exigir 

que Ele fosse crucificado. Mas sua vida sem pecado e da morte sacrificial traz salvação a 

"todos quantos o receberam, aos [quem] Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, 

a saber, aos que crêem no seu nome" (João 1:12). 



 
21. A linhagem Real do Messias (Lucas 3: 23-38) 

Quando Ele começou Seu ministério, o próprio Jesus tinha cerca 

de trinta anos de idade, sendo, como era suposto, o filho de José, 

filho de Eli, filho de Matã, filho de Levi, filho de Melqui, filho de 

Janai , o filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de 

Naum, filho de HESLI, filho de Nagai, filho de Maate, filho de 

Matatias, filho de Semei, filho de Josech , filho de Joda, filho de 

Joanã, filho de Resa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de 

Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cosã, filho de Elmadã 

, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho 

de Matã, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, 

o filho de Jonam , filho de Eliaquim, filho de Melea, filho de 

Menna, filho de Matata, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, 

filho de Obede, filho de Boaz, o filho de Salmon , filho de Naasson, 

filho de Aminadabe, filho de administrador, filho de Ram, filho de 

Esrom, filho de Perez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, 

filho de Abraão , filho de Tera, filho de Naor, o filho de Serugue, 

filho de Reu, filho de Peleg, filho de Heber, o filho de Selá, filho 

de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Shem , filho de Noé, filho de 

Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, o filho de Jared, 

filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Seth, filho 

de Adão , o filho de Deus. (3: 23-38) 

Há um interesse crescente hoje na genealogia, como as pessoas tentam traçar sua 

ascendência e descobrir o famoso e infame em suas árvores genealógicas. Para a maioria 

é meramente recreativo, um hobby motivados por simples curiosidade. Alguns, no 

entanto, fazê-lo a partir de um desejo de trazer sentido às suas vidas desconexas e 

construir o seu sentido de auto-estima. Fá-los sentir melhor sobre si mesmo para saber 

que, mesmo que eles não são significativos, eles estão ligados a alguém que estava. 

Em busca de seus antepassados, as pessoas se debruçar sobre os dados do censo, 

obituários, e outros registros históricos. Alguns chegam a viajar para as cidades de origem 

ou países de seus antepassados para fazer a pesquisa, fazendo a genealogia um hobby 

caro para eles. Outros, como os mórmons, tem um motivo religioso para rastrear suas 

genealogias, gastando grandes somas de dinheiro e tempo pesquisando seus antepassados 

para que eles possam ser batizados por procuração para eles. Isso é um pré-requisito para 

os espíritos dos mortos para entrar no reino celestial, o nível mais alto dos céus em seu 

culto pseudo-teologia. 

Genealogias eram legitimamente crítico para o povo de Israel. Primeiro, ascendência 

determinou a divisão original da terra de Canaã entre as doze tribos (cf. Num. 26: 53-

55). Em segundo lugar, ascendência também estabeleceu o direito de herança de 



propriedade e tudo que foi com ele (servos, culturas, edifícios, etc.). Em terceiro lugar, 

ascendência formaram a base do princípio da redenção parente. Se um pobre homem foi 

forçado a vender sua propriedade, um dos seus parentes próximos era para comprá-lo (Lv 

25:25; cf. Rute. 4: 1-6). Em quarto lugar, ascendência desempenhado um papel na 

tributação.Assim, José e Maria tiveram que retornar para a cidade ancestral de José de 

Belém para se inscrever no censo (cf. a exposição de 2: 4, no capítulo 12 deste 

volume). Em quinto lugar, ascendência determinava a elegibilidade para servir como um 

sacerdote (cf. Esdras 2: 61-62). Por último, e mais importante, qualquer pedido para ser 

rei ou Messias teria de ser apoiado pelos registros genealógicos. 

Genealogias desempenhar um papel significativo nas Escrituras, enraizando o relato 

bíblico da história. Devido à sua importância, os judeus mantiveram registros 

genealógicos muito cuidadosos, que sobreviveu até que os romanos saquearam Jerusalém 

e queimou o templo em AD 70. Na verdade, as genealogias registradas por Mateus e 

Lucas são provavelmente com base nesses registros públicos, que estavam ainda em 

existência quando eles escreveram. Além dos registros públicos oficiais, muitas famílias, 

sem dúvida, manteve registros genealógicos privadas. O Antigo Testamento contém 

numerosas genealogias (eg, Gn 4; 5; 10; 11; 1 Crônicas 1-9.). O Novo Testamento 

também alude à disponibilidade de registros genealógicos. Por exemplo, Anna é 

identificado como um membro da tribo de Aser (Lucas 2:36), Barnabé como um membro 

da tribo de Levi (Atos 04:36 [cf. Lc 10:32]), e Paulo como um membro da tribo de 

Benjamin (Rom. 11:. 1; Fp 3: 5). Além disso, como mencionado acima, José sabia que 

ele tinha que ir a Belém para o censo ", porque era da casa e família de Davi" (Lucas 2: 

4). 

Devido à importância das genealogias, no mundo antigo, leitores de Lucas teria entendido 

por que ele incluiu a genealogia de Jesus Cristo. Foi uma credencial essencial para uma 

afirmando ser o Messias para ser um descendente de Davi. Lucas já deu várias credenciais 

que estabelecer de forma irrefutável que Jesus é o Messias. A conta de João nascimento 

milagroso do Batista para, um casal estéril idosos apresentou Seu precursor profetizado 

(Lucas 1:17; cf. Is. 40: 3-4; Mal. 3: 1). Em seguida, o anjo Gabriel anunciou a uma jovem 

virgem chamada Maria que ela era para ser a mãe do Messias (Lucas 1: 31-33). Quando 

Maria visitou sua parente mais velho Elisabete, mãe de João Batista, "Isabel ficou cheia 

do Espírito Santo. E ela gritou em alta voz e disse: "Bendita és tu entre as mulheres e 

bendito é o fruto do teu ventre! E como isso aconteceu comigo, que a mãe do meu Senhor 

venha me visitar? '"(Vv. 41-43). Seu marido, Zacarias, também cheio do Espírito Santo 

(v. 67), profetizou que João Batista seria precursor de Jesus. Os anjos que anunciaram 

Seu nascimento aos pastores (2: 8-11) testemunhou que Jesus era Salvador, Messias e 

Senhor (v. 11). Dois indivíduos virtuosos e tementes a Deus, Simeão e Ana, também 

acrescentou seu testemunho de que Jesus era o Messias, aquele que traria a salvação a 

Israel (2: 25-38). Em 3: 1-18, Lucas registrou o testemunho de João Batista de Jesus (ver 

especialmente vv 15-17.). Em seguida, em seu batismo, o Espírito Santo e Deus o Pai deu 

a afirmação definitiva de que Jesus é o Filho de Deus, e, portanto, o Messias e Salvador 

do mundo. 

As genealogias de Jesus registrados por Mateus e Lucas provar que Ele não era um 

Messias auto-nomeado; um reformador equivocada apanhados em aclamação popular 

que começou a ter delírios de grandeza. Nem era apenas um bom professor de moral e 

ética, ou um revolucionário para derrubar o governo de Roma. Seus genealogias, traçando 



sua ascendência de volta através de Davi e Abraão a Adão e, finalmente, para o próprio 

Deus, mostrar que Jesus era legítimo rei de Israel. 

Uma comparação entre as genealogias de Mateus e Lucas revela diferenças 

marcantes. Alguns refletem propósitos diferentes dos escritores. Mateus colocou sua 

genealogia, no início de seu evangelho onde ele se encaixa de forma cronológica sobre a 

vida de Cristo. Lucas, no entanto, inserido genealogia de Cristo depois, no contexto de 

suas credenciais messiânicas (ver a discussão acima). Não há mulheres na genealogia de 

Lucas, enquanto Mateus inclui cinco (contando a Maria). Genealogia de Lucas vai do 

presente para o passado; Mateus, do passado para o presente. Assim genealogia de 

Mateus começa com Abraão e avança no tempo, enquanto Lucas começa com Jesus e se 

move para trás no tempo para Adão. Genealogia de Mateus começa com Abraão, 

enquanto o primeiro nome (em ordem cronológica), em Lucas do é Adão. Os diferentes 

pontos de partida em suas genealogias refletem as diferentes Propositos dos dois 

escritores do Evangelho. Mateus escreveu principalmente para o povo judeu, então era 

natural para ele começar com Abraão, o pai da nação de Israel. Abordagem de Lucas foi 

mais universal. Ele estava preocupado para apresentar Jesus como o Filho do Homem, e 

demonstrar a sua solidariedade para com toda a raça humana. Por isso, ele tomou a 

genealogia de Cristo por todo o caminho de volta para Adão. A ênfase de Mateus em 

José, e Lucas sobre Maria (Lucas 1:27, 30-56; 2 (Matt 1:16, 18, 19, 20, 24, 2:13, 14, 19-

21.): 5, 16, 19 , 34) nos primeiros capítulos de seus evangelhos também reflete suas 

estratégias complementares. 

Genealogia de Lucas, portanto, era mais do que a de Mateus, contendo setenta e sete 

nomes ao invés de quarenta e dois nomes na genealogia de Mateus. Nem genealogia foi 

pretende ser exaustiva, mas ambos são comprimidos ou abreviada. Genealogia de Mateus 

contém três grupos de catorze nomes, que era evidentemente feito para torná-lo mais fácil 

de memorizar. (Note-se que o termo "pai" na genealogia de Mateus não necessariamente 

denota uma relação de pai e filho, que pode ser usado no sentido mais geral de Ver, por 

exemplo Mateus 1 "ancestral".: 5; várias gerações deve ter decorrido entre Salmon, o 

marido de Raabe, que viveu durante a conquista da Terra Prometida, Josué, de Israel, e 

Boaz, que viveu muito mais tarde, durante o período dos juízes. Nota também o versículo 

1, onde Jesus é referido como o filho [ie , descendente] de Davi e Abraão.) genealogia de 

Lucas também salta gerações. O termo repetido filho não aparece no texto grego; em 

cada par de nomes do primeiro indivíduo nomeado é meramente dito ser um descendente 

em algum sentido de o segundo (cf. também v 38;. Adão, obviamente, não era o filho de 

Deus no sentido físico). 

Outras diferenças são mais significativas. Lucas identifica avô de Jesus como Eli , 

enquanto Mateus chama Jacó. Lucas traça ascendência de Jesus através de filho de 

Davi Nathan , enquanto Mateus traça-lo através de seu filho Salomão. Finalmente, 

embora os nomes, desde Abraão até Davi, são idênticos em ambos os genealogias (exceto 

que Mateus pula Admin), todos, mas dois dos nomes de Davi para José são 

diferentes. Foram propostas duas explicações possíveis para estas diferenças. 

Alguns sustentam que ambas as genealogias são José, observando que o nome de Maria 

não aparece na genealogia de Lucas e que os judeus rastreada ascendência através de 

genealogia do pai, e não a mãe de (mas como Leon Morris ressalta: "Não temos nenhuma 

informação sobre a forma como uma genealogia seria contada quando não havia pai 

humano O caso é único. "[ O Evangelho Segundo São Lucas , Tyndale Comentários do 



Novo Testamento (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), 100]). Eles explicam avós de Jesus 

diferentes (Eli em Lucas e Jacó em Mateus), bem como os diferentes nomes de Davi para 

José, invocando o princípio da lei do levirato (Gen. 38: 8; Deut. 25: 5-7; Rute 4:10). De 

acordo com este ponto de vista, Eli e Jacó eram meio-irmãos, que tem a mesma mãe, mas 

de pais diferentes. Um dos dois morreu sem filhos, eo irmão sobrevivente casou com sua 

viúva. Isso faria com que José, filho biológico do irmão sobrevivente, eo filho legal do 

falecido. 

Embora plausível, esse ponto de vista é amplamente baseado em conjecturas 

absolutamente improvável (que Eli e Jacó eram meio-irmãos, e que um casamento levirate 

ocorreu). A muito melhor explicação é que Mateus registra a genealogia de José e Lucas 

Maria (Lucas omitiu o nome dela em deferência ao costume judeu). Os dois nomes 

diferentes dadas para o avô de Jesus, na verdade, referem-se a dois homens diferentes, 

pai de José, pai de Maria. As diferenças nos nomes de Davi para José são também de 

esperar, uma vez que as genealogias são aqueles de duas pessoas diferentes. Maria traçou 

sua ascendência através de Nathan, enquanto José traçou sua através de Salomão. Este 

ponto de vista também é consistente com os efeitos dos dois escritores, como mencionado 

acima. O desejo de Mateus para provar direito legal de Jesus para o trono de Davi levou-

o a incluir a genealogia de José. Lucas dirigida a um público mais amplo, em grande parte, 

Gentil e assim deu actual descida de Jesus, física através de Maria. Finalmente, este ponto 

de vista explica como Jesus podia legitimamente ser o rei de Israel, apesar de ser um 

descendente de Jeconias (Mat. 01:11). Jesus era descendente legal, mas não físico, de 

Jeconias através de José. Isso evitou a maldição que o Senhor pronunciou sobre Jeconias, 

que nenhum de seus descendentes iria ser rei (Jer. 22: 24-30). (Para mais provas de que 

Lucas apresenta a genealogia de Maria, ver Robert L. Tomé e Stanley N. Gundry, A 

Harmonia dos Evangelhos [Chicago: Moody, 1978], anexo 9.) 

As genealogias de Mateus e Lucas concluir, sem dúvidas de que Jesus era um descendente 

de Davi. Nem mesmo sua amargos inimigos entre os líderes judeus negou isso. Eles 

certamente teria rejeitado Suas reivindicações messiânicas fora de mão se não tivesse 

sido, e silenciou as multidões que entusiasticamente gritou com a entrada triunfal: 

"Hosana ao Filho de Davi" (Mat. 21: 9). Mas os registros genealógicos, que, sem dúvida, 

cuidadosamente verificados, provas irrefutáveis de ascendência davídica de Jesus. 

O restante deste capítulo se concentrará em quatro destaques desta passagem: o início do 

ministério de Jesus, a suposição de sua ascendência, a semelhança de dois dos seus 

antepassados, bem como a importância de quatro nomes de Sua genealogia. 

O INÍCIO DO MINISTÉRIO DE JESUS ' 

Quando Ele começou Seu ministério, o próprio Jesus tinha cerca 

de trinta anos de idade, (3: 23a) 

Exceto para o incidente no templo quando tinha doze anos (2: 41-51), Jesus passou sua 

vida até este ponto na obscuridade. Ele cresceu na pequena aldeia de Nazaré, vivendo em 

sujeição a Seus pais e trabalhar com seu pai (cf. Mt 13:55 com Marcos 6: 

3.). Jesus começou Seu público ministério em seu batismo (cf. Atos 1: 21-22; 10: 37-

38), altura em que Ele tinha cerca de trinta anos de idade . Essa foi uma idade habitual 

para homens de Deus para começar seus ministérios. Ezequiel começou seu ministério 

profético aos trinta anos (Ez 1: 1.). José também tinha trinta anos quando se tornou o 



primeiro-ministro do Egito (Gênesis 41:46), e Davi tinha trinta anos quando subiu ao 

trono de Israel (2 Sam. 5: 4). Trinta era também a idade em que os sacerdotes começaram 

a servir (Num 4: 3, 35, 39, 43, 47; 1 Crônicas 23:.. 3). Jesus começou assim seu ministério 

público em uma idade que as pessoas considerem adequado. 

A SUPOSIÇÃO DE ANCESTRAIS JESUS ' 

sendo, como se cuidava, filho de José, (3: 23b) 

Esta breve frase é de profundo significado teológico. Ele foi comumente suposto que 

Jesus era o filho de José , de forma compreensível, uma vez, tanto quanto a maioria das 

pessoas sabia, Jesus era apenas um dos de José e Maria crianças (cf. Mt 13:. 54-56). Mas 

essa suposição era errada, e Ele era fisicamente apenas o filho de Maria. Que afirma a 

realidade da Sua concepção virgem e nascimento (ver a exposição de 1: 34-38, no capítulo 

5 deste volume). O texto grego deixa claro que José não faz parte da genealogia de 

Lucas. Todos os outros nomes são precedidos pelo artigo definido tou , mas Josephnão 

é, indicando, assim, que a menção de seu nome está entre parênteses. A frase poderia ser 

prestados de forma mais precisa, "Jesus ... sendo (como se cuidava, filho de José), filho 

de Eli", isto é, o neto de Eli através de Maria. Esta é outra razão convincente para a 

visualização de genealogia de Lucas como Maria. Como isso poderia ser a genealogia de 

José quando gramática de Lucas deixa claro que José não era parte dela? Além disso, 

como RCH Lenski aponta, 

Como Lucas não conseguia pensar em acrescentar uma genealogia de José depois de dizer 

que Jesus só foi suposto para ser um filho de José, ou seja, um filho físico, o próprio 

Lucas ter mostrado no comprimento que esta suposição era errada, e que Jesus era um 

filho físico só de Maria, ainda não foi esclarecido por aqueles que acham a genealogia de 

José aqui. ( A Interpretação dos Evangelho de São Lucas .. [Minneapolis: Augsburg, 

1946], 218-19 itálico no original) 

A SIMILARIDADE DE DOIS ANCESTRAIS 

Zorobabel ... Salatiel (03:27) 

Os nomes de Eli (v. 23) para Rhesa (v. 27) e de Neri (v. 27) para Matata (v. 31) não 

aparecem em nenhum outro lugar nas Escrituras. Tudo o que se pode dizer deles é que 

eles eram nomes judeus comuns da época. Os nomes 

de Zorobabel e Salatiel imprensadas entre são conhecidos; na verdade, eles são os 

únicos dois nomes após a época de Davi que são comuns a ambas as genealogias de Lucas 

e Mateus.É possível que os nomes se referem a indivíduos diferentes, e que havia um pai 

chamado Salatiel e um filho chamado Zorobabel em ambas as genealogias. Ou um 

casamento levirato pode ser responsável por sua presença em ambas as 

genealogias. Zorobabel próprio pode ter sido o filho de um casamento levirato, desde 1 

Crônicas 3:19 lista Pedaías como seu pai, enquanto o Velho Testamento em outro lugar 

chama o filho de Salatiel (eg , Esdras 3: 2; Neh. 12: 1; Hag. 1: 1), o irmão de Pedaías (1 

Cr 3: 17-18).. Da mesma forma, Lucas se refere a Neri como o pai de Salatiel, enquanto 

1 Crônicas 3:17 lista Jeconias como seu pai. Mais uma vez, este é ou outro caso de 

casamento levirato, ou a adopção. 



A IMPORTÂNCIA DE QUATRO NOMES 

Quatro nomes na genealogia resumir a pessoa de Jesus Cristo. Como um filho de 

Deus (v. 38b) pela criação, Adão deu Sua imagem intocada, não poluído, e incorrupto até 

que ele caiu em pecado. Que pecado desfigurava a imagem de Deus, de modo que nenhum 

dos descendentes de Adão eram verdadeiros filhos de Deus, da mesma maneira que ele 

tinha sido antes de pecar. Jesus em Sua humanidade, no entanto, era um homem como 

Adão tinha sido antes da queda; sem pecado, e perfeitamente com a imagem de 

Deus. Além disso, Jesus era o Filho de Deus, em Sua divindade, sendo da mesma essência 

que o Pai (Fil. 2: 6; Cl 2: 9). 

Como o filho de Adão (v. 38b), Jesus era plenamente humano, e por isso "não temos um 

sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas Aquele que foi 

tentado em todas as coisas como nós somos, mas sem pecado "(Hb. 4:15). 

Como o filho de Abraão (v. 34), Jesus é a semente prometida ao patriarca (Gal. 3,16), 

nos quais as bênçãos prometidas do convênio abraâmico será realizado. 

Finalmente, como o filho de Davi (v. 31), Jesus "reinará pelos séculos dos séculos" (Ap 

11:15; Lc 1:33). 

Sua ascendência real, confirmado por ambos os pais 'genealogias, é mais uma prova de 

Jesus credenciais messiânicas. 

 
22. A tentação do Messias (Lucas 4: 1-13) 

Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo 

Espírito ao redor no deserto durante quarenta dias, sendo tentado 

pelo diabo. E Ele não comeu nada durante esses dias, e quando 

eles tinham terminado, ele ficou com fome. E o diabo disse-lhe: 

"Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em 

pão." E Jesus respondeu-lhe: "Está escrito: 'O homem não vive só 

de pão." "Então o levou para cima e mostrou-lhe todos os reinos 

do mundo em um momento de tempo. E o diabo disse-lhe: "Eu te 

darei todo este poder ea sua glória; para que tenha sido entregue 

a mim, e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se tu me adorares, 

tudo será teu. "Jesus respondeu-lhe:" Está escrito: 'Você deve 

adorar o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás. "" Então o levou a 

Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo, e disse-lhe: "Se és o 

Filho de Deus, lança-te daqui abaixo; porque está escrito: 'Ele vai 

comandar seus anjos a respeito, para te guardarem', e, 'On suas 

mãos eles te sustentarão, para que não tropeces com o teu pé em 

pedra.' "E Jesus, respondendo, disse- ele, "Diz-se:" Não tentarás 

o Senhor teu Deus à prova. "" Quando o diabo tinha terminado 



todas as tentações, ele deixou-Lo até o momento oportuno. (4: 1-

13) 

Há muitas maneiras de verificar a veracidade das Escrituras. Há história antiga secular e 

arqueologia que corrobora o relato bíblico. A Bíblia também contém centenas de 

profecias que se cumpriram exatamente como previsto. Apesar de ter sido escrito antes 

da idade de descobertas científicas modernas, a Bíblia é completamente preciso quando 

se discute questões científicas. O livro de Jó, escrito durante o período patriarcal, diz que 

Deus "estende o norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada" (Jó 26: 

7). Comentando sobre as implicações científicas de que a declaração, Henry M. Morris 

escreve: 

Job estava dizendo que o eixo apontando para o norte da Terra prorrogado 

indefinidamente além dos limites da superfície da Terra, apontando para a estrela polar e 

orientar tanto a geografia da terra e do starscape correspondente dos estelares céus 

.... Além disso, a terra não estava descansando sobre os ombros de Atlas ou na parte de 

trás de um elefante ... cósmica. Suspenso no vazio sem forma de espaço sem apoio, a terra 

é rigidamente mantidos em sua órbita por uma força misteriosa que chamamos de 

gravidade, mas que poderia muito racionalmente ser chamado de nada, ou talvez melhor, 

a vontade de Deus. ( O registro notável de Emprego [Grand Rapids: Baker, 1988], 40) 

Mas a prova mais convincente da veracidade da Bíblia é a pessoa do Senhor Jesus 

Cristo. Cada personagem inventado por caídas, as mentes humanas finitas é de alguma 

forma equivocada. É absolutamente impossível que a humanidade poderia inventar Jesus 

como Ele é retratado nas páginas da Escritura. Ele é absolutamente, perfeitamente sem 

pecado; Sua sabedoria é infalivelmente profunda; Sua compreensão da natureza humana 

sem precedentes; Sua resposta a todas as situações Ele enfrentou perfeitamente 

consistente com a natureza de Deus. Também é inconcebível que Satanás e os demônios 

poderia ter inventado a história de Jesus para enganar a raça humana. Mal absoluto não 

pode criar bem absoluto. E por que demônios ou seres humanos inventar uma pessoa que 

vence e acaba por destruir-los? 

A perfeição do Senhor Jesus Cristo é mais evidente na história de Seu confronto com o 

arqui-inimigo de Deus, Satanás. O diabo agrediu com onda após onda de tentações, 

buscando atraí-lo para o pecado e inviabilizar o plano de redenção. Mas Jesus derrotou, 

demonstrando o poder Ele teve de "destruir as obras do diabo" (1 João 3: 8) por meio de 

Sua morte e ressurreição. Sua vitória sobre Satanás no deserto lançou as bases para Seus 

triunfos posteriores no Getsêmani, no Calvário, e do túmulo. Sem a Sua vitória sobre as 

tentações do diabo, as credenciais messiânico de Cristo não teria sido completa. Se Ele 

não foi capaz de derrotar Satanás em uma cabeça a cabeça confronto, Ele não seria capaz 

de redimir os pecadores. 

Mas Jesus não foi apenas o divino Filho de Deus, mas também o filho plenamente humana 

de Adão (Lucas 3:38). Foi em sua humanidade que Jesus suportou a investida da tentação, 

"porque Deus não pode ser tentado pelo mal" (Tiago 1:13). A questão de saber se deve 

ou não Jesus foi impecável; isto é, não são capazes de pecar. Obviamente, Jesus não 

pecou; Ele "não conheceu pecado" (2 Cor. 5:21), "não cometeu pecado" (1 Pedro 2:22), 

e "Nele não há pecado" (1 João 3: 5.; Cf. Heb 4: 15; 07:26; João 8:46). Alguns teólogos, 

no entanto, acreditam que Ele poderia ter pecado, mesmo que ele não fez. Mas a união da 



natureza divina e humana de Cristo exclui a possibilidade de Jesus ter pecado, como 

Wayne Grudem observa: 

Se Jesus como uma pessoa tinha pecado, envolvendo ambas as naturezas humana e divina 

em pecado, então o próprio Deus teria pecado, e ele teria deixado de ser Deus. No entanto, 

é claramente impossível por causa da santidade infinita da natureza de Deus. Portanto, se 

estamos perguntando se era realmente possível Jesus pecaram, parece que temos de 

concluir que não foi possível. A união de suas naturezas humana e divina em uma só 

pessoa impediu. ( Teologia Sistemática [Grand Rapids: Zondervan 1994].., 538-39 itálico 

no original) 

Mas mesmo que Jesus não podia pecar, isso não significa que as tentações que ele 

enfrentou não eram genuínas; sua realidade não dependia de sua capacidade de 

responder. Na verdade, uma vez que Ele nunca cedeu a eles, Ele suportou toda a sua 

força. Tentação, portanto, era mais real para ele do que para aqueles que se rendem a 

ele. Poderia ser tão intensa que fez a Sua "suor [tornar-se] como gotas de sangue, que 

caíam sobre o chão" (Lucas 22:44). 

Comparando-se a tentação de Adão com a de Jesus revela algumas diferenças óbvias e 

torna a vitória de Jesus sobre a Sua tentação ainda mais notável. Adão enfrentou a 

tentação no melhor ambiente possível, o jardim do Éden. Jesus enfrentou a tentação no 

pior cenário imaginável-o deserto do deserto da Judéia. Adão viveu na perfeição sem 

pecado do mundo da pré-queda. Jesus vivia em um mundo pecador, caído. No acúmulo 

enorme de tentação atraiu Adão no pecado, porque cedeu à primeira tentação que ele 

enfrentou. Jesus, por outro lado, enfrentou tentações repetidas ao longo dos primeiros 30 

anos de sua vida (Heb. 4:15), e intensa tentação durante os quarenta dias antes do três 

finais gravados aqui. Adão deleitaram-se em todas as disposições exuberante jardim tinha 

para oferecer. Jesus foi enfraquecido por quarenta dias de jejum. Na melhor das 

circunstâncias, Adão caiu; nas piores circunstâncias imagináveis, Jesus não o fez. As 

conseqüências da queda de Adão à tentação, foram letais para a raça humana; as 

conseqüências do triunfo de Jesus sobre a tentação estavam dando a vida. 

Conflito de Jesus com Satanás se desdobra em três cenas: a preparação para a batalha, o 

padrão da batalha, e o pós-morte na batalha. 

A PREPARAÇÃO PARA A BATALHA 

Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo 

Espírito ao redor no deserto durante quarenta dias, sendo tentado 

pelo diabo. E Ele não comeu nada durante esses dias, e quando 

eles tinham terminado, ele ficou com fome. (4: 1-2) 

Após Seu batismo Jesus deixou a vizinhança do Jordão , impulsionado (Marcos 1:12) 

pelo Espírito Santo. Completo ( pleres ) significa "a ser saturado com" ou "a ser 

permeada completamente com." João 1:14 registros que Jesus também era "cheio 

( pleres ) de graça e de verdade. "Lucas já notou que João Batista ( 1:15), Elisabete 

(01:41) e Zacarias (1:67) ficaram cheios do Espírito. No dia de Pentecostes, os 120 

crentes reunidos no cenáculo "todos foram cheios do Espírito Santo" (Atos 2: 4). Como 

ele deu a sua defesa perante o Sinédrio, Pedro estava "cheio do Espírito Santo" (4: 8). Os 



crentes que se reuniram para ouvir Pedro e João após a sua libertação "todos foram cheios 

do Espírito Santo" (4:31). Os sete homens escolhidos para servir na igreja primitiva eram 

homens "cheios do Espírito Santo" (6: 3). Entre eles estava "Estêvão, homem cheio de fé 

e do Espírito Santo" (v. 5). Mais tarde, em julgamento perante o Sinédrio, Estevão ", 

estando cheio do Espírito Santo ... fitando os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus 

em pé à direita de Deus" (7:55). Atos 11:24 Barnabé caracterizado como "um homem de 

bem e cheio do Espírito Santo." Depois de sua conversão no caminho de Damasco, Paulo 

estava "cheio do Espírito Santo" (9:17), como ele era quando ele confrontou um falso 

profeta, na ilha de Chipre (13: 9). 

Ser cheio do Espírito é a meta constante e perseguição ao longo da vida de todos os crentes 

(Ef. 5:18). Mas Jesus viveu toda a sua vida totalmente preenchida com e controlado pelo 

Espírito Santo. Ele era, em Sua humanidade, totalmente rendido ao controle do Espírito, 

tendo voluntariamente anular o uso de seus atributos divinos (veja a discussão sobre 03:22 

no capítulo 20 deste volume). A submissão de Jesus para o Espírito Santo fez com que 

Ele sempre fazer a vontade do Pai. Sua tentação não resultou de Sua fazendo escolhas 

erradas que o deixou em uma situação vulnerável. Ele não resultou Dele se afastar da 

vontade de Deus; pelo contrário, era a vontade de Deus que Ele enfrentar e derrotar o 

diabo. Para esse efeito, Jesus foi literalmente empurrados para o deserto pelo Espírito 

(Marcos 1:12) e, em seguida, foi conduzido ao redor pelo Espírito no deserto durante 

quarenta dias . 

Como se observa na exposição de 3: 2-3 no capítulo 17 deste volume, o deserto da Judéia, 

onde Jesus foi provavelmente tentado , foi o mais árido, região desolada em todo 

Israel. Marcado por penhascos íngremes, ravinas profundas, e caíram pedras, era uma 

região tão árida que os animais não poderiam ser pastavam na mesma. Neste, a área em 

grande parte desabitada remoto, Jesus pode estar mais sozinho do que em qualquer outro 

lugar em Israel. 

Lucas já havia notado a presença do mal no mundo. O anjo Gabriel disse a Zacarias que 

João Batista teria "converterá muitos dos filhos de Israel de volta para o Senhor seu Deus" 

(1:16), o que indica que eles tinham desviado de-Lo em pecado. Em 1:79, Zacharias falou 

de O conto sórdido de casamento pecaminoso de Herodes para Herodias e sua prisão de 

João Batista (3: 19-20) "os que jazem nas trevas e na sombra da morte." Forneceu um 

exemplo de maldade humana e depravação. Mas aqui, pela primeira vez em seu 

evangelho, Lucas deu mal um rosto, com a introdução do diabo . 

O diabo ( diabolos ; "caluniador" ou "acusador") é Satanás 

("adversário"). Originalmente um santo anjo ("Lucifer" de acordo com Isa. 14:12 [NVI]), 

o mais elevado de todos os seres criados, "irrepreensível na [sua] caminhos, desde o dia 

[foi] criado até que se achou iniqüidade em [ele] "(Ez. 28:15), tornou-se arrogante, e em 

seu orgulho procurado" elevar [sua] trono acima das estrelas de Deus "(Is. 14:13) e assim" 

fazer [ele mesmo] como o Altíssimo " (v 14; cf. Ez. 28: 11-15.). Como resultado de seu 

pecado, Satanás foi expulso do céu, aparentemente, juntamente com um terço dos anjos, 

que optaram por se juntar a ele em sua rebelião (Ap 12: 4). A Bíblia o descreve como um 

mentiroso e um assassino (João 8:44), um dragão (Apocalipse 12: 3-17), uma serpente 

(Gn 3: 1; Ap 12: 9; 20: 2), o acusador (Apocalipse 12:10), o maligno (João 17:15), o deus 

deste mundo (cf. Jo 12,31), que cega os entendimentos dos incrédulos (2 Cor. 4: 4), o 

príncipe do poder do ar (Ef. 2: 2), um leão que ruge (1 Pedro 5: 8), e o tentador (1 Tes. 3: 

5), que conseguiu atrair Adão e Eva, e através deles a todo raça humana, no 



pecado. Satanás tentou destruir o segundo Adão, Jesus Cristo, na esperança de frustrar 

plano de redenção de Deus. 

Como observado acima, Satanás tentou Jesus por toda sua vida, e intensamente durante 

os últimos 40 dias . Somando-se o fervor do ataque foi o fato de que o Senhor tinha 

comido nada durante esses dias .Finalmente, quando tinha terminado , era óbvio 

que ele ficou com fome . Sentindo que em Seu estado fisicamente enfraquecido Jesus 

pode ser especialmente vulneráveis, Satanás acertá-lo com três tentações finais e 

especialmente potentes. 

O PADRÃO DA BATALHA 

E o diabo disse-lhe: "Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra 

se transforme em pão." E Jesus respondeu-lhe: "Está escrito: 'O 

homem não vive só de pão." "Então o levou para cima e mostrou-

lhe todos os reinos do mundo em um momento de tempo. E o diabo 

disse-lhe: "Eu te darei todo este poder ea sua glória; para que 

tenha sido entregue a mim, e eu dou a quem eu quiser. Portanto, 

se tu me adorares, tudo será teu. "Jesus respondeu-lhe:" Está 

escrito: 'Você deve adorar o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás. 

"" Então o levou a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo, e 

disse-lhe: "Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo; porque 

está escrito: 'Ele vai comandar seus anjos a respeito, para te 

guardarem', e, 'On suas mãos eles te sustentarão, para que não 

tropeces com o teu pé em pedra.' "E Jesus, respondendo, disse- 

ele, "Diz-se:" Não tentarás o Senhor teu Deus à prova. "(4: 3-12) 

As tentações específicas com as quais Satanás agredido Jesus foram as únicas a 

Ele. Nenhum crente hoje, por exemplo, poderia ser tentado a transformar pedras em pão, 

ou a voar. No entanto, as tentações do Senhor enfrentados são representativas das 

categorias mais amplas de tentação enfrentada por todos os crentes. O ataque satânico no 

Salvador sem pecado veio em três ondas. 

Satanás tentou Cristo a duvidar do amor de Deus 

E o diabo disse-lhe: "Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra 

se transforme em pão." E Jesus respondeu-lhe: "Está escrito: 'O 

homem não vive só de pão." (4: 3 4) 

O que o diabo disse a Jesus ao longo destes três tentações climáticas continha um 

elemento de verdade. Engano só posso esperar para ter sucesso quando combinada com 

a verdade parcial. Se é melhor traduzido desde . As palavras de Satanás a Eva: "Na 

verdade, que Deus disse" (Gen. 3: 1) foram destinados a levantar dúvidas em sua 

mente. Mas, sabendo da inutilidade de tal abordagem com Jesus, Satanás começou por 

reconhecer sua verdadeira identidade como o Filho de Deus . (Para uma discussão sobre 



o significado de Jesus ser o Filho de Deus, ver a exposição de 2:49 no capítulo 16 deste 

volume.) 

Ao contrário de teólogos liberais, membros de seitas e outros grupos heréticos, Satanás e 

os demônios nunca negou a divindade do Senhor Jesus Cristo. Elas sempre souberam Sua 

verdadeira identidade, e sempre afirmou que em suas conversas com ele (por exemplo, 

04:34, 41; 08:28;. Matt 08:29; Marcos 1:34; 3:11). Afirmação de que a realidade inegável 

de Satanás é o núcleo de verdade nesta primeira solicitação para o mal. 

A sugestão do diabo que Jesus comandar uma pedra se transforme em pão não era uma 

tentação de auto-indulgência, pois não é um pecado de comer comida quando se está com 

fome. Ainda menos foi isso visando conseguir que Jesus de mostrar o orgulho-off 

totalmente seus poderes, uma vez que Ele e Satanás estavam sozinhos e não havia público 

para se apresentar para. Ponto de Satanás era muito mais insidiosa e sutil. Ele estava 

ciente de que, na encarnação, Jesus tinha voluntariamente anular o uso independente de 

seu poder divino. O diabo estava tentando (como ele teve com Eva) para levá-lo a 

desconfiar de amor e provisão de Deus para ele. Ele insinuou que Deus era indiferente e 

desinteressada em situação de Jesus. Afinal de contas, se Deus não tivesse fornecido 

alimentos para os israelitas teimosamente rebeldes durante os seus 40 anos de 

peregrinação no deserto? Não tinha Davi testificou: "Fui moço e agora sou velho, mas eu 

não vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão" (Sl. 37:25)? Se o 

Pai realmente amava seu filho, por que Ele não forneceu comida para ele nos últimos 40 

dias? Satanás esperava para seduzir Jesus a questionar o amor do Pai e do cuidado com o 

Espírito Santo. Esta foi uma agressão grave, não só sobre a divindade ea perfeição de 

Jesus Cristo, mas também sobre a unidade da Trindade. 

. Como Ele iria com as outras duas tentações, o Senhor respondeu a meias-verdades de 

Satanás, e encontra-se com a absoluta verdade, inegável da palavra de Deus Jesus 

respondeu -lhe, "Está escrito (em Deut. 8: 3), "O homem não deve . vive só de pão 

'" O que sustenta a vida de uma pessoa não é comida, mas a obediência a "tudo o que sai 

da boca do Senhor" (Deut. 8: 3). Ponto de Cristo é ilustrada pelas mortes dos israelitas 

desobedientes, que vieram a óbito no deserto por causa do julgamento de Deus, apesar de 

seu fornecimento de comida para eles. Jesus viria a dizer aos Seus discípulos: "Meu 

alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra" (João 4:34). No 

Sermão da Montanha, Ele disse: 

Não se preocupe, então, dizer, ou "O que vamos beber?" Ou "Que vamos vestir a roupa?" 

Pois os gentios procuram avidamente todas estas coisas "O que vamos comer?"; pois 

vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o seu 

reino ea sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. (Mateus 6: 31-33.) 

Paulo expressou sua confiança inabalável na provisão de Deus, quando escreveu: "Meu 

Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo 

Jesus" (Fl. 4:19). 

Jesus recusou-se a agir por sua própria iniciativa, mas, em total confiança de amor Seu 

fiel do Pai e cuidados do Espírito, optou por permanecer em submissão à vontade de 

Deus. E no devido tempo, o pai fazia prever suas necessidades físicas, enviando anjos 

para fornecer alimentos para Ele (Mat. 4:11). 



Como Jesus, os crentes são frequentemente tentados a duvidar do amor de Deus por 

eles. Se Ele fez amá-los, eles razão, ele não teria permitido que quer, circunstâncias 

decepcionantes dolorosas em que se encontram. Às vezes a sua frustração é agravada pela 

percepção de que as pessoas descarAdãoente ímpios parecem estar prosperando. Eles 

encontram-se de acordo com o salmista, que escreveu: 

Pois eu tinha inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há 

dores na sua morte, e seu corpo é gordura. Eles não estão em trabalhos como outros 

homens, nem são afligidos como humanidade. Pelo que a soberba é o seu colar; a peça de 

vestuário de violência os cobre. Seu olho protrai de gordura; a imaginação de seu coração 

para brincadeiras. Eles zombam e perversamente falar de opressão; eles falam do 

alto. Põem a sua boca contra os céus, ea sua língua desfila pela terra. Por isso o povo dele 

volta a este lugar, e as águas de abundância são bebido por eles. Eles dizem: "Como sabe 

Deus? E há o conhecimento com o Altíssimo "Eis que estes são ímpios?; e sempre à 

vontade, eles aumentaram em riqueza. Certamente em vão Eu tenho mantido meu coração 

puro e lavado as minhas mãos na inocência. (Sl 73: 3-13.) 

Mas, como Jesus, os cristãos devem se recusar a agir fora da vontade de Deus, mas 

continuamente confiar na Sua provisão amor (cf. Sl. 37). 

Satanás tentou Cristo para Dúvida Plano de Deus 

E levou-o e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em um momento 

de tempo. E o diabo disse-lhe: "Eu te darei todo este poder ea sua 

glória; para que tenha sido entregue a mim, e eu dou a quem eu 

quiser. . Portanto, se tu me adorares, tudo será Yours "Jesus 

respondeu-lhe:" Está escrito: 'Você deve adorar o Senhor, teu 

Deus, e só a ele servirás. "(4: 5-8) 

Não tendo conseguido convencer Jesus a duvidar do amor de Deus para ele, Satanás 

tentou uma abordagem diferente. Após ele, levando-o a um alto monte (Mt 4: 8.), 

Satanás mostrou-lhe todos os reinos do mundo em um momento do tempo , 

evidentemente, por meio de uma perspectiva que pertencem apenas a seres sobrenaturais 

ou simplesmente olhando tanto quanto Os olhos de nosso Senhor podia ver sobre os reinos 

de representação em vista. Em seguida, o diabo fez uma proposta surpreendente. "Eu te 

darei todo este poder ea sua glória", disse ele, "para que tenha sido entregue a mim, 

e eu dou a quem eu quiser." O objetivo de Satanás era conseguir Jesus a duvidar de 

plano de Deus para ele, e para contorná-lo. "Pede-me, e eu te darei as nações por herança", 

o Pai tinha prometido ", e os confins da terra por tua possessão" (Sl. 2:. 8; cf. Dn 7: 13-

14 ). No entanto, Jesus estava aqui no meio do nada, com nada mais do que as roupas do 

corpo. E ainda pior humilhação era seguir: uma vida de pobreza com "onde reclinar a 

cabeça" (Lucas 9:58); rejeição por parte de Seu povo (João 1:11); a agonia no 

Getsémani; , um julgamento ilegal injusto; a flagelação brutal seguido de uma morte 

dolorosa na cruz. Pior de tudo, Ele seria abandonado pelo Pai como Ele carregou o pecado 

na cruz, o que faria com que Ele a gritar: "Meu Deus, meu Deus, por que me 

desamparaste?" (Mat. 27:46). 

Proposta de Satanás teria permitido Jesus para ignorar todo aquele sofrimento e lhe 

permitiu tomar imediatamente o que era seu por direito. Mais uma vez, o diabo usou uma 



verdade parcial a isca no anzol para sua tentação. É verdade que a Escritura chama de 

Satanás, o deus ou príncipe deste mundo (João 12:31; 14:30; 16:11; 2 Cor. 4: 4). Isso não 

significa, porém, que ele literalmente o possui, mas sim que ele é o regente do sistema 

mundial mal que domina as nações do mundo. É Deus quem determina os tempos de 

existência das nações e seus limites (Atos 17:26), e as regras sobre eles (1 Cr 29:11; 2 

Crônicas 20:.. 6; Sl 22:28; 47: 2. , 7-8; 02:21 Dan; 4:17, 25; Rom. 13: 1.). Satanás era um 

mentiroso, fingindo oferecer o que não era o seu para dar. Nem ele teria rendido 

autoridade sobre as nações para Jesus, mesmo que ele tinha; falsa promessa do diabo foi 

baseada em nada, mas impetuoso, orgulho incrivelmente mal. 

A condição imposta Satanás em sua oferta descobre seu verdadeiro 

motivo. DescarAdãoente, ele disse a Jesus: "Portanto, se tu me adorares, tudo será 

teu." Era seu desejo ilícito para a adoração que pertence somente a Deus que levou à 

queda de Satanás e expulsão do céu (cf. Is. 14 : 13-14). Ele ainda deseja ser adorado, e 

prolifera falsas religiões que em última análise são todos de alguma forma de adoração 

que lhe foi dada (cf. 1 Cor 10:20;. Rev. 9:20). Mas o golpe supremo teria sido por Satanás 

para persuadir o Filho de Deus para adorá-lo. Isso teria alcançado seu objetivo original 

de elevar-se acima de Deus (Is. 14:14). 

Os cristãos devem tomar cuidado com a tentação de perder a fé no plano de Deus, 

especialmente quando eles estão enfrentando circunstâncias difíceis. Não existem 

atalhos; O caminho de Deus é sempre a melhor. Sua infinita sabedoria garante que 

qualquer plano de Sua é perfeito e não pode ser melhorado. Os crentes devem, portanto, 

esperar pacientemente por Deus para agir em seu nome e se recusar a tentação de tomar 

o assunto em suas próprias mãos (Sl. 37: 1; 40:. 1; Heb 6:12 e Tiago 5: 7-8, 10 ). 

Jesus rejeitou enfaticamente sugestão blasfêmia de Satanás, citando novamente a partir 

de Deuteronômio (6:13) como Ele tinha quando confrontado com a primeira tentação do 

diabo. "Está escrito", Ele declarou: "Você deve adorar o Senhor, teu Deus, e só a ele 

servirás." " Jesus se recusou a sair do plano de Deus. Não haveria nenhum pacto com o 

diabo; nenhum atalho para a glória. Ele iria seguir o plano do Pai seja qual for o custo 

para ele. 

Satanás tentou Cristo a confiar em Deus presunçosamente 

Então o levou a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo, 

e disse-lhe: "Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo; porque 

está escrito: 'Ele vai comandar seus anjos a respeito, para te 

guardarem', e, 'On suas mãos eles te sustentarão, para que não 

tropeces com o teu pé em pedra.' "E Jesus, respondendo, disse- 

ele, "Diz-se:" Não tentarás o Senhor teu Deus à prova. "(4: 9-12) 

Suas duas primeiras tentativas para atrair Jesus em pecado tinha falhado completamente, 

mas Satanás fez um esforço final. (Note-se que Mateus coloca esta tentação segundo. 

Como sempre fazia com o material em seu evangelho, Lucas organizadas tematicamente 

as tentações, em vez de em ordem cronológica.) Tendo Jesus a Jerusalém , 

Satanás colocou-o sobre o pináculo do templo . Isso provavelmente se refere ao canto 

sudeste do complexo do templo, com vista para o vale de Kidron várias centenas de 



metros abaixo. Lá, o diabo disse a Jesus: "Se (desde) Tu és o Filho de Deus, lança-te 

daqui abaixo . 

Desapontado duas vezes por citações das Escrituras Jesus, Satanás agora citado próprio 

Escritura. Ele ainda apresenta o seu orçamento com a mesma frase Jesus tinha 

usado: "Porque está escrito: 'Ele dará ordens a seus anjos a respeito, para te 

guardarem', e, 'On suas mãos eles te sustentarão, de modo que você não vai atacar 

o teu pé em pedra. "" Uma vez que Jesus não iria desviar Sua obediência ao plano de 

Deus, Satanás ofereceu-lhe uma oportunidade para permitir que Deus cumpriu a sua 

palavra. A passagem do diabo citado (Sl. 91: 11-12) é de um salmo messiânico, onde 

Deus promete proteger o Messias. O diabo esperava que uma de duas coisas que 

aconteceria se Jesus fez saltar. Se Ele foi morto pela queda, ele não morreria na cruz como 

um substituto para o pecado como o Velho Testamento predisse que faria (Sl 22;.. Isa 

53). Ou, forçando Deus para livrá-lo milagrosamente, Jesus deixaria de estar em 

submissão ao Seu plano e vontade. A essência dessa tentação final foi de abusar da Deus, 

para apoiá-lo em um canto onde ele seria forçado a agir. Mas Jesus se recusou a agir 

presunçosamente. Em vez disso, Ele rebateu distorção das Escrituras de Satanás citando 

Deuteronômio 06:16, que claramente ordena, "Não tentarás o Senhor teu Deus à 

prova." 

Este tipo de tentação é talvez o mais sutil e perigoso dos três, porque aparentemente 

incentiva as pessoas a exercer fé em Deus. Na realidade, arrogantemente, descarAdãoente 

exige coisas de Deus, transformando-o em um gênio utilitarista que concede todos os 

caprichos das pessoas. Essa falsa visão de fé, promovido em sua forma mais extrema por 

o chamado evangelho da prosperidade (também conhecido como o "nome dele e afirmam 

que" o movimento), em essência, faz do homem soberano. Se a fórmula certa é usada, 

Deus tem que responder. Quando Ele não entregar os bens que têm reclamado pela fé, no 

entanto, muitos se tornam desiludidos e abandonará. 

Em contraste com essa falsa visão, mesmo blasfemo da fé, a verdadeira fé humildemente 

submete à vontade de Deus. Ele ora, como Jesus ensinou: "Sua vontade seja feita, assim 

na terra como no céu" (Mt 6:10;. Cf. Lucas 22:42). 

O POSTMORTEM DA BATALHA 

Quando o diabo tinha terminado todas as tentações, ele deixou-

Lo até o momento oportuno. (4:13) 

A vitória de Jesus foi completo sobre todas as tentações atirou contra ele por o diabo ao 

longo de todo o período de quarenta dias. Derrotado e demitido por Jesus (Mat. 4:10), 

Satanás o deixou até um momento oportuno . Tais momentos de tentação ocorreu 

durante todo o ministério terreno de Jesus. Em Lucas 22:28, Jesus disse aos discípulos: 

"Vós sois os que ali estavam comigo nas minhas provações." Satanás através de Pedro 

tentar Jesus mais uma vez para evitar a cruz, resultando em severa repreensão do Senhor, 

"Arreda , Satanás! Você é uma pedra de tropeço para mim; para que você não está 

definindo sua mente os interesses de Deus, mas do homem "(Mat. 16:23). O diabo tentaria 

sucesso Judas para trair Cristo (João 13:27). 

Várias lições podem ser tiradas a partir da observação de assalto de Satanás em Cristo. Em 

primeiro lugar, ele usa as mesmas estratégias para seduzir os crentes que ele usou em 



Cristo. Ele tenta levá-los a desconfiar do amor de Deus, duvidar de Seu plano, e presumir 

em Ele, e vai torcer a Escritura para fazê-lo. Em segundo lugar, Satanás aproveitou 

circunstâncias específicas para lançar seus ataques. Ele tentou Jesus após o ponto alto de 

seu batismo espiritual, quando o Espírito e que o Pai Lhe afirmou publicamente. Ele 

também agrediu Jesus quando Ele estava fraco fisicamente depois de quarenta dias sem 

comida e isolado das outras pessoas. Finalmente, junto com vigilância e oração (Mat. 

26:41), a Escritura é os crentes essenciais de armas deve exercer para derrotar a 

tentação. Para fazê-lo de forma eficaz requer tanto conhecimento da Bíblia e um 

compromisso de obedecê-la. 

Para ser bem sucedido na sua luta contra a tentação, os crentes devem seguir o padrão 

estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. Eles devem confiar no amor de Deus, submeter-se 

a seu plano, e se recusam a presumir sobre Suas promessas e graça. Ao fazer isso, eles 

vão com sucesso "resistir ao diabo" e vê-lo 'fugir da [eles] "(Tiago 4: 7). 

 
23. Jesus retorna a Nazaré (Lucas 4: 14-30) 

E Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama 

correu por toda a zona circundante. E começou ensinando nas 

sinagogas e era elogiado por todos. E Ele veio a Nazaré, onde fora 

criado; e como era seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e 

levantou-se para ler. E o livro do profeta Isaías foi entregue a 

Ele. E abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito: "O 

Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para 

pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para proclamar a 

libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr 

em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano favorável do 

Senhor. "E Ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-

se; e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. E começou 

a dizer-lhes: "esta Escritura foi cumprida Hoje, em sua audição." 

E todos falavam bem dele, e querendo saber das palavras de graça 

que estavam caindo dos lábios; e eles estavam dizendo: "Este não 

é filho de José?" E disse-lhes: "Não há dúvida de que você vai 

citar este provérbio para mim: 'Médico, cura-te! Tudo o que ouvi 

foi feito em Cafarnaum, fazer aqui em sua cidade natal, bem '. "E 

Ele disse:" Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem-vinda 

em sua cidade natal. Mas eu digo a você, na verdade, havia muitas 

viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 

três anos e seis meses, de uma grande fome veio sobre toda a 

terra; e ainda Elias foi enviado a nenhuma delas, mas apenas para 

Sarepta, na terra de Sidom, a uma mulher que era viúva. E havia 

muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu; e nenhum 



deles foi purificado, senão Naamã, o sírio "E todas as pessoas na 

sinagoga estavam cheios de raiva enquanto que ouviram estas 

coisas.; e levantou-se e dirigiu-o fora da cidade, e levou-o à cume 

do monte em que a cidade tinha sido construída, a fim de jogá-lo 

para baixo do penhasco. Mas passando pelo meio deles, seguiu 

seu caminho. (4: 14-30) 

Durante os primeiros 30 anos de sua vida, Jesus tinha vivido na obscuridade em Nazaré. O 

único incidente registrado a partir desses anos de silêncio é a Sua visita a Jerusalém e ao 

diálogo com os professores no templo quando tinha doze anos. Para além de que, nada se 

sabe sobre sua infância, exceto para a declaração geral que Ele "continuou a aumentar em 

sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens" (2:52). O próximo evento 

registrado na vida de Jesus foi o Seu aparecimento no rio Jordão para ser batizado por 

João Batista. Após Seu batismo Jesus, sob a direção do Espírito Santo, passou quarenta 

dias no deserto, sendo tentado por Satanás. 

Tudo o que aconteceu em sua vida até este ponto em O Evangelho de Lucas-o testemunho 

de Gabriel, os anjos que apareceram aos pastores, Zacarias, Isabel, Maria, José, Simeão, 

Ana, João Batista, a afirmação de Jesus aos doze anos que Ele era o Filho de Deus, e Seu 

atestado público pelo Pai e pelo Espírito Santo aos Seus-se batismo estabelecidos Suas 

credenciais messiânicas. O tempo havia chegado para Jesus a pisar o palco do Seu 

ministério público integral. 

Esta cena introdutória no relato de Lucas do ministério público de Jesus acontece em sua 

cidade natal de Nazaré. Pode ser dividido em três seções: o cenário, a mensagem, e a 

reação. 

O AMBIENTE 

E Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama 

correu por toda a zona circundante. E começou ensinando nas 

sinagogas e era elogiado por todos. (4: 14-15) 

Como uma pequena porta que leva para uma vasta galeria de arte, versículos 14 e 15 são 

a entrada de uma nova seção de retratos de Jesus no evangelho de Lucas. Eles introduzem 

ministério de Jesus naGaliléia , na parte norte de Israel, que o Senhor estaria envolvido 

em cerca de um ano e meio. Durante esse tempo passou Jesus no poder do Espírito (cf. 

Atos 10:38 e a discussão de 3:22 no capítulo 20 e 4: 1 no capítulo 22 deste volume) "de 

uma cidade e aldeia [houve 240 cidades e aldeias da Galiléia acordo com o historiador 

judeu do primeiro século Josephus ( Vida , 45)] para outro, proclamando e anunciando o 

Reino de Deus "(8: 1). Poderosa pregação de Jesus e os milagres que realizou criou uma 

sensação enorme, de modo que a sua fama correu por toda a zona circundante (cf. 

5:15), e até mesmo para o sul em Judéia (7:17). Nesta fase inicial, em Seu ministério 

Jesus foi elogiado por todos . Galiléia não era uma grande região, e Jesus teria 

completamente coberta-lo no ano e meio de Seu ministério lá. Talvez seja por isso, como 

alguns têm especulado, a comissão do Senhor dos apóstolos em Atos 1: 8 refere-se a 

Judéia e Samaria, mas não para a Galiléia. O ministério galileu será o foco do evangelho 



de Lucas a partir do versículo 14 até o versículo 50 do capítulo 9 (cf. Mt 4: 13-18: 35.; 

Marcos 1: 14-9: 50). 

Ele pode aparecer a partir da leitura relato de Lucas, assim como as histórias paralelas de 

Mateus (4:12) e Marcos (1,14), que o ministério do Senhor na Galiléia começou 

imediatamente após o Seu batismo.Esse não foi o caso, no entanto. Houve um intervalo 

de cerca de um ano entre o batismo de Jesus eo início do Seu ministério galileu. Enquanto 

os Evangelhos Sinópticos são silenciosos sobre esse ano, o que Jesus passou a ministrar 

na Judéia, o evangelho de João descreve em detalhe (capítulos 1-4). 

De acordo com o propósito de João ao escrever seu evangelho (João 20:31), seu relato de 

ministério na Judéia Jesus 'centra-se em revelações de que Jesus é Deus. Depois de Seu 

batismo e tentação, Jesus voltou para a vizinhança do Jordão, onde João estava batizando 

continuar seu ministério. Quando viu Jesus, João exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus que 

tira o pecado do mundo!" (1:29). No dia seguinte, João apontou Jesus a dois de seus 

discípulos (André e João) e repetiu a sua declaração: "Eis o Cordeiro de Deus!" (V. 

36). "Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus" (v. 37). Mais tarde, na mesma 

seção que Filipe introduzido Nathanael para Jesus. Natanael foi surpreendido por Sua 

saudação: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo!" (V. 47). "Como você me 

conhece" à pergunta de Natanael, Jesus deu uma resposta ainda mais surpreendente, que 

revelou Sua onisciência: "Antes de Filipe te chamar, quando estavas debaixo da figueira, 

eu te vi" (v 48).. Oprimido por Jesus 'conhecimento sobrenatural dele, "Respondeu-lhe 

Natanael:" Rabi, Tu és o Filho de Deus; Tu és o Rei de Israel '"(v. 49). 

A resposta do Senhor a Natanael exibido outro atributo de Deus, a transcendência: 

"Porque eu disse a você que eu te vi debaixo da figueira, você acredita? Você vai ver 

coisas maiores do que estas ". E ele disse-lhe: 'Em verdade, em verdade vos digo que, 

você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem 

"(vv. 50-51). Transcendência divina de Jesus fornece acesso para o céu para aqueles que 

nEle crêem. 

Antes de sair para a Judéia, Jesus fez um breve desvio de volta para a Galiléia para 

participar de um casamento (2: 1-11). O local era a aldeia de Cana, não muito longe de 

sua cidade natal, Nazaré. Durante a celebração, o vinho acabou, uma violação flagrante 

da etiqueta que poderia ter estigmatizado o casal para o resto de suas vidas. Depois de 

Sua mãe veio e pediu-lhe para ajudar, Jesus milagrosamente criado vinho, exibindo, 

assim, outro atributo da divindade, onipotência. 

Após uma breve estadia em Cafarnaum (2:12), Jesus foi para Jerusalém para celebrar a 

Páscoa (2:13). Isto marcou o início de seu ministério na Judéia. O primeiro evento 

registrado do mesmo ministério, a purificação do templo (2: 14-17), apresentou mais um 

dos atributos divinos de Cristo, a Sua santidade. Sua compreensão sobrenatural que 

aqueles que expressaram uma rasa, falso, nonsaving fé nEle, mais uma vez revelou a 

onisciência de Jesus (2: 23-25). 

Relato de João do ministério na Judéia também se concentrou na mensagem Jesus 

proclamou. Essa mensagem tinha dois elementos essenciais. Em primeiro lugar, Ele 

ensinou a necessidade de regeneração, ou o novo nascimento. Em sua conversa com o 

proeminente professor judeu Nicodemos, Jesus declarou: "Em verdade, em verdade vos 

digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus" (3: 3). Então, nos 



versículos 11-21, Jesus ensinou que a regeneração é apropriada através de crer nEle. As 

palavras familiares de versículos 16-18 resumir que a verdade: 

Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que 

nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para 

condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é 

julgado; mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho 

de Deus. (3: 16-18) 

Finalmente, João revela a missão de Cristo. Seu encontro com uma mulher samaritana 

mostrou que Jesus veio para ser "o Salvador do mundo" (4:42; cf. 1 João 4:14), e não 

apenas dos judeus. Depois de ficar "dois dias [na aldeia samaritana Jesus] saiu de lá para 

a Galiléia" (v. 43). 

Por causa de seu ministério estendida na Judéia ", quando Ele veio para a Galileia, os 

galileus o receberam, vistas todas as coisas que Ele fez em Jerusalém para a festa; para 

eles próprios também foi para a festa "(v. 45). Eles haviam sido expostos ao ensino de 

Jesus e os milagres que Ele realizou quando iam a Jerusalém para a Páscoa. Eles estavam 

prontos para mais. 

Nota de Lucas, que Ele começou ensinando nas sinagogas introduz o padrão e a 

prioridade do ministério do Senhor. A prioridade para Jesus estava ensinando a Palavra 

de Deus (cf. Marcos 1:38), e em todo o evangelho de Lucas Ele está constantemente 

retratado como um professor da verdade de Deus (cf. 4:31; 5: 3, 17; 6: 6; 11: 1; 13:10, 

22; 19:47; 20: 1; 21:37; 23: 5). Ele também é frequentemente referido como o Mestre 

(07:40; 08:49; 09:38; 10:25; 11:45; 12:13; 18:18; 19:39; 20:21, 28, 39; 21: 7; 22:11). 

As inúmeras sinagogas que existiam na Galiléia, desde que o local perfeito para o ensino 

de Jesus. Uma vez que o número mínimo de homens judeus necessários para formar uma 

sinagoga tinha dez anos, a maioria, se não todas, das 240 cidades e aldeias da Galiléia 

teria tido pelo menos um. Algumas das grandes cidades pode ter tido dezenas deles (de 

acordo com o Talmud de Jerusalém, havia 480 em Jerusalém, embora esse número é 

contestado). Sinagogas eram geralmente construídas em pedra e, normalmente, enfrentou 

Jerusalém. Eles existiam principalmente para a instrução nas Escrituras. Em um serviço 

de sábado na sinagoga, uma passagem do Velho Testamento seria lido, seguido por um 

professor explicando o seu significado para a congregação. 

As sinagogas eram de forma alguma considerado um substituto para o templo de 

Jerusalém, que foi o coração ea alma do judaísmo. Somente no templo poderiam os 

sacrifícios prescritos na lei de Moisés ser oferecidas e as festas e cerimônias celebradas, 

não nas sinagogas (não há referências do Velho Testamento para sinagogas). Mas depois 

os babilônios destruíram o templo quando saqueou Jerusalém em 586AC , os exilados 

judeus começaram a se reunir em pequenos grupos para ouvir o ensino da Palavra de 

Deus (cf. Ez 8: 1; 14:. 1; 20: 1; 33:31 ). Esses encontros informais tornaram-se 

eventualmente as sinagogas do tempo de Jesus. Os judeus da Diáspora (aqueles que 

viviam fora da Palestina) não tinham acesso pronto para o templo de Jerusalém 

reconstruído. Assim, eles também construído sinagogas, como o livro de Atos indica (9: 

2, 20; 13: 5, 14; 14: 1; 17: 1, 10, 17; 18: 4, 19). O apóstolo Paulo, como Jesus, 

freqüentemente pregou o evangelho nessas sinagogas (Atos 17:17; 18: 4, 19; 19: 8). 



As sinagogas não tinha pastores de tempo integral ou professores; a política conhecida 

como a "liberdade da sinagoga" permitido para qualquer um aprovado pelo chefe da 

sinagoga para ensinar. Assim, se um professor notou estava disponível, ele 

provavelmente seria convidado a pregar, como era Paulo (cf. Atos 13: 14-15). Na 

ausência de um professor convidado, qualquer um dos homens presentes que foram 

aprovados para o fazer pode ensinar. As sinagogas eram governados por anciãos (cf. 

Marcos 5:22), o chefe de que era o archisunagōgos , ou da sinagoga (Lucas 13:14; Atos 

18: 8). Era a sua responsabilidade de conduzir o culto de adoração e aprovar os 

professores. Houve um outro oficial, além do chefe da sinagoga e os anciãos, 

o chazzan . Ele era o guardião dos pergaminhos em que as Escrituras foram escritas (cf. 

v. 20) e foi responsável por obter os pergaminhos adequadas para fora para a leitura de 

cada dia e devolvê-los ao peito, onde estavam armazenados. Além de servir como locais 

de culto, as sinagogas também forneceu instruções para as crianças, bem como escolas de 

ensino fundamental de hoje, e serviu como tribunais locais (cf. 0:11; Mat. 10:17). 

A ordem de culto em uma sinagoga típico dos dias de Jesus possa ser reconstituída como 

se segue: 

1. Thanksgivings ou "bênçãos" mencionados em conexão com (antes e depois), o Shema : 
"Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é Um, e amarás o Senhor teu Deus com 
todo o teu coração, e de toda a a tua alma e com todas as tuas forças ". 

2. A oração, com resposta de "Amém" pela congregação 

3. Leitura de uma passagem do Pentateuco (em hebraico, seguida pela tradução para o 
aramaico) 

4. A leitura de uma passagem dos Profetas (traduzido de forma semelhante) 

5. Sermão ou palavra de exortação 

6. A Bênção pronunciada por um sacerdote, para que a congregação respondeu com 
"Amém." Quando nenhum sacerdote estava presente uma oração de encerramento foi 
substituído para a Bênção. (William Hendriksen, New Testament Commentary: O 
Evangelho de Marcos [Grand Rapids: Baker, 1975], 75-76) 

O relato de Lucas da visita de Jesus à sinagoga de Nazaré começou com Ele lê um trecho 

dos profetas (neste caso de Isaías), e em seguida, dando a exposição. 

A MENSAGEM 

E Ele veio a Nazaré, onde fora criado; e como era seu costume, 

entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para ler. E o livro do 

profeta Isaías foi entregue a Ele. E abriu o livro e encontrou o 

lugar onde estava escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, 

porque Ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele 

enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e restauração 

da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, a 

proclamar um ano favorável do Senhor. "E Ele fechou o livro, 

devolveu-o ao assistente e sentou-se; e os olhos de todos na 



sinagoga estavam fixos nele. E começou a dizer-lhes: "esta 

Escritura foi cumprida Hoje, em sua audição." (4: 16-21) 

Dos muitos eventos que Lucas poderia ter escolhido para começar a seu relato do 

ministério de Cristo, ele pegou sua visita a Nazaré . Ele fez isso porque o que Jesus disse, 

nesta ocasião, identifica-o como o Messias e define perfeitamente o Seu ministério. Esta 

primeira de duas visitas registradas por Jesus para a cidade onde ele cresceu ocorreu perto 

do início de seu ministério na Galiléia; a outra visita, registrado em Mateus (13: 54-58) e 

Marcos (6: 1-6), ocorreu perto de seu fim. 

Nazaré foi localizado em um oco nas colinas da Galiléia, ao norte da planície de 

Esdrelon, a meio caminho entre o Mar da Galiléia e do Mar Mediterrâneo. Era uma aldeia 

insignificante nos dias de Jesus (que não foi mencionado no Antigo Testamento, o 

Talmud, ou por Josefo), ofuscado pelo maior cidade de Séforis, a norte. Foi neste 

insignificante, ao largo da aldeia caminho batido que Jesus havia sido criado (cf. a 

exposição de 1:26 no capítulo 4 deste volume). Embora tenha nascido em Belém e mais 

tarde fez Cafarnaum Sua cidade natal (Mat. 4:13), Jesus manteve-se associado com 

Nazaré durante todo o Seu ministério (04:34; 18:37; 21:11 Matt; 26:71; Marcos 1.: 24; 

João 01:45; Atos 10:38; 26: 9), que está sendo chamado com desprezo, "Jesus de Nazaré". 

Como era seu costume , Jesus entrou na sinagoga no sábado . Onde quer que estivesse, 

durante Seu ministério, o Senhor assistiu a uma sinagoga no sábado (cf. 6: 6; 13:10; 

Marcos 1:21; 3: 1-2; 6: 2).Nesta sábado, Ele foi escolhido para ler a partir das Escrituras 

do Antigo Testamento. Por respeito para com as Escrituras Jesus, como era 

costume, levantou -se para ler. Alfred Edersheim capta o drama do momento: 

Como as sombras alongamento do sol de sexta-feira fechou em torno do vale calmo, Ele 

iria ouvir a dupla explosão bem lembrado da trombeta do telhado da casa da Sinagoga-

ministro, proclamando o advento do dia santo. Mais uma vez, soou por todo o verão ao 

ar ainda, para dizer tudo, que o trabalho deve ser deixado de lado. Ainda uma terceira vez 

que foi ouvido, antes que o "ministro" colocá-lo de lado por perto onde ele estava, para 

não profanar o sábado, para levá-lo; por enquanto o sábado tinha realmente começado, eo 

festivo sábado lâmpada foi acesa 

Sábado manhã raiou, e no início ele reparado à sinagoga, onde, como uma criança, um 

jovem, um homem, ele tinha tantas vezes adorado na aposentadoria humilde de sua 

posição, sentado, e não lá em cima entre os anciãos e honrado, mas longe de volta. Os 

velhos rostos conhecidos estavam ao seu redor, as velhas palavras e serviços de bem-

lembrado caiu em seu ouvido. Quão diferente que tinha sido sempre a Ele do que para 

eles, com quem teve, assim, se misturavam no culto comum! E agora ele estava de novo 

entre eles, verdadeiramente um estranho entre seus próprios compatriotas; desta vez para 

ser olhado, ouvido, testado, experimentado, usado ou deixado de lado, conforme o caso 

pode ser. Foi a primeira vez que, tanto quanto sabemos, o que Ele ensinou em uma 

sinagoga, e este Sinagoga que de Sua própria Nazaré. ( O Vida and Times de Jesus o 

Messias [Grand Rapids: Eerdmans, 1974], 1: 430-31) 

Como se levantou para ler, o livro (deslocamento) do profeta Isaías foi entregue a 

ele pelo chazzan . É evidente que não foi desenrolado para qualquer texto, por isso 

Jesus abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito: "O Espírito do Senhor 

está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele 



enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, 

para pôr em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano favorável do Senhor ". Ele 

leu duas passagens em Isaías, 61: 1-2 e 58: 6. O que Jesus leu era, como seus ouvintes 

estavam bem cientes, a profecia messiânica. A frase que o Espírito do Senhor está sobre 

mim reflete a realidade novamente que o Messias seria pelo poder do Espírito Santo (cf. 

as exposições de 3:22; 4: 1, 14 no início deste volume). Ele seria ungido pelo Espírito, 

separado, e com poderes para serviços especiais, como Isaías 11: 2 revela: "O Espírito do 

Senhor repousará sobre ele [Messias; cf. v. 1], o espírito de sabedoria e de entendimento, 

espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor "(cf. 

48:16). 

O versículo 18 resume sucintamente o ministério do Messias. Quatro metáforas retratam 

a condição desesperada de pecadores necessitados a quem Deus busca resgatar do 

inferno. Embora o religioso neste mundo pode imaginar-se ser rico, livre, saudável, e sem 

entraves, até receber a salvação que Cristo traz, eles são, na realidade, pobres, 

prisioneiros, cegos e oprimidos. Essas metáforas graficamente retratam a sua total falta 

de quaisquer recursos espirituais de se livrar de seu dilema mortal. Somente através do 

trabalho do Messias da salvação que eles podem ser resgatados a partir de castigo eterno 

no inferno. 

Em primeiro lugar, o Messias seria pregar o evangelho aos pobres . A boa notícia do 

evangelho é que o pobre espiritualmente pode encontrar a salvação. Ptōchos ( pobre ) 

deriva de um verbo que significa "encolher", "se encolher", ou "se acovardar." Ela 

transmite a idéia de um mendigo encolhendo-se nas sombras, se encolhendo de 

vergonha. Em contraste com a outra palavra grega, penes , que descreve o 

trabalho pobre , ptōchos descreve aqueles em situação de extrema privação que são 

reduzidos à mendicância, como o mendigo Lázaro (16:20). Em termos espirituais, 

o pobre são aqueles que reconhecem que eles não têm nada por que elogiar-se a Deus 

(cf. 6:20; Mat. 5: 3). Eles reconhecem sua falência moral, que todos os seus atos de justiça 

são nada, mas uma peça de roupa suja (Is. 64: 6). Messias só pode trazer a salvação para 

aqueles que reconhecem que são espiritualmente sem recursos e que só Deus pode suprir 

suas necessidades. 

A pobreza espiritual não é um ato; não é falsa piedade ou humildade, mas genuíno. O 

pobre espiritualmente são "humilde e contrito de espírito" (Is. 66: 2); eles são "de coração 

partido" e "espírito esmagado" (Sl. 34:18). Possuindo um "espírito quebrado" e um "um 

coração quebrantado e contrito" (Sl. 51:17), eles são como o publicano arrependido, que 

estava "disposto a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: 'Deus, sê propício 

a mim, pecador! "(Lucas 18:13). É essas pessoas, Jesus declarou, a quem Deus justifica 

(v. 14). Em contraste, o Senhor repreendeu os membros da igreja de Laodicéia por pensar 

que eles eram "ricos, e [tinha] tornar-se rico, e [tinha] necessidade de nada", quando na 

realidade eles eram "miseráveis e miserável, pobre, cego e nu "(Ap 3:17). 

Enquanto os pobres economicamente não estão em vista aqui, essas pessoas muitas vezes 

são solo fértil para o Evangelho (cf. 1 Cor. 1: 26-29). Suas circunstâncias desesperadas 

conduzi-los a um nível de desespero que aqueles que estão bem de vida nem sempre 

experimentar. Por essa razão, Jesus declarou que "é mais fácil um camelo passar pelo 

buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus" (Lucas 18:25). Tiago 

escreveu: "Não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros 

do reino que ele prometeu aos que o amam?" (Tiago 2: 5). Aqueles cujas circunstâncias 



da vida lhes oferecer pouca esperança muitas vezes são mais abertos para receber a boa 

notícia do evangelho. 

Em segundo lugar, o Messias irá proclamar espiritual libertação aos 

cativos . Pecadores perdidos imaginar que eles são livres, e ver o cristianismo como 

infringindo o seu direito de ser e fazer o que eles querem. Mas isso é um engano 

trágico; pecadores não são livres. Todos os pecadores devemos a Deus uma dívida 

impagável por violar Sua lei (Tiago 2:10; cf. Mt 18:. 23-35), e são escravos de "Aquele 

que é capaz de destruir a alma eo corpo no inferno" (Matt. 10:28). Os perdidos também 

estão sob o jugo de Satanás (Ef. 2: 1-2) ", mantido em cativeiro por ele para cumprirem a 

sua vontade" (2 Tm 2:26.).Satanás usa seu medo da morte para escravizá-los (Heb. 2: 14-

15). Eles também são escravos do pecado (Rom. 6: 6, 16-20), já que "todo aquele que 

comete pecado é escravo do pecado" (João 8:34). 

A boa notícia do evangelho é que Deus enviou Seu Filho para libertar aqueles que estão 

em cativeiro espiritual. Em Isaías 42: 5-7 Deus disse para o Messias, 

Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que estendeu a terra e seus 

descendentes, que dá a respiração ao povo que nela está e espírito aos que andam nela: 

"Eu sou o Senhor, que chamei você na justiça, eu também vai prendê-lo pela mão e cuidar 

de você, e eu vou nomeá-lo como uma aliança do povo, como uma luz para as nações, 

para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão do calabouço e aqueles que habitam nas 

trevas da prisão. " 

Aphesis ( liberação ) significa "perdão" (é assim traduzido em 1:77; 3: 3; 24:47; 26:28 

Matt; Marcos 1:. 4; Atos 2:38; 05:31; 10:43; 13:38; 26:18; Ef. 1: 7; Col. 1:14; Hb 9:22; 

10:18).. Messias irá definir os prisioneiros livres, pagando a penalidade para a sua 

violação da lei de Deus. Através de Sua morte sacrificial Deus "cancelado o escrito de 

dívida que consiste em decretos contra nós, que era hostil a nós; e Ele o tirou do caminho, 

cravando-o na cruz "(Colossenses 2:14). Como Charles Wesley expressou em seu 

magnífico hino "O por mil Tongues", 

  

Ele quebra o poder do pecado cancelado, 

Ele define o prisioneiro livre. 

  

Em terceiro lugar, a missão do Messias era fornecer recuperação de espiritual vista aos 

cegos . A cegueira espiritual é a condição natural do homem caído. "Eles não sabem nem 

entendem; eles andam sobre na escuridão "(Sl. 82: 5); eles "têm olhos, mas não vêem" 

(Jer. 5:21). "Este é o julgamento", Jesus declarou: "que a luz veio ao mundo, e os homens 

amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Para todo aquele que 

faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras sejam manifestas "(João 

3: 19-20). Além de sua cegueira natural, Deus judicialmente cega as mentes dos 

pecadores não arrependidos. O apóstolo João escreveu: "Cegou-lhes os olhos e 

endureceu-lhes o coração, para que eles não vejam com os olhos e entendam com o 

coração, e se convertam e eu os cure" (João 12:40; cf. Rom. 11: 8). Satanás também 

"cegou os entendimentos dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória 

de Cristo, que é a imagem de Deus" (2 Cor. 4: 4). 



Mas o Messias veio "para abrir os olhos dos cegos" (Is. 42: 7). Ele é o "Nascer do alto" 

(1:78), que vai "brilhar sobre os que jazem nas trevas e na sombra da morte" (v. 79). Uma 

vez que Ele é "a luz do mundo (João 8:12; 9: 5; cf. 3:19; 0:46) aqueles que segui-Lo" não 

andará nas trevas, mas terá a luz da vida "( João 8:12). Paulo lembrou aos Coríntios que 

"Deus, que disse: 'luz brilhará para fora das trevas", é quem resplandeceu em nossos 

corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo "(2 Cor 

. 4: 6). "Você estava anteriormente escuridão", Efésios 5: 8 diz, "mas agora sois luz no 

Senhor" (cf. Col. 1:13). Paulo foi enviado aos gentios "para abrir seus olhos, para que se 

convertam das trevas à luz, e do domínio de Satanás a Deus, para que possam receber o 

perdão dos pecados e herança entre aqueles que foram santificados pela fé em [Jesus ] 

"(Atos 26:18). 

Finalmente, o Messias veio para libertar os que são espiritualmente oprimidos . Estas 

são as pessoas oprimido por circunstâncias dolorosas da vida, especialmente a carga 

wearying do pecado e da incapacidade de manter a lei de Deus (cf. 11:46; Matt. 23: 4; 

Atos 15:10). Jesus promete essas pessoas: "Vinde a Mim, todos os que estais cansados e 

sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque 

sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu 

jugo é suave eo meu fardo é leve "(Mateus 11: 28-30.). "Porque este é o amor de Deus", 

escreveu João ", que guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos não são 

pesados "(1 João 5: 3). 

Porque Jesus já havia sido ministrando durante muitos meses (como mencionado acima 

na discussão do Seu ministério na Judéia), essas coisas já estavam acontecendo. Para o 

falido espiritualmente, aprisionado por seu pecado e aguarda sentença pelo Juiz de toda a 

terra (Gen.18: 25), cegos para a verdade, e oprimido pelo pesado fardo de seus pecados, o 

ano favorável do Senhor havia chegado . O "dia da salvação" (Isaías 49: 8.) E o "ano da 

redenção" (Isaías 63: 4.) Tinha chegado. 

Parando Sua leitura de Isaías 61: 2 no meio do verso, Jesus fechou o livro, devolveu-o 

ao assistente e sentou-se . Foi um momento dramático, e os olhos de todos na sinagoga 

estavam fixos nele se perguntando o que a Sua mensagem seria. O que ele disse foi 

chocante, inesperado e sem precedentes: Ele começou a dizer-lhes: "esta passagem da 

Escritura Hoje se cumpriu em sua audição." Outros professores tinha falado de um 

futuro cumprimento da profecia de Isaías, mas Jesus lhes disse que eles estavam 

testemunhando o seu cumprimento perante os seus olhos. A salvação veio; Era 

Messiânica tinha começado; o Messias estava presente naquele dia na sinagoga, na pessoa 

de Jesus, um homem que desde aquela aldeia. 

A REAÇÃO 

E todos estavam falando bem dele, e querendo saber das palavras 

de graça que estavam caindo dos lábios; e eles estavam dizendo: 

"Este não é filho de José?" E disse-lhes: "Não há dúvida de que 

você vai citar este provérbio para mim: 'Médico, cura-te! Tudo o 

que ouvi foi feito em Cafarnaum, fazer aqui em sua cidade natal, 

bem '. "E Ele disse:" Em verdade vos digo que nenhum profeta é 

bem-vinda em sua cidade natal. Mas eu digo a você, na verdade, 



havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se 

fechou por três anos e seis meses, de uma grande fome veio sobre 

toda a terra; e ainda Elias foi enviado a nenhuma delas, mas 

apenas para Sarepta, na terra de Sidom, a uma mulher que era 

viúva. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta 

Eliseu; e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio "E 

todas as pessoas na sinagoga estavam cheios de raiva enquanto 

que ouviram estas coisas.; e levantou-se e dirigiu-o fora da 

cidade, e levou-o à cume do monte em que a cidade tinha sido 

construída, a fim de jogá-lo para baixo do penhasco. Mas 

passando pelo meio deles, seguiu seu caminho. (4: 28-30) 

No início, a reação das pessoas a mensagem de Jesus foi positiva, como todos falavam 

bem dEle . Eles foram especialmente pensando nas palavras de graça que caíam de 

Seus lábios . O público estava maravilhado com a sua habilidade de falar incomparável, 

como aqueles que ouviram o Sermão da Montanha foram (Mt 7: 28-29.) E aqueles 

enviados para prendê-lo (João 7:46) mais tarde seria. 

No entanto, surpreendentemente, que a reação positiva seria rapidamente revertido, e as 

pessoas tentariam matar o familiar Jesus. No sábado já tinha começado tão 

maravilhosamente, e nenhum Sabbath já terminou de forma tão trágica. O que deu 

errado? O que mudou a sua avaliação de Jesus tão radicalmente? 

Alguns, sem dúvida, se perguntando por que Jesus parou Sua leitura de Isaías 61: ". O dia 

da vingança do nosso Deus" 1-2 no meio do versículo 2, omitindo a referência para o 

povo judeu esperava que quando o Messias veio, Ele iria se vingar de seus inimigos. João 

Batista tinha falado do fogo inextinguível do julgamento de Messias (3:17), e até mesmo 

tornou-se perplexo quando Jesus não mostrou sinais de execução de vingança contra os 

ímpios (7: 19-20). 

Outros não conseguia conciliar o poder impressionante de oratória de Jesus com a 

realidade de que este era o filho de José . A familiaridade produz o desprezo, e todos os 

peritos são de fora da cidade. Eles se ressentiam da sua pretensão de ser o Messias, 

especialmente desde que de acordo com a crença popular Messias seria desconhecido até 

que de repente apareceu a redimir Israel (João 07:27). Como poderia, então este homem, 

a quem tinha conhecido desde que era criança, possivelmente ser o Messias? 

Mas, acima de tudo, as pessoas se ressentiam afirmação de Jesus de que a salvação está 

disponível apenas para aqueles que se reconhecem como os pobres, os presos, cegos e 

oprimidos. Eles não estavam dispostos a aceitar tais rótulos, já que eles viam a si mesmos 

como justos. Afinal de contas, eles mantiveram a lei (pelo menos 

aparentemente); Efetivada a sábado, pago o dízimo, observadas as cerimônias, e realizou 

os rituais. Além disso, como os líderes judeus orgulhosamente lembrou Jesus: "Somos 

descendentes de Abraão e nunca ter sido ainda escravizados para qualquer um" (João 

08:33). Ao invés de reconhecer a sua pobreza espiritual, bondage pecaminosa, a cegueira, 

a opressão ea necessidade de um Salvador, que questionou se Jesus era realmente o 

Messias. Como ele poderia estar se Ele não conseguia nem distinguir o justo do ímpio? 



Lendo suas mentes, Jesus lhes disse: "Sem dúvida, você vai citar este provérbio para 

mim: 'Médico, cura-te!'" Em outras palavras, provar suas alegações para nós. Ele sabia 

que eles estavam pensando Ele deve revelar Seu poder, e estavam prontos para desafiá-

lo para verificar sua messianidade milagrosamente. Eles pensaram: "Tudo o que ouvi foi 

feito em Cafarnaum, fazer aqui em sua cidade natal, bem." Se Ele queria-los a aceitar 

sua afirmação de ser o Messias, então deixe que ele realize os mesmos sinais que 

supostamente tinha sido feito na cidade vizinha de Cafarnaum. 

A questão, no entanto, não foi falta de provas, mas a dureza de coração. Nunca houve 

milagres suficiente para satisfazer. Ninguém em Israel, nem mesmo os líderes (João 

11:47), nunca questionou a realidade dos milagres de Jesus, mas também não iriam aceitar 

o que eles provaram. Em vez disso, eles continuamente exigiu mais sinais, como condição 

de sua crença (Matt 12:38; 16: 1-4.), Ou até mesmo atribuído Seu poder milagroso para 

Satanás (Matt 0:24.). Nenhuma quantidade de milagres iria convencer aqueles cujas 

mentes foram endurecidos. "Mas, ainda que Ele havia feito tantos sinais diante deles", 

escreveu João ", mas eles não estavam acreditando nele" (João 0:37). 

Jesus entendeu que, humanamente falando, era difícil para eles aceitar que alguém que 

eles estavam tão familiarizados com realmente poderia ser o Messias. Reconhecendo que, 

Ele fez a obviedade agora proverbial, Truly ( amen ; uma palavra usada para introduzir 

declarações importantes) eu vos digo que nenhum profeta é bem-vinda em sua cidade 

natal (cf. Mt 13:57;. João 4:44). 

Em seguida, Jesus fez uma transição brilhante. Com efeito Ele disse-lhes: "Falando de 

profetas indesejáveis, o que dizer de Elias e Eliseu?" A frase que eu digo a você, na 

verdade, reitera a importância de que ele estava prestes a dizer. O Senhor lembrou-lhes 

primeiro que havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias . Elias profetizou durante 

o reinado de Acabe, um dos reis mais perversos de Israel, que "fez muito mais para 

provocar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele" (1 

Reis 16:33). Influenciado pelo seu pagão Gentil mulher a Jezabel, Acabe era um adorador 

do cananeu Baal divindade, e sob a sua influência culto a Baal floresceu em Israel. 

Como o julgamento de Deus sobre a nação apóstata, Elias anunciou uma seca, e o céu se 

fechou por três anos e seis meses (cf. Tiago 5:17), como resultado de que uma grande 

fome veio sobre toda a terra . As condições severas foram especialmente difícil para as 

viúvas, uma vez que as pessoas que foram responsáveis para cuidar deles (cf. Ex 22:22; 

14:29 Deut; 16:11, 14; 24:. 17-21.) Não foram capazes (ou não) para fazê-lo. No 

entanto, apesar da proliferação de viúvas em Israel, Elias foi enviado a nenhuma delas, 

mas apenas para Sarepta, na terra de Sidom, a uma mulher que era viúva .Esta não 

foi uma história que o povo judeu gostava de ser lembrado de. Os ouvintes de Jesus, sem 

dúvida, começou a ficar desconfortável, ou mesmo com raiva dele para levantá-la. Já era 

ruim o suficiente de sua perspectiva que Elias ministrou a uma viúva Gentil, em vez de 

um israelita. Mas a terra de Sidon foi a pátria dos ímpios rainha Jezabel (1 Reis 

16:31). Esta viúva particular, no entanto, era um crente no Deus de Israel (1 Reis 17:12, 

24). Ponto de Jesus, que deve ter chocado e indignado o público, era que Deus iria salvar 

um pária Gentil mulher que admitiu sua pobreza, bondage, cegueira e opressão (cf. 1 Reis 

17:18), mas não um judeu que não o faria . A implicação era de que, se eles se recusaram 

a abandonar a sua auto-justiça e admitir sua necessidade espiritual desesperada eles não 

poderiam ser salvos. 



Mas Jesus não era completamente. Para a raiva crescente de pessoas reunidas na sinagoga 

de tal acusação, Ele acrescentou outra história familiar e um pouco de mau gosto Antigo 

Testamento. Este envolvido pupilo e sucessor de Elias, Eliseu. Havia muitos leprosos 

em Israel no tempo do profeta Eliseu , Jesus lembrou-lhes, e nenhum deles foi 

purificado, senão Naamã, o sírio . Se qualquer coisa, este foi ainda mais chocante do 

ministério de Elias a uma viúva Gentil. Naamã, o sírio não era apenas um gentio, mas 

também um leproso, e, portanto, duplamente um pária (cf. Nm. 5: 2; 2 Reis 7: 3- 4). Como 

se isso não bastasse, ele também era um comandante militar do inimigo, o "capitão do 

exército do rei da Síria," por meio de quem "o Senhor dera livramento aos sírios" (2 Reis 

5: 1). Quando Eliseu lhe disse que ele seria curado de sua lepra, se ele se banhava no rio 

Jordão, Naamã foi, a princípio relutante (vv. 10-12). Mais tarde, porém, ele se humilhou, 

obedeceu a palavra do profeta, foi curado, e reconheceu o Deus de Israel como o único 

Deus verdadeiro (vv. 14-15). 

A lição de Jesus foi claro e inconfundível. Deus trouxe a salvação pela Sua chegada, mas, 

como sempre, é apenas para aqueles que sabem que são espiritualmente pobres, os presos, 

cegos e oprimidos. A menos que seus ouvintes estavam dispostos a humilhar-se como 

aquele pária Gentil viúva e que síria terrorista leproso fez e admitir sua necessidade 

espiritual, eles não poderiam ser salvos. Isso foi demais para o seu orgulho nacionalista e 

auto-justificação de suportar, e, consequentemente, de repente, todas as pessoas na 

sinagoga estavam cheios de raiva, ouvindo eles estas coisas; e levantou-se e dirigiu-

o fora da cidade, e levou-o à cume do monte em que a cidade tinha sido construída, 

a fim de jogá-lo para baixo do penhasco . Eles eram uma fora de controle lynch mob, 

a intenção de matar a quem eles sabiam tão bem e que tinha lhes ensinado a verdade da 

Palavra de Deus. Mas o tempo de Jesus ainda não havia chegado (cf. João 07:30; 08:20), 

assim passando pelo meio deles, seguiu seu caminho . Por fim, a multidão conseguiu 

um milagre, se não o que eles estavam procurando, como Jesus super-naturalmente 

escapou sua tentativa de assassiná-lo (cf. João 07:30; 08:59; 10:39). 

As pessoas orgulhosas de Nazaré nunca se humilharam, apesar fuga milagrosa do Senhor 

de seu alcance. Quando Jesus voltou algum tempo depois, "Perguntou-se da incredulidade 

deles" (Marcos 6: 6; cf. Mt 13:58.). Sua recusa em admitir a sua indigência espiritual, 

bondage, cegueira e opressão está em contraste gritante com a viúva arrependido Gentil 

e leproso. É uma ilustração impressionante da verdade de que "Deus resiste aos soberbos, 

mas dá graça aos humildes" (Tiago 4: 6). 

Por todas as considerações, a abordagem de nosso Senhor na sinagoga não era "buscador 

amistoso", mas ousada, de confronto, de denúncia, e irritante para a multidão, a religiosa 

o grau mais severo. Eles eram tão indignado que tentaram matá-lo. A verdade sobre a 

condição do pecador é sempre menos aceitável para o hipócrita religioso. 

 
 

 

 



24. A autoridade de Jesus sobre os demônios 

(Lucas 4: 31-37) 

E Ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no 

sábado; e eles ficaram admirados com seu ensinamento, pois Sua 

mensagem era com autoridade. Na sinagoga havia um homem 

possuído pelo espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta 

voz: "Deixa-nos! Que negócio é que temos uns com os outros, 

Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Eu sei quem você 

é: o Santo de Deus! "Mas Jesus repreendeu-o, dizendo:" Fique 

quieto e sai desse homem! "E quando o demônio o tinha jogado 

para baixo no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio 

espanto sobre todos eles, e eles começaram a falar um com o outro 

ditado: "O que é esta mensagem? Pois com autoridade e poder 

ordena aos espíritos imundos, e eles saem. "E o relatório sobre 

Ele estava se espalhando em todas as localidades do distrito 

circundante. (4: 31-37) 

"Há dois erros iguais e opostas em que nossa raça pode cair sobre os demônios", escreveu 

CS Lewis. "Uma delas é a descrer em sua existência. A outra é acreditar e sentir um 

interesse excessivo e doentio por eles. Eles próprios são igualmente satisfeito por ambos 

os erros e granizo um materialista ou um mágico com o mesmo prazer "( O Screwtape 

Letters [New York: MacMillian de 1977], 9). Nosso pós-moderna, a cultura pós-cristã 

inclina-se para o último erro. Uma verdadeira enxurrada de livros e filmes introduziram 

mundos de fantasia de assistentes, espíritos e seres alienígenas. Ironicamente, a pesquisa 

tem documentado que os céticos, as pessoas sem religião, e as pessoas em igrejas liberais 

são muito mais propensos a acreditar em superstição, o paranormal e pseudociência do 

que os cristãos evangélicos.Mas mesmo dentro da realidade cristianismo e fantasia se 

fundiram para criar uma visão confusa e muitas vezes não-bíblica do reino 

demoníaco. Muitos crentes, igrejas e ministérios estão preocupados com os 

demônios. Eles vêem praticamente tudo o que acontece de errado na vida de um cristão 

como o resultado direto da atividade demoníaca, a cura para o que é para exorcizar o 

demônio ou demônios responsável. Mas os crentes não podem ser possuídos por 

demônios, e não precisa ser aterrorizado por eles (ver a discussão desses pontos, mais 

adiante neste capítulo). 

Não há confusão na Bíblia a respeito de Satanás e suas hostes de demônios; revela 

claramente a sua origem, atividade presente, e seu destino. Originalmente, eles eram 

santos anjos, e Satanás era o mais graduado de todos eles. Eles viviam no céu, onde 

serviram e adoraram a Deus. Mas por orgulho Satanás se rebelou contra Deus (Isa. 14: 

12-14; Ez. 28: 12-16), e um terço (Apocalipse 12: 3-4) dos santos anjos se juntaram a ele 

na tentativa de golpe. Como resultado de seu orgulho e rebelião, eles foram expulsos do 

céu, juntamente com o seu líder (Lucas 10:18), embora eles ainda têm acesso a ele (Jó 1: 

6; 2: 1). Durante a tribulação, depois de uma batalha épica com Michael e os santos anjos, 

Satanás e os demônios serão lançados permanentemente fora do céu (Apocalipse 12: 7-

9). 



Na época atual, os demônios operam no mundo para alcançar os propósitos de Satanás e 

frustrar os propósitos de Deus. Eles estão por trás do sistema-mundo mal que domina a 

vida de todos aqueles que não pertencem a Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Em João 

8:44, Jesus declarou que todos os incrédulos são filhos de Satanás, enquanto Efésios 2: 

1-2 e 1 João 5:19 diz que todo o mundo incrédulo está em poder de Satanás. Satanás é o 

deus ou príncipe deste mundo (João 12:31; 14:30; 16:11), que cega os incrédulos a 

verdade espiritual. (2 Cor. 4: 4) e os leva ao engano (2 Cor 11:13 -15). 

Demons fez sua primeira e única aparição no Antigo Testamento, em Gênesis 6: 1-4 

(embora eles são, em alusão a Levítico 17: 7; Dt 32:17; 106 Ps:... 37), onde eles possuíam 

homens caídos que coabitam com as mulheres (cf. 2 Pedro 2: 4-5; Judas 6). No Novo 

Testamento, a atividade demoníaca está confinada aos Evangelhos Sinópticos e Atos 

(embora Jesus foi acusado de ser possuído por demônios em João 7:20; 8: 48-52; 10: 20-

21; e demônios estão em alusão a 1 Cor . 10: 20-21; 1 Tm 4: 1; 2:19; 3:15; Rev. 09:20; 

16:14; 18: 2.), como eles faziam um assalto supremo em Jesus e dos apóstolos. Eles são 

seres reais, pessoais, caído espirituais que são dados inteiramente maldade. 

Esta passagem introduz um novo tema no evangelho de Lucas. Até este ponto, Lucas tem 

incidido sobre a pessoa de Cristo, apresentando suas credenciais como Messias, Filho de 

Deus, e Salvador.Começando com o versículo 31 e funcionando até o capítulo 5, Lucas 

revelou o poder de Jesus nos reinos espirituais e físicas, sobre tudo e todos, incluindo 

demônios, religião e professores religiosos, a doença, a natureza e até mesmo a morte. Ele 

começou a discutir o poder de Jesus sobre os demônios por uma razão muito 

importante. Se Jesus é libertar os presos em cativeiro por Satanás e seus exércitos de 

demônio, Ele tem que ser capaz de quebrar o seu poder sobre as almas dos homens para 

libertá-los do reino de Satanás (cf. 2 Cor. 10: 3-5; Col. 1:13; Heb. 2: 14-15). É justamente 

esse poder sobre o mundo demoníaco que o Senhor demonstra nesta passagem. 

Os espíritos malignos sabia por que Jesus havia chegado. Eles também estão bem cientes 

do destino que Deus pronunciou contra tormento no "fogo eterno, preparado para o diabo 

e seus anjos"-los-eterna (Mat. 25:41). A encarnação do Filho de Deus, que veio para 

salvar os pecadores (Mt 1:21;. Lucas 19:10), intensificou a batalha ao longo da idade para 

as almas dos homens. Em desespero, durante Seu ministério terreno os espíritos malignos 

lançou seu ataque mais comum e visível que nunca. Mesmo assim, sempre que 

confrontado com o Filho de Deus encarnado, os demônios reagiu com terror e muitas 

vezes gritou em voz alta (v 33; cf. Mc 1: 23-25.; 3:11; 5: 1-7). Eles são obrigados a 

acreditar que a verdade, e tremer de medo por causa disso (Tiago 2:19). 

Esta passagem revela quatro coisas sobre Jesus que aterrorizavam os demônios: Sua 

pregação, Proposito, pureza e poder. 

SUA PREGAÇÃO 

E Ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no 

sábado; e eles ficaram admirados com seu ensinamento, pois Sua 

mensagem era com autoridade. Na sinagoga havia um homem 

possuído pelo espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta 

voz: "Deixa-nos! Que negócio é que temos uns com os outros, 

Jesus de Nazaré? (4: 31-34a) 



Jesus era acima de tudo um pregador. Mateus 4:17 registros de que, no início de seu 

ministério galileu "Jesus começou a pregar ea dizer: '. Arrependei-vos, porque o Reino 

dos céus está próximo" Mateus 11: 1 diz que "quando Jesus acabou de dar instruções aos 

seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. "Pouco depois do 

incidente registrado nesta passagem Jesus declarou:" Eu devo pregar o reino de Deus 

também às outras cidades também, porque fui enviado para este fim "( Lucas 4:43; cf. v 

18;. Marcos 1:38). Lucas 8: 1 encontra-lo "indo ao redor de uma cidade e de aldeia em 

aldeia, proclamando e anunciando o Reino de Deus." Chegando ao fim de seu ministério 

terreno Jesus ainda estava "ensinando o povo no templo e pregando o evangelho" (Lucas 

20: 1). Mesmo depois de sua ressurreição Jesus pregou um sermão final a seus discípulos 

(Lucas 24:27). O exemplo do Senhor ressalta a importância vital da pregação expositiva 

na igreja. 

Cafarnaum , cidade natal de Jesus adotado (Mat. 4:13), era uma cidade da Galiléia , 

localizado na costa noroeste do Mar da Galiléia. Seu nome significa "cidade de Nahum," 

mas se ele foi nomeado para o Antigo Testamento profeta Naum não é 

conhecido. Cafarnaum era uma cidade importante o suficiente para ter tido um centurião 

romano e um destacamento de soldados estacionados lá (Mateus 8: 5.). Que o centurião 

tinha estado lá o tempo suficiente para ter construído uma sinagoga para os habitantes 

judeus (Lucas 7: 5) sugere que ele foi permanentemente atribuído lá. Um funcionário real 

(provavelmente a serviço de Herodes Antipas) também viveu em Cafarnaum (João 

04:46). Em Lucas 10:15, Jesus repreendeu seu povo para a sua visão exaltada de 

importância da sua cidade: "E tu, Cafarnaum, não será elevada até o céu, você vai? Você 

será levado ao Hades! "Em cumprimento da palavra do Senhor, Cafarnaum acabou por 

ser destruído tão completamente que sua localização exata é desconhecida. Além de 

Jesus, vários dos apóstolos estavam associados a Cafarnaum, incluindo Pedro e André 

(Marcos 1:21, 29), que se mudou para lá de Betsaida (João 1:44), e Mateus, cujo cobrador 

de impostos da cabine estava em ou perto da cidade (Matt. 9: 1, 9). 

Como era seu costume (cf. a exposição de 4: 15-16, no capítulo 23 do presente volume), 

Jesus estava ensinando no sábado na sinagoga. Pode ser que o Senhor escolheu o 

mesmo texto em Isaías 61: 1-2 que Ele pregou em mais cedo na Nazaré. Fosse qual fosse 

o texto foi, as pessoas que o ouviam estavam maravilhados da sua doutrina, porque a 

sua mensagem era com autoridade. Amazed traduz uma forma do verbo ekplēssō , que 

descreve o choque, espanto ou surpresa. A multidão na sinagoga ficou surpreso com o 

poder do ensinamento de Jesus e de Sua absoluta autoridade . Ao contrário dos 

professores que estavam acostumados a ouvir, Jesus não citou outros rabinos, mas 

declarou que a Palavra de Deus. Seu ensino era poderoso, verdadeiro, entregue com 

grande clareza, e produziu tremenda convicção. Mas nesta ocasião, a força de 

convencimento do hit pregação do Senhor, por incrível que pareça, um demônio. Na 

sinagoga naquele dia , havia um homem possuído pelo espírito de um demônio 

imundo. Esse demônio , como o texto grego indica, literalmente habitado ele. Que Lucas 

descreve o demônio como imundo não indica que ele era um demônio especialmente 

mal; todos os demônios são espíritos imundos (cf. 6:18; Matt. 10: 1; 12:43; Marcos 03:11, 

30; 5: 2, 8, 13; 07:25; 09:25). 

No Novo Testamento, o comportamento único e bizarro associado com a possessão 

demoníaca nunca foi confundido com a demência. Os demônios eram sempre racional 

quando falaram; eles entenderam quem era Jesus e que Ele estava indo para destruí-

los. Mesmo quando um demônio dirigida incrédulos ele falou racionalmente, dizendo a 



alguns aspirantes a exorcistas, "Eu reconheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas quem é 

você?" (Atos 19:15). 

A possessão demoníaca era um fenómeno generalizado durante o ministério terreno do 

Senhor Jesus Cristo e, em menor medida, durante os ministérios dos apóstolos (cf. Atos 

16: 16-18). Durante o tempo futuro de tribulação, a atividade demoníaca voltará a 

aumentar dramaticamente. Alguns dos demônios agora formam o poço sem fundo será 

liberado para se juntar aos que já operam na terra e eles vão causar estragos (Ap 9: 1 e 

segs.). 

Quatro frases do Novo Testamento descrevem a possessão demoníaca. Primeiro, 

dezesseis vezes essas pessoas são disse ter um demônio ou espírito do mal (v 33;. 07:33; 

08:27; 13:11; 11:18 Matt;. Marcos 3:22, 30; 09:17; João 07:20; 08:48, 49, 52; 10:20; Atos 

8: 7; 16:16), indicando que um indivíduo possuído pelo demônio foi habitado, controlado 

e atormentado pelo demônio. As frases repetidas "entrou nele" (Lucas 8:30), "expulso" 

(Mt 8:16; 09:33; 12:24, 28; Marcos 1:34.), "Saiu" (Mateus 8:. 32), "sair" (Marcos 5: 8), e 

"sair do armário" (Marcos 5:13) também indicam que os demônios habitar suas vítimas. A 

possessão demoníaca é um fenômeno sobrenatural, não explicáveis em termos 

psicológicos ou físicos (embora possa haver sintomas físicos associados; cf. Mt 9:32; 

12:22; 17: 14-15., Marcos 1:26; 5: 5; Lucas 8:27; 09:42). Note-se também que em 

nenhuma ocasião, quando Jesus entregou um indivíduo de possessão demoníaca estava lá 

uma referência ao perdão dos pecados. Nem todos os que se arrependem entregue e 

acreditar. Os indivíduos possuídos por demônios a quem Jesus entregues não eram 

necessariamente mais perverso do que outros pecadores. A ênfase está no poder de Jesus 

sobre os demônios, e não sobre os indivíduos que estão sendo entregues. Mas, depois de 

Jesus e os apóstolos passaram da cena, a única maneira de ser entregue a partir de 

demônios é através da economia de fé no Senhor Jesus Cristo. 

A segunda frase traduz o verbo daimonizomai , que aparece treze vezes no Novo 

Testamento (8:36; Matt 04:24; 08:16, 28, 33; 09:32; 12:22; 15:22; Marcos 1.: 32; 5:15, 

16, 18; João 10:21), e é traduzido ", possuídas pelo demônio", ou ". demoniaics" Como a 

primeira frase, ele se refere a alguém residida e controlado por um demônio ou demônios 

para o ponto que ele não pode resistir com êxito, e não à influência geral demônios têm 

na promoção da falsa doutrina (1 Tim. 4: 1), falsa adoração (1 Cor. 10: 20-21)., a 

imoralidade (1 Tm 4: 1-3 ), e atitudes de ciúme, discórdia, e orgulho (Tiago 3: 13-16). 

Em terceiro lugar, a Bíblia fala de pessoas com um espírito "impuros" (Marcos 1:23; 5: 

2) ou ter um (Marcos 7:25). Essas frases indicam também que os demônios habitar suas 

vítimas. 

Finalmente, Atos 5:16 fala daqueles "aflitos com espíritos imundos", enfatizando o 

tormento pessoas possuídas por demônios sofrer. 

Em Mateus 12: 43-45, Jesus deu uma ilustração de possessão demoníaca. A pessoa 

possuída por um demônio é comparado a uma casa (v. 44), mais uma vez mostrando que 

os demônios habitar suas vítimas.Por alguma razão não especificada, esse demônio 

deixou sua vítima. Pode ser que ele procurou uma outra pessoa mais apropriada para 

habitação, ou que ele estava irritado com as tentativas dos exorcistas (como os filhos de 

Ceva em Atos 19: 13-14) e decidiu sair. Pode até ser que ele foi expulso por Jesus a partir 

de um indivíduo que nunca veio para salvar a fé nEle. Em qualquer caso, o demônio saiu 



de sua vítima, e "passe [d] por lugares áridos, buscando repouso, e [que] não encontrá-

lo" (v. 43). Mas não foi possível encontrar uma situação melhor, o demônio decidiu voltar 

para a "casa da qual [ele] veio" (v. 44). Quando voltou, o demônio encontrou a casa (v. 

44) referência -a "desocupada, varrida e colocar em ordem" para a reforma moral e 

religiosa para além de verdadeira salvação. Isso fez dele um anfitrião ainda mais atraente 

para o demônio e seus amigos; demônios podem disfarçar-se com mais sucesso como 

anjos de luz (2 Coríntios 11: 14-15.) em pessoas aparentemente religiosas. O efeito 

líquido foi de que "o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro" (v. 

45). Exorcismos rituais e os esforços de auto-reforma para além da verdadeira salvação 

não vai ninguém livre do reino de Satanás.Somente aqueles que "a fé em Cristo Jesus ... 

[são] resgatados ... a partir do domínio das trevas e transferido ... para o reino do Filho do 

seu amor" (Colossenses 1: 4, 13). 

Há alguns que argumentam que os verdadeiros cristãos podem ser possuídos por 

demônios; isto é, na verdade, habitado por um demônio ao invés de meramente sendo 

influenciado. Um defensor da visão que escreve: "Um cristão genuíno pode tornar-se 

possuído pelo menos até certo ponto, até o ponto em que eles falam com vozes estranhas 

ou em línguas estrangeiras" (C. Fred Dickason, Anjos, Eleitos e do Mal[Chicago: Moody 

1975], 191). Ainda Dickason cita nenhuma evidência bíblica para apoiar essa afirmação, 

mas sim alegada "evidências de campos missionários e aconselhamento clínico" (p. 190). 

Em meu livro Como enfrentar o inimigo , resumi a evidência bíblica que os cristãos não 

pode ser possuído por demônios: 

Não há exemplo claro na Bíblia em que um demônio nunca habitado ou invadido um 

verdadeiro crente. Nunca nas epístolas do Novo Testamento são crentes alertou sobre a 

possibilidade de ser habitada por demônios. Nós também não ver ninguém repreender, 

encadernação, ou lançando demônios de um verdadeiro crente. As epístolas nunca instruir 

os crentes para expulsar demônios, se de um crente ou descrente. Cristo e os apóstolos 

eram os únicos que não expelimos demônios, e em todos os casos as pessoas possuídas 

por demônios eram incrédulos. 

O ensino coletivo da Escritura é que os demônios podem nunca espacialmente indwell 

um verdadeiro crente. A implicação clara de 2 Coríntios 6, por exemplo, é que o Espírito 

Santo habita nunca poderia conviver com os demônios: 

Que harmonia tem Cristo com Belial, ou o que parte tem o fiel com o infiel? Ou que 

consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque nós somos o templo do Deus 

vivo; assim como Deus disse: "Eu Neles habitarei e entre eles andarei; e eu serei o seu 

Deus e eles serão o meu povo "(vv. 15-16). 

Em Colossenses 1:13, Paulo diz que Deus "nos libertou do império das trevas e nos 

transportou para o reino do seu Filho amado." A salvação traz a verdadeira libertação e 

proteção contra Satanás. Em Romanos 8:37, Paulo diz que somos mais que vencedores 

por meio de Cristo. Em 1 Coríntios 15:57, ele diz que Deus nos dá a vitória. Em 2 

Coríntios 2:14, ele diz que Deus sempre nos conduz em triunfo.Em 1 João 2:13, João diz 

que já vencestes o maligno. E, em 4: 4, ele diz que o Espírito Santo habita é maior do que 

Satanás. Como alguém poderia confirmar essas verdades gloriosas, mas acredita que os 

demônios podem habitar os crentes genuínos? ([Wheaton, Ill .: Victor, 1992], 22-23) 



Pregação poderosa do Senhor Jesus Cristo enervou este demônio em particular e ele 

gritou (uma exclamação significando a gritar de desespero, medo ou terror) com uma 

voz alta no meio da mensagem de Cristo. O demônio sentiu o poder da presença de seu 

soberano, o Filho de Deus, que tinha vindo para invadir o reino das trevas e sem muitos 

mantidos em cativeiro pelo diabo, trazendo-os para a salvação.Como Jesus pregava a boa 

notícia que ele tinha vindo para entregar os pobres, os presos, cegos e oprimidos (cf. a 

exposição de 4: 14-30, no capítulo 23 do presente volume), a realidade temida de seu 

destino final bateu o demônio e ele entrou em pânico. "Deixe-nos em paz!" , ele 

gritou. "O negócio é que temos uns com os outros, Jesus de Nazaré?" A frase que o 

negócio é que temos um com o outro(literalmente, "o que é para nós e para Você "; cf. 

a mesma frase usada por outro demônio em 8:28) é uma expressão idiomática. O que o 

demônio estava dizendo é: "Por que vocês estão nos atacando?" Ele sabia muito bem 

que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que 

tinha o poder absoluto e autoridade sobre ele. Note-se que em um ambiente religioso 

como Israel de, demônios preferem ficar escondido enquanto se sentam em serviços 

religiosos. Esse é o seu disfarce como "anjos de luz", e eles preferem não explodir a sua 

cobertura. Toda religião falsa, não importa quão moral, é controlada demônio e há 

certamente demônios presentes nos líderes e as pessoas enganadas. Mas eles ficam em 

silêncio por design. Eles não poderiam manter sua terror em que o Filho de Deus estava 

presente. 

SUA PROPOSITO 

Você veio para nos destruir? (4: 34b) 

O demônio estava apavorada, não só porque ele sabia quem era Jesus, mas também 

porque ele sabia o que era Seu propósito para ele e seus companheiros de 

demônios. Primeira de João 3: 8 indica que esta Proposito sucinta: "O Filho de Deus 

apareceu para esse fim, para destruir as obras do diabo." Destruir traduz uma forma do 

verbo appollumi , o que significa, "ruína", "reduzir a nada, "" abolir ", ou" trazer ao fim. 

"Os demônios foram condenados ao tormento eterno no inferno por sua rebelião contra 

Deus. Este foi com medo de que Jesus estava indo para realizar essa frase ali mesmo e 

enviá-lo para o abismo (cf. 8.31; Mt 8:29.). 

O livro de Apocalipse se desenrola o plano final de Deus para Satanás e os demônios. No 

capítulo 20 versículos 1-3 o apóstolo João escreveu: 

Então eu vi um anjo descer do céu, segurando a chave do abismo e uma grande cadeia na 

sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o 

por mil anos; e ele jogou-o no abismo, e fechou e selou sobre ele, para que ele não iria 

enganar as nações por mais tempo, até que os mil anos foram concluídas; Depois destas 

coisas, ele deve ser liberado para um curto período de tempo. 

Depois da tribulação, como Jesus se prepara para sua mil anos de reinado terrena, Ele vai 

aprisionar Satanás (e, por implicação, os demônios) no abismo. O abismo é atualmente o 

lugar temporário de prisão por alguns dos demônios (os que pecaram em Gênesis 6; cf. 1 

Pedro 3: 18-20; Judas 6). Não é o seu local final da punição, que é o lago de fogo (Mat. 

25:41). O abismo será a cela, por assim dizer, para Satanás e todos os demônios durante 

o milênio. Depois de um último e desesperado assalto em Deus e Seu povo (Ap 20: 7-9), 



Satanás e os demônios serão lançados no lago de fogo, onde eles serão submetidos a 

punição eterna (Apocalipse 20:10). 

SUA PUREZA 

Eu sei quem você é: o Santo de Deus! (4: 34c) 

Ao contrário de ateus, os teólogos liberais e sectários, os demônios sabem exatamente 

quem é Jesus. De fato, no primeiro semestre do evangelho de Marcos eles são os únicos 

que estão certos de que Ele é o Filho de Deus. Expressando o terror de quem é 

absolutamente perverso na presença d'Aquele que é absolutamente santo, o demônio 

gritou, eu sei quem você é: o Santo de Deus! Como o resto de seus companheiros de 

demônios, este foi forçado a reconhecer que Jesus é o absolutamente santo Filho de Deus 

(cf. v 41;. 8:28; Marcos 1:34; 3:11). Se o povo de Deus está com medo em Sua santa 

presença (cf. Is 6: 5; Ez 01:28; Mt 17:... 6; Rev. 1:17), quanto mais um vil, perverso 

demônio? Jesus, no entanto, não quer ou precisa do testemunho do inferno. Por isso, Ele 

silenciou os demônios sempre que afirmou sua identidade verdadeira (. Vv 35, 41; cf. 

Marcos 01:25, 34; 03:12; Atos 16: 16-18). Visto que Cristo vive nos crentes (Gal. 2,20), 

demônios medo deles, porque Aquele que supremamente pavor reside neles. 

SEU PODER 

Mas Jesus repreendeu-o, dizendo: "Fique quieto e sai desse 

homem!" E quando o demônio o tinha jogado para baixo no meio 

do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos 

eles, e eles começaram a falar um com o outro ditado: "O que é 

esta mensagem? Pois com autoridade e poder ordena aos 

espíritos imundos, e eles saem. "E o relatório sobre Ele estava se 

espalhando em todas as localidades do distrito circundante. (4: 

35-37) 

Como observado acima, Jesus não desejava publicidade de um demônio. Ele, 

então, repreendeu-o, dizendo: "Fique quieto e sai desse homem!" Jesus não recitar 

quaisquer encantamentos ou executar quaisquer rituais; não houve discussão, debate, ou 

luta. Ele falou, e o demônio não teve escolha a não ser obedecer 

instantaneamente. Então, quando o demônio tinha jogado o homem para baixo no 

meio do povo em um ato final, fútil de desafio, ele relutantemente saiu dele sem lhe 

fazer mal . Jesus em Sua compaixão impediu o demônio de ferir o homem. 

A multidão reunida na sinagoga tinham sido surpreendido com ensinamento autorizado 

de Jesus. Eles ficaram ainda mais espantado com esta demonstração de sua autoridade 

absoluta sobre o reino demoníaco sobrenatural, e eles começaram a falar um com o 

outro ditado: "O que é esta mensagem? Pois com autoridade e poder ordena aos 

espíritos imundos, e eles saem. " O que eles tinham testemunhado foi sem 

precedentes. Em outra ocasião, uma multidão que viu Jesus expulsou um demônio, 

exclamou: "Nada como isso já foi visto em Israel" (Mat. 09:33). O relatório deste 

notável, ato surpreendente da parte de Jesus se espalhou como fogo além de 

Cafarnaum em cada localidade no distrito circundante . 



Esta demonstração de poder de Jesus sobre Satanás e os demônios revela sua capacidade 

de entregar os pecadores de seu alcance. Embora as forças do inferno fez um ataque total 

sobre ele durante Seu ministério terreno, Cristo sem esforço os derrotou. E por Sua morte 

sacrificial na cruz, Ele realizou a redenção de Seu povo, entregando-os para sempre do 

reino das trevas (Col. 1:13). Crentes partes na vitória de Cristo sobre Satanás e os 

demônios por meio de sua salvação e união com Ele (cf. Gn 3:15; Rom. 16:20). Martin 

Luther expressa de que a verdade em seu hino, "Castelo Forte nosso Deus é": 

  

O Príncipe das Trevas desagradável, 

Nós não tremem para ele; 

Sua raiva podemos suportar, 

Porque eis que o seu castigo é certo; 

Uma pequena palavra deve derrubá-lo. 

  

 
25. Jesus: O Libertador Divino (Lucas 4: 38-44) 

Depois levantou-se e saiu da sinagoga, entrou em casa de 

Simão. Agora a mãe-de-lei de Simão estava sofrendo de uma febre 

alta, e perguntaram-lhe para ajudá-la. E de pé sobre ela, 

repreendeu a febre, e esta a deixou; e ela imediatamente se 

levantou e esperou sobre eles. Enquanto o sol estava se pondo, 

todos aqueles que tiveram qualquer que estavam doentes com 

várias doenças lhos traziam; e impondo as mãos sobre cada um 

deles, curava-os. Demons também estavam saindo de muitos, 

gritando: "Tu és o Filho de Deus!" Mas repreendendo-os, Ele não 

permitiria que falar, porque eles sabiam que ele era o 

Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar 

isolado; e as multidões estavam procurando por Ele, e 

aproximaram-se dele e tentou impedi-lo de ir longe deles. Mas Ele 

disse-lhes: "Eu devo pregar o reino de Deus também às outras 

cidades também, porque eu foi enviado para esse fim." Então Ele 

continuou a pregar nas sinagogas da Judeia. (4: 38-44) 

Os registros históricos da vida e ministério de Jesus Cristo nos Evangelhos contêm tudo 

o que Deus revelou sobre Ele. Cada um dos quatro evangelistas escreveu a partir de sua 

própria perspectiva única e para um público distinto. Mateus escreveu principalmente 

para um público judeu, apresentando Jesus como o Messias de Israel e legítimo 

rei. Assim, enquanto que Lucas registrou genealogia de Maria para mostrar descendência 

física de Jesus, Mateus deu genealogia de José, uma vez que a linhagem real veio através 

dele. Mateus freqüentemente citado o cumprimento da profecia do Antigo Testamento na 

vida e ministério de Jesus. Ele também se referiu a Jesus pelo título messiânico judeu 



"Filho de Davi". Sensível à reverência de seus leitores por e relutância em usar o nome 

de Deus, Mateus sozinho dos escritores do evangelho substitui a expressão "reino dos 

céus" em vez de "reino de Deus ". 

Marcos dedicou seu Evangelho aos gentios, especialmente os romanos. Assim, ele teve o 

cuidado de traduzir as palavras em aramaico (por exemplo, 03:17; 05:41; 07:11, 34; 

14:36; 15:22, 34) para seus leitores, e para explicar os costumes judaicos com a qual eles 

não teriam sido familiar (7: 3-4). Seu relato em ritmo acelerado, marcada pelo uso 

freqüente do termo "imediatamente" (mais de quarenta vezes), iria recorrer para os 

práticos, romanos orientadas para a acção. Marcos apresentou Jesus como o Servo, que 

veio "para dar sua vida em resgate por muitos" (10:45). 

Lucas apresentou cuidadosamente pesquisados, conta historicamente exato da vida de 

Jesus Cristo. Ele se dirigiu a um público mais amplo do que Marcos Gentil, e apresentou 

Jesus como o Filho do Homem (a frase que ele usou mais de duas dezenas de vezes), a 

resposta às necessidades e esperanças da humanidade. 

João foi escrito muito mais tarde do que os evangelhos sinópticos (Mateus, Marcos, 

Lucas) para complementar e complementá-los. Seu supremo, objetivo maior, como 

afirmado pelo próprio João, é apresentar Jesus Cristo como Deus, e para incentivar seus 

leitores para vir a fé nEle: "Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o 

Filho de Deus; e para que, crendo, tenhais vida em seu nome "(20:31). O mesmo efeito 

poderia ser dada para os outros três Evangelhos. 

No entanto, apesar de suas ênfases diferentes, todos os Evangelhos apresentam a 

revelação de Jesus Cristo como Deus em carne humana. Eles revelam que ele tenha 

nascido de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, morreu como um substituto para 

pecadores crentes, e de ter ressuscitado dos mortos três dias depois, conquistando para 

sempre a morte de todos os redimidos. O arrependimento do pecado e da fé em Cristo e 

Sua obra trazer perdão completo do pecado e da vida eterna. As verdades divinas, as 

realidades espirituais, realizações singulares, e gloriosas promessas que gravar como 

parte da vida e do ministério da demanda Senhor Jesus que os evangelhos ser estudada 

com cuidado. 

Junto com as reivindicações feitas Jesus Cristo, os escritores do evangelho também 

apresentar provas convincentes para a validade de suas afirmações. Para esse fim, Lucas 

empacota a evidência histórica de fazer uma extensa caso, irrefutável de que Jesus é o 

Deus-homem, Messias e único Salvador. A preocupação de Lucas (como os outros 

evangelistas), então, não é principalmente com os detalhes históricos da vida e ministério 

de Jesus, mas sim com o que esses detalhes registrados com precisão indiscutivelmente 

provar sobre Ele. 

Esta seção de encerramento do capítulo 4 pode parecer à primeira vista ser uma série de 

breves, comentários desconexos que resumir um determinado período na vida de 

Jesus. Mas eles são, na realidade, muito cuidado conectado. O povo judeu queria ver 

sinais para provar que Jesus era o Messias (cf. 11:16; Matt 12:38; 16:.. 1; 1 Cor 1:22), e 

nesta breve passagem Lucas forneceu algum para eles. Ele revelou o poder divino de 

Jesus ao longo de três reinos: o reino natural, o reino sobrenatural, e o reino eterno. 

PODER DE JESUS SOBRE O REINO NATURAL 



Depois levantou-se e saiu da sinagoga, entrou em casa de 

Simão. Agora a mãe-de-lei de Simão estava sofrendo de uma febre 

alta, e perguntaram-lhe para ajudá-la. E de pé sobre ela, 

repreendeu a febre, e esta a deixou; e ela imediatamente se 

levantou e esperou sobre eles. Enquanto o sol estava se pondo, 

todos aqueles que tiveram qualquer que estavam doentes com 

várias doenças lhos traziam; e impondo as mãos sobre cada um 

deles, curava-os. (4: 38-40) 

Os efeitos físicos da queda são universais e devastador. Nascimento é o primeiro passo 

em direção à morte. Deformidade, doença, fraqueza, lesão, doença, e morte formam a 

biografia universal da humanidade. Se Ele é para ser o Salvador do Seu povo e levá-los 

para as perfeições do céu eterno, o Messias deve ter o poder de reverter todos esses efeitos 

naturais da queda. Esta passagem fornece uma ilustração específica e uma referência geral 

ao poder de Jesus sobre o reino natural. 

Depois de pregar na sinagoga de Cafarnaum e lançando um demônio de um homem na 

platéia (vv. 31-37), Jesus levantou-se e saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão . O 

serviço de sábado na sinagoga geralmente terminou por volta do meio-dia e foi seguido 

pelo principal refeição do dia. Este é o segundo sábado mencionado no Evangelho de 

Lucas (cf. 4: 16-30), e ambos hostilidade destaque (seja humana ou demoníaco) para Jesus 

(cf. 6: 6-11; 13: 10-17). 

Simon Pedro ainda não tinha sido oficialmente chamado a ser discípulo (cf. 5: 1-10; 

Mateus 4: 18-22 e Marcos 1: 16-20 referem-se, uma chamada temporária preliminar; 

Lucas para a chamada final, permanente para seguir o Senhor) ou um apóstolo (6: 13-

14). Lucas não precisava apresentá-lo aos seus leitores, porque no momento em que ele 

escreveu seu evangelho, Pedro era conhecido por todos eles.Neste ponto da narrativa, no 

entanto, ele ainda era um membro da sinagoga de Cafarnaum. Pedro tinha sido 

apresentado a Jesus por seu irmão André (João 1: 35-42). Naquela ocasião Jesus mudou 

seu nome para "Pedro" (grego) ou "Cefas" (aramaico) para indicar o seu futuro papel 

como parte da fundação da igreja (Mateus 16: 16-18.). Pedro era originalmente da 

próxima Betsaida (João 1:44) e agora operava uma empresa de pesca em Cafarnaum com 

seu irmão André (Mat. 4:18) e seus parceiros, Tiago e João (Lucas 5:10), também 

chamado recentemente para seguir Jesus (Marcos 1: 16-20). Tendo sido presente na 

sinagoga para ouvir exposição inigualável de Jesus sobre a Palavra de Deus e testemunhar 

a espantosa exibição do Seu poder sobre o reino demoníaco, Pedro convidou para sua 

casa para a refeição de sábado, juntamente com o irmão de Pedro André, Tiago, e João 

(Marcos 1:29). 

Mas Pedro tinha mais em mente do que uma refeição, uma vez que no momento da 

chegada Jesus foi confrontado por uma crise familiar. A sogra de Simão (1 Cor. 9: 5 

refere-se a esposa de Pedro) foigravemente doente, sofrendo de uma infecção 

e uma resultante febre alta . (Apenas o médico Lucas especifica que era uma alta 

[GK. mega ; lit. "grande" ou "grande"] febre; Mateus [08:14] e Marcos [01:30] apenas se 

referem a ele como uma febre. ) Consciente do poder de Jesus para curar (cf. 4:14, 23), se 

lhe pediu para ajudá-la . O Senhor respondeu imediatamente e de pé sobre ela , tomou-

a pela mão num gesto de terna compaixão (Mt 8:15;. Marcos 1:31), repreendeu a febre, 



e esta a deixou. Repreendeu traduz uma forma do verbo epitímaō , que é usado quase 

exclusivamente no Novo Testamento para falar de repreender as pessoas ou demônios (os 

únicos outros exemplos de que está sendo usado para repreender um objeto inanimado 

estão nas contas de Jesus acalmando o mar [ Marcos 4:39; Lucas 08:24]). Seu uso aqui 

demonstra que Jesus tem autoridade e poder sobre as forças que debilitam o corpo 

natural. Na palavra de Cristo, a febre instantaneamente a deixou . Não houve fraqueza 

persistente, sem período de recuperação; todos os seus sintomas desapareceram de uma 

vez. Completamente curado e não necessitando de recuperação da força perdida na 

batalha com a infecção, ela imediatamente se levantou e servi-los , preparar e servir a 

refeição do sábado para os muitos membros da família e convidados. 

Ministério de cura do Senhor estabeleceu o padrão para o verdadeiro dom bíblico da 

cura. Seis características caracterizado Seu ministério de cura e configurá-lo para além 

das dos falsos "curandeiros", que se desfilaram diante da igreja com suas enganosas e 

abusivas falsas promessas. 

Em primeiro lugar, Jesus curou com uma palavra, como fez no caso do servo do centurião: 

ou, como aqui com a mãe-de-lei, um toque (cf. de Pedro Marcos 3:10; 5 (Matt 8 5-13.) : 

25-34). 

Em segundo lugar, Jesus curou instantaneamente. Não houve curas progressistas; as 

pessoas que Ele curou não gradualmente melhorar. Como mencionado acima, a mãe-de-

lei sintomas da de Pedro desapareceu de uma vez, e ela foi totalmente restaurado para a 

saúde. Da mesma forma, o servo do centurião "foi curado naquele momento" (Mateus 

08:13.); a mulher com a hemorragia foi curada "imediatamente" (Marcos 5:29); os dez 

leprosos foram limpos de sua doença, assim que deixou de mostrar-se aos sacerdotes 

(Lucas 17:14); após Jesus "estendeu a mão, tocou [outro leproso] ... imediatamente 

desapareceu dele a lepra" (Lucas 5:13); quando Jesus ordenou ao homem aleijado no 

tanque de Betesda, "Levanta-te, pega na tua pallet e andar", imediatamente o homem 

tornou-se bem, e pegou seu pallet e começou a andar "(João 5: 8-9). Alguns oferecem 

cura do Senhor do cego em Betsaida (Marcos 8: 22-25) como um exemplo de uma cura 

progressiva. Mas a afirmação do homem: "Vejo os homens, pois os vejo como árvores 

que andam por aí" (v. 24) apenas definiu sua condição preexistente de cegueira. A cura 

real foi instantânea (v. 25). Tinha as curas de Jesus não fosse instantânea, eles não teriam 

demonstrado seu poder sobrenatural sobre a doença. Seus críticos poderia ter alegado que 

as pessoas eram melhores como resultado de processos naturais. 

Em terceiro lugar, Jesus curou totalmente. Mãe-de-lei de Pedro foi curada de todos os 

seus sintomas e saiu imediatamente de ser acamada para servir uma refeição. Quando 

Jesus curou um homem "cheio de lepra" (Lucas 5:12), "a lepra o deixou" (v. 13). Foi a 

mesma coisa com todos as curas de Jesus; "Os cegos [d] vista e os coxos andam [ed], os 

leprosos [foram] purificados, os surdos ouvem [d]" (Mateus. 11: 5). 

Em quarto lugar, como o versículo 40 notas, Jesus curou todos. Ele não deixou para trás 

as longas filas de pessoas frustradas, Atormentado que não foram curadas, como 

curandeiros modernos fazer. Mateus 4:24 diz que "a notícia sobre Ele espalhou por toda 

a Síria; e trouxeram-lhe todos os que estavam doentes, aqueles que sofrem de várias 

doenças e dores, possessos, os lunáticos, os paralíticos; e ele os curou. "De acordo com 

Mateus 12:15:" Muitos o seguiram, e Ele curou a todos ", enquanto Lucas 6:19 diz que" 

todas as pessoas estavam tentando tocá-lo, para poder vinha dele e cura todos eles. "era 



tão difundida de cura de Jesus que Ele, na verdade, banido doença de Israel durante os 

três anos do seu ministério. 

Em quinto lugar, Jesus curou a doença orgânica. Ele não curou vagos, ambíguos, doenças 

invisíveis, tais como dor lombar, palpitações cardíacas, ou dores de cabeça. Pelo 

contrário, Ele restaurou completa mobilidade para membros paralisados, visão integral 

para cegar os olhos, a audição integral para ouvidos surdos, e completamente limpa a pele 

leprosa. Jesus curou "todo tipo de doença e todos os tipos de enfermidades entre o povo" 

(Mateus 04:23;. Cf. 9,35). Todas as curas de Jesus eram inegáveis, sinais milagrosos, 

como até mesmo seus inimigos mais amargos admitiu (João 11:47). 

Finalmente, Jesus ressuscitou os mortos, não os que estavam em coma temporário, ou 

cujos sinais vitais flutuou durante a cirurgia, mas um jovem em seu caixão em seu 

caminho para o cemitério (Lucas 7: 11-15), uma jovem cuja morte era evidente para todos 

(Marcos 5: 22-24, 35-43), e um homem que havia sido morto por quatro dias (João 11: 

14-44). 

Ao contrário de curandeiros modernos, Jesus realizou Suas curas em público antes de 

multidões em vários locais, não no ambiente cuidadosamente orquestradas e altamente 

controlados de locais de cura modernos ou estúdios de televisão. Nem eram Suas curas 

depende da fé de quem está sendo curado; a maioria dos que Ele curou eram incrédulos, 

e, portanto, incapaz de fazer uma "confissão positiva" e reivindicar a sua cura. Então, sem 

precedentes foi ministério de cura de Cristo que as pessoas exclamou: "Nunca vimos nada 

como isso" (Marcos 02:12; cf. João 9:32). 

Os apóstolos (Lucas 9: 1), a setenta (Lucas 10: 1-9), e alguns colaboradores próximos dos 

apóstolos (Barnabé [Atos 15:12], Felipe [Atos 8: 6-7], e Estevão [ Atos 6: 8]), também 

foi concedido o dom de cura para autenticar-los como os pregadores da verdade de 

Deus. Sua cura foi caracterizado por as mesmas características que marcaram a cura de 

Cristo. 

Os apóstolos curado com uma palavra ou um toque. Pedro apenas disse a Aeneas ", Jesus 

Cristo te cura", e ele foi imediatamente curado (Atos 09:34). Na ilha de Malta, após um 

naufrágio, "Paulo foi ver [o pai de Públio, que estava gravemente doente com disenteria] 

e depois que ele orou, ele pôs as mãos sobre ele eo curou" (Atos 28: 8) . 

Os apóstolos curado instantaneamente. Como já observado, Enéias foi curado 

imediatamente. Quando Pedro e João curaram um homem "que tinha sido coxo desde o 

ventre de sua mãe" (Atos 3: 2) ", logo os seus pés e tornozelos foram reforçadas. Com um 

salto, ele ficou em pé e começou a andar; e entrou com eles no templo, andando, saltando 

e louvando a Deus "(vv. 7-8). 

Os apóstolos curada totalmente. "Enéias, jazendo numa cama havia oito anos, pois ele 

estava paralisado .... Imediatamente ... Levantei-me; "sua paralisia tinha ido embora (Atos 

9: 33-34). Paulo encontrou um homem em Listra que "não tinha força em seus pés, [era] 

coxo desde o ventre de sua mãe, [e] nunca tinha andado" (Atos 14: 8). Mas quando Paulo 

", disse em alta voz: 'Levanta-te direito sobre teus pés'" o homem "saltou e começou a 

andar" (v. 10). 



Os apóstolos foram capazes de curar ninguém de nada. Atos 05:16 registros de que "o 

povo das cidades nos arredores de Jerusalém foram se unindo, trazendo pessoas que 

estavam doentes ou atormentados de espíritos imundos, e eles foram todos curados." 

Depois de Paulo curou o pai de Públio, "o resto da as pessoas na ilha que tinha doenças 

vinham ter com ele e ficar curado "(Atos 28: 9). 

Os apóstolos curado condições orgânicas, tais como claudicação (Atos 3: 2-8), paralisia 

(Atos 9: 33-34), e disenteria (Atos 28: 8). 

Finalmente, os apóstolos ressuscitou os mortos. Deus usou Pedro para trazer Dorcas de 

volta à vida, e Paulo trazer Eutychus volta à vida depois que ele caiu para a morte de uma 

janela do terceiro andar (Atos 20: 9-12 Como médico Lucas, que estava presente [v 8.. ], 

foi certamente qualificado para determinar se uma pessoa foi morta.). 

O dom de cura no Novo Testamento não foi dada para manter crentes saudável, mas como 

um sinal para os incrédulos que verificam a veracidade do evangelho e da autenticidade 

de seus pregadores. A alegação de que a cura é a norma na igreja prejudica seu papel 

único na autenticação de Jesus e os apóstolos como reveladores da verdade divina. Em 

consonância com essa Proposito, curas desapareceu de cena como a era apostólica se 

aproximava do fim. Paulo (Gal. 4: 13-15), Epafrodito (Fp 2: 25-27.), Timoteo (. 1 Tim 

5:23), e Trófimo (. 2 Tim 4,20) foram todos registrados de ter estado doente. Nenhum 

deles foi curado. Nem o Epístolas do Novo Testamento, que definem a vida ea teologia 

da Igreja, referem-se a um ministério de cura. Não há evidências de que o tipo de curas 

visto na era de Jesus e dos apóstolos era continuar para além deles (cf. 2 Cor. 12:12). Nem 

eram tais curas uma parte regular do propósito de Deus diante de si. Eles são 

extremamente raros no Antigo Testamento; Por exemplo, nenhum fiquem registados para 

os 750 anos de Isaías a Jesus Cristo. Deus pode escolher curar através das orações do seu 

povo, mas não por meio de homens trabalhando milagrosas, como no caso de nosso 

Senhor e Seus associados. (Para uma explicação de Tiago 5: 14-16, ver Tiago , 

Commentary o MacArthur Novo Testamento. [Chicago: Moody, 1998], 276-81) 

Enquanto o sol estava se pondo , significando o fim do sábado e as restrições às viagens 

e trabalho, todos (Marcos 1:33 diz que "toda a cidade se reuniram na porta") aqueles que 

tiveram qualquer que estavam doentes com várias doenças trazidas -los a 

Jesus. Palavra viajou rápido e quando terminou o sábado, as pessoas podem fazer o que 

eles não foram autorizados a fazer durante o sábado, trazer seus amigos carentes e família 

para a casa na esperança de cura. Eles não ficaram decepcionados. De acordo com a Sua 

compaixão e poder de curar qualquer pessoa de qualquer doença ou condição, Ele 

foiimpondo as mãos sobre cada um deles e foi curando-os . Ninguém foi excluído. A 

exibição de cura em que um dia pode ter excedido todas as curas registradas em todo o 

Antigo Testamento, e Jesus fez tais coisas ao longo dos três anos de seu ministério. 

PODER DE JESUS SOBRE O REINO SOBRENATURAL 

Demons também estavam saindo de muitos, gritando: "Tu és o 

Filho de Deus!" Mas repreendendo-os, Ele não permitiria que 

falar, porque eles sabiam que ele era o Cristo. (04:41) 



Como observado no capítulo anterior deste volume, se Jesus é libertar dos seqüestrados 

na reino das trevas de Satanás, Ele deve ter poder sobre ele e seus exércitos de 

demônios. Assim como fez no início da sinagoga (4: 33-35), Jesus demonstrou que o 

poder para que os demônios também estavam saindo de muitos . Como o demônio 

Cristo expulso na sinagoga, estes foram aterrorizados com ele. Eles sabiam Sua 

verdadeira identidade, que Ele era o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade 

encarnada, com absoluta autoridade para enviá-los para o tormento eterno. Confrontado 

com o segundo membro da Trindade, no terror que eles estavam gritando ou 

gritando, "Tu és o Filho de Deus!" enquanto deixavam suas vítimas. 

Mas Jesus não queria que o seu testemunho, para que repreendê-los, ele não deixava 

falar, porque sabiam que ele era o Cristo . Jesus não só tinha o poder de expulsá-los, 

mas também para silenciá-los.Para ter demônios afirmando Sua identidade só iria criar 

confusão. "Foi completamente inadequado que messianidade de Jesus deve ser 

proclamada por representantes do maligno. Se Ele permitiu isso por não silenciar os 

demônios, Ele teria dado motivos para uma acusação contra ele mais tarde pelos fariseus, 

a de ser aliado de Satanás (Mt 0:24;. Marcos 3:22) "(Robert L. Tomé e Stanley N. 

Gundry, A Harmonia dos Evangelhos [Chicago: Moody, 1978], 50). Paulo igualmente 

rejeitados testemunho demoníaca de uma escrava possuída em Filipos (Atos 16: 16-18). 

A autoridade de Jesus sobre os demônios revelou Seu poder para libertar os pecadores 

cujas mentes foram cegados pelo deus deste mundo (2 Cor. 4: 4) e seus exércitos de 

demônios. Crentes mentes mesmo agora renovaram (Rom. 12:. 2; Ef 4.23), e um dia terá 

mentes completamente livre dos efeitos da enganação demoníaca. O Salvador das almas, 

o único que vai resgatar os pecadores do poder de Satanás (Ef. 2: 1-3) e do reino das 

trevas (Colossenses 1: 13-16), devem demonstrar que Ele tem poder absoluto sobre os 

captores demônio. 

PODER DE JESUS SOBRE O REINO ETERNO 

Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar isolado; e as 

multidões estavam procurando por Ele, e aproximaram-se dele e 

tentou impedi-lo de ir longe deles. Mas Ele disse-lhes: "Eu devo 

pregar o reino de Deus também às outras cidades também, porque 

eu foi enviado para esse fim." Então Ele continuou a pregar nas 

sinagogas da Judeia. (4: 42-44) 

Quando o dia chegou no domingo depois de um sábado em que Ele demonstrou enorme 

poder sobre os reinos naturais e sobrenaturais, Jesus deixou a casa de Pedro pouco antes 

do amanhecer, enquanto ainda estava escuro (Marcos 1:35) e foi para um lugar 

isolado . Marcos revela que Seu propósito em fazê-lo foi a orar (v. 35). Mas em pouco 

tempo as multidões estavam procurando por Ele, e aproximaram-se dele e tentou 

impedi-lo de ir longe deles . Impressionados com o seu poder para livrá-los da doença e 

os demônios, que, compreensivelmente, não queria que Jesus deixá-los. O Senhor não 

repreendeu o seu interesse em os sinais miraculosos que ele tinha realizado. Mas esses 

sinais não eram um fim em si, mas sim um meio para um fim. Jesus não era primariamente 

um fazedor de milagres, mas um pregador do evangelho. Por isso, Ele lhes disse: "Eu 

devo pregar o reino de Deus também às outras cidades também, porque eu foi 

enviado para esta Proposito." Jesus repetidamente afirmado que o Pai O havia enviado 



(Matt 10:40;. Marcos 9:37 ; Lucas 10:16; João 4:34, 5:24, 30, 36, 37; 06:38, 39, 44, 57; 

07:16, 28, 29, 33; 08:16, 18, 26, 29 , 42; 9: 4; 11:42; 12:44, 45, 49; 13:20; 14:24; 15:21; 

16: 5; 17: 8, 18, 21, 23, 25; 20:21 ). Ele veio não apenas para demonstrar Seu poder sobre 

os efeitos do pecado no corpo de cura física e da mente, superando a influência 

demoníaca, mas o mais importante Seu poder para vencer conseqüências eternas do 

pecado. Para que isso aconteça o arrependimento ea fé exigida no evangelho pregado (cf. 

Rom. 10: 13-17). Somente pela fé na verdade pregada poderia pecadores ser resgatado do 

reino das trevas de Satanás e entrar no reino de Deus . Este é o primeiro de trinta e dois 

usos deste termo teológico importante no Evangelho de Lucas (ele usou mais seis vezes 

em Atos). O reino de Deus é a esfera ou reino da salvação que aqueles que respondem 

com fé arrependido para a pregação do evangelho entrar, portanto, em consonância com 

sua missão reino, Jesuscontinuou a pregar nas sinagogas da Judeia , que aqui é um 

termo genérico para toda a nação de Israel, incluindo a Galiléia (Marcos 1:39), e não 

apenas a parte sul. 

O poder do Senhor exibidos ao longo dos reinos naturais, sobrenaturais e eternos 

autenticado como o Filho de Deus, enviado pelo Pai para pregar o evangelho da salvação 

para salvar os pecadores perdidos. 

 
26. As Características da Divindade de Jesus 

(Lucas 5: 1-11) 

Ora, aconteceu que, enquanto a multidão estava pressionando em 

torno dele e da escuta da Palavra de Deus, Ele estava de pé à 

beira do lago de Genesaré; e viu dois barcos que estão na beira 

do lago; mas os pescadores tinham saído deles e estavam lavando 

as redes. E Ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, 

pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra.E sentou-se e 

começou a ensinar o povo a partir do barco. Quando acabou de 

falar, disse a Simão: «Faz-te ao águas profundas e lança as redes 

para a pesca." Simon respondeu, e disse: "Mestre, nós 

trabalhamos duro durante toda a noite, nada apanhamos, mas vou 

fazer o que Você diz e lançarei as redes "Quando eles tinham feito 

isso, eles juntaram uma grande quantidade de peixes, e as redes 

começaram a quebrar.; para que um sinal para seus parceiros no 

outro barco para eles virem e ajudá-los. E eles vieram e encheram 

ambos os barcos, de modo que eles começaram a afundar. Mas, 

quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, 

dizendo: "Vá para longe de mim Senhor, porque sou um homem 

pecador, ó Senhor!" Para espanto se havia apoderado dele e todos 

os seus companheiros, devido à captura de peixes que haviam 

feito; e assim também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que 

eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: "Não tenhas medo, 



de agora em diante serás pescador de homens." Quando eles 

trouxeram seus barcos para terra, deixaram tudo e seguiram-

no. (5: 1-11) 

Os últimos séculos têm visto um enorme número de livros escritos sobre o Senhor Jesus 

Cristo. A busca do século XIX para o "Jesus histórico" viu inúmeras explicações por 

escrito sobre Jesus. A maioria foi gerada a partir de uma perspectiva racionalista, 

naturalista, em uma tentativa de obter suposta por trás da fantasia bíblica "Cristo da fé" 

ao nondivine, nonSobrenatural real "Jesus da história". Pressupostos anti-sobrenatural de 

seus autores controlada suas pesquisas, como I. Howard Marshall observa: 

Muitos destes investigadores acreditavam que o verdadeiro Jesus deve ter sido uma 

pessoa comum com nada de sobrenatural ou divino sobre ele. Sua vida deve se enquadrar 

em padrões humanos comuns, e ser explicável em categorias puramente humanos. Para 

essas pessoas, a frase "Jesus histórico" significava claramente um Jesus não 

sobrenatural. ( Eu acredito no Jesus histórico [Grand Rapids: Eerdmans, 1977], 110-11) 

Ela deveria vir como nenhuma surpresa que aqueles que começaram com um viés anti-

sobrenatural acabou com um Jesus nonSobrenatural. Marshall passa a notar que 

em todos os casos a imagem de Jesus era de Jesus claramente formado por um artista do 

século XIX. O processo atingiu o seu clímax na assim chamada "Liberal Jesus," um 

professor um tanto inofensivo proclamando "a paternidade de Deus e da irmandade dos 

homens." ... A crítica mais contundente [do "Liberal Jesus"] veio da pena de William 

Templo, arcebispo de Canterbury, que disse simplesmente: "Por que alguém deveria ter 

incomodado a crucificar o Cristo do protestantismo liberal sempre foi um mistério." ( Eu 

acredito no Jesus histórico , 113) 

Famoso livro de Albert Schweitzer, A Busca do Jesus histórico , escrito no início do 

século XX, narrou a busca do século XIX para o "Jesus histórico" e pronunciou todos 

esses esforços fúteis. (Ironicamente, ele então passou a prevista sua própria interpretação 

cética, não-bíblico da vida de Cristo.) Mas o século XX iria produzir os seus próprios 

pontos de vista aberrantes de Jesus. O influente crítico alemão Rudolf Bultmann Novo 

Testamento era conhecido por sua abordagem "desmitificação" para o Novo 

Testamento. Como resultado, "para Bultmann nada sobreviveu dos feitos de Jesus e muito 

pouco de seu ensino" (Marshall, eu acredito , 126). A chamada "nova busca do Jesus 

histórico" no Guerra 2 era pós-Mundial concluiu, como o velho do século XIX um, que 

pouco, ou nada, poderia ser conhecido sobre a vida de Cristo. As últimas décadas do 

século XX viu a ascensão do Seminário Jesus, cujos membros também reinventou Jesus 

para caber suas Escrituras que rejeita, o viés anti-sobrenatural. Eles ainda teve a audácia 

de se arrogam o direito de voto em que palavras de Sua eram autênticos. (Para uma defesa 

da confiabilidade histórica dos relatos do Evangelho da vida e ministério de Jesus, ver 

Lee Strobel, O Case for Cristo [Grand Rapids: Zondervan, 1998]; para uma crítica 

acadêmica de abordagens críticas para os Evangelhos, ver Robert L . Tomé e Davi F. 

Farnell, A Crise Jesus (Grand Rapids: Kregel, 1998) 

Mas todos esses esforços céticos para encontrar o "real" Jesus está fadado ao fracasso, 

porque não olhar para Ele, no único lugar onde Ele pode ser encontrado-o registro 

histórico divinamente inspirada, inerrante de Sua vida e ministério no Novo Testamento 



Evangelhos. Para negar a veracidade dos Evangelhos e, em seguida, tentar construir uma 

vida de Jesus é fútil e absurdamente hipócrita. 

Lucas é a mais longa dos quatro Evangelhos, mas o leitor não tem de trabalhar através de 

todo o livro para a verdade a respeito do Senhor Jesus Cristo para se tornar evidente. O 

verdadeiro Jesus é inequivocamente revelado em cada seção de Lucas, e não mais do que 

nesta passagem. Seus onze versos retratá-lo como plenamente humano; Ele agiu e falou 

como um homem, e foi aceito como uma das pessoas ao seu redor. No entanto, esses 

mesmos versos revelam que Ele é mais do que um simples homem. A profunda incidente 

em Sua vida aqui apresentado revela claramente a sua natureza essencial como 

Deus. Como esta história de um incidente de pesca no Mar da Galiléia se desenrola, cinco 

dos atributos divinos de Jesus são manifestados. Ele é a fonte da verdade, onisciente, 

onipotente, santo e misericordioso. 

JESUS É A FONTE DA VERDADE 

Ora, aconteceu que, enquanto a multidão estava pressionando em 

torno dele e da escuta da Palavra de Deus, Ele estava de pé à 

beira do lago de Genesaré; e viu dois barcos que estão na beira 

do lago; mas os pescadores tinham saído deles e estavam lavando 

as redes. E Ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, 

pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra.E sentou-se e 

começou a ensinar o povo a partir do barco. (5: 1-3) 

A frase agora aconteceu indica que uma quantidade indefinida de tempo se passou desde 

os eventos registrados em 4: 38-44. O Senhor ainda estava na Galiléia, pregando, 

curando, e expulsando os demônios, que, compreensivelmente, resultou em grandes 

multidões segui-Lo (v 42 (v 44). (Vv 40-41.);.. Cf. v 14; 5 : 15; 06:17; 7: 11-12, 24; 8: 4, 

42, 45; 09:11, 37; 11:14, 29; 12: 1, 54; 14:25 Escrevendo no final do primeiro. século, o 

historiador judeu Flávio Josefo calculou a população da Galiléia em cerca de três milhões, 

o que permite a grande tamanho das multidões que se seguiram Jesus.). Em um dia em 

que não existiam meios de comunicação, comunicadores talentosos atraiu multidões, e 

Jesus foi, obviamente, incomparável (João 7:46). 

Nesta ocasião, a multidão estava pressionando em torno dele e ouvir a palavra de 

Deus como Ele estava de pé à beira do lago de Genesaré . O lago , mais comumente 

conhecido como o Mar da Galiléia (o Velho Testamento se refere a ele como o mar de 

Quinerete, ou Quinerote [Josh 12: 3.] [Num 34:11 Josh 13:27..], e o apóstolo João chama-

lhe o mar de Tiberíades [João 6: 1; 21: 1], o nome pelo qual era conhecido quando 

escreveu), é uma grande (cerca de 13 milhas de largura por sete milhas lago de água doce 

de comprimento) (cerca de 700 metros abaixo do mar nível), que é a característica 

geográfica dominante de toda a região da Galiléia. O nome Genesaré deriva da planície 

fértil do que o nome para o noroeste do lago. A principal fonte de água para o mar da 

Galiléia é o rio Jordão, que surge a partir de várias fontes perto do Monte Hermon (9.200 

pés acima do nível do mar) e deságua no lago do norte. O alargada Rio Jordão sai do 

extremo sul do lago, e flui para o sul para o Mar Morto. 

Nesta como em outras ocasiões (Marcos 3: 9, 4: 1), as multidões ansiosas subiu em torno 

de Jesus, empurrando-o para a beira da água. O que chamou sua atenção foi a pregação 



de Jesus ' a palavra de Deus(e, certamente, a antecipação de milagres). Esse termo não 

é aqui um sinônimo para a Bíblia como ela é comumente nos círculos cristãos hoje. A 

frase de Deus é um genitivo subjetivo no grego, indicando fonte; as pessoas 

estavam ouvindo Jesus falar a palavra que veio diretamente de Deus . Quando Jesus 

falava, eles literalmente ouvi Deus falando. O assunto foi a boa notícia da salvação; a 

verdade sobre como entrar no reino de Deus. Foi a gloriosa verdade que os pobres 

espiritualmente poderia ser feito rico; os prisioneiros espirituais libertados; o dado vista 

cegos espiritualmente; eo espiritualmente oprimidos entregues a partir de sua escravidão 

(cf. a exposição de 4:18 no capítulo 23 deste volume). Foi a boa notícia do perdão, 

salvação e vida eterna. "Em verdade, em verdade vos digo que," Jesus declarou: "quem 

ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em 

condenação, mas passou da morte para a vida" (João 5:24). 

Ensino e pregação de Jesus era muito diferente do que a de os rabinos, cuja autoridade foi 

conectado a citar outros rabinos. Mas Jesus, sendo Deus, falou da revelação divina tão 

esperada do reino, o que poderia ser introduzido através da fé Nele. Jesus não falava como 

um estudioso do Antigo Testamento, ou como um teólogo. O que ele falou não era 

especulação filosófica ou tradição rabínica; que era a voz de Deus. Jesus era o Filho de 

Deus; Deus em carne humana (ver a exposição de 2:49 no capítulo 16 deste volume), e 

quando falava, falava com autoridade divina pessoal (Matt 07:29;. Marcos 1:27). 

Jesus é a verdade encarnada, uma vez que Deus é verdade (Sl. 31: 5; Isa 65:16.). Sua 

palavra é uma expressão da Sua verdade (Sl 138: 2.). Em João 14: 6, Jesus de declarada, 

"Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida." No início de seu evangelho, o apóstolo João 

escreveu a seu respeito: "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a Sua 

glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade .... Porque a lei foi 

dada por Moisés; a graça ea verdade vieram por Jesus Cristo "(1:14, 17). 

Jesus repetidamente ensinou que Ele tinha sido enviado por Deus e assim falou a 

verdade. Em João 7:16, Ele "respondeu [os líderes religiosos judeus] e disse:" A minha 

doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. "Mais tarde" Jesus dizia aos judeus 

que haviam crido nele: "Se você continuar na minha palavra, sois verdadeiramente meus 

discípulos; e você vai saber a verdade, ea verdade vos libertará "(João 8: 31-32). "Porque 

eu falo a verdade:" Ele disse aos líderes judeus, "você não acredita em mim. Qual de 

vocês Me convence de pecado? Se eu falar a verdade, por que você não acredita em mim 

"(João 8: 45-46)?. Em João 12: 49-50, Jesus outra vez afirmou que Ele falou exatamente 

como o Pai lhe ordenara: "Porque eu não falei por mim mesmo, mas o próprio Pai que 

me enviou tem me dado um mandamento quanto ao que dizer e o que falar. Eu sei que o 

seu mandamento é a vida eterna; portanto, as coisas que eu falo, eu falo assim como o Pai 

me disse. " 

Sendo pressionado contra a água em que a costa cheia, Jesus viu dois barcos que estão 

na beira do lago . Estes foram barcos de pesca, não pequenos barcos a remos. Eles eram 

grandes o suficiente para segurar Jesus e os doze discípulos (Mateus 8: 23-24; 14:. 22-33; 

Marcos 6: 31-32; 8:10; cf. João 21: 2-3, onde sete dos discípulos estavam em um 

barco). Estes barcos particulares foram encalhado ou ancorado à costa, e os pescadores 

tinham saído deles e estavam lavando as suas redes, em preparação para a pesca da 

noite seguinte. Pesca no Mar da Galiléia foi feito geralmente à noite, e os pescadores 

lavadas e reparadas as suas redes e trabalhou em seus barcos e equipamentos durante o 

dia. 



Para criar algum espaço entre si e a multidão que estava empurrando e brigando por 

posição em torno dEle, Jesus entrou num dos barcos, que era o de Simão (o outro pode 

ter pertencido a Tiago e João;. cf. v 10). A decisão do Senhor para entrar nesse barco 

particular, não foi um acaso um; Jesus não fazia nada sem um propósito. Tinha chegado 

o momento para ele se mover, não só na barca de Pedro, mas mais intensamente em sua 

vida, juntamente com os outros dois, que se tornaria seu círculo íntimo, Tiago e João, 

para levantá-los para o mais alto nível de comprometimento. 

Desde que o Senhor tinha encontrado pela primeira vez Pedro (João 1: 41-42) (. O 

anónimo segundo discípulo de João Batista referido no v 35), quando seu irmão André 

levou Pedro a Ele que, junto com João, começou o seu interesse voluntário inicial no 

seguimento de Jesus como o Messias. Primeiro chamado do Senhor real de Pedro, junto 

com André, Tiago e João (Mt 4:. 18-22; Marcos 1: 16-20), chamou-los como homens 

escolhidos pelo Senhor para ser seguidores de Deus. Nesta passagem, Lucas sozinho 

registra seu apelo final, quando eles abandonaram seu negócio de pesca e tornou-se 

permanente, discípulos de tempo integral de Jesus. O Senhor alvo Pedro em particular, 

uma vez que ele seria o líder reconhecido dos Doze (o seu nome é o primeiro em todas as 

quatro listas do Novo Testamento dos apóstolos) e têm uma grande influência sobre o 

resto (cf. João 21: 3). 

Depois de entrar barco de Pedro, Jesus perguntou-lhe que o afastasse um pouco da 

terra . Estar na água libertou Jesus de ser empurrado pela multidão, permitiu que o povo 

vê-lo melhor, e pode ter proporcionado uma melhor acústica, uma vez que a superfície 

plana e calma do lago que, em certa medida amplificar o som de sua voz. Depois que o 

barco foi transferido a uma curta distância da costa e ancorado no lugar, Jesus sentou-

se (como rabinos tradicionalmente fez ao ensinar; cf. 04:20; Mt 5: 1; 13:. 1; João 8: 2) e 

começou ensinar as pessoas a partir do barco (cf. Mt 13: 2.). Não importa o que as 

demandas e dificuldades, Jesus não seria dissuadido de pregar a Palavra de Deus, que o 

Pai O havia enviado para fazer (04:43; Marcos 1:38). 

JESUS É ONISCIENTE 

Quando acabou de falar, disse a Simão: «Faz-te ao águas 

profundas e lança as redes para a pesca." Simon respondeu, e 

disse: "Mestre, nós trabalhamos duro durante toda a noite, nada 

apanhamos, mas vou fazer o que Você diz e lançarei as redes 

"Quando eles tinham feito isso, eles juntaram uma grande 

quantidade de peixes,. (5: 4-6) 

O desafio sempre voltado para pescadores é encontrar o peixe. Mesmo pescadores 

experientes, utilizando a mais recente sonar de detecção dos peixes, muitas vezes vêm-se 

vazio. O Senhor Jesus Cristo, no entanto, sabia exatamente onde os peixes foram. Como 

Aquele que criou tudo (João 1: 3; Colossenses 1:16; Heb. 1: 2), ele tem um conhecimento 

exaustivo de todas as criaturas, mesmo ao ponto de saber quando um pardal cai no chão 

(Matt. 10:29) -desde "não há criatura alguma encoberta diante dele" (Heb. 4:13). No 

desenrolar da história, a onisciência de Jesus torna-se evidente. 

Quando acabou de falar para a multidão, Jesus disse a Simão (o verbo é a segunda 

pessoa do singular), "Faz-te ao águas profundas e , em seguida, disse a toda a 



tripulação desilusão (esse verbo é uma segunda pessoa do plural) as redes para a pesca. 

" As redes não eram os pequenos usados por indivíduos que pescam a partir da costa ou 

em águas rasas (cf. Mat. 4:18), mas grandes redes semelhantes para redes de cerco 

modernos, e usado para a pesca em águas mais profundas do lago. 

Talvez surpreso que um carpinteiro me atreveria a dizer pescador experiente como 

pescar, Simon respondeu ao Senhor e disse: "Mestre ( epistatēs ; "chefe", 

"comandante"; um título respeitoso para uma autoridade, mas não uma afirmação da 

divindade) , nós trabalhamos duro durante toda a noite (quando, como mencionado 

acima, a pesca foi feito geralmente) e não pegaram nada. " Por que, então Ele deve 

esperar para pegar peixes no meio do dia? Além disso, desamparar as grandes redes e 

transportando-os em foi um trabalho árduo. Mas, novamente, isso não era carpinteiro 

comum, mas aquele que tinha curado sua mãe-de-lei, de modo Pedro acrescentou, "mas 

eu vou fazer o que você diz e lançarei as redes". 

Se a ordem de Jesus surpreendeu-os, o resultado absolutamente estupefato-los. Quando 

eles lancem as redes, para sua surpresa eles fechado uma grande quantidade de 

peixes . Nada em sua experiência poderia tê-los preparado para tal um inédito de capturas 

no meio do dia. Mas o Salvador onisciente sabia exatamente onde os peixes foram. Mais 

tarde, ele diria Pedro onde encontrar um peixe específico com uma moeda específica em 

sua boca (Mat. 17:27). E depois de sua ressurreição, o Senhor mais uma vez dizer a Pedro 

e seus companheiros onde lançar as redes para uma enorme captura de peixes (João 21: 

1-6). 

Saber onde os peixes do mar da Galiléia foram é apenas uma demonstração da onisciência 

de Jesus. Ele descreveu exatamente o homem que levaria Pedro e João para o cenáculo 

onde iria comemorar a Última Ceia (Lucas 22: 8-12). Seu conhecimento sobrenatural do 

paradeiro de Natanael (João 1: 47-48), levou Natanael a exclamar: "Rabi, Tu és o Filho 

de Deus; Tu és o Rei de Israel "(v. 49). Ele não foi enganado pelas rasas, superficiais, 

nonsaving profissões de fé por parte de alguns, porque "Ele mesmo sabia o que havia no 

homem" (João 2:25). Ele "sabia desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem 

era o que o havia de trair" (João 6:64). Onisciência de Cristo foi convincente prova de sua 

divindade, e fez com que os discípulos a dizer: "Agora sabemos que o Senhor sabe todas 

as coisas, e não têm necessidade para qualquer um a questionar Você; Por isso cremos 

que saíste de Deus "(João 16:30; cf. 21:17). Aqueles momentos em que Jesus 

voluntariamente restrito Sua onisciência (por exemplo, Matt 24:36; Marcos 11:13; Lucas 

8: 45-46.) São consistentes com Sua submissão ao Pai durante sua encarnação (cf. a 

discussão de 3:22 em capítulo 20 deste volume). 

JESUS É ONIPOTENTE 

e as redes começaram a quebrar; para que um sinal para seus 

parceiros no outro barco para eles virem e ajudá-los. E eles 

vieram e encheram ambos os barcos, de modo que eles 

começaram a afundar. (5: 6b-7) 

Ele sabia que a localização do peixe demonstrou onisciência de Jesus, mas o, tamanho 

sem precedentes escalonamento das capturas revelou sua onipotência. Pedro e os outros 

ficaram chocados e espantado com o enorme número de peixes, sabendo que não havia 



nenhuma possível explicação humana para ele. Nada como isso nunca tinha acontecido 

antes; nenhum truque tinha sido em qualquer lugar perto desse tamanho. Eles foram 

assistir a uma demonstração do poder divino, como o Senhor reunidos em um único local 

o grande número de peixes que foram agora fazendo as suas redes ... para 

quebrar .Freneticamente, Pedro e sua tripulação sinalizou para seus parceiros no outro 

barco (v. 7) para que eles vêm e ajudá-los . Apressando-se para a assistência de seus 

parceiros, o outro barco veio ao lado de Pedro e trabalhando freneticamente, as 

tripulações preenchido tanto dos barcos . Mas tão grande era a captura, que ambos os 

barcos começaram a afundar sob o peso impressionante de peixes. 

Como eles sabiam desde o Antigo Testamento, Deus não só criou o mundo, mas também 

controla. Neemias orou: "Você é o único Senhor. Você fez o céu, o céu dos céus, com 

todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que neles há. Você dá 

a vida a todos eles e as hostes celestiais se curva diante de ti. Você é o Senhor Deus 

"(Neemias 9: 6-7.). Exaltando controle soberano do Senhor sobre a sua criação, o salmista 

escreveu, 

O Senhor, quantas são as tuas obras! Em sabedoria Você fez todos eles; a terra está cheia 

de suas posses. Não é o mar, grande e amplo, no qual são enxames sem número, animais 

pequenos e grandes. Lá, os navios se movem ao longo, e Leviathan, que você formou ao 

esporte nele. Todos eles esperar por você para dar-lhes o sustento a seu tempo. Você dá 

a eles, eles o recolhem; Você abre seu lado, eles estão satisfeitos com o bem. Você 

esconde seu rosto, e ficam desanimados; Você tira o seu espírito, eles expiram e voltam 

ao seu pó. Envias o teu Espírito, e são criados; Você e renovar a face da terra. (Sl. 104: 

24-30) 

Em Isaías 50: 2b, Deus declarou: "Eis que faço secar o mar com minha repreensão, eu 

faço os rios em deserto; . seu fedor de peixe por falta de água e morrer de sede "Até 

mesmo o rei pagão Nabucodonosor reconheceu controle soberano de Deus sobre toda a 

Sua criação:" Todos os moradores da terra são reputados em nada, mas Ele, segundo a 

Sua vontade no acolhimento do céu e entre os moradores da terra; e ninguém pode deter 

a mão, nem lhe dizer: "O que você tem feito?" (Dan. 4:35). 

Aqueles chocado, surpreendido e assustado (ver a exposição do v. 8 abaixo) pescadores 

sabia que eles estavam testemunhando confirmação da verdade que "o poder pertence a 

Deus" (Sal. 62:11). 

JESUS É SANTO 

Mas, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, 

dizendo: "Vá para longe de mim Senhor, porque sou um homem 

pecador, ó Senhor!" Para espanto se havia apoderado dele e todos 

os seus companheiros, devido à captura de peixes que haviam 

feito; e assim também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que 

eram sócios de Simão. (5: 8-10a) 

O Senhor Jesus Cristo tinha acabado de se revelou ser o Deus onipotente onisciente do 

universo. Quando Simão Pedro viu a evidência de que na pesca milagrosa, ele estava 

sobrecarregado com a percepção de que ele estava cara-a-cara com a Santa Deus. Pedro, 



plenamente consciente de que, se ele viu divindade, divindade também o viu, e 

percebendo que o único que podia ver as profundezas do lago podia ver as profundezas 

do seu coração, senti exposta. Ele imediatamente caiu aos pés de Jesus (lit. Seus 

joelhos), dizendo: "Vá para longe de mim Senhor, porque sou um homem pecador, 

ó Senhor!"Já não Pedro usar as respeitosas prazo epistatēs como no v. 5, mas kurios , 

por que ele quer dizer, "Deus". Como um judeu devoto, Pedro sabia que Deus era para 

ser adorado (4: 8; Dt 06:13.), mas ele prostrou-se diante de Jesus na postura de um 

adorador . Ensino magistral do Senhor na sinagoga, Seu poder para expulsar um demônio, 

e curar a sua mãe-de-lei, e acima de tudo a captura impressionante de peixes para as quais 

não havia nenhuma explicação humana, trouxe Pedro para o lugar onde Jesus queria ele, 

com o reconhecimento de sua pecaminosidade. Tudo o que ele pode ter pensado sobre 

Jesus antes deste incidente, Pedro não tinha dúvidas, agora que Ele era Deus, e ele 

reconheceu a sua indignidade de estar na presença do Senhor. A atitude de Pedro era 

como a de o cobrador de impostos arrependido que, oprimido pelo seu pecado ", nem 

ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a 

mim, pecador! '" (Lucas 18:13). 

A resposta de Pedro do medo e da penitência é típico daqueles na presença de 

Deus. Abraão descreveu a si mesmo como "pó e cinza" (Gênesis 18:27); Job 

humildemente disse: "Eu já ouvi falar de você pela audição do ouvido; mas agora os meus 

olhos te vêem; portanto, eu retrair, e eu me arrependo no pó e na cinza "(Jó 42: 5-

6); depois de encontrar o anjo do Senhor (o Cristo pré-encarnado) o pai de Sansão "disse 

Manoá à sua mulher:" Nós certamente irá morrer, pois temos visto a Deus '"(Jz 

13:22.); quando os israelitas "percebida a trovões e os relâmpagos e o som da trombeta e 

da montanha [Monte Sinai] fumar ... eles tremeram e ficou à distância. Então eles 

disseram a Moisés: Fala-nos tu mesmo, e ouviremos; mas não fale Deus conosco, para 

que não morramos "(Ex 20: 18-19.); depois de ver uma visão de Deus no Seu templo 

celestial, Isaías gritou de terror, "Ai de mim, porque estou arruinado! Porque eu sou um 

homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros; e os meus 

olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos "(Is. 6: 5); depois que ele teve uma visão de 

Deus, Ezequiel caiu sobre seu rosto (Ezequiel 01:28.); quando o apóstolo João viu o 

Cristo glorificado, ele "caí a seus pés como morto" (Ap 1:17). 

O espanto que tinha apreendido Pedro era compartilhada por todos os seus 

companheiros , que estavam igualmente sobrecarregados por captura de peixe que 

haviam feito . Lucas especificamente nomesTiago e João , os filhos de Zebedeu, que 

eram sócios de Simão . Junto com Pedro, formariam o núcleo interior dos 

apóstolos. Mais tarde, os três veria uma ainda mais inspiradora revelação da glória divina 

de Cristo na transfiguração (Mt 17: 1-6.). Esse incidente também traumatizado eles, e 

"eles caíram face para baixo para o chão e ficaram apavorados" (v. 6). 

JESUS É MISERICORDIOSO 

E Jesus disse a Simão: "Não tenhas medo, de agora em diante 

serás pescador de homens." Quando eles trouxeram seus barcos 

para terra, deixaram tudo e seguiram-no. (5: 10b-11) 

No terror do reconhecimento da sua pecaminosidade, Pedro queria enviar o Senhor de 

distância, mas Jesus queria desenhar Pedro mais perto. O ponto exacto em que o pecador 



se sente mais a alienação é o ponto em que o Salvador pede reconciliação. No Salmo 

51:17 Davi escreveu: "Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração 

quebrantado e contrito, ó Deus, Você não vai desprezar. "Por meio do profeta Isaías, Deus 

declara:" Porque assim diz o Alto e exaltado Quem vive para sempre, cujo nome é santo, 

"eu moro em um lugar alto e santo , e também com o contrito e humilde de espírito, a fim 

de reavivar o espírito dos humildes, e para vivificar o coração dos contritos "(Isaías 57:15; 

cf. 66: 2.). No seu momento de profunda alienação quando, oprimido por sua 

pecaminosidade, Pedro, Tiago e João procurou fugir, Jesus estendeu a mão para puxá-los 

para Si mesmo. Este é o momento glorioso de seu arrependimento. Ele fez o mesmo com 

Isaías, que, na presença de Deus, amaldiçoou o seu próprio pecado e considerou-se 

indigno de estar na presença do Santo. Mas o Senhor procurou limpar-lo e usá-lo como 

Seu instrumento (Isa. 6: 5-9). 

Buscando acalmar e tranquilizá-lo, Jesus disse a Simão: "Não tenha medo." Não havia 

necessidade para ele e seus companheiros para ser aterrorizada. Há um bom medo, 

saudável de Deus, expressa, por exemplo, em Deuteronômio 13: 4: "Você deve seguir o 

Senhor, teu Deus, e temem; e você deve manter seus mandamentos, ouvir a Sua voz, 

servi-Lo, e se agarram a ele. "Isso temor reverencial é diferente do terror dos demônios 

ou o pecador, que teme o juízo de Deus e procura fugir da Sua presença ( cf. Apocalipse 

6: 15-17); é o medo do amor, reverência e adoração que faz com que o crente a se apegar 

ao "Pai das misericórdias": e servir e obedecer a Ele (cf. Dt 10 (2 Cor 1 3.):. 12-13; 1 Sm 

. 12:24). O temor do Senhor adequada resulta em sabedoria (Sl 111:.. 10; 09:10 Prov) e 

adoração (. Ps 2,11). 

Misericordia iria levá-los a partir de covardes temerosos em pescador de 

homens ( zōgreō ), que significa literalmente, Eles passaram suas vidas captura de peixes 

com o propósito de matá-los "para capturar vivo."; agora eles iriam passar o resto de suas 

vidas pescador de homens para dar-lhes vida. Isaías temia que ele seria destruído, mas em 

vez disso foi chamado para pregar (Isa. 6: 8-11). João temia que ele seria destruído, mas 

em vez disso foi chamado para escrever (Ap 1:19). Graça e misericórdia divina movido 

Pedro, Tiago e João de encolhendo medo do julgamento para evangelizar os perdidos, 

preparando o terreno para a grande comissão. 

Este foi chamada formal e permanente de Jesus destes três homens para o discipulado em 

tempo integral, por isso , quando eles trouxeram seus barcos para terra, deixaram 

tudo e seguiram-Lo (cf. vv 27, 28;. 9:23, 49, 57 , 59, 61; 18:22, 28, 43). No auge de suas 

carreiras terrenas, tendo feito apenas o maior captura de peixes já vi nesse lago, eles 

abandonaram seus barcos, viraram as costas para o seu negócio de pesca, deixaram tudo 

e seguiram Jesus (cf. Lucas 9: 23- 25). 

Aqueles que reconhecem sua indignidade pecaminoso e abraçar Jesus como o Deus 

verdadeiro, onisciente, onipotente, santo e misericordioso são os reconcilia consigo 

mesmo. Ele perdoa o seu pecado, tira o medo do julgamento que o pecado faz com que, 

e comissiona-los para a grande tarefa da evangelização, de pescador de homens vivos 

para o reino de Deus. 

 



27. A Cura, O Perdão do Salvador (Lucas 5: 12-

26) 

Enquanto ele estava em uma das cidades, eis que havia ali um 

homem coberto de lepra; e quando ele viu Jesus, ele caiu com o 

rosto e implorou-lhe, dizendo: E, estendendo a mão, tocou-o, 

dizendo: "Eu estou disposto" Senhor, se quiseres, podes tornar-

me limpo. "; ser purificado. "E imediatamente desapareceu dele a 

lepra. E Ele ordenou-lhe para não contar a ninguém ", mas vai, 

mostra-te ao sacerdote e fazer uma oferta pela tua purificação, 

assim como Moisés ordenou, como um testemunho para eles." Mas 

a notícia sobre Ele estava se espalhando ainda mais longe, e 

grande multidões se reuniam para ouvi-lo e serem curadas de suas 

doenças. Mas o próprio Jesus, muitas vezes escapar para o 

deserto e Oração. Um dia, Ele estava ensinando; e havia alguns 

fariseus e mestres da lei sentado lá, que tinham vindo de todas as 

aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém; eo poder do 

Senhor estava com ele para realizar a cura. E alguns homens 

estavam transportando em uma cama um homem que estava 

paralisado; e eles estavam tentando trazê-lo e colocá-lo para 

baixo na frente dele. Mas não encontrar alguma maneira de levar, 

por causa da multidão, subiram no telhado e deixá-lo para baixo 

através das telhas com sua maca, para o meio da multidão, na 

frente de Jesus. Vendo sua fé, Ele disse: "Homem, os seus pecados 

estão perdoados." Os escribas e os fariseus começaram a 

arrazoar, dizendo: "Quem é este homem que profere 

blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? "Mas 

Jesus, conscientes de seus raciocínios, respondeu, e disse-lhes:" 

Por que você está raciocinando em vossos corações?"Qual é mais 

fácil dizer: 'Os teus pecados são perdoados, ou dizer:' Levanta-te 

e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra 

poder para perdoar pecados "- disse ao paralítico" Eu digo a 

você, levante-se, e pegar a sua maca e vá para casa 

"Imediatamente ele tem. -se diante deles, e pegou o que ele estava 

deitado, e foi para casa glorificando a Deus. Todos foram 

golpeados com espanto e começou a glorificar a Deus; e ficaram 

cheios de temor, dizendo, (5: 12-26) "Vimos coisas notáveis hoje." 

Como vimos, esta seção do evangelho de Lucas revela o poder total e absoluto de Jesus 

Cristo sobre tudo e todos. Em 4: 1-13, ele derrotou a toda tentação arremessadas nele pelo 

diabo, e demonstrou ainda mais seu poder sobre o reino de Satanás expulsar demônios (4: 

33-35, 41). Sua cura de Pedro da mãe-de-lei e muitos outros (4: 38-40) exibia o poder de 



Cristo sobre a doença, enquanto a pesca milagrosa (5: 1-11) demonstrou seu poder sobre 

o reino da natureza. Os milagres que realizou são testemunho crítico no registro bíblico 

da vida de Jesus, desde que eles oferecem prova de Sua natureza divina. 

Esta passagem registra mais dois exemplos de poder sobrenatural de Jesus sobre a 

doença. Ele curou duas condições, hanseníase e paralisia, cuja cura foi muito além do 

conhecimento médico limitado daquele dia. Mas essas curas fazer mais do que revelar o 

poder e compaixão divina de Jesus. A história de sua cura do leproso fornece uma 

analogia da abordagem do pecador penitente a Ele, e a conta de Sua cura o paralítico 

contém a revelação de Sua autoridade para perdoar pecados. 

JESUS CURA UM LEPROSO: ABORDAGEM DE O 
PENITENTE PECADOR A ELE 

Enquanto ele estava em uma das cidades, eis que havia ali um 

homem coberto de lepra; e quando ele viu Jesus, ele caiu com o 

rosto e implorou-lhe, dizendo: E, estendendo a mão, tocou-o, 

dizendo: "Eu estou disposto" Senhor, se quiseres, podes tornar-

me limpo. "; ser purificado. "E imediatamente desapareceu dele a 

lepra. E Ele ordenou-lhe para não contar a ninguém ", mas vai, 

mostra-te ao sacerdote e fazer uma oferta pela tua purificação, 

assim como Moisés ordenou, como um testemunho para eles." Mas 

a notícia sobre Ele estava se espalhando ainda mais longe, e 

grande multidões se reuniam para ouvi-lo e serem curadas de suas 

doenças. Mas o próprio Jesus, muitas vezes escapar para o 

deserto e Oração. (5: 12-16) 

A hora exacta e local do encontro do Senhor com este leproso não é conhecido. Ocorreu 

durante Seu ministério galileu em uma das cidades ou vilas perto do lago da Galiléia. O 

encontro pode ser discutida em três temas: a temida doença, a vítima desesperada, ea 

compaixão divina. 

A temida doença 

Ora, havia um homem coberto de lepra; (5: 12b) 

Como suas contrapartes antigo testamento lepras ( hanseníase ) é um termo geral para 

uma série de doenças da pele. O mais grave deles foi a doença de Hansen, que é a lepra, 

como é conhecido hoje. A descrição de Lucas do homem como sendo coberto de 

lepra sugere que ele, de fato, tinha lepra na mais extrema sentido do termo. Seu desejo 

para a limpeza a conecta com a doença familiar, porque ele reflete a designação do 

leproso, impuro em Levítico 13: 45-46. 

A hanseníase, ou doença de Hansen, é conhecido de escritos antigos (c. 600 AC ) a partir 

de China, Índia e Egito, e de restos mumificados do Egito. Era comum o suficiente em 

Israel para justificar a ampla regulamentação na lei mosaica daqueles que sofrem com 

isso e doenças de pele relacionadas (Lev. 13-14). A doença é causada pela 



bactéria Mycobacterium leprae , descoberto pelo cientista norueguês GHA Hansen em 

1873 (que foi a primeira bactéria ser identificado como a causa de uma doença 

humana). A bactéria foi transmissíveis através do toque e respiração. 

Ataques Hanseníase da pele, nervos periféricos (especialmente perto do punhos, 

cotovelos e joelhos), e membrana mucosa. Ele forma lesões na pele, e pode desfigurar o 

rosto pelo colapso do nariz e causando dobrável da pele (levando alguns a chamam de 

"doença de leão", devido ao aparecimento lionlike resultante da face). Ao contrário da 

crença popular, a hanseníase não comer fora a carne. Devido à perda de sensibilidade 

(especialmente nas mãos e pés), as pessoas com a doença desgastar suas extremidades e 

enfrenta inconscientemente. A desfiguração horrível causada pela hanseníase tornou 

muito temido, e causou leprosos ser párias, corte de toda a sociedade saudável, para a 

proteção. 

E Deus tinha amaldiçoado pessoas, dando-lhes a lepra, como Geazi (2 Reis 5: 25-27) e 

Uzias (2 Cr 26: 16-23.). Assim, as pessoas com esta doença eram vistos como 

amaldiçoados por Deus-a noção familiar em antigos conceitos de pecado (cf. Job 4: 7-9; 

João 9: 1-3). O homem provavelmente viu a própria doença desta forma. (Para mais 

informações sobre a hanseníase, ver Mateus 8-15 , A Commentary MacArthur Novo 

Testamento. [Chicago: Moody, 1987], 5-11) 

A vítima Desperate 

e quando ele viu Jesus, ele caiu com o rosto e implorou-lhe, 

dizendo: (5: 12c) "Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo." 

Essa pobre, proscrito trágico não tinha esperança, humanamente falando. Sua doença era 

incurável, socialmente estigmatizante, e visto como uma punição de Deus pelos seus 

pecados. Tendo ouvido falar de Jesus, veio procurando por Ele (cf. Mt 8: 2.), E quando 

ele viu Jesus , ele se aproximou. Esse foi o comportamento inadequado de sua parte, uma 

vez que os leprosos eram estritamente proibidos de chegar perto de outras pessoas (cf. Lc 

17:12), ou para interagir com ninguém, exceto outros leprosos. Tão grande era o medo de 

contágio que leprosos foram impedidos de Jerusalém ou em qualquer outra cidade murada 

(cf. 2 Reis 7: 3). Eles foram proibidos de entrar dentro de seis pés de uma pessoa saudável 

(150 pés, se o vento estava soprando da direção do leproso) e foram restritos a um 

compartimento especial na sinagoga. Um rabino se recusou a comer um ovo comprado 

em uma rua onde havia um leproso. Outra defendeu atirando pedras contra os leprosos 

para forçá-los a manter distância. (Cf. Alfred Edersheim,O Vida and Times de Jesus o 

Messias [Grand Rapids: Eerdmans, 1974], 1: 492-95). 

Sabe-se agora que a lepra (hanseníase) não é altamente contagiosa, uma vez que 90 a 95 

por cento da raça humana está imune a ele. Exatamente como a doença é transmitida não 

se sabe ao certo, mas as pessoas que vivem em contato próximo com pessoas com 

hanseníase não tratada tinham um risco maior de se infectar. Mas leprosos em tempos 

bíblicos foram isolados não só devido ao medo da infecção, mas também porque eles 

eram impuro (Lev. 13: 45-46). No ensino rabínico, a lepra era apenas a segunda em 

contato com um cadáver em termos de contaminação. "Não é apenas o contato real com 

o leproso, mas mesmo sua entrada contaminaram uma habitação, e tudo na mesma, com 

as vigas do telhado .... . Se ele mesmo colocar a cabeça no lugar, tornou-se imundo 

"(Edersheim, Vida and Times , 1: 494, 95). 



Que o leproso se aproximou de Jesus em violação da lei rabínica revela seu desespero. Ele 

foi o medo passado, vergonha passado, e sem se importar com o perigo para si ou para 

outrem; ele literalmente não tinha mais nada a perder. 

Vindo de Jesus, o leproso caiu com o rosto em uma postura de adoração 

reverente. Mateus 8: 2 diz que ele "curvou-se" ( proskuneo ; melhor traduzida como 

"adorado". Este termo é normalmente usado no Novo Testamento de adorar a Deus.) Seja 

qual for o seu entendimento de Jesus era, ele estava convencido de que Ele foi enviado 

por Deus e O chamou de Senhor . 

Que ele implorou ou implorou a ajuda de Jesus revela o sentido do leproso de 

urgência. Ele era um pária pecaminosa, miserável e infeliz, com a quem recorrer. 

O leproso também se aproximou do Senhor com humildade completa. Ele não fazia 

exigências, sabendo que ele não tinha nenhum direito sobre ele. Ele não duvidar da 

capacidade de Jesus para curá-lo, mas muito consciente de sua própria indignidade, ele 

perguntou se ele estava disposto a fazê-lo, reconhecendo, assim, a prerrogativa do 

Senhor. 

Finalmente, ele se aproximou de Jesus com fé, afirmando sua confiança de que Jesus tinha 

claramente visível muitas vezes o poder para curá-lo e torná -lo limpo . 

A abordagem do leproso a Jesus ilustra graficamente abordagem 'pecadores penitentes a 

Ele. Eles vêm em desespero, deixando de lado os seus esforços de auto-justos para salvar 

a si mesmos como as vestes sujas que eles são (Is. 64: 6). Eles vêm em reverência, 

afirmando Jesus como Senhor (Rom. 10: 9), Deus (João 8:24), e o único Salvador (Atos 

4:12). Eles vêm com um senso de urgência, sabendo que "agora é o tempo aceitável ... 

agora é o dia da salvação" (2 Cor. 6: 2). Eles vêm em humildade, pobres de espírito 

(Mateus 5: 3.), Merecendo nada do soberano e sabendo que eles não têm nada a 

recomendar-se.Finalmente, eles vêm em fé, porque "a quem não trabalha, mas crê naquele 

que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça" (Rom. 4: 5). 

A Compaixão Divina 

E, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: "Eu estou disposto; ser 

purificado. "E imediatamente desapareceu dele a lepra. E Ele 

ordenou-lhe para não contar a ninguém ", mas vai, mostra-te ao 

sacerdote e fazer uma oferta pela tua purificação, assim como 

Moisés ordenou, como um testemunho para eles." Mas a notícia 

sobre Ele estava se espalhando ainda mais longe, e grande 

multidões se reuniam para ouvi-lo e serem curadas de suas 

doenças. Mas o próprio Jesus, muitas vezes escapar para o 

deserto e Oração. (5: 13-16) 

Movido pela compaixão (Marcos 01:41) para este homem impotente e sua situação 

desesperada, Jesus, desconsiderando a receita de Levítico 5: 3, estendeu a mão, tocou-

o . O Senhor freqüentemente curado com um toque (cf. 4:40; 7:14; 13:13; 22:51; Marcos 

6: 5), mas para tocar um leproso foi chocante e sem precedentes. Ninguém em Israel-



muito menos um rabino teria se contaminado ao tocar um leproso. Mas o amor soberano 

respondeu com poder soberano. Jesus disse: "Eu estou disposto; purificar-se, "e 

imediatamente desapareceu dele a lepra . Como foi o caso com todas as curas de Jesus, 

o leproso foi curado instantaneamente, e completamente (veja a discussão de Jesus cura 

no capítulo 25 deste volume). Não houve período de recuperação prolongado enquanto a 

lepra gradualmente ficou ainda melhor. Modern medical tratamento pode curar a doença, 

mas não é possível reverter completamente a deformação e danificar as causas da doença 

para o corpo humano. Mas a desfiguração causada pela hanseníase deste homem também 

foi curado pelo poder criativo de Jesus, não deixando nenhum vestígio da doença ou os 

seus efeitos sobre o corpo dele. Ele foi curado, restaurado, e fisicamente apto a tomar 

imediatamente uma longa viagem da Galiléia a Jerusalém. 

Depois de curar o homem, Jesus ordenou-lhe para não contar a ninguém , para o 

momento. Havia algo, o leproso, já purificado precisava fazer de uma só vez, assim o 

Senhor lhe ordenara, "Vai e mostra-te ao sacerdote e fazer uma oferta pela tua 

purificação, assim como Moisés mandou." O processo pelo qual um leproso purificado 

foi readmitido para a sociedade envolvida ir ao templo para um exame por um padre, 

fazer a barba, tomar banho, lavar a roupa, oferecendo vários sacrifícios de animais, 

juntamente com uma oferta de grãos e oleaginosas (Lev. 14: 1-20). Todo o processo durou 

oito dias (Lev. 14:10). Se ele obedeceu e saiu para contar aos sacerdotes como Jesus o 

havia curado, seria um poderoso testemunho para eles que Jesus era de fato o Messias e 

Filho de Deus. Este testemunho seria ou convincente aos sacerdotes para que eles 

pudessem reconhecer as reivindicações de Cristo, ou se eles rejeitaram auto-indiciário, 

uma vez que examinou pessoalmente o leproso curado milagrosamente. Além disso, seria 

ganhar tempo para Jesus, uma vez que um milagre dessa magnitude certamente engrossar 

as já grandes multidões que O seguiam-multidões tão enormes que tinham forçado Ele 

largo da costa do Mar da Galiléia e na barca de Pedro. 

Mas egoisticamente radiante com sua notável cura, milagre, o homem ignorou a ordem 

de Jesus e em vez disso "saiu e começou a proclamá-la livremente e para espalhar a notícia 

em torno" (Marcos 01:45), perdendo a oportunidade de um poderoso testemunho 

tal. Como resultado, as notícias sobre Ele estava se espalhando ainda mais longe, e 

grandes multidões se reuniam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças . Tão 

vasto eram as multidões que Jesus "já não podia entrar publicamente mais de uma cidade, 

mas ficou de fora das zonas pouco; e que eles estavam vindo a Ele de todo o lado 

"(Marcos 1:45). A desobediência do leproso purificado tinha colocado limitações sobre o 

ministério de Jesus e obrigou-o para o interior, longe das cidades povoadas. Os que 

poderia encontrá-lo no deserto fez isso, mas certamente muitos dos mais deficientes nas 

cidades não foram capazes de experimentar a Sua palavra de cura e ao toque. Para manter 

seu foco na pregação da palavra e manter o poder de seu ministério de Jesus, em Sua 

humanidade, precisava de comunhão com o Pai. Portanto, mesmo nas áreas despovoadas 

Ele costumava escapar mais profundamente o deserto e Oração (cf. Lucas 4:42). A 

oração era um aspecto integrante e essencial da vida e ministério de Jesus (veja a 

discussão sobre 03:21 no capítulo 20 deste volume). 

JESUS CURA UM PARALISADO MAN: SUA AUTORIDADE 
PARA PERDOAR PECADOS 



Um dia, Ele estava ensinando; e havia alguns fariseus e mestres 

da lei sentado lá, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia 

e da Judeia e de Jerusalém; eo poder do Senhor estava com ele 

para realizar a cura. E alguns homens estavam transportando em 

uma cama um homem que estava paralisado; e eles estavam 

tentando trazê-lo e colocá-lo para baixo na frente dele. Mas não 

encontrar alguma maneira de levar, por causa da multidão, 

subiram no telhado e deixá-lo para baixo através das telhas com 

sua maca, para o meio da multidão, na frente de Jesus. Vendo sua 

fé, Ele disse: "Homem, os seus pecados estão perdoados." Os 

escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: "Quem é 

este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, 

senão Deus? "Mas Jesus, conscientes de seus raciocínios, 

respondeu, e disse-lhes:" Por que você está raciocinando em 

vossos corações? "Qual é mais fácil dizer: 'Os teus pecados são 

perdoados, ou dizer:' Levanta-te e anda? Mas, para que saibais 

que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados 

"- disse ao paralítico" Eu digo a você, levante-se, e pegar a sua 

maca e vá para casa "Imediatamente ele tem. -se diante deles, e 

pegou o que ele estava deitado, e foi para casa glorificando a 

Deus. Todos foram golpeados com espanto e começou a glorificar 

a Deus; e ficaram cheios de temor, dizendo, (5: 17-26) "Vimos 

coisas notáveis hoje." 

Como foi o caso com o relato da cura do leproso de Cristo, o tempo deste evento não é 

conhecido. Lucas meramente observa que aconteceu um dia quando Ele estava 

ensinando . Ele provavelmente ocorreu após uma das viagens do Senhor ao redor da área 

do lago (Marcos 1:39), quando ele foi capaz de voltar a Cafarnaum (Mateus 9: 1.). Cura 

do paralítico do Senhor mais uma vez demonstrou seu poder sobrenatural sobre a 

doença. Mas, ainda mais importante, ele revelou Sua autoridade para perdoar-pecado, que 

é a prerrogativa de só Deus, e a maior necessidade do homem, a fim de escapar do 

julgamento eterno. O relato de Lucas do evento explica o contexto, a alegação, o 

confronto, e as conseqüências. 

O Contexto 

Um dia, Ele estava ensinando; e havia alguns fariseus e mestres 

da lei sentado lá, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia 

e da Judeia e de Jerusalém; eo poder do Senhor estava com ele 

para realizar a cura. E alguns homens estavam transportando em 

uma cama um homem que estava paralisado; e eles estavam 

tentando trazê-lo e colocá-lo para baixo na frente dele. Mas não 

encontrar alguma maneira de levar, por causa da multidão, 



subiram no telhado e deixá-lo para baixo através das telhas com 

sua maca, para o meio da multidão, na frente de Jesus. (5: 17-19) 

De acordo com o padrão constante de Seu ministério, a abertura desta secção encontra 

Jesus ensino . Ele não estava em uma sinagoga, mas de uma casa, sem dúvida, um grande 

problema, uma vez que acomodados a grande multidão que se reuniu (cf. Mc 2: 2). 

Lucas concentrou sua atenção em especial sobre os fariseus e mestres da lei que 

estavam sentados lá no meio da multidão. Esta é a primeira referência no evangelho de 

Lucas para os fariseus , um dos quatro principais seitas judaicas, juntamente com os seus 

arqui-rivais os saduceus (os ricos, sacerdotes de elite), os fanáticos (revolucionários 

políticos que buscavam a independência de Roma), e os essênios (asceta monásticos). Seu 

nome provavelmente deriva de um verbo hebraico que significa Os fariseus eram os 

"separados", em termos de seu zelo para a lei mosaica (e suas próprias tradições, que 

adicionados a ele [cf. Mt 15 "separar".:. 2 -6; Marcos 7: 8-13]). 

Os fariseus se originou durante o período intertestamental, provavelmente como um 

desdobramento do hassídicos (os "piedosos", que se opôs à helenizante da cultura judaica 

sob o notoriamente mal rei selêucida Antíoco Epifânio). Ao contrário dos saduceus, que 

tendiam a ser sacerdotes ou levitas ricos, os fariseus geralmente veio da classe 

média. Portanto, embora em número reduzido (havia cerca de 6.000 na época de Herodes, 

o Grande, de acordo com o historiador judeu do primeiro século Josephus), sua teologia 

e tradição teve grande influência com as pessoas comuns (que, ironicamente, os fariseus 

muitas vezes viram com orgulho, o desprezo hipócrita [cf. João 07:49]). Apesar de ser o 

partido da minoria no Sinédrio, a sua popularidade com o povo deu-lhes uma influência 

significativa (cf. Atos 5: 34-40). 

Com o desaparecimento dos saduceus após a destruição do templo em AD 70 e os Zealots 

após a revolta de Bar Kochba ( AD 132-35) foi esmagado, os fariseus se tornou a força 

dominante no judaísmo.Com a conclusão da Mishná (a compilação escrita da lei oral, 

rituais e tradições) em cerca de D.C 200, e do Talmud (a combinação da Mishná e da 

Gemara [três séculos de comentários dos rabinos sobre a Mishná]) em cerca de D.C 500, 

o ensino dos fariseus tornou-se virtualmente sinônimo de judaísmo. 

Teologia dos fariseus era em muitos aspectos fiéis para o ensino das Escrituras. Eles 

acreditavam na ressurreição (Atos 23: 6-8), anjos (Atos 23: 8), demônios, predestinação, 

e da responsabilidade humana.Eles olharam para o Messias que viria e estabelecer um 

reino terreno, e foram dedicados a proteger e ensinar a lei de Deus. Ironicamente, foi o 

seu zelo pela lei que fez com que os fariseus a tornar-se focado em rituais e mantendo 

externamente a lei. Eles abandonaram a verdadeira religião do coração para a mera 

modificação exterior comportamento e ritual (cf. Mat. 15: 3-6), levando Jesus para 

denunciar scathingly sua pseudospirituality: "Ai de vós, escribas e fariseus, 

hipócritas! Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e têm negligenciado 

os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia ea fidelidade; mas estas são 

as coisas que você deveria ter feito, sem omitir aquelas "(Mateus 23:23; cf.. 6: 1-5; 09:14; 

12: 2; Lucas 11: 38-39). Pior ainda, a grande diferença entre o seu ensino e sua prática 

levou a hipocrisia, que tanto Jesus (por exemplo, 23 de Matt: 2-3.) E, surpreendentemente, 

o Talmud (que lista sete classes de fariseus, dos quais seis são hipócritas ) 

denunciou. Apesar de seu zelo pela lei de Deus, eles eram "guias cegos" (Mat. 15:14), 

que fizeram seus prosélitos duplamente digno do inferno para que eles mesmos se 



dirigiam (Mat. 23:15). O conjunto complexo de regras e regulamentos feitos pelo homem 

era um esmagamento, fardo insuportável (Matt. 23: 4; Atos 15:10). Em todo o caso, 

mantendo a lei nunca poderia salvar ninguém ", porque pelas obras da lei nenhuma carne 

será justificada" (Rm 3:20;. Cf. 3:28; Gl 2,16;. 3:11, 24 ; 5: 4) -a verdade que o zeloso 

fariseu Saulo de Tarso finalmente percebi (Fl 3, 4-11).. 

Lucas também observa a presença de mestres da lei . Também chamados de advogados 

(07:30; 10:25; 11:45, 46, 52; 14:. 3; Mt 22:35) e mais comumente escribas (sessenta e 

três vezes no Novo Testamento), eram estudiosos profissionais especializados na 

interpretação e aplicação da lei. Eles eram comumente, mas não exclusivamente, fariseus 

(embora distingui-los por ser mencionado separAdãoente; 5:21, 30; 6: 7; 11:53; 15: 2; 

05:20 Matt; 12:38; 15: 1. ; 23: 2, 13, 14, 15, 23, 25, 27, 29; Marcos 7: 1, 5; João 8: 3; 

Marcos 02:16 se refere a "os escribas dos fariseus", e Atos 23: 9 para "os escribas do 

partido dos fariseus"). Esses escribas também foram homenageados por ser chamado 

rabinos ("grandes"), embora outros que ensinavam a Palavra de Deus pode também 

receber esse título (cf. João 1:38, 49; 3: 2; 06:25, onde é dado a Jesus). 

Que os escribas e fariseus lá naquele dia tinha vindo de todas as aldeias da Galileia e 

da Judeia e de Jerusalém atesta o nível de preocupação das autoridades judaicas tinham 

cerca de Jesus. Seu primeiro ato em Seu ministério na Judéia tinha sido a interromper as 

operações de negócios templo dos saduceus, expulsando os cambistas e comerciantes 

(João 2: 14-16). Eles, junto com os fariseus, havia assistido em alarme crescente (e inveja; 

cf. Mt 27:18). Como o seu ministério de ensino e de cura tinha desenhado enormes 

multidões, tanto na Judéia e na Galiléia (cf. 5:15). Agora eles perseguido Seus passos, 

procurando algo para o qual poderia indiciá-lo. O incidente que estava prestes a acontecer 

iria fornecer esses visitantes hostis com uma inesquecível, inegável (cf. João 11:47) 

experiência e um desafio formidável para a sua teologia aberrante. 

Nota de Lucas de que o poder do Senhor estava com Jesus para realizar a cura lembra 

a seus leitores de uma verdade que ele havia mencionado anteriormente. Em sua 

encarnação, quando Ele "se esvaziou, assumindo a forma de um servo" (Fl 2: 7.), Jesus 

anular o uso independente de seu poder divino. Ele ministrou em submissão ao Pai, e no 

poder do Espírito Santo (ver a discussão de 3:22 no capítulo 20 e 4: 1. No capítulo 22 

deste volume) 

Enquanto o Senhor estava ensinando alguns homens chegaram (Marcos 2: 3 notas que 

havia quatro deles), transportando em uma cama um homem que estava 

paralisado . Ele foi um dos inúmeros outros com problemas físicos que procuravam 

Jesus onde quer que fosse. Não foi possível chegar a Jesus por conta própria, ele teve a 

sorte de ter amigos leais e determinados disponíveis para ajudá-lo.Como ele 

ficou paralisado , seja através de um defeito de nascença, medula espinhal ou o cérebro 

lesão ou uma doença degenerativa, não é indicado. Ao contrário de leprosos, o paralisado 

não foram banido da sociedade. Eles foram estigmatizados pela sua condição, no entanto, 

uma vez que muitos veriam todas as deficiências como castigo de Deus por seus pecados 

(cf. João 9: 2). 

Tendo chegado à casa onde Jesus estava "falando a palavra" (Marcos 2: 2), os amigos do 

paralítico estavam tentando trazê-lo e colocá-lo para baixo na frente dele. Mas eles 

não poderiam encontraralguma maneira de levar, por causa 

do transbordamento multidão (cf. Mc 2: 2). Ninguém se mover de lado para permitir que 



os homens para carregá-lo em; a multidão formava uma barreira tanto com seus corpos e 

seus corações. Felizmente para o paralítico, seus amigos eram ambos determinados e 

engenhoso. Não é possível ter acesso à casa, eles subiram no telhado . A maioria das 

casas em Israel eram casas única história. As vigas que medem as paredes e que sustentam 

o teto foram fixados abaixo dos topos das paredes para formar um pátio fechado, que era 

acessível por uma escada. As maiores casas tiveram telhas entre as vigas, como este 

fez. Depois de se mudar de lado alguns dos azulejos e cavar através do telhado subjacente 

(Marcos 2: 4), os quatro homens baixaram o seu amigo paralítico com sua maca para o 

meio da multidão, na frente de Jesus . 

O Reivindicação 

Vendo sua fé, Ele disse: "Homem, os seus pecados estão 

perdoados." (5:20) 

Só podemos imaginar o que passou pelas mentes das pessoas naquela casa lotada como 

os quatro homens começaram a rasgar o telhado acima de Jesus. Eles devem ter se 

perguntado o que o ruído era raspagem, e notou os pedaços do telhado 

caindo. Finalmente, os homens romperam; a luz do dia entrava e, para espanto da 

multidão, um homem imóvel deitado em uma maca foi lentamente reduzida para o chão 

na frente de Jesus. Foi um momento dramático, com todos os olhos sobre ele para ver 

como ele reagiria. 

Não há registro de que ou o homem paralítico ou seus amigos disse nada; sua necessidade 

de cura física foi evidente. Por outro lado, o que Jesus disse foi inesperado e 

chocante. Vendo a fé de todos os cinco homens, Ele disse ao paralítico: "Amigo, os teus 

pecados estão perdoados" (cf. 07:48). O Senhor se dirigiu pela primeira vez a questão 

mais importante de necessidade de salvação do homem. Abalado com a dor e medo por 

causa de seus pecados, ele queria a cura, mas o mais importante, Jesus sabia que ele queria 

o perdão. 

O perdão é maior necessidade tanto da humanidade, e mais importante presente-e o único 

meio de Deus para abençoar nesta vida e vida eterna no céu. Jesus Cristo veio ao mundo 

para "salvar o seu povo dos pecados deles" (Mateus 01:21;. Cf. 26:28), e "através do Seu 

nome todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados" (Atos 10:43; cf. 05:31; 

26:18; Ef 1: 7; 4:32; Col. 1:14; 2:. 13-14; 3:13; 1 João 1: 9; 2:12; Ap 1: 5). O perdão é a 

mensagem distintiva do anúncio cristão (Lucas 24:47; Atos 2:38; 13:38). 

Mas o perdão sempre foi a oferta de redenção, por isso é também a mensagem do Antigo 

Testamento. Depois que Adão e Eva pecaram, "o Senhor Deus fez roupas de peles para 

Adão e sua mulher, e os vestiu" (Gn 3:21). Matar animais para fornecer as peças de 

vestuário retratados o sacrifício final do Messias, cuja morte iria cobrir a vergonha e da 

culpa do pecado. O Senhor descreveu a Si mesmo a Moisés como "o Senhor, o Senhor 

Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande em benignidade e em 

verdade; que mantém misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniqüidade, a 

transgressão eo pecado "(Ex 34: 6-7; cf. Nm 14:18..). Neemias 09:17 o chama de a ". 

Deus de perdão" No Salmo 65: 3 Davi escreveu: "prevalecer iniqüidades contra mim; mas 

as nossas transgressões, você perdoá-los ", enquanto em 86: 5, ele declarou:" Pois tu, 

Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te 

invocam "No Salmo 103: 12. , Davi descreveu a extensão do perdão de Deus, quando ele 



observou que, em 130 ", tanto quanto o oriente está longe do ocidente, tanto tem ele 

afastado nossas transgressões de nós.": 3-4, o salmista expressou a sua confiança no 

perdão de Deus: "Se tu, Senhor, iniqüidades, Senhor, quem subsistirá? Mas não há perdão 

com Você, que o Senhor possa ser temido. "Falando do perdão prometido na Nova 

Aliança, Deus declarou:" Eu perdoarei a sua maldade, e seus pecados jamais me lembrarei 

"(Jer. 31:34) . Micah alegremente exclamou: "Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa 

a iniqüidade e passa sobre o ato de rebelião do restante da tua herança?" (Mq 7:18; cf. Is 

55: 7..). O Antigo Testamento compara o perdão de Deus para Seus pecados de fundição 

por trás das costas (Is 38:17.), Acabando com eles (Is 43:25;. Cf. 1:18; 44:22), 

atropelando-os debaixo de seus pés (Mic. 7:19), e enterrá-los nas profundezas do mar 

(Mq. 7:19). 

Ciente de que o homem paralisado tinha fé genuína e penitente, Jesus, na Sua própria 

autoridade divina, estendeu total e permanente perdão a ele. Ele não necessariamente 

compreender a verdade de que Jesus era Deus; pessoas foram perdoados no Antigo 

Testamento, reconhecendo que eram pecadores, merecedores do julgamento de Deus e 

incapaz de salvar-se, confessando e arrependendo-se de seus pecados, e atirando-se da 

misericórdia de Deus. O cobrador de impostos penitente é um exemplo de como as 

pessoas foram salvas antes da cruz: "Mas o publicano, estando em pé de distância, nem 

ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a 

mim, pecador! "(Lucas 18:13). Seu humilde arrependimento e fé na graça e perdão de 

Deus resultou em sua justificação (v. 14). Depois da cruz e da ressurreição, não há 

salvação para além de acreditar em o único objeto da fé salvadora, o Senhor Jesus Cristo 

(João 14: 6; Atos 4:12; 17: 30-31; 1 Tim. 2: 5). Como Paulo escreveu em Romanos 10: 

9, ". Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus 

o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo" É por causa da morte sacrificial de Cristo na 

cruz que Deus pode ser "justo e justificador daquele que tem fé em Jesus" (Rom. 3:26). 

A confrontação 

Os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: "Quem 

é este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar 

pecados, senão Deus? "Mas Jesus, conscientes de seus 

raciocínios, respondeu, e disse-lhes:" Por que você está 

raciocinando em vossos corações? "Qual é mais fácil dizer: 'Os 

teus pecados são perdoados, ou dizer:' Levanta-te e anda?Mas, 

para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para 

perdoar pecados "- disse ao paralítico" Eu digo a você, levante-

se, e pegar a sua maca e vá para casa "(5:. 21-24) 

Horrorizados e ultrajados que Jesus presumido de perdoar os pecados do paralítico, os 

escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: "Quem é este homem que 

profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? " Eles foram 

absolutamente corretos em sua afirmação de que ninguém pode perdoar pecados , no 

sentido mais amplo, de modo que o pecador é limpo, justo, e nunca mais culpado ou 

condenado, mas só Deus . Só Ele como legislador e juiz pode perdoar o pecado dessa 

forma eterna, uma vez que todo o pecado é, em última instância contra Ele (Sl. 51: 4). Mas 

a sua caracterização de Jesus como este homem que profere blasfêmias (cf. Mt 26:65;. 



João 10:33) supôs errAdãoente que ele era apenas um homem e não Deus encarnado. Ao 

afirmar a autoridade para perdoar pecados, Jesus era ou Deus, ou um blasfemo. Não há 

meio-termo; Jesus não poderia ter sido apenas um homem bom, um verdadeiro profeta, 

ou um professor de moral e ética, se Ele fosse um blasfemador de Deus. 

Blasphemy foi o crime mais hediondo no pensamento judaico, já que era uma afronta 

direta à pessoa de Deus. Eles definiram três níveis de blasfêmia. Em primeiro lugar, uma 

perfídia Deus, falando mal de Sua lei, como Estevão (Atos 6:13) e Paulo (Atos 21: 27-

28) foram falsamente acusado de fazer. A forma mais grave de blasfêmia era calúnia, 

falar mal de, ou maldição próprio Deus (Lev. 24: 10-16.; Cf. Ex 20: 7). Mas a última 

forma de blasfêmia era a assumir os direitos e prerrogativas de Deus; usurpar o papel de 

Deus e agir como se fosse Deus. Foi esse terceiro e mais grave tipo de blasfêmia que os 

escribas e fariseus acusaram Jesus de (cf. João 5:18; 8: 58-59; 10:33; 19: 7). 

Que Jesus estava ciente em seu espírito (Marcos 2: 8) de seus raciocínios oferece mais 

uma prova de sua divindade, pois só Deus conhece o coração (1 Sm 16: 7; 1 Reis 08:39; 

1 Crônicas 28:.. 9; .. Jer 17:10; Ez 11: 5). No entanto, Jesus "não precisa de ninguém para 

testemunhar a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem" (João 

2:25). Significativamente, Jesus não protestou que eles haviam entendido mal, de que Ele 

era apenas um professor ou um profeta que estava apenas oferecendo o perdão de Deus 

ao paralítico, em vez de reivindicar o direito de perdoar os pecados. Se isso era tudo o 

que Ele estava reivindicando, Sua falha em corrigir seu equívoco é inexplicável. 

Desvendando os seus pensamentos tácitas e escalada do confronto, Jesus desafiou-os com 

a pergunta: "Qual é mais fácil dizer: 'Os teus pecados são perdoados, ou dizer:' 

Levanta-te e anda?"Obviamente, ambos são impossíveis para um homem simples de 

fazer, mas que não era a questão. Jesus pediu que é mais fácil de dizer como uma 

realidade convincente? Todos sabiam que só Deus pode perdoar o pecado, que é a causa 

raiz de doença. O resultado final da salvação não será julgamento, mas será a glorificação, 

quando os crentes serão libertados das consequências e efeitos todos do pecado, tanto no 

homem interior e exterior para sempre. Eles terão almas perfeitas, libertados do pecado, 

e corpos glorificados, livre de doença e morte. Uma vez que este exigiria o perdão de 

todos os pecados, verdadeiramente o Messias encarnado, Deus, tinha que demonstrar 

poder de remover as conseqüências do pecado no mundo físico. Isso seria prova de que 

ele poderia dominar os efeitos do pecado, o que implica o perdão. Ele estava prestes a 

fazer as duas coisas. 

A resposta à pergunta do Senhor é que ele teria sido mais fácil dizer ao paralítico que seus 

pecados foram perdoados, porque não havia nenhuma maneira de confirmar 

empiricamente ou negá-lo. Por outro lado, seria óbvio para todos ou não, ele realmente 

se levantou e andou. Jesus escolheu para fazer o milagre de cura física óbvia para 

que eles possam saber que o Filho do Homem (designação favorito do Senhor de Si 

mesmo [usado por Ele mais de oitenta vezes] nos Evangelhos) teve sobre a terra 

autoridade para perdoar pecados . Virando-se para o homem deitado em sua maca, Ele 

disse ao paralítico: "Eu digo a você, levante-se, e pegar a sua maca e vá para 

casa." Essa foi a prova de fogo para saber se Jesus poderia negar o poder, presença, e 

penalidade do pecado. Não havia tempo para duvidar, porque a resposta veio de imediato. 



As Conseqüências 

Imediatamente ele se levantou diante deles, e pegou o que ele 

estava deitado, e foi para casa glorificando a Deus. Todos foram 

golpeados com espanto e começou a glorificar a Deus; e ficaram 

cheios de temor, dizendo, (5: 25-26) "Vimos coisas notáveis hoje." 

Como era verdade de todas as curas de Cristo, o homem paralítico foi curado 

completamente e instantaneamente. Não houve efeitos prolongados da sua deficiência; há 

cura gradual, com um longo período de reabilitação antes de ele ser "curado". Em vez 

disso, imediatamente ele se levantou diante deles, e pegou o que ele estava deitado, e 

foi para casa . Ao contrário, o leproso, o paralítico não tinha uma doença contagiosa, e, 

portanto, não era obrigada a ir primeiro e mostrar-se aos sacerdotes. Como era 

frequentemente o caso quando alguém foi curado, o paralítico seguiu o seu 

caminho glorificando a Deus(cf. 13:13; 17:15; 18:43). Ele não se alegrou apenas porque 

ele estava curado fisicamente, mas ainda mais porque os seus pecados foram 

perdoados. Jesus conectado Seu poder sobre os efeitos do pecado com a Sua autoridade 

sobre a culpa do pecado. Aquele que curou necessariamente podia perdoar. 

Entre os líderes religiosos, que permaneceram implacavelmente hostil, apesar de esta e 

outras demonstrações de poder de Cristo divino e autoridade (cf. 06:11; 11:15, 53; 13:17; 

15: 1-2; 19:47), no . um lado, e o paralítico curado por outro era a multidão golpeado 

com espanto no incrível, sem precedentes (cf. Marcos 2:12) milagre que tinham acabado 

de presenciar, eles também começaram a glorificar a Deus(cf. 7:16; Mateus 15. : 

31). Além disso, eles ficaram cheios de temor . Phobos ( medo ) pode referir-se a entrar 

em pânico induzido por circunstâncias ou eventos assustadores. Ele também pode 

descrever, apreensão geral a longo prazo ou a ansiedade (que é a fonte do Inglês palavra 

"fobia"). Terceiro, e mais importante, é o medo que resulta de um entendimento sobre a 

santidade, poder e presença de Deus, que é como ele é usado sempre nos Evangelhos 

sinópticos e Atos (01:12, 65; 2: 9; 7: 16; 08:37; 21:26; Matt 14:26; 28:. 4, 8; Marcos 4:41, 

Atos 2:43; 5: 5, 11; 09:31; 19:17). Nesse sentido, é um medo saudável.Pode produzir 

reverência a Deus, e ajudar os crentes a evitar o pecado (cf. 2 Cor. 7: 1, 11) e levar uma 

vida religiosa (. Phil 2:12). Temor a Deus também motiva os crentes a apresentar 

mutuamente uns aos outros e servir uns aos outros (Ef. 5:21). Ele também levou o desejo 

de Paulo de persuadir os outros de sua integridade pessoal (2 Cor. 5:11). 

A multidão reconheceram que haviam visto coisas extraordinárias , mas nem todos 

estavam convencidos da divindade de Cristo. Alguns concluíram que ele era apenas um 

homem a quem Deus tinha dado autoridade (Mateus 9: 8.). Apesar da demonstração sem 

precedentes de Sua divina, poder miraculoso, muitos se recusaram a acreditar. "Mas, 

ainda que Ele havia feito tantos sinais diante deles", escreveu João ", mas eles não 

estavam acreditando nele" (João 12:37;. Cf. 1 Cor 1,22). Paulo explica a patologia 

espiritual de tal rejeição sem sentido: 

E vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais você anteriormente andou 

de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito 

que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós outrora, segundo 

as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos 

por natureza filhos da ira, como também os demais. (Ef. 2: 1-3) 



E mesmo se o nosso evangelho está encoberto, é velado para os que estão perecendo, em 

cujo caso o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não vejam 

a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. (2 Cor. 4: 3-4) 

 
28. Chamando pecadores, Confrontando os 

hipócritas e auto-justiça (Lucas 5: 27-32) 

Depois que ele saiu e reparou um cobrador de impostos chamado 

Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: "Segue-me". E ele deixou 

tudo para trás, e levantou-se e começou a segui-Lo.E Levi deu 

uma grande recepção para ele em sua casa; e havia uma grande 

multidão de cobradores de impostos e outras pessoas que estavam 

reclinados à mesa com eles. Os fariseus e os escribas começaram 

a resmungar aos Seus discípulos, dizendo: "Por que você comer e 

beber com os cobradores de impostos e pecadores?" E Jesus, 

respondendo, disse-lhes: "Não são os que têm saúde que precisam 

de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Eu não vim chamar 

os justos, mas os pecadores, ao arrependimento "(5: 27-32). 

Os seres humanos são inerentemente religiosa. A imagem de Deus no homem, embora 

corrompido pela queda, ainda obriga as pessoas a adoração. Como resultado, existem 

milhares de religiões, filosofias e visões de mundo, que vão desde as religiões animistas 

primitivas todo o caminho para sistemas religiosos sofisticados. Mas essas religiões, 

embora diferindo muito de um em outro nos detalhes, no entanto, se dividem em duas 

categorias. Por um lado, não é a religião da realização humana; por outro lado, a religião 

de realização divina. Em todas as religiões que não o cristianismo bíblico, o homem 

alcança a salvação por seus próprios esforços. Budistas buscam nirvana, seguindo o 

Caminho Óctuplo; Os muçulmanos esperam entrar no Paraíso, seguindo os Cinco Pilares 

do Islã; Mórmons procurar divindade por meio do batismo, membro da igreja Mórmon, 

aceitar José Smith e seus sucessores como profetas de Deus, e passar pelas cerimônias do 

templo; As Testemunhas de Jeová procuram ganhar a vida eterna na Terra por sua 

moralidade e porta-a-porta proselitismo; Católicos Romanos buscam a salvação por meio 

da massa, sacramentos, orações e boas obras que cooperam com a graça que lhes 

permitam ganhar o céu (mesmo que eles têm que ser auxiliado pelos trabalhos de outros 

para escapar purgatório). 

Mas todos esses esforços hipócritas para alcançar a salvação são totalmente fútil e servem 

apenas para condenar as almas eternas de quem vão confiar neles. Há apenas uma maneira 

de receber a posição correta diante de Deus, a religião da divina realização crença no 

evangelho salvadora do Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho, o "evangelho da glória do 

Deus bendito" (1 Tim. 1:11), o "evangelho da graça de Deus" (Atos 20:24), "é o poder de 

Deus para salvação de todo aquele que crê" (Rom. 1:16). O coração do evangelho é que 

"Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras" (1 Cor. 15: 3; cf. Mt 26:28; 

2 Cor 5:21; Gl 1,.... 4; Ef 1 : 7; 5: 2; 1 Pedro 2:24; 03:18; 1 João 2: 2; Apocalipse 1: 5), 

"para que todo aquele que crê vontade nele tenha a vida eterna" (João 3:15; cf. 16 vv, 18, 



36; 1:12; 6:40, 47; 11: 25-26.; 20:31; Atos 16:31; Rom. 10: 9). A salvação é inteiramente 

"pela graça ... mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus; não como resultado 

de obras, para que ninguém se glorie "(Ef. 2: 8-9). Graça exclui completamente funciona 

como um meio de salvação (Rom. 11: 6). Deus justifica o "ímpio", não o divino (Rom. 4: 

5). Os remidos são aqueles "a quem Deus credita justiça sem as obras" (v. 6) e "salvou ... 

e chamou ... com uma santa vocação, não segundo as [suas] obras, mas segundo o seu 

próprio propósito e graça que foi concedido [eles] em Cristo Jesus desde toda a eternidade 

"(2 Tim. 1: 9). 

Na época de Cristo, a religião de Israel havia se degenerado em um sistema de retidão de 

obras, de ritual externo, em vez da realidade interna. Como o apóstolo Paulo lamentou a 

respeito de seus companheiros judeus, "Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a 

essa lei. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como se fosse pelas obras "(Rm. 9: 31-

32). Seguro na sua auto-justiça muitos, como aqueles na sinagoga de Nazaré (4: 14-30), 

recusou-se a reconhecer que eles estavam espiritualmente empobrecido, presos, cegos e 

oprimidos (4:18). 

Foi contra esse pano de fundo de justiça própria com base em conformidade exterior à lei 

de Deus (cf. Marcos 10:20) que Jesus fez uma de suas declarações mais clarificação e 

definitivas. No versículo 32, Ele declarou: "Eu não vim chamar os justos, mas os 

pecadores, ao arrependimento." Essa declaração expressa a singularidade essencial do 

cristianismo e concisa resume a Sua missão. Ela resume todo o esquema glorioso da 

salvação: o Senhor Jesus Cristo veio para salvar os pecadores arrependidos 

(19:10). Declaração de Cristo também define a missão da igreja. O coração de todo o 

ministério do evangelho é chamar os pecadores ao arrependimento. A salvação não é para 

aqueles que pensam que são justos, como aqueles na sinagoga de Nazaré e os escribas e 

fariseus, mas para aqueles que sabem que não são, como o coletor de impostos em Lucas 

18: 13-14. Assim Jesus centrado Seu ministério sobre as pessoas que entendiam sua 

condição perdida. Muitas vezes, estes foram os párias da sociedade, o que lhe rendeu uma 

reputação como "um amigo de publicanos e pecadores" (Lucas 7:34). Porque essas 

pessoas estavam dispostas a vir a enfrentar sua verdadeira condição de pecadores sem 

esperança, o Senhor foi capaz de ministrar a eles (cf. 1 Cor. 1: 26-31). 

Este incidente dramático responde à questão de cujos pecados Jesus perdoaria. Ele revela 

como profundamente a escória da sociedade Ele iria mergulhar para resgatar os pecadores 

perdidos. Neste relato Jesus salva alguém no fundo-a odiava, coletor de impostos 

desprezado muito. A história de Seu chamado de Levi (Mateus) e suas conseqüências se 

divide em duas partes contrastantes: Seu chamado de um pecador miserável, e Seu 

confronto de hipócritas hipócritas. 

CHAMANDO A SINNER MISERÁVEL 

Depois que ele saiu e reparou um cobrador de impostos chamado 

Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: "Segue-me". E ele deixou 

tudo para trás, e levantou-se e começou a segui-Lo.E Levi deu 

uma grande recepção para ele em sua casa; e havia uma grande 

multidão de cobradores de impostos e outras pessoas que estavam 

reclinados à mesa com eles. (5: 27-29) 



Após a cura do paralítico (5: 17-26), Jesus saiu da casa onde estava ensinando. O Senhor 

foi seguido por uma enorme multidão que perseguiu seus passos em fascínio e admiração, 

e ele continuou a ensinar-lhes como Ele andou ao longo de uma estrada perto da costa do 

Mar da Galiléia (Marcos 2:13). Mas Jesus tinha um compromisso divino para manter, e 

Ele percebeu (lit., "olhou fixamente para") um cobrador de impostos chamado Levi, 

sentado na coletoria. Levi é mais conhecido como Mateus, o autor do Evangelho que 

leva seu nome. Desde Cafarnaum era a maior cidade no lago e uma encruzilhada para 

leste-oeste e do comércio norte-sul, ele provavelmente tinha uma empresa próspera. 

Sua ocupação como um coletor de impostos feita Mateus um dos homens mais odiados 

e desprezados em Israel. Os cobradores de impostos eram a escória da sociedade 

judaica; eles foram os mais baixos do baixo na escala social e simbolizava os piores 

pecadores (cf. 30 v;. 07:34; 18:11;. Matt 18:17; 21:31). Que Jesus iria salvar um cobrador 

de impostos, e depois fazê-lo um apóstolo, era totalmente inconcebível para os escribas e 

fariseus. 

A ocupação romana de Israel envolveu mais do que apenas uma presença militar; a nação 

também foi sujeito a tributação Roman. Os impostos na Galiléia, por exemplo, foram 

encaminhados por cobradores de impostos para Herodes Antipas, e por ele a 

Roma. Antipas vendido franquias fiscais para o maior lance, e essas franquias foram um 

negócio lucrativo. Os coletores de impostos teve uma certa quantidade que eles eram 

obrigados a recolher, e tudo o que eles coletaram além de que eles foram autorizados a 

manter (cf. Lc 3: 12-13). Além do imposto de votação (em todos, inclusive escravos), 

imposto de renda (cerca de 1 por cento), e imposto sobre a terra (um décimo de todos os 

grãos, e um quinto de todo o vinho e fruta), foram impostos sobre o transporte de 

mercadorias , letras, produzir, utilizando estradas, atravessando pontes, e quase qualquer 

outra coisa as mentes gananciosas, gananciosos dos cobradores de impostos poderia 

pensar. Tudo isso muito à esquerda do quarto para o furto, extorsão, exploração e até 

mesmo agiotagem, como coletores de impostos emprestou dinheiro a juros exorbitantes 

para aqueles que não foram capazes de pagar os seus impostos. Os cobradores de 

impostos também empregou capangas para intimidar as pessoas fisicamente em pagar, e 

bater-se aqueles que se recusaram. 

Tudo isso era um anátema para o povo judeu, que acreditava que Deus era a única pessoa 

a quem eles devem pagar impostos. Os cobradores de impostos eram vistos como 

traidores ao seu povo, foram classificados como imundo, e foram impedidos de 

sinagogas. Eles também foram proibidos de prestar depoimento em um tribunal judaico, 

porque eles foram considerados mentirosos. Arrependimento foi considerado 

especialmente difícil para os coletores de impostos. 

O Talmud listados dois tipos de coletores de impostos, o Gabai , que recolheu os 

impostos mais gerais, tais como a terra, enquete, e imposto de renda, e as mokhes , que 

recolheu os impostos mais específicos mencionados acima (Alfred Edersheim, O Vida 

and Times da Jesus, o Messias [Grand Rapids: Eerdmans, 1974], 1: 515-18). Havia dois 

tipos de mokhes , os grandes mokhes , e os pequenos mokhes . Os grandes mokhes não se 

cobrar impostos, mas outros empregados como substitutos. Os pequenos mokhes seria 

empregado por um grande mokhes para realmente sentar-se em uma cabine de impostos 

e arrecadar impostos. Porque eles foram os únicos em contato com as pessoas, elas foram 

as mais desprezado de todos os cobradores de impostos. Uma vez que Jesus encontrou-

o sentado na coletoria , Mateus teria sido um pouco mokhes -um dos homens mais 



odiados em Cafarnaum. Que seu estande foi localizado perto da costa (Marcos 2: 13-14) 

sugere que ele coletou impostos dos pescadores, o que teria o fizeram ainda mais 

desprezado por eles do que os pequenos médios mokhes . 

Sem se deixar abater pelo status de Mateus como um pária social, Jesus parou em seu 

estande de impostos e disse-lhe: "Siga-me". O Senhor sabia que o seu coração. Ele viu 

que Mateus foi infeliz e miserável; que ele estava angustiado e sobrecarregados por seu 

pecado e da fome e sede de justiça. Mateus sem dúvida, sabia de Jesus, uma vez que o 

Senhor tinha feito Cafarnaum sua base (Mat. 4:13) e à palavra da sua pregação poderosa 

e os milagres que realizou havia se espalhado (Lucas 04:37). Embora ele não pode ter 

entendido neste ponto que Jesus era Deus, Mateus certamente reconheceu-o como um 

grande profeta e pregador da Palavra de Deus. Como os santos do Antigo Testamento, 

Mateus sabia que ele era um pecador, e que sua única esperança de perdão estava na 

misericórdia de Deus (veja a discussão sobre 05:20 no capítulo 27 deste volume). Com o 

tempo, Mateus, como o resto dos Doze, viria a entender e acreditar plenamente a verdade 

de que Jesus é Deus. Jesus perdoou baseado em seu coração arrependido e chamou para 

ser um discípulo, e mais tarde para ser um apóstolo (06:15). 

A resposta imediata de Mateus revelou a autenticidade de seu desejo de justiça e 

salvação: ele deixou tudo para trás e levantou-se e começou a seguir Jesus. A mudança 

em sua vida foi milagrosa. As duras pouco, hard-cheirados mokhes tornou-se um homem 

humilde; na verdade, não há nenhum registro nos Evangelhos de lhe falar. Em seu 

evangelho, Mateus refere a si mesmo apenas em seu relato de sua vocação (Mateus 9: 9.) 

E na lista dos doze apóstolos (Mt 10: 3.). Isso próprio relato de Mateus sobre este 

incidente (Mateus 9: 9.) Omite qualquer referência a deixar tudo para trás indica ainda a 

sua humildade. Sua vontade de abandonar tudo e seguir Jesus está em contraste gritante 

com o jovem rico. Quando o Senhor disse-lhe: "Vai, vende tudo o que possui e dá aos 

pobres, e terás um tesouro no céu;depois, vem e segue-me "(Marcos 10:21), ele" estava 

triste, e ele foi embora de luto, pois ele foi um dos que possuía muitos bens "(v. 22). 

A decisão de Mateus era final; ele estava abandonando sua carreira. Os 

grandes mokhes para quem trabalhou teria alguém manejando seu estande imposto quase 

ao mesmo tempo. Ele, então, fez uma pausa muito mais drástica com o seu passado do 

que os seus companheiros apóstolos que eram pescadores. Eles podem sempre ter 

retornado para a pesca como a vida (e tentou, pelo menos temporariamente [João 21: 1-

3]). 

O aoristo do verbo anistēmi ( se levantou ) juntamente com o pretérito imperfeito do 

verbo akoloutheō ( começou a seguir ) ilustra a resposta de Mateus. Houve uma decisão 

decisiva para romper com seu passado, então um padrão contínuo de seguir a Cristo. Ele 

começou a experimentar novos anseios, novas aspirações, novos afetos, uma nova 

mentalidade e uma nova vontade; em suma, ele se tornou uma nova criatura (2 Cor. 

5:17). O traidor, roubador, assaltante, e pecador pária se tornou o apóstolo e evangelista 

de Jesus Cristo. Mateus perdeu uma carreira temporais, mas ganhou um destino 

eterno; ele perdeu bens materiais, mas ganhou "uma herança que não se corrompe e 

imaculada e não vai desaparecer, reservada nos céus" (1 Pedro 1: 4); ele perdeu 

companheiros pecadores, mas ganhou a comunhão do Filho de Deus. 

A indicação significativa da realidade da vida transformada de Mateus é que ele deu uma 

grande recepção para Jesus em sua casa . Que era capaz de acomodar uma grande 



multidão sugere que a casa de Mateus era um grande, e é mais uma indicação da posição 

lucrativa ele se afastava. Tendo experimentado a alegria experiência, liberando de ter seus 

pecados perdoados e seu coração transformado, ele queria expor todos que ele conhecia 

para o Salvador. Mateus não convidar os orgulhosos, elite, líderes religiosos (que nunca 

teria aceite um convite de um cobrador de impostos), mas seus companheiros-os 

excluídos da sociedade com quem trabalhou e viveu diariamente. Havia, é claro, muitos 

dos companheiros de Mateus cobradores de impostos , juntamente com alguns a quem 

Lucas tato referido comooutras pessoas (Mateus chamou-os "pecadores" [Matt. 

09:10]). Este grupo inclui, sem dúvida, ladrões, bandidos, aplicadores, bêbados, 

prostitutas de as próprias pessoas a quem o Filho do homem veio buscar e salvar (Lucas 

19:10). Eles tinham, provavelmente, todos ouviram falar de Jesus, e, talvez, alguns 

tinham corações receptivos como Mateus. 

Nota de Lucas de que eles estavam reclinados à mesa indica que esta foi uma longa 

refeição, com muito tempo para conversa estendeu entre amigos. No que se preze judeu 

iria comer uma refeição com os gostos de esta multidão. As refeições eram declarações 

sociais importantes de aceitação em Israel, e Lucas descreve vários em seu registro 

inspirado do ministério de Jesus (cf. 07:36; 10: 38-40; 11:37; 14: 1; 22:14; 24:30 ). Este 

não só comemorou o fim da vida velha de Mateus e o início de sua nova, mas era também 

um esforço evangelístico, com o Salvador como convidado de honra. É uma imagem 

impressionante de Jesus receber os pecadores perdidos. 

REJEITANDO A JUSTO 

Os fariseus e os escribas começaram a resmungar aos Seus 

discípulos, dizendo: "Por que você comer e beber com os 

cobradores de impostos e pecadores?" E Jesus, respondendo, 

disse-lhes: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, 

mas sim aqueles que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, 

mas os pecadores, ao arrependimento "(5: 30-32). 

Seu desdém altivo para a ralé dentro impedido-os de participar do banquete de Mateus, 

mas isso não significa que os fariseus e os escribas (ver a exposição de 5:17 no capítulo 

27 deste volume de informação de base sobre os escribas e fariseus) não eram ' t ciente 

do que estava acontecendo lá dentro. Eles expressaram sua desaprovação 

pela resmungando ( gogguzō ; uma palavra onomatopaica) emJesus discípulos . Eles 

não se dignou a falar com qualquer um dos cobradores de impostos e pecadores presentes 

no banquete. Mas, evidentemente, espera que o Senhor e Seus discípulos a seguir as 

prescrições da lei rabínica, daí a sua raiva e ressentimento em relação a eles. 

Sua pergunta, "Por que você comer e beber com os cobradores de impostos e 

pecadores?" reflete os escribas e fariseus 'ultraje que Jesus e seus discípulos iria associar 

com esses párias imundos. Sua pergunta era retórica, pretende ser uma dura repreensão 

para o que eles viram como comportamento ultrajante por parte do Senhor e Seus 

discípulos. A questão expõe os escribas e fariseus como orgulhoso, focada em coisas 

externas, e hipócrita. Imaginando-se a ser a elite religiosa, que eram, na realidade, 

desprovido de graça e estranhos à salvação. Jesus virou as costas para o exterior moral, e 

focado em transformar os pecadores arrependidos em um povo santo. 



Ao ouvir os escribas e fariseus, Jesus respondeu seu desafio. Sua resposta consistia em 

três partes. O Senhor em primeiro lugar deu uma analogia, apontando o fato evidente 

que não é aqueles que estão bem que precisam de médico, mas sim os que estão 

doentes . Os escribas e fariseus não podiam contesta que os cobradores de impostos e 

pecadores estavam espiritualmente doente; eles eram os mais doentes dos doentes. Como 

eles poderiam argumentar que o Grande Médico não deve ministrar a eles? A resposta do 

Senhor foi uma poderosa acusação de seus corações frios, a maldade, o ódio dos 

pecadores muito oprimidos eles deveriam ter procurado para ajudar. Eles viram nenhum 

pecado em si e não o bem ou valor em outros. 

Em segundo lugar, Jesus respondeu-lhes a partir da Escritura. Mateus 09:13 registros que 

Ele também disse aos escribas e fariseus de "ir e aprender [uma expressão usada pelos 

rabinos para repreender ignorância injustificada] o que significa: '. Eu desejo a 

compaixão, e não sacrifício'" A citação é de Oséias 6: 6, e declara que Deus não quer 

sacrifícios externos, mas um coração que mostra misericórdia (cf. Prov. 21: 3; Isa. 1: 11-

17; Amos 5: 21-24.; Mq 6: 8). Aqueles que mostrar misericórdia para com os outros como 

o Senhor ordenou (Lucas 06:36) eles mesmos vão receber a misericórdia de Deus (Mat. 

5: 7), mas "o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia" 

(Tiago 2:13) . Os escribas e fariseus, que se orgulhavam de sua adesão rígida a lei, não 

tinha nenhuma desculpa para não mostrar misericórdia para com aqueles que tão 

desesperAdãoente precisava. 

Finalmente, Jesus respondeu-lhes a partir de sua própria autoridade pessoal como Deus 

encarnado, declarando: "Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao 

arrependimento." É uma declaração cheia de ironia, mesmo sarcasmo (deflação 

sarcástico cf. de Paulo da vaidoso Corinthians em 1 Cor. 4: 8). Aceitando na superfície 

dos escribas e fariseus 'avaliação de si como justo e, portanto, não precisa de um Salvador, 

Jesus deixou-os judicialmente a sua loucura hipócrita (cf. Mat. 15:14). Mais tarde, ele 

voltaria a fazer este ponto quando disse a seus ouvintes que "haverá mais alegria no céu 

por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam 

de arrependimento" (Lucas 15: 7). Deus procura o coração verdadeiramente arrependido, 

e não o endurecido, um hipócrita. Foi o, coletor humilde arrependido imposto, não a auto-

exaltação, fariseu hipócrita que disse que Jesus foi justificado (18:14). Foi Sua 

classificação deles como pecadores necessitados de arrependimento que inflamaram o 

ódio dos fariseus de Jesus. 

A verdade é que Deus não pode salvar aqueles que se recusam a ver a si mesmos como 

pecadores, que ignoram, passar por cima, ou banalizar o seu pecado. Somente aqueles 

que entendem pela graça de Deus ea obra de convencimento do Espírito Santo que eles 

são os pobres, os presos, cegos e oprimidos, dirigiu-se para um sem Cristo, a eternidade 

sem Deus no inferno, e confiança na obra de Cristo na cruz como pagamento na íntegra 

pelos seus pecados (Colossenses 2: 13-14) pode ser salvo. Como Tiago escreveu: "Deus 

se opõe ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes" (Tiago 4: 6). 

Os escribas e fariseus tinham muito mal interpretado o propósito de Deus em dar a lei. Ele 

não deu a lei como um meio de alcançar a auto-justiça, mas para provocar a auto-

condenação, consciência do pecado, convicção, arrependimento e pedindo a Deus por 

misericórdia. A lei é "nosso tutor para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos 

justificados pela fé" (Gal. 3:24). Como Paulo escreveu em 1 Timóteo 1: 9-10, 



Lei [de Deus] não é feita para o justo, mas para aqueles que estão sem lei e rebeldes, para 

os ímpios e pecadores, para os ímpios e profanos, para aqueles que matam seus pais ou 

mães, para assassinos e homens imorais e homossexuais e seqüestradores e mentirosos e 

perjuros, e tudo que for contrário à sã doutrina. 

Somente aqueles que se reconhecem estar no último grupo pode abraçar o evangelho da 

glória de perdão. Tal pessoa foi Paulo, o auto-proclamado principal de todos os pecadores 

(1 Tm. 1:15), que, no entanto, considerou que "a graça de nosso Senhor foi mais do que 

abundante" para salvar mesmo ele (v. 14). 

 
29. A singularidade do Evangelho (Lucas 5: 33-

39) 

E eles disseram-lhe: "Os discípulos de João muitas vezes orações 

rápidas e oferecem, os discípulos dos fariseus também fazer o 

mesmo, mas o seu comer e beber." E Jesus disse-lhes: "Você não 

pode fazer os atendentes do noivo rápido enquanto o esposo está 

com eles, não é? Mas dias virão; . e que o noivo será tirado do 

meio deles, então jejuarão naqueles dias "E Ele foi também 

dizendo-lhes uma parábola:" Ninguém tira um pedaço de tecido 

de uma roupa nova e coloca-lo em roupa velha; caso contrário, 

ele vai tanto rasgará o novo, e o pedaço do novo não irá coincidir 

com a idade. E ninguém deita vinho novo em odres velhos; caso 

contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os 

odres se em ruínas.Mas vinho novo deve ser posto em odres 

novos. E ninguém, depois de beber desejos vinho velho por 

novo; porque diz: O velho é bom o suficiente. "(5: 33-39) 

Em uma época de pluralismo religioso e do relativismo pós-moderno, o evangelho cristão 

é única. Ele está sozinho, e é incompatível com qualquer e todas as outras 

religiões. Qualquer forma de sincretismo é inaceitável; o evangelho cristão, o "evangelho 

de Deus" (Marcos 1:14; Rm 1: 1; 15:16; 2 Cor. 11: 7; 1 Ts. 2: 2, 8, 9; 1 Pedro 4:17). , não 

pode ser misturado com qualquer religião feita pelo homem ou filosofia humanista. Esse 

é o ensinamento claro tanto do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Jesus disse: "Eu sou 

o caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai senão por mim "(João 14: 6; cf. 

1:17).Em julgamento perante o tribunal supremo de Israel, o Sinédrio, Pedro e João sem 

medo testemunhou que "não há salvação em nenhum outro [outro senão Jesus 

Cristo]; pois não há outro nome debaixo do céu, que tenha sido dado entre os homens 

pelo qual devamos ser salvos "(Atos 4:12). Quando se trata de salvação, "ninguém pode 

lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo" (1 Cor. 

03:11). Não há muitos caminhos para o topo da montanha, como aqueles que mantêm a 

unidade essencial de todas as religiões falsamente imaginar; pelo contrário, há "um só 

Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem" (1 Tim. 2: 5). 



Infelizmente, muitos que se dizem evangélicos parecem ter esquecido essas 

fundamentais, verdades inegociáveis. Abraçando o ceticismo radical sobre a 

possibilidade da verdade absoluta que marca o pós-modernismo, muitos no movimento 

da igreja emergente aplicar esse ceticismo com a verdade bíblica. A idéia de que poderia 

haver certeza sobre o que a Escritura ensina torna desconfortável; eles, para acomodar a 

sua indulgência pecaminosa, ver o significado da Bíblia como vago, indistinto, incerto, e, 

provavelmente, em última análise, incognoscível. Além disso, sob o pretexto da 

tolerância religiosa, eles são intolerantes com desdém daqueles que sustentam aos 

absolutos bíblicos. Essa incerteza leva à apatia. Desde que a verdade ou não existe ou não 

pode ser descoberto, por que se preocupar com isso? Eles preferem em vez de se 

concentrar em estar cumprido e causas sociais. Mas, sem um compromisso com a verdade 

clara da Escritura, não pode haver nenhum padrão pelo qual a cumprir as prioridades de 

Deus. 

Tal agnosticismo em relação a verdade bíblica é a antítese da verdadeira fé. Não é nada 

mais do que o amor de si e do pecado em traje religioso, disfarçada de humildade. A 

Escritura ensina que a verdade absoluta existe e que cada pessoa é responsável perante 

ela. Como Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2:10, não o amor da verdade é a marca 

de incrédulos, que são condenados por sua incredulidade. Por outro lado, os crentes são 

aqueles que sabem a verdade e foram libertados por ele (João 8:32). No prólogo do seu 

Evangelho Lucas declarou que ele tinha feito uma cuidadosa pesquisa (1: 3), para que 

seus leitores "pode saber a verdade das coisas" de que ele escreveu (v. 4). Jesus ensinou 

que a adoração aceitável de Deus deve ser coerente com a verdade (João 4: 23-24), que o 

Espírito Santo é o Espírito da verdade (João 14:17; 15:26; 16:13), que a Palavra de Deus 

é verdade (João 17:17, 19), e que Ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade 

(João 18:37). Paulo ensinou que aqueles que se recusam a obedecer à verdade vai 

enfrentar a ira de Deus (Rom. 2: 8), que o evangelho é "a mensagem da verdade" (Ef 

1:13.), Que a "verdade está em Jesus" (Ef . 4:21), que a salvação vem por meio da "fé na 

verdade" (2 Ts 2:13; cf. 1 Tim. 2: 4.), que a Igreja é "a coluna e fundamento da verdade" 

(1 Tim . 3:15), que os incrédulos estão "privados da verdade" (1 Tim. 6: 5.), "se desviaram 

da verdade" (2 Tm 2:18), estão "sempre aprendendo e nunca podem chegar . ao 

conhecimento da verdade (. 2 Tim 3: 7), "opor-se à verdade" (. 2 Tim 3: 8), e "desviarão 

os ouvidos da verdade" (2 Timóteo 4: 4; cf. Tito 1:14). 

O escândalo do evangelho é, como Francis Schaeffer disse anos atrás, que os cristãos 

pregam um Cristo exclusivo em uma idade inclusiva. Mas agora, como mencionado 

acima, o inclusivismo e pluralismo do mundo tem se infiltrado na 

igreja. Surpreendentemente, algumas vozes dentro da igreja estão até sugerindo que 

adeptos de outras religiões pode seguir Jesus Cristo sem sair de suas religiões ou 

identificação com o cristianismo. Na verdade, alguns argumentam que aqueles em 

religiões não-cristãs podem realmente ser ajudado a chegar a Deus por essas falsas 

religiões. Clark Pinnock escreve: 

Quando abordamos o homem de uma fé diferente da nossa própria, será em um espírito 

de expectativa para saber como Deus tem falado com ele e que nova compreensão da 

graça e do amor de Deus podemos nos descobrir neste encontro. Nossa primeira tarefa 

em que se aproxima um outro povo, outra cultura, outra religião é tirar os sapatos, pois o 

lugar que estamos nos aproximando é santo .... podemos esquecer que Deus estava aqui 

antes de nossa chegada. (Citado em Erwin Lutzer, Cristo entre outros deuses [Chicago: 

Moody, 1994], 185) 



Então, surpreendentemente, ele acrescenta, 

Deus ... tem mais coisas acontecendo por meio da redenção que o que aconteceu no 

primeiro século Palestina. (Lutzer, 185) 

O tema desta seção de encerramento do capítulo 5 é o mais adequado, nesta era em que a 

diversidade de crença, a abertura a outros pontos de vista religiosos, e inclusivismo são 

vistos como as virtudes religiosas primários. Em seu confronto com os líderes religiosos 

judeus sobre a questão do jejum, o Senhor Jesus Cristo apresentado claramente a 

singularidade e exclusividade do evangelho. Ele não veio como apenas mais um rabino 

no âmbito do judaísmo contemporâneo. Nem Ele veio para fazer alguns pequenos ajustes 

para o sistema religioso existente do seu dia. Jesus veio para pregar o evangelho, que 

cumpriu o Velho Testamento e era incompatível com a religião judaica do seu 

dia. Judaísmo estava preocupado com a auto-justiça (Lucas 16:15; 18: 11-12) o evangelho 

com justiça coração; Judaísmo estava preocupado com o que os homens pensavam (Mt 

6:. 2, 5, 16; 23: 5), o evangelho com o que Deus pensa; Judaísmo estava preocupado com 

o comportamento externo (Mt 23: 25-28.), O evangelho com atitudes internas. 

Foi a insistência intransigente de Jesus na exclusividade do evangelho que estava no 

coração de Seu conflito permanente com os líderes religiosos judeus. Essa hostilidade, já 

evidente em dois incidentes anteriores no capítulo 5, a cura do paralítico (vv. 17-26) e o 

confronto no banquete de Mateus (vv. 30-32), aumenta nesta passagem. Todos os três 

Evangelhos sinópticos colocar este incidente imediatamente após o banquete oferecido 

por Mateus, sugerindo que isso aconteceu logo depois. O texto contém três elementos 

simples: a Inquisição, a interpretação, e as ilustrações. 

A INQUISIÇÃO 

E eles disseram-lhe: "Os discípulos de João muitas vezes orações 

rápidas e oferecem, os discípulos dos fariseus também fazer o 

mesmo, mas o seu comer e beber." (5:33) 

Falha de Lucas para especificar o antecedente de elas outras ligações essa passagem para 

a anterior. Se este incidente ocorreu em um momento diferente, Lucas teria necessárias 

para identificar as pessoas que estavam falando. De acordo com o relato de Mateus, os 

discípulos de João Batista foram os únicos que fazem a pergunta (Mat. 9:14). Não há 

contradição entre Mateus e Lucas, no entanto, uma vez que Marcos 2:18 registra que 

ambos os fariseus e os discípulos de João se aproximou de Jesus. Sem dúvida indivíduos 

de ambos os grupos disparou a mesma pergunta para o Senhor. 

Que os discípulos de João apareceu com os escribas e fariseus é surpreendente. Afinal, 

João foi precursor de Jesus, que apontou-o como (João 1:29; cf. v 36). "O Cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo!", E apontou seus próprios discípulos de Jesus (João 

01:37; cf. 3: 28-30). Por que os seus discípulos ser associado com amargos inimigos de 

Jesus? 

Deve-se lembrar que nem todos os que seguiram João estavam presentes quando Jesus 

foi batizado, ou quando João apontou-o como o Cordeiro de Deus. Nem todos estavam 

convencidos de que Jesus era o Messias; mesmo João teve seu momento de dúvida (Lucas 



7:19), e anos mais tarde Paulo encontrou alguns discípulos de João, que nem sequer então 

saiba que Jesus era o Messias (Atos 19: 1-7). Desde que João era por este tempo na prisão 

(Lucas 3:20), ele não estava disponível para confirmar a seus discípulos que Jesus era a 

que ele anunciava. Muitos dos seguidores de João que não acreditavam que Jesus era o 

Messias, no entanto, fez uma confissão espiritual sério quando eles foram batizados. Eles 

haviam reconhecido seu pecado e pediu perdão, em um esforço para se prepararem para 

vinda do reino de Messias.Era natural que essas pessoas empenhadas em associar à elite 

religiosa, os fariseus e os escribas. 

Os discípulos de João e os fariseus censurou os discípulos de Jesus por violar costume 

religioso judaico ao não jejuar e oferecer rituais orações . O jejum foi um dos três 

principais expressões práticas de piedade judaica, juntamente com a oração e dar 

esmolas. Todos os três foram feitas publicamente e ostensivamente pela elite religiosa 

para mostrar sua suposta piedade diante dos homens. No Sermão da Montanha, Jesus 

advertiu contra essa hipocrisia: 

Então, quando você dá aos pobres, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os 

hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para que possam ser honrados pelos homens. Em 

verdade vos digo que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você dá aos 

pobres, não deixe que a sua mão esquerda saiba o que sua mão direita está fazendo, a fim 

de que a tua esmola será em segredo; e teu Pai, que vê o que é feito em segredo, te 

recompensará. Quando orardes, não sejais como os hipócritas são; pois gostam de ficar 

em pé e Oração nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos 

homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua plena recompensa. Mas tu, 

quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta e ora ao teu Pai que está em secreto; 

e teu Pai, que vê o que é feito em secreto, te recompensará .... Sempre que você rápido, 

não colocar um rosto triste como os hipócritas, pois eles negligenciam a sua aparência 

para que eles vão ser notado pelos homens quando eles estão jejuando. Em verdade vos 

digo que eles já receberam sua plena recompensa. Mas tu, quando jejuardes, unge a tua 

cabeça e lava o rosto para que seu jejum não será notada pelos homens, mas a teu Pai que 

está em secreto;e teu Pai, que vê o que é feito em segredo, te recompensará. (Mateus 6: 

2-6., 16-18) 

Embora os fariseus jejuamos duas vezes por semana (Lucas 18:12) na segunda-feira e 

quinta-feira, há apenas um rápido atribuídos no Antigo Testamento. No Dia da Expiação, 

o Senhor ordenou aos filhos de Israel que humilde ou afligir a alma (16:29 Lev., 31), que 

é uma referência ao jejum (cf. A Zondervan Pictorial Encyclopedia da Bíblia , sv "jejum" 

). Os escritos rabínicos proibiu de comer, mesmo tanto quanto uma única data-ou beber 

no Dia da Expiação. Em um dia reservado para mais de luto e arrepender-se do pecado, 

alimentação foi considerada inadequada. Existem jejuns nonrequired mencionados no 

Antigo Testamento (por exemplo, Jz 20:26; 1 Sam. 7: 6; 31:13; 2 Sam 1:12; 12:16; 1 Reis 

21:27; 2 Crônicas 20... : 3; Esdras 8:21, 23; Ne 1:. 4; 9: 1; Est. 4: 1-3; Sl 69:10; Dan. 9:. 

3; Joel 1: 13-14; 2:12 , 15), mas eles foram espontâneos, associada a dor, luto, e 

humildemente buscar a Deus. 

O que indignou os escribas, fariseus e os discípulos de João era que os discípulos de Jesus 

ignorou os jejuns rituais tradicionais e continuou a comer e beber . Abordando Jesus, 

eles exigiram uma explicação para essa violação flagrante de costume judaico. 

A INTERPRETAÇÃO 



E Jesus lhes disse: "Você não pode fazer os atendentes do noivo 

jejuar enquanto o esposo está com eles, não é? Mas dias virão; e 

que o noivo será tirado do meio deles, então jejuarão naqueles 

dias ". (5: 34-35) 

Jesus defendeu falha dos Seus discípulos para rápido, interpretando o seu comportamento 

em sua verdadeira luz. Usando uma experiência familiar, lembrou-lhes que 

os assistentes , os amigos próximos do noivo envolvido em um casamento, dificilmente 

poderia ser esperado para jejuar enquanto o esposo estava com eles . Afinal de contas, 

ninguém jejua em um casamento; que seria completamente inadequado. Um casamento é 

um momento de festa alegre, não triste (cf. Mat. 9:15) jejum. É um tempo para rir, para 

não chorar; tempo de dançar, não para lamentar (Ecl. 3: 4). O Antigo Testamento nunca 

se refere a Messias como um noivo (embora ele se refere a Israel como a noiva do Senhor; 

por exemplo, Is 62: 4-5.; Jer 2: 2; Hos. 2: 16-20.); que é um conceito do Novo Testamento 

aqui introduzido por Jesus (cf. Mt 09:15; Marcos 2: 19-20. e João uso do Batista de uma 

analogia similar em João 3:29). Mais tarde, em Apocalipse, a igreja é descrita como a 

noiva de Cristo (19: 7; 21: 2, 9; 22:17). 

Por isso, foi igualmente ridículo esperar que os discípulos de Jesus jejuar e chorar 

enquanto Ele estava presente com eles. Mas o noivo não estaria sempre com eles. Os dias 

virão , Jesus disse que, quando o noivo será tirado do meio deles, então jejuarão 

naqueles dias . O tempo de alegria iria acabar quando o noivo foi 

subitamente retirado no meio da celebração. No futuro, o Senhor apontou, Ele seria 

executado, e os discípulos iria perdê-lo. (Esta é a primeira vez no evangelho de Lucas que 

Jesus se referiu à sua morte.) Quando isso aconteceu eles seriam superados com medo e 

tristeza; a profecia de Zacarias 13: 7, "atacar o Pastor que as ovelhas podem ser 

espalhadas" seria cumprida (cf. Mateus 26:31; Marcos 14:50.). Os discípulos não 

entenderam previsões repetidas de Jesus da sua morte (cf. Marcos 9: 31-32), uma vez que 

não se encaixam em sua noção preconcebida de que o Messias iria conquistar os inimigos 

de Israel e estabelecer o Seu reino. Mesmo o seu líder, Pedro, perdeu o ponto. Quando 

Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e sofrer 

muito da parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e 

ressuscitar ao terceiro dia. Pedro levou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: 'Deus 

me livre, Senhor! Isso deve acontecer nunca to You "(Mat. 16: 21-22). 

Mas o que Isaías havia predito séculos antes a respeito do Messias, "Da opressão e do 

juízo foi tirado" (53: 8), viria a passar. Depois Jesus lhes foi tirado, Seus discípulos 

fizeram rápido (Mt 6: 16-18.; Atos 13: 2-3; 14:23). 

AS ILUSTRAÇÕES 

E Ele também estava dizendo-lhes uma parábola: "Ninguém tira 

um pedaço de tecido de uma roupa nova e coloca-lo em roupa 

velha; caso contrário, ele vai tanto rasgará o novo, e o pedaço do 

novo não irá coincidir com a idade. E ninguém deita vinho novo 

em odres velhos; caso contrário, o vinho novo romperá os odres e 

se derramará, e os odres se em ruínas.Mas vinho novo deve ser 



posto em odres novos. E ninguém, depois de beber desejos vinho 

velho por novo; porque diz: O velho é bom o suficiente. "(5: 36-

39) 

Para ilustrar a singularidade do evangelho, Jesus contou uma parábola ( parábola , um 

figurativo exemplo, a metáfora, a analogia, ou história), ou, mais especificamente, de uma 

série de três parábolas. Em primeiro lugar, Ele ressaltou que ninguém rasga um pedaço 

de tecido de uma roupa nova e coloca-lo em uma roupa velha . Para isso seria tolo por 

um par de razões. Em primeiro lugar, arrancando um pedaço de tecido de uma roupa 

nova , obviamente, iria estragar aquela roupa. Nem o novo patch funciona se costurado 

na roupa velha, uma vez que o pedaço do novo não irá corresponder a cor desbotada 

ou o padrão de o velho . Pior ainda, após a roupa remendada é lavado ", o patch [do novo, 

vestuário unshrunk] se afasta da [antiga remendado,] capa, e um piores resultados 

lágrima" (Mat. 09:16).O resultado final é duas peças arruinadas. 

Ponto do Senhor é que o evangelho não pode ser corrigido no Judaísmo (ou qualquer 

outro sistema de salvação pelo trabalho). Seu ensinamento foi completamente em 

desacordo com a dos líderes judeus.Eles mesmos vistos como justos (Lucas 16:15); Ele 

pregou a necessidade de arrependimento (Lucas 5:32;. Cf. Mt 4:17). Eles estavam 

orgulhosos de seu status religioso supostamente exaltado (Lucas 20: 46-47); Ele 

proclamou a necessidade de humildade (Mat. 5: 3). Eles se concentraram em cerimônia 

externa, ritual, e observância exterior da lei; Ele se concentrou sobre o coração (Mat. 15: 

7-9; Lucas 11: 39-52). Eles adoraram a aprovação dos homens; Ele ofereceu a aprovação 

de Deus (Mateus. 23: 5-7; João 12:43). 

A roupa velha na ilustração do Senhor não é o Velho Testamento. Não é a lei de Deus 

eterno, o que é santo, justo e bom (Rm 7:12.), E que Jesus veio para cumprir, não para 

substituir (Mat. 5: 17-19). Pelo contrário, é a religião ritualista, legalista baseada na 

tradição rabínica, com os seus regulamentos feitos pelo homem (Mat. 15: 3-6), que 

obscureceu a Lei de Deus. Jesus não veio para consertar esse sistema, mas para substituí-

lo com as vestes da salvação (Is. 61:10) -a boa notícia da salvação pela fé nEle. Nenhum 

sistema de retidão de obras pode ser corrigido para o evangelho da graça e da fé. 

Seria tão tola e fútil para colocar vinho novo em odres velhos; porque o vinho novo 

romperá os odres e se derramará, e os odres se arruinou . O vinho era normalmente 

armazenados em recipientes feitos de peles de animais. Como o novo, vinho fermentado 

fresco, o gás seria liberado e as peles se expandir. Se alguém foi tolo o suficiente para 

colocar vinho novo em velhos odres, estendido, o vinho novo que romperá os odres , o 

vinho iria ser derramado para fora e perdeu, e as peles iria ser arruinada . Nova vinho 

tinha de ser armazenada em odres novos , que ainda estavam flexíveis o suficiente para 

se expandir durante o processo de fermentação. 

Como a primeira ilustração, este também destaca a futilidade e impossibilidade de 

misturar o evangelho da graça com qualquer sistema de retidão de obras. A graça é a 

antítese e não é compatível com qualquer sistema (Rom. 11:. 6; Gálatas 5: 4). 

Ilustração final do Senhor descreve a tragédia daqueles que rejeitam o evangelho da graça 

e se agarram a sua falso sistema de retidão de obras. Jesus comparou essas pessoas para 

aqueles que se contentam com o velho vinho que foram beber, e não tenho vontade de 

provar o novo. Ninguém , Jesus disse que, depois de beber desejos vinho velho por 



novo; pois ele diz: "O velho é bom o suficiente." A religião falsa amortece os sentidos 

espirituais. Longe o suficiente para a experiência de beber, o bebedor não se preocupa 

com o sabor do vinho. É uma das principais maneiras que o "deus deste mundo [blinds] 

os entendimentos dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de 

Cristo, que é a imagem de Deus" (2 Cor. 4: 4). Como os bebedores de vinho chapinha sua 

bebida familiar, as pessoas teimosamente se agarram a suas tradições religiosas 

confortáveis, e têm pouco ou nenhum interesse no novo, fresco verdade salvífica do 

Evangelho. 

Para aqueles que não querem sair de suas falsas religiões e abraçar o evangelho, não há 

esperança de salvação (João 14: 6; Atos 4:12). O objetivo da igreja não é fazer incrédulos 

confortáveis em seus sistemas religiosos falsos ou para ajudá-los a assimilar Jesus para 

esses sistemas. A comissão que o Senhor deu para a igreja é "Ide, portanto, fazei 

discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei; e eis que eu estou convosco todos 

os dias, até a consumação dos séculos "(Mat. 28: 19-20). 

 
30. O Senhor do sábado (Lucas 6: 1-11) 

Ora, aconteceu que ele estava passando por algumas searas em 

um sábado; e Seus discípulos estavam pegando as espigas, 

esfregando-os em suas mãos, e comer o grão. Mas alguns dos 

fariseus diziam: "Por que você faz o que não é permitido fazer no 

sábado?" E Jesus, respondendo-lhes, disse: "Você nem mesmo ler 

o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que estavam com ele, 

como ele entrou na casa de Deus, e tomou e comeu os pães da 

proposição, que não é lícito a qualquer comer senão só aos 

sacerdotes, e deu-o aos seus companheiros? "E Ele estava 

dizendo-lhes:" O Filho do Homem é Senhor do . o sábado "em 

outro sábado entrou na sinagoga e estava ensinando; e havia ali 

um homem cuja mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus 

observavam-no de perto para ver se Ele curou no sábado, para 

que eles possam encontrar razão para acusá-lo. Mas Ele sabia o 

que eles estavam pensando, e ele disse ao homem da mão 

atrofiada: "Levanta-te e vem para a frente!" E ele levantou-se e 

veio para a frente. E Jesus disse-lhes: "Peço-vos, é lícito fazer o 

bem ou fazer mal no sábado, para salvar uma vida ou destruí-la?" 

Depois de olhar para todos em redor, disse-lhe: "Estenda ! a sua 

mão "E assim o fez; e lhe foi restabelecida. Mas eles mesmos 

estavam cheios de raiva, e discutiram juntos sobre o que fariam a 

Jesus. (6: 1-11) 



A reação inicial ao Senhor Jesus Cristo foi em geral positiva. Falando de seu ministério 

no início Galiléia, Lucas observou que quando "Ele começou ensinando nas sinagogas 

[Ele] foi elogiado por todos" (4:15). O Senhor era tão popular que, quando Ele "esquerda 

[Cafarnaum] e foi para um lugar isolado ... as multidões estavam procurando por Ele, e 

aproximaram-se dele e tentou impedi-lo de ir longe deles" (04:42). Depois que Jesus 

curou um leproso ", a notícia sobre Ele estava se espalhando ainda mais longe, e grandes 

multidões se reuniam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças" (5:15). No rescaldo 

da Sua cura de um paralítico, o povo "foram todos golpeado com espanto e começou a 

glorificar a Deus; e eles ficaram cheios de temor, dizendo: 'Temos visto coisas notáveis 

hoje' "(05:26). Até mesmo os líderes religiosos foram incapazes de conter sua curiosidade 

no primeiro (5:17). 

Mas a curiosidade finalmente virou-se para a hostilidade; que no momento em que os 

eventos no sexto capítulo do Evangelho de Lucas ocorreu foi escalada severamente. Os 

líderes religiosos tinham vindo para ver Jesus como o homem mais perigoso em Israel, a 

maior ameaça ao seu poder religioso e prestígio. Seus temores foram bem 

fundamentada. Jesus era o professor mais poderoso que o mundo já viu ou irá ver, e ele 

estava agredindo sua ritualismo, o legalismo ea hipocrisia orgulhoso. Pior ainda, 

enquanto atacá-los, o Senhor estava associando com os cobradores de impostos, 

prostitutas e outros ralé da sociedade. Quando Jesus mostrou preocupação com os seus 

pecados, pois Ele veio "para chamar os pecadores ao arrependimento ..." (05:32), alguns 

deles responderam com arrependimento e fé. Mas quando Ele confrontou os fariseus e os 

escribas, porque eles eram os líderes da instituição religiosa e os orgulhosos, fornecedores 

impenitentes da mentira condenatório que Deus estava contente por justiça própria, o 

legalismo, e ritualismo, eles encontraram descrédito deles do Senhor para ser intolerável 

e irritante. Eles também descobriram Sua escolha de homens comuns, em vez de membros 

da elite religiosa como seus apóstolos insulto. 

O Senhor não aumentar o conflito por ser insensível ou indelicado, mas por Sua 

proclamação intransigente da verdade. A verdade de Deus é a coisa mais importante do 

mundo (cf. Prov. 23:23). É a mensagem do pecado, o perdão, a salvação ea esperança da 

vida eterna. Toda a verdade deve ser proclamada, não importa o que os efeitos são, se as 

pessoas adotá-la, ou se sentem ofendidos por ele; se eles aceitam e são salvos, ou rejeitá-

la, e estão eternamente perdidos. Não há um terreno comum entre a verdade eo erro. 

Jesus falou a verdade em todas as situações, não sob compulsão ou contra a sua vontade, 

mas por Sua escolha deliberada. Ao fazer isso, Ele expôs erro tanto para aqueles que o 

ensinou, e qualquer outra pessoa que poderia ter sido atraída por ele. O Senhor nunca 

picada palavras quando se trata de qualquer religião falsa, ou os falsos mestres ímpios 

que Purvey lo (cf. Mt 7: 15-20.; 23: 1-36). Sua pregação ousada do evangelho, que era 

incompatível com a religião judaica de seu tempo (Lucas 5: 36-39), forçou as pessoas a 

escolher entre o evangelho da graça e da retidão de obras do sistema do judaísmo 

contemporâneo. 

No centro do conflito de Jesus com os fariseus e os escribas era sábado. Grande parte de 

sua tentativa de auto-justo para ganhar a salvação pelas boas obras focado em manter o 

sábado regulamentos. Devido a sua observância era o esteio ou âncora do judaísmo do 

primeiro século, o sábado, inevitavelmente, tornou-se um grande ponto de discórdia entre 

Jesus e os líderes judeus. Nesta seção do seu evangelho, Lucas registra dois incidentes 

em que Jesus corajosamente confrontados sua falsa visão do sábado, e se estabeleceu 



como Senhor sobre o sábado. O primeiro incidente ocorreu nas searas; o segundo de uma 

sinagoga. 

NO GRAINFIELDS 

Ora, aconteceu que ele estava passando por algumas searas em 

um sábado; e Seus discípulos estavam pegando as espigas, 

esfregando-os em suas mãos, e comer o grão. Mas alguns dos 

fariseus diziam: "Por que você faz o que não é permitido fazer no 

sábado?" E Jesus, respondendo-lhes, disse: "Você nem mesmo ler 

o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que estavam com ele, 

como ele entrou na casa de Deus, e tomou e comeu os pães da 

proposição, que não é lícito a qualquer comer senão só aos 

sacerdotes, e deu-o aos seus companheiros? "E Ele estava 

dizendo-lhes:" O Filho do Homem é Senhor do o sábado "(6: 1-

5). 

O sábado foi originalmente dado por Deus na lei mosaica (não antes) para ser um dia de 

descanso (a palavra hebraica traduzida por "Sabbath" vem de um verbo que significa 

"fazer cessar", "a desistir", ou, "a resto "[cf. Gn 2: 2]), refresco, e de culto para o seu povo 

(Ex. 20: 8-11). Mas, no primeiro século, tinha acumulado um enorme número de 

restrições e regulamentos extra-bíblicas, tanto que ele tornou-se o dia mais opressivo e 

pesado da semana. 

O Talmud dedica vinte e quatro capítulos para sábado regulamentos, descrevendo em 

detalhes dolorosamente exaustiva o que era e não foi autorizado a ser feito. O resultado 

foi um sistema ridiculamente complexa de comportamento externo apoios de-tanto que 

um rabino passou dois anos e meio estudando apenas um dos capítulos vinte e quatro. 

Por exemplo, viajando mais de 3.000 metros da casa era proibido. Mas se alguém tinha 

colocado comida no ponto pé de 3.000 antes do sábado, nesse ponto, então, ser 

considerada uma casa, já que não havia comida lá, e permitir que mais 3.000 metros de 

viagens. Da mesma forma, um pedaço de madeira ou uma corda colocada ao longo da 

extremidade de uma rua estreita ou beco constituída uma porta. Isso poderia, então, ser 

considerada a porta da frente de sua casa, e permitir que os 3.000 pés de viagens para 

começar lá. 

Havia também regulamentos sobre a transportar objectos. Algo levantado em um lugar 

público só poderia ser estabelecido em um lugar privado, e vice-versa. Um objeto atirado 

para o ar poderia ser pego com a mesma mão, mas se ele foi pego com a outra mão, seria 

uma violação do sábado. Se uma pessoa se estendeu a mão para pegar o alimento quando 

o sábado começou, a comida tinha de ser abandonada;para colocar o braço para trás, 

mantendo a comida seria carregar um fardo no sábado. Era proibido levar qualquer coisa 

mais pesada do que um figo seco (embora algo que pesa metade do que poderia ser 

realizado duas vezes). Um alfaiate não podia levar sua agulha, um escriba sua pena, ou 

um estudante seus livros. Apenas tinta suficiente para escrever duas cartas (do alfabeto) 

poderiam ser realizadas. A carta não foi enviada, nem mesmo com um não-judeu. As 

roupas não poderia ser examinado ou sacudidos antes de ser colocada em causa um inseto 



pode ser morto no processo, o que seria trabalho. Nenhum fogo poderia ser aceso, ou 

colocar para fora. A água fria pode ser vertida em água quente, mas não quente para 

frio. Um ovo não pode ser cozido, nem mesmo, colocando-o na areia quente durante o 

verão.Nada poderia ser vendido ou comprado. Tomar banho foi proibido, para que a água 

seja derramado no chão e lavá-lo. Mover uma cadeira não era permitido, uma vez que 

pode fazer um barranco em um chão de terra, que era muito parecido com aração. As 

mulheres foram proibidas de olhar em um espelho, uma vez que se viu um fio de cabelo 

branco, que pode ser tentado a puxá-lo para fora. 

Outras coisas proibidas incluído semeadura, lavouras, colhendo, atando molhos, debulha, 

joeirar, moer, amassar, panificação, corte, lavagem, bater, tingimento, ou fiação de lã, 

subordinação ou desvinculação um nó, a captura, abate, esfola ou um cervo, salga sua 

carne, ou a preparar a sua pele. (Para uma discussão detalhada sobre as restrições de 

sábado rabínicas, ver Alfred Edersheim, "As ordenanças e lei do sábado, tal como previsto 

na Mishná e do Talmud de Jerusalém," Anexo XVII in, O Vida and Times de Jesus o 

Messias [Grand Rapids : Eerdmans, 1974], 2: 777-87). 

Foi para pessoas esmagadas pelo peso insuportável (Matt. 23: 4; Lucas 11:46; Atos 15:10) 

de sintético, regulamentos legalistas que o Senhor Jesus Cristo disse: "Vinde a mim, todos 

os que estais cansados e pesada laden, e eu vos aliviarei. Tome meu jugo sobre vós e 

aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as 

vossas almas. Porque o meu jugo é suave eo meu fardo é leve "(Mateus 11: 28-30.). 

Este sábado especial encontrou o Senhor e Seus discípulos passando por algumas 

searas . Sporimos (grainfields) significa literalmente, "campos semeados"; o ser safra 

cresceu nestes domínios particulares foi, provavelmente, trigo ou cevada. Desde o grão 

estava maduro o suficiente para comer, era provavelmente primavera ou verão. Enquanto 

caminhavam ao longo dos caminhos entre as fileiras de grãos, osdiscípulos estavam 

pegando as espigas, esfregando-os em suas mãos, e comer o grão . Para fazê-lo não 

estava errado em si mesmo; os viajantes eram permitidos pela lei mosaica para escolher 

grãos dos campos dos seus vizinhos para satisfazer sua fome (mas não, é claro, para colhê-

lo): "Quando você entra em pé de grãos do seu vizinho, então você pode arrancar as 

cabeças com sua mão, mas você não deve exercer uma foice na seara do teu próximo 

"(Deut. 23:25). 

Mas para fazer isso no sábado era uma violação, não da lei mosaica, mas das restrições 

rabínicas descritos acima. Especificamente, os discípulos eram culpados aos olhos 

dos fariseus de colher (escolher o grão), a debulha (esfregando a casca juntos para separá-

los do grão), e joeirar (jogando as cascas de distância), e, assim, preparar alimentos. Os 

auto-intitulados guardiães do sábado foram rápidos para atacar a flagrante violação das 

suas regulamentações tolas. "Por que você faz o que não é permitido fazer no 

sábado?", eles exigiram. Embora eles se dirigiram a sua pergunta para o grupo inteiro, 

repreender os fariseus "foi dirigido principalmente a Jesus, uma vez que os seus discípulos 

estavam certamente seguindo o seu ensinamento e exemplo. Eles viram o incidente como 

um ataque direto a todo o seu sistema religioso a que, como observado anteriormente, o 

sábado era central. Obviamente, a sua presença nos grainfields indica o escrutínio 

constante para que os líderes religiosos submetido Jesus, como eles perseguido Seus 

passos à procura de uma desculpa para condená-Lo. 



Assumir a responsabilidade pelos seus discípulos "ações, Jesus respondeu com uma 

repreensão levemente sarcástico dos fariseus 'ignorância. Eles, claro, sabia que a história 

estava prestes a se relacionar, mas ignorou o seu verdadeiro significado. Assim como Ele 

fez com frequência (cf. 05:23; 10:26; 20: 3-4, 24) Jesus respondeu a pergunta com um de 

seus próprios: "Você nem mesmo ler (cf. Mt 19:. 4; 21: 42; 22:31; Marcos 12:10) o que 

fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele, como ele entrou na casa de 

Deus, e pegou e comeu os pães da proposição, que não é lícito a qualquer para comer 

exceto só aos sacerdotes, e deu-o aos seus companheiros? " 

O incidente a que se refere o Senhor está registrado em 1 Samuel 21: 1-6. Fugindo 

perseguição implacável de Saul dele, Davi veio a Nob, a cerca de um quilômetro ao norte 

de Jerusalém. Davi estava com fome , como foram aqueles que estavam com 

ele . Buscando comida, eles entraram na casa de Deus (o tabernáculo), e pediu a 

Aimeleque, o sacerdote por cinco pães. O tabernáculo, é claro, não era uma padaria, eo 

único pão disponível lá foi o pão consagrado . Também chamado de o "pão da Presença" 

(Ex. 25:30), que consistia em doze pães, colocados a cada Sábado na mesa de ouro no 

Santo Lugar.Depois que o pão foi substituído com pães frescos, pode ser comido, mas 

apenas pelos sacerdotes (Lev. 24: 9). Ahimelech estava disposto a dar um pouco do pão 

consagrado a Davi e seus homens, sob a condição de que "os jovens [tinha] manteve-se 

de mulheres" (1 Sam. 21: 4) (ie, foram cerimonialmente limpo). Depois de Davi 

assegurou-lhe que o tivessem feito, Ahimelech deu-lhes o pão e eles comeram. 

O ponto da conta, o que foi perdido nos fariseus, era que a misericórdia, compaixão e 

necessidade humana foram mais importantes do que a adesão rígida para ritual mesmo 

bíblica e cerimônia Marcos 02:27 registros que Jesus lhes disse também: "O sábado foi 

feito para o homem e não o homem para o sábado ", enquanto Mateus registra sua 

repreensão," Mas se você soubesse o que isso significa: 'Desejo a compaixão, e não um 

sacrifício,' você não teria condenado os inocentes "(12: 7). Se um sacerdote humano 

poderia permitir Davi violar parte da lei cerimonial de Deus (talvez até mesmo no sábado, 

já que o velho pão sendo substituído ainda não tinha sido comido pelos sacerdotes), 

quanto mais poderia o Filho de Deus permitir que os seus discípulos para violar anti-

bíblicas tradições humanas? 

Em seguida, Jesus surpreendeu e indignados os fariseus, declarando: "O Filho do 

Homem é Senhor do sábado." Como tal, só Ele tinha o direito de decidir o que o 

comportamento era apropriado no sábado; Ele é o intérprete da vontade, a lei, ea palavra 

de Deus. Desde o sábado foi estabelecido por Deus (Ex. 20: 8-11), Ele, o Filho de Deus, 

tinha autoridade sobre ele. Assim, reivindicando autoridade sobre uma ordenança 

divinamente instituído, Jesus estava reivindicando plena igualdade com Deus. Compare 

João 5: 9-17, onde nosso Senhor foi novamente confrontado sobre sua atividade de sábado 

e respondeu: "Meu Pai trabalha ... e eu trabalho também" (v. 17). Aqui, novamente, Ele 

claramente declarado sua igualdade com Deus, como evidenciado por sua soberania sobre 

o sábado. 

EM UMA SINAGOGA 

No outro sábado entrou na sinagoga e estava ensinando; e havia 

ali um homem cuja mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus 

observavam-no de perto para ver se Ele curou no sábado, para 



que eles possam encontrar razão para acusá-lo. Mas Ele sabia o 

que eles estavam pensando, e ele disse ao homem da mão 

atrofiada: "Levanta-te e vem para a frente!" E ele levantou-se e 

veio para a frente. E Jesus disse-lhes: "Peço-vos, é lícito fazer o 

bem ou fazer mal no sábado, para salvar uma vida ou destruí-la?" 

Depois de olhar para todos em redor, disse-lhe: "Estenda ! a sua 

mão "E assim o fez; e lhe foi restabelecida. Mas eles mesmos 

estavam cheios de raiva, e discutiram juntos sobre o que fariam a 

Jesus. (6: 6-11) 

No outro sábado , Jesus outra vez confrontou os fariseus sobre a questão do 

sábado. Lucas não especificar quando o incidente ocorreu, ou o local 

da sinagoga (possivelmente Cafarnaum). No entanto Mateus, Marcos e Lucas, todos 

colocaram-lo imediatamente após o incidente nas searas, o que sugere que isso aconteceu 

logo depois, talvez no próximo sábado. De acordo com a prioridade de seu ministério, 

Jesus estava ensinando (cf. 4: 14-15, 31, 44; 5:15, 17). O conteúdo de sua mensagem 

não foi gravado, mas Ele teria sido a pregação do evangelho (03:18; 04:18; 07:22; 20: 1; 

Marcos 1:14) -a boa notícia de que os pobres, os presos, cegos e oprimidos poderia ser 

libertado de seu pecado e o pesado fardo de uma falsa, condenável, religião legalista (4: 

18-21). 

Na sinagoga em que determinado Sabbath era um homem cuja mão direita ... (só Lucas, 

com sua atenção ao detalhe médica, observa que foi a mão direita) mirrada; isto é, 

atrofiado devido à paralisia. Este homem era o principal objeto de Jesus 'atenção, e sua 

cura foi outro assalto aos fariseus restrições para o sábado. 

Como sempre, os escribas e os fariseus estavam lá, na esperança de encontrar algo para 

a qual poderiam condenar o Senhor. Como sempre, estes legalistas zelosos estavam 

assistindo Jesus de perto.Observando de perto traduz uma forma de o verbo 

grego paratēreō , o que significa, "observar cuidadosamente", "para estar à procura", ou 

"prestar atenção a." Muitas vezes, como acontece aqui, a palavra assume um tom sinistro 

e poderia ser traduzido, "espreitar", "prestar atenção para uma oportunidade", ou 

"emboscadas" (cf. 14: 1; 20:20; Marcos 3: 2). Os escribas e fariseus não eram de forma 

observadores neutros, mas sim espiões. 

Especificamente, eles estavam assistindo Jesus para ver se Ele curou no sábado, para 

que eles possam encontrar razão para acusá-lo . Ironicamente, essas auto-indicados 

guardiões do sistema de sábado não queria parar de Jesus de quebrar suas regras de 

sábado; eles realmente queria que Ele executar uma cura, por isso, eles teriam motivos 

para indiciá-lo. Cristo está realizando uma cura seria assim melhor atender o seu ódio 

hediondo. Curiosamente, nunca ao longo de todo o seu ministério fizeram duvidar de sua 

capacidade de curar (cf. 5: 17-26), que provou sua capacidade de perdoar pecados 

(5:24). No entanto, o raciocínio complicado em suas pecaminosas, orgulhosas, corações 

obstinados era que, se Jesus curou, a consequência seria a de que eles poderiam acusá-Lo 

com a quebra do sábado. 

Escusado será dizer que ministrar a uma pessoa doente era de modo algum uma violação 

dos regulamentos do Antigo Testamento sobre o sábado (12 cf. Matt:. 7). Os rabinos, no 



entanto, havia decretado que ninguém, seja um médico, amigo ou membro da família, 

poderia tratar uma pessoa doente no sábado. Para fazer isso, eles ensinaram, seria um 

trabalho e, portanto, uma violação do sábado. As duas únicas exceções permitidas eles 

eram casos quando uma pessoa de outra forma poderiam morrer antes do sábado 

terminou, ou uma mulher grávida que deu à luz no sábado. Outras que as duas situações, 

mostrando compaixão e misericórdia para com uma pessoa que sofre feito um 

transgressor da lei blasfêmia. 

Como ele já havia feito (05:22) e faria mais tarde (11:17), Jesus em Sua onisciência sabia 

o que eles estavam pensando . O Senhor estava plenamente consciente de seus cruéis, 

pensamentos de ódio para ele; que eles estavam esperando por ele para curar, para que 

pudessem acusá-lo de quebrar o sábado. Ignorando suas intenções, regulamentos e 

impiedosos legalistas, Jesus disse ao homem da mão atrofiada: "Levanta-te e vem 

para a frente!" Ele era o candidato perfeito para ajudar o Senhor encenar seu assalto em 

sua visão distorcida do sábado. Sua condição não era claramente uma ameaça à vida, por 

isso não havia justificação possível ao abrigo da excepção de morte para ajudá-lo. 

O homem aleijado levantou-se e veio para a frente e parou diante da platéia 

sinagoga. Foi um momento dramático, como o povo estava esperando para ver o que 

Jesus ia fazer. Dirigindo-se aos escribas e fariseus, que, sem dúvida, tiveram assentos na 

primeira fila (11:43; 20:46; Matt. 23: 6; Marcos 12:39), Jesus perguntou aos auto-

proclamados especialistas na lei uma pergunta pontas. " Peço-lhe, " Ele exigiu, "é lícito 

fazer o bem ou fazer mal no sábado, para salvar uma vida ou destruí-la?" Como era 

muitas vezes o caso, a pergunta do Senhor empalado Seus adversários nos chifres de um 

dilema. Por um lado, respondendo que era lícito fazer o bem no sábado iria autorizar 

oficialmente Jesus para curar o homem. Eles não podiam então indiciá-lo por quebrar o 

sábado. Por outro lado, respondendo que não era lícito fazer bem revelaria seus perversos, 

corações impiedosos. Isso iria derrubar seu verniz de justiça própria e piosity e expô-los 

como os hipócritas que eram. 

Os escribas e fariseus sabiam a resposta correta à pergunta de Jesus, que o livro de 

registros de Isaías. Em duas passagens de Isaías Deus indiciado Israel para a sua 

superficial, superficial, falsa religião-o muito problema Jesus estava se dirigindo: 

"Quais são os seus sacrifícios multiplicadas para mim?", Diz o Senhor. "Estou farto de 

holocaustos de carneiros e da gordura de bovinos alimentados; e não tenho prazer no 

sangue de touros, ovelhas ou cabras. Quando você vem para aparecer diante de mim, que 

exige de você este atropelo dos meus átrios? Traga as suas ofertas sem valor não mais, o 

incenso é para mim abominação. Lua nova e sábado, a convocação de assembléias, não 

posso suportar iniqüidade ea assembléia solene. Eu odeio os seus novos festivais lua e as 

vossas solenidades, tornaram-se um fardo para mim; Estou cansado de as sofrer.Então, 

quando você se espalhar suas mãos em oração, esconderei de vós os olhos; sim, mesmo 

que você multiplicar as orações, eu não vou ouvir. Suas mãos estão cobertas de 

sangue. Lavai-vos, tornar-se limpos; remover o mal de seus atos de minha vista. Cessar 

de fazer o mal, aprendei a fazer o bem; buscar a justiça, convencerá o implacável, 

defender o órfão, defendei a causa da viúva "(1: 11-17) 

Não é este o jejum que escolhi, para soltar as ligaduras da impiedade, que desfaças as 

ataduras do jugo, e deixar em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é para 

dividir o teu pão com o faminto, e trazer os pobres sem abrigo na casa; quando você vê o 



nu, para cobri-lo; e não te escondas da tua carne? Em seguida, a sua luz irromperá como 

a aurora, e sua recuperação brotará sem detença; ea tua justiça irá adiante de ti; a glória 

do Senhor será a tua retaguarda. Então você vai chamar, eo Senhor te responderá; você 

vai chorar e ele dirá: "Eis-me aqui." Se você remover o jugo do meio de ti, o estender do 

dedo e falar mal, e se você se dá a quem tem fome e satisfazer o desejo dos aflitos, então 

a sua luz nascerá nas trevas, ea tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará 

continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos; e você 

será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca falham. Aqueles 

de entre vós que edificarão as antigas ruínas; você vai levantar os fundamentos de muitas 

gerações; E você será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para 

morar. Se por causa do sábado, você liga o seu pé de fazer sua própria vontade no Meu 

santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, eo santo dia do Senhor, digno de honra e honrá-

lo, desistir de seus próprios caminhos, de buscar seu próprio prazer e falando sua própria 

palavra, então você vai se deliciar com o Senhor, e eu vos farei cavalgar sobre as alturas 

da terra; e eu vou te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor 

o disse. (58: 6-14) 

Como essas duas passagens indicam, Deus rejeitou ritual religioso divorciado de compaixão, 

misericórdia e fazer o bem. O sábado acima de todos os dias era um dia para expressar a 

bondade; a mostrar misericórdia e bondade para com os necessitados Mas as restrições 

rabínicas tinha tão estrangulado o sábado como para tornar essa bondade proibido. 

A verdadeira questão não era a cura do paralítico; Jesus não estava preocupado 

principalmente com a sua atitude em relação a ele, ou se ele estava certo de fazer o bem 

para ele. A questão mais profunda foi que estava honrando a Deus: Jesus, que queria 

mostrar misericórdia para com um indivíduo carente, ou os escribas e fariseus, que 

queriam apenas para destruir Jesus? A observância do sábado era como eles definiu-a 

prova de fogo da fidelidade a Deus. Paradoxalmente estes errorists religiosos observaram 

escrupulosamente as minúcias de suas leis sabáticas e, ao mesmo tempo conspirar para 

assassinar o Senhor do sábado. Como Davi Gooding observa, 

A mente religiosa é uma coisa curiosa. Não é necessariamente interessado em moralidade 

comum; menos ainda no alívio de miséria humana e aflição. Ele está interessado em 

manter regras; nomeAdãoente, as regras que brotam as suas próprias interpretações 

acarinhados da Escritura ou tradição; e essas interpretações que vai atribuir a autoridade 

inflexível do próprio Deus. Deixe Deus encarnado, contrariamente às suas interpretações, 

interpor com um milagre da bondade divina para aliviar a miséria humana, então em vez 

de rever as suas interpretações que vai planejar para impedir tais milagres acontecendo 

novamente. ( De acordo com Lucas [Grand Rapids: Eerdmans, 1987], 116) 

Houve uma longa pausa, enquanto o Senhor esperou por uma resposta. Mas os escribas e 

fariseus, chocado em silêncio, não disse nada. Finalmente, depois de olhar ao redor 

para todos eles "com raiva, aflito com sua dureza de coração" (Marcos 3: 5), Jesus disse 

para o homem aleijado, "Estende a tua mão!" E assim o fez; e lhe foi 

restabelecida . Jesus deliberAdãoente quebrou suas restrições sábado. 

Depois de testemunhar este milagre criativo surpreendente, seria de esperar que o 

próximo verso para ler: "E os escribas e fariseus acreditavam." Esse não foi o caso, no 

entanto. Em vez disso, eles próprios estavam cheios de raiva, e discutiram juntos 



sobre o que fariam a Jesus para o matar (Mat. 12:14). Anoia (rage) significa, 

literalmente, "loucura" ou "loucura". Denota, neste contexto, um raiva irracional; eles 

estavam fora de suas mentes com fúria contra ataque direto de Jesus em sua religião 

hipócrita. Sua reação reflete a cegueira e obstinação do coração daqueles profundamente 

envolvido na religião falsa. Por incrível que pareça, os fariseus ainda contou com a ajuda 

de seus inimigos ferrenhos os herodianos (judeus fiéis para os herodianos) em sua busca 

por uma maneira de eliminar Jesus (Marcos 3: 6). Tal aliança era bastante incomum, uma 

vez que a única coisa que as duas partes tinham em comum era o seu ódio de Jesus. 

Ódio irracional dos fariseus de e fúria em direção a Jesus foi motivada pelo medo de auto-

preservação. O Senhor foi marcante golpes monumentais no coração de seu sistema 

religioso. Aqui, muito antes de a semana da Paixão, os líderes religiosos já estavam 

tramando a morte de Jesus. Seu ódio iria conduzir a sua oposição continuou a Cristo, até 

que finalmente conseguiu que ele fosse preso e executado. 

Estes dois incidentes trazer para fora o contraste entre Jesus e os líderes religiosos 

judeus. É o contraste entre o representante da verdade de Deus, e os representantes da 

religião falsa; entre a verdade divina e tradição humana; entre conhecimento profundo e 

loucura; entre bondade e maldade; entre a compaixão e crueldade; entre honestidade 

aberta e decepção oculta; entre o poder divino e impotência humana;entre o reino de Deus 

eo reino de Satanás. 

No entanto, a graça de Deus pode penetrar até mesmo o coração mais endurecido. Nem 

todos os fariseus rejeitado permanentemente o Senhor Jesus Cristo. Atos 15: 5 notas que 

havia ". Alguns da seita dos fariseus que haviam crido" Um dos que crêem fariseus, Saulo 

de Tarso, tornou-se o grande apóstolo Paulo. O auto-proclamado principal dos pecadores 

(1 Tm. 1:15), ele foi chamado pelo Senhor ressuscitado para pregar o evangelho por todo 

o mundo romano. 

 
31. Homens Comuns, Chamados incomuns-Parte 

1: Introdução (Lucas 6: 12-13) 

Foi neste momento que ele saiu para o monte a orar, e passou a 

noite toda em oração a Deus. E, quando amanheceu, chamou os 

seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também 

o nome de apóstolos. (6: 12-13) 

Ao longo da história da redenção, Deus escolheu as pessoas comuns para fazer coisas 

extraordinárias, uma verdade que o apóstolo Paulo enfatizou em 1 Coríntios 1: 20-29: 

Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o debatedor desta idade? Acaso não 

tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que, na sabedoria de Deus o mundo pela 

sua sabedoria não chegou a conhecer a Deus, Deus estava bem satisfeito pela loucura da 

pregação para salvar aqueles que crêem. Porque, na verdade judeus pedem sinais e os 

gregos procurar a sabedoria; mas nós pregamos Cristo crucificado, para os judeus é 

escândalo e loucura para os gentios, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus 

como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é 



mais sábia do que os homens, ea fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Para 

considerar o seu chamado, irmãos, para que não houvesse muitos os sábios segundo a 

carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres; mas Deus escolheu as coisas 

loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo 

para confundir as coisas que são fortes, e as coisas vis deste mundo e Deus escolheu 

desprezado, as coisas que não são, de modo que Ele pode anular as coisas que são, para 

que ninguém possa se vangloriar diante de Deus. 

Deus escolheu Abraão, um idólatra:, para ser seu amigo (Is 41: 8.) E o pai fisicamente de 

Israel (Is. 51: 2; Lc 1:73; João 8:56) (Josh 24. 2) e espiritualmente de crentes gentios (Rm 

4:16; Gal. 3: 7.). José entrou no Egito como um escravo, levantou-se na providência de Deus 

para ser o primeiro-ministro (Gen. 41: 39-44; 45: 9, 26), e foi usado por Deus para preservar 

seu povo (Gn 45: 7; 50: 20). Depois de passar 40 anos no exílio na terra de Midiã (Atos 7:23, 

30), Moisés, o assassino, foi usado por Deus para libertar Israel da escravidão no Egito. Uma 

prostituta chamada Raabe da cidade cananeia destruída de Jericho tornou-se um antepassado 

do Senhor Jesus Cristo (1 Matt: 5.) E um exemplo de um crente fiel (Heb 11:31.). Davi deixou 

de ser um humilde pastor de entregar Israel dos filisteus, matando Golias, e se tornou o maior 

rei de Israel. E apesar de viver no deserto (Lucas 1:80), vestindo roupa áspera, e comer uma 

dieta selvagem (Mat. 3: 4), João Batista foi declarado por nosso Senhor o maior homem que 

já viveu (Matt 11:11. ). 

Coerente com esse padrão, quando Jesus escolheu doze homens para serem seus 

representantes oficiais, Ele escolheu, homens comuns comuns. O Doze não eram da elite 

religiosa estabelecida; nenhum era fariseus, saduceus, sacerdotes, levitas, rabinos, ou 

escribas. Nenhum foram excepcionalmente rico (com a possível exceção de Mateus, que 

ganhou o que ele tinha por extorquir seu companheiro israelitas). Nem os apóstolos 

escolhidos a partir da elite intelectual estudiosos do Antigo Testamento; os 

alfabetizados; altamente qualificados; teologicamente o astuto. Em vez disso, eles eram 

"homens iletrados e incultos," notáveis apenas por "ter estado com Jesus" (Atos 

4:13). Vários foram os pescadores, um era um cobrador de impostos e, portanto, um 

traidor de seu povo, outra era um revolucionário político. Todos, exceto para Judas 

Iscariotes eram galileus, desprezado como pouco sofisticado e rude pelos judeus mais 

cultivadas. No entanto, as vidas e ministérios desses homens (menos Judas Iscariotes e 

incluindo Paulo) mudaria o curso da história. 

Antes de examinar cada um desses homens em detalhes nos próximos capítulos, algumas 

informações gerais de fundo está em ordem. Este capítulo introdutório, portanto, discutir 

a definição para a escolha dos Doze do Senhor, Sua selecionando-os, Seu envio de-los 

como Seus representantes oficiais, e concluir, olhando para o seu significado. 

O AMBIENTE 

Foi neste momento que ele saiu para o monte a orar, e passou a 

noite toda em oração a Deus. (6:12) 

A palavra tempo não se refere ao tempo do calendário, como um dia específico, semana 

ou mês, mas é um termo geral para a temporada, era, ou período. Ele descreve aqui o 



tempo de intensificar o conflito de Cristo com os escribas e fariseus. Eles apareceram pela 

primeira vez no relato de Lucas em 5:17, e sua hostilidade para com Jesus manifestou-se 

rapidamente (21 v.). Desde que o primeiro incidente, a sua oposição a Ele tinha vindo a 

escalada (v 30; 6:. 2, 7, 11). Tendo em vista que a hostilidade de montagem, que 

culminaria em Sua execução menos de dois anos depois, havia chegado a hora de Jesus 

para escolher os homens que exercem o seu ministério terreno após sua morte. Ele sabia 

que eles precisavam de preparação e treinamento intensivo no tempo restante antes da 

cruz por seus papéis como seus representantes oficiais. 

Reconhecendo a importância crítica de sua escolha desses homens, Jesus foi para a 

montanha sozinho para Oração (cf. 5:16). A montanha específica sobre a qual o Senhor 

rezou não é conhecido, mas havia muitos na vizinhança do Mar da Galiléia. Em Sua 

humanidade, depois de anular o uso independente de seus atributos divinos (Filipenses 2: 

5-8.), Jesus buscou a vontade do Pai na escolha dos Doze. Tão importante era esta decisão 

para o curso futuro da história da redenção que Jesus passou a noite inteira em oração 

a Deus . Dianuktereuōn (o que significa, "para passar a noite inteira") aparece somente 

aqui no Novo Testamento. Ela denota uma atividade que continua ao longo de uma noite 

inteira. A frase grega traduzida em oração a Deus é uma construção incomum, e poderia 

ser traduzido "em oração a Deus." Jesus passou as longas horas de escuridão em 

incessante, fervorosa, perseverante, oração inter-trinitária ao Pai antes de escolher os doze 

apóstolos. 

A SELEÇÃO 

E, quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu doze 

dentre eles, (6: 13a) 

Em resposta a fervorosa, noite longa-intercessão de nosso Senhor, Deus revelou Sua 

vontade a respeito de qual dos discípulos estavam a ser selecionado para o treinamento 

especial e comissionamento apostólico. Portanto , quando amanheceu , Jesus chamou 

os seus discípulos. Disciples traduz a forma plural de Mathetes , que significa 

"estudante", "seguidor", ou "aprendiz". Em grego e judeu cultura rabinos proeminentes, 

oradores, filósofos, professores ou iria atrair seguidores, que viajavam com eles de lugar 

para lugar. Por causa de Sua poderosa, ensino incomparável (João 7:46; Mt 7: 28-29.), 

Capacidade de curar qualquer doença, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, e realizar 

outros milagres (por exemplo, 5: 4-9; Mt . 14: 14-21, 25-32; 15: 32-38; João 21: 5-11), o 

Senhor Jesus Cristo atraiu um grande número de discípulos. Aqueles com Ele nos campos 

de cereais (6: 1), por exemplo, teria incluído mais do que meramente os Doze, que ainda 

não havia sido escolhido. As mamadas milagrosos dos 5.004 mil homens (que também 

teria incluídos milhares de mulheres e crianças) indicam a grande tamanho das multidões 

que seguiam Jesus (cf. 12, 1). Nem todos, naturalmente, foram seguidores 

genuínos. Recusando-se a aceitar as exigências do seguimento de Cristo (João 6: 53-65), 

"muitos dos seus discípulos se retiraram e não andavam mais com ele" (v 66).. 

Fora da grande grupo de discípulos, alguns dos quais vieram a Ele por conta própria e 

outros que Ele especificamente chamado para segui-Lo (5: 8-11, 27-28), Jesus escolheu 

doze dentre eles . Como Ele viria a lembrá-los: "Você não me escolhestes a mim mas eu 

vos escolhi" (João 15:16; cf. 6:70; 13:18). Embora Jesus escolheu os Doze, neste 

momento, Ele não encomendará oficialmente-los e conceder-lhes poder para curar e 

expulsar demônios até mais tarde (Lucas 9: 1). 



Que o Senhor escolheu doze homens não é aleatória, pois esse número foi simbólica das 

doze tribos de Israel. A importância do número foi sublinhada pela adição de Matias para 

ocupar o lugar de Judas (Atos 1: 23-26). Desde que Israel e seus líderes eram apóstatas, 

os Doze foram para servir como os líderes do novo, o verdadeiro Israel de Deus, os 

redimidos, acreditando remanescente. Jesus fez essa conexão clara em Lucas 22: 29-30, 

quando ele disse aos Doze que eles iriam reinar sobre Israel no reino milenar: "Assim 

como meu Pai me confiou um reino, eu garanto que você pode comer e beber em My 

mesa no meu reino, e você vai sentar-se em tronos para julgar as doze tribos de Israel. " 

Há quatro listas dos doze apóstolos no Novo Testamento (cf. Mateus 10: 2-4., Marcos 3: 

16-19; Atos 1:13). Os nomes de todas as listas aparecem em três grupos de quatro, sempre 

na mesma ordem, embora os nomes de cada grupo podem ser embaralhadas (exceto para 

a lista em Atos, que omite Judas Iscariotes, aquele que tinha por esse tempo se 

suicidou). Estes grupos são organizados em ordem decrescente de intimidade com 

Cristo. O primeiro grupo é composto por dois pares de irmãos: Pedro, Tiago e João e 

André; o segundo de Filipe, Bartolomeu (Natanael), Mateus, Tomé; o último de Tiago, 

filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. O nome de Pedro 

é sempre o primeiro em todas as quatro listas, e Judas Iscariotes passado (excepto em 

Atos). A ordem dos nomes dentro de cada grupo, por vezes, varia, mas o nome de Pedro, 

como se referiu, é sempre o primeiro em um grupo, Filipe é sempre primeiro no grupo 

dois, e Tiago, filho de Alfeu de sempre lidera grupo três. Aqueles no grupo um, Pedro, 

Tiago, João e André, foram os primeiros quatro chamados por Jesus para ser Seus 

discípulos (João 1: 35-42), a mais íntima com Ele, e aqueles sobre os quais o mais 

conhecido. Enquanto há algumas informações sobre os do grupo dois, muito pouco se 

sabe sobre o grupo três. 

Os doze eram um grupo diversificado, não só em suas ocupações, como mencionado 

acima, mas também em suas opiniões políticas. Mateus e Simon, por exemplo, não 

poderia ter sido mais distantes.Mateus era um cobrador de impostos, um traidor que serviu 

os ocupantes romanos, explorando o seu próprio povo. Simon, por outro lado, era um 

membro dos zelotes, uma facção radicalmente contra a Roma. Alguns deles, conhecido 

como sicários para os punhais escondidos que eles carregavam, eram terroristas. Eles 

recorreram ao seqüestro ou mesmo assassinando romanos e judeus, eles suspeitos de 

serem leais a Roma. Se não fosse por sua devoção comum a Jesus Cristo, Simon pode 

muito bem ter assassinado Mateus. Foi essa mesma devoção que moldou todos os doze 

homens, diferente como eles estavam em ocupação, temperamento e pontos de vista 

políticos, em uma unidade coesa. 

O ENVIO 

qual também chamou como apóstolos (6: 13b) 

Tendo escolhido os Doze, Jesus nomeados ou designados 

los apóstolos . Apostolos ("apóstolo") refere-se a um mensageiro, embaixador, ou 

representante investido com a plena autoridade de quem o enviou.O conceito de um 

apóstolo pode ser atribuída ao conceito judaico do sheliach , que também se refere a um 

mensageiro enviado com plenos poderes para agir em nome de outro. Alguns rabinos, por 

exemplo, foram enviados para a Diáspora (judeus que viviam fora da Palestina), com 

autoridade para agir em nome do Sinédrio sobre vários assuntos. A sheliach também pode 

agir em nome de um indivíduo, similar ao conceito jurídico moderno-dia de 



mandato. Assim, na prática judaica, o sheliach era o mesmo que aquele que o enviou (cf. 

João 13:20;. Gal 4:14). Davi, por exemplo, propôs casamento a Abigail através de 

mensageiros, e ela significava sua aceitação de sua proposta por lavar os pés (1 Sam. 25: 

40-42). Jesus 'designando os Doze para agir em seu nome teria assim sido compreendido 

por todos nessa cultura. 

Mas, antes de serem enviados por Jesus, os Doze precisava ser pessoalmente orientado 

por Ele. Marcos 3:14 observa que o Senhor os escolheu "para que eles pudessem estar 

com Ele." Só depois que o tempo de preparação que Ele "enviá-los a pregar." Sua 

chamada para ser apóstolos não era um fim em si mesmo, mas apenas o próximo passo 

no processo sequencial de prepará-los para continuar ministério do evangelho de Cristo 

após sua morte. Primeiro, eles creram nele (cf. Jo 1: 35-51). Em segundo lugar, Ele os 

chamou para sair de suas ocupações e segui-Lo em tempo integral (Lucas 5: 6-11, 27-

28). Em terceiro lugar, Ele os escolheu para ser apóstolos. Em quarto lugar, Ele enviou-

os a pregar o evangelho a Israel (Mateus 10: 1-6.). Finalmente, os enviou para evangelizar 

o mundo (Atos 1: 8). Por causa de seu papel central no ministério do evangelho a Israel, 

Lucas menciona-los seis vezes em seu evangelho. Mas enfatizando o seu papel 

fundamental na igreja, ele menciona-los quase trinta vezes em Atos. 

SEU SIGNIFICADO 

Apesar de seu papel crucial na igreja e sua proclamação da mensagem salvífica da Nova 

Aliança, os apóstolos não são muitas vezes dada a sua devida honra. Pedro, Tiago e João, 

os três mais próximos do Senhor, são os mais familiar. Mateus (por causa de seu 

evangelho), André e Filipe são menos conhecidos. Tomé, lamentavelmente, é lembrado 

principalmente por ter duvidado da ressurreição de Cristo (embora houvesse muito mais 

a sua história do que isso, como será visto no capítulo 7 deste volume), enquanto Judas 

Iscariotes, é claro, é infame por trair Cristo. O resto dos apóstolos são desconhecidos; de 

fato, muitos cristãos não poderia mesmo nome Bartolomeu (Natanael), Tiago, filho de 

Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. No entanto, todos os apóstolos merecem 

respeito pelo ministério vital eles realizaram-e será homenageado por toda a eternidade 

por ter seus nomes inscritos nas portas da gloriosa cidade de Nova Jerusalém (Apocalipse 

21:14). 

Os apóstolos foram importantes durante pelo menos seis razões. Primeiro, como 

mencionado acima, eles foram a fundação da igreja. Em Efésios 2:20 Paulo escreveu que 

a igreja foi "construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio 

Cristo Jesus a pedra angular." 

Em segundo lugar, os apóstolos receberam revelação ", que em outras gerações não foi 

manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos 

apóstolos e profetas, no Espírito" (Ef. 3: 5). Todo o Novo Testamento foi escrito pelos 

apóstolos ou os seus colaboradores mais próximos. E antes que o Novo Testamento foi 

escrito, os crentes "perseveravam na doutrina dos apóstolos" (Atos 2:42). Esse ensino, 

como registrado no Novo Testamento, ainda é a única fonte autorizada da doutrina. 

Em terceiro lugar, os apóstolos foram dadas para edificar a igreja. De acordo com Efésios 

4: 11-12 Deus "deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e 

outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do 

ministério, para a edificação do corpo de Cristo. " 



Em quarto lugar, não só era a sua doutrina autoritária, mas também as suas vidas foram 

exemplares Efésios 3: 5 os chama os "santos apóstolos", levando Paulo para exortar os 

crentes a serem imitadores dele (1 Coríntios 04:16; 11:. 1; 1 Tess. 1: 6). 

Em quinto lugar, os apóstolos receberam poder milagroso para confirmar a sua 

mensagem. As marcas de um verdadeiro apóstolo, como Paulo escreveu aos Coríntios, 

eram "sinais e maravilhas e milagres" (2 Cor. 12:12). Ele lembrou que os romanos que 

ele havia realizado seu ministério "no poder de sinais e maravilhas" (Rom. 15:19). O 

escritor de Hebreus observou que a mensagem de salvação "foi-nos confirmada pelos que 

a ouviram [os apóstolos], Deus também deu testemunho dela, por sinais e prodígios, e por 

múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com a Sua própria vontade "(Heb. 

2: 3-4). 

Finalmente, os apóstolos foram grandemente abençoado (Lucas 18: 28-30), já que serão 

na eternidade (Ap 21: 12-14). 

Mas, apesar de seus privilégios e importância, os apóstolos não eram de forma 

perfeita; eles eram homens comuns, e não santos vitrais. Eles tinham vários pontos fracos 

importantes que o Senhor teve que corrigir. 

Primeiro, eles foram obtuso e falta de entendimento espiritual, para que Jesus repreendeu-

os repetidamente: 

Você ainda está carente de entender? (Mat. 15:16) 

Você ainda não entender ou lembrar os cinco pães para os cinco mil, e como cestas muitos 

completa você pegou? Nem dos sete pães para os quatro mil, e de quantos cestos completa 

você pegou? Como é que você não entende que eu não falar com você a respeito do 

pão? Mas cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. (Mateus 16: 9-11.) 

Por que você discutir o fato de que você não tem pão? Você ainda não ver ou 

entender? Você tem um coração endurecido? (Marcos 08:17) 

Não compreendeis esta parábola? Como você vai entender todas as outras parábolas? (. 

Marcos 04:13 Veja também Marcos 09:32; Lucas 09:45; 18:34; 12:16 João; 20: 9). 

O Senhor sanado ignorância dos apóstolos por continuamente ensinando-lhes a verdade (cf. 

Lc 24:45). Mesmo após a sua ressurreição, Jesus passou 40 dias com eles "falando das coisas 

concernentes ao reino de Deus" (Atos 1: 3). 

Em segundo lugar, os apóstolos faltou humildade. Eles foram, francamente, egoísta, 

egocêntrico, e orgulhoso, com foco em quem entre eles era o maior. Em certa ocasião, 

Jesus "começou a questioná-los:" O que você estava discutindo no caminho? ' Mas eles 

ficaram em silêncio, pois no caminho tinham discutido uns com os outros sobre qual deles 

era o maior "(Marcos 9: 33-34). Em outra ocasião, 

um argumento começou entre eles a respeito de qual deles pode ser o maior. Mas Jesus, 

sabendo o que eles estavam pensando em seus corações, tomou uma criança e ficou-lo ao 

seu lado, e disse-lhes: «Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e 



quem me recebe, recebe aquele que me enviou; para aquele que é o menor entre todos 

vocês, este é o único que é grande "(Lucas 9: 46-48). 

Mesmo dramático anúncio do Senhor na Última Ceia que Ele seria traído foi seguido por 

"uma disputa entre [os apóstolos], como a que um deles foi considerado para ser o grande" 

(Lucas 22:24). Tiago e João inclinado para os locais mais proeminentes no reino por ter sua 

mãe se aproximar Jesus em seu nome (Mt 20: 20-21.). Jesus respondeu a auto-busca orgulho 

dos apóstolos, definindo um exemplo de humildade para eles seguirem (João 13: 1-15). 

Em terceiro lugar, os apóstolos eram fracos na fé. Temendo que seu barco seria inundado, 

eles gritaram: "Salva-nos, Senhor; estamos perecendo! "(Mat. 08:25). A resposta de Jesus 

foi uma repreensão por sua incapacidade de confiança: "Por que você está com medo, 

homens de pouca fé?" (V 26).. Quando Pedro começou a afundar depois de entrar em 

Jesus andando sobre o mar da Galiléia, "Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou-

o, e disse-lhe:" Homem de pouca fé, por que duvidaste? "(Mat. 14:31). O Senhor também 

repreendeu "falta de fé em Mateus 16: 8, exigindo deles:" Vocês, homens de pouca fé, 

por que discutir entre vós que você não tem pão? "Jesus respondeu aos apóstolos" os 

apóstolos dúvida realizando milagres para fortalecer a sua fé (cf. João 20: 30-31). 

Em quarto lugar, os apóstolos "(especialmente Pedro [Matt. 26: 69-75]) desertando de 

Jesus quando Ele foi preso (Marcos 14:50) demonstra sua falta de compromisso. A 

resposta do Senhor para que a fraqueza pecaminosa era orar para os apóstolos a 

permanecerem fiéis (Lucas 22: 31-32; João 17: 11-26). 

Finalmente, os apóstolos não tinham poder. Intrigado por sua incapacidade de expulsar 

um demônio eles perguntaram a Jesus: "Por que não pudemos nós expulsá-lo?" (Mat. 

17:19). Jesus remediado a sua falta de poder espiritual, enviando-lhes o Espírito Santo 

(Atos 1: 8). 

Humanamente falando, então, os Doze não parecia qualificado para a tarefa gigantesca 

para a qual Jesus havia chamado. Mas Deus usa menos do que as pessoas adequadas, 

porque isso é tudo o que Ele tem para trabalhar. Depois de ser entregues a partir da 

catástrofe sem precedentes do dilúvio mundial, Noé ficou bêbado e desgraçou a si mesmo 

(Gn 9: 20-21). Abraão, o pai da nação de Israel e pai espiritual de gentios crentes, mentiu 

sobre Sara. Temendo que os egípcios iria matá-lo e agarrá-la se soubessem que ela era 

sua esposa, ele fingiu que ela era sua irmã (Gn 12: 12-13). Mais tarde, seu filho Isaque 

fez a mesma coisa com sua esposa Rebeca (Gn 26: 7). Jacó extorquido primogenitura de 

seu irmão Esaú dele (Gn 25: 30-33). Desobediência orgulhosa de Moisés da ordem de 

Deus o impediu de entrar na Terra Prometida (Num. 20: 10-12). Aaron, o primeiro sumo 

sacerdote de Israel, conduziu o povo à idolatria e imoralidade (Ex. 32: 1-24). Josué fez 

um tratado com alguns dos habitantes de Canaã, o que o Senhor tinha proibido Israel que 

fazer (Josh. 9: 3-27). Davi, o maior rei de Israel, o "homem segundo o coração [de Deus]" 

(1 Sam. 13:14), e "suave salmista de Israel" (2 Sam. 23: 1), cometeu adultério com Bate-

Seba (2 Sam. 11: 1-4) e depois assassinado o marido em uma tentativa de encobrir a 

gravidez resultante (vv 14-15).. Depois de seu triunfo sobre os profetas de Baal no Monte 

Carmelo, Elias fugiu com medo abjeto de uma mulher (1 Reis 19: 1-3). Isaías confessou-

se "um homem de lábios impuros" (Is. 6: 5). Jonas desobedeceu a ordem de Deus para ir 

a Nínive e proclamar julgamento (Jonas 1: 1-2), e, em vez fugiu na direção oposta. Depois 

de ser lançado ao mar em uma tempestade em fúria e passar três dias no estômago de uma 



enorme criatura do mar (. Vv 15-17), o profeta relutante obedeceu mandato de Deus 

originais (3: 1-3). Mas quando o povo de Nínive se arrependeram, em vez de alegria, 

Jonas ficou irritado e queria morrer (4: 1-3). Até mesmo o apóstolo Paulo proclamou ser 

o principal dos pecadores (1 Tm. 1:15) e "o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser 

chamado apóstolo, porque [ele] persegui a Igreja de Deus" (1 Cor . 15: 9). 

Jesus sabia dos apóstolos fraquezas, falhas e deficiências. Mas Ele também viu neles o 

potencial sob seu poder para mudar o mundo. Estes doze homens comuns recebeu o mais 

nobre de todos os chamados, o ministério da Nova Aliança, proclamando a verdade 

gloriosa de salvação no Senhor Jesus Cristo. Mas como todos os ministros da Nova 

Aliança, eles tinham ", este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder 

[que] é de Deus e não a partir de [si]" (2 Cor. 4: 7). 

 
32. Homens Comuns, Chamados incomuns-Parte 

2: Pedro (Lucas 6: 14a) 

Simon, a quem também chamou Pedro, (6: 14a) 

Nossa sociedade e suas leis definir as normas e requisitos para quase todas as 

empresas. As pessoas têm que demonstrar suas qualificações para tudo, desde empregos 

para carteiras de motorista para os cartões de crédito para empréstimos. Os médicos 

devem ser licenciados, professores credenciados, e os advogados admitidos no bar. Os 

alunos devem atender a determinados padrões a serem admitidos à faculdade ou 

universidade, e conhecer ainda outras normas para receber seus diplomas. Muitos cargos 

também exigem qualificações intangíveis, como caráter, experiência, auto-motivação, e 

habilidades sociais. 

Como a Bíblia deixa claro, os padrões de Deus para aqueles que levam o seu povo são 

extremamente elevados. Um presbítero deve ser 

irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, prudente, respeitável, hospitaleiro, 

apto para ensinar, não dado ao vinho ou belicoso, mas gentil, pacífica, livre do amor ao 

dinheiro que ele deve ser alguém que administra bem sua própria família, manter seus 

filhos sob controle com toda a dignidade (mas se um homem não sabe governar a sua 

própria casa, como cuidará da igreja de Deus?), e não um novo convertido, para que ele 

não se tornará presunçoso e caia na condenação incorridos pelo diabo. E ele deve ter uma 

boa reputação com os de fora da igreja, a fim de que ele não vai cair no opróbrio e no laço 

do diabo. (1 Tim. 3: 2-7) 

Os líderes devem ser exemplar, uma vez que os padrões de suas vidas são medidas são as 

mesmas que todos os crentes são para atender; Deus não baixar os padrões para todos os 

outros. Assim, o autor de Hebreus exorta os crentes a "lembrar aqueles que você levou, que 

falou a palavra de Deus para você; e considerando o resultado de sua conduta, imitar sua fé 

"(Heb. 13: 7). Os últimos cristãos padrão são chamados a cumprir é "ser perfeito, como [seu] 

Pai celeste é perfeito" (Mat. 5:48). 



Tal padrão elevado é, humanamente falando, impossíveis de cumprir. Ninguém se 

qualifica em seu próprio mérito para entrar no reino de Deus ou para servi-Lo. Como não 

há pessoas qualificadas, Deus, em Sua graça, teve que escolher pessoas indignas e não 

qualificados para ministrar para Ele. Salvando e graça santificante transforma-los em 

servos úteis. O Doze, como todos os crentes, éramos pecadores não qualificados salvos 

pela graça redentora de Deus e soberanamente escolhidas por ele para o serviço (João 

15:16). Eles não estavam com vitrais santos, para ser colocado em um pedestal, ou pior, 

adorado; eles eram como Elias, que "era um homem com uma natureza como a nossa" 

(Tiago 5:17). Apesar de todas as suas limitações humanas, Deus usou os apóstolos para 

virar o mundo de cabeça para baixo (cf. Atos 17: 6), porque eles se rendeu completamente 

a Ele, cujo poder se aperfeiçoa na fraqueza (2 Cor. 12: 9). O evangelho, e não aqueles que 

proclamam que "é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê" (Rm 1:16; cf. 

1 Cor 1:18; 2:.. 4-5; 2 Cor 4: 7. ). 

A liderança espiritual difere marcAdãoente de liderança natural. Os líderes naturais 

confiar em seu julgamento e tomar suas próprias decisões; líderes espirituais 

humildemente buscar a vontade de Deus. Os líderes naturais são ambiciosos e 

conduzido; líderes espirituais buscar a vontade ea glória de Deus. Os líderes naturais 

gostam de exercer autoridade sobre os outros; líderes espirituais procuram servir os outros 

(Mat. 23:11). Os líderes naturais são motivados pelo sucesso; líderes espirituais por amor 

a Deus. Os líderes naturais são independentes; líderes espirituais são totalmente 

dependentes de Deus. 

Não há exemplo mais claro nas Escrituras de como Deus constrói um líder espiritual do 

que Pedro. Ele foi escolhido e equipados pelo Senhor para ser o porta-voz dos Doze, e, 

como tal, é o mais proeminente dos apóstolos. Pedro é mencionado com mais freqüência 

nos evangelhos do que ninguém, exceto Jesus. Nenhum dos Doze, falou tão 

frequentemente como Pedro fez, nem o Senhor abordar ninguém tão frequentemente 

como Pedro. Nenhum dos discípulos foi tantas vezes repreendido por Jesus como Pedro 

era, e nenhum discípulo teve a temeridade de repreender o Senhor, exceto 

Pedro. Ninguém confessou a verdadeira identidade de Cristo com mais ousadia e explícita 

do que Pedro, mas, paradoxalmente, ninguém negou veementemente como e 

publicamente como fez Pedro. Ninguém recebeu maior elogio de Jesus do que Pedro, mas 

ele também não abordar ninguém como Satanás. No entanto, Deus levou este homem 

comum com um, vacilante, impulsiva, insubmissa personalidade ambivalente e moldado-

o para o líder indiscutível dos Doze e os mais audaciosos, pregador mais poderoso nos 

primeiros anos da igreja. 

Nome de nascimento de Pedro era Simão Barjonas ("filho de Jonas", ou "João";. Matt 

16:17). Simon era um nome muito comum em Israel; o Novo Testamento enumera vários 

outros homens por esse nome, incluindo outro dos apóstolos, Simão, o Zelote, (Lucas 

06:15), um dos irmãos de Jesus (Mat. 13:55), um leproso (presumivelmente curados por 

Jesus) em Betânia (Marcos 14: 3), em cuja casa Maria (irmã de Marta) ungiu Jesus com 

perfume caro (João 12: 1-3), um fariseu que convidou Jesus para comer com ele, e em 

cuja casa outra mulher ungiu Jesus (Lucas 7: 36-50), um homem de Cirene, pressionado 

pelos romanos em carregar a cruz de Jesus (Marcos 15:21), o pai de Judas Iscariotes (João 

6:71), o falso profeta Simão, o mágico ( Atos 8: 9-24), e Simão, o curtidor, em cuja casa 

em Jope Pedro ficou (Atos 09:43). 



Como observado no capítulo anterior deste volume, o nome de Pedro dirige todas as 

quatro listas do Novo Testamento dos apóstolos. Enfatizando sua posição primária entre 

os Doze, Mateus 10: 2 chama Pedro, o "primeiro" dos apóstolos. protos ("primeiro") não 

se refere, neste contexto, sendo o primeiro em seqüência, mas a primeira em 

importância; ele tem o sentido de "chefe", ou "o mais importante." Ele foi por um 

pescador comercial, junto com seu irmão André (Mat. 4:18). Eles eram originalmente da 

pequena aldeia de Betsaida (João 1:44), mas mudou-se para Cafarnaum, a cidade mais 

significativo na ponta norte do Mar da Galiléia (Lucas 4:31, 38), onde Jesus tinha 

resolvido depois de sair Nazaré (Mat. 4:13). Embora seja impossível ter certeza, uma 

igreja encontrado nas ruínas de Cafarnaum pode ter sido construída no local da casa de 

Pedro. Pedro era casado, uma vez que Jesus curou a mãe-de-lei (Lucas 4: 38-39), e Paulo 

observou que sua esposa o acompanhou em suas viagens missionárias (1 Cor. 9: 5). 

Que Jesus chamado Simon Pedro é significativo, como explico no meu livro Doze 

Homens comuns: 

Escolha de Lucas de palavras aqui é importante. Jesus não se limitou a dar-lhe um novo 

nome para substituir o antigo. Ele "também" o nomeou Pedro. Este discípulo era 

conhecido, por vezes, como Simon, por vezes, como Pedro, e às vezes como Simão Pedro. 

"Pedro" era uma espécie de apelido. Significa ". Rock" ( Petros ". um pedaço de pedra, 

uma pedra" é a palavra grega para) O equivalente aramaico era Cefas (cf. 1 Coríntios 1:12; 

3:22; 9: 5; 15: 5; Gálatas 2: 9).João 1:42 descreve Jesus 'primeiro encontro cara-a-cara com 

Simão Pedro: "Agora, quando Jesus olhou para ele, Ele disse:" Tu és Simão, filho de 

Jonas. Você será chamado Cefas "(que é traduzido, uma pedra)." Essas foram as primeiras 

palavras que aparentemente Jesus nunca disse a Pedro. E a partir de então, "Rock" era o seu 

apelido. 

Às vezes, porém, o Senhor continuou a se referir a ele como Simon de qualquer 

maneira. Quando você vê que na Escritura, muitas vezes é um sinal de que Pedro fez algo 

que precisa de repreensão ou correção. 

O apelido foi significativa, e que o Senhor tinha uma razão específica para escolhê-lo. Por 

natureza Simon era impetuoso, vacilante, e inconfiável. Ele tende a fazer grandes promessas 

que não poderia seguir com. Ele era uma daquelas pessoas que parece estocada de todo 

coração em alguma coisa, mas, em seguida, afiança para fora antes de terminar. Ele era 

geralmente o primeiro em; e, muitas vezes, ele foi o primeiro a sair. Quando Jesus o conheci, 

ele caber a descrição de Tiago de um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus 

caminhos (Tiago 1: 8). Jesus mudou o nome de Simon, ao que parece, porque Ele queria que 

o apelido de ser uma lembrança perpétua com ele sobre o que ele deve ser. E a partir desse 

ponto, o que quer que Jesus o chamou, enviou uma mensagem sutil. Se Ele o chamou Simon, 

Ele estava sinalizando que ele estava agindo como seu antigo self. Se Ele o chamou de Rock, 

Ele estava elogiando-lo por agir da maneira que ele deveria estar agindo .... 

Este jovem chamado Simon, que se tornaria Pedro, era impetuoso, impulsivo, e muito 

veemente. Ele precisava para se tornar como uma rocha, de modo que é o que Jesus chamou-



lhe. A partir de então, o Senhor poderia gentilmente repreender ou elogiá-lo apenas usando 

um nome ou o outro. 

Após o primeiro encontro de Cristo com Simão Pedro, encontramos dois contextos 

distintos em que o nome de Simon é aplicado regularmente com ele. Um deles é 

um secular contexto. Quando a Escritura refere-se a sua casa, por exemplo, normalmente é 

"casa de Simão" (Marcos 01:29; Lucas 04:38). Quando se fala de sua mãe-de-lei, ele faz isso 

em termos semelhantes: "a sogra de Simão" (Marcos 01:30; Lucas 04:38). Lucas 5, 

descrevendo a empresa de pesca, menciona "um dos barcos, que era o de Simão" (v. 3) -e 

Lucas diz Tiago e João eram "sócios de Simão" (v. 10). Todas essas expressões referem-se a 

Simon por seu nome de batismo em contextos puramente seculares. Quando ele é chamado 

Simon, em tal contexto, o uso de seu nome antigo geralmente não tem nada a ver com a sua 

espiritualidade, ou o seu caráter. Essa é apenas a maneira normal de significando de que 

pertencia a ele como um homem-a singular obra, a sua casa, ou a sua vida familiar. Estes são 

chamados de coisas "de Simon". 

A segunda categoria de referências onde ele é chamado Simon é visto sempre que Pedro 

estava exibindo as características de sua auto-regenerado quando ele estava pecando em 

palavra, atitude ou ação.Sempre que ele começa a agir como seu antigo eu, Jesus e os 

escritores do Evangelho reverter para chamá-lo de Simon. Em Lucas 5: 5, por exemplo, Lucas 

escreve: "Simão, respondendo, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada 

apanhamos; mas, sobre tua palavra, lançarei a rede. "" Isso é jovem Simão, o pescador 

falando. Ele é cético e relutante. Mas, como ele obedece e seus olhos estão abertos para quem 

Jesus realmente é, Lucas começa a se referir a ele por seu novo nome. O verso 8 diz: "Quando 

Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos de Jesus de joelhos, dizendo:" Apartai-vos de mim, 

porque sou um homem pecador, Senhor! '" 

Vemos Jesus chamando-o de Simon, em referência aos principais falhas em sua 

carreira. Em Lucas 22:31, prevendo a traição de Pedro, Jesus disse: "Simão, Simão! Na 

verdade, Satanás pediu para você, que ele vos cirandar como trigo. "Mais tarde, no Jardim do 

Getsêmani, quando Pedro deveria ter sido vigiando e orando com Cristo, ele 

adormeceu. Marcos escreve: "[Jesus] veio e os encontrou dormindo, e disse a Pedro:" Simão, 

você está dormindo? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em 

tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca "(Marcos 14: 37-38). Assim, 

normalmente, quando Pedro precisava repreensão ou advertência, Jesus se referiu a ele como 

Simon. Deve ter alcançado o ponto onde sempre que o Senhor disse: "Simon," Pedro 

encolheu. Ele deve ter pensado, por favor, me chame de Rock! E o Senhor poderia ter 

respondeu: "Eu vou chamá-lo balançar quando você age como uma rocha." 

É óbvio que as narrativas do Evangelho que o apóstolo João conhecia Pedro muito, muito 

bem. Eles eram amigos de longa data, colegas de trabalho e vizinhos. Curiosamente, no 

Evangelho de João, João refere-se ao seu amigo quinze vezes como "Simão Pedro." 

Aparentemente, João não poderia fazer a sua mente que o nome de usar, porque ele viu ambos 

os lados do Pedro constantemente. Assim, ele simplesmente colocar os dois nomes juntos. Na 

verdade, "Simão Pedro" é o que se chama Pedro no endereço de sua segunda epístola: "Simão 



Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo" (2 Pedro 1: 1). Com efeito, ele tomou apelido de 

Jesus para ele e fez o seu sobrenome (cf. Atos 10:32). 

Depois da ressurreição, Jesus instruiu seus discípulos a voltar para a Galiléia, onde 

planejava aparecer para eles (Mateus 28: 7). Impaciente Simon aparentemente cansou de 

esperar, portanto, ele anunciou que estava voltando para a pesca (João 21: 3). Como de 

costume, os outros discípulos obedientemente seguiu o seu líder. Eles entraram no barco, 

pescado a noite toda, e não pegaram nada. 

Mas Jesus se encontrou com eles na praia na manhã seguinte, onde Ele tinha preparado 

café da manhã para eles. O principal objetivo da reunião-almoço parecia ser a restauração de 

Pedro (que, é claro, havia pecado egregiously negando a Cristo com maldições sobre a noite, 

o Senhor foi traído). Três vezes Jesus se dirigiu a ele como Simon e perguntou: "Simão, filho 

de Jonas, amas-me?" (João 21: 15-17). Por três vezes, Pedro afirmou seu amor. 

Essa foi a última vez que Jesus já teve de chamá-lo de Simon. Poucas semanas depois, no 

dia de Pentecostes, Pedro e os demais apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. Foi Pedro, 

a Rocha, que se levantou e pregou naquele dia. Pedro era exatamente como a maioria dos 

cristãos, tanto carnal e espiritual. Ele sucumbiu aos hábitos da carne, às vezes; ele funcionou 

no Espírito outras vezes. Ele era pecaminoso, por vezes, mas outras vezes ele agiu como um 

homem justo deveria agir. Este homem, às vezes vacilante Simon, por vezes, Pedro-era o 

líder dos Doze. ([Nashville: W Publishing Grupo, 2002]., 33-37 ênfase no original.) 

Como observado anteriormente, como Deus lidou com Pedro é um excelente exemplo de 

como Ele constrói um líder. Um exame da vida de Pedro revela três elementos-chave que 

se combinam para tornar-se um verdadeiro líder espiritual: a matéria-prima para a direita, 

as experiências de vida certas, e as virtudes certas. 

O DIREITO MATÉRIA PRIMA 

A melhor resposta para a pergunta de se os líderes nascem ou feito é que eles possuem 

certas habilidades inatas, que deve então ser moldados por suas experiências de 

vida. Aparentemente, Pedro possuía pelo menos três desses traços de liderança. 

Em primeiro lugar, ele estava curioso. Os líderes entendem que o conhecimento é 

poder; portanto, as pessoas que não fazem perguntas não fazem bons líderes. Ao contrário 

daqueles que estão dispostos a permanecer na ignorância sobre o que eles não entendem, 

não me importo de ouvir idéias dos outros, não se preocupam com o que eles não têm 

analisado, e se contentam em deixar problemas sem solução, os líderes têm uma 

curiosidade insaciável 

Pedro manifestou a sua curiosidade por fazer mais perguntas nos evangelhos do que o 

resto dos Doze combinado. Foi Pedro que pediu ao Senhor para explicar uma declaração 

intrigante Ele tinha acabado de fazer (Mat. 15:15), a quem outro dos ensinamentos de 

Cristo aplicadas (Lucas 12:41), quantas vezes ele era esperado para perdoar alguém que 

o ofendeu (Mat. 18:21), que recompensa os apóstolos receberia (Matt 19:27.), e 

(juntamente com Tiago, João e André) sobre o fim dos tempos e os sinais do retorno de 

Cristo (Marcos 13: 3-4 ). Mesmo após a Sua ressurreição Pedro continuou a pimenta ao 



Senhor com perguntas (João 21: 20-22). Seu desejo constante por mais conhecimento e 

melhor entendimento marca os líderes eficazes. 

Pedro também possuía uma segunda característica fundamental de um líder de 

iniciativa. De acordo com o provérbio cómico, existem três tipos de pessoas: "O que 

aconteceu?" Aqueles que fazem as coisas acontecerem, aqueles que vêem as coisas 

acontecem, e aqueles que pedem, os líderes são, definitivamente, aqueles que fazem as 

coisas acontecerem, e Pedro não foi excepção. Não só ele perguntar a maioria das 

perguntas, ele também era geralmente o primeiro a responder a qualquer pergunta feita 

pelo Senhor, mais notavelmente quando ele fez a grande confissão de que Jesus é "o 

Cristo, o Filho do Deus vivo" (ver a discussão sobre esta passagem abaixo). Quando uma 

mulher com uma hemorragia tocou Jesus e foi curada, ele perguntou: "Quem é a pessoa 

que me tocou?" Foi Pedro quem respondeu: "Mestre, as pessoas estão aglomerando e 

pressionando em on You" (Lucas 8:45) . 

Mas em nenhum lugar a iniciativa de Pedro visto mais claramente do que no 

Getsêmani. Quando um grande destacamento de soldados romanos e os funcionários 

judeus chegaram para prender Jesus, Pedro saltou imediatamente em ação. Sem esperar 

por uma resposta de Jesus à pergunta dos discípulos: "Senhor, devemos atacar com a 

espada?" (Lucas 22:49), Pedro puxou sua, bravamente, mas tolamente com a intenção de 

cortar seu caminho através de todo o desapego. Ele atacou primeiro Malco, o servo do 

sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha (João 18:10). (Pedro, é claro, foi depois de sua 

cabeça, não o seu ouvido, mas reflexos rápidos de Malco salvou.) Neste caso, a iniciativa 

de Pedro foi equivocada, e lhe rendeu repreensão do Senhor (Lucas 22:51; João 18:11). 

A iniciativa de Pedro poderia, por vezes, levá-lo a agir precipitAdãoente, sem sensatez 

avaliar a situação. No entanto, é mais fácil de controlar alguém que é excessivamente 

agressivo do que tentar motivar um tímido, pessoa passiva, hesitante. Quando moldado 

por suas experiências de vida, e controlado pelo Espírito Santo, a vontade corajosa de 

Pedro para tomar a iniciativa faria dele um pregador ousado e destemido do evangelho 

(cf. Atos 2: 14-40; 3: 12-26; 4: 8-12, 19-20; 5: 29-32). 

Finalmente, Pedro estava disposta a se envolver. Como todos os verdadeiros líderes, ele 

tinha que estar onde estava a ação. A ilustração clássica de que vem da história de andar 

de Jesus na água (Matt. 14: 25-34). Aterrorizado, quando o Senhor apareceu no meio do 

mar da Galileia, os discípulos do princípio de que o que eles viram foi um fantasma (v. 

26). Quando Jesus assegurou-lhes que era Ele (v. 27), Pedro impulsivamente exclamou: 

"Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas" (28 v.). Depois que o Senhor 

disse-lhe para vir ", Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus" 

(v. 29). Deixando os outros discípulos para trás no barco remoendo se a aparição foi 

realmente Jesus ou um fantasma, Pedro foi até onde estava a ação, onde o Senhor 

estava. Uma vez fora do barco a fé de Pedro abruptamente falhou (30 v.), E Jesus teve 

que salvá-lo do afogamento. As pessoas se lembram de que Cristo, com razão, o 

repreendeu por sua falta de fé (v. 31), mas esquecer os outros discípulos, que nunca 

deixaram o barco. 

Da mesma forma, enquanto Pedro negou o Senhor, só ele (e João) estavam em uma 

posição em que isso poderia acontecer; o resto dos apóstolos fugiram para salvar suas 

vidas (Mat. 26:56). Pedro, no entanto, foi muito envolvido a abandonar Jesus 

completamente. Depois da ressurreição, que profundo compromisso com o Salvador 



levou Pedro para ir para a direita após João, que tinha chegado ao túmulo vazio primeira, 

mas permanecia fora, e entrar na tumba (João 20: 4-6). 

Aqueles que se recusam a se envolver não pode efetivamente levar. As pessoas não vão 

seguir alguém que permanece fora da briga emissão de instruções de uma posição de 

segurança e conforto. Os verdadeiros líderes liderança da frente, não na retaguarda. 

AS EXPERIÊNCIAS DE VIDA COM O BOTÃO DIREITO 

Habilidades naturais de Pedro precisava ser moldada e moldada pelas experiências de sua 

vida antes que ele pudesse ser o líder Deus quis que ele fosse. A experiência pode ser um 

professor duro, e as lições aprendidas foram Pedro dramática e muitas vezes doloroso. Ele 

às vezes subiu para as alturas vertiginosas da visão teológica, e outras vezes mergulhou 

no abismo da ignorância lamentável, às vezes no mesmo incidente (Mat. 16:16, 23). Os 

Evangelhos registram cinco experiências que ajudaram molde Pedro para o homem que 

Deus poderia usar. 

A primeira experiência foi a grande revelação de Pedro, descrito em João 6: 66-

69. Depois de alimentar uma grande multidão de cinco mil homens e mais milhares de 

mulheres e crianças, Jesus apresentou-se a eles como o Pão da Vida. Quando Ele desafiou 

seus ouvintes a se comprometer totalmente a Ele, usando a metáfora gráfica de comer sua 

carne e beber seu sangue (v. 53), "muitos dos seus discípulos se retiraram e não estavam 

andando mais com ele" (v. 66). Virando-se para os Doze Jesus perguntou: "Você não quer 

ir embora também, não é?" (V. 67). Com base no milagre privado que tinha acabado de 

ver durante a noite curta-Jesus no lago-ramp up que a sua fé n'Ele além do que até mesmo 

a alimentação milagre fez (Marcos 6:52), Pedro atuou como porta-voz para o resto como 

ele costumava fazer (cf. João 13: 36-37; Mateus 15:15; 16:16; 17:. 4; 18:21; 19:27; 26:33, 

35; Marcos 11:21; Lucas 5: 8; 08:45; 12:41), com a resposta: "Senhor, para quem iremos 

nós? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e vim a saber que tu és o Santo de 

Deus "(João 6: 68-69). Embora seja verdade a convicção de Pedro, juntamente com os 

Doze, que a declaração foi, todavia, uma revelação de Deus, como a confissão mais tarde, 

mais explícita de Pedro de que Jesus era o Messias e Filho de Deus (Mateus 16: 16-17.). 

Esta experiência ensinou a Pedro que Deus lhe daria a mensagem que ele era proclamar 

através de meios divinos (cf. João 14:26; 16: 13-14). Embora ele era apenas um pescador, 

não educado nas escolas rabínicas (Atos 4:13), ele não precisa se preocupar com o que 

ele diria para Deus revelasse a ele. Essa confiança permitiu a Pedro a corajosamente e 

sem medo proclamar o evangelho, como registrado nos primeiros capítulos de Atos. 

Outra experiência-shaping vida para Pedro era a grande promessa que lhe foi dada. Em 

resposta à sua confissão de Jesus como o Messias (Mat. 16:16), o Senhor 

disse-lhe: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque a carne eo sangue não revelou 

isso para você, mas meu Pai que está nos céus. Eu também digo que tu és Pedro, e sobre 

esta pedra edificarei a minha igreja; e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu 

te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligardes na terra terá sido amarrado no 

céu, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus "(vv. 17-19) 



A base sobre a qual a igreja é construída é a verdade que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, 

o Filho de Deus. Era privilégio de Pedro, não só para articular essa realidade, mas também 

para pregá-lo até sua morte.Ao fazê-lo, ele fechasse as portas do inferno para que suas forças 

não prevaleceriam contra a igreja, e abrir as portas do céu para todos os que acreditaram, 

incluindo tanto judeus (Atos 2: 14-40) e gentios (Atos 10: 1-48). 

Deus mesmo usou de grande transgressão de Pedro para mais moldar e dar forma a 

ele. Talvez nenhum incidente revela mais claramente temperamento mercurial de Pedro 

que sua confissão de Jesus como Messias e suas conseqüências. Após afirmar verdadeira 

identidade de Jesus através de uma revelação de Deus (Mateus 16: 16-17.) E receber a 

promessa e privilégio descrito acima, Pedro estava voando alto.No entanto, 

surpreendentemente, ele imediatamente mergulhou nas profundezas da insensatez ao 

ousar repreender o Senhor. Depois de Jesus avisou solenemente os apóstolos da Sua vinda 

rejeição e morte (v. 21), Pedro impetuosa "o levou à parte e começou a repreendê-lo, 

dizendo: 'Deus me livre, Senhor! Este deve nunca acontecer com você '"(v. 22). Não havia 

lugar na teologia de Pedro por um Messias morrendo; como o resto de seus irmãos 

israelitas, ele esperava o Messias para expulsar os opressores romanos e trazer Israel para 

o lugar de promessa de aliança, proeminência e glória. A resposta de Cristo foi rápida e 

devastadora. O próprio homem que tinha apenas pronunciado abençoado por Deus (v. 17) 

Ele agora chocantemente abordada como Satanás (v. 23). 

A lição Pedro aprendeu com este incidente foi que ele não estava a superestimar seu papel, 

mas para entender seus limites firmes dentro do plano divino (cf. Rom. 12: 3). Como 

repreensão de Jesus indicou, Pedro poderia ser tão disponível para Satanás, como ele era 

Deus. Por causa de sua influência e comando líderes respeito, eles têm o potencial para 

ser usado por Deus, mas também para ser usado pelo diabo.Os líderes devem aprender, 

como Pedro, para operar dentro do plano de Deus, revelada nas Escrituras, e não alterá-

lo, a fim de prosseguir a sua própria agenda. 

Sem dúvida a experiência mais dolorosa da vida de Pedro era a sua grande rejeição de 

Jesus Cristo. Na noite antes da Sua morte, Jesus, citando a profecia de Zacarias, advertiu 

os discípulos que o abandonaria tudo temporariamente naquela mesma noite (Mt 26: 31-

32.). Pedro, no entanto, afirmou com confiança de que o que os outros podem fazer, ele 

estava indo para ficar com Jesus (v. 33). Quando Jesus respondeu que Pedro o negaria 

três vezes, Pedro vigorosamente insistiu que ele nunca iria abandonar o Senhor (v. 

35). Mas, como sempre, Jesus estava certo e Pedro estava errado. Não muito tempo 

depois que proclama corajosamente sua lealdade eterna a Jesus, Pedro repetida e 

enfaticamente negado Ele (vv. 69-74). Depois de sua negação final, "o Senhor se voltou 

e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como Ele lhe tinha dito: 

'Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes' "(Lucas 22:61). A realização do 

que ele tinha feito devastada Pedro, "e ele saiu e chorou amargamente" (v. 62). Seu 

orgulho auto-confiança tinha sido posta à prova e verificou-se estar querendo. 

Esta experiência esmagado dependência auto-confiante de Pedro em sua própria força e 

habilidades. Os líderes têm que aprender a confiar no Senhor para a força; eles têm que 

reconhecer que, como Martin Luther colocá-lo em seu hino "Castelo Forte é nosso Deus," 

  



Será que nós, na nossa própria força Confide, 

Nosso esforço estaria perdendo. 

  

Paulo, o orgulhoso,, fariseu auto-confiante hipócrita, veio a reconhecer-se como o 

principal dos pecadores (1 Tm. 1:16) e reconheceu, "Mas, pela graça de Deus sou o que 

sou, e sua graça para mim não provou vão; antes, trabalhei muito mais do que todos eles, 

não eu, mas a graça de Deus comigo "(1 Cor. 15:10). 

Mas, tendo quebrado a auto-confiança de Pedro, o Senhor não deixá-lo naquele 

estado. Ele trouxe uma experiência definitiva na vida de Pedro, um que iria prepará-lo 

para o papel importante que ele iria jogar na propagação do evangelho. Depois da morte 

de Cristo, Pedro e os demais apóstolos foram para a Galiléia, em obediência ao seu 

comando (Mat. 28:10). Mas Pedro anunciou para os que estavam com ele: "Vou pescar" 

(João 21: 3). Pedro não estava sugerindo um pouco pesca recreativa para passar o tempo 

até que Jesus chegou, mas a intenção de regressar à sua antiga ocupação (cf. João 12-21 , 

A Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, de 2008], 390). À luz de 

suas negações vergonhosos de Cristo, Pedro, sem dúvida, sentiu-se inadequado para 

servi-Lo. O resto dos apóstolos concordaram com Pedro, e disse-lhe: "Nós também 

vamos contigo." Mesmo quando o seu curso de ação estava errado, eles ainda seguiu os 

passos de Pedro. Mas o Senhor tinha outros planos para estes homens, e embora "eles 

saíram e entraram no barco ... naquela noite não apanharam nada." 

Na manhã seguinte, Jesus apareceu, e revelou a eles, orientando-os a uma grande distância 

de peixes (vv. 4-7). Após café da manhã (v. 9), Jesus dirigiu a Pedro. Ele sabia que, antes 

que ele pudesse desempenhar um papel de liderança na construção da igreja e pregar o 

evangelho, Pedro precisava ser restaurado e recommissioned. Ele precisava ter certeza de 

que se ele tivesse abandonado Cristo, Cristo não tinha abandonado ele. Portanto, Jesus 

desafiou Pedro três vezes, uma para cada um de seus desmentidos-reafirmar seu amor por 

Ele (vv. 15-17). Então ele disse algo que deve ter emocionado Pedro. "Em verdade em 

verdade vos digo que," Jesus lhe disse: "quando era mais jovem, você usou para cingir-

se e andar onde querias; mas quando você envelhecer, você estenderá as mãos e outro te 

cingirá você, e trazê-lo para onde você não deseja ir "(v. 18). Como o apóstolo nota de 

rodapé de João indica, dizendo que Jesus foi "significando com que tipo de morte [Pedro] 

iria glorificar a Deus" (v. 19). 

Normalmente, uma tal previsão traria alarme, não conforto. Mas as palavras do Senhor 

assegurou a Pedro que ele permaneceria fiel a Ele até a morte. Não haveria mais 

vacilante; Pedro não voltaria a abandonar Jesus, mas desempenhar com fidelidade o 

ministério para o qual havia sido chamado. Chegando ao fim de sua vida Pedro escreveu, 

Por isso, eu sempre vou estar pronto para vos lembrar estas coisas, mesmo que você já 

conhece, e foram confirmados na verdade que está presente com você. Considero que é 

certo, desde que estou neste morada terrena, para despertar-vos com forma de lembrete, 

sabendo que o abandono da minha morada terrena é iminente, como também nosso 

Senhor Jesus Cristo deixou claro para mim. E eu também será diligente que a qualquer 

momento depois da minha partida, você será capaz de chamar estas coisas à mente. (2 

Pedro 1: 12-15) 



Ele tinha se tornado o homem que o Senhor precisava que ele fosse. 

AS VIRTUDES DIREITA 

Moldagem do Senhor da matéria-prima da natureza de Pedro através de suas experiências 

de vida produzidos nele as virtudes e caráter essenciais para um verdadeiro líder 

espiritual. 

A, princípio fundamental fundamental da liderança espiritual é a submissão a Deus e à 

Sua Palavra. Como observado acima, Pedro era agressivo, ousado, e auto-confiante. Ele 

ilustrou esses traços quando foi abordado por pessoas que recolhem o imposto do templo 

e dois dracma. Quando perguntaram se Jesus estava indo para pagar esse imposto, Pedro 

respondeu que ele era. Essa realidade, aparentemente, não se coaduna com 

Pedro. Quando ele entrou na casa onde Jesus estava hospedado, o Senhor sabia que Pedro 

estava pensando. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, Jesus lhe perguntou: "O que 

você acha, Simon? De quem cobram os reis da terra, recolher costumes ou pagamento do 

imposto, a partir de seus filhos ou dos estranhos? "(Mat. 17:25). Quando Pedro 

respondeu: "de estranhos", Jesus chamou a conclusão lógica de que "os filhos estão 

isentos" (v. 26). Mesmo reis terrenos não tributam a seus filhos; portanto, como o Filho 

de Deus, Jesus não estava obrigada a pagar o imposto do templo. Mas então veio a lição 

de submissão. Para evitar ofender, Jesus disse a Pedro que "ir para o mar e jogar em um 

anzol, tira o primeiro peixe que subir; e quando você abrir a boca, você vai encontrar um 

shekel. Avalie isso, e dar a eles para você e para mim "(v. 27). 

Pedro pegou o ponto. Anos mais tarde, ele exortou os cristãos: "Mantenha o seu 

comportamento no meio dos gentios, para que naquilo em que falam contra vós como de 

malfeitores, eles podem por causa de suas boas ações, uma vez que observá-los, 

glorifiquem a Deus no dia da visitação" ( 1 Pedro 2:12). Os crentes devem viver suas 

vidas de tal maneira a ponto de negar adversários quaisquer motivos legítimos para 

criticar o evangelho. Então, nos versículos 13 a 18 de Pedro explicitada como fazer isso: 

Sujeitai-vos, por amor do Senhor para toda instituição humana, quer a um rei como o de 

autoridade, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e 

o louvor dos que fazem o bem. Para tal é a vontade de Deus que, fazendo direito você 

pode emudecer a ignorância dos homens insensatos. Agir como homens livres, e não 

usem a liberdade como uma cobertura para o mal, mas usá-lo como bondslaves de 

Deus. Honra a todas as pessoas, o amor a fraternidade, a temer a Deus, honrar o 

rei. Servos, sede submissas a seus mestres com todo o respeito, não só para aqueles que 

são bons e moderados, mas também para aqueles que não são razoáveis. 

Pedro tinha percorrido um longo caminho desde o homem que havia se recusado a pagar 

o imposto do templo. Mas ele tinha aprendido a lição de que, embora ele era um assunto 

do Reino de Deus e apenas um peregrino na Terra, ele, no entanto, necessário se submeter 

à autoridade humana por amor do Senhor. 

Em segundo lugar, Pedro aprendeu restrição, ou auto-controle. O perigo enfrentado por 

líderes decisivos, orientadas para a ação está se tornando irritado quando seus objetivos 

são frustrados por aqueles que não compartilham de sua visão, ou que 

underperform. Falta de moderação de Pedro foi claramente visto em sua sozinho, 



assumindo aqueles que vieram ao Getsêmani para prender Jesus (veja a discussão acima), 

que lhe valeu a repreensão do Senhor (João 18:11). 

Mais uma vez, Pedro aprendeu a lição. Em sua primeira epístola, escreveu ele, 

Para você ter sido convocada para este fim, uma vez que também Cristo padeceu por vós, 

deixando-vos exemplo para que você siga seus passos, que não cometeu pecado, nem 

dolo algum se achou em sua boca; e ao mesmo tempo sendo injuriado, não 

revidava; enquanto que sofrem, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga 

justamente (1 Pedro 2: 21-23) 

Ele entendeu a importância de seguir o exemplo do Senhor. 

Em terceiro lugar, Pedro aprendeu a humildade. O orgulho é um perigo sempre presente 

para os líderes, por causa de sua influência, e porque as pessoas elogiam, respeito e 

admiro. Ela estava orgulhosa auto-confiança de Pedro que estava por trás de sua 

ostentação, mencionado acima, que ele não iria abandonar o Senhor, e da queda forte que 

ele posteriormente assumiu quebrou esse orgulho. Como ele fechou sua primeira epístola, 

ele advertiu os anciãos não exaltar-se sobre aqueles que conduzem (1 Pedro 5: 3), em 

seguida, exortou todos os crentes, "Revesti-vos com humildade para com o outro, porque 

Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a 

poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido "(vv. 5-6). A vida de 

Pedro, mensagem e liderança refletida a humildade que ele tinha aprendido tão 

dolorosamente. 

Em quarto lugar, Pedro aprendeu amor. Líderes, mesmo aqueles na igreja, pode vir a ver 

as pessoas como um meio para um fim; ser orientada ao invés de pessoas orientadas 

tarefa. Mas a essência da verdadeira liderança espiritual é humilde, serviço de amor aos 

outros. "Se alguém quiser ser o primeiro" Jesus disse aos Doze ", será o derradeiro de 

todos eo servo de todos" (Marcos 9:35). Na noite antes da Sua morte, Jesus ilustrado 

graficamente esse princípio por lavagem humildemente os pés sujos dos discípulos. Essa 

tarefa degradante foi geralmente atribuído ao servo mais humilde. Mas nessa noite no 

cenáculo, não houve servo. E nenhum dos discípulos, que, como de costume estavam 

discutindo entre si sobre quem foi o maior (Lucas 22:24; cf. 9:46; Matt. 20: 20-28), 

estavam indo para eliminar-se da disputa por lavagem do pés dos outros. 

Pedro não entendeu o significado da ação do Senhor, e protestou veementemente quando 

o Senhor veio para lavar seus pés (João 13: 6-10). Mas quando Jesus lhe disse: "Se eu não 

te lavar, não terás parte comigo" (v. 8), Pedro, de maneira típica, desviou de um extremo 

ao outro, "Senhor", disse ele, "e depois lavar não só os meus pés, mas também as mãos 

ea cabeça "(v. 9). 

No contexto do Seu próprio exemplo, a exortação de Jesus aos doze que os crentes devem 

amar uns aos outros (vv 34-35; cf. 15: 12-13., 17) teve um elevado significado. Pedro 

recebeu a mensagem, como a sua exortação: "Acima de tudo, manter a sede fervorosos 

no seu amor um pelo outro, porque o amor cobre uma multidão de pecados" (1 Pedro 4: 

8; cf. 1:22; 2:17; 2 Pedro 1 : 7) indica. 

Em quinto lugar, Pedro aprendeu a compaixão de uma forma mais incrível através do 

ataque de Satanás que levou à sua negação (Lucas 22:31). Mas era chorosa, recuperação 



arrependido de Pedro da que a maioria falha terrível que lhe permitiu reforçar os outros 

em suas tentações (v. 32). A compaixão é uma virtude que os líderes muitas vezes 

falta. Focada em suas metas e objetivos, que muitas vezes não paramos para cuidar dos 

feridos. Não tão Pedro. Tendo experimentado a restauração do Senhor dele (em João 21, 

como mencionado acima), ele modelou o reconfortante compassivo de aqueles que lutam 

com tristeza ou pecado que deve marcar todos os líderes. Em sua primeira epístola, ele 

escreveu estas palavras de conforto, expressando sua compaixão para com aqueles que 

enfrentam ataques de Satanás: 

Seja de espírito sóbrio, estar em alerta. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, 

como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas resistir-lhe, firmes na fé, 

sabendo que as mesmas experiências de sofrimento estão sendo realizados por seus 

irmãos que estão no mundo. Depois de ter sofrido por um pouco de tempo, o Deus de 

toda graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo, Ele mesmo perfeito, confirmar, 

fortalecer e estabelecer-lo. (1 Pedro 5: 8-10) 

O que não foi torre de marfim exortação; Pedro tinha vivido o que pregava. 

Finalmente, Pedro aprendeu coragem, não a impulsividade imprudente que o levou a 

cortar a orelha de Malco, mas sim, uma determinação resolvida madura a sofrer pela causa 

de Cristo. Ele precisaria de que a coragem, já que ele teria de enfrentar problemas, a 

oposição, perseguição e, em última análise, o martírio. Como observado acima, Jesus 

previu martírio de Pedro em João 21, quando Ele lhe disse: "Em verdade em verdade vos 

digo que, quando era mais jovem, você usou para cingir-se e andar onde querias; mas 

quando você envelhecer, você estenderá as mãos e outro te cingirá você, e trazê-lo para 

onde você não deseja ir "(v. 18)." Agora, isso Ele disse: "João observou," significando 

com que tipo da morte Pedro iria glorificar a Deus "(v. 19). 

Pedro mostrou sua coragem por corajosamente proclamando Jesus como Salvador e 

Senhor para as mesmas pessoas que haviam crucificado. Nem ele parar de pregar, nem 

mesmo quando ordenou a fazê-lo pelo Sinédrio (Atos 4: 18-20; 5: 27-29). Ele exortou 

todos os cristãos a seguir o seu exemplo de coragem, quando escreveu: 

Mas mesmo se você deve sofrer por causa da justiça, você é abençoado. E não temem sua 

intimidação, e não ser incomodado, mas santificai a Cristo, como Senhor, em vosso 

coração, estando sempre pronto para fazer uma defesa a todo aquele que vos pedir a dar 

conta da esperança que há em vós, mas com mansidão e . reverência "(1 Pedro 3: 14-15) 

Pedro eventualmente se tornou o líder Jesus precisava que ele fosse. Ele foi a principal 

figura nos primeiros doze capítulos de Atos. Foi ele quem iniciou a substituição de Judas 

com Matthias, que pregou o primeiro sermão na história da Igreja no dia de Pentecostes 

e que manteve a pregar em desafio ao Sinédrio, que, junto com João, curou um paralítico 

à templo, que lidou com a hipocrisia de Ananias e Safira, que confrontou o falso professor 

Simão, o Mago, que curou Enéias e levantou Dorcas dos mortos, e que levaram o 

evangelho aos gentios. 

Ao longo do caminho Pedro sofreu perseguição e prisão. Eventualmente, como o Senhor 

havia predito, ele foi martirizado por sua fé inabalável em Jesus Cristo. Segundo a 

tradição Pedro, depois de ter sido forçado a assistir a crucificação de sua esposa, foi o 

próprio crucificado de cabeça para baixo-a seu próprio pedido, uma vez que ele sentiu-se 



indigno de morrer como seu Senhor havia morrido. Sua vida e ministério pode ser 

resumida nas palavras de encerramento do último epístola, ele escreveu: "Crescei na graça 

e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto 

agora como no dia da eternidade. Amém "(2 Pedro 3:18). 

 
33. Homens Comuns, Chamados incomuns-Parte 

3: André, Tiago (Lucas 6: 14b, c) 

André, seu irmão; e Tiago (6: 14b, c) 

Crônicas dos últimos recordes inúmeros casos em que um pequeno grupo de homens 

todas as adversidades que enfrentam mudaram o curso da história. Tais eventos, muitas 

vezes memoralized em livros e filmes, tornaram-se o material de lendas. Um dos 

primeiros teve lugar na batalha de Termópilas, em 480 AC . durante a invasão persa da 

Grécia. Uma pequena retaguarda liderados pelo Rei Leônidas de Esparta I, composta por 

300 espartanos e várias centenas de homens de outras cidades-estados gregas, diante de 

centenas de milhares de persas liderados por Xerxes (o Assuero do livro de Ester). Apesar 

de ser irremediavelmente em desvantagem numérica, Leônidas e seus homens se 

recusaram a recuar ou render-se. Na verdade, quando um emissário persa exigiu que eles 

deponham as armas Leonidas respondeu desafiadoramente: "Venha e levá-los." Apesar 

de Leonidas ea maioria de seus homens morreram defendendo a passagem estreita, a sua 

posição corajosa permitiu que o grosso do exército grego para escapar e sobreviver. 

Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler lançou um último, ofensiva 

desesperada contra os aliados ocidentais. Ele esperava para aproveitar o porto belga de 

Antuérpia chave e dividir as forças britânicas e americanas. Hitler acreditava que os 

aliados ocidentais, então, pedir a paz, o que lhe permite concentrar todas as suas forças 

contra o avanço das tropas soviéticas no leste. 

Diretamente no caminho da ofensiva alemã através da região de Ardennes foi a cidade 

belga de Bastogne. Todas as principais estradas da região convergiram para Bastogne, 

tornando sua captura essencial para os alemães. O 101st Airborne Divisão americano 

(com algumas outras unidades menores) resistiu ao ataque de forças alemãs vastamente 

superiores por uma semana, até aliviado por elementos do Terceiro Exército do General 

George Patton. Apesar das probabilidades, eles se recusaram a desistir. Quando os 

alemães exigiram que ele se render suas forças, o comandante americano, o general 

Anthony McAuliffe, fez um desdenhoso, a resposta de uma palavra que Leonidas teria 

apreciado: "Nuts!" Teimoso, corajosa defesa do 101 atrasou a unidade alemã, que acabou 

por fracassar para alcançar seus objetivos. 

Talvez o mais famoso estande heróica na história americana foi a dos Texans na 

Alamo. Menos de 200 homens, liderados por William Travis, Tiago Bowie, e Davy 

Crockett, estendeu por quase duas semanas contra milhares de tropas mexicanas sob a 

presidência de Antonio Lopez de Santa Anna, que estava buscando para esmagar a 

Revolução do Texas. Esse atraso permitido hora de declarar sua independência, formar 

um governo, e elaborar uma Constituição, os Texans. Além disso, o heroísmo dos 

defensores da Alamo, todos eles morreram, e carta eloquente de William Travis dirigida 



"ao povo do Texas e todos os americanos no Mundo", inspirou muitos homens para se 

juntar ao exército Texas. Esse exército depois expulsou as forças de Santa Anna na 

Batalha de San Jacinto, garantir a independência do Texas. 

A Bíblia ilustra o princípio de que Deus tem muitas vezes virou história usando algumas 

pessoas, ou mesmo um indivíduo, para cumprir Seus propósitos. Ele escolheu Gideão 

para libertar o povo de Israel de seus opressores midianitas (Jz 6: 1-6.). Ao comando de 

Deus, força inicial de Gideão de trinta e dois mil foi reduzido para dez mil (Jz 7: 3.). Mas 

para que as pessoas se gabar de que a libertação foi a partir de sua própria força (v. 2), 

Deus dirigiu Gideon para reduzir ainda mais a sua força de trezentos homens (vv. 6-8). O 

Senhor usou Gideon e que pequena força para derrotar a grande (v. 12) forças reunidas 

contra eles (vv. 16-25). Mais tarde, em juízes, Deus usou Samson para entregar sozinho 

o povo de Israel de seus inimigos perenes os filisteus (Jz. 15: 15-20). Ainda mais tarde na 

história de Israel, Elias sozinho foi capaz de triunfar mais de 450 profetas de Baal no 

Monte Carmelo (1 Reis 18: 17-40). 

Menos conhecido, mas não menos importante, é a conta do livramento de Deus de Israel 

através de Jônatas e seu escudeiro. Como nos dias de Samson os israelitas estavam sendo 

oprimidos pelos filisteus. O pai de Jonathan, Saul, já havia sido desqualificado como rei 

por causa de sua desobediência (1 Sam. 13: 7-14). A força de invasão filisteu era enorme 

(v. 5), e os israelitas (exceto para Saul e Jonathan) não tinha armas (vv. 19-22). Derrota 

parecia certo, levando muitos de "o povo [esconder] se nas cavernas, nos arvoredos, em 

penhascos, em caves, e em covas" (v. 6). Outros fugiram e "cruzou o Jordão para a terra 

de Gade e Gileade" (v. 7). Israel parecia à beira de ser aniquilado como uma nação. 

Mas Jonathan não compartilhava derrotismo das pessoas. Colocando sua confiança no 

Senhor, ele e seu fiel escudeiro se aproximaram do acampamento filisteu e saudou. Levá-

los para desertores que buscam a render-se (1 Sam. 14:11), os filisteus chamado aos dois 

homens para chegar ao seu acampamento. Jonathan, seguido por seu escudeiro, 

prontamente atacou os filisteus, matando vinte deles (vv. 13-14). O resultado foi de 

pânico no acampamento filisteu, um pânico agravada por um terremoto enviado por Deus 

(v. 15). Os filisteus fugiram em debandada (16 v.), E seu vôo rapidamente se transformou 

em uma goleada (vv. 20-23). A coragem ea fé de Jônatas e seu escudeiro salvou a nação 

(vv. 45-46). As palavras de Jonathan no versículo 6, "o Senhor nenhum impedimento há 

de livrar com muitos ou com poucos", resumem não apenas suas próprias façanhas, mas 

também aqueles de Gideão, Sansão, e Elias. 

Assim como Deus usou indivíduos, como Gideão, Sansão, Elias e Jonathan, para mudar 

o curso da história de Israel, assim também no Novo Testamento Ele usou doze homens 

para mudar o curso da história do mundo. Aqueles, homens comuns comuns, escolhidos, 

treinados, e comissionado pelo Senhor Jesus Cristo, são o tema desta seção do Evangelho 

de Lucas. Tendo introduzido Pedro (veja o capítulo anterior deste volume), Lucas virou-

se para os próximos dois membros dos Doze: irmão de Pedro André, e Tiago, irmão de 

João. 

ANDREW 

André, seu irmão (6: 14b) 



A designação de André como sua (de Pedro) irmão é indicativo de sua 

situação. Consistentemente ofuscado por seu mais famoso irmão (ele é normalmente 

referido nos Evangelhos em conexão com Pedro; cf. Mt 04:18; 10:. 2; Marcos 1:16, 29; 

João 01:40, 44; 6: 8 ), André é o menos conhecido do círculo interno dos apóstolos. Ele 

não gozam da mesma intimidade com Jesus como Pedro, Tiago e João.Por exemplo, 

André não estava presente com os outros três na transfiguração (Mt 17: 1.), A cura da 

filha de um chefe da sinagoga (Marcos 5:37), ou com os outros três no Getsêmani (Marcos 

14:33). A imagem dos evangelhos pintar dele é de uma pessoa para servir conteúdo 

silenciosamente em segundo plano. 

Como Pedro, André era originária da aldeia de Betsaida (João 1:44). Os irmãos mais tarde 

mudou-se para a maior cidade de Cafarnaum, onde dividiram uma casa (Marcos 1:21, 29) 

e operou um negócio de pesca (Mat. 4:18). Pedro e André eram judeus devotos, 

comprometidos com o culto do verdadeiro Deus. Eles estavam entre os primeiros dos 

Doze para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Tendo tomado um período sabático de sua 

empresa de pesca, eles viajaram para a região em torno do Jordão e se tornar seguidores 

de João Batista. Eles estavam entre os "esperava a consolação de Israel" (Lucas 2:25) pela 

vinda do Messias prometido no Antigo Testamento. 

O evangelho de João relata a história do primeiro encontro de André com Jesus. Junto 

com o apóstolo João, André estava com João Batista, quando ele apontou Jesus para eles 

e disse: "Eis o Cordeiro de Deus!" (João 1:36). Depois de ouvir isso, os dois seguiram 

Jesus e ficou com ele para o resto do dia (vv. 37-39). Essa experiência mudou para sempre 

a vida de André. Convencidos de que Jesus era exatamente que João Batista tinha dito 

que era, André "encontrou primeiro seu irmão Simão, e disse-lhe: 'Encontramos o 

Messias" (v. 41). Em seguida, no que se tornaria o padrão de vida e ministério de André 

"ele trouxe [Simon] para Jesus" (v. 42). Foi então que o Senhor deu o nome de Pedro 

Simon e começou a treiná-lo para ser o líder dos Doze, como foi observado no capítulo 

anterior deste volume. 

Após seu encontro inicial com Jesus, André e Pedro voltou a Cafarnaum e retomou seus 

negócios de pesca. Meses mais tarde, veio Jesus para a Galiléia, depois de inicialmente 

ministrando em Judeia e de Jerusalém. Caminhando ao longo da costa do Mar da Galiléia, 

Ele encontrou Pedro e André (Mat. 4:18), juntamente com João e seu irmão Tiago (v. 

21). Desta vez, eles não buscam o Senhor; ao contrário, Ele procurou-los. Eles se 

tornaram discípulos a tempo parcial (19 vv., 22), e ainda manter sua empresa de 

pesca. Lucas 5: 1-11 registra sua chamada final para o discipulado em tempo integral, 

quando eles "deixaram tudo e seguiram-no" (v. 11). 

Dois outros incidentes no Evangelho de João fornecer uma visão mais aprofundada 

personagem de André. No sexto capítulo, João registra a alimentação dos cinco mil 

homens (com mulheres e crianças mais perto vinte e cinco mil), que começou quando 

"Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a 

Filipe 'Onde compraremos pão, para que estes possam comer? "(v. 5). Esmagado pela 

dimensão do problema, "Filipe respondeu-lhe:" Duzentos denários de pão não é suficiente 

para eles, para que todos possam receber um pouco '"(v. 7). Na medida em que Filipe 

estava em causa, alimentando uma enorme multidão tão com seus parcos recursos estava 

fora de questão. André, no entanto, tinha sido misturando-se com as pessoas e tinha 

encontrado "um rapaz ... que [tinha] cinco pães de cevada e dois peixes" (v. 9). Apesar de 

suas próprias dúvidas, expressa em sua pergunta retórica e, talvez, cínico: "Quais são 



estes para tantas pessoas?" André estava sempre ansioso para trazer as pessoas para 

Jesus. O Senhor obliterou todo cinismo e dúvidas quando usou o pequeno almoço para 

alimentar a grande multidão. 

Em sua última aparição nos Evangelhos, André, fiel à forma, trouxe ainda mais pessoas 

para Jesus. No rescaldo tumultuada da entrada triunfal "alguns gregos [mais provável 

prosélitos gentios ao judaísmo] subiam [para Jerusalém] para adorar na festa [Páscoa]" 

(João 0:20). Buscando uma audiência com Jesus, que primeiro se aproximou de 

Filipe. Eles podem ter o escolheu porque ele era de Betsaida, localizado próximo à região 

predominantemente Gentil conhecida como a Decápole (v. 21) (Mt 4:25;. Marcos 5:20; 

7:31). Incerta de como lidar com a situação ", Filipe veio e disse André" sobre ele, em 

seguida, "André e Filipe veio e disse Jesus" (João 12:22). Não havia dúvida ou hesitação 

na mente de André; quando as pessoas queriam ver Jesus, trouxe-os a Ele. 

As três cenas, em que André desempenha um papel proeminente, revelam que ele era 

antes de tudo um missionário. O compromisso apaixonado de seu coração era trazer as 

pessoas para Jesus. Ele estava sem prejuízo, de bom grado inaugurando gentios bem 

como judeus para o Salvador. André também foi um homem cuja fé superou dúvida, 

como em confiar que o Senhor poderia usar o almoço aparentemente inadequada de um 

jovem rapaz para cumprir Seus propósitos. André também exibiu humildade, sendo o 

conteúdo para permanecer na sombra de seu irmão famoso e servir de fundo. Há pessoas 

que não vão tocar na banda, a menos que eles podem bater o tambor grande, mas André 

não era um deles. Ele estava mais preocupado em trazer as pessoas para Jesus do que 

sobre quem tem o crédito. Ele não era um homem de agradar, mas um servo de Cristo, 

comprometeu-se a "fazer a vontade de Deus de coração" (Ef. 6: 6). 

André acabou pagando o preço final por sua devoção ao Senhor Jesus Cristo. Segundo a 

tradição um governador provincial, irritou que André tinha levado sua esposa de Cristo, 

fora crucificado em uma cruz em forma de X. Apesar do sofrimento que ele suportou, 

André continuou a pregar o evangelho para os transeuntes durante o tempo que ele 

pudesse falar. Ele morreu como viveu, trazendo pessoas para o Salvador. 

TIAGO 

Tiago (6: 14c) 

Tal como o seu irmão João, Tiago era o filho de Zebedeu, um pescador próspero (bem 

fora o suficiente para ter contratado funcionários que trabalham para ele [Marcos 01:20]), 

no Mar da Galiléia. Tiago e João eram sócios em uma empresa de pesca com o outro par 

de irmãos que compunham o grupo interno dos Doze, Pedro e André (Lucas 5:10). Tiago, 

como André, é ofuscada pelos outros dois apóstolos no grupo interno, Pedro e 

João. Escritura apresenta retratos de cores deles, mas meras silhuetas de André e Tiago. 

Mas o silêncio relativo dos evangelhos sobre Tiago não significa que ele era 

insignificante. Seu nome aparece em segundo lugar na lista dos Doze depois de Pedro no 

evangelho de Marcos (Marcos 3: 16-17). E exceto por duas ocasiões, Tiago é o primeiro 

da lista, quando ele e João aparecem juntos. Os dois são inseparáveis nos 

evangelhos; Tiago nunca é mencionado para além de João. E Tiago estava presente em 

vários eventos importantes com Pedro e João, como mencionado acima, que André não 

era. 



A chave para a compreensão da personalidade de Tiago é o apelido Jesus deu os dois 

irmãos. "Boanerges", como Marcos observa, significa, "filhos do trovão" (Mc 3:17). Isso 

colorido termo descreve vividamente suas personalidades vigorosas. Tiago era zeloso, 

apaixonado e fervoroso. Ele pode muito bem ter sido a versão do Novo Testamento de 

Jeú, que declarou: "Venha comigo e ver o meu zelo para com o Senhor" (2 Reis 10:16). O 

zelo de Jeú, porém, não era nada, mas egoísta ambição mundana, uma vez que ele "não 

teve o cuidado de andar na lei do Senhor, o Deus de Israel, com todo o seu coração;não 

se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel "(2 Reis 10:31). 

O zelo de Tiago também foi por vezes equivocada, e expressa de maneiras que eram 

menos de gracioso ou justos. Em seu caminho para Jerusalém para a Páscoa final do Seu 

ministério (Lucas 9:51), Jesus "enviou mensageiros à sua frente, e eles foram e entraram 

numa aldeia de samaritanos para fazer arranjos para Ele" (v. 52). Os samaritanos eram os 

descendentes de judeus que tinham casado com gentios, após a queda do reino do norte 

para a Assíria. Os judeus os consideravam, uma raça imunda poluído, e evitou o contato 

com eles sempre que possível (João 4: 9). Séculos de animosidade mútua fez os 

samaritanos dispostos a "receber [Jesus]", tanto mais "porque Ele estava viajando em 

direção a Jerusalém" (v. 53). Eles tinham sua própria adoração centrada em Mt. Garizim, 

onde os judeus destruíram o templo samaritano durante o período intertestamental. As 

pessoas desta aldeia samaritana queria ter nada a ver com os judeus que viajam a 

Jerusalém para adorar lá. 

. Indignado com esse insulto flagrante de Jesus, Tiago, junto com João, exclamou com 

raiva "Senhor, que queres que nós ordenar que desça fogo do céu e os consuma" (v 54; 

cf. 2 Reis 1: 9-12 ). André queria trazer os perdidos para Jesus; Tiago queria incinerá-

los. Paixão desvairada dos irmãos lhes valeu uma repreensão do Senhor, que lhes disse: 

"Você não sabe que tipo de espírito sois; pois o Filho do Homem não veio para destruir 

as almas dos homens, mas para salvá-los "(vv 55-56;. cf. 19:10). Seu zelo para não 

permitir que Cristo para ser insultado foi louvável; no entanto, neste caso, não era de 

acordo com o conhecimento (Rm. 10: 2). 

Um segundo incidente revela um outro lado da personalidade de Tiago: Nesta ocasião 

Tiago e João adicionou um novo toque para debate dos apóstolos em curso sobre qual 

deles era o maior (cf. Mc 9: 33-34; Lucas 22:24). Buscando os lugares de destaque de 

honra ao lado de Jesus em Seu glorioso reino, os dois audaciosamente solicitou que o 

Senhor conceda a eles o privilégio de sentar-se à sua direita e esquerda (Marcos 

10:37). Além disso, eles trouxeram a sua mãe com eles para fazer o pedido inicial para 

Jesus. Ela era, evidentemente, a irmã de Jesus 'mãe Maria (como uma comparação de 

Matt. 27: 55-56, Marcos 15:40 e João 19:25 sugere), fazendo com que Tiago e João de 

Jesus primos. Eles foram assim descarAdãoente explorar os seus laços familiares com 

Jesus para a sua própria auto-engrandecimento que, compreensivelmente indignado os 

outros dez apóstolos (Mat. 20:24). 

Como os escribas e fariseus, que "o amor [d] o lugar de honra nos banquetes e os 

primeiros assentos nas sinagogas" (Mateus 23: 6.) E Diótrefes, "que [d] para ser o 

primeiro" (3 João 9 ), Tiago e João procurou prestígio, preeminência, e ser exaltado acima 

do resto dos apóstolos. Escusado será dizer que o Senhor rejeitou seu pedido de auto-

serviço (Mat. 20:23) e, em seguida, deu todos os discípulos uma lição muito necessária 

sobre a importância da humildade (vv. 25-28). 



Tiago buscou o poder e prestígio; Jesus deu-lhe a servidão. Ele procurou uma coroa de 

glória; Jesus deu-lhe um cálice de sofrimento. Tiago foi o primeiro dos Doze para morrer, 

e é o único cuja morte é registrada no Novo Testamento. De acordo com Atos 12: 1-2 ", 

o rei Herodes lançou mão alguns que pertenciam à igreja, a fim de maltratá-los. E ele 

tinha Tiago, irmão de João condenado à morte com uma espada. "Isso Herodes, 

procurando travar o crescimento da igreja, apreendidos e executado Tiago em vez de 

Pedro ou João revela que Tiago havia se tornado uma força para Deus. O antigo "Son da 

Thunder" tinha sido orientado por Cristo e moldado pelo Espírito Santo em um homem 

cujo zelo e ambição foram redirecionados para com Deus e Seu reino. 

Como André, Tiago levou alguém a Cristo em sua morte. Segundo a tradição, registrada 

pelo historiador da igreja primitiva Eusébio, 

o homem que liderou [Tiago] para o tribunal, ao vê-lo levando o seu testemunho da fé, e 

mudou-se pelo fato de, confessou-se um cristão. Ambos, portanto, ... foram levados para 

morrer. Em seu caminho, ele suplicou Tiago para ser perdoado dele, e Tiago considerando 

um pouco, respondeu: "Paz seja contigo", e beijou-o; e, em seguida, ambos foram 

decapitados ao mesmo tempo. ( História Eclesiástica , II. 9) 

A vida de Tiago oferece testemunho convincente de que uma pessoa apaixonada, controlada 

pelo amor, pode ser um poderoso instrumento nas mãos de Deus. 

 
34. Homens Comuns, Chamados incomuns-Parte 

4: João (Lucas 6: 14-D) 

João (6: 14d) 

Quando Deus escolhe as pessoas para os Seus propósitos de salvação, Ele não fazê-lo 

com base em padrões humanos. "O Senhor não tomou prazer em vós nem vos escolheu 

porque você estava em maior número do que qualquer dos povos", Moisés lembrou os 

filhos de Israel ", pois você era o menor de todos os povos, mas porque o SENHOR vos 

amava e manteve o juramento que fez a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e 

vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito "(Deut. 7: 7-8). Moisés 

também minimizou suas próprias qualificações para a liderança, dizendo que "ao 

Senhor:" Por favor, Senhor, eu nunca fui eloqüente, nem recentemente nem no tempo 

passado, nem depois que falaste ao teu servo; porque eu sou pesado de boca e pesado de 

língua "(Ex 4:10;. cf. 6:12). Jeremias reagiu com espanto de seu chamado para ser um 

profeta (Jer. 1: 5), exclamando: "Ai de mim, Senhor Deus! Eis que eu não sei como dizer, 

porque eu sou um menino "(v. 6). 

Ninguém estava mais muito usado por Deus na propagação do evangelho do que o 

apóstolo Paulo (cf. Rm 15:19; 1 Cor. 15:10.). No entanto, mesmo que ele não foi 

escolhido por causa de quaisquer qualificações humanas que possuía. Ele se considerava 

"o mínimo de todos os santos" (Ef. 3: 8), e "o menor dos apóstolos, e não sou digno de 

ser chamado apóstolo, porque [ele tinha] persegui a Igreja de Deus" (1 Cor. 15: 9). Por 

sua própria admissão Paulo tinha sido "um blasfemo, perseguidor e injuriador" (1 Tm 

1:13; cf. Atos 8:. 3; 22: 4-5; 26: 9-11.; Gal 1:13 .; Fp 3: 6), e viu-se como o principal dos 



pecadores (1 Tim 1:15).. Seus adversários desdenhosamente disse dele: "Suas cartas são 

graves e fortes, mas a sua presença pessoal é inexpressivo ea sua palavra desprezível" (2 

Cor. 10:10), uma vez que Paulo não tinha a persona pública e habilidades polidas de um 

orador grego (cf . 11: 6). 

Paulo tinha qualificações religiosas impressionantes a partir de uma perspectiva humana 

(Atos 26:24; 2 Cor. 11: 5, 22-33; Gal. 1: 13-14; Fl 3, 4-6.). Mas os testes que ele sofreu 

lhe ensinou a lição de que de Deus "graça é suficiente ... para poder se aperfeiçoa na 

fraqueza" (2 Cor. 12: 9). Em 2 Coríntios 2:16 ele fez a pergunta retórica, e deu a resposta 

em 3 "Quem é suficiente para estas coisas?": 5: "Não que sejamos adequada em nós 

mesmos para considerar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade 

vem de Deus. "Ninguém é capaz em sua própria força para servir adequAdãoente Deus 

Todo-Poderoso. Como Paulo lembrou aos Coríntios, aqueles que Deus chama para a 

salvação e serviço incluem "não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os 

poderosos, nem muitos os nobres; mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para 

envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as 

coisas que são fortes "(1 Cor. 1: 26-27). 

O Doze, como todos os crentes, não foram escolhidos pelo Senhor, porque de qualquer 

espiritualidade superior que possuíam. Como foi observado nos capítulos anteriores deste 

livro, eles eram homens-pescadores comuns, coletores de impostos, revolucionários 

políticos. Paulo descreveu a si mesmo e seus companheiros apóstolos como "homens 

condenados à morte ... um espetáculo para o mundo ... loucos por amor de Cristo ... fraco 

... sem honra .... com fome e sede ... mal vestidos ... mais ou menos a ... desabrigados ... 

trabalhando com [suas] próprias mãos ... injuriado ... perseguidos ... caluniado ... a escória 

do mundo, a escória de todas as coisas "(1 Cor. 4: 9-13). Os Doze também foram 

desprezados como galileus iletrados e incultos (Atos 2: 7; 4:13). 

A única explicação para o impacto do evangelho é o poder de Deus. Ele escolhe para 

colocar a verdade priceless do glorioso evangelho, potes simples, comuns de argila (2 

Cor. 4: 7), de modo que toda a glória é Sua. O mundo está cheio de pessoas muito 

consumidas com os seus interesses próprios, importância e habilidades para ser usado por 

Deus. Mas quando Ele escolheu os homens que seriam o fundamento da igreja (Ef. 2:20), 

Deus não escolheu eruditos, oradores eloqüentes, ou líderes religiosos hipócritas. Ele 

escolheu doze homens comuns, cujas vidas e ministérios mudaria para sempre o curso da 

história. 

Tendo introduzido Pedro, André, Tiago, Lucas identificou o quarto em sua lista dos doze 

apóstolos, João. Depois de examinar o seu passado, vamos considerar as duas coisas que 

eram a paixão consumidora de João vida: verdade e amor. 

FUNDO DE JOÃO 

Como observado no capítulo anterior deste volume, João e seu irmão Tiago eram filhos 

de Zebedeu, o proprietário de uma empresa de pesca próspera, no Mar da Galiléia. Os 

dois irmãos eram sócios da empresa com Pedro e André (Lucas 5:10). João foi 

provavelmente o mais jovem dos dois, uma vez que Tiago normalmente primeiro é 

indicada quando são mencionados juntos. Sua mãe era Salomé (veja a discussão de Matt. 

20: 20-24, no capítulo 4 deste volume), uma das mulheres que serviam Jesus (Mateus 27:. 

55-56), possivelmente financeiramente (cf. Lucas 8: 2-3). Como também foi observado 



no capítulo anterior deste volume, Salomé era provável a irmã da mãe de Jesus, 

Maria. Nesse caso, João teria sido primo de Jesus. 

Com a exceção de Pedro, João é o apóstolo sobre quem se sabe mais. Ele era um membro 

do grupo mais íntimo dos Doze, aqueles mais próximos de Jesus, juntamente com Pedro, 

Tiago e André. Apenas Pedro, Tiago e João estavam presentes na cura da filha do chefe 

da sinagoga (Marcos 5:37), a transfiguração (Mat. 17: 1), e entrou Getsêmani com Jesus 

(os outros discípulos aparentemente esperava no portão; cf. Mt 26: 36-37.). Na verdade, 

a designação de João como o discípulo que Jesus amava (João 13:23; 19:26; 20: 2; 21: 7, 

20) sugere que ele pode ter sido o mais próximo de todos os apóstolos ao Salvador. 

João tinha sido um seguidor de João Batista (João 1:35) e, junto com André, foi o primeiro 

dos Doze a encontrar Jesus (vv. 36-40). Ele finalmente voltou para a pesca no Mar da 

Galiléia, tornou-se um seguidor de tempo parcial de Jesus (Mt 4:21.), Em seguida, um 

discípulo de tempo integral (Lucas 5: 10-11), e, finalmente, foi escolhido pelo Senhor 

para ser um apóstolo longo da vida. 

Tal como o seu irmão Tiago, João tinha uma personalidade forte tormenta, o que levou o 

Senhor para nomeá-los "filhos do trovão" (Mc 3:17). Temperamento volátil de João 

expressou-se em seu desejo, junto com Tiago, para fazer descer fogo do céu sobre os 

samaritanos que rejeitaram Jesus (Lucas 9:54). Sua agressividade e ambição também são 

vistos em sua tentativa e seu irmão de explorar os seus laços familiares com Jesus para 

obter posições de honra e privilégio no reino (Mateus 20: 20-23.). 

Assim como fez com o resto dos Doze, Jesus moldada e moldada João para o homem, 

Ele queria que ele fosse. Esse aprendizado envolvido que o seu zelo pela verdade 

precisava ser equilibrado com o amor, e, na verdade, essas duas coisas finalmente chegou 

a caracterizá-lo. 

Esse equilíbrio é difícil de encontrar. Muitos cristãos não parecem entender a sua 

importância, e acampamento em um ou o outro. O resultado é tanto um, a ortodoxia sem 

vida frio levando a indiferença arrogante, ou, um sentimentalismo superficial rasa 

levando a tolerância de erro. Mas tanto a verdade eo amor são essenciais para o reino de 

Deus e, portanto, inseparáveis. Paulo deixou isso bem claro em Efésios 4: 11-15. Deus dá 

aos homens talentosos (v. 11) para equipar os crentes para a edificação mútua do corpo 

de Cristo (v. 12), o que resulta em maturidade espiritual e semelhança de Cristo (vv. 13-

14).Em seguida, o apóstolo resumiu sucintamente maturidade espiritual como "falar a 

verdade em amor" (v 15; cf. 1 Cor. 13:. 6; 1 Pedro 1:22). Os cristãos maduros não só 

estão firmemente enraizada na sã doutrina (1 Tim. 4: 6; Tito 1: 9; 2: 1).., Mas também 

manifestar o fruto do Espírito, o amor (Gl 5,22; cf. v 13 ; Romanos 5: 5; 12: 9.). 

COMPROMISSO DE JOÃO DE VERDADE 

Preocupação apaixonada de João para a verdade permeia seus escritos; ele usa a palavra 

"verdade" quarenta e seis vezes. Para João, a verdade divina foi extremamente encarnada 

no Senhor Jesus Cristo; Ele estava cheio de verdade (João 1:14) e em verdade a salvação 

de Deus Ele foi totalmente revelada (v. 17). Os que professam conhecer a Cristo, mas não 

lhe obedecem são desprovidos da verdade (1 João 2: 4; cf. 1: 6, 8). Nada trouxe João 

alegria maior do que ouvir dos cristãos andam na verdade (3 João 4; cf. v 3;. 2 João 4). 



Sua profunda preocupação pela verdade levou João para ser preto e branco; de ver as 

coisas em grande contraste; de expressar-se em termos absolutos e opostos. Ele colocou 

luz contra as trevas (João 1: 5; 1 João 2: 8-9), a vida contra a morte (João 05:24; 1 João 

3:14), o reino de Deus contra o reino do diabo (João 3: 3, 5; 8:44), os filhos de Deus 

contra os filhos de Satanás (1 João 3:10), o julgamento dos justos contra o julgamento 

dos ímpios (João 5:24; Ap 20: 11-15 ), a ressurreição da vida contra a ressurreição do 

juízo (João 5:29), recebendo Cristo contra rejeitá-Lo (João 1: 11-12), fruto contra 

fruitlessness (João 15: 2), a obediência contra desobediência (João 3:36 ). Pessoas quer 

caminhar na luz, ou na escuridão (João 12:35; 1 João 1: 7), e são ou de Deus ou do mundo 

(1 João 2:15). Os nascidos de Deus não pode pecado (1 João 3: 9), e aqueles que rejeitam 

a Cristo não tem Deus (João 5:23; 1 João 2:23), aqueles que fazem o bem são de Deus, 

mas os que fazem o mal tem não viu a Deus (3 João 11). 

Devoção apaixonada de João para a verdade, também o levou a alertar contra o perigo de 

falsos mestres, que torcem e pervertem a verdade. Em sua primeira epístola João listou 

três características desses professores (a quem ele rotula "anticristos" [1 João 2:18] 

porque eles distorcida e negou a verdade sobre Jesus Cristo). Em primeiro lugar, eles 

surgiram dentro da igreja, mas, em seguida, à esquerda, levando seus seguidores com 

eles. Como João observou: "Saíram de nós, mas não eram dos nossos; porque, se tivessem 

sido dos nossos, teriam permanecido conosco; mas eles saíram, para que ele iria ser 

demonstrado que todos eles são não de nós "(1 João 2:19). Segundo, eles "denie [d] que 

Jesus é o Cristo," assim "[negar] do Pai e do Filho" (v. 22). Aqueles que negam a 

verdadeira natureza de Jesus Cristo como Deus encarnado também negam o Pai, que 

testemunhou ao Filho (5: 9-10; João 5: 32-38; 8:19). Finalmente falsos mestres tentar 

enganar os fiéis (1 João 2:26; cf. 3:.. 7; Rom 16:18; 1 Tm 4: 1; 2 Tm 3:13; Tito 1:10; 2 

João 7). , assim como seu pai (João 8:44), o diabo (2 Cor 11: 3; Ap 12: 9.). 

João instruiu seus leitores para evitar ser enganado por esses charlatões religiosos: 

Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos para ver se são de Deus, 

porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Por isso, você sabe o Espírito de 

Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo espírito 

que não confessa a Jesus não procede de Deus; este é o espírito do anticristo, a respeito 

do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Você é de Deus, 

filhinhos, e já os tendes vencido; porque maior é aquele que está em vós do que aquele 

que está no mundo. Eles são do mundo; portanto, falam da parte do mundo, eo mundo os 

ouve. Nós somos de Deus; aquele que conhece a Deus nos ouve; aquele que não é de 

Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade eo espírito do erro. (1 João 

4: 1-6) 

Os cristãos devem comparar cuidadosamente qualquer ensinamento pretendendo vir de Deus 

com a Bíblia. Eles devem ser como os bereanos, que estavam "examinando as Escrituras 

todos os dias para ver se estas coisas eram assim" (Atos 17:11). No núcleo de todos os 

sistemas de crença falsa é uma negação da verdade sobre Jesus Cristo. Portanto João advertiu 

que "todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo espírito que 

não confessa a Jesus não é de Deus "(1 João 4: 2-3). A marca de falsos mestres é que eles 

rejeitam a doutrina dos apóstolos, conforme revelado nas Escrituras. Mas os apóstolos, como 



João escreveu: "são de Deus; aquele que conhece a Deus nos ouve; aquele que não é de Deus 

não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade eo espírito do erro "(v. 6). 

Em sua segunda epístola, João novamente advertiu que "muitos enganadores têm saído 

pelo mundo, aqueles que não reconhecem Jesus Cristo veio em carne" (v. 7). Ele lembrou 

a seus leitores que esses falsos professores "[ir] longe demais e [fazer] não permanecer 

na doutrina de Cristo." Como resultado, eles "[fazer] não tem Deus", porque só "aquele 

que permanece no ensinando [sobre Cristo] tem tanto o Pai eo Filho "(v. 9). Apóstatas 

falsos mestres não estão a ser dada hospitalidade cristã, pois isso ajuda a propagação de 

seus ensinamentos herético (vv. 10-11). 

Uso freqüente de João da palavra "testemunhar" (gr., martureo ) também revela como 

importante verdade era para ele. Ele escreveu sobre o testemunho de João Batista (João 

1: 6-8), do Pai (João 5:37; 8:18), das Escrituras (João 5:39); das obras que Jesus fez (João 

10:25), do Espírito Santo (João 15:26), de os discípulos (João 15:27), e de Jesus (João 

18:37). 

COMPROMISSO DE JOÃO TO AMOR 

Ninguém estava mais comprometido com a verdade do que o apóstolo Paulo. No entanto, 

ele entendeu que a devoção à verdade é de pouco valor para além do amor, como ele 

escreveu em sua primeira carta inspirada aos Coríntios: 

Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu me tornei um gongo 

ruidoso ou como o címbalo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse 

todos os mistérios e toda a ciência; e ainda que tivesse toda fé, de maneira tal que 

transportasse os montes, e não tivesse amor, nada serei. E se eu der todos os meus bens 

para sustento dos pobres, e se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver 

amor, nada disso me aproveitaria. (1 Cor. 13: 1-3) 

O ponto de viragem crucial em que João, o filho do trovão, comecei a ver a importância 

do amor veio o único incidente nos Evangelhos em que só ele fala. Depois da experiência 

avassaladora da transfiguração (Marcos 9: 1-10), os discípulos se envolveu em mais um 

episódio de sua longo debate sobre qual deles era o maior (vv 33-34.). Jesus repreendeu 

suavemente os discípulos, lembrando-lhes: "Se alguém quiser ser o primeiro, será o 

derradeiro de todos eo servo de todos" (v. 35). Ele então pegou uma criança nos braços e 

as usou para ilustrar o ponto de que os discípulos necessários para receber o outro como 

se estivessem Ele (v. 37). 

Condenado pela repreensão do Senhor, João confessou a outra instância do zelo 

equivocada dos discípulos: "Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, 

e tentamos impedi-lo, porque ele não estava nos seguindo" (v 38).. Este foi o sectarismo, 

uma expressão de intolerância para com aqueles que estão fora do seu grupo. A confissão 

de João provocou outra repreensão de Jesus, que disse aos discípulos: "Não impedi-lo, 

pois não há ninguém que vai fazer um milagre em meu nome, e ser capaz logo depois 

falar mal de mim. Para quem não é contra nós é por nós "(vv. 39-40). 

João foi caracterizado pela coragem, ambição, unidade, paixão, ousadia e uma forte 

devoção à verdade, e as pessoas com essas qualidades são vitais para o reino de Deus. Mas 



o zelo de João para a verdade tinha sido deficiente no amor e compaixão pelas pessoas. Se 

o amor sem verdade é hipocrisia sem caráter, verdade sem amor é brutalidade 

indecente. Esta confissão e repreensão do Senhor começou a se mover em direção a ele 

um bom equilíbrio da verdade e do amor. Embora nunca vacilar em sua devoção feroz 

para a verdade, João aprendeu a importância do amor e enfatizou em seus escritos, tanto 

assim que ele se tornou conhecido como o "apóstolo do amor". 

João usou a palavra "amor" mais de cem vezes em seus escritos. Ele ensinou que Deus é 

amor (1 João 4: 8), que o Pai ama o Filho (João 3:35; 5:20) e ama o Filho do Pai (João 

14:31), que Deus ama todas as pessoas, em geral, (João 3:16) e os discípulos de Cristo 

em particular (João 14:21, 23; 16:27; 17:23), que Jesus ama aqueles que crêem nEle (João 

13: 1; 15: 9) e que o supremo exemplo de que o amor era a Sua morte sacrificial em seu 

nome (João 15:13; 1 João 3:16), que Jesus ordenou os crentes a amar uns aos outros (João 

13:35; 15:12; cf. 1 João 3:11, 23; 2 João 5), que os verdadeiros filhos espirituais de Deus 

vai adorar Jesus Cristo (João 8:42), e que esse amor se manifestará em obediência (João 

14:15, 21, 23-24; 15:10; 1 João 2 : 5; 5: 3; 2 João 6), que o amor de Deus motivado Sua 

adoção de crentes como Seus filhos (1 João 3: 1), que o verdadeiro amor se manifesta em 

ações (1 João 3:18), que o amor de outros crentes é uma marca da salvação genuína (1 

João 4: 7-8, 20), que a manifestação suprema do amor de Deus para o seu povo era o seu 

envio de Cristo para ser a propiciação pelos seus pecados (1 João 4: 9-10) , que o amor 

afasta o temor de punição (1 João 4:18), e que o amor de Deus o motiva para disciplinar 

os crentes (Rev. 3:19). 

A vida de João após o encerramento das contas do evangelho reflete seu compromisso 

contínuo com verdade e amor. Como foi o caso nos Evangelhos, ele estava intimamente 

ligado com Pedro no livro de Atos (Atos 3: 1-11; 4: 13-20; 8: 14-25) em proclamar a 

verdade, tanto que Paulo se refere se a ele como um dos pilares da igreja de Jerusalém 

(Gal. 2: 9). Inabalável pregação de João, incessante da verdade, eventualmente, levou ao 

seu exílio na ilha rochosa estéril de Patmos, na costa da Ásia Menor. Foi lá que ele 

recebeu a incrível série, incomparável de visões que compõem o livro do Apocalipse (Ap 

1: 1, 4, 9; 22: 8). 

De acordo com escritores cristãos, João passou as últimas décadas de sua vida em Éfeso, 

supervisionando as igrejas naquela região (Clemente de Alexandria, quem é o homem rico 

que será salvo? , 42). De acordo com Irineu ( Contra as Heresias , 3.4), João viveu até o 

tempo do imperador Trajano ( AD 98-117). Ele foi o último dos apóstolos a morrer. Duas 

vinhetas de seus anos em Éfeso revelam que o apóstolo do amor não perdeu seu zelo pela 

verdade. De acordo com Policarpo, o bispo do século II de Esmirna que tinha sido um 

discípulo do apóstolo João: "João, o discípulo do Senhor, vai tomar banho em Éfeso, e 

perceber [o herege] Cerinthus dentro, correu para fora da casa de banho -casa sem tomar 

banho, exclamando: 'Vamos voar para que mesmo a casa de banho de cair, porque 

Cerinthus, o inimigo da verdade, está dentro' "(Irineu, Contra as Heresias , 

3.3.4). Clemente de Alexandria relata como com o risco de sua própria vida João entrou 

sem medo o acampamento de um bando de ladrões e levou o seu capitão, que já tinha 

professado fé em Cristo, ao verdadeiro arrependimento ( Quem é o homem rico que será 

salvo ?, 42) . 

Mas João também nunca deixou de enfatizar a importância do amor. Chegando ao fim de 

sua vida, o apóstolo tornou-se tão fraco que ele não podia mais pregar e teve que ser 

levado para a igreja. De acordo com o pai da igreja do século IV Jerome, ele 



constantemente exortados a congregação a amar um ao outro. Quando finalmente 

perguntei por que ele ficava repetindo que João respondeu: "É o mandamento do Senhor, 

e se só isso seja feito, é o suficiente" (Alfred Plummer, as Epístolas de São João [Reprint; 

Grand Rapids: Baker, 1980 ], XXXV). 

 
35. Homens Comuns, Chamados incomuns-Parte 

5: Filipe, Bartolomeu (Lucas 6: 14e, f) 

Filipe e Bartolomeu (6: 14e, f) 

Todos aqueles que Deus chama para liderar seu povo deve atender aos padrões 

estabelecidos nas Escrituras (cf. 1 Tim. 3: 1-12; Tito 1: 6-9). Mas além dessas normas 

exigidas, o Senhor usa homens de temperamentos e personalidades amplamente 

divergentes para liderar sua igreja. 

Alguns são corajosas, assertivas homens de ação. Quando Moisés "viu uma surra egípcio 

um hebreu, um de seus irmãos .... feriu o egípcio e escondeu-o na areia "(Ex. 2: 11-

12). Apesar de suas dúvidas sobre a sua capacidade de falar (Ex. 4: 10-13), Moisés 

repetidamente confrontado Faraó com a procura de Deus que ele deixe ir a Israel. Ele 

também não hesita em enfrentar seu próprio povo quando eles se queixaram (Ex. 17: 2), 

pecou (Ex. 32: 19-28), ou contestada a sua liderança (Num. 16: 1-50). Sua agressividade, 

personalidade forte em última análise custo Moisés o privilégio de entrar na Terra 

Prometida depois que ele desobedeceu a Deus. Diante de mais uma rodada de 

resmungando e reclamando pelos israelitas (Num. 20: 2-5), Moisés procurou o conselho 

de Deus (v. 6). O Senhor deu-lhe instruções para a sua vara e falar com uma rocha, que 

passaria então a produzir a água as pessoas estavam chorando por (vv. 7-8). Mas em vez 

de falar à rocha, Moisés falou ao povo, com raiva denunciando-os como rebeldes (vv. 9-

10). Ele, então, bateu na rocha com a sua vara (v. 11), assim, ironicamente, também se 

rebelar contra Deus (Num. 27:14). Como resultado, Moisés perdeu o direito de levar o 

povo em Canaã (Nm. 20:12). 

Elias foi outro líder corajoso. No terceiro ano (1 Reis 18: 1) de uma seca devastadora 

Deus tinha proclamado por ele (1 Reis 17: 1), Elias foi confrontado por ímpio rei de Israel 

Acabe. O rei disse com raiva para ele, "não é você, você perturbador de Israel?" (1 Reis 

18:17). Não intimidado, no mínimo, Elias respondeu: "Eu não tenho perturbado a Israel, 

mas tu ea casa de teu pai tem, porque você tem deixado os mandamentos do Senhor e de 

ter seguido os baalins" (v. 18). Elias então destemidamente desafiou centenas de falsos 

profetas para um concurso público para ver quem era o verdadeiro Deus, o Senhor, ou 

Baal, e ordenou que os falsos profetas para ser morto depois (vv. 19-40). 

Mais tarde, depois de Acabe havia assassinado um homem para que ele pudesse 

aproveitar sua vinha (1 Reis 21: 1-16), Elias, mais uma vez corajosamente 

confrontou. Acabe disse-lhe sarcasticamente "Já me achaste, ó meu inimigo?" 

Recusando-se a recuar Elias respondeu: "Eu achei que você, porque você se vendeu para 

fazer o mal aos olhos do Senhor" (v. 20). Ele, então, pronunciou juízo de Deus sobre 

Acabe e sua esposa mal Jezebel (vv 21-26.). Chocado e apavorado, Acabe "rasgou as suas 

roupas e colocar-se de saco e jejuou, e ele se deitou com pano de saco e andava 



desanimado" (v. 27). Porque o rei se humilhou, o Senhor adiou o julgamento (v. 29). Para 

o fim de seu ministério, Elias também repreendeu o filho de Acabe e sucessor como rei, 

Acazias (2 Reis 1: 3-4). Esse confronto incluiu Elijah dramaticamente fazer descer fogo 

do céu para consumir dois destacamentos de soldados enviados para trazê-lo ao rei (9-12 

vv.). 

O apóstolo Paulo é o modelo do Novo Testamento, um líder corajoso negrito. Ele 

destemidamente pregou o evangelho, em face de ameaças, hostilidade e perseguição em 

todo lugar que ia. Essa oposição começou imediatamente após a sua conversão em 

Damasco, onde sua proclamação de Jesus como o Messias tão enfurecido os judeus que 

eles procuravam matá-lo (Atos 9: 22-24). Paulo enfrentou oposição semelhante a partir 

de seus compatriotas em Antioquia (13:46), Icônio (14: 1-2), Corinto (18: 4-6, 12-16), 

Jerusalém (21: 27-22: 23; cf. 21 : 10-13), diante do Sinédrio (22: 30-23: 10), e em Roma 

(28: 16-31). 

A pregação de Paulo do evangelho também despertou hostilidade entre os gentios. Em 

Filipos ele foi espancado e preso (16: 16-40); em Atenas, ele foi ridicularizado pelos 

filósofos céticos gregos (17: 16-34); em Éfeso, seu sucesso na pregação do evangelho 

provocou um tumulto pelos devotos da deusa pagã Artemis (19: 23-41). Paulo também 

testemunhou corajosamente ao Senhor Jesus Cristo perante as autoridades gentios, 

incluindo Felix (24: 1-26), Festus (25: 1-12), Agripa (26: 1-32), e do imperador (25:12, 

21 -27; cf. 28: 17-19). Quando o navio que o levava a Roma encontrou uma forte 

tempestade, Paulo, apesar de apenas um prisioneiro, assumiu o comando da situação (27: 

9-10, 21-26, 30-36). 

Ao contrário de muitos pastores hoje, Paulo não hesitou em denunciar os falsos 

mestres. Ele enfrentou o "falso profeta judeu, cujo nome era Bar-Jesus", na ilha de Chipre 

(Atos 13: 6), os judaizantes de Antioquia (15: 1-2), e Himeneu e Alexandre em Éfeso (1 

1 Tim.: 20). Ele também alertou repetidamente os cristãos a tomar cuidado com esses 

"lobos vorazes" (Atos 20:29; cf. 2 Cor 11: 2-4; Gal. 1: 6-7; 6:. 12-13; Fl 3, 2, 18 -19; 

Colossenses 2: 8, 18-23; 1 Tessalonicenses 2: 14-16; 1 Tim. 1: 3-7; 4: 1-3.; 6: 3-5, 20-21; 

2 Tim. 2:14, 16-18, 23; 3: 1-9, 13; 4: 14-15; Tito 1: 9-16; 3: 9-10). 

Paulo também confrontado crentes pecadores, algo que muitos pastores hoje também 

estão relutantes em fazer. Ele repreendeu o Corinthians (2 Cor 10-13.), O Gálatas (Gl 3-

5.), Um homem culpado de incesto (1 Cor. 5: 1-5), e as pessoas indisciplinadas que se 

recusaram a trabalhar em Tessalônica (2 Tess. 3: 6-12). 

Mas nem todo líder é um Moisés, Elias, ou Paulo. O Senhor também usa tranquilos, 

contemplativo, analíticos, homens prudentes. Um deles foi querido filho de Paulo na fé, 

Timóteo. Timoteo foi sem dúvida um homem de convicção, em quem Paulo tinha a maior 

confiança (Fp 2: 19-20.). O apóstolo enviou-o para lidar com a situação incomodado em 

Corinto (1 Cor 4:17.), A Tessalônica (1Ts. 3: 2, 6), e, possivelmente, a Filipos (Filipenses 

2:19.). Paulo também instalou Timoteo como o pastor da igreja importante em Éfeso (1 

Tim. 1: 1-3). Timoteo suportou prisão por causa de Cristo (Hb 13:23.), Possivelmente por 

causa de seu serviço leal a Paulo (cf. 2 Tim. 4: 9, 11, 13, 21). 

No entanto, Timoteo também poderia ser medroso, hesitante, e falta de auto-

confiança. Paulo teve de encorajar e exortar-lhe para não permitir que outros a intimidá-

lo por causa de sua juventude e falta de experiência (1 Tim. 4: 12-16). Timóteo também 



precisava ser mais fiel no exercício de seu dom espiritual:, para deixar de ser tímido; e 

não ter vergonha de ser identificado (2 Tim 1 6). (V 7 cf. 1 Cor 16:10..) tanto com o 

Senhor ou Paulo, mas estar disposto a sofrer pelo evangelho (v. 8). Mais tarde naquele 

mesmo epístola, o apóstolo repetiu sua exortação a Timóteo para renovar seu 

compromisso com o seu ministério e que estar disposto a sofrer pela causa de Cristo (2: 

1, 3). 

Como todos os líderes espirituais, os apóstolos também eram homens de diversos 

temperamentos. Como observado nos capítulos anteriores deste volume, Pedro, Tiago e 

João eram dinâmicos, indivíduos upfront, assumir o comando. André, de forma 

consistente ofuscado por seu irmão mais proeminente Pedro, operava mais no fundo. Os 

próximos dois indivíduos na lista dos Doze, Filipe e Natanael (Bartolomeu) de Lucas, 

também foram tranqüila, analítica, os homens reflexivos conteúdo para trabalhar nos 

bastidores. 

PHILIP 

Filipe (6: 14e) 

Em todas as quatro listas do Novo Testamento dos Doze, o nome de Filipe aparece em 

quinto no geral e em primeiro lugar no segundo grupo de quatro, o que provavelmente 

significa que ele era o líder desse grupo. Filipe é um nome grego, que significa "amante 

dos cavalos . "Como o resto dos Doze, Filipe era judeu, mas o seu nome judeu não é 

gravado. Desde que ele tinha um nome grego, Filipe pode ter vindo de uma família de 

judeus helenistas (cf. Atos 6: 1), que tinha adotado a língua grega e alguns aspectos da 

cultura e os costumes gregos. Como André e Pedro (João 1:44), Filipe era originalmente 

de Betsaida (João 12:21). Como o próprio nome indica (Betsaida significa "casa de 

pesca"), Betsaida foi principalmente uma aldeia de pescadores, apesar de Filipe, o 

tetrarca, filho de Herodes, o Grande (Lucas 3: 1), ampliado e embelezado-lo. Crescendo 

na mesma vila pequena, Filipe, Pedro, e André, sem dúvida, se conheciam bem. Como 

Pedro e André, Filipe foi, provavelmente, também um pescador (ele foi provavelmente 

um dos dois discípulos sem nome que foi pescar com Pedro em João 21: 2-3). Filipe não 

é mencionado nos Evangelhos sinópticos, excepto nas listas dos apóstolos; tudo o que se 

sabe sobre ele vem de quatro incidentes registrados no evangelho de João. 

Filipe aparece pela primeira vez em João 1:43. O dia depois de ter chamado André, João 

e Pedro (vv. 35-42), Jesus "se propôs a ir para a Galiléia, e achando a Felipe. E Jesus 

disse-lhe: 'Siga-me' "(v. 43).Como os outros três apóstolos, Filipe, aparentemente, 

também tinha ido ao Jordão para ouvir João Batista. Mas, enquanto eles tinham procurado 

Jesus na direção de Batista, o Senhor encontrou Filipe. Esta é a primeira vez que Jesus 

iniciou o contato com alguém a quem Ele chamou para ser um apóstolo. Isso não quer 

dizer, claro, que Jesus não soberanamente escolher e chamar o resto deles. "Você não me 

escolhestes a mim", Ele disse aos Doze: "mas eu vos escolhi a vós, e vos designei" (João 

15:16; cf. 6:70). O não-regenerado, sendo "mortos em [suas] delitos e pecados" (Ef. 2: 1), 

alienado de Deus e hostil a Ele (Col. 1:21), cego (2 Cor. 4: 4) e mantido em cativeiro ( 2 

Tim. 2:26) por Satanás, escravos do pecado (João 8:34), e incapaz de compreender a 

verdade espiritual (1 Cor. 2:14), não pode buscar a Deus por sua própria 

iniciativa. Portanto, assim como Jesus declarou: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que 

me enviou não o trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia "(João 6:44), e," Ninguém 

pode vir a mim, se ela foi concedida a ele a partir do Pai "(v. 65). Que Deus estava 



desenhando Filipe buscar Jesus é evidente desde a sua reação: ele foi imediatamente e 

disse a Natanael que havia encontrado o Messias (ver a discussão de João 1:45 abaixo). 

Tal reação corajoso, impulsivo deixa claro que Deus estava trabalhando no coração de 

Filipe. Para instantaneamente, sem hesitar, comprometer-se a Cristo, sem nenhum indício 

de dúvida ou descrença, estava completamente fora do personagem para Filipe, como seu 

papel na alimentação dos cinco mil demonstra. Vendo a enorme multidão, que teria 

incluído milhares de mulheres e crianças, além de cinco mil homens (Mat. 14:21), Jesus 

", disse a Filipe:" Onde compraremos pão, para que estes possam comer? ' "(João 6: 

5). Que o Senhor pediu Filipe essa pergunta sugere que ele pode ter sido o administrador 

apostólico, o encarregado de logística, tais como refeições e arranjar alojamento. Jesus, é 

claro, não estava tentando chegar a um plano ", pois ele bem sabia o que ele tinha a 

intenção de fazer" (v. 6). Em vez disso, "Ele estava dizendo [isso] para testar" Filipe, para 

revelar-lhe a fraqueza de sua fé. Fiel à forma, ele respondeu na incredulidade. Em típico 

contador de feijão moda Filipe, antecipando a dificuldade de encontrar comida para uma 

multidão tão grande, aparentemente tinha sido estimar mentalmente seu tamanho. No 

momento em que o Senhor falou com ele, ele tinha analisaram os números e concluiu que 

a situação era desesperadora; daí a sua resposta, "Duzentos denários [cerca de oito 

salários dos meses para um trabalhador comum] estima do pão não é suficiente para eles, 

para que todos possam receber um pouco" (v. 7). Too atolados em aritmética para ser 

aventureiro, Filipe falhou em um dos testes fundamentais da liderança. Em vez de ter uma 

noção do possível, ele tinha um senso de o impossível. Seu foco em factos e números 

sufocou sua fé. André, por outro lado, trouxe um menino com um pequeno almoço para 

Jesus, e sua fé foi honrada quando Jesus milagrosamente usado esse recurso escasso para 

alimentar a multidão (veja a discussão sobre este incidente no capítulo 4 deste volume). 

Um incidente registrado em João 12 é outro exemplo de personalidade analítica e 

excessivamente cautelosa de Filipe. Versículo 20 introduz "alguns gregos entre os que 

foram subindo para adorar na festa." Esses eram tementes a Deus gentios (cf. Atos 10:22; 

17: 4, 17), talvez até mesmo conversos de pleno direito ao judaísmo, que tinha ido a 

Jerusalém para a Páscoa. No rescaldo da entrada triunfal, eles buscaram uma audiência 

com Jesus. Por que eles se aproximaram Filipe (v. 21) não é clara, mas a nota de João 

Filipe de que "era de Betsaida da Galiléia" sugere que pode ter sido o motivo. Betsaida 

era perto da região de Gentil conhecida como a Decápole (Matt 04:25;. Marcos 5:20; 

7:31), e eles podem ter sido daquela região. Além disso, uma vez que ele era galileu Filipe 

provavelmente falava grego. 

O seu pedido simples de Filipe: "Senhor, queremos ver Jesus" (v. 21) pegou 

completamente desprevenida. Ele era um "by O book" pessoa, e não havia precedentes 

para a introdução de gentios para Jesus;ele não estava no manual. Na verdade, duas das 

declarações anteriores de Jesus manifestou-se contra ele, pelo menos na mente de 

Filipe. Quando enviou os Doze para pregar o evangelho Jesus lhes ordenara, "Não vá no 

caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos; mas sim ir às ovelhas 

perdidas da casa de Israel "(Mateus 10: 5-6.). E Filipe também tinha ouvido o Senhor 

dizer a uma mulher cananéia, "Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de 

Israel" (Mat. 15:24). Isso foi o suficiente para fazê-lo hesitante para trazer esses gentios 

para Jesus. 

Mas, em seu foco estreito em métodos e procedimentos, Filipe perdeu o ponto. As 

declarações do Senhor não tinham a intenção de proibir gentios de vir a Ele, mas apenas 



enfatizou que a prioridade de seu ministério foi Israel (cf. Rom. 1:16). Filipe se esqueceu 

de que Jesus também havia dito que "aquele que vem a mim não terá certamente lançarei 

fora" (João 6:37) e, "Tenho ainda outras ovelhas [gentios], que não são deste aprisco 

[Israel]; Devo levá-los também, e elas ouvirão a minha voz; e eles se tornarão um só 

rebanho e um só pastor "(João 10:16). E Ele tinha elogiado a "grande fé" da mulher siro-

fenícia (Mt 15: 21-28.). 

Incerto sobre como proceder ", Filipe veio e disse André" (v. 22). Ao contrário de Filipe, 

André não tinha dúvidas sobre como lidar com a situação. Se as pessoas queriam vir para 

Jesus, ele estava indo para trazê-los (veja a discussão de André no capítulo 4 deste 

volume). A reação de André foi rápida e decisiva; ele "e Filipe veio e disse a Jesus", sobre 

o pedido (v. 22). 

O último vislumbre de Filipe no Novo Testamento (a Filipe em Atos é Felipe, o 

evangelista, não o apóstolo Filipe) vem no cenáculo, na noite de traição e prisão de 

Cristo. O Senhor tinha acabado de fazer a declaração monumental, "Eu sou o caminho, 

ea verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai senão por mim "(João 14: 6). Só Ele é a fonte 

da salvação (cf. Atos 4:12) e ninguém vai para o céu quem não somente pela fé abraçar 

somente a Ele como o Salvador. Jesus seguiu essa afirmação com uma declaração 

explícita de sua divindade absoluta e igualdade com o Pai: "Se você tivesse me conhecido, 

você teria conhecido a meu Pai; a partir de agora o conheceis, eo tendes visto "(v. 

7). Conhecer Jesus é conhecer o Pai (cf. Jo 1,18), uma vez que as pessoas da Trindade 

são um em sua própria essência. Tendo Jesus conhecido ao longo dos anos de seu 

ministério terreno, os discípulos em vigor já sabia que o Pai também. 

Neste ponto, Filipe fez uma das declarações mais distressingly insensatas e absurdas 

qualquer dos apóstolos já feitos. Ele disse a Jesus: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos 

basta." (V. 8).Inacreditavelmente Filipe, que tão ansiosamente abraçada Cristo no início, 

perdeu o ponto. Ele não conseguiu compreender não só o que Jesus tinha acabado de 

dizer, mas também todo o ensinamento que ele tinha ouvido falar e os milagres que tinha 

observado ao longo dos anos do ministério de Cristo. Seu ceticismo, falta de fé, e 

incapacidade de compreender o significado do que ele havia visto e ouvido era desolador. 

Jesus repreendeu Filipe pela sua declaração decepcionante, exigindo "? Estou há tanto 

tempo convosco, e ainda assim você não chegaram a conhecer-me, Filipe" O Senhor, 

então, reiterou claramente a verdade que Ele ensinou aos apóstolos no versículo 7: " 

Quem me vê a mim vê o Pai; como você pode dizer: 'Mostra-nos o Pai'? "(v. 9). Ele, 

então, repreendeu Filipe por não compreender que a realidade, apesar do que ele havia 

visto e ouvido, e desafiou-o a acreditar (v. 10); para levar sua fé em Jesus como o Messias 

à sua conclusão lógica (v. 11). A evidência Filipe tinha visto apontou conclusivamente a 

uma inescapável conclusão: Jesus era Deus encarnado, um em essência com o Pai. 

Há pouca informação confiável sobre a vida e ministério depois de Filipe. Os escritores 

cristãos primitivos tinham uma tendência a confundi-lo com Filipe, o evangelista (Atos 

6: 5; 8: 26-40; 21: 8). O historiador da Igreja do século IV Eusébio, por exemplo, escreveu 

sobre a Filipe que morava na cidade de Hierapolis, na Ásia Menor com suas filhas 

virgens. Mas se este era o apóstolo Filipe ou Felipe, o evangelista não é clara. De acordo 

com os apócrifos Atos de Filipe , o apóstolo Filipe pregou na Frígia, na Grécia, e da Síria, 

antes de ser martirizado em Hierápolis, na Ásia Menor. Os Atos de Felipe , no entanto, 

não é considerado uma fonte histórica confiável. 



É, talvez, de se esperar que tal, por trás da história do cenas da pessoa tranqüila e modesta 

seria tão obscuro. Isso de forma alguma, no entanto, diminui a importância de Filipe. Este 

cético, analítico, o homem pessimista da capacidade limitada, a fé fraca e compreensão 

imperfeita foi, todavia, uma das doze pessoas mais importantes na história do mundo. 

BARTOLOMEU (NATANAEL) 

Bartholomew (6: 14f) 

Companheiro íntimo de Filipe Bartholomew aparece com esse nome em todas as quatro 

listas do Novo Testamento dos Doze, mas o apóstolo João chama Natanael. Ambos os 

nomes se referem à mesma pessoa. Bartholomew significa "filho de Tolmai" em 

hebraico; assim, seu nome completo era Natanael, filho de Tolmai. Nas listas nos 

Evangelhos sinópticos, seu nome segue imediatamente Filipe, indicando a estreita relação 

entre os dois. Na verdade, era Filipe, que introduziu Nathanael ao Salvador. 

O Novo Testamento registra ainda menos informações sobre Bartolomeu de Filipe. Sua 

aparência somente registrado, além das listas dos apóstolos, é no relato de João de seu 

chamado por Cristo (João 1: 45-51). Esse encontro revela os pontos fortes e fracos da 

personalidade de Natanael. 

Depois que o Senhor chamou Filipe (v. 43), ele imediatamente "encontrou Natanael e 

disse-lhe:" Achamos aquele de quem Moisés escreveu na Lei, e os Profetas escreveu-

Jesus de Nazaré, filho de José "(v . 45). Seu uso do pronome plural "nós" indica que Filipe 

já se considerava um dos seguidores de Jesus. Sua descrição dele como aquele de quem 

Moisés e os profetas escreveu (ou seja, o Messias) indica que Filipe sabia que Natanael 

era um estudante do Antigo Testamento; uma busca a verdade divina. Pode ser que Filipe 

e Natanael tinha passado horas juntos debruçado sobre as Escrituras. Talvez tivessem 

sequer chegou à Jordânia em conjunto para ouvir João Batista. 

Mas a reação de Natanael a reivindicação animado de seu amigo revela um aspecto 

diferente de sua personalidade. Respondendo com ceticismo, se não uma total desprezo, 

ele perguntou retoricamente: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" (V. 46). Esta não 

era uma questão com base na previsão do Antigo Testamento que o Messias nasceria em 

Belém (Miquéias 5: 2); Era uma expressão de preconceito.Os galileus eram desprezados 

pelos judeus como rude e sem sofisticação. Natanael foi ele próprio um galileu, da aldeia 

de Caná, onde Jesus transformou a água em vinho (João 21: 2). Sua observação indica 

que Nazaré era desprezado até mesmo por outros galileus-dificilmente o lugar que seria 

de esperar que o Messias oriundos. Tão insignificante era Nazaré, que nem sequer é 

mencionado no Antigo Testamento, o Talmud, ou os escritos de Josephus. Era 

inconcebível a Natanael que o Messias viria de uma cidade tão obscura. 

O preconceito, muitas vezes cega as pessoas para a verdade. Foi em um prejuízo sentido 

que manteve a nação de Israel de aceitar Jesus como o Messias. A maioria deles 

compartilhado desdém de Nathanael para Nazaré, e rejeitou Jesus fora de mão. Se 

tivessem tido tempo para investigar, eles teriam descoberto que Ele nasceu em Belém, 

assim como o Velho Testamento predisse o Messias seria. Que a maioria dos homens em 

seu círculo íntimo eram galileus e que ele mesmo não tinha sido treinado nas escolas 

rabínicas (João 7:15) também não encarecer Jesus para o estabelecimento religioso 



elitista. A reação de Natanael revela que ele não havia escapado do prejuízo que era 

galopante na sociedade judaica 

Não se incomodar com comentário cínico de Natanael, Filipe emitiu um simples desafio: 

"Vinde e vede" (v 46).. Para seu crédito, buscando o coração de Nathanael superou seu 

prejuízo, e ele foi com Filipe ao encontro de Jesus. Para sua surpresa, o Senhor o saudou 

como "um verdadeiro israelita, em quem não há dolo!" (V. 47). As palavras de Jesus eram 

um elogio poderoso do caráter de Natanael. Sua caracterização dele como "um verdadeiro 

israelita ( alēthōs ; 'verdadeiramente' 'verdade' ', na realidade') "significa muito mais do 

que Natanael era um descendente físico de Abraão. Descendência de Abraão sozinho não 

faz de ninguém um verdadeiro judeu. Como o apóstolo Paulo escreveu: "Eles não são 

todos os israelitas que são descendentes de Israel" (Rm. 9: 6), uma vez que "ele não é 

judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Mas ele é um 

judeu que é interiormente; e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra 

"(Rom. 2: 28-29). Jesus identificou Nathanael como um dos remanescente crente, que 

adoravam o Deus vivo e verdadeiro. Simeão e Ana foram também exemplos de tal (Lucas 

2: 25-38). 

Surpreende-me que este homem a quem ele nunca conheceu o saudava dessa forma 

Natanael perguntou incrédulo "Como você me conhece?" (V. 48). Como Jesus poderia 

saber o que estava em seu coração?A resposta do Senhor, que revelou Sua onisciência, 

chocado Natanael. "Antes de Filipe te chamar," Ele respondeu: "quando estavas debaixo 

da figueira, eu te vi." Mas há mais a resposta de Jesus do que meramente Seu 

conhecimento sobrenatural de localização de Natanael; Ele também sabia que o estado do 

coração de Natanael (cf. Jo 2: 24-25). Para fugir do barulho e, quando o tempo está 

quente, o calor abafado de suas casas, as pessoas muitas vezes procurou a solidão sob a 

sombra de uma figueira. Foi aí que Natanael foi estudar, orar e pensar. 

O conhecimento do Senhor do coração de Nathanael removido todas as suas dúvidas 

sobre ele e ele exclamou: "Rabi, Tu és o Filho de Deus; Tu és o Rei de Israel "(v. 

49). Nathanael afirmou sua crença na divindade de Cristo como o "Filho de Deus" e que 

ele era o Messias, o "Rei de Israel" (cf. Sl 02:12). (Cf. Zc. 9: 9). Jesus, por sua vez afirmou 

fé de Natanael ", e disse-lhe: 'Porque eu disse a você que eu te vi debaixo da figueira, 

você acredita?" (V. 50). A resposta do Senhor provavelmente deve ser tomada como uma 

afirmação, não uma pergunta. Seu conhecimento onisciente do coração de Natanael tinha 

convencido Nathanael da identidade de Jesus, mas muito mais foi a seguir. "Você vai ver 

coisas maiores do que estas", Jesus prometeu: "Você vai ver o céu aberto e os anjos de 

Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem" (v. 51). A referência aqui é o sonho 

de Jacó na qual viu uma escada que desce do céu (Gn 28:12). Jesus é, na realidade, o que 

essa escada simbolizado, a ligação entre o céu ea terra e, portanto, o revelador da verdade 

divina à humanidade (cf. João 1:14, 17; 03:13; 06:33; 1 Tm 2: 5.). 

Como é o caso com o seu companheiro próximo Filipe, pouco se sabe sobre a vida e 

ministério de Nathanael depois da ressurreição e ascensão de Cristo. De acordo com 

alguns relatos, ele ministrou na Índia. Outras tradições colocar seu ministério na Pérsia, 

Egito, Armênia e Ásia Menor. Também não há qualquer acordo sobre como ele 

morreu. Alguns relatos afirmam que Natanael foi martirizado na Armênia, mas esses 

relatos diferem sobre a maneira de sua morte. Alguns dizem que ele foi decapitado, outros 

que ele foi esfolado vivo e depois crucificado (dessa forma algumas obras de arte retratam 

ele segurando sua pele em suas mãos). 



O que está claro é que Natanael permaneceu fiel ao Senhor Jesus Cristo até o fim, como 

tinha sido no começo. Sua vida e ministério são um testemunho da capacidade de Deus 

de uso comum, as pessoas insignificantes para a Sua glória. 

 
36. Homens Comuns, Chamados incomuns-Parte 

6: Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o 

Zelote, Judas, filho de Tiago (Lucas 6: 15-16a) 

Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o 

Zelote; Judas, filho de Tiago (Lucas 6: 15-16a) 

A verdade bíblica aparentemente paradoxal, que aparece contra-intuitivo para a sabedoria 

humana, é que Deus exalta os humildes, mas humilha os soberbos. Como o salmista 

observou: "Deus é o juiz; Ele põe um e outro exalta "(Sl 75: 7.). Moisés foi talvez líder 

mais honrado de Israel. Ainda de acordo com Números 12: 3: "Moisés era muito humilde, 

mais do que qualquer homem que estava sobre a face da terra." "A soberba do homem o 

abaterá," Salomão advertiu, "mas um espírito humilde obterá honra" (Provérbios 29:23;.. 

cf. v 25). Ezequiel 17:24 expressa de que a verdade em linguagem pitoresca: "Todas as 

árvores do campo saberão que eu sou o Senhor; Eu derrubar a árvore alta, exaltar a árvore 

baixa, secar a árvore verde e fazer a árvore seca florescer. Eu sou o Senhor; Eu falei, e eu 

cumprirei "(cf. 21:26). 

O Novo Testamento também revela humilhante soberana de Deus do orgulho e exaltação 

dos humildes. Em seu Magnificat, Maria louvou a Deus porque "Ele derrubou os 

governantes dos seus tronos e exaltou os que eram humildes" (Lc 01:52). Então 

significativo é este princípio que o Senhor Jesus Cristo repetiu em três ocasiões diferentes 

(Matt 23:12;. Lucas 14:11; 18:14). Tiago exortou seus leitores: "Humilhai-vos na 

presença do Senhor, e ele vos exaltará" (Tiago 4:10). 

Escolha dos Doze de Jesus foi consistente com o uso de Deus de pessoas humildes (cf. 1 

Cor. 1: 26-29). Nenhum deles eram membros da instituição religiosa de Israel; eles não 

incluía escribas, fariseus, saduceus ou sacerdotes. Também não foram retirados da elite 

social, o letrado, o educado, ou o teologicamente astuto. Nenhum deles era de Jerusalém, 

o centro da cultura judaica; exceto para o traidor Judas Iscariotes, que eram da Galiléia, 

cujos habitantes eram desprezados pelo resto do povo judeu. Os Evangelhos retratam os 

Doze como homens simples, comuns e normais. 

Apesar do fato de que eles estavam habilitados a fazer milagres, os apóstolos eram de 

nenhuma maneira as estrelas dos relatos evangélicos; eles eram na melhor das hipóteses 

o elenco de apoio. Não há registros de os milagres que eles fizeram (até o livro de Atos) 

e muito poucos casos de qualquer acto significativo por qualquer um deles. Enquanto 

Pedro fez uma declaração profunda reconhecer Jesus como o Messias e Filho de Deus 

(Mat. 16:16), ele então impetuosa repreendeu o Senhor e por sua vez foi severamente 

repreendido por Ele (vv. 22-23). Um ato impressionante de Pedro, andando sobre as 

águas, foi estragado quando sua fé falhou (Matt. 14: 28-31). Quando os apóstolos 

aparecem na narrativa, é geralmente para expressar sua falta de fé (Mateus 08:26; 17: 19-



20.), A falta de entendimento (Mateus 15: 15-17; 16:. 5-12) , ou falta de humildade 

(Marcos 9: 33-34; Lucas 9: 46-48). 

Mas, apesar de suas deficiências, os Doze voluntariamente desistiu de tudo para seguir a 

Jesus Cristo (Mateus 19:27;. Lucas 5:11), e fez uma pausa permanente com o seu 

passado. Que os distinguem de muitos que seguiram Jesus temporariamente, como um 

exame de João capítulo 6 revela. Uma grande multidão foi atraído para Jesus porque Ele 

curou os enfermos (v. 2) e alimentá-los (vv. 5-14). No dia seguinte, muitos deles 

atravessou o Mar da Galiléia, em busca de Jesus (vv. 22-25). Sabendo seus corações (cf. 

v. 64), o Senhor repreendeu por segui-Lo com motivos impróprios (vv. 26-27). Ele, então, 

ensinou-lhes verdades profundas sobre Si mesmo que muitos não estavam dispostos a 

aceitar (vv. 28-65), e "como resultado desta muitos dos seus discípulos se retiraram e não 

estavam andando mais com ele" (v. 66). Virando-se para os Doze, Jesus lhes perguntou: 

"Você não quer ir embora também, não é?" (V. 67). Falando em nome de todos eles, 

"Simão Pedro respondeu-lhe:" Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida 

eterna. Nós acreditamos e vim a saber que tu és o Santo de Deus "(vv. 68-69). Ao 

contrário das multidões volúveis, os Doze (com exceção de Judas;. Vv 70-71) estavam 

convencidos de que Jesus era o Messias, bem como o Filho de Deus. 

MATEUS 

Mateus (6: 15a) 

Introdução de de Lucas Mateus marca a metade do caminho, tanto no segundo grupo de 

quatro apóstolos (Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé) e na lista dos Doze. Embora ele foi 

o autor de um dos quatro Evangelhos, pouco é revelado no Novo Testamento a respeito 

dele. Mateus-se em seu próprio evangelho (9: 9-10) e Lucas (5: 27-29) descreve 

brevemente a sua chamada pelo Senhor, e a recepção para os pecadores que ele deu 

depois. Esses dois incidentes marcar apenas aparições de Mateus nos Evangelhos, para 

além das listas dos apóstolos. O silêncio de Mateus sobre si mesmo em seu evangelho em 

particular revela-lhe ter sido humilde, modesto, e conteúdo para permanecer em segundo 

plano. 

Como vários dos outros apóstolos, ele tinha dois nomes: Mateus (Mt 9: 9.) E Levi (Lucas 

05:27). Ele era um cobrador de impostos por profissão, o que torna sua seleção como um 

apóstolo ainda mais notável. Os cobradores de impostos eram desprezados párias na 

sociedade judaica Eles eram traidores, que oportunisticamente colaboraram com os 

romanos para seu próprio ganho financeiro. Os coletores de impostos comprado franquias 

fiscais dos romanos, e qualquer coisa que eles recolhidos para além do que era exigido 

deles (cf. Lc 3: 12-13) foi para seus próprios bolsos. Eles praticavam furto, extorsão, 

exploração e até mesmo agiotagem, emprestando o dinheiro a juros exorbitantes para 

aqueles que não foram capazes de pagar os seus impostos. Os cobradores de impostos 

também empregou capangas para intimidar as pessoas fisicamente em pagar o que quer 

que eles exigiram, e bater-se aqueles que se recusaram. 

Tudo isso enfureceu o povo judeu, que acreditava que Deus era a única pessoa a quem 

eles devem pagar impostos. Eles desprezados cobradores de impostos, classificou-os 

como impuros, e proibiu-os das sinagogas. Uma vez que os judeus consideravam 

cobradores de impostos para ser mentirosos habituais, eles não foram autorizados a 



prestar depoimento em um tribunal judaico. Os coletores de impostos passou a simbolizar 

o epítome do mal (cf. 18:17 Matt;. 21:31; Lucas 05:30; 07:34; 18:11). 

Havia dois tipos de coletores de impostos, o Gabai , que recolheu os impostos gerais, tais 

como a terra, enquete, e imposto de renda, e as mokhes , que recolheu os impostos mais 

específicos, tais como as relativas ao transporte de mercadorias, letras, produzir , 

utilizando estradas, pontes que atravessam, e quase qualquer outra coisa os traidores 

gananciosos poderia pensar (cf. Alfred Edersheim, O Vida and Times de Jesus o 

Messias [Grand Rapids: Eerdmans, 1974], 1: 515-18). Havia, por sua vez dois tipos 

de mokhes , os grandes mokhes , e os pequenos mokhes . Os grandes mokhes não chegou 

a arrecadar impostos, mas contratou outros a fazê-lo por ele. Os pequenos mokhes seria 

empregado por um grande mokhes para realmente cobrar impostos. Porque eles foram os 

únicos que interagiram com as pessoas em uma base regular, eles foram os únicos que 

suportou o peso da sua raiva e ódio. Mateus era um desses pequenos mokhes (Lucas 

05:27), um dos homens mais desprezados e odiado em Cafarnaum. 

No entanto, quando Jesus o chamou, Mateus, sem hesitar, "deixou tudo para trás, e 

levantou-se e começou a segui-Lo" (Lucas 5:28). Ao contrário de alguns dos outros 

apóstolos que tinham sido pescadores (cf. João 21: 1-3), Mateus nunca poderia voltar para 

sua profissão. Os grandes mokhes para quem ele havia trabalhado teria substituiu-o 

imediatamente. Por que foi Mateus disposto a ir embora de seu negócio lucrativo e seguir 

Jesus, sem saber o que o futuro? Apesar de ser um pária do judaísmo, Mateus foi, todavia, 

muito familiarizado com o Antigo Testamento. Isso é evidente a partir de suas extensas 

citações do Antigo Testamento, mais do que qualquer outro escritor do 

evangelho. Mateus acreditava no Deus verdadeiro, e compreendido as Escrituras. Como 

a maioria de seus compatriotas, ele estava esperando a vinda do Messias. Aparentemente, 

através de sua interação com aqueles de quem ele recolheu os impostos, que tinha ouvido 

tudo sobre Jesus 'obras miraculosas e poderosa pregação. Seu coração estava pronto 

quando o Senhor o chamou, e sua fé era forte o suficiente para ele largar tudo e obedecer 

a essa chamada. 

A autenticidade do arrependimento e da fé de Mateus se revelou no banquete que ele deu 

em sua casa depois de Jesus o chamou (Matt 09:10;. Lucas 05:29; com humildade 

característica, Mateus não mencionou que a recepção foi em sua própria casa. ). Ele 

convidou seus colegas cobradores de impostos e outros pecadores associados-a ralé da 

sociedade judaica. 

Depois desta recepção, Mateus desaparece a partir do registro do evangelho. Nem é nada 

sabe ao certo sobre a sua vida e ministério depois de Pentecostes. A maioria dos relatos 

concordam que ele pregou o evangelho ao povo judeu antes de ministrar aos gentios, 

possivelmente, nas imediações do Mar Cáspio, ou na Pérsia, Macedônia, ou a Síria. Nem 

as tradições concordam sobre o local ou a maneira de sua morte. De acordo com alguns 

relatos, ele foi queimado na fogueira, enquanto outros afirmam que ele foi decapitado ou 

apedrejada até a morte. Mas em qualquer caso, este homem, que livremente abandonado 

um lucrativo, se criminal, carreira a seguir o Senhor Jesus Cristo, nunca olhou para 

trás. Mateus voluntariamente deu tudo para ele até o fim. 

TOMÉ 

Tomé (06:15) 



Sua resposta cética a reivindicação dos outros apóstolos de ter visto o Senhor Jesus Cristo 

ressuscitado, "Se eu não vir nas suas mãos a marca dos pregos, e não meter o dedo no 

lugar dos cravos, e coloquei minha mão no seu lado, eu não vou acreditar "(João 20:25), 

ganhou Tomé o apelido de "São Tomé". Na verdade, essa frase tem vindo a marcar um, 

habitualmente duvidar pessoa cética. Embora seja justo dizer que Tomé tende a ser uma 

pessoa negativa, ele era um homem bom demais para uma avaliação de seu caráter como 

unidimensional. 

De acordo com João 11:16, 20:24 e 21: 2, Tomé também foi chamado Dídimo, o que 

significa, "gêmeo". Se ele realmente tinha um irmão gêmeo ou uma irmã, no entanto, não 

está registrado nas Escrituras. Seu nome é dado nos Evangelhos Sinópticos apenas nas 

listas dos apóstolos. Mas, como ele fez com Filipe e Bartolomeu (Natanael), o apóstolo 

João dá conta alguns aspectos de seu caráter. 

O primeiro incidente em que Tomé aparece é registrado em João capítulo 11. Depois Sua 

afirmação inequívoca a divindade e igualdade com o Pai (10:30), os líderes judeus 

enfurecidos tentou matar Jesus (vv. 31, 39). Porque Seu tempo ainda não havia chegado 

(cf. João 07:30; 08:20), Jesus "retirou-se de novo para além do Jordão, para o lugar onde 

João foi o primeiro batismo, e Ele estava hospedado lá" (João 10:40), juntamente com os 

Doze. 

Enquanto eles estavam lá, Jesus recebeu a notícia de que seu amigo íntimo Lázaro, irmão 

de Marta e Maria, estava gravemente doente. Ele pode até ter morrido quando o 

mensageiro enviaram chegou a Jesus e os discípulos. Quando ele recebeu a mensagem, 

Jesus disse: "Esta enfermidade não é para terminar em morte, mas para a glória de Deus, 

para que o Filho de Deus seja glorificado por ela" (11: 4). Ele não quis dizer que Lázaro 

não ia morrer, mas que a morte não seria o resultado final de sua doença. Os apóstolos, 

que assumiu que Lázaro foi, portanto, vai se recuperar, foram, sem dúvida aliviado ao 

ouvir as palavras de Jesus. Que o Senhor permaneceu onde estava por mais dois dias (11: 

6) deve ter tranquilizado ainda lhes que Lázaro iria se recuperar. 

Mas, então, o Senhor lançou uma bomba sobre eles: "Depois disto, disse aos discípulos:" 

Vamos para a Judéia de novo '"(v. 7). Chocado e consternado, os discípulos protestaram, 

incrédulo: "Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar agora Você, e Você vai lá 

novamente?" (V. 8). Por que deixar um ministério frutífero (10: 41-42), eles 

fundamentado, e viajar para Betânia nas imediações de Jerusalém (a cidade foi apenas 

três quilômetros de Jerusalém [João 11:18]), onde o risco de serem presos e executados? (. 

Vv 9-10) Jesus respondeu que ele e eles estavam perfeitamente seguro durante a duração 

divinamente designada de Seu ministério terreno (ver a exposição desses versos em João 

1-11 , A Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody 2006] , 455-56). 

O Senhor, então, explicou por que eles tiveram que voltar para Betânia: "Nosso amigo 

Lázaro adormeceu; mas eu vou, para que eu possa despertá-lo do sono "(v. 11). Ainda 

não agarrar a situação, "os discípulos disse-lhe então:" Senhor, se ele está dormindo, ele 

vai se recuperar '"(v. 12). Desde Lázaro estava aparentemente no caminho para a 

recuperação, não parecia haver nenhuma razão lógica para arriscar tudo, retornando para 

a Judéia. Finalmente, Jesus lhes disse claramente: "Lázaro está morto, e eu estou contente 

por amor de vós que eu não estava lá, de modo que você pode acreditar; mas vamos ter 

com ele "(vv. 14-15). Por fim, os discípulos perceberam que realmente havia acontecido 



e entendeu que era inútil tentar falar Jesus fora de retornar à Judéia. Mas eles ainda eram 

muito hesitante e com medo de ir. 

Neste ponto Tomé assumiu a liderança. Reunindo seus companheiros discípulos, disse-

lhes: "Vamos nós também, para que possamos morrer com Ele" (v. 16). Sua declaração 

corajosa foi feito tanto mais por seu pessimismo, ele esperava que tanto eles como Jesus 

seria morto. No entanto, seu amor e devoção eram tão fortes que ele preferia morrer ao 

invés de enfrentar a vida sem o Senhor. 

Esse aspecto de sua natureza é reforçada na próxima aparição de Tomé no evangelho de 

João. No Cenáculo, na noite antes de sua morte, Jesus disse aos apóstolos que Ele estava 

indo embora para a casa do Pai para preparar um lugar para eles, e gostaria de voltar para 

levá-los lá (João 14: 1-3). Porque Ele já havia dito aos discípulos que Ele estava voltando 

para o Pai (por exemplo, João 07:33; 13: 1, 3), Jesus espera que eles saibam para onde 

estava indo (v. 4). Consternado com a idéia de deixar o Senhor, Tomé exclamou: "Senhor, 

não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho?" (V. 5).Sua declaração 

reflete tanto o seu intenso amor a Cristo, e seu extremo pessimismo. 

Até agora os discípulos perceberam que Jesus iria morrer, mas eles não tinham 

conhecimento de primeira mão sobre o que acontece após a morte. Além disso, Jesus 

tinha acabado de dizer-lhes que não podia naquele momento ir para onde estava indo 

(João 13:33, 36). Pergunta plaintive de Tomé refletiu sua confusão e desespero. Se eles 

não sabiam onde o Senhor estava indo, como eles poderiam segui-lo lá?O pensamento de 

perder Jesus era insuportável para Tomé, e ele estava envolto em desespero com o coração 

partido. 

No momento em que Tomé aparece novamente na narrativa de João, seu pior medo tinha 

sido realizado: Jesus tinha morrido, e ele não tinha. Quando o Senhor apareceu aos 

discípulos, pela primeira vez depois que Ele ressuscitou dos mortos, Tomé não estava lá 

(João 20:24). Onde ele estava não é declarado, mas talvez, devastada pela morte do 

Senhor a quem ele amou supremamente, ele preferiu ficar sozinho com sua tristeza e 

desespero. Em qualquer caso, quando ele voltou, os outros dez apóstolos cumprimentou 

animAdãoente com a notícia de que Jesus tinha ressuscitado dos mortos e apareceu a eles. 

Foi então que Tomé proferiu a afirmação de que ele é famoso, "Se eu não vir nas suas 

mãos a marca dos pregos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e coloquei minha mão 

no seu lado, não acreditarei "(v. 25). Tomé não estava prestes a começar suas esperanças, 

apenas para tê-los novamente frustradas. Apesar do ceticismo de Tomé lhe rendeu o 

apelido de "São Tomé", os outros apóstolos tinham não se saíram melhor. Eles, também, 

tinha zombou dos relatos iniciais da ressurreição de Cristo (Lucas 24: 10-11), e só 

acreditou depois que Ele lhes apareceu (João 20:20). 

Oito dias depois, Jesus mais uma vez apareceu aos apóstolos. Desta vez, a dor de Tomé 

tinha diminuído o suficiente para ele estar presente com seus companheiros. O Senhor 

imediatamente confrontado sua falta de fé. "Chegar aqui com o dedo:" Ele ordenou Tomé 

", e vê as minhas mãos; e chega a tua mão e põe-na no Meu lado; e não sejas incrédulo, 

mas crente "(João 20:27). Mas profunda resposta de Tomé simples: "Meu Senhor e meu 

Deus!" (V. 28) é talvez a maior declaração já feita por qualquer um dos apóstolos, 

igualada apenas pela confissão de Pedro: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo "(Mat. 

16:16). Seu pessimismo melancólico desapareceu na luz gloriosa do Salvador 



ressuscitado, e Tomé foi transformado em um poderoso evangelista. Há uma forte 

tradição desde os primeiros séculos da Igreja que Tomé levou o evangelho para a Índia, 

onde foi martirizado. Alguns relatos dizem que ele foi traspassado com uma lança em 

forma de montagem do martírio em uma cujas dúvidas foram banidos para sempre quando 

ele viu a marca da lança no lado do Salvador. 

TIAGO, FILHO DE ALFEU 

Tiago, filho de Alfeu (6: 15c) 

Apesar de seu privilégio supremo como um dos doze homens escolhidos pelo Senhor 

Jesus Cristo para serem seus representantes pessoais, praticamente nada se sabe 

sobre Tiago . Tudo o que o Novo Testamento revela sobre ele é que o nome de seu pai 

era Alfeu , nome de sua mãe era Maria (Mt 27:56;. Marcos 15:40), e que ele tinha um 

irmão chamado José (Mat. 27:56) ou José (Marcos 15:40). Desde o pai de Mateus também 

foi nomeado Alfeu (Marcos 2:14), é possível que os dois eram irmãos. 

Em Marcos 15:40, Tiago é conhecido pelo apelido de "Tiago, o 

Menor." Mikrós ("Menos") significa, "pouco". O apelido pode significar que Tiago era 

de pequena estatura. Pode também significar que ele era jovem em idade. O mais 

provável, no entanto, refere-se à sua relativa falta de importância e influência em 

comparação com o mais famoso Tiago, o irmão de João e membro do círculo íntimo dos 

Doze. 

Quando Tiago ministrou depois de Pentecostes não é conhecido. Ele pode ter pregado o 

evangelho na Pérsia, ou no Egito, ou de ambos. De acordo com algumas tradições, ele foi 

martirizado por crucificação no Egito. Só marca distintiva deste humilde servo é sua 

obscuridade. Ele procurou nenhum reconhecimento, não apresentava sinais de grandes 

habilidades de liderança, sem perguntas críticas, e não demonstrou nenhuma idéias 

incomuns. Apenas o seu nome permanece, e a honra devida a ele como um apóstolo do 

Senhor Jesus Cristo. Há um registro muito maior de sua vida e ministério no céu. 

SIMÃO, O ZELOTE 

Simão, chamado o Zelote (6: 15d) 

Mateus (10: 4) e Marcos (3:18) referem-se a Simon usando a palavra 

aramaica cananeu . Esse termo não é uma referência geográfica, quer para a terra de 

Canaã, ou a aldeia de Cana, mas vem de uma palavra que significa raiz "zeloso", ou 

"apaixonado" (daí a NASB traduz Zealot naqueles versos). Lucas usou a palavra grega 

correspondente Zelote , que também significa Zealot . Ambos os termos marcar Simon 

como um membro da facção judaica radical conhecido como os zelotes. 

Os zelotes eram um dos quatro partidos primárias no primeiro século Israel, junto com os 

fariseus, saduceus e essênios. Eles foram apaixonAdãoente dedicado à lei de Deus, e 

violentamente contra qualquer intrusão em cima dele por pagãos, como os romanos. Eles 

eram radicais políticos, os terroristas e assassinos de seu dia, perfeitamente dispostos a 

matar os romanos e os seus colaboradores judeus. Ao fazer isso, eles acreditavam que 

estavam fazendo a obra de Deus. O historiador judeu do primeiro século Josephus 

escreveu a respeito do fanatismo Zealots ', 



Mas da quarta seita da filosofia judaica, Judas, o Galileu foi o autor. Estes homens 

concordam em todas as outras coisas com as noções farisaica; mas eles têm um anexo 

inviolável a liberdade e dizer que Deus é para ser seu único soberano e Senhor. Eles 

também não valorizam morrendo quaisquer tipos de morte, nem, aliás, eles acatam as 

mortes de seus parentes e amigos, nem pode esse receio fazê-los chamar qualquer homem 

Senhor. E uma vez que a presente resolução bens deles é bem conhecido por um grande 

número, falarei mais nenhuma sobre esse assunto; nem estou com medo de que qualquer 

coisa que eu já disse um deles deve ser desacreditados, mas sim o medo, que o que eu 

disse é abaixo da resolução que mostram quando se submetem a dor. ( Antiguidades , 

18.1.6) 

Enquanto precursores dos zelotes podem ser encontrados na era dos Macabeus do período 

intertestamental, o próprio movimento começou logo após a morte de Herodes, o 

Grande. Os zelotes, sob Judas (At 05:37), levantou-se em rebelião contra o censo 

realizado por Quirino (a segunda em AD 6, não o primeiro de uma década antes que levou 

Maria e José a Belém). O Zealots também desempenhou um papel importante na revolta 

judaica contra Roma ( AD 66-73). Após a queda de Jerusalém, em D.C 70, um grupo de 

Zealots fugiu para a fortaleza de Masada. Há que se realizará até O D.C 73, em seguida, 

cometeu suicídio em massa em vez de se renderem aos Romanos. 

Como Zealot, Simon era um homem dedicado à lei de Deus, ferozmente patriótico, 

apaixonado, e corajoso. Ele odiava os romanos e queria desesperAdãoente-los para fora 

de Israel. Ele era a antítese de Mateus, cuja colaboração com os romanos tinham feito 

dele um homem rico. Se não tivessem sido ambos seguidores do Senhor Jesus Cristo, 

Simon teria tido nada a ver com Mateus, e até poderia tê-lo assassinado. Como Judas 

Iscariotes, Simon estava procurando um messias que expulsar os romanos. Mas ao 

contrário de Judas, que traiu Jesus, quando ele viu que não era o plano de Jesus, Simon 

abraçou-Lo como Salvador, Senhor e Deus encarnado. 

Como muitos dos apóstolos, o ministério depois de Simon está envolta em mistério e 

lenda. De acordo com algumas tradições, ele pregou o evangelho na Pérsia e Armênia, 

outros colocam o seu ministério no Oriente Médio e na África, enquanto alguns até 

mesmo tê-lo ministrando na Grã-Bretanha. Também não há qualquer acordo sobre a 

forma ou local de sua morte, que alguns afirmam era por crucificação, outros por serem 

serrados. Simão, o Zelote, que voluntariamente havia enfrentado a morte por causa de seu 

compromisso para com a lei de Deus, sofreu isso no final por causa de seu amor por Jesus, 

o cumprimento da lei (Mt 5:17;. Lucas 24:44). 

JUDAS, FILHO DE TIAGO 

Judas, filho de Tiago (6: 16a) 

Embora vários dos apóstolos tinha dois nomes, este Judas pode ter tido três. Lucas deu 

seu nome formal, Judas, filho de Tiago , enquanto Mateus o chamou Thaddeus (Matt. 

10: 3) e, segundo alguns manuscritos gregos menos confiáveis, também lhe deu o nome 

Lebbaeus. Tanto Tadeu e Lebbaeus são apelidos; Thaddeus significa, literalmente, "filho 

de mama", enquanto Lebbaeus significa "coração de criança". Ambos poderiam ser 

proferida pelo termo contemporâneo "garoto da mamãe." Esses apelidos pode indicar que 

Judas era o filho mais novo de sua família 



Tal como os outros apóstolos neste grupo final, pouco se sabe sobre Judas. Além das 

listas dos apóstolos, ele fez apenas uma aparição no Novo Testamento. A cena era a sala 

de cima, na noite da traição do Senhor, durante seu discurso de despedida aos 

apóstolos. Em João 14:21 Jesus disse-lhes que Ele se revelaria àqueles cuja obediência 

comprovou a autenticidade de seu amor por Ele. 

Os discípulos ficaram intrigados com essa afirmação. Eles esperavam que Jesus para 

estabelecer o Seu reino terreno, uma crença que ainda se agarrava a mesmo depois de sua 

morte e ressurreição (Atos 1: 6). Afinal de contas Jesus era o Salvador do mundo (João 

4:42), o legítimo herdeiro de todas as coisas (Heb. 1: 2), e o Rei dos reis e Senhor dos 

senhores (Apocalipse 19:16). A boa notícia do perdão e da salvação através da Sua morte 

e ressurreição era para ser proclamada aos confins da terra (Mat. 28: 19-20). 

Judas fez a pergunta que foi, sem dúvida, na mente do resto dos apóstolos: "Senhor, o que 

então aconteceu que você está indo para divulgar-se a nós e não ao mundo? (João 

14:22). A resposta do Senhor enfatizou que o Seu reino não era um externo, político 

(embora ele um dia reinará sobre Sua terrena, reino milenar), mas espiritual nos corações 

daqueles que amam e obedecer-Lhe: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e 

meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada "(v. 23). 

Judas passou o resto de sua vida expandir o reino por pregar a verdade do 

evangelho. Segundo a tradição, ele pode ter pregado em lugares como Samaria, Síria, 

Mesopotâmia, e da Líbia. Segundo alguns relatos Judas, o gentil e compassivo "menino 

da mamãe", sofreram o martírio com o ardente, apaixonado, o ex-Zealot Simon. 

 
37. Homens Comuns, Chamados incomuns-Parte 

7: Judas Iscariotes (Lucas 6: 16b) 

Judas Iscariotes, que se tornou um traidor. (6: 16b) 

Há poucas pessoas mais desprezado do que um traidor , uma pessoa que trai a causa e 

confiança de amigos, grupos, ou país. Tais atos hediondos, historicamente, resultou na 

mais severa punição, muitas vezes a pena de morte. 

Houve muitos traidores notórios ao longo da história. No mundo antigo, o general 

ateniense Alcibíades revelaram os planos de Atenas para inimigo da cidade de 

Esparta. Como resultado, os atenienses foram derrotados na batalha pelos espartanos 

durante a Guerra do Peloponeso. O soldado ateniense e observou o historiador Xenofonte 

também virou traidor e lutou por Sparta contra sua cidade natal. Como observado no 

capítulo 4 deste volume, o Rei Leonidas de Esparta e sua força em número bem menor 

jogou assaltos volta repetidas por forças persas esmagadoramente superiores nas 

Termópilas. Não foi até um traidor mostrou os persas uma maneira de flanquear as forças 

gregas e atacá-los a partir da retaguarda que Leônidas e seus homens corajosos foram 

derrotados. 

Durante a Revolução Americana Simon Girty, um desertor do Exército Continental, 

liderada nativos americanos em ataques contra os colonos. Girty foi muito temida por sua 



brutalidade, tanto que ele foi apelidado de "Great Renegade". Mas o traidor mais infame 

da guerra revolucionária (e mesmo de toda a história dos Estados Unidos) foi Benedict 

Arnold. Irritado por ter sido preterido para promoção e busca de dinheiro para sustentar 

seu estilo de vida extravagante, Arnold ofereceu para entregar o importante forte em West 

Point para os britânicos. Quando a trama de Arnold foi descoberto, ele desertou para os 

britânicos, e lutou contra seus próprios compatriotas. 

O general francês Henri Pétain tinha sido um herói nacional na Primeira Guerra Mundial, 

mas depois que a França foi derrotada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, ele se 

tornou o chefe do governo de Vichy, que colaborou com os nazistas. Vidkun Quisling, 

cujo nome se tornou sinônimo de "traidor", dirigiu o regime fantoche criado pelos nazistas 

na Noruega. O traidor Inglês William Joyce ("Lord Haw Haw"), e os traidores americanos 

Iva Ikuko Toguri D'Aquino ("Tokyo Rose") e Mildred Elisabete Gillars ("Axis Sally") 

fez transmissões de propaganda para os nazistas e japoneses, respectivamente. 

A Bíblia também registra numerosos traidores, incluindo Absalão, que tentou usurpar o 

trono de seu pai, Davi:, (2 Sam 15 10-13.) Aitofel, conselheiro de Davi que se juntou a 

rebelião de Absalão (2 Samuel 15:31.); Sheba, que liderou uma revolta das tribos do norte 

logo após a rebelião de Absalão foi derrotado:, (2 Sam 20 1-2.) Jeroboão, cuja revolta 

contra Salomão resultou na nação sendo dividido em dois reinos, Israel e Judá:; (1 Reis 

11 26ff.) Baasa, que assassinou o filho de Jeroboão Nadab e apreendeu seu trono (1 Reis 

15: 25-28); Zinri, que matou o filho de Baasa, Elá e tomou seu lugar (1 Reis 16: 8-

20); Atalia, apenas a rainha de Israel, que tomou o poder após a morte de seu filho, o rei 

Acazias (2 Reis 11: 1-16); os servos de Joás, que conspiraram contra ele, matando-o (2 

Reis 12: 20-21); os conspiradores não identificadas que assassinaram o rei Amazias (2 

Reis 14: 18-20); Salum, cuja conspiração terminou o breve reinado de D. Zacarias (2 Reis 

15: 8-10); Menahem, que assassinou e substituído Salum (2 Reis 15:14); Peca, que 

derrubou e assassinou o filho de Menahem Pecaías (2 Reis 15: 23-25); Oséias, que matou 

Peca e tornou-se o último rei do reino do norte (2 Reis 15:30); Servos de Amon, que 

conspiraram contra ele e assassinou-o (2 Reis 21:23); e os oficiais persas Bigthan e 

Teresh, cujo enredo contra o rei Assuero foi descoberto por Mordecai (Est. 2: 21-23). 

Mas o traidor mais famoso de todos os tempos foi Judas Iscariotes. Judas teve o privilégio 

inigualável de ser um dos doze seguidores íntimos do Senhor Jesus Cristo durante Seu 

ministério terreno. No entanto, inconcebivelmente, após mais de três anos de viver 

constantemente com o Filho incomparavelmente perfeito de Deus, observando-se os 

milagres que realizou, e ouvir seus ensinamentos sem paralelo, Judas traiu a Sua morte 

por vendê-lo aos seus inimigos. O escuro, trágica história de Judas revela que ele tenha 

sido o homem mais profundamente perverso em toda a história humana. Ele ilustra 

graficamente as profundezas do mal de que o coração humano é capaz, mesmo na melhor 

das circunstâncias. 

Por causa de sua traição hediondo, a igreja primitiva universalmente detestados e 

desprezado Judas. Seu nome aparece em todas as listas última Novo Testamento dos 

apóstolos, exceto aquele em Atos 1-onde ele não aparece em tudo, desde Judas já havia 

cometido suicídio. Além disso, sempre que os escritores dos evangelhos mencionar Judas 

eles sempre identificá-lo como o traidor que traiu Jesus (Mateus 10: 4; 26:25, 48; 27: 3., 

Marcos 3:19; 14:44; João 6:71; 12: 4; 18: 2), como Lucas faz aqui. 



A história de Judas também demonstra que Satanás usa as pessoas para realizar seus 

propósitos malignos. Mudou-se Davi a fazer um censo de Israel que desagradou a Deus 

e resultou em sua correção do seu povo (1 Crônicas 21: 1-7.). Satanás também usado 

endemoninhado falsos profetas para enganar o rei Acabe de Israel (1 Reis 22: 19-23). Ele 

até usou Pedro para tentar Jesus a evitar a cruz (Mateus 16: 22-23.). O futuro Anticristo 

será "aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás" (2 Ts 2: 9.). Com total 

cumplicidade por parte do discípulo apóstata, Satanás entrou em Judas para manipulá-lo 

(João 13: 2). 

O melodrama que era a vida de Judas pode ser discutida em quatro títulos: o seu nome, 

chamada, desilusão e traição. 

SEU NOME 

Judas era um nome comum entre os judeus (o Novo Testamento registra pelo menos oito 

homens com esse nome), e não tinha nenhuma conotação ruim antes traição do Senhor de 

Judas Iscariotes. É a tradução grega do nome hebraico "Judá" ("elogiou"). Seu pai era 

Simon Iscariotes (João 6:71; 13: 2, 26); seu sobrenome é mais provável que a tradução 

grega de uma frase em hebraico que significa O Antigo Testamento enumera duas aldeias 

nomeadas Kerioth, um em Moab (Jer 48:24, 41; Amos. 2: 2) "homem de Kerioth.", e 

outra em o extremo sul de Judá, a cerca de 15 milhas ao sul de Hebron (Josh. 15:25). Judas 

Iscariotes foi quase certamente a partir desta última aldeia, fazendo dele o único dos Doze, 

que não era galileu. Enquanto não há nenhuma evidência de que os outros onze 

ostracismo ele, Judas pode ter visto a si mesmo como uma pessoa de fora, o que pode tê-

lo ajudado a racionalizar seu desprendimento e traição. Que os outros onze sabia pouco 

sobre o passado de Judas ajuda a explicar como ele conseguiu tornar-se o tesoureiro do 

grupo (João 13:29) -a posição que ele aproveitou para desviar dinheiro (João 12: 6). 

Por todas as aparências, Judas não parecia diferente do resto dos apóstolos. Ele não 

parecia sinistro. O mal que acabaria por se manifestar em sua traição do Salvador estava 

escondido nos recessos sombrios de seu coração. Assim, quando Jesus, na mesma noite 

em que Judas traiu, disse aos discípulos: "Em verdade em verdade, eu vos digo, que um 

de vós me trairá" (João 13:21), ninguém apontou um dedo acusador para Judas. Pelo 

contrário, "os discípulos começaram a olhar um para o outro, em uma perda de saber de 

qual Ele estava falando" (v. 22). Só Jesus conhecia o coração do mal de Judas desde o 

início (João 6:64, 70). 

SEU CHAMADO 

A Bíblia não gravar quando e onde Judas encontrou pela primeira vez Jesus. Ele pode ter 

sido entre aqueles que foram para o deserto da Judéia para ouvir João Batista (Mat. 3: 1-

5), ou ele pode ter encontrado o Senhor, no início de seu ministério, quando "Jesus e seus 

discípulos chegaram à terra da Judéia, e lá ele foi passar um tempo com eles e batizando 

"(João 3:22). Quando o Senhor em primeiro lugar chamado Judas para segui-Lo também 

não está registrado nas Escrituras. Com os outros onze, ele foi escolhido para ser um 

apóstolo (Lucas 6: 12-13). Nesse ponto (se ele não tivesse feito isso), Judas deixou a sua 

ocupação anterior e tornou-se um seguidor de tempo integral de Cristo. Ele até ficou com 

ele quando muitos outros discípulos falsos abandonado Ele (João 6: 66-71). Mas, ainda 

que Judas era hábil como um hipócrita, aparecendo para fora fiel a Jesus, ele nunca lhe 



deu sua confiança como Messias e Senhor. Ele foi grosseiro ao núcleo, indiferente em 

relação a assuntos divinos, espirituais. 

Judas provavelmente era jovem (talvez em seus vinte e poucos anos), zeloso, e 

patriótica. Como a maioria de seus compatriotas, ele odiava a ocupação romana de Israel, 

e ansiava para o Messias (que ele pensado em termos políticos e militares) para expulsar 

os romanos e restaurar a soberania de Israel. A este respeito, ele não era diferente do resto 

dos apóstolos, que também esperava Jesus estabeleceria um reino terreno (Atos 1: 6). Mas 

ao contrário de Judas, eles também acreditavam que Jesus era o Filho de Deus (Mat. 

16:16), o único que foi a fonte da vida eterna (João 6:68). 

Foi justamente essa dimensão espiritual que estava ausente em Judas. Ele viu o poder 

milagroso de Cristo e fervorosamente esperava que ele iria usá-lo para se libertar do jugo 

de Roma e estabelecer o Seu reino. Os motivos de Judas, no entanto, não eram meramente 

patriótico; ele também foi impulsionado pela ganância e ambição pessoal. Ele esperava 

colher os benefícios de poder, prestígio e riqueza, que seria seu no reino como um 

membro do círculo íntimo de Cristo. Foi o materialismo, e não realidades espirituais, que 

alimentou a ambição de Judas. 

Deve ser claramente entendido que, embora Jesus escolheu Judas, Judas escolheu para 

segui-Lo de sua própria vontade. Ele não foi forçado a se tornar um apóstolo, nem foi ele 

compelido contra a sua vontade de trair Jesus. A tensão bíblica entre a soberania divina e 

da responsabilidade humana é evidente no chamado de Judas, como é com o resto dos 

Doze. Eles escolheram a deixar tudo e seguir Jesus (Mat. 19:27), mas Ele escolheu-os 

primeiro (João 15:16). 

Que o Senhor Jesus Cristo seria traído e morrer pelos pecados do mundo, foi conhecido 

ainda no conselho eterno de Deus. Séculos antes de acontecer, o Antigo Testamento 

profetizou o papel de Judas na traição de Jesus. Salmo 41: 9 diz: "Até o meu amigo íntimo, 

em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar." Jesus 

disse aos apóstolos no Cenáculo que esta profecia seria cumprida em sua própria traição 

(João 13:18). Salmo 55: 12-14 também se refere à traição de Judas: 

Pois não é um inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo; nem é aquele que me 

odeia quem se exaltou contra mim, então eu poderia me esconder dele. Mas é você, um 

homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo; nós, que tinha comunhão doce 

junto andou pela casa de Deus no meio da multidão. 

Zacarias 11: 12-13 previu a quantidade exata Judas receberia por trair Jesus: 

Eu disse-lhes: "Se é bom aos teus olhos, dá-me o meu salário; mas se não, deixa pra lá! 

"E pesaram trinta moedas de prata como o meu salário. Então o Senhor me disse: "Jogue 

isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles." Por isso, tomei as trinta 

moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. 

O evangelho de Mateus cita essa passagem como uma profecia de traição de Cristo (27: 9-

10) de Judas. Assim, muito antes de Judas nasceu, sua traição foi previsto e projetado no 

plano eterno de Deus. Jesus sabia exatamente o tipo de homem Judas era, desde o início. Mas 



Ele escolheu-o para que o plano divino revelado nas profecias do Antigo Testamento seria 

cumprida. 

Mas por outro lado Judas escolheu livremente para fazer o que ele fez, e foi totalmente 

responsável por seus atos. Que sua traição foi predeterminado em nada contradiz a 

verdade de que ele agiu por vontade própria. Jesus afirmou ambas as realidades, quando 

disse em Lucas 22:22: "Porque, na verdade, o Filho do homem vai, como foi determinado 

[a soberania de Deus]; ! mas ai daquele homem por quem é traído [responsabilidade de 

Judas] "Pedro expressa a tensão entre o plano de Deus e escolha humana como eles se 

relacionam com a morte de Cristo em seu sermão no dia de Pentecostes:" Este homem 

[Jesus], entregou mais pelo plano pré-determinado e presciência de Deus, você pregado 

a uma cruz pelas mãos de homens ímpios e colocá-lo à morte "(Atos 2:23). Assim como 

fez com os outros envolvidos na morte de Cristo, o Deus soberano, "que faz todas as 

coisas segundo o conselho da sua vontade" (Ef. 1:11), usou os planos malignos de coração 

mau de Judas para trazer o bem da redenção (Gn 50:20). 

Judas teve todas as oportunidades para se converter do seu pecado. Grande parte do 

ensinamento de Cristo aplicada diretamente a ele, como as parábolas do injusto mordomo 

(Lucas 16: 1-13) e a veste nupcial (Mt 22: 11-14.), E as advertências de Jesus contra o 

amor ao dinheiro (Mt . 6: 19-34), a ganância (Lucas 12: 13-21), e orgulho (Matt. 23: 1-

12). Judas estava presente quando o Senhor disse aos Doze: "Será que eu mesmo não 

escolhi a vós os doze anos, e ainda um de vós é um diabo?" (João 6:70). Poucas horas 

antes de sua traição, Judas ouviu Jesus declarar que nem todos os discípulos ficaram 

limpos espiritualmente (João 13:18). Mas tudo isso deixou Judas impassível. Ele 

decididamente endureceu o seu coração e se recusou a arrepender-se, e foi para que o 

inferno eterno, onde ele pertencia. Atos 1:25 chama isso Há um paralelo instrutivo esta 

combinação de decreto divino e vontade humana em Isaías 10 "seu próprio lugar.":. 5ss, 

onde profecias Deus que ele vai usar Assíria como Sua vara de julgamento sobre Israel, 

embora Assíria não tem a intenção de servir a Jeová. Quando Assíria tem trabalhado que 

decretou o julgamento, ele se voltará para ela e destruí-la por muito orgulho que a motivou 

a agressão Israel. 

SUA DESILUSÃO 

Excitação inicial de Judas por ter sido escolhido como um dos doze discípulos mais 

íntimos de Cristo não durou muito. Em primeiro lugar, como mencionado acima, todos 

os Doze tinham compartilhado a crença judaica comum e espero que o Messias seria um 

libertador político e militar. Os outros onze apóstolos, eventualmente, aprendi que Jesus 

não tinha vindo como o Leão da tribo de Judá (Apocalipse 5: 5), mas como o servo 

sofredor de Isaías 53. Mas, como que se tornou evidente, Judas cresceu desiludido; sua 

desilusão transformou em ódio; e que o ódio motivado traição evangelho de João Judas 

registra espiral descendente de Judas ao desastre final. 

João 12 abre com Jesus e os Doze em Betânia no sábado antes da Páscoa (v. 1). Enquanto 

eles estavam em um jantar na casa de Simão, o leproso (Mt 26: 6.), "Maria [a irmã de 

Marta], em seguida, tomando uma libra de perfume muito caro de nardo puro, ungiu os 

pés de Jesus e os enxugou pés com os seus cabelos; ea casa se encheu com a fragrância 

do perfume "(v. 3). Este foi um ato extravagante de amor irrestrito por parte de Maria, 

uma vez que o perfume foi extremamente caro, e deve ter chocado os presentes. 



Cuspindo na indignação com o que considerava ser um desperdício colossal de dinheiro, 

Judas perguntou, "Por que este perfume não foi vendido por trezentos denários [salários 

de um ano para um trabalhador médio] e dado aos pobres?" (V. 5) . Mas as preocupações 

filantrópicas de Judas eram apenas uma máscara para sua ganância. "Agora ele disse 

isso", João explicou, "não porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque era 

ladrão e, como tinha a bolsa, que ele usou para furtar o que nela se lançava" (v. 6) . Para 

ver uma grande soma de dinheiro como escapar de seu alcance depois de anos de 

esperança decepcionado enfureceu Judas, e ele atacou Maria. Então convincente era a sua 

exibição piedosa de preocupação para os necessitados que outras pessoas presentes ecoou 

seu protesto (Mt 26: 8-9; Marcos 14: 4-5.). Mas o Senhor saiu em defesa de 

Maria. "Deixe-a em paz," Ele ordenou Judas (o verbo traduzido "e muito menos" está na 

segunda pessoa do singular) "para que ela possa mantê-lo para o dia da minha sepultura" 

(v. 7). No versículo 8, o Senhor lembrou a todos eles (os verbos e pronomes neste 

versículo são plurais) que se eles quisessem ajudar os pobres que não faltaria 

oportunidade, pois, Ele lhes disse: "Você sempre tem a má com você, mas você nem 

sempre têm Me ". Mas Maria havia escolhido para salvar o perfume para esta ocasião 

especial, em vez de vendê-lo e dar o produto aos pobres. 

Judas estava agora em uma encruzilhada. Sua avareza e ganância tinha sido desmascarado 

por Jesus, e ele poderia ter humildemente arrependido, confessou o seu pecado, e pediu 

perdão. Mas o orgulho, a ganância ea desilusão que controlava seu coração 

venceu. Desesperado para salvar alguma coisa financeiramente para os anos 

desperdiçados que passara a seguir Jesus ", Judas Iscariotes, que era um dos doze, foi para 

os chefes dos sacerdotes, a fim de trair a si mesmos. Eles ficaram felizes quando eles 

ouviram isto, e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele começou a procurar a forma de traí-lo 

em um momento oportuno "(Marcos 14: 10-11). 

Esse "momento oportuno" veio na noite seguinte quinta-feira. Jesus e os Doze estavam 

reunidos no cenáculo para a sua última refeição da Páscoa juntos. Depois de dar os 

discípulos um notável exemplo de humildade, lavando os seus pés, o Senhor afirmou a 

eles que pela fé nEle que tinham sido feitos espiritualmente limpo, exceto para aquele que 

iria traí-lo (João 13: 10-11, 18). A profecia do Salmo 41: 9 seria cumprida na mesma 

noite. "Em verdade em verdade vos digo que," Jesus disse-lhes solenemente, "que um de 

vós me trairá" (v. 21). Consternado, "os discípulos começaram a olhar um para o outro, 

em uma perda de saber de qual Ele estava falando" (v. 22). Como observado 

anteriormente Judas, o hipócrita consumado, tinha enganado tão completamente os outros 

apóstolos que ninguém suspeitava dele. Jesus designado como Judas, o traidor, 

mergulhando o bocado (um pedaço de pão sem fermento) para a mistura comum de ervas 

amargas, água, sal, datas esmagados, figos e passas, e entregando a ele (v. 26). Para ser 

dado o bocado pelo anfitrião foi uma honra especial; Assim, o Senhor mostrou a bondade 

e compaixão para com Judas até o fim. 

Mas Judas desdenhado esse último gesto de amor de Jesus, como ele teve todas as 

anteriores ao longo dos três anos anteriores. Com esta rejeição final, o dia da salvação 

fechado para ele (cf. 2 Cor 6: 2.) E divina misericórdia desapareceu e foi substituído com 

o julgamento divino. Judas foi, em essência, entreguei a Satanás (cf. 1 Tm. 1:20), que 

entrou nele (v. 27). Tendo irrevogavelmente cruzou a linha e selou seu destino eterno, 

Judas foi demitido pelo Senhor para levar a cabo seu plano ímpios (v. 27). 

 



SUA TRAIÇÃO 

Depois de deixar a sala superior, Judas, evidentemente, foi direto para o Sinédrio para 

definir seus planos malignos em movimento. Ele informou-os da violação final, 

irreparável entre ele e Jesus. Mais significativamente, ele disse-lhes que Jesus seria no 

Getsêmani mais tarde naquela noite (cf. Lucas 22:39; João 18: 2). 26 -um lugar isolado, 

onde eles poderiam aproveitar Jesus sem medo de provocar um motim (cf. Matt: 3-5; 

Lucas 22: 6). 

Judas não traiu Jesus em um momento de paixão; ele não poderia ter alegou insanidade 

temporária. Por quanto tempo ele havia planejado em seu coração miserável para trair o 

Salvador não é revelado. Mas ele tinha feito o seu negócio com os líderes judeus quase 

uma semana antes, e estava à procura de uma oportunidade para entregá-lo nas suas mãos 

desde então (Lucas 22: 6). Seu ato mal foi, assim, totalmente premeditado. 

Judas próxima aparece na narrativa de João na cabeça do grande contingente de soldados 

romanos e autoridades judaicas que chegou ao Getsêmani para prender Jesus. O Senhor 

não tentou esconder ou fugir, nem ele esperar por Judas para destacá-lo. Completamente 

no controle da situação, Ele foi ao encontro do partido prendendo e calmamente pediu-

lhes que eles estavam procurando (João 18: 4). Depois que eles responderam: "Jesus, o 

Nazareno" (v. 5), Jesus se identificou com o nome divino "Eu sou" (cf. Ex. 3:14). Em 

resposta a totalidade do-descolamento incluindo Judas-se batido à terra (vv. 5-6). Por 

incrível que pareça, apesar de que a exibição impressionante do poder divino de Cristo, 

Judas prosseguiu com seu plano diabólico. Usando o sinal previamente combinado (Mat. 

26:48), Judas descarAdãoente "foi para Jesus e disse:" Salve, Rabi! " e beijou-o "(v. 

49). Para trair o Filho do Homem com um beijo de carinho foi o último ato de hipocrisia 

tortuoso de Judas; foi uma tentativa cínica de fingir inocência e esconder a sua 

traição. Judas usou o símbolo do amor, respeito e homenagem a tentativa de mascarar o 

mal no seu coração. Ele profanou a Páscoa, Getsêmani, onde Jesus derramou o Seu 

coração para o Pai, e foi ministrada por um anjo (Lucas 22: 41-44), e acima de tudo, o 

Filho de Deus sem pecado. 

O pecado monumental de trair Jesus produziu culpa insuportável. A consciência de Judas 

imediatamente ganhou vida e começou a atormentá-lo. Ele estava sobrecarregado com 

remorso (mas o arrependimento não genuíno). Em uma tentativa desesperada, mas sem 

fé e fútil para obter alívio de sua consciência torturante, ele tentou voltar para os líderes 

judeus a soma insignificante (trinta moedas de prata, o preço de um escravo [Ex. 21:32]) 

que havia recebido de eles (Mateus 27: 3.). Judas tinha sido uma ferramenta útil para eles, 

mas agora que eles tiveram Jesus sob custódia, as autoridades judaicas não tinha mais 

utilidade para ele. Eles desdenhosamente o dispensou, insensivelmente respondendo ao 

seu grito lamentoso, "Pequei, traindo sangue inocente", dizendo-lhe: "O que é isso para 

nós? Veja a que você mesmo! "(V. 4). 

Este foi o fim da linha para Judas. Depois de jogar as trinta moedas de prata para o 

santuário do templo, ele saiu e enforcou-se (v. 5). Em um final apropriado para a trágica 

história de sua vida, ele não poderia mesmo fazer isso com sucesso. Ou o nó se desfez, 

ou a corda ou o ramo a que foi amarrado à falência, e Judas caiu para sua morte de forma 

sangrenta (Atos 1:18). Atos 1:25 registra o epitáfio de refrigeração para a vida de Judas, 

observando que esse filho da perdição (João 17:12), foi para o seu próprio lugar-inferno 

(Atos 01:25). Em que lugar de tormento indescritível, a sua consciência baseada na culpa 



vai se recusar a ser silenciado por toda a eternidade. Verdadeiramente como Jesus 

declarou dele "Teria sido bom para esse homem se não houvera nascido" (Marcos 14:21). 

Várias lições atraentes talvez tirar a vida de Judas: 

Primeiro, Judas é o maior exemplo da história de oportunidades perdidas e privilégio 

desperdiçado. Ele ouviu Jesus ensinar dia após dia, e ele pessoalmente interagiu com 

Ele. Ele viu em primeira mão os milagres que Jesus realizou, o que provou que Ele era 

Deus em carne humana. Mas Judas recusou o convite de Cristo para trocar o peso 

opressivo do pecado para o jugo suave de submissão a Ele (Mateus. 11: 28-30). 

Em segundo lugar, Judas é a ilustração acima de tudo para o perigo de dinheiro (1 Tm. 

6:10) amorosa. Riches significava mais para ele do que a salvação de sua alma (cf. Marcos 

8:36). 

Em terceiro lugar, Judas exemplifica a vileza e perigo de traição espiritual. Em todas as 

épocas houve Judas, que professavam a seguir a Cristo, mas se voltou contra ele. A vida 

de Judas também é um lembrete da necessidade de auto-exame (2 Cor. 13: 5). 

Em quarto lugar, Judas era a prova viva de paciência, misericórdia e bondade de 

Cristo. Mesmo quando ele chegou com o destacamento para prendê-lo, Jesus ainda 

cortesmente dirigida Judas como "amigo" (Mat. 26:50). 

Em quinto lugar, o exemplo de Judas é um lembrete de que o diabo sempre vai estar no 

trabalho, no meio do povo de Deus. Jesus ilustrou que a verdade na parábola do joio e do 

trigo (Mat. 13: 24-30, 36-43). 

Em sexto lugar, Judas comprova a letalidade da hipocrisia. Ele era um ramo infrutífero, 

cortada e lançada no fogo eterno do inferno (João 15: 6). 

Finalmente, Judas demonstrou que há homens pecadores nada pode fazer para impedir a 

vontade soberana de Deus. Fora da aparente tragédia da cruz veio o triunfo da 

redenção; Aparente vitória de Satanás era, na realidade, sua derrota final (Hb 2:14; 1 João 

3: 8.; Cf. Gn 3:15). Deus usou a traição de Judas para a Sua própria glória (cf. Gen. 50:20). 

Quando Judas vendeu Jesus a seus inimigos, ele estava em vigor a vender sua alma ao 

diabo. Nas palavras do poeta do século XIX Hester H. Cholmondeley, 

  

Ainda como antigamente 

Homens por si só são fixados o preço 

Por trinta moedas Judas vendeu 

Ele mesmo, não a Cristo. 

  

 
 



38. A popularidade eo poder de Jesus (Lucas 6: 

17-19) 

Jesus desceu com eles, parou num lugar plano; e havia uma 

grande multidão de seus discípulos e uma grande multidão de 

pessoas de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de 

Sidon, que tinha vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas 

doenças; e os que eram atormentados por espíritos imundos eram 

curados. E todas as pessoas estavam tentando tocá-lo, para poder 

vinha dele e curava a todos. (6: 17-19) 

A Bíblia é um tesouro de valor inestimável com muitas facetas. Escritura é a lei do 

Senhor, o que é perfeito, o testemunho do Senhor, que é fiel, e os preceitos do Senhor, o 

que está certo, os mandamentos do Senhor, que são pura, e os juízos do Senhor, que são 

verdadeiras. A Palavra de Deus restaura a alma, dá sabedoria, produz alegria é a fonte da 

verdade espiritual, instrui em adoração, e adverte contra o pecado (Sl. 19: 7-11). 

Verdade divina multifacetada da Bíblia reflete um tema unificador-o plano de 

redenção. Deus escolheu para a sua própria glória para eleger e resgatar um povo para ser 

os objetos de seu amor, assuntos de Seu reino eterno, e os adoradores eternos que 

oferecem perfeito louvor, honra e serviço a Ele para sempre. A Bíblia detalha que o plano 

de resgate desde o seu início na eternidade passada à sua consumação na eternidade 

futura. De predestinação para a justificação pela santificação de glorificação a Bíblia é a 

história do desenrolar do gracioso plano de salvação de Deus. 

Como o efeito de poupança se desenrola através da história redentora, vários temas 

recorrentes são reveladas ao longo tanto do Antigo e Novo Testamentos. 

Em primeiro lugar, a Escritura é auto-revelação de Seu caráter e atos de Deus. Ele é o 

soberano, criador e regente do universo, que escolheu para fazer a raça humana e para 

revelar à humanidade. O Antigo Testamento relata que Deus revelou a Si mesmo através 

do universo criado (Sl 19: 1, especialmente o homem, que foi criado à Sua imagem 

[Gênesis 1: 26-27; cf. Sl 139: 13-14.].), A trabalho dos anjos (Hb 2: 2.), sinais, maravilhas 

sobrenaturais (Dt 06:22; 09:10 Neh..), e visões (Gn 15: 1; 46: 2; Isa. 1: 1; Ez. 1:. 1; 0:10 

Hos), bem como através dos profetas (2 Reis 17:13; Jer 07:25; Dan. 9: 6; cf.. Hebreus 1: 

1.). 

Em Deus do Novo Testamento também falou por meio de anjos (Mateus 01:20; 28:. 5; 

Lucas 1: 11-20, 26-38; 2: 9-12; Atos 5: 19-20; 8:26; 10: 3-7; 27: 23-24; Apocalipse 1: 1), 

sinais, prodígios e milagres (Hb 2: 3-4), as visões (Atos 9: 10-16; 18: 9.; 26: 12- 19), as 

palavras de apóstolos (Atos 2:42; Ef 3: 4-5) e profetas (Atos 11: 27-28; 21: 10-11. Mas 

supremamente Deus tem falado em Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. (Heb. 1: 2). 

Escritura revela segundo lugar, que Deus julga o pecado e desobediência. Apenas quatro 

dos 1.189 capítulos-a da Bíblia dois primeiros, que ocorrem antes da queda (Gn 1, 2) e os 

dois últimos, que acontecem após a criação do novo céu e da nova terra (Ap 21, 22 ) -não 

ocorrer no contexto de um mundo decaído, amaldiçoado pelo pecado. As conseqüências 

desastrosas do pecado começou com Adão e Eva expulsão do Jardim do Éden, após a 



queda, e continuou com o assassinato de Abel por Caim, a malícia universal da raça 

humana que trouxe o dilúvio global dos dias de Noé, os dias sombrios da juízes e a 

rebelião e idolatria do povo de Deus, que resultou na destruição e deportação antes de 

Israel, e, em seguida, de Judá. 

O Novo Testamento também continua a saga do pecado e suas conseqüências trágicas. A 

pregação de João Batista, o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos contou com um chamado 

ao arrependimento (Mt 04:17; Marcos 06:12; Lucas 05:32; 13: 1-5.; 24:47; Atos 2: 38; 

3:19; 05:31; 17:30; 20:21; 26:20; 2 Pedro 3: 9). Mas o povo judeu e os gentios rejeitou o 

apelo e assassinado os mensageiros. Sua desobediência foi ainda mais flagrante do que 

no Antigo Testamento, por ter sido cometido à luz mais clara do Novo Testamento 

verdade. 

Uma terceira característica nas Escrituras é a bênção divina para a fé e 

obediência. Aqueles que reconhecem sua incapacidade para manter a santa lei de Deus, 

reconhecer e se arrepender de seus pecados e pedir perdão a Deus através da obra de 

Cristo, baseada unicamente em Sua graça e misericórdia, receber a redenção ea bênção, 

tanto para o tempo ea eternidade. Os heróis da fé no Antigo Testamento, a partir de Abel, 

através dos patriarcas, para o remanescente crente de Israel, e até mesmo os gentios (tais 

como aqueles em Nínive que se arrependeram com a pregação de Jonas) foram os 

destinatários de graça, misericórdia e perdão, porque de Deus eles se arrependeram do 

pecado e confiou-se a Deus, que dá graça e misericórdia para aqueles que se voltam para 

Ele com fé. O Novo Testamento proclama o evangelho salvadora do Senhor Jesus Cristo, 

que é "o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e 

também do grego" (Rom. 1:16). 

Acima de todas essas realidades maravilhosas é a glória global, tanto do Antigo como do 

Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único de quem "todos os profetas dão 

testemunho de que em Seu nome todos os que nele crê recebe o perdão dos pecados" 

(Atos 10:43). Portanto, "o testemunho de Jesus é o espírito de profecia" (Apocalipse 

19:10), e como o Senhor declarou, as Escrituras testemunham sobre Ele (João 5:39; Lc 

24:27, 44). 

No Novo Testamento Jesus Velho é a semente prometida da mulher, que esmagaria a 

cabeça de Satanás (Gn 3:15); o verdadeiro sacrifício pelo pecado para que os sacrifícios 

do Antigo Testamento apontava (Hb 9: 11-28.); o Cordeiro pascal definitivo quem todos 

os outros prenunciado (1 Cor. 5: 7; cf. Êx 12: 3-11.); a arca de segurança, um refúgio 

contra as tempestades de julgamento para todos os que são dele (1 Pedro 3: 20-21; cf. Gn 

7: 13-24); o Leão da tribo de Judá (Apocalipse 5: 5), que irá destruir seus inimigos; e 

reinará para sempre (Lucas 1: 31-33); (Sl 2 8-9.) Davi maior Filho, que vai sentar-se no 

seu trono (Lucas 1:32), e ainda assim o Senhor de Davi (Lucas 20: 41-44). Seu governo 

vai abranger tanto um reino milenar terreno e um reino eterno de justiça e salvação, e 

abraçar Israel (Is 65: 17-19; Sofonias 3:. 11-20.), Bem como o resto da humanidade (cf. 

Dan 07:14, 27; Zc 14:.. 16-21). 

No Novo Testamento, o nascimento virginal Evangelhos registram Jesus, perfeitamente 

vida justa, a morte sacrificial e substitutiva, ressurreição corporal e ascensão à mão direita 

do Pai. Atos registra a disseminação das boas novas da salvação em Cristo e seu impacto 

sobre o mundo. As epístolas do Novo Testamento explicar o significado ea importância 

do Salvador vida, morte e ressurreição. Apocalipse, a consumação da história, descreve 



Seu retorno para julgar o ímpio, a recompensar os justos, governar a terra por mil anos, 

e, em seguida, criar um novo céu e uma nova terra eterna. 

De acordo com a centralidade do Senhor Jesus Cristo nas Escrituras, Lucas cuidado, 

apresenta sistematicamente a história de sua vida e ministério, proporcionando uma prova 

irrefutável de que Ele é o Filho de Deus, o Senhor, o Messias e Salvador. Até agora, ele 

tem dado os testemunhos de anjos (1: 11-17, 26-33, 2: 9-14), Zacarias (1: 76-79), 

Elisabete (1: 41-45), Maria (01:46 -55), os pastores (2: 15-20), Simeão (2: 25-35), Anna 

(2: 36-38), Jesus mesmo com a idade de doze (02:49), do Pai e do Espírito em Seu batismo 

(3: 21-22), João Batista-o último e maior dos profetas do Antigo Testamento (3: 15-17), 

a genealogia de Jesus (3: 23-38), o cumprimento da profecia do Antigo Testamento sobre 

Ele (4: 16-21), o caráter singular e divino de Sua pregação autoritária (04:32), o Seu poder 

sobre Satanás (4: 1-13), demônios (4: 33-36, 41), doença (4 : 38-40; 5: 12-15, 17-25; 

6:10), e o mundo natural (5: 4-9), a Sua autoridade para perdoar pecados (5: 20-25), e Sua 

soberania divina sobre o sábado, o núcleo de obras do sistema de Israel (6: 1-11). Relato 

inspirado de Lucas construiu um caso magistral que Jesus era realmente Deus em carne 

humana, o Messias e Senhor. 

Ocasionalmente em seu relato no cuidado com a vida do Senhor e ministério Lucas 

congela a ação em uma foto ainda. Esta passagem é a quarta tal resumo até agora em seu 

evangelho (junto com 4: 14-15, 31-32, 40-41), e fornece um rico recapitulação do 

ministério do Senhor, até este ponto. Como o vídeo será interrompida temporariamente, 

o instantâneo que se seguiu revela dois aspectos importantes do ministério de Cristo: Sua 

popularidade, e Seu poder. 

A POPULARIDADE DE JESUS 

Jesus desceu com eles, parou num lugar plano; e havia uma 

grande multidão de seus discípulos e uma grande multidão de 

pessoas de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de 

Sidon, (6:17) 

Por este ponto em seu ministério, Jesus tornou-se imensamente popular, muito mais do 

que qualquer outra pessoa em Israel já tinha sido. Enormes multidões O seguiam onde 

quer que fosse (cf. 4:42; 5:15);uma multidão mais tarde viria a numero cinco mil homens 

(9:14). Incluindo as mulheres e crianças, foram provavelmente mais de vinte mil pessoas 

presentes naquela ocasião. Mateus e Marcos registro outra multidão de tamanho similar 

(Mat. 15:38; Marcos 8: 9), enquanto Lucas descreve outro incidente em que "tantos 

milhares de pessoas se reuniram em conjunto que eles estavam pisando em uns aos 

outros" (12: 1) . 

Lucas classifica as pessoas presentes nesta ocasião em três grupos. Primeiro foram os 

recém-nomeados doze apóstolos. Depois de passar a noite em oração e escolhê-los (6: 12-

16), Jesus desceu com os Dozee parou num lugar plano . Como será discutido no 

capítulo 10 deste volume, o sermão Jesus estava prestes a pregar nos versículos 20 a 49 é 

a versão condensada de Lucas do Sermão da Montanha (cf. Mt 5-7.). O lugar plano era, 

portanto, não é uma simples, mas sim um platô no lado da montanha mencionado em 

Mateus 5: 1. Alguns identificam o local com um patamar de Cafarnaum. Jesus, como os 

rabinos, costumeiramente se sentou quando ensinou (4:20; 5:. 3; Mt 5: 1; 13: 2; João 8: 



2); Ele estava neste momento porque ele ainda não estava ensinando, mas estava curando 

aqueles que estavam doentes e expulsar demônios (v. 18). 

O segundo grupo era composto por uma grande multidão de Seus discípulos . Os 

apóstolos foram os mensageiros escolhidos pelo Senhor para pregar o evangelho. Eles 

estavam apenas começando a sua formação formal como a primeira geração de arautos 

do evangelho. Os discípulos , por outro lado, eram uma variedade de pessoas que eram 

seguidores regulares de Jesus. Eles estavam em vários níveis de compreensão e empenho, 

mas todos considerados Jesus para ser seu professor. Alguns, como o tempo provaria, 

eram seguidores genuínos; mais, ao que parece, não foram e acabaria por abandoná-lo 

(cf. João 6:66). Um padrão consistente de obediência à palavra de Cristo (João 8:31) 

distingue o trigo (verdadeiros discípulos) do joio (falsos discípulos), como parábola do 

Senhor indica (Mat. 13: 24-30). Jesus em Sua onisciência divina sabia quem eram os 

verdadeiros discípulos, e que não estavam (João 2: 23-25; 6:64). A verdadeira eram 

poucos (cf. Matt. 7:14). 

O último grupo foram a sempre presente curioso, quem Lucas descrito como uma grande 

multidão de pessoas . Lucas por vezes utilizado laos (pessoas) para referir-se ao povo 

de Deus (por exemplo, 1:68, 77; 02:32). Mas, mais frequentemente o termo refere-se a 

aqueles que estavam curiosos, mas não confirmada (por exemplo, 7: 1, 29; 08:47; 09:13; 

18:43; 19:48; 20: 1; 21:38; 23:35 ). Lucas os distinguia dos discípulos de Jesus, que 

tiveram pelo menos um compromisso nominal para segui-Lo. A grande multidão era de 

toda a Judéia (usado aqui num sentido não técnico para se referir a todos os de Israel, e 

não apenas a região sul), incluindo Jerusalém , o centro religioso e cultural da 

nação. Algumas das pessoas de Jerusalém eram membros da instituição religiosa espioná-

lo (cf. 5,17). 

Além daqueles de Israel, este último grupo também incluiu pessoas da região costeira 

de Tiro e Sidon . Essas duas cidades foram as mais importantes em Phoenicia (cf. Jer 

47:. 4; Joel 3: 4; Matt. 11: 21-22; Atos 12:20), a região norte e oeste da Galiléia, no Mar 

Mediterrâneo, no dia moderno Líbano. Phoenicia era uma área predominantemente 

Gentil, mas alguns judeus também morava lá. Tiro e Sidon tinha sido portos marítimos 

significativas nos tempos do Antigo Testamento, até que eles foram destruídos pelo juízo 

devastador profetizado em Ezequiel 26-28. Sua imoralidade sórdida fez as duas cidades 

emblemáticas da religião pagã. Apelo de Jesus não conhecia limites; pagãos, as pessoas 

comuns, e religiosamente alfabetizados foram todos desenhados para ele. E mais tarde ele 

fez uma visita à região de Tiro e de Sidon (Marcos 7: 24-31). 

O PODER DE JESUS 

que tinha vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças; e 

os que eram atormentados por espíritos imundos eram curados. E 

todas as pessoas estavam tentando tocá-lo, para poder vinha dele 

e curava a todos. (6: 18-19) 

A popularidade de Jesus foi em grande parte o resultado do seu poder, exibida em três 

dimensões. 



No reino mental, o poder de Jesus encontrou expressão em seu ensino sem precedentes, 

o que as pessoas tinham vindo para ouvir . No final do sermão Ele estava prestes a 

pregar ", as multidões estavam maravilhados com o seu ensino; pois Ele as ensinava como 

quem tem autoridade e não como os escribas "(Mt 7: 28-29.). Quando os chefes dos 

sacerdotes e os fariseus exigiu saber por que os oficiais que tinham enviado para prender 

Jesus (João 07:32) tinha voltado de mãos vazias, eles responderam: "Nunca um homem 

fala a maneira que este homem fala" (v. 46) . 

Ensino incomparável, trazendo as boas novas de salvação, a vida eterna, esperança, paz 

e alegria para as mentes de seus ouvintes, foi o aspecto mais proeminente do ministério 

do Senhor. Milagres corroborada Sua afirmação de ser o Filho de Deus, e verificaram que 

Ele ensinou a verdade, mas não puderam salvar ninguém (cf. João 0:37). Em todos os 

lugares Ele foi o Senhor pregou a boa notícia de que Deus iria perdoar aqueles que estão 

espiritualmente destituídos, cegos, oprimidos e mantido em cativeiro em garras do pecado 

(cf. Lucas 4:18) se eles se arrependessem (Mat. 4:17). Sua agilidade mental, clareza, força 

e profundidade foram sem paralelo, e salvação veio para aqueles que ouviram a sua 

mensagem e abraçou a verdade. 

As palavras de Jesus permanecem igualmente fé hoje. Como Paulo escreveu a Timóteo: 

"Se alguém defende uma doutrina diferente e não concorda com as palavras de som, de 

nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina conforme à piedade, é orgulhoso e nada 

entende" (1 Tim. 6: 3 -4). Pastores e professores simplesmente passar sobre as verdades 

que Ele ensinou. 

Jesus também demonstrou poder sobre o mundo físico; Ele não só tinha poder sobre a 

mente, mas também todo o corpo. Para verificar se ele falou a verdade, e para mostrar sua 

compaixão, o Senhor curouos que estavam doentes de suas doenças (cf. 4: 38-39; 5: 17-

25; 6: 6-10). Ao contrário de curandeiros modernos falso perversos e seletivos, Ele 

curou todas as pessoas que estavam tentando tocá-lo, para poder vinha dele e curava 

a todos . Além disso, Suas curas eram milagres que exigiam poder criativo; Ele criou 

olhos e ouvidos funcionando em dar vista aos cegos, a audição dos surdos, e a capacidade 

de falar com o, função cheia mute para membros aleijados, cura de doenças incuráveis, 

como a lepra, e elevar o poder criativo exigido mortos ( Lucas 7:22). 

Finalmente Lucas, ao dizer que aqueles que eram atormentados por espíritos imundos 

eram curados , mostra poder de Jesus sobre o mundo dos seres espirituais. Ao expulsar 

demônios, Jesus demonstrou sua autoridade absoluta sobre o domínio de Satanás (cf. 4: 

33-35, 41). O Senhor respondeu àqueles que estranhamente e blasfemando acusaram de 

expulsar demônios pelo poder de Satanás, apontando Sua supremacia evidente sobre ele: 

Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então o Reino de Deus já chegou até 

vós. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão 

sem serem incomodados. Mas quando alguém mais forte do que ele ataca e domina-lo, 

ele tira-lhe toda a armadura em que ele se baseou e distribui seus despojos. (11: 20-22) 

O poder de Jesus foi abrangente. Ele foi capaz de ministro para a mente, ensinando a verdade, 

o corpo por doenças de cura, e a alma por expulsão de demônios. 

Várias verdades significativas surgem a partir deste breve, mas importante passagem. Em 

primeiro lugar, o ensinamento de Jesus incomparável, poder milagroso para curar, e 



controle absoluto do reino de Satanás e suas hostes demoníacas provar conclusivamente 

que Ele é Deus. 

Em segundo lugar, o Senhor do ministério terreno de céu oferece uma pré-visualização 

do céu. Em que lugar de suprema alegria e felicidade, os remidos ver a Deus face-a-face 

e conhecê-Lo em toda a extensão a que os seres finitos são capazes (1 Cor. 13:12). Toda 

a doença, deficiência, morte, sofrimento, tristeza e dor será banido para sempre (Is. 25: 8; 

Ap 21: 4). Satanás e os demônios serão permanentemente preso no inferno (Mateus 

25:41;. Apocalipse 20:10), e não mais capaz de afligir ou seduzir o povo de Deus. 

Em terceiro lugar, a forma como Jesus se manifesta o Seu poder revelou Sua 

compaixão. Ele poderia ter demonstrado seu poder divino através da realização de 

qualquer tipo de ato milagroso. Mas Jesus escolheu para fazer coisas benéficas ao 

sofrimento, pecadores oprimidos. Sua compaixão era um tema constante do Seu 

ministério Mateus 9:36 observa que Jesus "sentiu compaixão para [as pessoas], porque 

estavam aflitas e desanimado como ovelhas sem pastor". Em outra ocasião, "Ele viu uma 

grande multidão, e sentia compaixão por eles e curou os seus enfermos "(Mat. 

14:14). Quando Ele encontrou dois homens cegos, Jesus foi "movido de compaixão [e] 

tocou os olhos; e imediatamente recuperaram a vista e seguiu-o "(Mat. 20:34). Quando 

"um leproso veio a Jesus, suplicando-Lhe e caindo de joelhos diante dele, e dizendo:" Se 

você estiver disposto, pode tornar-me limpo "(Marcos 01:40), Jesus, mais uma vez foi" 

movido de compaixão [ e] estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: 'Estou disposto; ser limpos 

'"(v. 41). Jesus parou um cortejo fúnebre para o filho único de uma viúva e ressuscitou 

dentre os mortos, porque "Ele sentiu compaixão por ela" (Lucas 7:13). 

Esta passagem apresenta o Senhor Jesus Cristo como o compassivo e triunfante professor, 

curador e libertador. Claramente divina, Ele merece honra, adoração e obediência. E é a 

responsabilidade de todos os que são dele para ir além da mera curiosidade, ou até mesmo 

o discipulado, e ser mensageiros, levando a verdade sobre ele para o mundo perdido que 

precisa desesperAdãoente para ouvi-lo (Mt 28: 18-20; Atos. 1: 8). 

 
39. O caráter de um verdadeiro cristão (Lucas 6: 

20-26) 

E, voltando seu olhar para os seus discípulos, Ele começou a 

dizer: "Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino 

de Deus. Felizes são vocês que têm fome agora, para que você 

ficará satisfeito. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque 

haveis de rir. Bem-aventurados sois vós, quando os homens vos 

odiarem, e banir você, e insultá-lo, e desprezar o seu nome como 

mau, por causa do Filho do Homem. Seja feliz naquele dia e 

exultai, porque eis que vossa recompensa será grande no céu. Pois 

da mesma forma que seus pais usado para tratar os profetas. Mas 

ai de vós, os ricos, por que você está recebendo o seu conforto na 

íntegra. Ai de vós que são bem alimentados agora, para que você 



deve estar com fome.Ai de vós, os que agora rides, porque haveis 

de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos falarem bem de 

você, para seus pais usado para tratar os falsos profetas da mesma 

maneira "(6: 20-26). 

Em seu relato da magnífica história de vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo, Lucas 

acumula provas irrefutáveis de que Ele é o Messias, Deus em carne humana, o Salvador 

do mundo. Das muitas provas Lucas apresentou até agora (veja a lista no capítulo anterior 

deste volume), nenhuma é mais atraente do que os ensinamentos de Cristo. Ele foi o 

pregador mais veraz, sábio e poderoso que nunca e seu ensino, consequentemente atraiu 

enormes multidões que estavam espantado e surpreso com o que ouviram (cf. Mt 7: 28-

29.; João 7: 31-32, 45-46) . 

Jesus falou a verdade com autoridade divina absoluta em um amplo espectro de temas 

doutrinais e práticos. Ele ensinou que Deus é criador (Matt. 19: 4; Marcos 10: 6; 13:19), 

rei (Matt 5:35.), Pai (Mt 05:16; 23: 9.), E soberano do céu e da terra (Mt 11:25; cf.. 6: 9-

10). Ele é santo (João 17:11), misericordioso (Lucas 06:36), gracioso:, perfeitamente 

justo (Mateus 5:48; João 17 (Sl 103 8, mesmo para os incrédulos. [Mateus 5:45.]).: 25), 

onisciente (Mateus 6: 8.), e amar (João 14:21, 23; 16:27). 

Em seu ensino respeito de Si mesmo, Jesus claramente, de forma inequívoca, e declarou 

enfaticamente a Sua divindade e absoluta igualdade com o Pai. O apóstolo João escreveu 

que "os judeus procuravam ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o 

sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus" (João 

5:18). Jesus declarou aos líderes judeus hostis ", verdade, em verdade eu vos digo: antes 

que Abraão existisse, eu sou" (João 8:58), tomando para si o nome de "EU SOU", através 

da qual Deus se revelou no Antigo Testamento (Ex. 03:14). Ele voltou a afirmar sua 

divindade em João 10:30, quando Ele disse aos judeus, ao contrário sectários modernos, 

os judeus incrédulos compreenderam claramente que Jesus estava afirmando ser Deus 

"Eu eo Pai somos um."; foi por isso que eles procuravam matá-lo (João 5:18; 08:59; 10: 

31-33). Se, como alguns céticos dizem que tinha entendido mal-Lo, a falha de Jesus para 

esclarecer o que ele realmente quis dizer é inexplicável, particularmente quando não fazê-

lo lhe custou a vida (João 19: 7). 

Reforçando sua afirmação de divindade, Jesus ensinou que Ele tinha vindo do céu (João 

3:13; 6:38, 51, 62; 13: 3; 16:28), enviado pelo Pai (João 5: 36-37) para fazer a Sua vontade 

(João 6:38). Ele também alegou autoridade para perdoar pecados, uma prerrogativa que 

pertence a Deus somente (Lucas 5: 20-24), e que Ele, de fato, possuía "toda a autoridade 

... no céu e na terra" (Mateus 28:18.). 

Jesus previu sua morte e ressurreição (Mt 17: 22-23; 20: 18-19.; Marcos 8:31; João 2: 19-

21), e 26 ensinou que sua morte seria o sacrifício expiatório pelo pecado (Matt. : 28; João 

10:11, 15), que iria fornecer a salvação (Lucas 19:10; cf. 5: 31-32.; Matt 20:28) para todos 

os que crêem nEle (João 3: 14-18). Jesus também ensinou que Ele vai um dia voltar em 

glória (Mt 24:27.) Para julgar os ímpios e estabelecer Seu reino (Mateus 16:27, 25:. 31-

46). 

O Espírito Santo, de acordo com os ensinamentos de Jesus, é o terceiro membro da 

Trindade, e, portanto, a Deus (Mat. 28:19). Blasfemando Ele por rejeitar Seu testemunho 



de Cristo é o pecado imperdoável (Mat. 12:32). O Espírito traz as pessoas para a salvação 

através do novo nascimento (João 3: 5-8), habita e capacita os crentes (Lucas 24:49; João 

7: 38-39; 14: 16-17; 16: 7), inspirou os escritores da Escritura (Mc 0:36; João 14:26; 

16:13), e convence o mundo descrente (João 16: 7-11). 

Jesus ensinou que a humanidade foi criada por Deus (Mateus. 19: 4). Ele falou sobre o 

cuidado providencial de Deus para a humanidade em geral (Mt 5:45.) E seus filhos em 

particular (Mt 6:. 24-34; 10: 28-31). Mas a humanidade está em um estado de rebelião 

contra Deus. O não regenerado são rebeldes de coração duro (Mt 19: 8.), Que se recusam 

a obedecer o Filho de Deus (João 3:36). Eles não virão para a luz da verdade de Deus, 

porque eles são maus e amar a escuridão do pecado (João 3:19), provando assim se para 

ser filhos do diabo (João 8:44). Por causa de sua rejeição ao Senhor e único Salvador 

Jesus Cristo, os pecadores não arrependidos serão julgados (João 5:29; 12:48) e 

condenado ao inferno eterno (Mateus 25:41; Marcos 9:. 43-48). 

O Senhor se apresentou como o único caminho para Deus (João 14: 6; cf. 10: 7-9). Ele 

afirmava ser o pão da vida (João 6:35, 51), o Bom Pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas 

(Jo 10:11), a luz do mundo (João 8:12; 0:46 ), e a ressurreição ea vida (João 11:25). O Pai 

soberanamente chama a Cristo (João 6:37, 39, 44) quem vai ser salvo por meio do 

arrependimento (Marcos 1:15; Lucas 05:32; 13: 3, 5; 24:47) e na fé do Filho ( João 1:12; 

3: 14-18, 36; 05:24; 06:40). Eles receberão a vida eterna (João 3: 15-16) e passar a 

eternidade no céu (João 14: 2-3). 

Fundacional a todos o ensinamento de Jesus foi o Seu compromisso com a autoridade 

absoluta da Escritura. Como a palavra inspirada de Deus (Mat. 15: 3-6), a Escritura não 

pode ser quebrado (João 10:35).Na verdade, seria mais fácil para os céus e terra para 

passar longe do que para qualquer parte da lei de Deus a ser alterado (Mat. 5:18). Escritura 

é a regra de vida (Mt 4: 4.), E aqueles que obedecê-la são abençoados (Lucas 11:28). 

O ensinamento do Senhor Jesus Cristo é diametralmente oposta ao pensamento 

humano. A maioria do povo judeu, especialmente os líderes religiosos, achei repugnante, 

ofensivo, e ameaçador. Em suas mentes que era tão errado que ele tinha que ter sido 

satânico (cf. Marcos 3:22). Então e agora, o ensinamento do Senhor quebra cosmovisões 

populares. Ela desafia as motivações dos homens, transforma o seu mundo de cabeça para 

baixo, e fica o seu pensamento em sua cabeça. Não faz nenhuma tentativa de correção 

política e ignora a sabedoria convencional. 

As Bem-aventuranças registradas nesta passagem são um excelente exemplo. Do ponto 

de vista humano, parece tolice dizer que a pobreza, a fome, tristeza e rejeição são os 

produtores de bênçãos, e riquezas, satisfação, felicidade e honra. Mas como Deus 

encarnado, Jesus autoritariamente define quem é abençoado e que é amaldiçoado. O que 

Ele disse que, nesta ocasião, e em todo o seu ministério exigiu uma mudança de 

paradigma de proporções monumentais. Infelizmente o povo judeu, especialmente os 

líderes religiosos, recusou-se a pensar fora da caixa estreita do judaísmo do primeiro 

século. Para este dia o mundo, como eles, continua a rejeitar a mensagem de Cristo. 

Como observado no capítulo anterior deste volume, a multidão que se reuniram para ouvir 

o Senhor pregar este sermão consistiu em três grupos: os apóstolos, os não 

comprometidos, multidão de curiosos, e os discípulos. Nota de Lucas de que quando ele 

começou a pregar Jesus virou seu olhar para os seus discípulos indica que o Sermão da 



Montanha é direcionado principalmente para eles (embora os problemas foram abordados 

para a multidão em geral). Os discípulos estavam em vários níveis de comprometimento 

e entendimento, mas eles seguiram Jesus e consideravam seu professor. 

Apesar das alegações de alguns, o Sermão do Monte não é uma declaração de ética, mas 

um sermão sobre a salvação. Tentando aplicar os princípios neste sermão à parte da 

regeneração é fútil. Uma vez que Ele veio "para buscar e salvar o que estava perdido" 

(Lucas 19:10), a salvação foi central para o ensino do Senhor. No início do seu ministério 

público "Jesus começou a pregar ea dizer: Arrependei-vos, porque o Reino dos céus está 

próximo" (Mat. 4:17). Ele ensinou que as pessoas são pecadoras, sem o poder e os 

recursos para entregar-se, e, portanto, são escravos do pecado (João 8:34). A única 

maneira de escapar do julgamento divino (cf. Lucas 13: 1-5) é através da fé arrependido 

no Filho de Deus (João 3: 16-18, 36; 05:24; cf. Lucas 18: 13-14). É não exteriormente 

religiosas pessoas, superficialmente morais que são salvos, mas sim pessoas 

sobrecarregados com sua pecaminosidade, que clamam a Deus pelo perdão e 

misericórdia. 

A mensagem de Jesus chocados e indignados os religiosos hipócritas de Israel. Este não 

era o que eles esperavam de seu Messias. Eles imaginaram que Ele ficaria satisfeito com 

sua justiça e ritual religioso, e recebê-los para o reino. Em vez disso, Jesus scathingly 

denunciou como hipócritas (Matt. 23: 1-33), e comparou-os de forma desfavorável para 

os desterrados desprezados da sociedade judaica (Mt 21: 31-32.). Sua mensagem foi 

inaceitável e intolerável, levando sua nação para rejeitar e assassiná-lo. 

Lucas apresenta um relato condensado do Sermão da Montanha, que Mateus 5-7 gravado 

em mais detalhes. No entanto, nem escritor Evangelho gravado tudo o que Jesus disse 

nesta ocasião. (Embora o Senhor repetiu, sem dúvida, os temas deste sermão todo o Seu 

ministério do Sermão da Montanha é uma mensagem contínua, pregado em uma ocasião, 

e não uma coleção de ditos de Jesus.) Já conta Mesmo de Mateus pode ser lido em cerca 

de dez minutos e certamente o Senhor pregou muito mais tempo do que isso. Existem 

pequenas variações nas contas de Mateus e Lucas, mas aqueles que são esperados no 

processo de tradução (o Senhor falou em aramaico e Mateus e Lucas escreveram em 

grego) e condensar a mensagem de Jesus. (Para uma defesa da opinião de que Mateus e 

Lucas registrou o mesmo sermão, ver William Hendriksen, Exposição do Evangelho 

segundo S. Lucas , New Testament Commentary [Grand Rapids: Baker, 1978], 334-35; 

DA Carson, Mateus , em Frank E. Gaebelein, ed. Comentário do Expositor da 

Bíblia (Grand Rapids: Zondervan, 1984), 8:. 125-26) 

Jesus fechou este sermão, dividindo aqueles que ouvir (ou ler) que em dois grupos (ver a 

exposição de vv 47-49. No capítulo 12 deste volume). Ele comparou aqueles que ouvem 

e obedecem seus ensinamentos a um homem que constrói uma casa em uma base sólida 

de rock. Tais pessoas são intocado pela tempestade do juízo divino (João 5:24). Por outro 

lado, aqueles que rejeitam o Seu ensinamento é como um homem que construiu sua casa 

sobre a areia. Eles serão varridos para a condenação pela inundação do julgamento divino 

(João 3:36). 

Jesus tinha os mesmos dois grupos, tendo em vista que ele abriu a mensagem, 

descrevendo-os com os termos "abençoado" e "ai". Makarios ("abençoado") refere-se 

àqueles em posição mais benéfica, favorecido, que experimentam o verdadeiro bem- 

sendo que vem de um relacionamento correto com Deus. ouai ("ai") refere-se aqueles na 



pior das hipóteses, condição mais desfavorável, que experimentam a calamidade, 

desastre, e danação reservado para os ímpios. Todo mundo cai em uma dessas duas 

categorias; não há meio termo. 

O uso que o Senhor desses termos não era um desejo, nem foi apenas orando pela bênção 

de Deus ou xingando as pessoas. Pelo contrário, eles são declarações absolutas de 

fato; veredictos divinos prestados pelo juízo de autoridade de Deus. O conceito da bênção 

divina e maldição era conhecida a audiência de Jesus a partir do Antigo Testamento (cf. 

Deut. 27, 28). 

Relato de Lucas sobre as bem-aventuranças revela quatro bênçãos derramadas sobre os 

justos, e quatro desgraças pronunciadas sobre os ímpios. Cada bênção tem um benefício 

prometido conectado a ele, enquanto cada ai tem uma ameaça prometeu 

correspondente. Como mencionado acima, as bênçãos e desgraças parecer para trás a 

partir da perspectiva dos pecadores cheios de justiça própria. Mas as palavras do Senhor 

pintar o seu retrato compósito dos bem-aventurados e amaldiçoada. 

A BEM-AVENTURADA 

"Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de 

Deus. Felizes são vocês que têm fome agora, para que você ficará 

satisfeito. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque 

haveis de rir. Bem-aventurados sois vós, quando os homens vos 

odiarem, e banir você, e insultá-lo, e desprezar o seu nome como 

mau, por causa do Filho do Homem. Seja feliz naquele dia e 

exultai, porque eis que vossa recompensa será grande no céu. Pois 

da mesma forma que seus pais usado para tratar os profetas "(6: 

20b-23). 

A primeira característica daqueles que são abençoados é que eles 

são pobres . Ptōchos (fraco) deriva do verbo ptōssō , o que significa, "se encolher e se 

acovarda." Ele descreve aqueles que são totalmente destituído e totalmente dependente 

dos outros para apoio . Eles estão no degrau mais baixo da escala social. Reduzido a 

mendicância, eles se acovardam e se encolher de implorando humilhação. Embora a 

Bíblia elogia ajudar aqueles em necessidade (por exemplo, Lev 25:35; Dt. 15: 7-8.; Pv 

19:17; Isa 58:... 6-7; Gal 2:10), a pobreza em si não é uma bênção. Na verdade, em 

Provérbios 30: 8-9, um homem justo pediu ao Senhor para preservá-lo da pobreza para 

que ele não seria tentado a roubar e, assim profanando o nome do Senhor. 

Mas Jesus não estava ensinando que aqueles que são materialmente e economicamente 

pobres são assim abençoado. Conforme relato paralelo de Mateus deste sermão indica, o 

Senhor estava falando daqueles que são "pobres de espírito" (Mat. 5: 3). O bem-

aventurados são aqueles que entendem a sua pobreza espiritual e à condição falida da sua 

alma, não importa o quanto ou quão pouco da riqueza que eles possuem. Eles reconhecem 

que estão em falência na justiça e não têm absolutamente nenhuma recursos espirituais 

com os quais a obter o favor de Deus, e que a salvação não pode ser por boas obras, a 

moralidade, ou rituais religiosos. Eles são como o publicano arrependido em Lucas 18:13, 

que "nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê 



propício a mim, pecador!" (Cf. Pss 34:18; 51:17; Isa 57:15; 66:.. 2). Jesus descreveu tais 

pessoas em Lucas 4:18 como pobres, cativos, cegos e oprimidos, e proclamou o 

evangelho de Deus de perdão, graça e misericórdia para com eles. 

Tal reconhecimento da deficiência espiritual era impensável para as pessoas, hipócritas 

orgulhosos de Israel. Eles se viam como a elite espiritual, cujas boas obras, observâncias 

religiosas, e ascendência abraâmico deles tinha ganhado entrada para o reino de Deus. O 

Senhor anulou completamente que a avaliação de auto-serviço. Na realidade, eles eram 

como as pessoas da igreja de Laodicéia, que disse: "Eu sou rico, e tornaram-se ricos, e 

não preciso de nada ', e [que] não sabem que [fossem] infeliz e miserável, e pobre e cego 

e nu "(Apocalipse 3:17). 

A promessa aos desamparados espiritualmente é que deles é o reino de Deus . O presente 

tempo verbal é indica que mais do que apenas as futuras bênçãos do reino milenar terreno 

estão à vista. Crentes desfrutam agora as bênçãos do reino de "justiça, paz e alegria no 

Espírito Santo" (Rom. 14:17). Eles são "herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo" 

(Rom. 8:17), e possuidores das bênçãos do reino da vida eterna, a graça, a misericórdia o 

perdão, a alegria esperança, segurança, conforto, paz, amor e justiça. 

A segunda marca da bendita é a fome . Como Mateus 5: 6 indica, essa fome não resulta 

da falta de comida, mas da falta de justiça. É uma intensa profunda, saudade, tudo 

consome para a aceitação de Deus.A imagem é de pobre, faminta mendigos espirituais, 

anseio de justiça que eles não podem obter por conta própria. O salmista descreveu este 

anseio por Deus, quando escreveu: "Como suspira a corça pelas correntes das águas, 

assim minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus 

vivo; quando entrarei e me comparecer diante de Deus "(Sl. 42: 1-2)?. Na mesma linha 

Davi escreveu: "Ó Deus, Tu és o meu Deus; Vou procurar Você sinceramente; a minha 

alma tem sede de Vós, meu corpo te almeja, numa terra seca e cansada, onde não há água 

"(Sl. 63: 1). 

A bênção pronunciada sobre a fome espiritual é que eles serão 

saciados . Chortazō (satisfeito) , literalmente, refere-se a animais de engorda, o que vai 

comer até que eles não podem comer mais. Quando usado de seres humanos, que significa 

comer uma de preenchimento, ou ser completamente saciado. Aqueles que 

verdadeiramente fome de justiça será plenamente satisfeito. Salmo 34:10 promete que "os 

que buscam o Senhor não deve estar em falta de qualquer coisa boa." O mais amado de 

todos os Salmos abre: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará" (Sl. 23: 1) . Em Jeremias 

31:14 Deus declara: "O meu povo ficará satisfeito com Meu Deus" (cf. Sl 107: 1-9; Isa. 

25:. 6; Lucas 12:37; 13:29). 

O terceiro Beatitude imagens do abençoado como aqueles que agora choram . Este é o 

colapso emocional que segue o reconhecimento da falência espiritual e falta de 

justiça. Estes enlutados se vêem como os pobres, os presos, cegos e oprimidos (cf. 4,18), 

e estão sobrecarregados, decepcionado, medroso, e doendo. Deles é a tristeza de 

arrependimento, de que Tiago escreveu: "Seja miserável e lamentar e chorar; se o vosso 

riso em pranto, ea vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele 

vos exaltará "(Tiago 4: 9-10). É a "tristeza que está de acordo com a vontade de Deus 

[que] produz um arrependimento sem pesar, levando a salvação" (2 Cor. 7:10). 



Aqueles que choram não só serão consolados (Mat. 5: 4), mas ainda vai rir , expressando 

a alegria alívio e liberdade de perdoados. Salmo 30: 5 promessas ". O choro pode durar a 

noite, mas a alegria vem pela manhã" Em Jeremias 31:13 Deus promete: "Eu tornarei o 

seu pranto em alegria e confortá-los e dar-lhes alegria para sua tristeza. "Em sua segunda 

vinda do Senhor Jesus Cristo" comfort todos os que choram ... em Sião, dando-lhes uma 

coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de 

espírito angustiado "( Isa 61:. 2-3; cf. 35:10; 51: 3, 11). 

A bem-aventurança final é talvez o mais paradoxal e, do ponto de vista humano, mais 

incompreensível de todos. Os três primeiros descrevem como o pecador arrependido vê 

a si mesmo; a quarta descreve como o mundo vê-lo. O Senhor usou quatro verbos, de 

ódio, ostracismo, insulto e escárnio para resumir o sarcasmo, hostilidade e animosidade 

derramou sobre seus discípulos pelo mundo incrédulo. Esta quarta Beatitude indica que 

o trabalho dos três primeiros foi realizado. Salvação Genuina ocorreu, e vidas 

transformadas dos discípulos são uma repreensão evidente para todos. Reação hostil do 

mundo para os seguidores de Cristo é uma evidência de que eles estão entre os bem-

aventurados, pois o mundo não rejeita o seu próprio. 

A razão subjacente para o ódio "pecadores, ostracismo, insultos, e denúncia de desprezo 

do nome (Cristão) que os crentes suportar como o mal é por causa de sua associação 

com o Filho do Homem . O Senhor elaborada em que a verdade a seu cargo aos Doze 

antes de enviá-los a pregar (Mateus. 10: 16-33). No versículo 16, Jesus comparou os 

adversários que iriam enfrentar a lobos cruéis (cf. 07:15 Matt;. Atos 20:29). Ele advertiu 

ainda aos apóstolos que eles seriam severamente punidos nos tribunais e sinagogas (cf. 2 

Cor 11:24.), Inclusive sendo colocado para fora da sinagoga (João 09:22, 34; 16: 2), e 

pelos governantes (Mateus 10: 17-18.). As famílias vão ser divididos quando alguns 

membros se identificam com Cristo (v 21; cf. Lc. 12: 51-53). Tudo isso ódio, serão 

dirigidas a crentes porque eles nomear o nome do Senhor Jesus Cristo, a quem o mundo 

incrédulo odeia (João 15: 18-19; 16:33) (vv 22, 24-25.). 

Predição de Jesus veio a acontecer. Os apóstolos enfrentaram perseguição das autoridades 

judaicas (Atos 4: 1-22; 5: 17-40), como fez a igreja como um todo (Atos 8: 1, 3); Herodes 

assassinou Tiago, irmão de João (Atos 12: 1-2); Estevão foi martirizado (Atos 7: 58-

60); A vida de Paulo amplamente cumprido as palavras do Senhor sobre ele a Ananias: 

"Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome" (Atos 09:16; cf. 

2 Cor. 11: 22-33); e, eventualmente, como observado nos capítulos anteriores deste 

volume, a maioria dos apóstolos foram martirizados por sua pregação ousada do 

evangelho. 

Mas em vez de ficar com medo e desanimada quando a perseguição vem, Jesus ordenou 

os crentes a ser feliz naquele dia e exultai . A frase em que dia indica que a perseguição 

não será o lote constante dos crentes, mas vai acontecer ocasionalmente. Atos 02:47 

descreve uma época em que a igreja tinha "graça de todo o povo" (cf. 5:13), enquanto 

09:31 registra outro momento em que "a igreja por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, tinha 

paz, sendo edificada ; e acontecendo no temor do Senhor e, no conforto do Espírito Santo, 

ele continuou a aumentar "Pedro informou a seus leitores que os ensaios último" um 

pouco de tempo ", e só acontecerá" se necessário "(1 Pedro 1: 6. ). 

Quando o fazem enfrentar a hostilidade do mundo, os crentes devem considerá-la como 

um tempo para ser feliz , para ser totalmente levado a tal ponto que até mesmo pular de 



alegria . A razão para tal exuberância por parte dos crentes perseguidos é 

duplo. Primeiro, eles se alegrar, porque eles sabem que a sua recompensa é grande no 

céu . Para tratar adequAdãoente provações e oposição, os cristãos devem ter uma 

perspectiva de outro mundo. Eles devem ter em mente, como Paulo escreveu aos 

Coríntios, que "momentânea, leve tribulação produz para nós um peso eterno de glória 

muito além de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas coisas 

que são não se vêem; porque as que se vêem são temporais, e as que se não vêem são 

eternas "(2 Cor 4: 17-18; cf. Rom 8:18..). Foi esse foco celeste que permitiu que os 

apóstolos, depois de ter sido espancado pelo Sinédrio, para deixar "a presença do 

Conselho, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo 

nome" (Atos 05:41). Paulo e Silas, ter sido espancado e colocado nos estoques em Filipos, 

no entanto, foram "orando e cantando hinos de louvor a Deus" (Atos 16:25). Paulo disse 

aos Colossenses: "Eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e na minha carne, que 

eu faço a minha parte em nome de seu corpo, que é a igreja, ao preencher o que falta aos 

sofrimentos de Cristo" (Colossenses 1:24 ). Perseverar sofrimento e hostilidade é uma 

marca da verdadeira fé salvadora (cf. Mt 10:22;. 24:13). 

Não só a sua recompensa futura no céu, mas segundo a sua associação com os heróis da 

fé do passado deve motivar os crentes a suportar alegremente hostilidade. Eles estão no 

mais nobre da empresa, para, da mesma forma , Jesus declarou: seus pais usado para 

tratar os profetas (cf. Lucas 11: 47-51; 13:34; Atos 07:52; Rom. 11: 3; 1 

Tessalonicenses 2:15;. Tiago 5:10). 

O CURSED 

"Mas ai de vós, os ricos, por que você está recebendo o seu 

conforto na íntegra. Ai de vós que são bem alimentados agora, 

para que você deve estar com fome. Ai de vós, os que agora rides, 

porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos 

falarem bem de você, para seus pais usado para tratar os falsos 

profetas da mesma maneira "(6: 24-26). 

O aproveitamento das fortes conjunção adversativa plen (mas) indica que as desgraças 

pronunciadas sobre aqueles que rejeitam a Jesus Cristo estão em contraste direto com as 

bênçãos concedidas aos Seus verdadeiros crentes. O primeiro ai não foi pronunciado no 

materialmente rico . Ser rico em si não é pecado; Abraão, Job, Nicodemos e José de 

Arimatéia eram ricos, e de acordo com Deuteronômio 08:18 Deus concede o poder de 

obter riqueza. A rica em vista aqui são aqueles que se imaginam ser rico no reino 

espiritual, que pensam que os seus atos justos são suficientes para obter a salvação. Um 

bom exemplo é o fariseu na história do Senhor, que "estava Orando isso para si mesmo: 

'Deus, eu te agradeço porque não sou como as outras pessoas: roubadores, injustos e 

adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana; Eu pago o 

dízimo de tudo que eu tenho "(Lucas 18: 11-12). A maldição pronunciada sobre eles é 

que eles estão recebendo o seu conforto em plena nesta vida. O que os espera na 

eternidade é o comfortless tormento, incessante do inferno (cf. Lc 16:25). 

A segunda maldição cairá sobre aqueles que estão bem alimentados agora . Estas são 

as pessoas que estão totalmente saciados com a sua hipócrita auto-justiça. Ao contrário 

daqueles que anseiam por uma justiça que eles sabem que não tem e não pode ganhar, 



eles imaginam que eles têm tudo o que precisam, e não têm nada. A maldição pronunciada 

sobre eles é que eles serão eternamente faminto , experimentando a roer, a fome de uma 

alma perdida no inferno sem fim. 

Uma terceira marca da maldita é que eles rir agora . Presunçosamente satisfeito com 

suas conquistas religiosas e moralidade superficial, eles felizmente contemplar a eterna 

bem-aventurança que tolamente imaginar os espera no reino eterno. A dura realidade, no 

entanto, é que, enquanto "muitos virão do oriente e do ocidente, e reclinar-se à mesa com 

Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus," muitos que pensam que eles são "filhos do 

reino serão lançados nas trevas exteriores "(Mateus 8: 11-12.). Em nítido contraste com 

a alegria eterna prometida aos verdadeiros discípulos, "naquele lugar [inferno] haverá 

choro e ranger de dentes" (v 12;. Cf. 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30; Lucas 13:28). 

O ai contrastando final pronunciada a maldita é a de popularidade "Ai de vós, quando 

todos falarem bem de você", Jesus advertiu, "para seus pais usado para tratar os 

falsos profetas da mesma forma." O Senhor já havia ligado o verdadeiros discípulos 

impopular para os verdadeiros profetas; Ele ligou aqui os falsos discípulos para os falsos 

profetas. Recusando-se a reconhecer a sua pobreza espiritual, arrogante auto-justiça, e 

contentedness infundadas, o amaldiçoado desfrutar da companhia dos outros, tendo 

comichão nos ouvidos pelas mentiras enganosas dos falsos profetas (2 Tim. 4: 3). "Uma 

espantosa e horrenda coisa que aconteceu na terra ", declarou Deus." Os profetas 

profetizam falsamente ... e meu povo assim o deseja "(Jer. 5: 30-31)!. Aqueles que 

abraçam o seu ensino irão compartilhar a desgraça dos falsos profetas (cf. Jer 14: 14-15; 

23: 14-15., 25-34; Ez. 13: 9). 

Existem apenas dois tipos de pessoas no mundo. Verdadeiros seguidores de Cristo, o 

pobre espiritualmente, com fome, triste, e rejeitado, clamar a Deus em busca de perdão e 

misericórdia através do sacrifício de Jesus Cristo. Eles são abençoados com riquezas 

eternas, satisfação, alegria, aceitação e recompensa. Em contraste, aqueles que se vêem 

como espiritualmente completo, rico, feliz, e aceito, será amaldiçoado com a pobreza 

eterna, o vazio, a tristeza, e julgamento. 

 
40 Um só amor (Lucas 6: 27-38) 

"Mas eu digo a vocês que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei 

bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai 

pelos que vos caluniam. Quem te bater na face, oferece-lhe 

também a outra; e quem tira seu casaco, não reter sua camisa dele 

também. Dê a quem lhe pede, e quem tira o que é seu, não exigi-

lo de volta. Trate os outros da mesma forma que você quer que 

eles te tratam. Se vocês amam somente aqueles que vos amam, que 

mérito há nisso? Pois mesmo os pecadores amam aqueles que os 

amam. Se você fazer o bem para aqueles que fazem bem para você, 

que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. Se 

você emprestar àqueles de quem esperais receber, que mérito há 



nisso?Também os pecadores emprestam aos pecadores, para 

receber de volta a mesma quantidade. Mas amai os vossos 

inimigos, fazei bem e emprestai, sem esperar nada em troca; e sua 

recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo; Porque ele 

é gentil com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como 

também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis 

julgados; e não condeneis, e não sereis condenados; perdoar, e 

você será perdoado. Dai e vos será dado a você. Eles vão deitar 

em seu colo uma boa baixo-pressionado medida, sacudida, e 

atropelamento. Para por seu padrão de medida que será usada 

para medir vocês em troca "(6: 27-38). 

Há muitas coisas que marcam um verdadeiro cristão, incluindo arrependimento (2 

Coríntios 07:10; 1 João 1: 8-10.), Humildade (Tiago 1:21; 4: 6, 10; 1 Pedro 5: 5), de estar 

para a glória de Deus (1 Cor. 10:31), a oração (Lucas 18: 1; Ef 6:18; Fp 4:.. 6), separação 

do mundo (Tiago 4: 4; 1 João 2: 15- 17), o crescimento espiritual (Ef 4: 11-15; 1 Pedro 

2:. 2; 2 Pedro 3:18), dando fruto espiritual (Mt 13:23; João 15:.. 5, 8), obediência (Mt 7 : 

21; João 15:14; 1 Pedro 1: 1-2; 1 João 2: 3-5), a fome pela Palavra de Deus (1 Pedro 2: 

1-2), e uma vida transformada (2 Cor 5:17. ). 

Mas o traço mais fundamental de um verdadeiro crente em Jesus Cristo é o 

amor. Primeiro, os cristãos amam a Deus, que Jesus declarou ser o maior e mais 

importante princípio na Escritura (Matt. 22: 37-38.; Cf. Dt 6: 5; 11: 1; 22 Josh:. 5; Rm 8:. 

28; 1 Cor. 2: 9; 1 João 5: 2). O amor por outros crentes também marca verdadeiros 

discípulos de Cristo (João 13: 34-35; cf. 15:12; 1 Tessalonicenses 4: 9.; Hb 13: 1; 1 Pedro 

1:22; 4: 8.; 1 João 3: 11, 14; 4: 7, 21; 2 João 5). 

Junto com a amar Deus e co-crentes, os cristãos são também amar incrédulos. Enquanto 

eles estão proibidos de amais o mal, sistema mundial satânico (1 João 2: 15-17), os crentes 

devem, no entanto, a amar os pecadores perdidos presos dentro dele. Ao fazer isso eles 

seguem o exemplo de seu Pai celestial, que "faz com que o seu sol se levante sobre maus 

e bons, e faz chover sobre os justos e injustos" (Mat. 05:45), e do Senhor Jesus Cristo, 

que amou até mesmo aqueles que o rejeitaram (Marcos 10:21; Lc 23:34). 

Jesus abriu o Sermão da Montanha, descrevendo como a visão de si mesmos justos (6: 

20-26). Ele declarou bem-aventurados aqueles que são espiritualmente pobres, 

reconhecendo sua total falta de quaisquer recursos de que eles poderiam obter a 

salvação; que estão com fome, desejando desesperAdãoente para a justiça que só Deus 

pode dar; que choram, consumido com dor e tristeza sobre o seu pecado; e quem são 

perseguidos, ainda consideram motivo de alegria quando eles são odiados, condenado ao 

ostracismo, e insultado por sua lealdade a Jesus Cristo. 

Nesta próxima seção da Sua mensagem, o Senhor se dirigiu aos Seus discípulos 

verdadeiros (aqueles que ouvem , entender e obedecer a palavra de Deus, em contraste 

com os incrédulos, que não têm tal capacidade [1 Cor. 02:14]), instruindo-os sobre como 

eles estão a ver os outros. Eles estão a ser marcado não só pelo ódio do seu próprio pecado, 

mas também pelo amor a seus inimigos. 



O mandamento de amar os inimigos fornece um equilíbrio importante contra qualquer 

tendência para o isolamento. Alguns crentes, oprimido por um sentimento de inadequação 

pecador, pode procurar a retirar-se. Outros podem querer evitar a influência de e 

perseguição por pessoas más. Alguns cristãos apanhados na política até mesmo ver os 

não-crentes como o inimigo, em vez de o campo missionário.Mas para os verdadeiros 

seguidores de Cristo a isolar-se, ódio ou se ressentem os perdidos e sua agenda, viola o 

mandato da igreja para pregar o evangelho ao mundo perdido (Mt 28: 19-20; cf. Rom. 10: 

14-15.). Além disso, como Paulo lembrou aos Coríntios, para evitar qualquer contato com 

os incrédulos é impossível (1 Cor. 5: 9-10). 

Esta parte importante do nosso ensino reino do Senhor revela que os Seus verdadeiros 

discípulos devem ser marcados por um amor sobrenatural que faz o bem aos outros, até 

mesmo os seus inimigos. A passagem se desenrola seis aspectos do amor reino: os seus 

comandos, as reações a ele, o princípio por trás dele, a sua essência, seus benefícios, e 

sua meta. 

OS COMANDOS DE REINO AMOR 

Mas eu digo a vocês que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei 

bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai 

pelos que vos caluniam. (6: 27-28) 

Como observado acima, o Senhor se dirigiu estes quatro comandos simples, porém 

profunda aos seus discípulos verdadeiros, aqueles que ouvem e obedecem a Sua 

palavra. Eles descrevem um amor sobrenatural, que é muito diferente de amor do 

mundo. A vingança é uma virtude para os incrédulos, que fazem os heróis fora daqueles 

que tomam nada de ninguém, que atacá-los a pessoas que elas erradas e fazê-los pagar 

José Stalin, talvez o ditador mais brutal e vingativo do século XX, capturou a essência da 

luxúria do mundo de vingança quando ele disse: "Para escolher uma vítima, para preparar 

um do plano minuciosamente, para saciar uma vingança implacável, e, em seguida, ir para 

a cama-não há nada mais doce do mundo" ("Morte no Kremlin: Assassino da 

"[missas Tempo revista, 16 de março de 1953, 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,935828-7,00.html; acessado janeiro 

12, 2010]). Milhões de pessoas experimentando a amargura de Stalin "vingança 

implacável", sofrendo tortura, exílio e morte. 

Atitudes foram pouco diferente nos dias de Jesus, nem mesmo em Israel. Do primeiro 

século judaísmo era estreito, exclusivo, intolerante, e, portanto, em grande parte, sem 

amor e condenando. O ódio de seus inimigos, especialmente os gentios (e, acima de todos 

os seus ocupantes romanos), foi elevado ao status de uma virtude espiritual (cf. Mat. 

05:43). Os medievais Maimonides estudioso judeu registrou máxima do Talmud que um 

judeu não deve resgatar um gentio que caiu no mar. Alguns extremistas zelotes tomou 

essa desconsideração ostensiva para a vida Gentil um passo adiante, na verdade assassinar 

romanos. Muitos judeus, assim, encontrado o mandamento de Jesus amar seus 

inimigos para ser incompreensível, chocante e inaceitável. 

Mas tal ódio vingativo de seus inimigos era contrária à lei do Velho Testamento. É 

verdade que os Salmos imprecatórias pedir prometeu julgamento de Deus sobre seus 

inimigos. Mas, para arrogar para si esse direito, como alguns judeus fizeram, contradisse 



a declaração de Deus em Deuteronômio 32:35 que a vingança pertence a Ele (cf. Rm 

0:19; Hb. 10:30.). Em vez de procurar vingança, Provérbios 25:21 comandos: "Se o teu 

inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; e se tiver sede, dá-lhe água para beber "(cf. Ex. 23: 

4-5). Levítico 19:18 resume o ensino do Antigo Testamento sobre a forma de ver os 

inimigos: ". Você não deve tomar vingança, nem guardarás ira contra os filhos do teu 

povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo" O termo "próximo" refere- para quem 

precisa (Lucas 10: 29-37), e não apenas para companheiros judeus. 

Em vez de procurar vingança, os discípulos de Cristo devem fazer o bem para aqueles 

que odeiam -los. Kalos (bom) descreve o que é inerentemente, não superficialmente, 

bom. Refere-se aqui para fazer as coisas que irão beneficiar os inimigos. Quando amar 

assim, os crentes "vencer o mal com o bem" (Rm 0:21; cf. 1 Pedro 3: 9.). 

Paradoxalmente, o amor eo ódio estão ligados em conexão com o evangelho. A ordem do 

Senhor aos apóstolos em João 15:17, "O que vos mando: que vos ameis uns aos outros" 

foi seguido imediatamente por um aviso de que o mundo iria odiá-los (18 vv., 19). Desde 

os pecadores amam as trevas do que a luz (João 3:19), e os crentes são filhos da luz (Ef. 

5: 8), que apresentam Jesus Cristo como a luz do mundo (João 8:12), eles podem esperar 

para ser odiados pelo mundo. 

Surpreendentemente, o mais intenso ódio sempre vem de pessoas religiosas. Nada é mais 

precioso para os pecadores religiosos do que a ilusão de sua virtude e elevada posição 

diante de Deus. Eles de fato erigir a sua própria torre pessoal de Babel, um monumento à 

sua própria suposta piosity. Mas o evangelho desnuda verniz religioso "pecadores de 

justiça própria e revela que eles sejam miseráveis, indefesas, rebeldes cegos, de frente 

para o julgamento eterno. Em resposta a ser desmascarado, eles lançar-se em ódio contra 

aqueles que proclamam a verdade para eles. 

Quando os crentes enfrentam o ódio, eles estão a reagir buscando o bem-estar daqueles 

que os odeiam, reforçando assim a sua mensagem sobrenatural com amor sobrenatural. A 

credibilidade do evangelho está em jogo e os crentes devem amar os perdidos 

evangelisticamente. 

Os discípulos de Cristo devem não só amor manifesto para os seus inimigos, o que eles 

fazem, mas também pelo que eles dizem. Em vez de injuriando-los, eles são 

para abençoar aqueles que amaldiçoam-los; dizer coisas boas em resposta a suas 

palavras mal. Muitos dos seguidores de Cristo foram difamados, amaldiçoados e 

condenados ao ostracismo de forma não oficial, assim como Jesus tinha avisado que iria 

acontecer (Mateus 10: 35-37; Lc. 12: 51-53). Outros foram amaldiçoado de forma oficial 

por ser expulso da sinagoga, que Jesus também tinha previsto que seria o caso (João 16: 

2; cf. 09:22, 34; 12:42). 

Este comando não exclui descrentes das consequências do seu pecado de advertência, 

como o próprio Senhor fez (cf. 6: 24-26; Mateus 23:. 13-36). Para além de tais avisos, 

não poderia haver a convicção do pecado (cf. João 16: 7-11). Os incrédulos devem ser 

confrontados com a realidade que, além do arrependimento dos pecados e fé no Senhor 

Jesus Cristo, eles são amaldiçoados (1 Cor. 16:22). Mas, quando os seguidores de Cristo 

confrontar os pecadores que devem, como Paulo, ter uma atitude de profunda 

preocupação e amor por eles (cf. Rom. 9: 1-3; 10: 1). E, como Paulo, eles devem estar 



dispostos a pagar o preço que for necessário para levar o evangelho aos perdidos (cf. 1 

Cor 9:22; 2 Cor. 11: 22-33.). 

Finalmente, Jesus ordenou aos seus seguidores a orar por aqueles que maltratam -

los. Especificamente neste contexto, eles são a Oração para a sua salvação, como Jesus 

(Lucas 23:34) e Estevão (Atos 7: 59-60) fez. 

AS REAÇÕES DOS UNIDO AMOR 

Quem te bater na face, oferece-lhe também a outra; e quem tira 

seu casaco, não reter sua camisa dele também. Dê a quem lhe 

pede, e quem tira o que é seu, não exigi-lo de volta. (6: 29-30) 

Reino amor é marcado não só pela forma como ele atua em relação aos outros, mas 

também pela forma como ele reage ao que os outros fazem. Jesus deu quatro ilustrações 

de como responder corretamente a maus-tratos dos filhos de Satanás. 

O comando, quem quer que você bate na face, oferece-lhe também a outra não exclui 

os mecanismos de auto-defesa Deus proveu para a auto-preservação. Jesus não estava 

proibindo seus seguidores para se defender se eles estavam perigosamente atacado. Em 

Lucas 22:36 Ele instruiu os apóstolos para comprar uma espada para proteção se não tiver 

um. Governos estão no local para proteger os seus cidadãos com espadas, e impedir a 

ação do mal e da anarquia (cf. Rom. 13: 3-4 e Lucas 3:14, onde João Batista não proibiu 

os homens a serem soldados, mas disse que não a abusar da sua autoridade). Quando os 

discípulos foram colocados para fora das sinagogas, como Jesus advertiu que aconteceria 

(João 16: 2), eles muitas vezes ser derrotado (como Paulo foi cinco vezes [2 Coríntios 

11:24.]) Ou um tapa na cara.Quando desonrado com tais insultos e impossibilitados de se 

defenderem, eles não eram de retaliar, mas aceitar que maus-tratos e continuar a amar os 

seus opressores. 

Jesus demonstrou a resposta adequada a ser humilhado injustamente durante o seu 

julgamento diante do sumo sacerdote. Quando um dos oficiais atingiu Ele (João 18:22), 

Ele não virou a cabeça e pedir para ser atingido novamente. Mas nem ele lançar-se em 

raiva e vingança na Sua maus-tratos. Em vez disso, Ele apontou calmamente a injustiça 

do ato (v. 23). Para dar a outra face é, como Jesus fez, para aceitar a hostilidade e maus-

tratos, sem ódio ou vingança, mas para mostrar o amor em troca. 

A segunda ilustração é semelhante ao primeiro. Quem tira seu casaco (seja por roubo ou 

ação legal [cf. Matt. 05:40]), Jesus disse, não reter sua camisa dele quer . Muitas 

pessoas de propriedade apenas um casaco , ou capa, que também serviu como um 

cobertor quando dormiam. Por causa disso, a lei mosaica exigia que qualquer casaco 

tomado como penhor teve de ser devolvido antes do por do sol (Ex 22:26;.. Dt 

24:13). Para manter a capa de uma pessoa constituiria abuso grave. Mas quando isso 

acontece, os discípulos de Cristo não são de retaliar, mas sim para continuar a 

amorosamente ministro para aqueles que os perseguem, mesmo se isso resulta na perda 

de sua camisa (roupa interior) também. 

A terceira ilustração, estar disposto a dar a todos os que te pede , tem lugar no contexto 

de captação e empréstimo (cf. v 34;.. Matt 05:42). O pressuposto é que a pessoa que 



solicita tem uma necessidade legítima, uma vez que a Escritura condena a preguiça e 

indolência (6 cf. Prov.: 6-12; 20: 4; 24: 30-34; 2 Tessalonicenses 3:10.). Que uma pessoa 

pode tirar proveito da generosidade de um cristão e não pagar o empréstimo não deve 

manter o crente de graciosamente, amorosamente satisfazer a necessidade. 

A ilustração final, quando alguém tira o que é seu , imagina uma situação em que alguém 

realmente rouba um crente. Mesmo em um caso de roubo imediato, os cristãos não estão 

a descer à retaliação, mas para continuar mostrando o amor e não exigir o item 

roubado de volta . Como RCH Lenski observa: "O discípulo perde menos, deixando as 

coisas dele ser tomado injustamente então ele iria por com um coração egoísta clamando 

para tê-los devolvido" (A Interpretação do Evangelho de São Lucas [Minneapolis: 

Augsburg, 1946], 364). 

Não importa quais sejam as circunstâncias, o amor reino não buscar vingança (Pv 24:29;.. 

Rom 0:17, 19) quando injustiçado. Verdadeiros discípulos de Cristo vai seguir o seu 

exemplo, que "ao ser insultado, Ele não revidava; enquanto que sofrem, não fazia 

ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente "(1 Pedro 2:23). 

O PRINCÍPIO DO REINO DO AMOR 

Trate os outros da mesma forma que você quer que eles te 

tratam. (06:31) 

Versões deste, a chamada Regra de Ouro, existia nos escritos rabínicos, filosofia grega, e 

no hinduísmo e no budismo. Essas formulações, no entanto, lançar a regra em um sentido 

negativo; eles não defendem a fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem 

a você. O filósofo grego Isócrates escreveu: "Não faça aos outros o que o irrita quando 

eles fazem isso para você" ( Nicocles , 3,60).Em seus Analectos , de Confúcio 

aconselhou: "Nunca impor aos outros o que você não iria escolher para si mesmo" 

(XV.24). O livro apócrifo de Tobit ordena: "Faça isso para ninguém que odeias" (4:15). O 

famoso rabino Hillel resumiu a Torah no comunicado, "O que é odioso para você, não 

para o seu próximo" (Talmud, Shabbat 31a). 

Há uma diferença sutil, mas significativa na forma como o Senhor expressou esse 

princípio. As versões negativas da Regra de Ouro são o epítome da ética humana. No 

entanto, são pouco mais do que expressões de auto-serviço de auto-amor, preocupado 

principalmente com a obtenção de um bom tratamento para si mesmo em troca. Jesus, no 

entanto, exige amor desinteressado, o amor que se concentra exclusivamente no bem-

estar de seu objeto. O amor que Ele manda visa tratar os outros da maneira que 

gostaríamos de ser tratados por eles, mesmo que eles não amam dessa forma em troca. É 

assim que Deus ama, e que o amor sobrenatural é impossível no plano humano. Somente 

os cristãos são capazes disso ", porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações 

pelo Espírito Santo que nos foi dado" (Rm. 5: 5). 

A ESSÊNCIA DO AMOR UNIDO 

Se vocês amam somente aqueles que vos amam, que mérito há 

nisso? Pois mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. Se 

você fazer o bem para aqueles que fazem bem para você, que 



mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. Se você 

emprestar àqueles de quem esperais receber, que mérito há 

nisso? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para 

receber de volta a mesma quantidade. (6: 32-34) 

O transcendente, a qualidade sobrenatural do amor reino torna-se mais evidente quando 

contrastado com o amor do não regenerado. Hamartōloi (pecadores) refere-se aos 

incrédulos, aqueles que estão fora do Reino de Deus (cf. Mt 26:45;. Marcos 02:16; Lucas 

15: 7; 18:13; Rom. 5: 8; 1 Tm 1:15).. O seu amor é recíproco; eles amam aqueles que os 

amam. 

Mas os discípulos o amor de Jesus são para expor é muito diferente daquele do mundo 

perdido. Se vocês amam somente aqueles que os amam , Jesus disse-lhes, que mérito 

há nisso? Esse amor é indistinguível da do não-regenerado. Até os pecadores -incluindo 

os cobradores de impostos, a escória da sociedade judaica (Mt 5:46.) - amam aqueles 

que os amam . Da mesma forma, para fazer o bem para aqueles que fazem o bem para 

você não traz nenhum crédito , para de novo, até mesmo os pecadores fazem o 

mesmo . Tal atitude de auto-serviço permite que a bondade dos outros para limitar a 

própria. Ele também abre a porta para as pessoas para justificar buscando vingança contra 

aqueles que não conseguem fazer o bem a eles. Finalmente, Jesus perguntou: Se você 

emprestar àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Também os 

pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantidade . O 

Senhor não está falando aqui de empréstimo a alguém que nunca vai pagar o empréstimo 

(a palavra montante não está no texto grego), uma vez que a Escritura ensina que todos 

devem pagar suas dívidas (cf. Rom. 13: 8). Seu ponto é que os empréstimos para as 

pessoas a criar uma obrigação, como a expectativa de que eles vão por sua vez, dar a você, 

é outro exemplo da, auto-serviço amor recíproco do não regenerado. 

Apenas a amar como os pecadores fazem há testemunho do evangelho; esse tipo de amor 

não vai convencer ninguém de que a pessoa manifestar a que pertence o reino de 

Deus. Ele dá nenhuma evidência de uma vida transformada regenerado. Mas o amor 

sobrenatural de Deus demonstrado na vida dos crentes é uma poderosa apologética para 

a verdade do evangelho. 

OS BENEFÍCIOS DO REINO AMOR 

Mas amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem esperar 

nada em troca; e sua recompensa será grande, e sereis filhos do 

Altíssimo; Porque ele é gentil com os ingratos e maus.Sede 

misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. (6: 

35-36) 

Em um contraste ponto-a-ponto para o egoísta, quid pro quo amor dos incrédulos descrito 

acima, Jesus ordenou aos seus discípulos para amar seus inimigos , não apenas aqueles 

que os amam, fazer o bema todos, não só aqueles que fazem o bem para eles , e 

emprestar , sem amarras, sem esperar nada em troca . Tal amor não é natural nem 

normal, pelos padrões humanos, mas o benefício de amar dessa forma, Jesus prometeu, é 

que a sua recompensa será grande . 



A recompensa em vista aqui não é a eterna recompensa, heavenly mencionado em 6:23, 

mas ninguém no mundo dos homens. Quando os cristãos amam com o incondicional, 

amor sobrenatural que Deus coloca em seus corações (Rom. 5: 5), os pecadores será 

surpreendido. Este é um amor que é estranho à sua experiência, e mostra que aqueles que 

manifestem-se são filhos do Altíssimo (um nome usado cinqüenta vezes de Deus, que 

enfatiza a sua soberania). É valida a afirmação do evangelho de ter o poder de transformar 

sobrenaturalmente aqueles que acreditam nele. 

Os crentes podem "ornamento da doutrina de Deus" (Tito 2:10) e ser imitadores de Deus 

(Ef. 5: 1), mostrando bondade para com os outros, pois Ele mesmo é uma espécie de 

ingrato (. 2 Tim 3: 2) e do mal homens (Rm 3:10;. 2 Tim 3:13.). Em graça comum de 

Deus dá pecadores que eles não merecem; Ele "faz com que o seu sol se levante sobre 

maus e bons, e faz chover sobre os justos e injustos" (Mt 5:45; cf. Sl 145: 15-17..). Os 

discípulos de Cristo também demonstrar o amor reino quando são misericordiosos, como 

também o seu Pai é misericordioso . Misericórdia é o outro lado da bondade. A 

misericórdia de Deus faz com que Ele reter o julgamento que os pecadores merecem. Ele 

é "paciente ... não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao 

arrependimento" (2 Pedro 3: 9). Mas aqueles que rejeitam a Sua misericórdia e ignoram 

a Sua bondade (Rom. 2: 4), recusando-se a se arrepender de seus pecados e voltar-se para 

Jesus Cristo na fé humilde vai enfrentar a condenação eterna (João 3:36). Quando os 

crentes amar como Deus faz, demonstrando bondade e misericórdia dão evidência para o 

mundo observando que Ele é seu Pai. 

A META DO REINO AMOR 

Não julgueis, e não sereis julgados; e não condeneis, e não sereis 

condenados; perdoar, e você será perdoado. Dai e vos será dado 

a você. Eles vão deitar em seu colo uma boa baixo-pressionado 

medida, sacudida, e atropelamento. Para por seu padrão de 

medida que será usada para medir vocês em troca. (6: 37-38) 

Cristo fechou esta seção do seu sermão, dando quatro comandos, dois negativos e dois 

positivos que, se obedecidas, levará ao objetivo final de amar os outros com amor reino. 

O primeiro comando, não julgueis, e não sereis julgados , não se opõe a avaliar a 

condição espiritual de uma pessoa e confrontar os seus pecados (cf. 6: 42-45; 17:. 3; Mt 

7:. 6; 1 Cor 5 :. 5, 11-13; 1 Tm 5:20; 2 Tim. 4: 2; Tiago 5:20; 2 João 10). De fato, os 

cristãos são ordenados a ser mais exigentes, para ser "prudentes como as serpentes e 

simples como as pombas" (Mateus 10:16; cf. Col.. 4: 5). (I discutir a importância do 

discernimento da igreja em meu livro Fé Imprudente: Quando a Igreja perde a sua 

vontade de discernir . [Wheaton, Ill .: Crossway 1994)] O que este comando proíbe é 

duro, crítico, sem compaixão condenação, vingativo os inimigos como se um foi investido 

de poder julgamento final (veja a discussão sobre v. 28, supra). 

O segundo comando, não condeneis, e não sereis condenados , é semelhante ao 

primeiro. Ele adiciona um sentido de Proposito à idéia de julgar, de definir-se como 

carrasco. Os cristãos precisam ter em mente que, além da graça de Deus eles não seria 

melhor do que o não regenerado. Como lembrou Paulo Tito, 



Porque também nós éramos outrora insensatos nós mesmos, desobedientes, extraviados, 

servindo a várias paixões e deleites, gastando a nossa vida em malícia e inveja, odiosos, 

odiando um ao outro. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador e Seu 

amor pela humanidade apareceu, Ele nos salvou, e não com base em ações que nós temos 

feito em justiça, mas de acordo com a Sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e 

renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de 

Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, seriam feitos 

herdeiros segundo a esperança da vida eterna. (Tito 3: 3-7) 

Em vez de julgar e condenar os outros, os cristãos são chamados a perdoar, e eles serão 

perdoados . Eles nunca são mais como seu Pai celestial do que quando perdoar os 

outros. Não há lugar no amor reino para guardar rancor ou ser amargo. Como Jesus (Lucas 

23:34) e Estevão (Atos 7: 59-60), os crentes devem perdoar os seus inimigos, não importa 

como eles podem ser hostil (cf. 17: 3-4; Mateus 18: 21-22., Marcos 11:25). 

O comando final, dar, e será dado a você , apela para a generosidade. Em troca, eles (ou 

seja, os descrentes) irá derramar em seu colo uma boa baixo-pressionado medida, 

sacudida, e atropelamento .Ilustração do Senhor, tirada de uma cena Seus ouvintes seria 

muito familiarizado com, vividamente retrata a bênção os discípulos receberá. J. Jeremias 

escreve: 

A medição do milho é um processo que é realizado de acordo com um padrão 

estabelecido. O vendedor se agacha no chão, com a medida entre as pernas. Primeiro de 

tudo, ele enche a medida de três quartos completo e dá-lhe uma boa sacudida com um 

movimento de rotação para fazer os grãos sossegar. Em seguida, ele enche a medida até 

o topo e dá-lhe outro shake. Em seguida, ele pressiona o milho juntos fortemente com as 

duas mãos. Por fim, ele acumula-lo em um cone, tocando-o com cuidado para pressionar 

os grãos juntos; de vez em quando ele fura um buraco no milho e derrama mais alguns 

grãos para ele, até que não é, literalmente, há mais espaço para um único grão. Desta 

forma, o comprador é garantido uma medida absolutamente completo; ele não pode deter 

mais (citado em Darrell L. Bock, Lucas 1: 1-9: 50 , A Commentary Baker Exegetical 

sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Baker, 1994], 607-8). 

O objetivo de todos os quatro comandos é ter os pecadores não julgar ou condenar os 

crentes, mas ser tolerante e generoso. Se isso está acontecendo, isso indica que os 

incrédulos têm aceitado, e eles têm a oportunidade de proclamar o evangelho. Quando os 

crentes amam não-crentes como Deus faz-compaixão, bondade, misericórdia, e 

perdoando-se demonstrar o poder transformador da salvação. 

 
 

 

 



41. O perigo de seguir o Mestre Espiritual Errado 

(Lucas 6: 39-49) 

E Ele também falou-lhes uma parábola: "Um homem cego não 

pode guiar um cego, ele pode? Será que eles não tanto cair em um 

poço? Um aluno não está acima do seu mestre; mas todos, depois 

que ele foi totalmente instruído será como o seu mestre. Por que 

você repara no cisco que está no olho de teu irmão, e não reparas 

na trave que está no teu próprio olho?Ou como você pode dizer 

ao seu irmão: 'Irmão, deixe-me tirar o cisco que está no seu olho 

", quando você mesmo não vê a trave que está no teu próprio 

olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você 

verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu 

irmão. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem, por 

outro lado, a árvore má que produz bons frutos. Para cada árvore 

é conhecida pelo seu próprio fruto. Para não se colhem figos de 

espinheiros, nem colher uvas de um arbusto briar. O homem bom, 

do bom tesouro do seu coração tira o que é bom; eo homem mau, 

do mau tesouro tira o mal; porque a boca fala do que está cheio o 

coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que 

eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e 

as põe em prática, eu vos mostrarei a quem é semelhante: ele é 

como um homem que, edificando uma casa, cavou fundo e pôs os 

alicerces sobre a rocha; e quando uma inundação ocorreu, o 

torrent deram contra aquela casa e não a pôde abalar, porque 

tinha sido bem construída. Mas aquele que ouviu e não agiu em 

conformidade, é como um homem que construiu uma casa sobre a 

terra sem qualquer fundamento; ea torrente estourar contra ela e 

imediatamente entrou em colapso, e a ruína daquela casa era 

grande "(6: 39-49). 

No relato de Mateus do Sermão da Montanha, Jesus fechou este poderoso sermão 

exortando seus ouvintes para "entrar pela porta estreita; por larga é a porta e o caminho é 

largo que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque a porta é pequena 

e o caminho é estreito que leva à vida, e poucos há que a encontrem "(Mateus 7: 13-

14.). Como as referências a duas portas, dois caminhos, dois destinos, e dois grupos 

ilustram, a escolha cada pessoa enfrenta é entre o céu eo inferno; entre salvação e 

perdição; entre a única religião verdadeira ea falsa em uma infinidade de formas. 

Fazendo o importante escolha mais confuso e complicado são falsos mestres "que," Jesus 

advertiu, "vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores" 

(v. 15). Movido pela ganância (Is 56:11; Jer 06:13; 08:10; Mic 3:... 5; Fp 3: 18-19.; 2 

Pedro 2: 1-3, 14), esses emissários de Satanás, vestindo o manto de lã dos profetas, para 



tentar impedir as pessoas de entrar no caminho estreito para o céu e para orientá-los em 

vez sobre o amplo caminho para o inferno. 

A atitude de Deus para com os falsos mestres está em nítido contraste com a inclusão e 

tolerância de erro que permeia o evAngelicalalismo contemporâneo. Escritura denuncia-

los como cegos, cães mudos, não podem ladrar; sonhadores deitado que gostam de 

sono; ignorantes (Is 56:10.); tolos dementes (Hos. 9: 7); imprudentes, homens traiçoeiros 

(Sofonias 3: 4.); lobos devoradores (Mateus 07:15.); guias de cegos (15:14 Matt;. cf. 

23:16); hipócritas (Mateus 23:13.); tolos (v. 17); sepulcros caiados cheios de ossos (v 

27.); serpentes; uma raça de víboras (v 33.); ladrões e salteadores (João 10: 8); lobos 

selvagens (Atos 20:29); escravos de seus próprios apetites (Rm 16:18.); vendedores 

ambulantes falsificadores da palavra de Deus (2 Coríntios 2:17.); falsos 

apóstolos; obreiros fraudulentos (2 Cor 11:13.); servos de Satanás (v 15.); fornecedores 

de um evangelho diferente:; (Gal 1 6-8.) cães; maus obreiros (Fp 3: 2.); inimigos da cruz 

de Cristo (Fl 3:18.); vaidoso e sem entender nada (1 Tim. 6: 4); homens de mentes 

depravadas privados da verdade (v. 5); homens que se desviaram da verdade (2 Tm 

2:18.); cativos do diabo (v 26.); enganadores (2 João 7); homens ímpios (Judas 4); e 

animais irracionais (v. 10). Como resultado, a Bíblia também pronuncia julgamento 

severo sobre eles (Deut. 13: 5; 18:20; Jer 14:15; Gal. 1: 8-9.; Ap 2: 20-23). 

A razão para tal linguagem aparentemente dura é o perigo mortal falsos mestres colocam 

porque eles se envolvem em maldade mais distintiva de Satanás e do pecado mais 

devastador; eles desviar as pessoas da verdade da Palavra (de Deus Isa 03:12; 09:16; Jer 

14:13; 23:.. 26-27, 32; 50: 6; Matt 23:13, 15; 24: 4. -5, 24; Lucas 11:46, 52; Rom. 16: 17-

18; Colossenses 2: 4, 8, 18; 1 Tessalonicenses 2: 14-16; 2 Tm 3:13; Tito 1:10.. ; 2 João 

7) -incluindo a necessidade de arrependimento do pecado (Jer 06:14; 08:11; 23: 21-22.; 

Lam 2:14; 13:10 Ezequiel, 16, 22)... Se nada for feito, as doutrinas de demônios que 

vender (1 Tm 4: 1.) Vai devastar almas e corromper a igreja (At. 20: 29-30; 2 Tm 2: 17-

18), embalando muitos em uma falsa sensação de segurança em relação sua salvação. 

O tema do sermão de Jesus é o verdadeiro discipulado. Nos versículos 20-26 Ele definiu 

discípulos como arrependidos, sobrecarregado com o seu pecado e desesperadas para a 

justiça só Deus pode dar. Os verdadeiros discípulos também são marcados por amor (vv. 

27-38), mesmo para aqueles que odeiam e persegui-los. O verdadeiro discipulado é 

sinônimo de submissão ao senhorio de Cristo. Esta seção faz esse ponto importante de 

uma forma negativa, uma vez seguindo a Jesus Cristo como Senhor significa evitar falsos 

líderes espirituais. O Senhor descreveu pela primeira vez o caráter desses 

enganadores. Ele, então, desafiou seus ouvintes para tomar a decisão mais importante de 

suas vidas, entre a verdade salvadora de Deus e as mentiras de Satanás 

condenatórias; entre submeter-se a Ele, ou na sequência de falsos mestres. 

OS ENGANADORES 

E Ele também falou-lhes uma parábola: "Um homem cego não 

pode guiar um cego, ele pode? Será que eles não tanto cair em um 

poço? Um aluno não está acima do seu mestre; mas todos, depois 

que ele foi totalmente instruído será como o seu mestre. Por que 

você repara no cisco que está no olho de teu irmão, e não reparas 

na trave que está no teu próprio olho?Ou como você pode dizer 



ao seu irmão: 'Irmão, deixe-me tirar o cisco que está no seu olho 

", quando você mesmo não vê a trave que está no teu próprio 

olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você 

verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu 

irmão. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem, por 

outro lado, a árvore má que produz bons frutos. Para cada árvore 

é conhecida pelo seu próprio fruto. Para não se colhem figos de 

espinheiros, nem colher uvas de um arbusto briar. O homem bom, 

do bom tesouro do seu coração tira o que é bom; eo homem mau, 

do mau tesouro tira o mal; porque a boca fala do que está cheio o 

coração "(6: 39-45). 

Quatro características dos falsos mestres marcá-los como guias espirituais perigosas e 

pouco confiáveis: eles são cegos, terrestre, hipócritas, e do mal. 

Falsos Mestres Are Blind 

E Ele também falou-lhes uma parábola: "Um homem cego não 

pode guiar um cego, ele pode? Será que eles não tanto cair em um 

poço? (06:39) 

Parabole (parábola) pode se referir a uma analogia estendida (cf. 12:16; 15: 3; 18: 9; 

19:11), mas também a uma parábola simples (cf. 4:23; 5:36), pois faz aqui. Esta parábola 

reflete um problema que era muito familiar para o povo da época de Jesus. A cegueira era 

comum no mundo antigo, como ainda é hoje em várias partes do mundo. Perigos estavam 

em todos os lugares para os cegos, incluindo pedreiras sem proteção, fendas e precipícios, 

e poços secos que não haviam sido cobertas ou preenchidos com terra. A verdade que um 

cego não pode guiar um cego é auto-evidente; uma vez que um cego não pode ver onde 

ele mesmo é que ele vai não pode com segurança ou conduzir de forma confiável outra 

pessoa cega. O resultado mais provável é que eles vão tanto cair em um poço e ser 

severamente ferido ou morto. 

Blindness é usado metaforicamente, tanto no Antigo como no Novo Testamento para 

descrever estar vazio de verdade e sem discernimento espiritual (por exemplo, Isaías 42: 

7; 43:.. 8; 44:18; Jer 05:21; Sl. 82: 5; Atos 26:18; 2 Cor. 4: 4; 1 João 2:11; Ap 3:17). O 

princípio espiritual é óbvia: os que seguem líderes que não conhecem o caminho para o 

reino de Deus nunca vai chegar lá. Em vez disso, tudo vai cair no abismo do inferno. Jesus 

estava se referindo, em particular, guias cegos religiosas de Israel, os escribas e 

fariseus. Em outra ocasião, ele usou essa mesma parábola do cego guiando outro cego 

para se referir especificamente a eles (Mat. 15:14), enquanto que em sua diatribe contra 

os fariseus Jesus execrado-los várias vezes por sua cegueira espiritual (Mat. 23:16, 17, 

19, 24, 26). O resultado inevitável foi que eles levaram seus seguidores ao mesmo inferno 

ao qual eles estavam indo (Mat. 23:15). 

Por outro lado, Jesus é o "caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai senão por 

[Ele] "(João 14: 6; cf. Atos 4:12). Porque Ele é a "Luz do mundo" aqueles que segui-Lo 

"não andará nas trevas, mas terá a luz da vida" (João 8:12; cf. 9:. 5; 0:46; Efésios 5: 8; 1 



Tessalonicenses 5:. 5; 1 Pedro 2: 9). Cristo abre os olhos dos cegos espiritualmente (Lucas 

4:18). 

Os falsos mestres são terrenos 

Um aluno não está acima do seu mestre; mas todos, depois que 

ele foi totalmente instruído será como o seu mestre. (06:40) 

Assim como a primeira descrição de falsos mestres acima, esta declaração conciso 

também é auto-evidente (veja as declarações semelhantes em Matt 10:24;. João 13:16; 

15:20). Um aluno não é capaz de subir acima do seu mestre , uma vez que um professor 

não pode dar o conhecimento que ele ou ela não possui. Limitações e erros dos 

professores, inevitavelmente, ser espelhado em seus alunos. 

Desde falsos mestres e não venha de Deus e nem sabe o caminho para Deus, eles não 

podem trazer as pessoas para Ele. Em tempos antigos, os alunos muitas vezes seguido 

seus professores regularmente, e recebeu instruções no contexto de experiências de vida 

diárias. Isso permitiu que os professores a se reproduzir em seus alunos na prática, e não 

apenas formas teóricas, mas mesmo aqueles totalmente treinado dessa maneira não 

poderiam senão ser como seu professor . Se ele não entendeu a verdade de Deus, nem 

seriam eles. Como Oséias disse: "Assim como as pessoas, como sacerdote" (Os. 4: 9). 

Por outro lado, aqueles que seguem Jesus se tornará como Ele. "Sabemos que, quando ele 

se manifestar, seremos semelhantes a Ele", escreveu João ", porque o veremos tal como 

Ele é" (1 João 3: 2). 

Os falsos mestres são hipócritas 

Por que você repara no cisco que está no olho de teu irmão, e não 

reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como você pode 

dizer ao seu irmão: 'Irmão, deixe-me tirar o cisco que está no seu 

olho ", quando você mesmo não vê a trave que está no teu próprio 

olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você 

verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu 

irmão. (6: 41-42) 

Esta anedota humorística ilustra uma questão muito séria. Além de ser espiritualmente 

cegos e ignorantes da verdade divina, falsos mestres também a falta de integridade; eles 

são hipócritas. Eles presumem que ser capaz de fornecer outros com as respostas às suas 

questões espirituais, mas são nulas de a verdade, mesmo para si. Em uma ilustração dos 

desenhos animados-like, Jesus imagens de um hipócrita olhando o cisco que está 

no seu olho do irmão, mas não ter conta da viga que está em seu próprio olho . As 

palavras usadas para os objetos fazer pretensão enganosa os falsos professores ainda mais 

ridícula. Kaphos (speck) refere-se a um pequeno pedaço de madeira, palha, ou palha, 

enquanto dokos (feixe) descreve um grande feixe, como os utilizados na chão ou no tecto 

de um edifício. 



Ilustração do Senhor representa graficamente o absurdo de falsos mestres dizendo a 

alguém, "Irmão, deixa-me tirar o cisco que está no seu olho", deixando de ver a trave 

que está no seu próprio olho .Cego pela pecado enorme de auto-justiça, falsos mestres 

não estão em posição para lidar com os pecados menores de outros. Eles não podem 

superar o seu próprio pecado, uma vez que a religião falsa não pode restringir a carne. No 

entanto, eles ainda presunçosamente ver-se como "um guia para cegos, luz dos que estão 

em trevas, um dos néscios, [e] um professor do imaturo" (Rom. 2: 19-20). Hipócrita , 

Jesus disse sarcasticamente a eles, tira primeiro a trave do teu olho, e então você verá 

claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão . O Senhor denunciou 

repetidamente os líderes religiosos judeus como os hipócritas, que "por fora realmente 

parecem justos aos homens, mas por dentro ... estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade" 

(Mateus 23:28;.. Cf. vv 13-15, 23, 25, 27, 29; 6: 2, 5, 16; 15: 7; 22:18; Lucas 12: 1, 56; 

13:15). Apenas confessando e arrependendo-se de seu próprio pecado de farisaísmo 

seriam capazes de ver claramente os pecados dos outros. 

Ao contrário de falsos mestres, Jesus é o pecado (Hb. 4:15), impecável (1 Pedro 1:19), 

imaculado (Hb. 7:26), em quem o Pai está bem satisfeito (Mat. 3:17). Por conseguinte, a 

sua visão penetrante é cristalina, permitindo-lhe ver todos os vestígios do pecado (cf. Ap 

1:14). E é através da Sua morte sacrificial sozinho que o pecado pode ser expiado (Heb 

9:26;. 10:12). 

Os falsos mestres são más 

Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem, por outro lado, 

a árvore má que produz bons frutos. Para cada árvore é 

conhecida pelo seu próprio fruto. Para não se colhem figos de 

espinheiros, nem colher uvas de um arbusto briar. O homem bom, 

do bom tesouro do seu coração tira o que é bom; eo homem mau, 

do mau tesouro tira o mal; porque a boca fala do que está cheio o 

coração. (6: 43-45) 

Sob a fachada hipócrita dos falsos mestres reside o mal mortal. Jesus usou outra ilustração 

auto-evidente, este a partir do domínio da agricultura, para fazer este ponto. O fruto de 

uma árvore produz é um indicador infalível de saúde daquela árvore. Assim, não há 

árvore boa que dê mau fruto, nem, por outro lado, a árvore má que produz bons 

frutos . Boas árvores não produzem mau, fruto comestível, nem árvores más produzir 

bom, fruto comestível. Tomando a imagem um pouco mais longe, o Senhor acrescentou 

o fato igualmente evidente que cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto . As 

plantas produzem frutos de acordo com a sua natureza, portanto, não se colhem figos de 

espinheiros, nem colher uvas de um arbusto briar . 

Nesta parábola, as árvores ruins são falsos mestres, como relato paralelo de Mateus deixa 

claro. Em Mateus 07:15 o Senhor advertiu: "Cuidado com os falsos profetas, que vêm até 

vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores." Então, no 

versículo 16, Ele usou a mesma ilustração registrado por Lucas: "Você vai conhecê-los 

por seus frutos. Pode alguém colher uvas dos espinheiros nem figos dos abrolhos, são 

eles? "Ligando-o, assim, para os falsos mestres de versículo 15. Da mesma forma, em 

Mateus 0:33 Jesus disse aos fariseus:" Ou fazei a árvore boa, eo seu fruto bom , ou fazei 

a árvore má, eo seu fruto mau; para a árvore é conhecida pelos seus frutos "Então, no 



versículo seguinte Ele aplicou essa declaração a eles:". Raça de víboras, como podem 

vocês, apesar de serem maus, dizer o que é bom? Para a boca fala do que está cheio o 

coração "(v. 34). 

A aplicação da parábola é clara. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o 

que é bom; eo homem mau, do mau tesouro tira o que é mau . Assim como as árvores 

produzem frutos de acordo com a sua natureza, assim também as pessoas. Os corações 

dos justos, tendo sido transformada pela obra regeneradora da salvação (Jer 31:33; Ez. 

36: 25-27; João 3:. 5; Tito 3: 5), mantenha bom tesouro, o coração dos unregenerate 

segure o mal tesouro . Assim como o que a fruta árvores suportar revela sua natureza, 

assim também o que as pessoas dizem que revela a natureza do seu coração, uma vez que 

aboca fala do que está cheio o coração (cf. Prov 10:32;.. Matt 15:18). Como as pessoas 

falam revela mais claramente o que está em seu coração. 

Aqueles que seguem mestres espirituais falsas irá se manifestar a mesma corrupção que 

eles fazem. Somente aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo pode produzir o fruto do 

arrependimento (Lucas 3: 8) que marca a vida transformada (2 Cor. 5:17). 

A DECISÃO 

"Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu 

digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as 

põe em prática, eu vos mostrarei a quem é semelhante: ele é como 

um homem que, edificando uma casa, cavou fundo e pôs os 

alicerces sobre a rocha; e quando uma inundação ocorreu, o 

torrent deram contra aquela casa e não a pôde abalar, porque 

tinha sido bem construída. Mas aquele que ouviu e não agiu em 

conformidade, é como um homem que construiu uma casa sobre a 

terra sem qualquer fundamento; ea torrente estourar contra ela e 

imediatamente entrou em colapso, e a ruína daquela casa era 

grande "(6: 46-49). 

Jesus fechou seu sermão por desafiar seus ouvintes a fazer uma escolha. As pessoas 

enfrentam decisões ao longo da vida, as escolhas sobre alimentação, assistência médica, 

estilo de vida, carreira, relacionamentos e educação, para citar alguns. Mas o que agora 

ofusca todo o resto é a escolha que corrige destino eterno de uma pessoa. A parábola de 

conclusão do Sermão da Montanha, revela dois aspectos dessa decisão: sua natureza e 

suas conseqüências. 

A natureza da decisão 

"Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu 

digo? (06:46) 

Religião prospera no mundo, porque as pessoas querem viver após a morte no céu, no 

entanto eles definem. Se concebido como o nirvana do budismo, o paraíso do Islã, o 

progresso eterno à divindade do mormonismo, ou a liberdade do ciclo da reencarnação e 



da união com Brahman do hinduísmo, as religiões oferecem alguma forma de felicidade, 

felicidade, realização, ou recompensa num plano mais elevado depois desta vida. 

Nesta era da tolerância e da rejeição da verdade absoluta (especialmente verdade 

religiosa), há uma crença generalizada de que qualquer um que é sincero em sua fé vai 

para o céu. Mesmo muitos evangélicos professos apegados a uma perspectiva inclusiva 

do evangelho. Deus, em sua opinião, vai aceitar aqueles que são sinceros em seu 

compromisso religioso, mesmo que eles nunca deixam suas falsas religiões, ou professam 

a fé em Jesus Cristo. Na verdade, alguns até mesmo argumentam que eles podem 

realmente ser ajudado a chegar a Deus por essas falsas religiões. 

Mas o evangelho é intransigente exclusivo. Jesus declarou: "Eu sou o caminho, ea 

verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai senão por mim "(João 14: 6). Os primeiros cristãos 

proclamaram a verdade de que "não há salvação em nenhum outro [outro senão Jesus 

Cristo]; pois não há outro nome debaixo do céu, que tenha sido dado entre os homens 

pelo qual devamos ser salvos "(Atos 4:12). 

Se não houvesse nenhuma religião além do cristianismo bíblico perto o suficiente para a 

verdade de que seus seguidores possam ir para o céu, seria judaísmo. Afinal, os cristãos 

e os judeus têm muito em comum. Ambos acreditam no Deus de Abraão, Isaque e 

Jacó. Ambos acreditam que Deus é santo, soberano, onisciente, onipresente, imutável, 

criador, sustentador e juiz. Ambos acreditam na realidade do pecado e da necessidade de 

justiça. Ambos acreditam nas virtudes como humildade, honestidade, bondade e 

perdão. E os judeus acreditam nas Escrituras do Antigo Testamento. 

Mas era para pessoas que ocupavam essas mesmas crenças que Jesus dirigiu este 

sermão. Muitos ficaram fascinados por Ele, como evidenciado pelas multidões que o 

seguiam onde quer que fosse. Alguns até se identificaram como seus discípulos e afirmou 

que Ele seja em algum sentido o seu mestre ou professor. No entanto, apesar de tudo isso, 

muitos ficaram aquém da salvação, porque, como pergunta incisiva do Senhor "Por que 

me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?" deixa claro, eles não 

conseguiram obedecer-Lhe. 

A submissão a Jesus Cristo como Senhor é um elemento inegociável da verdadeira 

salvação. Romanos 10: 9 diz claramente: "Se você confessar com a sua boca que Jesus é 

Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo" (cf. 

1 Cor. 12: 3). A fé salvadora é fé obediente. Atos 6: 7 relata que três vezes em Romanos 

o apóstolo Paulo falou da obediência em conexão com a fé salvadora "um grande número 

de sacerdotes foram tornando-se obediente à fé." (1: 5; 15:18; 16:26). Jesus é "a todos 

aqueles que Lhe obedecem fonte de salvação eterna" (Heb. 5: 9), e Pedro escreveu que o 

objetivo da salvação é "obedecer a Jesus Cristo" (1 Pedro 1: 2). Aqueles que amam a 

Jesus irá cumprir Seus mandamentos (João 14:15, 23; 15:10; cf. 1 João 5: 3). Por outro 

lado, "Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele 

permanece" (João 3:36), porque "nem toda a gente que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará 

no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar 

"(Mat. 07:21), Paulo pronunciou uma maldição sobre aqueles que rejeitam a Jesus Cristo 

(1 Cor. 16:22). "Mas provar-vos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, que se 

iludem", alertou Tiago (Tiago 1:22). Para ter Deus na boca de uma, mas não em seu 

coração é blasfêmia profano. 



As exigências não negociáveis da confessar pecado, arrepender-se, e confiando no Senhor 

Jesus Cristo como o único Salvador são necessárias para a salvação. Aqueles que falham, 

nesses aspectos, mas confia em boas obras e ritual religioso não vai ver o céu, não importa 

quão sincero suas crenças religiosas. 

As consequências da decisão 

Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as põe 

em prática, eu vos mostrarei a quem é semelhante: ele é como um 

homem que, edificando uma casa, cavou fundo e pôs os alicerces 

sobre a rocha; e quando uma inundação ocorreu, o torrent deram 

contra aquela casa e não a pôde abalar, porque tinha sido bem 

construída. Mas aquele que ouviu e não agiu em conformidade, é 

como um homem que construiu uma casa sobre a terra sem 

qualquer fundamento; ea torrente estourar contra ela e 

imediatamente entrou em colapso, e a ruína daquela casa era 

grande "(6: 47-49). 

Esta ilustração inesquecível revela as conseqüências inevitáveis da decisão que se faz a 

respeito de Jesus Cristo. Aquele que vem a Ele e ouve suas palavras e as põe em 

prática ... é como um homem que, edificando uma casa, cavou fundo e pôs os 

alicerces sobre a rocha . A frase cavaram profundas alude ao profundo exame de 

coração que marca o verdadeiro arrependimento. O único fundamento para a salvação é 

Jesus Cristo, ao mesmo tempo (1 Cor. 3:11) rocha se refere a Deus no Antigo Testamento 

(por exemplo, Deut 32: 4, 15, 18; 2 Sm. 22: 2-3.; 23: 3; Sl 18: 2; 28:. 1; 78:35; 95: 1; Isa 

26: 4; 30:29) e Cristo no Novo (1 Cor. 10: 4; 1 Pedro 2: 5-8. ). 

Por outro lado, aquele que ouviu e não agiu em conformidade, é como um homem 

que edificou uma casa sobre a terra sem qualquer fundamento . Este edifício 

religioso apareceu superficialmente a ser idêntica à primeira casa, e foi localizado na 

mesma região, uma vez que a mesma tempestade afetou tanto. Como foi ilustrado na 

parábola do joio e do trigo (Mat. 13: 24-30), falsos crentes são muitas vezes 

indistinguíveis dos verdadeiros crentes até o julgamento vem e varre seu edifício religioso 

hipócrita de distância. Mas, quando o dilúvio e torrente do julgamento divino e 

fúria explodiu contra cadacasa os resultados foram dramaticamente diferente. Quando a 

tempestade de julgamento atingiu a casa construída sobre a base sólida da salvação em 

Cristo, não a pôde abalar, porque tinha sido bem construída . Aqueles que constroem 

suas vidas sobre o alicerce do evangelho não tem nada a temer da tempestade de 

julgamento, uma vez que Jesus prometeu: "Em verdade em verdade vos digo que quem 

ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna; e não entrará em 

condenação, mas passou da morte para a vida "(João 5:24; cf. 3:16, 18; Rom. 8: 1; 1 João 

4:17). A outra casa religiosa, não tendo nenhum embasamento em Cristo e do evangelho, 

não podia suportar. Quando a torrente do julgamento divino estourar contra ela ... 

imediatamente entrou em colapso, e a ruína daquela casa era grande . 

A escolha cada pessoa enfrenta é clara. Aqueles que seguem o modelo fornecido por 

falsos mestres e tolamente construir suas casas espirituais na areia da realização humana 

será arrastado para o inferno pela inundação do julgamento divino. Mas aqueles que 



construir sobre a base sólida de fé no Senhor Jesus Cristo não será abalada (cf. Rm 9:33; 

10:11; 1 Pedro 2: 6.). O hino "O Solid Rock" expressa sua confiança alegre: 

  

Minha esperança é construída sobre nada menos 

De sangue e justiça de Jesus; 

Não me atrevo a confiar na mais doce, 

Mas totalmente magra em nome de Jesus. 

  

Em Cristo, a rocha sólida estou; 

O restante do terreno é de areia movediça. 

O restante do terreno é de areia movediça. 

  

 
42. O homem que impactou Jesus (Lucas 7: 1-10) 

Quando Ele havia completado todo o Seu discurso na audiência 

do povo, Ele foi para Cafarnaum. E escravo um centurião, de 

quem era muito bem visto por ele, estava doente e prestes a 

morrer. Quando ele ouviu falar de Jesus, enviou alguns anciãos 

dos judeus, pedindo-lhe para vir e salvar a vida de seu 

escravo. Quando eles chegaram a Jesus, eles sinceramente 

implorou-lhe, dizendo: "Ele é digno de que conceder isso com 

ele; pois ama a nossa nação e foi ele quem nos edificou a sinagoga 

"Agora Jesus começou a caminho com eles.; e quando Ele não 

estava muito longe da casa, enviou o centurião amigos, dizendo-

lhe: "Senhor, não te incomodes mais, porque não sou digno de que 

entres debaixo do meu telhado; por esta razão eu nem sequer me 

considero digno de ir ter contigo, mas apenas dizer uma palavra, 

eo meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à 

autoridade e com soldados sob o meu comando; e eu digo a este: 

'Vai!' e ele vai; a outro: 'Vem!' e ele vem, e ao meu servo: 'Faça 

isso!' e ele o faz. "Jesus, ouvindo isto, admirou-se dele, e voltando-

se para a multidão que o seguia" Eu digo a você, nem mesmo em 

Israel encontrei tamanha fé. "Quando aqueles que tinham sido 

enviados voltaram para casa, encontraram o escravo de boa 

saúde. (7: 1-10) 

Não há dúvida de que Jesus Cristo é a pessoa mais incrível que já viveu. Os evangelhos 

gravar repetidamente que as pessoas ficaram espantados, surpreendido, ainda 



traumatizada pelas palavras que Ele falou e os milagres que realizou. Seu conhecimento 

divino e poder sobrenatural excede todo o entendimento. 

Depois de ouvir o Sermão da Montanha ", as multidões estavam maravilhados com o seu 

ensino" (Mat. 07:28). No próximo capítulo do Evangelho de Mateus, Jesus acalmou a 

tempestade no Mar da Galiléia, que era tão intensa que os discípulos temeram por suas 

vidas (Mat. 08:25). Mas depois da constatação de que o Deus encarnado estava no barco 

com eles aterrorizava-los ainda mais do que a tempestade fora do barco tinha. Versículo 

27 fichas que eles "ficaram maravilhados, e disse:" Que tipo de homem é este, que até os 

ventos eo mar lhe obedecem? '"Depois Ele expulsou um demônio de um homem mudo" 

as multidões ficaram maravilhados, e diziam: 'Nada como isso já foi visto em Israel "(Mt 

9:33;. cf. Marcos 07:37). Quando Jesus ensinou na sinagoga em sua cidade natal de 

Nazaré ", eles ficaram surpresos, e disse: 'Onde é que este homem esta sabedoria e estes 

poderes milagrosos?'" (Mateus 13:54;. Cf. Lc 4:22). Aqueles que ouviram ensinar na 

sinagoga de Cafarnaum (Marcos 01:22) e no templo (João 7: 14-15) tiveram reações 

semelhantes. 

As multidões que se reuniram para Jesus ao longo da costa do Mar da Galiléia "ficou 

maravilhado ao verem a mudos falavam, os aleijados restaurada, ea curta coxos e os cegos 

a ver; e glorificavam ao Deus de Israel "(Mat. 15:31). Depois que o jovem rico rejeitaram, 

o Senhor disse aos discípulos: "Em verdade vos digo que, é difícil para um rico entrar no 

reino dos céus" (Mat. 19:23). Uma vez que na cultura judaica os ricos foram pensados 

para ter a trilha interna para o céu ", quando os discípulos ouviram isto, eles foram muito 

surpreso e disse:" Então, quem pode ser salvo? "(V. 25). "Vendo uma figueira solitário à 

beira da estrada, [Jesus] veio a ele e não encontrei nada sobre ele, exceto apenas folhas; e 

Ele disse a ela: 'Já não deve haver sempre qualquer fruto de ti.' E, uma vez que a figueira 

secou "(Mat. 21:19). Apesar de todos os milagres que testemunharam durante o seu tempo 

com Jesus ", os discípulos ficaram espantados e perguntou: 'Como é que a figueira secou 

tudo de uma vez?" (V. 20). 

Inúteis tentativas dos líderes religiosos judeus para prender Jesus falhou, deixando tanto 

a eles (Mt 22:22). E as multidões (v 33;. Cf. Marcos 11:18) assombrada com suas 

respostas. Ao contrário daqueles que ficaram espantados com o que Jesus disse, Pilatos 

ficou surpreendido com o que Ele não disse. O governador estava acostumado a ouvir os 

prisioneiros acusados levada até ele quer protestar veementemente sua inocência ou 

desesperAdãoente implorar por clemência. Por isso, ele foi "bastante surpreendido" 

quando Jesus manteve uma calma majestosa e permaneceu em silêncio (Mat. 27:14). Os 

discípulos, compreensivelmente, ficaram maravilhados quando viram o Cristo 

ressuscitado (Lucas 24:12, 41). 

Mas, enquanto Jesus as pessoas freqüentemente espantados, existem apenas duas vezes 

nos evangelhos, quando Ele se diz ter sido surpreendido. Como mencionado acima, as 

pessoas em Jesus 'terra de Nazaré foram os primeiros espantado, então irritado com o 

ensinamento de Jesus. Em resposta, como Marcos registros, Jesus "se perguntou em sua 

incredulidade" (Marcos 6: 6). A outra vez Jesus foi surpreendido foi por causa da fé de 

um soldado romano. Esta passagem é a história do encontro de Jesus com que o homem, 

que não era judeu, mas um centurião gentio. O relato de Lucas apresenta primeiramente 

o contexto e, em seguida, o conteúdo de sua fé em que Jesus espantado. 

O CONTEXTO DE FÉ SURPREENDENTE DA CENTURION 



Quando Ele havia completado todo o Seu discurso na audiência 

do povo, Ele foi para Cafarnaum. E escravo de um centurião (7: 

1-2a) 

Nota cronológica de Lucas de que este incidente ocorreu quando Jesus tinha 

completado todo o Seu discurso (o Sermão da Montanha, em 6: 20-49) na audição das 

pessoas é de grande importância. O tema do sermão do Senhor era o verdadeiro 

discipulado, e este soldado romano era um modelo vivo da fé genuína de um discípulo de 

Jesus Cristo. Tudo o que Jesus disse foi característica de um verdadeiro discípulo marcou 

este homem. 

Depois de pregar o Sermão da Montanha, Jesus foi para Cafarnaum , e que cidade 

oferece o cenário geográfico para esta história. Cafarnaum , Jesus 'cidade de adoção 

(Mat. 4:13) e sede para o Seu ministério na Galiléia, foi localizado na costa noroeste do 

Mar da Galiléia, a uma curta distância da encosta onde o Senhor entregou o Sermão da 

Montanha. Seu nome significa "cidade de Nahum," mas se ele foi nomeado para o Antigo 

Testamento profeta Naum não é conhecido. Cafarnaum era a principal cidade na costa 

norte do Mar da Galiléia, e era uma cidade importante o suficiente para ter tido esse 

centurião com seu destacamento de soldados estacionados lá. Um funcionário real 

(provavelmente a serviço de Herodes Antipas) também viveu lá (João 04:46). Em Lucas 

10:15, Jesus repreendeu seu povo para a sua visão exaltada de importância da sua cidade: 

"E tu, Cafarnaum, não será elevada até o céu, você vai? Você será levado ao Hades! "Em 

cumprimento da palavra do Senhor, Cafarnaum acabou por ser destruído tão 

completamente que a sua localização precisa é desconhecida. 

Referência de Lucas para o centurião fornece o cenário para esta história 

biográfica. Centurions, assim chamados porque eles estão a cargo de cerca de cem 

soldados, eram a espinha dorsal do exército romano. A legião romana com força total 

consistiu de 6.000 homens, e foi dividido em dez coortes de 600 homens cada. Um 

centurião ordenou 100 desses homens e, portanto, uma legião tinha 60 centuriões, cada 

um dos quais relataram a um dos seis tribunas da Legião (cf. Atos 22: 25-26). O 

historiador romano Políbio descrito como centuriões "não tanto aventureiros ousados 

como líderes naturais de um espírito firme e tranqüilo, não tanto os homens que irão 

iniciar ataques e abrir a batalha como os homens que mantenham sua terra quando 

penteada e duramente pressionado e estar pronto para morrer em seus postos "( Histórias . 

vi xix-xlii, citado em Naftali Lewis e Meyer Reinhold, eds. civilização romana: 

Sourcebook 1: A República [New York: Harper & Row, 1966], 435). 

Desde Galiléia estava sob o domínio de Herodes Antipas, durante a vida de Cristo, as 

tropas romanas não eram normalmente ali estacionados. Este centurião pode ter sido 

supervisionar alguns dos soldados de Herodes, ou um pequeno destacamento de tropas 

romanas pode ter sido atribuído a Cafarnaum (Leon Morris, O Evangelho Segundo São 

Lucas , Tyndale Comentários do Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1975], 

136). Ele provavelmente não era um italiano, mas um nativo de um dos territórios 

próximos, como a Síria. Que ele era um Gentil resulta do versículos 4 e 5. Ele era um 

soldado de carreira, tendo subido a partir das fileiras por revelar-se um responsável, 

homem de confiança forte e um lutador corajoso, leal e qualificado. Suas 

responsabilidades incluíam manter a ordem, fazer cumprir a lei, e fiscalizar a cobrança de 

impostos. 



Como todos os outros centuriões mencionados no Novo Testamento (Marcos 15:39; Atos 

10: 1-2; 22: 25-26; 23: 17-18; 27: 1, 42-43), este é retratado favoravelmente. Junto com 

o centurião encarregado da crucificação de Jesus, e Cornélio (Atos 10: 44-48), ele se 

tornou um crente em Jesus Cristo. 

O CONTEÚDO DA FÉ SURPREENDENTE DA CENTURION 

slave um centurião, de quem era muito bem visto por ele, estava 

doente e prestes a morrer. Quando ele ouviu falar de Jesus, enviou 

alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe para vir e salvar a vida de 

seu escravo. Quando eles chegaram a Jesus, eles sinceramente 

implorou-lhe, dizendo: "Ele é digno de que conceder isso com 

ele; pois ama a nossa nação e foi ele quem nos edificou a sinagoga 

"Agora Jesus começou a caminho com eles.; e quando Ele não 

estava muito longe da casa, enviou o centurião amigos, dizendo-

lhe: "Senhor, não te incomodes mais, porque não sou digno de que 

entres debaixo do meu telhado; por esta razão eu nem sequer me 

considero digno de ir ter contigo, mas apenas dizer uma palavra, 

eo meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à 

autoridade e com soldados sob o meu comando; e eu digo a este: 

'Vai!' e ele vai; a outro: 'Vem!' e ele vem, e ao meu servo: 'Faça 

isso!' e ele o faz. "Jesus, ouvindo isto, admirou-se dele, e voltando-

se para a multidão que o seguia" Eu digo a você, nem mesmo em 

Israel encontrei tamanha fé. "Quando aqueles que tinham sido 

enviados voltaram para casa, encontraram o escravo de boa 

saúde. (7: 2a-10) 

Quatro aspectos da fé exemplar do centurião se destacar na narrativa: seu grande amor, 

sua grande generosidade, sua grande humildade, e sua grande confiança. 

Seu grande amor 

slave um centurião, de quem era muito bem visto por ele, estava 

doente e prestes a morrer. Quando ele ouviu falar de Jesus, enviou 

alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe para vir e salvar a vida de 

seu escravo. Quando eles chegaram a Jesus, eles sinceramente 

implorou-lhe, dizendo: "Ele é digno de que conceder isso com 

ele; pois ama a nossa nação (7: 2a-5-A) 

O amor do centurião pode ser visto pela primeira vez em sua atitude para com 

seu escravo . Doulos (escravo) é um termo específico que descreve uma pessoa compra, 

propriedade e completamente sujeito à vontade e controle de seu mestre. O centurião 

também se referiu ao seu escravo usando o termo pais (v. 7) que, apesar de muitas vezes 

usado de escravos (cf. 01:54, 69; 15:26; Matt. 14: 2), significa, literalmente, "criança", ou 

"filho". No contexto dessa história o termo sugere o grande afeto o centurião tinha para o 



seu escravo. O uso de pais também pode significar que o escravo era um jovem 

garotoEntimos (altamente considerado) , também é usado para se referir a um ilustre 

convidado em um banquete (Lucas 14: 8). Em Filipenses 2:29 Paulo usou para descrito 

Epafrodito e outros homens que estavam para ser homenageado na igreja, enquanto que 

Pedro usou para descrever o Senhor Jesus Cristo (1 Pedro 2: 4, 6). Significa que o 

centurião tinha um extraordinário nível de afeto por seu escravo. 

O amor do centurião para seu escravo estava em contraste com a visão típica de escravos 

no mundo greco-romano. Aristóteles descreveu um escravo como uma ferramenta de 

estar ( Ética , 1161b). O jurista Gaio notou que foi universalmente aceito que mestres 

possuía o poder de vida e morte sobre seus escravos ( Institutos , 1,52). O escritor romano 

Varro insistiu que a única diferença entre um escravo, um animal, e um carrinho foi a de 

que o escravo falou ( Agricultura , 1,17). Os escravos eram muitas vezes abusado, 

meninos, em particular, uma vez que a pedofilia não era incomum. 

Por causa de sua afeição por seu escravo, o centurião estava profundamente preocupado 

com ele quando ele estava doente e prestes a morrer . Lucas não descrever a sua doença 

ou sintomas, mas Mateus observou que o jovem estava paralisado e com dor grave 

(Mateus 8: 6.). 

A compaixão do centurião levou em desespero a procurar a ajuda do Senhor. Ele 

tinha ouvido falar muito sobre Jesus , que tinha se mudado de Nazaré para Cafarnaum 

(Mt 4:13.) e foi muito conhecido naquela região (Lucas 04:14, 37; Mt 4: 23-25.). Em 

algum lugar ao longo do caminho que ele tinha ouvido falar mais do que a conversa 

superficial habitual sobre os milagres de Jesus. No desenrolar da história, torna-se claro 

que ele sabia o suficiente sobre Jesus para reconhecer quem ele realmente era. 

Acreditando que ele não era digno de ir ter com Jesus pessoalmente (veja a discussão 

sobre sua humildade abaixo), o centurião enviou alguns anciãos dos judeus, pedindo-

lhe para vir e salvar a vida de seu escravo . Que esses líderes da comunidade judaica 

teria autorização para fazê-lo para um soldado Gentil é incrível, e demonstra a alta 

consideração que tinha por ele. Em contraste com a humilde sentido do centurião de 

indignidade que de acordo com seu sistema religioso obras de justiça própria, defendeu a 

dignidade. Quando eles chegaram perto de Jesus, eles sinceramente implorou-lhe, 

dizendo: "Ele é digno de que conceder isso a ele." Seu mérito pessoal, eles 

argumentaram, obrigado Jesus para ajudá-lo, exatamente como em seu sistema religioso 

sua justiça própria obrigado Deus para salvá-los. 

A razão pela qual o centurião era digno, eles disseram a Jesus, era que ele ama a nossa 

nação . Apesar de não ser meritório no sentido de obrigar Deus a fazer qualquer coisa 

para ele, o amor do centurião para o povo de Deus foi surpreendente e louvável. Judeus e 

gentios geralmente odiado e desprezado o outro. "Anti-semitismo não é uma coisa nova", 

escreve William Barclay "Os romanos chamavam os judeus uma raça imunda; eles 

falaram do Judaísmo como uma superstição bárbara; eles falaram do ódio judeu da 

humanidade; eles acusaram os judeus de adorar uma cabeça de jumento e, anualmente, 

sacrificando um estranho Gentil para o seu Deus "( O Evangelho de Lucas , A Bíblia de 

Estudo Nova diário [Louisville: Westminster João Knox, 2001], 101). Por seu lado, os 

judeus se recusaram a associar-se com os gentios (cf. Atos 10: 25-28; 11: 2-3.; Gl 2, 11-

13). Mas esse centurião superou esses preconceitos, reconheceu os judeus como povo 

escolhido de Deus, e os amava. 



Sua grande generosidade 

e foi ele quem nos edificou a sinagoga. (7: 5b) 

O amor do centurião não era mero sentimentalismo abstrato; ele se expressou 

praticamente construindo os judeus de Cafarnaum uma sinagoga . O uso do 

pronome autos , além da terceira pessoa do singular do verbo traduzido construído , 

enfatiza o papel pessoal do centurião. Os anciãos judeus lhe deu crédito exclusivo para a 

construção de sua sinagoga. Centurions eram bem pagos, ganhando entre 3.750 e 7.500 

denários, em contraste com os soldados mais mal pagos, que ganhou uns meros 75 

denários (Darrell L. Bock, Lucas 1: 1-9: 50 , Baker Exegetical Comentário ao Novo 

Testamento [Grand Rapids: Baker, 1994], 635), por isso ele foi capaz de financiar a 

construção. 

A função principal da sinagoga era ensinar a palavra de Deus, e seu edifício da sinagoga 

refletido amor do centurião para a verdade. Como Cornélio (Atos 10: 1-2), ele era um 

verdadeiro temente a Deus. De alguma forma, apesar da condição geralmente apóstata do 

judaísmo de sua época (cf. Mt 23:13, 15;.. Rom 2:24), o centurião tinha ouvido falar e 

acreditava que a verdade de que Jesus Cristo era o Messias, Salvador e Senhor . 

Sua grande humildade 

Agora Jesus começou a caminho com eles; e quando Ele não 

estava muito longe da casa, enviou o centurião amigos, dizendo-

lhe: "Senhor, não te incomodes mais, porque não sou digno de que 

entres debaixo do meu telhado; por esta razão eu nem sequer me 

considero digno de ir ter contigo, (7: 6-7a) 

Uma das marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é o reconhecimento da 

falência espiritual (6:20) e que acompanha a humildade que o centurião exibido. Sua 

visão de si mesmo era radicalmente diferente da dos anciãos judeus. Depois de concordar 

em curar o servo do centurião (Mateus 8: 7.), Jesus começou a caminho com os anciãos, 

e uma grande multidão de curiosos, ansiosos para ver mais um milagre (Lucas 7: 

9). Quando eles estavam não muito longe a casa, o centurião enviou um recado para a 

vinda do Senhor não mais perto. 

Seu desespero tinha solicitado seu pedido emocional para Jesus que viesse curar o seu 

escravo. Mas ele tinha-se tornado cada vez mais condenado por sua pecaminosidade e 

sentiu-se indigno de ter Jesus entrar em sua casa. Ao contrário dos orgulhosos, anciãos 

judeus hipócritas, ele estava muito envergonhado de si mesmo e sua pecaminosidade de 

estar na presença de Jesus. Sua atitude é uma reminiscência de Pedro, que exclamou: 

(Lucas 5: 8) "Vá para longe de mim Senhor, porque sou um homem pecador, ó Senhor!", 

E o cobrador de impostos, que "nem ainda queria levantar os olhos para o céu, mas batia 

no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador! "(Lucas 18:13). 

Assim, o centurião enviou uma segunda delegação a Jesus, este consiste de seus amigos, 

dizendo a Ele através deles, "Senhor, não te incomodes 

mais . Skullo (problemas) significa "ser incomodado", "irritado", ou "agitado". Ele 

entendeu que o seu pecado era uma afronta à santidade de Jesus, mas não entendeu ainda 



totalmente Sua provisão de graça e misericórdia. Tudo o que sabia era que ele eraindigno 

para o Senhor a vir sob seu teto . Na verdade, foi por causa de seu senso de pecado e 

indignidade que ele fez nem mesmo considerar -se digno de vir a Jesus em primeiro 

lugar. Ele era um verdadeiro penitente, com um coração quebrantado e contrito que o 

Senhor não desprezaria (Sl. 51:17). 

Sua Grande Confiança 

Mas dize apenas uma palavra, eo meu servo será curado. Pois 

também eu sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o 

meu comando; e eu digo a este: 'Vai!' e ele vai; a outro: 'Vem!' e 

ele vem, e ao meu servo: 'Faça isso!' e ele o faz. "Jesus, ouvindo 

isto, admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia" 

Eu digo a você, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. 

"Quando aqueles que tinham sido enviados voltaram para casa, 

encontraram o escravo de boa saúde. (7: 7-B-10) 

Em vez de ter Jesus entrar em sua casa, o centurião propôs que ele acabou de dizer a 

palavra, e seu servo iria ser curado . 

Ele estava absolutamente confiante de que o Senhor falou com poder e autoridade divina, 

como a ilustração deu revela: Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com 

soldados sob o meu comando; e eu digo a este: 'Vai!' e ele vai; a outro: 'Vem!' e ele 

vem, e ao meu servo: 'Faça isso!' e ele o faz. " Como comandante militar, o centurião 

estava sob a autoridade de seus oficiais superiores e acostumada a obedecer suas 

ordens. Ele também sabia o que isso significava para dar ordens aos soldados que 

servem sob a ele, bem como sua escrava , e tê-los obedecido. Ele compreendeu que Jesus 

tinha a mesma autoridade sobre a vida ea morte. 

Quando Jesus ouviu essa expressão notável de humilde a fé do centurião, admirou-se 

dele . Aqui está um vislumbre da verdadeira humanidade de Jesus, pois como Deus, Ele 

é onisciente e não pode ser surpreendido por nada. Mas, assim como em Sua humanidade, 

Ele tornou-se cansado (João 4: 6), com fome (Matt. 4: 2), e sede (João 19:28; cf. 4: 7), 

assim também Ele poderia ficar admirado com a fé exibido por este soldado romano. 

Ouvindo as palavras do centurião, Jesus virou-se e disse à multidão que o seguia "Eu 

digo a você, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." Por um lado, a declaração 

do Senhor afirmou o centurião grande fé . Mas, por outro lado, a triste realidade que nem 

mesmo em Israel poderia o Messias descobrir que tipo de fé foi uma acusação de povo 

escolhido de Deus. Mateus registra que o Senhor acrescentou a séria advertência: "Eu vos 

digo que muitos virão do oriente e do ocidente, e reclinar-se à mesa com Abraão, Isaque 

e Jacó, no reino dos céus; mas os filhos do reino serão lançados nas trevas 

exteriores; naquele lugar haverá choro e ranger de dentes "(Mateus 8: 11-12.). Confiando 

em sua justiça própria e ceremonialism externo, o povo judeu não tinham genuíno, a fé 

salvadora. Mesmo os discípulos de Cristo possuía apenas fraco, "pouco" fé (Mt 6:30; 

08:26; 14:31; 16: 8.). Que um Gentil dar o exemplo para a fé genuína era uma repreensão 

do povo judeu, que tinha perdido a verdade, apesar de todos os seus privilégios (Rm. 9: 

4-5). Como o Apóstolo Paulo escreveria mais tarde: "Porque lhes dou testemunho de que 



eles têm zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento. Para não conhecendo a 

justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus 

"(Rom. 10: 2-3). 

O epílogo da história fornece uma homenagem a notável a fé do centurião. Mateus 

observou que, compelido por sua desesperada preocupação, loving para seu escravo, ele 

finalmente não aguentava esperar mais. Seu grande amor superou seu senso de 

indignidade, e que saiu ao encontro de Jesus. Ele reafirmou pessoalmente a mensagem 

que ele havia enviado através de seus amigos que ele era indigno de ter Jesus entrar em 

sua casa, e sua crença de que o Senhor poderia curar seu servo meramente falar uma 

palavra. Se ele voltou com os que tinham sido enviados ou permaneceram com Jesus 

não é declarado.Mas quando seus amigos voltaram para casa, encontraram o servo de 

boa saúde . O Senhor honrou a fé incomum do homem através da concessão de seu 

pedido. 

 
43. O poder de Jesus sobre a morte (Lucas 7: 11-

17) 

Logo depois, ele foi a uma cidade chamada Naim; e Seus 

discípulos estavam indo junto com Ele, acompanhado por uma 

grande multidão. Agora, como Ele se aproximou da porta da 

cidade, um homem morto estava sendo realizado, o filho único de 

sua mãe, e ela era uma viúva; e uma multidão considerável da 

cidade estava com ela. Quando o Senhor a viu, sentiu compaixão 

por ela, e disse-lhe: "Não chore." E Ele veio e tocou no caixão; e 

os portadores chegou a um impasse. E Ele disse: "Jovem, eu te 

digo, levanta-te!" O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o 

entregou à sua mãe. O medo tomou conta de todos eles, e eles 

começaram a glorificar a Deus, dizendo: "Um grande profeta se 

levantou entre nós!", E: "Deus visitou o seu povo!" Este relatório 

a respeito Dele saiu toda a Judeia e em todo o distrito 

circundante. (7: 11-17) 

Sem dúvida, Jesus Cristo é a pessoa mais bem conhecido na história da 

humanidade. Todas as grandes civilizações do mundo sabe alguma coisa dele; apenas 

pessoas isoladas grupos e indivíduos desconhecem-Lo. Mas, paradoxalmente, ao passo 

que Jesus é mais conhecida figura da história, Ele é ao mesmo tempo a sua menos 

conhecida. Por enquanto a maioria está familiarizado com o seu nome e alguns dos fatos 

de sua vida e sua influência através da história, poucos compreendem que Ele realmente 

é. Opiniões a respeito de Jesus Cristo são diversas, e vistas errada sobre ele não faltam. O 

Islã vê-lo como simplesmente um profeta, que na verdade não morreu na cruz; no panteão 

Mórmon Jesus é um ser criado, o irmão espírito de Satanás; para as Testemunhas de Jeová 

Ele é Miguel, o arcanjo encarnado;musicais de rock blasfemas retratá-lo como um herói 

da contracultura, mas apenas um homem; pseudo-eruditos reinventar-Lo como um 



filósofo cínico, crítico social, politicamente correta sábio, libertador dos oprimidos, e 

mártir equivocada. A lista de pontos de vista errantes continua ad infinitum, ad nauseam. 

Mas, enquanto há uma infinidade de pontos de vista falsos satanicamente-desovado de 

Jesus, há apenas uma correta revelada nas Escrituras. Pedro articulada quando ele 

declarou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo" (Mat. 16:16), e Tomé afirmou que 

quando ele exclamou: "Meu Senhor e meu Deus!" (João 20:28) . Jesus Cristo é o Filho 

de Deus, a segunda pessoa da Trindade encarnada, e para aqueles que rejeitam que a 

verdade não pode haver salvação. Como Jesus avisou solenemente o escárnio, judeus 

incrédulos: "Se você acredita que eu sou Ele [Deus; cf. Ex. 03:14], você vai morrereis nos 

vossos pecados "(João 8:24; cf. v 58; 05:18; 10: 30-33.). Aqueles que pregam um falso 

Cristo (2 Cor. 11: 4) são amaldiçoados; devotado à destruição eterna no inferno (1 Cor 

16:22; Gal. 1: 8-9.). A divindade do Senhor Jesus Cristo é a verdade fundamental da fé 

cristã. 

Enquanto "ninguém jamais viu a Deus a qualquer momento" Jesus Cristo ", O Filho 

unigênito, que está no seio do Pai, Ele o fez conhecer" (João 1:18). "Explicação" traduz 

uma forma do verbo exēgeomai , a fonte da palavra Inglês "exegese" (o método e prática 

da interpretação das Escrituras). Só Jesus pode interpretar Deus ao homem, uma vez que 

"ninguém conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele 

a quem o Filho o quiser revelar "(Mat. 11:27). Quando até mesmo os discípulos não 

conseguiram perceber que a verdade, Jesus repreendeu por sua obtusidade: 

"Se você me tivesse conhecido, teria conhecido a meu Pai; a partir de agora o conheceis, 

eo tendes visto "Filipe disse-lhe:" Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. "Jesus disse-

lhe:" Estou há tanto tempo convosco, e ainda assim você não vim para me conheces, 

Felipe? Quem me vê a mim vê o Pai; ? Como você pode dizer: 'Mostra-nos o Pai "(João 

14: 7-9) 

Como observado no capítulo 9 deste volume, como Lucas se desenrola a história da vida 

e ministério de Jesus, ele (assim como os outros evangelistas) demonstra continuamente 

sua divindade e igualdade absoluta da natureza, com Deus. Esta passagem é uma das 

muitas ocasiões em que Jesus se manifesta a Sua divindade, desta vez levantando um 

jovem dentre os mortos. A passagem revela três evidências implícitas da divindade de 

Cristo, seguido por uma uma explícita e incontestável, e conclui, informando a resposta 

daqueles que testemunharam o milagre. 

PROPÓSITO DIVINO 

Logo depois, ele foi a uma cidade chamada Naim; e Seus 

discípulos estavam indo junto com Ele, acompanhado por uma 

grande multidão. (7:11) 

A frase logo em seguida aponta de volta para a cura do servo do centurião registrado na 

passagem anterior (7: 1-10). É uma designação tempo indefinido, mas sugere um 

intervalo de poucos dias, no máximo. Nain foi uma pequena aldeia a cerca de 20 milhas 

ao sudoeste de Cafarnaum, e seis quilômetros a sudeste da cidade de Nazaré Jesus. Do 

outro lado da colina sobre a qual Nain ficou foi a aldeia de Suném, onde Eliseu levantou 

um rapaz dentre os mortos (2 Reis 4: 8-37). Cerca de três quilômetros de distância foi a 



aldeia de Endor, onde Saul visitou um médium (1 Sam. 28: 7-25). Jesus, junto com seus 

discípulos e acompanhado por uma grande multidão , fez o dia inteiro de viagem de 

Cafarnaum a esta pequena cidade, indefinido. 

Deus age sempre com um objetivo fixo, nunca caprichosamente, e não há contingências 

inesperadas ou coincidências para Ele. O plano soberano de Deus é liquidada, imutável e 

infalível levou a cumprimento. Em Isaías 46: 9-10 Deus declarou: "Eu sou Deus, e não 

há outro; Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o 

princípio, e desde a antiguidade as coisas que não foram feitas, dizendo: 'Meu objetivo 

será estabelecido, e farei toda a minha vontade. " Em Isaías 55:11 Ele acrescentou: 

"Minha palavra ... que sair da minha boca ... não voltará para mim vazia, sem realizar o 

que eu desejo, e sem conseguir o assunto para que a enviei." 

Como o Deus encarnado, Jesus também agiu com determinação inalterável para realizar 

os propósitos divinos. Em seu caminho da Judéia para a Galiléia, Jesus "teve que passar 

por Samaria" (João 4: 4). Ele tinha um compromisso divinamente predeterminado com 

uma mulher samaritana, cujo estilo de vida pecaminoso Ele iria expor, a quem Ele iria 

revelar Sua messianidade, e através do seu testemunho de fé nEle levaria muitos em sua 

aldeia crer nEle (vv. 5-42 ). Ele sabia que o calendário divino para a Sua morte, 

ressurreição e ascensão, assim que "quando os dias foram se aproximando para a Sua 

ascensão, Ele estava determinado a ir a Jerusalém" (Lucas 9:51). Em Lucas 13:33 Ele 

reafirmou sua determinação de seguir o calendário divino quando Ele disse: "No entanto, 

caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte; por isso não pode ser que um profeta pereça 

fora de Jerusalém. "Jesus sabia exatamente onde e quando sua morte foi ordenado no 

plano de Deus para acontecer. 

Uma das idéias blasfemas defendidos por alguns que falsamente se dizem evangélicos é 

Open teísmo. De acordo com esse ponto de vista, Deus nem infalivelmente conhece e 

nem soberanamente planeja o futuro. Jesus, no entanto, não só conhecia o futuro, mas 

agiu para ter certeza de que os propósitos de Deus se desenrolou exatamente como o 

planejado. 

Circunstâncias que talvez ainda não tinha acontecido quando Jesus e sua comitiva 

começou o dia de viagem de Cafarnaum para Nain estaria no lugar de criar uma exposição 

surpreendente do poder divino de Jesus. Quando eles saíram, nem os apóstolos, o resto 

dos discípulos de Jesus, nem a emoção que procuram multidão sabia por que eles estavam 

indo para Nain, ou o que eles iriam ver quando eles chegaram lá. Na verdade, o jovem 

pode ainda não ter morrido, já que o costume judaico ditou que o funeral e sepultamento 

ocorrerá logo após a morte. Mas Jesus sabia, e fez esta viagem para um "fora do caminho 

batido" aldeia porque era o plano de Deus que Ele encontra um cortejo fúnebre lá. 

DIVINA PROVIDÊNCIA 

Agora, como Ele se aproximou da porta da cidade, um homem 

morto estava sendo realizado, o filho único de sua mãe, e ela era 

uma viúva; e uma multidão considerável da cidade estava com 

ela. (7:12) 



Controle superintende de Deus sobre todos os humanos escolhas, ações e eventos para 

efetuar Seus propósitos predeterminados é conhecida como Sua providência. Ao 

contrário de um milagre, quando Deus sobrenaturalmente interrompe ou suspende o curso 

natural dos acontecimentos, Sua providência envolve eventos naturais perfeitamente 

controladores para trazer infalivelmente sobre Seus propósitos. Dada a complexidade 

escalonamento envolvidos na coordenação até mesmo eventos relativamente simples, a 

providência de Deus é, em alguns aspectos ainda mais imponente do que os milagres que 

Ele realiza. 

Controle providencial de Deus sobre os eventos flui diretamente de Sua soberana 

autoridade, onipotência e onisciência. "A mente do homem traça o seu caminho", diz 

Provérbios 16: 9 ", mas o Senhor lhe dirige os passos", enquanto o verso 33 acrescenta 

outro exemplo: "A sorte se lança no regaço, mas a sua cada decisão é do Senhor. 

"Provérbios 21: 1 revela que o controle providencial de Deus sobre os acontecimentos 

humanos se estende aos governantes:" O coração do rei é como canais de água na mão do 

Senhor; Ele transforma-lo onde quer que Ele deseja "Um exemplo é Cyrus, governante 

do império persa.: 

Agora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de cumprir a palavra do Senhor 

proferida pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de 

modo que ele enviou uma proclamação por seu reino, e também colocá-lo por escrito, 

dizendo: "Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os 

reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em 

Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, que o Senhor seu Deus com ele, e deixá-lo 

ir-se '"(2 Crônicas 36: 22-23.)! 

Embora Deus não é o autor do mal (. Hab 1:13), mesmo calamidades estão sob seu controle, 

como o profeta Amós observa: "Se uma calamidade ocorre em uma cidade não tem o Senhor 

fez isso?" (Amós 3: 6 ).Era um tal calamidade, cujos eventos Deus soberanamente ordenado 

de acordo com Seus propósitos, que é o assunto desta passagem. 

Apesar de uma aldeia do tamanho de Nain, provavelmente não teria tido um muro em 

torno dele, Nain tinha um portão . Localizado na cabeça da rua principal, o portão serviu 

como um ponto de entrada para a cidade: Foi também o lugar onde as pessoas se reuniam 

para socializar, e onde os anciãos se reuniram para decidir questões (cf. Dt 25: 7-10. ; 

Rute 4: 1-11; Isa 29:21).. Em tempo providencial de Deus, Jesus e sua comitiva se 

aproximou da porta da cidade após a viagem de Cafarnaum, assim como um homem 

morto estava sendo realizado . O funeral terminou, e as pessoas estavam retirando o 

cadáver em um caixão ou maca para o local do enterro fora da cidade. 

Aumentando o pathos deste funeral foi a realidade que o homem morto era o único filho 

de sua mãe (cf. 08:42; 09:38). Fazendo a trágica perda ainda pior, que era viúva . Já 

destituído de seu marido, que ela teve com a morte de seu filho perdido seus últimos 

meios de apoio. Sua passagem também marcou o fim da linha de família. A morte de um 

filho único simbolizava o epítome da dor no Antigo Testamento. Jeremias 6:26 exortou 

Israel a "chorar como por um filho único, um pranto de grande amargura." Em Amós 8:10 

Deus advertiu de um julgamento que virá sobre Israel que seria "como um momento de 

luto por um filho único, eo final do que será como um dia amargo "Zacarias 12:10 



compara o futuro de Israel de luto sobre sua rejeição de Jesus Cristo, para que pela morte 

de um filho único.: 

Eu derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de graça 

e de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem traspassaram; e eles vão chorar por 

ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por Ele como o 

choro amargo ao longo de um primogênito. 

Esta mulher e bier de seu filho estavam à frente de uma multidão considerável da 

cidade que compunham o cortejo fúnebre. Ele teria incluído os amigos e entes queridos da 

família enlutada, os outros da aldeia, e os músicos e profissionais mulheres chorando que 

faziam parte de cada enterro judaico. Esta mais triste de todas as cenas tristes na vida familiar 

judaica definir o cenário para o Senhor do céu para revelar-se no poder divino. 

COMPAIXÃO DIVINA 

Quando o Senhor a viu, sentiu compaixão por ela, e disse-lhe: 

"Não chore." (7:13) 

Examinando o triste, cena caótica, o coração do Senhor saiu para a viúva e Ele sentiu 

compaixão por ela. Piedade traduz uma forma do verbo splagchnizomai , que está 

relacionada com um substantivo que descreve as partes internas do corpo. Como o uso 

moderno do "coração" ou "gut", as partes internas do corpo eram vistos em sentido 

figurado como a sede das emoções, devido aos efeitos físicos tais emoções têm sobre o 

corpo. 

Uma das interpretações equivocadas mais perversos da Escritura é a idéia de que o Deus 

do Antigo Testamento é irritado, irado, vingativo e, enquanto o Senhor Jesus Cristo é 

manso, compassivo e amoroso.Mas o Velho Testamento revela a compaixão de Deus, 

graça e misericórdia, enquanto no Testamento Cristo New limpou o templo (Mateus 21: 

12-13; João 2: 13-17.)., Alertou para a condenação eterna no inferno (Mateus 05:22 , 29, 

30; 18: 9; 23:33; 25:41; João 8:24), estava zangado com o pecado (Marcos 3: 5), e 

advertiu seus ouvintes, 

Não penseis que vim trazer paz à terra; Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim 

para colocar um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e uma filha-de-lei contra 

a mãe-de-lei; e os inimigos do homem serão os membros de sua família. (Mateus 10: 34-

36.) 

Em contraste com as falsas divindades de outras religiões, é a natureza do Deus vivo e 

verdadeiro a sentir compaixão pelos que sofrem os pecadores. Mesmo depois de dar a 

Sua lei e julgar os idólatras que fizeram o bezerro de ouro, Ele disse a Moisés: "Eu vou 

ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terá compaixão de quem eu quiser 

mostrar compaixão" (Ex. 33:19), e mais tarde descreveu a si mesmo como 

O Senhor, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande em 

benignidade e em verdade; que mantém misericórdia em mil gerações, que perdoa a 

iniqüidade, a transgressão eo pecado;Ele ainda não tem por deixar impunes os culpados, 



que visito a iniqüidade dos pais nos filhos e nos netos, até a terceira e quarta gerações. (Ex. 

34: 6-7) 

De acordo com o Salmo 103: 8: "O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para a ira e 

grande em benignidade", enquanto o Salmo 116: 5 exulta: "Compassivo é o Senhor, e 

justo; sim, o nosso Deus é misericordioso "(cf. Dt 4:31; 2 Crônicas 30:.. 9; Neemias 09:17, 

31; Sl 111:... 4; Lam 3:22; Joel 2:13, Jonas 4 : 2). Compaixão de Deus fez com que Ele para 

libertar Seu povo quando "Ele podia suportar a miséria de Israel já não" (Jz 10:16.); "Ele, 

sendo compassivo, perdoou a sua iniqüidade, e não destruí-los; e muitas vezes Ele conteve 

sua ira e não despertou toda a sua ira "(Sl. 78:38). 

O Novo Testamento retrata o Senhor Jesus Cristo como um "misericordioso e fiel sumo 

sacerdote" (Heb. 2:17). Ele não era "um sumo sacerdote que não possa compadecer-se 

das nossas fraquezas, mas Aquele que foi tentado em todas as coisas como nós somos, 

mas sem pecado" (Hb. 4:15). Ele repetidamente sentiu compaixão por perdido, sofrendo 

pecadores (cf. Mt 9:36;. 14:14; 15:32; 20:34; Marcos 01:41). Foi Sua compaixão que 

levou o Senhor, fiel à sua natureza como misericordioso, para confortar essa mulher 

devastada, e dizer a ela tranqüilizador, "Não chore." 

PODER DIVINO 

E Ele veio e tocou no caixão; e os portadores chegou a um 

impasse. E Ele disse: "Jovem, eu te digo, levanta-te!" O morto 

sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe.(7: 14-

15) 

A atuação de Cristo com o propósito divino, providencial organização de contingências 

para trazer o plano de Deus, e compaixão para com aqueles que sofrem todos levam à 

conclusão de que Ele é Deus.Sua impressionante exibição de poder, no entanto, 

demonstra diretamente a Sua divindade. 

Que Jesus veio e tocou no caixão revela Seu poder sobre o pecado. De acordo com 

Números 19: 11-22, qualquer um que tocou uma pessoa morta ou qualquer coisa 

associada a essa pessoa se tornou impuro.Mas Jesus, como santo Deus encarnado, não foi 

contaminada por tocar o homem morto caixão (ou maca); Ele permaneceu "santo, 

inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus" (Hb. 7:26). 

Este incidente também revela o poder de Jesus sobre as pessoas. Normalmente, a tentativa 

de pôr fim a uma procissão fúnebre e tocar o cadáver teria produzido indignação, e a 

pessoa que fez isso mesmo poderia ter sido agredidos fisicamente pelos choros de 

raiva. Mas por causa do comandante do Senhor, a presença de autoridade, os portadores 

chegou a um impasse . 

Mas mais importante, Jesus demonstrou seu poder sobre a morte. Como o criador (João 

1: 3), cuja palavra falada chamado o universo à existência (Sl. 33: 6, 

9), Ele simplesmente disse: "Jovem, eu te digo, levanta-te!" (cf. 8: 54- 55; João 

11:43). Naquele momento a vida surgiu no corpo do homem morto, exatamente como ele 

vai por todos os mortos no dia em que "todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua 



voz, e sairão; aqueles que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, aqueles que 

fizeram o mal para a ressurreição da condenação "(João 5: 28-29). 

Note-se que uma vez que ninguém perguntou a Jesus para levantar o morto, este milagre 

não depende da fé de ninguém. A fé não é um pré-requisito para o poder de Deus para 

operar; Deus soberanamente ativa seu poder de acordo com a Sua vontade. Algumas das 

curas de Jesus envolveu fé, outros não. Mas para ver a fé humana como princípio 

operativo em vez da vontade soberana de Deus é, um erro ainda blasfema flagrante. A fé 

sempre esteve presente na salvação, mas nem todos os milagres. 

Ao comando de Jesus o morto sentou-se e começou a falar . Como sempre foi o caso, 

Jesus curou imediatamente e completamente. Não havia um período prolongado de 

terapia pós-ressurreição para este homem. Ele foi imediatamente restaurado com força 

total, e Jesus o entregou à sua mãe . 

O RESPONSE 

O medo tomou conta de todos eles, e eles começaram a glorificar 

a Deus, dizendo: "Um grande profeta se levantou entre nós!", E: 

"Deus visitou o seu povo!" Este relatório a respeito Dele saiu toda 

a Judeia e em todo o distrito circundante. (7: 16-17) 

Escusado será dizer que o aumento do homem morto trouxe um fim abrupto, inesperado 

e chocante para o funeral. Medo ( Phobos ; a fonte do Inglês palavra "fobia") agarrou ... 

tudo que tinha testemunhado. Eles estavam traumatizadas, sobrecarregado com terror na 

manifestação da presença e do poder de Deus (cf. Ex 3: 6; Jz. 13: 20-22; Isa. 6: 5; Ez 

01:28; Mt 17:... 1- 6; Marcos 4:41; Ap 1:17).Em resposta, eles começaram a glorificar 

a Deus (cf. 2: 13-14, 20; 05:26; 13:13; 17:18; 18:43), e afirmando 

que Deus tinha visitado o seu povo . No Antigo Testamento, essa frase se refere a Deus 

está chegando para ajudar o seu povo (Rute 1:. 6; 1 Sm 02:21; Sl 106:. 4; Zc. 10: 3; cf. 

Lucas 1:68, 78). O povo de Israel tinha sido anseio por uma tal visitação durante quatro 

séculos, durante os quais Deus havia ficado em silêncio. Agora eles perceberam que Deus 

havia de fato os visitou, pois somente o criador pode dar vida aos mortos. 

A ponto de o milagre era para confortar essa mulher de coração, não para angariar 

publicidade para Jesus. No entanto este relatório (que Deus visitou o seu povo) a 

respeito dele saiu muito (toda a Judeia,representando aqui toda a terra de 

Israel) e próximo (todo o distrito circundante ao redor Nain). 

Mas a triste realidade é que eles perderam o ponto que Deus estava realmente presente na 

pessoa de Jesus Cristo. Para eles, Ele não era nada mais do que um grande profeta que 

haviam surgido entre eles, como Elias e Eliseu, tanto de quem levantou uma pessoa 

morta pelo poder de Deus (1 Reis 17: 17-24; 2 Reis 4: 18-36 ). Ao contrário das 

ressurreições realizadas por Jesus, no entanto, essas ressurreições não foram resultado 

dos profetas 'próprio poder, mas veio em resposta aos profetas' orações (1 Reis 17: 20-

22; 2 Reis 4:33). Eles falharam em ver a verdade de que Jesus era o profeta final de quem 

Moisés falou em Deuteronômio 18: 15-18, o Messias, Deus em carne humana. 



No final do Seu ministério terreno, Jesus lamentou a oportunidade Israel havia perdido 

ao não reconhecer que Ele realmente é: 

Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: "Se você tivesse 

conhecido neste dia, mesmo que você, as coisas que servem para a paz! Mas agora eles 

têm sido escondido de seus olhos.Para os dias virão em que os seus inimigos vão deitar-

se uma barricada contra você, e cercá-lo e hem você de todos os lados, e eles vão nivelar-

lo para o chão e seus filhos dentro de você, e eles não deixarão em ti pedra sobre pedra, 

porque não conheceste o tempo da tua visitação "(Lucas 19: 41-44). 

Como resultado da rejeição de Israel, Deus tomou ", dentre os gentios um povo para o seu 

nome" (Atos 15:14), enquanto Israel continua em grande parte cegos espiritualmente (Rm 10: 

1-3; 2 Cor 3:15..). 

Em contraste com aqueles que testemunharam a ressurreição de Naim naquele dia, Marta, 

irmã de Lázaro, entendeu a implicação da ressurreição iminente de seu irmão. Depois que 

Jesus declarou: "Eu sou a ressurreição ea vida; quem crê em mim viverá ainda que morra, 

e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá "Ele perguntou a ela:" Você acredita 

que este "(João 11: 25-26)?. Marta afirmou sua convicção de que Ele era realmente o 

Messias: "Sim, Senhor; Tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem 

ao mundo "(v. 27). 

Isso por si só é a visão correta de Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, a segunda 

pessoa da Trindade encarnada, que veio à Terra "para dar a sua vida em resgate por 

muitos" (Mat. 20:28) e "salvar Sua povo dos seus pecados "(Mat. 01:21), que" foi 

entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para nossa justificação "(Rom. 

4:25). Aqueles que rejeitam a verdade irão morrer em seus pecados (João 8:24), pois "não 

há salvação em nenhum outro; pois não há outro nome debaixo do céu, que tenha sido 

dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos "(Atos 4:12). 

 
44.  Você é o esperado ? (Lucas 7: 18-23) 

Os discípulos de João anunciaram-lhe sobre todas essas 

coisas. Convocando dois dos seus discípulos, João enviou-os ao 

Senhor, dizendo: "Você é o esperado, ou havemos de esperar 

outro?" Quando os homens aproximaram-se dele, disseram ", 

João Batista enviou-nos a Ti , para perguntar: 'Você é o esperado, 

ou havemos de esperar outro?' "Naquele exato momento Ele curou 

muitas pessoas de doenças e aflições e espíritos malignos; e deu 

vista a muitos cegos. E ele, respondendo, disse-lhes: "Ide e 

anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos vêem, os coxos 

andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos 

são ressuscitados, os pobres têm o evangelho pregado a 



eles. Bem-aventurado é aquele que não se ofender com Me "(7: 

18-23). 

O escritor de hinos do século XVIII, observou Charles Wesley compôs mais de 7000 

hinos em sua vida, incluindo o magnífico hino de Natal "Vinde, ó Deus tão esperado 

Jesus." As letras expressam rico verdade teológica a respeito da Encarnação do Senhor 

Jesus Cristo: 

  

Vem, tu longa espera Jesus, 

Nascido para definir o teu povo livre; 

A partir de nossos medos e pecados nos libertar; 

Vamos encontrar o nosso descanso em Ti. 

Força e consolação de Israel, 

A esperança de toda a terra Tu és; 

Caro Desejado de todas as nações, alegria de cada coração saudade. 

  

Nascido teu povo para entregar, 

Nascido de uma criança e ainda um rei. 

Nascido a reinar em nós para sempre, 

Agora o teu reino gracioso trazer. 

Por Tua própria espírito eterno 

Regra em sozinhas todos os nossos corações; 

Por Tua todo o mérito suficiente, 

Elevar-nos o teu trono glorioso. 

  

Identificação de Wesley de Jesus como "a uma longa espera" reflete João questão do 

Batista, nesta passagem, Você é o esperado (ou seja, o Messias; Sl 40: 7 [cf. Hb 10: 5-

7.]; 118.: 26; Marcos 11: 9, Lucas 3:16, João 1:27)? 

Jesus repetidamente afirmado ser o esperado prometido no Antigo Testamento. Ele disse 

que Abraão alegremente esperava por Ele (João 8:56), Moisés escreveu sobre Ele (João 

5:46), e Davi chamou de Senhor (Matt. 22: 41-45). Ele repreendeu dois de Seus discípulos 

no dia da Sua ressurreição por serem "homens insensatos e tardos de coração para crerdes 

tudo o que os profetas disseram!" A respeito dele (Lucas 24:25), e "E, começando por 

Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras 

"(v. 27). 

O Antigo Testamento está cheio de referências ao esperado que apontam, 

inequivocamente, para Jesus Cristo. 

 O esperado, juntamente com o Pai eo Espírito, criou tudo (Gn 1: 1, 26; cf. Jo 1: 1-3). 



 Sua vinda foi prometido primeiro a Adão e Eva imediatamente após a queda. Deus 
assegurou-lhes que Satanás, que havia enganado e devastou eles, seria o próprio ser 
destruída por o esperado (Gn 3:15; cf. 1 João 3: 8). 

 Abate de animais de Deus para fornecer roupas para cobrir Adão e Eva vergonha 
retratado Seu sacrifício pelo pecado (Gn 3:21). 

 O esperado era para ser um descendente de Abraão (Gênesis 22:18; cf. Atos 03:25;. Gal 
3,16), da tribo de Judá (Gen. 49:10;. Cf. Heb 7:14 ). 

 O padre Velho Testamento Melquisedeque ("rei de justiça"; Heb. 7: 2) retratado o 
esperado na medida em que a falta de uma genealogia registrada simbolizava 
sacerdócio perpétuo de Cristo (cf. Hb. 6:20). 

 Oferta de seu filho Isaque (Gn 22: 1-14) de Abraão simboliza o sacrifício de o 
esperado; assim como Deus providenciou um carneiro como um substituto para Isaque, 
assim também é Jesus, o sacrifício pelos pecadores (1 João 2: 1-2). 

 José, desprezado e rejeitado por seus irmãos, no entanto, tornou-se o seu libertador. Da 
mesma maneira que Jesus "veio para os Seus, e aqueles que foram os seus não o 
receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos 
de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome "(João 1: 11-12). 

 Arca de Noé, um lugar de refúgio da ira de Deus, imagens de Jesus-a verdadeira arca da 
segurança em quem crentes andar com segurança acima das ondas do julgamento 
divino. 

 O anjo do Senhor (Gênesis 16: 7-13; 22: 11-18; 31: 11-13; Ex 3: 2-6; Jz 6:. 11-23; 13:. 2-
22) foi o manifestação preincarnate do esperado. 

 Cada impecável cordeiro, inocente oferecido como sacrifício retratado o sacrifício final 
do "Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo" (João 1:29; cf. 1 Pedro 1: 18-19). 

 O maná no deserto prefigurava a vinda do esperado, o verdadeiro pão da vida (João 6: 
31-58). 

 Arão e todos os sumos sacerdotes que o sucedeu na foto do Senhor Jesus Cristo, o 
grande sumo sacerdote (Hb 2:17; 3:. 1; 4: 14-15; 6:20), que estava para vir. 

 A serpente de bronze no deserto, a quem os pecadores mordidas por cobras venenosas 
olharam e foram curados, simboliza Jesus, que declarou: "Como Moisés levantou a 
serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado; para que 
todo aquele que crê será Nele tenha a vida eterna "(João 3: 14-15). 

 O esperado era para ser o profeta final de quem Moisés falou (Deut. 18: 15-19; cf. Atos 
3: 22-23; 7:37). 

 Boaz, resgatador de Rute (Rute 4: 1-12) era um tipo de Cristo, o redentor do seu povo 
(Mateus 01:21.). 

 Como Davi, o rei pastor, o Messias viria como um pastor (João 10:11) e Rei (Matt 27:11;. 
João 1:49; Rev. 17:14). 

 O enchimento do templo com a glória de Deus (1 Reis 8: 10-11), desde um vislumbre da 
glória de Jesus (João 1:14). 

 O esperado é o Filho de Deus e Rei do Salmo 2, o ressuscitado um dos Salmos 16, o 
crucificado do Salmo 22, o pastor do Salmo 23, e o traiu um dos Salmos 41. 



 Isaías predisse que o Messias seria uma luz sobre aqueles que andam em trevas (9: 2), 
nasceria de uma virgem (7:14), urso exaltado títulos (9: 6), ser Deus conosco (7:14 .; cf. 
Mt 1:23), ser um descendente de Davi (11: 1), e sentar-se no seu trono (9: 7). Isaías 
também descreveu a crucificação do Messias e suas implicações teológicas profundas 
no capítulo 53. 

 O resto dos profetas preenchidos outros detalhes a respeito de Jesus, o esperado. Micah 
previu Seu nascimento em Belém (5: 2); Jeremias, o abate de Herodes dos bebês do sexo 
masculino inocentes (31:15; cf. Mt 2: 17-18.); Oséias, a fuga de José, Maria e Jesus para 
o Egito (11:. 1; cf. Mt 2:15); Joel viu que pela vinda do esperado o Espírito de Deus seria 
derramado (2: 28-32; cf. Atos 2: 16-18); Daniel previu sua morte (09:26);Zacarias previu 
a entrada triunfal (9: 9), a quantidade exata Judas receberia por trair Jesus (11: 12-13), 
o piercing de Jesus 'side (12:10), e os discípulos' abandono de Deus (13: 7). 

Mas, apesar do claro testemunho do Antigo Testamento que Jesus foi o esperado-

testemunho confirmado por Zacharias, Elisabete, o anjo Gabriel, os anjos que anunciaram 

o nascimento de Cristo aos pastores, João Batista, do Pai e do Espírito Santo em Jesus ' 

batismo, e surpreendente, ensino sem precedentes de Jesus e poder sobre a doença, os 

demônios, e morte-mais não acreditava nele. Seu ensino público generalizado e visíveis, 

milagres inegáveis foram recebidos com críticas, a indiferença, a rejeição, o ódio, e 

finalmente assassinato. 

Dúvida honesto, por outro lado, não é um ponto de partida má, mas é um ponto de chegada 

má. Mesmo o mais nobre dos santos, como Abraão (Gn 17:17), Sara (Gen. 18:12), Moisés 

(Ex. 3: 10-15), Gideon (Jz 6:. 13-23, 36-40 ), Elias (1 Reis 19: 1-14), e os apóstolos (Mt 

6:30; 08:26; 14:31; 16: 8; 28:17.; Lucas 12:28; 24:38; João 20 : 24-25) tiveram seus 

momentos de dúvida. A capacidade de duvidar é um aspecto da racionalidade que faz 

parte da imagem de Deus no homem. A ceticismo saudável, ser capaz de discernir a 

verdade do erro, é criticamente importante. Por exemplo, a Bíblia elogia os nobres de 

espírito Bereans, que "receberam a palavra" pregado por Paulo e Silas "com grande 

avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se estas coisas eram assim" (Atos 

17:11). 

Até mesmo o maior homem que já viveu até o seu tempo (Mat. 11:11), João Batista, lutou 

com a dúvida. Ele acreditava que Jesus era o Messias. Ele tinha testemunhado o 

testemunho de Sua identidade do Pai e do Espírito Santo, quando ele batizou Jesus. João 

havia declarado que Jesus era "o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!" (João 

1:29), e testemunhou sobre sua identidade para os líderes judeus (vv. 26-27). Mas apesar 

de seu poderoso testemunho de Jesus como o Messias, dúvidas surgiram na mente de João 

sobre sua identidade. Esta passagem dá as razões para a dúvida de João, e resposta de 

Jesus a essa dúvida. 

DÚVIDA DE JOÃO 

Os discípulos de João anunciaram-lhe sobre todas essas 

coisas. Convocando dois dos seus discípulos, João enviou-os ao 

Senhor, dizendo: "Você é o esperado, ou havemos de esperar 

outro?" Quando os homens aproximaram-se dele, disseram ", 

João Batista enviou-nos a Ti , para perguntar: 'Você é o esperado, 

ou havemos de esperar outro?' "(7: 18-20) 



João cumpriu sua missão de preparar o povo para a vinda do Messias e para apontá-lo 

quando ele chegou. Ele, então, desapareceu de cena, como ele mesmo havia previsto que 

aconteceria (João 3:30). Uma vez que Jesus foi introduzido, os escritores dos evangelhos 

inspirados colocar os holofotes sobre ele. Como esta passagem começa, João tinha estado 

na prisão por muitos meses, talvez enquanto um ano.Mateus (14: 1-12) e Marcos (6: 14-

29) dão a história de sua prisão e eventual execução por Herodes Antipas, filho de 

Herodes, o Grande e governador da Galiléia e Perea (Lucas 3: 1). João tinha 

destemidamente repreendeu Herodes para seu casamento ilegítimo Herodias, mulher de 

seu irmão Filipe (Marcos 6: 17-18). Enfurecido, Herodias procurou fazer com que João 

condenado à morte. Herodes, no entanto, impressionado com caráter justo e santo de João 

(v 20). E com medo das multidões que o reverenciado como um profeta (Matt. 14: 5), se 

recusou. Em vez disso, ele manteve um prisioneiro em seu palácio de verão em 

Machaerus, localizado a leste do Mar Morto em uma colina com vista para ele. 

Enquanto seu professor estava na prisão, alguns dos discípulos de João seguiu Jesus (Mt 

9:14.) e manteve João informado com relatórios (Matt. 11: 2). Após alguns 

deles relataram a ele sobre todas ascoisas que Jesus estava fazendo, a dúvida de João 

tornou-se tão aguda que ele entrou em ação. Como todos os crentes devem, João tirou 

suas dúvidas diretamente para o Senhor e lhe pediu para resolvê-los.Desde que ele ainda 

estava na prisão, João chamou dois dos seus discípulos e enviou-os ao Senhor para 

pedir-lhe em seu nome, "Você é o esperado, ou havemos de esperar 

outro?" Então, quando os homens aproximaram-se dele, eles disseram: "João 

Batista nos enviou para você, para perguntar: 'Você é o esperado, ou havemos de 

esperar outro?'" Quatro razões podem ser discernidos para a dúvida pergunta de João 

expressa. Por extensão, eles também são as causas para a dúvida de muitos crentes. 

Primeiro, João estava passando por uma tragédia pessoal. Seu ministério tinha sido o mais 

significativo de todos os profetas do Antigo Testamento, já que ele foi o precursor e arauto 

do Messias. João tinha fielmente, desinteressAdãoente, e sem medo realizado seu dever 

profético. No entanto, apesar disso, ele ficou trancado em uma cela de prisão. Isso 

pareceu incompatível tanto com sua fidelidade, o poder do Messias, eo propósito de 

Deus. Certamente, o Messias tinha o poder de libertá-lo. E quando o Messias veio, as 

coisas ruins deve ter acontecido com pessoas más, e não ao seu fiel precursor. 

Afinal, João tinha feito exatamente o que Deus o chamou para fazer. Embora como todas 

as pessoas que ele era um pecador, não há nenhum indício de falta de fé em seu ministério, 

ou pecado grave que poderia ter causado a ele para ver sua prisão como castigo de 

Deus. Além disso, ele tinha sido cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe, e foi fiel a 

um voto-a Nazirite epítome da separação e da dedicação a Deus (Lucas 1:15). Dúvida de 

João, como Jó, surgiu, em parte, a sua incapacidade de entender por que Deus havia 

permitido que suas circunstâncias negativas, uma vez que, com razão, percebeu-se como 

um servo leal, de sacrifício do Senhor. Sua situação era o oposto do que a do ladrão 

arrependido na cruz, que livremente reconheceu que suas circunstâncias terríveis eram 

exatamente o que ele merecia (Lucas 23:41). Cada situação que os crentes se encontram 

é sujeita ao propósito soberano de Deus se ela é percebida como merecia ou imerecido. 

A segunda causa de dúvida de João era influência popular. Ele era, em parte, uma vítima 

de equívocos atuais sobre o Messias. Judaísmo contemporâneo ignorado as profecias do 

sofrimento (Sl. 22) e trabalho pecado-bearing (Isa. 53) do Messias, concentrando-se em 

Sua vinda para esmagar os inimigos de Israel e estabelecer Seu reino glorioso. Tão 



profundamente enraizada foi que a percepção entre o povo judeu que, mesmo depois de 

Jesus ressuscitou dos mortos, os apóstolos perguntaram-Lhe: "Senhor, é nesse momento 

que você está restaurando o reino de Israel?" (Atos 1: 6). 

Jesus, no entanto, não mostrou nenhum sinal de se livrar do jugo de Roma, ou destruir os 

ímpios, ou estabelecer a soberania de Israel, ou a criação de prosperidade para todos. Pelo 

contrário, Ele deliberAdãoente desativou uma tentativa de fazê-Lo rei à força (João 

6:15). Nem poderia entender os discípulos previsão do Senhor repetida de sua morte (por 

exemplo, Matt. 16: 21-23; 17: 22-23; 20: 18-19; Lucas 24: 6-7, 46). Tal comportamento 

foi intrigante para muitos dos seguidores de Jesus, incluindo João. Ilegítimos, 

expectativas não bíblicas só pode levar à dúvida e à perda de alegria quando eles não são 

cumpridas. 

A tradição judaica também realizou-sem-mandado que bíblica uma série de profetas 

reapareceria, culminando com o Messias. Isso levou a uma confusão e dúvidas sobre 

Jesus. Ele era o Messias, ou um desses profetas ressuscitado (Lucas 09:19)? É por isso 

que, em resposta à pergunta do Senhor: "Quem é que as pessoas dizem que o Filho do 

homem é" (Mat. 16:13) Os discípulos responderam: "Alguns dizem que é João 

Batista; outros, Elias; mas outros ainda, Jeremias ou um dos profetas "(v. 14). Pergunta 

de João a Jesus, Você é o esperado, ou havemos de esperar outro? reflete esse equívoco 

popular. 

Em terceiro lugar, a dúvida de João resultou da revelação incompleta. Falta de informação 

gera dúvida (cf. Mat. 22:29), e João estava faltando uma peça crucial de informação não 

claramente revelado no Antigo Testamento. É verdade que o Antigo Testamento implica 

dois adventos de Messias, um como o servo sofredor, eo outro como o rei 

conquistador. Mas o Velho Testamento não revela explicitamente o gap já 2.000 anos 

entre esses dois adventos. Durante esse tempo, o Senhor iria se converter dos 

desobedientes, rejeitando Israel (Mateus 23: 37-39.) Para os gentios e estabelecer a igreja, 

que é composta de judeus e gentios. Não até que termine o período e todo o Israel será 

salvo (Rom. 11:26) irá retornar Jesus, estabelecer o Seu glorioso reino, e cumprir todas 

as promessas dos convênios abraâmicas e davídicos. Foi a sua incapacidade de 

compreender que a verdade que solicitado pós-ressurreição pergunta dos apóstolos ao 

Senhor sobre o estabelecimento de Seu reino mencionado acima. 

A cura para essa dúvida é para ler, estudar, entender e meditar sobre a revelação de Deus 

nas Escrituras, como as palavras do livro de Salmos revelar abertura: 

  

Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, 

Nem se detém no caminho dos pecadores, 

Também não se sentar no banco dos escarnecedores! 

Mas o seu prazer está na lei do Senhor, 

E na sua lei medita de dia e de noite. 

Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, 

Qual dá o seu fruto na estação própria 

E sua folhagem não murcha; 

E em tudo o que ele faz é bem sucedido. (Sl 1: 1-3.) 



  

Para manter Josué de duvidar de sua capacidade de liderar Israel na conquista de Canaã, Deus 

lhe ordenou: "Este livro da lei não se aparte da tua boca, antes medita nele dia e noite, para 

que tenhas cuidado de fazer de acordo com tudo o que nele está escrito; para, em seguida, 

você vai fazer o seu caminho próspero, e então você vai ter sucesso "(Josué 1: 8.). Foi o 

entendimento de Nathanael do Antigo Testamento que eliminou qualquer dúvida em sua 

mente que Jesus era o Messias (João 01:49; cf. 5:39). Como mencionado anteriormente, os 

bereanos virou-se para as Escrituras para verificar o ensino que receberam. Uma vez que 

contém a mente de Cristo (1 Cor 2:16.) E revela "tudo o que pertence à vida e piedade" (2 

Pedro 1: 3; cf. 3,18), a Escritura fornece a cura para a dúvida. 

A razão última e talvez mais significativo para a dúvida de João era sua expectativa 

errada. João era um pregador ardente, aviso do julgamento iminente de Deus e chamando 

para o arrependimento (cf. Lucas 3: 3-17). Sua advertência do juízo pegou onde o Antigo 

Testamento terminou (Mal. 4: 1), e João esperava o Messias para executar esse juízo sobre 

os ímpios quando ele chegou. 

Mas Jesus, em vez de trazer destruição e julgamento sobre os incrédulos, em vez trouxe 

a eles a cura e compaixão. O machado não foi posto à raiz das árvores, nem a pá atirar a 

palha no fogo (Lucas 3: 9, 17). O Dia do Senhor com toda a sua fúria e julgamento dos 

ímpios, não tinha chegado. Isso não fazia sentido a João, que tinha chamado para os 

pecadores se arrependam, a fim de evitar em breve e repentina julgamento de Messias. 

A RESPOSTA DE JESUS 

Naquele exato momento Ele curou muitas pessoas de doenças e 

aflições e espíritos malignos; e deu vista a muitos cegos. E ele, 

respondendo, disse-lhes: "Ide e anunciai a João o que vistes e 

ouvistes: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são 

purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os 

pobres têm o evangelho pregado a eles. Bem-aventurado é aquele 

que não se ofender com Me "(7: 21-23). 

Como o grande sumo sacerdote que se solidariza com as fraquezas de seu povo (Heb. 

4:15), Jesus tratou gentilmente com a dúvida de João. Pelo o muito tempo que os dois 

mensageiros de João chegou, Ele curou muitas pessoas de doenças e aflições e mal 

espíritos; e deu vista a muitos cegos . Esta foi uma exibição especial de Seu poder 

miraculoso especialmente para seu benefício e João. Jesus havia rejeitado os pedidos dos 

fariseus semelhantes (cf. Mt 12: 38-42; 16: 1-4.), Porque eles pediram, na 

incredulidade. João, no entanto, estava à procura de ter sua fé fortalecida e concluída. 

Após a exibição de Jesus disse para os mensageiros, "Ide e anunciai a João o que vistes 

e ouvistes: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos 

ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres têm o evangelho pregado a eles. " Os 

sinais que Jesus tinha realizado eram prova inequívoca de que o reino havia sido 

inaugurado (apesar de não estar presente em seu sentido mais amplo, até a volta de Cristo 



e estabelece o Seu reino terreno milenar) eo rei estava presente. João, imerso no Velho 

Testamento, sabia que as passagens como Isaías 26:19 e Daniel 12: 2 pontos para uma 

futura ressurreição dos mortos associado com o reino do Messias. As ressurreições Jesus 

realizados foram uma prévia do que a ressurreição. Da mesma forma, Isaías 35: 5-6 

associados cura do cego, coxo , esurdo com o reino messiânico, enquanto Isaías 61: 1 

descreve pregação do Rei do evangelho de humilde, cativo, oprimidos, pecadores 

espiritualmente cegos (cf. Lc 4: 17-21). Em seguida, Jesus disse aos mensageiros para 

lembrá-João, "Bem-aventurado é aquele que não se ofender com Me." Ele precisava 

subir acima de sua tragédia pessoal, os pontos de vista populares do dia da sua falta de 

revelação completa, e suas expectativas erradas e colocou a completa fé e confiança na 

evidência convincente de que Jesus era o Messias. 

Como é que a história de João acabar? A resolução de sua dúvida pode ser inferida a partir 

evangelhos de Marcos Mateus e. Como mencionado acima, a mulher de Herodes 

Herodias odiava João e queria que ele morto. Eventualmente, em uma festa de aniversário 

de gala para Herodes, a filha de Herodias (Salome, de acordo com Josephus) realizaram 

uma dança lasciva por Herodes e seus convidados.Cativado por seu desempenho e 

buscando impressionar seus convidados, Herodes impulsivamente prometeu a moça o que 

ela quisesse. Quando ela perguntou à mãe o que pedir, Herodias prontamente respondeu: 

"A cabeça de João Batista" (Marcos 6:24). Preso por sua promessa tola e sem vontade de 

perder a face perante os seus convidados, Herodes o seu pedido concedido e teve João 

decapitado. 

Depois que João foi decapitado, os seus discípulos vieram e levaram seu corpo para o 

enterro. Então, de forma significativa, "eles foram e contaram a Jesus" (Mat. 

14:12). Claramente, João havia superado suas dúvidas e estava convencido de que Jesus 

era o Messias, ou os seus discípulos não teria procurado Jesus a dizer-lhe da morte de 

João. 

Apesar de não ser imune a ela, os verdadeiros crentes, como João, ser levantada pela 

verdade acima de sua dúvida e reafirmar sua fé em Jesus como Senhor, Messias e 

Salvador. Eles serão levados a confiar em sua sabedoria acima da sabedoria humana, 

acredita sem reservas tudo o que a Bíblia ensina sobre Ele, ouvir e obedecer a Sua palavra 

com alegria confiam suas vidas a Ele, agora e para a eternidade, dar suas vidas para 

proclamar Seu evangelho da salvação, desejo sempre para fazer o que Lhe agrada, 

reverenciar, adorar e obedecer a Ele, confie em Seu propósito para as suas vidas, ter 

confiança em Seu controle soberano dos acontecimentos, ser grato a Ele como a fonte de 

toda a sua boa e agradeço a Ele por isso, a renúncia corpo, mente, espírito, tempo, 

habilidades e posses ao seu controle, vivem suas vidas para Ele não importa o que lhes é 

exigido, e, se solicitado, disposto a morrer por Ele. 

Aqueles que fazê-lo vai encontrar Jesus para ser tudo o que poderia precisar ou querer-

Salvador, Pão da vida, Luz do mundo, pastor de suas almas, a ressurreição ea vida, o 

caminho, a verdade ea vida, o único caminho para Deus, e aquele que um dia voltar para 

a Sua própria para inaugurar-los para a gloriosa presença de Deus, onde a fé se tornará 

vista e todas as dúvidas para sempre desaparecem. 



 
45. O Maior Homem Que Já Viveu (Lucas 7: 24-

30) 

Quando os mensageiros de João havia deixado, Ele começou a 

falar às multidões a respeito de João, "O que você vai para o 

deserto para ver? Uma cana agitada pelo vento? Mas o que você 

vai ver? Um homem vestido com roupas finas? Aqueles que estão 

esplendidamente vestido e viver no luxo são encontrados em 

palácios reais! Mas o que você vai ver? Um profeta? Sim, eu digo 

a você, e aquele que é mais do que um profeta. Este é aquele de 

quem está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, 

que preparará o teu caminho diante de ti. " Eu digo que, entre os 

nascidos de mulher não há ninguém maior do que João; mas 

aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. 

"Quando todas as pessoas e os cobradores de impostos, ouvindo 

isto, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o 

batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram 

o propósito de Deus para si mesmos, não tendo sido batizado por 

João. (7: 24-30) 

O principal objetivo do ministério de Jesus foi demonstrar que Ele era o Messias 

prometido, Rei e Redentor, que iria cumprir as promessas do Abraão, Davi, e da Nova 

Aliança. Portanto Seu objetivo nesta passagem não era apenas para homenagear João 

Batista, embora ele era merecedor de honra. Principal ponto de Cristo em discutir João 

era mostrar como o seu ministério revelou e estabeleceu Jesus para ser o esperado (cf. a 

discussão desse termo no capítulo anterior deste volume). 

A maioria das pessoas em Israel inicialmente aceita João como profeta de Deus que falava 

por Deus como todos os verdadeiros profetas fizeram no passado. Este foi monumental, 

já que não tinha sido um para quatro séculos. Todos os três Evangelhos sinópticos 

referem-se as vastas multidões que acorriam ao rio Jordão para ouvi-lo (Mat. 3: 5-6; 

Marcos 1: 5; Lucas 3: 7, 10). Herodes Antipas hesitou em executar João porque as 

multidões viram como um profeta (Matt. 14: 5), enquanto os líderes judeus temeram que 

se negou a autenticidade de João, "todas as pessoas [seria] pedra [eles] à morte, para eles 

[eram] convencido de que João era um profeta "(Lucas 20: 6; cf. Mt 21:26; Marcos 

11:32.). 

O que torna a crença do povo que João era um profeta ainda mais notável é a natureza da 

sua mensagem. João Batista havia flatterer-agradável homem, mas pregou uma 

mensagem de fogo do juízo vindouro e da necessidade de arrependimento. Ele denunciou 

tanto as multidões (Lucas 3: 7) e seus líderes (Mat. 3: 7) como cobras venenosas lutando 

para escapar da ira furiosa por vir. Ainda mais surpreendente, muitos dos que ouviram 

João pregar estavam dispostos a ser batizado por ele, um batismo prosélito normalmente 

reservado para os gentios a conversão ao judaísmo. Ao aceitar o batismo de suas mãos, 



os judeus estavam reconhecendo-se ser fora os convênios e as promessas, e nada melhor 

do que os gentios não circuncidados. Mas, apesar da condenação enérgica de João do seu 

pecado e seu apelo para que se arrependessem, as pessoas iam chegando para ouvir o 

profeta anunciando a chegada do Messias. Eles concordaram com a avaliação de João 

Batista de Jesus, eu digo que, entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do 

que João . 

Houve um flagrante incoerência em sua aceitação de João, no entanto. Seu dilema era 

que, enquanto eles reconheceu João como um profeta, na maioria das vezes eles não 

aceitaram a mensagem de João que Jesus era o Messias. Além do que João disse, o Senhor 

tinha claramente demonstrado pela verdade de Sua declaração de que Ele foi o esperado, 

Deus em carne humana. Ele tinha viajado toda a Galiléia curando os enfermos, expulsar 

demônios, e ressuscitar os mortos (como Ele tinha acabado de fazer a Nain [7: 11-15]). Na 

verdade, Jesus tinha acabado de colocar em uma exibição de seu poder divino para os 

mensageiros de João Batista (7: 20-22). Tudo o que foi feito em cumprimento da profecia 

do Antigo Testamento (cf. Isaías 61: 1.). 

Neste ponto, Jesus aproveitou a oportunidade para confirmar sua messianidade e colocar 

as multidões em uma posição insustentável ao apontar a realidade de que, porque eles 

aceitaram João como um profeta, que deve, portanto, aceitar o seu testemunho de Jesus é 

o Messias. Se João fosse profeta, que o depoimento era verdade; por outro lado, se o seu 

testemunho não era verdade, então ele não era um profeta. E João dificilmente poderia ter 

merecido a honra de ser chamado de o maior homem que já viveu, se ele mentiu sobre 

Jesus ser o Messias. 

Com base em normas sociais, João não seria considerado ótimo. Ele seria visto como anti-

social, abrasivo, politicamente incorreto, e, em geral, um incômodo, incômodo 

irritante. Ele não tinha nenhuma riqueza, destaque social, ou a educação formal. Ele 

conseguiu nada notável pelo padrão típico de medida; ele não mantinha posição, 

construída nenhuma organização, e deixaram obras literárias. Mas os padrões de Deus 

para a grandeza são a antítese absoluta do mundo, e por essas normas João era maior do 

que qualquer um antes dele, incluindo todas as pessoas exaltadas de registro do Antigo 

Testamento, como Adão, Noé, Abraão, Moisés, Josué, Davi, Salomão e todos os profetas 

(cf. Lucas 1:15). Nesta passagem, Jesus enumera três características que marcam a 

grandeza de João; seu caráter pessoal, chamada privilegiada, e contribuição poderosa. 

CARÁTER PESSOAL DE JOÃO 

Quando os mensageiros de João havia deixado, Ele começou a 

falar às multidões a respeito de João, "O que você vai para o 

deserto para ver? Uma cana agitada pelo vento? Mas o que você 

vai ver? Um homem vestido com roupas finas? Aqueles que estão 

esplendidamente vestido e viver no luxo são encontrados em 

palácios reais! (7: 24-25) 

Como observado no capítulo 15 deste volume, João foi preso e incapaz de chegar a Jesus 

em pessoa. Aparentemente experimentando algumas dúvidas, com base no que estava 

acontecendo com ele e não acontecendo com Jesus, João enviou dois dos seus discípulos 

para lhe perguntar se ele era realmente o Messias. Em resposta, o Senhor colocou sobre 



uma exposição convincente do seu poder divino para seu benefício e mandou de volta 

para João (7: 21-23). Depois de os mensageiros de João havia deixado, Ele começou a 

falar às multidões sobre ele. Jesus levou para casa seu ponto que era inconsistente para 

o povo a aceitar João como um profeta, mas rejeitá-lo como Messias. Três perguntas 

retóricas formar sua resposta. Os primeiros dois sublinham o caráter pessoal de João. 

Primeira pergunta do Senhor, "O que você vai para o deserto para ver? Uma cana 

agitada pelo vento? " salienta que João Batista não era um vacillator, balançando aqui e 

ali nas brisas de opinião popular, mas um homem de firmes, inabaláveis 

convicções. Essas convicções o levaram a enfrentar sem medo Herodes Antipas, que 

resultou na prisão de João e eventual execução. Era a sua ousadia e intransigente 

compromisso apaixonado com a verdade que causou milhares de pessoas a viajar até 

quarenta ou cinquenta milhas ou mais para o deserto , onde João gastou todo o seu 

ministério (Mat. 3: 1; cf. v 3; Isa.. 40: 3) para ouvi-lo pregar o arrependimento em 

prontidão para o Messias. 

Jesus, então, fez uma segunda pergunta retórica que revela ainda o personagem de 

João. "O que você vai ver? Um homem vestido com roupas finas? ! Aqueles que 

estão esplendidamente vestido e viver no luxo são encontrados em palácios reais 

" malakos (soft) é traduzida como "efeminado" em 1 Coríntios 6: 9. Ele chama a atenção 

para o babados, Lacy roupas bordadas que sempre foi usado pela nobreza 

mimado. Guarda-roupa de João era exatamente o contrário; consistia simplesmente de 

"um manto de pêlos de camelo e um cinto de couro" (Mat. 3: 4). Em vez de as delícias 

fantasia de algum corte real, sua dieta consistia de "gafanhotos e mel silvestre" (v. 4). 

Mas João não era afeminado adulador de nobreza; ele não era um panderer vivendo no 

luxo no palácio de Herodes, mas um prisioneiro definhando em um calabouço. William 

Hendriksen escreve: 

Aqueles que vestir "leves" são as pessoas sem espinha dorsal, bajuladores que 

prontamente se prostrar diante de aqueles que têm autoridade e são recompensados com 

um alto cargo no palácio do rei, uma posição que lhes permite ser maravilhosamente 

appareled e viver luxuosamente em harmonia com o alta estação na vida para que eles 

alcançaram. ( Exposição do Evangelho segundo S. Lucas , New Testament Commentary 

[Grand Rapids: Baker, 1978], 396) 

João não só falava como um profeta, mas também viveu como um. Não havia um traço de 

auto-engrandecimento de sua vida. Ele não viveu uma vida de luxo indulgente, mas de 

austeridade e de abnegação, de separação do mundo e devoção a Deus. Negação e devoção 

de João pode ser visto em sua abstenção ao longo da vida a partir de bebidas alcoólicas (Lucas 

1:15), o que sugere que ele tinha feito um voto Nazireu (cf. Nm. 6: 2-4). Integridade profética 

de João soou verdadeiro com as pessoas por causa de seu caráter pessoal irrepreensível. 

CHAMADO PRIVILEGIADO DE JOÃO 

Mas o que você vai ver? Um profeta? Sim, eu digo a você, e aquele 

que é mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: 



Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, que preparará o 

teu caminho diante de ti. " (7: 26-27) 

Tão nobre como o personagem de João era, um elemento ainda mais significativo de sua 

grandeza era sua vocação privilegiada. Quando o povo caminhou para o deserto para ver 

João, todos sabiam que eles estavam indo para fora para ver um profeta . Como 

observado acima, João era muito bem visto pelas pessoas, tanto que eles até me perguntei 

se ele próprio poderia ser o Messias (Lucas 3:15). João tinha todas as marcas de um 

profeta; ele poderosamente anunciavam a palavra de Deus, diante do pecado, advertiu do 

juízo vindouro, chamado para o arrependimento, e viveu uma vida de abnegação. 

Mas Jesus foi além de mera identificação de João como um profeta, declarando que ele 

seja aquele que é mais do que um profeta . João não era apenas um próprio profeta, mas 

também aquele que foi profetizado por vir. Parafraseando Malaquias 3: 1 para dar-lhe a 

sua interpretação correta Jesus lembrou a multidão, "Este é aquele de quem está escrito: 

'. Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, que preparará o teu caminho 

diante de ti'" João era o profeta Malaquias previu iria preparar o caminho para o Messias 

(cf. Is. 40: 3-5; Lucas 3: 4-6). Era seu privilégio único de ser precursor do Messias que 

ele separou para a grandeza incomparável. Enquanto os outros profetas do Antigo 

Testamento predisse que o Messias viria; João anunciou que tinha chegado. Para eles era 

uma questão de fé;para João foi vista. Ele teve o privilégio de não só ver o Messias, mas 

também de falar com Ele, e ouvir o testemunho audível do Pai a respeito dele. 

Identificação de Malaquias desta vinda profeta como Elias (Mal. 4: 5) levanta a questão 

de saber se João Batista era Elias voltou, uma vez que João explicitamente negou que ele 

era (João 1:21). A verdadeira interpretação da profecia de Malaquias foi bem claro antes 

de João nasceu. Em seu anúncio do nascimento milagroso de João a seu pai Zacarias, o 

anjo Gabriel disse a respeito dele: "É ele quem vai como um precursor diante dele 

[Messias] no espírito e poder de Elias" (Lucas 1:17). Assim, quando João negou que ele 

era Elias, ele quis dizer que ele não era aquele profeta Testamento muito velho voltou do 

céu, e esclareceu que os judeus errAdãoente esperados (ver Lucas 9: 8 e a discussão de 

Lucas 7: 18-20, no capítulo 15 deste volume). 

A verdade é que tinha os judeus acreditavam em Jesus, João Batista teria se tornado o 

cumprimento do profeta Elias-like de quem Malaquias escreveu. Em relato paralelo de 

Mateus sobre esta passagem, Jesus observou: "Se você estiver disposto a aceitá-la [a 

verdade de que Ele era o Messias], o próprio João é o Elias que havia de vir" (Mat. 

11:14). Quando os apóstolos lhe perguntou: "Por que é que os escribas dizem que Elias 

deve vir primeiro?" (Marcos 9:11) Jesus respondeu: 

Que Elias venha primeiro e restaurará todas as coisas. E ainda como é que está escrito do 

Filho do homem que ele vai sofrer muito e ser tratado com desprezo? Mas eu digo-vos 

que Elias [João Batista] tem já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito 

a seu respeito. (Vv. 12-13) 

Desde que Israel rejeitou Messias e Seu reino, deve haver outro profeta Elias-like, que virá 

em cumprimento da profecia de Malaquias, pouco antes do retorno de Cristo para estabelecer 

o Seu glorioso, terrestre, reino milenar. Alheios ao profeta para vir, que têm alguma 



semelhança com o ministério de Elias, há também aparece duas testemunhas que irão 

ministrar durante a tribulação (Apocalipse 11: 3-12), uma das quais pode ser realmente Elias. 

Mas a incredulidade de Israel não diminui a estatura de João. Ele foi o precursor do 

Messias, o cumprimento da de Malaquias (Mal. 3: 1) e (40: 3-5) profecias de Isaías. Sua 

vocação privilegiada fez dele o último e maior dos profetas do Antigo Testamento, o 

último pregador da idade da promessa, a ponte para a idade de realização, e com o 

primeiro pregador no Novo Testamento. 

PODEROSA CONTRIBUIÇÃO DE JOÃO 

Quando todas as pessoas e os cobradores de impostos, ouvindo 

isto, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o 

batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram 

o propósito de Deus para si mesmos, não tendo sido batizado por 

João. (7: 29-30) 

Se estas duas palavras recordes versos falados por Jesus ou são comentário editorial de 

Lucas não é clara, mas o último é mais provável. Profundo impacto de João sobre a nação 

é evidente a partir da resposta, tanto daqueles que inicialmente aceitou sua mensagem, e 

aqueles que o rejeitaram. Tão grande foi a influência de João que ele literalmente dividiu 

a nação. Quando todas as comuns pessoas , incluindo até mesmo os odiados e 

injuriado cobradores de impostos, ouviram poderosa pregação de João reconheceram 

a justiça de Deus , ou a justiça. Eles admitiram que eram pecadores e que Deus era santo, 

justo e justo para condená-los por seus pecados e chamá-los ao arrependimento. Eles 

também concordaram em ser batizados com o batismo de João , assim, reconhecer-se 

publicamente a estar fora do reino de Deus e não há melhor do que os gentios pagãos. 

Por outro lado, a elite religiosa, os fariseus e os advogados, rejeitou o propósito de 

Deus para si mesmos , e se recusou a se arrepender e ser batizado por João 

Batista . Os advogados , ou escribas, eram os especialistas auto-proclamados na lei. Eles 

deram conselhos e direção em assuntos religiosos, criminais e governamentais. A maioria 

deles eram fariseus , orgulhoso, arisco, hipócrita, e vendo-se como espiritualmente 

superior para as pessoas comuns (cf. João 7:49). Ao contrário das pessoas, elas não foram 

de todo disposto a reconhecer que eram pecadores. 

As pessoas comuns estavam emocionados por um tempo pelo ministério de João. Eles 

foram animado para ter um profeta entre eles novamente após quatro séculos sem 

qualquer palavra de Deus. As pessoas ansiosamente aguardado a chegada do tão desejado 

Messias, de quem João foi o precursor. Mas a identificação de João de Jesus como o 

Messias colocá-los em um dilema. Por incrível que pareça, em vez de aceitar o 

testemunho do único quem haviam saudado como grande profeta de Deus, o povo se 

recusou a abraçar Jesus. Alguns até mesmo escolheu para escapar de seu dilema, uma 

revisão da sua visão de João para acomodar sua rejeição de Jesus. Alguns disseram que o 

pior de acordo com Lucas 07:33, onde o Senhor disse: "Para João Batista veio não 

comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: Tem demônio! '" Outros, de acordo com João 

05:35 , foram temporariamente impressionado com João. Nas palavras de Jesus: "Ele era 

a lâmpada que ardia e brilhava e você quisestes alegrar-vos por um tempocom a sua luz 

"(grifo nosso). 



Toda a euforia em torno João e seu ministério foi de curta duração. Awed e traumatizados 

pela poderosa pregação de João e apanhados na mentalidade multidão, muitas pessoas 

fizeram superficiais, compromissos emocionais. Mais tarde, sob a influência dos líderes 

religiosos, que se afastou de João e seu ensino. Eles começaram a negar o que já havia 

afirmado em relação a João para justificar sua rejeição de Jesus. Tão completamente que 

eles abandonar João que não houve clamor público corrupto quando Herodes o 

executaram. Muitos semelhante foram varridos na excitação da entrada triunfal de 

Jesus. Mas a mesma multidão frenética que gritaram "Hosana", nessa ocasião, teria 

apenas alguns dias depois gritar: "Crucifica-O!" Como os solos rochosos e espinhosos 

(cf. Lucas 8: 6-7), o seu compromisso era rasa, superficial e desaparecendo rapidamente. 

Mas, apesar de seu caráter pessoal exemplar, exclusivamente vocação privilegiada, e 

contribuição inegavelmente poderoso, a verdade chocante é, Jesus disse aos seus 

ouvintes, que, embora "entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que 

João; mas aquele que é o menor no reino de Deus (a esfera da salvação, onde Deus 

reina sobre o seu povo) é maior do que ele. " Essa declaração surpreendente pode ser 

entendido de duas maneiras. Em primeiro lugar, o reino de Deus é, uma realidade 

espiritual eterna, enquanto o ministério de João era um um terreno, temporal (embora o 

próprio João, é claro, também estava no reino). Assim, embora nunca ninguém tinha uma 

função terrena mais significativo do que João, todos no reino tem mais privilégios 

espirituais. A salvação eterna ultrapassa de longe o maior privilégio terrena. 

Mas há um outro sentido em que as palavras do Senhor pode ser compreendido. O reino 

de Deus assume várias formas distintas. Ela já existia no Antigo Testamento, onde Deus 

reinou como rei de Israel (cf. 1 Sam. 8: 7; 12:12; Isa 33:22.). Era um reino baseado na 

promessa da vinda do Messias. Mas não havia outra forma de o reino que tanto João 

Batista (Mat. 3: 1-2) e Jesus (Mat. 4:17) disse era iminente, inaugurada com a vinda do 

Messias. Esta não era uma esfera diferente da salvação, mas sim o cumprimento do reino 

prometido no Antigo Testamento. Todos os crentes na época de realização desfrutar de 

privilégios maiores do que até mesmo João, o maior homem da era da promessa, gostei. 

Tendo inaugurou a era do cumprimento com a Sua vinda, Jesus poderia dizer a seus 

discípulos: "Bem-aventurados os olhos que vêem o que vós vedes, pois eu vos digo que 

muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não vê-los, e para ouvir as coisas que 

você ouve, e não ouvi-los "(Lucas 10: 23-24). O escritor de Hebreus diz que "todos estes 

[os heróis da fé da era da promessa], tendo ganho a aprovação através de sua fé, não 

receberam o que foi prometido, porque Deus tinha alguma coisa melhor para nós, de 

modo que, além de nós, eles não seriam aperfeiçoados "(Heb. 11: 39-40). 

Em contraste com João e os outros na era da promessa, crentes na época de realização 

tem o registro completo da vida de Cristo nos evangelhos, a expansão do evangelho pelo 

poder do Espírito em Atos, a explicação da pessoa de Cristo e trabalhar e o propósito de 

Deus na salvação nas epístolas, e os detalhes da vinda gloriosa de Cristo para estabelecer 

o Seu reino terreno eo estado eterno que o segue no livro do Apocalipse. Os crentes na 

época de realização também têm a habitação do Espírito Santo para capacitar (Atos 1: 8) 

e orientá-los (1 João 2:20, 27). Como resultado, nós entendemos verdades não 

compreendidas por aqueles que, na era da promessa, nem mesmo pelo seu maior profeta, 

João Batista. . Paulo identifica essas verdades como mistérios, escondido no Antigo 

Testamento, mas revelado no Novo Eles incluem: 



 O mistério da encarnação de Cristo (Colossenses 2: 2-3); que Ele seria Deus e homem, 
uma verdade sugerida no Antigo Testamento (por exemplo 07:14, Isa; 9: 6.), mas não 
deixou claro. 

 O mistério da incredulidade de Israel (Rom. 11: 25-29). 

 O mistério da salvação Gentil (Rom. 16: 25-26). 

 O mistério de judeus e gentios unidos em um só corpo (Ef. 2: 11-22). 

 O mistério da habitação de Cristo nos crentes (Colossenses 1: 25-27). 

 O mistério da iniqüidade contido no futuro anticristo (2 Ts. 2: 7-8). 

 O mistério do arrebatamento da igreja (1 Cor. 15:51). 

 O mistério da síntese de todas as coisas em Cristo (Ef. 1: 9-10). 

Aqueles na era do cumprimento ter a revelação completa sobre a depravação do homem, 

expiação substitutiva de Cristo, ressurreição, ascensão e futuro retorno na glória, o céu eo 

inferno, a justificação, santificação e glorificação dos crentes; em suma, temos na palavra 

de Deus a revelação da mente de Cristo (1 Cor. 2:16) e o pleno propósito de Deus (Atos 

20: 17-20, 27). 

A cruz ea tumba vazia marcar o ponto em que se tornou promessa realização. Os crentes 

deste lado da ressurreição são maiores do que João Batista, não em termos de caráter 

pessoal ou influência, mas porque eles têm o privilégio de proclamar a plenitude do 

evangelho. João pregou que os pecadores precisavam se arrepender e se reconciliar com 

Deus para se prepararem para vinda do Messias. Mas, para os crentes na época de 

realização, Deus "cometeu ... a palavra da reconciliação" (2 Cor. 5:19), enviando-nos 

como embaixadores de Cristo, suplicando com os pecadores para ser reconciliados com 

Deus por meio dele (v. 20 ; cf. Mt 28: 19-20).. Nossa mensagem é para proclamar a 

verdade integral da morte e ressurreição do Salvador. 

 
46. A Parábola das crianças: Estilo Versus 

Substancia (Lucas 7: 31-35) 

"Para o que, em seguida, vou comparar os homens desta geração, 

e quem são semelhantes? Eles são como crianças que se sentam 

no lugar de mercado e chamam um ao outro, e eles dizem, 'Nós 

tocamos flauta para você, e você não dançar; cantamos uma 

canção triste, e você não chorou. ' Para João Batista veio não 

comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: Tem demônio! ' O 

Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis que um homem 

comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores! ' Mas a 

sabedoria é justificada por todos os seus filhos "(7: 31-35). 

O termo "brat" é uma palavra grosseira, simples e ainda carregada de significado vivas. É 

um termo pejorativo que chama a atenção para as crianças que são indisciplinados, 



desobedientes, censurável, obstreperous, refratários, recalcitrante, incorrigível, 

obstinado, e intratável. A Bíblia descreve-os como aqueles que desonram seus pais, 

insensatos, que rejeitam a disciplina de seu pai (Prov 15.: 5) (Dt 27:16). (Prov. 19:26), 

vergonhoso e crianças vergonhosas que rejeitam seus pais, e egoísta crianças que trazem 

vergonha para seus pais (Prov. 29:15). Sendo desobedientes a pais e aparece na lista de 

pecados graves que marcam aqueles que rejeitam a Deus (Rm 1:30; 2 Tim. 3: 2.). E 

Escritura adverte de punição severa para filhos rebeldes (cf. Dt 27:16; Prov . 30:17) -

inclusive sendo executada (Ex 21:15; Dt. 21: 18-21.). 

Jesus dirigiu esta parábola dos pirralhos para as pessoas de sua sociedade, em especial, 

os presentes naquela ocasião. Ele comparou a sua resposta ao evangelho ao das crianças-

beligerantes malcriado, ingratos, e impossíveis de satisfazer. No entanto, o princípio é 

atemporal. Em todas as épocas, haverá pessoas que respondem à mensagem do evangelho 

do arrependimento, fé, perdão e salvação como os pirralhos daquela geração fez. 

Note-se que, em contraste com ênfase politicamente correto de hoje sobre a tolerância, 

nem João Batista nem Jesus hesitou em enfrentar e pessoas repreensão em linguagem 

forte e ofensivo. Quando os líderes judeus veio vê-lo, João cumprimentou-os 

abruptamente com o desafio decididamente não-candidato amigável, (Mt 3.: 7) "Raça de 

víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura?". De acordo com o relato de Lucas, 

ele perguntou aos rasos, arrependidos superficiais no meio da multidão, que 

compartilharam insinceridade orgulhoso dos líderes religiosos (Lucas 3: 7), a mesma 

pergunta. Jesus marcado os escribas e fariseus hipócritas (Mt 6:. 2, 5, 16; 23:13, 15, 23, 

25, 27, 29), guias de cegos (Mat. 15:14; 23:16, 24), filhos do inferno (Mateus 23:15.), 

tolos (Mt 23:17.), ladrões (João 10: 8), sepulcros caiados (Mt 23:27.) e serpentes (Matt 

23:33.). 

A mensagem do evangelho tinha até este ponto da história foi pregado por apenas dois 

homens, João Batista e Jesus. O Doze ainda não tinham sido enviados a pregar (Lucas 9: 

1-2), nem teve a setenta (Lucas 10: 1). Mas, apesar de seus estilos de ministério 

marcAdãoente diferente, muitas das pessoas que ouviram João e Jesus tinha o mesmo 

ofendido, desafiante, hostil, a resposta obstinada para ambos. 

No início do seu ministério, este último profeta e primeiro pregador do evangelho tinha 

sido imensamente popular. Enormes multidões tinham viajado para o deserto perto do rio 

Jordão para ouvi-lo pregar e ser batizado por ele (Mat. 3: 5-6). Eles haviam reconhecido 

João para ser um verdadeiro profeta de Deus, o precursor de Messias predito por 

Malaquias (3 Mal:. 1). 

A elite religiosa, por outro lado, com altivez se recusou a confessar os seus pecados, 

arrepender-se, ou ser batizado por João Batista (Lucas 7:30). Presunçosamente seguro em 

seu legalismo hipócrita, eles viram as pessoas comuns que estavam interessados em João 

com desprezo (cf. João 7:49). Eles não tinham nenhum uso para o pregador deserto; que 

indeferiu o seu pedido de arrependimento, eles foram incomodados por sua advertência 

do juízo vindouro, e enfurecido por sua denúncia corajosa deles como uma "raça de 

víboras" (Mateus 3: 7.). Seu orgulho religioso causou-los a rejeitar a chamada do 

evangelho para a humilde arrependimento; sua devoção à superficialmente, exteriormente 

guardar a lei fez com que eles rejeitam a provisão do evangelho da graça, misericórdia e 

perdão; seu sentimento de superioridade espiritual (cf. Marcos 02:16; Lucas 15: 1-2; João 



09:34) os levou a rejeitar como ridícula a promessa do evangelho de perdão, mesmo para 

os pecadores mais miseráveis. 

Eventualmente, as pessoas comuns, sob a influência dos religiosos apóstatas, começou a 

ter dúvidas sobre Jesus. Embora surpreso com sua pregação incomparável (Mt 7: 28-29.; 

Cf. João 7:46) e os milagres que realizou (João 2:23; 3: 2; 6: 2), que cresceu cada vez 

mais inquietos sobre os líderes ' rejeição Dele e de Sua recusa em assumir o papel de líder 

militar e político que esperavam conquistar indevidamente Messias para ser (cf. João 6: 

14-15). Como observado no capítulo anterior deste volume, tornando-se desconfortável 

com Jesus levou muita gente a repensar sua visão de João Batista. João tinha 

inequivocamente declarou que Jesus era o Messias. Se eles continuaram a acreditar que 

ele era precursor do Messias, eles enfrentaram o dilema de como conciliar essa crença 

com sua negação das reivindicações de Jesus. No final, a maioria rejeitou tanto João 

(Lucas 07:33; João 05:35) e Jesus (João 6:66). Desde que João era por esta altura um 

prisioneiro, o peso de sua oposição e hostilidade foi dirigido a Jesus. 

Esta parábola pode ser dividido em quatro seções: a introdução, a ilustração, a aplicação, 

ea conclusão. 

A INTRODUÇÃO 

"Para o que, em seguida, vou comparar os homens desta geração, 

e quem são semelhantes? (07:31) 

Após o comentário entre parênteses (provavelmente por Lucas) nos versículos 29 e 30, 

Jesus continuou falando, como havia sido desde 07:22. Esta frase é um hebraísmo, 

comumente utilizado no Midrash para introduzir uma analogia explicar uma realidade 

espiritual A parábola ou analogia que se segue vai dar a avaliação do Senhor de os 

homens desta geração . O termo geração refere-se às pessoas da época de Jesus, em 

particular, os fariseus e os escribas e aqueles que os seguiram em rejeitar João Batista e 

Jesus (vv. 29-30). Genea (geração) é usado com freqüência no evangelho de Lucas em 

um negativo sentido como um termo de condenação. Em 9:41 Jesus falou desta geração 

como uma "geração incrédula e perversa", e em 11:29 descreveu como uma "geração 

perversa" culpados de todo o sangue dos profetas assassinados (vv. 50-51) e, acima de 

tudo de rejeitar o Senhor Jesus Cristo (17:25). Por extensão, o termo pode se referir a 

qualquer geração perversa e infiel (cf. Deut. 32: 5; Jz 02:10; 07:29 Jer; Atos 02:40; 02:15 

Phil...). Ilustração intemporal do Senhor que se segue aplica-se a qualquer pessoa em 

qualquer geração que rejeita o evangelho. 

A ILUSTRAÇÃO 

Eles são como crianças que se sentam no lugar de mercado e 

chamam um ao outro, e eles dizem, 'Nós tocamos flauta para você, 

e você não dançar; cantamos uma canção triste, e você não 

chorou. ' (07:32) 

Apesar de uma cena, como o Senhor descreveu, crianças brincando, é familiar ao longo 

da história humana, esta é a única referência na Bíblia para as crianças que jogam um 

jogo. Ao contrário de cidades modernas, cidades e aldeias da Palestina do primeiro século 



não tinha parques ou playgrounds designados. A maioria deles, no entanto, teve 

uma ágora , uma grande área aberta perto do centro da cidade usada como um lugar de 

mercado . Ele também era o lugar para as reuniões públicas e tornou-se um parque 

infantil conveniente para as crianças. Jesus imagens de uma época em que a ágora não 

estava sendo usado como um lugar de mercado e as crianças estavam jogando nele. 

Quando eles jogam, as crianças frequentemente imitar comportamentos 

adultos. Aparentemente, as crianças nos dias de Jesus muitas vezes jogou dois jogos que 

refletiam os acontecimentos mais significativos na vida social judaica: casamentos e 

funerais. Historicamente, casamentos e funerais têm marcado e ocasiões mais felizes da 

vida mais tristes. Casamentos em Israel eram ornamentadas, casos elaborados, muitas 

vezes com duração de uma semana e envolvendo procissões pelas ruas, bem como festa 

(cf. Mt 25:. 1-12; João 2: 1-10). Funerais destacados elementos de luto público e uma 

procissão pública para o enterro, juntamente com o jejum (Lucas 7: 11-16), para que as 

crianças teriam sido familiarizados com ambos. 

Na história de Jesus algumas crianças tinham sido tentando organizar um jogo. Sentaram-

se no mercado e chamou a algumas das outras crianças que se recusaram a jogar, "Nós 

tocamos flauta para você, e você não dançou." Isso sugere que essas crianças tinham 

tentado envolver os outros em um jogo de faz-de-casamento, uma vez que a música ea 

dança eram partes integrantes de uma festa de casamento.Mas os convidados não iria se 

juntar no jogo; eles eram teimosos, indiferente, e grosseiro. Recusando-se a ser feliz e 

participar da dança e canto, eles preferiram não fazer beicinho e mau humor. 

O primeiro grupo de crianças, em seguida, tentou envolver os outros em um funeral 

simulado. Mas eles se recusaram a jogar esse jogo, quer, o que levou os filhos que os 

convidou para reclamar, "Nós cantamos uma canção triste, e você não chorou." Sua 

frustração é compreensível, uma vez que não importa o jogo que eles concebido, os outros 

não iria jogar. A natureza do jogo não era o problema, uma vez que os pirralhos peevish 

não iria jogar ou o feliz ou triste do jogo. Eles servem como uma ilustração apt do povo 

de que os descontentes temperado de geração do mal. 

O APLICATIVO 

"Para João Batista veio não comendo pão, nem bebendo vinho, e 

dizeis: Tem demônio! ' O Filho do Homem, que come e bebe, e 

dizeis: Eis que um homem comilão e beberrão, amigo de 

publicanos e pecadores! '"(7: 33-34) 

Tendo dado seus ouvintes uma ilustração simples, Jesus aplicou a Si mesmo e João. Em 

primeiro lugar, Ele comparou o ministério de João para o jogo funeral. Comendo o 

pão e bebendo o vinho simboliza o padrão normal da vida social. No Sermão do Monte 

Jesus disse aos seus ouvintes que quando Ele voltar a vida vai ser continuar normalmente, 

assim como nos "dias antes do dilúvio [quando] comiam e bebiam, casavam e davam-se 

em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca "(Mat. 24:38). Estilo de vida 

radicalmente ascética de João era uma total desconexão da condenação e da sociedade 

judaica;Em vez de comer pão , de João "alimentar-se de gafanhotos e mel silvestre"; em 

vez de roupas elegantes, ele usava "uma peça de roupa de pêlos de camelo e um cinto de 

couro na cintura" (Mat. 3: 4); em vez de viver num ambiente de luxo, ele "viveu nos 



desertos até o dia da sua manifestação a Israel" (Lucas 1:80). Mesmo depois que ele 

começou seu ministério, João permaneceu no deserto desolado, perto do Jordão (Mat. 3: 

1). Seu voto Nazireu, proibindo o consumo de vinho (Lucas 1:15), e sua dieta, uma 

espécie de jejum, isolado ainda João do curso normal da vida. Tendências culturais e os 

modismos da sociedade não tinha influência sobre ele. 

O ministério de João era um sombrio, canto fúnebre grave soando um aviso do juízo 

vindouro e proclamando aos pecadores a necessidade de arrependimento e de luto sobre 

o pecado. O tom de sua pregação era terrível, assustador, e de confronto; A mensagem de 

João era um severo, com pouca ênfase na graça e misericórdia. Seu foco era a ira e 

vingança de Deus, e ele desafiou seus ouvintes a se arrepender ou ser consumida pelo 

julgamento de fogo que estava por vir (Lucas 3: 8, 9, 17). Ele não tinha nenhuma utilidade 

para rasas, hipócritas superficiais, denunciando-os como uma "raça de víboras" (v. 7), 

tentando desesperAdãoente escapar das chamas do julgamento. 

A reação dos pirralhos espirituais para João austera abnegação e mensagem de julgamento 

do Batista foi chocante. No início, eles o tinham saudado como um verdadeiro profeta de 

Deus, o precursor do Messias profetizado por Isaías e Malaquias. Mas logo depois que 

eles desdenhosamente demitiu-o como tendo um demônio . O presente do indicativo do 

verbo traduzido você diz indica que alguns dos que ouvir Jesus falar estavam entre os 

mesmos que haviam denunciado João como sendo possuído pelo demônio. A razão para 

essa conclusão surpreendente foi que o comportamento bizarro foi frequentemente 

associada a possessão demoníaca. O endemoninhado geraseno, por exemplo, viveu em 

um cemitério, não usava roupas, foi extremamente violenta, gritava constantemente, e 

mutilado a si mesmo (Mateus 08:28; Marcos 5:. 1-5; Lucas 8: 26-27). O comportamento 

de João era tão diferente, único e anti-social que alguns concluíram que ele só poderia ser 

explicada como a loucura associada com possessão demoníaca. Muitos teriam chegado à 

mesma conclusão blasfemo sobre Jesus (cf. Lucas 11:19; João 07:20; 08:48; 10:20). 

Motivação das pessoas para assim rotular João era o seu ódio de sua mensagem. Seus 

corações estavam duros e impenetrável, levando-os a rejeitar o diagnóstico divina de sua 

condição de que ele proclamou.Ser orgulhoso e hipócrita, que odiava a condenação deles 

de João, como pecadores, precisando desesperAdãoente de arrependimento e perdão. Eles 

atacaram pessoa de João, a fim de justificar a sua rejeição da sua mensagem. Eles se 

recusaram a se juntarem a ele. 

Mas a rejeição do evangelho dos pirralhos espirituais não parou com João. O termo Filho 

do Homem , um título messiânico tomado de Daniel 7:13, foi a designação favorita do 

Senhor de Si mesmo, que ele usou mais de oitenta vezes. Ao contrário de João Batista, 

Jesus veio comendo e bebendo, isto é, Ele participou dos prazeres normais e ocasiões da 

vida social, incluindo casamentos (João 2: 1-11), bem como os funerais (Lucas 7: 11-16; 

João 11 : 1-44). O ministério de João ocorreu no deserto, mas Jesus viajou extensivamente 

através das cidades e aldeias de Israel (cf. Matt 09:35; Marcos 6:. 6, 56; 08:27; Lucas 8: 

1; 13:22). Se o ministério de João era uma reminiscência de um funeral, o ministério de 

Jesus mais parecia um casamento. Na verdade, o Senhor comparou Seu ministério a um 

casamento, imaginando-se como o noivo e os discípulos como atendentes do noivo (Matt 

09:15;. Cf. João 3:29). 

Porque João estava distante e não se associou com as pessoas, que o denunciou como 

possesso por demônios. Mas porque Jesus interagia com as pessoas, até mesmo os párias 



da sociedade, os seus inimigos com desdém denunciou-o como um homem comilão e 

beberrão, amigo de publicanos e pecadores . Que Jesus freqüentemente associada com 

aqueles que eles viram como a escória da sociedade nunca deixou de enfurecer os líderes 

religiosos judeus. Quando o Senhor participou de um banquete oferecido pelo ex-

cobrador de impostos Mateus depois de seu chamado para segui-Lo, os fariseus 

confrontado Seus discípulos e perguntou: "Por que é o vosso Mestre come com os 

publicanos e pecadores?" (Mat. 9:11). Lucas registra mais tarde, em seu evangelho que 

"todos os cobradores de impostos e pecadores estavam chegando perto dele para ouvi-

Lo" (Lucas 15: 1). Previsivelmente chocado e indignado ", tanto os fariseus e os escribas 

murmuravam, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles '" (v. 

2). Quando Jesus fez o impensável e convidou-se para a casa do odiado cobrador de 

impostos Zaqueu ", todos começaram a murmurar, dizendo:" Ele tem ido para ser hóspede 

de um homem que é um pecador "(Lucas 19: 7) . 

O Senhor repreendeu aquela geração mal para rejeitar ambos os mensageiros divinos que 

proclamaram a verdade, apesar de seus diferentes estilos de ministério. João estava 

sóbrio, severo, austero, um pregador do julgamento, chamando para o arrependimento, 

chorando, à luz da ira de Deus, e manter-se separado dos pecadores. Jesus, ao contrário, 

se enterneceu, misericordioso, bondoso, compassivo, um pregador da bênção que se 

misturavam com os pecadores, a quem Ele veio buscar e salvar. 

No fim das contas, não é o estilo de ministério que importa, mas a sua substância. As 

pessoas, em última instância rejeitou os ministérios de João e Jesus. Apesar de suas 

ênfases podem ter diferido, João e Jesus chamado para o arrependimento, prometeu o 

perdão, alertou para o julgamento, e proclamou a vinda do reino. A forma exterior do 

ministério nunca é o problema, mas sim a verdade da mensagem. Em cada geração, 

haverá pirralhos espirituais que rejeitam a verdade, como aqueles que se recusaram a 

chorar com João ou rir com Jesus. 

A CONCLUSÃO 

Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. (07:35) 

Nem todos os que ouvem a mensagem do evangelho vai rejeitá-lo; sabedoria , Jesus 

disse, é vindicada (justificadas ou comprovada Verdadeiro) por todos os seus filhos , ou 

como frases relato paralelo de Mateus que, "obras" (Mateus 11:19.). Ambos os termos 

referem-se ao produto da verdadeira sabedoria espiritual, que é a salvação (2 Tim. 

3:15). Apesar dos pirralhos espirituais caluniadores, o evangelho sempre produzirá 

resultados; sempre haverá alguns que aceitá-lo. Suas vidas vão demonstrar o poder da 

salvação sabedoria . 

Ilustração magistral do Senhor revela que existem dois tipos de filhos espirituais em todas 

as gerações: pirralhos da loucura e filhos da sabedoria. Os moleques são tolos desprovidos 

da verdadeira sabedoria e marcadas por um ódio da verdade e da rejeição de quem 

proclamá-la. Por outro lado, as crianças da sabedoria, remidos, são conhecidos pelos atos 

justos suas vidas transformadas produzem (Ef 2:10;. Cf. 2 Cor. 5:17). O estilo do pregador 

não é o fator determinante; "O evangelho", não a esperteza do mensageiro ", é o poder de 

Deus para salvação de todo aquele que crê" (Rom. 1:16). A mesma "palavra da cruz", que 

"é loucura para os que estão perecendo" é para aqueles "que estão sendo salvos ... o poder 

de Deus" (1 Cor. 1:18). 



 
47. Um Pecador Transformado (Lucas 7: 36-50) 

Agora, um dos fariseus estava pedindo-lhe para jantar com ele, e 

ele entrou na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E havia uma 

mulher na cidade que era um pecador; e quando ela soube que ele 

estava reclinado à mesa em casa do fariseu, trouxe um frasco de 

alabastro com perfume, e de pé atrás dele a seus pés, chorando, 

começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e manteve limpá-los 

com o cabelos de sua cabeça, e beijando seus pés e ungindo-os 

com o perfume. Agora, quando o fariseu que o convidara Ele viu 

isso, disse para si mesmo: "Se este homem fosse profeta, saberia 

quem e que tipo de pessoa é essa mulher que o toca, pois é uma 

pecadora." E Jesus respondeu ele, "Simão, tenho uma coisa a 

dizer-te." E ele respondeu: "Diga, professor". "Um credor tinha 

dois devedores: um lhe devia quinhentos denários, e outro 

cinquenta. Quando eles foram incapazes de pagar, perdoou a 

ambos.Então, qual deles o amará mais? "Simão respondeu:" 

Suponho que aquele a quem mais perdoou. "E disse-lhe:" Você 

julgou corretamente. "Voltando-se para a mulher, disse a Simão:" 

Vês esta mulher? Entrei em tua casa; não me destes de água para 

os pés, mas ela tem molhado meus pés com lágrimas e enxugou-

os com os seus cabelos. Não me deste ósculo; mas ela, desde o 

momento em que entrei, não tem cessado de me beijar os pés. Não 

me ungiste a cabeça com óleo, mas ela ungiu-me os pés com 

perfume. Por esta razão, eu digo a vocês, seus pecados, que são 

muitos, foram perdoados, porque muito amou; mas quem se 

perdoa pouco, pouco ama. "Então disse a ela:" Seus pecados 

foram perdoados. "Aqueles que foram reclinado à mesa com Ele 

começou a dizer entre si:" Quem é este homem que até perdoa 

pecados? "E Ele disse à mulher:" A tua fé te salvou; vai em paz 

"(7: 36-50). 

Muitas evidências para a veracidade da fé cristã pode ser acumulado a partir de áreas 

como ciência, história, filosofia e profecia cumprida. No entanto, a verdade do evangelho 

também é evidenciado pelo testemunho das vidas transformadas dos redimidos. 

A profunda em conta a transformação de Saul de zelo, fariseu-to Paulo-apostólica 

missionária-levou, direta ou indiretamente, para a conversão de milhões de pessoas ao 

longo dos séculos perseguindo-cristã.As vidas transformadas dos crentes de Corinto (1 

Cor. 6: 9-11) forneceu um testemunho poderoso naquela cidade debochado. Em 1 Pedro 

4: 3-4 Pedro descreveu o impacto da vida dos crentes sobre os infiéis; 



Para o tempo já passado é suficiente para você ter realizado a vontade dos gentios, tendo 

prosseguido um curso de sensualidade, concupiscências, embriaguez, orgias, festas e 

abomináveis idolatrias potável.Em tudo isso, eles são surpreendidos que você não correr 

com eles nos mesmos excessos de dissipação, e eles difamam você. 

A mudança dramática na vida do odiado cobrador de impostos Levi (Mateus) foi 

imediatamente evidente para aqueles que participaram da recepção que ele deu em honra 

de Jesus (Lucas 5: 27-29). Ainda mais surpreendente foi a reviravolta na vida de 

Zaqueu. Como um chefe dos publicanos (Lucas 19: 2), ele supervisionou vários 

cobradores de impostos como Mateus, e foi, assim, ainda mais desprezado.No entanto, 

sua vida mudou para sempre o dia em que Jesus passou por Jericó (v. 1) e salvação trazida 

a ele (v. 9) -A mudança notada pelos outros presentes (v. 7). A mudança marcante na vida 

da mulher samaritana de Sicar levou muito mais pessoas de sua aldeia a crer em Jesus 

(João 4: 39-42). Uma transformação igualmente milagroso e exclusivamente 

impressionante foi operada no geraseno homem possuído por um demônio, que deixou 

de ser, um maníaco nu mortal para um missionário sane (Lucas 8: 26-39). 

A ideia principal desta passagem aparece na superfície a ser a vida transformada da 

mulher pecadora. Mas ela era apenas um elemento da história, que se concentra 

principalmente no Senhor evangelizando um fariseu. Jesus usou-a como um testemunho 

para ele e os outros presentes da verdade e do poder do evangelho. Ironicamente, Jesus 

demonstrou seu poder de perdoar os pecados e transformar vidas usando o mesmo tipo 

de pessoa os fariseus desprezavam a mais. Na realidade, os líderes religiosos hipócritas, 

hipócritas eram os piores pecadores possíveis; pessoas que eles acreditam que não são 

perdidos e acho que eles não precisam de redenção não pode ser salvo. 

O Senhor Jesus Cristo veio para buscar e salvar o penitente e acreditando perdido (Lucas 

19:10) -os membros hipócritas da instituição religiosa, bem como a Raff pária riff da 

sociedade. De acordo com essa verdade, Lucas registra duas outras ocasiões em que Jesus 

tinha uma refeição na casa de um fariseu (11: 37-54; 14: 1-24). Em ambos os casos, os 

fariseus não tinha interesse genuíno em Jesus. Tendo já rejeitaram e Sua mensagem, eles 

estavam apenas tentando reunir provas que poderiam usar para condená-Lo. Em 14: 1 

Lucas observa que os fariseus presentes foram "ver [Jesus] de perto", enquanto que após 

a refeição registrada no capítulo 11, "os escribas e os fariseus começaram a ser muito 

hostil e questioná-lo de perto em muitos assuntos, conspirando contra Ele para pegá-lo 

em alguma coisa que dissesse "(vv. 53-54). 

Este incidente não deve ser confundida com a unção depois de Jesus por Maria, irmã de 

Marta e Lázaro (Matt. 26: 6-13; Marcos 14: 3-9; João 12: 1-8). A história registrada nesta 

passagem ocorreu na Galiléia, não Betânia; a mulher sem nome era um pecador 

(provavelmente uma prostituta, como observado abaixo) não Maria; esta unção aconteceu 

muito mais cedo no ministério do Senhor, e não durante a semana da Paixão, na casa de 

Simão, o fariseu, não Simão, o leproso. A única semelhança superficial é que os 

proprietários de ambas as casas foram nomeados Simon. No entanto Simon era um nome 

muito comum em Israel. O Novo Testamento apresenta vários outros homens por esse 

nome, incluindo dois dos apóstolos, Simão Pedro e Simão, o Zelote, (Lucas 6: 14-15) 

(Mat. 13:55), um dos irmãos de Jesus, um homem de Cirene forçada pelos romanos a 

carregar a cruz de Jesus (Marcos 15:21), o pai de Judas Iscariotes (João 6:71), o falso 

profeta Simão, o mágico (Atos 8: 9-24), e Simão, o curtidor, em cujas casa em Jope Pedro 

ficou (Atos 09:43). 



Quando a história começa, um dos fariseus estava pedindo ao Senhor para jantar com 

ele . Sempre que este incidente ocorreu não é conhecido, exceto que ele estava na Galiléia 

durante o ministério de Jesus da Galiléia, que Lucas descreve em 4: 14-9: 50. Como os 

outros fariseus que convidaram Jesus para uma refeição, este fariseu não tinha interesse 

pessoal nele. Ele não era um investigador de mente aberta, mas não tinha como a maioria 

dos fariseus, já decidiu que Jesus era um blasfemo, arrogando para si o direito de perdoar 

os pecados que pertence a Deus somente (Lucas 5:21). Estes auto-indicados guardiões de 

legalista, externo, religião ritualística odiava a mensagem de Jesus de graça, 

arrependimento e perdão, e ao Seu chamado para o amor sincero de Deus de coração. Eles 

também odiavam para incisivamente repreender seu hipócrita auto-justiça (Mat. 23), e 

para a associação com os excluídos da sociedade (Lucas 07:34). Depois de já ter chegado 

a uma conclusão a respeito de Jesus, eles estavam ocupados acumulando provas contra 

ele. Este convite do fariseu para Jesus era parte desse processo de coleta de provas. No 

que se preze fariseu convidaria qualquer associação com um blasfemo, a não ser para 

fazer-lhe mal. 

Jesus, é claro, estava bem ciente do motivo deste homem por convidá-lo. Apesar do fato 

de que convidar alguém para um banquete normalmente era um sinal de amizade e honra, 

Ele entendeu que o fariseu era um hipócrita e que suas intenções para com Ele eram 

más. No entanto, graciosamente Jesus estendeu a mão para este pecador perdido, 

expondo-o ao poder que Ele tem para transformar vidas. O Senhorentrou na casa do 

fariseu e , como era costume, reclinou-se à mesa . Desde estradas eram ou empoeirado 

ou lamacento, foi prudente manter os pés dos convidados para o mais longe da mesa 

possível.Deitada apoiado em uma de cotovelo foi tanto um sanitário e uma posição 

confortável para a conversa prolongada que acompanhou tal uma refeição. 

Não era incomum para convidar um rabino visita a uma refeição sábado ou um banquete 

especial, dando aos presentes a oportunidade de discutir questões teológicas, culturais e 

sociais com ele. Há alguma evidência de que em tais ocasiões as portas foram muitas 

vezes deixados em aberto para que aqueles não foi convidada para a refeição poderia ficar 

em torno do perímetro da sala e ouvir sobre o diálogo.Essa é, sem dúvida, o que aconteceu 

nesta ocasião. 

A história gira em torno de dois personagens principais: a mulher pecadora, e o homem 

hipócrita. 

A MULHER PECADORA 

E havia uma mulher na cidade que era um pecador; e quando ela 

soube que ele estava reclinado à mesa em casa do fariseu, trouxe 

um frasco de alabastro com perfume, e de pé atrás dele a seus pés, 

chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e manteve 

limpá-los com o cabelos de sua cabeça, e beijando seus pés e 

ungindo-os com o perfume. (7: 37-38) 

O texto grego do versículo 37 diz literalmente: "e eis" ( kai idou ), enfatizando que, uma 

coisa chocante surpreendente estava prestes a acontecer. O que foi chocante foi que 

essa mulher era bem conhecidona cidade como um pecador , um termo para as pessoas 

mais desprezados da sociedade (cf. Prov 11:31; Matt. 9: 10-13.; Lucas 19: 7). Em toda a 



probabilidade, ela era uma prostituta, uma adúltera profissional; imoral, impuro, e viver 

uma vida pecaminosa flagrantemente a nível público. Não há nenhuma razão para 

identificá-la, como fazem alguns, com Maria Madalena. Maria é introduzida alguns 

versos distância (8: 2) como se pela primeira vez; se ela fosse esta mulher pecadora, Lucas 

teria chamado ela aqui, não mais tarde. 

Tendo conhecimento de que Jesus estava reclinado à mesa em casa do fariseu , e 

sabendo que as portas poderia ser deixada em aberto, a mulher foi para lá com um plano 

específico em mente. Ela trouxecom ela um frasco de alabastro com perfume . Não só 

foi perfume parte do comércio de ser uma prostituta, foi também amplamente utilizado 

por mulheres em geral. Que o frasco em que o perfume foi armazenada foi feita a partir 

de alabastro , uma espécie de mármore caro extraído no Egipto, indicam que o perfume 

foi valiosa. A mulher destina-se a ungir a cabeça de Jesus com o perfume , em vez do 

azeite mais comum e menos caro normalmente utilizados para esses fins (cf. v 46; 23 

Pss.:. 5; 133: 2; 141: 5; Ecl. 9: 8). Esperando seu oportunidade, ela assumiu uma 

posição de pé atrás de Jesus aos Seus pés . Ela, evidentemente, não foi imediatamente 

reconhecido pelas outras pessoas lá; certamente o fariseu teria sido ofendida que 

contaminou a pureza de sua casa e teria encomendado a ela para sair. Pode ser que o 

banquete teve lugar na noite, e à luz fraca das velas e lâmpadas mascarado sua identidade. 

Como ela ficou em silêncio perguntando como ela estava indo para chegar até onde ela 

poderia ungir a cabeça de Jesus, a mulher foi subitamente tomado pela emoção e 

começou a chorar . Por causa de onde ela estava de pé, começou a molhar os pés com 

as suas lágrimas . Brechó (molhado) significa, literalmente, "a chuva" (Mateus 05:45; 

Lucas 17:29; Tiago 5:17; Ap 11: 6. ). A barragem emocional tinha estourado, e as 

lágrimas inundaram para baixo sobre os pés de Jesus em uma chuva suave. 

Inclinou-se enquanto ela chorava, a mulher notou que o anfitrião tinha esquecido de 

prever os pés de Jesus para ser lavado (44 v.), Então ela manteve enxugando-os com os 

cabelos da sua cabeça . Naquela cultura, lavando os pés de outra pessoa era considerado 

degradante, algo feito apenas pelos escravos mais humildes (cf. João 1:27). Mas o que 

teria chocado os espectadores ainda mais do que lavar os pés de Jesus da mulher era o seu 

deixando os cabelos. Para uma mulher judia a fazê-lo em público foi considerada 

indecente, mesmo imoral. Mas dominado pela emoção, ela não estava preocupado com a 

vergonha que ela poderia enfrentar. 

Depois de terminar de lavá-las, a mulher começou a beijar os pés de 

Jesus. Kataphileō (beijar) é uma palavra intensa. Em Lucas 15:20 descreve o beijo do 

filho pródigo em seu retorno para casa do pai.Lucas usou em Atos 20:37 para descrever 

como os anciãos da igreja de Éfeso beijou Paulo quando ele se despediu deles. Beijos de 

pés de Jesus da mulher era uma expressão marcante de afeto. Então, queiram ou não 

possam esperar mais, ela fez o que tinha vindo a fazer e ungiu os pés do Senhor com o 

perfume . Esta foi uma exibição impressionante de honra prestada a Jesus no meio 

daqueles que buscavam apenas para desonrá-Lo. 

O HOMEM HIPÓCRITA 

Agora, quando o fariseu que o convidara Ele viu isso, disse para 

si mesmo: "Se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo 



de pessoa é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora." E Jesus 

respondeu ele, "Simão, tenho uma coisa a dizer-te." E ele 

respondeu: "Diga, professor". "Um credor tinha dois devedores: 

um lhe devia quinhentos denários, e outro cinquenta. Quando eles 

foram incapazes de pagar, perdoou a ambos. Então, qual deles o 

amará mais? "Simão respondeu:" Suponho que aquele a quem 

mais perdoou. "E disse-lhe:" Você julgou corretamente. 

"Voltando-se para a mulher, disse a Simão:" Vês esta 

mulher? Entrei em tua casa; não me destes de água para os pés, 

mas ela tem molhado meus pés com lágrimas e enxugou-os com 

os seus cabelos. Não me deste ósculo; mas ela, desde o momento 

em que entrei, não tem cessado de me beijar os pés. Não me 

ungiste a cabeça com óleo, mas ela ungiu-me os pés com 

perfume. Por esta razão, eu digo a vocês, seus pecados, que são 

muitos, foram perdoados, porque muito amou; mas quem se 

perdoa pouco, pouco ama. "Então disse a ela:" Seus pecados 

foram perdoados. "Aqueles que foram reclinado à mesa com Ele 

começou a dizer entre si:" Quem é este homem que até perdoa 

pecados? "E Ele disse à mulher:" A tua fé te salvou; vai em paz 

"(7: 39-50). 

As ações da mulher que poderia ter colocado Jesus em uma luz muito ruim. Afinal de 

contas, ela era uma pecadora notória. Deixando os cabelos, lavar, beijo, abraço, e unção 

Seus pés era uma grave violação do decoro. Isso pode ter levado alguns a perguntar por 

que ela sentiu a liberdade de ser tão familiarizados com ele e chegar a um óbvio, mas 

errado, conclusão. Sem pecado, caráter sem mácula do Senhor (João 8:46) impedia 

qualquer pensamento de impropriedade por parte dele, mesmo por parte de seus inimigos. 

O fariseu, desenhou um igualmente falsa conclusão: ele riscado até a reação do Senhor 

não para o mal, mas a ignorância. Isso, no entanto, foi a prova para ele que Jesus não 

poderia ser quem dizia ser, pois, o fariseu fundamentado, "Se este homem fosse profeta, 

saberia quem e que tipo de pessoa é essa mulher que o toca, que ela é um pecador. 

" Como Jesus poderia dizer-lhes coisas que não sabia se ele nem mesmo sabia o que eles 

próprios sabiam sobre essa mulher? Afinal nenhum professor religioso sensato, muito 

menos um que afirma ser o Messias, jamais iria permitir que uma mulher que o tocasse. O 

fariseu, era ao mesmo tempo revoltado com a cena que ele estava testemunhando, e ao 

mesmo tempo satisfeito, porque confirmou sua crença de que a ignorância da maldade 

dessa mulher de Jesus foi a prova de que Ele não era um verdadeiro profeta. 

As palavras do Senhor para o fariseu, agora introduzidas como Simon , injetar um toque 

de ironia na história. Simon tinha assumido que Jesus não sabia o verdadeiro caráter da 

mulher e, portanto, não era um verdadeiro profeta. Mas, apesar de Simon não tinha 

verbalizado sua pergunta, ele respondeu-lhe . Seu conhecimento dos pensamentos de 

Simon provou que Jesus era de fato um verdadeiro profeta (cf. Lucas 5:22). Interromper 

qualquer conversa que pode ter ocorrido, Jesus lhe disse: "Simão, tenho uma coisa para 

te dizer." Respeitosamente educada, mas frio, Simon respondeu: "Diga, professor". O 



Senhor comunicou o ponto Ele pretendia fazer por meio de uma parábola simples ou 

analogia: "A credor tinha dois devedores: um lhe devia quinhentos denários, e outro 

cinquenta . Suas dívidas diferiram dramaticamente (quinhentos denários era cerca de um 

ano e meio para o salário de um trabalhador comum; cinqüenta cerca de dois salários do 

mês), mas também não poderia pagar sua dívida.Felizmente, tanto para o credor tinha 

misericórdia deles, e quando eles foram incapazes de pagar, perdoou a ambos . Além 

de seu uso aqui em um sentido do negócio, (graciosamente perdoou)charizomai , é 

usado em um sentido teológico para descrever o perdão que Deus concede os crentes em 

Cristo (Rm 8:32; Ef 4:32; Col. 2..: 13; 3:13). 

O que fez o ato do agiota tão generoso é que ao perdoar as dívidas dos dois indivíduos, 

sofreu essas dívidas na íntegra. Paulo entendeu que o princípio, quando ele 

magnanimamente ofereceu para assumir a dívida Filemon de outra forma teria incorrido 

quando ele perdoou seu escravo fugitivo Onésimo: "Mas, se te fez algum dano, de 

qualquer forma ou te deve alguma coisa, cobrar que a minha conta; Eu, Paulo, estou 

escrevendo isso com a minha própria mão, vou pagá-lo "(Fm. 18-19). Da mesma forma, 

quando Deus perdoa os pecados dos crentes Ele incorre a sua dívida, e Jesus Cristo 

morreu para pagá-la. 

Então, o Senhor chegou a um ponto de sua ilustração pedindo Simon, "Então, qual deles 

o amará mais?" hesitando em dar uma resposta simples Simon respondeu: "Suponho 

que aquele a quem mais perdoou." Ele pode ter foi sendo sarcástico, uma vez que a 

resposta à pergunta do Senhor era óbvio, ou cauteloso, desconfiado de que de alguma 

forma Jesus a intenção de constrangê-lo, se ele deu a resposta errada. Mas ele tem razão, 

e Jesus disse-lhe: "Você julgou corretamente." O princípio era simples e óbvio: quem 

é perdoado o mais vai amar quem perdoa a mais; grande amor vem do grande perdão. 

Voltando-se para a mulher , Jesus, então, aplicado o princípio ilustrado na parábola para 

ela e Simon. Dirigindo-Simon, o Senhor contrastou seu amor óbvio para Ele com sua fria 

indiferença. "Vês esta mulher? Entrei em tua casa; não me destes de água para os 

pés, mas ela tem molhado meus pés com lágrimas e enxugou-os com os seus 

cabelos. Não me deste ósculo; mas ela, desde o momento em que entrei, não tem 

cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela ungiu-me os 

pés com perfume ". Sua demonstração de amor por Jesus deu provas claras de sua vida 

transformada; ela muito amou, porque ela foi muito perdoada. Em contraste, Simon havia 

insultado Jesus ao não oferecer a cortesia normal de fornecimento de água para os 

seus pés (cf. Gn 18: 4; 19: 2; 24:32; 43:24; Jz 19:21; João 13.: 4-5) ou cumprimentá-lo 

com o habitual beijo (cf. Gen. 29:13; 45:15; Ex 04:27; 18: 7.; Rom 16:16).. E enquanto 

ele não tinha conseguido ungir do Senhor cabeça comazeite barato óleo, ela tinha 

ungido Seus pés com dispendioso perfume . 

Continuando a abordar Simon, o que ele procurou chegar, Jesus disse: "Por isso eu digo 

a você, seus pecados, que são muitos, foram perdoados, porque muito amou; mas 

quem se perdoa pouco, pouco ama. " O tempo verbal perfeito (descrevendo ação 

concluída no passado com contínuos resultados no presente) traduzidos foram 

perdoados indica que a mulher já tinha sido perdoado antes que ela chegou lá naquele 

dia. Esta era sua oportunidade de mostrar sua gratidão e amor a quem tinha graciosamente 

perdoado. Depois, dirigindo a mulher, Jesus reafirmou o que já tinha sido perdoado 

(novamente o verbo está no tempo perfeito), dizendo -lhe: "Os seus pecados foram 



perdoados." Sua demonstração de amor pelo Salvador foi a marca de sua transformada 

vida. 

Essa transformação foi evidente para aqueles que estavam reclinados à mesa 

com Cristo e eles começaram a dizer entre si: "Quem é este homem que até perdoa 

pecados?" Que Jesus tomou sobre si mesmo para perdoar os seus pecados, em vez de 

dizer que Deus havia perdoado ela, não foi perdido sobre eles. As últimas palavras de 

Cristo para a mulher ", tua fé te salvou; vai em paz ", deixou claro que o seu amor e 

as boas ações que ela tinha feito para ele eram o resultado de sua salvação, não a sua 

causa (Ef. 2:10). A salvação é pela fé sozinho (João 5:24; 6:40; Rm 3:28; 5:.. 1; Gl 2:16; 

3:24; Efésios 2: 8-9; Fp 3:.. 9; 2 . Tim 3:15), e produz eterna paz (Atos 10:36; Rom. 

15:13;. Ef 2,14; Cl 1:20). 

É o seu amor pelo Senhor Jesus Cristo, que é o mais poderoso testemunho dos crentes ao 

mundo perdido. Um ingrato, sem amor cristão enfraquece o testemunho do evangelho e 

tais atitudes são incompatíveis com gracioso perdão de Deus. 

 
48.O escopo do ministério de Jesus (Lucas 8: 1-

3) 

Logo depois, ele começou a ir em torno de uma cidade e de aldeia 

em aldeia, proclamando e anunciando o Reino de Deus. A doze 

iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido 

curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, chamada 

Madalena, da qual sete demônios haviam saído, e Joana, mulher 

de Cuza, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras que 

estavam contribuindo para o seu apoio fora de seus meios 

privados. (8: 1-3) 

O plano de Deus que se desenrolou na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo é 

contra-intuitivo para a sabedoria humana convencional. Modernos chamados 

especialistas em metodologia ministério não teria criado uma estratégia tão estreita para 

trazer a salvação ao mundo, ao limitar a exposição do Filho de Deus para o pequeno, 

fraco, aguerrido, e oft-conquistado nação de Israel. Nem o seu plano de ter chamado por 

Ele para viver os primeiros trinta anos de sua vida na obscuridade em um pequeno vilarejo 

(Nazareth) em uma região de remanso (Galiléia), e em seguida, passar a esmagadora 

maioria dos seus três anos de ministério dentro das fronteiras de Israel. Eles teriam sido 

confundido por Sua rejeição de todos os líderes religiosos treinados e influentes, e em seu 

lugar Sua escolha de doze comuns, homens comuns para serem seus colaboradores mais 

próximos no ministério e pregadores. E desprezando o influente e poderosa, passava o 

tempo com as pessoas comuns, especialmente os pobres e excluídos da 

sociedade. Acolhedor dos pecadores e fulminante crítica à elite religiosa de Jesus só 

poderia ser visto como contraproducente para o impacto da Sua mensagem. Comerciantes 

modernos dificilmente teria sido surpreendido que Jesus acabou sendo rejeitado pela 

nação e que está sendo executado como um resultado do ódio dos líderes. 



Mas especialistas mundanos que pensam como isso seria absolutamente errado na sua 

avaliação da estratégia de Deus. Com uma economia de tirar o fôlego de esforço, o Senhor 

Jesus Cristo perfeitamente e precisamente realizado o ministério que Lhe foi dado pelo 

Pai (João 17: 4). Trabalhando dentro dos limites estabelecidos pelo Pai permitiu breves 

três anos de ministério de Jesus para colocar em movimento a força mais poderosa da 

verdade que o mundo já conheceu. Ao longo das gerações o evangelho se espalhou para 

todos os cantos do mundo e da igreja continuou a se expandir em todo o mundo. 

Ministério simples, fixo, e precisamente focado Jesus 'está em nítido contraste com 

conceitos modernos do ministério. Imitando as teorias de gestão do mundo, ministérios 

hoje muitas vezes são projetados para ter a maior impacto possível, e com esse objetivo 

em mente para ser diversa, eclética, sinérgico, tolerante e culturalmente ligados. Enormes 

quantidades de tempo, dinheiro e mão de obra são despejados nas estratégias, planos e 

actividades destinadas a influenciar o maior número possível de pessoas. O objetivo é 

criar uma matriz de percepções, expectativas culturais e necessidades que podem ser 

atendidos no nível mais amplo pelo ministério O modelo divino do ministério, o Senhor 

Jesus Cristo no plano e poder do céu precisava de nenhum desses dispositivos sentia. 

Este breve resumo passagem (cf. 4: 14-15, 31-32, 40-41, 6: 17-19) marca a transição para 

a fase final do ministério galileu do Senhor. Ele fornece uma visão notável para as 

limitações impostas divinamente que fizeram o ministério de Jesus de modo eficaz. Seis 

insights sobre o alcance de seu ministério pode ser discernido. O ministério de Jesus foi 

limitado soberanamente, geograficamente, teologicamente, humanamente, social e 

materialmente 

O ESCOPO DO MINISTÉRIO DE JESUS FOI LIMITADO 
SOBERANAMENTE 

Logo depois, ele começou a ir ao redor (8: 1-A) 

A frase logo depois remete para o incidente envolvendo a mulher pecadora e o fariseu 

hipócrita registrada em 7: 36-50. Logo após esse incidente, de acordo com o projeto do 

Pai, Jesus começou por aíGaliléia para a fase final do Seu ministério lá (8: 4-9: 

50). Embora a afirmação é geral, o projeto divino era específico. 

O Senhor sempre agiu de acordo com a vontade do Pai. Em João 5:30 Ele disse: "Eu não 

busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou." Anteriormente ele havia 

dito a seus discípulos: "Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar 

Sua obra "(João 4:34). Era para fazer a vontade do Pai que Ele veio ao mundo, como ele 

explicou em João 6:38: "Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a 

vontade daquele que me enviou." 

Jesus fez as tarefas que o pai lhe deu para fazer no tempo do Pai. Ele fez certo de que o 

mais importante dessas tarefas, a sua morte sacrificial, não ocorreu até o momento 

preciso, determinado pelo Pai.Antes dessa época, "ninguém pôs a mão nele, porque a sua 

hora ainda não havia chegado" (João 07:30; cf. v 1;. 08:20; Lucas 13:33). 

Finalmente, Jesus ministrou às pessoas a quem o Pai o enviou. Ele disse a uma mulher 

siro-fenícia, "Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel" (Mat. 

15:24). "Não vá no caminho dos gentios," Ele comandou os Doze quando os enviou a 



pregar, "e não entram em cidade de samaritanos; mas sim ir às ovelhas perdidas da casa 

de Israel "(Mateus 10: 5-6.). Estreitando Seu foco ainda mais, Jesus disse que Ele fez "não 

vim chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento" (Lucas 5:32; cf. 4: 18-

19). Ele judicialmente abandonou os orgulhosos, escribas hipócritas e fariseus, dizendo 

aos seus discípulos: "Deixai-os; são guias cegos. E, se um cego guiar outro cego, ambos 

cairão em um buraco "(Mat. 15:14). Quando "alguns dos escribas e fariseus disseram-lhe: 

Mestre, queremos ver um sinal de Você" (Mat. 12:38) Jesus ", respondendo, disse-lhes:" 

Uma geração má e adúltera pede um sinal ; e ainda nenhum sinal lhe será dado, senão o 

sinal do profeta Jonas "(v 39;. cf. Lc 11:29). O exemplo do Senhor ilustra o princípio de 

que a concentração é a chave para a multiplicação. A maneira de multiplicar um 

ministério é intensamente por ensinar as pessoas as verdades da Escritura de mudança de 

vida, e não por manipulação e truques de marketing inteligentes. 

O ESCOPO DO MINISTÉRIO DE JESUS FOI LIMITADO 
GEOGRAFICAMENTE 

de uma cidade e de aldeia em aldeia (8: 1b) 

Que Jesus iria restringir o âmbito de seu ministério por gastar tanto dele viajando de uma 

cidade e de aldeia em aldeia na Galiléia é inexplicável do ponto de vista da filosofia 

moderna do ministério.Jerusalém, o centro cultural e intelectual de Israel, deve ter sido o 

seu alvo. Galiléia, por outro lado, era uma área predominantemente rural, cujos 

moradores plebian foram desprezados pelos judeus sofisticados. Quando alguns diziam 

de Jesus: "Este é o Cristo" outros zombou deles, dizendo "Certamente o Cristo não virá 

da Galiléia, é Ele?" (João 7:41). Quando Nicodemus protestou julgamento de Cristo, os 

fariseus sem investigá-lo eles zombaram dele. Eles "Você não é também da Galiléia, não 

é?", Disse com desdém. "Pesquisar, e ver que nenhum profeta surge da Galiléia" (v. 

52). Mais tarde, o Sinédrio era surpreendido que galileus simples, como Pedro e João 

podia falar com tanta confiança, ousadia e inteligência (Atos 4:13). 

Everywhere Jesus foi tornou-se seu púlpito, as encostas, vales e praças públicas da 

Galiléia foram preenchidos com enormes multidões que se reuniram para ouvi-Lo (cf. vv. 

4, 19, 40, 45). Alguns argumentam que a animosidade crescente de os líderes religiosos 

judeus haviam causado Jesus a ser proibido de pregar nas sinagogas. Como prova disso, 

eles apontam para a falta de qualquer referência a sinagogas nesta declaração 

sumária. Mas um resumo não precisa entrar em detalhes exaustivos, de modo que o 

argumento do silêncio não é convincente. Além disso, Mateus 9:35, 13:54, 06:59 e João 

registro Jesus pregando nas sinagogas da Galiléia após os acontecimentos desta 

passagem, enquanto Lucas 13:10 registra Sua pregação em uma sinagoga judaica, que 

também veio mais tarde, em ordem cronológica. Após sua prisão, Jesus disse ao sumo 

sacerdote Anás, "Eu tenho falado abertamente ao mundo; Eu sempre ensinei na sinagoga 

e no templo, onde todos os judeus se reúnem; e eu falei nada em segredo "(João 18:20), 

o que implica que Ele continuou a pregar nas sinagogas em todo o seu ministério. 

Apesar da extensão geográfica limitada de seu ministério, Jesus tem influenciado o 

mundo inteiro através do registro inspirado pelo Espírito de Sua vida e ministério 

registrado nos Evangelhos e no poder de Sua igreja. 



O ESCOPO DO MINISTÉRIO DE JESUS FOI LIMITADO 
TEOLOGICAMENTE 

proclamando e anunciando o Reino de Deus (8: 1-C) 

Jesus não cobrem um amplo espectro de assuntos em sua pregação. Ele não enfatizar as 

questões sociais ou políticas, envolver-se em discussões filosóficas especulativos, ou 

oferecer lições de auto-ajuda com base no sucesso e prosperidade. O único foco do 

ministério do Senhor limitou-se a proclamar e pregar o reino de Deus (cf. 04:43; 09:11; 

16:16; 04:17 Matt; At. 1: 3). Os termos proclamando e pregando definir a metodologia 

do ministério de Cristo, enquanto o reino de Deus define o seu 

conteúdo. kerusso (proclamando) significa para publicamente e com autoridade arauto 

uma mensagem oficial que deve ser ouvida e obedecida. Euangelizō (pregação) , a fonte 

de as palavras inglesas "evangelizar" e "evangelismo", refere-se a anunciar a Boa Nova 

do Evangelho. 

Apesar das alegações de alguns, os termos reino de Deus eo reino dos céus são 

sinônimos. O último termo aparece apenas no evangelho de Mateus, que foi dirigida ao 

povo judeu, em deferência à sua proibição contra o falar o nome de Deus. Em Mateus 19: 

23-24, Jesus usou os dois termos como sinônimos. Ambos se referem à esfera da salvação, 

onde Deus reina sobre os remidos (Mt 19,26; cf. 21:31; Marcos 1:15; João 3: 3-5.; Atos 

8:12). 

Para pregar o reino de Deus é proclamar a boa notícia de que os pecadores podem ser 

entregues a partir de reino das trevas de Satanás para o reino do Filho amado de Deus (Cl 

1:13). Pecadors responder ao chamado para entrar no reino, antes de tudo, pelo 

arrependimento. Tanto João Batista (Mat. 3: 2-8) e Jesus (Mat. 04:17; Lucas 05:32; 13: 

3, 5) apelou para os pecadores se arrependam e condenou aqueles que se recusaram a se 

arrepender (Mt 11:. 20-21; 12:41). Jesus também instruiu seus discípulos a pregar a 

mesma mensagem (Marcos 06:12; Lucas 24:47). A entrada para o reino de Deus também 

exige fé.Jesus não só chamado para o arrependimento, mas também ensinou que os 

pecadores precisam crer no evangelho, a fim de ser salvo (Mc 1:15; Lc 7:50; João 6:29; 

08:24; 12:36). 

Aqueles que entram no reino de Deus por meio do arrependimento e da fé vai se 

manifestar amor a Deus. Jesus declarou que o maior mandamento é amar a Deus com 

todo o nosso coração, alma, mente e força (Marcos 12: 28-30). Eles também são marcados 

por um compromisso completo e definitivo para obedecer a Deus. Quando um candidato 

a seguidor disse a ele: "Eu te seguirei, Senhor; mas primeiro permita-me dizer adeus para 

os que estão em casa "(Lucas 9:61) Jesus respondeu:" Ninguém, depois de colocar a mão 

no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus "(v. 62 ). O Senhor mostrou que 

comprometimento total nas parábolas Ele contou em Mateus 13: 44-46: 

O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou 

e escondeu novamente; e de gozo, vai, vende tudo o que tem e compra aquele 

campo. Mais uma vez, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas 

pérolas, e em cima de encontrar uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha 

e comprou-a. 



Refletindo o compromisso absoluto que marca os do reino de Deus Paulo escreveu: 

Todas as coisas que para mim era lucro, essas coisas que eu considerei perda por causa 

de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o valor de 

excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas 

as coisas, e as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo. (Fp 3: 7-8.) 

O Senhor também ensinou que aqueles no reino deve viver em obediência ao rei; o Sermão 

da Montanha, em particular, descreve em detalhes as características daqueles que entraram 

no reino de Deus. Mesmo após a ressurreição de nosso Senhor este foi o tema de seu ensino 

para os quarenta dias antes de seu retorno ao céu, ampliando o conhecimento dos seus 

apóstolos das características do reino (Atos 1: 3). 

O ÂMBITO DO MINISTÉRIO DE JESUS FOI LIMITADO 
HUMANAMENTE 

A doze iam com ele, (8: 1d) 

Como observado anteriormente neste capítulo, a concentração de esforço é a chave para 

a multiplicação de ministério. Jesus ministrou constantemente para as enormes multidões 

que O seguiam em todos os lugares. Contudo, o Senhor concentrou a maior parte de sua 

atenção sobre os Doze, que (para além do traidor Judas) iria continuar seu ministério 

depois de Sua ascensão. Como observado em suas biografias dadas nos capítulos 2 a 8 

deste volume, eles eram homens extremamente comuns. Nenhum dos Doze estavam entre 

a elite ou influente da sociedade judaica; suas fileiras não incluía escribas, fariseus, 

saduceus, padres, rabinos, ou chefes da sinagoga. Eles não vieram de famílias ricas e 

influentes, e não tinha amigos em lugares altos. Os Doze freqüentemente desapontado 

com a sua fé fraca e falta de visão (Matt 15 (por exemplo, Matt 08:26 14:31.): 15-16; 16: 

8-11., Marcos 4: 10-13; 9: 32; João 12:16; 20: 9). Todos eles abandonaram em sua hora 

de necessidade (Mat. 26:56). Mas Ele derramou a Sua vida para eles, e transformou-os 

em homens que transformam o mundo de cabeça para baixo. 

O apóstolo Paulo também entendeu a importância de derramar sua vida em um grupo 

limitado de pessoas. Escrita pouco antes de sua execução a Timóteo, um dos que iria 

continuar o seu ministério depois de sua morte, Paulo ordenou-lhe: "As coisas que você 

já ouviu falar de mim na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que 

sejam capazes de ensinar a outros "(2 Tim. 2: 2). As quatro gerações evidente aqui, Paulo, 

Timóteo, os homens fiéis, e os outros, marcam o processo em curso de multiplicação que 

tem continuado ao longo dos séculos até hoje. 

Nesta fase da sua formação, os Doze ainda não tinha sido habilitada e enviar a pregar, 

ensinar, curar e expulsar demônios. Eles estavam observando, ouvindo e aprendendo. Só 

mais tarde Jesus enviá-los para fora em uma viagem de pregação por si mesmos (9: 1-6). 

O ESCOPO DO MINISTÉRIO DE JESUS FOI LIMITADO 
SOCIALMENTE 



e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos 

malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual 

sete demônios haviam saído, e Joana, mulher de Cuza, procurador 

de Herodes, Susana, (8: 2-3a) 

Não foram só os doze homens que viajam com Jesus, mas, surpreendentemente , também 

algumas mulheres . Para um rabino para que as mulheres que o acompanhavam era 

praticamente sem precedentes.Como muitos outros no mundo antigo, os rabinos tinham 

uma visão de baixo de mulheres e se recusou a ensiná-los. Ação de Jesus foi politicamente 

incorreto; ele voou em face da sabedoria convencional.Dado o status inferior das 

mulheres na sociedade judaica, eles tiveram pouca influência que poderiam usar para 

ajudá-lo. Mas, apesar de que estas mulheres viajou com Jesus, embora não 

necessariamente o tempo todo, ou todos de uma vez. Eles haviam sido 

curados espiritualmente de espíritos malignos e fisicamente de doenças . Quantos 

havia não é indicado, mas os nomes Lucas três dos muitos outros que seguiram o 

Senhor. Esta comitiva fez Jesus socialmente inaceitável, quando medido por padrões 

rabínicos. 

Maria, chamada Madalena (após sua cidade natal de Magdala, na costa ocidental do 

Mar da Galiléia, cerca de três quilômetros ao norte de Tiberíades) aparece em destaque 

nas contas da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor (Mt 27:56;. Marcos 15:47; 

João 20: 1-18). Esta é a sua única aparição nos Evangelhos. (Como observado no capítulo 

anterior deste volume, ela não era a mulher pecadora que ungiu Jesus na casa de Simão, 

o fariseu [Lucas 7: 36-50]). Nem o fato de que sete demônios tinha saído de sua provar 

que ela tinha vivido uma vida imoral, já que não há conexão necessária entre possessão 

demoníaca e imoralidade. 

Joanna era a mulher de Cuza, procurador de Herodes (a classificação oficial de alta, 

possivelmente o gerente da propriedade Antipas '). Como Maria Madalena, ela era uma 

testemunha para o sepultamento de Jesus e ressurreição (Lucas 23:55; 24:10), e, 

provavelmente, a crucificação também. A influência de Cristo alcançou em lar de 

Herodes Antipas, bem como a pequena aldeia de Magdala.Outra pessoa perto de Herodes 

Antipas, Manaém, viria a se tornar um dos líderes da igreja em Antioquia (Atos 13: 1). 

Nada se sabe de Susanna , uma vez que Lucas dá nenhuma informação sobre ela, e seu 

nome aparece em nenhum outro lugar nas Escrituras. 

Jesus trouxe para o reino tudo que o Pai deu a Ele (João 6:37), homens e mulheres de 

todos os estratos da vida. Não havia limites para o alcance de seu ministério a esse 

respeito. As mulheres, incluindo Elisabete (Lucas 1: 5-25, 39-45, 57-60), Maria (Lucas 

1-2), Anna (Lucas 2: 36-38), Pedro da mãe-de-lei 8 (Matt.: 14-15), a viúva de Naim 

(Lucas 7: 12-15), Maria e Marta (Lucas 10: 39-42; João 11: 1-45; 12: 1-8), a mulher na 

parábola do moeda perdida (Lucas 15: 8-10), a viúva na parábola do juiz iníquo (Lucas 

18: 3-5), e a viúva que ofereceu suas duas últimas moedas (Lucas 21: 1-4), desempenhou 

um papel na vida e ministério de Jesus Cristo, que excedeu em muito a sua importância 

na sociedade judaica contemporânea. 

O ESCOPO DO MINISTÉRIO DE JESUS FOI LIMITADO 
MATERIALMENTE 



e muitos outros que estavam contribuindo para o seu apoio fora 

de seus meios privados. (8: 3b) 

Além das mulheres mencionadas acima, muitos outros , homens e mulheres, com o apoio 

do ministério de Cristo por contribuir para o seu [Jesus e os Doze] apoio fora de seus 

meios privados . O ministério de Jesus dependia das pequenas contribuições de outras 

pessoas cujas vidas Ele tinha mudado. Os discípulos tinham deixado tudo para segui-Lo 

(Mateus 19:27.), Incluindo as suas profissões (Marcos 01:20; Lucas 05:28) e suas casas 

(Lucas 18:28). O próprio Jesus tinha "onde reclinar a cabeça" (Lucas 9:58), e no momento 

da sua morte nada propriedade, mas as roupas que ele usava (Lucas 23:34).As 

contribuições magros eles receberam eram generosos o suficiente para que Jesus e os 

Doze foram capazes de contribuir para os pobres (João 13:29). Nenhum deles 

pessoalmente prosperou, como a frustração de evidências Judas (João 12: 1-6). 

O ministério do Senhor demonstra o princípio bíblico de que "aqueles que anunciam o 

evangelho, [são] para obter a sua vida a partir do evangelho" (1 Cor 9:14; Lc. 10: 7; 1 

Tim. 5: 17-18). Portanto, "o que é ensinado a palavra é compartilhar todas as coisas boas 

com aquele que ensina a ele" (Gal. 6: 6). Isso não pagar a dívida dos crentes com Deus. A 

dívida do pecado que nunca poderia pagar tenha sido pago na íntegra pela morte do 

Senhor Jesus Cristo (Colossenses 2: 13-14) e já não deve isso. Mas transformado pela 

graça cristãos de Deus, por amor e gratidão, procuram imitar o sacrificial graça, amando 

Ele derramou sobre eles. 

O Senhor Jesus Cristo realizou a vontade soberana de Deus, ministrou onde Deus o 

colocou, proclamou a mensagem de Deus, serviu-se em discipular alguns homens fiéis, 

abraçou homens e mulheres de todas as esferas da vida, e dependia das contribuições 

daqueles que tinham beneficiado de Seu ministério, Ele é o modelo perfeito para todos 

aqueles que servi-Lo em gratidão e amor. 

 
49. A receptividade ao Evangelho: A Parábola dos 

Solos (Lucas 8: 4-15) 

Quando uma grande multidão estava vindo junto, e os de várias 

cidades estavam viajando para Ele, Ele falou por meio de uma 

parábola: "O semeador saiu a semear a sua semente; E quando 

semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada e as 

aves do céu a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, e assim 

que ele cresceu, secou-se, porque não havia umidade. Outras 

sementes caíram entre os espinhos; e os espinhos cresceram e 

sufocaram-lo. E outra caiu em boa terra, e cresceu, e produziu 

uma colheita de cem vezes maior. "Como Ele disse estas coisas, 

Ele gritava:" Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. "Seus 

discípulos começaram interrogá-lo sobre o que significava essa 

parábola. E Ele disse: "A vós é dado conhecer os mistérios do 



reino de Deus, mas para o resto é por meio de parábolas, para 

que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Agora, a 

parábola é este: a semente é a palavra de Deus. Aqueles ao lado 

da estrada são aqueles que ouviram; depois vem o diabo e tira a 

palavra do seu coração, para que eles não vão acreditar e ser 

salvos. Aqueles que estão no solo rochoso são aqueles que, 

quando ouvem, recebem a palavra com alegria; e estes não têm 

raiz firme; eles acreditam que por um tempo, mas na hora da 

provação se desviam. A semente que caiu entre os espinhos, esses 

são os que ouviram e, como eles entram em seu caminho, são 

sufocados com preocupações e riquezas e deleites da vida, e não 

dão fruto com a maturidade. Mas a semente em boa terra, esses 

são os que ouviram a palavra em um coração honesto e bom, e 

mantê-lo rápido, e dão fruto com perseverança. (Lucas 8: 4-15) 

A boa notícia da salvação é tão inexplicavelmente maravilhoso e glorioso que palavras 

não podem expressar a sua magnificência. Aqueles que experimentaram a salvação 

bênçãos-perdão dos pecados (Atos 10:43) e à liberdade de sua tirania:; (Rom 6 1-

7.) justificação (Romanos 3: 20-28.); a vida eterna (João 3:16); paz com Deus (Rom. 5: 

1); adoção na família de Deus (Romanos 8:15.); a habitação (2 Tim 1:14.); enchimento (. 

Ef 5:18); E AUTORIZAÇÃO (Atos 1: 8) do Espírito Santo; a consciência limpa (Hb 

10:22.); a esperança do céu (1 Pedro 1: 4); a mente de Cristo (1 Cor. 2:16) revelado na 

palavra da verdade (João 17:17) -Encontrar que é difícil entender como alguém poderia 

rejeitá-la. Afinal, quem recusaria a vida eterna em favor da punição eterna? Quem iria 

segurar para o inferno e rejeitar o céu?Quem recusaria eterna alegria e paz, e em seu lugar 

preferem em vez miséria e dor? 

A parábola do Senhor relacionado nesta passagem responde a pergunta de por que ao 

longo da história redentora a maioria das pessoas que rejeitaram o evangelho (Mt 7:14; 

22:14; Lucas 13: 23-24.). É crucial para uma compreensão adequada do evangelismo, e 

revela que tipo de respostas crentes podem esperar quando apresentar o 

evangelho. Ilustração simples de Jesus oferece uma visão profunda e inesquecível para o 

sujeito de receptividade ao evangelho. Ele deixa claro que a questão não é a mensagem 

do evangelho, nem é a habilidade ou metodologia daqueles proclamá-la. O fator 

determinante é a condição do coração do ouvinte. 

A importância do coração não pode ser exagerada. "Cuidado sobre o coração com toda a 

diligência," aconselhou Salomão ", porque dele procedem as fontes da vida" (Prov. 

04:23). Jesus observou que "a boca fala do que está cheio o coração" (Mat. 12:34), e 

advertiu que "as coisas que saem da boca vêm do coração, e é isso que contamina o 

homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, 

prostituição, furtos, falsos testemunhos e calúnias "(Mt 15: 18-19; cf. Marcos 7: 21-

23.). Escritura descreve tal coração como 

 ímpios (Prov. 26:23) 

 desesperAdãoente doente (Jer. 17: 9) 



 perversa (Prov. 11:20) 

 mal (Gn 8:21;. Jer 03:17) 

 insana (Eclesiastes 9: 3.) 

 imundo (Jer. 4:14) 

 enganoso (Jer. 17: 9) 

 desleais (1 Reis 15: 3) 

 errante (Sl. 95:10) 

 impenitente (Rom. 2: 5) 

 descrente (Heb. 3:12) 

 blind (Rom. 1:21) 

 enganado (Isa. 44:20) 

 endurecido (Ef. 4:18) 

 orgulhoso (Provérbios 16: 5; 21: 4.) 

 ganancioso (2 Pedro 2:14) 

 tolo (Rom. 1:21) 

 idólatra (Ez. 14: 3-4) 

 rebelde (Jer. 5:23) 

 perversa (Sl 101:.. 4; Pv 11:20) 

 teimoso (Jer. 5:23) 

 maçantes (Atos 28:27) 

Todos esses termos negativos expor as profundezas da depravação humana. 

O relato de Mateus é o cenário para esta parábola. No dia em que Ele disse que, Jesus 

deixou uma casa (provavelmente aquela em que sua mãe e seus irmãos encontraram-

[Matt. 12: 46-50]) e foi para a costa do Mar da Galiléia (13: 1). Devido às grandes 

multidões que o pressionou, Jesus entrou num barco e sentou-se para ensinar o povo (cf. 

Lc 5: 3), que estava na praia (Mat. 13: 2). A grande multidão consistia não só de pessoas 

da vizinhança imediata, mas também de várias outras cidades . Atraído pela notícia se 

espalhando rapidamente do poder de Jesus sobre a natureza eo reino demoníaco, e sua 

capacidade de curar qualquer e todas as doenças e até mesmo ressuscitar os mortos, eles 

se reuniram para experimentar em primeira mão os Seus milagres poderosos e ensino 

incrível. 

Quando a multidão chegou, o Senhor falou a eles por meio de uma 

parábola . Parabole (parábola) significa colocar uma coisa ao lado de outro para 

comparação. Parábolas eram um dispositivo retórico comum empregado pelos 

rabinos. Aqui, como sempre fazia, Jesus colocou uma história ao lado de uma verdade 

espiritual para fazer que a verdade mais claramente compreendida. Enquanto parábolas 

poderia ser breves ilustrações (por exemplo, 5: 36-39; 6:39; Mat. 13: 31-32, 33, 44, 45-



46) analogias, eles também poderiam ser estendidos, como é este. Parábolas colocado 

profunda verdade teológica em contextos familiares, tornando-a viva, interessante, 

inesquecível, e facilmente lembrados. 

Embora Jesus fez-se tais analogias todo o Seu ministério, esta parábola marcou um 

importante ponto de viragem. Desse momento em diante Jesus falou às multidões só em 

parábolas (Mat. 13:34). Isso foi um ato deliberado de julgamento por parte dele. Aqueles 

que não acreditaria agora não podia; os tolos que odiavam conhecimento (Prov. 01:22) 

foram privados dele. Ao apresentar seu ensino em parábolas, Jesus escondeu a verdade 

de rejeitar os incrédulos e revelou-lo apenas para seus fiéis seguidores. Sem uma 

explicação, uma parábola pode significar qualquer coisa ou nada; é pouco mais do que 

um enigma.Véu da verdade do Senhor significa que o julgamento tinha caído sobre Israel 

para que eles não podiam mais compreender o ensino de seu próprio Messias. Aqueles 

que tinham rejeitaram foram fixados na escuridão eles adoraram (João 3:19). Apenas os 

discípulos do Senhor entendeu as parábolas, porque só eles receberam Sua explicação 

deles. O relato de Marcos desta registros de incidentes que Jesus "estava dizendo para [os 

discípulos]", para que você foi dado o mistério do Reino de Deus, mas os que estão fora 

colocar tudo em parábolas, para que ao ver, eles podem ver e não percebem, e, ouvindo, 

ouçam e não entendam, caso contrário, eles podem voltar e ser perdoados '"(Marcos 4: 

11-12). 

Nesta passagem, o Senhor disse a parábola à multidão, e depois interpretou em particular 

aos seus discípulos. 

A PARÁBOLA 

"O semeador saiu a semear a sua semente; E quando semeava, 

uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada e as aves do céu 

a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, e assim que ele 

cresceu, secou-se, porque não havia umidade. Outras sementes 

caíram entre os espinhos; e os espinhos cresceram e sufocaram-

lo. E outra caiu em boa terra, e cresceu, e produziu uma colheita 

de cem vezes maior ". (8: 5-8) 

Esta história simples descrita uma atividade que era muito familiar para os ouvintes de 

Jesus, desde a Galiléia foi em grande parte uma região agrícola. Na verdade, enquanto 

estavam ao longo da costa naquele dia eles podem até ter visto isso acontecendo na 

distância. Quando um semeador saiu a semear a sua semente que ele usou um método 

conhecido como radiodifusão. Que envolveu andando para cima e para baixo os sulcos 

no campo arado espalhando a semente com a mão. A semente caísse em diferentes tipos 

de solo, dos quais o Senhor menciona quatro. 

Alguns da semente caiu à beira do caminho . Jesus não estava se referindo a uma rua 

ou estrada, mas para os caminhos batidos que separavam as tiras estreitas de terra 

cultivada. Os agricultores usaram esses caminhos para acessar seus campos arados, e os 

viajantes usou para viajar pelo interior (cf. Mt 12: 1.). Os caminhos não foram lavrados, 

e no clima seco, semi-árido de Israel que se tornaria praticamente tão duro como 

concreto. A semente que caiu sobre esses caminhos não tinha nenhuma chance de 



penetrar no solo duro-embalados. O que não foi pisado por pessoas andando pelos 

caminhos das aves do céu comeram . 

Alguns dos outro caiu em solo rochoso . Jesus não estava se referindo ao solo juncado 

de rochas e pedras, uma vez que aqueles que foram transformados pela aração e 

removido. Em muitos lugares, no entanto, houve uma cama rocha subjacente a uma 

profundidade suficiente abaixo da superfície para evitar ser atingido pelo arado. As raízes 

das plantas não poderia penetrar que o rock cama para atingir o lençol freático abaixo 

dela. Como resultado, eles secou-se porque a fina camada de solo superficial retido 

insuficiente umidade para que sobrevivam. 

Ainda Outras sementes caíram entre os espinhos . akantha (espinhos) é um termo 

geral para a categoria de espinhosa (é a palavra usada para descrever a coroa de espinhos 

colocada sobre a cabeça de Jesus [Matt 27:29; João 19: 2.] ), as ervas daninhas espinhosas 

que são inúteis e particularmente nocivas em terras agrícolas cultivados. Mesmo o mais 

cuidadoso, aração diligente não poderia sempre remover todas as raízes da erva 

daninha. O resultado foi um solo que parecia bom quando o agricultor plantou a semente, 

mas a trágica realidade era que não havia outra vida nele. As ervas daninhas cresceram 

mais rapidamente do que as plantas boas, bloqueando a luz do sol e consumir a água e 

nutrientes do solo. Como resultado os espinhos cresceram com as boas plantas e 

sufocaram -los para fora . 

Mas a situação não era totalmente impossível. Algumas sementes conseguiu cair em boa 

terra, e cresceu, e produziu uma colheita de cem vezes maior . Este solo não tinha 

nenhum dos inconvenientes dos outros três; foi suave, profunda e livre de ervas 

daninhas. Como resultado, ela produziu uma cultura incrível. Mateus 13: 8 e Marcos 4: 8 

se referem a um rendimento da colheita de trinta, sessenta ou cem vezes; Lucas menciona 

apenas o maior rendimento (cf. Gen. 26:12). Todos estavam muito acima do rendimento 

médio de um agricultor poderia esperar. 

A INTERPRETAÇÃO 

Como Ele disse estas coisas, Ele gritava: "Aquele que tem ouvidos 

para ouvir, ouça." Seus discípulos começaram a interrogá-lo 

sobre o que significava essa parábola. E Ele disse: "A vós é dado 

conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para o resto é por 

meio de parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não 

entendam. Agora, a parábola é este: a semente é a palavra de 

Deus. Aqueles ao lado da estrada são aqueles que 

ouviram; depois vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para 

que eles não vão acreditar e ser salvos.Aqueles que estão no solo 

rochoso são aqueles que, quando ouvem, recebem a palavra com 

alegria; e estes não têm raiz firme; eles acreditam que por um 

tempo, mas na hora da provação se desviam. A semente que caiu 

entre os espinhos, esses são os que ouviram e, como eles entram 

em seu caminho, são sufocados com preocupações e riquezas e 

deleites da vida, e não dão fruto com a maturidade. Mas a semente 



em boa terra, esses são os que ouviram a palavra em um coração 

honesto e bom, e mantê-lo rápido, e dão fruto com 

perseverança. (8: 8 b-15) 

Como disse esta história, Jesus gritava: "Aquele que tem ouvidos para ouvir, 

ouça" (cf. 14:35; 11:15 Matt;. 13:43; Marcos 04:23). Esse desafio distinção entre aqueles 

que desejavam compreender o que Ele estava ensinando, e aqueles que não o 

fizeram. Não é novidade que, somente Seus discípulos estavam interessados, e 

eles começaram a interrogá-lo sobre o que significava essa parábola . A resposta de 

Jesus revelou o incrível privilégio que era deles: ". Para você que foi concedido 

conhecer os mistérios do reino de Deus" Os mistérios de que o Senhor falou são 

verdades espirituais ocultos através era o Antigo Testamento e reveladas no Novo (veja 

a discussão dos mistérios do Novo Testamento, no capítulo 16 deste volume). O reino de 

Deus , como foi observado no capítulo 19 deste volume, refere-se à esfera da salvação, 

onde Deus reina sobre o seu povo. Mas como mencionado acima, para o resto que 

rejeitam a verdade, parábolas são um ato de julgamento, para que vendo, não vejam, e 

ouvindo, não entendam (13 cf. Matt: 12-13.). Mateus registra que Jesus elaborou sobre 

essa declaração de julgamento, citando a profecia de Isaías familiarizado: 

Em seu caso, a profecia de Isaías está sendo cumprida, que diz: "Você vai continuar a 

audiência, mas não vai entender; você vai continuar vendo, mas não percebam; para o 

coração deste povo tornou-se monótona, com os ouvidos que ouvem mal, e eles fecharam 

os olhos, caso contrário eles iriam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entenda com 

o coração e retorno, e eu os cure . "(Mateus 13: 14-15; cf. Isa. 6: 9-10.) 

Porque eles deliberAdãoente endureceram o coração contra a verdade, Deus judicialmente os 

endureceu, assim como fez com o Faraó (cf. Ex 08:15; 14: 8.). Embora essas pessoas não 

conseguem entender a verdade espiritual (1 Coríntios 2:14.), Os crentes podem (v 16; cf. Mt 

13:.. 16-17, 51). 

Após ter deixado claro que a verdade contida na parábola era apenas para os seus 

discípulos, Jesus identificou os seus elementos-chave. Significativamente, Ele não 

revelou o nome do semeador (como Ele assim se identificou em sua explicação da 

parábola do joio e do trigo [Mat. 13:37]), uma vez que o semeador não é a questão. Quem 

proclama o evangelho é um semeador. Jesus identificou a semente comoa palavra de 

Deus , especificamente, neste contexto, a mensagem do evangelho da salvação. Pedro 

usou essa mesma analogia, quando escreveu: "Você nasceu de novo não de semente 

corruptível, mas incorruptível, ou seja, através da palavra viva e duradoura de Deus" (1 

Pedro 1:23; cf. Rm 10,17. ). Nenhuma semente artificial, sintética pode substituir a 

semente divina e produzir melhores resultados;tentando alterar a mensagem do evangelho 

para torná-lo mais palatável para os incrédulos traz julgamento (Gal. 1: 8-9) e só pode 

resultar em falsas conversões. O solo representa o coração (12 vv., 15), e os quatro tipos 

de solo descrever as várias condições de as almas daqueles que ouvem o evangelho. 



O Roadside Soil 

Aqueles ao lado da estrada são aqueles que ouviram; depois vem 

o diabo e tira a palavra do seu coração, para que eles não vão 

acreditar e ser salvos. (8:12) 

O duro-acumulada, solo impenetrável ao lado da estrada (via através dos campos) 

simboliza aqueles que ouviram o evangelho, mas rejeitá-la completamente. Como 

aquele solo, os corações de tais pessoas estão endurecidos contra a verdade. O Antigo 

Testamento se refere a eles como duro de coração (Sl 95: 8; Pv 28:14..) E de dura cerviz 

(Dt 10:16; 2 Reis 17:14; Neemias 09:29; Jer 7...: 26). Eles são teimosamente firme e 

rígida em sua indiferença e hostilidade para com o evangelho, motivados pelo seu amor 

ao pecado. O coração de tais pessoas é uma rua, constantemente espezinhados e embalado 

para baixo pelos pecados que o atravessam. Nunca é lavrado por convicção, o auto-

exame, avaliação honesta de culpa e arrependimento. É como insensível aos raciocínios 

doces de graça, pois é para os terrores terrível de julgamento. 

Curiosamente, essas pessoas de coração duro muitas vezes não são ateus, mas altamente 

sério e religioso. Um bom exemplo foi os líderes religiosos judeus do tempo de 

Cristo. Então, firmemente fechada eram suas mentes para a verdade de Deus que eles 

odiavam, oposição e, finalmente, matou seu filho, o próprio Messias eles esperavam (cf. 

Mt 21:. 33-46). 

Porque os corações endurecidos pelo pecado de quem rejeita permanentemente o 

evangelho são impermeáveis à verdade de Deus, seu pai (João 8:44) vem o diabo e tira 

a palavra do seu coração, para que eles não vão acreditar e ser salvos . Satanás faz 

isso por meio de falsos mestres (Mt 7: 15-20.), O medo do homem (João 0:42), embaraço 

à identificação com Jesus Cristo, orgulho (Tiago 4: 6) (Mt 10:33.), Duvido que os privar 

de acreditar e ser salvos , e, acima de tudo, pelo amor do pecado (João 3:19). 

O solo rochoso 

Aqueles que estão no solo rochoso são aqueles que, quando 

ouvem, recebem a palavra com alegria; e estes não têm raiz 

firme; eles acreditam que por um tempo, mas na hora da provação 

se desviam. (8:13) 

O raso solo rochoso imagens de quem faz uma profissão de fé superficial. Essas pessoas 

parecem à primeira vista, o oposto dos mais duros de coração representados pelo solo de 

beira de estrada. Longe de rejeitar a verdade quando ouvem proclamou, eles 

inicialmente recebem a palavra com alegria . Sua euforia pode convencer muitos que 

sua conversão é real. Eles não são apenas interessado e receptivo, mas também exuberante 

e alegre, mas não por muito tempo. O problema é que uma vez que estes não têm raiz 

firme eles apenas crêem por algum tempo . 

Perseverança marca genuína fé salvadora. "Se vós permanecerdes na minha palavra," 

Jesus disse a alguns que professavam a fé nEle, "então você é verdadeiramente meus 

discípulos" (João 8:31). Paulo escreveu aos Colossenses que aqueles que foram 

reconciliados com Deus "continuar na fé alicerçados e firmes, e não se afastou da 



esperança do evangelho" (Col. 1:23). O escritor de Hebreus lembrou seus leitores: "Nós 

nos tornamos participantes de Cristo, se nos ativermos o início da nossa confiança até ao 

fim" (Hb 3:14;. Cf. v 6;. 4:14; Mt 24. : 13). 

Alegria, por outro lado, não é a marca distintiva da verdadeira salvação. Na verdade, uma 

indicação mais verdadeira da conversão genuína está de luto (Mat. 5: 4; cf. Tg 4: 9). A 

alegria é por vezes característica da salvação genuína, mas, por vezes, de falsa 

salvação. As pessoas costumam responder ao evangelho pelos motivos errados. Eles 

podem ter tido um relacionamento quebrado, um divórcio, a morte de um ente querido, a 

perda de um emprego, ou foi diagnosticado com uma doença grave. A expectativa de que 

Jesus vai resolver tudo por eles em seus termos é emocionante, e enche-los com uma falsa 

alegria.Mas essas pessoas são como o homem da parábola do Senhor, que caiu uma festa 

de casamento sem ter o traje adequado e foi expulso (Matt. 22: 11-13). Desde a sua fé não 

é genuína, falta-lhes o manto da justiça que veste a remidos (Isa. 61:10). 

Também não é a ausência de alegria uma marca distintiva de uma falsa 

conversão. Emoção não é um indicador definitivo da realidade espiritual. A salvação é 

uma obra de Deus, uma operação divina que pode ou não pode produzir uma reação 

emocional imediata. A verdadeira fé salvadora vai resistir ao teste do tempo e segurança, 

paz e alegria são operada pelo Espírito Santo no coração dos redimidos. 

O que torna evidente que a fé daqueles simbolizado pelo solo rochoso é superficial e não 

a poupança é que na hora da provação eles caem . O calor escaldante do sol revela que 

as plantas no solo rochoso não têm uma estrutura de raiz profunda. Por causa do que eles 

são incapazes de tirar os nutrientes e umidade do solo que eles precisam para 

sobreviver. Da mesma forma tentação ( peirasmos ; "tentação", "julgamento", "Teste"), 

aflição e perseguição (. Matt 13:21) causar falsos crentes a cair a partir de sua profissão 

de fé. 

Logo depois de experimentar o milagre que teve o maior impacto de qualquer 

numericamente o Senhor realizou, a alimentação dos 5.000 (João 6: 1-13), muitos 

candidatos a discípulos "se retirou e não estavam andando mais com ele" (v 66. ). Eles 

foram fervorosamente na esperança de que Jesus seria o rei conquistador que iria expulsar 

os odiados romanos e inaugurar um reino glorioso para Israel. Mas eles encontraram o 

ensino de Cristo sobre a verdadeira natureza da salvação e ao Seu chamado para entrega 

total a Ele (vv. 26-65) inaceitável, e abandonaram permanentemente. Como o apóstolo 

João escreveu mais tarde: "Saíram de nós, mas não eram dos nossos; porque, se tivessem 

sido dos nossos, teriam permanecido conosco; mas eles saíram, para que ele iria ser 

demonstrado que todos eles são não de nós "(1 João 2:19). 

A fé dos verdadeiros crentes, ao contrário, não é esmagado por provações, mas fortalecido 

por elas. Tiago encorajou os crentes, "Considerai tudo com alegria, meus irmãos, quando 

se deparar com várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz 

perseverança. Ea perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e 

completos, não faltando em coisa alguma "(Tiago 1: 2-4). Quando confrontados com uma 

provação dolorosa que o Senhor escolheu para não remover (2 Cor. 12: 7-9) Paulo 

respondeu: "De boa vontade, pois, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de 

Cristo habite em mim . Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, 

nas perseguições, nas dificuldades, por amor de Cristo; Porque, quando sou fraco, então 

é que sou forte "(vv. 9-10). O escritor de Hebreus exortou os crentes em ensaios para 



lembrar que "toda a disciplina no momento não parece ser alegre, mas de tristeza; ainda 

para aqueles que têm sido por ela exercitados, depois produz um fruto pacífico de justiça 

"(Heb. 12:11). Pedro escreveu: "Depois de ter sofrido por um pouco de tempo, o Deus de 

toda graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo, Ele mesmo vai perfeito, 

confirmar, fortalecer e estabelecer-lo" (1 Pedro 5:10). 

Quando os testes e provações, eles revelam se a fé é real ou superficial. As mesmas 

provações que perfeita justiça nos crentes endurecer descrentes em seu pecado. 

O espinhoso Soil 

A semente que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e, 

como eles entram em seu caminho, são sufocados com 

preocupações e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com a 

maturidade. (8:14) 

A semente que caiu entre os espinhos, imagens de um outro grupo daqueles que 

ouviram o evangelho e, inicialmente, aceitou. Mas a verdade é logo preteridas não pelo 

sofrimento, mas por prazer. Este solo parece bom; não é hard-embalados, é profunda e 

não tem cama rocha subjacente. Mas existem impurezas nele, outra vida que é nativo a 

ele. Por outro lado a semente, a Palavra de Deus, não é natural no coração dos 

pecadores. Como resultado, embora as sementes brotam, são sufocados com 

preocupações e riquezas e deleites da vida (cf. Mt 13:22.), que, como fizeram com o 

jovem rico (Lucas 18: 18-25), manter o pessoas retratadas pelo solo espinhoso de receber 

a vida eterna. 

Essas pessoas duplas-minded (Tiago 1: 8) ilustram a verdade que uma pessoa "não pode 

servir a Deus e ao dinheiro" (Mt 6:24.). Eles são consumidos com coisas pecaminosas 

temporais-prazeres, anseios e desejos, ambição, carreira, casas, carros, de prestígio, 

relacionamentos, fama, tudo o que sufocam a semente do evangelho de modo que 

eles não dão fruto com a maturidade . A semente do evangelho não irá produzir o fruto 

da justiça a menos que o coração é purgado. 

Este é o coração mundano preocupado, varrido pela sedução das riquezas. Paulo escreveu 

sobre essas pessoas, "Aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em 

muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na ruína e perdição" 

(1 Tim. 6: 9). O apóstolo João advertiu seus leitores, 

Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai 

não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência 

dos olhos ea soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo está passando, e 

também as suas concupiscências; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para 

sempre. (1 João 2: 15-17) 

Não há nada errado em desfrutar as coisas que Deus oferece graciosamente (1 Tm. 6:17). A 

prioridade, no entanto, é a de "buscai primeiro o seu reino ea sua justiça, e todas estas coisas 

vos serão acrescentadas" (Mat. 6:33). Aqueles que entendem o verdadeiro valor do evangelho 



estaria disposta a abrir mão de tudo para possuí-la, se isso era o que o Senhor pediu (Mat. 13: 

44-46). 

O Good Soil 

Mas a semente em boa terra, esses são os que ouviram a palavra 

em um coração honesto e bom, e mantê-lo rápido, e dão fruto com 

perseverança. (8:15) 

Em contraste com os primeiros três solos, a semente em boa terra produz salvação 

genuína. Este último solo representa aqueles que ouviram a palavra em um coração 

honesto e bom , um que é realmente e verdadeiramente bom, sem duplicidade. Eles são 

aqueles que entendem a palavra (. Matt 13:23), aceitá-la (Marcos 4:20), e mantê-lo 

rápido , em obediência em curso (cf. Lucas 11:28; João 14:15, 21; 15:10) . Ao contrário 

do solo de beira de estrada, onde a semente nunca penetra, o solo rochoso onde brota de 

forma breve e cernelha, eo solo espinhoso onde é sufocada, o bom solo é devidamente 

preparado. A semente vai crescer em plantas maduras que dão fruto 

com a perseverança que marca a fé genuína (veja a discussão da perseverança 

acima). Como observado acima, aqueles que abandonam sua profissão de fé provar que 

nunca foi real. 

Fruit engloba as boas obras que acompanham a salvação (Mat. 3: 8; João 15:16), 

incluindo tanto as atitudes (5 Gal: 22-23.) e ações (Cl 1:10; Phil 1:11.). Atitude fruta 

produz ação fruto, e para tentar gerar uma ação fruto além do que resulta em legalismo, 

como o que o Senhor condenou os escribas e fariseus. Como ambos Mateus (13:23) e 

Marcos (04:20) As contas revelam, há vários graus de fecundidade.Todos os crentes, no 

entanto, vai ter alguma fruta genuíno (Ef 2:10.); fruitlessness é uma marca de falsa, a fé 

não-poupança (João 15: 2; cf. Mt 3:10.). 

Uma boa compreensão dessa parábola magistral deve ter uma profunda influência sobre 

a forma como a igreja faz evangelismo. Jesus ensinou que a variável não é o método ou 

a habilidade de o apresentar o evangelho, ou o próprio-as coisas que são frequentemente 

o foco da metodologia evangelística contemporânea mensagem. A variável é o 

coração. Mais especificamente, não é a natureza do coração; em analogia do Senhor todos 

os quatro tipos de solo são compostas da mesma terra. O fator determinante na forma 

como as pessoas respondem ao evangelho é as influências que prevalecem em cima e 

dominar seus corações. 

Conviction, que prepara o coração para receber o evangelho, é a obra do Espírito Santo 

(João 16: 8), e a própria salvação é obra de Deus. Mas o trabalho de convicção do Espírito 

não ocorre em um vácuo.Ele usa a proclamação da mensagem do evangelho do pecado e 

da necessidade de salvação para fazer a Sua obra de convencimento no coração 

humano. "Como pois invocarão aquele em quem não creram?" Paulo perguntou 

retoricamente "E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como poderão ouvir 

sem pregador? "(Rom 10:14)., Uma vez que" a fé vem pelo ouvir, eo ouvir pela palavra 

de Cristo "(v. 17). 

Os crentes devem apresentar a mensagem cheia de salvação e não apenas se concentrar 

em suas bênçãos. Antes as pessoas podem experimentar essas bênçãos que devem vir a 



enfrentar a realidade de que eles são pecadores, enfrentando a ira de Deus e juízo 

eterno. Eles devem reconhecer que a sua única esperança reside na salvação que Ele tem 

proporcionado através da morte sacrificial de Seu Filho. Por isso os cristãos têm de 

explicar o pecado para o perdido antes de apresentar oferta graciosa de Deus de 

perdão. Como o pastor e teólogo puritano João Owen observou, aqueles que teriam suas 

almas justificados pela graça deve ter seus pecados julgados pela lei ( o perdão dos 

pecados [Reprint; Grand Rapids: Baker 1977], 60). Só então o solo duro será lavrada, a 

rocha da cama quebrada, e as ervas daninhas removido, preparando o solo bom para 

produzir o fruto da salvação. 

 
50. Tenha cuidado como você Ouvir (Lucas 8: 16-

21) 

"Agora ninguém depois de acender uma lâmpada de cobre sobre 

isso com um recipiente, ou a põe debaixo da cama; mas põe-na no 

velador, para que os que entram vejam a luz. Pois nada está oculto 

que não se tornará evidente, nem escondida que não será 

conhecido e vir à luz. Portanto, tome cuidado que você ouve; por 

que tem, dar-lhe mais será dado; e quem não tem, até o que ele 

pensa que tem lhe será tirado. "E sua mãe e seus irmãos vieram a 

Ele, e eles foram incapazes de chegar a ele por causa da 

multidão. E foi relatado a Ele: "Tua mãe e teus irmãos estão lá 

fora, querendo te ver." Ele, porém, respondendo, disse-lhes: 

"Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de 

Deus e fazê-lo." (8: 16-21) 

Ouvir é uma habilidade importante e muitas vezes negligenciada. Bons ouvintes são bons 

amigos e para fazer boa companhia. Eles fazem bons professores e conselheiros. Ouvintes 

pobres, por outro lado, quer apenas se ouvir falar, e mesmo quando eles parecem estar a 

ouvir muitas vezes eles só estão planejando o que vão dizer em seguida. Solomon descrito 

ouvintes pobres como aqueles que trazem loucura e vergonha para si mesmos, dando uma 

resposta sem totalmente ouvir a pergunta (Prov. 18:13) .Eles enganar-se fora da melhor 

nos relacionamentos da vida. 

Mas ao ouvir outras pessoas tem valor temporal escuta de Deus tem significado eterno. A 

advertência de Cristo no versículo 18: "Cuide como você ouvir," é um tema constante nas 

Escrituras. O comando, "Ouvi a palavra do Senhor" aparece cerca de trinta vezes no 

Antigo Testamento (por exemplo, 2 Reis 20:16; 50 Ps:. 7; Isa 01:10; 28:14; 48:. 1; Jer. 2: 

4; Ez 18:25). Em passagens como Salmo 81: 8; Isaías 41: 1; 44: 1; 46: 3, 12; 49: 1, 51: 1, 

7; 55: 2-3, e Jeremias 11: 4, 7; 17:20; 42:15 Deus exortou o seu povo para ouvi-lo. Na 

transfiguração Deus ordenou: "Este é o meu Filho amado, escutai-O!" (Marcos 9: 7).A 

frase repetida, "Hoje, se ouvirdes a sua voz" (Sl 95: 7.; Hb 3: 7, 15; 4: 7.) Enfatiza ainda 

mais a importância de ouvir a Deus. 



Mas, muitas vezes Israel não conseguiu ouvir a palavra de Deus. No Salmo 81: 11-13 

Deus lamentou: "O meu povo não ouviu a minha voz, e Israel não obedeceu Me. Então 

eu os entregou a obstinação do seu coração, para andar em seus próprios dispositivos. Oh 

que o meu povo me ouviria, se Israel andasse nos meus caminhos! "Isaías 30: 9 descreveu 

os filhos de Israel como" um povo rebelde, falsos filhos, filhos que se recusam a ouvir a 

instrução do Senhor ", enquanto em Jeremias 13:10 Deus indiciado-los como um "povo 

mau, que se recusam a ouvir as minhas palavras." "Esta tem sido a sua prática a partir de 

sua juventude:" Deus disse em Jeremias 22:21, "que você não obedeceu à minha voz "(cf. 

07:26; 11:10; 17:23; 35:17; 36:31; 40: 3; Sl 106:. 25; Is 28:12; 66: 4.). Não só rebelde 

Israel, mas também todos aqueles que rejeitam a verdade é culpado de não ouvir o Senhor 

falando na Escritura. Como Jesus apontou na parábola dos solos, as pessoas representadas 

por todos os quatro tipos de solo ouvir a palavra (Lucas 8:12, 13, 14, 15); o que diferencia 

as pessoas é como eles reagem à verdade que ouvem. 

O tipo de pessoas são ouvintes revela sua condição espiritual. Muitos fazem uma resposta 

superficial ao Senhor Jesus Cristo, mas Ele um dia vai dizer-lhes: "Nunca vos 

conheci; partem de mim, vós que praticais a iniqüidade "(Mateus 07:23; 25: 11-

12.). Jesus disse que tais são os que ouvem as suas palavras, mas não conseguem agir 

sobre eles (Mat. 07:26). Quando o dilúvio do julgamento divino vem, suas casas 

espirituais, falta um alicerce espiritual sólida, será varrido (v. 27). Por outro lado, aqueles 

que ouvem as palavras de Cristo e obedecê-las são os seus verdadeiros discípulos (v 24; 

cf. João 8: 31-32., 47; 10: 3-5., 16, 27; 1 Cor 2: 12- 16). 

Jesus desafiou aqueles que se identificaram como seus discípulos, que estavam reunidos 

em volta dele para ouvir a Sua explicação da parábola dos solos, para cuidar como eles 

escutam. Ele observou quatro maneiras pelas quais os verdadeiros ouvintes escutam a 

palavra: evangelisticamente autenticamente, frutífera e obedientemente. 

A VERDADEIRO OUVINTE ESCUTAS 
EVANGELISTICAMENTE 

"Agora ninguém depois de acender uma lâmpada de cobre sobre 

isso com um recipiente, ou a põe debaixo da cama; mas põe-na no 

velador, para que os que entram vejam a luz.(8:16) 

Esta parábola simples ou uma história, também usado por Jesus em Lucas 11:33 e Mateus 

5:15, é auto-evidente e de fácil compreensão. O propósito de uma lâmpada é dar luz, 

assim ninguém acende uma candeia cobre sobre isso com um recipiente, ou a põe 

debaixo da cama . As lâmpadas de terracota utilizados em Israel tinham a forma de um 

disco, com um bico e uma alça, e óleo usado e um pavio para fornecer luz. Para acender 

uma lâmpada e, em seguida, colocá-lo debaixo de uma cama ou recipiente seria inútil, 

uma vez que isso iria extinguir a lâmpada. Em vez disso, as lâmpadas necessárias para 

ser colocado em um candelabro ou uma prateleira de parede para que os que entram 

vejam a luz . 

Enquanto a luz nas Escrituras é muitas vezes uma metáfora para a santidade (Mat. 5:. 14-

16; Rom 13:12), pois a verdade (Sl 36: 9; 119:.. 105, 130, 6:23 Prov; Atos 26: 23; Ef. 5:. 

9; 1 Tessalonicenses 5: 5), e também para a vida espiritual em Cristo (João 1: 4), o recurso 

específico do Senhor comunicou através desta analogia é que os discípulos genuínos não 



esconder a verdade do evangelho. Em vez disso, eles ouvem a revelação da Palavra de 

Deus e depois anunciá-lo aos outros. Pedro descreveu os cristãos como "uma raça eleita, 

sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que [eles] 

podem proclamar as virtudes daquele que vos chamou [eles] das trevas para a sua 

maravilhosa luz" ( 1 Pedro 2: 9). Em sua defesa diante de Herodes Agripa, Paulo disse 

que Jesus lhe tinha enviado, tanto aos judeus e aos gentios "para lhes abrir os olhos a fim 

de que se convertam das trevas à luz, e do domínio de Satanás a Deus, para que possam 

receber o perdão dos pecados e herança entre aqueles que foram santificados pela fé em 

[Jesus Cristo] "(Atos 26:18). Paulo agradeceu os cristãos romanos, porque sua "fé [foi] 

sendo proclamado por todo o mundo" (Rom. 1: 8; cf. 16:19). O apóstolo elogiou os 

tessalonicenses porque "a palavra do Senhor [tinha] soou adiante de [os], não só na 

Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares [sua] fé em Deus [tinha] saiu" (1 

Tes. 1: 8). Jesus comparou verdadeiros ouvintes da palavra para uma cidade 

brilhantemente iluminada em uma colina cuja luz não pode ser escondida (Mat. 

5:14). Resultados de conversão verdade em um desejo de contar a história do 

evangelho. Autênticos discípulos de corresponder à verdade evangelisticamente; ou seja, 

eles não só levá-lo, mas eles também dão-lo. Falta de zelo para compartilhar a verdade 

pode revelar que o trabalho de salvação de Deus não foi operada no coração. 

Jesus também pode ter tido uma outra questão em mente quando deu essa analogia. Em 

Lucas 8:10 Ele disse aos discípulos: "A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de 

Deus, mas para o resto é por meio de parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, 

não pode entender. "Como observado na discussão de que o verso no capítulo anterior 

deste volume, que foi um ato de julgamento da parte de Jesus. Aqueles que rejeitaram a 

verdade teria escondido deles. Os discípulos podem ter pensado que eles estavam a 

prestar os mesmos julgamentos e decidir por si mesmos que apresentar a verdade para. 

Mas não é o lugar dos crentes para fazer tal determinação; só Deus sabe verdadeira 

condição espiritual de uma pessoa. Os cristãos são responsáveis por obedecer a Grande 

Comissão e "fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho 

e do Espírito Santo" (Mt 28:19; cf. Atos 1: 8.). E quando eles estavam prontos Jesus iria 

enviar os Doze para pregar o evangelho a todas as que encontrou (Lucas 9: 1-6). O que 

ele havia explicado a eles em segredo, eles foram para proclamar publicamente (cf. Mat. 

10:27). 

A VERDADEIRO OUVINTE ESCUTAS AUTHENTICALLY 

Pois nada está oculto que não se tornará evidente, nem escondida 

que não será conhecido e vir à luz. (08:17) 

Embora os comentaristas oferecem várias interpretações desta declaração, parece 

razoável para compreendê-lo como falar de autenticidade; o que uma pessoa é por 

dentro. Porque não há nada oculto que não vai se tornar evidente , ou, dito de outra 

forma, não há nada secreto que não será conhecido e vir à luz , a verdadeira condição 

do coração será finalmente revelado. De um modo geral, o tempo e verdade caminham 

lado a lado. Dado tempo suficiente a verdade vem à tona para os homens para ver. É, 

claro, nunca escondido de Deus. 

Este princípio é repetido por toda a Escritura. Jesus deu-lhe novamente em Mateus 

10:26. No Antigo Testamento, Davi escreveu que "o Deus justo tenta os corações e 



mentes" (Sl. 7: 9). No Salmo 90: 8 Moisés disse a Deus: "Vocês colocaram nossas 

iniqüidades diante de ti, os nossos pecados ocultos, à luz da sua presença." Solomon 

fechou o livro de Eclesiastes com a séria advertência de que "Deus vai trazer todo ato de 

julgamento, tudo o que está escondido, se é bom ou mal "(Ecl. 12:14). No Novo 

Testamento, Paulo falou de um "dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgará os 

segredos dos homens através de Jesus Cristo" (Rom. 2:16), e observou que, quando "o 

Senhor vem [Ele] não só trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios 

dos corações dos homens "(1 Cor. 4: 5).Em sua mensagem para a igreja em Tiatira Jesus 

disse: "Eu sou aquele que sonda as mentes e os corações; e eu vos darei a cada um de vós 

segundo as suas obras "(Rev. 2:23; cf. Ps 44:21; Jer 11:20; 17:10; João 2:.. 24-25; Atos 

1:24 ; Hb 4:13).. 

As palavras de Jesus são, evidentemente, uma advertência contra a hipocrisia, como um 

exame da declaração paralela em Lucas 12: 1-2 sugere. No versículo 1 do Senhor 

"começou a dizer aos seus discípulos antes de tudo, 'Cuidado com o fermento dos fariseus, 

que é a hipocrisia." Ele advertiu Seus ouvintes para evitar imitar os fariseus, que "dizem 

coisas e não fazê-las" (Mateus 23: 3.); que "por fora parecem justos aos homens, mas por 

dentro ... estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade" (v. 28). Ele exortou-os a não ser 

como os falsos discípulos, que o chamam de "Senhor, Senhor", mas não obedecê-lo (Mt 

7:. 21-22; Lucas 6:46); que construir suas casas espirituais sobre a areia (Mt 7: 26-27.). 

Toda essa hipocrisia acabará por ser desmascarado, porque "nada há encoberto que não 

venha a ser revelado, e oculto que não venha ser conhecido" (12: 2). Desde essa frase no 

contexto do capítulo 12 refere-se claramente a expor a hipocrisia, que provavelmente tem 

que mesmo significado na presente passagem. À luz do juízo vindouro, Jesus chamou 

para o auto-exame, por parte daqueles que afirmam ser seus discípulos. 

A VERDADEIRO OUVINTE ESCUTAS FRUTUOSAMENTE 

Portanto, tome cuidado que você ouve; por que tem, dar-lhe mais 

será dado; e quem não tem, até o que ele pensa que tem lhe será 

tirado dele. "(8:18) 

Como mencionado acima, a exortação de Jesus para cuidar como você ouvir é o tema 

desta seção inteira. Especificamente, Ele alertou que as pessoas devem estar cientes de 

que as consequências são graves. Positivamente, quem é um verdadeiro discípulo 

e tem a vida eterna, a ele mais será dado . A boa terra é marcada por diferentes níveis 

de produtividade, mas, invariavelmente, produz o fruto da salvação; como Jesus disse aos 

apóstolos reunidos no cenáculo, "Meu Pai é glorificado por este, em que deis muito fruto, 

e assim sereis meus discípulos" (Jo. 15: 8; cf. v 16). Constante produção de frutas regada 

pelo fluxo incessante fluir da graça divina (João 1:16; cf. Ef 1: 3-8; 2:.. 7-10; Phil 1:11) 

marca verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. 

Mas a promessa de Cristo de bênção para o verdadeiro discípulos é equilibrado por Sua 

advertência a falsos discípulos que quem não tem, até o que ele pensa que tem lhe será 

tirado dele . No final, os falsos discípulos perder tudo. Todas as suas obras de justiça 

própria que tinha contado com a trazer-lhes a salvação vai passar a ser nada além de lixo 

(Fp 3: 8.), As coisas vãs que não pode salvar (Atos 14:15). Tal como o ímpio, preguiçoso, 



escravo infiel da parábola dos talentos (Mt 25:. 14-30), eles serão lançados "nas trevas 

exteriores ... [onde] haverá choro e ranger de dentes" (v 30. ). 

A VERDADEIRO OUVINTE ESCUTAS OBEDIENTE 

E sua mãe e seus irmãos vieram a Ele, e eles foram incapazes de 

chegar a ele por causa da multidão. E foi relatado a Ele: "Tua 

mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver." Ele, porém, 

respondendo, disse-lhes: "Minha mãe e meus irmãos são aqueles 

que ouvem a palavra de Deus e fazê-lo." (8: 19-21) 

Tanto Mateus (12: 46-50) e Marcos (3: 31-35) colocar este evento envolvendo Jesus ' mãe 

e irmãos anteriores em seu ministério, antes de a parábola dos solos. Lucas coloca-lo aqui 

porque ele se encaixa o tema desta seção de seu evangelho, a importância de ouvir 

corretamente a palavra. 

Como eles geralmente estão no Novo Testamento, Jesus irmãos estão associados com a 

Sua mãe , Maria (Matt 13:55;. João 2:12; Atos 1:14). Ao contrário do que o dogma 

católico romano da virgindade perpétua de Maria, estes são meio-irmãos de Jesus, os 

filhos biológicos de José e Maria. A crença de que Maria permaneceu virgem após dar à 

luz Jesus é estranho ao Novo Testamento e a era apostólica, sua primeira aparição na 

literatura apócrifa do segundo século. Para evitar a implicação óbvia dos textos que falam 

de Jesus irmãos (e irmãs;. Matt 13:56), os católicos têm argumentado que estes eram 

filhos de José de um casamento anterior e, portanto, Jesus irmãos. Não há evidências, no 

entanto, de um tal casamento. Além disso, se esse fosse o caso um desses irmãos mais 

velhos teria sido o herdeiro de José e, portanto, o legítimo rei de Israel, e não Jesus (Alfred 

Plummer, A Crítica e Exegetical no Evangelho Segundo São Lucas , O International 

Critical Commentary [ Edinburgh: T. & T. Clark, 1922], 224).Toda a evidência histórica 

aponta para tanto José e Maria serem jovens adolescentes quando eles se casaram, 

fazendo um casamento e família absurdo anterior. 

Outros argumentaram que estes eram primos de Jesus, e não seus 

irmãos. Mas adelphos ("irmão") nunca é usada no Novo Testamento, no sentido de 

"primo!" De fato, os escritores do Novo Testamento tinham uma palavra disponível que 

significa especificamente "primo" ( anepsios ), e quando Paulo referido primo de Barnabé 

Marcos ele usou essa palavra (Col. 4,10). Outra evidência de que estes eram irmãos reais 

de Jesus vem do Salmo 69. Neste salmo messiânico Messias diz no versículo 8: "Tornei-

me afastado de meus irmãos e um estrangeiro para os filhos de minha mãe." Aqui 

"irmãos" não pode significar "primos, "ou" irmãos passo ", uma vez que o termo se refere 

a filhos da mãe do Messias. 

A clara implicação de tais passagens como Mateus 1:18 ("antes de se ajuntarem"), 25 

("manteve virgem até que ela deu à luz um filho") e Lucas 2: 7 ("ela deu à luz o seu filho 

primogênito ") é que Maria e José tiveram relações sexuais normais e crianças produzidos 

após o nascimento de Jesus. 

Tendo chegado ao lugar onde Jesus estava ensinando, Maria e seus irmãos foram 

incapazes de chegar a Ele por causa da multidão . Eles tiveram que "[enviar] palavra 

a Ele e [chamada] Ele" (Marcos 3:31). Seu pedido para falar com Jesus (Mat. 12:46) foi 



aprovada no meio da multidão (v. 47) e foi relatado a Ele: "Tua mãe e teus irmãos 

estão lá fora, querendo te ver." Marcos 03:20 -21 revela que eles estavam preocupados 

com os enormes multidões que seguiam Jesus por toda parte, e com medo da crescente 

hostilidade dos líderes religiosos judeus. Tendo erroneamente concluíram que Jesus tinha 

tomado a licença de seus sentidos (Marcos 3:21), Maria e seus irmãos tinham vindo para 

resgatá-lo. Que José não aparecer aqui ou em qualquer lugar do Novo Testamento, após 

o incidente no templo (Lucas 2: 41-50) sugere que ele estava morto por esta altura. Jesus 

atribuindo Maria aos cuidados do apóstolo João na cruz (João 19:27) confirma ainda que 

José estava morto. 

Os irmãos do Senhor não acreditava nele (João 7: 5) até depois da ressurreição (Atos 

01:14), mas Maria compreendeu quem Ele era, desde o início. Ela sabia que ele tinha 

vindo para "salvar o seu povo dos seus pecados" (Mat. 1:21), e reconheceu a sua própria 

necessidade de um Salvador (Lucas 1:47). Ela confessou que não era nem pecado nem 

co-redentora com Jesus. 

Cuidados de Jesus por Maria e vontade de resgatar seus irmãos indica que Ele não era 

indiferente em relação a eles. No entanto Sua resposta, "Minha mãe e meus irmãos são 

aqueles que ouvem a palavra de Deus e fazê-lo", parece à primeira vista sugerir o 

contrário. Mas esse não é o caso. Ponto de Cristo é que as relações a ele não são definidos 

em termos humanos por laços físicos ou familiares. Enquanto Jesus não ficou indiferente 

à sua família, nem foi Ele subserviente a eles. Aqueles que têm um relacionamento com 

ele são os que ouvem a palavra de Deus e fazê-lo . O Senhor fez esse ponto novamente 

mais tarde no evangelho de Lucas. Buscando honrar Maria "uma das mulheres no meio 

da multidão levantou a voz e disse-lhe:" Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os 

peitos em que você amamentaram "(Lucas 11:27). Mas as relações humanas não são o 

problema, como sua resposta "Pelo contrário, bem-aventurados são aqueles que ouvem a 

palavra de Deus e observá-lo" (28 v.) Indica. (Mat. 7:24) Somente aqueles que são 

"cumpridores da palavra e não somente ouvintes, que se iludem" (Tiago 1:22), que ouvem 

suas palavras e agir sobre eles, que continuam em Sua Palavra (João 8: 31), e que 

demonstram o seu amor por Ele, obedecendo a ele (João 14:15, 21, 23; 15:10) têm uma 

relação espiritual com o Senhor Jesus Cristo. 

A imagem dessas pessoas que receberam nesta passagem é clara. Eles são verdadeiros 

ouvintes da palavra, que a ouvem evangelisticamente, autenticamente, frutífera e 

obedientemente. O desafio Jesus emitido naquele dia na costa do Mar da Galiléia é o 

mesmo que ele faz para todos: ". Tome cuidado como você ouvir" 

 
51. A paz na tempestade (Lucas 8: 22-25) 

Agora em um daqueles dias que Jesus e seus discípulos entrou 

num barco, e ele disse-lhes: "Passemos para o outro lado do 

lago." Então eles lançaram para fora. Mas, como eles estavam 

navegando ao longo Ele adormeceu; e um vendaval feroz do vento 

desceu sobre o lago, e começaram a ser inundado e estar em 

perigo. Eles chegaram a Jesus e acordou-o, dizendo: "Mestre, 



Mestre, estamos perecendo!" E Ele se levantou e repreendeu o 

vento e as ondas de afluência, e eles pararam, e tornou-se 

calmo. E Ele lhes disse: "Onde está a vossa fé?" Eles estavam com 

medo e maravilhados, diziam uns aos outros: "Quem é este, que 

ele ordena aos ventos e à água, e eles lhe obedecem?" (08:22 -25) 

Deus tem um plano para resgatar os dois seu povo e sua planeta. Esse plano começou a 

se desdobrar imediatamente após a queda, quando Deus prometeu que um redentor viria 

que destruiria Satanás (Gn 3:15; cf. 1 João 3: 8). Isso Redentor, o Messias, o Senhor Jesus 

Cristo, veio para oferecer a Si mesmo como um sacrifício e "salvará o seu povo dos seus 

pecados" (Mat. 1:21). Ele voltará em glória e majestade para destruir os ímpios (Ap 19: 

11-16), e governar a terra (Apocalipse 11:15; 20: 4, 6). Ele irá restaurar a paz, a justiça, a 

verdade, a justiça e alegria para o planeta renovado. 

Obviamente, para reverter a maldição sobre ambos humanidade caída e da terra exigirá 

imenso, incompreensível, poder inconcebível. No reino de Satanás e suas hostes 

demoníacas estará vinculado (Ap 20: 1-3) e os santos reinarão com Cristo (.. Vv 4-6; Dan 

7:18, 27; 1 Cor 6: 2.). Pecado será instantaneamente punido (Ps 2: 9; Isa. 11: 3-4.), E paz 

(Isaías 2: 4; 9: 6-7.; Mic. 4: 3)., Alegria (Is 12: 3 -4), e do conhecimento de Deus (Is. 11: 

9) vai dominar a terra. Saúde e cura irá substituir doença e da morte (Is 29:18; 33:24; 35: 

5-6.). 

Até a natureza vai mudar. Os inimigos naturais vão viver juntos em paz; "O lobo habitará 

com o cordeiro, eo leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão novo eo animal 

cevado viverão juntos; e um menino vai levá-los .... A criança de enfermagem vai jogar 

pelo buraco da cobra, ea criança desmamada colocará a mão na cova do basilisco "(Is. 

11: 6, 8). Os animais carnívoros comerá palha como bois (Is. 11: 7). Crops florescerá (Is 

30: 23-25; Joel 2: 21-27.), Mesmo no que é hoje deserto estéril (Is 35: 1-2; 35: 6-7.). Em 

suma, o paraíso perdido se tornará paraíso recuperado. 

A potência necessária para redimir os pecadores perdidos e restaurar a terra maldita é 

além da capacidade humana ou compreensão; ele pertence somente a Deus. No Salmo 

62:11 Davi disse: "o poder pertence a Deus." Jó expressou essa mesma verdade 

poeticamente quando exclamou: "O trovão do seu poder, quem o poderá entender?" (Jó 

26:14 NVI; cf. 36:22). Salmo 79:11 e Naum 1: 3 fala da grandeza do poder de Deus, 

enquanto que Salmos 29: 1-10 e 68: 32-35 descrevê-lo. Tão clara é a prova do poder de 

Deus que ele deixa os pecadores impenitentes sem desculpa para sua rejeição de Deus 

(Rom. 1:20).O poder de Deus é revelado em Seu governo soberano sobre todas as coisas 

(Sl. 66: 7), elevando Cristo (2 Cor. 13: 4). E crentes (1 Cor. 6:14) dentre os mortos, salvar 

os pecadores perdidos (Rom 1 : 16; 1 Cor 1,18), resgatando os justos (Ne 01:10; Sl 106:... 

8), e destruir os ímpios (Rm 9:22).. 

A própria criação revela grande poder de Deus (Jer. 10:12). A Terra é 25 mil milhas de 

circunferência, oito mil milhas de diâmetro e pesa cerca de seis sextilhões de 

toneladas. Ele gira sobre seu eixo em cerca de mil quilômetros por hora, e viaja em seus 

cerca de cento e cinqüenta milhões milhas órbita ao redor do Sol a cerca de mil 

quilômetros por minuto. O próprio sol faz uma vasta órbita ao redor do centro da Via 

Láctea. 



Na outra extremidade do espectro de tamanho, uma colher de chá cheia de água contém 

triliões de átomos, enquanto que o material em um átomo representa apenas cerca de 

1000000000000 do seu volume.Se o espaço vazio foram para ser espremido para fora de 

um corpo humano, que seria reduzido em tamanho a uma pequena fracção de um 

centímetro cúbico. A partir da vastidão do espaço para o infinitamente pequeno reino do 

átomo, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder (Heb. 1: 3). 

Em seu relato inspirado da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo, Lucas faz sua 

identidade inequivocamente claro. Ele é o Messias, o Filho de Deus, a segunda pessoa da 

Trindade encarnada. Sua genealogia revela que Jesus era um descendente de Davi, e, 

portanto, legítimo rei de Israel (3: 23-38). Ele teve um nascimento único virgem (1: 26-

35; 2: 1-7; cf. Is 7:14.). Em seu batismo, o Pai afirmou que Jesus era o Seu Filho amado 

(3: 21-22). A conta de Sua tentação revelou Sua autoridade absoluta sobre Satanás (4: 1-

13), e Ele também exerceu essa mesma autoridade sobre os demônios (4: 33-35, 41).Jesus 

também demonstrou poder sobre a doença (4:40; 5:15, 17; 6: 17-19; 7: 1-10) e morte (7: 

11-15). Seu poder sobrenatural sobre a doença, a morte, Satanás, os demônios e as forças 

da natureza mostra que somente Ele tem o poder de reverter a maldição e inaugurar o 

reino. Esse poder impressionado e aterrorizava os que testemunharam-lo em ação, como 

eles perceberam que eles eram pecadores na presença do Santo Deus (5: 8; 8:25, 37, 47, 

56). 

O Senhor Jesus Cristo tinha mostrado seu poder sobre o reino natural em um incidente 

anterior registrado por Lucas (5: 4-9). Neste muito mais dramática demonstração de que 

o poder, Jesus acalmou a tempestade no Mar da Galiléia. A história pode ser dividida em 

três partes: a calma antes da tempestade, a calma durante a tempestade, e a calma após a 

tempestade. O epílogo, relacionando terror dos discípulos para o visor do poder divino 

que tinham testemunhado, poderia ser intitulado a tempestade após a calma. 

A CALMA ANTES DA TEMPESTADE 

Agora em um daqueles dias que Jesus e seus discípulos entrou 

num barco, e ele disse-lhes: "Passemos para o outro lado do 

lago." Então eles lançaram para fora. Mas, como eles estavam 

navegando ao longo Ele adormeceu; (8: 22-23) 

Nota de Lucas de que o evento que estava prestes a se relacionar ocorreu em um daqueles 

dias indica que sua cronologia é propositAdãoente vago e indefinido. Como observado 

no capítulo anterior deste volume, ele não estava seguindo uma seqüência de tempo estrito 

nesta seção do seu evangelho, mas estava arrumando seu material tematicamente. O relato 

de Marcos revela que este incidente ocorreu na noite do mesmo dia em que Jesus ensinou 

várias parábolas, incluindo a dos solos (Marcos 4:35). O mais provável depois de comer 

uma refeição na cidade vizinha de Cafarnaum (cf. Mt 8: 5.), Jesus e seus discípulos 

entraram num barco , provavelmente, um navio de pesca de propriedade de Pedro, 

André, Tiago e João. (Embora eles já haviam se tornado seguidores de tempo integral de 

Jesus [Lucas 05:11], que, aparentemente, ainda tinha seus barcos [cf. João 21: 

3]). Registros relato de Marcos que havia outros barcos pequenos que acompanham o que 

o Senhor estava em (Marcos 4:36). 



Buscando escapar das sempre presentes multidões para um tempo de descanso, 

Jesus disse a seus discípulos: "Passemos para o outro lado do lago." Deixando a 

vizinhança de Cafarnaum, na ponta noroeste do Mar da Galiléia, eles dirigiu-se para a 

região conhecida como Gerasa, na costa oriental. Há Jesus tinha um compromisso divino 

com um maníaco possuído por um demônio, a quem Ele curaria (8: 26-39). 

Conhecido hoje como Yam Kinneret e variAdãoente chamado nas Escrituras o lago de 

Genesaré (Lc 5: 1), o Mar de Quinerete (Nm 34:11; Josh 13:27..) Ou Quinerote (Josh. 12: 

3), e o Mar de Tiberíades (João 6: 1; 21: 1), o Mar da Galileia é uma grande (cerca de 13 

milhas de largura por sete milhas de comprimento) lago de água doce que é a 

característica geográfica mais significativo da Galiléia. O rio Jordão, que surge a partir 

de várias fontes próximas Mt. Hermon e deságua no lago do norte, é a sua principal fonte 

de água. Em cerca de 680 metros abaixo do nível do mar, o mar da Galiléia é o lago de 

água doce mais baixo do planeta. A Jordan sai do extremo sul do lago, e flui para o sul 

para o Mar Morto, que é 1.300 pés abaixo do nível do mar. 

O lago é de cerca de 30 milhas a leste do Mar Mediterrâneo, situado em uma seção em 

forma de bacia do Vale do Jordão, que faz parte do Grande Vale do Rift correndo da Síria, 

no norte de Moçambique no continente Africano, no sul. O lago é cercado por morros 

íngremes em todos os lados, que são um fator importante para o desenvolvimento das 

tempestades, às vezes com risco de vida violentas repentinas que o lago é conhecido. Ar 

mais frio das altitudes mais elevadas flui pelas encostas e colide com o ar mais quente 

mais próximo a superfície do lago. Além disso, como o ar flui através dos desfiladeiros e 

gargantas é comprimido, e intensifica a sua velocidade. Mais poderoso de todos são os 

ventos que fluem do deserto oriental para baixo fora da região do planalto grande acima 

do lago conhecido como as Colinas de Golã. Em 1992, os ventos de uma tempestade 

como gerou ondas 10 pés de altura que se chocou contra a cidade de Tiberíades, na 

margem ocidental, causando danos consideráveis. 

Depois de escurecer (cf. Mat. 8:16) Jesus e os discípulos lançados para fora para o 

lago. Como eles estavam navegando ao longo de Jesus, exausto de um longo dia de 

multidões e pregação, adormeceu .Marcos acrescenta o detalhe de que o Senhor estava 

dormindo na popa do barco, com a cabeça apoiada em uma almofada (Marcos 

4:38). Além de ser plenamente Deus, Jesus era plenamente humano, portanto, sujeitas a 

fome (Matt. 4: 2; 21:18), sede (João 4: 7; 19:28) e fadiga (cf. Jo 4: 6). Este incidente é o 

único lugar na Escritura que imagens de Jesus dormindo. Ele foi calma, pacífica descanso, 

apesar de saber que a tempestade estava por vir. Confiando no plano de Seu Pai, Ele foi 

seguro no conhecimento do seu poder soberano e capacidade de acalmar o vento e as 

ondas. 

Note-se que a referência à discípulos do Senhor abrange mais do que apenas os doze 

apóstolos. Mathetes (discípulo) refere-se a um aluno, aluno ou seguidor, alguém que se 

ligado a um professor. Ele é usado de pessoas que tinham algum interesse em Jesus, mas 

não necessariamente indica um alto nível de compromisso com Ele. Na verdade, neste 

ponto alguns dos discípulos do Senhor não foram salvos;João 6:66 diz que "muitos dos 

seus discípulos se retiraram e não estavam andando com ele." Quando um candidato a 

discípulo lhe disse: "Eu te seguirei, Senhor; mas primeiro permita-me dizer adeus para os 

que estão em casa "(Lucas 9:61) Jesus respondeu:" Ninguém, depois de colocar a mão no 

arado e olha para trás é apto para o reino de Deus "(v. 62 ). Junto com um homem que 

professa vontade de seguir Jesus onde quer que fosse (v. 57) e aquele que, quando 



desafiados a seguir o Senhor escolheu, em vez de esperar por sua herança (v. 59), este 

homem escolheu coisas terrenas ao longo de um completo, poupando compromisso com 

o Senhor Jesus Cristo. 

As pessoas ilustradas pelos solos rochosos e espinhosos na parábola dos solos também 

eram professos discípulos de Cristo que receberam a sua palavra, mas nunca foram 

verdadeiramente resgatados (ver a exposição de 8: 4-15 no capítulo 20 deste 

volume). Autênticos discípulos irá se manifestar não só o arrependimento, confissão e 

obediência, mas também perseverança. Jesus estava prestes a colocar em uma tela de seu 

poder divino projetado para mover aqueles que testemunharam a fé genuína nEle. (Para 

uma discussão mais aprofundada do significado do termo "discípulo" veja o capítulo 21 

do meu livro O Evangelho Segundo Jesus [edição revista e ampliada; Grand Rapids: 

Zondervan, 1994].) 

A CALMA DURANTE A TEMPESTADE 

e um vendaval feroz do vento desceu sobre o lago, e começaram a 

ser inundado e estar em perigo. Eles chegaram a Jesus e acordou-

o, dizendo: (8: 23b-24a) "Mestre, Mestre, estamos perecendo!" 

De repente, a tranquilidade do lago foi quebrado como um vendaval feroz do vento 

desceu sobre ele. Lailaps (vendaval feroz) descreve uma tempestade poderosa, 

potencialmente um com ventos com força de furacão. Katabainō (descendente) é a raiz 

do termo "katabatic meteorológica, ", que refere-se a ventos criados por ar que flui 

downhill. O termo descreve com precisão os ventos produtoras de tempestade que 

mergulham para baixo as alturas circundantes à greve do Mar da Galiléia de baixa 

altitude, como mencionado acima. Marcos acrescentou o adjetivo megas ("grande") ao 

substantivo lailaps(Marcos 4:37 ESV), enquanto Mateus descreveu a tempestade como 

literalmente "um grande tremor [ seismos , a partir do qual a palavra Inglês "sismologia" 

deriva] sobre o mar " (Mat. 08:24). 

Claramente, esta não era uma tempestade comum, mas tão grave a ponto de ser uma 

ameaça à vida. As ondas maciças agitado pelos ventos poderosos estavam quebrando 

sobre o barco (Marcos 4:37) e cobrindo-o (Mat. 08:24). Como resultado, o barco estava 

enchendo de água (Marcos 4:37) até o ponto que ele começou a ser inundada , 

colocando os discípulos em grave perigo . Apesar da tempestade, com seus ventos 

uivantes e ondas altas, Jesus ainda estava dormindo pacificamente o resto de completa 

exaustão e soberania confiante na popa (Matt 08:24;. Marcos 4:38). Enquanto caos e 

pandemónio assola tudo sobre Ele, Ele permaneceu imperturbável na tempestade, 

calmamente dormindo. 

Os discípulos, por outro lado, estavam em pânico. Uma vez que muitos deles eram 

pescadores, usados para o lago e seu clima traiçoeiro, eles entenderam o quão forte a 

tempestade seus barcos poderia suportar e sabia que a sua sobrevivência estava ameaçada 

por este. Desesperado e aterrorizado, temendo por suas vidas, eles chegaram a Jesus e 

acordou-o, dizendo: "Mestre, Mestre, estamos perecendo!" O relato de Mateus diz 

que chamou Jesus de "Senhor" (Mat. 08:25), enquanto Marcos notas que o chamava de 

"Mestre" (Marcos 4:38). Longe de ser contraditória, como alguns céticos imaginar, contas 

os autores dos Evangelhos 'refletir com precisão o caos e confusão que reinava naquela 



noite de tempestade. Este não era, a delegação ordenada organizado calmamente 

apresentar sua Pedido para Jesus, mas sim uma multidão em pânico diante da morte 

iminente. Assim, alguns gritou: "Senhor," alguns "Professor", e outros mestres . Os 

discípulos tinham testemunhado o poder do Senhor sobre a doença, os demônios, e da 

morte. Alguns deles tinham visto Seu poder de controlar o peixe no mar da Galiléia 

(Lucas 5: 5-9). Mas ele podia controlar o enorme poder do vento e da água? 

Sem solução humano disponível, eles vieram para Aquele que tinha demonstrado o poder 

divino no passado. Talvez alguns dos discípulos lembraram-se o Salmo 65: 5-7: 

  

Ó Deus da nossa salvação, 

Você que é a confiança de todos os confins da terra e do mar mais distante; 

Quem estabelece as montanhas por Sua força, 

Cingido com poder; 

Quem acalma o ruído dos mares, 

O ruído das suas ondas. 

  

ou o Salmo 89: 9: 

  

Você governar o inchaço do mar; 

Quando suas ondas se levantam, você ainda eles. 

  

Certamente alguém lembrou Salmo 107: 23-31: 

  

Os que descem ao mar em navios, 

Quem faz negócios em grandes águas; 

Eles viram as obras do Senhor, 

E as suas maravilhas no profundo. 

Pois ele falou e levantou-se um vento tempestuoso, 

Que levantou as ondas do mar. 

Eles levantaram-se para os céus, desceram às profundezas; 

A sua alma derreteu em sua miséria. 

Eles cambaleou e cambaleou como um homem embriagado, 

E se no final o tino. 

Então clamaram ao Senhor na sua angústia, 

E Tirou-os das suas angústias. 

Ele causou a tempestade a ser ainda, 

Para que as ondas do mar foram abafado. 

Em seguida, eles estavam contentes porque eles ficaram quietos, 

Então, Ele os guiou ao porto desejado. 



Dêem graças ao Senhor pela sua bondade, 

E pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens! 

  

Em seu momento de extrema necessidade, os discípulos apelou para Aquele que por si só 

poderia salvá-los. 

A CALMA APÓS A TEMPESTADE 

E Ele se levantou e repreendeu o vento e as ondas em alta, e eles 

pararam, e tornou-se calmo. E Ele lhes disse: "Onde está a vossa 

fé?" (8: 24b-25a) 

Despertado por apelos desesperados dos discípulos, Jesus se levantou e repreendeu o 

vento e as ondas de afluência . Suas palavras exatas de acordo com Marcos 4:39 eram 

"Silêncio, ficar quieto." Instantaneamente obedecendo a voz do Criador, o vento e as 

ondas pararam, e tornou-se calma . Os céticos, determinado a negar os milagres a todo 

custo, têm apontado que tempestades no Mar da Galiléia, muitas vezes parar tão 

rapidamente quanto eles começam. Mas, enquanto o vento poderia ter morrido para baixo 

quase ao mesmo tempo, teria levado muito mais tempo para que as ondas 

diminuam.Quando Jesus comandou o vento e as ondas de parar, ambos fizeram tão 

instantaneamente, e tornou-se absolutamente calmo (ambos Mateus e Marcos usar o 

adjetivo megas ["grandes"] para descrever a calma vítreo). 

Tendo acalmou a tempestade, Jesus usou o incidente para ensinar seus discípulos 

chocados e atônitos a lição Ele queria que eles aprendem. Como eles se sentaram em seus 

barcos no agora perfeitamente ainda superfície do lago, Ele lhes disse: "Onde está a 

vossa fé?" (cf. 0:28; Matt 06:30; 14:31; 16: 8.; 17 : 20). Eles haviam visto realizar 

inúmeros milagres, pelo que a sua falta de fé nesta ocasião foi angustiante e 

indesculpável. Por outro lado, esta foi a primeira vez que um dos milagres do Senhor 

tinha-os diretamente envolvidos, e para além de que a realidade suas vidas estavam em 

jogo. Isso tornou muito mais difícil para eles para permanecer independente e objetiva 

analisar a situação. Paulo, ao contrário, foi capaz de manter a calma durante todo o de 

duas semanas de duração da tempestade, que terminou em naufrágio (Atos 27: 14-

44). Mas ele já havia enfrentado perseguição e morte muitas vezes antes e foi entregue 

pelo Senhor (cf. 2 Cor. 11: 22-33). 

A lição para os discípulos era clara: eles estavam a confiar no Senhor, mesmo nas 

circunstâncias mais graves e ameaçadoras. Eles eram, como Pedro escreveria mais tarde, 

para lançar toda a sua ansiedade sobre Ele, sabendo que Ele se preocupava com eles (1 

Pedro 5: 7). Paulo expressou sua confiança confiante no cuidado do Senhor quando ele 

escreveu, triunfante: "Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os 

anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem as potestades, 

nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos 

separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor "(Rom. 8: 38-

39). Resumindo a lição que Jesus quer que todos os crentes a tomar a partir deste 

incidente, Davi Gooding escreve: 



Vivemos em um universo que é letalmente hostil à vida humana: só o milagre da criação 

e manutenção divina preserva nosso planeta e suas maravilhosas adaptações e disposições 

para a propagação da vida humana. Dentro da nossa própria terra vento, das ondas, raios, 

furacões, inundações, secas, avalanche, terremoto, fogo, calor, frio, germe, vírus, 

epidemia, todos de vez em quando ameaçar e destruir a vida.Cedo ou tarde um deles pode 

nos destruir. A história do acalmar da tempestade não é, claro, a intenção de nos dizer que 

Cristo nunca permitirá que qualquer crente a perecer por afogamento, ou por qualquer 

outro desastre natural. Muitos crentes têm até pereceram. Ele demonstrar que ele é o 

Senhor das forças físicas do universo, que, para ele nada acontece por acaso, e que 

nenhuma força em toda a criação pode destruir o seu plano para a nossa salvação eterna, 

ou separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor (cf. Rom. 8: 38-

39). ( De acordo com Lucas [Grand Rapids: Eerdmans, 1987], 143) 

Às vezes, o Senhor vai trazer uma tempestade na vida dos crentes para correção; outras 

vezes para aumentar sua fé. Jonah acabou em uma tempestade por causa de sua 

desobediência, enquanto neste incidente obediência dos discípulos colocá-los para a 

tempestade. Em ambos os casos, Deus estava lá para entregá-los. 

EPÍLOGO: A TEMPESTADE APÓS A CALMA 

Eles estavam com medo e maravilhados, diziam uns aos outros: 

"Quem é este, que ele ordena aos ventos e à água, e eles lhe 

obedecem?" (8: 25b) 

Tendo testemunhado uma demonstração impressionante, sem paralelo do poder divino 

sobrenatural, os discípulos estavam compreensivelmente temeroso e espantado . A 

única coisa que encontraram mais aterrorizante do que a tempestade fora do seu barco 

estava tendo o criador e controlador da tempestade na mesma. O trauma de perceber que 

só Deus poderia fazer tal milagre fez com que eles dizem uns aos outros: "Quem é este, 

que ele ordena aos ventos e à água, e eles lhe obedecem?" (cf. 08:37, 47 , 56). A 

resposta óbvia e apenas a essa pergunta retórica é o que eles deram mais tarde, após Jesus 

acalmou outra tempestade no Mar da Galiléia: "Aqueles que estavam no barco o 

adoraram, dizendo:" Tu és o Filho de Deus! "(Mat. 14:33). Até então eles tinham uma 

resposta firme à sua pergunta aqui. 

Em resposta ao milagre antes de Cristo sobre o lago, Pedro exclamou: "Vá para longe de 

mim Senhor, porque sou um homem pecador, Senhor!" (Lucas 5: 8) -a resposta que é 

típico de quem experimentar a presença de Deus . Abraão descreveu a si mesmo como 

"pó e cinza" (Gênesis 18:27); Job humildemente disse: "Eu já ouvi falar de você pela 

audição do ouvido; mas agora os meus olhos te vêem; portanto, eu retrair, e eu me 

arrependo no pó e na cinza "(Jó 42: 5-6); depois de encontrar o Cristo pré-encarnado na 

pessoa do Anjo do Senhor, o pai de Sansão "disse Manoá à sua mulher:" Nós certamente 

irá morrer, pois temos visto a Deus '"(Jz 13:22.); expostos a presença de Deus no 

Monte Sinai, os israelitas "tremeu e ficou à distância. Então eles disseram a Moisés: Fala-

nos tu mesmo, e ouviremos; mas não fale Deus conosco, para que não morramos "(Ex 20: 

18-19.); dominado por uma visão de Deus no Seu templo celestial, Isaías gritou: "Ai de 

mim, porque estou arruinado! Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no 

meio de um povo de lábios impuros; e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos 

"(Is. 6: 5); Ezequiel caiu sobre seu rosto quando ele viu uma visão de Deus (Ez 



01:28.); depois de ver o glorificado, exaltado Cristo, o apóstolo João "caí a seus pés como 

morto" (Ap 1:17). 

Esta breve vinheta da vida de Cristo revela-Lo em Sua glória divina como Aquele que 

controla todas as forças naturais do universo. Mas não só revelar Seu poder, mas também 

o Seu cuidado compassivo para aqueles que são Dele. Esta tempestade, como fazem todas 

as tempestades da vida para os crentes, serviu para aumentar a fé dos discípulos em Sua 

vontade e capacidade para entregá-los a partir de qualquer situação, não importa o quão 

desesperada que possa parecer. Tendo experimentado o cuidado gracioso de Deus para 

ele todo o seu ministério longo e difícil, o apóstolo Paulo podia dizer com confiança que 

sua vida chegou ao fim: "O Senhor me livrará de toda obra do mal, e me levará salvo para 

o seu reino celestial; A ele seja a glória para todo o sempre. Amém "(2 Tim. 4:18). 

 
52. O maníaco que se tornou um missionário 

(Lucas 8: 26-39) 

Em seguida, eles navegaram para o país dos gerasenos, que está 

defronte da Galiléia. E quando Ele saiu para a terra, Ele foi 

encontrado por um homem da cidade, que estava possuído por 

demônios; e que não tinha colocado em toda a roupa por um longo 

tempo, e não estava morando em uma casa, mas nos 

sepulcros. Vendo Jesus, gritou e caiu diante dele, e disse em voz 

alta: "Que negócio é que temos uns com os outros, Jesus, Filho do 

Deus Altíssimo? Eu imploro, não me atormentes. "Porque Ele 

ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Pois ele tinha 

apreendido muitas vezes; e ele foi amarrado com correntes e 

algemas e mantido sob guarda, e ainda assim ele iria quebrar as 

amarras e ser impelido pelo demônio para o deserto. E Jesus lhe 

perguntou: "Qual é seu nome?" E ele disse: "Legião"; para muitos 

demônios haviam entrado nele. Eles estavam implorando-lhe que 

não os mandasse para ir embora para o abismo. Agora havia uma 

manada de muitos porcos lá na montanha; e os demônios lhe 

implorou para que eles possam entrar no suína. E Ele lhes deu 

permissão. E os demônios saíram do homem e entraram nos 

porcos; ea manada precipitou-se o banco despenhadeiro no lago 

e se afogou. Quando os pastores viram o que havia acontecido, 

fugiram e relatou-lo na cidade e no país. As pessoas saíram para 

ver o que tinha acontecido; e eles vieram a Jesus, e encontrou o 

homem de quem os demônios tinham saído, sentando-se aos pés 

de Jesus, vestido e em perfeito juízo; e eles ficaram 

assustados. Aqueles que tinham visto ele relatou-lhes como o 

homem que estava endemoninhado tinha sido curado. E todas as 



pessoas do país dos gerasenos e da zona circundante lhe pediu 

para sair-los, pois eles foram tomados de grande medo; e Ele 

entrou num barco e voltou. Mas o homem de quem os demônios 

tinham saído estava implorando-lhe que ele poderia acompanhá-

Lo; mas Ele o despediu, dizendo: "Volte para sua casa e descrever 

as grandes coisas que Deus fez por você." Então ele foi embora, 

proclamando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe 

tinha feito. (8: 26-39) 

Um ditado atribuído a GK Chesterton, cujos escritos se desculparam foram fundamentais 

na conversão de CS Lewis ao cristianismo, é que quando as pessoas deixam de acreditar 

em Deus eles não acreditam em nada; eles acreditam em nada. Tendo rejeitado o único 

Deus verdadeiro, as pessoas hoje estão fascinados com transcendentes, realidades 

alternativas, ficção científica, as lendas da mitologia pagã, ou seres fictícios com poderes 

sobre-humanos. 

Em uma nota mais sinistro, muitos estão obcecados com o ocultismo. Bruxaria, sessões, 

tábuas Ouija, astrologia, espiritismo, Cartomancia, leitura da palma, videntes que 

supostamente prever o futuro, e até mesmo aberto adoração do diabo estão cada vez mais 

popular. O aumento de interesse em realidades alternativas, o paranormal, e ocultismo 

coincidiu com o declínio da influência do cristianismo bíblico na cultura ocidental, como 

Os Guinness observa: 

Primeiros caçadores no safari em África usado para construir seus fogos alta à noite, a 

fim de afastar os animais no mato. Mas, quando os fogos queimaram baixo nas primeiras 

horas da manhã, eles iriam ver tudo à sua volta os que se aproximam formas descritas de 

animais e um anel de cercar os olhos na escuridão. Quando o fogo estava alto eles estavam 

longe, mas quando o fogo foi baixa se aproximaram novamente. 

Como pudemos testemunhar a erosão e degradação da cultura cristã do Ocidente, por isso 

temos visto o vácuo preenchido por uma onda de idéias que teria sido impensável quando 

os fogos da cultura cristã eram altas. ( O Dust da Morte [Downers Grove, 111 .: Inter 

Varsity 1973], 277) 

As pessoas estão inevitavelmente atraídos para o poder e mistério que é um pouco além 

de sua compreensão. Mas a raça humana caída, compelido por demônios, nunca vai 

chegar a uma compreensão exata do reino sobrenatural. As pessoas por si só não pode 

ficar fora do continuum espaço-tempo e só pode fantasiar sobre isso, enquanto os 

demônios só irá adicionar suas decepções infernais para essas fantasias.A Bíblia é a única 

fonte de conhecimento exato sobre o reino sobrenatural, e é tola e fútil para buscar esse 

conhecimento em outro lugar: 

Quando eles dizem para você, "Consultar os médiuns e os adivinhos, que chilreiam e 

murmuram" não consultará um povo a seu Deus? Eles devem consultar os mortos em 

favor dos vivos? À lei e ao testemunho! Se eles não falarem segundo esta palavra, é 

porque eles não têm o amanhecer. (Isa. 8: 19-20) 



A Bíblia apresenta insights sobre o caráter, propósitos e plano de Deus. Ele revela Seu poder 

sobrenatural para criar e Seu propósito, eventualmente, para destruir o universo. Mas o evento 

sobrenatural primário nas Escrituras não é criação de Deus ou a destruição de tudo, como 

estupenda que isso seja. O evento sobrenatural central da Bíblia é a encarnação do Senhor 

Jesus Cristo, Deus em carne humana, o que perfeitamente revela Deus ao homem (João 1:18; 

14: 9; Cl 1.15; Hb 1: 3. ). 

De vir à Terra para "salvar o seu povo dos seus pecados" Cristo (Mateus 01:21.) E para 

"destruir as obras do diabo" (1 João 3: 8; cf. Gn 3:15; João 12:31; 16:11; Rom. 16:20; 

Col. 2:15;. Heb 2:14) desencadeou uma explosão frenética de atividade demoníaca 

diferente de tudo o que veio antes. Deve-se notar, contudo, que os demônios não estavam 

atacando Jesus; Ele estava atacando. Há apenas um caso registrado de atividade 

demoníaca no Antigo Testamento (junto com algumas alusões aos demônios, por 

exemplo, Lev. 17: 7; Dt 32:17; 106 Ps:.. 37), Gênesis 6: 1-4, onde endemoninhados 

coabitam com as mulheres (cf. 2 Pedro 2: 4-5; Judas 6). Fora dos Evangelhos e Actos, 

não há referências a possessão demoníaca no Novo Testamento. Apenas durante o tempo 

futuro da grande tribulação, a atividade demoníaca aberta mundial será superior a do 

tempo do ministério de Cristo na terra. 

A raridade de manifestação demoníaca ostensiva não significa que as forças do inferno 

não são sempre ativo. Esses "espíritos enganadores" (1 Tim. 4: 1) preferem permanecer 

anônimos, trabalhando nos bastidores disfarçados de anjos de luz (2 Coríntios 11: 14-

15.). Mas tão grande era o seu terror na presença do Senhor Jesus Cristo que eles não 

poderiam ajudar a revelar-se. Mais cedo no relato de Lucas Jesus entrou numa sinagoga 

de Cafarnaum e um homem possuído por um demônio estava lá. Incapaz de controlar seu 

medo, o demônio deixou escapar: "Deixem-nos em paz! Que negócio é que temos uns 

com os outros, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Eu sei quem você é: o Santo 

de Deus! "(Lc 4,34). Paulo declarou que o Senhor Jesus é "muito acima de todo governo 

e autoridade, poder e domínio [anjos]" (Ef. 1:21). 

Como o Deus encarnado, Jesus Cristo mostrou o poder de derrotar Satanás que só Deus 

possui. Para as autoridades religiosas judaicas, que blasfema tentaram explicar esse 

poder, afirmando que ele estava em aliança com o diabo, Jesus respondeu: 

Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então o Reino de Deus já chegou até 

vós. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão 

sem serem incomodados. Mas quando alguém mais forte do que ele ataca e domina-lo, 

ele tira-lhe toda a armadura em que ele se baseou e distribui seus despojos. (Lucas 11: 

20-22) 

Como o Messias e Filho de Deus, Jesus derrotou Satanás e libertou seu povo da escravidão 

para ele (Ef. 2: 1-3; Col. 1:13; 1 João 5:19). O Senhor demonstrou seu poder sobre o diabo 

em todo o Seu ministério terreno. O incidente nesta passagem, apresentado por todos os três 

evangelistas sinóticos, é o encontro mais dramático e extrema entre Jesus e as forças do 

inferno registrado nos Evangelhos. Conta a história milagrosa de libertação de um maníaco 

atormentado por demônios, que se tornou um missionário mais improvável Como a conta se 



desenrola de Cristo, três forças são reveladas: o poder destrutivo dos demônios, o poder 

libertador de Jesus, eo poder condenatório do pecado. 

O PODER DESTRUTIVO DAS DEMONS 

Em seguida, eles navegaram para o país dos gerasenos, que está 

defronte da Galiléia. E quando Ele saiu para a terra, Ele foi 

encontrado por um homem da cidade, que estava possuído por 

demônios; e que não tinha colocado em toda a roupa por um longo 

tempo, e não estava morando em uma casa, mas nos 

sepulcros. Vendo Jesus, gritou e caiu diante dele, e disse em voz 

alta: "Que negócio é que temos uns com os outros, Jesus, Filho do 

Deus Altíssimo? Eu imploro, não me atormentes "... Pois se havia 

apoderado dele muitas vezes.; e ele foi amarrado com correntes e 

algemas e mantido sob guarda, e ainda assim ele iria quebrar as 

amarras e ser impelido pelo demônio para o deserto. (8: 26-28, 

29b) 

Esta demonstração impressionante do poder divino de Jesus segue imediatamente um 

outro milagre surpreendente. Como o Senhor e os discípulos navegou através da seção 

norte do Mar da Galiléia, uma enorme tempestade havia surgido. Temendo por suas vidas, 

os discípulos tinham despertado Jesus, que tinha acalmado instantaneamente o vento e as 

ondas (ver a exposição de 8: 22-25 no capítulo anterior deste volume). A poderosa 

tempestade tinha, sem dúvida, eles soprado fora do curso, e, como resultado, foi 

provavelmente o amanhecer no momento em que chegou à costa. Lucas (juntamente com 

Marcos [5: 1]) chama o seu destino o país dos gerasenos, que estava defronte da 

Galiléia , na costa oriental, enquanto Mateus se refere a ele como "o país dos gadarenos" 

(Mateus 08:28).. Marcos e Lucas, evidentemente, a que se refere a uma pequena aldeia 

(Gerasa; Kersa moderna), perto da costa do Mar da Galiléia, enquanto Mateus referiu-se 

à maior cidade, Gadara, que deu seu nome à região (e pode ter sido o seu capital). 

Depois de Jesus e os discípulos saíram dos barcos para a terra , eles foram recebidos 

por a visão chocante de um homem da cidade, que estava possuído por 

demônios . Mateus notou que havia dois homens possuídos por demônios (Mat. 08:28), 

enquanto Lucas e Marcos focada em aquele a quem Jesus entregou. O que aconteceu com 

o outro homem não é registrado (embora o uso dos "endemoninhados" plurais em Matt. 

8:33 sugere que ele também foi entregue). O endemoninhado homem no relato de Lucas 

foi, literalmente, um maníaco, apresentando sintomas extremos de comportamento 

selvagem e incontrolável. 

Como escrevi no primeiro volume desta comentário sobre Lucas, a Escritura usa quatro 

termos ou frases para descrever a possessão demoníaca: 

Primeiro, dezesseis vezes essas pessoas são disse ter um demônio ou espírito maligno 

(04:33; 07:33; [08:27]; 13:11; 11:18 Matt;. Marcos 3:22, 30; 09:17 ; João 07:20; 08:48, 

49, 52; 10:20; Atos 8: 7; 16:16), indicando que um indivíduo possuído pelo demônio foi 

habitado, controlado e atormentado pelo demônio. As frases repetidas "entrou nele" 



([08:30]), "expulso" (Mt 8:16;. 9:33; 0:24, 28; Marcos 1:34), "saiu" (Mateus 8. : 32), 

"sair" (Marcos 5: 8), e "sair do armário" (Marcos 5:13) também indicam que os demônios 

habitar suas vítimas. A possessão demoníaca é um fenômeno sobrenatural, não 

explicáveis em termos psicológicos ou físicos (embora possa haver sintomas físicos 

associados; cf. [08:27]; Matt 09:32; 12:22; 17: 14-15., Marcos 1:26; 5: 5; Lucas 

09:42). Note-se também que em nenhuma ocasião, quando Jesus entregou um indivíduo 

de possessão demoníaca estava lá uma referência ao perdão dos pecados. Nem todos os 

que se arrependem entregue e acreditar. Os indivíduos possuídos por demônios a quem 

Jesus entregues não eram necessariamente mais perverso do que outros pecadores. A 

ênfase está no poder de Jesus sobre os demônios, e não sobre os indivíduos que estão 

sendo entregues. Mas, depois de Jesus e os apóstolos passaram da cena, a única maneira 

de ser entregue a partir de demônios é através da economia de fé no Senhor Jesus Cristo. 

A segunda frase traduz o verbo daimonizomai , que aparece treze vezes no Novo 

Testamento ([08:36]; Matt 04:24;. 8:16, 28, 33; 09:32; 12:22; 15:22; Marcos 1:32; 5:15, 

16, 18; João 10:21), e é traduzido, "endemoninhados" ou ". demoniaics" Como a primeira 

frase, ele se refere a alguém residida e controlado por um demônio ou demônios para o 

ponto em que ele não consegue resistir com sucesso, para não os demônios gerais de 

influência têm na promoção da falsa doutrina (1 Tim. 4: 1), falsa adoração (1 Cor. 10: 20-

21)., a imoralidade (1 Tm 4: 1- 3), e atitudes de ciúme, discórdia, e orgulho (Tiago 3: 13-

16). 

Em terceiro lugar, a Bíblia fala de pessoas com um espírito "impuros" (Marcos 1:23; 5: 

2) ou ter um (Marcos 7:25). Essas frases indicam também que os demônios habitar suas 

vítimas. 

Finalmente, Atos 5:16 fala daqueles "aflitos com espíritos imundos", enfatizando o 

tormento pessoas possuídas por demônios sofrer. ( Lucas 1-5 , A Commentary 

MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 2009], 283) 

Como esses termos deixar claro e presente passagem demonstra, possessão demoníaca 

envolve demônios que residem suas vítimas e tomando o controle de suas mentes, corpos e 

vozes. Como o homem nesta história tornou-se possuído por demônios não se sabe, mas todos 

os incrédulos são parte do reino das trevas e, portanto, vulnerável de Satanás. Uma vez que 

este homem era um gentio, talvez sua religião idólatra, desde o ponto de entrada para os 

demônios para entrar nele. 

Ter controle apreendidos dele, os demônios obrigou o homem a se comportar de maneira 

bizarra. Primeiro, ele não tinha posto em toda a roupa por um longo tempo . Shame 

tem sido associada com a nudez desde a queda (Gn 3: 7; cf. Ap 3:18; 16:15). A nudez é 

usado também no Antigo Testamento como uma metáfora para o pecado sexual (Lev. 18: 

6-19; 20:11, 17-21). Mas não só era um comportamento aberrante nudez, era também 

tormento físico para o homem, que foi exposto a todos os extremos do clima e outros 

perigos. Somando-se a natureza macabra de sua existência, ele não estava vivendo em 

uma casa, mas nos sepulcros . Ele era tão completamente sob o domínio dos demônios 

que ele estava mais em casa entre os mortos que os vivos. Além disso, ele era um perigo 

para si mesmo.Marcos 5: 5 revela que ele estava constantemente rasgando seu corpo com 

pedras afiadas. 



Que a violência também foi direcionada a outros (Mat. 08:28) em uma base contínua, 

como nota de Lucas de que os demônios lhe tinha apreendido muitas vezes indica. Ele 

era uma ameaça tão grande que as pessoas que viviam nas proximidades tinha feito tudo 

o que podiam para contê-lo e seu companheiro; ele foi amarrado com correntes e 

algemas e mantido sob guarda . E, no entanto, apesar de seus melhores esforços, uma e 

outra vez seu maníaco, a força demoníaca iria levá-lo a romper suas amarras e ser 

impelido pelo demônio para o deserto . O resultado final foi que "ninguém foi capaz de 

ligar-se mais dele, mesmo com uma cadeia ... e ninguém foi forte o suficiente para 

dominá-lo" (Marcos 5: 3-4). O homem e seu parceiro continuou a ser um perigo constante 

para aquela região. 

Nesta manhã, em particular, os dois homens manchado algumas vítimas potenciais que 

vem em terra. De maneira típica, eles correram para baixo do morro em direção a eles, 

gritando e uivando como loucos. Mas, enquanto os dois homens não reconhecer o Senhor, 

os demônios que residem lhes fez. Vendo Jesus , o porta-voz do demônio gritou usando 

a voz do homem em pânico absoluto eo homem, expressando medo dos demônios, 

abruptamente caiu diante dele em uma postura de submissão. A última pessoa os 

demônios queria enfrentá-los era o Senhor, que é soberano sobre eles e já determinou o 

seu destino eterno. 

Consciente de que ele estava na presença de seu juiz divino, o demônio disse em voz 

alta: "O negócio é que temos uns com os outros, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" (cf. 

4,34). Pode parecer estranho para os demônios para dar testemunho afirmando verdadeira 

identidade de Jesus. Mas ao contrário de suas vítimas humanas, são todos muito 

conscientes de que Ele é realmente Deus-Filho, Senhor do céu e da terra em forma 

humana. Até mesmo Satanás, o líder dos demônios, foi forçado a reconhecer que Jesus é 

a segunda pessoa da Santíssima Trindade (Lucas 4: 3). 

Especificamente, esse demônio expressou seu temor de que Jesus estava indo para julgá-

lo antes da hora marcada (cf. Mat. 8:29). Os demônios entender escatologia bíblica, e 

saber que o seu julgamento final não ter lugar a primeira vinda de Cristo. Portanto, ele 

insistiu com ele, eu imploro, não me atormentes antes do horário designado. Os 

demônios sabem seu destino final castigo eterno no lago de fogo (25:41 Matt;. Apocalipse 

20:10). Eles estão cientes de que tanto a sua liberdade e seu poder são restritas. Na 

presença de seu algoz, o demônio só poderia alegar que o tempo determinado de sua 

punição e seus companheiros "demônios ainda não tinha chegado. 

O PODER LIBERTADOR DE JESUS 

Pois Ele ordenara ao espírito imundo que saísse do homem .... E 

Jesus lhe perguntou: "Qual é seu nome?" E ele disse: 

"Legião"; para muitos demônios haviam entrado nele. Eles 

estavam implorando-lhe que não os mandasse para ir embora 

para o abismo. Agora havia uma manada de muitos porcos lá na 

montanha; e os demônios lhe implorou para que eles possam 

entrar no suína. E Ele lhes deu permissão. E os demônios saíram 

do homem e entraram nos porcos; ea manada precipitou-se o 

banco despenhadeiro no lago e se afogou.Quando os pastores 



viram o que havia acontecido, fugiram e relatou-lo na cidade e no 

país. As pessoas saíram para ver o que tinha acontecido; e eles 

vieram a Jesus, e encontrou o homem de quem os demônios tinham 

saído, sentando-se aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo; e 

eles ficaram assustados. (8: 29a, 30-35) 

Em um relatório normalmente discreto do milagre surpreendente de Jesus sobre as forças 

do inferno, Lucas relata que o Senhor ordenara ao espírito imundo que saísse do 

homem . Jesus se dirigiu ao seu comando para o espírito imundo que estava atuando 

como porta-voz para todos os demônios. Que Jesus tinha o poder de ordenar os demônios 

para deixar este homem é uma marca de sua divindade, pois só Deus é mais poderoso do 

que os anjos. Os anjos são superiores aos seres humanos em inteligência, poder (2 Pedro 

2:11), influência (Dan. 10:13, 20), a experiência, uma vez que são sem idade e viveram 

ao longo da história humana, e na natureza, uma vez que são espíritos que vivem fora do 

domínio da física. 

Dirigindo-se ao homem, mesmo que Ele sabia que o demônio iria responder, Jesus lhe 

perguntou: "Qual é seu nome?" Nenhum nome para o homem é dado, e em vez disso 

o porta-voz dos demônios, que tinham controle sobre a voz do homem, disse: 

"Legion." Essa foi uma designação apropriada, para muitos demônios haviam entrado 

nele. Legião não é um nome próprio, mas um termo que se refere a uma unidade de 

soldados romanos, o que poderia ter até seis mil homens. Essa pobre ignorante, alma 

atormentada foi habitado por milhares de demônios; uma vez que havia dois mil porcos 

no rebanho, não poderia ter sido que muitos demônios habitando no homem e seu 

companheiro. 

Os demônios em pânico estavam implorando Jesus não mandar-lhes que ir embora 

para o abismo . Os abussos (abismo) , ou abismo (Apocalipse 9: 1-2) é um lugar onde 

alguns demônios estão atualmente presos. Alguns desses espíritos presos será lançado por 

um breve período durante a tribulação (Apocalipse 9: 1-11); outros, aparentemente, 

aqueles que habita os homens que, em seguida, coabitam com as mulheres antes do 

dilúvio (Gênesis 6: 1-4; cf. Judas 6), estão permanentemente ligados (2 Pedro 2: 4). Eles 

permanecerão no abismo até que sejam lançados no lago de fogo. Esses demônios 

estavam aterrorizados, sabendo que Jesus tinha autoridade para aprisioná-los no abismo , 

a aguardar uma sentença final para o inferno eterno. Em desespero, eles propuseram um 

destino alternativo: uma manada de muitos porcos que estava alimentando lá na 

montanha . Seu pedido bizarro reflete o desejo dos demônios para continuar a operar seu 

plano corruptora no mundo físico (cf. Mt 12: 43-45.) -Mesmo, Se necessário, em animais. 

Após os demônios lhe implorou para que eles possam entrar no suína , Jesus lhes deu 

permissão . Aqui é mais uma confirmação do poder divino de Jesus sobre os 

demônios; não podiam fazer nada que Ele não permitiu que eles fizessem. Em uma cena 

incrível os demônios saíram do homem e entraram nos porcos; e do rebanho , agindo 

com o mesmo maníaco, frenesi auto-destrutivo que havia caracterizado o homem 

possuído por um demônio, correu para o banco despenhadeiro no lago e se afogou . 

Este desenvolvimento chocante oferecido vívida prova, inconfundível que os demônios 

haviam deixado o homem. Também demonstrou absoluta autoridade de Jesus sobre eles, 



uma vez que não tinha escolha, mas para fazê-lo. A sua destruição dos suínos também 

exibido propensão mal dos demônios para matar e destruir. 

Depois que se recuperaram do choque, os pastores que viram o que havia acontecido 

fugiu e relatou-lo na cidade e no país . Em resposta ao seu relatório animado, o povo 

saiu para ver o que tinha acontecido . Mateus observa que toda a cidade saiu (Mat. 

08:34) para investigar. Depois de ouvir o relato de testemunha ocular dos pastores, eles 

vieram à procura de Jesus . 

Alguns argumentaram que o povo estava chateado com a perda dos porcos, e foi ter com 

Jesus para responsabilizá-lo por suas mortes e perdas econômicas. Mas os donos dos 

porcos nunca são mencionados nos relatos evangélicos, nem são os porcos a questão. O 

foco é sobre a transformação sensacional do homem antes endemoninhados e acima de 

tudo em Jesus, que o transformou. Quando a multidão chegou, eles encontraram o 

homem de quem os demônios tinham saído, sentando-se aos pés de Jesus, vestido e 

em perfeito juízo . Sua mudança radical foi completa, inegável, e inexplicável do ponto 

de vista humano. O homem estava vestido, não nu; sentado aos pés de Jesus, não vagando 

sem rumo; longe dos túmulos, o reino dos mortos, e na presença do Senhor da 

vida; tranqüila, não gritar; calma e pacífica, não fora de controle e mortal; consolados, 

não atormentado; em suma, manifestando-se dado por Deus sanidade, não insanidade de 

inspiração demoníaca. Esta é uma imagem magnífica de transformação salvação. Sem 

dúvida, Jesus tinha explicado o evangelho para ele, dizendo-lhe que ele tinha vindo para 

salvar os pecadores perdidos (Lucas 19:10), e que o homem havia se arrependido e foi 

perdoado. 

Seria de esperar que o povo a alegrar-se com o homem sobre a sua libertação, ou, pelo 

menos, para ser aliviado de que ele já não representava qualquer ameaça, mas em vez 

disso eles ficaram assustados.Assustado traduz uma forma da palavra grega phobeō , 

que se refere ao medo ou terror extremo (o substantivo relacionados Phobos é a raiz da 

palavra Inglês "fobia"). Eles perceberam que eles eram pecadores na presença do santo 

Deus (cf. Lc 8:25). 

A CONDENATÓRIO POWER DA PECADO 

Aqueles que tinham visto ele relatou-lhes como o homem que 

estava endemoninhado tinha sido curado. E todas as pessoas do 

país dos gerasenos e da zona circundante lhe pediu para sair-los, 

pois eles foram tomados de grande medo; e Ele entrou num barco 

e voltou. Mas o homem de quem os demônios tinham saído estava 

implorando-lhe que ele poderia acompanhá-Lo; mas Ele o 

despediu, dizendo: "Volte para sua casa e descrever as grandes 

coisas que Deus fez por você." Então ele foi embora, proclamando 

por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. (8: 

36-39) 

Em contraste com o maníaco entregue, a resposta das pessoas sãs ilustra tragicamente 

poder do pecado sobre o perdido. Ele cega-los para a verdade e faz com que eles odeiam 

e rejeitar todas as provas disso.Eles obstinAdãoente se agarram a sua falsa ilusão de bem-



estar, porque o amor de iniquidade domina-los. Jesus tinha realizado um milagre inegável 

que manifestou claramente seu poder absoluto sobre o reino sobrenatural e para libertar 

as pessoas das forças do inferno. 

Os pastores, como mencionado acima, que tinham visto Jesus expulsou os demônios 

para fora dele e entraram nos porcos, relatado para as pessoas como o homem que 

estava endemoninhado tinha sido feito bem (ou entregues). Eles ouviram a história 

completa em todos os seus detalhes. Alguns argumentam que os pecadores serão 

convencidos se virem um poderoso milagre suficiente, mas aqui está a prova de que isso 

não é necessariamente o caso. Diante deles havia evidência inegável do poder salvífico 

do Senhor Jesus Cristo. É difícil imaginar mais dramática prova, atraente do que seu 

casting milhares de demônios para fora dos dois maníacos. Mas tão poderoso era o 

domínio de pecado sobre eles que, em vez de acreditar em Jesus, todas as pessoas do país 

dos gerasenos e da zona circundante lhe pediu para sair deles . Seus corações eram 

como o solo na estrada hard-embalados na parábola dos semeadores (cf. cap. 20 deste 

volume), que a semente do evangelho não pode penetrar. 

Lucas reitera que a razão pela qual as pessoas queriam que Jesus era deixar que eles 

foram tomados de grande temor . Sabendo que eles estavam na presença de Deus, 

amando o seu pecado (João 3:19) e cegado por Satanás (2 Cor. 4: 4), eles queriam apenas 

se livrar do único cuja presença intimidados e apavorados eles. Não havia uma palavra de 

agradecimento para entregá-los do perigo que o homem havia 

colocado; surpreendentemente, eles viam Jesus como uma ameaça ainda maior para seu 

estilo de vida pecaminoso. Assim, eles preferiram um maníaco para o Filho de Deus; a 

ser aterrorizado por Satanás, em vez de oferecer reverência a Deus; de suportar a presença 

de perigo demoníaca mas não a presença de libertação divina; o profano para o 

sagrado; um morador de túmulo para o Senhor da vida. Davi Gooding escreve: 

Que triste comentário no estado caído e não regenerada do homem que é, que o homem 

deve se sentir mais em casa com os demônios, que com o Cristo que tem o poder de 

expulsar os demônios. 

No entanto, muitas vezes é assim. Homens que iria tentar ajudar um criminoso ou 

beberrão, ou, se eles devem provar incorrigível, iria querer um preso e colocou o outro 

em hospital, acham que é embaraçoso e um pouco assustador se o criminoso é salvo por 

Cristo e se transformou em um sane , integral, regenerar discípulo. ( De acordo com 

Lucas [Grand Rapids: Eerdmans, 1987], 146) 

Em uma reflexão trágica de sua oportunidade perdida, Jesus entrou num barco e voltou a 

Cafarnaum. Não há registro de que Ele nunca retornou para sua região. 

Mas a história, felizmente, não param por aí. O homem de quem os demônios tinham 

saído estava implorando Jesus que ele poderia acompanhá-Lo . Sua vontade de 

abandonar tudo e seguir a Cristo mostra que ele tinha sido entregue a partir de seu pecado, 

bem como dos demônios. Jesus era o seu Senhor, Salvador e libertador, e ele naturalmente 

queria ir com ele e aprender com ele. Mas Jesus tinha um plano diferente e mandou-o 

embora, dizendo: "Volte para sua casa e descrever as grandes coisas que Deus fez 

por você." Desde que ele sabia o suficiente para ser salvo, ele sabia o suficiente para ser 

um missionário. A prioridade para ele não era mais formação, uma vez que ele era a única 

testemunha do evangelho naquela região. Aqui está um exemplo da graça de Deus, na 



face de rejeição do homem.Apesar de terem rejeitado, Jesus não haviam rejeitado 

totalmente deles. Em obediência ao mandamento do Senhor, o homem foi embora, 

proclamando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito . Jesus lhe 

havia ordenado que dizer aos outros o que Deus tinha feito, e ele disse-lhes o que Jesus 

tinha feito, uma vez que Jesus é Deus. Como resultado de seu testemunho ao poder de 

Jesus, todos os que a ouviram ficou surpreso (Marcos 5:20). 

Este notável história ensina várias verdades importantes. Em primeiro lugar, ela revela 

autoridade absoluta de Cristo sobre o reino demoníaco. É também ilustra a verdade de 

que a boa notícia do evangelho é para os gentios, assim como os judeus (cf. 12:18 Matt., 

21). A passagem também demonstra que Deus alcança graciosamente para aqueles que O 

rejeitam. Por fim, a história do maníaco que tornou-se um missionário ilustra que é a 

responsabilidade de todos os cristãos para contar aos outros sobre como Jesus os livrou 

do poder do pecado (Mat. 28: 19-20). 

53. O poder compassivo de Jesus (Lucas 8: 40-

56) 

E como Jesus voltou, o povo o recebeu, pois tinham todos estavam 

esperando por Ele. E veio um homem chamado Jairo, que era 

funcionário da sinagoga; e ele caiu aos pés de Jesus, e começou a 

implorar para ir à sua casa; Porque tinha uma filha única, de 

cerca de doze anos, que estava à morte. Mas como ele passou, as 

multidões estavam pressionando contra ele. E uma mulher que 

tinha uma hemorragia há doze anos, e não podia ser curado por 

qualquer pessoa, veio por trás dele e tocou na orla do seu manto, 

e imediatamente sua hemorragia parou. E Jesus disse: "Quem é a 

pessoa que me tocou?" E enquanto eles estavam todos negá-lo, 

Pedro disse: "Mestre, as pessoas estão aglomerando e 

pressionando em você". Mas Jesus disse: "Alguém me tocou, por 

Eu estava ciente de que havia saído poder de mim. "Quando a 

mulher viu que ela não tinha escapado à atenção, aproximou-se 

tremendo e prostrou-se diante dele, e declarou na presença de 

todas as pessoas a razão pela qual ela havia tocado, e como tinha 

sido curada imediatamente. E disse a ela: "Filha, a tua fé te 

salvou; vai em paz ", enquanto ele ainda estava falando, alguém 

veio da casa do chefe da sinagoga, dizendo:" Sua filha 

morreu.; não incomodes mais o Mestre mais "Mas Jesus, ouvindo 

isto, respondeu-lhe:" Não tenha medo por mais tempo.; crê 

somente, e ela será curada. "Quando ele chegou à casa, Ele não 

permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e 

Tiago, eo pai ea mãe da menina. Agora todos estavam chorando 

e se lamentando por ela; Mas ele disse: "Pára de chorar, pois ela 

não morreu, mas está dormindo." E eles começaram a rir dele, 



sabendo que ela tinha morrido. Ele, no entanto, tomou-a pela mão 

e chamou, dizendo: E o seu espírito voltou, e ela se levantou 

imediatamente "Criança, levanta-te!"; e Ele deu ordens para que 

algo seja dado a ela para comer. Seus pais ficaram 

maravilhados; mas Ele os instruiu para não contar a ninguém o 

que tinha acontecido. (8: 40-56) 

Desde a queda, a vida na terra amaldiçoada tem sido sujeito a doença, desastre e morte. A 

tragédia, tristeza, miséria e sofrimento são tecidas no tecido da existência humana. A 

morte é uma experiência universal, e toda a moderna tecnologia médica sofisticada pode 

fazer é adiar o inevitável. Devido a dada por Deus a capacidade do homem para o amor e 

os relacionamentos, doença e morte também produzem dor intensa e tristeza. 

Jesus entendeu o sofrimento associado com a doença e morte. Ele era, como Isaías 

predisse: "Um homem de dores, e experimentado no sofrimento" (Is. 53: 3). Como Ele 

observou o derramamento de tristeza e pesar pela morte de Lázaro, "Ele ficou 

profundamente comovido em espírito e perturbou-se" (João 11:33;. Cf. v 38) e "chorou" 

(v. 35). O Senhor, é claro, sabia que Ele estava prestes a ressuscitar Lázaro dentre os 

mortos. Mas Ele se entristeceu com o impacto universalmente devastador do pecado em 

um mundo caído. 

Mas, apesar de os efeitos ruinosos do pecado, ainda há esperança. Há Um vinda que tem 

o poder de reverter a maldição; para curar todas as doenças e restaurar o paraíso. Ele é o 

prometido pelos profetas do Antigo Testamento; o Messias, Salvador e Rei. Ele 

estabelecerá o reino milenar, um mundo Eden-like onde vãos longa vida será a norma 

(Isa. 65:20). Após o reino milenar, o presente a terra eo céu será destruída (2 Pedro 3:10), 

e que o Senhor vai criar um novo céu e uma nova terra a partir da qual a doença, morte, 

tristeza e sofrimento será banido para sempre (Rev. 21: 1-5; cf. Is 65:17; 66:22).. 

O Novo Testamento deixa inequivocamente claro que apenas uma pessoa pode fazer essas 

coisas, o Senhor Jesus Cristo. Todos os outros pretendentes são charlatões, falsificações 

e fraudes (cf. João 10: 7-8).O Novo Testamento foi escrito para demonstrar que Jesus 

Cristo é o Messias, Senhor, e Salvador; a segunda pessoa da Trindade encarnada. Só Ele 

nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, ressuscitou dentre os mortos, e 

demonstraram o poder absoluto sobre o mundo natural e do reino espiritual. 

Esta seção do evangelho de Lucas apresenta mais duas ilustrações do poder sobrenatural 

de Jesus sobre a doença e morte. É a história de um milagre, o aumento da filha de um 

chefe da sinagoga, colada em torno de outro milagre, a cura de uma mulher com uma 

hemorragia. Esta conta fornece insights sobre o aspecto pessoal do seu ministério; o que 

ele estava sentindo. Leva-nos até o fim dentro da natureza do Homem-Deus como a mente 

humana pode ir, revelando que o Senhor Jesus Cristo não só tinha o poder de curar, mas 

também o desejo compassivo para fazê-lo. No desenrolar da história, oito aspectos do 

ministério de Jesus para as pessoas tornam-se evidentes: Sua acessibilidade, 

disponibilidade, interruptibilidade, inesgotabilidade, fidelidade, perspectiva, poder e 

prioridade. 

SUA ACESSIBILIDADE 



E como Jesus voltou, o povo o recebeu, pois tinham todos estavam 

esperando por Ele. E veio um homem chamado Jairo, que era 

funcionário da sinagoga; e ele caiu aos pés de Jesus, e começou a 

implorar para ir à sua casa; Porque tinha uma filha única, de 

cerca de doze anos, que estava à morte. (8: 40-42) 

Quando a história começa, Jesus tinha acabado retornou da região de Gadara, na costa 

oriental do Mar da Galiléia. O Senhor tinha ido lá buscar alívio dos sempre presentes uma 

multidão de pessoas que seguiam onde quer que fosse. Na viagem de Gadara, Jesus e os 

discípulos tinham sido pego em uma tempestade poderosa, que Ele milagrosamente 

acalmou (ver a exposição de 8: 22-25, no capítulo 22 do presente volume). Depois que 

eles chegaram, Jesus encontrou dois maníacos possuído pelo demônio e expulsou os 

demônios que eles infestadas para uma manada de porcos (ver a exposição de 8: 26-39 

no capítulo anterior deste volume). Os habitantes aterrorizados da região, em seguida, 

pediu ao Senhor para sair, e ele entrou num barco e voltou através do Mar da Galiléia 

para a cidade familiar de Cafarnaum (8:37). 

Após a sua chegada, Jesus imediatamente foi engolida por uma grande multidão (Marcos 

5:21), que, em contraste com o povo de Gadara, congratulou-se com Ele, pois eles 

tinham todos estavam esperando por Ele . Muitos na multidão eram aleijados, cegos, 

surdos, e atormentado por várias outras doenças. Eles haviam sido ansiosamente 

aguardam a sua volta, na esperança de ser curado. Jesus era um herói para quem já está 

curado, e por alguma celebridade final. Eles foram atraídos pelos sinais miraculosos que 

Ele realizou e ainda esperava que ele iria usar o seu poder para libertá-los do jugo da 

ocupação romana. 

Diferentemente da maioria dos líderes religiosos em Israel, que evitaram as pessoas 

comuns, de modo a não serem contaminados por eles, Jesus se isolou apenas 

ocasionalmente para descansar, para dar mais conhecimento e instrução aos discípulos, 

ou para passar algum tempo sozinho em comunhão com o Pai. Além de tais ocasiões, 

todo o Seu ministério foi gasto em público, misturando-se diariamente com as pessoas na 

cidade e vila ruas, campos, ao longo da costa do Mar da Galiléia, e onde quer que eles se 

reuniram. Resumindo Seu ministério a Pilatos, Jesus disse: "Eu tenho falado abertamente 

ao mundo; Eu sempre ensinei na sinagoga [cf. Matt. 04:23; 09:35] e no templo [cf. João 

07:14, 28], onde todos os judeus se reúnem; e eu falei nada em segredo "(João 18:20). Isso 

foi consistente com o propósito de sua vinda ao mundo para proclamar a mensagem do 

evangelho do arrependimento e do perdão (cf. Marcos 1:38). 

Apesar de sua bem-vindo ansioso de Jesus, a multidão era inconstante. Alguns, 

facilmente levados pelos líderes religiosos de ódio, acabaria por gritar por Seu sangue e 

gritar, (Lucas 23:21 "Crucifica-o ... o seu sangue será sobre nós e sobre nossos filhos!"; 

Matt 27:25. ). Outros eram buscadores de sinais (Lucas 11:29), que logo se desiludiu com 

Jesus e abandoná-lo (João 6:66). Apenas alguns foram duradouros, verdadeiros 

seguidores de Deus (Mt 7:14; 22:14; Lucas 13: 23-24.). 

Entre aqueles que espera ansiosamente a Jesus para voltar e retomar o seu ministério de 

cura eram duas almas muito contrastantes. Um deles era um homem, a outra era uma 

mulher. Um deles era rico, outro pobre. Um deles era um líder respeitado da sociedade, o 



outro um pária rejeitada. Mas cada um tinha uma necessidade desesperada que só Jesus 

poderia atender. 

Lucas introduzido pela primeira vez um homem chamado Jairo , que era funcionário 

da sinagoga . O texto grego inclui a palavra idou ("ver", "contemplar", "olhar"), no qual 

se constata que a sua aparência era algo inesperado ou surpreendente. Como um 

funcionário da sinagoga era um líder respeitado, imerso no Velho Testamento, e 

dedicou-se à religião do Judaísmo. Ele foi um dos responsáveis pela supervisão de todas 

as atividades na sinagoga, o ponto focal da vida religiosa judaica em sua cidade. Jairo era 

uma figura importante no estabelecimento religioso de Cafarnaum, que por sua vez foi 

conectado com o judaísmo nacional, que ocorreu principalmente nas mãos dos fariseus e 

escribas, que eram hostis a Jesus e procuravam matá-lo. Para um representante local dos 

próprios líderes que odiavam a cair aos pés de Jesus, e ... implorar para ir à sua casa era 

um desenvolvimento impressionante. 

Mas Jairo não veio como um representante da elite religiosa, mas como um pai aflito 

cuja única cf. [ 07:12; 09:38] filha, cerca de doze anos, estava morrendo 

... (literalmente no ponto de morte [Marcos 05:23]). Ele não estava mais preocupado com 

o que seus colegas líderes na sinagoga ou os escribas e fariseus pode pensar nele. Tudo o 

que importava para ele era que ele chegar a Jesus e trazê-lo para a sua filha antes que 

fosse tarde demais. 

Jesus tinha realizado muitos milagres em Cafarnaum (cf. 4: 38-40), um dos quais, o seu 

elenco um demônio de um homem na sinagoga (4: 33-35), Jairo, como um chefe da 

sinagoga, pode ter testemunhado.Palavra do Senhor está levantando um jovem dentre os 

mortos de Naim (7: 11-15), apenas cerca de 20 milhas de distância, tinha certamente 

atingiu Cafarnaum, tornando Jairo ciente do seu poder. Essas informações levaram a crer 

que Jesus poderia curar sua filha. Talvez, ao contrário do jovem rico (18: 18-23), ele 

chegou a Jesus humilhado pela realidade de sua própria indignidade, enquanto procurava 

desesperAdãoente de ajuda para sua filha. Ele deve ter ficado aliviado e grato a encontrar 

Jesus, como sempre, acessível. 

SUA DISPONIBILIDADE 

Mas, como Ele foi, (8: 42b) 

Jesus não era apenas acessível no meio da multidão, mas também estava disponível para 

os indivíduos. Tendo apelo desesperado ouviu de Jairo, Ele foi com ele. Apesar das 

exigências implacáveis das multidões que constantemente rodeados Ele, o Senhor passou 

um tempo com os indivíduos. Os Evangelhos estão cheios de histórias de homens, 

mulheres e até crianças (Mt 19: 13-14.) A quem Jesus deu atenção pessoal. Como o 

Criador andava com as pessoas, Ele sentiu sua dor e teve compaixão delas; Ele era um 

edredom e carga portador. "Vinde a mim", ele disse, "todos os que estais cansados e 

sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque 

sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu 

jugo é suave eo meu fardo é leve "(Mateus 11: 28-30.). Isaías profetizou dele ", como um 

pastor Ele vai cuidar de seu rebanho, em seu braço Ele recolherá os cordeirinhos e os 

levará no seu regaço; Ele gentilmente levar as ovelhas de enfermagem .... A cana trilhada, 

não a quebrará e um pavio que ainda fumega Ele não vai extinguir "(Is 40:11; 42: 3.). 



De todos os milagres impressionantes que poderia ter feito para provar que Ele era Deus, 

Jesus escolheu para fazer aqueles que aliviou o sofrimento das pessoas. Em vez de voar 

fora do pináculo do templo, Ele resgatou seus discípulos aterrorizados de uma tempestade 

que ameaça a vida. Em vez de criar imediatamente uma vaca ou um cavalo, Ele criou o 

alimento para milhares de pessoas que passam fome. Em vez de levantar-se de uma 

montanha e lançando-a no mar, Ele curou os doentes e ressuscitou os mortos. Sua escolha 

de milagres revelou não só a divindade de Jesus, mas também a Sua compaixão divina 

(Mt 9:36; 14:14; Marcos 1.41; 8:. 2; Lucas 07:13). 

O coração de Jairo estava quebrando. Tudo o que ele tinha pensado em Jesus, ou o que 

os líderes religiosos podem pensar dele para ir a Ele, era de nenhum interesse para ele. Sua 

necessidade desesperada levou ao compassivo, disponível Salvador. Jesus respondeu a 

sua fé fraca e dor natural com uma poderosa demonstração tanto de Seu poder e Sua 

compaixão. 

SUA INTERRUPTIBILIDADE 

as multidões estavam pressionando contra ele. E uma mulher que 

tinha uma hemorragia há doze anos, e não podia ser curado por 

qualquer pessoa, veio por trás dele e tocou na orla do seu manto, 

e imediatamente sua hemorragia parou. (8: 42c-44) 

Como Ele esforçou-se para ir com Jairo, o Senhor encontrou o seu caminho impedido 

por multidões que se aglomeravam contra Ele . A massa espessa de corpos estava 

imóvel, todos querendo desesperAdãoente a atenção de Jesus. Ansiedade e frustração de 

Jairo com a demora na obtenção de Jesus para a sua casa deve ter sido intenso. Cada 

momento que passa trouxe sua amada filha mais perto da morte. De repente, para 

desespero de Jairo, o lento progresso do Senhor no meio da multidão foi interrompido 

completamente por uma pessoa igualmente desesperado. Uma mulher que teve uma 

hemorragia há doze anos, e não podia ser curado por qualquer pessoa, veio por trás 

dele e tocou na orla do seu manto . O atraso ela causada poderia e iria ser fatal para a 

filha de Jairo. 

Jesus estava acostumado a ser interrompido. Certa vez, quando Ele estava pregando um 

sermão, alguns homens rasgou o telhado acima Dele e baixou um paralítico em uma maca 

(Lucas 5: 17-19). Em outra ocasião Ele foi interrompido quando "alguém na multidão 

disse-lhe: Mestre, diga a meu irmão que reparta a herança da família comigo '" (Lucas 

12:13). Apesar das exigências esmagadoras, Jesus nunca foi indiferente às pessoas 

necessitadas. 

Esta mulher tinha vivido com um problema de saúde grave, uma hemorragia, há doze 

anos -desde que a filha de Jairo estava vivo. Enquanto ele e sua família gostava de assistir 

sua filha crescer e olhou para a frente a seu futuro como uma esposa e mãe, essa mulher 

tinha sofrido 12 anos de miséria e sofrimento. Sua condição produzido efeitos físicos 

graves; sangramento contínuo, fadiga e falta de força a partir da perda de sangue, o medo 

de que a condição pode eventualmente ser fatal, e talvez dor constante. Mas os efeitos 

sociais foram ainda mais grave. De acordo com Levítico 15: 19-27, uma mulher com um 

problema de sangramento como o dela era impuro, enquanto a condição persistiu. Isso 

significava que ela não poderia ir ao templo, ou assistir à sinagoga. Ninguém na sua 



família pudesse tocá-la ou qualquer coisa que ela tocada ou eles também se tornaria 

impuro. Ela era um pária, tanto na sociedade e na sua própria família. 

Sua situação era desesperadora, pois como todo mundo na época ela não poderia ser 

curado por qualquer pessoa . Cura da mulher era além do conhecimento médico 

limitado daquele dia. Todas as suas tentativas desesperadas de encontrar alívio só tinha 

aumentado o seu sofrimento; ela tinha, como Marcos registros ", sofreu muito nas mãos 

de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que tinha e não foi ajudado em tudo, mas tinha 

piorado" (Marcos 5:26). Antigas, tratamentos inúteis prescritos para mulheres com o seu 

estado estavam bizarro: 

Um remédio consistia em beber uma taça de vinho contendo um pó composto de borracha, 

alum e jardim açafrão. Outro tratamento consistiu de uma dose de cebolas cozidas em 

vinho persas administrado com a convocação, "Levanta-te fora de seu fluxo de sangue!" 

Outros médicos prescritos choque repentino, ou da execução das cinzas de um ovo de 

avestruz em um determinado tecido. (William L. Lane,Comentário ao Evangelho de 

Marcos , A Commentary New International sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1975]., 192 n 46) 

Seu dinheiro e espero que se foi, cortado de amigos e familiares, ela desesperAdãoente e 

ansiosamente a forçou caminho através da multidão para chegar a Jesus. Envergonhado 

e humilhado por sua condição perpetuamente imundo e procurando evitar a divulgação, 

vergonha e ressentimento do povo, ela veio por trás dele e tocou na orla do seu 

manto . Na lei do Antigo Testamento Deus tinha ordenado aos judeus: "Você deve fazer-

se borlas nos quatro cantos da sua roupa com a qual você se cobrir" (Deut. 22:12). Essas 

borlas, na orla de suas vestes, serviu como um lembrete de sua obrigação de obedecer 

aos mandamentos de Deus (Num. 15: 37-41). O verbo grego traduzido tocou sugere que 

a mulher não se limitou a tocar uma das borlas do Senhor, mas pegou uma e agarrou-o (o 

mesmo verbo é traduzida como "agarrados" em João 20:17). Mateus registra que ela 

mantinha "dizendo para si mesma:" Se eu somente tocar a sua roupa, eu vou ficar bem 

"(Mat. 09:21). Depois de doze anos de sofrimento, Jesus era sua única esperança, para 

que ela literal e figurativamente se agarrou desesperAdãoente a Ele. 

Jesus honrou a sua fé, e como ela agarrou a borla do manto imediatamente sua 

hemorragia parou . Jesus curou muitas vezes aqueles que não tinham fé, mas nunca 

salvou quem faltava isso. Esta mulher, seu problema físico resolvido, estava a caminho 

para a salvação. 

SUA INESGOTABILIDADE 

E Jesus disse: "Quem é a pessoa que me tocou?" E enquanto eles 

estavam todos negá-lo, Pedro disse: "Mestre, as pessoas estão 

aglomerando e pressionando em você". Mas Jesus disse: "Alguém 

me tocou, por Eu estava ciente de que havia saído poder de mim. 

"Quando a mulher viu que ela não tinha escapado à atenção, 

aproximou-se tremendo e prostrou-se diante dele, e declarou na 

presença de todas as pessoas a razão pela qual ela havia tocado, 



e como tinha sido curada imediatamente. E disse a ela: "Filha, a 

tua fé te salvou; vai em paz "(8: 45-48). 

Há uma profundidade inesgotável em que Jesus fez. Não contente com a restauração da 

mulher fisicamente, o Senhor restaurou sua socialmente, fazendo sua cura conhecida 

publicamente. Ele também restaurou-la espiritualmente a Deus. 

Depois que a mulher agarrou a borla do manto Jesus disse: "Quem é a pessoa que me 

tocou?" Obviamente, o Senhor onisciente não estava pedindo informações. Ele sabia que 

tinha tocado nele, e estava ligando para ela para revelar-se. E, enquanto eles estavam 

todos negá-lo, Pedro disse: "Mestre, as pessoas estão aglomerando e pressionando 

em você." Seguindo o exemplo de Pedro, o resto dos discípulos perguntaram incrédulo: 

"Você vê a multidão pressionando em você, e você diz: 'Quem me tocou?'" (Marcos 

5:31). A resposta do Senhor é uma das coisas mais profundas Ele nunca disse:"Alguém 

me tocou, pois eu estava ciente de que havia saído poder de mim." O poder de Deus 

não é uma força impessoal que flui d'Ele para as pessoas. Ele tinha plena consciência da 

sua acção.Ninguém nunca recebe o poder de Deus em sua vida, sem consciência aguda 

de sua parte. 

Percebendo que ela não conseguia esconder, quando a mulher viu que ela não tinha 

escapado à atenção, aproximou-se tremendo de medo reverencial e prostraram-se 

diante dEle em homenagem e adoração. Ela, então, declarou, na presença de todas as 

pessoas a razão pela qual ela havia tocado, e como ela foi imediatamente 

curada . Não contente apenas para restaurar-la fisicamente e socialmente, Jesus lhe 

disse: "Filha (a única vez nos Evangelhos que Jesus usou essa palavra para abordar uma 

mulher) a tua fé te salvou; vai em paz. " A frase fez-lhe bem traduz uma forma do 

verboSozo , que é a palavra do Novo Testamento comum para a salvação. Esta mesma 

frase no texto grego aparece em Lucas 07:50, onde se refere claramente a salvação do 

pecado. Ele também é usado em Lucas 17:19 para descrever um dos dez leprosos que 

voltaram a adorar Jesus. Enquanto todos os dez foram curados, só ele foi salvo. Além 

disso, chamando-a do Senhor filha indica que Ele recebeu-a como uma criança do seu 

reino (João 1:12). Ela foi restaurada, fisicamente, socialmente e espiritualmente através 

da graça e do poder pessoal do Senhor Jesus Cristo. 

SUA FIDELIDADE 

Enquanto ele ainda estava falando, alguém veio da casa do chefe 

da sinagoga, dizendo: "Sua filha morreu; não incomodes mais o 

Mestre mais "Mas Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhe:" Não tenha 

medo por mais tempo.; crê somente, e ela será curada "(8: 49-50). 

Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, agora curado, Jairo recebeu a 

notícia de que ele tinha temido. Alguém veio de sua casa e lhe disse: "Sua filha 

morreu; não incomodes mais o Mestre mais. " O atraso tinha provado mortal, e pior 

medo de Jairo foi realizado. Enquanto Jesus estava ministrando a um pária humilde, o 

filho de um dos principais cidadãos de Cafarnaum tinha morrido. O mensageiro sem 

nome, evidentemente, não acreditam que Cristo poderia elevar a menina dos mortos. Por 

isso ele não via mais necessidade de manter Jesus de Seu ministério para os outros no 

meio da multidão. Didaskalon (Professor) foi um título de grande respeito. Era 



apropriado para Jesus desde o ensino, não realizando milagres, foi o foco principal de seu 

ministério (cf. Marcos 1:38). 

Embora não Lucas não gravá-la, neste momento Jairo disse a Jesus: "Minha filha acaba 

de morrer; mas vem, impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá "(Mat. 09:18). Ao contrário 

do messenger duvidosa, Jairo acreditavam que Jesus tinha o poder de criar sua filha dos 

mortos como Ele tinha o jovem de Naim. 

Quando Jesus ouviu o relatório de Jairo da morte de sua filha Ele lhe respondeu: "Não 

tenha medo por mais tempo; crê somente, e ela será curada. " Jesus não estava 

fazendo fé de Jairo condição para ressuscitar sua filha, mas foi encorajador e tranquilizá-

lo. Embora Jairo tinha fé de que Jesus poderia ressuscitar ela, sua fé foi misturado com 

medo (cf. Marcos 9:24). O Senhor exortou-o a parar de ter medo e continuar acreditando 

na Sua promessa de que sua filha iria ser feito bem (cf. Mt 17: 19-20.). 

SUA PERSPECTIVA 

Quando Ele veio para a casa, Ele não permitiu que ninguém 

entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, eo pai ea mãe da 

menina. Agora todos estavam chorando e se lamentando por 

ela; Mas ele disse: "Pára de chorar, pois ela não morreu, mas está 

dormindo." E eles começaram a rir dele, sabendo que ela tinha 

morrido. (8: 51-53) 

Depois de um atraso significativo na obtenção de lá (tempo suficiente tinha decorrido 

para os enlutados se reuniram para o funeral e para ter começado), Jesus finalmente veio 

a de Jairo casa . Uma vez que os judeus não embalsamar, os enlutados teriam sido 

avisados de que a menina estava morrendo. No momento em que o Senhor chegou, o 

funeral estava em pleno andamento. Em contraste com os funerais modernos, que são 

geralmente silencioso, sombrio, e calmo, um funeral judaico do primeiro século era uma 

cena de caos controlado por mal. As rezadeiras, tanto os amigos e familiares dos entes 

queridos, bem como as carpideiras contratadas tradicionais, seria alto gritando, chorando, 

e rasgando suas roupas. Outros estaria tocando música dissonante em flautas de alta-

frequência. O resultado final foi uma cacofonia de confusão. Desde Jairo era um líder 

muito respeitado na comunidade, o funeral de sua filha teria sido ainda maior e mais alto 

do que a maioria. 

Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser 

Pedro, João e Tiago (aqui destacou do resto dos discípulos, pela primeira vez, pois 

muitas vezes seria no futuro), e o pai da menina e mãe . O resto dos discípulos ea 

multidão ficou fora. Uma vez dentro do Senhor testemunhou "uma comoção" (Marcos 

05:38), com "os tocadores de flauta ea multidão em desordem ruidosa" (Mat. 09:23) todos 

chorando e lamentando a menina morta. Ele terminou abruptamente o funeral 

comandando as carpideiras contratadas para "parar de chorar, pois ela não morreu, 

mas está dormindo". Espantado, eles começaram a rir dele, sabendo que ela tinha 

morrido . Mas o Senhor colocou os enlutados zombando out (Marcos 5:40). 

Declaração de Jesus de que a menina tinha não morreu, mas foi adormecido trouxe uma 

nova perspectiva revolucionária para a morte. Por compará-la a dormir, Ele redefiniu a 



morte como temporária;assim, o sono é usada nas Escrituras como uma metáfora para o 

corpo na morte (João 11: 11-14; Atos 13:36; 1 Cor 11:30; 15:. 6, 18, 20, 51; 1 

Tessalonicenses 4:14. -15; 5:10; 2 Pedro 3: 4). Mas, enquanto o corpo dorme 

temporariamente na morte, a alma não faz (cf. 16: 19-31; 23:43; 2 Cor. 5: 8.; Phil 1:23; 

Ap 6: 9-11). 

SEU PODER 

Ele, no entanto, tomou-a pela mão e chamou, dizendo: E o seu 

espírito voltou, e ela se levantou imediatamente "Criança, 

levanta-te!"; e Ele deu ordens para que algo seja dado a ela para 

comer. (8: 54-55) 

Tendo entrado no quarto onde o corpo da criança lay (Marcos 5:40), Jesus tomou-a pela 

mão e disse em voz alta , dizendo: "Filho, levanta-te!" Jairo pediu-lhe que pusesse a 

mão em seu e restaurar sua vida (Mt . 9:18), e que o Senhor fez de bom grado. Os 

Evangelhos foram escritos em grego, mas Marcos registra as palavras em aramaico reais 

pronunciadas por Cristo, "Talitha Kum" (5:41), o que significa: "Menina, levanta-te." 

Usando o poder pelo qual Ele criou tudo (João 1: 1-3; Colossenses 1: 15-16), Jesus 

ordenou a vida dentro dela. 

Preensão da Morte na menina foi quebrado, e seu espírito voltou . A vida voltou ao seu 

corpo, e não apenas qualquer vida, mas a sua vida, assim como foi o caso com o filho da 

viúva (7: 11-15), e, mais tarde, ser verdadeiro de Lázaro (João 11: 43-44). Quando sua 

vida foi restaurada, ela se levantou imediatamente . Como todas as curas de Jesus, isso 

não foi uma cura progressiva; não houve reabilitação e nenhum período de 

recuperação. O Senhor falou e ela foi imediatamente e totalmente restaurado à vida. 

Depois que a criança levantou-se, Jesus deu ordens para que algo seja dado a ela para 

comer . Isto revela novamente Seu terno e compassivo cuidados. Ele também mostra que 

esta não era uma ilusão, mas uma verdadeira ressurreição (cf. Lucas 24: 42-43). Seu 

espírito havia retornado ao seu corpo e ela havia retomado a viver uma vida normal, 

sustentada por alimentos. 

As ressurreições o Senhor realizados durante Seu ministério terreno demonstrou o poder 

Ele um dia vai usar para ressuscitar todas as pessoas. Em João 5: 28-29 Jesus disse: "Está 

chegando a hora, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz [de Cristo], 

e sairão; aqueles que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, aqueles que 

fizeram o mal, para uma ressurreição de julgamento "Os corpos dos crentes serão 

levantadas e reunidas com seus espíritos para viver para sempre no céu.; os corpos dos 

incrédulos vai se reunir com os seus espíritos para experimentar o castigo eterno no 

inferno.Os crentes não precisam temer a morte, porque eles colocaram sua fé n'Aquele 

que conquistou. 

SUA PRIORIDADE 

Seus pais ficaram maravilhados; mas Ele os instruiu para não 

contar a ninguém o que tinha acontecido. (08:56) 



Além de ser muito feliz que sua filha foi restaurado à vida, seus pais ficaram 

maravilhados. Amazed traduz uma forma do verbo existēmi , que literalmente significa 

"estar fora de si mesmo", e é traduzido "Ele perdeu Seus sentidos" em Marcos 

3:21. Significa que os pais da menina foram extremamente surpreso ao ponto de ser 

aterrorizado, como foram os discípulos (v. 25), o povo de Gadara (v. 37), e a mulher 

curada de uma hemorragia (v. 47) no início neste capítulo. 

Que o Senhor os instruiu a não dizer a ninguém o que tinha acontecido , não significa 

que Ele não queria que as pessoas saibam sobre o milagre. A notícia foi impossível manter 

segredo (cf. Mat. 09:26), já que todo mundo iria ver a menina ressuscitada. Houve 

momentos em que Jesus não queria que a notícia de um milagre para se espalhar, porque 

as multidões resultantes de curiosos que impediria seu ministério (cf. Mc 1: 40-45) ou 

procurar fazê-Lo rei à força (João 6: 14-15), ou como um ato de julgamento, escondendo 

a verdade daqueles confirmou em sua rejeição de Deus (Lucas 9:21). Como observado 

acima, a notícia se espalhar por si próprio. Os pais poderiam aproveitar a reunião com sua 

filha, e nos gloriamos na bondade, graça e misericórdia de Cristo para eles. 

Todas estas questões podem desempenhar um papel na restrição de silêncio Jesus colocar 

sobre eles, mas eles não são a principal razão. Nosso Senhor freqüentemente chamados 

para este tipo de silêncio (Mt 8:. 4; 09:30; 12:16; 17: 9, Marcos 1:25, 34, 44; 03:12; 05:43; 

07:36; 8 : 26, 30; 9: 9; Lucas 04:41; 09:21). A verdadeira razão é dada em Marcos 8: 30-

31: "E Ele lhes advertiu que a ninguém contassem sobre Ele. E começou a ensinar-lhes 

que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos 

sacerdotes e os escribas, e ser morto, e depois de três dias ressuscitaria. "Ele não quer ser 

conhecido como um curandeiro ou milagre trabalhador, ou mesmo apenas como o Cristo, 

aqueles eram verdadeiras, mas incompleta. Quando Ele é proclamada, deve ser como o 

Salvador crucificado e ressuscitado. Não há evangelho de Jesus Cristo sem a cruz, em 

todo o seu significado e da ressurreição com tudo o que ela realizou. Paulo resumiu 

quando ele disse que só iria pregar "Cristo, e este crucificado" (1 Cor. 2: 2) e proclamou 

que a salvação é para aqueles que acreditam que Deus o ressuscitou dentre os mortos 

(Rom. 10: 9-10 ). 

Esta conta de dois dos inúmeros milagres do Senhor Jesus Cristo realizados revela Seu 

pessoal preocupação, compassivo para ferir as pessoas. Para os oprimidos e 

sobrecarregados Ele oferece descanso (Mateus 11: 28-30; para o conturbado Ele 

proporciona paz (João 14:27; 16:33), e mais importante de tudo, para os escravizados 

pelo pecado, Ele oferece a salvação (Lucas. 4: 16-21; 19:10) através da cruz e ressurreição 

de vir. 

 
54. Um perfil de um Cristão Mensageiro (Lucas 9: 

1-9) 

E Ele chamou os doze juntos, e deu-lhes poder e autoridade sobre 

todos os demônios e curar doenças. E Ele enviou-os a proclamar 

o reino de Deus e para realizar a cura. E Ele lhes disse: "Nada 

leveis para o caminho, nem a equipe, nem um saco, nem pão, nem 



dinheiro; e nem sequer tem duas túnicas cada. Em qualquer casa 

em que entrardes, ficai nela até sair daquela cidade. E, como para 

aqueles que não vos receberem, como você sair daquela cidade, 

sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. "Saindo, 

eles começaram a ir percorreram as aldeias, anunciando o 

evangelho e cura em todos os lugares. Agora, o tetrarca Herodes 

ouviu falar de tudo o que estava acontecendo; e ele ficou muito 

perplexo, porque foi dito por alguns que João tinha ressuscitado 

dos mortos, e por alguns de que Elias tinha aparecido, e por 

outros que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Herodes 

disse: "Eu tinha me degolar João; mas quem é este homem de 

quem ouço dizer tais coisas? "E ele continuou tentando vê-Lo. (9: 

1-9) 

Esta passagem marca uma transição significativa para o Senhor Jesus Cristo. Cerca de 

metade de seu ministério de três anos é longo, e sua morte na cruz é de cerca de 18 meses 

de distância. Até este ponto, Jesus havia ministrado por ele mesmo. Só Ele realizou 

milagres, pregou o evangelho, responderam às perguntas, e manipulados em conflito com 

aqueles que se opuseram a Ele. Seu ministério foi isolado para onde quer que estivesse, 

uma vez que Ele era o único pregador, professor e curador. Como resultado, as multidões 

que O seguiam por toda a Galiléia cresceu cada vez maiores. Além disso, o ministério 

galileu do Senhor foi rapidamente chegando ao fim. Como Lucas 9:51 indica, ele estava 

prestes a deixar a Galiléia para a Judéia, acrescentando pressão de tempo para que a partir 

dos crescentes multidões. 

Obviamente, aquele que criou o universo em seis dias poderia ter continuado a ministrar 

eficazmente por conta própria. Em vez disso, Jesus escolheu para multiplicar seu 

ministério por meio dos doze homens que Ele havia chamado para ser apóstolos (6: 12-

16). Em um estágio que iria prepará-los para ministrar mais tarde por conta própria, sem 

Ele, o Senhor enviou os Doze por toda a Galiléia para pregar o Seu reino. Até este ponto 

eles tinham sido ouvintes e alunos; Agora, eles precisavam para iniciar a transição para 

se tornar pregadores e mensageiros. Os apóstolos precisavam ser treinados para exercer 

o ministério de Jesus após sua morte. Eles eram pessoas comuns, homens comuns (cf. 1 

Cor. 1:26), sem credenciais humanas para qualificá-los para a tarefa mais monumental na 

história da humanidade.Mesmo depois de três anos de seguimento de Jesus e 18 meses 

de treinamento intensivo por Ele, todos eles abandonaram em sua hora de necessidade 

(Mat. 26:56) e se encolheu em escondendo das autoridades judaicas depois de sua morte 

(João 20:19). Não foi até o Espírito Santo encheu-os no Dia de Pentecostes, capacitando-

os para o serviço (Atos 1: 8) e trazendo à mente tudo o que tinham aprendido de Jesus 

(João 14:26), que se tornaram os homens que transformaram a mundo de cabeça para 

baixo (Atos 17: 6). 

Aqui, como ele ocasionalmente fez, Lucas omitido eventos registrados em outros lugares 

nos Evangelhos. Ele terminou o capítulo 8, com o relato de dois milagres: a cura de uma 

mulher com um fluxo de sangue, e a ressurreição da filha de Jairo. Mas entre essas curas 

e o envio dos Doze, Jesus fez a segunda e última viagem gravada para sua cidade natal, 

Nazaré (Marcos 6: 1-6). Infelizmente as pessoas de lá rejeitaram novamente, como eles 



tiveram a primeira vez que Ele ministrou lá (Lucas 4: 16-30). Embora eles não podiam 

negar o Seu poder miraculoso sobre os demônios, a doença, a morte, e o mundo natural, 

sendo consumida com orgulho farisaico, eles rejeitaram indignados Seu diagnóstico deles 

como espiritualmente pobres, prisioneiros, cegos e oprimidos (4:18) . 

Depois de deixar Nazaré, Jesus continuou a viajar pela Galiléia, ensinando nas aldeias 

(Marcos 6: 6) até que Ele encomendou os Doze. É nesse momento que Lucas pega a 

narrativa. Embora eles já tinham sido nomeados apóstolos, os Doze ainda não havia sido 

definido para além do maior grupo de seguidores e discípulos de Cristo. O Senhor 

já chamou os doze juntos a enviá-los, de acordo com a sua promessa de torná-los 

pescadores de homens (Mat. 4:19). 

Esta foi a penúltima etapa no chamado do Senhor dos apóstolos. A primeira fase foi 

quando Ele os chamou para a fé salvadora (cf. 5: 27-28; João 1: 35-51). A segunda fase 

foi a sua chamada para o permanente, o discipulado em tempo integral (5: 1-11). A 

terceira fase foi a sua chamada para o apostolado, como mencionado acima. A atribuição 

missão de curto prazo descrito nesta passagem foi a quarta fase. A fase final foi a Grande 

Comissão, quando Jesus, pouco antes de sua ascensão, ordenou-lhes: "Ide, portanto, fazei 

discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo, ensinando-os a observar tudo que vos tenho ordenado; e eis que eu estou convosco 

todos os dias, até a consumação dos séculos "(Mat. 28: 19-20). 

Em mais um ato de graça e misericórdia, Jesus posteriormente enviado setenta de seus 

outros discípulos por toda a Galiléia em outra viagem de pregação (10: 1-20). Eles, no 

entanto, não foram apóstolos. O seu ministério, embora (9 cf. vv., 17) poderoso, era 

temporária, uma missão expansivo de um tempo especial para pregar o evangelho mais 

uma vez para os galileus de coração duro. Ministério dos apóstolos, por outro lado, era 

permanente. Eles foram o fundamento da igreja (Ef. 2:20). Seu ensino era autoritário 

(Atos 2:42), e eles e seus colaboradores mais próximos foram os autores humanos do 

Novo Testamento. 

A razão pela qual o Senhor escolheu doze homens para serem seus apóstolos, em vez de 

algum outro número que era de doze foi simbólica das doze tribos de Israel. O número de 

doze importância foi reforçada pela adição de Matias para ocupar o lugar de Judas (Atos 

1: 23-26), garantindo assim que os apóstolos continuaria a ser uma unidade de doze 

homens. Escolha desses doze homens de Jesus, nenhum deles membros de qualquer parte 

da instituição religiosa, foi um ato de julgamento, enfatizando a realidade de que Israel e 

sua liderança espiritual eram apóstatas. 

Um dos primeiros atos oficiais do ministério de Cristo foi a sua primeira purificação do 

templo (João 2: 13-22), que destacou a corrupção, a apostasia, e falência espiritual dos 

líderes religiosos judeus e todos os que os seguiram. Sua hostilidade para com Ele havia 

se intensificado ao longo dos 18 meses de intervenção. Quando chegou a hora de escolher 

seus apóstolos, o Senhor ignorou a instituição religiosa. Em vez disso, Ele escolheu doze 

comuns, homens comuns para serem os líderes do novo, o verdadeiro Israel de Deus, os 

redimidos, acreditando remanescente. Jesus fez essa conexão clara em Lucas 22: 29-30, 

quando ele disse aos Doze que eles iriam reinar sobre Israel no reino milenar: "Assim 

como meu Pai me confiou um reino, eu garanto que você pode comer e beber em My 

mesa no meu reino, e você vai sentar-se em tronos para julgar as doze tribos de Israel. 



"Seus nomes também será estampada nas pedras da fundação da Nova Jerusalém por toda 

a eternidade (Apocalipse 21:14). 

Do relato inspirado de Lucas do comissionamento dos Doze de nosso Senhor, um perfil 

de um mensageiro de Jesus Cristo emerge. Um mensageiro cristã proclama a salvação, 

manifesta compaixão, mantém a confiança, demonstra contentamento, e exerce 

discernimento. 

A SALVAÇÃO CRISTÃ MENSAGEIRO PROCLAMA 

E Ele enviou-os a proclamar o Reino de Deus (9: 2b) 

A missão da Doze tinha um único propósito: eles foram para proclamar o reino de 

Deus . kerusso (proclamar) refere-se ao formal de autoridade anúncio público de um 

arauto,, de verdade importante.Em uma época antes de mídia de massa, era assim que as 

mensagens importantes foram comunicados ao público, assim como pregoeiros faria em 

tempos posteriores. Na cidade após cidade, os apóstolos proclamou publicamente que o 

reino de Deus estava à mão, porque o Senhor, Salvador e Rei tinha chegado. Eles também 

anunciaram que a entrada no reino era através do arrependimento (Marcos 6:12), com a 

confissão do pecado, e fé no Messias (João 1: 12-13). 

A pregação dos Doze seguiu o padrão estabelecido por Jesus. Em Lucas 4:43 Ele 

anunciou, "eu devo pregar o reino de Deus também às outras cidades também, porque fui 

enviado para este fim." Uma das provas de Sua messianidade que ele se ofereceu para os 

mensageiros de João Batista foi que os "pobres é anunciado o evangelho a eles" 

(07:22). No início do capítulo 8, Lucas registrou que "Ele começou a ir em torno de uma 

cidade e de aldeia em aldeia, proclamando e anunciando o Reino de Deus" (8: 1). Como 

Lucas observou no mesmo versículo, "os doze iam com Ele," aprender com seu 

exemplo. Quando Ele enviou-os, os Doze pregou a mesma mensagem que Jesus fez. A 

igreja de hoje tem essa mesma responsabilidade de pregar exatamente o que Jesus fez 

sem alterá-lo. A mensagem da igreja não é social, política, filantrópica, ou moral. É uma 

mensagem do pecado, salvação e perdão, que sem ser mudada foi explicado e enriquecido 

nas epístolas do Novo Testamento. 

O Senhor reduziu o âmbito da primeira pregação atribuição dos apóstolos, ordenando-

lhes ", Não vá no caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos; mas sim ir 

às ovelhas perdidas da casa de Israel "(Mateus 10: 5-6.; cf. Rom 1:16.). O povo judeu, 

herdeiros de alianças de Deus, a lei, e promessas (Rm. 9: 4), estavam a ter o evangelho 

pregado a eles antes de ter sido amplamente proclamado aos gentios e samaritanos. Seria 

também útil para os Doze se a sua primeira missão pregação era a pessoas de sua própria 

cultura e não para os gentios pagãos e mestiço samaritanos. Mas, por fim, o evangelho 

seria pregado a todo o mundo (Mat. 28: 19-20). Israel nunca foi destinado a ser um cul-

de-sac para a mensagem da salvação, mas sim um canal através do qual fluiria para o 

mundo. Escolhida para ser nação testemunha de Deus, a incredulidade obstinada de Israel 

causou a ser temporariamente retiradas. O Senhor escolheu um novo povo, a igreja, 

composta de crentes de cada povo e nação. Deus não rejeitou permanentemente Israel 

(Rom. 11: 1-2, 25-26), e, no futuro, o remanescente crente voltará a ser suas testemunhas 

(Apocalipse 7: 1-8). 

UM CRISTÃO MENSAGEIRO MANIFESTS COMPASSION 



e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e curar 

doenças ... e para realizar a cura. (9: 1b, 2b) 

Os Doze foram concedidos poder e autoridade do tipo que só Jesus (e brevemente a 

setenta) já possuía. Se a sua mensagem era para ser validado e acredita, que é preciso 

haver uma forma de atestar a sua origem divina. Desde a conclusão do Novo Testamento, 

a mensagem de um pregador pode ser medido contra a sua inspirada, infalível, inerrante 

padrão. Autenticidade do Doze foi verificada por sua capacidade concedida por Deus para 

executar o mesmo tipo de sinais miraculosos que Jesus realizou (cf. 04:36, 40-41; 6: 17-

18; 8: 1-2). 

Especificamente, o Senhor delegou aos apóstolos Seu poder e autoridade sobre todos 

os demônios , dando-lhes o domínio completo sobre o reino sobrenatural do mal, anjos 

caídos. Eles também receberam poder para realizar a cura , e até mesmo de ressuscitar 

os mortos (Mateus 10: 8.). A força divina que se manifesta provou que os apóstolos 

estavam pregando a verdade divina (cf. Rom. 15: 18-19.; 2 Cor 0:12; Heb. 2: 3-4). Essa 

confirmação milagrosa não era mais necessária após a conclusão do Novo 

Testamento. Mesmo no final do livro de Atos, os milagres foram desaparecendo de cena 

como desapareceram os apóstolos. Paulo curou pessoas no início de seu ministério (cf. 

Atos 14: 9-10; 19: 11-12; 28: 8), mas até o final de sua vida, ele não curar Trófimo (2 

Tim 4:20.) E aconselhou Timóteo não encontrar um curandeiro, mas para tratar seu 

problema do estômago recorrente com vinho (1 Tm. 5:23). 

Mas de muitas maneiras o Senhor poderia ter mostrado seu poder através de seus 

mensageiros, Ele escolheu para tê-los, como Ele mesmo fez (cf. a discussão de 8:42 no 

capítulo anterior deste volume), realizar milagres de cura que aliviou humano 

sofrendo. Esses milagres refletem o cuidado compassivo de Deus para com os 

necessitados e aflitos (Jó 36: 5-6.; Sl 09:18; 12: 5; 35:10; 69:33; 140:. 12; 41:17 Isa), 

demonstrando que Ele é, por natureza, um salvador e libertador, mesmo em um temporal 

nível físico (cf. 1 Tm. 4:10). 

Em contraste com os compassivos, verdadeiros servos de Deus, os falsos mestres são 

retratadas na Escritura como impiedoso, abusivo, e rápido para tirar proveito de pessoas 

(Is. 56: 10-12; Jer 23: 1-2; 50:. 6; .. Lam 4:13; Ez 22:25; Mic 3: 5, 11; Mt 07:15; 23:.. 2-

4; Marcos 12: 38-40; João 10: 8, 10; Atos 20:29 ; 2 Cor 2:17;. Rev. 2:20). Falta-lhes a 

misericórdia, compaixão e bondade que marca um verdadeiro mensageiro de Jesus 

Cristo. Eles não sabem nada de preocupação apaixonado de Paulo para os perdidos, que 

expressou de forma tão eloquente em Romanos 9: 1-5: 

Eu estou dizendo a verdade em Cristo, não minto, a minha consciência testifica comigo, 

no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu 

poderia desejar que eu mesmo fosse amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus 

irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção 

de filhos, ea glória, e os pactos e da entrega da Lei, eo culto, e as promessas, quais são os 

pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito 

eternamente. Amém. 

Essa preocupação convincente levou Paulo para literalmente implorar pecadores que se 

reconciliem com Jesus Cristo (2 Cor. 5:20). 



UM CRISTÃO MENSAGEIRO MANTÉM CONFIANÇA 

E Ele lhes disse: "Nada leveis para o caminho, nem a equipe, nem 

um saco, nem pão, nem dinheiro; e nem sequer tem duas túnicas 

cada. (9: 3) 

Desde Doze havia sido concedido o poder de aliviar praticamente todo o sofrimento, não 

havia o potencial para o abuso que o poder para obter ganhos pessoais. Pessoas 

desesperadas teria pago qualquer coisa para tê-los a curar doenças, expulsai os demônios, 

e ressuscitar os mortos, exatamente como eles fazem hoje, curandeiros falsificados sem 

escrúpulos, que não pode curar ninguém. 

Os apóstolos, no entanto, não foram para enriquecer-se à custa de pessoas que 

sofrem. Mateus registra que Jesus ordenou-lhes: "De graça recebestes, de graça dai" (Mat. 

10: 8). Em vez disso, eles foram para operar em fé e confiar em Deus para suprir suas 

necessidades. Eles deviam ter nada para sua viagem diferente das roupas do corpo; eles 

não deviam-se onerar com bagagem extra. 

Especificamente, os apóstolos não estavam a tomar uma equipe ou uma bengala. Essas 

equipes foram úteis na negociação das estradas de terra de Israel, e também pode ser 

utilizado em auto-defesa contra os ladrões. Marcos 6: 8 relata que o Senhor ". Instruiu-

lhes que nada levassem para o caminho, senão um mero pessoal" No seu conjunto, as 

duas passagens indicam que o Senhor estava proibindo-os de levar uma equipe 

extra. Também não foram eles para tomar um saco (talvez uma referência a uma bolsa 

carregada por mendigos e professores itinerantes para manter o dinheiro que eles 

recolhidos), uma vez que eles não estavam a acumular coisas materiais. Não havia 

necessidade para eles tomarem pão ou dinheiro , e eles não eram para "aquisição de 

ouro, prata ou cobre para [seus] dinheiro cintos" (Mateus 10: 9.).Assim como eles não 

estavam a tomar uma bengala extra, eles eram nem mesmo para ter duas túnicas cada 

um ou um par extra de sandálias (Mat. 10:10). Eles estavam a confiar dependentemente 

provisão do Senhor para suas necessidades (cf. Mt 6: 25-32.; Phil 4:19.). 

Que esta austeridade era temporário, com a Proposito de formação dos Doze e não a 

norma, é clara a partir da referência do Senhor para este evento no cenáculo. Lembrando 

os apóstolos da Sua carga para eles nesta passagem Jesus ", disse-lhes: Quando vos 

mandei sem cinto de dinheiro e bolsa e sandálias, você não falta nada, não é? ' Eles 

disseram, 'Não, nada' "(Lucas 22:35). Em seguida, estabelecendo o padrão para o futuro 

ministério, o Senhor ", disse-lhes: 'Mas agora, quem tem um cinto de dinheiro é levá-la 

ao longo, do mesmo modo também um saco, e quem não tiver espada, é vender o casaco 

e comprar um '"(v. 36). O rigoroso governa o Senhor executada durante esta primeira 

missão de treinamento ensinou aos apóstolos a confiar e ver o Senhor fornecer. 

UM CRISTÃO MENSAGEIRO DEMONSTRA 
CONTENTAMENTO 

Em qualquer casa em que entrardes, ficai nela até sair daquela 

cidade. (9: 4) 



Naquele dia, os viajantes se hospedaram em casas das pessoas. Hotéis não existia, e 

estalagens eram perigosas e muitas vezes pouco mais de bordéis. Onde quer que eles 

viajaram, qualquer casa em que passou a ser convidado para ficar, os apóstolos eram 

para ficar lá até que eles deixaram essa cidade . Isso distingui-los dos que viajam falsos 

mestres, que se mudou de casa em casa recolhendo o dinheiro de todos que podiam. Os 

apóstolos, e, por extensão, todos os cristãos, devem se contentar com as suas 

circunstâncias (cf. 1 Tim. 6: 6-10). Como o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, 

Não digo isto por falta, porque já aprendi a contentar-se em quaisquer circunstâncias eu 

sou. Eu sei como se dar bem com os meios humildes, e eu também sei como viver em 

prosperidade; em toda e qualquer circunstância eu aprendi o segredo de estar cheio e 

passando fome, tanto de ter abundância e sofrer necessidade. (Filipenses 4: 11-12.) 

UM CRISTÃO MENSAGEIRO EXERCÍCIOS 
DISCERNIMENTO 

E, como para aqueles que não vos receberem, como você sair 

daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra 

eles. "Saindo, eles começaram a ir percorreram as aldeias, 

anunciando o evangelho e cura em todos os lugares. Agora, o 

tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo; e 

ele ficou muito perplexo, porque foi dito por alguns que João tinha 

ressuscitado dos mortos, e por alguns de que Elias tinha 

aparecido, e por outros que um dos antigos profetas tinha 

ressuscitado. Herodes disse: "Eu tinha me degolar João; mas 

quem é este homem de quem ouço dizer tais coisas? "E ele 

continuou tentando vê-Lo. (9: 5-9) 

Última palavra de instrução do Senhor cobriu a questão muito importante de como os 

Doze deve lidar com aqueles que se não receber deles. De acordo com o costume 

judaico, Jesus disse-lhes que, quando iam para fora de o rejeitar cidade , eles foram 

para sacudi o pó dos seus pés, em testemunho contra eles . Ressaltando a importância 

dos apóstolos como Seus mensageiros, Jesus solenemente advertiu que "será mais rigor 

para a terra de Sodoma e Gomorra, no dia do julgamento" do que para aqueles que eles e 

sua mensagem (Mat. 10:15) rejeitada. A ordem do Senhor reflete as graves consequências 

de rejeitar o Evangelho (cf. 1 Cor 16:22; 2 Tessalonicenses 1:.. 6-9). 

Para sacudi o pó dos seus pés era um gesto tradicional judaica. Quando um judeu voltou 

de viagem em um país Gentil, ele iria abalar a sujeira daquela terra as suas vestes e 

sandálias como um gesto simbólico de livrar-se das influências pagãs que podem 

contaminar a vida das pessoas judaicas e terra. Esse ato tornou-se uma expressão de 

desdém e rejeição (cf. Atos 13: 50-51; 18: 6). Os apóstolos eram para tratar os judeus que 

rejeitaram a sua mensagem como se eles não eram melhores que pagan, gentios impuros. 

Afastando-se rejeitam de coração duro não era apenas uma questão de julgamento, mas 

também uma questão de prioridade. Só há tanto tempo e oportunidade disponível para 



evangelizar, e que o tempo é precioso demais para desperdiçar com aqueles que se 

endureceu contra a verdade. 

Jesus afirmou que o princípio em uma declaração chocante para seus seguidores: "Não 

dê o que é santo aos cães, e não jogue suas pérolas aos porcos, ou eles vão atropelar-los 

sob seus pés, e volta e rasgá-lo em pedaços" (Mt . 7: 6.) "Dogs" em Palestina do primeiro 

século normalmente não foram domesticados animais de estimação, mas os catadores 

selvagens, sujos e potencialmente perigosas. A idéia de dar "o que é santo", ou seja, um 

sacrifício oferecido a Deus, a um cão foi chocante e inimaginável para o povo 

judeu. Jogando carne oferecida no altar no templo para cães teria sido um ato blasfemo 

unspeakably de profanação. Jogando valiosas pérolas aos porcos-o epítome do imundos 

animais foi igualmente impensável. Ambos também seriam atos de loucura absoluta, 

desde que os cães não têm apreciação do que é santo e porcos não têm apreço por aquilo 

que é precioso. 

Em analogia de Cristo, os cães e suína representam aqueles que rejeitam o evangelho de 

forma permanente e tratá-la com desdém absoluto. O que deve ter sido ainda mais 

surpreendente para os Doze era a identidade dos cães e suína dos quais o Senhor advertiu-

los. Uma vez que, como mencionado acima, os apóstolos foram enviados nesta missão 

para o povo judeu, os cães e porcos não eram gentios pagãos impuros, mas judeus ultra-

religiosos. Quando confrontados com a rejeição de coração duro da verdade, eram os 

apóstolos para dar-lhes uma advertência do juízo que enfrentaram e seguir em frente. 

Em obediência a todas essas instruções, os Doze começou indo em todas as aldeias, 

anunciando o evangelho e curas por toda parte . Os detalhes de sua missão não são 

registrados, mas a resposta que receberam destaque a necessidade de discernimento. A 

resposta da Galiléia para a sua missão era simbolizada pela reação de seu governante, o 

tetrarca Herodes . O Herodes referido aqui é Herodes Antipas, filho de Herodes, o 

Grande notório. Antipas governou a Galiléia dos 4 BC para AD 39, por isso a sua regra 

abrangia todo o ministério de Jesus. tetrarca refere-se a um governante de uma quarta de 

uma região. Após a morte de Herodes, em 4 AC , seu domínio foi dividido entre três de 

seus filhos, Arquelau, Antipas, e Filipe, e um homem chamado Lysanias (Lucas 3: 1), de 

quem pouco se sabe. Antipas foi feito governante sobre a região da Galiléia e nas 

proximidades Perea e é o Herodes que se refere o "contas do ministério de Jesus dos 

Evangelhos. Era Antipas que presos (Lucas 03:20) e executado (9: 9) João Batista. 

Quando Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo em conexão com o 

ministério da pregação dos Doze, ele ficou muito perplexo . Os Doze estavam dando 

toda a glória e de crédito para a sua pregação poderosa e milagres para Jesus (cf. Atos 3: 

11-12). Mas quem foi Jesus? Isso foi dito por alguns que Ele 

era João Batista ressuscitado dos mortos foi particularmente preocupante para Herodes 

(veja a discussão sobre v. 9 abaixo). Para aumentar a confusão, ele estava sendo dito 

por alguns que Elias tinha aparecido, e por outros que um dos antigos profetas tinha 

ressuscitado (cf. v 19;.. Matt 16:14; 17:10). No entanto, Herodes, assombrado por sua 

execução indevida de João, a quem ele mesmo reconheceu ter sido "um homem justo e 

santo" (Marcos 6:20), disse: "Eu mesmo tive João decapitado." De acordo com o relato 

de Marcos, Herodes, atormentado por sua consciência culpada ", continuou dizendo: 

'João, que mandei degolar, ressuscitou!" (Marcos 6:16). (Para uma conta de execução de 

Herodes de João, ver a exposição de 7: 18-23, no capítulo 15 deste volume, de exposição 

dos 3:19 em Lucas 1-5 , A Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 



2009] , 231-32). Inquieta, Herodes se perguntou, "Quem é este homem de quem ouço 

dizer tais coisas?" 

Essa questão da identidade de Jesus é a mais importante já feita e respondida. A resposta 

de cada pessoa dá a ele determinará o seu destino eterno, no inferno ou no céu. Devido à 

sua importância, Lucas registrou repetidamente casos de pessoas fazendo essa pergunta 

(cf. v 18; 05:21; 07:20, 49; 08:25; 22:67, 70; 23: 3.). Tragicamente, a maioria das pessoas, 

então como agora deu a resposta errada. Mas Pedro, falando para os discípulos (Mat. 

16:16), um centurião romano na cruz (Marcos 15:39), e Tomé (João 20:28), entre outros, 

deu a resposta correta: Jesus é Deus Filho, o Messias, Salvador e Senhor. 

Motivados pela curiosidade e medo, Herodes ficava tentando ver Jesus. Ele não era um 

candidato honesto, no entanto. Em Lucas 13:31, alguns fariseus Jesus advertiu: "Vá 

embora sair daqui, porque Herodes quer matar-te." Se Jesus era de fato João Batista 

ressuscitou dos mortos como Herodes temia, tinha a intenção de matá-lo novamente. Mas 

Herodes não veria Jesus até que o Senhor lhe havia sido enviado a partir de Pilatos como 

um prisioneiro (Lucas 23: 7). Mesmo assim Herodes não iria obter a satisfação de uma 

resposta de Jesus; "Ele questionou ele em algum comprimento; mas Ele não respondeu 

nada "(v. 9). O rescaldo, que viu Herodes e seus soldados zombando de Jesus (v. 11), 

ofereceu mais uma prova da falta de sinceridade de Herodes. 

Os princípios contidos no comando do Senhor aos Doze são aplicáveis a todos os crentes 

no Senhor Jesus Cristo. Todo ministério de honrar a Cristo consiste em ensinar a verdade, 

demonstrando compaixão, manter a confiança, estar contente com circunstâncias da 

pessoa, e exercitar o discernimento. 

 
55. O Senhor de Compaixão (Lucas 9: 10-17) 

Quando retornou os apóstolos, eles deram uma conta a Ele de 

tudo o que eles tinham feito. Levando-los com Ele, Ele retirou 

sozinho para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões 

estavam cientes disso e seguiram-; e acolhendo-os, Ele começou 

a falar com eles sobre o reino de Deus e curar aqueles que 

necessitavam de cura. Agora, o dia foi terminando, e os doze veio 

e disse-lhe: "Despede a multidão, para que vão às aldeias 

circundantes e campo e encontrar hospedagem e conseguir algo 

para comer; pois aqui estamos em um lugar desolado. "Mas Ele 

disse-lhes:" Dai-lhes vós de comer! "E eles disseram:" Nós não 

temos mais que cinco pães e dois peixes, a menos que talvez nós 

formos comprar comida para todos essas pessoas. "(pois havia 

cerca de cinco mil homens.) e ele disse aos seus discípulos:" Tê-

los sentar-se para comer em grupos de cerca de cinquenta cada 

um. "Eles fizeram isso, e fez com que todos se sentar. Então, Ele 

tomou os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, 



abençoou-os, partiu-os, e continuou dando-os aos discípulos para 

que as pessoas. Todos comeram e ficaram saciados; e os pedaços 

que tinham que sobraram foram apanhados, doze cestos 

cheios. (9: 10-17) 

O Senhor Jesus Cristo realizou inúmeros milagres durante todo o seu ministério 

terreno. Além do três dúzias registrada nos Evangelhos, Jesus realizou muitos outros 

milagres em uma base (cf. Marcos quase diariamente 6: 2; Lucas 19:37; João 2:23; 3: 2; 

6: 2; 07:31 ; 11:47; 12:37; 20:30; 21:25; Atos 2:22). Ao longo de seu ministério, Jesus 

constantemente demonstrou seu poder divino sobre demônios, doença, morte e natureza. 

A notícia do milagre do Senhor havia se espalhado por toda a Galiléia. Galiléia era uma 

região relativamente pequena, com cerca de 50 milhas de norte a sul e 25 milhas de leste 

a oeste. As suas aldeias foram principalmente agrupados em torno do Mar da Galiléia, 

incluindo cidade natal adotiva de Jesus de Cafarnaum (Matt. 4:13). Jesus tinha crescido 

na região, na aldeia anódino de Nazaré, e Ele ainda voltou lá para pregar o evangelho, 

mas foi violentamente rejeitado (Lucas 4: 16-30). Ao ministrar extensivamente na 

Galiléia, o Senhor estava demonstrando Sua rejeição da liderança religiosa de Israel, com 

sede no sul de Jerusalém e Judéia. Galiléia era uma região desprezada pelos líderes 

religiosos e outros judeus como, uma região de remanso rude, a partir do qual nada de 

bom poderia vir (João 1:46; 7:41, 52). Escolha de que Jesus afirmou a apostasia da 

liderança de Israel. 

Ao aproximar-se o final de seu ministério galileu na primavera de AD 29, o Senhor 

realizou o que foi em uma escala visível seu mais extenso milagre. Ressaltando a 

importância deste incidente, é um dos dois únicos eventos miraculosos registrados nos 

quatro Evangelhos, sendo o outro a ressurreição de Cristo. A alimentação de cinco mil 

homens, além de certamente um número igual de mulheres e crianças, foi a maior obra 

do poder criativo divino desde a semana da criação e da reestruturação da terra depois do 

dilúvio (Gn 6-8). Ele também foi o ponto alto eo ponto culminante do ministério de Cristo 

na Galiléia e a última grande oportunidade para o seu povo. O Senhor quer logo partem 

Galiléia para ministrar nas regiões em grande parte dos gentios de Tiro e Sidon, ea 

Decápole (onde outro milagre ocorreu alimentação; cf. Mc 8: 1-8), em seguida, siga para 

o sul para a Judéia e Jerusalém. Mas depois dessa demonstração inegável de Seu poder 

divino, apenas voluntariosa, obstinada incredulidade, de coração duro poderia explicar 

por que alguém na Galiléia iria continuar a rejeitá-Lo como Senhor e Messias como eles 

vieram fazer, apesar da exuberância momentânea. 

O milagre foi tão monumental em seu impacto e potencial que o povo queria fazer Jesus 

rei à força (João 6:15). O plano era para ele para derrubar Herodes Antipas, instalar-se 

como governante em seu lugar, e, em seguida, expulsar os ocupantes romanos odiados. O 

resultado seria um estado de bem-estar com nenhuma enfermidade e toda a comida de 

graça que eles poderiam comer. Na verdade, o dia após o milagre, a multidão apareceu 

em Cafarnaum, onde Jesus tinha ido após a alimentação miraculosa (João 6: 16-21), à 

procura de café da manhã (22-27 vv.). 

Mas, enquanto a alimentação milagrosa de nosso Senhor da multidão é uma exibição 

impressionante de Seu poder divino, é muito mais do que isso. Tal como acontece com 

todos os milagres que Jesus realizou, esta é também uma demonstração de ternura de 



Deus, cuidado compassivo, mostrando que o seu poder não pode ser dissociada da sua 

compaixão. Esta disposição milagrosa de alimentos em grande escala é uma exposição 

marcante da preocupação de Deus, mesmo para as questões mais mundanas da vida. Que 

Jesus alimentou as pessoas que acabaria por rejeitam ilustra a graça comum de Deus, por 

causa de que "Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre 

os justos e injustos" (Mat. 05:45). Ele também inspeciona o poder de Cristo para 

inaugurar as bênçãos do reino milenar terreno (cf. Is. 25: 6-9). 

Relato de Lucas sobre esse milagre revela sensibilidade Cristo 'para cinco necessidades: 

a necessidade de resto, a necessidade de verdade divina, a necessidade de cura, a 

necessidade de comida diariamente, e a necessidade de provisão para seus servos. 

A NECESSIDADE DE DESCANSO 

Quando retornou os apóstolos, eles deram uma conta a Ele de 

tudo o que eles tinham feito. Levando-los com Ele, Ele retirou 

sozinho para uma cidade chamada Betsaida. (9:10) 

Como observado no capítulo anterior deste volume, Jesus enviou os doze em uma viagem 

de pregação na Galiléia. Depois retornou os apóstolos, eles reuniram-se com Ele, 

provavelmente, em Cafarnaum, efez um relato a Ele de tudo o que eles tinham 

feito . Reconhecendo que eles estavam exaustos depois de seu tempo de viagem e do 

ministério, Jesus tomou -los com Ele e por Ele se retirou para uma cidade chamada 

Betsaida . Lá eles poderiam descansar e se recuperar longe das multidões que os 

mantinham tão ocupado que nem sequer têm tempo para comer (Marcos 6:31). Jesus, o 

grande sumo sacerdote do seu povo, está consciente de suas fraquezas (Heb. 4:15) e 

sensível a todas as suas necessidades. Tendo Ele mesmo experimentou o cansaço que vem 

de grande ministério (cf. Marcos 4:38), Jesus entendeu a necessidade dos apóstolos para 

descanso. 

A localização exata de Betsaida não é conhecida com precisão, mas o seu nome significa 

"casa de peixe", indicando que ele foi uma das muitas vilas de pescadores à beira do 

lago. Betsaida, talvez, foi localizado ao longo da costa nordeste do Mar da 

Galiléia. (Alguns têm sugerido que pode ter havido outra aldeia com o mesmo nome na 

costa oeste de Cafarnaum [Marcos 06:45].) Esta pequena aldeia era importante para uma 

série de razões. Primeiro, foi a cidade natal de até quatro dos apóstolos: Pedro, e seu irmão 

André (João 1:44; embora mais tarde mudou-se para Cafarnaum [Lucas 4:31, 38]), Filipe 

(João 12:21), e, possivelmente, Natanael (João 01:45). 

Mas em um tom mais sombrio, Betsaida foi escolhido pelo Senhor, juntamente com 

Corazim, como sendo mais merecedor de julgamento do que Tiro e Sidon (Lucas 

10:13). Essas duas cidades gentios eram símbolos do paganismo, idolatria e mal aos 

judeus galileus. O Antigo Testamento registra julgamento devastador de Deus no passado 

em Tiro e Sidon para sua maldade indizível (Is. 23: 1-18; Ez 26-28; Amos. 1: 9-10; Zc. 

9: 3-4). Eles estavam indo para uma outra destruição porque rejeitaram o Senhor Jesus, 

que fez muitos milagres lá (Lucas 10:13). Sem dúvida, alguns dos apóstolos 

(provavelmente a três ou quatro que estavam nessa vila) também fez milagres em Betsaida 

durante a sua viagem de pregação. O milagre em massa que ocorreu nas proximidades 

apenas acrescentou mais culpa para a sua rejeição.Divinamente privilégio concedido, 



quando se recusou, leva a uma maior julgamento; Assim, como Jesus advertiu: "Vai ser 

mais rigor para Tiro e Sidom, no juízo do que para [Corazim e Betsaida]" (Lucas 

10:14). As pessoas exteriormente religiosas de Betsaida que rejeitaram a verdade vai 

enfrentar um julgamento mais severo do que os pagãos com menos conhecimento. 

A NECESSIDADE DE VERDADE DIVINA 

Mas as multidões estavam cientes disso e seguiram-; e acolhendo-

os, Ele começou a falar com eles sobre o reino de Deus (9: 11a) 

A partida do Senhor para Betsaida com os apóstolos não passou despercebido; as 

multidões estavam cientes deste desenvolvimento eo seguiu . Literalmente, como 

Marcos registros, "As pessoas os viram partir, e muitos os reconheceu e correu lá juntos 

a pé de todas as cidades, e cheguei lá à frente deles" (Marcos 6:33). João registra que a 

"multidão o seguia, porque via os sinais que ele estava realizando sobre aqueles que 

estavam doentes" (João 6: 2). Eram caçadores de emoção, que ansiosamente seguido 

Jesus como seu rei (v. 15), que poderia proporcionar a cura e comida de graça. Sua 

superficial, mentalidade superficial do solo desenhou uma repreensão de Jesus (João 6: 

26-27). 

No entanto, por causa de Sua preocupação compassiva para estas ovelhas sem pastor 

(Marcos 6:34), Jesus não rejeitá-los fora de mão. Em vez disso, acolhendo-os, Ele 

começou a falar com eles sobre o reino de Deus -o tema constante de sua pregação e 

ensino (4:43; 6:20; 8: 1; 11:20; 17: 20-21; 18:24 -25; Marcos 1:15; 4:11, 26-32; João 3: 

3; Atos 1: 3). O Senhor sabia que, embora fosse milagres que eles procuravam, era 

verdade divina que eles precisavam desesperAdãoente. Ele teve compaixão de suas 

almas, assim como seus corpos. A sua superficialidade, a superficialidade e auto-

indulgência não conseguiu impedir Jesus de demonstrar a bondade de Deus. 

A NECESSIDADE DE CURA 

e cura que necessitavam de cura. (9: 11b) 

Compaixão de Cristo tinha constantemente prorrogado para o reino do sofrimento 

humano causado pela doença, levando-o novamente para curar aqueles que 

necessitavam de cura . Mateus 14:14 usa uma forma do verbo splagchnizomai , que se 

refere a sentimentos internos, sugerindo os efeitos físicos de simpatia no corpo para 

descrever a compaixão de Jesus sentia. Sofrimento humano verdadeiramente causado dor 

dele, e o levou a aliviá-la. A cura do Senhor, como o Seu fornecimento de alimentos, 

prenuncia as bênçãos do reino milenar (cf. Is 33:24;.. Jer 30:17;. Ez 34:16). 

A NECESSIDADE DE FOOD DAILY 

Agora, o dia foi terminando, e os doze veio e disse-lhe: "Despede 

a multidão, para que vão às aldeias circundantes e campo e 

encontrar hospedagem e conseguir algo para comer; pois aqui 

estamos em um lugar desolado. "Mas Ele disse-lhes:" Dai-lhes vós 

de comer! "E eles disseram:" Nós não temos mais que cinco pães 



e dois peixes, a menos que talvez nós formos comprar comida para 

todos essas pessoas. "(pois havia cerca de cinco mil homens.) e 

ele disse aos seus discípulos:" Tê-los sentar-se para comer em 

grupos de cerca de cinquenta cada um. "Eles fizeram isso, e fez 

com que todos se sentar. Então, Ele tomou os cinco pães e os dois 

peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, partiu-os, e continuou 

dando-os aos discípulos para que as pessoas. Todos comeram e 

ficaram saciados; (9: 12-17a) 

A narrativa de Lucas agora se volta para o milagre real. Seu relato simples, sem adornos, 

enquadrado em linguagem simples, não deve ser permitido para obscurecer as 

implicações surpreendentes deste milagre criativo. 

Como o dia estava terminando (lit., "começou a declinar" depois do sol alcançou seu 

ponto alto ao meio-dia) e que a tarde avançava, os apóstolos ficaram preocupados. Focada 

como eles também eram frequentemente nas coisas terrenas, os doze veio a 

Jesus e impetuosa, quase impertinente disse-lhe: "Despede a multidão, para que vão 

às aldeias vizinhas e do campo e encontrar alojamento e comer alguma coisa." Eles 

queriam que o Senhor para dispersar a multidão antes de chegar um pouco mais tarde, 

porque, eles informaram-Lo, "Aqui estamos em um lugar 

desolado." Eremos (desolado) não se refere aqui a um deserto, uma vez que não era 

abundante grama verde (Marcos 6 : 39), mas sim para um lugar desabitado. Noite foi se 

aproximando, e não havia nenhum lugar para a multidão para adquirir alimentos. 

A preocupação dos apóstolos, mais uma vez exibiu sua falta de fé (cf. Matt 08:26; 14:31; 

16: 8.). Eles tinham uma desconexão de todos os milagres que tinham visto e que eles 

mesmos haviam realizado na turnê pregando finda. Eles também podem ter se lembrado 

de que Deus havia milagrosamente forneceu comida no passado de Israel: 

Agora, um homem veio de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 

vinte pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. E ele disse: "Dê-lhes com as pessoas 

para que comam." Seu atendente disse: "O quê, eu vou pôr isto diante de cem homens?" 

Mas ele disse: "Dê-lhes para as pessoas que elas podem comer, para, assim, diz o Senhor: 

'Eles devem comer e ter alguma sobra. "" Então ele pôs tudo diante deles, e eles comeram 

e tinha alguns à esquerda, de acordo com a palavra do Senhor. (2 Reis 4: 42-44; cf. 1 Reis 

17: 10-16) 

Incrivelmente, mesmo depois desta exposição surpreendente do poder divino de Cristo, a fé 

dos apóstolos ainda estava fraco. Enquanto Jesus, Pedro, Tiago e João estavam na montanha 

durante a transfiguração, os nove que não tinha acompanhado lhes foram incapazes de 

expulsar um demônio, porque eles não conseguiram orar com fé (Lucas 9: 37-40). Irritado 

com a sua contínua falta de fé, Jesus repreendeu-os fortemente, chamando-os de uma 

"geração incrédula e perversa" (cf. Matt. 17:17). Em vez de confiar em Jesus para lidar com 

a evidente necessidade de comida, os apóstolos só pensava em uma solução humana. 

A resposta de Jesus, "Dai-lhes vós de comer!" , aparentemente distante da realidade, 

deve ter espantado e surpreso eles. Incrédulo eles protestaram, "Nós não temos mais que 



cinco pães e dois peixes .André, antecipando o problema, tinha tomado um inventário do 

que comida escassa a multidão possuía (João 6: 8-9). Em seguida, um pouco 

sarcasticamente os apóstolos acrescentou, "a menos que talvez nós formos comprar 

comida para todo este povo." Talvez jogando fora de sua observação, o Senhor disse a 

Filipe: "Onde compraremos pão, para que estes possam comer?" (João 6 : 5). Horrorizada, 

"Filipe respondeu-lhe:" Duzentos denários (salário de quase um ano por um trabalhador 

comum) no valor de pão não é suficiente para eles, para que todos possam receber um 

pouco '"(v. 7). Como nota parentética de Lucas indica, havia cerca de cinco mil 

homens presentes. Incluindo as mulheres e crianças (Mat. 14:21), não poderia ter havido 

20-25000 pessoas presentes. Os cinco pães (pequenos biscoitos ou bolachas) e 

duas pequenas secas peixes foram, obviamente, concebido como um protesto, se não 

uma paródia do pedido do Senhor. 

Seu espanto deve ter virado para completar choque quando o Senhor ordenou aos 

apóstolos para "tê-los sentar-se para comer em grupos de cerca de cinquenta cada 

um." Marcos 6:40 observa que "sentou-se em grupos de cem e de cinqüenta." 

Organizando a multidão como essa teria tornado mais fácil para atendê-los. Mas a 

pergunta óbvia que teria surgido é: "Sirva-o quê?" Os apóstolos tinha acabado de dizer a 

Jesus que não tinham nada com que alimentá-los. 

Apesar de suas dúvidas, os discípulos obedeceu ao Senhor e tinha o povo sentar-se 

todos . Era primavera, pouco antes da Páscoa (João 6: 4), e, como observado 

anteriormente havia muita grama para o povo sentar-se confortavelmente diante. Quando 

todos estavam sentados, o Senhor tomou os cinco pães e os dois peixes, e em seguida, 

fazendo o que todo pai judeu fez em uma refeição, olhando para o céu, abençoou-

os . Ao olhar para o céu , Jesus reconheceu Deus como a fonte de toda a disposição. Não 

havia nada de místico ou espiritual que aconteceu com a comida pela bênção do 

Senhor; eulogeo(abençoada) significa simplesmente que Ele deu graças a Deus. 

Em seguida, também fazendo o que um pai faria em uma refeição, Jesus partiu os pães e 

os peixes. Mas ao contrário de qualquer pai nunca tinha feito, Ele continuou dando-os 

aos discípulos para que as pessoas . Dessa forma discreta Lucas descreveu esta 

demonstração impressionante do poder de Cristo para criar ex nihilo -o mesmo poder Ele 

usou para criar todas as coisas a partir do nada (Jo. 1: 3; Colossenses 1:16; Hebreus 1: 

2). Não havia dúvida quanto à origem dos alimentos; era óbvio para todos que viu que 

estava sendo criado em mãos do Senhor e, então, dado aos apóstolos para distribuir para 

a multidão. 

As pessoas não se limitou a receber um lanche mínima, mas de acordo com a graça 

abundante de Deus, todos comeram e ficaram satisfeitos. Satisfeito traduz uma forma 

do verbo chortazō , que foi originalmente usado para descrever os animais de engorda, 

que se fartaram até que eles poderiam comer mais (ele seja usado em Apocalipse 

19:21). As pessoas comiam seu preenchimento até que eles estavam saciados. 

A NECESSIDADE DE PROVISÃO PARA SEUS SERVOS 

e os pedaços que tinham que sobraram foram apanhados, doze 

cestos cheios. (9: 17b) 



Em sua provisão abundante de alimento, Jesus não esqueceu a sua própria. Após a 

refeição, os pedaços dos pães e dos peixes (Marcos 6:43) que a multidão tinha que 

sobraram foram apanhados pelos apóstolos. Em precisão do Senhor, nada foi 

desperdiçado; a quantidade de restos de comida era exatamente o suficiente para atender 

as necessidades dos Doze. 

Há um posfácio triste com essa história notável que João registra. No dia seguinte, a 

multidão, frustrado em sua tentativa de fazê-lo rei, seguido Jesus volta a Cafarnaum (João 

6: 22-25). Eles esperavam que Ele fornecer mais alimentos (v. 26), mas quando ele se 

recusou e, em vez se apresentou como o pão da vida que desceu do céu (vv. 27-40), eles 

rejeitaram (vv. 41-66). Então, fazer todos os pecadores que rejeitam a generosidade de 

Deus, compaixão e bondade (cf. Rom. 2: 4-5). 

Os crentes precisam proclamar poder e misericórdia do Senhor para aqueles que precisam 

de alívio de lutas físicas e emocionais da vida. Mas supremamente, devemos apresentar-

lhes o Salvador, o único que liberta do pecado. É nossa tarefa de apontar-lhes o pão todo-

suficiente de vida, o Senhor Jesus Cristo, a encarnação da compaixão de Deus. Somente 

através da salvação que só Ele fornece vai pecadores perdidos encontrar bênção eterna e 

descanso para as suas almas (Matt. 11: 28-30). 

 
56. A pergunta mais importante da vida (Lucas 9: 

18-22) 

"Quem faz as pessoas dizem que eu sou" E aconteceu que, 

enquanto ele estava orando sozinho, os discípulos estavam com 

Ele, e Ele perguntou-lhes, dizendo: Eles responderam: "João 

Batista, e outros, que é Elias; mas outros, que um dos antigos 

profetas ressuscitou. "E disse-lhes:" Mas vós, quem dizeis que eu 

sou? "E Pedro, respondendo, disse:" O Cristo de Deus ". Mas ele 

avisou-os e instruiu-os a não contar isso a ninguém, dizendo (9 "O 

Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, 

pelos sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitar ao 

terceiro dia.": 18- 22) 

A pergunta que o Senhor Jesus Cristo perguntou aos apóstolos no versículo 20, "Mas 

vós, quem dizeis que eu sou" introduz a questão mais crítica enfrentar qualquer pessoa: 

a questão da identidade de Jesus (cf. 9: 9). Onde as pessoas passarão a eternidade, no céu 

ou no inferno, depende de respondê-la corretamente. Filosofia humanística e do 

secularismo, bem como sistemas teológicos aberrantes, cultos, e as falsas religiões, 

inevitavelmente rejeitam a verdade sobre a natureza ea obra de Jesus Cristo. O número 

de livros, artigos, documentos, simpósios, palestras e discussões que defendem uma 

identidade falsa a respeito de Jesus Cristo é aparentemente interminável. Essa 

multiplicidade de esforços supostamente acadêmicas e religiosas para descobrir que Jesus 

é certamente sugere para alguns que a questão é muito complexa um, talvez até mesmo 



insolúvel. Na realidade, porém, é apenas difícil para aqueles que rejeitam a revelação 

clara da Bíblia. 

Todos os quatro Evangelhos apresentam de forma inequívoca a verdadeira identidade de 

Jesus. Falando para si e para os outros escritores do evangelho, assim, o apóstolo João 

revelou o propósito para os registros de inspiração da vida e do trabalho de Jesus quando, 

em nome de todos os quatro, ele escreveu: "Estes foram escritos para que creiais que Jesus 

é o Cristo, o Filho de Deus; e para que, crendo, tenhais vida em seu nome "(João 

20:31). Esta afirmação não é obscura, mas clara e precisa: Jesus é o Messias, o Filho 

encarnado de Deus, o único Salvador, e fé em resultados ele na vida eterna. 

Como os outros três historiadores, Lucas registra claramente a identidade de Jesus 

Cristo. O anjo Gabriel disse a Ele: "Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo; eo 

Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi; e Ele reinará sobre a casa de Jacó para 

sempre, e seu reino não terá fim "(1: 32-33). Mais tarde, no capítulo 1, Zacarias, o pai de 

João Batista, testemunhou que Jesus iria cumprir todas as promessas do Antigo 

Testamento (1: 68-69, 76-79). No Seu nascimento um anjo disse aos pastores: "Não 

tenhais medo; pois eis que vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o 

povo; para hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo, o Senhor 

"(2: 10-11). Mais tarde Simeão (2: 25-32) e Anna (2: 36-38), testificou que Ele era 

realmente o Messias, o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Com a idade de 

doze anos, Jesus disse a seus pais que ele tinha que ser na casa de Seu Pai celeste 

(2:49). João Batista, seu arauto e precursor, também identificou Jesus como o Messias (3: 

16-18). Em seu batismo do Espírito Santo ungiu Jesus eo Pai afirmou como filho (3: 21-

22), como fez na transfiguração (9,35). Mesmo Satanás teve de reconhecer que Jesus é o 

Filho de Deus (4: 3), assim como os demônios (04:34, 41; 08:28). 

O Doze testemunhou que Jesus era o Messias, Salvador e Senhor. Reconhecendo que ele 

era um pecador na presença do Deus santo, Pedro "prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo:" 

Vá para longe de mim Senhor, porque sou um homem pecador, ó Senhor! "(5: 8). Depois 

de Jesus acalmou a tempestade no Mar da Galiléia, os apóstolos "estavam com medo e 

espantado, dizendo uns aos outros:" Quem é este, que ele ordena aos ventos e à água, e 

eles lhe obedecem? "(8 : 25). Imediatamente após a alimentação da Galiléia, os discípulos 

estavam atravessando o lago em uma tempestade, quando Jesus apareceu no meio da 

noite, andando sobre as águas. Mateus registra que "os que estavam no barco o adoraram, 

dizendo:" Tu és o Filho de Deus! "(Mat. 14:33). Mas é aqui em Lucas 9 que os Doze fez 

uma afirmação clara, precisa e definitiva de que Jesus era o Messias prometido. Ele vem 

na narrativa de Lucas imediatamente após o milagre culminante do ministério galileu do 

Senhor, a alimentação da multidão, embora os dois eventos não chegou a realizar-se em 

sequência imediata. No meio tempo, Jesus ministrou nas regiões em grande parte dos 

gentios de Tiro e Sidon e Decápole antes de voltar brevemente para a Galiléia. Ele, então, 

mais uma vez, cruzou para o lado oriental do Mar da Galiléia (ver Matt. 14: 22-16: 12, 

Marcos 6: 45-8: 26). Alguns questionam por que Lucas não conseguiu gravar factos 

ocorridos. Mas a grande quantidade de material disponível para os escritores dos 

evangelhos inspirados obrigou-os a ser seletiva (cf. João 21:25). Lucas pulado o material 

intervir, registrado por Mateus e Marcos, porque fazê-lo caber o fluxo temática desta 

seção do seu evangelho. Em Lucas 8:25 introduziu a questão da identidade de Jesus, 

quando gravou os discípulos pergunta temerosa: "Quem é este, que ele ordena aos ventos 

e à água, e eles lhe obedecem?" Herodes Antipas perguntou inquieto "Eu me João tinha 

decapitado; mas quem é este homem de quem ouço dizer tais coisas "(9: 9)?. As pessoas, 



influenciadas pelas suas expectativas messiânicas e seus líderes religiosos, manteve-se 

confuso sobre quem Jesus realmente era (ver a exposição de v 19 abaixo.). Para inserir o 

material que desviaria os seus leitores de seu foco na identidade de Jesus não servem o 

propósito de Lucas. 

Como a cena aberta, Jesus estava orando (cf. vv 28-29; 3:21; 05:16; 06:12; 11:. 1; 22: 

41-45). É instrutivo e desafiador observar que o Deus-Homem sempre fez comunhão com 

o Pai uma prioridade em face das constantes dificuldades e exige pessoas feitas nele. 

Embora o Senhor estava orando sozinho, os discípulos estavam nas proximidades. A 

essa altura, eles haviam estado com anos Ele quase dois anos e meio, observando Sua 

vida e ministério, e que está sendo ensinado e discipulado por Ele. Eles testemunharam 

Seu poder sobre os demônios, a doença, a natureza, e da morte. Eles tinham visto provas 

contundentes de que Ele é Deus, possuir poder divino, conhecimento, discernimento e 

dando revelação divina. Depois de tudo o que tinham visto e ouvido, a pergunta do Senhor 

para eles nesta passagem ascendeu a seu exame final. 

O cenário para este incidente foi Cesaréia de Filipe (Mt 16:13;. Marcos 8:27), localizado 

ao norte do Mar da Galiléia, nas encostas do Monte Hermon, cerca de quarenta a 

cinquenta km ao sudoeste de Damasco. Era perto da fronteira norte extremo de Israel do 

Antigo Testamento, não muito longe da cidade de Dan. Ele foi originalmente chamado 

Panion, após o deus Pan, a quem os colonos gregos, que entraram na região após a morte 

de Alexandre, o Grande, adorado em uma caverna nas proximidades. Herodes, o Grande, 

construiu um templo lá, e dedicou-o a Roma e Augusto César. O filho de Herodes, o 

tetrarca Filipe rebatizou a cidade Caesarea e anexado o seu próprio nome a ele para 

distingui-lo do outro Caesarea na costa do Mediterrâneo. Em mais de mil metros de 

altitude, esta região belíssima oferecido Jesus e os apóstolos algum alívio das multidões 

nas terras baixas. É também mais distante era de Jerusalém e da hostilidade dos líderes 

judeus, e da ameaça de Herodes Antipas. 

"Exame final" dos apóstolos consistia em duas perguntas. A resposta para a primeira 

expressa opinião humana de Jesus; a resposta para o segundo expressa a revelação divina 

de sua verdadeira identidade. 

A RESPOSTA DA OPINIÃO HUMANA 

"Quem é que as pessoas dizem que eu sou", e Ele perguntou-lhes, 

dizendo: Eles responderam: "João Batista, e outros, que é 

Elias; mas outros, que um dos antigos profetas ressuscitou "(9: 

18b-19). 

Dirigindo-se ao Doze Jesus perguntou-lhes, dizendo: "Quem é que as pessoas dizem 

que eu sou?" Ochlos (de pessoas) é uma palavra Lucas usado com freqüência para falar 

da massa não confirmadas de pessoas que seguiram a Jesus em todos os lugares (cf. v 37; 

4. : 42; 5: 1, 15; 07:11, 24; 8: 4; 11:14, 29; 12: 1, 54; 13:14, 17; 14:25). Eles nunca 

questionou a legitimidade de seus milagres, tendo testemunhado-los em primeira mão 

(João 07:31; cf. 3: 2; 09:16). De fato, foi em grande parte por causa desses sinais 

miraculosos que eles seguiam (João 6: 2). Eles também reconheceram que um mero 

humano poderia exercer tal poder sobrenatural. Tal força incomparável e atos criativos 



foram além do domínio da capacidade humana, e, portanto, Jesus teve que ser 

empunhando as forças do céu. Mas suas idéias a respeito de sua identidade específica 

estavam fora do alvo. Alguns, como Herodes Antipas (Matt. 14: 1-2), achava que ele 

era João Batista ressuscitado dos mortos (cf. 9: 7). Outros optaram porElias (cf. Mal. 4: 

5; Matt 17:10.); outros ainda argumentou que outro um dos antigos 

profetas tinha ressuscitado . 

A resposta correta à pergunta do Senhor é clara nas Escrituras. Ele é o Filho do Homem 

(cf. 6: 5; 09:26; 12: 8, 10; 17:24, 26, 30; 18: 8, 31; 19:10; 21:27, 36), um messiânico título 

derivado de Daniel 7: 13-14. O anjo Gabriel disse a Maria que ele seria "o Filho do 

Altíssimo" (01:32) e "o Filho de Deus" (v 35;. Cf. 22:70); outro anjo disse aos pastores 

que Ele seria o Salvador (2,11); até os demônios foram obrigados a reconhecê-lo como 

"o Santo de Deus" (04:34) e "o Filho de Deus" (v. 41. Veja também a discussão da 

identidade de Cristo no início deste capítulo). 

Parece incrível que a multidão, sabendo o que eles sabiam, poderia chegar a uma 

conclusão errada sobre Jesus. Neste ponto, embora incerto sobre sua identidade, as 

multidões ainda não tinha se voltado contra Jesus. Eles ainda esperava que ele seria o rei 

messiânico conquistando, quem iria expulsar os romanos, arrumador no Seu reino terreno 

e trazer bênçãos e proeminência de Israel (cf. João 6: 14-15).Rejeição final de Israel não 

viria até a semana da Paixão sob forte influência da elite religiosa. Muitos dos galileus 

iria seguir Jesus a Jerusalém e se juntar à multidão gigantesca saudando-o como o Messias 

como ele entrou na cidade. Chocante, até o final da semana, as multidões de peregrinos e 

residentes iria rejeitá-Lo e gritar para o Seu sangue. Mas, por enquanto, Jesus ainda 

manteve alguma popularidade com o povo. 

João 12 revela duas razões significativas para a incapacidade desconcertante da sua 

torcida para identificar corretamente Jesus. Mesmo durante a semana da Paixão, a poucos 

dias de sua morte, a multidão ainda estava pedindo-Lhe: "Quem é esse Filho do Homem?" 

(V. 34). Jesus respondeu que eles não tinham falta de informação; eles já tinham a luz, e 

precisava de acreditar na verdade que havia sido revelado a eles (vv. 35-36). Dito isto, 

Jesus "retirou-se e escondeu-se deles" (v. 36). As pessoas sabiam a verdade e rejeitou-a, 

e, como resultado Deus judicialmente abandonou: 

Mas embora tivesse feito tantos sinais diante deles, mas eles não estavam acreditando 

nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que ele falou: "Senhor, quem deu 

crédito à nossa pregação? E para quem tem o braço do Senhor foi revelado? "Por isso não 

podiam acreditar, pois Isaías disse novamente:" Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o 

coração, para que eles não vejam com os olhos e perceber com o seu coração, e se 

convertam e eu curá-las. "(vv. 37-40) 

Tragicamente, a sua persistente rejeição da verdade, finalmente, trouxe endurecimento 

judicial de Deus, de modo que não podiam acreditar. 

Outra declaração em João 12 revela a segunda principal razão que as pessoas não 

conseguem afirmar a verdadeira identidade de Cristo: "No entanto, muitas mesmo dos 

governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não estavam confessando-O, por 

medo de que eles seriam expulsos da sinagoga; Porque amavam a aprovação dos homens, 

em vez de a aprovação de Deus "(vv. 42-43). Aqui está uma ilustração decepcionante do 

poder da religião falsa-soubessem a verdade, mas se recusou a agir sobre ela. Mantendo 



a sua fachada de justiça própria, sendo aceites pelas autoridades religiosas judaicas, e 

evitando o trauma de ser colocado para fora da sinagoga era mais importante para eles do 

que a verdade. Como a multidão inconstante, porque eles não acreditam que, 

eventualmente, não podia acreditar. 

A RESPOSTA DA REVELAÇÃO DIVINA 

E Ele lhes disse: "Mas vós, quem dizeis que eu sou?" E Pedro, 

respondendo, disse: "O Cristo de Deus". Mas ele avisou-os e os 

instruiu para não contar isso a ninguém, dizendo: "O Filho do 

Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos 

sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro 

dia "(9: 20-22). 

À luz da confusão e descrença que Sua primeira pergunta revelado, o Senhor perguntou 

aos Doze, "Mas quem dizeis que eu sou? A palavra que você é enfático em todos os 

três relatos evangélicos deste incidente (cf. Mt 16:15. ; Marcos 8:29). Quem fez que em 

contraste com a opinião pública prevalecente, acreditar em Jesus para ser? 

A resposta dos apóstolos, na voz de seu porta-voz Pedro , era a antítese absoluta das 

sugestões da multidão. Quando os Doze confessou Jesus como o Cristo de Deus , 

fizeram-no com todo o conhecimento de pontos de vista alternativos de ele ser 

proposto. Para fazer a sua visão dele inequivocamente claro, eles adicionaram sua 

afirmação de que Ele é "o Filho do Deus vivo" (Mat. 16:16). Christos (Cristo) é a 

tradução grega da palavra hebraica Mashiach . Ambas as palavras se referem à ungido 

(cf. 04:18; Atos 10:38; Heb. 1: 9), a quem o próprio Deus escolheu para ser profeta, 

sacerdote e rei, como a frase possessivo de Deus indica (cf . 02:26; 23:35; Atos 3:18; 

4:26; Ap 11:15; 12:10). Qualquer um que rejeita Jesus, o Messias de Deus, é amaldiçoada 

(1 Cor. 16:22) e merecedor da punição mais severa (Heb. 10:29). 

Os apóstolos sabiam que Jesus não era apenas mais um profeta, nem foi o governante 

político e militar que se encaixam a expectativa das pessoas. Ele foi escolhido, ungido 

Messias de Deus e Seu amado Filho (Mt 3:17; 17: 5.; Col. 1:13; 2 Pedro 1:17), o rei de 

Israel (João 01:49). A fé dos Apóstolos continuariam a vacilar, às vezes entre esta 

confissão e morte de seu Senhor e ressurreição. Mas, apesar das flutuações de sua 

confiança, eles se apegam à sua identificação Dele. Eles questionam Seu plano, 

especialmente quando falou de sua morte. Mas nunca fizeram duvidar de Sua pessoa. 

Registros relato de Mateus que Jesus também disse Pedro, e, por extensão, o resto dos 

Doze (exceto para o traidor, Judas Iscariotes), "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, 

porque a carne eo sangue não revelou isso para você, mas meu Pai, que está nos céus 

"(Mat. 16:17). Pessoas espiritualmente mortos (. Ef 2: 1-3) não pode ser convencido de 

que Jesus é Deus, o Messias, Salvador e Rei, a menos que Deus desperta a mente e dá 

entendimento para o coração (1 Cor 1:21; 2:. 10- 14; 12: 3). Por essa razão, Jesus 

declarou: "Ninguém conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o Pai senão o Filho 

e aquele a quem o Filho o quiser revelar "(Mt 11:27). E," Ninguém pode vir a mim se o 

Pai que me enviou não o trouxer "(João 6: 44). 



Uma vez que eles tinham acabado de confessar sua crença em Deus, este parece ter sido 

um momento apropriado para os apóstolos para espalhar a palavra sobre a verdadeira 

identidade de Cristo. Eles devem ter ficado intrigados quando Ele advertiu-os e os 

instruiu para não contar isso a ninguém . Os termos 

contundentes epitimaō (avisado) e parangellō (instruídos) indicam que Jesus 

fortemente, com firmeza ordenou-lhes para não espalhar a notícia de que Ele era o 

Messias. Em João 12, este foi um ato judicial por parte de Jesus, escondendo a verdade 

daqueles que já foram confirmados em sua rejeição do mesmo, e as pessoas, que 

recentemente havia sido frustrado em sua tentativa de fazer Jesus rei (João 6: 14-15), não 

precisa ser estimulado para tentar novamente. Mas a razão para esta proibição foi instruir 

seus seguidores que a mensagem que eles estavam indo para pregar não era que Jesus era 

um curandeiro ou provedor, mas o Salvador. Eles nunca iriam ser enviados a pregar 

permanentemente até depois de sua morte e ressurreição. Essas conquistas consumadas 

pelo Senhor Jesus seria o coração essencial do evangelho, eles e todos os que os seguiram 

pregaria. Para mostrar que esta era sua razão, ele imediatamente falou dele (cf. Mt 16: 20-

23., Marcos 8: 30-33). Em muitas ocasiões, ele restringiu a proclamação de Seu poder 

(Marcos 1:25, 34; 03:12; 05:43; 07:36; 08:26, 30; 9: 9). O Senhor não tinha a intenção de 

iniciar uma revolta contra Roma-a revolta com base em falsas expectativas sobre a missão 

do Messias. 

Em vez disso, Jesus disse aos apóstolos, "O Filho do Homem deve sofrer muito e ser 

rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitar ao 

terceiro dia." Se Sua proibindo-os para espalhar a verdade que Ele era o Messias havia 

intrigado os Doze, esta declaração deve ter pavimentado eles. Não havia dúvida o 

significado das palavras de Cristo; a palavra must revela que a morte do Salvador era 

parte do plano inalterável de Deus. Jesus era, como Pedro, mais tarde, proclamar, 

"entregou mais [a morte] pelo plano pré-determinado e pré-conhecimento de Deus" (Atos 

2:23; cf. 3:18; 4: 27-28; 13: 27-28; Lucas 09:31; 22:22, 37). O que Isaías previu que 

infalivelmente acontecerá: 

  

Certamente nossas tristezas Ele mesmo levou, 

E as nossas dores Ele carregou; 

No entanto, nós mesmos o reputávamos por aflito, 

Ferido de Deus, e oprimido. 

Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, 

Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; 

O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, 

E por sua pisaduras fomos sarados. 

Todos nós como ovelhas, nos desviamos, 

Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho; 

Mas o Senhor fez com que a iniqüidade de nós todos 

Para cair sobre ele. 

Ele foi oprimido e ele foi afligido, mas não abriu a sua boca; Como um cordeiro que é 

levado ao matadouro, 

E como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, 



Então, Ele não abriu a sua boca. 

Da opressão e do juízo foi tirado; 

E, como para a sua geração, que considerou 

Que Ele foi cortado da terra dos viventes 

Pela transgressão do meu povo, a quem o curso era devido? 

Seu túmulo foi atribuído com homens ímpios, 

No entanto, Ele estava com um homem rico na sua morte, 

Porque Ele nunca fez injustiça, 

Também não houve engano na sua boca. 

Mas o Senhor estava satisfeito 

Esmagá-lo, fazendo-o enfermar; 

Se Ele tornaria-se como uma oferta pela culpa. (Is. 53: 4-10) 

  

As muitas coisas do Filho do homem sofreria incluído o ódio dos líderes judeus, a agonia 

no Getsémani, a traição de Judas, zombaria, uma surra brutal, a coroa de espinhos, 

sendo rejeitado pelos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e sendo 

abandonado pelo Pai e morto . Tudo isso deve ter lidado esperanças messiânicas dos 

apóstolos um golpe impressionante. O plano não foi que Jesus inaugurar o reino, mas em 

que ele sofrer a morte por instigação dos governantes da nação. Jesus veio para ser "feito 

... pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo" (2 Cor. 

5:21).Tendo redenção realizada, Jesus iria ser levantado em triunfo no terceiro dia . 

 
57. Um Retrato do Discipulado Verdadeiro (Lucas 

9: 23-26) 

E ele estava dizendo a todos: "Se alguém quer vir após mim, 

renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. Pois quem quiser 

salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por 

minha causa, ele é o único que vai salvá-lo. Pois que aproveitará 

o homem se ganhar o mundo inteiro e perder ou perder a si 

mesmo? Para quem se envergonhar de mim e das minhas 

palavras, o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na 

sua glória, e a glória do Pai e dos santos anjos "(9: 23-26). 

Esta breve passagem é um diamante de verdade, clara e brilhante, e que contém o coração 

de convite de Jesus para com os pecadores, contemplando a tornar-se um dos seus 

discípulos. Em suas próprias palavras, o Senhor colocou para fora o que significa ser um 

verdadeiro crente nEle; a incluir no seu reino salvação. Consequentemente, revela a 

verdade que é insuperável em importância. 

O que é mais impressionante sobre o chamado do Senhor ao discipulado é que ele exige 

abnegação radical, talvez a ponto de morrer, ao mesmo tempo, vivendo em completa 



obediência aos seus mandamentos. Isso coloca o verdadeiro evangelho, pregado por 

Jesus, em nítido contraste com o pseudogospel contemporâneo de auto-realização 

popularmente anunciada e recebida por muitos que se identificam como cristãos. Esses 

falsos mestres em vigor ver o Senhor como pouco mais que um gênio utilitária, que 

concede as pessoas o que eles quiserem. Alguns afirmam que Jesus quer que as pessoas 

saudáveis e ricos, e se eles não estão, é porque eles não conseguiram reivindicar suas 

bênçãos. Outros afirmam que o objetivo principal de Deus é fazer as pessoas se sentirem 

melhor, elevando sua auto-imagem (como se os pecadores teve problemas humildade e 

precisava de mais amor-próprio) e eliminando o seu pensamento negativo. Alguns até já 

pediu uma "nova reforma", abandonando, teologia centrada em Deus bíblico em favor de 

uma teologia centrada no homem descarAdãoente da auto-estima. Esta abordagem "ao 

gosto do freguês" veio para substituir o evangelho bíblico da salvação do pecado com um 

conjunto de suportes psicológicos para elevar as pessoas a satisfação e maior propósito 

de vida. Este narcisismo quasi-Cristão descarAdãoente promove a auto-amor, o que 

caracteriza os falsos mestres que pregam-lo (2 Tim. 3: 2) e centra-se, como eles fazem, 

em sua satisfação, em vez da glória de Deus. 

A oração da pena de um santo piedoso do passado revela a diferença entre o falso 

evangelho centrado no homem de hoje e da atitude coerente com a verdadeira fé 

salvadora: 

  

Senhor, alto e santo, manso e humilde ... 

Deixe-me saber por paradoxo 

que o caminho é o caminho para cima, 

que para ser baixa é para ser elevado, 

que o coração partido é o coração curado, 

que o espírito contrito é o espírito de alegria, 

que a alma se arrepender é a alma vitoriosa, 

que não ter nada é possuir tudo, 

que a carregar a cruz é para usar a coroa, 

que dar é receber ... 

Deixe-me encontrar a tua luz na minha escuridão, 

a tua vida em minha morte, 

tua alegria em minha tristeza, 

tua graça em meu pecado, 

riquezas teus na minha pobreza, 

tua glória na minha [humilhação]. 

(Arthur Bennett, O Valley da Vision [Edinburgh: Banner da Verdade, 1977], xv) 

  

Esta não é uma passagem obscura que difere do ensino normal, de Cristo. O ensinamento 

de Nosso Senhor, por ocasião da passagem também é registrada por Mateus (16: 24-27) 

e Marcos (8: 34-38). Os princípios contidos nele são os mesmos Ele repetidamente 

ensinados e modelados durante o Seu ministério. E uma vez que Jesus era o evangelista 



divino protótipo, Ele deu aos crentes o padrão de como evangelizar. Em Mateus 10: 34-

36 Jesus advertiu: 

Não penseis que vim trazer paz à terra; Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim 

para colocar um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e uma filha-de-lei contra 

a mãe-de-lei; e os inimigos do homem serão os membros de sua família. 

Acreditando nele pode realmente tornar a situação pior na terra. Mas, em vez de prometer que 

suas circunstâncias iria melhorar, Jesus insistiu que seus seguidores estariam dispostos a 

pagar o preço que for necessário para segui-Lo: 

Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho 

ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e siga 

após mim, não é digno de mim.Quem acha a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida 

por minha causa a encontrará. (Vv. 37-39) 

A meta suprema para os crentes não é o desenvolvimento de sua auto-confiança, a melhoria 

da sua perspectiva de vida e situação, mas seguir a Cristo não importa quão grave as 

consequências. 

Jesus encontrou um jovem importante, rico ansiosamente buscando a resposta para a 

questão crucial de como ser salvo. Marcos registra que ele "correu até [Jesus] e ajoelhou-

se diante dele, e lhe perguntou:" Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna? "(Mc 

10:17). Aqui era uma perspectiva aparentemente infalível. Ele tinha uma necessidade 

sentida para a salvação, foi para a pessoa certa, e fez a pergunta certa. No entanto, de uma 

maneira que teria causado a Ele para deixar qualquer curso amigável-candidato a moderna 

no evangelismo, Jesus aparentemente deixá-lo escapar. Na verdade, o Senhor colocou 

intencionalmente o padrão para a vida eterna muito acima do que esse jovem trágico 

estava disposto a pagar: "Olhando para ele, Jesus sentiu um amor por ele e disse-lhe: 'Uma 

coisa te falta: vai, vende tudo tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu; depois, vem 

e segue-me "(v. 21). Crestfallen ", ele foi embora de luto, pois ele foi um dos que possuía 

muitos bens" (v. 22). Ele queria que Jesus nos seus termos, com sua riqueza intacta. Ele 

não tinha nenhum interesse em sacrifício abnegado. 

Três incidentes no final de Lucas 9 reforçar ainda mais o princípio de que seguir Jesus 

exige uma vontade de desistir de tudo, se lhe pedir. Quando um candidato a discípulo lhe 

disse: "Eu te seguirei aonde quer que vá" (Lucas 9:57), Cristo respondeu: "As raposas 

têm suas tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar 

a cabeça "(v 58.); em outras palavras, seguindo-o poderia ser uma experiência sem-

teto. Mais ao ponto, seguindo-o prometido nada neste mundo. Jesus não estava 

construindo um reino terreno de conforto e prosperidade. 

Quando Jesus desafiou um outro homem para segui-Lo, ele respondeu: "Senhor, permita-

me ir primeiro enterrar meu pai" (v. 59). A implicação é que o pai do homem ainda não 

havia morrido, e ele queria adiar seguir o Senhor até que recebeu a sua herança. Mas Jesus 

respondeu: "Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos; mas como para você, 

vá em todos os lugares e proclamar o reino de Deus "(v. 60). Mais uma vez, este candidato 

a discípulo queria esperar até que seu pai havia morrido para que ele pudesse receber sua 

herança. Ele seguiria Jesus quando ele tinha todo o tesouro terrestre vir ter com ele. 



Finalmente "Disse também outro:" Eu te seguirei, Senhor; mas primeiro permita-me dizer 

adeus para aqueles em casa '"(v. 61). Aqui era o mesmo problema novamente. O homem 

queria ir para casa para negociar algum apoio de sua família. Jesus e os bens terrenos 

eram sua exigência. A resposta de Jesus "Ninguém, depois de colocar a mão no arado e 

olha para trás é apto para o reino de Deus" (v. 62) confrontou-o com o verdadeiro 

chamado para o discipulado a deixar tudo ir e siga-me. Cristo viria a enfatizar que uma 

ruptura com a família pode ser necessária, uma vez que são incrédulos. Ele disse: "Se 

alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe e esposa e filhos e irmãos, e irmãs, 

e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo" (Lc 14:26). Aqueles que seriam Seus 

seguidores deve estar desesperado o suficiente para ser liberto do pecado e com fome e 

sede o suficiente para buscar a justiça radicalmente. 

O ensinamento do Senhor neste convite breve mas potente pode ser exposta em três 

temas: o princípio do verdadeiro discipulado, o paradoxo do verdadeiro discipulado, ea 

punição de falsa discipulado. 

O PRINCÍPIO DO VERDADEIRO DISCIPULADO 

E ele estava dizendo a todos: "Se alguém quer vir após mim, 

renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. (09:23) 

A boa notícia Jesus pregou é a verdade que Deus oferece o perdão de todos os pecados e 

o dom da vida eterna àqueles que verdadeiramente segui-Lo na fé. Ele chama para o 

abandono total de si; como Paulo escreveu aos Gálatas: "Já estou crucificado com 

Cristo; e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; ea vida que agora vivo na 

carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim "(Gl. 2:20). 

Essa mensagem é radicalmente diferente do que a "crença fácil" que é galopante na igreja 

hoje. A Bíblia fala de se tornar um cristão tão difícil. Em Mateus 7: 13-14 o Senhor usou 

a analogia de dois portões para descrever a escolha de frente para todos os indivíduos. A 

primeira é uma porta de largura, que é fácil de inserir. Ela abre-se para um caminho largo, 

facilmente atravessada. Dessa forma fácil, no entanto, leva à perdição eterna (v. 13). A 

outra porta é pequeno e apertado, e o caminho que se abre para é estreito e difícil. No 

entanto, esse caminho difícil é o único que conduz à vida eterna (v. 14). 

Mais tarde, "alguém disse-lhe: 'Senhor, são apenas alguns exemplos que estão sendo 

salvos?'" (Lucas 13:23). A resposta de Cristo reforçou o ponto Ele tinha feito 

anteriormente em Mateus 7: "Esforçai-vos por entrar pela porta estreita; para muitos, eu 

lhe digo, procurarão entrar e não poderão "(v. 24). Em Mateus 11:12 Jesus voltou a 

afirmar a dificuldade de entrar no reino, notando que "desde os dias de João Batista até 

agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos tomá-la à força" (cf. Lucas 16:16) 

, enquanto Pedro perguntou retoricamente: "Se é com dificuldade que o justo é salvo, o 

que será do ímpio e do pecador?" (1 Pedro 4:18). "Buscar-me e encontrar-me", declarou 

Deus, apenas "quando você procura por mim de todo o vosso coração" (Jer. 

29:13). Pecadors lutam bravamente para chegar a verdadeira auto-rejeição, ódio ao 

pecado, e submissão a Cristo. E essa luta que termina em salvação é nada menos do que 

energizado pelo poder do Espírito Santo que opera no propósito soberano de Deus. 

O que faz a porta estreita tão difícil de obter através de é a necessidade de auto-

negação. Rejeitando o chamado do Senhor para ele abandonar tudo e segui-Lo, o jovem 



rico, como mencionado acima, "ficou muito triste, e ele foi embora de luto, pois ele foi 

um dos que possuía muitos bens" (Marcos 10:22). Recusando-se a chamada de Cristo 

para o compromisso extrema e absoluta a Ele, "muitos dos seus discípulos se retiraram e 

não andavam mais com ele" (João 6:66). 

Por causa da necessidade de auto-negação, Jesus desafiou seus pretensos seguidores a 

considerar o que poderia custar-lhes a vir a Ele: 

Para que um de vós, quando ele quer construir uma torre, não se senta primeiro a calcular 

o custo para ver se tem com que a acabar? Caso contrário, quando ele estabeleceu uma 

base e não a podendo acabar, todos os que observam que começam a zombar dele, 

dizendo: "Este homem começou a construir e não pôde acabar." Ou qual é o rei, quando 

ele sai para atender outro rei na batalha, não se senta primeiro a considerar se ele é forte 

o suficiente com dez mil homens ao encontro do que vem contra ele com vinte mil? Caso 

contrário, enquanto o outro ainda está longe, ele envia uma delegação e pede condições 

de paz. (Lucas 14: 28-32) 

Em seguida, ele aplicou o ilustrações para seus ouvintes: "Assim, pois, nenhum de vocês pode 

ser meu discípulo que não desistir de todos os seus próprios bens" (v 33).. O Senhor não era, 

é claro, ensinando que a salvação vem por empobrecer a si mesmo. A abnegação, tendo em 

vista não é apenas de coisas materiais, mas de qualquer coisa que merece a salvação (Rom. 

7:18), ou é mais importante para uma pessoa do que a Deus. Seu ponto é que vem a Ele 

envolve plena submissão à Sua Senhoria e vontade de abandonar tudo o que Ele pede para o 

Seu propósito. Esse é o ponto de as parábolas do tesouro escondido no campo, e a pérola de 

grande valor em que o tesouro e da pérola só foram adquiridos quando o homem vendeu tudo 

(Mat. 13: 44-46). O pecador é compreender o valor inestimável da vida eterna e ansiosamente 

se livrar de qualquer coisa que possa ser uma barreira para que a alegria eterna 

Como se observa, o evangelho é tão contrária ao amor-próprio da humanidade caída, 

egoísmo e desobediência e rebeldia que ninguém pode vir a fé em Cristo para além da 

condenação e regenerar obra do Espírito. O não-regenerado, estando mortos em seus 

pecados, vivem vidas totalmente controlado por desejo pessoal impulsionado pelos 

desejos da carne (Ef. 2: 1-3). Por natureza, eles amam as trevas do pecado e odeiam a luz 

da verdade (João 3: 19-20), e estão cegos por Satanás para que eles não podem ver que a 

luz (2 Cor. 4: 4). Somente quando o Espírito convence incrédulos do pecado (João 16: 8-

11), chama-los para Cristo (João 6:44, 65) e lhes dá vida (João 3: 3-7) pode salvação ter 

lugar. 

Tendo "convocou a multidão com seus discípulos" (Marcos 08:34), Jesus começou a dar a 

todos eles este importante ensinamento sobre discipulado genuíno. Um verdadeiro 

compromisso com Cristo envolve abnegação, levar a cruz, e obediência. 

Abnegação 

renuncie a si mesmo, (9: 23a) 

Arneomai (negar a si mesmo) é um termo forte, usado para descrever desmentidos 

veementes de Pedro que ele conhecia Jesus (Mat. 26:70, 72), réprobos que 



permanentemente negar a Cristo (Lucas 12: 9; Tito 1:16; 1 João 2: 22-23; Jude 4), e João 

insistência de João Batista que ele não era o Messias (João 1:20). Ele ainda pode ser 

traduzida como "renegado", como é em referência à rejeição de Jesus de Israel (Atos 3: 

13-14; cf. 07:35). Para ser um seguidor de Jesus Cristo é para negar a própria natural, 

depravado, pecaminoso. É a desistir de tudo dependência e confiança em si mesmo e de 

obras para salvar. 

Ninguém tinha credenciais religiosas mais impressionante do que o apóstolo Paulo. De 

acordo com seu próprio testemunho, ele foi "circuncidado ao oitavo dia da nação de Israel, 

da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo, 

perseguidor da Igreja; quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível "(Fp. 3: 5-6). Em 

julgamento perante Herodes, Paulo testemunhou que ele tinha "viveu como um fariseu de 

acordo com a mais severa seita da nossa religião" (Atos 26: 5). Olhando para trás em sua 

carreira antes de sua salvação, Paulo escreveu: "Eu estava excedia em judaísmo a muitos 

dos meus contemporâneos entre os meus compatriotas, sendo mais extremamente zeloso 

minhas tradições ancestrais" (Gl. 1:14). 

No entanto, quando se encontrou com Cristo na estrada de Damasco, todos realizações 

religiosas dos fariseus zeloso tornou-se sem sentido para ele: 

Porque eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne; para o disposto 

está presente em mim, mas o de fazer o bem não é. (Rom. 7:18) 

Mas tudo o que para mim era lucro, essas coisas que eu considerei perda por causa de 

Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o valor de excelência 

do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas as coisas, 

e as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo. (Fp 3: 7-8.) 

É uma declaração de confiança, aceitação plena merecimento, que Cristo Jesus veio ao 

mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal de todos. (1 Tim. 1:15) 

Paulo exemplificado os "pobres de espírito" (Mat. 5: 3), que se reconhecem ser destituídos, 

empobrecida e espiritualmente falida. Como o coletor de impostos, eles lamentarão sobre seu 

pecado e gritar: "Ó Deus, sê propício a mim, pecador!" (Lucas 18:13). 

Como Paulo, aqueles que vieram face a face com Deus está sobrecarregado com um senso 

de sua própria pecaminosidade. Depois que Deus o repreendeu, Jó respondeu: "Eu me 

abomino e me arrependo no pó e na cinza" (Jó 42: 6 ESV). Depois de ter visto o Anjo do 

Senhor (o Cristo pré-encarnado), Manoá, pai de Sansão, exclamou: "Nós certamente irá 

morrer, pois temos visto a Deus" (Jz. 13:22). Quando ele viu uma visão da glória de Deus 

no templo, Isaías, abalada por sua pecaminosidade, gritou: "Ai de mim, porque estou 

arruinado! Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de 

lábios impuros; e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos "(Is. 6: 5). Depois 

Ele milagrosamente criou uma enorme captura de peixes para ele e seus parceiros, Pedro 

"prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo:" Vá para longe de mim Senhor, porque sou um 

homem pecador, Senhor! '"(Lucas 5: 8 ). 

É contra esse pano de fundo escuro do pecado e desamparo que a magnanimidade de 

anistia graça de Deus se manifesta. Salmo 34:18 declara que "o Senhor está perto dos 



contritos de coração e salva os que têm espírito esmagado." Em sua grande oração de 

arrependimento e confissão Davi disse: "Os sacrifícios para Deus são o espírito 

quebrantado; um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás "(Sl. 

51:17). "Mas para este olharei", declarou Deus ", para aquele que é humilde e contrito de 

espírito e que treme da minha palavra" (Is. 66: 2; cf. 57:15). 

A lei prevê nenhuma esperança para os pecadores naturais. Não foi dado como um padrão 

ou meio pelo qual alguém poderia alcançar a salvação (Rm 3:20, 28; 8:. 3; Gl 2:16; 

3:11.). Pelo contrário, foi dado para mostrar pecado, para revelar desamparo, expor a 

incapacidade do homem para ganhar a salvação, e deixar claro a necessidade do Salvador 

(Gal. 3:24). A lei exige que o que não é possível absoluta, perfeita obediência (Gl 3:10;. 

Tiago 2:10) ou Deus está com raiva vingativa, e irá punir o transgressor da lei. No Sermão 

da Montanha, Jesus atacou a religião farisaica, que foi o esforço mais exigente para 

manter a lei. Sua mensagem foi projetado para destruir a sua confiança em seus esforços 

superficiais, hipócritas em guardar a lei, e mostrar como o mal tinham o coração (Mt 5:. 

17-48). 

A percepção de que eles são incapazes de satisfazer as exigências da lei de Deus por seus 

próprios esforços tem sido sempre o que impulsiona pecadores penitentes ao Senhor (Is. 

55: 6-7). Arrependimento é o cerne da mensagem do evangelho. Jesus veio para chamar 

os pecadores ao arrependimento (Lucas 5:32), pregou a necessidade de arrependimento 

(18: 13-14; Mateus 04:17; Tiago 4: 6-10.), E ordenou que seus seguidores façam o mesmo 

(Lucas 24:47). 

O Novo Testamento usa três palavras gregas para descrever o 

arrependimento. metanoeo (Mat. 3:. 2; Matt 04:17; Lucas 10:13; 15: 7, 10) expressa o 

aspecto mental de arrependimento. Trata-se de uma reversão de seu pensamento; uma 

mudança de mentalidade pela qual os pecadores se ver como Deus as vê-caído, 

depravado, e indefeso para salvar-se. metamelomai (Mat. 21:29, 32) descreve o aspecto 

emocional do arrependimento, o pesar e tristeza que a mudança de uma pessoa de mente 

sobre si mesmo produz. Finalmente, epistrepho (Lucas 17: 4; 22:32; Atos 3:19; 09:35; 

11:21; 2 Cor. 3:16) refere-se ao ato de vontade em mudar de direção na 

vida; abandonando o pecado a Deus (1 Tessalonicenses 1: 9.). Intelectualmente, 

arrependimento implica um reconhecimento da vileza do pecado. Emocionalmente, ele 

produz uma enorme sensação de tristeza, remorso, e quebrantamento. Volitivamente o 

resultado é uma mudança de direção na vida longe do pecado para Cristo. 

Deve-se notar que o arrependimento não é uma obra humana meritória. Os pecadores que 

estão mortos em seus pecados:, espiritualmente cego (Lucas 4:18; cf. 2 Cor. 4: 4) (Ef 2, 

1.) E preso em domínio de Satanás das trevas (Col. 1:13) não pode se arrepender de seus 

própria vontade. Arrependimento vem quando o Espírito de Deus usa a palavra de Deus 

para despertar os pecadores à sua condição perdida por convencendo-os de seu pecado 

(João 16: 8-11). Atos 11:18 diz que "Deus concedeu também aos gentios o 

arrependimento para a vida." Paulo afirmou a escolha divina para dar tal arrependimento 

quando ele instruiu Timóteo a "com mansidão [correto] aqueles que estão na oposição, se 

talvez Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem a verdade, e eles podem vir 

a seus sentidos e escapar da armadilha do diabo, tendo sido mantida em cativeiro por ele 

para cumprirem a sua vontade "(2 Tim. 2: 25-26) . 



Pecadors, então, não estão em posição de definir as condições em que eles virão a 

Cristo; Eles o levam em Seus termos, não deles. O século XVII notável Inglês puritano 

Tomé Watson descreveu o que significa expor a abnegação que caracteriza os pobres em 

espírito: 

Os pobres de espírito se contenta em levar Cristo em seus próprios termos. O artigo 

pecador vontade orgulhoso e travessão com Cristo. Ele vai ter Cristo e seu prazer, Cristo 

e sua avareza. Mas o que é pobre de espírito se vê perdido sem Cristo, e ele está disposto 

a tê-lo em seus próprios termos, um príncipe, bem como um Salvador: "Jesus, meu 

Senhor" (Filipenses 3: 8). Um castelo que tem sido muito assediada e está pronto para ser 

tomada vai entregar-se em quaisquer condições para salvar suas vidas. Aquele cujo 

coração tem sido uma guarnição para o diabo, e ocupou a longo na oposição contra Cristo, 

quando uma vez que Deus o trouxe a pobreza de espírito, e ele se vê maldito sem Cristo, 

que Deus o que propõem artigos que ele vai, ele vai prontamente subscrevê-los. "Senhor, 

que queres que eu faça?" (Atos 9: 6). Ele que é pobre de espírito fará de tudo para que ele 

tenha Cristo. Ele vai decapitar sua amada pecado. Ele vai, com Pedro, lançou-se à água 

para vir a Cristo. ( O Beatitudes [Reprint; Edinburgh: Banner da Verdade, 1980], 47-48) 

O poema a seguir resume, em termos práticos o que abnegação significa para um cristão: 

Quando são esquecidas ou negligenciadas ou propositAdãoente aviltado, e você não 

picam ou ferir com o insulto ou a supervisão, mas o seu coração está feliz sendo 

considerados dignos de sofrer por Cristo, isto é morrer para si mesmo. 

Quando o bem é mal falado, quando seus desejos são cruzados, o seu conselho ignorado 

ou ridicularizado suas opiniões, e você se recusa a deixar subir a raiva em seu coração ou 

até mesmo para se defender, mas ter tudo dentro do paciente, amoroso silêncio, isto é 

morrer para si mesmo. 

Quando você amorosamente, pacientemente suportar qualquer desordem e irregularidade, 

qualquer impunctuality ou qualquer aborrecimento, quando você ficar cara a cara com o 

lixo, loucura, extravagância, insensibilidade espiritual e suportá-la como Jesus suportou-

que é morrer para si mesmo. 

Quando você está satisfeito com qualquer alimento, qualquer oferta, qualquer roupa, 

qualquer clima, qualquer sociedade, qualquer solidão, qualquer interrupção, pela vontade 

de Deus, que é morrer para si mesmo. 

Quando você nunca se referir a si mesmo em uma conversa, ou para gravar suas próprias 

boas obras, ou coceira depois de louvor, quando você pode realmente adoraria ir 

desconhecido, isto é morrer para si mesmo. 

Quando você pode ver o seu irmão ou irmã tem suas necessidades atendidas e pode, 

honestamente, se alegrar em espírito e não pode sentir inveja nem questionar a Deus, ao 

passo que suas próprias necessidades são muito maiores e em circunstâncias que-mais 

desesperados é morrer para si mesmo. 

Quando você pode receber a correção e repreensão de um de menor estatura do que você 

mesmo e pode se submeter humildemente interiormente, bem como para o exterior, não 



encontrando nenhuma rebelião ou ressentimento subindo dentro do seu é morrer para si 

mesmo que de coração. 
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Bearing Cruz 

e tome a sua cruz diária (9: 23b) 

No jargão contemporâneo a sua cruz tem vindo a representar qualquer circunstância 

difícil ou desagradável, não importa o quão trivial. Alguns argumentam que o seu 

trabalho, chefe, carro, a mãe-de-lei, ou o adolescente rebelde é a sua cruz. Outros vêem 

tomando a sua cruz como identificar em algum sentido místico com a crucificação de 

Cristo. Isso não seria uma noção os seguidores de Jesus teria atendido, uma vez que, 

embora Ele lhes tinha dito da sua morte, ele ainda não tinha disse-lhes que seria 

crucificado. Ouvintes do Senhor estaria sob nenhuma dessas ilusões. Para eles, 

a cruz representava apenas uma coisa: horrível sofrimento, dor e morte. A crucificação 

era um método comum de execução usado pelos romanos, e foi uma visão muito familiar 

na Palestina do primeiro século. Assim, quando o Senhor declarou que quem quisesse 

segui-Lo teve que tome a sua cruz todos os dias eles entenderam perfeitamente o que 

ele quis dizer. Em termos mais gráficos possíveis, Jesus estava chamando para uma 

disposição de suportar o ódio, a hostilidade, a rejeição, censura, perseguição, vergonha, 

até mesmo a morte mais horrível; para dizer não a si mesmo e não para a segurança por 

causa dele (cf. 1 Pedro 4:16).Um sacrifício pequeno quando comparado com o dom da 

vida eterna. 

Discurso de despedida de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso refletiu a vontade do 

apóstolo sofrer tudo aquilo era exigido dele para a causa de Cristo: 

E agora, eis que, ligado no espírito, eu estou no meu caminho para Jerusalém, não sabendo 

o que vai acontecer comigo lá, exceto que o Espírito Santo me testifica, de cidade em 

cidade, dizendo que esperam prisões e tribulações me. Mas eu não considero a minha vida 

de como preciosa para mim mesmo, para que eu possa terminar minha carreira eo 

ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de 

Deus. (Atos 20: 22-24) 

Um pouco mais tarde Paulo disse para aqueles preocupados com a sua segurança, se ele foi a 

Jerusalém, "O que você está fazendo, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou 



pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus 

"(Atos 21:13). "Eu morro todos os dias", ele disse aos Coríntios (1 Cor 15:31.), Expressando 

a realidade de que ele vivia constantemente à beira da morte (cf. Atos 20:19; 2 Cor 11: 22-

33.). 

Não há coroa sem cruz. A vida eterna é tão precioso que aqueles que verdadeiramente 

procuram estão dispostos a abrir mão de tudo para obtê-lo se o Senhor quiser e até mesmo 

sofrer com alegria (cf. 1 Pedro 4: 12-19). Eles podem dizer com Paulo: "Momentary, leve 

tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito além de toda comparação" (2 

Cor. 4:17). 

Obediência 

e siga-me. (9: 23c) 

O presente do indicativo do verbo traduzido acompanhamento indica que um padrão 

contínuo de obediência caracteriza um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. No Sermão 

da Montanha, Jesus advertiu: "Nem todo o que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará no reino 

dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar" (Matt. 

7:21). Em Lucas 6:46 Ele fez a pergunta aguçado: "Por que me chamais Senhor, Senhor, 

e não fazeis o que eu digo?" Falando aos apóstolos no Cenáculo, na noite antes da Sua 

morte, Jesus enfatizou que a fé da poupança real inevitavelmente se manifestar em 

obediência: 

Se me amais, guardareis os meus mandamentos. (João 14:15) 

Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama; e aquele que me ama 

será amado por meu Pai, e eu o amarei, e divulgará-me a ele .... Se alguém me ama, 

guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele 

morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras; ea palavra que estais ouvindo 

não é minha, mas do Pai que me enviou. (João 14:21, 23-24) 

Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim como eu tenho 

guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. (João 15:10) 

Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. (João 15:14; cf. 1 João 2: 5-6; 

3:24; 5: 3; 2 João 6) 

Como é o caso com o arrependimento (ver a discussão acima), a auto-negação, carregar 

a cruz, e obediência não são obras pré-salvação meritórias que fazem um pecador 

aceitável a Deus. Nem são cronológica, os passos seqüenciais que levam à conversão, 

mas sim os componentes lógicos de fé salvadora. Nem arrependimento nem fé salvadora 

podem ser produzidos sob alimentação humana; eles são componentes da obra divina 

operada pelo Espírito de Deus. 

O PARADOXO DO VERDADEIRO DISCIPULADO 

Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a 

sua vida por minha causa, ele é o único que vai salvá-lo. Pois que 



aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder ou 

perder a si mesmo? (9: 24-25) 

Jesus aprofundou-se no princípio Ele tinha acabado de dar ao notar que, 

paradoxalmente, quem quiser salvar a sua vida, vai , de fato, a perderá, mas quem 

perder a sua vida por minha causa, ele é o único que vai salvá-lo . A única maneira 

de pecadores perdidos sejam salvos do castigo eterno no inferno é experimentar o 

abandono de tudo por Cristo. 

Este apelo claro deve ter sido uma parte regular da pregação de nosso Senhor. Mais tarde, 

em seu ministério, Ele declarou: "Quem procura conservar a sua vida a perderá, e quem 

perde a sua vida irá preservá-lo" (Lucas 17:33). Mais cedo, conforme registrado em 

Mateus 10:39, Ele disse: "Quem acha a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por 

minha causa a encontrará." João 0:25 afirma que, durante a semana da Paixão Repetiu 

este apelo: "Quem ama a sua vida perdê-la, e aquele que odeia a sua vida neste mundo, 

conservá-la para a vida eterna." Claramente, a mensagem é que aqueles que se concentrar 

em amor-próprio, auto-estima, e cumprindo todos seus desejos, sonhos e ambições na 

vida, mesmo com um interesse superficial em Jesus, vai perder a sua alma eterna (cf. Mt 

7: 21-23.). Mas aqueles que abandonam os seus próprios interesses, negar a si mesmos, 

odeiam sua condição pecaminosa, e dar-se totalmente a Jesus Cristo será salvo. 

Um ponto importante a se notar é que Jesus não estava investindo todas as formas de 

auto-negação de qualquer nobreza inerente. Ele não estava dizendo que aqueles que dão 

suas vidas por causas sociais, políticas, religiosas ou até mesmo irá beneficiar 

espiritualmente de fazê-lo. A abnegação o Senhor pedia era especificamente, Ele 

disse, por minha causa . 

Falando sobre sua altura, Jesus fez a pergunta retórica, Pois o que aproveitará o homem 

se ganhar o mundo inteiro e perder ou perder a si mesmo? Expressando a hipérbole 

final, o Senhor disse, com efeito, "Suponha, por causa do argumento que você poderia 

possuir todo o mundo, tudo o que as suas paixões de fome para, seus olhos cobiçam, e 

seu orgulho de demandas (cf. 1 João 2:16). Qual seria que o lucro se você perdeu a sua 

alma eterna? "A resposta óbvia é" nada ". Nada no mundo é de valor comparável à alma 

eterna de uma pessoa. 

A PUNIÇÃO DO DISCIPULADO FALSA 

Para quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho 

do homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, e a 

glória do Pai e dos santos anjos. (09:26) 

Jesus identifica aqueles que não irá se arrepender e crer nEle como aqueles que estão com 

vergonha dele e de suas palavras (10 cf. Matt: 32-33.). Para ser envergonhado , neste 

contexto, significa rejeitar, desprezar, e encontrar inaceitável. Tais pessoas são 

orgulhosos do que deveria ter vergonha de; sua "glória é para confusão deles" (Fl. 

3:19). Deus disse de pecadores, impenitente israelitas ", eles ficaram envergonhados por 

a abominação que eles fizeram? Eles não estavam envergonhados de jeito nenhum; eles 

nem sequer sabem como corar "(Jer. 06:15). Apesar do fato de que Ele manifesta a glória 

de Deus (João 1:14; Ap 5:12), os pecadores rejeitar Jesus (João 1: 10-11). A mensagem 



da cruz é loucura e ofensivo para aqueles que querem manter o seu pecado (1 Cor. 1:18, 

23), que amam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus (João 0:43). 

Aqueles que têm vergonha Dele, por sua vez achar que o Filho do homem se 

envergonhará deles quando Ele vier em sua glória, ea glória do Pai e dos santos 

anjos (cf. 2 Tessalonicenses 1: 7-9.) . As palavras de Cristo aqui refletem um texto do 

Velho Testamento com que os seus ouvintes teriam sido familiar. Daniel 7: 9-10 descreve 

o julgamento também registrado em Apocalipse 20: 11-15. Em seguida, versículos 13 e 

14, em Daniel descrever a aparência do Filho do Homem, que fará julgamento (cf. João 

5:22, 27) e receber o Seu reino eterno. Naquela época todos os que tinham vergonha dele 

e rejeitaram será condenado ao inferno eterno. 

Por outro lado, os cristãos não têm vergonha de Cristo ou a sua palavra (Rm 1:16;.. Phil 

1:20;. 2 Tim 1:12; 1 Pedro 4:16). A promessa para aqueles que têm vergonha de si 

mesmos e seu pecado, que se vangloriam apenas na cruz (Gl 6:14; cf. Heb. 12: 2.), É que 

Deus irá resgatá-los e conceder-lhes perdão e vida eterna. A verdade maravilhosa é que 

Jesus "não se envergonha de lhes chamar irmãos" (Heb. 2:11) e "Deus não se envergonha 

de ser chamado o seu Deus" (Heb. 11:16). 

 
58. Antevendo a Segunda Vinda (Lucas 9: 27-36) 

"Mas eu vos digo a verdade, existem alguns daqueles que aqui 

estão, que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus." 

Cerca de oito dias depois destas palavras, tomou consigo ao longo 

de Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte para orar. E enquanto 

orava, a aparência de seu rosto tornou-se diferente, e as suas 

vestes tornaram-se brancas e brilhantes. E eis que dois homens 

estavam conversando com Ele; e eles eram Moisés e Elias, que, 

aparecendo em glória, falavam de sua partida, que ele estava 

prestes a cumprir-se em Jerusalém. Ora, Pedro e seus 

companheiros tinham sido superadas com o sono; mas quando 

eles estavam totalmente despertos, viram a sua glória e os dois 

homens que estavam com ele. E como estes foram deixando Ele, 

Pedro disse a Jesus: "Mestre, é bom para nós estarmos 

aqui; Vamos fazer três tendas: uma para ti, outra para Moisés e 

outra para Elias ", não percebendo o que ele estava 

dizendo. Enquanto ele dizia isso, uma nuvem formada e começou 

a ofuscar-los; e se atemorizaram ao entrarem na nuvem. Então 

veio uma voz fora da nuvem, dizendo: "Este é o meu Filho, o meu 

escolhido; Escutai-o! "E quando a voz tinha falado, Jesus foi 

achado sozinho. E eles se manteve em silêncio, e relatou a 

ninguém naqueles dias quaisquer das coisas que tinham visto. (9: 

27-36) 



Uma das seções mais gloriosos da obra-prima de Handel Messias é o refrão "E a glória 

do Senhor", que tira a sua texto da profecia de Isaías. Falando sobre a vinda do Messias, 

Isaías escreveu: "Então, a glória do Senhor será revelada e toda a carne vai vê-lo em 

conjunto; porque a boca do Senhor o disse "(Is. 40: 5). Esse texto revela que o Senhor 

Jesus Cristo é a glória de Deus manifesta-se na encarnação. 

O Antigo Testamento registra muitas ocasiões em que Deus revelou Seus atributos no 

visível, luz-like glória. Glória apareceu no deserto, em resposta às queixas de Israel sobre 

a falta de comida (Ex. 16: 7, 10); em Levítico 09:23 na ordenação de Arão e seus filhos 

como sacerdotes; em Mt. Sinai na promulgação da lei:; (Ex 24, 15-18). na conclusão do 

tabernáculo (Ex. 40: 34-35); no deserto, em resposta à revolta da nação (. Num 14:10) e 

de novo após a rebelião de Corá, Datã e Abirão (Nm 16:19, 42.); quando as pessoas se 

queixaram da falta de água em Meribá (Num. 20: 6); na conclusão do templo (1 Reis 8: 

10-11); e Ezequiel (Ez 01:28; 03:23; 10:. 4, 18; 11:23). Sempre que a glória do Senhor 

apareceu, ela se manifesta a presença do próprio Deus. 

As manifestações do Antigo Testamento de Deus foram envolta em mistério. "Eis que 

estes são as franjas dos seus caminhos", declarou Job ", e como desmaiar uma palavra 

dele, ouvimos! Mas Seu grande trovão, que pode entender? "(Jó 26:14). Moisés clamou 

a Deus: "Eu peço, me mostrar a Sua glória!" (Ex. 33:18). Mas Deus respondeu: "Você 

não pode ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver-me e viver!" (V. 20) e, 

em seguida, disse a Moisés: "E isso vai acontecer, quando a minha glória está passando 

por que eu vou colocá-lo em a fenda da rocha e cobri-lo com a minha mão, até que eu 

tenha passado Então eu vou tomar minha mão e você verá minha volta, mas meu rosto 

não deve ser visto "(vv. 22-23). A plenitude de ardência da glória de Deus seria incinerar 

qualquer um que encontrou. 

É no Senhor Jesus Cristo, para que a glória de Deus é a mais completa e claramente 

manifestado. O escritor de Hebreus começou seu livro com uma descrição da glória de 

Cristo: 

Deus, depois de Ele falou há muito tempo para os pais, pelos profetas em muitas vezes e 

de muitas maneiras, nestes últimos dias falou-nos no seu Filho, a quem constituiu herdeiro 

de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E Ele é o resplendor da glória ea 

expressão exata de sua natureza. (Hebreus 1: 1-3.) 

O apóstolo Paulo chamou de o "Senhor da glória" (1 Cor. 2: 8), e em 2 Coríntios 4: 3-6 

estados, 

E mesmo se o nosso evangelho está encoberto, é velado para os que estão perecendo, em 

cujo caso o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não vejam 

a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para nós não nós 

mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e nós mesmos pregar como vossos servos por 

amor de Jesus. Porque Deus, que disse: "A luz brilhará para fora das trevas", é quem 

resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, 

na face de Cristo. 

Tiago se refere a ele como "nosso glorioso Senhor Jesus Cristo" (Tiago 2: 1). Mas o evento 

que mais poderosamente e dramaticamente provou Jesus Cristo para ser a verdadeira glória 



de Deus, embora velado, enquanto Ele andou na terra, é a registrada nesta passagem. A 

transfiguração é uma prévia do de Cristo unveiled segunda vinda, quando Ele voltar em glória 

plena e visível (Mt 24: 29-30; 25:31.). 

A última visão que o mundo tinha de Jesus era Dele pendurado em uma cruz; apenas seus 

seguidores viram depois da ressurreição e testemunhou Sua ascensão. A crucificação era 

do ponto de vista Gentil o último ato de desdém para com as pessoas mais miseráveis da 

sociedade, enquanto que para o povo judeu que simbolizava ser amaldiçoado por Deus 

(cf. Gal 3:13.). 

Mas essa não é a visão final, o mundo terá de Jesus. Enquanto o mundo vê apenas sua 

primeira vinda, Jesus falou muitas vezes de Seu retorno (cf. Lc 9:26; 12:40; 17: 24-30; 

18: 8; 21:27, 36). As duas vindas de Cristo, o primeiro em humildade ea segunda em 

glória, são os dois grandes temas da profecia bíblica 

Ainda assim, escarnecedores questionar por que alguém deveria acreditar em promessa 

de Jesus para retornar. Afinal, quase dois mil anos se passaram desde a sua morte. "Onde 

está a promessa da sua vinda?" Exigem, "Porque, desde que os pais dormiram, todas as 

coisas permanecem como desde o princípio da criação" (2 Pedro 3: 4). O mesmo 

ceticismo enfrentou os profetas do Antigo Testamento, quando eles previram eventos no 

futuro distante. Mas eles também previu perto de eventos, que dissipadas ceticismo 

quando elas aconteceram, dando provas de que as suas profecias futuras também seria 

cumprida. 

Nesta seção Jesus seguiu o padrão dos profetas do Antigo Testamento. Tendo prometido 

Seu retorno glorioso no v. 26, que não viria no seu dia (veja a discussão de que o verso 

no capítulo anterior deste volume), Ele prometeu um evento para acontecer 

imediatamente para verificar sua credibilidade. Ele disse aos seus ouvintes, "Mas eu vos 

digo a verdade, há alguns dos que aqui (identificadas no verso seguinte como Pedro, 

João e Tiago) que não provarão a morte (a expressão coloquial hebraica para 

morrer) até que vejam o reino de Deus. " O vislumbre de pré-visualização que iriam 

receber de Sua natureza divina para ser totalmente revelado no Seu retorno foi um 

presente para incentivar a sua fé fraca. Assim, cerca de oito dias depois destas palavras, 

tomou consigo ao longo de Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte para orar . Mateus 

(17: 1) e Marcos (9: 2) colocar a transfiguração seis dias após o Senhor falou estas 

palavras. Não há contradição entre as suas contas e Lucas; este último apenas finalizados 

os seis dias, adicionando o dia em que Jesus fez esta declaração e no dia real da 

transfiguração. 

Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago vez que esses três homens, junto com André, 

compunham o círculo mais interno dos Apóstolos (cf. 08:51; Marcos 14:33). Escolha de 

três homens de Jesus reflete a exigência do direito que "no depoimento de duas ou três 

testemunhas, uma questão deve ser confirmada" (Dt 19:15; cf. Mt 18:16; 2 Cor. 13:.. 1; 1 

Tm . 5:19; Hb. 10:28). Os apóstolos havia sido devastada pela previsão da sua morte (9: 

21-22) Jesus e a possibilidade de os seus próprios martírios (vv 23-24.). Mateus (16, 22-

23) e Marcos (8: 32-33) nos dizem Pedro repreendeu Jesus por sugerir tais planos, para o 

qual ele foi severamente repreendido por seu Senhor. Foi extremamente difícil de 

conciliar essas previsões inesperados e indesejados com seus pontos de vista messiânicas 

e glória prometida do Senhor (v. 26). O evento incrível que Pedro, João e Tiago estavam 



prestes a testemunhar que foi concebido como uma ajuda para reforçar a sua fé em glória 

e reino promessas de Jesus. 

Eles estavam esperando e esperando a vinda do reino prometido desde que eles 

começaram a seguir Jesus. Eles tinham visto o poder do reino cada vez que o Rei não 

expulsamos demônios demonstrado controle sobre a natureza, curou os doentes, ou 

ressuscitou os mortos. Eles também tinham experimentado o poder divino operando 

através deles (9: 1). Mas o que Pedro, Tiago e João estavam prestes a experiência iria 

além de meramente observar os sinais que apontam para o reino; eles realmente entrar 

brevemente o próprio reino. 

Em preparação para este evento glorioso, Jesus tomou os três apóstolos com Ele e subiu 

ao monte para orar . Nessa montanha sem nome na Galiléia, na maior revelação em sua 

vida de quem ele realmente é, Jesus 'glória foi manifestada de quatro maneiras: a 

transformação do filho, associação do santo, os dormentes' sugestão, e da revelação do 

Deus Soberano. 

TRANSFORMAÇÃO DO FILHO 

E enquanto orava, a aparência de seu rosto tornou-se diferente, e 

as suas vestes tornaram-se brancas e brilhantes. (9:29) 

Como o versículo 32 indica, só Jesus foi orar; os apóstolos estavam dormindo. De 

repente, enquanto eles dormiam, a aparência do seu rosto tornou-se diferente do que 

já tinha sido. Como Mateus descreveu, "Ele foi transfigurado [ metamorphoo , a fonte do 

Inglês palavra "metamorfose"] diante deles; e seu rosto resplandecia como o sol 

"(Mateus. 17: 2). Ele, que tinha sido "encontrado na aparência como um homem" 

(Filipenses 2: 8.) Afastou o véu de sua carne para revelar um breve vislumbre de Sua 

glória divina glória Shekinah de Deus, que se manifestou várias vezes no Antigo 

Testamento, como observado anteriormente neste capítulo. A glória do divino brilho 

natureza de Cristo irradiada através de seu corpo, de modo que sua roupa tornou-se 

branca e reluzente . A palavra grega traduzidareluzente meios "emissor de luz", e 

descreve, uma luz piscando brilhante como um relâmpago. Jesus vai se manifestar essa 

glória resplandecente em sua plenitude na Sua segunda vinda (Mateus 16:27;. 25:31). Era 

a glória divina de Cristo que os três apóstolos vêem quando acordei, junto com dois outros 

seres gloriosos que a narrativa apresenta agora. 

ASSOCIAÇÃO DOS SANTOS 

E eis que dois homens estavam conversando com Ele; e eles eram 

Moisés e Elias, que, aparecendo em glória, falavam de sua 

partida, que ele estava prestes a cumprir-se em Jerusalém.(9: 30-

31) 

A frase e eis que introduz outro aspecto surpreendente dessa cena incrível. Jesus não era 

a única pessoa do reino eterno presente; dois homens falavam com Ele; e eles eram 

Moisés e Elias, que também foram aparecendo em glória, ou seja, no esplendor de seus 

corpos glorificados (cf. Fl 3, 20-21.). Que os dois eram mostras reconhecíveis que as 

pessoas no céu mantêm suas identidades e não são espíritos desencarnados. A escolha de 



dois homens, mais uma vez estava em sintonia com a norma da lei para as testemunhas 

acima referidas. O tema da conversa, de Cristo partida que Ele estava prestes a 

cumprir-se em Jerusalém , mostra que Sua morte foi o cumprimento do plano eterno de 

Deus, não uma violação do mesmo. O que era difícil para os apóstolos a aceitar, a morte 

de Jesus, estava no plano divino e estes representantes do Antigo Testamento 

compreendido esse fato no seu conhecimento perfeito. Moisés e Elias estava na presença 

de Deus, já que suas partidas deste mundo, onde eles tinham conhecido e adorado Jesus 

e entenderam o plano de redenção. 

Foram escolhidos Moisés e Elias para aparecer para, pelo menos, três razões. Em primeiro 

lugar, ambos tinham saídas inusitadas do mundo. Depois da morte de Moisés, o arcanjo 

Miguel e Satanás lutou acima de seu corpo (Judas 9) e Deus o sepultou, de modo que seu 

corpo nunca seria encontrado (Deut. 34: 6). Elias não morreu, mas como ele e Eliseu 

"estavam indo e falando, eis que apareceu um carro de fogo, com cavalos de fogo que 

separava os dois. E Elias subiu ao céu num redemoinho "(2 Reis 2:11). 

Além disso, Moisés e Elias foram duas testemunhas que seriam confiáveis implicitamente 

por Israel. Moisés foi o maior e mais respeitado líder na história do país, o que os levou 

para fora da escravidão no Egito. Elias foi um dos maiores e mais respeitados dos 

profetas. Ele também foi um dos dois únicos homens no Antigo Testamento, junto com 

Enoque (Gn 5: 22-24) para não experimentar a morte, mas para ser levado diretamente 

para o céu. 

Finalmente, eles representavam as duas grandes divisões do Antigo Testamento. Moisés 

é identificado com a lei, que é comumente referido como a lei de Moisés (por exemplo, 

Josh 08:31; 1 Reis 2:. 3; 2 Reis 23:25; 2 Crônicas 23:18; Esdras 7:. 6; Neemias 8: 1; Dan 

9:11, 13; Mal 4:... 4; Lucas 24:44; João 07:23; Atos 13:39; 10:28 Hb).. Enquanto Moisés 

deu a lei, Elias guardava. Sua posição firme contra a rejeição de Israel idólatra da lei 

culminou em sua vitória dramática sobre centenas de falsos profetas no Monte Carmelo 

(1 Reis 18: 19-40). 

A questão de saber por que os dois homens tinham corpos visíveis, uma vez que os santos 

do Antigo Testamento são descritos em Hebreus 12:23 como "os espíritos dos justos 

aperfeiçoados" e não recebem seus corpos glorificados até depois da tribulação (Dan. 12 

: 1-2). Evidentemente que quer recebeu os corpos apareceram em temporariamente para 

essa ocasião, ou que Deus lhes deu seus corpos ressuscitados permanentes cedo. 

SUGESTÃO DOS SLEEPERS 

Ora, Pedro e seus companheiros tinham sido superadas com o 

sono; mas quando eles estavam totalmente despertos, viram a sua 

glória e os dois homens que estavam com ele. E como estes foram 

deixando Ele, Pedro disse a Jesus: "Mestre, é bom para nós 

estarmos aqui; Vamos fazer três tendas: uma para ti, outra para 

Moisés e outra para Elias ", não percebendo o que ele estava 

dizendo. (9: 32-33) 

Enquanto esta cena incrível se desenrolava-Jesus transfiguração 'e seu diálogo com 

Moisés e Elijah- Pedro e seus companheiros tinham sido superadas com o sono . Eles 



não estavam desinteressados, indiferente ou apático; o perfeito particípio passivo 

traduzido superar implica que o seu adormecer foi involuntário E eles estava dormindo 

antes de a glória do Senhor foi revelado. Profundamente triste com previsão de Sua 

rejeição e morte de Jesus, os três apóstolos estavam dormindo, como eles seriam mais 

tarde no Getsêmani (22:45). 

Mas Jesus não trazê-los de lá para dormir, mas para testemunhar a Sua glória. Eles foram 

despertados, grogue no início, talvez esfregando os olhos e tentando dar sentido à 

cena. Mas quando eles estavam totalmente despertos, viram a sua glória e os dois 

homens que estavam com ele . Obviamente, eles não teriam reconhecido Moisés e Elias, 

a menos que os dois homens haviam se apresentado, ou foi introduzido pelo Senhor. 

Quanto tempo durou a cena glorioso não é conhecida, mas, eventualmente, Moisés e Elias 

começou a sair. E como estas estavam saindo ... Pedro , muitas vezes impetuoso e nunca 

tem medo de dizer o que pensa, disse a Jesus: "Mestre (Mateus. 17: 4 e Marcos 9: 5 nota 

que, oprimido pela cena gloriosa, Pedro também o chamou de "Senhor" e "Rabi"). Seu 

primeiro comentário, "É bom para nós estarmos aqui", indica que a revelação do reino 

era o que ele estava esperando. Sua sugestão, façamos três tendas: uma para ti, outra 

para Moisés e outra para Elias , que reflete a sua vontade de ultrapassar a cruz e tornar 

a situação atual permanente. 

Uma série de coisas solicitado esperança de Pedro que o que ele estava testemunhando 

foi a inauguração do reino. Em primeiro lugar, a Festa dos Tabernáculos estava sendo 

comemorado naquele momento.Desde aquela festa celebrada êxodo de Israel do Egito, o 

melhor momento poderia haver para o êxodo de Jesus do mundo? Além disso, Pedro sabia 

de Zacarias 14: 16-19 que a Festa dos Tabernáculos era para ser comemorado no reino 

milenar. Ele também sabia que de acordo com Malaquias 3: 1 e 4: 5-6 que Elias foi 

associada com a vinda do reino. 

Sugestão ousada de Pedro mostra surpreendente auto-confiança. Ele estava fora de seu 

elemento, o mundo normal de tempo e espaço, e no reino sobrenatural do divino. No 

entanto, ele não hesitou em oferecer sugestões ao Senhor sobre o que deve ser feito. Ele 

ainda estava tentando desviar Jesus de Seu sofrimento e para a criação de seu reino na 

época (cf. Atos 1: 6). Apesar de bem intencionado e ofereceu humildemente, a sugestão 

de Pedro foi fora do alvo; como foi frequentemente o caso, ele falou não percebendo 

que ele estava dizendo . Este não foi o começo do reino; Plano de redenção de Deus não 

poderia estar em curto-circuito. Antes da coroa vem a cruz; o caminho para o reino está 

através Calvário. Antes de Jesus reina como rei, ele deve ser o servo sofredor de Isaías 

53. Mas a gloriosa visão que eles experimentaram esse dia iria ficar com os três apóstolos 

para o resto de suas vidas (2 Pedro 1: 16-18), tranquilizando-os da realidade do reino 

vindouro. 

REVELAÇÃO DO DEUS SOBERANO 

Enquanto ele dizia isso, uma nuvem formada e começou a ofuscar-

los; e se atemorizaram ao entrarem na nuvem. Então veio uma voz 

fora da nuvem, dizendo: "Este é o meu Filho, o meu 

escolhido; Escutai-o! "E quando a voz tinha falado, Jesus foi 



achado sozinho. E eles se manteve em silêncio, e relatou a 

ninguém naqueles dias, e das coisas que tinham visto. (9: 34-36) 

Enquanto Pedro estava interrompendo a conversa entre Jesus, Moisés e Elias, Deus o 

interrompeu. Como ele estava oferecendo a sua sugestão, um brilhante (Matt. 17: 

5) nuvem formada e começou a ofuscar-los . A nuvem era uma representação visível 

da presença de Deus na glória Shekinah (cf. Ex 13:21;. 16:10; 24:16; 40:35; Num 16:42;. 

1 Reis 08:11). É engolfado Jesus, Moisés e Elias, deixando os apóstolos fora, uma vez 

que quando ouviram de Deus a voz que saiu da nuvem . Compreensivelmente, Pedro, 

Tiago e João estavam com medo , e caiu de bruços no chão apavorado por causa da 

presença gloriosa de Deus (Mateus 17:. 6; cf. Is 6:.. 5; Ez 01:28; Rev. 1 : 17). 

Como foi o caso no batismo de Jesus (Lucas 3:22), a declaração do Pai, "Este é o meu 

Filho, o meu escolhido," testemunhou que como Seu Filho, Jesus compartilhou a Sua 

natureza, essência e divindade Ele então ordenou que o aterrorizado apóstolos para ficar 

em silêncio e ouvir a Jesus, especialmente na questão de sua morte. 

Há um epílogo bastante estranho e inesperado a esta cena incrível. Após a voz de 

Deus havia falado, Jesus foi achado sozinho . A nuvem que representa a presença de 

Deus tinha desaparecido, como fez Moisés e Elias. Jesus levantou os apóstolos do chão e 

acalmou seus medos (Matt. 17: 7). Mas em vez de imediatamente proclamar a visão do 

glorioso Senhor Jesus Cristo que eles tinham acabado de presenciar, que se manteve em 

silêncio, e relatou a ninguém naqueles dias quaisquer das coisas que tinham visto . 

Mateus revela a razão para o seu silêncio: "Como eles estavam descendo do monte, Jesus 

lhes ordenou, dizendo:" Diga a visão a ninguém até que o Filho do homem seja levantado 

dentre os mortos "(Mat. 17: 9) . O Senhor os tinha levado ali para ser testemunhas; Por 

que então Ele comandá-los para não revelar o que tinham visto? Havia vários recursos à 

proibição de Cristo. Em primeiro lugar, o que eles tinham testemunhado estava tão 

distante da realidade cotidiana que a maioria das pessoas provavelmente não teria 

acreditado relatório dos apóstolos. Eles teriam sido lançando esta preciosa pérola aos 

porcos (7 cf. Matt: 6.). Além disso, falando abertamente do reino pode ter causado os 

romanos, sempre em guarda contra a possibilidade de insurreição, para executar 

prematuramente Jesus e dos apóstolos. Além disso, a notícia da visão poderia facilmente 

ter incitado os judeus para tentar novamente fazer Jesus o líder de uma revolta contra 

Roma (cf. João 6: 14-15). Mas o mais importante, eles não podiam pregar a Cristo 

glorificado sem a verdade de Sua morte e ressurreição. Só depois da ressurreição seria 

Pedro (2 Pedro 1: 16-18), João (João 1:14), e Tiago testemunham a visualização glorioso 

da segunda vinda que tinham visto, em sua relação adequada para a cruz e túmulo vazio. 

 
 

 

 

 



59. O Significado da Fé (Lucas 9: 37-45) 

No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande 

multidão reuniu-Lo. E um homem da multidão gritou, dizendo: 

"Mestre, eu imploro que você olhe para o meu filho, pois ele é meu 

único menino, e um espírito se apodera dele, e de repente ele grita, 

e atira-o para uma convulsão com espumando da boca; e só com 

muita dificuldade que isso deixá-lo, mauling ele como ele 

deixa. Eu implorei teus discípulos que o expulsassem, e não 

puderam. "E Jesus, respondendo, disse:" Você geração incrédula 

e perversa, até quando devo estar com você e colocar-se com 

você? Traga o seu filho aqui. "Enquanto ele ainda estava se 

aproximando, o demônio jogou-o no chão e jogou-o em uma 

convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o 

menino eo entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados com 

a grandeza de Deus. Mas enquanto todo mundo estava 

maravilhado com tudo o que Ele estava fazendo, ele disse aos seus 

discípulos: "Que estas palavras em seus ouvidos; . Porque o Filho 

do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens "Mas eles não 

entendiam esta declaração, e foi escondido deles para que eles 

não percebem; e eles tinham medo de perguntar a ele sobre essa 

afirmação. (9: 37-45) 

O fundamento de toda a vida espiritual para os cristãos é a fé no Senhor Jesus Cristo. Em 

talvez a afirmação mais clara do que a verdade das Escrituras, Paulo escreveu: "Porque 

pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus; não como 

resultado de obras, para que ninguém se glorie "(Ef 2: 8-9; cf. João 1:12; 3:28 Rom; 5:.. 

1; Gl 2,16; 3: 8., 11, 24). A fé também é fundamental para a santificação. "Já estou 

crucificado com Cristo;" Paulo escreveu, "e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em 

mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se 

entregou por mim "(Gl. 2:20). A fé é objetivo e se expressa na confissão confiante em 

Jesus como Senhor e obediência à Palavra de Deus, o que resulta em uma separação 

progressiva do pecado e da configuração com o Senhor Jesus Cristo até a glorificação, 

quando a fé é substituído pela visão (cf. 2 Cor . 5: 6-7). 

Mas no mundo pós-moderno de hoje, a fé tornou-se subjetiva; um termo vago e 

ambíguo. A fé é muitas vezes visto como um fundamento, não-racional, "salto no escuro" 

sem conteúdo que é visto como virtuoso e até impactante por si só. A verdadeira fé 

bíblica, no entanto, é radicalmente diferente. Pode ser definida simplesmente como 

acreditar em quem é Deus e que Ele tem dito porque a Escritura declara que ela é 

verdadeira. A fé não é, uma experiência mística nebuloso, mas está fundamentada na 

natureza de Deus como revelado na Palavra de Deus. Para acreditar que a revelação de 

Deus nas Escrituras é sempre razoável, porque é divinamente inspirada verdade. 

Hebreus, capítulo 11, contém a mais ampla discussão sobre a fé na Bíblia; Na verdade, a 

palavra "fé" aparece lá vinte e cinco vezes. A partir dos exemplos de homens e mulheres 



de Deus do Antigo Testamento, várias verdades sobre a fé surgir. Verso 1 define a fé 

como "a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem." A fé 

transporta as promessas de Deus a partir do futuro para o presente, dando substância à 

realidade futura. É uma confiança substancial que se torna, uma convicção inabalável 

absoluta. 

A fé bíblica não é natural, a fé humana. Nesse sentido, toda a gente tem fé, já que todo 

mundo confia nas coisas, tais como a segurança da água que bebem e os comestibilidade 

dos alimentos que comemos, a competência de quem manter e voar os aviões que viajam, 

e a eficácia da os medicamentos que toma. Mas, em todos esses exemplos, a fé é baseada 

na experiência humana. Trusts fé bíblica em que ele não tenha experimentado, com base 

na sua absoluta confiança na verdade das promessas de Deus nas Escrituras. Além de tal 

fé, é impossível agradar a Deus (v. 6). 

Teólogos usar três palavras latinas para delinear os elementos da fé 

salvadora. Notitia (conhecimento) refere-se ao elemento intelectual da fé, e "consiste em 

um reconhecimento positivo da verdade, em que o homem aceita como verdadeiro tudo 

o que Deus diz em Sua Palavra" ( Louis Berkhof, Teologia Sistemática [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1976]., 503) assensus (parecer favorável) descreve o elemento emocional de 

fé. Berkhof observa: "Quando se abraça a Cristo pela fé, ele tem uma profunda convicção 

da verdade e da realidade do objeto da fé, sente que ele atende a uma necessidade 

importante em sua vida, e é consciente de um absorvente interesse nele, e isto é parecer 

favorável "(Berkhof, 504-505). Finalmente, fiducia denota o elemento volitivo da fé; é 

um ato de vontade. A fé salvadora 

não é apenas uma questão do intelecto, nem do intelecto e as emoções combinadas; é 

também uma questão de vontade, determinação da direção da alma ... este terceiro 

elemento consiste em uma relação de confiança pessoal em Cristo como Salvador e 

Senhor, incluindo a entrega da alma como culpado e contaminaram a Cristo, e uma 

recepção e apropriação de Cristo como fonte de perdão e da vida espiritual.(Berkhof, 505) 

A fé genuína inevitavelmente resulta em uma vida de obediência a Deus; não se pode 

afirmar a Jesus como Senhor, sem fazer o que Ele manda (Lucas 6:46; cf. Mt 7: 21-

23.). Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José e os outros mencionados em Hebreus 

11 acreditava nas promessas de Deus e obedeceu, embora todos eles morreram sem 

perceber totalmente o que havia sido prometido. A fé salvadora vence a morte, resiste a 

tortura, outlasts cadeias e prisões, resiste às tentações, sofre o martírio, e sobrevive 

dificuldades (vv. 32-38). É por essa fé que as pessoas ganhar a salvação e aprovação de 

Deus (v. 39). 

Nesta seção do evangelho de Lucas, o Senhor Jesus Cristo deu a seus seguidores uma 

lição importante sobre a fé. O versículo 41 revela que o ponto que o Senhor queria fazer 

é que uma visão distorcida, distorcida da Palavra de Deus produz incredulidade. Esta 

passagem pode ser examinada em quatro categorias: a possessão demoníaca, perversão 

discípulo, o poder divino, e uma pessoa deslumbrante. 

POSSESSÃO DEMONÍACA 

No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande 

multidão reuniu-Lo. E um homem da multidão gritou, dizendo: 



"Mestre, eu imploro que você olhe para o meu filho, pois ele é meu 

único menino, e um espírito se apodera dele, e de repente ele grita, 

e atira-o para uma convulsão com espumando da boca; e só com 

muita dificuldade que isso deixá-lo, mauling ele como ele 

deixa. (9: 37-39) 

Todos os três evangelhos sinóticos colocar este incidente no dia seguinte após a 

transfiguração (cf. Mt 17: 14-21; Marcos 9:. 14-29). Depois disso incrível experiência 

dramática, do reino eterno e glória divina de Cristo Jesus, Pedro, Tiago e João voltou para 

a dura realidade da vida em um mundo caído mal. Os contrastes entre os dois incidentes 

são marcantes. Um aconteceu em uma montanha, o outro em um vale. Não havia glória 

na montanha, a tragédia no vale. Na montanha Jesus Cristo exibido Sua gloriosa 

majestade, enquanto no vale Satanás mostrou sua feia violência, cruel. Dois filhos estão 

em vista, um Deus-possuído, o endemoninhado outro; um em quem seu pai estava bem 

satisfeito, o outro, cujo pai foi torturado com desagrado sobre a sua condição. Um Filho 

cumpriu o plano glorioso de todos os tempos, foi confirmado por ambas santos do Antigo 

Testamento e do Novo Testamento; o outro filho foi desassociada, desconectada, 

demente, e caótico, sem propósito ou valor a ninguém. Um Filho era o destruidor de 

demônios; o outro filho foi destruída por demônios. Ambos os filhos foram devolvidos a 

seus pais. O filho endemoninhado foi entregue e devolvido ao pai; o Filho de Deus foi 

morto, ressuscitou dentre os mortos, e subiu de volta ao Pai. 

Quando eles desceram do anónimo montanha em algum lugar perto de Cafarnaum, 

Jesus, Pedro, Tiago e João encontrou uma situação trágica. Como sempre foi o caso, uma 

grande multidão estava esperando por Jesus, inclusive alguns escribas, que estavam a 

discutir com os nove discípulos que tinham ficado para trás (Marcos 9:14). 

Uma das pessoas na multidão estava desesperada. Seu problema era uma muito comum 

um; seu filho foi cruelmente possuída por um demônio. Jesus encontrou possessão 

demoníaca todo o Seu ministério, quando a maior manifestação de atividade demoníaca 

até esse ponto da história ocorreu. Ele desmascarado, exposta, e aterrorizou os demônios, 

como eles enfrentaram o único que acabará por lançá-los para dentro do lago de fogo 

preparado para eles (Mat. 25:41). Neste incidente, Jesus mostrou seu poder sobre anjos 

caídos na manifestação mais grave da possessão demoníaca no Novo Testamento. (Para 

mais informações sobre a possessão demoníaca, ver Lucas 1-5 , A Commentary 

MacArthur Novo Testamento. [Chicago: Moody 2009], 279-88) 

Tendo trabalhado seu caminho com seu filho no meio da multidão que avançou ao 

encontro de Jesus (Marcos 9:15), o homem caiu de joelhos diante dele. Ele gritou ao 

Senhor para fazer-se ouvir acima do barulho da multidão. O relato de Mateus revela que 

ele dirigiu-Lo como Senhor (Mat. 17:15), provavelmente em referência à sua 

divindade. Reconhecendo que Jesus tinha poder divino sobre os demônios, Ele lhe 

disse: "Mestre, eu imploro que você olhe para o meu filho, pois ele é meu único 

menino, e um espírito se apodera dele." Embora o pai que se refere ao comportamento 

do menino como epiléptico (cf. Mat. 17:15), Ele entendeu que a condição de seu filho 

não era fisiológica, mas demoníaca. Mateus acrescenta que o demônio repetidamente 

tentou destruir o menino, jogando-o para as lareiras e piscinas ou poços de água que eram 

comuns em Israel (Mt 17:15;. Cf. Marcos 9:22). Marcos observa que o demônio fez o 

surdo e mudo menino (Marcos 9:17, 25), e que o havia afligido desde que ele era uma 



criança (21 v.). Como, por que ou em que idade a criança tornou-se possuído por 

demônios não é revelado, por isso é inútil especular. Deus, em última análise permitiram 

que isso acontecesse, como fez no caso do cego de nascença (João 9: 1-3), para a Sua 

glória em demonstrar o poder de Cristo. A condição do menino também ilustra a realidade 

de que todo mundo que está fora do reino de Deus está sob o poder de Satanás (Ef. 2: 

2). É apenas uma questão de grau. 

Que o pai do rapaz dirigiu Jesus como "Senhor" (Mat. 17:15) e professor sugere que 

tinha fé não só na pessoa de Cristo, mas também acreditava que seu ensinamento era a 

verdade de Deus. Ele implorou ao Senhor para olhar ( epiblepō ; à vista com 

preocupação, ter em conta [Lucas 01:48], ou para "prestar especial atenção à" [Tiago 2: 

3]) em seu filho . Somando-se a pungência da situação, o pai disse Jesus,"Ele é o meu 

único filho." Somente Lucas observa o detalhe de que o menino era o único filho de seu 

pai (cf. 07:12; 08:38). 

O pai então descrito sintomas terríveis de seu filho: de repente ele grita (exibindo o 

controle do demônio de suas faculdades físicas; cf. 4:33; 8:30), e atira-o para uma 

convulsão e bate-o no chão (Marcos 9: 18) com espuma na boca; e só com muita 

dificuldade que isso deixá-lo, mauling ele como ele deixa . Que o demônio só deixou o 

menino com dificuldade significa o implacável, prolongado natureza non-stop dos 

ataques. Mauling traduz uma forma do verbo suntribō , o que significa, "esmagar" "para 

quebrar", ou "para quebrar em pedaços ", significando a violência de assaltos do demônio 

nesta infeliz menino-violenta, sustentada assaltos demoníacos não muito diferente do 

comportamento bizarro dos homens em Gadara (ver a exposição de 8: 26-39, no capítulo 

23 do presente volume). 

DISCÍPULO PERVERSION 

Eu implorei teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. "E 

Jesus, respondendo, disse:" Você geração incrédula e perversa, 

até quando devo estar com você e colocar-se com você? Traga o 

seu filho aqui. "Enquanto ele ainda estava se aproximando, o 

demônio jogou-o no chão e jogou-o em uma convulsão. (9: 40-42) 

Qualquer pessoa que viva em Israel no tempo de Jesus teria identificado os líderes e 

seguidores judeus como extremamente religiosa. Eles têm zelo observado leis religiosas, 

deveres, cerimónias, ritos, rituais, celebrações e festivais. Eles viveram uma vida de 

moralidade externa exigente, observadas as normas e padrões de conduta de sua cultura 

religiosa exigidos. Na verdade, seria difícil imaginar uma sociedade mais religioso do que 

Israel no tempo de Cristo. Além disso, eles adoraram o Deus do Antigo Testamento; o 

Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o doador dos convênios. 

Toda essa atividade religiosa tinha convencido o povo judeu que quando o Messias veio, 

Ele ficaria satisfeito com suas conquistas religiosas hipócritas. Eles assumiram que Ele 

iria expulsar os romanos, estabelecer o Seu reino e inaugurar-los para ele como uma 

recompensa por tudo o que tinham conseguido. Mas quando o Messias, Jesus, chegou Ele 

indiciado-los para a sua hipocrisia farisaica e atividades religiosas falidas. Ele avisou que 

eles não eram parte do reino de Deus (Mat. 8:12), mas sim a ralé da sociedade, os 

cobradores de impostos e as prostitutas, levantou uma melhor chance de entrar nela do 



que eles fizeram (Mat. 21:31) . Escusado será dizer que eles ficaram chocados e 

indignados. Enfurecido por desmascarar a hipocrisia e denúncia de seu sistema religioso 

como uma abominação sem valor de Cristo, a elite religiosa tinha sido longo conspirando 

contra ele e, eventualmente, o assassinou. 

Era perfeitamente razoável para este homem ter trazido seu filho possuído pelo demônio 

para os discípulos que o expulsassem . Eles haviam concluído recentemente uma 

viagem de pregação alargado durante o qual eles haviam expulso os demônios pela 

autoridade Cristo lhes havia concedido (Matt. 10: 1; cf. v 8; Marcos 6:13.). Mas, 

surpreendentemente, nesta ocasião, eles não podiam expulsar o demônio que assola o 

menino. Depois que o Senhor expulsá-lo, os apóstolos desnorteados "foi ter com Jesus 

em particular e disse: 'Por que não pudemos nós expulsá-lo?" E disse-lhes: "Por causa da 

pequenez da vossa fé" (Mat. 17: 19-20). Os apóstolos não têm poder, experiência ou 

autoridade; faltava-lhes a fé para lidar com este excepcionalmente poderoso 

demônio. (Evidentemente demônios variam em intensidade tal como os humanos, por 

exemplo, em Daniel 10: 12-14., Um santo anjo enviado com uma mensagem para Daniel 

foi sustentada por um anjo caído mais forte até que o arcanjo Miguel interveio.) Tendo 

percebido a força de o demônio que habita este menino, os apóstolos deveria ter procurado 

a ajuda de Deus na oração de fé (Marcos 9:29). Se o tivessem feito, mesmo com uma 

pequena quantidade de fé- "fé do tamanho de um grão de mostarda" (17:20 Matt.) -eles 

Poderia ter lidado até dificuldades extremas (simbolizados pelo enunciado metafórico do 

Senhor ", você vai dizer para este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará "). A 

palavra tinha sido falado, a promessa feita a vontade de Deus manifestada. Todos os 

apóstolos precisavam ter feito era a acreditar e pedir a Deus para o poder. Infelizmente, 

neste caso eles não o fizeram. 

Repreensão do Senhor, "Você geração incrédula e perversa, até quando devo estar 

com você e colocar-se com você" englobava toda a nação de Israel, a quem denunciou 

em outras ocasiões como uma geração de "víboras" (Mateus 12.: 34; cf. 23:33), uma 

"geração má e adúltera" (Mt. 12:39; 16: 4.), a "geração perversa" (Lucas 11:29), e uma 

"geração adúltera e pecadora" (Marcos 8:38). Eles estavam agindo como se eles não eram 

diferentes dos seus pais, a quem Moisés caracterizados como "uma geração perversa e 

depravada" (Deut. 32: 5). Deficiente em seu conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, o 

povo de Israel tinha se tornado perversa, torcido, e infiel-a manifestação final do que foi 

a sua rejeição e assassinato de Seu Filho. 

Infelizmente, as metas específicas de repreensão do Senhor, nesta ocasião, parece ter sido 

seus próprios apóstolos. Apesar de não ser carente de fé salvadora como a multidão 

descrente, sua fé também foipervertido em que eles consistentemente não acreditar no 

que Ele lhes disse. Sua exclamação, "Quanto tempo eu vou estar com você e colocar-

se com você?", reflete a decepção e dor que o seu fracasso constante para acreditar e 

confiar no que Ele disse-lhes causado Jesus. 

Cristo entrou em cena para fazer o que os apóstolos poderiam ter feito se tivessem 

acreditado. Virando-se para o pai do menino, o Senhor lhe ordenara, "Traga o seu filho 

aqui." O homem estava indo para obter o que ele tão desesperAdãoente queria. O 

demônio, no entanto, estava indo para obter o que ele definitivamente não queria. Ele 

estava prestes a ficar cara-a-cara com o seu soberano, o Filho de Deus, que o tinha jogado 

para fora do céu (Apocalipse 12: 7-9) e, um dia, lançou-o no lago de fogo (Ap 20: 10; cf. 

Mt 25:41).. Em desespero, enquanto o menino ainda estava se aproximando, o 



demônio fez uma última tentativa de matá-lo. Como o pai e filho se aproximou de Jesus, 

o demônio jogou-o no chão e jogou-o em uma violenta convulsão . 

Neste ponto Marcos observa que seu pai, olhando em angústia impotente, clamou a Jesus: 

"Se você pode fazer qualquer coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos!" (Marcos 

9:22). O Senhor respondeu: "Se você pode? Tudo é possível ao que crê "(v. 23). Jesus 

não costumam chamar de fé naqueles Ele curou. Neste caso, no entanto, Ele pretendia 

usar esse homem como uma ilustração para os apóstolos de que até mesmo a fé imperfeita 

Nele pode realizar. Em honestidade brutal "o pai do menino gritou e disse: 'Eu 

creio; ajuda a minha incredulidade "(v. 24). Desesperado, ele pediu para Jesus para dar-

lhe tudo o que estava faltando em sua fé. 

PODER DIVINO 

Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino eo 

entregou a seu pai. (9: 42b) 

Sem alarde, de forma simples, questão de linguagem fato, Lucas registra libertação do 

menino. Notando que uma multidão de curiosos estava reunindo e buscando poupar o pai 

eo filho mais longe constrangimento, Jesus repreendeu o espírito 

imundo . Autoritariamente o Senhor disse-lhe: "Você Espírito mudo e surdo, eu te 

ordeno, sai dele e não entrar nele de novo" (Marcos 9:25). Isso provocou um final de 

paroxismo, violento como o demônio ", após gritando e jogando-o em convulsões 

terríveis, ... saiu; eo menino ficou tão parecido com um cadáver que a maioria deles disse: 

'Ele está morto!' "(26 v.). Ele estava vivo, no entanto, e Jesus, depois de ter curado o 

menino ... deu-lhe de volta para seu pai . Mais uma vez o Senhor exibiu o amor, a 

compaixão, a misericórdia e bondade no coração de Deus para aqueles que sofrem. 

PESSOA DAZZLING 

E todos ficaram maravilhados com a grandeza de Deus. Mas 

enquanto todo mundo estava maravilhado com tudo o que Ele 

estava fazendo, ele disse aos seus discípulos: "Que estas palavras 

em seus ouvidos; . Porque o Filho do Homem vai ser entregue nas 

mãos dos homens "Mas eles não entendiam esta declaração, e foi 

escondido deles para que eles não percebem; e eles tinham medo 

de perguntar a ele sobre essa afirmação. (9: 43-45) 

Nota de Lucas de que todos ficaram maravilhados com a grandeza de Deus fornece 

um clímax apropriado para esta história. Ekplessō (espantado) tem a conotação de serem 

expulsos de seus sentidos com espanto. A multidão ficou espantado com o 

incompreensível grandeza , majestade (o substantivo traduzido grandeza aqui é 

traduzida como "majestade" em 2 Pedro 1:16), e poder Jesus exibido. A majestade Pedro, 

Tiago e João testemunhou na montanha durante a transfiguração foi exibido no vale como 

Jesus venceu o demônio. Estes versículos revelam três razões pelas quais Jesus foi 

incrível: por causa de seu poder, sacrifício e simpatia. 



Incrível poder de Jesus 

Mas enquanto todo mundo estava maravilhado com tudo o que ele 

estava fazendo, (9: 43b) 

O povo estava maravilhado não só a libertação de Cristo de um menino de um demônio 

poderoso e obstinado, mas também em tudo o que Ele estava fazendo . Essa frase indica 

que, como era típico de seu ministério, Jesus vinha desempenhando outros milagres (cf.. 

6: 17-19; 7:21; 9:11; Matt 04:23; 08:16; Marcos 1: 32-34 ;. 

3:10) Thaumazō (maravilhado) significa estar cheio de admiração e espanto com algo 

fora do domínio da explicação humana. A autoridade soberana absoluta Cristo exibido 

sobre a doença, a morte, demônios, natureza, e do pecado era inexplicável Além de ser o 

poder de Deus no trabalho. Tudo que a autoridade foi demonstrada em uma base limitada 

durante sua encarnação, confinado à sua presença em Israel. Mas, depois da ressurreição 

e ascensão, Sua autoridade ilimitada sobre todo o universo criado foi restaurado (Mat. 

28:18). 

Sacrifício surpreendente Jesus ' 

Ele disse aos seus discípulos: "Que estas palavras em seus 

ouvidos; pois o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos 

homens "(9: 43c-44). 

Jesus 'demonstração de Seu poder e autoridade sobre até mesmo um demônio muito forte 

aumentada dos discípulos fervorosos expectativas messiânicas. Tendo sido ensinado toda 

a sua vida que o Messias seria um libertador político e militar, eles acharam difícil deixar 

de ir a essas esperanças profundamente enraizadas. Mas, como ele repetidamente claro 

para eles, em sua primeira vinda Jesus não veio como conquistador e governante, mas 

como Salvador e sacrifício pelo pecado. 

Querendo ter certeza de que eles não cultivar e alimentar falsas expectativas, o Senhor 

mais uma vez disse aos seus discípulos: "Que estas palavras em vossos 

ouvidos". Exortou-os a ouvir; prestar atenção e entender o que ele estava prestes a dizer-

lhes. A homenagem da multidão era inconstante; o louvor que lhe são oferecidos em 

admiração e reverência diante da grandeza de Deus era trivial e temporário. Em cerca de 

seis meses, as pessoas iriam se voltar contra ele, rejeitá-Lo, e exigimos que Ele fosse 

crucificado. Naquela época o Filho do Homem seria para ser entregue nas mãos dos 

homens. O indivíduo por quem Ele iria ser entregue foi, é claro, Judas. Mas os judeus 

também foram culpados por entregar Jesus à morte. Em Atos 3:13, Pedro disse: "O Deus 

de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vós 

entregastes e rejeitado na presença de Pilatos." Pilatos também é a culpa, porque era ele 

quem, em última instância, em violação da orgulhosa tradição de justiça romana, cedeu 

às ameaças e exigências dos judeus e entregue Jesus para ser crucificado (Mat. 27:26). 

Mas, afinal, foi o próprio Deus que entregou o Seu Filho para ser morto: "O Senhor 

agradou moê-lo, fazendo-o enfermar" (Is 53:10).. Em Romanos 8:32 Paulo escreveu que 

Deus "não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós". Não é verdade, 

como alguns céticos afirmam que Jesus destina-se a introduzir o reino, mas seus planos 

deram errado e ele foi morto. O plano de Deus desde o início foi a de que Jesus iria 



oferecer a Si mesmo como um sacrifício pelo pecado. Ele era, como disse Pedro, 

"entregou mais pelo plano pré-determinado e presciência de Deus ... [e] pregado a uma 

cruz pelas mãos dos homens ímpios" (Atos 2:23). Por isso, era absolutamente necessário 

para que o Senhor "ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos principais 

sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia" (Mat. 16:21). Antes 

do reino veio a cruz. Jesus teve que morrer; o plano de Deus não poderia ser anulado (cf. 

Mt 26:24, 54; Lucas 24: 25-26., 46). 

Sympathy surpreendente Jesus ' 

Mas eles não entendiam esta declaração, e foi escondido deles 

para que eles não percebem; e eles tinham medo de perguntar a 

ele sobre essa afirmação. (09:45) 

Previsão de Sua morte do Senhor, foi demais para os discípulos a entender (cf. 18: 31-

34). Como observado acima, o conceito de Messias como um governante político e 

libertador militar estava profundamente enraizado em seu pensamento. Eles não 

entendiam o que Jesus estava dizendo, porque não se encaixava nesse conceito. Além 

disso, os detalhes precisos do que a verdade inquietante e perturbador foram escondido 

deles para que eles não percebem -los. Jesus, o concurso, compassivo Sumo Sacerdote, 

sabiam o que poderia lidar, e reteve informações que Ele sabia que iria devastar-los.Nem 

os apóstolos empurrar o problema, porque eles tinham medo de perguntar a ele sobre 

essa afirmação . 

Esta passagem enfatiza a centralidade da fé na vida cristã, ressaltando a importância de 

acreditar que Deus vai fazer exatamente o que ele disse que vai fazer. Aqueles que têm 

uma visão pervertida torcida da Sua pessoa e promessas como revelado na Bíblia não 

pode esperar receber nada de Deus; Ele não vai abençoar e honrar a dúvida de, pessoas 

instáveis duplas-minded (Tiago 1: 5-8). Mas Ele honrará a oração da fé que clama no 

trono da graça de ter suas necessidades espirituais satisfeitas (Heb. 4:16). Paulo escreveu 

que, devido a essa oração acreditando, "Deus suprirá todas as vossas necessidades 

segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus" (Fl. 4:19). 

 
60. O Marcos da verdadeira grandeza (Lucas 9: 

46-50) 

Um argumento começou entre eles a respeito de qual deles pode 

ser o maior. Mas Jesus, sabendo o que eles estavam pensando em 

seus corações, tomou uma criança e ficou-lo ao seu lado, e disse-

lhes: «Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, 

e quem me recebe, recebe aquele que me enviou; para aquele que 

é o menor entre todos vocês, este é o único que é grande "João 

respondeu, e disse:" Mestre, vimos um homem expulsar demônios 

em teu nome.; e tentamos impedi-lo porque ele não segue junto 



com a gente "Mas Jesus lhe disse:" Não impedi-lo.; pois quem não 

é contra vós é por vós "(9: 46-50). 

Esta seção está em um momento crítico no evangelho de Lucas, como registra o fim do 

ministério galileu do Senhor. A partir de 9:51 e continuando até 19:27 Lucas registra sua 

última viagem a Jerusalém.Ao atravessar as cidades e aldeias da Judéia para os meses que 

antecederam a sua morte, Jesus focada em treinamento mais intensivo dos Doze. Esta 

passagem também é uma parte crucial da sua preparação para o futuro ministério. 

O tema principal desses dois incidentes é a importância da humildade, contra o cenário 

de orgulho flagrante dos discípulos. O primeiro incidente encontra-los discutindo entre si 

sobre qual deles era o maior;no segundo João confessou que eles haviam tentado impedir 

o ministério de alguém fora de seu grupo. 

Nada vem de forma mais natural para os seres humanos caídos do que orgulho, 

manifestando-se no egocentrismo, o amor-próprio, auto-promoção, e auto-realização. O 

orgulho é o pecado definição da natureza humana caída, o solo em que todos os outros 

pecados brotar, criar raízes e crescer. É o pecado condenável que produziu a rebelião 

Angelicalal contra Deus e tentou derrubá-lo do trono como o governante soberano do 

universo. Ele produziu o pecado de Adão e Eva, mergulhando a corrida para a 

corrupção. Esse orgulho foi reclassificada como uma virtude ao longo da história e na 

sociedade contemporânea só revela as profundezas da depravação humana. Isaías 

escreveu de uma reversão tão perverso da realidade, "Ai dos que ao mal chamam bem e 

ao bem, mal; que fazem da escuridade luz e da luz, escuridade; põem o amargo por doce 

e do doce amargo! "(Is. 05:20). 

Em contraste com o orgulho que as marcas caído humanidade, aqueles que vêm a Cristo 

para a salvação são transformados e tornar-se caracterizado pela auto-ódio, abnegação e 

auto-humilhação (veja a discussão sobre 09:23 no capítulo 28 deste volume) . Só quando 

o orgulho é divinamente dominado pela convicção de sua pecaminosidade e miséria pode 

uma pessoa verdadeiramente se arrepender e vir a fé salvadora. 

Biografia espiritual do apóstolo Paulo ilustra essa verdade. Seu currículo, a partir de uma 

perspectiva humana, era impressionante (Fp 3: 5-6.). Ele havia aderido a todos os ritos, 

rituais e tradições do judaísmo, começando com seu ser circuncidado quando tinha oito 

dias de idade. Paulo não era apenas um israelita, mas também um membro da tribo de 

Benjamin, um dos mais nobre das doze tribos. O zelo pela lei que o fariseu fez também 

fez Paulo um perseguidor da Igreja. Em termos de justiça externo da lei, ele era um 

inocente "hebreu de hebreus" (v 5;. Cf. Gal 1:14.). 

Mas quando ele foi confrontado por Cristo e condenado pelo Espírito Santo, a visão de 

Paulo de si mesmo foi revertida. Aquelas coisas que estavam na coluna mais agora ele 

escreveu como prejuízo. Tão fortemente que ele repudiar as realizações das quais ele 

havia ficado orgulhoso que ele descreveu-os como lixo, ou estrume (Fp 3: 8.). Quando, 

através do trabalho de convencimento do Espírito, Paulo compreendeu que ele estava 

realmente condenado porque ele estava vivendo como um violador consistente da lei de 

Deus, ele foi trazido face-a-face com a condição e conseqüências de sua falência 

espiritual. Como explicou em Romanos 7: 9-11: 



Certa vez eu estava vivo, sem lei; mas quando veio o mandamento, o pecado tornou-se 

viva e eu morri; e este mandamento, que era de resultar em vida, provou resultar em morte 

por mim; para o pecado, tomando uma oportunidade, pelo mandamento, me enganou e 

por ele me matou. 

Embora o orgulho é quebrado na conversão, quando o pecador arrependido se aproxima 

de Deus com o que o Antigo Testamento chama de "coração quebrantado e contrito" (Sl 

51:17; cf. Is 57:15; 66:.. 2), não é de significa derrotados permanentemente. Mesmo 

depois de sua salvação, Paulo ainda lutou com os pecados que fluem de orgulho: 

Para o que eu estou fazendo, eu não entendo; pois não estou praticando o que eu gostaria 

de fazer, mas eu estou fazendo a mesma coisa que eu odeio. Mas, se eu faço a mesma 

coisa que eu não quero fazer, estou de acordo com a Lei, confessando que a Lei é 

boa. Então, agora, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Porque 

eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne; para o disposto está 

presente em mim, mas o de fazer o bem não é. Para o bem que eu quero, eu não faço, mas 

eu pratico o muito mal que eu não quero. Mas se eu estou fazendo a mesma coisa que eu 

não quero, já não sou o único a fazer isso, mas o pecado que habita em mim. Acho então 

o princípio de que o mal está em mim, aquele que quer fazer o bem. Pois eu alegremente 

concordar com a lei de Deus no homem interior, mas vejo outra lei nos membros do meu 

corpo, guerreando contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado que 

está nos meus membros . Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta 

morte? (Rom. 7: 15-24) 

A santificação é o triunfo progressivo da humildade sobre o orgulho no poder do Espírito 

Santo (Rom. 8: 1-14). Esse orgulho não é facilmente derrotado é evidente a partir da 

experiência dos discípulos.Mesmo depois de o Senhor confrontou seu orgulho nesta 

ocasião, ele continuou a vir à tona, mesmo na mais chocante e improvável de 

circunstâncias. Na Última Ceia, logo após o Senhor fez o anúncio dramático que um deles 

iria traí-lo, os apóstolos "começaram a discutir entre si qual deles pode ser que ia fazer 

essa coisa" (Lucas 22:23 ). Incrivelmente, a discussão degenerou em "uma disputa entre 

eles para que um deles foi considerado para ser o grande" (v. 24) -o mesmo argumento 

egoísta que levou o ensinamento do Senhor nesta ocasião. 

Deve-se notar que os pecadores 'humilhando-se em arrependimento não é uma obra pré-

salvação pelo qual eles se preparam seus corações para Deus para salvá-los; a vontade 

humana por si só não tem capacidade de ser humilde. Aqueles que estão espiritualmente 

mortos (Ef. 2: 1), cegos (2 Cor. 4: 4), e incapaz de compreender a verdade espiritual (1 

Coríntios 2:14.) Não são capazes de degradar-se, arrepender-se e pôr-se a a fé salvadora 

e vida espiritual. Somente o Espírito de Deus, usando a Palavra de Deus, pode penetrar o 

coração teimoso, orgulhoso, humilde, e torná-lo contrito e penitente. 

Ao longo da Bíblia, Deus promete abençoar os humildes. Ele vai fortalecê-los (Sl 10:17.), 

Ensiná-los:, salvá-los:, dar graça a eles (Sl 25. 9) (Sl 76. 9) (Pv 03:34; Tiago 4: 6.), Revive 

eles (. Isa 57:15), dar-lhes as bênçãos de seu reino (Mt 5: 3-5.), e exaltá-los (Lucas 14:11; 

1 Pedro 5: 6). A humildade é o fundamento de que recebe a chuva refrescante de mais 

ricas bênçãos de Deus; é o solo no qual todas as outras virtudes cristãos crescer. Os 

crentes devem lutar com todas as suas forças contra restante orgulho em dependência do 

Espírito Santo para ganhar a humildade que honra a Deus e traz a Sua bênção. A batalha 

é implacável por toda a vida, uma vez que o orgulho é forte e resistente no coração. 



Não há maior professor de humildade do que o Senhor Jesus Cristo, que é "manso e 

humilde de coração" (Mat. 11:29). Ninguém jamais foi mais exaltado e ninguém jamais 

foi inferior. Jesus, 

pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus uma coisa 

que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em 

semelhança de homens. , Achado na forma de homem, humilhou-se, tornando-se 

obediente até à morte, e morte de cruz. (Filipenses 2: 6-8.) 

O "Senhor da glória" (1 Cor. 2: 8) passou de glória do céu para a vergonha da cruz. Ele é 

o exemplo para os crentes para seguir como eles lutam orgulho. Paulo exortou os crentes 

a fazer "nada de partidarismo ou vanglória, mas com humildade de espírito que diz 

respeito uns aos outros como mais importante do que [a si mesmos e] não apenas olhar 

para a [sua] próprios interesses pessoais, mas também para os interesses dos outros" ( 

Phil. 2: 3-4). Ao fazer isso eles vão ter a mesma "atitude [de humildade] em [si] que houve 

também em Cristo Jesus" (v. 5). 

Discussão dos discípulos sobre qual deles era o maior refletiu a atitude orgulhosa 

predominante em sua cultura religiosa. Isso foi particularmente verdadeiro para os líderes 

do judaísmo, que exibiram o seu orgulho abertamente como um símbolo de sua 

espiritualidade, ampliando as borlas de suas vestes e os seus filactérios (Matt. 23: 5), e 

fazendo um espetáculo público de seu jejum (Matt. 6:16), orando (Lucas 20:47), e da 

esmola (Mateus 6: 2.), bem como em seu desprezo por todas as pessoas comuns abaixo 

deles (Matt. 23: 4). Eles não sabiam nada de liderança servidora humilde (Mt 20: 26-28.). 

A configuração geográfica para esta lição sobre humildade era Cafarnaum (Marcos 

9:33). Localizado no extremo norte do Mar da Galiléia, Cafarnaum tinha sido sede de 

Jesus durante Seu ministério galileu (Mat. 4:13). Os incidentes ocorreram em uma casa 

(Marcos 9:33), possivelmente de Pedro (cf. Mt 8:. 5, 14). Jesus usou briga orgulhoso dos 

apóstolos e confissão de João para esclarecer seis características de orgulho. Orgulho 

ruínas unidade, levanta relatividade, revela depravação, rejeita divindade, inverte a 

realidade, e reage com exclusividade. 

ORGULHO RUINS UNITY 

Um argumento começou entre eles (9: 46a) 

A advertência de Jesus de Sua iminente sofrimento e morte (09:44), e sua necessidade de 

estar dispostos a sofrer (9: 23-26) não tinha afundado com os apóstolos (9: 45-46). Eles 

ainda estavam focados na coroa em vez da cruz; na glória, não o sofrimento. Ainda 

antecipando a chegada iminente do reino, uma discussão começou entre eles quanto ao 

seu lugar nele. Ironicamente, enquanto Jesus falou de seu sofrimento pessoal, eles 

discutiram sobre a sua glória pessoal. 

Este foi um desenvolvimento preocupante e potencialmente desastrosa. Esses homens 

foram a primeira geração de pregadores do evangelho, e seriam os líderes da igreja em 

breve a ser fundada. Com tanta coisa sobre eles e tanto a oposição do mundo hostil, eles 

precisavam ser unificadas e solidárias entre si. O perigo aqui é revelado que o orgulho 

ruínas unidade, destruindo relacionamentos. Relacionamentos são baseados em sacrifício 

e serviço de amor; em altruísta e adiando para dar aos outros. Orgulho, sendo auto-



centrado, é indiferente para os outros. Além de que, em última análise é crítico e crítico, 

e, portanto, de divisão. Por causa disso, o orgulho é o destroyer mais comum tanto de 

relacionamentos e igrejas. Ele atormentado a igreja de Corinto, fazendo com que Paulo a 

perguntar: "Para uma vez que há inveja e divisão entre vocês, não é mesmo carnal, e que 

você não agindo como mundanos?" (1 Cor 3: 3; cf. 2 Cor.. 0:20). Sabendo que o orgulho 

é a cunha Satanás usa para dividir igrejas e relacionamentos dissidentes, o Senhor 

salientou aos discípulos a necessidade crucial de humildade. 

ORGULHO ELEVA RELATIVITY 

sobre qual deles pode ser o maior. (9: 46b) 

O orgulho resulta em pensar-se superior e inferior no ranking outros de forma 

arbitrária. Os apóstolos estavam discutindo sobre qual deles pode ser o maior , sem 

dúvida, divulgando o que haviam realizado durante sua pregação recente e tour (9: 1-6) 

de cura. Tal manifestação óbvia de imaturidade carnal (cf. 1 Cor. 3: 1-9) deve ter 

entristecido Jesus. Os apóstolos eram como aqueles de quem Paulo escreveu: "Quando 

eles medir-se por si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento" 

(2 Cor. 10:12). Qualquer coisa que eles tinham conseguido em seus ministérios não foi 

por causa de suas habilidades, mas unicamente através do poder que lhes sejam 

concedidas por Jesus (9: 1). 

A triagem interminável de pessoas de forma mesquinha de fazer algum se sentir superior 

aos outros, como os apóstolos estavam fazendo, simplesmente derrama gás sobre os 

incêndios de orgulho e de queimaduras através do tecido da unidade. 

ORGULHO REVELA DEPRAVAÇÃO 

Mas Jesus, sabendo o que eles estavam pensando em seus 

corações, tomou uma criança e ficou-lo ao seu lado, (09:47) 

Como sempre, Jesus foi além da manifestação externa de comportamento pecaminoso 

para a questão mais profunda. Em sua onisciência, o Senhor sabia o que eles estavam 

pensando no seu coração (cf. 5:22; 7: 39-40; João 2:25). O argumento dos apóstolos 

fluiu de corações pecaminosos (o substantivo traduzido pensamento é o mesmo 

traduzida como "argumento" em v 46).. A forma singular do substantivo 

traduzido coração indica que ele está sendo usado em um sentido coletivo. Eles foram 

todos os mesmos pensamentos malignos. 

O coração depravado (Jer 17: 9; Rom. 2: 5.) É a fonte de todo o discurso contaminando 

que flui para fora da boca, uma vez que a "boca fala do que está cheio [o] coração" (Lucas 

6:45 ). Em Marcos 7: 14-15 Jesus, "depois de ter chamado a si a multidão de novo ... 

começou a dizer-lhes: 'Ouça-me, todos vocês, e entender: não há nada fora do homem 

que possa contaminá-lo, se ele vai para ele; mas o que sai do homem é o que contamina 

o homem. " 

Marcos observa que neste momento Jesus confrontou os apóstolos, pedindo-lhes sobre o 

que Ele já sabia em Sua onisciência tinha acontecido. Ele disse-lhes: "O que você estava 

discutindo no caminho?" (Marcos 9:33). Envergonhado ", eles se manteve em silêncio, 



para a caminho tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior" (v. 

34). De acordo com o relato de Mateus sobre este incidente, os discípulos, aparentemente 

comprometidos com a nobreza do seu debate, pediu a Jesus para resolver o seu diferendo 

e declarar que um deles era o "maior no reino dos céus" (Mt 18: 1.). Para ilustrar a 

inadequação de sua incomodante ridículo e para derrubar seu legitimador de orgulho, 

Jesus pegou uma criança (talvez um dos filhos de Pedro) e pôs-se-lhe ao Seu lado . O 

Senhor escolheu uma criança para ilustrar a humildade, porque as crianças eram os mais 

humildes da sociedade. Darrell L. Bock escreve: "No judaísmo, crianças menores de doze 

anos não poderia ser ensinado a Torah, e, assim, passar tempo com eles foi considerado 

um desperdício" ( Lucas 1: 1-9: 50 (Grand Rapids: Baker, 1998), 894-95). 

Tendo tomado a criança em seus braços (Marcos 09:36), Jesus disse: "Em verdade vos 

digo que, se não vos converterdes e tornardes como crianças, não entrareis no reino dos 

céus. Todo aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus 

"(Mateus 18: 3-4.). Em vez de alardeando suas supostas realizações, os apóstolos (como 

todos os que entram no reino) necessários para humilhar-se e reconhecer que eles não 

tinham posto e não há conquistas que mereciam entrada ou elevação no reino de 

Deus; que poderiam contribuir em nada para a sua salvação. Uma vez que todos que 

entram no reino são considerados o maior nele, não há classificação espiritual; grandeza 

no reino é absoluto, não relativo (cf. Lucas 18: 15-17). Jesus utilizou o mais insignificante 

de todos para ensinar o que realmente é ser o maior de todos. 

ORGULHO REJECTS DIVINDADE 

"Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e 

quem me recebe, recebe aquele que me enviou; (9: 48a) 

Seguinte declaração de Jesus indica a consequência mais grave de orgulho: Quem 

receber esta criança , simbólico dos crentes, em meu nome a mim me recebe . O 

Senhor falou aqui da Sua união com aqueles que são Dele. Paulo expressou esse princípio, 

quando escreveu que "aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele" (1 Cor. 

6:17). Portanto, aqueles que rejeitam os crentes também estão rejeitando Jesus (cf. Mt 

25:. 41-45; Atos 9: 4-5). Além disso, uma vez que aquele que recebe Jesus recebe o 

Pai que o enviou Ele, aqueles que rejeitam os outros cristãos não são apenas rejeitar 

Jesus, mas o Pai, como bem (cf. João 5:23). Tão fortemente que Jesus se identifica com 

os crentes que Ele declarou que aqueles que os atrair para o pecado são merecedores da 

morte mais horrível que se possa imaginar: "Quem quer que escandalizar um destes 

pequeninos que crêem em mim tropeçar, seria melhor para ele ter um mó pesado 

pendurasse ao pescoço, e se submergisse na profundeza do mar "(Mat. 18: 6). Como o 

Senhor solenemente advertiu: "Veja que você não desprezeis algum destes pequeninos, 

porque eu vos digo que os seus anjos no céu ver continuamente a face de meu Pai que 

está nos céus" (v. 10). Como crentes tratar uns aos outros é a forma como eles tratam o 

Filho eo Pai. Para rebaixar ou mostrar desdém para um dos própria do Senhor é desonrar-

lo a sério. 

ORGULHO REVERTE REALITY 

para aquele que é o menor entre todos vocês, este é o único que é 

grande "(9: 48b). 



Orgulho leva as pessoas a se exaltam, empurram suas agendas, cumprir as suas ambições, 

e receber elogios de outros. Mas como mentes caídas acha que é o inverso da realidade 

espiritual, pois, como Jesus disse aos apóstolos, aquele que é menor entre todos vocês, 

este é o único que é grande (cf. Mt 23: 11-12.). A sabedoria espiritual, o que equivale a 

grandeza com humildade, é contra-intuitivo; é o oposto do modo como o mundo, tanto 

secular e religioso, pensa. O verdadeiramente grande no reino celestial não são aqueles 

que garra seu caminho para o topo e buscar as pessoas a dar-lhes honra, mas aqueles que 

humildemente adiar a outros, considerando-os mais importante do que a si mesmos e 

olhar para fora para seus interesses (Fil. 2 : 3-4). É o humilde, não o orgulho, que Deus te 

exaltará (01:52; 14:11; 18:14; Matt. 23: 5-12; Tiago 4:10; 1 Pedro 5: 6). 

ORGULHO REAGE COM EXCLUSIVIDADE 

João respondeu, e disse: "Mestre, vimos um homem expulsar 

demônios em teu nome; e tentamos impedi-lo porque ele não segue 

junto com a gente "Mas Jesus lhe disse:" Não impedi-lo.; pois 

quem não é contra vós é por vós "(9: 49-50). 

Este segundo incidente revela que João , pelo menos, estava começando a compreender 

a mensagem do Senhor. À luz de advertência de Jesus no versículo 48 João se perguntou 

se os apóstolos tinham agido corretamente em um incidente anterior, e sentindo alguma 

culpa decidiu pedir a Jesus sobre o assunto. "Mestre , disse ele, "vimos um homem 

expulsar demônios em teu nome; e tentamos impedi-lo, porque ele não seguir junto 

com a gente. " Uma vez que este incidente não é registrada nos Evangelhos, a identidade 

deste homem não é conhecido. Que ele não era um exorcista falso como os filhos de Ceva 

(Atos 19: 13-14) é clara, já que ele estava com sucesso expulsar demônios 

em Cristo nome; isto é, de acordo com a Sua autoridade e poder. Não era uma 

reivindicação de vazio, como que em Mateus 7: 21-23: 

Nem todo o que me diz: "Senhor, Senhor ', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz 

a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar. Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, 

Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? 

E em teu nome não fizemos muitos milagres? "E então eu lhes direi:" Eu nunca vos 

conheci; partem de mim, vós que praticais a iniquidade. " 

Quem quer que fosse, os apóstolos, cheios de orgulho, ciúme de sua posição 

exclusiva, tentou impedi-lo de exercer a seu ministério , porque ele fez não seguir 

junto com eles. Em outras palavras, ele não era um de seu grupo. Por que Jesus permitiu 

que ele fizesse o que ele fez também não é clara. Pode ser que mais tarde viria a ser 

incluído como um dos setenta, que teria tal poder (Lucas 10:17). Em qualquer caso, ele 

forneceu outra lição para Jesus a ser usado para ensinar a humildade discípulos. 

Jesus confirmou a dúvida de João sobre como eles haviam lidado com a situação, e disse-

lhe: "Não impedi-lo." O Senhor eliminou qualquer dúvida de que este homem era um 

verdadeiro discípulo, pois Ele nunca teria proibido os apóstolos para repreender um falso 

mestre . 

Orgulho promove exclusividade, mas a humildade promove a unidade. Não podemos 

abraçar aqueles que afirmam ser de Cristo, mas não pregam a verdade de Cristo. No 



entanto temos de abraçar todos os que tanto citar o nome de Cristo e também falar sua 

verdade, independentemente da organização a que pertencem. Os cristãos devem ter a 

atitude de Paulo, que se alegrou quando a verdade foi proclamada, mesmo quando aqueles 

pregação fosse cruelmente hostil a ele (Fl 1: 15-18.). 

Jesus fechou esta seção com o comunicado axiomático, "Quem não é contra vós é por 

vós." Não há meio-termo entre a verdade eo erro; entre a sã doutrina e heresia. Cada 

pessoa é ou por Cristo, ou contra Ele. Mais tarde, no evangelho de Lucas, o Senhor repetiu 

esta palavra, desta vez relacionando-o diretamente para si mesmo: "Quem não é comigo 

é contra mim; e quem não recolhe comigo, espalha "(11:23).Somente aqueles que 

ensinam a verdade pode ser encarado como companheiros servos do Senhor Jesus Cristo. 

O orgulho não é uma virtude, mas a fonte de todo pecado. Ele não deve ser desculpado 

ou justificado, nem pode ser a sua hediondez minimizou. A verdade preocupante é que 

"todo mundo que está orgulhoso de coração é uma abominação ao Senhor; certamente, 

ele não será impune "(Prov. 16: 5), uma vez que" um coração orgulhoso ... é pecado 

"(Prov. 21: 4). Mas a bendita promessa é que, embora "Deus resiste aos soberbos, [Ele] 

dá graça aos humildes" (Tiago 4: 6). 

 
61. A Mission da misericordia (Lucas 9: 51-56) 

Quando os dias estavam se aproximando de Sua ascensão, Ele 

estava determinado a ir a Jerusalém; e enviou mensageiros à sua 

frente, e eles foram e entraram numa aldeia de samaritanos para 

fazer arranjos para Ele. Mas eles não o receberam, porque Ele 

estava viajando em direção a Jerusalém. Quando os discípulos 

Tiago e João, vendo isto, disseram: "Senhor, que queres que nós 

ordenar que desça fogo do céu e os consuma?", Mas ele virou-se 

e repreendeu-os, e disse: "Você não sabe que tipo de espírito 

sois; pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos 

homens, mas para salvá-los. "E foram para outra aldeia. (9: 51-

56) 

Misericórdia é uma palavra cheia com amabilidade. Dizer que alguém é misericordioso é 

pagar-lhes o maior dos elogios; é para caracterizá-las como amoroso, compassivo, 

concurso, perdoando, altruísta, carinho e proteção. Em contraste pessoas impiedosas são 

cruéis, vingativo, mortal, destrutiva, odiar os outros, e desejo-lhes somente o mal. 

Tanto o Antigo Testamento e do Novo Testamento exaltar o valor da 

misericórdia. Provérbios 3: 3 fileiras misericórdia com Deus ampliada de acordo com o 

seu nome que-verdade (cf. Sl 138: 2.). Enquanto a verdade divina é de valor supremo, 

deve ser equilibrada com a misericórdia. Deus é a verdade (Sl. 31:. 5; 65:16 Isa), mas Ele 

exalta a misericórdia na medida em que a verdade é exaltado. Se isso não fosse verdade, 

a sua verdade seria instantaneamente esmagar pecadores. Refletindo a misericórdia de 

Deus, os crentes são cobrados para falar a verdade, não duramente ou impaciente, mas no 



amor (Ef. 4:15).Escritura também enfatiza a importância da misericórdia, ligando-o com 

a justiça (Os. 12: 6. NVI; Zc 7: 9 NVI). 

Mercê também é benéfica. Salomão observou que "o homem bondoso faz bem a si 

mesmo, mas o homem cruel faz-se prejudicar" (Prov. 11:17). Davi expressou esse mesmo 

princípio, quando escreveu: "Bem-aventurado é aquele que considera o indefeso; o 

Senhor o livrará no dia de angústia "(Sl. 41: 1). Daniel aconselhou o rei Nabucodonosor, 

"Romper agora dos vossos pecados, fazendo justiça e de suas iniqüidades, usando de 

misericórdia para com os pobres, no caso, pode haver um prolongamento da sua 

prosperidade" (Dn. 4:27). No Beatitudes Jesus disse: "Bem-aventurados os 

misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia" (Mat. 5: 7). 

Para mostrar misericórdia é imitar Deus (cf. Ef 5: 1.), Que é misericordioso. Davi chamou 

de "um Deus misericordioso e piedoso" (Sl. 86:15). Zacarias, o pai de João Batista, falou 

sobre "a misericórdia do nosso Deus" (Lucas 1:78). Paulo descreveu Deus como "o Pai 

das misericórdias" (2 Cor. 1: 3), que é "rico em misericórdia" (Ef. 2: 4), enquanto o 

escritor de Hebreus descreveu o Senhor Jesus Cristo como "misericordioso e fiel sumo 

sacerdote "(Heb. 2:17). 

Os cristãos são ordenados a mostrar misericórdia. Em Lucas 6:36 Jesus instruiu os 

crentes, "Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso", enquanto 

Tiago advertiu que aqueles que não conseguem mostrar misericórdia vai enfrentar o 

julgamento de Deus, uma vez que "o juízo será sem misericórdia para aquele que não 

usou de misericórdia; a misericórdia triunfa sobre o juízo "(Tiago 2:13). 

Misericordia pode ser definida como o amor incondicional estendendo a mão para atender 

a necessidade de uma pessoa sem pensar em se ele ou ela merece. É bondade compassiva, 

que faz o bem para as pessoas, simplesmente porque eles estão em 

necessidade. Misericordia é ativado pelo sofrimento dos outros, e concede-lhes 

misericórdia por causa de sua condição desesperadora. A ilustração a suprema Novo 

Testamento da misericórdia é a história do filho pródigo. Depois de desperdiçar sua 

herança por seu devasso, vida pecaminosa, ele foi perdoado e recebido em casa por seu 

pai misericordioso e misericórdia estendida para aliviar sua condição terrível. Em uma 

ilustração do Antigo Testamento de misericórdia, 2 Reis 6: 11-23 conta a história de 

alguns soldados sírios quem Eliseu atingidas com cegueira e levados cativos para a cidade 

de Samaria. O rei de Israel queria executá-los, mas em vez Eliseu lhe mandou preparar 

uma festa para os soldados e depois libertá-los (vv. 22-23). Em um mundo onde a 

vingança é considerada uma virtude, o povo de Deus deve ser caracterizado por 

misericórdia. 

Esta passagem registra o primeiro incidente na longa viagem do Senhor de Jerusalém 

(veja a discussão abaixo). Jesus aproveitou a oportunidade proporcionada pela rejeição 

de uma aldeia samaritana Dele para ensinar seus discípulos uma lição fascinante e 

inesquecível em misericórdia. É o perfeito acompanhamento para a lição sobre humildade 

que Ele lhes havia ensinado na seção anterior (veja a discussão de 9: 46-50, no capítulo 

31 do presente volume), uma vez que só os humildes são misericordiosos. Embora esta é 

uma breve narrativa que nunca menciona a palavra misericórdia, está implícito na atitude 

de nosso Senhor que Ele veio para estender este tesouro inestimável para aqueles em 

necessidade desesperada, mas não o merecem. Como Jesus dirige em direção a Jerusalém, 



ele é proporcionar misericórdia por sua morte; Ele entra como uma aldeia samaritana, ela 

também é estender misericórdia. 

MISERICORDIA DISPONIBILIZADO 

Quando os dias estavam se aproximando de Sua ascensão, Ele 

estava determinado a ir a Jerusalém; (09:51) 

A frase , quando os dias significa que um período indefinido de tempo tinha passado 

desde o incidente registrado em 9: 46-50. No entanto, este incidente provavelmente não 

ocorreu muito tempo depois. Ele marca um ponto de viragem importante na narrativa da 

vida e ministério de Cristo de Lucas. Até este ponto, Lucas tem incidido sobre a vinda de 

Jesus, detalhando o anúncio angélico de seu nascimento a Maria a conta de seu 

nascimento, o incidente no templo quando tinha doze anos, Seu batismo por João, Sua 

tentação por Satanás, e o primeiros dois anos e meio de Seu ministério como Messias, 

atingindo o seu auge na transfiguração. 

Mas neste momento, todo o teor das alterações Evangelho de Lucas. O foco não é mais 

sobre a vinda de Jesus é, mas em Sua ida. O ministério galileu é longo, e ele está em seu 

caminho para o tempo final de sua paixão, em Jerusalém. Embora o Senhor, nos poucos 

meses de intervalo de Seu ministério na Judéia, fazer visitas de retorno breve para a 

Galiléia (por exemplo, 17: 11-37), a Galiléia não era mais sua base de operações. Grande 

parte do material deste livro de viagens (cf. vv 52, 57; 10:. 1, 38; 13:22, 33; 17:11; 18:35; 

19: 1, 11, 28-29) da jornada final de Cristo para a cruz (9: 51-19: 27) é exclusivo para o 

evangelho de Lucas. Dos outros evangelistas, somente João registra características dos 

meses na Judéia (João 7-11). 

Imediatamente após a revelação de Sua glória e majestade na transfiguração, o Senhor 

advertiu a Seus discípulos: "Que estas palavras em seus ouvidos; pois o Filho do Homem 

vai ser entregue nas mãos dos homens "(9:44). A partir da exaltação da Transfiguração, 

Jesus tomou os Doze pelo vale da humilhação, que culminou com a sua morte. Embora 

Jerusalém era apenas um par de dias de caminhada desde a Galiléia, Jesus não ir 

diretamente para lá. Mas, embora ele levou meses para atravessar a região da Judéia, com 

uma parada final em Perea (Lucas 18; cf. Mt 19-20;. Marcos 10), durante todo o tempo 

Ele era inexoravelmente focado em chegar em Jerusalém-a Páscoa tempo determinado 

para o Cordeiro de morte sacrificial de Deus. Ao longo do caminho principal foco de 

Cristo não foi sobre as multidões, mas na formação da primeira geração de pregadores do 

evangelho, os apóstolos que escolhera para exercer seu ministério depois que Ele partiu 

para o céu. 

Sumplēroō (aproximando-se) significa, literalmente, "para ser cumprida", ou 

"concluída". plano de redenção de Deus era para ser cumprida por Cristo ao ir a Jerusalém 

para morrer como um sacrifício pelo pecado, e Ele sempre operou em um calendário 

divinamente pré-escrita (cf . Lucas 13: 31-33; João 7: 8, 30; 08:20). No Getsêmani, Jesus 

repreendeu Pedro por sua valente tentativa equivocada mas para evitar a prisão, pedindo-

lhe, (Mt 26:54 "Como, então, vai se cumpririam as Escrituras, que dizem que ele deve 

acontecer desta maneira?";.. Cf. v 56 ; Lucas 22:37). Na estrada para Emaús depois da 

ressurreição, Jesus lembrou dois de seus discípulos: "Todas as coisas que de mim está 

escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos deve ser cumprido" (Lucas 

24:44). Pedro declarou ao povo judeu que "as coisas que Deus anunciadas de antemão 



pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer tem, assim, cumprido" 

(Atos 3:18), enquanto que Paulo disse aos gentios em Antioquia da Pisídia, " Aqueles que 

vivem em Jerusalém e as suas autoridades, reconhecendo nem [Jesus], nem as declarações 

dos profetas que se lêem todos os sábados, cumpridas estas condenando-O "(Atos 13:27). 

Alguns limite ascensão (lit., "levantando") para a morte de Jesus na cruz, ligando esta 

passagem com a sua declaração: "Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim 

importa que o Filho do Homem seja levantado" ( João 3:14; cf. 08:28; 12:32). Mas, 

enquanto o substantivo analēmpsis (ascensão) aparece somente aqui no Novo 

Testamento, o verbo relacionado analambanō é usado da ascensão de Cristo em Atos 1: 

2, 11, 22 e 1 Timóteo 3:16. Parece que o uso de Lucas do termo aqui engloba toda a 

seqüência de eventos a partir da cruz, por meio da ressurreição, a ascensão real para a 

glória (Atos 1: 9-11). 

Sterizō (determinado) descreve algo que é fixo, imóvel, ou firmemente estabelecida. Ela 

expressa inabalável, determinação constante de Cristo de ir a Jerusalém e suportar a 

vergonha da cruz com o seu sofrimento, rejeição e rolamento da ira de Deus contra o 

pecado. Nas palavras do escritor aos Hebreus, Jesus "em troca da alegria que lhe estava 

proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de 

Deus" (Hb 12: 2; cf. Fil.. 2: 9-11). 

O coração da missão do Senhor Jesus Cristo era misericórdia que Jude descrito como "a 

misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna" (Judas 21). Ele estava em 

uma missão de misericórdia para Jerusalém para morrer como a única maneira de 

pecadores indignos poderia receber a misericórdia divina para redimi-los do pecado e 

inferno eterno. 

MISERICORDIA ESTENDIDA A TODOS OS 

e enviou mensageiros à sua frente, e eles foram e entraram numa 

aldeia de samaritanos para fazer arranjos para Ele. Mas eles não 

o receberam, porque Ele estava viajando em direção a 

Jerusalém. Quando os discípulos Tiago e João, vendo isto, 

disseram: "Senhor, que queres que nós ordenar que desça fogo do 

céu e os consuma?", Mas ele virou-se e repreendeu-os, e disse: 

"Você não sabe que tipo de espírito sois; pois o Filho do Homem 

não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. 

"E foram para outra aldeia.(9: 52-56) 

Em contraste com Mateus, cujo foco é principalmente sobre o ministério de Jesus para o 

povo judeu, Lucas é muito mais amplo. Ele descreveu o alcance universal da redenção e 

enfatizou que a salvação estava disponível para todos, não apenas os judeus, mas também 

os gentios (cf. Atos 10: 34-48; 14: 24-27; 15: 12-19). Ele próprio era um gentio, e ele 

escreveu a Teófilo, (1: 3), que também era um gentio.Não só Lucas ver o evangelho como 

sendo para todos os grupos étnicos, incluindo judeus, samaritanos e gentios, mas também 

para todos os tipos de pessoas dentro desses grupos, incluindo as mulheres (mesmo 

prostitutas), excluídos (incluindo os leprosos), os endemoninhados , coletores de 

impostos, mesmo desprezados (cf. 7: 36-50; 10: 25-37; 15: 11-32; 16: 19-31; 8: 2, 27-38; 



17: 11-19; 19: 1- 10). A ênfase de Lucas sobre o apelo universal do evangelho também é 

evidente em sua genealogia de Jesus. Mateus começou sua genealogia com Abraão, o pai 

do povo judeu, mas Lucas traçou a genealogia de Cristo por todo o caminho de volta para 

Adão, o pai de toda a raça humana. 

Jesus precisava ensinar Seus discípulos o caráter inclusivo do evangelho da misericórdia, 

e o primeiro incidente em sua viagem a Jerusalém desde que essa oportunidade de 

ensino. Surpreendentemente, o Senhor escolheu para viajar através de Samaria, que a 

maioria dos judeus fez um grande esforço para evitar fazer. Judeus que viajam desde a 

Galiléia para a Judéia seria atravessar para o lado leste do rio Jordão, viajar para o sul 

através de Perea, e depois recross o rio em Jericó e subir para a Judéia. Aqueles que 

viajavam através Samaria realizada a sua própria comida, para não ter que comer comida 

contaminada por o imundo e desprezados samaritanos. 

A animosidade entre os judeus e os samaritanos remonta vários séculos antes da época de 

Cristo. Após o reino do norte (Israel) foi derrotado pelos assírios, as dez tribos do norte 

de 

Israel [foram] levados para o exílio de sua terra para a Assíria ... [e] o rei da Assíria trouxe 

gente de Babilônia e de Cuta e de Avva de Hamate e Sephar-vaim, e estabeleceu-los nas 

cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Então eles tomaram Samaria e viviam 

em suas cidades. (2 Reis 17: 23-24). 

Aqueles estrangeiros gentios casaram-se com os judeus que não haviam sido deportados, 

formando uma raça mista conhecida como os samaritanos (o nome deriva da região e cidade 

capital da parte norte do reino dividido, ambos chamados Samaria). Os recém-chegados 

trouxeram sua falsa religião idólatra com eles (2 Reis 17: 29-31), que passou a ser misturado 

com o culto do verdadeiro Deus (vv 25-28, 32-33, 41).. Eventualmente, os samaritanos 

abandonaram seus ídolos e adoraram ao Senhor sozinho, após a sua própria moda complicado 

(por exemplo, eles aceitaram apenas o Pentateuco como Escritura canônica, e adoraram a 

Deus no Monte Gerizim, não em Jerusalém). Este é o plano de fundo do encontro de nosso 

Senhor com a mulher samaritana, registrada em João 4: 7-42. 

Quando os exilados judeus voltaram para Jerusalém sob Esdras e Neemias, a sua primeira 

prioridade era para reconstruir o templo. Afirmando ser leal a Deus de Israel, os 

samaritanos se ofereceu para ajudar (Esdras 4: 1-2). Mas os judeus sem rodeios rejeitou 

sua oferta (Esdras 4: 3), o que enfureceu os samaritanos, que, em seguida, tornou-se seus 

inimigos amargos (Esdras 4: 4 e ss. .; Neemias 4: 1-3., 7 ss).Impedida de adorar em 

Jerusalém, os samaritanos construíram seu próprio templo no Monte Gerizim 

(c.400 AC ). Os judeus mais tarde destruiu o templo durante o período intertestamental, 

o que piorou ainda mais as relações entre os dois grupos. 

Séculos de desconfiança produziu uma profunda animosidade entre os judeus e os 

samaritanos. O escritor do livro apócrifo de Eclesiástico expressa o desprezo e desdém os 

judeus sentiam para os samaritanos, quando ele ironicamente se refere a eles como "as 

pessoas estúpidas vivendo em Siquém" (50: 25-26). Os líderes judeus da época de Jesus 

exibiu que mesmo preconceito. O pior insulto que poderia pensar em lançar sobre Jesus 



foi chamá-lo um samaritano (João 08:48). Os samaritanos, claro, retribuiu a hostilidade 

dos judeus, como neste encontro. 

Mas a missão de salvar a misericórdia do Senhor transcendeu todas as fronteiras raciais e 

culturais. Ele estava disposto a ir para onde os líderes religiosos judeus cheios de ódio 

iria matá-lo, e para ir a uma cidade samaritana que esses mesmos líderes nunca sonharia 

em ir. Por isso Ele enviou mensageiros à sua frente, e eles foram e entraram numa 

aldeia de samaritanos para fazer arranjos para alimentação e hospedagem para ele e 

os que o acompanharam. O Senhor Jesus Cristo era misericórdia encarnada, chegando até 

mesmo a pessoas desprezado por seus colegas judeus para oferecer a esperança da 

salvação. 

Não surpreendentemente, a aldeia samaritana não recebeu Jesus. Mas essa rejeição não 

foi dele pessoalmente; eles não sabiam nada do seu poder miraculoso e ensinamento 

divino. Eles nem mesmo rejeitá-lo apenas porque ele era judeu. Em vez disso, os 

Samaritanos rejeitaram Jesus porque Ele estava viajando em direção a Jerusalém para 

adorar no templo. Como observado acima, o governante dos Macabeus João Hircano 

destruiu o templo samaritano no Monte Gerizim durante o período intertestamental, e 

nunca tinha sido reconstruído. Os samaritanos, agarrando-se ao seu próprio sistema 

religioso, apesar da falta de um templo, se recusou a reconhecer o templo de Jerusalém 

como um lugar apropriado de adoração. Assim, eles rejeitaram todos os que adoraram lá. 

Enfurecida com este insulto flagrante ao seu Mestre, os discípulos Tiago e João, vendo 

isto, disseram: "Senhor, que queres que nós ordenar que desça fogo do céu e os 

consuma?" 

Os dois irmãos, a quem Jesus "deu o nome de Boanerges, que significa," filhos do trovão 

"(Mc 3:17) por causa de sua natureza volátil, queria incinerar a aldeia samaritana. O que 

os levou a propor que o método de destruição é que Elias havia feito algo semelhante em 

que muito região. Rei Acazias do reino do norte de Israel enviou uma empresa de 

cinquenta homens para prendê-lo. No entanto Elias chamou fogo do céu, o que consumi-

los. Uma segunda empresa de cinqüenta, teve o mesmo destino. Por fim, o comandante 

da terceira companhia pediu Elias para poupar sua vida e as vidas de seus homens. O 

profeta foi com ele ao rei, sobre quem ele pronunciou o julgamento de Deus (2 Reis 1: 9-

16). Tiago e João queria fazer o mesmo a esta vila insolente. 

Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os por sua atitude impiedosa. Para querem destruir 

aqueles que rejeitam a verdade não é ministério evangélico. As palavras e disse: "Você 

não sabe que tipo de espírito sois; pois o Filho do Homem não veio para destruir as 

almas dos homens, mas para salvá-los " não são nos manuscritos mais antigos, o que 

indica que em algum lugar na história mais tarde um escriba queria esclarecer a 

repreensão e emprestado de outros textos. No entanto, o princípio de que Jesus veio para 

salvar o que estava perdido é claramente ensinado nas passagens emprestados (Lucas 

19:10; João 12:47). 

Ao contrário de seus discípulos excessivamente zelosos, o Senhor Jesus Cristo concede 

misericórdia para com os pecadores hostis, ignorantes, como o apóstolo Paulo tinha sido 

antes de sua conversão (1 Tm. 1:13). Como mencionado acima, os samaritanos não sabia 

quem era Jesus ou o que Ele ensinou. Eles rejeitaram não porque Ele declarava ser Deus, 

Salvador e Messias, mas apenas porque Ele era um judeu de viajar para o templo em 



Jerusalém. Misericordia foi a resposta ali mesmo, e julgamento dá lugar a misericórdia 

sobre aqueles que deixam sua hostilidade para com a verdade. Mas quando essa 

hostilidade é continuamente fixo e persistente, a misericórdia é retirado. Por exemplo, 

quando os enviou a pregar o evangelho, Jesus ordenou aos setenta, 

Mas qualquer que seja cidade em que entrardes e não vos receberem, sair para as ruas e 

dizer: "Até o pó da vossa cidade, que se apega a nossos pés, sacudimos em protesto contra 

você; ainda ter certeza disso, que o reino de Deus está próximo. "Eu digo a você, será 

mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. (Lucas 10: 10-12) 

Em seguida, ele mesmo pronunciou julgamento sobre rejeitam de coração duro da verdade: 

Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se os milagres tinham sido realizados em 

Tiro e Sidon, que ocorreu em você, elas se teriam arrependido há muito tempo, sentado 

em saco e cinza. Mas vai ser mais rigor para Tiro e Sidom, no juízo do que para você. E 

você, Cafarnaum, não será elevada até o céu, você vai? Você será levado para baixo para 

Hades! (Vv. 13-15) 

Mas este não era o momento de julgamento para esta aldeia, por isso Jesus e aqueles que 

viajam com ele apenas para a esquerda e passou para outra aldeia . Porque o Senhor, em 

Sua misericórdia poupado eles, talvez alguns destes moradores mais tarde se arrependeram 

com a pregação de Filipe, o evangelista (Atos 8: 6-8) (v. 25) e Pedro e João e foram salvos. 

Embora nunca deve comprometer a verdade ou tolerar o pecado, a Igreja deve mostrar a 

mesma misericórdia para os perdidos, como fez Jesus. Sempre que as pessoas que 

afirmam representar Jesus Cristo têm exercido o direito de pronunciar julgamento 

temporal, os resultados foram desastrosos. A Inquisição, as Cruzadas, a execução desses 

pensado para ser bruxas, ea perseguição dos anabatistas por Reformadas protestantes e 

católicos têm igualmente sido uma chaga em nome de Jesus Cristo. A Igreja deve 

confrontar o pecado e chamar ao arrependimento, mas deixar o julgamento final de Deus 

(que é o ponto da parábola do joio e do trigo [Mat. 13: 24-30] e o indiciamento de Jesus 

sobre os líderes judeus [ Mateus 7: 1-3.]). Misericórdia é o cerne do ministério redentor, 

e deve ser estendida a todos, sem distinção de raça, sexo, idade, ou o fundo cultural. O 

Deus que se deleita na misericórdia (. Mic 07:18 NVI) se delicia com os cristãos 

misericordiosos (cf. 2 Cor. 4: 1). 

62. As barreiras para o verdadeiro discipulado 

(Lucas 9: 57-62) 

Como eles estavam indo ao longo da estrada, alguém lhe disse: 

"Eu te seguirei aonde quer que vá." E Jesus disse-lhe: "As raposas 

têm suas tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem 

não tem onde reclinar a cabeça. "E ele disse a outro:" Segue-Me. 

"Mas ele disse:" Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. 

"Ele, porém, disse-lhe:" Permitir que os mortos sepultem os seus 

próprios mortos ; mas como para você, vá em todos os lugares e 

proclamar o reino de Deus "Outro também disse:" Eu te seguirei, 



Senhor.; mas primeiro permita-me dizer adeus para os que estão 

em casa "Mas Jesus lhe disse:" Ninguém, depois de colocar a mão 

no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus "(9:.. 57- 

62) 

Durante Seu ministério terreno, o Senhor Jesus Cristo chamou repetidamente pessoas que 

foram atraídas para o segui-lo permanentemente como Messias e Senhor. Alguns 

singularmente respondeu ao seu chamado e se tornaram Seus verdadeiros 

discípulos; outros rejeitaram quando suas exigências fossem rigorosos e deixou-o (João 

6: 60-66). Sempre que Jesus chamou as pessoas, como Mateus (Matt. 9: 9; Marcos 2:14; 

Lucas 05:27), Filipe (João 01:43), Pedro (João 21:19, 22), assim como o resto da aqueles 

que se tornaram seus discípulos (Mt 16:24; Marcos 8:34.; Lucas 9:23; João 12:26), Ele 

usou a mesma palavra, akoloutheō ("seguir", "para acompanhar", "para ser um discípulo 

"). Ele sempre empregada que verbo no imperativo presente tenso, para indicar Ele não 

estava buscando uma sequência momentâneo, mas um compromisso de vida contínua. 

A abordagem do Senhor é muito diferente de evangelismo contemporâneo, que vê a se 

tornar um cristão como uma decisão emocional e até mesmo impulsivo; um ato induzida 

pelo sentimento de que as pessoas são levadas pela pregação de fogo, histórias 

comoventes e-agitando emoção da música. O objetivo da metodologia evangelística 

contemporânea é induzir as pessoas a aproveitar o momento, fazer uma oração, e tomar a 

decisão de aceitar a Cristo. Mas Jesus nunca tentou mover as pessoas emocionalmente 

em um momento de crise em que eles iriam aceitá-Lo. Não há registro no Novo 

Testamento de Jesus ou os apóstolos aconselhando alguém a fazer uma escolha tão 

momentânea, ou fazer uma oração, a fim de ser salvo. Quando o Senhor convidou uma 

pessoa para receber o perdão e salvação pela fé em Deus, Ele não queria que a emoção 

do sentimento de um momento de culpa, medo ou desejo de uma vida melhor, mas um 

cuidadosamente pensado (cf. Lucas 14:28 -33) compromisso de vida a Ele como 

Senhor. Para Jesus, e os apóstolos, assim, seguir a Cristo salvifically não era um evento, 

mas um modo de vida. Martin Luther capturou a essência do princípio que no primeiro 

de seus famosos Noventa e cinco teses: "Quando o nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo, 

disse:" Arrependei-vos, "Ele ligou para toda a vida dos fiéis fosse uma de 

arrependimento" ( citado em João Dillenberger, Martin Luther, Seleções de seus 

escritos [Garden City NY: Anchor, 1961], 490). 

De acordo com esse princípio, Jesus fez muitas vezes as coisas muito difíceis para os 

seguidores superficiais. Em suas conversas, Ele deliberAdãoente colocar barreiras entre 

eles e salvação. Como aqueles em João 6, muitos expostos como falsos discípulos não 

confirmadas "retirou-se e não estavam andando mais com ele" (João 6:66). No presente 

texto, Jesus confrontou três pretensos discípulos. Em cada caso, Ele colocou-se uma 

barreira intransponível que descobriu a sua falta de fé genuína e compromisso sincero a 

Ele. E, em cada caso, as exigências expulsaram dali 

A configuração desta conta não está claro; Lucas apenas coloca-lo em uma estrada ao 

longo do qual Jesus e os seus acompanhantes estavam viajando. Mateus, no entanto, 

coloca conversas do Senhor com os dois primeiros indivíduos perto de Cafarnaum, como 

Ele estava se preparando para atravessar o Mar da Galiléia para Gadara (Matt. 8: 18-

22). Lucas pode ter incluído o incidente aqui, pois se encaixam tematicamente em 

treinamento do Senhor dos Doze, que é um dos principais temas de sua viagem a 



Jerusalém. Em 9: 46-50 Jesus deu-lhes uma lição de humildade; nos versículos 51-56 Ele 

lhes deu uma lição sobre a misericórdia; nesta seção Ele lhes deu uma lição sobre o custo 

do discipulado. Como foi observado nos capítulos anteriores deste volume, não é 

incomum para Lucas para organizar seu material por via tópica, em vez de em ordem 

cronológica. 

Como sempre, a multidão que acompanha Jesus variou em todo o espectro de autênticos 

discípulos que, pelo Espírito Santo havia se arrependido de seus pecados e afirmou Jesus 

como o Filho de Deus e Messias, para o outro extremo, os que odiaram e procuravam 

matá-lo . No meio eram os outros que estavam em níveis variados de interesse não-

comprometedora. Referência de Mateus para o segundo indivíduo como um "outro dos 

discípulos" (Mat. 08:21) coloca-o na medida em que grande grupo. Mas, como este 

incidente deixa claro, ele e os outros dois indivíduos não demonstrou fé salvadora. Eles 

não pediu perdão e salvação, mas a auto-realização como eles olharam para as coisas que 

eles desejados. Quando Jesus confrontou-os com o que é exigido daqueles que 

verdadeiramente segui-Lo como Senhor-abnegação, sacrifício e submissão à Sua 

autoridade, que não era aceitável para eles. 

A passagem ilustra três coisas que impedem as pessoas de seguir Jesus: desejo de conforto 

pessoal, o desejo de riquezas pessoais, e desejo por relações pessoais. 

DESEJO DE CONFORTO PESSOAL 

Como eles estavam indo ao longo da estrada, alguém lhe disse: 

"Eu te seguirei aonde quer que vá." E Jesus disse-lhe: "As raposas 

têm suas tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem 

não tem onde reclinar a cabeça "(9: 57-58). 

Em algum lugar nos arredores de Cafarnaum como eles estavam indo ao longo da 

estrada, alguém lhe disse: "Eu te seguirei aonde quer que vá." Mateus identifica este 

homem como um escriba (Mat. 08:19). Escribas eram altamente especialistas na Mosaic 

e lei rabínica, que interpretaram com autoridade para as pessoas comuns 

estimado. Escribas eram qualificados e autorizados pelos líderes religiosos judeus, e eram 

hostis a Jesus (Mateus 9: 3; 12: 38-42.; 15: 1-2; 16:21; 20:18; 21: 15-16; 23 : 1-36; 26:57; 

27:41; Marcos 2: 6-7, 16; 03:22; 12:38; 14: 1, 43; Lc 6: 7; 15: 2; 20:19; 23 : 10). 

Dado que a hostilidade era tão comum entre eles, é surpreendente que este escriba se 

aproximou de Jesus e disse-lhe: "Eu te seguirei aonde quer que vá." Tendo sem dúvida 

testemunharam os milagres registrados em Mateus 8: 5-18, ele foi atraído a Jesus e 

ansioso para ligar-se a um professor tão incomparável. Rabinos que viajam 

freqüentemente tinham grupos de estudantes que os acompanhavam e aprendi com 

eles. Este escriba reconheceu Jesus como seu rabino e queria se juntar a seu séquito. De 

acordo com o relato de Mateus, ele se dirigiu a Jesus como "Professor", oferecendo-se, 

assim, como um aluno disposto do milagreiro de Nazaré. Além disso, sua vontade de 

seguir Jesus onde quer que fosse sugere que houve a noção de lealdade de longo prazo 

em sua decisão. E mesmo que ele sabia que Jesus condenou o legalismo estreito dos 

escribas, Ele foi, no entanto, o professor mais impressionante este escriba já conheci e 

era, portanto, digno de sua devoção. 



Aparentemente um prêmio convertido, este estudioso respeitado parece ser um desertor 

de boas-vindas de um grupo que era abertamente hostil a Cristo. Para ter um escriba 

convertido como um seguidor que parece ter sido um golpe para Jesus. Mas, como ele faz 

com todos os homens (João 2: 23-25), Jesus viu sob o verniz exterior de entusiasmo para 

o seu coração e se recusou a abraçar a sua oferta ansioso. O Senhor sabia que o escrivão, 

tendo visto as multidões e os milagres e tendo ouvido ensino incomparável de Jesus, 

queria ser associado à uma no centro de toda a acção, que tinha um futuro potencial 

inigualável de elevação. 

Jesus quebrou as expectativas ambiciosas do homem com a sua resposta 

surpreendente, "As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho 

do homem não tem onde reclinar a cabeça", que deve ter sido intrigante para o 

escrivão. O Senhor viu através de seu compromisso professado impulsionado por seu 

desejo de conforto e confrontou-o com a realidade. Mesmo as raposas que eram comuns 

em Israel (cf. Jz. 15: 4-5.; Sl 63:10; 02:15 Canção; Lam 5.18; Ez. 13: 4.) 

Tinha buracos para dormir, enquanto o onipresentes aves do céu tinham ninhos . Mas o 

Filho do Homem (título favorito de Jesus para ele mesmo), a encarnação do Messias, 

Deus, tinha onde reclinar a cabeça . O Criador teve menos conforto do que os animais 

que tinha criado. 

O Senhor levantou esta questão porque sabia que a auto-negação era uma barreira para 

este homem. Ele via a seguir Jesus em termos do que ele ganharia mais do que a recepção 

do perdão dos pecados a qualquer custo. Faltava-lhe o desespero de medo do julgamento 

que caracteriza os pobres em espírito penitente (Mat. 5: 3) que têm fome e sede de justiça 

(v. 6); que, por medo da punição divina, quer graça, perdão e vida eterna tão mal que eles 

colocaram nenhuma condição sobre ele-mesmo o tipo de rejeição Jesus experimentou. 

Na passagem anterior, Jesus havia sido negado alojamento por uma aldeia samaritana (9: 

51-53). Mesmo que tinha expulsado os demônios para fora de um maníaco que 

aterrorizou sua região ", todas as pessoas do país dos gerasenos e da zona circundante lhe 

pediu para sair-los, pois eles foram tomados de grande medo" (Lucas 8:37 ). O povo de 

sua cidade natal, Nazaré "levou-o fora da cidade, eo levaram até ao cume do monte em 

que a cidade tinha sido construída, a fim de jogá-lo para baixo do penhasco" (Lucas 

4:29). Cafarnaum, onde se estabeleceu depois de deixar Nazaré (Mat. 4:13), também 

rejeitaram a Cristo, levando-o a declarar: "E tu, Cafarnaum, não será elevada até o céu, 

você vai? Você será levado ao Hades! "(Lucas 10:15). Eventualmente, a nação como um 

todo iria rejeitar Jesus e as multidões gritavam "Crucifica-o!" (Mat. 27:22), e "o seu 

sangue será sobre nós e sobre nossos filhos!" (V. 25). 

Seus seguidores não poderia esperar melhor. Quando enviou os Doze para pregar o 

evangelho, Jesus advertiu-os da hostilidade e da oposição que teriam de enfrentar: 

Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos; assim ser astutos como as serpentes 

e simples como as pombas. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos 

tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas; e você ainda vai ser levados perante 

governadores e reis, por minha causa, como um testemunho para eles e aos gentios. Mas, 

quando vos entregarem, não se preocupe sobre como ou o que haveis de dizer; pois será 

dado naquela hora o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito 

do vosso Pai é que fala em vós. Irmão entregará à morte o irmão, e um pai a seu filho; e 

filhos se levantarão contra os pais e levá-los a ser condenado à morte. E sereis odiados de 



todos por causa do meu nome, mas é aquele que perseverar até o fim, que será 

salvo. (Mateus 10: 16-22.) 

Depois, no versículo 25 Ele acrescentou: "É o suficiente para o discípulo que ele tornar-se 

como seu mestre, e o escravo como o seu mestre. Se chamaram o chefe da casa Belzebu, 

quanto mais eles difamar os membros de sua família! " 

Este homem tipificado o solo rochoso, que simboliza as pessoas "que, quando ouvem a 

palavra, logo a recebem com alegria; e eles não têm raízes firmes em si mesmos, mas são 

apenas temporários; então, quando sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da 

palavra, logo se escandalizam "(Marcos 4: 16-17). Em última análise, ele não estava 

preparado para "negar a si mesmo, tome a sua cruz e siga" o Senhor (Lucas 9:23). Ele 

queria estar em sobre os benefícios de seguir Jesus, mas não os sacrifícios. 

DESEJO DE RIQUEZA PESSOAL 

E ele disse a outro: "Segue-Me." Mas ele disse: "Senhor, permita-

me ir primeiro enterrar meu pai." Ele, porém, disse-lhe: "Permitir 

que os mortos sepultem os seus próprios mortos; mas como para 

você, vá em todos os lugares e proclamar o reino de Deus "(9: 59-

60). 

Este segundo incidente seguido imediatamente o primeiro. Virando-se para um 

outro homem, que provavelmente tinha ouvido sua conversa com o primeiro, Jesus 

desafiou-o, "Siga-me". Mas ele também era só está disposto a seguir a Cristo em seus 

próprios termos, então ele disse: "Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. 

" À primeira vista, isso parece ser um pedido razoável. Era dever de cada filho para ter 

certeza de que seu pai estava bem cuidada em morte (cf. Gn 25: 9; 35:29; 49: 29-50: 

13); só o sumo sacerdote (Lev. 21: 10-11) e os que haviam feito um voto Nazireu (Num. 

6: 6-7) foram dispensados do funeral de seu pai, uma vez que eles foram proibidos de 

chegar perto de uma pessoa morta. 

O problema com a desculpa do homem era de que seu pai ainda não estava morto! Uma 

vez que os judeus não embalsamar, costume judaico ditou que o sepultamento ocorrerá 

imediatamente após a morte.Uma comparação de João 11: 1, 6 e 17 revela que Lázaro foi 

enterrado no mesmo dia em que ele morreu (um dia para o mensageiro de Maria e Marta 

para chegar a Jesus, Jesus atrasou mais de dois dias, em seguida, chegou no quarto dia de 

achar que Lázaro tinha sido enterrado quatro dias antes). Ambos Ananias (Atos 5: 6) e 

Safira (v. 10) foram enterrados imediatamente depois que eles morreram. 

O que este homem realmente estava dizendo era que ele queria adiar seguir o Senhor até 

que seu pai morreu e ele recebeu a sua herança. Ele sabia que Jesus estava se movendo 

para fora da área, e para deixar agora pode levá-lo a perder em sua parte da propriedade 

de seu pai. Ao contrário dos Doze (cf. Mt 19:27;. Lucas 5:11, 28), ele não estava disposto 

a deixar tudo e seguir Jesus. Ele foi um exemplo de "a semente que caiu entre os espinhos, 

esses são os que ouviram e, como eles entram em seu caminho, são sufocados com 

preocupações e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com a maturidade" ( Lucas 

8:14). 



Jesus respondeu com um provérbio proverbial que era uma repreensão de prioridades 

erradas deste homem: "Permitir que os mortos sepultem os seus próprios 

mortos." Isso não significa que os crentes são proibidos de assistir a funerais ou cuidar 

de assuntos de seus parentes mortos. Dizer que o espiritualmente mortos pode sepultar 

os seus próprios mortos é dizer que há questões que são prioridades para os mortos 

espiritualmente, mas não para aqueles que estão vivos em Cristo. Jesus desafiou este 

indivíduo deixe questões terrenas, temporais para mundanas pessoas e não torná-los sua 

prioridade máxima. Pessoas seculares estão preocupados com questões seculares, mas ele 

foi para ir em todos os lugares e proclamar o reino de Deus , não importa o que isso 

poderia lhe custar. Mas, como o jovem rico, ele estava mais comprometido com riquezas 

pessoais do que a verdade espiritual. É impossível servir a Deus e as riquezas (Lucas 

16:13), e quando é forçado a escolher os homens tanto escolheu riquezas. 

DESEJO DE RELAÇÕES PESSOAIS 

Outro também disse: "Eu te seguirei, Senhor; mas primeiro 

permita-me dizer adeus para os que estão em casa "Mas Jesus lhe 

disse:" Ninguém, depois de colocar a mão no arado e olha para 

trás é apto para o reino de Deus "(9:.. 61- 62) 

Outro homem, provavelmente acompanhando a discussão do Senhor com o indivíduo 

anterior, também se ofereceu para seguir a Jesus. "Eu te seguirei, Senhor" , ele 

prometeu, "mas primeiro permita-me dizer adeus para os que estão em casa." Ao 

contrário do homem que o Senhor tinha acabado de falar com, este terceiro indivíduo 

estava disposto a deixar sua herança para trás. Ele tinha apenas um pedido, que parecia 

bastante razoável: Ele queria atrasar juntar Cristo o tempo suficiente para ir para casa e 

dizer adeus a seus entes queridos. 

Mas, como foi o caso com os outros dois, o Senhor, sabendo o que estava em seu coração, 

rejeitou a proposta deste homem. Talvez ele queria fazer um pouco de angariação de 

fundos rápida entre sua família e amigos antes de sair em sua viagem missionária com 

Jesus. O mais provável, no entanto, houve uma questão mais profunda envolvida. Suas 

palavras revelou que os seus laços familiares eram fortes demais para ele romper com 

eles. Jesus sabia que, se ele voltou para casa, o impulso do momento iria morrer e que ele 

nunca seria capaz de sair. Como muitas pessoas, medo de estar longe ou condenado ao 

ostracismo por sua família iria impedi-lo de seguir o Senhor. É por isso que Jesus advertiu 

as multidões que o seguiam: "Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe e 

esposa e filhos e irmãos, e irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo" 

(Lucas 14:26). 

Jesus respondeu, adaptando um provérbio popular que remonta ao século VIII AC, poeta 

grego Hesíodo: "Ninguém, depois de colocar a mão no arado e olha para trás , 

declarou, é apto para o reino de Deus. " Este provérbio imagens completa dedicação à 

tarefa em questão, uma vez que dificilmente se poderia arar um sulco reto ao olhar para 

trás. É impossível seguir a Cristo com um coração dividido, já que este homem era. Ele 

não estava apto para o reino de Deus, porque ele estava segurando o reino deste 

mundo. "Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?", Perguntou 

Tiago."Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus" 

(Tiago 4: 4; cf. 1 João 2: 15-17). 



Embora o texto não descreve o que acabou se tornando um desses três homens, é óbvio 

que eles, como o jovem rico, abandonado Cristo se agarrar às coisas terrenas. A questão, 

tendo em conta em todos os três destes encontros não foi aptidão para o serviço por 

aqueles no reino, mas a fé salvadora, através da qual se entra no reino. Aqueles dispostos 

a participar com algo-conforto, riquezas, relacionamentos, ou qualquer outra coisa, não 

pode entrar no reino de Deus; salvação é para aqueles que vieram para completar a auto-

negação. "Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-

Me", declarou Jesus, porque "quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder 

a sua vida por minha causa, ele é o único que vai salvá-lo "(Lc 9: 23-24). 

 
63. Elementos essenciais para a Evangelização 

(Lucas 10: 1-16) 

Ora, depois disso o Senhor designou outros setenta, e mandou-os 

em pares adiante dele para todas as cidades e lugares aonde ele 

ia vir. E ele estava dizendo-lhes: "A messe é grande, mas os 

trabalhadores são poucos; Rogai, pois, ao Senhor da colheita que 

envie trabalhadores para a sua seara. Vá; Eis que eu vos envio 

como cordeiros no meio de lobos. Leve sem cinto de dinheiro, nem 

sacola, nem sandálias; e cumprimentar ninguém pelo 

caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: 'A 

paz esteja nesta casa.' Se um homem de paz está lá, a vossa paz 

repousará sobre ele; mas se não, voltará para vós. Fique nessa 

casa, comendo e bebendo do que eles dão-lhe; para o trabalhador 

é digno do seu salário. Não manter em movimento a partir de casa 

em casa. Seja qual for a cidade em que entrardes e vos receberem, 

comei do que puserem diante de vós; e curar aqueles nele que 

estão doentes, e dizer-lhes: 'O Reino de Deus está próximo a 

você.' Mas qualquer que seja cidade em que entrardes e não vos 

receberem, sair para as ruas e dizer: 'Até o pó da vossa cidade, 

que se apega a nossos pés, sacudimos em protesto contra 

você; ainda ter certeza disso, que o reino de Deus está próximo. 

" Eu digo a você, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do 

que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, 

Betsaida! Porque, se os milagres tinham sido realizados em Tiro 

e Sidon, que ocorreu em você, elas se teriam arrependido há muito 

tempo, sentado em saco e cinza. Mas vai ser mais rigor para Tiro 

e Sidom, no juízo do que para você. E você, Cafarnaum, não será 

elevada até o céu, você vai? Você será levado para baixo para 

Hades! Aquele que ouve você ouve a mim, e quem vos rejeita a 



mim rejeita; e quem me rejeita rejeita aquele que me enviou "(10: 

1-16). 

A maioria dos seguidores de Cristo foram motivados pelo auto-interesse e acabou por 

abandonar Ele (cf. Mt 7:14; 19:. 25-26; Lucas 13: 23-24; João 6:66). Havia, por outro 

lado, os Seus verdadeiros discípulos que se recusaram a deixar (cf. João 6: 67-69). Esta 

passagem introduz setenta deles, os primeiros missionários Unido, que foram enviados 

pelo rei para anunciar sua presença. Os setenta estavam dispostos a negar-se, tome a sua 

cruz diariamente, e segui-Lo. Como os Doze eram homens comuns, escolhidos para uma 

tarefa extraordinária. 

A mensagem que o setenta proclamou era que o reino de Deus havia chegado perto porque 

o Rei, o Senhor Jesus Cristo, estava presente, a mesma mensagem proclamada por João 

Batista (Mat. 3: 2)., Jesus (Mateus 4:17, 23; 09:35; Lucas 4:43), e os apóstolos (Mt 10: 

7).. Um reino é um reino, esfera, ou território governado por um monarca absoluto que 

funciona com autoridade absoluta. No reino de Deus, Ele é o "bem-aventurado e único 

Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores" (1 Tim. 6:15). De um modo geral, toda 

a criação está incluído sob Seu governo soberano em seu reino universal (Sl. 103: 19), 

mas o reino da salvação é o tema de toda a pregação do evangelho. Aqueles que entram 

esse aspecto de seu reino através da fé no Senhor Jesus Cristo, submeter-se 

completamente à Sua autoridade e receber todos os benefícios da vida eterna. O resto da 

humanidade está no reino do mundo (Apocalipse 11:15), sob o domínio de Satanás (João 

12:31; 14:30; 16:11; Atos 26:18; 2 Cor. 4: 4; Ef. 2: 2); não há agentes livres. O evangelho 

é a boa notícia de que os pecadores podem ser perdoados, entregue a partir do reino das 

trevas para "o reino do Filho do seu amor" (Colossenses 1:13), e, assim, reconciliar-se 

com Deus, que lhes dá permanente de paz, conforto e alegria no tempo e eternidade. 

A frase após este indica que o envio dos setenta ocorreu posterior aos acontecimentos do 

capítulo 9, que marcou o fim do ministério galileu do Senhor e no início de sua viagem a 

Jerusalém. Essa viagem duraria por vários meses, e ocorrem principalmente na Judéia e 

leste do Jordão em Perea. Acabaria com a chegada de Cristo em Jerusalém, para os 

eventos da Semana da Paixão, que culminaria em Sua morte, ressurreição e ascensão. No 

início de sua trajetória, o Senhor designou esses setenta mensageiros (algumas 

traduções ler "setenta e dois", a evidência do manuscrito não é clara quanto a que a leitura 

é correta). Anadeiknumi (nomeado) aparece em outras partes do Novo Testamento 

apenas em Atos 1: 24, onde se refere a escolha do Senhor de Matias para substituir Judas 

como apóstolo. Jesus soberanamente escolheu o setenta, assim como fez com os doze 

apóstolos. Por que o Senhor escolheu setenta não é revelado, mas ele pode ter sido um 

paralelo com a escolha de Moisés (a direção de Deus) de setenta anciãos para ajudá-lo a 

governar Israel (Num. 11: 16-17, 24-25). 

Depois de escolher estes setenta homens, Jesus mandou-os em pares adiante dele para 

cada cidade e lugar na Judéia , onde ele mesmo ia vir . A questão de saber por que Ele 

diluído o seu impacto, tendo-lhes viajar em pares (como Ele já havia feito com os Doze 

[Marcos 6: 7]). Primeiro, o Senhor, em Sua sabedoria sabia que eles seriam capazes de 

apoiar e encorajar uns aos outros, um princípio Salomão declarou em Eclesiastes 4: 9-12: 

Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque, se um 

cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai de quem cai quando não há outro que o 

levante. Além disso, se dois dormirem juntos, eles se aquecer, mas como pode um ser 



quente sozinho? E se se pode dominá-lo que está só, dois podem resistir a ele. Um cordão 

de três dobras não se dilacerada. 

Segundo, e mais importante, a lei do Velho Testamento exigia que "no depoimento de duas 

ou três testemunhas, uma questão deve ser confirmado" (Deut. 19:15). Assim, o testemunho 

desses homens deu sobre Jesus nas cidades e aldeias que estão em conformidade com os 

requisitos da lei. 

A instrução do Senhor aos setenta fornece insights para os crentes hoje, que todos são 

chamados a distribuir a boa notícia da salvação. Três requisitos levantar da carga aos 

setenta: todos os que anunciar a salvação em Cristo deve estar contente com provisão do 

Senhor, fiel à mensagem do Senhor, e diligente para declarar o julgamento. 

SATISFEITO COM PROVISÃO DO SENHOR 

E ele estava dizendo-lhes: "A messe é grande, mas os 

trabalhadores são poucos; Rogai, pois, ao Senhor da colheita que 

envie trabalhadores para a sua seara. Vá; Eis que eu vos envio 

como cordeiros no meio de lobos. Leve sem cinto de dinheiro, nem 

sacola, nem sandálias; e cumprimentar ninguém pelo 

caminho. (10: 2-4) 

O Jesus postura esperada dos setenta é composto por cinco elementos, todos os quais são 

transferíveis para os crentes de hoje o registro de Lucas do que ele estava dizendo 

para eles é mais provável apenas um rico resumo das instruções de nosso Senhor. Como 

é o caso em todos os registros de seu ensino, assumimos Ele disse que muito mais sobre 

as matérias que são apenas brevemente referidos pelos escritores. Esta seção apresenta 

aspectos da dependência do Senhor. 

Compartilhando sua compaixão 

A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos; (10: 2b) 

Uma vez que não se encontra naturalmente cuidado das almas e não entendemos 

completamente horrores do inferno, devemos tomar emprestado de compaixão do Senhor 

expressa nesta declaração. Essa é uma afirmação que flui de compaixão torna-se clara a 

partir de outro texto. Em Mateus 09:37, pouco antes de comissionamento dos Doze, disse: 

"A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos". "Nos versículos 35 e 36 Mateus 

mostra que a compaixão solicitado a observação de Cristo:" Jesus estava passando por 

toda a cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e 

curando todo tipo de doença e de todo tipo de doença. Vendo as pessoas, Ele sentiu 

compaixão por eles, porque estavam aflitas e desanimado, como ovelhas sem pastor. 

"Durante todo o Seu ministério, o Senhor demonstrou continuamente Sua simpatia 

profundamente sentida pelos pecadores desesperados e desesperançados. Em Mateus 

14:14 "Ele viu uma grande multidão e compadeceu-se deles e curou os seus enfermos." 

Antes de alimentar os quatro mil "Jesus chamou os seus discípulos, e disse: 'Eu me sinto 

compaixão pelo povo, porque eles têm manteve-se comigo há três dias, e não tem nada 

para comer; e eu não quero mandá-los embora com fome, para que fosse desmaiar no 



caminho "(Mat. 15:32). Da mesma forma, pouco antes da alimentação dos cinco mil 

"Jesus ... viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas 

sem pastor" (Marcos 6:34). "Movido de compaixão" por dois homens cegos, "Jesus tocou 

os olhos; e imediatamente recuperaram a vista e seguiu-o "(Mat. 20:34). Marcos 1:41 

registra que depois de um leproso implorou-lhe para ser curado, Jesus foi "movido de 

compaixão [e] estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: 'Estou disposto; ser limpos '"Perto da 

aldeia de Naim compaixão do Senhor levou-o a interromper drasticamente um cortejo 

fúnebre: 

Ao se aproximar da porta da cidade, um homem morto estava sendo realizado, o filho 

único de sua mãe, e ela era uma viúva; e uma multidão considerável da cidade estava com 

ela. Quando o Senhor a viu, sentiu compaixão por ela, e disse-lhe: "Não chore." E Ele 

veio e tocou no caixão; e os portadores chegou a um impasse. E Ele disse: "Jovem, eu te 

digo, levanta-te!" O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua 

mãe. (Lucas 7: 12-15) 

A palavra traduzida por "compaixão" nesses versos, splangnizomai , deriva do 

substantivo splangnon , que literalmente se refere aos órgãos internos (que é traduzida 

como "intestinos" em Atos 1:18). O verbo reflete a realidade de que as emoções intensas 

podem ter efeitos físicos, como a expressão Inglês "senti-lo no poço de sua barriga." 

Descrição profética de Isaías de Jesus como um "homem de dores, e experimentado no 

sofrimento" (Isaías 53.: 3), reflecte-se nas emoções fortes Ele exibidos no túmulo de 

Lázaro (João 11:33, 35, 38), e quando Ele chorou sobre perdido, Jerusalém descrente 

(Lucas 19:41). 

Jesus, é claro, entendeu perfeitamente as doutrinas da soberania de Deus, a predestinação 

e eleição. Ele sabia que todos aqueles que acreditam que tiveram seus nomes ", escrito a 

partir da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto" (Apocalipse 13: 

8; cf. 3: 5; 17: 8; 20 : 12, 15; 21:27; Fp 4: 3.). Mas isso não o impediu de luto sobre os 

perdidos, que por sua própria vontade rejeitaram (cf. Mt 23:37;. João 1:11; 3:19; 05:40; 

12:37). A soberania de Deus na salvação não anula a responsabilidade humana, e não se 

deve permitir que roubam os fiéis de seu zelo evangelístico. O mesmo apóstolo Paulo, 

que enfatizou fortemente a soberania de Deus (Rm. 9: 14-24), gritou apaixonAdãoente 

relativa ao perdido, "eu estou dizendo a verdade em Cristo, não minto, a minha 

consciência testifica comigo no Espírito Santo , que tenho grande tristeza e contínua dor 

no meu coração. Porque eu poderia desejar que eu anátema, separado de Cristo, por amor 

de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne "(Rm. 9: 1-3). 

A compaixão do Senhor foi alertado por seu conhecimento do que aguarda aqueles que 

se recusam a arrepender-se; a colheita de que Ele falou não era um dos trazer as pessoas 

para o reino de Deus. Foi o encontro dos pecadores para o seu julgamento final (cf. Joel 

3:. 12-14; Matt 13:30, 39-43; Ap 14: 14-15). Para agravar o problema, embora a messe é 

grande ... os trabalhadores são poucos . A massa da humanidade caminha 

inexoravelmente em direção ao julgamento divino e eterno inferno, enquanto que apenas 

alguns estão trabalhando para alcançá-los com a verdade salvadora do evangelho, mudou-

se o coração do Salvador como deveria mover-nos. O verdadeiro evangelismo começa 

com uma avaliação adequada da situação de pecadores; com a consciência da sua 

condição desesperada e com a percepção de que todos eles enfrentam a terrível realidade 

do castigo eterno. 



Buscando Seus Recursos 

Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para 

a sua seara. (10: 2c) 

À luz da colheita iminente de julgamento divino, os crentes são ordenados a orar pela 

salvação dos não regenerados. Em Romanos 10: 1, Paulo escreveu: "Irmãos, o desejo do 

meu coração ea minha súplica a Deus por eles [incrédulos israelitas] é para sua salvação." 

Mas a oração em vista aqui é que Deus levante pessoas para evangelizar os 

perdidos; que o Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua seara para 

resgatar as pessoas do julgamento vindouro. 

O Senhor da messe é o Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai confiou todo o julgamento 

(João 5:22, 27-29; cf. 2 Tessalonicenses 1: 5-10.). O Senhor compassivo busca resgatar 

pessoas de sua ira e julgamento por meio das orações dos crentes. Este é o paradoxo e 

maravilha do evangelho. O juiz ordena Seu povo a orar para que mais pecadores ser salvo 

do seu julgamento; mais do que isso, que mais evangelhos ser enviados para esses 

pecadores, porque o juiz e carrasco foi o próprio executado para salvar os outros de serem 

executados por ele. 

Obedecendo seu comando 

Vá; (10: 3a) 

A presente forma imperativa do verbo hupagō (vá e continue indo) reflete a urgência da 

ordem do Senhor. Não havia tempo para atraso ou treinamento extensivo; a cruz foi 

apenas a poucos meses e houve muitas aldeias que precisavam ouvir a mensagem e estar 

preparado para receber Jesus quando Ele veio. Desde a setenta eram eles mesmos parte 

do reino da salvação, eles sabiam o suficiente para dizer aos outros como ser 

assim. Enquanto a formação específica em evangelismo e apologética é útil, a falta dela 

não é desculpa para os crentes, desde o momento de sua conversão, não para trazer a 

outros pecadores a verdade do evangelho creram. 

Uma ilustração rica de evangelístico urgência por um novo crente é encontrado no 

comando de nosso Senhor para o endemoninhado geraseno transformada (ver a exposição 

de 8: 26-39, no capítulo 23 do presente volume): "Volte para sua casa e descrever as 

grandes coisas que Deus tem feito por você. "Em resposta, com apenas um conhecimento 

infantil da salvação de Cristo", ele foi embora proclamando por toda a cidade quão 

grandes coisas Jesus tinha feito por ele "(v. 39). 

Confiando em seu poder 

Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. (10: 3b) 

Por comparando os setenta para cordeiros no meio de lobos , Jesus salientou a realidade 

das ameaças que aguardavam testemunhas do Evangelho e à sua necessidade, tanto para 

a inocência e vigilância.Como inocentes, indefesas cordeiros no meio de uma matilha de 

lobos, os setenta não tinha força de sua própria e só foram tão seguro quanto a força do 

seu Pastor. Como fez com os apóstolos (cf. Mt 10: 16-18; João 16: 1-4., 33), Jesus 



advertiu-os da hostilidade, ódio e perigo que enfrentaria. Todos os apóstolos enfrentaram 

perseguição, e, tanto quanto se sabe, todos foram martirizados com exceção de João.Os 

setenta também enfrentaria perseguição nos cortes das sinagogas, pelas autoridades 

religiosas e seculares, e até mesmo de suas próprias famílias, e talvez alguns deles foram 

martirizados também. Mas todos eles foram protegidos pelo poder e pela força de seu 

pastor até que seu trabalho foi feito. 

Aceitando sua provisão 

Leve sem cinto de dinheiro, nem sacola, nem sandálias; e 

cumprimentar ninguém pelo caminho. (10: 4) 

Como tinha feito com os Doze (Lucas 9: 1-3), o Senhor não permitiu que os setenta a 

tomar todas as disposições adicionais para a sua viagem, como um cinto de dinheiro, 

bolsa e sapatos . Eles também não são para saudar ninguém pelo caminho . Jesus não 

estava se referindo a dar um cumprimento educado de passagem, mas sim para parar e 

entregando-se as saudações elaborados que faziam parte da cultura (cf. Ex. 18: 5-12). Eles 

não deveriam estabelecer relações a partir do qual eles poderiam esperar apoio. Também 

não estava indo tão essencial para esta missão de evangelizar as pessoas; pessoas seriam 

salvas pelo poder do evangelho, e não o poder da amizade. Esta missão era para ser um 

momento de formação, de aprender a confiar em Deus para suprir todas as suas 

necessidades (cf. Fil. 4:19).Setenta foram não só a confiar no Senhor para protegê-las dos 

lobos, como mencionado acima, mas também para suprir suas necessidades básicas. 

Como foi o caso com os apóstolos, essa austeridade era para fins de treinamento 

temporários e não permanentes, como referência posterior de Jesus aos seus envio dos 

Doze indica: "Quando vos mandei sem cinto de dinheiro e bolsa e sandálias, você não 

falta nada , não é? ' Eles disseram, 'Não, nada' "(Lucas 22:35). Mas o padrão para o futuro 

ministério seria diferente, Jesus lhes disse: "Mas agora, quem tem um cinto de dinheiro é 

levá-la junto, do mesmo modo também um saco, e quem não tiver espada, é vender o 

casaco e comprar um" ( v. 36). O rigoroso governa o Senhor aplicada durante a formação 

inicial de ambos os apóstolos e os setenta foram relaxadas depois de ter sido concluída. 

FIEL A MENSAGEM DO SENHOR 

Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: 'A paz esteja 

nesta casa.' Se um homem de paz está lá, a vossa paz repousará 

sobre ele; mas se não, voltará para vós. Fique nessa casa, 

comendo e bebendo do que eles dão-lhe; para o trabalhador é 

digno do seu salário. Não manter em movimento a partir de casa 

em casa. Seja qual for a cidade em que entrardes e vos receberem, 

comei do que puserem diante de vós; e curar aqueles nele que 

estão doentes, e dizer-lhes: 'O Reino de Deus está próximo a 

você.' Mas qualquer que seja cidade em que entrardes e não vos 

receberem, sair para as ruas e dizer: 'Até o pó da vossa cidade, 

que se apega a nossos pés, sacudimos em protesto contra 



você; ainda ter certeza disso, que o reino de Deus está próximo. 

" (10: 5-11) 

A mensagem que o setenta foram acusados de pregar inevitavelmente dividir as pessoas 

com base em uma de duas respostas: a aceitação trazer a paz, ou rejeição trazendo 

punição. 

Paz 

Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: 'A paz esteja 

nesta casa.' Se um homem de paz está lá, a vossa paz repousará 

sobre ele; mas se não, voltará para vós. Fique nessa casa, 

comendo e bebendo do que eles dão-lhe; para o trabalhador é 

digno do seu salário. Não manter em movimento a partir de casa 

em casa. Seja qual for a cidade em que entrardes e vos receberem, 

comei do que puserem diante de vós; e curar aqueles nele que 

estão doentes, e dizer-lhes: 'O Reino de Deus está próximo a 

você.' (10: 5-9) 

Estes evangelistas itinerantes da Galiléia seria estranhos em praticamente todas as cidades 

da Judéia e da aldeia que eles entraram. Ao dar instruções aos Doze, Jesus lhes disse: 

"Qualquer que seja da cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem é digno 

nele, e ficar em sua casa até que você deixar essa cidade" (Mat. 10:11). Em outras 

palavras, eles estavam a olhar para alguém receptivos à mensagem do evangelho, um 

verdadeiro judeu que era interiormente (Rom 2:29.); que estava esperando o Messias 

como Simeão, (Lucas 2:25). Os setenta eram do mesmo modo de olhar para aqueles que 

estavam prontos, ansioso, e divinamente preparado para ouvir o evangelho. 

Então o Senhor lhes deu instruções específicas sobre a forma de encontrar essa 

pessoa, "qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: 'A paz esteja nesta 

casa'." Eles estavam a procurar uma casaonde havia um interesse na mensagem 

de paz com Deus que o Messias, o "Príncipe da Paz" (Is. 9: 6; cf. Lucas 1:79) traria. Este 

ditado foi mais do que apenas um cumprimento educado, pois, como Jesus passou a 

dizer "Se um homem de paz está lá, a vossa paz repousará sobre ele"; em outras 

palavras, a mensagem do evangelho iria encontrar uma casa com ele. A frase homem de 

paz literalmente lê "filho da paz". No vernáculo judaico, dizer que alguém era um filho 

de algo significava essa pessoa tinha uma disposição ou a natureza coerente com ela. Um 

filho de paz seria receptivo à mensagem de paz eterna com Deus e entrada para o Seu 

reino que vem somente através do Messias, o Senhor Jesus Cristo (cf. Rom. 5: 1). Por 

outro lado, Jesus disse-lhes que , se a mensagem é não aceitou ele irá retornar 

para eles, uma rejeição expressão significando. Nesse caso, a setenta, como os Doze 

(Mat. 10:13), não deviam perder mais tempo com os que rejeitam, mas ir para outro lugar 

(cf. Mt 7: 6.). 

Quando eles foram acolhidos em casa de um homem de paz, que estavam a ficar nessa 

casa, comendo e bebendo do que eles foram dados, uma vez que o trabalhador é digno 

do seu salário (cf. Mt 10:10; 1 Cor. 9. : 14; 1 Tm 5: 17-18).. Os setenta eram estritamente 

proibidos de se manter em movimento a partir de casa em casa em busca acomodações 



mais agradáveis ou melhor comida. Esta foi a mesma carga que o Senhor confiou aos 

Doze quando os enviou a pregar (Lucas 9: 4). O ponto era para distinguir os verdadeiros 

pregadores do evangelho de gananciosos falsos mestres. Os últimos foram 

constantemente olhando para ficar nas casas mais confortáveis e ricos por um tempo e, 

em seguida, seguir em frente, procurando tirar proveito de tantas pessoas quanto 

possível. Mandamento de obedecer a Cristo iria demonstrar a integridade, sinceridade e 

honestidade de seus mensageiros e sua mensagem, ao contrário dos falsos mestres. 

Alargamento do âmbito de suas instruções, Jesus, então, disse a setenta, "Whatever 

cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que está diante de você." Em 

contraste com os falsos mestres, eles não estavam a colocar um preço sobre o seu 

ministério, exigindo certas condições de vida ou qualidade dos alimentos. Tampouco 

precisa se preocupar, mesmo sobre as leis dietéticas judaicas eles devem ficar em uma 

casa Gentil, uma vez que Jesus já havia declarado puros todos os alimentos (Marcos 7: 

18-19). 

Finalmente, o Senhor cobrada a setenta a curar aqueles em cada cidade que visitou que 

estão doentes . O versículo 17 indica que eles também receberam poder para expulsar 

demônios. Esses poderes milagrosos, que podem ter sido concedidos apenas para a 

duração da sua missão, serviu para autenticar a sua mensagem como fez os apóstolos 

(Lucas 9: 6) no tempo antes da realização do inspirado Novo Testamento. A mensagem 

que eles proclamaram, como mencionado acima, foi a de que o reino de 

Deus havia chegado perto , porque o rei estava presente. 

DILIGENTE A DECLARAR ACÓRDÃO 

Mas qualquer que seja cidade em que entrardes e não vos 

receberem, sair para as ruas e dizer: 'Até o pó da vossa cidade, 

que se apega a nossos pés, sacudimos em protesto contra 

você; ainda ter certeza disso, que o reino de Deus está próximo. 

" Eu digo a você, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do 

que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, 

Betsaida! Porque, se os milagres tinham sido realizados em Tiro 

e Sidon, que ocorreu em você, elas se teriam arrependido há muito 

tempo, sentado em saco e cinza. Mas vai ser mais rigor para Tiro 

e Sidom, no juízo do que para você. E você, Cafarnaum, não será 

elevada até o céu, você vai? Você será levado para baixo para 

Hades! Aquele que ouve você ouve a mim, e quem vos rejeita a 

mim rejeita; e quem me rejeita rejeita aquele que me enviou. (10: 

10-16) 

Os setenta não poderia esperar encontrar uma recepção favorável em cada cidade que 

visitou; o próprio Senhor tinha acabado de ser rejeitado por uma aldeia samaritana inteira 

(9: 52-53). Quando uma cidade se não receber -los, eles não deviam escapar 

calmamente, mas sair para as ruas e dizer: "Até o pó da vossa cidade, que se apega a 

nossos pés, sacudimos em protesto contra você; ainda ter certeza disso, que o reino 

de Deus está próximo. " Este foi um pronunciamento público de julgamento sobre 



aqueles que rejeitaram o rei e seu reino. Limpando o pó dos seus pés foi uma expressão 

demonstrativa de desdém na cultura judaica (cf. a exposição de 9: 5 no capítulo 25 deste 

volume). Esta foi uma chamada final para aqueles que haviam rejeitado a Rei, 

graficamente advertindo-os de que eles próprios estavam sendo rejeitados por Ele. Apesar 

de sua rejeição, eles poderiam ter certeza disso, que o reino de Deus havia chegado 

perto . O reino de Deus se move inexoravelmente através da história e aqueles que não 

são levados em que são esmagados por ele. 

Compreender a boa notícia do evangelho é baseada na compreensão da má notícia sobre 

o que acontece com aqueles que a rejeitam. Para ser fiel à Palavra de Deus, a apresentação 

do evangelho deve incluir não apenas a promessa do céu, mas também a ameaça do juízo 

e do inferno (Sl 96:13; João 5: 28-29.; Atos 17:31; 24: 25; Rom. 2: 5; 2 Tessalonicenses 

2:12; 2 Tm 4:... 1; Heb 9:27; 2 Pedro 2: 9; 3: 7; Ap 20: 11-15). 

Na conclusão de seu dever de setenta, o Senhor Jesus Cristo enfatizou a realidade do 

julgamento comparativo. Aqueles que rejeitaram a mensagem a setenta proclamou terá 

de enfrentar um julgamento mais severo do que aqueles que nunca ouviram falar a 

verdade. Jesus deu a setenta o princípio do julgamento comparativo, alguns exemplos de 

julgamento comparativo, em seguida, personalizado o princípio do juízo comparativo. 

O princípio do julgamento comparativo 

Eu digo a você, será mais tolerável naquele dia ... vai ser mais 

tolerável (10: 12a, 14a) 

Declaração enfática do Senhor eu digo a vocês (cf. Mat. 5:18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 39, 

44) indica a importância desta verdade. O aviso dado aqui não é boato ou inferência, mas 

a informação em primeira mão, direto da boca do juiz. O Senhor listou seis cidades, três 

judeus e três dos gentios, e, em seguida, chocantemente proclamados que as cidades 

judaicas teria de enfrentar um julgamento mais severonaquele dia. Vai ser mais 

tolerável se refere ao grau de punição caiu sobre os pecadores incrédulos no julgamento 

do Grande Trono Branco, a sentença final da perdeu para o lago de fogo (Ap 20: 11-

15).Em que lugar de tormento incessante haverá diferentes níveis de punição. Para ser 

exposto ao evangelho de Jesus Cristo e rejeitá-lo é a incorrer em maior culpa e punição. 

Mas, enquanto todos os que rejeitam o evangelho e se recusam a se arrependerem de seus 

pecados enfrentarão punição eterna no inferno, o grau de sua punição vai depender da 

quantidade de conhecimento que eles tinham. A punição mais severa é de quem teve o 

maior conhecimento da verdade. O escritor de Hebreus expressa esse princípio, quando 

escreveu: "quanto maior castigo que você acha que ele será julgado merecedor aquele que 

pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, 

e tem insultou o Espírito da graça "(Hb 10:29; Lc. 12: 47-48)?. 

Os exemplos de julgamento comparativo 

Eu digo a você, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do 

que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, 

Betsaida! Porque, se os milagres tinham sido realizados em Tiro 

e Sidon, que ocorreu em você, elas se teriam arrependido há muito 



tempo, sentado em saco e cinza. Mas vai ser mais rigor para Tiro 

e Sidom, no juízo do que para você. E você, Cafarnaum, não será 

elevada até o céu, você vai? Você será levado para baixo para 

Hades! (10: 12-15) 

Para ilustrar seu ponto, Jesus deu três exemplos de cidades cujos julgamentos seria 

diferente com base em seu nível de exposição à verdade. Todos os três exemplos Ele deu 

teria chocado o povo judeu. Em primeiro lugar, o Senhor declarou que ele será mais 

tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade . A cidade não 

especificada é qualquer cidade que rejeitou a setenta e sua mensagem a respeito de Cristo 

(v. 10). Isso Sodoma enfrentaria uma sentença menor do que qualquer cidade em Israel 

era incompreensível. O mal terrível de Sodoma, especialmente o seu pecado homossexual 

bruta, parece merecer o julgamento mais severo. Deus mesmo declarou de Sodoma e 

Gomorra, sua cidade irmã, "O clamor de Sodoma e Gomorra é realmente grande, eo seu 

pecado é extremamente graves" (Gen. 18:20). No entanto, Jesus declarou que qualquer 

cidade que rejeitaram o evangelho teria de enfrentar um julgamento mais severo do que 

Sodoma. 

O segundo exemplo contrasta cidades do Antigo Testamento 

de Tiro e Sidon com Corazim e Betsaida . Corazim era uma pequena aldeia perto de 

Cafarnaum, a sede do ministério galileu de Jesus. Betsaida, a cidade natal de André, 

Pedro, e Filipe (João 1:44), foi outra aldeia perto de Cafarnaum. As duas cidades 

'proximidade com Cafarnaum garante que o povo de Corazim e Betsaida estavam 

familiarizados com os milagres de Jesus e sua mensagem. Sua rejeição dEle levou o 

Senhor pronunciar ai (ou seja, o julgamento) sobre eles, e, em seguida, para revelar a 

verdade chocante que se os milagres tinham sido realizados em Tiro e Sidon, que 

ocorreu em Corazim e Betsaida elas se teriam arrependido há muito tempo . Tiro e 

Sidon foram portos marítimos no litoral fenício. As duas cidades sintetizou mal no Antigo 

Testamento, e tanto Isaías 23 e Ezequiel 28 profetizou o juízo que caiu sobre eles. No 

entanto, se tivessem tido a informação de que os habitantes de Corazim e Betsaida tinha, 

eles teriam colocado emsaco e cinza , um símbolo de luto profundo e contrição (1 Reis 

21:27; 1 Crônicas 21:16; Ne 9..: . 1; Est 4: 1, 3; Jó 42:.. 6; Jer 06:26; Dan. 9: 3; Jon 3: 5-

9), para demonstrar a sinceridade de seu arrependimento. 

Se o povo judeu tinha sido convidados a nomear as pessoas mais mal na história, essas 

duas cidades e Sodoma teria sido no topo da lista. No entanto, por causa de sua rejeição 

obstinada da verdade e recusa a arrepender-se e confiar em Jesus Cristo, o povo judeu 

enfrentou um julgamento mais severo do que aquelas cidades gentios ímpios que nunca 

tinham ouvido falar de Deus. 

O Senhor, então voltou sua atenção para Cafarnaum que, advertiu, não será elevada até 

o céu como seus habitantes hipócritas imaginava, mas será derrubado para 

Hades! Como as pessoas de Corazim e Betsaida, seu orgulho religioso mergulharia o 

povo . de Cafarnaum para o castigo Hades é uma palavra geral para o lugar dos mortos, 

mas quando usado em contraste com o céu só pode referir-se ao inferno (cf. Lucas 16: 

23-24). Cafarnaum tinha sido sede do Senhor todo o seu ministério galileu. Seus pessoas 

tinham ouvido falar Seu ensino e repetidamente testemunhado os inúmeros milagres que 

realizou. Não há registro nos Evangelhos de qualquer hostilidade aberta para Jesus por 

parte daquela cidade; seus habitantes nunca perseguiram, zombavam dele, o 



ridicularizaram, ou tentou correr para fora da cidade.Eles simplesmente tolerada Ele. Mas 

indiferença para com Cristo é tão condenável quanto rejeição pura e simples, já que, como 

Jesus disse: "Quem não é comigo é contra mim; e quem não ajunta comigo, espalha 

"(Mat. 12:30). 

A personalização do julgamento comparativo 

Aquele que ouve você ouve a mim, e quem vos rejeita a mim 

rejeita; e quem me rejeita rejeita aquele que me enviou. (10:16) 

Esta declaração traz a questão para baixo do nível da cidade para o pessoal. Porque a 

setenta representado Ele, Jesus disse-lhes: "Aquele que ouve você ouve a mim, e quem 

vos rejeita a mim rejeita."Quando Seus fiéis mensageiros proclamar a mensagem do 

evangelho, o Senhor fala através deles. Cada escritor evangelho registra essa verdade de 

que Jesus reiterou em João 13:20: "Em verdade em verdade vos digo que, quem recebe 

aquele que eu enviar a mim me recebe; e quem me recebe, recebe aquele que me enviou 

"(Lc 9:48; Mat. 10:40; Marcos 9:37). Quando aqueles que ouvem a mensagem de 

responder a ela com fé, eles estão ouvindo a Ele; mas quando eles se recusam a ouvir, 

eles estão rejeitando. Além disso, aquele que rejeita Jesus rejeita Aquele que 

enviou Ele. A idéia de que alguém pode honrar a Deus, rejeitando Jesus Cristo é uma 

mentira condenatório. Em João 5:23 Jesus disse aos judeus hostis: "Aquele que não honra 

o Filho não honra o Pai que o enviou", enquanto que em João 8:42 Ele acrescentou: "Se 

Deus fosse o vosso Pai, você me ama , porque eu saí e vim de Deus, por que eu não vim 

mesmo por mim mesmo, mas ele me enviou. "Em João 15:23 Jesus disse aos apóstolos," 

Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. "O apóstolo João escreveu: "Todo aquele 

que nega o Filho não tem o Pai; aquele que confessa o Filho, tem também o Pai "(1 João 

2:23), e" Qualquer um que vai longe demais, e não persevera na doutrina de Cristo, não 

tem Deus "(2 João 9). 

Evangelismo, quando feito em dependência do Senhor, com fidelidade à mensagem do 

evangelho, e forte em palavras de alerta sobre o julgamento do inferno, vai seguir o padrão 

estabelecido nesta ocasião com a setenta. 

64. Alegria na volta do Setenta (Lucas 10: 17-24) 

Os setenta voltou com alegria, dizendo: "Senhor, até os demônios 

se nos submetem pelo teu nome." E disse-lhes: "Eu estava 

assistindo Satanás cair do céu como um raio. Eis que eu vos dei 

autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder 

do inimigo, e nada vai feri-lo. No entanto, não se alegrar no fato 

de que os espíritos estão sujeitos a vocês, mas porque seus nomes 

estão registrados no céu. "Naquele tempo se alegrou no Espírito 

Santo, e disse:" Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 

porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as 

revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois desta forma foi bem 

agradável à sua vista. Todas as coisas me foram entregues por 

meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem 



quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser 

revelar. "Virando-se para os discípulos, Ele disse em particular: 

"Felizes os olhos que vêem o que você vê, porque eu vos digo que 

muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não o viram, e 

ouvir o que ouvis e não ouvi-los "(10: 17-24). 

Quando eles consideram Deus e Seus atributos, a maioria das pessoas pensa em 

características como a santidade, soberania, onisciência, onipresença, imutabilidade, 

justiça, ira, amor, graça e misericórdia.Raramente considerado, no entanto, é a alegria de 

Deus. Em 1 Crônicas 16:27 Davi disse dele: "A força e alegria no seu lugar." O profeta 

Sofonias declarou a Israel: "O Senhor teu Deus está no meio de vós, um guerreiro 

vitorioso. Ele vai exultar em ti com alegria, Ele vai ficar quieto em Seu amor, Ele se 

deleitará em ti com júbilo "(Sof. 3:17). Jeremias registra a promessa de Deus para Israel, 

"Eu me alegrarei sobre eles para lhes fazer bem e plantá-los fielmente nesta terra com 

todo meu coração e com toda a minha alma" (Jer 32:41.), Enquanto que em Isaías 62: 5 

Deus disse ao seu povo que, no futuro, "Como o noivo se alegra da noiva, assim, o seu 

Deus se deleitará em ti" (cf. 65:19; Deut. 30: 9). 

A alegria de Deus é o fim último para o qual toda a Sua função atributos; ele é o todo-

glorioso exibindo deles que traz lhe a alegria máximo. Os atributos de Deus garantir não 

só a sua alegria eterna, mas também a de todos os habitantes do céu. There "Ele enxugará 

toda lágrima de seus olhos; e não haverá mais nenhuma morte; lá não será mais qualquer 

luto, nem choro, nem dor "(Ap 21: 4). A realidade dominante do céu é alegria não 

misturados para sempre, o que é por isso que o Senhor disse que aqueles que entram no 

céu "entra no gozo do [seu] master" (Mat. 25:21) e Jude deu a bênção: "Ora, àquele que 

é capaz de mantê-lo de tropeços e para fazê-lo estar na presença de Sua glória 

irrepreensível com grande alegria "(Judas 24). 

É verdade que o Senhor Jesus Cristo era, nas palavras familiares da profecia de Isaías, um 

"homem de dores, e experimentado no sofrimento" (Is. 53: 3). Ele chorou no túmulo de 

Lázaro (João 11:35; 33. Cf. vv, 38) e sobre a cidade de Jerusalém (Lucas 19:41). No 

Getsêmani, Ele "começou a ser triste e angustiado" (Mat. 26:37) e disse a Pedro, Tiago e 

João: "A minha alma está profundamente triste, a ponto de morte" (v. 38). Refletindo 

sobre essa experiência, o escritor de Hebreus disse dele: "Nos dias de Sua carne, Ele 

ofereceu-se ambas as orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas, Àquele capaz de 

salvá-lo da morte" (Heb. 5: 7) . A tristeza insondável Salvador experimentou na cruz foi 

expressa quando Ele clamou: "Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste?" (Mat. 

27:46). 

Mas, enquanto a Bíblia diz muito sobre tristeza e dor de Cristo, esta passagem é a única 

que retrata-o regozijo durante sua vida na terra. É um tesouro único, fornecendo 

informações sobre a alegria experimentada pelo Homem das Dores. Ele vem em uma 

transição crítica no ministério terreno de nosso Senhor. Os primeiros dias de espanto, 

admiração e fascínio com o Seu poder miraculoso e ensinamento autorizado foram 

chegando ao fim. Ele estava enfrentando crescente apatia e indiferença, que logo se 

voltam para a rejeição e oposição levando a seu assassinato. Galileu ministério de Cristo, 

que durou um pouco mais de um ano, tinha acabado. Ele havia feito muitos milagres em 

toda a região, demonstrando seu poder divino sobre a doença, a morte, demônios, e da 

natureza. Ele tinha proclamado o evangelho do reino, a mensagem de perdão e salvação, 



e tinha enviado os Doze para fazer o mesmo. No entanto, os galileus tinha fornecido uma 

resposta escassa para o ministério monumental de Cristo entre eles; Quando ele voltou 

para a Galiléia, após Sua ressurreição, apenas a 500 crentes O encontrou lá (cf. 1 Cor 15: 

6). Mas, como essa passagem revela, exultou Jesus, apesar das circunstâncias que foram 

decepcionantes do ponto de vista humano; o Homem das Dores, foi ao mesmo tempo o 

Deus de alegria. 

Como Jesus, os crentes devem ser alegre, não importa quais sejam as circunstâncias. Em 

Filipenses 4: 4, Paulo escreveu: "Alegrai-vos sempre no Senhor; mais uma vez eu vou 

dizer alegrar-se "(cf. 3: 1; 1 Tessalonicenses 5:16).!. Apesar de sua terrível situação, 

Paulo, no entanto, poderia escrever da prisão, "Alegrei-me em muito ao Senhor" (Fl. 

4:10). Sua alegria era constante, imperturbável, e não afetado pelas circunstâncias (cf. vv. 

11, 12), porque ele não estava enraizada nos caprichos dessas circunstâncias, mas na 

realidade imutável da fidelidade de Deus. Os crentes se alegram por causa da bondade de 

Deus (Ex. 18: 9.; 2 Crônicas 7:10), a salvação (1 Sam. 2:. 1; Hab 3:18), amor (Salmos 13: 

5; 31: 7.), força (Sl. 21: 1), palavra (Sl 119:. 14, 162), e de verdade (1 Cor. 13: 6). 

A conclusão com êxito de seu ministério levou ambos os setenta e Jesus para se 

alegrar. Esta passagem revela três razões para a alegria do setenta seguido por três razões 

para alegria do Salvador. 

RAZÕES PARA A ALEGRIA DO SEVENTY 

Os setenta voltou com alegria, dizendo: "Senhor, até os demônios 

se nos submetem pelo teu nome." E disse-lhes: "Eu estava 

assistindo Satanás cair do céu como um raio. Eis que eu vos dei 

autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder 

do inimigo, e nada vai feri-lo. No entanto, não se alegrar no fato 

de que os espíritos estão sujeitos a vocês, mas porque seus nomes 

estão registrados no céu "(10: 17-20). 

A setenta havia obedecido a chamada de Cristo para a auto-negação (9: 23-24) e, em 

troca, eles receberam alegria plena e completa. Como observado acima, havia três razões 

para isso: alegria poder divino sobre o reino de Satanás, a proteção divina do reino de 

Satanás, e preservação divina no reino de Deus. 

Poder divino sobre o reino de Satanás 

Os setenta voltou com alegria, dizendo: "Senhor, até os demônios 

se nos submetem pelo teu nome." E disse-lhes: "Eu estava 

assistindo Satanás cair do céu como um raio. (10: 17-18) 

Quando a setenta voltou a Jesus depois de completar sua missão evangelística, eles 

imediatamente deu a primeira razão para a sua alegria, dizendo -lhe: "Senhor, até os 

demônios se nos submetem pelo teu nome." Todos os anjos foram originalmente 

criados santos, mas Satanás, corrompidos pelo orgulho e desejo de ser igual a Deus, optou 

por não apresentar a Ele. Cadastrado por um terço dos anjos (Ap 12: 4), Satanás liderou 

uma rebelião mal sucedida contra Deus. A Bíblia o descreve como o príncipe deste mundo 



(João 12:31), o príncipe do poder do ar (Ef. 2: 2), o deus deste mundo (2 Cor. 4: 4), um 

assassino e o pai da mentira (João 8:44), um enganador (Ap 12: 9), o acusador dos crentes 

(Apocalipse 12:10), e o maligno (1 João 5:19). A escolha dos demônios , os anjos que 

seguiram Satanás, é irrevogável; eles são irrecuperáveis e um dia serão lançados no lago 

de fogo (Mat. 25:41), juntamente com o seu líder (Apocalipse 20:10). Como Satanás, eles 

são os inimigos de Deus, Cristo, o Espírito Santo, eo povo de Deus. Eles enganam os 

incrédulos: (. 1 Timóteo 4: 1) (2 Cor 4. 4), e utilizar falsos mestres para difundir doutrinas 

demoníacas que torcer e perverter as Escrituras. 

A actividade dos demônios atingiu o seu apogeu durante o ministério de Cristo na terra, 

como eles desesperAdãoente, mas inutilmente lutou para mantê-lo de "destruir [ndo] as 

obras do diabo" (1 João 3: 8).Eles falharam, e através de Sua morte e ressurreição de Jesus 

desarmou e derrotou (Ef. 1: 20-21; Colossenses 2:15; 1 Pedro 3:22). A tarefa de 

evangelização é entregar as almas das garras de Satanás, através do poder de Cristo. É 

uma operação de resgate contra as forças do inferno, invadindo o domínio das trevas (Col. 

1:13) e libertando almas perdidas cativo realizada sob a influência enganadora de Satanás 

e suas hostes Demon (2 Cor. 4: 4). 

O povo judeu acreditava na existência de Satanás e dos demônios. Eles entenderam que 

o Messias teria de derrotar o reino de Satanás antes que Ele pudesse estabelecer sua 

própria (cf. Gn 3:15). Assim, qualquer pessoa que diz ser o Messias teria que demonstrar 

o seu poder sobre Satanás eo reino demoníaco-que Jesus fez especialmente à sua tentação 

e repetidamente por expulsar demônios (4: 33-35, 41; 8: 2, 27-33 ). 

Como ele já havia feito com os apóstolos (9: 1), Jesus delegou seu poder sobre Satanás e 

os demônios para os setenta. Se os setenta tinha a autoridade adicionado para expulsar 

demônios, como os apóstolos fizeram, ou que era o poder do Espírito através da sua 

pregação do evangelho que entregue os que responderam na fé salvadora não é clara. Em 

qualquer caso, os demônios estavam sujeitos a eles no nomede Cristo. Não há poder 

humano que pode derrotá-los, como alguns falsos exorcistas em Éfeso descobriu da 

maneira mais difícil. Quando eles tentaram invocar o nome de Jesus como se fosse um 

encantamento mágico, o demônio desdenhosamente respondeu: "Eu reconheço Jesus, e 

sei quem é Paulo, mas quem é você?" (Atos 19:15). Ele então usou o homem que ele 

habitada para administrar uma surra severa para os aspirantes a exorcistas (v. 16). Mas a 

setenta havia ministrado no poder de Cristo, e foram surpreendidos com alegria pelo 

grande realidade que através de suas almas pregando foram libertados do domínio de 

Satanás. 

Em resposta a exclamação jubilosa do setenta, Jesus disse-lhes: "Eu estava assistindo 

Satanás cair do céu como um relâmpago." Os comentadores têm à disposição várias 

interpretações do que o Senhor quis dizer com essa palavra. Alguns argumentam que ela 

refere-se a queda original de Satanás (Is. 14:12), mas que o incidente não tem nada a ver 

com o contexto imediato. Outros sugeriram várias outras possibilidades: que Cristo tinha 

em mente Sua derrota das Satanás na sua tentação; ou que Ele se referiu a sujeição de 

Satanás a Ele em virtude do seu próprio ministério de expulsão de demônios; ou o 

esmagamento da cabeça de Satanás na cruz, ou futura condenação de Satanás para o lago 

de fogo. Mas o tempo imperfeito do verbo traduzido eu estava assistindo sugere um 

processo contínuo, em vez de um evento de um tempo, como essas ofertas. Apesar de 

terem sido verdadeiramente triunfos de Cristo sobre Satanás, a imagens vívidas 

de relâmpagos , que se foi repetidamente flashes de forma brilhante e, em seguida, sugere 



uma explicação diferente. O quadro aqui é de Jesus regozijando como Ele observou o 

reino de Satanás sendo destruído uma alma resgatada em um momento através do 

ministério evangelístico da setenta. Que iria continuar a ser verdade, em toda a história 

da igreja como Deus e os santos anjos se alegram cada vez que um Perdido and Damned 

alma está recuperado de domínio de Satanás (cf. Lucas 15: 7, 10). 

Divina Proteção do reino de Satanás 

Eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e 

sobre todo o poder do inimigo, e nada vai feri-lo. (10:19) 

Demons resistir fortemente quando os crentes invadir o reino de Satanás e tentar arrebatar 

marcas do fogo (Judas 23). Eles gostariam de impedir a obra de Deus por destruir essas 

testemunhas fiéis que proclamam o evangelho e travar o seu trabalho. Mas a setenta anos, 

e por extensão todos os que fielmente evangelizar os perdidos, não precisa temer a 

oposição das forças do inferno. Eis que introduz uma importante verdade ou 

surpreendente: Eu lhe dei , Jesus prometeu, autoridade para pisar serpentes e 

escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai feri-lo . O pretérito perfeito do 

verbo traduzido tenho dado indica uma ação passada com efeitos persistentes. O Senhor 

deu permanentemente crentes autoridade ou poder, sobre Satanás e os demônios, 

representado metaforicamente aqui comoserpentes (cf. Ap 12: 9; 20: 2) e escorpiões (Ap 

9: 3, 5, 10). 

Não por seu próprio poder ou sabedoria, mas porque os crentes estão em Cristo (Rm 8:... 

1; 1 Cor 1:30; 2 Coríntios 5:17; 1 Pedro 5:14), eles triunfar sobre as forças do inferno, 

através Ele. Eles não precisam temer Satanás e os demônios, uma vez que "o Deus de paz 

esmagará em breve Satanás debaixo dos [seus] pés" (Rom. 16:20), "o Senhor é fiel, e Ele 

vai fortalecer e proteger [eles] a partir do maligno "(2 Ts 3: 3.), e" maior é o que está em 

[eles] do que aquele que está no mundo "(1 João 4: 4). 

Preservação Divino No Reino de Deus 

No entanto, não se alegrar no fato de que os espíritos estão 

sujeitos a vocês, mas porque seus nomes estão registrados no 

céu. (10:20) 

Satanás pode, se Deus permitir, trazem ensaios em nossas vidas como fez com Jó (Jó 1: 

6-12; 2: 1-7), Pedro (Lucas 22:31) e Paulo (. 2 Cor 12: 7) . Mas ele nunca pode tirar a 

nossa salvação ou separar-nos do amor de Deus (João 10: 27-29; Rom. 8: 28-39; Jude 24-

25). A causa para que a confiança está na última razão para regozijo da setenta. 

Embora eles se alegrou com o poder sobre e proteção contra o reino das trevas que o 

Senhor lhes havia concedido de Satanás, havia uma razão muito mais significativo para 

os setenta para se alegrar. Jesus exortou-os não para alegrar simplesmente porque os 

espíritos estavam sujeitos a eles, mas sim que os seus nomes são registrados no 

céu . Eles não só experimentar o poder e proteção de Deus nesta vida, mas também a Sua 

bênção para sempre. 



A realidade maravilhosa que os setenta eram autênticos discípulos foi a causa suprema de 

sua alegria. Sucesso no evangelismo e poder sobre o reino de Satanás são apenas para 

esta vida. Conhecimento dos crentes que seus nomes são registrados no céu , para nunca 

mais ser apagados (cf. Dan 12: 1; Fp 4:.. 3; Ap 3: 5; 13: 8; 17: 8; 20:12, 15 ; 21:27), 

ultrapassa de longe todas as alegrias terrenas. 

RAZÕES PARA ALEGRIA DO SALVADOR 

Naquele exato momento Ele se alegrou muito no Espírito Santo, e 

disse: "Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque 

escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos 

pequeninos. Sim, Pai, pois desta forma foi bem agradável à sua 

vista. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém 

conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o 

Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. "Virando-se para 

os discípulos, Ele disse em particular: "Felizes os olhos que vêem 

o que você vê, porque eu vos digo que muitos profetas e reis 

quiseram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não 

ouvi-los "(10: 21-24). 

Três realidades naquele exato momento do retorno do setenta levou Jesus 

para exultam (lit., "estouro de alegria") no Espírito Santo (ou seja, de acordo com a Sua 

pessoa, propósito e electricidade), a vontade soberana do Pai , o poder supremo do Filho, 

e do privilégio superando dos santos. 

O Pleasure soberana do Pai 

"Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste 

estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos 

pequeninos. Sim, Pai, pois desta forma foi bem agradável à sua 

vista. (10: 21b) 

O que produziu a alegria suprema de Jesus foi a satisfação de Deus. O Senhor expressou 

essa alegria aqui na forma de uma oração de louvor e adoração, a paixão de que é evidente 

a partir das frases ó Pai , eSim, Pai . Por que Deus era seu Pai, Jesus estava afirmando 

partilhar a sua essência. João 5:18 registra que "por este motivo, pois, os judeus 

procuravam ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas 

também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus." De modo que não 

pode haver dúvida quanto a quem Ele estava se referindo, Jesus identificou Seu Pai como 

oSenhor do céu e da terra (cf. Atos 17:24) -a designação tradicionalmente judaica do 

supremo e único Deus do universo (cf. Gn 14 .: 19, 22; Esdras 5:11; Is 66: 1). 

Jesus se alegrou de que a soberania de Deus significa que Ele sempre fez o que era bem 

agradável à [sua] vista . Eudóxia (bem agradável) refere-se a Deus o que traz prazer 

perfeitamente satisfatório.Apesar da oposição e rejeição Jesus tinha encontrado, sua 

missão não foi um fracasso; ele estava se desenrolando exatamente do jeito que o Pai 



planejou. O Senhor encontrou alegria na realidade de que seu pai, que rege o universo, 

faz exatamente o que ele propósitos e planos para fazer por sua santa alegria. 

A realidade central para que Jesus elogiou Seu Pai era que ele tinha escondeste estas 

coisas aos sábios e inteligentes e ... revelaste aos pequeninos . O antecedente de estas 

coisas é a revelação de tudo a respeito de Jesus, incluindo a Sua divindade, messianismo, 

os milagres que realizou, o evangelho, o reino, em suma, todos os aspectos da vida, 

ministério e missão de Cristo. O Pai tinha soberanamente determinada a quem as verdades 

devem ser revelado, e de quem devem ser escondidos, e operado dentro dessa 

determinação, para revelar aos eleitos que de outra forma não foi discerníveis através da 

sabedoria humana ou inteligência. 

Jesus se alegrou que seu pai não tinha concebido um plano de salvação que só o sábio e 

inteligente podia compreender. A salvação não está restrita à elite espiritual, os sábios do 

mundo e os inteligentes, como os escribas bem-educados e fariseus do tempo de Jesus, 

ou aqueles que afirmam esotérico conhecimento elevado, e secreto, como os gnósticos e 

os seguidores das religiões de mistério . Deus temescondido a verdade espiritual, de 

modo que não é detectável pela sabedoria humana mais elevada para além de Sua auto-

revelação nas Escrituras e regenerar obra do Espírito Santo na mente: 

Porque a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos 

sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: "Destruirei a sabedoria dos sábios, e a 

esperteza do inteligente I deixará de lado." Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde 

está o debatedor desta idade? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto 

que, na sabedoria de Deus o mundo pela sua sabedoria não chegou a conhecer a Deus, 

Deus estava bem satisfeito pela loucura da pregação para salvar aqueles que 

crêem. Porque, na verdade judeus pedem sinais e os gregos procurar a sabedoria; mas nós 

pregamos Cristo crucificado, para os judeus é escândalo e loucura para os gentios, mas 

para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e 

sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, ea fraqueza 

de Deus é mais forte do que os homens. Para considerar o seu chamado, irmãos, para que 

não houvesse muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos 

os nobres; mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e 

Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as coisas que são fortes, e as 

coisas vis deste mundo e Deus escolheu desprezado, as coisas que não são, de modo que 

Ele pode anular as coisas que são, para que ninguém possa se vangloriar diante de 

Deus. Mas, vós sois dele, em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria de Deus, 

justiça, santificação e redenção, para que, assim como está escrito: "Aquele que se gloria, 

glorie no Senhor." E quando eu veio a vós, irmãos, eu não vim com ostentação de 

linguagem ou de sabedoria, anunciando-vos o testemunho de Deus. Porque decidi nada 

saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Eu estava com você em fraqueza, 

temor e grande tremor, e minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras 

persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa 

fé não se apoiasse em sabedoria dos homens , mas no poder de Deus. (1 Cor. 1: 18-2: 5) 

Essa é uma parte crítica da Escritura, onde o mais sábio do mundo são tolos e os loucos 

do mundo se sábio, porque eles são "escolhidos" e "por Sua fazendo" trouxe em Cristo 

(cf. Tiago 3: 15-18). 



O contraste não é entre ser educado e ser ignorante, mas entre ser capaz e incapaz. Em 

contraste com a noção de que essas verdades profundas são apenas para a elite elevado, 

Jesus escolheu bebês como uma ilustração de quem entendeu. Como se observa na 

exposição de 9:47 no capítulo 31 deste volume, as crianças não têm nada a gabar-se 

de; eles ainda não alcançaram qualquer coisa na vida, eles não são educados, e eles não 

têm exposição a sabedoria ou o conhecimento do mundo. Somente aqueles que 

humildemente admitir sua incapacidade de conhecer a Deus em sua própria sabedoria e 

conhecimento para além da sua revelação de si mesmo pode ser salvo. Jesus estava 

satisfeito com essa verdade, porque dá toda a glória a Deus (cf. 1 Cor. 1:29, 31). A 

salvação não pertence à inteligente, sábio, orgulhoso, vaidoso e prepotente (1 Cor 2:14.), 

Mas sim para aqueles que são, reconhecidamente, ignorante e tolo, humilde, quebrantado 

e contrito (Is 57:15; 66.: 2). 

O poder supremo do Filho 

Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém 

conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o 

Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. (10:22) 

Jesus se alegrou não só no plano soberano de Deus, mas também em seu papel nesse 

plano. Na harmonia perfeita da Trindade, todas as coisas -Cada circunstância no 

universo, quer no céu, terra, ou para o inferno, envolvendo anjos, homens, ou demônios, 

têm sido entregue a Jesus por Seu Pai (Mt 28:18.; João 3:35; 13: 3; 17: 2). Propósito 

soberano do Pai definir o plano de redenção em movimento, e que Ele deu o poder 

supremo Filho para trazer o efeito de passar através da instrumentalidade do Espírito 

Santo. 

De acordo com o projeto soberana do Pai, ninguém sabe quem é o Filho senão o 

Pai . Ninguém saberia quem é o Filho, se o Pai, que, juntamente com o Espírito Santo, 

tem perfeito conhecimento do Filho, não tinha escolhido para revelar por mandá-lo para 

o mundo. Por outro lado, ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho . Por causa de que 

só Jesus pode revelar. Em João 1:18, o apóstolo João escreveu: "Ninguém jamais viu a 

Deus a qualquer momento; O Filho unigênito, que está no seio do Pai, Ele explicou ele. 

"Jesus é" o Verbo [que] se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória 

como do unigênito do Pai , cheio de graça e de verdade "(v. 14); "O Filho de Deus [que] 

veio, e nos deu entendimento para que possamos saber o que é verdadeiro" (1 João 

5:20). O próprio Jesus disse a Filipe: "Quem me vê a mim vê o Pai; como você pode 

dizer: Mostra-nos o Pai "(João 14: 9)?. 

Como mencionado acima, a verdade espiritual não é discernível através razão 

humana. Portanto, somente aqueles a quem o Filho o quiser revelar pode vir a conhecer 

o Pai. Fica claro na Bíblia que Deus predeterminado antes da fundação do mundo, aqueles 

que seriam salvos e para quem Ele se revelaria. Jesus disse em João 6:44: "Ninguém pode 

vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer", e depois repetiu: "Por isso eu vos disse 

que ninguém pode vir a mim, se ele tem foi concedida a ele a partir do Pai "(v 65;.. cf. v 

37). Antecipando-se à objeção com base em um sentido humano da justiça corrompido 

pela queda, Paulo escreve: 

Que diremos, pois? Não há injustiça com Deus, não é? De maneira nenhuma! Pois ele diz 

a Moisés: "Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de 



quem eu quiser ter compaixão." Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, 

mas de Deus que tem misericórdia Porque a Escritura diz ao faraó: "Para isto mesmo te 

levantei, para demonstrar o meu poder em ti, e que o meu nome seja anunciado em toda 

a terra." Então, Deus tem misericórdia de quem ele quer, e endurece a quem ele 

deseja. (Rm. 9: 14-18) 

A aqueles que pretendem protestar: "Por que se queixa ele ainda? Pois, quem resiste à sua 

vontade? "(V. 19), o apóstolo responde, 

Pelo contrário, quem é você, ó homem, para questionar a Deus? A coisa moldada não vou 

dizer para o modelador: "Por que me fizeste assim", será? Ou não tem o oleiro poder 

sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso 

desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou 

com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição? E Ele fez isso para dar 

a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que preparou de antemão 

para a glória, até mesmo nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas 

também dentre os gentios. (Vv. 20-24) 

Escrevendo aos Coríntios, Paulo expressa o resultado prático da soberania de Deus na 

evangelização: "Eu plantei, Apolo regou, mas Deus estava causando o crescimento. Por isso, 

nem o que planta nem o que rega é alguma coisa, mas Deus, que dá o crescimento "(1 Cor. 

3: 6-7). 

Além da escolha soberana de Deus e poder regenerador, ninguém seria salvo. Não há 

capacidade em caídos, seres humanos pecadores a ver a luz do evangelho e cressem 

Salvadora por conta própria. Aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados (Ef. 2: 

1, 5), cego por Satanás (2 Cor. 4: 4), incapaz de compreender a verdade espiritual (1 Cor. 

2:14) e incapaz de agradar a Deus ( Rm 8: 8.) não pode salvar-se. 

Mas, enquanto a Bíblia ensina claramente e sem ambiguidade a soberania de Deus na 

salvação, também proclama a responsabilidade humana. No mesmo contexto no qual ele 

declarou que ninguém pode vir a Ele, a menos atraídos pelo Pai, Jesus disse: "Todo aquele 

que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei 

fora" (João 6:37). Mateus 11:28 registra o convite do Senhor: "Vinde a Mim, todos os 

que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Isaías 55: 1 registra um convite 

Antigo Testamento para a salvação: "Ho! Todo aquele que tendes sede, vinde às águas; e 

os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Venha, comprar vinho e leite sem 

dinheiro e sem custo. "As palavras familiares de João 3:16 expressar a natureza universal 

do convite de Deus para a salvação:" Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho 

unigênito, para que todo aquele que crê Nele não pereça, mas tenha a vida eterna. "A 

grande doutrina da eleição é sempre em relação chamado universal de Deus para os 

pecadores responsáveis para se arrepender e crer no evangelho. 

O Privilege superação do Santos 

Virando-se para os discípulos, disse em particular: "Felizes os 

olhos que vêem o que você vê, porque eu digo a vocês que muitos 



profetas e reis quiseram ver o que vedes e não o viram, e ouvir as 

coisas que você ouve, e não ouvi-los "(10: 23-24). 

Virando-se para os discípulos, depois de elogiar o Pai, Jesus se dirigiu a eles em 

particular . O que Ele estava prestes a dizer aplicada apenas aos Seus seguidores 

genuínos; Doze, dos Setenta, e os outros crentes verdadeiros. O Senhor se alegrou muito 

sobre a verdade que havia sido revelado a eles, encontrar alegria em sua alegria por tal 

privilégio abençoado. 

Essa bendita alegria não era apenas para aqueles a quem Jesus se dirigiu naquele dia, 

mas para todos os que crêem nEle, como a frase os olhos que vêem as coisas que você 

vê indica. As coisas que eles tiveram o privilégio de ver e entender incluem as grandes 

verdades que o Messias havia chegado, a salvação de Deus havia sido revelado, a obra da 

redenção realizada, o reino prometido oferecidos, todas as profecias do Antigo 

Testamento, promessas e convênios cumprida em Cristo, que faria a oferta final para o 

pecado. Satanás havia encontrado seu conquistador, demônios foram completamente 

dominados, doença vencido, natureza submissa, a morte derrotado por Cristo, e perdão e 

vida eterna concedida a todos os que crêem. 

O pequeno rebanho (Lucas 12:32) de seguidores genuínos foram abençoados para ver 

tudo e habilitado para compreendê-lo pelo Espírito Santo. Eles foram os humildes, 

quebrado, contrito, abnegado, carregando com a cruz, os obedientes, escolhido pelo Pai, 

a quem o Filho revelou através do Espírito Santo. As bênçãos que receberam estão 

disponíveis para todos os que aceitam o convite do Salvador: "Vinde a Mim, todos os que 

estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei" (Mat. 11:28). 

Assim como os crentes privilegiado devem ter o conhecimento de que tenham sido 

concedidos é evidente a partir da declaração de encerramento do discurso do 

Senhor: "Muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não o viram, e ouvir as 

coisas que você ouve, e não ouvi-los ". Mesmo o mais proeminente dos santos do Antigo 

Testamento não foram abençoados com o conhecimento dado aos crentes sob a nova 

aliança: 

Quanto a esta salvação, os profetas que profetizaram da graça que viria a você fez 

pesquisas cuidadosas e inquéritos, procurando saber o que pessoa ou tempo o Espírito de 

Cristo dentro deles estava indicando como Ele predisse os sofrimentos de Cristo e as 

glórias a seguir . Foi revelado a eles que eles não estavam servindo-se, mas você, nestas 

coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pregavam o evangelho, a vós pelo 

Espírito Santo enviado do céu, as coisas em que os anjos anseiam observar. (1 Pedro 1: 

10-12) 

Os heróis do Antigo Testamento da fé, incluindo Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, 

Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas ", 

morreram na fé, sem receber as promessas, mas vendo-as e saudando-as a partir de uma 

distância "(Heb. 11:13). Embora eles "obteve a aprovação através de sua fé, [eles] não 

recebeu o que foi prometido, porque Deus tinha alguma coisa melhor para nós, de modo que 

para além de nós eles não seriam aperfeiçoados" (vv. 39-40). Crentes da Nova Aliança foi 

concedido o privilégio de conhecer os mistérios do reino de Deus, a revelação do Novo 



Testamento sobre todas as coisas secretas, do Antigo Testamento. Esse privilégio, concedido 

pela vontade soberana de Deus, trouxe alegria para Jesus e os setenta, e deve trazer alegria 

para todos os crentes. 

 
65. Buscando Vida Eterna (Lucas 10: 25-37) 

E um advogado levantou-se e colocou-o à prova, dizendo: 

"Mestre, que farei para herdar a vida eterna?" E ele disse-lhe: "O 

que está escrito na Lei? Como ele ler para vocês "E ele 

respondeu:" Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e 

de toda a tua alma e com toda a tua força e com toda a sua 

mente?; . e ao próximo como a si mesmo "E disse-lhe:" Você 

respondeu corretamente; fazer isso e você vai viver. "Mas que 

desejam justificar-se, disse a Jesus:" E quem é o meu próximo? 

"Jesus respondeu, e disse:" Um homem descia de Jerusalém para 

Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, e eles o despojaram e 

espancando-o, e foi embora deixando-o meio morto. E por acaso 

um sacerdote estava descendo nessa estrada, e quando ele o viu, 

passou pelo outro lado. Do mesmo modo também um levita, 

quando ele chegou ao local e viu, passou pelo outro lado. Mas um 

samaritano, que estava em uma viagem, veio sobre ele; e quando 

o viu, sentiu compaixão, e veio até ele e enfaixou-lhe as feridas, 

derramando óleo e vinho sobre eles; e colocou-o sobre a sua 

cavalgadura, e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia 

seguinte, tirou dois denários e deu-os ao estalajadeiro e disse: 

'Toma conta dele; e tudo o mais que você gasta, quando eu voltar 

eu te pagarei. ' Qual destes três você acha que provou ser o 

próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? "E ele 

disse," Aquele que usou de misericórdia para com ele. "Então 

Jesus lhe disse:" Vá e faça o mesmo . "(10: 25-37) 

De todas as perguntas que poderiam ser feitas, nenhuma é mais importante do que o que 

nesta passagem: "Que farei para herdar a vida eterna?" Isso significado da questão está 

enraizada na realidade de que cada alma humana é imortal. Aniquilação, o materialismo, 

a reencarnação, e qualquer outra visão que nega que as pessoas vão continuar a ser as 

pessoas que estão sempre é falsa. A questão não é se as pessoas vão viver para sempre, 

mas onde eles vão viver para sempre-no céu, ou no inferno. 

Como esta história se desenrola, Jesus foi nos meses finais de Seu ministério terreno, 

caminhando lentamente para Jerusalém e cobrindo cidades e aldeias da Judéia com a 

mensagem da vida eterna ao chamar as pessoas para serem seus verdadeiros discípulos 

(cf. Lucas 9:23). Mas apesar de sua pregação poderosa sinais, de apenas um número muito 



pequeno de pessoas Salvadora acreditaram e abraçaram o evangelho. A maioria rejeitou 

a Sua chamada para humilhar, se arrepender de seus pecados e auto-justiça, receber o 

perdão completo, e na fé entrar no reino de Deus. Eles não aceitaram a mensagem de 

Cristo, porque eles não se reconhecem como pecadores miseráveis em seu caminho para 

a perdição eterna. Tendo rejeitado o diagnóstico, negaram-se a única cura. 

Que o Senhor ministrou, não só para as multidões, mas também muitas vezes a pessoas 

físicas, é evidente nesta passagem. Embora ela ocorreu em um ambiente público, esta foi 

uma conversa pessoal entre Jesus e este homem. Ele era um membro da instituição 

religiosa, as pessoas altamente educadas, proeminentes, poderosas e influentes que 

compunham Judaistic religião apóstata, hostil a Jesus. Este escriba não identificada teve 

um raro privilégio cujo valor está além de uma conversa sobre a vida eterna com Aquele 

que é Ele mesmo a vida eterna (1 João 5:20), tendo estimativa. Em um trágico exemplo 

da oportunidade perdida que rivaliza com Judas, o escriba, apesar de fazer a pergunta 

certa da pessoa certa e receber a resposta certa, ele virou-se para enfrentar a morte eterna. 

Apesar de seu resultado, este incidente fornece uma valiosa lição sobre como fazer 

evangelismo pessoal da maneira que Jesus fez. Aqueles que têm a oportunidade de 

receber a vida eterna terá de compreender a verdade sobre a natureza da vida eterna, a 

motivação para a vida eterna, a tez da vida eterna, e na aquisição de vida eterna. 

A NATUREZA DA VIDA ETERNA 

A questão extremamente importante de como obter ou herdar a vida eterna também foi 

questionado pelo jovem rico (18:18;. Matt 19:16; Marcos 10:17). Implícita em causa a 

sua e do escriba foi a crença judaica na imortalidade. Os judeus reconheceram que Deus 

havia prometido um reino eterno de bênção, alegria, paz, e realização. Se o escriba não 

tinha compartilhado que a crença comum, esta conversa nunca teria tido lugar. Não teria 

havido nenhuma razão para ele pedir a Jesus como herdar a vida eterna, a menos que ele 

já acreditava em sua atualidade. Ele sabia que a queda de Adão tinha causado a raça 

humana a perder a vida eterna, e ele queria saber como recuperá-lo pessoalmente. 

No mundo pós-moderno de hoje, dominado pelo naturalismo, evolução e humanismo, os 

cristãos não podem mais assumir que as pessoas que evangelizam entender que eles vão 

viver para sempre. O inimigo gosta de propagar a mentira de que a vida presente é tudo 

que existe, então não há nada melhor do que "comer e beber, pois amanhã morreremos" 

(1 Cor. 15:32). No entanto, Deus pôs a eternidade no coração do homem (Ecl. 3:11), e até 

mesmo aqueles que negam sua realidade ainda sinto sua força em seus corações. Esse 

sentido universal da eternidade tem sido expressa em vários rituais e tradições que 

envolvem enterrar os mortos ao longo da história. 

Mas a revelação geral não foi o motivo, o escriba acreditava na imortalidade da 

alma. Como um especialista na Lei Mosaica, ele sabia que era o claro ensino do Antigo 

Testamento. Job entendido que depois que ele morreu, ele, pessoalmente, ver a Deus (Jó 

19: 26-27). Davi regozijou-se no conhecimento de que "na mão direita [de Deus] há 

delícias para sempre", e após a trágica morte de seu filho recém-nascido, ele foi consolado 

pelo conhecimento de que ele iria vê-lo novamente (Sl 16:11.): " Eu vou com ele, mas ele 

não vai voltar para mim "(2 Sam. 12:23). A profecia de Daniel observa que "os santos do 

Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para sempre, para todas as idades para 

vir" (Dn. 7:18), e que no tempo do fim: "Muitos dos que dormem no pó da terra 



ressuscitarão, uns para a vida eterna, mas os outros à desgraça e desprezo eterno "(12: 2; 

cf. 2:44; Sl. 21: 4). 

Pode parecer estranho que um membro da instituição religiosa faria essa pergunta. Afinal, 

o povo judeu estava convencido de que, como filhos de Abraão (Mat. 3: 9; João 08:39) ", 

a quem pertence a adoção de filhos, ea glória, a aliança ea entrega da Lei e o serviço do 

templo e as promessas, quais são os pais "(Rm. 9: 4-5a), foram garantida a entrada no 

reino eterno de Deus. Mas sua herança judaica não iria salvar aqueles cuja religião era 

rasa, superficial, hipócrita, e externa (Lucas 3: 8; Rm 2: 28-29.). A questão sobre herdar 

a vida eterna começou a aparecer por causa das dúvidas e medos causados por uma 

consciência incômoda e um coração descontente. Como este advogado, muitos sabiam 

que eles não eram justos diante de Deus; que o seu verniz de atividades religiosas 

serviram apenas como cal, cobrindo um túmulo "cheios de ossos de mortos e de toda 

imundícia" (Mat. 23:27). A pergunta feita tanto pelo jovem rico e pelo escriba refletiu o 

medo de que eles podem perder a vida eterna, apesar de toda a sua aparência exterior de 

zelo religioso. 

Na mente do escriba, Jesus era uma pessoa lógica para perguntar sobre a vida eterna, 

porque era o tema constante de sua pregação (Mateus 25:46; Marcos 10: 29-30., João 

4:36, 5:24, 39; 06:27, 40, 47, 54, 68; 10:28; 12:25, 50; 17: 2-3; cf. Atos 13:48; Romanos 

2: 7; 05:21; 1 Tim. 1:. 16; Tt 1: 2; 1 João 1: 2; 02:25; 03:15; 05:11, 13, 20; Jude 21). É 

aqui que muito evangelismo moderno é deficiente. Falando sobre a vida eterna e, 

especialmente, sobre o inferno é considerado rude, e alguns que professam ser 

evangélicos questionar ou mesmo abertamente negar a existência de um inferno. Jesus, 

porém, descreveu o inferno em linguagem terrivelmente gráfico (Matt 08:12; 22:13; 

24:51; 25:30; Marcos 9:. 43-48) e disse mais sobre ele do que sobre o céu. Céu, 

surpreendentemente, é também um tema impopular, uma vez que a ênfase está em tornar 

as coisas melhores na vida presente. Para o efeito, a evangelização contemporânea 

procura descobrir povo sentiu necessidades e, em seguida, apresentar Jesus a eles como 

a cura para tudo o que é disfuncional em suas vidas. 

Mas a Bíblia não garante que as circunstâncias de uma pessoa irá melhorar depois da 

salvação. Na verdade, eles podem até se tornar pior (Atos 14:22; Romanos 8:17; 1 Ts 3:.. 

4; 2 Tm 3:12; 1 Pedro 4: 12-16.). Salvação traz paz sobrenatural (João 14:27), força para 

suportar as provações e sofrimentos (2 Ts 3:. 3; 1 Pedro 5:10) e conforto (2 Cor 1: 3-5.) 

Que transforma tristeza em alegria (Salmo 30: 5; João 15:11.). Mas o foco do 

evangelismo baseado em biblicamente não é sobre os confortos da vida presente, mas 

sobre a realidade da eternidade; em obter a atenção das pessoas fora deste mundo 

temporário e sobre a existência eterna, explicando em detalhe bíblico as alegrias do céu 

e os horrores do inferno. 

A MOTIVAÇÃO PARA A VIDA ETERNA 

E um advogado se levantou e pô-lo à prova, dizendo: "Mestre, o 

que devo fazer para herdar a vida eterna?" (10:25) 

A NASB deixa não traduzida a partícula idou ("eis"), o que indica que a pergunta feita 

pelo advogado era um desenvolvimento surpreendente. Mas como mencionado acima, 

ele foi motivado a fazer esta pergunta pela preocupação de que ele não perca a vida 

eterna. Um advogado ( Nomikos ), ou escriba, era um especialista na interpretação e 



aplicação da lei mosaica e as tradições rabínicas que tinham sido formadas ao longo dos 

séculos. Escribas são freqüentemente vistos nos Evangelhos que acompanha os fariseus 

e buscando maneiras de desacreditar Jesus (Mateus 12:38; 15:. 1; Marcos 02:16; Lucas 

05:21; 6: 7; 11:53; 15: 2; João 8: 3). Este, no entanto, foi aparentemente fazendo esta 

pergunta por conta própria, uma vez que ele queria saber o que ele, e não as pessoas em 

geral, precisava fazer para herdar a vida eterna . Sua pergunta indica que a ênfase na 

salvação corporativa no judaísmo não tinha negado os conceitos de salvação individual e 

da responsabilidade humana. 

Que ele levantou-se e interrompeu Jesus não era um sinal de desrespeito, uma vez que 

ele se dirigiu ao Senhor cortesmente como professor . Apesar da frase pô-lo à 

prova muitas vezes poderia implicar má intenção na parte do questionador (cf. Mc 10: 

2), para o advogado, pode ter sido apenas um esforço para determinar se Jesus sabia a 

resposta para a qual ele sentiu uma grande necessidade . 

A TEZ DA VIDA ETERNA 

E disse-lhe: "O que está escrito na Lei? Como ele ler para vocês 

"E ele respondeu:" Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu 

coração, e de toda a tua alma e com toda a tua força e com toda 

a sua mente?; . e ao próximo como a si mesmo "E disse-lhe:" Você 

respondeu corretamente; fazer isso e você viverá "(10: 26-28). 

O Mestre respondeu a pergunta do advogado, pedindo um de seus próprios: "O que está 

escrito na Lei" pergunta de Cristo afirma seu compromisso com a Lei (cf. Mt 5: 18-19.) 

-o muito coisa que os escribas e fariseus O acusaram de violar (cf. Mat. 15: 2). A lei a 

que Jesus se referia era a lei de Deus dada a Moisés, que os judeus tinham embelezada, 

mas não esquecido. A segunda questão do Senhor,"Como é que ele leia para 

você?" pode significar, "Como você entende isso?" Mas é melhor para traduzir a 

pergunta do Senhor: "Como você recitá-lo?" Jesus estava se referindo à profissão judaica 

de fé conhecida como Shema (Deut. 6: 4-5), que foi recitado duas vezes por dia. A 

primeira parte da resposta do advogado, "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu 

coração, e de toda a tua alma e com toda a tua força e com toda a tua mente", vem 

da Sema . A cláusula adicional, "e ao teu próximo como a ti mesmo" é citado de 

Levítico 19:18. Quando Ele foi convidado para nomear o mais importante dos 

mandamentos, Jesus deu a mesma resposta que o advogado fez (Marcos 12: 28-31), assim 

que sua resposta foi correta. 

As chamadas de comando para compromisso total com abnegado amor ( ágape ; o mais 

alto tipo de amor), envolvendo todas as faculdades humanas, incluindo o coração, alma, 

força e mente . Estes dois comandos resumir os Dez Mandamentos, a primeira metade 

do que descreve como amar a Deus, ao passo que a segunda metade descreve como amar 

o próximo. Apenas aqueles que praticam tais abnegado amor (cf. Lucas 9:23) pode 

receber a vida eterna. 

Porque a resposta do advogado era o caminho certo, Jesus disse-lhe: "Você respondeu 

corretamente; fazer isso e você viverá " (cf. Lev. 18:. 5; Dt 06:25; Neemias 09:29; Ez 

20:11, 13, 21..). Desde que ele sabia a resposta, o advogado era responsável. Mas, como 

todo mundo que já viveu, ele não foi capaz de manter a lei por Deus perfeitamente 



amoroso e outras pessoas. Para fazer isso é impossível ", porque pelas obras da lei 

nenhuma carne será justificada diante dele; por meio da Lei vem o conhecimento do 

pecado Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição "e, (Rm 

3:20).";porque está escrito: Maldito todo aquele que não cumprir todas as coisas escritas 

no livro da lei, para realizá-las '"(Gl 3:10;.. cf. Dt 27:26). Como resultado, "todos pecaram 

e estão destituídos da glória de Deus" (Rm 3:23.), De modo que "não há nenhum justo, 

nem um sequer" (Rm 3:10;. Cf. 5:12; Gal. 3:22). 

Jesus, é claro, não estava dizendo que havia algumas pessoas em algum lugar que poderia 

ser salvo por guardar a lei. Pelo contrário, Ele estava apontando a impossibilidade 

absoluta de fazê-lo, desde que a lei exige a obediência impossível-perfeito e completo 

(Tiago 2:10), e promete a morte física, espiritual e eterna àqueles que desobedecê-la (Ez. 

18: 4, 20; Rom 6:23).. Essas realidades colocar os pecadores em uma situação 

desesperadora. Eles são obrigados a manter a lei perfeitamente, mas não são capazes de 

fazê-lo, e como encarar a morte conseqüência. A única maneira de sair desse dilema 

assustador é reconhecer um do pecado (Sl. 32: 5; Pv 28:13; 1 João 1: 9.), Chorar por 

misericórdia (Lc 18:13), e por meio da fé (João 3 : 16, 36; 05:24; Atos 15: 9.; Rom 3: 20-

30; 4: 5; 5: 1; Gl 2:16; Ef. 2: 8-9.; Fp 3: 9.; 1 Pedro 1: 9) abraçar o Senhor Jesus Cristo 

como o Salvador e único sacrifício pelo pecado (Ef. 5: 2; Heb. 9: 24-28; 10:12). Para estes 

crentes arrependidos Deus fez o Seu Filho ", que não conheceu pecado, o pecado em [seu] 

nome, de modo que [eles] tornássemos justiça de Deus em Cristo" (2 Cor. 5:21). 

A AQUISIÇÃO DA VIDA ETERNA 

Mas desejando justificar-se, disse a Jesus: "E quem é o meu 

próximo?" Jesus respondeu, e disse: "Um homem descia de 

Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, e tiraram-

lhe e vencê-lo, e foi embora deixando-o meio morto. E por acaso 

um sacerdote estava descendo nessa estrada, e quando ele o viu, 

passou pelo outro lado. Do mesmo modo também um levita, 

quando ele chegou ao local e viu, passou pelo outro lado. Mas um 

samaritano, que estava em uma viagem, veio sobre ele; e quando 

o viu, sentiu compaixão, e veio até ele e enfaixou-lhe as feridas, 

derramando óleo e vinho sobre eles; e colocou-o sobre a sua 

cavalgadura, e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia 

seguinte, tirou dois denários e deu-os ao estalajadeiro e disse: 

'Toma conta dele; e tudo o mais que você gasta, quando eu voltar 

eu te pagarei. ' Qual destes três você acha que provou ser o 

próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? "E ele 

disse," Aquele que usou de misericórdia para com ele. "Então 

Jesus lhe disse:" Vá e faça o mesmo . "(10: 29-37) 

Neste ponto da discussão, o escriba deve ter reconhecido a sua incapacidade de amar 

como Deus necessária e clamou por misericórdia como o coletor de impostos em Lucas 

18:13 fiz. Mas apoiada em um canto a partir do qual não havia escapatória, seu orgulho 

miserável e auto-justiça assumiu, como o fariseu da tinha (vv. 11-12). Por que pretenda 



justificar-se , ele não conseguiu negar a si mesmo. Ele se recusou a confessar a realidade 

do seu coração pecador, mas desdenhando a convicção de pecado que ele certamente 

sentiu a aumentar internamente, ele Adãoantly reafirmou sua auto-justiça externo e 

merecimento. 

Infelizmente, este foi o comportamento familiar, Paulo viria a nota, típico da nação de 

Israel como um todo. Em Romanos 2: 23-29, o apóstolo repreendeu seus companheiros 

judeus para manter a lei superficialmente e externamente: 

Você que te glorias na lei, através de sua transgressão da lei, você desonrar a Deus? Para 

"O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de você", assim como está 

escrito. Porque, na verdade a circuncisão tem valor se você praticar a Lei; mas se você é 

um transgressor da Lei tua circuncisão se torna em incircuncisão. Portanto, se a 

incircuncisão guardar os preceitos da lei não vai sua incircuncisão ser considerada como 

circuncisão? E aquele que é fisicamente incircunciso, se ele continuar a Lei não julgará 

vocês que, apesar de ter a letra da lei e circuncisão és transgressor da lei? Para ele não é 

judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas 

ele é um judeu que é interiormente; e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na 

letra; e seu louvor não provém dos homens, mas de Deus. 

Em Romanos 10, o apóstolo explicou por que o povo judeu estava nessa condição perdida: 

Irmãos, o desejo do meu coração ea minha súplica a Deus por eles é para sua 

salvação. Para lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não de acordo 

com o conhecimento. Para não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a 

sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. (Vv. 1-3) 

Subestimar a justiça de Deus, que eles imaginavam que ele fosse mais tolerante com o pecado 

do que Ele é, e, portanto, menos santo do que Ele é. Isso os fez pensar que eles eram mais 

justos do que eles eram.Como resultado, Israel não conseguiu perceber a sua necessidade de 

um Salvador, e não entendia a verdade de que "Cristo é o fim da lei para justiça de todo aquele 

que crê" (v. 4), uma vez que "o que a lei não poderia fazer , fraco como era pela carne, Deus, 

enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado e como oferta pelo pecado, condenou 

o pecado na carne "(Rom. 8: 3). Longe de ser um meio de salvação, "a lei se tornou nosso 

aio, para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé" (Gal. 3:24. Veja 

também os versículos relacionados na seção anterior). 

Em sua tentativa de justificar-se, o escriba ignorado a questão de amar a Deus 

perfeitamente, implicando, assim, que ele acreditava que ele fez. Ele também acreditava 

que ele estava amando seus vizinhos perfeitamente, a menos que Jesus tinha uma 

definição diferente do vizinho. Buscando esclarecer a definição do Senhor perguntou-

lhe: "E quem é o meu próximo?" O Senhor respondeu com uma de suas ilustrações 

mais memoráveis e poderosos, a história do Bom Samaritano. 

Este conto dramático é amplamente usado para ensinar a importância de ajudar os 

necessitados. Na verdade, o termo "bom samaritano" tornou-se uma expressão idiomática 

para aqueles que demonstram incomum, bondade sacrificial para com os outros. Mas, 

embora seja importante para ajudar os necessitados, que não é o ponto principal da 



história. É, na realidade, uma história sobre como um herda a vida eterna, porque essa é 

a pergunta que iniciou a conversa para que esta história é a conclusão. 

O Senhor ofereceu esta história em resposta à pergunta do escriba, com sua implicação 

um tanto cínico que ele amava todos aqueles a quem ele considerava ser seus 

vizinhos. Jesus graciosamente lhe deu mais uma inesquecível, introspecção 

inescapavelmente clara em sua miséria; mais uma oportunidade para reconhecer o seu 

pecado e chorar por misericórdia. 

Quando a história começa um homem descia de Jerusalém para Jericó . Embora seja 

menos de quinze quilômetros de Jerusalém, Jericó , a cerca de 900 pés abaixo do nível 

do mar, é de cerca de 3.500 pés de altitude mais baixa. Assim, a estrada descia de 

Jerusalém para Jericó era íngreme e perigosa-tanto mais porque suas grutas e formações 

rochosas, desde esconderijos para ladrões e salteadores.Infelizmente para este homem o 

previsível aconteceu, e ele caiu nas mãos de salteadores , os quais o despojaram , 

repetidamente vencê-lo, e foi embora deixando-o meio morto . A situação do homem 

estava desesperado. Ele foi preso em uma estrada solitária em estado crítico e precisa de 

atenção médica imediata. No entanto, não havia garantia de quando ou se alguém se 

importaria para ajudá-lo. 

Tendo descrito terrível situação do homem, Jesus imediatamente introduzido um raio de 

esperança, lembrando que por acaso um sacerdote estava descendo nessa 

estrada . Esta parece ter sido a melhor notícia possível. Um sacerdote era um servo de 

Deus, por definição, aquele que oferecia sacrifícios pelos pecados do povo, que se espera 

que seja um modelo de virtude espiritual e o melhor, mais piedoso, e mais justo dos 

homens. Ele estaria intimamente familiarizado com a lei do Velho Testamento e 

comprometida com a vida fora de seus princípios, um dos quais foi a exigência de mostrar 

misericórdia. Em Levítico 19:34 Deus ordenou que o povo de Israel ", o estrangeiro que 

reside com você deve ser para você como o nativo entre você, e você deve amá-lo como 

a si mesmo, pois fostes estrangeiros na terra do Egito; Eu sou o Senhor vosso Deus "De 

acordo com Êxodo 23: 4-5. Eles foram resgatar o burro de um inimigo se ele se afastou, 

ou desmoronou sob sua carga-how muito mais o próprio homem. 

A esperança do Senhor introduzido foi de curta duração, no entanto. Em vez de parar para 

ajudar o homem ferido e indefeso, o padre passava do outro lado . Os comentadores têm 

muitas sugestões a respeito de porque o sacerdote evitado o homem ferido. Mas toda essa 

especulação é inútil, já que ele não era uma pessoa real, mas apenas um personagem de 

história do Senhor. O ponto de Jesus estava a fazer é que, porque ele sabia que os 

requisitos da lei, ele teria sido esperado para parar e ajudar o homem ferido. Também não 

se trata de uma acusação sobre o sacerdócio de Israel por falta de compaixão, no entanto, 

que muitas vezes era verdade; o sacerdote nesta história simplesmente funciona como 

alguém que teria sido esperado para ajudar, mas não o fez. 

Felizmente para o homem desesperado, outro viajante apareceu no trecho da estrada. Este 

homem era um levita , um daqueles que ajudaram os sacerdotes. Ele, também, teria sido 

muito familiarizado com a lei do Velho Testamento e seus requisitos para mostrar 

misericórdia para com os necessitados. Mas incrivelmente , quando ele chegou ao local 

e viu o homem ferido, o levita também se recusou a parar e ajudá-lo, mas como o padre 

tinha, ele passou pelo outro lado . Apesar de sua circuncisão, o conhecimento da lei de 

Deus, e envolvimento no sistema religioso, tanto ele quanto o padre mostrou-se sem 



reservas para a vida eterna. Eles não amam a Deus, uma vez que não guarda os seus 

mandamentos. Tampouco amar o próximo, uma vez que ambos passaram-se uma 

oportunidade para demonstrar esse amor. 

Neste ponto, a história toma uma reviravolta surpreendente e inesperado. Quando tudo 

parecia perdido, a ajuda chegou desde o mais improvável das fontes. Um samaritano, 

que estava em uma viagem, veio sobre o homem ferido. Dada a hostilidade entre judeus 

e samaritanos, este homem parece ser o mais indiferente ao homem ferido. Como se 

observa na exposição de 9:52 no capítulo 32 deste volume, o ódio entre judeus e gentios, 

já existia há séculos. O samaritano não poderia ter sido esperado para ajudar este 

homem; na verdade, ele pode até ter terminado o que os ladrões haviam começado. Mas, 

surpreendentemente, quando viu a batida, o homem indefeso, sentiu compaixão por 

ele. Seu coração estava com o homem na tristeza, dor e simpatia. Em vez de passar por 

ele como os outros dois homens tinha, ele aproximou-se dele e avaliou a 

situação. Observando suas lesões traumáticas, o samaritano enfaixou-lhe as feridas, 

derramando óleo e vinho sobre eles . Uma vez que os ladrões haviam retirado sua 

vítima, o samaritano teria que rasgar algumas de suas próprias roupas peças para fazer os 

curativos. Ele também usou algumas de suas próprias disposições para tratar as feridas 

antes enfaixando-os. óleo e vinho derramando sobre as feridas serviu para higienizar-

los e amaciá-los, assim, aliviar a dor e ajudar a curar. Este foi generoso, cuidados pródigo, 

certamente inesperado para quem era seu inimigo. 

Mas o samaritano não era completamente. Em vez de ser conteúdo para tratar as feridas 

do homem e, em seguida, sair, colocou-o sobre o seu próprio animal (talvez um burro 

ou uma mula) e trouxe-o para uma estalagem e cuidou dele . Inns ofereceu tarifa 

escassas na melhor das hipóteses, e na pior das hipóteses eram lugares de prostituição e 

roubo. Proprietários foram muitas vezes sem escrúpulos, o mal, e sem compaixão. Mas 

neste caso não havia escolha; o homem ferido necessário abrigo, comida, água e 

descansar. Após ter negociado um lugar para ficar, o samaritano levou o homem e 

continuou a cuidar dele durante toda a noite, já que ele não deixe até o dia seguinte . 

Quando ele saiu na manhã seguinte, o samaritano tirou dois denários e deu-os ao 

estalajadeiro e disse: "Tome cuidado com ele." Dependendo da qualidade da 

estalagem, esse montante teria pago para o quarto do homem ferido e cartão para em 

qualquer lugar a partir de três semanas a dois meses. Aqui era ainda um outro exemplo 

de generoso, amor compassivo do samaritano. Mas ele ainda não tinha terminado. Ele 

prometeu o gerente, "Tudo o que mais você gasta, quando eu voltar, o 

recompensará." Com efeito, ele deu-lhe um cheque em branco. Sua generosidade não 

conhecia limites. Ele se importava para o estrangeiro ferido o caminho a maioria das 

pessoas cuidarem de si próprios. Esse é o tipo de amor ilimitado que é preciso para ganhar 

o caminho de um para o reino de Deus. O escriba não amava assim. 

Jesus, então, pediu o escrivão, "Qual destes três você acha que provou ser um 

vizinho para o homem que caiu nas mãos dos salteadores? "Ele respondeu com a resposta 

óbvia, "Aquele que usou de misericórdia para com ele." Dirigindo para casa o ponto 

da história, Jesus disse-lhe: "Vá e faça o mesmo." A idéia é que apenas por 

continuamente, perfeitamente Deus amoroso e todo o próximo em todas as ocasiões, até 

mesmo o seu pior inimigo, o escriba poderia satisfazer a primeira e segunda mandamentos 

e alcançar a vida eterna. Obviamente, o ponto de Cristo é que nem o escriba nem ninguém 

é capaz de tal amor. Esta é uma acusação de toda a humanidade caída, e que a única 



resposta adequada era para ele a reconhecer a sua incapacidade de salvar a si mesmo, e 

suplicar a Deus por misericórdia e perdão. Jesus, o Deus encarnado, estava diante dele 

pronto para estender o perdão, graça e misericórdia para com ele. Mas não há nenhuma 

indicação de que o advogado fez isso; seu orgulho e auto-justiça mantinha cativo e ele 

provavelmente perdeu a vida eterna. 

 
66. A prioridade do Cristão (Lucas 10: 38-42) 

Agora, como eles estavam viajando junto, ele entrou numa 

aldeia; e uma mulher por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ela 

tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do 

Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, andava 

preocupada com todas as suas preparações; e ela veio até ele e 

disse: "Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado 

fazer todo o serviço sozinho? Então diga a ela para me ajudar 

"Mas o Senhor respondeu, e disse-lhe:« Marta, Marta, você está 

preocupado e incomodado sobre tantas coisas.; mas só uma coisa 

é necessária, por Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será 

tirada "(10: 38-42). 

O registro deste evento único e maravilhoso aparece em nenhum outro lugar nos 

Evangelhos. Apesar de sua brevidade, que ocupa um lugar importante no fluxo do 

Evangelho de Lucas e transmite uma verdade essencial, revelando a prioridade mais alta 

da vida cristã, a de amar a Deus. Ele faz um encaixe follow-up para a história do Bom 

Samaritano, que salientou a importância de amar o próximo como a evidência de amar a 

Deus. 

A palavra "prioridade" é um comumente utilizado hoje. Livros e seminários pretendendo 

ensinar as pessoas começam suas vidas a fim de compreensão e definição das suas 

prioridades abundam. Como a vida das pessoas tornam-se mais frenético, frenético, 

desarticulada, e desconectado, eles lutam para manter o foco sobre o que deve ser suas 

prioridades. A prioridade é, por definição, uma questão que está acima de todos os outros 

em importância. Davi disse no Salmo 27: 4: "Uma coisa pedi ao Senhor, que vou 

procurar", enquanto no Novo Testamento Paulo escreveu: "Uma coisa que eu faço" (Fp 

3:13.).Único foco de Davi foi ao contemplar e meditar a formosura do Senhor, e Paulo 

estava em persegui-lo, de modo a serem conformes à Sua semelhança. Ambos são 

exemplos da mais alta prioridade para os crentes-O deep, transformando o conhecimento 

de Deus. 

Esta história prepara o palco para a última fase do ministério de Jesus. Como observado 

nos capítulos anteriores deste volume, Lucas cobre última viagem de Jesus a Jerusalém 

em 9: 51-19: 27. Esse período entre o final de seu ministério galileu e Sua entrada triunfal 

em Jerusalém, encontrou o Senhor viaja extensivamente em Judéia e, ocasionalmente, a 

leste do rio Jordão em Perea. Sua ênfase primária durante essa jornada peripatética não 

era sobre a realização de sinais miraculosos, mas em ensinar Seus discípulos. Ele cobriu 

temas como a oração, Satanás, os demônios, o julgamento divino, a hipocrisia, a 



perseguição, o sofrimento, o Espírito Santo, a ganância, o contentamento, o dinheiro, 

dando, mordomia, unidade, justiça, santidade, a justiça divina, a humildade, orgulho, o 

custo de lealdade para com Ele, o reino de Deus e como inseri-lo, a alegria de Deus sobre 

os pecadores arrependidos, divórcio, inferno, penitência, perdão e fé. O foco de Lucas 

sobre o conteúdo do ensino de Jesus aos Seus discípulos durante esses meses é a razão os 

locais são vagos. Por exemplo, no versículo 38, ele escreve que Jesus "entrou numa certa 

aldeia" (NVI); em 11: 1 que Ele estava orando "em um determinado lugar"; em 13:22 que 

"Ele estava passando de uma cidade e de aldeia em aldeia"; e em 17: 11-12 que "Ele 

estava passando entre Samaria e da Galiléia" e "entrou em uma aldeia." 

Sempre ensinamento de Cristo foi uma ruptura radical com a sabedoria judaica 

convencional de sua época. Não foi apenas convincente, poderoso, e urgente, mas é 

verdade e, portanto, uma mudança de vida, porque quando Ele falou Deus estava 

falando. Em João 7:16 Ele declarou: "A minha doutrina não é minha, mas daquele que 

me enviou." "Eu tenho muitas coisas para dizer e julgar acerca de vós", disse Jesus, "mas 

aquele que me enviou é verdadeiro; e as coisas que eu ouvi dele, estes eu falar com o 

mundo "(João 8:26). No versículo 28, Ele acrescentou: "Quando você levantar o Filho do 

Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo destas 

coisas como o Pai me ensinou." Para aqueles que procuravam Sua vida, Ele disse: "Você 

está procurando matar-me, um homem que lhe disse a verdade, o que eu ouvi de Deus" 

(v. 40). Ele disse aos apóstolos no Cenáculo ", Já não vos chamo servos, porque o servo 

não sabe o que seu mestre está fazendo; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo 

quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer "(João 15:15). Em Sua oração 

sacerdotal, Jesus disse ao Pai: "As palavras que você me deu Eu dei a eles; e eles as 

receberam e verdadeiramente entendido que saí de ti, e creram que tu me enviaste "(João 

17: 8). 

Como esta passagem ilustra, a prioridade suprema para os crentes é ouvir a Palavra de 

Deus revelada. É fundamental para as outras funções espirituais, todos os quais estão 

motivados, bem informadas, e definidos pela Escritura. Don Whitney escreve: 

Nenhuma disciplina espiritual é mais importante do que a ingestão da Palavra de 

Deus. Nada pode substituir isso. Simplesmente não há vida cristã saudável para além de 

uma dieta do leite e da carne das Escrituras. As razões para isso são óbvias. Na Bíblia, 

Deus nos diz sobre si mesmo, e, especialmente, sobre Jesus Cristo, a encarnação de 

Deus. A Bíblia se desdobra a Lei de Deus para nós e nos mostra como todos nós já 

quebrado. Não aprendemos como Cristo morreu como um substituto sem pecado, 

dispostos para disjuntores da Lei de Deus e como devemos nos arrepender e crer nEle 

para estar bem com Deus. Na Bíblia, aprender os caminhos e vontade do 

Senhor. Encontramos nas Escrituras como viver de uma forma que é agradável a Deus, 

bem como melhor e mais gratificante para nós mesmos. Nenhuma destas informações 

eternamente essencial pode ser encontrado em qualquer outro lugar, exceto a 

Bíblia. Portanto, se quisermos conhecer a Deus e ser divino, devemos conhecer a Palavra 

de Deus, intimamente ( disciplinas espirituais para a vida cristã [Colorado Springs, Colo 

.: NavPress, 1991], 24) 

À medida que a história começa Jesus e os seus acompanhantes estavam viajando , como 

eles fariam por toda a Judéia. Sempre que este incidente se encaixa cronologicamente em 

viagem do Senhor de Jerusalém não é conhecida, mas Lucas colocou aqui para um 

propósito específico. Sua intenção era colocar seus leitores na posição de alunos, pronto 



para absorver o ensinamento do Senhor Jesus Cristo nos capítulos a seguir. Embora ele 

não nomeia a aldeia Cristo entrou , João nos diz que era de Betânia, onde Marta e Maria 

e seu irmão Lázaro viveu (João 11: 1; 12: 1-3). De acordo com João 11:18, Bethany 

"estava perto de Jerusalém, cerca de duas milhas ao largo", por isso Jesus estava na 

vizinhança de Jerusalém, embora não seja pela última vez. Como o Senhor entrou na 

aldeia, ele conheceu uma mulher chamada Marta . Introdução de Lucas sobre ela 

como uma mulher sugere que Jesus ainda não tinha conhecido ela. Esta pode ter sido a 

primeira de muitas vezes ele permaneceu na casa que ela dividia com Maria e Lázaro. 

Nem Jesus nem Seus mensageiros sempre teve uma recepção nas aldeias visitadas (cf. 9: 

51-53; 10: 10-12). Mas, neste caso, Marta entusiasticamente o recebeu em sua casa e 

divirta-Lo como um convidado altamente valorizada. Marta é um nome aramaico que 

significa "amante" (ie, uma mulher chefe de uma família), que combina com seu caráter 

e posição. Ela pode muito bem ter sido uma viúva, uma vez que não há nenhuma menção 

de seu marido e Lucas descreve o lugar como a casa dela . Desde que ela geralmente é 

mencionado pela primeira vez quando as irmãs são nomeados juntos (João 11: 29-30; 12: 

2-3), Marta foi, provavelmente, o mais velho dos dois. Junto com sua irmã, Marta, 

evidentemente, era um crente em Jesus, uma vez que ela o chamou de "Senhor" (v. 40). 

No desenrolar da história que revela as diferentes reações das duas irmãs (e também 

comuns entre os crentes) para o ensino de Jesus: Maria foi dedicado, mas Marta estava 

ocupada. 

MARIA DEDICADO 

Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés 

do Senhor, ouvindo a sua palavra. (10:39) 

Lucas não mencionar irmão Marta de Lázaro, mas não revelam que ela tinha uma irmã 

chamada Maria . Embora Marta foi mencionado pela primeira vez, Maria é a figura 

central na história e um exemplo para todos os crentes a seguir. Depois Ele entrou na 

casa, ela estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra . Sua posição, o 

mais próximo a ele como ela poderia obter, indica intenso interesse de Maria em seu 

ensino. Embora esta foi uma posição típica para estudantes de um rabino, no judaísmo do 

primeiro século rabinos não demorou mulheres como estudantes. O imperfeito do verbo 

traduzido escuta sugere uma audição contínua da parte dela. A atenção de Maria estava 

voltada para o mais poderoso, professor claros, verdadeiros que já falou. 

Maria demonstrou a atitude de um verdadeiro crente. Em Lucas 6:47 Jesus definiu um 

autêntico discípulo como "aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as põe em 

prática", em contraste com aqueles que "chamada [Ele]: 'Senhor, Senhor, e não fazeis o 

que [ Ele diz] "(v. 46). Em Lucas 8:21 Jesus definido Seus verdadeiros irmãos espirituais 

como "aqueles que ouvem a palavra de Deus e fazê-lo", e depois disse: "Bem-aventurados 

aqueles que ouvem a palavra de Deus e observá-lo" (11,28). Na parábola dos solos, ele 

declarou que "a semente em boa terra, esses são os que ouviram a palavra em um coração 

honesto e bom, e mantê-lo rápido, e dão fruto com perseverança" (8:15) . Tiago exortou 

seus leitores para "provar-vos cumpridores da palavra e não somente ouvintes que se 

iludem" (Tiago 1:22).Paulo estava confiante de que a fé dos tessalonicenses era 

verdadeira, porque "quando [eles] recebido a palavra de Deus ... [eles] recebestes, não 

como palavra de homens, mas por aquilo que ele realmente é, a palavra de Deus, que 



também desempenha seu trabalho em [aqueles] que crêem "(1 Ts. 2:13). Maria 

compreendeu que a prioridade mais alta para um crente é ouvir a verdade que veio do céu 

(cf. João 8: 43-47). 

MARTA DISTRAÍDO 

Marta, porém, andava preocupada com todas as suas 

preparações; e ela veio até ele e disse: "Senhor, não te importas 

que minha irmã tenha me deixado fazer todo o serviço 

sozinho?Então diga a ela para me ajudar "Mas o Senhor 

respondeu, e disse-lhe:« Marta, Marta, você está preocupado e 

incomodado sobre tantas coisas.; mas só uma coisa é necessária, 

por Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada "(10: 

40-42). 

Infelizmente, mesmo os crentes genuínos podem perder o foco no que realmente 

importa. Ao contrário de sua irmã, Marta estava distraído de ouvir o ensinamento do 

Senhor, estar preocupado com todas as suas preparações . O verbo 

traduzido distraído significa literalmente ", a ser arrastado." Ela permitiu que seus 

preparativos (lit., "muitos serviços"), tais como a fixação de uma refeição para os 

convidados e fazer arranjos para onde iriam dormir, para mantê-la a partir do prioridade 

de ouvir o Senhor ensinou. 

Certamente não há nada de errado em mostrar hospitalidade; na verdade, a Escritura 

ordena. Paulo escreveu que os crentes devem ser constantemente "praticar hospitalidade" 

(Rom. 12:13). O escritor de Hebreus exortou: "Não vos esqueçais da hospitalidade, pela 

presente alguns hospedaram anjos sem o saber" (Heb. 13: 2), enquanto Pedro ordenou: 

"Seja hospitaleiro para um outro sem queixa" (1 Pedro 4: 9). Mostrando marcas de 

hospitalidade ambos os anciãos (1 Tim. 3: 2; Tito 1: 8) e mulheres tementes a Deus (1 

Tm 5:10.). Mas, no processo de fazer isso, Marta tem suas prioridades torcido; ela estava 

exagerando e se preocupar, tentando fazer com que tudo arranjado para sua satisfação, 

talvez para fazer uma impressão em Jesus. Como resultado, ela não conseguiu tirar 

proveito de um raro e inestimável oportunidade para ouvir pessoalmente o Senhor do 

universo e teach ficar impressionado profundamente por Ele. 

Suas prioridades equivocadas finalmente causou Marta perder a alegria de servir. Ela 

tornou-se mais e mais confuso, agitado, e frustrado, até que, finalmente, ela ficou com 

raiva. O alvo de sua raiva era a sua irmã, que, em vez de ajudar com as tarefas, estava 

sentado a ouvir Jesus. Finalmente, em exasperação, Marta veio até Jesus e 

interrompeu. Sua irritação e raiva a levou a perder o controle e fazer a acusação sem 

pensar, "Senhor, não te importas?" Para assim repreende aquele que é "misericordioso 

e piedoso" (Ex. 34:. 6; 2 Crônicas 30: 9; Neemias 09:17, 31; Sl. 103: 8; 111:. 4; 116: 5; 

Joel 2:13, Jonas 4: 2) e se preocupa com seu povo (1 Pedro 5: 7; cf. Sl 34:. . 15; Mt 6: 26-

30) é uma das afirmações mais tolas e sem graça que alguém já feitas a Jesus. 

Especificamente, Marta acusou Jesus de não se 

importar que sua irmã tinha deixado ela para fazer todo o serviço sozinho . E se Ele se 

importava, então Ele deveria dizer a ela para ajudar a arcar com o ônus de servir. Após 



falsamente acusando-O de não cuidar, Marta se então que dizer ao Senhor exatamente o 

que fazer, o que implica que a sua vontade e os seus planos eram mais importantes do que 

a dele. Ela tinha perdido a perspectiva; ela estava totalmente fora de controle; sua visão 

da realidade era severamente distorcida. Marta estava preocupado com o pão que 

alimenta o corpo, enquanto o foco da Maria foi sobre o Pão da Vida que alimenta a alma 

(cf. João 6:33, 35, 48, 51). 

Demonstrando o cuidado delicado, compassivo que Marta havia unthinkingly 

questionado, o Senhor respondeu, e disse-lhe: «Marta, Marta . Repetindo o nome dela 

como um sinal de emoção intensificada (cf. 06:46; 08:24; 13:34), Jesus disse-lhe: "Você 

está preocupado e chateado sobre tantas coisas." Marta foi indevidamente preocupado 

e perturbada com temporais as coisas a tal ponto que ela tinha esquecido que só uma 

coisa é necessária -listening à Palavra de Deus. Longe de repreendendo-a como Marta 

tinha exigido, Jesus elogiou Maria para a compreensão de que a realidade. "Maria 

escolheu a boa parte (lit., "o que é melhor"), ele disse a Marta, que não deve ser tirado 

dela. " 

Com demasiada frequência, os cristãos, como Marta, permitir que as suas vidas sejam 

regulados pelo que não é necessário. A fidelidade no trabalho, em casa, e na igreja tem 

um lugar, mas não devem ser autorizados a substituir a fidelidade à verdade divina. "O 

homem não vive somente de pão, mas o homem vive de tudo o que sai da boca do Senhor" 

(Deut. 8: 3). Só fazendo que sua maior prioridade pode crentes contemplar a formosura 

do Senhor, como Davi, e conhecer a Cristo, como era paixão suprema de Paulo. Para o 

efeito, deve "commend [si] a Deus e à palavra da sua graça, que é capaz de construir [eles] 

para cima e para dar [a eles] a herança entre todos os que são santificados" (Atos 20:32; 

cf. Col. 3:16; Ef 6:17; 1 Tm 4:.. 6; 1 Pedro 2: 2; 1 João 2:14). 

Assim, nesta conta, a necessidade de ser um aluno do Mestre Divino é estabelecida, e as 

lições de seus lábios se desenvolverá ao longo dos capítulos seguintes. 

  

67. A oração Modelo de Jesus-Parte 1: Ensina-

nos a orar (Lucas 11: 1-2a) 

Aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em determinado 

lugar, depois de haver terminado, um dos seus discípulos 

disseram-lhe: "Senhor, ensina-nos a orar como também João 

ensinou aos seus discípulos." E Ele lhes disse: "Quando você, 

orardes, dizei: "(11: 1-2a) 

Sobre a importância da oração na vida cristã, o pastor puritano notável Tomé Brooks 

escreveu, 

O poder da religião e da vida piedade, prospera, ou morre, como armário vida de oração 

[privadas], prospera, ou morre. Piedade nunca sobe para um tom mais alto do que quando 

os homens manter mais próximo de seus armários. 



A oração particular é que a par [segredo] chave do céu que abre todos os tesouros de 

glória para a alma. Os melhores riquezas e as misericórdias mais doces Deus 

normalmente dá ao seu povo quando eles estão em seus armários de joelhos ... as graças 

dos santos são animadas, e acarinhados, e reforçado pelas influências secretas doces que 

suas almas se enquadram quando estão em seu armário-comunhão com Deus. ( O Secret 

Key to Céu [Reprint; Edinburgh: Banner da Verdade, 2006], xiv, 44) 

A oração é mais do que meramente um dever ocasional; é um modo de vida. Os comandos 

do Novo Testamento os crentes a "manter vigiando e orando" (Mateus 26:41.); "Que em todos 

os momentos que devemos orar" (Lucas 18: 1); para ser "dedicado à oração" (Rm 

0:12.); "orar em todos os momentos" (Ef 6:18.); "dedique [si] à oração" (Col. 4: 2); para "em 

tudo, pela oração e súplica, com ação de graças [suas] petições sejam em tudo conhecidas 

diante de Deus" (Fp 4: 6.); e de "orar sem cessar" (1 Ts. 5:17). 

Santos do Antigo Testamento acreditavam que Deus ouviu suas orações. No Salmo 65: 2 

Davi dirigiu a Deus como "Você que ouvem a oração", enquanto Salomão escreveu que 

Deus "ouve a oração dos justos" (Pv 15:29.). Ele não somente ouvir as orações do seu 

povo, Ele também se deleita em ouvi-los (Prov. 15: 8). Mas essas orações deve ser de um 

coração puro (Jó 16:17; Sl 17: 1; Prov. 28: 9.)., Porque Deus não vai ouvir as orações 

daqueles que abrigam o pecado no seu coração (Sl 66:18; Isa. 1:15), e também deve 

refletir confiança nele (1 Cr. 5:20). 

Os registros do Velho Testamento, por exemplo, as orações de Abraão para Abimeleque 

(Gn 20: 7, 17), Isaque para Rebekah (Gen. 25:21), Moisés por Israel depois que o povo 

se rebelou contra Deus no deserto (Num. 14: 13-19), Hannah por um filho (1 Sam. 1: 10-

12), Davi, em resposta à promessa da aliança davídica (2 Sam. 7: 18-29), Salomão na 

dedicação do templo (1 Reis 8: 22-53), Elias para a ressurreição do filho de uma viúva (1 

Reis 17:21), Eliseu para a ressurreição do filho de uma mulher Shunnamite (2 Reis 4:33), 

Ezequias em resposta a uma invasão assíria (2 Reis 19: 15-19), e para a cura (2 Reis 20: 

2-3), Davi e Manassés de perdão pessoal (Sl 51, 2 Chron. 33: 11-13.), Jonah por libertação 

pessoal (Jon . 2: 1-9), e Ezra (Esdras 9: 5-15), Neemias (Ne 1:. 4-11) e Daniel (Dan. 9: 1-

19) para o perdão e libertação para a nação de Israel . 

O Novo Testamento registra as orações de Anna (Lucas 2:37), os apóstolos (Atos 1:14; 

6: 6 [cf. 6: 4]), a Igreja primitiva (Atos 1:24; 2:42; 4: 23-31; 12: 5, 12; 13: 3), Pedro e 

João (Atos 8: 14-15), Pedro (Atos 09:40; 11: 5), Paulo (Atos 09:11; 16:25 [ com Silas]; 

20:36; 21: 5; 28: 8.; Rom 01:10; 10: 1; 2 Cor 13: 7, 9; Ef. 1: 16-23., 3: 14-21; Phil 1:. 4, 

9-11; Colossenses 1: 3, 9-12; 1 Tessalonicenses 1: 2; 3:10; 2 Tessalonicenses 1:11; 2 Tm 

1:.... 3; Filemon 4), e João (3 João 2). 

Mas o exemplo supremo de oração em toda a Escritura é tirada do Senhor Jesus 

Cristo. Oração permeado ministério terreno de nosso Senhor do começo ao fim. Ele orou 

em seu batismo (Lucas 3:21), durante a sua primeira viagem de pregação (Marcos 1:35; 

Lc 5:16), antes de escolher os Doze (Lucas 6: 12-13), antes de alimentar os cinco mil 

(Matt. 14:19), depois de alimentar cinco mil pessoas (Mat. 14:23), antes de alimentar os 

quatro mil (Mat. 15:36), antes da confissão de Pedro de como o Cristo (Lucas 9:18), na 

transfiguração ( Lucas 9: 28-29.), para algumas crianças que haviam sido trazidos a Ele 

(Mateus 19:13), após o retorno dos setenta (Lucas 10:21), antes de ressuscitar Lázaro 

dentre os mortos (João 11: 41- 42), ao enfrentar a realidade da cruz (Jo 12.28), na Última 



Ceia (Mateus 26: 26-27.), por Pedro (Lucas 22: 31-32), no Getsêmani (Mt 26.: 36-44), a 

partir da cruz (Mateus 27:46; Lucas 23:34, 46), com os discípulos que ele encontrou no 

caminho de Emaús (Lc 24:30), na ascensão (Lc. 24: 50-51 ) e, soberanamente, em Sua 

oração sacerdotal em João 17. Ele vem como nenhuma surpresa, então, que essa passagem 

encontra Jesus ... orar num certo anónimo lugar em algum lugar na Judéia. 

Relato de Lucas sobre este modelo de oração é uma versão abreviada do que a registrada 

por Mateus (6: 9-13), embora as duas orações foram dadas em diferentes ocasiões. A 

única no evangelho de Mateus estava na Galiléia; o registrado por Lucas ocorreu vários 

meses depois na Judéia. Sem dúvida, ambos os orações refletem ensino repetido com 

freqüência por Jesus aos Seus seguidores em todo o Seu ministério terreno. Por uma 

questão de rigor, os elementos observados por Mateus mas omitidos por Lucas serão 

incluídas na exposição desta oração nos capítulos que se seguem. 

Esta oração é o veículo de Jesus para ensinar os discípulos (e todos os crentes) a estrutura 

essencial e recursos necessários de oração. Os elementos em sua oração enfatizar a razão 

primordial para a oração, como se verá. Esta visão geral pode ser dividido em duas seções: 

o pedido dos discípulos que Jesus ensinasse a orar, e da resposta do Senhor. 

PEDIDO DOS DISCÍPULOS 

Quando acabou, um dos seus discípulos disseram-lhe: "Senhor, 

ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus 

discípulos." (11: 1b) 

Enquanto Jesus freqüentemente procurado solidão quando orou (cf. 5:16; Mat. 14:23; 

Marcos 1:35), nesta ocasião alguns dos seus discípulos estavam presentes. Quando o 

Senhor tinha acabado de orar um dos seus discípulos , sem dúvida falar para o 

resto, disse-lhe: "Senhor, ensina-nos a orar". Dado tanto ênfase do Antigo Testamento 

sobre a oração e sua familiaridade com ele, este pedido parece um tanto surpreendente 

. Mas ela reflete a triste realidade que naquele momento da sua história, a tradição ea 

cerimônia tinha substituído o conhecimento da Escritura, de modo que a verdadeira 

oração, em grande parte havia sido perdida para o povo judeu. A solicitação dos 

discípulos para a educação na oração também revela que o que eles tinham vindo para 

estar familiarizado com a respeito da oração não era o que Deus queria. A oração ouviram 

Jesus pray era radicalmente diferente das tradicionais orações costumeiras, que estavam 

acostumados em suas sinagogas do escribas, fariseus e rabinos. 

Jesus observou que contraste em Mateus 6, onde Ele indiciou o falso religião, hipocrisia 

dos escribas e fariseus. "Quando orardes," Ele avisou seus ouvintes, "você não ser como 

os hipócritas; pois gostam de ficar em pé e Oração nas sinagogas e nas esquinas das ruas, 

para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua plena 

recompensa "(v. 5). Essas orações estavam focados em colocar em um show de piosity 

para as pessoas que estavam assistindo, e não em honrar e glorificar a Deus. Em vez de 

vistosas, ostentação, orações públicas, Jesus instruiu seus seguidores: "Quando orares, 

entra no teu quarto e, fechando a porta e ora ao teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que 

vê o que é feito em recompensa vontade secreta você "(v. 6). Muitas orações judaicas 

foram marcados pela ritualística, sem sentido, vazio, vãs repetições que caracterizou 

orações pagãs. Mas Jesus declarou: "Quando você está orando, não use a repetição sem 



sentido, como os gentios, para eles supõem que elas serão ouvidas por suas muitas 

palavras" (v. 7). 

Isso João O Baptist tinha também ensinou os seus discípulos a orar (cf. Lucas 5:33) 

também levou os discípulos do Senhor para pedir-Lhe para ensiná-los. Eles estavam 

familiarizados com os discípulos de João (cf. 7: 18-24), e queria o mesmo tipo de 

instrução de Jesus que João tinha dado seus seguidores. É razoável supor que uma vez 

que João não era uma parte da instituição religiosa, que tinha mantido uma abordagem 

puro, incorrupto à oração de acordo com a de santos do Antigo Testamento. 

A RESPOSTA DO SENHOR 

E Ele lhes disse: "Quando orardes, dizei:" (v. 2b) 

Os discípulos não havia solicitado que Jesus ensinar-lhes uma oração para recitar, mas 

como orar. Ele respondeu, dando-lhes uma oração que, ao mesmo tempo que é recitado e 

até mesmo cantado, não se destina a apenas isso. Tendo alertou contra a repetição sem 

sentido na oração (Mt 6: 7.), Jesus não teria dado Seus seguidores uma oração para recitar 

mecanicamente. Também não há qualquer registro no Novo Testamento de ninguém 

posteriormente recitar esta oração. Longe de ser apenas mais um ritual de oração, é um 

esqueleto ou estrutura para toda a oração. Como tal, é de grande valor prático, como o 

pastor e teólogo puritano Tomé Watson observou: 

Há um duplo benefício decorrente de enquadrar as nossas petições adequAdãoente a esta 

oração. 1. Erro Nisto na oração é impedida. Não é fácil escrever errado depois de esta 

cópia; não podemos facilmente errar quando temos o nosso padrão antes de nós. 2. Por 

este meio misericórdias pedido forem obtidos; pois o apóstolo nos garante que Deus nos 

ouvirá quando oramos "de acordo com sua vontade." 1 João v. 14. E com certeza nós 

oramos de acordo com a sua vontade, quando oramos de acordo com o padrão que ele 

nos colocou. ( Corpo da Divindade [Reprint; Grand Rapids: Baker, 1979], 400-401) 

Esta oração reflete os elementos da oração encontrados no Antigo Testamento. Havia um 

sentido em que Deus era inacessível, simbolizado pelo véu que separava o Santo dos 

Santos do resto do templo, e a proibição de tocar Mt. Sinai, quando Deus apareceu (Ex. 

19:12). No entanto, enquanto as pessoas não podiam entrar diretamente na presença de 

Deus, eles foram convidados para abordá-Lo em oração. "Na minha angústia", disse Davi, 

"Eu invoquei o Senhor, e meu Deus clamei por socorro; Ele ouviu a minha voz do seu 

templo, e meu grito de socorro diante dele chegou aos seus ouvidos "(Sl. 18: 6). ". O 

Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade": 

No Salmo 145 18 acrescentou, No Salmo 50:15 Deus convidou Seu povo "Invoca-me no 

dia da angústia; Vou salvá-lo, e você vai me honra ", e em 91:15 Ele prometeu:" Ele me 

invocará, e eu lhe responderei; Eu estarei com ele na angústia; Eu vou resgatá-lo e honrá-

lo. " 

Orações no Antigo Testamento foram caracterizados por vários elementos. Primeiro, eles 

foram marcados por adoração, amor e louvor, como a paixão do coração fluiu para fora 

dos lábios (Sl 07:17; 22:23, 26; 34: 1.). 

Em segundo lugar, eles refletiam uma atitude de gratidão e agradecimento pelas bênçãos 

de Deus e disposição (PSS. 9: 1; 30: 4; 33: 2; 50:14, 23; Is. 12: 1; Dan 2:23; Jon.. 2: 9), 



Terceiro, eles reconheceram a santidade de Deus (Sl. 22: 3), reconhecendo a Sua glória 

transcendente. Em quarto lugar, que manifestou o desejo sincero de obedecer a Deus (Sl 

119:. 5, 8, 17, 34, 88, 134), o que resultou na confissão do pecado (Sl 51). Quando houve 

desobediência. Em quinto lugar, em vez de se concentrar exclusivamente nas 

necessidades dos indivíduos, as orações do Antigo Testamento também expressa as 

necessidades da nação como um todo (Ex 33:13, 16;.. Dt 26:15). Em sexto lugar, a oração 

no Antigo Testamento, também envolvido perseverança, como a exemplificada por 

Moisés, que intercedeu em favor do povo durante quarenta dias após o incidente do 

bezerro de ouro (Deut. 09:18, 25). Por fim, as orações foram oferecidas em humildade (2 

Cr 07:14;. Esdras 8:21;. Ps 10:17). Esses mesmos elementos estão em exibição na oração 

de Jesus, como Ele restabeleceu o padrão divino que em grande parte havia sido perdido 

em Israel. 

Este rico, modelo multifacetada pode ser abordada de várias maneiras. Desdobra-se as 

diversas relações entre o crente e Deus: Pai e filho ("Pai Nosso"), Santo e adorador 

("santificado seja o teu nome"), Régua e sujeito ("Venha o teu reino"), mestre e servo (" 

Sua vontade seja feita "), Salvador e pecador (" perdoa-nos as nossas dívidas "), e guia e 

peregrino (" não nos levam em tentação "). Ele também define as atitudes corretas para a 

oração: altruísmo ("nosso"), a intimidade ("Pai"), a reverência ("santificado seja o teu 

nome"), fidelidade ("Venha o teu reino"), submissão ("Sua vontade seja feita" ), 

dependência ("Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia"), penitência ("perdoa-nos as nossas 

dívidas"), humildade ("não nos levam em tentação"), e confiante, a alegria triunfante 

("Teu é o reino, o poder ea glória para sempre "). 

Incidindo sobre a glória de Deus, Jesus ignorou elementos não essenciais, tais como a 

postura de oração. Escritura registra pessoas orando em todas as posições possíveis: em 

pé (Gn. 24: 12-14; 1 Sm 01:26), sentado (Jz 21: 2-3; 2 Sm 07:18; 1 Reis 19:.. 4) , 

ajoelhando-se (1 Reis 08:54; Esdras 9: 5; Dan 6:10.), curvando-se (Ex 34: 8-9.), deitado 

de bruços (Ez 9:.. 8; Matt 26:39), com as mãos erguidas (Sl 28: 2; 1 Tm. 2: 8.), olhando 

para cima (João 11:41; 17: 1), e olhando para baixo (Lucas 18:13). 

Nem há qualquer local em particular que as orações devem ser oferecidas, embora Jesus 

fez sugerir um lugar privado (Mateus 6: 6.) Em vez de uma exposição pública 

pretensioso. Ainda assim, os homens de Judá orou no meio da batalha (2 Cr 13:14.); Elias 

orou em uma caverna (1 Reis 19: 9-10); Jesus orou no jardim do Getsêmani:, no deserto 

(Marcos 1:35; Lc 5:16), em uma montanha, (Lucas 6:12), e na cruz (Lucas 23 (Mt 26 36-

44.) : 33-34); a igreja primitiva rezava em uma casa (Atos 1:14, 24; 12:12); Pedro rezou 

em um eirado (Atos 10: 9); Paulo e Silas oravam na prisão (Atos 16:25); Paulo orou em 

uma praia (Atos 21: 5) e no templo (Atos 22:17); Ezequias orou na cama (Is. 38: 2); e 

Jonas orou no estômago de um peixe (Jon. 2: 1-9). 

Nem Jesus especificar um determinado momento para orar. Escritura registra pessoas 

orando no início da manhã antes do amanhecer (Marcos 01:35), na manhã após o nascer 

do sol (Pss. 5: 3; 88:13)., Três vezes ao dia (Dan 06:10 [de manhã, de tarde e . noite, Sl 

55:17]), ao meio-dia (Atos 10: 9), no período da tarde (Atos 3: 1), à noite (1 Reis 18:36), 

durante a noite (Pss. 4: 4; Lucas 6:12), à meia-noite (Atos 16:25), durante todo o dia (Sl 

86: 3), e dia e noite (Ne 1:... 6; Lucas 02:37; 1 Tessalonicenses 3:10; 1 Tim. 5: 5); em 

suma, os crentes devem orar em todos os momentos (Lucas 18:. 1; Ef 6:18), 

continuamente (Atos 1:14), e sem cessar (1Ts 5:17.). 



O Senhor também não definiu uma atitude especial para a oração. Por um lado, alguns se 

aproximou de Deus com uma atitude de tristeza, sofrimento, até mesmo desespero. Daniel 

orou vestindo saco, uma manifestação de tristeza (Dan. 9: 3); um coletor de impostos 

arrependido batia no peito, um sinal de remorso, enquanto rezava (Lucas 18:13); Hannah 

"chorou amargamente", como ela orou:, como Davi (Sl 39:12.); (1 Sam 1 9-11.) chocado 

com a derrota de Israel em Ai seguindo os pecados de Achan, Josué e os anciãos de Israel 

colocar pó sobre as suas cabeças e rasgaram suas roupas quando eles procuraram o Senhor 

em oração:; (Josh 7 6-7.) após as catástrofes devastadoras que o atingiu "Jó se levantou, 

rasgou o seu manto e raspou a cabeça, e ele caiu no chão e adoraram" (Jó 1:20); Moisés 

(Deut. 9: 18-19), Neemias (Neemias 1: 4.), Anna (Lucas 2:37), os líderes da igreja em 

Antioquia (Atos 13: 1-3), e Paulo e Barnabé (Atos 14:23) jejuou e orou; Jesus, "nos dias 

da sua carne, ... ofereceu ambos orações e súplicas com forte clamor e lágrimas ao One 

capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua piedade" (Heb. 5: 7; cf. Lucas 

22:44); Davi exortou o povo ", derrama o teu coração diante Dele;Deus é o nosso refúgio 

"(Sl 62: 8.). 

Por outro lado, a oração pode ser oferecido com uma atitude de alegria. Paulo escreveu 

aos filipenses que ele foi "sempre oferecendo oração com alegria em meu cada oração 

por todos vós" (Fl 1: 4.); 1 Samuel 2: 1 registros que "orou Ana e disse:" O meu coração 

exulta no Senhor; o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca fala corajosamente 

contra os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação '"; Davi declarou: "Minha 

boca oferece louvores com alegres lábios" (Sl. 63: 5; cf. 71:23; 84: 2; 92: 4); Salmo 66: 

1 exorta: "Celebrai com júbilo a Deus, toda a terra"; no Salmo 95: 1-2 o salmista exortou: 

"Vinde, cantemos de alegria ao Senhor, vamos gritar com alegria à rocha da nossa 

salvação. Deixe-nos diante dele com ações de graças, vamos gritar com alegria a Ele com 

salmos "(cf. 98: 4-6; 112: 1-2). 

As petições no primeiro semestre deste modelo para a oração se concentrar em glória de 

Deus, aqueles que, na segunda metade da necessidade do homem. No entanto, na 

realidade, toda a oração é centrada em Deus, pois Ele glorifica a Si mesmo, fornecendo 

para as necessidades do homem. Oração surge a partir da Palavra de Deus (cf. Dan. 9: 2-

3) e tem como objetivo final a glória de Deus. Não é uma tentativa de mudar a vontade 

de Deus, e muito menos ele tenta manipulá-lo a ganhar um de gananciosos, desejos 

egoístas, como a "saúde e da riqueza" movimento ensina falsamente. A verdadeira oração 

coloca Deus em Seu lugar de direito da autoridade soberana e de boa vontade, com alegria 

subordina-se aos Seus propósitos. Como Tomé Brooks observou: "Tais orações nunca 

chegar ao ouvido de Deus, nem deleitar o coração de Deus, nem jamais será interposto 

no seio de Deus, que não são direcionados para a glória de Deus" ( chave secreta , 

235). Tudo na oração-modelo de Cristo é, na realidade, um ensaio do que Deus tem 

afirmado para ser verdade, tanto em termos de sua pessoa e suas promessas. Oração busca 

a glória de Deus e alinha-se com as promessas que Ele fez na Escritura. 

Todas as petições afirmar a supremacia de Deus. "Pai", reconhece-Lo como a fonte de 

toda a bênção; "Santificado seja o teu nome", como sagrado; "Venha o teu reino", como 

soberano; "Sua vontade seja feita", como superior, "dá-nos cada dia o nosso pão de cada 

dia", como defensor; "Perdoa-nos os nossos pecados", como salvador, e "não nos deixeis 

cair em tentação", como abrigo. 

Esta seção do capítulo 11 abertura centra-se na importância da oração. Os versículos 1-4 

contêm a instrução do Senhor em oração, versículos 5-8 revelar ânsia de Deus para ouvir 



a oração, versículos 9-10 ensinar a certeza de que Deus responderá a oração, e os 

versículos 11-13 expressar o desejo de Deus para dar o melhor para aqueles que 

pray. Todas essas verdades ricos será o tema dos próximos capítulos deste volume. 

 
68. A oração Modelo de Jesus-Parte 2: Pessoa de 

Deus (Lucas 11: 2b, c) 

Pai, santificado seja o teu nome. (11: 2b, c) 

Como faz todos os aspectos da verdade espiritual, a religião falsa torce e distorce o 

verdadeiro significado da oração. Algumas religiões abordar oração a falsos deuses, ou 

falsos deturpações do verdadeiro Deus. Outros prescrever orações para ser recitado 

ritualmente como um meio de ganhar a salvação. Em outras religiões meditação 

introspectiva ou o canto de mantras-mecânico, por vezes, multiplicado por escrevê-los 

em uma oração roda-toma o lugar de oração. Toda oração em falsas religiões é dirigida a 

deuses que não existem, e por isso é inútil. Torna-se nada mais do que uma forma de auto-

ajuda, com foco nas necessidades, esperanças e aspirações de quem ora em uma vã 

esperança de alguma ajuda sobrenatural. 

Mesmo alguns que professam a adorar o Deus da Bíblia acham que podem usar a oração 

como um meio de ganho egoísta. O movimento conhecido também como Confissão 

Positiva Palavra Fé, nome e exija, eo Evangelho da Prosperidade-descarAdãoente 

proclama a noção mentindo que o propósito da oração é para a liberação de bênçãos 

físicas, financeiras e materiais. Como o título de um livro de um dos líderes do movimento 

proclama, seguindo os princípios Palavra Fé vai te ensinar "Como escrever seu próprio 

bilhete com Deus." 

O deus do movimento Palavra A fé é um falso deus, e não o verdadeiro Deus, o soberano 

Senhor do céu e da terra (Mateus 11:25;. Lucas 10:21; Atos 17:24). Este deus falso, dizer 

estas enganadores, é obrigado pela lei da fé que governa o reino espiritual, assim como a 

lei da gravidade faz o universo físico. Usando a lei ou princípio de fé, as pessoas podem 

obrigar Deus a responder da maneira que eles determinam. Além disso, esse falso ensino 

afirma que ele é dependente de fé humana e palavras humanas para realizar a sua 

obra. "Boca-faithers" são, como seus professores com arrogância chocante 

blasphemously afirmar, "pequenos deuses". Isso inspirado por Satanás (Gn 3: 5) mentira 

elimina qualquer necessidade de uma verdadeira oração, submissa a Deus para agir, uma 

vez que as próprias palavras de pessoas que supostamente tem o poder de trazer-lhes o 

que eles desejam de forma egoísta. (I criticar o movimento Palavra Fé em meu 

livro Charismatic Chaos [Grand Rapids: Zondervan, 1992]; ver também DR 

McConnell, A Different Evangelho . [Peabody, Mass .: Hendrickson, 1988]) 

Mas o Deus vivo e verdadeiro não é uma força impessoal ou princípio, nem Ele pode ser 

manipulado por pessoas egocêntricas, especialmente os mais gananciosos. Ele é o "Deus 

e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo" (Rm 15: 6; 2 Cor 1:.. 3; Ef. 1: 3), que tem "estabeleceu 

o seu trono nos céus, e seu reino domina sobre tudo "(Sl 103: 19; cf. 115: 3.). Longe de 

ser dependente fracos, pecadores, "Tudo o que agrada a Deus, Ele faz, no céu e na terra, 

nos mares e em todos os abismos" (Sl 135:.. 6; cf. Is 43:13; 46: 10;. Dan 4:35; Efésios 



1:11).. Deus repreendeu aqueles que recriar-Lo em sua própria imagem, declarando-lhes: 

"Você pensou que eu era igual a você" (Sl. 50:21). 

O erro fundamental em todo o pensamento errado sobre a oração é que é principalmente 

para as pessoas para conseguir o que quer. Na realidade, é o privilégio insondável da 

comunhão com o Deus soberano do universo; de viver em constante consciência d'Aquele 

que é igual e perfeitamente consciente de nós. A verdadeira oração traz crentes na 

presença de Deus para submeter-se a Sua vontade e ver a Sua glória em exibição em suas 

respostas. 

Jesus especificamente ensinou que a oração é para mostrar a glória de Deus, quando Ele 

prometeu: "Tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja 

glorificado" (João 14:13). Coerente com esse princípio, a oração modelo do Senhor se 

concentra em Deus, revelando a sua paternidade ("Pai"), a prioridade ("santificado seja o 

teu nome"), programa ("Venha o teu reino"), plano ("Sua vontade seja feita") , disposição 

("dar-nos cada dia o nosso pão de cada dia"), o perdão ("perdoa-nos os nossos pecados") 

e proteção ("não nos deixeis cair em tentação"). As duas primeiras verdades, que incidem 

sobre a pessoa de Deus, são o assunto deste capítulo. Vendo Deus tanto como Pai e como 

sagrado preserva o equilíbrio entre a sua transcendência e sua imanência, entre Seu amor 

compassivo e Sua glória majestosa, e entre a intimidade com Ele e reverência para com 

Ele. 

DEUS COMO PAI 

Pai, (11: 2b) 

A primeira palavra na oração de Jesus marca como profundamente diferente das orações 

judaicas daquele dia. Deus raramente é referido como Pai no Antigo Testamento, e apenas 

em um sentido nacional para se referir a Israel como um todo (Deut. 32:. 6; 1 Crônicas 

29:10; Sl. 68: 5; 63 Isa:. 16; 64: 8; Jer 3: 4, 19; 31: 9.; Mal. 1: 6; 2:10), ou o seu rei (1 

Sam. 8: 7). Em nenhuma parte do Antigo Testamento é Deus dirigida como Pai em uma 

oração pessoal, que teria sido considerado presunçoso. Para Jesus se dirigir a Deus como 

Pai (como sempre fazia, exceto na cruz [Lucas 23:34]), e instruir seus seguidores a fazê-

lo foi revolucionário e chocante. 

Uma das coisas que agitavam líderes religiosos apóstatas de Israel mais foi referindo-se 

a Deus como seu Pai (por exemplo, Matt 07:21 de Cristo; 10: 32-33.; 12:50; 16:17; Lucas 

22:29; João 8 : 54; 10:29).Eles entenderam corretamente a declaração de Jesus: "Meu Pai 

trabalha até agora, e eu trabalho também" (João 5:17) para ser nada menos do que uma 

reivindicação de divindade plena e absoluta igualdade com Deus Pai. Devido a essa 

afirmação "os judeus procuravam ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava 

o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus" (v. 

18). 

Mas Jesus não só chamar a Deus seu Pai, Ele também declarou que ele era o pai de todos 

os que estão em Cristo. No Sermão do Monte, Jesus disse aos discípulos: "Seu Pai sabe 

do que vocês precisam, antes de vós lho pedirdes" (Mt 6:. 8; cf. vv 15, 18.). Em Marcos 

11:25 Ele exortou: "Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra 

alguém, para que vosso Pai, que está nos céus também vos perdoará as vossas ofensas." 

"Pare agarrado a mim", disse Jesus a Maria Madalena após a ressurreição ", porque ainda 



não subi para o Pai; mas vai para meus irmãos, e dize-lhes: 'Subo para meu Pai e vosso 

Pai, meu Deus e vosso Deus "(João 20:17). 

A palavra grega traduzida Pai é Pater , mas o aramaico (a língua falada pelo povo judeu) 

termo era abba (cf. Marcos 14:36; Rom 8:15; Gal. 4: 6.). Abba era um termo íntimo 

utilizado por crianças, e muitas vezes era uma das primeiras palavras que uma criança 

aprendeu a dizer. Ele enfatiza que a oração envolve intimidade com Deus. Os crentes têm 

o privilégio de entrar na presença do Criador e Rei soberano do universo e se dirigindo a 

ele em termos de encargos, íntimos. Dirigindo-se a Deus como Pai afirma que os crentes 

vivem em família eterna de Deus e são participantes de Sua natureza divina (2 Pedro 1: 

4). Embora os pecadores (1 João 1: 8), eles não deixam de Seus amados e remidos 

crianças, a quem Ele concedeu a vida eterna (João 3:15, 16, 36; 05:24; 06:40, 47; 10:28; 

17: 2; 1 João 5: 11-12). 

Note-se que a frase possessivo "nosso Pai" (Mateus 6: 9.), Referindo-se verdadeiros 

crentes, é o golpe mortal para o falso ensino da paternidade universal de Deus e da 

fraternidade do homem. Deus é o pai de todos no sentido de que os criou (Atos 17:29), 

mas não em um sentido relacional. Jesus fez essa verdade clara quando disse aos judeus 

incrédulos: "Se Deus fosse o vosso Pai, você me ama ... Você é do seu pai, o diabo" (João 

8:42, 44). Somente aqueles que receberam Jesus através de fé salvadora são dadas "o 

direito de se tornarem filhos de Deus" (João 1:12). Paulo contrastou os "filhos da carne" 

com os "filhos de Deus" (Rm. 9: 8). E os "filhos da escrava [incrédulos]" com os filhos 

da "mulher livre [crentes]" (Gl 4 : 22-31), enquanto o apóstolo João diferenciado entre 

"os filhos de Deus e os filhos do diabo" (1 João 3:10). 

A paternidade de Deus é o fundamento de toda a oração. Seus filhos são convidados a 

entrar em Sua presença e "em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças a [sua] 

petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus" (Fp 4: 6.). As melhores pessoas sem 

Cristo não pode chamar Deus de Pai, nem podem esperar que Ele ouve suas orações. Mas 

os piores pecadores, redimidos por Jesus Cristo, nos tornamos Seus filhos. Para eles, 

Jesus fez a promessa surpreendente, "Peçam, e lhes será dado; buscai, e 

encontrareis; batam, ea porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, 

encontra; e àquele que bate será aberto "(Mt 7: 7-8.). Na ilustração de como os pais tratam 

seus filhos que se segue, Jesus deixou claro que a promessa se aplica somente aos filhos 

de Deus: 

Ou qual é o homem entre vós que, quando seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, 

se lhe pedir um peixe, ele não lhe dará uma cobra, vai? Se vós, pois, sendo maus, sabeis 

dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que 

é bom para aqueles que lhe pedirem! (Vv. 9-11) 

A paternidade de Deus resolve várias questões-chave. Primeiro, instala-se a questão do 

medo. O Deus vivo e verdadeiro é um Deus de amor (Dt 23: 5; Mic 7:18; 3:17 Sf; João 

3:16; Rm 5:...... 8; Gl 2:20; 2 Tessalonicenses 2 : 16; Tito 3: 4), a misericórdia (Sl 86:15; 

145:. 8; Lc 1:72; 6:36; Ef. 2: 4; Tiago 5:11; 1 Pedro 1: 3), a graça ( Ex. 34: 6; Sl 86:15; 

103:. 8; 116: 5; 145:... 8; Jer 03:12; 1 Pedro 5:10), compaixão (Dt 04:31; Neemias 09:19 

, 27, 28, 31; 111 Pss: 4; 112:. 4; 116:... 5; Lam 3:22; Dan 9:18; Joel 2:13, Jon 4: 2), e 

bondade (Rom. 2: 4; 11:22; Tito 3: 4). Nenhum tal deus existe em falsas religiões;esses 

deuses são, na realidade demônios personificando deuses (Deut. 32:17), e nenhum 

demônio se manifestaria a amar, a atitude de coração terno, tais paternal, 



compassivo. Chegar a conhecer o verdadeiro Deus é para ser libertado do medo servil 

associado com a adoração de falsos deuses; ele é aproximar quem terá compaixão deles 

como um pai tem sobre seus filhos (103 Ps: 13.). 

Em segundo lugar, a paternidade de Deus resolve a questão de esperança. O mundo vive 

em desespero sem esperança, aliviado apenas por auto-engano que acabará por falhar (Jó 

08:13; 11:20; 27: 8; Prov. 11:.. 7; Ef 2,12; 1 Tessalonicenses 4:13) . Mas a esperança que 

está ancorado em Deus nunca falhará (Pv 23:18; 24:14; Jer 29:11; Rom. 5:... 2; 2 

Tessalonicenses 2:16), por basear-se nos crentes ' união com Jesus Cristo (Colossenses 

1:27), guardada no céu (Col. 1: 5), e concedida pelo Deus da esperança (Rm 15:13).. 

Em terceiro lugar, a paternidade de Deus resolve a questão da solidão, não a ausência 

momentânea da companhia de outras pessoas, mas a solidão cósmica que resulta da 

negação de que Deus existe.Descrevendo que a solidão Tiago W. Sire observa que, se 

Deus não existe, "Temos sido jogado para cima por um universo impessoal. No momento, 

um ser auto-determinação da auto-consciente aparece em cena, essa pessoa pede a grande 

pergunta: Qual é o significado de tudo isso? Qual é o objetivo do cosmo? Mas criador-os 

próprias forças impessoais da pessoa de alicerce matéria-não pode responder "( O 

Universe Next Door [Downers Grove, Ill. InterVarsity, 1988], 102). Mas Deus não existe, 

é um refúgio para seus filhos (46 Ps: 1.), E é com eles sempre (Sl 139:. 7-12; Mt 28:20.). 

Finalmente, a paternidade de Deus resolve a questão de recursos. "Meu Deus", escreveu 

o apóstolo Paulo, "suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória 

em Cristo Jesus" (Fl. 4:19).Como nosso Pai está no céu, Ele está acima de todas as 

circunstâncias e além de todas as limitações de tempo e espaço. Seu poder é ilimitado, 

Sua graça imensurável, e Seu tesouro de bênçãos ilimitadas. A muitas bênçãos que Deus 

graciosamente concede Seus filhos incluem instrução (Pss 25:12; 32:. 8; 94:12), conforto 

(Sl 23: 4; 2 Cor. 1: 3-4.)., Correção (Hb 12: 6), proteção contra ataques de Satanás (João 

17:15; 2 Ts 3:... 3; 1 João 5:18), o acesso a Ele através da oração (Hb 4:16), provisão para 

todas as suas necessidades (Sal 34: 10; 84:11; Phil 4:19), e uma herança que inclui todas 

as bênçãos da salvação (Mt 19:29;.. 25:34; Ef 1:11;. Col. 1:12; 03:24; Heb 1:14; 1 Pedro 

1: 4.). 

COMO DEUS SAGRADO 

santificado seja o teu nome. (11: 2c) 

A realidade que os cristãos têm um relacionamento íntimo com o Pai celestial não 

significa que eles podem tratá-lo com falta irreverente, irreverente de respeito. "O filho 

honra o pai," Deus lembrou rebelde Israel, "... então se eu sou pai, onde está a minha 

honra?" (Mal. 1: 6). Entender que Deus é sagrado fornece um equilíbrio necessário para 

vê-lo como Pai. Ele protege contra abusando os crentes têm intimidade com Ele. 

Esta primeira Pedido na oração modelo do Senhor salienta a afirmação feita anteriormente 

neste capítulo que a oração é principalmente para a glória de Deus. Cada pedido tem de 

ser subordinado ao e em harmonia com esse objetivo. O egoísmo não tem lugar na 

oração; Deus não existe para satisfazer os caprichos das pessoas, mas para glorificar a Si 

mesmo. Oração reconhece a declaração de Deus: "Eu sou o Senhor, que é o meu nome; Eu 

não vou dar a minha glória para outro "(Is. 42: 8; cf. 48:11). Portanto, quando os crentes 

se aproximar Dele, elas devem procurar "atribuem ao Senhor a glória devida ao seu nome" 



(Sl. 29: 2; cf. 66: 1-4), e querem ver "toda a terra ... cheia de Sua glória" (Sl. 72:19). Como 

o salmista oram, "Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória" (Sl 115: 

1.). Até mesmo os seus pedidos de Sua ajuda é, em última análise, para a glória do Seu 

nome (Sl 79: 9; 106: 47.). 

Hallowed traduz uma forma do verbo hagiazo , o que significa para definir algo separado 

como santo. Ela está relacionada com os 

termos doxazo ("glorificar"), eulogeo ("abençoar" ou "louvor"), e hupsoō("levante" ou 

"exaltar"). Neste contexto, significa reconhecer que o nome de Deus merece ser 

diferenciada de definir e acima de tudo que é criado. Deus é sumamente separado do que 

Ele fez, existe em uma esfera diferente, e tem conhecimento e sabedoria muito além da 

nossa. Para santificar Seu nome é acreditar que Deus é que Ele se revelou estar nas 

páginas das Escrituras (cf. Heb 11: 6.) E de viver uma vida consciente de Deus. É para 

definir seu nome para além de tudo o comum, profano, terrena, humanos e materiais, 

assim como o sábado era para ser santificado por ser tratado de forma diferente do que os 

outros seis dias:; (Ex 20, 8-11). para manter seu nome incomparável em reverência e 

temor; para honrar a Deus como único e, acima de todos os outros; e estimar, prêmio, 

honra, a reverenciamos e adorá-Lo como infinitamente santo. 

No Meribah no deserto, Moisés desobedeceu a Deus por bater em um rochedo para levar 

água ao invés de falar a ele como o Senhor lhe tinha ordenado. Por esse ato de 

desobediência ele foi proibido de entrar na terra prometida ", porque," Deus lhe disse: 

"você não ter acreditado Me, para tratar-me como santo aos olhos dos filhos de Israel, por 

isso não deve trazer esta assembléia na a terra que lhes dei "(Num. 20:12). Em 

contrapartida, o Senhor Jesus Cristo, antecipando a cruz com o seu pecado de rolamento 

e separação do Pai, disse: "Agora a minha alma está perturbada; e que eu vou dizer: 'Pai, 

salva-me desta hora? Mas para este fim Eu vim para esta hora "(João 12:27). Então, 

afirmando que a glória de Deus era mais importante do que o sofrimento Ele iria suportar, 

Jesus orou: "Pai, glorifica o teu nome" (v. 28). Ele estava disposto a suportar a cruz para 

que santa ira de Deus contra o pecado, a Sua justiça, Sua graça, e Sua misericórdia pode 

ser colocado em exibição. 

Viver uma vida que hallows Deus começa no coração. Usando uma forma de a palavra 

traduzida santificado nesta passagem, Pedro exortou os crentes a "santificar Cristo como 

Senhor nos [seus] corações" (1 Pedro 3:15). Trata-se de uma consciência constante da 

presença de Deus, uma verdade que Davi expressou, quando escreveu: "Tenho posto o 

Senhor continuamente diante de mim" (Sl. 16: 8). Mais significativamente, a vida que 

hallows o nome de Deus é inevitavelmente marcada pela obediência em todos os aspectos 

da vida. Como Paulo exortou aos coríntios: "Portanto, quer comais quer bebais, ou façais 

outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus" (1 Cor. 10:31). Quando vida dos crentes 

estão em conformidade com a vontade de Deus o mundo incrédulo "verá [suas] boas obras 

e glorifiquem a [sua] Pai que está nos céus" (Mat. 5:16). Eles também santificar o nome 

de Deus, confessando que, confiando que, recusando-se a profaná-lo (Mt 10:32). (Sl 

33:21). (Lev 18:21; cf. Ex. 20: 7.), Amá-la (Sl . 119: 132), e honrando-lo (Sl 96: 8.). 

De Deus nome é muito mais do que meramente um título; refere-se a tudo o que Ele é, 

incluindo sua natureza, atributos e caráter. Em resposta ao apelo de Moisés ", peço-te que 

me mostres a tua glória!" (Ex. 33:18) Deus prometeu: "Eu mesmo a passar toda a minha 

bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor antes de você "(v. 19). Em 

cumprimento dessa promessa Deus declarou alguns de seus atributos a Moisés: 



Em seguida, o Senhor passou por diante dele e proclamou: "O Senhor, o Senhor Deus, 

misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande em benignidade e em verdade; que 

mantém misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniqüidade, a transgressão eo 

pecado; Ele ainda não tem por deixar impunes os culpados, que visito a iniqüidade dos 

pais nos filhos e nos netos, até a terceira e quarta geração "(Ex. 34: 6-7). 

Durante todo o nome de Escritura Deus é equiparado a Sua pessoa. Quando Davi declarou 

que "cantar louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo" (Sl 07:17; cf. 113:. 1; 135: 1; 148: 

5), ele não estava se referindo a um título, mas para o pessoa que o carrega. Por outro 

lado, quando as nações se diz que "temem o nome do Senhor" (Sl 102: 15.), É ser 

majestoso de Deus que está em vista. Quando o Senhor Jesus Cristo disse ao Pai em sua 

oração sacerdotal: "Manifestei o teu nome aos homens que me deu fora do mundo" (João 

17: 6), ele quis dizer que Ele tinha revelado a verdadeira natureza de Deus a 

eles.Compreender o nome de Deus é um pré-requisito para confiar nele. No Salmo 09:10 

Davi disse a Deus: "Aqueles que conhecem o teu nome confiam em Ti." 

Os nomes de Deus revelada nas Escrituras identificar a gama de sua gloriosa 

atributos. Elohim, o nome do plural do Deus trino, o descreve como o Criador (Gênesis 

1: 1); El-Elyon (Deus Altíssimo) como o governante soberano do universo (Gênesis 

14:22); EU SOU como o eternamente existente (Ex. 3: 13-14; cf. João 8:58); Jeová-Jiré 

(O Senhor Proverá) como aquele que atende às necessidades de Seus filhos (Gn 

22:14); Jeová-Nissi (O Senhor é Meu Banner) como o rei sob o qual Seu povo de Março 

(17:15 Ex.); Jeová-ropheka (O Senhor seu curador) como aquele que cuida de suas 

necessidades físicas (Ex. 15:26). Ele é Jeová-shalom (O Senhor é Paz [Jz 06:24.]); Jeová-

roi (o Senhor nosso Pastor [Sl. 23: 1]); Jeová-TSIDKENU (O Senhor nossa Justiça [Jer. 

23: 6]); Jeová-Sabaoth (o Senhor dos Exércitos [1 Sam. 1: 3]); Jeová-meqaddeskem (o 

Senhor que vos santifica [Ex 31:13.]), E, supremamente, "o Deus e Pai de nosso Senhor 

Jesus Cristo" (Rom. 15: 6) -Deus encarnado que revela perfeitamente Ele (João 1 : 18; 

14: 9). 

A Bíblia também lista diversos nomes e títulos que se desdobram a natureza do Senhor 

Jesus Cristo. Ele é chamado de Amen (Apocalipse 3:14; cf. 2 Cor 1:20.), O Alfa eo 

Omega (Rev. 22:13), o advogado (1 João 2: 1), o Apóstolo (Heb. 3: 1), o Autor e 

Consumador da fé (Heb. 12: 2), o Princípio (fonte, origem) da criação de Deus 

(Apocalipse 3:14), o Branch (Jer. 23: 5), o Pão da Vida (João 6:35), o autor da salvação, 

o Cornerstone (Ef 2:20.), a consolação de Israel (Lucas 2:25), o Conselheiro (Isaías 9 (Hb 

2:10.).: 6), o Sunrise do alto (Lucas 1:78), o Libertador (Rm 11:26), a porta das ovelhas 

(Jo. 10: 7.), Deus bendito eternamente (Romanos 9: 5), Pai Eterno (Isaías 9: 6.), a 

testemunha fiel (Apocalipse 1: 5), o primeiro eo último (Apocalipse 1:17), o Primogênito 

(preeminente um) dos mortos (Apocalipse 1: 5) e mais toda a criação (Colossenses 1:15), 

o Precursor (Heb. 6:20), o Bom Pastor (João 10:11), o Grande Sumo Sacerdote (Hb. 4:14), 

o Guardião das almas (1 Pedro 2 : 25), o chefe da igreja (Cl 1:18), o Santo de Deus (João 

6:69), EU SOU (João 8:58), Emanuel (Is 7:14), o Rei de. Israel (João 01:49; cf. Zech. 9: 

9), o Rei dos reis e Senhor dos senhores (1 Tm 6:15), o último Adão (1 Cor 15,45), o 

Cordeiro de Deus (João 1:29), a Luz do mundo (.. João 8:12), o Leão da tribo de Judá 

(Apocalipse 5: 5), Senhor (João 13:13), o Senhor da glória (1 Cor. 2: 8), o mediador (1 

Tim. 2: 5), o Mensageiro da aliança (Mal. 3: 1), o Messias (João 1:41), o Deus Forte 

(Isaías 9: 6.), a Estrela da Manhã (Apocalipse 22:16), o Unigênito (um único) do Pai (João 

1:14), nossa Páscoa (1 Cor. 5: 7), o Príncipe da vida (Atos 3:15), o Príncipe da Paz (Isaías 

9: 6.), a Ressurreição ea Vida (João 11:25), o Justo (Atos 07:52), o Rock (1 Cor. 10: 4), 



o Root e descendente de Davi (Apocalipse 22:16), a Raiz de Jessé ( .. Isa 11:10), o 

governante em Israel (Miquéias 5: 2; Matt. 2: 6), o príncipe dos reis da terra (Apocalipse 

1: 5), Salvador (Lucas 2:11; Tito 1 : 4), Servo (Is 42: 1), Shiloh (Gen. 49:10), Filho do 

Deus Bendito (Marcos 14:61), Filho de Davi (Mt 12:23; 21:.. 9), o Filho de Deus (Lucas 

1:35), Filho do Altíssimo (Lucas 1:32), o Sol da Justiça (Mal. 4: 2), o Verdadeiro Deus 

(1 João 5:20), a Videira Verdadeira (João 15: 1), o Caminho, a Verdade ea Vida (Jo 14: 

6), a Palavra (João 1: 1, 14), a Palavra de Deus (Apocalipse 19:13), e a Palavra de Vida 

(1 João 1: 1). 

A verdadeira oração começa, portanto, com a devida compreensão de Deus. Enfatizando 

a importância do pensamento correto sobre Ele a partir do qual verdade, honra a Deus a 

oração flui AW Tozer escreveu, 

Devemos pensar dignamente de Deus. É moralmente imperativo que nós purgar de nossas 

mentes todos os conceitos ignóbeis da Divindade e deixar que Ele seja o Deus em nossas 

mentes que Ele está em seu universo .... Que Deus existe para si mesmo e do homem para 

a glória de Deus é o ensino enfático da Bíblia. A alta honra de Deus é o primeiro no Céu, 

pois ainda deve estar em terra. ( O Conhecimento do Santo [New York: Harper & Row, 

1961], 42) 

Tal pensamento e oração deve começar, como o exemplo do Senhor Jesus Cristo nesta 

passagem revela, com o reconhecimento de Deus como nosso Pai sagrado. 

 
69. A oração Modelo de Jesus-Parte 3: O 

Propósito de Deus (Lucas 11: 2-D) 

Venha o teu reino (11: 2d) 

Desde a queda da raça humana está em rebelião contra Deus. A maioria das pessoas desde 

a infância acreditam erroneamente que eles podem definir o rumo para suas vidas, 

determinar seu próprio destino, decidir o seu próprio futuro, e traçar seu próprio curso da 

vida. Isso é especialmente verdade em narcisista, auto-exaltação, cultura ego-mad de 

hoje. O século XIX poeta Inglês William Ernest Henley capturou a essência deste, vista 

desafiante centrada no homem em seu famoso poema "Invictus": 

Fora da noite que me cobre, 

Negro como o Pit de pólo a pólo, 

Agradeço aos deuses que pode ser 

Para minha alma inconquistável. 

Na garra cruel da circunstância, 

Eu não recuei nem gritei; 



Sob os golpes do acaso 

Minha cabeça está sangrenta, mas erecta. 

Além deste lugar de ira e lágrimas 

Teares mas o horror da máscara, 

E ainda a ameaça dos anos 

Localiza, e deve encontrar, me sem medo. 

Não importa quão estreito o portão, 

Como cheio de castigos o pergaminho. 

Eu sou o mestre do meu destino; 

Eu sou o capitão da minha alma. 

Mesmo Israel freqüentemente escolheu para desafiar a autoridade de Deus e do Antigo 

Testamento narra a longa história da nação de rebelião. "Você tem sido rebeldes contra o 

Senhor desde o dia em que eu soube que você," Moisés disse ao povo (Deut. 09:24). Mais 

tarde, ele acrescentou, "Eu sei que sua rebeldia e sua teimosia; eis que, enquanto eu ainda 

estou vivo hoje com vocês, rebeldes fostes contra o Senhor; quanto mais, então, depois 

da minha morte? "(Deut. 31:27). História posterior de Israel mostrou que o medo de 

Moisés era justificada. Olhando para trás, a causa do exílio de Israel para a Babilônia, 

Neemias reconheceu a Deus que Israel "se tornaram desobedientes e se rebelaram contra 

ti, e lançaram a tua lei para trás das costas" (Ne. 9:26). Os Salmos freqüentemente 

lamentar a rebelião de Israel contra Deus, especialmente o Salmo 78. Versículo 8 descreve 

a geração êxodo como "uma geração contumaz e rebelde"; apesar de todos provisão de 

Deus para eles no deserto (. vv 11-16) "eles ainda continuaram a pecar contra Ele, a se 

rebelar contra o Altíssimo no deserto" (v 17;.. cf. vv 40, 56; 106 : 7). Salmos 05:10 e 107: 

11 também descrever aqueles que se rebelaram contra Deus. Isaías denunciou Israel como 

"um povo rebelde, falsos filhos, filhos que se recusam a ouvir a instrução do Senhor (30 

Isa: 9.; Cf. 3: 8; 65: 2). A rebelião de Israel teve conseqüências devastadoras. Porque "eles 

se rebelaram e contristaram o seu Espírito Santo; Ele, portanto, entregou-se a tornar-se 

seu inimigo, ele lutou contra eles "(Is. 63:10). Por meio do profeta Jeremias, Deus mesmo 

declarado de Israel: "Este povo tem um coração obstinado e rebelde" (Jer. 5:23). Ele disse 

a Ezequiel: "Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a um povo rebelde que se 

rebelaram contra mim; eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje "(Ez 

2: 3; cf. 5:. 6; 20:13; 07:13 Hos; 8: 1.). Repetidamente em Ezequiel Deus se refere a Israel 

como uma "casa rebelde" (2, 5, 6, 8; 3:26, 27; 12: 3, 9, 25; 17:12; 24: 3). Em sua oração 

de intercessão apaixonado por seu povo, Daniel também reconheceu que Israel tinha 

consistentemente se revoltou contra Deus (Dan. 9: 5, 9). 

Revolta é inerente à própria definição de pecado, cuja essência, o apóstolo João escreveu, 

é "pecado" (1 João 3: 4). Paulo emparelhado ilegalidade com a rebelião (1 Tim 1: 9.), E 

descreveu o anticristo futuro, o rebelde final contra Deus, como o "homem da iniqüidade" 

(2 Ts 2: 3.). 



Mas, para chegar a Cristo Salvadora é abandonar a própria autonomia pretendida de Deus 

e reconhecer que Ele define o rumo para nossas vidas. É a abandonar viver auto-centrado 

e substituir o egoísmo com submissão. Na salvação do pecador se curva do joelho até o 

senhorio de Jesus Cristo, submetendo-se como Rei e reconhecer Sua autoridade absoluta, 

soberana (veja a discussão abaixo). Um dia "ao nome de Jesus se dobre todo joelho, 

daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e ... toda língua confesse que Jesus 

Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai" (Fil. 2: 10-11), como Deus soberanamente 

determinou: "Eu certamente irá contar do decreto do Senhor: Ele disse-me:" Tu és meu 

Filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra 

por tua possessão "(Sl. 2: 7-8). 

As duas petições discutidos neste capítulo, um do relato de Lucas eo outro de Mateus, o 

foco no plano de Deus. Ambos reconhecem que toda a história é, inevitavelmente, 

inexoravelmente, se movendo em direção ao reinado de Jesus Cristo, e cada um expressa 

um forte desejo de que para ser realizado. O século XIX Inglês hino escritor Frances 

Ridley Havergal expressa o grito do coração do crente em seu hino: "Tu és Vindo, ó meu 

salvador": 

Oh a alegria de ver Thee reinante, 

Ti, meu Senhor amado! 

Toda língua Thy Name confissão, 

Adoração, honra, glória, bênção, 

Trazido a Thee com acordo contente; 

Ti, meu Senhor e meu amigo, 

Vindicado e entronizado: 

Até os confins da terra 

Glorificado, adorado, e de propriedade. 

Esses dois próximos das petições em nosso modelo de oração do Senhor introduzir Deus 

como soberano e supremo. 

DEUS COMO SOBERANO 

Venha o teu reino (11: 2d) 

Tem havido um grande número de estados, impérios e nações ao longo da história 

humana, mas espiritualmente há apenas dois reinos: o reino de Deus eo reino de Satanás 

(cf. Col. 1:13). Todos os reinos deste mundo atualmente fazem parte do domínio das 

trevas de Satanás. No futuro, porém, "O reino do mundo [vai] tornar-se o reino de nosso 

Senhor e do seu Cristo; e Ele reinará para todo o sempre "(Apocalipse 11:15). Depois de 

ter sido "resgatado ... a partir do domínio das trevas e transferido ... para o reino do Filho 

do seu amor" (Colossenses 1:13), os crentes têm como maior objetivo o avanço desse 

reino. Eles não amam o reino deste mundo (1 João 2:15), mas, como Paulo escreveu que 

"continuar buscando as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus" (Col. 

3: 1; cf. Mt 6:33;.. Phil 3:20). 



Basileia ( reino ), que também pode significar "regra" ou "reinado", refere-se a um reino 

soberano. Ele é usado com mais freqüência no Novo Testamento para se referir ao reino 

de Deus (chamado no reino dos céus no Evangelho de Mateus), como acontece 

aqui. Combinado com a forma imperativa do verbo erchomai , esta Pedido poderia ser 

traduzido: "Seu reino, deixe que isso aconteça"; "Deixá-lo realmente ter lugar"; ou 

"deixá-lo realmente vir." Para ver o reino de Deus e Sua triunfante manifesto regra na 

terra é o desejo e oração do crente. 

A palavra Seu indica que o reino do qual Jesus estava falando é aquele governado por seu 

pai. Poderes terrestres, como o Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e, 

em tempos mais modernos, a Alemanha nazista e da Rússia Soviética, e todos os outros 

ascensão e queda nação (cf. Atos 14:16). Unidas têm o seu momento ao sol, mas como o 

seu poder cresce, faz assim o seu orgulho, e o pecado traz sobre a sua queda. "A justiça 

exalta uma nação", escreveu Salomão ", mas o pecado é o opróbrio dos povos" (Prov. 

14:34). Deus soberanamente determina a extensão ea duração das nações. Daniel 

declarou ao rei babilônico Belsazar, "Deus o teu reino e colocar um fim a isso" (Dn. 5:26), 

enquanto Paulo proclamou aos filósofos gregos em Atenas que Deus "feita a partir de um 

só homem toda nação da humanidade vivem em toda a face da terra, determinando os 

seus tempos determinados e os limites da sua habitação "(Atos 17:26). 

A regra soberana de Deus foi o contexto de todo o ensino e pregação do Senhor Jesus 

Cristo. No início do seu ministério "Jesus começou a pregar ea dizer: Arrependei-vos, 

porque o Reino dos céus está próximo" (Mat. 4:17). Em Lucas 4:43 Ele disse: "Eu devo 

pregar o reino de Deus ... para eu fui enviado para este fim" (cf. 8: 1). O reino de Deus 

continuou a ser o tema de sua instrução aos apóstolos, mesmo após a sua ressurreição, 

quando Ele "aparecem [va] a eles durante um período de 40 dias e [falou com eles] das 

coisas concernentes ao reino de Deus" (Atos 1: 3). 

Jesus falou do reino em três dimensões. Primeiro, ele se referiu a ele como existente no 

passado. Em Mateus 08:11 Ele falou dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó como já estar 

no reino. 

Em segundo lugar, Jesus falou do reino como presente. Em Lucas 17:21 Ele disse aos 

fariseus: "O reino de Deus está no meio de vós"; anteriormente o Senhor tinha ordenado 

a setenta a proclamar ao povo: "O reino de Deus está próximo de vós" (Lc. 10: 9; cf. v 

11). Ele respondeu a alegação de blasfêmia dos fariseus que Ele expulsava os demônios 

por meio do poder de Satanás, dizendo-lhes: "Se eu expulso os demônios pelo Espírito de 

Deus, então o Reino de Deus já chegou até vós" (Mt 12.: 28). O povo judeu, e seus líderes 

em particular, não conseguiu reconhecer a presença do reino, já que não foram à procura 

de um reino espiritual, mas sim um político, social, militar e econômico. O reino era uma 

realidade, mas a incredulidade cegou seus olhos para que não pudesse vê-lo. 

Mas, embora o reino continua a estar presente hoje como o Deus vivo governa os corações 

do penitente que confiam nEle, também há um futuro, única forma de isso. Jesus disse 

aos discípulos no Cenáculo: "Em verdade eu vos digo, eu nunca mais beberei do fruto da 

videira, até aquele dia em que o beber, novo, no reino de Deus" (Mc 14:25). No 

julgamento de Ovelhas e caprinos ", o Rei dirá aos que estiverem à sua direita [as 

ovelhas], 'Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado 

desde a fundação do mundo" (Mat. 25 : 34), mas para aqueles que O rejeitam "haverá 

choro e ranger de dentes quando [eles] virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no 



Reino de Deus, mas [eles mesmos] que está sendo jogado fora. E eles virão do oriente e 

do ocidente, do norte e do sul, e reclinar-se à mesa no reino de Deus "(Lucas 13: 28-

29). Isso se refere ao reino milenar do nosso Senhor na terra (Apocalipse 20: 1-6). 

Por meio de outra distinção, dois aspectos do reino de Deus pode ser notado. O reino 

universal abrange governo de Deus sobre todo o universo. Como o Criador, Ele é 

soberano sobre a Sua criação. Salmo 29:10 diz que "o Senhor sentou-se como o rei para 

sempre", enquanto Apocalipse 15: 3 endereços ele como "Rei das nações." Salmos 103: 

19 acrescenta: "O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e sua soberania regras sobre 

tudo "em 1 Crônicas 29: 11-12. Davi orou, 

Teu, ó Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, a vitória ea majestade, na verdade tudo o 

que está nos céus e na terra; Teu é o reino, ó Senhor, e Você exaltar a si mesmo como 

cabeça sobre tudo. E riquezas e glória vêm de ti, e tu governar sobre tudo, e na tua mão 

há força e poder; e encontra-se em sua mão para fazer um grande e fortalecer todos. 

O reino universal é eterno, providencial, sobrenatural, e eficaz. Autoridade sobre ele foi 

delegada ao Senhor Jesus Cristo, a quem Deus empregou para criar (Colossenses 1:16) e 

sustentá-la (Heb. 1: 1-3). 

Mas o reino universal não está em vista aqui. Não há necessidade de orar por ele para 

avançar, uma vez que ela é eterna, abrangente e absoluta. Esta Pedido pede vez que o 

reino redentor, a esfera da salvação, o reino sobrenatural do povo crente, 

antecipAdãoente. Fá-lo de três formas. 

Em primeiro lugar, através da salvação; o reino redentor cresce uma alma redimida por 

vez. Não é uma estrutura visível, terrena, nem pode ser identificada com qualquer nação, 

denominação ou organização;é o reino das almas governados por Cristo. O pedido "venha 

o teu reino" é antes de tudo uma oração missionária, em que o peticionário alega a sua 

vontade, ambições, planos, metas e preocupações com a prioridade de vida do avanço do 

reino redentor de Deus, vendo os pecadores convertidos. "Primeiro de tudo, então," Paulo 

instruiu a Timóteo: "Peço que súplicas e orações, súplicas e ações de graças, ser feita em 

nome de todos os homens" (1 Tim. 2: 1), porque "Deus quer que todos os homens sejam 

salvos e cheguem ao conhecimento da verdade "(v. 4). A oração do coração crente é que 

as pessoas se "arrepender-se, pois o Reino dos céus está próximo" (Mt 4:17; cf. 3: 

2.). Tudo o resto é secundário (cf. Mat. 6:33) 

Ao contrário do que muitos ensinamentos popular hoje, entrada para o reino não é 

fácil. Também não devemos esperar que ele seja; afinal de contas, o preço da redenção 

foi o sacrifício de amado Filho de Deus. Os que querem entrar no Seu reino deve forçar 

seu caminho em (Lucas 16:16) -não através meritórias boas obras que ganhar a salvação, 

mas através da abnegação que caracteriza o verdadeiro penitente (Lucas 9: 23-24). Longe 

de simplesmente dizer uma oração superficial e, em seguida, continuar a viver como 

quiserem, quem iria entrar no reino deve passar pela porta estreita, abandonando sua 

bagagem de boas ações, a auto-vontade e desejos egoístas, nenhum dos quais se encaixam 

através de a catraca na entrada para o caminho estreito (Mt 7: 13-14.). Em palavras que 

são jarringly discordante com o Evangelho de hoje centrada no homem de auto-realização 

e salvação fácil, Jesus sem rodeios declarou que segui-Lo exige abnegação completa e 

total entrega ao Seu senhorio: 



Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. (Lucas 

9:23) 

Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe e esposa e filhos, irmãos e irmãs, e 

até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. (Lucas 14:26) 

Quem não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. (Lucas 14:27) 

Então, nenhum de vocês pode ser meu discípulo que não desistir de todos os seus bens 

próprios. (Lucas 14:33) 

Nem todo o que me diz: "Senhor, Senhor ', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz 

a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar. (Mat. 07:21) 

Por que você me chama: "Senhor, Senhor", e não fazeis o que eu digo? (Lucas 6:46) 

Se me amais, guardareis os meus mandamentos. (João 14:15) 

Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é aquele que me ama. (João 14:21) 

Se alguém me ama, guardará a minha palavra. (João 14:23) 

Quem não me ama não guarda as minhas palavras. (João 14:24) 

Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. (João 15:14) 

Em Suas parábolas, Jesus comparou aqueles que entram no reino de um homem que encontra 

tesouro em um campo, ou um comerciante que encontra uma pérola de grande valor, e vende 

tudo o que tem que comprá-lo (Mat. 13: 44-46). (I discutir o alto custo e valor infinito de 

entrar no reino, seguindo Jesus no difícil de acreditar . [Nashville: Tomé Nelson, 2003]) 

Em segundo lugar, o reino redentor vem não só através da salvação, mas também por 

meio de santificação. O reino progride quando as pessoas vêm em arrependimento e fé a 

Cristo, e também quando os que são seus cada vez mais crescer e se submeter a Sua 

Senhoria. O autor do hino familiar "Conduza-me para o Calvário", expressou o grito do 

coração de cada crente a este respeito: 

Rei da minha vida, eu coroar Ti agora, 

Tua deve ser a glória. 

Os avanços reino quando seus súditos ver um aumento de "justiça, paz e alegria no Espírito 

Santo" (Rm. 14:17) em suas vidas. 

Finalmente, o reino se consumará na segunda vinda do Rei para estabelecer o Seu reino 

terreno prometido milenar. Para orar: "Venha o teu reino", reflete um desejo de 

expectativa alegre para esse glorioso evento a ter lugar. Paulo exclamou em 1 Coríntios 

16:22 "Maranatha", uma expressão que significa aramaico: "Ó Senhor, venha." Perto do 

final do livro do Apocalipse, João escreveu: "Vem, Senhor Jesus" (Ap 22:20). Em suas 

vidas, bem como suas orações, aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo está sempre 



"esperando e apressando [ansiosamente desejando] a vinda do dia de Deus" (2 Pedro 

3:12). João descreveu a vinda do reino em Apocalipse 20: 1-6: 

Então eu vi um anjo descer do céu, segurando a chave do abismo e uma grande cadeia na 

sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o 

por mil anos; e ele jogou-o no abismo, e fechou e selou sobre ele, para que ele não iria 

enganar as nações por mais tempo, até que os mil anos foram concluídas; Depois destas 

coisas, ele deve ser liberado para um curto período de tempo. Então eu vi tronos, e 

assentaram-se sobre eles, e fez justiça a eles. E vi as almas daqueles que foram degolados 

por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e aqueles que não 

adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas 

mãos ; e eles vieram à vida e reinaram com Cristo durante mil anos. O restante dos mortos 

não reviveram, até que os mil anos se completou. Esta é a primeira ressurreição. Bem-

aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre esses a segunda 

morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 

mil anos. 

Para orar pela vinda do Reino é Oração pela salvação dos pecadores, a santificação dos 

crentes, ea segunda vinda gloriosa do Salvador. 

COMO DEUS SUPREMO 

Este conceito deriva da Pedido que segue o pedido, "Venha o teu reino" no relato de 

Mateus: "Sua vontade seja feita, assim na terra como no céu" (Mt 06:10).. Honrando a 

pessoa do Pai e desejando ver a Sua antecedência reino requer uma preocupação 

inseparáveis para a Sua vontade seja feita. Desejo e oração do cristão é que a vontade de 

Deus, que é sempre feito perfeitamente e completamente no céu, seria feito na terra 

também. Esta Pedido é a expressão de um coração que busca a glória de Deus e quer o 

que quer; é uma expressão de adoração. 

Durante Seu ministério terreno, o Senhor Jesus Cristo perfeitamente realizado a vontade 

do Pai. No Getsêmani, antecipando seu próximo pecado-rolamento e separação do Pai, 

Ele clamou: "Meu Pai, se é possível, este cálice passe de mim; ainda não seja como eu 

quero, mas como tu queres "(Mat. 26:39). Em Marcos 03:35 Ele disse: "Todo aquele que 

faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe." O Senhor disse aos discípulos: 

"Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra "(João 

4:34), enquanto que em João 6:38 Ele disse à multidão:" Eu desci do céu, não para fazer 

a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. " 

Em última análise, todas as coisas vão resolver de acordo com o propósito eterno de Deus, 

que foi criada antes que o mundo começou. Paulo expressou que a verdade quando disse 

aos Efésios que Deus "faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade" (Ef. 

1:11). Mas a maior parte do que acontece neste mundo caído mal,, amaldiçoado pelo 

pecado é contrário ao propósito de Deus. Uma boa compreensão da vontade de Deus 

revela por que a realidade trágica é perfeitamente consistente com Sua soberania 

absoluta. Teólogos distinguir três aspectos da vontade de Deus, como RC Sproul 

prestativamente observa: 

Quando falamos sobre a vontade de Deus, fazê-lo em pelo menos três maneiras 

diferentes. O conceito mais amplo é conhecido como de Deus decretive, soberano , 



ou vontade escondida . Por isso, os teólogos se referem à vontade de Deus, pela qual Ele 

soberanamente ordena tudo o que venha a acontecer. Porque Deus é soberano e sua 

vontade nunca pode ser frustrada, podemos ter a certeza de que nada acontece ao longo 

do qual ele não está no controle .... 

Embora a vontade soberana de Deus é muitas vezes escondido de nós até depois que ele 

vier a acontecer, há um aspecto de sua vontade que é claro para nós-

His preceptiva vontade. Aqui, Deus revela a Sua vontade através de Sua santa lei .... Este 

aspecto da vontade de Deus é revelada em Sua Palavra, assim como em nossa consciência, 

pelo qual Deus escreveu a Sua lei moral em cima de nosso coração .... Nós temos o poder 

ou capacidade de frustrar a vontade preceptiva de Deus, embora nunca o direito de fazê-

lo .... 

A terceira maneira que a Bíblia fala da vontade de Deus é com relação a de Deus vontade 

de disposição . Esta vontade descreve a atitude de Deus. Ele define o que é agradável a 

Ele. Por exemplo, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele certamente mais quer 

ou decreta a morte do ímpio. Prazer supremo de Deus é a Sua própria santidade e 

justiça. Quando Ele julga o mundo, Ele se deleita na vindicação de Sua própria justiça e 

justiça, mas Ele não é alegre em um sentido de vingança para com aqueles que recebem 

o Seu julgamento. Deus se agrada quando encontramos o nosso prazer em obediência. Ele 

é extremamente descontente quando somos desobedientes. ( verdades essenciais da fé 

cristã [Wheaton, Ill .: Tyndale, 1992], 67-68. Os itálicos no original.) 

A Pedido para a Sua vontade seja feita especialmente considera que a terceira característica, 

a sua vontade de disposição. Sua preocupação celeste (cf. Cl 3: 1-2) motiva os cristãos a orar 

para que Deus será realizada por meio da obediência para que Ele possa ser honrado pelo 

testemunho dos fiéis. 

Há vários pontos de vista errados da vontade de Deus que devem ser evitados. Primeiro, 

alguns manifestar uma atitude de ressentimento amargo. Eles reconhecem que o que Deus 

quer é inevitavelmente vai acontecer quer se goste ou não. Portanto, eles razão, é inútil 

resistir. Tais pessoas tomam, uma visão determinista fatalista da vontade de Deus, e estão 

com raiva dele por causa disso. O poeta persa Omar Khayyam medieval expressou esta 

opinião em seu poema "O Rubaiyat": 

Mas Pieces indefesas do jogo que ele joga 

Sobre esta Chequer-board de noites e dias; 

Cá e para lá se move, e os cheques, e mata, 

E um por um de volta no Closet estabelece. 

A bola não faz questão de Ayes e Nãos, 

Mas aqui ou lá como greves vai o jogador; 

E Ele que toss'd você para dentro do campo, 



Ele sabe sobre isso tudo ele sabe-ele sabe! 

Outros rezam com uma espécie de resignação passiva. Eles não estão com raiva de Deus, 

mas suas orações refletem uma espécie de aceitação cinza; um, cansado, resignação 

apática cansado que tudo o que vai acontecer vai acontecer. Tais pessoas rezam muito 

pouco e com nenhuma garantia de que suas orações terá qualquer impacto. Eles 

atravessam os movimentos, porque é seu dever, mas falta-lhes o coração apaixonado que 

clama a Deus e acredita que ele vai responder. 

Mesmo a igreja primitiva foi presa a essa atitude. Quando Pedro foi preso por Herodes, 

que tinha acabado de executado o apóstolo Tiago, irmão de João, os fiéis se reuniram para 

Oração a Deus em seu nome (Atos 12: 5). Um anjo milagrosamente libertado Pedro da 

prisão e ele veio para a casa onde eles estavam orando. Quando uma menina servo que 

havia respondido sua batida na porta animAdãoente disse-lhes que Pedro estava lá fora, 

eles zombaram e "disse a ela: 'Você está fora de sua mente!" Mas ela continuou insistindo 

que ele era assim. Eles diziam: 'É o seu anjo' "(v. 15). Apesar de seu fervor, eles realmente 

não esperava que Deus responda suas orações; daí a sua relutância em aceitar que Ele 

tinha. 

A terceira atitude errada em oração pode ser chamado de reserva teológica. Alguns 

cristãos ter uma visão tão extrema da soberania de Deus que paralisa suas orações. Uma 

vez que Deus irá inevitavelmente levar a cabo a sua vontade, eles raciocinam, não há 

realmente nada a orar. Este ponto de vista tem vista para o ensino explícito do Senhor 

Jesus Cristo, que disse "uma parábola para mostrar que em todas as vezes [as pessoas] 

devem orar e não desanimar" (Lucas 18: 1). Essa parábola falou de um juiz injusto, que 

finalmente deu a proteção legal a uma viúva desesperada porque ela continuou 

perseguindo ele (vv. 2-5). Dirigindo para casa o seu ponto "disse o Senhor: Ouvi o que o 

juiz injusto disse; agora, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de 

dia e de noite, e Ele vai atrasar muito tempo sobre eles? Digo-te que Ele fará justiça para 

eles rapidamente '"(vv. 6-8). Este ponto de vista também ignora a realidade de que "a 

oração eficaz de um justo pode realizar muito" (Tiago 5:16) -a verdade corroborado pelas 

inúmeras respostas a oração registrada nas Escrituras (veja os exemplos enumerados no 

capítulo 1 deste volume ). A falta de orar é a desobediência às ordens explícitas da Bíblia 

(por exemplo 12:12, Rom; Ef 6:18; Fp 4:... 6; Col. 4: 2; 1 Ts. 5:17). 

Nada vai destruir paixão e eficácia na oração mais do que a raiva amarga, uma atitude 

derrotista, ou teologia aberrante. Em contraste com essas atitudes erradas sobre a oração, 

a verdadeira oração manifesta uma atitude de rebelião. Ele rebeldes com santa indignação 

contra tudo o que é contrário à vontade de Deus. O próprio Jesus se rebelou contra as 

terríveis consequências do pecado, o que resultaria no seu ser feito pecado em nome dos 

remidos (2 Cor. 5:21) quando orou no Getsêmani. Em resposta, Deus fortaleceu-Lo para 

realizar Seu plano divino e Proposito. Pedro, Tiago e João, no entanto, não conseguiu 

prestar atenção ao mandamento do Senhor para eles, "Continue assistindo e Orando para 

que não entreis em tentação; o espírito está pronto, mas a carne é fraca "(Mat. 

26:41). Como resultado, quando o seu tempo de prova e tentação chegou, eles foram 

derrotados. Mateus 26:56 registra que "todos os discípulos o abandonaram e fugiram", 

enquanto Pedro ainda negou que o conhecia vv. 58-75). Esqueceram-se o exemplo de seu 

Senhor que, como mencionado no capítulo 1 deste volume, rezou antes de todos os 

grandes acontecimentos de sua vida. 



Para orar pela vontade de Deus seja feita é se recusar a ser conformado com o status quo 

pecaminoso. É acordar e parar de dormir, desmaios, ou perder coração. É reconhecer que 

há uma guerra cósmica acontecendo entre o reino de Deus eo reino de Satanás, e de se 

recusar a atacar uma trégua com as forças do mal. A verdadeira oração se concentra em 

Deus. Ele reconhece seu direito soberano de recusar qualquer solicitação que não está de 

acordo com a Sua perfeita vontade, como foi o caso de Paulo (2 Cor. 12: 7-10). Em todas 

as circunstâncias a oração do crente é ser a de que o nome de Deus ser honrado por seu 

reino ser avançado, e que por sua vontade que está sendo feito. 

70. A oração Modelo de Jesus-Parte 4: Provisão 

de Deus (Lucas 11: 3-4) 

Dá-nos cada dia o nosso pão de cada dia. E perdoa-nos os nossos 

pecados, pois também nós perdoamos a todo que está em dívida 

com a gente. E não nos deixeis cair em tentação.(11: 3-4) 

Versículo 3 marca uma viragem nesta profunda oração, dado pelo Senhor Jesus Cristo, 

para ensinar aos crentes como orar. A oração divide logicamente e espiritualmente em 

duas seções seqüenciais. As três primeiras petições: "Pai, santificado seja o teu nome", 

"Venha o teu reino", e "Sua vontade seja feita," preocupação Deus e Sua glória. O 

segundo três pedidos, "dá-nos cada dia o nosso pão de cada dia", "perdoa-nos os nossos 

pecados", e "não nos deixeis cair em tentação", foco nas necessidades do homem mais 

elementares e fundamentais. A ordem dos dois grupos de pedidos indica essa pessoa e os 

propósitos de Deus deve ser sempre indicado o lugar supremo. Só então faz tudo fit outra 

em seu lugar apropriado; somente quando reconhecendo Deus como Pai, Santo, Rei, e 

Mestre pode crentes estabelecer a base sobre a qual lhe pedem disposição, perdão e 

proteção. A verdadeira oração, orando no Espírito (Ef. 6:18), reconhece que a glória de 

Deus é primário e supremo, de modo que, acima de tudo Ele deve ser exaltado e adorado. 

Os três pedidos finais implorar a Deus para glorificar a Si mesmo por suprir as 

necessidades mais básicas dos crentes. Assim, embora o foco na oração muda a essas 

necessidades, a ênfase global sobre a glória de Deus permanece. Esta oração, como toda 

oração, não é nem egoísta nem centrada no homem. O objetivo das três primeiras petições 

não é para dar glória a Deus em troca de ganância Seus entregando das pessoas. Eles não 

são uma tentativa de manipular Deus e forçar a mão, como se fossem moedas para colocar 

na máquina de venda automática celestial para conseguir o que se deseja. 

Estes três petições finais também glorificar a Deus, destacando Sua compaixão, graça e 

amor. Longe de ser demandas ousadas sobre Deus como aqueles do movimento Palavra 

Fé blasphemously faz (veja a discussão do movimento Palavra Fé no capítulo 2 deste 

volume), eles expressam humilde dependência de Deus para suprir o que é necessário 

para o bem-estar de seus crianças. Os pronomes no plural "nós", "nós" e "nós" nestes três 

pedidos distanciar-los ainda mais, de quaisquer intenções gananciosas egoísta. Estes 

últimos três petições revelar Deus como torcedor, salvador, e abrigo. 

COMO DEUS SUPPORTER 

Dá-nos cada dia o nosso pão de cada dia. (11: 3) 



A substância deste pedido, pão , abrange todos os requisitos temporais básicas da vida, 

como a alimentação, habitação, vestuário, cuidados de saúde, e talvez até mesmo governo 

que oferece paz e ordem na sociedade (cf. Rom. 13: 1-4) . Incide sobre os grampos 

necessários para manter a vida, e está longe de ser uma demanda ávida por luxos. Esta 

Pedido é fundamental, porque a menos que o Senhor sustém vidas físicas dos crentes, eles 

não podem neste mundo o avanço do Seu reino, fazer a Sua vontade, ou honrar e glorificar 

Seu nome. 

Em uma contrapartida Antigo Testamento a esta Pedido, Agur fez o seguinte pedido sábio 

para Deus: 

Duas coisas que eu pedi de você, não me recuso antes que morra: manter o engano e fica 

longe de mim, não me dês nem a pobreza nem a riqueza; alimentar-me com a comida que 

minha porção é, para que eu não seja completo e negar Você e dizer: "Quem é o Senhor?" 

Ou que eu não estar em falta e roubar, profanando o nome de meu Deus. (Prov. 30: 7-9) 

Sua oração foi que Deus iria entregá-lo a partir de dois extremos: a pobreza, o que pode tentá-

lo a roubar, e riquezas excessivas, o que pode tentá-lo a negar arrogantemente sua 

dependência do Senhor. Em vez disso, Agur pediu que Deus, em sua sabedoria seria parte a 

ele o que era apropriado. 

A realidade surpreendente é que o, criador transcendente infinito e governador do 

universo se preocupa com as necessidades do mais humilde de Seus filhos. Ele não se 

preocupa apenas com os grandes, eventos que abalaram o mundo, tais como a criação, o 

dilúvio, o julgamento, o reino milenar terreno, e do novo céu e da nova terra, mas também 

que o seu povo tem comida, vestuário, abrigo, e os outros mundanas, as coisas ainda 

essenciais da vida. O Senhor Jesus Cristo ensinou que a verdade no Sermão da Montanha: 

Por esta razão, eu digo a você, não estar preocupado com a sua vida, quanto ao que haveis 

de comer ou pelo que haveis de beber; nem com seu próprio corpo, quanto ao que haveis 

de vestir. Não é a vida mais do que a comida, eo corpo mais do que o vestuário? Olhai 

para as aves do céu, que não semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; contudo, o 

Pai celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E quem de vós, por estar 

preocupado, pode acrescentar uma hora para a sua vida? E por que você está preocupado 

com o vestuário? Observe como os lírios do campo, como crescem; Eles não trabalham 

nem fiam, mas eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória se vestiu como um 

deles. Mas, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no 

forno, vai Ele não vestirá muito mais a você? Homem de pouca fé! Não se preocupe, 

então, dizer, ou "O que vamos beber?" Ou "Que vamos vestir a roupa?" Pois os gentios 

procuram avidamente todas estas coisas "O que vamos comer?"; pois vosso Pai celeste 

sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o seu reino ea sua justiça, 

e todas estas coisas vos serão acrescentadas. (Mateus 6:. 25-33) 

Preocupar-se com as necessidades físicas de este alimento de vida, bebida, roupas, é o cúmulo 

da insensatez para os crentes. O mesmo Deus que alimenta os pássaros e espetacularmente 

veste as plantas no campo irá certamente proporcionar para Seus filhos, que são de muito 

maior valor. À luz do que, os cristãos não devem se preocupar com as necessidades da vida 



como o mundo incrédulo faz. Sua prioridade, estabelecida por Jesus, é buscar o reino de Deus 

ea justiça. 

Como o criador e sustentador do universo, Deus é a fonte eo provedor de tudo, 

especialmente em relação aos seus filhos. Uma vez que Ele prometeu atender a todas as 

suas necessidades, eles podem confiantemente lançar toda a sua ansiedade sobre Ele, 

sabendo que Ele se importa com eles (1 Pedro 5: 7). "Peçam, e lhes será dado a você", 

declarou Jesus; "Buscai, e encontrareis; batam, ea porta será aberta. Pois todo o que pede, 

recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate será aberto "(Mt 7: 7-8.). O Senhor, 

então, ilustrada a promessa de Deus para suprir as necessidades de seu povo: 

Qual é o homem dentre vós que, quando seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, 

se lhe pedir um peixe, ele não lhe dará uma cobra, vai? Se vós, pois, sendo maus, sabeis 

dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que 

é bom para aqueles que lhe pedirem! (Vv. 9-11) 

Pais Humanos fornecer para seus filhos; quanto mais Deus fazê-lo para a Sua, pois Ele "criou 

[alimentos] para ser compartilhado em gratidão por aqueles que crêem e conhecem a verdade" 

(1 Tim. 4: 3)? 

A variedade de alimentos no mundo é impressionante. A Bíblia menciona grãos, como 

trigo, cevada, feijão, lentilha, milho e espelta (Ezequiel 4: 9.), Pão (Gn 18: 5-6); nuts (Gn 

43:11); pepinos, melões, alho-poró, cebola, alho (Num. 11: 5); ervas amargas (Ex. 12: 

8); hortelã, do endro, cominho (Matt 23:23.); cana-de-doce (Jer. 6:20); sal (Jó 6: 6); (. Ez 

25: 4) Fruta; uvas (Nm 13:23.); passas (1 Samuel 25:18.); figos, romãs (Num. 20: 

5); maçãs (Pv 25:11.); mel (1 Sam 14:27.); ovos (Lucas 11:12); bois, carneiros, gado (1 

Sam 14:32.); cabras (Deut. 14: 4); animais de caça (Deut. 14: 5); peixe (Mt 14:19.);aves, 

incluindo perdiz (1 Sam 26:20.); codorna (Nm 11: 31-33.); e outros, com algumas 

exceções específicas (cf. Deut. 14: 11-18); certos tipos de insetos (Lv 11:22.); e produtos 

lácteos, como o leite de vacas (1 Sam. 6: 7); camelos (Gn 32:15); e ovelhas (1 Cor. 9: 

7); manteiga (Pv 30:33.); queijo (1 Sam 17:18.); e coalhada (Jz. 5:25). 

Tudo isso reflete variedade de Deus generosidade e bondade, mesmo para os incrédulos 

em graça comum. Para orar por um de pão de cada dia é reconhecer com gratidão a Deus 

como sua fonte, e deixar de fazê-lo é a altura de ingratidão, como o notável puritano Tomé 

Watson escreveu: 

Se tudo ser um presente, ver a ingratidão odiosa de homens que pecam contra o seu 

doador! Deus alimenta-los, e eles lutam contra ele; ele lhes dá o pão, e eles dão-lhe 

afrontas. Como indigna é este! Será que não devemos chorar vergonha daquele que tinha 

um amigo sempre alimentá-lo com o dinheiro, e ainda assim ele deve trair e prejudicá-

lo? Assim ingratamente fazer pecadores tratar com Deus; eles não só esquecer suas 

misericórdias, mas abusar deles. "Quando eu tinha alimentado ao máximo, então 

adulteraram." Jer. v. 7. Ah, como horrível que é pecar contra um Deus generoso! -para 

atacar as mãos que nos aliviar! ... Eles são como Absalão, que assim que Davi, seu pai 

beijou, plotados traição contra ele. 2 Sam. xv. 10. Eles são como a mula que chuta a 

barragem depois que ela lhe deu leite. Aqueles que pecar contra o seu doador, e abusar 

favores reais de Deus, as misericórdias de Deus virá em como testemunhas contra eles .... 



Se Deus nos dá, deixe sua dando excitar-nos à ação de graças. Ele é o fundador e doador 

de todas as nossas bênçãos, e deve ter todos os nossos agradecimentos .... Todos os nossos 

dons vêm de Deus, e para ele deve devolver todos os nossos louvores. ( Um Corpo da 

Divindade [Reprint: Grand Rapids: Baker, 1979], 542) 

A súplica, dar , reflete a confiança criança, como no cuidado do Pai. A base para pedir 

necessidades da vida é a confiança que Deus irá proporcionar-lhes para Seus filhos. Davi, 

não é estranho a problemas e provações, expressou que a confiança quando declarou: "Fui 

moço e agora sou velho, mas eu não vi o justo desamparado, nem a sua descendência 

mendigar o pão" (Sl. 37:25). Mais cedo nesse salmo, ele escreveu: "O Senhor conhece os 

dias dos íntegros, e sua herança será para sempre. Eles não serão envergonhados no dia 

do mal, e nos dias de fome se terá em abundância "(vv 18-19.), Enquanto que no Salmo 

33: 18-19, o salmista acrescentou:" Eis que os olhos do Senhor é sobre aqueles que o 

temem, sobre os que esperam pela sua bondade, para os livrar da morte, e para mantê-los 

vivos na fome "Job. 5: 17-20 também transmite livramento de Seu povo de Deus do 

flagelo da fome: 

Eis que, como feliz é o homem a quem Deus reprova, por isso não despreze a disciplina 

do Todo-Poderoso. Para ele inflige dor e dá alívio; Ele feridas, e as suas mãos curam. De 

seis angústias Ele vai entregar-lhe, mesmo em sete o mal não te tocará. Na fome te livrará 

da morte, e na guerra do poder da espada. 

Provérbios 10: 3 ecos de que a verdade, prometendo que "o Senhor não permitirá que o justo 

para a fome." 

Provisão de Deus para a comunidade dos crentes pode impactar a sociedade em que 

vivem. Influência do cristianismo na secular contemporânea, godless, humanista, 

América pluralista é muito menos do que quando a nação foi fundada. No entanto, o 

resíduo dessas raízes cristãs deu América uma perspectiva sobre o valor ea dignidade do 

homem não compartilhada por culturas que não foram expostos à influência da Bíblia. A 

preocupação humanitária e filantrópica para a vida humana e bem-estar que, embora 

desaparecendo, ainda influencia a sociedade americana é em grande parte desconhecido 

em tais culturas. Fome e fome muitas vezes não resulta da falta de recursos naturais, mas 

por falta de recursos espirituais e a indiferença ao sofrimento humano resultante. 

Orando para as necessidades da vida não mais se opõe a responsabilidade dos crentes para 

trabalhar e ganhar a vida do que Oração pela salvação do opõe perdeu evangelismo. Paulo 

fez esse princípio claro quando lembrava aos cristãos de Tessalônica, 

Porque, quando ainda estávamos convosco, estamos habituados a dar-lhe esta ordem: se 

alguém não está disposto a trabalhar, então ele não é para comer, também. Porquanto 

ouvimos que alguns entre vós estão levando uma vida indisciplinada, fazendo nenhum 

trabalho em tudo, mas agindo como intrometidos. Agora essas pessoas, ordenamos e 

exortamos no Senhor Jesus Cristo para trabalhar de forma tranquila e comam o seu 

próprio pão. (2 Ts 3: 10-12.) 

Nem o princípio geral de que Deus provê as necessidades físicas de sua própria garantia 

de que não haverá exceções; mesmo alguns dos heróis do Antigo Testamento da fé eram 

necessitados, aflitos e maltratados (Heb. 11:37). Alguns crentes podem até morrer de 

exposição ou inanição. Mas até que a sua hora de morrer vem, aqueles que permanecem 



fiéis ao Senhor experimentará o Seu cuidado para eles, como em resposta às suas orações 

Ele fornece a cada dia o que eles exigem para sustentar suas vidas. 

DEUS COMO SALVADOR 

E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a 

todo que está em dívida com a gente. (11: 4a) 

Este pedido vai além da necessidade de que as coisas que sustentam a vida física para a 

necessidade muito mais significativo para o que proporciona vida espiritual. O perdão é 

a maior necessidade de cada pessoa, uma vez que os pecados perdoados expor a alma 

irremediavelmente para julgamento divino ea certeza da punição eterna. Que o Senhor 

Jesus Cristo, o Deus encarnado, diz-nos a orar, perdoai-nos os nossos pecados , revela 

que Deus está ansioso para perdoar (cf. Sl 86: 5.). Esta Pedido pressupõe não só que as 

pessoas precisam de perdão, mas também para que Deus a concede. 

O problema mortal para todos os homens é o pecado (Rm 3:23.), A única cura é o perdão 

(Col. 1,14), e só Deus, o único ofendido pelo pecado (Sl. 51: 4), pode perdoá-lo ( Lucas 

5:21). Essas são as realidades centrais do evangelho cristão. 

O problema inescapável todas as pessoas enfrentam é que seus pecados não deixaram-

los afastados de Deus e condenado ao castigo eterno no inferno. "As vossas iniqüidades 

fazem separação entre vós eo vosso Deus", escreveu Isaías ", e os vossos pecados 

encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça" (Is. 59: 2). O problema é universal, 

pois, como Salomão reconheceu: "Não há homem que não peque" (1 Reis 08:46). Em 

Provérbios 20: 9, ele perguntou: "Quem pode dizer, 'Eu tenho purificado o meu coração, 

estou limpo do meu pecado?'"; então ele respondeu à sua própria pergunta retórica em 

Eclesiastes 7:20: ". Na verdade, não é um homem justo sobre a terra, que faça o bem e 

nunca peque" O apóstolo Paulo concordou com Salomão, argumentando que "não há 

nenhum justo, não nem um sequer "(Rom. 3:10), uma vez que" todos pecaram e estão 

destituídos da glória de Deus "(Rom. 3:23). 

Pecado infecta cada bebê nascido no mundo (Sl. 51: 5). É o atual monarca do mundo, que 

governa o coração de cada homem, mulher e criança. Pecado contamina todas as pessoas 

em todos os níveis da mente, vontade, afetos, emoções e conduta. Seu poder degenerativa 

torna as pessoas suscetíveis à doença, doença, lesão, sofrimento e morte. O pecado é o 

culpado de todos os casamentos quebrado, cada casa interrompida, cada relacionamento 

quebrado, cada argumento, batalha e guerra. Por causa do pecado não regenerados estão 

espiritualmente mortos (Ef. 2: 1), alvos da ira de Deus (v. 3), cortou Dele e sem esperança 

(v. 12). 

O dilema para os pecadores é duplo. Por um lado, Deus não pode simplesmente ignorar 

o pecado ou ser indiferente a ele. Sua justiça, retidão e demanda santidade que todo 

pecado cometido ser punido. O Deus que condena aqueles que justificam o ímpio (Pv 

17:15;. Cf. 24:24) não pode mesmo fechar os olhos para o pecado. Assim, em Êxodo 23: 

7 o Senhor declarou: "Eu não vou absolver o culpado." A profecia de Nahum afirma 

inequivocamente que "o Senhor, de modo algum deixar impunes os culpados" (Nah. 1: 

3), enquanto que Paulo escreveu que "o ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade 

e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça "(Rom. 1:18). Deus não é o 

amigo dos pecadores não arrependidos; Ele é o seu inimigo. Salmo 5: 5 adverte que Deus 



"ódio [s] todos os que praticam a iniqüidade", enquanto o Salmo 07:11 diz que "Deus está 

irado com o ímpio todos os dias" (NVI). 

Por outro lado, os pecadores são incapaz de se livrar de seu dilema, como a linguagem 

pitoresca de Jeremias 13:23 indica: "Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas 

manchas? Então você também pode fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal "O 

regenerado estão mortos em seus pecados. (Ef. 2: 1), espiritualmente cego (João 12:40), 

enganados por Satanás (2 Cor. 4: 4) e "mantido em cativeiro por ele para cumprirem a 

sua vontade" (2 Tm 2:26.), escravizado pelo pecado (João 8:34; Rom. 6: 6, 16-20), 

alienado de Deus e hostil a Ele (Col. 1 .: 21), incapaz de compreender a verdade espiritual 

(1 Coríntios 2:14); em suma, totalmente impotente para redimir-se (Rom. 5: 6). 

As várias palavras do Novo Testamento usadas para descrever o pecado pintar um retrato 

sombrio de sua atrocidade. A palavra traduzida pecados é a forma plural de hamartia , o 

significado básico de que é pecado é qualquer falha em cumprir a norma de Deus, tal 

como definido pelo Senhor em Mateus 5:48 "errar o alvo.": "Portanto, você deve ser 

perfeitos, como vosso Pai celeste é perfeito "(cf. Lev. 11: 44-45). Só Deus é bom (Marcos 

10:18). 

A segunda palavra do Novo Testamento para o pecado é parábase , que significa "para o 

passo em frente", ou "overstep." Pecado cruza a linha entre o certo eo errado; que 

ultrapassa os limites da lei de Deus e atravessa a barreira em território proibido seja em 

pensamento, palavra ou ação. 

Outra palavra para o pecado que aparece no Novo Testamento é anomia , que é traduzida 

como "pecado" (cf. 1 João 3: 4). O pecado é o ato principal do orgulhoso, pecador egoísta, 

que, buscando seguir seu próprio caminho, se rebela contra Deus e quebra Sua lei. 

Paraptōma ("transgressão", "transgressão") significa "dar um passo em falso", 

"escorregar", "tropeçar", ou "a cair." A palavra pecado compara a uma falta de auto-

controle necessário para ficar acima. Pecar é estar fora de controle; de ser varrida por 

impulso ou paixão. Ele destaca impotência do pecador e incapacidade de manter a lei de 

Deus. 

Um quinto palavra, opheilēma , descreve uma obrigação ou uma dívida. Ela é usada em 

Mateus 6:12 para se referir aos crentes 'pecado contra Deus, eo verbo no versículo 4 dessa 

passagem para falar dos outros "transgressões contra eles. Ao fazer com que as pessoas a 

errar o alvo, cruzar a linha, agem sem lei, e perder o autocontrole, o pecado coloca-los 

em dívida para com Deus. Burle-Lo da justiça e obediência que Ele é devido. 

Para a confissão dos pecados é reconhecer o pecado em todas as suas facetas. Orgulhoso 

pecadores religiosas, como as pessoas em casa vila de Nazaré (Lucas 4: 28-30) Jesus, 

rejeitar a realidade que eles são pecadores culpados que devem Deus uma dívida 

impagável, porque eles não são bons. Mas o mais humilde dos homens, muito consciente 

do seu pecado e culpa, estão ansiosos para se arrepender e confessar sua condição e 

necessidade de perdão. No Salmo 51 Davi derramou a sua alma na contrição, 

arrependimento e confissão. Depois de testemunhar Jesus realizar um milagre 

surpreendente que revelou a Sua divindade, Pedro gritou: "Vá para longe de mim Senhor, 

porque sou um homem pecador, Senhor!" (Lucas 5: 8). O cobrador de impostos 



arrependido em Jesus 'parábola "batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, 

pecador!" (Lucas 18:13). 

Porque o não regenerado são orgulhosos e cegos para a realidade, tanto do seu pecado e 

da disponibilidade de perdão, é necessário para que o Espírito Santo "convencerá o mundo 

do pecado, da justiça e do juízo" (João 16: 8). Ele desperta os pecadores para a realidade 

de sua situação desesperada e oferta graciosa de Deus de perdão. Reconhecendo sua 

condição miserável, pecador, eles fazem a confissão de seus pecados para além da qual 

não há salvação. Confissão, em seguida, torna-se um modo de vida; de fato, o apóstolo 

João define os cristãos como aqueles que estão continuamente confessando seus pecados 

(1 João 1: 9). 

A única solução para o problema do pecado é graciosa provisão de Deus de perdão. O 

perdão é a morte de Deus, ou com vista para os pecados dos crentes, deixando de estar 

zangado com eles; mas em vez de amá-los e mostrar-lhes compaixão (Mic 7: 18-19.) (. 

Isa 43:25; 44:22)., limpando o registro de seus pecados, esquecendo-se de seus pecados 

(Heb 8:12; 10:17 ), e não contando os seus pecados contra eles (2 Cor. 5:19). Perdão dos 

pecados como eliminá-los como a lã escarlate lavar as imagens da Bíblia de Deus até que 

ele é branco como a neve (Is. 01:18), lançando-os para trás Sua volta (Is. 38:17), escondê-

los por trás de uma nuvem espessa (Isa. 44:22), removê-los "na medida [embora] quanto 

o leste é do oeste" (Sl. 103: 12.), atropelando-os sob os pés, e enterrá-los nas profundezas 

do mar (Mq 7:19) . 

O perdão em vista nesta Pedido é, inicialmente, o perdão judicial concedida por Deus na 

salvação. Como observado acima, Deus não pode simplesmente ignorar ou negligenciar 

o pecado. A questão crucial, então, é como Ele pode "ser justo e justificador" dos 

pecadores (Rom. 3:26), já que a Sua justiça e santidade demanda punição completa para 

cada pecado? 

A resposta está em compreender a doutrina da expiação substitutiva. Deus colocou todos 

os pecados dos crentes no Senhor Jesus Cristo e, em seguida, castigou para eles. Nas 

palavras simples, porém profunda de 2 Coríntios 5:21: "Ele [Deus] fez com que Ele 

[Cristo] que não conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de 

Deus nele.", Escreveu Pedro, "Ele mesmo levou os nossos pecados em Seu corpo na cruz, 

para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça" (1 Pedro 2:24). Isaías 

predisse que o Messias iria morrer pelos pecados de Seu povo, quando escreveu: "Todos 

nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio 

caminho; mas o Senhor fez com que a iniqüidade de nós todos a cair sobre Ele "(Isaías 

53: 6.). Na noite antes da Sua morte, Jesus disse aos discípulos: "Este é o meu sangue da 

aliança, que é derramado por muitos para remissão dos pecados" (Mat. 26:28). Em 

Efésios 1: 7 Paulo escreveu: ". Nele [Cristo] temos a redenção, pelo seu sangue, a 

remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça" aos colossenses, ele escreveu, 

Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, 

vos vivificou juntamente com ele, nos ter todas as nossas transgressões perdoadas, tendo 

cancelado o escrito de dívida que consiste em decretos contra nós, que era hostil a nós; e 

Ele o tirou do caminho, cravando-a na cruz. (Colossenses 2: 13-14) 



Deus "não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós" (Rom. 8:32). O escritor 

de Hebreus também enfatizou que Cristo era um sacrifício pelos pecados de Seu povo (cf. 

Heb. 10: 10-18). 

Ao satisfazer a justiça de Deus mediante o pagamento total da pena, a obra de Cristo na 

cruz fornecida completa, irreversível e permanente perdão por todos os pecados de todos 

os que depositam sua fé nEle, que são todos aqueles por quem Ele morreu. Esse perdão 

judicial está disponível desde a queda; os pecados dos santos do Antigo Testamento, que 

acreditavam que Deus tinha revelado a eles foram perdoados à base do sacrifício futuro 

de Cristo. Tanto Paulo (Rom. 4: 3) e Tiago (Tiago 2:23) escreveu que Abraão foi 

justificado e recebeu o perdão por seus pecados através da sua confiança na revelação de 

Deus. De que o perdão Davi escreveu: "Bem-aventurado aquele cuja transgressão é 

perdoada, e cujo pecado é coberto! Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não 

atribui a iniqüidade "(Sl. 32: 1; cf. 103: 3; 130: 3-4.; Jer 33: 8). 

A pergunta surge naturalmente como a razão pela qual o Senhor nos manda, cujos pecados 

já foram perdoados, para pedir ao Pai por perdão. A resposta está em agarrar um segundo 

aspecto do perdão, perdão relacional. Enquanto os pecados dos crentes no passado, 

presente e futuro foram perdoados-no ponto de salvação, que no entanto, ainda 

pecado. Esses pecados não alterar a declaração do "Juiz de toda a terra" (Gn 18:25) que 

os cristãos são apenas e justo porque os seus pecados foram pagos pela morte de 

Cristo. Mas eles não afetam a sua relação com Deus, cuja "Os olhos são tão puros para 

aprovar o mal", que "não pode olhar para a maldade com favor" (Hab. 1:13). 

Penitente oração de Davi no Salmo 51 ilustra esse princípio. Seu pecado terrível com 

Bate-Seba não levá-lo a perder a sua salvação; na verdade, no versículo 14 Davi dirigiu a 

Deus como "o Deus da minha salvação." Ele fez, no entanto, perturbar a sua comunhão 

com Deus, fazendo-o gritar: "Restitui-me a alegria da tua salvação" (v. 12) . Ele não pediu 

para a sua salvação a ser restaurado, mas sim para o seu relacionamento com Deus para 

ser restaurado, para que sua alegria gostaria de voltar. 

João 13 apresenta outra ilustração do perdão relacional. Em um exemplo de serviço 

humilde, Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. Mas quando veio a Pedro, ele se 

opôs e disse a Jesus: "Senhor, não te lavar os meus pés?" (V. 6). Não parecia adequado e 

apropriado para Pedro que o Senhor do universo deve executar uma tarefa reservada para 

o mais humilde dos escravos. Mesmo depois de Jesus explicou que Pedro iria entender 

mais tarde o significado de seu ato, Pedro foi inflexível. "Nunca Você deve lavar os meus 

pés!", Exclamou. Somente quando Jesus lhe respondeu: "Se eu não te lavar, não terás 

parte comigo" (v. 8) fez consentimento Pedro. De maneira típica, então ele foi ao mar em 

outra direção e com entusiasmo, disse a Jesus: "Senhor, então lava não somente os meus 

pés, mas também as mãos ea cabeça" (v. 9). O Senhor respondeu: "Aquele que se banhou 

não necessita de lavar senão os pés, mas está todo limpo; e vós estais limpos, mas não 

todos vocês "(v. 10). Em analogia de Cristo os apóstolos (exceto para o traidor Judas 

Iscariotes) tinha sido totalmente purificados de seus pecados a salvação, uma experiência 

que não precisa ser repetido. Tudo o que precisava era de ter os pés limpos, simbolizando 

a confissão e limpeza diária desses pecados que rompem a comunhão com Deus. 

Ao contrário das outras petições nesta oração, este tem um pré-requisito: pois também 

nós perdoamos a todo que está em dívida para nós . Um cristão perdoa é uma 

contradição em termos. Aqueles que vêm a Deus pedindo perdão relacional vai encontrá-



lo somente se perdoar aqueles que erraram com elas. O Senhor deu a este pré-requisito, 

porque a amargura pode facilmente reinar no coração humano. As pessoas guardam 

rancores, às vezes por toda a vida, e são propensos a buscar vingança. Relacionamentos 

que desmoronar fazê-lo em última análise, porque uma ou ambas as partes envolvidas 

não estão dispostos a perdoar. O mundo está cheio de amargas, as pessoas com 

raiva. Vengeance é considerada uma virtude, e aqueles que a procuram são heróis. O 

resultado é casamentos quebrados, relacionamentos quebrados, guerra de gangues, crime 

e ações judiciais. Alguns psicólogos argumentam que não é saudável para perdoar, que é 

saudável e normal para atacar de volta para aqueles que nos ferem e dar-lhes o que eles 

merecem. Isso, eles insistem, faz com que a pessoa com raiva se sentir melhor. 

Mas o preço da falta de perdão é realmente muito alto. Ao invés de fazer alguém se sentir 

melhor, a falta de perdão aprisiona as pessoas em seu passado e faz com que aqueles que 

se recusam a perdoar seus carcereiros. Aqueles que se recusam a perdoar continuamente 

cutucar uma ferida aberta, nunca permitindo que ele para curar. Tendo escolhido para 

abraçar o ódio, eles se tornam prisioneiros torturados do delito e ao infractor. Tal 

comportamento é insensato, carece de senso comum, e é auto-destrutivo. Ele consome a 

vida das pessoas implacáveis, rouba-lhes o seu bem-estar, e priva de felicidade e alegria. 

Perdão, por outro lado, é um ato virtuoso, nobre, libertadora, e amoroso. Mas a razão mais 

profunda e convincente para perdoar os outros é que isso permite que se receber o perdão 

relacional de Deus. A falta de perdão é apresentado pelo Senhor Jesus Cristo como o 

pecado que bloqueia o perdão temporal (06:12 cf. Matt., 14-15). Ambos os usos 

de perdoar nesta passagem traduzir formas do verbo gregoaphiēmi , que pode ser 

traduzida por "mandar embora", "abandonar", "deixar para trás", ou "demitir". Talvez o 

sinônimo que melhor reflete seu uso nesta passagem é "vomitar." Assim como Deus 

figurativamente arremessado pecados dos crentes para as profundezas do mar na salvação 

(Mic. 7:19), assim também deve crentes arremessar os pecados dos outros e não segurá-

los. Só então é que o Senhor perdoe os pecados que perturbam seu relacionamento com 

Ele. (I discutir a importância do perdão em meu livro a liberdade eo poder do 

Perdão [Wheaton, Ill .: Crossway, 1998].) 

Embora a razão mais importante para perdoar os outros é para desfrutar do nosso 

relacionamento com Deus, há pelo menos nove outras razões para o fazer. 

Primeiro, o perdão é a coisa mais semelhante a Deus os crentes podem fazer; nada é mais 

divino do que perdoar. Perdão ansioso do pai de seu filho rebelde na parábola do Senhor 

ilustra a vontade graciosa de Deus para perdoar os pecadores arrependidos (Lucas 15: 20-

32; cf. Sl 86: 5.; Isa 55: 7.; Dan. 9: 9). Isso fornece um padrão para os crentes a 

imitar. "Seja gentil com o outro", Paulo escreveu em Efésios 4:32 ", compassivos, 

perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou" (cf. Mt 5: 44-

45.; Cl 3: 13). 

Em segundo lugar, deixando de perdoar viola o sexto mandamento: "Não matarás" (Ex. 

20:13). Ele não é assassinato sozinho que é proibido, mas também a falta de perdão que 

nos faz um assassino no coração. Em Mateus 5: 21-22 Jesus ensinou que a proibição do 

Antigo Testamento contra o assassinato também incluiu estar com raiva de alguém (cf. 1 

João 3:15), o que pressupõe uma falta de perdão para com eles. 



Em terceiro lugar, quem ofende um cristão tenha ofendido a Deus mais. Davi cometeu 

adultério com Bate-Seba, em seguida, teve seu marido Urias assassinado em uma 

tentativa brutal para encobrir seu pecado. No entanto, quando ele abriu seu coração em 

confissão, ele reconheceu a Deus: "Contra ti, contra ti somente, pequei e fiz o que é mal 

à tua vista" (Sl. 51: 4). Se Deus, o mais santo e mais ofendido, perdoa uma ofensa, quanto 

mais deve aqueles que são os menos santo e menos ofendido? 

Em quarto lugar, é razoável que aqueles perdoados os pecados maiores por Deus perdoe 

as ofensas menores contra eles. Este e os próximos dois pontos são retirados de uma 

parábola que o Senhor deu para ensinar a importância do perdão (Mateus. 18: 23-35). A 

parábola foi motivada pela pergunta de Pedro: "Senhor, até quantas vezes pecará meu 

irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete vezes? "(V. 21).Os rabinos, com base em 

vários versículos do livro de Amós (1: 3, 6, 9, 11), ensinou que Deus perdoou três vezes, 

em seguida, julgados pela quarta ofensa. Eles ensinaram que as pessoas devem perdoar 

não mais do que três vezes assumidos Deus perdoa. Sabendo que Jesus tinha chamado a 

seus seguidores para um padrão mais elevado (cf. Mat. 5:20), Pedro magnanimamente 

estava disposto a perdoar sete vezes, mais do que o dobro da receita rabínica. Chocante, 

Jesus respondeu: "Eu não digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete" (v. 22), ou 

490 vezes. Em outra ocasião, Jesus fez uma declaração semelhante: "Tenha em seu 

guarda! Se teu irmão pecar, repreende-o; e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E, se pecar 

contra ti sete vezes por dia e retorna a você sete vezes, dizendo: 'Estou arrependido', 

perdoe-lhe "(Lucas 17: 4). Em outras palavras, o perdão é para ser ilimitada. 

Em seguida, Jesus contou uma história que envolve um alto escravo (provavelmente um 

governador provincial acusado de impostos coleta). Este homem era culpado de peculato, 

e devia ao rei um escalonamento, dívida impagável (v 24;. A palavra traduzida por "dez 

mil" foi a maior palavra para um número na língua grega e significa uma quantidade 

incalculável). Desde que ele não era capaz de reembolsar o dinheiro que ele havia 

desviado, o rei ordenou que ele e sua família para ser vendido como escravo para 

recuperar o máximo de dinheiro que ele tinha sido defraudado do possível (v 25).. 

Em desespero, "o escravo caiu no chão e prostrou-se diante dele, dizendo: 'Tenha 

paciência comigo, e eu te pagarei tudo'" (v. 26). É claro que ele não poderia fazer tal 

coisa; sua dívida foi muito além de sua capacidade de retribuir. Incrivelmente, "o senhor 

daquele servo teve compaixão e soltou-o e perdoou-lhe a dívida" (v. 27). Aqui está uma 

foto maravilhosa da salvação pela graça, em que Deus perdoa os pecadores que deve a 

ele uma dívida impagável eternamente por causa do seu pecado. 

Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. Deixando presença do rei, "aquele 

escravo saiu e encontrou um dos seus companheiros escravos que lhe devia cem 

denários; e ele agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: 'Pague-o que você deve' "(v. 

28). Esta era uma dívida que poderia ter sido reembolsado, uma vez que só ascendeu a 

cerca de três salários dos meses para um trabalhador médio. O homem fez o mesmo 

pedido a ele que ele tinha acabado de fazer para o rei (v. 29). Mas ao contrário do rei, que 

tinha graciosamente perdoado ", ele não estava disposto e foi e jogou-o na prisão, até que 

pagasse de volta o que era devido" (v. 30). 

Sua resposta foi um absurdo, incompreensível. Como poderia alguém que tinha acabado 

de ser perdoado uma dívida cambaleante, incalculável se recusa a perdoar alguém que lhe 

devia uma quantia trivial?Mas esse é o ponto do Senhor. Aqueles livre e plenamente 



perdoado da dívida impagável que devemos a Deus não tem o direito de ter um amargo 

atitude implacável vingativo, em relação às infracções triviais cometidos por 

outros. Crentes que manifestam tal atitude ainda não tenham sido humilhado pela 

magnitude de sua própria salvação. 

Em quinto lugar, o único que é implacável perderá a comunhão de outros 

cristãos. Versículo 31 registros de que "quando seus co-escravos viram o que havia 

acontecido, ficaram muito tristes e veio e relatou ao seu senhor tudo o que havia 

acontecido." Tendo testemunhado o homem que tinha sido perdoado tanto recusar-se a 

perdoar seu co-escravo, o outro escravos relatou ele ao rei. Esta disciplina imagens igreja, 

onde o pecador implacável, tendo alienou-se da comunhão de outros cristãos, é entregue 

ao Senhor por disciplina (cf. 1 Cor. 5). 

Sexta, a incapacidade de perdoar resulta em castigo divino. Depois de convocar o homem 

implacável em sua presença, o rei severamente o repreendeu: 

"Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Você não devia ter tido 

misericórdia do teu companheiro, da mesma forma que eu tive compaixão de ti? "E o seu 

senhor, mudou-se com raiva, entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que 

devia. (Vv. 32-34) 

Embora os crentes que pecam ao não perdoar os outros não vão perder a sua salvação, 

tampouco se deixarão escapar de ser disciplinado pelo Senhor. O uso das palavras "fortes 

verdugos" indica o carácter doloroso do que castigo. Pode envolver perda de alegria, paz, 

segurança da salvação, a utilidade em serviço, e resultar em conflitos, estresse, dificuldade, 

dificuldades, e problemas. O Senhor Jesus Cristo ordenou aos Seus seguidores: "Sede 

misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso" (Lucas 06:36; cf. Mt 5: 7.), 

Enquanto Tiago advertiu que "o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de 

misericórdia "(Tiago 2:13; cf. Mt 7: 2.). 

Sétimo, a incapacidade de perdoar torna a pessoa incapaz para o culto. No Sermão do 

Monte, Jesus disse: "Portanto, se você estiver apresentando sua oferta no altar, e aí te 

lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a sua oferta ali diante do 

altar e vai; primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta 

"(Mt 5: 23-24.). Quando um crente está ciente de um conflito ou uma falta de perdão em 

relação a outra pessoa, a situação precisa ser resolvida antes de vir para adorar a 

Deus. Reconciliação precede o culto, o que não é aceitável quando o pecado é abrigado 

no coração (Sl 66:18; Prov. 15: 8.) 

Oitavo, a incapacidade de perdoar usurpa a autoridade de Deus. É para tomar 

presunçosamente a espada do julgamento divino de Sua mão e exercê-lo por si mesmo, 

que a Escritura proíbe explicitamente."Nunca tome sua própria vingança, amado", 

escreveu Paulo, "mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito:" Minha é a vingança, 

eu retribuirei, diz o Senhor "(Rom. 12:19). Recusando-se a perdoar leva de Deus, Seu 

direito de retaliar contra o pecado e coloca-la nas mãos de quem não está qualificado para 

fazê-lo. Somente Deus tem o perfeito entendimento das infracções contra os crentes; só 

Ele tem a autoridade máxima, é imparcial, perfeitamente sábio e bom, e sempre age em 

santidade pura. 



Por fim, os delitos contra os crentes são as provações que o perfeito. Tiago escreveu: 

"Considerai tudo com alegria, meus irmãos, quando se deparar com várias provações, 

sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ea perseverança tenha a sua 

obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma "(Tiago 

1: 2-4). Pedro encorajou os crentes sofrendo lembrar que "depois [eles] têm sofrido por 

um pouco de tempo, o Deus de toda graça, que chamou [deles] para a sua glória eterna 

em Cristo, Ele mesmo perfeito, confirmar, fortalecer e estabelecer [eles]" (1 Pedro 5:10; 

cf. 2: 19-21). Paulo era "nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, nas 

dificuldades, por amor de Cristo; para quando [ele era] fraco, então [ele era] forte "(2 Cor. 

12:10). 

Visualizando as ofensas dos outros contra nós como forma de aperfeiçoar-nos de Deus 

coloca-los em uma luz diferente, e nos permite seguir o exemplo de Cristo, "que não 

cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca; e ao mesmo tempo sendo 

injuriado, não revidava; enquanto que sofrem, não fazia ameaças, mas entregava-se 

àquele que julga retamente "(1 Pedro 2: 22-23). Abraço de sofrimento injusto de Cristo 

resultou na maior triunfo na história, a Sua morte sacrificial na cruz (v. 24). 

DEUS COMO ABRIGO 

E não nos deixeis cair em tentação. (11: 4b) 

À primeira vista, este pedido parece intrigante. Uma vez que Deus não tenta ninguém 

(Tiago 1:13), para pedir-lhe para não fazer o que Ele já prometeu nunca fazer parece 

supérfluo. Mas, na realidade, isso mostra novamente as realidades paralelas de soberania 

divina e da responsabilidade humana. Deus faz a Sua vontade, não distante de nós, mas 

através de nossa obediência e orações. Há, portanto, duas razões perfeitamente legítimas 

para que o Senhor incluídas esta Pedido. 

Em primeiro lugar, ele reflete humilde senso do crente de fraqueza, sabendo que o mundo 

mal, caído é, inevitavelmente, um ambiente hostil, perigoso. Há perigos físicos a partir 

de vulcões, terremotos, incêndios, inundações, acidentes, doenças, terrorismo e crime. Na 

esfera intelectual crentes enfrentam julgamentos injustos, leis e regulamentos, bem como 

a influência de uma cultura de auto-centrado cada vez mais narcisista dominado pelo 

orgulho e pela ganância. Do mundo espiritual vêm assaltos a fé dos crentes do relativismo 

pós-moderno, o humanismo, evolução, falsas religiões, e outras manifestações da terrena, 

natural, sabedoria demoníaca (Tiago 3:15), todos os quais a Bíblia chama de "doutrinas 

de demônios" ( 1 Tim. 4: 1). Até mesmo a igreja está repleta de falsos ensinamentos, 

mundanismo, compromisso, falta de conhecimento da verdade bíblica, e minguante zelo 

por Deus. Mais mortal de todos são os assaltos de Satanás, que cega os homens para a 

verdade (2 Cor 4: 4.), Tenta-os a pecar (1 Cor. 7:. 5; Ef 4:27; 06:11; 1 Tessalonicenses. 

3: 5); e "anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar" (1 

Pedro 5: 8). 

Com perigos mortais tudo sobre eles e a natureza decaída ainda neles, é natural para os 

crentes a clamar a Deus para proteção como Davi: "Meus olhos estão sobre ti, ó Deus, o 

Senhor; Você me refugio; não me deixe indefesa "(Sl 141:. 8; cf. 18:30; 46: 1; 62: 8; 91: 

2; 94:22; 2 Sm. 22:. 3; 18:10 Prov; 30: 5). Jesus fez esse mesmo pedido para a Sua própria 

em Sua oração sacerdotal, quando pediu ao Pai que "os guardes do maligno" (João 



17:15). No Sermão da Montanha, o Senhor ensinou os crentes a fazer esse mesmo pedido 

de libertação do mal (Mat. 6:13). 

Mas há um segundo sentido em que esta Pedido pode ser entendida. É um apelo a Deus 

para não permitir que os testes e provações da vida para se tornar inevitáveis tentações 

que provariam avassalador.peirasmos ( tentação ) é uma palavra neutra sem nenhuma 

conotação moral inerente. Deus não tenta ninguém a fazer o mal, mas Ele faz testes de 

licenciamento para vir para a vida dos crentes, como fez com Jó (Jó 23:10), Abraão (Heb. 

11: 17-19), Paulo (2 Cor. 12: 7-10), e Jesus (Hb 5: 8), como parte do processo de 

fortalecimento e amadurecimento deles (Deut. 13:. 3; 1 Pedro 1: 6-7; 5:10). Como crentes 

responder a esses testes determina se continuam a aperfeiçoar os ensaios que trazem 

crescimento espiritual, ou tornar-se tentações que os oprimem e levá-los ao pecado 

debilitante. 

A base para essa solicitação é a promessa de Deus, expressa em 1 Coríntios 10:13, que 

Ele nunca permitirá que uma tentação que é mais forte do que os crentes podem 

suportar. Aqueles que ele licenças são comuns a todas as pessoas, e Ele irá fornecer uma 

maneira de escapar de ser levados ao pecado por eles. As pessoas caem em pecado não 

porque eles são dominados por Satanás e os demônios, ou porque eles estavam presos 

sem saída. Como Tiago explicou: "Cada um é tentado, quando é levado e seduzido pela 

sua própria concupiscência. Em seguida, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz 

o pecado;e quando o pecado é consumado, gera a morte "(Tiago 1: 14-15). 

Nestes três frases breves Jesus magistralmente abrangeu todas as necessidades mais 

básicas da vida: 

Toda a nossa vida é encontrado ali naqueles três petições, e é isso que faz com que esta 

oração tão absolutamente incrível. Em uma pequena bússola tais nosso Senhor cobriu 

toda a vida do crente em todos os aspectos. Nossas necessidades físicas, as nossas 

necessidades mentais e, claro, as nossas necessidades espirituais estão incluídos. O corpo 

é lembrado, a alma é lembrado, o espírito é lembrado .... Não podemos deixar de ficar 

impressionado com o todo-inclusividade dessas petições. Isso não significa que nunca 

devemos entrar em detalhes; temos, somos ensinados a fazê-lo. Somos ensinados a trazer 

a nossa vida em detalhes a Deus em oração; mas aqui temos apenas os grandes 

títulos. Nosso Senhor nos dá a estes e preencher os detalhes, mas é importante para nós 

ter a certeza de que todas as nossas petições devem pertencer a uma ou outra das 

posições. (D. Martyn Lloyd-Jones, Estudos no Sermão da Montanha [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1974], 2: 67-68) 

 

 

 



 
71. A oração Modelo de Jesus-Parte 5: Promessa 

de Deus (Lucas 11: 5-13) 

Então Ele lhes disse: "Qual de vocês que tem um amigo, e recorra 

a ele à meia-noite e disse-lhe: 'Amigo, empresta-me três 

pães, para um amigo meu veio me de uma viagem, e não tenho 

nada para lhe oferecer '; e de dentro, ele responde e diz: 'Não me 

incomodes; a porta já está fechada, e eu e meus filhos estão na 

cama; Eu não posso levantar-se e dar-lhe qualquer coisa. " Eu 

digo a você, mesmo que ele não vai se levantar e dar-lhe qualquer 

coisa por ser seu amigo, por causa de sua persistência que ele vai 

se levantar e dar a ele o quanto ele precisa. Então eu digo para 

você, pergunte, e será dado; buscai, e encontrareis; batam, ea 

porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, 

encontra; e ao que bate, ele será aberto. Agora, suponha que um 

de vocês, pais é convidado por seu filho para um peixe; ele não 

lhe dará uma serpente em vez de um peixe, vai? Ou se ele é 

convidado para um ovo, ele não lhe dará um escorpião, vai? Se 

vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, 

quanto mais vosso Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que 

lho pedirem "(11: 5-13)? 

AW Tozer abriu sua obra clássica sobre os atributos de Deus, com as seguintes astuto e 

penetrantes observações: 

O que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre 

nós. 

A história da humanidade provavelmente vai mostrar que não há pessoas já subiu acima 

de sua religião e história espiritual do homem irá demonstrar positivamente que nenhuma 

religião tem sido sempre maior do que a sua idéia de Deus. A adoração é pura ou base 

como o adorador entretém pensamentos elevados ou baixos de Deus. 

Por esta razão, a questão mais grave diante da igreja é sempre o próprio Deus, e o fato 

mais portentosa sobre qualquer homem não é o que em um determinado momento pode 

dizer ou fazer, mas o que ele em seu coração profundo concebe Deus para ser 

assim. Temos a tendência de uma lei secreta da alma para se mover em direção a nossa 

imagem mental de Deus .... 

Fomos capazes de extrair de qualquer pessoa uma resposta completa à pergunta, "o que 

vem à sua mente quando você pensa sobre Deus?", Podemos prever com certeza o futuro 

espiritual desse homem .... 



A concepção direita de Deus é fundamental não só para a teologia sistemática, mas a vida 

cristã na prática também. É a adorar o que a fundação é o templo; onde é inadequada ou 

fora de prumo, toda a estrutura deve entrar em colapso, mais cedo ou mais tarde. Eu 

acredito que não há praticamente um erro na doutrina ou uma falha na aplicação da ética 

cristã, que não podem ser rastreados, finalmente, para pensamentos imperfeitos e ignóbeis 

sobre Deus. ( O Conhecimento do Santo [New York: Harper & Row, 1961], 9, 10) 

Não há mais clara de referência, mais definitiva da maturidade espiritual de uma pessoa do 

que a sua visão de Deus. O apóstolo João descreveu os mais maduros espiritualmente as 

pessoas, os "pais", como aqueles que "conhecem aquele que é desde o princípio" (1 João 2:13, 

14). Paulo escreveu que seu objetivo supremo era a conhecer o Senhor Jesus Cristo (Fp 3:10;. 

Cf. v. 8). 

Para ser espiritualmente maduros é entender que Deus é eterno, onipotente, santo e 

imutável, onisciente, onipresente, majestoso, e transcendente, acima e além e fora de 

todas as contingências no universo que Ele criou. É saber que Ele é soberano, levar a 

efeito o plano perfeito Ele ordenou desde o início. Humilhado por declaração de Seu 

poder e soberania Job de Deus reconheceu, "eu sei que você pode fazer todas as coisas, e 

que nenhum dos teus planos pode ser frustrado" (Jó 42: 2), porque "o conselho do Senhor 

permanece para sempre, o planos do seu coração de geração em geração "(Sl. 

33:11). "Muitos planos estão no coração de um homem", disse Salomão, "mas o conselho 

do Senhor permanecerá" (Prov. 19:21). Em Isaías 46: 9-10, o Senhor declarou: "Eu sou 

Deus, e não há outro; Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim 

desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que não foram feitas, dizendo: 'Meu 

objetivo será estabelecido, e farei toda a minha vontade "( cf. 14:24; 43:13).Em Atos 1: 7 

Jesus disse aos discípulos que Deus tem controle absoluto, soberano sobre todos os 

acontecimentos da história, enquanto a igreja primitiva afirmou que até mesmo o 

assassinato do Senhor Jesus Cristo, ato mais hediondo da história, estava sob o controle 

soberano de Deus: " Pois, na verdade, nesta cidade, reuniram-se contra o teu santo servo 

Jesus, a quem ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para 

fazer o que a tua mão e Seu propósito predestinado a ocorrer "(Atos 4 : 27-28). Em Efésios 

1:11 Paulo afirmou que Deus "faz todas as coisas segundo o conselho da Sua vontade." 

À luz do controle soberano de Deus de eventos e a conseqüência inevitável do Seu 

propósito e plano, surge a questão de saber se as orações dos crentes mudar nada. E desde 

que Ele é onisciente, Deus não precisa de mais informações, nem ele é surpreendido por 

circunstâncias. Indo para Ele em oração, portanto, parece ser pouco mais do que uma 

expressão desnecessária. Mas ter uma visão correta da natureza e fins não squelch oração 

de Deus; encarnada Senhor Jesus Cristo, Deus, orou ao Pai (por exemplo, Matt. 26: 39-

44; Lucas 10:21; João 11: 41-42; 17: 1-26), deu orações modelo para ensinar os fiéis a 

Oração (Mateus 6: 9-13; Lucas 11: 1-4.), e ordenou-lhes para orar (Lucas 18: 1). As 

palavras de Deus dirigidas a Israel em Jeremias 29 também deixam claro que os Seus 

propósitos soberanos não negam oração. No versículo 11, Ele disse: "Pois eu bem sei os 

planos que estou projetando para vós ... pensamentos de paz e não de mal, para vos dar 

um futuro e uma esperança." Ainda assim, no versículo 12 Ele acrescentou: "Você vai me 

invocará e vir e orar a mim, e eu vos ouvirei. " 

O primeiro capítulo de Neemias encontra Israel no exílio (v. 1). (. Vv 2-3) Depois de 

ouvir um relatório de que Jerusalém estava em ruínas, Neemias "sentou-se e chorou e 



chorou por dias; e ... estava jejuando e orando perante o Deus dos céus "(v. 4). Isso 

Neemias compreendido e aceite controle soberano de Deus de eventos é evidente a partir 

do versículo 5, onde ele se refere a Deus como o "Senhor Deus dos céus, o Deus grande 

e temível, que preserva a aliança ea misericórdia para aqueles que o amam e guardam os 

seus mandamentos . "No entanto, a compreensão de que a verdade não manter Neemias 

a partir implorando a Deus para tomar nota da situação desesperadora do Seu povo:" 

Deixe seu ouvido agora estar atento e seus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, 

que eu estou orando diante de vocês agora, dia e noite, em nome dos filhos de Israel teus 

servos "(v. 6). 

Os salmos registrar numerosos apelos para que Deus ouve e responde a oração: 

Ouvi uma causa justa, ó Senhor, dar ouvidos ao meu clamor; dá ouvidos à minha oração, 

que não é de lábios enganosos. (17: 1) 

Ouve, ó Senhor, quando eu choro com a minha voz, e tenha misericórdia de mim e 

responde-me. (27: 7) 

Dá ouvidos à minha oração, ó Deus; e não te escondas da minha súplica. Atende-me e 

responde-me; Estou inquieto em minha reclamação e estou certamente distraído. (55: 1-

2) 

Ouça meu grito, ó Deus; atenta para a minha oração. (61: 1) 

Ouve a minha oração, ó Senhor! E que meu grito de socorro vir até você. Não esconda 

seu rosto de mim no dia da minha angústia; Inclinai os vossos ouvidos para mim; no dia 

em que eu chamo-me responder rapidamente. (102: 1-2) 

Ouve a minha oração, ó Senhor, dá ouvidos às minhas súplicas! Responda-me na tua 

fidelidade, na tua justiça! (143: 1 Ver também 4: 1; 5: 1-3.; 39:12; 54: 2; 69:13; 84: 8; 86: 

1, 6; 88: 2, 13; 142: 1-2 ) 

Além disso, o Salmo 65: 2 endereços Deus como "Você que ouvem a oração" (cf. 77: 1; 145: 

19). 

Mas se a oração não muda a mente ou planos de Deus, ou dar-lhe informações Falta-lhe, 

que Proposito ele serve? A resposta a essa pergunta está na compreensão de que Deus não 

apenas ordena os fins Ele fins de realizar, mas também os meios para esses fins. Por 

exemplo, o Antigo Testamento predisse que Jesus teria nascido em Belém (Miquéias 5: 

2.), Mas Deus usou o decreto do imperador romano pagão Augusto César como um meio 

para cumprir o Seu plano (Lucas 2: 1-4). Da mesma forma, Deus usou os judeus hostis e 

os romanos como os meios de realizar o seu plano de que Cristo seria o sacrifício pelos 

pecados de Seu povo (Atos 2: 22-23). Porque é um meio que Deus ordenou-para cumprir 

Seus propósitos: "A oração eficaz de um justo pode realizar muito" (Tiago 5:16). 

Nesta passagem, Jesus encoraja os crentes a orar com ousadia. Pode ser dividido em 

quatro seções: a parábola, a promessa, o princípio, e a premissa. 

A PARÁBOLA 



Então Ele lhes disse: "Qual de vocês que tem um amigo, e recorra 

a ele à meia-noite e disse-lhe: 'Amigo, empresta-me três 

pães, para um amigo meu veio me de uma viagem, e não tenho 

nada para lhe oferecer '; e de dentro, ele responde e diz: 'Não me 

incomodes; a porta já está fechada, e eu e meus filhos estão na 

cama; Eu não posso levantar-se e dar-lhe qualquer coisa. " Eu 

digo a você, mesmo que ele não vai se levantar e dar-lhe qualquer 

coisa por ser seu amigo, por causa de sua persistência que ele vai 

se levantar e dar a ele o quanto ele precisa. (11: 5-8) 

Jesus ilustrou a importância da ousadia na oração em uma história inesquecível para a sua 

clareza e toque de humor. Ele disse para aqueles que Ele tinha abordado o seu 

ensinamento sobre a oração (vv. 1-4), Suponha que um de vocês tem um 

amigo . Philos ( amigo ) refere-se a qualquer lugar em carinho, neste caso um 

vizinho. Em Israel, como em todo o mundo antigo, as pessoas eram dependentes de seus 

vizinhos. Não houve supermercados ou lojas de conveniência, ou restaurantes, nem a 

maioria das pessoas têm grandes estoques de comida. Um homem foi para o seu vizinho 

na meia-noite , obviamente, não um momento normal para uma visita. Naquele dia 

ninguém foi até àquela hora, já que não havia TV, rádio ou Internet. A maioria das pessoas 

foi para a cama logo após o anoitecer, uma vez que eles estavam acordados e trabalhando 

pouco depois do nascer do sol. Chegando na casa de seu amigo, ele gritou-lhe, amigo (a 

saudação sensata, considerando que ele tinha vindo sem ser convidado em um momento 

mais inoportuno), empresta-me três pães . Estes não eram pães no sentido moderno, mas 

o pão plano típico. 

O amigo do homem, sem dúvida, não gostou de ser acordado no meio da noite para o que 

aparentemente não era uma emergência. Afinal o primeiro homem não havia sido 

roubado, sua esposa não estava tendo um bebê, e ninguém havia sido ferido ou 

doente. Mas não havia mais do que a sua procura de um lanche da meia-noite; havia uma 

emergência, não física, mas social. Como ele passou a explicar, Um amigo meu veio me 

de uma viagem . Viajar à noite não era incomum durante o tempo quente, e um outro 

amigo tinha acabado de chegar em sua casa. O viajante teria sido com fome depois de sua 

jornada, e a esta hora tardia, o homem tinha nada para lhe oferecer para comer. Desde 

hospitalidade foi um importante dever social no mundo antigo (Gn 19: 8), e 

particularmente em Israel (cf. Gn 18: 1-8), ele enfrentou um dilema difícil. Ou ele poderia 

ser um mau anfitrião a seu convidado por deixá-lo passar fome, ou um vizinho pobre ao 

seu amigo por acordá-lo no meio da noite. Ele escolheu a segunda opção. 

A resposta previsível a partir de seu vizinho dentro da casa era, não me incomode; a 

porta já está fechada, e eu e meus filhos estão na cama; Eu não posso levantar-se e 

dar-lhe qualquer coisa .Portas foram muitas vezes feitas de madeira e ferro, e abrindo 

um poderia ser barulhento o suficiente para acordar toda a família. Como era costume nas 

típicas casas de um quarto do tempo, do homemcrianças estavam na cama com ele (as 

famílias muitas vezes dormia em um grande tapete), por isso, sair da cama, ele iria 

perturbar toda a família. Ele, portanto, recusou-se a levantar-se e dar seu amigonada . 

Ignorando qualquer outro diálogo, o Senhor pulou direto ao ponto da história: Eu digo a 

você, mesmo que ele não vai se levantar e dar-lhe qualquer coisa por ser seu amigo, 



por causa de sua persistência que ele vai levantar-se e dar-lhe como tanto quanto ele 

precisa . Apesar da rejeição inicial, o homem se recusou a desistir. No final, o amigo 

percebeu que o diálogo em curso estava indo para despertar seus filhos de qualquer 

maneira (juntamente com todos os outros que vivem nas proximidades). Então, mesmo 

que ele seria não levantar-se e dar-lhe qualquer coisa, porque ele era seu amigo, por 

causa de sua persistência, ele finalmente conseguiu -se e deu -lhe o quanto 

ele precisava. Persistência ( anaideia ) significa "falta de vergonha", "insolência", " 

audácia "," ousadia "; hoje o seu comportamento pode ser caracterizado pelo termo iídiche 

"cara de pau." Sua persistência desavergonhada sucesso onde amizade falhou, ea comida 

que ele precisava ter sido definido antes do hóspede. 

A PROMESSA 

Então eu digo para você, pergunte, e será dado; buscai, e 

encontrareis; batam, ea porta será aberta. Pois todo o que pede, 

recebe; o que busca, encontra; e ao que bate, ele será aberto. (11: 

9-10) 

A parábola ilustra uma promessa incrível. O uso do pronome pessoal, além da primeira 

forma pessoa do verbo na declaração do Senhor vos digo que adiciona ênfase. Como o 

Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo fala com a voz da autoridade divina 

absoluta. Usando três apresentam verbos no imperativo tensos, o Senhor ordena os 

crentes a ousadia, tempestade agressivamente as portas do céu. Os três verbos, pedir, 

buscar e bater são progressivamente mais intensa, e cada um repete a promessa: a 

quem perguntar ... será dado; aqueles que procuram ... encontrarão; aqueles 

que bater ... vai encontrar as portas do céu abertas para eles . Jesus, então, repetiu esta 

promessa incrível, então não haveria confundindo Seu significado: Para todo aquele que 

pede, recebe; o que busca, encontra; e ao que bate, ele será aberto . 

Esta promessa não é um cheque em branco a concessão de pessoas o que eles quiserem, 

uma vez que já foi qualificado por ensinamento do Senhor nos versículos 2-4 que Deus é 

o foco de toda a verdadeira oração. Tiago atingiu este mesmo equilíbrio entre ousadia na 

oração e na ganância egoísta. Em Tiago 4: 2 repreendeu seus leitores por não orar com 

ousadia: ". Você não tem porque você não perguntar" Mas, então, ele passou a advertir: 

"Pedis e não recebeis, porque pedis mal, de modo que você pode gastar em seus prazeres 

"(3 v.). Aqueles que rezam com um adequado, o foco centrado em Deus receberá o que 

eles desejam, mas os pedidos egoístas dos gananciosos não será concedido. 

O PRINCÍPIO 

Agora, suponha que um de vocês, pais é convidado por seu filho 

para um peixe; ele não lhe dará uma serpente em vez de um peixe, 

vai? Ou se ele é convidado para um ovo, ele não lhe dará um 

escorpião, vai? (11: 11-12) 

A parábola ilustra a promessa e essa promessa por sua vez, baseia-se em um 

princípio. Esse princípio está redigido no padrão comum entre os judeus de raciocínio do 

menor para o maior. Ele eleva o nível da discussão de amizade à paternidade; se uma 



pessoa iria responder a um pedido ousado de um amigo, quanto mais seria um pai 

responder aos seus filhos? 

Jesus introduziu o princípio, colocando duas questões hipotéticas para Seu 

público. Suponham que um de vocês, pais é convidado por seu filho para um peixe , 

Ele disse. As crianças, é claro, pode ser esperado para perguntarem a seus pais o que eles 

precisam. Eles entendem que a relação entre eles e seu pai é um dos amor, cuidado, 

responsabilidade e carinho. Isso dá-lhes a confiança de que eles vão receber o que eles 

pedem. Portanto, se um pai é convidado por seu filho para um peixe; ele não lhe dará 

uma serpente em vez de um peixe, vai? Nenhum pai normal seria zombar de fome de 

seu filho, dando-lhe uma cobra venenosa em vez do peixe que ele solicitou. Nem se ele é 

convidado para um ovo que ele iria dar-lhe um escorpião -outro repugnante e perigosa 

criatura ou um pedra intragável em vez de pão (Mt 7: 9.). 

A resposta óbvia às perguntas de Cristo não é, por causa do princípio de que os pais cuidar 

de seus filhos e satisfazer as suas necessidades. Conhecer os cuidados de seu Pai celestial 

para eles e compromisso de satisfazer as suas necessidades, os crentes podem 

confiantemente pedir a Ele por tudo o que eles precisam. Ao contrário dos falsos deuses 

das religiões pagãs, Deus é amoroso, acessível, e generoso. 

O PREMISE 

Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos 

filhos, quanto mais vosso Pai celestial dará o Espírito Santo 

àqueles que lho pedirem? (11:13) 

Esta premissa, expressa na forma de uma comparação, é o fundamento sobre o qual 

repousa toda a discussão. Abrindo as palavras de Cristo, se vós, sendo maus , expressar 

a doutrina bíblica da depravação total ou radical. Mesmo Seus verdadeiros seguidores, 

aqueles que o haviam abraçado como Senhor, Salvador e Messias, ainda 

eram más ( poneros ; "ruim", "mau", "inútil";. Também usado como um título para 

Satanás [Matt 13:19, 38; João 17:15; Ef 6:16; 2 Ts 3:.. 3; 1 João 2:13, 14; 3:12; 5:18, 

19]). Significativamente, o Senhor não disse que eles fazem o mal, mas sim que eles são 

maus. Embora eles são resgatados e perdoado, o pecado continua a ser um poderoso 

princípio operativo nos crentes (Rom. 7: 14-25). No entanto, apesar de ser o mal, pais 

humanos ainda sabeis dar boas dádivas aos seus filhos . É natural que mesmo os não 

crentes a amarem seus filhos, ser gentil com eles, e atender a suas necessidades. A 

imagem de Deus, nesse sentido, em pessoas, embora distorcida e marcado pela queda, no 

entanto, é ainda presente. 

A frase contrastante quanto mais é a chave para o ponto do Senhor. Fundamentação do 

menor para o maior, se os pais humanos que são pecadores, que amam de forma 

imperfeita, e muitas vezes não têm a sabedoria para saber o que é melhor para os seus 

filhos com amor fornecer para eles, quanto mais Deus, que é absolutamente santo, ama 

perfeitamente (cf. João 13: 1), e tem a sabedoria infinita dar o que é melhor para seus 

filhos. Como o salmista escreveu: "Nenhuma coisa boa é que sonega aos que andam na 

retidão" (Sl 84:11; cf. 34:.. 9-10; Mt 6:33; Phil 4:19.). 



Então Jesus concluiu Seu ponto, prometendo que "crentes Pai celestial vai dar o 

Espírito Santo àqueles que lho pedirem . Esta é uma declaração intrigante, que difere 

do ensino desta mesma verdade em uma ocasião diferente do Senhor, conforme registrado 

em Mateus 07:11. Há Falou do Pai que dá o que é bom; Ele expandiu aqui que e falou de 

Deus está dando o Espírito, que é a fonte de toda a bondade e bênçãos, a viver dentro de 

cada crente. 

Para aqueles que pedem um presente, Ele dá o doador; para aqueles que pedem um efeito, 

Ele dá a causa; para aqueles que pedem um produto Ele dá a fonte; para aqueles que 

buscam conforto Ele dá o edredom (Atos 09:31); para aqueles que procuram o poder que 

Ele dá a fonte de poder (Atos 1: 8); para aqueles que procuram ajuda Ele dá o helper (João 

14:26); para aqueles que procuram a verdade Ele dá o Espírito da verdade (João 

16:13); para aqueles que procuram "amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 

bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio" (Gl 5: 22-23.) Ele dá o produtor de todas 

essas coisas. A habitação do Espírito Santo (Rom. 8:.. 9, 11; 1 Cor 6:19; 2 Tim 1,14) é a 

fonte de todo o bem na vida do cristão (Ef 3:20.). 

Embora o Novo Testamento traria mais completa revelação sobre a pessoa e ministério 

do Espírito Santo, os judeus da época de Jesus estavam familiarizados com a revelação 

do Antigo Testamento a respeito dele. Eles entenderam que ele estava envolvido na 

criação (Gn 1: 2; cf. Jó 33: 4). Além disso, eles sabiam que o Espírito Santo foi associada 

com a vinda do Messias (Is 61: 1-3; cf. Joel 2: 28-29., Que foi parcialmente cumprida no 

Dia de Pentecostes [Atos 2: 16-21 ]). Eles também entenderam que o Messias que enviaria 

o Espírito para regenerar (Tito 3: 5) e habitação aqueles que depositam sua fé nEle (Ez 

36: 25-27; cf. João 7: 38-39.; 14: 16-17, 25-26; Tito 3: 5). 

O Espírito Santo é a causa de todas as coisas realmente bom na vida de um cristão. Ele 

convence os pecadores incrédulos, permitindo-lhes conhecer e se arrepender de seu 

pecado (João 16: 8). Eles entrar no reino de Deus da salvação por ter nascido do Espírito 

(João 3: 5-8) na regeneração (Tito 3: 5) e confessar Jesus como Senhor, através do 

Espírito (1 Cor. 12: 3). É por meio do Espírito Santo que eles recebam o conhecimento 

de Deus (1 Cor. 2: 11-12) -Conhecimento não compreendida pelo regenerado (v. 14). O 

Espírito liberta os crentes da lei do pecado e da morte (Rm. 8: 2; 2 Coríntios 3:17.) E sela-

los para a vida eterna (Ef 1:13; 4:30.). Eles são batizados com o Espírito, colocando-os 

na igreja, o corpo de Cristo (1 Cor. 12:13), habitado pelo Espírito (Rm 8, 9, 11; 1 Cor 

6:19; 2 Tim 1... : 14), e cheia (controlado, com poderes by) com o Espírito (Ef 5:18).. O 

Espírito Santo capacita os crentes para o evangelismo (Atos 1: 8), intercede por eles, os 

santifica (1 Cor 6:11.), Torna-os cada vez mais semelhantes a Cristo (Rm 8,26). (2 Cor 

3:18.) , derrama o amor de Deus em seus corações (5 Rom:. 5), e lhes dá esperança (Rm 

15:13).. 

Ousado, confiante resultados de oração em comunhão com Deus e todas as ricas bênçãos 

de Sua bondade como crentes experimentam a realidade de que Ele "é capaz de fazer 

muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder 

que opera em nós" ( Ef. 3:20). 

 
72. A difamação de Jesus (Lucas 11: 14-23) 



E Ele estava expulsando um demônio, que era mudo; quando o 

demônio saiu, o mudo falou; e as multidões ficaram 

maravilhados. Mas alguns deles disseram: "Ele expulsa os 

demônios por Belzebu, príncipe dos demônios." Outros, para 

testá-lo, pediam-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes 

os pensamentos, disse-lhes: "Todo reino dividido contra si mesmo 

é devastado; e uma casa dividida contra si mesma cai. Se Satanás 

também está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu 

reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se 

eu por Belzebu expulsar os demônios, por quem os vossos filhos 

os expulsam? Então, eles serão os vossos juízes. Mas, se eu 

expulso os demônios pelo dedo de Deus, então o Reino de Deus já 

chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda a 

sua própria casa, seus bens estão sem serem incomodados. Mas 

quando alguém mais forte do que ele ataca e domina-lo, ele tira-

lhe toda a armadura em que ele se baseou e distribui seus 

despojos. Quem não é comigo é contra mim; e quem não recolhe 

comigo, dispersa. (11: 14-23) 

A maioria das pessoas hoje vista verdade não como preto e branco, mas sim como um 

conjunto de milhares de tons de cinza. As inúmeras filosofias, teorias, idéias e religiões 

no mundo hoje são vistos como concorrentes com igual validade e nenhum é absoluta e 

exclusivamente verdadeiro. A verdade última popular é que não existe uma verdade 

absoluta. O que é verdade para um não é necessariamente verdade para os 

outros. Tolerância e diversidade dominar em uma sociedade onde o orgulho reina 

suprema. 

Nada poderia estar mais longe da realidade. Na verdade, toda a raça humana pode ser 

precisamente divididos em duas categorias absolutas, que o Senhor Jesus Cristo 

enumerados no versículo 23, quando declarou: "Quem não é comigo é contra mim; e 

quem não recolhe comigo, espalha "(cf. 09:50). Há apenas dois grupos de pessoas: 

aqueles que estão com Cristo e os que são contra Ele; aqueles que são de Deus, e aqueles 

que são de Satanás; aqueles que estão no reino da luz, e aqueles que estão no reino das 

trevas; daqueles que são justos e aqueles que são injustos; os "santos" e os "ain'ts". Todo 

mundo vive e morre em um desses dois grupos, que têm conseqüências eternas distintas 

e opostas. 

Na guerra entre Deus e Satanás, entre o céu eo inferno, entre o bem eo mal, entre a verdade 

eo erro, ninguém é neutro. Aqueles que não acreditam em Jesus Cristo, recebê-Lo, segui-

Lo de todo o coração, e procuram avançar Seu reino são tanto em parceria com o diabo 

como aqueles que abertamente adorar Satanás. Não é necessário se opor abertamente 

Cristo, atacando a Sua divindade, palavra, personagem, Evangelho, ou igreja para ser 

contra Ele; é o suficiente apenas para não tomar uma decisão sobre Ele. Ignorando Jesus, 

ou defendendo o que CS Lewis descreveu em seu livro Mero Cristianismo como 

"bobagem" sobre ele ser apenas um grande professor de moral, mas não Deus encarnado, 



é uma decisão contra a sua pessoa, o trabalho, palavra, e reino. Não há uma terceira 

opção. Ou Jesus era um blasfemo, ou aqueles que rejeitam o são. 

Em sua narrativa da vida e ministério de Cristo, Lucas apresentou provas convincentes, 

irrefutável de que Jesus é o Messias e Filho de Deus, descrevendo o Seu poder sobre o 

reino das trevas, a doença, o pecado ea morte, e gravação de sua pregação do reino de 

Deus. Nos últimos meses que antecederam a cruz, Jesus, os doze, os setenta, e outros de 

seus discípulos fiéis, estavam proclamando o Seu reino por toda a Judéia. As palavras do 

Senhor no versículo 23 marcam um momento definitivo em Seu ministério na Judéia. Os 

fatos sobre ele eram claras; a evidência estava e pediu uma decisão. 

Por esta altura, no entanto, que a decisão tinha sido feita, em grande parte, e foi para os 

líderes e para a nação uma decisão de rejeição de Jesus. Como a oposição a ele se 

intensificou, Jesus tornou-se mais conflituosa, dirigindo palavras fortes de julgamento e 

de advertência para aqueles que tinha rejeitado (por exemplo, 11:29, 42-52; 12: 1, 13-15, 

49, 58-59; 13: 5-9, 15, 24-25, 34-35). A trágica realidade foi que muitas pessoas tinham 

acreditado conclusão dos líderes que Jesus era do inferno, não o céu, e enviado por 

Satanás, e não Deus. O incidente relatado nesta passagem foi apenas um dos muitos 

exemplos de que mentira blasfema ganhando popularidade. Lucas registra a acusação da 

multidão, e da resposta do Senhor. 

A ACUSAÇÃO 

E Ele estava expulsando um demônio, que era mudo; quando o 

demônio saiu, o mudo falou; e as multidões ficaram 

maravilhados. Mas alguns deles disseram: "Ele expulsa os 

demônios por Belzebu, príncipe dos demônios." Outros, para 

testá-lo, pediam-lhe um sinal do céu. (11: 14-16) 

Embora possa parecer que este incidente é o mesmo registrado em Mateus 12: 22-30 e 

Marcos 3: 20-30, que ocorreu em Galileia cerca de um ano antes. É melhor ver o relato 

de Lucas como um evento que teve lugar durante Judéia ministério do Senhor (que Lucas 

tem início em 9:51). Além disso, Mateus observa que o endemoninhado também era cego 

(12:22) -a detalhe que o médico Lucas (Col. 4,14), com a sua atenção aos detalhes 

médicos, provavelmente não teriam omitido. A semelhança entre as duas contas reflete a 

propagação generalizada da reivindicação blasfema dos líderes judeus que Jesus realizou 

milagres pelo poder de Satanás (cf. Mt 0:24;. Marcos 3:22; João 07:20; 08:48; 10:20 ). 

O que desencadeou o confronto entre Jesus e seus adversários na multidão era 

Seu expulsando um demônio . Esta foi uma ocorrência comum durante o ministério 

terreno do Senhor (cf. Lc 4: 33-35, 41; 8: 27-37; 9: 37-42; 13:32), bem como os 

ministérios dos doze apóstolos (9 : 1) e os evangelistas setenta (10:17). Este particular 

demônio tinha feito a sua vítima mudo , surdo e provavelmente bem (cf. Marcos 

9:25). Após o demônio tinha saído ao comando do Senhor, o mudo falou; e as 

multidões , como era freqüentemente o caso (cf. Mt 09:33; 12: 22-23.; Marcos 1:27; 

5:20), ficaram maravilhados . 

Mas alguns deles , os propagandistas espalhando as mentiras dos líderes judeus em 

Jerusalém, foram rápidos em oferecer sua caluniosa explicação falsa, de poder milagroso 



do Senhor. Eles começaram a murmurar, "Ele expulsa os demônios por Belzebu, 

príncipe dos demônios." A mesma mentira que tinha sido espalhado na Galiléia foi 

agora ouvido em Judéia também. Desde que era impossível, mesmo para os seus inimigos 

para negar que os milagres de Cristo ocorreu (cf. João 11:47), eles procuraram, em vez 

de atacar a fonte e atribuir-lhes poder demoníaco. Não contente apenas para afirmar que 

Jesus recebeu o Seu poder de um demônio comum (cf. João 7:20; 8:48, 52; 10:20), que o 

acusou de ser capacitado por Belzebu , um nome judeu para o governante do 

demônios , Satanás. Esse nome, que significa "senhor das moscas", é uma corrupção 

desdenhoso de Baal-Zebul ("príncipe Baal", ou "Senhor exaltado"), o deus principal da 

cidade filistéia de Ekron (2 Reis 1: 2-3 , 6, 16). Foi o pior nome que podiam pensar com 

qual associar Jesus. 

Seu uso desse nome depreciativo expressa sua blasfêmia no mais vil maneira 

possível. Eles chamaram a uma maior e mais santo o menor e mais mal; eles chamavam 

aquele que era puro bom pura maldade;eles chamaram de Deus, o diabo; maldade 

santidade perfeita; verdade encarnar um mentiroso, e marca o Filho de Deus um servo de 

Satanás. Sua acusação era ridículo, mas também era sinistro, uma vez que no incidente 

anterior registrado em Mateus, Jesus solenemente advertiu que aqueles que fizeram fosse 

culpado de blasfêmia contra o Espírito Santo (Matt. 12: 31-32). Porque aqueles que 

cometeram rejeitou revelação plena de Deus a respeito de Jesus Cristo, que o pecado era 

imperdoável e deixou-os unredeemable (cf. Heb. 6: 4-6). 

Apesar da hediondez do pecado envolvido, há um sentimento de emoção nesta 

cena. Durante séculos o povo judeu tinha esperado ansiosamente pela promessa da 

aliança de Deus para ser cumprida na vinda do Messias. Mulheres judias esperava para 

ser a mãe do Messias; Patriarcas judeus ansiavam por seus filhos a experimentar o reino 

de Messias. O Senhor Jesus Cristo, por esse tempo dada a plena manifestação de Si 

mesmo, não deixando qualquer margem para dúvidas de que Ele era muito aguardado 

Messias de Israel. Mas depois de todas as provas estava, as pessoas seguiram conclusão 

de seus líderes de que Jesus era um falso messias do inferno. Logo eles gritariam para seu 

sangue antes de um governador romano na última manifestação de ódio e rejeição (João 

19: 1-16). 

Apanhados na zombaria e desdém outros, para testá-lo, estavam exigindo-lhe um sinal 

do céu . Estes não eram candidatos a mais pura verdade, a coleta de informações, através 

da qual a tomar uma decisão, mas blasfemando rejeitam. Eles zombar de Jesus, 

ironicamente exigindo que ele falsificar sua carga absurda de que estava em aliança com 

o diabo através da realização de um milagre espetacular.Porque as obras poderosas Ele já 

tinha feito eram a prova conclusiva de que Ele era o Messias e Filho de Deus (João 10:25), 

Jesus recusou seu pedido. Como Ele disse a eles, em Lucas 11:29: "Esta geração é uma 

geração perversa; ela pede um sinal, e ainda nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de 

Jonas ". 

O RESPONSE 

Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: "Todo 

reino dividido contra si mesmo é devastado; e uma casa dividida 

contra si mesma cai. Se Satanás também está dividido contra si 

mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os 



demônios por Belzebu. E se eu por Belzebu expulsar os demônios, 

por quem os vossos filhos os expulsam?Então, eles serão os vossos 

juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então 

o Reino de Deus já chegou até vós. Quando um homem forte e bem 

armado guarda a sua própria casa, seus bens estão sem serem 

incomodados. Mas quando alguém mais forte do que ele ataca e 

domina-lo, ele tira-lhe toda a armadura em que ele se baseou e 

distribui seus despojos. Quem não é comigo é contra mim; e quem 

não recolhe comigo, dispersa. (11: 17-23) 

O Senhor graciosamente e calmamente respondeu ao ataque dos adversários sobre ele, 

salientando que a sua conclusão faltou racionalidade, integridade e espiritualidade. 

Blasfêmia contra Jesus Cristo Lacks Racionalidade 

Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: "Todo 

reino dividido contra si mesmo é devastado; e uma casa dividida 

contra si mesma cai. Se Satanás também está dividido contra si 

mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os 

demônios por Belzebu. (11: 17-18) 

Seus sussurros pode ter sido escondido dos ouvidos do Senhor, mas não de Sua 

onisciência, pois Ele sabia que seus pensamentos (cf. Lc 5:22; 6: 8; 7: 39-47; João 

2:25). Seus processos de pensamento, propósitos e intenções eram transparentes para 

Jesus, e Ele sabia que esses pensamentos eram pecadores, blasfemo, e condenável. Ele 

tinha todo o direito a esta altura a abandoná-los à sua incredulidade e sua condenação 

eterna inevitável. No entanto, Ele estendeu a mão para eles novamente em misericórdia, 

expondo a irracionalidade da sua falsa conclusão condenatória. 

Ponto do Senhor, que Ele fez usando duas ilustrações, era simples e óbvio. É uma verdade 

axiomática que qualquer reino dividido contra si mesmo é devastado . Ninguém 

contesta o fato de que um reino envolvido em uma guerra civil se auto-destruir. Que uma 

casa dividida contra si mesma cai é igualmente indiscutível. Tendo em conta estas 

realidades evidentes pergunta de Cristo, Se Satanás também está dividido contra si 

mesmo, como subsistirá o seu reino? expõe o absurdo de sua acusação. 

Inconsistências muitas vezes aparecem nas estratégias do reino das trevas, pois o mal é 

inerentemente inconsistente, demônios operar de forma independente, e Satanás não é 

onisciente, onipresente, ou onipotente. Ele também pode permitir que os seus servos para 

fingir para expulsar demônios, como parte de sua cobertura como anjos de luz (cf. 2 Cor. 

11: 14-15). Mas o objetivo de Satanás é destruir o reino de Deus, não a sua própria, e seu 

reino é unificado em que a intenção do mal. Portanto, para argumentar que ele seria 

capacitar Jesus para expulsar demônios em uma escala sem precedentes e, assim, destruir 

o seu próprio reino é ridículo. Contudo, é precisamente o que os adversários do Senhor 

estava fazendo, afirmando que Ele expulsava os demônios por Belzebu . Desde essa 

opção é irracional e insustentável, a única alternativa é que Jesus expulsava os demônios 

pelo poder de Deus. 



Blasfêmia contra Jesus Cristo não tem integridade 

E se eu por Belzebu expulsar os demônios, por quem os vossos 

filhos os expulsam? Então, eles serão os vossos juízes. (11:19) 

Por uma questão de argumento, Jesus concedeu seu ponto. Partindo do princípio de que 

Ele era, como eles alegaram, usando o poder de Belzebu (Satanás) para expulsar os 

demônios , o Senhor pediu, então, por quem os seus filhos (ou seja, rabinos, escribas, 

fariseus e seus associados) expulsá-los? O Judeus acriticamente assumiu que seus 

exorcistas inúteis estavam fazendo a obra de Deus. Atos 19 registra uma tentativa 

fracassada típico por alguns pretensos exorcistas judeus para expulsar um demônio em 

Éfeso. Impressionado com o poder miraculoso apresentado pelo apóstolo Paulo (vv. 11-

12), eles decidiram adicionar o nome de Jesus ao seu repertório. Mas as conseqüências 

foram desastrosas: 

Alguns dos exorcistas judeus, que iam de um lugar para outro, tentou nomear sobre os 

que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: "Eu te conjuro por Jesus 

a quem Paulo prega." Sete filhos de Ceva, um padre principal judaica, estavam fazendo 

isso. E o espírito maligno, respondendo, disse-lhes: "Eu reconheço Jesus, e sei quem é 

Paulo, mas quem é você?" E o homem, no qual estava o espírito maligno, saltando sobre 

eles e subjugado todos eles e dominado eles, de modo que eles fugiram daquela casa nus 

e feridos. (Vv. 13-16) 

A pergunta do Senhor exposto sua inconsistência, hipocrisia e falta de integridade. Se 

expulsar demônios provou que alguém estava em aliança com Satanás, então por que eles 

não eram suspeitas de seus próprios exorcistas? Como eles poderiam não se aplicar os 

mesmos padrões para os seus fracassos como eles fizeram para sucessos de Jesus? Ao 

insistir que os seus próprios exorcistas 'ineficazes tentativas de expulsar os demônios 

eram de Deus, rejeitando Jesus exorcismos uniformemente eficazes como sendo de 

Satanás, eles estavam em vigor fazer Satanás mais poderoso do que Deus. 

Blasfêmia contra Jesus Cristo Lacks Espiritualidade 

Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então o Reino 

de Deus já chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado 

guarda a sua própria casa, seus bens estão sem serem 

incomodados. Mas quando alguém mais forte do que ele ataca e 

domina-lo, ele tira-lhe toda a armadura em que ele se baseou e 

distribui seus despojos. Quem não é comigo é contra mim; e quem 

não recolhe comigo, dispersa. (11: 20-23) 

Irracionalidade 'adversários' de Jesus e falta de integridade invalidado sua falsa conclusão 

a respeito Dele e mostrou que Ele expulsava os demônios pelo poder de Deus, não 

Satanás. O Senhor, então, chamou a conclusão inevitável de que a realidade. Se eu 

expulso os demônios pelo dedo de Deus , Ele declarou, então o Reino de Deus já 

chegou até vós . Eram cara-a-cara com o reino de Deus , porque eles estavam na 

presença do rei. Mas em vez de aceitar e adorar Jesus, eles cometeram a forma mais grave 

da possível blasfêmia chamando-O de um agente de Satanás. Ao fazer isso, eles 



revelaram-se ser morto espiritualmente. Eles se consideravam a elite religiosa 

iluminada. No entanto, eles foram tão perdido, pecador, hipócrita, e de coração duro que 

eles não conseguiram discernir que o reino de Deushavia de vir sobre eles. Na realidade, 

eles, e não Jesus, eram agentes de Satanás (João 8:44; 2 Cor. 4: 4). 

Uso de Jesus da frase dedo de Deus para descrever o poder divino pelo qual Ele não 

expulsamos demônios trouxe todo o drama em foco histórico. Em uma cena dramática 

levando até êxodo de Israel do Egito, Deus através de Moisés confrontou falsos magos de 

Faraó. Usando sua astúcia, eles foram capazes de replicar vários dos milagres. Mas 

quando Moisés bateu a poeira com sua equipe e produzido enxames de mosquitos, eles 

foram incapazes de duplicá-lo, e foram forçados a reconhecer: "Isto é o dedo de Deus" 

(Ex 08:19;. Cf. 31:18; Dt .. 09:10; Dan 5: 5). Mas enquanto esses magos pagãos 

reconheceu o poder de Deus, vendo-o, os líderes religiosos judeus ultra-rejeitou o poder 

de Deus exibida pelo Senhor Jesus Cristo. Nada poderia demonstrar mais claramente a 

sua condição de morte espiritual. 

O Senhor, então, deu uma analogia simples para reforçar a verdade que Ele estava 

habilitada por Deus, não Satanás. Nessa analogia Satanás é retratado como um homem 

forte , que, bem armado guarda a sua própria casa e mantém suas posses (as almas 

em seu reino) imperturbável . Mas Jesus é aquele que é mais forte do que ele e ataca e 

domina-o, tira-lhe toda a armadura em que ele se baseou, e distribui seus 

despojos . Satanás e suas hostes demoníacas são impotentes para manter o Senhor Jesus 

Cristo de resgatar almas do reino das trevas. Ele havia claramente demonstrado que o 

poder curando a doença e doença que resultou de Satanás levando a raça humana em 

pecado, vencendo a morte, tornando assim "impotente aquele que tinha o poder da morte, 

isto é, o diabo" (Hb. 2:14 ), expulsar demônios, e perdoar o pecado, algo que Satanás não 

tem nem o poder nem a inclinação para fazer-assim, a transferência de pecadores perdidos 

do reino de Satanás para Deus (Colossenses 1: 13-14). Ninguém além de Deus poderia 

tão completamente "destruir as obras do diabo" (1 João 3: 8). 

Jesus, então, concluído com um poderoso aviso apelo final e: Quem não é comigo é 

contra mim; e quem não recolhe comigo, dispersa . Como observado anteriormente 

neste capítulo, todo mundo cai em uma dessas duas categorias: eles são ou com Cristo, 

ou contra Ele. Ninguém é neutro; ninguém é um espectador desinteressado. À luz da sua 

irracionalidade e hipocrisia, Jesus desafiou seus adversários a repensar a sua conclusão a 

respeito Dele. 

Esse mesmo desafio enfrenta cada pessoa. O registro completo das provas nos 

Evangelhos inspirados que Jesus é o Filho de Deus e Messias é mais conclusivo até do 

que a experiência daqueles que estavam lá durante a vida de Cristo. Ele é tanto Deus 

encarnado ou o maior blasfemo que já viveu. Ele quer fala por Deus ou por Satanás. Para 

rejeitar a evidência irrefutável a respeito dele; em vez de seguir um professor satânica 

falsa, guru, místico, ou falso profeta, é a lado com aqueles que abertamente blasfemar 

Ele, e ser digno de condenação eterna no inferno. 

Mas há esperança para aqueles que estão com ele e não contra Ele; que abraçam a Jesus 

como Senhor e Salvador. Ele oferece a salvação como um dom gratuito para aqueles que 

cultivam seus corações para recebê-la através de uma adequada medo do julgamento e do 

inferno, humildade, quebrantamento e contrição e arrependimento. Para tais pessoas, o 

Senhor dirige a maravilhosa promessa: "Vinde a Mim, todos os que estais cansados e 



sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque 

sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu 

jugo é suave eo meu fardo é leve "(Mateus 11: 28-30.). 

 
73. O perigo de Reforma Moral (Lucas 11: 24-28) 

Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares 

áridos, buscando repouso, e não encontrando, ele diz: "Eu vou 

voltar para a minha casa, de onde eu vim." E quando se trata, se 

considerar varrido e colocado em ordem. Então vai e leva consigo 

outros sete espíritos piores do que ele, e eles entrar e morar lá; eo 

último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. 

"Enquanto Jesus estava dizendo essas coisas, uma das mulheres 

no meio da multidão levantou a voz e disse-lhe:" Bem-aventurado 

o ventre que te trouxe e os peitos em que amamentei "Mas Ele 

disse:" Ao contrário, bem-aventurados são aqueles que ouvem a 

palavra de Deus e observá-lo "(11: 24-28).. 

Nas últimas décadas tem havido um crescente desconforto entre os cristãos sobre a 

corrupção moral galopante na sociedade. A preocupação com a influência dessa 

tolerância e defesa do pecado sobre as gerações presentes e posteriores, levou a esforços 

por parte da igreja para efetuar a mudança moral através de ativismo político, exposição 

na mídia, e os grupos de pressão social. Muitos evangélicos visualizar a promoção dos 

valores judaico-cristãos, ensinando aos alunos a moralidade, e politicagem a nação de 

volta à vida moral como uma prioridade para os crentes. Desde essa moralidade social 

também está na agenda de protestantismo apóstata, o catolicismo romano, o judaísmo, o 

islamismo, o mormonismo, e até mesmo alguns ateus, a igreja torna-se preso em 

comprometer e ímpios alianças que prejudicam a clareza do evangelho. 

Os verdadeiros cristãos, com razão, lamentou o abandono do evangelho poupança para o 

evangelho social pelas principais denominações liberais no século anterior. No entanto, a 

ênfase entre os crentes professos atuais sobre a restauração da moralidade pública 

equivale a nada mais do que uma forma de neo-liberalismo. Mais uma vez o evangelho 

salvadora do Senhor Jesus Cristo está sendo retiradas em favor de, uma mensagem não-

poupança diferente. Albert Mohler define moralismo como "a crença de que o Evangelho 

pode ser reduzida para melhorias no comportamento" ("Por moralismo não é o 

Evangelho-E por que tantos cristãos pensam que é" [acesso 26 de abril de 2011]). É um 

falso evangelho e, portanto, sob a condenação de Deus (Gal. 1: 8-9). Dr. Mohler passa a 

notar que 

O moralismo ... promete o favor de Deus e da satisfação da justiça de Deus para os 

pecadores se eles só irão se comportar e se comprometer com a melhoria moral ... 

pecamos contra Cristo e nós deturpar o Evangelho quando sugerimos aos pecadores que 

o que Deus exige deles é a melhoria moral em conformidade com a Lei. (Ibid.) 



Ele então conclui observando o contraste entre o evangelho e moralismo poupança: "O 

moralismo produz pecadores que são (potencialmente) melhor comportados. O Evangelho de 

Cristo transforma pecadores em filhos e filhas de Deus "adotadas (ibid.). 

Para a igreja de Jesus Cristo para promover o moralismo é obscurecer a sua verdadeira 

vocação. Como escrevi no meu livro Governo Por que não posso te salvar , 

Deus simplesmente não está nos chamando para travar uma guerra cultural que procuram 

transformar os nossos países em "nações cristãs." Para dedicar todo, ou até mais, do nosso 

tempo, energia, dinheiro e estratégia para colocar uma fachada de moralidade na mundo 

ou o aparecimento de "retidão" sobre as nossas instituições governamentais e políticos é 

mal entendem mal o nosso papel como cristãos em um mundo espiritualmente 

perdido. (Nashville: Palavra Publishing, 2000, 13) 

O mandato da igreja é clara. Foi confiada a mensagem salvífica de reconciliação, e mandou 

para proclamar a verdade que os pecadores podem ser restaurados para a união com Deus por 

meio de Cristo: 

Agora todas essas coisas são de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de 

Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo 

reconciliando consigo o mundo consigo mesmo, sem contar os pecados dos homens, e 

Ele nos confiou o palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores da parte de 

Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por meio de nós; pedimos-te em nome 

de Cristo, se reconciliarem com Deus. (2 Coríntios 5: 18-20.) 

Moralismo nunca foi a mensagem do Senhor Jesus Cristo, os profetas do Antigo 

Testamento, ou apóstolos do Novo Testamento. Pelo contrário, Jesus reservou suas 

denúncias mais contundentes para os escribas e fariseus exteriormente morais, 

caracterizando-os como hipócritas, destinado a punição eterna no inferno (Mt 23; Lc. 11: 

37-54). Ele pronunciou julgamento e condenação sobre a sociedade mais exteriormente 

moral no mundo (Mt 23:33; Lc. 20: 45-21: 6). Jesus declarou, ainda, que Ele veio para 

chamar os pecadores, não os justos, ao arrependimento (Lucas 5:32). Os profetas 

comparou a justiça produzida pelo moralismo para "trapo da imundícia" (Isaías 64: 6.) E 

desafiou as pessoas a não mudar seu comportamento exterior, mas para ser transformado 

no interior (Joel 2: 12-13) e se arrepender de seus pecados (Jer 36: 3; Ez. 18: 30-32.). O 

apóstolo Paulo alertou que "pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele" 

(Rom. 3:20) e lembrou aqueles que iria prosseguir moralismo que "se a justiça vem 

mediante a lei, logo Cristo morreu em vão" ( Gl 2,21; cf. 3: 21-22.). 

Melhorar a moral de uma nação, como disciplina corporal, tem o valor temporal, limitado 

de tornar a vida mais segura e pacífica. Mas fazer uma sociedade mais moral não vai e 

não pode trazer a bênção de Deus, que vem somente da verdadeira piedade (1 Tim. 4: 

8). Uma sociedade mais moral para o exterior não vai escapar o mesmo julgamento divino 

que cai sobre assassinos pervertidos, não mais do judaísmo farisaico no tempo de Jesus 

escapou do julgamento devastador de Deus, em 70 dC e do inferno eterno que se 

seguiu. Existe apenas uma realidade que Deus abençoa-penitente fé salvadora e amor por 

Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer, é claro, que os cristãos não devem 

em todos os momentos odiar o mal e em todos os lugares se opõem maldade em todas as 

formas. A questão é se estamos a realizar esse esforço, prosseguindo moralismo da 



sociedade através do esforço humano, ou pela pregação da salvação pessoal através do 

poder de Deus. 

Esforços mal concebidas da Igreja para promover a moralidade cultural são repletas de 

inúmeros perigos, alguns dos quais podem ser resumidos brevemente. 

Em primeiro lugar, como já referimos, a busca da moralidade cultural está fora missão 

divina da Igreja, que é a "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os 

em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo" (Mt . 28:19). Ao concentrar os seus 

esforços no moralismo, a igreja esgota seus recursos e diminui o seu poder. 

Segundo, ao fazê-lo, desperdiça quantidades imensas de tempo, dinheiro e recursos 

tentando fazer as pessoas se tornam o que não pode ser à parte da salvação (cf. Jer. 

13:23). Isso viola o princípio Paulo previsto em Efésios 5:16, quando ele ordenou a seus 

leitores a ser continuamente "fazer o máximo de [seu] tempo, porque os dias são maus." 

Em terceiro lugar, a busca da moralidade cultural está fadado ao fracasso 

inevitável. Ninguém pode ser verdadeiramente justo e moral diante de Deus para além da 

obra transformadora do Espírito Santo por meio do Evangelho (cf. Rom. 3: 10-12). Uma 

vez que "o coração é enganoso acima de todas as coisas, e desesperAdãoente corrupto" 

(Jer. 17: 9 NVI), não para mudá-lo apenas irá redirecionar o pecado. Se alguns pecados 

se tornar ilegal, as pessoas vão buscar outros pecados, ou os que eles querem fazer 

secretamente. 

Em quarto lugar, a busca da moralidade cultural ignora a natureza do reino de Deus, que 

Jesus disse em João 18:36 "não é deste mundo." Não há nenhuma ligação entre uma 

entidade nacional e do reino de Deus, e nada que caiu os homens podem fazer para alterar 

o comportamento das sociedades tem qualquer impacto sobre os propósitos de Deus em 

redenção. 

Em quinto lugar, a busca da moralidade cultural tenta trazer a mudança moral para além 

do evangelho. Mas isso é impossível, porque aqueles que estão acostumados a fazer o mal 

não pode fazer o bem (Jer. 13:23). 

Em sexto lugar, a busca da moralidade cultural divorcia moralidade da teologia. Muitos 

dos envolvidos nessa busca demonstrar uma ignorância das verdades essenciais 

teológicas sobre Deus, Sua Palavra, e Sua santa lei. Seus esforços para trazer a moralidade 

não têm, portanto, o maior motivo, que é honrar e glorificar a Deus de um coração 

transformado (1 Cor. 10:31). 

Em sétimo lugar, a busca da moralidade cultural não consegue entender corretamente as 

referências ao sal e luz em Mateus 5: 13-14. Imagens do Senhor não se refere a influência 

moral, mas sim Evangelho influência pela palavra falada e o poder de uma vida santa. Os 

crentes são leves quando eles proclamar a verdade do evangelho, tanto com as suas 

palavras e as suas vidas. Eles são o sal no sentido de que suas vidas virtuosos e tementes 

a Deus são um conservante contra o mal. 

Em oitavo lugar, a busca da moralidade cultural não tem model Novo Testamento para si 

padrão após exceto a dos fariseus. Mas como mencionado acima, Jesus reservados sua 



repreensão mais forte para eles, porque sua moralidade fora apenas mascarado sua 

dominante corrupção interior (cf. 23:25 Matt;. Lucas 11:39). 

Em nono lugar, a busca da moralidade cultural cria sindicatos profana com os incrédulos 

e inimigos do Evangelho, que os proíbe Bíblia (2 Cor. 6:14). Além disso, ele leva a 

inclusivismo, estendendo os limites do reino de Deus para abraçar as pessoas que não 

estão em Cristo. 

Em décimo lugar, aqueles que buscam a moralidade cultural são seletivos quanto aos 

pecados que eles se opõem. Eles atacam pecados como a homossexualidade, pedofilia, 

aborto e pornografia, enquanto ignorando outros pecados, como o divórcio, o adultério, 

o materialismo, e orgulho. O mais importante, a ênfase na moralidade ignora o pecado 

mais grave de tudo não obedecer "o grande e primeiro mandamento" (Mat. 22:38), o que 

é, "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de toda a tua alma e com toda 

tua mente "(v. 37). Ame o Senhor, Cristo, Paulo disse, ou ser condenado (1 Cor. 16:22). 

Décimo primeiro, a busca da moralidade cultural não consegue compreender a verdadeira 

natureza da guerra espiritual. Para tentar mudar as leis através da ação política não é a 

guerra espiritual, que Paulo definido como "destruindo especulações e toda altivez que se 

levante contra o conhecimento de Deus, e ... levando cativo todo pensamento à obediência 

de Cristo" (2 Cor 10.: 5) por esmagamento as fortalezas de ideologias humanos com a 

verdade de Deus (v. 4). Aqueles que pensam de forma errada a respeito de Deus, Cristo, 

e eles próprios devem ser confrontados com a verdade do evangelho, o que por si só é "o 

poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê" (Rom. 1:16). A verdadeira guerra 

espiritual não é político ou ativismo social. É uma batalha para as mentes e almas eternas 

de pecadores perdidos, procurando vê-los virar do erro para a verdade do evangelho. 

Décimo segundo, perseguindo moralidade cultural cultiva hostilidade para com aqueles 

a quem a igreja é ordenado a alcançar com o evangelho do amor. Eles se tornam inimigos, 

em vez de o campo missionário. Os incrédulos não são o inimigo, mas cativos do inimigo 

final, Satanás (2 Tim. 2:26). 

Décimo terceiro, perseguindo moralidade cultural traz perseguição e ódio dos cristãos 

pelas razões erradas. As pessoas que se autodenominam cristãos são vilipendiados por 

que o mundo não para o nome de Cristo (cf. 1 Pedro 4:14), mas por suas opiniões políticas 

e desdém para com os incrédulos ímpios. 

XIV, a busca da moralidade cultural inverte a ordem divina, fazendo moralidade do poder 

para a salvação. Mas a moral não produz salvação; salvação produz moralidade genuína. 

Por fim, a busca da moralidade cultural não consegue entender a ira de Deus, que 

Romanos 1: 18-32 revela "se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens 

que detêm a verdade em injustiça" (v 18).. Como resultado Deus julgou-os, dando-lhes 

sobre a imoralidade sexual (v. 24), inclusive a homossexualidade (vv. 26-27), e para a 

torcida, depravado, mente inútil (v. 28). O pecado desenfreado evidente no mundo é uma 

prova da ira de Deus, que não pode ser anulada pelo ativismo político ou social. Quando 

este julgamento do céu vier, ninguém pode pará-lo ou alterá-lo. 

O moralismo, no entanto, não é apenas um desastre para a igreja, mas também resulta em 

tragédia eterna para os indivíduos: 



Ao tentar estabelecer valores cristãos através de métodos terrenos, corremos o risco de 

criar um falso senso de moralidade. Forçar as pessoas a adotar nossos padrões bíblicos de 

moralidade só traz mudança superficial e esconde a verdadeira questão-pecado e sua 

necessidade de renascimento em Jesus Cristo. Quando as pessoas deste mundo enfrentam 

o julgamento de Deus, os seus "valores cristãos tradicionais" não importa a todos somente 

como eles responderam a Jesus Cristo. É por isso que perseguir para fora mudar em 

detrimento da transformação interior é tanto uma escolha míope e mortal. ( Porque o 

governo não pode te salvar , ix) 

Nesta passagem, o Senhor Jesus Cristo contou uma parábola (praticamente idêntico ao 

que Ele havia dito há vários meses na Galiléia [Matt. 12: 43-45]) que vividamente ilustra 

o grave perigo de reforma moral sem regeneração. Jesus tinha fechado Sua defesa contra 

as falsas acusações de blasfêmia, de os líderes religiosos judeus na seção anterior por 

aviso: "Quem não é comigo é contra mim; e quem não recolhe comigo, espalha 

"(11:23). Nesta próxima seção Ele abordou a questão do que significa estar com Ele, 

contrastando com a reforma transformação. 

REFORMA 

Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares 

áridos, buscando repouso, e não encontrando, ele diz: "Eu vou 

voltar para a minha casa, de onde eu vim." E quando se trata, se 

considerar varrido e colocado em ordem. Então vai e leva consigo 

outros sete espíritos piores do que ele, e eles entrar e morar lá; eo 

último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro 

"(11: 24-26). 

Na superfície, este foi muito religiosa homem , que tinha aparentemente limpo sua 

vida. Sua antiga conduta miserável dele um refúgio confortável para um tinha 

feito espírito imundo (um termo Novo Testamento comum para demônios, salientando 

o seu mal, naturezas impuros; cf. Mt 10:. 1; 12:43; Marcos 01:23, 26, 27; 03:11, 30; 5: 2, 

8, 13; 07:25; 09:25; Lucas 04:36; 06:18; Atos 5:16, 8: 7). Pode ser que o demônio foi fora 

de este homem porque o seu comportamento moral reformada fez não mais um 

hospedeiro adequado para fins do demônio. Pode também partiram temporariamente para 

validar os exorcismos falsos dos exorcistas judeus (cf. 11:19). 

Tendo deixado o homem, o demônio passou por lugares áridos, buscando 

repouso . Uma vez que eles são seres espirituais, os demônios não vaguear em desertos 

que necessitam de água; linguagem do Senhor metaforicamente representa o demônio 

existente sem rumo no reino do espírito. Demons fazer o seu trabalho diabólico neste 

mundo através das pessoas, e não ter uma pessoa para trabalhar com é o equivalente de 

um demônio de estar em uma situação estéril. 

Depois de vagar por um tempo, mas não encontrando qualquer outra pessoa de 

habitação, o demônio decidiu, 'Eu vou voltar para a minha casa, de onde saí. " A 

descrição do homem como do demôniocasa indica que esse demônio viveu nele, não 

apenas que o homem estava sob sua influência. Legalista esforço do homem na auto-

reforma, no entanto, houve uma proteção duradoura. Quando o demônio voltou, 

encontrou o coração do homem varrido, colocar em ordem , e desocupados (cf. Mat. 



12:44). É aí que reside a fraqueza fatal de moralistas, os esforços legalistas na auto-

reforma. O problema com o coração da pessoa moral é que, embora possa ser 

superficialmente limpo e colocar em ordem, é um vazio. É desprovido de o verdadeiro 

poder espiritual da justiça que vem apenas para os redimidos através da obra regeneradora 

do Espírito Santo. 

Meras esforços externos, superficiais na auto-reforma só deixar as pessoas em uma 

posição mais perigosa, uma vez que esses esforços promover a ilusão de condenação que 

eles estão em uma posição segura, protegida de calamidade e agradável a Deus. Essa 

perspectiva foi evidente na vida deste homem. O vazio espiritual em seu coração criado 

por seu esforço moralista para limpar sua vida deixou-o vulnerável a opressão demoníaca 

ainda mais grave do que antes. Não só o retorno demônio original, mas também trouxe 

consigo outros sete espíritos piores do que ele . Eles também foram capazes de entrar 

coração vazio do homem e viver lá ( katoikeō , o que sugere um residente permanente). O 

resultado final de seu moralismo era que o último estado daquele homem tornou-se pior 

do que o primeiro. Ele era como aqueles de quem Pedro escreveu: "Se, depois de terem 

escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, 

ficam de novo envolvidos nelas e são superados, o último estado tornou-se pior para eles 

do que o primeiro "(2 Pedro 2:20). Ele foi ainda mais infestados com os agentes do 

inferno após sua tentativa de reformar-se moralmente do que antes desse 

esforço. Moralidade e religião são sedutores e mortal. Embora eles não têm qualquer 

poder de mudar o coração, eles produzem o engano de entorpecimento da alma que tudo 

está bem com Deus. Mas aqueles que acreditam em sua própria justiça não são 

resgatáveis, são paraísos para os demônios, e não recebem nenhum benefício duradouro 

de sua busca de reforma à parte da regeneração. 

TRANSFORMAÇÃO 

Enquanto Jesus estava dizendo essas coisas, uma das mulheres no 

meio da multidão levantou a voz e disse-lhe: "Bem-aventurado o 

ventre que te aborrecer e os peitos em que amamentou." Mas Ele 

disse: "Pelo contrário, são abençoados aqueles que ouvem a 

palavra de Deus e observá-lo ". (11: 27-28) 

Esta breve incidente ilustra a verdadeira transformação espiritual que caracteriza aqueles 

que estão com Cristo (11:23). Como o Senhor estava dizendo essas coisas, uma das 

mulheres no meio da multidão levantou a voz e disse-lhe: "Bem-aventurado o ventre 

que te trouxe e os peitos em que mamaste." Esse provérbio proverbial foi o elogio final 

", uma vez que uma mãe foi avaliado nas realizações de seu filho "(Darrell L. Bock, Lucas 

9: 51-24: 53 , Baker Exegetical Comentário ao Novo Testamento [Grand Rapids: Baker, 

1996], 1094). Ele sugere que ela estava aberto a acreditar que Jesus era o Messias. 

Sua declaração foi correta, mas não completa. . Educada resposta do Senhor desafiou-a a 

ir além de simplesmente elogiando-Lo "Pelo contrário , Ele disse a ela: "bem-

aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e observá-lo". Esta declaração 

é uma reminiscência do que Jesus fez em Lucas 8: 21: ". Minha mãe e meus irmãos são 

aqueles que ouvem a palavra de Deus e fazê-lo" Não é suficiente apenas para tentar ser 

moral. Um deve ser regenerado, de modo a ser um verdadeiro seguidor de Cristo, que é 

antes de tudo obediente à revelação divina; para ser um fazedor, não apenas um ouvinte, 



da palavra de Deus (Tiago 1:22); não só para ouvir as palavras de Cristo, mas agir sobre 

eles (Mt 7:24.); para demonstrar seu amor para Jesus, obedecendo a ele (João 14:15, 21, 

23; 15:10). Primeira João 3: 23-24 expressa a essência do que significa ser um verdadeiro 

seguidor do Senhor Jesus Cristo: "Este é o seu mandamento: que creiamos no nome de 

seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Aquele que 

guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. " 

A busca de moralismo está fadado ao fracasso, uma vez que "os que estão na carne não 

podem agradar a Deus" (Rom. 8: 8; cf. Gal. 5:17). É somente através do poder 

transformador da regeneração que os pecadores podem se tornar novas criaturas (2 

Coríntios 5:17.) E ser caracterizada pela obediência que agrada a Deus amoroso (2 Cor 5: 

9; Ef 5:10; Col. 1..: 10; 1 João 3:22). Para a igreja de ignorar que a realidade é para 

esconder a luz da verdade do evangelho Deus chamou-o para brilhar neste mundo 

escurecido pelo pecado (Mt 5:14;.. Phil 2:15) e abandonar sua missão de transformar os 

pecadores do escuridão do pecado para a luz da salvação (Atos 26:18). 

 
74. A Sentença de uma geração perversa (Lucas 

11: 29-36) 

Como as multidões estavam aumentando, Ele começou a dizer: 

"Esta geração é uma geração perversa; ela pede um sinal, e ainda 

nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, 

assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do 

Homem para esta geração. A rainha do sul se levantará com os 

homens desta geração, no julgamento e condená-los, porque veio 

dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão; e eis que 

algo maior do que Salomão está aqui. Os homens de Nínive se 

levantarão com esta geração no julgamento e condená-lo, porque 

se arrependeram com a pregação de Jonas; e eis que algo maior 

do que Jonas está aqui. Ninguém, depois de acender uma 

lâmpada, coloca-lo fora em um porão, nem debaixo do alqueire, 

mas no velador, para que os que entram vejam a luz. O olho é a 

lâmpada do seu corpo; quando seu olho é claro, todo o teu corpo 

será luminoso; mas quando é ruim, seu corpo também está cheio 

de escuridão. Então, cuidado com que a luz que em ti não sejam 

trevas. Se, pois, todo o teu corpo será luminoso, sem nenhuma 

parte escura nele, ele será totalmente iluminada, como quando a 

lâmpada ilumina-lo com seus raios "(11: 29-36). 

Durante todo o Seu ministério, o Senhor Jesus Cristo enfrentou a hostilidade e oposição, 

principalmente dos líderes da seita religiosa judaica; os escribas, fariseus e saduceus. Os 

saduceus especialmente ficaram indignados quando, no início do seu ministério público, 

Jesus atacou o templo por travar e desmantelar sua operação de negócios corrupto (João 



2: 13-22). Ele faria a mesma coisa novamente no fim de sua vida (Lucas 19: 45-48), para 

que os dois ataques entre parênteses Seu ministério público. Mas havia muito mais atos 

privados e positivas por Jesus para que o odiava. Por exemplo, quando o Senhor perdoou 

os pecados de um homem paralítico, que o acusavam de blasfêmia (Lucas 5:21). Quando 

Ele se misturava com a escória da sociedade judaica em um banquete, eles ficaram 

chocados (Lucas 5: 29-32). Depois que Jesus curou um homem doente no sábado, eles 

procuravam matá-lo (João 5:18). Quando Ele defendeu quebra de suas sábado 

regulamentos feitos pelo homem 'Seus discípulos por declarando-se Senhor do sábado, 

eles estavam furiosos (Lucas 6: 5). No entanto, outra violação de suas restrições de 

sábado, a cura de Cristo de um homem com a mão aleijada, enfureceu-los ainda mais 

(Lucas 6: 6-11). Os escribas e fariseus também confrontado Jesus quando Seus discípulos 

violado as tradições rabínicas frívolas ao não observar as lavagens rituais antes de comer 

uma refeição (Mateus 15: 1-2; cf. Lc. 11: 37-38). Poderoso ensinamento do Senhor no 

templo, expondo sua teologia apóstata, levou as autoridades desesperadas para tentar, sem 

sucesso, prendê-lo (João 7: 28-49), e depois acusá-lo de mentir sobre Si mesmo (João 

8:13). Eles desdenhosamente chamou de um endemoninhado samaritana (João 08:48, 

52), e, em seguida, tentou apedrejá-lo quando ele afirmou sua divindade (João 8: 58-59; 

cf. 10: 30-33). Os líderes judeus odiava Jesus, acima de tudo, porque Ele expôs sua 

verdadeira condição, revelando-os hipócritas, que desagrada a Deus, danificando para as 

pessoas que os seguiram, e se dirigiu para o julgamento eterno. 

Sua hostilidade para com Jesus atingiu seu ápice no início de seu ministério, quando eles 

decidiram assassiná-lo. Esse compromisso ascendeu no fervor depois que Ele ressuscitou 

Lázaro dentre os mortos, como demonstrado quando 

Os sumos sacerdotes e os fariseus convocou um conselho, e diziam: "O que estamos 

fazendo? Para este homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos 

crerão nele, e virão os romanos, e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Mas 

um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: "Você sabe 

absolutamente nada, nem você levar em conta que é conveniente para você que um 

homem morra pelo povo, e que toda a nação não perecer. "Agora ele não disse isso por 

sua própria iniciativa, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria 

morrer pela nação, e não somente pela nação, mas para que Ele pudesse também se 

reúnem à unidade os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, a partir daquele dia 

eles planejaram juntos para matá-lo. (João 11: 47-53) 

Os líderes religiosos apóstatas longa tinha sido crescente o seu caso. Na Galiléia tinham 

acusaram de fazer seus milagres através do poder de Satanás (Mat. 12:24). Vários meses 

depois, na Judéia eles repetiram essa afirmação falsa e blasfemo (ver a exposição de 11: 

14-16, no capítulo 6 deste volume). Em resposta, as palavras de Jesus aos líderes tornou-

se, em grande parte de julgamento em direção a eles e todos os que seguiram a sua 

liderança (ver, por exemplo vv 29, 42-52; 12:. 1, 13-15, 49, 58-59; 13: 1- 9, 15, 24-25, 

34-35), embora intercaladas com ofertas de graça, misericórdia e salvação para os 

pecadores arrependidos. 

Esta passagem é uma conclusão adequada para conversa de Jesus com os escribas e 

fariseus, que começou no versículo 15. Implícita na sua exigência de que Ele executar um 

sinal (16 v.) Foi a alegação de que Jesus não lhes tinha dado provas 

suficientes. Perversamente, eles colocaram a culpa de sua escuridão espiritual induzida 

pelo pecado sobre Ele, argumentando que ele não havia dado a eles luz suficiente para 



ver a verdade. Supostamente, o sinal de que eles exigiram lhes daria a prova de que eles 

precisavam que Jesus era de Deus, em vez de Satanás. 

Mas o problema não era a falta de luz, mas a falta de visão. A luz estava em todos os 

lugares. Ele brilhou de forma brilhante nos milagres realizados por Jesus não 

compensadas (João 15:24; cf. 05:36; 10:25, 38; 14:11) e do ensino incomparável Ele deu 

(cf. Mt 7:28;. João 7:46 ). Nada revela mais profundamente a maldade dos que rejeitaram 

do que a realidade que a luz estava em toda parte, mas eles recusaram-se a vê-lo. 

Nesta passagem, o Senhor pronunciou julgamento sobre a deliberAdãoente cego que 

rejeitaram a luz do mundo (João 8:12; 9: 5). Estes versículos revelam a realidade do 

julgamento, ea razão para o julgamento. 

A REALIDADE DO JULGAMENTO 

Como as multidões estavam aumentando, Ele começou a dizer: 

"Esta geração é uma geração perversa; ela pede um sinal, e ainda 

nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, 

assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do 

Homem para esta geração. A rainha do sul se levantará com os 

homens desta geração, no julgamento e condená-los, porque veio 

dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão; e eis que 

algo maior do que Salomão está aqui. Os homens de Nínive se 

levantarão com esta geração no julgamento e condená-lo, porque 

se arrependeram com a pregação de Jonas; e eis que algo maior 

do que Jonas está aqui. (11: 29-32) 

O Senhor trouxe para casa a realidade do julgamento, fazendo uma declaração final, 

dando um sinal final, e declarar uma sentença final. 

A declaração final 

Como as multidões estavam aumentando, Ele começou a dizer: 

"Esta geração é uma geração perversa; ela pede um sinal, (11: 

29a) 

Lucas observa que Jesus fez esta declaração como as multidões estavam a 

aumentar (cf. 12, 1). A frase Ele começou a dizer indica que isso era algo que Ele disse 

várias vezes (cf. Mt 12:34, 39; 16:. 4; Marcos 8:38). Quanto mais as pessoas que 

coletaram em torno dele o mais evidente, tornou-se que essa geração foi um mau um. O 

uso de genea ( geração ) indica que Jesus estava se referindo à maioria das pessoas em 

Israel naquela época; o que era verdade dos galileus (cf. 09:41), também era verdade dos 

judeus. 

Que Jesus caracteriza o povo de Israel como ímpio é chocante. Afinal, Ele não estava 

falando dos pagãos que adoravam ídolos, ou infratores ateus. A geração Ele se referia era, 

pelos padrões humanos normais, extremamente morais, religiosas e conscientes de 



Deus. O povo judeu foram fanaticamente devotado a manter a lei de Deus e observar suas 

tradições religiosas, como a vida de Paulo antes de sua conversão ilustra (cf. Atos 22: 3; 

Gl 1:14.). Mas embora exteriormente parecia ser justo, interiormente, estavam cheios de 

maldade (11:39; Mateus 23: 25-28.). Nesse estado, eles estavam mais em perigo do que 

aqueles que eram abertamente imoral. Devoutly pessoas religiosas, confiante de que a sua 

auto-justiça ganhou-lhes o favor de Deus, são auto-satisfeito. A mensagem do evangelho 

que as pessoas são miseráveis pecadores (. Ef 2: 1), em quem não é nada bom (Rom. 3: 

10-18; 7:18), que são totalmente incapazes de agradar a Deus (Rom. 8: 8), e são 

espiritualmente pobres, cegos, os cativos oprimidos do pecado (Lucas 4:18) choques e 

ultrajes, e eles veementemente rejeitá-la (vv. 28-30). O evangelho também ensina que a 

salvação vem somente para aqueles que se humilham, reconhecer a sua pobreza espiritual, 

chorar sobre o seu pecado, enquanto a fome e sede (Mat. 5: 3-6) para a justiça divina que 

vem somente através da fé no Senhor Jesus (... Rom 3:22; Gl 2,16; Fp 3: 9) Cristo, e 

aqueles que rejeitam que a verdade não pode ser salvo. A dura realidade é que aqueles 

que confiam em sua própria justiça, moralidade externa, o legalismo, e rituais religiosos 

meramente fazer casas confortáveis para os demônios (ver a exposição de Lucas 11: 24-

28, no capítulo 7 deste volume). 

Durante todo o ministério de nosso Senhor, foram os, hipócrita, pessoas religiosas morais 

que resistiram e odiava. Quando, como mencionado acima, Ele descreveu a multidão 

sinagoga em sua cidade natal de Nazaré como pobre espiritualmente, cegos e oprimidos 

(Lc 4:18), eles eram tão indignado que eles tentaram matá-lo (vv. 28-30). Após sua 

chamada para a salvação e apostolado, Levi (Mateus) deu uma recepção em sua casa em 

honra de Jesus (Lucas 5: 27-29). Ele convidou os amigos que, como o coletor de impostos 

que ele tinha sido, eram os párias desprezados da sociedade judaica. Revoltados que o 

Senhor iria associar com tais gentalha ", os fariseus e os escribas começaram a resmungar 

aos Seus discípulos, dizendo: 'Por que você comer e beber com os cobradores de impostos 

e pecadores?'" (V. 30).Ouvindo-os, "Jesus respondeu, e disse-lhes:" Não são os que têm 

saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os 

justos, mas os pecadores, ao arrependimento "(vv. 31-32). Como todas as pessoas 

hipócritas, os líderes religiosos não se vêem como pecadores e, portanto, isolar-se da 

salvação; não havia nenhum ponto em chamá-los ao arrependimento, uma vez que eles 

não acreditavam que eles tinham alguma coisa para a qual se arrepender. Tanto o jovem 

rico (Lucas 18: 18-27) e irmão mais velho do filho pródigo (Lucas 15: 25-30) ilustram a 

verdade que a religião, moralidade e legalismo enganar as pessoas a pensar que eles estão 

corretamente relacionados com Deus e digno de Seu favor. Mas a verdade é que Deus 

não aceita superficial auto-justiça, como a dos escribas e fariseus (Mt 5:20.); apenas 

aqueles a quem Deus atribui justiça, por meio da fé (Gn. 15: 6; Rm 4: 5) vai entrar no Seu 

reino. 

Por incrível que pareça, a razão pela qual Jesus deu para chamar essa geração perversa 

não era qualquer um dos seus pensamentos e comportamentos fora vis que Ele poderia 

ter chamado, mas porque elaolhou para um sinal . À primeira vista, não parece haver 

nada de errado com esse pedido, certamente não o suficiente para se qualificar aqueles 

tornando-se tão mau e merecedores do julgamento divino.Mas como mencionado acima, 

exigindo um sinal de que eles estavam afirmando que Jesus era o culpado por sua rejeição 

a Ele porque Ele supostamente não lhes tinha dado provas suficientes. Isso, em suas 

mentes, justificaram a sua conclusão de que ele era um servo de Satanás, e não de Deus. 



Houve várias sugestões sobre o tipo de sinal que eles estavam procurando, além dos 

inúmeros milagres Jesus já tinha realizado ao longo de seu ministério. Alguns especulam 

que eles esperavam que Ele mover estrelas, ou reorganizar as constelações; outros que 

eles queriam que ele se mover de uma árvore, ou reverter o fluxo de água em um córrego, 

ou voar para o ar e girar ao redor. A verdade é que eles não tinham nenhum sinal particular 

em mente; eles estavam apenas insultando-o (cf. 11,16). Eles estavam em essência 

desafiando o Senhor para fazer algo que iria mudar as suas mentes sobre Ele. 

O problema não era falta de provas, mas o moralismo farisaico. Essa geração má odiava 

diagnóstico de seus corações pecaminosos de Jesus, e nenhuma quantidade de evidência 

seria convencê-los a aceitar se Ele não mudou de diagnóstico, nem mesmo a sua 

ressurreição (cf. Mat. 28: 11-15). Mas seu conhecimento dos milagres-o de Jesus 

realidade da qual eles nunca negou-tornava profundamente culpado de rejeitar a prova 

indiscutível e odiando ele e Deus, Seu Pai (João 15:24), uma vez que ninguém pode amar 

o Pai enquanto odiando Seu Filho (v. 23). Esse conhecimento, em primeira mão, o que 

outras gerações não tiveram o privilégio de ver, também marcou aquela geração judaica 

como singularmente ímpios para rejeitar Jesus. A maior luz que recebeu trouxe consigo 

maior potencial para o julgamento (cf. 10: 13-15; Hb 10: 26-31.). 

Apesar de seus protestos, o povo de Israel que justificaria a caracterização deles de Jesus 

como uma geração má poucos meses após este incidente. Poucos dias depois de 

euforicamente, entusiasticamente saudando-o como o Messias na entrada triunfal, eles 

iriam ligar Jesus e gritar para sua execução. 

O Final Sign 

e ainda nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta 

Jonas. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, 

assim o Filho do Homem para esta geração. (11: 29-B-30) 

Nenhum sinal do tipo que geração perversa estava exigindo iria ser dado a ele . O 

Senhor quer, no entanto, trabalhar um sinal de milagre que apontam, inequivocamente, a 

Ele como Deus, o Messias, e Salvador, que ele identificou como o sinal de Jonas . Mais 

cedo, na Galiléia Jesus havia descrito este sinal em mais detalhes: 

Uma geração má e adúltera pede um sinal; e ainda nenhum sinal lhe será dado, senão o 

sinal do profeta Jonas; Pois, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do 

monstro marinho, assim será também o Filho do Homem estará três dias e três noites no 

seio da terra. (Mateus 12: 39-40; cf. 16: 4.) 

A história de Jonas, o profeta relutante a partir de uma pequena aldeia perto de Nazaré (2 Reis 

14:25) era bem conhecido para os ouvintes de Jesus. Comandado por Deus para ir a Nínive e 

proclamar seu iminente julgamento (Jonas 1: 1-2), em vez disso ele fugiu na direção 

oposta. Embarcar em um navio com destino a Társis (provavelmente uma cidade no que é 

hoje Espanha), Jonah a intenção de chegar o mais longe possível Nínive, em vez de levar a 

mensagem de salvação para os gentios odiados. Mas o Senhor interveio e despertou uma forte 

tempestade. Reconhecendo que a sua desobediência foi a causa da tempestade, Jonas pediu 

os marinheiros para jogá-lo ao mar. Deus providenciou uma grande criatura do mar (talvez 



uma baleia ou um tubarão-baleia) para engolir Jonas e salvá-lo do afogamento. Jonas se 

arrependeu, foi a Nínive, e sua pregação resultou em um grande reavivamento. 

Jonas foi um sinal para os ninivitas por causa de sua libertação milagrosa da morte 

certa, que os convenceu de que ele falava por Deus. Sua experiência é análoga à do Filho 

do Homem , que iria ser um sinal semelhante a sua geração . Ambos proclamaram 

julgamento e chamado para o arrependimento. Jonas foi engolido por uma criatura do mar 

mortal; Jesus foi engolido para a sepultura. Jonas foi milagrosamente salvo da morte 

certa; Jesus foi, na verdade, ressuscitou dentre os mortos. A libertação de Jonah das garras 

da morte introduziu-o um grande e poderoso ministério, como a ressurreição do Senhor 

fez por ele. 

O último sinal e maior, então, era a ressurreição de Cristo. Mas mesmo este sinal mais 

poderoso e convincente, como todo o resto do Senhor realizada, não conseguiu convencer 

aqueles cujos corações foram endurecidos contra Ele (João 12:37). O último sinal 

destacou a miséria da incredulidade pecaminosa. Os líderes de Israel, que sabia que ele 

estava morto e voltou à vida, subornaram os soldados para mentir (Mat. 28: 11-15). 

A frase final 

A rainha do sul se levantará com os homens desta geração, no 

julgamento e condená-los, porque veio dos confins da terra para 

ouvir a sabedoria de Salomão; e eis que algo maior do que 

Salomão está aqui. Os homens de Nínive se levantarão com esta 

geração no julgamento e condená-lo, porque se arrependeram 

com a pregação de Jonas; e eis que algo maior do que Jonas está 

aqui. (11: 31-32) 

Duas figuras históricas do Antigo Testamento simbolicamente ficar em julgamento sobre 

a geração perversa que rejeitou Jesus. A Rainha do Sul , conhecido no Antigo 

Testamento como a Rainha de Sabá (1 Reis 10: 1-13), vai subir com os homens desta 

geração, no julgamento e condená-los por uma série de razões. Ela fez uma árdua 

jornada de várias semanas desde os confins da terra (Sheba foi localizado no sudoeste 

da Arábia, mais de mil quilômetros de Jerusalém), seu propósito é ouvir a sabedoria de 

Salomão , enquanto a sabedoria de Jesus era de fácil acesso para as pessoas de sua 

geração.Ela era uma idólatra pagão, sem o conhecimento do verdadeiro Deus, enquanto 

eles estavam mergulhados no Antigo Testamento. Eles foram convidados a vir a Jesus 

(Mateus 11: 28-30.), Enquanto não há nenhuma indicação de que a ela foi convidada para 

visitar Salomão. No entanto, ela foi salva do seu pecado depois de crer que Salomão disse 

a ela sobre o Deus verdadeiro, enquanto rejeitavam salvação verdade do Rei infinitamente 

mais sábio e maior do que Salomão . Essa é uma acusação grave de que geração 

perversa. 

Os homens de Nínive se também levantar-se com esta geração no julgamento e 

condená-lo . Como a Rainha de Sabá, os ninivitas tiveram muito menos privilégios e 

muito menos informações do que a geração que rejeitou Jesus. O mensageiro que veio a 

eles, Jonas, era um tolo, profeta rebelde, enquanto Jesus, o mensageiro de Israel, é o Filho 

de Deus sem pecado. Jonas foi a Nínive para proclamar o destino da cidade (Jonas 3: 



4); Jesus veio "para buscar e salvar o que estava perdido" (Lucas 19:10). Jonah não 

realizou milagres em Nínive, enquanto que Jesus realizou inúmeros milagres durante todo 

Israel. No entanto, os idólatras pagãos de Nínive se arrependeram com a pregação de 

Jonas , enquanto as pessoas ultra-religiosos de Israel rejeitou a uma maior do que 

Jonas . Sua rejeição provou que eles merecem a sentença para o castigo eterno que os 

espera no julgamento do Grande Trono Branco. 

A RAZÃO PARA O JULGAMENTO 

Ninguém, depois de acender uma lâmpada, coloca-lo fora em um 

porão, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que 

entram vejam a luz. O olho é a lâmpada do seu corpo; quando seu 

olho é claro, todo o teu corpo será luminoso; mas quando é ruim, 

seu corpo também está cheio de escuridão. Então, cuidado com 

que a luz que em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo 

será luminoso, sem nenhuma parte escura nele, ele será 

totalmente iluminada, como quando a lâmpada ilumina-lo com 

seus raios "(11: 33-36). 

A experiência universal da luz e da escuridão no mundo físico fornece uma porta para a 

compreensão do conceito de luz e escuridão no mundo espiritual. Aqui a luz é uma 

metáfora para compreender a verdade revelada por Deus, já que a luz revela (Ef 5:13.), 

Mas esconde Trevas (1 Cor. 4: 5). Não compreender e aplicar a verdade do evangelho é 

a razão pecadores impenitentes vai enfrentar julgamento.Nesta ilustração Jesus deu três 

razões pelas quais a geração que rejeitaram enfrenta julgamento eterno para rejeitar a Sua 

luz: a possibilidade de vista, o problema de visão, e a pretensão de vista. Ele então 

concluiu Seu ilustração, apontando a preciosidade da vista. 

O Possibility Da Sight 

Ninguém, depois de acender uma lâmpada, coloca-lo fora em um 

porão, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que 

entram vejam a luz. (11:33) 

Seria inútil para alguém, depois de acender uma lâmpada , para colocá -lo em um 

porão ou escondê-la debaixo do alqueire . Como o objetivo da luz é revelar, a coisa 

lógica a fazer depois de acender uma lâmpada é colocá-lo no velador, para que os que 

entram no quarto pode ver a luz . Como mencionado acima, os adversários do Senhor 

tinha acusaram de não fornecer prova suficiente para que eles crêem nEle. O ponto desta 

ilustração é que ele teria sido insensato para ele ter retido provas. Na realidade, eles 

tinham muita luz, muito mais do que o que tinha sido disponibilizada a qualquer Rainha 

de Sabá, que acreditava, ou o povo de Nínive, que se arrependeram. 

Pessoa de Deus provê luz. Ele "é luz, e não há nele treva nenhuma" (1 João 1: 5). Ele 

"habita em luz inacessível" (1 Tm 6:16; cf. Dan 02:22..), E em sua luz vemos a luz (Sl 

36: 9.). A Palavra de Deus também fornece luz. No Salmo 119: 105, o salmista escreveu: 

"A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho." Mas a 

manifestação mais significativa da luz de Deus está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele 



é a "verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem" (João 1: 9; cf. 3:19); o 

"Nascer do alto" (Lucas 1:78; cf. Is. 42: 1-7; e "Luz do mundo" (João 8:12; 9: 5; 12: 35-

36, 46). Por meio dEle a luz da glória de Deus foi revelado (2 Cor. 4: 6) 

O Problema Da Sight 

O olho é a lâmpada do seu corpo; quando seu olho é claro, todo 

o teu corpo será luminoso; mas quando é ruim, seu corpo também 

está cheio de escuridão. (11:34) 

Essa declaração revela o cerne da questão. O problema não era falta de luz, mas a falta de 

visão. A luz da verdade estava em toda parte, mas o cego espiritualmente se recusou a vê-

lo. O Senhor Jesus Cristo teve para todos os efeitos, inundou Israel com a verdade a 

respeito de sua divindade e messianismo. Seus milagres demonstrou ainda mais seu 

domínio divino e absoluto sobre a morte, as forças do inferno, eo mundo físico. Mas ter 

visto todas essas obras miraculosas que apontavam inequivocamente a divindade de Jesus 

(João 05:36; 10:25, 37-38; 14:11; 15:24), os líderes religiosos, juntamente com a maioria 

do povo judeu, rejeitou Ele. Eles não podiam aceitar o Seu indiciamento de seu, 

ritualística, religião legalista externo. Teimosamente agarrado a sua justiça própria, que 

procurou explicar os milagres de Cristo, atribuindo-as ao poder de Satanás, em vez de 

Deus. (Rom. 2: 17-19) Embora eles se consideravam guias para cegos, eles mesmos eram 

guias cegos (Mt 15:14; 23:16, 24). DeliberAdãoente cego por seu ódio de Jesus e Sua 

mensagem (e por Satanás engano [2 Cor. 4: 4]). Nas palavras de Jesus: "Este é o 

julgamento: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque 

as suas obras eram más. Para todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz 

para que as suas obras sejam manifestas "(João 3: 19-20). 

Desde o olho é a lâmpada do corpo , a capacidade de ver depende de sua 

condição. Quando é claro , o corpo inteiro também está cheio de luz . A luz entra no 

cérebro através do olho, trazendo compreensão de tudo o que a luz revela. Por isso , 

quando o olho é mau , o corpo também é cheio de trevas . Haplous ( claro ) tem o 

significado básico de "single", "aberto", ou "reter nada." A palavra relacionada pode ser 

traduzida como "generosidade" Quando. seus olhos estão bem abertos, as pessoas vêem 

tudo. Por outro lado poneros ( ruim ) descreve olhos nublados pelo pecado e do 

mal. Aqueles cujos olhos são ruins são espiritualmente cegos e não podem ver a luz da 

verdade. A luz da glória de Deus que resplandece na face de Jesus Cristo (2 Cor. 4: 6) é 

completamente obscurecida para aqueles cujos olhos estão cegos pelo pecado. 

A pretensão Da Sight 

Então, cuidado com que a luz que em ti não sejam trevas. (11:35) 

Sabendo que eles iriam indignada negar que eles eram cegos, o Senhor emitiu este 

aviso. skopeo ( atente ) poderia ser traduzida, "manter um olhar atento sobre", "nota com 

cuidado", "prestar atenção a" ou "estar preocupado com . "Este aviso forte era uma 

chamada para o auto-exame cuidadoso. O perigo de que o que eles pensavam que 

era luz neles poderia realmente ser a escuridão era muito real. Essa auto-engano marca 

cada falso sistema de crença para além do evangelho de Jesus Cristo. 



Tragicamente, os que foram perdidos na escuridão de tais sistemas imaginam ser 

iluminado. Os pecadores que pensam que a escuridão que eles estão em uma luz estão em 

uma situação de perigo mortal.Como o apóstolo Paulo observa, eles se tornaram "fúteis 

em suas especulações, eo seu coração insensato [é] escurecido .... Dizendo-se sábios, eles 

[tornaram-se] tolos ... Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e 

serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém "(Rom. 

1:21, 22, 25). 

A realidade assustadora para aqueles que obstinAdãoente se recusam a arrepender-se é 

que Deus pode judicialmente confirmá-los em seu estado endurecido. Aqueles que 

obstinAdãoente se recusam a arrepender-se pode, eventualmente, ser incapaz de fazê-lo 

(Mt 13: 13-15; cf. Is 6:.. 8-10; 29:10; 44:18; João 12: 39-40; Atos 28: . 26-27; Rm 11: 7-

8). Porque ele sabia que "agora é" o tempo aceitável ... agora é o dia da salvação "(2 Cor. 

6: 2), Paulo insistiu com os incrédulos," Nós te peço, em nome de Cristo, se reconciliar 

com Deus "(2 Cor. 5:20). 

A Preciosidade Da Sight 

Se, pois, todo o teu corpo será luminoso, sem nenhuma parte 

escura nele, ele será totalmente iluminada, como quando a 

lâmpada ilumina-lo com seus raios. (11:36) 

Para aqueles dispostos a se arrepender e voltar do pecado que os cega, o dom da visão 

abre vistas ilimitadas de bênção. A linguagem do Senhor é expansiva: Todo o seu corpo 

está cheio de luz , declarou,sem parte escura nele ... como quando a lâmpada ilumina-

lo com seus raios . Tornando-se um crente significa ter os olhos espirituais abertos às 

verdades reveladas na Palavra de Deus (Sl 119: 18., 105, 130; 2 Pedro 1:19). Depois de 

ter sido "chamado ... das trevas para a sua maravilhosa luz" (1 Pedro 2: 9) Os cristãos 

caminhar na luz (1 João 1: 5-7), são filhos da luz (Ef. 5: 8; 1 Tessalonicenses 5. : 5), e 

desfrutar de comunhão com a luz do mundo (João 8:12). Eles são, e eternamente será, 

grato pela luz que inunda a alma pela graça de Deus. 

 
 

 

 

 

75. Características da falsa Religiao (Lucas 11: 

37-54) 

Agora, quando ele tinha falado, um fariseu o convidou para 

almoçar com ele; E ele entrou, e reclinou-se à mesa. Quando o 



fariseu viu, ele estava surpreso que ele não se cerimonialmente 

lavado antes da refeição. Mas o Senhor lhe disse: "Agora você 

fariseus limpar o exterior do copo e do prato; mas dentro de você, 

você está cheio de rapina e maldade. Você néscios, Aquele que fez 

o exterior não fez também o interior? Mas dar o que está dentro 

de caridade, e, em seguida, todas as coisas são limpas para 

você. Mas ai de vós, fariseus! Para você pagar o dízimo da 

hortelã, da arruda e todo o tipo de jardim de ervas, e ainda 

ignorar a justiça eo amor de Deus; mas estas são as coisas que 

você deve ter feito sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus! Por que 

você ama os primeiros assentos nas sinagogas e as respeitosas 

saudações nas praças. Ai de vós! Pois vocês são como túmulos 

escondidos, e as pessoas que sobre elas andam não tem 

consciência disso. "Um dos advogados disse-lhe em resposta:" 

Mestre, quando você diz isso, você nos insultam também. "Mas Ele 

disse:" Ai a vocês, advogados, bem! Para você pesa os homens 

com fardos difíceis de suportar, enquanto vós mesmos nem sequer 

tocar os encargos com um de seus dedos. Ai de vós! Para você 

construir os túmulos dos profetas, e foi vossos pais que os 

mataram. Assim sois testemunhas e aprovar as obras de vossos 

pais; porque foram eles que os mataram, e você construir suas 

tumbas. Por esta razão, também a sabedoria de Deus disse: 'Eu 

lhes mandarei profetas e apóstolos, e alguns deles eles vão matar 

e alguns também vos perseguirão, de modo que o sangue de todos 

os profetas, derramado desde a fundação do mundo, só pode ser 

imputada esta geração, desde o sangue de Abel até ao sangue de 

Zacarias, que foi morto entre o altar ea casa de Deus; sim, eu vos 

digo, será cobrada contra esta geração. " Ai de vós, doutores da 

lei! Para você ter tirado a chave da ciência; vós mesmos não 

entram, e impedistes aos que entravam. "Quando ele deixou lá, os 

escribas e os fariseus começaram a ser muito hostil e questioná-

lo de perto em muitos assuntos, conspirando contra ele para pegá-

lo em alguma coisa que dissesse . (11: 37-54) 

No último ano de vida de nosso Senhor, Seu ministério consistia principalmente de 

advertência e julgamento, e foi marcada por um conflito constantemente escalada com os 

líderes religiosos judeus.Fervendo de ódio por causa de Suas reiteradas denúncias deles 

e sua teologia, os cegos espiritualmente, líderes hipócritas do judaísmo apóstata queria 

morto (cf. João 11:53). Seu ódio finalmente alcançou seu clímax quando, contra toda a 

razão e revelação, eles manipularam os romanos em crucificando seu próprio Messias, 

trazendo a ira divina sobre suas cabeças. 



Muitos imaginar superficialmente ministério terreno do Senhor como um dos realizando 

atos de bondade e milagres, enquanto gentilmente ensinar sobre amor, paz e sendo 

cercado por mulheres e crianças.Mas isso é apenas parte da história. Jesus não só 

graciosamente proclamou a verdade, mas também condenou fortemente aqueles que 

torceu e perverteu-lo. É verdade que Ele prometeu céu eterna àqueles que O receberam 

(Matt 19:29; João 3: 15-16.)., Mas também é verdade que Ele prometeu inferno eterno 

para aqueles que rejeitaram (Mt 7: 21- 23; 25: 41-46; João 3:36). Jesus, o Deus encarnado 

de verdade, a personificação viva da santa lei de Deus, não poderia evitar o conflito com 

o pecado e erro. 

Vida e ministério de Cristo ilustram a importância crucial da verdade. Em certo sentido, 

todas as pessoas afirmam a importância da verdade. O dia de rotina para assuntos do dia 

de vida temporal dependem de pessoas dizendo a verdade, e sem algum grau de 

veracidade vida se desintegra e se torna caótico. É por isso que os mentirosos são 

injuriados, e, por vezes considerada legalmente culpados. Mas a verdade é infinitamente 

importante no reino espiritual, porque nada é tão importante quanto saber a verdade sobre 

a salvação. 

Satanás, o pai da mentira (João 8:44), o governante do sistema-mundo mal, opõe-se a 

salvação verdade (João 12:31; 14:30; 16:11; 1 João 5:19). Seu reino de escuridão gera um 

fluxo interminável de mentirosos e enganadores religiosos, que levaram as pessoas 

desviaram desde Adão e Eva. Engano é hoje maior do que nunca, devido à sua 

acumulação ao longo da história humana e da sua exposição pelo poder geral de mídia 

moderna. E numa época em que a promoção da tolerância e da diversidade como as mais 

altas virtudes deixou as pessoas tanto incapaz e sem vontade de distinguir a verdade do 

erro, o engano domina. Mesmo muitos que se dizem cristãos defendem tolerar falsos 

mestres em nome do amor, aceitação, paz e unidade. Eles ignoram a realidade de que 

essas pessoas são selvagens, lobos devoradores (Mateus 07:15;. Atos 20:29) disfarçado 

como mensageiros da verdade, que impedem as pessoas de verdadeira salvação (. 

Consulte a discussão do v 52 abaixo). Mas Jesus ensinou que o ensino espiritual falso 

vem do inferno de Satanás e envia as pessoas lá. Ele direcionou suas advertências mais 

severas e julgamentos mais severos para aqueles que aparentemente parecia ser os adeptos 

mais religiosos a Deus e as Escrituras. 

Mas ser religioso não é uma virtude. A religião falsa não é o homem ascendente godward 

ao pináculo da nobreza, mas descendo para o nível mais baixo da depravação 

blasfêmia. Como Paulo escreveu em Romanos 1: 18-23, a religião é o homem 

estupidamente abandonar o verdadeiro Deus e criando falsos sistemas de sua própria 

autoria. Os falsos profetas e falsos mestres são hipócritas em realidade, que criam a ilusão 

de que eles são algo que não são. Em vez de dar pecadores perdidos a verdade salvadora 

do evangelho, eles redirecionar-los do caminho estreito da salvação para o caminho largo 

que leva à condenação eterna (Mt 7: 13-14.). Sua exibição externa de piedade não é senão 

uma farsa insincero da piedade. Eles porque eles são desprovidos de verdadeiro poder 

espiritual, devem ser evitados, não aplaudiu (2 Tim. 3: 5). E, quando eles dizem 

representar o verdadeiro Deus e Jesus Cristo, eles são os mais perigosos. 

Como a de todos os falsos mestres hipócritas, a religião dos escribas e fariseus era um 

engano vazio. Eles não tinham nenhum verdadeiro amor por Deus, uma vez que eles 

rejeitaram Seu Filho (João 8:42; 15:23; 1 João 2:23), nenhuma experiência do poder do 

Espírito Santo, sem o conhecimento da verdade, não a justiça verdadeira, e não interesse 



em arrependimento real. O Senhor os denunciou publicamente como hipócritas (Mat. 15: 

7; 22:18; 23:13, 15, 23, 25, 27, 29)., De frente para o julgamento mais severo por causa 

de sua rejeição voluntária de Deus (Mt 23:33 ). Sua repreensão aparentemente dura deles 

era, ao mesmo tempo, um ato de misericórdia. Meta de Jesus não foi apenas para alertar 

outras pessoas sobre os falsos mestres, mas também para avisá-los de sua verdadeira 

condição espiritual. A menos que eles reconheceram e se arrependeu de sua hipocrisia e 

abraçou a verdade nele, eles não poderiam ser salvos. 

Nesta passagem há uma ocasião clara entre muitos onde Jesus expôs os líderes religiosos 

judeus como enganadores condenados. A frase agora, quando Ele tinha falado conecta 

esta passagem com Sua mensagem nos versículos 29-36. Depois que Jesus tinha acabado 

de falar um fariseu o convidou para almoçar (a mais próxima das duas principais 

refeições do dia) com ele . Uma refeição com alguém era o sinal da amizade em Israel. O 

convite é, portanto, surpreendente, e, mais ainda, uma vez que Jesus tinha apenas 

repreendeu a nação e, por implicação seus líderes. Fariseus se recusou a ter refeições com 

não fariseus, especialmente aqueles associados com os pecadores (cf. 5: 29-32). Este 

homem pode ter infringido as regras de separação farisaica por curiosidade, já que não há 

indicação de que ele tivesse qualquer motivo mau para convidar o Senhor (cf. 7: 36-

50). Jesus aceitou o convite e ele entrou, e reclinou-se à mesa , a posição comum para 

uma refeição estendida e conversa (7: 36-37., 49; 14:15; 09:10 Matt; 26: 7, 20; João 12: 

2; 13:12, 23, 28). 

Os fariseus eram um dos quatro principais seitas judaicas, juntamente com os saduceus 

(os ricos, sacerdotes elite), os Zealots (revolucionários políticos que buscavam a 

independência de Roma), e os essênios (monásticos ascéticas). Seu nome provavelmente 

deriva de um verbo hebraico que significa "separado". Os fariseus viam a si mesmos como 

separados e superior a todos os outros (cf. João 7:49) por causa de seu zelo incomparável 

para a lei mosaica e as tradições rabínicas. 

Os fariseus se originou durante o período intertestamental, provavelmente como um 

desdobramento do hassídicos (os "piedosos", que se opôs à helenizante da cultura judaica 

sob o ímpio rei selêucida Antíoco Epifânio). Ao contrário dos saduceus, que tendiam a 

ser sacerdotes ou levitas ricos, os fariseus eram leigos, geralmente de classe 

média. Embora em número reduzido (havia cerca de 6000 na época de Herodes, o 

Grande), a sua popularidade com o povo todo a terra deu-lhes uma influência significativa 

no Sinédrio (cf. Atos 5: 34-40). 

Confronto do Senhor nesta ocasião revela duas características definidoras de falsos 

religiosos: o que eles amam, e que lhes falta. 

OS RELIGIOSOS FALSOS SÃO CARACTERIZADOS POR 
O QUE ELES AMAM 

Quando o fariseu viu, ele estava surpreso que ele não se 

cerimonialmente lavado antes da refeição. Mas o Senhor lhe 

disse: "Agora você fariseus limpar o exterior do copo e do 

prato;mas dentro de você, você está cheio de rapina e 

maldade. Você néscios, Aquele que fez o exterior não fez também 

o interior? Mas dar o que está dentro de caridade, e, em seguida, 



todas as coisas são limpas para você. Mas ai de vós, 

fariseus! Para você pagar o dízimo da hortelã, da arruda e todo o 

tipo de jardim de ervas, e ainda ignorar a justiça eo amor de 

Deus; mas estas são as coisas que você deve ter feito sem omitir 

aquelas. Ai de vós, fariseus! Por que você ama os primeiros 

assentos nas sinagogas e as respeitosas saudações nas praças. Ai 

de vós! Porque sois semelhantes aos sepulcros escondidos, e as 

pessoas que sobre elas andam não tem consciência disso "(11: 38-

44). 

Falsa religião dos fariseus foi marcado por cinco características que eles adoraram: o 

simbólico, o pecador, o simplistas, o secundário, eo vistosas. 

Os religiosos falso amor do simbólico 

Quando o fariseu viu, ele estava surpreso que ele não se 

cerimonialmente lavado antes da refeição. (11:38) 

Quando Jesus tomou o Seu lugar na mesa , o fariseu ... fiquei surpreso que ele não se 

cerimonialmente lavado antes da refeição (15 cf. Matt: 1-2; Marcos 7: 1-5.). Isso não 

tinha nada a ver com a higiene. Seu choque não foi porque mãos do Senhor eram 

fisicamente sujo, mas porque Ele não tinha realizado a lavagem ritual elaborado para 

torná-los cerimonialmente limpo. Essa roupa não foi ordenado no Antigo Testamento, 

mas tinha desenvolvido como parte das tradições extra-bíblicas dos anciãos (Mt 15: 2; 

Marcos 7: 3.) Que viria a ser recolhido na Mishná (século III dC). Ele simbolizava 

santidade e um desejo de ser limpo de todas as corrupções do mundo. Mas este foi apenas 

mais um ato vazio de simbolismo que não poderia lidar com a corrupção do 

coração. O fariseu ficou surpreso que Jesus ignorou a tradição, e desde que ele era o 

anfitrião, ele, sem dúvida, sentiu-se insultado. Mas o Senhor se recusou a afirmar 

regulamentos feitos pelo homem que violaram os mandamentos de Deus (Mateus 15: 3-

6.). Ele estava disposto a insultar esse homem para levá-lo face-a-face com o seu falência 

espiritual. 

Os religiosos falso amor O Sinful 

Mas o Senhor lhe disse: "Agora você fariseus limpar o exterior do 

copo e do prato; mas dentro de você, você está cheio de rapina e 

maldade. (11:39) 

Embora o fariseu não disse nada, o Senhor sabia que sua mente e entendeu que ele estava 

perturbado porque seu convidado tinha ignorado a lavagem ritual. Imediatamente, sem 

pedir desculpas e sem deferência, Jesus confrontou superficialidade do homem e lhe 

disse: "Agora você fariseus limpar o exterior do copo e do prato; mas dentro de 

você, você está cheio de rapina e maldade. " Esta foi uma ilustração apropriada para 

Jesus para usar em uma refeição. Qualquer host decente seria a certeza de que as partes 

dos pratos pessoas comeram eram limpos. Mas espiritualmente falando, 

os fariseusfizeram exatamente o oposto, e teve grande cuidado para limpar o exterior 



do copo e do prato . No simbolismo da ilustração do Senhor, os fariseus 

escrupulosamente limpas as partes da louça que eram inconsequentes, deixando as 

superfícies alimentares sujo e insalubre. O ponto é que, apesar de sua devoção para fora, 

para rituais, cerimônias e tradição, no interior estavam cheios de rapina e maldade (cf. 

Mateus 23: 25-28.). Eles "amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram 

más" (João 3:19). Suas almas alimentadas com orgulho, luxúria, e decepção. 

Os dois termos utilizados Jesus descrito graficamente sua corrupção 

interna. Harpagēs ( roubo; "pilhagem", "pilhagem", "booty") refere-se a algo apreendido 

pela força violenta. No grego clássico foi usado às vezes de estupro. Devastações e falsa 

religião saqueia posses temporais das pessoas e suas almas-e eternos os fariseus eram 

culpados de fazer ambos (20:47;. Matt 23:13, 15). Poneria ( maldade ) também poderia 

ser traduzida como "mal", "depravação, "malícia", ou "maldade", "- que descrevem bem 

esses hipócritas que Jesus chamou os filhos do inferno (Mt 23:15.). 

A religião externa dos fariseus era uma farsa. Eles exaltado símbolos do lado de fora e 

pecado acariciado no interior; sua preocupação com rituais externos levou a ignorar o 

problema significativo de seus corações perversos. É uma marca certeza da religião falsa 

que os mais símbolos não são a realidade menos espiritual que existe. 

Os religiosos falso amor O Simplista 

Você néscios, Aquele que fez o exterior não fez também o 

interior? Mas dar o que está dentro de caridade, e, em seguida, 

todas as coisas são limpas para você. (11: 40-41) 

Vivendo no mundo compartimentado do seu próprio sistema religioso impedia os fariseus 

de pensar profundamente, sinceramente, ou, na expressão de hoje, fora da caixa. Para 

enfrentar o anfitrião e seus convidados como néscios foi certamente não convencional, 

mas mesmo assim preciso. Jesus não estava fazendo o que Ele proibida em Mateus 

5:22; esta foi uma avaliação precisa, não um epíteto grosseira.Aphrones ( tolos ) descreve 

aqueles que são ignorantes, não têm bom senso e pensar superficialmente e 

superficialmente. No Novo Testamento descreve quem confia em suas riquezas (Lucas 

12:20), são ignorantes da verdade religiosa (Rom. 2:20), dúvida ou negam a ressurreição 

(1 Cor. 15:36), ou rejeitar o Cristão fé (1 Pedro 2:15). Em contraste Paulo exortou os 

crentes, "Não seja tolo, mas entendei qual seja a vontade do Senhor" (Ef. 5:17). 

Pergunta retórica de Cristo, "não Aquele que fez o exterior também o interior?" era 

uma repreensão inconfundível. E pensar que Deus santo só estaria preocupado com a sua 

observância de rituais externos e não sobre seus corações era o cúmulo da loucura. Tal 

pensamento simplista revela sua ignorância chocante do Antigo Testamento (cf. Dt 10:16; 

1 Sam. 16: 7.; 51 Ps: 6; Isa. 1: 29 Jer;:; 13-14 11-20 19.. : 13; Joel 2: 12-13; Amos 5: 21-

24; Mic. 6: 7-8). O apóstolo Paulo, ele próprio uma vez um fariseu (Atos 23: 6), resumiu 

o ensino do Antigo Testamento, quando escreveu: "Ele é um judeu que é interiormente; e 

circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra; e seu louvor não provém dos 

homens, mas de Deus "(Rom. 2:29). Deus quer o coração. 

É melhor entender as palavras do Senhor, Mas dar o que está dentro de caridade, e, em 

seguida, todas as coisas são limpas para você , como uma exortação aos seus ouvintes 

para demonstrar seus corações para Deus, dando aos pobres. Nesse sentido, é uma 



reminiscência de suas palavras ao jovem rico: "Se queres ser perfeito, vai e vender seus 

bens e dar aos pobres, e terás um tesouro no céu; depois, vem e segue-me "(Mat. 

19:21). Todas as suas armadilhas-esmola religiosos externos, orações, jejum, eram 

hipócritas, desde que mantidos saqueando, pilhando, e devastando as pessoas tanto física 

como espiritualmente. Sua perspectiva de auto-serviço injustificAdãoente rasa os 

impediu de se concentrar no que estava em seus corações. 

Os religiosos falso amor O Secundário 

Mas ai de vós, fariseus! Para você pagar o dízimo da hortelã, da 

arruda e todo o tipo de jardim de ervas, e ainda ignorar a justiça 

eo amor de Deus; mas estas são as coisas que você deve ter feito 

sem omitir aquelas. (11:42) 

Este é o primeiro de três desgraças que Jesus dirigida aos fariseus como Ele pronunciou 

julgamento sobre a sua abordagem tolo, pecaminoso, simplista a verdade 

espiritual. Ai não é primariamente uma expressão sentimental de tristeza, mas uma 

declaração de julgamento (cf. Is. 3 : 9, 11; 5: 8, 11, 18, 20, 21, 22; 10: 1; 29:15; 30: 1; 45: 

9.; Matt 23:13, 15, 16, 23, 25, 27 , 29). 

O que provocou esse primeiro ai era a devoção dos fariseus ao que era de importância 

secundária. Eles diligentemente paga seu dízimo da hortelã, da arruda e todo o tipo de 

jardim de ervas , mesmo que comanda o Antigo Testamento a respeito do dízimo (por 

exemplo, Lev 27: 30-33; Deut. 14: 22-29.; 26: 12-15) fez se estende a tais itens 

triviais. No entanto, a sua corrupção dentro e fracasso em obedecer dois grandes 

comandos da lei, a amar a Deus e ao próximo (Matt. 22: 36-40), os levou a desconsiderar 

a justiça eo amor de Deus . Em vez disso, eles se concentraram sobre os detalhes 

minuciosos de suas regulamentações feitas pelo homem. Dízimo e obedecer a Deus de 

coração em questões menores prescritas no Antigo Testamento são as coisas que os 

fariseus deveria ter feito , mas sem deixar de lado a justiça ou deixar de amar a 

Deus. Vazio da vida espiritual, eles foram deixados para prosseguir as formas 

secundárias, exteriores de piedade religiosa, em uma tentativa desesperada para 

estabelecer a sua própria justiça. 

Os religiosos falso amor O vistoso 

"Ai de vós, fariseus! Por que você ama os primeiros assentos nas 

sinagogas e as respeitosas saudações nas praças. Ai de 

vós! Porque sois semelhantes aos sepulcros escondidos, e as 

pessoas que sobre elas andam não tem consciência disso "(11: 43-

44). 

O segundo Jesus ai pronunciada sobre os fariseus revela o motivo subjacente por trás de 

tudo que eles fizeram. Seu amor dos monitores vistosas de prominence- das primeiras 

cadeiras (os para dignitários na frente de frente para a congregação) nas sinagogas e as 

respeitosas saudações nas praças , os lugares de honra nos banquetes (Mateus 23: 6.), 

usando vestes longas (Marcos 0:38), e que está sendo chamado Rabbi (Matt. 23: 7) -

demonstrated seu desejo insaciável de status. Os fariseus eram hipócritas, hipócrita, 



orgulhoso, de desprezo das pessoas comuns (João 07:49), faltou justiça e misericórdia, e 

pilharam e estuprada posses e as almas das pessoas. Não obstante, queria ser amado, 

admirado, reverenciado, respeitado, e se colocaram em uma posição elevada, acima de 

todos os outros. 

A atitude dos fariseus era a antítese da verdadeira liderança espiritual. Jesus instruiu seus 

seguidores que o serviço humilde, não exigindo orgulho, é a marca de líderes espirituais 

genuínos: 

Não ser chamados Rabi; porque um só é o vosso Mestre, e vós sois todos irmãos. Não 

ninguém na terra chameis vosso pai; porque um só é vosso Pai, aquele que está nos 

céus. Não ser chamados de líderes;porque um só é o vosso Líder, isto é, Cristo. Mas o 

maior dentre vós será vosso servo. Quem se exaltar será humilhado; e quem se humilha 

será exaltado. (Mateus 23: 8-12; cf. Lucas 14: 8-11.) 

Os fariseus, como os seus homólogos do Velho Testamento, falhou miseravelmente para 

pastorear o rebanho de Deus corretamente (Is. 56: 10-12; Jer 10:21; 23: 1-2.; 50: 6; Ez. 34: 

2-10; Zech . 10: 2-3). Eles estavam tão empenhados em buscar sua própria glória que eles se 

recusaram a acreditar em seu próprio Messias revelado a eles em pessoa (João 5:44). Sua 

auto-promoção foi uma forma de idolatria; Cristo era uma ameaça ao seu sistema satânico 

bem trabalhada. 

O Senhor pronunciou uma última desgraça sobre os fariseus. Ele revela que não só eles 

ser julgado por sua própria hipocrisia, mas também por sua má influência sobre os 

outros. Apesar de sua aparência exterior de santidade, Jesus comparou-os a túmulos 

escondidos , a quem as pessoas ... andam sobre ... e não tem consciência disso . O 

Antigo Testamento proibido tocar um cadáver (Num. 19: 11-22) ou uma sepultura (. 16 

v), e aqueles que o fizeram se tornou impuro. Portanto sepultura em Israel foram 

claramente marcados para que as pessoas não inadvertidamente tocá-los e 

contaminar. Tendo conduzido o povo ao erro, os fariseus eram como túmulos sem 

identificação, contaminando as almas daqueles que entraram em contato com eles. 

OS RELIGIOSOS FALSOS SÃO CARACTERIZADOS POR 
O QUE FALTA 

Um dos advogados disse-lhe em resposta: "Mestre, quando você 

diz isso, você nos insultam também." Mas Ele disse: "Ai de vós, os 

advogados também! Para você pesa os homens com fardos difíceis 

de suportar, enquanto vós mesmos nem sequer tocar os encargos 

com um de seus dedos. Ai de vós! Para você construir os túmulos 

dos profetas, e foi vossos pais que os mataram. Assim sois 

testemunhas e aprovar as obras de vossos pais; porque foram eles 

que os mataram, e você construir suas tumbas. Por esta razão, 

também a sabedoria de Deus disse: 'Eu lhes mandarei profetas e 

apóstolos, e alguns deles eles vão matar e alguns também vos 

perseguirão, de modo que o sangue de todos os profetas, 



derramado desde a fundação do mundo, só pode ser imputada esta 

geração, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que 

foi morto entre o altar ea casa de Deus; sim, eu vos digo, será 

cobrada contra esta geração. " Ai de vós, doutores da lei! Para 

você ter tirado a chave da ciência; vós mesmos não entram, e 

impedistes aos que entravam. "Quando ele deixou lá, os escribas 

e os fariseus começaram a ser muito hostil e questioná-lo de perto 

em muitos assuntos, conspirando contra ele para pegá-lo em 

alguma coisa que dissesse . (11: 45-54) 

Depois de Jesus terminou Sua condenação dos fariseus um dos advogados disse-lhe em 

resposta: "Mestre, quando você diz isso, você nos insultam também." Também 

chamados mestres da lei (Lucas 5:17) e mais frequentemente escribas (sessenta -três 

vezes no Novo Testamento), os advogados eram especialistas na interpretação e 

aplicação da lei mosaica e rabínica. Eles eram normalmente, mas nem sempre, fariseus 

(que se distinguem deles por ser mencionado separAdãoente; [05:21, 30; 6: 7; 11:53; 15:. 

2; Matt 05:20; 12:38; 15 : 1; 23: 2, 13, 14, 15, 23, 25, 27, 29; Marcos 7: 1, 5; João 8: 3. 

Marcos 2:16 se refere a "os escribas dos fariseus", e Atos 23 : 9 a]) "os escribas do partido 

dos fariseus.". Eles receberam o título respeitoso de rabino ("grande"), embora outros que 

ensinaram a palavra de Deus pode também receber esse título (cf. João 1:38, 49; 3: 2; 

06:25, onde é dada a Jesus). Uma vez que os advogados desenvolveu o sistema religioso 

dos fariseus praticada, para insultar os fariseus era a insultar -lostambém . 

Em resposta ao protesto do advogado ao longo dos insultos, Jesus pronuncia três 

desgraças sobre eles (embora todas as seis desgraças nesta passagem se aplicam a ambos 

os fariseus e os advogados). Eles revelam três coisas que falsos religiosos não têm: o 

poder espiritual, de vida espiritual, e verdade espiritual. 

Os religiosos falsos Falta Poder Espiritual 

Mas Ele disse: "Ai de vós, os advogados também! Para você pesa 

os homens com fardos difíceis de suportar, enquanto vós mesmos 

nem sequer tocar os encargos com um de seus dedos. (11:46) 

O primeiro ai dirigida para os advogados expõe inerente falta de poder para aliviar o 

coração carregado de pecado falsa religião. Mesmo a lei de Moisés só pode revelar para 

as pessoas como elas são pecaminosas (Is. 64:. 6; Rom 3:20; 7: 7.; Gal 3:10; Tiago 

2:10); não tem o poder de mudar o coração. Como o apóstolo Paulo escreveu em 

Romanos 8: 3: "Porque o que a lei não podia fazer, fraco como foi através da carne, Deus, 

enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado e como oferta pelo pecado, Ele 

condenou o pecado na carne "(cf. 03:21, 28; 10:. 4; Gl 2:16, 21; 03:11; Fp 3: 9.). 

Assim, para os advogados para pesar os homens com fardos difíceis de suportar (as 

interpretações rabínicas da lei e as "tradições dos anciãos" [Marcos 7: 3]), em um esforço 

impotente para dar-lhes os meios para ganhar justos diante de Deus era ao mesmo tempo 

cruel e hipócrita. Phortia ( encargos ) descreve um fardo enorme, muito além da 

capacidade de qualquer um de transportar, como carga de um navio (Atos 27:10). Tendo 



usurpado a autoridade para interpretar a lei (cf. Mt 23: 2.) Pessoas, os advogados 

necessários para suportar encargos que ninguém poderia realizar (cf. Atos 15:10). 

Nem os advogados interessados em ajudá-los no menor caminho, nem 

mesmo para tocar (o verbo grego traduzido toque tem a conotação de "tocar de leve", ou 

"escovar") os encargos com um de seusdedos . A verdade era que os advogados não 

poderia sustentar os encargos eles impostas sobre si mesmos, muito menos o povo. Mas 

eles eram especialistas em encontrar formas de evitar alguns dos encargos mais onerosos 

impostas pelo seu sistema legalista e enganando a si mesmos sobre a realização de justiça 

diante de Deus. Leon Morris escreve: 

No sábado, eles ensinaram, um homem não pode carregar um fardo "na mão direita ou na 

sua mão esquerda, no seu seio, ou em seu ombro." Mas ele pode levá-lo "na parte de trás 

da sua mão, ou com o pé ou com a boca ou com o cotovelo, ou em seu ouvido ou no 

cabelo ou em sua carteira (realizado) boca para baixo, ou entre sua carteira e sua camisa, 

ou na barra de sua camisa, ou em seu sapato ou em sua sandália ( Shabbat 10: 

3). Multiplique isso por todos os regulamentos da Lei e as pessoas comuns têm um fardo 

insuportável até mesmo para saber o que eles podem fazer e não pôde fazer. Mas há 

também uma infinidade de brechas para um advogado que conhecia as tradições que lhe 

permitiu fazer muito bem o que ele desejava. ( O Evangelho Segundo São Lucas , 

Tyndale Comentários do Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1975], 205-6) 

Os advogados não tinham misericórdia, graça, ou poder de oferecer as pessoas comuns, 

enquanto desesperAdãoente lutando sob o peso esmagador que impôs a si mesmos. Sua 

incapacidade e indiferença estavam em forte contraste com a promessa de Jesus: "Vinde a 

Mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome meu jugo sobre 

vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as 

vossas almas. Porque o meu jugo é suave eo meu fardo é leve "(Mateus 11: 28-30.). 

A religião falsa não tem o poder de trazer as pessoas para correta relação com Deus. Nem 

seus líderes têm o poder de produzir a verdadeira vida espiritual. Eles são guias cegos 

(Lucas 6:39), e ambos vão acabar no poço eterno do inferno. No entanto, é o objetivo de 

toda a religião falsa para realizar uma fraude elaborada, pois reúne os condenados em sua 

influência. 

Os religiosos falsos Falta Vida Espiritual 

Ai de vós! Para você construir os túmulos dos profetas, e foi 

vossos pais que os mataram. Assim sois testemunhas e aprovar as 

obras de vossos pais; porque foram eles que os mataram, e você 

construir suas tumbas. Por esta razão, também a sabedoria de 

Deus disse: 'Eu lhes mandarei profetas e apóstolos, e alguns deles 

eles vão matar e alguns também vos perseguirão, de modo que o 

sangue de todos os profetas, derramado desde a fundação do 

mundo, só pode ser imputada esta geração, desde o sangue de 

Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar ea casa 



de Deus; sim, eu vos digo, será cobrada contra esta geração. 

" (11: 47-51) 

A razão óbvia para a falta de poder espiritual falsos religiosos é a sua falta de vida 

espiritual; eles são "mortos em [suas] delitos e pecados" (Ef. 2: 1), e sendo "na carne 

[eles] não podem agradar a Deus" (Rm 8: 8.). Eles não receberam um novo coração (Ez. 

36:26) e habitação do Espírito Santo (v. 27), e, portanto, não têm capacidade para honrar, 

obedecer, ou servir a Deus. Todos os que os seguem são levados em condenação eterna e 

morte. 

Esta segunda ai especificamente orientada para os advogados desmascara sua morte 

espiritual. Eles achavam-se superiores aos seus antepassados, porque eles construíram ou 

embelezou os túmulos dos profetas , enquanto seus 

apóstatas pais haviam matado esses mesmos profetas (Ne 9:26;.. Jer 02:30). Os escribas 

e fariseus "buil [t] os túmulos dos profetas e adornam [va] os monumentos dos justos, e 

[disse]: 'Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido parceiros com 

eles para derramar o sangue dos profetas "(Mt 23: 29-30.). 

Mas, apesar da homenagem superficial que pagaram aos profetas martirizados, os 

escribas e fariseus não eram diferentes do que os seus antepassados. Tanto no Antigo 

como no Novo Testamento, apóstata Israel rejeitou os profetas e, eventualmente, se 

recusou a acreditar no Messias que eles previram viria. Jesus voltou-se a sua veneração 

dos profetas em sua cabeça, quando declarou: Vós sois as testemunhas e aprovar as 

obras de vossos pais; porque foram eles que os mataram, e você construir suas 

tumbas . Apesar de sua pretensão de ser diferente do que seus ancestrais, eles tiveram a 

mesma rejeição da verdade espiritual como fizeram seus pais. A única maneira de 

realmente honrar os profetas não era para enfeitar seus túmulos, mas para obedecer a 

palavra de Deus que eles proclamaram, que os escribas e fariseus claramente não 

fez. Ainda pior, eles rejeitaram o Messias de quem os profetas tão freqüentemente 

escreveu, e acabaria por matá-lo, assim como seus pais haviam feito aos profetas. Longe 

de ser melhor do que os seus antepassados, os escribas e fariseus eram de fato muito 

pior. A atenção que paga aos túmulos dos profetas ligado simbolicamente o que faziam 

os seus pais o que eles estavam planejando fazer com a mais gloriosa sempre prometido 

pelos profetas. 

O Senhor continuou sua repreensão, declarando, no versículo 49, "Por esta razão, 

também a sabedoria de Deus disse: 'Eu lhes mandarei profetas e apóstolos, e alguns 

deles eles vão matar e alguns também vos perseguirão." O apóstata religiosa Líderes 

ações futuras iria provar a verdade de Jesus 'afirmação de que eles não eram melhores do 

que seus pais. Uma vez que a citação atribuída a sabedoria de Deus não é encontrada no 

Antigo Testamento, é melhor para traduzi-lo com o sentido de "Deus, em sua sabedoria 

disse ..." Os profetas e apóstolos a quem os líderes apóstatas do judaísmo 

iria matar eperseguir Were o Novo Testamento apóstolos e profetas. João Batista (Matt. 

14: 3-12), Estevão (Atos 7: 58-60), o apóstolo Tiago, irmão de João (Atos 12: 1-2), Tiago, 

irmão do Senhor (cuja morte foi registrada por o historiador do primeiro século judeu 

Josefo) e outros (cf. Atos 26:10) foram mortos, enquanto Pedro e João (Atos 4: 1-3), todos 

os apóstolos (Atos 5: 18-41), e outros (Atos 8: 1) foram perseguidos. Sua maus tratos dos 

pregadores do evangelho seria demonstrar conclusivamente ponto de Cristo de que os 

escribas e fariseus eram tão maus e ímpios como os seus antepassados. Na verdade, eles 

eram muito piores. 



Declaração chocante do Senhor de que o sangue de todos os profetas, derramado desde 

a fundação do mundo , iria ser cobrado contra esta geração revela o quanto pior a 

geração viva naquela época era que aqueles que mataram os profetas. Isso ira acumulada 

de Deus cairia sobre uma geração não tem precedentes. A geração vivos na época do 

dilúvio experimentou o julgamento que resultou de gerações de maldade, assim como a 

geração de vida durante o tempo escatológico final da tribulação (Ap 6-19). Esta 

geração , a uma viva quando Jesus viveu, era culpado pelo sangue de todos os profetas, 

derramado desde a fundação do mundo, porque não tinha a revelação mais acumulado, 

ainda envolvidos nos mesmos pecados que as gerações anteriores. Eles tinham o ensino 

dos profetas no Antigo Testamento, que tinham ouvido João Batista, os doze apóstolos, 

os setenta evangelistas e, mais importantes, que tiveram o privilégio sem precedentes de 

ouvir a verdade profunda do céu da boca de Jesus, Deus encarnado. E eles tinham visto o 

seu divino poder sobre os demônios, a doença, a morte, e da natureza em uma enorme 

tela, inconfundível de milagres Undenied. 

O julgamento em vista aqui é temporal, envolvendo a morte de dezenas de milhares de 

almas, bem como a destruição da nação de Israel como uma entidade. Apenas algumas 

décadas mais tarde que esta geração se experimentar aquela fúria temporais de Deus, 

como não tinha sido sentida desde o cativeiro babilônico. A revolta contra Roma, em 66-

70 dC resultou na destruição de cerca de mil cidades e vilas em todo Israel. Jerusalém foi 

tomada depois de um cerco, os seus edifícios arrasados, eo templo destruído. Dezenas de 

milhares de judeus, por todo Israel foram massacrados, e milhares de outros vendidos 

como escravos. Esta geração seria de fato "encher-se ... a medida da culpa de [seus] pais" 

(Mat. 23:32). E esse julgamento terrena obviamente levou para o inferno final. 

A frase, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o 

altar ea casa de Deus , abrange todos os mártires do Antigo Testamento. Abel foi a 

primeira pessoa na história a ser assassinado, morto por seu irmão Caim, porque do seu 

zelo sobre a fidelidade de Abel na obediência aos mandamentos de Deus. Alguns pensam 

que o Zacarias em vista aqui é o filho de Joiada, o sacerdote, que foi apedrejado até a 

morte no pátio do templo por ordem do rei Joás (2 Crônicas 24: 20-22.). Mas sua morte 

não foi perto da conclusão do Antigo Testamento, e havia muitos mais mártires depois 

dele. 

Nenhuma especulação é necessária porque Jesus deixou claro que das mais de duas 

dezenas de Zacarias mencionados no Antigo Testamento, ele estava se referindo. Em 

Mateus 23:35 Ele o chamou de "Zacarias, filho de Berequias." Este foi o profeta Zacarias, 

o autor do livro de Zacarias (Zacarias 1: 1.) Cujo martírio, embora não registrado nas 

Escrituras, ocorreu perto da encerramento do Velho Testamento. Evidentemente 

Zacarias, filho de Berequias também foi morto entre o altar ea casa de Deus (cf. Joabe, 

que foi executado no próprio altar [1 Reis 2: 28-34]). A culpa coletiva pela morte de todos 

aqueles mártires justos seria cobrado contra o iníquo geração que tinha enchido a ira de 

Deus para o topo. 

Os religiosos falsos Falta verdade espiritual 

"Ai de vós, doutores da lei! Para você ter tirado a chave da 

ciência; vós mesmos não entram, e impedistes aos que entravam. 

"Quando ele deixou lá, os escribas e os fariseus começaram a ser 



muito hostil e questioná-lo de perto em muitos assuntos, 

conspirando contra ele para pegá-lo em alguma coisa que 

dissesse . (11: 52-54) 

A religião falsa está vazio de poder espiritual, porque é desprovido de vida espiritual, e 

que deriva da falta de verdade espiritual. A terceira e última desgraça contra 

os advogados , ea última das seis destinada a eles e os fariseus, que torna explícito. Eles 

deveriam ser intérpretes e mestres da lei, mas na realidade eles tinham tirado a chave do 

conhecimento interpretação -accurate das Escrituras sob a direção de iluminação do 

Espírito Santo. Uma vez que eles são "desprovidas do Espírito" (Judas 19) e cegado por 

Satanás (2 Cor. 4: 4), falsos mestres, inevitavelmente, torcer e distorcer o sentido da 

Escritura (2 Pedro 3: 15-16). Com efeito, Jesus declara que trancar as verdades da 

Escritura e jogar fora a chave! 

Como o próprio Cristo rejeitando revela, os escribas e fariseus não conseguia entender 

corretamente o Antigo Testamento, que apontou a Ele (João 5:39; Lc 24:27; Apocalipse 

19:10). Suas tradições cada vez mais obscurecido a verdade contida no Antigo 

Testamento, transformando-o em um labirinto de enigmas, alegorias, significados 

secretos, e interpretações obscuras, todos concebidos para reforçar a sua esperteza e 

vender seu falso sistema de justiça própria. Não só eles eram incapazes de entrar no reino 

de Deus a si mesmos, eles também dificultado aos que entravam . Essa é a condenação 

mais grave dado por nosso Senhor, como fica claro nas palavras de Hebreus 10: 29-31: 

Quanto maior castigo que você acha que ele será julgado merecedor aquele que pisar o 

Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e fizer 

agravo ao Espírito da graça?Para nós conhecemos aquele que disse: "Minha é a vingança, 

eu retribuirei." E mais uma vez: "O Senhor julgará o seu povo." É uma coisa terrível cair 

nas mãos do Deus vivo. 

Infelizmente, mas previsivelmente, os fariseus e os escribas não conseguiu dar ouvidos 

às advertências misericordiosamente graves de Jesus. Em vez de se arrepender de seus 

pecados, repudiando seu falso sistema de religião, e pedindo misericórdia divina, que se 

tornou ainda mais agressivamente hostil a Ele. Quando Ele deixou lá , Lucas 

observou, os escribas e os fariseus começaram a ser muito hostil .Enechō ( hostil ) 

poderia ser traduzida, "guardar rancor." Não era apenas que eles não concordavam com 

ele teologicamente; sua animosidade contra Jesus era pessoal devido à sua expô-los 

publicamente como falsos mestres. Sua hostilidade vicioso os levou a questioná-lo de 

perto em muitos assuntos . Os verbos gregas traduzidas plotagem e captura estão 

caçando termos. O primeiro significa "emboscadas", ou "de emboscada"; o segundo 

descreve a caça e captura de um animal selvagem. A linguagem vívida revela seu 

desespero para prender Jesus em alguma coisa que dissesse . Tendo falhado 

completamente a fazê-lo, eles finalmente recorreu a trazer falsa, encontrando-se 

testemunhas contra Jesus no Seu julgamento (Mateus. 26: 59-61). 

A igreja de Jesus Cristo deve, em qualquer tempo e lugar estar sempre vigilantes contra 

os falsos mestres que fingem ser moral, amam a Deus, e ensinar a verdade, mas, na 

realidade, são pecaminosas, tolos egoístas, desprovido de poder espiritual, a vida 

espiritual, e verdade espiritual. Porque eles são culpados de "falarão coisas perversas, 

para atraírem os discípulos após si" (Atos 20:30), eles não devem ser recebidos em nome 

da tolerância, mas rejeitou como "aqueles que causam dissensões e obstáculos contrárias 



ao ensino "do evangelho de Jesus Cristo (Rm 16:17; cf. 2 Tm 3:.. 5; Tito 3:10; 2 João 10-

11). As fortes palavras de 2 Pedro e Judas ficar como os avisos para a igreja. 

 
76. A verdadeira cura para a Hipocrisia (Lucas 

12: 1-12) 

Sob essas circunstâncias, depois de tantos milhares de pessoas se 

reuniram em conjunto que eles estavam pisando em um outro, Ele 

começou a dizer aos seus discípulos antes de tudo, "Cuidado com 

o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há 

encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha 

ser conhecido. Assim, tudo o que você disse no escuro será ouvido 

na luz, eo que você sussurrou no interior da casa será proclamado 

dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não temais os que 

matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Mas eu vos 

mostrarei a quem deveis temer: temei aquele que, depois de matar, 

tem poder para lançar no inferno; sim, eu vos digo, temem! Não 

se vendem cinco pardais por dois centavos? No entanto, nenhum 

deles está esquecido diante de Deus. Na verdade, até mesmo os 

cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenha 

medo;você é mais valioso do que muitos pardais. E eu digo a você, 

a todos que me confessar diante dos homens, o Filho do Homem o 

confessará diante dos anjos de Deus; mas aquele que me negar 

diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo 

aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe 

será perdoado; mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, 

não lhe será perdoado. Quando pois, vos levarem às sinagogas e 

os governantes e as autoridades, não se preocupe sobre como ou 

o que haveis de falar em sua defesa, ou o que haveis de dizer; pois 

o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer 

"(12: 1-12). 

Uma vez que não pode oferecer o verdadeiro conhecimento de Deus, do homem, do 

pecado e da salvação, a religião falsa não fornece a verdade que acessa o poder para as 

pessoas para agradar a Deus e receber a Sua salvação. Todos os falsos líderes religiosos 

afirmam ter a verdade, mas, na realidade, nenhum deles faz. E uma vez que eles não 

sabem a verdade a si mesmos, hipócritas vazias não pode levar os outros a ele. Junto com 

seus devotos, todos eles perecer. 

A palavra grega hupokritēs (hipócritas) era originalmente um termo secular referindo-se 

a um ator que desempenhou um papel no palco. Mas no Novo Testamento, tornou-se um 

termo religioso, usado exclusivamente no sentido negativo de alguém que diz falar em 



Deus, mas não-hipócrita. A definição original teatral de hupokritēs expressa 

figurativamente a natureza da enganadores espirituais. Um ator tenta desempenhar um 

papel convincente no palco, fingindo ser alguém que não é. Então faça enganadores 

religiosos. Ainda hoje mais comumente as palavras "hipócritas" e "hipocrisia" tem 

conotações religiosas. Enquanto todos os líderes espirituais hipócritas enganar as pessoas 

de suas posses terrenas, as conseqüências eternas de sua decepção unconscionable são 

muito mais prejudiciais. Embora eles fingem falar em nome de Deus, eles são mentirosos 

e enganadores fraudulentas (1 Tim. 4: 2), que levam as pessoas a perder a julgamento as 

suas almas eternas. Esses hipócritas os fariseus, Jesus disse, na verdade, fez as pessoas 

em outros filhos do inferno (Mat. 23:15). 

A Bíblia revela características específicas dos hipócritas. Em primeiro lugar, fingindo ser 

algo que não são, eles se concentram na aparência externa e esconder a verdade de quem 

eles realmente são. Jesus aplicou a condenação dos hipócritas de sua época de Isaías aos 

escribas e fariseus quando "Ele disse-lhes: 'correctamente fez Isaías profetiza de vós, 

hipócritas, como está escrito:" Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está 

longe longe de mim: "'" (Marcos 7: 6). Em uma exibição de auto-serviço pomposo de sua 

suposta espiritualidade, os hipócritas religiosos do tempo de Jesus soou as trombetas para 

chamar a atenção para suas doações (Mateus 6: 2.), Orou nas esquinas das ruas para que 

todos possam ver (v. 5) , tornou óbvio que eles estavam em jejum por ter uma expressão 

triste em seus rostos e negligenciando sua aparência, ampliado os seus filactérios e as 

borlas em suas vestes (v. 16) (Mateus. 23: 5), procurou os lugares mais importantes em 

banquetes e na sinagoga (6 v.), e ansiava saudações respeitosas públicas eo rabino título 

honrado (v. 7). 

Vendo-se como espiritualmente superior para as pessoas comuns (cf. Is. 65: 5), hipócritas 

são condescendingly rápido para encontrar a falha com eles. Em uma imagem pontas e 

bem-humorado Jesus disse de tais pessoas, 

Como você pode dizer ao seu irmão: "Deixe-me tirar o cisco do seu olho", e eis que o log 

está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá 

claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. (Mateus 7: 4-5.) 

Para hipócritas presumir a criticar os defeitos dos outros é tão absurdo como alguém com um 

log gigantesca em seu olho presumindo para ser capaz de remover uma pequena lasca de olho 

de alguém. 

Hipócritas responder com malícia para aqueles que os expor. DesesperAdãoente tentando 

armadilha Jesus em fazer uma declaração incriminatória, os líderes religiosos judeus 

perguntou a ele sobre a questão explosiva de pagar o imposto exigido pelos 

romanos. Percebendo tanto sua malícia (Mat. 22:18) e sua hipocrisia (Marcos 12:15), 

Jesus refutou a sua tentativa de armadilha Ele (Mt 22: 19-21.). 

Hipócritas também não têm discernimento. Em Lucas 12: 54-57 Jesus repreendeu aqueles 

que foram capazes de olhar para certos indicadores e prever o tempo, mas foram incapazes 

de reconhecer os sinais óbvios de que o Messias, Deus em carne humana, estava entre 

eles (vv 54-55). (vv. 56-57). 



Seu desprezo por aqueles que eles consideram como causas espiritualmente inferiores 

hipócritas faltar compaixão. Lucas 13: 11-13 descreve a cura de uma mulher que sofria 

de uma doença incapacitante para 18 anos de Jesus. Indignado com esta flagrante violação 

das restrições rabínica, um chefe da sinagoga intimou o povo a buscar a cura em um dos 

outros seis dias. Severa repreensão de Jesus expôs a hipocrisia sem sentimentos do 

homem: 

Mas o Senhor respondeu-lhe e disse: "Hipócritas, não cada um de vocês no sábado desatar 

o seu boi ou o seu jumento do estábulo e não o leva para regar ele? E essa mulher, uma 

filha de Abraão como ela é, a quem Satanás trazia presa há dezoito longos anos, ela deve 

não foram liberados a partir desta prisão, no dia de sábado? "(Vv. 15-16) 

Este incidente foi apenas um dos muitos quando Jesus pronunciou o juízo divino sobre 

hipócritas. Sete vezes em Mateus 23 (vv. 13, 15, 16, 23, 25, 27, 29), o Senhor se dirigiu 

aos escribas e fariseus que usam a frase: "Ai de vós", que é uma expressão de condenação 

divina e julgamento. Jesus concluiu sua parábola dos escravos fiéis e infiéis (Matt. 24: 

45-51), declarando que o escravo desleal seria designado para o inferno com os 

hipócritas. E em um ato chocante de julgamento, Deus tirou a vida dos dois hipócritas 

mais notórios na igreja primitiva, Ananias e Safira (Atos 5: 1-11). Não só os incrédulos 

julgar a Deus por sua hipocrisia, Ele também adverte os fiéis a evitá-lo (Rom. 12: 9; cf. 

Tiago 3:17; 1 Pedro 2: 1). 

Hipocrisia atormentado Israel ao longo de sua história. Deus disse a Ezequiel sobre o 

povo judeu de sua época, 

Eles vêm para você como as pessoas vêm, e sentar-se diante de ti como meu povo, e 

ouvem as tuas palavras, mas não fazê-las, para que eles fazem os desejos lascivos 

expressas por sua boca e seu coração vai após o lucro. Eis que tu és para eles como uma 

canção sensual por alguém que tem uma bela voz e joga bem em um instrumento; porque 

ouvem as tuas palavras, mas eles não praticá-los (Ez 33: 31-32; cf. Is. 58: 1-11; Zc 7:.. 5-

6). 

Micah lamentou que "os líderes de Israel pronunciar o julgamento por suborno, os seus 

sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. No entanto, se 

encostam ao Senhor, dizendo: "Não está o Senhor no meio de nós? Tragedia não virá sobre 

nós '"(Mq. 3:11). Admoestando os sobreviventes da destruição de Babilônia de Judá por sua 

hipocrisia, disse Jeremias, 

O Senhor tem falado com você, ó resto de Judá, "Não vá para o Egito!" Você deve 

entender claramente que hoje eu testemunharam contra você. Para você só ter enganado 

a si mesmos; pois é você quem me enviou para o Senhor, teu Deus, dizendo: "Rogai por 

nós ao Senhor nosso Deus; e tudo o que o Senhor nosso Deus diz: diga-nos assim, e vamos 

fazê-lo. "Então eu disse a você hoje, mas você não obedeceu ao Senhor, teu Deus, mesmo 

em tudo o que Ele enviou-me a dizer-lhe. Portanto, você deve agora entender claramente 

que você vai morrer pela espada, pela fome e pela peste no mesmo lugar onde você deseja 

ir para residir. (Jer. 42: 19-22) 

Salmo 78: 36-37, Isaías 29:13 e Romanos 2: 17-23 também descrevem a hipocrisia de Israel. 



O Novo Testamento também registra casos de hipocrisia. Além de Ananias e Safira, 

Lucas 20:20 descreve "espiões [enviados dos líderes religiosos; v. 19] que fingiu ser 

justos, a fim de que eles possam pegar [Jesus] em alguma declaração, para que eles 

pudessem entregar-Lhe que a regra ea autoridade do governador. "Paulo encontrou" 

falsos irmãos secretamente trazido, que tinha furtivamente a espiar a nossa liberdade, que 

temos em Cristo Jesus, para nos escravizar "(Gal. 2: 4; cf. 2 Cor 11:13, 26.). Até mesmo 

o apóstolo Pedro caiu temporariamente em hipocrisia (Gal. 2: 11-14). 

Mas proeminente na galeria de hipócritas rogues da Bíblia "eram os escribas e fariseus, a 

força dominante na cultura religiosa de Israel do primeiro século. Ao longo de seu 

ministério, eles se tornaram cada vez mais irritado com exposição implacável de Jesus da 

sua hipocrisia. Sua oposição atingiu o seu auge quando tentaram explicar seus poderes 

milagrosos como proveniente de Satanás, e não Deus (ver a exposição de Lucas 11:15, 

no capítulo 6 deste volume). Em resposta, o Senhor pronunciou seis maldições sobre os 

escribas e fariseus (11:42, 43, 44, 46, 47, 52). 

Como o capítulo 12 abre, a maioria das pessoas, tendo sido influenciado para que a visão 

de blasfêmia, foram tornando-se fixado em seu ressentimento, a resistência, a 

animosidade e rejeição de Jesus. Foi-se a sensibilidade, a curiosidade, entusiasmo e 

emoção que marcou os primeiros anos de seu ministério; as pessoas tinham de fato tornar-

se "uma geração má" (11:29). Como resultado, o ministério de Jesus foi em grande parte 

um de advertência e julgamento. Esses são os temas que ameaçam do discurso, que 

começa em 12: 1 e vai até 13: 9. 

O versículo do capítulo 12 de abertura define a cena. A frase grega traduzida nestas 

circunstâncias é melhor traduzida como "entretanto", "naquele tempo", ou "durante esse 

período." Jesus deu este discurso durante o mesmo período geral de tempo que os eventos 

registrados no capítulo 11. A frase tantas milhares significa, literalmente, dezenas de 

milhares. Uma imensa multidão de pessoas se reuniram para testemunhar o conflito em 

curso entre o Senhor e os escribas e fariseus (11: 53-54). Havia tantos lá que as 

pessoas estavam pisando em um outro tentando chegar perto o suficiente para ouvir o 

diálogo entre o Senhor e Seus adversários. O resultado foi uma espécie de cena da máfia. 

O que quer que o diálogo pode ter sido acontecendo terminou e Jesus virou-se para falar 

à multidão, em grande parte hostil. Antes de falar ao povo sobre a hipocrisia, no entanto, 

Ele dirigiu suas palavras para alertar seus discípulos antes de tudo para vos do fermento 

dos fariseus, que é a hipocrisia . A palavra traduzida discípulos é a forma plural do 

substantivo Mathetes , que refere-se a um aluno ou estudante. Nem todos eles tinham 

acreditado em Jesus, mas ao contrário da maioria da multidão que havia rejeitado, eles 

foram, pelo menos, ainda está interessado nele. Jesus advertiu-os de cuidado ("dar 

ouvidos a", "prestar atenção a", "manter à procura de", "guarda contra") o 

fermento (influência permeando; cf. Mt 16:. 6, 11-12; Marcos 8:15) dos fariseus . Eles 

precisavam de evitar toda a influência corruptora de apóstatas falsos mestres, pois, como 

disse Paulo, "as más companhias corrompem os bons costumes" (1 Cor. 15:33). 

Nos versículos 2-12, Jesus deu três obrigações essenciais, não negociáveis que irão 

manter as pessoas do desastre eterno de ser um hipócrita: honram o Pai, honra o Filho, e 

honrar o espírito. É somente com foco no Deus trino que se pode evitar cair sob a 

influência de condenação da religião falsa. Simplificando, aqueles que não são trinitários 

não pode evitar o inferno, já que é impossível para honrar o Pai sem honrar o Filho, e 



impossível para honrar o Filho sem honrar o Espírito. Há uma cadeia interligada de 

testemunho: o Espírito dá testemunho do Filho (João 15:26), o Filho revela o Pai (Lucas 

10:22; João 1:18), e que o Pai glorifica e honra o Filho (João 8: 54). 

HONRAM O PAI 

Mas nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que 

não venha ser conhecido. Assim, tudo o que você disse no escuro 

será ouvido na luz, eo que você sussurrou no interior da casa será 

proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não 

temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem 

fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer: temei aquele 

que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno; sim, eu 

vos digo, temem! Não se vendem cinco pardais por dois 

centavos? No entanto, nenhum deles está esquecido diante de 

Deus. Na verdade, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão 

todos contados. Não tenha medo; você é mais valioso do que 

muitos pardais. (12: 2-7) 

Jesus deu três razões imperiosas para honrar o Pai. Primeiro, ele vai descobrir o que está 

oculto. A declaração não há nada encoberto que não seja revelado, e oculto que não 

venha ser conhecidoexpressa um tema frequente de ensino de nosso Senhor (cf. 8:17; 

Mat. 10:26; Marcos 04:22). Ele ecoa o verso final de Eclesiastes, onde Salomão advertiu 

que "Deus há de trazer a juízo toda ação, tudo o que está escondido, se é bom ou mal" 

(Ecl. 12:14). O apóstolo Paulo escreveu sobre o "dia em que, segundo o meu evangelho, 

Deus julgará os segredos dos homens através de Jesus Cristo" (Rom. 2:16), e exortou o 

Corinthians, "Não vá em julgar antes do tempo, mas espere até que o Senhor venha o qual 

também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações 

dos homens; e, em seguida, o louvor de cada homem virá a ele de Deus "(1 Cor. 4: 5). 

O ponto é que, enquanto hipócritas podem ter sucesso em seu engano por um tempo, 

ninguém começa finalmente acabar com a hipocrisia. Que hipócritas esconder com 

sucesso de pessoas acabarão por ser descoberto. Alguns serão expostos nesta vida, como 

Paulo disse a Timóteo:, (1 Tim 5 24-25.) tudo será exposto no futuro, quando "o Filho do 

Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e, em seguida, pagar a cada um 

segundo as suas obras" (Mateus 16:27;. cf. Rom. 2: 5-6). 

A advertência do Senhor, Assim, tudo o que você disse no escuro será ouvido na luz, 

eo que você sussurrou no interior da casa será proclamado sobre os telhados , 

metaforicamente reforça a verdade que os pecados serão eventualmente exposta. Que 

hipócritas tentam esconder na escuridão é claramente visível a Deus, como o livro mais 

antigo da Bíblia revela: "Não há trevas nem sombra profunda, onde os que praticam a 

iniqüidade se escondam" (Jó 34:22; cf. Ps. 139:. 12; Is 29:15; Jer 23:24; Hb 

4:13)... As salas interiores de que Jesus falava eram armazéns (a mesma palavra grega é 

tão traduzido em 24 v.), construído no meio de casas de distância das paredes exteriores, 

que eram mais facilmente vasculhou por ladrões. Essas salas interiores foram usados para 

armazenar objetos de valor, mas também pode servir como um local para conversas 



privadas, ou oração (Mt 6: 6.). O ponto é que a hipocrisia não pode ser permanentemente 

escondido, como Darrell L. Bock observa: 

Esta figura de linguagem descreve nossas práticas mais privados. Este é um tema reversão 

clássico: o mais privado dos atos e declarações se tornar o mais público. É esta a 

exposição que faz hipocrisia inútil a longo prazo eo ato heróico feito em privado um 

objeto de admiração, eventualmente. Os contrastes são fortes: escuridão contra a luz e 

sussurrando privada contra a pregação pública. ( Lucas 9: 51-24: 53 , Baker Exegetical 

Comentário do Novo Testamento [Grand Rapids: Baker, 1996], 1135) 

Hipócritas, um dia, ser visto pelo que elas realmente são. 

Uma segunda razão para temer a Deus é a realidade que punirá hipócritas no inferno. Os 

hipócritas estão preocupados com o que as pessoas pensam. Mas é tolice, Jesus disse que, 

para ter medo de seres humanos, que nos piores cenários só pode matar o corpo e 

depois disso nada mais podem fazer . Por outro lado, Jesus passou a alertar as 

pessoas a quem deveis temer: em vez disso, eles devem temer Aquele que, depois de 

matar, tem poder para lançar no inferno . Geena ( inferno ) refere-se ao vale de 

Hinom, localizada fora de Jerusalém. Dentro desse vale os judeus apóstatas tinha 

construído um local de culto, onde eles sacrificaram seus filhos ao deus pagão Moloque 

abominável, queimando-os em fogo (Jer. 07:31). Esse santuário foi profanado por 

piedoso rei Josias, como parte de suas reformas (2 Reis 23:10), e, eventualmente, o site 

tornou-se depósito de lixo da cidade de Jerusalém. Porque era um lugar onde os fogos 

estavam constantemente em chamas, Geena chegou a ser usado em sentido figurado para 

falar do inferno eterno (cf. Mt 5:22, 29, 30; 10:28; 18: 9.; 23:15, 33; Marcos 09:43, 45, 

47; Tiago 3: 6). 

Aquele com o poder para lançar no inferno não é, como alguns imaginam, 

Satanás. Satanás é nem o que manda pessoas para o inferno, nem ele é o governante do 

inferno. Pelo contrário ele mesmo em um dia futuro certo de ser lançado no inferno 

(Apocalipse 20:10), onde será seu prisioneiro mais notório por toda a eternidade. Em 

nenhum lugar na Bíblia há um comando para temer Satanás. Os crentes foram 

completamente entregues a partir dele no presente, "porque maior é aquele que está em 

[eles] do que aquele que está no mundo" (1 João 4: 4), e, no futuro, ele não terá qualquer 

influência sobre nós, porque "o Deus de paz [rapidamente] esmagará Satanás debaixo dos 

[nossos] pés" (Rm. 16:20). Então, ao invés de temer Satanás, os crentes devem resistir a 

ele (Tiago 4: 7; 1 Pedro 5: 9), muito cuidado com seus esquemas (Ef 6:11.), E evitar dar-

lhe uma oportunidade para atraí-los para o pecado (Ef . 04:27; 1 Pedro 5: 8). Deus é o 

único a ser temido (Pv 23:17; 24:21; 2 Cor. 7:.. 1; Ef 5:21; 1 Pedro 2:17; cf. Jó 28:28; Sl. 

19: 9; 34:11; 111: 10; Prov. 1: 7; 09:10; Atos 9:31). 

Aqui é outro forte passagem em ensino de nosso Senhor que refuta a falsa idéia de que 

não há inferno. Insistir que o inferno é uma referência para o túmulo só destrói o 

contraste aqui e torna sem sentido fora da declaração do Senhor. Se não houver um 

inferno, então Deus não seria capaz de fazer qualquer coisa para uma pessoa que não seja 

o que os homens poderiam fazer. Ambos poderiam matar alguém, que então seria apenas 

sair da existência. Ponto inteiro de Jesus é que Deus é para ser temido, porque só Ele tem 

a autoridade para tanto matar os pecadores e depois da morte os lançou em tormento 

eterno. 



A última razão para temer a Deus é que nada escapa Seu conhecimento. Jesus usou dois 

exemplos para demonstrar conhecimento onisciente de Deus de até mesmo os detalhes 

mais insignificantes. Não se vendem cinco pardais por dois centavos? Ele 

perguntou. Pardais são pequenas aves comuns que muitas vezes eram consumidos pelos 

pobres. Eles eram tão barato que cinco poderiam ser comprados por apenas dois 

centavos (um centavo foi 1/16 de um dia de salário para um trabalhador médio). No 

entanto, apesar de sua insignificância , nenhum deles está esquecido diante de 

Deus . Ele sabe de cada pardal no mundo. Não só isso, Ele também sabe o número 

de pêlos na de todos cabeça -mais de 100 mil, em média. Tal onisciência é a fonte de 

grande conforto para os Seus filhos (cf. Mt 6: 25-34.), Que não têm nada para ter medo , 

uma vez que eles são mais valiosos do que muitos pardais . Mas enquanto essa verdade 

é o conforto para os crentes, ele deve ser um motivo de terror para os hipócritas, cuja 

auto-justiça fraudulenta de nada vale, à luz do conhecimento completo e detalhado de 

Deus de sua verdadeira condição não regenerado. 

HONRA O FILHO 

E eu digo a você, a todos que me confessar diante dos homens, o 

Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus; mas 

aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos 

anjos de Deus. (12: 8-9) 

A frase e digo a você marca uma transição no fluxo de pensamento do Senhor. Os meios 

para honrar o Pai é honrar o Filho, porque "quem não honra o Filho não honra o Pai que 

o enviou" (João 5:23; 8: 41-42; 14: 6; Atos 4:10 -12; 1 João 4:14; 2 João 7). O 

termo todos é all-inclusive; só aquele que confessa o Filho diante dos homens honra a 

Deus. confessa traduz uma forma do verbo homologeo , que significa literalmente, 

"concordar" ou "para dizer a mesma coisa." Para confessar Cristo é afirmar o que é 

verdade sobre a Sua pessoas, obras e palavras. É aceitar o testemunho do Pai: "Este é o 

meu Filho amado, em quem me comprazo" (Mat. 3:17) e "confessar com [o] boca que 

Jesus é Senhor e crer em [a] coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos "(Rom. 10: 

9). 

A essência de confessar Jesus como Senhor é a abnegação, a apresentação de todos os 

aspectos da sua vida ao Seu controle soberano como um escravo ao seu mestre (cf. Lucas 

7: 8). Em Lucas 9: 23-24 Jesus declarou: "Se alguém quer vir após mim, renuncie a si 

mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas 

quem perder a sua vida por minha causa, ele é o único que vai salvá-lo "(cf. Gl 2:20; 

Colossenses 3: 3.). 

A verdadeira confissão de Cristo irá resultar na completa transformação operada pela 

regeneração e santificação. "Por isso os filhos de Deus e os filhos do diabo são óbvias", 

escreveu o apóstolo João, "qualquer pessoa que não pratica a justiça não é de Deus, nem 

aquele que não ama a seu irmão" (1 João 3:10 ). Aqueles que fazem tal confissão, 

inevitavelmente, manifestar-se abertamente diante dos homens , ambos com suas 

palavras e com as suas vidas mudadas em submissão voluntária e grato a Cristo. 

Se uma pessoa confessa ou não confessa Cristo vai determinar o destino eterno da 

pessoa. Por um lado, se uma pessoa confessa -Lo diante dos homens, o Filho do 



Homem o confessará diante dos anjos de Deus . Mas, por outro lado, Jesus advertiu 

que a pessoa que nega -Lo diante dos homens será negado diante dos anjos de 

Deus . Os anjos são freqüentemente associada com o julgamento no Novo Testamento 

(9:26; Mt 13: 39-42, 49-50; 16:27; 25:31, 41; Marcos 8:38; 2 Tessalonicenses 1:.. 7; Rev 

14:10., 14-15). Aqueles que não conseguem verdadeiramente confessar Cristo como 

Senhor, um dia, ouvi-Lo dizer: "Nunca vos conheci; partem de mim, vós que praticais a 

iniquidade "(Mat. 07:23). A maneira certa de perder o céu é negar Cristo, como os 

escribas e fariseus tinham feito. Mas, assim como a certeza uma maneira de ganhar o 

inferno é fazer uma confissão insincera, superficial de Cristo (Mt 7: 21-22.). Céu pertence 

somente àqueles que honram o Pai por honrar verdadeiramente o Filho. 

HONRAR O ESPÍRITO 

E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, 

isso lhe será perdoado; mas aquele que blasfemar contra o 

Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando pois, vos levarem 

às sinagogas e os governantes e as autoridades, não se preocupe 

sobre como ou o que haveis de falar em sua defesa, ou o que haveis 

de dizer; pois o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que 

deveis dizer. (12: 10-12) 

Tendo discutido o único a temer, o Pai, e o único a confessar, o Filho, o Senhor introduziu 

o único a ouvir, o Espírito Santo. Ninguém vem ao Pai senão por meio do Filho, e 

ninguém vem para o Filho, senão por meio do Espírito. Evitando o acórdão condenatório 

que vem para aqueles apanhados em falsos sistemas religiosos hipócritas requer crença 

na pessoa e obra de cada um dos membros da Trindade. O Pai deve ser reconhecido como 

juiz soberano e legislador, o Filho como Salvador e Senhor soberano, e do Espírito como 

revelador soberano. O Pai é aquele cuja santa lei foi violada; o Filho é aquele cuja morte 

pagou a pena por essa violação e satisfez a ira de Deus; o Espírito é aquele cuja revelação 

sobre lei do Pai e da morte do Filho deve ser recebido. Assim como Cristo perfeitamente 

revelou o Pai, assim também o Espírito Santo perfeitamente revelar Cristo, tanto na 

Escritura como o trabalho de regeneração. 

O apóstolo João revelou como saber quando a mensagem de uma pessoa é 

verdadeiramente do Espírito de Deus e não uma fonte humana ou demoníaco, quando 

escreveu: 

Por isso, você sabe o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio 

em carne é de Deus; e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus; este é 

o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está 

no mundo (1 João 4: 2-3). 

Cada um alegando ter uma mensagem de Deus ou fala a verdade sobre Cristo do Espírito de 

Deus, ou uma mentira do espírito do anticristo. Essas são as duas únicas opções, e não há 

meio termo. Enfatizando a importância de uma verdadeira confissão de Jesus Cristo, João 

Piper observa, 



Jesus é o teste decisivo da realidade para todas as pessoas e todas as religiões. Ele disse 

claramente: "Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou" (Lc 10:16). As pessoas e as 

religiões que rejeitam a Cristo rejeitar a Deus. As outras religiões conhecer o verdadeiro 

Deus? Aqui está a prova: eles rejeitam Jesus como o único Salvador de pecadores que foi 

crucificado e ressuscitado por Deus dos mortos? Se o fizerem, eles não conhecem a Deus 

de uma maneira de salvar. 

Isso é o que Jesus quis dizer quando disse: "Eu sou o caminho, ea verdade, ea 

vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim "(João 14: 6). Ou quando ele disse: "Quem não 

honra o Filho não honra o Pai que o enviou" (João 5:23). Ou quando ele disse aos fariseus: 

"Se Deus fosse o vosso Pai, você me ama" (João 8:42). 

É o que o apóstolo João quis dizer quando disse: "Qualquer que nega o Filho não tem o 

Pai. Quem confessa o Filho, tem também o Pai "(1 João 2:23). Ou quando ele disse: 

"Todo aquele que ... não permanecer na doutrina de Cristo, não tem a Deus." (2 João 9) 

Não há nenhum ponto em romantizar outras religiões que rejeitam a divindade e de 

poupança obra de Cristo. Eles não conhecem a Deus. E aqueles que os seguem 

tragicamente desperdiçar suas vidas. ( Não desperdice sua vida [Wheaton, Ill .: Crossway 

de 2003], 39) 

O testemunho do Espírito Santo para Cristo é a única maneira de saber a verdade sobre 

ele. Ninguém nunca vai ser capaz de confessar Jesus como Senhor, exceto pela obra do 

Espírito Santo (1 Cor. 12: 3).Salvando a fé vem pelo ouvir a palavra a respeito de Cristo 

(Rom. 10:17), e do Espírito é o autor da Escritura (2 Pedro 1:21). Aqueles que confessam 

Cristo fazê-lo porque eles ouviram e creram a verdade sobre Ele que é revelada nas 

Escrituras. O Espírito Santo produz no pecador escolhido e crente a convicção do pecado 

(João 16: 8), e, em seguida, faz a Sua vivificante (2 Cor 3: 6.) Obra de regeneração (João 3: 

7-8) através do evangelho contida nas Escrituras (1 Pedro 1:23). 

É contra esse pano de fundo de honrar o Filho que a advertência do Senhor é dada. Todo 

aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado; mas 

aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado (Mt 12:31; 

Marcos 3: 28-29.). Se falar uma palavra contra o Filho do homem não poderia ser 

perdoado , então ninguém poderia ser salvo. Todo cristão é um blasfemo convertido que 

quebrou a lei de Deus, rebelou-se contra seu governo, e rejeitou a verdade sobre seu 

filho. Por não estar com Cristo, eles eram contra Ele (Lucas 11:23). É só para blasfemar 

pecadores que Jesus oferecidos graça e salvação (Lucas 5:32; 19:10). 

Mas se uma pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado . Para 

blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar seu testemunho a respeito do Senhor Jesus 

Cristo. O Espírito revela a verdade da salvação em Cristo, e aqueles que falam mal de que 

a revelação, como os fariseus tinham feito (Lucas 11:15), rejeitar o testemunho do 

Espírito Santo Cristo (cf. Jo 15,26). Tendo isolar-se da única fonte de divina, a verdade 

salvadora, eles não podem ser salvos. 

Duas passagens em Hebreus ilustrar a situação desesperada de tais pessoas. Em 6: 4-6 o 

escritor de Hebreus advertiu, 



Pois, no caso daqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se 

tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes 

do mundo vindouro, e depois caíram , é impossível renová-los novamente para 

arrependimento, visto que novamente crucificando para si mesmos o Filho de Deus e 

colocá-lo para abrir vergonha. 

Aqueles que receberam o aviso de que tinha visto toda a evidência do Espírito Santo 

fornecido. Eles tinham ouvido a pregação do evangelho, com a sua oferta de graça, 

misericórdia e perdão, e testemunhou os sinais miraculosos realizados pelos apóstolos (Heb. 

2: 2-4), que confirmou que sua mensagem era de Deus. Uma vez que eles rejeitaram tudo o 

que o Espírito Santo tinha revelado a respeito do Filho e Salvador, que nunca poderiam ser 

salvos. 

Há uma advertência semelhante contra rejeitar o testemunho do Espírito Santo a Cristo 

no capítulo 10. Mais uma vez o escritor dirigida povo judeu que haviam sido expostos à 

verdade do evangelho, mas estavam em perigo de rejeitá-la. Para aqueles que "continuar 

pecando voluntariamente, depois de receber o conhecimento da verdade", o escritor 

advertiu, "já não resta mais sacrifício pelos pecados" (v. 26).Não há absolutamente 

nenhuma disposição para o perdão dos pecados além do evangelho de Cristo. Aqueles 

que rejeitam a sua face "a expectativa terrível de julgamento e a fúria de um fogo que 

consumirá os adversários" (v. 27). A punição eterna no inferno aguarda aqueles que virar 

as costas para a verdade sobre Jesus Cristo. Eles enfrentam a punição ainda mais severa 

do que aqueles que rejeitaram a lei de Moisés (v. 28), uma vez que eles têm "pisar o Filho 

de Deus, e ... por profano o sangue da aliança pelo qual [foram] santificados, e [ter] 

insultou o Espírito da graça? "(29 v.). Eles experimentarão vingança e punição de Deus 

para rejeitar o testemunho do Espírito ao Filho (vv. 30-31). 

Jesus conclui esta seção com uma promessa para aqueles que honram o Espírito crendo 

Seu testemunho ao Filho: Quando pois, vos levarem às sinagogas e os governantes e 

as autoridades, não se preocupe sobre como ou o que haveis de falar em sua defesa, 

ou o que haveis de dizer; pois o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que 

deveis dizer . Os crentes não precisam se preocupar que os julgamentos severos vai 

quebrar a sua fé em Cristo. O Espírito vai permanecer permanentemente sua 

reconfortante, fortalecendo professor (cf. 1 João 2:20, 27), e vai se transformar suas 

provações em bênção (1 Pedro 4: 12-14). Ele é o proteger "o poder de Deus", que mantém 

o crente seguro através de "várias provações" e faz com que esses ensaios para ser "a 

prova" de sua fé, o que lhe dá confiança de que ele está realmente salvo. Isso é um 

presente "mais preciosa do que o ouro" (1 Pedro 1: 5-7). Sua presença habitação e 

capacitação será permanentemente manter viva a sua fé, e eles vão perseverar não importa 

quão grave seus julgamentos se tornam (Lucas 21:19). Mesmo que eles são trazidos antes 

das sinagogas (ou seja, os cortes das sinagogas) ou os governantes e as 

autoridades (seja judeu ou gentio), eles precisam não se preocupar sobre como ou o 

que eles estão a falar em sua defesa, ou o que eles estão a dizer . O Espírito Santo vai 

ensinar -lhes na mesma hora o que eles deveriam dizer. Ele vai ter certeza de que até 

o fim de suas vidas, não importa quais sejam as circunstâncias, o que eles dizem que vai 

confirmar a sua profissão de fé em Jesus Cristo. Longe de abalar a sua fé, esses ensaios 

será uma oportunidade para o seu maior testemunho (Lucas 21: 12-13). 



Apesar do grande número de religiões, filosofias, visões de mundo e crenças, a 

humanidade pode ser dividida em duas categorias: aqueles que buscam honra para si 

mesmos (Mateus 6: 2.), E aqueles que vivem para honrar a Deus trino. O ex receber sua 

recompensa-honra dos homens-nesta vida (Mt 6:. 2, 5, 16), e depois da morte receberá 

punição eterna. Este último, por ter crido o testemunho do Espírito ao Filho, receberá 

homenagem eterna do Pai (João 12:26) na glória do céu. 

 
77. O rico insensato (Lucas 12: 13-21) 

Alguém na multidão disse-lhe: "Mestre, diga a meu irmão que 

reparta a herança da família comigo." Mas Ele disse-lhe: 

"Homem, quem me nomeou um juiz ou árbitro em cima de você?" 

Então Ele lhes disse: " Cuidado, e estar no seu guarda contra toda 

forma de ganância; pois nem mesmo quando se tem uma 

abundância que sua vida consistem de seus bens. "E disse-lhes 

uma parábola, dizendo:" A terra de um homem rico foi muito 

produtivo. E ele começou a raciocinar para si mesmo, dizendo: 

Que farei, pois não tenho lugar para guardar minhas colheitas? 

' Então ele disse: 'Isto é o que vou fazer: vou derrubar os meus 

celeiros e construir outros maiores, e ali recolherei todos os meus 

cereais e os meus bens. E direi à minha alma: "Alma, tens em 

depósito muitos bens para muitos anos; levar a sua vontade, 

comer, beber e ser feliz. "" Mas Deus lhe disse: 'Insensato! Esta 

mesma noite a sua alma é exigido de você; e agora quem será o 

proprietário o que você preparou? ' Assim é o homem que 

armazena um tesouro para si mesmo, e não é rico para com Deus 

"(12: 13-21). 

Este texto fornece uma oportunidade para apresentar, em geral, a perspectiva bíblica sobre 

dinheiro, sobre a qual o Senhor Jesus Cristo tinha muito a dizer. Ele ensinou que é um 

índice para o caráter de uma pessoa, tanto assim que a visão do dinheiro do povo é a 

evidência da existência ou não a sua salvação é genuína. Depois de sua conversão Zaqueu 

disse: "Eis aqui, Senhor, metade dos meus bens darei aos pobres e, se defraudei alguém 

em qualquer coisa, eu vou dar a volta quatro vezes mais" (Lucas 19: 8). Em resposta, 

Jesus declarou: "Hoje veio a salvação a esta casa, pois ele também é filho de Abraão" (v. 

9). A mudança imediata na sua atitude em relação ao dinheiro era evidência de sua 

transformação espiritual. Jesus afirmou a realidade da salvação de Zaqueu com base em 

sua vontade de participar com o seu dinheiro para a glória de Deus e para ajudar os outros. 

Por outro lado, o rico chefe da sinagoga jovem que procurou a vida eterna também ouviu 

o chamado de Jesus para se arrepender e segui-Lo. Mas quando o Senhor testou sua 

vontade de dar a todos os seus bens aos pobres (Mat. 19:21), a reação deste homem era o 

oposto de Zaqueu de. Em vez de responder ansiosamente a qualquer custo para receber a 

vida que ele procurou pela fé obediente como Zaqueu tinha ", retirou-se de luto; pois ele 



foi um dos que possuía muitos bens "(v. 22). Mudança de atitude em relação ao dinheiro 

de Zaqueu era evidência de transformação espiritual e verdadeiro arrependimento;recusa 

o jovem rico a abandonar seu materialismo manifestou a sua falta de arrependimento e 

interesse superficial na esfera espiritual. 

Como as pessoas vêem o dinheiro é, assim, um barômetro eficaz de sua 

espiritualidade. Dinheiro não é boa nem má em si mesma; pessoas corruptas pode colocá-

lo para usos malignos, enquanto as boas pessoas podem colocá-lo para usos 

justos. Embora seja moralmente neutra, o que as pessoas fazem com o seu dinheiro reflete 

suas prioridades de vida. Nas palavras de Jesus: "Onde está o teu tesouro, aí estará o seu 

coração também" (Lucas 12:34). 

A Bíblia não proíbe a posse de dinheiro; na verdade, ele ensina que "Deus [dá o] poder 

de fazer riqueza" (Deut. 08:18), e "nos concede abundantemente todas as coisas para 

desfrutar" (1 Tim. 6:17). Essa bênção fez muitos homens de Deus nas Escrituras, como 

Jó (Jó 1: 3), Abraão (Gn 13: 2), Isaque (Gen. 26:13), Jacó (Gen. 30:43), Boaz (Rute 2 : 

1), Salomão (1 Reis 10:23), e José de Arimatéia (Mateus 27:57) extremamente rico.. Deus 

prometeu ao seu povo que a sua obediência a Ele resultaria em material necessário, bem 

como abundantes bênçãos espirituais (Deut. 15: 4-6; 26:15; 28:11). 

Mas, enquanto a Bíblia não proíbe a posse de dinheiro, ele proíbe amá-la, advertindo que 

"o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns por anseio por ela se desviaram 

da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores "(1 Tim. 6:10). Mais tarde nesse 

capítulo, Paulo exortou Timóteo a "instruir aqueles que são ricos deste mundo que não 

sejam altivos, nem para corrigir a sua esperança na incerteza das riquezas" (v. 17). Amar 

o dinheiro é idolatria. 

Como tal, também é fútil e tola. "Não se cansar-se para ganhar riqueza", o livro de 

conselhos Provérbios, "cessar de sua consideração dele. Quando você coloca seus olhos 

sobre ele, ele está desaparecido.Por riqueza certamente se faz asas como uma águia que 

voa em direção aos céus "(Prov. 23: 4-5). Solomon, um dos homens mais ricos que já 

viveram, era sábio o suficiente para saber que "quem ama o dinheiro não ficará satisfeito 

com o dinheiro, nem o que ama a abundância com a sua renda" (Ecl. 5:10). 

Amar o dinheiro leva a todos os tipos de problemas. O amor de Achan de dinheiro trouxe 

desastre para si mesmo, sua família e seu povo (Josh 7:. 1-25). O amor de Balaão de 

dinheiro solicitado sua tentativa tola de amaldiçoar o povo de Deus (Nm 22-24.), Que por 

sua vez lhe custou a vida (Num. 31: 8). O amor de Delilah de dinheiro levou a trair Sansão 

(Jz. 16: 4-6), o que levou à morte de milhares (Jz. 16: 27-30). O amor de Judas de dinheiro 

levou a trair o Senhor Jesus Cristo (Mateus 26: 14-16.) E sofrer o tormento eterno no 

inferno (Mat. 26:24; Atos 1:25). Ananias e do amor de Saphira de dinheiro levou-os a 

mentir para Deus (Atos 5: 1-2), e trouxe suas execuções através de julgamento divino 

instante (Atos 5: 5, 10). 

O amor ao dinheiro faz as pessoas se esquecem de Deus. Ciente de que a realidade 

perigosa Agur sabiamente orou: "Não me dês nem a pobreza nem a riqueza; alimentar-

me com a comida que minha porção é, para que eu não seja completo e negar Você e 

dizer: "(Prov 30.: 8-9)" Quem é o Senhor? '. 



Idolatrar o dinheiro faz com que as pessoas a confiar em suas riquezas, em vez de 

Deus. Apesar de sua grande riqueza Job proclamou que ele era inocente de tal confiança 

perversa: 

Se eu colocar minha confiança em ouro, 

E disse ao ouro fino minha confiança, 

Se eu tiver regozijou porque grande a minha riqueza, 

E porque a minha mão tinha assegurado tanto ... 

Isso também teria sido uma iniqüidade chamando para o julgamento, 

Porque eu teria negado a Deus acima. 

(Jó 31: 24-25, 28; cf. Sl. 52: 7; Prov. 11:28) 

Amar o dinheiro faz com que as pessoas sejam enganadas. Em Marcos 4:19 Jesus alertou 

para "a sedução das riquezas, e os desejos de outras coisas", que "entrando, sufocam a 

palavra, e ela fica infrutífera." O dinheiro pode produzir um engano espiritual mortal. Ele 

pode ser uma barreira para as pessoas que acreditam no evangelho. Ele pode enganar as 

pessoas que não foram salvos que a possuem em pensar que tudo está bem em suas 

vidas. Tais pessoas, errAdãoente, que a sua riqueza é um sinal de bênção e favor de Deus. 

Amar o dinheiro pode levar as pessoas a mentir, roubar e enganar, comprometendo suas 

convicções professos em vez de repousar em graciosas promessas de Deus (Mt 6:. 25-34; 

Phil 4:19.). 

Dinheiro Loving está ligada ao orgulho. Como eles estavam prestes a entrar na Terra 

Prometida Moisés advertiu os filhos de Israel, 

Cuidado com que você não se esqueça do Senhor, teu Deus por não manter os seus 

mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno; Caso contrário, 

quando você comeu e estão satisfeitos, e ter construído boas casas e viveu neles, e quando 

os seus rebanhos e os seus rebanhos se multiplicam, e sua prata e ouro se multiplicam, e 

tudo o que você tem multiplica, então seu coração vai se tornar orgulhoso e você vai 

esquecer o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. (Deut. 8: 

11-14) 

Em suma, o dinheiro amoroso pode levar as pessoas a ser infiel a Deus: e ignorar as 

necessidades dos outros (1 João 3:17; cf. Prov 03:27). (Mal 3. 8). 

A Bíblia condena a obtenção de dinheiro de forma ilegítima, como por roubar (seja 

diretamente, ou por meio de fraude [Sl 37:21; Hos 12 [Ex 20:15 Ef 4:28..].:. 7; Amos 8: 

5; Mic . 06:11]), a cobrança de juros exorbitantes (Ex 22:25; 25 Lev: 36-37.; 5 Neh: 7, 

10; 15 Ps: 5; 28 Prov.:... 8) ou jogos de azar, que tolamente e desperdiçador confia no 

acaso do que na providência de Deus. 



Em contraste, a Bíblia enumera várias maneiras legítimas para a obtenção de dinheiro, 

incluindo presentes (Atos 20:35;. Phil 4:16) (Mat. 25:27), investimentos, poupança (Pv 

21:20;. 30:25), planejamento sábio (Provérbios 27: 23-24.), e, principalmente, o trabalho 

(Ex. 20: 9; Pv 6: 6-8; 14:23; 24: 30-34.; 28.19; Ef. 4: 28; 2 Tessalonicenses 3:10; 1 Tim. 

5: 8.). 

Aqueles que amam o dinheiro pode sentir que eles nunca têm o suficiente. Aqueles que 

amam as coisas materiais geralmente abusam de crédito (cf. Prov 6: 1-5; 11:15; 17:18; 

20:16; 22: 7.) -leading A uma eventual falta de recursos. As pessoas também podem faltar 

dinheiro por causa da mesquinhez (Pv 11:24.), Impulsividade (hastiness; Prov. 21: 5), a 

falta de disciplina (Prov. 10: 4; 13:18)., A preguiça (Pv 14:23; 19:15; 20:13; 24: 30-34), 

a indulgência (Pv 21:17; 23:21), e astúcia ou conspirações (Pv 28:19)... 

Nos versos deste capítulo de abertura Jesus tinha avisado a multidão em grande parte 

hostil contra o perigo mortal de hipócrita religião falsa (1-12 vv.). Como ele continuou a 

sua mensagem, o Senhor emitiu um segundo aviso, contra a ganância materialista. Estes 

não eram de forma escolhidos aleatoriamente pecados amostra. Em vez disso, eles 

refletem os dois reinos essenciais que existem: o reino material, e do reino 

espiritual. Hipocrisia se relaciona com o mundo espiritual; greed para o mundo 

material. Esses dois pecados estão intimamente ligados. A religião falsa é o amor de 

erro; O materialismo é o amor da riqueza. As pessoas podem ser enganados pelo mundo 

material, bem como pela religião falsa. Além disso ligando os dois pecados, falsos 

mestres são inevitavelmente atrás de dinheiro (cf. Mic 3: 5; 2 Pedro 2: 1-3., 14). Os 

fariseus, por exemplo, eram modelos da união de ambos os pecados. Não só eles eram os 

principais fornecedores de falsa religião em Israel, mas eles também eram "amantes do 

dinheiro" (Lucas 16:14). Ambos seu ensino e motivo eram corruptos. 

Instrução de Cristo sobre o perigo de hipócrita religião falsa, Sua solene advertência 

contra blasfemar contra o Espírito Santo, e Sua revelação de verdades elevadas a respeito 

da Trindade foi súbita e surpreendentemente interrompido. Enquanto Ele estava falando 

sobre esses temas alguém na multidão exclamou: "Mestre, diga a meu irmão que 

reparta a herança da família comigo." Este homem era indiferente às verdades 

espirituais profundas que o Senhor estava se comunicando e ansiosa apenas para 

satisfazer seu próprio desejos egoístas. Impulsionada por seu materialismo crasso e 

crescente cansado de esperar impacientemente por Jesus para terminar, ele interrompeu. 

Seu pedido, embora inadequado, dadas as circunstâncias, não era incomum. Ao chamar 

Jesus professor ( didaskale ) o homem reconheceu que Ele seja um rabino, rabinos e 

rotineiramente arbitrado tais litígios cíveis e de família. Seu pedido que o 

Senhor dizer seu irmão que reparta a herança da família com ele sugere que seu irmão 

também estava presente. Não são dados pormenores sobre os motivos do homem ou a 

legitimidade de sua reivindicação ao abrigo das leis do Antigo Testamento de herança (cf. 

Nm 27: 1-11; Deut. 21: 15-17.). Em qualquer caso, ele não estava pedindo a Jesus para 

pesar sua reclamação sobre os seus méritos, mas sim para governar arbitrariamente em 

seu favor. 

Recusando-se a intervir na disputa Jesus disse-lhe: "O homem (uma resposta antipático, 

a prazo, como a palavra Inglês "mister", foi usado para abordar estranhos) que me 

nomeou um juiz ou árbitro em cima de você? " Apesar de todo o julgamento espiritual 

foi concedida a ele pelo Pai (João 5:22, 27), Jesus não veio para julgar questões mundanas 



envolvendo bens terrenos, mas com um propósito muito mais significativo: "Ele veio para 

trazer os homens para Deus, não para trazer propriedade aos homens "(Leon Morris, O 

Evangelho Segundo São Lucas , Tyndale New Testament Commentaries [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1975], 212). 

Jesus aproveitou a oportunidade oferecida pelo pedido do homem para alertar sobre o 

perigo de ganância. Essa advertência se desdobra em três seções: a admoestação, a 

anedota, e da aplicação. 

A ADMOESTAÇÃO 

Então disse-lhes: "Acautelai-vos, e não baixe a guarda contra 

toda forma de ganância; pois nem mesmo quando se tem uma 

abundância que sua vida consistem de seus bens. "(12:15) 

A palavra deles engloba toda a multidão. O Senhor dirigiu esta advertência a todos os que 

estavam ouvindo, não apenas para o homem que tinha interrompido a Sua 

mensagem. Recusando-se a julgamento de uma disputa sobre o dinheiro, Jesus em vez 

proferida uma sentença muito mais importante sobre o pecado da avareza. 

Orate ( cuidado ) é a atual forma imperativa do verbo Orao (para ver). É aqui significa 

"observar", "reconhecer", ou "a perceber." Jesus desafiou seus ouvintes a reconhecer e 

estar em guarda (esta forma do verbo phulassō significa "cuidar", "olhar para fora", 

"evitar ", ou" fugir ") contra toda forma de ganância . pleonexia ( ganância ) também 

pode ser traduzida como "cobiça", e refere-se a um desejo desordenado de riquezas. O 

Louw-Nida Léxico Grego-Inglês do Novo Testamento define 

apropriAdãoente pleonexia como "um forte desejo de adquirir mais e mais bens materiais 

ou de possuir mais coisas do que as outras pessoas têm, todos, independentemente da 

necessidade." Como Salomão observou sabiamente: "Aquele que ama o dinheiro não 

ficará satisfeito com o dinheiro, nem o que ama a abundância com a sua renda "(Ecl. 

5:10). 

A ganância é tão condenável quanto a religião falsa, uma vez que é uma forma de idolatria 

(Ef. 5: 5; Colossenses 3: 5). Para focar a própria vida sobre a aquisição de bens materiais 

é adorar e servir a criatura do que o Criador (Rom. 1:25). E como Jesus passou a 

dizer, nem mesmo quando se tem uma abundância que sua vida consistem em suas 

posses. Abundância traduz uma forma do verbo perisseuō , o que significa, "para 

superar", "para superar", "para ter mais do que suficiente", ou "a transbordar" (cf. o seu 

uso em Lucas 09:17; 15:17; 21: 4). Mas mesmo tal abundância de materiais posses não 

fornece verdadeira vida . A palavra traduzida vida não é bios (existência, a vida 

biológica), mas zōē (, intencional, a vida eterna significativa). Cumprindo, satisfazendo 

vida que goza de eterna paz, alegria, esperança e bênção de salvação não é acessível a 

partir do mundo material, não importa o quanto a pessoa possui. 

O ANEDOTA 

E Ele lhes disse uma parábola, dizendo: "A terra de um homem 

rico foi muito produtivo. E ele começou a raciocinar para si 

mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho lugar para guardar 



minhas colheitas? ' Então ele disse: 'Isto é o que vou fazer: vou 

derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali 

recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha 

alma: "Alma, tens em depósito muitos bens para muitos 

anos; levar a sua vontade, comer, beber e ser feliz. "" Mas Deus 

lhe disse: 'Insensato! Esta mesma noite a sua alma é exigido de 

você; e agora quem será o proprietário o que você preparou? 

' (12: 16-20) 

Para ilustrar a Seus ouvintes a loucura de buscar satisfação em riquezas, o Senhor disse-

lhes uma parábola . Era mais uma das suas histórias simples, agrárias que todos os 

presentes naquela ocasião teria entendido. Como o homem que tinha interrompido seu 

discurso, o homem imaginário na história do Senhor foi consumido com a busca de 

riquezas. "A terra de um homem rico," Jesus começou, "foi muito produtiva." Não 

há nenhuma implicação de qualquer delito, desonestidade, ou crime em seu sucesso; ele 

só tinha uma colheita abundante. 

Os agricultores são dependentes para o seu sucesso em circunstâncias e fatores que estão 

além de seu controle. Por isso, eles devem ser mais grato a Deus por Seu controle 

providencial desses fatores. Mas em vez de pensar o que poderia fazer para expressar sua 

gratidão, ele começou a raciocinar para si mesmo, dizendo: "Que farei, pois não 

tenho lugar para guardar minhas colheitas?" O enorme colheita apresentaram um 

dilema, já que ele tinha insuficiente espaço para armazená-lo. Vendendo o excesso 

arriscou a inundar o mercado e reduzindo o preço que ele poderia obter. Depois refletindo 

sobre o problema, ele decidiu derrubar seus celeiros e construir outros maiores, e 

ali para armazenar todos os seus grãos e seus bens . Ao reconstruir celeiros maiores no 

site das já existentes, ele iria aumentar a sua capacidade de armazenamento sem ter que 

construir em terras de cultura produtiva. 

Sua condescendência egoísta (ilustrado pelos pronomes pessoais repetidas "I" e "meu") 

dá uma visão sobre o coração de um materialista. Em vez de pensar em dar um pouco de 

sua riqueza para Deus ou o pobre, único pensamento deste homem era como ele poderia 

melhor utilizar seus recursos para seu próprio benefício. Satisfeito com sua decisão, ele 

continuou seu monólogo: 'E direi à minha alma: "Alma, tens em depósito muitos bens 

para muitos anos; levar a sua vontade, comer, beber e ser feliz. "" Esta decisão 

avarento era nada além de flagrante, o hedonismo ousado. 

Mas, como foi frequentemente o caso nas histórias de Jesus, houve uma reviravolta 

inesperada em um presente. Apenas quando este homem imaginou-se a ser definido para 

a vida, Deus lhe tirou a vida.Depois que ele terminou de fazer os seus planos 

egoístas Deus disse-lhe: 'Insensato! Esta mesma noite a sua alma é exigido de você; e 

agora quem será o proprietário o que você preparou? ' Aphrōn (tolo ) se refere a 

alguém estúpido, sem sentido, ignorante, destituído de conhecimento e verdade. Ele havia 

tolamente esquecido de Deus (cf. Sl 14: 1; 53: 1.), Bem como a sua própria 

mortalidade. Para deixar Deus fora dos planos de alguém é o cúmulo da loucura. Tiago 

escreveu: 



Venha agora, vocês que dizem: "Hoje ou amanhã iremos a tal e tal cidade, e lá passaremos 

um ano e se envolver em negócios e fazer um lucro." No entanto, você não sabe o que 

sua vida será como amanhã.Você é apenas um vapor que aparece por um pouco, e depois 

se desvanece. Em vez disso, devíeis dizer: "Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto 

ou aquilo." Mas como é, você se vangloriar em sua arrogância; toda jactância tal como 

esta é maligna. (Tiago 4: 13-16) 

Deixar de considerar sua própria mortalidade ele deixou de contemplar amargamente pior 

pesadelo do materialista, adequAdãoente expressa por Salomão: 

Assim eu odiava todo o fruto do meu trabalho para o qual eu havia trabalhado sob o sol, 

pois devo deixá-lo ao homem que virá depois de mim. E quem sabe se ele será sábio ou 

um tolo? No entanto, ele terá o controle sobre todo o fruto do meu trabalho para o qual 

eu tenho trabalhado, agindo sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. (Ecl. 2: 

18-19; cf. Sl 39: 4-6; 90:10; 103: 15-16.) 

Há tolo não maior do que aquele que não se preparar para a vida futura. 

O APLICATIVO 

Assim é o homem que armazena um tesouro para si mesmo, e não 

é rico para com Deus. "(12:21) 

O princípio expresso na parábola de Jesus se aplica a todo homem que armazena para 

si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus- a cada pessoa que exerça riquezas 

terrenas em vez de armazenar tesouros no céu (Mt 6: 19-20.). A localização do tesouro 

de uma pessoa revela a verdadeira condição do seu coração (v. 21). Ele revela se têm 

amor para si e suas posses, ou amor a Deus; se eles adoram coisas materiais, ou adorar a 

Deus; se buscar a realização nesta vida, ou na vida futura; se ajuntar tesouros na terra 

apenas para perdê-lo para sempre, ou ajuntar tesouros no céu e mantê-lo para sempre. 

O antídoto para o tolo, pecaminoso, a ganância materialista é usar o que Deus nos deu 

para a Sua glória e o benefício de outros. 

 
78. Limbertando-se da Ansiedade (Lucas 12: 22-

34) 

E disse aos discípulos: "Por esta razão, eu digo a você, não se 

preocupe com a sua vida, quanto ao que haveis de comer; nem 

com seu próprio corpo, quanto ao que haveis de vestir.Pois a vida 

é mais do que a comida, eo corpo mais do que o 

vestuário. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem 

ceifam; não têm armazéns nem celeiro, e Deus os 

alimenta; quanto mais você é valioso do que as aves! Qual de vós, 

por preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à extensão da 



sua vida? Se, então, você não pode fazer até mesmo uma coisa 

muito pequena, por que se preocupar com outros assuntos? Olhai 

para os lírios, como eles crescem: eles não trabalham nem 

fiam; mas eu te digo, nem Salomão, em toda a sua glória se vestiu 

como um deles. Mas, se Deus veste assim a erva do campo, que 

hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais Ele vai te 

vestimos? Vocês, homens de pouca fé! E não procurar o que você 

vai comer eo que você vai beber, e não manter preocupante. Por 

todas estas coisas os povos do mundo procuram avidamente; mas 

vosso Pai sabe que precisais delas. Mas buscar o seu reino, e estas 

coisas vos serão acrescentadas. Não tenha medo, pequeno 

rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vender 

suas posses e dar a instituições de caridade; fazer cintos-vos 

dinheiro que não se estraguem, um tesouro nos céus, onde não 

chega ladrão, nem a traça corrói. Pois onde estiver o seu tesouro, 

aí estará o seu coração também "(12: 22-34). 

É uma verdade surpreendente e irônico que, enquanto a nossa é, talvez, o mais rico, o 

espectáculo, e da sociedade confortável nunca, ele também é o mais estressado, 

preocupado, e ansiedade-montado um.Não se preocupe vai sem nome, indefinido, 

descatalogados, não diagnosticada ou não medicados; preocupações meramente ir 

unrelieved. É assustador para acreditar que um está preso em um universo 

inexplicável; para ser nada mais do que a chance de um produto sem orientação aleatória 

processo cego,,, sem propósito de evolução que não tinha homem em mente. O 

pensamento de que não há ninguém em casa nos resultados universo de uma sensação de 

alienação cósmica, solidão e angústia. A ansiedade que os resultados assume muitas 

formas, a que a psicologia humanista dá rótulos como transtorno obsessivo-compulsivo, 

transtorno do pânico, síndrome de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade social, 

transtorno de ansiedade generalizada, assim como fobias específicas, como o medo de 

altura, locais fechados, ratos, aranhas ou cobras. Ansiedade afeta milhões de pessoas e 

tratá-la (geralmente por drogas) é um grande negócio. 

O melhor que o mundo pode esperar em superficialmente lidar com a ansiedade é para 

gerenciá-lo e mascarar o seu impacto. O Senhor Jesus Cristo, no entanto, oferece uma 

solução radicalmente diferente de ansiedade Ele promete para eliminá-lo. Nesta 

passagem Jesus proíbe preocupação relativa tanto ao mundo material ou do reino 

espiritual. No versículo 22, Ele proibido se preocupar com as necessidades físicas de vida, 

quando Ele disse aos seus discípulos: "Por isso eu digo a você, não se preocupe com 

a sua vida, quanto ao que haveis de comer; nem com seu próprio corpo, quanto ao 

que haveis de vestir. " No versículo 32, Ele declarou que aqueles que crêem nEle nada 

a temer no reino espiritual, quer ter: "Não tenhais medo, pequeno rebanho, porque 

vosso Pai agradou . a dar-vos o Reino " O Senhor também lidou com preocupação e 

ansiedade no Sermão da Montanha (Mt 06:25, 28, 31, 34;. cf. 10:19), o que indica que 

este foi um tema frequente de Sua ensino. 

A preocupação decorre de duas coisas: ignorância e, principalmente, a 

incredulidade. Muitos cristãos desnecessariamente preocupar porque eles não entendem 



a profundidade da revelação sobre o amor e cuidado de Deus agraciou. Mas há outros que 

entendem a natureza e as promessas de Deus, mas se enquadram preocupação de qualquer 

maneira. Para ser desnecessariamente ignorante é um pecado, mas a desconfiar 

conscientemente auto-revelação de Deus nas Escrituras é um pecado ainda maior. 

Nesta passagem, o Senhor Jesus Cristo revelou seis verdades sobre Deus que, se mal 

entendido ou desconfiava resultado na preocupação: prioridade divina, disposição, 

privilégio, preferência, a paternidade, e prazer. 

A PREOCUPAÇÃO NÃO CONSEGUE ENTENDER 
PRIORIDADE DIVINO 

E disse aos discípulos: "Por esta razão, eu digo a você, não se 

preocupe com a sua vida, quanto ao que haveis de comer; nem 

com seu próprio corpo, quanto ao que haveis de vestir.Pois a vida 

é mais do que a comida, eo corpo mais do que o vestuário. (12: 

22-23) 

Os discípulos , ou aprendizes, incluídos os Doze, outros que tinha acreditado em Jesus, e 

aqueles que ainda estavam indecisos sobre Ele (cf. v. 41). Nesse discurso (12: 1-13: 9) o 

Senhor estava ensinando-lhes sobre a vida no reino de Deus. Como observado no capítulo 

anterior deste volume, Jesus foi interrompido por um homem que exigiu que ele ordene 

a sua irmão que reparta a herança da família com ele.Jesus recusou-se, em seguida, contou 

uma parábola que ilustra a loucura de cobiça (12: 13-21). A frase , por essa razão conecta 

o que Jesus estava prestes a dizer com o que Ele tinha acabado de dizer. Ele tinha 

confrontado seus ouvintes com uma escolha. Eles poderiam, como o homem insensato na 

parábola, ajuntar tesouros na terra. Ou poderiam ser rico para com Deus e ajuntar tesouros 

no céu (12:21; cf. Mt 6: 19-21.). Jesus também expressou que a verdade no Sermão da 

Montanha, quando declarou: "Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar 

a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus 

e ao dinheiro "(Mat. 06:24). 

O ensinamento do Senhor poderia ter causado os ouvintes a se perguntar como as suas 

necessidades terrenas seria atingido se armazenado o seu tesouro no céu. Jesus assegurou-

lhes que não havia necessidade de se preocupar com a vida, quanto ao que eles 

iriam comer; nem para seus corpos, quanto ao que eles iriam colocar em . A presente 

forma imperativa do verbo traduzido preocupaçãoindica que a ausência de preocupação 

é caracterizar continuamente crentes. Eles não precisam se preocupar porque o seu Pai 

celestial confiável e amoroso, aquele que veste as flores e alimenta os pássaros (vv. 24-

28), irá fornecer tudo o que precisam. Em vez de se preocupar, eles estão para lançar toda 

a sua ansiedade sobre Ele, sabendo que Ele se importa com eles (1 Pedro 5: 7; cf. Fl 

4:19.). Ele pode pedir-lhes para desistir de tudo, como fez Jesus ao jovem rico (Lucas 

18:22; cf. 9: 57-62; Mat. 13: 44-46), uma vez que aqueles que seguem a Cristo deve negar 

a si mesmos (Lucas 09:23; cf. 05:11, 28; 19: 8; Matt 19:27).. Mas Deus vai continuar a 

apoiar os que Lhe dar a sua maior adoração até o Seu propósito para as suas vidas é 

cumprido. 

Embora os povos antigos, mesmo aqueles em Israel do primeiro século, enfrentou um 

desafio diário em apenas obter alimentos e roupas o suficiente para sobreviver (cf. 1 Tim. 



6: 8) a vida , Jesus disse a eles, é mais do que a comida, eo corpo mais do que o 

vestuário . A prioridade para aqueles em Seu reino é glorificar a Deus, cumprindo o 

propósito para o qual Ele os chamou. 

A PREOCUPAÇÃO NÃO CONSEGUE ENTENDER 
PROVISÃO DIVINA 

Considerai os corvos, que nem semeiam, nem ceifam; não têm 

armazéns nem celeiro, e Deus os alimenta; quanto mais você é 

valioso do que as aves! (12:24) 

Para ilustrar seu ponto de que Deus vai cuidar de seu povo, Jesus pediu aos seus ouvintes 

a considerar os corvos . Assim como fez no início do Sermão da Montanha (Matt. 

06:26), o Senhor escolheu pássaros como um exemplo do cuidado de Deus para as Suas 

criaturas. Ouvintes de Cristo estavam muito familiarizados com os pássaros. Além de 

suas inúmeras aves nativas de Israel, limitada a leste pela deserto árido e no oeste pelo 

Mar Mediterrâneo, é uma das principais vias da mosca para aves migratórias. Centenas 

de milhões de aves passam sazonalmente devido a Israel a cada ano. 

Ravens eram desprezados e imundo (Lev. 11: 13-15), e são incapazes de gerar o seu 

próprio suprimento de alimentos, uma vez que eles não semeiam nem ceifam . Além 

disso, ao contrário dos humanos e alguns animais (por exemplo, formigas; cf. Prov. 6: 6-

8; 30:25), eles não armazenam comida para o longo prazo, não tendo despensa nem 

celeiro . Eles sobrevivem unicamente porque Deus projetou e disponibilizada a comida 

que necessitam para existir. 

Escritura fala repetidamente de cuidado providencial de Deus para as Suas criaturas. Job 

38:41 pergunta retoricamente: "Quem prepara ao corvo o seu alimento, quando os seus 

jovens grito a Deus e vagar sem comida?" O salmista observa que todas as criaturas de 

Deus "esperar por [ele] para dar o sustento a seu tempo" (Sl. 104: 27; cf. 145: 

15). Argumentando do menor para o maior, Jesus, em seguida, levou para casa o seu 

ponto. Porque os filhos de Deus são muito mais valiosas do que as aves ... , ele não vai 

deixar de suprir suas necessidades até o Seu propósito para a sua vida termina e Ele os 

chama para a glória. "Os leõezinhos necessitam e sofrem fome", escreveu Davi ", mas 

que buscam o Senhor não deve estar em falta de alguma coisa boa" (Sl. 34:10). No final 

de sua vida, ele acrescentou, "Fui moço e agora sou velho, mas eu não vi o justo 

desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão" (Sl 37:25; cf. Isaías 33: 15-

16..). Aqueles que desobedecem e se esquecem de Deus podem ser temporariamente 

privados de recursos, como resultado de sua punição (cf. Hag. 1: 1-11). Nem é disposição 

providencial de Deus uma desculpa para a preguiça (Pv 20: 4; 24: 30-34.; 2 Ts 3: 10-

12.). Mas até que a sua vida útil atribuído é mais (veja o próximo ponto), o Senhor vai 

sustentar aqueles que são Dele. Assim, as ovelhas do Grande Pastor pode dizer triunfante 

com Davi: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará" (Sl. 23: 1). 

A PREOCUPAÇÃO NÃO CONSEGUE ENTENDER 
PRIVILÉGIO DIVINO 

Qual de vós, por preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à 

extensão da sua vida? Se, então, você não pode fazer até mesmo 



uma coisa muito pequena, por que se preocupar com outros 

assuntos? (12: 25-26) 

As pessoas têm sido sempre preocupado com a sua saúde. Essa preocupação tem crescido 

rapidamente nos últimos tempos em uma indústria multibilionária de vitaminas, 

suplementos alimentares, dietas, clubes de saúde, exercício obsessivo e medicamentos. É 

certamente bom para ser disciplinado e moderado no comer e, de outro modo cuidar de 

seu corpo físico. Se o fizer, pode ajudar a saúde que podem permitir um para tirar o 

máximo do propósito de Deus para sua vida. Mas muitos, incluindo alguns cristãos-ir 

além disso preocupação razoável e estão obcecados com o bem-estar físico. Paulo, no 

entanto, apesar de reconhecer os benefícios da disciplina corporal (cf. 1 Cor. 9: 25-27) 

enfatizaram a maior benefício da disciplina espiritual, o que leva à piedade (1 Tim. 4: 7-

8). 

Tudo que a preocupação é tolo e inútil. Não se limita a tirar o foco dos crentes off 

prioridade de Deus em suas vidas, e negar o Seu cuidado providencial, também se 

preocupam ignora Sua privilégio de determinar soberanamente sua vida útil. A pergunta 

de Jesus retórica, Qual de vós, por ansioso, pode acrescentar uma hora (lit., "côvado";. 

usado aqui, metaforicamente, como em Mateus 06:27 para se referir à duração da vida) a 

extensão de sua vida? enfatiza que nenhuma quantidade de ansiedade pode acrescentar 

à sua vida nem a vida que Deus determinou. A preocupação é destrutivo para a saúde e 

bem-estar. Como as pessoas não podem fazer ainda a muito pouco coisa de adicionar 

ainda uma hora para suas vidas, Jesus perguntou: por que eles deveriam se preocupar 

com outros relacionadosassuntos , tais como alimentos e roupas? Seu Pai celestial vai 

sustentar as vidas daqueles que obedecer à Sua Palavra até o fim do seu tempo 

determinado por Deus. Por outro lado, o pecado pode encurtar esse tempo do que ela 

poderia ter sido (cf. 1 Cor. 11: 29-30; 1 João 5:16). 

A PREOCUPAÇÃO NÃO CONSEGUE ENTENDER 
PREFERENCE DIVINO 

Olhai para os lírios, como eles crescem: eles não trabalham nem 

fiam; mas eu te digo, nem Salomão, em toda a sua glória se vestiu 

como um deles. Mas, se Deus veste assim a erva do campo, que 

hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais Ele vai te 

vestimos? Vocês, homens de pouca fé! E não procurar o que você 

vai comer eo que você vai beber, e não manter preocupante. (12: 

27-29) 

Segundo a mitologia evolucionista, os seres humanos não são nada mais do que animais 

altamente evoluídos. É verdade que as pessoas compartilham um vínculo comum com 

plantas e animais, uma vez que todos foram criados por Deus. Somente os seres humanos, 

no entanto, foram criados à Sua imagem e ter a capacidade de amar, servir e adorá-

Lo. Nesta seção de seu discurso, nosso Senhor se desviou da questão dos alimentos para 

que de roupa. Tendo ilustrado o primeiro com o cuidado de Deus para as aves, Jesus usou 

plantas para ilustrar sua disposição de roupa. Ele revelou preferência compassivo de Deus 

para aqueles feitos à Sua imagem, especialmente seus filhos-argumentar de maneira 

judaica típica do menor para o maior. 



Lírios é um termo genérico para plantas com flores, não uma referência a uma 

determinada espécie. Eles não trabalham nem fiam para fazer suas próprias roupas, mas 

de forma livre e sem esforço crescer dentro da ordem da vida da Terra. Sua beleza 

delicada, no entanto, é insuperável por qualquer peça de vestuário feita pelo homem. Nem 

mesmo Salomão , o homem mais ricamente vestida na história de Israel, em toda a sua 

glória se vestiu como uma dessas flores efêmeras. No entanto, eles não servem a 

nenhum propósito espiritual que não seja testemunho de que Deus é um Deus de beleza, 

a bondade, a ordem, design e variedade. 

O ponto de ilustração do Senhor é que Deus prefere o seu povo sobre as aves e plantas 

que Ele cuida de (cf. v. 24). Jesus perguntou retoricamente, se Deus veste assim a erva 

do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais Ele te 

vestimos? A questão reflete o uso comum de seca grama para alimentar os fornos de 

barro usados para cozimento. Se Deus tão majestosamente roupasperecível grama que 

está vivo um dia e lançada ao fogo o próximo, Ele certamente vai vestir Seus 

filhos. Portanto, para ser consumido com medo, dúvida e preocupação é ser culpado de 

ter pouca fé -a repreensão comum por nosso Senhor (cf. 8:25; Matt 06:30; 08:26; 14:31; 

16: 8. ; 17:20). Falta de fé expressa uma falta de confiança no conhecimento das 

necessidades de Seus filhos de Deus, a sabedoria para saber como encontrá-los, o desejo 

de conhecê-los, ou poder para encontrá-los. Tal visão fraca do Criador e Provedor de 

desonra a Deus, produz preocupação, e restringe o fluxo de bênçãos de Deus (Tiago 1: 6-

8). Portanto, o Senhor ordenou aos Seus discípulos, Não procure o que você vai comer 

e que haveis de beber, e não manter preocupante . A busca de alimentos e roupas 

nunca pode ser a preocupação de suas vidas, para que eles vivem como se diminuir a 

glória de Deus. 

A PREOCUPAÇÃO NÃO CONSEGUE ENTENDER 
PATERNIDADE DIVINA 

Por todas estas coisas os povos do mundo procuram 

avidamente; mas vosso Pai sabe que precisais delas. Mas buscar 

o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. (12: 30-31) 

Aqui, pela primeira vez neste discurso Jesus falou de Deus como o Pai dos crentes. A 

paternidade de Deus é encorajador, porque garante que Ele vai suprir todas as suas 

necessidades (Fp. 4:19) -as mesmascoisas (por exemplo, o que comer, beber e vestir) as 

nações do mundo buscam ansiosamente . Epizēteō ( procuram avidamente ) é uma 

forma reforçado do verbo zēteō e significa "procurar intensamente", "buscar 

diligentemente", ou "desejar fortemente." Aqueles de fora do reino de Deus não têm 

qualquer direito sobre ele-não promessas, promessas, ou garantias. A única boa em sua 

vida vem de graça comum. O pai deles, Satanás (João 8:44), não faz promessas e não 

proporcionam benefícios. Mortos para as coisas espirituais (Ef. 2: 1), "não tendo 

esperança e sem Deus no mundo" (v. 12), e sendo "obscurecidos no entendimento, 

separados da vida de Deus por causa da ignorância que é neles "(4:18), o foco não 

regenerado em coisas materiais. Eles até mesmo criar falsos deuses em uma vã tentativa 

de ajudá-los em sua busca, mas esses deuses são apenas um reflexo de homens e 

demônios-perversos, desonestos, egoístas, violentos, não confiáveis, indiferentes, 

caprichoso e impiedosos malignos. Longe de esperar a ajuda de tais deuses, as melhores 

pessoas podem esperar é acalmá-los. 



Em flagrante contraste com os deuses sem vida dos pagãos, o nosso celeste Pai sabe 

que nós precisamos desses materiais coisas que os não regenerados tão 

desesperAdãoente procuram. Não só ele sabe, Ele também simpatiza, e tem recursos 

ilimitados e energia para atender todas as necessidades de seus filhos. Compreendendo a 

paternidade de Deus remove qualquer motivo legítimo de preocupação, medo ou 

ansiedade. 

Paradoxalmente, os crentes não recebe as coisas que precisam de persegui-los 

diretamente. Em vez disso, eles vêm indiretamente; quando eles buscam de Deus reino 

... estas coisas vos serão acrescentadas para eles. Simplificando, o nosso foco não é ser 

em comida, roupas, dinheiro, casas, carros ou outros bens materiais, mas sim em adorar, 

servir e proclamar Cristo, uma vida obediente à Palavra, e buscando a verdade, santidade 

e amor . "Portanto, se você tem sido ressuscitados com Cristo", Paulo exortou aos 

Colossenses, "continuar buscando as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de 

Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que estão na terra "(Colossenses 3: 1-

2). 

O interesse consumindo de vida do crente é o reino de Deus, a esfera da salvação, onde 

Deus governa como Rei e Senhor. Tudo está a ser feito para a honra e avanço do senhorio 

de Cristo. A vida cristã começa com o arrependimento, abnegação, humildade, 

lamentando sobre o pecado, ea fome e sede de justiça que acompanham a fé salvadora, e 

resulta em uma vida de adoração, serviço e obediência.Aqueles que definir suas almas 

para buscar as glórias do reino, Jesus prometeu, vai achar que Deus irá satisfazer as suas 

necessidades terrenas. 

A verdade de que Deus cuida de Seu povo era bem conhecido para o povo judeu, tendo 

sido claramente ensinada no Antigo Testamento. No Salmo 34 Davi exultou: 

O gosto e vede que o Senhor é bom; 

Bem-aventurado o homem que nele se refugia! 

O temor do Senhor, você Seus santos; 

Para aqueles que temem que não há falta. 

Os leõezinhos necessitam e sofrem fome; 

Porém, aqueles que buscam o Senhor não deve estar em falta de alguma coisa boa .... 

Os olhos do Senhor estão sobre os justos 

E os seus ouvidos atentos ao seu clamor ... 

Muitas são as aflições do justo, 

Mas o Senhor o livra de todas elas. (Vv. 8-10, 15, 19) 

Malfeitores "murcharão rapidamente como a relva e murcharão como a erva verde" (Sl. 37: 

2). Mas, por outro lado, Deus promete fornecer para todas as necessidades dos seus povos: 

Confia no Senhor e faze o bem; 

Habitar na terra e desfrutará. 

Deleita-te também no Senhor; 



E Ele lhe dará os desejos do seu coração. 

Entrega o teu caminho ao Senhor, 

Confia nele, e ele tudo fará .... 

Malfeitores serão exterminados, 

Mas aqueles que esperam no Senhor, porque herdarão a terra .... 

Os humildes herdarão a terra 

E vai deleitarão na abundância de paz .... 

Fui moço e agora sou velho, 

No entanto, eu não vi o justo abandonado 

Ou sua descendência a mendigar o pão. (Vv. 3-5, 9, 11, 25) 

Isaías também registra a promessa de Deus para cuidar de seu povo: 

Vocês que estão longe, ouvir o que eu tenho feito; 

E vós, que estais vizinhos, conhecei o meu poder. 

Os pecadores de Sião se apavorado; 

Tremores apreendeu os ímpios. 

"Quem dentre nós pode habitar com o fogo consumidor? 

Quem de nós pode viver com a queima contínua? " 

Aquele que anda em justiça e fala com sinceridade, 

Aquele que rejeita a avareza 

E sacode as mãos para que eles não detêm suborno; 

Ele, que tapa os ouvidos para ouvir sobre o derramamento de sangue 

E fecha os olhos para não ver o mal; 

Ele habitará nas alturas, 

Seu refúgio será a rocha inexpugnável; 

Seu pão será entregue a ele, 

Sua água será certo. (Is. 33: 13-16) 

Deus vai prover abundantemente para aqueles que pertencem a Ele, são fiéis a Ele, e buscar 

o Seu reino acima de tudo (Mat. 6:33). 

A PREOCUPAÇÃO NÃO CONSEGUE ENTENDER PRAZER 
DIVINO 

Não tenha medo, pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou 

dar-vos o reino. Vender suas posses e dar a instituições de 

caridade; fazer cintos-vos dinheiro que não se estraguem, um 

tesouro nos céus, onde não chega ladrão, nem a traça corrói. Pois 



onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração também. (12: 

32-34) 

Esta promessa de dar Seu próprio reino é o ponto alto de ensino de nosso Senhor nesta 

ocasião. A Bíblia revela que Deus era o prazer de oferecer seu filho como um sacrifício 

pelo pecado (Is 53:10.) E Jesus ", em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a 

cruz" (Heb. 12: 2). Por essa razão, Deus também tem prazer em Seu povo, aqueles que 

Cristo redimiu por meio de Sua morte e habita dentro.Portanto, não há necessidade de os 

remidos, carinhosamente tratado aqui como o pequeno rebanho , para estar preocupado 

ou com medo, por seu Pai agradou , não com tristeza, para dar -lhes o 

reino .Eudokeō ( de bom grado ) significa "a deliciar-se", ou "a ter prazer em." É bom 

prazer de Deus para conceder o reino em toda a sua plenitude a Seus filhos. Todas as suas 

riquezas de justiça, paz e alegria (Rom. 14:17) são deles como "herdeiros de Deus e co-

herdeiros de Cristo" (Rom. 8:17), com quem ele vai "dar livremente [eles] todos coisas 

"(v 32; cf. Mt 25:21, 23, 34; Lucas 22:29; 2 Cor. 9:. 8; Ef. 1:. 3-14; Tiago 2: 5; 2 Pedro 

1: 3- 4). Aqui está mais um motivo que se preocupar é tola e desnecessária para os 

crentes. Uma vez que Deus lhes deu livremente todas as riquezas da glória do seu reino, 

quanto mais vontade Ele vai dar-lhes o que eles precisam para servi-Lo naquele reino? 

Sabendo que alguns em Sua audiência ainda não estavam no reino salvação, no entanto, 

o Senhor fechou seu discurso com um convite para entrar. Mas seu comando, Vender 

suas posses e dar a instituições de caridade , deve ter chocado e perplexo muitos na 

multidão, como fez o que se seguiu: fazei-vos dinheiro cintos que não se estraguem, 

um tesouro nos céus, onde não chega ladrão nem a traça corrói . Essas declarações 

radicais parecem contrários ao evangelho, como se a salvação é ganho por boas 

ações. Mas eles simplesmente reiterar um princípio Jesus enfatizou repetidamente. No 

Sermão da Montanha Ele tinha feito uma declaração semelhante: 

Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça ea ferrugem destroem, e onde 

os ladrões arrombam e furtam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça ea 

ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam; para onde o seu 

tesouro, aí estará o seu coração também. (Mt 6: 19-21.) 

O que Ele disse que aqui é exatamente o que Ele disse ao jovem rico quando Ele desafiou-o: 

"Vá e vender seus bens e dar aos pobres, e terás um tesouro no céu; depois, vem e segue-me 

"(Mat. 19:21). Mais cedo, no Evangelho de Lucas, Jesus disse: "Se alguém quer vir após mim, 

renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me" (Lucas 9:23; cf. 14,27), enquanto que em 

Lucas 14:33 Ele declarou: "Assim, pois, nenhum de vocês pode ser meu discípulo que não 

desistir de todos os seus bens próprios." 

Declaração de conclusão de Jesus, onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração 

também , interpreta e esclarece Seu significado. A salvação vem somente de abraçar 

Jesus, o Messias pela graça mediante a fé (João 1:12; 3:16; 03:36; 05:24; cf. Ef 2: 8-9.). A 

salvação é para os desesperados, os humildes, que choram sobre o seu pecado e da fome 

e sede de justiça. Mas como uma pessoa vê o dinheiro e os bens é uma medida da 

autenticidade de arrependimento e fé. Tudo o que concorre para a fidelidade de uma 

pessoa de Cristo é um obstáculo para a salvação. Como Jesus resumiu: "Não podeis servir 

a Deus e ao dinheiro" (Mt 6:24;. Lucas 16:13). Os que querem entrar no reino de Deus 



deve apresentar sem reservas ao governo do Rei. Eles armazenar até seu tesouro com 

segurança no céu, não na terra, a compreensão de que, como o missionário e mártir Jim 

Elliot escreveu: "Não é nenhum tolo que dá o que não pode manter para ganhar o que não 

pode perder" (Elisabeth Elliot, Shadow da o Todo-Poderoso[New York: Harper & Row, 

1979], 247). 

79.Antecipando a Volta de Cristo (Lucas 12: 35-

48) 

"Seja vestida de prontidão, e manter o seu lit. lâmpadas Seja como 

os homens que estão à espera de seu mestre, quando ele retorna a 

partir da festa de casamento, para que eles possam imediatamente 

abrir a porta para ele quando ele chegar e bater. Bem-

aventurados os escravos que o senhor vai encontrar em estado de 

alerta quando ele vem; em verdade vos digo que, que se cingirá, 

para servir, e tê-los reclinar-se à mesa, e vai vir para cima e servi-

los. Se ele vier na segunda vigília, ou até mesmo no terceiro, e 

encontra-los assim, bem-aventurados são aqueles escravos. Mas 

não se esqueça disso, que, se o dono da casa soubesse a que hora 

viria o ladrão, ele não teria permitido que sua casa fosse 

arrombada. Você também, estar pronto; pois o Filho do Homem 

virá numa hora em que você não espera. "Pedro disse:" Senhor, 

estás a abordar esta parábola a nós, ou para todos os outros 

também? "E o Senhor disse:" Quem é o fiel e steward sensato, a 

quem o senhor vai colocar no comando de seus servos, para lhes 

dar a ração no momento adequado? Bem-aventurado aquele 

servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando 

vem. Em verdade vos digo que ele vai colocá-lo no comando de 

todas as suas posses. Mas, se aquele servo disser no seu coração: 

'Meu senhor vai ser um longo tempo a chegar', e começa a bater 

os escravos, tanto homens como mulheres, e para comer e beber 

e ficar bêbado; o senhor daquele servo virá num dia em que não 

o espera, e numa hora que ele não sabe, e cortá-lo em pedaços, e 

atribuir-lhe um lugar com os infiéis. E isso escravo que soube a 

vontade do seu senhor e não se preparar ou agir de acordo com 

sua vontade, receberá muitos açoites, mas o único que não sabia, 

e atos cometidos dignos de uma flagelação, vai receber, mas 

poucos. A quem muito foi dado, muito será exigido; e aos quais 

confiaram muito, se lhe pedir tudo o mais "(12: 35-48). 

A Bíblia ensina que a história humana vai acabar quando o Senhor Jesus Cristo voltar à 

Terra para levar seu povo para estar com Ele, estabelecer o Seu reino, e punir os maus. A 

segunda vinda do Filho de Deus marca o fim do mundo como nós o 



conhecemos. Escritura é tão clara e confiável em segunda vinda de Cristo, pois é histórico 

em sua primeira vinda. A volta do Senhor Jesus em plena glória é uma doutrina essencial, 

central da fé cristã, não, um espetáculo à parte especulativa secundário. A aceitação de 

que é obrigatório, e não opcional. 

Na verdade, em alguns aspectos da doutrina da segunda vinda é a verdade mais importante 

de tudo. Ele identifica e descreve o ponto culminante da história da redenção, que engloba 

o julgamento dos ímpios, a bênção dos justos, a exaltação final e permanente e glória do 

Rei dos reis e Senhor dos senhores. É inequívoca marca o fim da história, quando o 

propósito de Deus desde o princípio da história antes será concluído após a sua 

conclusão. Cada detalhe revelada na Escritura relativas ao culminar de saga redentora de 

Deus será cumprida com precisão absoluta. Portanto, qualquer um que se desvaloriza, 

obscurece, deturpa ou abandona a verdade a respeito do retorno de Cristo chega 

perigosamente perto de trazer o juízo divino sobre si: 

Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro: Se alguém lhes 

acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro; e 

se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte 

da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. (Ap 22: 18-19) 

No entanto, apesar da advertência clara contra adulteração com a doutrina da segunda 

vinda da Bíblia, muitos cristãos bem-intencionados fazer exatamente isso. Embora 

descrição da Escritura do resto da história da redenção é preciso e exato, que de alguma 

forma imaginar que o final da história é vago e incerto. Mas mexer com a doutrina da 

segunda vinda corrompe profecia bíblica e mancha a glória do Senhor Jesus Cristo. 

Alguns negam a segunda vinda por completo, tal como os adeptos da visão escatológica 

conhecido como hiperpreterismo ou preterism completo. Preterism Mainstream sustenta 

que as profecias da tribulação em Apocalipse 6-19 foram cumpridas no passado. O único 

evento deixou no calendário profético é o retorno literal, corporal de Jesus Cristo para 

acabar com a história e trazer julgamento sobre os ímpios.Hiperpreteristas tomar essa 

visão um pouco mais longe. Interpretando mal as palavras de Jesus em Mateus 24:34: 

"Em verdade eu vos digo, esta geração não passará até que todas estas coisas aconteçam", 

hiperpreteristas insistem que tudo de profecia bíblica-incluindo a segunda vinda de Cristo 

foi cumprida nos acontecimentos em torno da destruição de Jerusalém pelos romanos em 

70 dC. 

Este ponto de vista radical de profecia relega não só segunda vinda de Cristo, mas também 

a ressurreição dos mortos e do julgamento do grande trono branco para o passado. Os 

adeptos dizem que nenhuma profecia da Escritura permanece para ser cumprida, de modo 

que este universo está presente nos novos céus e da nova terra prometida em Isaías 65:17, 

66:22, 2 Pedro 3:13, e descrito em Apocalipse 21 e 22. Pecado nunca será finalmente 

purgado da criação de Deus. Satanás já foi derrotado tanto como ele vai ser. Não há, a 

existência corporal física além-túmulo; crentes existem espíritos desencarnados como 

eternamente na presença de Deus, ao passo que os incrédulos são expressos de Sua 

presença para viver para sempre na mesma forma. Hiperpreteristas tratar passagens como 

1 Tessalonicenses 4: 16-17, 1 Coríntios 15: 22-24, 53-54 e Filipenses 3:21, que prometem 

claramente uma ressurreição corporal dentre os mortos, como alegorias descrevendo 

espiritual, não literal , realidades. 



Tais pontos de vista radicais da profecia ter consequências desastrosas, minando 

praticamente toda a doutrina fundamental da fé cristã. Como mencionado acima, eles 

negam tanto a segunda vinda de Cristo e da ressurreição corporal dos santos. Mas negar 

o literal, o retorno do corpo de Cristo significa negar Sua ascensão física, uma vez que os 

anjos disseram aos apóstolos: "Esse Jesus, que foi levado de vocês para o céu, há de vir 

exatamente da mesma maneira como você viu ir para o céu "(Atos 01:11). Ainda mais 

alarmante, negando a ressurreição corporal de crentes implica negando a ressurreição 

corporal de Cristo, cuja ressurreição é o padrão para todos os que vão ressuscitar dentre 

os mortos (1 Cor. 15: 20-23). Por incrível que pareça, alguns hiperpreteristas não têm 

escrúpulos em tomar seu ponto de vista a esse extremo e, em um esforço de lame para ser 

consistente, concluir que Cristo também ressuscitou dos mortos espiritualmente, não 

fisicamente. 

É claro que, negando a ressurreição corporal de Jesus Cristo destrói a fé cristã. O apóstolo 

Paulo sem rodeios advertiu os crentes de Corinto, alguns dos quais eram, como 

hiperpreteristas contemporâneos, negando a ressurreição corporal (1 Cor 15:12.): "Se 

Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil; você ainda estais nos vossos pecados "(v. 

17). Como Himeneu e Fileto, antes deles, hiperpreteristas "se desviaram da verdade 

dizendo que a ressurreição já ocorreu, e ... perturbar a fé de alguns" (2 Tim. 2:18). (I 

criticar hiperpreterismo no meu livro A Segunda Vinda [Wheaton, Ill .: Crossway, 1999], 

9-13). 

No outro extremo do espectro daqueles que negam a segunda vinda são aqueles que 

sensacionalismo ensino da Escritura em que a realidade futura. Eles fazem isso por 

interpretar o ensinamento da Bíblia sobre o futuro através da lente dos acontecimentos 

atuais. Essa abordagem a profecia tem gerado especulações intermináveis sobre como 

certas pessoas ou eventos supostamente ter cumprido várias profecias. Por exemplo, 

alguns estavam convencidos de que os acontecimentos catastróficos da Primeira Guerra 

Mundial anunciou a vinda do Apocalipse. Mais tarde, outros sugeriram que Hitler, 

Mussolini, Stalin ou foram o Anticristo. 

Após a Segunda Guerra Mundial, uma enxurrada de livros apareceu alegando que o 

renascimento de Israel como uma nação em 1948 desencadeou a contagem regressiva 

para o Armageddon. Como os hiperpreteristas, seus autores mal interpretado as palavras 

de Jesus em Mateus 24:34. Eles alegaram a "geração" de que o Senhor falou foi o único 

vivo em 1948, e, portanto, Armageddon não poderia estar mais de quarenta anos de 

distância. Todos foram, é claro, se revelaram erradas quando o arrebatamento, tribulação 

e Armageddon não se materializou até o final da década de 1980. 

Pior ainda, apesar da declaração do Senhor explícito, "Mas a respeito daquele dia e hora 

ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai" (Marcos 13:32; cf. 

Atos 1: 7), não houve falta de definição de data sobre o retorno de Cristo. Um escritor 

popular na profecia bíblica convenceu milhares de pessoas que o arrebatamento eo início 

da tribulação teria lugar em 1988. Ele escreveu um best-seller, 88 razões pelas quais o 

rapto será em 1988 , em que ele corajosamente previu que o arrebatamento ter lugar em 

Setembro do mesmo ano, durante o Rosh Hashaná (Ano Novo judaico). Destemido 

quando o arrebatamento não tomou lugar como previsto, o autor do livro, escreveu outro 

livro no ano seguinte, pretendendo dar 89 razões pelas quais o rapto será em 1989 . 

Escusado será dizer, que o livro também estava errado. Ainda um outro falso profeta 



erroneamente alegou que o Senhor gostaria de voltar em 1994. Dezessete anos depois, ele 

previu que a volta de Cristo teria lugar em 2011. Todas as previsões eram falsas. 

Mas enquanto alguns negam a segunda vinda definitiva e outros sensacionalismo que, 

muito mais cristãos simplesmente parecem ser indiferente a ele. Para eles, o retorno do 

Senhor é uma doutrina terciário de importância limitada, gerando infindáveis 

especulações e controvérsias ao ter pouco valor prático na vida cotidiana. Um 

cristianismo terrestre, com sua teologia centrada no homem, a psicologia "cristã", 

pragmatismo e pseudo-santificada materialismo (Evangelho da Prosperidade), é muito 

focada no aqui e agora, de ter qualquer interesse real na segunda vinda. A implicação é 

que a vida, que é apenas uma vaidade fugitiva que logo desaparece (Tiago 4:14), é mais 

importante do que a vida por vir. O que Deus tem planejado para o futuro é muito mais 

abençoada do que tudo nesta vida pode oferecer. Para perder de vista a realidade de que 

nenhum benefício terrena se pode comparar à alegria e abençoando Cristo vai entregar 

quando Ele voltar é desobediente e tolo. 

Ressaltando seu profundo significado, a Bíblia revela, pelo menos, dez razões pelas quais 

o Senhor Jesus Cristo deve retornar ao corporal terra da mesma forma que Ele deixou 

(Atos 01:11). 

Em primeiro lugar, a promessa de Deus exige. O Antigo Testamento contém mais de três 

centenas de profecias da vinda do Messias, mais de uma centena de que foram cumpridas 

na primeira vinda de Jesus Cristo. Isso deixa pelo menos duas centenas de profecias 

restantes a serem cumpridas na Sua segunda vinda. Por exemplo, no Salmo 2: 6-9 Deus 

prometeu que seu filho iria ser rei sobre toda a terra e governar com mão de ferro. Isaías 

9: 6-7 descreve seu reinado como do trono de Davi. Miquéias 4: 3 e Jeremias 23: 5 

também falam de regra terrena de Cristo. Zacarias 14: 4-9 descreve graficamente Seu 

retorno à Terra para reinar como Rei. Deus não pode mentir (Tito 1: 2) e não vai mudar 

de idéia (Nm 23:19.). As promessas que Ele fez a demanda que o Senhor Jesus Cristo 

voltar para cumpri-los. 

Em segundo lugar, as afirmações de Jesus exigi-lo. Durante Seu ministério terreno Ele se 

referiu várias vezes para sua segunda vinda (por exemplo, Matt 24:27, 30, 37, 39, 44; 

Marcos 13:26; 14:62; João 14: 2-3.). Ele deu um discurso extenso e detalhado (Matt 24-

25.) Sobre os acontecimentos que envolveram a Sua volta, e aludiu a ele em numerosas 

parábolas (por exemplo, Mateus 24: 45-51; 25:. 1-13; 25: 14-30 ; Lucas 19: 12-27). O 

capítulo final da Bíblia registra a promessa de Jesus para vir novamente em suas próprias 

palavras (Ap 22: 7, 12, 20). Veracidade e credibilidade de Cristo são, portanto, 

inseparavelmente ligada à Sua segunda vinda. 

Em terceiro lugar, o testemunho do Espírito Santo exige. O "Espírito da verdade" (João 

14:17; 15:26; 16:13) inspirou os autores humanos das Escrituras (2 Pedro 1: 20-21), que 

repetidamente escreveu do retorno de Cristo (por exemplo, 1 Cor. 1: 4-7; Phil 3:20; Cl 3:. 

4; 1 Tessalonicenses 4:.. 16-17; Tito 2:13; Hb 9:28 e Tiago 5: 7-8; 1 Pedro 1:13; 5 : 4; 1 

João 3: 2). O Espírito, juntamente com o Pai eo Filho, testifica que Jesus Cristo voltará à 

Terra em triunfo e glória. 

Em quarto lugar, o programa de Deus para a Igreja exige. Tendo ido para preparar um 

lugar no céu para o seu povo (João 14: 2), Jesus vai voltar um dia para levá-los lá (v. 3). O 

Novo Testamento retrata a igreja como noiva de Cristo (2 Cor 11: 2.), Que voltará um dia 



para sua noiva (cf. 1 Cor 1:.. 7; Phil 03:20; 1 Tessalonicenses 1:10; Tito 2:13) e levá-la 

para a festa de casamento (Apocalipse 19: 6-9). 

Em quinto lugar, a corrupção do mundo exige. O retorno de Jesus Cristo é a bendita 

esperança dos crentes. Mas para o mundo incrédulo é a perspectiva aterrorizante de 

julgamento imediato, como o Senhor Jesus Cristo traz destruição, devastação e morte para 

os ímpios (cf. João 5: 25-29; 2 Tessalonicenses 1: 7-10.; Jude 14 -15; Ap 19: 11-16) e 

estabelece o Seu reino justo. O capítulo final da história da Terra será escrito por Jesus, 

legítimo herdeiro do mundo (Hb 1: 2; cf. Ap 5: 1-5.), Quando Ele voltar. 

Em sexto lugar, o futuro de Israel exige. O remanescente eleito de Israel, um dia, se 

arrepender e ser salvo. Em imagens vívidas de Ezequiel, os ossos secos virá a vida (Ez. 

37), quando, como Deus prometeu 

Eu derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de graça 

e de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem traspassaram; e eles vão chorar por 

ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por Ele como o 

choro amargo ao longo de um primogênito "(Zc. 12:10). 

Paulo escreveu que "todo o Israel será salvo" quando "o libertador [o Senhor Jesus Cristo] 

virá de Sião Ele irá remover a impiedade de Jacó" (Rom. 11:26). Essa limpeza prometida e 

salvação de Israel exige Jesus para retornar à Terra. 

Em sétimo lugar, a vindicação de Cristo exige. É inconcebível que a última vista de Jesus, 

o mundo vai ter é um dos-lo pendurado em uma cruz entre dois criminosos. Nenhum 

incrédulos viu qualquer de suas aparições pós-ressurreição. Sua glória da ressurreição, 

visto apenas pelos crentes, ainda não se manifestou ao mundo, mas isso vai mudar um 

dia. Na segunda vinda de Cristo, o mundo inteiro vai ver "o sinal do Filho do Homem ... 

aparecem no céu, e, em seguida, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do 

Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória "(Mateus 24:30; cf. Ap 

1: 7.). Jesus, que foi ridicularizado publicamente, cuspido, açoitado e crucificado, deve 

retornar ao revelar-se ao mundo como seu Rei e Senhor. 

Em oitavo lugar, o julgamento de Satanás exige. O usurpador que é o atual príncipe deste 

mundo (João 12:31; 14:30; 16:11; cf. 2 Cor 4: 4; Ef. 2: 2; 06:12; 1 João 5:19.) Vai não 

ser autorizados a manter seu poder para sempre. Jesus deve e vai voltar a vencê-lo, 

destruir o seu reino das trevas, e sentenciá-lo à punição eterna no inferno (Apocalipse 20: 

2, 10). 

Em nono lugar, a esperança dos crentes exige. Seu desejo "a bendita esperança ea 

manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo" (Tito 2:13) não 

vai não correspondido. Tão central para a fé cristã é esperança no retorno de Cristo que 2 

Timóteo 4: ". Amarem a sua vinda" 8 define os cristãos como aqueles que O Senhor deve 

retornar de modo que "a prova de [crentes] fé, muito mais preciosa do que o ouro que é 

perecível, embora provado pelo fogo, pode ser encontrada a resultar em louvor, glória e 

honra na revelação de Jesus Cristo "(1 Pedro 1: 7). 

Por fim, o gemido da criação exige. Romanos 8: 18-22 personifica a criação como 

gemendo sob a dor da maldição provocada pela queda (v 22). E espera "ansiosamente a 



revelação dos filhos de Deus" (v. 19), quando "a própria criação também será libertada 

da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus "(v. 21). Isso 

vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. 

O retorno de Jesus Cristo lança uma seqüência de eventos que marcarão o fim do universo 

e este mundo em seu estado atual. Haverá um holocausto nuclear de proporções 

inimagináveis como "os céus passarão com grande estrondo, e os elementos serão 

destruídos com o calor intenso, ea terra e as obras serão queimadas" (2 Pedro 3:10; cf. v 

12.). Antes que isso aconteça, haverá um julgamento final e condenação ao lago de fogo 

eterno de todos os ímpios no grande trono branco de Deus (Ap 20: 11-15). Precedendo 

acórdão, Cristo reinará por mil anos sobre a terra em seu reino milenar (Ap 20: 4). Antes 

do advento do reino milenar, Jesus vai voltar em juízo (Matt. 25: 31-46), em que é 

comumente conhecido como a segunda vinda, embora o termo é mais amplo (Ap 19: 11-

21). Antes da segunda vinda, a tribulação, a septuagésima semana da profecia de Daniel 

das setenta semanas (Dan. 9: 24-27), terá lugar durante sete anos antes da volta do Senhor 

(Ap 6-19). Será uma manifestação sem precedentes de julgamento divino. Antes da 

tribulação haverá o arrebatamento da igreja, o gatilho que aciona todos esses eventos 

subseqüentes. 

Descrito em três passagens-chave (João 14: 1-3, 1 Coríntios 15: 51-53; 1 Tessalonicenses 

4:.. 16-17), o arrebatamento é um evento sem sinais e poderia ocorrer a qualquer 

momento. É para ser distinguido do retorno de Cristo no final da tribulação. No êxtase, 

Cristo vem para os Seus santos (João 14: 3; 1 Tessalonicenses 4: 16-17.), Mas não para a 

terra. Ele encontra-los no ar (1 Ts 4:17.) Para levá-los para o céu com Ele (João 14: 2-3) 

para receber suas recompensas (1 Coríntios 3: 10-15; 4: 1-5.; 2 Cor 5:10) e participar na 

festa das bodas do Cordeiro (Ap. 19: 7). Em contrapartida, sete anos mais tarde, no 

retorno de Cristo no final da tribulação Ele não vem para os Seus santos, mas com os Seus 

santos (Rev. 19:14;. Cf. vv 7-8), que descem do céu com Ele para terra (Zacarias 14: 

4.). Além disso, as passagens de êxtase mencionar qualquer juízo que o acompanha. Nem 

há qualquer referência à igreja em Apocalipse 6-19, que descreve a tribulação. (Para mais 

provas de que o arrebatamento precederá a tribulação, e, portanto, deve ser distinguido 

de retorno posttribulational do Senhor em juízo, ver Apocalipse 12-22 , A Commentary 

MacArthur Novo Testamento. [Chicago: Moody, 2000], 212-13) 

Esta seção de Lucas 12 revela a segunda vinda para ser certo e incerto. O Senhor Jesus 

Cristo expressou ambas as realidades, no versículo 40, quando declarou que "o Filho do 

Homem virá [um determinado evento] em uma hora que você não espera que [um tempo 

incerto]." A Bíblia associa vários sinais com o retorno de Cristo, na a conclusão da 

tribulação, mas nenhum deles revelar o dia ea hora exatos quando vai ocorrer (Matt 

24:36;. 25:13). Porque há eventos são especificamente profetizou a precedê-lo, o tempo 

do arrebatamento não pode ser determinado. Assim, a sequência cronológica que põe em 

movimento (cf. Dan 07:25; 12:. 7, 11-12; Apocalipse 13: 5-6) está faltando a peça-chave 

de informação necessária para determinar quando o Senhor voltará -quando essa 

sequência começa. Essa é uma razão pela qual definição de data é tão irresponsável. O 

Novo Testamento é claro que esses eventos são iminentes, o que significa que pode 

começar a qualquer momento, sem nenhum sinal de advertência (Hb 10:25; Tiago 5: 7-

9.; 1 Pedro 4: 7; 1 João 2:18; Rev. 1: 1, uso de cf. Paulo de "nós" e "nós" em 1 

Tessalonicenses 4:15, 17; Tito 2: 12-13.). 



A resposta adequada a essa realidade, em cada geração é vigilância (Mt 24: 42-44; Marcos 

13:. 33-37; Lucas 21: 34-36). Nesta passagem Jesus tanto exortou seus seguidores a 

permanecer em todos os momentos pronto para seu retorno, e disse-lhes por que tal 

disposição é importante. 

A EXORTAÇÃO PARA READINESS 

"Seja vestida de prontidão, e manter o seu lit. lâmpadas Seja como 

os homens que estão à espera de seu mestre, quando ele retorna a 

partir da festa de casamento, para que eles possam imediatamente 

abrir a porta para ele quando ele chegar e bater. Bem-

aventurados os escravos que o senhor vai encontrar em estado de 

alerta quando ele vem; em verdade vos digo que, que se cingirá, 

para servir, e tê-los reclinar-se à mesa, e vai vir para cima e servi-

los. Se ele vier na segunda vigília, ou até mesmo no terceiro, e 

encontra-los assim, bem-aventurados são aqueles escravos. Mas 

não se esqueça disso, que, se o dono da casa soubesse a que hora 

viria o ladrão, ele não teria permitido que sua casa fosse 

arrombada. Você também, estar pronto; pois o Filho do Homem 

virá numa hora em que você não espera "(12: 35-40). 

Jesus exortava os seus ouvintes para estar pronto para seu retorno por meio de quatro 

analogias simples da vida cotidiana: roupas, lâmpadas, servos, e os ladrões. 

Roupas 

"Seja vestida de prontidão, (12: 35a) 

Esta frase literalmente lê "deixe seus lombos cingidos", e leva em conta as longas túnicas 

usados por homens e mulheres nos dias de Jesus. Antes que eles pudessem trabalhar, lutar, 

ou correr, as pessoas necessárias para recolher o material solto e amarrá-lo com uma faixa 

ou cinto. Enquanto se preparavam para a refeição da Páscoa, Deus ordenou que o povo 

de Israel: "Agora você deve comê-lo desta maneira: Os vossos lombos cingidos, os vossos 

sapatos nos pés, eo vosso cajado na mão; e o comereis apressAdãoente; é a Páscoa do 

Senhor "(Ex. 12:11). Após sua dramática vitória sobre os profetas de Baal, Elias "cingiu 

os lombos e correu mais Ahab para Jezreel" (1 Reis 18:46). Quando mandou o seu servo 

Geazi para curar o filho da mulher sunamita, Eliseu instruiu-o, "Cinge os teus lombos, 

toma o meu bordão na mão, e seguir o seu caminho; Se encontrares alguém, não o saúdes, 

e se alguém saúda você, não lhe respondeu; e põe o meu bordão sobre o rosto do rapaz 

"(2 Reis 4:29). O Senhor ordenou a Jó: "Cinge os teus lombos como um homem, e eu vou 

lhe perguntar, e você instrui-me!" (Jó 38: 3; cf. 40: 7). Quando Ele encomendou Jeremiah 

para o seu ministério profético Deus lhe disse: "Agora, cingi vossos lombos e levanta-te, 

e falar-lhes tudo o que eu vos mando" (Jer. 1:17). A exortação de Pedro, em 1 Pedro 1:13 

diz literalmente: "Cinge os lombos de suas mentes." As palavras de Jesus são uma 

chamada para prontidão , à luz do Seu retorno iminente. 



Lâmpadas 

e manter sua lit. lâmpadas (12: 35b) 

Lâmpadas ter apenas uma função: para fornecer luz. Neste caso, como muitas vezes é, a 

luz é uma figura de conhecimento. Este não é o momento, Jesus advertiu, ser ignorante 

dessas verdades, tropeçando na escuridão; as pessoas precisam estar atentos e ter certeza 

de que a sua lâmpada de conhecimento está sempre aceso . Mais tarde, ele iria usar 

lâmpadas para ilustrar o perigo de falta de preparo espiritual na parábola das damas de 

honra. Ao contrário das virgens prudentes, os néscios (Matt. 25: 1-12) permitiu que as 

suas lâmpadas para sair. Como resultado, eles foram expulsos do casamento pelo noivo, 

ilustrando metaforicamente o perigo de falta de preparo espiritual. 

O apóstolo Paulo faz eco a esta mesma advertência, quando escreveu: 

Faça isso, conhecendo o tempo, que já é a hora para você despertar do sono; por agora 

salvação está mais perto de nós do que quando no princípio cremos. A noite é passada, 

eo dia está próximo. Portanto, vamos deixar de lado as obras das trevas e vestir a 

armadura da luz. Andemos honestamente, como em pleno dia, não em orgias e 

bebedeiras, não em promiscuidade sexual e sensualidade, não em contendas e inveja. Mas 

colocar no Senhor Jesus Cristo, e não faz nenhuma provisão para a carne no tocante às 

suas concupiscências. (Rom. 13: 11-14) 

Porque Jesus poderia voltar a qualquer momento, as pessoas precisam se manter alerta, têm 

as suas lâmpadas sempre acesas, e não se perder na escuridão espiritual. 

Servos 

Seja como os homens que estão à espera de seu mestre, quando 

ele retorna a partir da festa de casamento, para que eles possam 

imediatamente abrir a porta para ele quando ele chegar e 

bater. Bem-aventurados os escravos que o senhor vai encontrar 

em estado de alerta quando ele vem; em verdade vos digo que, que 

se cingirá, para servir, e tê-los reclinar-se à mesa, e vai vir para 

cima e servi-los. Se ele vier na segunda vigília, ou até mesmo no 

terceiro, e encontra-los assim, bem-aventurados são aqueles 

escravos. (12: 36-38) 

Casamentos em Israel antigo não iniciar ou parar em um momento específico. Quando os 

preparativos estavam completos, os convidados foram convocados (cf. Mateus 22: 2-

4.). A celebração poderia cobrir até sete dias, dependendo de quantas pessoas estavam lá 

e quanto tempo durou a comida. Os homens que estavam à espera de seu mestre para 

retornar da festa de casamento não poderia saber o momento exato em que ele 

voltaria. Por isso, eles precisavam ser constantemente vigilantes, para que 

eles poderiam abrir imediatamente a porta para ele, quando ele chegou em casa. 

O mestre não iria deixar de recompensar aqueles escravos que ele encontrou em estado 

de alerta, quando ele voltou. Em uma inversão de papéis incrível para demonstrar o 



prazer do mestre em tal disposição, Jesus diz que ele passou a cingir-se a servir os que 

o serviam e tinham eles reclinados à mesa como seus iguais, enquanto esperava em 

cima delas . Isso é o que o próprio Jesus fez para Seus amados discípulos (João 13: 1-5; 

cf. Mt 20:28; Lucas 22:27.), E voltará a fazer na festa das bodas do Cordeiro no céu 

(Lucas 13: 28- 30). Não importa quando ele chegou, mesmo se ele foi na segunda vigília, 

ou até mesmo no terceiro (por exemplo, nove horas - três horas) -His servos prontos 

seriam abençoados . 

Ladrões 

Mas não se esqueça disso, que, se o dono da casa soubesse a que 

hora viria o ladrão, ele não teria permitido que sua casa fosse 

arrombada. Você também, estar pronto; pois o Filho do Homem 

virá numa hora em que você não espera. (12: 39-40) 

Nessa analogia final, o quadro não é de um mestre de voltar, mas de um mestre roubado. A 

frase de abertura, Mas não se esqueça do presente , introduz uma verdade a ser tratado 

como tanto óbvio e enfático. Olhando para trás sobre o incidente, é evidente que, se o 

dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele não teria permitido que sua casa 

fosse arrombada . Ladrões muitas vezes cavou através das paredes de casas, e se 

soubesse quando o ladrão estava indo à greve, o mestre certamente teria sido pronto para 

prevenir ou frustrar sua tentativa. 

O elemento surpresa associada à chegada clandestina de um ladrão se encaixa o ponto da 

imprevisibilidade da volta do Senhor. Em Apocalipse 3: 3 Jesus advertiu a igreja de 

Sardes, "Lembre-se que você tem recebido e ouvido; e mantê-lo, e se 

arrepender. Portanto, se você não acordar, virei como um ladrão, e não saberás a que 

horas vou chegar até você "Tanto 1 Tessalonicenses 5: 2-4. E 2 Pedro 3:10 comparar a 

vinda do Dia do Senhor com a de um ladrão. 

Jesus resume os quatro analogias Ele havia acabado de dar em uma exortação final: Você 

também, estar pronto; pois o Filho do Homem virá numa hora em que você não 

espera . A única maneira de evitar a perda espiritual é estar pronto em todos os momentos 

para a volta de Cristo. 

Readiness começa com a salvação. Mais cedo, no Evangelho de Lucas, Jesus havia 

chamado as pessoas a se arrependerem ou rejeição rosto quando ele retorna: 

Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. Pois quem 

quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, ele é o 

único que vai salvá-lo. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder 

ou perder a si mesmo? Para quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho 

do homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, e a glória do Pai e dos santos 

anjos. (9: 23-26) 

Mas prontidão também envolve a santificação. Em 2 Pedro 3:14 Pedro exortou seus 

leitores: "Por isso, amados, uma vez que você olhar para essas coisas [a destruição 

cataclísmica da terra e os céus descritas nos versos 10-13], ser diligente para ser 

encontrado por ele em paz, impecável e irrepreensível "(cf. v. 11). Os redimidos 



demonstrar a sua disponibilidade para o retorno de Cristo, prosseguindo uma vida 

piedosa. 

A IMPORTÂNCIA DE READINESS 

Pedro disse: "Senhor, estás a abordar esta parábola a nós, ou 

para todos os outros também?" E o Senhor disse: "Quem é o 

mordomo fiel e sensato, a quem o senhor vai colocar no comando 

de seus servos, para dar -los suas rações no momento 

adequado? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor 

encontrar fazendo assim quando vem. Em verdade vos digo que 

ele vai colocá-lo no comando de todas as suas posses. Mas, se 

aquele servo disser no seu coração: 'Meu senhor vai ser um longo 

tempo a chegar', e começa a bater os escravos, tanto homens como 

mulheres, e para comer e beber e ficar bêbado; o senhor daquele 

servo virá num dia em que não o espera, e numa hora que ele não 

sabe, e cortá-lo em pedaços, e atribuir-lhe um lugar com os 

infiéis. E isso escravo que soube a vontade do seu senhor e não se 

preparar ou agir de acordo com sua vontade, receberá muitos 

açoites, mas o único que não sabia, e atos cometidos dignos de 

uma flagelação, vai receber, mas poucos. A quem muito foi dado, 

muito será exigido; e aos quais confiaram muito, se lhe pedir tudo 

o mais "(12: 41-48). 

O Senhor ensinou esse mesmo princípio em Mateus 24: 44-51 (cf. Mc 13: 33-37 eo 

ensinamento similar na parábola dos talentos [Mateus. 25: 14-30]), indicando que era um 

tema recorrente de seu ensino.Incerto de que as analogias no ponto anterior foram 

dirigidas a Pedro , agindo como sempre fazia, como o porta-voz para o resto, disse: 

"Senhor, estás a abordar esta parábola a nós, ou para todos os outros 

também?" Jesus não fez responder diretamente, mas indiretamente com outra parábola, 

um envolvendo dois servos. O primeiro é fiel e representa os crentes, que estão prontos 

para o retorno de Cristo e serão abençoados. O outro é infiel, e representa os incrédulos, 

que não estão prontos para seu retorno e será punido. Uma vez que todas as pessoas caem 

em uma dessas duas categorias, a parábola de Jesus abrange todos. 

O Servo Fiel 

E o Senhor disse: "Quem é o mordomo fiel e sensato, a quem o 

senhor vai colocar no comando de seus servos, para lhes dar a 

ração no momento adequado? Bem-aventurado aquele servo a 

quem seu senhor encontrar fazendo assim quando vem. Em 

verdade vos digo que ele vai colocá-lo no comando de todas as 

suas posses. (12: 42-44) 



Como observado acima, o mordomo fiel e sensível representa os crentes genuínos. Eles 

gerir bem as riquezas espirituais que Deus confiou aos seus cuidados, e estão prontos para 

o retorno de Cristo. pistos (fiéis ), como sempre, no Novo Testamento, tem o significado 

de "crer", indicando que este servo representa o redimiu. phronimos ( sensible ) é o 

resultado da salvação e descreve um, prudente, crente discreto pensativo, que tem a 

sabedoria que vem do alto (cf. Tiago 3:17). Crentes entender a urgência ea importância 

de viver na esperança do retorno de seu Senhor. Eles não só utilizou os recursos 

disponíveis para todos; a revelação de Deus na criação (Rom. 1: 18-32) e a lei de Deus 

escrita nos corações de todas as pessoas (Rom. 2:15), mas também quando exposto ao 

evangelho, eles acreditavam que, se arrependeu e foram salvos. Como o mordomo fiel, 

eles agiram de forma responsável. Coloque no comando de seu mestre servos e 

instruiu a dar-lhes suas rações na hora certa , ele fez exatamente isso.Seu mestre não 

deixaria de recompensá-lo para a realização de sua vontade, bem-aventurado é aquele 

escravo , disse Jesus, a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando 

vem . Quando Ele voltar Jesus também vai premiar aqueles que fielmente a Sua 

vontade. Assim como o mestre colocou o servo fiel a cargo de todos os seus bens , assim 

será também o Senhor aos Seus servos fiéis responsabilidade no reino (cf. 12:32.; 2 Tm 

2:12) correspondente. 

O servo infiel 

Mas, se aquele servo disser no seu coração: 'Meu senhor vai ser 

um longo tempo a chegar', e começa a bater os escravos, tanto 

homens como mulheres, e para comer e beber e ficar bêbado; o 

senhor daquele servo virá num dia em que não o espera, e numa 

hora que ele não sabe, e cortá-lo em pedaços, e atribuir-lhe um 

lugar com os infiéis. E isso escravo que soube a vontade do seu 

senhor e não se preparar ou agir de acordo com sua vontade, 

receberá muitos açoites, mas o único que não sabia, e atos 

cometidos dignos de uma flagelação, vai receber, mas poucos. A 

quem muito foi dado, muito será exigido; e aos quais confiaram 

muito, se lhe pedir tudo o mais "(12: 45-48). 

Em contraste com o escravo fiel do infiel escravo , ignorando a exortação no versículo 

40, disse em seu coração: "Meu senhor vai ser um longo tempo a chegar." Na falta 

de um senso de urgência, ele continuou a fazer o que o satisfez. E isso incluía brutalidade 

infligida os escravos, homens e mulheres , bem como continuar a comer e beber e ficar 

bêbado . Em vez de gerir adequAdãoente os recursos colocados à sua responsabilidade, 

ele usou e abusou-los para seu próprio prazer guloso e embriagada. Ele viveu sob a ilusão 

de que ele tinha muito tempo para desfrutar de seu pecado diante de seu senhor voltou. 

Muitas pessoas vivem suas vidas sob a mesma ilusão, assumindo que eles podem fazer o 

que quiserem e se convertessem a Deus pouco antes do final. Tal raciocínio é tanto 

insensato e perigoso, uma vez que ninguém sabe quando ele ou ela vai morrer, ou quando 

o Senhor voltará. Nem que o raciocínio falho ter em conta o perigo mortal de apostasia 

(cf. Heb. 6: 4-8). Ele não percebe que Deus pode endurecer os corações daqueles que 

persistem em endurecimento deles para que eles chegar a um ponto onde eles não podem 

se arrepender e crer (João 12: 37-40.; Rom 1:24, 26, 28; Hb 10. : 26-27). 



Ilustrando o perigo de tal raciocínio falho, o escravo infiel calculou mal o tempo de 

retorno do seu mestre. Ele foi pego de surpresa quando seu mestre veio em um dia em 

que ele fez não espera, e à hora em que ele fez não sei . Em um ato drástica e grave de 

punição simbolizando o julgamento de Deus sobre os ímpios, o seu mestre cortá-lo em 

pedaços e atribuiu -lhe um lugar com os infiéis . Com a palavra os incrédulos , a 

metáfora se torna realidade. O lugar onde os despreparados passará a eternidade é o 

inferno, onde o prazer é substituído pela eterna dor como "haverá choro e ranger de 

dentes" (Mat. 24:51). 

Mas, enquanto todos os incrédulos serão condenados ao inferno, nosso Senhor deixa claro 

aqui que o grau de sua punição será diferente. Jesus aludiu ao facto de que através da 

descrição, em adição ao escravo desafiante mencionado acima, dois outros tipos de 

escravos infiel. O primeiro foi um escravo que soube a vontade do seu senhor e não se 

preparar ou agir de acordo com sua vontade . Ele não era perversamente desafiante, 

mas apenas distraído; ele não abusar dos recursos do seu mestre, nem flagrantemente 

desafiar a vontade de seu mestre, mas nem ele obedecê-lo. Como resultado, ele não estava 

preparado para o seu retorno. Ao contrário do escravo rebelde, que recebeu a punição 

mais severa de ser cortado em pedaços, este escravo iria receber a menor punição 

de muitos cílios . Um terceiro escravonão sabia a vontade de seu mestre. Sua ignorância 

não exonerá-lo do julgamento, já que ele cometeu atos dignos de um açoitamento . No 

entanto, ele recebeu a punição menos grave dos três, recebendo , mas poucos cílios. 

Concluindo as palavras de Jesus constituem a base para os diferentes graus de punição no 

inferno. A quem muito foi dado , Ele advertiu, muito será exigido; e aos quais 

confiaram muito, se lhe pedir tudo o mais . O grau de punição para os descrentes está 

diretamente relacionada com o seu conhecimento da verdade. Os mais verdade as pessoas 

sabem, o mais perigoso é para eles para rejeitá-la. Diante do iminente retorno de Cristo, 

para rejeitar desafiadoramente o evangelho, ser indiferente a ele, ou ser ignorante corre o 

risco de tragédia eterna. A exortação a todos é: "Eis que agora é" o tempo aceitável, "eis 

que agora é" o dia da salvação "(2 Cor. 6: 2). Todos são chamados a "se arrepender e crer 

no evangelho" (Marcos 1:15; cf. Atos 17:30; 26:20), porque aqueles que se recusam a 

fazê-lo perecerá (Lucas 13: 1-5; João 3: 18) e enfrentar a ira eterna de Deus (João 3:36). 

O aviso em Hebreus 10: 26-31 é preocupante: 

Para se continuarmos a pecar deliberAdãoente depois de receber o conhecimento da 

verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa terrível de 

julgamento e a fúria de um fogo que consumirá os adversários. Qualquer pessoa que tenha 

anulado a Lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três 

testemunhas. Quanto maior castigo que você acha que ele será julgado merecedor aquele 

que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi 

santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Para nós conhecemos aquele que disse: 

"Minha é a vingança, eu retribuirei." E mais uma vez: "O Senhor julgará o seu povo." É 

uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. 

 
 

 



80. A Tragédia da oportunidade perdida (Lucas 

12: 49-59) 

"Eu vim para lançar fogo sobre a terra; e como gostaria que já 

estivesse aceso! Mas eu tenho um batismo de sofrer, e como me 

angustio até que seja cumprida! Você acha que eu vim para 

conceder paz à terra? Digo-vos que não, mas antes 

dissensão; para a partir de agora cinco membros de um agregado 

familiar será dividida: três contra dois e dois contra três.Eles 

serão divididos, pai contra filho e filho contra pai, mãe contra a 

filha ea filha contra a mãe, mãe-de-lei contra a filha-de-lei e filha-

de-lei contra a mãe-de-lei. "E Ele também foi dizendo às 

multidões: "Quando você vê uma nuvem subindo no oeste, logo 

dizeis: 'Lá vem chuva", e por isso acaba. E quando você vê a 

soprar o vento sul, dizeis: Vai ser um dia quente ", e verifica-se 

dessa forma. Você hipócritas! Você sabe como analisar o aspecto 

da terra e do céu, mas por que você não analisar o tempo 

presente? E por que não fazê-lo até mesmo em seu próprio juiz 

iniciativa que está certo? Por enquanto você está indo com o seu 

adversário para comparecer perante o magistrado, em seu 

caminho até lá fazer um esforço para resolver com ele, para que 

ele não pode arrastá-lo perante o juiz, eo juiz entregá-la ao 

oficial, eo oficial jogá-lo na prisão. Eu digo a você, você não vai 

sair de lá enquanto não pagares o último centavo "(12: 49-59). 

Indiscutivelmente, da história exemplo mais infame da oportunidade perdida é Judas 

Iscariotes. Ele teve o privilégio, concedido apenas aos outros onze homens, de viver e de 

viajar, e experimentar, durante três anos, a presença de Jesus Cristo, o Senhor da glória 

encarnada. No entanto, inconcebivelmente, depois que intenso companheirismo pessoal 

com o Filho incomparavelmente perfeita de Deus, observando diariamente todos os 

milagres que Ele realizou e ouvir seus ensinamentos sem paralelo, Judas traiu e vendeu-

Lo para uma soma insignificante. Contra a pura glória de Jesus, Judas aparece como o 

homem mais profundamente infeliz que já andou na terra. Jesus pronunciou sua desgraça 

quando disse a ele: "Ai daquele homem por quem o Filho do homem é traído! Teria sido 

bom para esse homem se não houvera nascido "(Mat. 26:24). Judas, que na terra conhecia 

intimamente o Senhor do céu, vai passar a eternidade longe de Sua presença no inferno, 

implacavelmente atormentado por sua consciência acusadora e a memória de sua 

oportunidade desperdiçada. Mas é a natureza do inferno que, embora aqueles que sofrem 

sem alívio lamentar a sua dor, eles não mudar sua atitude para com o One eles rejeitaram. 

Enquanto em um sentido pessoal Judas é única, no sentido categórico ele não é. Havia 

muitos Judas nos dias de Jesus, se não em grau, então, certamente, em espécie. Havia 

muitos que rejeitaram após ser exposto a seu ensino, vendo Seus milagres, e 

testemunhando Sua perfeitamente santo vida. Essa geração em Israel foi a mais 

privilegiada em toda a história humana, sendo o único a ter Deus encarnado caminhada 



entre eles. Mas foi uma geração Judas que rejeitou Jesus apesar de serem testemunhas 

oculares maciça evidência, irrefutável de quem Ele era. A geração mais privilegiada na 

história da humanidade tornou-se seu exemplo mais trágico da oportunidade 

desperdiçada. 

Cada geração desde então, incluindo o nosso, teve a sua quota de Judas. Sempre houve 

muitos que, embora expostos à evidência monumental que revela claramente a verdadeira 

identidade de Jesus, se recusam a acreditar. Como Judas, eles também vão sofrer as mais 

graves conseqüências eternas para desperdiçar sua oportunidade (cf. Heb. 10: 26-

31). Nesta passagem, Jesus dirigiu uma advertência a todas essas pessoas. 

A expectativa messiânica judaica, com base em sua compreensão do Antigo Testamento, 

era que a chegada do Messias teria início em paz incomparável. Uma das passagens 

messiânicas mais conhecidos chama Messias, o "Príncipe da Paz" (Is. 9: 6). Isaías 55:12 

prometeu que a nação seria "levou adiante com a paz" no reino do Messias (cf. 66:12; Sl 

72: 7.; Ez 34:25.), Quando Deus prometeu fazer uma aliança eterna de paz com eles (Ez. 

37:26). 

No Testamento Zacharias Nova, o pai de João Batista, expressou sua esperança confiante 

de que o Messias iria "guiar os nossos passos no caminho da paz" (Lucas 1:79). Em João 

14:27 Jesus prometeu aos seus seguidores: "Paz que eu deixo com você; A minha paz vos 

dou; não como o mundo dá eu dou para você. Não deixe seu coração ser incomodado, 

nem se atemorize "(cf.16: 33). Citando Isaías 57:19 Paulo escreveu que o Messias "veio 

e pregou a paz para [aqueles] que estavam longe, e paz aos que estavam perto" (Ef. 2:17), 

e acrescentou em Colossenses 1:20 que Ele fez isso paz "através do sangue da sua cruz" 

(cf. Lucas 2:14; Atos 10:36; Rom. 5: 1). 

Tragicamente, Israel perdeu a paz que Deus havia prometido quando eles rejeitaram o 

Messias através de quem era para ser realizado. Não poderia haver paz nacional ou 

mundial até o Messias, estabelecer o Seu reino terreno que era uma realidade 

futura. Entretanto, como a história da redenção se desenrola, o evangelho oferece paz 

pessoal que vem de salvação somente pela fé em Jesus. Tendo rejeitado o Príncipe da 

Paz, Israel não tinha nenhuma esperança para o Seu reino de paz. Também não havia 

qualquer esperança de paz pessoal. 

Como observado no capítulo 10 deste volume, o capítulo 12 do Evangelho de Lucas 

marca um ponto de viragem no ministério de nosso Senhor. Até agora a maioria do povo 

judeu foram endurecidos em sua rejeição dele, e seu ministério tornou-se em grande parte 

de advertência. Começando com os versos finais do presente capítulo, essas advertências 

tornou-se cada vez mais urgente e frequente (vv 56, 59; cf. 13:. 3, 5, 9, 24-30, 35, 14:24; 

19: 41-44). Nesta passagem, Jesus deu três advertências relativas oportunidade 

perdida. Ele alertou para a certeza da vinda do julgamento, a realidade do presente 

contenda, e o perigo de falta de discernimento. 

A CERTEZA DO JULGAMENTO VINDOURO 

"Eu vim para lançar fogo sobre a terra; e como gostaria que já 

estivesse aceso! Mas eu tenho um batismo de sofrer, e como me 

angustio até que seja cumprida! (12: 49-50) 



O evangelho divide toda a humanidade em duas categorias, tanto para o tempo ea 

eternidade: os salvos e os perdidos; os remidos e os não-redimidos; aqueles que vão 

passar a eternidade no céu, e aqueles que vão gastá-lo no inferno. 

A frase que eu vim é um termo técnico usado em vários lugares pelo Senhor para falar 

de sua missão, que ele definiu em Lucas 19:10, quando disse que "o Filho do Homem 

veio buscar e salvar o que estava perdido "(cf. Mat. 09:13). "Não penseis que vim revogar 

a Lei ou os profetas:" Ele advertiu, "eu não vim para abolir, mas para cumprir" (Mat. 

5:17). Em João 5:43 Jesus declarou aos líderes judeus hostis, "Eu vim em nome de meu 

Pai, e vós não me recebeis; se outro vier em seu próprio nome, você vai recebê-lo. "Jesus 

disse aos ouvir Seu discurso sobre o pão da vida:" Eu desci do céu, não para fazer a minha 

vontade, mas a vontade daquele que me enviou "(João 6:38). Jesus é o Bom Pastor, que 

"veio para que [Suas ovelhas pode] tenham vida, ea tenham em abundância" (João 

10:10). Ele veio "como luz para o mundo, para que todo aquele que crê [Nele] não 

permaneça nas trevas" (João 12:46); Ele "não vim para julgar o mundo, mas para salvar 

o mundo" (v. 47). Na noite antes da Sua morte, Jesus disse aos Doze: "Saí do Pai e vim 

ao mundo; Eu estou deixando o mundo de novo e vou para o Pai "(João 16:28). Ele disse 

a Pilatos: "Para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade" (João 18:37). 

Embora Ele veio para salvar os perdidos, a missão de Jesus foi também um dos juízo; Ele 

veio para lançar fogo sobre a terra. Fogo é usado com freqüência nas Escrituras como 

uma imagem do julgamento de Deus (por exemplo, Deut 32:22; 2 Sm. 22: 9.; Sl. 21: 9; 

78:21; 97:. 3; Isa 26:11; 29: 6; 30:33; 66: 15-16; Jer 4: 4; 15:14; 21:12; Lam. 2: 3-4; 

04:11; Ez 21:31; 22:21, 31;.. Amos 1: 4, 7, 10, 12, 14; 2: 2, 5; 5: 6; Nah 1: 6; Lc. 3: 9, 16-

17; 2 Tessalonicenses 1:.. 7-8; Heb 10 : 27). O povo judeu estava familiarizado com as 

previsões do Antigo Testamento de julgamento de fogo de Deus, mas eles acreditavam 

que cairia sobre os gentios. Eles nunca esperava que, a vinda do Messias, o julgamento 

iria cair sobre eles. Mas Jesus veio para salvar somente os pecadores perdidos que se 

arrependem e crêem, e julgar aqueles que se recusam a fazê-lo, judeu ou gentio. "Porque 

o juízo Eu vim a este mundo", ele disse, "a fim de que os que não vêem vejam, e os que 

vêem se tornem cegos" (João 9:39; cf. 5: 22-30). 

Assim como o fogo não só consome o que é combustível, mas também purifica o que não 

é, o evangelho é um fogo que, ou expurgos ou castiga. Aqueles que acreditam, ele 

limpa; aqueles que rejeitam, consome (João 3:18). Ele é "o aroma da morte para a morte, 

para o outro um aroma de vida para vida" (2 Cor. 2:16). 

Exclamação do Senhor, como gostaria que já estivesse aceso indica que o julgamento a 

que se referiu ainda estava por acontecer. O evento que iria acender o fogo do julgamento 

foi a Sua morte, que Jesus descrito como um batismo Ele tinha que sofrer. Batismo se 

refere à Sua imersão sob julgamento divino (cf. Marcos 10:38); antes de julgar os 

incrédulos do seu pecado, o próprio Cristo foi julgado por Deus para os pecados dos 

crentes. Isso aconteceu na cruz, quando Ele "nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se 

maldição por nós" (Gl 3:13; cf. Is 53:... 5-6, 11-12; Rom 4: 25; 2 Cor 5:21;. 1 Pedro 

2:24). Nesse versículo Paulo expressa a doutrina essencial, não-negociável de 

substituição penal, que "diz que Deus deu a Si mesmo, na pessoa de seu Filho para sofrer 

em vez de nós a morte, punição e maldição devido a humanidade caída como a pena do 

pecado. Esse entendimento da cruz de Cristo está no cerne do evangelho "(Jeffrey, Steve, 

Michael OVEY, e André Sach, traspassado pelas nossas transgressões[Wheaton, Ill .: 

Crossway de 2007], 21). 



Então terrível para o Filho de Deus sem pecado era o pensamento de rolamento pecado e 

sendo separado do Pai que Ele exclamou: Como me angustio até que seja 

cumprida! Embora Getsêmani foi o momento mais angustiante de antecipação, Jesus 

viveu sua vida em um perpétuo Getsêmani. Nunca houve um momento em que ele não 

estava ciente do sofrimento que estava diante dele. Distressed traduz uma forma do 

verbo sunechomai , que tem o significado básico de ser apreendido, agarrou (como 

acontece com medo), ou sob o controle de alguma coisa. Ele é usado em Lucas 08:37 para 

falar dos gerasenos sendo "agarrado com muito medo", depois de Jesus expulsar 

demônios em um rebanho de suínos. Em Lucas 19:43 se refere a Jerusalém sendo 

cercados pelos romanos durante o cerco de 70 dC;em Lucas 22:63 é usado dos homens 

segurando Jesus, e em 2 Coríntios 5:14 do amor de Cristo controlar os crentes. Em 

Filipenses 1:23 Paulo usou quando escreveu aos filipenses que ele foi "duramente 

pressionado em ambos os sentidos, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é 

muito melhor", mas percebeu que "a permanecer em na carne [era] mais necessário, por 

causa deles "(24 v.). O sofrimento de Cristo como Ele agonizou no jardim não era um 

sinal de fraqueza, mas de absoluta, pura santidade sendo revelado pelos pensamentos de 

rolamento pecado e do juízo divino. Foi a única resposta possível. Como poderia o Filho 

sem pecado não ser angustiado em agonia para que Ele suou sangue! 

Cumprida traduz uma forma de o mesmo verbo usado de grito triunfante de Jesus na 

cruz: "Está consumado!" (João 19:30). Em meu comentário sobre esse versículo eu notei, 

Foi um grito de triunfo; a proclamação de um vencedor. A obra da redenção que o Pai 

Lhe foi realizado: o pecado foi expiado (Heb 9:12; 10:12.), E Satanás foi derrotado e 

impotente (Heb 2:14; cf. 1 Pedro 1:18. -20; 1 João 3: 8). Cada exigência de justa lei de 

Deus foi satisfeita; Santa ira de Deus contra o pecado tinha sido apaziguado (Rm 3.25; 

Hb 2.17; 1 João 2:.. 2; 4,10) cada profecia tinha sido cumprida.Conclusão de Cristo da 

obra da redenção significa que nada precisa ser nem pode ser adicionado a ele. A salvação 

não é um esforço conjunto entre Deus eo homem, mas é inteiramente uma obra da graça 

de Deus, se apropriou somente pela fé (Ef. 2: 8-9). ( João 12-21 , A Commentary 

MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, de 2008], 356) 

O Senhor foi duramente pressionado entre o sofrimento ea Proposito; entre a dor e do 

plano; entre suportar a cruz "para o gozo que lhe": e desejando ser restaurado para a glória 

que ele tinha tido na presença do Pai antes de vir ao mundo (Heb 12 2). (João 17: 5); entre a 

sua própria vontade e o pai. No entanto, Ele nunca vacilou, e no final disse no jardim, "Não 

a minha vontade, mas a tua" (Lucas 22:42). 

A REALIDADE DO STRIFE PRESENT 

Você acha que eu vim para conceder paz à terra? Digo-vos que 

não, mas antes dissensão; para a partir de agora cinco membros 

de um agregado familiar será dividida: três contra dois e dois 

contra três. Eles serão divididos, pai contra filho e filho contra 

pai, mãe contra a filha ea filha contra a mãe, mãe-de-lei contra a 

filha-de-lei e filha-de-lei contra a mãe-de-lei. "(12:51 -53) 



A divisória que o evangelho de Cristo traz é para o tempo ea eternidade. Nesse discurso 

Jesus deu uma parábola envolvendo justas e injustas servos que ilustravam a separação 

eterna (ver a exposição de 12: 41-48 no capítulo anterior deste volume). O mordomo fiel 

representa aqueles que estão prontos para a volta de Cristo; que são obedientes ao 

evangelho, acreditar em Jesus, confessamos como Senhor, e são salvos (Rom. 10: 9). Eles 

serão recompensados com a bem-aventurança para sempre no céu. Os mordomos infiéis 

(seja desafiante, distraído, ou ignorante) representam os incrédulos, que não acreditam 

em Jesus, aceitar o evangelho, ou se arrepender. Eles vão ser condenado a vários graus 

de punição eterna, consciente no inferno. 

Mas como eles respondem a Jesus não só vai dividir as pessoas em toda a eternidade, mas 

também no tempo, como pergunta retórica do Senhor, Você acha que eu vim para 

conceder paz à terra? Digo-vos que não, mas sim divisão , revela (cf. Mat. 10:34). Era 

razoável para o povo judeu, baseado no ensino do Antigo Testamento observado 

anteriormente neste capítulo, para supor que o Messias iria trazera paz . Mas Jesus disse-

lhes que Ele não veio para trazer a paz, mas sim divisão . Quando não há paz entre os 

pecadores e Deus, não haverá paz entre as pessoas, mas sim luta e conflito. 

Para ilustrar seu ponto Jesus escolheu unidade mais fundamental da sociedade, a família 

(cf. uma ilustração semelhante em Miquéias 7: 6). Muitas vezes ele usou a frase a partir 

de agora para descrever algo que estava começando, e continuaria a ser assim no futuro 

(por exemplo, Matt 23:39; 26:29; Lucas 05:10; 22:69; João 8.: 11; 13:19; 14: 7). (. 2 Cor 

5, 18-20) Jesus, que veio como o Príncipe da Paz para reconciliar os pecadores com Deus, 

foi e continuará a ser, ao mesmo tempo, o grande divisor (cf. João 7:43; 9: 16; 10:19). 

Na ilustração hipotética do Senhor cinco membros de um agregado familiar será 

dividida: três contra dois e dois contra três. Eles serão divididos, pai contra filho e 

filho contra pai, mãe contra a filha ea filha contra a mãe, mãe-de-lei contra a filha-

de-lei e filha-de-lei contra a mãe-de-lei . (Seis membros da família são nomeados, mas 

há apenas cinco indivíduos, uma vez que a mãe do filho e da mãe-de-lei do [esposa de 

seu filho] filha-de-lei são a mesma pessoa.) Esta ilustração tem jogado para fora inúmeras 

vezes em famílias reais desde os dias de Jesus. A ofensa do evangelho, muitas vezes faz 

com que aqueles que rejeitam e odiá-lo para fazer desterrados de até familiares que 

acreditam nele. Em Mateus 10:21 Jesus revelou divisão família quão longe sobre Ele 

poderia ir: "irmão entregará à morte o irmão, e um pai a seu filho; e filhos se levantarão 

contra os pais e levá-los a ser condenado à morte ", mas ele fez a seguinte promessa 

reconfortante para aqueles que perdem suas famílias terrenas por causa do evangelho:". 

Todo mundo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou 

campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna 

"(Mat. 19:29). 

O PERIGO DE FALTA DE DISCERNIMENTO 

E Ele também dizia às multidões: "Quando você vê uma nuvem 

subindo no oeste, logo dizeis: 'Lá vem chuva", e por isso acaba. E 

quando você vê a soprar o vento sul, dizeis: Vai ser um dia quente 

", e verifica-se dessa forma. Você hipócritas! Você sabe como 

analisar o aspecto da terra e do céu, mas por que você não 

analisar o tempo presente? E por que não fazê-lo até mesmo em 



seu próprio juiz iniciativa que está certo? Por enquanto você está 

indo com o seu adversário para comparecer perante o magistrado, 

em seu caminho até lá fazer um esforço para resolver com ele, 

para que ele não pode arrastá-lo perante o juiz, eo juiz entregá-la 

ao oficial, eo oficial jogá-lo na prisão. Eu digo a você, você não 

vai sair de lá enquanto não pagares o último centavo "(12: 54-

59). 

Estes dois exemplos são um forte aviso para aqueles cuja falta de discernimento coloca 

em perigo de perder a salvação. O povo judeu, em particular os seus líderes religiosos, 

viam a si mesmos como sendo "um guia para cegos, luz dos que estão em trevas, um dos 

néscios, mestre de o imaturo, tendo na lei a forma da ciência e da verdade "(Rom. 2: 19-

20). No entanto, eles não conseguiram discernir a realidade monumental e inigualável 

que Deus Filho, o Messias estava entre eles e provou que Ele era por uma série 

incalculável de milagres sobrenaturais. Isso chocante falta de discernimento em face de 

tais provas rendeu-los permanentemente cego, escurecido, insensato, e imaturo. Eles não 

conseguiram compreender o verdadeiro propósito da lei, que é a de apontar as pessoas 

para Cristo (Gl 3:24.), E eles falharam em confessá-Lo como Senhor (Rm 10: 9-

10.). Nestes analogias Jesus os repreendeu por duas coisas: não conseguindo discernir o 

tempo, e não conseguindo discernir a ameaça. 

Não conseguindo discernir O Time 

E Ele também dizia às multidões: "Quando você vê uma nuvem 

subindo no oeste, logo dizeis: 'Lá vem chuva", e por isso acaba. E 

quando você vê a soprar o vento sul, dizeis: Vai ser um dia quente 

", e verifica-se dessa forma. Você hipócritas! Você sabe como 

analisar o aspecto da terra e do céu, mas por que você não 

analisar o tempo presente? (12: 54-56) 

O povo da época de Jesus não tinham as ferramentas de meteorologistas modernas, tais 

como fotos de satélite, radar Doppler, e modelos de previsão de computador 

sofisticados. No entanto, através de observações simples sobre os padrões familiares, eles 

foram capazes de fazer previsões meteorológicas precisas de curto prazo. "Quando você 

vê uma nuvem subindo a oeste , Jesus lembrou-lhes,"imediatamente você diz:" Lá 

vem chuva ", e assim ele sair. " Chuva geralmente entra em Israel a partir de nuvens 

que se formam sobre o Mar Mediterrâneo a oeste . Quando as pessoas notaram uma 

nuvem subindo no oeste eles corretamente supôs, como fez Elias (1 Reis 18: 44-45), 

que um chuveiro estava vindo . Eles também entenderam que quando havia um vento 

sul soprando de fora os desertos em que direção ele iria ser um dia quente . 

Então, o Senhor aplicou estas duas ilustrações para seus ouvintes. Você hipócritas! , Ele 

disse: Você sabe como analisar o aspecto da terra e do céu, mas por que você não 

analisar o tempo presente?Jesus muitas vezes referido o povo judeu, especialmente seus 

líderes religiosos, como os hipócritas (por exemplo, 13:15; Matt. 6: 2, 5, 16, 7: 5; 15: 7; 

22:18; 23:13, 15,23, 25, 27, 28, 29). Sua espiritualidade era falsa; sua fidelidade a Deus 

uma farsa; sua virtude superficial; sua religião externa; seus corações mal. 



À primeira vista, a conexão entre a previsão do tempo e da hipocrisia não pode ser 

facilmente perceptível. Mas o ponto de Cristo é que eles foram capazes de chegar a 

conclusões rotineiramente meteorológicas com base em evidências muito menos do que 

suas palavras inigualáveis:;, obras sobrenaturais (João 10:25), e vida sem pecado (Mateus 

7 (28-29 João 7:46.) João 8:46) fornecida. Esta prova conclusivamente provado Jesus foi 

a encarnação do Messias, Deus. A hipocrisia deles, neste caso, estava em fingir que não 

temos provas suficientes para convencê-los de que Jesus era quem dizia ser e exigindo 

mais sinais dele (veja a discussão sobre esse ponto no capítulo 8 deste volume). 

O povo judeu rejeitou Jesus não porque eles não tinham provas, mas porque Ele não era 

um líder militar derrubar seus inimigos e exaltando Israel. Eles também se ressentia 

profundamente Seu diagnóstico de sua condição espiritual e viu sua pretensão de ser Deus 

como blasfêmia. Quando Ele os descreveu como pobre espiritualmente, cativo, cegos e 

oprimidos (Lc 4:18), os judeus espiritualmente orgulhosas na sinagoga de sua cidade 

natal, Nazaré 

estavam cheios de raiva, ouvindo eles estas coisas; e levantou-se e dirigiu-o fora da 

cidade, e levou-o à cume do monte em que a cidade tinha sido construída, a fim de jogá-

lo para baixo do penhasco. Mas passando pelo meio deles, seguiu seu caminho. (Vv. 28-

30) 

Em João 8:37 Ele declarou aos líderes religiosos judeus hostis ", procurais matar-me, porque 

a minha palavra não entra em vós." Sua afirmação de ser Deus os levou a tentar pedra Ele 

(João 8: 58-59 ; 10:31).João 1:11 observa que Cristo "veio para os Seus, e aqueles que foram 

os seus não o receberam", porque "a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas 

do que a luz, porque as suas obras eram más "(3:19). 

As pessoas e os seus líderes tinham toda a luz que for necessário (cf. João 12:35), mas 

optou por rejeitá-la. Sua cegueira espiritual e do acórdão que traria movido a Salvador às 

lágrimas: 

Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: "Se você tivesse 

conhecido neste dia, mesmo que você, as coisas que servem para a paz! Mas agora eles 

têm sido escondido de seus olhos.Para os dias virão em que os seus inimigos vão deitar-

se uma barricada contra você, e cercá-lo e hem você de todos os lados, e eles vão nivelar-

lo para o chão e seus filhos dentro de você, e eles não deixarão em ti pedra sobre pedra, 

porque não conheceste o tempo da tua visitação "(Lucas 19: 41-44). 

Deixar de reconhecer corretamente o presente momento fez com que eles perca a sua 

oportunidade (cf. Gênesis 6: 3; Heb. 6: 4-6). Apesar de milhares de indivíduos, mais tarde, 

acreditar em Jesus e ser convertido (cf. Atos 2:41; 4: 4), a nação como um todo rejeitaram, 

em seguida, e continua a fazê-lo. O fracasso de Israel para discernir os tempos resultou em 

julgamento catastrófico sobre a nação, que veio em 70 dC nas mãos dos romanos e continua 

até agora. Zacarias profetizou que o julgamento sobre a nação judaica não será levantado até 

que se arrependam e abraçar Jesus Cristo como Senhor (Zc. 12:10). 



Na falta de discernir a Threat 

E por que não fazê-lo até mesmo em seu próprio juiz iniciativa que 

está certo? Por enquanto você está indo com o seu adversário 

para comparecer perante o magistrado, em seu caminho até lá 

fazer um esforço para resolver com ele, para que ele não pode 

arrastá-lo perante o juiz, eo juiz entregá-la ao oficial, eo oficial 

jogá-lo na prisão. Eu digo a você, você não vai sair de lá enquanto 

não pagares o último centavo "(12: 57-59). 

A pergunta de Jesus, Por que você não até mesmo em seu próprio juiz iniciativa que 

é certo? foi um desafio para cada pessoa lá para examinar a sua vida. Especificamente, 

Ele os chamou para julgar o que é certo , examinando suas vidas com referência ao 

pecado. A título de ilustração, Jesus escolheu uma situação em que todos teriam sido 

familiarizado. Pediu-lhes que se imaginam indo com seuadversário para comparecer 

perante o juiz em uma questão legal, presumivelmente envolvendo uma dívida 

financeira. O Archon ( magistrado ) foi o oficial que conduziu a audiência preliminar. Se 

ele encontrou motivos suficientes para prosseguir com o caso, ele iria entregá-lo 

ao juiz que, se ele encontrou o acusado culpado, poderia transformar -lo para o 

oficial responsável pela prisão do devedor, eo oficial iria jogar -lo na prisão . Se isso 

acontecesse, Jesus advertiu, eles não sair de lá até que eles tinham pago o último 

centavo . 

Ponto do Senhor é que aqueles que se auto-avaliam corretamente irá discernir as suas 

questões de culpa antes de comparecer perante o juiz e ele resolve-los. Em um sentido 

espiritual, este imagens de pecadores no seu caminho para o grande julgamento do Trono 

Branco, onde serão considerados culpados e condenados à punição eterna no inferno (Ap 

20: 11-15). Jesus exorta-os a discernir com cuidado a ameaça terrível de que o julgamento 

e abraçar a mensagem do evangelho, antes que seja tarde demais. Como o escritor de 

Hebreus adverte: "É aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso o 

juízo" (Hb. 9:27). 

Em face dessa realidade terrível que Deus oferece a boa notícia de livre-salvação e perdão 

completo para todos os que crêem em Jesus Cristo (2 Cor. 5: 18-20; Colossenses 2: 13-

14; 1 Pedro 2:24) . Aqueles que aceitam que o perdão e confiança Nele nunca irá enfrentar 

julgamento (João 5:24; Rom. 5: 1; 8: 1), uma vez que Ele levou apenas a ira de Deus 

contra todos os pecados de todos os que já acreditam e satisfez plenamente à exigências 

da justiça de Deus (Rm 3:26;.. 2 Cor 5:21). Deus mostrou a Sua aprovação dessa 

realização, ressuscitando-o dentre os mortos (1 Ts. 1:10). Como João Calvin 

eloquentemente escreveu: "Por Sua obediência, Ele limpou nossas transgressões; pelo 

Seu sacrifício, apaziguado a ira divina; pelo seu sangue, lavou nossos pecados; por Sua 

cruz, cargo nossa maldição; e pela Sua morte, feito satisfação para nós "(" A resposta de 

Calvino para Sadoleto ", em João C. Olin, ed,. A Reforma Debate [Separata; Grand 

Rapids: Baker, 1976], 66-67). Portanto pecadores podem confiantemente atenderam o 

chamado para "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar; invocai-o enquanto está perto 

"(Is. 55: 6; cf. 2 Cor 6: 2.), confiando na promessa de Jesus de que" aquele que vem a 

mim de maneira nenhuma o lançarei fora "(João 6:37 ). 

  



81 Vivendo em tempo emprestado (Lucas 13: 1-

9) 

Agora, na mesma ocasião, estavam presentes alguns que se 

reportava a ele sobre os galileus, cujo sangue Pilatos misturara 

com os seus sacrifícios. E Jesus disse-lhes: "Você acha que esses 

galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por 

terem sofrido esse destino? Digo-vos que não, mas se não se 

arrependerem, todos vocês vão de igual modo perecereis. Ou você 

acha que aqueles dezoito sobre os quais a torre de Siloé caiu e 

matou deles eram culpados do que todos os homens que vivem em 

Jerusalém? Digo-vos que não, mas a menos que você se 

arrependa, você vai todos de igual modo perecereis "E Ele 

começou a contar esta parábola:". Um homem tinha uma figueira 

que tinha sido plantada na sua vinha; e ele veio procurar fruto 

nela, e não havia nenhuma. E ele disse para a vinha-keeper: Eis 

que há três anos eu vim procurar fruto nesta figueira, sem 

encontrar qualquer. Corte-o para baixo! Por que até mesmo usar 

o chão? E ele respondeu, e disse-lhe: 'Deixe-o em paz, senhor, 

para este ano também, até que eu cave em derredor, e colocar em 

adubo; e se der fruto no ano que vem, tudo bem; mas se não, 

cortá-la '"(13: 1-9). 

Vivemos em uma era diferente de qualquer outro na história, uma era em que a mídia 

fornece comunicação de massa instantânea que mantém as pessoas em contato com o que 

está acontecendo em todo o mundo. Mas o oceano incessante de informações detalhadas, 

fotos e vídeos que inunda nossas telas de TV, monitores de computador e telefones 

celulares também garante que não estamos isolados a partir de calamidades, não importa 

onde eles acontecem. Desastres naturais, como terremotos mortais como os do México, 

Chile, China ou Japão, tsunamis no Oceano Índico, erupções vulcânicas na Islândia ou as 

Filipinas, furacões ao longo da costa leste e costa do Golfo dos Estados Unidos, tufões na 

Ásia, incêndios florestais na Austrália ou no sudoeste americano, avalanches na Europa, 

epidemias em países do terceiro mundo, fome na África, bem como desastres provocados 

pelo homem, como guerras, terrorismo, genocídio, crimes, motins e acidentes, além de 

social e econômico crises em todo o mundo, todos inundar os nossos sentidos, fazendo 

com que as pessoas em todos os lugares para experimentar vicariamente toda a dor, 

tristeza, sofrimento e morte dessas catástrofes trazer. 

Que a vida nesta caído, planeta amaldiçoado pelo pecado está cheio de problemas, 

tristeza, dor e sofrimento é mais evidente do que nunca, mas sempre foi o claro 

testemunho da Escritura. Um dos conselheiros de auto-nomeados de Jó declarou 

precisamente, "O homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima" (Jó 

5: 7), uma avaliação com a qual Job concordou: "O homem, que é nascido de mulher, é 

de curta duração e cheio de turbulências "(Jó 14: 1). "Por que eu saí do ventre de olhar 



para problemas e tristeza," Jeremias lamentou, "de modo que os meus dias foram gastos 

em vergonha?" (Jer. 20:18). 

Ainda mais preocupante é a percepção de que Deus às vezes parece distante e não se 

preocupar com os problemas do mundo. Gritou a Jó despondently: "Por que você esconde 

o seu rosto e me considere seu inimigo?" (Jó 13:24). O salmista perguntou pensativo, "Por 

que você de longe, ó Senhor? Por que Você se esconde em tempos de angústia "(Sl. 10: 

1)?. Falando para Israel os filhos de Corá perguntou: "Por que você esconde o seu rosto 

e esquecer a nossa miséria e da nossa opressão?" (Sl. 44:24). Isaías escreveu: "Em 

verdade, você é um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, Salvador!" (Is. 45:15). Davi 

também teve momentos de dúvida e desânimo. No Salmo 13: 1, ele perguntou em 

desespero "Até quando, ó Senhor? Você vai me esquecer para sempre? Quanto tempo 

você vai esconder seu rosto de mim ":;, enquanto que no Salmo 22? (Cf. Sl 77 09/07 

88:14.): 1, ele expressou sua angústia em palavras mais tarde proferidas pelo Senhor Jesus 

Cristo, em aplicação à Sua experiência na cruz: "Meu Deus, meu Deus, por que me 

abandonaste?" (Mt 27:46).. 

A universalidade do sofrimento e da aparente indiferença de Deus para ele solicita muitos 

a perguntar por que Ele permite que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas essa 

questão não é o ponto.Ninguém é verdadeiramente bom, porque "não há homem que não 

peque" (1 Reis 08:46); "Não há ninguém que faça o bem" (Sl. 14: 1); na de Deus "vista 

nenhum homem vivo é justo" (Sl 143: 2.); ninguém pode dizer: "Eu tenho purificado o 

meu coração, estou limpo do meu pecado" (Prov. 20: 9); "Não há homem justo sobre a 

terra, que faça o bem e que não peque" (Ecl. 7:20). Uma vez que "todos pecaram" (Rom. 

3:23) e "o salário do pecado é a morte" (Rom. 6:23), todos merecem a morte. A verdadeira 

questão não é por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, mas as coisas boas 

acontecem porque a pessoas ruins. Que eles fazem reflete compaixão, graça e 

misericórdia de Deus para com os pecadores indignos. 

Porque os pecadores redimidos ainda vivemos em um mundo decaído, coisas ruins 

acontecem também aos crentes. Mas ao contrário do que acontece com os incrédulos, 

quando os crentes experimentam as mesmas calamidades, não são juízos, mas os ensaios 

corretivas para beneficiá-los espiritualmente e trazer honra a Deus. A Escritura diz que 

Deus permite isso por várias razões importantes. 

Em primeiro lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam a seu povo para testar a 

validade de sua fé. Não é para seu benefício uma vez que Ele, é claro, conhece o coração 

de cada pessoa (. Ps 44:21; Atos 15: 8). Mas os testes e ensaios cristãos passam por revelar 

a quem está na prova se a sua fé é genuína. Pedro escreveu: 

Neste [salvação] vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo 

necessário, você tem sido afligido por várias provações, para que a prova da vossa fé, 

muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo , pode ser 

encontrada a resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. (1 Pedro 1: 

6-7; cf. Dt 8: 2; 2 Crônicas 32:31; Pv 17:... 3) 

Em segundo lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam a seu povo para ensinar-lhes 

que não dependem de si próprios, mas em Seus recursos divinos. "Para nós não queremos 

que ignoreis, irmãos", escreveu Paulo aos Coríntios, "de nossa tribulação que nos 

sobreveio na Ásia, porquanto foi excessivamente, além das nossas forças, a ponto de 



desesperarmos até da própria vida; de fato, tivemos a sentença de morte dentro de nós 

mesmos para que não iria confiar em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos 

"(2 Cor 1: 8-9; cf. 12: 7-10.). 

Em terceiro lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam a seu povo para lembrá-los 

de sua esperança celestial. Paulo revelou o caminho dos ensaios para a esperança, quando 

ele disse aos romanos, "Nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que 

a tribulação produz perseverança; e perseverança, experiência comprovada; e caráter 

comprovada, a esperança; e esperança não decepciona "(Rm. 5: 3-5; cf. 2 Cor 4: 17-

18.). Provas levar os crentes para o lugar onde eles esperam para o céu, onde nenhuma 

das decepções e sofrimentos desta vida vai existir ou ser lembrado. 

Em quarto lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam a seu povo para revelar a eles 

o que eles realmente amam. Aqueles que amam o Senhor vai buscar o caráter provado 

que a tribulação produz:, e de bom grado sofrer no processo de ser feito mais como o 

Senhor Jesus Cristo (cf. Atos 05:41; 1 Pedro 4 (Rom 5 3-4.): 13). Por outro lado, aqueles 

cujas afeições estão colocadas nas coisas do mundo vai reagir com a decepção, desespero 

e até mesmo raiva quando ensaios levar essas coisas a partir deles. 

Em quinto lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam a seu povo para ensinar-lhes 

obediência. O salmista reconheceu: "Antes de ser afligido andava errado, mas agora 

guardo a tua palavra .... É bom para mim que eu estava aflito, para que eu possa aprender 

seus estatutos "(Sl 119:. 67, 71). O problema é que a disciplina do Senhor, que Deus usa 

para ajudar os crentes a aumentar em obediência e santidade (Heb. 12: 5-11). 

Em sexto lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam a seu povo para que Ele possa 

mostrar-lhes sua compaixão (Sl. 103: 13). Os crentes nunca sabe Deus mais intimamente 

do que quando Ele conforta-los nas suas tribulações. É então que o Deus de toda a 

consolação está próximo (cf. 2 Cor. 1: 4-5). 

Em sétimo lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam a seu povo para prepará-los 

para maior utilidade (Tiago 1: 2-4). Quanto mais eles são testados e refinados por 

provações, mais eficaz o seu serviço será. 

Finalmente, Deus permite que coisas ruins aconteçam com o Seu povo, para que possam 

ser melhor equipada para confortar os outros em seus ensaios, como foi o caso com Pedro 

(Lucas 22: 31-32).Segunda aos Coríntios 1: 4, 6 diz: 

[Deus] nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos será capaz de consolar 

os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos 

consolados por Deus .... Mas, se somos atribulados, é para o seu conforto e salvação; ou 

se somos consolados, é para o seu conforto, que é eficaz para o paciente suportando as 

mesmas aflições que nós também padecemos. 

E a verdade global que abrange todos estes fins é que Deus, nestas duras realidades ", faz com 

que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles 

que são chamados segundo o seu propósito" (Rom. 8:28) . 



Para o povo judeu do tempo de Jesus, a explicação de por que as coisas ruins aconteceram 

com as pessoas era singular e simples: calamidades eram sempre juízo de Deus sobre o 

pecado. No amigos de Jó Testamento Velho refletido essa mentalidade. Eles 

continuamente acusou-o de pecado oculto e exortou-o a confessar. "Lembre-se agora", 

perguntou Elifaz ", que jamais pereceu ser inocente? Ou onde foram destruídos os retos 

"(Jó 4: 7; cf. 08:20; 22: 5-10)?. Os discípulos perguntaram a Jesus a respeito de um 

homem cego de nascença (João 9: 2) "Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que 

nascesse cego?". 

Mas sua teologia estava errado; calamidades não são a maneira de destacar as pessoas, 

especialmente perversos para a punição de Deus, como se aqueles que morrem em uma 

calamidade são piores do que aqueles que sobrevivem. A verdade é que todas as pessoas 

são pecadores culpados merecedores da morte, e todo mundo está vivendo em tempo 

emprestado. Deus retém o julgamento por um tempo, porque Ele é paciente e 

misericordioso (Ex 34: 6; Num 14:18; Sl 86:15; 103:... 8) -mesmo para os gentios pagãos 

(Jonah 3-4), enquanto que apenas aqueles que O temem Salvadora vai experimentar o 

perdão e da bênção de Deus para sempre (Sl. 103: 17-18). Sua paciência para com aqueles 

que O rejeitam acabará por chegar a um fim (Gn. 6: 3; Hos 4:17; 5: 6; 9:12). 

A paciência de Deus oferece uma oportunidade para a salvação, dando às pessoas tempo 

para se arrepender. Paulo repreendeu aqueles que "despreza as riquezas da sua bondade e 

tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva [eles] ao 

arrependimento" (Rom. 2: 4), e ofereceu-se como um exemplo de paciência perfeita de 

Cristo para aqueles que acreditam em Deus e receber a vida eterna (1 Tm. 1:16). Pedro 

escreveu que "o Senhor é ... longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, 

senão que todos cheguem ao arrependimento" (2 Pedro 3: 9). 

Jesus rejeitou a teologia defeituosa que vê a calamidade como o julgamento de Deus sobre 

as pessoas particularmente perversos e ensinou que todos os pecadores estão vivendo em 

tempo emprestado. Ele assim o fez, tanto através da instrução direta e por meio de 

ilustrações. 

A INSTRUÇÃO 

Agora, na mesma ocasião, estavam presentes alguns que se 

reportava a ele sobre os galileus, cujo sangue Pilatos misturara 

com os seus sacrifícios. E Jesus disse-lhes: "Você acha que esses 

galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por 

terem sofrido esse destino? Digo-vos que não, mas se não se 

arrependerem, todos vocês vão de igual modo perecereis. Ou você 

acha que aqueles dezoito sobre os quais a torre de Siloé caiu e 

matou deles eram culpados do que todos os homens que vivem em 

Jerusalém? Digo-vos que não, mas a menos que você se 

arrependa, você vai todos de igual modo perecereis "(13: 1-5). 

Instrução de Cristo chamou a atenção para dois desastres sensacionais com que seus 

ouvintes estavam familiarizados. Depois de discutir essas calamidades, o Senhor voltou 

sua atenção para a verdadeira calamidade que enfrenta todos. 



O Templo Tragedia 

Agora, na mesma ocasião, estavam presentes alguns que se 

reportava a ele sobre os galileus, cujo sangue Pilatos misturara 

com os seus sacrifícios. E Jesus disse-lhes: "Você acha que esses 

galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por 

terem sofrido esse destino? Eu lhe digo, não, (13: 1-3a) 

A frase na mesma ocasião liga esta seção do discurso do Senhor com o anterior, no qual 

ele havia discutido julgamento (12: 49-59). Esta foi a terceira vez que esse discurso, que 

começou em 12: 1, foi interrompido (cf. 0:13, 41), como o ensino de Cristo no julgamento 

solicitado uma consulta ética séria e real, de modo que alguns dos presentes perguntou -

lhe sobre o galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios . 

Pôncio Pilatos foi o quinto governador romano da Judéia. Ele havia sido nomeado por 

Tibério no ano 26 dC e permaneceu no cargo até que ele foi removido em AD 36. Pilatos 

estava orgulhoso, arrogante e cínico (cf. João 18:38), e, ao mesmo tempo fraca e 

vacilante. O incidente mencionado nesta ocasião era típico do governo de Pilatos como 

governador, que foi marcada pela insensibilidade e brutalidade.Invertendo a política de 

anteriores governadores romanos, Pilatos tinha feito uma grande entrada, marchando suas 

tropas em Jerusalém levando normas que ostenta imagens que os judeus viram como 

idólatra. A população protestou veementemente contra o que eles viam como um 

sacrilégio. Pilatos ignorou os protestos e ordenou-lhes, sob pena de morte, para parar o 

protesto. Mas isso chamaram o seu blefe, e desafiou-o a exercer a sua ameaça de 

execução. Sane o suficiente para não estar dispostos a massacrar muitas pessoas, Pilatos 

foi forçado a remover os padrões ofensivos. A história é um indicativo de seu julgamento 

pobre, teimosia, arrogância e vacilações. Pilatos novamente enfureceu os judeus por tirar 

dinheiro de seu tesouro do templo para construir um aqueduto para levar água para 

Jerusalém. Nos motins de protesto que se seguiram, seus soldados bateram e abatidos 

muitos dos manifestantes. 

O incidente específico mencionado aqui envolvendo os galileus, cujo sangue Pilatos 

misturara com os seus sacrifícios é consistente com o que se sabe do caráter de 

Pilatos. Tais incidentes eram muito comuns naquela época em Israel (cf. Darrell L. 

Bock, Lucas 9: 51-24: 53 , Baker Exegetical Comentário ao Novo Testamento [Grand 

Rapids: Baker, 1996], 1205). Esses galileus pode ter sido envolvido em algum ato rebelde 

contra os romanos, que, em seguida, rastreados para Jerusalém e abatidos-los lá. O 

incidente ocorreu nas terras do templo, uma vez que o templo era o único lugar em Israel, 

onde se ofereciam sacrifícios. Provavelmente aconteceu na Páscoa, quando um grande 

número de galileus teria vindo a oferecer sacrifícios. A constante tensão entre judeus e 

romanos, juntamente com a brutalidade de Pilatos, sem dúvida resultou em muitos 

incidentes não registrados semelhantes. Quaisquer que sejam as indicações, Pilatos 

enviou seus soldados para o lugar de sacrifício e massacrou os judeus da Galiléia. A 

questão ética foi se esses pobres galileus eram mais pecadores do que todas as outras 

pessoas no templo que não foram mortos. Sua teologia, como dito anteriormente, 

obrigou-os a este dilema. Se o sofrimento foi sempre um juízo sobre o pecado, então estes 

tinham de ser os piores pecadores. Mas eles estavam no próprio ato de arrependimento e 

obediência ao mandamento de Deus para sacrificar. 



O Senhor compreendeu os pensamentos e respondeu: "Você supor que esses galileus 

eram mais pecadores que todos os outros galileus, por terem sofrido esse 

destino? Isso é exatamente o que eles pensavam. Mas Ele disse, eu lhe digo, não. " Essa 

resposta tinha que ter apanhado-los desprevenidos, pois rejeitou enfaticamente sua 

sabedoria teológica convencional. (Tanto aqui como no versículo 5ouchi [ não ] está na 

posição enfática no início da frase.) De acordo com esse ponto de vista, os galileus em 

questão eram mais pecadores do que outros no templo, ou para essa matéria, na Galiléia, 

portanto, Deus permitiu que eles fossem abatidos. 

É verdade que Deus às vezes julga imediatamente pecadores para um pecado específico, 

como fez Herodes (Atos 12: 21-23). Há também decisões internas para o comportamento 

pecaminoso, tais como o abuso de álcool levando a cirrose do fígado, a imoralidade, 

levando a doenças sexualmente transmissíveis, ou comportamento criminoso levando a 

uma morte violenta. Esses julgamentos não são em vista aqui. Jesus não estava se 

referindo às consequências inevitáveis do pecado, mas sim para calamidades catastróficas 

que recaem sobre pessoas aparentemente sem discriminação. 

Por exemplo, meio século depois deste incidente a cidade romana de Pompéia seria 

destruída por uma erupção cataclísmica do Monte Vesúvio. Em tempos modernos, foi 

escavado, revelando imagens pornográficas e bordéis que testemunharam a seu estilo de 

vida imoral. Alguns podem considerar, portanto, a sua destruição para ser o julgamento 

de Deus. Mas as cidades vizinhas não menos imorais, e não eram todos moradores de 

Pompeia que exercem esse estilo de vida sórdida. Pode até ter sido lá alguns cristãos que 

morreram junto com o resto. Ao longo da história acidentes, desastres naturais, o crime 

ea guerra mataram incrédulos em todos os pontos do espectro moral, bem como 

crentes. Para os descrentes, isso significa juízo eterno no inferno, mas para os crentes que 

traz bênção eterna no céu. 

Ponto do Senhor é que aqueles que perecem em tais calamidades são pecadores não pior 

do que aqueles que sobrevivem. Aqueles que vivem fazê-lo porque embora eles merecem 

morrer, Deus retém o que merecem por um tempo em misericórdia. Ele permite que os 

pecadores, ao vivo, porque Ele é misericordioso, bondoso, misericordioso e "paciente em 

direção a [eles], não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao 

arrependimento" (2 Pedro 3: 9). Mas Deus usa calamidades para lembrar todas as pessoas 

de que a morte é muitas vezes uma surpresa iminente para que eles precisam estar 

preparados. A exortação de Jim Elliot, missionário e mártir, é apropriado: "Quando chega 

a hora de morrer, certifique-se que tudo que você tem a fazer é morrer" (citado em 

Elisabeth Elliot, Através Gates da Splendor [Wheaton, Ill .: Tyndale, 1981], 253). 

A Torre Tragedia 

Ou você acha que aqueles dezoito sobre os quais a torre de Siloé 

caiu e matou deles eram culpados do que todos os homens que 

vivem em Jerusalém? Eu lhe digo, não, (13: 4-5a) 

O povo de Jerusalém e Judéia desprezavam os galileus como inferiores (cf. João 

7:52). Mas Jesus acompanhamento pergunta, Ou você supor que aqueles dezoito sobre 

os quais a torre de Siloé caiu e matou deles eram culpados do que todos os homens 

que vivem em Jerusalém? encaminhado a um incidente envolvendo Jerusalemites. À 

semelhança do anterior envolvendo galileus, nada mais se sabe sobre este incidente. Siloé 



é uma seção de Jerusalém, perto do canto sudeste da muralha da cidade. A água corria 

para o tanque de Siloé (João 9: 7) a partir da fonte de Giom, no Vale do Cedron através 

de um túnel construído por Ezequias (2 Reis 20:20). (A piscina de Siloé foi recentemente 

redescoberto. Consulte "O tanque de Siloé Revealed" 

[www.bibleplaces.com/poolofsiloam.htm].) A torre , talvez relacionada com a 

construção do aqueduto romano, caiu e matou dezoito pessoas. Que calamidade trágico 

não aconteceu com eles, porque essas pessoas eram a escória da sociedade de Jerusalém, 

uma vez que Jesus especificamente declararam que eram não culpados piores (lit., 

"devedores", ou seja, a Deus por violar sua lei) do que todos os outros homens 

que morava em Jerusalém . Esta segunda ilustração reforçado ponto do Senhor que 

calamidade natural não é simplesmente uma maneira de destacar pessoas particularmente 

mal para o julgamento de Deus. 

O Verdadeiro Tragedia 

mas se não se arrependerem, todos vocês vão de igual modo 

perecereis (13: 3b, 5b) 

Esta frase duas vezes repetida introduz a calamidade inevitável que todo mundo 

enfrenta. Esse julgamento mais grave, do qual ninguém escapa, é que , a menos que as 

pessoas se arrependam , quando morrem todos igualmente (não da mesma maneira, 

mas com a mesma certeza) perecer eternamente (cf. Heb. 9:27). Nos termos de analogia 

do Senhor, que eles precisam para resolver o seu caso, antes de enfrentar o juiz divino e 

que seja tarde demais (ver a exposição de 12: 58-59 no capítulo anterior deste volume). 

A maioria do povo judeu foram apanhados em um sistema de obras de justiça que forçou 

as pessoas a ver-se como uma boa base na percepção seletiva e 

superficial. Consequentemente, eles se recusaram a se ver como pecadores e, portanto, 

rejeitou o pedido (Mt 11:20). Jesus por eles para se arrepender, assim como eles tinham 

de João Batista antes dele (Matt 04:17). (Mat. 3: 2) . Em última análise, foi porque Jesus 

rejeitou hipócrita auto-justiça do povo judeu, categorizou como espiritualmente cego e 

pobre, e corajosamente enfrentou a sua necessidade de arrependimento que eles 

conspiraram para matá-lo. 

Arrependimento envolve dois elementos. Em primeiro lugar, os pecadores devem mudar 

sua mente sobre sua pecaminosidade. Eles devem reconhecer que a lei de Deus é 

absolutamente santo e obrigatória para eles, que eles violaram-lo, e merecem punição 

eterna no inferno. Os pecadores arrependidos deverá primeiro concordar que o 

diagnóstico de sua condição miserável, pecador de Deus é justo e preciso, e que eles são 

impotentes para livrar-se do aperto da morte do pecado sobre eles. 

O segundo elemento de arrependimento é afirmar que Jesus Cristo é o único Salvador (cf. 

Lucas 24:47). Arrependimento não é meramente abandonando o pecado, mas também 

voltar-se para Deus através de Cristo (cf. 1 Tes. 1: 9-10). (I discutir arrependimento em 

meus livros O Evangelho Segundo Jesus [revista e ampliada edição de aniversário de 

Grand Rapids:. Zondervan, 1988, 1993, 2008] e O Evangelho Segundo os Apóstolos . 

[Nashville: Palavra, 1993, 2000]) 

A ILUSTRAÇÃO 



E ele começou a contar esta parábola: «Um homem tinha uma 

figueira que tinha sido plantada na sua vinha; e ele veio procurar 

fruto nela, e não havia nenhuma. E ele disse para a vinha-keeper: 

Eis que há três anos eu vim procurar fruto nesta figueira, sem 

encontrar qualquer. Corte-o para baixo! Por que até mesmo usar 

o chão? E ele respondeu, e disse-lhe: 'Deixe-o em paz, senhor, 

para este ano também, até que eu cave em derredor, e colocar em 

adubo; e se der fruto no ano que vem, tudo bem; mas se não, 

cortá-la '"(13: 6-9). 

Esta parábola penetrante conclui o registro de Lucas do monumental sermão evangelístico 

do Senhor, que começou em 12: 1. Isso reforça o ponto de Jesus que todo mundo está 

vivendo em tempo emprestado. 

A parábola é uma analogia estendida ou ilustração destina a elucidar um ponto, não uma 

alegoria onde a maioria ou todos os elementos carregam um significado simbólico. Esta 

é uma analogia simples e direto que teria sido facilmente compreensível para aqueles em 

uma sociedade agrária. Fig árvores eram comuns em Israel (figueiras e figos são 

mencionados mais de cinqüenta vezes nas Escrituras). Em condições favoráveis, podem 

atingir uma altura de 25 pés. Além de fornecer frutas, figueiras foram uma excelente fonte 

de sombra (cf. João 1:48). 

A história do Senhor abre com Ele inventando um homem que tinha uma figueira que 

tinha sido plantada na sua vinha . Desde que foi protegida, bem regado e fertilizado, 

a vinha era um lugar ideal para plantar uma figueira . Repetidamente, na estação 

apropriada, ele veio procurar fruto nela , mas para sua decepção, ele não encontrou 

qualquer . Esta foi uma mudança inesperada dos acontecimentos, uma vez que as 

figueiras normalmente deu frutos a cada ano, e este foi plantada em um local 

especialmente favorável. Frustrado, ele expressou sua decepção e disse para a vinha-

keeper, "Eis que há três anos eu vim procurar fruto nesta figueira, sem encontrar 

qualquer. Corte-o para baixo! Por que ele mesmo usar até o chão? " A última 

afirmação não era uma expressão de preocupação de que a árvore estéril estava perdendo 

nutrientes que outras plantas poderiam usar. Foi sim uma expressão de desgosto sobre 

inutilidade da árvore infrutífera. 

Mas o guarda-redes intercedeu e disse-lhe: "Deixe-o em paz, senhor, para este ano 

também, até que eu cave em derredor, e colocar em adubo; e se der fruto no ano que 

vem, tudo bem; mas se não, cortá-la. " Ele propôs dando a árvore mais um ano a dar 

frutos em que ele iria trabalhar com ele através do cultivo e adubação do solo em torno 

dele. Então se deu frutos do próximo ano, tudo bem; mas, se não , ele concordou que 

ela deve ser cortada . A gramática grega dessas duas cláusulas fornece uma chave para a 

compreensão da parábola. A figueira representa Israel (veja abaixo). A primeira cláusula 

condicional, se der fruto , é uma condição de terceira classe, que expressa algo que é 

improvável que isso aconteça. A próxima cláusula condicional, se não, cortá-la , é uma 

condição de primeira classe, que expressa algo provável de acontecer. A parábola ilustra 

a trágica realidade que Israel continuaria a deixar de dar fruto espiritual, mesmo após a 

chegada de Jesus como Messias, e seria finalmente destruído.Como a árvore da parábola, 



Israel estava vivendo em tempo emprestado e demonstrou pouca razão para esperar 

qualquer coisa diferente no futuro. 

Cinco implicações, que soma-se o ensinamento do Senhor nesta seção, podem ser 

extraídas desta parábola. 

Em primeiro lugar, o solitário figueira tem uma aplicação individual, nacional e 

pessoal. A aplicação nacional é de Israel, que, como esta árvore foi plantada em muito 

fértil, terreno bem cuidado (Is. 5: 1-2).O povo de Israel tinha recebido bênçãos contínuas 

de Deus, incluindo "a adoção de filhos, ea glória, a aliança ea promulgação da Lei, eo 

culto, e as promessas ... os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne "(Rm. 9: 4-5). Mas, 

apesar desses privilégios ricos Israel, como a figueira, não conseguiu produzir vida 

espiritual (Is 5: 3-4; cf. Mt 21:. 18-20.). A nação já estava apóstata antes de Jesus começou 

o seu ministério. Seu precursor João Batista havia denunciado o povo como os hipócritas 

(Mat. 3: 7), e advertiu sobre o julgamento (10 v.). E nada mudou durante o tempo de 

nosso Senhor na terra. 

De fato, no último ano do ministério de Jesus, o povo permaneceu fixo na incredulidade 

e julgamento estava se aproximando rapidamente. Houve ainda tempo para se arrepender 

e viver antes da crucificação; tempo para que eles ouvem e crêem que o ensino de Jesus 

e de arrepender-se em face de mais monitores de Sua milagrosa de energia, incluindo um 

dos mais notável de todos, a ressurreição de Lázaro dentre os mortos (João 11: 1-45). Mas 

por causa de seus corações endurecidos, havia pouca esperança de que eles iriam dar o 

fruto de arrependimento (cf. Lucas 13: 34-35; 19: 41-44; 20: 9-18; 21: 20-24). O machado 

do julgamento divino cairia e Israel seria destruído em um holocausto pelos romanos 

apenas quatro décadas mais tarde. 

Os quatro implicações finais são pessoais. A segunda é que aqueles que não conseguem 

produzir o fruto espiritual que acompanha a salvação será cortada em julgamento. 

Em terceiro lugar, o julgamento está próximo; no próximo ano na parábola. A qualquer 

momento o incrédulo poderia perecer, perdem a sua última chance de salvação, e 

enfrentar a punição eterna. 

Em quarto lugar, o atraso no julgamento divino não é devido a qualquer merecimento por 

parte dos pecadores, como declaração nojo do proprietário da vinha, Por que ele mesmo 

usar até o chão? ilustra. 

Finalmente, a paciência de Deus com aqueles vivendo em tempo emprestado não é 

permanente. Portanto, a Bíblia exorta os pecadores a "Buscai ao Senhor enquanto se pode 

achar; invocai-o enquanto está perto "(Isaías 55: 6.). Jesus advertiu que a geração, "Por 

um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou" (João 

7:33); "Eu vou embora, e você vai procurar-me, e morrereis no vosso pecado; onde eu 

vou, vós não podeis ir "(João 8:21). Para aqueles que vivem em tempo emprestado "agora 

é o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação" (2 Cor. 6: 2), antes de seu tempo 

acabou e seu destino eterno selado. 

 
 



 

82. Cristo cria o conflito na sinagoga (Lucas 13: 

10-17) 

E Ele estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E havia 

uma mulher que por 18 anos tinha tido uma doença causada por 

um espírito; e ela estava encurvada, e não podia endireitar-

se. Quando Jesus viu, chamou-a e disse-lhe: "Mulher, estás livre 

da tua enfermidade." E pôs as mãos sobre ela; e imediatamente 

ela se ereto novamente e começou a glorificar a Deus. Mas o 

chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, 

começou a dizer à multidão, em resposta: "Seis dias há em que 

se deve trabalhar; então venha durante eles e ser curado, e não 

no dia de sábado. "Mas o Senhor respondeu-lhe e disse:" Vocês, 

hipócritas, não faz cada um de vocês no sábado desatar o seu boi 

ou o seu jumento do estábulo e não o leva a molhá-lo? E essa 

mulher, uma filha de Abraão como ela é, a quem Satanás trazia 

presa há dezoito longos anos, ela deve não foram liberados a 

partir desta prisão, no dia de sábado? Quando ele disse isso, 

todos os seus adversários estavam sendo humilhados; e todo o 

povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que está sendo 

feito por Ele. (13: 10-17) 

Um dos grandes paradoxos do evangelho é que Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, que veio 

para trazer a paz para as almas dos homens e para o mundo, gerou mais conflito do que 

qualquer outra pessoa que já viveu. Quando ele era criança, Simeão disse a seus pais: "Eis 

que este é nomeado para queda e elevação de muitos em Israel, e para ser sinal de 

contradição" (Lc 02:34). Então, em uma tentativa frustrada de eliminá-lo, Herodes 

brutalmente massacrados todos os bebês do sexo masculino nas proximidades de Belém 

(Matt. 2:16). 

Durante todo o Seu ministério, o Senhor enfrentou conflito sobrenatural. No início do seu 

ministério público, Ele derrotou Satanás em um confronto direto (Lucas 4: 1-13). Jesus 

confrontou ainda mais as forças do inferno, lançando várias vezes os demônios (Mateus 

9: 32-33; 0:22; 15:. 21-28; Marcos 01:39; 3: 11-12; Lucas 4: 31-37, 41 ; 6:18; 7:21; 8: 

26-33; 9: 37-43; 11:14; 13: 11-12, 31-32), demonstrando seu poder absoluto e autoridade 

(Lucas 04:36) ao longo de toda a do reino de Satanás. 

Jesus também estava envolvido no conflito contínuo e controvérsia com a população em 

geral judaica (cf. João 1:11). Sua caracterização das pessoas hipócritas de Nazaré como 

pobre espiritualmente, cativo, cegos e oprimidos tão indignado que eles tentaram matá-lo 

no local por jogá-lo fora de um penhasco (Lucas 4: 16-30; cf. Mc 6 : 1-6). Até mesmo 

seu próprio meio-irmãos rejeitado e ridicularizado Ele (João 7: 2-9). A multidão 



inconstante que O aclamado como Messias na entrada triunfal giraria sobre ele alguns 

dias mais tarde, durante Passion Week e exigir a sua execução da forma mais dolorosa. 

Mas o conflito mais constante do Senhor estava com os líderes judeus, especialmente os 

arquitetos da forma popular de apóstatas Judaísmo-os escribas e fariseus. Eles estavam 

com inveja (Mat. 27:18), da sua enorme popularidade e irritado com a condenação de sua 

hipocrisia. Em uma tentativa de desacreditá-lo, eles denunciaram Jesus como um 

blasfemador (Matt. 9: 3; 26:65; João 10:33) e um mentiroso (João 8:13), ficaram 

horrorizados que Ele associado com "pecadores" (Mt . 09:11; 11:19; Lucas 07:39; 15: 1; 

19: 7.) e afirmou que ele era um (João 9:24), condenou por violar suas tradições rabínicas 

não bíblicos (Mt 15: 1-2), acusaram de ser possuído por demônios (Marcos 3:22; João 

07:20; 08:48, 52;. 10:20) e em aliança com Satanás (Mt 9:34; 12:24; Lucas 11 : 15), e de 

outra forma blasfemavam dele (Lucas 22:65). Eles desafiaram Sua autoridade (Mt 21:23; 

João 2:18.), Planejaram matá-lo:, prendeu, colocá-lo através de uma série de julgamentos 

simulados, e convenceu os romanos para executá-lo (Mt 26, 3-4). por crucificação. 

Jesus confrontou que corrompem, estabelecimento religioso hipócrita pela limpeza do 

templo, no início do seu ministério (João 2: 13-22) e, novamente, pouco antes de sua 

morte (Lucas 19: 45-48). Ele desmascarou a hipocrisia dos líderes religiosos (Mt 6: 2, 5, 

16; 15:. 7; 22:18; 23: 13-30; Lucas 12: 1, 56; 13:15), de coração duro incredulidade (Matt 

. 11:20; João 12:37) que se manifestou, exigindo novos sinais de Deus (Mt 12:38; 16:. 1; 

Lucas 11:16; João 04:48; 06:30), e expôs sua cegueira espiritual (Mateus 15:14; 23:16, 

17, 19, 24, 26; Lc 6:39; João 9:. 39-41). 

Na noite antes da Sua morte, Jesus advertiu seus seguidores que eles não escaparia a 

mesma hostilidade e oposição que Ele tinha enfrentado: 

Se o mundo vos odeia, você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar você. Se fôsseis 

do mundo, o mundo amaria o que era seu; mas, porque não sois do mundo, mas eu vos 

escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembre-se da palavra que eu disse a você, 

"O escravo não é maior que seu senhor." Se a mim me perseguiram, também vos 

perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. (João 15: 

18-20; cf. Mt 5: 10-12, 44; 10:23; 13:21; Marcos 10:30; Lucas 21:12). 

A advertência do Senhor provou ser verdadeira como a igreja infantil também enfrentou a 

hostilidade feroz registrado no livro de Atos. No mesmo dia em que a Igreja nasce os judeus 

começaram a perseguição por zombeteiramente acusando os apóstolos de estar embriagado 

(2: 1-13). Logo depois, quando Pedro e João curaram um coxo e pregou um sermão 

evangelístico, o Sinédrio ordenou-lhes que parar de falar e ensinar em nome de Jesus (4: 1-

22). Jealous dos apóstolos popularidade, o Sinédrio aprisionado, vencê-los e novamente 

ordenou que não falassem em nome de Jesus (5: 17-42). Mais tarde discurso destemido de 

Estevão perante o Sinédrio tão furioso que eles apedrejaram até a morte (6: 9-7: 60). Esse 

incidente provocou um surto de perseguição, liderada por Saulo de Tarso, contra toda a igreja 

em Jerusalém (8: 1-4).Herodes Agripa, procurando agradar aos judeus, executou o apóstolo 

Tiago e Pedro presos (12: 1-19). 

Após sua dramática conversão no caminho para Damasco, Saulo, cujo nome foi mudado 

para Paulo, enfrentou intensa, a oposição ao longo da vida onde quer que fosse, 



exatamente como o Senhor o (9.16) havia prometido. Essa hostilidade começou em 

Damasco (9: 19-25), quando, para a consternação e indignação da comunidade judaica, o 

ex-perseguidor dos cristãos começou corajosamente proclamando que Jesus era o Filho 

de Deus. Depois de uma dramática fuga de Damasco (9: 23-25; cf. 2 Cor. 11: 32-33), o 

apóstolo foi para Jerusalém, onde se deparou com mais hostilidade (9: 28-29). 

Feroz oposição pertinaz ele, não importa onde ele foi em suas viagens missionárias. Em 

Antioquia "os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e começou 

contradizendo as coisas que Paulo dizia, e foram blasfemar" (13:45). Em Icônio "os 

judeus incrédulos incitaram as mentes dos gentios e irritaram-los contra os irmãos" (14: 

2). Paulo foi apedrejado e deixado para morrer (14: 19-20) em Listra;espancados e presos 

em Filipos (16: 16-24); forçado a fugir de Tessalônica (17: 1-10) e Berea (17: 13-

14); confrontado por idolatria pagã e desafiado por filósofos gregos em Atenas (17: 16-

34); rejeitados pelos judeus (18: 5-6) e levado perante o procônsul romano (vv 12-17.) 

em Corinto; oposição de ambos os judeus (19: 8-10) e os gentios (. vv 23-41) em 

Éfeso; barbaramente espancado por tumultos judeus e levado em custódia pelos romanos 

em Jerusalém (21: 27-23: 22) e submetido a julgamento perante os governadores romanos 

Felix (24: 1-23) e Festus (25: 1-22), e rei Agripa (25: 23-26: 32). Finalmente, depois de 

uma viagem angustiante para Roma, Paulo foi rejeitada por muitos dos judeus ali (28: 17-

29). Além do recorde histórico de Atos, Paulo se referiu várias vezes em suas epístolas 

para o conflito incessante que ele experimentou em seu ministério (1 Coríntios 4:12; 2 

Cor. 1: 8-10., 4: 8-9, 17 ; 6: 4; 7: 4-5; 0:10; Gal 5:11; 1 Ts 3:.. 1-7; 2 Tm 1:12, 15-16; 2:. 

8-10; 03:10 -11; 4: 6, 14-17; cf. Atos 20:19, 23 e resumo de Paulo em 2 Coríntios 11: 23-

33).. Falar a verdade inspirado pelo Espírito validado por sua própria experiência, Paulo 

ensinou que o conflito é de se esperar na vida cristã, uma vez que "todos os que querem 

viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" (2 Tim 3:12;. Cf. Rom . 0:14; 

Filipenses 1: 28-30.; 2 Tessalonicenses 1: 4-7.; Tito 2: 8). 

Nos primeiros anos da igreja, a maior parte do conflito foi gerado pelos 

judeus. Eventualmente, no entanto, os romanos se tornaram principais antagonistas da 

igreja, persegui-lo por razões políticas, religiosas, sociais e econômicas (para uma 

explicação detalhada dessas razões, ver João 12-21 , A Commentary MacArthur Novo 

Testamento [Chicago: Moody, 2008 ], 167-69). 

A primeira perseguição dos cristãos pelo governo romano foi instigada por Nero depois 

do incêndio devastador de 64 dC destruiu grande parte de Roma. Segundo a tradição, 

Pedro e Paulo em Roma e foram martirizados durante a perseguição. Perto do fim do 

primeiro século, outra perseguição romana eclodiu durante o reinado de Domiciano. Para 

o próximo século e meio, a perseguição foi esporádica e, assim como os menores de Nero 

e Domiciano, localizada. A primeira perseguição em todo o império chegou durante o 

reinado de Décio em 250 dC Decius ordenou que todos oferecer um sacrifício aos deuses 

e ao imperador. Aqueles que se recusavam eram sujeitos a prisão, prisão, tortura e 

execução. A perseguição de Décio, no entanto, foi interrompida por sua morte em 

combate do ano seguinte. A última e mais violenta perseguição em todo o império 

começou em 303 dC durante o reinado de Diocleciano. Esta perseguição foi um esforço 

determinado a eliminar completamente cristianismo. Todas as cópias das Escrituras 

foram encomendados para serem destruídas, e os cristãos foram ordenados a oferecer 

sacrifícios aos deuses romanos ou execução face. A perseguição começou a diminuir 

quando Constantino e seu co-imperador Licínio emitiu um decreto que concede a 

liberdade de culto (AD 313). Mas Licínio renegou o acordo, permitindo que a perseguição 



a continuar em partes do império até que Constantino tornou-se o único imperador em 

324 AD. 

Durante a perseguição Idade Média contra os verdadeiros crentes foi lançado pela Igreja 

Católica Romana, que tinha substituído secular Roma como a potência dominante na 

Europa. A Inquisição e massacre do dia do St Bartholomew, são apenas exemplos do 

milênio de matar os crentes que marcaram os esforços da Igreja Romana para acabar com 

a pregação do verdadeiro evangelho. Em tempos mais recentes, incontáveis milhares de 

crentes continuam a ser preso ou morto por regimes ateus e islâmicos. 

Voltando ao conflito registrado nesta passagem, vemos que ela centrada no sábado, a 

observância do que estava no coração do judaísmo. E esta não foi a primeira vez que o 

Senhor tinha entraram em confronto com os líderes religiosos sobre o sábado (cf. Mateus 

12: 1-14.; Lucas 14: 1-6; João 5: 1-18; 9: 1-41). Como Senhor do sábado (Lucas 6: 5), 

Jesus tinha autoridade absoluta para fazer o que quisesse naquele dia. Mas as restrições 

Sabbath feitos pelo homem eram tão crucial para o judaísmo do primeiro século que era 

inconcebível para os líderes judeus que qualquer um que eles poderiam ser violados a 

partir de (João 09:16). Seu sistema religioso foi baseado em justiça própria, as boas obras, 

eo desempenho de vários rituais e cerimônias religiosas. Jesus destruiu a ilusão de que tal 

agrada a Deus. Ele ressaltou que, em vez de ser espiritualmente rico, eles eram 

espiritualmente falida; em vez de ser livre, eles estavam em escravidão ao pecado, 

Satanás, morte e julgamento. Todo mundo é incapaz de manter a lei de Deus, nem mesmo 

seus dois mandamentos mais fundamentais, a amar a Deus e ao próximo com todas as 

suas faculdades humanas (Lucas 10: 25-37). 

Os judeus estavam presos em seu próprio sistema. Eles sabiam de sua incapacidade de 

manter a lei de Deus, mas ao invés de se arrependerem, eles tinham desenvolvido um 

sistema em que eles achavam que para obter a vida eterna, mantendo (pelo menos 

externamente) alguns selecionados e mandamentos representativos (cf. pergunta o jovem 

rico em Mateus . 19:16). O chefe entre aqueles eram os regulamentos extra-bíblicas com 

as quais tinha embelezado o sábado (para uma lista de alguns desses regulamentos, 

ver Lucas 6-10 , A Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 2011], 

3-4). 

Em conflito de nosso Senhor com a religião falsa sobre este particular dia de sábado, Ele 

expôs o seu erro, sua fonte espiritual (Satanás), e sua hipocrisia. 

CONFLITO DE JESUS COM ERRO 

E Ele estava ensinando numa das sinagogas no sábado. (13:10) 

Nesta sábado, Jesus, como era seu costume (Lucas 4:16), estava ensinando numa das 

sinagogas . As inúmeras sinagogas que existiam em Israel desde um local conveniente 

para o ensinamento do Senhor onde quer que fosse. Havia muitas sinagogas na Galiléia 

(uma vez que o número mínimo de homens judeus necessários para formar uma sinagoga 

tinha dez anos a maioria, se não todos os seus 240 cidades e vilas teria tido pelo menos 

um, e muitos locais teriam múltipla). Na região mais populosa da Judéia, não teria sido 

muito mais. Por exemplo, de acordo com o Talmud de Jerusalém havia indiscutivelmente 

480 sinagogas em Jerusalém sozinho. 



Sinagogas existia principalmente para a instrução nas Escrituras. Em um serviço de 

sábado na sinagoga, uma passagem do Velho Testamento seria lido, após o que um 

professor poderia explicar o seu significado para a congregação. As sinagogas não 

funcionou como o templo de Jerusalém, uma vez que apenas no templo poderia oferendas 

e sacrifícios ser oferecidas e as festas e cerimônias celebradas.Mas depois os babilônios 

destruíram o templo em 586 aC, os exilados judeus começaram a se reunir em pequenos 

grupos para ouvir o ensino da Palavra de Deus (cf. Ez. 8: 1; 14: 1; 20: 1; 33:31). Esses 

encontros informais tornaram-se eventualmente a rede de sinagogas do tempo de Jesus. 

A sinagoga não tinha a tempo inteiro pastores, mestres, ou sacerdotes, e qualquer pessoa 

aprovada pelo chefe da sinagoga poderia ensinar o Velho Testamento. Supervisão e 

liderança nas sinagogas estava nas mãos dos anciãos selecionados (cf. Marcos 5:22) 

formados por leigos, dos quais o principal foi o archisunagōgos , ou da sinagoga (v 14; 

cf. Atos 18: 8.) . Era a sua responsabilidade de conduzir o culto de adoração e aprovar os 

professores. Durante todo o Seu ministério, Jesus sempre ensinava nas sinagogas (Matt 

04:23; 09:35; 13:54; Marcos 1:21, Lucas 4:15, 31-33; 6:. 6; João 06:59; 18: 20). No 

entanto, como a reação desse governante sinagoga indica, sinagogas foram se tornando 

menos receptivo a Ele. Na verdade, essa passagem marca a última aparição registrada de 

Jesus na sinagoga. 

Aparentemente, a origem do conflito, como em tantas ocasiões anteriores, era do 

Senhor de ensino . Como Lucas estabeleceu claramente, apóstata Israel odiou a sua 

mensagem, porque indiciado seu sistema religioso do legalismo, mérito e justiça 

própria. Embora a mensagem do Senhor foi uma condenação de condenando religião 

apóstata, não foi só isso. O impulso positivo de sua pregação era a salvação do pecado e 

da participação no reino de Deus (Marcos 1: 14-15; Lucas 4:43; 8: 1; 9:11). Referido 

trinta e uma vezes no Evangelho de Lucas, o reino de Deus é o reino em que Deus reina 

sobre aqueles que crêem nEle. A mensagem de Jesus era que, confessando-O como 

Senhor, arrependidos, acreditando pecadores poderiam ser entregues a partir de decepção, 

a religião falsa, o reino de Satanás, do pecado e do juízo eterno e entrar no reino de 

Deus. Em seu sermão recém-concluído (12: 1-13: 9) Jesus desafiou Seus ouvintes para 

entrar no reino, girando da religião falsa, temendo a Deus, rendendo suas vidas ao Espírito 

Santo, rejeitando o materialismo, e prosseguindo a entrada no seu reino, antes que fosse 

tarde demais e juízo caiu sobre eles. Sua mensagem na sinagoga teria continha uma 

exortação semelhante para se arrepender e crer na mensagem do evangelho do perdão e 

da salvação e as bênçãos de Seu reino (cf. 5: 31-32; 6: 20-23; 6: 46-49; 9 : 23-26; 12: 8-

9; 14: 25-33). 

Verdade, quando é ensinado onde prevalece erro, inevitavelmente produz conflito, e erro 

prevaleceu na sinagoga (como acontece em todos os lugares religiosos falsos). A 

mensagem do Senhor provocou e sempre vai provocar hostilidade daqueles que estavam 

contentes em sua justiça própria religião (cf. Lucas 4: 28-30; 6:11; 11:53). Esta ocasião 

não foi excepção, como mostra a reação do chefe da sinagoga (veja a discussão sobre v. 

14 abaixo). 

CONFLITO DE JESUS COM SATANÁS 

E havia uma mulher que por 18 anos tinha tido uma doença 

causada por um espírito; e ela estava encurvada, e não podia 



endireitar-se. Quando Jesus viu, chamou-a e disse-lhe: "Mulher, 

estás livre da tua enfermidade." E pôs as mãos sobre ela; e 

imediatamente ela se ereto novamente e começou a glorificar a 

Deus. (13: 11-13) 

O conflito se intensificou como a narrativa mudou seu foco de ensino do Senhor na 

sinagoga naquele dia para um dos presentes: uma mulher que por 18 anos tinha tido 

uma doença causada por um espírito. A natureza exata de sua condição não é 

especificado; astheneia (doença) significa simplesmente que quer que fosse, era tão 

debilitante que "fraqueza". ela estava encurvada, e não podia endireitar-se . O texto 

grego introduz-la com a frase kai idou ("e eis"), que "deixa de fora a ideia de que esta 

mulher estava na sinagoga desde o início e apresenta-a como lenta e dolorosamente 

fazendo seu caminho para ele, enquanto Jesus estava na meio de seu ensino "(RCH 

Lenski, A Interpretação do Evangelho de São Lucas [Minneapolis: Augsburg, 1946], 

734). 

Mas ainda pior do que seu terrível aflição física foi o estigma social que foi com 

ele. Como observado no capítulo anterior deste volume, os judeus acreditavam que a 

intenso sofrimento estava relacionado com o castigo de Deus por causa do pecado. Assim, 

não só foi ela um pária por causa desse desagrado divino presumido, mas na percepção 

social judaica de mulheres, ela foi considerada como de segunda classe. O pior de tudo, 

sua doença tinha sido causada por um mal espírito , quer por habita-la ou que aflige ela 

(como Satanás fez Job; Jó 2: 7). 

Como ela arrastou na sinagoga Jesus viu . Tomando nota de seu estado 

lastimável, chamou-a e disse-lhe: "Mulher, estás livre da tua enfermidade" (cf. 4: 33-

35; 7:21; Marcos 1: 23-26; 5: 2- 13; 7: 25-30; 9: 17-27; Atos 10:38). E Ele pôs as mãos 

sobre ela; e imediatamente ela se ereto novamente e começou a glorificar a Deus (5: 

25-26; 7:16; 17: 14-15; 18:43). Sem confrontar ou mesmo referindo-se ao demônio, com 

apenas uma palavra e um toque, o Senhor quebrou o porão do espírito do mal sobre 

ela. Ela estava completa e permanentemente libertado de sua doença física, como o tempo 

perfeito do verbo indica. Nada é dito sobre ela ter fé, se ela acreditava que Jesus poderia 

curá-la e procurá-lo, ou estava apenas chegando à sinagoga, como sempre fazia. O texto 

não revelar sua condição espiritual antes ou depois de sua cura, ou se ela se tornou um 

verdadeiro crente em Jesus Cristo naquele dia. O que Jesus fez foi completamente 

soberano, e totalmente independente de qualquer elemento de fé dela. 

CONFLITO DE JESUS COM HIPÓCRITAS 

Mas o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no 

sábado, começou a dizer à multidão, em resposta: "Seis dias há 

em que se deve trabalhar; então venha durante eles e ser curado, 

e não no dia de sábado. "Mas o Senhor respondeu-lhe e disse:" 

Vocês, hipócritas, não faz cada um de vocês no sábado desatar o 

seu boi ou o seu jumento do estábulo e não o leva a molhá-lo? E 

essa mulher, uma filha de Abraão como ela é, a quem Satanás 

trazia presa há dezoito longos anos, ela deve não foram liberados 



a partir desta prisão, no dia de sábado ", como ele disse isso, todos 

os seus adversários estavam sendo humilhados?; e todo o povo se 

alegrava por todas as coisas gloriosas que está sendo feito por 

Ele. (13: 14-17) 

O chefe da sinagoga , como mencionado acima, foi quem supervisionou todos os 

aspectos da operação da sinagoga. Não surpreendentemente, este homem era um legalista 

protótipo, muito mais preocupado com as minúcias dos rituais, cerimônias e regulamentos 

do que ele sobre o sofrimento das pessoas. 

Tal atitude é muito típico da religião falsa. Preocupação pastoral de Martin Luther para 

as pessoas comuns, que foram submetidos ao esmagamento encargos por parte da Igreja 

Católica Romana, ajudou a desencadear a Reforma. Era a venda de indulgências 

(essencialmente "sair da cadeia livre" passa do purgatório), que foi a gota d'água para 

Lutero. Em 1517, o pregador católico romano Johan Tetzel chegou nas proximidades de 

Wittenberg vendendo indulgências, usando como parte de seu discurso de vendas do 

jingle publicitário cativante, "Assim que a moeda nos anéis de caixão, a alma do 

purgatório." Consternado e horrorizado que seus paroquianos estavam se reunindo para 

comprá-los, Lutero afixou suas famosas Noventa e Cinco Teses indulgências 

condenando. Esse acontecimento desencadeou a Reforma. 

Os fariseus, também, pouco se importava com as pessoas comuns, que eles 

desdenhosamente descartadas como "esta multidão, que não sabe a lei [e] é maldito" (João 

7:49). Jesus denunciou-os como aqueles que "amarrar fardos pesados e os põem aos 

ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los com tanto como 

um dedo" (Mat. 23: 4). As dezenas de restrições e regulamentos associados paralisantes 

tinha virado o sábado um dia de descanso para o dia mais pesado da semana. 

O chefe da sinagoga deveria ter glorificado e louvou a Deus, porque o milagre de Jesus 

havia demonstrado coração de misericórdia e compaixão de Deus para uma mulher 

desesperAdãoente necessitados.Em vez disso, ele estava indignado porque Jesus 

curava no sábado . Aganakteō ( indignado ) descreve intenso desagrado. Embora 

furioso que Jesus tinha quebrado suas sábado regulamentos feitos pelo homem, ele não 

podia negar que o Senhor realizou um milagre (cf. Mt 28: 11-14; João 3:. 2; 07:31; 09:16; 

11: 47). Descrença continuação do chefe da sinagoga, apesar do milagre inegável que ele 

tinha visto confirma a realidade de que milagres não produzem fé (Mt 11:20;. Lucas 

16:31; João 12:37). A fé salvadora é produzido pelo Espírito Santo no coração do 

penitente. 

Sem a coragem de confrontar Jesus diretamente, o chefe da sinagoga, em vez começou a 

dizer à multidão, em resposta, "Seis dias há em que se deve trabalhar; então venha 

durante eles e ser curado, e não no dia de sábado. " Ao acusar a mulher por 

supostamente violar o sábado, ele pretendia condenar Jesus. 

Mas a crítica do homem era equivocada. Em que sentido o trabalho foi feito não é 

clara. Jesus apenas falou com a mulher e pôs as mãos sobre ela, enquanto tudo o que ela 

fez foi arrumar. Além disso, não há nada na lei de Deus, ou até mesmo nos regulamentos 

rabínicos, que proibia a fazer obras de misericórdia no sábado, como Jesus 

apontou. "Vocês, hipócritas," Ele declarou, abrangendo tanto o chefe da sinagoga e 



todos que compartilharam seu legalismo estreito, "não é cada um de vocês no sábado 

desatar o seu boi ou o seu jumento do estábulo e não o leva para regar-lo?" (cf. 14: 

5; Matt 0:11.). A Mishná, a codificação do direito rabínica judaica, permitido animais 

para ser levado a comida e água no sábado, desde que realizado sem ônus. Sendo esse o 

caso, Jesus quis saber por que "esta mulher, uma filha de Abraão" (ou seja, uma 

mulher judia; cf. Lucas 19: 9) a quem Satanás trazia presa há dezoito longos anos, 

deve ... não foram liberados a partir desta prisão, no dia de sábado? Que melhor dia 

para libertá-la do fardo que ela tinha suportado por tanto tempo que o sábado, o dia de 

descanso? 

O resultado do confronto foi dupla. Em primeiro lugar, tudo de Cristo adversários , 

tanto o governante e os que concordaram com ele, estavam sendo humilhados . Sua 

legalismo cruel e hipocrisia foram desmascarados e foram publicamente 

envergonhado. Eles não foram, no entanto, pessoalmente humilhado no sentido de justiça 

de reconhecer e arrependendo-se de sua hipocrisia de coração duro. Toda a multidão de 

curiosos, por outro lado, foi alegrava por todas as coisas gloriosas que está sendo feito 

por Ele . Mas, embora atordoado e espantado com o poder de Cristo para curar (cf. 04:36; 

09:43), isso não significa necessariamente que eles colocaram a sua plena confiança 

nele. Alguns fizeram (cf. 16:16), mas outros continuaram a rejeitá-lo, provavelmente 

junto com aqueles que Ele aclamado como Messias na entrada triunfal, em seguida, gritou 

para seu sangue, alguns dias depois. 

Cura da mulher é análogo a obra soberana de Deus na salvação, e serve como uma 

metáfora para o que Deus ofereceu-se para fazer por Israel. Ele passa pelo religioso e 

hipócrita e escolhe os humildes, curvado pelo peso de seus pecados, sem esperança de 

libertação por seu próprio poder, e soberanamente os livra do poder de Satanás e levanta-

los para louvar e glorificar a Ele. 

 
83. A crescente influência do Reino (Lucas 13: 

18-21) 

Então, Ele estava dizendo: "O que é o reino de Deus como, e em 

que hei de compará-lo? É como um grão de mostarda que um 

homem tomou e lançou na sua horta; e ela cresceu e se tornou 

uma árvore, e as aves do céu aninhado em seus ramos. "E mais 

uma vez ele disse:" Para o que devo comparar o reino de Deus? É 

semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 

três medidas de farinha, até ficar tudo levedado "(13: 18-21). 

O reino de Deus foi o tema constante de pregação e ensino de nosso Senhor. No início do 

seu ministério galileu, "Jesus veio para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e 

dizendo:" O tempo está cumprido, eo reino de Deus está próximo; se arrepender e crer no 

evangelho "(Marcos 1: 14-15). Mais tarde, em seu ministério galileu Jesus "começou a ir 

em torno de uma cidade e de aldeia em aldeia, proclamando e anunciando o Reino de 

Deus" (Lucas 8: 1). Como Começou o Sermão da Montanha Ele disse aos seus discípulos: 

"Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus" (Lucas 



6:20). Confrontado por líderes judeus hostis durante Seu ministério na Judéia, o Senhor 

respondeu: "Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então o Reino de Deus já 

chegou até vós" (Lucas 11:20).Depois de ser "interrogado pelos fariseus sobre quando o 

reino de Deus estava vindo, [Jesus] respondeu-lhes e disse:" O reino de Deus não vem 

com sinais a serem observados; nem irão dizer: "Olha, aqui está", ou "! Aí está" Pois eis 

que o reino de Deus está no meio de vós "(Lucas 17: 20-21). Ministério pós-ressurreição 

do Senhor aos apóstolos consistia em "aparecendo-lhes durante um período de quarenta 

dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus" (Atos 1: 3). Claramente, o 

ministério de Jesus enfatizou pregando o reino, porque era isso que o Pai O havia enviado 

para fazer (Lucas 4:43). 

A vinda do rei tinha sido anunciado com muita promessa e esperança. O anjo Gabriel 

apareceu a Zacarias e anunciou que seu filho João seria o precursor do Messias (Lucas 1: 

5-20). Poucos meses depois, vieram os anúncios Angelicalais momentosos a Maria 

(Lucas 1: 26-38) e José (Mateus 1: 20-23.). Ela era a luz um filho, concebido pelo poder 

do Espírito Santo. Ele seria o Messias, o Filho de Deus, Emanuel ("Deus conosco"), que 

iria salvar o seu povo dos seus pecados. Anjos fez uma aparição surpreendente para 

alguns pastores na noite do nascimento de Jesus, anunciando-lhes que o Salvador, o 

Messias e Senhor tinha nascido (Lucas 2: 8-14). Ministério de João Batista para preparar 

o povo para a vinda do Messias e do reino atraiu grandes multidões (3 Matt: 1-6.). O 

ministério de João atingiu o seu apogeu quando ele apontou para Jesus, que estava nas 

proximidades e pronunciou as palavras dramáticas: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o 

pecado do mundo!" (João 1:29) 

No início do ministério de Jesus, grandes multidões o seguiam, na esperança de que ele 

seja o único a libertá-los do jugo dos romanos odiavam e estabelecer Seu reinado. Mas 

como o tempo passou e Jesus não mostrou sinais de ser o libertador político e militar que 

eles estavam esperando, as pessoas ficaram desiludidos. Somando-se o seu desencanto 

com Jesus era oposição as agressivas dos líderes judaicos a Ele. Eles viam como uma 

ameaça extrema de toda a sua estrutura religiosa, bem como a confiança do povo e 

confiança neles. Eles também estavam enfurecidos por Sua condenação de sua hipocrisia 

descarada. Buscando desacreditar e destruí-lo, elas se espalham a mentira de que Jesus 

realizou Seus milagres pelo poder de Satanás (Mt 9:34;. 10:25; 12:24; Lucas 11:15; cf. 

João 07:20; 08:48, 52; 10:20).Desesperado para se livrar dele, as autoridades judaicas 

longo tramaram sua morte, rejeitou como seu rei, e ele tinha executado. 

Depois de Sua ressurreição, Jesus se encontrou com apenas 500 crentes na Galiléia (1 

Cor. 15:. 6; cf. Mt 28:10, 16-17), e quando a igreja nasceu no Dia de Pentecostes, havia 

apenas 120 pessoas presentes (Atos 1:15). Do ponto de vista humano, não parece ser 

muito ao reino de Cristo, até mesmo para seus seguidores mais próximos. Círculo íntimo 

de Jesus consistia em apenas doze homens, e um deles era um traidor. Parecia um esforço 

fracassado em uma pequena nação-longe das aspirações dos judeus. 

Como o ministério do Senhor progrediu, tornou-se cada vez mais evidente para aqueles 

que realmente acreditava em Jesus Cristo como Messias e que o Seu reino não estava se 

desenvolvendo como haviam previsto. Em suas mentes o reino era mais do que espiritual 

e interno; mais do que apenas a esfera da salvação que Deus governa como rei sobre o 

seu povo. Tal como os seus compatriotas, os discípulos também esperava que fosse 

externo; a manifestar-se em uma ardência, demonstração exterior de poder e glória como 

Messias vencido todos os inimigos de Deus e estabeleceu seu reino na Terra, em 



Jerusalém. Essa expectativa solicitado Tiago e João para perguntar a Jesus 

descarAdãoente ", Grant que nos sentemos, um à tua direita e outro à sua esquerda, em 

sua glória" (Marcos 10:37). Como Pilatos, os discípulos se perguntou em que sentido ele 

era um rei (Lucas 23: 1-3), e não conseguiu entender a realidade que o Seu reino na época, 

não era deste mundo (João 18:36). O reino visível, terreno em que o Filho de Deus reina 

em glória e majestade com poder absoluto, soberano não foi para sua primeira vinda, mas 

seu segundo no futuro (Ap 20: 4-6; cf. Ps 2: 6. -9). 

Os discípulos tinham desistido de tudo para seguir a Jesus (Mat. 19:27), mas até agora 

teve pouco a mostrar para ele. Eles eram uma banda ralé, sem dinheiro, exceto para o que 

eles transportadas em uma caixa pequena (e do qual Judas furtados [João 12: 6]), que 

dependia do apoio dos outros para suprir suas necessidades (Lucas 8: 3). Como o 

ministério do Senhor ferida para baixo, por isso fez as suas esperanças de que o reino 

messiânico prometeram que ansiava por apareceriam. Sua percepção do reino como 

extremamente pequeno, fraco, obscuro, e desprezado solicitado ensinamento de Cristo 

nesta passagem. Estas duas parábolas, que também aparecem em Mateus 13, ilustram a 

verdade que os seus pequenos começos são nenhuma medida de seu término final. Eles 

enfatizam que a alimentação externa do reino, ea influência interna vai crescer além do 

que poderia ser compreendido ou esperado. 

O PODER EXTERIORES DO REINO 

Então, Ele estava dizendo: "O que é o reino de Deus como, e em 

que hei de compará-lo? É como um grão de mostarda que um 

homem tomou e lançou na sua horta; e ela cresceu e se tornou 

uma árvore, e as aves do céu aninhado em seus ramos "(13: 18-

19). 

A conjunção oun (assim, ou "portanto") liga estas parábolas com o incidente na seção 

anterior (13: 10-17). O Senhor tinha interrompido seu ensino em uma sinagoga (v. 10) 

para curar uma mulher que tinha sido mutilada por 18 anos por uma doença causada por 

um demônio (v. 11). Essa demonstração de Seu poder sobre o reino de Satanás, revelou 

a presença do Reino de Deus (cf. Lucas 11:20). O Senhor, então, continuou seu ensino 

com estas duas parábolas, que ilustram a verdade que o reino divino tanto externa quanto 

internamente iria expandir exponencialmente a partir de seus pequenos começos. 

Pergunta retórica de Jesus, que é o reino de Deus como, e em que hei de 

comparar? introduz a primeira analogia. Em uma ilustração agrária com a qual os seus 

ouvintes teriam sido familiar, Jesus comparou o reino de um grão de mostarda que um 

homem tomou e lançou na sua horta . A semente de mostarda era o mais ínfimo 

semente comum, e era proverbial na cultura judaica para algo extremamente pequeno (cf. 

Mateus 17:20; Lucas 17: 6.). Alguns críticos mal informados afirmam que a declaração 

de Jesus no relato de Mateus desta parábola que o grão de mostarda "é menor do que 

todas as outras sementes" (Mat. 13:32) é factualmente incorreta, uma vez que existem 

outras sementes que são menores. "Seeds", no entanto, traduz a forma plural do 

substantivo sperma , que quando usado no Novo Testamento literalmente (e não no 

sentido figurado para falar de filhos ou descendentes), sempre se refere a sementes 

semeadas familiares para produzir culturas alimentares (Mt 13.: 24, 27, 37, 38; Marcos 



04:31; 1 Cor 15: 35-38), e não para todas as sementes do reino vegetal.. E, como o 

botânico Dr. LH Shinners explica, 

A semente de mostarda teria realmente sido o menor dos que provável que tenha sido 

notado pelas pessoas no tempo de Cristo. As principais culturas (como a cevada, trigo, 

lentilhas, feijão) têm sementes muito maiores, como fazem ervilhaca e outras plantas que 

poderiam ter sido presente como ervas daninhas (o joio bíblicos) entre os grãos 

.... Existem várias ervas daninhas e flores silvestres pertencentes à mostarda, amaranto, 

pigweed e famílias chickweed com sementes de pequenas ou menores do que a própria 

mostarda, mas eles não têm sido particularmente conhecidas ou notado pelos habitantes 

.... A única planta de cultura moderna de importância com sementes de mostarda menores 

do que é o tabaco, mas esta planta é de origem americana e não foi cultivado no Velho 

Mundo até o século 16 e, posteriormente, (citado em João A. Sproule, "O Problema da 

Mostarda Seed, " Graça Theological Journal 1 [Primavera 1980]: 40) 

O ponto da história é que a menor semente cresceu no maior planta de jardim (Mat. 

13:32). A árvore de mostarda é, na verdade, um grande arbusto que pode atingir uma 

altura de 15 pés. Ele foi suficientemente grande que as aves do céu aninhado em seus 

ramos. Nested traduz uma forma do verbo kataskēnoō , que significa literalmente "para 

lançar uma tenda" e, portanto, instalar-se definitivamente. A referência aqui não é para 

os pássaros que descansam temporariamente na planta de mostarda ramos , mas que 

constroem ninhos permanentes, porque é tão grande e resistente. 

O ponto desta parábola é que visto de uma perspectiva externa, visível, a, eventualmente, 

o grande tamanho do reino não foi perceptível no início. Como mencionado acima, a esta 

altura, havia apenas um pequeno número de pessoas que seguiram Jesus. O reino era 

obscura; não se distinguia por qualquer majestade, poder, ou exibição pública. Essas 

coisas vão marcar a sua consumação, não o seu início. A maioria do povo judeu não 

estavam cientes disso (Lucas 17: 20-21), desde a sua forma actual, não era reino terrestre 

do Messias, mas a esfera da salvação, onde Deus reina nos corações de Seu povo. 

Ilustração do Senhor é também uma profecia poderosa. O reino vai crescer rapidamente 

até sua consumação, o que vai ser incrivelmente fora de proporção para o seu início. Isso 

acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo voltar em glória (Ap 19: 11-15) e "o reino do 

mundo [se] o reino de nosso Senhor e do seu Cristo; e Ele reinará para todo o sempre 

"(11:15). 

Apesar de seu humilde início, o reino vai ampliar para se tornar a força poderosa que os 

profetas imaginado. No final, Deus vai estabelecer o Seu Filho como Rei, e Ele vai 

quebrar as nações e regerá com vara de ferro (Sl. 2). Sob seu reinado os justos florescerão, 

e haverá paz (Sl 72: 7.). Isaías previu que quando o servo sofredor (Is. 53) volta a reinar 

sobre a terra de Israel "vai se espalhar para o exterior para a direita e para a esquerda. E 

[ela] descendentes possuirá as nações e vai reassentar as cidades assoladas "(Is. 54: 

3). Deus cumprirá sua promessa de Israel dado pelo profeta Miquéias: 

Eu certamente irá montar tudo de você, Jacó, eu certamente irá reunir o resto de 

Israel. Vou colocá-los juntos, como ovelhas no aprisco; como um rebanho no meio do seu 

pasto eles serão barulhentos com os homens. O disjuntor sobe diante deles; eles sair, 

passar pelo portão e sair por ela. Então o rei vai adiante deles, e que o Senhor em sua 

cabeça. (Mic 2: 12-13.) 



Mais tarde, em sua profecia Micah registou uma nova descrição do reino terrestre do Messias: 

E isso vai acontecer nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido 

como o chefe das montanhas. Será levantado acima das colinas, e os povos irá transmitir 

a ele. Muitas nações virão e dirão: "Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do 

Deus de Jacó, para que Ele possa nos ensinar sobre seus caminhos, e nós andaremos pelas 

suas veredas." Pois é de Sião sairá a lei, até a palavra do Senhor de Jerusalém. E Ele 

julgará entre muitos povos e proferir decisões para poderosos, nações distantes. Em 

seguida, eles suas espadas em arados e suas lanças em foices; uma nação não levantará a 

espada contra outra nação, e nunca mais eles vão treinar para a guerra. Cada um deles vai 

sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, sem ninguém para quem os 

espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Apesar de todos os povos andam, 

cada um em nome do seu deus, como para nós, nós andaremos em nome do Senhor, nosso 

Deus, para todo o sempre. "Naquele dia", declara o Senhor, "Eu vou montar o coxo e 

reunir os dispersos, mesmo aqueles a quem tenho oprimido. Vou fazer o coxo um 

remanescente e os desterrados uma nação forte, eo Senhor reinará sobre eles no monte 

Sião, desde agora e para sempre. Quanto a você, torre do rebanho, monte da filha de Sião, 

a ti virá, sim, o primeiro domínio virá, o reino da filha de Jerusalém "(4: 1-8). 

Aquele cujo "saídas são desde há muito tempo, desde os dias da eternidade" (Miquéias 5: 2.) 

"Irão surgir e pastorear o seu rebanho na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor 

seu Deus. E eles permanecerão, porque naquele momento Ele será grande até os confins da 

terra "(v. 4). 

Zacarias também descreve o reino terrestre que vem: 

"Cantem de alegria e alegrar-nos, ó filha de Sião; porque eis que venho e habitarei no 

meio de ti ", diz o Senhor. "Muitas nações se unem ao Senhor naquele dia e se tornarão 

meu povo. Então eu vou morar no meio de vós, e você vai saber que o Senhor dos 

Exércitos me enviou a você. O Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa, e 

ainda escolherá a Jerusalém "(2: 10-12). 

Assim diz o Senhor dos Exércitos, "Ainda será que os povos virão, até mesmo os 

habitantes de muitas cidades. Os habitantes de um vai para outro, dizendo: 'Vamos de 

uma vez para suplicar a bênção do Senhor, e buscar o Senhor dos Exércitos; Eu também 

vou. ' Assim, muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em 

Jerusalém e suplicar a bênção do Senhor. "Assim diz o Senhor dos Exércitos," Naqueles 

dias, dez homens de todas as nações se agarrar a roupa de um judeu , dizendo: "Vamos 

com você, porque temos ouvido que Deus está com você. '" (8: 20-23; cf. 14: 9-21) 

Que as aves do céu aninhado em galhos da planta de mostarda também pode significar 

que mesmo aqueles que não fazem parte do reino vai se beneficiar dele. As aves não eram 

parte da planta da mostarda e não compartilhar a sua vida; eles simplesmente construíram 

seus ninhos na mesma. Da mesma forma, as nações descrentes do mundo encontrar 

proteção, segurança e bênção temporal, por causa da influência e do crescimento do reino. 

A imagem deriva de várias passagens do Antigo Testamento. Daniel grava sonho de 

Nabucodonosor em que viu 



uma árvore no meio da terra e sua altura era grande. A árvore cresceu e tornou-se grande 

e forte a sua altura chegava até o céu, e era visível para o fim de toda a terra. Sua folhagem 

era bonito eo seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Os animais do campo 

achavam sombra debaixo dela, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todas 

as criaturas vivas se alimentava dele. (Dan. 4: 10-12) 

A árvore de Daniel simbolizou o Império Babilônico (vv. 20-22), que previa benefícios para 

as nações que conquistaram. O mesmo imagery descreveu a grandeza do antecessor de 

Babilônia, Assíria: 

Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos e sombra da floresta, e 

muito alto, e sua copa estava entre as nuvens. As águas fez crescer, o abismo fê-alta. Com 

seus rios continuamente estendido por todo o seu lugar o plantio, e enviou seus canais 

para todas as árvores do campo. Portanto, sua altura era mais elevada do que todas as 

árvores do campo e seus ramos se tornaram muitos e seus ramos muito tempo, porque de 

muitas águas, uma vez que espalhá-los para fora. Todas as aves do céu aninhados em seus 

ramos e, sob seus ramos todos os animais do campo deu à luz, e todos os grandes povos 

viviam sob sua sombra. (Ez. 31: 3-6) 

No início de Ezequiel, Deus descrito reino do Messias em termos semelhantes, indicando que 

naquele reino todas as nações da terra serão abençoados: 

Assim diz o Senhor Deus: "Também eu tomarei um raminho do broto do topo do cedro e 

configurá-lo para fora; Vou arrancar a partir do mais alto dos seus ramos jovens a 

concurso um e eu plantarei sobre um monte alto e sublime. Na alta montanha de Israel o 

plantarei, para que se lançará ramos e frutos e se fará um cedro majestoso. E as aves de 

todos os tipos vão ninho debaixo dela; eles vão ninho na sombra dos seus ramos. Todas 

as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor; Eu derrubar a árvore alta, exaltar a 

árvore baixa, secar a árvore verde e fazer a árvore seca florescer. Eu sou o Senhor; Eu 

falei, e eu cumprirei "(17: 22-24). 

Como o reino visível desenvolvido que trouxe muitos benefícios para enfeitar este mundo 

escurecido pelo pecado. O cristianismo se opôs males sociais, produziu muitos dos 

maiores cientistas do mundo, promoveu a educação e, em geral dado origem a muita coisa 

que tem confortado e beneficiaram a humanidade. Na sociedade, bem como na família (1 

Cor. 7:14), o não regenerado são abençoados por sua associação com os indivíduos 

resgatados do reino. 

A INFLUÊNCIA INTERNA DO REINO 

E mais uma vez ele disse: "A que comparar o reino de Deus? É 

semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 

três medidas de farinha, até ficar tudo levedado ". (13: 20-21) 

A parábola anterior enfatizou o crescimento externo do reino; este se concentra em sua 

influência interna. Assim como fez na primeira parábola, Jesus introduziu esta com uma 

pergunta retórica, A que comparar o reino de Deus? Sua resposta compara o reino ao 



fermento, que simboliza a influência, muitas vezes para o mal (por exemplo, Mt 16: 6. , 

11, 12; 1 Cor. 5:. 6-8; Gal 5: 9). Aqui, no entanto, ele ilustra a influência positiva do reino. 

Fermento era uma substância fermentada misturada na massa de pão que permeou-lo e 

que causou a inchar, bubble up, e se expandir. Fazendo o pão era geralmente feito por 

mulheres, por isso, na parábolauma mulher tomou o fermento e escondeu-o em três 

bicadas (cerca de £ 50) de farinha, até ficar tudo levedado . Com o tempo, o fermento 

iria transformar a massa em algo muito melhor do que a massa de pão ázimo, que produz, 

bolachas menos apetitosos dura, seca e plana. 

Na ilustração do Senhor farinha representa o mundo, e fermento representa o 

reino. Como o fermento, que é misturado na massa e, portanto, escondido da vista, o reino 

está escondido no mundo. A manifestação da glória dos filhos de Deus (Rom. 8: 18-21) 

ainda não aconteceu, por isso não é óbvio para o mundo que os súditos do reino são. Mas 

como o fermento transforma massa de pão no reino, embora oculto, influencia o mundo 

através do testemunho e vida justa de seus súditos, a mensagem do evangelho, e o trabalho 

de convencimento do Espírito. 

84. Apenas alguns serão salvos? (Lucas 13: 22-

30) 

E Ele estava de passagem de uma cidade e de aldeia em aldeia, 

ensinando, e segue a caminho de Jerusalém. E alguém lhe disse: 

"Senhor, são apenas alguns exemplos que estão sendo salvos?" E 

Ele lhes disse: "Esforçai-vos por entrar pela porta estreita; para 

muitos, eu lhe digo, procurarão entrar e não poderão. Uma vez 

que o dono da casa se levanta e fecha a porta, e você começa a 

ficar de fora e bater à porta, dizendo: Senhor, abre-se a nós! ' Ele, 

então, vai responder e dizer-lhe: 'Eu não sei de onde você é. " Em 

seguida, você vai começar a dizer: 'Comemos e bebemos na tua 

presença, e tu ensinaste nas nossas ruas'; e Ele vai dizer: "Digo-

vos que não sei de onde você é; afastar-me, todos os malfeitores. 

" Em que lugar haverá choro e ranger de dentes, quando virdes 

Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no Reino de Deus, mas 

vós lançados fora. E eles virão do oriente e do ocidente, do norte 

e do sul, e reclinar-se à mesa no reino de Deus. E eis que, há 

últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos "(13: 

22-30). 

Ao longo de seu ministério, Jesus esclareceu e ampliou seu ensino, respondendo a 

perguntas que as pessoas perguntaram-Lhe (eg, Mt 13: 10-11; 17: 10-11.; 21: 20-21; 24: 

3-4; Marcos 12:28 -29; Lucas 7: 19-23; 12: 41-53; 17: 20-21; João 3: 1-5, 9-10; 6: 28-33; 

8: 33-59; 9: 1-3 ; 12: 34-36; 13: 6-10, 36-38; 14: 5-9, 22-24). Nesta ocasião, o Senhor foi 

a pergunta muito provocante de saber se só alguns serão salvos. 



Sua resposta foi chocante. Em vez de discutir percentagens, Ele declarou que muitos 

desejam entrar no reino, mas não será capaz de fazê-lo. Aqueles que o fazem entrar irá 

fazê-lo com dificuldade; eles terão que lutar contra seu caminho através da porta 

estreita. Perspectiva de Cristo vai na contramão da metodologia evangelística 

contemporânea. Ao contrário de sua resposta, o que demonstra que a salvação é muito 

difícil, o evangelismo moderno freqüentemente apresenta o evangelho de uma forma que 

o fazem parecer fácil. 

Grande parte da metodologia do evangelismo moderno deriva do ministério reavivamento 

e escritos de Charles Grandison Finney (1792-1875). Muitas vezes chamado de "o pai de 

revivalismo moderna", Finney era um advogado que se tornou um evangelista depois de 

sua conversão. Ele negou que o novo nascimento é uma obra sobrenatural de Deus, e 

ensinou que a salvação depende unicamente do poder da vontade do homem. Seu 

ministério utilizado pragmáticas "novas medidas", como a insistência emocionalmente 

carregado de pessoas para vir para a frente para o "banco ansioso" (um precursor da 

chamada altar moderno) e outras táticas destinadas a manipular vontades das pessoas. 

Ela certamente não é errado para convidar as pessoas a virem a Cristo e abraçar a salvação 

que Ele oferece. Jesus chamou os pecadores se arrependam e entrar no Seu reino (Mt 

04:17; Lucas 5:32.), Como fez João Batista (Mat. 3: 2), e os apóstolos (Marcos 06:12; 

Atos 2:38; 3 : 19). A razão pela qual a igreja existe é a realização de seu mandato: "Ide, 

portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e 

do Espírito Santo" (Mt 28:19;. Cf. Lucas 24 : 47). A questão não é se a convidar e até 

mesmo comandar pecadores perdidos se arrepender e crer no evangelho, mas sim a forma 

de enquadrar esse convite. Esta passagem é de vital importância, porque revela como o 

Senhor Jesus Cristo convidou os pecadores para vir para a salvação. Mas antes de gravar 

esse convite nos versículos 24-30, Lucas descreveu nos versículos 22-23 o cenário em 

que ela ocorreu. 

À medida que a cena se abre, Jesus estava passando por Judéia de uma cidade e de 

aldeia em aldeia, ensino, e de prosseguir a caminho de Jerusalém (a viagem de Lucas 

registra em 9: 51-19: 27). Sua morte e ressurreição eram apenas uma questão de meses 

de distância. Como Ele cruzou Judéia Jesus era constantemente ensinando , como havia 

feito durante todo o seu ministério (cf. 4:43; 8:. 1; 4:23 Matt; 11: 1; Marcos 6: 2), porque 

disseminar a verdade era fundamental. O objetivo de todos os milagres, sinais e 

maravilhas que Jesus realizou para afirmar sua divindade como o Filho enviado pelo Pai 

foi validar Seu ensino. O objetivo do ministério é sempre proporcionar o fundamento da 

verdade bíblica de que é essencial para a salvação, que conduz ao amor, serviço e 

adoração a Deus. O tema constante de instrução do Senhor relacionada com a vida em 

Seu reino, a esfera da salvação, onde Deus reina sobre o seu povo que amar, servir e 

adorá-Lo (cf. a exposição de 13: 18-21 no capítulo anterior deste volume ). 

Em algum momento não identificada ao longo do caminho durante o ministério de Cristo 

na Judéia alguém posou para ele uma pergunta provocativa: "Senhor, são apenas 

alguns exemplos que estão sendo salvos?" A pergunta reflete o reconhecimento de seus 

seguidores que o ponto de Seus ensinamentos relacionados com a salvação. A obra divina 

da salvação não é a libertação do descumprimento, a insatisfação com a vida, a pobreza, 

ou baixa auto-estima. Salvação é a libertação da ira e julgamento de Deus em segurança 

e bênção eterna através da morte sacrificial de Seu Filho. "Tendo já sido justificados pelo 

seu sangue", escreveu Paulo, "seremos salvos da ira de Deus por meio dele" (Rom. 5:. 9; 



cf. 1 Ts 1:10; 5: 9). A questão era se apenas alguns eram para ser salvo do julgamento 

divino e condenação eterna no inferno. Depreende-se para o interrogador ser o caso. 

A questão era um honesto, perguntado por um verdadeiro seguidor de Cristo. Aqueles no 

meio da multidão que o ouviam correu a gama de inimigos declarados à curiosidade 

candidatos à muito interessado aos crentes verdadeiramente salvos. Qual o nível de 

interesse que este indivíduo tinha em Cristo não é conhecido. Sua pergunta, no entanto, 

expressou que seus seguidores tiveram que ser pensando. O povo judeu espera que 

quando o Messias veio, ele seria bem acolhida por toda a nação, que iria receber a 

salvação (Is 45:17; 60: 21-22.). Messias estabelecer o seu reino, em que Israel iria 

desempenhar um papel de liderança. Nesse reino a maldição será removida, e justiça e 

paz prevalecerá. Gentios também serão salvos (Is 56: 6-7.) E vêm para ver Messias 

reinando em glória no Monte Sião (24:23 Isa; Zc. 8: 22-23.). 

Mas depois de quase três anos de ministério, inúmeros milagres, ensino incomparável, e 

multidões de milhares de segui-lo, havia apenas um decepcionante pequeno número de 

verdadeiros crentes que creram nele Salvadora. Então, poucos em número foram eles que 

mesmo Ele se referiu a eles como um "pequeno rebanho" (Lucas 12:32; cf. a exposição 

de 13: 18-19 no capítulo anterior deste volume). Os líderes religiosos da nação havia 

rejeitado Jesus, denunciando-o como sendo habilitada por Satanás. Muitas das pessoas 

que tinha comprado em que se encontram e também viram poder sobrenatural de Jesus 

como satânica. Muitos rejeitaram porque Ele não cumprir o seu perfil messiânico e 

expectativa. De fato, quando uma grande multidão tentou forçá-lo a seu papel 

preconcebida de messias político-militar, Jesus recusou-se (João 6: 14-15). Mas foi o 

enigma intrigante que mesmo entre os grandes números que o seguiu muito poucos eram 

crentes genuínos. 

A questão, no entanto, tem vista para a história do Antigo Testamento, o que revela que 

a salvação nunca tinha sido difundido no passado. Quando Deus destruiu o mundo pré-

diluviano pecador, apenas oito pessoas que escaparam julgamento divino (Gen. 07:13; 1 

Pedro 3:20). Desde a destruição das cidades perversas de Sodoma e Gomorra apenas Lot 

e sua esposa e filhas escaparam (Gen. 19:16). O verdadeiro remanescente crente de Israel, 

era sempre pequena (Is 06:13; 10: 20-22.; Jer 23: 3; 31:. 7; 50:20), e salvação foi sempre 

individual (Is 55: 1.) , nunca nacional. 

O fato de que a resposta de Jesus não abordou a questão diretamente mostra que não é 

importante quantas pessoas estão sendo salvas; O que importa para cada pessoa é que ele 

ou ela seja um deles. Em vez de responder à questão de quantidade, Jesus focada na 

qualidade de fé verdadeiros crentes e deu um convite pessoal para os presentes para 

receber a salvação que Ele oferece. Quatro aspectos desse convite pode ser discernido: 

Ele ligou para o esforço espiritual, desespero temporais, falta de relação, ea percepção 

eterna. 

ESFORÇO ESPIRITUAL 

E Ele lhes disse: "Esforçai-vos por entrar pela porta estreita; para 

muitos, eu lhe digo, procurarão entrar e não poderão "(13: 23b-

24). 



O convite de Cristo era radicalmente diferentes daqueles comumente usados hoje. Sua 

mensagem não foi a de que Deus ama a todos incondicionalmente e deseja se conectar 

com os pecadores e cumprir todos os seus sonhos e ambições pessoais. Também não era 

seu objetivo de manipular as pessoas para fazer um compromisso superficial para Ele. As 

palavras de Jesus são preocupantes, ameaçador, e assustador o suficiente para produzir 

pânico no coração, uma alma profunda penitente. Eles também servem para banir os 

candidatos desanimadas que não estão dispostos a render-se incondicionalmente ao Seu 

senhorio (cf. Lucas 14:33). 

Em comparação com o believism desenfreado fácil que subjaz muito do convite 

evangelismo moderno de Jesus, o que exige grandes esforços do pecador penitente, parece 

quase herética. É verdade que a salvação é somente pela graça soberana de 

Deus. Ninguém pode vir a Cristo a menos que o Pai o traga (João 6:44, 65), nem ninguém 

pode conhecer o Pai a não ser aqueles a quem o Filho o quiser revelar (Mat. 

11:27). Aqueles que estão mortos em seus pecados só podem ser salvos pela graça de 

Deus, e não de seus próprios esforços (Ef 2: 1-10; Tito 3: 3-5.). No entanto, a salvação 

não é para além da vontade do pecador. Como observado acima, João Batista, Jesus e os 

apóstolos chamado para os pecadores ao arrependimento, e que é a mensagem da igreja 

também. Paulo disse aos filósofos gregos no Areópago de Atenas que "tendo em conta os 

tempos da ignorância, Deus agora declara a homens que todas as pessoas em todos os 

lugares se arrependam" (Atos 17:30; cf. 26:20). Esses comandos de deixar claro que os 

pecadores são responsáveis pelas escolhas que eles fazem, e será responsabilizado por 

não se arrepender e crer no Salvador. 

Esforce traduz uma forma do verbo agōnizomai , a partir do qual a palavra Inglês 

"agonizar" deriva. Ele é usado somente aqui nos Evangelhos Sinópticos. A palavra 

significa "para combater" (João 18:36; 1 Tm 6:12; 2 Tim. 4: 7.), "Competir" em uma 

competição atlética, ou "lutar" (1 Cor 09:25). (Col. 1:29; 04:12; 1 Tm 4:10.). O combate 

ou luta em vista aqui é um dos abnegação que produz arrependimento real. "Se alguém 

quer vir após mim", disse Jesus, "renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me" (Lucas 

9:23). Então, ele acrescentou a declaração paradoxal que "quem quiser salvar a sua vida, 

vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, ele é o único que vai salvá-lo" 

(v. 24). A mensagem do evangelho não é auto-realização, mas a auto-negação. A fé em 

Cristo custa o pecador seus objetivos egoístas e desejos, e pode separá-lo de sua família 

(Lucas 14:26), posses (Marcos 10: 17-22), até a sua vida (Jo 12:25). Mas aqueles que 

perder todas as coisas terrenas efêmeras vai ganhar neste bênçãos da vida, e em sua 

recompensa eterna infinitamente mais. 

A exigência de que os pecadores entrar pela porta estreita indica ainda mais a 

intensidade da luta (cf. Mt 7: 13-14.). A porta é um ajuste apertado, exigindo aqueles que 

entram por ela a despir-se da sua bagagem pessoal. Também é feita difícil encontrar pelas 

muitas vozes enganosas atraindo os incautos e sem discernimento para o portão largo que 

leva para o inferno. Portanto, muitos procurarão entrar e não poderão . 

O Senhor traz a salvação só para um coração marcado pelo arrependimento que sempre 

acompanha a verdadeira fé salvadora. Citando Isaías 40: 3-4, João Batista descreveu o 

verdadeiro arrependimento: "Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do 

Senhor, endireitai as suas veredas. Cada ravina será preenchido, e cada montanha e serão 

abatidas; a torto se tornará em linha reta, e as estradas irregulares suavizar '"(Lucas 3: 4-



5). Em meu comentário sobre essa passagem em um volume anterior desta série que eu 

escrevi, 

As palavras da profecia de Isaías citado aqui também servem como uma analogia do 

arrependimento João pregou. O deserto retrata o coração pecador, e arrependimento 

envolve trazer à tona as profundas, coisas obscuras do coração, na foto, preenchendo as 

ravinas, e orgulho humano humilhante, representados no imaginário de trazer baixo as 

montanhas e colinas. Os, fraudulentos, tortuosos coisas perversas tortos deve ser feita em 

linha reta, e quaisquer outros lugares ásperos no coração, se auto-amor, o amor de 

dinheiro, amor do mundo, a concupiscência da carne, a indiferença, ou descrença, deve 

ser alisado para fora. Só então o verdadeiramente arrependido verá a salvação de 

Deus. ( Lucas 1-5 , A Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 

2009], 211. Ver também a discussão do verdadeiro arrependimento no capítulo 18 do 

mesmo volume.) 

DESPERATION TEMPORAL 

Uma vez que o dono da casa se levanta e fecha a porta, e você 

começa a ficar de fora e bater à porta, dizendo: Senhor, abre-se a 

nós! ' (13: 25a) 

Não só é a porta para o reino estreito, mas também pode ser fechado. Uma vez Cristo, o 

chefe da casa, levanta-se e fecha a porta , não haverá admissão; a oportunidade de 

entrar no reino será permanentemente ido para aqueles que são excluídos. Há um 

sentimento de desespero e urgência neste quadro; pecadores, com um tempo limitado para 

responder ao convite do evangelho, deixe essa oportunidade passar a ser fechada 

permanentemente. 

As Escrituras deixam claro que todos os não-redimidos estão vivendo em tempo 

emprestado (cf. a exposição de 13: 1-9 no capítulo 15 deste volume). Deus declarado do 

mundo pecaminoso, pré-diluviano, "Meu Espírito não se para sempre no homem, porque 

ele também é carne; no entanto, os seus dias serão 120 anos "(Gênesis 6: 3). Jesus contou 

uma parábola sobre um rico tolo egoísta, que foi avidamente acumular tesouros terrenos 

para si mesmo, só para ter Deus dizer-lhe: "Insensato! Esta mesma noite a sua alma é 

exigido de você; e agora quem será o proprietário o que você preparou? "(Lucas 

0:20)."Esteja pronto", Jesus exortava os seus ouvintes, "porque o Filho do Homem virá 

numa hora em que você não espera" (Lucas 0:40). Como uma pessoa culpada de resolver 

com o seu oponente antes de atingir o magistrado, os pecadores devem se contentar com 

Deus antes que seja tarde demais (Lucas 12:58). Jesus advertiu aqueles que lhe disse de 

abate de alguns galileus de Pilatos: "Se você se arrepender, você vai todos de igual modo 

perecereis" (Lucas 13: 3; cf. 5). A história de um homem que dá uma figueira mais um 

ano para produzir fruta simboliza a realidade de que todos os que não têm o verdadeiro 

fruto da salvação estão vivendo em tempo emprestado (Lucas 13: 6-9). Eventualmente, a 

paciência de Deus para com aqueles que rejeitam a verdade vai acabar e Ele vai abandoná-

los judicialmente (Rom. 1:24, 26, 28). Portanto, "agora é" o tempo aceitável, "eis que 

agora é" o dia da salvação "(2 Cor. 6: 2). 

Usando as mesmas imagens como que na parábola chocante das virgens prudentes e 

insensatas (Matt. 25: 1-13), Jesus advertiu que aqueles que perca a sua oportunidade de 



salvação vai ficar de fora e bater à porta, dizendo: 'Senhor, abrir-se a nós! ' Essa 

reação expressa sua surpresa e horror ao ser fechada permanentemente fora do reino de 

Deus. Afinal, eles eram pessoas religiosas, muitos dos quais afirmavam ter ministrado em 

nome de Jesus (Mat. 07:22). Claramente, o inferno será preenchido não só pela rejeitam 

sem religião de Deus, mas também por aqueles que foram para o exterior religiosa e 

reverentemente falava dele. 

FALTA DE RELAÇÃO 

Ele, então, vai responder e dizer-lhe: 'Eu não sei de onde você é. 

" Em seguida, você vai começar a dizer: 'Comemos e bebemos na 

tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas'; e Ele vai dizer: 

"Digo-vos que não sei de onde você é; afastar-me, todos os 

malfeitores. " (13: 25b-27) 

O Senhor resposta, "Eu não sei de onde você é" (cf. Mat. 07:23), revela a razão que 

aqueles que desperdiçam sua oportunidade ficarão de fora do reino. Apesar de sua 

fachada religiosa externa, eles tinham nenhuma relação com ou união de vida com Cristo. 

A salvação resulta em uma vida compartilhada com Jesus Cristo. "Já estou crucificado 

com Cristo;" Paulo escreveu, "e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; ea 

vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou 

por mim "(Gl. 2:20). Os cristãos estão em Cristo (cf. Rm 6:11, 23; 8:. 1; 1 Cor 1:30; 2 

Coríntios 1:21; 5:17; Gl 3,28; Fl 1,... 1; 4. : 21; Col. 1: 2, 28; 2 Tm 3:12; 1 Pedro 5:10, 

14), e Ele está com eles (João 06:56; 14:20; 15: 4-5.; 17: 26; Rom. 8:10; Colossenses 

1:27; 3:11; Efésios 3:17).. 

Chocado com a sua negação de qualquer relação com eles, eles vão começar a dizer: 

"Nós comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas." O 

protesto que eles comeram e beberam em Sua presença simboliza sua pretensão de ter 

tido um relacionamento com Ele. Eles também afirmaram ter escutado a Cristo quando 

Ele ensinou em suas ruas . Como, então, Ele poderia fechá-los para fora do reino? 

Mas mera familiaridade com Jesus não traz salvação, como a resposta do Senhor foi para 

casa com esmagamento Proposito: Digo-vos que não sei de onde você é; afastar-me, 

todos os malfeitores (cf. Sl. 6: 8). Eles não tinham nenhuma relação com Ele. Eles nunca 

tinham se arrependeu e foi justificado por Deus, porque eles foram cobertos com a justiça 

de Cristo através da fé Nele. Em vez disso, embora religiosa e moral, eles ainda eram 

injustos malfeitores . A sentença foi final; sua partida eterna. 

PERCEPÇÃO ETERNO 

Em que lugar haverá choro e ranger de dentes, quando virdes 

Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no Reino de Deus, mas 

vós lançados fora. E eles virão do oriente e do ocidente, do norte 

e do sul, e reclinar-se à mesa no reino de Deus. E eis que, há 

últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos "(13: 

28-30). 



Jesus não se concentrou em fins de seus ouvintes, ambições, desejos, saúde, riqueza, ou 

qualquer outra coisa nesta vida. Em vez disso, Ele os chamou para ter uma perspectiva 

eterna e voltar sua atenção para a ameaça do inferno. Naquele lugar , Jesus 

alertou, haverá choro e ranger de dentes (Mt 8:12;. 13:42, 50; 22 : 13; 24:51; 25:30). O 

tormento do inferno não será limitada à pena de punição, mas irá incluir o remorso, 

choque e surpresa de quem acabou por lá, apesar de pensar que eles estavam indo para o 

céu. Quanto mais as pessoas no inferno sabia sobre o evangelho, o mais profundo remorso 

será; sua dor será proporcional ao seu nível de rejeição. E uma vez que a sua rejeição será 

eterno e incurável, por isso vai ser seu pecado e do julgamento do que o pecado. 

Intensificar o aviso de tormento para aqueles entrada negada para o reino celestial será a 

felicidade de quem entra nele. Especificamente, ele deve ser contemplada por todos os 

judeus a considerar que eles vão ficar de fora do reino, se eles rejeitam a Cristo. Abraão, 

Isaque e Jacó e todos os profetas no Reino de Deus vai estar lá enquanto eles 

estão jogados para fora de Deus presença para sempre. O povo judeu se orgulhavam de 

serem os filhos de Abraão, que tinha um direito inalienável como herdeiros da aliança 

promessas que Deus fez com ele e reiterou aos profetas. Eles esperavam para ser salvo, 

porque eles eram descendentes de Abraão. Percebendo que os que rejeitam a Cristo nunca 

com seus três antepassados ilustres desfrutar dos ricos bênçãos do reino deve fazer a 

realidade do inferno extremamente amargo para eles. 

Ainda mais doloroso do que ser deixado de fora da vida eterna com seus antepassados 

herói é o conhecimento que seus odiados inimigos, os gentios, virão do oriente e do 

ocidente, do norte e do sul, e reclinar-se à mesa no reino de Deus (cf . Mat. 8: 11-12) 

a partir do qual eles são excluídos. Que os gentios será no reino de Deus deve vir como 

nenhuma surpresa, uma vez que a verdade é claramente ensinada no Antigo Testamento 

(por exemplo, Isa 2: 2-4; 25:. 6; 56: 6-7; 60: 3; 66: 19-24). Mas os judeus rejeitaram em 

grande parte essa idéia e até mesmo se ressentia o pensamento de que Deus iria salvá 

gentios (ver Jonas 1-3). Aqui gentios são descritos que desfrutar de um banquete-

simbólica pródiga no antigo Oriente Próximo dos mais importantes eventos-nos da vida 

do reino. O banquete imagens de bem-aventurança da comunhão com Deus (cf. Lucas 22: 

29-30; Ap 19: 9). 

Jesus 'declaração de concluir, E eis que, há últimos que serão primeiros, e primeiros 

que serão últimos , intensifica ainda mais o choque desses judeus perdidos vai se 

sentir. Não só os gentios estar no reino, mas também será igual com os judeus que estão 

lá. No reino da salvação "não há judeu nem grego, não há escravo nem homem livre, não 

há homem nem mulher; para [os redimidos] todos são um em Cristo Jesus "(Gl 3,28; cf. 

Ef. 2: 11-16.). 

A lição a ser aprendida com convite modelo de Cristo para a salvação é dupla. Em 

primeiro lugar, a verdadeira igreja de Jesus Cristo deve chegar a mensagem certa; um, 

corrompida, alterada, falso, e convite pervertido fácil é impotente para salvar os pecadores 

perdidos. Além disso, falso evangelismo deixa as pessoas não convertidas e, 

posteriormente, céticos do verdadeiro evangelho evangelismo e, portanto, mais abertos a 

uma maior engano. O Senhor Jesus Cristo nunca diluído Sua mensagem para evitar 

ofender as pessoas; Ele os fez ou se sentir mal o suficiente para se arrepender, ou furioso 

o suficiente para rejeitar. 



A mensagem para os não-redimidos é que Deus não salva ninguém além de 

arrependimento genuíno. A batalha para negar a si mesmo e seguir a Cristo é intenso, o 

tempo é curto, o destino eterno está em jogo. 

85. Quem realmente matou Jesus? (Lucas 13: 

31-33) 

Só nesse momento, alguns fariseus se aproximaram, dizendo-lhe: 

"Vá embora, sair daqui, porque Herodes quer matar-te." E disse-

lhes: "Ide dizer a essa raposa: Eis que eu expulso os demônios e 

fazendo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia eu alcançar meu 

objetivo. " No entanto, caminhar hoje, amanhã e no dia 

seguinte; por isso não pode ser que um profeta pereça fora de 

Jerusalém "(13: 31-33). 

Desde o seu nascimento do Príncipe da Paz era o alvo dos assassinos. Trata-se, 

surpreendentemente, uma realidade mais notável sobre a vida de Cristo que muitos 

queriam matá-Lo. Afinal, Jesus era sem pecado ou mal, perfeito, absolutamente justo, 

santo, compassivo, generoso e benevolente. Ele ofereceu o que todo mundo precisa 

desesperAdãoente: misericórdia e graça do perdão dos pecados, a vida eterna, a liberdade 

de julgamento, a libertação do castigo eterno no inferno, e alegria eterna no céu. Além 

disso, Ele ofereceu aqueles que não como coisas a ser conquistada, alcançado, ou 

merecido, mas como um dom gratuito para ser recebido. Ironicamente, quem ligou para 

o melhor em pessoas trouxe o pior neles. 

Os atentados contra a vida de Jesus começou muito antes do início do seu ministério 

público. Quando ele ainda era um bebê Herodes, o Grande, patriarca da dinastia de 

Herodes, governou a Judéia. Como um Idumean (edomita) em aliança com César, 

Herodes foi visto com desconfiança pelos judeus. Isso aumentou o temor de que o fazia 

constantemente ansioso para que alguém iria usurpar seu poder.Herodes era um sociopata 

cuja paranóia atingiu um clímax horrível quando no final de sua magi reinado chegou do 

leste declarando que o rei dos judeus havia nascido e que eles estavam procurando 

ele.Temendo um rival para o seu trono, Herodes determinada a partir dos líderes 

religiosos judeus que o Messias havia de nascer em Belém (5 Mic: 2.) Para que ele 

pudesse matá-lo. Não tenho certeza exatamente qual criança era a ameaça, ele 

irracionalmente e brutalmente ordenou o abate de todos os meninos de dois e sob nessa 

área em uma vã tentativa de matar Jesus no assassinato em massa (Mt 2: 13-18.). 

No início de seu ministério o Senhor limpou o templo dos comerciantes e cambistas que 

estavam corrompendo a casa de Seu Pai (João 2: 13-17). Indignado, as autoridades 

judaicas exigiu saber por que ele tinha autoridade agiu com tanta ousadia. Sabendo que 

já desejavam matá-Lo, "Jesus lhes respondeu:" Destruí este templo, e em três dias eu o 

levantarei "." Como o versículo 21 notas: "Ele falava do templo do seu corpo." 

Mesmo as pessoas de sua cidade natal, Nazaré tentou matar Jesus pela primeira vez Ele 

falou na sinagoga deles. Eles ficaram indignados quando Ele ofenderam o seu orgulho 

espiritual descrevendo-os como espiritualmente pobre, e cego, cativo, e oprimidos (Lc 

4:18). E quando Ele reforçou ainda mais esse ponto, lembrando-lhes que eles eram como 



os seus antepassados que rejeitaram a palavra de Deus, de modo que Elias e Eliseu passou 

a ministrar a dois humildes, párias gentios arrependidos, foi demais para seu orgulho 

nacionalista e auto- justiça para suportar. Enfurecido, que explodiu em um esforço 

emocional para assassiná-lo, jogando-o de um penhasco (vv. 28-29). 

Os líderes religiosos judeus-fariseus, saduceus, herodianos, escribas, sacerdotes e sumos 

sacerdotes-coletivamente também tentou matar Jesus, porque Ele violou e condenou sua 

corrupto, apóstata, religião hipócrita. Seu ódio por ele para a limpeza do templo se 

intensificou quando Jesus afirmou sua divindade após a cura de um homem no 

sábado. "Por esta razão, portanto," o apóstolo João observa: "os judeus [os líderes 

religiosos] estavam buscando ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o 

sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual com Deus 

"(João 5:18). Durante todo o ministério de Cristo que buscavam uma oportunidade para 

tirar sua vida (Mateus. 26: 3-4; Marcos 3: 6; Lucas 19:47; João 7: 1, 25; 

11:53). Eventualmente, eles conseguiram pressionar os romanos em crucificá-lo (como 

ele mesmo havia previsto [Matt 16:21; 17:23; 21:. 33-46; Marcos 10: 32-34]). Seguindo 

o exemplo de seus governantes, as multidões judaicas também procurou a morte de Jesus 

(Mateus 27:. 20-25). 

Pilatos, embora ele pronunciou inocente Jesus (Lucas 23: 13-14, 22), no final também o 

queria morto. Temendo uma revolta (Mat. 27:24), e ainda mais que os líderes judeus se 

reportaria a César (João 19:12), Pilatos mandou Jesus para ser executado (Mat. 

27:26). Seus soldados alegremente realizada essas ordens (Mateus 27: 27-31.). 

Esta passagem introduz ainda um outro vilão, suposto assassino de Jesus, Herodes 

Antipas. Pode ser dividido em três seções: «Atenção, ameaças de Herodes, e de Jesus aos 

fariseus de resposta. 

AVISO DOS FARISEUS 

Só nesse momento, alguns fariseus se aproximaram, dizendo-lhe: 

"Vá embora, sair daqui, (13: 31a) 

À primeira vista, isso parece intrigante. Por que os fariseus , que odiava Jesus e queriam 

matá-lo eles mesmos, avisá-lo sobre a intenção semelhante de Herodes? Embora eles 

odiavam Herodes e se ressentia de que este rei fantoche Roman, que era metade Idumean 

e metade Samaritano, reinou sobre eles, ele não iria cumprir a sua intenção se ele matou 

Jesus? Uma vez que eles não foram motivadas, obviamente, pela preocupação com a 

segurança de Jesus, este aviso sugere que a sua intenção final era para matar Jesus, mas 

o seu objectivo imediato era intimidá-lo a fechar-se silêncio Seu ensino. 

Na época, Jesus estava ministrando em Perea (cf. Mt 19:. 1; Marcos 10: 1; João 10: 40-

42), uma região situada a leste do rio Jordão, defronte Samaria e Judéia que, como a 

Galiléia, também foi governado por Herodes Antipas. Os fariseus podem ter sido tentando 

forçar Jesus a deixar Perea e ir para a Judéia, onde o Sinédrio tinha jurisdição. Depois de 

suas fortes palavras de advertência que judeus incrédulos ficarão de fora do reino (ver a 

discussão de 13: 23-30 no capítulo anterior deste volume), eles foram ainda mais 

determinado para silenciá-lo temporariamente, e, eventualmente, de forma permanente. 



AMEAÇA DE HERODES 

porque Herodes quer matar-te. (13: 31b) 

Herodes , como mencionado acima, era Herodes Antipas, filho do longa de docente 

Herodes, o Grande. Após sua morte, o reino de Herodes foi dividido entre três de seus 

filhos. Arquelau recebeu a Judéia, Samaria e Iduméia; Filipe, Ituréia e Trachonitis (Lucas 

3: 1), a nordeste da Galiléia; e Antipas, Galiléia e Perea. Antipas Herodes é o que se refere 

o "contas do ministério de Jesus dos Evangelhos. Ele governou com a morte de seu pai, 

em 4 aC até AD 39. Além de seu não ser judeu, os judeus odiado Antipas porque ele 

construiu sua capital, Tibério (localizado na costa oeste do Mar da Galiléia) no site de um 

Cemitério judaico, contaminando-o assim. Eles estavam ainda mais indignado quando ele 

colocou os ídolos em lugares públicos em Tibério. Enquanto Jesus ministrou 

extensivamente durante um ano em toda a pequena área, compacto da Galiléia, não há 

registro nos Evangelhos de-Lo sempre que visitam Tibério. 

Antipas, abertamente imoral, foi repreendido publicamente por João Batista para seu caso 

ilícito e casamento a mulher de seu irmão Filipe Herodias (Marcos 6: 17-18). Em um 

movimento desesperado para silenciar o pregador ousado, a Herodes envergonhado preso 

João (Lucas 3:20). Herodias, não surpreendentemente, guardava rancor amargo contra 

João e queria vê-lo morto (Marcos 6:19). Temendo tanto João (v 20). E o povo, que o 

viam como um profeta (Matt. 14: 5), Herodes recusou. Eventualmente, no entanto, 

Herodias encontrou uma maneira de manipular o marido para matar João. Na festa de 

aniversário de Antipas, sua filha (de seu casamento com o irmão de Herodes Filipe) 

realizaram uma dança lasciva diante de Herodes e seus convidados. Cativado 

sensualmente por sua performance, Herodes imprudentemente "prometeu com juramento 

dar-lhe tudo o que pedisse" (Mat. 14: 7). Aproveitando a oportunidade, Herodias 

solicitado a filha a responder: "Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista" (v. 

8). Orgulhosos demais para quebrar sua promessa tolo na frente de seus convidados 

ilustres, Herodes relutantemente ordenadas e executadas decapitação de João (Matt. 14: 

9-10). 

Embora o texto não diz por que Herodes queria matar Jesus, há várias razões 

possíveis. Desde que ele tinha matado seu antecessor e companheiro pregador João 

Batista, Herodes pode ter receio de que Jesus poderia vingar-se dele. Sua culpa decorrente 

de sua decapitação de João (cf. 9: 7-9; Marcos 6: 14-16) também pode ter impulsionado 

Herodes a temer por sua própria vida. Ele estava bem ciente do poder sobrenatural de 

Jesus (23: 8; Matt. 14: 1-2), e pode ter sentido que ele precisava para eliminar a Jesus 

para se proteger. Além disso, sabendo que Roma esperava que ele para manter a paz, 

Herodes pode ter sido desconfortável com as enormes multidões que se seguiram 

Jesus. Se Jesus instigou uma rebelião, carreira e poder de Herodes pode ter sido 

comprometida com a Roma, então ele pode ter decidido evitar uma revolta por um ataque 

preventivo contra Ele. Também é possível que, como seu pai, Antipas pode ter visto Jesus 

como um rival potencial para o seu trono. A recusa do Senhor para vê-lo (Lucas 9: 9; 23: 

8) também poderia ter adicionado a sua inquietação. Mesmo quando Herodes finalmente 

fez conhecer Jesus durante Seus julgamentos simulados Ele, ao contrário de seus 

interrogatórios de Anás, Caifás, Pilatos e, se recusou a responder a ele (v. 9). 

A RESPOSTA DE JESUS 



E disse-lhes: "Ide dizer a essa raposa: Eis que eu expulso os 

demônios e fazendo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia eu 

alcançar meu objetivo." No entanto, caminhar hoje, amanhã e no 

dia seguinte; por isso não pode ser que um profeta pereça fora de 

Jerusalém "(13: 32-33). 

O Filho de Deus não estava no menos intimidados por ameaça de Herodes para tirar sua 

vida. Desdenhosamente demiti-lo e sua ameaça, Jesus disse aos fariseus: "Ide dizer a 

essa raposa: Eis que eu expulso os demônios e fazendo curas, hoje e amanhã, e no 

terceiro dia eu alcançar meu objetivo." Para Jesus para fazer tal uma declaração 

depreciativa era bastante incomum; Herodes é a única pessoa no Novo Testamento para 

quem o Senhor expressou tal desprezo. As raposas são astutos, ardilosos, pragas 

sorrateiras, conhecidos por sua destrutividade; por exemplo, o Cântico dos Cânticos 

refere-se a "as raposinhas que estão arruinando as vinhas" (2:15). Assim, chamar alguém 

de raposa era um insulto desdenhoso humilhante, o equivalente em vernáculo de hoje de 

chamar alguém de Herodes não era de todo um, leão poderoso nobre, mas um mero fox 

"varmint."; muito mais um incômodo do que uma ameaça. Assim como uma raposa não 

podia matar um homem, assim também Herodes não poderia matar Jesus. Ele foi 

impotente para alterar o calendário divino. 

Alguns podem se perguntar se o comentário de Jesus foi uma violação da lei mosaica, 

que proíbe falar mal de um governante (Ex 22:28; Eclesiastes 10:20; cf. At. 23: 

5.). Enquanto que era normalmente o caso, havia exceções. Deus repreendeu muitas vezes 

directamente os governantes de Israel através dos profetas. Falando por meio de Isaías, 

Deus disse a Israel: "Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões; todo 

mundo adora um suborno e perseguições após recompensas. Eles não defendem o órfão, 

nem o fundamento da viúva chega perante eles "(Is. 01:23). Em Ezequiel 22:27 Deus 

lamentou que Israel de "príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, 

através do derramamento de sangue e destruindo vidas, a fim de obter lucro desonesto." 

Oséias 7: 3-7 registra forte repreensão de líderes iníquos de Israel de Deus: 

Com a sua malícia eles alegram ao rei, e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles 

são adúlteros, como um forno aceso pelo padeiro, que cessa de atiçar o fogo desde o 

amassar a massa até que seja levedada. No dia do nosso rei os príncipes se tornaram 

doentes com a excitação do vinho; ele estendeu a sua mão com escarnecedores, para seus 

corações são como um forno como se aproximam do seu traçado; sua raiva arde toda a 

noite, na manhã arde como fogo de chama. Todos eles são quentes como um forno, e 

consomem os seus governantes; todos os seus reis caíram. Nenhum deles chama em mim. 

Os próprios profetas também censurou governantes de Israel. Samuel repreendeu o rei 

Saul por não destruir completamente os amalequitas (1 Sam. 15: 16-19); Nathan 

repreendeu o rei Davi por ter cometido adultério com Bate-Seba e depois assassinar seu 

marido:, (2 Sam 12 7-12.) Elijah repreendeu o rei Acabe para abandonar os mandamentos 

de Deus e adorando ídolos (1 Reis 18:18) e por ter assassinado Naboth e roubar sua vinha 

(1 Reis 21: 17-22). Jesus, não apenas um profeta, mas também o Deus encarnado, tinha 

todo o direito de repreender um "varmint" por pensar que ele poderia entrar em campo de 

Deus e matar o Filho de Deus. Jesus iria morrer no tempo designado por Deus, mas não 

nas mãos de Herodes. 



A mensagem que o Senhor enviou de volta para junto de Herodes através dos fariseus foi 

um dos desafio: Eis que eu expulso os demônios e fazendo curas, hoje e amanhã, e no 

terceiro dia eu alcançar meu objetivo . Ele iria continuar o seu ministério de libertar as 

pessoas da opressão por parte das forças do inferno, e curar suas doenças. A frase hoje e 

amanhã, e no terceiro dia é um ditado que expressa a conclusão coloquial (cf. Ex. 19: 

10-11). Jesus iria continuar a fazer o que ele vinha fazendo no dia a dia para o breve 

tempo que resta até o Seu ministério terreno foi concluída. Seu objetivo era fazer a 

vontade do Pai (João 4:34; 05:30; 06:38) e dar a Sua vida para completar a obra da 

redenção (Mateus 20:28;. João 6:51; 10:15, 17 -18; Gl 1: 3-4; Ef. 5:. 2, 25; Tito 2: 13-14; 

1 João 3:16). Ameaça de Herodes não poderia e não mudar os planos de Jesus na mínima. 

Jesus então declarou, no entanto, devo jornada hoje e amanhã e no dia 

seguinte . Desconsiderando-se impotente ameaça de Herodes, Ele vai continuar se 

movendo dia a dia em direção à meta Deus determinou para Ele e a conclusão de Sua 

obra. Jesus não iria morrer em Perea, pois não pode ser que um profeta pereça fora de 

Jerusalém . Era necessário que Jesus, o sacrifício final, morrer em Jerusalém, o local do 

templo, onde foram feitos todos os outros sacrifícios. Este provérbio proverbial reflete a 

verdade amargamente irônico que Jerusalém, o centro de culto judaico, foi a cena da 

morte de muitos dos profetas. O sangue inocente derramado por Manassés (2 Reis 21:16) 

e Joaquim (24: 4), incluído o dos profetas enviados a repreendê-los (26 Jer: 20-

23.). Segundo a tradição, um dos profetas martirizados sob o reinado de Manassés foi 

Isaías, serrados ao meio dentro de um tronco oco (cf. Heb. 11:37). Segundo Crônicas 24: 

20-22 registra o assassinato de Zacarias, filho do sacerdote Joiada: 

Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada; e ele estava em 

cima do povo e disse-lhes: "Assim, Deus disse: 'Por que você transgredir os mandamentos 

do Senhor, e não prosperar?Porquanto abandonastes o Senhor, Ele também se esqueceu 

de você. "" Então, eles conspiraram contra ele e ao comando do rei, eles apedrejaram até 

a morte no átrio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da bondade que seu 

pai Jehoiada lhe havia mostrado, mas ele matou seu filho. E ele, como ele morreu, disse: 

"Que o Senhor veja e vingar!" 

Jesus contou uma parábola que resumiu longa história de matar os profetas de Deus, que 

culminaria em Sua própria morte de Israel: 

E começou a dizer ao povo esta parábola: «Um homem plantou uma vinha, arrendou-a 

aos viticultores, e fui em uma viagem por um longo tempo. Na época da colheita, enviou 

um escravo para os viticultores, para que eles pudessem dar-lhe alguns dos produtos da 

vinha; mas os lavradores espancaram-no e mandaram-no embora de mãos vazias. E ele 

passou a enviar um outro escravo; e eles espancaram também e afrontando-o e mandou-

o embora de mãos vazias. E ele passou a enviar um terceiro; e este também feriram e 

expulso. O dono da vinha disse: 'O que devo fazer? Mandarei o meu filho amado; talvez 

eles vão respeitá-lo ". Mas quando os lavradores o viram, fundamentado uns com os 

outros, dizendo: 'Este é o herdeiro; vamos matá-lo de modo que a herança será nossa. 

" Então, eles lançaram-no fora da vinha e mataram-no. O que, então, será o dono da vinha 

fazer com eles? . Ele virá e destruirá esses lavradores e dará a vinha a outros "(Lucas 20: 

9-16) 

Herodes não matou Jesus, de modo que foi responsável por sua morte? Ao longo dos 

séculos, o povo judeu tem suportado o peso da culpa. Fanáticos equivocadas denunciaram 



como "assassinos de Cristo", e usou essa carga para justificar todos os tipos de mal, da 

perseguição aos crimes de ódio para pogroms, ao assassinato em massa. Infelizmente, 

alguns de que a atividade anti-semita foi realizado em nome de Jesus. Mas tal 

comportamento abominável flui por motivos satânicos, não de verdadeiro amor por Jesus 

Cristo. 

Há, no entanto, um sentido em que os judeus vivos na época de Cristo foram responsáveis 

por sua morte, já que tanto o Antigo Testamento e atestam o Novo Testamento. Isaías 49: 

7 descreve o Messias como "Aquele desprezado ... Aquele abominada pela nação." Isaías 

53 previu que os judeus no final da história, quando eles são salvos vai confessar que o 

desprezaram, abandonou, oprimidos, tristes, e levou Messias a sua morte. Esta confissão 

terá lugar quando eles finalmente olhar para trás sobre o que eles "perfurado" e choram e 

são salvos (Zc 12:10; 13: 1.). Salmo 22: 6-8 profeticamente descrito Seu tratamento em 

suas mãos: 

Mas eu sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens e desprezado do 

povo. Todos os que me vêem zombam de mim; eles se separam com o lábio, eles abanam 

a cabeça, dizendo: "Comprometa-se com o Senhor; Que ele o livre; deixá-Lo resgatá-lo, 

porque tem prazer nele. " 

Como observado anteriormente neste capítulo, os líderes judeus procuravam matá Jesus, 

desde o início de seu ministério. Mas a decisão final para assassiná-lo foi feita em um 

conselho liderado pelo sumo sacerdote, Caifás: 

Portanto, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus convocou um conselho, e diziam: "O 

que estamos fazendo? Para este homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos 

assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e nos tirarão tanto o nosso lugar como a 

nossa nação. "Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: 

"Você sabe absolutamente nada, nem você levar em conta que é conveniente para você 

que um homem morra pelo povo, e que todo não pereça a nação." ... Então, a partir 

daquele dia eles planejaram juntos para matá-lo. (João 11: 47-50, 53) 

As pessoas compartilharam a responsabilidade com os seus líderes pela morte de 

Jesus. Em seu julgamento diante de Pilatos que se juntou a eles (Lucas 23:13) na gritando: 

"Crucifica-o!" (21 vv., 23). Eles assumiram ainda mais a sua parcela de culpa pela morte 

de Cristo quando eles gritaram: "o seu sangue será sobre nós e sobre nossos filhos!" (Mat. 

27:25). Pedro afirmou sua culpa em seu sermão no Dia de Pentecostes, quando ele se 

dirigiu aos "homens de Israel", e lembrou-lhes que eles tinham "pregado [Jesus] a uma 

cruz pelas mãos de homens ímpios e colocá-lo à morte" (Atos 2: 22-23). Pedro concluiu 

seu sermão, declarando: "Portanto, toda a casa de Israel saiba com certeza que Deus o fez 

Senhor e Cristo-este Jesus, que vós crucificado" (v 36; cf. 3:. 12-15; 4:10 ). 

Mas o povo judeu por nenhum meio suportou o único responsável pela morte de 

Cristo. Foi Pilatos, um gentio, em conluio com Herodes, também um não-judeu, que 

sentenciou à morte. E a execução propriamente dita foi realizada por soldados 

romanos. Assim, ninguém só grupo leva a culpa pela morte de Jesus. Como escrevi em O 

Assassinato de Jesus , 

De fato, o assassinato de Jesus era uma grande conspiração envolvendo Roma, Herodes, 

os gentios, o Sinédrio judaico, e os povos de Israel, diversos grupos que para além deste 



evento raramente estavam em plena consonância com o outro. Na verdade, é significativo 

que a crucificação de Cristo é o único evento histórico, onde todas aquelas facções 

trabalharam em conjunto para alcançar um objetivo comum.Todos eram culpados. Todos 

carregar a culpa juntos. Os judeus como uma raça não eram mais ou menos censurável 

do que os gentios. ([Nashville: Palavra, 2000], 5. A ênfase no original). 

A oração coletiva oferecida em um dos primeiros conjuntos de crentes une todos os culpados: 

"Pois, na verdade, nesta cidade, reuniram-se contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, 

Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel "(Atos 04:27). 

Mas sua participação foi apenas os meios instrumentais da morte de Cristo; a causa 

eficiente era o próprio Deus. A oração que acabamos de citar continua a dizer, "para fazer 

o que a tua mão e Seu propósito predestinado a ocorrer" (v. 28). Tanto o Antigo eo Novo 

Testamento ensinam que a morte de Cristo foi ordenado por Deus. Isaías 53:10 diz que 

"o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar." Pedro dito de Jesus que "este homem, 

entregou mais pelo plano pré-determinado e presciência de Deus, você pregado a uma 

cruz pelas mãos de homens ímpios e colocá-lo à morte "(Atos 2:23). 

É um grande, ironia providencial que tinha os homens envolvidos na morte de Cristo 

compreendeu a sabedoria de Deus ", não teriam crucificado o Senhor da glória" (1 Cor. 

2: 8). Eles carregam a culpa eterna por sua parte na morte de Cristo. Mas Deus 

demonstrou Sua soberania absoluta por anulando sua má ação para seu próprio propósito: 

A cruz é, portanto, a prova definitiva da soberania absoluta de Deus. Seus propósitos são 

sempre cumpridas, apesar das más intenções dos pecadores. Deus trabalha até mesmo a 

Sua justiça através dos atos malignos de agentes injustos. Longe de tornar-Lo culpado 

por sua maldade, isso demonstra como tudo que Ele faz é bom, e como Ele é capaz de 

trabalhar todas as coisas cooperam para o bem (Romanos 8:28) -inclusive o ato mais 

perverso os poderes do mal já conspiraram para realizar. ( O Assassinato de Jesus , 7. 

ênfase no original.) 

  

86. Compaixão Divina para aqueles Condenação 

Merecendo (Lucas 13: 34-35) 

"Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os 

enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a 

galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e você não 

tem! Eis que a vossa casa vos ficará deserta; e eu digo a você, 

você não vai me ver até que chega o momento em que você diz, 

"(13: 34-35)" Bendito o que vem em nome do Senhor! " 

A visão correta de Deus entende que ele não é apenas soberano e santo, mas também 

compassivo e misericordioso. João Calvin, conhecido por sua ênfase sobre a verdade 

bíblica da santidade e da soberania absoluta de Deus, no entanto, advertiu, "Sua idéia de 

natureza [de Deus] não é clara a menos que você reconhecê-lo como sendo a origem e 

fonte de todo o bem" ( Institutes , I .II. 3). 



Compaixão é parte da bondade essencial de Deus. Ele proclamou a Moisés no 

Monte Sinai para ser "compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade 

e em verdade" (Ex. 34: 6; cf. Sl. 103: 8,13). No Salmo 116: 5 o salmista declarou: 

"Compassivo é o Senhor, e justo; sim, o nosso Deus é compassivo. "Isaías lembrou 

Israel:" O Senhor anseia para ter misericórdia de vós, e, portanto, Ele espera em alta para 

ter piedade de ti "(Is. 30:18), enquanto o profeta Joel incentivou seus compatriotas, 

"Agora volte para o Senhor teu Deus, porque ele é misericordioso e compassivo" (Joel 

2:13). Tiago lembrou seus leitores que sofrem de que "o Senhor é cheio de compaixão e 

é misericordioso" (Tiago 5:11; cf. Sl 40:11; 69:16; 111:.. 4; Dan 9: 9; Jon 4: 2. ). 

Deus dispensa Sua compaixão segundo a Sua vontade soberana. Ele declarou a Moisés: 

"Eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terá compaixão de quem eu 

quiser mostrar compaixão" (Ex 33:19;.. Cf. Rm 9:15). Sua compaixão é infalível. Apesar 

do julgamento devastador de Deus sobre Israel, Jeremias ainda podia afirmar: 

"misericórdias do Senhor nunca deixará de fato, porque as suas misericórdias nunca 

falham. Renovam-se cada manhã; grande é a tua fidelidade "(Lm 3: 22-23; cf. v 

32..). Compaixão de Deus inclina-lhe para perdoar pecados. Depois de Davi pecou com 

Bate-Seba, ele clamou a Deus: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua 

benignidade; de acordo com a grandeza da sua compaixão apaga as minhas transgressões 

"(Sl. 51: 1). Foi Sua compaixão que levou o Senhor para perdoar os pecados de Israel (Sl. 

78:38). Isaías 55: 7 promete pecadores arrependidos que Deus irá mostrar compaixão 

deles e do perdão de seus pecados (cf. Mic 7:19.). A parábola dos dois filhos (Lucas 15: 

11-32) ilustra a compaixão de Deus para os pecadores perdidos. 

Deus especialmente demonstrou compaixão por Israel. "O Senhor teve misericórdia deles 

e teve compaixão deles e virou-se para eles por causa de sua aliança com Abraão, Isaque 

e Jacó, e não destruí-los ou expulsá-los de sua presença até agora" (2 Reis 13:23). Em 

uma longa oração de confissão nacional, os exilados que retornaram a Jerusalém narrada 

compaixão repetido de Deus para Israel apesar do pecado incessante das pessoas e 

rejeição dEle (Neh. 9: 17-38). Segundo Crônicas 36: 15-16 notas que 

o Senhor, o Deus de seus pais, mandou dizer a eles novamente e novamente por Seus 

mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação; mas eles 

continuamente zombaram dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras e 

mofando dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que 

mais nenhum remédio houve. 

Deuteronômio 32: 9-11 compara concurso de Deus, cuidado compassivo para Israel aos 

cuidados de uma águia para seus jovens: 

Porque a porção do Senhor é o seu povo; Jacó é a colocação da sua herança. Achou-o 

numa terra deserta, e num ermo uivando de um deserto; Ele rodearam, ele se importava 

com ele, Ele guardava-o como a menina do seu olho. Como uma águia que desperta o seu 

ninho, que paira sobre os seus filhos, abriu as asas e pegou-los, Ele levou-los em suas 

penas. 

Mesmo quando o julgamento de Deus enviou o Seu povo para o exílio, Ele ainda mostrou-

lhes compaixão (cf. 2 Cr 30: 9.; 102 Ps: 13.). Isso prenuncia um derramamento ainda maior 



de compaixão divina em Israel no fim dos tempos (cf. Deut. 30: 3; Is. 14: 1; 49: 10-16; 54: 7-

8; Jer 30:18.). 

Como o Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo manifestou compaixão divina. Ele sentiu 

compaixão pelas multidões ", porque estavam aflitas e desanimado como ovelhas sem 

pastor" (9:36 Matt;. Cf. 14:14).Antes de alimentar os quatro mil "Jesus chamou os seus 

discípulos, e disse: 'Eu me sinto compaixão pelo povo, porque eles têm permanecido 

comigo há três dias, e não tem nada para comer; e eu não quero mandá-los embora com 

fome, para que fosse desmaiar no caminho "(Mat. 15:32). Vendo dois cegos, Jesus foi 

"movido de compaixão ... e tocou os olhos; e imediatamente recuperaram a vista e seguiu-

o "(Mat. 20:34). Quando um "leproso veio a Jesus, suplicando-Lhe e caindo de joelhos 

diante dele, e dizendo:" Se você estiver disposto, pode tornar-me limpo "(Marcos 1:40), 

o Senhor", movido de compaixão ... esticada a mão, tocou-o e disse-lhe: 'Estou 

disposto; ser limpos '"(v. 41). Ele parou um cortejo fúnebre e ressuscitou o filho de uma 

viúva de entre os mortos, porque "Ele sentiu compaixão por ela" (Lucas 7:13). 

Nesta seção Jesus expressou o Seu cuidado para Israel sob a forma de um lamento, que 

dispõe de compaixão, condenação e conversão. 

COMPAIXÃO 

"Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os 

enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a 

galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e você não 

tem! (13:34) 

Durante Seu ministério terreno, Jesus manifesta a ira divina e indignação para com os 

pecadores que rejeitaram. Ele scathingly denunciou os escribas e fariseus como 

hipócritas, que fastidiously mantidas as minúcias da lei, mas por dentro era corrupta e não 

iria escapar da condenação do inferno (Mateus. 23: 3-33). Ele também denunciou o povo 

de Israel como o mal, adúltera e pecadora, e aos incrédulos (Mt 0:39;. Marcos 8:38; 9:19). 

Mas o Senhor também pesou para aqueles que o rejeitaram, como exemplificado nesta 

passagem. As imagens agrária transmitida por Suas palavras, quantas vezes quis eu 

reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas , 

imagens de Seu desejo de entregar rejeitando Israel de julgamento divino. Ansiava para 

protegê-los como a galinha mãe protege os seus pintinhos de um predador. 

A dor de Cristo pelos pecadores perdidos reflete o sofrimento de Deus. "Não tenho prazer 

na morte do ímpio", declarou Deus ", mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e 

viva. Vire para trás, voltar atrás dos vossos maus caminhos! Por que então você vai 

morrer, ó casa de Israel? "(Ez 33:11;. Cf. 18:23). Em Jeremias 13:16 Deus advertiu Israel 

através de Jeremias: "Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele traz a escuridão e 

antes que tropecem vossos pés das montanhas escuras, e enquanto você está esperando 

para a luz Ele deixa para a escuridão profunda, e voltas . de TI em gloom "Verso 17 fichas 

que a reação de Deus seria se isso acontecer:" Mas se você não vai ouvir, a minha alma 

vai chorar em segredo por tanto orgulho; e os meus olhos vão chorar amargamente e fluir 

em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. "Deus iria chorar lágrimas 

de tristeza através dos olhos de Jeremias sobre o julgamento do seu povo. 



Lucas 19: 41-44 registra mais uma exibição de tristeza divina de Cristo por Israel 

descrente. Vários meses depois do incidente registrado nesta passagem, Jesus se 

aproximou de Jerusalém para Sua entrada triunfal. Tomado pela emoção, o Senhor 

viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo: "Se você tivesse conhecido neste dia, mesmo que 

você, as coisas que servem para a paz! Mas agora eles têm sido escondido de seus 

olhos. Para os dias virão em que os seus inimigos vão deitar-se uma barricada contra você, 

e cercá-lo e hem você de todos os lados, e eles vão nivelar-lo para o chão e seus filhos 

dentro de você, e eles não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o 

tempo da tua visitação ". 

A interjeição O expressa a emoção forte (cf. Marcos 09:19) que o Senhor sentia por 

Jerusalém (representando a nação inteira, como em Ez. 16: 2-3.; Mic 1: 5). A 

frase Jerusalém, Jerusalém indica ainda mais a intensidade da emoção de Jesus. A 

repetição é uma forma familiar na Escritura de expressar ênfase e pathos. Em Lucas 10:41 

Jesus respondeu a demanda frustrada de Marta que Ele ordenar sua irmã para ajudá-la, 

"Marta, Marta, você está preocupado e incomodado sobre tantas coisas." Ele solenemente 

advertiu Pedro: "Simão, Simão, eis que Satanás tem reclamou para vos peneirar como 

trigo "(Lucas 22:31). Jesus disse a Paulo quando Ele lhe apareceu no caminho de 

Damasco (Atos 9: 4) "Saulo, Saulo, por que me persegues?". Cheios de tristeza com a 

notícia da morte de Absalão, Davi "ficou profundamente comovido e subiu para a câmara 

por cima da porta e chorou. E, assim, ele disse, enquanto caminhava, 'Meu filho Absalão, 

meu filho, meu filho Absalão! Será que eu tinha morrido em vez de você, Absalão, meu 

filho, meu filho! '"(2 Sam. 18:33). 

Jesus descreveu Jerusalém como a cidade que mata os profetas e apedrejas os que lhe 

foi enviada . Apedrejamento era a forma prescrita de execução por blasfêmia (Lev. 24: 

14-16; cf. 20: 1-3; Atos 6:11; 7: 58-60). As declarações paralelas matas os 

profetas e apedrejas os que lhe foi enviada cada conter particípios presentes, indicando 

uma ação em curso. Israel rejeitou e matou os profetas no passado (ver as exposições de 

13:33 no capítulo 19 deste volume e 11: 47-51, no capítulo 9), ainda estava fazendo isso, 

e vai continuar a fazê-lo no futuro. No Beatitudes Jesus disse aos discípulos: "Bem-

aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo 

mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque vosso galardão nos céus 

é grande; pois da mesma forma perseguiram os profetas que foram antes de vós "(Mt 5: 

11-12.). Em Mateus 23, Jesus denunciou os líderes religiosos judeus como "filhos dos 

que mataram os profetas", e lhes disse: "Portanto, eis que eu vos envio profetas e homens 

sábios e escribas (v 31.); alguns deles você vai matar e crucificar, e alguns deles você vai 

açoitarão nas suas sinagogas, e perseguirão de cidade em cidade "(v. 34). 

Tragicamente, o povo de Israel não iria aceitar a proteção, amor e salvação que o Senhor 

desejava dar-lhes. Eles até mesmo matar o mais puro profeta, seu próprio Messias, 

instigar a prisão e execução de seu irmão Tiago (Atos 12: 1-3), pedra Estêvão (Atos 7: 

58-60), e continuar a perseguir e matar cristãos (Atos 8: 1; 26:10; 1 Cor. 15: 9; 1 Tm 

1:13).. 

Ao fazer isso eles continuaram sua longa história de desconfiança, desobediência e 

rebeldia contra Deus, que começou quando eles foram libertados da escravidão no 

Egito. Eles se rebelaram contra Ele, pelo menos, dez vezes durante os seus anos de 

peregrinação no deserto (Ex 14: 10-12; 15: 22-24.; 16: 1-3; 16: 19-20; 16: 27-30; 17 : 1-



4; 32: 1-35; Nm. 11: 1-3, 4-34; 14: 3). Como eles, enfim, estava à beira de entrar na Terra 

Prometida, Moisés reiterou a lei de Deus para a nova geração de israelitas, aqueles cujos 

pais haviam se rebelado e morreu no deserto (Num. 14: 1-38). Ele lembrou que a 

obediência traria bênção e maldição desobediência, e eles prometeram obedecer (Deut. 

26:17). Como uma lição para reforçar esse princípio, as pessoas foram ordenados a 

realizar uma cerimônia dramática depois que eles entraram em Canaã. Metade das tribos 

eram para ficar em Mt. Ebal (perto de Siquém) e recitar as bênçãos da obediência (Deut. 

27:12), enquanto os outros seis estava do outro lado do vale no Mt. Gerizim e recitou as 

maldições por desobediência (vv. 13-26). 

Infelizmente, ao longo da história subseqüente, Israel escolheu o caminho da 

desobediência, e sofreu as maldições. A partir dos ciclos repetidos de desobediência 

durante o período dos juízes, com o tempo do reino dividido, até a destruição eo exílio 

primeiro do reino do norte de Israel e, em seguida, o reino do sul de Judá, a história de 

Israel foi em grande parte um de rebelião, como 2 Reis 17: 7-17 Chronicles: 

Agora isso aconteceu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor seu Deus, 

que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e eles 

haviam temido a outros deuses, e andou nos costumes de as nações que o Senhor 

expulsara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel que tinham 

introduzido. Os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram direita contra 

o Senhor seu Deus. Além disso, eles construíram para si altos em todas as suas cidades, 

desde a torre de vigia a cidade fortificada. Eles estabeleceram para si próprios pilares 

sagrados e aserins sobre todo alto outeiro e debaixo de toda árvore frondosa, e ali eles 

queimaram incenso em todos os altos, como as nações fez o que o Senhor tinha levado 

ao exílio diante deles; e eles fizeram coisas más provocando o Senhor. Eles serviram os 

ídolos, a respeito da qual o Senhor tinha dito a eles: "Você não deve fazer isso." No 

entanto, o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e de todos os 

videntes, dizendo: "Voltai de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, 

Meus estatutos de acordo com toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei através 

meus servos, os profetas ". No entanto, eles não escutaram, mas endureceram a sua cerviz, 

como fizeram seus pais, que não acreditavam no Senhor seu Deus . Eles rejeitaram os 

seus estatutos e seu pacto que fez com seus pais e suas advertências com que Ele os 

alertou. E eles seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações 

que os rodeavam, sobre o qual o Senhor lhes tinha ordenado que não fazer como eles. E, 

deixando todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens de 

fundição, dois bezerros, e fez uma Asera; adoraram todo o exército dos céus e serviram a 

Baal. Em seguida, eles fizeram os seus filhos e suas filhas passar pelo fogo, e criam em 

agouros, e venderam-se para fazer o mal aos olhos do Senhor, provocando-o. 

Como resultado, 

o Senhor muito se indignou contra Israel e os removeu de sua vista; Nada foi deixado 

exceto a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, 

mas andou nos costumes que Israel havia introduzido. O Senhor rejeitou todos os 

descendentes de Israel e os oprimiu e os entregou na mão de saqueadores, até que os 

expulsou da sua presença. (Vv. 18-20) 



O apóstolo Paulo, citando Isaías, resume exasperação e tristeza de Deus para Seu povo 

desobediente: "Mas, quanto a Israel Ele diz:" Todo o dia estendi as minhas mãos a um povo 

rebelde e obstinado '"(Rm 10:21. .; cf. Is 65: 2). 

CONDENAÇÃO 

Eis que a vossa casa vos ficará deserta; (13: 35a) 

Rejeitando resultados compaixão de Deus em Sua condenação. A 

partícula idou ( eis) indica que o que se segue é surpreendente e 

chocante. Casa simboliza não só o templo, mas também de Jerusalém e da nação como 

um todo. Significativamente, Jesus referiu-se a sua casa, não de Deus. A nação tinha 

definido seu curso; o dia da oportunidade foi mais; Deus havia judicialmente os 

abandonou (cf. Rom. 1:24, 26, 28). Jesus "veio para os Seus, e aqueles que foram os seus 

não o receberam" (João 1:11), porque eles "amaram mais as trevas do que a luz, porque 

as suas obras eram más" (3:19). Eles logo repudiar "o Santo eo Justo" e perguntar "por 

um assassino a conceder a [eles]" (Atos 3:14). Não foi nenhuma casa mais de Deus; a 

glória havia partido e Ichabod foi escrito nele (cf. 1 Sam. 4:21). 

Isaías 5: 1-7 descreve a rejeição de Israel de cuidado compassivo de Deus e Seu 

julgamento subsequente, na forma de uma parábola ou canto fúnebre. Versos cuidados 1-

4 crônica de Deus para Israel e desobediência da nação: 

Deixe-me cantar-se agora para o meu bem-amado o cântico do meu querido a respeito da 

sua vinha. O meu amado possuía uma vinha numa colina fértil. Ele cavou tudo ao redor, 

removeu suas pedras, plantou-a de excelentes vides. E Ele construiu uma torre no meio 

dela e também escavou um lagar nele; Ele, então, espera-se produzir boas uvas, mas 

produziu apenas aqueles sem valor. "E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de 

Judá, julgai entre mim ea minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu 

não tenha feito? Por que, quando eu esperava que produzir boas uvas se ele produzir 

bravas? " 

Como resultado, Deus julgará o seu povo por sua rejeição a Ele: 

"Então, agora deixe-me dizer o que eu vou fazer à minha vinha: tirarei a sua sebe e será 

consumido; Vou quebrar sua parede e será pisada. Eu tornarei em deserto; ele não vai ser 

podadas ou capinado, mas urzes e espinhos virão para cima. Eu também irá cobrar as 

nuvens que não derramem chuva sobre ela. "Pois a vinha do Senhor dos exércitos é a casa 

de Israel e os homens de Judá Sua encantadora de plantas. Assim, Ele olhou para a justiça, 

mas eis que o derramamento de sangue; de justiça, mas eis que um grito de socorro. (Vv. 

5-7) 

Séculos antes, Deus havia emitido um aviso semelhante a Salomão, 

Se você ou seus filhos devem realmente se afastar de me seguir, e não guardarem os meus 

mandamentos e os meus estatutos, que eu pus diante de ti, e irá servir a outros deuses e 

adorá-los, então eu vou cortar Israel da terra que Eu lhes dei, e para a casa que consagrei 

ao meu nome, lançarei longe da minha vista. Então, Israel vai se tornar um provérbio e 

motejo entre todos os povos. (1 Reis 9: 6-7) 



O ápice de Israel de se afastando de Deus era a sua rejeição e morte do Senhor Jesus 

Cristo. Desde que o crime, o povo judeu tem estado sob julgamento implacável. 

O primeiro surto de maldição divina atingiu Israel com força devastadora em 70 dC Em 

caso clímax da revolta judaica contra Roma, que começou em 66 dC os romanos, após 

um longo cerco, saquearam Jerusalém e destruíram o templo. O historiador judeu do 

primeiro século Josephus descreveu os resultados sombrios: 

César deu ordens para que eles devem agora demolir toda a cidade e templo, mas deve 

deixar o maior número de torres de pé como eram as de maior eminência ... e tanto da 

parede como fechado da cidade, no lado oeste. Esta parede foi poupada, a fim de 

proporcionar um acampamento para os que estavam a mentir em guarnição, como eram 

as torres também poupados, a fim de demonstrar para a posteridade que tipo de cidade 

que era, e como bem fortificada, que o valor Roman teve subjugado; mas para todo o 

resto da parede, foi tão completamente descontraído mesmo com o solo por aqueles que 

cavou-lo até a fundação, que não ficou nada a fazer aqueles que vieram de lá acreditam 

que alguma vez tinha sido habitada. ( Guerra dos Judeus , VII. 1.1) 

De acordo com Josephus mais de um milhão de pessoas morreram durante a revolta, e quase 

cem mil mais foram levados cativos ( Guerras , VI. 9.3). 

Em AD 439 Teodósio, governante do Império Romano do Oriente, promulgou uma lei 

negando judeus os mesmos direitos legais que os outros. Dois séculos mais tarde, o 

imperador bizantino Heráclio banido judeus de Jerusalém (AD 630). 

Durante a Idade Média e início do período moderno anti-semitismo era generalizada na 

Europa. No século XI, chamada apaixonado do Papa Urbano II para uma cruzada para 

libertar a Terra Santa dos muçulmanos provocou um surto de violência contra os judeus 

europeus, que também eram vistos como inimigos de Cristo. Em seu caminho para a Terra 

Santa (o que a maioria deles não chegaram), um exército indisciplinado composto em 

grande parte dos camponeses destreinados massacraram milhares de judeus. Outros 

judeus cometeram suicídio em vez de submeter-se a conversão forçada. O princípio do 

exército dos cruzados massacraram muitos dos habitantes judeus de Jerusalém depois de 

terem capturado a cidade. Inglaterra expulsou toda a sua população judaica em 1290, e 

não há registro de judeus na Inglaterra até que eles foram autorizados a retornar em 1655. 

Outros países, como a França e Áustria, também expulso alguma da sua população 

judaica. Os judeus eram frequentemente responsabilizado pela praga devastadora 

conhecida como a Peste Negra (1348-1350), e como resultado foram cruelmente 

perseguidos e mortos. Eles foram falsamente acusados de crimes hediondos, incluindo 

assassinato ritual, conversão forçada enfrentou e batismo, e muitas vezes eram obrigados 

a usar roupas diferentes que os marcados como judeu, como braçadeiras, crachás, chapéus 

ou especiais. 

Nos últimos tempos, o anti-semitismo continua a poluir a civilização ocidental. O século 

XIX assistiu pogroms e perseguições na Rússia, especialmente após o assassinato do czar 

Alexandre II, em 1881, que alguns culpa de o povo judeu. Em um escândalo que abalou 

a França, Alfred Dreyfus, um jovem oficial judeu do exército francês, foi falsamente 

acusado de traição, preso na prisão o notório Ilha do Diabo, e depois de um clamor 

público, acabou exonerado. O século XX testemunhou o mal inominável do Holocausto, 



em que milhões de judeus foram assassinados sistematicamente sob Hitler e Stalin. O 

moderno Estado de Israel, fundado em 1948, tem enfrentado ameaças e ataques 

implacáveis por seus inimigos. A ameaça de abate paira sobre a cabeça de Israel hoje, 

como o poder eo ódio do Islão aumenta exponencialmente. 

Por dois mil anos o povo judeu tem sido uma casa desolada, um povo castigado por 

Deus. Mas isso vai acabar. Na hora mais gloriosa da história de Israel, a nação volta a 

Deus. Através de toda essa história de estar sob a maldição de Deus, um remanescente de 

judeus em cada período foi salvo e em Cristo, eles são um com todos os crentes gentios 

na igreja (Rom 10:12 (Rom 1:16.);. 1 Cor 12:13;.. Gal 3:28; Cl 3.11). 

CONVERSÃO 

e eu digo a você, você não vai me ver até que chega o momento 

em que você diz, "Bendito o que vem em nome do Senhor" (13: 

35b) 

As palavras de Jesus nos versículos 34 e 35 podem ser vistos não apenas topicamente, 

mas também em ordem cronológica. Considerado nesse sentido, eles revelam três 

aspectos do tratamento de Deus com Israel: passado, presente e futuro. 

Relações passadas de Deus com Israel são marcadas por duas coisas: Seu gracioso amor 

especial, de aliança para Israel, e seu ódio especial para e rejeição de seus mensageiros. 

O amor do Senhor para o seu povo permeia o Antigo Testamento. Moisés lembrou Israel: 

"Porque [Deus] amava seus pais, portanto, Ele escolheu a sua descendência depois 

deles. E Ele, pessoalmente, trouxe do Egito por seu grande poder "(Dt 04:37;. Cf. 

10:15). Mais tarde, em Deuteronômio, ele acrescentou, 

Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus; o Senhor teu Deus te escolheu para ser um 

povo exclusivamente seu, de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não 

tomou prazer em vós nem vos escolheu porque você era mais numerosos do que qualquer 

um dos povos, pois você era o menor de todos os povos, mas porque o SENHOR vos 

amava e manteve o juramento que fez aos seus antepassados, o Senhor vos tirou com mão 

forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. (Deut. 7: 6-8) 

No capítulo 9 Moisés reiterou aos israelitas que Deus não estava dando-lhes a terra de Canaã 

por causa de sua própria justiça (vv. 4-6), em seguida, contou sua história de pecar contra ele, 

para prová-lo (vv. 7-28). Ele concluiu, lembrando-os de que eles eram o povo de Deus 

próprios e herança (v 29; cf. Isaías 43: 1..), E só por isso Ele estava dando-lhes a terra. 

Mas Israel reembolsado amor de Deus com ódio e perseguição dos mensageiros Ele 

enviadas a eles, como foi observado na exposição do versículo 34 acima. Por causa do 

que Deus tem para o tempo presente abandonado Israel. Séculos de desobediência 

culminaram na rejeição da nação (João 01:11; Atos 3: 14-15). Do Messias Jesus, que é a 

chave para o cumprimento de todas as promessas (2 Cor 1:20; cf. Atos 13 : 32-33). O 

povo judeu perdeu suas oportunidades e desperdiçou seus privilégios (Rom 3: 1-2; 9: 1-

5.), Porque "eles tropeçaram na pedra de tropeço" (Rm 9:32.). Para os dois últimos 



milênios Israel tem sido uma casa desolada, preservado como um povo, mas 

judicialmente punido por Deus. 

Mas isso não é o fim da história. Há um futuro para Israel no plano de Deus para além do 

resto, que somos salvos durante a era da igreja. O tempo virá quando Israel irá dizer a 

Cristo, Bendito o que vem em nome do Senhor (cf. Sl. 118: 26). O termo até 

que engloba todas as promessas da aliança de Deus; ver se refere ao reconhecimento 

espiritual (cf. Lc 2:30; 2 Coríntios 5:16.). Naquele dia futuro, quando eles confessam 

Jesus como seu Messias, Israel vai reconhecer quem Ele realmente é. Quando o "Espírito 

de graça e de súplicas" vem a eles, eles vão "olhar para [Ele], a quem traspassaram; e eles 

vão chorar por ele "(Zc. 12:10). Em seguida, a fonte da limpeza virá a eles do céu. Os 

rebeldes será purgado e Israel salvos (Zc. 13: 1 e segs.). Sua confissão serão as palavras 

de Isaías 53: 

Quem deu crédito à nossa pregação? E para quem tem o braço do Senhor foi 

revelado? Para Ele cresceu diante dele como um renovo, e como raiz de uma terra 

seca; Ele não tem forma imponente ou majestade que devemos olhar para Ele, nem 

aparência de que devemos ser atraída por ele. Era desprezado, eo mais rejeitado entre os 

homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos; e, como um de quem os 

homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Certamente 

nossas tristezas Ele próprio geraram, e as nossas dores Ele transportados; No entanto, nós 

mesmos o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa 

das nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz 

a paz estava sobre ele, e por Sua pisaduras fomos sarados. Todos nós como ovelhas, nos 

desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho; Mas o Senhor fez com 

que a iniqüidade de nós todos a cair sobre ele. Ele foi oprimido e ele foi humilhado, mas 

não abriu a sua boca; como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha 

muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo 

foi tirado; e os da sua geração, que considerou que ele fora cortado da terra dos viventes 

pela transgressão do meu povo, a quem o curso era devido? Seu túmulo foi atribuído com 

os ímpios, e Ele estava com um homem rico na sua morte, porque Ele nunca fez injustiça, 

nem houve engano na sua boca. Mas o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; Ele 

se tornaria-se como uma oferta pela culpa, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus 

dias, eo bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Como resultado da angústia de sua 

alma, ele vai vê-lo, e ficará satisfeito; Com o seu conhecimento o Justo, meu Servo, 

justificará a muitos, como Ele irá suportar as suas iniqüidades. Por isso, vou colocar-Lhe 

uma parte com os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes; porque Ele derramou 

a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores; No entanto, ele levou sobre 

si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. (Is. 53: 1-12) 

Apesar da promessa do Senhor, no entanto, muitos argumentam que Deus está 

permanentemente terminou com Israel. Eles acreditam que não há futuro para a nação, 

embora os judeus individuais continuarão a vir à fé em Cristo e ser incorporados na 

igreja. Esse é um princípio essencial da teologia do pacto. Os teólogos do pacto sustentam 

que as maldições prometidas para a desobediência de Israel foram literalmente 

cumpridas. Por outro lado, argumentam que, porque Israel rejeitou Jesus Cristo, que já 

não faz parte do plano de Deus. Portanto as bênçãos prometidas para a obediência são 

cumpridas espiritualmente na igreja. 



Esse ponto de vista levanta uma série de dificuldades. Em primeiro lugar, uma vez que o 

significado literal de uma passagem é rejeitada, como pode o sentido espiritual ser 

determinado? Se as regras normais de interpretação bíblica não se aplicam a profecia, que 

é dizer o que o significado espiritual das passagens respeito ao futuro de Israel é? Se a 

Bíblia não quer dizer o que diz, o que a autoridade pode nos voltamos para determinar o 

que isso significa? Além disso, se essas profecias não estão a ser interpretadas 

literalmente, o significado que eles têm para aqueles a quem foram dirigidas? Se as 

profecias de bênção futura de Israel realmente se aplicam à igreja, por que foram dirigidas 

a Israel? E por que Israel literalmente amaldiçoado? Finalmente, espiritualizar essas 

profecias resulta em algumas incoerências gritantes. Como eu disse em um volume 

anterior desta série: 

É incoerente para argumentar que as maldições [as profecias a respeito Israel] eles 

pronunciam aplicar literalmente para Israel, enquanto que as bênçãos que prometem 

aplicar simbolicamente e espiritualmente para a igreja. Um exemplo de inconsistência no 

método de espiritualização de interpretar profecia vem de palavras do anjo de Gabriel a 

Maria em Lucas 1: 31-33: "E eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o 

nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo; eo Senhor Deus lhe 

dará o trono de seu pai Davi; e Ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino 

não terá fim. "Se, como todos os estudiosos conservadores concordam, Jesus foi 

literalmente concebido no ventre de Maria, literalmente, com o nome" Jesus ", 

literalmente tornou-se grande, foi literalmente" Filho do Altíssimo, "Ele não vai também 

reinam literalmente no trono de Davi sobre Israel? Pode a mesma passagem ser 

interpretada literalmente e não literalmente? ( Apocalipse 12-22 , A Commentary 

MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 2000], 232) 

Aqueles que espiritualizar as profecias de bênção futura de Israel admitir que a aplicação 

do método literal, histórico, gramatical e contextual da hermenêutica-que eles próprios se 

aplicam às parcelas não-proféticas da Escritura-a profecia leva inevitavelmente à 

conclusão de que não haverá um futuro para Israel. Floyd Hamilton, um defensor de 

interpretar as profecias a respeito de Israel não reconhece literalmente: "Agora temos de 

admitir francamente que uma interpretação literal das profecias do Antigo Testamento 

nos dá apenas como uma imagem de um reino terrestre do Messias como as imagens pré-

milenistas" ( A Base da Millennial Fé [Grand Rapids: Eerdmans, 1942], 38). Loraine 

Boettner, que também defendia a visão não-literal, concorda com a avaliação de 

Hamilton: "É de consenso geral que, se as profecias são tomadas literalmente, fazem 

prever a restauração da nação de Israel na terra da Palestina com os judeus tendo um lugar 

de destaque nesse reino e governar sobre as outras nações "(" A Pós-Milenista Response 

[para Dispensational Premillennialism] ", em Robert G. Clouse, ed,. O Significado do 

Milênio: Four Views [Downers Grove, Ill .: Intervarsity, 1977], 95). Para adotar um 

método hermenêutico para a interpretação da profecia diferente da utilizada para 

interpretar o restante da Escritura é totalmente arbitrária. Aqueles que defendem tal 

método fazê-lo porque a interpretação literal das profecias sobre o futuro de Israel é 

incompatível com as suas preferências teológicas. Teologia, no entanto, deve ser baseada 

em exegese, não determiná-lo. 

Mas o que realmente está em jogo aqui é a fidelidade de Deus. Para colocá-lo 

simplesmente, é que Ele pode ser contado para cumprir Suas promessas? Em ambos os 

abraâmico e convênios davídicos Deus prometeu incondicionalmente que haveria um 

futuro para a nação escolhida. A aliança davídica, primeiro dado em 2 Samuel 7: 12-17 e 



referiu-se em todo o Antigo Testamento, Deus prometeu que irá estabelecer o Messias 

como Rei, derrotar todos os inimigos de Israel, e Israel conceder prosperidade e 

proeminência. Quando o Messias vem para estabelecer Seu reino, Israel será salvo (Rom. 

11: 25-26). 

A aliança com Abraão, dada pela primeira vez em Gênesis 12, e reafirmou nos capítulos 

13, 15, 17, 26, 28 e 35, é uma, unilateral, eterna promessa irrevogável de Deus. Nela Deus 

prometeu fazer dos descendentes de Abraão uma grande nação e conceder-lhes uma terra 

ainda maior em extensão do que a atual Israel. A aliança com Abraão também prometeu 

salvação pessoal através da descendência de Abraão, o Senhor Jesus Cristo (Gl. 3:16). 

Deus é fiel e cumpre suas promessas (1 Cor 10:13 1 Pedro 4:19.) (Dt 04:31; Josh. 21: 43-

45.; 23:14). Sua fidelidade exige que ele honrar os convênios que fez com Israel (cf. Ne 

9: 26-32.). Para ele não conseguir fazer isso poria em causa todas as Suas promessas, 

fazer a Sua Palavra nula, e minar a sua integridade. Mas a Bíblia repetidamente enfatiza 

que Deus vai cumprir as promessas relativas ao futuro de Israel: 

"Para as montanhas podem ser removidas e as colinas podem tremer, mas minha 

misericórdia não serão removidos de você, e minha aliança de paz não será abalada", diz 

o Senhor, que se compadece de você. (Isa. 54:10) 

"Eis que vêm dias", declara o Senhor, "Quando eu levantarei a Davi um Renovo justo; e 

Ele reinará como rei e agir com sabedoria e fazer justiça e justiça na terra. Nos seus dias 

Judá será salvo, e Israel habitará seguro; e este é o nome pelo qual Ele será chamado, 

"(Jer 23.: 5-6)" O Senhor nossa justiça. ' 

Assim diz o Senhor, que dá o sol para luz do dia e as leis fixas da lua e das estrelas para 

luz da noite, que agita o mar, de modo que suas ondas rujam; o Senhor dos Exércitos é o 

seu nome: "Se esta ordem fixas diante de mim", declara o Senhor "., em seguida, a 

descendência de Israel também deixará de ser uma nação diante de mim para sempre" 

Assim diz o Senhor: "Se os céus acima podem ser medidos e os fundamentos da terra cá 

em baixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo que eles fizeram 

", diz o Senhor. (Jer. 31: 35-37) 

"Enquanto eu viver", diz o Senhor Deus ", certamente com mão forte, e com braço 

estendido, e com indignação derramada, hei será rei sobre você. Vou trazê-lo para fora 

dos povos e vos congregar das terras onde estão espalhados, com mão forte, e com braço 

estendido, e com indignação derramada; e vos levarei para o deserto dos povos, e não vou 

entrar em juízo com você cara a cara. Quando entrei em juízo com vossos pais, no deserto 

da terra do Egito, assim entrarei em juízo com você ", diz o Senhor Deus. "Eu vou fazer 

você passar debaixo da vara, e eu vou trazê-lo para o vínculo do pacto; e eu vou limpar 

de você os rebeldes e os que transgridem contra mim; Vou trazê-los para fora da terra 

onde eles peregrinar, mas eles não vão entrar na terra de Israel. Assim você vai saber que 

eu sou o Senhor "(Ez. 20: 33-38). 

Para os filhos de Israel permanecerá por muitos dias sem rei ou príncipe, sem sacrifício 

ou pilar sagrado e sem Ephod ou doméstico ídolos. Depois os filhos de Israel vai voltar e 

buscar o Senhor seu Deus, e Davi, seu rei; e eles virão tremor ao Senhor e à sua bondade 

nos últimos dias. (Oséias 3: 4-5.) 



Nesse dia eu vou definir a ponto de destruir todas as nações que vierem contra 

Jerusalém. Eu derramarei sobre a casa de Davi e sobre os inhanbitants de Jerusalém, o 

Espírito de graça e de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem traspassaram; e 

eles vão chorar por ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente 

por Ele como o choro amargo ao longo de um primogênito. (Zacarias 12: 9-10.) 

Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de 

Jerusalém, para remover o pecado ea impureza .... "Isso vai acontecer em toda a terra", 

declara o Senhor, "que duas partes em que será cortado e perecer; mas o terceiro será 

deixado na mesma. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, refiná-los como se purifica 

a prata, e testá-los como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu vou respondê-

las; Eu vou dizer: 'Eles são o meu povo', e eles vão dizer: "(Zc 13.: 1, 8-9)" O Senhor é 

meu Deus. " 

E o Senhor será rei sobre toda a terra; Naquele dia o Senhor será o único, e seu nome o 

único. Toda a terra será transformada em uma planície de Geba até Rimom, ao sul de 

Jerusalém; Jerusalém, mas vai subir e permanecer no seu sítio da Porta de Benjamim até 

o lugar da primeira porta à porta da esquina, e desde a torre de Hananel a lagares do 

rei. As pessoas vão viver nele, e não deixará de ser uma maldição, para Jerusalém habitará 

em segurança. (Zacarias 14: 9-11.) 

Porque eu não quero que você, irmãos, que ignoreis este mistério, para que você não vai 

ser sábio na sua própria estimativa, que o endurecimento parcial que aconteceu com Israel 

até que a plenitude dos gentios haja entrado; e assim todo o Israel será salvo; assim como 

está escrito: "o libertador virá de Sião, Ele irá remover a impiedade de Jacó." (Rm 11: 25-

26 Veja também Jeremias 30: 10-11; 31:10; 33:... 17-21 ; Ez 16:60; Hos 2:19; 8 Zech.:. 

20-23.) 

Escritura fala claramente sobre esta matéria. Não é ambíguo. Nem a compaixão de Deus 

para os pecadores evitar sua responsabilidade. Aqueles que aceitam a Sua oferta de 

salvação receberá Sua compaixão e ser convertido. Mas os rebeldes e desobedientes que 

rejeitam o Seu convite para a salvação (ver, entre muitos outros Isa 45:22; 55:. 1; Mat. 3: 

2; 04:17; 11: 28-30; Marcos 06:12; Atos 2: 38; 3:19; 17:30; 26:20; Rev. 22:17) enfrentará 

condenação (João 3:18, 36; 05:29; 12: 47-48; Atos 17:31; Romanos 2:. 5-9, 12; 2 

Tessalonicenses 1: 6-9; Hb 09:27; 10:.. 26-27; 2 Pedro 3: 7; Ap 20: 11-15). De tais 

pessoas Jesus disse: "Vocês não estão dispostos a vir a mim, de modo que você pode ter 

a vida" (João 5:40; cf. 01:11; 12: 37-41; Mateus 22: 1-14.; 23:37 ; Lucas 14: 15-24; Atos 

7:51). A Bíblia ensina que os pecadores são responsáveis pela sua recusa em aceitar a 

oferta de salvação de Deus: 

Quando eles colocam a sua vontade para rejeitá-lo, ele respeitou a sua vontade, e aceitou 

a sua rejeição. Jerusalém era a própria capital do Messias; e em Jerusalém era a casa de 

Deus. Cristo não levantar um exército, nem usar seus poderes miraculosos para expulsar 

os seus inimigos de Jerusalém e jogue sacerdócio rebelde de Israel para fora da casa de 

seu Pai. Em vez disso, deixá-los jogá-lo fora, tanto do templo e da cidade; e que tinha 

sido seu Pai e sua, ele deixou em suas mãos .... É uma coisa incrível para contemplar: se 

os homens usar o livre-arbítrio que Deus lhes deu para rejeitar o Salvador, nem Deus nem 

Cristo vai ignorar que o livre-arbítrio, ou removê-lo. Isso não significa, é claro, que o 

homem franzino tem o poder de derrotar a vontade do Todo-Poderoso: era sempre a 

vontade de Deus que a vontade do homem deve ser livre, eo homem ser capaz de dizer 



não a Deus, se ele escolheu. (Davi Gooding, de acordo com Lucas [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1987], 263) 

 
87. Enfrentando a hipocrisia dos Falsos Mestres 

(Lucas 14: 1-14) 

Aconteceu que, quando ele entrou na casa de um dos chefes dos 

fariseus no sábado para comer pão, eles o estavam observando de 

perto. E lá na frente dele estava um homem que sofre de 

hidropisia. E Jesus respondeu e falou para os advogados e os 

fariseus, dizendo: "É lícito curar no sábado, ou não?" Mas eles 

ficaram em silêncio. E Ele se apoderou dele e curou-o e mandou-

o embora. E disse-lhes: "Qual de vocês vai ter um filho ou um boi 

queda em um poço, e não o tirará logo, mesmo em dia de sábado?" 

E eles poderiam fazer nenhuma resposta para isso. E ele começou 

a falar uma parábola para os convidados quando percebeu como 

eles haviam sido escolhendo os lugares de honra à mesa, dizendo-

lhes: "Quando você for convidado por alguém para uma festa de 

casamento, não tome o lugar de honra , para alguém mais distinto 

do que você pode ter sido convidada por ele, e ele que o convidou 

ambos vão vir e dizer-lhe: 'Dê o seu lugar para este homem', e 

então em desgraça de continuar a ocupar o último lugar. Mas, 

quando fores convidado, vai e reclina no último lugar, para que, 

quando a pessoa que convidou você vem, ele pode dizer-lhe: 

'Amigo, subir mais alto "; então você terá a honra, à vista de todos 

os que estão na mesa com você. Pois todo o que se exalta será 

humilhado, e quem se humilha será exaltado. "E Ele também 

chegou a dizer para a pessoa que tinha convidado:" Quando você 

dá um almoço ou um jantar, não convide seus amigos ou seus 

irmãos ou seus parentes ou vizinhos ricos, caso contrário, eles 

também podem convidá-lo em troca, e que será o seu 

reembolso. Mas quando você der uma recepção, convida os 

pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado, 

uma vez que eles não têm os meios para pagar você; para você 

será reembolsado na ressurreição dos justos "(14: 1-14). 

A Bíblia condena severamente falsos mestres como ganancioso (.. Isa 56:11; Jer 06:13; 

08:10; Mic 3:. 5; 3 Phil: 18-19; 2 Pedro 2: 1-3., 14) emissários de Satanás, a quem Jesus 

disse afastar as pessoas do caminho estreito para o céu e, em vez atraí-los para o caminho 

largo para o inferno (Mt 7: 13-15.). 



A Escritura não apoiar a inclusão, tolerância do erro, ea vontade de abraçar falsos mestres 

em nome do amor e da unidade que marca a igreja professa hoje. Ao contrário da Bíblia, 

usando a linguagem viva e poderosa, denuncia falsos mestres. Em uma litania de 

expressões gráficas, eles são chamados de cegos que nada sei ", cães mudos incapazes de 

latir, sonhadores deitado que gostam de sono" (Is 56:10)., Tolos dementes (Hos. 9: 7), 

imprudente , homens traiçoeiros (Sofonias 3: 4.), lobos devoradores (Mat. 7:15), guias de 

cegos (Mat. 15:14; cf. 23:16), hipócritas (Mat. 23:13), tolos (v. 17), sepulcros caiados 

cheios de ossos (v 27)., serpentes, raça de víboras, ladrões e salteadores (João 10: 8) (v 

33)., lobos selvagens (Atos 20:29), escravos de seus próprios apetites (Rom. 16:18), 

vendedores ambulantes falsificadores da Palavra de Deus (2 Cor. 2:17), falsos apóstolos, 

obreiros fraudulentos (2 Cor. 11:13), servos de Satanás (v. 15), fornecedores de um 

evangelho diferente (Gal. 1: 6-8), cães, maus obreiros (Fp 3: 2.), inimigos da cruz de 

Cristo (Fl 3:18.), aqueles que são vaidosos e entender nada (1 Tim . 6: 4), os homens de 

mentes depravadas privados da verdade (v 5), os homens que se desviaram da verdade (2 

Tm 2:18), cativos do diabo (v 26), enganadores (2... João 7), homens ímpios (Judas 4), e 

animais irracionais (v. 10). A Bíblia também pronuncia julgamento severo sobre eles 

(Deut. 13: 5; 18:20; Jer 14:15; Gal. 1: 8-9.; Ap 2: 20-23). 

Escritura condena severamente falsos mestres por causa do perigo mortal que 

representam para a alma eterna das pessoas. Eles muitos enganarão a partir da verdade da 

Palavra de Deus (Is 03:12; 09:16; Jer 14:13; 23:.. 26-27, 32; 50: 6; Matt 23:13, 15; 24: 4. 

-5, 24; Lucas 11:46, 52; Rom. 16: 17-18; Colossenses 2: 4, 8, 18; 1 Tessalonicenses 2: 

14-16; 2 Tm 3:13; Tito 1:10.. ; 2 João 7) -especialmente sobre a necessidade de 

arrependimento do pecado (Jer 06:14; 08:11; 23: 21-22.; Lam 2:14, Ezequiel 13:10, 16, 

22)... 

Um dos falsos mestres mais sinistros e mortais das últimas décadas foi Jim Jones, 

fundador do Templo do Povo. Jones era um comunista e ateu (assim como um viciado 

em drogas e predador sexual), que se deificado e afirmava ser a reencarnação de figuras 

religiosas e políticas como Jesus, Gandhi, Buda, e Lenin. Jones ridicularizado 

cristianismo bíblico, zombou o Deus das Escrituras, e ridicularizou a Bíblia como ele 

cinicamente procurado para promover sua agenda socialista marxista pela infiltração da 

Igreja (cf. Atos 20: 29-30) "ídolo de papel.". Jones, eventualmente, levou seus seguidores 

para a Guiana, onde fundaram a liquidação Jonestown agora infame. Lá, em 18 de 

novembro de 1978, mais de 900 pessoas (tragicamente, pelo menos 200 delas crianças), 

morreu em um assassinato seguido de suicídio em massa ordenados por Jones. 

O incidente Jonestown chocou o mundo. No entanto, a verdadeira tragédia não foi que 

tantas pessoas morreram fisicamente em uma selva sul-americana, mas que eles morreram 

eternamente. Enquanto alguns falsos mestres levar seus seguidores a morte física como 

Jim Jones fez, tudo levá-los à morte eterna. 

Os líderes do povo judeu nos dias de Jesus foram descritas por ele como fazer as pessoas 

"duas vezes mais [filhos] do inferno como [si]" (Mat. 23:15). O povo confiou neles e 

acreditavam que iriam levá-los para a salvação. Mas a verdade é que, ao invés, uma vez 

que teve durante a maior parte da história do Antigo Testamento, os líderes de Israel levou 

as pessoas para o julgamento eterno de Deus (cf. Lucas 13: 24-29, 34-35). 

O chefe entre os falsos mestres de Israel eram os fariseus, um dos quatro principais seitas 

judaicas, juntamente com os saduceus (os ricos, sacerdotes de elite), os Zealots 



(revolucionários políticos que buscavam a independência de Roma), e os essênios 

(monásticos ascéticas). Os fariseus eram religiosos devotos, extremamente zelosos da lei 

mosaica (e suas próprias tradições extra-bíblicas [cf. Marcos 7: 8-13]). 

A seita surgiu durante o período intertestamental, nascida de uma revolta espiritual contra 

a influência do pensamento e da cultura grega e romana sobre o povo judeu. Eles pediram 

uma separação ("fariseu" provavelmente deriva de um verbo hebraico que significa 

"separar") do paganismo e um retorno a uma adesão estrita à lei do Velho Testamento. Os 

fariseus tinham nenhum interesse na política (ao contrário dos saduceus e os zelotes), nem 

foram os místicos (ao contrário dos essênios). Em contraste com os saduceus, que eram 

em sua maioria sacerdotes ou levitas ricos, os fariseus eram leigos, e, geralmente, veio da 

classe média. Embora em número reduzido (de acordo com o historiador judeu do 

primeiro século, Josephus, havia cerca de 6.000 na época de Herodes, o Grande), tinham 

ampla influência com as pessoas comuns, a quem ensinou a lei nas sinagogas 

locais. (Ironicamente, os fariseus viram aquelas pessoas comuns de uma forma 

condescendente como ignorantes da lei e abaixo deles [cf. João 7:49].) Eventualmente, as 

tradições rabínicas que os fariseus cada vez mais sobrepostas sobre o Antigo Testamento 

se tornou um fardo esmagador ( Matt. 23: 4), impossível para as pessoas a suportar (Atos 

15:10). 

Os saduceus deixou de ser uma força na vida judaica após a destruição do templo no ano 

70 dC e influência os Zealots 'desapareceu após a revolta de Bar Kochba (AD 132-35) foi 

esmagado, deixando os fariseus como a força dominante no judaísmo. Teologia dos 

fariseus foi em muitos aspectos biblicamente correto. Eles acreditavam na ressurreição 

(Atos 23: 6-8), anjos (Atos 23: 8), os demônios, a predestinação, a responsabilidade 

humana, e reino terrestre do Messias. 

Fingindo ser devoto, os fariseus eram realmente hipócritas que não conseguiu viver até 

mesmo seu próprio ensino rigoroso quanto à lei (Mateus 23: 3.). Eles abandonaram a 

verdadeira religião do coração para um externo, o que eles esperavam que provocam a 

admiração e respeito do povo, bem como a aprovação de Deus (Mt 6: 1-5; 09:14; 12:. 2; 

23: 5-7, 23; Lucas 11: 38-39). Superficial, justiça externo Os fariseus, porém, ficou muito 

aquém das exigências que o Céu (Mt 5:20; 23:28; Lc. 11: 39-40). Portanto, apesar de seu 

zelo pela lei, eles somaram apenas para "guias cegos" (Mat. 15:14), que fizeram seus 

prosélitos duplamente digno do inferno para que eles próprios estavam indo. 

Intimamente associada com os fariseus eram os escribas (05:21, 30; 6: 7; 11:53; 15: 2; 

05:20 Matt; 12:38; 15:. 1; 23: 2, 13, 15, 23 , 25, 27, 29; Marcos 7: 1, 5; João 8: 3; Marcos 

02:16 se refere a "os escribas dos fariseus", e Atos 23: 9 para "os escribas do partido dos 

fariseus"), o estudiosos profissionais que se especializaram na interpretação e aplicação 

da lei do Antigo Testamento. Os escribas, desde que o fundamento teológico para o 

ensino dos fariseus. 

Havia fariseus que estavam simpáticos a Jesus (João 9: 15-16) e Paulo (Atos 23: 9) e 

alguns até se tornaram crentes (Atos 15: 5). Mas todo o resto odiado e se opuseram a 

Jesus, vendo o evangelho de Cristo como um ataque ao seu sistema religioso e eles. Que 

Jesus freqüentemente denunciou-os na frente das pessoas como hipócritas enfureceu-los 

ainda mais. 



Este confronto dramático em que nosso Senhor, como Ele fez com frequência, expôs a 

hipocrisia e orgulho dos fariseus podem ser divididos em quatro características: o cenário, 

a configuração, o silenciamento, ea história. 

O AMBIENTE 

Aconteceu que, quando ele entrou na casa de um dos chefes dos 

fariseus no sábado para comer pão, (14: 1) 

A frase que aconteceu indica um tempo indeterminado durante a jornada do Senhor final 

para Jerusalém (registrado por Lucas em 9: 51-19: 27). O local exato onde o incidente 

ocorreu não é certo, embora ele provavelmente estava em Perea. Nesta ocasião, Jesus, 

como Ele havia feito no passado (cf. Lucas 7: 36-50; 11: 37-54), entrou na casa de um 

fariseu para comer pão (ou seja, ter uma refeição, o que teria sido preparado com 

antecedência, devido às restrições de sábado sobre a preparação de alimentos). Esta foi a 

casa de um dos chefes dos fariseus , possivelmente, o chefe da sinagoga local ou até 

mesmo um membro do Sinédrio. A refeição foi o meio-dia de sábado refeição, que teve 

lugar após a reunião da manhã na sinagoga. Este foi um encontro de muitos dos fariseus 

e dos escribas de elite.Constantemente buscando honra e prestígio, os fariseus associados 

apenas com aqueles que consideravam iguais ou que elevaria seu status. Eles nunca iria 

convidar para uma refeição aqueles a quem eles consideravam abaixo deles. Assim, eles 

ficaram chocados e horrorizados quando Jesus regularmente associado com os excluídos 

da sociedade judaica (Mateus 9: 10-11; Lucas 15: 1-2.). No entanto, por razões que em 

breve se tornará aparente, eles convidaram tanto Jesus, a quem eles odiavam, e um homem 

que era um pária desprezado. 

O SETUP 

eles estavam observando-o atentamente. E lá na frente dele estava 

um homem que sofre de hidropisia. (14: 1b-2) 

Por causa da animosidade dos fariseus para com Ele, surge naturalmente a questão de por 

que Jesus foi convidado para a refeição. Por que Ele aceitou o convite é claro, era para 

apresentar mais uma vez o evangelho para aqueles pecadores religiosos que 

desesperAdãoente necessários salvação. Que os fariseus tinham sua própria agenda 

resulta da frase que eles estavam observando-o atentamente.Observando de perto 

... traduz uma forma do verbo grego paratēreō , o que significa, "observar 

cuidadosamente", "para estar à procura", ou "prestar atenção a". Mas nos evangelhos a 

palavra assume um tom sinistro, e poderia ser traduzida, "espreitar", "espiar", "prestar 

atenção para uma oportunidade com intenção maliciosa" (cf. 14: 1; 20:20; Marcos 3: 

2). Jesus foi convidado porque foram estabelecer-se, na esperança de apanhá-lo em 

quebrar as leis rabínicas, que eram particularmente rigorosas quanto o sábado. 

A isca para sua armadilha era um homem que sofre de hidropisia. A hidropisia , ou 

edema, é uma condição médica na qual o corpo anormalmente retém fluidos, causando o 

inchamento. Não é uma doença, mas sim o sintoma de uma doença ou condição 

relacionada com o coração, pulmões, rins e fígado. Os rabinos viram tal condição, no 

entanto, como o julgamento de Deus para a imoralidade, ou como impureza devido a uma 

falha do corpo para eliminar (Lev. 15: 1-3). Assim, na sua opinião, este homem era imoral 



e ritualmente impuro. Uma vez que nenhum fariseu teria tolerado tal pessoa 

contaminaram na refeição, eles obviamente planejava usá-lo para um propósito sinistro. E 

eles eram bastante certeza de que, com base em seu padrão de Jesus, vendo sua hidropisia, 

faria o que eles queriam. 

E o que eles queriam era fazer com que Jesus a violar as suas restrições de sábado, curando 

o homem (cf. Lc 6: 6-11; 13: 10-17). Em suas mentes retorcidas, isso confirmaria sua 

crença de que Ele não era de Deus. Esse pensamento incrivelmente intuitiva revela 

graficamente as profundezas de sua cegueira espiritual e da dureza dos seus corações 

escurecido pelo pecado. Na verdade, eles estavam desafiando Jesus para realizar um 

milagre para que pudessem justificar a rejeitá-Lo. Eles iriam ver a cura, na realidade, a 

própria prova de que Ele era Deus (cf. João 10:25, 37-38; 14: 10-11), como prova de que 

Ele não era nem Deus, nem da parte de Deus (João 9:16) . Eles acreditavam que ele era 

capacitado pelo diabo (Mat. 12:24). Em uma demonstração impressionante de 

duplicidade e hipocrisia, estas auto-intitulados guardiães da lei rabínica, na verdade, 

foram encorajadores Jesus para quebrá-lo. 

O SILENCIAMENTO 

E Jesus respondeu e falou para os advogados e os fariseus, 

dizendo: "É lícito curar no sábado, ou não?" Mas eles ficaram em 

silêncio. E Ele se apoderou dele e curou-o e mandou-o embora. E 

disse-lhes: "Qual de vocês vai ter um filho ou um boi queda em um 

poço, e não o tirará logo, mesmo em dia de sábado?" E eles 

poderiam fazer nenhuma resposta para isso.(14: 3-6) 

Jesus magistralmente virou o jogo sobre aqueles que procuravam prendê-lo e, em vez 

preso-los. Antes que Ele realizou a cura, pois sabia que ele iria, Ele respondeu a seu 

desafio à sua autoridade divina, como Senhor do sábado (Lucas 6: 5), pedindo 

aos advogados e fariseus: "É lícito curar no sábado, ou não ? " Escusado será dizer 

que, ministrando a uma pessoa doente era de modo algum uma violação de qualquer 

regulamento Antigo Testamento a respeito do sábado (cf. Mt 12: 7.). Anexos rabínicos, 

no entanto, proibida qualquer um de tratar uma pessoa doente no sábado, a menos que 

essa pessoa estava em perigo iminente de morte, se não tratada até o dia seguinte. Para 

fazer isso, os rabinos ensinou, constituiria trabalho e, portanto, ser uma violação do 

descanso sabático necessário. Até mesmo questões de vida e morte, estavam sujeitos às 

suas cruéis, inflexíveis, e ridículas restrições artificiais. 

A pergunta de Jesus colocou os escribas e fariseus sobre os chifres de um dilema. Por um 

lado, respondendo que era lícito fazer o bem no sábado iria autorizar lo oficialmente para 

curar o homem e colocá-los de acordo com isso. Eles não podiam então indiciá-lo por 

quebrar o sábado. Por outro lado, respondendo que não era lícito pode manter Jesus de 

realizar a cura, uma vez mais, impedindo-os de acusando-Lo. Confrontado com estas duas 

alternativas igualmente desagradáveis, que se manteve em silêncio , envergonhados 

diante de uma pergunta simples, com implicações complexas. 

Deixando Seus oponentes silenciosamente colados nas pontas do dilema, Jesus agiu com 

força e determinação em desafio da sua legislação de sábado, e, sem dúvida, com raiva e 

triste em seus corações endurecidos (cf. Marcos 3: 5). Ele pegou o homem doente 



e curou . Epilambanomai ( pegou ) é um termo forte, que tem a idéia de "apreensão", ou 

"agarrando" (cf. 23:26; 14:31 Matt;. Atos 16:19; 18:17; 21:30, 33). As mãos do Senhor 

sobre ele não só mostrou compaixão para com o homem doente, deixando-o saber que ele 

não era um pária imundo, mas também não deixou nenhuma dúvida de que Ele mesmo 

era o curandeiro. Imediatamente e completamente a condição do homem foi curado e o 

excesso de fluidos desapareceu. Como o propósito de Cristo para ele foi realizado, 

Jesus mandou-o embora .O Senhor compassivamente entendeu que ele teria sido 

ansioso para compartilhar a boa notícia de sua cura com sua família e amigos. 

Naquele momento, os fariseus deve ter pensado que seu plano tinha sucedido. Jesus tinha 

claramente violou suas restrições sábado por curar um homem que, por suas normas era 

sujo, pecaminoso, e sob julgamento divino. Mas antes que pudessem nivelar suas 

acusações Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, posou uma nova pergunta. "Qual 

de vocês vai ter um filho ou um boi cair num poço," Ele lhes perguntou: "e não será 

imediatamente puxe-o para fora em um dia de sábado? " É claro que, se algum deles 

tinha um filho (por razões óbvias) ou um boi (por causa do custo financeiro de substituí-

lo), que caiu em um poço que iria tirá-lo imediatamente , mesmo em um sábado 

dia . Eles nem sequer permitem que seus animais para ficar sem água no sábado 

(13.15). Por que, então, eles devem opor-se a Jesus chegar no sábado para salvar um 

homem se afogando em seus próprios fluidos? 

Este não era o que os fariseus tinham imaginado. Seu plano para desacreditar Jesus tinha 

saído pela culatra. Humilhado pela exposição de sua hipocrisia do Senhor, eles poderiam 

fazer qualquer resposta aSeu desafio (cf. 13:17; 20:26). As coisas estavam prestes a 

ficar pior para eles, no entanto, como o Senhor tomou a ofensiva, inventando uma história 

como sempre fazia, para condenar o seu orgulho e pedir humildade. 

O STORY 

E ele começou a falar uma parábola para os convidados quando 

percebeu como eles haviam sido escolhendo os lugares de honra 

à mesa, dizendo-lhes: "Quando você for convidado por alguém 

para uma festa de casamento, não tome o lugar de honra , para 

alguém mais distinto do que você pode ter sido convidada por ele, 

e ele que o convidou ambos vão vir e dizer-lhe: 'Dê o seu lugar 

para este homem', e então em desgraça de continuar a ocupar o 

último lugar. "Mas, quando fores convidado, vai e reclina no 

último lugar, para que, quando a pessoa que convidou você vem, 

ele pode dizer a vocês: 'Amigo, passe superior"; então você terá a 

honra, à vista de todos os que estão à mesa com você .... E Ele 

também chegou a dizer para a pessoa que tinha convidado: 

"Quando você dá um almoço ou um jantar, não convide seus 

amigos ou seus irmãos ou seus parentes ou vizinhos ricos, caso 

contrário, eles também podem convidá-lo em troca e que será o 

seu reembolso. Mas quando você der uma recepção, convida os 

pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado, 



uma vez que eles não têm os meios para pagar você; para você 

será reembolsado na ressurreição dos justos ". (14: 7-10, 12-14) 

Depois de transformar tentativa dos fariseus prendê-lo contra eles e envergonhou-los em 

silêncio, Jesus usou uma parábola para enfrentar o seu orgulho e hipocrisia. Também 

houve misericórdia em suas palavras, que os desafiou a arrepender-se e entrar no reino. 

Os fariseus podem ter sido silenciada, mas Jesus ainda tinha muito a dizer a 

eles. A parábola não é uma alegoria em que tudo tem um oculto, místico, significado 

espiritual, mas uma ilustração, analogia ou metáfora usada para fazer ou esclarecer um 

ponto. No sentido de que Jesus usou, parábolas são histórias terrenas que ilustram 

realidades celestes. 

Os convidados eram, como mencionado acima, os escribas e fariseus, que não se 

misturam com aqueles que consideram seus inferiores. Enquanto eles estavam 

observando Ele (v. 1), Jesus tinha estado a observá-los. Como eles estavam em depósito 

para a refeição, ele percebeu como eles haviam sido escolhendo os lugares de honra à 

mesa . Um típico tabela seria em forma de U ou um arranjo de mesas separadas no meio 

da sala. Na cabeça foi o anfitrião, em cada lado dele os dois convidados mais honrados, 

e abaixo dos lados os restantes hóspedes, todos reclinada sobre três pessoas sofás. Quando 

os convidados entraram para esta refeição, houve uma precipitação inferior a sutil como 

eles começaram a escolher os lugares de honra à mesa , os mais próximos ao 

hospedeiro. 

Tal comportamento foi consistente com o desejo insaciável dos fariseus a ser elevado aos 

olhos dos homens. Eles "Amor [d] o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos 

nas sinagogas" (Mat. 23: 6; cf. Lucas 20:46), e "as respeitosas saudações nas praças" 

(Lucas 11:43 ). Os convidados de honra foram os que haviam honrado o host (ou eram 

capazes de fazê-lo); o sistema de busca de honra do outro (João 5:44) baseou-se em 

movimento de vaivém. Toda a cena foi um exercício de auto-promoção. 

Jesus deu Sua crítica do comportamento dos clientes no almoço em uma ilustração de 

uma festa de casamento -o mais importante de todos os eventos da 

comunidade. "Quando você é convidado por alguém para uma festa de 

casamento," Jesus disse a eles, "não tome a lugar de honra, para alguém mais 

distinto do que você pode ter sido convidada por ele, e ele que o convidou ambos vão 

vir e dizer-lhe: 'Dê o seu lugar para este homem', e então em desgraça de continuar 

a ocupar o último lugar . " Ansiosamente agarrar um lugar de honra poderia sair pela 

culatra se alguém mais distinto(e, portanto, mais capaz de retribuir ao host) tinha sido 

convidado . Nesse caso, o anfitrião faria o homem menos importante dar seu lugar 

para o mais importante, e, em seguida, em humilhação e desgraçao primeiro homem 

iria continuar a ocupar o último lugar , o menos honrado de todos. Um curso muito 

mais sábio de ação seria a de ir e reclina no último lugar , e depois ter o anfitrião dizer: 

"Amigo, subir mais alto." Isso resultaria em ainda mais honra, à vista de todos os 

que estavam participando do banquete. O princípio aqui é uma reminiscência do conselho 

de Salomão, em Provérbios 25: 6-7: "Não reivindicar honra na presença do rei, e não ficar 

no lugar dos grandes; Porque é melhor que se pode dizer a você: "Venha até aqui", do 

que para você ser colocado mais baixo na presença do príncipe, a quem seus olhos viram. 

" 



Mas Jesus não estava apenas aconselhando os fariseus sobre a etiqueta apropriada para 

ser um hipócrita bem sucedido. Na realidade, as suas palavras foram projetados para 

retratar aqueles que, em uma demonstração de orgulho espiritual e arrogância hipócrita, 

clamor para os principais lugares do reino de Deus (cf. Mc 10: 35-40), apenas para ser 

enviado por Deus, o anfitrião do banquete do céu, para o lugar mais remoto em seu 

domínio. 

Um tal candidato status era o fariseu em uma "parábola [Jesus disse] para algumas pessoas 

que confiavam em si mesmos que eram justos, e viram os outros com desprezo" (Lucas 

18: 9). Ele se considerava superior ao coletor de impostos desprezado, altivez declarando: 

"Deus, eu te agradeço porque não sou como as outras pessoas: roubadores, injustos e 

adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana; Eu pago o 

dízimo de tudo quanto ganho "(vv. 11-12). Mas em apenas como uma reversão de 

posições como Jesus falou, o, coletor de impostos arrependido humilde, e não o fariseu 

orgulhoso, entrou no reino da salvação (v. 14). 

Como anfitrião, o único que tinha convidado Jesus não foi, naturalmente, envolvido na 

batalha pela cadeira importante. Ele era o dono. Mas o Senhor repreendeu seu orgulho 

também. "Quando você dá um almoço ou um jantar, não exclusivamente convidar 

seus amigos ou seus irmãos ou seus parentes ou vizinhos ricos , disse-lhe, caso 

contrário, eles também podem convidá-lo em troca e que a vontade ser o seu 

reembolso. " Reciprocidade controlada a ética e as ações da estrutura social dos 

fariseus. Mas foi um jogo de soma zero sem vencedores, em que os ganhos e perdas de 

prestígio dos participantes igualado no final. E mesmo se tivesse havido claros 

vencedores no jogo prestígio terrena, não teria sido nenhum lugares de honra para eles no 

reino. 

Na sociedade judaica um convite para uma refeição com um fariseu era uma espécie de 

moeda; eles exploraram hospitalidade por uma questão de auto-glorificação e 

elevação. Desinteressada bondade era estranho para eles; tudo o que eles fizeram foi auto-

serviço. O desafio de Jesus para o anfitrião revelou o verdadeiro caminho para a bênção 

eterna: "Mas quando você dá uma recepção, convida os pobres, os aleijados, os 

coxos, os cegos, e você será abençoado, uma vez que eles não têm os meios para pagar 

você; para você será reembolsado na ressurreição dos justos. " Esses marginais não 

seria convidado para uma recepção dada por um fariseu, uma vez que não tinha como 

alternativo. Além disso, foi exatamente essa gentalha que os fariseus tentaram se 

distanciar. Mas esses verdadeiros santos que demonstraram humildade, convidando 

pessoas que não podiam pagá-los será reembolsado por Deus na ressurreição dos 

justos (cf. João 5: 28-29; Atos 24:15), quando recebem sua recompensa eterna. 

A ASSUNÇÃO 

Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será 

exaltado. (14:11) 

Este é o axioma espiritual ou princípio subjacente exortações de Cristo para ambos os 

hóspedes e o host. Deus é a pessoa sem nome e poder que tanto humilha os soberbos 

(Prov. 16: 5; Isa 02:11, 17; Dan 4:37..) E exalta os humildes (Lucas 1: 51-52; Tiago 4:10; 

1 Pedro 5: 6). No Salmo 75: 6-7 o salmista escreveu: "Porque nem do oriente, nem do 

ocidente, nem do deserto vem a exaltação; mas Deus é o juiz;Ele põe um e outro exalta 



"(cf. Mt 23:12;. Lucas 18:14). Honra e bênção no reino de Deus ilude aqueles que pensam 

que podem ganhá-lo; a salvação vem somente aos humildes (Mat. 5: 3-5). Aqueles 

inchado com o edema de orgulho não vai passar pela porta estreita que conduz à salvação. 

Se Jesus explicou o significado da parábola para os convidados não é revelado, embora 

ele provavelmente fez. Sua referência à ressurreição dos justos teria deixado claro para 

eles que Ele estava falando do reino (cf. a declaração de um dos convidados no v. 15). No 

entanto, o Senhor não tinha a obrigação de explicar nada para aqueles que dura o coração 

rejeitaram (cf. Mt 13: 10-13; 11:25.). 

Em qualquer caso, a sua mensagem é clara. Ninguém vai entrar no reino por mérito, boas 

obras, as obras de justiça, auto-promoção, o orgulho espiritual, ou fazer e cumprir as leis 

extra-bíblicas. A salvação vem somente para os humildes, os quebrantado e contrito que 

pleitear apenas por misericórdia e graça, e nada mais. Jesus descreveu-os como os pobres 

de espírito, que choram sobre seus pecados e são humildes (Mat. 5: 3-5). Eles são aqueles 

que obedeceram a exortação de Tiago para 

Enviar portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus 

e Ele se aproximará de você. Purificai as mãos, pecadores; e purificai os corações, vós de 

espírito vacilante. Seja miserável e lamentar e chorar; se o vosso riso em pranto, ea vossa 

alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. (Tiago 4: 7-

10) 

Tal pessoa foi Paulo, um orgulhoso, fariseu zeloso, que eventualmente vieram a 

considerar suas realizações religiosos hipócritas como adubo (Fp 3: 8.) E lançou-se 

totalmente na misericórdia de Deus para a salvação: 

Agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque Ele me considerou fiel, 

pondo-me no serviço, mesmo que eu era anteriormente um blasfemo, perseguidor e 

injuriador. No entanto, me foi concedida misericórdia, porque o fiz por ignorância, na 

incredulidade; ea graça de nosso Senhor foi mais do que abundante, com a fé e amor que 

há em Cristo Jesus. É uma declaração de confiança, aceitação plena merecimento, que 

Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal de 

todos. No entanto, por esta razão eu encontrei misericórdia, para que em mim, o principal, 

Jesus Cristo pudesse demonstrar sua paciência perfeito como um exemplo para aqueles 

que crêem nEle para a vida eterna. (1 Tim. 1: 12-16) 

Paulo entendeu que esses fariseus não o fez. O caminho para o reino não é por orgulho 

de auto-promoção, mas através discreto humildade e reconhecendo-se a ser um pecador 

miserável na necessidade de salvação graciosa de Deus fornecida através de Jesus Cristo. 

 
 

 

 



 

88. Um convite à Grande Banquete de Deus 

(Lucas 14: 15-24) 

Quando uma das pessoas que estavam reclinados à mesa com ele 

ouviu isso, disse-lhe: "Bem-aventurado é todo aquele que vai 

comer pão no reino de Deus!" Mas Ele disse-lhe: "Um homem 

estava dando um grande jantar, e convidou a muitos; e na hora do 

jantar, ele mandou o seu servo dizer aos que tinham sido 

convidados: 'Vinde; para tudo já está preparado. "Mas todos eles 

tanto começou a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: "Eu 

comprei um pedaço de terra e eu preciso ir para fora e olhar para 

ele; por favor, considere me desculpado.Outro disse: 'Comprei 

cinco juntas de bois e vou experimentá-los; por favor, considere 

me desculpado. Outro disse: 'Eu casei com uma mulher, e por essa 

razão, não posso ir. " E o escravo voltou e relatou isso ao seu 

mestre. Em seguida, o chefe da família ficou irritado e disse ao 

seu servo: Vá para fora de uma só vez para as ruas e becos da 

cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E 

o escravo disse: "Mestre, o que lhe ordenou que foi feito, e ainda 

há lugar '. E o mestre disse ao servo: Sai pelos caminhos e 

valados, e obriga-os a entrar, para que a minha casa se 

encha. Pois eu vos digo, nenhum daqueles homens que foram 

convidados provará a minha jantar '"(14: 15-24). 

O quinquagésimo terceiro capítulo de Isaías descreve Jesus Cristo, o Servo do Senhor e 

Messias, como "um homem de dores e experimentado no sofrimento" (v. 3). O relato do 

Novo Testamento de Sua vida demonstra isso muito bem. Enquanto Jesus chorou (Lucas 

19:41; João 11:35) e foi entristecido (Mt 26: 37-38; Marcos 3: 5.), Não há nenhuma 

indicação na Escritura que Ele nunca riu. Ele disse muitas sombrio, histórias 

preocupantes, e sarcasmo mesmo usado, mas não há registro de que Ele disse alguma 

coisa para provocar o riso. 

E ainda a história que ele contou neste texto certamente teria parecia uma piada para 

aqueles que a ouviram. Eles teriam visto como ridículo, ridículo, ridículo, impossível, 

inconcebível; uma piada sem uma piada; um cenário impossível. A grande festa como a 

de que o Senhor falou, dado por um homem rico e proeminente, teria sido o evento social 

do ano. Para alguns, pode ter sido o destaque de suas vidas.Ninguém convidado para uma 

tal banquete teria sonhado de recusar o convite. Também não seria uma pessoa tão 

importante convidar a escória da sociedade para encher o salão de banquetes. 

Jesus ainda estava na refeição do dia de sábado, na casa de um fariseu descrito no capítulo 

anterior deste volume. Ele havia sido convidado em uma tentativa pelos fariseus hostis 

prendê-lo a violar suas restrições Sabbath feitas pelo homem através da realização de uma 



cura (vv. 1-2). Mas Ele virou o jogo em cima delas e exposta a sua hipocrisia, 

envergonhando-os em silêncio (vv. 3-6). Tendo silenciado-los, Ele, então, partiu para a 

ofensiva e contou uma parábola que ilustra sua duplicidade, vaidade e hipocrisia (vv. 7-

14). 

O Senhor tinha concluído sua ilustração com uma referência à ressurreição e recompensa 

dos justos. Os escribas e fariseus compreenderam que Ele estava se referindo à vida 

eterna, e desafiando-os a humilhar-se para recebê-la. Ganhando que a ressurreição era sua 

esperança suprema. Eles acreditavam que, suportando as prescrições minutos, privação, 

auto-sacrifício, e rituais de seu sistema religioso que iria ganhar a vida eterna no reino de 

Deus. Em todas as religiões falsas a promessa de uma boa vida no futuro após a morte 

motiva as pessoas a colocar-se com as restrições e encargos que lhes são impostas nesta 

vida. 

Jesus estava falando em termos familiares, pois o Antigo Testamento imaginou a 

ressurreição dos justos como um magnífico banquete na presença de Deus: 

O Senhor dos exércitos vai preparar um banquete de luxo para todos os povos sobre esta 

montanha; um banquete de vinho envelhecido, pedaços escolhidos com medula, e 

refinado vinho, envelhecido. E neste monte Aniquilará a cobertura que é sobre todos os 

povos, mesmo o véu que é esticada sobre todas as nações. Ele vai engolir a morte para 

todos os tempos, eo Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces, e Ele irá remover 

o opróbrio do Seu povo de toda a terra; porque o Senhor o disse. E vai ser dito naquele 

dia: "Eis que este é o nosso Deus a quem nós esperamos que Ele possa nos salvar. Este é 

o Senhor, para quem temos esperado; regozijemo-nos e alegremo-nos a Sua salvação. 

"(Isaías 25: 6-9; cf. Mt 8: 11-12.;. 22: 2-14; Ap 19: 9) 

A referência do Senhor para a ressurreição dos justos como um banquete não foi perdido 

sobre os convidados, que pensavam dessa grande futuro encontro celestial. Essa conexão 

solicitado um daqueles que estavam reclinados à mesa com ele a dizer em 

resposta, "Bem-aventurado é todo mundo que vai comer pão no reino de Deus!" Esta 

foi uma bem-aventurança; um brinde dirigida a si mesmo e seus companheiros fariseus, 

afirmando que eles estarão entre os bem-aventurados no banquete celestial no reino de 

Deus . Não foi apenas um pronunciamento de bênção em si, mas também uma repreensão 

desdenhoso da declaração do Senhor que eles estavam orgulhosos demais para entrar no 

reino de Deus (cf. 14:11). Suas palavras ricocheteou a sua confiança de que a sua 

ascendência de Abraão (cf. João 8: 33-59) e aderência às tradições, normas e rituais iria 

garantir um lugar para eles no banquete de Deus. Não só eles totalmente esperam ser 

naquela festa celeste, mas também para estar nos lugares de honra. 

Jesus sempre procurou quebrar a esperança religiosa injustificada, e nunca incentivou 

falsa sensação de alguém de segurança, de modo que suposição equivocada de arrogante, 

chamado para a correção imediata e inconfundível. Seguindo o seu exemplo é essencial 

para toda a verdadeira evangelização. Aqueles com uma suposição infundada de que eles 

estão indo para o céu precisa saber que eles são fatalmente enganados. Para esperar o céu 

enquanto rejeita Jesus Cristo e Seu evangelho é o mais mortal e séria de todas as falsas 

esperanças (cf. Heb. 10: 26-31). 



Ilustração de Jesus e sua aplicação foi um ataque direto ao auto-confiança delirante do 

povo judeu, em particular, os escribas e fariseus. Ela pode ser dividida em quatro pontos: 

o convite, as desculpas, a inclusão ea exclusão. 

O CONVITE 

Mas Ele disse-lhe: "Um homem estava dando um grande jantar, e 

convidou a muitos; e na hora do jantar, ele mandou o seu servo 

dizer aos que tinham sido convidados: 'Vinde; para tudo já está 

preparado. " (14: 16-17) 

Em sua resposta a suposição presunçosa e errada do hóspede que ele e seus companheiros 

fariseus seria no reino, o Senhor se dirigiu a questão de quem realmente vai entrar no 

reino. Sua resposta foi na forma de outra parábola, relacionando as respostas dos 

convidados para um banquete. As palavras que descrevem este banquete 

são grandes e muitos , indicando um grande, grande, evento de gala, como a festa de 

casamento em outra das parábolas do Senhor, dada por um rei para homenagear o seu 

filho (Mateus. 22: 1-14). O anfitrião desta festa imaginária seria extremamente rico, para 

produzir um evento desta magnitude. 

Os convites formais, pessoais para o jantar teria chegado em duas etapas para 

os convidados convidados. O primeiro, como convites, hoje, teria informado o 

destinatário que eles foram convidados para o evento. Ao contrário de convites modernos, 

no entanto, a data e hora exata não teria sido especificado devido às complexidades de 

preparar a festa. Quando tudo estava pronto, um segundo convite teria de notificar os 

clientes pré-convidados que o banquete estava prestes a começar. Assim, nesta história, 

quando a hora do jantar chegou, o anfitrião mandou o seu servo dizer aos que tinham 

sido convidados: 'Vinde; para tudo já está preparado. " O jantar ansiosamente 

esperada e aguardada estava prestes a começar. 

AS DESCULPAS 

Mas todos eles tanto começou a dar desculpas. O primeiro disse-

lhe: "Eu comprei um pedaço de terra e eu preciso ir para fora e 

olhar para ele; por favor, considere me desculpado.Outro disse: 

'Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los; por favor, 

considere me desculpado. Outro disse: 'Eu casei com uma mulher, 

e por essa razão, não posso ir. " (14: 18-20) 

A comida estava pronta, os convidados tinham sido notificados, eo banquete estava 

pronto para começar. Mas, em seguida, o impensável aconteceu. Chocante, 

inacreditavelmente os convidados, não apenas alguns, mas todos deles- começou a dar 

desculpas para não comparecer. Isto foi completamente contrária ao comportamento 

esperado. Ninguém convidado para um jantar extravagante por um hospedeiro rico teria 

se recusado a entrar, muito menos todos. Era tão absurdo quanto a ser incompreensível 

para os escribas Procura estado-e fariseus, que deve ter olhou para o Senhor em descrença. 



Jesus deu três desculpas exemplo que aguçados o absurdo da situação, tornando-se óbvio 

que os convidados não tinham motivos racionais para se recusar a participar. A 

primeira protestou, "eu comprei um pedaço de terra e eu preciso ir para fora e olhar 

para lo; por favor considere-me dispensado. " Essa desculpa não faz sentido. Afinal, 

o pedaço de terra ainda estaria lá depois do banquete. E ninguém iria comprar o imóvel 

à vista incognoscível, então ele obviamente já tinha ido para fora para olhar para 

ele . Certamente vendo um campo não era mais atraente do que a honra e alegria que viria 

de participar do banquete. 

A segunda desculpa era um absurdo: "Comprei cinco juntas de bois , um outro homem 

disse, e vou experimentá-los; por favor considere-me dispensado. " Mais uma vez, a 

experimentar os bois recém-comprado não era urgente, e poderia ter esperado até depois 

do banquete. E que não teria ele já experimentou os bois antes de comprá-los? Além 

disso, que este homem era capaz de pagar cinco juntas de bois sugere que ele era um 

homem razoavelmente rico; certamente um dos seus servos poderia ter testado os bois 

para ele. Por que não participar do banquete e ambos têm os bois e favor do anfitrião? 

Outro oferecido um terceiro absurdo: '. Eu casei com uma mulher, e por essa razão, 

não posso ir " , dada a sua baixa visão das mulheres, os fariseus teria encontrado esta 

desculpa mais ridícula de todos.Na sociedade judaica do primeiro século, as mulheres não 

ditar a seus maridos o que eles poderiam fazer. Nem poderia a isenção Antigo Testamento 

do serviço militar e outros deveres para os homens recém-casados (Deut. 24: 5; cf. 20: 7) 

pode ser interpretada como uma desculpa válida para não participar de um banquete. Esta 

desculpa, como os dois primeiros, nosso Senhor criou, era transparente ridículo. 

A INCLUSÃO 

E o escravo voltou e relatou isso ao seu mestre. Em seguida, o 

chefe da família ficou irritado e disse ao seu servo: Vá para fora 

de uma só vez para as ruas e becos da cidade e traze aqui os 

pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E o escravo disse: 

"Mestre, o que lhe ordenou que foi feito, e ainda há lugar '. E o 

mestre disse ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e obriga-os 

a entrar, para que a minha casa se encha. (14: 21-23) 

Quando o escravo voltou e relatou estas e muitas outras desculpas semelhantes ao seu 

mestre ... o chefe da família , compreensivelmente, ficou com raiva . Para os 

convidados para atender a sua generosidade e bondade com indiferença e desdém frívola 

foi um ato ultrajante que ele insultado pessoalmente e envergonhou-lo publicamente. Foi 

uma violação flagrante de etiqueta social; conduta imperdoável ainda pior pelas desculpas 

esfarrapadas e ilegítimas oferecidos pelos convidados. 

O chefe da família decidiu que muito tempo, esforço e despesa tinha ido para preparar o 

banquete para cancelá-lo. A celebração iria continuar, mas com um conjunto diferente e 

totalmente improvável de convidados. Ele disse ao seu escravo, "Vá para fora de uma 

só vez para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e 

os coxos. Na realidade, essas pessoas teriam de ser firmemente convencido, se não for 

trazido, porque eles não estariam dispostos a vir por conta própria, uma vez que eles 

entenderam que protocolo social teria obrigado-os a retribuir. Que eles não têm os meios 



para fazer. A noção de que um homem rico e proeminente convidaria pobres, desterrados 

desprezados a tal banquete era tão absurdo quanto imaginar que os convidados originais 

recusaria o convite en masse. Não havia a menor chance de que quer que teria acontecido, 

muito menos dois. 

Na história do escravo fez como seu mestre ordenou , mas depois de aproximar as 

pessoas das ruas da cidade há ainda era o quarto no salão de banquetes. "Sai pelos 

caminhos e valados, e obriga-os a entrar , o chefe de a família ordenou, para que a 

minha casa se encha. " Este último grupo era formado por pessoas ainda mais para baixo 

da escada social do que os trazidos fora das ruas da cidade. Eram pessoas que não têm 

casa própria; personagens obscuros que viviam fora da cidade nos bordéis, estalagens 

decadentes, e roadhouses ao longo das rodovias, e até mesmo nas árvores e arbustos ao 

longo das cercas vivas . Porque eles estavam amplamente dispersos, seria mais difícil e 

demorado para arredondar-los. E seria ainda mais difícil de obrigá-los a vir , uma vez 

que seria ainda mais relutante do que os pobres na cidade. 

A EXCLUSÃO 

Pois eu vos digo, nenhum daqueles homens que foram convidados 

provará a minha jantar. '"(14:24) 

Os rebeldes desprezados iria vir e desfrutar seu banquete, mas o chefe da família, 

prometeu que nenhum daqueles homens que 

foram originalmente convidados iria provar de seu jantar . Se não aprovação de trazer 

os pobres, os fariseus teria entendido e aprovado dessa ação; os tolos o suficiente para 

rejeitar o seu convite merecidamente perderam o privilégio para o bem. 

Mas neste momento a parábola deixou de ser uma história hipotética, como o Senhor 

dirigiu o ponto diretamente para os escribas e fariseus. Jesus usou a frase eu te digo com 

freqüência no evangelho de Lucas para sinalizar a aplicação da verdade a Seu público 

(por exemplo, 11: 8, 51; 12: 5, 51; 13: 3, 5, 24, 27; 15: 7, 10 ; 17:34; 18: 8, 14; 19:26). O 

chefe da família representa Deus, que fez o convite; o banquete representa a salvação em 

Seu reino eterno; os convidados pré-convidados são Israel (e gentios prosélitos); o 

primeiro convite foi entregue pelos profetas do Antigo Testamento (cf. Rm 9: 4-5.). Os 

convidados inicialmente disse sim ao convite de Deus; eles aceitaram a revelação do 

Antigo Testamento que eles eram o povo escolhido de Deus, e, portanto, entrar no reino 

(mesmo que eles rejeitaram e mataram os profetas; cf. Lc 13:34). 

Na hora do jantar, que Jesus chamou de "ano favorável do Senhor" (Lucas 4:19), o 

segundo convite foi entregue por João (Mateus 3: 2.) E Jesus (Mt 4:17.). Tudo estava 

pronto. Mas, como os convidados ficcionais na ilustração de Jesus, os convidados se 

recusaram a participar. Eles não tinham interesse no banquete de Deus, se Jesus Cristo 

era a porta para a sala do banquete. Eles não estavam interessados nele, ou a Sua 

mensagem. Quando apresentou o verdadeiro evangelho da salvação, eles procuravam 

matá-lo (Mt 26:59; Marcos 14:. 1; João 11:53). E, assim como os convidados na 

ilustração, eles ofereceram desculpas tolas. Duas dessas desculpas tinha posses materiais 

envolvidos, o terceiro um relacionamento. Ambos os tipos de desculpas foram oferecidas 

ao longo da história por aqueles que estão mais interessados nas coisas do mundo do que 

o convite de Deus para a salvação. Por essa razão, Jesus advertiu: "Se alguém vem a mim 

e não odeia seu próprio pai e mãe e esposa e filhos e irmãos, e irmãs, e até sua própria 



vida, não pode ser meu discípulo ... Então, nenhum dos Você pode ser meu discípulo que 

não desistir de todos os seus próprios bens "(Lucas 14:26, 33; cf. a discussão sobre esses 

versos no capítulo 23 deste volume). 

Como os convidados na ilustração, Israel disse sim ao convite original de Deus, e não 

para o segundo convite; eles disseram que sim às promessas de Deus, mas não ao Seu 

Filho. Desinteressado, indiferente, e auto-satisfeitos, eles se agarrou firmemente a 

sedução das riquezas e os cuidados deste mundo (08:14; cf. Mt 13:22; Marcos 4: 18-19.) 

E perdeu banquete celestial de Deus. Como resultado, Deus estava irado com eles e os 

abandonou ao julgamento, deixando sua casa para os assolar (Lucas 13:35). Julgamento 

espiritual vem em todos os incrédulos com a morte. Julgamento físico caiu sobre aquela 

geração em 70 dC, quando os romanos massacraram dezenas de milhares de judeus e 

destruíram o templo. Julgamento continua a cair em todos os que rejeitam o convite de 

Deus para a salvação em Jesus e, assim, desonrar o Seu Filho. Em João 3:36 João Batista 

avisou: "Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Filho não 

verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. "Paulo descreveu a eterna ira de Deus 

sobre os pecadores não resgatados quando escreveu aos Tessalonicenses, 

Pois, afinal, é apenas justo para Deus retribuir com tribulação aos que vos atribulam, e 

dar alívio a vocês, que estão aflitos e para nós também, quando o Senhor Jesus será 

revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo, lidando a retribuição 

àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor 

Jesus. Estes irão pagar a pena de destruição eterna, longe da presença do Senhor e da 

glória do seu poder. (2 Tessalonicenses 1: 6-9.) 

Em vez de experimentar a Deus como anfitrião gracioso, aqueles que rejeitam o Seu convite 

para o banquete celestial um dia vai encará-lo como juiz soberano e para sempre ser excluído 

do Seu céu (Ap 20: 10-15). 

Mas o espiritualmente falida, desamparado, e humilde, simbolizada pela cidade (o 

remanescente judeu acreditar) e estrada (crentes gentios) moradores, serão incluídos no 

banquete. Estes são os pecadores arrependidos, que reconhecem que eles são indignos de 

entrar no reino de Deus. Eles representam aqueles que têm a atitude do publicano, que 

"nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê 

propício a mim, pecador!" (Lucas 18:13 ). Eles são tão bem conscientes de sua 

indignidade que os mensageiros do evangelho vai ter que obrigá-los a vir; ou seja, para 

persuadir fortemente, exortar, e obrigá-los a responder ao convite de Deus para a 

salvação. O verbo traduzido por "obrigar" no versículo 23 é o mesmo usado em Mateus 

14:22, onde Jesus fez aos discípulos entrar em um barco, em Atos 26:11 de tentativas de 

Paulo antes de sua conversão para forçar os cristãos a blasfemar, em Atos 28: 19 do seu 

ser forçado a apelar para César, e em Gálatas 2: 3 de Tito não ser compelido a ser 

circuncidado. 

O convite do evangelho veio "primeiro do judeu" (Rom. 1:16), e aqueles que responderam 

com fé arrependido entrou reino eterno de Deus de salvação. Com raras exceções, no 

entanto, os fariseus, escribas, rabinos, sacerdotes, ea maioria do povo de Israel ao longo 

dos anos rejeitou o convite de Deus para a salvação. O resultado trágico de incredulidade 

e rejeição de Jesus, o Messias, é a perda da vida eterna no reino. 



Não só o povo judeu, mas também todos os outros que se recusa o convite de Deus para 

a salvação serão excluídos do reino. Tal como as virgens loucas, eles serão deixados de 

fora no escuro, quando a noite cai no dia da oportunidade e a porta para o reino está 

fechada (Matt. 25: 1-12). Todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo ficarão de 

fora das bênçãos que Deus tem preparado no céu para aqueles que amam o Seu Filho: 

"As coisas que o olho não viu, eo ouvido não ouviu, e que não tenham entrado no coração 

do homem, tudo o que Deus tem preparado para aqueles que o amam "(1 Cor. 2: 9). 

 
89. A natureza extrema do verdadeiro 

discipulado (Lucas 14: 25-35) 

Agora grandes multidões estavam indo junto com Ele; e Ele virou-

se e disse-lhes: "Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai 

e mãe e esposa e filhos e irmãos, e irmãs, e até sua própria vida, 

não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não me 

segue não pode ser meu discípulo. Para que um de vós, quando 

ele quer construir uma torre, não se senta primeiro a calcular o 

custo para ver se tem com que a acabar? Caso contrário, quando 

ele estabeleceu uma base e não a podendo acabar, todos os que 

observá-lo começar a ridicularizá-lo, dizendo: 'Este homem 

começou a construir e não pôde acabar.' Ou qual é o rei, quando 

ele sai ao encontro de outro rei na batalha, não se senta primeiro 

a considerar se ele é forte o suficiente com dez mil homens ao 

encontro do que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, 

enquanto o outro ainda está longe, ele envia uma delegação e pede 

condições de paz. Então, nenhum de vocês pode ser meu discípulo 

que não desistir de todos os seus bens próprios. Portanto, o sal é 

bom; mas se mesmo sal se tornar insípido, com o que ele vai ser 

temperado? É inútil, quer para o solo ou para adubo; ele é jogado 

fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça "(14: 25-35). 

O evangelho chama os pecadores a abnegação, desafiando-os a tomar a sua cruz cada dia 

e siga sem reservas ao Senhor Jesus Cristo (Lucas 9:23). É centrada em Deus, não o 

homem-centrado, exige auto-humilhação, não o amor-próprio, auto-sacrifício, não auto-

realização, e é espiritualmente focado, não psicologicamente motivado. Aqueles que 

respondem a ele voluntariamente submeter tudo ao Senhor Jesus Cristo. 

Mas como observei no meu livro difícil de acreditar , o verdadeiro evangelho tem sido 

cada vez mais substituída por uma falsificação favorável ao consumidor: 

O primeiro papel de sucesso de merchandising é dar aos consumidores o que eles 

querem. Se eles querem hambúrgueres maiores, fazer seus hambúrgueres 

maior. Designer de água engarrafada em seis sabores de frutas? Feito. Minivans com 



detentores de dez Cup? Dê-lhes vinte. Você tem que manter o cliente satisfeito. Você tem 

que modificar o seu produto e sua mensagem para atender às suas necessidades, se você 

quiser construir um mercado e chegar à frente da concorrência. 

Hoje, este mesmo consumidor mind-set invadiu cristianismo. O culto da igreja é muito 

longo, você diz? Nós vamos reduzi-lo (um pastor garante seus sermões nunca vai durar 

mais de sete minutos!). Too formal? Vista seu agasalho. Muito chato? Espere até você 

ouvir a nossa banda! 

E se a mensagem é muito conflituosa, ou muito crítico, ou muito exclusivo, assustador, 

inacreditável, difícil de entender, ou muito mais alguma coisa para o seu gosto, as igrejas 

em todos os lugares estão ansiosos para ajustar essa mensagem para torná-lo mais 

confortável. Esta nova versão do cristianismo faz de você um parceiro na equipe, um 

consultor de design na vida da igreja, e não acabar com old-fashioned autoridade, viagens 

de culpa, responsabilidade e moral absoluta. 

Uma igreja suburbana enviou um mailer recentemente, prometendo uma "informal, 

descontraído, atmosfera casual", "grande música da nossa banda", e que aqueles que virão 

", acredite ou não, mesmo se divertir." Isso é tudo ótimo se você é uma casa de café. Mas 

qualquer um que afirma ser chamando as pessoas para o evangelho de Jesus com as suas 

prioridades como é chamando-os a uma mentira. 

É o cristianismo para os consumidores: o cristianismo Lite, o redirecionamento, 

enfraquecer, uma interpretação errada do evangelho bíblico, na tentativa de torná-lo mais 

palatável e popular. Gosto muito de ir para baixo e se instala luz. Parece-salve seus 

sentimentos e arranhar sua coceira; é sob medida para as suas preferências. Mas essa 

leveza nunca vai encher-se com a verdadeira economia de evangelho de Jesus Cristo, 

porque ele é projetado pelo homem e não Deus, e isso é oca e inútil. Na verdade, é pior 

do que inútil, porque as pessoas que ouvem a mensagem do cristianismo Lite acho que 

eles estão ouvindo o evangelho-pensar que estão sendo resgatados de eterno, de fato, eles 

estão sendo enganados quando tragicamente-julgamento. 

O verdadeiro evangelho é um chamado à abnegação. Não é uma chamada para a auto-

realização. E isso coloca em oposição ao evangelho evangélico contemporâneo, onde os 

ministros ver Jesus como um gênio utilitária. Você esfrega a lâmpada, e ele salta para fora 

e diz que você tem o que você quiser; você dar-lhe a sua lista e ele 

proporciona. (Nashville: Tomé Nelson, 2003, 1-2) 

Em contraste com o "cristianismo Lite," o verdadeiro evangelho cristão não oferece o céu 

na terra, mas o céu no céu. Ela produz autênticos discípulos do Senhor Jesus Cristo, não 

cabides superficiais diante.Esta seção, como a tríplice repetição do termo "discípulo" (26 

vv. 27, 33) indica, é sobre o que significa ser um verdadeiro seguidor de Cristo. É uma 

chamada evangelística por Jesus para vir a Ele (v 26)., Que há de vir depois dele (v 

27.); para ser um discípulo de verdade, não um suposto, potencial, ou um periférico. 

A palavra grega traduzida como "discípulo" ( Mathetes ) é um termo amplo que identifica 

um aluno ou um estudante. Na antiga cultura judaica, rabinos foram itinerante, viajando 

sobre acompanhados pelos seus discípulos. Embora Ele nunca foi reconhecido como um 

pelo estabelecimento religioso, Jesus foi muitas vezes chamado de um rabino (por 

exemplo, Matt 26:25; Marcos 9:. 5; 11:21; 01:38 João, 49; 3: 2; 04:31 ; 6:25; 9: 2; 11: 8), 



em parte porque, como os rabinos, Ele era um professor itinerante que tinha 

discípulos. Esses primeiros discípulos estavam em diversos níveis de compromisso, que 

vão desde o totalmente comprometida, ao nominalmente comprometidos, para os curiosos 

não confirmadas. Ao longo de seu ministério, Jesus fez os requisitos para ser um 

verdadeiro discípulo mais clara e expressa-los em termos mais absolutos. Como 

resultado, os discípulos superficiais começaram a abandonar Ele (João 6:60, 66; cf. Lucas 

8: 13-14), especialmente porque a atitude de Israel em direção a Ele endureceu em 

incredulidade e rejeição. No momento em que seu ministério se aproximava do fim, Jesus 

tornou-se ainda mais definitiva sobre o discipulado. O termo "discípulo" sofreu uma 

metamorfose, e assumiu um significado mais puro, mais restrito, de modo que no livro 

de Atos, tornou-se sinônimo de "cristão" (11:26; cf. 26:28) e descreveu os que foram 

verdadeiros crentes remidos em Jesus Cristo (6: 1-7; 9: 1, 10, 19; 9: 26,36, 38; 11:29; 

13:52; 14: 20-22, 28; 15:10; 16 : 1; 18:23, 27; 19: 9, 30; 20: 1, 30; 21: 4, 16). 

O capítulo anterior do evangelho de Lucas fechou com o pronunciamento do Senhor do 

juízo sobre a nação de Israel e seus líderes para rejeitá-Lo (ver a exposição de 13: 34-35 

no capítulo 20 deste volume).Mas Jesus ainda convidou os indivíduos a se tornarem Seus 

discípulos, como fez nesta passagem (cf. 12: 8; 18: 18-24). Esta seção vem em um ponto 

estratégico no evangelho de Lucas. É óbvio que as passagens anteriores de que os líderes 

religiosos judeus, confiantes em sua observância da lei, tradições e rituais, não sabia como 

ser salvo, e, portanto, não poderia levar as pessoas para a salvação (cf. 6:39; Matt . 

23:15). Eles confiaram em suas cerimônias religiosas e conquistas morais, recusando-se 

a humilhar-se, o que resultou em seu ser impedido de entrar no reino (14:24), juntamente 

com todos os que os seguiram. Eles podem levar ninguém para a salvação. Eles só 

produziu "filhos do inferno" (Mat. 23:15). 

Em contraste com os líderes religiosos 'ignorância condenável, Lucas registra o 

ensinamento de Jesus com autoridade sobre o verdadeiro caminho da salvação. O Senhor 

usou várias metáforas para descrever a salvação, como entrar no Reino de Deus (18:24), 

que tem a vida eterna (18:18), e sendo por Ele confessou diante de Deus e dos santos 

anjos (12: 8-9). Aqui Ele equiparou a salvação com a tornar-se seu discípulo. 

Alguns, no entanto, em erro grave, interpretar mal o ensinamento do Senhor aqui e negar 

que é um convite para a salvação. Eles sugerem que Jesus está se dirigindo aqui aqueles 

que já foram salvos, mas não discípulos a segui-lo; aqueles que tinham reconhecido Jesus 

Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Jesus era, eles mantêm, chamando essas 

pessoas para mover para cima da salvação a um maior nível de compromisso e se tornar 

discípulos; terminologia confusa de Paulo, podemos dizer que Ele estava exortando-os a 

deixar de ser cristãos carnais e tornar-se cristãos espirituais (1 Cor. 3: 1 KJV). Mas que 

transforma nosso Senhor de um evangelista em uma vida mais profunda ou superior 

professor-embora Ele explicitamente disse que veio "para buscar e salvar o que estava 

perdido" (Lucas 19:10), e que ele fez "não vir a chamar os justos, mas os pecadores, ao 

arrependimento "(Lucas 5:32). ". Cristão" Como observado acima, no livro de Atos 

"discípulo" é usado como sinônimo de tornar-se assim um discípulo de Cristo não é para 

passar para um plano mais elevado na vida cristã, é para ser salvo; a passar da morte para 

a vida (João 5:24); das trevas para a luz (Atos 26:18); do reino de Satanás de Cristo (Col. 

1:13). (Para uma discussão sobre o chamado debate senhorio, ver meus livros O 

Evangelho Segundo Jesus [edição revista e ampliada aniversário Grand Rapids:. 

Zondervan, 1988, 1993, 2008], e O Evangelho Segundo os Apóstolos [Nashville: Palavra 

, 1993, 2000]). 



O que Jesus pediu nesta passagem é incrivelmente extremo. Ele não ligou para uma 

reforma, mas exigiu uma aquisição. Ele desafiou os pecadores, ao reconhecê-Lo como 

Senhor soberano, divino ditador, régua, controlador, rei e senhor. Jesus nunca ligou para 

ninguém para Oração um curto, a oração fácil de receber a vida eterna. Nem quis 

manipular alguém para tomar uma decisão emocional, ou dar uma falsa certeza da 

salvação para o interesse superficial. Ele nunca ensinou que o caminho para o céu é amplo 

e fácil, mas advertiu que "a porta é pequena e o caminho é estreito que conduz à vida, e 

poucos há que a encontrem" (Mat. 7:14), e disse que as pessoas teriam de forçar seu 

caminho para ele (Lucas 16:16). "Nem todo aquele que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará 

no reino dos céus", ele advertiu, "mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no 

céu vai entrar" (Mat. 7:21). Somente aqueles que continuam em Sua Palavra (João 8:31) 

e cujas vidas se manifestar o fruto da salvação (João 15: 8.; Cf. Mt 3: 8) são 

verdadeiramente Seus discípulos, e apenas discípulos são salvos do julgamento de 

inferno. 

Metodologia evangelística do Senhor está em flagrante contraste com a abordagem de 

hoje igreja pop. Os pastores e evangelistas, buscando respostas em massa, procurar 

eliminar barreiras e torná-lo tão fácil quanto possível para as pessoas a responder à 

mensagem. Jesus, no entanto, fez o contrário. Ele fez declarações extremas, exclusivos e 

absolutos para desencorajar respondedores superficiais. "Não penseis que vim trazer paz 

à terra" Ele declarou: "Eu não vim trazer paz, mas espada" (Mat. 10:34). Em duas breves 

parábolas, Jesus comparou a salvação no reino de Deus a um tesouro escondido e uma 

pérola de grande valor, que as pessoas venderam tudo o que possuía para obter (Mat. 13: 

44-46). Pode ser necessário abrir mão de famílias e bens para a sua causa e (Marcos 10: 

29-30) do evangelho, e enfrentar o ódio do mundo (João 15: 18-19; 16: 1-3). O Senhor 

advertiu solenemente pretensos seguidores: "Se alguém quer vir após mim, renuncie a si 

mesmo, tome a sua cruz e siga-Me" (Lucas 9:23;. Cf. Mt 10:38; 16:24 -25), porque "Quem 

ama a sua vida perdê-la, e aquele que odeia a sua vida neste mundo, conservá-la para a 

vida eterna" (João 12:25). 

Esta passagem não revela todos os aspectos da salvação verdade. Não menciona a 

santidade de Deus, o pecado humano, o juízo divino, a obra de Cristo na cruz de poupança, 

ou a salvação pela graça através da fé. Seu foco não é sobre os fatos objetivos do 

evangelho, mas sim a atitude subjetiva do radical, o compromisso extrema fé que deve 

existir nos corações daqueles que confiam em Cristo Salvadora. Aqueles que ficam 

aquém de tal compromisso com Ele perecerão eternamente (Mt 7: 21-23; 8: 19-22.; Lucas 

13: 24-28). Céu aguarda aqueles que desistir de tudo; que se arrependem, levantar as 

mãos vazias de fé, e confessar Jesus como Senhor e a si mesmos como Seus servos que 

recebem o dom gratuito da salvação. 

Este texto revela três coisas que marcam verdadeiros discípulos de Jesus Cristo: abandono 

das prioridades do passado, avaliação dos atuais poderes, e fidelidade a privilégios 

futuros. 

ABANDONO DE PRIORIDADES DO PASSADO 

Agora grandes multidões estavam indo junto com Ele; e Ele virou-

se e disse-lhes: "Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai 

e mãe e esposa e filhos e irmãos, e irmãs, e até sua própria vida, 



não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não me 

segue não pode ser meu discípulo .... Então, nenhum de vocês pode 

ser meu discípulo que não desistir de todos os seus bens 

próprios. (14: 25-27, 33) 

Jesus resumiu as prioridades do regenerado em três categorias gerais: auto, 

relacionamentos e posses. Mesmo nesta fase final, com a rejeição definido ea cruz apenas 

alguns meses de distância, Jesus ainda atraiu grandes multidões , que iam com Ele , 

como Ele fez sua última viagem a Jerusalém. O local exato do incidente não é conhecido 

(embora alguns sugerem que era a leste do Jordão em Perea). Este não foi o primeiro 

ensinamento de Jesus tinha feito nesta jornada. Muitos que ouviram seus ensinamentos, 

nesta ocasião, também ouviu seu discurso estendida que Lucas registra em 12: 1-13: 

9. Essa instrução inclui vários outros componentes de sua pregação evangelística, como 

Sua convidando os ouvintes para evitar a influência da religião falsa (12: 1), entender que 

eles estão sob escrutínio de Deus (12: 2-3), temer a Deus como o juiz do pecado (12: 4-

5), confessar Jesus como Senhor e Salvador (12: 8-9), ouvir o Espírito Santo (12: 10-12), 

abandonar o materialismo (12: 13-21), buscar a Deus de reino (12: 22-34), estar pronto 

para a segunda vinda (12: 35-48), resolver suas contas com Deus, antes que seja 

demasiado tarde (12: 54-59), e perceber que eles estão vivendo em tempo emprestado 

(13: 1-9). Nesta seção sobre as prioridades mudaram radicalmente o Senhor chama para 

extrema devoção. 

Em primeiro lugar, qualquer um que trata de Jesus para a salvação deve preferir Deus 

sobre a sua família. Vir a Cristo é uma terminologia para a expressão inicial da fé 

salvadora. Uma pessoa que faz isso, Jesus declarou, deve odiar o próprio pai e mãe e 

esposa e filhos e irmãos e irmãs . A frase sua própria sublinha a prioridade natural de 

afeto e normal para uma família. Salvação traz tumulto na casa como o novo crente tenta 

coexistir com não-crentes. Os membros da família que rejeitam o evangelho pode até 

banir aqueles que acreditam nele. Em Mateus 10: 34-36 Jesus advertiu que as famílias 

seriam divididos sobre ele: 

Não penseis que vim trazer paz à terra; Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim 

para colocar um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e uma filha-de-lei contra 

a mãe-de-lei; e os inimigos do homem serão os membros de sua família. (Cf. a exposição 

de Lucas 12: 51-53, no capítulo 14 deste volume) 

O ensinamento do Senhor, que é necessário odiar a família não é incompatível com 

mandamentos da Bíblia que as crianças estão a honrar os pais (Ex. 20:12), os maridos 

amar suas esposas (Ef. 5:25), esposas amam seus maridos ( Tito 2: 4), e os pais amam 

seus filhos (Tito 2: 4; cf. Ef. 6: 4). Ódio, neste contexto, é uma maneira de expressar 

semita preferência. Por exemplo, Deus disse em Malaquias 1: 2-3: "Eu amava a Jacó; mas 

eu odiei Esaú "(cf. Rom. 9:13). A questão não é que Deus tinha animosidade contra Esaú, 

mas sim que Ele preferiu Jacó, dando Sua promessa através dele. Da mesma forma, 

quando Gênesis 29:31 registros que Leah não era amada (o termo hebraico significa 

literalmente "odiado") por Jacó, isso não significa que ele desprezava e detestava, mas 

que ele amava Rachel mais (cf. Deut. 21:15 -17). Para odiar a família é a preferir Deus 

sobre eles, ao ignorar o que eles desejam se que entre em conflito com o que Deus 

requer; é amar a Deus mais e os menos. "Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim 

não é digno de mim", disse Jesus, "e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não 



é digno de mim" (Mat. 10:37). Todos os outros amores deve estar subordinada a amar a 

Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força (Lucas 10:27). 

As palavras de Jesus teria sido claramente entendida no contexto do primeiro 

século. Quando o povo judeu fez um compromisso com Jesus Cristo, eles muitas vezes 

alienar as suas famílias, como Darrell L. Bock observa: 

Naquela época um judeu que fez uma escolha para Jesus iria alienar a sua família. Se 

alguém aceitação por parte da família mais do que um relacionamento com Deus 

desejado, nunca se pode vir a Jesus, dada a rejeição que inevitavelmente seguir. Em outras 

palavras, não poderia haver devoção casual para Jesus no primeiro século. A decisão por 

Cristo marcou uma pessoa e automaticamente veio com um custo. (Comparações 

contemporâneos podem ser vistos em certas configurações do Leste Europeu ex-

comunistas, em países muçulmanos, ou em uma família asiática muito unidas.) O 

fenômeno ocidental moderno, onde uma decisão por Cristo é popular na comunidade 

social maior não era verdade de configuração de Jesus , o que dificulta a compreensão do 

significado de uma decisão de associar-se com Cristo. Hoje pode-se associar com Cristo, 

simplesmente porque é culturalmente adequada, e não por razões espirituais 

verdadeiros. Essa "decisão" era impossível no primeiro século. Se se escolheu para ser 

associado com Jesus, um recebeu uma reacção negativa, muitas vezes, a partir de dentro 

da casa. ( Lucas 9: 51-24: 53 , Baker Exegetical Comentário do Novo Testamento [Grand 

Rapids: Baker, 1996], 1285) 

Em segundo lugar, uma pessoa que viria a Jesus deve odiar até sua própria vida (cf. 

João 12:25), ou ele não pode ser seu discípulo . A chamada para a salvação é uma 

chamada para a auto-negação (cf. Lucas 17:33); que marca o fim dos pecadores sendo as 

autoridades reinantes em suas vidas e pede para eles em vez de apresentar como escravos 

para a autoridade de Jesus como Senhor, Rei e Mestre. Esse altruísmo se estende até o 

ponto de morte, como próximo a declaração de Jesus, Quem não carrega sua própria 

cruz e não me segue não pode ser meu discípulo (cf. 9: 23-25; Mateus 16:24.) deixa 

claro.O tesouro celeste é tão valioso (Mat. 13:44), a pérola da salvação tão precioso (v. 

46), que os verdadeiros discípulos estão dispostos a abrir mão de suas vidas, se Deus 

assim quiser, para ganhar a vida eterna.Jesus apela a completa auto-abandono. 

Deve-se notar que este não é um meritório trabalho de pré-salvação que de alguma forma 

ganha justificação. Salvação, Paulo insistiu, é "pela graça ... mediante a fé; e isto não vem 

de vós, é dom de Deus "(Ef. 2: 8). Jesus declarou que "ninguém pode vir a [Ele], a menos 

que tenha sido concedida a ele a partir do Pai" (João 6:65). Mas a salvação não é para 

além da vontade do pecador. Jesus chamou as pessoas para "Arrependei-vos e crede no 

evangelho" (Marcos 1:15), e advertiu os incrédulos, "A menos que você se arrependa, 

você todos de igual modo perecereis" (Lucas 13: 3, 5). Pedro desafiou seus ouvintes a "se 

arrepender e voltar, para que seus pecados sejam cancelados away" (Atos 3:19), e Paulo 

pregou que "Deus agora declara a homens que todas as pessoas em todos os lugares se 

arrependam" (Atos 17:30; cf. 26:20). Esses comandos pressupõe responsabilidade do 

pecador para obedecê-los, para o qual ele está habilitado pelo Espírito de Deus. 

Finalmente, uma pessoa que iria ser de Cristo discípulo deve desistir de todos os seus 

bens próprios . A frase que nenhum de vocês inclui todos e a palavra tudo não engloba 

apenas o dinheiro, mas os bens materiais também. Não há exceções ou isenções a esses 

requisitos, não qualificados absolutos. Apotassō ( desistir ) significa, literalmente, 



"despedir-se de" (Atos 18:18, 21;. 2 Cor 2:13), ou "para dizer adeus para "(Marcos 06:46; 

Lucas 9:61). Era a sua falta de vontade de se render suas posses que causaram o jovem 

rico a afastar-se de Cristo (Lucas 18: 18-23) e ser eternamente perdidos. Jesus não está 

defendendo o socialismo, ou livrar-se de tudo e viver uma vida de pobreza. Seu ponto é 

que aqueles que seriam seus discípulos devem reconhecer que eles são mordomos de tudo 

e proprietários de nada. E se o Senhor lhes pediu para desistir de tudo o que eles estariam 

dispostos, porque a obediência amorosa é o seu maior dever e alegria. Leon Morris 

observa as implicações do ensinamento do Senhor: 

A lição é simples. Jesus não quer seguidores que se apressam em discipulado sem pensar 

em que está envolvido. E Ele é clara sobre o preço. O homem que vem a Ele deve 

renunciar a tudo o que ele tem ....Estas palavras condenar toda tibieza. Jesus não é, 

naturalmente, desestimulando discipulado. Ele está advertindo contra um irreflectida, o 

apego fainthearted, a fim de que os homens podem saber a coisa real.Ele quer que os 

homens para contar o custo e contar todos perdidos por amor a Ele, para que possam 

entrar na alegria de discipulado cheia de sangue. ( O Evangelho Segundo São Lucas , 

Tyndale Comentários do Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1975], 236-37) 

AVALIAÇÃO DOS PODERES PRESENTE 

Para que um de vós, quando ele quer construir uma torre, não se 

senta primeiro a calcular o custo para ver se tem com que a 

acabar? Caso contrário, quando ele estabeleceu uma base e não 

a podendo acabar, todos os que observá-lo começar a 

ridicularizá-lo, dizendo: 'Este homem começou a construir e não 

pôde acabar.' Ou qual é o rei, quando ele sai ao encontro de outro 

rei na batalha, não se senta primeiro a considerar se ele é forte o 

suficiente com dez mil homens ao encontro do que vem contra ele 

com vinte mil? Caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, 

ele envia uma delegação e pede condições de paz. (14: 28-32) 

Estas duas ilustrações que demonstram a importância de compreender o sacrifício 

necessário para fazer um compromisso com Cristo. Como aconteceu com todas as 

ilustrações e parábolas de Jesus, ambos descrevem situações familiares aos seus 

ouvintes. O ponto é que as pessoas contam o custo antes de iniciar qualquer tarefa 

importante na vida. Quanto mais importante é para contar o custo antes de comprometer-

se a Ele? 

A primeira ilustração mostra um homem que contempla a construção de uma torre . Isto 

poderia ter sido uma torre de vigia para a proteção de seus inimigos, ou uma torre de 

armazenamento para os seus bens. Qualquer uma delas poderia ter sido um projeto de 

construção visível, e todos na comunidade teria sabido sobre ele. A preservação da honra 

e evitando trazendo vergonha para si mesmo e sua família foram elevados matérias no 

antigo Oriente Próximo. Assim, para este homem ter estabelecido uma base e , em 

seguida, não foi capaz de terminar teria vergonha trouxe. Teria ele fez a piada da 

comunidade, como todos os que vi a torre inacabada começou a ridicularizá-lo, 

dizendo: "Este homem (uma expressão de desprezo depreciativa; cf. 5:21; 

7:39) começou a construir e foi não capaz de terminar ( ekteleō .; a completa ou 



totalmente terminar uma tarefa) "Para evitar um golpe devastador à sua honra e prestígio, 

um homem considerando a construção de uma torre iria se senta primeiro a calcular o 

custo para ver se ele tinha o suficiente para completá-lo . 

Enquanto a primeira ilustração exibe um ato voluntário, o segundo descreve um homem 

empurrou involuntariamente em um dilema fora de seu controle. Jesus perguntou aos seus 

ouvintes a considerar umrei preparação ao encontro de outro rei comandando uma força 

maior para engajá-lo na batalha . Antes de enfrentar o rei de ataque em combate, será 

que ele não se senta primeiro a considerar se ele é forte o suficiente com dez mil 

homens ao encontro do que vem contra ele com vinte mil? Será que ele não avaliar o 

que a logística, o terreno, armas, eo que estratégica ou vantagens táticas pode compensar 

a superioridade numérica do adversário? Se não, para continuar com a batalha seria 

loucura suicida, tanto para o rei e os seus homens. Se ele não tinha nenhuma possibilidade 

de vitória, o seu recurso apenas sensato seria, enquanto o outro rei ainda está longe , 

para enviar uma delegação e negociar condições de paz . 

Em ambas as histórias Jesus mostrou a sabedoria de avaliar cuidadosamente o 

compromisso envolvido em segui-Lo. Ele não queria, superficial, egoísta, seguidores, 

transitórios temporários impulsionado pela emoção, como os representados pelos solos 

rochosos e espinhosos na parábola do semeador (Mat. 13: 20-22). A verdadeira fé 

perseverar até o fim (Marcos 13:13; cf. 1 João 2:19). João Stott escreve a respeito da 

importância de contar com o custo de compromisso, 

A paisagem cristã está cheia de destroços de abandonados, torres-os meio-construídos 

ruínas de quem começou a construir e não conseguiu terminar. Para milhares de pessoas 

ainda ignoram o aviso do Cristo e se comprometem a segui-lo sem antes parar para refletir 

sobre o custo de fazê-lo. O resultado é o grande escândalo da cristandade hoje, chamado 

"Cristianismo nominal. ' Nos países em que a civilização cristã se espalhou, um grande 

número de pessoas se cobriram com um acervo considerável, mas fina, verniz de 

cristianismo. Eles se permitiram tornar-se um pouco envolvido; o suficiente para ser 

respeitável, mas não o suficiente para ser desconfortável. Sua religião é uma grande 

almofada e macio. Ele protege-los do desagrado duro da vida, ao alterar o seu lugar e 

forma a adequar a sua conveniência.Não admira que os cínicos falar de hipócritas na 

igreja e destituir a religião como escapismo. ( Cristianismo Básico [de Downer Grove, Ill 

.: Inter-Varsity, 1978], 108). 

Evitando, falsa fé temporária exige que os pecadores honestamente avaliar seus motivos, 

examinar a autenticidade de seu arrependimento, e determinar se eles estão prontos para 

manter o compromisso de que Cristo exige de seus seguidores. Nenhuma dessas coisas, como 

mencionado acima, são obra de homens que podem ganhar a salvação, que é somente pela 

fé. Pelo contrário, são marcas distintivas da verdadeira fé, além de que é uma ilusão não-

poupança (Tiago 2: 14-26). 

ALLEGIANCE A PRIVILÉGIOS FUTUROS 

Portanto, o sal é bom; mas se mesmo sal se tornar insípido, com 

o que ele vai ser temperado? É inútil, quer para o solo ou para 



adubo; ele é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, 

ouça. (14: 34-35) 

À primeira vista, parece haver uma desconexão entre essas demonstrações de fechamento 

e os versos anteriores. Mas o uso do Senhor de portanto, para apresentá-los indica que 

ele era, de fato, fazer uma conexão. A conexão é que ser Suas preocupações discípulo não 

apenas relacionamentos passados e presente compromisso, mas também futuro lealdade 

continuada. 

Sal foi amplamente utilizado antes do advento da refrigeração como conservante. Ele 

também foi associado no Antigo Testamento com os convênios (Lv 02:13; Num 18:19; 2 

Crônicas 13:... 5) e os sacrifícios (Lv 02:13; Esdras 6: 9-10.; Ez. 43: 23-24). Sal 

normalmente não se degrada, ou então seria de pouco valor como conservante. Às vezes, 

porém, o sal da vizinhança do Mar Morto foi contaminado com gesso e, se não forem 

processados corretamente, poderia perder a sua eficácia e se tornar insípido . Como 

pergunta retórica do Senhor, Se até mesmo sal se tornar insípido, com o que ele vai ser 

temperado? indica, esse sal é inútil ou para o solo (como adubo) ou para o monte de 

esterco (já que ele não iria se decompor). Só poderia ser usado para manter caminhos 

livre de vegetação, ou serjogado fora . 

Esta ilustração mostra que Jesus não quer discípulos temporários, mas sim aqueles que se 

comprometerá a lealdade ao longo da vida a Ele. Apenas os discípulos podem ser usados 

por Ele para o bem neste mundo. É verdade que ninguém perfeitamente mantém seu 

compromisso com o Senhor. Há momentos em que vacila devido a pressões da família, o 

egoísmo, o fascínio de bens materiais, ou quando os crentes se perguntar se eles têm a 

vontade de amar e obedecer ao Senhor até o fim. Momentos de falha, no entanto, não 

invalida a direcção do coração. 

Por outro lado, os discípulos temporários são, em última análise inúteis para o 

Senhor. Como o sal contaminado, aqueles contaminados pelo mundanismo será jogado 

fora em juízo eterno (13:28; 08:12 Matt; 13: 41-42., 50; 22: 12-13; 25:30; João 15: 6). 

Jesus fechou com a expressão coloquial, Aquele que tem ouvidos para ouvir, que 

ouça . Este provérbio familiar é um desafio para ouvir, entender e abraçar Sua mensagem 

(cf. Mt 11:15; 13: 9., 43; Marcos 04:23). É um apelo urgente para as pessoas a responder 

antes que seja tarde demais, eo julgamento de Jesus advertiu em Lucas 8:10 cai e "vendo, 

não vejam, e ouvindo, não entendam." 

 
90.  Alegria do céu: Recuperar o Perdido (Lucas 

15: 1-10) 

Agora todos os cobradores de impostos e pecadores estavam 

chegando perto dele para ouvi-lo. Ambos os fariseus e os escribas 

murmuravam, dizendo: "Este homem acolhe os pecadores e come 

com eles." Então Ele lhes disse esta parábola, dizendo: "Que 

homem dentre vós, se ele tiver cem ovelhas e perdendo uma delas 



, não deixa as noventa e nove no pasto e vai atrás da que se perdeu, 

até encontrá-la? Quando ele encontrou-a, põe-na sobre os 

ombros, cheio de júbilo. E quando ele chega em casa, convoca os 

amigos e vizinhos, dizendo-lhes: 'Alegrai-vos comigo, porque já 

achei a minha ovelha que estava perdida!' Eu lhes digo que, da 

mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se 

arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam 

de arrependimento. Ou qual é a mulher, se ela tem dez moedas de 

prata e perde uma moeda, não acende uma lâmpada, varre a casa 

e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando ela 

descobriu, ela reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos 

comigo, porque já achei a dracma que eu tinha perdido! ' Da 

mesma forma, digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus 

por um só pecador que se arrepende "(15: 1-10). 

A Bíblia revela os muitos atributos de Deus, tanto seus atributos incomunicáveis (aqueles 

de verdade somente a Ele, como onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, e 

eternidade) e atributos transmissíveis (aqueles que também é verdade para um grau muito 

menor de seres humanos, tais como justiça, santidade, sabedoria, amor, compaixão, graça 

e misericórdia). Os crentes estão muito familiarizados com estes. Mas um dos atributos 

de Deus que é frequentemente esquecido é a Sua alegria. Ainda que um Deus eternamente 

alegre parece difícil de aceitar, textos como Primeiras Crônicas 16:27 e Neemias 08:10 

referem-se a essa realidade. Lucas 10:21 até mesmo registros que Jesus "alegrou no 

Espírito Santo", enquanto que em João 15:11 e 17:13 Cristo falou de sua própria 

alegria. Mesmo suportando a cruz como um "homem de dores" (Is. 53: 3) Ele sabia que 

iria trazer-lhe alegria, a alegria de recuperar os pecadores perdidos (Heb. 12: 2). 

Deus, que é, por natureza, um salvador (Matt 01:21; João 3:. 16-18; 1 Timóteo 2: 3-4; 

Tito 1: 3., 2:10, 13; 3: 4, 6), traz Ele mesmo eterna alegria em recuperar o perdido. É essa 

alegria que se expressa como o ponto dos três parábolas do Senhor elaboradas neste 

capítulo (vv. 7, 10, 32). E a alegria de Deus em recuperar o perdido não é um tema obscuro 

nas Escrituras. Em Deuteronômio 30: (. Vv 1-8) 9 Deus prometeu a Israel que, quando 

Ele os castigou por sua desobediência e se arrependeram Ele iria "novamente se alegra 

com [eles] para o bem, como se alegrou em [seus] pais". Em Salmo 105: 43 o salmista 

declarou que Deus ". trazido Seu povo com alegria, seus escolhidos com uma mensagem 

alegre" Olhando para o futuro, a salvação de Israel, Deus disse através do profeta Isaías: 

"Porque, como o jovem desposa uma virgem, para que seus filhos se casará com você; e 

como o noivo se alegra da noiva, assim, o seu Deus se deleitará em ti "(Isaías 62: 5.; cf. 

65:19). Da mesma forma, Deus declarou por meio de Jeremias, 

Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os tenho lançado na minha ira, no 

meu furor e com grande indignação; e eu vou trazê-los de volta a este lugar e torná-los 

habitar em segurança .... Eu me regozijo sobre eles para lhes fazer bem e plantá-los 

fielmente nesta terra com todo meu coração e com toda a minha alma. (Jer. 32:37, 41) 

O profeta Sofonias escreveu, 



Gritem de alegria, ó filha de Sião! Exulta, ó Israel! Alegrai-vos e rejubila de todo o 

coração, ó filha de Jerusalém! O Senhor levou Seus julgamentos contra você, Ele tem 

varrido seus inimigos. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de vós; Você teme desastre 

não mais. Naquele dia se dirá a Jerusalém: "Não tenha medo, ó Sião; não deixe que suas 

mãos cair limp. O Senhor teu Deus está no meio de vós, um guerreiro vitorioso. Ele vai 

exultar em ti com alegria, Ele vai ficar quieto em Seu amor, Ele se deleitará em ti com 

júbilo "(Sofonias 3: 14-17.). 

A alegria de Deus é a fonte de alegria dos crentes; é um componente do reino de Deus 

dispensado pelo Espírito Santo para os remidos (Rom 14:17; cf. 15:13; Sl 51:12; 1 

Tessalonicenses 1:... 6). Enquanto os cristãos são abençoados com uma rica medida de alegria 

nesta vida (João 15:11; 16:20, 24; 17:13; Atos 13:52; Romanos 15:13; Gal 5:22; Fp 4..:. 4; 1 

Pedro 1: 8; 1 João 1: 4; 2 João 12), a alegria plena da perfeição eterna espera por eles no céu 

quando como escravos fiéis que "entra no gozo do [seu] master" (Mt 25:. 21, 23). Maior 

alegria dos crentes nesta vida não vem das, insignificantes, coisas temporais triviais deste 

mundo, mas na vida espiritual e comunhão de pecadores perdidos encontrados, restaurado, e 

unidos na verdadeira igreja de Cristo. Alegria dos crentes, como a alegria de Deus, é o 

resultado da grandeza e da glória da obra salvadora de Deus. 

Três pontos fornecer informações básicas necessárias para as parábolas neste capítulo. A 

primeira é a clareza. Essas histórias não pode ser entendida em um vácuo, mas apenas à 

luz do contexto cultural em que foram dadas. O que significava para o povo da época de 

Jesus é o que Ele pretendia que eles significam para todos e cada nova geração. A 

parábola em um sentido pode ser como uma caricatura política, a ponto de que passa 

despercebida daqueles de uma sociedade diferente. A mensagem das parábolas do nosso 

Senhor foi claro aos ouvintes perceptivas que convivem na cultura comum da 

época. Assim, o pré-requisito essencial para a compreensão da mensagem das parábolas 

é estabelecida pela reconstrução do ambiente cultural em que foram disse. 

A segunda é a localização. Este capítulo está centralmente colocado no evangelho de 

Lucas. A secção introdutória (1: 1-9: 50) cobre prólogo de Lucas, os eventos que cercam 

o nascimento de Cristo e Seu ministério galileu. A seção intermediária (9: 51-19: 27), 

narra o ministério do Senhor na Judéia. A seção final (19: 28-24: 53), centra-se na paixão 

de Cristo; os acontecimentos em torno da cruz, Suas aparições morte, ressurreição e pós-

ressurreição. As médias dez capítulos, contendo mais de vinte parábolas, são o coração 

ea alma do ensino reino de nosso Senhor. Capítulo 15 está no meio desses dez capítulos, 

e as três parábolas contém formar o ponto alto do ensinamento de Jesus nesta seção de 

Lucas. 

O ponto final é a complexidade. Enquanto ilustrações e analogias e nunca com alegorias 

místicas, escondido, significados secretos, parábolas pode conter vários recursos e 

camadas. Em cada uma dessas parábolas, a história em si é a primeira e segue a mesma 

forma ou esquema em todos os três. Algo valioso (a ovelha, moeda, ou filho) está perdido, 

procurada, encontrada e restaurada, e comemorou. A segunda camada é composta por 

uma implicação ética que todos teriam compreendido. Será que o pastor fazer a coisa 

certa em deixar as noventa e nove ovelhas para procurar aquela que se perdeu? No caso 

de a mulher ter deixado cair tudo para procurá-la moeda perdida? Foi-se o direito pai para 

ter de volta o filho que tinha perdido a sua herança? Em terceiro lugar, há implicações 



teológicas nas aulas cada parábola ensina sobre o reino de Deus. A camada final envolve 

o que as parábolas ensinam sobre Cristo. Todas as três parábolas também ilustram um 

aspecto do pecador perdido, que como uma ovelha é estúpido e indefeso; como uma 

moeda é sem sentido e inanimada, e como um filho rebelde é perverso e indigentes. Em 

cada caso, o candidato (o pastor, mulher e pai) representa Deus, que depois de restaurar 

o pecador perdido se alegra junto com todos aqueles no céu. 

Com esse pano de fundo, o capítulo se abre sobre a realidade fundamental que define os 

stage- todos os cobradores de impostos (desprezado traidores que extorquiram dinheiro 

de seus companheiros judeus a encher os cofres de Roma) e os pecadores (os irreligiosos 

e injustos ralé, a quem os escribas e fariseus consideradas abaixo deles e se recusaram a 

associar) estavam chegando perto de Jesus para ouvi-lo . Como resultado, ambos os 

fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: "Este homem acolhe os pecadores e 

come com eles." detalhes William Barclay desdém dos fariseus para essas pessoas: 

Os fariseus deu para as pessoas que não guardaram a lei uma classificação geral. Eles 

chamavam os povos da terra ; e havia uma barreira completa entre os fariseus e os povos 

da terra. Os regulamentos farisaica colocou na sua frente: "Quando um homem é um dos 

povos da terra, confiar sem dinheiro para ele, tomar nenhum testemunho dele, confiar 

nele com nenhum segredo, não nomeá-lo guardião de um órfão, não faça -lhe a custódia 

de fundos de caridade, não acompanhá-lo em uma viagem. "Um fariseu foi proibido de 

ser o convidado de qualquer homem ou de tê-lo como seu convidado. Ele foi até proibido, 

na medida em que era possível, ter quaisquer negócios com ele. Foi o farisaico deliberada 

como objectivo evitar qualquer contacto com as pessoas que não observar os detalhes 

insignificantes da lei .... os judeus rigorosos disse não, "Não haverá alegria no céu por um 

pecador que se arrepende", mas, "Não haverá alegria no céu por um pecador que é 

obliterado diante de Deus." ( O estudo da Bíblia New diário , O Evangelho de Lucas 

[Louisville: Westminster João Knox, 2001], 236-37 itálico no original).. 

Que o Senhor associado com os desterrados desprezados da sociedade judaica chocado e 

consternado as autoridades religiosas, e chamou a sua crítica aguda (cf. 5: 29-32; 7: 34-

39; 19: 7). Mas Cristo associada com os pecadores, porque Sua missão era "buscar e 

salvar o que estava perdido" (Lucas 19:10) e, consequentemente, trazer alegria para Deus. 

É no contexto do seu conflito com os escribas e fariseus que Jesus criaram as três 

parábolas que compõem o capítulo. Eles não só revelam que Deus e todo o Céu se alegrar 

quando os perdidos são encontrados, mas, ao mesmo tempo indiciar os escribas e fariseus 

por não encontrar a alegria na missão de salvar os pecadores Jesus. Eles afirmaram que 

conhecem a Deus, mas na verdade eram abissalmente ignorante do coração de Deus para 

com os perdidos. Eles eram apenas outra geração como aqueles a quem Isaías descreveu 

como os hipócritas que "se aproximam com suas palavras e me honra com os serviço de 

bordo, mas eles removem seus corações longe de mim" (Is. 29:13). Essas histórias são o 

meio pelo qual o Senhor expõe sua completa alienação de Deus, a Sua alegria, ea missão 

de salvação. 

A OVELHA PERDIDA 

Então Ele lhes disse esta parábola, dizendo: "Que homem dentre 

vós, se ele tiver cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 



noventa e nove no pasto aberto e ir atrás do que se perdeu, até 

encontrá- -lo? Quando ele encontrou-a, põe-na sobre os ombros, 

cheio de júbilo. E quando ele chega em casa, convoca os amigos 

e vizinhos, dizendo-lhes: 'Alegrai-vos comigo, porque já achei a 

minha ovelha que estava perdida!' Eu lhes digo que, da mesma 

forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se 

arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam 

de arrependimento. (15: 3-7) 

Ao introduzir as primeiras duas parábolas com uma pergunta hipotética, o Senhor chamou 

os escribas e fariseus em profundidade a experiência e pensamento dos personagens 

principais. Tendo assumido esse papel em suas mentes e afirmou que o que o personagem 

da história fez foi certo eticamente eles estavam presos. Não havia nenhuma maneira de 

evitar a aplicação clara e inequívoca do Senhor da verdade que era direito de recuperar 

uma moeda valiosa e ovelhas foi-lo menos importante para resgatar a alma do 

julgamento? 

Esta primeira história envolve camponeses pobres em uma aldeia. O homem cuidar de 

uma centena de ovelhas provavelmente não possui todos eles, uma vez que teria sido 

incomum para um morador de ter um rebanho tão grande. Os moradores, muitas vezes 

consolidar suas ovelhas em grandes bandos e contratar pastores partir da extremidade 

inferior da estrutura social da aldeia para cuidar deles. Eles estavam relutantes em 

contratar pessoas de fora uma vez que tais mãos contratadas, não tendo nenhum interesse 

pessoal no rebanho, não estavam preocupados com as ovelhas (João 10: 12-13). 

Mesmo que tais figuras proeminentes do Antigo Testamento como Rachel (Gn 29: 9), 

Jacó (Gn 30:31; 31: 4), os patriarcas das doze tribos de Israel (Gênesis 37: 12-13; 47: 3 ), 

José (Gen. 37: 2), Moisés (Ex 3: 1), e Davi (1 Sam 16:19; 17:15, 20, 34) tinha sido 

pastores, e até mesmo Deus é descrito como um pastor.. . (Gen. 48:15; Sl 23: 1; 80: 1; Isa 

40:11; João 10:11, 14; Hb 13:20; 1 Pedro 2:25; 5:.. 4; Rev. 7: 17), os pastores estavam 

perto do fundo da escada social. Cuidando de ovelhas foi o mais baixo das ocupações 

legítimas, ocupando apenas acima da linha marginal, abaixo do qual eram cobradores de 

impostos e outros pecadores sem religião. Pastores eram incultos e não qualificado, e 

foram cada vez mais visto no pós-New era Testamento como desonesto, não confiável, e 

desagradável, a ponto de que eles não foram autorizados a testemunhar em 

tribunal. Ovelhas teve de ser assistido e cuidado sete dias por semana, deixando os 

pastores incapazes de cumprir integralmente feitas pelo homem sábado regulamentos dos 

fariseus. Porque eles estavam em contínua violação dos referidos regulamentos, pastores 

estavam perpetuamente impuro. Para Jesus a pedir os escribas e fariseus a imaginar-se no 

papel de um pastor era um insulto. Sem fariseu se rebaixar ao tornar-se um pastor, nem 

mesmo hipoteticamente. , Desafiando-os a colocar-se no lugar do pastor imaginário, o 

Senhor mais uma vez atacou o seu orgulho arrogante. 

Quando a história começa, os pastores (há provavelmente teria sido dois ou três para um 

rebanho deste tamanho) tinham perdido uma das ovelhas. Esta foi uma situação 

perigosa e potencialmente fatal, uma vez que as ovelhas estão indefesos contra predadores 

e incapaz de cuidar de si mesmos. Por exemplo, se rolar sobre as costas eles são muitas 



vezes incapazes de endireitar-se, o que os coloca em grave perigo, como Phillip Keller 

explica: 

A forma como ele acontece é isso. Um pesado, gordo, ou ovelhas longo espoliados vai 

deitar-se confortavelmente em algum pequeno oco ou depressão no solo. Pode rolar de 

lado um pouco para esticar ou relaxar. De repente, o centro de gravidade nas mudanças 

do corpo para que ele se transforma em sua parte traseira o suficiente para que os pés não 

tocam o chão. Ele pode se sentir uma sensação de pânico e começar a pata 

freneticamente. Freqüentemente isso só piora as coisas. Ele rola ainda mais. Agora é 

quase impossível para ele para recuperar seus pés. 

Enquanto ela fica lá lutando, gases começam a acumular-se no rúmen. Como estes 

expandir eles tendem a retardar e reduzir a circulação do sangue para as extremidades do 

corpo, especialmente nas pernas.Se o tempo estiver muito quente e ensolarado uma 

ovelha elenco pode morrer em poucas horas. Se está frio e nublado e chuvoso pode 

sobreviver nesta posição por alguns dias. ( A Pastor Olha Salmo 23[Grand Rapids: 

Zondervan, 1970], 61-62) 

Perder uma das ovelhas era, portanto, uma situação grave, que apelou para uma acção 

imediata. Pastores foram responsáveis por seu rebanho, e se uma ovelha se afastou, eles 

foram responsáveis para resgatá-lo (cf. 1 Sam. 17: 34-35), ou produzir provas de que ele 

tinha sido morto por um predador ou roubados (cf. Gen . 31:39). Era dever deste 

pastor deixa as noventa e nove no pasto aberto sob os cuidados de outros e ir atrás de 

um que foi perdido e procurá-lo até que ele encontrou -lo . 

Na história do Senhor o pastor encontrou a ovelha perdida, assim que sua pesquisa foi 

bem sucedida. Tendo encontrado -lo, o pastor colocou sobre os seus ombros , seu 

estômago contra seu pescoço e seus pés atados na frente dele, e começou a longa, casa 

árdua jornada que leva o animal pesado (uma ovelha adulta pode pesar mais de 100 libras 

). Além disso, que ele trouxe as ovelhas casa para a aldeia, não volta para o pasto aberto 

a partir de onde ele tinha partiu em sua busca, implica que era depois de cair da noite e 

que fez a viagem de volta no escuro. No entanto, ele não o fez a contragosto, mas regozijo. 

Depois de ter sido perdido, procurou e encontrou, um regresso seguro das ovelhas foi 

comemorado. Em sua alegria por encontrar as ovelhas em falta, o pastor chamou os 

amigos e vizinhos, dizendo-lhes: "Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha 

ovelha que estava perdida!" Os escribas e fariseus, embora relutante em ser pastores, 

mesmo em suas mentes para fins de ilustração, teria compreendido plenamente o valor 

monetário de ovelhas, uma vez que eles eram "amantes do dinheiro" (Lucas 16:14). Eles 

teriam compreendido a celebração alegre, que teria se seguiu quando o pastor voltou com 

a ovelha perdida. Eles concordaram que, eticamente, perseguição implacável do pastor 

da ovelha perdida era sua obrigação. 

Após ter chamado os escribas e fariseus para a história, o Senhor entregou um pedido 

devastador para eles. Eu digo a você , Ele declarou solenemente, que da mesma forma, 

haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e 

nove justos que não necessitam de arrependimento . O contraste entre os escribas e 

fariseus, que eram indiferentes ao sofrimento dos perdidos, e Deus, que os procura e se 

alegra quando são encontrados, é impressionante. Que aqueles que dizia representar 

oficialmente Deus não entendeu sua missão ou compartilhar sua alegria com a 



recuperação dos pecadores perdidos revela que seu pensamento era estranho à Sua. Os 

escribas e fariseus viviam dentro dos estreitos limites da superficialidade e trivialidade 

enquanto todos ao seu redor almas foram perecendo. Eles eram hipócritas, falsos pastores 

que não sabiam nada da compaixão, carinho, coração de Deus de amor; eles foram 

retratados pelas noventa e nove auto pessoas -Justo que não viamnecessidade de 

pessoal arrependimento e trouxe nenhuma alegria para o céu. 

A história também contém conotações cristológicas. Deus encarnado em Jesus Cristo é o 

bom pastor (João 10:11, 14), que veio "para buscar e salvar o que estava perdido" (Lucas 

19:10). Ele tem compaixão de pecadores perdidos, a quem ele comparou a ovelhas sem 

pastor (Mt 9:36;. Marcos 6:34), e suportaram a carga completa de seu retorno a Deus, 

dando Sua vida por eles (João 10:11 ; cf. Is 53: 4-6; 1 Pedro 2: 24-25.) 

O PERDIDO COIN 

Ou qual é a mulher, se ela tem dez moedas de prata e perde uma 

moeda, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura 

cuidadosamente até encontrá-la? Quando ela descobriu, ela 

reúne as amigas e vizinhas, dizendo: "Alegrai-vos comigo, porque 

já achei a dracma que eu tinha perdido!" Da mesma forma, digo-

vos, há alegria na presença do anjos de Deus por um só pecador 

que se arrepende. (15: 8-10) 

Tal como a primeira história, esta também ocorre em uma aldeia. Como faz a parábola 

anterior, este apresenta uma pessoa pobre de baixa posição social diante de uma crise, 

uma grande mulher que perdeu uma moeda de grande valor. 

Se os escribas e fariseus foram insultados que Jesus pediu-lhes para pensar como um 

pastor, exortando-os a imaginar-se no lugar de uma mulher era um insulto ainda 

maior. Pastores foram considerados impuros, e em que a cultura de dominação masculina 

mulheres foram consideradas insignificantes e não é digno de respeito. Deve-se notar que, 

enquanto os escribas e fariseus ressentia de ser comparado a um pastor e uma mulher, o 

próprio Deus não o fez. No Salmo 23, Ele não só se julgou como um pastor, mas também 

como uma mulher (v. 1) (v 5;. Preparar uma mesa era o trabalho das mulheres), enquanto 

em seu lamento sobre Jerusalém, Jesus retratado a si mesmo como uma mãe galinha ( 

Lucas 13:34). Foi a misericórdia que levou Jesus para assaltar seu orgulho tolo, uma vez 

que apenas os humildes podem ser salvos (Mat. 5: 5; Tiago 4: 6, 10). 

A parábola descreve uma mulher que havia perdido uma de suas dez moedas de 

prata . A moeda foi uma dracma (um denário romano), o que representou salário de um 

dia para um trabalhador comum.Enquanto isso não pode parecer uma grande soma, numa 

sociedade de troca, onde o dinheiro não foi usado com tanta freqüência como na maioria 

das sociedades modernas, foi uma perda significativa. O dinheiro pode ter sido um fundo 

de emergência, para ser usada quando necessário para fazer compras críticos. A 

possibilidade mais provável é que as moedas representado dote da mulher, dado a ela 

como presente de casamento por seu pai e proporcionar segurança para o futuro. 

Como ela perdeu, não é relevante para a história. Pode ser que ela tinha amarrado as 

moedas juntos e usava-os ao redor do pescoço e se o cabo quebrou, ou ela pode ter 



vinculado-los juntos em um pedaço de pano como uma espécie de bolsa e o nó veio 

desfeita. Para realizar sua busca desesperada, era necessário que ela acende uma 

lâmpada mesmo durante o dia, uma vez que as casas geralmente possuíam nenhum 

janelas, ou no melhor muito pequenos. Quando uma rápida olhada ao redor falharam em 

revelar a moeda, ela começou a varrer o chão de terra poeirenta, bem batida da casa e 

procurar com cuidado e intensamente para ele. 

Por fim, para sua grande alegria, ela encontrou a moeda em falta. Para comemorar, ela 

chamou juntos suas fêmeas amigos e vizinhos (ambos nomes são femininos) dizendo: 

"Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma que eu tinha perdido!" As pessoas 

em uma vila pequena, muito unido iria partilhar os sofrimentos de cada um dos outros e 

alegrias, assim que um partido que comemora a alegria da mulher a recuperar o que tinha 

perdido teria sido adequado. São almas eternas vale menos? 

Em termos de ética, os fariseus, uma vez mais concordaram que ela tinha feito o que era 

necessário, dadas as circunstâncias. Todos concordam que ter perdido uma quantia 

significativa de dinheiro, não havia mais nada para ela fazer, mas diligentemente procurá-

lo até que ela encontrou. Esta parábola também estava aponta diretamente para eles, como 

afirmação enfática de Cristo vos digo que indica. No entanto, eles mais uma vez não 

conseguiu fazer a ligação entre o seu desprezo de desprezo pelas almas perdidas e 

preocupação apaixonado de Deus para eles. Eles não conseguiram compartilhar 

a alegriaque existe na presença dos anjos de Deus , que têm um grande interesse na 

redenção que produz alegria de Deus (cf. Mt 18:10; 25:31; Lc. 2: 10-14; 1 Pedro 1:12; 

Ap 3: 5), por um pecador que se arrepende . A alegria aqui é a alegria de Deus, a alegria 

que enche o céu, e em que os anjos eo share redimiu (cf. Ap 4: 8-11; 5: 8-14). 

Indiciamento dos escribas e fariseus do Senhor era claro e inelutável. Como eles poderiam 

afirmar a responsabilidade ética de um pastor para procurar a ovelha perdida e uma 

mulher para procurar uma moeda perdida, enquanto condenando-o por tentar recuperar 

almas perdidas? Como eles poderiam entender as alegrias dos homens e mulheres 

humildes em uma aldeia sobre a recuperação de temporais, e absolutamente não 

conseguem compreender a alegria de Deus no céu sobre a salvação eterna? 

Os elementos teológicos e cristológicas deste breve parábola são claras. A mulher 

representa Deus em Cristo buscando pecadores perdidos no fissuras, poeira e restos de 

um mundo sujo de pecado. Ele iniciou a busca por esses pecadores que pertencem a Ele 

através da Sua escolha soberana deles, uma vez que, como o sem vida, moeda inanimado, 

eles não podem fazer nada por conta própria (Ef. 2: 1-3).Jesus veio todo o caminho do 

céu à terra para procurar seus entes perdidos, perseguindo os pecadores em todos os 

cantos escuros, e, em seguida, brilhando a luz do evangelho da glória:; em (2 Cor 4 5-6 1 

Tm 1:11.). eles. Tendo encontrado o pecador perdido, Deus em Cristo restaura-lo a Seu 

tesouro celestial, e, em seguida, expressa alegria no qual os habitantes sagrados do céu 

share. 

Recuperar o perdido requer graça caro. O Filho de Deus sem pecado tornou-se um 

homem, viveu com os pecadores, suportou a ira de Deus sobre o pecado na cruz e 

ressuscitou no triunfo da sepultura.Nenhum dos falsos deuses das religiões do mundo são 

como o Deus vivo e verdadeiro, que busca e salva os pecadores indignos porque Ele 

valoriza-los como Seus; que faz com que seus inimigos seus amigos para a alegria que 

Ele recebe em salvá-los. 



No entanto, a busca de Deus e salvar pecadores perdidos não acontece para além de seu 

arrependimento. Essa realidade não faz parte das histórias de Ovelhas e de moedas, uma 

vez que eles não são pessoas.É, no entanto, um tema da última e mais longa das três 

parábolas neste capítulo, o conto de dois filhos e um pai amoroso (11-32 vv.), Que é o 

assunto do próximo capítulo deste volume. 

 
91. A historia dos dois filhos(Lucas 15: 11-32) 

E Ele disse: "Um homem tinha dois filhos. O mais moço deles 

disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que cabe a mim. 

" Assim, ele repartiu sua riqueza entre eles. E não muitos dias 

depois, o filho mais novo reuniu tudo e fui em uma viagem para 

um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo 

soltos. Agora, quando ele tinha gasto tudo, houve uma grande 

fome ocorreu naquele país, e ele começou a ser pobres. Por isso 

foi empregar-se com um dos cidadãos daquela terra, o qual o 

mandou para os seus campos a guardar porcos.E ele teria prazer 

encheu o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e 

ninguém dava nada para ele. Mas quando ele voltou a si, ele disse: 

'Quantos empregados de meu pai têm pão suficiente, mas eu estou 

morrendo aqui com fome! Vou levantar-se e ir para o meu pai, e 

dir-lhe: "Pai, pequei contra o céu e diante de ti; Já não sou digno 

de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus jornaleiros. 

"" Então, ele se levantou e foi para seu pai. Mas, enquanto ele 

ainda estava muito longe, seu pai o viu e sentiu compaixão por 

ele, e correu e abraçou-o e beijou-o. E o filho lhe disse: 'Pai, 

pequei contra o céu e diante de ti; Já não sou digno de ser 

chamado teu filho '. Mas o pai disse aos seus servos: 'Depressa 

trazer o melhor túnica e vesti-lha, e colocar um anel no dedo e 

sandálias nos pés; e trazer o novilho gordo, matá-lo, e vamos 

comer e celebrar; para este meu filho estava morto e tornou a 

viver; estava perdido e foi encontrado '. E eles começaram a 

comemorar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando 

ele veio e se aproximou da casa, ouviu a música e as danças. E ele 

chamou um dos servos e começou perguntando o que essas coisas 

poderiam ser. E ele disse-lhe: 'Seu irmão voltou, e seu pai matou 

o vitelo gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. " Mas ele 

ficou com raiva e não estava disposto a ir em; e seu pai saiu e 

começou suplicando-lhe. Mas, respondendo ele, disse ao pai: 

'Olha! Por muitos anos, tenho vindo a servir você e eu nunca ter 

negligenciado um comando de seu; e ainda assim você nunca me 



deu um cabrito, para que eu possa comemorar com meus 

amigos; mas quando esse teu filho, que desperdiçou os teus bens 

com meretrizes, mataste o novilho gordo para ele. ' E ele disse-

lhe: 'Filho, você tem sido sempre comigo, e tudo o que é meu é 

teu. Mas nós tínhamos que celebrar e regozijar-se, para este teu 

irmão estava morto e começou a viver, estava perdido e foi 

encontrado '"(15: 11-32). 

O Senhor Jesus Cristo era o contador de histórias mestre. Suas histórias eram analogias 

inigualáveis esclarecendo a verdade espiritual. Apesar de terem, acima da superfície, 

profundo significado espiritual relativo ao reino de Deus e da salvação, que eram, em si 

mesmos, histórias extraídas da experiência vida cotidiana que os ouvintes poderiam se 

relacionar. Até mesmo as histórias de Cristo ficcionais, como o resto da Bíblia, estão em 

contraste com as falsas religiões, quase todos os que desenham as suas características de 

mito e fantasia. A Bíblia é um livro mundo real, fiel à verdade e à experiência humana 

comum. Mesmo quando os significados das histórias do Senhor foram projetados para 

esconder a verdade de quem tinha rejeitado (Mt 13: 13-15; João 12:. 39-40), eles ainda 

eram histórias claros e compreensíveis. Mesmo aqueles que rejeitaram a verdade 

entendido as analogias, embora no escuro quanto ao seu significado espiritual e aplicação. 

Esta história é uma clara ilustração desse fato. Os líderes religiosos entendido a história 

exatamente, mas quanto ao seu significado espiritual que eles estavam cegos. De todas as 

parábolas do Senhor, este é o mais conhecido e mais memorável. Vulgarmente conhecida 

como a parábola do filho pródigo, é, na realidade, a história de dois filhos rebeldes e sua 

amoroso, pai gracioso. Apesar de uma criança pode agarrar o conto, o seu significado é 

provavelmente o mais rico e complexo das parábolas de Jesus. 

Esta história merece mais do que apenas um tratamento barebones; um mero 

entendimento superficial que não consegue alcançar a profundidade e riqueza de sua 

mensagem. Uma vez que a Bíblia é um livro antigo Oriente Próximo, suas verdades são 

apresentados em um ambiente cultural que é alheio à nossa. Tem sido muito fácil para os 

intérpretes para rasgar essa história fora do seu contexto, transportá-lo para o mundo de 

hoje, e tratá-lo superficialmente e errantly. Para fazê-lo é não só perder as nuances, 

sutilezas e características que dão essa história sua mensagem divina completa, mas 

também para deturpar a mensagem de Jesus. E isso não é pouca criminalidade, 

especialmente ao lidar com essa salvação ilustração mais crucial. 

Para tirar desta magnífica história tudo o que Deus colocar nele é ouvi-lo no contexto de 

que audiência de Jesus teria ouvido. Havia em suas mentes profundamente idéias sociais 

e religiosos arraigados, atitudes culturais, gerando sentimentos e sensibilidades 

previsíveis típicos da vida e da percepção no antigo Oriente Médio. Mesmo as pessoas 

mais educadas do que o tempo teria tido as suas raízes em simples, agrária vida da 

aldeia. Compreender alguns dos recursos de que a vida vai iluminar a história para os 

leitores modernos, e evitar deturpação superficial. 

Como observado no capítulo anterior deste volume, as três parábolas em Lucas 15 são 

resposta de Jesus a acusações feitas por seus adversários implacáveis, os escribas e 

fariseus. Eles odiavam para enfrentar e expondo sua hipocrisia farisaica, e, em troca, 

blasfemando o acusou de ser habilitada por Satanás. Uma maneira que eles tentaram 



desacreditar Jesus era, atacando-o para associar com a gentalha "unsynagogued" da 

sociedade judaica, os publicanos e os pecadores (15: 1-2). Que Jesus associado com 

pessoas de Satanás (como eles viram-los) em vez do povo de Deus (como eles viam a si 

mesmos) provou, argumentaram, que ele não podia ser de Deus. 

Como as parábolas da ovelha perdida e da moeda perdida, esta parábola retrata a alegria 

de Deus sobre a salvação dos perdidos. Mas, enquanto as duas primeiras parábolas 

enfatizar a parte de Deus na busca de pecadores este terceiro, ao tocar em Deus como o 

buscador, centra-se mais no aspecto humano da salvação do homem do pecado, a rejeição, 

o arrependimento, e voltar para Deus. É um movimento dramático história de penitência 

desesperada do pecador e do amor de Deus e ansiosos perdão por tanta tristeza,. 

A história gira em torno de três personagens: o filho mais novo, o Pai, e do Filho mais 

velho e como eles agiram dentro de uma cultura cuja prioridade ética era buscar honra e 

evitar vergonha. Disse-nos para os protetores de honra e rejeitam a vergonha, esta história 

gira que construto ético em sua cabeça. O filho mais novo parece ser o exemplo extremo 

de vergonha por sua rebelião contra tudo o que é certo. Em seguida, aos olhos dos escribas 

e fariseus, o pai parece mais vergonhoso em aceitar o filho de volta. Para todos os que 

entender a história, o irmão mais velho é a exposição final de vergonha, e ele representa 

os escribas e fariseus, que acreditavam ser o mais honrado e sem vergonha. Esses aspectos 

de vergonha e honra ficará claro como a história avança. 

O FILHO MAIS NOVO 

E Ele disse: "Um homem tinha dois filhos. O mais moço deles 

disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que cabe a mim. 

" Assim, ele repartiu sua riqueza entre eles. E não muitos dias 

depois, o filho mais novo reuniu tudo e fui em uma viagem para 

um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo 

soltos. Agora, quando ele tinha gasto tudo, houve uma grande 

fome ocorreu naquele país, e ele começou a ser pobres. Por isso 

foi empregar-se com um dos cidadãos daquela terra, o qual o 

mandou para os seus campos a guardar porcos.E ele teria prazer 

encheu o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e 

ninguém dava nada para ele. Mas quando ele voltou a si, ele disse: 

'Quantos empregados de meu pai têm pão suficiente, mas eu estou 

morrendo aqui com fome! Vou levantar-se e ir para o meu pai, e 

dir-lhe: "Pai, pequei contra o céu e diante de ti; Já não sou digno 

de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus empregados 

'"(15: 11-19). 

A história do familiar mais novo dos dois filhos se desenvolve em três fases de vergonha: 

ele fez um pedido sem vergonha, cometeu um ato desavergonhado de rebelião, e, em 

seguida, vergonhosamente se arrependeu. 



Um pedido Shameless 

E Ele disse: "Um homem tinha dois filhos. O mais moço deles 

disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que cabe a mim. 

" Assim, ele repartiu sua riqueza entre eles. (15: 11-12) 

A história começa com a introdução de um homem que tinha dois filhos . O título 

comum desta história, a parábola do filho pródigo, que implica que é principalmente sobre 

o mais novo filho. Tal não é o caso, no entanto. Apesar de ele não aparecer até o final, na 

verdade é o irmão mais velho que é o principal foco da parábola. As ações do filho mais 

novo no início colocou em movimento uma cadeia de eventos que levaram à reação 

pecaminosa de seu irmão e o indiciamento de ouvintes de Jesus. "Pródigo" é um termo 

arcaico que descreve um perdulário; uma pessoa esbanjadora auto-indulgente ou de forma 

imprudente extravagante. Ele descreve com precisão o filho mais novo, como suas ações 

revelam. 

Este jovem fez um pedido surpreendente a seu pai e disse-lhe: "Pai, dá-me a parte da 

herança que cabe a mim." Os escribas e fariseus ouvindo esta história teria sido 

surpreendido e chocado com a sua demanda de bronze. Este foi um ultrajante, inédito 

pedido de um filho para fazer a seu pai. Ele foi desrespeitoso, e expressou uma extrema 

falta de amor e gratidão a quem tinha fornecido tudo para ele. Os escribas e fariseus teria 

considerado vergonhoso, repreensível, comportamento inaceitável, uma flagrante 

violação do quinto mandamento: "Honra teu pai e tua mãe" (Ex 20:12; cf. Lev. 19:.. 3; 

Mal 1: . 6; Mateus 15: 4). 

Para um filho para dizer tal coisa a seu pai, em que a cultura era o mesmo que dizer que 

ele desejava que seu pai estava morto, já que ele não tinha direito à sua parte da herança 

(um terço da propriedade, desde que seu irmão era o primogênito [Gen. 25:. 31-34; Dt 

21:17]), enquanto seu pai ainda estava vivo. Desde que seu pai manteve o controle e 

fiscalização da propriedade, desde que ele viveu (cf. v. 31), ele estava no caminho dos 

planos de seu filho. Ele queria que a sua liberdade de deixar a família e satisfazer seus 

próprios desejos egoístas. Normalmente um filho que se envergonhado por fazer tal 

pedido teria sido publicamente humilhado por seu pai, talvez deserdado, ou 

possivelmente até mesmo demitido da família e considerado morto (cf. vv. 24, 32). 

Outra prova da irresponsabilidade do filho vem do uso do termo ousias ( imobiliárias ), 

usado somente aqui no Novo Testamento, em vez de o termo usual para 

herança, klēronomia (12:13; 20:14; 21:38 Matt.; Marcos 12: 7.) Ousias refere-se a 

propriedades ou posses materiais, e seu uso sugere que ele não estava disposto a assumir 

a responsabilidade que veio com sua parte da herança. Ele, evidentemente, não estava 

interessada em gerir a sua parte para o bem futuro da família, como aqueles antes dele 

tinha feito, mas de forma egoísta queria liquidá-la para usá-lo apenas para seu próprio 

prazer. 

Palavra de pedido irresponsável e egoísta do filho teria circulado por toda a aldeia. As 

pessoas teriam esperado o pai ficar furioso com o filho que tinha vergonha e desonrado 

ele e para tomar as medidas disciplinares cabíveis. Em vez disso, em uma virada 

surpreendente e inesperada dos acontecimentos, o pai concedeu o pedido de seu filho 

e dividiu sua riqueza entre seus filhos. Wealth traduz o trabalho grego bios , que, 

literalmente, refere-se a vida física. Ela engloba aqui tudo que as gerações anteriores da 



família havia produzido e transmitido para a geração atual. Teve o pai fez de livre e 

espontânea vontade que poderia ter sido compreensível. Mas para fazê-lo em resposta ao 

pedido impudente de seu filho perverso foi chocante. Em vez de batendo-lhe no rosto por 

sua insolência, o pai deu-lhe o que ele queria. Aos olhos dos líderes religiosos escuta o 

pai tinha, por esta concessão, agiu vergonhosamente se! O Senhor está fazendo o ponto 

espiritual que Deus dá pecadores a liberdade de escolher seu curso de iniqüidade 

A Shameless Rebellion 

E não muitos dias depois, o filho mais novo reuniu tudo e fui em 

uma viagem para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, 

vivendo soltos. Agora, quando ele tinha gasto tudo, houve uma 

grande fome ocorreu naquele país, e ele começou a ser 

pobres. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela 

terra, o qual o mandou para os seus campos a guardar porcos. E 

ele teria prazer encheu o estômago com as alfarrobas que os 

porcos comiam, e ninguém dava nada para ele. (15: 13-16) 

Não demorou muito para que o filho mais novo para dar o próximo passo em sua 

mergulho para baixo. Sem perder tempo, não muitos dias depois, ele reuniu tudo o que 

tinha recebido juntos . Sunagō (reunidos ) tem a conotação aqui de transformar tudo em 

dinheiro (a palavra foi tão usado em extra-bíblica grega; cf. Walter Bauer, William F. 

Arndt, e F. Wilbur Gingrich, Um Léxico Grego-Inglês do Novo Testamento e Outras 

Early Cristão Literature [Chicago:. Univ da Chicago, 1979], 782), uma vez que era a 

única maneira prática ele poderia ter tomado a sua parte da herança com ele em uma 

viagem em um país distante para seu prazer pecaminoso. Embora ele não poderia tomar 

posse da sua herança, até que seu pai morreu, ele foi autorizado a vender a sua parte 

(necessariamente a um preço com desconto) para um comprador disposto a esperar para 

tomar posse até que o pai morreu (muito parecido com investidores hoje comprar futuros, 

protegendo contra o futuro, pagando o preço de compra agora). 

Como se não fosse ruim o suficiente que ele desonrou seu pai, ignorou sua 

responsabilidade para com a família, e partiu em um curso desperdício de prazer 

pecaminoso, ele viajou para um país distante , ou seja, uma região Gentil (como foi todo 

o território fora da Israel). Ele queria pecar além do alcance de toda a prestação de contas, 

bem longe de seu pai, e os moradores, que o desprezavam por seu comportamento 

vergonhoso. Sua ação simboliza a loucura do pecador tentando fugir de Deus, a quem não 

quer ser responsável. 

As pessoas ouvindo a história teria se perguntou por que o Senhor não trazer o irmão mais 

velho neste momento para agir como um mediador. Isso teria sido o esperado. Se ele 

realmente amava seu pai, ele teria defendido sua honra das ações irresponsáveis de seu 

irmão mais novo; se ele amava seu irmão, ele teria intervindo para impedi-lo de arruinar 

sua vida e acumulando uma vergonha para todos. Ele traz vergonha para a sua ausência. A 

imagem é de um amor, pai generoso que deu tudo a dois, filhos ingratos de desamor, 

ambos os quais não tinha absolutamente nenhuma relação com ele, ou para o outro. 



Como ele havia planejado, depois de chegar ao seu destino, o filho mais 

novo desperdiçou sua propriedade com a vida solta . Diaskorpizō ( desperdiçado ) 

literalmente significa "espalhar" (Mateus 25:24, 26;. 26:31; Lucas 01:51; João 11:52; 

Atos 5:37). Através de sua imprudente, um desperdício, debochado estilo de vida, 

incluindo consorciar com prostitutas (30 v.) -ele Desperdiçou sua fortuna. 

Prazeres do pecado são fugazes (Heb. 11:25), no entanto, e quando o último de seu 

dinheiro tinha desaparecido, a festa tinha acabado. Seus antigos amigos, que tinham de 

bom grado binged com ele, não tinha mais utilidade para ele uma vez que ele tinha gasto 

tudo . Difícil nos saltos de sua falência virtual veio outro desastre, este não de sua própria 

criação: uma grande fome ocorreu naquele país . A fome era um temido e mortal 

flagelo que era muito comum no mundo antigo. Fome levou tanto Abraão (Gn 12:10) e 

Jacó e sua família (Gn 47: 4) para se refugiar no Egipto, Isaque a procurar refúgio na terra 

dos filisteus (Gn 26: 1), e Rute e sua família para se refugiar em Moab (Rute 1: 1). Havia 

fome em toda a história de Israel (2 Sam. 21: 1; 1 Reis 18: 1-2; 2 Reis 4:38; 8: 1; Neh 5:.. 

3; Lam 05:10; Atos 11:28), muitas vezes com consequências terríveis, incluindo-

canibalismo (2 Reis 6: 25-29). 

Pela primeira vez em sua vida , ele começou a ser pobres (lit., "vir até breve", ou, "estar 

na necessidade"). Suas próprias decisões ruins, juntamente com a crise externa grave 

provocada pela fome, levou-o a um nível inimaginável de desespero. Ele havia 

abandonado sua família, e seus supostos amigos o havia abandonado. Ele era um estranho 

em uma terra estrangeira, sem ter para onde ir e ninguém a quem recorrer para pedir 

ajuda. Ele estava sem dinheiro, desamparados, sem recursos. Buscando prazer 

desenfreado, concupiscências inabalável, e comportamento sem restrições, ele acabou em 

vez de dor, vazio à beira da morte. No entanto, apesar de suas circunstâncias terríveis, ele 

ainda não estava pronto para humilhar-se, voltar para casa, buscar a restauração, e 

enfrentar as conseqüências de seu comportamento vergonhoso. 

Em vez disso, ele veio com um plano desesperado. Ele foi e empregar-se com um dos 

cidadãos daquele país , que o mandou para os seus campos a guardar porcos . Para 

um judeu para rebanho de suínos em um país Gentil foi uma das ocupações mais 

degradantes que se possa imaginar. Os escritos rabínicos pronunciou uma maldição sobre 

os envolvidos com suínos (Leon Morris, O Evangelho Segundo São Lucas , Tyndale 

Comentários do Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1975], 241). A 

palavra contratado é um trecho para o que Jesus queria dizer, uma vez que traduz uma 

forma do verbo kollaō , que literalmente significa "colado". Este não era um contrato de 

trabalho. Ele era um mendigo e como mendigos persistentes em todo o mundo, ele 

provavelmente se agarrou a este homem e não deixou eu ir. Para livrar-se dele, o homem 

iria mandá-lo para alimentar os porcos, talvez com a intenção de pagar-lhe qualquer 

coisa. Ele foi reduzida para lutar contra os porcos para os pods que elesestavam 

comendo . Estes foram, provavelmente, vagem de alfarroba, que são praticamente não 

comestíveis para os seres humanos (embora quando reduzido a pó, podem ser utilizadas 

como um substituto para o chocolate). Até mesmo suas tentativas de mendicância falhou, 

para que ninguém estava dando nada a ele . 

O comportamento do filho mais novo exemplifica desejos miseráveis do pecador e sua 

situação ilustra graficamente situação desesperada do pecador. Pecar contra Deus é 

rebelar-se contra a sua paternidade, desdenham Sua honra e respeito, rejeitam o Seu amor, 

e rejeitar a Sua vontade. Pecadores não arrependidos evitar toda a responsabilidade e 



prestação de contas a Deus. Eles negam o seu lugar, odiá-lo, queria que ele não existisse, 

se recusam a amá-Lo, e desonrá-Lo. Eles levam os dons que Ele lhes deu e desperdiçam-

los em uma vida de auto-indulgência, dissipação e luxúria desenfreada. Como resultado, 

eles encontram-se espiritualmente falida, vazio, destituído, sem ninguém para ajudar, para 

onde se voltar, e de frente para a morte eterna. E, quando todas as estratégias de auto-

ajuda falhar, o pecador atinge o fundo do poço. Há apenas uma solução para aqueles que, 

como este jovem, se encontram em tal situação, que a próxima cena na parábola revela. 

A Arrependimento Vergonhoso 

Mas quando ele voltou a si, ele disse: 'Quantos empregados de 

meu pai têm pão suficiente, mas eu estou morrendo aqui com 

fome! Vou levantar-se e ir para o meu pai, e dir-lhe: "Pai, pequei 

contra o céu e diante de ti; Já não sou digno de ser chamado teu 

filho; trata-me como um dos teus empregados '"(15: 17-19). 

Nas profundezas de sua desesperança e desespero, o filho mais novo, enfrentando a 

fome, caiu em si e se lembrou de seu pai rico e generoso. "Quantos empregados de meu 

pai têm pão mais do que o suficiente, mas eu estou morrendo aqui com fome! " ele 

se lembrou. Essa declaração revela ainda mais o seu conhecimento do gracioso, natureza 

compassiva de seu pai. homens contratados eram diaristas que eram, em geral não 

qualificada e pobres, vivendo o dia-a-dia sobre os empregos temporários que poderiam 

encontrar em qualquer salários que foram oferecidos (cf. Mt 20.: 13-14).Reconhecendo a 

realidade de que essas pessoas fariam parte da sociedade, a lei do Velho Testamento os 

protegeu e exigiu seus salários a serem pagos em tempo hábil (cf. Lev 19:13; 

Deuteronômio 24: 14-15..). Mas como o filho conhecia bem e recordou, seu pai 

ultrapassou generosamente os requisitos da lei, certificando-se de que os homens que ele 

contratou tinha mais do que pão suficiente . Essa recordação lhe deu esperança e, sem 

outra opção, com o que os escribas e fariseus veria audácia como ousado, ele decidiu se 

levantar e ir para o seu pai . O pior que poderia acontecer seria mais grave do que o que 

ele enfrentou, mas ele esperava, pelo menos, a ser tratada com a mesma misericórdia e 

compaixão com que seu pai sempre tratou seus diaristas. 

Com isso em mente, ele ensaiou uma breve confissão a oferecer quando ele chegou em 

casa: "Pai, pequei contra o céu e diante de ti; Já não sou digno de ser chamado teu 

filho; trata-me como um dos teus jornaleiros. "" O melhor que ele poderia ter 

esperado, após humildemente confessando seu pecado vergonhoso, era para ser 

autorizado a trabalhar em direção a restituição (cf. Mat. 18:26) de tudo o que ele tinha 

perdido e depois disso Esperamos ser conciliado com o pai. Os escribas e fariseus teriam 

concordado que precisava confessar, arrepender-se, ser humilhado, envergonhado, e 

talvez receber o perdão e misericórdia, mas só depois de fazer a restituição integral. Em 

seu pensamento, as pessoas ganham o seu caminho de volta de vergonha. 

As ações do filho mais novo imaginar o tipo de arrependimento que pode levar à 

salvação. Ele caiu em si e percebeu que sua situação era desesperadora. Lembrou-se de 

seu pai bondade, compaixão, generosidade e misericórdia e de confiança neles. Da 

mesma forma, o pecador arrependido faz um balanço de sua situação e reconhece sua 

necessidade de se converter do seu pecado. Ele percebe que não há ninguém a quem 

recorrer exceto o Pai a quem ele envergonhou e desonrou e pela fé, sem nada para 



oferecer, a Ele se dirige para o perdão ea reconciliação com base em Sua graça. O filho 

reconhecido a seu pai que ele havia pecado contra o céu (a frase grega também poderia 

sugerir que ele viu seus pecados como se acumulando tão alto quanto o céu; cf. Esdras 9: 

6) e em sua visão . Da mesma forma, o pecador penitente assume total responsabilidade 

por seu pecado e afirma a sua hediondez. 

O arrependimento é parte do pecador no processo de ser restaurado a Deus, e não há 

verdadeiro evangelho separado dele. A chamada para os pecadores se arrependam está no 

coração de todos evangelismo bíblico, a partir do Antigo Testamento (cf. Sl. 32: 5; 51: 1-

4, 14, 17; Is 1: 16-18; 55: 6. -7; Ez 18:30, 32; 33:19; Jonas 3: 5-10.). Em arrependimento 

do Novo Testamento foi fundamental para a pregação do evangelho de João Batista 

(Lucas 3: 3-9), Jesus (Mat. 04:17; Lucas 05:32; 13: 3, 5; 24: 46-47), dos apóstolos 

(Marcos 6:12), e da igreja primitiva (Atos 2:38; 3:19; 05:31; 08:22; 17:30; 20:21; 26:20; 

2 Coríntios 7: 9. 11). O arrependimento não deve ser interpretado como um meritório 

trabalho de pré-salvação, já que, embora exigido do pecador, ele deve ser concedido por 

Deus (Atos 11:18; Rom. 2: 4; 2 Tm 2:25.). 

Partindo do princípio de que ele teria que trabalhar para fazer a restituição, o filho mais 

novo não esperava ser recebido de volta imediatamente para a família como um filho, ou 

mesmo como um dos empregados domésticos. Ele só esperava que seu pai estaria 

disposto a aceitá-lo como um de seus homens contratados . Seu estilo de vida vazia 

havia lhe cheio de remorso pelo passado, dor no presente, bem como a perspectiva 

sombria de ainda mais sofrimento no futuro, como ele trabalhou o resto de sua vida para 

ganhar aceitação. Mas, como se viu, ele subestimou drasticamente seu pai. 

O PAI 

Então ele se levantou e foi para seu pai. Mas, enquanto ele ainda 

estava muito longe, seu pai o viu e sentiu compaixão por ele, e 

correu e abraçou-o e beijou-o. E o filho lhe disse: 'Pai, pequei 

contra o céu e diante de ti; Já não sou digno de ser chamado teu 

filho '. Mas o pai disse aos seus servos: 'Depressa trazer o melhor 

túnica e vesti-lha, e colocar um anel no dedo e sandálias nos pés; e 

trazer o novilho gordo, matá-lo, e vamos comer e celebrar; para 

este meu filho estava morto e tornou a viver; estava perdido e foi 

encontrado '. E eles começaram a comemorar. (15: 20-24) 

Como a história vergonhosa de seu filho perdido, aos olhos dos líderes religiosos, a 

história do pai se desdobra em três etapas vergonhosas: a recepção vergonhoso, uma 

reconciliação sem vergonha, e uma alegria sem vergonha. 

Uma recepção Vergonhoso 

Então ele se levantou e foi para seu pai. Mas, enquanto ele ainda 

estava muito longe, seu pai o viu e sentiu compaixão por ele, e 

correu e abraçou-o e beijou-o. E o filho lhe disse: "Pai, pequei 



contra o céu e diante de ti; Já não sou digno de ser chamado teu 

filho "(15: 20-21). 

Forçado a sua única opção, o filho mais novo de esperança levantou-se e foi para seu 

pai . A recepção devia receber estava além de sua imaginação, e chocou e surpreendeu 

aqueles legalistas a quem a história foi dirigida. A recepção inesperada começou a se 

desenrolar quando ele ainda estava muito longe . Antes de entrar na aldeia Jesus 

disse seu pai o viu , o que indica que ele estava assistindo, esperando, sofrendo em 

silêncio, esperando-se que um dia seu filho vergonhoso iria voltar. Os escribas e fariseus 

teria esperado que, se o filho fez o retorno, o pai, para manter a sua própria honra, que 

inicialmente se recusam a vê-lo. Em vez disso, ele iria fazê-lo sentar-se na aldeia de fora 

do portão da casa da família para os dias em vergonha e desgraça. Quando ele finalmente 

conceder seu filho uma audiência, que seria uma recepção fria como o filho se humilhou 

diante de seu pai. Ele seria esperado que dizer ao filho o que funciona ele precisa executar 

para fazer a restituição integral para sua prodigalidade, e por quanto tempo, antes que ele 

pudesse se reconciliar como um filho a seu pai. Tudo isso era coerente com o ensinamento 

dos rabinos que o arrependimento era um bom trabalho realizado pelos pecadores que 

poderia, eventualmente, ganhar favor e perdão de Deus. 

Mas essa expectativa cultural foi quebrado por Jesus quando Ele disse que o pai, ao ver 

seu filho, sentiu compaixão por ele, e correu e abraçou-o e beijou-o . Foi, obviamente, 

representada como a luz do dia, já que ele não teria sido capaz de ver seu filho em 

qualquer grande distância à noite. A aldeia teria sido movimentado com a atividade, eo 

pai estava determinado a alcançar seu filho antes que ele entrou na aldeia, com a intenção 

de protegê-lo da vergonha das provocações, desprezo, e abuso que seriam empilhados em 

cima dele pelos aldeões tão logo o reconheceu. O pai compaixão por seu filho moveu-o 

à acção perante o abuso poderia começar. 

Para o espanto dos ouvintes do Senhor, os detalhes da história transmitir que o pai tomou 

vergonha do filho sobre si mesmo e, em seguida, imediatamente reconciliou-o para a 

honra plena da filiação.Incrivelmente, este humilhante vergonhoso é visto em sua ânsia 

de alcançá-lo, porque ele correu ao encontro de seu filho. Nobres do Oriente Médio não 

são executados. E correu traduz uma forma do verbo grego trecho , que foi usado de uma 

corrida em 1 Coríntios 9:24 e 26. Determinado a chegar ao seu filho antes que ele entrou 

na aldeia recebeu as provocações da cidade, o pai, literalmente, correu para ele .Para um 

homem de seu status e importância para ser executado em público foi, e ainda é, algo 

inédito. Corrida exigiu recolhendo as longas vestes usadas por homens e mulheres e por 

conseguinte, expondo as pernas, o que foi considerado vergonhoso. Ele tornou-se naquele 

momento o objeto de vergonha de tomada de vergonha de si mesmo para evitar a 

vergonha para seu filho. Ainda mais chocante foi o que ele fez quando chegou ao 

pródigo; ele abraçou-o , apesar de sua imundície empobrecida e os trapos vis que ele 

usava e repetidamente o beijou . Esse gesto de aceitação, amor, perdão e reconciliação 

teria chocado ainda mais os escribas e fariseus. Aqui nesta pai do Senhor Jesus Cristo se 

apresenta, o que deixou a glória do céu, veio à Terra e deu à luz a vergonha e humildade 

para abraçar os pecadores arrependidos, que vêm a Ele com fé, e dar-lhes completo perdão 

e reconciliação. 

Recepção impressionante do filho pelo pai terrivelmente ofendido ocorreu 

exclusivamente pela graça de que o pai, para além de quaisquer obras por parte do 

rapaz. Quando ele finalmente conseguiu falar e fazer seu discurso ensaiado, "Pai, pequei 



contra o céu e diante de ti; Já não sou digno de ser chamado teu filho ", ele deixou 

de fora a última frase fundamental, "trata-me como um dos teus jornaleiros." Por 

quê? Porque não havia necessidade de trabalhar para ganhar restauração e 

reconciliação. Seu pai tinha recebido de volta como um filho. Ele não tem que rastejar de 

volta um dia de cada vez nas graças de seu pai, mas foi imediatamente perdoado, dada a 

misericórdia, e já reconciliados. A recepção do filho é uma ilustração verdadeira dos 

crentes, que vêm em, pelo arrependimento e fé voltada para Deus, pedindo a Sua graça e 

perdão, independentemente das obras-e recebendo a plena filiação. 

A Reconciliação Shameless 

Mas o pai disse aos seus servos: 'Depressa trazer o melhor túnica 

e vesti-lha, e colocar um anel no dedo e sandálias nos pés; (15:22) 

O pai, então, deu evidência visível de sua reconciliação com seu filho. Suas ações teria 

ainda mais chocado aqueles ouvir essa história. Eles teriam encontrado incompreensível 

que ele iria derramar honras sobre o filho que tinha vergonha e desonrado ele. Virando-

se para os domésticos escravos que o tinham seguido, enquanto corria ao encontro de seu 

filho, disse ele, antes de tudo, "rapidamente , sem demora, trazer para fora a melhor 

roupa e vistam nele. " A melhor ou mais importante robe pertencia ao patriarca, e foi 

usado apenas nas ocasiões mais significativas. Ele estava prestes a ligar para um grande, 

festa de gala, mas ele deu a seu filho a roupa que ele teria normalmente usado para um 

evento como esse. O anel era o anel do pai, que tinha o brasão da família e foi usado para 

carimbar o selo de cera em documentos para autenticá-los. Significava bestowing de 

privilégios, direitos e autoridade do pai sobre o filho. Sandals , não geralmente usadas 

pelos escravos, expressava a sua completa restauração à filiação. Assim como o filho 

voltou para seu pai com nada, por isso, os pecadores arrependidos de mãos vazias abordar 

o seu Pai celestial, que não justifica o auto-justos, mas o ímpio (Rom. 4: 5). 

O pai de dar o manto e anel para seu filho mais novo teria chocado ouvintes de Cristo. Eles 

sabiam que o manto eo anel por direitos deveria ter ido para o irmão mais velho. Ele teria 

usado primeiro manto formal do pai em seu próprio-o casamento único grande evento que 

poderia acontecer em uma família. Ele deve ter recebido o anel como símbolo de seu 

direito, como o primogênito a agir em nome de seu pai. Mas agora, inacreditavelmente, 

seu pai, tinha-lhes dado a seu irmão mais novo. Tal amor generoso e graça concedida em 

um penitente, confiando pecador é incompreensível à mente legalista. O legalismo odeia 

graça. 

A Shameless Rejoicing 

e trazer o novilho gordo, matá-lo, e vamos comer e celebrar; para 

este meu filho estava morto e tornou a viver; estava perdido e foi 

encontrado '. E eles começaram a comemorar. (15: 23-24) 

Overjoyed no retorno de seu filho, o pai ordenou aos seus servos para preparar uma festa 

extravagante, superando as do pastor que encontrou a ovelha perdida (v. 6), e a mulher 

que encontrou sua moeda perdida (v. 9). O engordados , grão-fed bezerro foi reservada 

para eventos de maior importância, como o casamento do filho primogênito (cf. Mateus 

22: 2-4.), ou 28 a visita de uma pessoa importante (cf. 1 Sam.: 24). Ao encomendar os 



seus servos para prepará-lo para que os convidados pudessem comer e celebrar , o pai 

revelou o quão importante o seu filho tinha se tornado. Uma vez que um novilho gordo 

poderia alimentar até duas centenas de pessoas, toda a aldeia teria sido convidado. O 

pastor tinha encontrado um animal, a mulher um objeto inanimado, e eles comemorado 

com alguns de seus amigos. Mas o pai tinha encontrado o seu filho , que estava morto e 

havia voltar à vida; quem estava perdido , mas agora tinha sido encontrado , e toda a 

aldeia começaram a comemorar com ele. Todos os três celebrações refletem alegria de 

Deus na recuperação divina de pecadores perdidos (veja a discussão de que a verdade no 

capítulo anterior deste volume). E este partido, como os dois primeiros, na realidade, não 

honrou o encontrado, mas o localizador, que procurou seu filho e deu-lhe plena 

reconciliação através do seu perdão misericordioso e gracioso amor. 

O FILHO MAIS VELHO 

E o seu filho mais velho estava no campo, e quando ele veio e se 

aproximou da casa, ouviu a música e as danças. E ele chamou um 

dos servos e começou perguntando o que essas coisas poderiam 

ser. E ele disse-lhe: 'Seu irmão voltou, e seu pai matou o vitelo 

gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. " Mas ele ficou com 

raiva e não estava disposto a ir em; e seu pai saiu e começou 

suplicando-lhe. Mas, respondendo ele, disse ao pai: 'Olha! Por 

muitos anos, tenho vindo a servir você e eu nunca ter 

negligenciado um comando de seu; e ainda assim você nunca me 

deu um cabrito, para que eu possa comemorar com meus 

amigos; mas quando esse teu filho, que desperdiçou os teus bens 

com meretrizes, mataste o novilho gordo para ele. ' E ele disse-

lhe: 'Filho, você tem sido sempre comigo, e tudo o que é meu é 

teu. Mas nós tínhamos que celebrar e regozijar-se, para este teu 

irmão estava morto e começou a viver, estava perdido e foi 

encontrado '"(15: 25-32). 

Alguns, de forma simplista, argumentaram que o filho mais velho representa os cristãos, 

já que ele permaneceu em casa e foi para fora obediente ao seu pai. Na realidade, porém, 

ele representa os legalistas apóstatas, sob a forma de os escribas e fariseus. Papel 

vergonhoso do filho mais velho pode ser visto sob dois aspectos: sua reação 

verdadeiramente vergonhoso, vergonhoso e resposta percebida de seu pai. 

A Reação Vergonhoso 

E o seu filho mais velho estava no campo, e quando ele veio e se 

aproximou da casa, ouviu a música e as danças. E ele chamou um 

dos servos e começou perguntando o que essas coisas poderiam 

ser. E ele disse-lhe: 'Seu irmão voltou, e seu pai matou o vitelo 

gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. " Mas ele ficou com 

raiva e não estava disposto a ir em; e seu pai saiu e começou 



suplicando-lhe. Mas, respondendo ele, disse ao pai: 'Olha! Por 

muitos anos, tenho vindo a servir você e eu nunca ter 

negligenciado um comando de seu; e ainda assim você nunca me 

deu um cabrito, para que eu possa comemorar com meus 

amigos; mas quando esse teu filho, que desperdiçou os teus bens 

com meretrizes, mataste o novilho gordo para ele. ' (15: 25-30) 

O filho mais velho estava fora no campo durante todo o dia a supervisão dos 

trabalhadores e não tinha conhecimento do retorno de seu irmão e da festa 

subsequente. Quando ele veio do campo e se aproximou da casa, ouviu a música e as 

danças . Que ele não sabia nada sobre a reconciliação e não tinha ouvido os sons da festa 

mais cedo indica o enorme tamanho da propriedade da família projetado para a 

história. Surpreendido em encontrar uma celebração em toda a aldeia em andamento que 

não sabia nada sobre, ele convocou um dos servos (talvez um dos rapazes rondando as 

franjas do partido) e começou perguntando o que essas coisas poderiam ser . Ele não 

estava no circuito em relação ao partido, embora como o primogênito a responsabilidade 

para o planejamento que deveria ter caído com ele. Além disso, foram seus recursos, de 

sua parte da herança, que estavam sendo usados para a festa, ele ainda não tinha sido 

consultado. Legalmente, seu pai não tem que ter a sua permissão para utilizar os recursos, 

mesmo que ele já havia dispersado a ele os dois terços restantes da propriedade. Como 

observado acima, o pai manteve o controle (de acordo com o princípio jurídico conhecido 

como usufruto) da propriedade, desde que ele viveu. Mas o fracasso de seu pai para 

consultá-lo indica mais uma vez que o irmão mais velho não tinha nenhuma relação com 

ele ou seu irmão mais novo. Em termos de seu relacionamento com sua família, ele era 

metaforicamente, bem como, literalmente, muito longe em um campo. 

A resposta do servo, "Seu irmão voltou, e seu pai matou o vitelo gordo, porque o 

recebeu de volta são e salvo", deveria tê-lo cheio de alegria que seu irmão havia 

retornado e seu pai estava a ser devidamente homenageado por sua generosidade . Em 

vez disso, ultrajado e enfureceu-o que seu pai tinha recebido o filho pródigo de volta em 

tudo. Pior ainda, de sua perspectiva foi a constatação de que o seu pai já tinha reconciliado 

com seu irmão (a palavra grega traduzida sãos e salvos é usado na Septuaginta, a tradução 

grega do Antigo Testamento, para referir-se a paz, e não apenas a saúde física), em vez 

de fazê-lo trabalhar para fazer a restituição de seus resíduos e do pecado. 

Há anos que se rebelam mais velho tinha conseguido esconder seus verdadeiros 

sentimentos de ressentimento em relação a seu pai e irmão. Tudo junto, porém, ele tinha 

sido mau como seu irmão, só para dentro, não para fora. Mas este evento expôs sua atitude 

real. Em uma explosão de exposição pública do ódio privado de longo cultivado, ele ficou 

com raiva e não estava disposto a ir em para comemorar com os outros. Ele não podia 

se alegrar com a recuperação de seu irmão perdido, porque ele não tinha amor por seu 

pai. Ele não conseguiu entender o favor imerecido, livre perdão e libertação de vergonha 

pelas ações de o ofendido dotado de autoridade para perdoar. 

Os escribas e fariseus teria aplaudido sua reação. Finalmente, eles devem ter pensado, 

alguém está defendendo a honra e agindo corretamente com raiva sobre o pecado 

vergonhoso do filho e vergonhoso o perdão do pai. Eles teriam considerado ações de seu 

pai ultrajante e vergonhoso, da mesma forma que eles consideravam de Cristo associar-

se com os cobradores de impostos e pecadores ímpios. E imaginando eles, o filho mais 



velho era um legalista hipócrita, fazendo o que se esperava dele do lado de fora, mas por 

dentro preenchido com pecados secretos, como o rancor, ódio, ciúme, raiva e luxúria 

(Mat. 23:28). A verdade é que ele era mais profunda e verdadeiramente perdido do que 

seu irmão mais novo perdulários, porque ele passara a vida convencer a si mesmo e aos 

outros que ele era bom e moralmente correta. Isso tornou impossível para ele reconhecer 

que ele era, na realidade, um pecador miserável. Assim foi com os escribas e fariseus, que 

eram "justos" que ao contrário de "pecadores" não cheguem ao arrependimento (Mat. 

09:13). 

Em contraste com seu legalismo duro e mostrando a mesma paciência compassivo que 

ele tinha para com o seu filho mais novo, seu pai saiu e começou suplicando-lhe para 

vir para a celebração. A ação do pai simbolizava Deus em Jesus Cristo articulado com os 

pecadores (cf. Ez 18:31;. 33:11; Lucas 19:10) para vir para a salvação. Isso mais uma vez 

teria surpreendido os judeus hipócritas, que teria esperado o filho mais velho a ser 

homenageado por sua falta de vontade de se misturam em uma celebração para um 

pecador liderada por uma série cujo amor dominado sua devoção à lei. 

Todos raiva reprimida do filho mais velho, amargura e ressentimento derramado em um 

discurso que ignorou honra tanto de seu pai e a bênção de seu irmão. Desrespeitosamente 

se recusar a dirigir a ele com o título de "Pai", ele sem rodeios disse a seu pai: 

"Olha! Por muitos anos, tenho vindo a servir ( Douleuō ; para servir como um 

escravo) . you " Para ele, seus muitos anos de trabalho sob o seu pai tinha sido nada, mas 

a escravidão. Não havia amor ou respeito por seu pai, apenas trabalhar e trabalho penoso, 

à espera de que ele morresse para que ele pudesse herdar. Torna-se claro que ele queria 

exatamente o que seu irmão mais novo queria, tudo o que ele poderia obter da propriedade 

para seu próprio uso, mas escolheu um caminho diferente para a sua obtenção. Então, em 

uma expressão clássica de hipocrisia farisaica, declarou, "Eu nunca negligenciou um 

comando de vocês" (Lc 18:21). Refletindo a incrível capacidade de auto-engano exibido 

por hipócritas que pensam que são bons, ele viveu sob a ilusão de que ele nunca havia 

negligenciado qualquer um dos mandamentos de seu pai. O contraste é implícita entre o 

seu comportamento supostamente perfeito e comportamento vergonhoso de seu pai em 

seu tratamento leniente de seu filho mais novo. O filho mais velho viu-se como um dos 

"noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento" (Lucas 15: 7). 

Sua explosão continuou com as acusações de que seu pai tivesse agido injustamente e 

injustamente. "Você nunca me deste um cabrito", queixou-se, "de modo que eu possa 

comemorar com meus amigos." Em primeiro lugar, ele declarou que não tinha sido 

celebrado por seu legalismo. O céu nunca dá uma festa para um homem hipócrita. A 

segunda implicação é que as pessoas que realmente importavam para ele, aqueles que ele 

gostaria de festejar com, eram seus amigos, e não a sua família. Essa foi uma 

reminiscência dos fariseus, que associados apenas com outros fariseus. Além de 

supostamente ignorando seu serviço fiel, ele acusou seu pai de mostrar favoritismo a seu 

irmão mais novo. Recusando-se a reconhecê-lo como o seu irmão ou até mesmo o nome 

dele, ele com desdém, desprezo a que se refere a ele como "esse teu filho." Então, 

pintando o cenário tão negro como ele podia, ele lembrou a seu pai que seu irmão 

tinha devorado sua riqueza com prostitutas , e apesar disso, ele havia dado uma festa 

para acabar com todas as partes e matou o novilho gordo para ele . 

A imagem é impressionante. O irmão mais velho legalista ficou sozinho no escuro 

injuriando o pai misericordioso, que ao mesmo tempo estava sendo homenageado na 



alegre celebração da recuperação de seu filho perdido. Suas ações graficamente retratar 

os escribas e fariseus. Eles eram impenitentes, hipócrita, externalistas hipócritas, 

escolhendo para injuriar e desprezar Jesus Cristo, o Deus encarnado, para conciliar os 

pecadores quem toda sociedade religiosa judaica haviam rejeitado, em vez de se juntar ao 

banquete celeste com aqueles louvando a Deus por sua salvação. 

A Vergonhoso Response 

E ele lhe disse: "Filho, você tem sido sempre comigo, e tudo o que 

é meu é teu. Mas nós tínhamos que celebrar e regozijar-se, para 

este teu irmão estava morto e começou a viver, estava perdido e 

foi achado "(15: 31-32). 

Gracioso A resposta do pai, gentil teria sido considerado o último ato vergonhoso na 

história pelos moradores tivessem conhecido dele (como era pelos escribas e fariseus, 

ouvindo a história). Eles teriam esperado que ele tapa o filho em toda a face para a sua 

explosão insolente. Em vez disso, ele se dirigiu a ele no concurso, cativante termos, 

discutindo com ele e estendendo a mão para ele com o mesmo amor compassivo e 

misericórdia, ele tinha mostrado a seu filho mais novo. A palavra traduzida filho não 

é huios , o termo usado nos versículos 11, 13, 19, 21, 24, 25 e 30, mas o termo mais 

carinhoso teknon("criança"). "Você sempre foi comigo", lembrou ele, "e tudo o que é 

meu é teu." Embora o pai manteve o controle sobre a propriedade, ele já tinha dado a seu 

filho. Aqui está uma foto da magnanimidade de Deus, especialmente aos judeus, a quem 

foi dada a Escritura, a graça comum mais generoso, e anos de oportunidade Evangelho 

(cf. Rom. 9: 4-5). Riquezas de Deus foram dadas em maior abundância e clareza para os 

judeus, e especialmente os próprios líderes que se orgulhavam de seu conhecimento das 

Escrituras. 

Declaração de conclusão do pai, "Mas nós tínhamos que celebrar e regozijar-se, para 

este teu irmão estava morto e começou a viver, e estava perdido e foi 

encontrado", retoma o tema de todas as três parábolas na alegria do presente capítulo 

por Deus a recuperar os pecadores perdidos. O filho mais novo simboliza aqueles que 

buscam a salvação de Deus pela graça, o filho mais velho daqueles que buscam a salvação 

pelas obras. 

Eu dou um relato mais completo desta maravilhosa parábola em meu livro A historia dos 

dois filhos(Nashville: Tomé Nelson, 2008). Nesse livro eu escrevi o seguinte em relação 

à da vida real chocante que termina a parábola de Jesus: 

Com essas palavras [v. 32], a parábola do filho pródigo terminou, mas como um arranjo 

musical sem, satisfazendo resolução final acorde. Sem mais palavras, e Jesus 

simplesmente se afastou do local público onde Ele estava ensinando. Ele se mudou para 

um contexto mais privada com seus próprios discípulos, onde começou a dizer-lhes uma 

parábola totalmente novo. A narrativa reflete a mudança no versículo 33. "Ele também 

disse aos seus discípulos:« Havia um homem rico ... '" 

Isso é impressionante. O final é a coisa em cada história. Aguardamos com expectativa 

para o final. É tão vital que alguns leitores não podem resistir voltando-se para o final 

para ver como a trama se resolve antes de ler a história real. Mas esta história nos deixa 



pendurado. Na verdade, a história do Filho Pródigo termina de forma tão abrupta que um 

crítico textual com uma baixa visão das Escrituras poderia muito bem sugerir que o que 

temos aqui é apenas um fragmento de história, inexplicavelmente inacabado pelo 

autor. Ou é mais provável que o final foi escrito para baixo, mas de alguma forma 

separada do manuscrito original e perdido para sempre? Há certamente deve ser um fim 

a esta história em algum lugar, certo? 

Mas o abrupto da final não nos deixa sem o ponto; ele é o ponto. Este é o golpe final de 

uma longa série de choques que foram construídas para contar a história de Jesus. De 

todas as reviravoltas surpreendentes e detalhes surpreendentes, esta é a surpresa 

culminando: Jesus maravilhosamente em forma o ponto e depois simplesmente foi 

embora sem resolver a tensão entre o pai e seu primogênito. Mas não há nenhum 

fragmento desaparecida. Ele deixou intencionalmente a história inacabada eo dilema 

inquieto. Ele é suposto fazer-nos sentir como se estivéssemos à espera de uma piada ou 

sentença final. 

Certamente as pessoas em público original de Jesus estavam de pé esquerdo com suas 

bocas abertas, como Ele se afastou. Eles devem ter perguntavam uns aos outros a mesma 

pergunta que está na ponta de nossas línguas, quando lemos hoje: O que 

aconteceu? Como é que o filho mais velho responder? Qual é o fim da história? Os 

fariseus, de todas as pessoas gostariam de saber, porque o filho mais velho representado 

los claramente. 

É fácil imaginar que os convidados na história estaria ansioso para ouvir como tudo 

acabou. Eles estavam todos ainda dentro na celebração, esperando o pai voltar para 

dentro. Quando ele deixou o partido de forma tão abrupta, as pessoas concluem que algo 

sério estava acontecendo. Em uma situação da vida real, como este, que começaria a ser 

sussurrada entre os convidados que o irmão mais velho estava lá fora, muito irritado que 

as pessoas estavam comemorando algo tão condenável quanto o imediato perdão 

incondicional, atacado de um filho que teve se comportou tão mal como o filho 

pródigo. Todo mundo gostaria de estudar a expressão do pai quando ele voltou para 

dentro para tentar detectar alguma pista sobre o que aconteceu. Isso é exatamente a 

nossa resposta, como ouvintes história de Jesus. 

Mas com toda essa expectativa reprimida, Jesus simplesmente se afastou, deixando o 

conto de suspensão, inacabado, sem solução. 

Aliás, Kenneth E. Bailey, um comentarista presbiteriano que era fluente em árabe e um 

especialista em literatura do Oriente Médio (ele passou 40 anos vivendo e ensinando o 

Novo Testamento no Egito, Líbano, Jerusalém e Chipre) fornece uma análise fascinante 

da literatura estilo da história do Filho Pródigo. A estrutura da parábola explica por que 

Jesus deixou inacabado. Bailey demonstra que a parábola divide-se naturalmente em duas 

partes quase iguais, e cada parte é sistematicamente estruturado em um tipo de padrão 

espelhado (ABCD-DCBA) chamado de chiasm . É uma espécie de paralelismo que 

parece praticamente poético, mas é um dispositivo típico em prosa Oriente Médio para 

facilitar a contar histórias. 

A primeira meia, onde o foco é totalmente no irmão mais novo, tem oito estrofes ou 

estrofes, e neste caso os paralelos descrever o progresso do filho pródigo de partida para 

retornar: 



Então Ele disse: "Um homem tinha dois filhos . 

A. Morte-- E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. 

" Assim, ele repartiu-lhes os seus meios de subsistência . 

B. Tudo é perdido- dias e não muitos depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, 

partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens com vida pródigo. Mas 

quando ele tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela terra, e ele começou a 

passar necessidade . 

C. Rejection- Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, o qual 

o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ele ficaria feliz em ter enchido o 

estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada . 

D. problema- Mas quando voltou a si, ele disse: 'Quantos de servidores 

contratados de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui morro de fome! 

D. A Soluï¿½o me levantarei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe: "Pai, pequei 

contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. -Me como 

um dos teus trabalhadores. "Então ele se levantou e foi para seu pai . 

C. Acceptance- Mas quando ele ainda era um ótimo longe, seu pai o viu e teve 

compaixão, correu e caiu sobre seu pescoço e beijou-o . 

B. Tudo é Restored- E o filho lhe disse: 'Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já 

não sou digno de ser chamado teu filho'. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa 

a melhor roupa e vistam nele, e colocar um anel no dedo e sandálias nos pés . 

A. Resurrection- e trazer o novilho cevado aqui e matá-lo, e vamos comer e ser 

feliz; porque este meu filho estava morto e reviveu; estava perdido e foi encontrado '. E 

começaram a regozijar-se ". 

O segundo turnos de meia foco para o irmão mais velho e progride através de um padrão 

chiastic similar. Mas termina abruptamente após a sétima estrofe: 

A. Ele está Aloof- "E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, e chegou 

perto da casa, ouviu a música e as danças. Então, ele chamou um dos servos e perguntou 

o que era aquilo . 

B. Seu irmão; Paz (a festa); Irrite E ele disse-lhe: 'Seu irmão voltou, e porque o 

recebeu são e salvo, seu pai matou o vitelo gordo'. Mas ele se indignou e não queria 

entrar . 

C. Costly Amor- Portanto o seu pai saiu e insistiu com ele . 

D. As minhas ações, minha Pay Então ele respondeu e disse a seu pai: "Eis 

que há tantos anos, tenho vindo a servir-lhe; Eu nunca transgrediu seu 

mandamento a qualquer momento; e ainda assim você nunca me deste um 

cabrito, que eu me regozijar com os meus amigos . 



D. suas ações, seus Pay 'Mas assim que esse teu filho, que desperdiçou os seus 

meios de subsistência com as meretrizes, mataste o novilho gordo para ele.' 

C. Amor- Costly E ele disse-lhe: 'Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu 

tenho é seu . 

B. Seu irmão; Seguro (a festa); Alegria - Ele estava certo de que devemos fazer feliz 

e ser feliz, para o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado ". 

A. O Missing Terminando 

O fim da parábola é deliberAdãoente assimétrico, como se a colocar uma pressão 

adicional sobre a falta de resolução. O final simplesmente não está lá. 

Estamos suposto perceber isso. Desde que a história pára abruptamente com um tal apelo 

do concurso, cada ouvinte deveria tomar esse fundamento para o coração, meditá-la, 

personalizá-lo, e ver a razoabilidade suave de abraçar a alegria do pai na salvação dos 

pecadores. E, francamente, ninguém precisava desse tipo de auto-exame honesto mais do 

que os legalistas escribas e fariseus a quem Jesus contou a história. A parábola era um 

convite antes de tudo para eles a abandonar seu orgulho e auto-justiça e reconciliar com 

caminho da salvação de Deus. Mas, além disso, o mesmo princípio aplica-se a todos os 

outros, também, dos pecadores devassa como o filho pródigo para hipócritas como o 

irmão mais velho, e todos os tipos de pessoas no meio. Assim, todo aquele que ouve a 

história escreve o seu próprio final pela forma como reagimos à bondade de Deus para 

com os pecadores. 

É uma forma engenhosa para terminar a história. Ele nos deixa querendo para escrever o 

final que gostaríamos de ver. Qualquer pessoa cujo coração não estiver endurecido pelo 

ressentimento farisaico deveria apreender algo na parábola sobre a glória da graça de 

Deus em Cristo, especialmente o Seu perdão amoroso e aceitação contente de coração 

dos pecadores penitentes. A pessoa que pega mesmo um vislumbre do que a verdade, 

certamente, querer escrever algo de bom como este: 

Em seguida, o filho mais velho caiu de joelhos diante de seu pai, dizendo: "Arrependo-me 

para o meu coração amargo, sem amor, para o meu serviço hipócrita, e para o meu orgulho e 

auto-justiça. Perdoe-me, pai. Faça-me um filho verdadeiro, e leve-me para dentro para a festa. 

"O pai então abraçou seu filho primogênito, sufocou-o com chorosos, beijos agradecidos, 

levou-o para dentro, e fazendo-o sentar ao lado de seu irmão na dupla lugares de honra. Todos 

eles se alegraram juntos e o nível de alegria [at] que já surpreendente celebração de repente 

dobrou. Ninguém ali jamais esqueceria aquela noite. 

Isso seria o final perfeito. Mas eu não posso escrever o final para qualquer outra pessoa, 

inclusive os escribas e fariseus. Eles escreveram seu próprio final, e era nada parecido com 

esse. 

O FIM TRÁGICO 

Não se esqueça que Jesus disse a este o fim-abrupto principalmente para o benefício dos 

escribas e fariseus, incluindo-parábola. Foi realmente uma história sobre eles. O irmão mais 



velho os representava. A resolução enforcamento ressaltou a verdade de que o próximo passo 

era deles. Fundamento proposta final do pai era próprio apelo suave de Jesus para eles. Se 

eles tivessem exigiu saber o final da parábola no local, Jesus poderia muito bem ter dito a 

eles: "Isso é com você." A resposta final dos fariseus a Jesus iria escrever o final da história, 

na vida real. 

Nós, portanto, saber como o conto realmente terminou, então, não é? Não é um final 

feliz. Ao contrário, é uma outra volta enredo chocante. Na verdade, ele é o maior choque 

e indignação de todos os tempos. 

Eles mataram. 

Uma vez que a figura do pai da parábola representa Cristo e do irmão mais velho é um 

símbolo da elite religiosa de Israel, de fato, a verdadeira final para a história, como está 

escrito pelos escribas e fariseus si, deveria ler algo como isto: "A pessoa idosa filho estava 

indignado com o pai. Ele pegou um pedaço de madeira e espancaram até a morte na frente 

de todos ". 

Eu lhe disse que era um final chocante. 

Você pode estar pensando: Não! Isso não é como a história termina. Eu cresci ouvindo 

que parábola na escola dominical, e não é suposto ter um final trágico . 

Na verdade, parece que qualquer pessoa racional cuja mente e coração não está totalmente 

torcido por sua própria hipocrisia hipócrita quis ouvir a tal parábola com profunda alegria 

e gratidão santo a graça generosa que levanta um pecador caído backup, restaura-lo para 

a plenitude, e recebe-lo de novo em favor de seu pai. Qualquer indivíduo humilde de 

coração que se vê refletido na Prodigal entraria naturalmente para a alegria do pai e 

celebração, regozijando-se de Jesus iria pintar um retrato tão vívida da graça 

divina. Como vimos, desde o início, a mensagem clara da parábola é sobre como 

ansiosamente Jesus acolhe os pecadores. Deve terminar com alegria, não tragédia. Todos 

devem participar da comemoração. 

Mas o coração do irmão mais velho era claramente (embora secretamente até agora) 

endureceu contra o pai. Ele tinha guardado até anos no valor de ressentimento, raiva, 

ganância e auto-se-ao vestir favor de seu pai como um distintivo de legitimidade. Ele 

nunca realmente entendeu ou apreciado bondade de seu pai para ele; mas ele estava feliz 

em recebê-lo e leite, para tudo o que ele poderia sair dela. Ele completamente mal 

interpretado bondade de seu pai, pensando que era prova de sua própria 

dignidade; quando na realidade era uma expressão da do pai bondade. E assim que o pai 

mostrou tal favor pródiga ao irmão pródigo absolutamente indigno, o ressentimento do 

irmão mais velho fervida rapidamente sobre e seu verdadeiro caráter não pode ser 

escondida por mais tempo. 

Lembre-se, o irmão mais velho é um retrato dos fariseus. Sua atitude espelhado deles 

exatamente. Se o comportamento do filho mais velho parece terrível e difícil de entender 

para você e para mim, não foi de todo difícil de entender para os fariseus. Eles estavam 

mergulhados em um sistema religioso que cultivou precisamente esse tipo de perspectiva 

hipócrita, auto-congratulações, obstinado em relação à bondade e graça de Deus. Eles 



acreditavam que tinham o favor de Deus, porque eles tinham ganhado o, pura e 

simples. Então, quando Jesus mostrou favor para colecionadores arrependidos de 

impostos, prostitutas e outros delinquentes que claramente não merecem qualquer favor, 

os fariseus se ressentiu-lo. Eles acreditavam que a bondade de Jesus para com os 

pecadores humildes levou o brilho fora o emblema da sua superioridade, e tornaram-se 

irritado exatamente da mesma forma como o filho mais velho ficou zangado. 

Não parece notável que quando Jesus trouxe sua narração da parábola de tal abrupta fora 

a conta de completamente-Lucas final é totalmente silencioso em relação a qualquer tipo 

de resposta dos fariseus abandono parada? Eles sabiam muito bem que a mensagem da 

parábola visava eles e deveria ter vergonha deles. Mas eles não fez nenhuma pergunta, 

não fez nenhum protesto, não ofereceu comentário, pediu mais nenhuma elaboração. A 

razão é que eles entenderam a atitude do irmão mais velho já. Fazia sentido para 

eles. Talvez eles nem sequer sentem a falta de resolução com a mesma intensidade a 

maioria dos ouvintes fazer, porque para eles a queixa do irmão mais velho parecia 

perfeitamente razoável. A maneira como eles teria gostado de ver a história resolvido 

exigido do pai arrependimento. Em seu cenário ideal, o pai iria ver o ponto do filho mais 

velho, fazer um pedido público de desculpas para o filho mais velho, vergonha 

publicamente a Prodigal por seu comportamento tolo, e, em seguida, talvez até mesmo 

lançar o Pródigo para sempre. Mas os fariseus certamente viu a ponto de Jesus estava 

fazendo com suficiente clareza que eles sabiam a história nunca iria dar uma volta 

como que . 

Então, eles não disseram nada, pelo menos nada Lucas (guiada pelo Espírito Santo) 

considerou importante o suficiente para gravar para nós. Talvez eles simplesmente se 

virou e foi embora. Mais provavelmente, Jesus afastou-se deles. 

Na verdade, vamos supor que não há reticências a este ponto na cronologia da narrativa 

de Lucas. Lucas 15 termina onde a parábola do Filho Pródigo termina. Mas Lucas 16 

continua com Jesus ainda falando. Este parece ser o registro de um longo discurso. E em 

Lucas 16: 1, Jesus, de fato, se afastar dos escribas e fariseus "aos discípulos," e ele começa 

a instruí-los com outra parábola. Este é sobre a astúcia dos incrédulos e da 

impossibilidade de servir a Deus e dinheiro. Lucas 16:14 diz: "Ora, os fariseus, que eram 

amantes do dinheiro, também ouviu todas estas coisas, e zombavam dele", significando 

que o ridicularizavam. 

Então, aparentemente, eles penduraram ao redor, talvez só na periferia, após a parábola 

do Filho Pródigo terminou abruptamente, implacável em sua oposição a Jesus. Na 

verdade, eles estavam mais determinados do que nunca para silenciá-lo, não importa o 

que ele tomou. E essa atitude é o que os levou a escrever para si o fim trágico para o maior 

parábola de todos os tempos. 

Ódio dos fariseus para Jesus cresceu a partir do dia em que ele disse-lhes a parábola até 

que chocou uma conspiração para matá-lo. "E os principais sacerdotes e os escribas 

buscavam como levá-lo à malandragem e colocá-lo à morte" (Marcos 14: 1). No final, 

eles garantiram a cooperação relutante das autoridades romanas, e até mesmo a 

conivência de Herodes, e eles tinham crucificado. 

A morte de Cristo na cruz ocorreu em sua insistência apenas alguns meses depois desse 

encontro em Lucas 15. Em seguida, congratularam-se em um ato de justiça que eles 



estavam certos de que preservar a honra de Israel e da verdadeira religião acreditavam foi 

incorporado em suas queridas tradições . 

O SEQUEL GLORIOUS 

Aqui está a ironia divina: quando eles fizeram o seu pior, eles conseguiram melhores 

(Atos 2:22; 2 Coríntios 5:21; Isaías 53) de Deus. Mas a morte até mesmo de Jesus não foi 

o fim da história. No túmulo poderia prender Jesus em suas garras. Ele ressuscitou dentre 

os mortos, significando que Ele havia conquistado o pecado, culpa e morte de uma vez 

por todas. Sua morte na cruz, finalmente produziu a expiação de sangue eficaz que tinha 

sido envolto em mistério para todas as idades, e Sua ressurreição foi a prova de que Deus 

aceitou. 

A morte de Jesus, portanto, prevista nos o que o sangue de touros e bodes nunca poderia 

realizar: a expiação completa e aceitável para o pecado. E a Sua perfeita justiça nos dá 

exatamente o que precisamos para a nossa redenção: a cobertura completa da perfeita 

justiça igual a própria perfeição divina de Deus. 

Portanto, não é verdadeira e abençoada resolução para a história depois de tudo. 

O CONVITE ABERTO 

O convite para fazer parte do grande banquete comemorativo ainda está aberta a 

todos. Estende-se até mesmo a você, caro leitor. E não importa se você é um pecador aberto 

como o filho pródigo, um segredo como seu irmão mais velho, ou alguém com as 

características de cada tipo. Se você é alguém que ainda está distante de Deus, Cristo pede 

que você a reconhecer a sua culpa, admitir a sua própria pobreza espiritual, abraçar o Pai 

celestial, e se reconciliar com Ele (2 Coríntios 5:20). 

E o Espírito ea noiva dizem: "Vem!" E quem ouve, diga: "Vem!" E quem tem sede 

venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. (Apocalipse 22:17) 

Agora, desfrutar da festa. (Pp. 189-98. A ênfase no original). 

 
92. Investindo as Finanças terrenas com foco no  

Eterno(Lucas 16: 1-13) 

Agora Ele também estava dizendo aos discípulos: "Havia um 

homem rico que tinha um administrador, e este gerente que lhe foi 

reportado como esbanjar os seus bens. E chamou-o e disse-lhe: 'O 

que é isso que eu ouvi sobre você? Dê uma prestação de contas de 

sua gestão, para que você não pode mais ser gerente. " O gerente 

disse para si mesmo: 'Que farei, pois o meu senhor está a assumir 

a gestão longe de mim? Eu não sou forte o suficiente para 

cavar; Tenho vergonha de mendigar. Eu sei o que hei de fazer, 

para que, quando eu estou removido das pessoas gestão me 



recebam em suas casas. " E ele chamou cada um dos devedores 

do seu senhor, e ele começou a dizer ao primeiro: 'Quanto deves 

ao meu senhor?' E ele disse: 'Cem medidas de azeite. " E ele disse-

lhe: Toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 

cinquenta. Então ele disse a outro: 'E quanto deves?' E ele disse: 

'Cem medidas de trigo'. Ele disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 

oitenta. ' E seu mestre elogiou o gerente injusto, porque agiu com 

astúcia; para os filhos deste mundo são mais astutos em relação 

ao seu próprio tipo do que os filhos da luz. E eu digo a você, fazer 

amigos para a vós mesmos por meio da riqueza de injustiça, de 

modo que quando ele falhar, eles vão recebê-lo nas moradas 

eternas. Quem é fiel no pouco, coisa que também é fiel no muito; e 

quem é injusto no pouco, também é fiel no muito. Portanto, se você 

não fostes fiéis no uso das riquezas injustas, quem lhes confiará 

as verdadeiras riquezas? E se não fostes fiéis no uso do que é do 

outro, que lhe dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 

dois senhores; porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se 

dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e 

ao dinheiro "(16: 1-13). 

Dos quase quarenta parábolas contadas por Jesus Cristo nos Evangelhos, cerca de um 

terço delas tratam de alguma forma com o dinheiro. Esse dinheiro desempenhou um papel 

tão proeminente no ensino de Jesus não é surpreendente, uma vez que tem um papel 

dominante na sociedade e na vida dos indivíduos. As pessoas gastam muito do seu tempo 

pensando em dinheiro; como adquiri-lo, gastá-lo, guardá-lo, investi-lo, emprestá-lo, 

mantenha o controle do mesmo, e às vezes dá-lo afastado. A preocupação generalizada 

com o dinheiro que dominam os resultados da sociedade de hoje em ansiedade, a cobiça, 

o egoísmo, a ganância, o descontentamento, a idolatria, e orgulho. 

Escritura tem muito a dizer sobre o dinheiro, incluindo a forma de obtê-lo, como a 

considerá-lo, e como usá-lo. 

A Bíblia revela ambas as maneiras certas e erradas para obter dinheiro. A forma mais 

importante para ganhar dinheiro é através do trabalho. Provérbios 14:23 diz: "Em todo 

trabalho há proveito, mas só em palavras leva à pobreza" (cf. 6: 6-11; 20: 4; 28:19), e 

Paulo escreveu que aqueles que se recusam a trabalhar deve não comer (2 Ts. 3:10). 

Segundo, a moeda pode ser obtido por poupança para o futuro. "Há tesouro precioso e 

azeite na casa do sábio", escreveu Salomão ", mas o homem insensato os devora" (Pv 

21:20; cf. 30: 24-25.). 

Em terceiro lugar, o dinheiro pode ser obtido através de uma avaliação adequada dos 

próprios recursos e planejamento sábio. Salomão aconselhou: "Conheça bem a condição 

de seus rebanhos, e prestar atenção aos seus rebanhos; de riquezas não são para sempre, 

nem uma coroa aguentar a todas as gerações "(Prov. 27: 23-24). 



Por fim, o dinheiro pode ser obtido através de doações (Fil. 4:16). 

Por outro lado, existem maneiras erradas de obter dinheiro, incluindo o roubo (seja 

diretamente, ou por meio de fraude [Sl 37:21; Hos 12 [Ex 20:15 Ef 4:28..].:. 7; Amos 8 : 

5; Mic 06:11]), a cobrança de juros exorbitantes sobre empréstimos (Ex 22:25; Lev 25:... 

36-37; Neh. 5: 7, 10; Sl. 15: 5.; 28 Prov: 8 ), a retenção dos outros o que lhes é devido 

(Tiago 5: 4), ou jogos de azar, que tolamente confia no acaso do que na providência de 

Deus. 

Escritura revela tanto o caminho certo e da maneira errada de ver o dinheiro. A atitude 

correta é reconhecer que Deus é dono de tudo (Sl 50:10; Hag. 2: 8.), E é a fonte da 

capacidade das pessoas para ganhar dinheiro (Dt 8: 17-18; cf. 1 Tim 6..: 17). 

A maneira errada de ver o dinheiro é amá-lo, o que leva a conseqüências desastrosas (1 

Tm. 6:10). Amar o dinheiro é destrutivo (1 Tm 6: 9.), Numeração entre as suas vítimas 

Achan (Josh. 7: 1-25), Balaão (. Num 22-24), Judas (Mat. 26:24; Atos 1:25) e Ananias e 

Safira (Atos 5: 1-10). Amar o dinheiro leva a uma falta de confiança em Deus (Jó 31: 24-

28; Pv 11:28; 1 Tm 6:17..), Resulta em ingratidão e orgulho (Dt 8: 12-17.), E faz com que 

as pessoas comportar-se estupidamente (Lucas 12: 16-21), roubar a Deus (Mal. 3: 8), e 

ser indiferente às necessidades dos outros (1 João 3:17). 

A Bíblia também estabelece a utilização correcta dos fundos. As pessoas estão a ganhá-

lo para se sustentar (2 Ts 3: 10-12.), Suas famílias (1 Tim. 5: 8), e sua nação (Rom. 13: 

6-7), bem como para ajudar as pessoas em necessidade (Mt 6: 2-3; Tiago 2: 15-16.). 

Acima e além dessas coisas, existem alguns pré-requisitos necessários para dar bíblicos 

para os propósitos do Reino. Em primeiro lugar, aqueles que verdadeiramente honrar a 

Deus na doação deve transferir a propriedade de suas dinheiro, posses, tempo e talentos 

para Ele. Em segundo lugar, eles devem fazer exaltar Cristo e proclamar o evangelho o 

propósito supremo de suas vidas. Finalmente, eles devem colocar-se em posição de usar 

seu dinheiro para honrar a Deus, tomando medidas para sair da dívida (pagamento de 

contas, priorizando gastos, eliminando os gastos não essenciais, a venda de itens que 

perpetuam a dívida, se recusando a emprestar dinheiro para luxos, perseguindo 

contentamento , etc). 

Vários princípios marcar doação Novo Testamento. Em primeiro lugar, dar Cristão é 

inteiramente voluntária (cf. 2 Cor. 9: 7). O argumento de que os cristãos são biblicamente 

ordenado a dar o dízimo de dez por cento de sua renda é baseada em uma compreensão 

imperfeita do Antigo Testamento. (Para uma discussão sobre o dízimo, veja 2 Coríntios , 

o comentário MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 2003], 281-83; quem é a 

Money, Anyway? [Nashville: Palavra, 2000].) Longe de ser legalista, dando é estar 

disposto, alegre, ansioso, entusiasmado, e com o coração. É também a ser secreta, ao 

contrário da doação público vistoso de legalistas e hipócritas (Mateus 6: 2-4.), Regular e 

sistemática (1 Cor. 16: 1-2), e motivado pelo amor, não compulsão legalista (2 Cor. 8: 8). 

Nesta parábola e Sua aplicação do mesmo, o Senhor redireciona as nossas atitudes e 

estabelece a Sua vontade para os crentes em matéria de riqueza. 

A PARÁBOLA 



Agora Ele também estava dizendo aos discípulos: "Havia um 

homem rico que tinha um administrador, e este gerente que lhe foi 

reportado como esbanjar os seus bens. E chamou-o e disse-lhe: 'O 

que é isso que eu ouvi sobre você? Dê uma prestação de contas de 

sua gestão, para que você não pode mais ser gerente. " O gerente 

disse para si mesmo: 'Que farei, pois o meu senhor está a assumir 

a gestão longe de mim? Eu não sou forte o suficiente para 

cavar; Tenho vergonha de mendigar. Eu sei o que hei de fazer, 

para que, quando eu estou removido das pessoas gestão me 

recebam em suas casas. " E ele chamou cada um dos devedores 

do seu senhor, e ele começou a dizer ao primeiro: 'Quanto deves 

ao meu senhor?' E ele disse: 'Cem medidas de azeite. " E ele disse-

lhe: Toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 

cinquenta. Então ele disse a outro: 'E quanto deves?' E ele disse: 

'Cem medidas de trigo'. Ele disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 

oitenta. ' E seu mestre elogiou o gerente injusto, porque agiu com 

astúcia; para os filhos deste mundo são mais astutos em relação 

ao seu próprio tipo do que os filhos da luz. (16: 1-8) 

Jesus, o contador de histórias inigualável, era muito adepto de ensino, tanto do que o 

esperado, e as experiências inesperadas da vida. O personagem principal em sua história 

fictícia é um gerenciador de injustos, culpado não só de incompetência, mas também de 

peculato. No entanto, o Senhor criou para ensinar um princípio espiritual 

positiva. Reconhecendo que a incongruência, alguns têm tentado ler nas entrelinhas para 

encontrar uma maneira de reformular este homem em uma luz positiva. Mas não há 

detalhes escondidos neste narrativa simples, nem há nada mais do que os detalhes que ele 

deu. E é precisamente o final surpreendente, em que o mestre elogia o gerente injustos 

em vez de puni-lo, que fornece o ponto da história. A resposta inesperada é um padrão 

que Jesus usou muitas vezes, seguindo o padrão rabínico de raciocínio do menor para o 

maior. Seu ponto era que, se um homem injusto era astuto em usar o dinheiro para seus 

próprios interesses egoístas, quanto mais deve crentes justos usar tudo o que possuem 

para o reino de Deus? 

Esta parábola não foi dirigida a dos escribas e fariseus, como os três anteriores tinha sido 

(15: 1-3), embora eles ainda estavam presentes e ouviram (16:14). O público-alvo 

principal eram os discípulos . O Senhor passou de três parábolas evangelísticas, em que 

ele chamou aqueles que rejeitaram ao arrependimento e salvação, a um direcionado 

principalmente para os crentes. Mudou-se em um sentido de dar uma mensagem de 

salvação para um no discipulado. 

O homem rico era rico o suficiente para ter contratado um gerente , um mordomo ou 

administrador que supervisionou pelo menos um aspecto de seu negócio. Ele teria sido 

um homem livre, não um escravo, de alto status social, e tendo grande 

responsabilidade. As dívidas que eram devidos ao homem rico eram grandes demais para 

terem sido incorridos por lavradores, o que dá mais um testemunho para o tamanho de 

sua operação. 



Que ele tinha um gerente de supervisionar sua operação agrícola sugere que o homem 

rico era provavelmente um latifundiário ausente. Isso ajudaria a explicar por que ele não 

tinha conhecimento do que estava acontecendo até que o gerente que lhe foi 

reportado . diaballo ( relatado ) está relacionado com o substantivo diabolos , o que 

significa "caluniador" ou "acusador", e é a palavra traduzida como "diabo. 

" diaballo significa "acusar" ou "trazer encargos" com uma intenção hostil. A acusação 

finalmente chegou o homem rico que seu empresário estava esbanjando (a mesma 

palavra usada em 15:13 para descrever o desperdício do filho mais novo a sua parte da 

herança) suas posses . Após ter descoberto sobre a situação do homem rico tomou 

medidas imediatas para proteger os seus interesses. Ele chamou o gerente e disse-lhe: 

'O que é isso que eu ouvi sobre você? Dê uma prestação de contas de sua gestão, 

para que você não pode mais ser gerente. " Mas, tendo-lo demitido, ele permitiu que 

ele permaneça até que ele compilou uma final de contabilidade de sua gestão . Isso lhe 

deu oportunidade de fazer mais mal. 

O gerente desfalque agora estava em um dilema, como expresso por sua pergunta, "O 

que devo fazer?" (cf. 3: 10-14; 12:17; Atos 2:37). Depois de seu mestre levou a gestão 

longe do que ele enfrentou duas alternativas desagradáveis. Por um lado, ele era não 

forte o suficiente para cavar . Ele era, em termos contemporâneos, um trabalhador de 

colarinho branco, e não é capaz de árduo trabalho manual.Além disso, ele sem dúvida viu 

esse trabalho como abaixo de sua dignidade. A outra alternativa era igualmente 

inaceitável. Se o trabalho manual era debaixo dele, quanto mais ele teria sido vergonha 

de mendigar? O futuro parecia sombrio, e ele não via saída de seu dilema. 

Então, ele teve um súbito lampejo de inspiração; um "momento eureka", ou epifania. "Eu 

sei o que vou fazer", ele exclamou, "de modo que quando eu estou removido das 

pessoas gestão me recebam em suas casas." As pessoas a quem ele se referia eram 

devedores do seu senhor , com quem ele havia feito negócios em nome de seu mestre. A 

solução que ele veio com forneceria todas as coisas que ele precisa: um lugar para viver, 

renda e status. 

Além de sua má gestão, o gerente lançou um novo esquema para roubar o seu mestre. Ele 

convocou cada um dos devedores do seu senhor , por sua vez e renegociou seus 

negócios para reduzir o montante que devia. Desde seu mestre não tinha terminado-lo 

imediatamente, ele ainda tinha acesso aos seus contratos. Aparentemente, seu mestre 

ausente ainda não havia rescindido a autoridade do gerente para agir em seu nome, ou 

palavra de que ainda não havia atingido seus devedores. As dívidas envolvidas 

mercadorias, e foram devido a ser pago no momento da colheita. Ao reduzir o que eles 

eram obrigados a pagar seu mestre, ele colocá-los sob a obrigação a ele. Reciprocation 

era uma parte integrante da sociedade judaica; se alguém fizesse uma pessoa a favor, essa 

pessoa foi obrigado a fazer um para ele. 

Jesus, então, deu dois exemplos de relações enganosas do gerente. Para o primeiro , ele 

disse, "Quanto deves ao meu senhor?" E ele disse: "Cem medidas de azeite." E ele 

disse-lhe: "Tome a seu relato, senta-te depressa e escreve cinquenta. " Uma centena 

de medidas de oliva óleo era de 875 litros, ou o rendimento de cerca de 150 oliveiras, e 

valeu a pena cerca de mil denários mais do que salário de seis anos para um trabalhador 

comum. O novo acordo, que cortou a dívida pela metade, criou uma perda significativa 

para o seu mestre. O segundo devedor devia cem coros de trigo . O gestor reduziu a sua 

factura em vinte por cento a oitenta alqueires de trigo, mais uma vez defraudar seu antigo 



mestre de uma quantidade considerável de dinheiro (cem coros de trigo teria sido 

equivalente ao salário de oito a dez anos de um trabalhador comum). Estes não foram os 

casos em que a dívida foi reestruturada devido a circunstâncias atenuantes, tais como 

danos às culturas de clima ou gafanhotos, ou flutuações de preços. Isso foi feito 

exclusivamente para beneficiar o gerente, fazendo com que os devedores para os 

devedores mestre para ele. 

Então veio a chocante, conclusão inesperada para a história: seu mestre elogiou o 

gerente injustos . Para aqueles escuta do Senhor relacionar esta história, que teria parecia 

que ele tinha tomado a licença de seus sentidos. Mas o mestre não louvar o gerente, 

porque ele era um desperdício, irresponsável, ou um ladrão. Ele elogiou-o , porque ele 

agiu astutamente . phronimos ( astutamente ) significa agir com sabedoria e 

discernimento. O gerente aproveitou sua oportunidade, que trabalha com cuidado a 

situação para sua própria vantagem. Uma vez que os devedores foram agora obrigados a 

ele, seu futuro estava seguro. 

O ponto da parábola é simples. "Os filhos deste mundo" (os pecadores, aqueles que 

estão fora do reino de Deus), Jesus disse, "são mais astutos em relação ao seu próprio 

tipo do que os filhos da luz"(crentes; cf . João 0:36; Ef. 5: 8; 1 Tessalonicenses 5: 5.). Os 

pecadores são mais qualificados e diligente em garantir seu futuro temporal 

em este presente idade do que aqueles cuja cidadania está no céu (Fp. 3:20) estão em 

obter sua recompensa eterna no mundo vindouro. Os crentes devem ser muito mais astuto 

na preparação para seus futuros eternas. 

O APLICATIVO 

"E eu digo a você, fazer amigos para a vós mesmos por meio da 

riqueza de injustiça, de modo que quando ele falhar, eles vão 

recebê-lo nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, coisa que 

também é fiel no muito; e quem é injusto no pouco, também é fiel 

no muito. Portanto, se você não fostes fiéis no uso das riquezas 

injustas, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se não 

fostes fiéis no uso do que é do outro, que lhe dará o que é 

vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores; porque ou há 

de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o 

outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro "(16: 9-13). 

O Senhor chamou três lições da parábola relativa a atitude dos crentes em relação ao 

dinheiro: como eles vêem o seu dinheiro em relação aos outros, a si mesmos, e Deus. 

Em relação aos outros, Jesus exortava os seus ouvintes a fazer amigos para si 

mesmos por meio da riqueza da injustiça , assim chamado porque ele pertence a este 

injusto, mundo que passa. Os incrédulos, como o gerente injustos, costumam usar o 

dinheiro para comprar amigos terrestres. Os crentes, por outro lado, são para usar seu 

dinheiro para evangelizar e, assim, adquirir amigos celestiais. Ariqueza da injustiça , 

sendo um elemento da experiência da sociedade caída, não pode durar passado vida 

presente (cf. Lc 12,20). Quando ele falha , os amigos crentes ganharam através do 

investimento na pregação do evangelho vai recebê-los nas moradas eternas do 



céu. Aqueles amigos estará esperando para recebê-los quando eles chegam em glória, 

porque através do seu sacrifício financeiro para alcançar os não convertidos que ouviram 

e acreditaram no evangelho. 

O Senhor chama os cristãos a usar seu dinheiro para os propósitos eternos para produzir 

uma recompensa celestial. Nas palavras familiares do Sermão da Montanha, Ele ordenou: 

Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça ea ferrugem destroem, e onde 

os ladrões arrombam e furtam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça ea 

ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam; para onde o seu 

tesouro, aí estará o seu coração também. (Mateus 6: 19-21.) 

Onde investir seu dinheiro revela onde o coração das pessoas são. Acumulação pessoal sem 

fim é pecaminoso, perdulários e rouba aqueles que persegui-lo de bênção eterna. 

Com relação a sua atitude em relação ao dinheiro que se refere a si mesmo, Cristo exortou 

os crentes a serem fiéis a fazerem investimentos eternos. Sua declaração, Quem é fiel no 

pouco, coisa que também é fiel no muito; e quem é injusto no pouco, também é fiel 

no muito , é axiomático. Alguns afirmam que se tivessem mais dinheiro, eles iriam dar 

mais. Mas a verdade é que o personagem, não circunstâncias, determina 

fidelidade. Alguns, como a viúva pobre descrito em Lucas 21: 1-4, que não têm nada dar 

tudo; outros que têm tudo dar nada. A questão não é financeira, mas a integridade e 

caráter espiritual. Aqueles que são fiéis com o muito pouco que eles têm que ser fiéis se 

tivessem mais; aqueles que são injustos -selfish, orgulhoso, indulgente-in o uso do 

que pouco têm que ser assim, se eles tiveram muito. O fator determinante não é o quanto 

as pessoas possuem, mas o quão forte o seu compromisso com o evangelho da salvação 

é. 

A perspectiva das pessoas em dinheiro e sua fidelidade ou infidelidade resultante tem 

implicações para a sua recompensa eterna. Se você não tiver sido fiel no uso das 

riquezas injustas , Jesus perguntou:quem lhes confiará as verdadeiras riquezas para 

você? É tolice imaginar que Deus vai recompensar aqueles que pecaminosamente 

desperdiçar a sua oportunidade de ser fiel no uso das riquezas injustasnesta 

vida. Aqueles que não conseguem investir sua riqueza na obra da redenção empobrecer-

se para sempre. Recompensa eterna vem para aqueles que são fiéis. 

A pergunta do Senhor, ? Se você não fostes fiéis no uso do que é do outro, quem vos 

dará o que é o seu próprio revela a importância da gestão; reconhecendo que tudo o que 

temos pertence a Deus, e nós somos responsáveis para gerenciá-lo para Sua glória (cf. Mt 

25:. 14-29). 

Finalmente, Jesus falou sobre a atitude dos crentes em relação ao dinheiro que se refere a 

Deus, usando outro exemplo, o senso comum óbvio. Nenhum servo pode servir a dois 

senhores; Ele advertiu,porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou então ele vai 

se dedicará a um e desprezará o outro . Douleuō ( saque ) refere-se a servir como um 

escravo. Os escravos, ao contrário dos trabalhadores modernos, não tem a opção de 

trabalhar em um segundo emprego para uma segunda entidade patronal. Eles eram 

propriedade de um senhor que tinha o controle singular e absoluto sobre eles. Esse tipo 

de serviço exclusivo não poderia ser prestado a dois senhores ao mesmo tempo. 



Da mesma forma, uma pessoa não pode ser ao mesmo tempo o escravo de Deus e de 

material de riqueza . Eles não podem ser co-regentes no mesmo coração, pois como João 

Calvin observa em seu comentário sobre a passagem paralela em Mateus 6:24: "Onde 

riquezas manter o domínio do coração, Deus perdeu a sua autoridade." Demandas 

conflitantes, inevitavelmente produzir emoções conflitantes e atitudes. Aqueles que 

amam o dinheiro vai desprezar e se ressente do que Deus exige deles a respeito dele. Mas 

aqueles que o amam vai escolher para honrá-lo por não fazer riqueza terrena seu 

mestre. Em vez de usá-lo para satisfazer egoisticamente seus desejos, eles vão procurar 

gerir o dinheiro que ele confiou a eles, para a salvação das almas para a glória de Deus. 

 
93. Por que os falsos mestres zombam da 

Verdade (Lucas 16: 14-18) 

Agora, os fariseus, que eram amantes do dinheiro, estavam 

ouvindo todas essas coisas e zombavam Dele. E Ele lhes disse: 

"Você é daqueles que se justificam perante os olhos dos homens, 

mas Deus conhece os vossos corações; pois aquilo que é elevado 

entre homens é abominação aos olhos de Deus. A Lei e os Profetas 

foram proclamados até João; Desde então, o evangelho do reino 

de Deus tem sido pregado, e todo mundo está forçando seu 

caminho para ele. Mas é mais fácil para o céu ea terra para 

passar longe do que por um golpe de uma letra da lei a 

falhar. Todo aquele que repudiar sua mulher e casar com outra 

comete adultério; e quem casa-se com aquele que é repudiada 

pelo marido, também comete adultério "(16: 14-18). 

É uma verdade paradoxal que aqueles que são os mais perigosos inimigos de Deus não 

são os únicos que abertamente se opor a ele, mas sim aqueles que por fora realmente 

parecem os mais dedicados a Ele.Muitos supõem que essas pessoas aparentemente 

piedosas, especialmente aqueles que se identificam com o Deus das Escrituras, 

certamente deve ter a sua aprovação, quando, na realidade, as falsas formas de adoração 

dirigidas ao Deus da Bíblia são odiados por Ele. Apóstata judaísmo e cristianismo falso, 

junto com todos os seus professores enganadores, são inimigos da verdade divina e de 

Deus. 

Condenações mais severas de Deus foram reservados para os tolos não sem religião, que 

negam a sua existência (Sl. 14: 1; 53: 1), mas para aqueles que professavam ser o seu 

povo e para adorá-Lo. A profecia de Isaías registra rejeição do mesmo formulário apóstata 

de Israel da falsa adoração de Deus: 

"Quais são os seus sacrifícios multiplicadas para mim?", Diz o Senhor. "Estou farto de 

holocaustos de carneiros e da gordura de bovinos alimentados; e não tenho prazer no 

sangue de touros, ovelhas ou cabras. Quando você vem para aparecer diante de mim, que 

exige de você este atropelo dos meus átrios? Traga as suas ofertas sem valor não mais, o 

incenso é para mim abominação. Lua nova e sábado, a convocação de assembléias, não 



posso suportar iniqüidade ea assembléia solene. Eu odeio os seus novos festivais lua e as 

vossas solenidades, tornaram-se um fardo para mim; Estou cansado de as sofrer.Então, 

quando você se espalhar suas mãos em oração, esconderei de vós os olhos; sim, mesmo 

que você multiplicar as orações, eu não vou ouvir. Suas mãos estão cobertas de 

sangue. Lavai-vos, tornar-se limpos; remover o mal de seus atos aos meus olhos "(1: 11-

16). 

Amos registra uma condenação semelhante: 

"Odeio, desprezo as vossas festas, nem me deliciar-se com as vossas assembléias 

solenes. Mesmo que você tem a oferecer até Me holocaustos, ofertas de alimentos, não 

vou aceitá-las; e eu não vou nem olhar para as ofertas pacíficas de vossos animais 

cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos; Eu não vou nem ouvir o som de 

suas harpas "(5: 21-23). 

Em Isaías 29:13 o Senhor condenou aqueles hipócritas judeus que "se aproximam com as 

suas palavras e me honra com os serviço de bordo, mas eles removem seus corações longe 

de mim, e sua reverência para mim consiste em tradição aprendida de cor", enquanto em 

Isaías 48: 1 Ele denunciou aqueles que "Juro pelo nome do Senhor e invocar o Deus de 

Israel, mas não em verdade nem em justiça." 

Jeremiah entregue repreensão fortemente redigida de Deus dos falsos religiosos de sua 

época: 

"Não confie em palavras falsas, dizendo: 'Este é o templo do Senhor, templo do Senhor, 

templo do Senhor." ... Eis que você está confiando em palavras falsas, que para nada 

adiantou. Você vai roubar, assassinato e cometer adultério e jurar falsamente, e oferecer 

sacrifícios a Baal e andareis após outros deuses que não conheceram, então venha e fique 

diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizer ' Somos livres! "- que 

você pode fazer todas estas abominações? Tem esta casa, que se chama pelo meu nome, 

uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu, eu mesmo, vi isso ", diz o 

Senhor. (7: 4, 8-11) 

Por incrível que pareça, Deus instruiu Jeremias nem mesmo para orar por aqueles falsos 

religiosos: "Quanto a você, não ores por este povo, e não levantes por ele clamor ou oração 

por eles, e não interceder junto Me; pois eu não ouvi-lo. "(07:16). O Senhor, então, explicou 

a razão para esse comando chocante: 

"Você não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém? Os filhos 

apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem 

bolos à rainha do céu [cf.44: 17-19, 25]; e eles oferecem libações a outros deuses, a fim 

de me irritar. Eles fazem apesar de mim? ", Declara o Senhor. "A si mesmos Não são eles 

despeito, para a sua própria vergonha?" Portanto, assim diz o Senhor Deus: "Eis que a 

minha ira e meu furor se derramará sobre este lugar, sobre o homem e sobre os animais e 

sobre as árvores do campo e sobre o fruto da terra; e ele vai queimar e não se apagará. 

"(vv. 17-20) 

Na sociedade de hoje, com a sua negação pós-moderna da verdade absoluta e ênfase na 

tolerância, muitos, inclusive alguns que se dizem evangélicos, ensinam que Deus aceita 



as pessoas de qualquer religião. Mas a Escritura ensina exatamente o oposto: "Os 

perversos de coração são uma abominação ao Senhor" (Pv 11:20.). "O sacrifício dos 

ímpios é abominável ao Senhor" (Prov. 15: 8). "O caminho dos ímpios é abominação ao 

Senhor" (Prov. 15: 9). "O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é 

uma abominação" (Prov. 28: 9). 

Aqueles que negam o evangelho são os inimigos de Deus, não importa como 

exteriormente religioso que pode parecer ser. Eles têm-intencionalmente ou não-tomado 

seu lugar com Satanás em atacar a Deus e o avanço de Seu reino, e vai receber Dele o 

julgamento mais severo. Aqueles que rejeitam a Jesus Cristo são condenados ao inferno 

(cf. 1 Cor. 16:22). 

Coletivamente os fariseus, os líderes religiosos de Israel nos dias de Jesus, se encaixam 

nessa categoria. Eles foram cuidadosamente dedicado a interpretar e aplicar a lei do Velho 

Testamento e rituais e cerimônias mosaicas fastidiously observados. Eles deram tudo 

indica exterior de serem adoradores dedicados do verdadeiro Deus de Israel. No entanto, 

eles foram ferozmente hostil a e odioso dos encarnados Senhor Jesus Cristo, 

Deus. Inicialmente, eles haviam sido curioso sobre ele e seu ensinamento, mesmo 

convidando-O em suas casas para aprender mais sobre Ele (Lucas 7: 36-50; 11: 37-54; 

14: 1-24), mas mesmo nesses encontros houve uma corrente de animosidade que procurou 

armadilha e desacreditá-lo. Eventualmente, essa animosidade endurecido na rejeição 

vicioso que levou a demandas sanguinários para o assassinato de seu Messias. 

A comparação do presente passagem com o capítulo anterior do evangelho de Lucas 

revela a hostilidade crescente dos fariseus em relação a Cristo. Em Lucas 15: 2 ", ambos 

os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come 

com eles." "Eles viram Jesus 'associar-se com a ralé da sociedade judaica como prova de 

que Ele não foi enviado por Deus , uma vez que Ele fellowshiped e comia com aqueles a 

quem eles considerados pessoas de Satanás. Na passagem de corrente, eles se mudaram 

para além resmungando para zombando e ridicularizando Jesus, exatamente como seus 

antepassados tinham feito aos profetas de Deus (por exemplo, 2 Reis 2:23; Jer. 20: 7-8) e 

do Antigo Testamento tinham predito seria feito para o Messias (Sl. 22: 7-8.; Is 53: 3). 

A resposta do Senhor que lhes revela sete razões ou motivos para a hostilidade do fariseu 

para a verdade: eles tinham motivos corruptos, eles foram antagonistas exigências de 

Deus, eles eram auto-justificativa, eles procuraram aprovação humana, eles foram mal no 

coração, eles rejeitaram a evangelho do reino, e não tinham a categoria de graça. Uma 

vez que essas mesmas características ainda motivar os falsos mestres hoje, eles fornecem 

um modelo para identificá-los em qualquer era. 

ELES TINHAM MOTIVOS CORRUPTOS 

Ora, os fariseus, que eram amantes do dinheiro, (16: 14a) 

Os fariseus eram motivados pela ganância, avareza e cobiça-as mesmas coisas que 

motivado Judas para se tornar um seguidor de Cristo (cf. João 12: 5-6). O 

adjetivo philarguros deriva de duas palavras:phileo , "Amar", ou "ter afeição por", 

e arguros , "prata". Caídos, povo pecador avidamente desejo de satisfazer as suas 

necessidades: assim, muitos são "amantes do dinheiro" em Além de ser "amantes de si 

mesmos" (2 Tim. 3: 2). 



A ganância é especialmente uma força motriz no seio falsos mestres. A Bíblia chama-os 

cães gananciosos (Is 56:11.), "Gananciosos" (Jer 06:13;. 8:10), e diz deles: "Quando eles 

têm algo a morder com os dentes, eles choram, 'Paz' Mas contra ele que põe nada em suas 

bocas eles declaram guerra santa "(Mq. 3: 5). Paulo advertiu sobre aqueles que "são 

inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo deus é o seu apetite, e cuja glória 

é para confusão deles, que defina as suas mentes nas coisas terrenas" (Fp 3: 18-19.) , 

assim como Pedro, que alertou seus leitores que "em sua ganância [falsos mestres] farão 

de vós negócio com palavras fingidas" (2 Pedro 2: 3), porque têm "um coração exercitado 

na ganância" (14 v.). Portanto, um líder ancião ou espiritual na igreja deve ser "livre do 

amor ao dinheiro" (1 Tim. 3: 3) e não "pastorear o rebanho de Deus ... por torpe ganância" 

(1 Pedro 5: 2). 

Como todos os falsos mestres, os motivos dos fariseus eram corruptos e impuro. Eles não 

tinham o verdadeiro amor para as pessoas, mas eram obcecados com riquezas e bens; eles 

estavam "cheios de rapina e maldade" (Lucas 11:39), mesmo inclinando-se tão baixo que 

devoram as casas das viúvas (Lucas 20:47). Mesmo suas doações era apenas uma 

ostentação buscando honra dos homens (Mateus 6: 2.). Ao invés de ajudar os seus 

próprios pais quando eles tinham uma necessidade, os fariseus seria tão provável dizer a 

eles cinicamente, "Tudo o que eu tenho que ajudá-lo é Corban (isto é, dada a Deus)" 

(Marcos 7:11) . Em suma, os fariseus operava a partir de impuros, corruptos, auto-

engrandecimento, motivos gananciosos. 

ELES FORAM ANTAGONISTAS EXIGÊNCIAS DE DEUS 

estavam ouvindo todas essas coisas e zombavam Dele. (16: 14b) 

Enquanto os fariseus estavam ouvindo todas estas coisas Jesus estava dizendo, o que 

desencadeou seu desprezo era o Seu ensinamento relativo ao uso correto do dinheiro (1-

13 vv.). O ensinamento do Senhor que as pessoas estão a investir no reino de Deus para 

colher dividendos espirituais no céu, e servir a Deus, não o dinheiro, indiciou os fariseus 

dinheiro-loving. E aqueles obcecados com riquezas obtenção respondeu ao ensino de que 

eles não querem ouvir ridicularizando e zombando Jesus, o professor. 

Sua reação agressiva, hostil significado que eles eram falsos adoradores, sem capacidade 

para receber e responder à verdade. Eles estavam cegos espiritualmente (2 Cor. 4: 4), 

mortos em seus pecados (Ef. 2: 1), e incapaz de compreender e aceitar as coisas de Deus 

(1 Co 2:14).. "Este é o julgamento", Jesus declarou: "que a luz veio ao mundo, e os 

homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más" (João 

3:19). Eles estão "dispostos a chegar a [Cristo], para que [eles] tenham vida" (João 

5:40). Essas pessoas podem até chamar Jesus Senhor, mas eles não têm capacidade de 

obedecê-Lo (Lucas 6:46). Como resultado, sua vida espiritual não tem fundamento, e eles 

serão varridos pela torrente do julgamento divino (v 49; cf. João 12:. 47-48). Os 

redimidos, por outro lado, são aqueles "que ouvem a palavra de Deus e fazê-lo" (Lc 8:21; 

cf. 11,28) e, como resultado, têm "vida eterna, e [fazer] não entram em julgamento, mas 

[ter] passou da morte para a vida "(João 5:24). A evidência de que eles "têm vindo a 

conhecê-Lo" é que "guarda os seus mandamentos" (1 João 2: 3). 

ELES ERAM AUTO-JUSTIFICAÇÃO 

E Ele lhes disse: "Você é daqueles que se justificam (16: 15a) 



Esta acusação dos fariseus é um resumo sucinto de toda a religião falsa. Judaísmo 

farisaico foi um sistema de obras justiça; de auto-justificação; de tentar fazer-se aceitável 

a Deus, ganhando a salvação através de boas obras, a manutenção de certos padrões éticos 

e legais, e realizando rituais e cerimônias religiosas. Não há dúvida de que eles tinham 

um zelo pela idéia de Deus (Rom. 10: 2). Mas zelo divorciada do conhecimento da 

verdade é inútil. Como todos os sistemas religiosos falsos, a dos fariseus estava fadado 

ao fracasso, como o fariseu zeloso Saulo de Tarso, eventualmente realizados (cf. Fl 3. 2-

12). (. Gal 1,14) Todos os fervor e legalistas esforços religiosos que fez dele uma estrela 

em ascensão no judaísmo do primeiro século feitos e um perseguidor da Igreja (. 1 Cor. 

15: 9; Gal 1:23) ele reconheceu mais tarde a ser lixo sem qualquer valor (Fp 3: 8.). 

O ensino bíblico sobre a salvação é clara e inequívoca: "O justo viverá pela sua fé" (Hab 

2:... 4; cf. Rom 1,17; Gl 3:11; Hb 10:38.). Essa verdade permeia o Novo Testamento, e 

apenas o deliberAdãoente cego poderia perdê-la: "Pelas obras da lei nenhuma carne será 

justificada diante dele" (Rm 3:20.); "Sendo justificados como um presente, por sua graça, 

mediante a redenção que há em Cristo Jesus" (v 24.);Deus é "justo e justificador daquele 

que tem fé em Jesus" (v 26.); "Para nós, que o homem é justificado pela fé sem as obras 

da lei" (28 v.); "Mas, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé 

lhe é creditada como justiça" (4: 5); "Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz 

com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo" (5: 1); "No entanto, sabendo que o homem não 

é justificado por obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo 

Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei; uma vez 

que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada "(Gl 2:16.); "A Escritura, prevendo 

que Deus havia de justificar pela fé os gentios" (3: 8); "Agora que ninguém é justificado 

pela Lei perante Deus é evidente; para, "O justo viverá pela fé" (v. 11);"Por isso que a lei 

se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé" (v 

24.); "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de 

Deus; não como resultado de obras, para que ninguém se glorie "(Ef. 2: 8-9). 

A trágica realidade foi que os fariseus tinham levado as pessoas na direção do 

inferno. Eles foram "guias cegos" (Mateus 15:14.), Levando o cego espiritualmente 

"ovelhas perdidas da casa de Israel" (Mateus 10: 6.) Para o poço do inferno (Mateus 

23:15.). Seu erro fatal foi que "não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer 

a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus" (Rom. 10: 3). Procurando estabelecer 

a sua própria justiça e salvar-se exigia que eles menosprezam a justiça de Deus para tornar 

esse objetivo possível. Mas fazer isso com vista para o claro ensino do Antigo Testamento 

sobre a santidade absoluta de Deus (Levítico 11: 44-45; 19:. 2; 20:26; Sl 99:. 5, 9; Is 6: 

3.) E salvação pela fé (Hab . 2: 4). Através de seus esforços inúteis para ganhar o seu 

caminho para o reino que barrou a porta da salvação para todos os outros (Mat. 23:13). 

ELES PROCURARAM APROVAÇÃO HUMANA 

aos olhos dos homens (16: 15b) 

Os fariseus eram como aqueles a quem Paulo advertiu os gálatas, "desejo de fazer uma 

boa exibição na carne" (Gl. 6:12). Eles queriam que a adulação e respeito das pessoas, e 

tentou parecer nobre e virtuoso. Jesus os repreendeu porque "como [d] para andar com 

vestes compridas, e como [d] respeitosas saudações nas praças" (Marcos 0:38), e porque 

"eles [fez] todas as suas obras para ser notado por homens; para eles alargar [va] os seus 

filactérios e alongam [va] as borlas das suas vestes. Eles adoram [d] o lugar de honra nos 



banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas, e respeitosas saudações nas praças, e de 

ser chamados Rabi pelos homens "(Mateus 23: 5-7.). A única recompensa para aqueles 

que desfilam sua auto-justiça é a honra que recebem dos homens; eles não receberá nada 

de Deus (Mateus 6: 1-2., 5, 16). 

ELES ERAM MAUS AT HEART 

mas Deus conhece os vossos corações; pois aquilo que é elevado 

entre homens é abominação aos olhos de Deus. (16: 15c) 

Fachada externa de piedade e santidade dos fariseus podem ter enganado os homens, 

mas a Deus , em Sua onisciência sabia o que estava em seus corações . "Ai de vós, 

escribas e fariseus, hipócritas!" Jesus advertiu: "Porque sois semelhantes aos sepulcros 

caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos 

de mortos e de toda imundícia. Então, você, também, por fora parecem justos aos homens, 

mas por dentro estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade "(Mateus 23: 27-28.). Em 1 

Samuel 16: 7 Deus lembrou Samuel que ele "não vê como vê o homem, pois o homem vê 

o exterior, porém o Senhor olha para o coração", uma vez que Ele "só sabe [s] os corações 

de todos os filhos de os homens "(1 Reis 08:39; cf. 1 Cron. 28: 9., Sl 44:21; 139:.. 2; Jer 

17:10; 20:12; 08:27 Rom; Rev. 2:23) e "vê o que é feito em segredo" (Mat. 6:18). Jesus 

"não precisa de ninguém para testemunhar a respeito do homem, pois ele bem sabia o que 

havia no homem" (João 2:25). 

Deus não só sabia o que estava em seus corações, mas desaprovou-lo, pois o que é muito 

estimado entre os homens é abominação aos olhos de Deus . Deus encontra todas as 

formas falsas de religião exaltados entre os homens detestáveis (a palavra grega pode se 

referir a algo que cheira mal, isto é abominável, repugnante, revoltante); ou seja, não é de 

todo uma oferta suficiente para satisfazê-lo.Sabedoria religiosa do mundo é mera loucura 

aos olhos de Deus (cf. Rm 1:22;. 1 Cor. 1:20). 

ELES REJEITARAM O EVANGELHO DO REINO 

A Lei e os Profetas foram proclamados até João; Desde então, o 

evangelho do reino de Deus tem sido pregado, e todo mundo está 

forçando seu caminho para ele. (16:16) 

Qualquer um faz-se detestável aos olhos de Deus, rejeitando o evangelho do reino, até 

mesmo os religiosos mais zelosos. A frase a Lei e os Profetas se refere ao Antigo 

Testamento (cf. 24:27, 44; Mt 5:17;. 07:12; 22:40; 01:45 João; Atos 13:15; 24:14; 28 : 

23; Rm 3:21).. O Antigo Testamento era, a era da promessa, celebrado com o Ministério 

da João O Baptist, o último dos profetas do Antigo Testamento.Além de ser o 

representante final da era do Antigo Testamento da promessa, João também foi o primeiro 

representante da era do Novo Testamento de cumprimento; seu ministério em ponte das 

duas eras.Ele não só previu aparição do Messias, mas também testemunharam. Por causa 

de sua posição original e seu privilégio de ser precursor do Messias, Jesus declarou João 

ter sido a melhor pessoa que já viveu até seu dia (Mat. 11:11). Em sua manifestação de 

louvor a Deus, o pai de João, Zacarias, havia observado o cumprimento das promessas do 

Antigo Testamento na vinda do Messias (Lucas 1: 67-79). O ministério de João atingiu o 

seu clímax quando ele batizou Jesus, o Messias. A transição de João para Jesus, desde a 



época do Antigo Testamento da promessa para a era do Novo Testamento de 

cumprimento foi completa. "Ele deve crescer", disse João de Jesus ", que eu diminua" 

(João 3:30). Não muito tempo depois, João foi preso e executado por decapitação (Matt. 

14: 3-12). 

A frase desde aquela época e outras frases semelhantes são importantes marcadores de 

tempo no Evangelho de Lucas, denotando pontos de viragem (cf. 01:48; 05:10; 12:52; 

22:18, 69). Após a conclusão do ministério de João, Jesus tornou-se o ponto focal; o 

cumprimento das promessas do Antigo Testamento (cf. 24:27, 44; João 01:45; 05:39; 

Atos 4:12; Rom. 1: 1-3). 

Que as pessoas estavam forçando seu caminho para isso é outro lembrete de que entrar 

no reino é um duro, difícil luta. Enquanto a salvação é de nenhuma maneira um esforço 

puramente humano, o verdadeiro arrependimento, no entanto, envolve a vontade atuando 

na abnegação. "Se alguém quer vir após mim," Jesus declarou solenemente, "renuncie a 

si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me" (Lucas 9:23; cf. 14: 26-27), uma vez que "quem 

quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, ele é o 

único que vai salvá-lo "(Lc 9:24). Há uma luta monumental na alma humana pecaminosa 

para esmagar orgulho e auto-vontade e chegar a penitência total. 

ELES NÃO TINHAM NENHUMA CATEGORIA PARA 
GRAÇA 

Mas é mais fácil para o céu ea terra para passar longe do que por 

um golpe de uma letra da lei a falhar. Todo aquele que repudiar 

sua mulher e casar com outra comete adultério; e quem casa-se 

com aquele que é repudiada pelo marido, também comete 

adultério "(16: 17-18). 

À primeira vista, estes dois versos parecem não ter qualquer ligação com os 

precedentes. Eles não são afirmações aleatórias pregado aqui, sem motivo aparente, no 

entanto, mas, na verdade, se encaixam logicamente em fluxo de pensamento do 

Senhor. Os fariseus ficaram ofendidos por relações de Jesus com cobradores de impostos 

e outros pecadores desprezados (Lucas 15: 1-2). Era um ultraje que ofendeu suas 

sensibilidades espirituais que Ele iria se misturar com pessoas que eles viram como a 

escória corruptos da sociedade judaica. Em resposta a essa indignação, Jesus tinha dito 

três parábolas enfatizando a alegria de Deus quando os pecadores se arrependam e abraçar 

a salvação (15: 3-32). Não havia lugar no pensamento dos fariseus para a alegria que vem 

de que tipo de graça e perdão. Pelo contrário, eles acreditavam que, ao pregar a graça e 

perdão de Jesus foi agredir a lei e prejudicar todo o seu sistema de salvação pela realização 

humana, fortalecendo ainda mais a sua convicção de que Jesus era de Satanás, e não Deus. 

Esta foi a sua confiança, apesar do fato de que o Senhor tinha dito, em seu ensino no 

Sermão da Montanha, que, longe de desvalorizar a lei Ele manteve-lo nos mínimos 

detalhes, na verdade, o aumento do nível muito acima de onde colocou. Os fariseus 

estavam preocupados apenas com observância externa, mas Ele se concentrou em 

obediência interna do coração (Mat. 5: 17-48). 



Sua declaração de que é mais fácil para o céu ea terra para passar longe do que por 

um golpe de uma letra da lei a falhar expressa confirmação absoluta de Cristo da 

permanência da lei de Deus. A Bíblia revela que o céu ea terra vai realmente passar (Sl 

102: 25-26; Isaías 51:.. 6; Matt 24:35; 2 Pedro 3:. 7, 10). Mas seria mais fácil para que 

isso aconteça, para todo o universo criado para sair da existência do que para os mais 

pequenos, detalhe aparentemente mais insignificantes da lei a falhar. Não só o menor letra 

da lei (em hebraico a letra yodh , que se parece com um apóstrofo) não passará (Mat. 

5:18), nem mesmo um golpe de uma letra da lei vai falhar . Um acidente vascular 

cerebral foi uma marca minúscula que diferenciou duas letras hebraicas, como a pequena 

marca que distingue um F de capital a partir de um capital de E ou de uma capital de R 

partir de um capital B em Inglês. 

Esta declaração e os similares em Mateus 5:18 e 24:35 são, provavelmente, a mais clara 

defesa interna da inspiração verbal das Escrituras. Jesus enfatizou que as palavras da 

Escritura-down para a menor parte de uma carta-se divinamente inspirada (cf. 2 Sam 23: 

1-2; 1 Cor 02:13..). 

Apesar de sua devoção professavam a lei, ficou claro que os fariseus depreciou-lo. Se eles 

realmente acreditavam que todas as promessas de Deus seria cumprida, eles teriam 

reconhecido a esmagadora evidência de que Jesus era o Messias. Em vez disso, eles 

rejeitaram. Nem eles manter os padrões morais imutáveis da lei, como Jesus demonstrou 

ao apontar um comando que eles ignoraram. 

O Antigo Testamento ensinou que todos os que se divorciar de sua mulher e casar com 

outra comete adultério; e quem casa-se com aquele que é repudiada pelo marido, 

também comete adultério .Os fariseus não, é claro, tolera abertamente adultério. Em vez 

disso, eles simplesmente se divorciaram suas esposas e se casou com uma mulher que 

preferiam. Eles justificaram que a ação interpretando mal o ensino de Moisés, em 

Deuteronômio 24: (v. 1 NVI) 1-4 como apologia do divórcio por motivos de 

"impureza". Essa impureza não era uma referência ao adultério, uma vez que a pena de 

morte por adultério estava em vigor (Deut. 22:22), mas sim a algo mais que uma mulher 

fez que seu marido pode achar vergonhoso. Alguns fariseus, e outros a seguir seu 

exemplo, aproveitou essa declaração e viram nela uma permissão geral para se divorciar 

de suas esposas, por qualquer motivo. Escusado será dizer que eles interpretaram 

impureza nos termos mais amplos possíveis, e no uso prático, passou a significar o que o 

homem decidiu que ele não gostava de sua mulher. (Algumas das razões no registro foram 

sendo um pobre cozinheiro, sendo desrespeitoso com a mãe-de-lei, deixando de dar o seu 

marido um filho, sendo menos bonito do que uma outra mulher, etc.) 

Mas o texto do Antigo Testamento não era nem apologia nem elogiando divórcio, muito 

menos comandando isso. Foi meramente reconhecendo que o divórcio aconteceu e houve 

uma necessidade de divinamente regulá-la. O texto era, na verdade, um aviso de Deus 

que se um homem se divorciou de sua esposa, sem justa causa, e ela se casou de novo, se 

o segundo marido morreu, ou se divorciou dela, o primeiro não poderia casar-se 

novamente dela. Como não havia fundamentos bíblicos para o divórcio e, portanto, o 

novo casamento estava errado, ela e seu segundo marido seria culpada de adultério, e se 

casar novamente novamente seu primeiro marido faria-o culpado de se casar com uma 

adúltera. Ilegítimo, divórcio e novo casamento irrestrito resultaria na proliferação de 

adultério, o que seria "uma abominação diante do Senhor" e "trazer o pecado sobre a 

terra" (v. 4). O ponto de Deuteronômio 24: 1-4 foi o de evitar o divórcio e novo 



casamento. Os fariseus tinham transformou-o em sua cabeça para dar-lhes liberdade para 

se divorciar de suas esposas, por qualquer motivo. 

Jesus deixou que o divórcio no caso de, impenitente adultério persistente, de coração duro 

(Mt 5: 31-32.; 19: 1-9). Uma vez que Deus, em Sua graça comum tinha permitido a pena 

de morte por adultério a desaparecer, essa concessão foi um ato de misericórdia para com 

as partes inocentes, garantindo que um adúltero pode ser divorciado (ao invés de 

executado) para que o cônjuge não seria permanente, realizada em o aperto de miserável 

pecador comportamento de um dos cônjuges, sem castidade. O apóstolo Paulo dá a 

palavra do Espírito que um crente pode também ser divorciados novamente casados se 

um incrédulos folhas cônjuge (1 Cor. 7:15). 

As palavras do Senhor a respeito do divórcio são uma ilustração desenhado para expor a 

hipocrisia descarada dos fariseus. Apesar de sua devoção professavam a lei, eles de fato 

eram violadores do mesmo. E eles coletivamente repreensível como adúlteros através de 

sua proliferação dos divórcios. 

O conflito entre aqueles que proclamam fielmente a Palavra de Deus e os falsos mestres 

não mudou. O líder do conflito, Satanás, não mudou. Seus emissários, tanto humanos 

como demoníacas, ainda aprovisionar as doutrinas de demônios que têm sido 

desenvolvidos e propagadas desde a queda. 

A questão é a verdade. A religião falsa condena. Ele não salva, e deve ser exposto para o 

que é e seus seguidores advertiu da condenação e desafiou a aderir a uma verdadeira 

compreensão da palavra de Deus. Dizer a verdade sobre mentirosos enganadores é o 

único misericordioso, compassivo e amoroso coisa que se pode fazer. Jesus confrontou 

os de Seu dia para que eles pudessem se arrepender, e para que as pessoas que os seguiram 

iria vê-los para que eles realmente eram. Essa ainda é a responsabilidade daqueles cujos 

olhos foram abertos para compreender a glória da verdade divina (cf. Lucas 20: 45-47). 

 
94. Surpreso com o inferno (Lucas 16: 19-31) 

"Ora, havia um homem rico, e ele habitualmente vestida de 

púrpura e linho fino, alegremente vivendo em esplendor todos os 

dias. E um homem pobre chamado Lázaro estava deitado em seu 

portão, coberto de chagas, e desejando ser alimentado com as 

migalhas que caíam da mesa do rico; Além disso, mesmo os cães 

vinham lamber-lhe as chagas e. Ora, o pobre morreu e foi levado 

pelos anjos para o seio de Abraão; e morreu também o rico e foi 

sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e 

viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritou e disse: 

'Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que ele 

possa molhar a ponta do seu dedo na água e refresque a língua, 

porque estou atormentado nesta chama. " Mas Abraão disse: 

'Filho, lembre-se que durante a sua vida que você recebeste os 



teus bens, e Lázaro somente coisas ruins; mas agora ele está 

sendo consolado aqui, e você está em agonia. E além de tudo isso, 

entre nós e vós há um grande abismo, de modo que aqueles que 

desejam vir daqui para vós não será capaz, e que ninguém pode 

passar daí para nós. " E ele disse: 'Então eu te peço, ó pai, que 

você mandá-lo para casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos de 

modo que ele possa avisá-los, para que eles não venham também 

para este lugar de tormento'. Mas Abraão disse: 'Eles têm Moisés 

e os Profetas; ouçam-nos. " Mas ele disse: 'Não, pai Abraão, mas 

se alguém vai para eles dos mortos, eles vão se arrepender! " Mas 

ele disse-lhe: 'Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se 

deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. 

"(16: 19-31) 

CS Lewis observou certa vez que 

a pessoa mais maçante e mais desinteressante você fala pode um dia ser uma criatura que, 

se você viu isso agora, você estaria fortemente tentado a adoração, ou então um horror e 

uma corrupção como agora se encontram, se em tudo, apenas em um pesadelo .... Não 

há ordinárias pessoas ... É imortais quem brincar com, trabalhar, casar, arrebitado e 

exploram-imortal horrores ou esplendores eternos. ( O Weight da Gloria [New York: 

Macmillan, 1949], 15. itálico no original). 

Seu ponto era que todos os caminhos divergentes pessoas viajam na vida estreita para apenas 

dois no momento da morte, após o que todo mundo quer se torna um ser glorioso no céu, ou 

um ser miserável no inferno. 

Ninguém que leva a Bíblia a sério duvida da existência do céu. Mas o inferno é negado 

por muitos, e pregada por alguns. Muitos dos que professam crer na autoridade das 

Escrituras evitar falar sobre o inferno, expressar dúvidas de que mais do que alguns 

pecadores colossais vão lá, ou mesmo negar a sua existência totalmente em contradição 

direta com o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Ele disse mais sobre o inferno do que 

ninguém, e afirmou solenemente a sua existência como o lugar do eterno tormento 

consciente para a maioria das pessoas (cf. Mt 5:22, 29, 30;. 07:19; 08:12; 10:28; 13:40, 

42, 50; 18: 8-9; 22:13; 23:15, 33; 24:51; 25:30, 41; Marcos 9:43, 45, 47, 48; Lucas 12: 5; 

13:28; João 15: 6). Robert L. Tomé resume o ensinamento do Senhor sobre o inferno: 

Ao longo de seu ministério Jesus ensinou que o perdido partiria para o fogo eterno, 

preparado para o diabo e seus anjos e castigo eterno. Em outras palavras, eles vão sofrer 

sem fim, agonia consciente longe da presença de Deus e de Seu Filho. Nenhuma das 

outras opções que confundem o espectro evangélico são viáveis à luz de vista da punição 

eterna de Jesus. ("Jesus Vista do castigo eterno", do Mestre Seminary Journal vol. 9, n. 2 

[Outono 1998], 167) 

Alguns pensam que a idéia de inferno é cruel, cruel, injusto. Que tipo de Deus, perguntam 

eles, enviar as pessoas para o castigo eterno? Mas Deus nunca está na posição de se 

defender a respeito das verdades que Ele revela nas Escrituras. Sua natureza, obras, e 



revelação definir o que é verdadeiro, justo e íntegro. A Proposito da revelação divina do 

horror do inferno é advertir os pecadores de sua realidade e o destino terrível que os espera 

lá, a fim de motivá-los a se arrepender de seus pecados e abraçar a salvação em Cristo. 

A revelação sobre o inferno bíblico deve motivar os crentes a defender o ensino claro de 

nosso Senhor e do resto das Escrituras. Ele também deve infundir-lhes com um senso de 

urgência em evangelizar os perdidos. "Nem uma atitude arrogante em direção ao perdido 

nem um compromisso compassivo são apropriados para um assunto de tão importação 

sepultura" (Richard L. May-matiz, "Inferno: Nunca, para sempre, ou apenas por algum 

tempo?" O Mestre Seminary Journal vol 9. , no. 2 [Outono 1998], 131). Para alertar os 

pecadores do destino com medo de que os espera é um ato de simpatia e compaixão. Mas, 

em seu afã de encontrar novos métodos pragmáticos da evangelização, a Igreja tem 

também muitas vezes abandonados a sua mensagem. Essa mensagem deve incluir as más 

notícias do que acontece com aqueles que rejeitam as boas novas do evangelho. 

A trágica verdade é que a maioria das pessoas que acabam no inferno ficará chocado ao 

encontrar-se lá (cf. Mt 7: 22-23; 25:44; Lucas 13: 25-27.). Uma pesquisa recente revelou 

que praticamente todas as pessoas que acreditam no céu também acredito que eles irão 

para lá (Gallup pesquisa enquete, 10-13 maio 2007). Tal foi o caso com o homem rico 

nesta história. Tanto para si mesmo e para os outros, ele teria parecia uma fechadura para 

o céu. Os judeus acreditavam que as riquezas eram um sinal claro da bênção de 

Deus. Portanto, quanto mais dinheiro um homem teve a maior bênção de Deus. Quando 

Jesus disse aos discípulos: "Quão difícil será para aqueles que são ricos entrar no Reino 

de Deus!" (Marcos 10:23), "os discípulos ficaram admirados com as suas palavras" (24 

v.). E quando o Senhor ", respondeu novamente e disse-lhes: Filhos, quão difícil é para 

entrar no reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do 

que um rico entrar no reino de Deus '"(vv. 24-25)", eles foram ainda mais espantado e 

disse-lhe: "Então, quem pode ser salvo? '"(26 v.), se não os ricos. 

A resposta dos discípulos refletiu a crença comum do povo-especialmente judeus O-

money amoroso (Lucas 16:14) fariseus a quem Jesus dirigiu esta história. O homem rico 

simboliza eles, tanto no seu amor ao dinheiro, e em sua suposição de que sua riqueza era 

um sinal do favor de Deus. Como ele (vv. 27-30), os fariseus exigiam sinais de Jesus 

antes que eles acreditariam. E como ele, que um dia iria ficar chocado ao encontrar-se no 

inferno. Eles são exemplos trágicos daqueles que ganhou o mundo, mas perderam suas 

almas (Marcos 8:36). 

A questão é saber se esta história contada por nosso Senhor era um relato de um 

acontecimento real, ou uma parábola. Aqueles que argumentam que esta é uma história 

real fazê-lo, porque nenhum dos indivíduos em qualquer das outras parábolas do Senhor 

são sempre dado um nome. Mas não há nada inerente ao conceito de uma parábola que 

proíbe nomear um indivíduo, para facilitar a identificação na história (especialmente 

razoável, já que os nomes de Abraão e de Moisés, também são utilizados). E, como se 

verá, há uma razão importante pela qual Jesus deu Lazarus seu nome. Por outro lado, as 

palavras de abertura da história, agora que havia um homem rico , são consistentes com 

a linguagem com a qual Jesus começou frequentemente Suas parábolas (cf. 10:30; 14:16; 

15:11; 19:12). Além disso, as circunstâncias descritas na história não pode ser 

literalmente verdade. Não há nada na Bíblia que sugere que aqueles no inferno pode ver 

o céu e conversar com aqueles que estão lá. Nem os anjos 'que leva o corpo do homem 

pobre para o céu a experiência normal de crentes na hora da morte. É melhor, portanto, 



para ver isto como uma parábola, uma história criada pelo Senhor para transmitir a 

verdade espiritual vital. 

A parábola pode ser vista a partir de duas perspectivas: os contrastes entre os dois homens, 

e as lições que o Senhor pretendia a parábola para ensinar. 

OS CONTRASTES 

"Ora, havia um homem rico, e ele habitualmente vestida de 

púrpura e linho fino, alegremente vivendo em esplendor todos os 

dias. E um homem pobre chamado Lázaro estava deitado em seu 

portão, coberto de chagas, e desejando ser alimentado com as 

migalhas que caíam da mesa do rico; Além disso, mesmo os cães 

vinham lamber-lhe as chagas e. Ora, o pobre morreu e foi levado 

pelos anjos para o seio de Abraão; e morreu também o rico e foi 

sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e 

viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritou e disse: 

'Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que ele 

possa molhar a ponta do seu dedo na água e refresque a língua, 

porque estou atormentado nesta chama. " Mas Abraão disse: 

'Filho, lembre-se que durante a sua vida que você recebeste os 

teus bens, e Lázaro somente coisas ruins; mas agora ele está 

sendo consolado aqui, e você está em agonia. E além de tudo isso, 

entre nós e vós há um grande abismo, de modo que aqueles que 

desejam vir daqui para vós não será capaz, e que ninguém pode 

passar daí para nós. " (16: 19-26) 

A história desses dois homens é marcada por contrastes extremos na vida e reversões 

chocantes após a morte. Na vida, um era imensamente rico, o outro um mendigo 

empobrecida. O homem rico estava dentro da casa, o pobre homem do lado de fora. O 

pobre homem não tinha comida, o homem rico tinha toda a comida que ele poderia 

comer. O pobre homem tinha necessidades, o homem rico não tinha nenhuma. O pobre 

homem desejado tudo, o homem rico nada desejado. O pobre homem sofrido, o homem 

rico estava satisfeito. O pobre homem era atormentado, o homem rico estava feliz. O 

pobre homem foi humilhado, o homem rico foi homenageado. O pobre homem procurado 

migalhas, o homem rico festejaram. O pobre homem precisava de ajuda, o homem rico 

lhe deu nenhum. O pobre homem era um ninguém, o homem rico era bem conhecido. O 

pobre homem não tinha dignidade na morte, nem mesmo um enterro, o homem rico tinha 

dignidade na morte e um funeral de luxo. O pobre homem possuía nenhuma esperança, o 

homem rico possuía toda a esperança. 

Após a morte, no entanto, as situações de os dois foram completamente revertidas. O 

homem rico ficou mais pobre que o pobre homem já tinha sido, enquanto o pobre homem 

se tornou mais rico do que o homem rico jamais poderia ter imaginado. O pobre homem 

estava no interior (o céu), enquanto que o homem rico estava do lado de fora (inferno). O 

pobre homem gostei do grande banquete celestial, enquanto o rico foi totalmente 



privados. O pobre homem não precisava de nada, enquanto que o homem rico faltava 

tudo. O pobre homem tinha todos os seus desejos satisfeitos, enquanto que os desejos do 

homem rico iria eternamente insatisfeito. O pobre homem estava satisfeito, enquanto o 

homem rico sofrido. O pobre homem estava feliz, enquanto o homem rico era 

atormentado. O pobre homem foi homenageado, enquanto o rico foi humilhado. O pobre 

homem teve uma grande festa, enquanto o homem rico ansiava por uma gota de água. O 

homem rico procurou desesperAdãoente de ajuda, enquanto o pobre homem não foi capaz 

de fornecê-la. O pobre não tinha um nome, enquanto o homem rico não o fez. O pobre 

não tinha dignidade, ao passo que o homem rico não tinha nenhuma. Todas as esperanças 

do pobre homem foram realizados além do que ele poderia ter imaginado, enquanto as 

esperanças do homem rico desaparecido para sempre. 

O homem rico é o personagem principal da história. O pobre homem nunca fala; a sua 

função é principalmente a servir como o contraste com o rico. As palavras do homem rico 

dar o único testemunho do inferno encontrado em qualquer lugar na Bíblia. 

As grandes diferenças entre estes dois homens podem ser agrupadas em três segmentos: 

vida, morte e vida após a morte. 

Vida 

"Ora, havia um homem rico, e ele habitualmente vestida de 

púrpura e linho fino, alegremente vivendo em esplendor todos os 

dias. E um homem pobre chamado Lázaro estava deitado em seu 

portão, coberto de chagas, e desejando ser alimentado com as 

migalhas que caíam da mesa do rico; Além disso, mesmo os cães 

vinham lamber-lhe as chagas e. (16: 19-21) 

Jesus fez o contraste mais evidente nas vidas terrenas dos dois homens a sua situação 

económica. O homem rico Ele retratado como extremamente rico, aquele 

que habitualmente (diariamente) vestida de púrpura e linho fino . Que ele 

estava vestido de púrpura significa que sua roupa exterior tinha sido tingido com um 

corante púrpura de Tiro, que foi extraído de caracóis do mar. Porque era muito trabalhoso 

para produzir, o corante roxo foi extremamente caro e só os ricos podiam pagar tecidos 

ou roupas tingidas com ele. Lydia, a mulher rica em cuja casa os crentes de Filipos 

conheci (Atos 16:40), era um comerciante de tais tecidos (v. 14). Que ele usava uma roupa 

interior de linho fino de algodão egípcio caro demonstra ainda mais a sua riqueza. Como 

o homem rico em outra das parábolas de Cristo, cujo lema de vida era: "Tome a sua 

vontade, comer, beber e ser feliz" (Lucas 12:19), este homem foi alegremente vivendo 

em esplendor todos os dias . Seu estilo de vida foi um pródigo de auto-indulgência e 

ostentação. 

Em contraste com o seu estilo de vida extravagante era a situação desesperada do homem 

pobre . Ptōchos ( pobre ) descreve uma pessoa no estado de mais extrema pobreza (por 

exemplo, Marcos 12: 42-44). Em Gálatas 4: 9, é traduzida ". Inútil" Jesus criou este 

homem como não tendo nada; ele foi destituído. Além de sua pobreza, ele foi coberto 

com ulcerosas feridas; exsudação, lesões abertas (cf. Ap 16: 2, 11). Ele havia 

sido colocado (lit., "jogado", ou "cast") na do rico portão (provavelmente a entrada para 

o pátio da sua casa). O homem, evidentemente, estava paralisado, e que tinha sido 



abandonado por aqueles que não podia mais cuidar dele na esperança de que o homem 

rico faria. 

Infelizmente, o homem rico, consumido com seu opulento estilo de vida auto-gratificante, 

não tomou conhecimento dele. Como o sacerdote eo levita da parábola do Bom 

Samaritano (Lucas 10: 30-32), o homem rico na história de Jesus ignorou alguém que 

precisava de ajuda urgentemente. Apesar de ser aparentemente religiosa, ele ignorou o 

segundo mandamento mais importante da lei, "Amarás o teu próximo como a ti mesmo" 

(Lv 19:18; cf. Mt 22:.. 34-40). Mas, ainda que ele passou o pobre homem a cada vez que 

ele passou por sua porta, ele não fez nada para aliviar seu sofrimento. Sua indiferença é 

projetado para espelhar o desdém com que os fariseus tratados os desterrados de sua 

sociedade. 

O nome Jesus deu o pobre homem, Lázaro , é significativo. É o mesmo que o irmão de 

Maria e Marta, mas usou de uma pessoa fictícia neste caso. Lázaro é a tradução grega do 

nome hebraico comum Eleazar, que significa, "a quem Deus tem ajudado." É um nome 

apropriado, pois simboliza a única maneira que ele foi capaz de entrar no céu por Deus 

deu-lhe a ajuda essencial para receber eterna vida. Para o homem rico e sociedade judaica 

ele estava sem nome e insignificante, mas Jesus deu-lhe um nome que descreve o que 

Deus fez por ele. Ao dar-lhe um nome, Jesus também deixou claro que os irmãos do 

homem rico o teria reconhecido como o mesmo homem que jazia ao seu portão se ele 

tivesse sido enviado de volta para avisá-los (v 27).. Em contrapartida, o homem rico, que 

teria sido amplamente conhecida, é dado nenhum nome. Mais tarde tradição chama de 

Dives, que não é um nome próprio, mas apenas a palavra latina para ricos. 

Somando-se a sua miséria, o pobre homem estava morrendo de 

fome, desejo intensamente para ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa 

do rico . As migalhas eram pedaços de pão velho usados pelos convidados do jantar de 

limpar suas mãos, e depois jogou debaixo da mesa para que os cães comer (cf. Mat. 15: 

26-27). Esses mesmos cães foram chegando e lambendo o pobre homemferidas . Cães 

em tempos bíblicos não foram domesticados animais de estimação, mas os catadores 

semi-selvagens (cf. Ex 22:31; 1 Reis 14:11; 16:. 4; 21: 23-24), e são constantemente 

apresentados na Bíblia em uma luz negativa (por exemplo, 1 Sam 17:43; 24:14; Sl 22:16; 

Pv 26:11; Fp 3:... 2; 2 Pedro 2:22; Rev. 22:15.). 

Morte 

Ora, o pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de 

Abraão; e morreu também o rico e foi sepultado. (16:22) 

O extremo contraste entre os dois homens na vida continuou em morte. Enquanto eles 

estavam vivos, o homem rico tinha tratado os pobres, o sofrimento, o homem que jazia 

ao seu portão, como se ele já estivesse morto. Mas então tudo mudou. O pobre homem 

morreu , doentes, desamparados, e morrendo de fome. Não houve enterro, funeral, ou 

honra terrena na morte, mas a honra veio do céu como seu corpo foi levado pelos anjos 

para o seio de Abraão (veja a discussão abaixo). Não teria sido um, em qualquer 

caso; seu corpo teria sido jogado na lixeira com os do resto de párias da sociedade. O rico 

também morreu , mas ao contrário do pobre homem, ele foi sepultado e, sem dúvida, 

um homem teria sido homenageado com um funeral elaborado. Todos os seus recursos, 

dinheiro, amigos, privilégio e prestígio não podia comprar-lhe mais um dia de vida; suas 



riquezas não conseguiu impedir a inevitabilidade da morte. E não há anjos chegaram para 

levá-lo para o céu. 

Vida Depois da Morte 

No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe 

a Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritou e disse: 'Pai Abraão, 

tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que ele possa 

molhar a ponta do seu dedo na água e refresque a língua, porque 

estou atormentado nesta chama. " Mas Abraão disse: 'Filho, 

lembre-se que durante a sua vida que você recebeste os teus bens, 

e Lázaro somente coisas ruins; mas agora ele está sendo 

consolado aqui, e você está em agonia. E além de tudo isso, entre 

nós e vós há um grande abismo, de modo que aqueles que desejam 

vir daqui para vós não será capaz, e que ninguém pode passar daí 

para nós. " (16: 23-26) 

A dissimilaridade entre o homem rico e Lázaro na vida continuou durante a transição da 

morte e tornou-se ampliado ao extremo na eternidade. Na história do Senhor Ele descreve 

Lázaro dramaticamente sendo levado para o céu pelos santos anjos quando ele 

morreu. Isso combina com a história, mas enquanto anjos ministrar aos santos (por 

exemplo, Matt 18:10;.. Heb 1,14), não há nenhum precedente bíblico para eles carregando 

um crente em pessoa ao céu no momento da morte. A frase seio de Abraão só aparece 

aqui na Bíblia. Não é, como alguns acreditam, um termo técnico para a morada dos santos 

do Antigo Testamento até depois da morte de Cristo fez expiação pelos seus 

pecados. Apenas indica que quando o pobre homem morreu, ele foi imediatamente para 

o lado de Abraão na morada dos justos. 

Que os anjos iria ministrar a uma pessoa os fariseus visto como um pária teria chocado-

los. A crença de que a doença ea pobreza significava maldição de Deus sobre a pessoa 

estava profundamente enraizada em seu pensamento. Três amigos de Jó insistiu que seu 

sofrimento foi o resultado de seu pecado. Até mesmo os discípulos perguntaram a Jesus 

a respeito de um homem cego de nascença, "Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para 

que nascesse cego?" (João 9: 2). Que tal canalha como Lázaro foi levado ao céu por anjos 

teria sido um choque maior para os fariseus. Mas não é só ele foi levado para o céu, ele 

também foi dado o lugar de honra e comunhão íntima ao lado de Abraão, o amigo de 

Deus (2 Crônicas 20: 7.; Tiago 2:23), o pai da raça judaica e dos fiéis (Gen. 15: 5), a 

maior figura da história judaica.Para os fariseus, o que teria sido impressionante, 

incompreensível, um ataque frontal direto sobre seus pressupostos teológicos. Este 

homem que foi humilhado na terra, um homem a quem não se preze fariseu teria tido 

nada a ver com, foi homenageado no céu porque o Senhor ajudou-o e tinha os anjos 

entregá-lo. 

O corpo do homem rico foi enterrado com honra, com tratamento completo dada ao seu 

cadáver. Sua alma eterna, porém, foi para Hades . No Testamento Sheol Velha, o 

equivalente do termo Novo Testamento Hades, foi usada em um sentido geral para se 

referir ao reino dos mortos (apesar de ter sido ocasionalmente contrastava com o céu [eg, 

Sl 139:.. 8; Isa 7: 11; Amós 9: 2]). No Novo Testamento,Hades refere-se à morada dos 



condenados antes de seu julgamento e condenação à fase final do inferno-no lago de fogo 

(cf. 10:15; Rev. 01:18; 20: 13-14). 

A frase , ergueu os olhos indica que ele estava plenamente consciente de seu entorno e, 

consciente tormento . Sua alma não estava dormindo, nem ele sair da existência. Assim 

como Lázaro ilustrado que na morte a remidos ir imediatamente para o gozo consciente 

da felicidade do céu, para que o homem rico mostra que a não resgatados imediatamente 

entrar em tormento consciente no inferno. Para o bem do ponto da história ele foi 

autorizado a ver ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio , embora, como mencionado 

acima, que não pode acontecer na realidade. Ao vê-los , ele gritou , dirigindo-se Abraão 

comopai Abraão , baseando seu argumento que se seguiu à sua herança judaica e 

descendência de Abraão, o pai do povo judeu. 

Seu apelo por misericórdia -algo que ele tinha provavelmente nunca pediu em vida, foi 

um reconhecimento de sua culpa e que sua punição foi merecida. Ele não protestou a sua 

inocência, ou questionar a gravidade de sua punição, mas só procurou algum alívio 

temporário. Seu apelo por Abraão para enviar Lázaro indica que sua visão do mendigo 

não tinha mudado. Ele ainda viu Lázaro como alguém tão humilde e insignificante que se 

alguém foram selecionados para deixar o céu e vir para o inferno deve ser ele. Sua atitude 

inalterada, impenitente ilustra a realidade de que o inferno não é corretiva, mas 

punitiva. Que o homem rico apelou para Abraão, que mostra nenhum interesse em Deus, 

o Pai ou o Senhor Jesus Cristo, apoia ainda mais que a verdade. Aqueles que rejeitaram a 

Deus na vida não vai de repente desejo de amar e servi-Lo quando se encontram no 

inferno. Uma das razões é o inferno para sempre é que as atitudes pecaminosas continuar 

para sempre, assim, a punição não pode acabar. 

Buscando misericórdia nas mãos da pessoa a quem ele tinha mostrado nenhuma piedade, 

o homem rico pediu a Abraão para enviar humilde Lázaro de modo que ele pode molhar 

a ponta do seu dedo na água e refresque a sua língua , porque ele estava em agonia 

em o chama (cf. Mt 3:12; 05:22; 07:19; 13:40, 42, 50; 18:. 8, 9; 25:41; Marcos 9:43; João 

15: 6; Judas 7; Rev . 14:10; 19:20; 20:10, 14-15; 21: 8). Sua consciência acusadora não 

lhe deu nenhuma esperança de que ele jamais seria liberado do inferno. Em vez disso, ele 

procurou um alívio temporário; uma gota de água a partir do dedo da pessoa a quem ele 

não daria uma migalha. Ele estava desesperado por apenas um breve momento de alívio 

no horror sem fim do inferno. 

Mas a resposta de Abraão frustradas suas esperanças. Ele o chamou de filho , 

reconhecendo que, em certo sentido racial ele era seu descendente. Mas sua herança 

abraâmica não mantê-lo fora do inferno, nem seria mitigar tormentos do inferno para 

ele. Abraão chamou para lembrar que, durante sua vida ele havia recebido seus bens, 

e Lázaro somente coisas ruins . Mas a morte inverteu completamente suas situações, 

e agora Lázaro estava sendo consolado no céu, e ele estava em agonia no inferno. Ele 

havia escolhido uma vida de orgulho auto-justiça, incluindo os prazeres materialistas e 

confortos para além da verdadeira justiça de Deus, e estava sofrendo as conseqüências 

eternas de sua escolha. 

Também não havia nenhuma maneira para enviar-lhe ajuda. Além de tudo isso , Abraão 

lembrou, entre nós e vós há um grande abismo, de modo que aqueles que desejam 

vir daqui para vós não será capaz, e que ninguém pode de lá passar para nós . Nosso 



Senhor estava revelando que a morte corrige permanentemente o destino de 

todos; ninguém vai escapar do inferno, nem ninguém no céu visitar o inferno. 

A experiência do homem rico de tormento (v. 23) e agonia (vv. 24, 25) tipifica experiência 

do pecador no inferno. Como observado acima, o tormento do inferno é frequentemente 

descrito com as palavras de fogo, ardente, ou chama. Marcos 9:48 descreve-o como um 

lugar "onde o seu verme não morre" (cf. Is. 66:24). O "verme" muito provavelmente 

simboliza a plenamente informado, acusando-o de consciência e de roer, irritante, culpa 

implacável pressiona sobre a alma torturada no inferno. Daniel 12: 2 fala da "desgraça e 

desprezo eterno" e respectiva auto-ódio e repugnância que aqueles no inferno vai 

experimentar. Como Davi (Sl. 51: 3), a culpa será sempre diante deles. Jesus descreveu o 

inferno como o "trevas exteriores", um quadro de abandono e desterro, de ser lançado 

fora de forma permanente da presença de Deus (Mateus 08:12;; 22:13 25:30.) (Cf. 2 Ts 

1: 9). . Tormento do inferno faz com que seja um lugar onde "haverá choro e ranger de 

dentes" (Mateus 13:42, 50;. 22:13; 24:51; 25:30; Lucas 13:28). 

O pior de tudo, não há nenhuma esperança de alívio para os habitantes do inferno, que 

"não têm descanso nem de noite" (Rev. 14:11; cf. 20:10). Sua sentença é eterna; o castigo 

que nunca termina. O fogo do inferno é insaciável e nunca deixará de queimar (Matt 

03:12; Marcos 9:43.), Uma vez que é eterna (Mt 18:. 8; 25:41; Judas 7). Daí a destruição 

dos ímpios no inferno é eterno e nunca chega ao fim (2 Tessalonicenses 1: 9.). (Alguns 

argumentam que "destruir" em Mateus 10:28 indica que os ímpios são aniquilados e sair 

da existência. Isso, obviamente, estaria em contradição com as passagens citadas acima, 

que ensinam que os perdidos sofrerão o tormento consciente no inferno. Obviamente, 

alguém que tem saiu de existência seria incapaz de sofrimento Nem a palavra grega 

traduzida como "destruir" significa deixar de existir, mas sim para ser inútil, perecer, ou 

ser perdido [ele seja usado em Mateus 09:17;.. 10 : 6, 39; 12:14; Marcos 3: 6; 04:38; 

09:22; Lucas 13:33; 15: 4, 17; 19:10; 06:12 João, 27; Rom 14:15;. 1 Cor 8,11;. etc.]). 

AS LIÇÕES 

E ele disse: 'Então eu te peço, ó pai, que você mandá-lo para casa 

do meu pai, pois tenho cinco irmãos de modo que ele possa avisá-

los, para que eles não venham também para este lugar de 

tormento'. Mas Abraão disse: 'Eles têm Moisés e os 

Profetas; ouçam-nos. " Mas ele disse: 'Não, pai Abraão, mas se 

alguém vai para eles dos mortos, eles vão se arrepender! "Mas ele 

disse-lhe: 'Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se 

deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. 

"(16: 27-31) 

Várias lições podem ser tiradas a partir do diálogo final desta história convincente e 

assustador. 

Em primeiro lugar, esta parábola responde à pergunta de por que os pecadores para o 

inferno. O homem rico parecia certo para fazê-lo para o céu, mas em vez disso se viu no 

inferno. Ouvintes do Senhor, especialmente os fariseus, teria sido dumfounded, e em uma 

perda para explicar o porquê. Não era porque ele não era do estoque racial direita. Os 



judeus erroneamente (cf. Mt 8: 11-12; Lc. 3: 8; 13:28; João 8: 31-58) acredita que o 

inferno estava reservado para os gentios, enquanto a maioria dos judeus (exceto 

cobradores de impostos, os judeus não religiosos, e aqueles culpados de pecados graves) 

iria para o céu. Por isso, um de ascendência abraâmico essencialmente garantido entrada 

para o céu. Antes de sua salvação, Paulo estava confiante de que ele iria chegar ao céu, 

porque ele era "circuncidado ao oitavo dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, 

hebreu de hebreus; quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à 

justiça que há na lei, fui irrepreensível "(Fp. 3: 5-6); depois de sua salvação, ele percebeu 

que as coisas não eram nada além "lixo" (v. 8). 

Lázaro representava os párias que vieram a Jesus e receberam a salvação. O homem rico 

é os fariseus e todos os que seguem a sua marca de obras religião. O homem rico era um 

descendente de Abraão. Ele apelou para Abraão como seu pai, ou ancestral, e Abraão 

reconheceu que, chamando-o "Criança". Mas a raça não é um fator para determinar o 

destino eterno de uma pessoa. Ser judeu não garante uma entrada para o céu mais do que 

ser um Gentil garante um será enviado para o inferno. 

Também não era sua substância que condenou o homem rico para o inferno. É verdade 

que, como observado anteriormente neste capítulo, a riqueza pode tornar difícil para 

entrar no reino. Mas a riqueza não é uma barreira absoluta para a salvação, porque Deus 

tem o poder de salvar quem ele escolher (Mat. 19:26). O próprio Abraão era muito rico 

(Gn 13: 2), assim como Isaque (Gen. 26:13), Jacó (Gen. 32: 5), Boaz (Rute 2: 1), Jó (Jó 

1: 3; 31: 25; 42: 10-12), Davi (1 Crônicas 29:28), Salomão (2 Crônicas 1:.. 11-12; 9:22), 

e José de Arimatéia (Mateus 27:57).. 

O homem rico não foi enviado para o inferno, porque ele era um secular, judeu 

irreligiosa. Como os fariseus, ele foi para o exterior religiosa pelos padrões da época, 

tanto que ele pensou que suas riquezas eram uma recompensa de Deus; ele e seus irmãos 

estavam familiarizados com Moisés e os profetas , e ele mesmo entendeu que eles 

precisavam se arrepender para que eles se não vêm também para este lugar de 

tormento em que se encontrava. Seu reconhecimento de que eles precisavam se 

arrepender também pressupõe uma crença no pecado, a lei, e Deus como o doador lei. 

Embora o pecado condena todos os não-redimidos para o inferno, não há nada que sugira 

que ele era culpado de quaisquer pecados especialmente odiosos. Como os judeus, ele era 

religioso e bem respeitado e que defende o fato de que ele não estava no inferno, porque 

ele era culpado de tais pecados. 

Alguns podem pensar que ele acabou no inferno, porque ele era egoísta, totalmente 

carente de compaixão, amor e preocupação com os pobres mendigo que jazia ao seu 

portão. É verdade que o seu pecado enviou-o para o inferno, e que o egoísmo é o cerne 

de todo o pecado. Mas dizer que o egoísmo condenou o homem rico para o inferno é 

apenas parcialmente verdadeiro. Mesmo se ele tivesse sido generoso, bondoso e 

misericordioso para com Lázaro, esses atos de caridade e compaixão não teria expiado 

seus pecados. Salvação ao longo da história redentora sempre foi unicamente pela graça 

de Deus por meio da fé (veja a discussão sobre esta verdade abaixo). 

No fim das contas, só há uma razão que o homem rico (e, por extensão, todos os não-

redimidos) acabou no inferno: não acreditar e agir de acordo com a verdade das 

Escrituras. O céu é para aqueles que acreditam no que Deus revelou em Sua Palavra e 



agir sobre ela. Abraão afirmou suficiência das Escrituras, quando disse em resposta ao 

pedido do homem rico para enviar Lázaro a seus irmãos: Eles têm Moisés e os 

profetas; ouçam-nos . Revelando sua falta de crença na suficiência das Escrituras, o 

homem rico pediu um sinal sobrenatural: Não, pai Abraão, mas se alguém vai para eles 

dos mortos, eles vão se arrepender! Isso era uma queixa e um pedido. A implicação é 

que ele e seus irmãos tinham dados insuficientes; que eles não tinham um sinal 

suficientemente convincente. Os fariseus fizeram exatamente isso: eles repetidamente 

exigiu um sinal do Senhor (Mt 12:38; 16:. 1; Lucas 11:16; João 2:18), que Ele se recusou 

a dar-lhes (Matt 12:39; 16. : 4). Enfaticamente confirmando a suficiência absoluta das 

Escrituras para trazer os pecadores para a salvação, Abraão respondeu: Se não ouvem a 

Moisés e aos Profetas (ou seja, o Antigo Testamento), eles não ficarão convencidos 

ainda que ressuscite alguém dentre os mortos , como a ressurreição de um verdadeiro 

Lázaro e do próprio Senhor prova. Desde incredulidade está no coração de um, não é uma 

questão intelectual moral, nenhuma quantidade de provas só pode transformar 

incredulidade à fé. A Palavra de Deus tem o poder de fazê-lo (Hb 4.12;. 1 Pedro 1:23). 

Esta resposta levanta a questão de que as pessoas antes da Cruz precisava acreditar para 

escapar do inferno. Primeiro, eles precisavam acreditar que a verdade sobre Deus. O 

Antigo Testamento revela ser Ele o Criador santo soberano, Régua, e Legislador que 

sempre julga o pecado. Deus julgou o pecado com a queda, para o qual o refrão repetido 

na genealogia registrada em Gênesis 5 ", e ele morreu", atesta. O julgamento catastrófico 

da enchente dá mais uma prova de que Deus julga o pecado. Porque Ele é absolutamente 

santo (Is 6: 3.), De Deus "os olhos são tão puros para aprovar o mal, e [Ele] não pode 

olhar na maldade com favor" (Hab 1:13.). Portanto, Ele deve punir o pecado, e como 

resultado, "a alma que pecar, essa morrerá" (Ez. 18: 4). 

Em segundo lugar, eles precisavam acreditar que os pecadores devem arrepender-

se. Confrontado com uma exibição avassaladora da natureza e atos de Deus que 

repreendeu sua visão inadequada Dele Job disse: "Eu retrair, e eu me arrependo no pó e 

na cinza" (Jó 42: 6). Jonas proclamou o julgamento iminente de Deus em Nínive, e seu 

povo se arrependeu (Jonas 3: 4-10). Através de Ezequiel, Deus chamou para Israel para 

se arrepender e se converter dos seus pecados (Ez. 18: 30-32). "Deixe o ímpio o seu 

caminho", Isaías declarou: "eo homem maligno os seus pensamentos; e deixá-lo voltar 

para o Senhor, e Ele terá compaixão dele, e para o nosso Deus, porque grandioso é em 

perdoar "(Is. 55: 7). 

Em terceiro lugar, eles precisavam acreditar que a salvação é pela graça de Deus soberano 

(cf. Ex 33:19; 34: 6-7.; Sl. 41: 4; 51: 1). A Nova Aliança, por cujas disposições todos os 

redimidos através da história redentora é salvo, é um pacto gracioso (Jer. 31: 31-

34). Assim, os pecadores de todos os tempos foram salvos pela graça, nunca por seu 

próprio mérito, obras, sacrifícios, ou realização de rituais e cerimônias. 

Em quarto lugar, eles precisavam para acreditar que Deus perdoa o pecador arrependido, 

porque Ele é, por natureza, um Deus que perdoa. Em Êxodo 34: 6-7 Deus descreve a si 

mesmo como 

o Senhor, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande em 

benignidade e em verdade; que mantém misericórdia em mil gerações, que perdoa a 

iniqüidade, a transgressão eo pecado;Ele ainda não tem por deixar impunes os culpados, 

que visito a iniqüidade dos pais nos filhos e nos netos, até a terceira e quarta gerações. 



Davi, não é estranho para o perdão de Deus (cf. Sl 32: 1, 5; 51: 1-4.), Escreveu: 

Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas 

iniqüidades. Para tão alto como os céus estão acima da terra, assim é grande a sua 

misericórdia para com os que o temem.Tanto quanto o oriente está longe do ocidente, 

tanto tem ele removeu nossas transgressões de nós. (Salmo 103: 10-12.) 

Micah exclamou: 

Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniqüidade e passa sobre o ato de rebelião do 

restante da tua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer no amor 

imutável. Ele voltará a ter compaixão de nós; Ele pisará nossas iniqüidades sob os 

pés. Sim, você vai lançar todos os nossos pecados nas profundezas do mar. (Mic 7: 18-

19.) 

Os fariseus, que imaginou que Deus era menos justo do que ele é e que eles eram mais justos 

do que eles eram, viu pouca necessidade de arrependimento genuíno. Eles se aproximaram 

de Deus só para confessar seus pecados superficialmente, mas mais para comemorar a sua 

própria justiça: 

[Jesus] disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos que eram justos, e viram 

os outros com desprezo: "Dois homens subiram ao templo para orar: um, fariseu, o outro 

cobrador de impostos. O fariseu, de pé e estava orando isso para si mesmo: 'Deus, eu te 

agradeço porque não sou como as outras pessoas:. Roubadores, injustos e adúlteros, nem 

ainda como este publicano "(Lucas 18: 9-11) 

Em quinto lugar, eles precisavam acreditar que a salvação graciosa de Deus e do perdão 

do pecado é apropriada pela fé. Abraão "creu no Senhor; e Ele imputou-lhe isto como 

justiça "(Gênesis 15: 6; cf. Rom. 4: 3, 9, 20-22; Gl 3: 6-9.). Habacuque escreveu que "o 

justo viverá pela sua fé" (Hab. 2: 4; cf. Rom 1,17; Gl 3:11; Hb 10:38...). 

Em sexto lugar, eles precisavam acreditar que a salvação ocorreu pela concessão ou 

imputação de uma justiça alheia; isto é, a justiça de fora deles (cf. Fl 3: 9.). Justiça foi 

imputada a Abraão quando ele creu em Deus (Gn 15: 6; cf. Rom 4: 3; Gl 3:.. 6; Tiago 

2:23). 

Em sétimo lugar, eles precisavam acreditar que a justiça de Deus foi satisfeita pela 

transferência Seu julgamento para um substituto. Os milhões de animais sacrificados ao 

longo da história de Israel lhes ensinou que "sem derramamento de sangue não há 

remissão" (Hb. 9:22). Esses inúmeros sacrifícios não poderia, no entanto, tirar os pecados 

(Heb. 10: 1-4). 

Em oitavo lugar, eles precisavam acreditar que o Messias viria e redimi-los de seus 

pecados (Jó 19:25) através da Sua morte substitionary em seu nome. Ele seria a semente 

da mulher, que esmagou a cabeça de Satanás (Gn 3:15), o servo sofredor de Isaías 53. Ele 

seria humano e divino; tanto o descendente de Davi e seu Senhor (Mt 22: 42-45.); aquele 

que viria a ser humilde (Zc 9: 9), e ainda o rei que governará as nações com cetro de ferro 

(Sl 2: 6-9; cf. Gen. 49:10.). 



Por fim, eles precisavam acreditar que a recepção da salvação requer o perdão de todo 

pecado, ou esperança de salvação por todos os meios humanos. No Salmo 3: 8 Davi 

escreveu: "A salvação pertence ao Senhor", e somente Ele é o Salvador (Is 43:11; 45: 21-

22.). Isaías 55: 6-7, como mencionado acima, também pede apenas um abandono tão 

completo de qualquer outra esperança de salvação. 

O Antigo Testamento, então, continha todas as informações necessárias para levar o 

candidato honesto para a salvação. Paulo exortou Timóteo a lembrar "que desde a infância 

sabes as sagradas letras [de sua mãe e avó de acreditar; 2 Tim. 1: 5], que são capazes de 

dar-lhe a sabedoria que conduz à salvação, pela fé que há em Cristo Jesus "(2 Tm 

3:15.). Pedro proclamou ao povo de Israel que "as coisas que Deus anunciadas de antemão 

pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer tem, assim, cumprido" 

(Atos 3:18). Jesus indiciou os líderes judeus para a compreensão de que o Antigo 

Testamento ensinou a verdade sobre a vida eterna, mas não estar disposto a crer nEle 

(João 5: 39-40). Paulo escreveu aos Romanos que "agora, sem lei, a justiça de Deus se 

manifestou, tendo o testemunho da Lei e os Profetas" (Rom. 3:21), e testemunhou que o 

Corinthians, "Por que eu entregue a você como primeiramente o que também recebi: que 

Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que 

ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras "(1 Cor. 15: 3-4). 

Como o homem rico, como mencionado acima, os judeus exigiam sinais do Senhor. Mas 

eles rejeitaram os indícios convincentes de que eles receberam (João 12:37) -incluindo a 

ressurreição de uma pessoa morta. Depois que o Senhor fez o milagre surpreendente de 

ressuscitar Lázaro dentre os mortos (João 11: 1-44), a resposta dos fariseus era para traçar 

sua morte e que de Lázaro (João 12: 10-11) (vv 47-53). .E quando o próprio Senhor Jesus 

Cristo ressuscitou dos mortos, os líderes religiosos subornaram os soldados romanos que 

tinham sido guardando o túmulo a falsa alegação de que os discípulos haviam roubado 

seu corpo (Mat. 28: 11-15). 

Para o homem rico, Israel, e todos os que chegam no inferno, o problema não é a falta de 

informação, mas a rejeição da verdade: "Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, e os 

homens amaram mais as trevas do que a Luz, porque as suas obras eram más "(João 3:19). 

 
95. Quatro Marcas da humildade (Lucas 17: 1-10) 

Ele disse aos seus discípulos: "É inevitável que tropeços vir, mas 

ai daquele por quem vierem! Seria melhor para ele se uma pedra 

de moinho ao pescoço e fosse lançado ao mar, do que ele faria 

com que um desses pequenos tropeçar. Tenha em seu guarda! Se 

teu irmão pecar, repreende-o; e se ele se arrepender, perdoa-

lhe. E, se pecar contra ti sete vezes no dia, e volta para você sete 

vezes, dizendo: 'Estou arrependido', perdoá-lo. "Os apóstolos 

disseram ao Senhor:" Aumenta a nossa fé! "E o Senhor disse:" Se 

você tivésseis fé como um grão de mostarda, você poderia dizer a 

esta amoreira: 'Arranque e planta-te no mar'; e ela vos 

obedeceria. Qual de vós, tendo um servo lavrar ou cuidando de 



ovelhas, lhe dirá quando ele veio do campo: 'Vem imediatamente 

e se sentar para comer'? Mas ele não vai dizer-lhe: 'Prepare algo 

para eu comer, e devidamente veste-te e serve-me, enquanto eu 

como e bebo; e depois que você pode comer e beber '? Ele não 

agradecer ao escravo porque ele fez as coisas que eram 

comandados, não é? Então você também, quando você fazer todas 

as coisas que vos for mandado, dizei: Somos servos 

inúteis; fizemos apenas o que devíamos ter feito "(17: 1-10). 

Em um dia em que o foco está no amor de Deus, ele pode vir como uma surpresa para 

muitos que há coisas que Deus odeia. Por exemplo, a Sua santidade exige que Ele odeia 

aqueles que cometem o pecado.Davi escreveu: "Você não és um Deus que tenha prazer 

na injustiça; nenhum mal habita convosco. O prepotente não subsistirão diante dos teus 

olhos; Você odeia todos os que praticam a iniqüidade "(Sl. 5: 4-5). Esse ódio abrange 

especificamente maus tratos pecado dos outros, tais como através da elaboração de mal 

contra eles ou deitado sobre eles (Zacarias 08:17.), Violentamente abusar deles (Sl. 11: 

5), ou divorciar-los (Mal 2:16.). 

Deus também odeia a religião falsa. Moisés advertiu Israel não imitar a idolatria dos 

cananeus: "Você não deve comportar-se assim para com o Senhor, teu Deus, para cada 

ato abominável que o Senhor odeia fizeram eles a seus deuses" (Dt 12:31; cf. 16.: 22). O 

Cristo glorificado disse à igreja de Éfeso, "No entanto, esta que você tem, que odeias as 

obras dos nicolaítas [uma seita pseudo-cristã hedonista], que eu também odeio" 

(Apocalipse 2: 6; cf. vv. 14-15). Por meio do profeta Jeremias, Deus disse ao Seu povo a 

respeito de sua idolatria, "Eu te enviei todos os meus servos, os profetas, uma e outra vez, 

dizendo:" Oh, não faça esta coisa abominável que eu odeio. " Mas eles não escutaram, 

nem inclinaram os seus ouvidos para converterem da sua maldade, para não queimar 

sacrifícios a outros deuses "(Jer. 44: 4-5). Amos 5: 21-23 registra rejeição da falsa 

adoração a Ele de Israel de Deus: 

Odeio, desprezo as vossas festas, nem me deliciar-se com as vossas assembléias 

solenes. Mesmo que você tem a oferecer até Me holocaustos, ofertas de alimentos, não 

vou aceitá-las; e eu não vou nem olhar para as ofertas pacíficas de vossos animais 

cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos; Eu não vou nem ouvir o som de 

suas harpas. 

No coração de todo pecado, seja contra Deus ou outras pessoas, é o orgulho. Alguns 

tentam dizer Ele só odeia o pecado, não o pecador, mas o pecador é aquele punidos. Uma 

vez que "toda a gente que se orgulha de coração é uma abominação ao Senhor" (Prov. 16: 

5), não é de estranhar que a posição de uma lista de sete coisas que Deus odeia são os 

"olhos altivos," Representante de um coração orgulhoso (Prov. 6: 16-19; cf. 21: 

4). Porque Deus odeia o pecado, Ele odeia o orgulhoso. Paulo escreveu aos cristãos de 

Roma: "Porque pela graça que me foi dada digo a cada um dentre vós que não pense mais 

alto de si mesmo além do que convém pensar" (Rom. 12: 3). Alguns versos depois 

acrescentou: "Tem o mesmo sentimento uns para com o outro; Não sejam orgulhosos em 

mente, mas associado com os humildes. Não sejais sábios em vós mesmos "(v. 16). 



O orgulho manifesta-se em auto-justiça, como a do "fariseu [que] se levantou e estava 

orando isso para si mesmo: 'Deus, eu te agradeço porque não sou como as outras pessoas: 

vigaristas, injustos e adúlteros, nem ainda como este imposto coletor. Jejuo duas vezes 

por semana; Eu pago o dízimo de tudo que eu tenho "(Lucas 18: 11-12). O orgulho 

também se revela na arrogância espiritual. Paulo advertiu os coríntios: "O conhecimento 

torna arrogante, mas o amor edifica" (1 Cor. 8: 1). O orgulho também faz com que o 

ímpio, para rejeitar a Deus: e maltratar outras pessoas (Sl 10.: 2; 31:18) (Sl 10. 4). 

Foi o orgulho que levou a Satanás ser expulso do céu e Adão e Eva sendo expulsos do 

jardim do Éden. Orgulho movido Amazias de Judá para desafiar Jeoás, rei de Israel, para 

uma batalha em que Amazias foi derrotado (2 Reis 14: 8-14). Orgulho causado Uzias para 

tentar usurpar o papel dos sacerdotes por queimar incenso no altar do incenso no templo 

(2 Cr. 26:16) -um ato para o qual Deus o feriu com lepra (v. 19). Orgulho motivado 

Ezequias para mostrar os enviados da Babilônia todos os tesouros do seu reino (2 

Crônicas 32:. 25-26; cf. v 31; 2 Reis 20: 12-13.). As filhas de Sião, Efraim e Samaria (Isa. 

3:16). (Isaías 9: 9-10; 28:. 1, 3), Babylon (. Isa 13:19) e ao seu rei (Dan 5: 18-20 ), Moab 

(Is. 16: 6), Judá e Jerusalém (Jer. 13: 9), os filisteus (Zacarias 9: 6.), Assíria (Zc 10:11), 

e falsos mestres (1Tm 6..: 3-4) são outros exemplos de o orgulho que marca o mundo 

caído (1 João 2:16). 

As conseqüências do orgulho são devastadoras. Orgulho contamina uma pessoa (Marcos 

7: 20-22), traz desonra (Prov. 11: 2; 29:23), e provoca discórdia (. Prov 28:25). Mas mais 

importante ainda, o orgulho traz o juízo de Deus. Davi escreveu que "o Senhor ... 

recompensará plenamente o que usa de soberba", enquanto que no Salmo 94 (Sl 31:23.): 

2 o salmista chamado de Deus, o "Juiz da terra", para "render recompensa para os 

orgulhosos." Salomão observou que "todos os que se orgulha de coração é uma 

abominação ao Senhor; certamente, ele não será impune "(Prov. 16: 5), enquanto que no 

verso 18, ele advertiu:" O orgulho vem antes da destruição, e um espírito altivo, antes de 

tropeço "Isaías advertiu que" o Senhor dos exércitos tem um dia de. acerto de contas 

contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que for levantado, para que ele possa 

ser humilhado .... O orgulho do homem será humilhado e a altura dos homens será 

humilhado "(Isa. 2:12, 17). Maria, a mãe de Jesus Cristo, declarou que Deus "fez grandes 

feitos com o braço; Ele dispersou os que eram soberbos nos pensamentos de seu coração 

"(Lc 01:51). Tanto Tiago (Tiago 4: 6) e Pedro (1 Pedro 5: 5). "Deus resiste aos soberbos, 

mas dá graça aos humildes" gravar a declaração de Provérbios 03:34 que 

Durante os últimos meses de seu ministério, Jesus estreitou seu foco para dois grupos, 

direcionando seus ensinamentos a seus discípulos (10:23; 11: 1-2; 12: 1, 22; 16: 1), e aos 

escribas e fariseus (11: 39-54; 13: 31-33; 14: 1-4; 15: 2-32). Estes dois grupos foram 

justapostos um ao outro; os fariseus eram os falsos religiosos que forneceram um 

contraste com os verdadeiros discípulos. Tudo o que eles estavam, Ele queria que seus 

discípulos a não ser; tudo o que eles não foram, Ele queria que seus discípulos se tornem. 

Desde orgulho foi a característica que define a dos escribas e fariseus, os discípulos 

estavam a ser marcada pela humildade, compreensivelmente, uma ênfase na pregação 

evangelística do Senhor (cf. 14:11; 18:14; Mat. 5: 3; 18: 4) . Embora o próprio termo não 

aparecer nesta seção, o tema dos dez primeiros versos deste capítulo é claramente 

humildade. 



Apesar da ênfase do Antigo Testamento sobre a humildade (por exemplo, 12 Num:. 3; Dt 

8: 2, 16; 2 Crônicas 7:14; Jó 22:29; Sl 10:17; 25:... 9; 37: 11; Pv 11: 2; 15:33; 18:12; 22:. 

4; 29:23; Isa 66:.. 2; Mq 6: 8; Sf 2: 3), os fariseus eram, em grande medida. caracteriza-

se por orgulho. Eles estavam orgulhosos de suas realizações religiosas e status. Orgulho 

motivou-os a amar "o lugar de honra nos banquetes [cf.Lucas 14: 7] e os primeiros 

assentos nas sinagogas, e respeitosas saudações nas praças, e de ser chamados Rabi pelos 

homens "(Mat. 23: 6-7). Arrogância levou a ver aqueles a quem eles consideravam ser 

abaixo deles com desprezo (Lucas 18: 9-12; João 07:49; 09:34) e de se recusar a associar-

se com eles (cf. Lc 5:30; 07:34 ; 15: 1-2). O orgulho também fez com que eles se exaltar 

(Lucas 16:15) e buscar honra de outras pessoas (João 5:44). 

Forte advertência do Senhor, Tenha em seu guarda! ou "Cuidado!" é a chave que abre 

a passagem. Ele é um dos vários avisos de perigo iminente Jesus deu. Em Mateus 6: 1 Ele 

advertiu contra a hipocrisia.Em Mateus 7:15 Ele alertou para o perigo mortal de falsos 

mestres, enquanto em Mateus 10:17 Ele advertiu seus seguidores que eles seriam 

perseguidos. Em Lucas 21:34 Jesus advertiu contra ser pego desprevenido no Seu 

retorno. Mas o Senhor especialmente alertou para o perigo representado pelos escribas e 

fariseus (Mt 16: 6., 11; Lucas 12: 1; 20:46), porque eles fizeram o povo errar tanto através 

de seu ensino errante e seu exemplo hipócrita. 

Nesta passagem, Jesus definiu a essência da humildade sem usar a palavra. Pessoas 

verdadeiramente humildes são impedidos de ofender os outros, pronto a perdoar, 

marcados por reconhecimento de fraqueza, e caracteriza-se pela rejeição de honra. 

PESSOAS HUMILDES SÃO DE OFENDER OS OUTROS 

Ele disse aos seus discípulos: "É inevitável que tropeços vir, mas 

ai daquele por quem vierem! Seria melhor para ele se uma pedra 

de moinho ao pescoço e fosse lançado ao mar, do que ele faria 

com que um desses pequenos tropeçar. (17: 1-2) 

Em um, corrupto, mundo imperfeito caído é inevitável que tropeços 

vir . Anendektos ( inevitável ) aparece somente aqui no Novo Testamento. Trata-se de 

algo que é de certa forma e não pode ser de outra forma. A frase no texto grego diz 

literalmente negativamente: "É impossível que tropeços não vir." pedras de 

tropeço traduz a forma plural do substantivo skandalon , que originalmente se referia à 

vara isca em uma armadilha. O mundo está cheio de armadilhas, que pode seduzir os 

incautos em erro sobre as Escrituras, salvação e viver a vida cristã. Aqueles que defini-

los fazê-lo por meio de tentação direto (. 1 Tessalonicenses 4: 6), a tentação indireta (. Ef 

6: 4), exemplo pecaminosa (Rm 14: 13-15; 1 Cor. 8: 9-13;. Gal. 5: 13-15), ou ao não 

estimular justiça (Heb. 10: 24-25). Acima de tudo, as armadilhas são definidas pelas 

mentiras dos falsos mestres, particularmente, neste contexto, as mentiras blasfemas que 

os escribas e fariseus se espalham sobre o Senhor Jesus Cristo (cf. Mt 9:34;. 11:19; 12:24; 

Lucas 5 : 21; João 08:13, 41, 48, 52, 53). Através destas mentiras que atraiu as pessoas 

para o caminho largo que leva para o inferno (Mt 7: 13-15; 23:15.). 

Mas a inevitabilidade de tropeços não atenua a culpa de quem os traga, como as palavras 

de Jesus ai daquele por quem vierem indicar. Tão grave questão é que seria melhor 

para ele se uma pedra de moinho (a pedra maciça utilizada na moagem de grãos) foram 



pendurados em seu pescoço e fosse lançado ao mar, do que ele iria fazer com que 

um destes pequeninos, a tropeçar . Os pequeninosaqui, como em Mateus 18: 6 e 10, 

não são crianças, mas os crentes. Mateus 18:17 registra a primeira instrução já dada 

especificamente para a igreja ("dize-o à igreja"). Significativamente, que a instrução foi 

uma advertência contra líder companheiros crentes em pecado. Neste trecho, o aviso foi 

direcionado principalmente para os fariseus incrédulos que, como mencionado acima, 

levou as pessoas a tropeçar por espalhar mentiras sobre Jesus. Mateus 18: 7-9 indica que 

nosso Senhor tinha o mundo em mente, e ao final de tal ação era um inferno. Mas 

ninguém, nem mesmo um crente, que lidera outro crente em pecado é culpado diante de 

Deus. Tão grave questão é que Jesus advertiu que seria melhor para essa pessoa, em vez 

de sofrer uma das mortes mais horríveis imagináveis-de ter uma pedra de moinho ... 

pendurado em seu pescoço e [ser] lançados ao mar . Isso seria muito mais tolerável do 

que incorrer nas conseqüências de seu ato-punição mais severa no inferno para os 

incrédulos; castigando nesta vida e confisco de recompensa eterna para os crentes. 

Crentes humildes considerar os outros em primeiro lugar do amor altruísta e boa 

vontade. Eles apaixonAdãoente perseguir a verdade da Palavra de Deus a fim de que eles 

podem não oferecer ensino falso que iria colocar um obstáculo ou empecilho na vida 

espiritual de alguém. Pela mesma razão, eles vivem uma vida religiosa, dando um 

exemplo para os outros seguirem. Eles também não abusem da sua liberdade em Cristo, 

de modo a não causar crentes mais fracos para ser ofendido (Rom 14;. 1 Cor. 8). 

PESSOAS HUMILDES ESTÁ DISPOSTA A PERDOAR 

Tenha em seu guarda! Se teu irmão pecar, repreende-o; e se ele 

se arrepender, perdoa-lhe. E, se pecar contra ti sete vezes por dia 

e retorna a você sete vezes, dizendo: 'Estou arrependido', perdoe-

lhe "(17: 3-4). 

A posição forte contra o pecado estabelecido no ponto anterior deve ser equilibrada por 

uma atitude gentil, perdão para com os pecadores. Crentes humildes não ofender, mas 

também não se ofender. Eles não pecar contra os outros, mas eles também não guardar 

rancor quando os outros pecar contra eles (cf. Lucas 11: 4). 

Mas estar pronto para perdoar os outros não implica ser indiferente para o seu pecado. A 

advertência do Senhor aos seus discípulos para não baixe a guarda contra a influência 

dos escribas e fariseus, é uma precaução contra agindo como incrédulos, tanto de 

infracção que deu, e ser indiferente aos pecados dos outros. 

O primeiro passo para levar as pessoas para fora do pecado é a repreendê -

los. Epitimaō ( repreensão ) é um termo forte de desaprovação; uma censura ou 

repreensão transmitir uma severa advertência ou repreensão. Mateus 18: 15-17 dá o 

processo para a aplicação do princípio estabelecido aqui: 

Se teu irmão pecar, vai, e repreende-o em privado; Se ele te ouvir, ganhaste a teu 

irmão. Mas se ele não ouvi-lo, tomar um ou dois com você, para que pela boca de duas 

ou três testemunhas cada fato pode ser confirmado. Se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à 

igreja; e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. 



O objetivo desse processo de quatro etapas é enfrentar e restaurar o pecador, de modo a 

proteger a pureza da igreja. O primeiro passo é se opor o comportamento do irmão pecador 

em privado. Se ele se recusar a se arrepender, a segunda etapa envolve a confrontá-lo 

novamente com nada menos do que duas testemunhas presentes para confirmar sua 

resposta. Se ele novamente se recusa a se arrepender, o terceiro passo é informar a igreja, de 

modo que toda a irmandade pode confrontá-lo e chamá-lo carinhosamente ao 

arrependimento. O passo final para um endurecido, pecador impenitente é colocá-lo para fora 

da igreja; tratá-lo como um dos párias da sociedade judaica, um "gentio e publicano" (cf. 1 

Cor 5: 1-13; 2 Cor. 13: 1-2; 2 Ts 3:.. 14-15; Tito 3: 10-11) ou um incrédulo, que ele pode 

muito bem ser. 

Aqui surge a questão de saber se o perdão deve ser suspensa até que a pessoa se 

arrepende. Há alguns pecados para que o perdão é completamente incondicional. Em 

Gálatas 6: 1 Paulo escreveu: "Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós que 

sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão; . cada um olhar para si mesmo, para 

que você também não será tentado "A idéia transmitida pela palavra" apanhado "é que a 

pessoa foi pego de surpresa ou preso pelo pecado; que não foi premeditado. Jesus tinha o 

mesmo tipo de pecado em mente quando disse: "Quando estiverdes orando, perdoai, se 

tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus também vos 

perdoará as vossas ofensas" (Mc 11:25). Não há menção de buscar o ofensor; o perdão é 

imediata e, em seguida, a oração pode continuar. Para esses não planejadas, lapsos não 

intencionais no pecado o princípio de que "o amor cobre uma multidão de pecados" (1 

Pedro 4: 8; cf. Prov 10:12.), Porque "não leva em conta um errado sofreu" (1 Cor . 13: 5), 

se aplica. 

Mas existem alguns pecados que devem ser perdoados apenas se o pecador se 

arrepende . Estes são intencional e premeditado, pecados habituais, pecados que se 

tornaram o padrão e direção da vida do pecador. Estes são os pecados que exigem a 

disciplina da igreja estabelecida em Mateus 18. No entanto, mesmo esses pecados, 

quando há arrependimento genuíno, devem ser plena e livremente perdoado. Seuma 

pessoa pecar contra ti sete vezes por dia ", disse Jesus, "e volta para você sete vezes, 

dizendo: 'Estou arrependido', perdoa-lhe." Em Mateus 18:21 Pedro perguntou-Lhe: 

"Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? ? Até sete 

vezes ", pensou Pedro estava sendo magnânimo, uma vez que os rabinos, interpretando 

mal passagens como Amos 1: 3, 6, 9, 11, 13, 2: 1, 4, 6, ensinou que Deus perdoou apenas 

um máximo de três vezes. Jesus respondeu: "Eu não digo que até sete vezes, mas até 

setenta vezes sete" (v. 22). O ponto é que, assim como Deus livremente e completamente 

perdoa crentes arrependidos, assim também deve eles totalmente perdoar uns aos outros. 

A Bíblia revela pelo menos dez razões perdão é importante. Primeiro, o perdão é o ato 

mais semelhante a Deus uma pessoa pode fazer. No Sermão do Monte, Jesus disse: "Amai 

os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai 

que está nos céus; pois Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz 

chover sobre os justos e injustos "(Mt 5: 44-45.). Amar os inimigos, o que exige perdoá-

los, torna crentes como seu Pai no céu, que derrama as bênçãos da graça comum sobre 

aqueles que não amam. Assim como o Deus que perdoa (cf. Ex 34: 6-7; Sl 32:.. 1-2; 85: 

2; 130: 4; Isa 1:18; 43:25; 55: 6-7.; Jer. 31: 33-34.; Mic 7: 18-19) perdoou, assim também 

são os crentes a imitá-lo (Efésios 5: 1) por perdoar os outros.. Paulo ordenou aos Efésios: 



"Seja gentil com o outro, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também 

Deus em Cristo vos perdoou" (Ef 4:32;. Cf. Col. 3:13). 

Em segundo lugar, não se trata apenas de assassinato que é proibido pelo sexto 

mandamento, mas também ira, da cólera, da malícia, vingança e falta de perdão. Jesus 

explicou o verdadeiro significado do sexto mandamento no Sermão da Montanha: 

Você já ouviu falar que os antigos disseram: "Você não matarás" e "Quem comete 

homicídio será responsável perante o tribunal." Mas eu vos digo que todo aquele que se 

encolerizar contra seu irmão será réu perante o tribunal; e quem disser a seu irmão: "Você 

bom-para-nada", será culpado perante o tribunal supremo; e todo aquele que diz: "Você 

se engana," será culpado o suficiente para ir para o inferno de fogo. (Mateus 5: 21-22.) 

Em 1 João 3:15, o apóstolo João escreveu: "Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino; e 

vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. " 

Em terceiro lugar, os cristãos precisam se lembrar que quem ofende tenha ofendido a 

Deus mais. Todo pecado é, em última instância contra ele, como o Salmo 51, saindo do 

pecado horrível de Davi de adultério e assassinato, deixa claro. No plano humano, pecado 

de Davi afetou muitas pessoas. Isso afetou Bathsheba, seu marido Urias, que Davi tinha 

matado (2 Sam. 12: 9), e que a criança que resultou de seu adultério, que morreu na 

infância. Os próprios filhos de Davi, também foram afetados pelo exemplo que ele deu 

de adultério e assassinato (cf. 2 Sam. 12:10). Toda a nação de Israel sofreu com a guerra 

civil que resultou da rebelião de Absalão contra Davi. No entanto, em sua confissão 

angustiada de seu pecado e culpa, Davi clamou a Deus: "Contra ti, contra ti somente, 

pequei e fiz o que é mal à tua vista" (Sl. 51: 4). 

Em quarto lugar, é razoável que aqueles perdoados dos maiores pecados que eles 

cometeram contra Deus, o mais santo, perdoar os pecados menores cometidos contra eles, 

os pecadores. A história de Jesus de um homem que foi perdoado de uma enorme dívida, 

impagável, mas recusou-se a perdoar uma dívida pequena lhe devia por outro homem 

ilustra essa verdade (Mateus. 18: 23-35). 

Em quinto lugar, aqueles que não conseguem perdoar não vai aproveitar o amor de outros 

cristãos. Quando o homem se recusou a perdoar a quem lhe devia dinheiro ", seus 

companheiros escravos ... estavam muito tristes e veio e relatou ao seu senhor tudo o que 

tinha acontecido" (Mat. 18:31). Ele foi cortado da comunhão com eles. 

Em sexto lugar, falhando a perdoar resulta em castigo divino. Enfurecido que aquele cuja 

enorme dívida que ele tinha perdoado se recusou a perdoar seu companheiro escravo "seu 

senhor, mudou-se com raiva, entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que 

devia" (Mat. 18:34). Dirigindo para casa este ponto Jesus advertiu: "Meu Pai celeste 

também vai fazer o mesmo com você, se cada um de vós não perdoar a seu irmão do seu 

coração" (v. 35). 

Um sétimo princípio decorre do que a verdade; ou seja, aqueles que não conseguem 

perdoar os outros não lhe será perdoado. Jesus deixou isso bem claro em seus 

ensinamentos sobre a oração no Sermão da Montanha: "Porque, se perdoardes aos 

homens as suas transgressões, para, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós", ele 



disse à sua audiência. Mas Ele passou a avisar: "Se você não perdoar os outros, então o 

vosso Pai não perdoará as vossas ofensas" (Mateus 6: 14-15.). 

O Senhor não estava falando dos crentes eterno perdão tem através da justificação, mas 

sim do perdão temporal ou parental que é uma parte da santificação. Aqueles que são 

amargos, guardar rancores, e reter o perdão receberá castigo de Deus. O vazio, depressão, 

apatia e falta de seguro directo e de alegria muitos cristãos experiência é muitas vezes 

devido a bênção retido como resultado da correção, um coração sem perdão. 

Em oitavo lugar, falhando a perdoar torna a pessoa incapaz para o culto. Em Mateus 5: 

23-24 Jesus disse: "Se você está apresentando a sua oferta no altar, e aí te lembrares de 

que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a sua oferta ali diante do altar e 

vai; primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. 

"Quando um crente está ciente de um conflito ou uma falta de perdão em relação a outra 

pessoa, a situação precisa ser resolvida antes de vir para adorar a Deus. O pecado de 

deixar de conciliar opõe adoração, que Deus não aceitará se os crentes abrigar pecado em 

seus corações (Sl 66:18; Prov. 15: 8.). 

Em nono lugar, a não perdoar usurpa a autoridade de Deus. "Nunca tome sua própria 

vingança, amado", escreveu Paulo, "mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito:" 

Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor "(Rom. 12:19). Ao se recusar a perdoar, 

aqueles que não estão qualificados para retaliar contra o pecado usurpar o direito de Deus 

para fazê-lo. Só Ele tem um perfeito entendimento dos crimes contra os crentes, tem 

autoridade máxima, é imparcial, sábio, bom e sempre age em perfeita santidade. E, como 

foi observado em três pontos acima, Deus é o mais ofendido por pecados contra os 

crentes. 

Por fim, os delitos contra os crentes são as provações que o perfeito. Tiago escreveu: 

"Considerai tudo com alegria, meus irmãos, quando se deparar com várias provações, 

sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ea perseverança tenha a sua 

obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma "(Tiago 

1: 2-4). Visualizando as ofensas dos outros como forma de aperfeiçoar os crentes de Deus 

coloca esses delitos sob uma luz diferente, e permite-lhes seguir o exemplo de Cristo, 

"que não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca; e ao mesmo tempo 

sendo injuriado, não revidava; enquanto que sofrem, não fazia ameaças, mas entregava-

se àquele que julga retamente "(1 Pedro 2: 22-23). (I discutir a importância do perdão em 

detalhes no meu livro a liberdade eo poder do Perdão [Wheaton, Ill .: Crossway, 1998].) 

PESSOAS HUMILDES SÃO MARCADAS POR 
RECONHECIMENTO DE FRAQUEZA 

Disseram então os apóstolos ao Senhor: "Aumenta a nossa fé!" E 

o Senhor disse: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, você 

poderia dizer a esta amoreira: 'Arranque e planta-te no mar'; e 

ela vos obedeceria. (17: 5-6) 

A desconexão aparente entre os versos 5-10 e os quatro primeiros versos desta seção tem 

levado alguns a exibir versículos 5-10 amostragens como desconexos de ensino do Senhor 

dadas em outras ocasiões.Mas não há nada neste contexto para sugerir que todos os dez 



versos não são parte de um discurso ligado. Como a passagem se desenrola, as conexões 

entre as suas secções se tornará claro. 

Os apóstolos eram os doze selecionados pelo Senhor em Lucas 6: 12-16. Eles estiveram 

ausentes da narrativa de Lucas desde a ser enviados a pregar em 9: 1-10 (para além de 

uma alusão a eles em 11:49).Esses foram os homens que tiveram o privilégio 

extraordinário de ser chamado pessoalmente e soberanamente pelo Senhor Jesus Cristo 

para serem seus representantes pessoais. Eles se tornaram testemunhas oculares da 

ressurreição, e a base sobre a qual a igreja foi construída (Ef. 2:20), bem como os autores 

inspirados pelo Espírito de a maior parte do Novo Testamento. (Para mais informações 

sobre os apóstolos, ver Lucas 6-10 , A Commentary MacArthur Novo Testamento 

[Chicago: Moody, 2011], caps 2-8, e. doze homens comuns . [Nashville: W Publishing 

Grupo, 2002]) 

Mas, apesar de seus privilégios sem paralelo, os apóstolos provou ser demasiado 

humano. Eles observaram em primeira mão os inúmeros milagres realizados por Jesus, 

ouviram seus ensinamentos, e foram discipulado por Ele. No entanto, eles lutaram com a 

falta de fé, para que Jesus repreendeu-os repetidamente (Matt 08:26; 14:31; 16:. 8; 

17:20). Mesmo agora, não muito tempo antes da cruz, a sua resposta para o ensinamento 

do Senhor em humildade e perdão foi dizer-lhe: "Aumenta a nossa fé!" Isso, no entanto, 

foi uma admissão humilde, honesto de fraqueza da sua parte. O verbo grego 

traduzido aumentosignifica "para adicionar a", "suplemento", "desenvolver", ou 

"crescer". Eles não estavam negando que eles possuíam fé, mas duvidava que era 

suficientemente forte. O que Jesus exigiu neste contexto que lhes parecia ser um padrão 

impossível de viver até. Era completamente ao contrário do que eles tinham sido 

ensinados pelos líderes religiosos. 

Como os apóstolos, pessoas humildes são rápidos em reconhecer a sua própria 

incapacidade. "Quem é suficiente para estas coisas", perguntou o apóstolo Paulo 

retoricamente (2 Cor 2:16; cf. 3: 5.). Sua adequação veio de uma humilde dependência de 

graça todo-suficiente de Deus (2 Cor. 12: 9; cf. 4: 7-12), o que lhe poderes para "trabalho, 

combatendo segundo a sua energia, o que poderosamente trabalhar [ed] dentro [ele] "(Col. 

1:29; cf. 1 Cor 2: 1-5; 15:10.). 

Jesus afirmou a validade de sua pergunta e respondeu por meio de uma analogia que na 

verdade eles tinha necessidade de uma fé crescente: "Se tiverdes fé como um grão de 

mostarda, você poderia dizer a esta amoreira: 'Arranque e planta-te no mar '; e ela 

vos obedeceria. " Como observado na discussão de Lucas 13:19 no capítulo 17 deste 

volume, a semente de mostarda , foi o menor semente com que o povo de Israel teria 

sido familiar. Analogia de Jesus exige uma fé que cresce como uma pequena semente de 

mostarda faz em um grande arbusto (plantas da mostarda pode chegar a 15 pés de altura). 

Aqueles que possuem tal fé pode fazer coisas incríveis, que o Senhor retratado usando 

outra analogia. Se os apóstolos tinham esse tipo de fé, Ele lhes disse, eles diriam a esta 

amoreira: 'Seja arrancadas e planta-te no mar'; e ela vos obedeceria [eles]. "As 

amoreiras tem um extenso sistema de raiz, de modo que o desenraizamento seria uma 

coisa importante para fazer. Mas Jesus não estava falando de, literalmente, mover uma 

árvore; Ele estava falando metaforicamente. O ponto é que aqueles que confiam nEle 

receberão poder sobrenatural para fazer o que eles não poderiam fazer em sua própria 

força humana (cf. Mt 17:20; Marcos 11:23; João 14:.. 12-14; 2 Cor 12: 10;. Ef 6:10). 



Pessoas humildes são pessoas poderosas porque eles entendem sua fraqueza e depender 

completamente de "àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo 

quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós" (Ef. 3:20). 

PESSOAS HUMILDES SÃO CARACTERIZADOS PELA 
REJEIÇÃO DA HONRA 

Qual de vós, tendo um servo lavrar ou cuidando de ovelhas, lhe 

dirá quando ele veio do campo: 'Vem imediatamente e se sentar 

para comer'? Mas ele não vai dizer-lhe: 'Prepare algo para eu 

comer, e devidamente veste-te e serve-me, enquanto eu como e 

bebo; e depois que você pode comer e beber '? Ele não agradecer 

ao escravo porque ele fez as coisas que eram comandados, não 

é? Então você também, quando você fazer todas as coisas que vos 

for mandado, dizei: Somos servos inúteis; fizemos apenas o que 

devíamos ter feito "(17: 7-10). 

Embora alguns não conseguem ver a ligação, esta parábola conclusão está em sintonia 

com o tema geral desta seção. Os escribas e fariseus eram obcecados com sendo 

homenageado. Em Mateus 23: 5-7 Jesus disse-lhes: "Eles fazem todas as suas obras para 

ser notada pelos homens; para eles alargar os seus filactérios e alongam as borlas das suas 

vestes. Eles amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas, 

e respeitosas saudações nas praças, e de ser chamados Rabi pelos homens "(cf. Lucas 20: 

46-47). 

Essa atitude não é caracterizar os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Existe o perigo 

de que, como eles reconhecem sua fraqueza, a confiança no poder de Deus, e são usados 

por Ele que se tornam arrogantes e orgulhoso. Para que não se esqueça de que tudo o que 

têm e fazem é somente pela graça de Deus, Jesus contou esta parábola como uma 

advertência contra o orgulho espiritual. 

Doulos ( escravo ) se refere a uma pessoa ligada a um proprietário. Essa era uma maneira 

comum em que o emprego foi tratado, e pode ser muito benéfico quando o mestre tratada 

seu escravo de forma justa e humanamente. O Novo Testamento freqüentemente descreve 

os cristãos como escravos de Deus e do Senhor Jesus Cristo (por exemplo, Atos 4:29; Rm 

1: 1; Gl 1:10; Col. 1:. 2 Tim 2:24; 7; 04:12.. ; 1 Pedro 2:16; Ap 1: 1). Os escravos eram 

geralmente melhor do que os homens livres, que tendiam a ser diaristas que vivem da 

mão para a boca. Os escravos tinham de segurança, uma vez que eles viviam em casa do 

mestre e se encontrou com as suas necessidades. 

Esta parábola tem lugar num cenário agrícola rural, provavelmente retratando uma 

pequena fazenda onde o escravo trabalhava lavrar ou cuidando de ovelhas . Seu mestre 

não iria dizer a ele quando eleveio do campo: "Venha imediatamente e se sentar para 

comer," mais do que um empregador hoje, em circunstâncias normais, não requer um 

funcionário para colocar no trabalho de um dia inteiro. Em vez disso, seu mestre 

iria dizer-lhe: "Prepare-se algo para eu comer, e devidamente veste-te e serve-me, 

enquanto eu como e bebo; e depois que você pode comer e beber. "Ele não agradecer 

ao escravo porque ele fez as coisas que eram comandados, não é? O escravo teria 



entendido o pedido de seu mestre como uma parte normal da sua responsabilidade e não 

teria esperado qualquer honra especial apenas para o cumprimento de seu dever diária 

completa. 

Jesus conclui a história, aplicando-a aos seus discípulos: Então você também, quando 

você fazer todas as coisas que vos for mandado, dizer: "Somos escravos 

inúteis; fizemos apenas o que devíamos ter feito. " As pessoas humildes rejeitar 

honra. Eles entendem que nada fazem para Deus torna-Lo em dívida para com eles. O seu 

serviço a Ele é seu dever, e menos do que ele merece, e não importa o que eles fazem 

são indignos das bênçãos eternas imerecidas Ele graciosamente concede-los. 

Mas, no futuro, os crentes será homenageado e recompensado quando o próprio Jesus 

serve-los no grande banquete celestial (Lucas 12:37). Mesmo que, no entanto, será o 

resultado da Sua graça. Nunca, nem neste mundo nem no céu, há de crentes merecer 

qualquer coisa que Deus generosamente lhes dá. 

A mensagem de ensino de nosso Senhor nesta secção podem ser resumidas em sua 

declaração: "Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado" 

(14:11; cf. 01:52; 18:14 ; Tiago 4:10; 1 Pedro 5: 6). 

 
96. Dez homens curados; Um homem salvo 

(Lucas 17: 11-19) 

Enquanto estava a caminho de Jerusalém, Ele estava passando 

entre Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, dez homens 

leprosos que estavam a uma distância encontro; e levantaram a 

voz, dizendo: "Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós!" Quando 

Ele os viu, disse-lhes: "Ide e mostrai-vos aos sacerdotes." E, como 

eles iam, ficaram limpos. Agora um deles, quando viu que ele 

havia sido curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e ele 

caiu com o rosto em seus pés, dando graças a Ele. E ele era um 

samaritano. Então Jesus respondeu, e disse: "Não foram dez os 

limpos? Mas a nove, onde estão eles? Não se achou quem voltasse 

para dar glória a Deus, senão este estrangeiro "E disse-lhe:" 

Levante-se e ir?;a tua fé te salvou "(17: 11-19). 

Cura milagrosa foi uma realidade constante no ministério de nosso Senhor. Mateus 4:23 

diz que "Jesus ia por toda a Galiléia ... curando todo tipo de doença e todos os tipos de 

enfermidades entre o povo." À medida que "a notícia sobre Ele se espalhou por toda a 

Síria e trouxeram-lhe todos os enfermos ... Ele curava "(v. 24). Na casa de Pedro em 

Cafarnaum ", trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos pelo demônio; e Ele expulsou 

os espíritos com uma palavra e curou todos os que estavam doentes "(Mat. 8:16). Mateus 

9:35 registra que: "Jesus estava passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas 

sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e de todo tipo 

de doença." Antes de alimentar os cinco mil, Jesus " viu uma grande multidão e 



compadeceu-se deles e curou os seus enfermos "(Mat. 14:14). Da mesma forma, antes da 

alimentação dos quatro mil ", grandes multidões aproximaram-se dele, trazendo consigo 

aqueles que eram coxos, aleijados, cegos, mudos, e muitos outros, e eles depositavam aos 

Seus pés; e ele os curou "(Mat. 15:30). A leste do rio Jordão ", grandes multidões o 

seguiam, e curou-as ali" (Mateus. 19: 2). Durante a semana da Paixão, o ponto culminante 

do ministério terreno de Cristo ", os cegos e os coxos a Ele no templo, e ele os curou" 

(Mateus 21:14;. Cf. 12:15; Lucas 5:15). 

Os milagres do Senhor divina realizada, por que nunca houve uma explicação humana, 

desde provas irrefutáveis de sua divindade e, portanto, o testemunho convincente da 

verdade da fé cristã. Eles são uma prova de seu poder sobrenatural apoiar sua afirmação 

de ser o próprio Deus (João 5:36; 10:25, 37-38; 14:11). A cura surpreendente gravado 

aqui no evangelho de Lucas é um dos inúmeros milagres de cura realizados por Jesus 

como Ele banido doença e doença de Israel durante Seu ministério terreno. Ela ocorreu 

durante sua última viagem a Jerusalém, que Lucas foi narrando desde o versículo 51 do 

capítulo 9. Esta cura é a quarta de cinco milagres selecionados e gravados a partir dessa 

jornada Lucas se inspirou para contar (cf. 11:14; 13: 10-13; 14: 1-4; 18: 35-43). Os 

primeiros três indivíduos envolvidos, enquanto a final envolveu duas pessoas (embora 

Lucas menciona apenas um deles). Este milagre ultrapassa de longe os outros quatro em 

extensão. É uma demonstração do poder divino que é inconfundível e inegável-a cura 

simultânea de dez homens que sofrem com a lepra, a doença mais temida da época. 

Em um volume anterior desta série, eu escrevi a seguinte descrição da hanseníase: 

Como suas contrapartes antigo testamento lepras (lepra) é um termo geral para uma série 

de doenças da pele. O mais grave deles foi a doença de Hansen, que é a lepra, como é 

conhecido hoje ... 

A lepra ou doença de Hansen, é conhecido de escritos antigos (c. 600 aC) a partir de 

China, Índia e Egito, e de restos mumificados do Egito. Era comum o suficiente em Israel 

para justificar a ampla regulamentação na lei mosaica daqueles que sofrem com isso e 

doenças de pele relacionadas (Lev. 13-14). A doença é causada pela 

bactéria Mycobacterium leprae , descoberto pelo cientista norueguês GHA Hansen em 

1873 (que foi a primeira bactéria ser identificado como a causa de uma doença 

humana). A bactéria foi transmissíveis através do toque e respiração. 

Ataques Hanseníase da pele, nervos periféricos (especialmente perto do punhos, 

cotovelos e joelhos), e membrana mucosa. Ele forma lesões na pele, e pode desfigurar o 

rosto pelo colapso do nariz e causando dobrável da pele (levando alguns a chamam de 

"doença de leão", devido ao aparecimento de leão resultante da face). Ao contrário da 

crença popular, a hanseníase não comer fora a carne. Devido à perda de sensibilidade 

(especialmente nas mãos e pés), as pessoas com a doença desgastar suas extremidades e 

enfrenta inconscientemente. A desfiguração horrível causada pela hanseníase tornou 

muito temido, e causou leprosos ser párias, corte de toda a sociedade saudável, para a 

proteção. ( Lucas 1-5 , A Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 

2009], 313) 

Somando-se o sofrimento físico das pessoas atingidas pela lepra era o estigma social 

atendente. Não foram só os leprosos cortado da família, dos amigos, e banido do resto da 

sociedade, a sua condição também foi considerado o julgamento divino por seus pecados 



(como foi no caso de Geazi [2 Reis 5: 25-27] e . Uzias [. 2 Crônicas 26: 16-23] Isso foi 

consistente com a crença judaica tradicional que o sofrimento era o julgamento de Deus 

por causa do pecado [cf. Job 4: 7-9; João 9: 1-3]). 

Embora ele descreve um evento real dessa história, como uma parábola, é rico com a 

verdade espiritual. É uma demonstração impressionante da bondade divina, ternura, 

compaixão e misericórdia, bem como o poder divino de Cristo para curar muitas doenças 

incuráveis e restaurá-los para a saúde integral. É também uma história de gratidão, 

adoração e salvação, e, ao mesmo tempo, um conto de ingratidão chocante. É a história 

não só de dez leprosos que foram curados fisicamente, mas também de um homem que 

foi curado espiritualmente e eternamente 

O TEN QUE FORAM CURADOS 

Enquanto estava a caminho de Jerusalém, Ele estava passando 

entre Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, dez homens 

leprosos que estavam a uma distância encontro; e levantaram a 

voz, dizendo: "Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós!" Quando 

Ele os viu, disse-lhes: "Ide e mostrai-vos aos sacerdotes." E, como 

eles iam, ficaram limpos. (17: 11-14) 

Como mencionado acima, este incidente ocorreu enquanto Jesus estava a caminho de 

Jerusalém . Antes de chegar lá pela última vez no início da Semana da Paixão, o Senhor 

fez três breves visitas à cidade e seus arredores. Ele foi lá para a Festa dos Tabernáculos 

(Jo 7, 8), a Festa da Dedicação (João 9, 10), e de Betânia, que estava perto de Jerusalém, 

onde Ele ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Depois de realizar esse milagre, Jesus 

deixou os arredores de Jerusalém, para a aldeia de Efraim (João 11:54), localizado na 

região descrita aqui como entre Samaria e da Galiléia , onde este incidente 

provavelmente ocorreu. 

Quando Jesus entrou o sem nome aldeia , ele foi confrontado com uma cena muito 

comum: dez homens leprosos que estavam a uma distância O encontrou . Ao 

contrário, o leproso em Lucas 5: 12-13, que chegou perto o suficiente para Jesus que Ele 

podia tocá-lo, estes homens mantiveram distância como a lei exige (cf. Lev. 13: 45-46; 

Números 5: 2-3. ; 2 Reis 7: 3). 

Os leprosos eram estritamente proibidos de chegar perto de outras pessoas (cf. Lc 17:12), 

ou para interagir com ninguém, exceto outros leprosos. Tão grande era o medo de 

contágio que leprosos foram impedidos de Jerusalém ou em qualquer outra cidade murada 

(cf. 2 Reis 7: 3). Eles foram proibidos de entrar dentro de seis pés de uma pessoa saudável 

(150 pés, se o vento estava soprando da direção do leproso) e foram restritos a um 

compartimento especial na sinagoga. Um rabino se recusou a comer um ovo comprado 

em uma rua onde havia um leproso. Outra defendeu atirando pedras contra os leprosos 

para forçá-los a manter distância. (Cf. Alfred Edersheim, O Vida and Times de Jesus o 

Messias [Grand Rapids: Eerdmans, 1974], 1: 492-95) 

Sabe-se agora que a lepra (hanseníase) não é altamente contagiosa, uma vez que 90-95 

por cento da raça humana está imune a ele. Exatamente como a doença é transmitida não 

se sabe ao certo, mas as pessoas que vivem em contato próximo com pessoas com 



hanseníase não tratada tinham um risco maior de se infectar. Mas leprosos em tempos 

bíblicos foram isolados não só devido ao medo da infecção, mas também porque eles 

eram impuro (Lev. 13: 45-46). No ensino rabínico, a lepra era apenas a segunda em 

contato com um cadáver em termos de contaminação. "Não é apenas o contato real com 

o leproso, mas mesmo sua entrada contaminaram uma habitação, e tudo na mesma, com 

as vigas do telhado .... Se ele mesmo colocar a cabeça no lugar, tornou-se imundo 

"(Edersheim, 1: 494, 95).. ( Lucas 1-5, 314) 

Este era um grupo patético, só de párias, fazer durar a existência de sobrevivência à margem 

da sociedade. 

Ao vê-lo se aproximando, "! Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós", eles levantaram 

suas vozes, dizendo: Epistatēs ( Mestre ) aparece no Novo Testamento apenas no 

evangelho de Lucas, sempre em referência a Jesus (cf. 5: 5; 8: 24, 45; 09:33, 49). Esta é 

a única ocasião em que o termo foi usado por alguém que não os seus 

discípulos. Epistatēs denota alguém que possui autoridade notável ou poder.Utilização 

dos leprosos dele para resolver Jesus indica que eles tinham conhecimento de Sua 

capacidade milagrosa para curar, o que foi amplamente conhecido de seu ministério na 

Galiléia e Samaria. O seu fundamento, tende piedade de nós , era uma expressão comum 

usada por pessoas que pediram Jesus em piedade e compaixão para curá-los (09:27 por 

exemplo, Matt; 15:22; 17:15; 20: 30-31.; Marcos 10 : 47-48). Sua doença era 

incurável; sua situação sem esperança; suas vidas miseráveis. Jesus ofereceu a sua única 

chance de libertação. Reunindo o que a fé esperançosa que tinham, esses dez homens 

desesperados implorou o Curador para curá-los. 

Seus gritos lamentáveis atraiu a atenção do Senhor. Ao contrário, o leproso que Ele curou 

mais cedo no evangelho de Lucas, Jesus não colocar as mãos em todos eles (cf. 5:13). Ele 

não tinha relutância em se aproximar e tocar leprosos, mas nesta ocasião, quando Ele os 

viu , Ele não curá-los imediatamente, mas ele disse-lhes: "Ide e mostrai-vos aos 

sacerdotes" para que pudessem ser examinados e ser declarado limpo (cf. 5:14). Alguns 

podem se perguntar por que Jesus não disse: "Seja curado" naquele momento. Sem 

dúvida, em parte Ele estava testando a sua fé em sua capacidade de curar-los em seu 

tempo. Seu comando seria uma afirmação da validade da lei de Deus (cf. Mt 5: 17-

19.). Obedecendo, estes homens foram demonstrando fé e cumprindo sua obrigação, 

enquanto a lei exigia. Os sacerdotes que receberiam os ex-leprosos funcionava como os 

inspetores de saúde locais, e não havia um processo elaborado, com duração de oito dias 

e envolvendo diversos exames, sacrifícios e rituais, para determinar se uma pessoa estava 

livre da lepra (Lev 14.: 1-32). 

No tipo de eufemismo impressionante que descreve a maioria dos milagres de Cristo, 

Lucas meramente observa que como eles estavam indo para mostrar-se aos sacerdotes 

como Ele havia ordenado, os dez homens ficaram limpos . Não houve, palavras 

espetaculares dramáticas, efeitos especiais, ou histrionismo, apenas uma limpeza 

completa, instantânea de todos os traços da doença que tinha infectado e desfigurado seus 

corpos. 

Ironicamente, os próprios sacerdotes que veementemente rejeitadas Jesus teria que 

validar o fato inegável de que os leprosos foram curados. Eles seriam obrigados a 

confirmar seu poder sobrenatural e a estrita observância da lei, e, assim, tornar-se 

testemunhas relutantes em sua divindade. E durante os oito dias que a sua cura estava 



sendo validados, os próprios homens seriam testemunhas vivas para a divindade de 

Cristo. 

AQUELE QUE FOI SALVO 

Agora um deles, quando viu que ele havia sido curado, voltou, 

glorificando a Deus em alta voz, e ele caiu com o rosto em seus 

pés, dando graças a Ele. E ele era um samaritano. Então Jesus 

respondeu, e disse: "Não foram dez os limpos? Mas a nove, onde 

estão eles? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, 

senão este estrangeiro "E disse-lhe:" Levante-se e ir?; a tua fé te 

salvou "(17: 15-19). 

Até este ponto, os dez homens tinham agido em uníssono. Todos tinham implorou por 

Jesus para curá-los; todos tinham obedecido Seu comando e começou em seu caminho 

para os sacerdotes; tudo tinha sido curado. Nesse ponto, a uniformidade foi quebrado 

quando um deles , certamente cheio de alegria, espanto, admiração e , quando viu que 

ele havia sido curado, voltou em direção a Jesus. Todos eles foram muito feliz com a 

perspectiva de voltar a uma vida normal com a família e amigos, mas só que este alma 

agarrou as profundas implicações que tinha acontecido com ele. Reconhecendo que ele 

tinha estado na presença de Deus encarnado, ele queria mais do que uma simples cura 

física; seu coração ansiava pela salvação do Healer divina. Os judeus sabiam que o Antigo 

Testamento ensinou que Deus era primariamente um Redentor e Salvador (Jó 19:25; Sl 

19:14; Isa 41:14; 43:.. 3, 11, 14; 45:15, 21; 49 : 26; 60:16). Ele entendeu a realidade de 

sua alienação pecaminosa e necessidade de perdão e reconciliação com Deus. 

Este homem fez três coisas que revelam o desejo do seu coração para que a 

reconciliação. Em primeiro lugar, incapaz de conter sua oração de louvor, ele 

começou glorificando a Deus em alta voz . Lucas usou a frase voz para transmitir a idéia 

de forte emoção, como a que está apresentada por Elisabete (01:42), os seguidores de 

Jesus na entrada triunfal (Lucas 19:37), e até mesmo demônios quando foram 

confrontados pela Filho de Deus (04:33; 08:28). Esta pode ter sido a primeira vez em anos 

que ele foi capaz de falar acima de um sussurro rouco, pois a hanseníase, por vezes, afetou 

a laringe. 

Em segundo lugar, ele caiu com o rosto em Jesus pés em adoração. Essa foi uma 

afirmação da divindade de Cristo, desde o Antigo Testamento ensinou que só Deus deve 

ser adorado (Ex. 20: 3-5; 34:14; Dt. 5: 7-9). 

Por fim, ele deu graças a Jesus. Os outros nove destina, sem dúvida, para adorar a Deus 

no templo. Este homem, porém, não adorá-Lo através de ritual religioso em um templo 

do qual Deus havia muito tempo já retirado Sua glória. Em vez disso, reconhecendo a 

manifestação do poder divino e graça que tinha presenciado, ele adorava a Deus em 

Cristo, o verdadeiro templo; Aquele em quem "toda a plenitude da Divindade habita em 

forma corpórea" (Cl 2: 9). 

O que fez a sua resposta ainda mais surpreendente foi que este homem era um 

samaritano . Os judeus e os samaritanos se odiavam e, em circunstâncias normais, não 

tinha relações com o outro (João 4: 9).Foi só porque os outros leprosos eram excluídos 



da sociedade judaica que ele foi capaz de associar-se com eles. Os judeus certamente não 

teria esperado a Deus para curar ou salvar um samaritano. No entanto, não só a Deus 

salvar muitas pessoas de uma aldeia samaritana (João 04:39, 41-42), mas também a 

primeira pessoa a quem Jesus revelou que Ele era o Messias era uma mulher samaritana 

(João 4: 25-26). 

O Senhor, então, perguntou três perguntas retóricas que destacam a ingratidão e 

indiferença dos nove. A forma grega da primeira questão, "Não foram dez os 

limpos?" espera uma resposta afirmativa, uma vez que havia dez leprosos e todos tinham 

sido limpos. Jesus estava na verdade dizendo: "Não foram dez os limpos, não estavam 

lá?" Mas apenas um voltou para dar louvor, adoração, e graças a Jesus, o que levou sua 

segunda pergunta retórica, "Mas a nove, onde estão eles? " Nenhuma resposta é dada, 

mas, presumivelmente, eles corriam em seu caminho para os sacerdotes para iniciar o 

procedimento para ser declarado limpo. A palavra traduzida em que está no final da frase 

no texto grego para dar ênfase, fazendo literalmente a pergunta dizia: "Mas a nove anos, 

eles estão onde?" Eles também deveria ter estado lá com gratidão adorando Jesus, mas de 

ter tomado o que eram dada por Ele, não sentiam compulsão para permanecer. Desde o 

seu interesse por ele era apenas egoísta e superficial, que não tinha desejo de adorar ou 

mesmo dar-lhe graças. 

Infelizmente, que refletia a atitude predominante em direção a Jesus em todo o seu 

ministério. Confiando em sua linhagem de Abraão, o povo judeu acreditava que eles 

estavam, assim, direito a bênção de Deus. Eles não tinham nenhum verdadeiro sentido do 

pecado, remorso, ou o desespero em face do julgamento e do inferno. Eles eram justos 

em si mesmos e, portanto, não à procura de um salvador do pecado. Um militar político 

e Messias era sua expectativa; alguém que poderosamente livrá-los de seus inimigos, dar-

lhes tudo o que precisava, e curar todas as suas doenças (cf. João 6: 14-15, 26). 

Ao contrário dos de coração duro, impenitentes, auto-satisfeito nove homens, o homem 

arrependido sabia que ele precisava de um Salvador. Ele reconheceu que ele tinha vindo 

face-a-face com Deus e sua alma foi traumatizada por uma enorme sensação de sua 

pecaminosidade. Pedro tinha a mesma reação após Jesus demonstrou a Sua divindade, 

fornecendo uma pesca milagrosa. "Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de 

Jesus, dizendo:" Vá para longe de mim Senhor, porque sou um homem pecador, Senhor! 

'"(Lucas 5: 8). 

Pergunta retórica final de Jesus, "Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, 

senão este estrangeiro?" enfatiza que ele não era um dos do povo judeu. Ele era um 

estranho para os convênios, mas ele sozinho dos dez leprosos curados voltasse para dar 

glória a Deus . Impedida de adorá-Lo no pátio interno do templo, ele humildemente 

adoraram a Deus encarnado na pessoa de Jesus. 

A história chegou ao seu maravilhoso conclusão quando o Senhor lhe disse: "Levante-

se e vá; a tua fé te salvou. " A frase fez-lhe bem não traduzir a 

palavra katharizō ("purificado") a partir do versículo 14, ou a palavra iaomai ("sarados") 

a partir do versículo 15. É Sozo , o termo familiar Novo Testamento para ser salvo do 

pecado (por exemplo, Matt 01:21; 10:22; 19:25; 24:13; Lucas 07:50; 08:12; 13:23; 19:10; 

João 3:17; 12.: 47; Atos 02:21, 47; 04:12; 16: 30-31; Rm 5: 9-10; 10: 9., 13; 1 Cor 1:18; 

2 Coríntios 2:15; Efésios 2... .: 8; 1 Tm 1:15; 2 Tim. 1: 9; Tito 3:. 5; Hb 7:25; Tiago 

1:21). Este homem sozinho para fora dos dez que foram milagrosamente curado recebeu 



o segundo milagre da salvação do pecado. Sua confiança, gratidão, humildade, 

compromisso, amor, louvor e adoração marcar a sua fé em Jesus como a fé que salva. 

Mas este incidente não é apenas a história de dez indivíduos. Aquele que foi resgatado e 

os nove que não eram representativas da atitude geral para com Jesus. Os nove representar 

Israel incrédulo, que tinha apenas um interesse superficial em Jesus. As pessoas queriam 

que eles poderiam obter Dele-curas, comida, libertação dos demônios, de resgate da 

opressão do Roman regra, mas recusou-se a reconhecê-Lo como Deus e adorá-Lo. 

Por outro lado o homem penitente retrata o remanescente crente entre os judeus e todos 

os pecadores arrependidos não-judeus que entrarão no reino de Deus (Mateus 21: 31-

32.). Ambos os grupos se o benefício do poder de Jesus e se deleitou com a maravilha de 

seu ensino e milagres. Mas a maioria estavam contentes com os benefícios temporais 

superficiais, eles poderiam conseguir dele. Apenas alguns, se humilharam o glorificaram 

como Deus, O adoraram, e desejar que Ele transforme os seus corações. 

Todas as pessoas enfrentam as mesmas duas escolhas. Eles podem se contentar com a 

experimentar a graça comum de Deus, que "faz com que o seu sol se levante sobre maus 

e bons, e faz chover sobre os justos e injustos" (Mat. 05:45). Ou eles podem abraçar Jesus 

Cristo como Mestre e Salvador e chorar de arrependimento: "Deus, sê propício a mim, 

pecador!" (Lucas 18:13). Apenas este último será justificado (v. 14) e entrar no reino 

eterno de Deus. 

 
97. O Reino invisível de Deus (Lucas 17: 20-21) 

Agora, tendo sido questionado pelos fariseus sobre quando o reino 

de Deus estava por vir, Ele respondeu-lhes e disse: "O reino de 

Deus não vem com sinais a serem observados; nem eles vão dizer: 

'Olha, aqui está!' ou, "Não é!" Pois eis que o reino de Deus está 

no meio de ti "(17: 20-21). 

A experiência de um reino é estranho para a maioria dos americanos. Os Estados Unidos 

nasceu em uma revolução contra o governo do monarca britânico George III, e nunca teve 

um rei ou governante absoluto em sua história. Embora monarquia era a forma mais 

comum de governo durante séculos, poucos países estão agora governado por um rei e 

aqueles com absoluta, desmarcado poder, privilégio e autoridade são regularmente 

deposto. Nos países que ainda reconhecem monarcas eles fornecem alguma influência 

cultural e realizar apenas deveres cerimoniais, apesar de terem pouco ou nenhum poder 

real. 

Mas é precisamente essa regra e autoridade unilateral que a sociedade despreza que Deus 

reivindica para si mesmo. Ele é o Rei absoluto (Sl 24: 8-10; 47: 2; 1 Tm 6:15.) Que 

governa Seu reino (Sl. 45:. 6; Mt 6:33) com sola de supremacia, a soberania absoluta, e 

o, livre exercício irrestrito da Sua vontade. O apóstolo Paulo fechou o décimo primeiro 

capítulo de Romanos com uma bênção que exalta a soberania absoluta de Deus: 



Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão 

insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Para quem conheceu a 

mente do Senhor, ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele 

que ele pode ser pago de volta com ele novamente? Porque dele, e por meio dele e para 

ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre.Amém. (Rom. 11: 33-36) 

Isaías fez uma série de perguntas retóricas que formam uma contrapartida Antigo Testamento 

para doxologia de Paulo: 

Quem mediu as águas na concha da mão, e marcou off céus por a extensão, e calculado o 

pó da terra pela medida, e pesou os montes em um equilíbrio e as colinas em uma 

balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro informou Ele? Com 

quem Ele consultar e que lhe deu a compreensão? E quem lhe ensinasse o caminho da 

justiça e ensinou conhecimento Dele e informou-o do caminho do entendimento? (Is. 40: 

12-14) 

Deus tem sabedoria e do conhecimento supremo, e faz julgamentos com base em informações 

desconhecidas para o homem. Ninguém Lhe dá conselho, nem ele é obrigado a 

ninguém. Com base em sua perfeita conhecimento, sabedoria, poder e vontade, Deus faz 

exatamente o que Ele quer, quando ele quer, com quem Ele quer, e com o propósito que Ele 

quer. 

Job entendido que a verdade. Em Jó 42: 2, ele disse a Deus: "Eu sei que você pode fazer 

todas as coisas, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado." No Salmo 33:11 o 

salmista declarou que "o conselho do Senhor permanece para sempre, o planos do seu 

coração de geração em geração. ", escreveu Isaías:" Porque o Senhor dos Exércitos tem 

planejado, e que pode frustrá-lo? E quanto a sua mão estendida, que pode transformá-lo 

de volta? "(Is. 14:27). Mais tarde, na profecia de Isaías Deus declarou: 

Lembre-se disso, e ter a certeza; lembrar que a mente, você transgressores. Lembre-se das 

coisas passadas passado muito tempo, porque eu sou Deus, e não há outro; Eu sou Deus, 

e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a 

antiguidade as coisas que não foram feitas, dizendo: "Meu objetivo será estabelecido, e 

farei toda a minha vontade." ( Isa 46: 8-10.) 

Em uma doxologia registrado em 1 Crônicas 29: 10-13, 

Davi disse: "Bendito és Tu, ó Senhor, Deus de Israel, nosso pai, para todo o sempre. Teu, 

ó Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, a vitória ea majestade, na verdade tudo o que 

está nos céus e na terra; Teu é o reino, ó Senhor, e Você exaltar a si mesmo como cabeça 

sobre tudo. E riquezas e glória vêm de ti, e tu governar sobre tudo, e na tua mão há força 

e poder; e encontra-se em sua mão para fazer um grande e fortalecer todos. Agora, pois, 

ó nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu glorioso nome. " 

A Bíblia ensina que a soberania de Deus se estende sobre tanto o reino material, e o reino 

espiritual. O reino material é o reino externo, universal em que Deus reina sobre tudo o 

que Ele criou. Salmo 10:16 diz que "o Senhor é Rei para sempre e sempre"; Salmo 29:10 

que "o Senhor se assenta como rei para sempre"; e Salmo 47: 2, que Ele é ". um grande 



rei sobre toda a terra" Salmos 103: 19 declara que "o Senhor estabeleceu o seu trono nos 

céus, e seu reino domina sobre tudo", enquanto o Salmo 145: 13, acrescenta que Seu 

"domínio dura por todas as gerações" (cf. Dn. 4:34). 

O reino universal está sofrendo os efeitos da rebelião. Ele é amaldiçoado por causa do 

pecado, tanto que da raça humana, e de Satanás e dos demônios. Essa maldição tem 

manchado ele tanto espiritualmente e fisicamente. Como resultado, o que os cientistas 

chamam de segunda lei da termodinâmica está operando, e do universo está em execução 

para baixo, indo em direção a sua dissolução desastrosa quando "os céus serão destruídos 

por incineração, e os elementos se desfarão intenso!" (2 Pedro 3:12). Espiritualmente, 

Satanás e suas hostes demoníacas, junto com a raça humana caída, persistem em tola e 

fútil tentativa de frustrar os propósitos do Reino de Deus Todo-Poderoso. 

O reino criado universal não é, no entanto, tendo em conta nesta passagem. A discussão 

do Senhor com os fariseus, nesta ocasião envolvido Sua, pessoal, reino espiritual 

interno. Esse domínio do governo de Deus, a esfera da salvação, inclui todos aqueles que 

Deus redimiu. Deus revela a Sua autoridade sobre o reino universal através da revelação 

geral manifestada na criação, na razão humana, e na lei moral inscrita no coração e 

consciência. Ele revela a natureza de seu governo sobre o reino espiritual através da 

revelação especial das Escrituras. 

Como ele faz no reino universal, Deus exerce autoridade absoluta em Seu reino 

espiritual. Ele é soberano sobre quem entra e como eles entram, exerce direito absoluto, 

poder e privilégio, e faz exatamente o que Ele quer e pelos meios de Sua Palavra. Assim, 

Jesus Cristo é o Senhor e Rei sobre o reino espiritual, assim como Ele é o reino de 

materiais; Ele é soberano no universo, e Ele é soberano sobre o seu povo. Regra externa, 

universal de Deus é direta; Sua regra interna, pessoal é também direta, através da 

habitação do Espírito Santo. 

Em contraste com o Seu governo no reino universal, que é imediata (sem um mediador), 

Deus medeia Seu governo sobre o reino espiritual através de agentes. Através desses 

homens que Ele deu a revelação especial nas Escrituras que inaugura as pessoas para esse 

reino. Embora os anjos estavam envolvidos na mediação da lei (Atos 7:53; Gal 3:19; Heb. 

2: 2.), Em sua maior parte, Deus usou homens, incluindo Adão, Noé, Abraão, Isaque, 

Jacó, José, Samuel, e os sacerdotes de Israel, profetas e reis (por exemplo, Davi, 

Salomão). Deus canalizada Sua mediação através da nação de Israel ", a quem pertence a 

adoção de filhos, ea glória, a aliança ea promulgação da Lei, eo culto, e as promessas, 

quais são os pais, e de quem é o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito 

eternamente. Amém "(Rm. 9: 4-5). 

Mas o que culminou, inigualável, todo-glorioso mediador é o Senhor Jesus Cristo. Ele é 

muito superior a todos os outros mediadores em primeiro lugar, porque Ele é o Deus 

encarnado; "O resplendor da glória [o pai] e a representação exata de sua natureza" 

(Hebreus 1: 3.) E aquele em quem "toda a plenitude da Divindade habita em forma 

corpórea" (Cl 2: 9; cf. João 1: 1, 14; 14: 9). Além disso, Jesus é o mediador final porque 

a Sua morte sacrificial na cruz faz toda reconciliação possível. Paulo escreveu: "Porque 

há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem" (1 Tim. 

2: 5).Antes de seu nascimento, o anjo Gabriel disse a Maria que Jesus "será grande e será 

chamado Filho do Altíssimo; eo Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi; e Ele 

reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim "(Lucas 1: 32-33). Sua 



vinda como Rei foi o cumprimento da esperança de Israel. Salmo 2: 6 fala profeticamente 

de Deus que cria o Messias como Rei, enquanto que Isaías escreveu sobre ele: 

Porque um menino nos nasceu, um filho, será dada a nós; eo governo está sobre os seus 

ombros; e seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da 

Paz. Não haverá fim para o aumento do seu governo ou de paz, sobre o trono de Davi e 

no seu reino, para o estabelecer e mantê-lo com justiça e retidão a partir de então e para 

sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. (Isaías 9: 6-7; cf. Jer. 23: 5). 

Jesus não veio ao mundo para estabelecer o reino universal; Ele já era Rei sobre esse reino 

(cf. Ef. 1: 20-21), como o Seu poder sobre a morte, a doença ea criação 

demonstrada. Jesus veio para fornecer acesso ao Seu reino espiritual para o seu povo. Mas 

o povo judeu não entendeu isso, e estavam esperando o Messias para estabelecer o 

temporal reino terreno prometido. Nesta breve passagem, os fariseus questionaram Jesus 

sobre o reino, e Ele corrigiu seu mal-entendido a respeito dele. 

O REINO QUESTIONADO 

Agora, tendo sido questionado pelos fariseus sobre quando o reino 

de Deus estava chegando, (17: 20a) 

O reino do povo judeu esperado Messias para estabelecer englobava tudo prometido no 

Abraão (Gn 12), Davi (2 Sam. 7) e Novo (Jer. 31) convênios. De acordo com os profetas, 

ele será marcado por um tempo de paz sem precedentes na natureza, quando os predadores 

não vai mais prejudicar suas presas (Is. 11: 6-7) e as crianças vão brincar em segurança 

perto de cobras venenosas (v. 8). A topografia do planeta será alterado drasticamente; por 

exemplo, o Monte das Oliveiras será dividido em dois (Zc. 14: 4). Reino do Messias será 

marcado pela paz (Isaías 32: 17-18; Mic. 4: 2-4.), Alegria (Isaías 61: 7, 10)., Conforto (Is 

40: 1-2.), Da prosperidade (Amos 9: 13-15), a saúde (Is 35: 5-6), santidade (Is 35: 8), a 

verdade (regra pessoal de Isa 65:16) e Messias (Is 9: 6-7; 11....: 1-4, 10). 

O historiador do século XIX Emil Schürer resumidos expectativas do povo judeu a 

respeito da vinda do Messias e o estabelecimento de Seu reino da seguinte forma: Em 

primeiro lugar, a vinda do Messias seria precedido por um tempo de tribulação. Em 

segundo lugar, no meio do tumulto um profeta Elias-like parece anunciando vinda do 

Messias. Em terceiro lugar, Messias estabeleceria Seu glorioso reino, e reivindicar o seu 

povo. Em quarto lugar, as nações que aliar-se juntos para combater o Messias. Em quinto 

lugar, o Messias iria destruir todas as nações opostas. Em sexto lugar, Jerusalém seria 

restaurada, e fez nova e gloriosa. Em sétimo lugar, os judeus dispersos espalhados por 

todo o mundo gostaria de voltar a Israel. Em oitavo lugar, Israel se tornaria o centro do 

mundo e todas as nações seriam subjugados ao Messias. Finalmente, o Messias iria 

estabelecer Seu reino, o que seria um tempo de paz eterna, a justiça ea glória ( A História 

do povo judeu no tempo de Jesus Cristo [New York: Scribners de 1896], 2: 154-178) . 

Essas expectativas foram tirados do Antigo Testamento e embelezado nos escritos extra-

bíblicas. Eles revelam que os judeus não ver duas vindas do Messias. Eles não estavam 

olhando para o reino espiritual; eles não estavam à procura de um Salvador, que seria o 

sacrifício pelos pecados, porque eles se consideravam justos (cf. Lucas 18: 9-12). 



O que o povo de Israel foram ansiosamente antecipar foi o estabelecimento do reino 

terreno. Lucas 19:11 registros que "Jesus passou a contar uma parábola, porque estava 

perto de Jerusalém, e eles supunham que o Reino de Deus ia aparecer imediatamente." 

As multidões frenéticas na entrada triunfal gritou: "Hosana! Bendito o que vem em nome 

do Senhor, até mesmo o Rei de Israel "(João 12:13).Essa incompreensão do propósito de 

Sua primeira vinda explica por que Jesus foi questionado pelos fariseus sobre quando 

o reino de Deus estava por vir (cf. pergunta semelhante dos discípulos em Lucas 

17:37). Eles perderam a realidade de que o reino está em primeiro lugar no coração dos 

crentes antes de ser plenamente realizado em sua glória milenar (ver a exposição de 13: 

18-21 no capítulo 17 deste volume). 

Nem Jesus nem o reino que era o tema constante de sua pregação (cf. 4:43; 6:20; 7:28; 8: 

1; 09:11, 60, 62; 11:20; 12:31; 13: 20, 28-29; 16:16; 18:. 16-17; 4:17 Matt) correspondeu 

às expectativas dos fariseus. Jesus afirmou ser um rei, mas ele tinha coroação não régia 

ou rolamento. Ele nasceu sob a mais humilde das circunstâncias, em um estábulo com 

uma manjedoura como seu berço. Em vez de royalty, Seus primeiros visitantes eram 

humildes pastores. Mesmo quando os magos (fabricantes de rei da Pérsia) chegou, sua 

visita a Ele era privado. E Ele cresceu na aldeia desprezada de Nazaré (João 1:46), que 

foi localizado na Galiléia, região desprezado pelos judeus mais sofisticados. 

Os fariseus constantemente exigiu que Jesus realizar o tipo de espetaculares, sinais 

cataclísmicos que estão no céu e na terra (cf. Joel 1:15; 2: 1, 2, 10, 11, 30-32; 3: 1-2, 14 -

20) que associado a vinda do Messias (cf. 11:16; Matt 12:38; 16:. 1; João 2:18; 04:48; 

06:30). Quando ele não, eles se recusaram a crer nEle, caluniado, e quis para desacreditá-

lo. Essa atitude cínica de forma consistente, é provável que as perguntas que eles dirigidas 

a Jesus nesta ocasião não eram sinceras e destina-se a zombar Ele (cf. 16:14). 

O REINO EXPLICADO 

Ele respondeu-lhes e disse: "O reino de Deus não vem com sinais 

a serem observados; nem eles vão dizer: 'Olha, aqui está!' ou, 

"Não é!" Pois eis que o reino de Deus está no meio de ti "(17: 20b-

21). 

Como Ele sempre fez em seus confrontos com os fariseus, Jesus desmantelado seus 

equívocos. A atual forma de o reino de Deus não vem com sinais a serem observados , 

Ele lhes disse. Sua busca constante após sinais era, portanto, equivocada, com base em 

um mal-entendido sobre a natureza do reino espiritual. Não há sinais visíveis da vinda 

desse aspecto do reino que levaria as pessoas a dizer: "Olha, aqui está!", ou "Aqui 

está!"; sua vinda não serão anunciadas por espetáculos visíveis. 

Os fariseus não conseguiu discernir o reino espiritual, porque não ter experimentado o 

novo nascimento, eles estavam mortos e cego. Jesus disse ao proeminente fariseu 

Nicodemos: "Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém não nascer de novo, não 

pode ver o reino de Deus" (João 3: 3; cf. Mt 13: 11-16.). Como o Apóstolo Paulo 

escreveria mais tarde: "O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, 

porque lhe são loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente 

"(1 Cor. 2:14). Aqueles que não conseguem reconhecer o Rei não pode ver o seu reino. 



Mas o reino espiritual não permanecerá sempre invisível. Na segunda vinda de Cristo, 

será inequivocamente visível para todos (Apocalipse 1: 7; cf. 19: 11-21). Não só Ele será 

revelado em toda a sua glória, mas os redimidos também será revelado para quem eles 

realmente são (Rm 8: 19-21; 1 João 3: 2.). Mas, até então, o reino continuará a se expandir 

de forma invisível como as pessoas são adicionados a ele por salvação. 

Idou ( eis ) introduz declaração chocante do Senhor de que "o reino de Deus está no 

meio de vós." entos ( meio ) significa literalmente "dentro". Em sua única outra aparição 

no Novo Testamento, a palavra refere-se ao interior de um copo (Mat. 23:26). Muitos 

tradutores, procurando evitar a dificuldade aparente de Jesus dizendo que o reino estava 

dentro dos fariseus incrédulos, traduzir a frase em que apareceno meio de vós . No 

entanto, uma frase diferente, en meso , é regularmente utilizado para comunicar a ideia 

de "no meio de", ou "entre" (por exemplo, Matt 10:16; Lucas 02:46; 8:. 7; 10: 3; 22 : 27; 

24:36; Atos 1:15; 02:22; Hb 2:12).. A aparente dificuldade é facilmente resolvido por 

entender o seu no sentido mais amplo nacional e não como uma referência estreita para 

os fariseus. Como foi o caso inevitavelmente, a multidão ouvir o diálogo do Senhor com 

os fariseus iam do os que rejeitam definitivas para os curiosos, mas não confirmada, para 

os verdadeiros discípulos de Jesus. O Senhor estava reforçando o ponto de que o reino 

espiritual é interno e não se manifesta por sinais observáveis. 

O reino do qual Jesus falou é, como Paulo escreveu, marcado por "justiça, paz e alegria 

no Espírito Santo" (Rom. 14:17). Ela existe nos corações de todos aqueles em quem o Rei 

vive. A maravilha das maravilhas é que a Trindade passa a residir nos corações daqueles 

que abraçam Cristo e entrar no reino espiritual. Em João 14:17, Jesus prometeu que o 

Espírito Santo habita em crentes, enquanto que no verso 23 E acrescentou: "Se alguém 

me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele 

morada. " 

Ao entrar no reino espiritual por meio do evangelho tornou-se a mensagem da igreja 

primitiva. Durante os 40 dias entre Sua ressurreição e Sua ascensão, Jesus preparou-os a 

pregar essa mensagem "falando das coisas concernentes ao reino de Deus" (Atos 1: 

3). Filipe ministério do evangelista envolvidos "pregando as boas novas do reino de 

Deus" (Atos 8:12). O apóstolo Paulo "fortalecer [va] a alma dos discípulos, exortando-os 

a perseverarem na fé, dizendo:" Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino 

de Deus "(Atos 14:22). Em Éfeso ", ele entrou na sinagoga e continuou falando 

ousAdãoente por três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus" (Atos 

19: 8). Quando ele se reuniu com os líderes da comunidade judaica em Roma, Paulo 

"estava explicando a eles por testificando sobre o reino de Deus e tentando persuadi-los 

a respeito de Jesus, tanto a Lei de Moisés e dos profetas, de manhã até a noite" (Atos 

28:23). Ele disse aos Coríntios que "o reino de Deus não consiste em palavras, mas em 

poder" (1 Cor 4:20.), E os advertiu que "os injustos não herdarão o reino de Deus" (6: 9; 

cf. Gal 5:21; Ef. 5: 5.). Tão central era o reino do ministério de Paulo, que ele descreveu 

a si mesmo como um trabalhador para o reino de Deus (Cl 4:11). 

Os sinais profetizaram sobre o futuro reino terrestre que os fariseus exigiu de Jesus se 

manifestará quando esse reino é estabelecido na segunda vinda. O retorno de Nosso 

Senhor para julgar os incrédulos e estabelecer Seu reino terreno é o tema da próxima 

seção do Evangelho de Lucas. 



 
98. Sete características da vinda do Rei (Lucas 

17: 22-37) 

E disse aos discípulos: "Dias virão em que você vai muito tempo 

para ver um dos dias do Filho do Homem, e você não vai vê-

lo. Eles vão dizer-lhe: 'Olha lá! Olhe aqui! ' Não vá embora, e não 

correr atrás deles. Pois, assim como o relâmpago, quando ele 

pisca para fora de uma parte do céu, brilha com a outra parte do 

céu, assim será também o Filho do homem no seu dia. Mas 

primeiro ele deve sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. E 

assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos 

dias do Filho do Homem: comiam, bebiam, casavam, eles estavam 

sendo dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou a arca, e 

veio o dilúvio e destruiu a todos. Foi o mesmo que aconteceu nos 

dias de Ló: comiam, bebiam, eles estavam comprando, eles 

estavam vendendo, eles estavam plantando, eles estavam 

construindo; mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu fogo e 

enxofre do céu e os consumiu a todos. Vai ser a mesma coisa no 

dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem 

estiver no terraço e cujos bens estão na casa não desça para tirá-

los; e da mesma forma a pessoa que está no campo não volte para 

trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem procura conservar a sua 

vida a perderá, e quem perde a sua vida irá preservá-lo. Digo-vos 

que naquela noite estarão dois numa cama; um será tomado eo 

outro será deixado. Haverá duas mulheres estarão moendo no 

mesmo lugar; um será tomado eo outro será deixado. Dois 

homens estarão no campo; um será tomado eo outro será deixado. 

"E, respondendo, disseram-lhe:" Onde, Senhor? "E disse-lhes:" 

Onde estiver o corpo, há também os abutres estarão reunidos ". 

(17:22 -37) 

Todos os verdadeiros cristãos que entendem Escritura, amar o Senhor Jesus Cristo, e estão 

preocupados com a Sua glória desejo Seu retorno. Eles desejam vê-lo de lado Sua longa 

humilhação e retornar em majestade e glória para reinar. Como os tessalonicenses, eles 

ansiosamente "esperar para Filho [de Deus] do céu, a quem ele ressuscitou dentre os 

mortos, que é Jesus" (1 Ts. 1:10) e estão "procurando a bendita esperança ea manifestação 

da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo "(Tito 2:13). Paulo referiu-se os 

cristãos como aqueles "que amaram [de Cristo] vinda" (2 Tim. 4: 8). No final do livro do 

Apocalipse, o apóstolo João respondeu a promessa de Cristo: "Sim, venho sem demora", 

dizendo: "Amém. Vem, Senhor Jesus "(Ap 22:20). 



É uma característica da maturidade espiritual que por muito tempo para a segunda vinda 

não para ganho pessoal, mas para a glória de Cristo. Eles desejam ver Jesus vindicado e 

exaltado (cf. João 17:24), em vez de insultado e desonrada. Por outro lado, aqueles que 

se importam pouco sobre a honra de Cristo e da glória de Deus, que vêem Jesus como o 

meio para a sua própria realização pessoal, têm pouco interesse na segunda 

vinda. Evangelismo Contemporânea incentiva essa perspectiva egocêntrica. Faz a 

salvação dos pecadores a meta e relega a Deus para ser apenas o meio para realizar esse 

objetivo. Mas isso é o oposto do que a Escritura ensina. A glória de Deus é o objetivo da 

redenção e salvação dos pecadores é um meio de realizar esse objetivo. 

Scoffers sempre negaram que Jesus Cristo voltará literalmente e corporal para estabelecer 

e reinar sobre o seu reino terreno. "Conhece esta em primeiro lugar", escreveu Pedro ", 

que nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, segundo as suas 

concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os 

pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação "(2 Pedro 

3: 3-4). Se o universo é um sistema fechado, naturalista de causa e efeito, a intervenção 

divina, em seguida, incluindo o retorno de Cristo está descartada a priori . Nos tempos 

modernos, que a visão se tornou conhecido como uniformitarianism, e foi popularizada 

em geologia por Charles Lyell, um contemporâneo de Charles Darwin. Uniformitarismo 

nega as intervenções de Deus na história do mundo, em particular a Sua criação do 

universo em seis dias e no dilúvio universal dos dias de Noé. 

Uniformidade como um princípio natural é benéfico, e expressa sustentado, previsível, 

design consistente de Deus para a sua criação. Se as leis e processos naturais construído 

para o universo em sua criação não funcionam normalmente de uma forma sistemática e 

estável, não haveria caos. Assim, a Bíblia ensina a verdade de que o universo e nossa 

função mundo como a operação uniforme de causas naturais em um sistema aberto, mas 

em que o Criador pode (e faz) sobrenaturalmente intervir. Para defender 

uniformitarianism como um direito inviolável tão rígida que nega a possibilidade de Deus 

agindo na história é a de acreditar em uma mentira tola e condenável. 

A Bíblia ensina a realidade da segunda vinda de Cristo, tão certamente como ele faz isso 

de Sua primeira vinda. Mas, assim como os profetas do Antigo Testamento não conseguia 

entender plenamente tudo o que estava envolvido na primeira vinda de Cristo antes de 

acontecer (1 Pedro 1: 10-11), assim também a Sua segunda vinda está envolta em 

mistério. O esquema básico dos eventos que cercam a segunda vinda é clara. O 

arrebatamento da igreja será seguido pela tribulação de sete anos, no final do qual Cristo 

irá retornar no julgamento e estabelecer Seu mil anos reino terreno. Após uma rebelião 

final liderada por Satanás é esmagada, o atual céu ea terra será destruída, o julgamento 

do Grande Trono Branco terá lugar, e um novo céu e nova terra será criado para todos os 

justos, que vai durar para sempre. Porque nenhum sinal profético é necessário antes do 

arrebatamento, o próximo evento no horizonte profético, cada geração de cristãos vive na 

expectativa de de Cristo vinda iminente para a Sua Igreja (1 João 3: 1-3). 

A volta do Senhor Jesus Cristo é essencial, pelos seguintes motivos. 

Em primeiro lugar, a promessa de Deus exige a segunda vinda. Dos mais de três centenas 

de profecias do Antigo Testamento relacionadas com a vinda de Cristo, apenas cerca de 

um terço deles foram cumpridas em sua primeira vinda. Isso deixa cerca de dois terços, 

mais do que duzentos e profecias ainda a serem cumpridas no Seu retorno. 



Em segundo lugar, o ensinamento de Jesus Cristo exige a segunda vinda. O Senhor falou 

repetidamente de Seu retorno (v 30; 12:40; 18:. 8; 21:27; Mt 16: 27-28; 24:27, 30, 37, 39, 

44; 25:31; 26.: 64; Rev. 03:11), e Sua confiança exige que essas previsões se cumprir. 

Em terceiro lugar, a revelação pelo Espírito Santo exige a segunda vinda. Ele é a pessoa 

que inspirou a Bíblia e todas as profecias da segunda vinda que ele contém. Sua 

confiabilidade exige o seu cumprimento. 

Em quarto lugar, o plano de Deus para a Igreja exige a segunda vinda. Em João 14: 3 

Jesus prometeu: "Se eu for e vos preparar um lugar para você, eu voltarei e vos receberei 

para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." Paulo descreveu que 

mesmo evento, o arrebatamento de a igreja, em 1 Tessalonicenses 4: 14-17: 

Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com ele, 

aqueles que dormem em Jesus. Por isso, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que 

nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, não precederemos os que 

dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e 

ressoada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.Então, nós que 

ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro 

do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. (Cf. 1 Cor. 15: 51-52) 

Depois de ter sido levado para o céu no arrebatamento, a igreja irá retornar com Cristo na Sua 

segunda vinda (Ap 19:14). O cumprimento dessas passagens exige o retorno de Cristo. 

Em quinto lugar, o futuro de Israel exige a segunda vinda. A profecia de Zacarias registra 

promessa da salvação de Israel de Deus: 

Eu derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de graça 

e de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem traspassaram; e eles vão chorar por 

ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por Ele como o 

choro amargo ao longo de um primogênito. (12:10) 

Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de 

Jerusalém, para remover o pecado ea impureza. (13: 1) 

É depois do arrependimento e da salvação de Israel que a segunda vinda e do estabelecimento 

do reino prometido tem lugar (14: 4-9). Assim, a esperança de Israel está indissociavelmente 

ligado à volta do Senhor. 

Em sexto lugar, a corrupção do mundo exige a segunda vinda. O amaldiçoado pelo 

pecado, Satanás mundo dominado presente não pode ser o capítulo final da história da 

redenção. Portanto, 

o Senhor Jesus será revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo, 

causando a retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao 

evangelho de nosso Senhor Jesus.Estes irão pagar a pena de destruição eterna, longe da 

presença do Senhor e da glória do seu poder. (2 Tessalonicenses 1: 7-9.) 



Em sétimo lugar, a exaltação de Jesus Cristo exige a segunda vinda. O último ponto de 

vista daquele que o mundo vê não pode ser Dele pendurado em uma cruz entre dois 

ladrões. Ele voltará em glória quando 

Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as 

estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. E então o sinal do Filho do 

Homem aparecerá no céu, e, em seguida, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o 

Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E Ele enviará 

os seus anjos com grande trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, 

de uma extremidade do céu para o outro. (Mt 24: 29-31; cf. 25: 31-32.; Ap 5: 1-14) 

Em oitavo lugar, a destruição de Satanás (Gn 3:15) exige a segunda vinda. Quando o 

Senhor Jesus Cristo voltar, Satanás será preso e condenado ao abismo (o poço) por mil 

anos (Ap 20: 1-3), e, finalmente, condenado a no lago de fogo (v. 10). 

Finalmente, como mencionado acima, a esperança da igreja exige a segunda vinda (1 

Tessalonicenses 1:10;. Tito 2:13). 

Como discutido no capítulo anterior deste volume, o povo judeu não conseguiu 

compreender que há dois aspectos do reino: o reino terrestre visível, e o reino espiritual 

invisível. O reino terrestre prometeu que eles estavam esperando ansiosamente a primeira 

vinda de Cristo será estabelecido na Sua segunda vinda. Mas somente aqueles que são 

parte do reino espiritual entrará no reino terrestre. 

Tendo discutido o presente reino espiritual nos versículos 20-21, o Senhor nesta seção 

voltada para o futuro reino terreno. Ao contrário do reino espiritual, a vinda do reino 

terreno será manifesto a todos, sendo inaugurada pelo retorno literal do Senhor Jesus 

Cristo. Nesta passagem, Jesus detalhou sete características da sua vinda. Ele vai ser 

desejado por crentes, visível em todo o mundo, adiada por rejeição, inesperada no seu 

calendário, revelando em sua natureza, divisionista em seu efeito, e permanente em sua 

fatalidade. 

VINDA DE JESUS SERÁ DESEJADO PELOS CRENTES 

E disse aos discípulos: "Dias virão em que você vai muito tempo 

para ver um dos dias do Filho do Homem, e você não vai vê-

lo. (17:22) 

Como era geralmente o caso, a multidão que escuta a Jesus consistiu em ambos os fariseus 

hostis e Seus discípulos . Tendo abordado os fariseus na seção anterior (versos 20-21), o 

Senhor agora instruiu Seus verdadeiros discípulos, aqueles que estão no reino, sobre seu 

retorno. 

Filho do Homem é um termo messiânico conectado com a vinda do Messias para 

estabelecer Seu reino. Em Daniel 7: 13-14 Daniel 

continuei olhando nas visões da noite, e eis que, com as nuvens do céu um como o Filho 

do Homem estava por vir, e Ele veio até o Ancião dos Dias e foi apresentado diante 

dele. E foi-lhe dado o domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e 



homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não 

passará; e Seu reino é um que não será destruído. 

O título Filho do Homem, que enfatiza a Sua humanidade, foi a designação favorita do Senhor 

de Si mesmo, aparecendo oitenta e quatro vezes nos Evangelhos. Longa traduz uma forma 

do verbo epithumeō , o que significa um forte, condução, consumindo paixão, seja para o mal 

(por exemplo, Matt. 05:28) ou como neste caso, para o maior bem (cf. Mat. 13:17). 

O singular "dia" (vv. 24, 30) refere-se à época do retorno de Cristo, enquanto os 

plurais dias , como acontece em 26 v., refere-se à sequência de eventos dentro dessa 

época (cf. Amós 8:11, 13). O tempo virá quando os crentes apaixonAdãoente anseiam 

para que o Senhor voltar, como os mártires da tribulação que gritou: "Até quando, ó 

Senhor, santo e verdadeiro, vai Você não julgar e vingar o nosso sangue dos que habitam 

sobre a terra ? "(Ap 6:10). Como o apóstolo João que eles vão dizer: "Amém. Vem, 

Senhor Jesus "(Ap 22:20). O que irá pedir aquelas exclamações não será apenas o seu 

desejo de alívio, mas que Cristo seria glorificado. Como Davi, que disse: "O zelo da tua 

casa me consumiu, e as injúrias dos que vos injuriarem caíram sobre mim" (Sl. 69: 9), os 

crentes não será capaz de suportar ver Cristo desonrado. 

Mas apesar de seu desejo desesperado porque o Filho do retorno do homem, ele será 

atrasado e eles não vão vê-lo . Ele virá em tempo perfeito de Deus e, até então, os crentes 

devem "ser paciente ... até a vinda do Senhor" e "fortalecer [suas] corações" (Tiago 5: 7-

8). 

VINDA DE JESUS SERÁ VISÍVEL GLOBALLY 

Eles vão dizer-lhe: 'Olha lá! Olhe aqui! ' Não vá embora, e não 

correr atrás deles. Pois, assim como o relâmpago, quando ele 

pisca para fora de uma parte do céu, brilha com a outra parte do 

céu, assim será também o Filho do homem no seu dia. (17: 23-24) 

A primeira vinda do Filho de Deus era calmo e privado. Ele nasceu na obscuridade 

quando seus pais visitaram a pequena aldeia de Belém, na Judéia e viveu seus primeiros 

30 anos em uma cidade obscura na Galiléia. Além de seus pais e os pastores, nenhum 

estava ciente de seu nascimento. Seu retorno, por outro lado, o mundo inteiro vai ver. 

Sempre ansioso para corromper a verdade, satânicos falsos mestres vão tentar enganar os 

crentes, atraindo-os para olhar lá ou olhar aqui para Cristo. Eles alegam que Ele voltou 

em segredo e revelou-se apenas para iniciados. Mas essas pessoas vão ser falsos 

cristos; charlatões e enganadores de quem o Senhor advertiu: "Veja por que você não está 

enganado; porque muitos virão em meu nome, dizendo: 'Eu sou Ele,' e, 'O tempo está 

próximo.' Não vá atrás deles "(Lucas 21: 8). Seu retorno será óbvio para todos, assim 

como o relâmpago, quando ele pisca de uma parte do céu, brilha à outra parte do 

céu .Como um relâmpago, sua aparência será repentina, inconfundível, e visível. Haverá 

também mudanças dramáticas nos corpos celestes: 

o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos 

céus serão abalados. E então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e, em seguida, 



todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens 

do céu, com poder e grande glória. (Mateus 24: 29-30.) 

Jesus aparece em ardente glória, como uma conquista geral, montado em um cavalo branco e 

acompanhado dos exércitos do céu (Apocalipse 19: 11-14). Como resultado, "todo olho O 

verá" (Apocalipse 1: 7).Este é um espetáculo que ninguém vai perder. 

VINDA DE JESUS SERÁ ADIADA PELA REJEIÇÃO 

Mas primeiro ele deve sofrer muito e ser rejeitado por esta 

geração. (17:25) 

Antes que o Senhor Jesus Cristo pode voltar em glória Ele tinha que primeiro sofrem 

muitas coisas , tanto do país, e de Deus. Sem o Seu sacrifício, morte substitutiva para 

resgatar Seu povo, não poderia haver reino interno ou externo. O Senhor sempre ensinou 

que Ele sofreria tanto pelo sofrimento de morte sob a ira de Deus como um substituto 

para os pecadores, ao mesmo tempo que está sendo rejeitado por esta descrente, 

pervertido (Lucas 09:41), mau (Lucas 11:29), assassina (Lucas 11:50 -

51) geração (Lucas 09:22, 44; 12:50; 13:33; 18: 31-33; 24: 26-27; cf. Atos 17: 2-3). 

Jesus não vai voltar a reinar até à rejeição de Israel termina. Depois de acusar o povo de 

Israel para rejeitar seu Messias (Atos 3: 12-15), Pedro exortou-os, 

Portanto se arrepender e voltar, para que seus pecados sejam cancelados de distância, a 

fim de que os tempos de refrigério possam vir da presença do Senhor; e que Ele pode 

enviar Jesus, o Cristo designou para você, quem o céu deve receber até o período da 

restauração de todas as coisas sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos 

profetas, desde o tempo antigo. (Vv. 19-21) 

É só depois que eles se arrepender e voltar para Deus e ter seus pecados perdoados que o 

reino (os "tempos de refrigério" e do "período de restauração de todas as coisas" [Atos 3: 19-

21]) virá, assim como " Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o tempo antigo 

"nas profecias do Antigo Testamento sobre o reino. 

Deus havia prometido a Abraão que Ele iria abençoar Israel e através deles o mundo (Gn 

12: 1-3). Mesmo que eles rejeitaram e mataram seu Messias (Atos 2:23), irrevogável, 

aliança incondicional de Deus com eles permaneceram em vigor. Eles ainda eram "os 

filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com [seus] pais, dizendo a Abraão: Na tua 

semente todas as famílias da terra serão benditas '", porque para eles "em primeiro lugar, 

Deus suscitou a seu Servo e enviou para abençoar [eles], transformando cada um de [os] 

de [seus] maus caminhos "(Atos 3: 25-26). A oportunidade para a salvação ainda estava 

lá. 

Quando o futuro salvação de Israel descrito em Zacarias 12: 10-13: 1 (cf. Jer 31: 31-34; 

Ez. 36: 24-27.) E Romanos 11: 25-27 ocorre eo remanescente crente é resgatado , Cristo 

voltará e estabelecerá o Seu reino (Zc. 14: 4-9). 



VINDA DE JESUS SERÁ INESPERADA GRAÇAS À SUA 
OPORTUNIDADE 

E assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos 

dias do Filho do Homem: comiam, bebiam, casavam, eles estavam 

sendo dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou a arca, e 

veio o dilúvio e destruiu a todos. Foi o mesmo que aconteceu nos 

dias de Ló: comiam, bebiam, eles estavam comprando, eles 

estavam vendendo, eles estavam plantando, eles estavam 

construindo; mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu fogo e 

enxofre do céu e os consumiu a todos. Vai ser a mesma coisa no 

dia em que o Filho do Homem se manifestar. (17: 26-30) 

Jesus ofereceu dois paralelos históricos para o que a vida será como nos dias do Filho do 

Homem . Como observado acima, dias refere-se à sequência de eventos envolvidos no 

retorno de Cristo para julgar os ímpios e estabelecer o Seu reino. Durante o tempo da 

tribulação (Mt 24:21, 29;. Rev. 07:14), imediatamente anterior Seu retorno, a vida será 

muito como se fosse imediatamente antes de dois acórdãos do Antigo Testamento 

significativos. 

Os dias de Noé e os dias de Ló foram marcados antes de tudo pela indiferença. As 

pessoas comiam, bebiam, casavam, eles estavam sendo dadas em casamento ... eles 

estavam comprando, eles estavam vendendo, eles estavam plantando , e eles estavam 

construindo até o momento em que o julgamento caiu, até o dia em que Noé entrou a 

arca e no dia em que Lot saiu de Sodoma . 

Os dias de Noé e Ló também foram dois dos mais miseráveis, vis e maus períodos da 

história humana. Maldade era galopante. Nos dias de Noé "a maldade do homem se 

multiplicara sobre a terra, e todos os ... a imaginação dos pensamentos de seu coração era 

só má continuamente" (Gênesis 6: 5). Foi um tempo de atividade demoníaca generalizada, 

como endemoninhados devastado mulheres v. 2). Sodoma nos dias de Lot também foi 

marcado pela perversão sexual, tanto que o nome da cidade passou a se referir ao pecado 

homossexual. Tão vil eram seus habitantes que tentou estuprar os dois anjos enviados 

para resgatar Ló e sua família do julgamento iminente de Sodoma (Gn 19: 4-11). 

Os dias da tribulação sob julgamento divino que leva até o retorno do Senhor será também 

um momento de maldade sem precedentes. Fantoche de Satanás, o Anticristo, vai 

dominar o mundo. Alguns dos demônios mais perversos, vis e pervertidas, que haviam 

sido presos no abismo (o poço), será lançado a cometer loucuras sobre a terra (Apocalipse 

9: 1-11). Mais significativamente o Espírito Santo, que até então havia contido o mal, não 

vai mais fazer isso, permitindo que maldade para atingir o seu nível máximo (2 Ts 2: 6-

7.). 

Como será o caso no dia em que o Filho do Homem se manifestar , devastando o 

julgamento veio de repente e inescapavelmente nos dias de Noé e Ló. Depois de Noé e 

sua família entrou na arca, 



que surgiu após os sete dias em que a água do dilúvio veio sobre a terra. No ano seiscentos 

da vida de Noé, no segundo mês, no dia dezessete do mês, no mesmo dia foram abertos 

todas as fontes do grande estouro profundo abertas, e as comportas do céu. A chuva caiu 

sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. (Gn 7: 10-12) 

Como resultado, 

Toda a carne que se movia sobre a terra pereceu, aves e gado e os animais e todas as 

coisas que pululam que pulula sobre a terra, e toda a humanidade; de tudo o que havia 

sobre a terra seca, tudo estava em cujas narinas o sopro do espírito da vida, 

morreu. Assim, [Deus] apagou todos os seres vivos que havia sobre a face da terra, desde 

o homem até animais para répteis e aves do céu, e eles foram eliminados da face da terra; e 

ficou somente Noé, juntamente com aqueles que estavam com ele na arca. (Vv. 21-23) 

Depois de Lot, sua esposa, e suas filhas foram levados para fora de Sodoma pelos anjos 

(Gn 19:16), "o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo, da parte do 

Senhor do céu e destruiu essas cidades, e todo o vale, e todos os habitantes das cidades, e 

que cresceu na terra "(vv. 24-25). 

Em outro paralelo entre os dias de Noé e Ló e o retorno de Cristo, tanto Noé e sua família 

e Ló e sua família foram levados para a segurança antes de julgamento caiu. Isso retrata 

o arrebatamento da igreja antes da tribulação e preservação de Deus de Sua ira daqueles 

convertidos durante a tribulação. Significativamente, porque o evento é para a igreja, 

nenhuma das passagens que descrevem o arrebatamento (João 14: 1-3; 1 Cor. 15: 51-52; 

1 Tessalonicenses 4: 13-18.) Mencionar o julgamento. 

Os acórdãos nos dias de Noé e Ló foram precedidos de avisos. Noé era um "pregador da 

justiça" (2 Pedro 2: 5), durante os 120 anos antes do dilúvio (Gênesis 6: 3; 1 Pedro 

3:20). Lot também era um homem justo, que foi ferido pela injustiça que ele (2 Pedro 2: 

7-8) cercado e, sem dúvida, confrontou-lo. Embora o dia ou a hora não pode ser 

conhecido (Mat. 24:36), o arrebatamento da igreja, os julgamentos devastadores, a 

pregação dos 144.000 evangelistas judeus, as duas testemunhas, e um anjo do céu dará 

ampla aviso de que o retorno de Cristo está próximo e a decisão final está prestes a cair. 

Mas, em vez de se arrepender, incrédulos durante a Tribulação vai continuar a rejeitar 

todos os sinais de alerta de que o julgamento está próximo (Apocalipse 9: 20-21). Na 

verdade, eles vão injuriar e amaldiçoar a Deus por causar-lhes sofrimento (Apocalipse 

16: 9, 11, 21). Parece incrível que, no meio da devastação do planeta, as pessoas vão ficar 

indiferente, e tentar continuar a vida como de costume.Mas aqueles que rejeitam a 

verdade das Escrituras, não vai ser persuadido por quaisquer sinais e prodígios, não 

importa o quão espetacular (Lucas 16:31; João 12:37). 

VINDA DE JESUS ESTARÁ REVELANDO NATURAL 

Naquele dia, quem estiver no terraço e cujos bens estão na casa 

não desça para tirá-los; e da mesma forma a pessoa que está no 

campo não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem 

procura conservar a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida 

irá preservá-lo. (17: 31-33) 



A volta do Senhor irá divulgar o coração das pessoas e revelar o que amam. As palavras 

de Jesus nestes versos servem de advertência contra preferindo as coisas deste mundo 

para ele. Quando os julgamentos que culminará com o retorno de Cristo (desencadeada 

por profanação do templo do Anticristo [Mateus 24: 15-18.]) Começar, quem estiver 

sobre o telhado e cujos bens estão na casa não deve ir para baixo para tirá-los; e da 

mesma forma a pessoa que estiver no campo não volte atrás . Com o julgamento 

prestes a cair, não haverá necessidade de salvar alguma coisa; nada do passado precisa 

ser levado para a glória do reino. As pessoas que se transformam de volta para as suas 

posses demonstrar que os seus corações estão fixos nas coisas deste mundo (1 João 2: 15-

17); eles vão ser culpado de não acatar a advertência de Jesus para lembrar a mulher de 

Lot . Depois que os anjos levaram Lot, sua esposa, e suas duas filhas fora de Sodoma, um 

urgentemente os advertiu, "Fuga para a sua vida! Não olhe para trás, e não ficar em 

qualquer lugar do vale; fugir para as montanhas, ou você vai ser varrido "(Gen. 

19:17). Ignorando esse aviso, de Ló "esposa, por trás dele, olhou para trás, e ela tornou-

se uma estátua de sal" (v. 26). Incapaz de deixar totalmente de lado o mundo, ela foi 

destruída à beira de segurança. Como as ervas daninhas no solo de convivência, o amor 

das riquezas do mundo sufocou sua fé. Ela é uma ilustração do trágico das pessoas que 

vêm para a borda da salvação, mas voltar para trás, e do princípio de que quem procura 

conservar a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida vai conservá-la (cf. 9: 23-25; 

Matt 10:39;. João 12:25). 

VINDA DE JESUS SERÁ DIVISÓRIO EM SEU EFEITO 

Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama; um será 

tomado eo outro será deixado. Haverá duas mulheres estarão 

moendo no mesmo lugar; um será tomado eo outro será 

deixado. Dois homens estarão no campo; um será tomado eo 

outro será deixado "(17: 34-36). 

Jesus Cristo, inevitavelmente, traz divisão, às vezes até mesmo dentro das famílias. Em 

Mateus 10: 35-37 Jesus declarou: 

Porque eu vim para colocar um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e uma filha-

de-lei contra a mãe-de-lei; e os inimigos do homem serão os membros de sua 

família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim; e quem ama 

o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. (Cf. a exposição de Lucas 14:26, 

no capítulo 23 do presente volume) 

Nesta passagem, Jesus descreveu a divisão definitiva e permanente, que terá lugar quando 

Ele voltar. Naquela noite, haverá dois numa cama e sobre a parte do globo onde é 

dia, haverá duas mulheres(possivelmente uma mãe e filha, duas irmãs, ou dois 

amigos) moagem no mesmo lugar . (Versículo 36, que registra um terceiro exemplo, 

não é encontrado nos manuscritos gregos mais antigos e mais confiáveis de Lucas. Ele 

foi copiado por um escriba de Matt. 24:40). Em cada caso, seja dormindo ou 

acordado, um será tomado, eo outro será deixado . E que a separação vai ocorrer ao 

longo de todo o mundo. 

A questão de saber o que significa ser levado e deixado . Alguns relacionaram isso para 

o arrebatamento, mas uma comparação com Mateus 24: 37-41 e sua ilustração de Deus 



afastando as pessoas na enchente deixa claro este é o julgamento. Em ambos os casos, em 

seguida, a uma tomada é destruída em juízo, enquanto que o deixou para trás, 

obviamente, um verdadeiro crente em Jesus Cristo, escapa julgamento para entrar no 

reino. O Senhor ilustrou este mesmo princípio, na parábola do joio e do trigo (Mat. 13: 

24-30) e a analogia do julgamento de Ovelhas e caprinos (Matt. 25: 31-46). 

VINDA DE JESUS SERÁ PERMANENTE EM SEU 
FATALITY 

E respondendo eles disseram-lhe: "Onde, Senhor?" E disse-lhes: 

"Onde estiver o corpo, há também os abutres estarão 

reunidos." (17:37) 

Incapaz de compreender o alcance da sentença Jesus descrito, os discípulos disseram-

lhe: "Onde, Senhor?" Deixar de compreender que a vinda do Senhor iria desencadear 

um julgamento em todo o mundo, eles queriam saber o local específico deste evento. A 

resposta do Senhor enigmático, "Onde estiver o corpo, há também os abutres estarão 

reunidos," foi possivelmente um provérbio judaico.Vultures são catadores, e se 

alimentam de cadáveres de pessoas mortas nos julgamentos associados com a segunda 

vinda. Em qualquer parte do mundo, os órgãos da mentira não regenerado e os abutres 

recolher será onde Cristo está em julgamento. 

Aqueles que não conseguem atender às advertências de julgamento iminente e rejeitar o 

Filho do Homem vai ser pego no referido acórdão e não vai entrar na milenar ou o reino 

eterno. Jude adverte que o Senhor virá "com muitos milhares de seus santos, para executar 

juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade, que 

fizeram de modo ímpio, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram 

contra ele "(Judas 14-15). 

Como é o caso com toda a verdade bíblica, as realidades sóbrias expressas nesta passagem 

exigir auto-exame e da ação. "Uma vez que todas estas coisas são para ser destruído dessa 

maneira", escreveu Pedro, "que tipo de pessoas que você deveria estar em conduta santa 

e piedade?" (2 Pedro 3:11). Somente aqueles que vêm a Cristo, antes que seja tarde 

demais pode assistir ansiosamente "a bendita esperança ea manifestação da glória do 

nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo" (Tito 2:13) em vez de "encolher [ndo] longe 

de confundidos por ele na sua vinda "(1 João 2:28). 

  

99. oração persistente para o retorno do Senhor 

(Lucas 18: 1-8) 

Agora Ele estava dizendo-lhes uma parábola para mostrar que em 

todas as vezes que eles devem orar e não desanimar, dizendo: "Em 

certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava 

o homem. Havia uma viúva naquela cidade, e ela continuou 

chegando a ele, dizendo: 'Dá-me justiça contra o meu adversário. 



" Por um tempo ele não estava disposto;mas depois disse consigo 

mesmo: 'Embora eu não tema a Deus nem respeito homem, 

todavia, porque esta viúva me incomoda, vou dar-lhe proteção 

jurídica, caso contrário, por continuamente vem ela vai vestir-me.' 

"E o Senhor disse: "Ouvi o que o juiz injusto disse; agora, Deus 

não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de 

noite, e Ele vai atrasar muito tempo sobre eles? Digo-te que Ele 

fará justiça para eles rapidamente. No entanto, quando o Filho do 

Homem vier, encontrará fé sobre a terra "(18: 1-8)? 

A Bíblia ensina tanto por preceito e exemplo que a oração abrange muitos assuntos 

diferentes. Por exemplo, o Antigo Testamento registra inúmeras orações para as pessoas 

e suas necessidades. Abraão orou para que Deus faria Ismael, seu herdeiro (Gen. 17:18), 

para que Deus poupou Sodoma e Gomorra (Gênesis 18: 23-32), e para ele se curar 

Abimeleque e sua família (Gn 20: 7, 17). Davi orou para a recuperação de seu filho 

recém-nascido (2 Sam. 0:16), e por Salomão quando ele assumiu o trono (1 Cr. 

29:19). Elias orou para que o Senhor levante filho de uma viúva dos mortos (1 Reis 17: 

20-21), e Eliseu fez o mesmo para o filho da mulher sunamita (2 Reis 4:33). Job orou a 

Deus para perdoar seus amigos (Jó 42: 8-10). Moisés orou para que Deus poupasse Aaron, 

curar Miriam (Nm 12:13.), E levante as pragas do Egito (Ex 8: 12-13, 30-31; 9:33; 10 (Dt 

09:20.). : 18-19). 

O Antigo Testamento também registra oração oferecida para a nação de Israel como um 

todo, por Davi;, Daniel (Dan 9: 3-19.) (2 Sam 24:17 Ps 25:22..), Ezequiel (Ez 9:. 8), 

Esdras (Esdras 9: 5-15), Ezequias (2 Reis 19: 14-19), Josué (Josh 7: 6-9), Moisés (Ex. 32: 

11-13., 31-32; 34 .: 9; Nm 11: 1-2; 14: 13-19; 21: 7; Deut. 9: 26-29), Neemias (Ne 1: 4-

11), Samuel (1 Sam 7: 5.. 9; 12:23), Salomão (1 Reis 8: 22-54), e o povo de Israel (02:23 

Ex; 14:10; Jz 3:. 9; 1 Sam 12:10; Ne 9... : 27). 

As pessoas do Antigo Testamento também trouxe seus pedidos pessoais a Deus. Abraão 

orou a Deus para dar-lhe um filho como seu herdeiro (Gen. 15: 2-3); seu servo orou para 

que Deus faça a sua missão para encontrar uma esposa para Isaque um sucesso (Gen. 

24:12); Jacó orou para que Deus o livraria de Esaú (Gn 32: 9-12); Moisés orou para que 

ele iria encontrar favor aos olhos de Deus (Ex 33: 12-13.) E que Deus iria revelar a Sua 

glória a ele (v 18.); Ana orou por um filho (1 Sam. 1: 10-11, 27); Davi orou pedindo ajuda 

e libertação de aflição (Sl 18: 6; 22:19; 69:. 1, 13, 29), assim como os filhos de Corá (Sl. 

88: 1-2); Ezequias orou para que Deus poupasse sua vida (2 Reis 20: 2-3); e Jonas orou 

para que Deus iria livrá-lo do afogamento (Jonas 2: 2-10). Davi (Sl 25:18; 32:. 5; 51), 

Daniel (Dan 9:20.), E Manassés (2 Crônicas 33: 11-13.) Orou a Deus para perdoar seus 

pecados. 

O Novo Testamento também registra orações para as necessidades dos indivíduos. Jesus 

orou por seus discípulos (João 17), para a fé de Pedro (Lucas 22:32), para que Deus 

perdoasse aqueles que o crucificaram por aquilo que tinha feito (Lucas 23:34), e para as 

crianças que foram trazidos a ele (Matt . 19:13); Paulo orou para Filemon (Fm 4-6.), 

Timóteo (2 Tim 1: 3.), O pai de Públio (Atos 28: 8), e para a salvação de Israel (Rom. 10: 

1); Filemon orou pela libertação de Paulo da prisão (Fm 22.); a igreja primitiva orou pela 

libertação de Pedro da prisão (Atos 12: 5); Pedro orou para que Deus levante Dorcas dos 



mortos (Atos 09:40); João rezou pela saúde de Gaio (3 João 1-2); as várias igrejas que 

Paulo ministraram a orou por ele (At. 13: 3; Rm 15: 30-32; 2 Cor 1:11; Ef 6:19; Phil 

01:19; Col. 4:... 3; 1 Tessalonicenses 5:25; 2 Ts 3:.. 1), e ele orou por eles (Rom. 1: 9-10; 

2 Cor 13: 7, 9; Ef. 1:. 16-21; 3: 14-21 ; Filipenses 1: 3-4, 9; Col. 1:. 3, 9; 1 Tessalonicenses 

1:. 2; 3:10; 2 Tessalonicenses 1: 11-12)..Epafras rezaram para a igreja de Colossos; Pedro 

e João orou para que os samaritanos seria preenchido com o Espírito Santo (Atos 8: 14-

15). 

Além disso, a Escritura ordena oração para governantes civis (1 Tim. 2: 2), todos os 

crentes (. Ef 6:18), e pecadores perdidos em geral (1 Tim. 2: 1) -mesmo aqueles que 

perseguem os crentes (Matt. 5:44). 

Mas um elemento muitas vezes esquecido da oração é a oração para o retorno do Senhor 

Jesus Cristo, que o apóstolo João suplicou por em Apocalipse 22:20 e uma oração todos 

os crentes devem orar (v. 17). É esse tipo de oração que é o tema da parábola do Senhor, 

o que pode ser examinada em quatro categorias: A ilustração, a intenção, a interpretação, 

e da Inquisição. 

A ILUSTRAÇÃO 

"Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não 

respeitava o homem. Havia uma viúva naquela cidade, e ela 

continuou chegando a ele, dizendo: 'Dá-me justiça contra o meu 

adversário. " Por um tempo ele não estava disposto; mas depois 

disse consigo mesmo: 'Embora eu não tema a Deus nem respeito 

homem, todavia, porque esta viúva me incomoda, vou dar-lhe 

proteção jurídica, caso contrário, por continuamente vem ela vai 

vestir-me. "(18: 2 5) 

A definição para a ilustração do Senhor é uma certa fictícia cidade . Embora a história é 

inventada, a situação descrita Jesus era um muito familiar para os ouvintes, que tinha 

muita experiência com viúvas necessitadas (Lucas tomou um interesse particular em 

viúvas [Lucas 02:37; 4: 25-26; 7:12 ; 20:47; 21: 2-4; Atos 6: 1; 09:39, 41]) e com juízes 

injustos. 

O Senhor caracterizou este juiz como um que não temia a Deus e não respeitava o 

homem. Essa descrição foi usada na literatura antiga para descrever as pessoas mais 

perversas e rebelde, que não tinham respeito por aquilo que Deus ordenou ou as pessoas 

esperavam. Este homem era, em última análise e consummately imoral. Ele não se 

comoveu com reverência ou adoração, ou por compaixão ou simpatia.Ele não tinha 

nenhum interesse no primeiro mandamento, amar a Deus, ou o segundo mandamento, 

amar o próximo. Não só ele foi mau, mas ele também estava confortável com a sua 

corrupção, sua ostentação no versículo 4, "Eu não temo a Deus, nem o homem 

respeito", revela. Sua confissão é consistente com sua reputação. Aqui era o tipo mais 

imoral do homem na posição mais importante da responsabilidade moral; um juiz cujo 

desrespeito a Deus e ao homem tinha implicações de longo alcance para todos os que 

vieram antes de sua bancada. 



O tribunal que ele presidia não era um tribunal religioso, mas um civil. Ele não se 

pronunciou sobre as questões importantes da lei do Antigo Testamento e as tradições 

religiosas, mas sobre a aplicação da lei, para os assuntos da vida cotidiana (cf. Mt 5:25;. 

Lucas 12:14). No entanto, ele tinha o dever muito grave diante de Deus para cumprir a 

lei com justiça e demonstrar simpatia e compaixão com a sabedoria. Depois de nomeação 

dos juízes nas cidades de Judá, o rei Josafá ordenou-lhes, 

"Considere o que você está fazendo, para que você não julgue para o homem, mas para o 

Senhor, que é com você quando você fazer um julgamento. Agora, então deixe que o 

temor do Senhor esteja com você; ter muito cuidado o que você faz, porque o Senhor 

nosso Deus não terão parte na injustiça ou parcialidade ou a tomada de um suborno "(2 

Crônicas 19: 6-7.). 

Mas apesar de sua responsabilidade muito séria diante de Deus, os juízes eram muitas vezes 

corrupto. Através do profeta Amós, Deus indiciado juízes de Israel: 

Eles odeiam ao que na porta os repreende, e abominam ao que fala com 

integridade. Portanto, visto que impor aluguel pesada sobre os pobres e exato um tributo 

de trigo-los, apesar de você ter construído casas de pedra bem talhadas, mas você não vai 

viver nelas; você plantou vinhas desejáveis, mas você não vai beber o seu vinho. Pois eu 

conheço as vossas transgressões são muitos e os vossos pecados são grandes, você que 

sofrimento do justo e aceitar subornos e desviar os pobres no portão. Portanto em tal 

tempo a pessoa prudente mantém em silêncio, porque o tempo será mau. Buscai o bem e 

não o mal, para que vivais; e, portanto, que o Senhor Deus dos Exércitos estar com você, 

como você disse! Odiar o mal, amai o bem, e estabelecer a justiça na porta! Talvez o 

Senhor Deus dos exércitos pode ser piedade do resto de José. (Amós 5: 10-15) 

Alfred Edersheim escreveu a respeito de juízes corruptos de Israel, "wit judaica designado 

eles, por um jogo de palavras, como Dayyaney Gezeloth -Robber juízes, em vez de seu título 

real da Dayyaney Gezeroth(Juízes de proibições, ou então de punições) ... O Talmud ... os 

acusa de ignorância, a arbitrariedade e cobiça, de modo que por um prato de carne que querem 

perverter a justiça "( O Vida and Times de Jesus o Messias [Grand Rapids: Eerdmans, 1974], 

2: 287). 

Entrepō ( respeito ) significa "ser confundido." cultura do Oriente Médio, então como 

agora era uma vergonha e cultura baseada honra. Pessoas procuraram fazer o que lhes 

traria honra pública e evitar a todo custo fazer qualquer coisa que lhes trariam vergonha 

pública. Bom comportamento social foi incentivado por apelar a vergonha de uma pessoa, 

tanto quanto a expressão contemporânea, "Shame on you!" Faz. Assim, a ponto de a 

expressão não respeitou o homem é que este juiz não se envergonhava diante das 

pessoas. Ele não tinha vergonha; ele não poderia ser confundido. Porque ele não tinha 

reverência a Deus e nunca poderia fazer nada que possa levá-lo a sentir vergonha de seu 

comportamento para com as pessoas, ele era imune a qualquer recurso à justiça ou 

justiça. Ninguém poderia movê-lo para fazer o que era certo. 

Em sua corte veio uma viúva de que cidade. Ela havia sido seriamente defraudado por 

alguém e, como resultado, ela foi destituído. Por causa disso , ela continuou chegando 

a ele, dizendo: "Dê-me justiça contra o meu adversário." Sua persistência indica que 



sua situação financeira estava desesperado e precisava que era dela por direito. Além 

disso, sua destituição estendido além das questões financeiras. Ela não só foi desprovido 

de recursos materiais, mas, evidentemente, não havia nenhum homem em sua vida para 

cuidar dela na ausência de seu marido. Tribunais eram da província de homens e mulheres 

vieram lá somente quando não havia ninguém disponível para defender seu caso. Esta 

viúva representa aqueles que estão sozinhos, desamparados, impotente, impotente, não 

amado, cerva, e desesperada. 

O Antigo Testamento ensinou que viúvas estavam a ser tratados com justiça e 

misericórdia. Êxodo 22:22 proibida afligem uma viúva (cf. Is 01:23; Jer. 7: 6; 22: 3.), 

Enquanto Deuteronômio 24:17 ordenou que eles sejam tratados de forma justa. Em Isaías 

01:17 Deus instruiu Seu povo a "implorar por [lit.," disputar ", ou" lutar "] a viúva", 

enquanto Deuteronômio 10:18 diz que Deus "faz justiça ... a viúva" (cf. Sl 68: 5; 146:. 9; 

Pv 15:25.) e Deuteronômio 27:19 adverte: "Maldito aquele que distorce a justiça devido 

um estrangeiro, órfão e da viúva." Elifaz, um dos Jó faria -Seja conselheiros, Job insultado 

por falsamente acusando-o de ter "enviado viúvas embora de mãos vazias" (Jó 22: 9), 

enquanto Job denunciou os maus como aqueles que "tirar o boi da viúva em penhor" (Jó 

24: 3; cf. 24:21). Com base nos ensinamentos do Antigo Testamento, o juiz fictício foi 

obrigado a fazer algo para ajudar a esta viúva, se não em uma base legal (embora ela 

aparentemente tinha a lei do seu lado, uma vez que ela pediuproteção legal 

de seu adversário ), então puramente na base da misericórdia. Ele, no entanto, era 

totalmente indiferente, insensível e sem compaixão para com ela. 

Sua necessidade desesperada fez a viúva implacável e determinado em sua busca da 

justiça devido ela, então ela ia ter com o juiz, provavelmente em uma base quase diária, 

exigindo que ele dar suaproteção legal de seu oponente. Ela insistiu para que ele 

reconheça o validade da sua queixa e emitir um veredicto apenas em seu 

favor. Inicialmente, ele não estava disposto a ajudá-la, mas, eventualmente, sua 

persistência desgastaram sua resistência. Irritado com os constantes pedidos disse para 

si mesmo: "Mesmo que eu não temo a Deus, nem o homem que diz respeito, todavia, 

porque esta viúva me incomoda, vou dar-lhe proteção jurídica, caso contrário, por 

continuamente chegando ela vai vestir-me." Ele afirmou, como mencionado acima, o 

seu desdém absoluto tanto para Deus e os homens, negando assim qualquer motivo nobre 

para o que ele estava prestes a fazer. Ele decidiu dar esta viúva a proteção legal que ela 

pediu apenas porque ela o incomodava. Sua continuamente chegando para ele era mais 

do que ele poderia lidar e ameaçou usar ele para fora. Hupopiazō ( desgaste ) significa 

literalmente "à greve no rosto", "para tratar aproximAdãoente", ou "bater preto e azul." 

Paulo usado -lo em 1 Coríntios 9:27 para falar da grave auto-disciplina que ele impôs a 

si mesmo. A viúva foi figurativamente espancar o juiz. Embora as mulheres eram 

impotentes em que a cultura dominada por homens, eles eram respeitados e honrados. Por 

causa disso, eles poderiam fugir com o comportamento que não seria tolerada em um 

homem. A dificuldade e aborrecimento que ela fez com que ele foi implacável, e não ia 

parar até que ele concordou. No final, o juiz poderoso e aparentemente impenetrável 

estava desgastado pela persistência dos fracos, viúva desamparada. Ele decidiu dar-lhe 

a proteção legal (do verbo ekdikeō ; "para reivindicar", ou "executar justiça") que ela 

pediu. 

A INTENÇÃO 



Agora Ele estava dizendo-lhes uma parábola para mostrar que em 

todas as vezes que eles devem orar e não desanimar, (18: 1) 

Antes Ele contou esta parábola , Lucas deu o seu ponto. O Senhor estava dizendo a seus 

seguidores (17:22) que em todos os momentos que devemos orar e não 

desanimar. Esta história de ficção continua Seu discurso sobre a segunda vinda, que 

começou em 17:22. A lição de Jesus é que os crentes devem continuamente orar e não 

desanimar enquanto esperam seu retorno. 

O Senhor sabia que haveria um longo (pelo cômputo humano, e não de Deus; cf. 2 Pedro 

3: 8) intervalo entre sua primeira e segunda vindas, até agora com duração de dois 

milênios. Durante esse tempo, Cristo tem sido continuamente desonrado e negou seu 

lugar de direito. A Palavra de Deus tem sido desvalorizado, agredido, e negado. Os 

cristãos têm enfrentado rejeição, hostilidade, perseguição e martírio nas mãos de Satanás 

e do sistema mundial do mal. É natural que eles devem muito para que o Senhor Jesus 

Cristo voltar e julgar o ímpio, a destruir o pecado, acabar com o reinado de Satanás, e 

estabelecer o Seu reino terreno. Mas até a segunda vinda, os cristãos não 

devem desanimar (desista, tornar-se cansado, ou perder a coragem) e parar de orar (cf. 

21:36). Este versículo não é uma chamada para a oração incessante em geral (cf. Ef 6:18;.. 

1 Tessalonicenses 5:17). Como observado acima, o contexto (ver também v. 8) indica que 

a oração em vista é especificamente para o retorno de Cristo (cf. 11:. 2; Matt 6:10; Ap 6: 

9-10). Na verdade, esse tipo de oração é parte dos meios de trazer sobre a segunda vinda, 

uma vez que a oração é um meio que Deus usa para realizar a Sua obra. 

A doutrina da segunda vinda traz conforto, promove uma vida santa, e esporas 

evangelismo. Ele tem implicações na forma como os crentes ver tudo o que possuem, 

como eles vivem suas vidas e como eles rezam. Prevalecendo, oração persistente para o 

retorno do Senhor dirige o coração para deixar as coisas deste mundo que passa e amar 

aparecendo de Cristo (2 Tim. 4: 8; cf. Tito 2:13). Isso deveria ser uma característica 

definidora da vida de cada cristão. 

A INTERPRETAÇÃO 

o Senhor disse: "Ouça o que o juiz injusto disse; agora, Deus não 

fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de 

noite, e Ele vai atrasar muito tempo sobre eles? Digo-te que Ele 

fará justiça para eles rapidamente. (18: 6-8a) 

A frase que o Senhor disse introduz explicação de Cristo dessa história no contexto de 

seu retorno. Começou por contrastando o injusto (corrupto injusto desonesto,) 

ficcional juiz com o verdadeiro Deus, que é santo, justo e íntegro. O juiz foi cruelmente 

indiferente a situação da viúva. No entanto, no final, desgastado pela sua determinação 

persistente para forçar a justiça devido a ela, ele finalmente cedeu e fez a coisa certa, 

ainda que por motivos puramente egoístas. 

Em um argumento contrastando o menor com o maior, Jesus perguntou: "Acaso Deus 

não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, e Ele vai 

atrasar muito tempo sobre eles?" Os eleitos, como a viúva, são impotentes, e à mercê 

de Deus como seu juiz. Mas o corrupto, o juiz iníquo não era nada como Deus. No 



entanto, mesmo que ele era indiferente às exigências da justiça e misericórdia, ele 

finalmente, com relutância, e para o seu próprio interesse egoísta, fez o que era certo para 

uma pessoa por quem ele não tinha sentimentos. Quanto mais Deus, que ama a Sua 

própria perfeição, fazer o que é bom para eles, a quem Ele escolheu de "antes da fundação 

do mundo" (Ef 1: 4.), Quando eles choram a ele dia e noite , porque eles " muito tempo 

para ver um dos dias do Filho do Homem "(17:22; cf. 1 Ts 1:10;. Rev. 6:10)? Ele é o 

único, em contraste com o juiz injusto ", que julga retamente" (1 Pedro 2:23); que disse: 

"Minha é a vingança, eu retribuirei" (Rm 0:19.); e cuja "julgamentos são verdadeiros e 

justos" (Apocalipse 19: 2). Ao contrário do indiferente, juiz impiedoso, Deus é 

"compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade" para com seu povo 

(Sl. 103: 8). 

A frase demora muito tempo sobre eles poderiam ser melhor traduzido como "ser 

paciente sobre eles." O longo intervalo entre a primeira ea segunda vinda de Cristo é um 

período em que Deus está exercitando a paciência em nome de Sua própria. longo 

atraso traduz uma forma de o verbo makrothumeō de makros , que em termos de tempo 

significa "distante" ou "remoto", e thumos , que refere-se a raiva ou 

indignação. Makrothumeō aqui indica que Deus tem adiado por um longo tempo Sua ira 

escatológica, a fim de estender a Sua misericórdia para reunir os eleitos. "O Senhor não 

retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada", escreveu Pedro ", mas é 

longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem 

ao arrependimento" (2 Pedro 3: 9; cf. Rom . 2: 4; 09:22; 1 Tm 1.16; 1 Pedro 3:20).. Deus 

está trazendo salvação a seus eleitos; Sua paciência é para sua redenção (2 Pedro 

3:15). Uma vez que todos os eleitos foram reunidos, Ele vai satisfazer tanto a Sua justiça 

e glorificá-los. Quando Deus faz justiça aos seus escolhidos Ele vai fazê-lo de repente e 

rapidamente, como pergunta retórica do Senhor, Ele vai atrasar muito tempo sobre 

eles? indica. 

A INQUISIÇÃO 

No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre 

a terra? (18: 8b) 

Jesus conclui esta seção fazendo esta pergunta pensativo. Quando Ele voltar, Ele vai 

encontrar alguém orando fielmente na ânsia para a segunda vinda? Qualquer que amarem 

a sua vinda? Quem gritar: "Maranatha" ("vem Senhor") (1 Cor. 16:22)? 

Alguns pensam que a escatologia, a doutrina das últimas coisas, é mera especulação 

sensacionalista com pouco valor prático. Mas, como o ensinamento do Senhor nesta 

passagem indica, nada poderia estar mais longe da verdade. Relações de Paulo com a 

igreja nascente em Tessalônica enfatiza ainda mais a importância e valor prático de ensino 

sobre o fim dos tempos. Do apóstolo duas epístolas a eles revelam que no breve tempo 

que passou com eles (cf. Atos 17: 1-2), ele ensinou-lhes uma escatologia 

surpreendentemente abrangente (2 Ts. 2: 5). 

Na saudação a sua primeira epístola, Paulo elogiou os tessalonicenses por sua "firmeza 

de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo" (1: 3), que é "de esperar por seu Filho do 

céu" (v. 10). Em 2:12 ele os exortou a "andar de modo digno de Deus, que vos chama 

para o seu reino e glória", enquanto que no verso 19 ele se referiu a "a presença de nosso 

Senhor Jesus na sua vinda." Paulo orou para que Deus iria "estabelecer [suas] corações 



irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus 

com todos os seus santos" (3:13). No capítulo 4, Paulo deu-lhes uma descrição detalhada 

do arrebatamento (vv. 13-18), enquanto que no capítulo 5, o apóstolo lembrou-lhes o que 

ele lhes havia ensinado a respeito do Dia do Senhor e da segunda vinda do Senhor Jesus 

Cristo ( 1-11 vv., 23). 

Em sua segunda epístola a essa congregação de Tessalônica, Paulo prosseguiu suas 

instruções detalhadas sobre a escatologia. No capítulo 1, ele descreveu o julgamento de 

Deus ea vinda do reino (5-10 vv.), Eo castigo eterno dos ímpios (v. 9). No segundo 

capítulo, deu-lhes o ensino detalhadas sobre a ascensão do Anticristo, o retorno de Cristo, 

e a vinda do Dia do Senhor. 

A extensa ensino escatológico Paulo deu esta igreja jovem revela que tal doutrina é crítica, 

fundacional, e muito útil para viver uma vida santa (2 Pedro 3:11, 14; 1 João 3: 1-

3). Conhecendo o fim da história encoraja os cristãos a "sede firmes e constantes, sempre 

abundantes na obra do Senhor, sabendo que [seu] trabalho não é vão no Senhor" (1 Cor. 

15:58). 

Verdadeiros cristãos vivem na esperança, esperando ansiosamente para a promessa do 

retorno de Cristo para ser cumprida. Para o efeito, Oração para a Sua glória e honra a ser 

revelado. Essa oração é uma mudança de vida. 

 
100. Quem pode estar bem com Deus? (Lucas 18: 

9-14) 

E Ele também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos 

que eram justos, e viram os outros com desprezo: "Dois homens 

subiram ao templo para orar: um, fariseu, o outro cobrador de 

impostos. O fariseu, de pé e estava orando isso para si mesmo: 

'Deus, eu te agradeço porque não sou como as outras pessoas: 

roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este 

publicano. Jejuo duas vezes por semana; Eu pago o dízimo de 

tudo quanto ganho. " Mas o publicano, estando em pé de 

distância, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia 

no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador! " Digo-

vos que este homem foi justificado para sua casa, em vez do que o 

outro; para todos que se exalta será humilhado, e quem se 

humilha será exaltado "(18: 9-14). 

A questão mais crucial voltado para todas as pessoas é a forma como ele ou ela pode se 

reconciliar com Deus. Inúmeras religiões feitas pelo homem, filosofias e visões de mundo 

tentar responder a essa pergunta, mas, no final, só há duas possibilidades: as pessoas 

podem dar-se bem diante de Deus, ou eles não podem. Toda religião que jamais existiu, 

exceto para a religião de realização divina revelada na Escritura, foi baseado em humano 

conquista-estar moralmente bom (para os padrões humanos), juntamente com a realização 



de rituais e cerimônias. A noção popular é a esperança vã e condenável que a salvação 

das pessoas é baseada na ilusão de suas boas ações superam seus maus. Como eu escrevi 

em um volume anterior desta série comentário, 

Sempre houve, mas dois sistemas de religião no mundo. Um é o sistema de realização 

divina de Deus, eo outro é o sistema do homem da realização humana. Uma delas é a 

religião da graça de Deus, o outro a religião das obras dos homens. Uma delas é a religião 

de fé, o outro a religião da carne. Uma delas é a religião do coração sincero e o interno, o 

outro a religião da hipocrisia e da externa. Dentro do sistema do homem são as milhares 

de formas e nomes religiosos, mas eles são todos construídos sobre as realizações do 

homem e da inspiração de Satanás. Cristianismo, por outro lado, é a religião da realização 

divina, e está sozinho ... 

Jesus salientou repetidamente duas coisas: a necessidade de escolher se quer seguir a Deus 

ou não, e o fato de que as escolhas são duas e apenas duas. Há duas portas, o estreito ea 

ampla; dois caminhos, o estreito e amplo; dois destinos, vida e destruição; dois grupos, 

os poucos e os muitos; dois tipos de árvores, o bom eo mau, que produzem dois tipos de 

fruta, o bom eo mau; dois tipos de pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, o sincero 

e falso; dois tipos de construtores, o sábio eo insensato; duas fundações, a rocha e areia, 

e duas casas, o seguro eo inseguro. ( Mateus 1-7 , A Commentary MacArthur Novo 

Testamento [Chicago: Moody, 1985], 451, 452) 

O padrão que Deus exige é a perfeição absoluta através de perfeita obediência à Sua 

lei. Em Mateus 5:48 Jesus ordenou: "Deveis ser perfeitos, como vosso Pai celeste é 

perfeito". O Senhor estava reiterando a ordem de Deus no Antigo Testamento: "Sede 

santos, porque eu sou santo" (Lv 11.: 45; cf. 19: 2; 1 Pedro 1:16). Fazendo o padrão divino 

ainda mais inatingível é a realidade que se aplica não apenas à obediência externa, mas 

também para a obediência interna do coração (Mat. 5: 21-47). Que a obediência deve ser 

completa. Tiago escreveu: "Aquele que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, 

tornou-se culpado de todos" (Tiago 2:10). Obviamente, o padrão divino é impossível para 

as pessoas se encontrarem. Em resposta à pergunta dos discípulos: "Quem pode ser 

salvo?" (Mat. 19:25), Jesus respondeu: "Com as pessoas isso é impossível, mas a Deus 

tudo é possível" (v. 26). 

As seções anteriores do evangelho de Lucas concentraram-se na vinda do Senhor Jesus 

Cristo e Seu reino (17: 20-18: 8). Esse reino na sua forma actual é um reino espiritual, no 

qual Cristo reina nos corações daqueles crentes justificados que colocaram sua confiança 

nEle. Ele voltará um dia para estabelecer Seu literal, reino terreno milenar. Depois que o 

reino de mil anos, Ele estabelecerá o reino eterno, os novos céus e da nova terra. Somente 

aqueles que estão no reino espiritual será nos reinos terrenos e eternas. 

A discussão do reino levanta a questão básica, fundamental e crucial de como se entra no 

reino espiritual. Como alguém pode se reconciliar com Deus? Como pode um pecador ser 

aceitável para o Deus infinitamente santo? Essa é a questão que Jesus dirigiu nesta 

história. 

A questão não é fácil de responder. Como observado acima, o Antigo Testamento ensina 

claramente que Deus é absolutamente santo, e chama as pessoas para ser santo. No 

entanto, é impossível para os pecadores, ao tornar-se santo e justo por conta 

própria. Jeremias 13:23 pergunta: "Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas 



manchas? . Então você também pode fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal 

"Alguns capítulos depois, Deus declarou:" O coração é mais enganoso do que todas as 

coisas, e desesperAdãoente corrupto; quem o pode ouvir "(Jer. 17: 9)?. Perguntou a Jó: 

"Como pode um homem ser justo diante de Deus?" (Jó 9: 2), e um dos seus futuros 

conselheiros ecoou a sua pergunta: "Como, então, pode o homem ser justo para com 

Deus? Ou como pode ser puro aquele que nasce de mulher "(25: 4)?. Self-justiça nunca 

irá resultar em uma pessoa que está sendo justificados diante de Deus; "Todas as nossas 

justiças como trapo da imundícia" (Isaías 64: 6.), Portanto, "na [sua] vista nenhum homem 

vivo é justo" (Sl 143:. 2; cf. 1 Reis 8:46; Pv 20. : 9; Ec 7:20).. 

Porque as pessoas são totalmente incapazes de justificar-se perante Deus, no Antigo 

Testamento, como o New, ensina que a justificação é somente pela fé (Gn 15: 6; Hab 2: 

4.) Na justiça de Deus imputada ao pecador. Essa realidade, retratado pelo sistema 

sacrificial, foi possível graças a morte sacrificial do Messias, o Senhor Jesus Cristo, que 

"justificará a muitos, como Ele [seria] suportar as suas iniqüidades" (Is 53:11;. Cf. Ps. 32: 

1). 

Mas os judeus da época de Jesus tinha perdido de vista o ensino do Antigo 

Testamento. Em seu lugar, eles tinham inventado um sistema falso, legalista de salvação 

pela justiça própria, com base em boas obras, rituais, e mantendo fora da lei do Antigo 

Testamento e os acréscimos para rabínicas e enfeites do mesmo. 

Nesta seção do Evangelho de Lucas, Jesus apresentou a resposta correta para a questão 

de como as pessoas podem ser justificados diante de Deus. Como muitos de seus contos, 

este era contra-intuitivo; o contrário de tudo o que os judeus acreditavam sobre 

salvação. É a história de dois homens. Um deles foi, um fariseu hipócrita exteriormente 

religioso eo outro um pecador proscrito, um cobrador de impostos, um traidor desprezado 

ao seu povo. Que era o cobrador de impostos irreligiosa na história de Jesus que foi 

justificado, e não o fariseu religioso, teria parecido escandaloso, chocante, 

incompreensível, e vergonhoso para seus ouvintes. Ele expressa a verdade que não tinha 

lugar em sua teologia. 

Esta poderosa história de dois homens, duas posturas, duas orações, e dois resultados 

podem ser discutidos em quatro categorias: A audiência global, a analogia contrastantes, 

a resposta de confusão, e o axioma central. 

A AUDIÊNCIA COMPREHENSIVE 

E Ele também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos 

que eram justos, e viram os outros com desprezo: (18: 9) 

Não há nenhum indicador de tempo ou declaração de transição para indicar se Jesus 

contou esta parábola na mesma ocasião que a anterior (vv. 1-8). Como mencionado 

acima, no entanto, ele se encaixa aqui bem porque logicamente segue a discussão anterior 

sobre o reino, descrevendo como um entra-lo. 

O Senhor dirigiu esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos que eram justos, 

e viram os outros com desprezo. A frase grega traduzida como algumas pessoas (lit., 

"Quem quer que os") engloba todos aqueles fora da fé-tudo verdade aqueles que 

Confiamos em que a sua própria justiça vai ganhar deles entrada para o reino. 



Em particular, a parábola foi dirigida aos fariseus, que eram os arquitetos do sistema 

legalista de justiça própria, que dominou a vida em Israel. Sua teologia, o que foi ensinado 

nas sinagogas, influenciou muito a população. Como resultado, as pessoas acreditavam 

que a sua auto-justiça ganharia deles entrada para o reino de Deus. Em seu orgulho 

pecaminoso, eles convenientemente anular o claro ensino do Antigo Testamento que eram 

mal e incapaz de obras humanas meritórias, e que a salvação era pela graça mediante a 

fé. 

Mas os fariseus e os seus seguidores também representam todos aqueles que buscam a 

salvação através do auto-esforço e auto-justiça; todos os que acreditam que têm o poder 

de viver uma vida que agrada a Deus o suficiente para ganhar a vida eterna em Seu 

reino. Essa sempre foi e ainda é a mentira dominante, geralmente se acredita, e 

condenável que Satanás usou para atrair as pessoas para a morte eterna. 

Antes de sua conversão do apóstolo Paulo acreditava que a mentira. Ele detalhou suas 

credenciais impressionantes para o exterior em Filipenses 3: 4-6: 

Se alguém tem uma mente que confiar na carne, eu muito mais: circuncidado ao oitavo 

dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, 

fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à justiça que há na lei, fui 

irrepreensível. 

Devido a essas credenciais, Paulo "foi excedia em judaísmo a muitos dos [seus] 

contemporâneos entre os [seus] compatriotas, sendo mais extremamente zeloso [seus] 

tradições ancestrais" (Gál. 1:14). Mas depois de sua salvação perspectiva de Paulo mudou 

radicalmente, como ele escreveu aos Filipenses: 

Mas tudo o que para mim era lucro, essas coisas que eu considerei perda por causa de 

Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o valor de excelência 

do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas as coisas, 

e as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo. (Fp 3: 7-8.) 

Mil e quinhentos anos depois, outra figura de destaque na história da igreja também veio 

a perceber a futilidade de tentar obter a justiça por seus próprios esforços: 

No século XVI, um monge alemão chamado Martin Luther sentou-se na torre do Mosteiro 

Negro em Wittenberg, meditando sobre a perfeita justiça de Deus. Embora fosse o mais 

escrupuloso dos monges, atendendo confissão por horas a cada dia, buscando o perdão 

para os mínimos dos pecados, ele percebeu que a norma de justiça perfeita foi 

absolutamente inatingível. Ele pensou em justiça divina como um implacável, 

implacável, vingando ira e acreditava que seu estado era desesperador. Contando a 

experiência que transformou a sua vida, ele disse mais tarde: 

Essa expressão "justiça de Deus", foi como um raio no meu coração ... Eu odiava Paulo 

com todo o meu coração quando eu li que a justiça de Deus se revela no evangelho 

[Rom. 1: 16-17]. Só depois, quando vi as palavras que se seguem, ou seja, que está escrito 

que o justo viverá pela fé [01:17] -e além consultado Augustine, I foi aplaudido. Quando 

eu soube que a justiça de Deus é a sua misericórdia, e que ele nos torna justos através 

dele, um remédio foi oferecido para mim na minha angústia. 



O remédio Luther encontrada foi a doutrina da justificação pela fé. Sua descoberta lançou 

a Reforma e pôr fim à Idade das Trevas. O que Lutero veio a perceber é que a justiça de 

Deus, revelada no evangelho, é contado integralmente para a conta de todos que se volta 

para Cristo na fé arrependido. Própria justiça de Deus torna-se, assim, o terreno em que 

os crentes se diante dele. (John Macarthur, O Evangelho Segundo Jesus , revista e 

ampliada Edition [Grand Rapids: Zondervan, 1994], 196) 

Não importa o quão zeloso que pode ser para Deus (Rom. 10: 2), nenhum que confiam em 

sua própria justiça será justificado. "Pois eu vos digo," Jesus advertiu: "se a vossa justiça não 

exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus" (Mat. 5:20). 

Tragicamente, a maioria dos fariseus, ao contrário de Paulo e Lutero, nunca fez a 

descoberta de que a entrada para o reino de Deus não pode ser adquirida por realização 

humana. Eles permaneceram sickeningly, obnoxiously farisaico-tanto assim que 

eles viram outros, que eles consideravam ser menos justo do que eles eram, com 

desprezo. Exoutheneō ( desprezo ) significa "desprezar", "para tratar como se de 

nenhuma conta, "" para considerar sem valor ou sem valor. "Em sua outra apenas para 

uso nos Evangelhos, que descreve o tratamento de zombaria Jesus recebeu nas mãos de 

Herodes e seus soldados (Lucas 23:11). Em Atos 4:11, Pedro usou para descrever a 

rejeição de desprezo das autoridades judaicas de Jesus. 

A mensagem do Senhor para que as pessoas não podem ganhar o seu caminho para o 

reino de Deus estendida para além Sua audiência imediata. É um âmbito universal, e serve 

como um aviso para todos os que buscam a salvação através de uma religião retidão de 

obras ou sistema de crença. 

A ANALOGIA CONTRASTANDO 

"Dois homens subiram ao templo para orar: um, fariseu, o outro 

cobrador de impostos. O fariseu, de pé e estava orando isso para 

si mesmo: 'Deus, eu te agradeço porque não sou como as outras 

pessoas: roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este 

publicano. Jejuo duas vezes por semana; Eu pago o dízimo de 

tudo quanto ganho. " Mas o publicano, estando em pé de 

distância, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia 

no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador! " (18: 10-

13) 

Não há ninguém a devoção religiosa fariseu teria sido mais do que desprezo de um pária, 

irreligiosa cobrador de impostos (cf. 3:12; 5: 27-30; 7:29, 34; 15: 1; 19: 2). Os dois 

homens foram opostos polares, eles eram o mais piedoso e mais ímpio; dos mais 

respeitados e os membros mais desprezados da sociedade judaica. 

Na história do Senhor, os dois homens subiram os degraus para o templo para 

orar, quer no momento da manhã (9:12 AM ), ou, mais provavelmente à noite 

(3:12 PM ), sacrifício. Após os sacrifícios expiatórios tivesse sido feita, oração e adoração 



poderia ser oferecido. A cena teria sido algo familiar para os ouvintes de Jesus; era natural 

para as orações a ser oferecido no templo, a "casa de oração" (Is. 56: 7.; Matt 21:13). 

O fariseu, de pé enquanto orava, já de pé foi uma das posturas aceitáveis de oração (Gn. 

24: 12-14; 1 Sm 01:26), juntamente com sentado (Jz 21:.. 2-3; 2 Sam 7 : 18; 1 Reis 19: 

4), ajoelhando-se (1 Reis 08:54; Esdras 9: 5; Dan 6:10), curvando-se (Ex. 34: 8-9), deitado 

de barriga para baixo (Ez 9:.. 8; Matt 26:39), com as mãos erguidas (Sl 28: 2; 1 Tm 2:... 

8), olhando para cima (João 11:41; 17: 1), e olhando para baixo (Lucas 18:13). Mas 

enquanto orava em pé era aceitável, fazendo assim a ser percebido pelos homens não foi 

(cf. Mt 6: 5.). A postura do fariseu foi um dos orgulho de auto-promoção, destinada a 

mostrar sua suposta espiritualidade. 

Sua oração exibida também, uma atitude hipócrita hipócrita, como a declaração 

interessante que ele estava orando isso para si mesmo revela. Isso poderia significar 

que ele estava orando inaudível, como Hannah fez (1 Sam. 1:13). O mais provável, no 

entanto, a idéia aqui é que ele estava se concentrando sua oração na direção de si mesmo 

de uma forma auto-congratulação. Esta não era uma oração a Deus.Ele não lhe deu 

louvor, e pediu nada dele; sem misericórdia, graça, perdão, ou ajuda. Seu pomposo, 

declaração arrogante, Deus, eu te agradeço porque não sou como as outras 

pessoas, era pura hipocrisia.Foi uma declaração inequívoca de Deus da sua dignidade e 

auto-justiça; do que ele era e tinha conseguido por conta própria. Ele expressou sua 

confiança de que a sua própria virtude era suficiente para ele ter um relacionamento com 

Deus. 

Para ter certeza de que ninguém, incluindo Deus, perdeu o ponto, o fariseu passou a 

comparar-se favoravelmente com a ralé da sociedade 

judaica: vigaristas (ladrões), injustas (cheaters, pessoas desonestas), e os 

adúlteros (pecadores sexuais imorais). Esses tipos de párias pecaminosos foram 

frequentemente associados com os cobradores de impostos. 

Naquele momento, o fariseu notado um exemplo perfeito de exatamente o tipo de pessoa 

que ele foi não-um cobrador de impostos. O fariseu, teria manteve a distância de tal 

pessoa impura, com medo de que ele inadvertidamente tocá-lo e tornar-se 

cerimonialmente contaminado. Tal isolamento físico foi uma declaração do fariseu de sua 

superioridade espiritual para as pessoas comuns os fariseus consideravam "malditos" 

(João 7:49). Ele e seus companheiros fariseus, considerou-se distante das pessoas 

comuns, associando apenas um com o outro. Este pode ter se perguntado por que o 

cobrador de impostos não tinha sido levada para fora com as outras pessoas impuras (cf. 

Mishná, Tamid 5.6). 

Não contente em dizer que ele não era, o fariseu queria que todos (incluindo Deus) para 

saber o que ele era. Ele então começou a listar suas credenciais religiosas, contrastando-

se com o cobrador de impostos irreligiosa. Embora o Antigo Testamento prescrito apenas 

um rápido, em preparação para o Dia da Expiação (Lev. 16: 29-31), os fariseus 

jejuamos duas vezes por semana (normalmente na segunda-feira e quinta-feira). Ele 

teve o cuidado de pagar o dízimo de tudo que ele recebeu, indo além do dízimo exigido 

na lei do Antigo Testamento para incluir tais minúcias como "hortelã, do endro e do 

cominho" (Mat. 23:23) e "rue e todo tipo de jardim de ervas "(Lucas 11:42). 



Sua, a oração de auto-promoção ostentação era típico dos fariseus, como William 

Hendriksen observa: 

A oração farisaica, que data de cerca do tempo de Jesus contou esta parábola, funciona 

da seguinte forma: 

"Graças te dou, Senhor Deus meu, que tu tens atribuído a minha sorte com aqueles que 

se sentam na casa de aprendizado, e não com aqueles que se sentam nas esquinas [isto é, 

cambistas e comerciantes].Para eu me levanto cedo e eles levantar cedo: eu me levanto 

cedo para estudar as palavras da Torá, e se levantam cedo para assistir a coisas sem 

importância. Eu me cansar e eles se cansem: eu me cansar e ganhar assim, enquanto eles 

se cansem sem ganhar nada. Eu corro e eles correm:. Eu corro para a vida do mundo 

vindouro, enquanto eles correm em direção ao poço da perdição "( Comentário do Novo 

Testamento: Exposição do Evangelho segundo Lucas [Grand Rapids: Baker, 1978], 820) 

Jesus condenou orar, jejuar e dízimo destina-se apenas para "fazer uma boa exibição na carne" 

(Gl 6:12.) No Sermão da Montanha (Mt 6: 1-18.). 

O segundo personagem na história de Jesus manifesta uma atitude radicalmente diferente 

à do fariseu orgulhoso. Seu auto-reflexão o levou a humildade abjeta, que foi revelado 

pela primeira vez por sua localização. Ao contrário do fariseu, que estava tão perto do 

lugar santo como ele poderia obter, o cobrador de impostos foi de pé a alguma 

distância à margem da multidão. Este homem estava ciente de que ele era indigno de 

estar na presença de Deus, ou mesmo em que dos justos. Ele era um pária, não só aos seus 

próprios olhos, mas o mais importante em Deus. 

A postura do cobrador de impostos, também manifestou a sua mansidão. Ao contrário do 

fariseu, que estava orgulhosamente exibindo sua suposta virtude e da espiritualidade, 

ele foi ainda queria levantar os olhos ao céu. Oprimido com culpa e vergonha, ele tinha 

um sentido avassalador de sua própria indignidade e alienação de Deus. Seu pecado, 

desobediência, e ilegalidade trouxe dor, juntamente com o medo e pavor do castigo 

merecido. 

Sua humildade também é visto em seu comportamento; ele estava batendo no 

peito. Quando eles oravam, o povo judeu, por vezes, colocar as mãos sobre o peito e 

colocar os olhos para baixo. Mas este homem fez algo incomum. Cerrando os punhos, ele 

começou a bater no peito rapidamente e repetidamente em um gesto usado para expressar 

a tristeza mais extremo e angústia. Existe apenas uma outra referência nas Escrituras para 

esta prática. Lucas 23:48 registra que depois da morte de Cristo na cruz "todas as 

multidões que se reuniram para este espetáculo, quando observaram que havia 

acontecido, começou a voltar, batendo no peito." O gesto reconheceu que o coração é a 

fonte de toda a mal (cf. Gênesis 6: 5; 08:21; Jer 07:24; 16:12; 17:.. 9; Matt 12:34; 15:19; 

Lucas 6:45). 

Por fim, as palavras que o cobrador de impostos falou revelar sua humildade. Ao contrário 

do fariseu, este verdadeiro penitente, na verdade, dirigiu a sua oração a Deus. Ele se 

referiu a si mesmo e não como um pecador, mas como o pecador. Suas palavras são uma 

reminiscência de declaração de Paulo em 1 Timóteo 1:15, "É uma declaração de 

confiança, merecendo completo aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os 

pecadores, dos quais sou eu o principal de todos. "confissão inequívoca do coletor de 



impostos da sua pecaminosidade extrema e profunda mostra que, em comparação com os 

outros, ele via a si mesmo como o pior pecador de todos. 

Embora fossem pólos opostos em termos de seu status na sociedade, o cobrador de 

impostos eo fariseu tinha muito em comum em suas crenças. Ambos compreenderam o 

Antigo Testamento para ser a revelação de Deus; ambos acreditavam em Deus como 

Criador, Legislador e Juiz, que é santo e justo, e ao mesmo tempo misericordioso, 

bondoso e compassivo. Ambos acreditavam no sistema de sacrifício, o sacerdócio, 

expiação e perdão de Deus pelo pecado. Houve uma diferença crucial, no entanto: o 

coletor de impostos se arrependeu e pediu perdão pela fé, enquanto o fariseu não se 

arrependeu, mas buscou seu perdão através de suas boas obras. 

O cobrador de impostos expressou sua fé arrependido em seu fundamento, "Deus, tem 

misericórdia de mim." Misericordioso traduz uma forma do verbo hilaskomai , que 

significa "apaziguar", "para fazer propiciação", e "a dar satisfação." Em sua outra apenas 

para uso Novo Testamento, descreve Cristo fazer propiciação pelos pecados do seu povo 

(Heb. 2:17). Ele estava pedindo a Deus para ser propício e apaziguado em direção a 

ele. Este não foi um apelo geral para a misericórdia, mas sim que Deus iria prover 

expiação por ele. Isso viria no sacrifício do Senhor Jesus. 

A RESPOSTA CONFUNDIMENTO 

Digo-vos que este homem foi justificado para sua casa, em vez do 

que o outro; (18: 14a) 

Esta declaração deslumbrante pelo Senhor chocou os legalistas em sua audiência, 

absolutamente demolidora suas sensibilidades teológicas. Dedikaiōmenos ( justificada ) 

é um particípio passivo perfeito que significa literalmente Além disso, Jesus não recorreu 

à autoridade rabínica "tendo sido permanentemente justificado."; Sua declaração vos 

digo que afirmou sua autoridade divina absoluta. Aqui está soteriology som de Deus 

encarnado. 

Sem quaisquer obras, de mérito, dignidade, manter a lei, realização moral, realização 

espiritual, ritual, penitência, as boas obras, ou qualquer outra actividade meritória, este 

pecador culpado foi pronunciado imediatamente e permanentemente justos. A única 

justiça aceitável a Deus é a justiça perfeita que nenhuma quantidade de esforço humano 

pode ganhar. Uma vez que não pode ser conquistada, Deus dá-lo como um presente para 

os pecadores penitentes que colocam sua confiança nEle. Mas o orgulho farisaico do 

fariseu, e aqueles que, como ele, só aumentou a sua alienação de Deus. Seu monólogo 

apenas solidificou sua confiança em sua própria justiça, e ele deixou em um estado mais 

miserável em seguida, quando ele veio. Expiação é inútil para a auto-justos. 

O trabalho de Jesus na cruz não é mencionada na história porque ela ainda não tinha 

ocorrido. A salvação do cobrador de impostos era um Antigo Testamento, a conversão de 

pré-Cruz. Mas, de qualquer idade, a justiça ea justificação são concedidos por Deus, 

independentemente das obras, através da aplicação do sacrifício expiatório de Cristo, 

antes e depois de sua morte e ressurreição. 

A AXIOM CENTRAL 



para todos que se exalta será humilhado, e quem se humilha será 

exaltado "(18: 14b). 

Jesus fechou a sua história com um truísmo ou provérbio. Exaltado , neste contexto, é 

sinônimo de salvação; para estar no reino espiritual. Em seu uso Antigo Testamento, 

somente Deus é verdadeiramente homens exaltados e só Deus pode exaltam, que são 

incapazes de exaltar-se ao seu nível. Assim, todo aquele que se exalta será humilhado , 

no sentido mais severa da palavra; esmagado na perda eterna e punição. O caminho da 

auto-exaltação termina em juízo eterno; "Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos 

humildes" (Tiago 4: 6). 

Por outro lado, todos os que se humilham e confesso que não podem fazer nada para 

salvar-se será exaltado à glória eterna. O maldito acho que eles são bons; os salvos sabem 

que eles são maus. O maldito acreditam que o reino de Deus é para aqueles dignos dela; os 

salvos saber que o reino de Deus é para aqueles que sabem que são indignos dele. O 

maldito acreditam que a vida eterna é ganho; os salvos sei que é um dom gratuito. O 

maldito encontrar elogio de Deus; os salvos buscar seu perdão. 

 
101. Crianças e o Reino de Deus (Lucas 18: 15-

17) 

E eles estavam trazendo ainda seus bebês para ele para que ele as 

tocasse, mas os discípulos, vendo-o, começaram repreendê-

los. Mas Jesus os chamou, dizendo: "Deixa os filhos para vir a 

Mim, e não as impeçais, porque o Reino de Deus pertence aos que 

como estes. Em verdade vos digo que, quem não receber o reino 

de Deus como uma criança não entrará nele em tudo "(18: 15-17). 

Todos os pais cristãos têm sido atribuída a responsabilidade por Deus para "trazer [seus 

filhos] na disciplina e na admoestação do Senhor" (Ef. 6: 4). Sua maior preocupação é o 

destino eterno de seus filhos;seu maior desejo para eles é que passar a eternidade no céu, 

não o inferno. Para isso os pais cristãos orar pela salvação de seus filhos, e trabalhar em 

direção a esse objetivo, ensinando-lhes o evangelho em uma atitude de amor e disciplina, 

evitando exasperante e desencorajá-los (Col. 3:21), e viver Cristo-loving vidas antes eles. 

Tudo isso é para levar as crianças para a salvação quando tiverem idade suficiente para 

se arrepender e crer. Mas o que aconteceu antes de chegar nessa idade? Como Deus vê-

los? Esta passagem é fundamental para o entendimento. Nele, o Senhor Jesus Cristo 

revela como Deus vê as crianças pequenas em relação ao Seu reino. O texto pode ser 

analisado em quatro categorias: a configuração do texto, a bronca pelos discípulos, o 

cuidado especial para as crianças, e a analogia salvação. 

O AJUSTE DO TEXTO 



E eles estavam trazendo até mesmo seus bebês para ele para que 

ele as tocasse, (18: 15a) 

As referências a ele nos versículos 16 e 17 mostram que esta seção continua a discussão 

do Senhor do reino de Deus, que começou em 17:20. A questão urgente que teria surgido 

na mente dos ouvintes de Cristo é, Quem vai estar no reino? A quem o reino pertence? A 

passagem anterior (vv. 9-14) responde à pergunta de quem não vai estar no 

reino. Ironicamente, foi aqueles que foram os mais convencidos de que eles estariam na 

mesma: os empreendedores religiosos elevados, principalmente os fariseus e os seus 

seguidores. Eles foram enganados em acreditar que sua ascendência abraâmica, auto-

justiça, a moralidade externa, a devoção a observação rituais e cerimônias, e mantendo 

escrupuloso das minúcias da lei que lhes são assegurados entrada no Reino de Deus (veja 

o capítulo anterior deste volume). 

Mas, na realidade, o oposto é verdadeiro. Aqueles que entram no reino são aqueles que 

sabem que não podem alcançar a justiça por seus próprios esforços. Eles estão bem 

conscientes de seus pecados e, como o coletor de impostos em Lucas 18, contrita e 

remorso confessar os seus pecados e clamar a Deus por perdão eles não 

merecem. Somente essas pessoas, Jesus declarou: serão justificados pela graça (18:14). 

A transição do versículo 14 ao versículo 15 é natural e lógico. Ninguém melhor ilustra a 

realidade de que só os humildes que conseguiram nada de mérito entrar no reino do que 

crianças. Ninguém tem conseguido menos moralmente e religiosamente do que 

eles; ninguém tem menos conhecimento ou a obediência à lei, ou menos devoção a 

Deus. Assim, crianças ilustram perfeitamente o princípio de que Deus salva pecadores 

além de suas realizações. Enquanto o orgulho e auto-justos são excluídos do reino,-são 

crianças incluídas crianças-e aqueles que se aproximam do reino como. 

Esta foi mais uma repreensão impressionante por nosso Senhor dos fariseus e seu sistema 

religioso retidão de obras, que dominou a cultura judaica. Em tal sistema, a idéia de um 

bebê de entrar no reino era absurda. Os bebês não entendeu a lei nem praticou, e eram, 

portanto, incapaz de realizar quaisquer obras meritórias com que para ganhar a salvação. 

Este incidente, como o anterior, é uma história de vida real. O significado deste breve 

relato é evidente a partir de sua inclusão, tanto de Mateus (19, 13-15): evangelhos, assim 

como aqui em Lucas e Marcos (13-16) 10. Alguns pais, preocupados com o bem-estar 

espiritual de seus filhos, estavam trazendo até mesmo seus bebês a Jesus para que Ele 

iria tocá-los. Era comum as crianças judias para receber uma bênção dos anciãos da 

sinagoga ou rabinos proeminentes. O relato de Mateus revela que este incidente 

aconteceu na frente de uma grande multidão, provavelmente contados em milhares (Matt. 

19: 2). De acordo com Mateus e Marcos, a discussão antes deste incidente em causa 

questões de família (Mateus 19: 3-12; Marcos 10:. 2-12). Sendo esse o caso, era natural 

que os escritores do evangelho para registrar essa história de pais que trazem seus filhos 

(gr. brephos , um recém-nascido ou criança muito jovem) para Jesus, nesse momento, 

esperando que ele pronuncia uma bênção sobre eles. 

O Antigo Testamento revela o amor de Deus para as crianças pequenas, que também 

imagens de Seu amor exclusivo para Israel (Ez. 16: 4-7). Além disso, Deus considera 

todos os bebês para ser Seu (Ez. 16: 20-21). Como o Deus encarnado, o Senhor Jesus 

Cristo freqüentemente demonstrado amor divino para as crianças. Por exemplo, em 



Mateus 18: 1-6 Ele segurou uma criança em seus braços (como Ele fez aqui; cf. Marcos 

10:16), enquanto ensinava a importância da fé infantil. Na Sua entrada triunfal, Ele 

respondeu a desafiar o indignadas dos líderes judeus, citando o Antigo Testamento, 

dizendo: "Da boca de crianças e bebês de enfermagem Você preparou elogios para 

Yourself" (Mat. 21:16). Ao longo de seu ministério Jesus mostrou compaixão para com 

os doentes, os agoniado, o faminto, e os perdidos. Para deixar de mostrar compaixão para 

com as crianças, o objeto especial de amor para adultos, teria prejudicado toda a 

compaixão que marcou seu ministério. 

Jesus não era simplista sentimental sobre crianças. Ele sabia que eles eram pecadores, e 

poderia ser mal-humorado, teimoso, egoísta e rebelde. Na verdade, Ele não só usou para 

ilustrar a fé infantil que marca os do reino, mas também a teimosia rebelde que marca 

aqueles que não são (Matt. 11: 16-19). Mas, por causa de Seu amor compassivo evidente 

para as crianças, os pais me senti muito confortável em trazer seus filhos para Jesus, na 

esperança de Sua bênção traria favor divino em suas vidas. 

A REPREENSÃO PELOS DISCÍPULOS 

mas os discípulos, vendo-o, começaram repreendê-los. (18: 15b) 

Apesar de trazer seus filhos para Jesus era importante para os pais, que não era nada, mas 

uma obstrução insignificante para os discípulos. Viram-no como um, desnecessária, 

interrupção sem importância intrusiva para o ministério de seu Senhor, então quando 

eles viram isso, eles começaram a repreender o ansioso . pais repreendendo traduz 

uma forma do verbo epitimaō , que descreve uma repreensão forte ou censura (o 

substantivo relacionado epitimia é traduzida como "castigo" em 2 Cor. 2: 6). O imperfeito 

do verbo indica que os discípulos foram persistentes em repreender os pais. Os discípulos 

tinham crescido influenciada pelo ensino dos fariseus que as crianças não poderiam 

realizar quaisquer obras meritórias que iria ganhar-lhes a salvação. Por isso, eles não viu 

nenhuma razão para Jesus interromper Sua discussão do reino para este pedido. 

O CUIDADO ESPECIAL PARA AS CRIANÇAS 

Mas Jesus os chamou, dizendo: "Deixa os filhos para vir a Mim, 

e não as impeçais, porque o Reino de Deus pertence aos que como 

estes. (18:16) 

Anulando os discípulos, Jesus pediu aos pais que levam seus filhos a Ele. Então Ele 

acentuAdãoente, indignado (Marcos 10:14) repreendeu os discípulos por suas suposições 

erradas e os esforços para frustrar a intenção dos pais. O Senhor enfaticamente ordenou 

aos discípulos que permitem que as crianças venham a Ele, tanto positiva, "Deixa os 

filhos para vir a Mim", e negativamente, "não as impeçais". 

A razão impressionante o Senhor deu a Sua preocupação especial para as crianças é que o 

reino de Deus pertence aos que como estes. Isto é, uma declaração inequívoca sem 

ressalvas, permitindo sem exceções ou limitações, e em frente à visão predominante dos 

judeus. Jesus não limitá-la aos filhos de judeus fiéis que faziam parte da aliança, ou para 

crianças circuncidados que manifestam o sinal da aliança (ou a todas as crianças que são 

batizados). Nem era Jesus por um ato soberano dispensa salvação especial só para aquelas 



crianças nessa ocasião particular, como o uso da palavra toioutōn ( como estes ) em vez 

de toutois ("estes") indica. As crianças aqui refere-se a todos os que são incapazes de 

acredito Salvadora porque elas não atingiram a condição de responsabilidade pessoal (a 

idade em que isso acontece varia de criança para criança). Até aquele momento em que a 

lei eo evangelho pode fazer o seu trabalho, eles estão sob cuidados especiais de Deus. 

Como mencionado acima, isso não significa que as crianças não são pecadores; todas as 

pessoas são pecadores nascidos. "Eis que eu nasci na iniqüidade", disse Davi ", e em 

pecado me concebeu minha mãe" (Sl. 51: 5). No Salmo 58: 3, ele acrescentou: "Os ímpios 

são alienados desde o ventre; estes que falam mentiras extraviar desde o nascimento "(cf. 

Gen. 08:21; 1 Reis 08:46; Sl 143:. 2; Prov. 20: 9; 22:15; Ec 7:20; Isa 48..: . 8; Jer 17: 

9). Todo mundo herda a culpa do pecado de Adão e da corrupção de sua natureza (cf. 

Rom. 5: 12-21). A realidade que crianças morrem prova que eles são pecadores e não 

moralmente neutra. Mas em uma criança, o pecado ainda não desenvolveu na medida em 

que produz resistência consciente à lei e à vontade de Deus. 

A realidade que o reino de Deus pertence aos que, como esses meios que até que atinjam 

a condição em que eles são responsáveis perante Deus para a obra da lei em sua 

consciência e possa compreender a verdade do evangelho, as crianças estão sob 

assistência da graça de Deus. Esse cuidado é realizado quando crianças morrem. Isso não 

quer dizer que todas as crianças são salvas, em seguida, perdeu no momento da prestação 

de contas. De fato, quando Jesus disse que o reino de Deus pertence aos que, como 

estes, Ele estava se referindo à forma atual do reino, que é espiritual (o reino da 

salvação). As crianças que morrem antes de atingir a condição de prestação de contas são 

então fixados no reino para sempre. 

A Bíblia apoia explicitamente essa implicação de que as crianças que morrem antes de se 

tornar responsável diante de Deus são salvos e reunidos em Sua presença. Essas crianças 

são inocentes aos olhos de Deus. Em Deuteronômio 01:39 Deus se refere às crianças de 

Israel como aqueles "que hoje não têm conhecimento do bem ou do mal." Ele informou 

Jonah que Ele estava retendo o julgamento em Nínive, em parte por causa das crianças 

de lá que não tinham idade suficiente para " saber a diferença entre a sua mão direita e 

esquerda "(Jonas 4:11). Essas crianças não têm verdadeira compreensão do bem e do 

mal. Eles não têm a compreensão da lei de Deus e, portanto, não tem sentido de 

desobediência ou culpa por violá-lo. Porque eles não sabem o que é certo e errado, eles 

não são culpados por suas ações e são inocentes diante de Deus (cf. Jer. 19: 4-5, onde 

Deus chamou as crianças sacrificadas aos deuses pagãos "inocente"). Como RA Webb 

escreveu, 

Se um bebê morto foram enviados para o inferno em nenhuma outra conta do que a do 

pecado original, haveria uma boa razão para a Mente Divina para o julgamento, porque o 

pecado é uma realidade. Mas a mente da criança seria um branco perfeita quanto à razão 

do seu sofrimento. Sob tais circunstâncias, seria conhece o sofrimento, mas não teria 

nenhuma compreensão da razão de sua sofrimento. Ele não poderia dizer-se por que era 

tão terrivelmente ferido e, consequentemente, todo o sentido e significado de seus 

sofrimentos, sendo a ele um enigma consciente, a própria essência da pena estaria ausente 

e justiça estaria decepcionado, traído de sua validação . ( A Teologia da Salvação 

infantil [Richmond, Va .: Comissão Presbiteriana de Publicações, 1907], 42) 

Lamentando sua miséria e sofrimento, disse Job, 



  

Por que eu não morrer no nascimento, 

Saiam do útero e expirar? 

Por que me receberam os joelhos, 

E por que os seios, que eu deveria sugar? 

Por agora eu teria deitado e quieto; 

Eu teria dormido então, eu teria ficado em repouso, 

Com reis e com conselheiros da terra, 

Quem reconstruído ruínas para si; 

Ou com os príncipes que tinham ouro, 

Quem foram enchendo suas casas de prata. 

Ou como um aborto que é descartado, eu não seria, 

Como as crianças que nunca viram a luz. 

Há os maus cessam de fúria, 

E há os cansados em repouso. (Jó 3: 11-17) 

  

À luz do seu sofrimento, Job senti que teria sido melhor para ele ter sido um aborto ou uma 

criança natimorta e ter, assim, entrou no descanso celestial. 

Talvez o exemplo mais útil no Antigo Testamento da salvação de crianças que morrem é 

encontrado em 2 Samuel 12. Depois pecados horríveis de Davi de cometer adultério com 

Bate-Seba e, em seguida, matar o marido em uma tentativa fracassada para encobri-lo, 

ele foi repreendido por o profeta Natã. Depois de Davi confessou o seu pecado (v. 13), 

Nathan garantiu-lhe o perdão de Deus, mas informou que uma das consequências do seu 

pecado foi que seu filho com Bate-Seba morreria (14 v.). Durante sete dias, o rei distraído 

jejuou e orou para a vida de seu filho. Quando ele percebeu que a criança estava morta, 

Davi "surgiu a partir do chão, lavou-se, ungiu-se, e trocou de roupa; e ele entrou na casa 

do Senhor, e adoraram. Em seguida, ele foi para a sua casa, e quando ele pediu, puseram 

comida diante dele e ele comeu "(v. 20). Seus servos atônitos ", disse-lhe: 'O que é essa 

coisa que você tem feito? Enquanto a criança estava viva, você jejuou e chorou; mas 

quando a criança morreu, você se levantou e comeu comida '"(v. 21). Davi explicou que 

enquanto a criança ainda estava vivo, havia esperança de que Deus iria ceder e poupar 

sua vida (v. 22). Mas depois que a criança morreu, não havia outro ponto em jejum (v. 

23). 

Então Davi disse confiante no final do versículo 23, "Eu irei com ele, mas ele não vai 

voltar para mim." Ele sabia que, depois de sua morte, ele estaria na presença de Deus (cf. 

Sl. 17:15) , ea certeza de que ele iria se reencontrar com seu filho no céu garantiu para 

ele conforto e esperança. 

Em contraste, quando o seu filho adulto rebelde Absalão morreu, Davi estava 

inconsolável (2 Sam. 18: 33-19: 4). Ele sabia que depois que ele morreu, ele iria se 

reencontrar com seu filho por Bate-Seba.Mas Davi sabia que não havia tanta esperança 

de um reencontro após a morte com Absalão, o assassino (2 Sam. 13: 22-33) e se rebelam. 



Ao abençoar os filhos naquele dia, Jesus afirmou o ensino do Antigo Testamento; o 

Senhor abençoa aqueles que pertencem a ele, não a Satanás, como todos os pecadores 

responsáveis fazer (João 8:44).Quando os bebês morrerem, suas almas serão recebidos 

no céu. Os que não morrem ao vivo sob gracioso, proteção compassivo especial de Deus 

até chegar ao ponto onde eles entendem bem e do mal e tornar-se responsável pela lei e 

evangelho. Em seguida, seu destino eterno vai depender de seu arrependimento e fé, para 

a qual Deus irá responsabilizá-los. 

A salvação de crianças que morrem tem sido o ensino da Igreja durante séculos. O grande 

reformador João Calvino escreveu: 

Essas crianças pequenas ainda não tem nenhum entendimento para desejar a sua 

bênção; mas quando eles são apresentados a ele, ele suavemente e gentilmente os recebe, 

e dedica-os ao Pai por um ato solene de bênção ... Para excluir da graça da redenção 

aqueles que estão de que a idade seria muito cruel ... é presunção e sacrilégio para dirigir 

longe do rebanho de Cristo aqueles a quem ele nutre no seu seio, e fechou a porta, e 

excluir como estranhos aqueles a quem ele não quer ser proibido de chegar a 

ele. ( comentário de um Harmonia de Mateus, Marcos e Lucas [Edinburgh: A Sociedade 

Calvin Translation, 1845], 2: 389, 390, 391) 

O teólogo observou século XIX Charles Hodge escreveu: "De tais [crianças] Ele nos diz que 

é o reino dos céus, como se o céu era, em grande medida, composto das almas de crianças 

resgatadas" ( Teologia Sistemática [Reprint; Grand Rapids : Eerdmans, 1979], 1:27). BB 

Warfield, o teólogo reverenciado e Princeton do século XIX definitiva, também argumentou 

que a Escritura ensina a salvação das crianças: 

Seu destino é determinada independentemente de sua escolha, por um decreto 

incondicional de Deus, suspenso para a sua execução em nenhum ato de sua própria; e 

sua salvação é operada por uma aplicação incondicional da graça de Cristo para suas 

almas, por meio da operação imediata e irresistível do Espírito Santo antes e 

independentemente de qualquer ação de suas próprias vontades próprias ... E se a morte 

na infância independe na providência de Deus, é seguramente Deus em Sua providência 

que seleciona essa vasta multidão a ser feita participantes de Sua salvação incondicional 

... Este é apenas para dizer que eles são incondicionalmente predestinados para a salvação, 

desde a fundação do mundo. Se apenas uma única criança morrendo na infância ser salvo, 

todo o princípio Arminiano é atravessado. Se todas as crianças que morrem como são 

salvos, não só a maioria dos salvos, mas, sem dúvida, a maior parte da raça humana, até 

então, entraram em vida por uma via não-arminiano. (Citado em Loraine Boettner, A 

Doutrina Reformada da Predestinação [Phillipsburg, NJ: presbiterianos e reformados, 

1980], 143-44) 

A ANALOGIA SALVAÇÃO 

Em verdade vos digo que, quem não receber o reino de Deus como 

uma criança não entrará em tudo isto. "(18:17) 

Esta breve analogia é baseada na verdade ilustrado por este incidente. Jesus introduziu-o 

com a afirmação de ênfase, em verdade vos digo que (cf. Mt 18:. 3; 19:14; Marcos 

10:15). Ponto do Senhor é simples: quem não receber o reino de Deus como uma 



criança não entrará em tudo isto. As crianças são o melhor exemplo de como as pessoas 

são salvas. Como eles, os redimidos são salvos pela graça soberana de Deus, apesar de 

sua ignorância espiritual e falta de quaisquer realizações que merecem a salvação. 

Enquanto seus filhos estão sob o cuidado especial de Deus é o melhor momento para os 

pais para evangelizá-los. Como eles podem tirar melhor proveito desses anos? Em 

primeiro lugar, por ensinar seus filhos a verdade do evangelho, como mãe e avó de 

Timóteo fez por ele (2 Tim. 1: 5). Em segundo lugar, modelando a verdade que eles 

ensinam. Ensinar a verdade, mas não vivê-la não é nada mais do que a hipocrisia 

contraproducente. Finalmente, por amá-los. Os pais amam seus filhos, ser carinhoso, 

terno, compassivo, sensível, sacrificial, e generoso, e protegendo-os de más 

influências. Aqueles que treinam seus filhos nessa forma maneira neles padrões ao longo 

da vida que não será esquecido (Prov. 22: 6). 

 
102. A impossibilidade da Salvação (Lucas 18: 

18-30) 

A governante questionou, dizendo: "Bom Mestre, que farei para 

herdar a vida eterna?" E Jesus disse-lhe: "Por que me chamas 

bom? Ninguém é bom senão Deus. Sabes os mandamentos: "Não 

adulterarás, Não matarás, não furtarás, não dirás falso 

testemunho, honra teu pai e tua mãe '." E ele disse: "Todas essas 

coisas que eu tenho observado desde a minha juventude." Quando 

Jesus ouviu isso, disse-lhe, "Uma coisa que você ainda não 

têm; vender tudo o que você possui e distribuí-lo aos pobres, e 

terás um tesouro no céu; depois, vem e segue-me. "Mas quando 

ele tinha ouvido falar dessas coisas, ele ficou muito triste, porque 

era extremamente rica. E Jesus olhou para ele e disse: "Como é 

difícil para quem é rico entrar no reino de Deus! Pois é mais fácil 

um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico 

entrar no reino de Deus. "Os que ouviram dizer:" Então, quem 

pode ser salvo? "Mas Ele disse:" As coisas que são impossíveis 

com as pessoas são possíveis a Deus. "Pedro disse:" Eis que nós 

deixamos nossas próprias casas e te seguimos. "E disse-lhes:« Em 

verdade vos digo que, não há ninguém que tenha deixado casa, ou 

mulher ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, 

que não receberá muitas vezes mais neste momento e, no mundo 

por vir, a vida eterna "(18: 18-30). 

As referências para a vida eterna que encerrem essa passagem (vv. 18, 30) revelam que, 

para ser o tema convincente com que a história está em causa. Todos os cristãos são 

beneficiados pela aprendizagem do próprio Senhor como responder corretamente para 



aqueles que mostram interesse em seu próprio destino eterno. O coração da lição é que o 

pecador deve ser levado a entender o custo necessário para receber a vida eterna. 

Obviamente, ninguém estava mais preocupado com o risco da superficialidade do que o 

Senhor Jesus era (cf. Jo 2: 23-25; 6:66), e um estudo cuidadoso dos Evangelhos mostra 

que, à luz do que a preocupação, Ele consistentemente deixou clara a dificuldade aqueles 

que pretendem entrar no reino enfrentou (cf. Lucas 13:24; Mt 7: 13-14.; 10:38; 11:12; 

Lucas 16: 24-25). O encontro do Senhor com este jovem rico, influente é um relato 

clássico Dele abordar a questão do verdadeiro custo do discipulado. 

A questão aqui se concentra em arrependimento e submissão ao Senhor. O Senhor não 

aceitou seu interesse superficial desconectado das atitudes necessárias coração de 

penitência e submissão, porque a salvação vem para aqueles que não só têm um 

entendimento correto do Salvador, mas também avaliar corretamente a condição de seus 

pecadores, corações orgulhosos e buscar o perdão oferecendo completa obediência. 

O significado central dessa história é clara. Não importa o que alguém pode acreditar, 

ninguém entra no reino sem humildemente confessando seu pecado e pela fé submeter 

completamente ao senhorio soberano de Jesus Cristo. A salvação é mais do que 

simplesmente acreditar os factos relativos ao evangelho; que envolve o que as pessoas 

acreditam sobre as suas próprias naturezas pecaminosas e autoridade do Salvador. A 

salvação genuína requer reconhecer que se pode agarrar a nada neste temporal mundo que 

passa, mas deve estar disposto a deixar ir de qualquer coisa o Senhor demandas soberanos. 

Jesus deu a este homem a escolha entre ele e Cristo, entre o orgulho e posses hipócrita, e 

entre as prioridades pessoais e abandono total à vontade do Senhor. Sem uma avaliação 

adequada do seu coração e uma vontade de abandonar o seu orgulho em suas realizações 

religiosas e abandonar suas posses e ambições, ele não poderia ser salvo. O teste o Senhor 

deu-lhe revelado que ele amava a si mesmo e suas posses mais do que Cristo e, portanto, 

não poderia ser seu discípulo (cf. Lucas 9: 23-25; 14: 26-27, 33). 

A escolha que ele fez foi surpreendente, porque à primeira vista este jovem parecia ser o 

candidato perfeito (veja a discussão abaixo). Nenhum pré-evangelismo era necessária 

nesse caso; os obstáculos típicos que impedem as pessoas de virem para o reino de Deus 

parecem já foram eliminados. Ele estava pronto e ansioso, e compreendeu a sua 

necessidade. Além disso, ele tinha chegado à fonte divina por uma resposta, buscando o 

Filho de Deus. De acordo com a metodologia evangelística contemporânea, Jesus deveria 

ter encontrado a linguagem apropriada e condições aceitáveis para mover esta perspectiva 

quente para a salvação. Mas, em vez de encontrar condições aceitáveis para ele, Jesus 

introduziu termos a ele que ele encontrou absolutamente inaceitável. E a parte incrível da 

história é que, como boa uma perspectiva que ele parecia ser, na realidade, ele era um, 

ilegítima, falso candidato superficial egocêntrica, que deixou Jesus rejeitar o caminho 

para a vida eterna. E ele precisava saber disso. 

Os Evangelhos Sinópticos todos (cf. Mt 19: 16-30; Marcos 10:. 17-31) gravar este 

encontro real. Ele é colocado no contexto da discussão sobre o reino de Deus, que 

começou em Lucas 17:20 para ilustrar que entra no reino e quem não tem. O confronto 

pode ser abordado a partir de tanto o lado humano eo lado divino, e concluiu com o 

comentário do Senhor sobre o resultado. 



O LADO HUMANO 

A governante questionou, dizendo: "Bom Mestre, que farei para 

herdar a vida eterna?" E Jesus disse-lhe: "Por que me chamas 

bom? Ninguém é bom senão Deus. (18: 18-19) 

Como mencionado acima, este jovem parecia ser uma perspectiva infalível, por várias 

razões. 

Em primeiro lugar, ao contrário do fariseu em Lucas 18: 9-14, ele reconheceu a sua 

necessidade. Ele estava ciente de que ele não tem a vida eterna de Deus em sua alma, nem 

a esperança do céu. Apesar de todas as suas realizações, o suficiente religiosas para fazer 

dele um governante 21 (mais provável de uma sinagoga, e, como tal, o mais espiritual, 

moral e religiosamente homem impressionante em que sinagoga) -e sua pretensão de ter 

obedecido a lei (v. ), o que ele procurou por toda a sua religião e moral estava ausente em 

sua vida (cf. Nicodemos em João 3: 1-3). Em vez de ser calmo e confiante, ele estava 

inquieto e ansioso. Ele queria alívio do peso esmagador do legalismo, ea certeza da 

presença de Deus que traz esperança, paz, alegria, contentamento e uma esperança 

confiante do céu. 

O que ele buscava era a vida eterna, que o povo judeu entendido como uma espécie ou 

qualidade de vida, em vez de apenas uma duração de vida. Viram-no como que a vida 

que o próprio Deus possui e dá aos Seus filhos. A vida eterna é possuir a vida de Deus, e 

para ter um profundo conhecimento de Deus (João 17: 3). A vida eterna envolve o amor 

de Deus derramado nos corações de seu povo (Rom. 5: 5), à luz do conhecimento de Deus 

brilhando nos corações dos crentes (2 Cor. 4: 6), a paz de Deus que excede todo o 

entendimento (Fp 4: 7.), ea "alegria indizível e cheia de glória", de que Pedro escreveu (1 

Pedro 1: 8). É marcado por paz, bênção, confiança, segurança, tranquilidade, satisfação e 

esperança. Este homem estava profundamente consciente de que ele não tinha essas 

realidades. 

Em segundo lugar, ele não só entendeu sua falta, mas também com urgência, 

ansiosamente, e buscou diligentemente para ganhar o que não possuía. Sem se importar 

com sua reputação e da sua dignidade, o governante "correu até [Jesus] e ajoelhou-se [no 

culto] diante dEle" à vista de toda a gente andando pela rua com Ele (Mc 10:17). Sua 

pergunta não foi um mero teológico abstrato, mas um honesto sério, procura para a 

solução para o seu vazio espiritual. 

Em terceiro lugar, ele veio para a pessoa certa. Muitos dos que procuram olhar vida 

espiritual verdadeira para ele nos lugares errados; a igreja errada, religião errada, ou o 

professor errado. Este homem, no entanto, veio para a única fonte de vida, o Senhor Jesus 

Cristo, que é Ele mesmo a vida eterna (1 João 5:20). 

Ao tratar respeitosamente Jesus como Bom (gr. agathos ; bom em essência ou por 

natureza) Professor, ele elevou-Lo acima de outros professores e associado Ele com 

Deus, o único que é bom (v. 19).Qualquer outra coisa que ele pode ter conhecido ou 

acreditava sobre ele, afirmou Jesus para ser um professor e um exemplo da verdade 

divina. Possivelmente, ele esperava que Jesus seria o único que poderia dizer a ele como 

para possuir a vida eterna que ele procurava. 



Finalmente, em elogiando ele, ele chegou ao ponto de fazer a pergunta certa: "O que 

devo fazer para herdar ou tomar posse ? a vida eterna " De acordo com seu sistema 

legalista de justiça própria, ele procurou que um bom trabalho indescritível que iria 

empurrá-lo por cima para alcançar a vida eterna para si mesmo. Quando o Senhor Jesus 

foi uma pergunta semelhante em João 6:28 Ele respondeu: "Esta é a obra de Deus, que 

creiais naquele que por ele foi enviado" (v. 29). Há a questão foi a necessidade de crer 

nEle. Aqui, no entanto, este homem já estava preparado para crer em Jesus como a fonte 

da vida eterna, se ele gostou dos termos (cf. Jo 3: 3-4). 

Mas o Senhor onisciente sabia que ele tinha uma falha fatal que revelaria seu desejo de 

ser falsa e enganosa. Por isso, Ele respondeu à pergunta do homem com um de seus 

próprios. "Por que você me chama bom?" Ele perguntou a ele. "Ninguém é bom senão 

Deus." Jesus não era, é claro, negando Sua divindade, como alguns dos cultos 

pretende. Isso teria contradito Suas afirmações diretas de ser Deus (eg, João 5: 17-18; 

8:24, 58; 10: 30-33). Pelo contrário, Jesus estava desafiando este homem para explicar 

por que ele chamou de bom, sabendo que só Deus é verdadeiramente bom, a menos que 

ele estava conectando-o a Deus. E se ele se afirmar que Jesus era de Deus, foi ele então 

disposto a obedecê-Lo? 

O LADO DIVINO 

Sabes os mandamentos: "Não adulterarás, Não matarás, não 

furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe '." E 

ele disse: "Todas essas coisas que eu tenho observado desde a 

minha juventude." Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, "Uma coisa 

que você ainda não têm; vender tudo o que você possui e distribuí-

lo aos pobres, e terás um tesouro no céu;depois, vem e segue-me. 

"Mas quando ele tinha ouvido falar dessas coisas, ele ficou muito 

triste, porque era extremamente rica. (18: 20-23) 

Falando com ele, no âmbito do seu próprio paradigma legalista, Jesus recitou alguns 

dos mandamentos, especificamente o segundo cinco dos Dez Mandamentos, que dizem 

respeito a lidar com outras pessoas: "Não cometerás adultério, não de assassinato, não 

furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe ". Mas os seus preceitos 

a este jovem provocou uma resposta, "Todas essas coisas que eu tenho observado 

desde a minha juventude", evidenciando o auto-engano de um hipócrita. Lembrete do 

Senhor pressionado a questão de que se a salvação vem através de guardar a lei, e este 

homem tinha mantido a lei como ele professava, por que ele sabe que ele não tinha obtido 

a vida eterna? Por que ele não está satisfeito? A verdade é que a sua auto-engano era 

superficial e seu coração cheio de medo sobre a sua falta de verdadeira vida espiritual e 

amor a Deus. 

Duas exigências divinas implícitas nas palavras de Jesus para lhe revelar o seu equívoco 

da lei. Primeiro, ele precisava para confessar seu pecado e incapacidade de satisfazer a 

Deus e se reconciliar com Ele por meio da lei. Ele tinha tomado a lei muito levemente, 

vendo-a principalmente como um meio de elevar a si mesmo. A verdade que "quem quer 

que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos" (Tiago 

2:10) tinha escapou completamente dele. Ele certamente não tinha amado Senhor de todo 



o seu coração, alma, mente e força e ao seu próximo como a si mesmo, que resume o 

Decálogo. Mas ele viu a lei de Deus de uma forma corrompida que lhe permitiu comparar-

se favoravelmente com os outros, em vez de Deus, cuja santidade perfeita é revelada na 

lei. 

Em segundo lugar, ele também não tinha conseguido ver que a lei só torna as pessoas 

pecadores; ele é incapaz de salvar. Farisaísmo tinha mantido o direito de fazer o seu 

trabalho de revelar o seu pecado para ele. Como resultado, ele acreditava que ele era mais 

justo do que ele realmente era. Assim como Israel, ele procurou estabelecer sua própria 

justiça em vez de submeter-se a justiça de Deus (Rom. 10: 3).O Senhor pressionado a 

questão de que ninguém pode ser justificado por guardar a lei. 

Este dirigente da sinagoga era da mesma posição que Paulo tinha sido antes de sua 

conversão, como recordou mais tarde em Filipenses 3: 4-6: 

Se alguém tem uma mente que confiar na carne, eu muito mais: circuncidado ao oitavo 

dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, 

fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à justiça que há na lei, fui 

irrepreensível. 

Mas algo poderoso e dramático aconteceu com Paulo no processo de sua conversão, como 

ele observou em Romanos 7: 7-11: 

Que diremos, pois? É a lei pecado? De maneira nenhuma! Pelo contrário, eu não teria 

chegado a conhecer o pecado senão pela lei; pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei 

não dissera: Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim a 

cobiça de todo tipo "Não cobiçarás."; para além do pecado Lei está morto. Certa vez eu 

estava vivo, sem lei; mas quando veio o mandamento, o pecado tornou-se viva e eu 

morri; e este mandamento, que era de resultar em vida, provou resultar em morte por 

mim; para o pecado, tomando uma oportunidade, pelo mandamento, me enganou e por 

ele me matou. 

O apóstolo tinha considerava-se inocente em relação à lei, espiritualmente vivo e bem. Mas 

uma vez que ele chegou a uma verdadeira compreensão da lei de Deus, o pecado tornou-se 

viva e morreu. Longe de dar-lhe a vida, a lei matou. Esse foi o ponto de viragem na sua 

vida; aquele que tinha pensado que ele iria ganhar a vida eterna por meio da lei percebeu que 

era, na realidade, tornando-o culpado diante de Deus.Esse foi o ponto para o qual o Senhor 

estava dirigindo este jovem. Esse é também o ponto para o qual os crentes precisam trazer as 

pessoas que elas estão evangelizando. Pecadors precisa para determinar se eles se consideram 

vivificados por superficialmente guardar a lei, ou mortos por profundamente violá-la, ou em 

outras palavras, se eles entendem que a lei não pode salvá-los. O jovem rico não estava 

disposto a reconhecer que a verdade. 

As palavras de Jesus para ele, "Uma coisa que você ainda não têm; vender tudo o que 

você possui e distribuí-lo aos pobres, e terás um tesouro no céu; depois, vem e segue-

me ", revelam uma segunda exigência divina. A salvação não, é claro, vem através da 

filantropia, mas por meio de humilde, abnegado, fé obediente (cf. Lucas 9: 23-24). Mas 

aceitar por causa do argumento sua afirmação equivocada de ter mantido a lei, e sua 



declaração exata que a bondade de Jesus revelou que ele estava ligado a Deus, o Senhor 

desafiou o jovem rico a submeter completamente a Ele. Jesus deu-lhe uma ordem para 

abandonar todas as suas prioridades terrenas e despojar-se de tudo o que importava para 

ele. Vendendo todos os seus bens, não só iria livrá-lo de tudo o que possuía, mas também 

o cortou de sua família (cf. Fl 3: 8.). Eles naturalmente primeiro ser incrédulo, então irado 

que ele falhou em agir de forma responsável como o administrador da riqueza de sua 

família, e pode deserdá-lo. Ele estava disposto a submeter ao senhorio de Jesus para que 

grau? A vida eterna era valioso o suficiente para lhe confessar Jesus como Senhor e prová-

lo pela obediência? 

Tinha tudo parecia tão promissor para este jovem, que agora estava na encruzilhada de 

destino eterno. Mas, como é o caso de todos, sua decisão articulada sobre as questões 

individuais do pecado e senhorio soberano. Ele não estava disposto a reconhecer que ele 

era um pecador culpado, afirmam que suas boas obras não poderia salvá-lo, e lançou-se 

na graça de Deus. Nem ele valoriza termos de governo soberano de Jesus em troca da 

vida eterna. Em vez disso, ele se agarrou a sua auto-justos legalismo, riqueza e 

relacionamentos. Ele ficou muito triste, mas não com a tristeza segundo Deus que leva 

ao arrependimento (2 Cor. 7:10), e "retirou-se de luto" (Mat. 19:22), dando as costas para 

a vida eterna que ele tinha e por isso espero que avidamente procurados. 

COMENTÁRIO DO SENHOR 

E Jesus olhou para ele e disse: "Como é difícil para quem é rico 

entrar no reino de Deus! Pois é mais fácil um camelo passar pelo 

buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. 

"Os que ouviram dizer:" Então, quem pode ser salvo? "Mas Ele 

disse:" As coisas que são impossíveis com as pessoas são possíveis 

a Deus. "Pedro disse:" Eis que nós deixamos nossas próprias 

casas e te seguimos. "E disse-lhes:« Em verdade vos digo que, não 

há ninguém que tenha deixado casa, ou mulher ou irmãos, ou pais, 

ou filhos, por amor do reino de Deus, que não receberá muitas 

vezes mais neste momento e, no mundo por vir, a vida eterna "(18: 

24-30). 

O comentário do Senhor sobre este incidente trágico pode ser resumida em duas 

categorias. Ele descreveu pela primeira vez a pobreza de riquezas. 

Depois de Jesus olhou para o jovem rico a pé, voltou-se para seus discípulos (Matt. 

19:23) e disse: "Como é difícil para quem é rico entrar no reino de Deus!" Eles foram, 

sem dúvida chocado com essa afirmação, uma vez que a ideia de que a riqueza era um 

sinal da bênção de Deus estava profundamente enraizada na teologia judaica. Assim, os 

ricos foram pensados para ter a trilha interna para a salvação, uma vez que eles haviam 

recebido maiores bênçãos divinas e poderia dar mais esmolas. Esse ponto de vista errante 

foi articulada por amigos inúteis de Jó. Como os judeus da época de Jesus, eles assumiram 

que havia uma conexão causal entre a riqueza ea bênção de Deus. Por outro lado, eles 

viram o sofrimento como um sinal claro de punição de Deus pelo pecado e, portanto, 

pressionados Job inocente a confessar e arrepender-se de seus pecados. 



Na realidade, é impossível para os ricos para comprar o seu caminho para o reino, como 

a declaração proverbial "Pois é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma 

agulha do que um rico entrar no reino de Deus" indica . Os persas expressa 

impossibilidade usando um provérbio familiarizado afirmando que seria mais fácil para 

um elefante para passar pelo buraco de uma agulha. Os judeus pegou o provérbio, 

substituindo um camelo por um elefante, uma vez que os camelos foram os maiores 

animais na Palestina. 

Alguns, dispostos a enfrentar a dura realidade que o ditado diz, tentou amolecê-

lo. Notando a semelhança entre as palavras gregas kamelos ( camelo ) e Kamilos (uma 

grande corda ou cabo), alguns sugerem que um copista errou, substituindo o antigo para 

o último. É improvável, contudo, que todos os três sinóticos teria sido alteradas da mesma 

forma. Nem um escriba fazer a declaração mais difícil, em vez de mais fácil. Ele pode 

alterar a redação do "camelo" para "cabo", mas não de "cordão" para "camelo". Mas 

mesmo uma corda pode não mais passar pelo buraco de uma agulha do que um camelo 

podia. Outros imaginam que a referência é a uma pequena porta na muralha de Jerusalém 

que os camelos só poderia entrar com grande dificuldade. Mas não há nenhuma evidência 

de que tal portão já existiu. Nem qualquer pessoa com bom senso tentaram forçar um 

camelo através de um pequeno portão tal, mesmo se tivesse existido; eles simplesmente 

trouxe o seu camelo para a cidade através de uma porta maior. O ponto óbvio de que a 

expressão pitoresca de hipérbole não é que a salvação é difícil, mas sim que é 

humanamente impossível para todos, por qualquer meio, incluindo os ricos (cf. Mc 10: 

23-24). Os pecadores estão conscientes de sua culpa e medo, e pode até desejar um 

relacionamento com Deus que traria perdão e paz. Mas eles não podem manter suas 

prioridades pecaminosos e controle pessoal e acho que eles podem vir a Deus em seus 

próprios termos. O jovem ilustra essa realidade. 

Aqueles que ouviram as palavras do Senhor entendeu o que ele quis dizer. Eles ficaram 

surpresos e exclamou: "Então, quem pode ser salvo?" O rico pode dar ao luxo de dar 

mais esmolas que as outras pessoas, e os judeus acreditavam que a esmola era chave para 

entrar no reino. O livro apócrifo de Tobit expressou esse ponto de vista quando ele disse: 

"É melhor dar esmolas do que juntar ouro: uma esmola livrará da morte, e deve perdoa 

todos os pecados. Aqueles que exercem esmolas e justiça deve ser preenchido com a vida 

"(Tobias 12: 8-9; cf. Eclesiástico 03:30). 

A resposta do Senhor, "As coisas que são impossíveis com as pessoas são possíveis 

para Deus", reiterou a verdade que a salvação é humanamente impossível, e que apenas 

um ato soberano de Deus pode mudar o coração (João 1: 11-13; 3: 3 -8; 6:44; Efésios 2: 

8-9).. 

Em contraste com o jovem rico, os discípulos tinham abandonado tudo para seguir a 

Cristo. Como Pedro observou, "Eis que nós deixamos nossas próprias casas (nenhuma 

palavra para casas é no texto grego, de modo que todos os seus bens estão à vista) e te 

seguimos. " Mateus 19:27 registros que Pedro seguiu-se esta afirmação com a pergunta: 

"O que então haverá para nós?" A resposta do Senhor introduziu o segundo ponto em seu 

comentário sobre este incidente, as riquezas da pobreza. 

Comentário e pergunta de Pedro eram legítimos, e Jesus não o repreendeu por eles. Em 

vez disso, ele deu a maravilhosa promessa, "Em verdade vos digo que, não há ninguém 

que tenha deixado casa, mulher, irmãos ou pais, ou filhos, por amor do reino de 



Deus, que não receberá muitas vezes mais em neste momento e, no mundo por vir, 

a vida eterna. " O Senhor afirmou que, ao contrário do jovem rico, os discípulos (e todos 

os que abandonam tudo para a causa do Reino de Deus ), tinha sido concedido por Deus 

as bênçãos plenas da vida eterna. 

Para render até tudo nesta vida para ter acesso às bênçãos do Seu reino é a maior riqueza 

(cf. Lucas 9: 24-25). Deus, em Sua graça abundante, promete que os remidos receber 

muitas vezes mais neste momento , além de receber, ., no mundo por vir, a vida 

eterna Esta é a grande troca: os crentes recebem o tesouro escondido no campo (Mt . 

13:44) e a pérola de grande valor (Mat. 13:46), quando eles voluntariamente desistir do 

direito a tudo o que eles possuem. 

O relato de Mateus acrescenta uma outra dimensão às recompensas dos crentes. Em 

Mateus 19:28 Jesus acrescentou: "Em verdade eu vos digo, que vós, que me seguistes, 

que na regeneração, quando o Filho do Homem vai sentar-se no seu trono glorioso, você 

também deve se sentar em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. "Além das 

bênçãos espirituais que Deus derrama sobre eles nesta vida, e todas as bênçãos da vida 

eterna no céu, há uma terceira esfera em que os crentes serão abençoados. O 

"regeneração" de que nosso Senhor falou é o Seu terreno, reino milenar ", quando o Filho 

do Homem se sentar no seu trono glorioso." Esse reino será o renascimento do 

mundo; paraíso recuperado. Aqueles que foram concedidos um renascimento espiritual 

na salvação vai participar no renascimento da terra; os "tempos de refrigério" (Atos 3:19) 

e o "período de restauração de todas as coisas" (v. 21). É o reino sobre o qual Jesus 

ensinou aos discípulos por quarenta dias entre Sua ressurreição e ascensão (Atos 1: 

3).Nesse reino, os apóstolos vai "sentar em doze tronos para julgar as doze tribos de 

Israel." 

A resposta do Senhor à pergunta dos discípulos: "Senhor, é nesse momento que você está 

restaurando o reino de Israel?" (Atos 1: 7) é revelador. Em vez de repreendê-los por não 

entender amillennialism, que ensina que Ele falou apenas de um reino espiritual em que 

a igreja atualmente substitui Israel, Jesus afirmou a vinda do reino de Israel quando Ele 

respondeu: "Não é para você conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou com a sua 

autoridade "Os apóstolos estavam corretos em assumir que o reino seria um um terreno 

envolvendo Israel.; mas o tempo histórico quando seria estabelecido não era para que eles 

saibam. 

Todos os santos de toda a história dos santos-redentores do Velho Testamento, santos do 

Novo Testamento (Dan 7:18.) (1 Cor. 6: 2), e, como mencionado acima, os doze 

apóstolos, vão estar reunidos em que glorioso reino de desfrutar de toda a recompensa de 

paraíso recuperado. 

 
 

 

 



103. Jesus prediz seus sofrimentos (Lucas 18: 

31-34) 

Então, Ele levou os doze e lhes disse: "Eis que estamos subindo 

para Jerusalém, e todas as coisas que estão escritas através dos 

profetas acerca do Filho do Homem vai ser realizado.Pois Ele 

será entregue aos gentios, e será ridicularizado e maltratado e 

cuspido, e depois de terem açoitou, eles vão matá-lo; e ao terceiro 

dia Ele ressuscitará. "Mas os discípulos não entenderam nada 

dessas coisas, e o significado desta declaração foi escondido 

deles, e eles não compreender as coisas que foram ditas. (18: 31-

34) 

Uma das maneiras em que a pseudo-estudiosos, críticos e céticos constantemente atacam 

o nosso Senhor está negando que seus sofrimentos foram planejadas e proposital. Eles 

argumentam que a sua morte não foi planejada e acidental; um trágico, lamentável, mau 

fim à sua vida. Sua morte, eles insistem, resultou de um erro de cálculo; foi uma nobre 

tentativa de trazer bondade no mundo, mas terminou em um desastre não 

planejada. Alguns sugerem que Jesus era um ingênuo, bem-intencionado, bom homem, 

que queria elevar as pessoas religiosamente por suas ideias, mas não conseguiu saber 

quando ele tinha ido longe demais. Para outros, Ele era um nacionalista equivocada, cujos 

esforços em uma revolução eram irremediavelmente inepto, ou, um conquistador 

ambicioso auto-intitulado com delírios de grandeza. Há aqueles que dizem que ele era 

apenas mais um fanático religioso. Todos esses pontos de vista falsos daquele imaginar 

que os acontecimentos da vida de Jesus não foi da maneira que Ele destina-los a ir. Seu 

sonho de que Ele esperava que fosse um mundo melhor, em vez terminou em um 

pesadelo. 

Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Toda a trajetória de sua vida foi 

profetizado 700 anos antes e incluiu todos os aspectos de sua carreira como o Messias, 

Servo de Deus: 

Eis o meu servo prosperará, Ele será alto e elevado e muito elevado. Assim como muitos 

ficaram espantados de ti, povo meu, para que sua aparência era desfigurado, mais do que 

qualquer homem e sua figura mais do que os filhos dos homens. Assim, Ele vai polvilhe 

muitas nações, os reis fecharão as suas bocas por causa dele; para o que não lhes tinha 

sido dito que eles vão ver, e que eles não tinham ouvido falar que eles vão entender. Quem 

deu crédito à nossa pregação? E para quem tem o braço do Senhor foi revelado? Para Ele 

cresceu diante dele como um renovo, e como raiz de uma terra seca; Ele não tem forma 

imponente ou majestade que devemos olhar para Ele, nem aparência de que devemos ser 

atraída por ele. Era desprezado, eo mais rejeitado entre os homens, homem de dores e 

experimentado nos sofrimentos; e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era 

desprezado, e não fizemos dele caso algum. Certamente nossas tristezas Ele próprio 

geraram, e as nossas dores Ele transportados;ainda que nós mesmos o reputávamos por 

aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, 

Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e 

por Sua pisaduras fomos sarados. Todos nós como ovelhas, nos desviamos, cada um de 

nós se voltou para o seu próprio caminho; mas o Senhor fez com que a iniqüidade de nós 



todos a cair sobre ele. Ele foi oprimido e ele foi humilhado, mas não abriu a sua 

boca; como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os 

seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado; e os 

da sua geração, que considerou que ele fora cortado da terra dos viventes pela transgressão 

do meu povo, a quem o curso era devido? Seu túmulo foi atribuído com homens ímpios, 

mas Ele estava com um homem rico na sua morte, porque Ele nunca fez injustiça, nem 

houve engano na sua boca. Mas o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; Ele se 

tornaria-se como uma oferta pela culpa, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus 

dias, eo bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Como resultado da angústia de sua 

alma, ele vai vê-lo, e ficará satisfeito; com o seu conhecimento o Justo, meu Servo, 

justificará a muitos, como Ele irá suportar as suas iniqüidades. Por isso, vou colocar-Lhe 

uma parte com os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes; porque Ele derramou 

a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores; mas Ele mesmo carregou o 

pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. (Is. 52: 13-53: 12) 

Em cumprimento dessa profecia, Jesus disse que Ele veio ao mundo "para não fazer a 

minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou" (João 6:38). A vontade do Pai era 

para ele morrer. Antecipando-se a cruz, com o seu pecado de rolamento e separação do 

Pai, Jesus disse: "Agora a minha alma está perturbada; e que eu vou dizer: 'Pai, salva-me 

desta hora? Mas para este fim Eu vim para esta hora "(João 12:27). 

Jesus não era uma vítima bem-intencionada de um plano que o surpreendeu quando se 

deu horrivelmente errado. Ele sabia exatamente como sua vida iria acabar, até os mínimos 

detalhes, e soubesse que desde antes da fundação do mundo, quando o plano de salvação 

foi formado. O coração da fé cristã é a morte do Senhor Jesus Cristo. Tudo na história da 

redenção no Antigo Testamento se move em direção à cruz; tudo o que aconteceu desde 

que se move da cruz. 

O Senhor entendia cada passagem profética do Antigo Testamento a respeito de sua morte 

(Lucas 24: 25-27, 44), que Ele fez alusão a todo o Seu ministério: 

E Jesus lhes disse: "Você não pode fazer os atendentes do noivo jejuar enquanto o esposo 

está com eles, não é? Mas dias virão; . e que o noivo será tirado do meio deles, então 

jejuarão naqueles dias "(Lucas 5: 34-35) 

"Mas eu tenho um batismo de sofrer, e como me angustio até que seja cumprida!" (Lucas 

12:50) 

E disse-lhes: "Ide dizer a essa raposa [Herodes], 'Eis que eu expulso os demônios e 

fazendo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia eu alcançar meu objetivo." (Lucas 13:32) 

"Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os enviados! Quantas vezes quis 

eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e você 

não tem! Eis que a vossa casa vos ficará deserta; e eu digo a você, você não vai me ver 

até que chega o momento em que você diz, "(Lucas 13: 34-35)" Bendito o que vem em 

nome do Senhor! " 

"Mas primeiro ele tem de sofrer muito e ser rejeitado por esta geração." (Lucas 17:25) 

Jesus também fez previsões explícitas relativas à sua morte: 



Mas ele advertiu-os e os instruiu para não contar isso a ninguém, dizendo: "O Filho do 

Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e escribas, 

ser morto e ressuscitar ao terceiro dia." (Lucas 9: 21-22) 

"Que estas palavras em seus ouvidos; pois o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos 

dos homens. "(Lucas 9:44) 

A presente passagem é o terceiro e mais completo de previsões específicas do Senhor a 

respeito da Sua morte registrada por Lucas. Suas palavras aqui antecipar Seu sofrimento 

na cruz e sua ressurreição.Eles revelam o plano, proporções, o poder sobre, e as 

percepções de seu sofrimento. 

O PLANO DO SOFRIMENTO 

Então, Ele levou os doze e lhes disse: "Eis que estamos subindo 

para Jerusalém, e todas as coisas que estão escritas através dos 

profetas acerca do Filho do Homem vai ser realizado.(18:31) 

Como ele tinha sido desde Lucas 9:51, Jesus estava em sua viagem final a Jerusalém. Essa 

viagem foi agora chegando ao fim, como o Senhor e os discípulos, depois de ter 

atravessado o rio Jordão de Perea para a Judéia, aproximou-se de Jericó, e a subida 

íngreme a Jerusalém de lá (Lucas 19: 1, 11). De modo que não haveria mal-entendido de 

sua parte, Jesus tomou à parte os Doze para lembrá-los de que o que estava para acontecer 

com ele era o plano de Deus. Seu sofrimento e morte foram nenhuma surpresa para ele, 

mas sim o propósito eterno da encarnação. 

Os Doze estavam indo, é claro, para Jerusalém porque era hora para a Páscoa. O que eles 

não entendem é que Jesus seria o Cordeiro Pascal, o único sacrifício pelo pecado que iria 

satisfazer a Deus e fornecer expiação por todos os eleitos. Sua morte pôs fim todo o 

sistema sacrificial. Um dos motivos que Jesus precisava de explicar as coisas com 

antecedência, para eles é que o conceito de um Messias morrendo era completamente 

estranho para a sua compreensão (cf. Lucas 9: 44-45). O historiador do século XIX Emil 

Schürer resumidos expectativas do povo judeu a respeito da vinda do Messias e o 

estabelecimento de Seu reino da seguinte forma: Em primeiro lugar, a vinda do Messias 

seria precedido por um tempo de tribulação. Em segundo lugar, no meio do tumulto um 

profeta Elias-like parece anunciando vinda do Messias. Em terceiro lugar, Messias 

estabeleceria Seu glorioso reino, e reivindicar o seu povo. Em quarto lugar, as nações que 

aliar-se juntos para combater o Messias. Em quinto lugar, o Messias iria destruir todas as 

nações opostas. Em sexto lugar, Jerusalém seria restaurada, e fez nova e gloriosa. Em 

sétimo lugar, os judeus dispersos espalhados por todo o mundo gostaria de voltar a 

Israel. Em oitavo lugar, Israel se tornaria o centro do mundo e todas as nações seriam 

subjugados ao Messias. Finalmente, o Messias iria estabelecer Seu reino, o que seria um 

tempo de paz eterna, a justiça ea glória ( A História do povo judeu no tempo de Jesus 

Cristo [New York: Scribners de 1896], 2: 154-78) . Não havia lugar na teologia 

messiânica judaica para uma sacrificado, um morto, ou mesmo um Messias ressuscitado. 

Além disso, os discípulos estavam cientes do intenso ódio dos líderes judeus de Jesus e 

da recepção hostil Ele iria receber deles em Jerusalém. Eles ficaram surpresos e com 

medo que Ele aparentemente estava andando intencionalmente para os braços de seus 



inimigos. Talvez eles tivessem a mesma atitude que Tomé expressa em João 11:16: 

"Vamos nós também, para que possamos morrer com Ele." 

Sabendo seus medos, Jesus assegurou-lhes que o plano de Deus seria 

cumprida e que todas as coisas que foram escritas pelos profetas acerca do Filho do 

Homem (um título messiânico tomado de Dan. 7:13) iria ser realizado. Sua morte seria 

o culminar do propósito redentor divino de Deus. A cruz é o evento primário na história 

da redenção e, portanto, o evento primário em toda a história. 

Os primeiros acordes da sinfonia da cruz pode ser ouvido em Gênesis 3. Após a queda, 

Adão e Eva foram surpreendidos com a culpa. A tentativa de esconder a sua vergonha, 

eles se cobriram com folhas.Isso foi uma tentativa humana inadequada para lidar com a 

culpa do pecado, Deus matou um animal-a primeira morte na história e usou sua pele para 

cobrir Adão e Eva. O rescaldo do primeiro pecado revela que o pecado e culpa só são 

abrangidos pela morte de um sacrifício inocente. A verdade que somente um sacrifício de 

sangue é aceitável a Deus foi reafirmado em Gênesis 4 quando Deus aceitou o sacrifício 

de animais de Abel, mas rejeitou a oferta do produto da terra de Caim. 

Gênesis 22 registra que Deus ordenou a Abraão que oferecesse seu filho e herdeiro Isaque, 

através de quem a aliança com Abraão estava a ser cumprida, como um sacrifício. Depois 

de subir o Monte Moriá, Abraão colocou seu filho no altar. Mas antes que ele pudesse 

mergulhar a faca para ele, Deus o deteve. No lugar de Isaque, Deus providenciou um 

carneiro que foi pego em um matagal nas proximidades.Aqui está outra estirpe na sinfonia 

da cruz. Não só é um sacrifício a única maneira para os pecadores para ser aceito por 

Deus, mas o próprio Deus irá fornecer o substituto. O nome Abraão deu a esse lugar, "O 

Senhor proverá" (Gênesis 22:14), reforça que a verdade. 

Da mesma forma, o primogênito de cada família judaica foi poupado da morte pelo 

sacrifício de um cordeiro sem defeito (Ex. 12: 1-13, 21-23). Mais tarde, no Monte Sinai, 

Deus deu a lei, com seu complexo sistema, elaborado de sacrifícios. Todos esses 

sacrifícios constantes revelou claramente que a satisfação, o sacrifício final, perfeito ainda 

não havia chegado, pois 

a Lei, uma vez que tem apenas uma sombra dos bens futuros, e não a própria forma das 

coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano 

em ano, aperfeiçoar os que se aproximam. Caso contrário, não teriam deixado de ser 

oferecidos, porque os adoradores, tendo sido purificados uma vez, deixaria de ter tido 

consciência de pecados? (Heb. 10: 1-2) 

O Antigo Testamento também contém previsões específicas da morte de Cristo na 

cruz. Salmo 22 representa graficamente os detalhes de sua crucificação-a forma de 

execução desconhecido em Israel naquela época. O salmo começa com as palavras nosso 

Senhor falou sobre a cruz, (v. 1; cf. Mt 27:46). "Meu Deus, meu Deus, por que me 

abandonaste?". Os versículos 6-8 prever o escárnio regozijando que o Senhor recebeu de 

seus inimigos: 

Mas eu sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens e desprezado do 

povo. Todos os que me vêem zombam de mim; eles se separam com o lábio, eles abanam 

a cabeça, dizendo: "Comprometa-se com o Senhor; Que ele o livre; deixá-Lo resgatá-lo, 

porque tem prazer nele "(cf. Lucas 23: 35-39). 



Os versículos 14-17 descrevem a física sofrendo o Senhor suportou na cruz: 

Derramei-me como água, e todos os meus ossos estão fora do comum; o meu coração é 

como cera; derreteu-se dentro de mim. A minha força secou-se como um caco de barro, 

e os meus cleaves língua se me da boca; e Você me deitas no pó da morte. Pois cães me 

rodeiam; um bando de malfeitores me cercou; traspassaram-me as mãos e os pés. Posso 

contar todos os meus ossos. Eles olham, olham-me. 

Essa previsão notavelmente precisas ainda registra o detalhe de que seus carrascos iria dividir 

vestes de Jesus: "Eles dividem as minhas roupas entre si, e sobre a minha túnica lançaram 

sortes" (v 18; cf. Lucas 23:34.). 

O capítulo messiânica maravilhosa, Isaías 53, também prevê os acontecimentos que 

envolveram a morte de nosso Senhor na cruz. Ele foi "ferido por causa das nossas 

transgressões" (v. 5). O versículo 7 prevê silêncio de Jesus durante Seus julgamentos 

simulados: "Ele foi oprimido e ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca; como um 

cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, 

assim ele não abriu a sua boca "(cf. Mt 26:. 62-63; 27: 12-14). O verso 8 diz que foi 

"cortado da terra dos viventes." O versículo 9 notas que, apesar de Cristo "grave foi 

atribuído com homens ímpios, mas Ele estava com um homem rico na sua morte." Os 

corpos das vítimas crucificados eram normalmente jogado no lixão, mas Jesus foi 

sepultado no túmulo do José rico de Arimatéia (Mateus. 27: 57-60). O versículo 10 revela 

que, embora Jesus fosse condenado à morte por "render [ndo] a si mesmo como uma 

oferta pela culpa:" Ele seria ressuscitado, para "ver sua prole" e "prolongará os seus dias." 

Além de Salmo 22 e Isaías 53, Zacarias 12:10 também previu a crucificação de Jesus 

Cristo, referindo-se a ele como a um "quem eles [Israel] que trespassaram". 

A morte de Cristo também é retratado por meio de ilustrações e tipos. João 3:14 registra 

que "como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem 

seja levantado" (cf. 12: 32-33). Em João 10:11 Jesus se referiu a si mesmo como "o bom 

pastor [que] dá a sua vida pelas ovelhas." Jesus sabia cada detalhe de sua morte, porque 

tudo foi ordenado em "o plano pré-determinado e presciência de Deus" (Atos 2:23). 

Os profetas do Antigo Testamento repetidamente ", previu os sofrimentos de Cristo e as 

glórias de seguir" (1 Pedro 1:11). No entanto, alguns tolamente (cf. Lucas 24: 25-26) 

acreditam que Jesus ofereceu o reino de Israel, e teria contornado a cruz e concedeu-lhes 

o reino se tivessem aceito Ele. Mas Jesus veio oferecer o reino por meio da cruz, como as 

previsões detalhadas do Velho Testamento sobre os acontecimentos que envolveram a 

Sua morte e ressurreição demonstrar (ver além das profecias citadas acima Zech 9: 9, que 

descreve Sua entrada triunfal em Jerusalém; Ps. . 2: 1-3, que descreve a fúria de seus 

inimigos; Zc. 13: 7, que descreve Sua deserção por seus amigos; 11:12 Zech, que descreve 

sua traição por trinta moedas de prata, Sl 34:20.. , que diz que nenhum dos Seus ossos 

seria quebrado [cf. Ex 12:46.]; Sl 69:21, que diz que Ele seria dado a beber vinagre;.. Ps 

16:10, que se refere à Sua ressurreição; . e Sl 110: 1, que retrata sua ascensão). Jesus foi 

o "Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!" (João 1:29), que foi "entregue por [a 

morte] pelo plano pré-determinado e pré-conhecimento de Deus" (Atos 2:23). 

AS PROPORÇÕES DO SOFRIMENTO 



Pois Ele será entregue aos gentios, e será ridicularizado e 

maltratado e cuspido, e depois de terem açoitou, eles vão matá-

lo; (18: 32-33a) 

Combinando estes versos com os relatos paralelos em Mateus (20, 17-19) e Marcos (10: 

32-34) dá o registro completo do que o Senhor disse, nesta ocasião. Ele seria traído às 

autoridades judaicas (Matt 20:18;. Marcos 10:33) e, depois de um julgamento simulado, 

condenada por eles até a morte e entregue aos gentios (uma vez que os judeus não têm 

a autoridade para executar qualquer um [João 18:31]),escarnecido e maltratado, 

cuspido, açoitado, crucificado e (Mat. 20:19), depois que no terceiro dia 

Ele iria ressuscitar. Seu conhecimento detalhado do que iria acontecer com ele no futuro 

é uma outra exposição da onisciência de Cristo (cf. Seu conhecimento dos corações das 

pessoas [João 2: 24-25; cf. Lc 6: 8; 11:17]; a localização precisa do local onde um peixe 

com uma moeda em sua boca seria [ Matt 17:27; cf. João 21: 5-6.]; que uma mulher com 

quem se encontrou pela primeira vez tinha tido cinco maridos [João 4:18]; onde o colt 

Ele iria montar na entrada triunfal seria localizado e que seus proprietários diria quando 

os discípulos, tomando-o [Lucas 19: 30-34]; que os discípulos se encontraria um homem 

carregando um cântaro que iria mostrar-lhes o lugar onde eles iriam comer a Última Ceia 

[Lucas 22:10] e que Jerusalém seria destruída quatro décadas mais tarde [Lucas 21:20]). 

Mas estes versos não só prever o sofrimento de Cristo, eles também transmitem a 

magnitude e intensidade do que Jesus, o "homem das dores" (Is. 53: 3), resistiu. É 

interessante notar que o Novo Testamento freqüentemente usa a palavra "sofrimento" no 

plural quando se refere a Cristo (por exemplo, 2 Coríntios 1: 5; Phil 3:10; Hb 02:10; 1 

Pedro 1...: 11; 4:13; 5: 1), enquanto que, no Antigo Testamento, Isaías 53 revela o alcance 

e gravidade do que Jesus iria sofrer. A natureza dos Seus sofrimentos podem ser 

resumidas em cinco rubricas. 

Em primeiro lugar, Jesus sofreu deslealdade. Ele foi traído por Judas Iscariotes, um dos 

mais próximos a ele, um homem em quem ele tinha investido Sua vida e da 

verdade. Agravando o sofrimento que causou o Senhor, que a traição ocorreu no ambiente 

íntimo da última ceia pascal Ele comia com os Doze. Judas traiu Cristo às autoridades 

judaicas para um reles trinta moedas de prata, assim como as Escrituras previram (Sl. 41: 

9; Zc 11:12.). Cinicamente, em relação fingida, apontou Jesus aos Seus captores com um 

beijo (Lucas 22: 47-48). 

Em segundo lugar, Jesus sofreu rejeição (cf. Is 53: 3.). Essa rejeição veio antes de tudo a 

partir de Israel. "Ele veio para os Seus", escreveu João ", e aqueles que foram os seus não 

o receberam" (João 1:11).Foram os líderes da nação, os principais sacerdotes e escribas, 

que o condenou à morte e entregou-o aos romanos para ser executado. As pessoas também 

rejeitaram diante de Pilatos, gritando "Crucifica-o!" (Mat. 27:22). Jesus também foi 

rejeitado por aqueles mais próximos a ele. Após sua prisão, "todos os discípulos o 

abandonaram e fugiram" (Mat. 26:56). Mas a mais profunda rejeição de tudo foi pelo Pai, 

que o levou a clamar na cruz, (Mt 27:46; cf. Sl 22: "Meu Deus, Meu Deus, por que me 

desamparaste?":. 1. ). 

Em terceiro lugar, Jesus sofreu humilhação. O Filho de Deus sem pecado, em quem "toda 

a plenitude da Divindade habita em forma corpórea" (Cl 2: 9), foi ridicularizado e 

maltratado e cuspiu . uponLucas 22:63 observa que "os homens que estavam segurando 

Jesus em custódia foram zombando dele e bater nele. "Lucas 23:11 registra que:" 



Herodes, com seus soldados, depois de tratar com desprezo e zombando dele, vestiu-Lo 

de uma roupa resplandecente e mandou-o de volta a Pilatos. "Enquanto Ele estava na 

cruz, "os governantes estavam zombando dele, dizendo:" Salvou os outros; deixá-lo 

salvar a si mesmo se este é o Cristo de Deus, o Seu Escolhido '. Os soldados também o 

escarneciam, chegando-se a Ele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: "(Lucas 23: 35-37)" 

Se Tu és o Rei dos judeus, salva-se! ".Mesmo um dos crucificados ao lado dele "foi 

lançando abuso para ele, dizendo:" Não és tu o Cristo? Salve-se e nós! '"(V. 39). A injúria 

e abuso que Ele enfrentou todo o Seu ministério (cf. João 09:28; 1 Pedro 2:23) 

intensificou a sua morte. 

Em quarto lugar, Jesus sofreu injustiça. O santo, justo, íntegro segunda pessoa, soberano 

da Trindade foi falsamente acusado de pecado (João 9:24), sedição, insurreição (Lucas 

23: 13-14), e blasfêmia (Mateus 9: 3; 26:65;. João 10:33). E Seus julgamentos eram 

manifestações monumentais de injustiça em todos os pontos. 

Finalmente, Jesus sofreu lesões corporais. Ele foi brutalmente açoitado com um chicote 

com várias tiras de couro, no final dos quais foram amarrados pedaços de vidro, osso, 

pedra ou metal. Então grave foi o dano de tal flagelo que muitos morreram por isso. A 

crucificação era a forma mais horrível de execução. Frederic Farrar escreveu, 

Porque, na verdade uma morte por crucificação parece incluir toda essa dor e da morte 

pode ter de cãibra horrível e medonho-tontura, sede, fome, falta de sono, febre traumática, 

tétano, a publicidade de vergonha, duradouras de tormento, horror de antecipação, a 

mortificação de descuidados feridas-tudo intensificado até o ponto em que eles podem ser 

suportado em tudo, mas tudo apenas evitando o ponto que daria para o sofredor o alívio 

da inconsciência. A posição não natural feito cada movimento doloroso; as veias e 

tendões dilacerados esmagados pulsava com incessante angústia; as feridas, inflamada 

pela exposição, gradualmente gangrenado; as artérias, especialmente da cabeça e 

estômago-incharam e oprimidos com sangue surcharged; e enquanto cada variedade de 

miséria passou a aumentar gradualmente, adicionou-se a eles o pang intolerável de uma 

queima e furioso sede; e todas estas complicações físicas causou uma emoção interna e 

ansiedade que fez a perspectiva da morte em si, da morte, o terrível inimigo desconhecido, 

em cuja homem abordagem geralmente treme mais arcar com o aspecto de um 

comunicado delicioso e requintado. ("O Crucifixion AD 30, "em Rossiter Johnson, 

Charles F. Horne, e João Rudd, eds,. Os grandes acontecimentos por historiadores 

famosos [Project Gutenberg-book, 2008], 3: 47-48) 

O PODER SOBRE O SOFRIMENTO 

e ao terceiro dia Ele ressuscitará ". (18: 33b) 

Jesus estava morto antes do pôr do sol, que terminou o dia na sexta-feira, levantava-se 

cedo na manhã de domingo, e vive sempre, em cumprimento da promessa registrada no 

Salmo 16:10: "Pois não deixarás a minha alma no Sheol; nem permitirás que o teu Santo 

veja corrupção "Embora enterrado no túmulo de um homem rico (Is. 53: 9), Ele". verá a 

sua posteridade "," prolongará os seus dias ", e" o beneplácito do Senhor [seria] prosperará 

na sua mão "(v. 10). Isso indica que Ele voltaria a viver após sua morte. Em João 2:19 

Jesus disse: "Destruí este templo, e em três dias eu o levantarei", e em João 12:24 Ele 

acrescentou: "Em verdade, em verdade vos digo que, se o grão de trigo que cai na a terra, 

não morrer, fica ele só; mas, se morrer, produz muito fruto "A história não termina com 



a morte de Jesus.;"Aquele que foi entregue por causa das nossas transgressões ... 

ressuscitou por causa da nossa justificação" (Rom. 4:25). 

A PERCEPÇÃO DO SOFRIMENTO 

Mas os discípulos não entenderam nada dessas coisas, e o 

significado desta declaração foi escondido deles, e eles não 

compreender as coisas que foram ditas. (18:34) 

Apesar claro ensino de Jesus, os discípulos não conseguiram perceber o significado do 

que Ele tinha acabado de lhes ensinou. A repetição tríplice, que eles não entenderam 

nada dessas coisas, o significado desta declaração foi escondido deles, e eles não 

compreender as coisas que foram ditas, enfatiza sua total falta de compreensão (cf. 

Lucas 9:45). 

Os críticos vêem nesta declaração prova que Jesus nunca fez esta previsão. Se ele tivesse, 

argumentam eles, os discípulos certamente teria entendido e não foi surpresa quando o 

que o Senhor previu aconteceu. É verdade que eles fizeram entender um pouco da verdade 

espiritual que Jesus ensinou, como as parábolas (Mat. 13: 16-17). Mas havia uma boa 

razão de que os discípulos não conseguiram captar o ensinamento do Senhor sobre seu 

sofrimento e morte: ele não conseguiu encaixar sua teologia messiânica. Eles esperavam 

que o Messias para ser um rei que quis derrotar os inimigos de Israel e estabelecer Seu 

reino. Eles estavam procurando uma coroação, e não uma crucificação; por um Messias 

que matou seus inimigos, e não aquele que foi morto por seu próprio povo. A idéia de um 

Messias crucificado era um absurdo para eles. Era tão ridículo que eles não podiam sequer 

compreendê-lo. "A palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo", escreveu 

Paulo em 1 Coríntios 1:18. Assim, "Cristo crucificado" era "para os judeus uma pedra de 

tropeço" (v 23.); uma barreira enorme que eles não poderia ter passado. 

Depois de Sua ressurreição, Cristo reafirmou a veracidade dos ensinamentos do Antigo 

Testamento a respeito de Sua morte e ressurreição, e repreendeu os discípulos por sua 

incapacidade de compreendê-lo.Na estrada de Emaús, Ele disse a dois deles, 

"insensatos O e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram! Não era 

necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? »E, começando por Moisés, e 

por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. (Lc. 24: 

25-27; cf. v 44) 

Um Messias morrendo não era consistente com sua teologia e sua interpretação do Antigo 

Testamento, mas, eventualmente, os discípulos aproximaram-se entendê-la, acredite, e pregá-

lo. 

 
 

 



104. O mendigo cego recebe a visão da 

salvação(Lucas 18: 35-43) 

Como Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à 

mendicância estrada. Agora ouvir uma multidão passando, ele 

começou a perguntar o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de 

Nazaré foi passando. E ele gritou, dizendo: Quem liderou o 

caminho foram severamente dizendo-lhe para ficar quieto "Jesus, 

Filho de Davi, tem misericórdia de mim!";mas ele não parava de 

chorar para fora todo o mais, e Jesus parou e mandou que lhe 

trouxessem a Ele "Filho de Davi, tem misericórdia de mim!"; e 

quando ele chegou perto, Ele perguntou-lhe: "O que você quer 

que eu faça?" E ele disse: "Senhor, eu quero recuperar minha 

vista!" E Jesus disse-lhe: "Receba a sua vista; a tua fé te salvou 

"Imediatamente ele recuperou a vista e começou a segui-Lo, 

glorificando a Deus.; e quando todo o povo, vendo isso, dava 

louvores a Deus. (18: 35-43) 

Durante Seu ministério terreno do Senhor Jesus Cristo realizou inúmeros milagres por 

toda a Palestina. Além do três dúzias registrada nos Evangelhos, Jesus realizou milagres 

em uma base (cf. Marcos quase diariamente 6: 2; Lucas 19:37; João 2:23; 3: 2; 6: 2; 07:31; 

11 : 47; 12:37; 20:30; 21:25; Atos 2:22). Milagres de Cristo-que seus inimigos nunca 

negou, mas em vez disso, blasfemando atribuídos a satânico poder deu provas de seu 

poder sobrenatural, e apoiou sua afirmação de ser Deus encarnado (João 5:36; 10:25, 37-

38; 14:11) . 

Milagres de Nosso Senhor revelou Seu poder absoluto sobre demônios, doença, morte e 

natureza. Como o Filho de Deus, Jesus revelou o Seu poder sobre Satanás e as forças do 

inferno por vazamento repetidamente demônios relutantes para fora daqueles a quem eles 

haviam infestado (Mateus 9: 32-33; Marcos 7:. 24-30; Lucas 4: 33- 35; 8: 26-33; 9: 38-

42; 11:14). Inúmeras curas de Cristo (cf. João 21:25) demonstrou Seu poder sobre a 

doença, que baniu a doença de Israel durante Seu ministério terreno. À medida que a 

pessoa por quem "foram criadas todas as coisas" (Colossenses 1:16), Jesus tinha poder 

sobre a natureza (Marcos 8: 1-9; Mateus 14:25; Lucas 5: 1-7., 8: 22-25 ; 9: 10-17; João 

2: 1-10; 21: 1-6). Como a "ressurreição ea vida" (João 11:25), Jesus exerceu o seu poder 

sobre a morte (Lucas 7: 14-15; 8: 52-56; João 11: 38-44). 

Como a passagem anterior (. Vv 31-33) indica, foi a vez de o Servo de Jeová para se 

tornar o Servo sofredor; para o ungido para se tornar o rejeitado; pois o Senhor soberano 

para se tornar o cordeiro sacrificial. Rejeição de Cristo por Israel foi criado; Sua morte 

foi inevitável. A multidão inconstante que saudavam em Sua entrada em Jerusalém seria 

a mesma multidão que poucos dias depois chorou por seu sangue. Apostasia de Israel 

levaria os judeus para executar o seu próprio Senhor e Messias. Apesar de que a execução 

foi ordenado de acordo com plano predeterminado de Deus, eles ainda tinha culpabilidade 

completo para esse ato (Atos 2:23). 



Após as conversões dos três párias em Jericó, os dois desprezado cegos nessa passagem 

eo odiado cobrador de impostos Zaqueu (19: 1-10), não há mais relatos de conversões 

nos Evangelhos, até os de mais dois párias, ou seja, um ladrão e um soldado romano, na 

cruz. Os acontecimentos em Jericó prestar a última luz que brilha antes que a escuridão 

do sofrimento de Cristo começa. Não há uma nota alegre a partir do momento que ele sai 

de de Jericó até que Ele é pregado na cruz. 

Este é o último dos quatro milagres notáveis registradas por Lucas, que teve lugar no 

caminho de Jesus final para Jerusalém, que começou em 09:51 (cf. 13: 10-17; 14: 1-6; 

17: 11-19). Este sinal sobrenatural gira em torno do homem cego, o Senhor Jesus, e da 

multidão. 

A SITUAÇÃO TRISTE DO CEGO 

Como Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à 

mendicância estrada. Agora ouvir uma multidão passando, ele 

começou a perguntar o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de 

Nazaré foi passando. E ele gritou, dizendo: Quem liderou o 

caminho foram severamente dizendo-lhe para ficar quieto "Jesus, 

Filho de Davi, tem misericórdia de mim!";mas ele continuou 

gritando ainda mais, (18: 35-39) "Filho de Davi, tem misericórdia 

de mim!" 

A cena era vívida e marcante. Jesus, acompanhado por uma grande multidão (Mat. 

20:29), se aproximava de Jericó a caminho de Jerusalém para a Páscoa. Após descer da 

Galiléia, que desviou, de uma forma normal, através de Perea, a leste do rio Jordão, para 

evitar viajar através Samaria (João 4: 9). Eles, então, voltou a cruzar a Jordânia perto de 

Jericó, a partir do qual eles iriam fazer a subida de seis horas para Jerusalém. 

Jericho foi localizado a cerca de 15 milhas a nordeste de Jerusalém e cerca de cinco 

quilômetros do rio Jordão. A área foi bem irrigada para que as culturas, incluindo 

amêndoas, bálsamo, e mais notAdãoente tamareiras, floresceu (Juízes 1:16 chama Jericho 

"a cidade das palmeiras"). Perto da uma formação rochosa enorme lança sua sombra todas 

as noites sobre Jericó como o sol se põe. É uma região de penhascos íngremes, quedas 

graves e profundos cânions. Alguns pensam que esta acidentada, terra estéril foi onde 

Jesus foi levado para ser tentado por Satanás. 

Havia, na verdade, duas cidades de Jericó, a cidade florescente Novo Testamento, e as 

ruínas da cidade do Velho Testamento (destruído durante conquista da terra de Israel) a 

leste e norte do Novo Testamento Jericho. Assim, quando Mateus e Marcos afirmam que 

a cura ocorreu quando Jesus estava saindo de Jericó, eles podem ter sido referindo-se à 

cidade em ruínas do Antigo Testamento.Declaração de Lucas de que Jesus estava se 

aproximando Jericho também pode significar simplesmente que ele estava entrando na 

nova cidade, ou simplesmente que Ele estava nas proximidades de Jericó. 

A grande multidão que acompanha Jesus, que já havia levantado Lázaro dentre os mortos 

nas proximidades de Betânia, teria trazido habitantes de Jericó fora de suas casas e dos 

campos para inchar o grupo de curiosos. Jesus, como sempre, foi o foco de seu 



interesse. Desde Ele passou uma noite em Jericó (cf. Lucas 19: 5), a cura pode ter ocorrido 

no dia seguinte, quando ele saía da área. 

Um dos espectadores na platéia era um homem cego, que estava sentado ao lado da 

mendicância estrada. Mateus observa que houve na verdade dois homens cegos (Mt 

20:30.); Lucas focada em um deles, cujo nome era Bartimeu (Marcos 10:46). Isso Lucas 

focado apenas sobre ele e Marcos nomeou sugere que Bartimeu era, no momento em que 

esses evangelhos foram escritos, um conhecido membro da igreja primitiva. 

Blindness, causada por defeitos congênitos, lesões ou doença, era comum em Israel (cf. 

Mt 11:. 5; 15:30; 21:14), tão comum que Jesus usou para ilustrar ignorância espiritual 

(por exemplo, Matt. 15:14; Lucas 4:18; 14:13). Beggars também eram numerosos em 

Israel (cf. Lucas 16: 3; Atos 3: 2, 10). Os cegos eram desprezados e reduzida 

a mendicância (cf. Jo 9: 8), uma vez que sua condição era considerada juízo de Deus 

sobre o pecado (João 9: 1-2). 

Ao ouvir uma multidão passando, Bartimeu sentiu que algo mais significativo do que 

o fluxo normal de peregrinos Jerusalem-encadernados estava acontecendo na 

estrada. Ele começou a indagar dos espectadores o que era aquilo, e eles lhe disseram 

que Jesus de Nazaré foi passando. Era normal para associar pessoas com a cidade em 

que viviam. . Apesar de ter nascido em Belém, Jesus foi associado a Nazaré, onde tinha 

vivido desde a infância (Mt 2:23; 26:71; 01:45 João; Atos 10:38; 26: 9; cf. Marcos 14:67; 

Lucas 24:19; João 18: 5; Atos 2:22; 06:14). 

Quando ele soube que o tumulto foi causado porque Jesus estava próximo, Bartimeu 

imediatamente chamou a Ele. Mas em vez de se dirigir a ele de forma habitual, como 

Jesus de Nazaré, ele gritou no topo de sua voz (Mateus usou uma forma do verbo 

grego krazō , que significa "a gritar"), "Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim! 

" 

Filho de Davi é um título messiânico (cf. Mt 12:23; 21: 9.; 22:42), o que indica mais do 

que simplesmente declarando Jesus era descendente de Davi. O título O descreve como 

o herdeiro do trono messiânico e aquele que tem o direito de cumprir a aliança davídica 

(2 Sam. 7: 12-14). Nesse pacto, Deus prometeu que Davi teria um filho maior, que 

reinaria sobre um reino eterno. Aquele filho maior não era Salomão. Reino temporário de 

Salomão terminou de forma trágica, já que desde que veio do reino dividido. As 

genealogias do Novo Testamento traçar tanto de José (Mateus 1) e Maria de (Lucas 3) 

ascendência até Davi. Jesus foi um verdadeiro herdeiro do trono de Davi, tanto por direito 

legal através de seu pai, e por linhagem de descendência através de sua mãe. 

Mais do que isso, Ele foi a escolha de Deus a partir da descendência de Davi tudo, por 

isso Ele enviou o anjo Gabriel a Maria, com a mensagem de que a criança que ela daria à 

luz "será grande e será chamado Filho do Altíssimo; eo Senhor Deus lhe dará o trono de 

seu pai Davi; e Ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim 

"(Lucas 1: 32-33). 

Ao tratar de Jesus como o Filho de Davi, Bartimeu estava afirmando sua fé nEle como o 

Messias de Israel. Seu fundamento, "tem misericórdia de mim", ou "tenha misericórdia 

de mim", reconhece que ele não tinha mérito. Foi o clamor do coração penitente que sabe 



que a salvação depende inteiramente de graça e misericórdia de Deus (cf. Sl. 4: 1; 41: 4; 

51: 1), entre muitas outras passagens nos Salmos). 

Situação deste homem cego, no entanto, provocou nenhuma simpatia da multidão. Pelo 

contrário, aqueles que liderou o caminho (ou seja, os responsáveis pelo controle de 

multidões), com desdém típico em direção a um mendigo proscrito, foram severamente 

dizendo-lhe para ficar quieto. No entanto, em uma expressão de sua fé desesperado, ele 

continuou gritando tudo a mais: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim!" O 

homem não poderia ser batido em sua apresentação-brow; ele não poderia ter esmagado 

a sua paixão, nem podia ser silenciado. A verdade sobre Jesus tinha voltado para casa 

para o seu coração e ele a abraçou. Ele acreditava que Jesus era o Messias e o único que 

poderia curá-lo fisicamente e espiritualmente. Seu coração tinha visto a luz diante de seus 

olhos fez. 

PODER SOBRENATURAL DO SALVADOR 

E Jesus parou e mandou que lhe trouxessem a Ele; e quando ele 

chegou perto, Ele perguntou-lhe: "O que você quer que eu faça?" 

E ele disse: "Senhor, eu quero recuperar minha vista!" E Jesus 

disse-lhe: "Receba a sua vista; a tua fé te salvou "Imediatamente 

ele recuperou a vista e começou a segui-Lo, glorificando a 

Deus.; (18: 40-43a) 

Jesus realizou um milagre, que confirmou mais uma vez publicamente a Sua divindade e, 

ao mesmo tempo demonstrou compaixão divina em um pecador necessitado (Mat. 

20:34). Ouvindo gritos desesperados do mendigo cego, Jesus parou e, reagir frente às 

autoridades que tentam empurrar Bartimeu distância, ordenou que ele fosse levado a 

Ele. 

Marcos acrescenta o detalhe de que a esta altura alguns passantes "chamaram o cego, 

dizendo-lhe:" Coragem, levanta-te! Ele está chamando para você. ' Tirando sua capa, ele 

levantou-se e foi ter com Jesus "(Marcos 10: 49-50). Em sua fé ansioso, ele rejeitou a 

capa de seu mendigo, provavelmente a única coisa que ele possuía. Seu ato simboliza a 

fé genuína, que abandona tudo para seguir a Cristo. 

Quando Bartimeu chegou perto, Jesus perguntou -lhe: "O que você quer que eu faça 

por você?" Por incrível que pareça, o alto Rei do céu, o soberano, Deus criador do 

universo, se ofereceu para ser o servo do proscrito humilde. Aqui está um exemplo 

incrível de misericórdia e graça de Deus. 

Em resposta à pergunta de Jesus, Bartimeu respondeu: "Senhor, eu quero recuperar 

minha vista!" Ele se dirigiu a Jesus como kurie ( Senhor ), provável afirmar sua 

divindade, e expressando sua confiança nEle como aquele que dispensa misericórdia. Que 

ele pediu para recuperar a sua visão pode implicar que ele não tivesse nascido cega, mas 

havia perdido a visão em algum momento de sua vida. 

A resposta de Jesus, "Receba a sua visão", era simples e discreto. A terra não tremer, 

não havia nenhum toque de trombeta do céu, nem fez um coro Angelicalal parecem 

anunciar o milagre. Jesus, por vezes curado com uma palavra ou um toque (Ele fez tanto 



neste caso, já que Mateus 20:34 acrescenta que Ele tocou os olhos de Bartimeu eo outro 

homem cego), outras vezes os aflitos tocou Sua capa (Matt 09:20. -22), ainda outras vezes 

Ele usou saliva (Marcos 8: 22-26) ou argila (João 9: 6). Mas não importa o que os gestos 

acompanhados Suas curas, eles eram inexplicáveis de qualquer outra forma de 

intervenção sobrenatural divina. Nem eram Suas curas depende da fé de quem está sendo 

curado; muitos dos que Ele curou manifestado nenhuma fé antes de sua cura. 

Neste ponto, é útil acrescentar que seis características caracterizado ministério de cura de 

Cristo. 

Em primeiro lugar, tal como referido acima, Jesus curado com uma palavra, um toque, 

ou algum outro gesto. 

Em segundo lugar, Jesus curou instantaneamente. Não houve curas progressivos, em que 

as pessoas, curou gradualmente ficou ainda melhor. A sogra sintomas da de Pedro 

desapareceu imediatamente e ela foi totalmente restaurado para a saúde (Lucas 4: 38-

39). Da mesma forma, o servo do centurião "foi curado naquele momento" (Mateus 

08:13.); a mulher com a hemorragia foi curada "imediatamente" (Marcos 5:29); os dez 

leprosos foram limpos de sua doença, assim que deixou de mostrar-se aos sacerdotes 

(Lucas 17:14); após Jesus "estendeu a mão, tocou [outro leproso] ... imediatamente 

desapareceu dele a lepra" (Lucas 5:13); quando Jesus ordenou ao homem aleijado no 

tanque de Betesda "," Levante-se, pegue a sua palete e caminhada. " Imediatamente, o 

homem tornou-se bem, e pegou seu pallet e começou a andar "(João 5: 8-9). Alguns 

oferecem cura do Senhor do cego em Betsaida (Marcos 8: 22-25) como um exemplo de 

uma cura progressiva. Mas a afirmação do homem: "Vejo os homens, pois os vejo como 

árvores que andam por aí" (v. 24), apenas definiu sua condição preexistente de 

cegueira. A cura real foi instantânea (v. 25). Tinha as curas de Jesus não foi instantâneo, 

Seus críticos poderia ter alegado que as pessoas tornaram-se melhor como resultado de 

processos naturais. 

Em terceiro lugar, Jesus curou totalmente. Por exemplo, a mãe-de-lei de Pedro foi curada 

de todos os seus sintomas e saiu imediatamente de ser acamada para servir uma 

refeição. Quando Jesus curou um homem "cheio de lepra" (Lucas 5:12), "a lepra o 

deixou" (v. 13). Foi a mesma coisa com todos as curas de Jesus; "O cego recuperou a 

vista e os coxos caminhavam, os leprosos [foram] purificados, os surdos ouviram" (Mat. 

11: 5). 

Em quarto lugar, Jesus curou todos. Ao contrário modernos falsos curandeiros, Ele não 

deixou para trás as longas filas de pessoas decepcionadas, distraído que não foram 

curadas. Mateus 4:24 diz que "a notícia sobre Ele espalhou por toda a Síria; e trouxeram-

lhe todos os que estavam doentes, aqueles que sofrem de várias doenças e dores, 

possessos, os lunáticos, os paralíticos; e ele os curou. "De acordo com Mateus 12:15:" 

Muitos o seguiram, e Ele curou a todos ", enquanto Lucas 6:19 diz que" todas as pessoas 

estavam tentando tocá-lo, para poder vinha dele e cura todos eles. "era tão difundida de 

cura de Jesus que Ele, na verdade, banido doença de Israel durante os três anos do seu 

ministério. 

Em quinto lugar, Jesus curou a doença orgânica. Ele não curou vagos, ambíguos, doenças 

invisíveis, tais como dor lombar, palpitações cardíacas, ou dores de cabeça. Pelo 

contrário, Ele restaurou completa mobilidade para membros paralisados, visão integral 



para cegar os olhos, a audição integral para ouvidos surdos, e completamente limpa a pele 

leprosa. Jesus curou "todo tipo de doença e todos os tipos de enfermidades entre o povo" 

(Mateus 04:23;. Cf. 9,35). Todas as curas de Jesus eram inegáveis, sinais milagrosos, 

como até mesmo seus inimigos mais amargos admitiu (João 11:47). 

Finalmente, Jesus ressuscitou os mortos, não os que estavam em coma temporário, ou 

cujos sinais vitais flutuou durante a cirurgia, mas um jovem em seu caixão em seu 

caminho para o cemitério (Lucas 7: 11-15), uma jovem cuja morte era evidente para todos 

(Marcos 5: 22-24, 35-43), e um homem que havia sido morto por quatro dias (João 11: 

14-44). 

Mas isso era mais do que a cura física para Bartimeu e seu companheiro cego, uma vez 

que depois de curar-lhe o Senhor lhe disse: "A tua fé te salvou." A palavra grega 

traduzida como "bem" não é iaomai, que significa "para curar, "mas Sozo , o termo 

familiar Novo Testamento traduzida como "salvo", em referência à salvação. Enquanto a 

fé não era necessário que alguém para ser curado, é absolutamente necessário para a 

salvação (Lucas 5:20; 7: 48-50; 8: 46-48; 17: 17-19). Outra evidência de que Jesus estava 

se referindo a salvação vem do fato de que Bartimeu (e seu companheiro;. Matt 20:34) . 

começou a segui-Lo, glorificando a Deus Ambos são marcas de uma verdadeira 

conversão; seguinte refere-se à obediência, glorificando a adoração. Eles, sem dúvida, 

estavam em Jerusalém para os eventos da Semana da Paixão; a entrada triunfal, limpeza 

de Cristo do templo, talvez seu julgamento e crucificação. Eles podem até ter sido entre 

os 120 reunidos no cenáculo, no Dia de Pentecostes. Como observado anteriormente, 

Marcos pode ter dado o nome de Bartimeu em seu relato sobre o incidente (Marcos 

10:46), porque ele era bem conhecido na igreja primitiva. 

PRAISE ESPONTÂNEA DO CROWD 

e quando todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. (18: 43b) 

Nem tudo das pessoas que viram a cura milagrosa do Senhor creram nele. No entanto, 

eles não podiam negar que um milagre havia acontecido, e, portanto, eles louvaram a 

Deus. Isso, sem dúvida, contribuiu para o derramamento maciço de louvor na entrada 

triunfal. 

Cinco lições podem ser aprendidas a partir desta passagem. 

Primeiro, o Senhor não ignora o clamor daqueles que verdadeiramente chamar-lo (Mt 

11:28;. João 6:37). 

Em segundo lugar, o Senhor é profundamente compassivo. 

Em terceiro lugar, o Senhor tem poder sobre todas as doenças. 

Em quarto lugar, o Senhor veio para mais do que apenas para curar doenças; Ele veio 

para salvar os perdidos e transformá-los em adoradores obedientes. 

Por fim, a passagem exige auto-exame. Aqueles que manifestar interesse em Cristo são 

ou entre a multidão curiosa, cujo louvor é rasa, superficial, e, finalmente, falsa, ou eles 

são como os dois cegos, cujo desespero os levou a abandonar tudo para vir a Cristo para 



a salvação, e que dão evidência de que a salvação, seguindo Cristo, obediente e 

glorificando a Deus. 

 
105. A Pecador encontra e Busca o Salvador 

(Lucas 19: 1-10) 

Ele entrou em Jericó e estava atravessando. E havia um homem 

chamado pelo nome de Zaqueu; ele era um chefe dos publicanos 

e era rico. Zaqueu estava tentando ver quem era Jesus, e não 

podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Assim, 

ele correu adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-Lo, porque 

Ele estava prestes a passar por essa maneira. Quando Jesus 

chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: "Zaqueu, 

pressa e descer, porque hoje me convém pousar em tua casa." E 

ele correu e desceu e receberam de bom grado. Ao verem isso, 

todos começaram a murmurar, dizendo: "Ele tem ido para ser 

hóspede de um homem que é um pecador." Zaqueu parou e disse 

ao Senhor: "Eis aqui, Senhor, metade dos meus bens darei aos 

pobres, e se defraudei alguém em qualquer coisa, eu vou dar a 

volta quatro vezes mais. "E Jesus disse-lhe:" Hoje veio a salvação 

a esta casa, pois ele também é filho de Abraão. Porque o Filho do 

homem veio buscar e salvar o que estava perdido "(19: 1-10). 

A história familiar de Zaqueu, aparecendo apenas no evangelho de Lucas, é uma história 

rica e instrutivo com um verso de conclusão que expressa a verdade mais valioso e 

gloriosa sempre revelada. Nessa declaração fechando o Senhor Jesus Cristo resumiu todo 

o propósito de Sua encarnação, para procurar e resgatar os pecadores perdidos. 

Deus procura os pecadores, porque "não há ninguém que busque a Deus" (Rom. 3:11). A 

não ser que Ele graciosamente chama-los eles não vão vir (cf. Rm 1: 6-7; 08:28; 11:29; 1 

Cor. 1:. 9, 23-24, 26; Gal. 1: 6; Ef 4. : 1, 4; Col. 3:15, 1 Tessalonicenses 2:12; 2 

Tessalonicenses 2:14; 2 Tm 1:... 9; Heb 3: 1; 1 Pedro 2: 9., 21; 3: 9; 5:10; 2 Pedro 1: 

3). Depois que Adão e Eva pecaram e tentou esconder-se Dele, Deus chamou-lhes: "Onde 

estás?" (Gênesis 3: 8-9). Ao longo da história, Deus tem continuado a procurar o perdido 

(cf. Ez 34:11, 16; Lc. 15: 4-32). Não haveria reconciliação, salvação, perdão, ou 

esperança do céu, se Ele não o fez. 

Jesus veio ao mundo, não, como alguns sugerem, para ser um bom professor, ou um líder 

moral. Ele não veio a abraçar idéias que iria elevar a consciência espiritual das 

pessoas. Ele também não veio ao mundo para fornecer um exemplo de ser humano nobre, 

a vida religiosa. O divino Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores 

condenados, porque Deus é uma economia de Deus (cf. Sl 106:.. 21; Is 43:11; 45:15, 17, 

21, 22). Essa é a mensagem bíblica e da fundação do evangelho. Tudo em pontos do 

Antigo Testamento para que a verdade; tudo no Novo Testamento, explica ele. 



Que o Filho de Deus veio ao mundo para salvar os pecadores foi esclarecido antes do Seu 

nascimento. Em Mateus 1:21, o anjo disse a José: "[Maria] dará à luz um filho; e lhe porás 

o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados "O apóstolo João 

escreveu que Jesus" apareceu a fim de tirar os pecados "(1 João 3: 5).. Paulo testificou: 

"É uma declaração de confiança, que merece a plena aceitação, que Cristo Jesus veio ao 

mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal de todos" (1 Tm 1:15; cf. 

4:10; João 4.: 14, 42; Atos 5:31; 2 Coríntios 5: 18-21; 2 Tm 1:10; Tito 2:13)... 

Nenhum escritor evangelho inspirada colocar mais ênfase a esta verdade do que 

Lucas. Essa ênfase é mais clara e dramaticamente retratada nos três parábolas de Lucas, 

capítulo 15, em que Deus se compara a um pastor buscando uma ovelha perdida, uma 

mulher que procura uma moeda perdida, e um pai à procura de um filho perdido. Essas 

parábolas não apenas se concentrar em sua busca, mas também expressam sua alegria 

pela salvação dos pecadores encontrado. Extrema alegria de Deus em recuperar o perdido 

é visto também no Antigo Testamento. Isaías 62: 5 diz: "Porque, como o jovem desposa 

uma virgem, para que seus filhos se casará com você; e como o noivo se alegra da noiva, 

assim, o seu Deus se deleitará em ti. "Por meio do profeta Jeremias Deus declarou:" Eu 

me alegrarei sobre eles para lhes fazer bem e plantá-los fielmente nesta terra com todo o 

meu coração e com toda A minha alma "(Jer. 32:41). 

A história da conversão de Zaqueu é um dos mais claros ilustrações bíblicas de Deus que 

procuram um pecador específico. Aquele homem, no meio de uma enorme multidão, 

tinha um compromisso divino com a busca, poupando Senhor. Jesus localizado ele, 

chamou-o pelo nome, e perseguiu-o para a salvação. 

Esta história profunda pode ser simplesmente dividido em três seções: o pecador, o 

Salvador, e para a salvação. 

A SINNER 

Ele entrou em Jericó e estava atravessando. E havia um homem 

chamado pelo nome de Zaqueu; ele era um chefe dos publicanos 

e era rico. Zaqueu estava tentando ver quem era Jesus, e não 

podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Assim, 

ele correu adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-Lo, porque 

Ele estava prestes a passar por essa maneira. (19: 1-4) 

Como observado no capítulo anterior deste volume, Jericho foi localizado a cerca de 15 

milhas a nordeste de Jerusalém e cerca de cinco quilômetros do rio Jordão. O famoso 

historiador do século XIX Alfred Edersheim dá uma vívida descrição de Jericó como foi 

nos dias de Jesus: 

A antiga cidade não ocupava o local da atual aldeia miserável, mas estava cerca de meia 

hora para o norte-oeste da mesma, pelo chamado Elisha-Spring. A segunda mola levantou 

uma hora mais ao norte-noroeste. A água desses mananciais, distribuídos por aquedutos, 

deu, sob um céu tropical, fertilidade insuperável para o solo rico ao longo do "liso" de 

Jericó, que é de cerca de doze ou catorze quilômetros de largura ... Josephus descreve-o 

como a parte mais rica do país, e chama-lhe um pouco de Paraíso. Antony havia conferido 

as receitas das suas bálsamo-plantações como um presente imperial sobre Cleópatra, que 



por sua vez vendeu-os para junto de Herodes. Aqui cresceu palmeiras de vários tipos, 

plátanos, o cipreste-flor, o Myro-balsamum, que renderam o óleo precioso, mas 

especialmente o de plantas bálsamo. Se a estas vantagens de clima, solo e produções 

acrescentamos nós, que era, por assim dizer, a chave da Judéia para o leste, que estava 

sobre a caravana de estrada de Damasco e da Arábia, que era um grande comercial e 

centro militar e, por último, a sua proximidade a Jerusalém, a qual se formou a última 

"estação" na estrada dos peregrinos festivas da Galiléia e Peréia-lo não vai ser difícil de 

compreender ou sua importância ou a sua prosperidade.  

     Podemos imaginar a -nos a cena, como nosso Senhor naquela tarde no início da 

primavera vi isso. Lá estava, na verdade, já o verão, pois, como Josephus nos diz, mesmo 

no inverno os habitantes só podia suportar a roupa mais leve de linho. Estamos nos 

aproximando-o da Jordan. Ele é protegido por muros, ladeado por quatro fortes. Estas 

paredes, do teatro e do Anfiteatro, foram construídos por Herodes; o novo palácio e seus 

esplêndidos jardins são o trabalho de Arquelau. Tudo ao redor onda bosques de palmeiras 

de penas, subindo em beleza imponente; esticar jardins de rosas, e especialmente doce 

aroma bálsamo plantações-se à maior por trás dos jardins reais, dos quais o perfume é 

transportado pelo vento quase para o mar, e que pode ter dado à cidade seu nome (Jericho, 

"o perfumado '). É o Éden da Palestina, o reino das fadas muito do velho mundo. E como 

é estranhamente esta jóia set! No fundo, naquele vale oco, através do qual os ventos 

Jordânia tortuosos, a perder as suas águas na massa viscosa do Mar do Juízo. O rio e do 

Mar Morto são quase equidistante das cidade-cerca de seis milhas. Do outro lado do rio 

subir as montanhas de Moab, no qual se encontra a coloração roxa e violeta. Rumo a 

Jerusalém e norte estique as colinas calcárias, o esconderijo de ladrões ao longo da estrada 

desolada para o City. Lá, e no deserto vizinho da Judéia, que são também as habitações 

solitárias de anacoretas [eremitas] -enquanto sobre toda esta cena estranhamente variada 

foi arremessado do manto de muitas cores de um verão perpétua. E nas ruas de Jericó 

uma multidão heterogênea atende: peregrinos da Galiléia e Peréia, sacerdotes que têm a 

'estação' aqui, os comerciantes de todas as terras, que vieram para comprar ou para vender, 

ou estão na grande caravana-road da Arábia e Damasco-ladrões e anacoretas, fanáticos 

selvagens, soldados, cortesãos, e publicanos-ocupado por Jericó foi a estação central para 

a arrecadação de impostos e personalizado, tanto em produtos nativos e em que trouxe do 

outro lado do Jordão. ( O Vida and Times de Jesus o Messias [Reprint; Grand Rapids: 

Eerdmans, 1971]., 2: 349-51 itálico no original) 

A chegada do Senhor em Jericó trabalhando-milagre, acompanhado por uma grande 

multidão de peregrinos com destino a Jerusalém, compreensivelmente criou uma 

sensação. Foi a esta enorme multidão que Jesus declarou que Ele veio para buscar e salvar 

o perdido, e demonstrou que, ao trazer a salvação ao pecador mais notório de Jericó. 

Uma das muitas pessoas assistindo enquanto Jesus estava atravessando a cidade . Era 

um homem chamado pelo nome de Zaqueu Aqui é sexta e última referência de Lucas 

para coletores de impostos (cf. 3:12; 5: 27-32; 7: 29- 34; 15: 1; 18: 10-13). Apesar de 

cobradores de impostos eram os párias mais odiado e desprezado em Israel, não era um 

crime a ser um, uma vez que a tributação é uma instituição divina. O reino teocrático de 

Israel no Antigo Testamento foi financiado por um sistema de tributação detalhado no 

qual cada pessoa judaica pago essencialmente 23,3 por cento de sua renda para apoiar o 

governo. Quando alguns cobradores de impostos arrependidos perguntou João Batista: 

"Mestre, o que devemos fazer?" (Lucas 3:12), ele não lhes disse para parar seus trabalhos 

como cobradores de impostos, mas sim ordenou-lhes, "Recolha não mais do que aquilo 

que você foi condenada a "(v. 13). Jesus ordenou que os impostos a pagar, quando disse: 



"Dai a César o que é de César" (Lucas 20:25; cf. Rom. 13: 7), e Ele mesmo pagou os 

impostos necessários (Mateus 17: 24-27. ). 

O que Deus foi denunciado impostos abusivos ou ilegítimos, extorsão, desonestidade, e 

tirar dinheiro de pessoas por uso de violência física, intimidação e crueldade, como os 

cobradores de impostos no mundo antigo fez. Como eu disse em um volume anterior desta 

série, 

A ocupação romana de Israel envolveu mais do que apenas uma presença militar; a nação 

também foi sujeito a tributação Roman. Os impostos na Galiléia, por exemplo, foram 

encaminhados por cobradores de impostos para Herodes Antipas, e por ele a 

Roma. Antipas vendido franquias fiscais para o maior lance, e essas franquias foram um 

negócio lucrativo. Os coletores de impostos teve uma certa quantidade que eles eram 

obrigados a recolher, e tudo o que eles coletaram além de que eles foram autorizados a 

manter (cf. Lc 3: 12-13). Além do imposto de votação (em todos, inclusive escravos), 

imposto de renda (cerca de um por cento), e imposto sobre a terra (um décimo de todos 

os grãos, e um quinto de todo o vinho e fruta), foram impostos sobre o transporte de 

mercadorias , letras, produzir, utilizando estradas, atravessando pontes, e quase qualquer 

outra coisa as mentes gananciosas, gananciosos dos cobradores de impostos poderia 

pensar. Tudo isso muito à esquerda do quarto para o furto, extorsão, exploração e até 

mesmo agiotagem, como coletores de impostos emprestou dinheiro a juros exorbitantes 

para aqueles que não foram capazes de pagar os seus impostos. Os cobradores de 

impostos também empregou capangas para intimidar as pessoas fisicamente em pagar, e 

bater-se aqueles que se recusaram. ( Lucas 1-5 , A Commentary MacArthur Novo 

Testamento [Chicago: Moody, 2009], 330) 

O comportamento dos cobradores de impostos fez rico, mas ao custo de ser barrado da 

sinagoga. Porque as pessoas consideradas impuros, eles foram cortados das relações 

sociais. Eles poderiam associar-se apenas com os seus companheiros de cobradores de 

impostos e outros pecadores proscrito com quem eles associadas (15:. 1; cf. Mt 9: 10-11; 

11:19). 

Ironicamente, considerando sua ocupação e reputação, o nome Zaqueu significa "limpo", 

"inocente", "puro", ou O único outro coletor de impostos chamado no Novo Testamento 

é Levi (Mateus 9 "justo".: 9; Lucas 5: 27). Como Bartimeu (cf. capítulo anterior deste 

volume), Lucas pode ter dado o seu nome, porque ele havia se tornado bem conhecido na 

igreja primitiva (de acordo com a tradição, ele foi nomeado bispo de Cesaréia por Pedro). 

Zaqueu não era cobrador de impostos de baixo nível. Architelōnēs ( chefe de impostos ), 

usado somente aqui no Novo Testamento, significa que ele foi o comissário de 

impostos; o chefe de cobradores de impostos da região. Zaqueu estava no topo da 

pirâmide; os cobradores de impostos comuns tinha de lhe pagar uma porcentagem do que 

eles recolhidos. Como resultado, ele era rico. 

Como muitos na multidão, Zaqueu foi continuamente tentando ver quem era 

Jesus. Ele, também, estava curioso sobre ele, mas mais do que isso, ele tinha um coração 

insatisfeito. Zaqueu sabia que ele estava afastado de Deus, e não tinham a vida eterna. Ele 

estava se sentindo culpado por seu pecado. 



O esforço de Zaqueu ver Jesus enfrentou dois obstáculos, no entanto: a multidão era 

grande, e ele era de pequena estatura. Com determinação e desespero, 

Zaqueu correndo adiante no caminho que conhecia Jesus levaria , subiu a um sicômoro 

a fim de vê-Lo, porque Ele estava prestes a passar por essa 

maneira. A sicômoro árvore (ou amora) teve um relativamente curto tronco com ramos 

baixos que Zaqueu alcançados. Depois subiu na árvore, ele esperou por Jesus para se 

tornar visível. 

O SALVADOR 

Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: 

"Zaqueu, pressa e descer, porque hoje me convém pousar em tua 

casa." E ele correu e desceu e receberam de bom grado. Ao verem 

isso, todos começaram a murmurar, dizendo: (19: 5-7) "Ele tem 

ido para ser hóspede de um homem que é um pecador". 

Quando Jesus chegou àquele lugar onde Zaqueu estava sentado na sala de espera de 

árvore, ele fez alguns movimentos que deve tê-lo chocado. Primeiro, o Senhor parou, 

então olhou para cima e fez contato visual com Zaqueu, e chamou-o pelo nome, embora 

eles nunca tinham se encontrado (cf. Sua interação com Nathanael em João 1: 45-

48). Finalmente, e mais impressionante de tudo, o Senhor ordenou Zaqueu para levá-lo 

para casa! Ele disse: "Apresse-se e descer, porque hoje me convém pousar em tua 

casa." Os verbos traduzido pressa e descer são imperativos, e requerem uma acção 

imediata. O Senhor sabe que não só ele salvará, mas onde e quando que a salvação terá 

lugar (cf. Jo 3: 8). A partícula dei ( deve ) ser usado em todo o evangelho de Lucas para 

falar da necessidade divina (cf. 02:49; 04:43; 09:22; 13:33; 17:25; 22:37; 24: 7, 44). Ele 

foi pré-determinado antes da fundação do mundo que Jesus iria ficar na casa de Zaqueu, 

que dia e conceder-lhe a vida eterna. 

Depois de Zaqueu superou seu choque e surpresa, ele se apressou e desceu de seu poleiro 

na árvore e recebeu Jesus com alegria. Isso teria sido a primeira vez que qualquer pessoa 

honrada, cerimonialmente limpo, e respeitado já tinha chegado a sua casa. Como o pai 

recebeu o filho pródigo (Lucas 15: 11-32), Jesus abraçou um agente odiava pecando de 

Roma e reconciliados ele. 

Nada ilustra mais claramente a diferença entre o coração de Deus e apóstata judaísmo do 

primeiro século do que a reação de indignação pela multidão. Quando eles viram que 

Jesus estava indo para ficar com Zaqueu, todos começaram a murmurar, dizendo: "Ele 

tem ido para ser hóspede de um homem que é um pecador. " O verbo 

onomatopoeic diagonguzō ( péssimo ) é uma palavra forte, indicando intensa 

desaprovação do público da ação do Senhor, não só de falar com Zaqueu, mas também 

de ficar a noite (o verbo traduzido entrara para ser hóspede significa para soltar sua 

roupa, em preparação para passar a noite). No que se preze judeu jamais poluir-se por 

ficar em casa do administrador-chefe da tributação Roman. Isso, no entanto, não 

significava nada para Jesus, que estava em uma missão divina, instituído pela soberana 

divina graça eletiva e operando no calendário divino, para trazer esta perdido pecador à 

salvação. 

A SALVAÇÃO 



Zaqueu parou e disse ao Senhor: "Eis aqui, Senhor, metade dos 

meus bens darei aos pobres e, se defraudei alguém em qualquer 

coisa, vou devolver quatro vezes mais." E Jesus disse-lhe: " Hoje 

veio a salvação a esta casa, pois ele também é filho de 

Abraão. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que 

estava perdido "(19: 8-10). 

Lucas não descrever apresentação do Senhor do evangelho a Zaqueu, ou sua 

resposta. Mas a salvação do homem é evidente a partir da transformação de sua vida, que 

se revelou em que parte de sua vida em que o seu pecado se manifestou mais 

abertamente. Zaqueu parado (a palavra grega é melhor traduzida como "tomou uma 

posição"), reconheceu Jesus como Senhor (cf. Rom. 10: 9-10), e expressou sua 

abnegação (cf. Lucas 9: 23-24) dizendo a Ele, "metade dos meus bens darei aos 

pobres" (cf. 2 Cor. 8: 3; Tiago 2: 15-16; 1 João 3:17). Além disso, sua declaração, "se 

defraudei alguém em qualquer coisa, eu vou dar a volta quatro vezes mais", declarou 

sua intenção de fazer a restituição pelos erros que cometeu, de acordo com o montante 

máximo exigido pela lei do Antigo Testamento ( Ex 22:... 1; cf. vv 4-14; Num 5: 6-7). A 

autenticidade da salvação de Zaqueu foi evidenciado pela transformação completa de seu 

comportamento. 

Jesus confirmou a realidade da salvação de Zaqueu quando Ele lhe disse: "Hoje veio a 

salvação a esta casa, pois ele também é filho de Abraão." Zaqueu tinha, é claro, foi um 

filho de Abraãoetnicamente toda a sua vida . Mas, como o apóstolo Paulo escreveu: 

Ele não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Mas 

ele é um judeu que é interiormente; e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na 

letra; e seu louvor não provém dos homens, mas de Deus. (Rm 2: 28-29; cf. 9: 6.) 

Mesmo assim Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Portanto, 

certifique-se de que é os que são da fé são filhos de Abraão. A Escritura, prevendo que 

Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, 

dizendo: "Todas as nações serão benditas em ti." Então aqueles que são da fé são 

abençoados com Abraão, o crente ... E, se sois de Cristo, então sois descendência de 

Abraão, e herdeiros conforme a promessa. (Gal 3: 6-9, 29; cf. João 8:. 33-44) 

Paulo tinha sido um fariseu zeloso, orgulhoso de sua herança abraâmica (Fp 3: 4-6.). Mas 

depois de sua salvação ele via tudo isso como "lixo" (v. 8), e se como o mais importante de 

todos os pecadores (1 Tm. 1:15). 

Tão completa foi a transformação de Zaqueu que ele instantaneamente deixou de ser um 

ladrão para ser um benfeitor; de ser egoísta de ser altruísta, de ser um tomador de ser um 

doador. Ele se tornou um verdadeiro judeu, parte do Israel de Deus (Gal. 6:16), um judeu 

que foi um interiormente. Ele já não era apenas um filho de Abraão por raça, mas um 

filho de Abraão pela fé. Naquele mesmo dia, ele foi justificado pela fé. O que tinha sido 

perdido foi salvo e liberto do pecado, da morte e do inferno. O Senhor deu-lhe vida e luz 

para crer e se arrepender e sua conduta foi transformada. 



Filho do Homem, um título messiânico tomado de Daniel 7:13, foi a forma mais comum 

de se referir a si mesmo de Jesus. Ele descreve sua humanidade e sua divindade. Os 

verbos traduzidos buscar esalvar são infinitivos, e expressar a Proposito para a qual 

Jesus veio ao mundo. Para salvar é resgatar do mal e entregar a partir de 

perigo. Perdido traduz uma forma do verbo apollumi , o que significa "ser arruinado", ou 

"destruído". Pecado devastou toda a humanidade, deixando pecadores perdidos 

estragaram, corrompido, mal, arruinado, e se dirigiu para a condenação eterna (Romanos 

3: 10-18; Ef 4:17..). Mas Deus, em sua misericórdia, graça e amor, enviou Cristo para 

buscar e salvar aqueles que enfrentam a Sua própria ira e julgamento. Nas palavras do 

hino de Filipe P. Bliss "Hallelujah, que um Salvador!": 

  

"Man da Tristezas!" O que é um nome 

Porque o Filho de Deus que veio 

Pecadores arruinados para recuperar! 

Aleluia, o que é um Salvador! 

  

Quando um pecador se busque a Deus (Jer 29:13; Amos 5:.. 4; Mt 6:33; 11:28), ele faz 

isso só porque Deus tem procurado ele primeiro (João 6:44; cf. 1 João 4 : 19), o chamou 

de "das trevas para a sua maravilhosa luz" (1 Pedro 2: 9), e quebrou o seu estado de morte, 

tornando-o vivo (cf. Ef. 2: 1-3). 

 
106. As recompensas do Rei viajante (Lucas 19: 

11-27) 

Enquanto eles estavam ouvindo estas coisas, Jesus passou a 

contar uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles 

pensavam que o Reino de Deus ia aparecer imediatamente.Então 

Ele disse: "Um homem nobre partiu para uma terra distante para 

receber um reino para si mesmo, e depois voltar. E chamou dez 

dos seus escravos, e deu-lhes dez minas e disse-lhes: "Fazer 

negócios com este até que eu volte." Mas os seus concidadãos 

odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: "Nós 

não queremos que este reine sobre nós."Quando ele voltou, depois 

de receber o reino, ele ordenou que estes escravos, a quem tinha 

dado o dinheiro, ser chamado para ele para que ele possa saber o 

que as empresas que tinham feito. O primeiro apareceu, dizendo: 

'Senhor, a tua mina rendeu dez minas mais.' E ele lhe disse: 'Muito 

bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, coisa, você deve estar 

em posição de autoridade sobre dez cidades'. Veio o segundo, 

dizendo: 'Os seus mina, mestre, rendeu cinco minas.' E ele disse-



lhe também: "E você deve ser mais de cinco cidades. Veio outro, 

dizendo: 'Senhor, aqui está a tua mina, que eu ficava guardado em 

um lenço; pois eu estava com medo de você, porque você é um 

homem severo; você pegar o que você não se deitou e colhe o que 

não plantou. " Ele disse-lhe: 'Por suas próprias palavras, eu vos 

julgarei, você inútil escravo. Você sabia que eu sou um homem 

severo, tomando-se o que eu não estava, e ceifo o que não 

semeei? Então por que você não colocar o meu dinheiro no banco, 

e tendo vindo, eu teria retirado com os juros? Então ele disse aos 

que ali estavam, 'Take a mina longe dele e dá-la a quem tem dez 

minas. E eles disseram-lhe: "Mestre, ele tem dez minas já." "Eu 

vos digo que a todo mundo que tem, mais será dado, mas daquele 

que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Mas esses meus 

inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os 

aqui e matai-os na minha presença "(19: 11-27). 

As parábolas Nosso Senhor disse foram projetadas para mover as pessoas do reino do 

familiar para o reino do desconhecido. Ele transmitiu a verdade espiritual que era novo e 

desconhecido para seus ouvintes por meio de analogias, ilustrações e histórias sobre as 

coisas com as quais eles eram familiares. Jesus chamou Suas histórias a partir das 

experiências habituais da vida cotidiana. 

Esta incrível história não é uma exceção. Ele pode ser vagamente conectada a uma 

realidade histórica, conhecido pelo povo da Judéia, particularmente aqueles em Jericó. 

Israel, no tempo de Cristo foi uma nação ocupada, sob o domínio e autoridade de 

Roma. Os romanos dominavam suas terras conquistadas através governantes 

subordinados, que tiveram de ser aprovado e concedido o direito de governar por 

Roma. Herodes, o Grande, o fundador da dinastia de Herodes, negociado com Marcos 

Antony para obter o direito de governar Israel. Depois de sua morte, em 4 AC , o reino 

de Herodes foi dividido entre seus três filhos, e Arquelau foi feito governante de 

Judéia. Buscando a intimidar seus súditos, ele matou três mil judeus. Não 

surpreendentemente, as pessoas odiavam-no, e quando ele foi para Roma para ter seu 

governo confirmou oficialmente, eles enviaram uma delegação a apelar para César não 

para torná-lo seu governante. A título de compromisso, Augustus concedida Arquelau o 

direito de governar, mas não para usar o título de rei até que ele tinha ganhado a favor do 

povo-o que, naturalmente, ele nunca fez. Logo, regra dura de Arquelau criou o caos, e os 

romanos removido-lo do poder. Eles substituíram-lo com uma série de governadores, de 

que Pilatos foi o quinto. Esse incidente, com o qual todos os ouvintes de Jesus eram 

familiar, proporcionou uma experiência histórica para pavimentar o caminho para esta 

história. 

História inventada do Senhor é sobre um nobre imaginário que partiu para um país 

distante para receber um reino, deixando instruções para os seus servos para cumprir suas 

responsabilidades de negócios em sua ausência. Alguns de seus inimigos, no entanto, 

enviou uma delegação para o governante que era a conceder-lhe o seu reino, expressando 

seu desejo de que o nobre não ser nomeado governante sobre eles. 



A frase , enquanto eles estavam ouvindo essas coisas remete para o verso 10 e os 

comentários do Senhor após a salvação de Zaqueu. A breve declaração gravada em que o 

verso não era a totalidade do sermão do Senhor, mas apenas a sua tese 

declaração. Enquanto caminhavam ao longo da estrada na viagem de quinze ou assim 

milhas a Jerusalém, Jesus continuou a ensinar a multidão que o acompanhava, ampliando 

o significado de Sua declaração de que ele tinha "veio buscar e salvar o que estava 

perdido. " 

O Senhor Jesus não veio para derrotar os romanos e estabelecer o reino messiânico terrena 

como o povo judeu antecipado. Ele vai fazer isso quando Ele voltar novamente. Também 

não era seu objetivo de realizar uma reforma social, os liberais acreditam 

erroneamente. Se esse era seu objetivo, ele falhou completamente para alcançá-lo. Pelo 

contrário, o Senhor veio para oferecer a salvação a todos os que confessam sua perdição 

pecaminosa, se arrepender e crer em Jesus Cristo como seu único Salvador. A cura 

recente dos dois cegos (18: 35-43) e para a salvação de Zaqueu revelar Jesus para ser o 

Salvador em busca dos perdidos (como fazem as três parábolas Ele contou no capítulo 

15), mas o povo judeu não aceitou Sua missão e agarrou-se à esperança de um reino 

messiânico terrena. Mesmo depois da ressurreição, os discípulos ainda estavam 

confusos. Em Atos 1: 6 perguntaram-Lhe: "Senhor, é neste tempo Você está restaurando 

o reino de Israel?" (Lc 24:21). Porque foi contrário ao ensino messiânica judaica que eles 

tinham sido ensinados por toda a vida, que não aceitariam o ensinamento do Senhor que 

o reino de Messias seria adiada (cf. Mt 25:. 5, 19). 

Porque eles estavam perto de Jerusalém, a multidão suposto que a terrena reino de 

Deus eles fervorosamente desejava ia aparecer imediatamente. A antecipação foi 

crescendo a cada milha que passava e ainda é sugerido pelo verbo grego 

traduzido aparecer, que é um termo náutico para algo se tornar visível no horizonte (cf. 

Atos 21: 3). Mas esse reino terrestre seria adiada, e Jesus em primeiro lugar ser rejeitado 

pelo seu povo (João 1:11), morto e ressuscitado dentre os mortos para oferecer o sacrifício 

para a salvação. Em seu retorno, ele estabelecerá o seu milenar regra terrena (cf. Ap 20). 

Para corrigir suas noções errôneas, o Senhor criou esta história sobre si mesmo para 

ilustrar o atraso no estabelecimento de Seu reino 

terrestre. Nesta parábola, o nobre representa Jesus; sua viagem a um país distante 

para receber um reino para si representa ascensão e exaltação de Cristo para a mão do 

Pai direito (Atos 2:33, 36; Fp 2: 9-11.) e, depois de um atraso, o Seu retorno a reinar 

(Marcos 13: 33-37; Lucas 21: 25-36; Ap 19: 11-21). Os dez 

escravos ( doulous [ escravos ] Neste caso refere-se a funcionários de confiança dada a 

maior responsabilidade) que receberam os dez minas (cerca de três salários dos meses) 

representam todos os que professam servir a Cristo. O nobre cobrado seus escravos 

para "fazer negócios com isso até eu voltar." Fazer negócios traduz uma forma do 

verbo pragmateuomai , que está relacionado com o substantivo pragma , a partir do qual 

o Inglês palavra "pragmática" deriva. Eles deveriam fazer algo produtivo e rentável, com 

o que ele lhes confiou. Ao fazer isso, iria mostrar o seu amor e respeito pelo seu mestre, 

e seu compromisso com o bem-estar de sua família, e ser recompensado por sua fidelidade 

quando ele voltou. Na aplicação, esta é uma chamada para viver uma vida que honre o 

nobre ausente (Cristo), que passará a deter as pessoas responsáveis por suas ações quando 

Ele voltar. 



Apesar de suas semelhanças, esta parábola não é o mesmo que a parábola dos talentos 

que os registros de Mateus (Mt 25:. 14-30). Darrell L. Bock esboça 

1. As configurações são diferentes: Lucas tem a parábola em Jericó, enquanto Mateus tem 
em Jerusalém. 

2. O público-alvo são diferentes: Lucas tem as observações em frente de uma multidão, 
enquanto Mateus tem só com os discípulos. 

3. Lucas tem uma série de detalhes exclusivos, incluindo uma observação adicional na 
definição que regista o atraso de consumação e uma nota sobre os cidadãos e emissário 
enviado para protestar contra a seleção do rei. 

4. Mateus tem um homem de negócios, enquanto que Lucas tem um rei. 

5. Mateus tem três escravos, Lucas dez. 

6. Mateus dá a propriedade funcionários e talentos (cinco, dois e um, respectivamente), 
enquanto que Lucas dá a cada funcionário uma mina. 

7. A diferença de valor entre um talento e uma mina produz uma grande soma em Mateus 
e uma pequena quantia em Lucas. 

8. As recompensas em Mateus são as mesmas para cada servidor, enquanto que em Lucas 
são diferentes. ( Lucas 9: 51-24: 53 , Baker Exegetical Comentário do Novo Testamento 
[Grand Rapids: Baker, 1996], 1527) 

A parábola descreve três grupos distintos: os inimigos, os servos fiéis, e os falsos servos. 

OS INIMIGOS 

Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma 

embaixada, dizendo: "Nós não queremos que este reine sobre 

nós." ... 'Mas esses meus inimigos, que não quiseram que eu 

reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha presença.' 

"(19:14, 27) 

Como foi o caso com Arquelau na vida real, os cidadãos da história odiava o nobre e 

enviou uma delegação depois dele, dizendo depreciativamente, "Nós não queremos 

que este reine sobre nós." Ao contrário do relato histórico de Arquelau, contudo , nada 

na história indica que o nobre deu aos seus cidadãos qualquer causa a odiá-lo. Isso ilustra 

o fato de que Jesus era odiado sem causa (João 15:25; Sl. 69: 4). A atitude do povo judeu 

em direção Arquelau era razoável; sua atitude para com Jesus era uma blasfêmia. 

Apesar de seu ódio e rejeição a ele, inimigos do nobre na história do Senhor foram, no 

entanto, os seus cidadãos. Todos-se aceitá-lo, rejeitá-lo ou ignorá-Lo-se sob o domínio 

soberano do Senhor Jesus Cristo (Hb 2: 8. ). O mundo é seu domínio, uma vez que Ele o 

criou (João 1: 3; Colossenses 1:16; Hebreus 1: 2.), E todas as pessoas são, portanto, seus 

súditos. 

Assim como os inimigos de Arquelau não foram capazes de impedi-lo de tomar o trono, 

assim também os inimigos de Jesus não será capaz de impedi-lo de tomar seu trono. Ele 



foi coroado, e voltará um dia como o "Rei dos reis e Senhor dos senhores" (Apocalipse 

19:16). Quando o nobre retornou de ser coroado rei, ele ordenou aos seus servos, "Esses 

meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e 

matai (o verbo grego é uma forte palavra que significa "para matar completamente, "ou" 

para o abate ") -los na minha presença. " Assim também Jesus irá julgar (Mt 25:. 31-

46) e destruir (Ap 19: 11-21) Seus inimigos quando Ele voltar. 

OS SERVOS FIÉIS 

Quando ele voltou, depois de receber o reino, ele ordenou que 

estes escravos, a quem tinha dado o dinheiro, ser chamado para 

ele para que ele possa saber o que as empresas que tinham feito. O 

primeiro apareceu, dizendo: 'Senhor, a tua mina rendeu dez minas 

mais.' E ele lhe disse: 'Muito bem, servo bom, porque foste fiel no 

pouco, coisa, você deve estar em posição de autoridade sobre dez 

cidades'. Veio o segundo, dizendo: 'Os seus mina, mestre, rendeu 

cinco minas.' E ele disse-lhe também: "E você deve ser mais de 

cinco cidades. (19: 15-19) 

Quando ele voltou, depois de receber o reino, o rei não só destruiu seus inimigos, mas 

também ordenou que esses escravos, a quem tinha dado o dinheiro, ser chamado 

para ele para que ele possa saber o que as empresas que tinham feito. Os dois grupos 

dos funcionários imagem verdadeira e falsos crentes. 

Os versículos 15-19 descrevem os fiéis crentes, e retratam o tempo futuro, quando os 

santos receberão suas recompensas celestiais (1 Coríntios 3: 11-15; 4:. 5; 2 Cor. 5: 9-10; 

Gal 6: 3. -5; 2 Pedro 1: 5-11).Quando o primeiro servo apareceu diante do rei ele não se 

orgulhar de sua realização, mas humildemente, disse respeitosamente a ele, "Senhor, a 

tua mina rendeu dez minas mais." Indiretamente, ele deu o crédito por seu sucesso ao 

rei para a criação do ambiente econômico que permitiu a mina a crescer tão 

notavelmente. O rei elogiou-o e disse-lhe: "Muito bem, servo bom." Porque ele 

tinha sido fiel no pouco, coisa, o rei graciosamente, generosamente o colocou em 

posição de autoridade sobre dez cidades recompensa -a gracioso incomparavelmente 

maiores do que a sua mordomia de dez minas garantido. Em essência, o servo fiel foi 

proferido uma decisão, vice-regente mais de uma província ou região sob o rei. Isso 

simboliza responsabilidade e regra dos crentes sob Cristo no Seu futuro reino (cf. 2 Tm 

2:12; Ap 1:. 6; 05:10; 20: 4, 6). 

Exibindo a mesma humildade como o primeiro escravo, o segundo escravo aos ouvidos 

do rei, "a tua mina, mestre, rendeu cinco minas." Apesar de seus resultados não foram 

os mesmos que o primeiro escravo, ele não foi menos fiel. Nem todo mundo tem os 

mesmos dons, oportunidades ou resultados para o ministério. A questão é a de servir 

fielmente o Senhor Jesus Cristo, maximizando no poder do Espírito os privilégios 

espirituais que o Senhor concede para Sua honra e Sua glória. 

O Senhor está divulgando nesta história que não está vindo uma recompensa futuro 

glorioso para aqueles que servem fielmente. Quando o Senhor aparece Ele derramará 

prodigamente em crentes bênçãos eternas vastamente e desproporcionalmente além do 



que eles nunca pode imaginar. Nas palavras do apóstolo Paulo: "As coisas que o olho não 

viu, eo ouvido não ouviu, e que não tenham entrado no coração do homem, tudo o que 

Deus tem preparado para aqueles que o amam" (1 Coríntios 2: 9). . 

OS SERVOS FALSOS 

Veio outro, dizendo: 'Senhor, aqui está a tua mina, que eu ficava 

guardado em um lenço; pois eu estava com medo de você, porque 

você é um homem severo; você pegar o que você não se deitou e 

colhe o que não plantou. " Ele disse-lhe: 'Por suas próprias 

palavras, eu vos julgarei, você inútil escravo. Você sabia que eu 

sou um homem severo, tomando-se o que eu não estava, e ceifo o 

que não semeei? Então por que você não colocar o meu dinheiro 

no banco, e tendo vindo, eu teria retirado com os juros? Então ele 

disse aos que ali estavam, 'Take a mina longe dele e dá-la a quem 

tem dez minas. E eles disseram-lhe: "Mestre, ele tem dez minas 

já." "Eu vos digo que a todo mundo que tem, mais será dado, mas 

daquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado." (19: 20-

26) 

O terceiro escravo era muito diferente das duas primeiras, como a palavra grega traduzida 

por outro indica. Não é allos , que remete para outro da mesma espécie, mas heteros (a 

origem da palavra Inglês "heterodoxos"), que descreve outro de um tipo diferente. Ao 

contrário dos industriosos dois primeiros escravos, este preguiçoso, escravo indiferente 

tomou a mina o mestre lhe havia confiado, e manteve -loguardado em um lenço. Não 

só foi a de que um desperdício abismal de oportunidade de usar o dinheiro do mestre para 

o lucro, mas também colocá-lo em risco de ser roubado (artigos valiosos eram 

normalmente enterrados; cf. Mt 13:44.). Ele foi negligente, preguiçoso, e impensada, e 

não tinha vontade de honrar ou agradar seu mestre. Em vez de ser motivado pelo amor, 

ele foi conduzido pelo medo, e procurou defender-se por transferir a culpa para o rei. Ao 

dizer-lhe: "Eu estava com medo de você, porque você é um exigente (gr. austēros , a 

partir do qual o Inglês palavra "austero" deriva) homem ",este escravo miserável acusou 

o rei de ser severa, dura, rigorosa, e injusta. Levando ainda mais sua-transferindo a culpa 

um passo, ele passou a dizer, "Você toma-se o que você não se deitou e colhe o que 

não plantou." Surpreendentemente, ele, de fato acusou seu mestre de ser um ladrão; de 

roubar colheitas que ele não planta. 

Este homem não tinha amor ou respeito por seu mestre, e nenhuma relação real com 

ele. Como um típico legalista, ele estava apenas fazer um show para fora. Serviu-lhe o 

dinheiro, na esperança de ficar rico com o nobre virou rei. 

Repreensão severa do rei desmascarado verdadeiro caráter do escravo. "Por suas 

próprias palavras, eu vos julgarei, você inútil escravo. Você sabia que eu sou um 

homem severo, tomando-se o que eu não estava, e ceifo o que não semeei? " Que ele 

representa falsos crentes é óbvia, uma vez que Jesus nunca se referir a qualquer de seus 

filhos amados como um servo inútil . Continuando sua repreensão, o rei exigiu, "Então 

por que você não colocar o meu dinheiro no banco (ou seja, levá-la para os agiotas), e 



tendo vindo, eu teria retirado com os juros? " Se ele tinha algum respeito por o rei, ele 

teria pelo menos investiu para o ganho mínimo. A verdade é que o escravo mau era 

indiferente; ele não tinha nenhuma relação com o rei e não se preocupam com ele ou seus 

interesses. Este hipócrita guardados o dinheiro com o qual ele tinha sido confiado e 

continuou com seus próprios interesses pessoais. 

Então o rei pronunciou julgamento sobre o servo inútil. Virando-se para os 

espectadores que ele lhes ordenou, "Take a mina longe dele e dá-la a quem tem dez 

minas." Surpreendido pela decisão do reilhe disseram: "Mestre, ele tem dez minas 

já." Mas ilustrando a pródiga natureza incessante, sem diminuí da graça de Deus, ele 

declarou: "Eu vos digo que a qualquer que tiver, mais será dado." Por outro lado, o 

rei pronunciou a respeito do servo inútil, "From o único que não faz ter, até o que tem 

lhe será tirado. " Ele foi despojado de toda pretensão, oportunidade, privilégio e posição 

para a qual ele poderia ter aspirado. 

O servo inútil representa as pessoas que se dizem seguidores de Cristo, estão envolvidos 

com a igreja, cercado pelos privilégios e verdade do evangelho, e até mesmo fazer uma 

profissão de fé. Entretanto, na realidade, eles servem ao Senhor por seus próprios 

propósitos e objetivos egoístas, e não têm nenhum relacionamento com ele. Apesar de 

suas reivindicações, eles vão ouvir da própria boca de Cristo, o pronunciamento chocante, 

assustador de sua condenação eterna: "Nunca vos conheci; partem de mim, vós que 

praticais a iniqüidade "(Mateus 07:23;. cf. 25:12; Lucas 13:27). 

A lição da história é clara. Não haverá recompensas para os fiéis seguidores de Cristo, de 

rejeição para os falsos seguidores, e castigo para seus inimigos. Cada pessoa cai em uma 

dessas três categorias. Os seguidores fiéis são recompensados e presenteados com graças 

espirituais e privilégios para sempre. O dia virá em que os falsos seguidores será 

desmascarado e todas as suas pretensões frágeis serão revelados e com desconto. O 

Senhor vai rejeitá-los e sentenciá-los a perecer eternamente com os seus inimigos. 

 
107. A Coroação Humilde de Jesus "(Lucas 19: 

28-44) 

Depois Ele tinha dito essas coisas, ele estava indo em frente, 

subindo para Jerusalém. Quando ele se aproximou de Betfagé e 

de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou dois 

dos discípulos, dizendo: "Ide à aldeia antes de você; lá, que você 

entra, você vai encontrar um jumentinho preso em que ninguém 

ainda sentou-se sempre; desfazê-lo e trazê-lo aqui. Se alguém vos 

perguntar: 'Por que você está desprendeis? você dirá: 'O Senhor 

precisa dele'. "Portanto, aqueles que tinham sido enviados e 

acharam ser assim como ele lhes tinha dito. Enquanto 

desprendiam o jumentinho, seus donos lhes disse: "Por que vocês 

estão desamarrando o jumentinho?" Eles disseram: "O Senhor 

precisa dele." Eles trouxeram a Jesus, e eles jogaram seus casacos 



sobre o jumentinho e colocá- Jesus sobre ele. Como ele estava 

indo, eles foram se espalhando seus casacos na estrada. Assim que 

ele se aproximava, perto da descida do Monte das Oliveiras, toda 

a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com alegria 

em alta voz por todos os milagres que tinham visto, gritando: 

"Bendito o Rei que vem em o nome do Senhor; Paz no céu e glória 

nas alturas! "Alguns dos fariseus na multidão disse-lhe:" Mestre, 

repreende os teus discípulos. "Mas Jesus respondeu:" Digo-vos 

que, se estes se tornam calarem, as pedras clamarão! " Quando ia 

chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: "Se você 

tivesse conhecido neste dia, mesmo que você, as coisas que servem 

para a paz! Mas agora eles têm sido escondido de seus 

olhos. Para os dias virão em que os seus inimigos vão deitar-se 

uma barricada contra você, e cercá-lo e hem você de todos os 

lados, e eles vão nivelar-lo para o chão e seus filhos dentro de 

você, e eles não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não 

conheceste o tempo da tua visitação "(19: 28-44). 

Em 28 de junho de 1838, a coroação da rainha Victoria teve lugar na Abadia de 

Westminster, com cerca de quatrocentos mil visitantes que chegam a Londres para assistir 

a este grande evento. Uma conta de jornal a partir do momento descreveu a cena 

espetacular: 

Nesta parte da linha da multidão era excessivo, as massas escuras e arfando lá, com 

pescoços esticados e cheio de expectativa ansiosa, esperou a aproximação da 

procissão. Por volta das dez e meia ele chegou à esquina da rua na ordem exata em que 

deixou o Palácio. A aparência dos residentes e estrangeiros embaixadores, em suas 

carruagens esplêndidas e uniformes lindos, muitos dos quais foram pitoresca e elegante, 

animado muita admiração, e executando um comentário sobre as políticas de seus 

respectivos governos foi o espectáculo livremente por muitos que mal tinha o espectáculo 

em qualquer outra coisa. O bom humor da multidão, no entanto, encontrou um sujeito 

simpático na abordagem da Duquesa de Kent e atendentes, e sua Alteza Real foi recebido 

com manifestações muito inequívocos de apego e respeito, e que foi cordialmente 

transferidos para vários outros membros do Família real, particularmente o duque de 

Sussex, que pagou a pena de sua popularidade pelo reconhecimento caloroso e carinhoso 

de seu povo. Carruagens e atendentes de Sua Majestade, em doze carruagens, cada 

puxada por seis belas baías, foram objecto de muita admiração. Bargemaster da Rainha, 

seguido por Sua Majestade quarenta e oito barqueiros, animado muita atenção; seus 

vestidos eram novos e agradável. Exceto a admiração geral concedida 

indiscriminAdãoente sobre tudo o que formou a procissão, muitos compõem passou sem 

aviso especial ou comentário, até sua carruagem estado de Sua Majestade se aproximou, 

este foi o sinal para as manifestações bondosa e mais carinhoso, e um grito ecoou e 

ressoou ao longo da rua de St. Tiago e Pall-Mall-profundo, fervoroso e entusiasmado, foi 

enviado a partir de imensa aglutinação. Muitos um olho olhou para ela com mute e 

afetuoso lance em conta-many uma língua Deus abençoe como ela para a frente 

graciosamente dobrado em sua esplêndida carruagem estado e reconheceu estas e muitas 

demonstrações tocantes de lealdade e afeto atencioso. As janelas e varandas estavam 



vivos com um assemblage esplêndida beleza e graciosidade, mesmo os telhados tinham 

seus ocupantes, e lenços, lenços e chapéus foram acenou como Sua Majestade passou, 

sem intervalo, cada varanda era uma platéia-cada janela era um bouquet de encanto e 

beleza. Sua Majestade estava visivelmente afetada com essas marcas de devoção e apego 

por parte das pessoas de forma tão calorosa e afetuosa expressas, e mais de uma vez se 

voltou para a Duquesa de Sutherland para esconder ou expressar suas emoções. A polícia 

foi tolerante e bem-humorada, e tratada a "pressão de fora" com muita paciência. Na parte 

superior do Palácio de St. Tiago, cada centímetro disponível dos que foi ocupada, as 

partes foram colocadas e aplaudiram sua majestade com grande cordialidade e calor. Em 

sua chegada de Sua Majestade no Escritório Ordnance, o que não parecia diferente de 

uma fortaleza, a banda da Royal Artillery, que tinha sido ocasionalmente animar a cena 

com ares apropriados na varanda atingiu-se o hino nacional, e as manifestações vivas de 

lealdade e apego foram studiously exibido a partir das varandas e janelas, a partir do qual 

acena e Becks e sorrisos de trança foram trocados com alguns amigos na linha de 

procissão. Não obstante as grandes massas que pressionado por todos os lados, 

aprofundando e acumulando como a procissão avançava, a maior ordem e regularidade 

foi observada em todos os lugares e cada indivíduo nesse vasto conjunto, devido à firmeza 

e excelente comportamento da polícia, foi habilitado para ver tudo e todos com a maior 

facilidade. (A cópia deste artigo poderão ser vistos em 

Em contraste com o carro ornamentado em que a Rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha 

e Irlanda montou a sua coroação, o Rei dos reis e Senhor dos senhores montou a Sua 

coroação "humilde, e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, o filho de 

jumenta "(Zac. 9: 9). Coroação humilde de Jesus era muito parecido com seu humilde 

nascimento. Ambos foram atendidos por pessoas humildes e ignorado pela nobreza. 

Mas, apesar de Sua coroação simples, Jesus foi, todavia, verdadeiro Rei de Deus (Sl. 2: 

6). De todas as coroações dos governantes terrenos que já foram realizadas, nenhum 

monarca chegou perto de merecer a honra que Jesus fez. No soberano terrestre é mais do 

que uma vela em comparação com a luz infinita de Sua glória majestosa. Mesmo a mais 

humilde das coroações não pode esconder que a glória; em vez disso, ele exibe. 

Anteriormente, Jesus tinha acabado de passar por Jericó, onde Ele curou dois cegos (18: 

35-43) e trouxe a salvação para o coletor-chefe de impostos, Zaqueu (19: 1-10). Esses 

eventos surpreendentes já causou a grande multidão que o acompanha a Jerusalém, para 

a celebração da Páscoa a inchar. Saindo de Jericó, Jesus começou a subida árdua de três 

mil e quinhentos pés para Jerusalém (um de seis a oito horas de caminhada para cobrir a 

distância em linha reta de 15 milhas) no meio dessa massa de judeus expectantes. Eles 

foram certamente movimentado com a esperança de que ele iria mostrar poder 

messiânico, julgar os inimigos de Israel, e estabelecer o reino glorioso prometido pelo 

Antigo Testamento. 

A verdade, porém, é que Jesus estava caminhando para a morte. Ele estava indo para a 

cruz, para oferecer a sua vida como um ransoming, resgate, sacrifício conciliar. Cristo o 

único sem pecado tinha vindo a suportar o castigo pelos pecados de seus eleitos e, 

portanto, para satisfazer a lei divina, a justiça divina, e da ira divina. Ele veio para morrer 

e depois ressuscitar dentre os mortos, não só vencendo o pecado, mas também conquistar 

o túmulo para todos os que crêem nEle (João 11:25). Jesus veio a primeira vez para morrer 

para comprar aqueles por quem Ele viria pela segunda vez para reinar com. 



Até este ponto, o Senhor nunca havia permitido que uma declaração aberta, pública que 

Ele era o Messias. Na verdade, quando as pessoas procuravam para fazer isso, Ele lhes 

parado (cf. Mt 16:20; João 6: 14-15.). Desde o início de seu ministério, os líderes 

religiosos foram intimidados por Jesus e rapidamente chegou a odiá-lo. Ele sabia que 

qualquer tipo de aberto aclamação popular escalaria animosidade dos líderes para com 

Ele e provocar a sua morte prematura. Nesta Páscoa, no entanto, o tempo divinamente 

determinada tinha chegado para ele morrer, então Ele aceitou uma exposição tão grande 

de aclamação popular (segundo algumas estimativas, havia um a dois milhões de pessoas 

em Jerusalém e arredores para a celebração da Páscoa, e alguns supõem, a todos quantos 

cem mil podem ter sido envolvido na entrada triunfal) que os líderes de Israel não podia 

esperar mais para eliminá-lo, especialmente com a possibilidade de que Jesus iria levar a 

multidão em uma rebelião contra as forças romanas e eles todos perderiam seu poder e 

posição (João 11: 47-50). 

O plano deles era apreender Jesus e executá-lo depois da Páscoa, quando as enormes 

multidões haviam se dispersado. Eles estavam com medo fazê-lo durante o festival 

poderia desencadear uma revolta (Matt. 26: 3-5). Mas apesar do plano de Seus inimigos, 

Jesus iria morrer só no momento preciso predeterminada por Deus (cf. João 10: 17-18; 

19: 10-11; Atos 2:23; 4: 27-28; Gl 4, 4. -5). ApropriAdãoente, o Cordeiro de Deus seria 

sacrificado no mesmo dia em que os cordeiros pascais das pessoas estava sendo 

sacrificado, porque Ele é o "Cristo, nossa Páscoa" sacrifício (1 Cor. 5: 7). O abate de 

animais na foto a morte do único sacrifício verdadeiro e único para o pecado (Hb 7:27;. 

09:26; 10:12). 

Timing perfeito de Cristo também cumpriu uma das profecias mais precisos do Antigo 

Testamento, a profecia de Daniel das setenta semanas (Dan. 9: 24-26): 

O dia exato que o Senhor escolheu para entrar em Jerusalém cumprida uma das mais 

notáveis profecias do Antigo Testamento, a profecia de Daniel das setenta semanas (Dan. 

9: 24-26). Através de Daniel, o Senhor previu que o tempo desde o decreto de Artaxerxes 

ordenando a reconstrução do Templo (em 445 AC ) até a vinda do Messias seria "sete 

semanas e 62 semanas" (Dan 9:25;. cf. Ne . 2: 6), ou seja, 69 semanas total. A tradução 

literal é "sete sevens e sessenta e duas semanas", sete sendo uma designação comum para 

uma semana. No contexto da passagem, a idéia é de 69 semanas de anos, ou 69 vezes 7 

anos, que chega a um total de 483 anos judaicos (que consistia de 360 dias cada um, como 

era comum no mundo antigo). Vários sistemas diferentes de acerto de contas têm se 

esforçado para determinar a cronologia dos 483 anos após o decreto de Artaxerxes, 

colocando a data em cada D.C 30, 32 ou 33, dependendo da data do decreto real e os 

cálculos complexos durante estes anos. Dessas explicações, a mais detalhada são [livro] 

de Sir Robert Anderson O Coming Príncipe e Harold do Hoehner [livro] Aspectos 

Cronológico da Vida de Cristo. Com base em todos os dados históricos, é melhor para 

entender a entrada triunfal como tendo lugar em 9 de Nisan, AD 30. Mas mesmo as outras 

datas oferecidas por esses autores ( AD 32 ou 33), deixar uma coisa restante 

inegavelmente claro: qualquer que seja a cronologia precisa, Jesus Cristo é a única 

realização possível do calendário profético de Daniel. (John Macarthur, João 12-21, A 

Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, de 2008], 14-15) 

Embora Jesus sabia exatamente o que estava fazendo e precisamente onde se encaixam 

em tempo de Deus, este ainda era uma experiência de horror indescritível, enquanto 

contemplava enfrentando não só a morte, mas também o julgamento do Pai para o 



pecado. Antecipação do referido acórdão fez com que Ele a orar no Getsêmani: "Pai, se 

quiseres, remove de mim este cálice; ainda não a minha vontade, mas a tua "(Lucas 

22:42). Essa oração não refletem qualquer relutância da parte de Jesus para fazer a 

vontade de Deus, mas revela que como uma pessoa perfeitamente justo, Ele foi repelido 

pela realidade do pecado de rolamento. 

Sua chegada em Jerusalém, marcou o fim da jornada do Senhor, e não apenas esta última 

viagem a Jerusalém, que começou em Lucas 9:51, mas a jornada de sua vida a partir de 

Belém para este momento.Aqui Ele enfrentou seu maior desafio e completou o trabalho 

de salvação para que Ele tinha vindo. As pessoas, sem nenhuma idéia de Messias como 

um sacrifício pelo pecado (apesar de Isaías 53), foram ainda focada no reino terrestre que 

esperava fervorosamente que Ele estabeleceria. Mas não poderia ser exaltado glória até 

que não havia vergonha; não poderia haver um reino até que houvesse uma cruz;não 

haveria coroa real sem uma coroa de espinhos. Isto iria acontecer no final da semana da 

paixão. 

Entrada triunfal dramática do Messias em Jerusalém no início da semana se desenrola em 

três cenas: a preparação, a adoração, e da condenação. 

A PREPARAÇÃO 

Depois Ele tinha dito essas coisas, ele estava indo em frente, 

subindo para Jerusalém. Quando ele se aproximou de Betfagé e 

de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou dois 

dos discípulos, dizendo: "Ide à aldeia antes de você; lá, que você 

entra, você vai encontrar um jumentinho preso em que ninguém 

ainda sentou-se sempre; desfazê-lo e trazê-lo aqui. Se alguém vos 

perguntar: 'Por que você está desprendeis? você dirá: 'O Senhor 

precisa dele'. "Portanto, aqueles que tinham sido enviados e 

acharam ser assim como ele lhes tinha dito. Enquanto 

desprendiam o jumentinho, seus donos lhes disse: "Por que vocês 

estão desamarrando o jumentinho?" Eles disseram: "O Senhor 

precisa dele." Eles trouxeram a Jesus, e eles jogaram seus casacos 

sobre o jumentinho e colocá- Jesus sobre ele. (19: 28-35) 

A frase essas coisas refere-se à parábola do Senhor tinha dito em vv. 11-27. Depois que 

a instrução, Jesus continuou em frente até a estrada que leva de Jericó a 

Jerusalém. Cerca de duas milhas (João 11:18) a leste de Jerusalém foram as pequenas 

aldeias de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras (Monte das 

Oliveiras). Quando Ele visitou Jerusalém, Jesus muitas vezes ficamos em Betânia, a 

cidade natal de Maria, Marta e Lázaro (João 11: 1). O Senhor chegou a Betânia, na 

anterior sábado, com a Páscoa chegando seis dias mais tarde na quinta-feira à noite a 

sexta-feira do sol (João 12: 1). No dia seguinte, domingo, Jesus participou de um jantar 

em sua homenagem na casa de Simão, o leproso (Matt. 26: 6-13). Também nesse dia uma 

"grande multidão de judeus então soube que ele estava ali; e eles vieram, e não para 

apenas causa de Jesus, mas que eles também podem ver a Lázaro, a quem ele ressuscitou 

dentre os mortos "(João 12: 9). 



Sua entrada em Jerusalém ocorreu no dia seguinte (João 12:12), segunda-feira da Semana 

da Paixão, e não em "Palm" Sunday como cristãos acreditaram tradicional. Esta 

cronologia elimina o problema de os Evangelhos ter nenhum registro de atividades de 

Jesus na quarta-feira, o que seria o caso se a entrada triunfal foram no domingo. Desde os 

eventos de todos os outros dias são tão cuidadosamente representaram, seria difícil 

explicar por que houve um dia omitido na conta da semana mais importante da vida de 

Cristo. 

Outra evidência de que a entrada triunfal foi na segunda-feira vem da exigência da lei que 

os cordeiros pascais ser selecionado no décimo dia do primeiro mês (Nisan) e sacrificados 

no décimo quarto dia (Ex. 12: 2-6). No ano de nosso Senhor foi crucificado, o décimo de 

Nisan caiu na segunda-feira da semana da Páscoa. Quando Ele entrou em Jerusalém 

naquele dia, Jesus estava cumprindo o papel de Cordeiro escolhido do Pai (João 1:29, 36), 

da mesma maneira o povo judeu escolheram seus cordeiros pascais. Completando o 

paralelo, Cristo foi morto na sexta-feira, o décimo quarto dia de Nisan, com todos os 

outros milhares de cordeiros; mas como o único e verdadeiro sacrifício pelo pecado. 

A entrada momento decisivo do Messias foi colocado em movimento, quando 

Jesus enviou dois dos discípulos (possivelmente Pedro e João; cf. Lucas 22: 8) , 

dizendo: "Ide à aldeia antes de você"(provavelmente Betfagé). Os detalhes do que os 

dois se encontrar lá fornecer uma ilustração inegável da onisciência do Senhor (cf. Jo 1: 

47-48; 2:25). Em primeiro lugar, Ele lhes disse que eles iriamencontrar um burro (João 

12:14; cf. Zacarias 9: 9). colt (e sua mãe; Mt 21: 2.) . amarrado Jesus não tinha sido a 

Betfagé, nem tinha Mandou ninguém para mandar para o jumentinho a estar 

disponíveis. O detalhe que o potro foi um que ninguém nunca tinha montado dá mais 

uma prova de sua onisciência, assim como seu conhecimento de que os discípulos seriam 

perguntou, "Por que vocês estão desamarrando-lo?" 

Assim como o Senhor tinha omnisciently previsto, como os discípulos desprendiam o 

jumentinho, os seus surpreendido proprietários fez a pergunta óbvia: "Por que vocês 

estão desamarrando o jumentinho?" Assim como Jesus lhes ordenara, eles 

responderam. "O Senhor precisa dele. " Como Ele também previu, quando "falou-lhes, 

assim como Jesus lhes tinha dito, [os proprietários] lhes deu permissão" (Marcos 11: 6) 

para tirar o jumentinho. Nenhuma outra explicação foi necessária, uma vez que foi 

amplamente conhecido que Aquele que ressuscitou Lázaro dos olhos mortos e dado a dois 

cegos em Jericó estava hospedado em Betânia. Tendo trouxe-a para Jesus ... eles 

jogaram seus casacos sobre o jumentinho para proporcionar uma sela improvisado 

e colocar Jesus sobre ele. 

Embora Davi ocasionalmente montou uma mula (cf. 1 Reis 01:38, 44), como Salomão 

fez para sua coroação (1 Reis 1: 32-40), Jesus não estava apenas se identificar com 

tradição davídica. Ele foi especificamente o cumprimento do Antigo Testamento profecia 

messiânica. De acordo com Mateus 21: 4-5: "Isso aconteceu para se cumprir o que foi 

dito pelo profeta:" Dizei à filha de Sião: "Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado em 

um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. "'" 

Quinhentos anos antes de a multidão saudaram como rei, Zacarias (9: 9; cf. Is 62:11.) 

Previu que Jesus iria montar filho de uma jumenta. Ele não viria pela primeira vez como 

o herói conquistador montando em um cavalo branco; o que vai acontecer quando Ele 

voltar em glória para julgar e reinar como Rei dos reis (Ap 19, 20). A primeira vez que 



Ele veio em humildade para dar sua vida em resgate pelos pecadores (Marcos 10:45). Ele 

não veio em grandeza, mas com mansidão; não para matar, mas para salvar. Sua vinda 

em encarnação é o momento de Sua humilhação; Sua segunda vinda em exaltação é o 

momento de Sua glorificação. 

A ADORAÇÃO 

Como ele estava indo, eles foram se espalhando seus casacos na 

estrada. Assim que ele se aproximava, perto da descida do Monte 

das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a 

Deus com alegria em alta voz por todos os milagres que tinham 

visto, gritando: "Bendito o Rei que vem em o nome do Senhor; Paz 

no céu e glória nas alturas "(19: 36-38)! 

Quando ele ainda estava se aproximando da cidade, a adoração de Jesus começou como 

as pessoas foram se espalhando seus casacos na estrada à sua frente. Ao fazer isso eles 

estavam expressando sua apresentação ansioso a Ele (cf. 2 Reis 9:13), simbolicamente 

colocando-se debaixo de seus pés como seu rei. Sua aceitação de adoração e de louvor da 

multidão em delírio era apropriado, pois, como o Filho de Deus, Ele era digno de todo 

louvor. 

Os discípulos não compreender plenamente o significado do que estava 

acontecendo. Como João escreveria mais tarde: "Estas coisas Seus discípulos não 

entendiam na primeira; mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto 

estava escrito dele, e que eles haviam feito essas coisas para ele "(João 0:16). 

O burrinho tendo Jesus escolheu seu caminho através das pilhas de casacos na estrada em 

direção à crista, de onde Jerusalém viria em vista. Quando a multidão viu que 

Jesus estava se aproximando, perto da descida do Monte das 

Oliveiras, os discípulos, o seu fervor inflamado pela visão da grande cidade, começou a 

louvar a Deus com alegria em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Esses 

milagres incluiu a ressurreição de Lázaro e a cura dos dois cegos em Jericó, assim como 

o resto dos milagres que Jesus tinha realizado durante todo o seu ministério. 

Outras pessoas saíram de Jerusalém para se encontrar com Jesus e os que o 

acompanhavam desde Betânia (João 12: 12-13). As duas grandes marés de pessoas se 

juntaram para fazer uma multidão enorme, alguns atrás de Jesus, outros na frente de Deus 

(Mt 21: 9.). Enquanto alguns jogou seus casacos na frente do Senhor, outros cortavam 

ramos de palmeiras e jogou-os na estrada. Palmeiras ramos simbolizava a vitória, alegria 

e celebração. O livro apócrifo de Primeiro Macabeus registra que quando os judeus 

durante o período intertestamental recapturado Jerusalém dos sírios que "entrou com 

louvor e palma ramos" (1 Macc 13:51; cf. 2 Mac. 10: 7.). Esperanças messiânicas da 

multidão chegou a um apogeu e as pessoas começaram a gritar: "Bendito o Rei que 

vem em nome do Senhor" (cf. Sl. 118: 26), reconhecendo assim que Jesus era o Messias 

prometido Rei que veio com o plena autoridade de Deus. Mateus observa que a multidão 

também gritou: (21: 9) "Hosana ao Filho de Davi ... Hosana nas alturas!". "Hosana" 

significa "salvar agora", enquanto "Filho de Davi" é um título para o Messias (0:23 Matt;. 

Marcos 12:35). A multidão não estava implorando para a salvação do pecado, mas a partir 

da opressão de Roma e para o estabelecimento das promessas relacionadas com o reinado 



do Messias. Essa esperança levou-os a chorar, "Bendito é o reino vindouro de nosso pai 

Davi" (Marcos 11:10), o que eles esperavam totalmente a aparecer. Eles também 

gritaram, "Paz no céu e glória nas alturas!" porque não podiam acreditar que o coração 

de Deus poderia estar em paz, enquanto Jerusalém não era. Não até que o Messias veio e 

trouxe a paz ea glória para Jerusalém, acreditavam eles, poderia haver sempre paz no céu 

e glória nas alturas. Deve notar-se mais uma vez que eles não têm idéia do Messias 

como o sacrifício sofrimento para o pecado, como que ainda no futuro geração de judeus 

que buscam no One traspassaram, chorar por ele (Zacarias 12:10.) e confessar as próprias 

palavras de Isaías 53: 

Quem deu crédito à nossa pregação? E para quem tem o braço do Senhor foi 

revelado? Para Ele cresceu diante dele como um renovo, e como raiz de uma terra 

seca; Ele não tem forma imponente ou majestade que devemos olhar para Ele, nem 

aparência de que devemos ser atraída por ele. Era desprezado, eo mais rejeitado entre os 

homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos; e, como um de quem os 

homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Certamente 

nossas tristezas Ele próprio geraram, e as nossas dores Ele transportados; ainda que nós 

mesmos o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa 

das nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz 

a paz estava sobre ele, e por Sua pisaduras fomos sarados. Todos nós como ovelhas, nos 

desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho; Mas o Senhor fez com 

que a iniqüidade de nós todos a cair sobre ele. Ele foi oprimido e ele foi humilhado, mas 

não abriu a sua boca; como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha 

muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo 

foi tirado; e os da sua geração, que considerou que ele fora cortado da terra dos viventes 

pela transgressão do meu povo, a quem o curso era devido? Seu túmulo foi atribuído com 

homens ímpios, mas Ele estava com um homem rico na sua morte, porque Ele nunca fez 

injustiça, nem houve engano na sua boca. Mas o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o 

enfermar; Ele se tornaria-se como uma oferta pela culpa, ele verá a sua posteridade, 

prolongará os seus dias, eo bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Como resultado 

da angústia de sua alma, ele vai vê-lo e ficar satisfeito. (1-11a) 

A CONDENAÇÃO 

Alguns dos fariseus na multidão disse-lhe: "Mestre, repreende os 

teus discípulos." Mas Jesus respondeu: "Digo-vos que, se estes se 

tornam calarem, as pedras clamarão!" Quando ia chegando, 

vendo a cidade e chorou sobre ela, dizendo: "Se você tivesse 

conhecido neste dia, mesmo que você, as coisas que servem para 

a paz! Mas agora eles têm sido escondido de seus olhos. Para os 

dias virão em que os seus inimigos vão deitar-se uma barricada 

contra você, e cercá-lo e hem você de todos os lados, e eles vão 

nivelar-lo para o chão e seus filhos dentro de você, e eles não 

deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo 

da tua visitação "(19: 39-44). 

Nem todo mundo compartilhou a emoção de alegria, no entanto. Insultado em adulação 

da multidão entusiasmada e adoração de Jesus e Sua aceitação dele, alguns dos fariseus 



na multidão, que o considerou tudo blasfêmia, disse-lhe: "Mestre, repreende os teus 

discípulos." Mesmo coletivamente eles sabiam que eram impotentes para parar o 

derramamento de entusiasmo da multidão enorme, então eles apelaram para Jesus para 

pará-lo. É justo que neste final mencionar em Lucas dos fariseus, que manifestou a mesma 

hostilidade para com o Senhor que os havia marcado todo o Seu ministério. Sua resposta 

ao pedido dos fariseus exasperados por Jesus para acalmar e dispersar a multidão marca 

o ponto de viragem dramático do evento. 

A resposta de Jesus revela a notável diferença entre a expectativa do povo Dele e de Sua 

condenação deles. O contraste entre o que as pessoas o previsto e que receberiam é 

extrema; o contraste entre a atitude das pessoas, de alegria, ea atitude de Jesus, uma vida 

de tristeza, não poderia ser mais oposto. A cena se move de alegria para horror. A 

multidão fala de paz, Ele fala da destruição; pronunciam sobre-Lhe glória, Ele pronuncia 

sobre eles a desgraça. Condenação do Senhor manifesta Sua divindade, tanto em Sua 

autoridade para pronunciar o julgamento (João 5:22), e em Seu conhecimento onisciente 

dos detalhes precisos do que o julgamento futuro. O julgamento completo sobre o mundo 

dos pecadores virá no Seu retorno em glória, mas descrente Israel terá uma visualização 

muito em breve. 

A declaração vos digo que enfatiza a natureza grave do que Jesus estava prestes a dizer 

aos fariseus. A frase se estes se tornam silenciosos deve ser entendida não como algo 

que pode eventualmente acontecer, mas como algo que vai inevitavelmente 

acontecer. Após os acontecimentos de segunda-feira, Jesus não receberiam mais elogios 

da multidão. Surpreendentemente, a próxima vez que a multidão seria ouvido é na sexta-

feira, quando eles iriam gritar por Jesus para ser crucificado (Lucas 23: 18-23). Embora 

muitos judeus têm vindo a salvação n'Ele e se tornar parte de Sua Igreja redimida, a nação 

de Israel não oferece louvor a Jesus. Seu silêncio é ininterrupta por dois mil anos. 

Jesus estava dizendo, com efeito "se estes tornam-se em silêncio e eles vão-nesse ponto as 

pedras clamarão! "Clame traduz o futuro formulário do verbo krazō , o que poderia 

também ser traduzida como "gritar". As pedras vão não gritar de alegria e louvor a Deus, 

mas na afirmação do juízo de Deus sobre a maldade de Israel (cf. Hab. 2: 11-12). Essa 

perspectiva inevitável encheu o Senhor com um profundo sentimento de tristeza, por 

isso , quando se aproximava de Jerusalém, Ele viu a cidade, chorou sobre ela. A 

palavra traduzida choraram é a palavra mais forte na língua grega para chorar. Denota 

Jesus agonizou soluçando sobre sua superficialidade, hipocrisia, superficialidade, e 

rejeição dEle e da ira divina inevitável que viria a seguir. A paz de que o Senhor falou 

não era a paz política com os inimigos, ou a paz social em Israel, mas a paz com 

Deus. As coisas que fazem para que a paz é o arrependimento, a fé em Cristo, e 

acreditando que a mensagem da salvação que Ele havia pregado em todo o seu 

ministério. Este dia não se refere a essa segunda-feira, mas a todo o tempo da Sua 

presença entre eles. 

Incredulidade todos eles haviam cegado por meio do Seu ministério. A maioria das 

pessoas escolheu para ser de coração duro, que rejeitam farisaicas de Cristo e rejeitou 

todos os Seus convites, perdendo assim a paz com Deus. Apesar superficial e de curta 

duração celebração da multidão, Jesus, como Ele havia feito anteriormente (Lucas 13: 34-

35), pronunciou julgamento sobre eles. A verdade (Lucas 8:10) seria escondido de 

seus olhos. cegueira humana intencional seria cegueira divina judicial. Mais uma vez, 

Israel como nação não vai acreditar até que "olhar para [o], a quem traspassaram; e eles 



... chorar por ele, como quem pranteia por um filho único, e eles ... chorar amargamente 

sobre ele como o choro amargo ao longo de um primogênito "(Zc. 12:10). Em seguida, 

vem a graça da salvação nacional (Zc. 13: 1). 

A frase dias virão sobre ti é uma expressão Antigo Testamento da vinda do julgamento 

(cf. Is. 39: 6; Hos. 9: 7; Amós 4: 2). O julgamento de que Jesus falou cairia quatro décadas 

mais tarde, em ANÚNCIOde 70, quando o militar romano esmagou a revolta judaica e 

destruiu Jerusalém. Revelando Sua onisciência, o Senhor deu cinco características 

específicas desse acórdão: de Israel inimigos (os romanos) iriavomitar uma barricada 

contra Jerusalém, eles cercam a cidade, eles hem -lo de todos os lados, eles nivelar -

lo para o chão , juntamente com os seus habitantes, e eles não deixarão em que uma 

pedra sobre pedra. Isso incluiria o templo (Lucas 21: 6) e com ela seu sistema religioso 

(veja a discussão de 21: 5-7 no capítulo 17 do presente volume). Essas pedras que 

encontram-se nos escombros seriam aqueles que gritou em julgamento sobre a nação 

incrédula. Tudo o que o julgamento terrível aconteceria porque Israel recusou-se 

a reconhecer o tempo de sua visitação, quando o encarnado Senhor Jesus Cristo, Deus, 

ofereceu-lhes a salvação e redenção. "Ele estava no mundo, eo mundo foi feito por ele, 

[mas] o mundo não conheceu a Ele. Ele veio para os Seus, e aqueles que foram os seus 

não o receberam "(João 1: 10-11). 

 
108.  Rei Confronta a Corrupção (Lucas 19: 45-

48) 

Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam, 

dizendo-lhes: "Está escrito: 'E a minha casa será casa de oração', 

mas você tiver feito isso cova dos ladrões". E Ele estava ensinando 

diariamente no templo; mas os principais sacerdotes e os escribas 

e os principais homens entre as pessoas estavam tentando destruí-

lo, e eles não poderiam encontrar qualquer coisa que eles podem 

fazer, para todas as pessoas foram pendurado em cada palavra 

que ele disse. (19: 45-48) 

O evento descrito neste breve, mas significativo, seção do evangelho de Lucas teve lugar 

na terça-feira da Semana Santa, a semana final da vida terrena de nosso Senhor. No dia 

anterior tinha visto a entrada triunfal, humilde coroação de Cristo quando ele se 

apresentou como verdadeiro rei de Israel. A multidão enorme de pessoas (talvez mais de 

cem mil) que haviam acompanhado Jesus saudada como o Messias, o herdeiro do trono 

do reino de Davi. Depois de entrar em Jerusalém através do portão oriental, a festa 

terminou no templo, que estava perto do portão oriental. Lá, "depois de olhar ao redor em 

tudo, Ele partiu para Betânia com os doze, pois já era tarde" (Marcos 11:11). 

Betânia, onde Jesus provavelmente ficou na casa de Maria, Marta e Lázaro, era para ele 

um lugar de conforto, amor e descanso tão necessário. Ele teve um dia longo e árduo na 

segunda-feira, lidar com a enorme multidão na entrada triunfal. Jesus também teve um 

longo dia de domingo, ministrando a quem o visitou em Betânia, tudo após a árdua 

caminhada longa, de Jericó. 



Hospedagem foi um problema significativo em Jerusalém e seus arredores durante a 

celebração da Páscoa. Alguns calculam que mais de dois milhões de judeus estariam em 

e ao redor de Jerusalém durante esse tempo. Havia estalagens, mas encheu muito 

rapidamente, provavelmente, principalmente com pessoas conhecidas para os 

proprietários, se não os seus próprios amigos e parentes. Os essênios, Zealots, fariseus, 

saduceus e outros grupos religiosos seria acomodar os visitantes que faziam parte de seus 

grupos. Havia provavelmente até mesmo alguns verdadeiros crentes em Jesus, que 

abrigavam os outros crentes que visitam a partir de Galileia. Sinagogas estrangeiros (cf. 

Atos 6: 9) correu hospícios para os seus compatriotas que estavam visitando Jerusalém 

sobre esta importante ocasião. Havia um número de judeus que eram ricos o suficiente 

para viver em outro lugar, em Israel, mas também possui uma casa em Jerusalém. Eles 

iriam ficar em suas casas em Jerusalém para a Páscoa e proporcionar habitação para 

amigos e convidados. As famílias ricas que possuíam grandes propriedades e em torno de 

Jerusalém poderia abrigar um número de pessoas. 

Mas quando todos que a habitação estava exausto, ainda havia massas de pessoas que 

precisavam de um lugar para ficar. A solução foi a de que Jerusalém tornou-se uma cidade 

de tendas, com tendas erguidas em todos os lugares ao redor do perímetro da cidade, 

estendendo-se os dois quilômetros a Betânia, bem como ao sul rumo a Belém, e em todos 

os outros direção. Algumas pessoas armaram suas tendas perto do templo. Apesar de 

terem sido proibidos de permanecer dentro das terras do templo, eles ficaram tão perto 

quanto podiam. O templo também teve edifícios adjacentes, onde lugares que as pessoas 

poderiam ficar foram alugados. A lei judaica exigia que os que celebram a Páscoa teve 

que gastar pelo menos na noite anterior, em Jerusalém. Desde que se tornou impossível, 

porque as multidões eram muito grandes, durante a Páscoa os limites oficiais de Jerusalém 

foram ampliadas para abranger as cidades de tendas que o cercavam. Em resumo, a região 

estava cheia de pessoas além de sua capacidade. Era bom que Jesus e seus discípulos 

tinham amigos em Betânia com uma casa grande o suficiente para acomodá-los. 

O que Jesus viu nas terras do templo no crepúsculo de segunda-feira à noite preparou o 

palco para o confronto dramático, que terá lugar na terça-feira em um evento fantástico 

que iria exibir suas credenciais régias. O que Ele fez e que a resposta que gerou apontou 

inequivocamente a Ele como o Messias, o verdadeiro rei de Deus e de Seu Filho 

eterno. Cinco realidades nesta passagem mostra que Jesus é realmente o rei de Deus: Ele 

estava em uma missão divina, Ele exerceu autoridade divina, Ele demonstrou um 

compromisso com a Escritura divina, Ele manifestou a compaixão divina, e Ele cumpriu 

o propósito divino. 

ELE ESTAVA EM UMA MISSÃO DIVINA 

Jesus entrou no templo (19: 45a) 

O que Jesus fez na terça-feira de que a semana da Paixão foi chocante. As multidões que 

acompanhou na entrada triunfal fervorosamente esperava que ele seria o Messias terrena 

eles estavam ansiosos. Com base nisso, eles poderiam ter esperado que Jesus assalto a 

guarnição romana em Fort Antonia, com vista para o templo, ou para atacar a casa de 

Pilatos, o governador romano da Judéia patético. Para enfrentar os opressores romanos é 

o que eles queriam que Ele faça todo o Seu ministério. João 6: 14-15 registra que "quando 

o povo viu o sinal que Ele havia feito, eles disseram: 'Este é verdadeiramente o profeta 

que devia vir ao mundo." Então Jesus, percebendo que eles estavam com a intenção de 



vir e levá-lo à força para o fazerem rei, retirou-se novamente para o monte, mesmo 

sozinho. " 

Mas, em vez de atacar o pagão, idólatra, ocupando romanos, Jesus agrediu os feitos no 

templo-coração do judaísmo, a alma da nação. Ao fazer isso, ele atacou a respeitados, 

elevadas, líderes religiosos de Israel, que pretendiam representar Deus. O Senhor estava 

declarando que Ele não estava preocupado com o relacionamento de Israel para Roma, 

mas com o relacionamento do país com Deus. O problema que o levou a ação não foi 

opressão romana, mas a corrupção religiosa judaica. Essa prioridade o levou a fazer tal 

um ataque ao templo logo no início de seu ministério: 

A Páscoa dos judeus estava próxima, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os 

que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados em suas mesas. E Ele fez 

um azorrague de cordas e expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois; e Ele 

derramou as moedas dos cambistas e derrubou as mesas; e para os que vendiam pombas 

disse: "Tirem estas coisas de distância; .. parar de fazer casa de meu Pai um lugar de 

negócios "Seus discípulos lembraram-se do que está escrito:" O zelo por tua casa me 

consumirá "(João 2: 13-17) 

Mais uma vez, nesta ocasião, três anos depois, o Seu ministério terreno terminou com ele 

exibindo fúria santa no templo corrupto e sua religião apóstata. Ministério inteiro de Cristo 

focada em assuntos espirituais.Sua preocupação era sempre que o verdadeiro Deus deve ser 

adorado na forma verdadeira como prescrito em Sua Palavra. Ele disse a uma mulher 

samaritana: "Está chegando a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o 

Pai em espírito e em verdade; para estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é 

espírito, e os que o adoram o adorem em espírito e em verdade "(João 4: 23-24). Jesus 

entendeu que nem tudo estava como deveria ser socialmente, economicamente, politicamente 

e em termos de justiça e equidade. Mas ele também sabia que a única maneira de resolver 

essas injustiças foi a troca de hipocrisia e de retidão de obras para o verdadeiro 

relacionamento com Deus. Portanto Seu ministério sempre focada no reino de Deus e 

verdadeira adoração a Ele. 

Hieros (templo) é o termo geral para o terreno do templo como um todo, a grande 

complexo que foi capaz de acomodar milhares de adoradores. Dentro desta área, cercado 

por uma parede exterior, foram vários tribunais internos, cada vez menor, sendo a mais 

interna do Santo dos Santos e do Santo Lugar, que foram designados por uma palavra 

diferente para templo ( naos ). O pátio externo foi o Pátio dos Gentios, assim chamado 

porque os gentios eram proibidos de ir mais longe, sob pena de morte. Dentro do Pátio 

dos Gentios foi o Pátio das Mulheres, que foi tão longe quanto as mulheres foram 

autorizados a ir. Esse tribunal foi celebrado por um portão conhecido como O Beautiful 

Gate, que era um lugar popular para mendigos (Atos 3:10). Os homens podiam entrar na 

próxima quadra, o Tribunal de os israelitas, pelo Portão de Nicanor, feita de bronze e 

Corinthian tão grande que demorou vinte homens para abrir e fechar. Do Tribunal de os 

israelitas os adoradores reunidos podia olhar através da porta para o próximo pátio, o 

Tribunal de Sacerdotes. Embora não puderam entrar, eles puderam observar os sacerdotes 

oferecendo incenso e sacrificar animais. Na parte traseira do Tribunal de Sacerdotes era 

o templo ( naos ) em si; isto é, o Lugar Santo e, em seguida, o Santo dos Santos. Todo o 



complexo grande, incluindo todos os tribunais, compreendido o templo ( hieros ) de 

Deus. 

O que estava acontecendo no Pátio dos Gentios foi emblemático da corrupção que fez o 

Senhor justamente com raiva. É, essencialmente, tinha sido transformado em um centro 

de comércio, onde centenas de milhares de animais e outros itens necessários para os 

sacrifícios foram vendidos. Teoricamente, as pessoas podiam levar seus próprios animais 

para serem sacrificados. No entanto, esses animais tiveram que ser previamente aprovada 

pelos sacerdotes. Eles tinham um grande interesse em rejeitá-los, para impulsionar as 

vendas de animais de que os sumos sacerdotes Anás e Caifás lucraram (veja 

abaixo).Cambistas também havia se estabeleceu lá. Eles forneceram um serviço 

necessário. O imposto do templo só poderia ser paga com moedas judaicas ou de Tiro, 

por isso os estrangeiros tinham de trocar seu dinheiro por moedas aceitável. Mas porque 

eles tinham um monopólio, os cambistas cobravam taxas exorbitantes por seus serviços 

(tão alto quanto 12,5% [FF Bruce, O Evangelho de João (Grand Rapids: Eerdmans, 

1983), 74]). 

A comercialização no Pátio dos Gentios se tornara conhecido como o Bazar de Anás, 

após o sumo sacerdote ganancioso diante do qual Jesus seria julgado pela primeira vez 

após sua prisão em Getsêmani (João 18: 13-23). Embora ele já não era o sumo sacerdote 

real, Annas ainda manteve o título e exercia enorme poder e influência nos 

bastidores. Junto com seu filho-de-lei Caifás, o atual sumo sacerdote, e correu as 

operações de negócios do templo, tornando-se extremamente rico no processo. Eles 

venderam franquias para os comerciantes para os preços exorbitantes e, em seguida, 

desnatado fora uma enorme percentagem dos lucros que os donos de lojas feitas. 

Tudo isso tinha combinado de transformar o templo de Deus em um barulhento, curral 

malcheiroso. A atmosfera de adoração que era apropriado para o templo, o símbolo da 

presença de Deus, estava faltando. Em vez de ser um lugar de reverência sagrada e 

adoração, tornou-se uma cacofonia de comércio abusivo e extorsão. O som de louvor e 

orações haviam sido substituído pelo berrando de bois, o balido das ovelhas, o arrulhar 

de pombos, e o regateio alto de comerciantes e seus clientes. 

Jesus, que não era só o Senhor do sábado (Lucas 6: 5), mas também Senhor do templo, 

foi repelido pela cena. Era a religião hipócrita de Israel, tão vividamente retratado com o 

que viu, sentiu e ouviu, que ele voltou sua atenção. Sua missão divina era assalto falso 

culto do verdadeiro Deus; para defender Deus e Sua casa contra aqueles que foram 

blasphemously contaminá-la. 

ELE EXERCEU A AUTORIDADE DIVINA 

e começou a expulsar os que vendiam, (19: 45b) 

Este primeiro ato oficial do rei reconhecido foi uma exibição poderosa da autoridade 

divina de Cristo. Ele começou a expulsar os que vendiam, sozinho, fechando toda a 

operação de negócios corrupto poluindo a casa de Seu Pai (cf. Lucas 2:49; João 

2:16). Pandemonium seguiu como Jesus jogou fisicamente os comerciantes para fora, 

derrubando as mesas dos cambistas e enviando suas moedas rolando no chão. Ele também 

puxou os assentos para fora sob os vendedores pomba (Mat. 21:12) e os enviou lutando 

fora do templo. Marcos 11:16 observa que Ele também parou o fluxo de mercadorias 



transportadas pelo templo. Esta foi uma demonstração impressionante da força e da força 

de Jesus, considerando a resistência que ele deve ter encontrado a partir dos 

comerciantes. Ele revela em total clareza que o Senhor odeia aqueles que pervertem culto 

para sua própria ganância. 

ELE DEMONSTROU UM COMPROMISSO COM A 
SAGRADA ESCRITURA 

dizendo-lhes: "Está escrito: 'E a minha casa será casa de oração', 

mas você tiver feito isso cova dos ladrões." (19:46) 

Como Ele despejados os comerciantes poluentes, Jesus estava dizendo-lhes: "Está 

escrito." Ele justificou sua ira, mostrando a sua base em duas passagens do Antigo 

Testamento. Sua primeira citação, a minha casa será casa de oração, vem de Isaías 56: 

7 ", mesmo os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração ... para 

a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. "O templo era a casa de 

Deus, onde as pessoas vieram para comungar com e adorá-Lo. A oração é a essência da 

adoração. 

O templo tinha sido originalmente projetado por Deus para ser um lugar de oração, um 

santuário de adoração, e um lugar de comunhão com Deus (Sl. 65: 4), meditação (. Cf. Sl 

27: 4), penitência, confissão, e louvor, juntamente com a oferta de sacrifícios. Oração de 

Salomão na dedicação do templo em 1 Reis 8 expressa que a intenção, como indicam os 

seguintes trechos: 

[Vamos] ... Seus olhos ... estar abertos para esta casa, noite e dia, para o lugar de que você 

teria dito: "O meu nome estará ali", para ouvir a oração que o teu servo fizer neste lugar 

. (V. 29) 

Ouça a súplica do teu servo, e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar; ouvir no 

céu a tua habitação; ouvir e perdoar. (V. 30) 

Quando o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se 

voltará para vós e confessar o seu nome e orarem e fizerem súplicas a ti nesta casa, ouve 

então do céu, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e trazê-los de volta para a terra que 

dei a seus pais. (Vv. 33-34) 

Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste 

lugar, e confessarem o teu nome e se converter dos seus pecados, quando Você afligi-los, 

em seguida, ouve do céu e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, na 

verdade, ensinar-lhes o bom caminho em que deve andar. E envia chuva sobre a tua terra, 

que tenha dado o seu povo em herança. (Vv. 35-36) 

Seja qual for a oração ou súplica é feita por qualquer homem ou todo o teu povo Israel, 

conhecendo cada um a aflição do seu próprio coração, e espalhando suas mãos para esta 

casa; ouve então do céu. (Vv. 38-39a) 

Para eles ouvirão do teu grande nome e sua mão poderosa e do teu braço 

estendido; quando ele vem e ora para esta casa. (V. 42) 



"Deixe o seu coração, pois, ser inteiramente dedicado ao Senhor, nosso Deus, que andes 

em seus estatutos e de guardar os seus mandamentos, como hoje se vê." Ora, o rei e todo 

o Israel com ele ofereceram sacrifícios perante o Senhor. (Vv. 61-62) 

Mesmo ao fazer os sacrifícios, os sacerdotes e comerciantes gananciosos tinha 

transformou-o em um circo de blasfêmia e tornou a ladrões 'den. O Senhor estava se 

referindo a Jeremias 07:11, onde Deus repreendeu Israel para profanar o templo: "Tem 

este casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? 

"Ele perguntou-lhes. "Eis que eu, eu mesmo, vi isso, diz o Senhor." Como as cavernas 

onde os ladrões escondiam, o templo tornou-se um refúgio para os assaltantes, não um 

santuário para os adoradores. Apesar de despejo dos ladrões de Jesus foi apenas 

temporária, os romanos iria destruir completamente o templo em AD 70. Ele nunca foi 

reconstruído. 

ELE MANIFESTOU COMPAIXÃO DIVINA 

E Ele estava ensinando diariamente no templo; (19: 47a) 

Após a abertura dramática demonstração de ira santa de Cristo, ele mostrou seu cuidado 

compassivo para as almas por ensinar diariamente no templo. Lucas detalha o conteúdo 

do que o ensino nos capítulos 20 e 21. Jesus estava pregando o evangelho, a boa notícia 

da salvação, perdão , céu, ea vida eterna. A profanação do templo parado por alguns dias, 

e por um tempo o Filho de Deus dominou a casa de Deus, ensinando lá na terça-feira, 

quarta-feira, e quinta-feira. Para uma última vez a procura de Salvador proclamado o 

evangelho da salvação a um recalcitrantes, pessoas perdidas. 

É compassivo para pregar o evangelho; para pregar a verdade de Deus, alertam contra os 

falsos líderes, hereges, hipócritas, e vinda do julgamento, e chamar as pessoas à salvação, 

à luz do referido acórdão.Mas, além de proclamar a verdade salvadora para os pecadores 

perdidos, Jesus também demonstrou sua compaixão divina curando os doentes. Mateus 

observa que "os cegos e os coxos a Ele no templo, e ele os curou" (Mat. 21:14). Os cegos 

e os coxos eram freqüentemente presentes ao redor do templo, porque é onde as pessoas 

iam para a adoração. Esses mendigos recebeu mais do que apenas algumas moedas, no 

entanto; eles receberam visão e movimento. Os milagres que Jesus realizou oferecer mais 

uma prova de sua divindade. 

ELE CUMPRIU PROPÓSITO DIVINO 

mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais homens 

entre as pessoas estavam tentando destruí-lo, e eles não poderiam 

encontrar qualquer coisa que eles podem fazer, para todas as 

pessoas foram pendurado em cada palavra que ele disse. (19: 

47b-48) 

Pode-se pensar que esta exibição gloriosa de milagres selaria nas mentes das pessoas que 

Jesus era verdadeiramente o Messias. Mas a resposta dos líderes aumentou a raiva, e, 

eventualmente, eles transformaram a multidão contra ele. Poucos dias depois, o povo 

gritava: "Crucifica-o, crucifica-O!" (Lucas 23:21). 



Os líderes, apesar de ver exibição milagrosa de Jesus de compaixão, eram indiferentes 

em seu ódio Dele. Vendo "as crianças que estavam gritando no templo:" Hosana ao Filho 

de Davi ", ficaram indignados" (Mat. 21:15). Em desespero e medo (Marcos 11:18), 

percebendo que estavam perdendo o controle da situação, os principais sacerdotes e os 

escribas e os principais homens entre as pessoas estavam tentando destruir Jesus. 

Mas que se mostrou, para o momento, pelo menos, ser impossível, para todas as pessoas 

foram pendurado em cada palavra que ele disse. O texto grego diz literalmente que 

eles estavam pendurado em seus lábios, uma metáfora gráfico indicando que eles estavam 

ouvindo de perto Com cada palavra sua. Davi Gooding escreve sobre o seu dilema, 

As autoridades do templo teria gostado de destruir o seu "rival" de imediato; mas a sua 

imensa popularidade com o povo fez qualquer tentativa imediata a prisão e execução 

impossível e taticamente imprudente. Para perturbar o povo teria colocado em risco a 

própria coisa para que a batalha estava a ser combatido (ver 19: 47-48). Tácticas mais 

subtis e mais sofisticados teria de ser utilizado. ( De acordo com Lucas [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1987], 314-15) 

Infelizmente, em poucos dias, a multidão se transformaria em Jesus e gritar para o Seu 

sangue. Depois de Sua ressurreição, apenas 120 fiéis se reuniam na Judéia, com mais de 

500 na Galiléia. Jesus foi rejeitado pela nação, e seus líderes. Mas isso também cumpriu 

o propósito de Deus; como Isaías escreveu: "Era desprezado, eo mais rejeitado entre os 

homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos; e, como um de quem os 

homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum "(Is. 53: 3). O 

Senhor Jesus Cristo iria cumprir o propósito de Deus ao morrer na sexta-feira como o 

cordeiro sacrificial escolhido de Deus. Como Pedro viria a proclamar ao povo judeu: 

"Este homem, entregues ao longo do plano pré-determinado e presciência de Deus, você 

pregado a uma cruz pelas mãos de homens ímpios e colocá-lo à morte" (Atos 2:23). 

 
109. Rejeitando a autoridade do rei (Lucas 20: 1-

8) 

Em um dos dias, enquanto ele estava ensinando o povo no templo 

e pregando o evangelho, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, 

com os anciãos confrontou-Lo, e eles falaram, dizendo-lhe: 

"Diga-nos, com que autoridade fazes estas coisas ?, ou quem é 

quem te deu tal autoridade "Jesus respondeu, e disse-lhes:" 

Também vou lhe fazer uma pergunta, e você dizer-me: O batismo 

de João era do céu ou dos homens "Eles discorriam entre si? , 

dizendo: "Se dissermos: Do céu, ele nos dirá: 'Por que você não 

acredita nele?" Mas se dissermos: Dos homens, todo o povo vai 

nos apedrejarão até a morte, pois eles estão convencidos de que 

João era profeta. "Então eles responderam que não sabiam de 

onde ele veio. E Jesus disse-lhes: "Nem eu vos digo com que 

autoridade faço estas coisas." (20: 1-8) 



Desde este episódio termina em matéria de autoridade, que é um bom ponto de 

partida. Em Mateus 28:18 o Senhor ressuscitado declarou: "Toda a autoridade foi-me 

dada no céu e na terra." Isso reafirmou sua declaração de que todas as coisas tinham sido 

colocadas sob o Seu controle e governo pelo Pai (Mt 11:27.; cf. Lucas 10:22; João 03:35; 

13: 3; 17: 2; 1 Cor 15:27; Ef 1:22; Fp 2:... 9-11; Hb 1: 2; 1 Pedro 3. : 22). 

Duas palavras gregas traduzidas como "autoridade" no Novo Testamento revelam o 

alcance do domínio do Senhor. Dunamis refere-se ao poder ou capacidade; exousia de 

direito ou privilégio. Jesus possui ambos os aspectos da autoridade infinitamente, uma 

indicação clara da sua divindade. 

A autoridade do Senhor pode ser vista de várias perspectivas. 

Primeiro, Ele possui autoridade em si mesmo. Quando ele falou, "as multidões estavam 

maravilhados com o seu ensino; pois Ele as ensinava como quem tem autoridade e não 

como os escribas ", que geralmente citados outros rabinos como sua fonte de autoridade 

(Mt 7: 28-29.). 

Em segundo lugar, Ele possui a autoridade para perdoar pecados (Mat. 9: 6-8). Essa 

evidência direta de sua natureza divina não foi perdida em seus oponentes: "Os escribas 

e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo:" Quem é este homem que profere 

blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? "(Lucas 5:21). 

Em terceiro lugar, Ele tem autoridade sobre as forças do inferno. Em certa ocasião, 

quando Ele demonstrou que autoridade, lançando um demônio de um homem ", veio 

espanto sobre [aqueles que testemunharam o milagre], e eles começaram a falar um com 

o outro ditado," O que é esta mensagem? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos 

imundos, e eles saem "(Lucas 4:36). 

Em quarto lugar, Ele tem autoridade para dar a salvação eterna. "Mas a todos quantos o 

receberam", escreveu o apóstolo João, "deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, 

a saber, aos que crêem no seu nome" (João 1:12). 

Em quinto lugar, Ele tem autoridade para julgar, uma vez que o Pai "tem dado todo o 

julgamento ao Filho" (João 5:22; cf. v 27).. 

Finalmente, ele tem autoridade sobre a morte ea vida. Em João 10:18, Jesus disse: 

"Ninguém tomou [Minha vida] longe de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho 

autoridade para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu 

Pai ", e em Apocalipse 1:18 Ele acrescentou:" [Estou] aquele que vive; e eu estava morto, 

mas eis aqui estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades ". 

Esse Jesus que se presume assalto as operações do templo sem levar em conta as 

autoridades judaicas chocado e indignado eles. De sua perspectiva era ruim o suficiente 

que Ele fisicamente interrompido suas operações de negócios lucrativos (ver a exposição 

de 19: 45-48 no capítulo anterior deste volume). Que Ele o fez sem primeiro permissão 

busca da hierarquia judaica fez gestos do Senhor ainda mais intolerável e ultrajante. Eles 

ficaram furiosos que Ele tratou os líderes e seu sistema religioso com desdém. Ele ignorou 

a competência do Sinédrio, os sumos sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, os rabinos, 



os escribas, e os policiais do templo. Ele se opôs às exigências de todo o sistema 

superficial, legalista. Na verdade, Ele constantemente denunciado com Seu ensino. 

A conversa trágico registrado nesta passagem ocorreu em um dos dias (quarta-feira da 

Paixão Week), quando Jesus estava ensinando o povo no templo, que ele tinha atacado 

com divino, fúria controlada na terça-feira. Os mentirosos, manipuladores, hipócritas 

falsos professores e comerciantes gananciosos Ele, pelo menos temporariamente, 

despejados. No espaço desocupado estava Jesus, verdadeiro professor de Deus, para 

proclamar a verdade do céu e do evangelho da salvação. 

Jesus iria passar a maior parte desta quarta-feira e quinta-feira ensino (cf. 19:47; 21: 37-

38); capítulo 20 de Lucas registra que Ele ensinou na quarta-feira. O conteúdo, como 

sempre, foi o evangelho, as boas novas do reino (. 4:23 cf. Matt; 09:35; Atos 1: 3), Ele 

chamou o povo a se arrepender e crer nEle. Marcos 11:27 observa que esse confronto 

especial teve lugar ", como ele estava andando no templo." 

Ensinamento de Cristo provavelmente seguiram os temas que Ele tinha sublinhado desde 

o início e durante todo o seu ministério, a miséria do pecado, a loucura de hipócrita, 

legalista falsa religião que não poderia contê-lo, e o desespero de tentar alcançar a justiça 

por um de seus próprios esforços. Ele pode ter falado da loucura de orações pretensiosos 

e atos religiosos superficiais, realizada para serem vistos pelos homens, em vez de Deus 

(cf. Mt 6: 1-5.; 23: 5-7). Seu ensinamento certamente teria incluído avisos sobre a 

inevitabilidade do juízo divino e do inferno eterno. Ele provavelmente teria lembrou seus 

ouvintes sobre o perigo do orgulho espiritual e da necessidade de humildade, a falência 

de espírito e um coração quebrantado e contrito. Ele, sem dúvida, falou do amor 

compassivo de Deus para os pecadores, a possibilidade de perdão, a paz com Deus, 

entrada para o Seu reino a salvação, a vida eterna, e a esperança da glória eterna no 

céu. Ele provavelmente reiterou o alto custo de segui-Lo na abnegação e abandonando 

tudo. Suas palavras podem ter incluído temas como a perseguição e sofrimento daqueles 

que identificados com Ele teria de enfrentar, a importância da Palavra de Deus, a 

honestidade, o perdão, a verdadeira riqueza, a fé, graça e misericórdia. Em suma, o 

ensinamento do Senhor teria tocado em tudo o que pertence à salvação. 

Este dramático confronto entre Jesus e os líderes judeus se desenrola em três cenas: o 

confronto dos líderes de Jesus, Seu balcão, e Sua condenação deles. 

A CONFRONTAÇÃO 

os príncipes dos sacerdotes e os escribas, com os anciãos 

confrontados Ele, e eles falaram, dizendo-lhe: (20 "Dize-nos, com 

que autoridade fazes estas coisas, ou quem é quem te deu tal 

autoridade?": 1b-2 ) 

Incapaz de conter sua indignação com ele, as autoridades judaicas decidiu mais uma vez 

para fazer um esforço para desacreditar Jesus. Os principais sacerdotes incluído o sumo 

sacerdote reinante, Caifás, e da ex-sumo sacerdote Anás, que ainda exercia forte 

influência nos bastidores. Assim como os presidentes americanos ainda são referidos por 

o título de "presidente" depois que deixar o cargo, assim também Anás ainda era 

conhecido como o sumo sacerdote. Além disso, os principais sacerdotes incluiu o 



capitão do templo, que ajudou o sumo sacerdote, e outros sacerdotes de alto 

escalão. Os escribas, os teólogos principalmente farisaica que interpretavam e 

ensinavam a lei de Moisés e da tradição rabínica, estavam no grupo, junto com os mais 

velhos. Essencialmente, este conjunto foi a partir do Sinédrio, o órgão dirigente do 

judaísmo. Os três grupos são freqüentemente mencionados juntos (cf. Lc 9:22; 22:66; 

27:41 Matt, Marcos 14:43; 15: 1.). Embora eles discordaram sobre outros assuntos, estes 

diversos lotes estavam unidos em sua determinação para executar Jesus. 

Confrontado traduz uma forma do verbo ephistēmi , que pode ter a sensação de rapidez, 

às vezes com intenções hostis. Em Lucas 21:34 descreve a vinda repentina do julgamento, 

enquanto que em Atos 17: 5 descreve ataque os judeus de Tessalônica "sobre a casa de 

Jason. Essa é sua ênfase neste contexto. 

Os líderes estavam desesperados para parar o Senhor de pregar o evangelho no templo, 

mas sua popularidade com o povo conteve-los de apreensão Ele (cf. Lucas 19: 47-48; 

20:19; 22: 2). A alternativa era prendê-lo abertamente e forçá-lo a desacreditar-se 

publicamente. Sabendo que Jesus tinha afirmado que a sua autoridade para fazer e dizer 

o que Ele fez em desafio deles veio de Deus, eles esperavam que Ele iria repetir essa 

afirmação, levando-os a acusá-lo de blasfêmia e pedir a sua execução. 

Buscando implementar o seu plano, eles abordaram Jesus. "Diga-nos, com que 

autoridade fazes estas coisas", eles exigiram, "ou que é quem te deu tal 

autoridade?" Quando Ele atacou o templo pela primeira vez no início de Seu ministério, 

as autoridades judaicas tinham feito uma demanda similar: "Os judeus disse-lhe então:" 

Que sinal Você nos mostra como a sua autoridade para fazer essas coisas? "(João 2:18). A 

frase dessas coisas pode ser esticada além do ensino de Cristo no templo, sem a 

aprovação do Sinédrio para incluir tudo, desde a sua entrada triunfal na segunda-feira. 

O COUNTER PERGUNTA 

Jesus respondeu, e disse-lhes: "Também vou lhe fazer uma 

pergunta, e você dizer-me: foi o batismo de João era do céu ou 

dos homens?" Eles discorriam entre si, dizendo: "Se dissermos: 

'Do céu' Ele vai dizer: 'Por que você não acredita nele? " Mas se 

dissermos: Dos homens, todo o povo vai nos apedrejarão até a 

morte, pois eles estão convencidos de que João era profeta. 

"Então eles responderam que não sabiam de onde ele veio. (20: 3-

7) 

A resposta do Senhor foi devastador. Em vez de serem apanhados em sua armadilha 

desajeitado, contador pergunta de Jesus, "O batismo de João era do céu ou dos 

homens?" presos-los em um dilema do qual eles não podiam escapar. Para responder a 

uma pergunta com outra pergunta foi aceito prática rabínica, a idéia é forçar o 

questionador para analisar a questão a um nível mais profundo. Jesus não estava fugindo 

da pergunta, mas desmascarar a hipocrisia. Eles já sabiam onde ele disse que sua 

autoridade veio; Ele tinha afirmado isso muitas vezes antes. Como observado acima, o 

plano era não para obter informação, mas para atraí-lo a repetir sua afirmação de 

autoridade divina publicamente, para que pudessem acusá-lo de blasfêmia. 



As autoridades religiosas, que confiantemente se viam como possuindo o profundo 

conhecimento de todo o conhecimento espiritual e teológica, não eram páreo para Jesus, 

mesmo diante da simples pergunta que Jesus fez: Qual foi a fonte de João ministério do 

Batista (o batismo ele executou simbolizava todo o ministério de João) -foi ele de origem 

divina ou humana? 

Esta consulta colocar os líderes judeus em um dilema impossível. Eles amontoados 

e discorriam entre si (ou seja, deliberou um com o outro), desesperada e inutilmente 

procurando uma saída. Eles sabiam que não podiam dizer que o ministério de João era de 

Deus, por duas razões. Em primeiro lugar, eles próprios não acreditam que ele foi (João 

7: 28-30), e, portanto, não queria colocar publicamente o seu selo de aprovação sobre o 

Batista. Além disso, para afirmar que João era um verdadeiro profeta de Deus iria deixá-

los sem resposta para a pergunta do Senhor foi-se de perguntar: "Por que você não 

acredita nele , quando ele afirmou que eu sou o Messias? "(cf. Lc 3 : 1-18; João 1: 26-

29; 3: 25-30; 5: 32-36; 10:41). 

Por outro lado, negar a visão popular de que João era um porta-voz de Deus teria e até 

mesmo consequências potencialmente fatais graves. "Se dissermos: Dos homens 

'", pensaram, "todo o povo nos apedrejará à morte, pois eles estão convencidos de 

que João era profeta. " Para rejeitar o profeta de Deus era para rejeitar e blasfemar o 

próprio Deus. Isso pode torná-los dignos de morte. 

A única saída para tirar a fugir do dilema volátil era humilhar-se dolorosamente alegando 

ignorância. Portanto eles condescendeu a contragosto e respondeu que não sabia 

onde o ministério de João veio. 

A CONDENAÇÃO 

E Jesus disse-lhes: "Nem eu vos digo com que autoridade faço 

estas coisas." (20: 8) 

Tendo silenciado seus adversários, Jesus terminou a conversa dizendo-lhes: "Nem eu vos 

digo com que autoridade faço estas coisas." Depois de três anos de ensino e realizar 

milagres, Jesus lhes havia dado provas suficientes de que Ele era o Messias. Não há mais 

informações estariam por vir. Não havia sentido em continuar a lançar pérolas aos 

porcos. Os líderes judeus tinham deliberAdãoente rejeitado toda a luz que tinha visto; não 

havia nenhuma razão para dar-lhes mais. Este foi um pronunciamento do juízo sobre a 

liderança de Israel. No julgamento foi dois dias mais tarde, esses homens exigiu de Jesus: 

"Se Tu és o Cristo, diga-nos." Mas Ele disse-lhes: 'Se eu te disser, você não vai 

acreditar; e se eu fazer uma pergunta, você não vai responder. Mas de agora em diante o 

Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus "(Lucas 22: 67-69). Não havia 

mais nada para eles, mas o julgamento, e Ele se sentava naquele tribunal para prestar 

sentença sobre eles. 

Há um limite para a paciência de Deus. Aqueles que dura o coração rejeitar a luz acabará 

por ser abandonada à escuridão judicial. Deus disse do mundo pré-diluviano, "Meu 

Espírito não se para sempre no homem, porque ele também é carne; no entanto, os seus 

dias serão 120 anos "(Gênesis 6: 3). Em uma oração de arrependimento, os exilados que 

retornaram do cativeiro babilônico confessou a respeito de seus antepassados: "Você deu 

com eles por muitos anos, e advertiu-os pelo teu Espírito através de seus profetas, contudo 



eles não quiseram dar ouvidos. Está, portanto, deu-os nas mãos dos povos de outras terras 

"(Ne. 09:30). Isaías acrescenta: "Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito 

Santo; Ele, portanto, entregou-se a tornar-se seu inimigo, ele lutou contra eles "(Is. 

63:10). Por meio do profeta Jeremias, Deus lembrou rebelde Israel: "Eu solenemente 

advertiu seus pais no dia em que os fiz subir da terra do Egito, até hoje, alertando 

persistentemente, dizendo: 'Ouça a minha voz." ... Portanto assim diz o Senhor: 'Eis que 

eu estou trazendo desastre sobre eles que eles não serão capazes de escapar; embora eles 

vão chorar a mim, mas eu não vou ouvi-los '"(Jer. 11: 7, 11). Lucas 19: 41-42 diz que 

"quando [Jesus] se aproximou de Jerusalém, Ele viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo:" 

Se você tivesse conhecido neste dia, mesmo que você, as coisas que servem para a 

paz! Mas agora eles foram escondidos de seus olhos. " 

Os misericordiosos, poupando mensagem do evangelho seria ainda ser estendido para o 

povo, e milhares seriam salvos no Dia de Pentecostes e além. Mas, para os líderes de 

coração duro, a porta da oportunidade estava fechada (cf. Mt 12: 25-32.). A Bíblia adverte 

todas as pessoas a não seguir o seu exemplo: 

No tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri. Eis que agora é "O tempo 

aceitável", eis que agora é "O dia da salvação." (2 Cor. 6: 2) 

Portanto, assim como diz o Espírito Santo: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais 

os vossos corações, como quando eles me provocaram, como no dia da tentação no 

deserto, onde vossos pais Me tentaram, testando-me, e vi meu trabalha há quarenta 

anos. Portanto, eu estava irritado com esta geração, e disse: 'Estes sempre erram em seu 

coração, e eles não sabiam os meus caminhos "; Assim jurei na minha ira: 'Eles não 

entrarão no meu repouso. "" Tome cuidado, irmãos, para que não haja em qualquer de 

vós um coração mau, descrente que cai longe do Deus vivo. Mas incentivar um ao outro, 

dia após dia, enquanto ele ainda é chamado de "Hoje", de modo que nenhum de vós se 

endureça pelo engano do pecado. (Heb. 3: 7-13) 

 
110. O assassinato do Filho de Deus: Uma 

Parábola Profética (Lucas 20: 9-18) 

E começou a dizer ao povo esta parábola: «Um homem plantou 

uma vinha, arrendou-a aos viticultores, e fui em uma viagem por 

um longo tempo. Na época da colheita, enviou um escravo para 

os viticultores, para que eles pudessem dar-lhe alguns dos 

produtos da vinha; mas os lavradores espancaram-no e 

mandaram-no embora de mãos vazias. E ele passou a enviar um 

outro escravo; e eles espancaram também e afrontando-o e 

mandou-o embora de mãos vazias. E ele passou a enviar um 

terceiro; e este também feriram e expulso. O dono da vinha disse: 

'O que devo fazer? Mandarei o meu filho amado; talvez eles vão 

respeitá-lo ". Mas quando os lavradores o viram, fundamentado 

uns com os outros, dizendo: 'Este é o herdeiro; vamos matá-lo de 



modo que a herança será nossa. " Então, eles lançaram-no fora 

da vinha e mataram-no. O que, então, será o dono da vinha fazer 

com eles? Ele virá e destruirá esses lavradores e dará a vinha a 

outros "Quando ouviram isso, disseram:" De modo nenhum "Mas 

Jesus olhou para eles e disse:" O que então é isto que está 

escrito.!: 'A pedra que os construtores rejeitaram, esta tornou-se 

a pedra angular'? Todo o que cair sobre esta pedra será 

despedaçado; mas aquele sobre quem ela cair, ele vai espalhar-lo 

como poeira "(20: 9-18). 

Como observado anteriormente, desde o início do ministério de Cristo, os líderes 

religiosos judeus procuravam matá-lo. Quando Ele atacou o templo pela primeira vez 

(João 2: 13-17), eles exigiram um sinal dele para provar que Ele tinha autoridade para sua 

ação audaciosa. Ciente de que mesmo nessa fase inicial de seu ministério que queriam 

vê-lo morto, "Jesus lhes respondeu:" Destruí este templo, e em três dias eu o levantarei 

"(v. 19). Como o versículo 21 notas: "Ele falava do templo do seu corpo"; isto é, Ele 

estava se referindo à Sua morte e ressurreição. Depois que Ele curou um homem no 

sábado ", os fariseus saíram e imediatamente começou a conspirar com os herodianos 

contra ele, a respeito de como eles poderiam destruí-Lo" (Marcos 3: 6). Em Mateus 17: 

22-23 Jesus disse aos discípulos: "O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos 

homens; e eles vão matá-lo, e Ele será levantado no terceiro dia "(cf. 16:21; Lucas 

18:33). "Por esta razão, portanto, os judeus procuravam ainda mais procuravam matá-lo", 

escreveu João ", porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu 

próprio Pai, fazendo-se igual a Deus" (João 5:18 ; cf. 7: 1, 19, 25; 08:37, 40). 

Como o ministério do Senhor se aproximava de seu clímax, a determinação dos líderes 

religiosos para matá-lo se intensificaram. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro dentre os 

mortos, "muitos dos judeus que ... vi o que ele tinha feito, creram nele" (João 11:45). Os 

sumos sacerdotes e os fariseus, alarmados com a popularidade de Jesus com as pessoas e 

temendo que ela iria trazer represálias romanos contra eles e da nação, realizou um 

conselho. Por insistência do sumo sacerdote, Caifás (. Vv 49-50), "a partir daquele dia 

eles planejaram juntos para matá-lo" (v 53; cf. Mc 14: 1.). Como apaixonAdãoente, 

enquanto procuravam, eles estavam hesitantes em levar a cabo seu plano porque temiam 

isso poderia desencadear uma revolta (Matt. 26: 5), até que, com a ajuda do traidor, Judas 

Iscariotes (Lucas 22: 3-5) , eles foram capazes de prender Jesus e trabalhar um plano para 

executá-lo. 

Jesus, bem consciente do que seus inimigos estavam conspirando, contou uma parábola 

em que Ele previu tanto o assassinato e as conseqüências. Esta parábola profética, o que 

foi dito para as pessoas, mas com o objectivo de os líderes, aguarda com expectativa a 

morte de Cristo, bem como para trás ao longo da história de Israel. Ele contém quatro 

características: a ilustração, a explicação, a extensão, e da aplicação. 

A ILUSTRAÇÃO 

E começou a dizer ao povo esta parábola: «Um homem plantou 

uma vinha, arrendou-a aos viticultores, e fui em uma viagem por 

um longo tempo. Na época da colheita, enviou um escravo para 



os viticultores, para que eles pudessem dar-lhe alguns dos 

produtos da vinha; mas os lavradores espancaram-no e 

mandaram-no embora de mãos vazias. E ele passou a enviar um 

outro escravo; e eles espancaram também e afrontando-o e 

mandou-o embora de mãos vazias. E ele passou a enviar um 

terceiro; e este também feriram e expulso. O dono da vinha disse: 

'O que devo fazer? Mandarei o meu filho amado; talvez eles vão 

respeitá-lo ". Mas quando os lavradores o viram, fundamentado 

uns com os outros, dizendo: 'Este é o herdeiro; vamos matá-lo de 

modo que a herança será nossa. " Então, eles lançaram-no fora 

da vinha e mataram-no. O que, então, será o dono da vinha fazer 

com eles? Ele virá e destruirá esses lavradores e dará a vinha a 

outros "(20: 9-16a). 

Como era verdade de todas as parábolas do Senhor, este usou imagens da vida cotidiana 

com que seus ouvintes seria familiar. Vineyards eram comuns em Israel, especialmente 

nos socalcos. Nesta parábolade um homem plantou uma vinha, fazendo todos os 

esforços para fornecer tudo o que era necessário para produzir uma boa colheita (a conta 

paralela no evangelho de Mateus observa que ele construiu um muro em torno dele, 

coloque uma prensa de vinho nele, e construiu uma torre para maior proteção contra 

ladrões e dos animais [Mateus 21:33.]). Como foi feito muitas vezes, ele arrendou-a aos 

viticultores. Estes eram arrendatários, que alugou a terra do proprietário e pago-lhe uma 

percentagem da colheita. 

Após ter arrendado a sua vinha para continuar a sua utilidade e proporcionar renda para 

si mesmo, o proprietário fez uma viagem por um longo tempo. Este proprietário 

ausente, um caso comum em Israel e em outros lugares, ainda estava longe no momento 

da colheita. Para a coleta de seu percentual mandou um escravo para os viticultores, 

para que eles pudessem dar-lhe alguns dos produtos da vinha. Isto, também, foi uma 

característica dos ouvintes teria sido familiarizado. 

O que ocorreu em seguida, no entanto, não era de todo esperado, e absolutamente 

ultrajante. Em vez de dar o escravo a acordados parte da colheita devido ao dono da 

vinha, os lavradores espancaram-no e mandaram-no embora de mãos 

vazias. Dero (pausa) é um termo forte; literalmente significa "para remover a pele", e 

descreve detalhAdãoente a agressão violenta que lhe deram. Ouvintes do Senhor teria 

sido indignado com tal comportamento deplorável ingrato, ilegal e maus. 

Pacientemente dando os lavradores contratados, que estavam lucrando si, múltiplas 

oportunidades para fazer o que era certo, o proprietário passou a enviar um outro 

escravo, mas os viticultores desafiantesvencê-lo também, e afrontando-o e mandou-o 

embora de mãos vazias. Um terceiro servo encontrou um destino semelhante; este 

também feriram e expulso. Mateus e Marcos, note que Jesus tinha-lhe ainda o envio de 

outros escravos, os quais foram ou batidos, apedrejado, ou assassinados. 

A resposta para a pergunta que o dono da vinha perguntou: "O que devo fazer?", teria 

parecia óbvio para os ouvintes de Jesus. Certamente eles esperavam que ele trazer 



vingança e retribuição justa sobre os criminosos. Ele lhes havia dado privilégios, e 

oportunidade de se beneficiar de sua terra. Eles fizeram promessas, promessas e 

contratos, que eles violados pela conduta egoísta, rebelde e criminal. 

Em um generoso display de paciência e misericórdia, o proprietário da vinha espero 

oferecido mais um apelo aos agricultores para fazer o que era certo. "Eu vou mandar o 

meu filho amado", argumentou ele. "Talvez eles irão respeitá-lo." Embora eles goleou 

seu escravos, certamente eles devem respeitar seu filho. Em vez disso, eles viram isso 

como sua oportunidade para tomar o controle completo da vinha uma vez por todas, por 

isso , quando os lavradores viram o filho, eles fundamentado (ie, discutiu a 

situação) com o outro. Seu raciocínio perverso trouxe para mortal violência. "Este é o 

herdeiro", disseram uns aos outros. "Vamos matá-lo de modo que a herança será 

nossa." Eles podem ter pensado que o filho estava vindo para reivindicar sua herança. De 

acordo com a lei tradicional, a terra que permaneceu não reclamados por três anos 

revertidos para aqueles que estavam trabalhando nele. Portanto, se eles mataram o filho, 

a terra poderia, eventualmente, ser deles. 

Quando o filho chegou, eles lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Esse ato de 

sangue-frio, assassinato premeditado foi o ultraje final para os que ouviam Jesus girar a 

história. 

Conclusiva A pergunta do Senhor para os ouvintes, "O que, então, será o dono da 

vinha (que não estava morto) fazer com eles? " era fácil de responder. De acordo com 

Mateus 21:41 eles completaram a parábola, dizendo: "Ele vai trazer esses desgraçados a 

um fim desgraçado, e vai alugar a vinha a outros lavradores que vão pagar-lhe o produto 

nas épocas apropriadas." Jesus concordou com -lhes que "ele virá e destruirá esses 

lavradores e dará a vinha a outros." Essa foi uma resposta adequada e justa por parte 

do proprietário. 

A EXPLICAÇÃO 

Quando ouviram isso, disseram: "De modo nenhum!" (20: 16b) 

O fato de que quando ouviram isto, disseram: "De modo nenhum!" indica que eles 

tinham começado a ganhar clareza sobre a aplicação nosso Senhor que se 

destina. Heard traduz uma forma do verbo grego akouō , que se refere aqui (como 

acontece em Apocalipse 2: 7, 11, 17, 29; 3: 6, 13, 22) para ouvir com entendimento. Se o 

óbvio amanheceu sobre os ouvintes, ou Jesus explicou-lhes, quando o pleno significado 

da parábola atingi-los, eles perceberam que Jesus tinha acabado condenou seus líderes e 

sua nação à destruição. 

Até então, a multidão estava processando os elementos constitutivos da parábola: o dono 

da vinha é Deus; a vinha é Israel (cf. Sl 80: 8-16; Isa 5:... 7; Jer 02:21); os lavradores são 

os líderes religiosos de Israel; a longa viagem feita pelo proprietário do vinhedo imagens 

Antigo Testamento história, que culminou quando Deus voltou na pessoa de Seu Filho; os 

escravos são profetas do Antigo Testamento, a quem Israel maltratados na mesma 

maneira que os viticultores maltratado escravos do proprietário da vinha. Alfred Plummer 

escreveu, 



"A hostilidade uniforme" dos reis, sacerdotes e pessoas para os Profetas é uma das 

características mais notáveis na história dos judeus. A quantidade de hostilidade variou, 

e manifestou-se de diferentes formas, em geral aumentando de intensidade; mas era 

sempre lá. Profundamente como os judeus lamentaram a cessação dos Profetas, após a 

morte de Malaquias, eles geralmente se opuseram a eles, contanto que eles foram 

concedidos a eles. Até o presente foi retirado, eles pareciam ter tido pouco orgulho nesta 

graça excepcional mostrado à nação, e pouco apreço dele ou gratidão por isso. ( Um 

comentário exegético no Evangelho Segundo S. Mateus [New York: Scribner, 1910], 

297) 

Segundo a tradição, Isaías foi serrado ao meio com uma serra de madeira (cf. Heb. 

11:37). Jeremias foi constantemente maltratado, jogado em uma cova (Jer. 38: 9), e, segundo 

a tradição, apedrejado até a morte pelos judeus. Ezequiel enfrentou ódio semelhante e 

hostilidade (Ez 2: 6.); Amos foi forçado a fugir para salvar sua vida (Amos 7: 10-

13); Zacarias foi rejeitada (Zc. 11:12) e apedrejaram (2 Cr. 24:21), e Miquéias foi atingido 

no rosto (1 Reis 22:24). Tanto o Antigo Testamento (por exemplo, Jeremias 7: 23 ss .; 25: 

4FF..) E do Novo Testamento (por exemplo, Matt. 23: 33-39; Lc 6: 22-33; 11:49; 13:34; Atos 

7: 51-52) repreendeu Israel por rejeitar e abusando dos profetas. 

O filho do proprietário da vinha representa o Senhor Jesus Cristo. Ele é diferente de todo 

o resto dos mensageiros de Deus; Ele não é escravo de Deus, mas o Filho amado de Deus 

(Mateus 17: 5; João 3:16; Col. 1:13; 2 Pedro 1:17.), O herdeiro de tudo o que Ele possui 

(Heb 1: 2.). 

Ao criar esta ilustração dramática disso, Jesus deixou claro aos Seus assassinos que ele 

sabia exatamente o que eles estavam planejando fazer a Ele. Eles queriam o controle da 

herança; que é, de Israel.Assim como os viticultores jogou filho do proprietário da 

vinha fora da vinha e mataram-no, para que também os líderes religiosos jogar Jesus 

para fora do país para os romanos, que o mataram fora de Jerusalém. 

Retrocesso no horror de sua declaração anterior de que o proprietário da vinha deve 

destruir os viticultores Eles disseram: "De modo nenhum!" ( genoito mim ; a negação 

mais enfático na língua grega).Mas era para ser. Assim como o proprietário da vinha 

destruiria os viticultores rebeldes, assim também Deus o destruirá rebelde 

Israel. Julgamento divino caiu sobre a nação apóstata quatro décadas mais tarde, em D.C 

70, com a destruição de Jerusalém pelos romanos eo templo. 

Na parábola do Senhor, o proprietário da vinha não só destruiu os viticultores, mas 

também deu mordomia de a vinha a outros. Assim também a custódia de Israel passar das 

mãos dos líderes infiel, Messias-rejeitando a outros mordomos. "Por isso eu digo a você:" 

Jesus lhes declarou: "o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que 

produzem o fruto dela" (Mat. 21:43). 

Esses novos líderes de Israel seriam os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Este foi o 

pior cenário possível para o povo judeu, e, especialmente, seus líderes. Eles odiavam 

Jesus, e eles não tinham nada, mas desdém, desprezo e zombaria para os Seus 

seguidores. Eles zombavam deles como galileus pouco sofisticados (cf. João 7:52), falta 

de formação rabínica ou credenciais (Atos 4:13). O ponto não é que os gentios estavam 



substituindo os judeus, ou que a igreja estava substituindo Israel. Havia prosélitos gentios 

ao judaísmo, e há crentes judeus na igreja. Mas não haveria uma mudança na liderança 

dos corruptos, governantes apóstatas históricos de Israel para os apóstolos e discípulos de 

Jesus Cristo. 

Essa transição já havia começado. Em Lucas 9 Jesus "Reunindo os doze, deu-lhes poder 

e autoridade sobre todos os demônios e curar doenças. E Ele enviou-os a proclamar o 

Reino de Deus e para realizar a cura ... Saindo, eles começaram a ir percorreram as 

aldeias, anunciando o evangelho e cura em todos os lugares "(vv. 1-2, 6). 

Em Lucas 10, Jesus enviou mais setenta mensageiros: 

Ora, depois disso o Senhor designou outros setenta, e mandou-os em pares adiante dele 

para todas as cidades e lugares aonde ele ia vir. E ele estava dizendo-lhes: "A messe é 

grande, mas os trabalhadores são poucos; Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie 

trabalhadores para a sua seara. Vá; Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos 

[os líderes religiosos judeus]. "... Os setenta voltou com alegria, dizendo:" Senhor, até os 

demônios se nos submetem pelo teu nome. "(vv. 1-3, 17) 

Em Mateus 13:11, Jesus disse aos discípulos: "A vós foi dado conhecer os mistérios do 

reino dos céus, mas a eles não lhes foi concedida." Os discípulos tinham sido dado 

conhecimento dos mistérios; ou seja, as verdades agora reveladas, mas anteriormente 

ocultos acerca do reino de Deus, contida no Novo Testamento. Eles deveriam ser os novos 

guardiões da verdade divina e, portanto, os comissários de bordo terrenas do reino da 

salvação. 

Após a afirmação de Pedro de que Jesus é "o Cristo [o Messias], o Filho do Deus vivo" 

(Mat. 16:16), 

Jesus disse-lhe: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque a carne eo sangue não 

revelou isso para você, mas meu Pai que está nos céus. Eu também digo que tu és Pedro, 

e sobre esta pedra edificarei a minha igreja; e as portas do inferno não prevalecerão contra 

ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligardes na terra terá sido 

amarrado no céu, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. "(vv. 17-

19) 

Os discípulos estavam um grupo privilegiado a quem Deus estava concedendo revelação 

especial. Viram coisas que os outros não vêem; eles ouviram e entenderam o que os outros 

não ouvir e entender (13 cf. Matt:. 11-17). As parábolas que os outros não poderiam 

compreender eram para eles clara e compreensível. Eles exerciam o poder que os líderes de 

Israel não tiveram sobre os demônios, doença e morte. Foi sobre a rocha da verdade revelada 

aos apóstolos que Cristo iria construir sua igreja (v 18;. Cf. Ef 2:20.). 

Embora os apóstolos eram um grupo pequeno, anódino de homens sem qualificação, sem 

treinamento, e inexpressivos, eles eram os novos líderes da vinha de Deus; os mordomos 

da revelação e pastores do novo povo de Deus divino. Sua missão era "fazer discípulos 

de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo" (Mat. 

28:19). Eles realizaram-lo de uma forma que virou o mundo de cabeça para baixo (Atos 

17: 6 ESV). 



Como "servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus" (1 Cor 4: 1; cf. Ef. 3: 

1-11.), Os apóstolos foram confiadas com a revelação divina desses mistérios em 

Escrituras do Novo Testamento (João 14:26; 15:26; 16:13; 2 Pedro 1:21). Cada geração 

sucessiva de pastores, mestres e evangelistas segue em sua linha (cf. 1 Tim 4:16; 6:20; 2 

Tim. 1: 13-14., 2: 2). 

Mas, como planejado desde o início, o deslocamento de Israel de Deus não é 

permanente. "Digo, porém:" escreveu Paulo aos cristãos de Roma ", Deus não rejeitou o 

seu povo, não é? De maneira nenhuma!Porque também eu sou israelita, da descendência 

de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu 

"(Rom. 11: 1-2a; cf. vv 13-15, 23-30 e a exposição do capítulo 11 em.Romanos 9-16 , A 

Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 1994]). Chegará um tempo 

em que "todo o Israel será salvo" (Rom. 11:26), e novamente fez mordomos da verdade 

de Deus.Na tribulação, haverá 144.000 evangelistas judeus (Apocalipse 7: 2-8; 14: 1-

5). O reino messiânico terrena que o povo judeu esperava, e esperava fervorosamente que 

Jesus estabeleceria em sua primeira vinda, será estabelecido após a Sua segunda vinda 

(cf. Is 55: 3; 56:. 6-8; 60: 1-22; Mic . 4: 1-2; Zc. 8: 1-8, 14-15, 20-23). 

A EXTENSÃO 

Mas Jesus olhou para eles e disse: "O que então é isto que está 

escrito: A pedra que os construtores rejeitaram, esta tornou-se a 

pedra angular '? (20:17) 

Jesus transitou directamente da analogia para a realidade da profecia do Antigo 

Testamento. A morte do filho não pode ser o fim da história. Em resposta a resposta 

horrorizada da multidão: "De modo nenhum!" Jesus olhou atentamente para eles (o 

verbo grego significa literalmente "para fixar o olhar em algo") e disse: "Então, o que é 

isto que está escrito" (no Escrituras do Antigo Testamento [Matt. 21:42]). A referência 

Ele citou, "A pedra que os construtores rejeitaram, esta tornou-se a pedra 

angular" (Sl. 118: 22; cf. Dan 2:34.), teria sido familiar a eles. 

E com essa referência a imagem de um filho assassinado tinha deslocado ao de uma pedra 

rejeitada. A pedra principal da esquina era a parte mais importante de um edifício de 

pedra, porque configurado corretamente todos os ângulos para a construção. Builders 

sabia que sem um pilar absolutamente perfeito, todo o edifício que deriva fora de 

prumo. No contexto histórico do Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram 

representado Israel, ignorado e agredido pelas nações e impérios do mundo. Mas essa 

nação rejeitou ainda vai se tornar nação pedra angular de Deus, e do Messias rejeitado 

será o redentor e a pedra angular. 

A pedra que os construtores rejeitaram, mas depois tornou-se a pedra principal da 

esquina, se refere especificamente a Jesus Cristo, como Pedro declarou corajosamente ao 

Sinédrio, 

Que seja conhecido para todos vocês e para todo o povo de Israel, que em nome de Jesus 

Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os 

mortos, por este nome este homem está aqui diante de vocês em boa saúde. Ele é a pedra 



que foi rejeitada por vós, os edificadores, mas que se tornou a pedra angular. (Atos 4: 10-

11) 

A pedra rejeitada pela liderança judaica e da nação tornou-se a pedra mais importante no 

reino eterno de Deus, apoiando toda a estrutura e simetria do glorioso reino de salvação de 

Deus. 

O APLICATIVO 

Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado; mas aquele 

sobre quem ela cair, ele vai espalhar-lo como o pó. "(20:18) 

A seção termina com uma séria advertência contra rejeitando o Salvador. Todo o que 

cair sobre esta pedra , isto é, que tropeça Cristo na incredulidade e rejeição (cf. Isa. 8: 

14-15; Rom 09:32; 1 Cor.. 1.23; 1 Pedro 2: 6-8) - será quebrado em pedaços. Por outro 

lado, aqueles a quem Ele cai no julgamento vai ser espalhados como poeira. Em ambos 

os casos, o resultado final é o mesmo: absoluto, completo e destruição terrível. 

Esta é uma mensagem de amor e de advertência, apesar de entregá-la trouxe o Senhor não 

a alegria, mas bastante intensa tristeza movendo-Lo às lágrimas (cf. Lc 

19:41). Previsivelmente, mas tragicamente, os líderes rejeitaram Seu alerta e redobrou 

seus esforços para matá-lo (Lucas 20,19). Essa mesma advertência se aplica a todos: ou 

submeter-se a Cristo como Senhor e Salvador, ou ser esmagado por ele no 

julgamento. Rejeitando Jesus Cristo é a escolha mais trágica qualquer pessoa pode 

sempre fazer. "Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê no 

Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece "(João 3:36). 

 
111. Um diagnóstico do Cristo rejeitado (Lucas 

20: 19-26) 

Os escribas e os principais sacerdotes tentaram prendê-lo na 

mesma hora, mas temeram o povo; para eles entenderam que Ele 

falou esta parábola contra eles. Então, eles observavam-no, e 

enviou espiões que fingiam ser justos, a fim de que eles podem 

pegá-lo em alguma declaração, para que eles pudessem entregar-

Lhe que a regra ea autoridade do governador.Perguntaram-lhe, 

dizendo: "Mestre, sabemos que o Senhor falar e ensinar 

corretamente, e você não é parcial a qualquer, mas ensinas o 

caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a 

César, ou não? ", Mas ele detectou sua malandragem e disse-

lhes:" Mostre-me um denário. Cuja semelhança e inscrição tem? 

"Eles disseram:" De César. "E disse-lhes:" Em seguida, dar a 

César o que é de César, ea Deus o que é de Deus. "E eles não 



foram capazes de pegá-lo em um ditado na presença do povo; e 

de ser surpreendido com sua resposta, calaram-se. (20: 19-26) 

A história de Israel, apesar das bênçãos singulares, é uma conta longa e implacável de 

rebelião contra Deus, a indiferença à Sua revelação, e desobediência à Sua lei. Os profetas 

de Deus, enviado para chamar ao arrependimento e proclamar a Sua oferta de amor de 

graça, misericórdia, perdão e salvação, a nação perseguidos e mortos regularmente. Essa 

história trágica de privilégio desperdiçado é resumida na parábola dramática Jesus disse 

na seção anterior do evangelho de Lucas (ver a exposição de vv. 9-18 no capítulo 12 deste 

volume). 

A rebelião de Israel contra Deus culminou com seu tratamento de Seu Filho, o Senhor 

Jesus Cristo. Apesar de toda a revelação profética do Antigo Testamento que apontavam 

infalivelmente a Ele como rei há muito aguardado de Israel, a geração que viu realizado 

o crime mais impensável contra Deus-o assassinato do Messias divino-humano. 

Os líderes religiosos sabiam do nascimento de Cristo virgem, vida sem pecado, palavras 

divinas, e poder sobre os demônios, a doença, a morte, e da natureza. Eles tinham ouvido 

a Sua oferta de perdão, a salvação, a bênção ea vida eterna no reino de Deus. Que as 

palavras e obras de Jesus foram o cumprimento de muitas promessas do Antigo 

Testamento e profecias era óbvio. Embora os líderes religiosos nunca negou o poder de 

Cristo, os milagres, ou sabedoria inigualável, eles O rejeitaram, por causa do ataque à sua 

religião falsa. 

Dois dias antes o haviam executado, na quarta-feira da Paixão Week, um dos vários 

confrontos entre Jesus e os líderes religiosos ocorreu. A maré de popularidade ainda não 

havia desaparecido porque as pessoas estavam esperançosos de que ele era o Messias que 

eles defendiam, que estabeleceria o Seu trono em Jerusalém com glória e poder. Os 

líderes, que odiava Jesus desde seu ministério começou por Seu primeiro ataque a seu 

templo (João 2), o queria morto mais do que nunca. Em uma exibição notável de brilho 

diabólico, eles desenvolveram uma completa mudança na atitude do público em direção 

a Jesus. Na sexta-feira, a multidão que tinha entusiasticamente gritou: "Hosana", e saudou 

Jesus como o Messias na segunda-feira, alterou a sua mensagem para "Crucifica-o!" 

Este incidente revela um complexo de seis pecados motivar os líderes de condução: o 

ódio, o orgulho, a hipocrisia, a bajulação, engano e teimosia. 

ÓDIO 

Os escribas e os principais sacerdotes tentaram prendê-lo na 

mesma hora, (20: 19a) 

Tão grave era a ameaça representada pelo Jesus que os membros dos vários grupos, que 

muitas vezes se chocavam uns com os outros, a unidade encontrada em sua determinação 

de se livrar de Jesus. Osescribas, muitos dos quais eram fariseus, eram os especialistas 

na lei de Moisés e as tradições rabínicas. Os principais sacerdotes incluído o sumo 

sacerdote reinante, Caifás; o ex-sumo sacerdote Anás; o capitão do templo, que ajudou o 

sumo sacerdote; e outros sacerdotes de alto escalão. Muitos deles eram saduceus. Mateus 

22:15 e Marcos 12:13 nota que, apesar de sua animosidade para com o outro, os fariseus 



e herodianos (judeus que apoiaram a dinastia de Herodes) também faziam parte da trama 

(o seu conluio voltou muito mais cedo no ministério de Jesus; cf. Marcos 3: 6). Todos 

procurava desesperAdãoente para encontrar uma maneira de colocar as mãos 

na (prisão) Ele e eliminá-lo o mais rapidamente possível. 

A coalizão religiosa, no entanto, não podia simplesmente aproveitar Jesus 

abertamente. Tanto eles quanto as pessoas entenderam que a parábola muito público Ele 

tinha acabado ensinou (vv. 9-18) foi destinado a eles. Se eles realizaram sua trama 

publicamente, eles confirmam o que ele tinha dito sobre eles e arriscar trazendo a ira das 

pessoas para baixo em suas próprias cabeças. 

Sua estratégia era contar com a ajuda de seus inimigos ferrenhos, os romanos. Desde 

Roma era extremamente sensível à ameaça de insurreição, particularmente durante a 

Páscoa, e poderia ser contado sobre a tomar medidas rápidas contra quaisquer rebeldes, 

se pudessem atrair Jesus em fazer uma declaração anti-romana, depois denunciá-lo aos 

romanos como um político revolucionário, os romanos poderiam ter razão para levá-lo e 

executá-lo. Apenas vendo Jesus capturado pelos romanos seria suficiente para 

desacreditá-lo aos olhos do povo, especialmente se ele não tinha poder sobre seus 

captores. 

ORGULHO 

para eles entenderam que Ele falou esta parábola contra eles. (20: 

19b) 

Como mencionado, os líderes 

religiosos entendeu perfeitamente que Jesus falou da parábola registrada nos 

versículos 9-18 contra eles, mas estavam relutantes em tomar medidas para matá-lo, 

porque as pessoas ainda detidas Jesus em alta conta (Mat. 21:46). Eles também temia 

perder a honra eo respeito que alimentava regularmente seus egos cheios de justiça 

própria. Eles procuraram "o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas 

sinagogas, e respeitosas saudações nas praças, e de ser chamados Rabi pelos homens" 

(Mateus 23: 6-7.), Ostensivamente anunciou sua doação aos pobres ( Mateus 6: 2.), e "o 

amor [d] para ficar em pé e Oração nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para que eles 

[pode] ser visto pelos homens" (v 5).. 

No entanto, ironicamente, esses hipócritas religiosos odiado e desprezado a própria 

população cuja atenção que desejava. Eles ironicamente se referiu a eles como sendo 

ignorantes da lei e amaldiçoado (João 07:49), e com desdém se recusou a associar-se com 

eles. Totalmente sem compaixão, eles "amarrar [d] até fardos pesados e [colocado]-los 

sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos [foram] dispostos a movê-los com tanto 

como um dedo" (Mat. 23: 4). Como todos os falsos mestres, eles governado pelo medo e 

intimidação, ameaçando que aqueles que não obedecem seus ensinamentos iria perder o 

reino de Deus. Seu ensino falso levou os homens na ruína eterna, transformando-os em 

duas vezes mais filhos do inferno como eram (Mat. 23:15). Esses falsos professores eram 

nem Deus, nem o homem agradar-para agradar, mas a auto-agradar, que alimentaram suas 

almas orgulhosas sobre os elogios daqueles que eles intimidaram e abusados. 

HIPOCRISIA 



Então, eles observavam-no, e enviou espiões que fingiam ser 

justos, a fim de que eles podem pegá-lo em alguma declaração, 

para que eles pudessem entregar-Lhe que a regra ea autoridade 

do governador. (20:20) 

Ódio da elite religiosa de Jesus e desejo orgulhoso de manter seu próprio status elevado 

levou-os a um terceiro pecado. A hipocrisia é uma característica de todos os falsos 

mestres que, como seu pai Satanás (João 8:44), fingem ser justos (2 Cor. 11:15). Olhando 

para o momento oportuno, eles observavam Jesus, e, além de mantê-lo sob vigilância 

geral, enviou emissários de ambos os fariseus e os herodianos (Mat. 22:16) para segui-

Lo. Os líderes e os espiões eram hipócritas, que fingiu ser justos buscadores da verdade, 

mas na realidade procurava apenas pegá-lo em alguma declaração, para que eles 

pudessem entregar-Lhe que a regra e a autoridade do Roman governador . 

Como observado acima, o plano do conselho judaico era usar os romanos, 

especificamente Pilatos, que estava em Jerusalém para a época da Páscoa, para executar 

Jesus. As pessoas esperavam o messias para derrubar todos os inimigos de Israel, e 

estabelecer superioridade e bênção da nação como prometido pelos profetas do Antigo 

Testamento. Portanto, o verdadeiro Messias teria de ver os romanos como idólatras, 

blasfemos, intrusos pagãos para ser julgado. 

Para manter-se a pretensão de ser o Messias, os líderes fundamentado, Jesus seria forçado 

a assumir a visão popular de que os romanos tinham de ser oposição e derrubado. Portanto 

tudo o que tinham a fazer era manobrar-lo em uma posição onde ele tinha a dizer isso 

publicamente. Uma vez que ele foi identificado como um revolucionário, os romanos 

prendê-lo. Isso provaria que eles tinham poder sobre Ele, e Ele não sobre eles, e as pessoas 

decepcionadas se voltaria contra ele. 

LISONJA 

Perguntaram-lhe, dizendo: "Mestre, sabemos que o Senhor falar 

e ensinar corretamente, e você não é parcial a qualquer, mas 

ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. (20:21) 

Aqueles que questionaram formalmente dirigida a Jesus como professor, um título 

reservado para os rabinos mais respeitado e honrado. Embora projectada como bajulação, 

o que eles disseram sobre Ele era verdade. Jesus nem sempre falar e ensinar 

corretamente, era não parcial para qualquer, e fez ensinas o caminho de Deus 

segundo a verdade e nunca qualquer outra coisa. O Senhor não ajustar Sua mensagem 

com base no tipo de resposta que recebeu ou que Ele estava falando. Ele não equivocar-

se por causa da opinião humana ou possíveis consequências. Este sarcasmo deitado de 

sua bajulação insincera destinava-se a armadilha Jesus e destruí-lo. 

Há duas razões que eles falavam para Jesus do jeito que eles fizeram. Primeiro, eles 

pensavam que ele era como eles e iria responder com sentimentos de orgulho para que 

Ele seria dolorosamente sincero quando questionado para justificar seu elogio. Em 

segundo lugar, eles queriam fazer de conta que eles concordaram com a forma como as 

pessoas o viam. Eles eram bajuladores de ódio, tentando seduzir Jesus a incriminar-se em 

uma tentativa de auto-serviço para evitar contradizendo seu elogio. 



ENGANO 

É lícito pagar tributo a César, ou não? ", Mas ele detectou sua 

malandragem e disse-lhes:" Mostre-me um denário. Cuja 

semelhança e inscrição que ele tem "Eles disseram:" De César "E 

disse-lhes:" Em seguida, dar a César o que é de César, ea Deus o 

que é de Deus "(20: 22-25)?.. 

O maior admiração que poderia ser pago a um professor estimado era de elevá-lo, fazendo 

perguntas difíceis, especialmente as que dizem respeito à lei de Deus. Partindo do 

princípio de que eles tinham Jesus onde eles queriam que ele, seus inimigos representava 

uma consulta cuidadosamente elaborado por Ele, "É lícito pagar tributo a César, ou 

não?" Por lícito eles estavam se referindo não ao direito romano, mas a lei de Deus . Eles 

pensavam que sabiam que a resposta biblicamente correto foi negativo, e que essa era a 

resposta das pessoas seria de esperar. As pessoas acreditavam que a terra de Israel e tudo 

o que ele produziu pertencia a Deus. Consequentemente, eles odiavam pagar impostos 

para ocupar idólatras pagãos. 

E havia diversas taxas impostas pelos romanos, incluindo imposto de renda, impostos 

sobre a terra, as taxas de importação e impostos sobre os transportes. Mas o fiscal do povo 

judeu mais odiava era a todos poll tax pago para viver sob a autoridade de Roma. Eles 

descobriram que especialmente ofensiva porque sugeria que César de propriedade deles, 

enquanto eles apaixonAdãoente viram a si mesmos e à nação como posse exclusiva de 

Deus. Tributação foi uma constante fonte de atrito entre os judeus e Roma, e 

desempenhou um papel importante tanto na rebelião liderada por Judas da Galiléia 

( AD 6-7) e a revolta judaica de D.C 66-70, que terminou com a destruição total de 

Jerusalem pelo general romano Tito. 

Os líderes achavam que haviam forçado Jesus em um dilema impossível e inevitável. Eles 

estavam certos de que para evitar a alienação do povo, ele teria que afirmar a visão 

popular de que o pagamento de impostos a Roma estava violando a lei de Deus. Mas tal 

resposta deixaria a Jesus muito popular à acusação de incitar uma insurreição contra 

Roma. Se Ele deu essa resposta à sua pergunta, eles enviaria os herodianos para informar 

os romanos, que teriam de prender Jesus, destruir as esperanças de que ele era o rei de 

Deus. 

Jesus, no entanto, detectada sua tentativa mal na malandragem. "Mostre-me um 

denário," Ele exigiu. Um denário era uma moeda de prata cunhadas pela autoridade do 

imperador, que vale igual a um dia de salário por um soldado romano. Nos dias de Jesus, 

um denário teria tido a imagem do rosto de imperador Tibério na frente e no verso, um 

selo da-lo sentado em seu trono, trajando vestes sacerdotais.Porque os judeus 

consideravam tais imagens como uma violação do segundo mandamento (Ex. 20: 4), que 

proibia a idolatria, eles evitaram transportando essas moedas. Quando se foi produzido, 

Jesus, sem hesitação, perguntou, "cuja semelhança e inscrição tem?" A resposta óbvia 

foi dada: "De César." 

A profundidade da próxima declaração de Jesus não deve ser perdido em sua 

simplicidade. "Em seguida, dar a César o que é de César", Ele lhes disse: "e para 

Deus o que é de Deus." ponto do Senhor era que as pessoas estão a cumprir as suas 



obrigações, tanto material para o governo humano e espiritual de Deus. rendem traduz 

uma forma do verbo grego apodidōmi, que refere-se a dar de volta algo que é devido. 

Há algumas coisas que pertencem, na providência de Deus, para o reino temporal. O 

próprio Deus tinha tirado a Israel sob o domínio romano e César era o seu governante 

terreno. Eles foram para apoiar seu governo, porque todo governo é ordenado por Deus 

para proteger os inocentes, e coibir e punir o mal, como Paulo observado em Romanos 

13: 1-4: 

Cada pessoa é estar em sujeição às autoridades superiores. Pois não há autoridade venha 

de Deus; e os que existem são estabelecidas por Deus. Portanto, aquele que resiste à 

autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos 

condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para o bom comportamento, 

mas para o mal. Você quer ter nenhum medo da autoridade? Faça o que é bom e terás 

louvor do mesmo; pois é ministro de Deus para teu bem. Mas se você fizer o que é mal, 

teme; pois não traz a espada para nada; pois é ministro de Deus, vingador, que traz ira 

sobre aquele que pratica o mal. 

Os romanos fizeram essas coisas. Eles eram poderosos militarmente, e desde a paz, segurança 

e proteção. A rede de estradas e canais de navegação, eles criaram facilitou o fluxo de bens e 

comércio que adicionado a prosperidade dos seus súditos. Era legítimo para eles esperam que 

esses serviços valiosos para ser suportada por aqueles que se beneficiaram. 

O mesmo é verdade hoje. Os cristãos são cidadãos deste mundo temporal, sob a 

autoridade do governo humano. Ao mesmo tempo, eles são súditos do reino de Deus, sob 

a regra de Deus e Cristo. No reino deste mundo, eles são para satisfazer as suas obrigações 

para com aqueles poderes que regem o que Deus, em Sua providência soberana, tem 

colocado sob a autoridade sobre eles. Isso é verdade se eles vivem em uma democracia 

ou uma ditadura. Em ambos os casos, eles são tanto para temer a Deus e honrar o rei (1 

Pedro 2:17). Jesus afirmou o direito dos governos de cobrar impostos por seu apoio, 

porque eles são ordenados por Deus para o bem-estar e segurança do homem. Sem esses 

poderes dominantes, haveria anarquia, caos e destruição. Quando um governo, no 

entanto, ordena aos crentes para fazer o que Deus proíbe, ou os proíbe de fazer o que 

Deus manda, deve ser legitimamente desobedeceram (Atos 04:19; 05:29). 

Por outro lado, os cristãos são sempre obrigados a prestar a Deus o que é de Deus. Ele é 

o único a quem pertencemos e quem nós servimos (Atos 27:23). A Ele pertence 

exclusivamente da nossa alma, adoração, louvor, confiança, amor e obediência. 

TEIMOSIA 

E eles não foram capazes de pegá-lo em um ditado na presença 

do povo; e de ser surpreendido com sua resposta, calaram-

se. (20:26) 

Em vez de se maravilhar com sabedoria surpreendente de Cristo e reexaminando sua 

obrigação para com Deus, os líderes foram frustradas espantado, mas em vez de admitir 

que, para Jesus, eles ficaram em silêncio. A sua atitude para com ele não havia 

mudado. Embora eles não conseguiram obter a resposta incriminador Dele que eles 



esperavam, eles teimosamente insistiu na tentativa de encontrar uma outra 

maneira. Quando finalmente conseguiu trazer Jesus diante de Pilatos, eles mentiram e 

disse: "Achamos este homem enganosa nossa nação, proibindo dar o tributo a César" 

(Lucas 23: 2). 

Sua teimosia pecaminosa deixou-os em uma irremediável situação desesperadora, 

irredimível. 

 
112. O Salvador Silencia os saduceus (Lucas 20: 

27-40) 

Agora veio a Ele alguns dos saduceus (que dizem que não há 

ressurreição), e perguntaram-lhe, dizendo: "Mestre, Moisés 

escreveu para nós que, se o irmão de alguém morre, ter uma 

esposa, e ele não tem filhos, o seu irmão deve casar com a esposa 

e suscitar filhos a seu irmão. Ora, havia sete irmãos; eo primeiro 

casou e morreu sem filhos; e a segunda ea terceira se casou com 

ela; e da mesma forma todos os sete morreram, sem deixar 

filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, 

pois, que a mulher de que ela vai ser? Para todos os sete haviam 

se casado com ela. "Jesus disse-lhes:" Os filhos deste mundo 

casam e se dão em casamento, mas aqueles que são considerados 

dignos de alcançar o que a idade ea ressurreição dentre os 

mortos, nem se casam nem se dão em casamento; para eles não 

podem sequer mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são 

filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Mas que os mortos 

são ressuscitados, também o mostrou Moisés, na passagem da 

sarça ardente, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o 

Deus de Isaque eo Deus de Jacó. Agora, Ele não é Deus dos 

mortos, mas dos vivos; porque todos vivem para Ele. "Alguns dos 

escribas respondeu, e disse:" Mestre, Você falou bem. "Por que 

eles não têm coragem de questioná-lo por mais tempo sobre 

qualquer coisa. (20: 27-40) 

Antecipação da vida após a morte é universal na raça humana. Ao longo da história as 

pessoas em todas as culturas têm expressado esperança confiante de que a morte não é o 

fim de sua existência, revelando que Deus universalmente "pôs a eternidade no coração 

deles" (Ecl. 3:11). Por exemplo, refletindo a crença dos antigos egípcios na vida após a 

morte, o Livro dos Mortos contém histórias e instruções relacionadas com a sua crença 

na vida após a morte. Uma barca solar (a ser usado para o transporte na próxima vida) 

encontrados na tumba do faraó Quéops, que morreu cerca de dois mil e quinhentos anos 

antes de Cristo nascer, reflete essa crença. Os gregos antigos, por vezes, colocou uma 

moeda na boca de um cadáver para pagar tarifa da pessoa falecida através do rio místico 



da morte para a terra da vida de ressurreição. Alguns índios americanos enterraram seus 

guerreiros mortos com itens úteis (como os seus arcos, flechas e cavalos) que eles possam 

precisar na próxima vida. Os Vikings fez semelhante. Na Groenlândia, as crianças foram 

às vezes enterrado com cães para guiá-los através do deserto frio da morte. Quando 

jovem, Benjamin Franklin (embora não seja um cristão, no sentido bíblico) compôs o 

seguinte epitáfio lunático: 

  

O Corpo de 

B. Franklin, Printer 

Como a capa de um livro velho, 

Seus Conteúdo arrancada, 

E stript da sua Lettering & Gilding, 

Mentiras aqui, Alimento para Worms. 

Mas o trabalho não deve ser perdido, 

Para ele vai, como ele creia, 

Aparecer mais uma vez, 

Em uma nova e mais elegante Edição, 

Corrigidos e melhorados 

Pelo autor 

  

Povo judeu, historicamente, tiveram uma forte crença na vida de ressurreição, como um 

horrível incidente registrado no livro apócrifo de 2 Macabeus ilustra. Um ancião judeu 

chamado Razis foi preso por seus inimigos, mas ao invés de morrer em suas mãos ele 

estripado-se com uma espada, e "então, está em uma rocha íngreme, como ele perdeu o 

último de seu sangue, ele arrancou suas entranhas e atirou-os com as duas mãos no meio 

da multidão, invocando o Senhor da vida e do espírito para dar-los de volta para ele de 

novo "(14: 45-46). Outro escrito apócrifo, o Apocalipse de Baruch (também conhecido 

como 2 Baruch), também expressa a crença judaica tradicional na vida após a morte: 

Porque a terra se então seguramente restaurar os mortos, [Que agora recebe, a fim de 

preservá-los]. Ele não fará nenhuma mudança em sua forma, mas como ele recebeu, por 

isso deve restaurá-los, e como eu os entregou a ela, assim também deve criá-los. Para, em 

seguida, será necessário mostrar ao vivo que os mortos voltaram à vida novamente, e que 

aqueles que tinham partido regressaram (novamente). E será que, quando eles têm 

solidariamente reconhecido aqueles a quem eles sabem agora, então o julgamento deve 

crescer forte, e as coisas que foram ditas antes de virá. E ela deve vir a passar, quando 

esse dia marcado se passou, que então o aspecto dos que são condenados seja 

posteriormente alterada, ea glória daqueles que são justificados. Para o aspecto de quem 

agora agir perversamente passa a ser pior do que é, como eles devem sofrer 

tormento. Além disso (como para) a glória daqueles que agora, sendo justificados na 

minha lei, que tiveram compreensão em sua vida, e que têm plantado em seu coração a 

raiz da sabedoria, então o seu esplendor será glorificado em mudanças, e a forma de seu 

rosto se converterá em função da sua beleza, que pode ser capaz de adquirir e receber o 

mundo que não morre, que é, então, prometeu a eles. Por mais esta acima de tudo deve 

aqueles que vêm em seguida, lamento, que rejeitaram a minha lei, e taparam os ouvidos 



para que não ouvir a sabedoria ou receber entendimento. Quando, pois eles vêem aqueles, 

sobre os quais eles já estão exaltados, (mas) que deve então ser exaltado e glorificado 

mais do que eles, estas devem ser transformados, respectivamente, este último para o 

esplendor dos anjos, e o ex-são ainda mais definhar em admirar as visões e na 

contemplação das formas. Pois em primeiro contemplar e depois partem para ser 

atormentado. Mas aqueles que foram salvos por suas obras, e para quem a lei tem sido 

agora uma esperança, e compreender uma expectativa, e sabedoria a confiança, devem 

maravilhas aparecer em seu tempo. Para eles verão o mundo que agora é invisível para 

eles, e eles verão o tempo que agora está escondido deles: e tempo deixam de envelhecer 

eles. Pois, nas alturas de que mundo eles habitará, e eles devem ser feitas como a dos 

anjos, e ser igual para as estrelas, e eles serão transformados em todas as formas que eles 

desejam, de beleza, em beleza, e da luz para o esplendor da glória. (50: 2-51: 10) 

Mas é muito mais importante do que a especulação tradicional sobre a vida de 

ressurreição da idade para vir é a revelação divina no Antigo Testamento. Em Jó 19: 25-

27 Job expressou sua esperança confiante na ressurreição corporal dos mortos: "Quanto 

a mim, eu sei que o meu Redentor vive, e no último Ele tomará Sua posição sobre a 

terra. Mesmo depois da minha pele é destruída, ainda da minha carne verei a Deus; quem 

eu mesmo o contemplarão, e que meus olhos vão ver e não de outro. " 

No Salmo 16: 9-11 Davi escreveu: 

Por isso o meu coração se alegra e se regozija a minha glória; minha carne também 

habitará seguro. Pois não deixarás a minha alma ao Seol; nem permitirás que o teu Santo 

veja corrupção. Você vai fazer-me saber o caminho da vida; na tua presença há plenitude 

de alegria; em sua mão direita há delícias perpetuamente. 

Salmo 49:15 expressa ressurreição esperança do salmista: "Deus remirá a minha alma do 

poder do Seol, pois Ele vai me receber", como faz o Salmo 139: 8: "Se eu subir ao céu, Você 

está lá; se faço a minha cama no mais profundo abismo, Você está lá "Salmo 73:24, Isaías 

26:19, e Daniel 12: 2. revelam também a esperança da ressurreição. 

A exceção mais notável a esta crença era os saduceus, que negavam qualquer vida futura 

em tudo, tanto para castigo ou recompensa. Eles ensinavam que tanto a alma quanto o 

corpo de cessar de existir na morte. No incidente registrado nesta seção do evangelho de 

Lucas, um amontoado de saduceus confrontado Jesus sobre a ressurreição. A passagem 

pode ser dividido em quatro seções: a abordagem dos saduceus, o absurdo da ressurreição, 

a resposta da Escritura, e o espanto da multidão. 

A ABORDAGEM DOS SADUCEUS 

Agora veio a Ele alguns dos saduceus (que dizem que não há 

ressurreição), (20:27) 

Como mencionado acima, os saduceus estavam em oposição direta à crença judaica 

comum, alegando que não há ressurreição. Que essa idéia foi um grande ponto de 

controvérsia teológica é claro em Atos 23: 8: "Os saduceus dizem que não há ressurreição 

, nem um anjo, nem um espírito, mas os fariseus reconhecem todos eles ". Os saduceus 

zombou crassly vista literal dos fariseus da próxima vida, que imaginou que fosse 



essencialmente o mesmo que a vida presente (alguns fariseus, chegou a argumentar que 

pessoas seriam ressuscitados com as mesmas roupas em que foram enterrados, com os 

mesmos defeitos físicos, e as mesmas relações interpessoais), justamente vê-la como um 

absurdo. 

Embora em número reduzido, os saduceus exercia enorme influência, porque consistia 

em os religiosos aristocratas, ricos e influentes, incluindo os sumos sacerdotes, os 

príncipes dos sacerdotes (cf. 19:47; 20: 1, 19), e na maioria das Sinédrio. Mantendo todas 

as posições de poder sobre o templo compensado número relativamente pequeno dos 

saduceus. 

Politicamente, eles estavam ansiosos para cooperar com Roma. Uma vez que eles 

rejeitaram qualquer existência após esta vida, os saduceus concentrou todos os seus 

esforços e atenção sobre os assuntos da vida presente. Perseguiram poder, riqueza, 

posição e controle. Se obtenção dessas coisas necessárias-los a cooperar com os seus 

senhores romanos, eles eram zelosos para lisonjear-los. 

Os saduceus comandou as operações de negócios lucrativos localizadas no terreno do 

templo, e eram, obviamente, furioso com Jesus por duas vezes perturbar o seu negócio 

(ver a exposição de 19: 45-48, no capítulo 10 deste volume). Assalto de Jesus na teologia 

dos fariseus e a economia dos saduceus causado aqueles que foram separados por suas 

crenças para se unir em odiá-lo. 

Em termos de suas crenças religiosas, os saduceus eram muito estreitas e 

rigoroso. Enquanto liberal em sua negação da ressurreição, anjos, e era por vir, eles eram 

fundamentalistas em rejeitar as tradições orais e prescrições dos escribas que os fariseus 

aceitos, e reconheceu apenas a Escritura como autoritário. Além disso, eles interpretaram 

a lei mosaica mais literalmente do que outros, e foram mais exigente em questões de 

pureza ritual prescrito na Lei. 

Eles mantiveram o primado da lei mosaica, contida no Pentateuco (os cinco livros de 

Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio). Todo o resto do Antigo 

Testamento, eles acreditavam, era subordinado à Lei mosaica, e apenas comentário sobre 

ele. Eles argumentaram que em nenhum lugar nesses cinco livros é a ressurreição ensinou, 

e, portanto, toda a escrita, mesmo outro Antigo Testamento livro que apareceu para 

ensinar a ressurreição deve ser entendido de uma forma diferente. 

Coerente com sua negação de qualquer vida futura, os saduceus viveu a vida como se não 

houvesse amanhã. Eles fastidiously observada a Lei de Moisés, mas, ao mesmo tempo, 

como os fariseus, extorsão as pessoas comuns, e usou suas posições de poder e influência 

para se locupletar às custas do povo. 

Os fariseus tentaram destruir Jesus, aprisionando-lo a fazer uma declaração anti-romana 

incriminador (cf. Lucas 20: 19-26). Os saduceus, por outro lado, tentou desacreditá-lo aos 

olhos do povo como ignorante, pedindo-Lhe uma pergunta que ele não poderia 

responder. Eles decidiram toco-Lo sobre a questão dos relacionamentos conjugais após a 

suposta ressurreição. Sua pergunta foi também concebido para tornar a crença na 

ressurreição parecer absurdo. 

O ABSURDO DA RESSURREIÇÃO 



e perguntaram-lhe, dizendo: "Mestre, Moisés escreveu para nós 

que, se o irmão de alguém morre, ter uma esposa, e ele não tem 

filhos, o irmão dele deve casar com a esposa e suscitar filhos a seu 

irmão. Ora, havia sete irmãos; eo primeiro casou e morreu sem 

filhos; e a segunda ea terceira se casou com ela; e da mesma 

forma todos os sete morreram, sem deixar filhos. Finalmente 

morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, que a mulher de 

que ela vai ser? Para todos os sete haviam se casado com ela "(20: 

28-33). 

Fingindo um respeito por Ele que eles não têm, como os seus homólogos, os saduceus, 

que o questionou flatteringly dirigida Jesus como Mestre, para aumentar a expectativa 

de que Ele certamente sabe a resposta para sua pergunta. Seu interrogatório envolveu a 

instrução a respeito do casamento levirate em Deuteronômio 25: 5-6: 

Quando os irmãos vivem juntos e um deles morre e não tem filho, a mulher do falecido 

não se casará fora da família de um homem estranho. O irmão de seu marido estará com 

ela e levá-la a si mesmo como esposa e fazendo a obrigação de o irmão de um marido 

para ela. Será que o primogênito que ela lhe der assumir o nome de seu irmão morto, que 

seu nome não pode ser apagada de Israel. 

O princípio é anterior à Lei mosaica, como a história de Onan (Gen. 38: 6-10) indica. Talvez 

o exemplo mais notável de casamento levirato no Antigo Testamento é o casamento de Boaz 

ao seu parente de Elimelech viúva filha-de-lei, Rute (Rute 2: 1; 4: 1-13). 

Os saduceus Jesus confrontado com uma situação que fez visão excessivamente literal 

dos fariseus da vida por vir parecer absurdo: 

"Ora, havia sete irmãos; eo primeiro casou e morreu sem filhos; e a segunda ea terceira 

se casou com ela; e da mesma forma todos os sete morreram, sem deixar 

filhos. Finalmente morreu também a mulher.Na ressurreição, pois, que a mulher de que 

ela vai ser? Para todos os sete haviam se casado com ela. " 

Se isso era uma situação hipotética ou um que tinha realmente acontecido não é 

conhecido. Mas, em ambos os casos, os saduceus assumiu que vista da ressurreição de Jesus 

era a mesma que a dos fariseus. Eles acreditavam que ele seria embaraçosamente incapaz de 

responder a sua pergunta, e, portanto, sua reputação como um eminente professor seria 

diminuída. 

A RESPOSTA DA ESCRITURA 

Jesus disse-lhes: "Os filhos deste mundo casam e se dão em 

casamento, mas aqueles que são considerados dignos de alcançar 

o que a idade ea ressurreição dentre os mortos, nem se casam nem 

se dão em casamento; para eles não podem sequer mais morrer, 



porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da 

ressurreição. Mas que os mortos são ressuscitados, também o 

mostrou Moisés, na passagem da sarça ardente, quando chama ao 

Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque eo Deus de 

Jacó. Agora, Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos; porque 

todos vivem para Ele "(20: 34-38). 

'Réplica aos saduceus Jesus tentativa de ridicularizar a crença na ressurreição veio com 

uma repreensão forte. Conforme registrado em Mateus, Ele prefaciou sua resposta, 

dizendo-lhes: "Vocês estão enganados, não conhecendo as Escrituras nem o poder de 

Deus" (Mat. 22:29). Essa foi uma declaração chocante e humilhante para fazer para 

aqueles que se orgulhava de seu conhecimento das Escrituras.Mas eles eram nulos da 

verdade, desprovido de qualquer verdadeiro poder espiritual, e cegos espiritualmente. Se 

soubessem a verdade sobre o poder de Deus, eles teriam entendido que Deus vai 

ressuscitar pessoas sem todos os supostos absurdos que se deleitavam em imaginação. 

Na realidade, a sua pergunta complicada era um absurdo, ea resposta é simples: não há 

casamento no céu. Os filhos deste mundo (a hebraísmo para aqueles que vivem no 

mundo atual; cf. Lucas 16: 8) se casam e se dão em casamento. Mas, como outras 

relações de família, o casamento é para este presente somente vida. A realidade é 

que aqueles que são considerados dignos de alcançar a vida eterna, que segue a 

ressurreição dentre os mortos, nem se casam nem se dão em casamento; para eles 

não podem sequer mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, 

sendo filhos da ressurreição. Não haverá necessidade de casamento e famílias para fins 

de repovoamento, pela razão óbvia de que aqueles eternamente viva em Deus de 

presença não pode mesmo morrer mais e, portanto, não precisa de ser substituído. Eles 

serão como os anjos, que foram todos criados ao mesmo tempo e nunca morrem. Nem 

haverá qualquer necessidade de casamento e as relações familiares destinados a passar a 

verdade ea justiça, de geração em geração, uma vez que todos estão em santa união 

perfeita com o Deus Trino e uns aos outros. 

Declaração de Cristo sobre aqueles que são considerados dignos de alcançar a essa 

idade e da ressurreição dos mortos era um aviso diretamente para os saduceus. Eles não 

eram dignos do século futuro, uma vez que se recusar a acreditar que existia deixou-os 

sem nenhum desejo de buscar o caminho para a vida eterna. Somente através da fé no 

Senhor Jesus Cristo são pessoas dignos de ser filhos de Deus efilhos da 

ressurreição, uma vez que "todas as nossas justiças como trapo da imundícia" (Isaías 64: 

6.) e, como resultado, "Não há justo, nem um sequer "(Rm. 3:10). A frase filhos 

de identifica a natureza essencial ou definição de qualidade de alguma coisa; a natureza 

essencial dos filhos da ressurreição é que eles possuem o puro cumprindo vida de 

Deus,. O corpo da ressurreição gloriosa os remidos têm é descrito em pormenor em 1 

Coríntios 15: 35-50 (cf. Filipenses 3:21.). 

Tendo demonstrado que a objecção dos saduceus da ressurreição era irrelevante e baseado 

na ignorância a respeito da vida na era para vir, Jesus abordou a questão da sua alegação 

de que o Pentateuco não ensinou a ressurreição. Claramente, Moisés lhe ensinou que os 

mortos são ressuscitados, mais notavelmente na passagem da sarça ardente (Ex. 3: 

6). Nessa passagem, Moisés escreveu que Deus chamou a Si mesmo o Deus de Abraão, 

o Deus de Isaque eo Deus de Jacó. Deus usou o tempo presente, dizendo a Moisés: "Eu 



sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque eo Deus de Jacó ", não o verbo 

no passado," eu era. "No entanto, o verbo no passado teria sido adequado para usar se 

aqueles homens já não existiam (cf. o uso similar do tempo presente em relação para 

aqueles que tinham morrido em Gênesis 26:24; Ex 3: 15-16; 4: 5.). O Deus que Ele 

mesmo declarou ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não receber adoração daqueles que 

já não existem. 

A morte não termina existência de uma pessoa. Todos aqueles que pertencem a Deus 

estão vivos e em união com Ele na Sua presença. "Eu sou a ressurreição ea vida", disse 

Jesus a Marta. "Aquele que crê em mim viverá ainda que morra, e todo aquele que vive e 

crê em mim nunca morrerá" (João 11: 25-26). 

O ESPANTO DA MULTIDÃO 

Alguns dos escribas respondeu, e disse: "Mestre, Você falou bem." 

Porque eles não têm coragem de questioná-lo por mais tempo 

sobre qualquer coisa. (20: 39-40) 

A resposta do Senhor para os saduceus foi devastador. Eles haviam inventado o seu 

melhor ataque em uma tentativa vã, e Ele tinha desmantelado-lo. Além disso, ele havia 

exposto sua ignorância do Pentateuco, mostrando que, como o resto da Escritura, não 

ensina a realidade da ressurreição. 

Ironicamente os escribas, que eram contra Jesus, ficamos muito satisfeitos que ele havia 

destruído o argumento de e humilhado seus arqui-rivais. Alguns deles felicitou-o e disse: 

"Mestre, Você falou bem."Mateus observa que "as multidões, ouvindo isso, se 

maravilhavam da sua doutrina" (Mat. 22:33). Os saduceus, totalmente silenciadas, não 

tinha coragem de questioná-lo por mais tempo sobre qualquer coisa. Os fariseus, 

porém, foi atrás dele com uma última pergunta (Matt. 22: 34-45). Depois Ele atendeu e, 

em seguida, pediu-lhes uma pergunta em troca, "Ninguém foi capaz de responder-lhe uma 

palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia para pedir-lhe outra pergunta" (Mat. 

22:46). 

Nesta passagem, Jesus revelou Sua majestosa e invencível sabedoria, embora afirmando 

a promessa da ressurreição para todos aqueles que depositam sua fé salvadora nEle. 

 
113. Filho de Davi e Senhor (Lc 20: 41-44) 

Então Ele lhes disse: "Como é que eles dizem que o Cristo é filho 

de Davi? O próprio Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor 

ao meu Senhor: "Senta-te à minha direita, até que eu ponha os 

teus inimigos por escabelo de teus pés." Portanto, Davi chama 

'Senhor', e como é que ele seu filho "(20: 41-44)? 

A divindade do Senhor Jesus Cristo foi negado desde sua encarnação. O consenso geral 

no mundo incrédulo é que ele era um mero homem; nobre, perspicaz, inteligente, devoto, 



e bem-intencionado, mas mesmo assim apenas um homem. Esse ponto de vista é coerente 

com a agenda de Satanás, pois se Jesus era apenas um homem e não também plenamente 

Deus, Ele não era o Salvador, a Bíblia não é verdade, eo cristianismo é uma mentira. Mas, 

por outro lado, se Jesus é Deus, então a Bíblia é verdadeira, e reivindicações de verdade 

do cristianismo são verificados. 

Porque é tão fundamental para a salvação, a verdade bíblica a respeito da pessoa de Cristo 

é rejeitada por cultos satânicos e falsas religiões. Por exemplo, os mórmons conseguiram 

enganar muitos (inclusive alguns cristãos) em acreditar que eles adoram o Cristo da 

Bíblia. Mas eles ensinam que o Senhor Jesus, o irmão mais velho espírito de Lúcifer, era 

um dos milhões de espíritos criados nascidos no céu que se tornou humana e alcançou a 

divindade como muitos outros, incluindo-os melhores mórmons. 

Outras seitas e religiões falsas defendem pontos de vista igualmente aberrantes de 

Jesus. Para as Testemunhas de Jeová, Ele era o arcanjo Miguel antes de Seu nascimento, 

viveu como nada mais do que um homem perfeito (como Adão antes da queda), e foi 

ressuscitado como um ser espiritual após a sua morte. O Jesus do Islã era um profeta 

humano de Deus, que ensinou a verdade islâmica. Na Ciência Cristã, Jesus é um homem 

que manifestou a idéia Cristo; aos bahá'ís Ele é uma das muitas manifestações de 

Deus; para os hindus Ele é um guru; aos budistas Ele é um mestre iluminado; para 

espíritas Ele era um meio, em comunicação com os espíritos dos mortos, e agora é mesmo 

um espírito com o qual as pessoas podem se comunicar. 

Historicamente, o povo judeu também se recusou a reconhecer Jesus como Deus. Em seu 

próprio dia, eles esperavam o messias para ser um, homem poderoso e influente notável, 

que desejam subjugar os inimigos de Israel, estabelecer o reino de Deus, na qual Israel 

faria o papel central, e cumprir todas as promessas da aliança para Abraão e Davi. As 

pessoas comuns aceito esse ponto de vista do messias, muito ensinado por seus líderes. 

Sua afirmação de ser Deus era uma blasfêmia ultrajante; o pecado mais hediondo 

imaginável na sua opinião. Assalto implacável de Jesus na sua teologia, poder, influência, 

posição e auto-justiça enfureceu líderes religiosos de Jerusalém, especialmente. Esses 

assaltos culminou durante Passion Week, quando o Senhor limpou o templo, diante da 

corrupção dos líderes religiosos, e exposto a hipocrisia deles, escalando o seu desejo febril 

para eliminá-lo. 

Esta conversa final entre o Senhor e os líderes teve lugar no final do dia de quarta-feira. As 

tentativas das autoridades religiosas judaicas para desacreditá-lo tinha sido totalmente 

bem-sucedida, e, como resultado, "ninguém ousaria pedir-lhe mais perguntas" (Marcos 

12:34). Eles não poderia lidar com Suas respostas, e em seguida, tornou-se claro que não 

poderia lidar com Suas perguntas também. Este dramático confronto começou quando 

Jesus representa para eles uma questão de distinção, a que se deu uma resposta deficiente, 

e concluiu com o Senhor apresentando uma realidade divina. 

A DISCERNING PERGUNTA 

Então Ele lhes disse: "Como é que eles dizem que o Cristo é filho 

de Davi?" (20:41) 



A questão de saber por que Jesus deu início a este diálogo, uma vez que por esta altura 

em Seu ministério era óbvio que os líderes e a nação havia rejeitado. Por que se preocupar 

para afirmar mais uma vez que sua verdadeira identidade? A resposta é encontrada no 

relato de Marcos deste incidente. Depois de Jesus ter frustrado tentativa astuto dos 

saduceus para desacreditá-lo fazendo uma pergunta ele não poderia responder (Marcos 

12: 18-27; cf. a exposição de Lucas 20: 27-40, no capítulo anterior deste volume), um 

escriba desafiado Ele para nomear o maior mandamento da lei (Marcos 12: 28-

34). Depois, o escrivão elogiou Sua resposta, Jesus disse-lhe: "Você não está longe do 

Reino de Deus" (v. 34). O diálogo gravado aqui seguido imediatamente depois. A 

pergunta de Jesus introduziu um apelo evangelístico final para alcançar aqueles que 

possam estar abertos para o evangelho. Apesar do ódio virulento dos líderes e do interesse 

superficial das volúveis, multidões indecisos, Jesus ainda compassivamente apresentou a 

verdade para eles. Como o Deus encarnado, Ele não tinha prazer na morte do ímpio (Ez. 

33:11). Sua alegria era e é a salvação dos pecadores (cf. Lucas 15: 7; João 4: 31-42); sua 

destruição O trouxe tristeza e levou às lágrimas (Lucas 19: 41-44). 

Mas a inequivocamente claro testemunho da Escritura é que ninguém vai para o céu, que 

rejeita a verdade de que Jesus Cristo é Deus. João Batista testificou a respeito dele: 

"Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Filho não verá a 

vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece "(João 3:36). Em João 5: 37-38 Jesus disse: 

"O Pai, que me enviou, ele tem dado testemunho de mim.Você nem ter ouvido a sua voz, 

em qualquer momento, nem vistes a sua forma. Você não tem a sua palavra permanece 

em vós, para que você não acredita que ele enviou "Em João 8:24 Ele advertiu os líderes 

religiosos hostil", por isso eu disse a você que você vai morrer em seus pecados.; para a 

menos que você acredita que eu sou, morrereis nos vossos pecados "Jesus deixou claro 

que não há nenhum outro caminho para a salvação, quando declarou:" Eu sou o caminho, 

ea verdade, ea vida.; ninguém vem ao Pai senão por mim "(João 14: 6). Os apóstolos 

também proclamou que a verdade, declarando de Jesus em Atos 4:12: "Não há salvação 

em nenhum outro; . pois não há outro nome debaixo do céu, que tenha sido dado entre os 

homens pelo qual devamos ser salvos "Paulo fechou sua primeira epístola aos Coríntios, 

pronunciando uma maldição sobre quem não ama o Senhor Jesus Cristo (1 Cor. 16: 

22). Em sua primeira epístola do apóstolo João escreveu: "Quem é o mentiroso, senão 

aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai eo Filho. Todo 

aquele que nega o Filho não tem o Pai; aquele que confessa o Filho, tem também o Pai 

"(1 João 2: 22-23). Mais tarde, na mesma epístola que ele acrescentou, 

Aquele que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo; aquele que não acredita 

que Deus fez dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito 

de Seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em 

seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. (1 

João 5: 10-12) 

Em seu relato deste incidente, Mateus registra que "enquanto os fariseus estavam 

reunidos, Jesus perguntou-lhes uma pergunta:" O que você pensa a respeito do Cristo, 

quem é filho "Eles disseram-lhe: 'O filho de Davi" "(Mat. 22: 41-42). Sua follow-up 

questão retórica, "Como é que eles dizem que o Cristo é filho de Davi?", o que reflete 

sua crença de que o Messias seria um mero homem, desafiou-os a explicar como eles 

chegaram a essa conclusão. 

A RESPOSTA DEFICIÊNCIA 



Como mencionado acima, a resposta dos líderes religiosos para a pergunta que o Senhor 

pediu em Mateus 22:42 era que o Messias seria o filho de Davi. Essa era a visão ensinada 

pelos especialistas na lei (Marcos 0:35). E eles estavam corretos nesse ponto, uma vez 

que o Antigo Testamento declara claramente que o Messias vai estar na linha de Davi. Em 

2 Samuel 7: 12-14 Deus prometeu a ele, 

Quando seus dias estão completos e se deitar com os seus pais, então farei levantar sua 

descendente depois de você, que sairá de você, e eu estabelecerei o seu reino. Este 

edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu 

serei para ele um pai e ele será para mim um filho; 

No Salmo 89 Deus declarou: 

Eu fiz um pacto com o meu escolhido; Jurei a Davi, meu servo, eu estabelecerei a tua 

descendência para sempre e construir o seu trono por todas as gerações ... Uma vez jurei 

pela minha santidade; Eu não vou mentir para Davi. Seus descendentes durará para 

sempre e seu trono, como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua, 

e do testemunho no céu é fiel. (Vv 3-4, 35-37; cf. Amós 9:11; Mic. 5: 2). 

Essa era a crença comum nos dias de Jesus também. Em Mateus 09:27 dois cegos o seguiram, 

gritando: "Tem piedade de nós, Filho de Davi!" (Cf. 20: 30-31). Depois que o Senhor curou 

um homem que era cego e mudo, "todas as multidões ficaram admirados, e diziam:" Este 

homem não pode ser o Filho de Davi, pode? "(Mat. 12:23). Mateus 15:22 diz que "uma 

mulher cananéia daquela região saiu e começou a gritar, dizendo: Tende piedade de mim, 

Senhor, Filho de Davi; minha filha está cruelmente possuídas pelo demônio '"Em Sua entrada 

triunfal" as multidões que vão na frente dele, e os que seguiam, gritavam: "Hosana ao Filho 

de Davi.; bendito o que vem em nome do Senhor; Hosana nas alturas! '"(Mateus 21: 9.). Não 

há dúvida de que Jesus estava na linha de Davi, como as genealogias de José e Maria provar 

(Matt. 1: 1-17; Lucas 3: 23-38). 

Nenhum de seus adversários sempre negada ou contestada ascendência davídica de 

Cristo. Os registros genealógicos no templo teria verificado. É claro que Davi teve muitos 

descendentes, mas apenas um deles era o Messias. Mas quando as pessoas a que se refere 

a Jesus como o Filho de Davi, a reação dos líderes era hostil, porque eles tinham a 

intenção de afirmar como o Messias. 

A REALIDADE DIVINA 

O próprio Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu 

Senhor: "Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus 

inimigos por escabelo de teus pés." Portanto, Davi chama 

'Senhor', e como é que ele seu filho "(20: 42-44)? 

Antes que pudesse responder, o Senhor apontou a inadequação e incompletude da noção 

de que o Messias seria apenas o filho de Davi. O testemunho vem do próprio 

Davi, que diz no livro dos Salmos: "O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à 

minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés." " Jesus 



citou o Salmo 110, considerado ser um salmo messiânico. Pedro citou a partir dele em 

Atos 2: 34-35, o escritor de Hebreus citou que em Hebreus 1:13 e 10:13, e Paulo alusão 

a isso em 1 Coríntios 15:25. O salmo revela que o Messias irá exercer autoridade e poder 

de Deus, simbolizada por sentado em sua mão direita. Deus vai fazer do 

Messias inimigos por escabelo de seus pés, uma referência para a execução de inimigos 

do Messias, como o incidente registrado em Josué 10: 24-26 ilustra: 

Quando trouxeram esses reis para Josué, que Josué chamou todos os homens de Israel, e 

disse aos comandantes dos homens de guerra que tinham ido com ele: "Venha, ponde os 

pés sobre os pescoços destes reis." Então, eles chegaram e puseram os pés sobre os 

pescoços. Josué disse então para eles ", não temais, nem vos assusteis! Seja forte e 

corajoso, porque assim fará o Senhor a todos os seus inimigos com os quais você luta 

"Então, depois disto, Josué feriu e colocá-los à morte, e ele pendurou em cinco árvores.; e 

eles pendurados nas árvores até a noite. 

Ponto de Cristo é que, se o Messias era apenas um homem, como os judeus ensinou, por 

que Davi se referem a ele como seu Senhor? Nenhum pai Oriente Médio, e muito menos 

um rei, chamaria Senhor seu filho humano. Simples argumento de Jesus era tão poderosa 

e convincente de que, quando se tornou amplamente conhecido após a conclusão do Novo 

Testamento, muitos judeus abandonaram a visão histórica que o Salmo 110 era 

messiânica. Em vez disso, alguns detidos que se referia alguma forma a Abraão; outros a 

Melquisedeque; e outros ainda ao líder judeu intertestamentária Judas 

Macabeu.Estudiosos liberais contemporâneas, que negam a divindade de Jesus e a 

veracidade das Escrituras, têm argumentado que Davi era simplesmente equivocado em 

ver o Messias como seu Senhor. No entanto, no relato de Marcos deste incidente Jesus 

apresentou Seu citação do Salmo 110: 1, dizendo ", disse o próprio Davi, no Espírito 

Santo" (Marcos 12:36; cf. Atos 4:25). Assim, para negar que o que Davi escreveu também 

é negar a veracidade do testemunho do Espírito Santo a Jesus Cristo. 

Consulta lógica do Senhor, "Portanto, Davi chama 'Senhor', e como é seu 

filho?" posou um dilema inevitável e terminal para os líderes religiosos. Portanto, 

"ninguém foi capaz de responder-lhe uma palavra, nem ousou alguém, a partir daquele 

dia para pedir-lhe outra pergunta" (Mat. 22:46). 

Como filho tanto de Davi e Senhor de Davi, Jesus é totalmente Deus e totalmente 

homem. Escritura declara que Ele é a Palavra eterna (João 1: 1) que se fez carne (v. 14), 

e sua humanidade é claramente evidente nas Escrituras. Ele "nasceu da descendência de 

Davi segundo a carne" (Rom. 1: 3), e "manteve crescendo em sabedoria, em estatura e 

em graça diante de Deus e dos homens" (Lucas 2:52). O escritor de Hebreus diz que "uma 

vez que os filhos participam da carne e do sangue, também ele semelhantemente 

participou das mesmas coisas" (Heb. 2:14). Mais tarde nesse capítulo, ele acrescenta que 

Jesus "tinha que ser feito semelhante a seus irmãos em todas as coisas, para que Ele possa 

se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, para 

expiar os pecados do povo" (Heb. 2:17). Jesus teve fome (Mt 4: 1-2.) E sede (João 4: 7), 

e cansei (João 4: 5-6; cf. Mt 8: 23-24.). Jesus experimentou toda a gama de emoções 

humanas, incluindo a alegria (Lucas 10:21), dor (Matt 26:37.), Amor (João 11: 5, 36; 15: 

9), compaixão (Mt 09:36). espanto (Lucas 7: 9), e raiva (Marcos 3: 5). 

Mas Jesus também é plenamente Deus. João 1: 1 afirma que "o Verbo [Jesus; cf. v. 14] 

era Deus "Ele tomou para si o nome sagrado de Deus (YHWH;. Ex 3:14), quando disse 



aos seus adversários". Em verdade, eu vos digo: antes que Abraão existisse, eu sou "(João 

8:58). Que os líderes judeus (ao contrário sectários modernos) compreendeu claramente 

o que ele quis dizer é evidente a partir de sua reação: eles tentaram apedrejá-lo por 

blasfêmia (v 59; cf. Lev 24:16..). Em João 10:30, Jesus afirmou ser a mesma essência que 

Deus, o Pai. Mais uma vez os judeus tentaram apedrejá-lo por blasfêmia, porque "ser um 

homem [Ele se fez] por ser Deus" (v. 33). Quando Tomé dirigiu a Ele como Deus (João 

20:28), Jesus aceitou que a afirmação de Sua divindade e elogiou sua fé (v. 29). Filipenses 

2: 6 diz que Jesus ", subsistindo em forma de Deus" (isto é, que Ele é Deus por natureza), 

e Colossenses 2: 9 acrescenta que ". Nele toda a plenitude da Divindade habita em forma 

corpórea" Tito 2: 13 chama de "nosso grande Deus e Salvador", e 2 Pedro 1: 1 o chama 

Em Hebreus 1 "nosso Deus e Salvador.": 8 Deus Pai disse a Jesus: "O teu trono, ó Deus, 

é para todo o sempre. " 

Muitos nomes ou títulos usados no Antigo Testamento para se referir a Deus são usadas 

no Novo Testamento para se referir a Cristo: 

 YHWH (cf. Is 6: 5, 10, com João. 12: 39-41; Jer 23: 5-6.) 

 Pastor (cf. Sl. 23: 1, com João 10:14) 

 Juiz (cf. Gen. 18:25 com 2 Tim. 4: 1, 8) 

 Um Santo (cf. Is 10:20 com Atos 03:14;. Cf. Sl 16:10 com Atos 2:27.) 

 Primeira e última (cf. Is. 44: 6; 48:12 com Rev. 01:17; 22:13) 

 Light (cf. Sl. 27: 1, com João 8:12) 

 Senhor do sábado (cf. Ex 16:23, 29; Levítico 19:... 3 com Matt 12: 8) 

 Salvador (cf. Is 43:11 com Atos 4:12;. Tito 2:13) 

 EU SOU (cf. Ex. 03:14 com João 8:58) 

 Pierced One (cf. Zac. 12:10 com João 19:37) 

 Poderoso Deus (cf. Is 10:21 com Isa. 9: 6.) 

 Senhor dos Senhores (cf. Deut. 10:17 com Rev. 17:14) 

 Alpha e Omega (cf. Ap 1: 8 com Rev. 22:13) 

 Senhor da Glória (cf. Sl 24:10 com 1 Cor. 2: 8.) 

 Redentor (cf. Is 41:14; 48:17; 63:16 com Ef 1:.. 7; Hb 9:12.) 

Jesus Cristo possui os atributos incomunicáveis de Deus (aqueles que são exclusivos para 

Deus e não têm analogia no homem): 

 Eternidade (Mq 5: 2; Isa. 9: 6.) 

 Onipresença (Matt 18:20;. 28:20) 

 Onisciência (Matt 11:23;. João 16:30; 21:17) 

 Onipotência (Fil. 3:21) 

 Imutabilidade (Heb. 13: 8) 



 Soberania absoluta (Mat. 28:18) 

 Gloria (João 17: 5; 1 Cor 2: 8; cf. Is. 42: 8; 48:11). 

Jesus Cristo também fez as obras que só Deus pode fazer: 

 Criação (João 1: 3; Colossenses 1:16) 

 Providence (sustentar a criação) (Colossenses 1:17; Heb. 1: 3) 

 Dando vida (João 5:21) 

 Perdoar pecado (Marcos 2: 7, 10) 

 Ter a Sua palavra permanecerá para sempre (Mt 24.35; cf. Is. 40: 8.) 

Por fim, Jesus Cristo aceitou a adoração, mesmo que Ele ensinou que só Deus deve ser 

adorado (Mat. 04:10), e Escritura registra que tanto os homens (Atos 10: 25-26) e os anjos 

(Apocalipse 22: 8-9 ) recusou a adoração: 

 Mateus 14:33 

 Mateus 28: 9 

 João 5:23 

 João 9:38 

(Ver também Phil 2:10, Hb 1. [Cf. Isa 45:23.]: 6.) 

  

Outra forma de demonstrar a divindade de Cristo é fazer a pergunta: "Se Deus se tornou 

homem, o que esperamos que ele fosse como?" 

Em primeiro lugar, se Deus tornou-se um homem que seria de esperar que Ele esteja sem 

pecado, porque Deus é absolutamente santo (Is. 6: 3). Assim é Jesus. Mesmo os seus 

inimigos amargos poderia fazer sem resposta Seu desafio, "Qual de vocês Me convence 

de pecado?" (João 8:46). Ele é "santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e 

elevado acima dos céus" (Hb. 7:26). 

Em segundo lugar, se Deus tornou-se um homem que seria de esperar Suas palavras a ser 

os maiores palavras nunca ditas, porque Deus é onisciente, é perfeitamente sábio, e tem 

comando infinito da verdade ea capacidade de expressá-lo perfeitamente. As palavras de 

Jesus demonstrou tudo isso. Os oficiais enviados para prendê-lo de volta relatou aos seus 

superiores: "Nunca um homem fala a maneira que este homem fala" (João 7:46; cf. Mt 7: 

28-29.). 

Em terceiro lugar, se Deus tornou-se um homem que seria de esperar Dele para exibir 

poder sobrenatural, porque Deus é todo-poderoso. Natureza Jesus controlada, andou 

sobre a água, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, dominou o reino de Satanás e os 

demônios, sobrenaturalmente evitados aqueles que tentaram matá-lo, e realizou milagres 

numerosos demais para ser contado (João 21:25). 



Em quarto lugar, se Deus se tornou um homem, seria de esperar que Ele exerce uma 

profunda influência sobre a humanidade. Jesus fez. Ele mudou o mundo como ninguém 

mais na história. 

Em quinto lugar, se Deus se tornou um homem, seria de esperar que Ele manifestar o 

amor, a graça, a bondade, a compaixão, a justiça, o juízo ea ira de Deus. Jesus fez. 

Jesus Cristo foi em todos os sentidos a representação exata da natureza de Deus (Heb. 1: 

3). Mas, embora eles nunca confundiu sua infinita sabedoria, refutou Suas palavras 

incomparáveis, ou negada Seus milagres poderosos, a maioria do povo judeu e os seus 

dirigentes, em última instância rejeitaram. Eles não conseguiram ouvir e obedecer a voz 

de Deus encarnado (cf. Heb. 3: 7), mas em vez disso, endureceram o coração contra ele, 

assim como os seus antepassados tinham feito (v. 8). Para todos aqueles que, como eles, 

"continuar pecando voluntariamente, depois de receber o conhecimento da verdade, já 

não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa terrível de julgamento e a 

fúria de um fogo que consumirá os adversários" (Heb . 10: 26-27). Verdadeiramente, "é 

uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo" (Heb. 10:31). 

 
114. Confrontando o erro com a condenação, sem 

negociação (Lucas 20: 45-21: 4) 

E enquanto todas as pessoas estavam ouvindo, Ele disse aos 

discípulos: "Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com 

vestes compridas, e gostam respeitosas saudações nas praças, dos 

primeiros assentos nas sinagogas e os lugares de honra nos 

banquetes , que devoram as casas das viúvas, e por causa da 

aparência oferecer longas orações. Estes receberão maior 

condenação. "E Ele olhou para cima e viu os ricos colocando suas 

ofertas no cofre. E viu uma viúva pobre colocando em duas 

pequenas moedas de cobre. E Ele disse: "Em verdade vos digo que 

esta pobre viúva deu mais do que todos eles; para todos eles do 

que lhes sobrava colocar na oferta; mas ela, da sua pobreza, deu 

tudo o que tinha para viver ". (20: 45-21: 4) 

Emissários de Satanás sempre torcido, distorcido, e negou a palavra de Deus. Os falsos 

profetas e falsos mestres têm levado milhões de pessoas desviaram da verdade, 

condenando-os a partilhar a sua própria punição eterna no inferno (Mat. 23:15). 

O Antigo Testamento registra alertas precoces sobre o perigo mortal falsos mestres que 

representam para Israel. Como eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida, Moisés 

advertiu a nação a estar em guarda contra aqueles que querem enganá-los com mentiras: 

Se um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou 

prodígio, e o sinal ou a maravilha se torna realidade, sobre o qual ele falou-lhe, dizendo: 

"Vamos após outros deuses (a quem você não tem conhecido) e vamos atendê-los ", você 



não deve ouvir as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos; porque o Senhor vosso 

Deus vos prova, para saber se você ama o Senhor, teu Deus, com todo o seu coração e 

com toda a tua alma. (Deut. 13: 1-3) 

Mas Israel era indiferente aos avisos de Moisés, por isso, quando os falsos profetas surgiram 

as pessoas seguiram a sua doutrina com defeito em juízo. "Os profetas profetizam 

falsamente," mais tarde Deus disse através de Jeremias, "e os sacerdotes se pronunciar sobre 

a sua própria autoridade; eo meu povo assim o deseja! "(Jer. 5:31). Em Jeremias 14:14 Ele 

acrescentou: "Os profetas profetizam mentiras em meu nome.Eu nem enviei nem lhes 

ordenei, nem falei com eles; eles vos profetizam uma visão falsa, e adivinhação, e vaidade, 

eo engano de suas próprias mentes "(cf. 2: 8; 6:14). 

Através de Seus verdadeiros e fiéis profetas, como Jeremias, Deus pronunciou julgamento 

sobre os falsos profetas e advertiu o Seu povo de seu perigo: 

"Além disso, entre os profetas de Samaria vi uma coisa ofensiva: Eles profetizaram por 

Baal e levou o meu povo Israel extraviados. Também entre os profetas de Jerusalém vejo 

uma coisa horrenda: cometem adultérios, andam com falsidade; e fortalecem as mãos dos 

malfeitores, para que ninguém se desviou de sua maldade. Todos eles se tornaram para 

mim como Sodoma, e os seus habitantes como Gomorra. Portanto assim diz o Senhor dos 

exércitos acerca dos profetas: Eis que eu estou indo para alimentá-los absinto e lhes farei 

beber água envenenada, porque dos profetas de poluição Jerusalém passou por toda a 

terra. "Assim diz o Senhor dos Exércitos, "Não dê ouvidos às palavras dos profetas que 

vos profetizam. Eles estão levando-os a futilidade; falam da visão de sua própria 

imaginação, não da boca do Senhor. Eles continuam dizendo para os que me desprezam, 

'O Senhor disse: "Você vai ter paz"'; e como para todos que anda na teimosia do seu 

coração, dizem, 'Tragedia não virá sobre ti. " ... Não mandei esses profetas, mas eles 

correram. Eu não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se tivessem assistido ao meu 

concílio, então teriam feito as minhas palavras ao meu povo, e teria feito voltar do seu 

mau caminho e da maldade das suas obras ... Tenho ouvido o que os profetas disseram 

que profetizam falsamente em meu nome, dizendo: 'Eu tive um sonho, eu tive um 

sonho!' Quão mais? Existe alguma coisa no coração dos profetas que profetizam 

mentiras, mesmo esses profetas do engano do seu próprio coração, que pretendem fazer 

o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que se relacionam entre si, assim 

como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um 

sonho conte o sonho, mas deixá-lo que tem a minha palavra, fale a minha palavra com 

verdade. Que tem a palha com o trigo? ", Diz o Senhor. "Não é a minha palavra como 

fogo?", Declara o Senhor ", e como um martelo que quebra uma rocha? Portanto, eis que 

eu sou contra os profetas ", diz o Senhor", que furtam as minhas palavras um do outro. Eis 

que eu sou contra os profetas ", declara o Senhor", que usam suas línguas e declarar: "O 

Senhor declara. Eis que eu sou contra aqueles que profetizaram sonhos falsos ", declara 

o Senhor", e relacionando-os e levou meu povo extraviado por suas falsidades e jactância 

imprudente; ainda que eu não enviá-los ou comandá-los, nem fornecer este povo a menor 

benefício ", diz o Senhor. (Jer 23: 13-17, 21-22, 25-32; cf. 27: 9-10., 14-16) 

Ezequiel também registrou condenação dos pregadores fraudulentas de Deus: 



Em seguida, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: "Filho do homem, profetiza contra 

os profetas de Israel que profetizam, e dizer para aqueles que profetizam de sua própria 

inspiração," Ouça a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor Deus "Ai dos profetas loucos, 

que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Ó Israel, os seus profetas têm sido 

como raposas entre ruínas. Você não subistes às brechas, nem você construir o muro ao 

redor da casa de Israel para estar na batalha no dia do Senhor. Eles vêem vaidade e 

adivinhação mentirosa que estão dizendo: 'O Senhor declara: "quando o Senhor não os 

enviou; Ainda que eles esperam para o cumprimento de sua palavra. Você não viu uma 

visão falsa e falar adivinhação mentirosa quando disse: "O Senhor declara:" mas não sou 

eu que falei? "'" Portanto, assim diz o Senhor Deus: "Porque tendes falado vaidade e visto 

uma mentira, por isso eis que eu sou contra você ", diz o Senhor Deus. "Assim, a minha 

mão será contra os profetas que vêem vaidade e que encontram-se proferem 

adivinhações. Eles não terão lugar no conselho de meu povo, nem serão anotadas no 

registro da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, para que saibais que eu sou o 

Senhor Deus. É definitivamente, porque eles têm enganado meu povo, dizendo: 

"Paz!" quando não há paz ". (Ez 13: 1-10; cf. 14: 9-10., 22:25, 28) 

O Novo Testamento também adverte do perigo mortal de mentirosos religiosos. Jesus 

disse aos seus seguidores: "Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos 

como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores" (Mat. 7:15). Paulo advertiu os 

anciãos de Éfeso que "lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, que não pouparão o 

rebanho; E que, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, 

para atraírem os discípulos após si "(Atos 20: 29-30). Ele advertiu os coríntios que "os 

tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo" 

(2 Cor. 11:13), quando, na realidade, eles são "servidores [de Satanás, que] disfarcem em 

ministros de justiça" ( 15 v.). Paulo escreveu às igrejas da Galácia: "Estou surpreso que 

você está passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro 

evangelho; que não é realmente o outro; senão que há alguns que vos perturbam e querem 

perverter o evangelho de Cristo "(Gal. 1: 6-7; cf. Fl 3, 18-19.). Na última carta inspirada 

ele escreveu, o apóstolo ordenou seu protegido Timóteo: "Evite tagarelice mundana e 

vazia, por isso vai levar a uma maior impiedade, e sua conversa vai se espalhar como 

gangrena. Entre eles estão Himeneu e Fileto, os homens que se desviaram da verdade 

dizendo que a ressurreição já ocorreu, e eles perturbar a fé de alguns "(2 Tim 2: 16-18; 

cf. 1 Tim. 4: 1. -3). Jude (Judas 1-19), Pedro (2 Pedro 2: 1-22; 3: 15-17), e João (1 João 

2:18, 22; 4: 3; 2 João 7) também alertou seus leitores a tomar cuidado dos falsos mestres. 

Embora sempre presente, em nenhum momento na história anterior eram falsos mestres 

mais agressivas do que durante o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Em uma 

tentativa desesperada e fútil para frustrar os propósitos do evangelho de Deus, Satanás 

desencadeou todo o poder do inferno contra Jesus. Os agentes humanos das trevas que 

realizaram assalto que eram os escribas, fariseus, saduceus e herodianos-os líderes 

políticos e religiosos de Israel. Essas seitas, normalmente amargamente divididos uns 

contra os outros, definir temporariamente de lado suas diferenças e unidos em sua 

determinação de eliminar a disruptiva Jesus. 

Confronto final entre os líderes religiosos judeus e Jesus teve lugar na quarta-feira da 

Semana da Paixão. Todas as suas tentativas desesperadas todo o seu ministério para 

desacreditar e silenciá-lo tinha falhado, e eles tinham concluído que era inútil pedir-lhe 

mais perguntas (Lucas 20:40). Em vez disso, em um último ato de misericórdia e 

compaixão para mostrar-lhes a verdade, Ele questionou-los, desafiando-os a explicar 



como o Messias poderia ser tanto o filho de Davi e seu Senhor, como o Salmo 110 

revelada (vv. 41-44). 

Após este último confronto com os religiosos de elite, o Senhor tinha mais nada a dizer a 

eles até seu julgamento perante o Sinédrio. Ele também foi terminar o endereçamento das 

multidões, e mudou a direção do Seu ensinamento aos seus discípulos. Enquanto todas 

as pessoas estavam ainda ouvindo a seu ensinamento, Jesus alvejado Suas palavras 

especificamente aos discípulos. 

O Senhor não buscar um terreno comum com aqueles que rejeitaram a verdade. Quando 

a compaixão estava exausto e convites rejeitado, Ele condenou-los. Antes de emitir a 

condenação dos líderes religiosos, Jesus advertiu seus ouvintes sobre o perigo que estava 

escondido no seu ensino, deu uma caracterização deles, condenou-os, e apontou para um 

caso que exemplifica a ameaça que elas representam. 

O CAUTION 

"Guardai-vos dos escribas, (20: 46a) 

Notas relato de Mateus que Jesus estendeu a advertência para incluir os fariseus (Matt. 

23: 2). Nem todos os fariseus eram os escrivães, mas os escribas eram principalmente 

fariseus, que eram intérpretes e mestres da lei de Moisés e os escritos rabínicos 

tradicionais. Seu ensino, desde a estrutura teológica para o sistema legalista dos fariseus 

de retidão de obras. Os escribas eram a força dominante no judaísmo, não só teológica, 

mas também socialmente. Seus pontos de vista afetado cada aspecto da vida, e eles 

também tratadas todas as questões jurídicas, incluindo imóveis, propriedades e 

contratos. Eles eram reverenciados, e dado o título respeitoso do Rabino (Matt. 23: 

7). Esse título foi dado às vezes a Jesus porque Ele era um professor (cf. João 1:38, 49; 

3: 2, 26; 06:25). Acreditou-se geralmente que Moisés recebeu a lei, então deu para Josué, 

que deu aos anciãos, que deu aos profetas, que deu aos escribas. 

Por causa da elevada estima em que a população realizou-los, ele deve ter sido um choque 

quando Jesus advertiu: "Cuidado com os ("dar atenção a", "guarda contra") . escribas 

" Eles representam uma ameaça de matar alma, porque eles não conhecem a Deus ou o 

caminho para o céu, nem eles possuem a verdadeira sabedoria espiritual. Os escribas eram 

agentes destrutivos de Satanás que se opunham os propósitos de Deus. Embora não tenha 

sido evidente no lado de fora, no interior eram pecadores vis. Em Mateus 23:27 Jesus 

declarou: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque sois semelhantes aos 

sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios 

de ossos de mortos e de toda imundícia "(Lc 11:44). Eles não tinham nada benéfico para 

oferecer espiritualmente, e eram hipócritas que devem ser evitadas. O verso de abertura 

do Salmo 1 louvores "o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se 

detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores!" 

A CARACTERIZAÇÃO 

que gostam de andar com vestes compridas, e amar respeitosas 

saudações nas praças, dos primeiros assentos nas sinagogas e os 



lugares de honra nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, 

e por causa da aparência oferecer longas orações. (20: 46b-47a) 

Jesus deu cinco ilustrações da hipocrisia dos escribas. Em primeiro lugar, eles gostavam 

de andar em longas, fantasia, caras vestes. Em Números 15: 38-40 Deus instruiu os 

israelitas a adicionar borlas para as suas vestes para lembrá-los de seus mandamentos, e 

Jesus tinha essas borlas na orla do seu manto (Mat. 9:20). Mas os escribas e fariseus 

alongou suas borlas na ostentação de sua suposta piedade. 

Em segundo lugar, eles adoraram respeitosas saudações nas praças. Como eles se 

misturaram em público, os escribas esperados para ser notado e dirigida com títulos 

dignos. Condenação estendida do Senhor deles, em Mateus 23, revela que eles queriam 

ser chamado de "Rabi" (v. 7), um título que denota, um professor reverenciado 

exaltado. Um exemplo de como é reverenciado eram vem da Mishná, que afirma: "É mais 

culpados de transgredir as palavras dos escribas que os da Torah" (citado em Alfred 

Edersheim, O Vida and Times de Jesus o Messias [Grand Rapids: Eerdmans, 1974], 1: 

625 1 n)..Edersheim passou a se relacionar mais declarações ultrajantes quanto aos 

escribas: 

Então pesado era o dever de saudação respeitosa pelo rabino título, que a negligenciar 

isso implicaria o castigo mais pesado ... Lê-se como uma imitação miserável do Novo 

Testamento, quando o governador pagão de Cesaréia é representada como se levantando 

antes de Rabinos porque ele viu "os rostos como se fosse dos Anjos", ou como uma 

adaptação da conhecida história sobre Constantino, o Grande, quando o governador de 

Antioquia é descrito como reivindicando uma marca semelhante de respeito com os 

rabinos por isso, que tinha visto seus rostos e por eles conquistados em batalha ... Para 

fornecer um homem instruído com os meios de ganhar dinheiro no comércio, obteria um 

lugar alto no céu. Dizia-se que, de acordo com Prov. viii. 15, os sábios eram para ser 

saudado como reis; ou melhor, em alguns aspectos, eles foram superiores para, entre um 

sábio e um rei, seria dever de dar o primeiro a prioridade no reembolso do cativeiro, uma 

vez que cada israelita era apto para ser um rei, mas a perda de um rabino poderia não ser 

facilmente compensada. (Alfred Edersheim, O Vida and Times de Jesus o 

Messias [Grand Rapids: Eerdmans, 1974], 5: 409) 

Por incrível que pareça, "um rabino foi tão longe para pedir que ele deveria ser enterrado em 

vestes brancas, para mostrar que ele era digno de comparecer perante o seu Criador" (Alfred 

Edersheim, O Vida and Times da Jesus, o Messias , 5: 409). Edersheim então deu, talvez, o 

exemplo mais chocante de tudo: 

Talvez o clímax de blasfemo auto-afirmação é atingido na história, que, em uma discussão 

no céu entre Deus e da Academia celeste sobre uma questão Halakhic sobre pureza, um 

certo rabino-considerado que a maioria aprendeu sobre o assunto, foi convocado para 

decidir o ponto! Como sua alma passou a partir do corpo, ele exclamou: "Pure, puro", o 

que a Voz do Céu aplicada para o estado de alma do rabino; e logo em seguida uma carta 

tinha caído do céu para informar os sábios do propósito de que o rabino havia sido 

convocado para a assembléia celestial, e depois outro enjoing luto universal de uma 

semana para ele, sob pena de excomunhão. (Alfred Edersheim, O Vida and Times da 

Jesus, o Messias , 5: 410) 



Nunca humilde, os escribas também queria ser chamado de "pai", imaginando-se a ser a 

fonte da vida espiritual e da verdade, e "líder", como convém aqueles que determinam a 

direção e destino. 

Em terceiro lugar, eles procuraram os primeiros assentos nas sinagogas, que estavam 

na plataforma elevada na frente. Eles também buscaram os lugares de honra nos 

banquetes, os mais próximos ao hospedeiro. "Escritos rabínicos estabelecer instruções 

elaboradas, que lugar deve ser atribuído aos rabinos, de acordo com a sua classificação, 

e para os seus discípulos, e como na faculdade o mais erudito, mas na festa o mais idoso, 

entre os rabinos, são a ocupar os assentos superiores '' "(Alfred Edersheim, A vida e os 

tempos de Jesus, o Messias , 5: 409; cf. Mateus 23: 1-12.). 

Os três primeiros exemplos destaque orgulho arrogante dos escribas. Mas o próximo 

introduz um aspecto mais sinistro de sua ganância hipocrisia sua voraz que os levou a 

predar os mais indefesos da sociedade. Que os escribas desceria tão baixo a ponto 

de devorar as casas das viúvas ilustra graficamente o intenso desejo de riqueza que 

caracteriza falsos mestres (cf. Mic 3: 5, 11; 2 Pedro 2: 1-3., 14).Devour traduz uma forma 

do verbo grego katesthiō , uma intensa palavra que significa literalmente "para comer", e 

metaforicamente, "para devorar completamente", "consumir", ou, "para comer." O Antigo 

Testamento ensina que as viúvas devem ser protegidos e cuidadas (por exemplo, Ex 

22:22; Dt 10:18; 14:29; 24:... 17-21; 27:19; Sl 68: 5; 146:.. 9; Pv 15:25; Isa 1 : 17; Jer. 

22:. 3; Zc 7:10), mas os escribas consumido seus parcos recursos. Eles se aproveitaram 

de sua hospitalidade, enganou-los fora de suas propriedades, mal administrada sua 

propriedade, e tomou as suas casas como garantia para as dívidas que eles nunca poderiam 

reembolsar (cf. Darrell L. Bock, Lucas 9: 51-24: 53, O Baker comentário exegético sobre 

o Novo Testamento [Grand Rapids: Baker, 1996], 1643). 

Finalmente, por causa do aparecimento eles ofereceram orações longas, para não 

chamar a atenção para Deus, mas a si mesmos como piedoso. Jesus condenou 

veementemente tal auto-exaltação, orações Deus-desonrando no Sermão da Montanha: 

Quando orardes, não sejais como os hipócritas são; pois gostam de ficar em pé e Oração 

nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos 

digo que eles já receberam sua plena recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu 

quarto e, fechando a porta e ora ao teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê o que é 

feito em segredo, te recompensará. (Mateus 6: 5-6.) 

A CONDENAÇÃO 

Estes receberão maior condenação ". (20: 47b) 

Longe de ser recompensados por suas vidas, exteriormente morais hipócritas, os escribas 

iria receber maior condenação da parte de Deus para levar as pessoas desviam da 

verdade. Sua condenação deles é consistente com fortes advertências da Bíblia contra e 

denunciando os falsos mestres, como observei em um volume anterior desta série: 

A atitude de Deus para com os falsos mestres está em nítido contraste com a inclusão e 

tolerância de erro que permeia o evAngelicalalismo contemporâneo. Escritura denuncia-

los como homens cegos; "Cães mudos, não podem ladrar; sonhadores deitado que gostam 

de sono "; ignorantes (Is 56:10.); tolos dementes (Hos. 9: 7); imprudentes, homens 



traiçoeiros (Sofonias 3: 4.); lobos devoradores (Mateus 07:15.);guias de cegos (15:14 

Matt;. cf. 23:16); hipócritas (Mateus 23:13.); tolos (v. 17); sepulcros caiados cheios de 

ossos (v 27.); serpentes; uma raça de víboras (v 33.); ladrões e salteadores (João 10: 

8); lobos selvagens (Atos 20:29); escravos de seus próprios apetites (Rm 

16:18.); vendedores ambulantes falsificadores da palavra de Deus (2 Coríntios 

2:17.); falsos apóstolos; obreiros fraudulentos (2 Cor 11:13.);servos de Satanás (v 

15.); fornecedores de um evangelho diferente:; (Gal 1 6-8.) cães; maus obreiros (Fp 3: 

2.); inimigos da cruz de Cristo (Fl 3:18.); vaidoso e sem entender nada (1 Tim. 6: 

4); homens de mentes depravadas privados da verdade (v. 5); homens que se desviaram 

da verdade (2 Tm 2:18.); cativos do diabo (v 26.); enganadores (2 João 7); homens ímpios 

(Judas 4); e animais irracionais (v. 10).Como resultado, a Bíblia também pronuncia 

julgamento severo sobre eles (Deut. 13: 5; 18:20; Jer 14:15; Gal. 1: 8-9.; Ap 2: 20-23). 

A razão para tal linguagem aparentemente dura é o perigo mortal falsos mestres colocam 

porque eles se envolvem em maldade mais distintiva de Satanás e do pecado mais 

devastador; eles desviar as pessoas da verdade da palavra de Deus (Is 03:12; 09:16; Jer 

14:13; 23:.. 26-27, 32; 50:. 6; Matt 23:13, 15; 24: 4 -5, 24; Lucas 11:46, 52; Rom. 16: 17-

18; Colossenses 2: 4, 8, 18; 1 Tessalonicenses 2: 14-16; 2 Tm 3:13; Tito 1:10.. ; 2 João 

7) -incluindo a necessidade de arrependimento do pecado (Jer 06:14; 08:11; 23: 21-22.; 

Lam 2:14; 13:10 Ezequiel, 16, 22)... Se nada for feito, as doutrinas de demônios que 

vender (1 Tm 4: 1.) Vai devastar almas e corromper a igreja (At. 20: 29-30; 2 Tm 2: 17-

18), embalando muitos em uma falsa sensação de segurança em relação sua 

salvação. ( Lucas 6-10 , A Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 

2011], 112) 

O CASE 

E Ele olhou para cima e viu os ricos colocando suas ofertas no 

cofre. E viu uma viúva pobre colocando em duas pequenas 

moedas de cobre. E Ele disse: "Em verdade vos digo que esta 

pobre viúva deu mais do que todos eles; para todos eles do que 

lhes sobrava colocar na oferta; mas ela, da sua pobreza, deu tudo 

o que tinha para viver ". (21: 1-4) 

A seção anterior terminou com um aviso do julgamento (20:47), e na próxima seção (21: 

5-36) retoma esse tema. A questão de saber como essa passagem intervir se encaixa nesse 

contexto. Por que Lucas injetar essa história de uma viúva que dá uma oferta entre uma 

diatribe contra falsos líderes, e uma pronúncia do juízo futuro? 

Esta pequena vinheta é comumente, se estranhamente, interpretado como uma lição a dar, 

na qual oferta de sacrifício da viúva é apresentado como um raio de sol na escuridão da 

hipocrisia e do julgamento.Não só é um tal alienígena perspectiva para o contexto, mas 

também se Jesus está ensinando uma lição a dar, é a lição a dar tudo o que têm, ir para 

casa, e morrer de fome? Por isso, os comentaristas diferem. 

Alguns argumentam que a história ensina que a verdadeira medida de um presente não é 

o que foi dado, mas o que foi retido; não o montante da doação, mas a quantidade o doador 

mantido. 



Outros insistem que um presente deve ser medido pela abnegação do doador, que se 

reflecte na percentagem determinada. 

Outro ponto de vista, em relação aos dois primeiros, é que o valor de um presente está 

diretamente relacionada com a atitude com que é dado. Foi dado 

desinteressAdãoente? Humildemente? Como uma expressão de amor e devoção a 

Deus? Desde a viúva teve a menor quantidade possível esquerdo após seu presente, ela 

deve ter tido a atitude mais agradável a Deus. 

A única opção real é que o presente que realmente agrada a Deus é tudo. 

Todas essas idéias, no entanto, são impostas sobre a narrativa; Jesus chamou nenhum 

princípio sobre dando a partir de seu comportamento. O texto não registra que Ele 

condenou os ricos para suas doações, ou elogiou a viúva para dela. Não há julgamento 

feito sobre a verdadeira natureza de seu ato, nem é nada disse sobre sua atitude, ou o 

espírito em que foi dada a ela de presente. Uma vez que Jesus não fez nenhum ponto em 

dar, nem deve o intérprete. 

Para enquadrar este incidente como uma lição sobre a doação isola do tema óbvio do juízo 

divino sobre falsos líderes religiosos, os seus seguidores, e, em última instância, sobre a 

nação como um todo. Tais interpretações também assumir que Jesus estava satisfeito com 

o dom da viúva, que Ele não declara ou mesmo implicar. Além disso, ela estava dando a 

um sistema falso, apóstata, não honrar a Deus. O que fica claro a partir da narrativa é que 

o envolvimento da viúva nesse sistema custou-lhe tudo o que tinha. Essa é a lição 

óbvia. A religião falsa pode e não alienar o mais fraco de seus recursos até a última 

moeda. É tudo o que a história significa. É uma ilustração da corrupção, que foi 

dominante na religião. 

O relato de Marcos deste incidente revela que o Senhor estava sentado perto do tesouro 

do templo. Ele estava chegando ao fim de uma longa e desgastante quarta-feira passou no 

meio de enormes multidões.Jesus tinha dialogado com o povo, ensinou-lhes, confrontado 

e denunciou os líderes religiosos (Mateus. 23: 1-36), e lamentou o julgamento que virá 

sobre a nação (vv 37-39.). Além de seu cansaço físico, Jesus sentiu profundamente a triste 

realidade agonizante, vindo de julgamento de Israel. 

Os olhos do Senhor deve ter sido abatido quanto Ele contemplou a religião falsa 

contundentes que teve a nação em seu poder, a corrupção do templo, e do juízo divino 

que atingiu a cidade de Jerusalém e do templo (cf. Lucas 21: 5 36). Conforme o relato de 

Lucas abre, Jesus olhou para cima e viu as pessoas (Marcos 12:41), em particular os 

ricos, colocando suas ofertas no cofre. A tesouraria, localizado no átrio das mulheres, 

consistia em treze recipientes em forma de trompete em que o povo depositou suas 

ofertas. 

A palavra traduzida ricos ( plousios ) refere-se a quem tem o suficiente; que são 

totalmente fornecido. Mas o que chamou a atenção do Senhor não estava ricos colocando 

suas pródigas ofertas no cofre,mas uma viúva pobre colocando em duas pequenas 

moedas de cobre. Penichrōs ( pobre ) descreve alguém que é pobre e necessitado, mas 

não desamparados. Sua oferta de duas moedas pequenas de cobre ( Lepta ; o menor 

valor facial da moeda judaica) foi uma pequena fração do que os ricos teria dado. No 

entanto, esta pobre viúva, esperando para comprar bênção seguindo exigências legalistas 



do sistema religioso judaico, colocar mais do que todos eles; para todos eles do que 

lhes sobrava colocar em oferta, enquanto essas duas pequenas moedas eram tudo o que 

ela possuía. 

Este é claramente um exemplo de o que o Senhor tinha falado anteriormente (veja a 

discussão sobre 20:47 acima). O sistema de obras legalistas tinham devorado esta viúva 

pobre, tomando dela tudo o que tinha para viver. O segundo uso de pobres no versículo 

3 reflete essa realidade; É a palavra ptōchos , uma palavra diferente do que é usado no 

versículo 2. Ptōchos descreve aqueles que não têm nada e são reduzidos à mendicância. O 

Antigo Testamento ordenou que as viúvas ser tratados, como mencionado acima, mas os 

líderes religiosos de lado esses comandos por causa de suas tradições (e sua 

ganância).Marcos 7: 9-13 registra condenação de Jesus deles para uma outra prática que 

anular o claro ensino do Antigo Testamento: 

Ele também estava dizendo a eles: "Vocês são especialistas em deixar de lado o 

mandamento de Deus, a fim de manter sua tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e 

tua mãe "; e, "Aquele que fala mal de pai ou mãe, deve ser condenado à morte"; mas vós 

dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, o que eu tenho que ajudá-lo é Corban 

(isto é, dada a Deus), 'você não permitir que ele faça qualquer coisa por seu pai ou sua 

mãe; invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vocês mesmos 

transmitiram; e você faz muitas coisas, como isso. " 

Como a história desta viúva revela, decepcionante, religião hipócrita ataca os mais fracos, 

os desesperados, e os indefesos. Longe de ser satisfeito com sua doação, Jesus estava com 

raiva que o chamado culto que ela tinha comprado para a levara último centavo. O Senhor 

iria passar a pronunciar-se sobre que muito apóstata judaísmo na próxima seção. 

O dinheiro sempre foi o cerne da religião satânica (cf. Lucas 16:14; 19:46; 1 Pedro 5: 2), 

consequentemente o abuso dos pobres por falsos sistemas religiosos continuou no dia de 

nosso Senhor para baixo para o nosso próprio. Por exemplo, a Igreja Católica Romana 

medieval defraudado os desesperados com a venda de indulgências, supostamente para 

libertar os entes queridos dos compradores do purgatório.Como mercenários religiosos 

modernos, aqueles que os vendidos táticas de medo utilizado para aliviar os pobres de seu 

dinheiro. 

Um vendedor muito bem sucedida de indulgências foi o frade dominicano Johann 

Tetzel. No outono de 1517, começou a vender indulgências Tetzel na Alemanha, 

arrecadando dinheiro para ajudar a construir a Capela Sistina e Basílica de São Pedro. O 

historiador Tiago M. Kittleson descreve um típico Tetzel discurso de vendas: 

"Você não ouvir as vozes de seus parentes mortos e outros, gritando para você e dizer: 

'Coitado nós, pena de nós, pois estamos em dire castigo e tormento a partir do qual você 

pode nos redimir por uma ninharia'? E você não vai "Finalmente, havia o apelo:" Será 

que você não, em seguida, para um quarto de um florim receber essas cartas de 

indulgência, através do qual você é capaz de levar uma alma divina e imortal com 

segurança e firmeza na terra natal do paraíso? "Uma caixa de dinheiro, uma fonte de 

indulgências em branco, uma escala para ter certeza de que as moedas das pessoas eram 

boas, e os escribas estavam prontos e em seus lugares. Depois veio última exortação de 

Tetzel: "Uma vez que a moeda na apega caixão, uma alma do purgatório heavenward 



molas!" As transações foram terminou rapidamente.Logo a comitiva estava a caminho 

para a próxima cidade. ( Lutero, o reformador [Minneapolis: Augsburg, 1986], 103-104) 

Para Martinho Lutero, "defraudar piedoso dos fiéis" tal (Kittleson, 104) era 

intolerável. Como todo verdadeiro pastor, Lutero ficou indignado neste tosa de seu 

rebanho. Em resposta, ele protestou contra as indulgências e postou suas famosas noventa 

e cinco teses condenando-os, juntamente com outras aberrações mortais. Esse ato 

desencadeou a Reforma. 

Esta passagem é instrutivo no contexto de hoje, uma vez que revela como Jesus lidou com 

os que não creram a verdade. Sua abordagem era radicalmente diferente da de tendências 

evangélicas de hoje. O movimento carismático lidera a lista em tirar dinheiro do mais 

desesperado, fraco, doente, pobre e com a promessa de saúde, riqueza e prosperidade. O 

meio é enviar o dinheiro "semente" ministro e esperar pelo Senhor para cumprir todos os 

desejos. Em vez disso, como qualquer esquema de Ponzi, apenas o falso professor torna-

se rico. 

Jesus ensinou nessa passagem que aqueles que são fornecedoras da religião falsa terá de 

enfrentar a condenação divina mais grave. Eles não são companheiros de buscadores da 

verdade, para ser contratado em "conversa", mas um adversário perigoso da verdade 

bíblica (cf. Mt 7:15;. Atos 20:29). Enquanto os cristãos devem apresentar 

compassivamente-lhes o evangelho, Oração para a sua salvação, e se lamentar quando 

rejeitam a verdade e estão perdidos eternamente, a verdadeira igreja de Jesus Cristo deve 

avisá-los e todos os que os seguem do perigo grave e eterna aguardando. 

 
115. Os sinais da volta de Cristo-Parte 1: 

Descrição da destruição do Templo de Jesus 

(Lucas 21: 5-7) 

E, enquanto alguns estavam falando sobre o templo, que estava 

ornado de belas pedras e presentes votivos, Ele disse: "Quanto a 

estas coisas que você está olhando, dias virão em que não ficará 

pedra sobre pedra que não será demolida. "Perguntaram-lhe, 

dizendo:" Mestre, quando, pois essas coisas vão acontecer? E 

qual será o sinal quando estas coisas estão para acontecer "(21: 

5-7)? 

O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, veio ao mundo para redimir os pecadores 

perdidos de julgamento e do inferno. Antes de seu nascimento um anjo disse a seu pai 

José, "lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados" (Mat. 

1:21). Jesus definiu a sua missão quando disse que ele tinha "veio buscar e salvar o que 

estava perdido" (Lucas 19:10). Em Mateus 20:28 Ele disse aos discípulos que "o Filho do 

Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos." 

Quando os escribas e fariseus reclamaram que ele associado com cobradores de impostos 

e pecadores, Jesus respondeu: "Não são os que estão bem que precisam de médico, mas 

sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao 



arrependimento "(Lucas 5: 31-32). Ele disse ao preeminente professor judeu Nicodemos 

que "Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo 

seja salvo por Ele" (João 3:17). Em João 12:47, Jesus disse: "Se alguém ouve as minhas 

palavras e não as guardar, eu não o julgo; porque eu não vim para julgar o mundo, mas 

para salvar o mundo. " 

O resto do Novo Testamento também ensina que Jesus veio para redimir os 

pecadores. João Batista declarou Dele, "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 

mundo!" (João 1:29). Paulo escreveu: "É uma declaração de confiança, que merece a 

plena aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou 

eu o principal de todos" (1 Tim. 1:15). Depois que Ele trouxe a salvação para a aldeia de 

Sicar, os samaritanos declarou que Jesus era "o Salvador do mundo" (João 4:42). Em sua 

primeira epístola do apóstolo João escreveu: 

Você sabe que Ele se manifestou para tirar os pecados ... Por isso o amor de Deus se 

manifestou em nós, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos 

viver por meio dele. Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas 

que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados ... Nós vimos 

e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. (1 João 3: 5; 4: 

9-10, 14) 

Missão redentora de Cristo claramente cumpriu a profecia do Antigo Testamento, mais 

notAdãoente a de Isaías 53: 

Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas 

iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por Sua pisaduras fomos 

sarados. Todos nós como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu 

próprio caminho; mas o Senhor fez com que a iniqüidade de nós todos a cair sobre ele. Ele 

foi oprimido e ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro que é 

levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não 

abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado; e os da sua geração, que considerou 

que ele fora cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, a quem o curso 

era devido? Seu túmulo foi atribuído com homens ímpios, mas Ele estava com um homem 

rico na sua morte, porque Ele nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Mas o 

Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; Ele se tornaria-se como uma oferta pela 

culpa, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, eo bom prazer do Senhor 

prosperará na sua mão. Como resultado da angústia de sua alma, ele vai vê-lo, e ficará 

satisfeito; com o seu conhecimento o Justo, meu Servo, justificará a muitos, como Ele irá 

suportar as suas iniqüidades. Por isso, vou colocar-Lhe uma parte com os grandes, e ele 

dividirá os despojos com os fortes; porque Ele derramou a sua alma até a morte, e foi 

contado com os transgressores;mas Ele mesmo carregou o pecado de muitos, e pelos 

transgressores intercedeu. (Vv. 5-12) 

Mas, apesar de Ele foi enviado, finalmente, para resgatar as "ovelhas perdidas da casa de 

Israel" (Mat. 15:24), Jesus pronunciou julgamento sobre aquela nação quando 

rejeitaram. Tanto no início (João 2: 13-22) e no final (Marcos 11: 15-18) do Seu 

ministério, Ele desferiu um golpe contra o falso sistema religioso de Israel por atacar as 

operações corruptas do templo durante a Páscoa. Além disso, ele censurou as cidades de 

Corazim, Betsaida e Cafarnaum por sua incredulidade, e advertiu que Cafarnaum 

enfrentou julgamento mais severo do que Sodoma por causa dele (Matt. 11: 20-24). Ele 



repreendeu toda a geração perversa que rejeitaram por se recusar a se arrepender, em 

contraste com o povo de Nínive e da rainha de Sabá (Matt. 12: 41-42). Ele disse aos 

discípulos que aqueles que voluntariamente rejeitam a verdade será judicialmente privado 

dele (Lucas 8: 9-18). Embora Ele foi às lágrimas pelo acórdão que a rejeição obstinada 

de Israel Dele traria (Lucas 13: 34-35; 19: 41-44), Ele deu uma denúncia empolamento 

dos escribas e fariseus e aqueles que os seguiram e fizeram- com outra lamentação sobre 

Israel do (representado por Jerusalém) destino (Mt 23: 37-39.). 

Esta seção do evangelho de Lucas registra pronunciamento final de Cristo de julgamento 

sobre Israel, em particular, bem como o mundo em geral. Este último de seus grandes 

discursos é comumente conhecido como o Sermão do Monte, porque o Senhor ensinou 

essa verdade aos Seus discípulos, sentado no Monte das Oliveiras, através do vale de 

Kidron olhando de volta para o templo (Mateus 24: 3.). 

Era quarta-feira à noite da Semana da Paixão. Todos os escribas, fariseus, saduceus e 

tentativas de desacreditar publicamente e destruir Jesus tinha falhado completamente, e 

eles foram forçados ao silêncio (Lucas 20:40) por suas respostas. O Senhor tinha pregou 

o seu último sermão para as multidões, condenando os líderes religiosos (Mateus. 23: 1-

36) e advertindo o povo da influência mortal de sua hipocrisia. Depois de assistir a uma 

pobre viúva dar tudo o que ela possuía para o sistema religioso apóstata, Jesus e os 

discípulos deixaram o templo (ver a exposição de 21: 1-4 no capítulo anterior deste 

volume) para a montagem. 

Quando estavam saindo, alguns dos discípulos estavam comentando sobre a 

magnificência do templo (v. 5). Quando Cristo respondeu que a vinda do julgamento 

sobre a nação que incluem a destruição do templo (v. 6), os Seus seguidores lhe perguntei 

quando que o julgamento terá lugar e quais os sinais que precederiam tanto ele (v. 7) e 

Seu retorno (Mt . 24: 3). A resposta de Jesus, começando no versículo 8, é a mais longa 

resposta gravado Ele já deu a qualquer questão, estabelecendo a sua importância. 

Esta seção preliminar apresenta o relato de Lucas do Sermão do Monte, e pode ser 

dividido em duas partes: a vinda de julgamento previsto, e o tempo de julgamento 

questionada. 

JULGAMENTO ESTÁ VINDO PREVISTA 

E, enquanto alguns estavam falando sobre o templo, que estava 

ornado de belas pedras e presentes votivos, Ele disse: "Quanto a 

estas coisas que você está olhando, dias virão em que não ficará 

pedra sobre pedra que não será demolida "(21: 5-6). 

Como mencionado acima, quando Jesus e os discípulos deixaram o terreno do 

templo, alguns dos discípulos estavam admirando o templo. A construção dessa 

estrutura impressionante, magnífico, uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo, 

havia sido iniciada meio século antes por Herodes, o Grande, mas ainda estava em curso 

quando os romanos destruíram o templo em AD 70. Foi construído com pedra branca 

brilhante, polido como o mármore, e tem várias salas, pórticos, colunas, praças e pátios, 

bem como cavernas, cisternas e poços para armazenamento de água. O mais alto dos seus 

muitos níveis torres centenas de metros acima do Vale do Cedron. A parede oriental da 



estrutura principal do templo estava coberto de placas de ouro, que brilhavam de forma 

brilhante nos raios do sol da manhã vindo Olivet. 

Os discípulos observou, nomeAdãoente, que as enormes paredes de blocos de pedra, 

também foram adornados com pedras bonitas, doados pelos ricos como os seus 

antepassados tinham feito para o templo de Salomão (1 Crônicas 29: 8.). votivas 

presentes foram dadas como ofertas que simbolizam um voto feito pelo o doador. Esta 

consistia em placas, esculturas e outros tesouros artísticos (incluindo uma videira quase 

seis metros de altura dourado com uvas de ouro, doado por Herodes), encontrados em 

todo o templo. 

Deve ter parecido inconcebível para os discípulos que uma duradoura, maciço, estrutura 

tão ornamentado, tão altamente valorizada pela sua magnificência e valor, jamais seria 

destruído. No entanto, o templo não podia escapar do julgamento que vem na nação 

incrédula. "Quanto a estas coisas que você está olhando," Jesus disse a eles: "Dias 

virão em que não ficará pedra sobre pedra que não será demolido. " Suas palavras 

seriam cumpridas literalmente no D.C 70, quando os romanos, os meios humanos da ira 

divina, andaimes erguidos em torno das paredes do templo e seus edifícios, encheu-os de 

madeira e outros materiais inflamáveis, e colocá-las em fogo. O intenso calor do fogo fez 

com que as pedras a desmoronar. Depois que ele foi ainda desmantelado e peneirado para 

encontrar todo o ouro derretido, o entulho foi jogado para baixo para o Vale do 

Cedron. Apenas as enormes pedras fundamentais permaneceu praticamente intacto. Essas 

pedras, no entanto, não eram parte do próprio templo, mas apoia para o muro de 

contenção. 

Os discípulos poderia ter lembrado do Antigo Testamento que não haveria julgamento 

sobre os inimigos de Israel associados com a vinda do Messias. Em Zacarias 12: 8-9 Deus 

disse: 

Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, e aquele que o mais fraco 

dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo 

do Senhor diante deles. E isso vai acontecer nesse dia eu vou definir a ponto de destruir 

todas as nações que vierem contra Jerusalém. 

Em distinção para a destruição dos inimigos da nação, eles provavelmente teriam conhecido 

Israel foi prometida a salvação. 

Eu derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de graça 

e de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem traspassaram; e eles vão chorar por 

ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por Ele como o 

choro amargo ao longo de um primogênito ... Naquele dia haverá uma fonte aberta para 

a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado ea impureza. (V 

10; 13: 1.) 

Tudo o que seria seguido pelo glorioso reinado do Messias no reino na Terra. "O Senhor será 

rei sobre toda a terra; Naquele dia o Senhor será o único, e seu nome o único "(14: 9). 

Mas olhando mais atentamente para a profecia de Zacarias, foi também previu que antes 

que o tempo da salvação de Israel, Jerusalém será destruída: "Porque eu ajuntarei todas 



as nações contra Jerusalém para a batalha", declarou o Senhor ", e a cidade vai ser 

capturado , as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas a metade da cidade exilado, 

mas o resto do povo não será cortado a partir da cidade "(14: 2). Então vinda do Messias 

vai produzir tanto o julgamento e destruição, bem como restauração final e de salvação 

para Israel. 

CALENDÁRIO DE JULGAMENTO QUESTIONADO 

Perguntaram-lhe, dizendo: "Mestre, quando, pois essas coisas vão 

acontecer? E qual será o sinal quando estas coisas estão para 

acontecer? "(21: 7) 

À luz da previsão da vinda do julgamento do Senhor, os discípulos tinham duas perguntas: 

Em que o juízo de que Ele falou acontecer? E qual seria o sinal de Sua vinda (ou 

"presença"; Mateus 24: 3.), Que vai inaugurar o julgamento? 

Eles não estavam completamente sem conhecimento sobre os elementos da vinda do 

Messias, uma vez que o povo judeu tinha um sistema bem desenvolvido de escatologia, 

como indica o seguinte resumo: 

(I) Antes da vinda do Messias que haveria uma época de terrível tribulação. Haveria um 

travail messiânica. Seria as dores de parto de uma nova era. Cada terror concebível que 

estourou no mundo; todos os padrões de honra e decência seria demolida; o mundo se 

tornaria um caos físico e moral. 

  

"E honra deve ser transformado em vergonha, 

E a força humilhado em desprezo. 

E probidade destruído, 

E a beleza se tornará feiúra ... 

E inveja ressuscitarão em quem não tinha pensado alguma coisa de si mesmos, 

E a paixão deve prendê-lo de que é pacífico, 

E muitos serão irar-se a ferir muitos, 

E eles devem suscitar o exército, a fim de derramar sangue, 

E no final, eles perecerão juntamente com eles. "(2 Baruch 27.) 

  

Haveria "tremores de lugares, tumulto dos povos, das nações, schemings confusão de líderes, 

Disquietude dos príncipes". (4 Esdras 9: 3.) 

"Do céu cairá palavras de fogo para a terra. As luzes devem vir, brilhante e grande, 

piscando para o meio dos homens; e da terra, a mãe universal, tremerão nestes dias na 

mão do Eterno. E os peixes do mar e os animais da terra e as inúmeras tribos de coisas 

voando e todas as almas de todos os homens e mar deve estremecer com a presença do 

Eterno e haverá pânico. E os picos das montanhas e as colinas dos gigantes ele deve 

dilaceram, e do abismo obscuro deve ser visível a todos. E os barrancos altos nas 

montanhas elevadas devem estar cheio de corpos mortos e rochas fluirão com sangue e 



cada torrent devem inundar a planície ... e Deus julgará todos com guerra e espada, e não 

deve ser enxofre do céu, sim pedras e chuva e granizo incessante e grave. E a morte será 

contra os animais quadrúpedes ... Yea a própria terra hei de beber o sangue do 

perecimento e animais devem comer até se fartar de carne ". (Os Oráculos Sibilinos 3: 

363 e ss.) 

A Mishná enumera como sinais de que a vinda do Messias está perto, 

"Isso aumenta arrogância, ambição atira para cima, que a videira produz frutos ainda 

vinho é caro. O governo se volta para heresia. Não existe nenhuma instrução. A sinagoga 

é dedicado a lascívia. Galiléia é destruído, Gablan devastadas. Os habitantes de um bairro 

ir de cidade em cidade, sem encontrar compaixão. A sabedoria dos sábios é odiado, o 

piedoso desprezado, a verdade é ausente. Meninos insultar velhos, velhos ficar na 

presença de crianças. O filho deprecia o pai, os rebeldes filha contra a mãe, a nora-contra 

a mãe-de-lei. Os inimigos do homem são a sua casa-companheiros. " 

O tempo que precedeu a vinda do Messias era para ser um momento em que o mundo foi 

despedaçado e toda a obrigação relaxou. O físico e da ordem moral entraria em colapso. 

(Ii) neste caos viria Elias como o precursor e arauto do Messias. Ele era para curar as 

violações e trazer ordem ao caos para preparar o caminho para o Messias. Em particular, 

ele foi para consertar disputas.Na verdade, a lei oral judaica estabeleceu que dinheiro e 

bens cuja propriedade foi contestada, ou qualquer coisa encontrada cujo proprietário era 

desconhecido, deve esperar "até que Elias vem." Quando Elias veio o Messias não seria 

muito atrás. 

(Iii) Em seguida, entraria o Messias. A palavra Messias e a palavra Cristo significa a 

mesma coisa. Messias é o hebraico e Cristo é a palavra grega para o Ungido. Um rei foi 

feito rei pela unção e do Messias foi ungido Rei de Deus. É importante lembrar 

que Cristo não é um nome ; é um título . Às vezes, o Messias foi pensado como um rei da 

linhagem de Davi, mas mais frequentemente do que ele foi pensado como um grande, 

divino, figura sobre-humana colidir com história de refazer o mundo e, no final, para 

reivindicar o povo de Deus. 

(Iv) As nações seria aliar-se e se ajuntam contra o campeão de Deus. 

"Os reis das nações deve lançar-se contra esta terra, trazendo retribuição em si 

mesmos. Eles devem procurar a assolar o santuário do poderoso Deus e dos homens mais 

nobres whensoever eles vêm para a terra. Em um anel em volta da cidade os reis malditos 

deve colocar cada um o seu trono com o seu povo infiel por ele. E então, com uma voz 

poderosa de Deus, falará a todos os vazios, pessoas de mente indisciplinados e julgamento 

virá sobre eles a partir do poderoso Deus, e todos perecerão na mão do Eterno "(. sibilino 

Oráculos 3: 363-372. ) 

  

"Será que, quando que as nações ouvir a sua voz (do Messias), cada homem deve deixar 

a sua terra e da guerra que eles têm um contra o outro, e uma multidão inumerável serão 

reunidos desejando lutar contra ele." ( 4 Ezra 13: 33-35). 



(V) O resultado seria a destruição total destes poderes hostis. Philo disse que o Messias 

iria "entrar em campo e fazer a guerra e destruir grandes e populosas nações". 

  

"Ele deverá reprová-los para a sua impiedade, 

Repreendê-los por sua injustiça, 

Censurá-los para os seus rostos com treacheries- 

E quando ele repreendeu ele deve destruí-los ". (4 Esdras 0:32, 33.) 

  

"E será que aconteceu naqueles dias que ninguém será salvo, seja por ouro ou prata, 

E ninguém será capaz de escapar. 

E não haverá ferro para a guerra, 

Também não se vestir-se com um peitoral. 

Bronze ficará sem serviço, 

E estanho não deve ser estimado, 

E chumbo não devem ser desejado. 

E todas as coisas devem ser destruídos, a partir da superfície da terra "(Enoque. 52: 7-9). 

  

O Messias será o conquistador mais destrutivo na história, esmagando seus inimigos à 

extinção total. 

  

(Vi) Não se seguiria a renovação de Jerusalém. Às vezes, isso foi pensado como a 

purificação da cidade existente. Mais frequentemente do que foi pensado como o que vem 

para baixo da nova Jerusalém do céu. A antiga casa foi para ser dobrado e levado, e, no 

novo, "Todos os pilares eram novos e os enfeites maiores do que os do primeiro." (Enoque 

90:28, 29.) 

  

(Vii) Os judeus que estavam dispersos por todo o mundo seriam reunidos na cidade da 

Nova Jerusalém. Para este dia a oração diária judaica inclui a Pedido, "Levante uma 

bandeira para reunir nossa disperso e montar-nos desde os quatro confins da terra." O 

décimo primeiro dos Salmos de Salomão tem uma imagem nobre do que o retorno. 

  

"Ye Golpe em Sião no trompete para convocar os santos, 

Porque vós para ser ouvido em Jerusalém, a voz daquele que anuncia as boas novas; 

Porque Deus teve piedade de Israel nos visitar. 

Fique sobre a altura, ó Jerusalém, e eis que os teus filhos, 

A partir do Oriente e do Ocidente, reunidos pelo Senhor; 

A partir do Norte eles vêm com a alegria do seu Deus, 



A partir das ilhas longínquas Deus ajuntou. 

Altas montanhas tem ele humilhado em uma planície para eles; 

As colinas fugiu em sua entrada. 

As madeiras deu-lhes abrigo enquanto passavam por; 

Toda árvore com cheiro doce Deus fez brotar para eles, 

Que Israel possa passar por aqui na visitação da glória de seu Deus. 

Coloque em, ó Jerusalém, tuas vestes gloriosas; 

Preparai o teu santo manto; 

Porque Deus tem falado bom para Israel para todo o sempre, 

Deixe que o Senhor faça o que ele falou a respeito de Israel e de Jerusalém; 

Deixe o Senhor levantar Israel por seu nome glorioso. 

A misericórdia do Senhor esteja com Israel para todo o sempre ". 

  

Ele pode ser facilmente visto como judeu nesse novo mundo era para ser. O elemento 

nacionalista é dominante o tempo todo. 

  

(Viii) Palestina seria o centro do mundo e o resto do mundo sujeito a ela. Todas as nações 

seria fraco. Às vezes, ele foi pensado como uma subjugação pacífica. 

"E todas as ilhas e as cidades dirá: Como age o amor eterno aos homens! Para todas as 

coisas funcionam na simpatia com eles e ajudá-los ... Venha vamos todos caem sobre a 

terra e suplicar o Rei eterno, o Deus eterno poderoso. . Façamos procissão ao seu templo, 

pois Ele é o único Soberano "( sibilino Oráculos 3: 690 e ss.) 

Mais frequentemente o destino dos gentios foi completa destruição em que Israel iria 

exultar e alegrar. 

  

"E Ele aparece para punir os gentios, 

Então, tu, ó Israel, serás feliz. 

E Ele irá destruir todos os seus ídolos. 

E te montar sobre os pescoços e as asas da águia (ou seja, em Roma, a águia, deve ser 

destruído) 

E eles devem ser encerrado e Deus te exaltará. 

  

"E tu olhar do alto 

E ver os teus inimigos na Geena, 

E te reconhecê-los e se alegrar. " 

( Assunção de Moisés . 10: 8-10) 

  



Era um quadro sombrio. Israel ficaria contente de ver seus inimigos quebrado e no 

inferno. Mesmo os israelitas mortos eram para ser levantado para compartilhar no novo 

mundo. 

  

(Ix) Por fim, viria a nova era de paz e bondade que duraria para sempre. (William 

Barclay, o Evangelho de Marcos , rev ed [Filadélfia: Westminster, 1975], 194-198; cf. 

Emil Schrer,.. A história do povo judeu no tempo de Jesus Cristo [New York: Scribners 

de 1896] , 2: 154-178) 

Mas esse conhecimento geral não forneceu os discípulos com as respostas que buscavam 

suas perguntas específicas, por isso, Jesus deu-lhes uma resposta detalhada nos versículos 

8-36. As verdades Ele apresentou a respeito de Sua vinda são extremamente 

importantes. O fim da história é a razão para a história; a consumação é a razão para a 

criação; a história que começou em Gênesis atinge o seu clímax glorioso no 

Apocalipse. Nos próximos capítulos deste volume que vai aprender com o próprio Nosso 

Senhor as razões que exigem Sua vinda, os sinais e os eventos que levaram à sua vinda 

preliminares, e como os crentes devem se preparar para sua vinda. 

Indiferença a escatologia de nosso Senhor é inaceitável, e por isso é ignorância. O fim da 

história é importante para o nosso conforto e glória de Deus. E não é vago ou 

obscuro. Temos de manter a precisão da sã doutrina sobre o assunto, como fazemos em 

qualquer categoria de revelação divina nas Escrituras. 

O livro do Apocalipse, a profecia mais abrangente do fim dos tempos, começa com uma 

chamada para essa compreensão e bênção: 

A Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, as coisas 

que brevemente devem acontecer; e Ele enviou e comunicada pelo seu anjo ao seu servo 

João, que atestou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que ele 

viu. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e prestar 

atenção às coisas que nela estão escritas; porque o tempo está próximo. (Apocalipse 1: 1-

3) 

 
116. Os sinais da volta de Cristo-Parte 2: Por que 

Jesus deve retornar à Terra (Lucas 21: 8) 

E Ele disse: "Veja por que você não está enganado; porque muitos 

virão em meu nome, dizendo: 'Eu sou Ele,' e, 'O tempo está 

próximo.' Não vá atrás deles. (21: 8) 

Segundo algumas estimativas, futuro profecia preditiva compreende um quinto das 

Escrituras. De que um quinto, um terço refere-se à segunda vinda do Senhor Jesus 

Cristo. Dos cerca de 300 profecias do Antigo Testamento a respeito da vinda de Cristo, 

aproximAdãoente um terço foram cumpridas em sua primeira vinda, deixando cerca de 

200 ainda a ser cumprida na Sua segunda vinda. O Novo Testamento também prevê o 



retorno de Cristo (algumas das previsões do Antigo e do Novo Testamento estão listados 

abaixo). 

Mas, apesar da abundante evidência bíblica, escarnecedores orgulhosos sempre negaram 

a realidade de que o Senhor Jesus Cristo voltará um dia à Terra, exatamente como a Bíblia 

prediz que fariam. Pedro advertiu: "Conhece esta em primeiro lugar, que, nos últimos dias 

[que começou com primeira vinda de Cristo; cf. Heb. 09:26; 1 João 2:18], virão 

escarnecedores com os seus escárnios, segundo as suas concupiscências, e dizendo: Onde 

está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas 

permanecem como desde o princípio da criação "(2 Pedro 3: 3-4). Eles negam a segunda 

vinda, porque eles negam a divindade do Senhor Jesus, e rejeitar qualquer idéia de que 

Ele é o juiz e carrasco de seres humanos para os seus pecados que voltará ao juiz. O 

argumento simplista Pedro responde invoca o princípio da uniformitarianism: Cristo não 

voltou ", todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação", dizem eles, 

pois Ele nunca vai voltar. Mas a alegação de que alguma coisa não pode acontecer, porque 

ainda não aconteceu é obviamente tolo. 

Além disso, que conveniente, se defeituoso, raciocínio ignora a realidade óbvia de que as 

coisas não continuaram uniformemente desde o início, ou seja, a destruição do mundo 

pelo dilúvio dos dias de Noé ", através do qual o mundo naquela época foi destruído, 

sendo inundado com água "(v. 6). Pedro observou então que o julgamento cósmico do 

dilúvio serve como um modelo para o julgamento ainda mais catastrófica ainda está por 

vir: 

Pela Sua palavra os céus ea terra estão sendo reservados para o fogo, mantido para o dia 

do juízo e da perdição dos homens ímpios ... Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, 

no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos serão destruídos com o 

calor intenso, ea terra e as obras serão queimadas. (Vv. 7, 10) 

Nos versículos anteriores, Jesus disse aos discípulos que-julgamento, incluindo a 

destruição do templo, estava chegando em Israel. Esse julgamento, que começou com a 

destruição de Jerusalém pelos romanos eo templo no D.C 70, vai continuar até segunda 

vinda de Cristo. Seus homens nunca teria esperado que tal juízo de que Jesus falou iria 

durar tanto tempo como ele tem. Eles provavelmente teria esperado na vida de Jesus, e 

que seria seguido imediatamente pela restauração de Israel ea criação do reino terreno de 

Messias. Mesmo após a morte e ressurreição de Jesus perguntaram-Lhe: "Senhor, é neste 

tempo Você está restaurando o reino de Israel?" (Atos 1: 6). 

O primeiro indício de que tal expectativa era errado e que o retorno de Cristo seria adiada 

é Sua advertência, "Veja por que você não está enganado." Essa advertência teria sido 

desnecessário, enquanto Ele ainda estava com eles para protegê-los. Por causa de sua 

grande expectativa de seu retorno, os crentes estarão em perigo de ser enganado 

pelos muitos messias falsos que irão entrar em Seu nome, dizendo: "Eu sou Ele", e: 

"O tempo está próximo." Os seguidores do Senhor são não para ir atrás deles. A 

história subseqüente provaria a actualidade da sua advertência: 

Os séculos passam ter visto falsos messias, cada um pretendendo ser o tão ansiosamente 

aguardado pelo povo judeu. Destes libertadores autoproclamados, alguns eram 

simplesmente auto-enganados, enquanto outros eram propositAdãoente 

exploradores; alguns procuraram prestígio pessoal, outro para salvar seu povo da 



opressão; alguns defenderam a violência, outros oração e jejum; alguns professou ser 

libertadores políticos, outros para ser reformadores religiosos. Mas, apesar de seus 

motivos, métodos e reivindicações variadas, todos eles tinham uma coisa em comum: eles 

eram falsificações satânicas do verdadeiro Messias, Jesus de Nazaré. 

Sobre AD 44 Theudas (não o mesmo indivíduo mencionado em Atos 5:36) prometeu a 

seus seguidores que ele iria participar do rio Jordão. Mas antes que ele foi capaz de fazê-

lo, as tropas romanas atacou e massacrou muitos de seus seguidores. O egípcio para quem 

Paulo estava enganado (Atos 21:38) tinha se gabou de que ele iria comandar os muros de 

Jerusalém a cair. Mas, como Theudas, seus planos foram frustrados também pelos 

soldados romanos. Embora o egípcio conseguiu escapar de seus agressores, várias 

centenas de seus seguidores foram mortos ou capturados 

(Josephus, Antiquities 20.8.6; Guerras2.13.5). No segundo século Simon Bar Cochba 

("filho de uma estrela."; Cf. Nm 24:17), que foi identificado como o Messias pelo 

principal rabino da época, levou uma grande revolta judaica contra Roma, conquistando 

Jerusalém para três anos, onde era chamado de rei e Messias. Os romanos esmagou a 

rebelião, retomaram Jerusalém, e massacrou Bar Cochba e 5-600,000 de seus 

seguidores. Um falso messias do século V, na ilha de Creta prometeu abrir o Mar 

Mediterrâneo para que seus seguidores podem caminhar para a Palestina em terra 

seca. Mas o mar se recusou a parte e alguns de seus seguidores se afogou. No século 

XVII, Sabetai Zebi proclamou-se "rei dos reis da terra", e atraiu um público generalizado 

entre os judeus da Europa ocidental. Zebi mais tarde se converteu ao Islã e acabou por ser 

executado. (John Macarthur, João 12-21 , A Commentary MacArthur Novo Testamento 

[Chicago: Moody, de 2008], 11-12) 

O longo desfile de charlatães que afirmam ser Cristo culminará no final enganando falso 

messias, o Anticristo, o 

homem do pecado ... o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de todo o chamado 

Deus ou é objeto de adoração, de forma que ele toma seu lugar no templo de Deus, 

apresentando-se como sendo Deus ... [o] iníquo ... a quem o Senhor matará com o sopro 

de sua boca e pôr fim pela aparência da sua vinda; isto é, aquele cuja vinda é segundo a 

eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o 

engano da injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, de 

modo a ser salvo. (2 Tessalonicenses 2: 3, 4, 8, 9, 10; cf. Ap. 13: 1-18) 

Não haverá nenhuma dúvida a volta de Cristo. Jesus disse: "Porque, assim como o relâmpago, 

quando ele pisca para fora de uma parte do céu, brilha com a outra parte do céu, assim será 

também o Filho do homem no seu dia" (Lucas 17:24). 

Não só os crentes devem ter cuidado com falsos cristos, mas eles também devem estar 

preparados para a volta de Jesus. Mais cedo, no Evangelho de Lucas, Jesus disse aos seus 

seguidores, 

Seja vestida de prontidão, e manter o seu lit. lâmpadas Seja como os homens que estão à 

espera de seu mestre, quando ele retorna a partir da festa de casamento, para que eles 

possam imediatamente abrir a porta para ele quando ele chegar e bater. Bem-aventurados 

os escravos que o senhor vai encontrar em estado de alerta quando ele vem; em verdade 

vos digo que, que se cingirá, para servir, e tê-los reclinar-se à mesa, e vai vir para cima e 



servi-los. Se ele vier na segunda vigília, ou até mesmo no terceiro, e encontra-los assim, 

bem-aventurados são aqueles escravos. Mas não se esqueça disso, que, se o dono da casa 

soubesse a que hora viria o ladrão, ele não teria permitido que sua casa fosse 

arrombada. Você também, estar pronto; pois o Filho do Homem virá numa hora em que 

você não espera. (12: 35-40) 

Em Lucas 17:22 "Ele disse aos discípulos:" Dias virão em que você vai muito tempo para ver 

um dos dias do Filho do Homem, e você não vai vê-lo. '" 

Apesar das negações e zombaria dos escarnecedores, o Senhor Jesus Cristo voltará à 

Terra. Antes de examinar em detalhe Seu discurso sobre os acontecimentos que levaram 

à sua volta, ele vai ser útil considerar geralmente as razões pelas quais Ele deve 

retornar. Como já apontado em cada um dos tratamentos do evangelho do Sermão do 

Monte, Jesus deve voltar à terra, porque pessoa, programa e as prioridades de Deus 

exigem. 

PESSOA DE DEUS EXIGE A VOLTA DE CRISTO 

As promessas do Pai procura-lo 

Deus é o "Deus da verdade" (Sl. 31: 5.; Isa 65:16), que abunda em verdade (Ex 34: 6.) E 

cujas palavras são verdade (2 Sam 07:28.). Deus não pode mentir (1 Sm 15:29; Tt 1: 2.), 

Portanto, todas as Suas promessas certamente serão cumpridas (. Num 23:19; 1 Reis 

08:56). 

Deus fez inúmeras promessas relativas a primeira vinda de Jesus, incluindo o que Ele 

nasceria de uma virgem, que Ele nasceria em Belém (Is 07:14). (Miquéias 5: 2.), Que 

Deus iria chamá-lo do Egito ( onde seus pais tinham tomado dele para evitar Herodes; Mt 

2: 13-15) (Os 11: 1), que Ele seria um descendente de Jessé, pai de Davi, e seria ungido 

com o Espírito Santo (Is 11... : 1-2), que Ele entraria em Jerusalém pilotando um 

jumentinho, filho de jumenta (Zc. 9: 9), que Ele seria traído por um colaborador próximo, 

com quem havia compartilhado uma refeição (Sl 41.: 9), que Ele seria abandonado por 

seus discípulos (Zc. 13: 7), e que a quantidade exata Judas iria receber para traí-Lo seria 

trinta moedas de prata, que ele jogaria no templo (Zc 11:12. -13). 

O Antigo Testamento também previu os detalhes específicos da morte de Cristo. Isaías 

50: 6 diz que Ele seria espancado e cuspido. Davi gravou os detalhes de sua crucificação 

(a forma de execução desconhecido em Israel no Antigo Testamento vezes), incluindo a 

perfuração de Suas mãos e pés, seu grito final para o Pai, e metade de suas vestes por 

sorteio entre os Seus carrascos (Sl . 22). Salmo 34:20 notas que nenhum dos Seus ossos 

seria quebrado, enquanto Zacarias 12:10 previu que a sua equipa vai ser 

perfurada. Salmos 2: 7 e 16:10 aludem a Sua ressurreição. 

Todas essas promessas em relação primeira vinda do Senhor foram cumpridas 

literalmente; eles não eram apenas os ideais espirituais ou princípios subjetivos. Seu 

cumprimento definir o padrão e padrão para as profecias ainda a serem cumpridas na Sua 

segunda vinda. Como observado acima, aproximAdãoente dois terços das profecias do 

Antigo Testamento sobre seu retorno ainda estavam por cumprir após a Sua primeira 

vinda. Por exemplo, Gênesis 49:10 prediz que quando o Messias vier, as pessoas do 



mundo vai obedecê-lo. Mas quando Jesus veio a primeira vez, "Ele estava no mundo, eo 

mundo foi feito por ele, eo mundo não o conheceu. Ele veio para os Seus, e aqueles que 

foram os seus não o receberam "(João 1: 10-11). 

Salmo 2 descreve reino terrestre do Messias (v. 6), quando Deus "irá certamente dar [Ele] 

as nações como [sua] herança, e os confins da terra como [Suas] posse", e "[Ele vai] pausa 

-los com uma vara de ferro "e" quebrar-los como barro "(vv. 8-9). Mas a regra terrena de 

Cristo não foi estabelecido em sua primeira vinda. 

O texto familiar de Isaías 9: 6-7 funde primeira ea segunda vinda tanto do Messias. A 

previsão de que "um filho vai nascer para nós, um filho será dado a nós" (v. 6) claramente 

foi cumprida em encarnação de Cristo. Mas o resto da passagem não era: 

E o governo está sobre os seus ombros; e seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus 

Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Não haverá fim para o aumento do seu governo ou de 

paz, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e mantê-lo com justiça e 

retidão a partir de então e para sempre. 

Jesus não assumiu o trono de Davi em um sentido literal; na verdade, Ele mesmo declarou 

que só é "quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, [que] Ele 

vai sentar-se no seu trono glorioso" (Mat. 25:31). 

Miquéias predisse que o Messias "julgará entre muitos povos e proferir decisões para 

poderosos, nações distantes. Em seguida, eles suas espadas em arados e suas lanças em 

foices; uma nação não levantará a espada contra outra nação, e nunca mais eles vão treinar 

para a guerra "(Mq. 4: 3). O cumprimento literal da profecia que aguarda o retorno de 

Cristo. Jeremias 23: 5 também prevê futuro regra terrena de Cristo: "Eis que vêm dias, 

diz o Senhor," quando eu levantarei a Davi um Renovo justo; e Ele reinará como rei e 

agir com sabedoria e fazer justiça e justiça na terra ", assim como Daniel 7: 13-14: 

Eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que, com as nuvens do céu um como filho 

do homem estava chegando, e Ele veio até o Ancião dos Dias e foi apresentado diante 

dele. E foi-lhe dado o domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e 

homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não 

passará; e Seu reino é um que não será destruído. 

As declarações de Jesus procura-lo 

Jesus disse várias vezes que voltaria, e deu uma descrição detalhada da segunda vinda no 

Sermão do Monte (Mt 24, 25; Mc 13; Lc. 21: 5-36; cf. 17: 20-37). Depois de contar aos 

discípulos que ele estava saindo, Jesus os confortou com a promessa: "Se eu for e vos 

preparar um lugar para você, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde 

eu estou, estejais vós também" (João 14: 3). Em seu julgamento perante o Sinédrio o 

Senhor ousAdãoente declarou: "Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do 

Poder, e vindo sobre as nuvens do céu" (Marcos 14:62) -a promessa Ele repetiu várias 

vezes em Apocalipse (2: 5, 16; 03:11; 22: 7, 12, 20). Jesus também disse parábolas que 

ilustraram a segunda vinda (24 por exemplo, Matt: 45-51; 25:. 1-13, 14-30; Lucas 12: 35-

40, 41-48; 19: 11-27). Se o Senhor Jesus Cristo não retornar à Terra, a Sua palavra não 

era verdade. 



A Garantia do Espírito Santo exige- 

Os autores inspirados pelo Espírito de epístolas do Novo Testamento também falou sobre 

a volta de Jesus Cristo à Terra. Paulo elogiou o Corinthians para "aguardando 

ansiosamente a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo" (1 Cor. 1: 7). Aos Filipenses, ele 

escreveu: "Nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor 

Jesus Cristo" (Fl. 3:20). O apóstolo lembrou aos Colossenses que "quando Cristo, que é 

a nossa vida, se manifestar, então também será revelado com Ele na glória" (Cl 3: 4). Em 

1 Tessalonicenses 4: 16-17, ele escreveu: 

O Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e ressoada a trombeta 

de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós que ficarmos vivos, 

seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos 

ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. (. Cf. Heb 9:28 e Tiago 5: 7-8; 1 Pedro 

1:13; 5: 4; 1 João 3: 2) 

Como a do Pai e do Filho, a credibilidade do Espírito Santo será prejudicada se Jesus não 

voltar para a terra. Um Deus Trino errante, incapaz, ou infiel seria um demônio mais 

poderoso do que Satanás. 

PROGRAMA DE DEUS EXIGE A VOLTA DE CRISTO 

Programa de Deus para a Igreja exige- 

O concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, decidiu a questão momentosa de saber 

se a salvação é pela lei ou graça. Depois houve um amplo debate, Pedro lembrou aos 

reunidos que foi em resposta à revelação de Deus que ele tinha levado o evangelho aos 

gentios (vv. 7-11). Paulo e Barnabé, em seguida, relacionada as grandes obras de salvação 

que Deus tinha feito através de seu ministério entre os gentios (v. 12). Finalmente Tiago, 

o irmão do Senhor e chefe da igreja de Jerusalém (cf. Atos 12:17; 21:18; o apóstolo Tiago, 

irmão de João, já tinham sido executados [Atos 12: 2]), levou o conselho a um conclusão 

(vv. 13-21). Ele citou Amós 9: (Rom. 11). 11-12, que profetizou que, após a anulação de 

Israel, Deus iria chamar um povo para Si dos gentios (a igreja; cf. Mt 16,18; Atos 2: 1 -

41). É só depois que a coleta seja concluída (cf. 2 Pedro 3: 9) que Cristo voltará. 

A segunda vinda de Cristo inclui uma série de eventos que se estende desde o 

arrebatamento para o novo céu e da nova terra. O primeiro evento, o êxtase, é o 

arrebatamento da igreja para o céu (João 14: 1-3; 1 Cor. 15: 51-54; 1 Tessalonicenses 4: 

13-18.; Ap 3:10). Em João 14: 3 Jesus prometeu: "Eu voltarei e vos receberei para mim 

mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." A ausência de qualquer referência 

ao julgamento, tanto aqui como em outras passagens do Arrebatamento, é significativo 

. Essa omissão indica que essas passagens não se referem a vinda de Cristo para julgar os 

ímpios e estabelecer o Seu reino milenar (Mt 13: 36-43, 47-50; 24:. 29-44; 25: 31-46; Ap 

19 : 11-15), mas sim para os crentes anteriores reuniões para levá-los ao céu (cf. 1 Ts 4:.. 

13-18; 1 Cor 15: 51-57). 

As diferenças entre os dois eventos reforçam que a verdade. Na Segunda Vinda 

recolhimento dos anjos eleitos (Matt. 24: 30-31), mas em João 14 Jesus disse aos 

discípulos que Ele viria para eles pessoalmente. Na Segunda Vinda crentes irá retornar 

com Cristo (Apocalipse 19: 8, 14), Ele vem para estabelecer o Seu reino terrestre 



(Apocalipse 19: 11-20: 6); em João 14 Ele promete voltar para eles.Entre o arrebatamento 

ea segunda vinda, a Igreja vai celebrar as bodas do Cordeiro (Apocalipse 19: 7-10), e os 

crentes receberão suas recompensas (1 Coríntios 3: 10-15; 4:. 5; 2 Cor . 5:10). Quando 

Jesus voltar em juízo e reino glória, os santos virá com Ele (Ap 19: 7, 11-14). 

Programa de Deus para as nações exige- 

A maldade desenfreada que marca o mundo atual não pode continuar indefinidamente. É 

verdade que Deus é "paciente em direção a [pecadores], não querendo que nenhum 

pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento" (2 Pedro 3: 9). Mas Sua paciência 

será um dia dar lugar a julgamento; Deus não é apenas um Deus de amor, graça e 

misericórdia, mas também de justiça, santidade e ira contra o pecado. 

A profecia de Joel registra o julgamento sobre as nações pecadoras, que terá lugar quando 

Cristo voltar: 

Pois eis que, naqueles dias, e naquele tempo, quando eu restaurar os exilados de Judá e 

de Jerusalém, vou reunir todas as nações e levá-los até o vale de Josafá. Então eu entrarei 

em juízo com eles lá em nome do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas 

espalharam entre as nações; e eles têm dividido a minha terra ... Proclamai isto entre as 

nações: Prepare uma guerra; despertar os valentes! Deixe todos os soldados se 

aproximam, deixá-los vir para cima! Vença seus arados em espadas e suas foices em 

lanças; diga o fraco: "Eu sou um homem poderoso." Apressa-te e vem, todos os povos em 

redor, e ajuntai-vos lá. Traga-te, ó Senhor, a tua valentes. Que as nações ser despertado e 

chegar ao vale de Josafá, pois ali me assentarei, para julgar todas as nações 

vizinhas. Lançai a foice, porque a colheita está madura. Venha, passo, para o vinho 

imprensa está cheia; o transbordamento cubas, porque a sua malícia é grande. Multidões, 

multidões no vale da decisão! Para o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol 

ea lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor ruge de Sião e levanta 

a sua voz de Jerusalém, e os céus ea terra tremer. Mas o Senhor é o refúgio do seu povo 

ea fortaleza dos filhos de Israel. Então você vai saber que eu sou o Senhor, vosso Deus, 

que habito em Sião, meu santo monte. Então Jerusalém será santa, e estranhos irá passar 

por ele não mais. (3: 1-2, 9-17; cf. Ap 14: 14-20) 

Jesus descreveu esse mesmo julgamento em Mateus 25: 31-46. 

Programa de Deus para Israel exige- 

O retorno de Cristo trará não só juízo sobre as nações dos gentios, mas também a salvação 

para o remanescente crente de Israel (Romanos 11: 25-27; cf. Lc. 1: 72-75), como o 

Antigo Testamento prometeu: 

"Enquanto eu viver", diz o Senhor Deus ", certamente com mão forte, e com braço 

estendido, e com indignação derramada, hei será rei sobre você. Vou trazê-lo para fora 

dos povos e vos congregar das terras onde estão espalhados, com mão forte, e com braço 

estendido, e com indignação derramada; e vos levarei para o deserto dos povos, e não vou 

entrar em juízo com você cara a cara. Quando entrei em juízo com vossos pais, no deserto 

da terra do Egito, assim entrarei em juízo com você ", diz o Senhor Deus. "Eu vou fazer 

você passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança; e eu vou limpar de 

você os rebeldes e os que transgridem contra mim; Vou trazê-los para fora da terra onde 



eles peregrinar, mas eles não vão entrar na terra de Israel. Assim você vai saber que eu 

sou o Senhor "(Ez. 20: 33-38). 

"Não é por amor de vós, ó casa de Israel, que eu estou a ponto de agir, mas para o meu 

santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde você foi. Vou santificarei o 

meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio 

deles. Então as nações saberão que eu sou o Senhor ", diz o Senhor Deus", quando eu 

provar a mim mesmo santo no meio de vós, à vista deles. Para vos tomarei dentre as 

nações, reunir-lo de todas as terras e trazê-lo para a vossa terra. Então espalharei água 

pura sobre vós, e ficareis purificados; Vou purificar de todas as vossas imundícias e de 

todos os vossos ídolos. Além disso, eu vos darei um coração novo e porei um espírito 

novo dentro de você; e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração 

de carne. Porei o meu Espírito em vocês e farei que andeis nos meus estatutos, e você vai 

ter o cuidado de observar os meus juízos. Você vai viver na terra que eu dei a vossos 

pais; assim você será o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Além disso, eu vou te salvar 

de toda a sua impureza; e chamarei o trigo, eo multiplicarei, e não trarei fome sobre 

você. I multiplicará os frutos da árvore e da produção do campo, de modo que você não 

receberá novamente a desgraça da fome entre as nações. Então você vai se lembrar dos 

vossos maus caminhos e as vossas obras que não eram bons, e você vai detestar a si 

mesmos em sua própria visão das vossas iniqüidades e suas abominações. Eu não estou 

fazendo isso para o seu bem ", diz o Senhor Deus", deixá-lo ser conhecido por 

você. Envergonhados e confundidos dos vossos caminhos, ó casa de Israel! "Assim diz o 

Senhor Deus", sobre o dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniqüidades, então 

farei com as cidades a serem habitadas, e os lugares devastados serão reconstruídos. A 

terra desolada será cultivada em vez de ser uma desolação aos olhos de todos que passa 

perto. Eles vão dizer: 'Esta terra desolada tornou-se como o jardim do Éden; e os resíduos, 

cidades assoladas e destruídas, estão fortalecidas e habitadas. Então as nações que são 

deixados ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reconstruíram as cidades destruídas e 

plantado o que estava devastado; Eu, o Senhor, o disse e vai fazê-lo "(Ez. 36: 22-36). 

A aliança de Deus promete a Israel da salvação, a restauração de sua terra, e o reino só 

podem ser preenchidos pelo retorno de Jesus Cristo. 

PRIORIDADES DEMANDA RETORNO DO CRISTO DE 
DEUS 

A humilhação de Cristo exige- 

A última visão que o mundo tem do Senhor da glória não pode ser Dele pendurado numa 

cruz entre dois criminosos. O mundo não viu Jesus depois da ressurreição, uma vez que 

Ele apareceu apenas aos crentes (1 Cor. 15: 4-8). O escritor de Hebreus disse que 

"também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá 

segunda vez para a salvação sem pecado, aos que aguardam ansiosamente a Deus" (Hb. 

9:28). Tendo chegado pela primeira vez a oferecer-se como um sacrifício pelo pecado, 

Jesus virá novamente em glória salvação triunfante. 

Apenas um grupo relativamente pequeno de pessoas assistiram Jesus morrer em uma 

colina nos arredores de Jerusalém. Quando Ele voltar, no entanto, o mundo inteiro vai vê-

Lo: 



Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as 

estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. E então o sinal do Filho do 

Homem aparecerá no céu, e, em seguida, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o 

Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. (Mateus 24: 

29-30.) 

A exaltação de Satanás exige- 

Satanás é, actualmente, o "deus deste mundo" (2 Cor. 4: 4; cf. Lc 4: 6; João 12:31; 16:11; 

1 João 5:19), um usurpador permitido por Deus para reinar temporariamente . Quando 

Ele voltar, Jesus vai acabar governo de Satanás, destruir o seu reino, e tomar de volta o 

que é legitimamente seu. 

Em Apocalipse 5, o apóstolo João descreve, uma cena dramática surpreendente no céu 

pouco antes da volta de Cristo. Em sua visão João "viu na mão direita daquele que estava 

sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos" (v. 1). Este 

livro, ou de deslocamento, é o título de propriedade da terra. Como a visão continuou ele 

"viu um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper 

os seus selos? '" (V. 2). Para desespero de João, "ninguém no céu, nem na terra, nem 

debaixo da terra, podia abrir o livro ou de olhar para ele" (v. 3), e ele "começou a chorar 

muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro ou de olhar para ele "(v. 4). Mas 

"um dos anciãos disse-lhe [a ele], 'Pára de chorar; eis que o Leão da tribo de Judá, a raiz 

de Davi, venceu de modo a abrir o livro e os seus sete selos '"(v. 5). João "viu entre o 

trono (com os quatro seres viventes) e os anciãos um Cordeiro em pé, como se morto, e 

tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra" 

(v. 6 ). O Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo ", veio e tomou o livro da mão direita daquele 

que estava sentado no trono" (v. 7), em que o exército celestial irrompeu em louvor (vv. 

8-14). 

Depois, no versículo 1 do capítulo 6, Cristo começou quebrando selos do livro, 

desencadeando uma série de decisões catastróficas que assolam o mundo e destruir o reino 

de Satanás. Após esses julgamentos têm o seu curso, Jesus voltará para tomar de volta o 

que é seu por direito His (Ap 11:15; 19: 11-21), e aprisionar Satanás para a duração do 

reino milenar (Ap 20: 1-3 ), antes de enviá-lo para sempre no lago de fogo (Apocalipse 

20:10). 

A história não vai acabar com Satanás em qualquer trono. O Filho de Deus será vindicado, 

e reina sobre este universo como ele tem direito. 

A expectativa dos Santos exige- 

Os santos "bendita esperança" de "a manifestação da glória do nosso grande Deus e 

Salvador, Jesus Cristo" (Tito 2:13) não venha a ser em vão. Jesus, que subiu ao céu, virá 

novamente (Atos 1:11) para resgatar Seu povo da ira eterna de Deus contra o pecado (1 

Tessalonicenses 1:10.), Julgar os ímpios (2 Tessalonicenses 1: 7-9.), e receber a glória (v. 

10). 

Como devem os crentes responder ao certo retorno de Jesus Cristo? Primeiro, eles são a 

ansiar por ela. Paulo caracterizado os cristãos como aqueles "que amaram aparecendo [de 

Cristo]" (2 Tim. 4: 8; cf. Hb 9:28.), E em 1 Coríntios 16:22 usou a palavra "Maranatha", 



que significa "Oh Lord , vem! "(cf. exclamação de João:" Vem, Senhor Jesus "[Rev. 

22:20]). 

Em segundo lugar, os crentes devem prestar atenção para ele, uma vez que o evento de 

lançamento, o arrebatamento é um evento sem sinais e pode acontecer a qualquer 

momento. "Você também, estar pronto", Jesus advertiu: "Porque o Filho do Homem virá 

numa hora em que você não espera" (Lucas 12:40; cf. Mt 24:44.). Marcos conclui seu 

relato do Sermão do Monte, com a advertência do Senhor, 

Acautelai-vos, manter em estado de alerta; para que você não sabe quando o tempo 

determinado [para o retorno de Cristo] virá. É como um homem longe em uma viagem, 

que ao sair de sua casa e colocando seus escravos no comando, atribuindo a cada um a 

sua tarefa, também ordenou ao porteiro que ficar em alerta. Portanto, estar em alerta-para 

que você não sabe quando o dono da casa está vindo, seja à noite, à meia-noite, ou quando 

o galo cantar, ou, no caso de manhã em que ele deveria vir de repente e encontrá-lo 

dormindo . O que eu digo para vocês, eu digo a todos, (Marcos 13: 33-37) "Fique alerta!" 

Finalmente, os crentes devem estar preparados para isso. Pedro exortou seus leitores: "Por 

isso, amados, uma vez que você olhar para essas coisas, ser diligente para ser encontrado 

por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis" (2 Pedro 3:14). Paulo deu um conselho 

semelhante: 

A noite é passada, eo dia está próximo. Portanto, vamos deixar de lado as obras das trevas 

e vestir a armadura da luz. Andemos honestamente, como em pleno dia, não em orgias e 

bebedeiras, não em promiscuidade sexual e sensualidade, não em contendas e inveja. Mas 

colocar no Senhor Jesus Cristo, e não faz nenhuma provisão para a carne no tocante às 

suas concupiscências. (Rom. 13: 12-14) 

A promessa para aqueles que estão preparados é que "quando [Cristo] aparece, [eles] têm 

confiança e não sejamos longe Dele na vergonha, na sua vinda" (1 João 2:28). 

 
117. . Os sinais da volta de Cristo - Parte 3 de 
Cristo: Dores de Parto (Lucas 21: 8-19) 

E Ele disse: "Veja por que você não está enganado; porque muitos 

virão em meu nome, dizendo: 'Eu sou Ele,' e, 'O tempo está 

próximo.' Não vá atrás deles. Quando ouvirdes falar de guerras e 

tumultos, não vos assusteis; para estas coisas devem ocorrer 

primeiro, mas o fim não segue imediatamente. "Então ele 

continuou, dizendo-lhes:" Porquanto se levantará nação contra 

nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, e em 

vários lugares pragas e fomes ; e haverá espantosas, e grandes 

sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, e quando 

impuserem as mãos sobre você e vos perseguirão, entregando-vos 

às sinagogas e aos cárceres, levando-o à presença de reis e 



governadores, por causa do meu nome.Ele vai levar a uma 

oportunidade para o seu testemunho. Então, faça-se suas mentes 

não se preparar com antecedência para se defender; pois eu lhe 

dará expressão vocal e sabedoria que nenhum dos seus 

adversários será capaz de resistir ou refutar. Mas você vai ser 

traído até pelos pais, irmãos, parentes e amigos, e eles vão colocar 

alguns de vocês até a morte, e sereis odiados de todos por causa 

do meu nome. No entanto, nem um fio de cabelo da vossa 

cabeça. Pela vossa constância que você vai ganhar suas 

vidas. (21: 8-19) 

O questionamento atualmente popular do perspicuidade (clareza) da Escritura tem levado 

muitos a ver as profecias bíblicas sobre o futuro como especialmente misterioso, oculto e 

obscuro. Alguns acham-se nobre por considerar profecia como insondável e 

incompreensível. Essa visão, no entanto, é seriamente preocupante. O que a Bíblia diz 

sobre o futuro é tão clara e acessível quanto o que ele diz sobre o presente ou o 

passado. Argumentar que a profecia não pode ser entendido é negar tanto a clareza das 

Escrituras, e sua importância (cf. 2 Tim. 3: 16-17; Apocalipse 1: 3). 

A questão interpretativa fundamental de como os destinatários da revelação bíblica teria 

entendido que se aplica a profecia exatamente como faz com o resto das Escrituras. A 

revelação bíblica foi dada em contextos históricos e culturais específicos; portanto, a 

correta interpretação de quaisquer proféticas de texto, incluindo textos, deve ser coerente 

com a forma como o autor original e ouvintes entenderam e, assim, aplicar os princípios 

gramaticais normais. 

O Senhor não dar a este sermão profético, conhecido como o Sermão do Monte, com a 

elite teológica de Israel. Os discípulos estavam, homens simples e diretos simples, que 

não tinham sido educados nas escolas rabínicas. Eles teriam encontrado os bizarros, 

esotérico, interpretações misteriosas deste sermão que alguns têm inventado para ser 

inconcebível e incompreensível. Desde Jesus, obviamente, destinados para os discípulos 

para entender o que ele estava dizendo, essas interpretações não pode estar correta. Walter 

C. Kaiser observa uma outra dificuldade com que rejeita a abordagem literal para 

interpretar profecia: 

Quem ou o que irá arbitrar entre os diferentes [não-literais] significados sugeridos e 

decidir quais são para ser aceito como autoritária e que são falsas? Curta de dizer que 

gosta de cada pessoa é a sua própria regra, não parece haver qualquer tribunal de última 

instância ... Simplesmente não há critérios justificáveis para estabelecer limites uma vez 

que o intérprete se afasta do uso normal da linguagem. ( Voltar para o futuro [Grand 

Rapids: Baker, 1989], 129-30) 

Os discípulos estavam familiarizados com a escatologia judaica do seu dia, que enfatizava 

vinda do Messias para destruir as nações dos gentios e estabelecer Seu reino, em que 

Israel seria a peça central (para um resumo da escatologia judaica da época, ver o capítulo 

17 do presente volume). Eles ansiosamente aguardado que Jesus iria cumprir todas as 

suas expectativas messiânicas em sua primeira vinda. Mas no momento em que este 

sermão foi dado (quarta-feira da Paixão Week) que a esperança se desvaneceu. Em vez 



de as nações pagãs, Jesus tinha agredido publicamente Israel ao atacar o templo. Em uma 

série de conversas com os líderes da religião judaica, havia Ele refutou as suas tentativas 

para desacreditá-lo, e desmascarou a hipocrisia. Ele também havia previsto sua morte em 

suas mãos. Certamente Jesus não tivesse feito o que os discípulos esperado Messias de 

fazer, deixando-os saber se e quando Ele iria mostrar a sua glória, julgar os inimigos de 

Israel, e estabelecer o reino prometido. 

Muitos que observar a forma como o mundo está indo hoje temem o que pode acontecer 

no futuro. O mundo parece estar se inclinando para o desastre apocalíptico final, levando 

alguns a se perguntar se Deus perdeu o controle. Afinal, Jesus prometeu construir sua 

igreja e não permitir que as portas do inferno para prevalecerão contra ela. Ele é o 

Ressuscitado, Senhor, quem subiu ao Pai, e Seu reino está progredindo em direção a sua 

gloriosa consumação na Sua segunda vinda (cf. Lucas 13: 18-21), vencendo a morte. À 

luz do que, caso tudo não estar ficando melhor e melhor, como postmillennialists 

acreditar, até Jesus voltar para reinar sobre o reino que a difusão do cristianismo 

inaugurou? Tem algo terrivelmente errado o que o plano de Deus? De modo nenhum. 

Neste texto, Jesus disse aos seus seguidores o que esperar no intervalo entre sua primeira 

e segunda vindas. Suas previsões demonstrar Sua divindade, revelando tanto Seu 

conhecimento e controle sobre eventos futuros. O presente era entre duas vindas do 

Senhor será marcado por enganadores, desastres e angústia, que, como as dores de parto 

de uma mulher grávida, serão intensificados com o tempo de sua vinda está próxima. 

ENGANADORES 

E Ele disse: "Veja por que você não está enganado; porque muitos 

virão em meu nome, dizendo: 'Eu sou Ele,' e, 'O tempo está 

próximo.' Não vá atrás deles. (21: 8) 

Como observado no capítulo anterior deste volume, falsos messias e falsos mestres têm 

sido em torno desde a época de Cristo. Através dos séculos, eles têm levado milhões de 

pessoas para o caminho largo que leva à destruição (Mt 7: 15-20.; Cf. a discussão dos 

falsos mestres, no capítulo 16 deste volume). Enganadores religiosos e as mentiras que 

eles propagam irá aumentar à medida que o retorno do Senhor Jesus se aproxima (cf. Mat. 

24:11). 

DESASTRES 

Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos 

assusteis; para estas coisas devem ocorrer primeiro, mas o fim 

não segue imediatamente. "Então ele continuou, dizendo-lhes:" 

Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, 

e haverá grandes terremotos, e em vários lugares pragas e fomes 

; e haverá espantosas, e grandes sinais do céu. (21: 9-11) 

As condições alarmantes e perigosas do mundo atual continuará inabalável para o resto 

da história humana. Eles não são um sinal de que o final vai seguir-se 

imediatamente ; no entanto, os desastres vai aumentar e piorar à medida que o fim se 



aproxima, assim como dores de parto de uma mulher intensificar como a data de 

nascimento se aproxima. 

A história humana é em grande parte a história de guerras, que têm aumentado em 

número e intensidade ao longo dos séculos. Segundo algumas estimativas, havia setenta 

guerras significativas antes da época de Cristo, cinquenta e nos primeiros mil anos depois 

dele, cem entre AD 1000 e 1500, duzentos e cinqüenta entre 1500 e 1800, e quinhentos 

desde 1800. Esses números não incluem os inúmeros conflitos menores que ocorreram 

durante esses períodos de tempo. A humanidade tenha se envolvido em guerras 

resultaram na morte de milhões de pessoas (cerca de setenta e cinco milhões em Guerras 

Mundiais 1 e 2 sozinho). 

Mas todas as guerras da história humana são insignificantes em comparação com os 

conflitos devastadores que terão lugar durante a tribulação, quando, em uma escala nunca 

antes vista na história, se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Em 

Apocalipse 6: 3- 4 João escreveu: "Quando [Cristo] quebrou o segundo selo, ouvi o 

segundo ser vivente dizer: 'Vem'. E outro, um cavalo vermelho, saiu; e ao que estava 

assentado sobre ele, foi concedido para tirar a paz da terra, e que os homens se matassem 

uns aos outros; e uma grande espada foi dada a ele. "Este conflito mundial, a fome e as 

doenças que irá acompanhá-lo (5-6 vv., 8), vai matar um quarto da população da terra (v. 

8). A título de comparação, a menos de 3 por cento da população do mundo pereceram 

na 2 ª Guerra Mundial. 

Apocalipse capítulos 16 e 19 descrevem a batalha final, clímax da tribulação: 

O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates; ea sua água secou-se, de 

modo que o caminho estaria preparado para os reis do oriente. E vi o que sai da boca do 

dragão, e da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes 

a rãs; Pois são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis de todo 

o mundo, para os congregar para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso ... E 

eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. (16: 12-14, 16) 

Sob a influência de três demônios particularmente sujo e vil, retratado aqui como "sapos", os 

governantes do leste e os seus exércitos marcharão para "Armagedom" (Armageddon) para 

atender a sua condenação.Armageddon refere-se à planície de Megido, a cerca de 60 milhas 

ao norte de Jerusalém, e o local de muitas batalhas históricas (cf. Jz 4-5 [cf. 05:19], 7;. 2 

Crônicas 35:22.). Enquanto Megiddo ea Planície vizinha de Esdraelon será o ponto focal da 

batalha, os combates se estenderá por toda a extensão de Israel, incluindo a proximidade de 

Jerusalém (Zacarias 14: 1-3.). 

Mas essa batalha final será levado a um fim abrupto com o retorno do Senhor Jesus 

Cristo. Os exércitos do mundo, sob o comando do Anticristo (Apocalipse 19:19), serão 

aniquiladas, e Anticristo e seu capanga, o falso profeta, lançados vivos no lago de fogo 

(v. 20). Tão grande será a carnificina ser que sangue dos mortos será espalhado vários 

metros de altura, e talvez correr em córregos em alguns lugares, em toda 200 milhas 

(Apocalipse 14:20). A batalha vai terminar em uma chacina, quando Cristo voltar para 

julgar e executar seus inimigos (19: 17-21). 



Além do desastre causado pelo homem de guerra, distúrbios no mundo natural também 

causaram grandes danos e perdas de vida. Houve muitos graves terremotos registrados 

na história, tanto em magnitude e em termos de fatalidades. Uma vez que a invenção da 

escala de Richter, tem havido trinta e cinco anos com uma magnitude de 8,5 ou maior 

gravado ou estimado. O mais poderoso terremoto já registrado ocorreu no Chile em 1960, 

registrando uma magnitude de 9,5. Uma dúzia de outros sismos com uma magnitude de 

8.5 ou superior também têm ocorrido no Chile. O terremoto de 1964 Alaska medida 9.2, 

o terremoto de 2004, no Oceano Índico perto Sumatra medida 9.1, e um terremoto em 

1952 na Península de Kamchatka no extremo leste da Rússia e do terremoto de 2011, no 

Oceano Pacífico, na costa do Japão ambos medidos 9.0. 

Terremotos também resultaram em perdas de vidas. Um terremoto na China em 1556 

matou cerca de 830 mil pessoas. Outro terremoto na China, em 1920, resultou na morte 

de cerca de 275.000 pessoas, enquanto um terceiro terremoto chinês, este, em 1976, 

causou um quarto de milhão de mortes. O terremoto de Sumatra de 2004 mencionado 

acima, matou mais de 230.000 pessoas, enquanto um terremoto de 1923 na região de 

Kanto do Japão tirou a vida de mais de 140.000 pessoas. Terremotos na Sicília em 1908, 

o Turcomenistão em 1948, e no Japão, em 1703, também matou mais de 100.000 pessoas. 

Mas, como é o caso de guerras, terremotos sem precedentes que irá devastar a terra 

durante a tribulação superará todas as anteriores. O julgamento selo sexto irá desencadear 

um desses terremotos: 

Olhei, havendo aberto o sexto selo, e houve um grande terremoto; O sol se tornou negro 

como saco de crina, a lua toda tornou-se como sangue; e as estrelas do céu caíram sobre 

a terra, como a figueira lança seus figos verdes quando abalada por um vento forte. O céu 

estava se separaram como um livro que se enrola; e todos os montes e ilhas foram 

removidos dos seus lugares. (Apocalipse 6: 12-14) 

Então terrivelmente poderosa que irá terremoto ser que na visão de João 

os reis da terra e os grandes homens e os comandantes e os ricos e os fortes e cada homem 

escravo e livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas; e eles diziam aos 

montes e aos rochedos, "Caí sobre nós e escondei-nos da presença daquele que está 

assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro; para o grande dia da sua ira chegou, e quem 

poderá subsistir? "(vv. 15-17) 

Outro terremoto destruirá um décimo da cidade de Jerusalém (Apocalipse 11:13). Mas o 

terremoto mais catastrófico que nunca vai ferir a terra é descrito em Apocalipse 16: 18-20: 

Houve um grande terremoto, como não tinha havido desde que o homem passou a ser 

sobre a terra, tão grande terremoto foi, e tão poderoso. A grande cidade foi dividida em 

três partes, e as cidades das nações caíram. A grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe 

dar o cálice do vinho do furor da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não foram 

encontrados. 

Isto, sem precedentes sismo devastador irá alterar drasticamente a topografia de todo o 

planeta. 



Pragas e fomes têm devastado a humanidade ao longo da história. O jogo de palavras no 

texto grego, loimos (pragas) e limos (fomes), mostra que os dois são muitas vezes 

ligados. Epidemias de várias doenças, incluindo a varíola, o sarampo, o tifo, a gripe, e, 

mais notoriamente, peste bubônica, ter atingido várias vezes ao longo da história. Havia 

pragas em Atenas no século V AC , e vários locais no Roman e impérios bizantino no 

segundo, terceiro, sexto, sétimo e oitavo séculos AD O surto de pandemia de peste 

bubônica notório conhecido como a Peste Negra, que teve lugar em meados do século 

XIV, matou cerca de um terço a metade da população da Europa. Havia outras epidemias 

de peste bubônica em países europeus no século XVI, XVII e XVIII, incluindo a Itália, 

Inglaterra (principalmente, a grande praga que devastou Londres em 1665-1666), 

Espanha, Áustria, França e Rússia. Uma pandemia prolongada de peste bubônica, que 

começou na China, em meados do século XIX e durou até meados do século XX, matou 

milhões. As últimas décadas têm testemunhado surtos de síndrome respiratória aguda 

grave (SARS), a gripe aviária, e AIDS. 

Muitas vezes associada e resultante de pragas e guerras, fomes , também têm sido comuns 

ao longo da história. Segundo algumas fontes, houve mais de 1.800 fomes de diferentes 

graus de gravidade só na China, e noventa e cinco fomes na Grã-Bretanha durante a Idade 

Média. Havia fome em Roma, no século V AC , na Índia, no décimo primeiro, décimo 

quarto, décimo sétimo, XVIII, XIX e XX, e Espanha nos séculos VIII e XVI. A grande 

fome que dura desde a nona através dos séculos XI ajudou a destruir a civilização maia, 

e da Grande Fome na Irlanda do século XIX (também chamado de Batata Fome) mudou 

o curso da história da nação. Muito maior fome vai marcar o período da tribulação 

(Apocalipse 6: 5-6), e contribuir para a morte de um quarto da população da terra (v. 8). 

Terrors é um termo amplo que abrange eventos e outras do que as guerras, terremotos, 

pragas e fome que produzem medo experiências. Entre esses terrores são os mortais 

incêndios que têm sido sempre uma parte destrutiva da experiência humana. Fires ter 

danificado ou destruído várias cidades, incluindo Roma, Constantinopla, Londres (em 

1135, 1212, 1666), Chicago, Amsterdã, Copenhague, Washington, DC (queimado pelos 

britânicos durante a guerra de 1812), Moscou, Montreal, Tóquio, Nova York, Detroit, 

Pittsburgh, Boston, Vancouver, Seattle, e Xangai, entre muitos outros. Além disso, os 

bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial causou incêndios que danificaram 

severamente cidades como Londres, Roterdão, Hamburgo, Dresden, Tóquio, Hiroshima, 

Nagasaki e (os dois últimos causados por bombas atômicas), bem como inúmeras outras 

cidades, principalmente na Alemanha e no Japão. 

Os incêndios florestais também queimou o planeta com a destruição. No mesmo dia em 

que o infame incêndio urbano Chicago começou (8 de outubro de 1871), o incêndio rural 

mais mortal na história dos EUA, o Peshtigo Fire in Wisconsin, estourou. Queimou uma 

estimativa de 1000000-3 milhões e meio de hectares, destruiu a cidade de Peshtigo e uma 

dúzia de outras aldeias, e tirou a vida de um número estimado de mil e quinhentas 

pessoas. Também no mesmo dia, uma série de incêndios conhecidos coletivamente como 

o Grande Michigan fogo danificou ou destruiu várias cidades, vilas ou aldeias. Acres 

Mais de um milhão e meio foram queimados, e centenas de pessoas foram mortas. Dez 

anos mais tarde, outro incêndio na mesma parte do Michigan queimou mais de um milhão 

de hectares e tirou a vida de cerca de três centenas de pessoas. Um incêndio em 1910 

queimaram mais de três milhões de hectares em Idaho e Montana. Incêndios em 1982-

1983 na Indonésia queimaram mais de sete milhões de hectares; outro surto em 1997-

1998 consumido um escalonamento 24 milhões de acres. O 1988 fogo no Parque 



Nacional de Yellowstone e região arrasada um milhão e meio de hectares. No verão de 

2011, mais de vinte e um mil incêndios aconteceram em toda Texas, queimando quase 

quatro milhões de hectares e destruindo cerca de sete mil casas. 

Vastas, incêndios incineração, sem precedentes na medida, também será uma arma do 

juízo de Deus durante a tribulação. Como resultado dos três primeiros julgamentos das 

trombetas, os incêndios vai destruir um terço da terra, um terço das árvores, e toda a erva 

verde, e vai poluir um terço do mar e um terço das fontes do planeta de água doce ( 

Apocalipse 8: 6-11). Fogo associado à sexta trombeta vai contribuir para a morte de um 

terço da humanidade (Apocalipse 9: 17-18). Em última análise, os anjos maus e homens 

ímpios serão lançados no fogo eterno do inferno final (Apocalipse 19:20; 20:10, 15). 

O Senhor também alertou para grandes sinais do céu. Esses sinais incluem objetos que 

caem para a Terra a partir do espaço, como meteoros ou chuvas de cometas (Apocalipse 

8: 8, 10), juntamente com eventos atmosféricos, tais como tornados, furacões, 

tempestades severas com grande granizo, chuvas inundações, tempestades e 

relâmpagos. Durante a tribulação, esses e ainda mais aterrorizante sinais ocorrerá: 

Olhei, havendo aberto o sexto selo, e houve um grande terremoto; O sol se tornou negro 

como saco de crina, a lua toda tornou-se como sangue; e as estrelas do céu caíram sobre 

a terra, como a figueira lança seus figos verdes quando abalada por um vento forte. O céu 

estava se separaram como um pergaminho quando se enrola. (Apocalipse 6: 12-14) 

O quarto anjo tocou a trombeta, e um terço do sol e um terço da lua e um terço das estrelas 

foram atingidos, de modo que um terço deles seria escurecida eo dia não iria brilhar para 

um terço dela, ea noite da mesma maneira. (Ap 8:12) 

O sol se converterá em trevas, ea lua em sangue, antes do grande e glorioso dia do Senhor 

vem. (Joel 2:31) 

Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em 

desolação; e Ele vai exterminar os pecadores. Para as estrelas do céu e as suas 

constelações não piscam diante a sua luz; o sol será escuro quando ele sobe ea lua não irá 

lançar sua luz. (Is. 13: 9-10) 

Não espere que as coisas melhorem, Jesus advertiu. Condições do mundo irá deteriorar-

se como a nossa é uma cicatriz, manchado, planeta amaldiçoado, sofrendo as 

conseqüências da queda e gemendo por sua redenção (08:22 Rom.). 

AFLIÇÃO 

Mas antes de todas essas coisas, e quando impuserem as mãos 

sobre você e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos 

cárceres, levando-o à presença de reis e governadores, por causa 

do meu nome. Ele vai levar a uma oportunidade para o seu 

testemunho. Então, faça-se suas mentes não se preparar com 

antecedência para se defender; pois eu lhe dará expressão vocal 

e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de 



resistir ou refutar. Mas você vai ser traído até pelos pais, irmãos, 

parentes e amigos, e eles vão colocar alguns de vocês até a morte, 

e sereis odiados de todos por causa do meu nome. No entanto, nem 

um fio de cabelo da vossa cabeça. Pela vossa constância que você 

vai ganhar suas vidas. (21: 12-19) 

Antes de todas essas coisas sobre as quais Jesus tinha acabado advertiu os discípulos, a 

final, guerras apocalípticas, terremotos, pragas, fome, incêndios, e os sinais do céu, as 

dores de parto profetizando Seu retorno virá a perseguição dos crentes. Essa perseguição 

veio primeiro aos do primeiro século que ouviram esta mensagem. 

E ele saiu primeiro do povo judeu. Como tinha feito anteriormente (Mat. 10:17), Jesus 

advertiu os discípulos, "Eles (os judeus) imporão as mãos sobre você (ou seja, prendê-

los) e vos perseguirão a vós. "As sinagogas serviu como as cortes judaicas locais e 

tratadas ambos os casos civis e criminais. Para ser levado perante o tribunal sinagoga foi 

considerado uma experiência humilhante e degradante. Nesses tribunais, os seguidores 

de Cristo deveriam ser açoitados (Atos 5:40; 2 Coríntios 11:24.) E preso (Atos 5:18; 8: 

3). 

A igreja primitiva enfrentou perseguição judaica, desde o início, como o livro de Atos 

registra. Após a cura milagrosa de Pedro de um homem coxo congenitamente (3: 1-11) e 

o poderoso sermão evangelístico que se seguiu (. Vv 12-26), as autoridades judaicas 

prenderam Pedro e João, e os aprisionou (4: 1-3). Ameaçados e invejosos dos apóstolos 

popularidade continuada, o sumo sacerdote e os saduceus novamente "lançaram mão dos 

apóstolos, e colocá-los em uma cadeia pública" (Atos 05:18). Estevão foi acusado 

falsamente (Atos 6: 8-11), colocados em julgamento perante o Sinédrio (6: 12-7: 56), e 

apedrejado até a morte (7: 57-60). No rescaldo da morte, perseguição de Estevão, liderada 

por Saulo de Tarso, eclodiu contra a igreja em Jerusalém (8: 1-3). Bajular os judeus, 

Herodes Agripa I "colocou as mãos sobre alguns que pertenciam à igreja, a fim de 

maltratá-los. E ele tinha Tiago, irmão de João condenado à morte com uma 

espada. Quando ele viu que isso agradava aos judeus, continuou, para prender Pedro 

também "(12: 1-3). Paulo enfrentou a perseguição de seus companheiros judeus em todo 

o seu ministério (Atos 9: 23-24, 29; 13: 6-8, 45; 14: 2, 19; 17: 5, 13; 18: 6, 12-16; 19: 8-

9; 20: 3, 19; 21: 27-32; 23: 12-22; 25: 2-3; 28: 23-28; cf. 2 Cor 11:24, 26).. 

Não só os seguidores de Cristo ser perseguido pelos judeus, mas também pelos gentios, 

como a frase de reis e governadores indica. Paulo foi preso pelo menos cinco vezes 

pelos romanos (em Filipos [Atos 16: 23-24], Jerusalém [Atos 22: 24-29; 23:10, 18], 

Caesarea [Atos 23:35; 24:27], e duas vezes em Roma [Atos 28: 16-31; 2 Tm 1: 

8.]). Escrevendo no final do primeiro século, o pai da igreja Clemente de Roma informou 

que o apóstolo tinha sido preso sete vezes. Além das chicotadas que recebeu nas mãos 

dos judeus, Paulo foi judicialmente condenado a ser espancado pelos romanos, pelo 

menos três vezes (2 Cor. 11:25), dos quais apenas um é registrado em Atos (16:22, 37; 

cf. 1 Ts 2: 2).. O último apóstolo também foi levado perante outros governantes pagãos, 

incluindo os magistrados em Filipos (Atos 16: 19-22), o procônsul Galião em Corinto 

(Atos 18: 12-16), o comandante da coorte romana estacionados em Jerusalém ( Atos 21: 

31-33; 22: 24-29), os governadores romanos Felix (Atos 24: 1-22) e Festus (Atos 25: 1-

12), o rei Herodes Agripa II (Atos 26: 1-32), eo imperador Nero (Atos 25: 11-12, 21; 

27:24; 2 Tm 4: 16-17.). 



A perseguição oficial aos cristãos começou com os romanos. Como expliquei em um 

volume anterior desta série, 

Os romanos os cristãos perseguidos por várias razões. No início, eles viram o cristianismo 

como apenas mais uma seita judaica. Desde o judaísmo era uma religião legalmente 

tolerada ( religio licita ), os romanos deixaram os cristãos sozinho. Assim, quando os 

judeus em Corinto acusaram Paulo diante do procônsul romano Gallio, ele se recusou a 

intervir, considerando a questão uma disputa interna dentro do judaísmo (Atos 18: 12-

15). 

Eventualmente hostilidade dos judeus em direção aos cristãos e ao afluxo de gentios na 

igreja, levou os romanos a reconhecer o cristianismo como distinta do 

Judaísmo. Cristianismo tornou-se então uma religião ilegal, proscrito pelo governo 

romano. Além de status ilegal do cristianismo, vários fatores levaram perseguição 

romana. Politicamente, a fidelidade dos cristãos a Cristo acima César levantou suspeitas 

de que eles foram desleais ao Estado. Para manter o controle sobre o seu vasto império, 

os romanos necessário que a lealdade final de seus súditos ser ao imperador como a 

personificação do Estado romano. E uma vez que "houve uma união entre religião e 

Estado na Roma antiga ... recusa a adorar a deusa Roma ou o imperador divino constituído 

traição" (Howard F. Vos, Explorando História da Igreja[Nashville: Tomé Nelson, 1994], 

26) . Porque os cristãos se recusaram a fazer o sacrifício necessário oferecido no culto ao 

imperador, eles eram vistos como traidores. Eles também proclamou o reino de Deus, o 

que fez com que os romanos a suspeitar-los de conspiração para derrubar o governo. Para 

evitar o assédio por funcionários do governo, os cristãos muitas vezes realizaram suas 

reuniões em segredo, e durante a noite. Isso aumentado as suspeitas dos romanos que 

foram para incubação uma trama anti-governo. Para que os cristãos em geral se recusou 

a servir no exército romano também os levou a ser visto como desleal. 

Os romanos também os cristãos perseguidos por motivos religiosos. Eles permitiram que 

seus súditos a adoração aos deuses que eles gostaram, contanto que eles também 

adoravam os deuses romanos. Mas os cristãos pregavam uma mensagem exclusiva que 

só há um só Deus e um só caminho da salvação. Isso, juntamente com os seus esforços 

evangelísticos para ganhar convertidos de outras religiões, foi contra a atmosfera 

predominante do pluralismo religioso. Os cristãos foram denunciados como ateus porque 

rejeitaram o panteão romano de deuses, e porque eles adoravam um Deus invisível, não 

um ídolo.O segredo das reuniões dos cristãos levou a escabrosos, falsos rumores de 

imoralidade. Mal-entendido sobre o que se entende por comer e beber os elementos 

durante a Ceia do Senhor levou a acusações de canibalismo. Prática dos cristãos de 

cumprimentar uns aos outros com ósculo santo (Rm 16:16; 1 Cor. 16:20;. 2 Cor 13,12;.. 

1 Tessalonicenses 5:26; cf. 1 Pedro 5:14) deu origem às acusações de incesto e outras 

perversões sexuais. 

Socialmente, os líderes da sociedade romana temia a influência dos cristãos sobre as 

classes mais baixas, de cujas fileiras da igreja atraiu muitos de seus membros (cf. 1 Cor. 

1:26). Assombrado pela sempre presente fantasma de revoltas de escravos, os aristocratas 

ricos se sentiu especialmente ameaçada pelo ensino dos cristãos que todas as pessoas são 

iguais (Gl 3,28;. Cl 3.11; cf. carta de Paulo a Filémon), embora a Igreja não se opôs 

abertamente a escravidão. Os cristãos também realizou-se afastado de grande parte da 

vida pública da época. Por razões óbvias, não poderiam estar envolvidos no templo de 

adoração idólatra que era uma parte tão importante da vida social. . Mas mesmo 



desportivas e teatrais eventos envolvidos sacrifícios aos deuses pagãos que os cristãos 

não poderiam participar na pureza de suas vidas repreendeu os estilos de vida debochados 

de ricos e pobres e provocou ainda mais hostilidade (cf. 1 Pedro 4: 3-4). 

Fatores econômicos desempenhou um papel muitas vezes esquecido na perseguição dos 

primeiros crentes. Exorcismo de Paulo de um demônio de uma escrava cartomancia em 

Filipos causada seus senhores, enfurecidos com a perda das receitas que ela trouxe, para 

provocar a hostilidade contra ele (Atos 16: 16-24). Fatores econômicos também 

desempenhou um papel significativo em provocar o motim em Éfeso (Atos 19: 23-

27). No início do segundo século Plínio, o governador romano da Bitínia, lamentou em 

uma carta ao imperador Trajano que a difusão do cristianismo tinha causado os templos 

pagãos para ser abandonada e vendas de animais sacrificados a despencar. Em que idade 

as pessoas supersticiosas também atribuídos peste, fome e catástrofes naturais para 

abandono dos deuses tradicionais dos cristãos, o que levou o apologista cristão Tertuliano 

a observação sarcástica: "Se o Tiber atinge as paredes, se o Nilo não sobe aos campos , 

se o céu não se move ou a terra faz, se há fome, se há peste, o grito é ao mesmo tempo ", 

os cristãos às feras! ' O que, todos eles com um leão? "( Apologia 40,2, como citado em 

MA Smith, From Cristo to Constantine [Downers Grove, Ill .: InterVarsity de 1973], 86). 

Por essas e outras razões, o cristianismo tornou-se um odiado e desprezado seita religiosa 

no Império Romano. Em sua carta ao imperador Trajano, Plínio desprezou o cristianismo 

como uma "superstição depravada e extravagante." Plínio passou a queixar-se que "o 

contágio dessa superstição [Cristianismo] se espalhou não só nas cidades, mas nas aldeias 

e distritos rurais como bem "(citado em Henry Bettenson, ed,. Documentos da Igreja 

Cristã [Londres: Oxford University Press, 1967], 4). O historiador romano Tácito, um 

contemporâneo de Plínio, descreveu os cristãos como "uma classe odiada por suas 

abominações" (citado em Bettenson, Documentos , 2), enquanto Suetônio, outro 

contemporâneo de Plínio, rejeitou-os como "um conjunto de homens que aderem a um 

romance e superstição perniciosa "(citado em Bettenson, Documentos , 2). 

A primeira perseguição oficial dos cristãos pelo governo romano veio durante o reinado 

do imperador Nero. Em julho de AD 64 um incêndio devastou Roma, destruir ou 

danificar grande parte da cidade.Rumores populares apontou a culpa para o fogo no 

Nero. Apesar dos rumores, provavelmente, não fosse verdade, Nero procurado bodes 

expiatórios para mudar a suspeita longe de si mesmo. Ele, portanto, culpou os cristãos, 

que já foram desprezadas pela população (como as aspas no parágrafo anterior indicam), 

e começou a persegui-los violentamente. Os cristãos foram presos, cruelmente torturado, 

lançados a animais selvagens, crucificado e queimado como tochas para iluminar jardins 

de Nero à noite. A perseguição oficial, aparentemente, foi confinado à vizinhança de 

Roma. Mas os ataques contra cristãos, sem dúvida, se espalhar, sem controle por parte 

das autoridades, para outras partes do império. Segundo a tradição, Pedro e Paulo foram 

martirizados durante a perseguição de Nero. 

Três décadas mais tarde, durante o reinado do imperador Domiciano, outra perseguição 

patrocinada pelo governo dos cristãos estourou. Pouco se sabe sobre os detalhes, mas 

estendeu-se pela província da Ásia (Turquia moderna). O apóstolo João foi banido de 

Éfeso para a ilha de Patmos, e entre aqueles martirizados era um homem (provavelmente 

um pastor) chamado Antipas (Ap 2:13). 



No segundo século e na primeira metade do século III, a perseguição oficial dos cristãos 

era esporádica. Durante o reinado do imperador Trajano no início do segundo século, 

Plínio, na carta mencionado anteriormente, pediu Trajano como lidar com os cristãos em 

sua região. Trajano respondeu que eles não estavam a ser buscado, mas se acusado 

(Trajano instruído Plínio ignorar denúncias anônimas), deviam ser levados a 

julgamento. Aqueles que se recusaram a se retratar deviam ser punidos. Embora a política 

de Trajano não resultou em perseguição generalizada, que resultou no martírio de alguns, 

mais notavelmente o pai famoso igreja Inácio. Política de Trajano permaneceu em vigor 

por várias décadas, até o reinado de Marco Aurélio. Sob seu governo, o Estado tomou um 

papel mais activo na esmiuçando cristãos. Durante o seu reinado o famoso apologista 

cristão Justino Mártir foi executado, e uma perseguição selvagem irrompeu contra os 

cristãos em Lyons e Vienne na Gália (França moderna). 

A primeira perseguição em todo o império da igreja ocorreu sob o imperador Décio 

em AD 250. Roma naquela época enfrentou grave (uma crise econômica e vários 

desastres naturais) e interna (incursões bárbaras) problemas externos. Decius estava 

convencido de que essas dificuldades resultaram da negligência dos antigos deuses de 

Roma. Ele emitiu um decreto exigindo que todos para oferecer um sacrifício aos deuses 

e ao imperador e obter um certificado que ateste que o tinham feito. Aqueles que se 

recusaram a prisão faced, prisão, tortura e execução. Felizmente para a igreja, a 

perseguição de Décio foi interrompida por sua morte em combate, em julho, AD 251. 

A perseguição final e mais violenta em todo o império da igreja começou em AD 303, 

durante o reinado de Diocleciano. Esta perseguição foi nada menos do que uma tentativa 

all-out para exterminar a fé cristã. Diocleciano emitiu uma série de decretos que ordenam 

que as igrejas ser destruída, todas as cópias da Bíblia ser queimado, e todos os cristãos 

oferecer sacrifícios aos deuses romanos, sob pena de morte. A perseguição diminuiu 

quando Constantino e seu co-imperador Licínio emitiu o Édito de Milão ( AD 313), 

concedendo a liberdade de culto para os membros de todas as religiões. Mas Licínio 

renegou o acordo e perseguição continuou em algumas partes do império. Não foi até 

Constantino tornou-se imperador único em AD 324 que a perseguição romana de cristãos 

terminou de forma permanente. ( João 12-21 , A Commentary MacArthur Novo 

Testamento [Chicago: Moody, de 2008], 167-70) 

Mas a perseguição dos crentes não terminou com a queda do Império Romano: 

De acordo com a Igreja Católica Romana, que substituiu a Roma Imperial como o poder 

dominante durante a Idade Média, a perseguição começou de novo. Ironicamente, desta 

vez, a perseguição contra os verdadeiros crentes vieram aqueles que se chamou de 

"cristão". Os horrores da Inquisição, Massacre do Dia de São Bartolomeu, e os martírios 

de muitos crentes, sintetizou o esforço da Igreja Romana para suprimir o verdadeiro 

evangelho de Jesus Cristo. Mais recentemente, os crentes foram brutalmente reprimidos 

por regimes comunistas e islâmicos. De fato, estima-se por ninguém menos que uma fonte 

católica romana que, em toda a história da igreja, cerca de 70 milhões de cristãos foram 

mortos por sua profissão de fé, com dois terços desses martírios que ocorram após o início 

do século XX século (Antonio Socci, I Nuovi Persequitati [O New Perseguida] Casale 

Montferrato: Edizioni Piemme, 2002). O número real é provavelmente muito maior. O 

jornalista católico citadas nesta reportagem estima que uma média de 100 mil cristãos 

foram mortos todos os anos desde 1990. ( João 12-21 , 170) 



A advertência de Cristo da perseguição de vir chocado os discípulos, que ainda estavam 

esperando por ele para inaugurar a era de ouro do reino messiânico. Por incrível que 

pareça, na noite seguinte, durante a Última Ceia que, incapaz de abalar a esperança 

persistente do reino, discutiam sobre qual deles seria elevada para a maior honra no reino 

(Lucas 22:24). Não havia lugar em sua teologia ou suas mentes para Messias para ser 

morto e Seus seguidores perseguidos. 

Mas a perseguição dos cristãos teria um resultado oposto que os inimigos de Cristo que 

se destina. Longe de destruir a fé cristã, ajudaria a espalhar o evangelho, levando a uma 

oportunidade para Evangelho dos crentes testemunho . Ao longo dos séculos a 

perseguição tem proporcionado oportunidades para proclamar o evangelho, purificado a 

igreja, e demonstrou o triunfo da fé salvadora. Como o segundo e início do terceiro século 

apologista cristão tarde Tertuliano escreveu, triunfante, "Quanto mais somos ceifados por 

vós, tanto mais crescemos em número; o sangue dos cristãos é semente "(Apologia, cap. 

50). 

Para aqueles que podem temer que eles não sabem o que dizer quando a julgamento por 

sua fé, Jesus prometeu: "Faça-se suas mentes não se preparar com antecedência para 

se defender; pois eu lhe dará expressão vocal e sabedoria que nenhum dos seus 

adversários será capaz de resistir ou refutar " (cf. Mt 10:17; Marcos 13:11; Lucas 12: 

11-12.). Essa promessa foi cumprida repetidamente ao longo da história. A forma 

confiante em que Pedro e João lhes dirigiu surpreender o Sinédrio (Atos 4:13). De frente 

para o martírio Policarpo, o bispo de Esmirna do segundo século, quando instado pelo 

procônsul negar Cristo, respondeu: "Oitenta e seis anos tenho servido, e Ele nunca me fez 

qualquer lesão: como então eu posso blasfemar meu Rei e meu Salvador? "( A Carta 

Encíclica da Igreja em Esmirna Em relação ao martírio do Santo Policarpo , cap. 9). 

Quando ele estava prestes a ser queimado na fogueira, o reformador tcheco João Huss 

confiança proclamou: 

O Senhor Jesus Cristo, meu Redentor, foi amarrado com uma corrente mais forte, e eu, 

um miserável pecador, não tenho medo de suportar este, ligado como eu sou por amor do 

seu nome ... Na mesma verdade do Evangelho que eu ter escrito, ensinou e pregou, 

valendo-se das declarações e posições dos santos doutores, estou pronto para morrer 

hoje. (Davi S. Schaff, João Huss, a sua vida, os ensinamentos e morte após Quinhentos 

Anos [New York: Scribners, 1915], 257) 

Como ele estava diante do imperador e da Dieta (assembleia geral) do Sacro Império Romano, 

tendo sido condenada a se retratar de sua ensino, Martin Luther declarou corajosamente, 

Desde então, sua majestade serena e suas senhorias buscam uma resposta simples, eu vou 

dar-lhe desta forma, nem chifres nem dentes: A menos que eu seja convencido pelo 

testemunho das Escrituras ou por motivo claro (para eu não confio tanto no papa ou em 

conselhos sozinho, uma vez que é sabido que eles têm muitas vezes erram e se 

contradizem), sou obrigado pelas Escrituras que citei e minha consciência é cativa da 

Palavra de Deus. Eu não posso e não vou retirar nada, uma vez que não é seguro nem 

certo ir contra a consciência. Eu não posso fazer o contrário, aqui estou eu, que Deus me 

ajude, amém. (Citado em Lewis W. Spitz, A Reforma Protestante 1517-1559 [New York: 

Harper & Row, 1985], 75) 



Os crentes perseguição suportar, Jesus disse, seria para o Seu amor de nome. O 

ressuscitado, Senhor glorificado quem Seus inimigos odeiam está além de seu 

alcance. Impulsionado por sua animosidade para com Ele, que atacar em vez aos Seus 

seguidores. Mesmo aqueles mais próximos aos crentes vão se voltar contra 

eles; eles serão entregues até mesmo pelos pais, irmãos, parentes e amigos. Seus 

perseguidores vai colocar alguns de los à morte, e eles serão odiados por todos por 

causa do nome de Jesus (cf. Mt 10:22;. Lucas 06:22 ; João 15:18; 16: 1-4). 

À luz da enganadores, desastres e socorro sob a forma de perseguição que Jesus advertiu 

estavam vindo, os discípulos devem ter se perguntado se a sua fé e causa iria 

sobreviver. Assim, nos breves versos finais desta seção, Jesus tranquilizou-os, e por 

extensão todos os cristãos, que absolutamente faria. Apesar das provações que 

enfrentariam, o Senhor prometeu a eles, "Nem um fio de cabelo da vossa cabeça. Pela 

vossa constância que você vai ganhar suas vidas. " 

Essas palavras introduzir o assunto de vital importância da permanência da salvação. A 

questão é se um verdadeiro crente, verdadeiramente perdoados e concedeu regeneração e 

salvação por Deus do pecado, da morte e do inferno, pode, então, comportar-se de forma 

a que a salvação tem levado por Ele. Pode um verdadeiro crente perder a vida eterna 

concedida por Deus? A Confissão de Westminster de 1646, uma das declarações 

doutrinárias mais importantes já compilados, resume o ensino bíblico sobre este assunto: 

"Eles, a quem Deus aceitou em sua amada, chamados eficazmente e santificou pelo Seu 

Espírito, não pode nem total, nem finalmente decair do estado de graça, mas, certamente, 

perseverar até o fim, e serão eternamente salvos. " 

Jesus enfatizou repetidamente a permanência de salvação. Nas palavras familiares de 

João 3: 16-18, Ele deixou claro que a vida eterna não pode nunca terminar. Aqueles que 

possuem ele nem vai perecer, nem ser julgado. Ele disse à mulher samaritana no poço, 

"Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede; mas aquele que beber da água que 

eu lhe der nunca mais terá sede; mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água 

que jorra para a vida eterna "(João 4: 13-14). Em João 5:24 Ele declarou: "Em verdade, 

em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem 

a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida . "Jesus é o 

pão da vida, e aqueles que vêm a Ele para a salvação nunca mais fome ou sede 

espiritualmente (João 6:35). Ele inequivocamente declarou: "Tudo o que o Pai me dá virá 

a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora" (v. 37), porque é "a 

vontade de [o] Pai, que todos que vê o Filho, e crê naquele terá a vida eterna, e [Cristo] o 

ressuscitarei no último dia "(v. 40). Suas ovelhas tenham vida eterna e nunca perecerá, 

porque ninguém tem o poder de tirá-los de que ele ou o Pai (João 10: 27-29). A oração 

de Cristo ao Pai que Ele mantenha aqueles que Ele tem dado a Ele (João 17:11) está sendo 

atendida. 

Os apóstolos também afirmou a verdade de que a salvação é para sempre. Paulo lembrou 

aos Coríntios que Deus "vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis 

no dia de nosso Senhor Jesus Cristo" (1 Cor. 1: 8). Aos Tessalonicenses ele escreveu: 

"Ora, o Deus de paz vos santifique completamente; eo vosso espírito, e alma e corpo 

sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus 

Cristo. Fiel é o que vos chama, e ele também vai trazê-lo para passar "(1 Tessalonicenses 

5: 23-24.). Em Romanos 8:30, ele descreveu a progressão inquebrável de predestinação 

para a chamada eficaz para a justificação para a glorificação, e apontou de forma 



eloquente a impossibilidade de que qualquer pessoa cuja fé é genuína poderia ser perdida 

(vv. 31-39). Em sua primeira epístola Pedro revelou a promessa do Espírito Santo que a 

poupança fé resulta na obtenção de "uma herança que não se corrompe e imaculada e não 

irá desaparecer, reservada nos céus para [aqueles] que são protegidos pelo poder de Deus 

através da fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo "(1: 4-

5). Embora possam ser "afligido por várias provações," sua fé ", embora provado pelo 

fogo, [vai] ser encontrado redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo" 

(vv 6-7.); Epístola de Judas termina com uma bênção maravilhosa que enfatiza a realidade 

de que a salvação é absolutamente permanente: "Ora, àquele que é poderoso para vos 

guardar de tropeçar, e para fazê-lo ficar na presença de Sua glória irrepreensível com 

grande alegria, ao único Deus nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, glória, 

majestade, domínio e autoridade, antes de todos os tempos e agora e para sempre. Amém 

"(vv. 24-25). 

Como todos os outros elementos de salvação, a fé salvadora é um dom de Deus (Ef. 2: 8-

9). É permanente, inabalável, e imortal. Ao contrário de fé humana nos aspectos da rotina 

da vida cotidiana, que se baseia na experiência natural, a fé salvadora é sobrenatural e 

divina, de modo que não pode diminuir ou morrer; a natureza ou essência do dom da fé é 

que ele resiste. 

Mas, assim como sempre houve falsos crentes, assim também haverá no futuro. No relato 

de Mateus do Sermão do Monte, Jesus advertiu: "Porque a ilegalidade é aumentada, o 

amor da maioria das pessoas se esfriará" (Mat. 24:12). João caracteriza aqueles que 

parecem perder sua fé como nunca realmente possuí-lo: "Saíram de nós, mas não eram 

dos nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco; mas eles 

saíram, para que ele iria ser demonstrado que todos eles são não de nós "(1 João 2:19). 

A promessa de Jesus para aqueles cuja fé é genuína, "Nem um fio de cabelo da vossa 

cabeça," é uma expressão proverbial expressando segurança e proteção (cf. 1 Sam 14:45; 

2 Sm 14:11; 1 Reis 1..: 52; Atos 27:34). Uma vez que Ele tinha acabado advertiu que os 

crentes iriam morrer nos próximos perseguições, isso não pode ser uma garantia de 

protecção física absoluta. A ponto de o provérbio é metafórico-que, embora possam 

morrer fisicamente, os verdadeiros crentes não perecerá espiritualmente. 

Alguns interpretaram a declaração conclusiva do Senhor, "por sua resistência você vai 

ganhar suas vidas", como uma referência para a sobrevivência física. Isso, no entanto, 

reduz a uma tautologia sem sentido, dizendo, na verdade que aqueles que não morrem 

não vai morrer. O que Jesus estava realmente apontar é que aqueles cuja confiança em 

Cristo perseverar até o fim (cf. Mt 10:22;. 24:13), para que eles não cair, provar que a sua 

fé é o autêntico dom de Deus. Tal receberá o aspecto final da salvação, glorificação e 

viver para sempre na alegria do glorioso reino de Deus. 

 
 

 



118. Os sinais da volta de Cristo-Parte 4: O End 

Is Near (Lucas 21: 20-24) 

Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então 

reconhecer que sua desolação está próximo. Então, os que 

estiverem na Judeia fujam para os montes, e aqueles que estão no 

meio da cidade deve sair, e aqueles que estão no país não deve 

entrar na cidade; porque estes são dias de vingança, para que 

todas as coisas que estão escritas serão cumpridas. Ai das que 

estiverem grávidas e das que estão amamentando bebês naqueles 

dias; pois haverá grande aflição na terra e ira contra este povo; e 

eles vão cair pelo fio da espada e serão levados cativos para todas 

as nações; e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os 

tempos dos gentios se completem. (21: 20-24) 

O fim da história já foi escrita por Deus e revelado na Bíblia. A humanidade não é dirigido 

para uma utopia, como as políticas previstas por Platão, Tomé More, Karl Marx, ou 

outros, mas enfrenta crescente caos, devastação e do desastre até o fim. Os seres humanos 

irá criar nenhum Shangri-La. O nosso planeta e dos seus ocupantes também enfrentam 

um futuro aterrorizante-muito pior do que até mesmo o ambientalista mais pessimista 

poderia estar disposto a imaginar. 

Desde a queda, a raça humana tem lutado contra os efeitos devastadores do pecado e 

conseqüente maldição sobre indivíduos, sociedade e meio ambiente (cf. Rom. 8: 20-

22). Como observado no capítulo anterior deste volume, devido a essa maldição divina, 

sempre houve enganadores que torcem e pervertem a verdade, desastres naturais que 

trazem destruição e morte, e angústia na forma de perseguição aos cristãos. 

Mas o que está por vir como o retorno do Senhor Jesus Cristo se aproxima será 

inimaginavelmente pior do que qualquer coisa que já aconteceu no passado, ou vai 

acontecer antes de as dores de parto.Enganadores religiosos, catástrofes naturais, e 

perseguição dos crentes vai escalar a um nível nunca visto. Jesus descreveu os últimos 

três anos e meio anos do tempo final da tribulação imediatamente anterior Seu retorno 

como "uma grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até 

agora, nem nunca será" (Mateus 24:21.; cf. Ap 7:14). 

Maldade será coletiva e irrestrita, dominando a vida na Terra como nunca antes. O 

Espírito Santo, que atualmente ocupa o mal de volta, não mais fazê-lo, permitindo ao 

pecado de forma desenfreada (2 Ts 2: 7.). Além disso, Satanás será permitido para liberar 

demônios que estão actualmente ligados no inferno (Apocalipse 9: 1-2) para desencadear 

uma final, ataque fútil contra Deus e Cristo. Ao mesmo tempo, além de maldade causando 

o caos, a ira de Deus será derramada com força mortal sustentado sobre o mundo e sua 

população. 

À medida que a tribulação acelera, os eventos vão piorar progressivamente como os juízos 

de Deus se intensificar. Eles serão compostos por três conjuntos de sete julgamentos cada, 

começando com os juízos dos selos (Apocalipse 6). Como o Senhor Jesus Cristo se 



desenrola o pergaminho que simboliza o título de propriedade da terra (Ap 5: 7) Ele vai 

quebrar cada selo, desencadeando um juízo específico sobre a terra. Fora do sétimo selo, 

virão os rapid-fire sete julgamentos trombeta; fora da sétima trombeta, virão os ainda 

mais rápido-fogo julgamentos das sete taças. Os julgamentos bacia são derramamento 

final do Deus de ira (Ap 16: 1), e será seguido pelo retorno do Senhor Jesus Cristo para 

destruir o ímpio sobreviver e reunir os Seus santos para o Seu reino terrestre. Ele voltará 

à Terra visível e o mundo inteiro vai vê-Lo (Apocalipse 1: 7). Seus pés vão tocar no 

Monte das Oliveiras, em Jerusalém (Zacarias 14: 4.), Que irá dividir aberto e água vai 

fluir para fora e criar um rio que vai correr descido de Jerusalém para o deserto (vv 8, 10, 

11.). Isso irá iniciar a restauração e renovação do planeta, transformando-o em paraíso 

recuperado. 

Enquanto antecipar retorno glorioso de Cristo é alegria para o crente, não deve ser uma 

realidade terrível para aqueles que O rejeitam. Ele virá não só para estabelecer seu reino, 

em que aqueles que pertencem a Ele estarão reunidos vivo, mas também para matar o 

ímpio, que, então, pode ser condenado a punição eterna no inferno (cf. Mt 25:. 31-46) . A 

realização dessas realidades dupla trouxe consideração do apóstolo João de vir tanto 

doçura e amargor do Senhor (Apocalipse 10: 9-10). 

O tempo de tribulação também será tanto amargo e doce. Ele não só será um tempo de 

julgamento e ira sem precedentes, mas também da graça de Deus na salvação global. O 

evangelho será pregado em todo o mundo por 144.000 evangelistas zelosos judeus (Ap 

7), bem como a ser proclamados por um anjo (Ap 14: 6). O resultado será um 

reavivamento mundial em que as multidões serão convertidos em Cristo (Ap 7: 9-10). 

A credibilidade de Deus Pai e do Senhor Jesus depender do cumprimento exato das 

profecias do retorno de Cristo. As previsões precisas dos acontecimentos na segunda 

vinda registrado tanto no Antigo como no Novo Testamento refletem o conhecimento do 

futuro de Deus. Em várias passagens de Isaías, Deus desafiou os ídolos adorados por 

Israel para demonstrar sua divindade por prever o futuro: 

"Apresente o seu caso", diz o Senhor. "Trazer para a frente a seus fortes argumentos", o 

Rei de Jacó diz. Deixe-os trazer à luz e declarar-nos o que vai ter lugar; como para os 

antigos eventos, declarar o que eram, para que possamos considerá-los e saber o seu 

resultado. Ou anunciar-nos o que está chegando; declarar as coisas que estão indo para 

vir depois, para que saibamos que sois deuses; na verdade, fazer o bem ou o mal, para 

que possamos ansiosamente olhar sobre nós e medo juntos. (41: 21-23) 

"Assim diz o Senhor, o Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: 'Eu sou o 

primeiro e eu sou o último, e não há outro Deus além de mim. Quem é semelhante a 

mim? Deixe-o proclamar e declará-la; sim, deixá-lo contar a Mim, de modo, a partir do 

momento que eu estabeleceu a nação antiga. E deixá-los declarar-lhes as coisas que estão 

chegando e os eventos que vão ter lugar '"(44: 6-7). 

Reúna-vos e vinde; aproximar juntos, você fugitivos das nações; eles não têm 

conhecimento, que carregam sobre seu ídolo de madeira e rogam a um deus que não pode 

salvar. Declarar e estabelecido o seu caso; na verdade, deixá-los consultar junto. Quem 

anunciou isso desde os tempos antigos? Quem há muito tempo já declarou isso? Não sou 

eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e Salvador; não há 

ninguém além de mim. (45: 20-21) 



Para quem você compará-me e fazer-me igual e comparar Me, que seria da mesma 

forma? Os que prodigalizam o ouro da bolsa e pesam a prata na escala de contratar um 

ourives, e ele faz isso em um deus;inclinam-se, na verdade, eles adoram isso. Levantam-

a sobre o ombro e levá-lo; eles colocam no seu lugar, e fica lá. Ele não se move do seu 

lugar. Embora se possa chorar com ele, ele não pode responder;ele não pode entregá-lo a 

partir de sua angústia. Lembre-se disso, e ter a certeza; lembrar que a mente, você 

transgressores. Lembre-se das coisas passadas passado muito tempo, porque eu sou Deus, 

e não há outro; Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde 

o princípio, e desde a antiguidade as coisas que não foram feitas, dizendo: "Meu objetivo 

será estabelecido, e farei toda a minha vontade." ( 46: 5-10) 

Deus stakes sua credibilidade em Sua Palavra de profetizar o futuro. 

A maldade desenfreada e a escalada da ira de Deus, de que fala este capítulo será sinais 

gerais que a volta de Cristo está próxima. Mas, além disso, nosso Senhor prediz dois 

sinais específicos: Jerusalém será cercada por exércitos, e a abominação da desolação será 

criada. 

JERUSALÉM SERÁ CERCADA DE EXÉRCITOS 

Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então 

reconhecer que sua desolação está próximo. Então, os que 

estiverem na Judeia fujam para os montes, e aqueles que estão no 

meio da cidade deve sair, e aqueles que estão no país não deve 

entrar na cidade; porque estes são dias de vingança, para que 

todas as coisas que estão escritas serão cumpridas. Ai das que 

estiverem grávidas e das que estão amamentando bebês naqueles 

dias; pois haverá grande aflição na terra e ira contra este povo; e 

eles vão cair pelo fio da espada e serão levados cativos para todas 

as nações; e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os 

tempos dos gentios se completem. (21: 20-24) 

Jerusalém foi cercada por exércitos repetidamente ao longo de sua história. Como um 

escritor observa: 

Houve pelo menos 118 conflitos separados dentro e para Jerusalém durante os últimos 

quatro milênios de conflitos que variaram de lutas religiosas locais para campanhas 

militares estratégicas e que abraçaram tudo mais. Jerusalém foi destruída completamente 

pelo menos duas vezes, sitiada vinte e três vezes, atacou um adicional de cinquenta e duas 

vezes, e capturada e recapturada quarenta e quatro vezes. Ele tem sido palco de revoltas 

vinte e inúmeras revoltas, teve pelo menos cinco períodos separados de ataques terroristas 

violentos durante o século passado, e só mudou de mãos completamente pacificamente 

duas vezes nos últimos quatro mil anos. (Eric H. Cline, Jerusalém sitiada [Ann Arbor, 

Mich .: University da Michigan Press, 2004], 2) 



No D.C 70, 40 anos depois de nosso Senhor falou estas palavras, sua previsão de que 

Jerusalém sofreria desolação foi cumprida. Os romanos sitiou Jerusalém, saquearam a 

cidade, queimou o templo, e abatidos milhares de pessoas. 

Mas nenhum assalto anterior, incluindo a destruição de Jerusalém no D.C 70, é que Jesus 

se referiu aqui. É verdade que, durante esse cerco romano havia aqueles na Judéia que 

fez fugir para aspróximas montanhas, e os outros que estavam no meio da 

cidade conseguiu sair antes que a cidade estava cercada, enquanto que aqueles 

que estavam no país , naturalmente, fez não entrar na cidade , uma vez que o massacre 

e destruição tinha começado. 

Os acontecimentos de AD 70, no entanto, não eram nada como os dias de vingança de 

que Jesus falou. Todas as coisas que estão escritas não foram cumpridas (cf. tais 

profecias não cumpridas como Zc 12: 1-9; 14: 1-11 e o. efusão sem precedentes da ira de 

Deus descrito em Apocalipse 6-19). Nem Jesus visivelmente retornar à terra (Zacarias 

14:. 4; Atos 1: 9-11) (. Mt 25: 31-46), julgar os ímpios, e estabelecer seu domínio absoluto 

aqui (Ap 20: 4-6) . 

A frase dias de vingança é uma expressão do Antigo Testamento que fala de vingança 

divina no fim dos tempos (cf. Isaías 34: 8; 35:. 4; 61: 2; 63:. 4; 05:15 Mic), 

especificamente a tribulação , o tempo de angústia de Jacó (Jer. 30: 7; cf. Dan 12: 1.). Ele 

descreve julgamento final de Deus, escatológico, e é o equivalente do termo Antigo 

Testamento familiarizados o Dia do Senhor (Is 02:12; 13:. 6, 9; Ez. 13: 5; 30: 3; Joel 1:15 

; 2: 1, 11, 31; 03:14; 05:18 Amos, 20; Obad 15; Sf 1:.. 7, 14; Zc 14:.. 1; Mal 4: 5). 

Quando aqueles que vêm dias, será especialmente difícil para aqueles que estão 

grávidas e ... aqueles que são os bebês de enfermagem. Sobrecarregados como elas 

são, essas mulheres terão dificuldade para escapar da aflição na terra e a ira derramado 

sobre a sua pessoas. O êxodo em massa de Jerusalém vai marcar o fim da evangelização, 

como o remanescente crente, protegido por Deus, foge para se esconder. 

Nem todos os que fogem vai escapar, no entanto. Muitos mártires cristãos e judeus 

incrédulos vai cair pelo fio da espada, enquanto outros serão levados cativos para 

todas as nações. Além disso,Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos 

dos gentios (o período a partir de 586 AC , quando Israel foi pela primeira vez em 

cativeiro, até que Cristo voltar para estabelecer Seu reino) . forem 

preenchidas Os tempos dos gentios , obviamente, não terminou em AD 70; eles não 

terminará até que o futuro dia da vingança e do juízo final de Deus vem. 

A ABOMINAÇÃO DA DESOLAÇÃO SERÁ CRIADA 

O segundo sinal que a vinda do Senhor está perto de aparecer no relato paralelo de Mateus 

sobre o Sermão do Monte, onde Jesus se referiu a "abominação da desolação que foi dito 

pelo profeta Daniel, está no lugar santo" (Mat. 24:15) . Esse evento, chegando no ponto 

médio da tribulação, irá desencadear as mais severas cataclismos-a hora em que Jesus, 

como mencionado acima, chamado de "grande tribulação". 

A palavra "abominação" se refere a algo nojento, repulsivo, detestável e abominável a 

Deus. No Antigo Testamento, descreve práticas imorais que Deus odeia (por exemplo, 



Levítico 18: 22-29; Deut. 22:. 5; 25: 13-16; 1 Reis 14:24; 2 Reis 16: 3; Pv 11. : 1; 12:22; 

15: 8-9; 20:23; Jer 13:27).. De acordo com Apocalipse 21:27, "ninguém que pratica 

abominação" vai entrar no céu. A falsa religião final que surge no fim dos tempos é 

representada por uma mulher 

vestido de púrpura e de escarlata, e adornada com pedras e pérolas de ouro e preciosos, 

tendo na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua 

prostituição, e na sua testa estava escrito um nome, um mistério, "Babilônia, a grande, a 

mãe das prostituições e das abominações da terra. "(Apocalipse 17: 5) 

A "abominação da desolação" tem suas raízes no livro de Daniel, onde foi referido por 

três vezes (09:27; 11:31; 12:11). A profecia das 70 semanas descreve 69 semanas de sete 

anos cada (483 anos), culminando na primeira vinda e crucificação (9: 24-26) de Cristo 

com a septuagésima semana (sete anos), separados e ainda por vir no futuro . No início 

do que sete anos de tribulação, o anticristo final "fará um pacto firme com [Israel] para 

[que] uma semana" (v. 27). Ele vai oferecer para fornecer proteção para Israel e, tragado 

por um mundo cada vez mais mortal, a nação vai aceitar sua oferta. 

Mas "no meio da semana," Anticristo irá mostrar suas verdadeiras cores. "Ele vai colocar 

um fim ao sacrifício e à oferta de cereais; e sobre a asa das abominações virá o assolador 

"(v 27).. O Novo Testamento acrescenta que o Anticristo se opõem a Deus e exaltar "a si 

mesmo acima de todo o chamado Deus ou é objeto de adoração, de forma que ele toma 

seu lugar no templo de Deus, apresentando-se como sendo Deus" (2 Ts 2: 4). . Muito 

provavelmente, ele vai destruir o templo através da instalação de um ídolo de si mesmo 

no seu interior (cf. Apocalipse 13:15). O termo "abominação" foi usada no Antigo 

Testamento, em referência à idolatria (eg, Dt 07:25; 27:15; 29:17; 32:16; Isa 44:19; Ez 

07:20; 18...: 12), e este exemplo incomparável de blasfêmia será o último ato de idolatria. 

Não será, no entanto, ser sem precedente histórico. Daniel 11 registra uma profecia 

incrivelmente detalhado que seria cumprido mais de três séculos depois de Daniel 

revelou. A profecia destaca a carreira do rei selêucida do período intertestamental, 

Antíoco IV. 

Antíoco concedeu a si mesmo o título "Epifânio", que significa "um manifesto" ou "uma 

esplêndida." Foi para todos os efeitos práticos, uma reivindicação de divindade para si 

próprio. Mas seus inimigos, variando a palavra ligeiramente, o apelidaram de 

"Epimanes", que significa "louco". 

Fingindo ser o defensor de Jerusalém, Antíoco entrou em guerra contra o Egito, e depois 

usou despojos saqueados do Egito para ganhar o apoio de pessoas influentes em 

Israel. Isso parece ser exatamente o que Daniel profetizou em 11:24: "Ele entra em paz, 

mesmo nos lugares mais ricos da província; e ele deve fazer o que seus pais não fizeram, 

nem os seus antepassados: ele deve se dispersar entre eles o saque, entulho, e riquezas; e 

ele deve elaborar seus planos contra as fortalezas, mas apenas por um tempo. " 

A história registra que, quando se preparava para lançar um ataque final contra o Egito 

em 160 AC , ele recebeu ordens de Roma através de Chipre (onde a frota romana estava 

ancorado na época) que ele não era de fazer a guerra contra os Ptolomeus. Antíoco, 

humilhado, mas não querem ir contra a Roma e Egito, relutantemente retirou do Egito, e 

no caminho de volta para a Síria, ele decidiu dar vazão à sua raiva contra Jerusalém. Isso 



é precisamente o que Daniel havia predito mais de três séculos antes: "Os navios de 

Chipre se levantará contra ele; portanto, ele deve ser triste, e retornar em fúria contra a 

santa aliança, e causar danos "(11:30). 

Dois livros apócrifos, 1 e 2 Macabeus, traição registro de Antíoco. Ele entrou em 

Jerusalém sob o pretexto de paz. Ele, então, esperou até o sábado e ordenou a seu exército 

de mais de 250 mil para realizar massacre contra os judeus. Eles se reuniram com muito 

pouca resistência por causa da rígida observância das leis sábado (2 Macabeus 5: 24-26) 

dos judeus. Antíoco então deliberAdãoente várias apóstatas judeus (inimigos da aliança 

de Israel com Jeová) no poder sobre a cidade ocupada, mais uma vez cumprindo a 

profecia de Daniel ao pé da letra: "Então, ele deve retornar e mostrar respeito para aqueles 

que abandonarem a santa aliança" (Dan 11. : 30). Ele partiu deliberAdãoente para destruir 

o templo, e ele fez isso sacrificando um porco (um animal impuro e proibido, de acordo 

com Lev. 11: 7) sobre o altar e forçando os sacerdotes para comer sua carne. 

Seu design, aliás, foi a criação de uma nova religião de sua própria, uma espécie 

completamente pagã de adoração que era uma paródia de judaísmo. 

Rei Antíoco escreveu a todo o seu reino, para que todos devem ser um povo, e cada um 

deve deixar suas leis: assim todas as nações concordaram de acordo com a ordem do 

rei. Sim, muitos também dos israelitas consentiu em sua religião, e dos sacrifícios da 

idolatria, e profanaram o sábado. Porque o rei tinha enviado cartas por mensageiros para 

Jerusalém e das cidades de Judá que eles devem seguir as leis estranhas da terra, e proíbem 

os holocaustos e sacrifícios, e libações, no templo; e que eles devem profanar os sábados 

e dias de festa: e poluir o santuário e povo santo: configurar altares, e os bosques, e as 

capelas dos ídolos, a carne do sacrifício de porcos e animais impuros: a de que eles 

também devem deixar seus filhos não circuncidado, e fazer suas almas abominável com 

toda sorte de imundícia e profanação: até o fim, talvez se esqueçam da lei, e mudar todas 

as ordenanças, e todo aquele que não faria de acordo com a ordem do rei, ele disse, ele 

deve morrer. (1 Macabeus 1: 41-50) 

Em outras palavras, era proibido para qualquer um para observar as leis dietéticas do 

Antigo Testamento, as leis do sábado, a circuncisão, ou qualquer outra coisa 

distintamente judaica. Observe que o objetivo declarado de Antíoco era "que todos devem 

ser um só povo." Em outras palavras, ele queria estabelecer uma nova religião mundial, 

começando por Jerusalém. Sob o pretexto de "unidade", esse louco megalomaníaco 

procurou fundar uma religião que era um amálgama de muitas religiões, mas em que ele 

era o último objeto de culto. E não há dúvida de que o seu verdadeiro objetivo era, 

eventualmente, para conquistar o mundo inteiro e impor a sua religião em todos os 

lugares. 

Foi nessa época que Antíoco cometeu o ato geralmente associado com a abominação da 

desolação: "Ora, o décimo quinto dia do mês Chislev, no cento e quarenta e quinto ano, 

eles montaram a abominação da desolação sobre o altar" (1 Macabeus 01:54). A história 

registra que essa era uma imagem de Zeus e um altar de Zeus, construído para a direita 

no altar do holocausto dos judeus. Isso colocou um fim aos sacrifícios diários ao Senhor 

no templo. 

Mais uma vez, os acordos de história precisamente com a profecia de Daniel: "sairão uns 

por ele, e eles se contaminará a fortaleza santuário; então eles devem tirar os sacrifícios 



diários, e estabelecendo a abominação da desolação "(Dan. 11:31). (John Macarthur, A 

Segunda Vinda [Wheaton, Ill .: Crossway, 1999], 108-10) 

O significado escatológico final da profecia de Daniel foi prenunciado, mas não em todos 

cumpridos, pelas degradações realizadas por Antíoco IV. A abominação da desolação 

final, da qual Jesus falou espera cumprimento no meio da septuagésima semana, três anos 

e um meia para a tribulação. 

Ao mesmo tempo que a abominação da desolação está configurado, Jerusalém estará sob 

ataque massivo de exércitos do mundo, sob a liderança do Anticristo. A força de ataque 

será enorme, estendendo-se de Jerusalém para Megiddo, a cerca de 60 milhas ao 

norte. Este enorme assalto fará com que muitos crentes que professam a abandonar a sua 

fé (Mateus 24: 9-12.), Mas não os verdadeiros crentes, que irá perseverar até o fim (v. 

13). Será também um momento de atrocidades selvagens contra o povo judeu, dois terços 

dos quais serão mortos, enquanto o resto vai invocar o Senhor e ser resgatados (Zc. 13: 

8-9; cf. Jer 30: 1-. 8). Zacarias descreve o cerco e julgamento, mas também promete a 

salvação da nação de Israel (12: 1-13: 1). 

Como mencionado acima, os terrores da grande tribulação, iniciada por Anticristo criação 

da abominação da desolação, terá a duração de três anos e meio. Esse fato é confirmado 

por várias passagens das Escrituras. Daniel 12: 7 diz que ela irá durar "por um tempo [um 

ano], os tempos [dois anos], e metade de um tempo [de meio ano]", e versículo 9 deixa 

claro que a referência é a um evento no fim dos tempos. Apocalipse 11: 2 e 13: 5 definir 

seu comprimento a 42 meses; 11: 3 e 12: 6 em 1260 dias, todos os quais se somam a três 

anos e meio (1260 dias é igual a três anos e meio anos com base em um ano de 360 

dias). A comparação de Daniel 0:12 e 13 revela que haverá um adicional de 75 dias entre 

a destruição de Cristo das forças do Anticristo na batalha do Armagedom eo 

estabelecimento de Seu reino, talvez para limpar os restos da carnificina. 

Embora eles não vão saber o dia ea hora exata (Mat. 24:36), os sinais individuais de 

Jerusalém cercada de exércitos e à criação da abominação da desolação dará aviso claro 

para aqueles vivo naquela época que o retorno de o Senhor Jesus Cristo está próxima. 

A igreja será poupado aos horrores inimagináveis de todo o período de tribulação, sendo 

arrebatados antes do seu início (João 14: 1-3; 1 Cor 15: 51-52; 1 Tessalonicenses 4: 15-

18.; Ap 3:10. ). Assim como a igreja não estava nas primeiras 69 semanas da profecia de 

Daniel a respeito de Israel, por isso também não vai ser na septuagésima. (Para uma 

defesa do arrebatamento Pré-Tribulação, veja 1 e 2 Tessalonicenses, A Commentary 

MacArthur Novo Testamento. [Chicago: Moody, 2002], cap 11.) 

Nesse meio tempo, os cristãos devem estar preparados para a volta de Cristo: 

Uma vez que todas estas coisas são para ser destruído, desta forma, que tipo de pessoas 

não deveis ser em conduta e piedade sagrado, esperando e apressando a vinda do dia de 

Deus, por causa do qual os céus serão destruídos por incineração, e os elementos se 

desfarão abrasados! Mas de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova 

terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, uma vez que você olhar para essas 

coisas, ser diligente para ser encontrado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e 

consideram a paciência de nosso Senhor como salvação; assim como também o nosso 

amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe deu, escreveu a você, como também em 



todas as suas cartas, nelas falando acerca destas coisas, mas quais há pontos difíceis de 

entender, que os ignorantes e instáveis distorcem, como eles também fazem o resto das 

Escrituras, para sua própria destruição. Você, portanto, amados, sabendo isto de antemão, 

não baixe a guarda, para que você não se deixar levar pelo erro de homens e queda da 

vossa firmeza sem princípios, mas crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor 

e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia da 

eternidade. Amém.(2 Pedro 3: 11-18) 

 
119. . Os sinais da volta de Cristo -Parte 5 de 

Cristo: Sinais Celestes do Salvador Vindo (Lucas 

21: 25-28) 

Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra consternação 

entre as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das 

ondas, os homens desmaiando de terror, na expectação das coisas 

que sobrevirão ao mundo; pois os poderes dos céus serão 

abalados. Então eles verão o Filho do homem vindo numa nuvem, 

com poder e grande glória. Mas quando estas coisas começarem 

a acontecer, endireitar-se e levantai as vossas cabeças, porque a 

vossa redenção está próxima "(21: 25-28). 

A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, não só será o evento mais significativo na 

história, mas também o mais amplamente visto um. Seu nascimento foi presenciado por 

apenas algumas pessoas: Maria, José, os pastores, e talvez alguns outros em Belém. Mas 

quando Cristo voltar, o mundo inteiro vai vê-Lo. "Eis que vem com as nuvens", escreveu 

João ", e todo olho o verá" (Apocalipse 1: 7). 

Cinco palavras-chave ajuda ao resumir o ensinamento de nosso Senhor nesta seção sobre 

Sua segunda vinda: sequência, estadiamento, choque, sinal, e santos. 

SEQÜÊNCIA 

Haverá (21: 25a) 

A palavra grega kai (esquerda não traduzida pela New American Padrão) no início do 

verso 25 conecta esta passagem com o que o Senhor já havia ensinado os discípulos. Jesus 

deu este discurso em resposta à sua pergunta sobre os sinais de Sua vinda (v. 7). Ele 

respondeu por descrever o período compreendido entre o primeiro e segundo vindas. Isso 

era longa seria caracterizada em primeiro lugar por uma proliferação de enganar, mentir 

falsos mestres que afirmam ser Cristo (v. 8). Esses falsos messias e as deturpações 

ilusórios do cristianismo que eles geram e vomitam levará milhões desviaram da verdade, 

para que falsos crentes sempre superam os verdadeiros (cf. Mt 7: 13-14.). 

Haverá também desastres no mundo natural. Guerras em uma escala sem precedentes na 

história da humanidade irá causar a morte e destruição generalizada (vv. 9-



10). Terremotos, pragas mortais e fomes desesperadas, incêndios destrutivos, 

horrorizando sinais do céu (possivelmente cometa ou meteoro impactos), violentos 

furacões, tornados, chuvas torrenciais que produzem inundações e tempestades de neve 

irá devastar o planeta (v. 11). Essas catástrofes mortais, sem paralelo no âmbito de 

aplicação, vai escalar como o tempo do retorno de Cristo se aproxima. Mas longos séculos 

antes de todas essas coisas mesmo de começar, os Seus seguidores teriam de enfrentar a 

perseguição, logo a partir dos judeus, e, posteriormente, dos gentios, começando com os 

romanos (vv. 12-17). Essa perseguição vai visualizar em pequena escala o auge da 

perseguição durante a tribulação. 

Além dessas características gerais do período compreendido entre duas vindas de Cristo, 

haverá dois eventos sinal específico que irá declarar a segunda vinda está finalmente em 

mãos: Em primeiro lugar, Jerusalém será cercado por exércitos do mundo, sob a liderança 

do Anticristo (v. 20) e, segundo, o Anticristo irá configurar a "abominação da desolação" 

no templo (Mat. 24:15). Esses eventos ocorrem durante os últimos três anos e meio dos 

julgamentos da tribulação, chamado de "grande tribulação" (Mt 24:21;. Rev. 7:14). Como 

esta passagem se abre no versículo 25, esses são todos os passados, e a sequência de 

eventos avança para os sinais finais da volta do Senhor, no final da tribulação (Mateus 

24:29;. Marcos 13:24). 

ENCENAÇÃO 

Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas ... o bramido do mar e 

das ondas ... os poderes dos céus serão abalados. (21: 25a, c, 26b) 

Evento mais importante e amplamente visto da história exige um cenário 

correspondentemente dramática. Deus irá definir o cenário para o retorno de Cristo, por 

extinção de todas as luzes celestiais (Matt 24:29; cf. Zacarias 14:.. 6-7), mergulhando os 

céus na escuridão total. Com toda a atenção do mundo voltada para a escuridão, Jesus 

descerá do céu escureceu em resplandecente glória. Seu retorno a esta terra como será sua 

partida. Como os discípulos stared paralisado para o céu observando Ele subir ao céu em 

uma nuvem (Atos 1: 9), dois anjos disse-lhes: "Homens da Galiléia, por que estais 

olhando para o céu? Esse Jesus, que foi levado de vocês para o céu, há de vir exatamente 

da mesma maneira como você viu ir para o céu "(v. 11). Apocalipse 1: 7, como 

mencionado acima, também revela que Jesus virá nas nuvens, que o Antigo Testamento 

descreve como carros de Deus (Sl. 104:. 3; Isaías 19: 1). Daniel "continuei olhando nas 

visões da noite, e eis que, com as nuvens do céu um como o Filho do Homem estava por 

vir, e Ele veio até o Ancião dos Dias e foi apresentado diante dele" (Dn. 7:13). Nuvens 

estão também associados a de Cristo recolhendo Sua igreja no arrebatamento (1 Ts. 4:17). 

Somando-se a glória e majestade da cena dramática ", o Senhor Jesus será revelado do 

céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo, causando a retribuição àqueles que não 

conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus "(2 

Tessalonicenses 1: 7-8.). Além de trazer julgamento de fogo sobre os incrédulos, Jesus 

"vem para ser glorificado nos seus santos nesse dia, e para ser admirado em todos os que 

creram" (v. 10). 

Imediatamente antes da chegada de Cristo haverá grandes catástrofes cósmicas que 

causam destruição inimaginável. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, o 

bramido do mar e das ondas, e os poderes dos céus serão abalados. Em seu livro Terra 



em convulsão, Immanuel Velikovsky especulou sobre o que poderia acontecer se a 

aproximação de um corpo celeste em direção à terra causou a inclinar sobre seu eixo: 

Naquele momento um terremoto faria o tremor globo. O ar ea água continuaria a se mover 

através da inércia; furacões varreria a terra e os mares corria sobre os continentes, 

transportando cascalho e areia e animais marinhos, e lançando-os na terra. Calor seria 

desenvolvido, rochas derreteriam, vulcões entrariam em erupção, lava fluiria de fissuras 

no chão roto e cobrir vastas áreas. Montanhas surgiriam das planícies e iria viajar e subir 

nos ombros de outras montanhas, causando falhas e fendas. Lagos estaria inclinado e 

esvaziado, rios mudaria suas camas; grandes áreas de terra com todos os seus habitantes 

iria escorregar sob o mar. Florestas iria queimar e os furacões e os mares selvagens iria 

arrancar-los do terreno em que eles cresceram e empilhá-los, ramo e raiz, em enormes 

montes. Seas iria se transformar em desertos, suas águas rolando para longe. ([Garden 

City, NY: Doubleday, 1955], 136) 

O Senhor não explicar esses sinais e os discípulos não perguntar a ele sobre eles, porque 

eles entenderam-los a partir do Antigo Testamento. O julgamento sobre Babilônia predito 

em Isaías 13 fornece uma ilustração do acerto de contas divina final que virá sobre toda 

a terra; 

Wail, para o dia do Senhor está próximo! Ele virá como destruição do Todo-

Poderoso. Portanto, todas as mãos cairá mole, e no coração de cada homem vai derreter 

[cf. Lucas 21:26]. Eles serão aterrorizados, dores e angústia tomará conta deles; eles vão 

se contorcer como uma mulher em trabalho de parto, eles vão olhar um para o outro com 

espanto, com os rostos em chamas. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e 

ira ardente, para pôr a terra em desolação; e Ele vai exterminar os pecadores. Para as 

estrelas do céu e as suas constelações não piscam diante a sua luz; o sol será escuro 

quando ele sobe ea lua não irá lançar sua luz. Assim eu vou punir o mundo de sua maldade 

e os ímpios a sua iniqüidade; Além disso, vou colocar um fim à arrogância do orgulhoso 

e humilhar a arrogância do implacável. Vou fazer o homem mortal mais escassos do que 

o ouro puro e humanidade do que o ouro de Ofir. Por isso farei estremecer os céus ea terra 

será sacudida do seu lugar, a fúria do Senhor dos Exércitos, no dia da sua ira ardente. (Is. 

13: 6-13) 

O vigésimo quarto capítulo de Isaías descreve ainda futuro castigo de Deus: 

Eis que o Senhor estabelece os resíduos terra, devasta, altera a sua superfície e dispersa 

os seus habitantes. E o povo vai ser como o sacerdote, ao servo como seu mestre, a 

empregada como a patroa, o comprador como o vendedor, o credor como o devedor, o 

credor como o devedor. A terra será completamente devastado e completamente 

despojado, pois o Senhor falou esta palavra. Os Lamentação terra e cernelha, os fades 

mundiais e cernelha, o Excelso dos povos da terra desaparecer. A terra está poluída por 

seus habitantes, porque transgrediram as leis, violaram estatutos, quebrou a aliança 

eterna. Portanto, a maldição devora a terra, e aqueles que vivem nela são considerados 

culpados. Por isso, os habitantes da terra são queimados, e poucos homens restam ... 

Então será que aquele que foge do relatório de desastre vai cair no poço, e aquele que sai 

do poço será preso no laço ; para as janelas acima são abertas, e os fundamentos da terra 

tremer. A terra é quebrada em pedaços, a terra é dividida através de, a terra se agita 

violentamente. A terra bobinas para lá e para cá como um bêbado e ele cambaleia como 

um barraco, por sua transgressão pesa sobre ele, e ele vai cair, nunca mais se 



levantar. Então, isso vai acontecer naquele dia, que o Senhor vai punir o exército do céu 

nas alturas, e os reis da terra, na terra. Eles serão reunidos como prisioneiros na masmorra, 

e serão confinados na prisão; e depois de muitos dias, eles serão punidos. Em seguida, a 

lua vai ser envergonhado eo sol se envergonhará, pois o Senhor dos exércitos reinará no 

monte Sião e em Jerusalém, e sua glória estará perante os seus anciãos. (Vv. 1-6, 18-23) 

O profeta Joel acrescenta mais. 

Toques a trombeta em Sião, e soar um alarme no meu santo monte! Que todos os 

habitantes da terra tremer, porque o dia do Senhor está chegando; certamente ele está 

próximo, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a aurora é 

espalhado sobre as montanhas, para que haja uma grande e poderosa pessoas; nunca 

houve nada parecido, nem haverá novamente depois para os anos de muitas gerações ... 

Diante deles a terra treme, os céus tremer, o sol ea lua escurecem, e as estrelas perdem o 

seu brilho ... Eu vou mostrar maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de 

fumaça ... Pois eis que, naqueles dias, e naquele tempo, quando eu restaurar os exilados 

de Judá e de Jerusalém, vou reunir todas as nações e trazê-los para o vale de Josafá. Então 

eu entrarei em juízo com eles lá em nome do meu povo e da minha herança, Israel ... 

Multidões, multidões no vale da decisão! Para o dia do Senhor está perto, no vale da 

decisão. O sol ea lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor ruge de 

Sião e levanta a sua voz de Jerusalém, e os céus ea terra tremer. Mas o Senhor é o refúgio 

do seu povo ea fortaleza dos filhos de Israel. Então você vai saber que eu sou o Senhor, 

vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Então Jerusalém será santa, e 

estranhos irá passar por ele não mais. E isso vai acontecer naquele dia as montanhas vai 

escorrer com vinho doce, e os outeiros manarão leite, e todos os ribeiros de Judá estarão 

cheios de águas; e uma mola vai sair da casa do Senhor para regar o vale de Sitim. (2: 1-

2, 10, 30; 3: 1-2, 14-18) 

Julgamentos descritos em Ezequiel 38: 19-23 são idênticos aos que terá lugar durante a última 

metade da tribulação (Apocalipse 6: 12-17; 11:19; 16: 17-21; 19: 11-21). Ageu (2: 6-7) e 

Sofonias (1: 14-18) também prevêem fúria temporais final de Deus. 

CHOQUE 

no desânimo terra entre as nações ... perplexidade ... Homens 

desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão 

ao mundo (21: 25b, 26a) 

Os julgamentos devastadores que vêm sobre a terra vai infligir trauma incrível sobre os 

incrédulos nações. Sunochē ( desânimo ) só aparece aqui e em 2 Coríntios 2: 4, onde ele 

descreve a angústia e consternação de Paulo sobre a igreja em Corinto conturbado. A 

palavra se refere ao estresse emocional grave; uma enorme sensação, avassalador de, 

medo unrelieved aguda e tormento. 

Aporia ( perplexidade ) aparece somente aqui no Novo Testamento. Ele tem conotações 

de angústia, desânimo, mal-estar, sendo em uma perda, incerteza. Por exemplo, o verbo 

relacionado aporeō é usado para descrever perplexidade de Herodes sobre João Batista 

(Marcos 6:20), a perplexidade das mulheres em encontrar o túmulo vazio após a 

ressurreição (Lucas 24: 4), os discípulos "estar em uma perda para quem iria trair Jesus 



(João 13:22), a incerteza de como lidar com acusações dos judeus contra Paulo (Atos 

25:20) de Festus, e estar de Paulo no final da sua sagacidade sobre Gálatas (Gl. 4:20). 

Apopsuchō ( desmaio ) também aparece somente aqui no Novo Testamento. É, 

literalmente, significa "a expirar", "parar de respirar", e, portanto, "a expirar" As pessoas 

vão ser literalmente morrendo de medo.; eles vão ter medo de morte por causa do que 

está acontecendo ao seu redor. A alteração radical do mundo e de seu ambiente, no final 

da tribulação será a culminação e clímax de todos os eventos terríveis daquele 

período. Isaías 13: 8 diz que a humanidade "será aterrorizado, dores e angústia tomará 

conta deles; eles vão se contorcer como uma mulher em trabalho de parto, eles vão olhar 

um para o outro com espanto, com os rostos em chamas. "Reagindo ao sexto julgamento 

selo, 

os reis da terra e os grandes homens e os comandantes e os ricos e os fortes e cada homem 

escravo e livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas; e eles diziam aos 

montes e aos rochedos, "Caí sobre nós e escondei-nos da presença daquele que está 

assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro; ? para o grande dia da sua ira chegou, e que 

é capaz de suportar "(Apocalipse 6: 15-17) 

Apocalipse 9: 6 adverte que "naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão; eles 

desejarão morrer, ea morte fugirá deles. "Quando 

O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol ... foi dada a ele para queimar os homens 

com fogo. Os homens se queimaram com o intenso calor; e blasfemaram o nome de Deus, 

que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram de modo a dar-Lhe glória. O 

quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, eo seu reino ficou obscurecido; e 

eles mordiam as suas línguas por causa da dor, e blasfemaram o Deus do céu por causa 

das angústias e das úlceras; e não se arrependeram das suas obras. (Apocalipse 16: 8-11) 

O décimo oitavo capítulo do Apocalipse descreve a desintegração da vida nos últimos dias: 

"Por esta razão, em um dia [de Babilônia] pragas virá, pestilência e pranto e fome, e ela 

será queimada a fogo; porque o Senhor Deus que a julga é forte. E os reis da terra, que 

cometeram atos de imoralidade e viveu sensualmente com ela, vai chorar e lamentar sobre 

ela, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando a uma distância por causa do medo 

do seu tormento, dizendo: 'Ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte! Para em 

uma hora o seu juízo. " E os mercadores da terra choram e lamentam sobre ela, porque 

ninguém compra as suas cargas qualquer mais-carregamentos de ouro e prata e pedras 

preciosas e pérolas e linho fino e púrpura, seda e escarlate, e toda a espécie de madeira 

odorífera e cada artigo de marfim e todos os artigos feitos de madeira muito caro e bronze 

e ferro e mármore, e canela e especiarias e incenso e perfume, incenso e vinho e azeite e 

flor de farinha e trigo e gado e ovelhas, e cargas de cavalos e carros e escravos e vidas 

humanas. A fruta que você longo para passou de você, e todas as coisas que eram luxuosas 

e esplêndida passaram longe de você e os homens não mais encontrá-los. Os mercadores 

destas coisas, que se tornaram ricos dela, vai ficar a uma distância por causa do medo do 

seu tormento, chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai, a grande cidade, ela, que estava 

vestida de linho fino e de púrpura e escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e 

pérolas; pois numa hora tão grande riqueza foi devastada! " E cada comandante e todos 

os passageiros e marinheiro, e todos os que fazem a sua vida à beira-mar, ficou à distância, 

e clamavam, ao verem a fumaça do incêndio dela, dizendo: "Que cidade é semelhante a 



esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamavam, chorando e 

lamentando, dizendo: Ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar 

se enriqueceram por sua riqueza, para os resíduos em uma hora que ela foi colocada ! 

' Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus pronunciou 

julgamento para você contra ela. "Em seguida, um forte anjo levantou uma pedra como 

uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo:" Assim será Babilônia, a grande cidade, a 

ser jogado para baixo com violência, e não vai ser encontrado por mais tempo. E o som 

de harpistas e músicos e tocadores de flauta e de trombeteiros não será ouvido em você 

por mais tempo; e nenhum artífice de outra embarcação será encontrada em você por mais 

tempo; e ao som de uma usina não será ouvido em você por mais tempo; e à luz de uma 

lâmpada não vai brilhar em você por mais tempo; ea voz do noivo e da noiva não vai ser 

ouvido em você por mais tempo; para seus mercadores eram os grandes homens da terra, 

porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. "(vv. 8-23) 

O fim catastrófico da história humana vai chocar o mundo incrédulo. As pessoas vão entender 

que o que está acontecendo é a ira de Deus, devido ao ouvir a pregação dos 144.000 

evangelistas judeus (Ap 7: 2-8), as duas testemunhas (Ap 11: 3), testemunho daqueles salvo 

no que tempo, e os anjos que voam mesmo (Apocalipse 14: 6-8). Alguns vão acreditar, mas 

a maioria vai se recusar a se arrepender, e blasfemar contra Deus (Apocalipse 16:11, 

21). Muitos dos que rejeitam a verdade vai morrer; os outros vão querer que eles estavam 

mortos; aqueles que sobrevivem a sucessão de julgamentos serão mortos pelo Senhor Jesus 

Cristo, quando Ele chega (Ap 19: 11-15). 

SINAL 

Então eles verão o Filho do homem vindo numa nuvem, com poder 

e grande glória. (21:27) 

O último sinal da chegada de Cristo não é outro evento que aponta para o Filho do 

Homem ; ele é o Filho do próprio homem. O genitivo subjetivo no relato paralelo de 

Mateus poderia ser traduzido, "O sinal que é o Filho do Homem" (Mat. 24:30). O último 

sinal não será uma cruz em chamas, ou uma manifestação visível da glória Shekinah de 

Deus, mas o Senhor Jesus Cristo, retornando corporal em uma nuvem de ardência glória 

divina (ver a discussão acima), previsto em sua transfiguração (Mt 17.: 1-2). 

A descrição mais detalhada de sua aparência, sua inauguração, e Sua apocalipse está 

registrado em Apocalipse 19: 11-15: 

E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, eo que estava assentado sobre ele chama-se 

Fiel e Verdadeiro, e em justiça julga e salários guerra. Seus olhos eram como chama de 

fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e Ele tem um nome escrito nele que 

ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, eo 

seu nome se chama o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu, vestidos de linho 

fino, branco e limpo, seguiam em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, 

para que com ele Ele pode derrubar as nações, e ele as regerá com vara de ferro; e Ele 

pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. 



O "cavalo branco" simboliza o poder e autoridade; generais romanos vitoriosos montou em 

cavalos brancos pelas ruas de Roma em suas procissões triunfais. White também simboliza a 

impecável ilibada natureza, absolutamente santo do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é "Fiel 

e Verdadeiro" Ele guarda a sua palavra e tem que agir contra o pecado; portanto, "em justiça 

julga e faz guerra." Seu julgamento é absolutamente preciso, porque "Seus olhos eram como 

chama de fogo", uma referência à sua onisciência. "Em sua cabeça havia muitos diademas", 

porque Ele é o único governante; o "Rei dos reis e Senhor dos senhores" (Apocalipse 

19:16). Ele tem um "nome escrito nele que ninguém conhece, senão ele mesmo." Este nome 

único (que representa tudo o que Ele é) transcende a compreensão humana como a natureza 

de Deus transcende todas as idéias. Ninguém pode compreender plenamente majestade, 

autoridade, glória, poder de Cristo, ou a plenitude de seus outros atributos. Que "Ele está 

vestido com um manto tinto de sangue" significa que esta não será sua primeira batalha. Seu 

manto carrega o sangue dos inimigos que Ele já conquistados, e, em breve ter o sangue 

daqueles que Ele está prestes a destruir. 

Acompanhamento "a Palavra de Deus," o Filho que existiu desde toda a eternidade (João 

1: 1) e "se fez carne, e habitou entre nós" (v. 14), serão os "exércitos que estão no céu, 

vestido in fine linho, branco e puro ... segui-Lo em cavalos brancos "Esta força celeste 

inclui os crentes da era da igreja (Apocalipse 19: 7-8)., os crentes do Antigo Testamento 

(Judas 14-15), e aqueles martirizados no início da tribulação (Apocalipse 7: 9, 13-14), 

bem como os santos anjos (Mt 25:31.). 

O julgamento de Cristo será instantânea e precisa. "A partir de sua boca saía uma espada 

afiada", simbolizando o poder mortífero da sua palavra (cf. 1:16; Isa. 11: 4) ". Para que 

com ele Ele pode derrubar as nações", Tendo feito isso, Jesus "as regerá com vara de 

ferro" (cf. Ps 2: 8-9; Apocalipse 12: 5.). O imagens vívidas de Cristo pisando "o lagar do 

vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso" imagens Ele esmagando a humanidade 

pecadora, como seria de esmagar as uvas para fazer vinho (cf. Is 63: 1-4.). 

Ao contrário de sua primeira vinda, quando Ele veio em humildade para morrer como um 

sacrifício pelo pecado, Jesus virá novamente para matar , com poder e grande glória (cf. 

Mat. 26:64). Ele manifestará seu poder por tanto destruindo e renovar o 

mundo; derrotando e julgar Satanás, os demônios, o Anticristo, e suas forças; e 

eliminando todos os não regenerados, ao mesmo tempo que estabelece o Seu reino para 

aqueles que pertencem a Ele (Mat. 25:34). 

SANTOS 

Mas quando estas coisas começarem a acontecer, endireitar-se e 

levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está 

próxima. " (21:28) 

Quando os sinais que indicam que a volta do Senhor está próximo (cf. capítulo 20 deste 

volume) começarem a acontecer, os crentes vivos naquela época são a endireitar-se e 

levantar suas cabeças.Embora eles não podem saber o dia exato Jesus chegar, os eventos 

indicar a sua redenção está próxima e que "ele está próximo, às portas" (Mat. 24:33). 



Como grande vai esta vinda do Filho de Deus ser? Toda pessoa que já viveu irá 

desempenhar um papel no evento mais dramático da história. Os crentes do Antigo 

Testamento e eras da igreja e aqueles martirizados durante a tribulação vai participar com 

alegria na glória e felicidade do céu. Eles vão voltar com Cristo ao Seu reino terreno, 

juntamente com os crentes que sobrevivem da tribulação. Por outro lado, os que estiverem 

vivos que se recusam a se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo vai enfrentar a morte 

temporal, seguido imediatamente por inferno eterno. 

A mensagem urgente para os incrédulos, em seguida, e agora é: "Buscai ao Senhor 

enquanto se pode achar; invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, eo 

homem maligno os seus pensamentos; e deixá-lo voltar para o Senhor, e Ele terá 

compaixão dele, e para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar "(Is 55: 6-7; cf. 2 

Cor 6:... 2; Hb 3: 7 -13; 4: 7). Atrasar uma resposta ao chamado de Deus para se 

arrepender e ser salvo arrisca a oportunidade perdida, que resulta em tragédia eterna (cf. 

Lucas 13: 24-27; 17: 26-33; Atos 24:25). 

 
120. Os sinais da volta de Cristo-Parte 6: A 

Geração final (Lucas 21: 29-33) 

Então Ele lhes disse uma parábola: "Olhai para a figueira e todas 

as árvores; assim que dar folhas, você vê-lo e saber por si mesmos 

que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes 

acontecer estas coisas, reconhecer que o reino de Deus está 

próximo. Em verdade vos digo que, esta geração não passará até 

que todas as coisas ocorram. O céu ea terra passarão, mas as 

minhas palavras não passarão. (21: 29-33) 

Todos os que amam o Senhor e estão preocupados com a sua glória, desejo Seu 

retorno. Eles esperam ansiosamente para "Filho [de Deus] do céu, a quem ele ressuscitou 

dentre os mortos, que é Jesus" (1 Ts. 1:10) e estão "procurando a bendita esperança ea 

manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo "(Tito 2:13). Paulo 

referiu-se os cristãos como aqueles "que amaram [de Cristo] vinda" (2 Tim. 4: 8). No 

final do livro do Apocalipse, o apóstolo João respondeu a promessa de Cristo: "Sim, 

venho sem demora", dizendo: "Amém. Vem, Senhor Jesus "(Ap 22:20). Os crentes 

também antecipar a glória a ser revelada em-los; a manifestação da glória dos filhos de 

Deus, que terá lugar na volta de Cristo com a redenção do corpo (Rom. 8: 18-23). 

A segunda vinda é o mais importante de todos os assuntos, porque todas as outras 

verdades bíblicas encontrar o seu ponto culminante na mesma. O retorno de Jesus Cristo 

marca a consumação da história da redenção; ela traz à Proposito gloriosa conclusão de 

Deus em Seu plano eterno de salvação. A indiferença para com ele ou ignorância de suas 

características reveladas é indesculpável e rouba o Senhor da devida honra. 

Não surpreende, então, a verdade do retorno de Cristo é um tema importante no Novo 

Testamento, incluindo o próprio ensinamento de Jesus. Sua exposição mais completa e 

abrangente do evento aconteceu na quarta-feira da Paixão Week, em resposta a perguntas 



de seus discípulos sobre os sinais de Sua vinda, o fim da era presente, e o estabelecimento 

de Seu reino terreno. Este tratamento de Seu retorno tem sido tradicionalmente conhecido 

como o Sermão do Monte, porque o Senhor o revelou aos Seus discípulos, enquanto eles 

estavam no Monte das Oliveiras (Matt. 24: 3; Marcos 13: 3). Suas verdades têm sido 

objeto do evangelho de Lucas desde o versículo 7 deste capítulo. 

Como observado nos capítulos anteriores deste volume, o período entre a primeira ea 

segunda vinda de Cristo será marcado por três categorias gerais de sinais: Engano (falsos 

cristãos, falsos mestres, e uma falsa igreja), as catástrofes (tanto sintéticos e naturais), e 

perseguição dos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Todas essas coisas vão se tornar 

cada vez mais graves como o tempo do retorno de Cristo se aproxima. 

Em adição a esses sinais gerais, haverá dois mais específicos. No meio da tribulação, o 

Anticristo, que fingiu ser protetor e benfeitor de Israel, vai profanar o templo em 

Jerusalém, através da criação da "abominação da desolação" (Dan 11:31;. 0:11; Matt 

24:15;. Cf 2 Tessalonicenses 2: 3-4) -a imagem blasfema de si mesmo que todos serão 

obrigados a adorar ou ser morto (Apocalipse 13: 14-15; 14:.. 9, 11).Esse ato irá 

desencadear a manifestação grave da ira divina e julgamento que marca a segunda metade 

da tribulação, que Jesus se referiu como a "grande tribulação" (Mt 24:21;. Cf. Ap 

7:14). Que intensas e inigualáveis três anos e meio de devastação, destruição e morte 

atingirá o seu clímax quando as forças do Anticristo ao redor de Jerusalém (Lucas 21:20) 

para enfrentar a sua destruição. 

A história simples e direta, o Senhor disse nesta passagem não é uma alegoria, ou um 

mistério com significado oculto. É uma analogia, parábola, ou ilustração redigida em 

linguagem simples e inconfundível.Os discípulos, que afinal eram simples, homens 

trabalhadores comuns, e não teólogos sofisticados, teria facilmente entendido seu 

significado. A história de Jesus pode ser discutida em três temas: a analogia simples, a 

aplicação específica, e a autoridade sobrenatural. 

A ANALOGIA SIMPLES 

Então Ele lhes disse uma parábola: "Olhai para a figueira e todas 

as árvores; assim que dar folhas, você vê-lo e saber por si mesmos 

que o verão está próximo. (21: 29-30) 

Como Ele freqüentemente fazia, Jesus disse uma agrária parábola, os elementos dos 

quais estavam familiarizados com eles, para esclarecer a verdade espiritual desconhecida 

(cf. 8: 4-15; 13: 6-9, 18-19; 15: 3-7; 20:. 9-19; Mt 13: 24-30; 20: 1-16., Marcos 4: 26-

29) A figueira, uma visão comum em Israel, é usado frequentemente nas Escrituras em 

analogias espirituais. Em Juízes 9: 10-11 Jotão usado a figueira em sua analogia 

repreender Israel para fazer Abimeleque rei. Oséias usou a figueira para representar os 

patriarcas (Os. 9:10). Jeremiah usado bons e maus figos para ilustrar boas e más pessoas 

(Jer. 24: 1-10), enquanto Joel usou a figueira para representar Israel (Joel 1: 6-7). 

Figueiras, como todo o resto das árvores, estendeu suas folhas na primavera. Todos 

compreendem a realidade óbvia que as árvores de brotamento da primavera indicam que 

o verão está próximo. ponto do Senhor é que os eventos no presente podem antecipar o 

que vai acontecer no futuro. 



A APLICAÇÃO ESPECÍFICA 

Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, 

reconhecer que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos 

digo que, esta geração não passará até que todas as coisas 

ocorram. (21: 31-32) 

Assim como o aparecimento de folhas em árvores significa que o verão está 

próximo, então você também, Jesus declarou: quando você vê essas coisas -os sinais de 

Sua volta que Ele havia delineado no anterior verses- acontecendo, reconhecer que o 

reino de Deus é próximo. A palavra duas vezes repetida você (o povo viva quando os 

últimos sinais de Sua volta começarem a acontecer) é a ponte entre o princípio geral 

consagrado na analogia de Cristo e da sua aplicação específica. 

A palavra verdadeiramente ( Amém ) é enfático, e indica que o que Jesus estava prestes 

a dizer é um vital, a verdade inequívoca (cf. Mt 5:18; 6:. 2, 5, 16; 08:10; 11:11; 18 : 3; 

19:23; Marcos 03:28; 10:15; João 3: 3, 5; 5: 24-25; 6:47; 8:51, 58; 16:23). 

A identidade da geração a quem Jesus estava se referindo tem sido muito discutido. Uma 

opinião comum é que o Senhor estava se referindo aos discípulos; que Ele estava dizendo 

que eles viveriam para ver a Sua segunda vinda. Mas, se era isso que ele queria dizer, 

Jesus estava errado, uma vez que Ele, obviamente, não retornou em suas vidas. Alguns, 

procurando negar a Sua divindade e, assim, minar sua autoridade divina sobre as suas 

vidas, argumentam exatamente isso. Eles abusam palavras de Jesus em Marcos 13:32, 

"Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas 

somente o Pai", em uma tentativa de apoiar o seu ponto. Já que ele mesmo admitiu que a 

sua ignorância, eles argumentam, deve vir como nenhuma surpresa que ele estava 

errado. Mas, ainda que Jesus voluntariamente anular o pleno uso dos seus atributos 

divinos durante sua encarnação (Fp 2: 5-7.), Isso nunca fez com que Ele errar. Então, esse 

ponto de vista é inaceitável. 

Outro ponto de vista sustenta que Jesus se referia à destruição de Jerusalém em AD 70. De 

acordo com esse ponto de vista, as pessoas de quem o Senhor falou incluídos não só os 

discípulos, mas também toda aquela geração. Embora seja verdade que Jerusalém foi 

cercada pelo exército romano no D.C 70, os outros sinais do retorno de Cristo, que Ele 

tinha referido anteriormente neste catástrofes discurso-em todo o mundo em uma escala 

sem precedentes na história e definição do Anticristo up da abominação da desolation- 

não ocorreu. Nem, o mais importante, é que Jesus voltará à Terra após os acontecimentos 

de AD 70. A geração vivos naquele momento fez passar antes que ele voltasse. 

Deve-se notar que alguns (os proponentes da visão conhecida como full ou 

hiperpreterismo) são forçados a argumentar que Jesus encontrou no D.C 70, mas não em 

um sentido corporal literal.Hiperpreteristas acredito que todos bíblico-profecia incluindo 

a segunda vinda de Cristo foi cumprida por AD 70. Esse erro radical coloca em 

movimento uma série de consequências desastrosas. Negar o retorno literal, corporal de 

Cristo significa negar Sua ascensão física, uma vez que, como os anjos disseram aos 

apóstolos: "Este Jesus, que foi levado de vocês para o céu, há de vir exatamente da mesma 

maneira como você viu ir para o céu "(Atos 01:11). Além disso, se a ressurreição de todos 

os crentes é um evento passado, ele deve necessariamente ser um espiritual, não um 



corpo. Ainda mais alarmante, a negar a ressurreição corporal de crentes é negar a 

ressurreição corporal de Cristo, uma vez que os dois eventos estão inseparavelmente 

ligados (1 Cor. 15:13, 16). Surpreendentemente, alguns hiperpreteristas consideram 

extremo que a ressurreição de Cristo também foi um espiritual, não física. 

A verdade é que negar a ressurreição corporal destrói a fé cristã. Em 1 Coríntios 15, o 

apóstolo Paulo sem rodeios advertiu os crentes de Corinto, alguns dos quais negavam a 

ressurreição corporal, de seis terríveis consequências de que a negação (v. 12): 

 Pregação Cristo seria inútil (14 v.) 

 A fé em Cristo seria em vão (v. 14) 

 (V. 15) Todos os que pregado e ensinado a ressurreição seria mentirosos 

 Ninguém poderia ser redimido do pecado (v. 17) 

 Os crentes que já haviam morrido teria perecido (v. 18) 

 A esperança em Cristo, que é para a vida presente só faria cristãos "de todos os homens 
os mais dignos de lástima" (v. 19) 

Para negar o futuro, a ressurreição corporal dos crentes é, como Himeneu e Fileto, que 

"se desviaram da verdade" (2 Tim. 2:18). (Para uma crítica mais detalhada de 

hiperpreterismo, ver meu livro A Segunda Vinda [Wheaton, Ill .: Crossway, 1999], 9-13). 

Uma terceira visão vê a geração de que o Senhor falou que a raça judaica, Seu ponto é 

que os judeus iria sobreviver até o fim. Mas isso não teria dito nada a discípulos que já 

não soubesse. Eles entenderam a partir do Antigo Testamento que Deus fez uma aliança 

eterna com Israel. Em Jeremias 31: 35-37 Deus declarou: 

Assim diz o Senhor, que dá o sol para luz do dia e as leis fixas da lua e das estrelas para 

luz da noite, que agita o mar, de modo que suas ondas rujam; o Senhor dos Exércitos é o 

seu nome: "Se esta ordem fixas diante de mim", declara o Senhor "., em seguida, a 

descendência de Israel também deixará de ser uma nação diante de mim para sempre" 

Assim diz o Senhor: "Se os céus acima podem ser medidos e os fundamentos da terra cá 

em baixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo que eles fizeram 

", diz o Senhor. 

Mais tarde, em Jeremiah Ele acrescentou: 

"Porque assim diz o Senhor ', Davi deve nunca falta um homem a sentar-se no trono da 

casa de Israel; e os sacerdotes Nunca faltará varão diante de mim para oferecer 

holocaustos, para queimar ofertas de cereais e de preparar sacrifícios continuamente. "A 

palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo:" Assim diz o Senhor: 'Se você pode quebrar 

Minha aliança para o dia e minha aliança para a noite, de modo que o dia ea noite não 

será a seu tempo, então a minha aliança também pode ser quebrado com Davi, meu servo, 

de modo que ele não vai ter um filho que reine no seu trono, e com os sacerdotes, meus 

ministros. Como o exército dos céus não podem ser contados e a areia do mar não pode 

ser medido, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que 

ministram diante de mim. "" ... "Assim diz o Senhor: 'Se meu aliança para o dia e noite, 

não estão, e os padrões fixos de céu e da terra eu não estabeleceram, então eu rejeitarei a 



descendência de Jacó e de Davi, meu servo, não tendo a partir de seus descendentes 

governantes sobre os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Mas vou restaurar suas 

fortunas e terá misericórdia deles "(33: 17-22, 25-26; cf. Gn. 17: 7-8, 19; 2 Sm. 23:. 5; 

Jer 32:40 ; Ez 37:25; Lc. 1: 72-73; Atos 03:25; Hb 9:15). 

Ele teria sido inútil para Jesus para introduzir este tópico para os discípulos. A natureza eterna 

da aliança de Deus com Israel não era um problema para eles, e não tem nada a ver com a sua 

pergunta inicial sobre os sinais da volta do Senhor (Lucas 21: 7). 

A noção de que a palavra geração refere-se a pessoas más em geral (cf. Mt 12:39, 45; 16: 

4.) é igualmente inútil. Que sempre haverá pessoas más, até que Cristo retorna é auto-

evidente e se comunica nada de novo ou definitiva. Ele também seria um fracasso para se 

relacionar com a analogia da figueira brotando ser um sinal de verão. 

Ainda uma outra perspectiva (popularizado em 1970 o livro de Hal Lindsey O Late Great 

Planet Earth ) vê a geração como a que vivo quando Israel foi restaurada como uma 

nação em 1948. Seus proponentes interpretar a figueira como um quadro alegórico de 

Israel, e sua brotação como uma referência ao renascimento de Israel como nação. Porque 

eles ensinam que uma geração bíblica é de quarenta anos de duração, a conclusão lógica 

de que ponto de vista é de que Cristo teve que retornar antes de 1988. Obviamente, isso 

não aconteceu. Além disso, a inclusão da frase de Lucas todas as árvores indica que 

Jesus não estava identificando a figueira com Israel, mas apenas a partir de árvores, em 

geral, para ilustrar seu ponto, como mencionado acima. 

Todas essas interpretações não conseguem nem para explicar o significado de geração no 

contexto da parábola, ou para mostrar como Jesus respondeu resposta dos discípulos 

questão (v. 7). É melhor entender a geração da qual Jesus falou de ser o único que vai 

estar vivo quando os sinais vir a passar. Assim como o aparecimento de folhas nas árvores 

indica que o verão está próximo, assim será também esses sinais revelam que a geração 

que a vinda do Filho do homem para estabelecer o terreno, milenar reino de Deus está 

próximo. Isso também responde a pergunta dos discípulos que levou o discurso do 

Senhor. O retorno de Cristo virá logo após o aparecimento dos sinais finais. 

A final geração será limitado aos salvos após o arrebatamento da igreja, que terá lugar 

antes da tribulação começa. Diversas linhas de evidência apoiar a visão pretribulational 

do arrebatamento. 

Em primeiro lugar, o fluxo de pensamento no livro de Apocalipse sugere que a Igreja não 

estará na terra durante a tribulação. A igreja aparece repetidamente na terra nos capítulos 

1 a 3. Nos capítulos 4 e 5 a cena muda para o céu, onde a igreja, representada pelas vinte 

e quatro anciãos (4: 4, 10; 5: 8; cf. 11:16; 19: 4), é exibido (para a evidência de que os 

vinte e quatro anciãos representam a igreja, verApocalipse 1-11 , A Commentary 

MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 1999], 148-50). Em seguida, nos 

capítulos 6-18, que registram os eventos da tribulação, a igreja não é mencionado. No 

capítulo 19 da igreja retorna com Cristo (19:14; cf. v. 8). 

Em segundo lugar, não há avisos ou instruções na Escritura dirigida à igreja que diga a 

ele como viver durante os julgamentos divinos devastadores da tribulação. 



Em terceiro lugar, as passagens que descrevem o arrebatamento (João 14: 1-3; 1 Cor 15: 

51-52; 1 Tessalonicenses 4:.. 13-18) não fazem menção de julgamento, que aparece com 

destaque nas passagens que descrevem o retorno de Cristo (eg, Mt 13: 34-50; 24:. 29-44; 

Ap 19: 11-21). 

Em quarto lugar, um arrebatamento posttribulational é inútil. Por que os crentes êxtase ao 

encontro de Cristo no ar (1 Ts. 4:17), apenas para tê-los retornar imediatamente à terra 

com Ele? Por que simplesmente não reuni-las para encontrá-Lo quando Ele chega na 

terra? Comentando sobre a inutilidade de um arrebatamento posttribulational Tomé R. 

Edgar pergunta: 

O que pode ser o propósito de manter um remanescente vivo pela tribulação para que 

alguns da igreja sobreviver e, em seguida, levá-los para fora da sua situação e torná-los o 

mesmo que aqueles que não sobreviveram? Por que mantê-los por isso? [A] explicação 

que eles fornecem uma escolta para Jesus não se sustenta. Santos vivos arrebatados será 

exatamente o mesmo que o santos mortos ressuscitados.Por que os crentes mortos não 

podem cumprir esta Proposito? Por que manter um remanescente vivo [através da 

Tribulação], depois arrebatar-los e realizar, no máximo, por deixá-los morrer? Não há 

propósito ou realização em [tal] êxtase ... 

Com todos os santos de todas as épocas passadas e os exércitos de anjos [] no céu 

disponíveis como escoltas e do fato de que [arrebatados] santos não fornecem nenhuma 

escolta diferente do que se tivessem sido mortos, por que permitam a igreja a sofrer 

imensamente, a maioria dos crentes [a] ser morto, e poupar um pouco para um 

arrebatamento que não tem nenhum propósito aparente, imediatamente antes das 

[Tribulação] período terminar? ... É esta a promessa? Você vai sofrer, ser morto, mas vou 

manter alguns vivos, e tirá-los um pouco antes os bons tempos virão. Tal raciocínio, é 

claro, exige uma explicação para a aparente falta de propósito para um arrebatamento 

posttribulational de qualquer espécie. 

Podemos observar o seguinte: 

1. An, portentoso, evento incomum de uma só vez, como o arrebatamento deve ter um 
propósito específico. Deus tem propósitos para suas ações. Este objetivo deve ser 
aquele que só pode ser realizado por um evento tão incomum como um arrebatamento 
dos santos vivos. 

2. Este propósito deve concordar com os princípios gerais de Deus de operação. 

3. Há pouca ou nenhuma razão aparente para arrebatar os crentes, quando o Senhor voltar 
e apenas antes de configurar o reino há muito aguardado com todas as suas 
perspectivas alegres. 

4. Há uma boa razão para entregar todos os que já são crentes da tribulação, onde eles 
seriam alvos especiais de perseguição. 

5. Para entregar a partir de um período de julgamento universal e destruição física, como 
a tribulação requer a remoção da terra por morte ou arrebatamento. A morte não é 
apropriado como uma promessa em Apocalipse 03:10. 

6. Livramento da tribulação antes de começar concorda com relações anteriores de Deus 
com Noé e Ló e se declarou diretamente como um princípio de ação de Deus para com 



os crentes em 2 Pet. 2: 9. ("Robert H. Gundry e Apocalipse 3:10," Graça Theological 
Journal 3 [Primavera 1982]: 43-44) 

Em quinto lugar, se no final da tribulação todos os incrédulos são julgados e executados, 

e todos os crentes que vivem arrebatados e dado seus corpos glorificados, que seriam 

deixados vivos para povoar o reino milenar (cf. Is. 65: 20-23)? 

Em sexto lugar, a promessa para a igreja em Apocalipse 3:10 é que ele vai ser mantidos 

fora da tribulação, não preservado no meio da mesma (ver Apocalipse 1-11 , 124-25). 

Finalmente, existem diferenças notáveis entre o arrebatamento ea segunda vinda, para 

além da questão do julgamento observado anteriormente. No êxtase, a igreja se reúne 

Cristo no ar; Na segunda vinda, a Igreja retorna com Cristo na Terra. No arrebatamento, 

a igreja vai para o céu; Na segunda vinda, ele retorna à Terra. No êxtase, o Monte das 

Oliveiras é intocável; na segunda vinda é tocado e dividida. No êxtase, santos vivos são 

traduzidos; Na segunda vinda, ninguém é traduzido para o céu. No êxtase do mundo não 

é julgado, e fica pior pecado; Na segunda vinda, o pecado é julgado, e o mundo é 

governado por justiça. No êxtase do corpo vai para o céu; na segunda vinda se trata de 

terra. O arrebatamento é iminente e sem sinais; a segunda vinda tem sinais distintos que 

o precedem. O arrebatamento envolve apenas a salvo; a segunda vinda envolve tanto os 

salvos e os perdidos. 

A AUTORIDADE DE SOBRENATURAL 

O céu ea terra passarão, mas as minhas palavras não 

passarão. (21:33) 

A frase deste verso de abertura não é mera hipérbole; o céu ea terra , de 

fato passar. Depois de mil anos de Cristo terrena reino chega ao fim, Deus o destruirá o 

presente céu e da terra e criar um novo céu e da terra. Em sua segunda epístola Pedro 

descreveu a destruição do universo atual: 

Mas por Sua palavra os céus ea terra estão sendo reservados para o fogo, mantida para o 

dia do juízo e da perdição dos homens ímpios ... Mas o dia do Senhor virá como um 

ladrão, no qual os céus passarão com um estrondo, os elementos serão destruídos com o 

calor intenso, ea terra e as obras serão queimadas. Uma vez que todas estas coisas são 

para ser destruído, desta forma, que tipo de pessoas não deveis ser em conduta e piedade 

sagrado, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus serão 

destruídos por incineração, e os elementos se desfarão abrasados! Mas de acordo com a 

sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. (2 Pedro 3: 

7, 10-13) 

Em sua visão do julgamento do grande trono branco, João escreveu: "E vi um grande trono 

branco, eo que estava assentado sobre ele, de cuja presença a terra eo céu fugiram, e não se 

achou lugar para eles" (Ap 20: 11; cf. 21: 1; Isa 65:17; 66:22).. 

Em contraste, as palavras de Jesus . não passará Eles não são efêmeras como flores ou 

grama (Is. 40: 8), mas permanente. Sua palavra não pode nem ser acrescido nem tirado 

(cf. Deut. 4: 2; Mt 5: 17-19; Lucas 16:17; Ap 22: 18-19.). A Palavra de Deus é a mesma 



inatacável, a verdade imutável se fala do passado, presente ou futuro. Assim como os 

cristãos foram "nascido de novo ... através do viva e permanente palavra de Deus" (1 

Pedro 1:23) e estão sendo santificado pela "palavra de Sua graça" (Atos 20:32), assim 

será também eles em no futuro, ser glorificado, de acordo com as promessas da Palavra 

(Rm 8:17., 30). 

 
121. Os sinais da volta de Cristo-Parte 7: 

Presente do crente com Cristo (Lucas 21: 34-36) 

Esteja atento, para que os vossos corações não serão 

sobrecarregados com dissipação e embriaguez e as preocupações 

da vida, e esse dia não virá sobre ti de repente como uma 

armadilha; para isso virá sobre todos os que habitam sobre a face 

de toda a terra. Mas mantenha em alerta em todos os momentos, 

Orando para que você possa ter força para escapar de todas estas 

coisas que estão prestes a acontecer, e estar em pé diante do Filho 

do Homem "(21: 34-36). 

O nascimento de Jesus Cristo é o evento mais conhecido da história antiga e a história 

mais conhecida em toda a cultura ocidental. Natal é ostensivamente a celebração da 

encarnação. Na realidade, porém, há muito tempo se confundido com e obscurecido pela 

bagagem cultural não relacionado, características pagãs, e temas do inverno. A amálgama 

sincretista é o maior, mais longo, mais elaborada e mais caro celebração no mundo 

ocidental, e no centro de toda a confusão é o reconhecimento de que o Filho de Deus 

nasceu. 

Mas, ainda que o mundo vê (se de um modo cansado) a primeira vinda do Senhor Jesus 

Cristo como um bom motivo para uma festa sem fim, não haverá festa quando Ele vier 

pela segunda vez: 

Em seguida, um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, 

dizendo: "Então vai Babilônia, a grande cidade, a ser jogado para baixo com violência, e 

não vai ser encontrado por mais tempo. E o som de harpistas e músicos e tocadores de 

flauta e de trombeteiros não será ouvido em você por mais tempo; e nenhum artífice de 

outra embarcação será encontrada em você por mais tempo;e ao som de uma usina não 

será ouvido em você por mais tempo; e à luz de uma lâmpada não vai brilhar em você por 

mais tempo; ea voz do noivo e da noiva não vai ser ouvido em você por mais tempo;para 

seus mercadores eram os grandes homens da terra, porque todas as nações foram 

enganadas pelas tuas feitiçarias "(Apocalipse 18: 21-23). 

Tão popular como é sentimentalizar a chegada do bebê em Belém, é correspondentemente 

impopular para proclamar Sua chegada para executar o julgamento final. O mundo está 

ansioso para abraçar um bebê em uma manjedoura, mas não tem tolerância para um soberano 

Senhor vindo em poder, glória e julgamento. Jesus veio ao mundo pela primeira vez na 

humildade para salvar os pecadores; Ele voltará no visor cheio de Sua divindade e glória para 



julgar os pecadores, estabelecer o seu reino para os santos, e trazer para a realidade do estado 

eterno, finalmente, povoando o céu eo inferno. 

A revelação mais dramático sobre a volta de nosso Senhor vem do ensino detalhado Ele 

próprio deu aos discípulos dois dias antes de sua execução. Esse ensino, vulgarmente 

conhecido como o Sermão do Monte, se encontra em Mateus 24 e 25, Marcos 13 e Lucas 

21. Em seu discurso, Jesus descreveu os sinais de que a levaria até a Sua vinda (cf. a 

exposição de Lucas 21: 7 -33 nos capítulos anteriores deste volume). 

O que Ele não revelou, no entanto, foi o momento exato do seu retorno. Em vez disso, 

Ele advertiu os crentes, "Fique alerta, em seguida, para que você não sabe o dia nem a 

hora" (Mateus 25:13;. Cf. Lc 0:40). Não há sinais precedem o arrebatamento, que é o 

próximo evento no calendário profético. É iminente; isto é, Cristo poderia voltar para a 

Sua Igreja a qualquer momento. Esta verdade de imanência é demonstrado por muitas 

declarações de Paulo, como quando ele elogiou os crentes de Corinto, porque eles foram 

"aguardando ansiosamente a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo" (1 Cor. 1: 7), que 

terá lugar quando Ele voltar, e os cristãos de Tessalônica para "esperar [ndo] para o Seu 

Filho do céu, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, que nos livra da ira 

vindoura" (1 Ts. 1:10). Em sua segunda carta inspirada aos Tessalonicenses, Paulo 

escreveu como se "reunir a [Cristo]" dos crentes (2 Ts 2: 1.) Poderia ocorrer a qualquer 

momento. Três vezes no último capítulo da Bíblia, Jesus, pessoalmente, prometeu que 

Ele estava vindo de repente (Ap 22: 7, 12, 20). 

A realidade das muitas características que fazem parte da segunda vinda é uma fonte de 

conforto para os cristãos; que é a sua "bendita esperança" (Tito 2:13). Como mencionado 

acima, a igreja de Corinto estava "aguardando ansiosamente a revelação de nosso Senhor 

Jesus Cristo" (1 Cor. 1: 7). Depois de apresentar a verdade sobre o arrebatamento aos 

Tessalonicenses, Paulo escreveu: "Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras" 

(1 Ts. 4:18). Tiago exortou seus leitores, "Você também ser paciente; fortalecer os vossos 

corações, porque a vinda do Senhor está próxima "(Tiago 5: 8). Resposta do apóstolo 

João à promessa de Jesus de que Ele iria retornar, "Amém. Vem, Senhor Jesus "(Ap 

22:20), expressa o anseio e expectativa que tem caracterizado a todos os que amam o 

Senhor Jesus Cristo. 

Esta parte do relato de Lucas do Sermão do Monte contém ensino prolongado final de 

Jesus a respeito de seu retorno. Relativo aos presentes de Natal dos homens sábios, que 

podem ser resumidas como quatro presentes os cristãos podem dar a ele quando voltar: 

antecipação vigilante, de separação espiritual, ocupação evangelística, e continuação fiel. 

ANTECIPAÇÃO VIGILANT 

Esteja atento ... Mas mantenha em alerta em todos os tempos (21: 

34a, 36a) 

Desde o primeiro evento do apocalipse, o arrebatamento signless da igreja, é iminente, os 

crentes devem viver suas vidas na expectativa de que Jesus pode voltar para o seu corpo 

a qualquer momento. A igreja em Tessalônica modelado a vigilância constante, vigilância 

e prontidão que é marcar todos os cristãos, continuando a "esperar por seu Filho do céu, 

a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, que nos livra da ira vindoura" (1 Ts. 



1:10). Os crentes devem sempre estar em guarda e manter em estado de alerta em 

todos os momentos, desde a vinda do Senhor será tão inesperada como a chegada de um 

ladrão (Lc 0:39; 2 Pedro 3:10; Ap 3: 3; 16:15 ). 

O relato de Mateus do Sermão do Monte contém três ilustrações que enfatizam a 

necessidade de estar pronto. O primeiro é o relato histórico do dilúvio global: 

Para a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Porque, assim como, nos 

dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao 

dia em que Noé entrou na arca, e eles não entenderam até que veio o dilúvio e os levou a 

todos; assim será a vinda do Filho do homem. Em seguida, haverá dois homens no 

campo; um será tomado, e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no 

moinho; um será tomado, e outro será deixado. Portanto, esteja em estado de alerta, para 

que você não sabe em que dia virá o vosso Senhor. (Mateus 24: 37-42; cf. Lucas 17: 26-

27.) 

Durante os 120 anos em que Noé gastos construir a arca, a vida continuou como de costume, 

como indicado pela declaração matéria-de-fato de que as pessoas estavam "comendo e 

bebendo, casavam e davam-se em casamento" (v. 38). Eles não prestaram atenção aos avisos 

constantes de julgamento vindouro proclamada por Noé, que é chamado de "pregador da 

justiça" (2 Pedro 2: 5). Em seu ceticismo e descrença, eles rejeitaram a verdade de que o 

julgamento estava chegando ", até que veio o dilúvio e os levou a todos" (Mat. 24:39). A 

mesma coisa aconteceu em uma escala local "nos dias de Lot: comiam, bebiam, eles estavam 

comprando, eles estavam vendendo, eles estavam plantando, eles estavam construindo; mas 

no dia em que Lot saiu de Sodoma choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos "(Lucas 

17: 28-29). Além disso ilustrando a imprevisibilidade repentina de seu retorno, ele disse: 

"Haverá dois homens no campo; um será tomado, e outro será deixado. Duas mulheres 

estarão moendo no moinho; um será tomado, e outro será deixado "(vv. 40-41). As pessoas 

vão ignorar todas as advertências e vida vai continuar como de costume, até que seja tarde 

demais e julgamento divino cai sobre o mundo despreparado. 

A segunda ilustração do relato de Mateus é a história hipotética de um homem cuja casa 

foi assaltada. Obviamente, "se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, 

ele teria sido em alerta e não teria permitido que sua casa fosse arrombada" (43 

v.). Nenhum ladrão seria tolo o suficiente para anunciar com antecedência quando ele ia 

roubar alguém; portanto, os proprietários tem que estar preparado em todos os 

momentos. Aplicando o princípio de Sua volta, Jesus disse: "Por esta razão, você também 

deve estar pronto; pois o Filho do Homem virá numa hora em que você não acha que ele 

vai "(v. 44). 

A analogia última contrasta um escravo fiel com um maligno. O "escravo fiel e sensata a 

quem o senhor pôs na frente da sua família [deu aos seus companheiros escravos] o seu 

alimento no tempo apropriado" (v. 45). Porque ele fielmente as suas funções durante a 

ausência de seu mestre, Jesus disse a seu respeito: "Bem-aventurado aquele servo a quem 

seu senhor encontrar fazendo assim quando vem.Em verdade vos digo que ele vai colocá-

lo no comando de todos os seus bens "(vv. 46-47). 



Por outro lado, o "escravo mau [disse] no seu coração: O meu senhor não vem por um 

longo tempo", e [começou] a espancar os seus escravos e comer e beber com os bêbados 

"(vv 48-49. ). Mas "o senhor daquele servo virá num dia em que não o espera, e numa 

hora que ele não sabe" (v. 50), e o preço para o seu despreparo para o retorno do seu 

mestre será grave. Seu mestre "vai cortá-lo em pedaços e atribuir-lhe um lugar com os 

hipócritas; naquele lugar haverá choro e ranger de dentes "(v. 51). 

Não é de estranhar que os incrédulos viver com indiferença e irresponsável, sem se 

importar com a vinda do Senhor; que eles dizem ironicamente, "Onde está a promessa da 

sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde 

o princípio da criação "(2 Pedro 3: 4). Mas é imperdoável para os crentes a desconsiderar 

a segunda vinda e viver vidas descuidados. Para fazê-lo é o de enfrentar a perda de 

recompensas eternas (2 João 8). 

SEPARAÇÃO ESPIRITUAL 

Esteja atento, para que os vossos corações não serão 

sobrecarregados com dissipação e embriaguez e as preocupações 

da vida, e esse dia não virá sobre ti de repente como uma 

armadilha; para isso virá sobre todos os que habitam sobre a face 

de toda a terra. (21:34) 

Vigilant antecipação do retorno do Senhor produz o medo que leva à santidade e virtude 

nos crentes, pois motiva a separação das coisas do mundo e do pecado. Mēpote ( para 

que ) introduz uma cláusula resultado que expressa o resultado esperado de vigilante 

antecipando a segunda vinda. Aqueles que ansiosamente para assistir a volta do Senhor, 

não terão seus corações ... sobrecarregados com dissipação e embriaguez e as 

preocupações da vida, de modo que esse dia não virá sobre eles de repente, como 

uma armadilha. 

Os crentes parecem estar em vista aqui, porque eles são diferenciados dos que habitam 

sobre a terra .... Eles devem viver de tal maneira que eles possam apresentar a Cristo um 

coração que não estásobrecarregada com o pecado. Bareō ( ponderada para baixo ) 

significa "a ser sobrecarregado", "ser incomodado", ou "a ser superado." Em Mateus 

26:43 descreve os olhos de Pedro, Tiago e João como sendo pesados de sono, e em Lucas 

9:32 que refere-se ao mesmo três sendo superado com o sono na transfiguração. A palavra 

é usada em sentido figurado em 2 Coríntios 1: 8 da aflição de Paulo, e em 2 Coríntios 5: 

4 para falar do peso esmagador do pecado e da aflição que os crentes experiência nesta 

vida. 

Jesus, então, deu três exemplos de pecados que podem pesar as pessoas para 

baixo. Kraipalē ( dissipação ), literalmente, refere-se à náusea associada com a bebida e 

deboche. A embriaguez eo comportamento vil que o acompanha tem sido um problema 

em toda a história. Depois do dilúvio, Noé "tornou-se bêbado, e descobriu-se dentro de 

sua tenda" (Gn 9:21). Nabal, cujo nome significa "tolo", fez jus ao seu nome (1 Sam. 

25:25) por ficar bêbado em uma festa após desprezando e afastando-se mensageiros de 

Davi (v. 36). Enquanto Elá, rei do reino do norte de Israel, "estava em Tirza bebendo e se 

embriagando na casa de Arza, que estava sobre a casa em Tirza [1 Reis 16: 9] ... Zinri 

entrou e golpeou-o e colocou-o até a morte ... e tornou-se rei em seu lugar "(v 10;. cf. 



20:16). Surpreendentemente, alguns do Corinthians realmente ficou bêbado na Ceia do 

Senhor (1 Cor. 11:21). A Bíblia adverte repetidamente contra a embriaguez (Rm 13:13; 

1 Cor 5:11; 6:10; Gal 5:21; Ef 5.18; 1 Pedro 4:.... 3). 

As preocupações da vida são as questões, lutas, tentações e cuidados deste mundo 

caído. Na parábola do semeador, Jesus retratado aqueles consumidos com eles como 

"aqueles em que foi semeado entre os espinhos; esses são os que ouviram a palavra, mas 

os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e os desejos de outras coisas entrando, 

sufocam a palavra, e fica infrutífera "(Marcos 4: 18-19). No Sermão do Monte, Jesus disse 

aos seus ouvintes, 

Por esta razão, eu digo a você, não estar preocupado com a sua vida, quanto ao que haveis 

de comer ou pelo que haveis de beber; nem com seu próprio corpo, quanto ao que haveis 

de vestir. Não é a vida mais do que a comida, eo corpo mais do que o vestuário? Olhai 

para as aves do céu, que não semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; contudo, o 

Pai celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E quem de vós, por estar 

preocupado, pode acrescentar uma hora para a sua vida? E por que você está preocupado 

com o vestuário? Observe como os lírios do campo, como crescem; Eles não trabalham 

nem fiam, mas eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória se vestiu como um 

deles. Mas, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no 

forno, vai Ele não vestirá muito mais a você? Homem de pouca fé! Não se preocupe, 

então, dizer, ou "O que vamos beber?" Ou "Que vamos vestir a roupa?" Pois os gentios 

procuram avidamente todas estas coisas "O que vamos comer?"; pois vosso Pai celeste 

sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o seu reino ea sua justiça, 

e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então não se preocupe com o amanhã; para 

amanhã cuidará de si mesmo. Cada dia tem problemas suficientes própria. (Mateus 6: 25-

34; cf. Fl 4:19.). 

A verdade que os cristãos devem viver vidas santas à luz do iminente retorno de Cristo é 

repetido várias vezes no Novo Testamento. Em Romanos 13: 11-14 Paulo exortou, 

Faça isso, conhecendo o tempo, que já é a hora para você despertar do sono; por agora a 

salvação [não a nossa justificação passado ou nossa santificação presente, mas nosso 

futuro glorificação quando Cristo voltar] está mais próximo de nós do que quando no 

princípio cremos. A noite é passada, eo dia está próximo. Portanto, vamos deixar de lado 

as obras das trevas e vestir a armadura da luz. Andemos honestamente, como em pleno 

dia, não em orgias e bebedeiras, não em promiscuidade sexual e sensualidade, não em 

contendas e inveja. Mas colocar no Senhor Jesus Cristo, e não faz nenhuma provisão para 

a carne no tocante às suas concupiscências. 

"E agora, filhinhos, permanecei nele", escreveu João ", de modo que, quando ele se 

manifestar, tenhamos confiança e não sejamos longe Dele na vergonha, na sua vinda" (1 João 

2:28). Mais tarde, na mesma epístola que ele acrescentou, 

Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou ainda o que havemos de 

ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O 

veremos tal como Ele é. E todo aquele que tem esta esperança purifica-se a Ele, assim 

como Ele é puro. (3: 2-3) 



Viver na esperança do arrebatamento e segunda vinda produz vigilância e separação do 

pecado, e evita o pecado que leva à vergonha agora e mais tarde a perda da recompensa 

eterna (2 João 8). 

EVANGELÍSTICA OCUPAÇÃO 

para isso virá sobre todos os que habitam sobre a face de toda a 

terra. (21:35) 

Antecipação da chegada gloriosa do Senhor Jesus Cristo não só estimula os crentes a 

santidade pessoal, mas também os obriga a avisar o perdido. A volta do Senhor produzirá 

juízo universal sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. frase e 

execução cairá sobre todos os que rejeitaram Jesus Cristo e o verdadeiro evangelho. Essa 

realidade terrível deve aterrorizar os incrédulos e motivar os cristãos a realizar a grande 

comissão de "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 

Pai e do Filho e do Espírito Santo" (Mat. 28:19) . 

O fato de que o mundo do ante-diluviana ignorou a pregação de Noé e foram julgados 

por isso cataclismicamente e eternamente e as advertências inconfundíveis de Deus, que 

promete que todos que rejeitam o evangelho vai cair para julgamento divino (Lucas 17: 

26-30; cf. Mt . 25: 1-13) deve mover a igreja a compaixão pelos perdidos e perecendo, 

assim como Jesus chorou sobre Jerusalém (Mateus 23:37; Lucas 13:34) e Deus não tem 

prazer na morte do ímpio (Ez. . 33:11). 

Mas a igreja de hoje, muitas vezes abandonando a verdade do juízo e do inferno, está 

perdendo a sua eficácia na evangelização. Não porque as pessoas não falam sobre Jesus 

e salvação, mas porque há uma tendência dentro do evAngelicalalismo afirmar em nome 

do amor e da tolerância que quem professa mesmo uma vaga crença em Deus ou Jesus 

Cristo é dirigido para o céu. Alguns evangélicos professos vão mais longe e afirmam que 

até mesmo aqueles que não acreditam em Jesus ou o Deus da Bíblia irão para o céu, se 

eles fazem o seu melhor religiosamente ou moralmente e adorar a Deus com sinceridade 

em sua própria maneira. Essas noções eviscerar evangelismo, porque já não ver aqueles 

que aceitam apenas uma forma superficial, truncada do evangelho como condenados, 

condenado, perecendo pecadores. 

Também contribui para a perda da igreja de grave evangelismo evangelho é a crença entre 

muitas igrejas que a única maneira de alcançar o perdido é dar-lhes o que eles 

querem. Tais igrejas visualizar corajosamente confrontar o pecado e julgamento e 

proclamando o evangelho do arrependimento e da fé como um método arcaico, ineficazes 

de ganhar o mundo. Em vez disso, eles procuram fazer as pessoas se sintam confortáveis, 

e para atender aos seus caprichos e desejos. A idéia é fazer com que os pecadores, ao 

abraçar Jesus, fazendo a Sua mensagem menos ofensiva para eles. 

Tal ensino relega Deus e Sua Palavra a um papel subordinado na igreja e eleva 

entretenimento sobre a pregação bíblica e adoração. Mas a grande comissão não é um 

manifesto marketing. O Evangelismo não requer vendedores lisos, mas corajoso, 

destemido proclamadores da verdade divina. (I criticar essa tendência de algumas igrejas 

no meu livro envergonho do evangelho [Wheaton, Ill .: Crossway, 1993.) 



CONTINUAÇÃO FIEL 

Mas mantenha em alerta em todos os momentos, Orando para que 

você possa ter força para escapar de todas estas coisas que estão 

prestes a acontecer, e estar em pé diante do Filho do homem. 

"(21:36) 

Jesus concluiu sua mensagem com uma exortação urgente de perseverança; comandando 

os crentes a manter em estado de alerta em todos os momentos, Orando para 

que eles possam ter força. Ao longo de santos do Novo Testamento são instruídos a 

permanecer firmes na fé e avisados para não voltar para trás (por exemplo, Matt 24:13;. 

João 8:31; Colossenses 1: 21-23; Heb. 3: 6, 14; 10:39). Duas promessas são dadas àqueles 

que fielmente perseverar. 

Em primeiro lugar, eles vão escapar de todas estas coisas que estão prestes a ter 

lugar ; ou seja, os futuros e eternos julgamentos associados à segunda vinda de Cristo em 

poder e glória (1 Ts 1:10; 5: 9.).Os crentes da era da igreja serão arrebatados antes da 

tribulação começa e, assim, escapar das futuras decisões (cf. Ap 3:10); aqueles vivo 

durante a tribulação estará protegido contra o derramamento da ira de Deus sobre os 

descrentes. 

Em segundo lugar, tendo o juízo divino escapou, eles vão estar diante do Filho do 

Homem, recebendo aceitação, aprovação, e bem-vindo dEle. Ninguém pode fazê-lo em 

sua própria força. Confrontados com uma visão de Deus "sentado em um trono, sublime 

e exaltado" (Is. 6: 1), Isaías clamou: "Ai de mim, porque estou arruinado! Porque eu sou 

um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros; e os meus 

olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos "(Is. 6: 5). Confrontado por sua incapacidade 

de manter a lei de Deus, Paulo gritou: "Miserável homem que eu sou! Quem me livrará 

do corpo desta morte? "(Rom. 7:24). Somente por meio da justiça imputada de Cristo (2 

Cor. 5:21), comprado na cruz (Col. 1:20), qualquer pessoa pode estar diante dele 

perdoados, purificados, e aceito (Judas 24-25), "protegido pela poder de Deus mediante 

a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo "(1 Pedro 1: 5). 

 
122. A Preparação para a Cruz (Lucas 21: 37-22: 

13) 

Agora, durante o dia que Ele estava ensinando no templo, mas à 

noite ele iria sair e passar a noite no monte chamado das 

Oliveiras. E todo o povo se levantava de madrugada para chegar 

a Ele no templo para ouvi-lo. Agora, a festa dos pães ázimos, que 

é chamado a Páscoa, estava se aproximando. Os sumos 

sacerdotes e os escribas andavam procurando um modo poderem 

entregá-lo à morte; pois tinham medo do povo. E Satanás entrou 

em Judas, que foi chamado Iscariotes, que pertence ao número 

dos doze. E ele foi embora e discutido com os principais 



sacerdotes e oficiais como ele poderia trair a si mesmos. Eles 

estavam contentes e concordou em lhe dar dinheiro. Então ele 

consentiu, e começou a procurar uma boa oportunidade para trair 

a si mesmos para além da multidão. Depois, veio o primeiro dia 

dos pães ázimos em que o cordeiro pascal teve que ser 

sacrificado. E Jesus enviou Pedro e João, dizendo: "Vá e preparar 

a Páscoa para nós, para que possamos comê-lo." Eles disseram-

lhe: "Onde queres que façamos os preparativos isso?" E Ele lhes 

disse: "Quando, você entrou na cidade, um homem irá encontrá-

lo carregando um cântaro de água; segui-o até a casa que ele 

entra. E você deve dizer ao dono da casa: O Mestre te diz: "Onde 

está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus 

discípulos? '" E ele lhe mostrará um grande cenáculo 

mobiliado; prepará-lo lá "E eles partiram e encontraram tudo 

exatamente como ele lhes tinha dito.; e prepararam a Páscoa. (21: 

37-22: 13) 

Esta passagem marca um ponto importante no evangelho de Lucas, começando sua seção 

final e mais significativo. Essa seção, que cobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo, é 

o clímax de que tudo o que o precedeu foi dirigido. 

Uma vez que a cruz é o ponto alto da história da redenção, tudo o que veio antes dele 

olhou para a frente; tudo o que vem depois olha de volta para ela. O apóstolo Paulo 

proclamou a centralidade da cruz, quando ele escreveu aos crentes de Corinto: "Nós 

pregamos a Cristo crucificado" (1 Cor. 1:23), e "Eu decidi nada saber entre vós, senão a 

Jesus Cristo, e este crucificado" ( 2: 2). Além da morte e ressurreição de Cristo não 

haveria perdão dos pecados, não há salvação, nem esperança do céu. 

A glória da cruz é prenunciado na morte do primeiro animal, que foi morto por Deus para 

fazer coberturas para Adão e Eva, o sacrifício aceitável Abel ofereceu a Deus, a arca que 

salvou Noé e sua família da destruição divina do mundo, o sacrifício do carneiro que se 

tornou um substituto para o Isaque no Monte Moriá, e os cordeiros pascais no Egito, cujo 

sangue foi aplicada a duas ombreiras e na travessa para que o anjo da morte iria passar e 

não abater o primogênito. Todos os inúmeros sacrifícios oferecidos em obediência à lei 

do Velho Testamento apontava para o sacrifício final do Senhor Jesus Cristo. A glória da 

cruz também é prefigurado pela serpente levantada no deserto, para que as pessoas 

pudessem olhar e ser entregue a partir de morte. A cruz ea redenção desde que haja 

também é tipificado por Boaz, o parente redentor. 

Desde o início, o Antigo Testamento revelou claramente que a alma que pecar vai pagar 

com a morte e que a única esperança de escapar da morte eterna e punição é o perdão de 

Deus. Deus está disposto e, por natureza, um perdoador (Ex. 34: 6-7), mas por sua vez, 

requer um sacrifício aceitável para suportar o castigo para iniqüidades do pecador. É claro 

todo o Antigo Testamento, no entanto, que nunca houve um sacrifício animal suficiente 

para satisfazer a ira de Deus e da justiça divina (Heb. 10: 1-2, 11). 



O povo de Israel, diariamente oferecendo sacrifícios simbólicos, que se esperam, um 

verdadeiro sacrifício final, o que expiar o pecado, satisfazer a justiça divina, propiciar a 

ira divina, e acabar com todos os sacrifícios. Dessa forma, foi um momento monumental 

na história de Israel, quando João Batista identificou Jesus como (João 1:29.; Cf. v 36) "o 

Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!". Ele era o verdadeiro sacrifício, de que 

todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas sombras, imagens, figuras e 

símbolos. 

O Novo Testamento também aponta para a cruz. A verdade central dos Evangelhos é a 

cruz. O livro de Atos registra a palavra da cruz, especificamente que o Messias tinha de 

sofrer, seja crucificado, e ressuscite. As epístolas expor o rico significado teológico da 

morte do Messias, e sua aplicação aos crentes salvação, santificação e glorificação. Antes 

de as visões que se desdobram de seu retorno triunfal ao julgar o mundo e estabelecer o 

Seu reino terreno, o Apocalipse apresenta Jesus como o Cordeiro que foi morto (5: 6, 12; 

cf. 13: 8). 

Embora com esta passagem o foco do evangelho de Lucas desloca-se para os eventos 

históricos da cruz e da ressurreição, esta não é a primeira vez que Lucas registra essas 

realidades. Em 09:22 Jesus disse: "O Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado 

pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia", 

enquanto que no verso 44 Ele acrescentou: "Deixe- estas palavras em seus ouvidos; pois 

o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. "Mais tarde, 

Ele tomou à parte os Doze e disse-lhes: "Eis que estamos subindo para Jerusalém, e todas 

as coisas que estão escritas através dos profetas acerca do Filho do Homem vai ser 

realizado. Pois Ele será entregue aos gentios, e será ridicularizado e maltratado e cuspido, 

e depois de terem açoitou, eles vão matá-lo; e ao terceiro dia Ele ressuscitará "(18: 31-

33). 

Mas, como essa passagem se abre, o sacrifício muito aguardada é iminente. Era quarta-

feira à noite da Paixão Week, menos de dois dias antes da crucificação do Cordeiro de 

Deus. A preparação para a cruz, já em andamento, envolveu cinco indivíduos ou grupos: 

a divindade, o devoto, o diabo, o desertor, e os discípulos. 

A DIVINDADE 

Agora, durante o dia que Ele estava ensinando no templo, mas à 

noite ele iria sair e passar a noite no monte chamado das 

Oliveiras. E todo o povo se levantava de madrugada para chegar 

a Ele no templo para ouvi-lo. Agora, a festa dos pães ázimos, que 

é chamado a Páscoa, estava se aproximando. (21: 37-22: 1) 

Esta parte é ao mesmo tempo um resumo conciso dos últimos dias do ministério público 

de Jesus e uma transição para as características de Sua morte e ressurreição. 

Embora ele não é nomeado ou identificado de outra maneira, Deus foi providencialmente 

e propositAdãoente no trabalho nos bastidores. O calendário divino atingira o clímax, e 

as outras partes envolvidas, tanto humanos como satânicos, foram transferidos para agir 

sob o seu poder soberano. Assim como a vida de Jesus tinha sido controlada pelo Pai 



(João 4:34; 05:30; 06:38; 08:29; 14:31; 15:10; 17: 4), assim também seria sua morte venha 

de Deus cronograma. O evangelho de João declara repetidamente que Jesus não morreria 

até sua hora-hora pré-determinada pela chegou-Deus (João 07:30; 08:20; 12:23, 27; 13: 

1; 17: 1). 

Depois de terminar o discurso sobre sua segunda vinda, Jesus voltou para a conclusão de 

sua primeira vinda. O tema da segunda vinda não foi completamente descartada, no 

entanto; Ele voltaria a ele novamente em 22:16, 18, 29, 30 e 24: 25-26. Mas a ênfase 

principal deste ponto foi para a frente a sua morte. 

Na segunda-feira, terça-feira, e quarta-feira Jesus teve, durante o dia, foi ensinando no 

templo ... e todo o povo se levantava de madrugada para chegar a Ele no templo 

para ouvi-lo. Ele não pernoitar na cidade, no entanto, mas à noite ele iria sair e passar 

a noite no monte chamado das Oliveiras (Monte das Oliveiras). Para permanecer em 

Jerusalém era muito perigoso, como estava hospedado em Betânia, na casa de seus amigos 

Maria, Marta e Lázaro. As autoridades judaicas poderia ter apreendido Ele se tivessem 

sido capazes de encontrar Jesus, longe das multidões, em seguida, realizou-Lo até depois 

da Páscoa até que a multidão se dispersou, e teve executado (cf. Lucas 19: 47-48; 22: 2 ). 

A Festa dos Pães Ázimos, que é chamado a Páscoa, foi um dos três grandes festas em 

Israel, juntamente com o Pentecostes (chamada a Festa das Semanas do Antigo 

Testamento) e na Festa dos Tabernáculos (Dt 16:16;. 2 Chron . 8:13). Ele comemorou a 

libertação de Israel de Deus do Egito, conforme descrito no livro do Êxodo. A Festa dos 

Pães Ázimos foi comemorado a partir do décimo quinto dia ao vigésimo primeiro dia do 

mês judaico de Nisan, o que corresponde a abril no (gregoriano) calendário 

ocidental. A Páscoa , que comemorou (Ex. 12:23) a morte do anjo destruidor sobre casas 

por causa do sangue aspergido nos umbrais e vergas (22 v.) dos israelitas, foi 

comemorado o dia antes da Festa dos Pães Ázimos começou. Ao longo do tempo, os dois 

termos passaram a ser usados como sinônimos. 

Na quinta-feira à noite, Jesus iria comer a refeição da Páscoa com seus discípulos e, 

enquanto se come, transformá-lo em Ceia do novo memorial-do Senhor (cf. capítulo 25 

deste volume). Em vez de comemorar a libertação de Israel da escravidão no Egito, a Ceia 

do Senhor comemora o infinitamente maior libertação da escravidão do pecado e da culpa 

pela morte do Salvador. 

Apesar das alegações de céticos e críticos incrédulos, a morte de Cristo não foi uma 

gravidez não planejada, inesperado, infeliz evento. Ele não era um mártir equivocada, um 

visionário espiritual bem intencionado cujos ideais estavam à frente de seu 

tempo. Também não era um louco ilusória que erroneamente acreditavam que Ele era 

Deus, nem um revolucionário político falhou. Todas essas noções blasfemas são falsas, 

por várias razões. 

Em primeiro lugar, Jesus previu sua morte e ressurreição. Em Marcos 08:31 "Ele 

começou a ensinar [os discípulos] que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado 

pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os escribas, e ser morto, e depois de três dias 

ressuscitaria." Mais tarde "Ele estava ensinando seus discípulos e dizer-lhes: 'O Filho do 

Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo; e quando Ele foi 

morto, ele ressuscitará três dias depois "(Marcos 9:31). Na última viagem a Jerusalém 

Jesus 



levou os doze e começou a dizer-lhes o que ia acontecer com ele, dizendo: "Eis que 

subimos a Jerusalém, eo Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e os 

escribas; e eles o condenarão à morte e entregá-lo aos gentios. . Eles vão zombar Ele e 

cuspir nele, e açoitá-lo e matá-lo, e três dias depois ele ressuscitará "(Marcos 10: 32-34) 

Depois da ressurreição, Jesus repreendeu os dois discípulos no caminho de Emaús por serem 

"homens insensatos e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram! Não 

era preciso, "Ele repreendeu-os," que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória 

"(Lucas 24: 25-26)?. No túmulo vazio os dois anjos perguntaram às mulheres, 

Por que procurais Aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, mas 

ressuscitou. Lembre-se de como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo que o Filho 

do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro 

dia ressuscitará. (Lucas 24: 5-7) 

Mesmo os líderes judeus, Seus inimigos ferrenhos, afirmou que Jesus tinha feito essas 

previsões. "Sir", disseram a Pilatos: "nós nos lembramos que, quando ele ainda estava vivo 

aquele enganador disse:" Depois de três dias estou a subir de novo "(Mat. 27:63). 

Em segundo lugar, Jesus tinha autoridade absoluta e poder sobre a sua vida. Em João 10: 

17-18 Ele disse: "Eu dou a minha vida para que eu possa levá-la novamente. Ninguém 

ma tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho autoridade para a dar, e tenho 

autoridade para retomá-la. "Superestimando sua própria importância Pilatos disse a 

Jesus:" Você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo, e eu tenho autoridade para 

te crucificar? " (João 19:10). "Você não teria nenhuma autoridade sobre mim", Jesus 

respondeu: "se não tivesse sido dado do alto" (v. 11). 

Em terceiro lugar, as numerosas tentativas de matar Jesus antes era tempo de Deus para 

ele morrer todos falharam. Antes Nasceu o sociopata paranóico Herodes, o Grande tentou 

eliminar a criança-rei dos judeus dos quais os magos tinha falado, temendo que ele 

poderia ser um rival para o seu trono. Incerto da identidade do recém-nascido rei, Herodes 

brutalmente ordenou o abate de todos os meninos de dois e sob nas proximidades de 

Belém (Matt. 2:16). Embora o abate foi realizado, Jesus tinha sido tomada de forma 

segura para o Egito por José e Maria (vv. 13-15). Indignado, quando em um sermão Ele 

ofendeu seu orgulho espiritual descrevendo-os como espiritualmente pobre, e cego, 

cativo, e oprimidos (Lc 4:18), as próprias pessoas de Sua cidade natal sinagoga em Nazaré 

tentou matar Jesus por jogá-lo fora de um penhasco ( vv. 28-29). "Mas, passando pelo 

meio deles, Ele seguiu o seu caminho" (v. 30). Durante todo o ministério de Cristo, os 

líderes religiosos judeus tentaram, sem sucesso, levar a sua vida (Mateus. 26: 3-4; Marcos 

3: 6; Lucas 19:47; João 7: 1, 25; 11:53), tanto que as pessoas começaram referindo-se a 

ele como "o homem a quem eles estão procurando matar" (João 7:25). 

Na época divinamente decretada, no entanto, Jesus iria morrer como havia sido 

determinado (Lucas 22:22) -não pela vontade dos homens, mas "pelo determinado 

desígnio e presciência de Deus" (Atos 02:23). Ele era o Cordeiro sacrificial escolhido de 

Deus, que foi levado ao matadouro dentro do cronograma de Deus, e não abriu a boca em 

protesto (Is. 53: 7; cf. Atos 8: 32-35). Ele era o "cordeiro sem defeito e sem mácula ... 

conhecido antes da fundação do mundo" (1 Pedro 1: 19-20). Ele é "o Cordeiro que foi 



morto", e digna "de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória" (Ap 

5:12). 

Do ponto de vista humano, a morte de Cristo foi uma injustiça terrível. Nenhuma vítima 

humana jamais foi perfeitamente inocente e sem pecado, como Cristo foi. No entanto, 

ambos os homens e Deus castigou por pecados que não cometeu. Por parte dos judeus, 

Ele foi falsamente acusado de blasfêmia, mas na perspectiva de Deus Ele foi executado 

para realmente tirar os pecados de Seu povo, nenhum dos quais merecem. Ele "morreu 

pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para que Ele possa nos levar 

a Deus" (1 Pedro 3:18), "para a demonstração ... de justiça [de Deus], no tempo presente, 

para de que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus "(Rom. 3:26). Deus 

"fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça 

de Deus em Cristo" (2 Cor. 5:21). 

Este foi um sacrifício infinitamente maior do que qualquer outro. Jesus não foi morto 

porque o plano deu errado, ou a revolução falhou. Ele não morreu simplesmente por causa 

do ódio humano ou injustiça humana, nem porque Deus agiu injustamente ou não podia 

evitá-lo. O que pode parecer um ato de injustiça ou de impotência por parte de Deus é, na 

realidade, um ato de poder divino e justiça motivado pelo puro amor e graça. A morte de 

Cristo foi a provisão de Deus para a redenção dos pecadores, e ninguém que rejeita que a 

verdade pode ser salvo do julgamento. 

A DEVOTA 

Os sumos sacerdotes e os escribas andavam procurando um modo 

poderem entregá-lo à morte; pois tinham medo do povo. (22: 2) 

Os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos que faziam coletivamente a 

liderança religiosa de Israel são freqüentemente mencionados juntos (cf. Lc 9:22; 22:66; 

27:41 Matt, Marcos 14:43; 15: 1.) . Eles eram, na sua própria estimativa, a mais religiosa 

e devota de todos os judeus (cf. Mateus 23: 1-7.). Os principais sacerdotes incluído o 

sumo sacerdote reinante, Caifás, e da ex-sumo sacerdote Anás, que ainda exercia 

influência significativa nos bastidores. Os príncipes dos sacerdotes também incluiu o 

capitão do templo, que ajudou o sumo sacerdote, e outros sacerdotes de alto escalão. A 

maioria deles era de saduceus. Os escribas (principalmente fariseus) foram os teólogos 

que interpretavam e ensinavam a lei de Moisés e da tradição rabínica. Os membros dos 

anciãos (família e chefes tribais), os príncipes dos sacerdotes, e os escribas fez-se o 

Sinédrio, o órgão regulador (sob a autoridade suprema dos romanos) de Israel. 

Enquanto eles estavam unidos em seu ódio de Jesus, esses grupos tinham diferentes 

motivos para opor-se a Ele. Caifás, os príncipes dos sacerdotes, e os saduceus se 

opuseram a Ele por motivos políticos e econômicos. Caifás expressaram suas 

preocupações políticas em João 11: 47-50: 

Portanto, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus convocou um conselho, e diziam: "O 

que estamos fazendo? Para este homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos 

assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e nos tirarão tanto o nosso lugar como a 

nossa nação. "Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: 

"Você sabe absolutamente nada, nem você levar em conta que é conveniente para você 

que um homem morra pelo povo, e que todo não pereça a nação." 



Eles temiam que a popularidade de Jesus pode provocar uma resposta pelos romanos que iria 

levá-los a perder as suas posições privilegiadas e tênues sob tolerância de Roma, ou até 

mesmo fazer com que as forças de César para destruir toda a nação. Eles também se opuseram 

a Jesus por razões econômicas. Caifás e seus capangas supervisionou a de merchandising no 

terreno do templo, e que o Senhor tinha duas vezes atacados e interromperam os seus 

interesses comerciais (ver a exposição de 19: 45-48, no capítulo 10 deste volume). Os escribas 

e fariseus, por outro lado, odiava Jesus por causa de seu ataque implacável em seu falso 

sistema religioso, legalista, bem como sua constante exposição de sua hipocrisia. 

Apesar de que a hostilidade, a culpa dos judeus deram ao longo dos séculos para a morte 

de Cristo é inconcebível. Alguns que se dizem cristãos têm ridicularizado e perseguido 

os como "assassinos de Cristo". Mas foi judeus em Israel do primeiro século que queriam 

Jesus morto e chantageado Pilatos para executá-lo. Isso não fornece nenhuma razão 

justificável para pessoas sem escrúpulos a perseguir toda a raça judaica. Para usar o que 

as pessoas em que a geração fez a Jesus como justificativa para os crimes de ódio, 

pogroms, e holocaustos contra o povo judeu não é nada cristão. Essa intolerância não vem 

de Deus, que nos ama e um dia vai redimir Israel (Jeremias 31: 31-34; Ez. 36: 25-27.; Zc. 

12: 10-13:. 1; Rom 11:26), e que se pronuncia uma maldição sobre aqueles que 

amaldiçoam Israel (Gn 12: 3). Também não se caracterizam os verdadeiros cristãos; é 

anti-cristã e do mal. É verdade que os líderes e as pessoas daquela época era responsável 

pela morte de Cristo, e se eles não se arrependeram e confessamos como Senhor, eles 

foram julgados por Deus por sua rejeição do Filho. Mas o mesmo pode ser dito para os 

romanos, e para todas as outras pessoas, judeus ou gentios, que rejeita Jesus Cristo. E, 

finalmente, como mencionado acima, a morte de Cristo foi de acordo com o plano de 

Deus (Is 53:10;. Atos 2:23). 

A essa altura, os líderes judeus foram desesperAdãoente buscando como eles podem 

colocar Jesus à morte. Mas eles não poderiam prendê-lo durante o dia para que eles 

tinham medo do povo (cf. Mt 26: 5.). Nem poderiam encontrá-lo à noite, quando ele 

retirou-se para a área isolada do Monte das Oliveiras. Eles precisavam de um insider para 

traí-lo e derrubá-los fora como para onde eles conseguiram localizá-lo longe das 

multidões. Eles ficaram surpresos e satisfeitos quando, solicitado por Satanás, se 

ofereceu-Judas Iscariotes. 

O DMAL 

E Satanás entrou em Judas (22: 3a) 

Seja qual for a restrição Judas pode ter sentido, devido à sua associação com Jesus já não 

o deteve. Satanás entrou nele e colocá-lo em seu coração para trair o Senhor (João 13: 

2). Como os líderes religiosos (João 8:44), ele também era um filho do diabo. 

A questão de saber por que Satanás gostaria Judas para trair Jesus para aqueles que 

buscavam Sua morte, sabendo que sua morte iria realizar plano de salvação de Deus. Que 

Satanás não queria que Cristo para morrer como um sacrifício pelo pecado e, portanto, 

"destruir as obras do diabo" (1 João 3: 8) ao resgatar os pecadores de seu domínio (Col. 

1:13) resulta da repreensão do Senhor Pedro por se opor a sua morte (Mt 16: 22-23.), e 

agindo assim como um porta-voz de Satanás. No Getsêmani, Satanás novamente tentar 



Jesus a abandonar o plano de Deus para a sua morte. Por outro lado, ele odiava o Salvador 

e certamente desejava vê-lo morto. Como o mais corrupto de todos os seres, não é de 

estranhar que os poderes racionais de Satanás são corruptos, fazendo-o pensar de forma 

inconsistente. 

O que quer que pode ter motivado Satanás, ele agiu como agiu, pois ele não podia fazer 

nada além do que sua maldade almejada e, ao mesmo tempo, o que Deus quis (Lucas 

22:31; Jó 1:12; 2: 6). Ele voluntariamente assumiu o papel na morte de Jesus que Deus 

havia determinado para ele. Desta vez foi a "hora eo poder das trevas" (Lucas 22:53). 

O DESERTOR 

que foi chamado Iscariotes, que pertence ao número dos doze. E 

ele foi embora e discutido com os principais sacerdotes e oficiais 

como ele poderia trair a si mesmos. Eles estavam contentes e 

concordou em lhe dar dinheiro. Então ele consentiu, e começou a 

procurar uma boa oportunidade para trair a si mesmos para além 

da multidão. (22: 3b-6) 

Judas, que foi chamado Iscariotes, é traidor mais famoso da história. Ele teve o 

privilégio incalculável de pertencer ao número dos doze, os apóstolos do Senhor Jesus 

Cristo. Ele viveu e andou com o Filho de Deus diariamente por mais de três anos, ouviu 

a pregação e ensino, e testemunhou os sinais miraculosos que Ele realizou-um privilégio 

compartilhado por apenas onze outros homens. No entanto, surpreendentemente, depois 

de tudo que ele experimentou com o Senhor Jesus, Judas vendeu para Seus inimigos por 

meros trinta moedas de prata (Zc. 11:12) -o preço de um escravo (Ex. 21:32). 

Apesar de seu papel significativo na morte de Cristo, o Novo Testamento diz pouco sobre 

o histórico de Judas. Seu sobrenome, Iscariotes, sugere que ele era da aldeia de Kerioth 

no extremo sul de Israel.Isso faz dele o único dos Doze, que não era da Galiléia, fazendo 

ele e sua família não familiarizados com os outros. Esse fato pode ajudar a explicar por 

que nenhum dos outros discípulos tinham qualquer motivo para suspeitar que ele era o 

traidor (João 13:22). Jesus reconheceu perverso coração de Judas desde o início (João 

6:64, 70). Os Evangelhos Sinópticos descrevem-no como aquele que traiu Cristo (por 

exemplo, Mateus 10: 4; 26:25; 27:. 3; Marcos 03:19; Lucas 6:16); João observa que ele 

era um ladrão (João 12: 6), e Jesus o chamou de um diabo (João 6: 70-71). 

O Velho Testamento predisse a traição de Cristo de Judas. No Salmo 41: 9 Davi escreveu 

profeticamente, "Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, 

levantou contra mim o calcanhar." Salmo 55: 12-14 também antecipa a traição do 

Messias: 

Pois não é um inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo; nem é aquele que me 

odeia quem se exaltou contra mim, então eu poderia me esconder dele. Mas é você, um 

homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo; nós, que tinha comunhão doce 

junto andou pela casa de Deus no meio da multidão. 



Zacarias, como mencionado acima, prever a quantidade irrisória Judas receberia por sua 

traição. Zacarias também observou que o dinheiro seria usado para comprar o campo do 

oleiro, após tentativa frustrada de Judas para devolvê-lo às autoridades judaicas: 

Eu disse-lhes: "Se é bom aos teus olhos, dá-me o meu salário; mas se não, deixa pra lá! 

"E pesaram trinta moedas de prata como o meu salário. Então o Senhor me disse: "Jogue 

isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles." Por isso, tomei as trinta 

moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. (Zacarias 11: 12-13; cf. Mt 27:. 

3-10.) 

O comentário mais frio em breve introdução de Judas de Lucas é que ele pertencia ao 

número dos doze verdade -a mencionado por todos os quatro evangelistas (cf. 22:47; 

Matt 26:14, 47;. Marcos 14:10 ; 14:43; João 6:71). Crime de Judas contra privilégio ea 

oportunidade só é igualada pelo pecado de Adão. Mas, enquanto Adão foi redimido, Judas 

não era. 

Uma vez que Satanás entrou o traidor, o plano foi posto em movimento. Judas foi 

embora, mais provável que na quarta-feira, e discutido com os principais sacerdotes e 

oficiais como ele poderia trairJesus para eles. Eles, é claro, alegraram-se, uma vez 

que esta era a resposta para o seu dilema de como aproveitar Jesus em particular, e 

concordou em dar a Judas o dinheiro que ele procurava. Mateus observa que Judas 

perguntou-lhes: "O que você está disposto a me dar a traí-lo com você?" Ele estava 

buscando alguma compensação para o que ele agora considerado como três anos 

desperdiçados seguir Jesus. Mas o melhor negócio que ele poderia negociar não era 

boa; trinta moedas de prata, como mencionado acima, era uma quantia insignificante. No 

entanto Judas consentiu, levando o que ele poderia conseguir, e começou a procurar 

uma boa oportunidade para trair a si mesmos para além da multidão. 

OS DISCÍPULOS 

Depois, veio o primeiro dia dos pães ázimos em que o cordeiro 

pascal teve que ser sacrificado. E Jesus enviou Pedro e João, 

dizendo: "Vá e preparar a Páscoa para nós, para que possamos 

comê-lo." Eles disseram-lhe: "Onde queres que façamos os 

preparativos isso?" E Ele lhes disse: "Quando, você entrou na 

cidade, um homem irá encontrá-lo carregando um cântaro de 

água; segui-o até a casa que ele entra. E você deve dizer ao dono 

da casa: O Mestre te diz: "Onde está o aposento em que hei de 

comer a Páscoa com os meus discípulos? '" "E ele lhe mostrará 

um grande cenáculo mobiliado; prepará-lo lá "E eles partiram e 

encontraram tudo exatamente como ele lhes tinha dito.; e 

prepararam a Páscoa. (22: 7-13) 

No versículo 7, a cena muda desde Quarta-feira à noite a quinta-feira, o primeiro dia dos 

pães ázimos em que o cordeiro pascal teve que ser sacrificado. A hora da morte de 

Jesus foi próximo (Matt. 26:18). Os líderes judeus, Satanás, e Judas estavam em ação na 



preparação para a cruz, de acordo com os propósitos de Deus. Agora foi a vez de os 

discípulos para começar a agir. 

O projeto de Deus era que Jesus iria morrer na sexta-feira à tarde, durante o período entre 

as duas noites (Ex. 12: 6; "Crepúsculo" significa, literalmente, "entre as duas 

noites"). Naquela época (entre cerca de três horas da tarde e pôr do sol) dezenas de 

milhares de cordeiros estariam sendo sacrificados. Jesus iria morrer, então porque Ele é, 

como Paulo escreveu em 1 Coríntios 5: 7, nossa Páscoa; "O Cordeiro de Deus que tira o 

pecado do mundo!" (João 1:29). 

O Senhor sabia que Judas a intenção de traí-lo (João 6:71), e que a Páscoa seria a 

oportunidade perfeita para fazê-lo. Levaria lugar à noite, numa altura em que poucas 

pessoas estariam fora nas ruas, em um local isolado, onde ele poderia ser apreendido pelas 

autoridades, sem arriscar um motim. Para impedir que o plano, Jesus providenciou para 

a refeição da Páscoa, a ser realizada em um local secreto. Pedro e João foram enviados 

em uma missão clandestina para preparar a Páscoa ; as instruções do Senhor para eles 

não continha nomes ou locais, de modo que Judas não poderia saber de antemão onde 

Jesus e os Doze iria comer a refeição da Páscoa (uma vez que Pedro e João, 

evidentemente, não retornou) e, portanto, não poderia a dica aos líderes judeus. E uma 

vez que a ceia começou, ele não teria nenhuma razão plausível para sair até que tudo 

estava acabado. 

Pedro e João, junto com Tiago, constituiu o círculo mais íntimo dos Doze, os mais 

próximos de Jesus. Talvez Tiago não acompanhá-los porque, segundo a tradição, foram 

autorizados não mais do que dois homens para trazer cada animal sacrificial ao 

templo. Depois que os dois discípulos entraram na cidade, eles se encontrariam um 

homem carregando um cântaro de água. Uma vez que o transporte de água era 

tradicionalmente feito por mulheres, ele ficaria de fora. Eles deveriam segui-lo para a 

casa que ele entrou e disse ao dono da casa ", diz o professor a você: 'Onde está o 

aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos?'" Ele, 

então, mostra eles um grande cenáculo mobiliado onde eles poderiam preparar a 

refeição da Páscoa. 

Preparar a ceia da Páscoa envolvia muito mais do que tomar o cordeiro ao templo para 

ser abatido e depois assá-la. Numerosos outros itens tiveram de ser obtido, incluindo pão 

sem fermento, vinho, ervas amargas, e as maçãs, tâmaras, romãs, nozes, e, por vezes, paus 

de canela que compunham a pasta grossa em que o pão ázimo foi mergulhado. 

A questão de saber como Jesus e os Doze poderia ter comido a ceia da Páscoa na quinta-

feira à noite, quando os cordeiros pascais foram mortos na sexta-feira. Eu escrevi o 

seguinte sobre o tema no meu comentário sobre o Evangelho de São João: 

Uma aparente discrepância existe neste momento entre a cronologia de João e que dos 

Evangelhos sinópticos. O último afirmar claramente que a Última Ceia foi uma refeição 

pascal (Mt 26: 17-19; Marcos 14: 12-16.; Lucas 22: 7-15). João 18:28, no entanto, registra 

que os líderes judeus "levou Jesus da casa de Caifás para o pretório, e era cedo [Sexta-

feira de manhã; o dia da crucificação]; e eles mesmos não entraram no pretório, para que 

eles não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. "Além disso, de acordo com o 

julgamento João 19:14 Jesus e crucificação foi realizada no" dia de preparação para a 

Páscoa, " não um dia após a ingestão da refeição da Páscoa. Assim, o Senhor foi 



crucificado, ao mesmo tempo em que os cordeiros pascais eram mortos (cf. 19:36; Ex. 

12:46;. Num 9:12). O desafio, então, é explicar como Jesus e os discípulos poderia ter 

comido a refeição da Páscoa na quinta-feira à noite, se os líderes judeus ainda não tinha 

comido na sexta-feira de manhã. 

A resposta está na compreensão de que os judeus tinham dois métodos diferentes de dias 

ajuste de contas. Fontes judaicas antigas sugerem que os judeus da parte norte de Israel 

(incluindo Galiléia, onde Jesus ea maioria dos Doze eram de) dias contados a partir do 

nascer do sol ao nascer do sol. A maioria dos fariseus, aparentemente, também usou esse 

método. Por outro lado, os judeus da região sul de Israel contados dias de sol a sol. Isso 

incluiria os saduceus (que necessariamente viviam nas proximidades de Jerusalém por 

causa de sua ligação com o templo). Embora, sem dúvida, confuso, por vezes, que a dupla 

método de dias cômputo teriam benefícios práticos na Páscoa, permitindo que a festa a 

ser comemorado em dois dias consecutivos. Isso teria facilitado as condições de 

superlotação em Jerusalém, especialmente no templo, onde todos os cordeiros não teria 

de ser morto no mesmo dia. 

Assim, não há contradição entre João e os sinóticos. Sendo galileus, Jesus e os doze teria 

visto o dia da Páscoa como correr a partir do amanhecer na quinta-feira ao nascer do sol 

na sexta-feira. Eles teriam comido a refeição da Páscoa na quinta-feira à noite. Os líderes 

judeus (os saduceus), no entanto, teria visto isso como início ao pôr do sol na quinta-feira 

e termina ao pôr do sol na sexta-feira. Eles teriam comido a refeição da Páscoa na sexta-

feira à noite. (Para uma discussão mais aprofundada desta questão, ver Harold W. 

Hoehner, Aspectos Cronológico da Vida de Cristo [Grand Rapids: Zondervan, 1977], 74-

90; Robert L. Tomé e Stanley N. Gundry, A Harmonia dos Evangelhos [Chicago: Moody, 

1979], 321-22). ( João 12-21 , A Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: 

Moody, de 2008], 62-63) 

Muitas pessoas estavam envolvidas na morte do Senhor Jesus Cristo: o aparentemente 

devoto, mas, líderes religiosos judeus hipócritas, que rejeitaram o seu Messias e 

manipulado os romanos em executá-lo;as multidões volúveis, que acolheu com 

entusiasmo como o Messias na entrada triunfal, em seguida, virou-se sobre ele e gritou 

para o seu sangue; Judas, que depois de ser discipulado por Jesus durante três anos se 

tornou um traidor e traído; Satanás, o ser malévolo, extremamente sinistro que solicitado 

deserção e traição de Judas; Pilatos, o governador covarde que desgraçou a orgulhosa 

tradição de justiça romana ao sentenciar um homem que ele tinha repetidamente 

declarado inocente à morte. 

Mas, afinal, Jesus foi para a cruz, porque era o "plano predeterminado ... de Deus ... para 

fazer o que [sua] mão e [sua] propósito predestinado a ocorrer" (Atos 2:23; 04:28; cf . 

Lucas 22:22, 37; 24: 44-46).As "coisas que Deus anunciadas de antemão pela boca de 

todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer ... cumprido" (Atos 03:18; cf. 13:27; 

Matt 26:24.). 

 
 

 



123. A Páscoa Final, A Primeira Comunhão (Lucas 

22: 14-20) 

Quando a hora tinha chegado, Ele reclinou-se à mesa, e com ele 

os apóstolos. E Ele lhes disse: "Tenho desejado ardentemente 

comer convosco esta Páscoa, antes de padecer; pois eu digo a 

você, eu nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de 

Deus "E, quando tomou um copo e tendo dado graças, Ele disse:" 

Tomai e reparti-o entre vós.; pois eu digo a você, eu não vou beber 

do fruto da videira, a partir de agora até o reino de Deus vem. "E, 

quando tomou o pão e deu graças, partiu-o e deu-lho, dizendo:" 

Este é o meu corpo que é dado por vós; fazei isto em memória de 

Mim ". E da mesma maneira que Ele tomou o cálice, depois de 

terem comido, dizendo:" Este cálice, que é derramado por vós é a 

nova aliança no meu sangue. (22: 14-20) 

Entre as muitas declarações inesquecíveis do Senhor Jesus Cristo fez foi sua declaração, 

Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para que eu possa levá-la 

novamente. Ninguém ma tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho autoridade 

para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. (João 10: 17-18) 

Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele desistiu. Ele não era uma vítima, mas voluntariamente 

ofereceu sua vida em completo acordo com e submissão a Deus, o Pai. Ele morreu de acordo 

com o plano divino, orquestrando todo ato de ambos os inimigos e amigos para realizar o 

propósito de Deus. Ele morreu como o verdadeiro cordeiro pascal, cujo sacrifício pagou toda 

a penalidade pelos pecados de todos os que jamais acreditaria. 

Há muitas figuras atraentes em torno da morte de Jesus Cristo, incluindo o atual sumo 

sacerdote Caifás; o poderoso e influente ex-sumo sacerdote Anás; os líderes-os judeus 

saduceus, fariseus, herodianos, eo Sinédrio-que planejaram e executaram a morte do 

Messias; o rei fantoche Herodes Antipas, não um judeu, mas um Idumean; os miseráveis 

Judas Iscariotes, que traiu Jesus Cristo; o boneco fraco Pilatos, que ordenou a execução 

de Jesus, apesar de ter declarado inocente; e os discípulos covardes, que em Sua prisão 

abandonou. 

Esses personagens vão agir livremente e ainda levar a cabo as suas funções divinamente 

atribuídos como o drama da cruz se desenrola. A figura central é, naturalmente, o Senhor 

Jesus Cristo, que eclipsa todos os outros, assim como o sol escaldante do meio-dia 

eclipses das estrelas. Ele aparece como humilhado e ainda majestosa; sofrendo e ainda 

exaltado; punido, contudo, inocentes; odiado e ainda amar;submetidos e ainda 

soberana. Longe de ser uma vítima, Jesus atravessou os eventos que cercam sua morte 

controlada pela vontade do Pai, mantida pelo poder do Espírito, e que agem sobre o 

calendário celeste, que foi criada antes que o mundo começou. 



O cenário para esta seção do Evangelho de Lucas foi quinta-feira noite de paixão Week, 

o início dos oito dias de duração celebração da Páscoa e na Festa dos Pães Ázimos. Foi 

também a noite antes da crucificação de Cristo, e Sua reunião final com os apóstolos antes 

de sua morte, uma vez que Ele seria preso mais tarde naquela noite, após o jantar da 

Páscoa. Esta seção do evangelho de Lucas marca o ponto de viragem da história da 

redenção. Jesus trouxe a Antiga Aliança ao fim e inaugurou a Nova Aliança. Assim, Ele 

e os discípulos celebraram a última Páscoa legítimo, e da Ceia do Senhor em primeiro 

lugar. Jesus culminou na celebração olhando para trás para a libertação histórica 

milagrosa de Deus de Israel do Egito e inaugurou um novo memorial, olhando para a cruz 

e a libertação eterna realizada por Seu povo de lá. 

A PÁSCOA FINAL 

Quando a hora tinha chegado, Ele reclinou-se à mesa, e com ele 

os apóstolos. E Ele lhes disse: "Tenho desejado ardentemente 

comer convosco esta Páscoa, antes de padecer; pois eu digo a 

você, eu nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de 

Deus "E, quando tomou um copo e tendo dado graças, Ele disse:" 

Tomai e reparti-o entre vós.; pois eu digo a você, eu não vou beber 

do fruto da videira, a partir de agora até o reino de Deus vem 

"(22: 14-18). 

A mensagem da Páscoa é que Deus oferece através do julgamento do pecado pela morte 

de um substituto inocente. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram símbolos do 

que a realidade. Mas esses sacrifícios de animais não eram, em si mesmos, os substitutos 

suficientes, ou que tais ofertas teria cessado (Heb. 10: 1-2). Nenhuma pessoa jamais foi 

entregue a partir de juízo divino pela morte de um animal (Heb. 10: 4). Através dos 

séculos, o povo de Israel esperou que o sacrifício que seria satisfatório para Deus, o único 

para o qual todos os inúmeros sacrifícios de animais tinha apontado. 

Esse sacrifício tão esperada seria oferecido no dia seguinte, sexta-feira, enquanto 

incontáveis milhares de cordeiros foram novamente sendo sacrificados no 

Páscoa. Naquele exato momento, Deus ofereceu o Seu sacrifício. Ele derramou sua ira 

contra os pecadores em um inocente substituto-o "Cordeiro de Deus que tira o pecado do 

mundo" (João 1:29). Jesus foi o sacrifício perfeito, final, e completa para o pecado, 

tornando esta a última Páscoa aprovado por Deus. Sacrifícios de animais simbólicos que 

apontam para o verdadeiro sacrifício já não eram necessários uma vez que o Salvador 

tinha sido oferecido. 

Tratamento de Lucas da Páscoa e da Ceia do Senhor é breve, já que o Antigo Testamento 

contém uma grande quantidade de informações sobre a Páscoa, e Paulo já havia descrito 

a Ceia do Senhor em detalhe, pelo menos, cinco anos antes do evangelho de Lucas, 

quando escreveu 1 Corinthians (veja os capítulos 10 e 11). A sequência precisa de muitas 

características (por exemplo, a refeição da Páscoa, a instituição da Ceia do Senhor, 

lavagem de Cristo os pés dos discípulos, o discurso cenáculo [João 13-16], oração 

sacerdotal [João 17], a previsão de Pedro negações, e demissão de Judas), que teve lugar 

na sala superior que à noite não é conhecido. A hora que começou, no entanto, foi por do 

sol, o tempo em que a Páscoa sempre começou oficialmente. Como era de costume, 



Jesus reclinado à mesa, e com ele os apóstolos,que encontra-se em almofadas com suas 

cabeças perto da mesa e os pés longe dele. Que Jesus e os Doze reclinado, de tal maneira 

indica que esta foi uma refeição prolongada. O costume havia mudado desde a celebração 

da Páscoa original, um caso apressada antes de Israel fugiu do Egito. 

Houve várias fases da celebração da Páscoa, distribuídos ao longo de um período de horas 

e intercaladas com conversa. O evento começou com uma oração agradecendo a Deus por 

sua preservação, libertação, proteção, bondade e bênção. Em seguida, veio o primeiro dos 

quatro copos de vinho tinto diluída, conhecido como o cálice de bênção. Isso foi seguido 

por uma lavagem cerimonial das mãos, simbolizando a necessidade de purificação do 

pecado. Era mais provável neste momento que os discípulos começaram a discutir entre 

si sobre quem era o maior (Lucas 22:24). Em resposta, Jesus lavou os pés (João 13: 3-5) 

e instruiu-os a respeito de humildade. O próximo elemento foi a ingestão de ervas 

amargas, mergulhados junto com pedaços de pão em uma pasta feita à base de frutas e 

nozes. Esse ato simboliza a amargura da escravidão de Israel no Egito. Em seguida, os 

participantes cantaram Salmos 113 e 114, os dois primeiros dos Salmos Hallel (113-118), 

após o que bebeu o segundo copo de vinho.Depois que o pai da família, ou como neste 

caso Jesus como a cabeceira da mesa, explicou o significado da Páscoa. Depois veio a 

refeição principal, que consiste em o cordeiro sacrificial assado e pão ázimo, após o que 

eles beberam a terceira taça de vinho. A cerimônia terminou com o canto do restante dos 

Salmos Hallel (115-118), e beber da quarta taça de vinho. 

As palavras de Cristo aos discípulos no versículo 15, "Tenho desejado ardentemente 

comer convosco esta Páscoa, antes de padecer", provavelmente foram pronunciadas 

logo após os homens tinham reclinado à mesa. Eles são intensivos e forte; o texto grego 

poderia ser traduzido: "Com Tenho desejado ardentemente." Essas palavras indicam que 

esta Páscoa final seria a realização de um mais poderoso saudade, emocional no coração 

do Senhor. Em poucas horas, Ele ia de comer novamente um cordeiro sacrificial para 

morrer como o verdadeiro Cordeiro de Deus para validar a Nova Aliança. Toda a sua vida 

Ele tinha antecipado esta hora, certamente com o aumento da emoção. 

Próxima declaração do Senhor, "Porque eu vos digo, eu nunca mais comerei, até que 

ela se cumpra no reino de Deus", revela que, embora esta foi a última Páscoa de Sua 

vida, haverá um outro momento em que Ele celebra a Páscoa com os seus próprios. Que 

terá lugar no reino de Deus (cf. vv 18, 28-30; 1 Cor. 11:26.). Segundo a descrição de 

Ezequiel do futuro templo milenar, a Páscoa será celebrada no reino milenar (Ez. 45:21) 

-não lembrando o êxodo, mas a cruz. Até então, não há Passovers divinamente 

autorizados. A celebração regular da Páscoa pelos judeus é uma expressão da sua rejeição 

do seu Messias. 

A promessa de Jesus foi uma notícia maravilhosa para os apóstolos. Ele lhes havia 

ensinado na noite anterior, no Monte das Oliveiras, o que iria acontecer no futuro (Lucas 

21: 7-36). Agora, neste referência ao Seu reino Ele lhes assegurou que a sua morte não 

foi o fim da história. Ele vai subir e retornar para estabelecer seu reino prometido em que 

Seus verdadeiros seguidores irá juntar-se com Ele. 

Jesus 'tomar um copo e dando graças ( eucharisteo , a partir do qual o Inglês palavra 

"eucaristia" deriva) marcou o início da celebração da Páscoa. Este copo, que Ele então 

ordenou aos discípulos a tomar ... e partes ... entre si, foi o primeiro copo, chamado de 

cálice de bênção. O apóstolo Paulo se referiu a ela em suas instruções à igreja de Corinto 



sobre comunhão (1 Cor. 10:16). A cabeceira da mesa exaltou a Deus por Sua bondade, 

misericórdia e prestação de serviços através dos anos. Tradicionalmente, ele também iria 

exaltar a glória e justiça de Israel. Mas Jesus com toda a probabilidade não fez isso, uma 

vez que a apostasia apóstata de Israel tinha chegado ao seu ápice na ânsia de crucificar o 

Messias. 

Suas palavras no versículo 18: "Pois eu digo a você, eu não vou ( UO-me ; a forma mais 

forte de negação em grego) beberei do fruto da videira, a partir de agora até o reino 

de Deus vem ", enfatizar mais uma vez que esta foi a última Páscoa até que seja 

reintegrado no reino milenar. Estas foram palavras de conforto e de esperança para os 

discípulos. 

O fruto da videira é um símbolo de fecundidade, bênção e alegria, refletindo a bondade 

de Deus para o Seu povo em entregá-los do cativeiro. Haverá uma salvação futura para o 

remanescente crente de Israel (Rom. 11: 1-32), quando eles e todos os crentes irão 

celebrar a Páscoa com Cristo e exaltar a bondade de Deus. O cálice de bênção aqui olha 

para além do juízo que cairia sobre Jerusalém no holocausto de AD 70, em que os 

romanos quiseram destruir totalmente a cidade e o templo e espalhar as pessoas, para a 

salvação e bênção final de Israel. 

A PRIMEIRA COMUNHÃO 

E, quando tomou o pão e deu graças, partiu-o e deu-lho, dizendo: 

"Este é o meu corpo que é dado por vós; fazei isto em memória de 

Mim ". E da mesma maneira que Ele tomou o cálice, depois de 

terem comido, dizendo:" Este cálice, que é derramado por vós é a 

nova aliança no meu sangue. (22: 19-20) 

É impossível exagerar a mudança monumental estas poucas frases simples introduzir. As 

palavras de Cristo marcou o fim da Antiga Aliança, com as suas leis sociais, cerimoniais, 

alimentares e sábado, e instalou a Nova Aliança. Com estas palavras, Jesus marcou o fim 

de todos os rituais e sacrifícios, o sacerdócio, o lugar santo, e no Santo dos Santos, a 

cortina de que Deus logo se separou de cima para baixo, jogando-la aberta (Marcos 15:38 

). Tudo o que o simbolismo Antiga Aliança apontou em direção seria cumprida no 

sacrifício do Senhor Jesus Cristo. 

Tomada das Jesus pão e, dando graças ocorreu após o canto da primeira parte do Hallel 

(Sl. 113, 114), seguido do segundo copo de vinho, e a explicação do significado da 

Páscoa, enquanto comiam a refeição principal (Mat. 26:26). 

Tendo tomado o pão, Jesus, em seguida, partiu-o e deu-lho. O pão já não era a Páscoa 

"pão da aflição" (Deut. 16: 3), nem foi a quebra do pão a figura da morte de Cristo, uma 

vez que nenhum dos Seus ossos foram quebrados (João 19:36; cf. Ex 0:46.). Todos 

participando do mesmo pão dos discípulos simbolizava a unidade do corpo de Cristo. 

A doutrina católica romana da transubstanciação perverte a intenção de referência de 

Jesus para o pão como o meu corpo. De acordo com essa doutrina, durante a missa da 

substância (embora não a aparência externa) do pão e do vinho são alterados no próprio 

corpo e sangue de Cristo. A noção Luterana da presença espiritual (conhecido como 



consubstanciação) também é uma visão errada sobre as palavras do Senhor. De acordo 

com esse ponto de vista 

as moléculas [do pão e do vinho] não são transformados em carne e sangue; eles 

permanecem pão e vinho. Mas o corpo e sangue de Cristo estão presentes "em, com e 

sob" o pão eo vinho. Não é que o pão eo vinho tornaram-se corpo e sangue de Cristo, mas 

que agora temos o corpo e sangue, além do pão e do vinho. (Millard J. Erickson, Cristão 

Theology [Grand Rapids: Baker, 1985], 3: 1117) 

Declaração de Cristo não é mais para ser tomado literalmente do que são Suas referências a 

si mesmo como uma porta (João 10: 9), videira (João 15: 1, 5), e pão (João 6:35, 48). Essa 

linguagem é figurativa, simbolicamente transmitir a verdade espiritual usando objetos de uso 

diário. Imagens Pão coisas que são terrena, frágil, e sujeita à decadência, simbolizando a 

realidade de que o Filho de Deus assumiu a forma humana e tornou-se sujeito à morte. 

A frase , que é dado para você introduz a verdade mais importante na expiação 

substitutiva Bíblia. Como mencionado acima, a Páscoa transmitiu as verdades individuais 

que a ira divina e da justiça só pode ser satisfeita com a morte, mas que a morte pode ser 

a morte de inocentes substitutos para os culpados. Os milhões de cordeiros que foram 

mortos ao longo dos séculos eram todos inocentes. Os animais são incapazes de pecar, 

uma vez que eles não são pessoas, e não tenho nenhuma moralidade ou auto-

consciência. Jesus, no entanto, é ao mesmo tempo inocente e um homem de pessoa 

totalmente, assim como Deus. Portanto Sua morte expiação substitutiva era aceitável a 

Deus para satisfazer seu santo condenação do pecado. Isaías escreveu: "Ele foi ferido por 

causa das nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos 

traz a paz estava sobre ele, e por Sua pisaduras fomos sarados "(Is. 53: 5; 12 cf. v.). Jesus 

"levou os nossos pecados em Seu corpo na cruz, para que nós, mortos para os pecados, 

vivamos para a justiça; e pelas suas feridas [que] foram curados "(1 Pedro 2:24). Deus 

"fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça 

de Deus em Cristo" (2 Cor. 5:21). 

Então , da mesma forma (ou seja, com agradecimentos;. cf. v 19) Jesus ". Este cálice 

que é derramado por vós é a nova aliança no meu sangue" tomou o cálice, depois de 

terem comido, dizendo: Ocopo era a terceira taça, que veio depois da refeição. Que 

foi derramado por vós "para o perdão dos pecados" (Mat. 26:28) é outra declaração da 

morte de Cristo como um substituto para todos os que crêem. Pecado só pode ser 

perdoado quando o pagamento satisfatório a Deus sob a forma de a morte do sacrifício 

perfeito foi proferida. A morte do Senhor Jesus era que pagamento. Como o infinito Deus 

encarnado, Ele era realmente capaz de tirar os pecados de e sofrer a ira de Deus para os 

pecados em nome de todos os que já acreditam, resgatando-os de julgamento divino, 

satisfazendo plenamente as exigências da justiça de Deus. 

Sua morte inaugurou a nova aliança que, como a Antiga Aliança, foi ratificado pelo 

derramamento de sangue (Ex. 24:.. 8; Lev 17:11; Hb 9: 18-20). A Nova Aliança (Jer 31: 

31-34; cf. Ez. 36: 25-27.) É uma aliança de perdão (Jer 31:34). E a única economia de 

aliança. Como mencionado acima, foi ratificada pelo sangue de Cristo, cuja morte como 

um substituto inocente satisfez as exigências da justiça de Deus.(Para uma discussão 

detalhada da Nova Aliança, consulte 2 Corinthians , o comentário MacArthur Novo 

Testamento. [Chicago: Moody, 2003], rachaduras 7 e 8.) 



Observância regular da Ceia do Senhor é ser um lembrete constante para os cristãos do 

Cordeiro de Deus, escolhido por Deus, sacrificado pelos pecadores, cuja morte satisfez 

as exigências da justiça de Deus, e cuja vida foi derramado em nosso nome para que 

nossos pecados podem ser totalmente e para sempre perdoados. Paulo resumiu o 

significado da Ceia do Senhor, quando ele escreveu aos crentes de Corinto, 

Porque eu recebi do Senhor o que também vos transmiti: que o Senhor Jesus, na noite em 

que foi traído, tomou o pão; e, tendo dado graças, partiu-o e disse: "Este é o meu corpo, 

que é para você; fazei isto em memória de Mim "Da mesma maneira que Ele tomou 

também o cálice, depois da ceia, dizendo:" Este cálice é a nova aliança no meu 

sangue.; fazer isso, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. "Porque todas as 

vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até 

que Ele venha. (1 Cor. 11: 23-26) 

 
124. Conversa de mesa no problema e Triunfo 

(Lucas 22: 21-38) 

Mas eis que a mão de um trair-me é com a minha em cima da 

mesa. Porque, na verdade, o Filho do homem vai, como foi 

determinado; mas ai daquele homem por quem é traído! "E eles 

começaram a discutir entre si qual deles pode ser que ia fazer 

isso. E há também surgiu uma disputa entre eles para que um 

deles foi considerado ser o maior. E Ele lhes disse: "Os reis dos 

gentios dominam sobre eles; e aqueles que têm autoridade sobre 

eles são chamados benfeitores. Mas não é assim com você, mas 

aquele que é o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e 

o líder como o servo. Pois qual é maior, aquele que reclina na 

mesa ou o que serve? Não é o único que reclina na mesa? Mas eu 

estou no meio de vós como aquele que serve. Vocês são aqueles 

que ficaram a meu lado nas minhas provações; e assim como meu 

Pai me confiou um reino, eu garanto que você pode comer e beber 

à minha mesa no meu reino, e você vai sentar-se em tronos para 

julgar as doze tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos 

reclamou para vos peneirar como o trigo; mas eu roguei por ti, 

para que tua fé não desfaleça; e você, quando uma vez que você, 

uma vez convertido, confirma os teus irmãos. "Mas ele disse-lhe:" 

Senhor, com você eu estou pronto para ir tanto para a prisão como 

para a morte! "E Ele disse:" Eu digo a você, Pedro , o galo não 

cantará hoje até que você tenha negado três vezes que você me 

conhece. "E disse-lhes:" Quando vos mandei sem cinto de dinheiro 

e bolsa e sandálias, você não falta nada, não é? "Eles disse: "Não, 

nada." E disse-lhes: "Mas agora, quem tem um cinto de dinheiro 



é levá-la junto, do mesmo modo também um saco, e quem não tiver 

espada, é vender o casaco e comprar um. Pois eu vos digo que isto 

que está escrito deve ser cumprida em Mim ", e foi contado com 

os transgressores '; pois o que se refere a mim tem o seu 

cumprimento "Eles disseram:" Senhor, olha, aqui estão duas 

espadas "E disse-lhes:" É o suficiente "(22: 21-38)... 

Desde que Adão e Eva pecaram no jardim, problemas definiu neste mundo caído. Após a 

queda Deus declarou a Adão, 

Maldita é a terra por tua causa; em fadiga comerás dela todos os dias de sua vida. Ambos 

os espinhos e abrolhos, deve crescer para você; e você vai comer as plantas do 

campo; com o suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes à terra, porque dela foste 

tomado; pois tu és pó e em pó te tornarás. (Gênesis 3: 17-19) 

Job 5: 7 anota que "o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima", 

enquanto Jó 14: 1 acrescenta: "O homem, que é nascido de mulher, é de curta duração e cheia 

de tumulto" (cf. 3: 1 -16).Depois de Salomão "esposas virou o coração afastado após outros 

deuses; e seu coração não foi totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus "(1 Reis 11: 4), ele 

chegou a ver a vida como problemático e fútil: 

Então, eu odiava a vida, para o trabalho que tinha sido feito sob o sol foi doloroso para 

mim; porque tudo é vaidade e correr atrás do vento ... Por que é que um homem entrar 

em todo o seu trabalho e em sua luta com que se afadiga debaixo do sol? Porque todos os 

seus dias a sua tarefa é doloroso e grave; mesmo à noite sua mente não descansa. Também 

isto é vaidade. (Ecl. 2:17, 22-23) 

A história da redenção é a história de Deus triunfando sobre problemas, vencer o pecado e do 

mal para alcançar seus propósitos gloriosa salvação. Ele não necessita de um mundo perfeito 

para realizar seus fins perfeitos, mas vai trazê-los para passar em uma imperfeita, apesar da 

força de seus inimigos, e a fraqueza de seus amigos. 

A Bíblia estabelece que Deus é o soberano final e capaz de realizar todos os seus planos 

de ambos, apesar de e através de que os seres-ambos os santos e pecadores. Em 

Deuteronômio 32:39 Ele declarou: "Vede agora que eu, eu o sou, e não há outro deus 

além de mim; eu é que condenado à morte e dar vida. Tenho feridos e eu é que curar, e 

não há ninguém que possa livrar da minha mão "Em Isaías 46: 9-10 Ele disse:" Eu sou 

Deus, e não há outro;. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim 

desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que não foram feitas, dizendo: 'Meu 

objetivo será estabelecido, e farei toda a minha vontade. " Hannah louvou a Deus porque 

Ele 

mortes e preserva a vida; Ele traz ao Seol e levanta-se. O Senhor faz com que pobres e 

ricos; Ele abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, ele levanta o necessitado da 

pilha de cinzas para fazer assentar entre os príncipes, e herdar o trono de glória; para os 

pilares da terra são do Senhor, e Ele colocou o mundo sobre eles. (1 Sam. 2: 6-8) 



Davi também exaltou a soberania absoluta de Deus: 

Teu, ó Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, a vitória ea majestade, na verdade tudo o 

que está nos céus e na terra; Teu é o reino, ó Senhor, e Você exaltar a si mesmo como 

cabeça sobre tudo. E riquezas e glória vêm de ti, e tu governar sobre tudo, e na tua mão 

há força e poder; e encontra-se em sua mão para fazer um grande e fortalecer todos. (1 

Crônicas 29: 11-12.) 

No Salmo 115: 3 o salmista escreveu: "Mas o nosso Deus está nos céus; Ele faz tudo o que 

lhe agrada "" O Senhor fez tudo para um propósito ", Salomão observou," até o ímpio para o 

dia do mal. "(Prov. 16: 4)."Quem há que fala e se trata de passar", perguntou retoricamente 

Jeremias ", a menos que o Senhor ordenou-lo? Não é da boca do Altíssimo que tanto o bem 

e mal ir adiante "(Lm 3: 37-38; cf. Jó 2:10; Isa. 45: 5-7.; Amós 3: 6)?. 

Deus permite o mal que se opõe Seus propósitos para que Ele possa nos triunfar sobre ele 

mostrar a Sua glória. Ao permitir que o mal, Deus é capaz de exibir a sua justiça, em 

contraste com o pecado.Permitir que o mal também demonstra seu incrível amor para 

com os pecadores ímpios e totalmente indignas. O amor de Deus pelos Seus inimigos 

atingiu seu ápice quando Cristo deu a sua vida para a salvação eterna do inferno (Rom. 

5: 6-8). Mesmo o ato mais mal na história, o assassinato do Senhor Jesus Cristo, foi 

ordenado por Deus (Isa 53:10; Atos 2:23; 4: 27-28.), Para cumprir o Seu plano gracioso 

para a bênção eterna de Sua inimigos escolhidos. 

Como o Filho de Deus se aproximou do triunfo da cruz e da ressurreição, Ele estava 

envolto em tribulação grave de todos os lados. Os ataques vieram de Judas, os apóstolos, 

Satanás, Pedro, e o mundo incrédulo. 

PROBLEMAS E TRIUNFO COM O TRAIDOR 

Mas eis que a mão de um trair-me é com a minha em cima da 

mesa. Porque, na verdade, o Filho do homem vai, como foi 

determinado; mas ai daquele homem por quem é traído! "E eles 

começaram a discutir entre si qual deles pode ser que ia fazer 

isso. (22: 21-23) 

O cenário ainda era o cenáculo na quinta-feira à noite da Semana da Paixão. Jesus tinha 

acabado de celebrar a última refeição da Páscoa e inaugurado Ceia do primeiro Senhor 

com os apóstolos quando Ele surpreendeu-os, dizendo: "Eis que a mão do um trair-me 

é com a minha em cima da mesa." A forte exclamação eis que introduz algo 

surpreendente e chocante. Os discípulos, é claro, sabia que os líderes judeus odiava Jesus 

e queria vê-lo morto; observaram que, em primeira mão ao longo dos anos de seu 

ministério. Eles também sabiam que, durante a semana da Paixão Ele tinha evitado ser 

prematuramente apreendidos por esses líderes, misturando-se com as multidões durante 

o dia e retirar-se para o Monte das Oliveiras à noite. Os discípulos estavam cientes dos 

passos que haviam sido tomadas para manter o local desta celebração segredo 

Páscoa. Todos, mas Judas Iscariotes esperado Jesus estar fora de perigo em que lugar de 

segurança, cercado apenas por Seu círculo mais íntimo de apóstolos. 



No entanto, como o tempo presente do particípio grega traduzida trair revela, o perigo 

era iminente e já em andamento. Satanás já havia entrado Judas (Lucas 22: 3) e colocá-lo 

em seu coração para trair o Senhor (João 13: 2), de modo que ele já tinha feito um acordo 

com os líderes judeus (Lucas 22: 4-5). Ele estava pronto para o momento da oportunidade 

que vinha procurando (Lucas 22: 6) para realmente entregar Jesus para eles, mas ele 

estava preso naquela sala, sentindo-se incapaz de sair sem dar-se afastado. 

A traição de Judas não escapou ao Senhor onisciente, que sabia desde o início que o 

traidor era (João 6: 70-71). Que a mão de um trair Jesus foi com Sua sobre a mesa fez 

crime de Judas ainda mais hediondo e desprezível. Comer com alguém segurança 

simbolizada, paz, amizade e lealdade. Para uma pessoa a trair alguém com quem ele tinha 

comido uma refeição (para não falar muitas refeições) era impensável. No entanto, foi 

exatamente isso que o Salmo 41: 9 previu que aconteceria quando Judas traiu Jesus: "Até 

o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim 

o calcanhar." 

Críticos incrédulos que vêem Judas como o anti-herói que trouxe Jesus para baixo, 

terminando a sua nobre esforço de renovação judaica, ignorar esta profecia. Eles vêem a 

ressurreição como uma ficção produzida pela imaginação dos apóstolos. Assim, para eles 

Sua morte foi o fim de tudo. Jesus, argumentam eles, nunca esperado ou previsto para o 

problema do terminal Judas lhe causava. 

Mas eles não poderiam estar mais errados. Na verdade, o Filho do Homem (um título 

messiânico tomado de Dan. 7:13 que Jesus freqüentemente aplicada a ele mesmo) iria 

para a Sua morte , uma vez quetinha sido determinado -mas não por Judas, o judeu 

líderes, os romanos, Herodes, ou Pilatos. Jesus iria morrer "pelo plano pré-determinado e 

presciência de Deus" (Atos 2:23; cf. 4: 24-28). Judas, agindo como um ateu, tolamente 

imaginou que ele estava operando livremente, de acordo com sua própria vontade para 

seu próprio benefício. Mas ninguém age independente do plano soberano e propósito de 

Deus, que se sobrepõe a todo ato ou decisão humana para seus próprios fins e glória. 

A morte de Jesus deveria ter vindo como nenhuma surpresa, uma vez que também foi 

prevista no Antigo Testamento. Ele é o servo sofredor cuja biografia ea morte são o 

assunto de Isaías 53; o crucificado, de que fala o Salmo 22; um piercing predito em 

Zacarias 12:10; e o verdadeiro cordeiro pascal retratado por todos os cordeiros 

sacrificados no sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Jesus não ir para a cruz por 

causa de Judas ou maquinações de agentes humanos, mas para que a Palavra de Deus 

seria cumprida (Matt 26:54;. Lucas 24:44). 

Mas, apesar de Judas agiu em coerência com a vontade soberana de Deus, ele foi, no 

entanto, totalmente responsável por suas ações. Jesus disse a ele, "ai (maldito, 

amaldiçoado, expedidos para o inferno)daquele homem por quem é traído! " Judas 

escolheu para fazer o que ele fez e é totalmente culpado por essa escolha. Este é outro 

exemplo da interface entre a soberania divina e da responsabilidade humana. É apenas 

um aparente paradoxo, não um real, que a fé aceita enquanto razão rejeita. A razão 

humana é finita e não pode compreender totalmente a mente infinita de Deus (Rom. 

11:33). Mas a fé humildemente aceita o que a Palavra de Deus revela, mesmo que a mente 

humana não tem a capacidade de compreendê-lo. 



Judas esteve presente durante a refeição da Páscoa, comemorando a redenção de Israel de 

Deus da escravidão do Egito. Ele também tinha ouvido Jesus declarar que a partir de 

agora Seu corpo e sangue dado na cruz será o novo símbolo da redenção. Mas sua 

hipocrisia era tão profunda, o seu coração tão endurecido, que ele não se abalou com essas 

realidades, ou qualquer outra coisa que foi dito naquela noite.Quando Jesus anunciou que 

um dos presentes iria traí-lo, todos os discípulos "começaram a dizer-lhe:" Com certeza 

não sou eu, Senhor? ' (Mat. 26:22). Em vez de manter o silêncio e não chamar a atenção 

para si mesmo, o hipócrita encorajado "Judas, que o traía, disse:" Com certeza não sou 

eu, Rabi? '", Juntamente com o restante (26 v.). Ele continuou a sua hipocrisia de coração 

duro até o fim, quando "Jesus [privada] disse-lhe:" Você mesmo disse, "e, em seguida, 

eventualmente, demitiu-o (cf. João 13: 27-30). 

Ao contrário de Judas, no entanto, o resto dos discípulos estavam profundamente 

perturbado com a idéia de traição. Eles entenderam a sua fraqueza e percebi a 

possibilidade de que a sua própria dúvida, vacilante corações poderia ser capaz de 

tamanha traição. Foi tão convincente hipocrisia de Judas que os discípulos suspeita-se, 

em vez do que ele. Com isso barest auto-dúvida, eles começaram a discutir entre si qual 

deles pode ser que ia fazer isso. Não chegar a qualquer conclusão, Pedro sinalizou a 

João para pedir a Jesus que o traidor era (João 13:24 ), à qual o Senhor respondeu: "Isso 

é o único para quem eu molhará o bocado e dar a ele" 26 (v.). Evidentemente, só João 

ouviu a resposta de Jesus, porque mesmo ", quando ele tinha mergulhado o bocado, [e 

dado]-o a Judas, filho de Simão Iscariotes" (v. 26) e, em seguida, o demitiu (v. 27), o 

resto do os discípulos ainda não percebeu que Judas foi o traidor (vv. 28-29). 

PROBLEMAS E TRIUNFO COM OS APÓSTOLOS 

E há também surgiu uma disputa entre eles para que um deles foi 

considerado ser o maior. E Ele lhes disse: "Os reis dos gentios 

dominam sobre eles; e aqueles que têm autoridade sobre eles são 

chamados benfeitores. Mas não é assim com você, mas aquele que 

é o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e o líder 

como o servo. Pois qual é maior, aquele que reclina na mesa ou o 

que serve? Não é o único que reclina na mesa? Mas eu estou no 

meio de vós como aquele que serve. Vocês são aqueles que 

ficaram a meu lado nas minhas provações; e assim como meu Pai 

me confiou um reino, eu garanto que você pode comer e beber à 

minha mesa no meu reino, e você vai sentar-se em tronos para 

julgar as doze tribos de Israel. (22: 24-30) 

Jesus foi verdadeiramente e profundamente agitada com tristeza sobre a traição de 

Judas. Como eu escrevi em um volume anterior desta série, 

Várias coisas incomodado o Senhor; Seu amor não correspondido por Judas, a ingratidão 

de Judas para toda a bondade, Ele lhe havia mostrado, a presença maléfica de Satanás, 

que em breve possuir Judas (v. 27), o destino terrível que aguardava Judas no inferno, e 

o conhecimento de que a traição faria levá-Lo para a cruz, com o seu pecado de rolamento 

(2 Cor. 5:21) e separação do Pai (Mat. 27:46). "No presente passagem, as emoções de 

Jesus mostram-se em um estado de agitação, todo o seu eu interior em convulsão com o 



pensamento de um dos seus seguidores mais próximos traí-lo aos seus inimigos" (Andreas 

J. Köstenberger, João , Baker Exegetical Comentário no Novo Testamento [Grand 

Rapids: Baker, 2004], 413). Tal seriam as conseqüências terríveis da traição Jesus agora 

abertamente declarado. (João 12-21 , A Commentary MacArthur Novo Testamento 

[Chicago: Moody, de 2008], 78) 

Os discípulos, porém, estavam indiferentes ao sofrimento do Senhor, e preferiu se concentrar 

na questão de quem era o traidor. Mas essa discussão logo degenerou em familiar de longa 

execução, egoísta disputa entre eles para que um deles foi considerado para ser o 

grande (cf. 9: 46-48; Mateus 18: 1-5.; Marcos 10: 35-45 ). Em vez de mostrar solidariedade 

para com o Senhor, os discípulos novamente manifestou orgulho e ambição. Considerando-

se que esta era a noite antes da cruz, este pode ter sido seu momento mais humilhante e 

decepcionante. 

Escatologia dos discípulos estava correta; haveria um reino messiânico terrena em que 

iria realizar lugares de honra (Mat. 19:28). Mas eles ainda não conseguiram entender que, 

antes do estabelecimento de que o reino em um futuro distante (cf. a exposição de Lucas 

21: 5-36 nos capítulos 17-23 deste volume), não estaria sofrendo, começando com a sua 

própria morte do Messias na cruz. 

Em vez de uma severa repreensão, no entanto, a resposta de Jesus aos Seus discípulos foi 

gentil, amável e gentil. Ele amou-os até a capacidade infinita do amor divino (João 13: 

1), apesar de serem muitas vezes tão preocupante para Ele. A frase introdutória, E Ele 

lhes disse: aparece sete vezes no relato de Lucas do cenáculo, sublinhando a ênfase do 

Senhor sobre o ensino (cf. João 13-17). Sua instrução aos discípulos contém três 

elementos. 

Primeiro, Ele apontou-lhes um princípio familiar. O mundo opera na base de poder 

autocrático, dominância e ditadura; os reis de nações têm poder sobre elas; e aqueles 

que têm autoridade sobre eles são chamados de "benfeitores" (ou seja, as pessoas de 

influência. A palavra grega foi muitas vezes usado como um título de honra para os líderes 

públicos importantes). 

Mas essa não é a maneira como o reino opera. Em vez disso, aquele que é o maior ... 

deve tornar-se como o mais novo, e o líder como o servo. Os líderes do reino não são 

de dominar os outros pela força, intimidação ou medo, nem se vangloriar por causa de 

sua posição ou influência. Aqueles que são verdadeiramente grande no reino vai ser 

humilde. Eles serão como o mais novo, quem eram as pessoas menos de honra na 

sociedade judaica, uma vez que honra foi associada com a idade. Oposto de agir como 

um ditador mundano, um líder no reino de Deus será um servo (cf. Mt 20: 26-27.). 

Para ilustrar ainda mais que a verdade, Jesus fez uma pergunta, "Por que é maior, aquele 

que reclina na mesa ou o que serve?" e, em seguida, um segundo dar a resposta 

óbvia: "Não é o único que reclina em a mesa "? A pessoa que reclina na mesa é 

convidado ou o acolhimento; a quem serve é o escravo que esperou por 

ele. Indubitavelmente, a comer na mesa é maior do que a uma porção. Líderes no reino 

de Deus devem ter a atitude de um escravo e procuram servir, não para ser servido. 



Jesus, então, ofereceu a Si mesmo como o padrão para essa servidão, lembrando os 

discípulos, "Eu estou no meio de vós como aquele que serve" (cf. Mat. 20:28). O 

Senhor estava se referindo especificamente à Sua lavagem de seus pés mais cedo naquela 

noite: 

Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que Ele havia saído de Deus e ia 

para Deus, levantou-se da ceia, e pôs de lado suas vestes; e tomando uma toalha, cingiu-

Si mesmo. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos ea 

enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, Ele veio para Simão Pedro. Ele 

disse-lhe: "Senhor, não te lavar os meus pés?" Jesus respondeu, e disse-lhe: "O que eu 

você não percebe agora, mas você vai entender daqui por diante." Pedro disse-lhe: "Nunca 

deve Você lava o meu pés! "Jesus respondeu-lhe:" Se eu não te lavar, não terás parte 

comigo ". Simão Pedro disse-lhe:" Senhor, então lava não somente os meus pés, mas 

também as mãos ea cabeça. ", disse Jesus -lhe: "Aquele que se banhou não necessita de 

lavar seus pés, mas está completamente limpo; e vós estais limpos, mas não todos "Porque 

Ele sabia o que o traía.; Por isso, ele disse: "Nem todos estais limpos." Então, quando Ele 

lavou os pés, e tomou as suas vestes e reclinou-se à mesa novamente, Ele lhes disse: 

"Você sabe o que eu fiz para você? Vós me chamais Mestre e Senhor; e você está certo, 

porque eu o sou. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés, também vós deveis lavar os 

pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo de que você também deve fazer o que 

eu fiz para você. Verdade, em verdade vos digo que, um escravo não é maior que seu 

senhor, nem é aquele que é enviado maior do que aquele que o enviou. Se você sabe essas 

coisas, você é abençoado, se você fazê-las "(João 13: 3-17). 

Finalmente, Jesus deu-lhes uma promessa. Mas, primeiro, Ele os elogiou por ser aqueles 

que tinham estava junto a Ele em seus ensaios. Apesar de seu orgulho, indiferença 

ambição e falta de capitalizar sobre as oportunidades, os discípulos (com exceção de 

Judas) se mantiveram fiéis a Ele (cf. João 6: 66-69). 

Por causa de sua fidelidade, Jesus lhes declarou: "Assim como meu Pai me confiou um 

reino (o reino messiânico, que tinha sido adiada, mas não cancelada) eu garanto que 

você pode comer e beber à minha mesa no meu reino, e você vai sentar-se em tronos 

para julgar as doze tribos de Israel ". No ponto culminante da história da redenção, os 

apóstolos (incluindo Matthias; Atos 1: 15-26) será recompensado. Eles serão os mais 

honrados e nobres convidados, sentados à própria mesa de Cristo em seu reino terreno, e 

regra concedida ao longo dos doze tribos de Israel (cf. Mt 19: 27-28.). Apesar de, em 

poucas horas tudo o que iria abandonar Cristo e fugir em pânico, e Pedro teria 

verbalmente negam várias vezes, todos eles seriam restaurados. Seria, então, seu 

privilégio e honra de proclamar o evangelho, a partir da proclamação da boa notícia da 

salvação até os confins da terra (Mat. 28: 19-20). 

PROBLEMAS E TRIUNFO COM O DIABO 

Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar 

como o trigo; mas eu roguei por ti, para que tua fé não 

desfaleça; (22: 31-32a) 

Jesus triunfou sobre problemas com um inimigo humano em Judas, e com seus amigos 

humanos, os apóstolos. Ele também triunfou sobre os problemas causados por seu 



adversário sobrenatural Satanás. O cenário ainda é o quarto superior, como é a descrição 

de João da conversa entre o Senhor e Pedro (13: 31-38). Mateus (26: 30-35) e Marcos 

(14: 26-31) gravar uma conversa semelhante que ocorreu mais tarde no Monte das 

Oliveiras. Somente Lucas observa que Satanás reclamou para vos peneirar os 

discípulos (o pronome traduzida você é plural). Exaiteō ( exigido ) aparece somente aqui 

no Novo Testamento.É uma forma intensificada do verbo aiteō , o que significa "pedir". 

O verbo é reflexivo, o que indica que Satanás estava exigindo Pedro e aos demais para si 

mesmo. 

Embora ele ataca continuamente os crentes (como fez Paulo; cf. 2 Cor. 12:.. 7; 1 

Tessalonicenses 2:18; 2 Cor 2,11), o diabo pode operar apenas dentro dos parâmetros e 

limitações estabelecidas por Deus, e portanto, necessária a Sua permissão para atacar os 

discípulos (cf. Jó 1: 6-12; 2: 1-6; Zc. 3: 1-5). 

Que diabo pretendia fazer com eles foi peneirar -los como trigo. Quando o trigo foi 

colhido, o trigo eo joio foram abalados e atirou para o ar. O vento soprar a palha mais 

leve, deixando para trás o bom grão. Satanás queria a tremer violentamente os discípulos 

para ver se sua fé permaneceu. Ele quisessem assaltar com uma prova duríssima, pouco 

tempo depois, no Getsêmani, o que, em cumprimento de Zacarias 13: 7, iria levá-los a 

abandonar Jesus e fugir. 

Mas a deserção dos discípulos não seria permanente. Depois da ressurreição de Cristo, 

eles seriam restaurados e encontrá-Lo na Galiléia (Matt. 26:32). Sua restauração do medo 

temporária foi garantida pela promessa do Senhor, "Eu roguei por ti, para que tua fé 

não desfaleça" (ou seja eclipsada; cf. Lc 23:45). Jesus, o grande sumo sacerdote, 

intercede continuamente para os crentes (Hb. 7:25; cf. Rm 8: 33-34; 24-25 e Jude o 

exemplo de Sua intercessão orando em João 17:. 6-19), e Sua orações são sempre 

respondidas, pois Ele sempre ora segundo a vontade de Deus. A fé salvadora de Pedro e 

os outros apóstolos era o verdadeiro dom de Deus, e, como a fé de Jó, os melhores 

esforços de Satanás não iria destruí-lo. 

PROBLEMAS E TRIUNFO COM PEDRO 

e você, quando uma vez que você, uma vez convertido, confirma 

os teus irmãos. "Mas ele disse-lhe:" Senhor, com você eu estou 

pronto para ir tanto para a prisão como para a morte! "E Ele 

disse:" Eu digo a você, Pedro , o galo não cantará hoje até que 

você tenha negado três vezes que você sabe Me "(22: 32b-34). 

Satanás tinha sido agredido Pedro, pelo menos, já em sua tentativa tola de dissuadir Jesus 

de ir para a cruz (Mt 16: 22-23.). Apesar de ter-lhe dado o nome de Pedro (Marcos 3:16), 

Jesus quase sempre se dirigiu a ele como Simon, a única exceção sendo aqui no versículo 

34. Desde Pedro tantas vezes agiu como seu antigo eu, Jesus geralmente se dirigiu a ele 

por seu nome antigo. A repetição intensiva dupla,Simão, Simão, revela pathos, decepção 

e tristeza por parte do Senhor sobre o seu comportamento. 

Não se incomodar com a advertência de Jesus, Pedro ousAdãoente declarou: "Senhor, 

com você eu estou pronto para ir tanto para a prisão como para a morte!" Sua 

bravata excesso de confiança expressa um amor sincero para o Senhor. Mas foi com base 



na suposição de que Jesus estaria presente, como a locução prepositiva com 

Você indica. Desde Pedro tinha testemunhado em primeira mão inúmeros exemplos de 

poder ilimitado de Cristo, ele tinha certeza de que ele poderia suportar qualquer coisa, 

desde que Jesus estava lá. Essa confiança foi revelado algumas horas mais tarde no 

Getsêmani, quando ele assumiu sem medo a força enviada para prender Jesus. Confiante 

no poder de seu Senhor para resgatá-lo, Pedro manifestamente destinado a cortar seu 

caminho através de todo o destacamento, se necessário, a começar pelo escravo do sumo 

sacerdote (22:50). 

Pouco depois, no entanto, longe da presença de Cristo no pátio do sumo sacerdote, Pedro 

iria se encolher de medo covarde e negar o seu Senhor (Lucas 22: 54-62), cumprindo a 

advertência de Jesus, "Eu digo a você, Pedro, o galo vai não cantará hoje até que você 

tenha negado três vezes que você me conhece. " 

Pedro eventualmente seria preso (Atos 12: 3-11) e posteriormente executado. Segundo a 

tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele declarou-se indigno de ser 

crucificado da mesma maneira como o seu Senhor. Apesar de sua negação, sob a ameaça 

dos eventos que cercam a prisão de Jesus, a fé de Pedro não acabaria por falhar. Quando 

ele foi transformado em torno pela graça divina, ele seria capaz 

de fortalecer seus irmãos. Depois de ter passado por tal tentação incomum e julgamento 

e experimentou o caráter duradouro da fé salvadora, Pedro seria capaz de fortalecer e 

encorajar os outros. Ele poderia gratidão dizer-lhes que Cristo confirmou, restaurado, e 

encomendado a ele (João 21: 15-19; cf. 1 Pedro 1: 3-9). Pedro viria a escrever sua 

primeira epístola como uma revelação do Espírito Santo para fortalecer os outros em seus 

ensaios. Sua recuperação demonstra o poder indestrutível da fé salvadora que Deus 

graciosamente concede aos Seus. 

PROBLEMAS E TRIUNFO DO MUNDO HOSTIL 

E Ele lhes disse: "Quando vos mandei sem cinto de dinheiro e 

bolsa e sandálias, você não falta nada, não é?" Eles disseram: 

"Não, nada." E disse-lhes: "Mas agora, quem quer tem um cinto 

de dinheiro é levá-la junto, do mesmo modo também um saco, e 

quem não tiver espada, é vender o casaco e comprar um. Pois eu 

vos digo que isto que está escrito deve ser cumprida em Mim ", e 

foi contado com os transgressores '; pois o que se refere a mim 

tem o seu cumprimento "Eles disseram:" Senhor, olha, aqui estão 

duas espadas "E disse-lhes:" É o suficiente "(22: 35-38)... 

A última fonte de problemas ao longo do qual o Senhor triunfará é o mundo hostil dos 

descrentes, que rejeitam a Deus e servem a Satanás. O problema do mundo cairia pela 

primeira vez no Senhor Jesus Cristo, e depois de sua ressurreição e ascensão, seria 

estendido aos Seus seguidores, começando com os apóstolos. 

A frase e disse aparece sete vezes nos versículos 10-38, indicando a ênfase colocada em 

Jesus ensino durante este tempo final com os discípulos antes de sua morte. Ele começou, 

lembrando-os da recepção geralmente favorável que tinham recebido em excursões de 

pregação anteriores. "Quando vos mandei sem cinto de dinheiro e bolsa e 



sandálias:" Ele perguntou-lhes: "você não falta nada, não é?" Eles disseram ". Não, 

nada", porque as pessoas tinham abriram suas casas para eles, os apóstolos não teve 

necessidade de prover o próprio sustento (Lucas 9: 3-4; cf. 10: 1-8). 

Ser acolhido pela sociedade judaica (e até mesmo alguns gentios) reforçou sua opinião de 

que tudo estava no caminho certo para a chegada do reino messiânico (cf. Lc 

19:11). Apesar de o ensinamento de Jesus na quarta-feira à noite que Seu retorno eo 

estabelecimento de Seu reino não aconteceria até o futuro distante, os discípulos ainda se 

agarrava teimosamente às suas idéias embutidas. Mesmo após a ressurreição de Cristo, 

eles ainda esperavam que Ele imediatamente estabelecer Seu reino (Atos 1: 6). 

As palavras de Jesus , mas agora o sinal de que as coisas serão diferentes no futuro. Sua 

prisão e morte desencadearia perseguição dos Seus seguidores, porque tendo rejeitado a 

Cristo, a nação não seria mais bem-vindo Seus discípulos. Em vez disso, eles seriam 

odiados e perseguidos, exatamente como Jesus lhes (9 tinha avisado: 23-24; 12: 11-12; 

14: 26-33; cf. Mt 5:10; Jo 15:. 18-25; 16 : 1-4, 33; 2 Tm 3:12).. 

Porque a partir de agora eles teriam de fornecer as suas próprias necessidades, Jesus disse-

lhes: "Quem tem um cinto de dinheiro é levá-la junto, do mesmo modo também um 

saco." Desde que o povo seria hostil em relação a eles, eles teriam de prever e proteger-

se; portanto, o mandamento do Senhor, "Quem não tem espada é vender o casaco e 

comprar um." A referência é figurativa, e não a uma espada real. Quando Pedro atacou 

escravo do sumo sacerdote com uma espada, Jesus disse: "Pare! Não mais deste 

"(22:51). Também não há qualquer registro em Atos dos apóstolos usando a força para se 

defender. 

Como foi o caso com os problemas que ele enfrentou a partir de Judas, os apóstolos, 

Satanás, e Pedro, Jesus e Seu povo também vai triunfar sobre o mundo hostil. O ódio que 

Cristo e seus seguidores teriam de enfrentar não veio como uma surpresa para ele, mas 

era o cumprimento direto das Escrituras. O Senhor deixou isso claro por Bracketing de 

sua citação de Isaías 53:12 com as declarações, "isto que está escrito deve ser cumprida 

em Mim" e "para que se refere a mim tem o seu cumprimento" (há pelo menos cinco 

outros Novo Testamento referências a Jesus cumprindo Isaías 53 [Matt 08:17; João 12:38; 

Atos 8:.. 32-33; Rom 10:16; 1 Pedro 2:22]). 

Que Ele foi contado com os transgressores não se refere ao de Cristo sendo crucificado 

com dois criminosos, ou associar-se com os pecadores durante Seu ministério terreno. Ele 

refere-se especificamente à Sua morte no lugar dos pecadores (cf. 2 Cor 5:21; Gal. 3: 10-

13.; 1 Pedro 2:24). O quinquagésimo terceiro capítulo de Isaías ensina que Deus 

categorizados Jesus como um transgressor e, em seguida, castigou como um substituto 

para os pecadores. Esse pensamento é repetido em diferentes formas de vinte vezes no 

capítulo, e, portanto, esta declaração citada pelo Senhor resume o capítulo inteiro. 

Isaías 53 registra o lamento dos judeus arrependidos no futuro, que vai reconhecer que 

Israel tinha matado o Messias (cf. Zac. 12:10). Eles vão perceber que Ele morreu como 

um substituto para eles, castigado por Deus por seus pecados. Eles vão reconhecê-lo 

como o substituto cicatrizada (Is 52:14; 53: 2-3.), O substituto sofrimento (. Vv 4-6), o 

substituto submisso (vv 7-9.), E o substituto soberano (v . 10-12). 



Embora Cristo triunfaria sobre o mundo hostil, os apóstolos vacilantes não podia ter 

certeza de que eles fariam. Portanto eles disseram: "Senhor, olha, aqui estão duas 

espadas." 'resposta, Jesus "É o suficiente", que significa "Chega de que tipo de 

conversa", indica que os discípulos 'proteção futuro não depende deles, mas em Deus, que 

seria capacitar e guardá-los (João 14: 12-18, 23, 25-27; 15:16; 16: 7, 12-15, 23, 24, 26, 

27, 32, 33; cf. Jesus ' oração em João 17: 6-26). 

 
125. Quatro Características da Oração Vitoriosa 

(Lucas 22: 39-46) 

E Ele saiu e começou como era seu costume para o Monte das 

Oliveiras; e os discípulos também seguiram. Quando chegou ao 

local, disse-lhes: "Orai para que não entreis em tentação." E Ele 

retirou-se deles cerca de um tiro de pedra, e Ele se ajoelhou e 

começou a orar, dizendo: "Pai, se você estiver dispostos, retire de 

mim este cálice; ainda não a minha vontade, mas a tua ". Agora, 

um anjo do céu apareceu a ele, que o fortalecia. E, estando em 

agonia Ele estava orando muito fervorosamente; E o seu suor 

tornou-se como gotas de sangue, que caíam sobre o chão. Quando 

se levantou da oração, Ele veio para os discípulos e os encontrou 

dormindo de tristeza, e disse-lhes: "Por que você está 

dormindo? Levante-se e Oração para que não entreis em tentação 

"(22: 39-46). 

Como Isaías profetizou que seria, o Messias, nosso Senhor era "um homem de dores, e 

experimentado no sofrimento" (Is. 53: 3). Os Evangelhos registram que Ele se entristeceu 

com a dureza do coração de Israel (Marcos 3: 5), a situação de um homem surdo (Marcos 

07:34), a superficialidade dos líderes religiosos de Israel (Marcos 8:12), no túmulo de 

Lázaro ( João 11:35), e sobre Jerusalém (Lucas 19:41). 

Mas a extremidade do sofrimento de Cristo veio no Getsêmani, na noite antes de sua 

morte, quando Ele "ofereceu-se ambas as orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas, 

Àquele capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua piedade" ( Heb. 5: 

7). Tristeza de Cristo em encarar a morte como o portador dos pecados está além da 

compreensão. Ele desafia a descrição e ultrapassa o entendimento, porque o que Jesus 

suportou é absolutamente único e sem qualquer paralelo na experiência humana. A conta 

de Sua tentação no jardim confronta quem lê-lo com um mistério incalculável. Ele deixa 

boquiaberto sobre a agonia de Cristo em enfrentar a ira do Pai na cruz e surpreendeu pela 

intensidade deste maior de todas as batalhas contra a tentação. 

O objetivo de Satanás ao longo da vida de Cristo foi para impedi-lo de ir para a cruz, 

onde, em cumprimento do plano pré-ordenado de Deus, Ele iria morrer como o substituto 

para os pecadores. Esse foi o objetivo do diabo quando ele tentou Jesus no início de seu 

ministério (Mt 4:. 1-11; Lucas 4: 1-13). Em cada uma das três tentações, Satanás ofereceu 



para dar-lhe o que era seu por direito para além do sofrimento, morte e ira divina. Prevenir 

o Senhor de entrar para a cruz foi também o seu objetivo neste tentação final e mais grave. 

Satanás teria a sua hora, chamado de "a hora eo poder das trevas" (v. 53). Nos fins de 

soberania de Deus este foi o tempo pré-determinado para ele fazer seu esforço supremo 

para manter o Filho de Deus de Seu sacrifício propiciatório. Tão intenso foi o conflito 

que em Marcos 14:34 Jesus disse: "A minha alma está profundamente triste ao ponto de 

morte." Mas quando a batalha acabou, Satanás seria derrotado.Jesus iria emergir 

triunfante e algumas horas mais tarde ser pregado na cruz. 

Foi no final da quinta-feira ou na manhã de sexta-feira quando Jesus saiu da sala de 

cima e começou como era seu costume (cf. João 18: 2) para o Monte das Oliveiras; e 

os restantes onze discípulos também seguiram. Teria sido quente o suficiente durante a 

Páscoa para descansar ou dormir na reclusão do Monte das Oliveiras, localizado a leste 

de Jerusalém, através do vale de Kidron (João 18: 1). No Monte das Oliveiras era um 

jardim (João 18: 1) chamado Getsêmani (Mateus 26:36.), O que significa Foi um jardim 

privado, provavelmente pertencente a um seguidor rico de Jesus, que permitiu que o 

Senhor e "lagar de azeite." os discípulos para dormir lá. Por trás da cena é um outro 

indivíduo sem nome que mostrou simpatia para Jesus durante a Semana da Paixão, assim 

como os proprietários de colt do burro Montou durante a entrada triunfal (Lucas 19: 33-

35), o homem que carregava o jarro de água que o levou à a sala de cima (Lucas 22:10), 

eo proprietário do cenáculo (Lucas 22: 11-12). Já não havia qualquer necessidade de 

evitar a Judas, que sabia onde Jesus e os apóstolos seria (João 18: 2), uma vez que o tempo 

divinamente ordenado para a prisão do Senhor estava em minhas mãos. 

Conflito sobrenatural de Cristo com Satanás e sua oração ao Pai são marcados por quatro 

elementos vitais: antecipação, aflição, submissão e restauração. 

ANTECIPAÇÃO 

Quando chegou ao local, disse-lhes: "Orai para que não entreis 

em tentação." (22:40) 

Jesus orou em antecipação e todo o caminho através de sua tentação, o que era real, uma 

vez que, embora Ele era incapaz de pecar (João 5:19, 30), Ele poderia ser tentado (Heb. 

2: 17-18; 4:15) . A tentação do Senhor enfrentou, no entanto, era diferente da dos 

crentes. Os cristãos são novas criaturas (2 Coríntios 5:17.), Encarcerados em carne não 

remido (Rom. 7: 18-25) e facilmente seduzidos pelos remanescentes de sua caída. Satanás 

tenta-los para segurar o pecado e não amadurecem. Eles lutam contra sua atração para o 

pecado, e abandoná-lo e abraçar justiça, santidade e pureza. 

Mas a tentação de Cristo de Satanás era exatamente o oposto. Ele estava perfeitamente 

puro e justo, e sua santidade absoluta motivada Seu pensamento cada, palavra e 

ação. Enquanto os crentes lutam para abandonar o pecado e abraçar a santidade, Jesus 

lutou para anular a Sua santidade e abraçar o pecado de rolamento. Ele não estava lutando 

contra impulsos pecaminosos tornar-se santo, mas sim contra os impulsos santos para se 

permitir ser feito pecado para os crentes (2 Cor. 5:21). Satanás tenta os cristãos a se apegar 

ao pecado; ele tentou Jesus para se agarrar à santidade. 



Cristo sempre soube que seria a maior luta de sua pura, vida eterna sem pecado para ser 

separado do Pai e suportar a sua ira contra o pecado. Em Sua oração registrada em João 

17 Ele perguntou: "Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha 

contigo antes que o mundo existisse" (v. 5). Assim, Ele orou para que o Pai fortalecê-Lo 

através da vinda provação, e restaurá-lo à glória eterna. 

Embora Ele estava totalmente focado no conflito, Jesus ainda estava preocupado com os 

apóstolos. Ele sabia que eles, também, que luta com a tentação grave naquela noite, e que 

eles precisavam estar prontos para enfrentá-lo. Assim como ele se preparou, através da 

oração, assim também fez eles precisam orar. Portanto quando chegou 

ao Getsêmani Ele disse-lhes: "Orai para que não entreis em tentação." Deixando de 

oito dos apóstolos, na entrada para o jardim (Mat. 26:36), Ele levou Pedro, Tiago e João 

( Marcos 14:33) com Ele. Jesus, então, deixou a três e foi orar sozinho, voltando a eles 

mais tarde e novamente cobrando-lhes a Oração para que eles não cair na tentação (v 38;. 

Cf. Mt 26:41.). 

Aqui está um exemplo do sempre presente equilíbrio entre a soberania divina e da 

responsabilidade humana. Jesus já tinha orado para que a fé dos apóstolos não iria falhar 

(Lucas 22:32), mas que não aliviá-los da sua responsabilidade para orar. Pelo menos duas 

vezes, no passado, Jesus lhes ensinou a orar especificamente que eles não seriam levados 

à tentação (Mt 6:13; Lc. 11: 4). 

A lição é clara. Se o próprio Cristo não enfrentou a tentação sem oração, quanto mais os 

apóstolos, e todos os cristãos, precisamos fazer o mesmo? Aqueles que iria orar 

corretamente deve esvaziar-se de toda a auto-confiança (que Pedro e os apóstolos já tinha 

exibido, Marcos 14:31), o orgulho espiritual, e sobre-avaliação de sua força, e pedir ajuda 

divina. As palavras de Jesus são uma advertência contra ser pego sem oração, quando 

toda a força da tentação bate, e são uma promessa de que ajudar aguarda aqueles que 

rezam. 

AFLIÇÃO 

E Ele retirou-se deles cerca de um tiro de pedra, e Ele se ajoelhou 

e começou a Oração (22:41) 

O relato de Lucas é breve, e não inclui alguns dos detalhes fornecidos por Mateus e 

Marcos. O último revelam que após Jesus inicialmente retirou de Pedro, Tiago e João, e 

orou, ele voltou para eles duas vezes, encontrando-os dormindo ambas as vezes (Mt 26: 

39-45; Marcos 14:. 35-42). Lucas observa que tendo se mudado cerca de um tiro de 

distância a partir dos três apóstolos a um lugar onde ele estaria sozinho, Jesus . ajoelhou-

se e começou a Oração Permanente foi a postura habitual de oração (Mt 6:. 5; Marcos 

11:25; Lucas 18:11), mas o Senhor se ajoelhou , em seguida, "caiu sobre seu rosto, 

orando" (Mat. 26:39). Marcos acrescenta que este era porque ele "começou a ser muito 

angustiado e perturbado" (Marcos 14:33), eo escritor de Hebreus diz que "Ele ofereceu-

se ambas as orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas" (Hb 5: 7. ). Tomadas em 

conjunto, essas passagens revelam a intensa agonia da luta de Cristo. Este foi o Homem 

das Dores, em seu conflito mais triste. 

Uma série de coisas deprimido Jesus em tanta tristeza, incluindo Sua rejeição pela nação, 

a deserção do traidor, Judas, a dissensão entre os demais apóstolos e sua deserção 



iminente de ele, seu repúdio e negação por Pedro, assim como a injustiça de homens, pelo 

qual o príncipe sem pecado de verdade e justiça, o amante e fonte de justiça, seriam 

condenados em uma corte corrupta e mortos por homens maus. Mas todas essas coisas 

pouco em comparação com a realidade de que a ira de seu pai contra os pecados dos 

eleitos cairia sobre o seu ser sem pecado na cruz. 

Triunfando sobre a tentação envolve experimentando assalto dolorosa do pecado, sendo 

repelido por ele, e agonizante em oração a ser entregues a partir dele. Apenas santidade 

amar, odiar o pecado, e sentindo-se sua agonia pode produzir oração que conduz ao 

triunfo sobre a tentação. 

APRESENTAÇÃO 

dizendo: "Pai, se quiseres, remove de mim este cálice; ainda não 

a minha vontade, mas a tua. "(22:42) 

O objetivo de toda a verdadeira oração é para que Deus seja feita a vontade. Aqueles que 

realmente sentir a aflição causada pelo pecado e da tentação são motivados a se submeter 

a Ele. No Salmo 40: 8 Davi exclamou: "Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus", 

enquanto que no Salmo 143: 10, ele implorou: "Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu 

és o meu Deus; deixe o teu bom espírito guia-me no nível do solo "oração-modelo de 

Jesus ensina a quem dirigir a Deus em oração para dizer:" Sua vontade seja feita, assim 

na terra como no céu "(Mt 6:10;.. cf. Lucas 11 : 2). O apóstolo João escreveu: "Esta é a 

confiança que temos Nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele 

nos ouve. E, se sabemos que Ele nos em tudo o que pedimos ouve, sabemos que temos os 

pedidos que nos pediram d'Ele "(1 João 5: 14-15). Submissão à vontade de Deus é 

fundamental para a oração. 

Pedido de Jesus, "Pai, se quiseres", destaca mais uma vez o contraste entre sua tentação 

e as dos crentes. Ele se submeteu à vontade do Pai que Ele ser feito pecado; crentes orar 

para que eles possam submeter à vontade de Deus, abandonando o pecado e abraçar a 

santidade. Marcos registra que Jesus dirigiu ao Pai usando o íntimo, carinhoso, afetuoso 

termo "Abba" (Marcos 14:36), revelando a seriedade e intensidade do seu 

fundamento. Nenhum judeu jamais iria chamar Deus de Pai, e muito menos Abba. Mas o 

Senhor usa esse carinhoso, termo pessoal para se referir a Deus, suplicando por Seu amor 

íntimo para resgatá-lo, se Ele quiser. 

O "cálice" palavra é freqüentemente associada com o julgamento no Antigo Testamento 

(Salmos 11: 6; 75: 8.; Isa 51:17, 22; Jer. 25: 15-17; 49:12; 04:21 Lam.. ; Ez. 23: 31-33; 

Hab 2:16; Zc. 12: 2.). Aqui também se refere à agonia, culpa e ira associada com o 

julgamento de Deus de Jesus na cruz. Alguns imaginaram que o fundamento do 

Senhor, "se quiseres, remove de mim este cálice", foi um sinal de fraqueza de sua 

parte. Mas não foi fraqueza que levou a esta solicitação, muito pelo contrário. Sua 

santidade absoluta exigiu que ele recuar com o pensamento de rolamento pecado, culpa, 

julgamento e ira.Nenhuma outra resposta foi possível porque o Filho de Deus sem pecado 

eternamente. 

Jesus aceitou que a cruz era o plano de Deus. Em João 12, Ele disse: "Em verdade, em 

verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas, se 

morrer, produz muito fruto "(v 24.); "Agora a minha alma está perturbada; e que eu vou 



dizer: 'Pai, salva-me desta hora? Mas para este fim Eu vim para esta hora "(v 27.); "E eu, 

quando for levantado da terra, atrairei todos a mim" (v. 32).Em Marcos 08:31 "Ele 

começou a ensinar [os discípulos] que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado 

pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os escribas, e ser morto, e depois de três dias 

ressuscitaria" (cf . 09:31; Lucas 09:22, 44). Na última viagem a Jerusalém Jesus 

levou os doze e começou a dizer-lhes o que ia acontecer com ele, dizendo: "Eis que 

subimos a Jerusalém, eo Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e os 

escribas; e eles o condenarão à morte e entregá-lo aos gentios. . Eles vão zombar Ele e 

cuspir nele, e açoitá-lo e matá-lo, e três dias depois ele ressuscitará "(Marcos 10: 32-34) 

Apesar de sofrer assaltos satânicos além da capacidade da mente humana de experimentar ou 

conceber e agonizando sobre a perspectiva de rolamento pecado, Jesus totalmente submetida 

à vontade do Pai, para que Ele seja a oferta pelo pecado (2 Cor. 5:21), de modo que redenção 

dos eleitos de Deus seria realizado. Por isso, Ele orou: "No entanto, não a minha vontade, 

mas a tua." Jesus logo demonstrou a realidade de que a submissão quando Ele disse a Pedro: 

"Põe a tua espada na bainha; o cálice que o Pai me tem dado, não vou beber? "(João 18:11). 

RESTAURAÇÃO 

Agora um anjo do céu apareceu a ele, que o fortalecia. E, estando 

em agonia Ele estava orando muito fervorosamente; E o seu suor 

tornou-se como gotas de sangue, que caíam sobre o chão. Quando 

se levantou da oração, Ele veio para os discípulos e os encontrou 

dormindo de tristeza, e disse-lhes: "Por que você está 

dormindo? Levante-se e Oração para que não entreis em tentação 

"(22: 43-46). 

Que um anjo do céu apareceu a Jesus era incomum. Entre o seu nascimento e Seus anjos 

ressurreição apareceu apenas duas vezes na vida de Cristo, na Sua tentação no deserto 

(Mat. 4:11) e sua tentação no jardim. Este foi enviado para Jesus como uma afirmação do 

cuidado do Pai para Ele, para reforçar a sua confiança de que o Pai não acabaria por 

abandonarmos, mas restaurá-lo (cf. João 17: 5). Aquele que está acima dos anjos, melhor 

do que os anjos, tinha um nome mais excelente que os anjos, era adorado pelos santos 

anjos, embora por um tempo menor do que eles fizeram (Heb. 1: 4-2: 18), foi fortalecido 

por um anjo. No meio de sua oração, houve restauração divina. 

Anjos também ministro, embora não seja visível, como foi o caso com Cristo, para todos 

aqueles que apresentarem oração à vontade de Deus. "Eles não são todos eles espíritos 

ministradores", perguntou o escritor de Hebreus retoricamente, (Heb 1:14..; Cf. Mt 18:10) 

"enviados para prestar serviço para o bem daqueles que hão de herdar a salvação?". 

A gravidade da luta de Cristo levou o anjo fortalecimento de Lo. Agony traduz o 

substantivo grego Agonia , que descreve um estado de angústia mental e emocional 

extremo e tristeza. A forma verbal do substantivo refere-se a intensa luta, seja em 

competições esportivas ou de combate. A palavra grega traduzida fervorosamente está 

relacionada com um verbo que significa "esticar". Aqui ele descreve a estirpe severa o 



Senhor estava sob-tanto que houve uma reação física incomum. Somente o médico Lucas 

(Col. 4:14) registra que o seu suor tornou-se como gotas de sangue, que caíam sobre 

o chão. Isso sugere uma condição rara conhecida como hematidrosis, que se caracteriza 

por o sangue escorrendo da pele. É mais frequentemente causada por tensão mental e 

emocional extremo, causando capilares subcutâneos para dilatar e explodir, liberando 

sangue para se misturar com o suor. Essa foi uma confirmação gráfica da declaração do 

Senhor: "Minha alma está profundamente triste, a ponto de morte" (Mt 26:38; Marcos 

14:34; cf. Heb. 12: 3-4.). 

Quando Cristo subiu de oração em triunfo, Ele veio para os discípulos e os encontrou 

dormindo. Eles não estavam dormindo, porque eles estavam cansados, ou porque já era 

tarde da noite, ou porque tinha sido uma semana agitada, ou que tinham comido 

recentemente uma refeição, ou tomado uma longa caminhada, ou porque estava 

escuro. Eles estavam dormindo, porque eles estavam sobrecarregados 

com tristeza, fatalismo e desespero. Os discípulos tinham sido informados de que eles 

estavam indo para abandonar o Senhor, que Pedro o negaria, e que Ele seria preso e ir 

para a cruz. De sua perspectiva, seu mundo tinha desmoronado. Fatalismo penetrou, e 

parecia que não havia mais nada para orar. Lucas condensado repetidas advertências de 

Cristo a vigiar e orar em um só. "Por que você está dormindo?"Jesus perguntou-

lhes. "Levante-se e Oração para que não entreis em tentação." Após a terceira e 

última vez Ele veio e encontrou os discípulos dormindo Ele lhes disse: "Você ainda está 

dormindo e descansando? É o suficiente; é chegada a hora; Eis que o Filho do homem 

está sendo entregue nas mãos dos pecadores "(Mc 14:41). Não havia mais tempo para 

orar ou se preparar; o inimigo estava em minhas mãos. Mas enquanto Cristo foi ao 

enfrentar o inimigo vitorioso sobre a tentação por meio da oração, os apóstolos teriam de 

enfrentar o inimigo e ser derrotado. 

Quando o Senhor Jesus Cristo levantou do chão sangrento, mas erecta, a batalha acabou; o 

diabo derrotado; a tentação final de superar com êxito. Ele iria triunfar sobre seus 

inimigos humanos: Judas, os líderes judaicos, e os romanos. Na cruz, Ele derrotaria 

Satanás (Gn 3:15; 1 João 3: 8) e ser feito pecado para os crentes que "tornássemos justiça 

de Deus em Cristo" (2 Cor. 5:21). Ele iria triunfar sobre a morte por ressuscitar dentre os 

mortos, e ser exaltado à mão direita do Pai (Atos 2:33; 5:31; 7: 55-56; Rom 8:34; Cl 3:. 

1; Heb . 10:12; 12: 2; 1 Pedro 3:22) como Rei dos reis e Senhor dos senhores (Apocalipse 

17:14; 19:16) para sempre (Apocalipse 11:15). 

O copo está na mão de Cristo e Ele estava prestes a beber. E a Sua mão estava firme. Não 

é de admirar Filipe P. Bliss escreveu, 

  

"Man da Tristezas!" O que é um nome 

Porque o Filho de Deus, 

que veio pecadores para recuperar arruinado! 

Aleluia, o que é um Salvador! 

 
 



 

126. A Beijo da traição no Vitorioso Salvador 

(Lucas 22: 47-53) 

Enquanto ele ainda estava falando, eis que uma multidão veio, e 

o chamado Judas, um dos doze, foi precedendo-os; e ele se 

aproximou de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse-lhe: "Judas, 

você está traindo o Filho do Homem com um beijo?" Quando os 

que estavam com ele viram o que ia acontecer, eles disseram: 

"Senhor, devemos atacar com a espada?" E um deles feriu o servo 

do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus 

respondeu, e disse: "Pare! Não há mais disso. "E Ele tocou sua 

orelha, o curou. Então disse Jesus aos principais sacerdotes e 

oficiais do templo e anciãos, que tinham ido contra ele: "Você já 

saiu com espadas e varapaus, como faria a um 

salteador? Enquanto eu estava com você diariamente no templo, 

você não colocar as mãos sobre mim; mas esta hora e do poder 

das trevas são teus "(22: 47-53). 

A seção anterior do evangelho de Lucas descreveu a experiência angustiante do Senhor 

Jesus Cristo da tentação no Jardim do Getsêmani (ver a exposição de 22: 39-46, no 

capítulo 27 do presente volume).Nesta cena o Homem das Dores enfrentou outro 

experiência profundamente dolorosa, sendo entregue nas mãos de seus inimigos por um 

de seus discípulos. A narrativa deste evento é tão dramático, trágico, e no final triunfante 

que ele aparece em todos os quatro Evangelhos. 

O sábado anterior, seis dias antes desta cena no Getsêmani, Jesus chegou em Betânia, 

uma pequena aldeia a leste de Jerusalém. Ele passou a noite lá, provavelmente na casa de 

seus amigos Maria, Marta e Lázaro, e no domingo ensinou muitas pessoas que vieram lá 

para encontrá-Lo. Segunda-feira viu a Sua entrada triunfal em Jerusalém, quando Ele foi 

saudado como o Messias pela multidão inconstante, que seria na sexta-feira gritar por Seu 

sangue. 

Na terça-feira Jesus voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, onde passou toda 

noite (22:39) com os apóstolos em reclusão e segurança. Então Ele atacou o coração do 

apóstata judaísmo de seu dia a agredir a corrupção no templo, pela segunda vez em Seu 

ministério (cf. Jo 2: 13-16), mais uma vez enfurecendo os líderes religiosos. Jesus, então, 

passou o resto do dia, ensinando as pessoas que estavam em Jerusalém para a Páscoa. 

Depois de passar a noite no Monte das Oliveiras, Ele voltou para a cidade na quarta-feira 

para um último dia de ensino, bem como confrontar e condenar os líderes religiosos. No 

final do dia ele voltou novamente para o Monte das Oliveiras com os discípulos, onde Ele 

instruiu-os em elementos do longo intervalo entre sua primeira e segunda vindas. 



Quinta-feira foi um dia privado passou com os discípulos, e culminando na celebração 

final oficial da Páscoa e da celebração inaugural da Ceia do Senhor. Jesus também 

ensinou os discípulos pela última vez antes da Sua morte (João capítulos 13-16) e fez uma 

oração refletindo seu papel como "crentes sumo sacerdote (capítulo 17). Tendo exposto 

Judas, agora totalmente sob o controle de Satanás (Lucas 22: 3), com o traidor, o Senhor 

mandou-o embora. Judas, em seguida, deixou de fazer os preparativos finais com os 

líderes religiosos para prender Jesus. 

No final da noite quinta-feira ou pouco depois da meia-noite na sexta-feira de manhã, 

Jesus e os onze discípulos restantes saiu do quarto superior e foi para o jardim do 

Getsêmani. O Senhor deixou oito dos discípulos na entrada e levou consigo Pedro, Tiago 

e João, um pouco mais. Ele então separadas a uma curta distância a partir deles e orou 

por ele mesmo. Agoniza em oração, Cristo triunfou sobre o diabo, cujo esforço para tentá-

lo a evitar a cruz falhou. Voltando aos discípulos, Jesus encontrou-os não Oração, como 

pedira a eles várias vezes para fazer, mas dorme. Como Ele os repreendeu uma última 

vez, a multidão chegou para prendê-lo. 

A melhor maneira de examinar a cena que se seguiu é examinar os personagens 

envolvidos. Assistimos a primeira a chegada da multidão, então o beijo do traidor, a 

repreensão dos discípulos, e, finalmente, o triunfo do Salvador. 

A CHEGADA DA MULTIDÃO 

Enquanto ele ainda estava falando, eis que uma multidão veio, e 

o chamado Judas, um dos doze, foi precedendo-os; (22: 47a) 

Enquanto Jesus ainda estava falando a discípulos e repreendendo-os para dormir, 

quando deveria ter orado (v. 46), a multidão chegou, com Judas precedendo-os como 

seu guia. Todos os três Evangelhos sinópticos gravar a transição abrupta de tempo 

solitário de Cristo em oração ao seu confronto com um grande grupo de pessoas (Mateus 

26:47;. Marcos 14:43). 

À frente da multidão era o chamado Judas. Ele foi ainda identificado como um dos 

doze (cf. 22:. 3; Mt 26:14, 47; Marcos 14:10, 43) apóstolos que estiveram com Jesus para 

todos os três anos de seu ministério. Judas diário tinha ouvido seu ensino e testemunhado 

Seus milagres. Ele teve o mesmo privilégio, honra e oportunidade inestimável para andar 

com o Filho de Deus encarnado que os outros apóstolos fizeram. Judas não era um 

estranho; ele era um insider. 

Se existe uma palavra mais feia e repugnante do "traidor", é o nome próprio sinônimo-

Judas. Como hediondo e repugnante como ato de trair Jesus era de Judas, os escritores 

dos evangelhos são contidos em suas referências a ele. Não há nada do vitupérios e 

desprezo que os escritores de não-bíblicos, apócrifos obras posteriores amontoados sobre 

ele. Por exemplo, 

O apócrifo escrevendo a história de José de Arimatéia ensinou que Judas era o filho do 

irmão do sumo sacerdote Caifás e que ele foi enviado por Caifás para infiltrar os 

discípulos e descobrir uma forma de destruir Jesus. 



De acordo com outro escrito apócrifo, Os Atos de Pilatos , Judas foi para casa após a 

traição e encontrou sua esposa assar um frango. Quando ele disse a ela que ele estava 

planejando se matar porque estava com medo Jesus iria ressuscitar dos mortos e vingar-

se dele, ela respondeu que Jesus não mais iria ressuscitar dos mortos do que o frango que 

ela estava cozinhando pularia fora do fogo e corvo-em que instante o frango foi dito ter 

feito exatamente isso. 

Um antigo manuscrito chamado coptas Narrativas do Ministério e Passion sustentou que 

a esposa de Judas foi extremamente ganancioso e que ele não era nada mais do que o peão 

de uma mulher manipuladora. No antigo Oriente Próximo, a acusar um homem de ser 

subjugado a uma esposa dominadora foi considerado altamente caluniosa. 

A escrita do século XII chamado O Legendary Aura afirmou que os pais de Judas atirou-

o para o mar, quando ele era um bebê, porque mesmo nessa idade precoce que 

supostamente sentia que ele era diabólico e merecia ser destruído. De alguma forma, ele 

conseguiu sobreviver e crescer para a vida adulta, e, de acordo com a lenda, logo após se 

casar com uma bela mulher mais velha, ele descobriu que ela era sua mãe. 

Tais relatos bizarros são comuns na literatura extra-bíblica. Eles são preparados para 

demonstrar a vileza de Judas e de revelar o desprezo com que ele foi visto. Os escritores 

do evangelho, pelo contrário, simplesmente chamá-lo de um dos doze. Ao invés de 

minimizar a hediondez da traição de Judas, isso aumenta a insídia do seu crime mais do 

que qualquer lista de epítetos poderia fazer. (John Macarthur,Mateus 24-28 , A 

Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 1989], 182-83) 

Depois de ser exposto (Mat. 26:25) e negou provimento (João 13:30) por Jesus como o 

traidor, Judas foi diretamente para os líderes religiosos judeus. Ele já tinha feito o seu 

negócio com eles (Matt. 26: 3-16), e estava pronto para consumá-lo. Ele sabia que, 

quando Jesus e os restantes onze discípulos deixaram a sala de cima, eles iriam para o 

Getsêmani. Judas estava ansioso para aproveitar a escuridão e do isolamento de Jesus das 

multidões para prendê-lo lá. 

Judas sentiu um senso de urgência porque havia detalhes que tiveram que ser atendidos 

antes que eles pudessem aproveitar Jesus. Tinha que encontrar alguns dos líderes 

religiosos no meio da noite, que poderiam juntar o resto. Em seguida, foi necessário 

convencer o comandante da guarnição romana em Fort Antonia que Jesus era um rebelde 

que representava uma ameaça a Roma. Desde Pilatos estava em Jerusalém na época, o 

comandante, sem dúvida, pediu permissão dele para fornecer as tropas os líderes judeus 

solicitados. Finalmente, tudo o que tinham para entrar Getsêmani, Jesus identificar e 

capturar antes que ele pudesse escapar. 

A multidão composta de vários grupos, incluindo aqueles listados no versículo 52: os 

principais sacerdotes (que dirigia as empresas do templo), os oficiais do templo (força 

policial do templo), anciãos (membros do Sinédrio), escribas (Marcos 14: 43), e um 

destacamento de tropas romanas da coorte estacionados em Jerusalém. É pouco provável 

que toda a coorte (600-1000 homens) teria sido despachado, pois que teria deixado 

Jerusalém subterrâneo durante a Páscoa, quando os sentimentos nacionalistas estava 

alta. Ainda tropas suficientes (possível um manípulo, composta por cerca de 200 homens) 

foram enviados para justificar seu comandante que os acompanham (João 18:12). Sempre 

sensível à ameaça de insurreição (especialmente, como mencionado acima, na Páscoa), 



os romanos vieram em força esmagadora, armado (v. 52) e pronto para o problema. João 

18: 3 notas que tinham sido transportados lanternas e tochas. As luzes não eram 

necessários para orientá-los para o Getsêmani, já que havia uma lua cheia em 

Páscoa. Eles, sem dúvida, antecipou que Jesus iria tentar fugir, e que eles teriam que 

procurar ele na escuridão. A multidão veio preparado para prender Jesus, como se Ele 

fosse um rebelde perigoso, como Barrabás (Marcos 15: 7). 

A prisão de Jesus revela várias características sobre a multidão. Primeiro, foi 

injusto. Cristo não havia cometido nenhum crime, seja contra Deus, o judaísmo, ou 

César. Eles eram injustos e desleais, assassinos maus, assim como seu pai, o diabo (João 

8:44). 

A multidão foi também era estúpido. A maioria não tinha nenhuma razão legítima para 

odiar Jesus. Ele curou os doentes, alimentou os pobres, expulsai os demônios, ressuscitou 

os mortos, ensinou a verdade do reino de Deus, e confirmou a sua glória, a lei ea 

palavra. Mas a maior parte da multidão foi seduzido pelo ódio dos líderes. 

Em terceiro lugar, a multidão era covarde. Eles veio totalmente armado para aproveitar 

um galileu humilde, que estava desarmado e indefeso. A consciência culpada faz um 

covarde; maldade teme que possa conseguir o que ele merece. 

Por fim, a multidão era profano. Eles não tinham nenhuma reverência pelo sagrado Filho, 

mas procuravam lançar mãos assassinas no santo Senhor da glória. 

O mundo ainda trata mal Jesus tão injustamente, sem pensar, covarde, e profana, enquanto 

a multidão fez naquela noite no Getsêmani. 

O BEIJO DA O TRAITOR 

e ele se aproximou de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse-lhe: 

"Judas, você está traindo o Filho do Homem com um beijo?" (22: 

47b-48) 

Embora, como observado anteriormente havia uma lua cheia, o bosque denso de oliveiras 

em Getsêmani teria obscurecido muito do luar. Além disso, Jesus foi rodeado por onze 

homens, e Judas pode ter receio de que um deles iria fingir ser Jesus, enquanto o resto 

apressou-lo afastado para a segurança. Portanto, ele "tinha-lhes dado um sinal, dizendo: 

Aquele que eu beijar, Ele é o único; prendê-lo e levá-lo para longe sob guarda "(Marcos 

14:44). Depois de chegar ao Getsêmani, ele se aproximou de Jesus para beijá-lo. Então, 

descarAdãoente confiante era Judas em sua hipocrisia que ele imaginou que ninguém iria 

suspeitar dele de traição. 

Fora das várias maneiras que ele poderia ter feito (por exemplo, nos pés, nas costas da 

mão, a palma da mão, a bainha da roupa), Judas escolheu o abraço e beijo na bochecha 

normalmente reservado para aqueles com quem se tinha uma estreita amizade. Não 

poderia ter sido uma maneira mais desprezível para ele ter apontado o Senhor que por 

traição e hipocritamente fingindo ser um companheiro dedicado, leal de Sua expressando 

o sinal mais íntima de afeto. 



É claro que Jesus sabia que o seu coração mau e todos os detalhes de seu plano 

maligno. Após sua saudação cínico, "Salve, Rabi" (Mat. 26:49), mas antes que ele 

pudesse beijá-lo, Jesus disse-lhe: "Judas, você está traindo o Filho do Homem com 

um beijo?" Implacável, Judas e fervorosamente carinhosamente abraçou e beijou-o, 

cumprindo, assim, o seu sinal. Jesus aceitou o beijo e submetido à vergonha da traição de 

Judas, dizendo-lhe: "Amigo (" companheiro "," homem ")., Faça o que você veio para 

' Então eles vieram e colocou as mãos sobre Jesus eo prenderam "(Mat. 26:50). 

A REPREENSÃO DOS DISCÍPULOS 

Quando os que estavam com ele viram o que ia acontecer, eles 

disseram: "Senhor, devemos atacar com a espada?" E um deles 

feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas 

Jesus respondeu, e disse: "Pare! Não há mais disso. "E Ele tocou 

sua orelha, o curou. (22: 49-51) 

Por fim, a situação tornou-se claro para aqueles que estavam em torno de Jesus (ou seja, 

os onze apóstolos). Eles viram a grande multidão, muitos deles armados, com Judas na 

liderança, e percebeu o que ia acontecer. Os apóstolos, sem dúvida lembrar a afirmação 

de Cristo em Lucas 22:36: "Aquele que não tem espada é vender o casaco e comprar um 

", disse: "Senhor, vamos atacar com a espada?" Eles também tinham acabado de 

presenciar outra incrível demonstração de poder divino de Cristo, registrada em João 18. 

Quando a multidão chegou, Jesus calmamente foi ao encontro deles (v. 4 ). Pediu-lhes 

que eles estavam procurando (ou seja, que eles tinham ordens para prender), e eles 

responderam: "Jesus, o Nazareno." O Senhor respondeu usando o nome divino: "Eu sou" 

(v 5;. Cf. João 8 : 24, 28, 58), o que causou toda a multidão para cair no chão (6 v).. 

Depois que eles se levantaram, Jesus outra vez perguntou-lhes: "A quem procurais?", 

Tornando-afirmar mais uma vez que eles só tinha autoridade para prendê-lo. Ele então 

exigiu que eles deixaram os apóstolos ir ", para cumprir a palavra que ele falou, 'Dos que 

me deste perdi nem um'" (v. 9). O Senhor sabia que ser preso provaria demais para a sua 

fé, e os protegia (cf. 1 Cor. 10:13). 

Encorajado por essa demonstração de poder de Cristo, os discípulos ansiosamente 

perguntaram-Lhe: "Senhor, vamos atacar com a espada?" Impetuoso como sempre, 

Pedro não esperar pelo Senhor para responder, mas em vez lançou um ataque de um 

homem só no desapego (João 18:10). Ele feriu o servo do sumo sacerdote (Malco), que 

foi, sem dúvida, que está na linha de frente ao lado de seu mestre.Pedro, sem sucesso 

apontado para sua cabeça, mas só conseguiu cortou-lhe a orelha direita. 

Mas o reino de Cristo não era um mundano, e, portanto, seus seguidores não precisa lutar 

para protegê-lo (João 18:36). O Senhor suspendeu imediatamente heroísmo de Pedro com 

a severa repreensão,"Pare! Não há mais disso ", e, em seguida, gentilmente tocou de 

Malco . orelha, o curou Ele então deu três razões para parar a batalha e repreender Pedro: 

Em primeiro lugar, porque "todos os que tomarem a espada perecerão pela espada" (Mat. 

26:52). A resistência armada poderia ser fatal, uma vez que o assassinato é um crime 

capital. Jesus confirmou o principal bíblica da pena capital, e afirmou que o governo tem 

o direito de tirar a vida de quem cometer assassinato (Gn. 9: 6; Rm 13: 4). 



A resistência armada também era tolo. "Você acha que eu não posso apelar para meu Pai", 

o Senhor disse-lhes, "e Ele de uma vez colocou à minha disposição mais de doze legiões 

de anjos?" (Mat. 26:53).Uma vez que um anjo matou 185.000 assírios (2 Reis 19:35), o 

poder de as dezenas de milhares de anjos Cristo poderia ter convocado é inconcebível. Ele 

não precisa de qualquer ajuda dos apóstolos e seus dois pequenos espadas. 

Finalmente, a intervenção armada pelos apóstolos ignorou a necessidade de que as 

profecias do Antigo Testamento sobre a morte de Cristo (eg, Sl 22; Is 53..) Se cumprir 

(Mateus 26:54; cf. v 24; Lc. 24: 25-26. , 44-46). Após repreensão do Senhor, em 

cumprimento de outra profecia do Antigo Testamento a respeito de sua morte, "todos os 

discípulos o abandonaram e fugiram" (Mateus 26:56; cf. Zacarias 13:.. 7). No plano 

humano, a sua incapacidade para vigiar e orar (Lucas 22:46) tinha deixado-os incapazes 

de lidar com o julgamento que estava na mão. 

O TRIUNFO DO SALVADOR 

Então disse Jesus aos principais sacerdotes e oficiais do templo e 

anciãos, que tinham ido contra ele: "Você já saiu com espadas e 

varapaus, como faria a um salteador? Enquanto eu estava com 

você diariamente no templo, você não colocar as mãos sobre 

mim; mas esta hora e do poder das trevas são teus "(22: 52-53). 

Depois que os discípulos fugiram, Jesus confrontou os príncipes dos sacerdotes e 

oficiais do templo e anciãos, que tinham ido contra ele e perguntou-lhes: "Você saiu 

com espadas e varapaus, como faria a um salteador? Enquanto eu estava com você 

diariamente no templo, você não colocar as mãos em mim. " Se Ele era a ameaça 

perigosa e rival a César que eles acusaram de ser, por que eles não conseguem prendê-lo 

no início da semana? A resposta é que eles temiam a reação do povo (Lucas 22: 2). Só 

no, isolado local escuro do Getsêmani com uma força avassaladora que os acompanha, 

fez eles se atrevem a prendê-lo. 

Jesus, então, deu a razão que eles não foram capazes de prendê-lo até o momento: 

foi nesta hora que Deus havia ordenado soberanamente ser deles em associação com o 

poder das trevas (cf. Atos 2: 22-23). 

Ao longo da história sempre houve pessoas que, como a multidão, rejeitam 

Jesus. Também houve falsos discípulos, como Judas, que exteriormente professam afeto 

e lealdade para com o Senhor, mas interiormente odiá-lo. Outros ainda, como os onze 

apóstolos, realmente amá-Lo, mas é fraco e vacilante. Mas elevando-se sobre todos eles 

é o Salvador triunfante, que entregou-se nas mãos dos pecadores e de bom grado bebeu o 

cálice do sofrimento, culpa e rolamento do pecado que o Pai lhe deu para que os pecadores 

podem ser trocados. 

 
 

 



127. O perigo do excesso de confiança espiritual 

(Lucas 22: 54-62) 

Tendo o prenderam, eles levaram-no eo levaram para a casa do 

sumo sacerdote; mas Pedro estava seguindo à distância. Depois 

de terem acendido fogo no meio do pátio e se sentou junto, Pedro 

estava sentado no meio deles. E um servo-girl, vendo-o sentado à 

luz do fogo e olhando fixamente para ele, disse: "Este homem 

estava com ele também." Mas ele negou, dizendo: "Mulher, eu não 

conhecê-Lo." Um pouco depois, outro viu-o e disse: "Você é um 

deles também!" Mas Pedro disse: "Cara, eu não sou!" Depois de 

cerca de uma hora tinha passado, um outro homem começou a 

insistir, dizendo: "Certamente este também estava com ele, pois 

ele é galileu também. "Mas Pedro disse:" Cara, eu não sei o que 

você está falando. "Imediatamente, enquanto ele ainda falava, um 

galo cantou. O Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se 

lembrou da palavra do Senhor, como Ele lhe tinha dito: "Antes 

que um galo cante hoje, você me negará três vezes." E ele saiu e 

chorou amargamente. (22: 54-62) 

Ao longo de seu tempo com Jesus, os discípulos experimentaram momentos altos e 

baixos. Quando Ele chamou-os ", eles deixaram tudo e seguiram-no" (Lucas 05:11; cf. 

Marcos 1: 16-20; Mateus 9: 9-13.; 19,27). Mesmo quando muitos outros "discípulos" o 

abandonaram (João 6:66), eles permaneceram, pois, como disse seu porta-voz Pedro-Lhe: 

"Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna "(v. 68). 

Por outro lado, poderão ser frustrante obtuso. Quando eles não conseguiram entender a 

parábola dos solos, Jesus repreendendo-lhes disse: "Vocês não entendem esta 

parábola? Como você vai entender todas as outras parábolas? "(Marcos 4:13). Depois que 

eles falharam em compreender o significado de outra parábola do Senhor novamente 

repreendeu-os, perguntando: "Você está tão carente de entender?" (Marcos 7:18). Sua 

interpretação errada da advertência de Jesus: "Cuidado com e-vos do fermento dos 

fariseus e saduceus" (Mateus 16: 6.), Como uma repreensão por ter esquecido de trazer 

pão literal solicitado repreensão do Senhor, 

Vocês, homens de pouca fé, por que discutir entre vós que você não tem pão? Você ainda 

não entender ou lembrar os cinco pães para os cinco mil, e como cestas muitos completa 

você pegou? Nem dos sete pães para os quatro mil, e de quantos cestos completa você 

pegou? Como é que você não entende que eu não falar com você a respeito do pão? Mas 

cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. (Vv. 8-11) 

Travado em uma forte tempestade no Mar da Galiléia, os discípulos aterrorizados acordaram 

Jesus e exclamou: "Salva-nos, Senhor; estamos perecendo! "(Mat. 08:25). Jesus novamente 

repreendê-los: "Por que você está com medo, homens de pouca fé? Então Ele se levantou e 

repreendeu os ventos eo mar, e tornou-se perfeitamente calmo "(v. 26). 



Às vezes, momentos de alta e baixa dos discípulos vieram no mesmo incidente. Depois 

de alimentar milagrosamente os milhares no lado oriental do Mar da Galiléia, Jesus 

enviou os Doze de volta para o outro lado enquanto ele despedia a multidão (Marcos 

6:45), que foi dobrado em forçando-o a tornar-se seu rei (João 6: 15). Depois que a 

multidão se dispersou, o Senhor subiu a encosta de uma montanha próxima sozinho para 

Oração (Mat. 14:23). Ciente do barco dos discípulos sendo longe da costa (Marcos 6:47), 

e que está sendo atingida por ventos fortes (João 06:18) e grandes ondas (Mat. 14:24), 

Jesus deixou a montanha e "veio a eles, andando sobre o mar "(v. 25). Imaginando que 

estavam vendo um fantasma, os discípulos "gritou com medo" (v. 26). Mas Jesus lhes 

disse: "Sou eu; não tenha medo "(v. 27). 

Ainda não está convencido, "Pedro disse-lhe: 'Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo 

sobre as águas'" (v. 28). Depois Jesus disse-lhe para vir, Pedro subiu corajosamente para 

fora do barco no meio da tempestade furiosa e começou a caminhar sobre a água em 

direção a Ele (v. 29). Mas sua notável demonstração de fé foi de curta duração. "Vendo 

o vento, ele ficou com medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! '" (V. 

30). Depois de resgatar Pedro, Jesus repreendeu-o por sua falta de fé (v. 31). 

Pedro também foi a figura central em outro incidente que passou de triunfo à tragédia. Um 

dia, quando eles estavam na região de Cesareia de Filipe, o Senhor perguntou aos 

discípulos: "Quem dizem que o Filho do Homem?" (Mat. 16:13). Eles responderam que 

as pessoas estavam dando várias respostas a essa pergunta: "Alguns dizem que é João 

Batista; outros, Elias; mas outros ainda, Jeremias ou um dos profetas "(v. 14). Então Ele 

lhes perguntou diretamente: "Mas quem dizeis que eu sou?" (V. 15). Pedro respondeu: 

"Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo" (v 16; cf. João 6:. 66-69). O Senhor pronunciado 

bem-aventurado, porque o Pai lhe havia revelado quem ele realmente era (v. 17). 

Pedro, no entanto, desceu rápido a partir da altura de privilégio e de elogio para as 

profundezas da loucura e da condenação. Depois de advertir os discípulos a não contar a 

ninguém que Ele era o Cristo (v 20; cf. Mt 8:.. 4; 12:16), Jesus disse-lhes que Ele tinha 

que "ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos pelos principais sacerdotes e 

escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia "(v. 21). 

Pedro ficou chocado uma vez que, como seus irmãos israelitas, ele esperava o Messias 

para expulsar os opressores romanos e inaugurar o reino terreno prometido a Israel. Não 

havia lugar em sua teologia por um Messias morrendo. Pedro impetuosa "tomou [Jesus] 

à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: 'Deus não permita isto, Senhor! Este deve 

nunca acontecer com você '"(v. 22). Tendo apenas a revelação falado do Pai afirmando 

verdadeira identidade de Jesus, Pedro tornou-se agora o porta-voz de Satanás, por meio 

do qual o diabo tentou dissuadir Jesus de ir para a cruz. A resposta de Cristo foi imediata 

e esmagamento. Aquele a quem Ele tinha acabado pronunciado abençoado por Deus (v. 

17) Ele agora chocantemente abordada como Satanás (v. 23). 

Mas nenhum incidente revela mais claramente natureza impulsiva e imprevisível de 

Pedro que o registrado nesta seção do Evangelho de Lucas. Nenhuma outra história de 

relações de Jesus com os discípulos seja tão baixo e alto, claro e escuro, trágica e 

esperançosa, ou perturbadora e encorajador como este. Foi a pior falha seguido pela 

recuperação mais profunda. Negação de seu Mestre de Pedro foi o seu pior 

fracasso; Restauração dele de Cristo era a sua maior demonstração de Seu amor triunfante 

para Pedro. 



Edward Reynolds escreveu a respeito mistura de Pedro de devoção ao Senhor e carnal 

excesso de confiança, 

Auto-dependência [sic], orgulho, ou de qualquer outro afeto carnal que é mais 

profundamente enraizada na natureza particular de qualquer homem, que muitas vezes se 

misturam em suas ações Santíssima.Foi a fé que fez Pedro ir para baixo em cima da água, 

mas foi a carne, que o fez começar a afundar-se: a fé tornou-o zeloso pela causa de Cristo, 

mas a carne desembainhou a espada na orelha de Malco: a fé fez seguir a Cristo, mas a 

carne o fez acompanhar de longe: a fé fez acompanhar Cristo para o jardim, mas a carne 

o fez dormir, quando ele deveria ter entristeceu: a fé fez prometer perseverança, mas a 

carne fez peremptória em que a promessa: em uma palavra, a fé fez resoluta a confessar , 

mas a carne para contradizer seu Mestre. ("Meditações sobre a queda e elevação de 

Pedro", em toda a obra do Direito Rev. Edward Reynolds, DD [Londres: B. Holdsworth, 

1826], 10-11) 

A lição a aprender aqui é o perigo do excesso de confiança espiritual. Como o apóstolo 

Paulo advertiu: "Portanto, quem pensa estar de pé tome cuidado que ele não caia" (1 Cor 

10:12;. Cf. Prov 16:18.). 

Queda e recuperação de Pedro pode ser vista sob dois títulos óbvios: o caminho para baixo 

e para cima. 

O CAMINHO A BAIXO 

Tendo o prenderam, eles levaram-no eo levaram para a casa do 

sumo sacerdote; mas Pedro estava seguindo à distância. Depois 

de terem acendido fogo no meio do pátio e se sentou junto, Pedro 

estava sentado no meio deles. E um servo-girl, vendo-o sentado à 

luz do fogo e olhando fixamente para ele, disse: "Este homem 

estava com ele também." Mas ele negou, dizendo: "Mulher, eu não 

conhecê-Lo." Um pouco depois, outro viu-o e disse: "Você é um 

deles também!" Mas Pedro disse: "Cara, eu não sou!" Depois de 

cerca de uma hora tinha passado, um outro homem começou a 

insistir, dizendo: "Certamente este também estava com ele, pois 

ele é galileu também. "Mas Pedro disse:" Cara, eu não sei o que 

você está falando. "Imediatamente, enquanto ele ainda falava, um 

galo cantou. O Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se 

lembrou da palavra do Senhor, como Ele lhe tinha dito: "Antes 

que um galo cante hoje, você me negará três vezes." E ele saiu e 

chorou amargamente. (22: 54-62) 

Lucas condensado negações de Pedro, mas uma comparação com as outras contas do 

evangelho indica que eles foram esticados ao longo de um período de várias horas. Todas 

elas ocorreram no pátio compartilhado pelos quartos de ambos Anás, o antigo sumo 

sacerdote e ainda o poder por trás dos bastidores, e Caifás, Anás do filho-de-lei e do atual 

sumo sacerdote. Depois de preso Jesus no Getsêmani,eles levaram Ele longe e trouxe-

o para a casa do sumo sacerdote. O julgamento que se seguiu, perante as autoridades 



judaicas ocorreu em três fases. As duas primeiras fases, diante de Anás, Caifás e, em 

seguida, ocorreu até tarde da noite. Desde de acordo com a lei judaica um julgamento 

teve de ser realizada à luz do dia, não havia uma terceira fase depois do amanhecer, para 

legitimar formalmente o veredicto eles já tinham chegado ilegalmente no. Entrelaçada 

com os ensaios antes Anás e Caifás eram negações de Pedro. 

Cinco estádios em queda de Pedro pode ser observado, o que também pode ser visto como 

cinco aspectos de sua injustificada auto-confiança. Primeiro, o orgulho de Pedro foi 

insolente. Voltar no cenáculo Jesus tinha avisado ele, "Simão, Simão, eis que Satanás vos 

reclamou para vos peneirar como o trigo; mas eu roguei por ti, para que tua fé não 

desfaleça; e você, quando uma vez que você, uma vez convertido, confirma os teus irmãos 

"(Lucas 22: 31-32). A reação de Pedro a previsão da sua queda e restauração final de 

Cristo revela sua impetuosidade audacioso. Ele protestou, indignada: "Senhor, com você 

eu estou pronto para ir tanto para a prisão como para a morte!" (V. 33). 

A confiança de Pedro não era apenas imprudente, mas também insistente. Pouco tempo 

depois, no Monte das Oliveiras, Jesus previu que os discípulos seriam todos 

abandonariam naquela noite (Matt. 26: 30-31). Mais uma vez, "disse-lhe Pedro:" Mesmo 

que todos podem cair por causa de você, eu nunca vou cair '"(v. 33). Jesus respondeu: 

"Em verdade vos digo que esta noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes" 

(v. 34), o que levou insistente, repetido (Marcos 14:31) A resposta de Pedro: "Mesmo se 

eu tiver morrer com você, eu não vou negar Você "(v. 35). 

Em terceiro lugar, a confiança de Pedro era indolente. Drasticamente superestimar sua 

capacidade de lidar com a situação em sua própria força, Pedro (juntamente com Tiago e 

João) ignorou a instrução do Senhor, "Orai para que não entreis em tentação" (Lucas 

22:40). Em vez disso, ele dormia quando ele deveria ter sido vigiando e orando, mesmo 

depois que o Senhor repreendeu-o várias vezes para fazê-lo (Mt 26:. 40-45). 

Em quarto lugar, a confiança de Pedro era impulsivo. Ele queria mostrar que Jesus repetiu 

a sua declaração de que ele permaneceria fiel a Ele para o final houve marcha lenta 

vangloriar. Portanto, quando a multidão veio para prender Jesus, Pedro impetuously 

pegou uma espada e atacou, cortando a orelha do escravo do sumo sacerdote antes de 

Jesus deteve-o (ver a exposição de 22: 49-51 no capítulo 28 deste volume). 

No final, a confiança de Pedro implodiu. Quando a crise chegou, ele não estava à altura 

da tarefa. Sua fé vacilou e, finalmente cedeu, e ele negou Jesus três vezes, assim como o 

Senhor havia previsto. 

Como observado acima, o julgamento judaica de Jesus consistia em três fases: a audiência 

perante Anás, e outro diante de Caifás e ao Sinédrio, tanto durante a noite, e um terceiro 

após o amanhecer. O objetivo dessas audiências não era justa, imparcial examinar 

qualquer suposta prova contra Jesus. Eles estavam em vez nada, mas tenta fabricar 

acusações contra ele que poderiam ser usados para convencer os romanos a executá-

lo. Em violação de todos os padrões de equidade e justiça, Anás interrogou Jesus (João 

18:19), mesmo que ele não havia sido acusado de qualquer crime, pesca claramente por 

algo que ele poderia usar contra ele. Ele estava agindo mais como um promotor corrupto 

sem caso do que o juiz justo, imparcial, ele deveria ter sido. 



Quando seus esforços não conseguiu interceptar o Senhor para incriminar a si mesmo, 

Anás enviou para Caifás para uma audiência com o Sinédrio. Essa audição ilegal também 

não conseguiu produzir qualquer prova legítima de culpa por parte de Jesus. Em 

desespero, o Sinédrio recorreu ao uso de os testemunhos perjuros de falsas testemunhas 

para acusar Jesus de blasfêmia. Como Annas, o Sinédrio violados todos os padrões éticos 

legítimo. Como juízes, eles deveriam forma justa, imparcial pesar as evidências 

apresentadas a eles. Em vez disso, como Anás, agiu como Ministério Público, solicitando 

testemunho contra Cristo com nenhum na defesa. Mas o testemunho das testemunhas 

contradiziam (Marcos 14:56). Mesmo o testemunho das duas testemunhas que afirmaram 

ter ouvido dizer que Ele iria destruir o templo era inconsistente (v. 59). Sem quaisquer 

testemunhas credíveis contra ele, o processo contra Jesus deveria ter se desintegrado em 

nada. 

Eles, no entanto, não deixe que a verdade prevalecerá. Em desespero, Caifás colocado 

Jesus, sob juramento, e perguntou: "Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és 

o Cristo, o Filho de Deus" (Mat. 26:63). Quando Ele respondeu: "Você disse que você 

mesmo; Mas eu vos digo, a seguir você vai ver o Filho do Homem sentado à direita do 

Poder, e vindo sobre as nuvens do céu "(Mat. 26: 63-64), Caifás tinha a resposta que ele 

esperava. O próprio Jesus tinha incriminado. Em uma exibição hipócrita da suposta 

devoção para a glória de Deus, o sumo sacerdote ", rasgando as suas vestes [ironicamente, 

em violação da lei (Lev. 21:10)] e disse: 'Ele blasfemou! Que necessidade temos de 

testemunhas? Eis que você já ouviu a blasfêmia; o que você acha? ' Eles responderam: 

"Ele merece a morte! '" (Vv. 65-66).Uma vez que Caifás tinha a "evidência" que ele tanto 

procurava desesperAdãoente e do Sinédrio tinha ouvido suposta blasfêmia de Jesus, não 

havia mais necessidade de contar com o depoimento das testemunhas perjuros. O 

Sinédrio foi finalmente capaz de tornar o veredicto que já havia decidido antes ouviram 

nada. Esta farsa vergonhosa de um julgamento terminou. 

Ninguém tinha permissão para falar em sua defesa. Nenhuma voz de cautela foi levantada 

em qualquer ponto do julgamento. No pedido de misericórdia foi entretido. Nenhuma das 

evidências que apoiavam suas reivindicações nunca foi considerada. Jesus foi 

simplesmente atropelado por tribunal canguru do sumo sacerdote em um veredicto de 

culpado que tinha sido organizado e acordado muito antes que ele nunca chegou a 

julgamento. (John Macarthur, O Assassinato de Jesus [Nashville: Palavra, 2000], 117) 

Enquanto isso, Pedro, que tinha fugido com o resto dos discípulos, voltaram atrás 

e estava seguindo à distância, juntamente com outro discípulo (João 18:15), 

presumivelmente João. Desde que João era conhecido do sumo sacerdote, ele foi capaz 

de obter Pedro para o pátio do composto compartilhada por residências de Caifás (v. 16) 

e de Annas. Pedro, que está com alguns dos escravos do sumo sacerdote e os oficiais da 

guarda do templo que estavam se aquecendo perto de um fogo (v. 18), estava tentando se 

misturar e ser descoberto. Seu esforço para manter o anonimato era inútil, no entanto, 

porque o servo-girl (a serva estacionados no portão; João 18:17) vê-lo quando ele se 

sentou à luz do fogo e olhando fixamente para ele, disse: "Este homem estava com 

ele também. " Pego de surpresa e em pânico, Pedro deixou escapar a sua palavra primeira 

negação, "Mulher, eu não conhecê-Lo." Os outros evangelistas acrescentar que Pedro 

também disse: "Eu não sou" (João 18:17 ); "Eu não sei o que você está falando" (Mateus 

26:70.); e "Não sei nem entender o que você está falando" (Marcos 14:68). Pedro estava 

sozinho; Jesus não estava lá para tirá-lo. Tanto para a confiança orgulhosa. Da esquerda 



para os seus próprios recursos, ele não foi páreo mesmo para uma menina humilde 

servo. RCH Lenski escreve: 

Levou apenas uma empregada servil para derrubar o chefe dos Doze. Foram-se todos os 

seus protestos de alta e heróicos para Jesus, passaram toda a coragem espúria do seu 

coração e da mão que tinha arrancado a espada no Getsêmani. Aqui está o covarde arrant 

que é incapaz de confessar o seu Senhor celestial e se encolhe em mentir negação. ( A 

interpretação do Evangelho de São Lucas [Minneapolis: Augsburg, 1961], 1087) 

Imediatamente após esta primeira negação Pedro "saiu para a varanda" (o corredor que leva 

ao portão) (Marcos 14:68) e o primeiro galo cantou. Incomodado, Pedro dirigiu-se para a 

saída. Mas antes que ele pudesse fugir, ele foi confrontado novamente; outro homem 

começou a insistir, dizendo: "Certamente este também estava com ele, pois é galileu 

também." Mateus acrescenta que outra garota servo (a palavra traduzida como "outro" em 

Mat. 26:71 está na forma feminina) Pedro também identificou como tendo estado com Cristo, 

enquanto que Marcos se refere a "serva" (14:69); presumivelmente o do portão que já tinha o 

acusou repetiu a acusação. Bombardeado com acusações de todos os lados, Pedro voltou a 

negar qualquer conhecimento de Jesus, desta vez de um juramento para atestar que o que ele 

estava dizendo era verdade (Mat. 26:72). 

Seja por causa de sua fuga foi bloqueada, ou porque sua ligação com Jesus ainda não lhe 

permitiria sair, Pedro ficou na escuridão pátio. Depois de cerca de uma hora tinha 

passado, ele foi confrontado pela terceira vez, quando um outro homem começou a 

insistir, dizendo: "Certamente este também estava com ele, pois é galileu 

também." Este homem, um servo do sumo sacerdote e um parente de Malco, cuja orelha 

Pedro tinha cortado no Getsêmani, disse-lhe: "Será que eu não vê-lo no jardim com Ele?" 

(João 18:26). Agora profundamente alarmado, negação de Pedro foi ainda mais aquecida 

e enfático. Em resposta a este homem e o resto dos espectadores que também estavam 

acusando-o, Pedro negou veementemente qualquer conhecimento de Jesus e "começou a 

praguejar ea jurar" (Mat. 26:74).Além de reafirmar seu juramento falso que ele não sabia 

que Jesus, Pedro agora pronunciado maldições de Deus em si mesmo, pedindo o 

julgamento divino a cair sobre ele se ele estava mentindo. O que começou como uma 

única mentira para uma única menina tinha se transformou em uma fúria de mentir 

negações para muitos dos que ali no pátio, acompanhado com xingamentos e palavrões. 

Dramaticamente e, de repente, duas coisas ocorreram: um galo cantou pela segunda vez 

(Marcos 14:72), e do Senhor, naquele momento sendo escoltado em frente ao pátio 

depois de deixar sua audição perante Caifás e ao Sinédrio, virou-se e olhou para 

Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como Ele lhe tinha dito: "Antes 

que o galo cante hoje, você me negará três vezes." 

A realidade devastadora do que ele tinha feito bater Pedro com força total. Tudo o que 

Jesus havia predito que ele tinha feito. Seu excesso de confiança impetuoso não havia lhe 

dado a força para enfrentar essa tentação. Ele se gabava muito, rezei muito pouco, agiu 

muito rápido, e seguiu longe demais. Oprimido com vergonha, culpa e tristeza sobre o 

que tinha feito, Pedro saiu e chorou amargamente. Cara-a-cara com a verdade da 

predição de Jesus ea fraqueza de sua natureza pecaminosa, Pedro gritou por perdão e 

perdão. 



O CAMINHO PARA CIMA 

Pedro não conseguiu acreditar na promessa advertência do Senhor, rejeitou a repreensão, 

dormia em vez de vigiar e orar, e acabou com ousadia definindo-se no meio dos inimigos 

do Senhor. Tal audácia levou a uma chocante, derrota desmoralizante. 

Ainda assim, na graça, misericórdia, compaixão e amor de Deus, que não era para ser o 

fim da história. Depois da ressurreição, Jesus restaurou Pedro. Ele concedeu-lhe três 

oportunidades, correspondente às suas três negações, para reafirmar seu amor por Ele 

(João 21: 15-17). A fé de Pedro não tinha falhado totalmente, como Jesus havia dito que 

não faria (Lucas 22:32), e ele foi restaurado a utilidade, como os primeiros capítulos de 

registro de Atos. Como Jesus também tinha previsto, Pedro usado mais tarde sua 

experiência de fracasso e restauração para fortalecer outros cristãos. Ele foi capaz de 

compartilhar a verdade gloriosa que, embora possa ser severamente testada, a fé salvadora 

nunca permanentemente falhar (1 Pedro 1: 6-7; 2 Pedro 1: 1). Pedro também exortou os 

crentes a evitar o excesso de confiança por estar em guarda, e continua a crescer na graça 

(2 Pedro 3: 17-18). 

 
128. O salvador sem pecado perante ao corrupto 

Sinédrio (Lucas 22: 63-71) 

Ora, os homens que estavam segurando Jesus em custódia foram 

zombando dele e derrotá-lo, e eles com os olhos vendados Ele e 

estavam pedindo-lhe, dizendo: "Profetiza, quem é a pessoa que 

bateu em você?" E eles diziam muitas outras coisas contra ele, 

blasfemando . Quando já era dia, o Conselho de anciãos do povo 

reunido, ambos os príncipes dos sacerdotes e dos escribas, e eles 

levaram-no para a sua câmara do conselho, dizendo: "Se Tu és o 

Cristo, diga-nos." Mas Ele disse-lhes: " Se eu te disser, você não 

vai acreditar; e se eu fazer uma pergunta, você não vai 

responder. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará 

sentado à direita do poder de Deus. "E tudo o que eles disseram:" 

Você é o Filho de Deus, então? "E Ele lhes disse:" Sim, eu sou. 

"Então eles disseram:" Que necessidade mais temos de 

testemunho? Para nós o ouvimos da sua própria boca "(22: 63-

71). 

O povo judeu do tempo de Jesus eram justamente orgulhosos do seu sistema de 

jurisprudência, que foi o mais cuidadosamente construída uma em existência. Ele foi, em 

muitos aspectos, ainda superiores ao nosso sistema de justiça atual. Uma vez que Deus é 

um Deus de verdade, a verdade era central para o sistema de justiça de Israel. 



Desde o início Deus enfatizou a Israel quão essencial era que todos os juízes ser focada 

na busca da verdade. Quando eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida e ser 

estabelecido como uma nação, Deus ordenou-lhes, 

Você nomeia para você mesmo juízes e oficiais em todas as tuas cidades que o Senhor 

teu Deus, te dá, segundo as vossas tribos, para que julguem o povo com justiça. Você não 

deve distorcer a justiça; você não deve ser parcial, e você não deve ter um suborno, porque 

o suborno cega os olhos dos sábios, e perverte as palavras dos justos. Justiça, e só a 

justiça, você deve prosseguir, para que possais viver e possuir a terra que o Senhor, teu 

Deus, te dá. (Deut. 16: 18-20) 

Na época de Cristo, o sistema judicial de Israel tornou-se bem estabelecida. Cada cidade com 

pelo menos 120 homens que eram chefes de família teve um tribunal local conhecido como 

um Sinédrio. Este conselho, composto de vinte e três homens (sete ou três em cidades 

menores), atuou como juiz e júri em todos os assuntos legais. O Grande Sinédrio em 

Jerusalém era a autoridade judicial final em Israel, comparável à Suprema Corte dos Estados 

Unidos. Ela consistia de setenta homens a partir de três categorias (Marcos 14:53): principais 

sacerdotes (principalmente saduceus), idosos (aristocratas religiosos e seculares), e dos 

escribas (principalmente fariseus). 

A lei determinou três requisitos em um processo criminal: um julgamento público, uma 

defesa para o acusado, e uma confirmação de culpa por duas ou três testemunhas (Deut 

17: 6; 19:15.; Cf. Hb 10:28.).Porque o último ponto foi crucial para um veredicto justo, a 

lei prescreveu uma pena severa para falsas testemunhas-o castigo que o acusado teria 

recebido se tivesse sido culpado era para ser infligidos aos mentirosos: 

Se uma testemunha malicioso se levanta contra um homem a acusá-lo de delito, em 

seguida, ambos os homens que têm a disputa deverá estar diante do Senhor, diante dos 

sacerdotes e dos juízes que vão estar no escritório naqueles dias. Os juízes devem 

investigar minuciosamente, e se a testemunha é um falso testemunho e ele acusou 

falsamente seu irmão, então você deve fazer com ele assim como ele tinha a intenção de 

fazer a seu irmão. Assim tirarás o mal do meio de ti. (Deut. 19: 16-19) 

As regras eram particularmente rigorosas em casos de pena capital: 

No dia do julgamento, os diretores da justiça causou a pessoa acusada de fazer sua 

aparição. Aos pés dos Sábios foram colocados os homens que, sob o nome de auditores , 

ou candidatos , seguidos regularmente às sessões do Conselho. Os trabalhos, no caso 

foram lidas; e as testemunhas foram chamados em sucessão. O presidente abordou esta 

exortação para cada um deles: "Não são conjecturas, ou o que quer que rumor público 

trouxe para ti, para que vos pedimos; consideram que uma grande responsabilidade 

repousa sobre ti: que não são ocupados por um caso, como um caso de título oneroso, no 

qual a lesão pode ser reparada. Se tu fazes a condenação de uma pessoa acusada 

injustamente, seu sangue, eo sangue de toda a posteridade dele, de quem tu hás de ter 

privado a terra, cairá sobre ti; Deus te perguntarei uma conta, como ele exigiu de Cain 

uma conta do sangue de Abel. Falar. " 



Uma mulher não pode ser um testemunho, porque ela não teria a coragem de dar o 

primeiro golpe à pessoa condenada; nem uma criança, que é irresponsável, nem escravo, 

nem um homem de mau caráter, nem aquele cuja enfermidades poderia impedir o pleno 

gozo de suas faculdades físicas e morais. A simples confissão de um indivíduo contra si 

mesmo , ou a declaração de um profeta No entanto renomado, não iria decidir a 

condenação. Os Médicos dizer- "Consideramos como fundamental, que ninguém 

prejudica a si mesmo. Se um homem se acusa diante de um tribunal, não devemos 

acreditar nele, a não ser o fato é atestado por duas outras testemunhas; e é adequada para 

observação, que a pena de morte infligida Achan, no tempo de Josué foi uma exceção, 

ocasionada pela natureza das circunstâncias; para a nossa lei não condena sobre a simples 

confissão do acusado, nem sobre a declaração de um profeta sozinho ". 

As testemunhas foram para atestar a identidade do partido, e para depor para o mês, dia, 

hora, e as circunstâncias do crime. Após um exame das provas, os juízes que acreditavam 

a parte inocente declarou as suas razões; aqueles que acreditavam que ele era culpado 

falou depois, e com a maior moderação. Se um dos auditores , ou candidatos , foi 

confiada pelo acusado com sua defesa, ou se ele desejava em seu próprio nome para 

apresentar esclarecimentos em favor da inocência, ele foi admitido no assento, a partir do 

qual ele se dirigiu aos juízes e ao povo. Mas essa liberdade não lhe foi concedida, se a 

sua opinião era a favor da condenação. Por último; quando o próprio acusado queria falar, 

eles deram a mais profunda atenção. Quando a discussão terminou, um dos juízes 

recapitulou o caso; eles removeram todos os espectadores; dois escribas derrubou os 

votos dos juízes; um deles observou aqueles que eram a favor dos acusados, e os outros, 

aqueles que o condenou. Onze votos, dos vinte e três anos, foram suficientes para 

absolver; mas é necessário treze para condenar. Se algum dos juízes afirmaram que não 

estavam suficientemente informados, foram adicionados mais dois anciãos e depois dois 

outros em sucessão, até que eles formaram um conselho de sessenta e dois, que era o 

número do Grande Conselho. Se a maioria dos votos absolvido, o acusado foi 

descarregada instantaneamente ; se ele seria punido, os juízes adiada sentença de 

pronúncia até o terceiro dia; durante o dia intermediário que não poderiam ser ocupadas 

com alguma coisa, mas a causa, e eles se abstiveram de comer livremente, e de vinho, 

licores, e tudo o que pode tornar as suas mentes menos capazes de reflexão. 

Na manhã do terceiro dia eles voltaram para o tribunal. Cada juiz, que não tinha mudado 

de opinião, disse, eu continuo a mesma opinião e condenar ; qualquer um, que a princípio 

condenado, pode neste acquit sessão; mas aquele que uma vez havia absolvido não foi 

autorizado a condenar. Se a maioria condenado, dois magistrados acompanhada 

imediatamente a pessoa condenada para o lugar de punição.Os Elders não descendem de 

seus lugares; eles colocaram na entrada da sala de julgamento de um oficial de justiça 

com uma pequena bandeira na mão; um segundo oficial, a cavalo, seguido do prisioneiro, 

e constantemente ficava olhando de volta para o local de partida. Durante esse intervalo, 

se qualquer pessoa veio anunciar aos Anciãos qualquer nova evidência favorável ao preso, 

o primeiro oficial acenou com a bandeira, e o segundo, assim que ele percebeu isso, trouxe 

de volta o prisioneiro. Se o preso declarou aos magistrados , que recordou algumas das 

razões que lhe haviam escapado, trouxeram-lhe antes que os juízes não menos do que 

cinco vezes. Se nenhum incidente ocorreu, a procissão avançou lentamente, precedido 

por um arauto que, em voz alta, se dirigiu ao povo assim: "Este homem (indicando o seu 

nome e sobrenome) é levado a punição para tal crime; as testemunhas que juraram contra 

ele são tais e tais pessoas; se alguém tem provas para dar a seu favor, venha para frente 

rapidamente. "... 



A alguma distância do local de castigo, exortaram o prisioneiro para confessar o seu 

crime, e fizeram-lhe de beber uma bebida estupefaciente, a fim de tornar a aproximação 

da morte menos terrível. (M. Dupin, "O Julgamento de Jesus Antes de Caifás e Pilatos," 

em Simon Greenleaf, um exame do Testemunho dos quatro evangelistas pelo 

Regulamento de Provas Administradas em Tribunais de Justiça[Londres: A. Maxwell & 

Son, 1847] , 887-90. itálico no original) 

Mas, em seu zelo assassina para condenar e executar Jesus, o sinédrio de Jerusalém violou 

os princípios elevados da equidade e da preocupação meticulosa para a justiça que marcou 

a tradição judaica legal.Essas violações incluíram, 

a. O processo teve lugar em casa do sumo sacerdote, e não no templo ( m. Sanh. 11.2). 

b. Jesus foi julgado sem defesa ( m. Sanh. 4.1 diz que ambos os lados de um caso deve ser 
ouvido). 

c. Jesus foi acusado de blasfêmia sem realmente blasfemando, no sentido técnico do 
termo ao pronunciar o nome divino ( m. Sanh. 7,5). 

d. O veredicto veio no espaço de um dia, quando dois dias foram necessários para um 
julgamento de capital ( m. Sanh. 4.1). 

e. Jesus foi julgado em um dia de festa ... 

f. Testemunho contraditório anula provas ( m. Sanh. 5.2). 

g. Um pronunciamento de culpa pelo sumo sacerdote é contrária à ordem normal, que 
deve começar com o mínimo de membros superiores ( m Sanh.. 4.2). (Darrell L. 
Bock, Lucas 9: 51-24: 53 [Grand Rapids: Baker de 1996], 1792) 

Ensaios de Jesus desdobrou-se em seis fases; três ensaios religiosos antes de os líderes 

judeus, e três julgamentos cíveis perante os governantes gentios Pilatos e Herodes. Os 

três tribunais judeus começaram pouco depois da meia-noite, quando Jesus foi levado 

perante Anás, e durou até depois do amanhecer, quando o Sinédrio condenou 

formalmente. 

Três ensaios ilegais e injustas de Cristo perante as autoridades judaicas podem ser 

discutido sob cinco aspectos: o ilegal, questionando injusto, o, convocando injusto ilegal, 

a, da conspiração injusto ilegal, o, injusta condenação ilegal, e a conduta ilegal, 

injusto. Para oferecer o quadro completo, material de Mateus e Marcos serão utilizados 

para complementar o relato de Lucas. 

O JULGAMENTO INJUSTO 

Depois de sua prisão no Getsêmani, Jesus foi levado primeiro a Anás (Jo 18: 12-13), que 

tinha sido sumo sacerdote do D.C 6 a AD 15, quando o predecessor de Pilatos como 

governador romano removido-lo do cargo. Embora não seja mais o sumo sacerdote, ele 

permaneceu o verdadeiro poder por trás dos bastidores (cinco de seus filhos e um de seus 

netos ele tinha conseguido a posição e Caifás, o atual sumo sacerdote, era seu filho-de-

lei). 

Anás era notório por sua ganância e riqueza imensa, que tinha em grande parte vem dos 

negócios no templo que ele e seus filhos controlados. Por exemplo, moneychangers 



mudou moeda estrangeira em dinheiro judeu (a taxas exorbitantes), o que por si só poderia 

ser usado para pagar o imposto do templo. Outra raquete Annas lucraram foi a venda de 

animais para o sacrifício. As pessoas que trouxeram seus próprios animais para o templo 

lhes teria rejeitado pelos sacerdotes; comumente apenas aqueles vendidos lá (a preços 

exorbitantes) seria considerado aceitável. Annas e seus asseclas levaria sua parte dos 

lucros de ambos os cambistas e os vendedores de animais (cf. João 2:14). Annas odiava 

Jesus, porque Seus dois assaltos nas operações do templo afetou suas operações 

económicas. Os escribas e fariseus, por outro lado, odiado e se opuseram a Cristo porque 

Ele expôs sua hipocrisia e atacou seu sistema religioso hipócrita. Sua oposição foi 

teológica. 

O questionamento de Annas de Jesus (João 18:19) flagrantemente violados jurisprudência 

estabelecida. Desde que ele não era mais o sumo sacerdote e servido em nenhum cargo 

oficial, ele não tinha autoridade legal para realizar o que, em termos modernos seria 

considerado uma acusação ou audiência preliminar. Além disso, seu questionamento foi 

uma tentativa de levar Jesus a depor contra si, um esforço proibido pela lei judaica, assim 

como a Quinta Emenda da Constituição dos Estados Unidos faz hoje. 

Resposta (vv. 20-21) de Cristo desafiou Annas para investigar o assunto legitimamente 

por questionar aqueles que ouviram seus ensinamentos. Buscando ganhar o favor com o 

poderoso sacerdote, um dos oficiais atingiu Jesus e repreendeu-o por seu suposto 

desrespeito à Annas. Esta foi a primeira maus tratos físicos Cristo recebeu. Golpear um 

prisioneiro, particularmente não acusado de um crime, também foi ilegal, como Jesus 

apontou (v 23; cf. At. 23: 2-3). Mas esta não era uma audiência imparcial para determinar 

se há provas suficientes para levar Jesus a julgamento. A decisão já havia sido feita para 

colocá-Lo à morte (João 11:53), e Annas estava pescando para alguns fundamentos 

jurídicos para justificar essa ação. 

A PESCA ILEGAL, CONVOCAÇÃO INJUSTO 

Não foi possível chegar a qualquer evidência para usar contra Jesus, "Anás enviou, 

maniatado, a Caifás, o sumo sacerdote" (João 18:24). Enquanto Annas tinha sido 

questionando o Senhor, Caifás tinha sido apressAdãoente reunindo os membros do 

Sinédrio. Quando eles estavam todos (Marcos 14:53) montado, a segunda fase do 

julgamento religioso do Senhor antes de as autoridades judaicas começou. 

Como sua audição perante Anás, este foi também, um julgamento clandestina ilegal; os 

juízes eram os infratores. Nenhum estudo foi permitido à noite, em privado, em uma casa, 

ou em um dia de festa (os membros do Sinédrio celebrou a Páscoa de sundown quinta-

feira para sexta-feira sundown [John Macarthur, João 12-21 ; O Comentário MacArthur 

Novo Testamento (Chicago: Moody, 2008), 62-63]); não havia nenhuma acusação e sem 

testemunhas; o Sinédrio não tinha permissão para originar acusações, mas julgadas 

somente aqueles que lhe são submetidos; haviam subornado o traidor, Judas, para levá-

los a Jesus para que eles pudessem prendê-lo. Mas o resultado deste julgamento, como a 

audição de Cristo diante de Anás, foi pré-determinado. Todo o Sinédrio agora tentaria 

fazer o que Annas não podia, e chegar a uma justificativa para o veredicto de execução. 

O ILEGAL, CONSPIRAÇÃO INJUSTO 



DesesperAdãoente, "os principais sacerdotes e todo o Conselho continuou a tentar obter 

falso testemunho contra Jesus, para que eles possam colocá-Lo à morte" (Mat. 

26:59). Para o mais alto tribunal em Israel para a fabricação de um crime e, em seguida, 

tentar usar o depoimento de testemunhas falsas para condenar um inocente (Lucas 23: 4, 

14-15) é chocante e impensável. Eles foram incapazes de encontrar qualquer testemunhas 

credíveis (Mateus 26:60.); aqueles que fizeram seguro contradiziam (Marcos 

14:56). Finalmente duas testemunhas acusaram Jesus de alegando que ele iria destruir o 

templo (Marcos 14:58), interpretando mal as suas palavras em João 2:19 como uma 

referência para o templo de Jerusalém, em vez de seu corpo. O testemunho deles, no 

entanto, não era coerente (Marcos 14:59).Além disso, de acordo com a lei judaica 

ninguém poderia ser processado por algo que ele disse. Somando-se a ilegalidade deste 

trabalho foi o fracasso do Sinédrio para chamar as testemunhas na defesa de Cristo, apesar 

de seu desafio de Anás para entrevistar possíveis testemunhas (João 18:21). 

A farsa continuou. Como Annas, toda Sinédrio (Matt. 26:59) não tinha conseguido 

produzir uma única carga válida contra Jesus, para que depois de duas audiências, eles 

ainda tinham nenhum caso contra ele. 

A PESCA ILEGAL, INJUSTA CONDENAÇÃO 

Frustrado por recusa calma de Jesus para participar desta paródia de justiça, Caifás exigiu 

saber por que Ele se recusou a responder. Ele "levantou-se e disse-lhe: 'Você não 

responder? O que é que estes homens estão testemunhando contra você? "(Mat. 

26:62). Mas o Senhor ainda permaneceu em silêncio (v. 63), recusando-se a dar qualquer 

credibilidade ao depoimento de testemunhas falsas, e comprovando assim o Sinédrio que 

os havia chamado. Ele também iria permanecer em silêncio diante de Pilatos (Mateus 27: 

13-14; João 19: 9.) E Herodes (Lucas 23: 8-9). 

Finalmente, desesperado porque o Sinédrio era incapaz de identificar e fabricar provas 

para um crime real, Caifás tinha que voltar para algo que Jesus tinha dito. Ele se 

concentrou em reivindicação de Jesus ser o Messias e Filho de Deus. Colocando-o sob 

juramento, ele lhe disse: "Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o 

Filho de Deus" (Mat. 26:63). Jesus respondeu: "Eu sou; e vereis o Filho do Homem 

sentado à direita do Poder, e vindo sobre as nuvens do céu "(Marcos 14:62). A última 

visão que o mundo tem de Cristo não será dEle na cruz; Ele voltará em glória para julgar 

os ímpios e estabelecer Seu reino terreno. 

Caifás era, sem dúvida, ciente de que Jesus havia afirmado ser o Messias. No início de 

Seu ensino Ele tinha aplicado o texto messiânico de Isaías 61: 1-2 a Ele (Lucas 

4:21). Quando uma mulher samaritana lhe disse: "Eu sei que vem o Messias (que se 

chama o Cristo); quando isso vier, Ele vai declarar todas as coisas para nós "(João 4:25), 

Jesus disse-lhe:" Eu, que falo a você sou Ele "(26 v.). Na segunda-feira da Paixão Week 

Ele aceitou o elogio messiânica maciça das multidões frenéticas. Em resposta à acusação 

de Caifás, Jesus jurou pelo Deus vivo que Ele era o Messias prometido no Antigo 

Testamento, o rei ungido, e do Filho de Deus (Mateus 26:. 63-64). 

Afirmação da sua divindade de Cristo foi todos Caifás precisava ouvir. Em uma exibição 

falsa de horror e tristeza sobre Deus sendo tão desonrado ", o sumo sacerdote, rasgando 

as suas vestes e disse: 'Ele blasfemou! Que necessidade temos de testemunhas? Eis que 

você já ouviu a blasfêmia "(Mat. 26:65). O sumo sacerdote, hipocritamente agindo como 



se Jesus tivesse blasfemado, era o verdadeiro blasfemo.Uma vez que a pena de morte por 

blasfêmia foi (Lv 24:16; João 19: 7.), O Sinédrio não precisava mais procurar falsas 

testemunhas para depor contra Cristo, mas rendeu o seu veredicto. Não há registro de um 

voto próprio, que teria começado, de forma tradicional, com os membros mais jovens e 

progrediu para os mais altos. Unilateralmente, o sumo sacerdote Jesus pronunciado 

culpado, e, o que era mais o ato de um linchamento que o julgamento formal da mais alta 

corte do país, o resto do Sinédrio gritou: "Ele merece a morte!" (V. 66 ). Aqui está mais 

uma ilegalidade nos ensaios de Cristo: na lei judaica, a unanimidade de votos pelo 

Sinédrio negado um veredicto de culpado, uma vez que foi considerado uma prova da 

falta de misericórdia, ou ainda pior, uma conspiração de como este veredicto. 

A PESCA ILEGAL, CONDUTA INJUSTA 

Ora, os homens que estavam segurando Jesus em custódia foram 

zombando dele e derrotá-lo, e eles com os olhos vendados Ele e 

estavam pedindo-lhe, dizendo: "Profetiza, quem é a pessoa que 

bateu em você?" E eles diziam muitas outras coisas contra ele, 

blasfemando . Quando já era dia, o Conselho de anciãos do povo 

reunido, ambos os príncipes dos sacerdotes e dos escribas, e eles 

levaram-no para a sua câmara do conselho, dizendo: "Se Tu és o 

Cristo, diga-nos." Mas Ele disse-lhes: " Se eu te disser, você não 

vai acreditar; e se eu fazer uma pergunta, você não vai 

responder. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará 

sentado à direita do poder de Deus. "E tudo o que eles disseram:" 

Você é o Filho de Deus, então? "E Ele lhes disse:" Sim, eu sou. 

"Então eles disseram:" Que necessidade mais temos de 

testemunho? Para nós o ouvimos da sua própria boca "(22: 63-

71). 

Surpreendentemente, depois de condenar Jesus o Sinédrio degenerou em pouco mais de 

um canalha. Sem se importar com a sua posição digna como aristocratas e os juízes da 

Suprema Corte na terra, eles abandonaram completamente auto-controle e vomitou seu 

ódio vitriolic no Senhor Jesus Cristo. "Eles cuspiu em seu rosto" (Mat. 26: 7), como Jesus 

previu que iria (Lucas 18:32) -Porque a cuspir em alguém foi o último sinal de desprezo 

(Nm 12:14; Dt. 25: 9.) . Eles também "bateu nele com seus punhos; e outros esbofetearam 

"(Mat. 26:67). Eles estavam zombando dele e derrotá-lo, e eles com os olhos vendados 

Ele e estavam pedindo-lhe, dizendo: "Profetiza, quem é a pessoa que você acertou?" 

E eles diziam muitas outras coisas contra ele, blasfemando. Quando os membros do 

Sinédrio tinha teve o seu preenchimento de abusar de Jesus, que o entregou aos oficiais 

da polícia templo, que continuou o abuso (Marcos 14:65). 

Este, o tratamento feio vil não foi nenhuma surpresa para o Senhor onisciente. Em Lucas 

18:31 "Ele tomou à parte os Doze e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e todas as 

coisas que estão escritas através dos profetas acerca do Filho do Homem vai ser 

realizado." O tratamento que o povo judeu Dele estava em sintonia com o seu passado de 

maus-tratos, os profetas (cf. 4:24; 6: 22-23; 11: 47-50; 13: 34-35; 20: 9-16; João 04:44; 

Atos 7 .: 52; Rm 11: 3; 1 Tessalonicenses 2:15; Heb. 11: 37-38., Tiago 5:10). 



Depois que terminar de abusar Cristo, quando já era dia, o Conselho de anciãos do 

povo reunido, tanto os principais sacerdotes e escribas, e eles levaram-no para a sua 

câmara do conselho. Como observado anteriormente, as audiências anteriores antes de 

Anás e Caifás eram flagrantemente ilegal . Mas eles tiveram o cuidado de observar o 

protocolo correto legal neste show julgamento teatral, que foi concebido para colocar um 

verniz sobre sua corrupção da verdade e da justiça. 

Indo para os movimentos como se isso fosse um julgamento justo, imparcial eles 

perguntaram a Jesus: ". Se Tu és o Cristo, diga-nos" Antes de dar sua resposta, ele 

respondeu: "Se eu te disser, você não vai acreditar; e se eu fazer uma pergunta, você 

não vai responder. " Jesus deixou claro que o Sinédrio não estava preocupado com a 

evidência, a justiça, a verdade, ou a justiça. Mas sua afirmação de ser o Filho de Deus era 

a verdade, então Ele reafirmou sua identidade, declarando: ". A partir de agora o Filho 

do Homem estará sentado à direita do poder de Deus" Filho do Homem foi a 

designação para Messias em Daniel 7: 13-14: 

Eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que, com as nuvens do céu um como filho 

do homem estava chegando, e Ele veio até o Ancião dos Dias e foi apresentado diante 

dele. E foi-lhe dado o domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e 

homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não 

passará; e Seu reino é um que não será destruído. 

O Filho do Homem era para ser dado o "domínio, glória e um reino" e ser servido por 

todo o mundo. Isso é consistente com o que está sendo dado o lugar mais exaltado, o 

assento à direita do poder de Deus, uma promessa feita diretamente pelo Pai ao Filho 

no Salmo 110: 1: "O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à Minha mão direita até que 

eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés '"(cf. Mt 22: 41-45; Atos 2: 33-35.; 

Rom 8:34; Cl 3:.. 1; Hb 10:12 -13). Certificando-se para o registro de que Jesus estava 

dizendo, todos eles disseram, "Você é o Filho de Deus, então?", à qual o Senhor 

respondeu: "Sim, eu sou." reprisando seus papéis de audiência ilegal mais cedo na casa 

de Caifás, eles disseram: "Que necessidade temos de testemunho? Para nós o 

ouvimos da sua própria boca. " 

Ao condenar o Senhor da glória (1 Cor. 2: 8), os membros do Sinédrio condenou a si 

mesmos; todos aqueles que erroneamente julgar Jesus Cristo será justamente julgados por 

Ele. Eles ignoraram os Seus milagres, que deram provas de que Ele era quem dizia ser 

(João 10:25, 38; 14:11), e seu ensino incomparável (Mt 7: 28-29.; João 7:46). Como 

resultado, eles condenaram a si mesmos para o inferno, como fazem todos os que não 

conseguem fazer o julgamento correto a respeito de Cristo. 

 
129. Provas Civis de Cristo-Parte 1: audiências 

preliminares Antes de Pilatos e Herodes (Lucas 

23: 1-12) 

Em seguida, todo o corpo deles se levantou e levou Jesus a 

Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: "Achamos este homem 

enganosa nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo 



que ele mesmo é Cristo, o Rei." Então Pilatos perguntou-lhe, 

dizendo: "Tu és o rei de os judeus? "E ele respondeu-lhe e disse:" 

É como você diz. "Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e 

à multidão:" Não acho culpa alguma neste homem. "Mas eles 

continuaram insistindo, dizendo:" Ele agita o povo, ensinando por 

toda a Judéia, começando desde a Galiléia até mesmo, tanto 

quanto este lugar. "Quando Pilatos ouviu isso, ele perguntou se o 

homem era galileu. E quando soube que ele pertencia a jurisdição 

de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também estava em 

Jerusalém naquela época. Herodes ficou muito contente quando 

viu Jesus; pois ele queria vê-lo por um longo tempo, porque ele 

tinha ouvido sobre Ele e estava esperando para ver algum sinal 

feito por ele. E ele questionou ele em algum comprimento; mas ele 

nada lhe respondeu. E os príncipes dos sacerdotes e os escribas 

estavam ali, acusando-o com veemência. E Herodes, com seus 

soldados, depois de tratar com desprezo e zombando dele, vestiu-

Lo de uma roupa resplandecente e mandou-o de volta a 

Pilatos.Agora Herodes e Pilatos se tornaram amigos uns com os 

outros naquele mesmo dia; pois antes eram inimigos entre si. (23: 

1-12) 

Esta passagem introduz mais duas figuras da galeria do ladino de personagens no drama 

da morte de Cristo: Pilatos, o governador romano da Judéia, Herodes Antipas, tetrarca da 

Galiléia (Lucas 3: 1). Esses dois governantes gentios iria realizar as três fases do processo 

civil do Senhor. 

Ambos Pilatos e Herodes estavam confiantes em sua autoridade, mas na realidade não 

tinha poder sobre Jesus ser o que lhes foi concedido por Deus. A pergunta de Pilatos com 

as multidões, "Que farei com Jesus, chamado Cristo?" (Mat. 27:22), presume-se que ele 

tinha autoridade para julgar sobre Ele. Mas quando Pilatos disse-lhe: "Você não sabe que 

eu tenho autoridade para libertá-lo, e eu tenho autoridade para te crucificar?" (João 

19:10), Jesus respondeu: "Você não teria nenhuma autoridade sobre mim, a não ser que 

tinha sido dado do alto "(v. 11). Nem Pilatos nem Herodes era o encarregado de 

determinar o destino de Cristo. Que havia sido pré-determinado por Deus na eternidade 

passada (Atos 2:23; 4: 27-28). E, de fato, Jesus vai sentar-se no julgamento sobre eles 

para determinar seu destino eterno (João 5: 22-30; Atos 10:42; Romanos 2:16; 2 Tm 4:.. 

1, 8). 

O Sinédrio planejaram matar Jesus (João 11: 47-53), e tinha confirmado que a sentença 

em ensaios ilegais depois de sua primeira audiência diante de Anás. Mesmo assim, eles 

não têm a autoridade para executá-lo (João 18:31), e, portanto, foram forçados a trazer 

Jesus a Pilatos para a sentença de morte. De sua perspectiva, o Sinédrio não queria que 

Jesus morto em um ato de violência da multidão, como o apedrejamento de Estêvão, mas 

queria manter a aparência de justiça. Do ponto de vista de Deus, Cristo teve de ser 

executado pelos romanos para cumprir a profecia. A linguagem do Salmo 22 deixa claro 

que Jesus seria crucificado. Em Mateus 20: 18-19 Jesus previu que "o Filho do Homem 



vai ser entregue aos sumos sacerdotes e dos escribas, e eles o condenarão à morte, e vai 

entregá-lo aos gentios para zombar e flagelo e crucificá-lo, e no terceiro dia Ele será 

levantado "(cf. Jo 12.32). Que Ele seria levantado ternos a prática romana de 

crucificação. Os judeus preferiu executar pessoas, jogando-as fora de um parapeito antes 

apedrejá-los. 

Em uma exibição de unanimidade hediondo todo o corpo de o Sinédrio se levantou e 

levou Jesus a Pilatos. Eles procuraram por essa solidariedade para demonstrar a justiça 

de sua causa; Pilatos certamente não acreditaria que todo o Sinédrio poderia estar 

errado. Na verdade, que a unanimidade, como foi observado no capítulo anterior deste 

volume, foi considerado uma prova da falta de misericórdia e rendeu o seu veredicto 

ilegal. 

Antes de olhar para primeira audiência de Cristo com Pilatos, há uma questão que precisa 

ser concluído: o fim trágico de Judas Iscariotes. Quando ele deixou Getsêmani depois de 

trair Cristo, Judas evidentemente fez o seu caminho para a casa de Anás e seguiu dois 

ensaios do Senhor. O que ele fez foi tão incalculavelmente mau ea culpa tão insuportável 

que ele deveria ter fugido, mas foi desenhada para observar o desenrolar de sua ação, 

como uma tortura, pois pode ter sido. 

Mateus registra que quando Judas viu que Jesus havia sido condenado e estava sendo 

levado a Pilatos para ser julgado ", ele sentiu remorso e devolveu as trinta moedas de 

prata aos principais sacerdotes e os anciãos" (Mat. 27: 3). Sua remorso não era o 

verdadeiro arrependimento, mas mera tristeza do mundo. No volume em 2 Corinthians 

nesta série que eu escrevi o seguinte, contrastando genuíno arrependimento bíblico com 

a tristeza do mundo: 

Arrependimento bíblico verdadeiro não é psicológico, remorso humano emocional, 

buscando apenas para aliviar o stress e melhorar as circunstâncias de cada um. Embora 

inevitavelmente produz o fruto de uma vida transformada (cf. Mt 3: 8.; Lucas 3: 8; Atos 

26:20), não é comportamental, mas espiritual. A tristeza do mundo, remorso, orgulho 

ferido, auto-piedade, não cumpridas esperanças-não tem poder de cura, sem 

transformador, salvar ou capacidade redentora. Ela produz culpa, vergonha, 

ressentimento, angústia, desespero, depressão, desesperança, até mesmo, como no caso 

de Judas (Mateus 27: 3-5.), A morte. (John Macarthur, 2 Corinthians , A Commentary 

MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 2003], 266) 

Em desespero, Judas procurava aliviar a agonia intensa sua culpa produzido pela tentativa 

de desfazer o que tinha feito. Ele "devolveu as trinta moedas de prata aos principais 

sacerdotes e anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente" (Mat. 27: 3-4). Desde 

Judas tinha sido cúmplices na trama para matar Jesus, ele estava em vigor um falso 

testemunho. Ele se aproximou do Sinédrio e declarou que ele estava errado, e ofereceu 

novo testemunho da inocência de Jesus. Por lei, esses testemunhos eram dever do tribunal 

a considerar. Aqui também foi um homem que sofre o tormento de uma consciência 

abatidos, e como os líderes espirituais de Israel, eles deveriam ter tido compaixão dele. 

Mas Judas tinha servido o seu propósito em seus planos, e eles não tinham mais uso para 

ou interesse nele. Eles insensivelmente o despediu, dizendo: "O que é isso para nós? Veja 

a que a si mesmo "(Mateus 27: 4).!. Sua dura o tratamento, sem se importar com Judas 

confirmou caracterização deles de Jesus como aqueles que "amarrar fardos pesados e os 



põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los com 

tanto como um dedo" (Mat. 23: 4) . 

Depois que o dispensou, Judas "jogou as moedas de prata para o santuário do templo e 

partiu" (Mat. 27: 5). "Sanctuary" traduz a palavra grega naos , que remete para o Lugar 

Santo, em que só os sacerdotes tinham permissão para entrar. Judas forçado os sacerdotes 

para levar o dinheiro de volta (que usou para comprar um campo como um local de 

sepultamento; Matt. 27: 6-10), mas que não fez nada para aliviar sua consciência 

atormentada. Torturado por culpa tão intensa que a morte parecia um alívio bem-vindo, 

Judas "foi embora e se enforcou" (Mateus 27: 5.). 

Enquanto isso, o julgamento de Cristo perante os governantes gentios Pilatos e Herodes, 

como Seu julgamento judaica diante de Anás, Caifás, e do Sinédrio, desdobrou-se em três 

fases. Esta passagem refere-se as duas primeiras dessas fases: Seus audiências 

preliminares perante Pilatos e Herodes. Os elementos se desdobram em seis fases: a 

acusação, o interrogatório, a exoneração, a intimidação, a disposição, ea confirmação. 

A ACUSAÇÃO 

E começaram a acusá-lo, dizendo: "Achamos este homem 

enganosa nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo 

que ele mesmo é Cristo, o Rei." (23: 2) 

Depois de condenar formalmente Jesus em uma audiência pouco depois do amanhecer, o 

Sinédrio o levaram perante Pilatos em sua sede provisória (provavelmente seja em Fort 

Antonia ou o palácio de Herodes, local permanente de Pilatos estava em Cesaréia). Uma 

vez que eles tinham cerimonialmente limpo-se a comer a refeição da Páscoa mais tarde 

naquele dia e não queria tornar-se contaminados por entrar em um Gentil moradia, eles 

se recusaram a entrar em sede de Pilatos (João 18:28). 

Em deferência aos seus escrúpulos Pilatos, na primeira comportamento legal até agora 

em qualquer um dos ensaios de Cristo ", foi até eles e disse:" Que acusação trazeis contra 

este homem? "(V. 29).Fingindo ofensa, eles altivez ", respondendo, disse-lhe: 'Se este 

homem não fosse um malfeitor, não teríamos entregue a Ele para você'" (v. 30). Irritado 

com sua irreverente, arrogante, resposta desrespeitosa ao seu pedido formal para as 

acusações contra Jesus, Pilatos disparou de volta para eles, "Tomai-o vós, e julgai-o 

segundo a vossa lei" (v. 31). 

Pilatos estava ciente dos acontecimentos da semana. Ele sabia da entrada triunfal, a 

purificação do templo, e as grandes multidões que ouviam os ensinamentos de Jesus, tudo 

o que fez com que os líderes judeus ao ódio e inveja dele (Mat. 27:18). Mas aqueles eram 

todos os assuntos judaicos, e nenhuma preocupação dele. Ele ainda não tinha visto 

nenhuma evidência de que Jesus tinha cometido qualquer crime contra a Roma. Pilatos, 

vendo que o Sinédrio queria que ele para executar Jesus, mas a falta de intentará acusação 

legítima contra Ele sugeriu fortemente a sua inocência. 

O Sinédrio, forçado a reconhecer que eles não tinham autoridade para condenar ninguém 

à morte (João 18:31), e percebendo que Pilatos não iria executar Jesus por blasfêmia, um 

crime sob a lei judaica, inventaram falsas acusações de insurreição. Eles disseram que 



Jesus foi enganosa a nação a uma rebelião, proibindo -os de pagar tributo a César, e 

dizendo que ele mesmo é Cristo, um rei. Esses foram crimes graves que, se verdadeira, 

teria obrigado a Pilatos que tomar medidas para proteger os interesses de Roma. Todos 

eles, no entanto, eram falsos. Jesus nunca havia defendido rebelião contra Roma.Nem 

quis ensinar as pessoas a não pagar impostos a Roma; Na verdade, Ele ensinou 

exatamente o oposto (Lucas 20: 21-25). Enquanto Jesus é um Rei, Seu reino na Sua 

primeira vinda não era um terreno em oposição a Roma, como Ele logo deixar claro para 

Pilatos. Nem o Sinédrio oferecer qualquer evidência para apoiar essas mentiras; eles não 

deu exemplos específicos de alegada má conduta do Senhor, chamado há testemunhas, e 

em vez impugnada Pilatos para questionar a legitimidade de sua intenção. 

O INTERROGATÓRIO 

Então Pilatos perguntou-lhe, dizendo: "És tu o rei dos judeus?" E 

ele respondeu-lhe e disse: "É como você diz." (23: 3) 

Pilatos estava familiarizado com os protestos veementes de homens inocentes. Mas, para 

seu espanto, enquanto Jesus "estava sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos 

anciãos, Ele não respondeu" (Mat. 27:12). Mesmo quando "Pilatos disse-lhe: 'Você não 

ouve quantas coisas testificam contra ti?" (V. 13), o Senhor "não responder a ele em 

relação a mesmo uma única carga" (v. 14).Deixando o Sinédrio esperando lá fora, Pilatos 

voltou para dentro seu quartel-general e chamou Jesus para um interrogatório privado 

(João 18:33). 

Incrédulo que este homem antes de ele poderia ser um rei que representava uma ameaça 

a Roma, Pilatos perguntou ... "És tu o rei dos judeus?" Antes de responder a essa 

pergunta o Senhor propôs uma questão balcão, "Você está dizendo isso em seu própria 

iniciativa, ou foram outros dizer sobre mim? "(João 18:34), destinada a esclarecer o 

assunto. Se a questão era de Pilatos, ele estaria perguntando se Jesus era um rei em um 

sentido terreno político. Nesse caso, ele poderia ser uma ameaça potencial para a Roma. A 

resposta de Jesus seria, então, não; Ele não era um líder político ou militar. Pilatos estava 

apenas repetindo o encargo do Sinédrio, como sua resposta: "Eu não sou judeu, sou eu? A 

tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim "(v. 35), indica. 

No entanto, Pilatos ainda houve mais perto de compreender animosidade violenta dos 

líderes judeus em direção a Jesus e que, se for o caso, o crime Ele havia se comprometido 

a trazer sua animosidade para este nível. Perplexo, ele tentou mais uma vez para 

compreender a natureza do problema. "O que você tem feito?", Perguntou ele (v 

35).. Como era óbvio que Pilatos estava repetindo a acusação de os líderes judeus, Jesus 

respondeu à sua pergunta em conformidade. Ele era verdadeiro rei de Israel, mas não um 

terreno que possa ameaçar o governo de Roma. "Meu reino não é deste mundo ... O meu 

reino não é deste reino", respondeu ele (v. 36). Para ter certeza de que ele finalmente 

entendeu a questão ", Pilatos disse-lhe:" Então tu és rei? " Jesus respondeu: "Tu dizes que 

eu sou rei. Para isso nasci e para isto vim ao mundo: para dar testemunho da 

verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz "(v. 37). A resposta de Pilatos 

cínico: "Que é a verdade?" (V. 38) reflete a atitude cética e cínica de todos os que se 

desesperam de encontrar a verdade. Ele foi, no entanto, convencido de que Cristo não era 

culpado de qualquer crime contra a Roma. 



A EXONERAÇÃO 

Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: "Não 

acho culpa alguma neste homem." (23: 4) 

Ciente de que Jesus era inocente, Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e às 

multidões que se haviam reunido, "Não acho culpa alguma neste homem" (cf. vv 14-

15;.. Matt 27:19, 24; Marcos 15:14; João 18:38; 19: 4, 6). Sua decisão oficial foi a de que 

o Senhor Jesus não era culpado do crime contra a Roma, o Sinédrio tinha levantadas 

contra ele (veja a discussão sobre v. 2). 

A INTIMIDAÇÃO 

Mas eles continuaram insistindo, dizendo: "Ele agita o povo, 

ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até 

mesmo, tanto quanto este lugar." (23: 5) 

Os líderes judeus discordou veementemente com o veredicto de Pilatos. Impulsionado 

pelo ódio vicioso de Jesus, que continuava a insistir, dizendo: "Ele agita o povo, 

ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até mesmo, tanto quanto 

este lugar." Na medida em que estavam em causa, a exoneração de Cristo de Pilatos não 

era o fim da história. Eles não tinham interesse em justiça, mas só queria Pilatos para 

acomodar o seu ódio. Eles não tinham nenhum caso; não houve provas válidas, e não há 

testemunhas. Tudo o que restava para eles era tentar intimidar Pilatos em pronunciar Jesus 

culpado e executá-lo. 

Pilatos estava preso. Ele sabia que Jesus era inocente. Ele também tinha medo dele por 

causa de seus poderes sobrenaturais (João 19: 7-9). Mas Pilatos foi claramente 

intimidados pela possibilidade de que os líderes judeus lhe causaria problemas com 

Caesar-que em breve iria ameaçar a fazer (João 19:12). 

A DISPOSIÇÃO 

Quando Pilatos ouviu isso, ele perguntou se o homem era 

galileu. E quando soube que ele pertencia a jurisdição de 

Herodes, remeteu-o a Herodes, que também estava em Jerusalém 

naquela época. (23: 6-7) 

Referência dos judeus para a Galiléia sugeriu a Pilatos uma possível saída de seu 

dilema. Uma vez que eles tinham mencionado Galiléia, Pilatos perguntou -lhes se Jesus 

era um galileu. Quando eleaprendeu a partir deles que Ele era e, portanto, pertencia à 

jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também estava em Jerusalém 

naquela época. Não era incomum para um governante para transferir um prisioneiro a 

ser julgada por outro; Festus, um dos sucessores de Pilatos como governador romano da 

Judéia, trouxe o caso de Paulo antes de um outro membro da família de Herodes, Herodes 

Agripa II (Atos 25: 23-27). 

A CONFIRMAÇÃO 



Herodes ficou muito contente quando viu Jesus; pois ele queria 

vê-lo por um longo tempo, porque ele tinha ouvido sobre Ele e 

estava esperando para ver algum sinal feito por ele. E ele 

questionou ele em algum comprimento; mas ele nada lhe 

respondeu. E os príncipes dos sacerdotes e os escribas estavam 

ali, acusando-o com veemência. E Herodes, com seus soldados, 

depois de tratar com desprezo e zombando dele, vestiu-Lo de uma 

roupa resplandecente e mandou-o de volta a Pilatos. Agora 

Herodes e Pilatos se tornaram amigos uns com os outros naquele 

mesmo dia; pois antes eram inimigos entre si. (23: 8-12) 

O relato da audiência do Senhor diante de Herodes aparece somente no evangelho de 

Lucas. Herodes Antipas foi um dos filhos de Herodes, o Grande, que morreu depois de 

uma longa regra em 4 ACQuando ele morreu, seu reino foi dividido entre seus 

filhos. Herodes Antipas foi dada Galiléia e Peraea, sobre a qual ele governou de 

4 BC para AD 39. Com exceção das contas do nascimento de Cristo, Antipas é a Herodes, 

que aparece em 'recorde de Jesus' vida e ministério dos Evangelhos. 

Desde Roma estava no controle de Israel, embora ele foi nomeado regente por seu pai, 

Antipas tinha que ir a Roma para ter sua nomeação confirmada. Quando era jovem, seu 

pai, Herodes, o Grande, tinha enviado Antipas a Roma para ser educado. Por causa de 

suas conexões em Roma, Antipas foi capaz de garantir a sua nomeação. 

Quando ele voltou para a Palestina para começar seu governo, a região estava em 

tumulto. Mais cedo, no mesmo ano, durante a festa de Pentecostes, uma rebelião eclodiu, 

que devastou a região. Quando Antipas voltou, ele enfrentou um projeto de reconstrução 

maciça. Ele construiu a cidade de Séforis, não muito longe de Nazaré. Concluído 

sobre AD 10, tornou-se uma das principais cidades da Galiléia.Desde Nazaré era apenas 

cerca de quatro quilômetros de distância, é possível que José, o marido de Maria, mãe de 

Jesus, pode ter ajudado a construir Séforis. Antipas também construiu a cidade de 

Tiberius, em honra de Tibério César. Eventualmente, o lago se tornou conhecido como o 

Lago de Tiberíades. 

Antipas se casou com a filha de Aretas IV, que reinou sobre o reino vizinho de Nabatea 

(região Paulo referido no Gal. 1:17). Este casamento foi projetado por Roma para unificar 

a área. Mas enquanto visitava seu meio-irmão Herodes Filipe I, em Roma, Antipas 

tornou-se apaixonado com a esposa de Filipe Herodias e teve um caso com ela. Ela não 

era a única esposa de Herodes Filipe, mas era também a sobrinha de Antipas, tornando 

seu caso não só de adultério, mas também incestuosa. Ela concordou em deixar o marido 

e se casar com Antipas, desde que ele se divorciar de filha de Aretas. Foi por esse divórcio 

ilícito e casamento com a mulher de seu irmão que João repreendeu Antipas, provocando 

a ira de Herodias, que, eventualmente, teve João Batista decapitado (Matt. 14: 3-11). 

Antipas relacionada com Jesus em três ocasiões. O primeiro veio logo após a morte de 

João Batista: 

Agora, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo; e ele ficou muito 

perplexo, porque foi dito por alguns que João tinha ressuscitado dos mortos, e por alguns 



de que Elias tinha aparecido, e por outros que um dos antigos profetas tinha 

ressuscitado. Herodes disse: "Eu tinha me degolar João; mas quem é este homem de quem 

ouço dizer tais coisas? "E ele continuou tentando vê-Lo.(Lucas 9: 7-9) 

Antipas também é mencionado em conexão com Jesus em Lucas 13: 31-33: 

Só nesse momento, alguns fariseus se aproximaram, dizendo-lhe: "Vá embora, sair daqui, 

porque Herodes quer matar-te." E disse-lhes: "Ide dizer a essa raposa: Eis que eu expulso 

os demônios e fazendo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia eu alcançar meu objetivo. 

" No entanto, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte; por isso não pode ser que um 

profeta pereça fora de Jerusalém. " 

A terceira vez que Antipas, na verdade, se encontrou com Jesus no evento gravado 

aqui. Como observado acima Pilatos, buscando uma saída para o seu dilema, enviou Jesus 

para Antipas, já que ele era o governante da Galiléia. Antipas ficou muito contente quando 

viu Jesus; pois ele queria vê-lo por um longo tempo (cf. Lucas 9: 9), porque ele tinha 

ouvido sobre Ele e estava esperando para ver algunsmilagrosa sinal feito por ele. 

Mas, embora ele questionou ele em algum comprimento, Jesus lhe respondeu 

nada. Como ele tinha diante de Pilatos, o Senhor também ignorou os assaltos de os 

príncipes dos sacerdotes e os escribas,que estavam ali, acusando-o com 

veemência. Este era um comportamento chocante por parte de alguém acusado de crimes 

graves. Como observado anteriormente, essas pessoas, invariavelmente, quer em voz alta 

protestou a sua inocência, ou desesperAdãoente implorou por misericórdia. Foi também 

uma afronta ao governante para incisivamente ignorá-lo. Mas, apesar de Jesus "foi 

oprimido e ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro que é levado 

ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua 

boca "(Is. 53: 7). 

Depois de ter sido espancado e abusado pelo Sinédrio e seus oficiais (Marcos 14:65), 

Jesus não se parecia com o homem Herodes esperava. Ele certamente não parece ser um 

revolucionário; Ele não tinha um exército, sem armas, e não há defensores. Encontrar a 

acusação infundada e ridícula (Lucas 23: 14-15) Antipas, com os seus soldados, depois 

de tratar com desprezo e zombando dele, vestiu-Lo em um lindo (lit., "brilhante", 

"brilhante", "radiante") robe e mandou-o de volta a Pilatos. 

Lucas acrescenta como uma nota de rodapé que Herodes e Pilatos se tornaram amigos 

uns com os outros naquele mesmo dia; pois antes eram inimigos uns com os 

outros. Eles se enfrentaram em pelo menos duas ocasiões. Não só tinha Pilatos abatidos 

alguns dos assuntos galileanas de Antipas (Lucas 13: 1), mas Herodes também tinha ido 

sobre a cabeça de Pilatos a César para forçar Pilatos para remover alguns escudos 

romanos de seu palácio. Neste ponto, no entanto, os dois homens formaram uma amizade 

construída em torno de maus tratos de Jesus e em torno de um ódio comum para os líderes 

judaicos intimidantes que eles tiveram que lidar com eles. 

Vida de Herodes terminou em desgraça: 

Herodias acabaria por revelar-se a queda de Herodes. Depois que o imperador Calígula 

concedida irmão de Herodias Agripa I (Atos 12: 1) o título de rei, ela exigiu que Herodes 



ir a Roma e obter o mesmo título. (As referências do evangelho a ele como rei [Matt. 14: 

9; Marcos 06:14, 22] refletem o uso informal popular do termo). Mas diante de Herodes 

e Herodíades chegou a Roma, um mensageiro de Agripa acusado Herodes de 

delito. Como resultado, Caligula deposto Herodes, que, acompanhado por Herodias, foi 

banido permanentemente para uma cidade no que hoje é a França. 

Antipas e Herodias são uma reminiscência de outro casal malfadado, Acabe e 

Jezabel. "Como Acabe", escreve DA Carson, "Antipas era mau, mas fraco; (e Herodias, 

como Jezebel, perverso e cruel "Mateus ., no Frank E. Gaebelein, ed Comentário Bíblico 

do Expositor [Grand Rapids: Zondervan, 1984], 8: 338). A fraqueza de Antipas, 

juntamente com a crueldade de Herodias assegurou que, eventualmente, os seus pecados 

só poderia trazer conseqüências desastrosas. (John Macarthur, Lucas 1-5 , A 

Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 2009], 230-31) 

A história de audição do Senhor diante de Herodes serve a três propósitos 

importantes. Primeiro, ele confirma o veredicto de Pilatos que Jesus não era culpado de 

qualquer crime. Em segundo lugar, Herodes e Pilatos são duas testemunhas que 

confirmam a inocência de Jesus (cf. Deut. 19:15). Nenhum deles foi parcial em seu 

favor; Pilatos era indiferente a ele, e Herodes havia tentado matá-Lo (Lucas 

13:31).Finalmente, confirma a profecia (Sl. 2: 2; cf. Atos 4: 25-27). 

 
130. Provas Civis de Cristo 2: o veredicto final do 

juiz Inconstante (Lucas 23: 13-25) 

Pilatos convocou os sumos sacerdotes e os governantes e do povo, 

e disse-lhes: "Você trouxe-me este homem como alguém que incita 

o povo a rebelião, e eis que, tendo examinado Ele antes de você, 

eu não encontrei nenhuma culpa neste homem em relação às 

acusações que lhe fazem contra ele. Não, nem Herodes, pois ele o 

mandou de volta para nós; e eis que, nada digno de morte foi feito 

por Ele. Por isso eu vou puni-lo e soltá-lo. "[Agora ele foi 

obrigado a soltar-lhes um pela festa um prisioneiro.] Mas eles 

gritaram todos juntos, dizendo:" Fora com este, e solta-nos 

Barrabás! "(Ele era aquele que tinha sido lançado na prisão por 

uma insurreição feita na cidade, e de um homicídio.) Pilatos, 

querendo soltar Jesus, falou-lhes de novo, mas eles continuaram 

gritando, dizendo: "Crucifica-o!" E ele disse-lhes pela terceira 

vez, "Mas que mal fez ele? Eu encontrei nele nenhuma culpa 

exigindo a morte;portanto, vou puni-lo e soltá-lo. "Mas eles 

insistiram, com grandes brados, pedindo que Ele fosse 

crucificado. E suas vozes começaram a prevalecer. E Pilatos 

pronunciou a sentença que sua demanda seja concedida. E soltou 

o homem que eles estavam pedindo que tinha sido lançado na 



prisão por causa de sedição e homicídio, mas entregou Jesus à 

vontade deles.(23: 13-25) 

Esta passagem refere-se a sexta e última fase dos ensaios ilegais e injustas do Senhor 

Jesus Cristo. Recapitulando, as três primeiras fases compostas julgamento religioso de 

Cristo antes de os líderes judeus, Anás, Caifás, o Sinédrio; os três últimos Seu julgamento 

civil perante os governantes gentios Pilatos e Herodes. Pouco depois do amanhecer de 

sexta-feira da Paixão Week, o Sinédrio havia realizado um breve tribunal. O objetivo 

desse trabalho foi dar a ilusão de legitimidade ao veredicto falso de blasfêmia eles já 

tinham chegado a em sua audiência anterior. Eles esperaram até o amanhecer, porque a 

lei judaica proibia qualquer julgamento a ser realizada à noite. 

Tendo decidido a assassinar o Senhor, o Sinédrio trouxe a Pilatos, desde que os romanos 

retido a partir-lhes o direito de punição capital. Sabendo Pilatos não iria executar Jesus 

por blasfêmia, uma ofensa judaica irrelevante a Roma, o Sinédrio o acusou falsamente de 

fomentar a rebelião contra César. Mas Pilatos, incapaz de encontrar qualquer evidência 

para apoiar tal ordem, enviou Jesus para Herodes, que, incapaz de encontrar evidências 

de culpa, voltou a Pilatos. Apesar de ter sido repetidamente declarado inocente por 

Pilatos, Herodes, e até mesmo a esposa de Pilatos, Jesus foi condenado à morte como se 

Ele fosse culpado. 

Toda a série de ensaios foi preenchido com ironia. Aquele a quem os homens julgado é o 

juiz de todos os homens; aquele a quem os homens condenados eternamente condená-

los. A única perfeitamente justo, sem pecado, e inocente foi condenado como blasfemo e 

criminal. O único que sempre agradou a Deus santo não agradou os homens 

pecadores. Os homens procuravam matar o mesmo que lhes deu vida. O Senhor Jesus 

Cristo foi declarado blasfemo para reivindicar a ser quem ele realmente é, fazendo com 

que seus acusadores blasfemos. Todos os participantes iníquas nos ensaios de Cristo que 

julgaram e condenaram Ele não fez nada, mas o que Deus tinha predeterminado deve 

acontecer. Suas decisões não determinar seu destino, mas sim a sua própria. Eles 

desperdiçado a oportunidade mais monumental, sem paralelo, que ninguém jamais 

poderia ter-um encontro pessoal com o Filho do Deus vivo, o Criador do universo e do 

Redentor dos pecadores. 

O que é surpreendente sobre esta passagem é o majestoso silêncio de Jesus. Aquele que 

é "Emanuel ... Deus conosco" (Mateus 01:23.); o "Santo e Justo" (Atos 03:14; cf. João 

6:69); aquele a quem a conhecer é conhecer a Deus (João 8:19), odiar é odiar Deus (João 

15:23), acreditar é crer em Deus (João 0:44), para ver é ver Deus (João 14: 9), para 

homenagear e honrar a Deus (João 5:23), e para receber é receber Deus (Marcos 9:37); o 

criador de tudo o que existe (João 1: 3; Colossenses 1:16) e Juiz de todos (João 5:22), o 

único salvador dos pecadores (João 14: 6); o glorioso Senhor, diante do qual todo joelho 

se dobrará (. Phil 2:10) é praticamente anônimo; quase uma reflexão tardia. Ambos 

Pilatos (vv. 14, 22) e os líderes judeus (v. 18) referem-se a ele simplesmente como "esse 

homem." Somente Lucas identifica-o como "Jesus" (vv. 20, 25). A cena é chocante, como 

os homens corruptos realizar simulações de julgamentos e condenar o Senhor da vida 

para a morte. 

Manipulação de Pilatos desta fase final de ensaios de Cristo pode ser discutido sob cinco 

aspectos: o seu julgamento, seu alojamento, a sua alternativa, a sua afirmação, e sua 

aquiescência. 



SUA ADJUDICAÇÃO 

Pilatos convocou os sumos sacerdotes e os governantes e do povo, 

e disse-lhes: "Você trouxe-me este homem como alguém que incita 

o povo a rebelião, e eis que, tendo examinado Ele antes de você, 

eu não encontrei nenhuma culpa neste homem em relação às 

acusações que lhe fazem contra ele. Não, nem Herodes, pois ele o 

mandou de volta para nós; e eis que, nada digno de morte foi feito 

por Ele. (23: 13-15) 

Pôncio Pilatos tinha sido nomeado o quinto governador da Judéia pelo Imperador 

Tiberius em AD 26 e manteve essa posição por cerca de dez anos. Ele estava orgulhoso, 

arrogante, brutal e cínico (cf. João 18:38), mas também pode ser fraco e vacilante. Nada 

se sabe sobre a carreira de Pilatos, antes que ele se tornou governador, mas ele deve ter 

servido em uma série de posts menores antes de ser nomeado para representar a Roma na 

Judéia. Seus deveres o teria obrigado a ter conhecimento e experiência em assuntos 

militares, administrativas e judiciais. Que ele realmente existiu é atestada por Tácito, 

Philo, e Josephus, e pela Pedra Pilatos, descoberto em Caesarea, em 1961, e que datam 

do tempo de vida de Pilatos. Os nomes de Tibério César e Pilatos se inscrevem nele. 

Após a seus ensaios noturnos de Jesus, provavelmente só depois de 5 HORAS DA 

MANHÃ , o Sinédrio havia corrido a Pilatos. O governador, depois de uma breve 

audiência preliminar, enviou-o a Herodes, que questionou ele (e não tenho respostas 

Dele), abusou dele, e voltou a Pilatos, que, em seguida, rendeu seu veredicto final em 

cerca de 6 AM (João 19:14 ). Obviamente, três ensaios de tal magnitude não poderia ter 

sido concluída em aproximAdãoente uma hora sem uma extensa abuso do devido 

processo legal, como foi o caso nas três fases do julgamento Judeu. 

Palavra de entrada triunfal de Jesus, o assalto sobre as operações do templo, confrontos 

verbais com os líderes judeus e ensino tinha se espalhado por toda Jerusalém. Mas o 

governador sabia que Jesus não representava nenhuma ameaça para Roma. Ele também 

sabia que os líderes judeus tinham inveja Dele (Matt. 27:18). Ressentido de ser 

pressionado pelos judeus para executar um homem inocente, Pilatos inicialmente se 

manteve firme contra eles. Depois de receber Jesus voltar de Herodes, Pilatos convocou 

os sumos sacerdotes e os governantes e as pessoas, aqui mencionados, pela primeira 

vez, e disse-lhes: "Você trouxe-me este homem como alguém que incita o povo a 

rebelião, e eis que, tendo examinado Ele antes de você, eu não encontrei nenhuma 

culpa neste homem em relação às acusações que lhe fazem contra ele. " 

Mas a tentativa de Pilatos a tomar uma posição em terreno legal e frustrar intenção 

assassina dos líderes judeus para matar Jesus foi condenado ao fracasso. E a pressão iria 

montar porque eles tinham Pilatos em grande desvantagem devido a alguns erros 

anteriores que ele tinha feito. 

O primeiro deles veio logo depois que ele assumiu o cargo. Governadores anteriores 

haviam sabiamente optou por não trazer emblemas imagem de César em Jerusalém 

rolamento. Eles sabiam que isso iria provocar os judeus, que os viam como 

idólatra. Pilatos, porém, enviou seus soldados em Jerusalém uma noite tendo padrões com 

a imagem de César. Na manhã seguinte, quando viram as normas, os judeus ficaram 



furiosos. Os manifestantes foram para a sede permanente de Pilatos em Cesaréia e exigiu 

que ele retire as normas de ofensa. Pilatos teimosamente se recusou a fazê-lo, ou até 

mesmo para discutir o assunto com eles. 

Finalmente, exasperado, ele concordou em vê-los. Mas, em vez de dialogar, Pilatos 

ordenou a seus soldados para cercá-los e, em seguida ameaçaram executá-los se eles não 

parassem perturbá-lo. Quando se tornou evidente que eles possam estar preparados para 

morrer, Pilatos foi forçado a retirar sua ameaça impetuoso. Não havia nenhuma maneira 

que ele poderia ter realizado essa massacre sem repercussões severas dos judeus e 

Roma. Superiores de Pilatos não estavam satisfeitos com seu tratamento deste 

incidente. Ele foi acusado de manter a paz, no entanto, seu teimoso, loucura 

temperamental quase provocou um motim. 

Pilatos também inflamou o povo judeu, usando o dinheiro do tesouro do templo para 

construir um aqueduto para trazer mais água para Jerusalém. Quando os judeus 

previsivelmente ficaram indignados e protestaram, Pilatos mandou soldados vestidos com 

roupas civis no meio da multidão. Em seu sinal, eles atacaram e dispersou os 

manifestantes, matando muitos no processo. 

Novamente conflito surgiu quando Pilatos tinham escudos feitos em honra de Tibério 

César e pendurou-os em uma parede (uma forma comum de homenagear pessoas naquele 

dia) no palácio de Herodes, em Jerusalém. Mas a inscrição nelas referidos Tibério como 

divino, e os judeus foram gravemente ofendido. Quando Pilatos rejeitou seus pedidos para 

remover os escudos, os líderes judeus protestaram ao imperador Tibério, que ordenou 

furiosamente Pilatos para mover os escudos ao templo pagão de Augusto, em Cesaréia. 

Além disso, o abate de Pilatos brutal de alguns galileus no templo (Lucas 13: 1) também 

não encarecer-lo a seus súditos judeus. 

O governador, então, tinha sido em gelo fino. Mais um motim, perturbação ou denúncia 

informou a Roma poderia custar-lhe a sua posição. Eventualmente, um incidente forçaria 

Pilatos fora, mas, ironicamente, como será visto mais adiante neste capítulo, não iria 

envolver os judeus, mas seus inimigos desprezados, os samaritanos. 

O apelo de Pilatos a direção esperada do Sinédrio da justiça como membros do mais alto 

tribunal de Israel estava fadado ao fracasso. Os líderes judeus não se importava 

que Herodes não encontrou nenhuma culpa em Jesus, uma vez que ele tinha o mandou 

de volta para eles, nem eles foram seduzidos por julgamento oficial de Pilatos que nada 

digno de morte tinha sido feito por Ele. Pilatos foi preso em uma situação rápida 

escalada para fora de controle. Ele teria que encontrar uma maneira de livrar-se. 

SUA ALOJAMENTO 

Por isso eu vou puni-lo e soltá-lo. "(23:16) 

Esperando que os judeus pode ser satisfeito se Jesus foi torturado e depois posto em 

liberdade, ele declarou, "Eu vou puni-lo e soltá-lo." Punir não é a palavra específica 

para flagelação, mas é uma forma do verbo paidueō , que se refere ao intenção de tal 

aflição-correção. Os romanos, por vezes, punido pessoas que não tinham sido condenados 



por um crime, mas pode ter sido caminhando nessa direção.Pilatos estava esperando que 

flagelação de Jesus (Mat. 27:26) iria aplacar os judeus. 

SUA ALTERNATIVA 

[Agora, ele foi obrigado a soltar-lhes um pela festa um 

prisioneiro.] Mas eles gritaram todos juntos, dizendo: "Fora com 

este, e solta-nos Barrabás!" (Ele era aquele que tinha sido 

lançado na prisão por um insurreição feita na cidade, e de um 

homicídio) (23: 17-19.) 

Antes que ele realizou seu plano para punir e libertar Jesus, outro pensamento ocorreu a 

Pilatos. O versículo 17 não aparece em manuscritos gregos mais antigos de Lucas, mas 

Mateus 27:15 e Marcos 15: 6 indicam que Pilatos . foi obrigado a soltar-lhes um pela 

festa um preso conceder anistia a um prisioneiro gerou um ágio entre sujeitos de Roma, 

e Pilatos fez isso uma vez por ano na Páscoa. 

Oferecendo para libertar Jesus no âmbito deste programa de anistia parecia ser uma 

alternativa razoável para Pilatos. Afinal, ele sabia que Jesus era muito popular com as 

pessoas, como os eventos até agora na Semana da Paixão parecia demonstrar. Fazia 

sentido de contornar os líderes e apelar para sua popularidade entre as pessoas, que 

esperamos, então, pressionam os seus líderes a aceitar libertação de Jesus. 

Pilatos ofereceu libertar ou Barrabás, um notório criminoso que tinha sido lançado na 

prisão por uma insurreição feita na cidade, e de um homicídio, ou Jesus. Barrabás era 

chefiada por crucificação;Na verdade, os dois ladrões crucificados juntamente com Jesus 

pode ter participado com Barrabás na insurreição. Seu nome significa "filho de um 

pai"; em uma estranha ironia, Pilatos estava oferecendo-lhes a escolha entre Barrabás, o 

filho de um pai humano, e Jesus, o Filho do Pai celestial. 

Nesse ponto crítico, foram interrompidos no processo: "Enquanto [Pilatos] estava sentado 

na cadeira de juiz, sua mulher mandou-lhe uma mensagem, dizendo: 'não tem nada a ver 

com este justo; para ontem à noite eu sofri muito em um sonho por causa dele '"(Mat. 

27:19). Ela acreditava que Jesus era um bom e justo homem, não um criminoso. Ela 

estava com medo de seu marido executar um homem inocente, particularmente, este pelo 

homem com tanto medo que seus medos entrou seus sonhos. 

Mas, enquanto Pilatos estava ouvindo a mensagem e refletindo sobre o seu significado, 

os líderes de Israel aproveitou a oportunidade para manipular a multidão contra Jesus. Em 

vez de pedir a Pilatos para soltá-lo como o governador havia assumido o fariam, eles 

gritaram todos juntos, dizendo: "Fora com este, e solta-nos Barrabás!" A adulação 

apaixonado com que o povo tinha recebido Jesus como Messias de Israel na segunda-

feira tinha sido torcido em desprezo e desejo de Sua morte. 

Pilatos estava preso. Ele sabia que Jesus não era um revolucionário e ele tinha assumido 

a multidão iria pedir a sua libertação. Agora ele estava na posição nada invejável de não 

só ter de executar um homem que ele havia declarado inocente, uma violação da justiça, 

mas também de ser forçado a lançar um revolucionário conhecido e perigoso, uma 

violação do dever. 



SUA AFIRMAÇÃO 

Pilatos, querendo soltar Jesus, falou-lhes de novo, mas eles 

continuaram gritando, dizendo: "Crucifica-o!" E ele disse-lhes 

pela terceira vez, "Mas que mal fez ele? Eu encontrei nele 

nenhuma culpa exigindo a morte; portanto, vou puni-lo e soltá-lo. 

"Mas eles insistiram, com grandes brados, pedindo que Ele fosse 

crucificado. E suas vozes começaram a prevalecer.(23: 20-23) 

Tentando manter o controle da situação que se desintegra 

rapidamente Pilatos, ainda querendo soltar a Jesus, dirigida a 

multidão novamente. Surpreendido pela sua rejeição inesperada de Jesus em favor de 

Barrabás ", disse-lhes Pilatos: 'Então, o que devo fazer com Jesus, que é chamado Cristo? 

"(Mat. 27:22), acrescentando cinicamente, ironicamente," a quem chamais o rei dos 

judeus? "(Mc 15,12). Eles responderam em uníssono: "Crucifica-o!" 

Depois disse-lhes a terceira vez que ele havia encontrado em Jesus nenhuma culpa 

exigindo morte, Pilatos revisitou sua alternativa mais cedo (veja a discussão sobre v. 16, 

supra) e anunciou para a multidão, "Eu vou puni-lo e soltá-lo." Mas já era tarde demais 

para isso, enquanto a multidão tinha-se tornado insistente, com grandes brados, 

pedindo que Ele fosse crucificado. E suas vozes começaram a 

prevalecer. Insistente traduz uma forma do verbo epikeimai , que é usado em Lucas 5: 

1 da multidão comprimindo Jesus na costa do Mar da Galiléia, e em Atos 27:20 da 

tempestade que atingiu o navio levando Paulo para Roma. A palavra descreve 

vividamente a intensidade da multidão; rugindo para Pilatos como o vento uivando de 

uma tempestade violenta, exigindo que ele crucificar Jesus.E suas vozes começaram a 

prevalecer. 

A pressão sobre Pilatos havia se tornado irresistível. A multidão frenética, instigados 

pelas suas líderes judeus apóstatas, estava começando a riot (Mat. 27:24). Pilatos sabia 

que um incidente mais grave seria o fim de sua carreira. Ele foi forçado a escolher entre 

proteger a si mesmo e proteger Jesus; ele não poderia fazer as duas coisas. Em um gesto 

simbólico e fraco para indicar que ele era inocente da responsabilidade pela morte de 

Cristo, Pilatos "tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente 

do sangue deste homem; ver para que vós mesmos "(Mat. 27:24). Pilatos usou um (Deut 

21.: 1-9) judaica personalizada para despojar-se visualmente de qualquer culpa neste 

crime injusto o tinham pressionado a permitir. 

A reação deles foi arrepiante: "E todo o povo disse:" o seu sangue será sobre nós e sobre 

nossos filhos! "(Mt 27:25).. Eles assumiram total responsabilidade pela morte-a 

responsabilidade de Cristo de que o Sinédrio, mais tarde, tentar negar quando acusou 

Pedro e os apóstolos de "pretender [ndo] para trazer sangue [de Cristo] deste homem em 

cima de nós" (Atos 05:28). Mas por suas próprias palavras, eles alegaram culpa pela 

morte do Filho de Deus (Atos 2: 22-23). 

SUA ACQUIESCENCE 



E Pilatos pronunciou a sentença que sua demanda seja 

concedida. E soltou o homem que eles estavam pedindo que tinha 

sido lançado na prisão por causa de sedição e homicídio, mas 

entregou Jesus à vontade deles. (23: 24-25) 

Sem outra escolha, Pilatos pronunciou a sentença que os das pessoas procura ser 

concedida. Então, depois ele lançou o homem que eles estavam pedindo que tinha 

sido lançado na prisão por sedição e homicídio (Barrabás), ele entregou Jesus à 

vontade deles. Tanto Mateus ( 27:26) e Marcos (15:15), note que Pilatos tinha Jesus 

açoitado antes de entregá-lo para ser crucificado. 

O apóstolo João, no entanto, revela mais detalhes sobre o que aconteceu entre a sentença 

de Pilatos do Senhor e sua entrega a Ele para ser crucificado. Depois de os soldados de 

Pilatos terminou flagelação de Jesus (João 19: 1) -a punição tão brutal que muitos 

prisioneiros morreram por isso, eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça e vestida 

Ele em um manto de púrpura (provavelmente uma das capas dos soldados) em zombar 

imitação do manto real de um rei (v. 2). Mateus 27:29 acrescenta eles colocaram uma 

cana na mão de Cristo, como se fosse um cetro real. Os soldados então começaram a jogar 

um jogo cruel com Jesus, ironicamente tratando-o como se ele fosse realmente um rei 

terreno (João 19: 3). Eles também deu um tapa na cara dele (v. 3), e bater-lhe na cabeça 

com a cana (Marcos 15:19). 

Enquanto eles estavam desfrutando de seu jogo de zombaria: "Pilatos saiu outra vez e 

disse-lhe [a multidão], 'Eis que eu estou trazendo-o para você para que você saiba que eu 

não encontrar nenhuma culpa nele'" (v. 4) , declarando assim a inocência de Cristo mais 

uma vez. Quando Jesus, espancados, sangrando, e trazendo a coroa de espinhos, foi 

levado para fora, Pilatos disse dramaticamente: "Eis o homem!" (V. 5). Mas se ele 

esperava que aos olhos do Senhor, em que a condição seria a simpatia da multidão, ele 

estava enganado. Como tubarões de detecção de sangue na água ", quando os chefes dos 

sacerdotes e os oficiais viram, eles gritaram, dizendo: 'Crucifica!'" (V. 6). 

Isso foi o suficiente para Pilatos. Querendo simplesmente para ser feito com todo o 

assunto desculpe ", disse-lhes Pilatos:" Tomai-o vós e crucificá-lo, porque eu não acho 

culpa nele '"(v. 6). Se Pilatos estava realmente dando-lhes o direito de executar Jesus ou 

apenas zombando deles também não é clara. Mas que ele iria sequer mencionar 

concedendo-lhes a prerrogativa zelosamente guardado da pena capital é mais uma prova 

de que ele estava perdendo o controle. 

Eles responderam: "Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque Ele se 

fez por ser o Filho de Deus" (v. 7). Como governador, Pilatos era esperado para defender 

as leis locais, na medida em que eles não entrem em conflito com os interesses de 

Roma. Os líderes judeus exigiu que Pilatos honrar os seus direitos legais e condenar Jesus 

a ser executada. 

Agora ainda mais alarmados, Pilatos levou Jesus para dentro. "De onde você é?", 

Perguntou ele. Jesus, no entanto, permaneceu em silêncio (v. 9). Embora Pilatos pode ter 

sido cínico (cf. 18:38), ele também, como muitos romanos, era supersticioso. Se Jesus 

tivesse poderes divinos, ou talvez era um deus ou filho de um deus em forma humana (cf. 



Atos 14:11), ele tinha acabado açoitado e espancado alguém que tinha poderes 

sobrenaturais para vingar-se dele. 

Irritado com o silêncio continuou Jesus 'e aparente falta de respeito pela sua dignidade e 

autoridade, Pilatos se vangloriou: "Você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-

lo, e eu tenho autoridade para te crucificar?" (V. 10) Seu orgulho era de um oco, porque 

enquanto Pilatos pode ter tido o direito de fazer as duas coisas, ele não tem a coragem de 

fazer qualquer um. 

Quebrando seu silêncio, finalmente, Jesus respondeu: "Você não teria nenhuma 

autoridade sobre mim, se não tivesse sido dado do alto" (isto é, de Deus) (v. 11). Como 

todo mundo envolvido na morte do Senhor Jesus Cristo, Pilatos não tinha controle sobre 

o que estava acontecendo. Deus estava no controle absoluto, soberano. 

Em desespero Pilatos repetiu seu esforço para libertar Jesus, sem sucesso. Jogando seu 

trunfo, os "judeus clamavam dizendo:" Se soltas este homem, não és amigo de César; todo 

aquele que se faz para ser um rei contra César "(v. 12). Isso trouxe um fim a atraso de 

Pilatos. Se os judeus relatou sua mentira a César que ele havia lançado um revolucionário, 

especialmente aquele que fez de si mesmo para ser um rei em oposição a César, seria o 

fim da carreira, talvez de Pilatos até mesmo sua vida. Ele teve que pronunciar 

imediatamente a sentença que exigiu. 

Por isso, o governador trouxe Jesus para fora, sentou-se em sua sede oficial julgamento, 

e com uma provocação sarcástico definitiva disse aos judeus: "Eis o vosso Rei!" (V. 14), 

sugerindo que este batido, ensanguentado, o homem indefeso era tudo o rei que 

mereciam. Furious ", eles gritaram:" Fora com Ele, embora com Ele, crucifica-O! '"(V. 

15). Talvez em um último ato de cinismo e desprezo, Pilatos perguntou-lhes: "Hei de 

crucificar o vosso rei?" Em uma expressão surpreendente de hipocrisia descarada os 

chefes dos sacerdotes responderam: "Não temos rei, senão César". Ainda mais uma ironia 

amarga, aqueles que tinham acusado falsamente Jesus de blasfêmia si blasfemado, uma 

vez que só Deus era verdadeiro Rei de Israel (cf. Jz 08:23; 1 Sm 8:... 7; Sl 149: 2; Isa 

33:22.). Apostasia de Israel havia atingido seu ponto mais baixo. Mas, embora eles 

pensavam que eram completamente com Jesus, eles não estavam. Um dia eles vão encará-

lo como seu juiz eterna (João 5: 22-29). Com todos os aspectos do estudo feito, Pilatos 

entregou Jesus para ser crucificado por seus próprios soldados e escapou de seu próprio 

rebaixamento por um tempo. 

O incidente que finalmente levou à remoção de Pilatos, de sua posição de poder que não 

estão envolvidos os judeus, mas os samaritanos. Um grupo deles planejava escalar o 

Monte Gerizim à procura de objetos valiosos supostamente escondidos em seu cume por 

Moisés. Supondo que os samaritanos estavam prestes a se revoltar, Pilatos ordenou às 

suas tropas para atacar, e muitos dos samaritanos foram mortos. Indignado com a 

violência assassina de Pilatos contra eles, os samaritanos queixou-se a seu superior 

imediato, o governador da Síria. Ele removeu Pilatos do cargo e ordenou-lhe a Roma para 

ser julgado pelo imperador Tibério. Mas Tibério morreu enquanto Pilatos estava a 

caminho de Roma. Nada se sabe ao certo sobre Pilatos depois que ele chegou a 

Roma. Alguns relatos afirmam que ele foi banido; outros que ele foi executado; outros 

ainda que ele cometeu suicídio. Seu covarde injustiça na condenação do inocente Senhor 

Jesus Cristo até a morte para salvar sua carreira acabou por fracassar.Mais tarde, 

conforme registrado em Atos 4, os discípulos, olhando para trás, viu todos os elementos 



de julgamento e morte do Senhor Jesus como cumpridas as Propositos precisas de Deus 

tomando lugar e profecia: 

E, ouvindo eles isto, levantaram a voz a Deus com um acordo e disse: "Ó Senhor, é Você 

que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo, por meio de 

boca de nosso pai Davi Teu servo, disse: 'Por que se enfureceram os gentios, e os povos 

inventar coisas fúteis? Os reis da terra tomaram sua posição, e as autoridades ajuntaram-

se contra o Senhor e contra o seu Cristo ". Pois, na verdade, nesta cidade, reuniram-se 

contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios 

e os povos de Israel, para fazer o que a tua mão e Seu propósito predestinado a 

ocorrer. (Atos 4: 24-28) 

 
131. Personagens na estrada para a Cruz (Lucas 

23: 26-32) 

Quando eles levaram-no, prenderam um homem, Simão de Cirene, 

vindo do campo, e colocou-lhe a cruz para levar atrás de Jesus. E 

segui-lo era uma grande multidão de povo e de mulheres que 

choravam e lamentavam-Lo. Mas Jesus, voltando-lhes disse: 

"Filhas de Jerusalém, parar de chorar por mim, chorai antes por 

vós e por vossos filhos. Pois eis que dias virão em que se dirá: 

"Felizes as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que 

não amamentaram". Então começarão a dizer aos montes: "Caí 

sobre nós", e às colinas: "Cobri-nos." Para se fazer essas coisas 

quando a árvore é verde, o que acontecerá quando ela estiver 

seca? "Dois outros, que eram criminosos, estavam sendo levados 

para ser condenado à morte com Ele. (23: 26-32) 

A crucificação do Senhor Jesus Cristo é o ato mais hediondo de apostasia e rebelião contra 

Deus nunca. O povo judeu tinha esperado por séculos para a vinda do Salvador prometido 

e Messias. Mas quando ele finalmente veio, apesar de seu ensino incomparável, a 

revelação da verdade divina, a oferta da vida eterna, e poder divino sobre o reino 

demoníaco, o mundo natural, a doença ea morte, eles rejeitaram."Ele veio para os Seus", 

escreveu João ", e aqueles que foram os seus não o receberam" (João 1:11). 

Jornada terrena de Jesus até a cruz começou 33 anos antes de sua morte, na pequena aldeia 

de Belém, perto de Jerusalém. Ele nasceu no mais humilde dos arredores-a estável, com 

uma manjedoura para um berço. Logo após seu nascimento, a Sua viagem levou-o, 

juntamente com Maria e José, ao sul para o Egito para a proteção de Herodes, que tentou 

matá-lo. Depois que o perigo tinha passado, seus pais o levaram ao norte do Egito para a 

Galiléia para sua casa aldeia anódino de Nazaré. E lá Sua vida aparentemente parou por 

30 anos. 

Quando o Filho de Deus chegou a trinta, Sua jornada o levou para o Rio Jordão, onde 

Jesus foi batizado por João Batista, e lançou para o ministério público. Após três anos de 



ministério de Jesus veio a Jerusalém para a última semana de sua vida. Como esta seção 

é aberta, é sexta-feira de manhã daquela semana final. Jesus seria crucificado no final da 

tarde, e morto e enterrado antes do pôr do sol. Aqui Lucas registra as etapas finais da 

viagem de Jesus para Skull Hill (Lucas 23:13). 

A localização exata do local onde o Senhor foi crucificado é desconhecida. Pode ter sido 

o local tradicional, agora obscurecida por uma igreja católica romana, o mais recente 

conhecida como Calvário de Gordon, ou um local completamente diferente. O local de 

sua execução não é importante; redenção realizada por meio de Sua morte é eternamente 

inigualável em importância. 

Temporalmente, a jornada de Cristo para Skull Hill durou 33 anos. Mas isso foi apenas a 

etapa final de uma jornada que começou no céu, a morada da eterna Trindade. Cada passo 

do caminho foi predestinado, é por isso que a Bíblia descreve Jesus como o Cordeiro que 

foi morto desde [antes] da fundação do mundo (Apocalipse 13: 8); que veio para "salvar 

o seu povo dos seus pecados" (Mt 1:21.); e "não veio para ser servido, mas para servir e 

dar a sua vida em resgate por muitos" (Mc 10:45). Ao contrário do que o falso ensino de 

alguns, a morte de Jesus não foi nenhuma surpresa para ele. Na verdade, ele previu 

repetidamente que, em todos os seus detalhes horripilantes (Lucas 09:22, 31; 12:50; 13: 

32-33; 17:25; 18: 31-33; 20: 9-15; 22: 22, 37). 

Obviamente, Jesus chama a atenção primária sobre estas etapas finais para a cruz. Ele é 

o único que fala e que apenas uma vez, e somente em um tópico-julgamento. Mas ao 

longo do caminho outros personagens aparecem em papéis menores. Nós nos reunimos 

os assassinos mistos, o estranho de apoio, a multidão curiosa, as mulheres que choravam, 

e os criminosos do companheiro. 

OS ASSASSINOS MISTOS 

Quando eles levaram-no (23: 26a) 

O pronome que se refere aos listados no versículo 13, "os príncipes dos sacerdotes e os 

governantes e as pessoas." Os chefes dos sacerdotes incluídos os saduceus, que comandou 

as operações do templo, e o sumo sacerdote e os antigos altos sacerdotes, que eram todos 

relacionados um ao outro. Os governantes eram os membros do Sinédrio no poder, 

composta predominantemente por escribas e fariseus, juntamente com alguns saduceus. A 

crescente multidão que se reuniram cedo que sexta-feira de manhã foi orquestrado e 

manipulado pelos governantes religiosos em exigindo a crucificação de Jesus.Embora 

eles não são mencionados, alguns membros de uma terceira seita judaica, os herodianos 

(judeus que apoiaram a dinastia Idumean), sem dúvida, também estavam presentes. É 

claro que os soldados romanos que compunham o pelotão de fuzilamento que executou a 

crucificação real também estavam presentes. 

Apagō ( levado ) é usado às vezes como um termo legal para se referir a levar alguém a 

julgamento, punição, prisão ou execução (Matt 26:57; 27:. 2; Marcos 14:44; Atos 12:19). 

Impulsionado por sua justiça própria e ódio, esses assassinos orquestrado a execução de 

Jesus por meio de mentiras, manipulação, intimidação e ameaças, assim, trazendo-sobre 

o maior erro judiciário que o mundo já viu. A multidão mista que pressionado por Sua 



morte representa todos aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, em todas as gerações (cf. Heb. 

6: 4-6). 

O STRANGER COADJUVANTE 

prenderam um homem, Simão de Cirene, vindo do campo, e 

colocou-lhe a cruz para levar atrás de Jesus. (23: 26b) 

No caminho para o local da execução dos soldados romanos encarregados da crucificação 

de Cristo apreendeu um homem e apertou-o em serviço (que eles tinham autoridade 

absoluta para fazer; cf. Mt 5:41.). Ao contrário dos soldados romanos e o centurião, que 

mais tarde acreditavam em Cristo (23:47;. Cf. Mt 27:54; Marcos 15:39), o nome deste 

homem é dado, Simon, como é a cidade que ele era de,Cirene. Simon era um nome 

comum entre os judeus (há nove homens na Bíblia, chamado Simão, incluindo dois dos 

apóstolos). Cyrene era uma cidade no norte da África, na atual Líbia. Ele tinha uma 

população judaica significativa, de acordo com o historiador judeu do primeiro século 

Josephus. Os visitantes de Cirene estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes e ouviu os 

apóstolos pregando em sua língua (Atos 02:10). Havia homens suficientes em Jerusalém 

a partir de Cirene que, junto com os homens de Alexandria (outra grande cidade norte-

Africano), formaram a sua própria sinagoga (Atos 6: 9). 

Simon foi aparentemente escolhidos ao acaso, enquanto vindo do país a Jerusalém para 

celebrar a Páscoa. A menos que ele tinha estado na cidade no início da semana, ele não 

teria necessariamente nada sabe sobre Jesus. Os soldados colocaram-lhe a cruz para 

levar atrás de Jesus. Este não era o procedimento habitual, uma vez que os condenados 

eram obrigados a carregar sua cruz para o local da execução. Talvez em sua condição 

enfraquecida de flagelando o Senhor já não podia carregar a cruz por si e precisava de 

ajuda. Ou pode ser que ele não estava se movendo rápido o suficiente para atender os 

soldados. 

Simon não era de fato escolhido ao acaso; Deus foi soberanamente, descendo para atraí-

lo (cf. João 6:44). Marcos 15:21 descreve ainda como "o pai de Alexandre e Rufus." Essa 

nota, obviamente, significava algo para seus leitores, ou Marcos não teria incluído 

nele. De acordo com a visão tradicional, Marcos dedicou seu Evangelho para um público 

Gentil, inicialmente a igreja em Roma de-que o filho de Simon Rufus era um membro 

proeminente (Rom. 16:13). Paulo também se refere à mãe de Rufus, a esposa de Simon, 

como tendo sido como uma mãe para ele. 

Aqui era um estranho, aparentemente arrancado espontaneamente da multidão para ajudar 

a carregar a cruz de Jesus. Depois de ter passado todo o caminho para Skull Hill com a 

cruz, Simon, sem dúvida, ter ficado e experimentou a plena realidade da crucificação. Em 

algum momento, ele abraçou o evangelho do Senhor, cuja cruz que ele tinha levado. Sua 

esposa e filhos também se tornaram crentes e eram conhecidos para a igreja em 

Roma. Um deles, Rufus, foi destacado por Paulo como um servo escolha do Senhor, e 

esposa de Simon ministrou ao apóstolo (Rom. 16:13). A igreja de Cirene, em que Simon, 

sem dúvida, desempenhou um papel significativo, desenvolveu e cresceu forte, 

eventualmente, enviar missionários a pregar o evangelho aos gentios em Antioquia (Atos 

11:20). Um de seus membros, Lucius, ainda serviu como um dos pastores na igreja de 

Antioquia, quando Paulo e Barnabé foram enviados como missionários (Atos 13: 1). 



A MULTIDÃO DE CURIOSOS 

E segui-lo era uma grande multidão do povo, (23: 27a) 

Muitos na multidão das pessoas que foi seguintes Cristo havia entusiasticamente 

saudado-Lo na segunda-feira na entrada triunfal. Mas Ele não cumpriu as suas 

expectativas; Ele não mostrou nenhum sinal de ser o libertador militar e político que 

desejava, aquele que iria libertá-los do jugo da tirania romana. Em vez de atacar os 

romanos, ele atacou a operações do templo (Lucas 19: 45-46), o coração da religião de 

Israel, e os próprios líderes (Matt. 23: 1-36). Discussão do Senhor de sua própria morte 

iminente perplexo-los ainda mais, uma vez que não havia lugar em sua teologia por um 

Messias morrer (cf. Mt 16: 21-22.). 

A multidão vacilante não sabia se a louvar a Jesus ou rejeitá-Lo. Eventualmente, eles 

chegaram a um tal estado de confusão que os líderes de Israel foram capazes de convencê-

los a exigir sua crucificação.Eles estavam cientes de seu poder divino, e esperava que 

pudesse ser o Messias. Mas eles finalmente se voltaram contra ele, persuadido por 

mentiras blasfemas de seus líderes de que seu poder era de Satanás, e não Deus. Eles 

também ficaram decepcionados. Depois da morte de Cristo, "todas as multidões que se 

reuniram para este espetáculo, quando observaram que havia acontecido, começou a 

voltar, batendo no peito" (Lucas 23:48), em um sinal universal de luto. Eles queriam que 

ele fosse o Messias; provavelmente até o último, alguns deles foram desejando que Cristo 

seria aquele que iria cumprir seus desejos. Talvez, no último momento, Ele desce da cruz, 

como seus inimigos zombeteiramente o desafiou a fazer (Marcos 15:32), e levar um 

assalto contra os romanos. 

Como todo o Seu ministério, a multidão tinha interesse em Jesus, mas poucos fizeram um 

verdadeiro compromisso com Ele. Suas mentes estavam escuros. Eles eram 

ignorantes; eles não foram responsivo à verdade que Ele ensinou. Seus sentimentos em 

relação a Ele eram ambiguamente egoísta. Eles não eram os seus inimigos, mas também 

não se confessam como Senhor. Em última análise, eles foram manipulados para chorar 

por sua morte. 

AS MULHERES CHORANDO 

e de mulheres que estavam de luto e lamentando-Lo. Mas Jesus, 

voltando-lhes disse: "Filhas de Jerusalém, parar de chorar por 

mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. Pois eis que dias 

virão em que se dirá: "Felizes as estéreis, e os ventres que não 

geraram, e os peitos que não amamentaram". Então começarão a 

dizer aos montes: "Caí sobre nós", e às colinas: "Cobri-

nos." Para se fazer essas coisas quando a árvore é verde, o que 

acontecerá quando está seco "(23: 27b-31)? 

As mulheres que choravam e lamentavam Jesus não fosse sua mãe, Maria Madalena, 

ou qualquer uma das outras mulheres que acompanharam Ele e os discípulos (Lucas 8: 2-

3); eles eram carpideiras profissionais. Era tradicional para que as mulheres choram com 

a morte de alguém (cf. Lucas 8: 51-52), particularmente alguém de destaque como Jesus, 



que muitos esperavam seria o Messias. Mas se fossem carpideiras oficiais que estavam 

fazendo o seu dever, com certeza não foi sem uma medida de sinceridade e simpatia. Em 

nenhum lugar nos Evangelhos existe um registro de uma mulher que era hostil a Jesus, 

repreendia-o, ou falou mal dele. Essas mulheres eram provavelmente não é exceção. 

Choro traduz uma forma do verbo koptō , que literalmente se refere a um batendo de 

peito em uma forte expressão de tristeza. Ele simboliza a agonia da 

morte. Lamenting refere-se chorando e lamentando, ou cantando uma canção triste (o 

mesmo verbo usado aqui é traduzida como "cantou um hino fúnebre" em Lucas 07:32). 

Este luto não foi o cumprimento de Zacarias 12: 10-14, que se refere ao luto ainda o futuro 

de Israel quando eles "vai olhar para [o], a quem traspassaram; e eles vão chorar por ele, 

como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por Ele como o choro 

amargo ao longo de um primogênito "(v. 10). Virá o tempo em que o povo vai bater no 

peito e chorar e lamentar, luto pela trágica realidade que eles mataram seu próprio 

Messias, mas não foi esse tempo. 

Essas mulheres representam aqueles que foram simpáticos ao Jesus, que foram atraídos a 

Ele, encontrando nele verdade, ternura e compaixão. Eles não eram como a multidão de 

curiosos, que foram inconstante, vacilante, e indiferente, nem foram eles gostam os 

assassinos mistos, que odiavam e se ressentiam Jesus. Mas nem foram eles Seus 

verdadeiros seguidores, aqueles que tinham acreditado Salvadora nEle. O cristianismo 

está cheio de pessoas que estão em alguma medida simpática a Jesus ainda não são 

verdadeiramente Seus discípulos (Mt 7: 21-23., João 6:60, 66). 

Jesus, no entanto, não procuram esse tipo de simpatia. Em vez de agradecer às mulheres, 

Ele os repreendeu. Virando-se para eles o Senhor disse: "Filhas de Jerusalém, parar 

de chorar por mim". A frase Filhas de Jerusalém é usado no Antigo Testamento para 

se referir metaforicamente para Israel como um todo (Mic. 4: 8.; Sofonias 3:14; Zc 9: 

9).. Em vez de chorar por Ele, Jesus disse-lhes parachorar lágrimas de tristeza, remorso 

e arrependimento para si e para os seus filhos à luz do acórdão, que foi próximos (cf. 

Lucas 13: 34-35; 19: 41-44; e a exposição de 21: 20-24 no capítulo 20 deste 

volume). Eles, não Jesus, foram as verdadeiras vítimas. 

O juízo que cairia sobre eles no D.C 66-70, quando os romanos devastaram Israel e 

destruíram Jerusalém, seria tão grave que Jesus avisou solenemente, "Pois eis que dias 

virão em que se dirá:" Felizes as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos 

que não amamentaram '. " Essa foi uma declaração chocante. A esterilidade contrariou 

a esperança de cada mulher judia e foi o pior estigma que se possa imaginar, como as 

histórias de Hannah (1 Sam. 1: 2-11) e Isabel (Lucas 1: 7, 24-25) ilustrar. Mas, falando 

antes da época de terrível juízo Jesus tinha dito: "Ai das que estiverem grávidas e das que 

estão amamentando bebês naqueles dias; pois haverá grande aflição na terra e ira contra 

este povo "(Lucas 21:23). Essas mulheres iria suportar um sofrimento maior do que 

aqueles sem filhos. 

A previsão de Cristo, "Em seguida, eles vão começar a dizer aos montes:" Caí sobre 

nós ", e às colinas:" Cobri-nos '", indica ainda a severidade do julgamento iminente. O 

Senhor estava citando o aviso de Oséias para o reino do norte de Israel apóstata sobre a 

destruição de sua cidade capital de Samaria pelos assírios (Hos. 10: 8). Quando o sexto 

julgamento selo bate durante a tribulação, o mundo incrédulo irá "[dizer] aos montes e 



aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da presença daquele que está assentado sobre 

o trono, e da ira do Cordeiro; para o grande dia da sua ira chegou, e quem é capaz de ficar 

'"(Apocalipse 6: 16-17)?. O julgamento de Israel em D.C 66-70 foi, assim, uma pré-

visualização do futuro julgamento do mundo. 

Jesus não ofereceu um convite final para as pessoas que o acompanhavam no caminho 

para a cruz, mas sim pronunciado uma condenação final sobre eles. Sua perspectiva foi 

totalmente distorcida. Eles precisavam derramar lágrimas não por ele, mas por si mesmos 

à luz de seu julgamento iminente. 

O Senhor concluiu Seu aviso com o ditado proverbial, "Porque, se eles fazem essas 

coisas quando a árvore é verde, o que acontecerá quando ela estiver seca?" Ele é a 

árvore verde, cheia de vida e fecundidade. Se isso é o que os romanos fizeram com ele, o 

que eles vão fazer com os mortos nação seco, árido de Israel no D.C 70? 

OS CRIMINOSOS DO COMPANHEIRO 

Dois outros, que eram criminosos, estavam sendo levados para ser 

condenado à morte com Ele. (23:32) 

Os dois personagens finais no caminho para a cruz eram criminosos, que estavam sendo 

levados para ser condenado à morte com Jesus. Como observado na discussão de 

Lucas 23:19 no capítulo anterior deste volume, eles podem ter participado com Barrabás 

na insurreição e como ele foi condenado a ser crucificado. 

Estes dois homens ilustram as duas opções que enfrentam cada pessoa. Aqueles que, 

como aquele que se arrependeu (23: 40-43), "confessar com a [sua] boca que Jesus é 

Senhor e crer em [seu] coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos ... será salvo" 

(Rm . 10: 9). Por outro lado, aqueles que, como o homem impenitente, rejeitar Jesus vai 

enfrentar julgamento eterna (João 3:18). Para mais informações sobre estes dois homens, 

ver a exposição de Lucas 23: 39-43, no capítulo 34 do presente volume. 

 
132. O Rei Crucificado: A Comedia no Calvário (Lc 

23: 33-49) 

Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram 

e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Mas Jesus 

estava dizendo: "Pai, perdoa-lhes; para que eles não sabem o que 

estão fazendo. "E lançaram sortes, dividindo-se entre si as suas 

vestes. E as pessoas estavam perto, olhando. E até mesmo os 

governantes foram zombando dele, dizendo: "Salvou os 

outros; deixá-lo salvar a si mesmo se este é o Cristo de Deus, o 

Seu Escolhido. "Os soldados também o escarneciam, chegando-se 

a Ele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo:" Se tu és o Rei dos 

judeus, salva-se! " Agora também houve uma inscrição acima 



dele, "Este é o rei dos judeus." Um dos malfeitores que estavam 

pendurados houve abuso arremessando-o, dizendo: "Não és tu o 

Cristo? Salve-se e nós! "Mas o outro respondeu, e repreendia-o:" 

Você nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? E 

nós, na verdade estão sofrendo com justiça, porque estamos 

recebendo o que merecemos por nossos atos; mas ele não fez nada 

de errado. "E ele estava dizendo:" Jesus, lembra-se de mim 

quando vieres no teu reino! "E disse-lhe:" Em verdade eu vos digo, 

hoje estarás comigo no paraíso. " Era já quase a hora sexta, e 

escuridão caiu sobre toda a terra até a hora nona, pois o sol 

estava encoberto; e o véu do templo se rasgou em dois. E Jesus, 

clamando com grande voz, disse: "Pai, nas tuas mãos entrego o 

meu espírito". Tendo dito isso, assoprou Seu último. Agora, 

quando o centurião viu o que tinha acontecido, ele começou a 

louvar a Deus, dizendo: "Certamente este homem era justo." E 

todas as multidões que se reuniram para este espetáculo, quando 

observaram que havia acontecido, começou a voltar, batendo no 

peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que o 

acompanhavam desde a Galiléia estavam de pé à distância, vendo 

essas coisas. (23: 33-49) 

A cruz, com a sua injustiça, crueldade e sofrimento, foi tudo menos uma comédia. Mas 

as pessoas que participaram dos eventos daquele dia no Calvário transformou-o em 

um. Para eles, era, um evento de uma farsa ridícula, uma piada, o alvo de que era 

Jesus. Eles descobriram a idéia de que Ele era o rei dos judeus para ser risível; e foram 

zombando dele, zombavam dele, e foram lançando abuso em Lo.Jesus já tinha sido 

despojado de sua liberdade quando Ele foi preso, despojado de seus direitos quando Ele 

foi condenado injustamente, despojado de seus amigos quando eles todos O 

abandonaram, despojado de seu ministério, e até mesmo suas roupas rasgadas, até uma 

tanga . Tudo isso, no entanto, não foi suficiente para satisfazer os seus inimigos; eles 

estavam prestes a despojá-lo de sua vida. Ao fazer isso, eles queriam ter certeza de que, 

despindo-o de sua honra, sua dignidade, e qualquer relação que Ele ainda pode comandar. 

Para o efeito, concebido e encenado a execução de Jesus para ser uma sátira cômica. Eles 

entronizado Ele na cruz como um rei entronizado acima do povo. Em sua cabeça, 

colocaram uma coroa, não uma coroa de ouro, mas uma coroa de espinhos, o envio de 

sangue escorrendo pelo rosto. Em sua comédia diabólica, crucificaram um ladrão da 

direita de Jesus e da esquerda em uma paródia de dois cortesãos mais respeitados de um 

rei, o segundo eo terceiro pessoas mais honradas em sua corte. Em seguida, eles 

zombeteiramente ofereciam-lhe vinho, como se a fazer o seu dever de servir as 

necessidades do monarca. Mais cedo no pretório de Pilatos, que tinha colocado manto de 

um soldado dura sobre Ele como se fosse um manto real, com uma cana como um cetro 

real na mão, e ironicamente o saudaram como um rei. Em seguida, eles tomaram o caniço 

e vencê-lo na cabeça com ele e cuspiu nele para mostrar seu desprezo absoluto para a 

noção de que Ele era a realeza. 



Para o povo judeu, a idéia de um Messias crucificado era um absurdo, ridículo, e 

incompreensível. Eles esperavam o messias para ser um rei conquistador, que iria derrotar 

os inimigos de Israel e estabelecer o seu reino. Eles estavam procurando uma coroação, e 

não uma crucificação; por um Messias que matou seus inimigos, e não aquele que foi 

morto por seu próprio povo. A cruz era loucura para eles (1 Co 1:18.); um bloco maciço 

de tropeço que não poderia ter passado (v. 23). 

Mas, em vez de provar que Jesus não era o Messias, o cruzamento provou que Ele era. A 

crucificação cumpriu a profecia do Antigo Testamento. Salmo 22 dá uma vívida 

descrição da crucificação, apresenta desconhecido na época de Davi. Isaías, também 

escrevendo num momento em que a crucificação era desconhecido em Israel, escreveu 

que Jesus "foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas 

iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por Sua pisaduras fomos 

sarados "(Is. 53: 5). Crucificação de Cristo é também vista em Zacarias 12:10, onde o 

profeta escreveu, 

Eu derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de graça 

e de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem traspassaram; e eles vão chorar por 

ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por Ele como o 

choro amargo ao longo de um primogênito. 

Do ponto de vista de Deus, no entanto, que os inimigos de Cristo achava que era cômico 

foi mortalmente sério. Nos versículos 28 e 29 do presente capítulo, Jesus disse aos 

carpideiras segui-lo no caminho para o Calvário, "Filhas de Jerusalém, parar de chorar 

por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. Pois eis que dias virão em que se dirá: 

"Felizes as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram" (ver 

a exposição desses versos no capítulo anterior deste volume). Este não foi um tempo para 

rir, mas para chorar. 

Execução por crucificação remonta ao século VI AC , quando foi aparentemente 

inventado pelos persas. A mais antiga referência à prática é a crucificação de três mil 

babilônios pelo rei persa Dario.Alexandre, o Grande crucificaram dois mil cidadãos de 

Tiro em vingança para o seu tratamento dele. O primeiro século AC Hasmonean rei da 

Judéia, Alexander Jannaeus, crucificado oitocentos rebeldes. Os romanos usavam 

crucificação extensivamente, e aperfeiçoou-lo como um meio brutais de tortura. Após a 

captura de Jerusalém em D.C 70, por exemplo, os romanos crucificaram tantos judeus 

que eles corriam curto de madeira serrada. 

A narração bíblica da crucificação do Senhor Jesus é notavelmente contido; não é o 

sofrimento físico de Jesus que são únicos, mas sim o que eles conseguiram. Cada um dos 

relatos evangélicos usar apenas três palavras gregas (quatro palavras em Inglês) para 

descrever a crucificação real. Por exemplo, não há detalhes dados sobre o martelar das 

unhas, a elevação da cruz, ou os elementos que produzem a morte.Sem tal explicação foi 

necessária para os leitores iniciais os Evangelhos, uma vez que a crucificação era muito 

familiar para eles. Os romanos sempre crucificado suas vítimas em locais públicos ao 

longo das estradas para que todos pudessem ver os resultados horríveis de rebelião contra 

a autoridade de Roma. 

De acordo com os Evangelhos descrição discreto da crucificação, a localização do lugar 

chamado Calvário (em aramaico " Gólgota "; latim" Calvaria ") é desconhecido. Como 



observado no capítulo anterior deste volume, que pode ter sido o local tradicional, agora 

obscurecida por uma igreja católica romana, o site mais recentemente proposta conhecida 

como Calvário de Gordon, ou um local completamente diferente. O Novo Testamento 

não descreve o site como um monte, mas era habitual para os romanos para crucificar 

pessoas em um lugar elevado para dar a transeuntes uma visão clara. O lugar, talvez, foi 

chamado Calvário, porque se assemelhava a um crânio. Outros acreditam que foi assim 

chamado porque os crânios das pessoas que foram crucificados ficaram em torno de 

mentir, embora seja improvável que os judeus teriam permitido isso. Em ambos os casos, 

o nome é associado com a realidade terrível de morte. 

Através dos anos, tem havido um monte de estudo feito sobre os aspectos físicos da 

crucificação. Talvez o tratamento mais concisa e útil apareceu em 21 de março de 1986, 

edição do Journal da O American Medical Association (vol. 255, n. 11), em um artigo 

intitulado "Sobre a Morte Física de Jesus Cristo" (William D . Edwards, MD; Wesley J. 

Gabel, MDiv; Floyd E. Hosmer, MS, AMI). De acordo com esse estudo a todos que foi 

crucificado foi agredido primeiro. Os braços da vítima foram levantado e amarrado a um 

poste, deixando-o em uma posição caiu. Tiras de couro trançado com pedaços de metal e 

osso incorporado nelas foram usadas para atacar a vítima da parte inferior do pescoço 

para baixo para a parte de trás dos joelhos. Dois lictors (atendentes de magistrados 

romanos) acertá-lo com golpes alternados. Não há indicações sobre a forma como muitos 

cílios as vítimas habitualmente recebido; que foi deixada ao critério dos lictors. O osso e 

o metal seria rasgar na carne, causando contusões profundas e lacerações nos tecidos 

subcutâneos, e em seguida no tecido dos músculos. A perda de dor e sangue resultante 

levaria ao choque circulatório. 

Todos os três homens crucificados naquele dia eram açoitados. Mas os soldados, em sua 

paródia de Jesus, colocar um manto sobre ele feito de lã que teria irritado Suas feridas 

abertas. Eles também colocaram uma coroa de espinhos na cabeça, bater-lhe na cabeça 

com um pedaço de pau, e cuspiu nele. Em algum momento, eles rasgaram o manto de 

cima dele, o que teria rasgado as feridas. Além disso, o hematidrosis (suor de sangue) Ele 

experimentou (Lucas 22:44) fez sua pele hipersensível. O Senhor também sofreu com a 

falta de sono, falta de comida e falta de água. 

A crucificação era uma morte lenta, a intenção de infligir o máximo agonia e 

sofrimento. As vítimas levaram suas cruzes, ou pelo menos a travessa, em toda a volta de 

seus pescoços e ombros com os braços amarrados a ele. Jesus recebeu ajuda de Simão de 

Cirene na carregando sua cruz, ou porque na Sua condição enfraquecida Ele não 

conseguia mais carregá-lo, ou talvez porque ele não estava se movendo rápido o suficiente 

para atender os soldados. 

Sedação Chegando ao local da crucificação, os prisioneiros seriam oferecidos (que Jesus 

recusou;. Matt 27:34) e, em seguida, ser jogado no chão em suas costas. A travessa 

passaria então a ser puxado sob seus ombros e seus braços pregadas a ele usando cravos 

de ferro de 5-7 centímetros de comprimento e cerca de meia polegada quadrada. Eles 

foram conduzidos através dos pulsos ao invés de as palmas das mãos para que eles 

pudessem levar todo o peso do corpo em queda. 

A vítima foi empalado em seguida, levantou-se, e a travessa foi anexado ao poste vertical, 

muitas vezes chamado de postes. Os pés eram então pregados com um prego, os joelhos 

dobrados para cima a fim de que as vítimas poderiam empurrar para cima sobre as feridas 



em seus pés, bem como puxar para cima sobre as feridas em seus pulsos, a fim de 

respirar. A posição flacidez do corpo com os joelhos dobrados tornou impossível de 

respirar de forma constante; os soldados poderiam causar a morte em questão de minutos, 

quebrando as pernas das vítimas (cf. João 19: 31-32). Escusado será dizer que ninguém 

sobreviveu crucificação. 

A dor agonizante os crucificados suportou é quase incompreensível. A palavra mais 

extremo no idioma Inglês para descrever a dor é a palavra "excruciante", que vem da 

palavra latina excruciatus , que significa "fora da cruz." A fim de respirar, uma pessoa 

tinha que puxar e empurrar-se para cima, fazendo com que o feridas nas costas da 

flagelação para esfregar dolorosamente sobre a madeira áspera da cruz. As unhas nos 

pulsos iria esmagar ou cortar o longo nervo mediano do motor radial sensorial, causando 

parafusos implacáveis da dor. As unhas dos pés provavelmente perfurar a região perineal 

profundo e nervos plantares, fazendo com que os mesmos resultados. 

O peso do corpo sobre os ferimentos de unhas como a vítima lutou para empurrar e puxar-

se de pé para pegar um hálito causado dor tão intensa que ele não poderia sobreviver por 

muito tempo. "É provável que esta forma de respiração não seria suficiente e que a 

hipercapnia [a presença de um nível anormalmente elevado de dióxido de carbono no 

sangue] iria resultar em breve. O aparecimento de cãibras musculares ou contrações 

tetânicas, devido a fadiga e hipercarbia, iria dificultar a respiração ainda mais "(" On a 

morte física do Jesus Cristo ", 1461). 

Quando a morte, finalmente, felizmente veio horas ou dias depois, os soldados romanos 

confirmou perfurando o tórax da vítima com uma lança. O fluxo resultante de sangue e 

água (pleural seroso e líquido pericárdico; João 19:34) indicaria a morte. 

A zombaria do Senhor Jesus Cristo na crucificação foi o ato final do pecado e 

blasfêmia. Ali estava o pecado no seu ápice; blasfêmia no seu auge, como pecadores 

zombou do Divino Filho, zombou do Deus encarnado, e com satisfação glib empilhados 

desprezo sarcástico sobre o Criador e Redentor, o verdadeiro Rei e Salvador. Não deveria 

o verdadeiro e santo Deus encarnado, que se tinha revelado como tal, dando provas 

convincentes de sua divindade, reagir a tal blasfêmia em ira santa e julgamento 

rápido? Para fazê-lo teria sido coerente com os ensinamentos do Antigo Testamento, onde 

Deus declara: "Aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente será morto" (Lev. 

24:16). Ironicamente os líderes judeus, não se contenta apenas para blasfemar do Senhor 

Jesus Cristo, perversamente acusaram de ser um blasfemador (Matt. 9: 3; 26:65; João 

10:33). 

Crucificar o Filho de Deus merecia julgamento mais imediata e grave do céu. No entanto, 

felizmente Deus atrasou sua punição da nação até AD 70. Tal atraso no julgamento é 

consistente com a natureza misericordioso de Deus. Por exemplo, apesar de o pecado de 

Israel (. Isa 1: 1-16), Deus prometeu repetidamente salvação, em vez de julgamento 

imediato, para aqueles que se arrependeram e creram (Is 40: 1-2; 41:14; 42: 6-7. ; 43: 1-

7; 52: 7-10; 53; 55: 1-9). Deus foi paciente nos dias de Noé, esperando 120 anos antes de 

mais extenso julgamento da história. Mas a paciência de Deus tem um fim; Seu 

julgamento cairá sobre a nação que abusou e zombaram Seu Filho, e da comédia no 

Calvário levaria a tristeza de proporções eternas. Mas isso ainda era futuro, quando a 

comédia se desenrola nesta passagem em quatro atos: o contraste, a conversão, a 

consumação, e as respostas. 



O CONTRASTE 

Mas Jesus estava dizendo: "Pai, perdoa-lhes; para que eles não 

sabem o que estão fazendo. "E lançaram sortes, dividindo-se entre 

si as suas vestes. E as pessoas estavam perto, olhando. E até 

mesmo os governantes foram zombando dele, dizendo: "Salvou os 

outros; deixá-lo salvar a si mesmo se este é o Cristo de Deus, o 

Seu Escolhido. "Os soldados também o escarneciam, chegando-se 

a Ele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo:" Se tu és o Rei dos 

judeus, salva-se! " Agora também houve uma inscrição acima 

dele, "Este é o rei dos judeus." Um dos malfeitores que estavam 

pendurados houve abuso arremessando-o, dizendo: "Não és tu o 

Cristo? Salve-se e nós "(23: 34-39)! 

O contraste nesta passagem entre os insultos impiedosos da multidão e intercessão 

misericordioso de Cristo em seu nome é impressionante. 

O Impiedoso Insultos da Multidão 

E lançaram sortes, dividindo-se entre si as suas vestes. E as 

pessoas estavam perto, olhando. E até mesmo os governantes 

foram zombando dele, dizendo: "Salvou os outros; deixá-lo salvar 

a si mesmo se este é o Cristo de Deus, o Seu Escolhido. "Os 

soldados também o escarneciam, chegando-se a Ele, oferecendo-

lhe vinagre, e dizendo:" Se tu és o Rei dos judeus, salva-se! " 

Agora também houve uma inscrição acima dele, "Este é o rei dos 

judeus." Um dos malfeitores que estavam pendurados houve 

abuso arremessando-o, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salve-se e 

nós "(23: 34b-39)! 

A multidão no Calvário consistiu em quatro grupos distintos. Primeiro foram as 

comuns pessoas, que estavam vendo em como a comédia encenada por seus líderes e os 

romanos jogado fora. Eles poderiam ter sido esperado para ser mais simpático para Cristo 

do que os líderes religiosos, soldados e dois ladrões crucificados com Ele. Afinal de 

contas, apenas alguns dias antes, eles haviam saudado Jesus como o Messias na entrada 

triunfal. Eles também tinham recebido entusiasticamente Seu ensino em dias anteriores 

(Lucas 19: 47-48). 

Mas durante o julgamento de Cristo diante de Pilatos, os líderes conseguiram virar o povo 

contra ele e convencê-los a pedir a sua crucificação (Mateus 27: 20-23.). Agora, eles se 

juntaram no jogo farsa e foram impiedosamente hurling abuso e sarcasmo venenoso para 

Ele (Mateus. 27: 39-40). 

Os governantes eram um insulto, insultos, e zombando de Cristo para zombar Sua 

afirmação de ser o Messias. O verbo grego traduzido zombando literalmente significa 

transformar-se o nariz de um objeto de escárnio. Desprezando até mesmo para falar com 



Ele, que disse à multidão, "Salvou os outros; deixá-lo salvar a si mesmo se este é o 

Cristo de Deus, Sua Chosen One ". Este desdém sarcástico foi predito no Salmo 22: 7-

8: "Todos os que me vêem zombam de mim; eles se separam com o lábio, eles abanam a 

cabeça, dizendo: "Comprometa-se com o Senhor; Que ele o livre; deixá-Lo resgatá-lo, 

porque tem prazer nele. "Como Paulo escreveria mais tarde, um Messias crucificado era 

um escândalo para os judeus (1 Cor. 1:23). 

Os governantes viram ninguém pendurado em uma árvore ou uma cruz como 

amaldiçoado por Deus (Dt 21,23)., O que era verdade de Jesus (Is. 53: 4, 10; Gl 3: 10-

13.). Mas o que eles não reconheceu foi que Ele se tornou uma maldição para os 

pecadores para redimi-los da maldição da lei (Gal. 3:13). 

O terceiro grupo no meio da multidão era os soldados, que também o escarneciam, 

chegando-se a Ele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: "Se tu és o Rei dos judeus, 

salva-se!" Eles, é claro, não sabia nada sobre religião ou teologia judaica; eles estavam 

apenas continuando o jogo que havia começado no seu julgamento (Mateus 27: 27-

30.). Ao contrário das outras duas vezes que eles ofereceram Jesus algo para beber, este 

foi um ato de simulação de obediência e serviço a Ele (Mateus 27:34, 48.); fingiram que 

o vinagre de vinho foi realmente real e ofereceu a ele como se ele fosse um rei. 

Versículo 38 notas que, como era costume para os criminosos crucificado, havia também 

uma inscrição pregado na cruz acima Jesus. Mas, em vez de listar o crime para o qual 

Ele estava sendo executado, este inscrição dizia, "Este é o rei dos judeus." Combinando 

todos os relatos evangélicos revela que o texto integral da inscrição era "Este é Jesus de 

Nazaré, Rei dos judeus "A inscrição foi o trabalho de Pilatos (João 19:19).; era a sua 

vingança contra os líderes judeus, que o obrigou a executar um homem que ele havia 

declarado inocente. Eles se opuseram veementemente à redacção e insistiu que ele 

reformulá-lo para ler que Jesus apenas afirmou ser o rei de Israel. No entanto Pilatos 

resolutamente recusou-se a alterá-lo, declarando: "O que eu escrevi, escrevi" (v. 22). 

De acordo com a prática habitual os soldados tinham sortes, dividindo-se de 

Cristo vestes entre si, deixando-o nu, exceto por uma tanga. João 19:23 acrescenta que 

eles dividiram Sua roupa em quatro partes. Recusando-se a arruinar a túnica sem costura, 

no entanto, eles lançaram sortes para ele (Salmo 22:18). 

Quando Adão e Eva caíram em pecado, eles imediatamente se tornou consciente de que 

estavam nus. A nudez foi associado desde que com a culpa moral, simbólico de vergonha 

diante de Deus. Depois que eles tentaram em vão fazer coberturas para si, Deus matou 

um animal para fazer coberturas para eles para esconder sua vergonha e nudez (Gn 3:21). 

No Calvário, Jesus foi feito nua no lugar dos crentes, manifestando-se o símbolo de culpa 

moral e vergonha moral diante de Deus. Ele não estava coberto por Deus como foram 

Adão e Eva; Ele foi julgado por Deus, que derramou toda a fúria de Sua ira sobre Ele. E, 

em uma ironia divina de Jesus, Aquele fez nua para os crentes, tornou-se o único que os 

cobre com a Sua justiça (Rom 13:14;.. Gal 3:27; 61:10 cf. Isa.). 

O último componente da multidão era os dois ladrões crucificados com Jesus. Lucas 

registra que um dos malfeitores que estavam pendurados lá estava lançando abuso 

para ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salve-se e nós! " ; Mateus (27:44) e Marcos 

(15:32), note que ambos os ladrões foram inicialmente lançando abuso em Jesus. 



O Misericordioso intercessão de Cristo 

Mas Jesus estava dizendo: "Pai, perdoa-lhes; para que eles não 

sabem o que estão fazendo "(23: 34a). 

Este é o primeiro de sete ditos do Senhor na cruz. Seria de esperar que Ele teria 

julgamento pronunciado sobre aqueles zombando dele, que estavam cometendo o último 

ato de blasfêmia. Em vez disso, em um ato de misericórdia, Ele pediu 

ao Pai para perdoar aqueles mais miserável dos pecadores para sua blasfêmia ignorante, 

porque, segundo ele, eles não sabem o que estão fazendo ; ou seja, eles não tinham 

conhecimento de todo o escopo de sua maldade. "Se eles tivessem entendido, não teriam 

crucificado o Senhor da glória" (1 Cor. 2: 8). 

Em vez de buscar vingança contra os seus inimigos ", enquanto sendo injuriado, não 

revidava; enquanto que sofrem, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga 

retamente "(1 Pedro 2:23). Justiça acabaria ser servido; juízo cairia na rejeição, nação 

incrédula. Mas em graça e misericórdia de Deus, seria adiada por 40 anos. Intercessão de 

Cristo em favor de Seus algozes é mais um cumprimento da profecia do Antigo 

Testamento (Is. 53:12). 

Pedido de Cristo foi, em certo sentido uma oração geral, revelando que não há pecado 

contra o Filho de Deus tão grave que não pode ser perdoado aqueles que se arrependem 

(cf. Mt 12: 31-32.). Se o perdão está disponível para aqueles que o crucificaram, ele está 

disponível para qualquer um. Mas é também uma oração específica para que Deus 

perdoasse aqueles entre a multidão que Ele tinha escolhido para a salvação antes da 

fundação do mundo (Ef. 1: 4). No Dia de Pentecostes, três mil judeus em Jerusalém foram 

convertidos a Cristo e batizados ea Igreja nasceu. Dentro de algumas semanas, outros 

cinco mil ou mais pessoas em Jerusalém abraçou a fé de Jesus Cristo. Certamente muitos 

daqueles que vieram a Cristo naquelas semanas depois da ressurreição estavam lá no meio 

da multidão naquele dia no Calvário. A igreja foi em grande medida nascido fora dos que 

estavam lá e zombou do Filho de Deus em resposta a esta oração. O centurião e os 

soldados sob seu comando também veio a fé em Cristo (Mt 27:54.), Como fizeram muitos 

dos sacerdotes (Atos 6: 7), possivelmente, até mesmo alguns dos governantes. Até mesmo 

um dos criminosos endurecidos crucificados ao lado de Jesus foi salvo, e é a história de 

que a conversão de que Lucas agora volta. 

A CONVERSÃO 

Mas o outro respondeu, e repreendia-o: "Você nem sequer temes 

a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? E nós, na verdade estão 

sofrendo com justiça, porque estamos recebendo o que merecemos 

por nossos atos; mas ele não fez nada de errado. "E ele estava 

dizendo:" Jesus, lembra-se de mim quando vieres no teu reino! "E 

disse-lhe:" Em verdade eu vos digo, hoje estarás comigo no 

paraíso. " (23: 40-43) 

A história do ladrão arrependido, encontrada apenas no relato de Lucas da crucificação, 

é uma das muitas ironias no Calvário. Jesus estava sendo ridicularizado porque Ele não 



poderia salvar-se, ainda Salvou os outros, incluindo o ladrão, por não salvar a si 

mesmo. Ele foi acusado pelos governantes de Israel de pretender ser um rei, e, portanto, 

uma ameaça para o poder e autoridade de Roma. Eles alertaram a Pilatos que ele precisava 

ser executado antes que Ele pudesse levar uma revolta. E ainda as mesmas pessoas que 

afirmavam ser proteger Roma de Jesus escarnecido, desprezado, ridicularizado e-Lo 

como impotente e indefeso. Ele foi tratado como um rei, uma brincadeira cômica 

sarcasticamente cruel, mas ele é o verdadeiro Rei de Deus. Ele foi acusado de blasfêmia 

contra Deus por aqueles que blasfemava dele, o verdadeiro Deus. Jesus, o inocente um, 

justo, foi executado pelo culpado, transformando a justiça em sua cabeça. Ele foi 

amaldiçoado por seus inimigos, que odiava, mas amaldiçoado de forma infinitamente 

maior por Seu Pai, que O ama. Aquele que dá a vida e é a vida, morreu para que aqueles 

que estão mortos pode receber a vida. 

Um tal pecador morto espiritualmente, estava pendurado em uma cruz ao seu lado. Ele 

havia inicialmente se juntou aos outros em injuriando e blasfemando Cristo (veja a 

discussão sobre v. 39, supra). Mas, então, Deus abriu seu coração para a verdade e, 

milagrosamente, poderosamente, soberanamente, concedido imediatamente lhe a fé ea 

vida eterna. As pessoas, os governantes, os romanos, até mesmo seu companheiro ladrão 

não entendia o que estava realmente acontecendo no Calvário, mas este homem de repente 

percebeu a verdade claramente. Através do poder do Espírito Santo, ele foi resgatado das 

trevas e da morte espiritual e dado luz e vida. Como Paulo no caminho de Damasco, ele 

percebeu a verdade através de um milagre divino em sua alma. 

Relato de Lucas sobre a conversão desse criminoso judaica apresenta três evidências de 

que o seu coração se Salvadora transformadas. Eles são verdadeiros de todos aqueles em 

quem Deus faz a Sua obra de salvação. 

Em primeiro lugar, ele chegou a temer a Deus e Seu julgamento. Em um instante esta 

mais miserável dos homens passou de blasfemar e injuriando Jesus, como o resto das 

pessoas se reuniram em torno da cruz, para repreender seu companheiro ladrão para fazê-

lo. Como mencionado acima, tanto dos criminosos crucificados ao lado de Jesus, 

inicialmente injuriado e blasfemava dele. Mas este homem, de repente ficou em 

silêncio. Enquanto seu corpo estava sofrendo o trauma, agonia e sofrimento incomparável 

de crucificação, sua mente ficou claro como cristal. Sua percepção de como Jesus deve 

ser tratado foi completamente alterado. Ele ficou chocado e horrorizado com a forma 

como o Senhor estava sendo abusada, como suas palavras indicam. 

AcentuAdãoente repreender o outro ladrão, ele disse -lhe: "Você nem sequer temes a 

Deus, tu que sofres o mesmo suplício?" Sua súbita explosão deve ter assustado e 

surpreendeu o outro criminoso.Mas o que os dois tinham sido dizendo sobre Jesus ele 

encontrou agora repulsiva e assustadora. Ele confrontou a condição trágica que momentos 

antes tinha sido o seu próprio. Em um momento, ele deixou de ser parte dela para não ser 

capaz de compreendê-lo. Ele foi condenado pelo Espírito Santo que ele era um violador 

da lei de Deus. Por sua própria admissão, sua sentença de um juiz humano era justo e 

equitativo, e ele percebeu que o tormento que ele estava sofrendo por quebrar a lei era 

insignificante em comparação com o que ele poderia esperar para o seu pecado do juiz 

divino. Não daqueles que estavam destruindo seu corpo, mas de Deus, que iria destruir 

tanto seu corpo e sua alma no inferno (Lucas 12: 4-5) Ele tinha medo,. 



É característico para o não regenerado não ter medo de Deus (Rom. 3:18). Mas a 

convicção operada pelo poder do Espírito de Deus produz um santo temor de julgamento 

divino. Pecadores condenados clamar como o publicano arrependido em Lucas 18:13: 

"Deus, sê propício a mim, pecador!" A verdadeira salvação não é a pobreza material ou 

baixa auto-estima, mas da ira, da justiça e do juízo de Deus. 

Intimamente ligado ao medo do julgamento de Deus é a segunda prova de um coração 

transformado, um senso de pecado. Ainda repreensão do ladrão arrependido do outro 

malfeitor reflete seu reconhecimento de seu próprio pecado. Nós realmente estão 

sofrendo com justiça, lembrou ele, pois estamos recebendo o que merecemos por 

nossos atos. Como o filho pródigo da parábola de Cristo (Lucas 15:17 -19), este homem 

caiu em si e admitiu que ele era um pecador. Ele entendeu que a justiça funciona no 

mundo dos homens, mas perfeitamente no reino de Deus. 

Aqui está um exemplo do verdadeiro convertido que confessa sua culpa e falência 

espiritual absoluta. Ele reconhece que ele não tem nada para oferecer a Deus, nada, 

recomendar-se a Ele. Ele sabe que ele precisa de misericórdia e graça para escapar do 

julgamento e ser perdoado, porque ele é um pecador indigno, agachada, encolhendo-se, 

luto mendigo encolhido as suas transgressões (Mat. 5: 3-4). Martin Luther entendido que 

a verdade. Após sua morte, seus amigos encontraram um pedaço de papel no bolso em 

que o grande reformador tinha escrito em latim e alemão, " Hoc est verum . Wir sind alle 

Bettler . "(" Isso é verdade. Nós somos todos mendigos. ") 

A prova final do coração divinamente transformou o ladrão arrependido foi a sua crença 

em Jesus Cristo. A história de sua transformação se move a partir de uma avaliação da 

sua condição de pecador a uma avaliação do caráter do Salvador. Quando ele disse a 

Ele, "Este homem não fez nada de errado", ele estava confessando não apenas a 

inocência de qualquer crime do Senhor, mas também a sua impecabilidade. 

Ele então se dirigiu a Jesus diretamente como o Salvador e Humildemente pedimos a 

Ele, "Jesus, lembra-se de mim quando vieres no teu reino!" Esta foi nada menos do 

que um apelo para o perdão além de que ninguém vai entrar no reino de Deus. Ele baseou 

seu pedido na oração de Cristo para que Deus perdoasse aqueles que o crucificaram, o 

que lhe deu a esperança de que ele também pode receber o perdão. Ele expressou crença 

de que Jesus é o Salvador, já que ele não teria pedido para entrada do reino a menos que 

ele acreditava que Jesus estava disposto e capaz de fornecê-la. Sua foi a excepção de um 

penitente pecador indigno quebrado, por graça, misericórdia e perdão. 

Finalmente, ele acreditava que Jesus era o Messias de Israel. Ele reconheceu que o Senhor 

iria um dia estabelecer Seu reino, que foi prometido nos convênios que Deus fez com 

Abraão e Davi, e reiterou várias vezes para os profetas. Uma vez que ninguém sobreviveu 

crucificação, ele entendeu que Jesus teria de ressuscitar dos mortos para fazer isso. Ele 

provavelmente sabia que Jesus tinha poder sobre a morte, uma vez que a notícia de sua 

ressurreição de Lázaro tinha se espalhado por toda a Jerusalém. Ele sem dúvida estava 

ciente de que Daniel 12: 2 prometeu que os santos serão levantadas e dado um lugar de 

glória no reino. Seu pedido foi que Jesus iria levantar e lhe conceda a entrada daquele 

reino. 

A resposta do Senhor foi surpreendente. Ele prefaciou-lo com a 

palavra verdadeiramente, porque o que ele estava prestes a dizer era difícil de 



acreditar. Que um criminoso amaldiçoado, a quem os judeus vêem como irrecuperáveis, 

seria prometido entrada para o reino de Deus era uma afronta escandalosa às suas 

sensibilidades. 

A promessa de que este pecador redimido estaria com Jesus no céu naquele mesmo dia 

invalida o ensino católico romano sobre o purgatório. Ele também elimina qualquer 

sistema de retidão de obras, uma vez que o ladrão arrependido tinha nem o tempo nem a 

oportunidade de realizar boas ações suficientes para merecer a salvação. 

A promessa maravilhosa que ele estaria com Jesus no Paraíso (céu; 2 Cor. 12: 2; cf. Ap 

2: 7 com 22: 2, 14) fala de sua plena reconciliação com Deus. Ele não apenas ver Jesus 

de longe, ele estaria com Ele.Sua restauração seria total e completa. 

A CONSUMAÇÃO 

Era já quase a hora sexta, e escuridão caiu sobre toda a terra até 

a hora nona, pois o sol estava encoberto; e o véu do templo se 

rasgou em dois. E Jesus, clamando com grande voz, disse: "Pai, 

nas tuas mãos entrego o meu espírito". Tendo dito isso, assoprou 

Seu último. (23: 44-46) 

A comédia encenada por homens pecadores terminou abruptamente e de forma dramática 

em volta da hora sexta. Ele voltou-se para uma tragédia, como Deus tomou o centro do 

palco para três horas finais de Cristo na cruz. Sua presença no Calvário é muitas vezes 

esquecido, mas é só quando Deus chegou Calvário que se tornou o evento salvífico que 

era. A ira de Deus, derramado sobre Seu Filho como Ele carregou o pecado, é de fato a 

principal realidade do Calvário. Isso aconteceu nas horas de escuridão. 

Cinco eventos dramáticos marcar as três horas finais. Primeiro foi a escuridão em si, que 

começou na sexta hora (meio-dia) e caiu sobre toda a terra até a hora 

nona (3:12 PM ). De repente, ao meio-dia, quando o sol estava no seu ápice, completa 

escuridão envolvia a cena. A extensão geográfica da escuridão não é conhecido. Ele não 

foi causado por um eclipse, como argumentam alguns, pois há sempre uma lua cheia em 

Páscoa, e não pode haver um eclipse solar, quando há uma lua cheia. Três horas também 

é muito mais do que um eclipse solar poderia ter durado. 

Outros sugerem que a escuridão era o resultado de Satanás trazendo o poder das trevas 

para carregar em Jesus. Mas Satanás não tem tal poder sobre o mundo natural. Além 

disso, esta foi a hora de Deus, não dele. 

A verdade é que Deus trouxe a escuridão, que é o que teria imediatamente entrar nas 

mentes do povo judeu lá. Eles sabiam que, no Antigo Testamento, Deus freqüentemente 

associa-se a escuridão. Quando apareceu a Abraão, "terror e grande escuridão caiu sobre 

ele" (Gn 15,12). Uma das pragas que Deus trouxe o Egito era uma escuridão tão espessa 

que podia ser sentida (Ex. 10: 21-22), e Ele apareceu a Israel no Monte Sinai em uma 

nuvem espessa (Ex 19:16.). O povo judeu entendeu que a escuridão sobrenatural foi 

associada com o julgamento divino (cf. Joel 2: 1-2, 10, 30-31; Amós 5:20; 8: 9; Sofonias 

1: 14-15.), Que é por isso que depois a escuridão levantou ", quando observaram que 

havia acontecido, [eles] começaram a retornar, batendo no peito" (Lucas 23:48). 



Deus chegou na escuridão no Calvário naquele dia para desencadear julgamento, e não 

em um sentido escatológico contra o ímpio, mas em um sentido soteriological contra o 

Seu Filho. Deus trouxe a escuridão do inferno para Jerusalém aquele dia (cf. Mt 8:12;. 

22:13; 25:30) como Ele desencadeada em Jesus Cristo a plenitude da sua ira contra os 

pecados de todos os que poderia ser salvo . 

A escuridão não foi causada pela ausência de Deus, mas sim por sua presença em pleno 

julgamento, vingança e fúria. Infinito ira movido por infinita justiça lançado punição 

infinita no Filho. Porque Ele é infinito, em apenas três horas, ele foi capaz de absorver 

toda a punição do inferno eterno para todos os que nunca vai acreditar. Ele carregou em 

seu corpo os nossos pecados (1 Pedro 2:24), embora Aquele que não conheceu pecado foi 

feito pecado por nós (2 Cor. 5:21), foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas 

nossas iniqüidades (Is. 53 : 5), e foi feito maldição por nós (Gl 3:13).. Este foi o cálice 

que Ele implorou ao Pai no Getsêmani para remover, se possível. 

O grito do Senhor, à hora nona "," Eloi, Eloi, lama sabactâni? que é traduzido, "Meu 

Deus, Meu Deus, por que me desamparaste?" (Marcos 15:34), revela que o Pai não 

confortá-lo imediatamente quando a escuridão levantada. Esta é a única vez no Novo 

Testamento que Jesus se refere a Deus como qualquer coisa mas a frase dobrou "Meu 

Deus, meu Deus" é uma expressão de afeto, misturada com decepção (cf. Lucas 10:41 

"Pai."; 13:34 ; 22:31). Deus estava lá, na fúria de julgamento; por que ele estava ausente 

em conforto? 

Enquanto o inferno envolve toda a fúria da presença pessoal de Deus para punir, Ele 

nunca vai estar lá para consolar, mostrar simpatia, ou trazer alívio. Se Jesus era para 

aguentar o sofrimento cheio de inferno, tinha que envolvem tanto a punição de Deus e da 

ausência de seu conforto. 

O segundo evento nesses três horas finais ocorreu quando o véu do templo se rasgou em 

dois. Isso aconteceu imediatamente após o levantamento da escuridão. Assim como os 

sacerdotes retomou o abate dos cordeiros pascais, eles ficaram surpresos ao ouvir um 

barulho lacrimejamento alto vindo de dentro do Santo Lugar. Deus estava rasgando a 

cortina separando-a do Santo dos Santos, de cima para baixo (Mat. 27:51). A expiação 

estava completa; acesso a Deus foi aberto, e a Nova Aliança foi ratificada, tornando tudo 

relacionado com a adoração no templo obsoleto (Hebreus 9: 11-14; 10:19.). Jesus tinha 

predito a destruição física do templo (Lucas 21: 5-6); Rasgar do véu de Deus simbolizada 

sua destruição espiritual. 

O terceiro evento foi um poderoso terremoto (Mat. 27:51). Como a escuridão, os 

terremotos são freqüentemente associados com a presença de Deus no Antigo Testamento 

(cf. Ex 19:18; Sl. 18: 7.; 68: 8.; Nah 1: 5). 

Uma consequência do terremoto foi o quarto evento durante esses três horas finais: "Os 

túmulos foram abertos e muitos corpos de santos que tinham dormido foram 

ressuscitados; e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade 

santa e apareceram a muitos "(Mt 27:. 52-53). Eles não aparecem até que após a 

ressurreição de Cristo, pois Ele é "as primícias dos que dormem" (1 Cor. 15:20). Sua 

ressurreição demonstra que a vida após a morte é o resultado da morte de Cristo (cf. 1 

Cor 15:26;.. 2 Tim 1:10; Hb. 2:14). 



O recurso final foi palavras de Cristo na cruz. "Depois disso, Jesus, sabendo que todas as 

coisas já havia sido realizado, para cumprir a Escritura, disse:" Tenho sede "(Jo 

19:28). Ele não iria beber nada durante todo o tempo seu calvário na cruz, para que Ele 

iria experimentar a ira de Deus, mas agora no rescaldo calma, depois de Sua obra de 

sinbearing acabou, ele disse simplesmente "Tenho sede". Sua alto clamor-alto demais 

para que um deles morreu de morte natural de crucificação, indicando Jesus 

voluntariamente entregou Sua vida (cf. João 10: 17-18) - "Pai, nas tuas mãos entrego o 

meu espírito",significa que a comunhão com o Pai tinha sido restaurado. Desde o 

trabalho de resgate estava consumado (João 19:30), tendo dito isto, Jesus expirou. 

AS RESPOSTAS 

Agora, quando o centurião viu o que tinha acontecido, ele 

começou a louvar a Deus, dizendo: "Certamente este homem era 

justo." E todas as multidões que se reuniram para este espetáculo, 

quando observaram que havia acontecido, começou a voltar, 

batendo no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que o 

acompanhavam desde a Galiléia estavam de pé à distância, vendo 

essas coisas. (23: 47-49) 

Tomados em conjunto, os três respostas à imagem de Cristo a morte a resposta completa 

que é exigido de todos os crentes. 

O centurião (e os soldados;. Matt 27:54) representam o convenceu. O que eles tinham 

observado durante o julgamento e crucificação de Cristo os tinha deixado totalmente 

espantado. Nenhum prisioneiro eles tinham crucificado havia se conduzido de uma forma 

tão resoluta, digna. 

Eles ouviram Jesus pray para o perdão dos seus assassinos. Eles viram a maneira nobre 

Ele sofreu. Eles o ouviram gritar para seu pai. Eles ouviram prometem o paraíso para um 

ladrão arrependido que tinha sido xingando ele. Em seguida, eles experimentaram as três 

horas de escuridão de breu e um terremoto que dividiu rochas. Eles ouviram Jesus pouco 

antes de morrer chorar em alta voz: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito" 

(23:46). Este não era um comportamento que já tinham visto a partir de uma vítima de 

crucificação. As pessoas que morreram desta forma torturante sofria de privação de 

oxigênio para o cérebro e eram incoerentes longo antes que eles realmente sucumbiu. Eles 

mal podia respirar, muito menos mensagem no topo da sua voz. Mas este homem levou 

a morte por sua própria vontade e tornou Seu servo. 

Eles não podiam ignorar a realidade. Quando o centurião viu o que tinha 

acontecido, ele começou a louvar a Deus, dizendo: "Certamente este homem era 

justo." Este foi mais do que apenas o sétimo afirmação da inocência de Jesus; era uma 

afirmação de Sua justiça divina, como o Filho de Deus. Estes soldados romanos se 

tornaram os primeiros convertidos a Cristo em sua crucificação, momentos depois ele 

morreu. 

Os inconstantes multidões que se reuniram para este espetáculo representam o 

condenado. Eles tinham de executar a gama de emoções que fatídico semana, variando 

de alegria delirante na segunda-feira, durante a entrada triunfal com a perspectiva de que 



Jesus era o Messias que tão ansiosamente desejava, para o extremo oposto de raiva, ódio 

e animosidade no seu julgamento antes Pilatos. Lá, eles pediram a insurrectionist 

assassinar Barrabás para ser lançado em vez de Jesus, gritou em voz alta por Jesus para 

ser crucificado, e até mesmo voluntariamente assumiu a responsabilidade por sua morte, 

gritando: "o seu sangue será sobre nós e sobre nossos filhos!" (Mt . 27:25). 

Após os acontecimentos dramáticos da crucificação, especialmente da escuridão e do 

terremoto, as multidões teve uma última manifestação de emoção. Quando eles 

observaram o que tinha acontecido, eles começaram a retornar a Jerusalém, batendo 

no peito em sinal de tristeza, culpa e medo (cf. 18:13). O evento não era tão mais 

engraçado como eles ficaram apavorados com os sinais da ira e julgamento de Deus que 

tinham experimentado. 

O medo da pessoa e do julgamento por causa da culpa e rejeição de Jesus Cristo de Deus 

é uma resposta necessária. A reação da multidão, sem dúvida, preparou os corações de 

muitos que mais tarde foram convertidos no dia de Pentecostes e nos acontecimentos dos 

primeiros capítulos de Atos. 

Uma resposta final foi exibido por aqueles confundidos por morte- de Jesus todos os seus 

conhecidos, incluindo João (João 19:26) e as mulheres que o acompanhavam desde a 

Galileia. Incapaz de suportar o que estava acontecendo com aquele a quem eles amavam 

tão profundamente, eles havia se mudado de uma posição perto da cruz (João 19: 25-27) 

e agora estavam de pé à distância, vendo essas coisas. Eles ficaram chocados, tomado 

pela dor, incapaz de compreender o que havia acontecido com Jesus. Esta não era a 

maneira Sua história deveria terminar. Eles foram devastados, até domingo de manhã, 

quando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo iria mudar para sempre as suas vidas. 

 
133. O enterro Sobrenatural de Jesus Cristo 

(Lucas 23: 50-56) 

E um homem chamado José, que era membro do Conselho, um 

homem bom e justo (ele não tinha consentido no plano e ação), 

um homem de Arimatéia, cidade dos judeus, que estava esperando 

para o reino de Deus ; esta foi a Pilatos e pediu o corpo de 

Jesus. E, tomando-o para baixo e envolveu-o num pano de linho, 

e pô-lo num sepulcro cortado na rocha, onde ninguém nunca tinha 

ficado. Era o dia da preparação, e no sábado estava prestes a 

começar. Agora, as mulheres que tinham vindo com ele da 

Galiléia seguiram, e viram o túmulo e como o corpo foi ali 

depositado. Em seguida, eles voltaram e prepararam especiarias 

e perfumes. E no sábado repousaram, conforme o 

mandamento. (23: 50-56) 

A morte de Jesus Cristo foi acompanhada de sinais sobrenaturais: a escuridão durante 

seus últimos três horas na cruz, o rasgar do véu que separa o Santo dos Santos do Lugar 



Santo, o terremoto rock-splitting, e da ressurreição dos santos mortos . Sua ressurreição 

ocorreu três dias depois. Enquanto o sepultamento de Jesus é muitas vezes esquecido, era 

como sobrenatural e divinamente forjado como qualquer outra coisa que aconteceu 

durante sua encarnação. Tão importante é o Seu sepultamento que todos os quatro 

evangelistas fornecem detalhes sobre. No momento em que Jesus entregou o espírito e 

morreu, Ele entrou vivos na presença de Deus no céu, de onde Ele controlava cada detalhe 

de sua própria sepultura. 

Os recursos divinamente pré-planejados e profetizaram sobre o enterro de Cristo 

fornecem fortes evidências para algumas realidades essenciais. Eles demonstram que há 

um propósito divino para a história, a soberania de Deus em todas as coisas, a 

autenticidade das Escrituras, e da veracidade das afirmações de Cristo. 

Deus age diretamente na história de duas maneiras. A primeira é por meio de milagres, 

onde ele realiza seus propósitos por interrompe ou suspende as leis e processos 

naturais. Milagres são eventos relativamente raros, especialmente aqueles realizados por 

seres humanos. Alguns dos milagres mais notáveis do Antigo Testamento são a criação 

(Gn 1-2), a tradução de Enoque para o céu (Gn 5:24), o dilúvio (Gn 6-9), a destruição de 

Sodoma e Gomorra (Gn 19: 24-25), a sarça ardente (Ex. 3: 2-3.), as pragas do Egito (Ex 

7-12), travessia do Mar Vermelho (Ex 14 de Israel:. 21-29) ea Jordânia River (. Josh 3: 

14-17), o fornecimento de maná (Ex. 16: 13-15), a jumenta de Balaão falar (Nm 22: 28-

30; 2 Pedro 2: 15-16.), a destruição de Jericó do paredes (. Josh 6:20), a parada do sol e 

da lua (Josh. 10: 12-14), a lã de Gideão (Jz 6: 37-40.), aumento do filho da viúva (1 Reis 

17:17 de Elias -24), tradução de Elias para o céu (2 Reis 2:11), aumento do filho da mulher 

sunamita (2 Reis 4: 18-37 de Eliseu), a cura da lepra de Naamã (2 Reis 5: 9-14), o 

assassinato de 185 mil soldados assírios por um anjo (2 Reis 19:35), a preservação de três 

amigos de Daniel vivo na fornalha ardente (Dan. 3: 19-27). e Daniel na cova dos leões 

(Daniel 6: 16-23 ), e da utilização de um grande peixe de Deus para salvar Jonas (Jonas 

1: 15-17; 02:10; Matt. 0:40). 

A manifestação mais significativa de milagres divinos ocorreu durante o ministério 

terreno do Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento registra mais de três dezenas de 

milagres que Ele realizou para verificar sua afirmação de ser Deus encarnado (João 10:25; 

para obter uma lista dos milagres de Cristo, veja a tabela em A Bíblia de Estudo 

MacArthur nas notas às Marcos capítulo 1). Estes são apenas exemplos de incontáveis 

milagres não registrados pelos evangelistas (João 21:25). 

Nascimento da Igreja contou com o milagre de Pentecostes, quando os visitantes de 

Jerusalém ouviram os apóstolos milagrosamente pregar o evangelho em seus próprios 

idiomas (Atos 2: 3-4). O ministério de Pedro incluiu a cura de um coxo na porta do templo 

(Atos 3: 1-8), daqueles tocados por sua sombra (Atos 5: 14-16), de Enéias, na cidade de 

Lida (Atos 9: 32-34), e da captação de Tabitha (Dorcas) dentre os mortos (Atos 9: 40-41). 

Paulo também realizou uma série de milagres, incluindo cegueira Elimas, o mágico (Atos 

13: 8-11), curando um paralítico em Listra (Atos 14: 8-10), lançando um demônio de uma 

escrava em Filipos (Atos 16 : 16-18), a cura e expulsando os demônios dos que estão em 

Éfeso, que tocou seus lenços e aventais (Atos 19: 11-12), elevando Eutychus dos mortos 

em Trôade (Atos 20: 9-10), e sobreviver a mordida de uma cobra venenosa (Atos 28: 3) 

e curando o pai de Públio e outros (Atos 28: 8-9) em Malta. Além disso, o livro de Atos 

refere-se a milagres realizados por Estevão (6: 8) e Filipe (8: 6-7, 13). 



A segunda maneira que Deus opera na história é por meio da providência, pelo qual Ele 

trabalha constantemente no mundo, sem interromper a lei natural ou suspender os 

processos naturais. Providence envolve Deus realizar seus propósitos, tomando toda a 

infinidade de atitudes, escolhas e atos de seres espirituais livre humanos e tecendo-as 

perfeitamente em sua própria determinação. Essa é uma muito maior exibição de 

sabedoria divina e poder do que a interrupção momentânea da lei natural por um milagre. 

A providência de Deus é evidente em toda a Escritura. Hannah falou disso na sua oração 

registrada em 1 Samuel 2: 6-9: 

O Senhor mata e preserva a vida; Ele traz ao Seol e levanta-se. O Senhor faz com que 

pobres e ricos; Ele abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, ele levanta o 

necessitado da pilha de cinzas para fazer assentar entre os príncipes, e herdar o trono de 

glória; para os pilares da terra são do Senhor, e Ele colocou o mundo sobre eles. Ele 

mantém os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas; para não por 

força, o homem prevalecer. 

Elifaz lembrou Job que Deus "frustra a plotagem do astuto, para que suas mãos não possam 

alcançar o sucesso" (Jó 5:12). No Salmo 33:10 o salmista escreveu: "O Senhor anula o 

conselho das nações; Ele frustra os planos dos povos ", enquanto o Salmo 76:10 notas que 

Deus faz com que até mesmo a ira do homem para trabalhar para o seu louvor. O livro de 

Provérbios tem muito a dizer sobre o controle providencial de Deus sobre as coisas deste 

mundo: "A mente do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos" (16: 

9); "A sorte se lança no regaço, mas a sua cada decisão é do Senhor" (16:33; cf. Atos 

1:26);"Muitos planos estão no coração de um homem, mas o conselho do Senhor 

permanecerá" (19:21); "Passos do homem são ordenados pelo Senhor, como poderá o homem 

entender o seu caminho?" (20:24); "O coração do rei é como canais de água na mão do 

Senhor; Ele transforma-lo onde quer que Ele quer "(21: 1). Isaías escreveu: "ser quebrado, ó 

povos, e ser quebrado; e dá ouvidos, todos os lugares remotos da terra. Cinge-se, no entanto, 

ser quebrado; cingi-vos, ainda ser quebrado. Elaborar um plano, mas ele vai ser 

frustrada; indicar uma proposta, mas não vai ficar assim, porque Deus está conosco "(Is. 8: 

9-10). 

A providência de Deus é visto em Sua preservação e exaltação de José (Gênesis 39: 2-3, 

23; 45: 7-8; 50:20); Sua endurecimento dos corações de Faraó (Ex. 14: 4), Sihon (Deut. 

02:30), e os cananeus reis (Js 11: 18-20.); Sua causando de filho rebelde de Davi, Absalão 

para rejeitar o conselho de Aitofel em favor da de Husai (2 Sam 17:14.); Sua agitação no 

coração do rei da Assíria, para trazer o exílio do reino do norte de Israel (1 Crônicas 

5:26.); Sua influenciando a decisão de Roboão, o que levou à divisão de Israel (1 Reis 

12:15); Sua movimentação de Cyrus para permitir que os exilados judeus para voltar a 

Jerusalém (Esdras 1: 1; cf. Is 44: 28-45: 5.); Sua colocação de Esther em uma posição 

onde ela poderia salvar o seu povo (Est 4:14.); Seu movimento César Augusto para fazer 

um censo, garantindo que Jesus teria nascido em Belém (Lucas 2: 1-4); Sua usando a 

prisão de Paulo para o progresso do evangelho (Fp 1:12.); e que foge do seu uso de 

Onésimo de seu mestre para provocar a sua salvação (Fm. 15-16). Mesmo a morte do 

Senhor Jesus Cristo, o ato mais hediondo de maldade na história, levada a cabo o plano 

de Deus (Atos 2:23; cf. 3: 17-18; 4: 27-28). 



Em nenhum lugar nas Escrituras é a providência de Deus visto mais claramente do que 

no enterro de Jesus, em que a Trindade era ativo nos bastidores que controlam as ações 

dos três grupos de pessoas: os soldados neutros, os santos amorosos, e os odiosos 

inimigos. 

OS SOLDADOS NEUTRAL 

A providência de Deus no enterro de Cristo é visto pela primeira vez em as ações dos 

soldados, que João registra no capítulo 19 do seu Evangelho. O versículo 30 revela que 

Jesus "entregou o espírito" -Depois apenas seis horas na cruz, mais cedo do que uma 

pessoa crucificada normalmente morrer. Os dois ladrões ainda estavam vivos. Portanto, 

"os judeus [os líderes religiosos de Israel], porque era o dia da preparação, de modo que 

os corpos não ficassem na cruz no sábado (para que o sábado era um dia de alta), pediram 

a Pilatos que suas pernas pode ser quebrada, e que eles podem ser levados. "De acordo 

com Deuteronômio 21: 22-23, eles queriam que os corpos dos três homens tomadas para 

baixo e eliminados antes do início do sábado (a" high dia "porque era o sábado da semana 

da Páscoa) no pôr do sol, para que não contaminam a celebração. (Ironicamente, esses 

homens podem ter se contaminado, se eles entraram residência ou sede de Pilatos, para 

falar com ele; cf. João 18:28). Aqui era hipocrisia no seu extremo mais perniciosa. Eles 

foram escrupulosamente o cuidado de evitar qualquer contaminação cerimonial, ao 

pensar nada de assassinar o Filho de Deus. 

Pilatos, que até agora foi completamente intimidada pelos líderes religiosos, lhes deu 

permissão, "de modo que os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro e ao 

outro que foi crucificado com [Jesus]" (v. 32). Este procedimento, conhecido 

como crurifragium , apressou-se a morte da vítima, esmagando suas pernas com um 

martelo de ferro. Não é mais capaz de usar as pernas para ajudar a elevar-se para respirar, 

ele iria morrer de asfixia, assim que a força nos braços cederam. 

Significativamente, "quando [os soldados] viu que [Jesus] já estava morto, não lhe 

quebraram as pernas" (v. 33). Eles eram especialistas em determinar a morte, já que era 

parte de seu trabalho como executores. Como observado no capítulo anterior deste 

volume, um dos soldados empurrou uma lança em seu lado (v. 34), resultando em um 

fluxo de sangue e água (pleural seroso e líquido pericárdico), que verificou que ele estava 

morto. Seu testemunho, e que do centurião (Marcos 15: 44-45), fornecer provas 

irrefutáveis de que Jesus era de fato morto. Eles também corroboram testemunho ocular 

do apóstolo João (v. 35). (Para uma refutação de falsas teorias da ressurreição, ver John 

Macarthur, João 12-21 , A Commentary MacArthur Novo Testamento. [Chicago: 

Moody, de 2008], 373-77) 

'Decisão de não quebrar de Jesus Os soldados pernas e o piercing do seu lado não eram 

apenas uma parte da rotina da crucificação; eles eram cumprimentos da profecia do 

Antigo Testamento (vv 36-37;.. Ps 34:20; Ex. 12:46;. Zech 12:10). 

As ações dos romanos estavam sob o controle divino. Eles autenticado as promessas das 

Escrituras e validadas as reivindicações de Jesus Cristo é o cumprimento dessas 

promessas. Eles também confirmaram sua morte, que por sua vez, afirmou a realidade da 

Sua ressurreição, já que ele não poderia ressuscitar dentre os mortos, a menos que ele 

tinha morrido. Os líderes judeus, Pilatos, e os soldados fizeram o que escolhi fazer, mas 

no final, a vontade de Deus estava sendo feito. 



OS SANTOS LOVING 

E um homem chamado José, que era membro do Conselho, um 

homem bom e justo (ele não tinha consentido no plano e ação), 

um homem de Arimatéia, cidade dos judeus, que estava esperando 

para o reino de Deus ; esta foi a Pilatos e pediu o corpo de 

Jesus. E, tomando-o para baixo e envolveu-o num pano de linho, 

e pô-lo num sepulcro cortado na rocha, onde ninguém nunca tinha 

ficado. Era o dia da preparação, e no sábado estava prestes a 

começar. Agora, as mulheres que tinham vindo com ele da 

Galiléia seguiram, e viram o túmulo e como o corpo foi ali 

depositado. Em seguida, eles voltaram e prepararam especiarias 

e perfumes. E no sábado repousaram, conforme o 

mandamento. (23: 50-56) 

Com Jesus mortos confirmados, o próximo passo no plano divino foi para a remoção de 

seu corpo da cruz e seu enterro. Para essa tarefa, o Senhor escolheu um homem chamado 

José, que era um membro do Conselho, um homem bom e justo (ele não tinha 

consentido no plano e ação), um homem de Arimatéia, cidade dos judeus, que estava 

esperando para o reino de Deus; esta foi a Pilatos e pediu o corpo de 

Jesus. José certamente arriscou muito, fazendo o que ele fez, já que ele era um membro 

do Conselho (o Sinédrio) -o mesmo grupo que odiava Jesus, condenou-o em um 

julgamento simulado, intimidado Pilatos em condená-lo à morte, e escarnecido e 

escarneceu enquanto Ele estava na cruz. Embora ele aparece na Escritura só neste 

incidente, José é suficientemente importante para ser mencionado em todos os quatro 

Evangelhos. 

A breve história de José é a história da salvação. É um inesperado, algo chocante 

testemunho de fé em Cristo conjunto contra a rejeição da nação e da hostilidade do resto 

do Sinédrio. Ele foi o dissidente solitário, e não tinha consentido no plano e ação para 

condenar e executar Jesus. José era um homem de Arimatéia, cuja localização é 

desconhecida. Alguns identificam com Ramataim-Zofim, a casa de Samuel (1 Sam. 1: 

1); outros com uma cidade perto de Lida, uma cidade situada na estrada entre Jope e 

Jerusalém. Lucas descreve-o apenas como uma cidade dos judeus. 

Isso José caracteriza-se como um homem bom e justo , que estava "esperando o reino 

de Deus" (Marcos 15:43) confirma a autenticidade da sua salvação (a palavra 

traduzida justo é usado de Cristo em Lucas 23:47; Ele era justo por natureza, José era 

justo pela graça). Ele se junta a lista de pessoas justas que Lucas menciona, incluindo 

Zacarias e Isabel, os pais de João Batista (1: 5), Simeão (02:25), e Anna (2: 36-37). De 

acordo com João 19:38 José era um discípulo de Jesus Cristo, embora um segredo, que 

estava com medo de fazer a sua fé em Cristo conhecido. Mas enquanto muitos discípulos 

secretos eram falsos discípulos, e não os verdadeiros crentes (João 12: 42-43), ele era um 

verdadeiro discípulo, como suas ações demonstram. 

De sua perspectiva José, tendo passado a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, estava 

finalmente pronto para afirmar publicamente a sua fé. Talvez ele temia que, se ele não 

declarou sua fé em Cristo nesta hora de crise, ele não pode ser aceito no reino. A coisa 



mais nobre que ele poderia pensar em fazer para expressar que a fé era para poupar Jesus 

da indignidade final de ter seu corpo jogado na cova com as outras vítimas crucificado. 

Seu ato necessário coragem, porque outros membros do Sinédrio tinha, como mencionado 

acima, foi até Pilatos pedir que as pernas das vítimas crucificados ser quebrado. José deve 

ter chegado logo depois, uma vez que o governador ainda não tinha ouvido falar se Jesus 

estava morto, e tive que pedir ao centurião para verificar isso. Pode ser que José passou 

os outros em seu caminho para fora como ele estava indo para ver Pilatos. Isso, 

naturalmente, levantar a questão de o que ele queria ver o governador sobre. Talvez José 

estava confiante Pilatos iria liberar o corpo do Senhor para ele para aliviar sua própria 

consciência culpada por ter executado um homem cuja inocência ele havia declarado 

repetidamente. 

Mas a verdadeira razão José pediu a Pilatos o corpo de Jesus foi que ele foi transferido 

para fazê-lo por Deus para cumprir a profecia. Isaías profetizou de Jesus que, embora 

"Seu túmulo foi atribuído com homens ímpios, mas Ele estava com um homem rico na 

sua morte" (53: 9). José era rico (Mat. 27:57), e teve um túmulo disponíveis em que para 

enterrar Jesus (Mat. 27:60). Seu ato também cumpriu própria previsão de Cristo que 

"assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do monstro marinho, assim será 

também o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra" (Mt 12.: 

40). Para que a profecia que acontecer, o corpo de Jesus precisava ser enterrado em um 

túmulo na terra, não jogado em uma cova como vítimas crucificados comumente eram. E 

Ele tinha que estar no túmulo que alguma parte de três dias. 

Depois de receber a confirmação do centurião que Jesus estava morto, Pilatos soltou o 

corpo para José (Marcos 15: 44-45), que . tirando-o e envolveu-o num pano de 

linho Neste momento outro seguidor de Jesus chegou ao local para ajudar José preparar 

o corpo para o enterro. Este não foi um dos discípulos, mas Nicodemos (João 19:39), o 

proeminente professor judeu que tinha tido uma entrevista noturna com Jesus no início 

do seu ministério (João 3: 1-21). Nicodemos trouxe uma grande quantidade de especiarias 

os judeus habitualmente usados para preparar um corpo para o enterro, uma vez que, ao 

contrário dos egípcios, eles não embalsamar. Juntos, os dois homens "tiraram o corpo de 

Jesus e envolveram-no em panos de linho com as especiarias, como é o costume de 

sepultamento dos judeus" (João 19:40), e puseram na nova José sepulcro talhado na 

rocha, onde ninguém nunca tinha ficado. Era o fim da tarde de sexta-feira, o dia da 

preparação, e no sábado estava prestes a começar ao pôr do sol. Então Ele foi 

enterrado na sexta-feira e foi criado no domingo. 

Mas José e Nicodemos não foram os únicos santos amorosos lá. As mulheres que 

tinham vindo com Jesus da Galiléia e tinha sido observadores na cruz (Mat. 27: 55-

56) seguido José, e viram o túmulo e como o corpo foi . colocou Que as mulheres viram 

José e corpo Nicodemus lugar de Jesus no túmulo desmente a uma segunda razão cética 

para negar a ressurreição: que eles foram ao túmulo errado na manhã de domingo 

(embora, mesmo que tivesse, José, Nicodemus, o destacamento guarda romana, e os 

líderes judeus sabia o que era o caminho certo). Depois de ter visto onde Jesus foi 

sepultado, eles voltaram para suas casas e prepararam especiarias e perfumes para 

terminar de preparar o corpo do Senhor para o enterro. E no sábado repousaram, 

conforme o mandamento (Ex. 20:10), com a intenção de voltar para o túmulo no 

domingo de manhã após o sábado tinha acabado. 



OS ODIOSOS INIMIGOS 

Preocupado que os discípulos seria um falso ressurreição por roubar o corpo do Senhor, 

no dia seguinte, o dia depois da preparação, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram-

se com Pilatos e disse: "Senhor, lembramo-nos que, quando ele ainda estava vivo aquele 

enganador disse:" Depois de três dias estou a subir novamente. ' Portanto, dar ordens para 

o túmulo para ser guardado com segurança até ao terceiro dia, caso contrário, os 

discípulos podem vir e furtem e digam ao povo: 'Ele ressuscitou dentre os mortos', e o 

último embuste será pior do que o primeiro . " (Mat. 27: 62-64) 

Os discípulos, é claro, não tinha tais planos. Eles dificilmente teria roubado o corpo de Jesus, 

fingiu que Ele ressuscitou dos mortos, e, em seguida, deram suas vidas como mártires de que 

mentira. Além disso, eles não esperavam que Ele ressuscitaria dos mortos, e estavam 

escondidos porque eles estavam com medo de que os judeus viria para eles na próxima (João 

20:19). 

Pilatos concedeu o seu pedido, e disse-lhes "," Você tem um guarda; ir, torná-lo tão seguro 

quanto você sabe. " E eles foram e fizeram o túmulo seguro, e, juntamente com o guarda 

que pôs selo sobre a pedra "(Mat. 27: 65-66). Por esse ato, eles falsificaram mais um 

cético negação da ressurreição, que eles mesmos quiseram estender, que os discípulos 

roubaram o corpo de Jesus e falsificou a ressurreição. Os discípulos covardes, que 

fugiram em pânico quando Jesus foi preso (Marcos 14:50) e ficaram aterrorizados que os 

judeus prendê-los, não teria sido capaz de arrebatar o corpo do Senhor, longe de um 

destacamento de soldados romanos. A alegação dos líderes judeus que eles fizeram (Mat. 

28: 11-15) é ridículo, e, na verdade, verifica-se que a ressurreição ocorreu, como William 

Lane Craig observa: 

O ponto é que os judeus não respondeu à pregação da ressurreição, apontando para o 

túmulo de Jesus ou exporem o cadáver, mas se enredaram em uma série sem esperança 

de absurdos, tentando explicar seu túmulo vazio. O fato de que os inimigos do 

cristianismo se sentiu obrigado a explicar o túmulo vazio pela hipótese de roubo não só 

mostra que o túmulo era conhecido (confirmação da história do sepultamento), mas que 

estava vazia ... O fato de que a polêmica judaica nunca negou que o túmulo de Jesus 

estava vazio, mas apenas tentou explicá-la é uma evidência convincente de que o túmulo 

estava vazio, na verdade. ("A historicidade do sepulcro vazio de Jesus," 

http://www.leaderu.com/offices/billcraig/docs/tomb2.html; acessada 21 de janeiro de 

2014.) 

Deus providencialmente funciona em todas as situações para cumprir o Seu propósito, e 

o enterro de Seu Filho não foi excepção. Como os relatos evangélicos da Sua vida, morte 

e ressurreição, a conta do enterro de Cristo foi "escrito para que creiais que Jesus é o 

Cristo, o Filho de Deus; e para que, crendo, tenhais vida em seu nome "(João 20:31). 

 

 



134. A Ressurreição de Jesus Cristo (Lucas 24: 1-

12) 

Mas no primeiro dia da semana, bem de madrugada, eles foram 

ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E 

acharam a pedra revolvida do sepulcro, mas quando entraram, 

não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto eles estavam 

perplexos sobre isso, eis que dois homens, de repente ficou perto 

deles em vestes resplandecentes; e como as mulheres estavam 

aterrorizados e abaixando o rosto para o chão, os homens 

disseram-lhes: "Por que buscais o Vivente entre os mortos? Ele 

não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se de como vos falou, 

estando ainda na Galiléia, dizendo que o Filho do homem seja 

entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao 

terceiro dia ressuscitará. "E se lembravam de suas palavras, e 

desistiram de o túmulo, anunciaram todas estas coisas aos onze 

ea todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana e Maria, 

mãe de Tiago; também as outras que com elas estavam dizendo 

estas coisas aos apóstolos. Mas essas palavras lhes apareceu 

como um disparate, e que não iria acreditar neles. Mas Pedro 

levantou-se e correu ao sepulcro; abaixando-se, viu somente os 

panos de linho; e ele foi embora para sua casa, maravilhado com 

o que tinha acontecido. (24: 1-12) 

A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o acontecimento mais importante da 

história. Central de plano redentor de Deus e da fundação do evangelho, a ressurreição é 

a verdade essencial para além do qual não há cristianismo. Paulo ser franco em 1 

Coríntios 15:17: "Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil; você ainda estais nos 

vossos pecados "A ressurreição não é o epílogo da história da vida de Cristo.; é a sua 

triunfante meta, objetivo e Proposito. 

A Igreja sempre entendeu a importância da ressurreição. Ao longo de sua história tem se 

reuniu no domingo, em comemoração Jesus subindo. A igreja não atende na sexta-feira, 

porque a Páscoa é a interpretação e validação de Sexta-feira Santa. A ressurreição é a 

vindicação divina do trabalho que Jesus fez na cruz. Além da ressurreição da cruz não 

significa nada. Quando Deus ressuscitou Jesus dos mortos, Ele afirmou que Ele havia de 

fato suportados nossos pecados em Seu próprio corpo na cruz (1 Pedro 2:24), e, assim, 

propiciou ou satisfez a justiça de Deus (Rom. 4:25). 

A ressurreição vindica a esperança do evangelho. A boa notícia da salvação não é apenas 

que os crentes possam experimentar o perdão do pecado, mas sim que tenha sido 

perdoado, eles vão viver para sempre na felicidade do céu em corpos glorificados, físicas, 

ressuscitados. A mensagem do evangelho não é que as pessoas podem ser entregues a 

partir de seus problemas nesta vida. Também não prometer que vai viver no sentido da 

sua contínua influência, ou que Cristo se limita vive em sua contínua influência, ou de 



alguma forma espiritual nebuloso. A mensagem cristã é que Jesus Cristo ressuscitou dos 

mortos em um corpo glorificado, físico, e que os crentes um dia vai subir com um corpo 

como o Seu corpo glorificado (1 João 3: 2). 

A verdade é que, apesar das alegações de falsas religiões e sistemas filosóficos, a morte 

não termina a existência humana. A morte é apenas a porta de entrada para a eternidade, 

por meio do qual todos devem passar. Todo mundo vai viver para sempre, plenamente 

consciente em espírito e corpo, seja na alegria eterna, ou o sofrimento eterno. Haverá uma 

ressurreição para a vida, e uma ressurreição para julgamento (João 5: 28-29). 

A ressurreição para a vida que vem pela ressurreição de Cristo (João 14:19; Rm 4,25; 1 

Cor. 15: 20-23; 1 Pedro 1:. 3; 3:21) tem sido a esperança do povo de Deus em todo história 

redentora (Jó 14:14; 19: 25-26; Dan. 12: 2; Atos 24:15), e o tema da pregação apostólica 

e ensino. No Dia de Pentecostes, no primeiro sermão cristão, disse Pedro de Jesus, "Deus 

ressuscitou novamente, pondo fim à agonia da morte, uma vez que era impossível para 

ele, a ser realizada em seu poder" (Atos 2: 24). Quando o Sinédrio, "ressentidos porque 

[Pedro e João] estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dentre 

os mortos" (Atos 4: 2), prenderam Pedro e João, Pedro ousAdãoente proclamou-lhes: 

"Que seja conhecido por todos vocês e para todo o povo de Israel, que em nome de Jesus 

Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os 

mortos, por este nome este homem está aqui diante de vocês em bom estado de saúde "(v. 

10). Mais tarde, ele disse a Cornélio e aqueles reunidos em sua casa, 

Você sabe de Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e 

como Ele andou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo, porque 

Deus estava com Ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas que Ele fez, tanto na 

terra dos judeus e em Jerusalém. Eles também colocá-Lo à morte, pendurando-o numa 

cruz. Deus ressuscitou no terceiro dia. (Atos 10: 38-40) 

Na sinagoga de Antioquia da Pisídia Paulo proclamou, 

Para aqueles que vivem em Jerusalém e as suas autoridades, reconhecendo nem Ele nem 

as declarações dos profetas que se lêem todos os sábados, cumpridas estas condenando-

O. E embora eles não encontraram nenhum motivo para colocá-Lo à morte, pediram a 

Pilatos que ele seja executado. Quando tinham realizado tudo o que foi escrito a respeito 

dele, tirando-o da cruz e deitou-o numa tumba. Mas Deus o ressuscitou dentre os 

mortos. (Atos 13: 27-30) 

Paulo declarou aos filósofos pagãos no Areópago de Atenas que Deus "tenha fixado um dia 

em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele designou, tendo 

equipado prova a todos, ressuscitando-o dos mortos" (Atos 17:31). Ele escreveu aos 

Romanos: "Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo 

foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade 

de vida" (Rom. 6: 4); aos Coríntios: "Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos 

ressuscitará com Jesus" (2 Cor 4:14.); e aos Efésios, "[Deus] levantou [Cristo] dentre os 

mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais" (Ef. 1:20). Pedro abriu sua 

primeira epístola, dizendo: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, 



segundo a sua grande misericórdia nos fez nascer de novo para uma viva esperança, pela 

ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos" (1 Pedro 1: 3). 

Ele vem como nenhuma surpresa, então, que todos os quatro Evangelhos contêm um 

relato dos acontecimentos em torno da ressurreição, embora nenhum deles descrevem o 

evento real. Cada um dos escritores do evangelho foi inspirado pelo Espírito Santo para 

escrever uma conta única, coerente com seu próprio tema e intenção. Não há nenhuma 

evidência de que os escritores eram, como alguns críticos afirmam, copiando a partir de 

uma fonte comum. As contas são pessoais, não afetado, e sincera, que desmente qualquer 

tipo de esforço concentrado em suas partes para misturar tudo junto. Assim, o relato de 

Lucas não dá todos os detalhes relativos à ressurreição. Ele não repetir algumas das coisas 

que são registrados por Mateus, Marcos e João. Mas também inclui alguns detalhes que 

não estão nas outras contas.E porque o Espírito Santo inspirou todos os quatro, eles se 

harmonizam perfeitamente (cf. John Macarthur, One Perfect Vida [Nashville: Tomé 

Nelson, 2012]). 

Há algumas verdades fundamentais relativas à ressurreição que todos os quatro 

evangelistas presente. Em primeiro lugar, Jesus estava realmente morto. Em segundo 

lugar, no domingo de manhã, o terceiro dia depois de ter sido colocado no túmulo, o 

túmulo foi encontrado vazio. Em terceiro lugar, anjos apareceram e explicou o que tinha 

acontecido. Em quarto lugar, as primeiras testemunhas de Cristo ressuscitado foram as 

mulheres que tinham sido seus seguidores. Em quinto lugar, os apóstolos e o resto dos 

discípulos homens recusaram-se a acreditar que o testemunho das mulheres. 

Os dois capítulos anteriores neste volume apresentou provas de que Jesus tinha morrido 

na cruz; Neste capítulo serão apresentados os outros quatro verdades fundamentais: o 

túmulo vazio, os mensageiros Angelicalais, o testemunho das mulheres, e os discípulos 

incrédulos. 

O EMPTY TOMB 

Mas no primeiro dia da semana, bem de madrugada, eles foram 

ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E 

acharam a pedra revolvida do sepulcro, mas quando entraram, 

não encontraram o corpo do Senhor Jesus. (24: 1-3) 

A ressurreição ocorreu no primeiro dia da semana , em cumprimento da predição de 

Jesus que Ele seria "três dias e três noites no coração da terra" (Mt 0:40; cf. 27:63; Marcos 

8.: 31; 09:31; 10: 33-34). O povo judeu não tinha nomes para os dias da semana, mas 

numerados-los em relação ao sábado, o sétimo dia da semana. O primeiro dia, por isso, 

era domingo, um dia depois do sábado. O sábado que o corpo de Jesus estava no túmulo 

foi o último oficial sábado (Colossenses 2: 16-17); a igreja, como observado 

anteriormente, reúne-se no domingo, em homenagem e lembrança da ressurreição do 

Senhor (Atos 20: 7; 1 Cor. 16: 2; Apocalipse 1:10). 

As mulheres foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado na 

sexta-feira, depois de ver José e Nicodemos preparar o corpo de Jesus e, em seguida, 

colocá-lo no túmulo (Lucas 23: 55-56). Eles pretendiam retornar após o sábado para 

terminar de preparar o corpo do Senhor para o enterro. Lucas observa que eles 



chegaram de madrugada; Mateus ", uma vez que começou a nascer" (Mat. 28: 1); e 

Marcos "quando o sol tinha nascido" (Marcos 16: 2). A terminologia variação reflete as 

diferentes maneiras pelas quais os escritores descreveram a mesma hora do 

dia; amanhecer foi o momento em que começou a nascer, porque o sol tinha acabado de 

nascer. João observa que Maria Madalena chegou mais cedo ", enquanto ainda estava 

escuro" (João 20: 1). Evidentemente, todas as mulheres estabelecido pouco antes do 

amanhecer, enquanto ainda estava escuro, mas Maria chegou ao túmulo à frente dos 

outros. Vendo que a pedra tinha sido removida, ela assumiu o corpo de Jesus pior que os 

ladrões haviam quebrado em ao túmulo e roubado. Ela imediatamente deixou de informar 

a notícia chocante para Pedro e João (v. 2), que correu para o túmulo de investigar (vv. 

3-8). Tomado pela dor, Maria voltou para o túmulo, mas no momento em que ela chegou 

lá, os dois discípulos e as outras mulheres tinha ido e vindo. Desde que ela não cruzar 

com um ou outro grupo, ela não sabia sobre os anjos (Lucas 24: 4-7). 

Enquanto isso, as outras mulheres chegaram ao túmulo, onde, para seu espanto, eles 

inesperAdãoente encontraram a pedra do sepulcro. A pedra era demasiado pesado para 

eles para manobrar, e as mulheres tinham discutido o problema de como movê-lo, 

enquanto em seu caminho para o túmulo (Marcos 16: 3). Eles não sabiam do 

destacamento da guarda, que também teria impedido-os de entrar na tumba. Ela havia 

sido postada no sábado (Matt. 27: 62-66), quando foram para casa observando o 

sábado. Os guardas, aterrorizados pelo terremoto e a aparência dos anjos, tinha sido 

inconsciente (Mat. 28: 4). Quando chegaram a seus sentidos fugiram, e alguns relataram 

que havia acontecido com os líderes judeus (v. 11), que iniciaram um cover-up (12-15 

vv.). 

Com nenhuma pedra ou soldados para impedi-los, as mulheres foram dentro do 

túmulo, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus (cf. Atos 

2:36). Os soldados sabiam o túmulo estava vazio, ou eles ainda estariam lá guardando-

a. Os líderes judeus sabiam que o túmulo estava vazio, ou eles não teria inventado uma 

história falsa para explicar por que ele estava vazio. Maria sabia que o túmulo estava 

vazio, ou ela não teria relatado a Pedro e João que era. Pedro e João também soube em 

primeira mão que o corpo de Jesus não estava no túmulo. Não há explicação para o túmulo 

vazio outras que ele estava vazio porque Jesus tinha ressuscitado dos mortos. 

OS MENSAGEIROS ANGELICALAIS 

Enquanto eles estavam perplexos sobre isso, eis que dois homens, 

de repente ficou perto deles em vestes resplandecentes; e como as 

mulheres estavam aterrorizados e abaixando o rosto para o chão, 

os homens disseram-lhes: "Por que buscais o Vivente entre os 

mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se de como 

vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo que o Filho do 

homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja 

crucificado, e ao terceiro dia ressuscite "(24: 4-7). 

As mulheres estavam dentro ou do lado de fora do túmulo, chocado e perplexo , porque 

o corpo de Jesus foi embora. De repente, eles deixou de ser confundido a ser 

aterrorizado. Enquanto ali se encontravam, à luz da madrugada tentando descobrir o que 



poderia ter acontecido com o cadáver, dois homens, de repente ficou perto deles em 

vestes resplandecentes. Mateus (28: 2) e João (20:12) identificá-los como anjos, 

aparecendo em forma humana (cf. Gn 18: 2; 19: 1-5; Dan 10:16.). Embora houvesse dois 

deles (talvez como testemunhas; cf. Dt 19:15.), Apenas um raio. Da mesma forma, 

embora houvesse dois homens possuídos por demônios em Gerasa (Matt 8:28.), Apenas 

um raio (Marcos 5: 2, 7; Lucas 8: 27-28), e enquanto houve dois cegos curados na estrada 

perto de Jericó (Mat. 20:30), Marcos (10:46) e Lucas (18:35) mencionar apenas o que 

falou. Sua roupa deslumbrante (cf. Mt 17: 2; Atos 1:10; Ap 19. : 14) identificou-os 

como mensageiros divinos. Compreensivelmente, as mulheres ficaram aterrorizados e 

abaixando o rosto para o chão (cf. Lc 1:12; 2: 9; Dan. 8: 15-18; 10: 9; Mat. 28: 2-4; 

Atos 10: 3- 4; Ap 22: 8). 

Em uma repreensão suave dos homens disse-lhes: "Por que procurais Aquele que 

vive, o que é a ressurreição ea vida (João 11:25), aquele sobre quem a morte não é mais 

mestre (Rom 6: 9. ), aquele que estava morto, mas agora está vivo para sempre (Ap 

1:18) entre os mortos? " Esta questão Angelicalal é o primeiro D.C que Jesus estava 

vivo. Os anjos passou a dizer, "Ele não está aqui, mas ressuscitou" (lit., "foi 

levantada", o verbo grego está na voz passiva [cf. Atos 02:24, 32; 03:15, 26 ; 4:10; 05:30; 

10:40; 13:30, 33, 34, 37; Rom. 4: 24-25; 6: 4, 9; 7: 4; 08:11, 34; 10: 9 ; 1 Co 6:14; 15:. 4, 

12-20; 2 Cor 4:14; Gl 1,.... 1; Ef 1:20; Col. 2:12; 1 Tessalonicenses 1:10; 1 Pedro 

01:21]). "Lembre-se de como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo que o 

Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e 

ao terceiro dia ressuscite" (Matt. 16:21; 17: 22-23; 20: 17-19; 26: 2; 27:63). Uma vez 

que Jesus havia predito Sua ressurreição, eles deveriam ter sido esperando por isso. Mas, 

obviamente, não fez, uma vez que eles trouxeram especiarias com que a ungir Seu corpo 

morto. 

O TESTEMUNHO DO MULHERES 

E lembraram-se as suas palavras, e, voltando do sepulcro, 

anunciaram todas estas coisas aos onze e para todo o resto. E 

eram Maria Madalena, e Joana e Maria, mãe de Tiago;também 

as outras que com elas estavam dizendo estas coisas aos 

apóstolos. (24: 8-10) 

Depois de lembrete dos anjos, as mulheres se lembrou as palavras que Jesus falou a 

respeito de sua ascensão. Quando saíram do túmulo para relatar todas estas coisas aos 

onze e para todo o resto, a magnitude do que eles tinham acabado de experimentar e 

ouviu amanheceu sobre eles, e "eles deixaram o túmulo rapidamente com medo e grande 

alegria e correu para denunciá-lo aos seus discípulos "(Mat. 28: 8). 

Enquanto isso, Pedro e João estavam a caminho do túmulo para investigar relatório de 

Maria Madalena que o corpo de Cristo tinha sido roubado por ladrões de túmulos (João 

20: 1-3). Quando o resto das mulheres voltaram, eles confirmaram relatório de Maria que 

o túmulo estava vazio, e também preencheu os detalhes que ela desconhecia. Maria não 

olhou para dentro do túmulo, e não ver nem as roupas da sepultura ou os anjos. As outras 

mulheres relataram as palavras dos anjos para os nove apóstolos (Pedro e João ainda não 

tinha retornado) que o Senhor tinha de fato ressurgiu, como ele havia dito que faria.Eles 



também relacionada seu encontro com o Senhor ressuscitado, a quem havia conhecido no 

caminho de volta do túmulo (Mat. 28: 9-10). 

Que o Cristo ressuscitado apareceu pela primeira vez para as mulheres as mulheres 

elevadas, que ocupavam uma posição inferior na sociedade judaica. Foi um testemunho 

de seu amor, devoção e coragem.Eles haviam testemunhado Sua morte no Calvário e Seu 

sepultamento, e que tinham visto o sepulcro vazio. João é o único discípulo gravado para 

ter sido na cruz, mas ele não presenciou o sepultamento;José e Nicodemos enterrado o 

corpo do Senhor, mas eles não viram o túmulo vazio. Agora, com sua aparência para as 

mulheres, a prova estava completa, e só as mulheres foram testemunhas oculares toda a 

seqüência de eventos. Lucas pode ter nomeado especificamente três deles, Maria 

Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, de novo à luz da exigência da lei que "no 

depoimento de duas ou três testemunhas, uma questão deve ser confirmada" (Deut. 19:15) 

. 

À primeira vista, Maria Madalena parece fora de lugar no grupo de testemunhas 

oculares. De acordo com João 20: 1-2, que tinha visto que o corpo do Senhor não estava 

no túmulo, chegaram à conclusão errônea de que os ladrões de túmulos tinha tomado, e 

correu de volta para relatar a sua conclusão a Pedro e João. Assim, ela não estava no 

túmulo com as outras mulheres. 

Mas sua história não termina aí. Em algum momento, ela decidiu voltar para o 

túmulo. João 20:11 encontra-la "do lado de fora do túmulo chorando e ... enquanto ela 

chorava, ela inclinou-se e olhou para dentro do túmulo." Desta vez, como as outras 

mulheres tinham, ela viu os dois anjos sentados no interior (12 v.) . Perguntaram-lhe: 

"Mulher, por que choras?" E, ainda agarrados à crença de que ladrões tinham roubado o 

corpo de Cristo, "Ela disse-lhes:" Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei de onde eles 

Ele lançaram '"(v. 13). Nesse ponto, seja porque ela sentiu alguém atrás dela ou os anjos 

gesticulou ", ela se virou e viu Jesus, de pé, e não sabia que era Jesus" (v. 14). Ele, 

também, perguntou por que ela estava chorando, e, em seguida, a quem ela estava 

procurando (v. 15). Pulando para outro conclusão errônea ", julgando que fosse o 

jardineiro, ela disse-lhe: 'Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei'" 

(v. 15) . Em seguida, com uma única palavra, Jesus revelou a ela: "Maria!" (V. 

16). Imediatamente toda a sua confusão, dúvida e dor desapareceu, como ela reconheceu 

o Senhor. Superados com alegria e alívio, Maria o chamava de "Raboni!" (Uma forma 

reforçada da palavra "Rabi", usado aqui para expressar suprema honra e reverência a seu 

amado Mestre) e se agarrou a ele. Ele advertiu-lhe para não se apegar a ele, pois ele ainda 

não tinha subido ao Pai, e mandou-a de volta para informar os discípulos que Ele era para 

subir a Ele (v. 17). 

Com alegria atônita, ela correu de volta para os discípulos, anunciou-lhes: "Eu vi o 

Senhor", e deu-lhes a Sua mensagem (v. 18). Desde que ela tinha a mesma experiência 

que as outras mulheres de ver o Cristo ressuscitado, Lucas incluídos ela justamente com 

eles. 

OS DISCÍPULOS DESCRENTES 

Mas essas palavras lhes apareceu como um disparate, e que não 

iria acreditar neles. Mas Pedro levantou-se e correu ao 



sepulcro; abaixando-se, viu somente os panos de linho; e ele foi 

embora para sua casa, maravilhado com o que tinha 

acontecido. (24: 11-12) 

Infelizmente, mas previsivelmente, os discípulos demitido testemunho das mulheres 

como nonsense, mera conversa fiada e loucura. Não importa o que as histórias das 

mulheres eram idênticos, indicando que tudo que viram e experimentaram a mesma 

realidade. Não importa o que sua história tinha de coesão, foi consistente, e forneceu 

detalhes para os quais não havia outra explicação plausível. Os discípulos pensaram que 

a coisa toda era absurdo, e que não iria acreditar neles (cf. Lucas 24: 23-25). 

Então Lucas adicionado como visita uma nota lado de Pedro para o túmulo com João, que 

aconteceu antes que as outras mulheres e Maria Madalena voltou. Junto com João, Pedro 

levantou-se e correu para o túmulo após o relatório inicial de Maria Madalena. João 

outran ele e chegou lá primeiro, mas não ir para dentro. Pedro chegou e, abaixando-

se (João 20: 6 acrescenta que, em seguida, entrou no túmulo),ele viu os panos de linho 

só. confusos e ainda não sabe o que fazer com ele, ele foi embora para sua casa, 

maravilhado com o que tinha acontecido. 

Incredulidade dos discípulos oferece mais evidências de que Jesus tinha 

ressuscitado. Eles nunca teria fabricado uma ressurreição, como os líderes judeus 

falsamente acusou-os de fazer, uma vez que eles não estavam esperando um. Quando a 

ressurreição foi informada por testemunhas oculares, zombavam dele e se recusava a 

acreditar. Não foi até o próprio Jesus apareceu para eles que eles finalmente aceitou que 

Ele tinha ressuscitado, e Tomé, que não estava presente quando o Senhor apareceu para 

os outros dez, se recusou a tomar sua palavra para ela. Ele não acreditaria até que Jesus 

apareceu pela segunda vez com ele presente. 

Mas se os discípulos não levar o corpo, talvez, alguns argumentam, os romanos, judeus, 

ou ladrões de túmulos fez. 

Mas os romanos não teria tido qualquer motivo concebível para tirar o corpo de 

Cristo; Pilatos não teria corria o risco de antagonizar os judeus ao fazê-lo. Nem os judeus 

tomaram o corpo; a última coisa que queria era alimentar a especulação de que Jesus tinha 

ressuscitado dos mortos (cf. Mt 27:. 62-66). Mas se nem os romanos ou os judeus tinham 

o corpo, por que eles não produzi-lo quando os discípulos corajosamente proclamou a 

ressurreição nas ruas de Jerusalém, algumas semanas mais tarde? ... Ladrões de túmulos 

não teria desembrulhou o corpo, deixou os temperos valiosos para trás, ou se o tempo 

para organizar ordenAdãoente os invólucros antes de saírem. Nem eles tentaram arrombar 

um túmulo guardado por soldados romanos. (John Macarthur, João 12-21 , A 

Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, de 2008], 376) 

Também não é plausível que as mulheres erroneamente foram ao túmulo errado, uma vez 

que tinha visto onde José de Arimatéia e Nicodemos enterrado o corpo do Senhor. E se 

tivessem, os líderes judeus e os romanos sabiam onde o correto era. Por que alguém não 

simplesmente ir para o túmulo certo e recuperar o corpo? Da mesma forma, se o corpo de 

Jesus não foi enterrado, mas jogado em um poço, por que alguém não ir e recuperá-lo? Se 

o corpo de Cristo havia sido jogado em um poço, isso significaria que a história de José 

de Arimatéia e Nicodemos enterrá-lo era falsa. Nesse caso, os dois certamente teria 

desmascarado ele. 



As numerosas aparições Jesus feitas após a ressurreição fornecer a prova mais 

convincente da sua ressurreição: 

Escritura registra aparências, pelo menos, dez distintos de Cristo entre a ressurreição ea 

ascensão: a Maria Madalena (João 20: 11-18), a outras mulheres que estavam no túmulo 

(Mat. 28: 8-10), a dois discípulos na estrada de Emaús (Lc 24: 13-32), a Pedro (Lucas 

24:34), a dez dos onze apóstolos restantes, Tomé estar ausente (Lucas 24: 36-43; João 20: 

19-25), a todos os onze apóstolos, com presente Tomé (João 20: 26-31), a sete dos 

Apóstolos, na costa do Mar da Galiléia (João 21: 1-25), a mais de 500 discípulos, 

provavelmente em uma montanha em Galiléia (1 Cor. 15: 7), para Tiago (1 Cor. 15: 7), e 

para os apóstolos, quando ele subiu ao céu (Atos 1: 3-11). Além disso, o Cristo 

ressuscitado mais tarde apareceu a Saulo de Tarso na estrada de Damasco (Atos 9: 1-9), 

e várias ocasiões subsequentes (Atos 18: 9; 22: 17-18; 23:11). ( João 12 -21 , 376) 

Como observado na discussão do versículo seis acima, o Novo Testamento afirma 

repetidamente que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Para negar a ressurreição, 

portanto, não é apenas a rejeitar os fatos históricos atraentes, mas também para negar o 

testemunho do Novo Testamento. Mas, se a ressurreição teve lugar como a esmagadora 

evidência indica, então a Bíblia é verdade, Jesus é o Senhor, e cada pessoa é responsável 

a Ele (cf. Fl 2: 10-11.). 

Não é suficiente apenas para sentir que o cristianismo é verdadeiro, ou mesmo aceitar 

intelectualmente que ele é. Sentimentos remover barreiras emocionais para vivenciar o 

Cristo ressuscitado; fatos remover os intelectuais. Mas nem por si só é suficiente para 

salvar. Só a fé na ressurreição, "[confessar] com a sua boca que Jesus é Senhor e 

[acreditar] em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos", resultará em 

salvação ", para com o coração se crê para a justiça , e com a boca se confessa a respeito 

da salvação "(Rom. 10: 9-10). 

  

135. Cristo: O grande Expositor (Lucas 24: 13-

32) 

E eis que dois deles estavam indo nesse mesmo dia para uma 

aldeia chamada Emaús, que foi cerca de sete quilômetros de 

Jerusalém. E eles estavam falando uns com os outros sobre todas 

estas coisas que tinham acontecido. Enquanto eles conversavam e 

discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a viajar com 

eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-Lo. E 

disse-lhes: "O que são essas palavras que você está trocando uns 

com os outros como você está andando?" E eles ficaram parados, 

olhando triste. Um deles, chamado Cléofas, respondeu, e disse-

lhe: "Você é o único visitar Jerusalém e desconhecem as coisas 

que aconteceram aqui nestes dias?" E ele disse-lhes: "Que 

coisas?" E eles disseram- Ele ", As coisas sobre Jesus, o 

Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante 



de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as 

nossas autoridades o entregaram para a sentença de morte, e 

crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem havia de 

remir Israel. De fato, além de tudo isso, é o terceiro dia desde que 

essas coisas aconteceram. Mas também algumas mulheres dentre 

nós nos surpreendeu. Quando eles estavam no túmulo no início da 

manhã, e não encontrou o seu corpo, voltaram, dizendo que 

também tinham visto uma visão de anjos, que disse que ele estava 

vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e 

encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito; ele, 

porém, não viu. "E disse-lhes:" Ó néscios e tardos de coração 

para crerdes tudo o que os profetas disseram! Não era necessário 

que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? »E, começando 

por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se 

achava em todas as Escrituras. E eles se aproximaram da aldeia 

para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles 

insistiram com ele, dizendo: "Fica conosco, pois está ficando 

tarde, e o dia é agora quase no fim." Então ele entrou para ficar 

com eles. Quando Ele reclinou-se à mesa com eles, tomou o pão, 

abençoou-o, e quebrá-lo, Ele começou a dar-lhes. Em seguida, 

seus olhos se abriram e eles o reconheceram; e Ele desapareceu 

da vista deles. Eles disseram uns aos outros: "Não se nos 

abrasava o coração dentro de nós enquanto Ele nos falava na 

estrada, enquanto Ele estava explicando as Escrituras?" (24: 13-

32) 

A realidade mais importante no mundo é a verdade de Deus. A Palavra de Deus é a 

palavra da verdade (Sl 119: 43, 160; João 17:17; 2 Cor. 6:. 7; Ef 1:13; Col. 1:.. 5; 2 Tm 

2:15, Tiago 1:18), que é tentado (Sl 18:30), vertical (Sl. 33: 4.), para sempre permanece 

no céu (Sl 119:. 89), uma lâmpada para os pés e luz para o caminho (Sl 119:. 105), puro 

(Sl 119:... 140), a fonte de recompensa (Pv 13:13), bom (Pv 16:20), uma bênção (Lucas 

11:28), a santificação (João 17: 17), e a espada do Espírito, usado na guerra espiritual (Ef. 

6:17). 

Somente aqueles que entendem a Bíblia pode saber a verdade sobre a salvação do pecado 

e da condenação eterna no inferno; apenas aqueles que obedecem a verdade bíblica pode 

viver cumprida, abençoado, vidas obedientes, eficazes, alegre. Para compreender a 

Escritura é para entender tudo da perspectiva de Deus, que é a única verdadeira 

visão. Todos os propósitos de Deus para a humanidade e todos os Seus propósitos em 

tempo e na eternidade pode ser conhecido somente para aqueles que entendem a 

Bíblia. Portanto, o maior serviço que pode jamais ser prestado a ninguém é explicar-lhes 

o significado das Escrituras. 

Em nenhum lugar é o fato mais do que muito bem ilustrada nesta passagem. Neste Sua 

primeira aparição pós-ressurreição no evangelho de Lucas, Jesus confrontou dois dos seus 



seguidores que eram ignorantes, cheios de dúvida, e confuso. Não é que eles não 

acreditam que a Escritura, mas que o seu entendimento de que era deficiente e um 

conhecimento deficiente da Escritura é insuficiente e perigoso.Portanto, Jesus abriu a 

Escritura do Antigo Testamento para eles e dissipou as trevas e confusão a respeito dele 

com a luz da verdade. A história deste encontro pode ser visto a partir de três perspectivas: 

a necessidade de entendimento, a fonte de compreensão, e que a resposta para a 

compreensão. 

A NECESSIDADE DE COMPREENSÃO 

E eis que dois deles estavam indo nesse mesmo dia para uma 

aldeia chamada Emaús, que foi cerca de sete quilômetros de 

Jerusalém. E eles estavam falando uns com os outros sobre todas 

estas coisas que tinham acontecido. Enquanto eles conversavam e 

discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a viajar com 

eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-Lo. E 

disse-lhes: "O que são essas palavras que você está trocando uns 

com os outros como você está andando?" E eles ficaram parados, 

olhando triste. Um deles, chamado Cléofas, respondeu, e disse-

lhe: "Você é o único visitar Jerusalém e desconhecem as coisas 

que aconteceram aqui nestes dias?" E ele disse-lhes: "Que 

coisas?" E eles disseram- Ele ", As coisas sobre Jesus, o 

Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante 

de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as 

nossas autoridades o entregaram para a sentença de morte, e 

crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem havia de 

remir Israel. De fato, além de tudo isso, é o terceiro dia desde que 

essas coisas aconteceram. Mas também algumas mulheres dentre 

nós nos surpreendeu. Quando eles estavam no túmulo no início da 

manhã, e não encontrou o seu corpo, voltaram, dizendo que 

também tinham visto uma visão de anjos, que disse que ele estava 

vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e 

encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito; ele, 

porém, não vê "(24: 13-24). 

Como faz vinte e seis vezes no Evangelho de Lucas (e oito vezes em Atos), a frase kai 

idou ( e eis ) introduz algo novo e inesperado. Este encontro teve lugar no final do dia, no 

domingo, quando a noite se aproximava (v. 29). Dois discípulos de Jesus, alguns do 

restante dos seguidores de Jesus que não eram apóstolos (24: 9), estavam indo para 

casa que muito dia para uma aldeia chamada Emaús. Nada se sabe ao certo sobre 

Emmaus, que aparece em nenhum outro lugar nas Escrituras. Tradição identifica com a 

aldeia de Kubeibeh, sete milhas a noroeste de Jerusalém. 



À medida que se arrastou ao longo da estrada poeirenta, os dois homens foram heartsick, 

devastada, e totalmente confusa. Todas as suas esperanças e sonhos a respeito de Jesus 

tinha sido frustradas. Davi Gooding resume o seu dilema: 

Morte e ressurreição não fazia parte do seu conceito de escritório e programa do Messias, 

que é por isso que eles realmente não tinha tomado em que Jesus tinha dito sobre sua 

morte próxima. Eles esperavam um Messias que iria quebrar a dominação imperialista 

dos romanos pela força das armas. Um Messias que conseguiu se permitir ser pego pelas 

autoridades judaicas, entregou aos romanos e crucificado antes mesmo de ter começado 

a organizar quaisquer operações de guerrilha, revolta popular ou Open Warfare-o uso era 

ele? Se o Antigo Testamento profetizou um libertador que não deve morrer, mas ser 

triunfante, Jesus já foi desclassificado: ele tinha morrido. Depois disso, era quase 

irrelevante para falar da ressurreição. ( De acordo com Lucas [Grand Rapids: Eerdmans, 

1987), 351) 

Como os apóstolos e os outros discípulos que tinham ouvido o testemunho das mulheres para 

a ressurreição, eles não acreditaram, e pensei que era um absurdo. 

No caminho de volta para Emaús de Jerusalém eles estavam falando uns com os outros 

sobre todas estas coisas que tinham acontecido. A frase todas estas coisas engloba 

tudo o que tinha acontecido naquela semana em relação a Jesus. Eles teriam se lembrou 

da entrada triunfal na segunda-feira, quando as enormes multidões saudaram como o 

Messias, o Filho de Davi. Na terça-feira ele interrompido lucrativos, operações 

financeiras corruptas dos líderes religiosos por mais uma vez atacar as operações do 

templo (cf. Jo 2: 13-17). Quarta e Quinta Ele ensinou as pessoas, frustrou as tentativas 

dos líderes religiosos para interceptar e desacreditá-lo e, em seguida virou o jogo sobre 

eles e humilhado-los em silêncio. Mas, em seguida, na noite de quinta e sexta-feira, veio 

o choque de sua prisão, julgamentos simulados, crucificação, morte e sepultamento. Era 

inimaginável e devastador que aquele em quem eles e outros haviam colocado a sua 

esperança tinha sido executado pelos líderes de Israel. 

Enquanto eles conversavam e discutiam esses eventos desastrosos, tentando fazer 

sentido fora do que tinha virado seu mundo de cabeça para baixo, um estranho se juntou 

a eles. Isso não era incomum; a maioria das pessoas viajaram de um lugar para outro a pé 

e as estradas foram atravessados por muitas pessoas. Mas não reconhecido para eles, era o 

próprio Jesus em forma ressuscitado e glorificado, que se aproximou e começou a 

viajar com eles. Sua aparência não era deslumbrante como os anjos (Lucas 24: 4), ou 

como o Seu tinha sido na transfiguração (Lucas 9:29 ). Os homens não foram 

surpreendidos pela sua aparência; Ele parecia ser apenas mais uma pessoa na estrada. Eles 

não sabiam quem Ele era, porque os seus olhos estavam impedidos de reconhecê-Lo até 

que Ele Se revelou, como era a norma após a Sua ressurreição (Mateus 28:17; João 20: 

14-15.; 21: 4). Eles não, é claro, foram à espera que seja Jesus, uma vez que eles não 

acreditaram Ele subiria. Por não revelando-Se a eles até depois que ele explicou a 

Escritura, Jesus modelou o princípio de que o poder está na explicação da verdade bíblica, 

e não na pessoa que faz a explicar. 

Bons professores fazem perguntas provocativas e Jesus, o maior de todos os professores, 

não foi excepção. Enquanto caminhavam juntos na estrada Ele pediu que os dois 

homens, "Quais são essas palavras que você está trocando uns com os outros como 

você está andando?" Eles pararam abruptamente e ficou parado, olhando triste com a 



decepção, aturdido por causa do estranho. Incrédulo e talvez agitado, um deles, chamado 

Cléofas, respondeu, e disse-lhe: "Você é o único visitar Jerusalém e desconhecem as 

coisas que aconteceram aqui nestes dias?" Isso Lucas mencionado Cleopas pelo nome 

sugere que ele pode têm sido fonte de Lucas por este incidente. Ele pediu a Jesus na sua 

essência como Ele poderia ter tido conhecimento do que era de conhecimento comum em 

toda Jerusalém, coisas que até mesmo um peregrino visitar a cidade para a Páscoa não 

poderia ter perdido. 

De acompanhamento pergunta de Cristo, "Que coisas?" foi destinado a provocar uma 

nova resposta deles. Companheiro sem nome de Cleopas agora entrou na conversa, 

e eles responderam com um resumo da situação a partir de sua perspectiva. Eles estavam 

discutindo as coisas sobre Jesus, o Nazareno, e passaram a dar uma descrição 

dele. Ele foi primeiro um profeta (João 4:19; 9: 13-17), um porta-voz de Deus. Mais 

especificamente, ele foi o profeta de quem Moisés escreveu (Deut. 18: 18-22; cf. Atos 

3:22), isto é, o Messias prometido. Sua descrição foi preciso, mas enigmática; Jesus era 

um profeta, mas mais do que um profeta. Ao contrário de todos os outros pregadores, Ele 

era poderoso em obras e palavras, os inúmeros milagres que realizou todo o Seu 

ministério demonstrou Seu poder sobre os reinos naturais e sobrenaturais, e Ele falou 

como nenhum homem jamais havia falado antes (João 7:46; cf. Mt . 7: 28-29). Sua pessoa 

e obras também foram agradáveis aos olhos de Deus. No seu batismo "uma voz dos céus 

disse: 'Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo" (Mat. 3:17), enquanto em sua 

transfiguração Deus declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo" 

(Mateus. 17: 5; cf. Mt 0:18.). Jesus também era admirado por todas as pessoas, que 

elogiaram a Deus pelos milagres que realizou (cf. Lucas 18: 40-43; João 7:12). 

Mas, em chocante contraste com esses elogios os sumos sacerdotes e os príncipes o 

entregaram à condenação de morte, eo crucificaram. Mesmo que Jesus foi condenado 

à morte por um governador romano em um tribunal romano e crucificado pelos soldados 

romanos, os dois homens fizeram não mencionar os romanos, já que eles eram apenas os 

carrascos que realizam a vontade dos líderes judeus. E mesmo que, no final, a multidão 

gritou para Pilatos para crucificar Jesus, eles o fizeram porque os príncipes dos sacerdotes 

e governantes manipulado eles (Mat. 27:20). Os elite religiosos foram os verdadeiros 

assassinos (cf. Atos 4:10; 5:30). 

A execução do Senhor Jesus tinha criado uma crise existencial e teológica para os 

homens, que tinham sido na esperança de que fosse ele quem havia de remir 

Israel. Como observado anteriormente, um Messias morto não tinha lugar no seu 

pensamento; eles esperavam alguém que iria libertá-los da opressão romana e estabelecer 

o reino prometido no Antigo Testamento. O verbo traduzido resgatar aparece somente 

aqui no evangelho de Lucas, embora a forma substantiva é usado em 1:68 para falar da 

redenção de Israel. 

Todo mundo sabia que para resgatar algo exigido o pagamento de um preço (cf. Lev. 

27:13, 15, 19, 27, 31). Que deveria ter sido fresco em suas mentes, à luz da celebração da 

Páscoa finda, quando os animais foram sacrificados como o preço para o perdão. Mas, 

ainda que eles entenderam que a redenção necessária a morte, eles nunca foram ensinados 

que exigiria a morte do próprio Messias. Como resultado, eles ficaram chocados e 

confusos quando foi executado. 



Isso foi agora no final do terceiro dia desde que essas coisas aconteceram e tiveram 

nenhuma evidência de que Jesus tinha ressuscitado parecia confirmar que a sua avaliação 

da situação infiel estava correta. Eles reconheceram a Jesus, "Algumas mulheres entre 

nós nos deram um susto. Quando eles estavam no túmulo no início da manhã, e não 

encontrou o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de 

anjos, que disse que ele estava vivo. " Para chegar à conclusão de que Jesus não tivesse 

ressuscitado, eles tinham de rejeitar o testemunho claro das mulheres que ele 

tinha. Mesmo que Pedro e João foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente 

como as mulheres haviam dito, verificando-se que parte do seu testemunho, não foram 

persuadidos, presumivelmente porque os dois apóstolos não vi o Senhor ressuscitado. No 

entanto, se as mulheres foram comprovados de confiança em que os discípulos foram 

capazes de verificar, eles devem ter concluído que eles também eram dignos de confiança 

em o que ainda não foi verificada. Que eles não mostra o quão profundamente enraizado 

foi sua incapacidade de acreditar que o Messias poderia morrer e ressuscitar. 

A FONTE DE ENTENDIMENTO 

E disse-lhes: "Ó néscios e tardos de coração para crerdes tudo o 

que os profetas disseram! Não era necessário que o Cristo 

padecesse e entrasse na sua glória? »E, começando por Moisés, e 

por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em 

todas as Escrituras. (24: 25-27) 

Confusão e descrença Os dois discípulos "claramente definida a sua necessidade de 

compreender a realidade do que tinha acontecido. Eles precisavam saber não só que Jesus 

ressuscitou dos mortos, mas também que a Sua morte e ressurreição são características 

essenciais do seu messianismo. Eles precisavam entender que o que tinha acontecido era 

o plano de Deus para a redenção de Israel e do mundo.Perguntas do Senhor ressuscitado 

e suas respostas tinha colocá-lo em posição de fornecer-lhes as respostas que 

precisavam. Boa exposição da Escritura são configurados com perguntas. 

Antes de instruir os homens, Jesus repreendeu-os primeiro por ser néscios e tardos de 

coração (ou seja, "sem graça", ou "estúpido") a acreditar em tudo o que os profetas 

disseram. A confusão resultou da sua incapacidade de entender e acreditar em tudo que 

o Antigo Testamento ensinou a respeito do Messias. Eles estavam certos em esperar que 

Ele para reinar e governar; para estabelecer o Seu reino sobre Israel e do mundo. 

Mas isso foi apenas uma parte da verdade, assim como a pergunta de Jesus, "Não era 

necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?" indica. Eles, assim como 

todo o povo judeu, estava procurando um Messias que vencer seus opressores, não ser 

morto por eles, e perdeu a verdade que Ele primeiro teve de sofrer antes de estabelecer o 

Seu reino. Não há desculpa para sua falta de compreensão, uma vez que o Velho 

Testamento era clara e compreensível. Jesus desafiou repetidamente seus adversários, 

"Não lestes?" (Mateus 12: 3, 5; 19:. 4; 22:31; Marcos 12:10), e disse que sua teologia 

errante resultou de uma incapacidade de compreender a Escritura (Mat. 22:29). 

Não há desculpa para deixar de reconhecer a necessidade de Messias de sofrer morte. Eles 

sabiam que o pecado deve ser pago com a morte de um substituto. Depois que Adão e 

Eva pecaram no jardim, Deus matou um animal para fornecer revestimentos para eles, 



retratando a morte de um substituto inocente para cobrir o pecado do pecador culpado 

(Gen. 3:21). Ele aceitou o sacrifício de Abel, porque foi um sacrifício de sangue, e rejeitou 

a de Caim, porque não era (Gn 4: 3-5). Depois do dilúvio, Noé construiu um altar e 

ofereceu sacrifícios (Gn 8:20). O sistema sacrificial estabelecido no Pentateuco, incluindo 

o Dia da Expiação e da Páscoa, envolveu a morte de incontáveis milhares de animais 

inocentes. Era evidente, porém, que esses sacrifícios não em última análise, satisfazer a 

justiça de Deus, caso contrário eles não teriam sido constantemente repetida, como o 

escritor de Hebreus explica: 

Pela lei, uma vez que tem apenas uma sombra dos bens futuros, e não a própria forma das 

coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano 

em ano, aperfeiçoar os que se aproximam. Caso contrário, não teriam deixado de ser 

oferecidos, porque os adoradores, tendo sido purificados uma vez, deixaria de ter tido 

consciência de pecados? (Heb. 10: 1-2) 

Tendo os repreendeu por não saber o significado do ensino do Antigo Testamento sobre 

o sofrimento do Messias, Jesus, aquele a quem apontou que o ensino (João 5:39) -

personally tutelado-los em uma verdadeira compreensão do mesmo. Começando com 

Moisés e com tudo os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as 

Escrituras. Esse ensino, sem dúvida, ter incluído coisas como a Protoevangelium (Gen. 

3:15); Sacrifícios de Noé e de Abel; a arca, que retrata-o como o verdadeiro arca na qual 

os pecadores entrar e navegar com segurança através das águas do juízo divino; o carneiro 

oferecido como um substituto no lugar de Isaque (Gen. 22:13); os cordeiros pascais, que 

o retratado como o sacrifício final (Ex 12; cf. 1 Cor. 5: 7.); o maná (Ex. 16), que o 

retratado como o verdadeiro pão do céu (João 6: 32-35); os cinco principais ofertas em 

Levítico (queimado, grão, paz, pecado e culpa), da qual Ele é o cumprimento; o Dia da 

Expiação, onde Ele é retratado tanto pelo sacrifício no altar e o bode expiatório que levava 

o pecado; as rochas que forneciam água no deserto (Ex 17, 20 Num..), o que o retratado 

como fonte de provisão espiritual para o seu povo (1 Cor. 10: 4); o profeta de quem 

Moisés escreveu (Dt 18: 18-22; cf. Atos 3:22.), que era o Messias; um enforcado em uma 

árvore, amaldiçoado por Deus e levado para baixo antes do por do sol (Deut. 21: 22-23), 

e odiado sem causa (Sl. 69: 4). Ele poderia tê-los levado para o Salmo 40: 7, que o escritor 

de Hebreus aplica a Ele (Heb. 10: 7). Ele certamente teria apontado os detalhes de sua 

crucificação dadas no Velho Testamento (Salmos 22; 41:. 9; 69:21; Isa 50:.. 6; Zc 11: 12-

13; 0:10; e, especialmente, Isa . 53); ea profecia de Daniel das setenta semanas (Dan. 9: 

24-26), que previu o dia exato da Sua entrada triunfal. Jesus também teria explicado a 

previsão da Sua ressurreição dada no Salmo 16: 8-10 (cf. Atos 13: 34-37). 

A RESPONSE TO UNDERSTANDING 

E eles se aproximaram da aldeia para onde iam, e ele fez como 

quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele, dizendo: 

"Fica conosco, pois está ficando tarde, e o dia é agora quase no 

fim." Então ele entrou para ficar com eles. Quando Ele reclinou-

se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, e quebrá-lo, Ele 

começou a dar-lhes. Em seguida, seus olhos se abriram e eles o 

reconheceram; e Ele desapareceu da vista deles. Eles disseram 

uns aos outros: "Não se nos abrasava o coração dentro de nós 



enquanto Ele nos falava na estrada, enquanto Ele estava 

explicando as Escrituras?" (24: 28-32) 

Levantamento incomparável de Cristo do ensino do Antigo Testamento em relação a si 

mesmo, particularmente sua morte, deixou Cleopas e seu companheiro atordoado e 

confuso. Seus corações estavam inflamados pela Escritura explicada (v. 32), uma vez que 

Jesus ainda não tinha revelado a eles. Compreender o significado da Bíblia cumpre anseio 

mais profundo do verdadeiro crente, pois ela sustenta a fé em realidade, produzindo 

profunda alegria. Para conhecer a verdadeira interpretação da Escritura é conhecer a Deus 

e perceber como Seu plano está se desdobrando e Seu propósito soberano está sendo 

realizado. 

Como os três homens se aproximaram da aldeia onde Cleopas e ao outro 

discípulo estavam indo, Jesus fez como quem ia para mais longe. Ele fez isso pela 

mesma razão que Ele lhes havia questionado, para provocar uma resposta que iria 

demonstrar o efeito das Escrituras em seus corações. E ele fez. Eles queriam mais 

instrução e não queria que o ensino emocionante até o fim. 

Assim como Jesus começou a sair, eles fortemente instados (o verbo grego significa 

literalmente "a usar a força") , dizendo: "Fica conosco, pois está ficando tarde, e o dia 

é agora quase no fim." O convite foi não é motivada pela hospitalidade, uma vez que, 

agindo como se fosse mais longe, o Senhor deu a impressão de que ele tinha um lugar 

para ficar. O que eles queriam era mais compreensão da revelação de Deus. Para sua 

grande alegria Jesus obrigado e entrou para ficar com eles. 

Então, no meio da conversa continua, Jesus fez algo incomum. Quando Ele reclinou-se 

à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, e quebrá-lo, começou a dar-lhes. Era o 

lugar do acolhimento de quebrar o pão e iniciar a refeição, e não o convidado 

de. Evidentemente, os dois homens estavam tão envolvidos com o ensino de Cristo que 

se esqueceram tudo sobre a alimentação. Como Jesus realizou este ato de bondade, seus 

olhos estavam de repente abriram e eles reconheceram. Como observado 

anteriormente, ninguém reconheceu a Jesus ressuscitado, a menos que Ele Se revelou a 

eles. Talvez a maneira familiar Ele partiu o pão e as palavras familiares Ele usados para 

abençoar a refeição foram os meios que Jesus usou para abrir os olhos. Após ter revelado 

a eles, ele desapareceu da vista deles. 

Em vez de se maravilhar sobre notável desaparecimento de Cristo, eles disseram uns aos 

outros: "Não foram os nossos corações ardentes dentro de nós enquanto Ele nos 

falava na estrada, enquanto Ele estava explicando as Escrituras?" O que o seu 

coração em chamas foi o compreensão da Escritura que havia recebido dele. A alegria de 

fogo, que resultou foi tão grande que eles foram imediatamente para fora no campo noite 

negra e voltou a Jerusalém para compartilhar com os outros o conhecimento que só eles 

possuíam-que o sofrimento e ressurreição de Jesus foram firmemente enraizada no Antigo 

Testamento. O plano de Deus estava sendo cumprida! 

Quando a verdade das Escrituras fica claro, o coração é incendiado para a alegria e para 

o testemunho. Foi esse ardente alegria que levou Henry Martyn a exclamar: "Agora deixe-

me queimar-se para Deus";Davi Brainerd para escrever em seu diário, "Oh que eu poderia 

ser uma chama de fogo no serviço do meu Deus!"; e João Wesley para dizer de sua 

conversão: "Eu senti meu coração estranhamente aquecido." 



 
136. O Cristo Vivo dissipa todas as Doubt (Lucas 

24: 33-43) 

E, levantando-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém, e 

encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles, dizendo: 

"O Senhor realmente ressuscitou e apareceu a Simão." Eles 

começaram a relatar suas experiências na estrada e como Ele foi 

reconhecido por eles no partir do pão. Enquanto eles estavam 

dizendo essas coisas, Ele mesmo ficou no meio deles e disse-lhes: 

«A paz esteja com você." Mas eles estavam assustados e com medo 

e pensei que eles estavam vendo um espírito. E disse-lhes: "Por 

que estais perturbados e por que surgem dúvidas em vossos 

corações? Veja minhas mãos e meus pés, que sou eu 

mesmo; tocar-me e vede, pois um espírito não tem carne nem 

ossos, como vedes que eu tenho. "E, havendo dito isto, mostrou-

lhes as mãos e os pés. Enquanto eles ainda não podia acreditar 

que por causa de sua alegria e espanto, Ele lhes disse: "Tendes 

aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe 

assado; e Ele tomou e comeu diante deles. (24: 33-43) 

Negar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo tem sido sempre um grande tática empregada 

por Satanás e seus emissários em seus ataques a Deus e as Escrituras. Eles entendem que, 

se Ele não ressuscitou dentre os mortos, nem suas palavras, nem o restante das Escrituras 

pode ser acreditado. Jesus previu sua ressurreição (Mateus 12: 38-40; João 2: 18-22.), 

Assim como o Antigo Testamento (. Ps 16), e os apóstolos proclamavam. Se Jesus não 

ressuscitou dos mortos, do Antigo Testamento, os seus próprios créditos, e da 

proclamação do evangelho apostólico eram falsas, e cristianismo entra em colapso. Como 

Paulo escreveu à igreja de Corinto, que estava sob ataque dos falsos mestres que negavam 

a ressurreição, 

Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã a vossa fé também é vã ... Porque, se os 

mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou; E, se Cristo não ressuscitou, a 

vossa fé é inútil; você ainda estais nos vossos pecados. Em seguida, também os que 

dormiram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só nesta vida, somos 

de todos os homens os mais dignos de lástima. (1 Cor. 15:14, 16-19) 

Para negar a ressurreição é declarar de Deus um mentiroso, porque Ele ", declarou o [Jesus 

para ser] o Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos" (Rom. 1: 4). Tal 

negação coloca uma pessoa fora da esfera da salvação, uma vez que só é quem "confessar 

com a [sua] boca que Jesus é Senhor e crer em [seu] coração que Deus o ressuscitou 

dentre os mortos, [que] será salvo "(Rom. 10: 9). 

Para rejeitar a ressurreição requer ignorando a evidência histórica esmagadora. Existem 

vários fatos inegáveis que deve ser explicado para apoiar qualquer teoria que procuram 



negar a ressurreição. Em primeiro lugar, Jesus realmente morreu na cruz, como os 

executores romanos encarregados de sua crucificação verificada (Marcos 15: 44-45; João 

19: 33-34). Segundo, ele foi enterrado em um túmulo por José de Arimatéia e Nicodemos 

(João 19: 38-42), e que o enterro foi observado pelas mulheres (Lucas 23:55). Seu corpo 

não tinha sido lançado em uma vala comum onde os criminosos foram enterrados.Em 

terceiro lugar, o túmulo foi encontrado vazio na manhã de domingo, por Maria Madalena 

(João 20: 1-2), o resto das mulheres (Lucas 24: 1-3), e Pedro e João (João 20: 3-8). Por 

fim, Jesus apareceu a muitas pessoas após a Sua ressurreição: Maria Madalena, o resto 

das mulheres, os dois discípulos no caminho de Emaús, Pedro, os apóstolos com Tomé 

ausente e novamente com ele presente, quinhentos crentes de uma vez (presumivelmente 

em Galiléia), seu meio-irmão Tiago, em seguida, todos os apóstolos, e, finalmente, para 

Paulo (1 Cor. 15: 3-8). A única explicação plausível para esses fatos é que Jesus 

ressuscitou dos mortos. 

Ainda ao longo da história tem havido céticos, fornecedores de "doutrinas de demônios" 

(1 Tim. 4: 1), que inventaram várias teorias em uma tentativa inútil de negar a realidade 

da ressurreição. 

A "teoria do desmaio", por exemplo, argumenta que Jesus realmente não morreu na cruz, 

mas entrou em um semi-coma devido a choque e perda de sangue. Ele foi erroneamente 

pensado para ser morto, e por isso foi descido da cruz e sepultado em vida. As especiarias 

e o frescor da tumba depois reviveu Ele, e Ele deixou o túmulo. Quando conheceu os 

discípulos, eles engano supor que Ele ressuscitou dentre os mortos. 

Esta teoria enfrenta dificuldades insuperáveis. Os soldados romanos que crucificaram 

Jesus carrascos foram experientes, bem qualificados para determinar se a vítima estava 

morta. Eles estavam convencidos de que Jesus tinha morrido, por isso, não lhe quebraram 

as pernas para apressar a sua morte (João 19:33). O centurião encarregado da execução 

confirmou a Pilatos que Jesus estava morto (Marcos 15: 44-45). Obviamente, ele teria a 

certeza de que antes de fazer o seu relatório ao governador. O golpe de lança para o lado 

de Jesus que trouxe sangue e água também mostrou claramente que ele estava morto (João 

19:34). 

A "teoria do desmaio" também não posso explicar como Jesus, enfraquecido pela grave 

trauma físico de flagelação e crucificação, poderia ter sobrevivido por três dias sem 

comida, água e cuidados médicos.Também não explica como, em tal condição 

enfraquecida Ele poderia ter se libertado das roupas da sepultura em que seu corpo foi 

envolto (que Lázaro não consegui fazer, João 11:44), mudou-se a pesada pedra que selou 

o túmulo, vencido o desapego guarda romana, e então caminhou vários quilômetros de 

Emaús nos pés unha-perfurada. Mais significativamente, esta noção não pode explicar 

como um homem em sua condição, precisando desesperAdãoente de comida, água e 

tratamento de seus ferimentos, poderia ter persuadido os discípulos que Ele era o Senhor 

ressuscitado, vencedor da morte e sepultura. Esta teoria blasphemously transforma Jesus 

em um enganador e uma fraude, rejeitando o testemunho da Escritura que Ele viveu uma 

vida sem pecado (Lucas 1:35; 03:22; João 8:46; 14:30; 15:10;. 2 Cor 5 .: 21; Heb 4:15; 

07:26; 1 Pedro 2:22). 

Igualmente improvável é a "teoria da alucinação", cujos defensores sustentam que os 

seguidores de Jesus, abatidos pela dor e tristeza, teve alucinações de vê-lo vivo. Uma 

alucinação é uma experiência individual, não é um fenômeno grupo. Jesus, no entanto, 



apareceu a vários indivíduos e grupos em pelo menos dez ocasiões diferentes, incluindo 

mais de 500 pessoas ao mesmo tempo (1 Cor. 15: 6). Seus seguidores não eram 

susceptíveis de ter gerado essa alucinação, uma vez que eles não esperavam que Ele 

ressuscitaria dos mortos (João 20: 9) e rejeitou os relatórios iniciais que Ele tinha (Lucas 

24:11). Um outro constrangimento para esta teoria é que em pelo menos três ocasiões as 

pessoas supostamente tendo alucinações de Jesus não conseguiu reconhecê-Lo (Lucas 24: 

13-32; João 20:15; 21: 4). Também não se pode explicar como uma alucinação poderia 

comer um pedaço de peixe (Lucas 24: 42-43), os pescadores diretas para um cardume de 

peixes (João 21: 6), ou cozinhar uma refeição (João 21: 9-13). Embora ele tenta, sem 

sucesso, explicar aparições da ressurreição de Cristo, a teoria da alucinação não oferece 

nenhuma explicação para o túmulo vazio eo corpo desaparecido. 

Outros que negam a ressurreição propor que as mulheres erroneamente foram ao túmulo 

errado (mesmo que dois deles tinham observado o sepultamento de Jesus, Marcos 

15:47). Encontrá-lo vazio, saltavam à conclusão errônea de que Jesus tinha ressuscitado 

dos mortos. Mas, então, Pedro e João, também teria de ter ido ao túmulo 

errado. Certamente José de Arimatéia e Nicodemos, que enterrou Jesus, sabia em qual 

túmulo que havia enterrado seu corpo. Obviamente, os líderes judeus também sabia que 

o túmulo era o caminho certo, assim como o descolamento guarda romana eles colocaram 

lá. Essa teoria não tem resposta para a pergunta óbvia: por que alguém não simplesmente 

ir para o túmulo direita e produzir o corpo de Jesus? A teoria de que seu corpo nunca foi 

no túmulo, mas foi jogado em uma vala comum, tem a mesma fraqueza fatal. Teve as 

autoridades judaicas produziu o corpo de Jesus, quando os apóstolos começaram a pregar 

a ressurreição, o cristianismo teria sido morta. A existência da igreja é a prova de que 

Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. 

Consistente com os outros evangelistas, Lucas dá relatos de testemunhas oculares de 

pessoas que viram o Cristo ressuscitado. Em primeiro lugar, ele relatou o encontro de dois 

discípulos tiveram com o Cristo ressuscitado no caminho de Jerusalém para Emaús (ver 

a exposição de Lucas 24: 13-32, no capítulo anterior deste volume). Nesta secção, a 

história continua com a aparição de Jesus aos apóstolos e discípulos em Jerusalém. A 

conta contém três elementos: profissão consistente, presença de confusão, e provas 

convincentes. 

PROFISSÃO CONSISTENTE 

E, levantando-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém, e 

encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles, dizendo: 

"O Senhor realmente ressuscitou e apareceu a Simão." Eles 

começaram a relatar suas experiências na estrada e como Ele foi 

reconhecido por eles no partir do pão. (24: 33-35) 

As provas foram crescentes de que Jesus estava vivo e tinha ressuscitado dos 

mortos. Maria Madalena (João 20: 11-17), as outras mulheres (Mat. 28: 8-10), e Cleofas 

eo discípulo sem nome (Lucas 24: 13-32) tinha tudo visto, e narrativa de Lucas está 

prestes a se referir para mais uma aparência e descrevem ainda uma outra. 

A história começa quando a seção anterior, descrevendo o aparecimento do Senhor 

ressuscitado para Cleopas e ao outro discípulo, parou. Depois que Jesus partiu o pão, 



dando início a refeição ", seus olhos se abriram e eles o reconheceram; e Ele desapareceu 

da vista deles "(v. 31). Sem terminar sua refeição, eles se levantaram na mesma hora e 

voltaram para Jerusalém. Era tarde da noite, talvez nove ou dez horas, mas a notícia 

que eles tinham não manteria. Eles voltou para os discípulos que conhecia e amava, a fim 

de trazê-los a emocionante notícia de que Jesus estava vivo. Seu relatório confirmaria o 

testemunho das mulheres e pôr fim ao sofrimento, tristeza, desespero e desânimo que 

prevaleceu entre os seguidores de Cristo, quando Ele lhes deixou. 

Chegando ao local de encontro secreto em Jerusalém, eles descobriram que os onze e os 

que estavam com eles ainda estavam reunidos. O onze é um termo técnico para os 

apóstolos, assim como "os doze" tinha sido antes da deserção e morte de Judas Iscariotes 

(26:14 Matt; Marcos 3:16; 4:10; 6:. 7; 09:35; 10:32; 11:11; 14:17, 20; Lucas 8: 1; 9: 1, 

12; 18:31; João 6:67, 70, 71; 20:24) e seria novamente após Matthias foi adicionada (Atos 

6: 2; 1 Cor. 15: 5). O verbo grego traduzido reunidos está na voz passiva, talvez 

indicando que os presentes tinham sido reunidos sob o impulso do Espírito Santo para 

testemunhar a aparição de Jesus, que se realizará naquela noite. Quando a porta estava 

destrancada para os dois homens, que entraram apenas para descobrir que a notícia da 

ressurreição de Jesus havia precedido sua chegada. O particípio legontas ( dizendo ) é no 

caso acusativo, indicando que o que se segue foi dito a eles por aqueles que já 

existem. Antes de os dois poderiam compartilhar suas notícias incrível, o resto dos crentes 

animAdãoente relatados a eles, "O Senhor realmente ressuscitou e apareceu a 

Simão." O depoimento de Maria Madalena, as outras mulheres, e Pedro, junto com 

Cleopas eo discípulo anónimo com ele que Jesus tinha ressuscitado e estava vivo, foi 

consistente. Esta é a única referência à aparição de Jesus a Simão Pedro nos Evangelhos, 

embora Paulo submetidas, em 1 Coríntios 15: 5. Pode ser que os detalhes do que a 

aparência não são registrados porque Deus o escolheu para ter misericórdia de Pedro, uma 

vez que provavelmente incluía repreensão pelo Senhor, assim como a restauração. 

Depois de ouvir a maravilhosa notícia da aparição de Jesus a Pedro, os dois começaram 

a relatar suas experiências na estrada e como Ele foi reconhecido por eles no partir 

do pão. Mas, mais uma vez eles foram ofuscado, desta vez com a chegada do Senhor 

Jesus Cristo ressurreto. 

PRESENÇA DE CONFUSÃO 

Enquanto eles estavam dizendo essas coisas, Ele mesmo ficou no 

meio deles e disse-lhes: «A paz esteja com você." Mas eles 

estavam assustados e com medo e pensei que eles estavam vendo 

um espírito. (24: 36-37) 

Os dois recém-chegados foram dizendo o resto dos discípulos sobre as coisas que 

aconteceram durante seu encontro com o Senhor ressuscitado, quando de repente ele 

mesmo ficou no meio deles. Ele imediatamente disse-lhes: «A paz esteja com 

você", não só porque era uma saudação comum, mas também porque eles 

estavam assustados e com medo. 

Não foi o aparecimento do corpo de Jesus que fez com que eles se assustar em um estado 

de medo. Seu corpo ressurreição não foi deslumbrantemente, brilhantemente iluminada 

como os anjos no túmulo, ou sua própria aparência na transfiguração. Maria Madalena o 



confundiu com o jardineiro (João 20:15), e os dois discípulos para apenas mais um 

companheiro de viagem na estrada de Emaús. O que levou opensamento de que eles 

estavam vendo um espírito não era a aparência de Cristo, mas sua entrada. Sua aparição 

sobrenatural no quarto foi tão surpreendente quanto seu desaparecimento abrupto da mesa 

de jantar em Emaús tinha sido. Uma vez que nenhum ser humano poderia de repente 

materializar do nada em uma sala trancada, eles entraram em pânico e pensei que eles 

estavam vendo um fantasma (cf. Atos 12: 9). 

AS PROVAS CONVINCENTES 

E disse-lhes: "Por que estais perturbados e por que surgem 

dúvidas em vossos corações? Veja minhas mãos e meus pés, que 

sou eu mesmo; tocar-me e vede, pois um espírito não tem carne 

nem ossos, como vedes que eu tenho. "E, havendo dito isto, 

mostrou-lhes as mãos e os pés. Enquanto eles ainda não podia 

acreditar que por causa de sua alegria e espanto, Ele lhes disse: 

"Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço 

de peixe assado; e Ele tomou e comeu diante deles. (24: 38-43) 

Perguntas retóricas de Jesus, "Por que estais perturbados e por que surgem dúvidas 

em vossos corações?" serviu como uma leve repreensão aos discípulos assustados. Não 

havia nenhuma razão legítima para eles entrar em pânico. O Senhor, então, desafiou-os a 

ver que ele não era um fantasma ou alucinação, utilizando os seus sentidos. Eles 

poderiam ver Seus mãos e Seus pés, e verificar que ele era o próprio Jesus. Convidou-os 

a tocar -Lo e ver, pois um espírito não tem carne nem ossos, como eles poderiam ver 

que Ele tinha. Este é o mesmo desafio Jesus faria mais tarde para Tomé, que não estava 

presente nesta ocasião (João 20:24). Corpo da ressurreição de Cristo foi capaz de se 

conformar com qualquer realidade, física ou espiritual. Era um corpo real, físico 

com carne e ossos, o que pode ser visto, falar, ser tocado, e comer, mas ele também 

poderia passar através das paredes. Jesus poderia estar ausente um momento e no próximo 

presente, em um momento de pé sobre o Monte das Oliveiras, conversando com os 

discípulos, e no próximo de subir ao céu. Crentes ressuscitados terão corpos como Seu 

corpo ressuscitado (Fp 3: 20-21; 1 João 3:.. 2; 1 Cor 15: 35-44). Tendo dito isto, 

mostrou-lhes as mãos e os pés, para que eles pudessem ver que ele tinha um corpo real, 

com os sinais de Sua crucificação. 

Apesar do fato de que Jesus estava presente, eles ainda não podia acreditar, não por 

medo, mas por causa de sua alegria e espanto. Parecia bom demais para ser real, e eles 

foram divididos entre a esperança e ceticismo, assim como aqueles que rezavam para 

libertação de Pedro da prisão seria mais tarde (Atos 12: 12-16). 

Vendo que eles não estavam totalmente convencidos, Jesus ofereceu mais uma prova, 

e disse-lhes: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de 

peixe assado; e Ele tomou e comeu diante deles (cf. Gn 18: 1-8). Deve-se notar que 

alguns céticos argumentam que a referência ao peixe assado é um erro. Eles afirmam que 

os peixes não estavam disponíveis em Jerusalém-apesar do fato de que um dos portões da 

cidade era conhecida como a porta dos peixes (Neh. 3: 3; 12:39; Sofonias 1:10.), E 



Neemias refere-se a comerciantes de Tiro que importou peixes e vendeu-os em Jerusalém 

(Ne. 13:16). 

Desde a sua criação, no Dia de Pentecostes, mensagem triunfante da igreja tem sido a de 

que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está vivo para sempre (Atos 2: 22-32; 3: 14-15, 

26; 4: 10-12; 5 : 30; 10:40; 13:30, 33-37). Erich Sauer escreve: "A mensagem da cruz é 

ao mesmo tempo uma mensagem da ressurreição (Atos 01:22; 02:32). Nisso reside a sua 

invencibilidade "( O Triunfo do Crucificado [Grand Rapids: Eerdmans, 1951], 40). 

A ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo era necessária para, pelo menos, três 

razões. Primeiro, ele demonstrou completa vitória de Cristo sobre o pecado. O pecado 

trouxe a morte espiritual ea morte física. Se Ele só venceu a morte espiritual, Ele não 

conquistou totalmente o pecado. Se Ele não tivesse ressuscitado corporalmente, aqueles 

que são Dele não subiria tanto. Nunca haveria uma restauração da terra em glória milenar. 

Em segundo lugar, a ressurreição corporal de Cristo é necessário demonstrar o propósito 

de Deus na humanidade. Homens e mulheres foram criados para dar glória a Deus. Sua 

ressurreição corporal, que é dependente de Cristo, é necessário para que os homens e as 

mulheres de alguma forma corporal pode dar glória a Deus como eles foram 

originalmente destinados a fazer. 

Finalmente, e mais importante, a ressurreição física de Jesus Cristo oferece a prova visível 

de que Deus estava satisfeito com o seu sacrifício. A fé salvadora vem quando alguém 

reconhece Jesus como Senhor, afirmando que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e, 

assim, demonstrado Sua aprovação da obra expiatória de Cristo na cruz. 

Se a história de Jesus terminou na cruz, as esperanças dos discípulos teria sido 

quebrada. Eles precisavam saber não só que Ele morreu, mas também que Ele ressuscitou 

dos mortos. A única maneira que eles sabem que é vê-lo em seu corpo ressuscitado física, 

visível. Se eles não tinham visto Jesus vivo dentre os mortos, eles não teriam levado a 

mensagem adiante. Eles nunca teria proclamado a mensagem de, um professor 

decepcionante mortos. Ninguém teria acreditado que o Senhor Jesus era o Redentor, 

Salvador, Filho de Deus, e Deus se Ele não tivesse visivelmente ressuscitou dentre os 

mortos, como o apóstolo Paulo escreveu: 

Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou; E, se Cristo não 

ressuscitou, a nossa pregação é vã a vossa fé também é vã. Além disso, estamos mesmo 

considerados como falsas testemunhas de Deus, porque testemunhou contra Deus, que 

ressuscitou a Cristo, a quem Ele não levantou, se de fato os mortos não 

ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou; E, se 

Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil; você ainda estais nos vossos pecados. (1 Cor. 

15: 13-17) 

 
 

 



137. A Grande Comissão: Proclamando Perdão 

(Lucas 24: 44-49) 

Agora, Ele disse-lhes: "São estas as palavras que eu vos falei, 

estando ainda convosco, que todas as coisas que estão escritas 

sobre mim na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos deve ser 

cumprida." Então ele abriu o entendimento para compreenderem 

as Escrituras, e Ele lhes disse: "Assim está escrito que o Cristo 

havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e 

que o arrependimento para a remissão dos pecados seria 

proclamado em Seu nome para todo o nações, começando por 

Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. E eis que eu vos 

envio a promessa de meu Pai; mas você deve ficar na cidade até 

que sejais revestidos de poder do alto "(24: 44-49). 

Esta seção do evangelho de Lucas varre desde o início da revelação em Gênesis até o fim 

da história da redenção, vendo o mural de salvação do início ao fim. A ênfase principal 

das palavras do Senhor aqui é encontrado no versículo 47, onde Ele declarou que o 

arrependimento eo perdão dos pecados seria proclamado em Seu nome. 

A passagem é o relato de Lucas da Grande Comissão (cf. Mt 28: 19-20.) (. 1 Tim 1,11), 

o mandato do Senhor para a Igreja a proclamar a verdade salvadora do "evangelho da 

glória do Deus bendito" . Esse mandato é para todos os crentes, em toda a história, e não 

apenas aqueles que ouvi o Senhor dizer estas palavras. O evangelho de Lucas termina 

colocando o leitor na mesma posição que os apóstolos e os discípulos; todo aquele que 

profere o nome de Jesus Cristo é responsável para proclamar a verdade. O bastão foi 

passado de geração em geração, e é nossa responsabilidade de passá-lo para a próxima 

geração. 

Para cumprir o mandamento do Senhor de pregar o evangelho em todo o mundo é o mais 

abrangente, que tudo consome propósito da igreja. Tudo o resto, incluindo a compreensão 

e ensino a sã doutrina, adoração, comunhão, oração, buscar a santidade, e se engajar no 

serviço cristão, é importante e benéfico. Mas para fazer todas essas coisas e não proclamar 

o evangelho é rejeitar a Proposito para a qual existem esses elementos. Eles não são o 

objetivo, mas sim o meio para realizar o objetivo de proclamar o evangelho e undergirding 

que o anúncio com as vidas de credibilidade e integridade. 

Mas, enquanto os crentes são responsáveis por evangelizar os perdidos, Deus é o único 

que, em última análise procura-los. Do jardim, onde Deus chamou Adão após a queda 

(Gn 3: 9) os pecadores, ao convite final em Apocalipse 22:17, Deus tem procurado. O fim 

da história humana são os homens e as mulheres redentoras de Deus para trazê-los à glória 

como uma noiva para seu Filho, a quem irão servir, honra e louvor para sempre. 

Em sua conclusão, o evangelho de Lucas comprova o que afirmou no início. O anjo 

declarou a Maria que o filho que ela daria à luz seria o Filho de Deus (1:35). A vida de 

Jesus, milagres, poder sobre os demônios, ensino e ressurreição demonstrou que 

era. Zacarias, o pai de João Batista, deu uma profecia inspirado pelo Espírito no qual ele 



declarou que o Messias iria realizar a redenção para o seu povo através do perdão dos 

seus pecados (1:77). Jesus Cristo veio, sofreu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e desde 

que o perdão para todos os que crêem nEle. 

Esta penúltima secção do Evangelho de Lucas, que inicia a história da proclamação do 

evangelho, apresenta sete elementos do mandato evangelho dado à igreja. É bíblico como 

a sua fundação, histórico como para a sua realização, de transformação da respectiva 

oferta, cristológico como a sua apropriação, global quanto à sua medida, pessoal quanto 

à sua agência, e sobrenatural quanto ao seu poder. 

O EVANGELHO É BÍBLICO COMO A SUA FUNDAÇÃO 

Agora, Ele disse-lhes: "São estas as palavras que eu vos falei, 

estando ainda convosco, que todas as coisas que estão escritas 

sobre mim na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos deve ser 

cumprida." Então ele abriu o entendimento para compreenderem 

as Escrituras, (24: 44-45) 

Como observado nos capítulos anteriores deste volume, o povo judeu esperava o Messias 

para ser um conquistador triunfante, não aquele que iria sofrer e morrer. Para pregar o 

evangelho para eles, os discípulos teriam de convencê-los a partir do Antigo Testamento, 

tanto que Jesus era o Messias e que o Messias tinha de morrer. 

Mas eles eram lamentavelmente despreparados para essa tarefa. Eles demonstraram uma 

falta de compreensão do Antigo Testamento e falhou miseravelmente para compreender 

mais do que Jesus disse para eles. Isso era verdade, mesmo quando ele disse isso a eles 

em termos simples simples e claras. Os discípulos tinham sido sujeitas todas as suas vidas 

a uma inadequada, se não completamente falsa, a interpretação do Antigo Testamento por 

seus rabinos. Como resultado, eles não estavam em posição de interpretar corretamente o 

Velho Testamento e precisava de alguém para instruí-los corretamente. Eles precisavam 

de uma correção total de sua teologia e hermenêutica, bem como uma compreensão clara 

de que o cristianismo não era um repúdio do judaísmo do Velho Testamento, mas o 

cumprimento do mesmo. 

Apesar de o ensino de Cristo repetido sobre o tema da sua morte e ressurreição (cf. Lucas 

9:22, 44-45; 18:31, 34; 24: 6-8), os discípulos ainda não compreendeu a verdade. Ele, 

portanto, lembrou-lhes Suaspalavras que Ele falou para eles , enquanto ele ainda 

estava com eles durante Seu ministério terreno, que todas as coisas que estão escritas 

sobre Ele na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos (a tríplice divisão do Antigo 

Testamento ) deve ser cumprida. Aqueles eram verdades do Velho Testamento sobre o 

Messias que os discípulos teriam de acreditar sinceramente se fossem para convencer o 

povo judeu que Jesus era o Messias. A Lei de Moisés era o Pentateuco (Gênesis a 

Deuteronômio); os Profetas incluía tanto os antigos profetas (os livros históricos, 

começando com Josué) e os profetas posteriores (os grandes profetas, Isaías, Jeremias, 

Ezequiel, Daniel e Lamentações, e os profetas menores; Oséias, Joel, Amós, Obadias, 

Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e 

Malaquias); o Salmos representou a literatura de sabedoria (Jó, Salmos, Provérbios, 

Eclesiastes, Cântico dos Cânticos). 



Seu evangelismo era para ser baseada na Bíblia, então eles precisavam de compreensão 

clara das Escrituras relacionadas com Cristo. O Antigo Testamento prometeu o Messias 

viria através da linha de Abraão (Gn. 12: 1-3; cf. Gal 3,16), da tribo de Judá (Gen. 49:10; 

cf. Ap 5: 5) e da linhagem de Davi (2 Sam. 7). Isaías 7:14 previu que Ele nasceria de uma 

virgem; Miquéias 5: 2, que Ele nasceria em Belém.Ele seria traído por um fim, amigo de 

confiança (Sl. 41: 9); Ele seria espancado, cuspido, e ter sua barba puxou (Is 50: 6; Mic 

5:.. 1); os soldados jogam por Sua roupa (Sl 22:18.); Ele seria crucificado (Sl 22). E 

perfurado (Zc 0:10.); Sua morte seria vicário (Isaías 53.), E Ele iria ressuscitar dos mortos 

(Is 53:10; Sl. 16: 8-11.). O Cristo da história do evangelho não inventou a si mesmo, nem 

é a invenção de algumas pessoas no primeiro século. Ele é o cumprimento da profecia 

divina inconfundível. 

Jesus abriu o entendimento para compreenderem essas Escrituras e muitas outras 

profecias que se cumpriram em sua primeira vinda. Como ele já havia feito para os dois 

discípulos no caminho de Emaús, Ele lhes deu uma interpretação arrebatadora messiânica 

do Antigo Testamento. Os discípulos, pela primeira vez compreendi o significado 

messiânico das profecias do Antigo Testamento e os usou imediatamente em sua própria 

interpretação dos eventos (Atos 1: 15-20), bem como a sua pregação e evangelismo. Em 

seu sermão no Dia de Pentecostes, Pedro citou Joel 2: 28-32 e Salmo 16: 8-11, entre 

outros (Atos 2: 14-36; cf. 4: 23-26). Dirigindo-se ao Sinédrio, Pedro citou o Salmo 118: 

22 (Atos 4: 10-11). Ambos Estêvão (Atos 7) e Filipe (Atos 8: 26-35) empregados recursos 

deslumbrantes sobre o Antigo Testamento em seu evangelismo, como fez o apóstolo 

Paulo (Atos 13: 16-41; 17: 1-3; 28: 25- 27). Os discípulos, sem dúvida, experimentou a 

mesma agitação apaixonada de seus corações como fizeram os dois de Emaús (Lc 24:32) 

e estavam ansiosos para proclamar as Escrituras e sua realização como Ele lhes havia 

ensinado. Mas ainda não. Jesus instruiu-os a esperar em Jerusalém até que o Espírito 

Santo veio para capacitá-los para essa tarefa (Lucas 24:49; Atos 1: 4-5, 8). 

O EVANGELHO É HISTÓRICO COMO A SUA 
REALIZAÇÃO 

e Ele lhes disse: "Assim está escrito que o Cristo havia de padecer 

e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, (24:46) 

Foi escrito no Antigo Testamento que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre 

os mortos no terceiro dia, e é exatamente isso o que aconteceu. A ressurreição não era 

mitológico ou lendário; não era uma idéia mística ou espiritual, mas um evento que 

aconteceu em reais, a história do espaço-tempo (cf. 1 Cor 15: 3-8.). Na verdade, não há 

melhor atestada fato ou evento na história antiga do que a ressurreição de Jesus Cristo. 

O EVANGELHO É TRANSFORMADORA DA RESPECTIVA 
OFERTA 

e que o arrependimento para a remissão dos pecados seria 

proclamado (24: 47a) 

A provisão graciosa, eterna do evangelho é o perdão dos pecados comprados pelo 

sacrifício de Cristo na cruz e confirmado por sua ressurreição (Rom. 4:25). O perdão é 

um tema constante no evangelho de Lucas. Zacarias profetizou que Deus iria "dar a seu 



povo o conhecimento da salvação pela remissão dos seus pecados" (Lucas 1:77). O 

ministério de João Batista envolvidos "pregando um batismo de conversão para o perdão 

dos pecados" (3: 3). Jesus disse a um paralítico: "Homem, os seus pecados estão 

perdoados" (5:20) e uma mulher pecadora: "Seus pecados foram perdoados" (07:48). Ele 

comandou os crentes a orar: "Perdoa-nos os nossos pecados" (11: 4), e enquanto estava 

na cruz orou: "Pai, perdoa-lhes" (23:34). 

Os apóstolos entenderam a importância do perdão e proclamou-lo. No dia de Pentecostes, 

Pedro disse à multidão: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de 

Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados" (Atos 2:38). Mais tarde, ele declarou ao 

Sinédrio, "O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-

o numa cruz. Ele é o único a quem Deus exaltou a Sua mão direita como Príncipe e 

Salvador, para conceder a Israel o arrependimento e perdão dos pecados "(Atos 5:30). Ele 

disse para os que estavam reunidos na casa de Cornélio, "Da [Jesus] todos os profetas dão 

testemunho de que em Seu nome todos os que nele crê recebe o perdão dos pecados" 

(Atos 10:43). Paulo disse que estão reunidos na sinagoga de Antioquia da Pisídia, 

"Portanto, saiba-se-vos, irmãos, que, por meio [Cristo] perdão dos pecados é anunciada a 

vós" (13:38). 

O perdão dos pecados está disponível apenas para aqueles que se 

arrependem. Arrependimento é o acto fundacional bíblica, espiritual, que move o coração 

na direção da salvação. Ele está se transformando de presença do pecado, poder, domínio, 

e as consequências para a justiça. O arrependimento envolve o desejo de abandonar o 

pecado para trás e segue a justiça. Não é simplesmente sentir-se mal sobre circunstâncias 

da pessoa, ou condição, ou as consequências que resultaram de seus pecados, mas 

lamentando sobre a realidade do pecado. O arrependimento é a orientação do Espírito 

Santo (João 16: 8), que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e 

é concedido por Deus (. 2 Tim 2:25; cf. Atos 11:18). 

A atitude de arrependimento é visto nas Bem-aventuranças (Mt 5: 1-11.). Para ser 

arrependido é ser espiritualmente falida, saber que se é pobre, a fome e sede de justiça, 

para lamentar sobre a própria miséria, e, consequentemente, ser humilhado por essa 

condição. A promessa para a pessoa penitente acreditando é que Deus irá conceder o 

perdão do pecado, porque Cristo providenciou o sacrifício que paga a pena pelo pecado. 

O EVANGELHO É CRISTOLÓGICO COMO A SUA 
APROPRIAÇÃO 

em seu nome (24: 47b) 

O perdão do pecado está disponível somente através de Jesus Cristo, uma vez que "não 

há salvação em nenhum outro; pois não há outro nome debaixo do céu, que tem sido dado 

aos homens, pelo qual devamos ser salvos "(Atos 4:12). Seu nome é uma metonímia para 

sua pessoa (cf. Lc 9:48) e representa tudo o que Ele é . Para proclamar em nome de Jesus 

que não há perdão dos pecados é fazê-lo de acordo com o que Ele está em toda a sua 

plenitude. 

Os apóstolos fizeram tudo em nome de Cristo, que é a única fonte de poder de 

Deus. Depois de curar o coxo no templo (Atos 3: 1-8) Pedro disse à multidão atônita ", e 

na base da fé em Seu nome, é o nome de Jesus, que reforça a este homem que vocês vêem 



e sabem ; ea fé que vem por meio de Jesus deu esta saúde perfeita na presença de todos 

vós "(v. 16; cf. 4,10). A igreja primitiva também batizado em nome de Jesus (Atos 2:38; 

08:16; 10:48; 19: 5; 22:16), sofreu por Seu nome (Atos 5:41; 9: 15-16; 21 : 13), e 

evangelizada em Seu nome (3 João 7). Não é de admirar, então, que os cristãos eram 

conhecidos como os que invocavam o nome de Jesus (Atos 9:14, 21). 

O EVANGELHO É GLOBAL COMO A SUA EXTENSÃO 

a todas as nações, começando por Jerusalém. (24: 47c) 

O Antigo Testamento ensina não só que o Messias iria sofrer e morrer, ressuscitar dentre 

os mortos, e ter arrependimento proclamado em seu nome, mas também que a mensagem 

do evangelho de perdão em Seu nome seria proclamado a todas as nações. 

Durante Seu ministério terreno, Jesus tinha enviado os apóstolos não aos samaritanos ou 

gentios (Matt. 10: 5), mas apenas para "as ovelhas perdidas da casa de Israel" (v. 6). O 

Senhor disse de seu próprio ministério, "Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da 

casa de Israel" (Mat. 15:24). Por conseguinte, a Igreja de Jerusalém inicialmente estava 

relutante para evangelizar os gentios ou samaritanos. Mas quando a perseguição forçou 

os crentes a fugir de Jerusalém, alguns foram para Samaria (Atos 8: 1-2), e "Filipe desceu 

à cidade de Samaria e começou a proclamar Cristo a eles" (v. 5). Gentil evangelismo, no 

entanto, não ocorreu até a visão de Pedro (Atos 10: 9-16) o levou a perceber que "Deus 

não é um para mostrar parcialidade, mas em cada nação, o homem que teme e faz o que 

é certo é bem-vinda a Ele "(vv. 34-35). Depois de algumas dúvidas iniciais (Atos 11: 1-

3), a igreja de Jerusalém aceite Pedro pregar o evangelho aos gentios, e do Concílio de 

Jerusalém (Atos 15: 1-21) formalmente decidido que os gentios poderiam ser salvas sem 

primeiro se tornar prosélitos judeus e seguindo ritual judaico. Paulo, o apóstolo dos 

gentios (Rom. 11:13), escreveu: 

Cristo tornou-se um ministro da circuncisão, em nome da verdade de Deus, para 

confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua 

misericórdia; como está escrito: "Portanto, eu vou louvar a Ti entre os gentios, e eu vou 

cantar para o seu nome." (Rom. 15: 8-9) 

Por causa de sua rejeição final dele, Israel havia sido cortada (Rom. 11) e deixou desolado 

(Lucas 13:35) e de frente para a destruição que viria em AD 70 (Matt. 24: 1-2). O tempo 

havia chegado no plano de Deus de redenção para levar o evangelho aos gentios. 

Gentil salvação não era uma nova realidade, no entanto. O Antigo Testamento declara 

claramente que os gentios seriam salvos. Em Gênesis 22:18 Deus disse a Abraão: "Em 

sua semente todas as nações da terra serão benditas." Em sua oração na dedicação do 

templo de Salomão orou: 

Ainda em relação ao estrangeiro, que não é do teu povo Israel, quando vier de um país 

remoto por amor do seu nome (por eles ouvirão do teu grande nome e sua mão poderosa 

e do teu braço estendido);quando ele vem e ora para esta casa, ouvi no céu a tua habitação, 

e faze conforme tudo o que o estrangeiro te chama, a fim de que todos os povos da terra 

conheçam o teu nome, a temer Você, como fazer a Tua povo de Israel, e que saibam que 

esta casa que eu construí é chamado pelo seu nome. (1 Reis 8: 41-43) 



Isaías escreveu: 

Agora ele virá sobre isso nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido 

como o chefe das montanhas, e serão levantadas acima das colinas; e todas as nações irá 

transmitir a ele. E muitos povos virão e dirão: "Vinde, subamos ao monte do Senhor, à 

casa do Deus de Jacó; para que Ele possa nos ensinar a respeito de seus caminhos, e nós 

andaremos pelas suas veredas. "Porque a lei sairá de Sião ea palavra do Senhor de 

Jerusalém. (2: 2-3) 

Vire-se para mim e sejam salvos, todos os confins da terra; porque eu sou Deus, e não há 

outro. (45:22) 

Ele é muito pequeno uma coisa que você deve ser meu servo, para levantar as tribos de 

Jacó e para restaurar os preservados de Israel; Além disso, vou fazer de você uma luz das 

nações, para que a minha salvação até à extremidade da terra. (49: 6) 

Levanta-te, brilhar; para sua luz veio, ea glória do Senhor subiu em cima de você. Pois 

eis que as trevas cobrirão a terra e profunda escuridão os povos; mas o Senhor vai subir 

em cima de você e Sua glória vai aparecer em cima de você. Unidas vai chegar a sua luz, 

e os reis ao esplendor da tua aurora. (60: 1-3) 

Joel acrescentou: "E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será 

entregue; para no monte Sião e em Jerusalém haverá os que escaparem, como disse o Senhor, 

mesmo entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chama "(2:32;. cf. Rom 10:13), e Micah 

escreveu, 

E isso vai acontecer nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido 

como o chefe das montanhas. Será levantado acima das colinas, e os povos irá transmitir 

a ele. Muitas nações virão e dirão: "Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do 

Deus de Jacó, para que Ele possa nos ensinar sobre seus caminhos, e nós andaremos pelas 

suas veredas." Pois é de Sião sairá a lei, até a palavra do Senhor de Jerusalém. (4: 1-2) 

O comando global para alcançar o mundo inteiro se estende a responsabilidade para a 

evangelização dos apóstolos e discípulos a todos os crentes. 

O EVANGELHO É PESSOAL COMO A SUA AGÊNCIA 

Vós sois as testemunhas destas coisas. (24:48) 

Deus escolheu para usar testemunhas exclusivamente humanos como Seus meios de 

proclamar o evangelho na época atual, ao contrário do "anjo voando pelo meio do céu, 

tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, ea toda nação, tribo, 

língua e povo "(Apocalipse 14: 6), que também proclamar o evangelho durante a 

tribulação. Essas testemunhas foram pela primeira vez de todos os apóstolos e o resto da 

igreja primitiva, como o livro de Atos indica (1: 8; 02:32; 03:15; 05:32; 10:39; 13:31; 

22:15 ; 26:16), e, por extensão, todos os crentes em toda a história da igreja, desde os 

apóstolos não viajam para a "parte mais remota da terra" (Atos 1: 8). 



O EVANGELHO É SOBRENATURAL QUANTO AO SEU 
PODER 

E eis que eu vos envio a promessa de meu Pai; mas você deve ficar 

na cidade até que sejais revestidos de poder do alto. "(24:49) 

Embora os crentes são testemunhas do Evangelho, o Evangelho não avança por força 

humana, a criatividade, a engenhosidade, ou zelo. "As armas da nossa milícia", escreveu 

Paulo, "não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição das fortalezas" (2 Cor. 

10: 4). Por isso o Senhor disse aos discípulos que Ele seria envio a promessa de o Pai 

sobre eles. Nesse meio tempo, eles eram para ficar na cidade de Jerusalém até 

que fossem revestidos de poder do alto. A promessa do Pai, que iria conceder-lhes o 

poder divino para testemunhar é a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tanto o 

Antigo Testamento (Ez 36:27; 37:14; 39:29; Joel 2: 28-29.) E Jesus (João 14: 16-17; 

20:22) prometeu a vinda do Espírito Santo, por cuja habitação Jesus é também com os 

crentes (Mat. 28:20). Uma vez que todos os cristãos são habitados pelo Espírito (Rom. 8: 

9), todos são capacitados para um testemunho eficaz. A questão é, como fiel vai ser? 

 
138. O significado da Ascensão (Lucas 24: 50-53) 

E Ele os levou fora, até Betânia; e, levantando as suas mãos, os 

abençoou. Enquanto Ele abençoava, apartou-se deles e foi 

elevado ao céu. E, depois de adorá-Lo, voltaram para Jerusalém 

com grande alegria, e estavam sempre no templo, louvando a 

Deus. (24: 50-53) 

Nossa cultura celebra os aniversários de pessoas importantes, mesmo que não houvesse 

nada de significativo sobre o seu próprio nascimento. Ninguém, quando ele nasce, ainda 

não realizou nada, nem nada pode ser determinado com certeza sobre o que ele poderia 

realizar no futuro. É só quando a vida foram vividos que as conquistas possam ser 

plenamente realizados e apreciado. 

A única pessoa cujas realizações eram conhecidos antes que Ele nasceu era Jesus Cristo. É 

certamente direito de celebrar o Seu nascimento em honra de tudo o que Ele iria realizar, 

embora essas coisas ainda estavam futuro quando Ele nasceu. O enorme celebração do 

Natal reflete uma tal perspectiva. Gerando muito menos interesse é outro evento que deve 

ser comemorado, pois marcou a conclusão de Sua obra encarnado na Terra. Exceto em 

algumas igrejas litúrgicas, é geralmente ignorado, mas também faz sentido para celebrar 

com alegria efusiva e louvar Sua ascensão. Sua ascensão de volta ao lugar de onde veio 

terminou sua jornada terrena não indo para baixo na morte, como todo mundo, mas por 

subindo para o céu, à vista dos seus seguidores. Comemorando esse glorioso evento iria 

focar a atenção em tudo o que Ele fez realizar durante sua vida terrena e afirmação de 

Deus que Ele havia feito perfeitamente tudo o que o Pai O havia enviado a fazer. 

O Evangelho de Lucas começou com a história da chegada do Senhor Jesus Cristo na 

terra, e termina com sua saída do mesmo. Sua vida começou com condescendência e 



terminou com a ascensão; começou com encarnação e terminou com exaltação; começou 

com a expectativa e terminou com consumação; começou com o Filho de Deus nascido 

de uma virgem e desce sobre a terra, e terminou com o Filho de Deus nascer dos mortos 

e subir ao céu; ele começou a realizar com esperança e terminou com esperança 

plenamente realizados; começou com uma promessa e terminou com um cumprimento e 

uma nova promessa; começou com o louvor de Maria, Zacarias, Simeão, Ana, e os anjos, 

em antecipação da chegada do Messias, e terminou com a adoração e louvor dos que 

testemunharam a partida de Messias. 

Somente Lucas foi concedido o privilégio de gravar a magnífica e monumental ascensão, 

o evento culminante do ministério terreno de Cristo. Ele descreve-o duas vezes; no último 

capítulo de seu evangelho, e no primeiro capítulo de Atos. A ascensão é o ponto 

culminante de um volume da história da redenção e da inauguração de um outro. O 

Evangelho de Lucas narra a história de Cristo na terra; Atos conta a história da vinda do 

Espírito Santo e do eventual cumprimento da Grande Comissão, através do 

estabelecimento da igreja. Esses dois sobrepostos, entrelaçados histórias terminam e 

começam com o mesmo evento de ascensão, afirmando assim o seu significado. 

O relato de Lucas da ascensão do Salvador apresenta a ascensão ea reação, ao qual será 

adicionado as implicações radicais. 

A ASCENSÃO 

E Ele os levou fora, até Betânia; e, levantando as suas mãos, os 

abençoou. Enquanto Ele abençoava, apartou-se deles e foi 

elevado ao céu. (24: 50-51) 

Na forma usual discreto comum aos escritores bíblicos, Lucas descritos em linguagem 

simples um evento além da compreensão humana. A conta não fornece os detalhes que 

iria satisfazer a curiosidade de como isso surpreendente, impressionante milagre poderia 

ter ocorrido. 

No capítulo anterior deste volume (vv. 44-49), Lucas registrou três componentes da 

interação do Senhor com os discípulos após a ressurreição. Em primeiro lugar, deu-lhes 

instruções sobre as profecias do Antigo Testamento relacionadas com o sofrimento do 

Messias, morte e ressurreição, Sua provisão de perdão, e da necessidade de declarar que 

uma boa notícia para todas as nações. Em segundo lugar, Ele lhes encomendou a 

proclamar conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando em 

Jerusalém. Finalmente, Ele lhes instruído a permanecer em Jerusalém até que fossem 

"revestidos da força do alto" (Lucas 24:49), através da vinda do Espírito Santo no dia de 

Pentecostes. Essas três características são todos os que os registros de Lucas sobre o 

tempo entre a ressurreição ea ascensão, embora ele descreveu com mais detalhes no livro 

de Atos. A história continuou em Atos também forneceu novos detalhes sobre esses 

eventos, incluindo novas provas convincentes da ressurreição de Cristo e Sua correção da 

crença equivocada dos discípulos que o reino messiânico prometido estava prestes a ser 

inaugurada. 

Lucas não diz quando ou onde a interação do Senhor com os discípulos ocorreu. No relato 

de Mateus da Grande Comissão foi dada em uma montanha na Galiléia (Matt. 28:16), em 



algum momento durante os quarenta dias entre a ressurreição ea ascensão. Lucas pode 

estar descrevendo o mesmo evento, ou outra ocasião, quando Jesus deu essa mesma 

comissão em uma forma ligeiramente diferente. Em ambos os casos, todos nós sabemos 

é que o relato de Lucas ocorreu nas semanas entre a ressurreição ea ascensão. 

Quando chegou o momento em que devia deixá os discípulos, Jesus levou-os para fora, 

tanto quanto (ou, "nas imediações do") Bethany. Bethany é uma pequena aldeia a cerca 

de duas milhas (João 11:18) a leste de Jerusalém, perto do Monte das Oliveiras (Atos 

01:12). Era um lugar muito familiar para o Senhor, uma vez que era a casa de seus amigos 

mais próximos Maria, Marta e Lázaro (João 11: 1).Jesus passou as primeiras noites da 

Semana da Paixão em Betânia (21:17 Matt; Marcos 11: 11-12.; Cf. Lucas 22:39; João 12: 

1). Ele também estava muito familiarizado com o Monte das Oliveiras, onde deu o 

Sermão do Monte (Mateus 24: 3.), E onde Ele partiu com os discípulos após a última ceia 

(Mt 26:30.). Foi lá que Ele agonizou em oração, ao ponto de suando grandes gotas de 

sangue (Lucas 22: 39-46), e foi traído e preso (vv 47-54.). Quando Ele voltar ", estarão 

os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está na frente de Jerusalém para o oriente; e 

no Monte das Oliveiras será dividido em seu meio de leste a oeste por um vale muito 

grande, de modo que metade do monte se removerá para o norte, ea outra metade para o 

sul "(Zc. 14: 4). 

Em seu último ato antes de subir, Jesus ergueu as mãos (um gesto comum associado com 

a bênção [cf. Lev 09:22; Sl 134:.. 2] que apontava para o céu, de onde toda a bênção 

desce) e abençoou-os. Este não foi um ato místico ou simbólico, mas a promessa de lhes 

as bênçãos que eles e todos os crentes iriam receber. Paulo descreveu-os como "toda sorte 

de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo" (Ef. 1: 3). Nas palavras que Ele 

falou, o Senhor pode ter repetido as bênçãos que Ele lhes prometeu na noite antes de sua 

morte, como o céu, o Espírito Santo, o amor, a misericórdia, a graça, poder, e respondeu 

à oração (João 14-17). Sua bênção resumiu tudo o que é prometido para eles e para todos 

os que crêem pela bondade e graça de Deus. 

Os discípulos foram capazes de apreciar as bênçãos prometidas, uma vez que as suas 

dúvidas tinham desaparecido, e seus temores se dissiparam. Eles entenderam plenamente 

que Cristo é e por que Ele tinha que morrer, porque, pela primeira vez, tinha um 

conhecimento exato do Antigo Testamento. Eles sabiam que Ele estava vivo dentre os 

mortos, se cumpriu a escritura, história redentora estava na programação, e ele voltaria 

para estabelecer o reino. Suas lições finais sobre as questões tinham sido dadas nos dias 

após a Sua ressurreição. Assim, em 40 dias, eles foram das profundezas do medo e dúvida 

durante a semana da Paixão à confiança mais emocionante na verdade. 

Então, de forma dramática, enquanto Ele estava no processo de abençoá-los com todas 

as bênçãos que haviam usado em Cristo, Ele separou-se deles e foi elevado ao 

céu. Nunca foi tão pouco disse sobre um evento tão monumental. Apenas Enoque (Gn 

5:24) e Elias (2 Reis 2:11) tinha sido levado para o céu em seus corpos físicos. Ao 

contrário do que aconteceu em Emaús, onde Jesus desapareceu de repente, aqui Ele subiu 

ao céu em uma forma física, literal enquanto observavam. No relato dessa cena em Atos 

1: 10-11, dois anjos perguntou aos discípulos: "Homens da Galiléia, por que estais 

olhando [saudade, como se estivessem perdendo alguém] para o céu? Esse Jesus, que foi 

levado de vocês para o céu, há de vir exatamente da mesma maneira como você viu ir 

para o céu "; em outras palavras, na mesma forma física. Sua ascensão física e retorno 

mostra que o céu é um lugar que acomoda os seres humanos em suas glorificados, corpos 



ressuscitados. É também uma pré-visualização da ressurreição corporal de crentes. E 

embora ele saiu, o Senhor ainda estaria com eles e todos os crentes (Mat. 28:20), através 

da habitação do Espírito Santo. 

O Novo Testamento registra que, quando Cristo chegou no céu, Ele foi para o lado direito 

de Deus, o lugar mais alto e exaltado (Atos 2:33; 5:31; 7: 55-56; Rom 8:34; Ef.. 1:20; 

Colossenses 3: 1; 1 Pedro 3:22), o que significa que seu trabalho foi concluído (Hebreus 

1: 3; 10:12; 12: 2.). Ele também recebeu o nome de Senhor, o nome que está acima de 

todo nome (Fp 2: 9.), E exaltado "muito acima de todo governo e autoridade, poder e 

domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também na que há de 

vir "(Ef. 1:21). 

A REAÇÃO 

E, depois de adorá-Lo, voltaram para Jerusalém com grande 

alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. (24: 52-

53) 

Agora que os discípulos compreenderam plenamente a pessoa e obra de Cristo, não havia 

outra forma, eles poderiam ter reagido, que não por adorá-Lo. Com todas as suas dúvidas 

e medos passados, todas as suas perguntas respondidas, plenamente convencido de que 

Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o Salvador e Redentor, os discípulos estavam 

prontos para pregar o evangelho, mesmo que isso lhes custar a vida. 

Depois que Jesus tinha ido embora, eles voltaram para Jerusalém como Ele os tinha 

ordenado (v 49; Atos 1: 4.) com grande alegria, que os levou a ser sempre no templo, 

louvando a Deus. A sua formação estava completa, e eles estavam cheios de louvor, 

pronto para pregar, e alguns deles até mesmo preparado para escrever porções do Novo 

Testamento. 

AS IMPLICAÇÕES 

As implicações surpreendentes da ascensão do Filho de Deus para o céu pode ser dividido 

nas seguintes verdades. 

Em primeiro lugar, a ascensão marcou a conclusão da obra da salvação. Depois da cruz e 

da ressurreição, não havia mais nada a ser feito para fornecer qualquer aspecto da 

salvação. As palavras de Jesus na cruz: "Está consumado!" (João 19:30), significava que 

ele havia realizado o trabalho que o Pai Lhe fazer. 

Em segundo lugar, a ascensão marcou o fim das limitações de Jesus. Durante sua 

encarnação, Ele tinha "se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em 

semelhança de homens. , Achado na forma de homem, humilhou-se, tornando-se 

obediente até à morte, e morte de cruz "(Fil. 2: 7-8). Na ascensão, Ele voltou para a glória 

que ele tinha com o Pai antes que o mundo foi criado (João 17: 5). Jesus tinha deixado o 

céu como espírito, mas voltou como o Homem-Deus, a quem Ele permanecerá para 

sempre. 



Em terceiro lugar, como observado anteriormente, a ascensão marcada exaltação e 

coroação de Cristo. 

Em quarto lugar, a ascensão sinalizou o envio do Espírito Santo, que, até então, "ainda 

não foi dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado" (João 7:39). "É melhor para 

vós que eu vá embora," Jesus disse aos discípulos: "Porque, se eu não for, o Consolador 

não virá a vós; mas se eu for, eu vo-lo enviarei "(João 16: 7). 

Em quinto lugar, a ascensão marcou o início do lar celestial de Jesus preparando crentes 

"(João 14: 1-3). 

Em sexto lugar, a ascensão marcou a passagem da obra de evangelização aos Seus 

seguidores. A obra de Cristo é tanto acabados e inacabados (Atos 1: 1). Sua obra de 

redenção fornecendo for concluída, e nada pode ser adicionado a ele (João 17: 4; 19:30; 

Hb 9:12.). Mas sua obra de proclamação não está terminado. O resto do Novo Testamento 

descreve a continuação desse trabalho pela igreja primitiva, e não será concluído até que 

Ele volte. 

Em sétimo lugar, a ascensão sinalizou liderança soberana do Senhor sobre a Igreja (Ef. 1: 

20-23; Colossenses 1:18). 

Em oitavo lugar, a ascensão marcada triunfo de Cristo sobre Satanás. Como o apóstolo 

João escreveu: "O Filho de Deus se manifestou: para este fim, para destruir as obras do 

diabo" (1 João 3: 8; cf. Gn 3.15; Hb 2:14.). 

Em nono lugar, a ascensão sinalizou o Senhor está dando a obra do ministério para 

homens dotados. Quando ele subiu, Jesus enviou o Espírito, que não só deu dons 

espirituais aos crentes individuais (1 Cor. 12: 4-11), mas também homens dotados para a 

igreja (Ef. 4: 11-13). 

Em décimo lugar, a ascensão marcou o início dos trabalhos do misericordioso e fiel (Heb. 

2:17) e simpático (Heb. 4:15) sumo sacerdote de intercessão para o seu povo (Heb. 7:25). 

Finalmente, as garantias de ascensão e protege segunda vinda (Atos 1:11) de Cristo. 

Todos os cristãos devem celebrar tudo o que Jesus realizou por eles, o que culminou com 

a ascensão. "Para você conhecer a graça de nosso Senhor Jesus Cristo", escreveu Paulo, 

"que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela Sua pobreza nos tornássemos 

ricos" (2 Cor. 8: 9). 
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Introdução ao João 

João é único entre os evangelhos. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são 

conhecidos como os Sinópticos (de uma palavra grega que significa "ver juntos") por 

causa de suas semelhanças com o outro. Embora cada um tem suas próprias ênfases 

distintas e temas, os Sinópticos têm muito em comum. Eles seguem o mesmo esquema 

geral da vida de Cristo e são similares em conteúdo, estrutura e perspectiva. 

Mas até mesmo uma leitura superficial do evangelho de João revela ser muito diferente 

dos três primeiros. Todos os quatro contêm uma mistura de história narrativa e discursos 

de Jesus. O evangelho de João, no entanto, contém uma proporção maior de discurso em 

relação à narrativa do que os sinóticos. Ao contrário dos Sinópticos, João não contém 

parábolas narrativas, não há discursos escatológicos, não há relatos de Jesus exorcizar 

demônios ou leprosos, não existe uma lista dos doze apóstolos, e nenhuma instituição 

formal da Ceia do Senhor cura. João também não registra nascimento, batismo, 

transfiguração, a tentação de Jesus, a agonia no Getsémani, ou ascensão. 

Por outro lado, João inclui uma grande quantidade de material (mais de 90 por cento do 

evangelho) não foi encontrado nos sinóticos, tais como o prólogo descrevendo 

preexistência e encarnação (de Cristo 1: 1-18 ); O ministério de Jesus no início de Judéia 

e Samaria (caps 2-3.); Seu primeiro milagre ( 2: 1-11 ); Seu diálogo com Nicodemos ( 3: 

1-21 ); Seu encontro com uma mulher samaritana ( 4: 5-42 ); Sua cura de um coxo ( 5: 1-

15 ) e um homem cego ( 9: 1-41 ); tanto em Jerusalém; Sua Pão de discurso Vida ( 6: 22-

71 ); Sua afirmação de ser a água viva ( 7: 37-38 ); Sua tomando para si o nome de Deus 

(veja a discussão sobre 08:24 no capítulo 29 do presente volume); Seu discurso 

apresentando-se como o Bom Pastor e suas consequências ( 10: 1-39 ); a ressurreição de 

Lázaro (11: 1-416); a lavagem dos pés dos discípulos ( 13: 1-15 ); Discurso do Cenáculo 

(caps 13-16.); Alta Priestly Prayer (cap 17). Jesus; a pesca milagrosa ( 21: 1-6 ); e 

recomissionamento Jesus 'de Pedro e previsão de seu martírio ( 21: 15-19 ).João também 

contém mais o ensino no Espírito Santo do que é encontrado nos sinóticos. 

Duas coisas devem-se ter em mente a respeito das diferenças entre João e os Evangelhos 

sinópticos. Em primeiro lugar, essas diferenças não são contradições; nada em João 

contradiz os Sinópticos, e vice-versa. Em segundo lugar, as diferenças entre João e os 

sinóticos não deve ser exagerada. Tanto João e os sinóticos presente Jesus Cristo como o 

Filho do Homem, o Messias de Israel ( Marcos 2:10 ; João 1:51 ), e do Filho de Deus, 

Deus em carne humana ( Marcos 1: 1 ; João 01:34 ). Todos os quatro evangelhos 

imaginá-Lo como o Salvador, que veio para "salvar o seu povo dos seus pecados" ( Mt 

01:21. ; cf.João 3:16 ), morreu uma morte sacrificial na cruz e ressuscitou dos mortos. 

João e os sinóticos foram desenhados pelo Espírito divino para complementar um ao 

outro. Eles "representam um encravamento tradição, isto é, ... eles reforçam mutuamente 

ou se explicam mutuamente "(DA Carson, Douglas J. Moo e Leon Morris, Uma 

Introdução ao Novo Testamento [Grand Rapids: Zondervan, 1992], 161 . itálico no 

original.). Por exemplo, no seu julgamento ( Marcos 14:58 ) e quando Ele estava na cruz 

( Marcos 15:29 ), os inimigos de Jesus acusou-o de ter alegou que iria destruir o 

templo. Os Sinópticos não registram a base para essa alegação falsa, mas João faz 

( 02:19 ). Os Sinópticos não explicam por que os judeus tinham que trazer Jesus diante 

de Pilatos; João explica que os romanos haviam retido a partir-lhes o direito da pena 



capital ( 18:31 ). O lugar Sinópticos Pedro no pátio do sumo sacerdote ( Matt 

26:58. ; Marcos 14:54 ; Lucas 22: 54-55 ); João explica como ele ganhou acesso ( João 

18: 15-16 ). A chamada de Pedro, André, Tiago e João ( Mat. 4: 18-22 ) torna-se mais 

compreensível à luz de João 1: 35-42 , o que revela que eles já haviam passado algum 

tempo com Jesus. O registro Sinópticos que, imediatamente após a alimentação dos cinco 

mil Jesus enviou as multidões longe ( Matt 14:22. ; Marcos 06:45 ); João revela por que 

ele fez isso: Eles pretendiam tentar fazê-lo rei ( João 6:15 ). Do Evangelho de João, é 

evidente que quando o Sinédrio reuniu-se na quarta-feira da Semana Santa para traçar a 

prisão de Jesus ( Marcos 14: 1-2 ), eles estavam apenas a implementação de uma decisão 

tomada anteriormente, após a ressurreição de Lázaro ( João 11: 47-53 ). 

Não só de João informações fundo fazem passagens no Sinópticos mais compreensível; o 

contrário também é verdadeiro. João, escrita décadas depois que os outros, assumiu seus 

leitores estavam familiarizados com os eventos registrados nos Sinópticos. As narrativas 

do nascimento de Mateus e Lucas revelam como a Palavra eternamente preexistente 

( João 1: 1 ) chegou a ter uma família humana (João 2:12 ). Em 01:40 João introduziu 

André como o irmão de Pedro, embora ele ainda não tinha mencionado Pedro. Nota 

explicativa de João que "João [Batista] ainda não tinha sido lançado na prisão" (João 

3:24 ) assume que seus leitores sabia que eventualmente seria. No entanto, o evangelho 

de João não registra a prisão de João Batista, que é descrito nos Sinópticos ( 04:12 

Matt. ; 14: 3 ; Marcos 06:17 ;Lucas 03:20 ). João observou que "Jesus mesmo testificou 

que um profeta não tem honra na sua própria pátria" ( João 4:44 ), ainda que a declaração 

não foi encontrado em seu evangelho. É, no entanto, registrou nos Sinópticos ( Mt 

13:57. ; Marcos 6: 4 ; Lucas 04:24 ). João 6:67 , 70-71 refere-se aos doze apóstolos; mas 

como mencionado acima, o evangelho de João, ao contrário dos sinóticos ( Mateus 10: 2-

4. ; Marcos 3: 14-19 ; Lc 6: 13-16 ), não tem uma lista dos doze apóstolos. Do jeito que 

eles são introduzidos, João evidentemente esperava que seus leitores saibam que Maria e 

Marta foram ( 11: 1 ), mesmo que ele não tinha anteriormente se referiu a eles. Eles são, 

no entanto, mencionado no Evangelho de Lucas ( 10: 38-42 ). Nesse mesmo contexto, 

João notou que Maria era a mesma que ungiu os pés do Senhor ( 11: 2 ). Ele não quis 

relacionar essa história até o capítulo 12, mas assumiu seus leitores estariam 

familiarizados com ele a partir das contas sinóticos ( Mateus 26: 6-13. ; Marcos 14: 3-

9 ). O relato de João de hesitação de Filipe para trazer os gregos a Jesus até depois ele 

consultou primeiro com André ( 12: 21-22 ) pode ter sido motivado pelos leitores 

'familiaridade com Jesus' comando, "Não vá no caminho dos gentios" ( Mateus 10: 5. ). 

A Autoria do Evangelho de João 

Como os outros três evangelhos, o evangelho de João não nome do seu autor. Mas de 

acordo com o testemunho da igreja primitiva, o apóstolo João escreveu. Irineu (cad 130-

200) foi a primeira pessoa a nomear explicitamente João como autor. Em sua obra Contra 

as Heresias, escrito no último trimestre do segundo século, Irineu testificou: "Depois 

[depois dos Evangelhos Sinópticos foram escritos], João, o discípulo do Senhor, que 

também havia se inclinou sobre o peito, fez-se publicar um Evangelho durante a sua 

permanência em Éfeso, na Ásia "(3.1.1). O que torna o seu testemunho especialmente 

valiosa é que Irineu foi discípulo de São Policarpo ( Eusébio, História Eclesiástica, 5,20), 

que era um discípulo do apóstolo João (Irineu, Contra as Heresias, 3.3.4). Assim, havia 

uma linha direta de Irineu para João, com apenas um link intervir. Teófilo de Antioquia, 

que viveu por volta da mesma época, como Irineu, escreveu: "Os escritos sagrados nos 

ensinam, e toda a-bearing espírito [inspiradas] homens, um dos quais, João, diz:" No 



princípio era o Verbo, eo Verbo estava com Deus '"( Para Autolycus, 2.22). Os pais da 

igreja após Irineu constante que o apóstolo João autoria deste evangelho. O Muratorian 

Canon (a lista de livros do Novo Testamento do século II), Tertuliano, Clemente de 

Alexandria, Orígenes, Dionísio de Alexandria, e Eusébio todos citá-lo como seu autor. 

Escritores anteriores, apesar de não nomear o apóstolo João como seu autor, mostrar 

familiaridade com o quarto evangelho. Justino Mártir (cad 100-165) citou João 3: 

5 ( Primeira Apologia, 61). Que seu aluno Taciano incluído João em seu Diatessaron (o 

mais antigo conhecido harmonia dos evangelhos) oferece mais evidências de que Justin 

estava familiarizado com ele. Mesmo alguns fora da igreja (por exemplo, os gnósticos 

como Heracleon, Ptolemaeus, Basilides, eo apócrifo Evangelho de Tomé; Marcião [que 

rejeitou todos os evangelhos, exceto Lucas]; eo adversário pagão do Cristianismo, 

Celsus), embora eles a rejeitaram ou torcido sua verdade, reconheceu que o quarto 

evangelho foi escrito pelo apóstolo João. 

O título ("De acordo com João", ou "O Evangelho Segundo João") não faz parte do texto 

original inspirado, mas foi adicionado em manuscritos posteriores. No entanto, nenhum 

manuscrito jamais foi encontrado, que atribui o Evangelho de João para alguém que não 

seja ele. Daniel B. Wallace observa que 

a sequência ininterrupta sugere reconhecimento (ou pelo menos o reconhecimento) de 

autoria de João, logo no primeiro trimestre do segundo século. Na verdade, o Evangelho 

de João é único entre os evangelistas para dois papiros precoce (p 66 e P 75 , datada de c. 

200) atestar a autoria joanina. Uma vez que estes dois [manuscritos] não estavam 

intimamente relacionadas entre si, esta tradição comum [de autoria de João] deve precedê-

los por pelo menos três ou quatro gerações de cópia. ("O Evangelho de João: Introdução, 

Argumento, Contorno" [Estudos Bíblicos Press: www.bible.org , 1999]) 

Ao contrário dos evangelhos canônicos, evangelhos espúrios escritos por falsários, 

invariavelmente, alegou ter sido de autoria de uma figura proeminente na igreja primitiva, 

mas não conseguiu sobreviver a um escrutínio externamente ou internamente Por outro lado, 

os verdadeiros Evangelhos sempre resistiram a todos os exames legítima quanto à autoria , 

embora os nomes dos autores não estão incluídos. A primeira parcela existente de todos os 

livros do Novo Testamento é um pequeno fragmento (p 52 ), contendo alguns versos de João 

18 e que data de cerca de 130 dC (ou anterior). (Outro fragmento cedo, conhecido como o 

Egerton Papyrus 2, também cita partes do Evangelho de João. Scholars datá-la o mais tardar 

no meio do segundo século.) Críticos do século XIX com confiança datado do evangelho de 

João, na segunda metade do segundo século. A descoberta de p 52 no início do século XX, fez 

soar o dobre de finados para esse ponto de vista. O fragmento foi encontrado em uma região 

remota do Egito. Tempo permitindo o evangelho de João ter circulado tão longe empurra sua 

data de escrever de volta para o primeiro século. Além dos fragmentos de manuscritos acima 

mencionados, há alguma evidência arqueológica que também sugere que o evangelho de João 

era conhecido no início do segundo século (ver Leon Morris, O Evangelho Segundo João, O 

Novo Comentário Internacional sobre o Novo Testamento [ Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 

28-29). 

Assim como o testemunho externo, as evidências internas também aponta para o apóstolo 

João como o autor. O comentador do século XIX e estudioso textual BF Westcott resumiu 

que a evidência em uma série de círculos concêntricos, gradualmente estreitando o foco 

até o apóstolo João ( O Evangelho Segundo São João [Reprint; Grand Rapids: Eerdmans, 

1978], v- xxiv). Seu raciocínio é válido até hoje;"Westcott já não tanto sido refutado como 



ignorada Ninguém parece ter tratado de forma adequada com o seu argumento maciço 

(Morris,. João, 9) Seu argumento pode ser brevemente resumidas da seguinte forma.: 

. 1 O autor era um judeu. Ele estava familiarizado com opiniões judeus contemporâneos 

sobre uma ampla gama de tópicos, incluindo o Messias (por exemplo, 1:21 , 25 ; 6: 14-

15 ; 7: 26-27 , 31 , 40- 42 ;12:34 ), a importância da formação religiosa ( 07:15 ), a 

relação de sofrimento para o pecado pessoal ( 9: 2 ), e da atitude dos judeus em direção 

ao samaritanos ( 4: 9 ), as mulheres ( 4: 27 ), e os judeus helenistas da Diáspora 

( 07:35 ). Ele estava familiarizado com os costumes judaicos, incluindo a necessidade de 

evitar a contaminação cerimonial do contato com os gentios ( 18:28 ), a necessidade de 

purificação antes de celebrar Páscoa ( 11:55 ), assim como o casamento ( 2: 1-10 ) e 

enterro ( 11: 17-44 ; 19:40 ) costumes. Ele estava familiarizado com as grandes festas 

judaicas da Páscoa ( 2:13 ; 6: 4 ;11:55 ), tabernáculos (cabinas; 7: 2 ), e Dedicação 

(Hanukkah; 10:22 ). 

2. O autor era um judeu palestino. Ele tinha um conhecimento detalhado dos locais 

disponíveis apenas para quem tinha realmente viveu na Palestina. Ele distingue entre a 

Betânia, além do Jordão ( 01:28) eo Bethany, nos arredores de Jerusalém ( 11: 1 ), e ele 

sabia que a distância precisa do mesmo a partir de Jerusalém ( 11:18 ). Ele estava 

familiarizado com Jerusalém, descrevendo pelo menos três sites não mencionado nos 

sinóticos (o tanque de Betesda [ 5: 2 ], a piscina de Siloé [ 9: 7 ; embora Lucas menciona 

uma torre perto da piscina; Lucas 13: 4 ] e da ravina do Kidron [ 18: 1 ]). Ele também 

tinha um conhecimento detalhado do templo ( 02:14 , 20 ; 08:20 ; 10:23 ). 

3. O autor foi testemunha ocular. Ele deu detalhes específicos, mesmo quando eles não 

eram essenciais para a história. Muitos desses detalhes não poderia ter vindo de os 

Sinópticos, que não gravá-los. Eles incluem o nome do pai de Judas Iscariotes ( 6:71 ; 13: 

2 , 26 ), quanto tempo Lázaro já estava no túmulo ( 11:17 , 39 ), quanto tempo Jesus ficou 

em Sicar ( 04:40 , 43 ), a hora exata em que certos eventos ocorreram ( 1:39 ; 4: 

6 , 52 ; 19:14 ; cf. 13:30 ), e os números exatos ( 1:35 ; 2: 6 ; 6: 9 , 19 ; 19: 23 ; 21: 

8 , 11 ). Só Ele registrou que os pães o menino tinha na alimentação dos cinco mil foram 

feitas de cevada ( 6: 9 ), que depois de Maria derramou o perfume nos pés de Jesus a casa 

se encheu com a sua fragrância ( 12: 3 ), que os ramos das pessoas alinhadas com a estrada 

durante a entrada triunfal eram ramos de palmeiras ( 12:13 ), que os soldados romanos 

estavam no grupo que acompanhou Judas ao Getsêmani ( 18: 3 , 12 ), que a túnica de 

Jesus, era sem costura ( 19: 23 ), e que a Sua facecloth foi separado dos panos de linho 

( 20: 7 ). 

. 4 O autor era um apóstolo. Ele estava intimamente familiarizado com o que os Doze 

estavam pensando e sentindo-se (por 

exemplo, 2:11 , 17 , 22 ; 04:27 ; 06:19 ; 12:16 ; 13:22 , 28 ; 20 : 9 ; 21:12 ). 

5. O autor foi o apóstolo João. É notável que o apóstolo João, mencionado cerca de vinte 

vezes nos Evangelhos Sinópticos, não é nomeado uma vez em seu evangelho. Leon 

Morris observa: "Não é fácil pensar em uma razão para que qualquer cristão primitivo, 

menos que o próprio João, deve ter omitido completamente qualquer menção de um 

apóstolo tão proeminente" (Morris, João, 11). Além disso, apenas uma pessoa 

proeminente da autoridade inquestionável poderia ter escrito um evangelho que diferiam 

de forma tão marcante dos outros três (veja a discussão acima) e tinha-la universalmente 

aceito pela igreja. 



Em vez de nomear o apóstolo João como seu autor, o evangelho de João diz ter sido 

escrito por "o discípulo que Jesus amava" ( 21:20 ). Uma análise dos textos que o 

mencionam deixa claro que o discípulo amado é ninguém menos que o apóstolo João. A 

primeira pista para a sua identidade é que ele estava presente na Última Ceia 

( 13:23 ). Uma vez que apenas os Doze estavam presentes naquela refeição (Matt 

26:20. ; Marcos 14: 17-18 ; Lucas 22:14 ), o discípulo amado tinha que ter sido um 

apóstolo (o que significa que ele não pode ter sido João Marcos, Lazarus, ou o jovem rico 

[que nem sequer era um crente (! Matt 19:22. , como alguns críticos têm proposto))]. João 

21: 2 restringe ainda mais a sua identificação para Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de 

Zebedeu, ou dois outros discípulos sem nome. Pedro, Tomé, e Natanael não pode ser o 

discípulo amado, uma vez que eles são chamados no texto. (Ele também não pode ser 

Pedro, porque eles dirigem um ao outro [ 13:24 ; 21: 7 ]). Os dois discípulos sem nome 

também pode ser descartada; se um deles era o discípulo amado e, portanto, o autor do 

quarto evangelho, por que ele não mencionar o apóstolo João pelo nome? Além disso, a 

sua proximidade com Jesus ("reclinado no seio de Jesus" [ 13:23 ]), na Última Ceia, 

revela que o discípulo amado era um do círculo íntimo dos Doze. Desses três, ele não 

pode, como mencionado acima, foram Pedro. Nem poderia ter sido Tiago, porque ele foi 

martirizado muito cedo para ter escrito o evangelho de João ( Atos 12: 2 ). Pelo processo 

de eliminação, o discípulo amado e autor de João ( 21:24 ) só pode ser o apóstolo 

João.Essa identificação é ainda reforçada pela associação próxima do discípulo amado 

com Pedro ( 13: 23-24 ; 20: 2 ; 21: 7 ), o que era verdade de João ( Lucas 22: 8 ; Atos 3: 

1-11 ; 04:13 , 19 ; 08:14 ; Gal. 2: 9). 

Apesar da forte evidência externa e interna, muitos críticos, como sempre precisando 

desesperAdãoente de assalto a integridade das Escrituras para desacreditar a sua verdade 

e autoridade sobre suas vidas pecaminosas, negar que o apóstolo João escreveu o quarto 

evangelho. Os argumentos que apresentar são reflexo da descrença, não convence, e 

muitas vezes altamente subjetiva. Alguns argumentam que João, como seu irmão Tiago, 

foi martirizado muito cedo para ter escrito o evangelho de João. Mas essa visão é baseada 

em uma leitura errada do Marcos 10:39 , que indica apenas que os dois irmãos que 

sofrem, não necessariamente que eles seriam martirizados. 

Outros apontam para um "João O Elder" mencionado (de acordo com a interpretação de 

Eusébio) por Papias. Mas é pouco provável que tal pessoa sequer existia, muito menos 

nada escrito (DA Carson, O Evangelho Segundo João, O Pillar New Testament 

Commentary [Grand Rapids: Eerdmans, 1991], 69-70). 

Outro argumento infundado estendeu pelos críticos é que a cristologia do quarto 

evangelho é muito avançado para a primeira geração cristã a tê-lo escrito. Mas de João 

cristologia foi divinamente revelado (que críticos rejeitam) e está em harmonia com a do 

resto do Novo Testamento (cf. Rom. 9: 5 ; Filipenses 2: 6. ; Colossenses 2: 9 ; Tito 

2:13 ; 2 Pedro 1: 1 ). 

Ainda outros céticos espiritualmente cegos sustentam que um sem instrução ( Atos 4:13 ) 

pescador galileu não poderia ter sido suficientemente fluente em grego ter escrito o quarto 

evangelho. Mas Atos 04:13 não significa que João era analfabeto, mas apenas que ele não 

tinha sido treinado nas escolas rabínicas (cf. João 7:15 ). Galiléia estava perto da região 

predominantemente Gentil conhecido como Decápole, que era a leste e ao sul do Mar da 

Galiléia. Há também evidências de que o grego era falada por toda a Palestina no primeiro 

século (cf. Robert L. Tomé e Stanley N. Gundry "As línguas Jesus falou:" in. A Harmonia 



dos Evangelhos [Chicago: Moody, 1978], 309 -12). Além disso, João escreveu este 

evangelho depois de muitos anos de vida e ministrando entre as pessoas de língua grega 

em Éfeso (veja abaixo). Por isso, é tolice fazer presunções dogmáticas a respeito de sua 

competência em grego. 

Um olhar mais atento revela que João era o mais novo dos dois filhos de Zebedeu (Tiago 

é quase sempre o primeiro da lista, quando os dois são mencionados juntos, o que sugere 

que ele era o irmão mais velho), que era um pescador próspera do Mar da Galiléia e que 

é dono de seu próprio barco e funcionários contratados ( Marcos 01:20 ). A mãe de João 

era Salomé (cf. Marcos 15:40 com Matt 27:56. ), que contribuiu financeiramente para o 

ministério de Jesus ( Mateus 27:. 55-56 ), e que pode ter sido a irmã de Maria, mãe de 

Jesus ( João 19:25 ). Se assim for, João e Jesus teria sido primos. 

João aparece pela primeira vez nas Escrituras como um discípulo de João Batista ( João 

1: 35-40 ; embora caracteristicamente, João não revelou o nome próprio). Quando o 

Batista apontou Jesus como o Messias, o apóstolo João deixou-o imediatamente e 

seguiram Jesus ( 1:37 ). Depois de permanecer com ele por um tempo, João voltou para 

a empresa de pesca de seu pai. Mais tarde, ele se tornou um discípulo permanente de Jesus 

( Mat. 4: 18-22 ). 

Junto com seu irmão, Tiago, e seu colega pescador, Pedro, João foi um dos três sócios 

mais íntimos de Jesus (cf. Mt 17:. 1 ; Marcos 5:37 ; Marcos 13: 3 ; 14:33 ). Depois da 

ascensão, João tornou-se um dos líderes da igreja de Jerusalém ( Atos 1:13 ; 3: 1-11 ; 4: 

13-21 ; 8:14 ; . Gal 2: 9 ). Segundo a tradição, João passou as últimas décadas de sua vida 

em Éfeso, supervisionando as igrejas na região circundante (Clemente de 

Alexandria, quem é o homem rico que será salvo ?, 42) e escrevendo suas três epístolas 

(CAD 90-95 ). Perto do fim de sua vida (de acordo com Irineu [ Contra as 

Heresias, 3.3.4], João viveu até o tempo do imperador Trajano [ad 98-117]), João foi 

banido para a ilha de Patmos. Foi lá que ele recebeu e anotou as visões descritas no livro 

de Apocalipse (cad 94-96). 

Apesar de sua reputação como "o apóstolo do amor", João tinha um temperamento 

ardente. Jesus chamado João e Tiago "Sons da Thunder" ( Marcos 3:17 ), e os dois irmãos 

viveu até esse nome. Indignado quando uma aldeia samaritana recusou-se a receber Jesus 

e os discípulos, e superestimar seu poder apostólico, eles ansiosamente perguntou ao 

Senhor: "Você quer que a gente mandar descer fogo do céu e os consuma?" ( Lucas 

9:54 ). No único lugar registrado nos Evangelhos sinópticos, onde João agia e falava 

sozinho, ele revela a mesma atitude, dizer a Jesus: "Mestre, vimos um homem expulsar 

demônios em teu nome, e tentamos impedi-lo porque ele não segue junto com a gente 

"( Lucas 9:49 ). 

Embora ele suavizou para com as pessoas ao longo do tempo (I traçar o desenvolvimento 

de seu caráter espiritual no meu livro Doze Homens comuns [Nashville: W Publishing 

Grupo, 2002]), João nunca perdeu sua paixão pela verdade. Duas vinhetas de seus anos 

em Éfeso revelar isso. De acordo com Policarpo, "João, o discípulo do Senhor, vai tomar 

banho em Éfeso, e perceber [o herege] Cerinthus dentro, correu para fora da casa de banho 

sem tomar banho, exclamando: 'Vamos voar, para que até mesmo o banho- casa cair, 

porque Cerinthus, o inimigo da verdade, está dentro '"(Irineu, Contra as 

Heresias,3.3.4). Clemente de Alexandria relata como João entrou sem medo o 



acampamento de um bando de ladrões cujo capitão tinha fé professada uma vez em Cristo, 

e levou-o ao verdadeiro arrependimento (Quem é o homem rico que será salvo ?, 42). 

Data e local da escrita 

Não há nada específico no próprio Evangelho para indicar quando foi escrita. Datas dadas 

por estudiosos conservadores vão desde antes da queda de Jerusalém para a última década 

do primeiro século.(Como mencionado acima, uma data no segundo século está 

descartada pela descoberta do papiro fragmenta p 52 e Egerton papiro 2.) Várias 

considerações a favor de uma data para o fim do intervalo (cad 80-90). O evangelho de 

João foi escrito por tempo suficiente após a morte de Pedro (cad 67-68) para o boato de 

que João viveria para ver a segunda vinda de ter desenvolvido ( João 21: 22-23 ). Esse 

boato teria mais plausibilidade quando João era um homem velho. João não menciona a 

queda de Jerusalém ea destruição do Templo (70 dC). Se o seu evangelho foi escrito uma 

década ou mais depois desse evento, pode já não ter sido um problema para os seus 

leitores. (A destruição do Templo, em qualquer caso teria sido menos significativa para 

os gentios e judeus da diáspora do que para os judeus da Palestina.) Finalmente, embora 

não seja dependente deles, João estava ciente dos Evangelhos sinópticos. A data posterior 

permite que o tempo para que eles tenham sido escritos e divulgados entre os leitores de 

João. O testemunho dos pais da igreja confirma ainda que João foi o último dos quatro 

evangelhos a ser escrito (por exemplo, Irineu ,, Contra as Heresias, 3.1.1; 

Eusébio, História Eclesiástica, 3,24, 6,14). 

De acordo com a tradição uniforme da igreja primitiva, João escreveu seu evangelho, 

enquanto vivia em Éfeso. 

Propósito 

João é o único dos evangelhos que contém uma declaração precisa do objetivo do autor: 

"Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para 

que, crendo, tenhais vida em seu nome "(20:31). O objetivo de João foi tanto apologético 

("para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus") e evangelístico ("e para que, 

crendo, tenhais vida em seu nome"). De acordo com seu propósito evangelístico, João 

usou o verbo "crer" quase uma centena de vezes, mais do que o dobro do que os 

Sinópticos, enfatizando que aqueles aqueles que crêem em Jesus receberão a vida eterna 

(3: 15-16, 36; 4:14; 5:24, 39-40; 6:27, 33, 35, 40, 47-48, 54, 63, 68; 10:10, 28; 12:50; 14: 

6; 17: 2 3; 20:31). 

Proposito de desculpas de João, que é inseparável do seu propósito evangelístico, era 

convencer seus leitores de verdadeira identidade de Jesus. Ele apresenta-Lo como Deus 

encarnado (1: 1, 14; 08:23, 58; 10:30; 20:28), o Messias (1:41; 4: 25-26), e o Salvador do 

mundo (4 : 42). Para o efeito, João sublinhado repetidamente sinais miraculosos de Jesus 

(por exemplo, 3: 2; 6: 2, 14; 07:31; 09:16; 11:47; 12:18; 20:30), incluindo oito aquelas 

específicas: transformar água em vinho (2: 1-11), cura o filho de um oficial do rei (4: 46-

54), curando um paralítico no tanque de Betesda (5: 1-18), alimentando os cinco mil (6: 

1 -15), andando sobre o mar da Galiléia (6: 16-21), a cura um homem cego de nascença 

(9: 1-41), ressuscitando Lázaro dentre os mortos (11: 1-45), e proporcionando uma pesca 

milagrosa de peixes (21: 6-11). Além desses sinais foi o sinal mais convincente da própria 

ressurreição all-de Jesus (20: 1-29). 



Em suma, João apresenta Jesus como o Verbo eterno, Messias e Filho de Deus que, por 

meio de Sua morte e ressurreição, traz o dom da salvação para a humanidade. As pessoas 

respondem por aceitar ou rejeitar a salvação que vem somente através da fé nEle. 

Esboço 

I. A Encarnação do Filho de Deus (1: 1-18) 

A. Sua Divindade (1: 1-2) 

B. Seu trabalho de pré-encarnado (1: 3-5) 

C. Sua Precursor (1: 6-8) 

D. Sua rejeição (1: 9-11) 

E. Sua recepção (1: 12-13) 

F. Sua Carne Tornando-se (1: 14-18) 

II. A apresentação do Filho de Deus (1: 19-4: 54) 

A. Apresentação por João Batista (1: 19-34) 

1. Para os líderes religiosos (1: 19-28) 

2. No batismo de Cristo (1: 29-34) 

B. Apresentação aos seus primeiros discípulos (1: 35-51) 

1. André e Pedro (1: 35-42) 

2. Filipe e Natanael (1: 43-51) 

C. Apresentação na Galiléia (2: 1-12) 

1. Primeiro sinal: a água em vinho (2: 1-10) 

2. Disciples acreditar (2: 11-12) 

D. Apresentação na Judéia (2: 13-3: 36) 

1. A limpeza do templo (2: 13-25) 

2. Ensinar Nicodemus (3: 1-21) 

3. Pregação de João Batista (3: 22-36) 

E. Apresentação em Samaria (4: 1-42) 

1. Testemunha para a mulher samaritana (4: 1-26) 

2. Testemunha aos discípulos (4: 27-38) 

3. Testemunha do Samaritans (4: 39-42) 

F. Apresentação na Galiléia (4: 43-54) 

1. Recepção pelos galileus (4: 43-45) 

2. Segundo sinal: curar o filho do nobre (4: 46-54) 



III. A oposição ao Filho de Deus (5: 1-12: 50) 

A. Oposição na festa em Jerusalém (5: 1-47) 

1. Terceiro sinal: a cura do paralítico (5: 1-9) 

2. Rejeição pelos judeus (5: 10-47) 

B. Oposição na Galiléia (6: 1-71) 

1. Quarta sinal: alimentar 5.000 (6: 1-14) 

2. Quinto sinal: andar sobre a água (6: 15-21) 

3. Pão da Vida discurso (6: 22-71) 

C. Oposição na Festa dos Tabernáculos (7: 1-10: 21) 

D. Oposição na Festa da Dedicação (10: 22-42) 

E. Oposição em Betânia (11: 1-12: 11) 

1. Sétimo sinal: ressurreição de Lázaro (11: 1-44) 

2. Os Sinédrio lotes para matar Cristo (11: 45-57) 

3. Maria unge Cristo (12: 1-11) 

F. Oposição em Jerusalém (12: 12-50) 

1. A entrada triunfal (12: 12-22) 

2. O discurso sobre a fé e rejeição (12: 23-50) 

IV. A preparação dos Discípulos pelo Filho de Deus (13: 1-17: 26) 

A. No Cenáculo (13: 14/01: 31) 

1. Lavar os pés (13: 1-20) 

2. Ao anunciar a traição (13: 21-30) 

3. Ensinar em Sua partida (13: 31-14: 31) 

B. No caminho para o jardim (15: 17/01: 26) 

1. Instruindo os discípulos (15: 16/01: 33) 

2. Intercedendo junto ao Pai (17: 1-26) 

V. A execução do Filho de Deus (18: 1-19: 37) 

A. A rejeição de Cristo (18: 19/01: 16) 

1. Sua prisão (18: 1-11) 

2. Seus ensaios (18: 12-19: 16) 

B. A crucificação de Cristo (19: 17-37) 

VI. A ressurreição do Filho de Deus (19: 38-21: 23) 

A. O Enterro de Cristo (19: 38-42) 

B. A Ressurreição de Cristo (20: 1-10) 



C. As aparições de Cristo (20: 11-21: 23) 

1. Para Maria Madalena (20: 11-18) 

2. Para os discípulos sem Tomé (20: 19-25) 

3. Para os discípulos, com Tomé (20: 26-29) 

4. O propósito de João ao escrever seu evangelho: Parêntese (20: 30-31) 

5. Para os discípulos (21: 1-23) 

VII. Conclusão (21: 24-25) 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



1. A Palavra Divina (João 1: 1-5) 

No princípio era o Verbo, eo Verbo estava com Deus, eo Verbo 

era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas 

foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada surgiu que tem 

vindo a ser. Nele estava a vida, ea vida era a luz dos homens. A 

luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. (1: 
1-5) 

A seção do evangelho de João abertura expressa a verdade mais profunda no universo nos 

termos mais claros. Embora facilmente compreendida por uma criança, inspirados pelo 

Espírito as palavras de João transmitir uma verdade além da capacidade das maiores 

mentes da história humana de entender: o Deus infinito eterno tornou-se um homem na 

pessoa do Senhor Jesus Cristo. O glorioso, verdade incontestável que, em Jesus o divino 

"Verbo se fez carne" (1,14) é o tema do evangelho de João. 

A divindade do Senhor Jesus Cristo é um princípio essencial, inegociável da fé 

cristã. Diversas linhas de evidência bíblica fluem juntos para provar conclusivamente que 

Ele é Deus. 

Em primeiro lugar, as declarações diretas das Escrituras afirmam que Jesus é Deus. De 

acordo com sua ênfase sobre a divindade de Cristo, João registra várias dessas 

declarações. O verso do seu evangelho abertura declara: "a Palavra [Jesus] era Deus" 

(veja a discussão sobre este versículo mais adiante neste capítulo). No evangelho de João 

Jesus repetidamente assumiu para si o nome divino "Eu sou" (cf. 4:26; 8:24, 28, 58; 13: 

19: 18: 5, 6, 8). Em 10:30, Ele alegou ser um em natureza e essência com o Pai (que os 

judeus incrédulos reconheceu isso como uma reivindicação de divindade resulta da sua 

reação no v 33;. Cf. 5:18). Nem Jesus corrigir Tomé quando se dirigiu a ele como "meu 

Senhor e meu Deus!" (20:28); na verdade, Ele elogiou por sua fé (v. 29). A reação de 

Jesus é inexplicável se Ele não fosse Deus. 

Aos Filipenses Paulo escreveu: "[Jesus], subsistindo em forma de Deus", possuindo 

"igualdade com Deus" absoluto (Fp 2: 6.). Em Colossenses 2: 9, ele declarou: "Porque 

nele toda a plenitude da Divindade habita em forma corpórea." Romanos 9: 5 se refere a 

Cristo como "Deus bendito eternamente"; Tito 2:13 e 2 Pedro 1: 1 o chamam de "nosso 

Deus e Salvador." Deus Pai dirigida ao Filho como Deus em Hebreus 1: 8: "O teu trono, 

ó Deus, é para todo o sempre, e o cetro justo é o cetro do seu reino." Em sua primeira 

epístola João se referiu a Jesus Cristo como "o verdadeiro Deus" (1 João 5:20). 

Em segundo lugar, Jesus Cristo recebe títulos em outros lugares nas Escrituras dadas a 

Deus. Como observado acima, Jesus tomou para si o nome divino "Eu sou." Em João 

12:40 João citou Isaías 06:10, uma passagem que na visão de Isaías se refere a Deus (cf. 

Is 6: 5.). No entanto, no versículo 41 João declarou: "Estas coisas Isaías disse porque viu 

a sua [de Cristo;. 36, 37, 42 cf. vv] glória, e ele falou Dele." Jeremias profetizou que o 

Messias seria chamado de "O Senhor [ YHWH ] nossa justiça "(Jer. 23: 6). 

Deus e Jesus são ambos chamados Pastor (Sl. 23: 1-João 10:14); Juiz (Gen. 18: 25-2 Tim. 

4: 1, 8); Um Santo (Is. 10:. 16:10 20-Ps; Atos 2:27; 3:14); Primeiro e último (Is 44: 6; 

48:. 12-Rev 01:17; 22:13.);Light (Sl 27: 1-João 8:12.); Senhor do sábado (Ex 16:23, 29; 



Levítico 19:... 3 Mateus 12: 8); Salvador (Is. 43: 11-Atos 4:12; Tito 2:13); Pierced One:; 

(Zc 12 10 João 19:37). Poderoso Deus (Is 10: 21-Isa. 9: 6.); Senhor dos senhores; (Deut 

10 17-Rev 17:14..) Alpha e Omega (Apocalipse 1: 8-Rev 22:13.); Senhor da Glória (Sl 

24: 10-1 Cor. 2: 8.); e Redentor (Is 41:14; 48:17; 63:. 16 Ef. 1: 7; Hb 9:12.). 

Em terceiro lugar, Jesus Cristo possui os atributos incomunicáveis de Deus, aqueles única 

para ele. A Escritura revela que Cristo seja eterno (Miquéias 5: 2; Isa. 9: 6.), Onipresente 

(Mat. 18:20; 28:20), onisciente (Mat. 11:27; João 16:30; 21:17) , onipotente (Filipenses 

3:21.), imutável (Hebreus 13: 8.), soberano (Mateus 28:18.), e gloriosa (João 17: 5; 1 Cor. 

2:. 8; cf. Is 42: 8 ; 48:11, onde Deus diz que Ele não vai dar a Sua glória para outra). 

Em quarto lugar, Jesus Cristo faz as obras que só Deus pode fazer. Ele criou todas as 

coisas (João 1: 3; Colossenses 1:16), sustenta a criação (Colossenses 1:17; Heb. 1: 3), 

ressuscita os mortos (João 05:21; 11: 25-44), perdoa o pecado (Marcos 2:10; cf. v. 7), ea 

sua palavra permanece para sempre (Mateus 24:35; cf. Is. 40: 8.). 

Em quinto lugar, Jesus Cristo recebeu adoração (Matt 14:33; 28: 9.; João 9:38; Phil 02:10; 

Heb. 1: 6.). -embora Ele ensinou que só Deus deve ser adorado (Mt 4 : 10). Escritura 

também registra que os dois homens Santo (Atos 10: 25-26) e dos santos anjos 

(Apocalipse 22: 8-9) recusou a adoração. 

Por fim, Jesus Cristo recebeu a oração, que só deve ser dirigida a Deus (João 14: 13-14; 

Atos 7: 59-60; 1 João 5: 13-15). 

Os versículos 1-18, o prólogo de apresentação de João da divindade de Cristo, são uma 

sinopse ou visão geral de todo o livro. João definido claramente seu objetivo ao escrever 

seu evangelho em 20: 31-que seus leitores "creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, 

e para que, crendo [eles], tenhais vida em seu nome." João revelou Jesus Cristo como "o 

Filho de Deus", a segunda pessoa da Trindade eterna. Ele se tornou um homem, o "Cristo" 

(Messias), e se ofereceu como sacrifício pelos pecados. Aqueles que colocam a sua fé 

n'Ele "terá vida em seu nome", enquanto que aqueles que rejeitam serão julgados e 

condenados à punição eterna. 

A realidade que Jesus é Deus, introduzido no prólogo, é exposta ao longo do livro por 

uma selecção cuidadosa de João de reivindicações e milagres que selam o caso. Os 

versículos 1-3 do prólogo ensina que Jesus é co-igual e co-eterno com o Pai; versículos 

4-5 relacionar a salvação que Ele trouxe, que foi anunciado pelo seu arauto, João Batista 

(vv 6-8.); versículos 9-13 descrevem a reação da raça humana a Ele, ou rejeição (. vv 10-

11) ou aceitação (vv 12-13.); versículos 14-18 resumir todo o prólogo. 

O prólogo também apresenta vários termos-chave que aparecem ao longo do livro, 

incluindo a luz (3: 19-21; 8:12; 9: 5; 12: 35-36, 46), as trevas (3:19; 08:12; 12 : 35, 46), 

vida (3: 15-16, 36; 04:14, 36; 05:21, 24, 26, 39-40; 6:27, 33, 35, 40, 47-48, 51, 53-54, 63, 

68; 08:12; 10:10, 28; 11:25; 12:25, 50; 14: 6; 17: 2, 3; 20:31), testemunha (ou 

testemunhar; 2: 25; 03:11; 05:31, 36, 39; 7: 7; 08:14; 10:25; 12:17; 15: 26-27; 18:37), 

glória (02:11; 05:41 , 44; 07:18; 08:50, 54; 11: 4, 40; 12:41; 17: 5, 22, 24) e mundial (3: 

16-17, 19; 04:42; 06:14 , 33, 51; 7: 7; 08:12, 23, 26; 9: 5, 39; 10:36; 11:27; 12:19, 31, 46-

47; 13: 1; 14:17, 19 , 22, 27, 30-31; 15: 18-19; 16: 8, 11, 20, 28, 33; 17: 5-6, 9, 11, 13-

16, 18, 21, 23-25; 18 : 36-37). 



Desde os primeiros cinco versículos do evangelho prólogo de João fluir três evidências 

da divindade do Verbo encarnado, Jesus Cristo: Sua preexistência, Seu poder criador, e 

sua auto-existência. 

A preexistência da Palavra 

No princípio era o Verbo, eo Verbo estava com Deus, eo Verbo 
era Deus. Ele estava no princípio com Deus. (1: 1-2) 

Arche ( início ) pode significar "fonte" ou "origem" (cf. Cl 1:18; Apocalipse 3:14); ou 

"regra", "autoridade" "governante", ou "uma autoridade" (cf. Lc 0:11; 20:20; Rom. 08:38; 

1 Cor 15:24;.. Ef 1:21; 3 : 10; 06:12; Colossenses 1:16; 2:10, 15; Tito 3: 1). Ambas as 

conotações são verdadeiros de Cristo, que é o Criador do universo (v 3; Colossenses 1:16; 

Heb. 1: 2.). E seu regente (Col. 2:10; Efésios 1: 20- . 22; Filipenses 2: 9-

11). Mas Arche refere-se aqui para o início do universo descrito em Gênesis 1: 1. 

Jesus Cristo foi já existentes, quando os céus ea terra foram criados; Assim, ele não é um 

ser criado, mas existiu desde toda a eternidade. (Desde o início dos tempos, com a criação 

do universo físico, o que quer que existia antes que a criação é eterna.) "O Logos [Palavra] 

não em seguida, começar a ser, mas naquele ponto em que tudo começou a ser, ele 

já era. No início, um lugar onde você pode, a Palavra já existia. Em outras palavras, o 

Logos é antes do tempo, eterno. " (Marcus Dods, "João" em W. Robertson Nicoll, 

ed. Comentário Bíblico os expositores ' [Reprint; Peabody Mass .: Hendrickson, 2002], 

1: 683 ênfase no original..). Essa verdade fornece a prova definitiva da divindade de 

Cristo, pois só Deus é eterno. 

O imperfeito do verbo eimi ( era ), descrevendo ação contínua no passado, reforça ainda 

mais a preexistência eterna do Verbo. Ele indica que Ele era continuamente na existência 

antes do início. Mas ainda mais importante é a utilização de eimi em vez 

de ginomai ("tornou-se"). O último termo refere-se a coisas que vêm à existência (cf. 1: 

3, 10, 12, 14). Teve João usado ginomai , ele teria implicado que a Palavra veio a existir 

no início junto com o resto da criação. Mas eimi salienta que a Palavra sempre 

existiu; nunca houve um momento em que Ele veio a existir. 

O conceito da palavra ( logos ) é um impregnado com significado para ambos os judeus 

e gregos. Para os filósofos gregos, os logos era a, princípio abstrato impessoal da razão e 

da ordem no universo. Foi em algum sentido uma força criativa, e também a fonte da 

sabedoria. O grego média pode não ter totalmente compreendido todas as nuances de 

significado com o qual os filósofos investidos o termo logos .No entanto, mesmo para 

leigos o termo teria significado um dos princípios mais importantes do universo. 

Para os gregos, então, João apresentou Jesus como a personificação e concretização 

dos logos . Ao contrário do conceito grego, no entanto, Jesus não era uma fonte 

impessoal, força, princípio ou emanação.Nele, os verdadeiros logos que era Deus se 

tornou um homem-um conceito estranho ao pensamento grego. 

Mas logos não era apenas um conceito grego. A palavra do Senhor foi também um tema 

Antigo Testamento significativa, bem conhecido para os judeus. A palavra do Senhor foi 

a expressão de poder e sabedoria divina. Pela Sua palavra Deus introduziu a aliança 

abraâmica (Gn 15: 1), deu a Israel os Dez Mandamentos (Ex 24: 3-4; Dt 5:.... 5; cf. Ex 



34:28; Dt 9:10) , participou da construção do templo de Salomão (1 Reis 6: 11-13) (. 1 

Sam 3:21), revelou Deus para Samuel, pronunciou julgamento sobre a casa de Eli (1 Reis 

02:27), aconselhou Elias (1 Reis . 19: 9 e ss), dirigido Israel através de porta-vozes de 

Deus (cf. 1 Sam 15: 10 e ss .; 2 Sam 7: 4ss .; 24, 11s .; 1 Reis 16: 1-4; 17:... 2-4, 8ss .; 18: 

1; 21: 17-19.; 2 Crônicas 11: 2-4), foi o agente da criação (Sl 33: 6), e revelou Escritura 

aos profetas (Jr 1:.. 2; Ez . 1: 3; Dan. 9: 2; Hos. 1: 1; Joel 1: 1; Jonas 1: 1; Mic. 1: 1; Sf 

1:. 1; Hag. 1: 1; Zc 1: 1. ; Mal. 1: 1). 

João apresentou Jesus aos seus leitores judeus como a encarnação do poder divino e 

revelação. Ele iniciou a nova aliança (. Lucas 22:20; Hb 9:15; 12:24), instrui os crentes 

(João 10:27), une-los em um templo espiritual (1 Coríntios 3: 16-17; 2 Cor.. . 6:16; Ef 

2:21), revelou Deus ao homem (João 1:18; 14: 7-9), os juízes aqueles que rejeitam Ele 

(João 3:18; 05:22), dirige a igreja através daqueles a quem Ele levantou-se para conduzi-

la (Ef 4: 11-12; 1 Tm 5:17; Tito 1:.. 5; 1 Pedro 5: 1-3), foi o agente da criação (João 1: 3; 

Col. 01:16; Heb. 1: 2), e inspirou a Escritura escrita por escritores do Novo Testamento 

(João 14:26), através do Espírito Santo, que Ele enviou (João 15:26). Como o Verbo 

encarnado, Jesus Cristo é a palavra final de Deus para a humanidade: "Deus, depois de 

Ele falou há muito tempo para os pais, pelos profetas em muitas vezes e de muitas 

maneiras, nestes últimos dias falou-nos no seu Filho" (Heb . 1: 1-2). 

Então João tomou seu argumento um passo adiante. Em Sua preexistência eterna do 

Verbo estava com Deus. A tradução Inglês não trazer toda a riqueza da expressão grega 

( pros ton Theon ). Essa frase significa muito mais do que simplesmente que a Palavra 

existiu com Deus; it "[dá] a imagem de dois seres pessoais que enfrentam entre si e 

engajar-se em um discurso inteligente" (W. Robert Cook, A Teologia de João [Chicago: 

Moody, 1979], 49). Desde toda a eternidade Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, 

foi "com o Pai [ pros ton patera ] "(1 João 1: 2) em profunda, íntima 

comunhão. Talvezpros ton Theon poderia ser melhor traduzida como "face-to-face." A 

Palavra é uma pessoa, não um atributo de Deus ou uma emanação Dele. E Ele é da mesma 

essência que o Pai. 

No entanto, em um ato de infinita condescendência, Jesus deixou a glória do céu e o 

privilégio de comunhão face-a-face com o Pai (cf. Jo 17: 5). Ele voluntariamente 

"esvaziou-se, tomando a forma de servo, tornando-se em semelhança da Homens__He 

humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz" (Fil. 2: 7-8). Charles 

Wesley capturou alguns de a maravilha de que a verdade maravilhosa no hino familiar "E 

pode ser que eu ganhe?": 

  

Ele deixou o trono de Seu Pai acima, 
Tão livre, tão infinito Sua graça! 
Esvaziou-se de tudo, mas o amor, 
E sangrou por raça indefesa de Adão. 

  

Amor Amazing! Como pode ser 
Que Tu, meu Deus, deverias morrer por mim? 
Amor Amazing! Como pode ser 
Que Tu, meu Deus, deverias morrer por mim? 

  



Descrição de João da Palavra atingiu o seu auge na terceira cláusula deste verso de 

abertura. Não só a Palavra existe desde toda a eternidade, e ter comunhão face-a-face com 

Deus, o Pai, mas também o Verbo era Deus. Essa declaração simples, apenas quatro 

palavras em Inglês e Grego ( theos en ho logos ), é talvez a declaração mais clara e direta 

da divindade do Senhor Jesus Cristo para ser encontrado em qualquer lugar na Escritura. 

Mas, apesar de sua clareza, grupos heréticos quase desde o momento João escreveu estas 

palavras têm torcido o seu significado para apoiar suas doutrinas falsas sobre a natureza 

do Senhor Jesus Cristo.Notando que theos ( Deus ) é anarthrous (não precedido pelo 

artigo definido), alguns argumentam que é um substantivo indefinido e traduzem 

erroneamente a frase, "a Palavra era divina" (ou seja, a simples posse de algumas das 

qualidades de Deus) ou, ainda mais terrível, "o Verbo era um deus ". 

A ausência do artigo antes de theos , no entanto, não significa que seja por tempo 

indeterminado. Logos ( Palavra ) tem o artigo definido para mostrar que ele é o sujeito 

da frase (uma vez que é no mesmo caso como theos ). Assim, a tradução "Deus era o 

Verbo" é inválido, porque "a Palavra", não "Deus" é o tema. Seria também 

teologicamente errada, porque iria igualar o Pai ("Deus" quem o Verbo estava com o 

número anterior) com o Palavra, negando assim que os dois são pessoas distintas. O 

predicado nominal ( Deus ) descreve a natureza da Palavra, mostrando que Ele é da 

mesma essência que o Pai (cf. HE Dana e Julius R. Mantey, A Gramática manual do 

grego do Novo Testamento [Toronto: MacMillan, 1957] , 139-40; AT Robertson, o 

ministro e seu Novo Testamento grego [Separata: Grand Rapids: Baker, 1978], 67-68). 

De acordo com as regras da gramática grega, quando o predicado nominal ( Deus nesta 

cláusula) precede o verbo, não pode ser considerada indefinida (e, portanto, traduzida 

como "um deus" em vez de Deus) simplesmente porque ele não tem o artigo. Que o 

termo Deus é definitiva e se refere ao verdadeiro Deus é óbvia por várias 

razões. Primeiro, theos aparece sem o artigo definido outras quatro vezes no contexto 

imediato (vv 6, 12, 13, 18; cf. 3:.. 2, 21; 09:16; Mt 5: 9). Não tradução das Testemunhas 

de Jeová até mesmo distorcida da Bíblia torna os anartros theos "um deus" nesses 

versículos. Em segundo lugar, se o significado de João era que a Palavra era divina, ou 

um deus, havia maneiras que ele poderia ter formulado-lo para fazer que inequivocamente 

claro. Por exemplo, se ele quis dizer que a Palavra era meramente em algum sentido 

divino, ele poderia ter usado o adjetivo theios (cf. 2 Pedro 1: 4). Deve ser lembrado que, 

como Robert L. Reymond, observa que "não há padrão Greek Lexicon" divino "como um 

dos significados de ofertas theos (e nem o substantivo tornou um adjetivo quando 'lança' 

seu artigo " Jesus, o Messias Divino [Phillipsburg, NJ:.. Presb & Ref, 1990], 303). Ou se 

ele queria dizer que a Palavra era um deus, ele poderia ter escrito ho logos en theos . Se 

João tinha escrito ho theos en ho logos , os dois substantivos ( theos e logos ) seriam 

intercambiáveis, e Deus, eo Verbo seria idêntico.Isso teria significado que o Pai era o 

Verbo, que, como mencionado acima, seria negar a Trindade. Mas, como Leon Morris 

pergunta retoricamente: "De que outra forma [com excepção theos en ho logos ] em grego 

seria um dizer: 'o Verbo era Deus "? ( O Evangelho Segundo João, A Commentary New 

International sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1979]., 77 n 15). 

Sob a inspiração do Espírito Santo, João escolheu o texto exacto que transmite com 

precisão a verdadeira natureza da Palavra, Jesus Cristo. "Ao theos sem o artigo, João não 

indica, por um lado, a identidade da pessoa com o Pai, nem ainda, por outro lado, qualquer 



natureza mais baixa do que a do próprio Deus "(HAW Meyer, Crítica e Exegetical 

manual ao o Evangelho de João [Reprint; Winona Lake, Ind .: Alpha, 1979], 48). 

Ressaltando sua importância, João reafirmou as verdades profundas do versículo 1 no 

verso 2. Ele enfatizou novamente a eternidade da Palavra; Ele já estava em existência no 

início , quando tudo o resto foi criado. Assim como fez no versículo 1, o pretérito 

imperfeito do verbo eimi ( era ) descreve existência contínua do Palavra antes do 

início. E, como João também observou no versículo 1, que a existência era uma das 

comunhão íntima com Deus , o Pai. 

A verdade da divindade e de plena igualdade de Jesus Cristo com o Pai é um elemento 

inegociável da fé cristã. Em 2 João 10 João advertiu: "Se alguém vem ter convosco, e não 

traz este ensino [o ensino bíblico a respeito de Cristo;. Cf. vv 7, 9], não recebê-lo em sua 

casa, e não dar-lhe uma saudação . " Os crentes não devem ajudar os falsos mestres 

heréticos de qualquer forma, inclusive dando aqueles que blasfemam contra Cristo 

alimentação e alojamento, uma vez que a pessoa que faz isso "participa de [seus] más 

ações" (v. 11). Tal comportamento aparentemente sem caridade é perfeitamente 

justificada em direção falsos mestres que negam a divindade do nosso Senhor e do 

evangelho, uma vez que eles estão sob a maldição de Deus: 

Há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas mesmo que 

nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciasse um evangelho ao contrário do que já vos 

pregamos, ele deve ser amaldiçoado! Como já dissemos antes, assim agora novamente o 

digo: Se alguém vos pregar outro evangelho além do que você recebeu, ele deve ser 

amaldiçoado! (Gal. 1: 7-9) 

Enfatizando o perigo mortal, tanto Paulo (Atos 20:29) e Jesus (Mat. 7:15) descrito falsos 

mestres como lobos disfarçados. Eles não estão a ser recebidos no aprisco das ovelhas, mas 

guardado contra e evitado. 

A confusão sobre a divindade de Cristo é imperdoável, porque o ensino bíblico a respeito 

é clara e inequívoca. Jesus Cristo é a Palavra eternamente preexistente, que goza de plena 

comunhão face-a-face e vida divina com o Pai, e é o próprio Deus. 

O poder criador da Palavra 

Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada 
surgiu que tem vindo a ser. (1: 3) 

Mais uma vez João expressa uma verdade profunda em linguagem clara. Jesus Cristo, o 

Verbo eterno, criou tudo o que . surgiu João ressaltou que a verdade, repetindo-lo 

negativamente, sem ele nada (lit., "nem mesmo uma coisa") passou a existir que tem 

vindo a ser. 

Que Jesus Cristo criou todas as coisas (cf. Cl 1:16; Heb. 1: 2) oferece mais duas provas 

de Sua divindade. Em primeiro lugar, o Criador de todas as coisas Ele mesmo deve ser 

incriado, e só o Deus eterno é incriado. O texto grego enfatiza a distinção entre a Palavra 

incriado e Sua criação, uma vez que um verbo diferente é usado aqui do que a usada nos 

versículos 1 e 2. Como observado no ponto anterior, João usou uma forma do 

verbo eimi ("ser "), o que denota um estado de ser, para descrever a Palavra nos versículos 



1 e 2; aqui, falando da criação do universo, ele usou uma forma do 

verbo ginomai ( passou a existir ). Que Jesus é o Criador também verifica a Sua 

divindade, porque Deus é retratado em toda a Bíblia como o Criador (Gn 1: 1; 102 Ps: 

25; Is 40:28; 42:.. 5; 45:18; Marcos 13: . 19; Rm 1:25; Ef. 3: 9; Rev. 4:11). 

Ao enfatizar o papel da Palavra na criação do universo, João rebateu o falso ensino que 

mais tarde evoluiu para a heresia perigosa conhecida como gnosticismo. Os gnósticos 

abraçou o dualismo filosófico comum a filosofia grega, que considerou que o espírito era 

bom e a matéria era má. Eles argumentaram que, desde a matéria era má, o bom Deus não 

poderia ter criado o universo físico. Em vez disso, uma série de seres espirituais emanava 

dele até que finalmente uma dessas emanações descendente foi mal e tolo o suficiente 

para criar o universo físico. Mas João rejeitou essa visão herética, fortemente afirmando 

que Jesus Cristo era o agente do Pai na criação de tudo. 

O mundo atual, no entanto, é radicalmente diferente da boa criação original de Deus (Gn 

1:31). Os resultados catastróficos da queda não afetou apenas a raça humana, mas também 

a toda a criação. Jesus, portanto, um dia vai resgatar não só os crentes, mas também o 

mundo material, assim, como Paulo observou em Romanos 8: 19-21: 

Para o desejo ansioso da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação 

está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na 

esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção, 

para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 

Quando a maldição é levantada durante o reinado milenar de Cristo, 

  

O lobo habitará com o cordeiro, 
E o leopardo se deitará com o cabrito, 
E o bezerro, o leão novo eo animal cevado viverão juntos; 
E um menino pequeno os conduzirá. 
Além disso, a vaca eo urso vai pastar, 
Seus filhotes se deitarão juntos, 
E o leão comerá palha como o boi. 
A criança de enfermagem vai jogar pelo buraco da cobra, 
E a criança desmamada colocará a mão na cova do basilisco. 
Eles não vão ferir ou destruir em todo o meu santo monte, 
Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor 
Como as águas cobrem o mar. (Is. 11: 6-9) 

  

O lobo eo cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi; e pó será a comida 

da serpente. Eles vão fazer mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o 

Senhor. (Isa. 65:25) 

A auto-existência da Palavra 

Nele estava a vida, ea vida era a luz dos homens. A luz resplandece 
nas trevas, e as trevas não a compreenderam. (1: 4-5) 



Resultados mais uma vez a sua economia inspirado pelo Espírito de palavras, João nestes 

dois versos breves resumiu a encarnação. Cristo, a encarnação da vida eo glorioso, 

eterno Luz do Céu, entrou no mundo escurecido pelo pecado dos homens, e que o mundo 

reagiu de várias maneiras para ele. 

Como observado anteriormente neste capítulo, a temas de vida e luz são comuns no 

evangelho de João. Zoe ( vida ) refere-se a vida espiritual em oposição a bios , que 

descreve a vida física (cf. 1 João 2:16).Aqui, como em 05:26, refere-se principalmente a 

Cristo ter vida em si mesmo. Os teólogos se referem a isso como aseity, ou auto-

existência. É uma clara evidência da divindade de Cristo, pois só Deus é auto-existente. 

Esta verdade de Deus e de Cristo auto-existência, ter a vida em si mesmos, é fundamental 

para a nossa fé. Tudo o que é criado pode ser dito para ser "tornar-se", porque não criou 

nada é imutável. É essencial compreender que permanente, eterna, o ser não-mudança ou 

a vida é diferente de tudo o que está se tornando. "Ser" é eterno e fonte de vida para o que 

é "tornar-se". Isso é o que distingue criaturas do Criador, nos de Deus. 

Gênesis 1: 1, estabelece esta realidade fundamental com a declaração: "No princípio Deus 

criou os céus ea terra." Porque é a verdade mais importante na Bíblia, é o mais 

agredido. Incrédulos saber que para se livrar da criação é para se livrar de um Criador. E 

para se livrar de Deus deixa os homens livres para viver da maneira que quiser, sem 

julgamento. 

O universo inteiro se enquadra na categoria de "tornar-se" porque houve um momento em 

que ele não existia. Antes de existência foi a auto-existente eterno ser-a fonte da vida 

Deus, que é puro, ser auto-existente, a vida pura, e nunca se tornar nada. Toda a criação 

recebe a sua vida a partir do exterior, por Ele, mas Ele deriva Sua vida de dentro de si 

mesmo, dependendo nada por sua vida. Houve um momento em que o universo não 

existia. Nunca houve um momento em que Deus não existisse. Ele é auto-existência, vida, 

"Eu sou quem eu sou" (Ex. 03:14). Ele é de eternidade a eternidade. Atos 17:28 diz com 

razão: "Nele vivemos, nos movemos e existimos." Nós não podemos viver ou mover ou 

seja, sem a Sua vida. Mas Ele sempre viveu e se mudou e foi. 

Esta é a descrição ontológica mais pura de Deus e dizer Jesus é a vida é dizer a verdade 

mais pura sobre a natureza de Deus que Ele possui. E, como no versículo 3, Ele, então, é 

o Criador. 

Enquanto como o Criador Jesus é a fonte de tudo e de todos que vive, a palavra vida no 

evangelho de João sempre se traduz zōē , que João usa para a vida espiritual ou eterna. Ela 

é transmitida pela graça de Deus soberano (06:37, 39, 44, 65; cf. Ef. 2: 8) para todos 

aqueles que acreditam em Jesus Cristo Salvadora (1:12; 3: 15-16, 36; 6: 40, 47; 20:31; cf. 

Atos 16:31; Rom. 10: 9-10; 1 João 5: 1, 11-13). Foi para dar vida espiritual para os 

pecadores que "foram mortos em [suas] delitos e pecados" (Ef 2: 1.), Que Jesus veio ao 

mundo (10:10; cf. 6:33). 

Embora seja adequado para fazer alguma distinção entre a vida ea luz, a declaração a vida 

era a luz interrompe qualquer desconexão entre os dois. Na realidade, João está escrito 

que a vida e luz não podem ser separados. Eles são essencialmente os mesmos, com a 

idéia de luz enfatizando a manifestação da vida divina. A vida era a luz é a mesma 

construção que "o Verbo era Deus" (v. 1). Como Deus não está separado do Palavra, mas 



o mesmo em essência, de modo de vida e compartilhar luz as mesmas propriedades 

essenciais. 

A luz combina com a vida em uma metáfora com a Proposito de clareza e contraste. A 

vida de Deus é verdadeiro e santo. Luz é que a verdade e santidade manifesto contra a 

escuridão da mentira e do pecado. Luz e vida estão ligados nesta mesma maneira em João 

8:12, em que Jesus diz: "Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas, 

mas terá a luz da vida." A conexão entre a luz ea vida também é claramente feita no 

Antigo Testamento. Salmo 36: 9 diz: "Pois em ti está o manancial da vida; na tua luz 

vemos a luz." 

"A luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus" (2 Cor. 4: 4) é nada 

mais do que o que irradia, a vida manifesta de Deus brilhando em seu Filho. Paulo 

especificamente diz: "Deus ... é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação 

do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo" (v. 6). Portanto, a luz se manifesta 

a vida de Deus em Cristo. 

Além de sua conexão com a vida, a luz leva seu próprio significado, como se vê no 

contraste entre a luz ea escuridão, o que é um tema comum nas 

Escrituras. Intelectualmente, luz refere-se a verdade (Sl 119: 105; Pv 6:23; 2 Cor. 4: 4..) 

E as trevas da falsidade (Rom 2:19.); moralmente, luz refere-se a santidade (Rm 13:12; 2 

Co 6:14; Efésios 5:.... 8; 1 Tessalonicenses 5: 5) e as trevas do pecado (Provérbios 04:19; 

Isa 05:20;.. Atos 26:18). O reino de Satanás é o "domínio das trevas" (Col. 1:13; Lc 22:53; 

Ef 6:12.), Mas Jesus é a fonte da vida (11:25; 14: 6; cf. Atos 3 : 15; 1 João 1: 1) e 

a luz que brilha nas trevas do mundo perdido (8:12; 9: 5; 12: 35-36, 46). 

Apesar frenéticos, assaltos furiosos de Satanás sobre a Luz, as trevas não a 

compreenderam Katalambanō ( compreender ) é melhor traduzida como 

"superar". Mesmo uma pequena vela pode conduzir a escuridão de um quarto; o brilhante 

e gloriosa Luz do Senhor Jesus Cristo destruirá totalmente reino das trevas de 

Satanás. Uma vez que Ele veio ao mundo, "a escuridão está passando, e a verdadeira luz 

já brilha" (1 João 2: 8). 

A orientação deste verso, então, não é que a escuridão não conseguiu compreender a 

verdade sobre Jesus; ao contrário, as forças das trevas conhecê-lo muito bem. Em Mateus 

08:29 alguns demônios "gritou [de Jesus], dizendo:" Que negócio é que temos uns com 

os outros, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? "" Na casa de Pedro 

em Cafarnaum, Jesus "expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demónios, 

porque sabiam quem Ele era" (Marcos 1:34). Lucas 4:41 registra que "demônios também 

estavam saindo de muitos, gritando:" Tu és o Filho de Deus! ' Mas repreendê-los, ele não 

iria permitir que eles falam, porque eles sabiam que ele era o Cristo. " Em Lucas 4:34 um 

demônio apavorada implorou: "Deixe-nos em paz! Que negócio é que temos uns com os 

outros, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és: o Santo de 

Deus!" Os demônios não só saber a verdade sobre Cristo, mas também acreditar. "Você 

acredita que Deus é um só", escreveu Tiago, "Fazes bem; os demônios o crêem, e 

estremecem" (Tiago 2:19). 

É porque eles entendem com total clareza o juízo de que os espera que Satanás e os 

demônios têm tentado desesperAdãoente ao longo da história para matar a vida e 

extinguir a Luz. No Antigo Testamento, Satanás tentou destruir Israel, a nação a partir do 



qual o Messias vir. Ele também tentou destruir a linhagem real de que o Messias iria 

descer (2 Reis 11: 1-2). No Novo Testamento, ele levou tentativa fútil de Herodes para 

matar o Jesus infantil (Mat. 2:16). No início do seu ministério terreno, Satanás tentou em 

vão tentar Jesus a desviar-se da cruz (Mt 4: 1-11.). Mais tarde, ele repetiu a tentação de 

novo através de um de seus seguidores mais próximos (Matt. 16: 21-23). Mesmo aparente 

triunfo de Satanás na cruz, na realidade, marcou sua derrota final (Col. 2:15; 2:14 Heb; 

cf. 1 João 3: 8.). 

Da mesma forma, os incrédulos estão eternamente perdidos não porque eles não sabem a 

verdade, mas porque rejeitá-la: 

A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm 

a verdade em injustiça, porque o que se sabe sobre Deus é evidente dentro deles; pois 

Deus tornou evidente para eles. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis, o 

seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo percebidos por 

meio do que tem sido feito, de modo que eles fiquem inescusáveis. Pois, embora tendo 

conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas eles 

tornaram-se fúteis em suas especulações, eo seu coração insensato se obscureceu. (Rom. 

1: 18-21) 

(Para uma discussão mais aprofundada sobre este ponto, ver a exposição de 1: 9-11, no 

capítulo 2 deste volume.) 

Ninguém que rejeita a divindade de Cristo pode ser salvo, pois Ele mesmo disse em João 

08:24: "Portanto, eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes 

que eu sou, morrereis nos vossos pecados. " É justo, então, que João abre seu evangelho, 

que enfatiza tão fortemente a divindade de Cristo (cf. 08:58; 10: 28-30; 20:28), com uma 

poderosa afirmação de que a verdade essencial. 

 

2. Resposta à Palavra Encarnada (João 1: 

6-13) 

Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio 

como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos 

cressem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar 

testemunho da luz. Não era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, 

ilumina todo homem. Ele estava no mundo, eo mundo foi feito por 

ele, eo mundo não o conheceu. Ele veio para os Seus, e aqueles 

que foram os seus não o receberam. Mas a todos quantos o 

receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a 

saber, aos que crêem no seu nome, que não nasceram do sangue, 

nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de 

Deus. (1: 6-13) 

A vida sem pecado (João 8:46; 2 Cor. 5:21), palavras sem precedentes (Matt 07:29; João 

7:46.), E reivindicações surpreendentes (João 4: 25-26; 8:58) de Jesus Cristo prendeu a 

atenção das pessoas e obrigou-os a reagir, o que fizeram de várias maneiras. 



Alguns foram superficialmente atraídos para Jesus. Mais tarde, no seu evangelho João 

registra que "alguns estavam dizendo [de Jesus]:" Ele é um bom homem '"(7:12). Indo 

um passo além do que, outros reconheceu como um grande líder religioso; um profeta 

(Mt 21:11, 46;. Lucas 7:16), possivelmente até mesmo "João Batista ... Elias ... Jeremias 

ou um dos profetas" (Mt 16:14).. Por causa do Jesus refeição criado para eles, a multidão 

Galileu decidiu fazê-Lo rei à força (João 6: 14-15), esperando que ele se libertar do jugo 

dos romanos odiavam e continuar a fornecer comida milagrosamente. Mas tal raso, o 

sentimento material era passageira. O mesmo tipo de multidão da Judeia inconstante que 

alegrou-se com a Sua entrada triunfal em Jerusalém, gritando: "Hosana ao Filho de Davi: 

bendito o que vem em nome do Senhor; Hosana nas alturas!" (Mateus 21: 9.) Teria poucos 

dias depois gritar: "Fora com ele, embora com-o, crucifica-O!" (João 19:15). 

Alguns foram fortemente atraídos a Jesus, mas dispostos a comprometer-se a Ele. João 

12:42 registros que "muitos mesmo dos governantes creram nele, mas por causa dos 

fariseus não estavam confessando-O, por medo de que eles seriam expulsos da 

sinagoga." O exemplo clássico de alguém que se encolheu a partir de um compromisso 

total a Cristo é o jovem rico: 

Como Ele estava assentado em uma viagem, um homem correu para Ele e ajoelhou-se 

diante dele, e lhe perguntou: "Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna?" E Jesus 

disse-lhe: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Sabes os 

mandamentos: 'Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso 

testemunho, não defraudar , honra teu pai e mãe. '"E ele disse-lhe:" Mestre, eu guardava 

todas estas coisas desde a minha juventude. " Olhando para ele, Jesus sentiu um amor por 

ele e disse-lhe: "Uma coisa te falta: vai, vende tudo o que possui e dá aos pobres, e terás 

um tesouro no céu; e vem, e segue-me." Mas com essas palavras que ele estava triste, e 

ele foi embora de luto, pois ele foi um dos que possuía muitos bens. (Marcos 10: 17-22) 

Outros ainda eram abertamente hostis a Jesus. De acordo com João 7:12 alguns estavam 

reivindicando, "Ele leva o povo ao erro." Em seu julgamento diante de Pilatos, as 

autoridades judaicas "começaram a acusá-lo, dizendo:" Achamos este homem enganosa 

nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, um rei 

'"(Lucas 23: 2 ). Mesmo depois de sua morte, a acusações caluniosas sobre Ele continuou: 

"Agora, no dia seguinte, o dia depois da preparação, os sumos sacerdotes e os fariseus 

reuniram-se com Pilatos, e disse: 'Senhor, lembramos que quando Ele ainda estava vivo 

que enganador disse: "Depois de três dias estou a subir novamente" "(Mat. 27: 62-63). 

Para outros, Jesus era um louco: ou possuído por demônios, ou perturbado. João 10:20 

registros que "muitos deles estavam dizendo, 'Ele tem um demônio e é insano. Por que 

você ouvi-lo?'" Os líderes judeus perguntou sarcasticamente: "Não dizemos nós bem que 

és samaritano, e que tem ? um demônio ... Agora sabemos que tens demônio "(João 08:48, 

52; cf. 7:20; Mat. 09:34; 10:25). Mesmo Sua própria família em um ponto "saiu para 

assumir a custódia dele; para que eles estavam dizendo, 'Ele perdeu Seus sentidos'" 

(Marcos 3:21). 

Os fariseus e os escribas, incapaz de negar seu poder sobrenatural, e não estão dispostos 

a atribuí-la a Deus, ficaram com a alternativa blasfemo que Seu poder veio do próprio 

Satanás (Mt 0:24;. Marcos 3:22; Lucas 11:15) . Eles aparentemente espalhar essa mentira 

condenatório em todo Israel, como o evento registrado em Mateus e Marcos ocorreu na 

Galiléia e o descrito em Lucas meses depois, na Judéia. 



O tema comum que liga todas essas respostas inadequadas é a incredulidade-o pecado 

que em última análise, condena todos aqueles que rejeitam a Jesus Cristo. João 3:18 diz: 

"Quem nele crê não é julgado;. Aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no 

nome do unigênito Filho de Deus" Jesus repreendeu aqueles que repetidamente se recusou 

a acreditar nele: 

Você não tem a sua palavra permanece em vós, para que você não acredita que ele 

enviou. (João 5:38) 

Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis; se outro vier em seu próprio nome, 

você vai recebê-lo. (João 5:43) 

Mas eu disse a você que você viu-me, e ainda não acredito. (João 6:36) 

Mas porque eu digo a verdade, você não acredita em mim. (João 8:45) 

Jesus respondeu-lhes: "Eu disse a você, e você não acredita;.. As obras que eu faço em 

nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim Mas você não credes, porque não sois 

das minhas ovelhas" (João 10: 25-26) 

Mas em contraste com a incredulidade dos perdidos, aqueles a quem o Pai deu a Jesus 

(João 6:37) responder por acreditar totalmente em Suas reivindicações e ensino. Eles vão 

receber todas as bênçãos da salvação, a vida eterna, o perdão dos pecados, e adoção de 

filhos de Deus: 

Quem acredita que vai nele tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, que deu o 

seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 

eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o 

mundo fosse salvo por Ele. (João 3: 15-17) 

Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Filho não verá a 

vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. (João 3:36) 

Verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me 

enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a 

vida. (João 5:24) 

Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho, e crê nele tenha a 

vida eterna, e eu Eu o ressuscitarei no último dia. (João 6:40) 

Verdade, em verdade vos digo que aquele que crê tem a vida eterna. (João 6:47) 

Dele todos os profetas dão testemunho de que em Seu nome todo aquele que nele crê 

recebe o perdão dos pecados. (Atos 10:43; cf. 13:39) 

Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de 

todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. (Rom. 1:16) 

Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama 

o filho nascido dele. (1 João 5: 1) 



Os Evangelhos registram a crença de Pedro, Natanael (João 1: 48-50) (Mateus 16:16.), Os 

discípulos (Mt 14:33.), Uma mulher samaritana (João 4: 28-29) e os outros de sua aldeia (João 

4:42), um homem cego a quem Jesus curou (João 9: 35-38), as mulheres que visitaram o 

túmulo vazio (Mat. 28: 9), e do ex-cético. Tomé (João 20:28). Atos 01:14 relatos de que os 

irmãos de nosso Senhor passou a acreditar depois da ressurreição (cf. Jo 7: 5). 

Tendo estabelecido a divindade de Jesus Cristo na abertura de cinco versos do prólogo, 

João agora se volta para as duas únicas respostas possíveis a essa realidade: a 

incredulidade ou crença. Antes de descrever essas respostas, no entanto, João descreveu 

aquele que veio para dar testemunho de Jesus para que as pessoas possam acreditar nEle. 

João Batista: Testemunho Believable 

Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio 

como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos 

cressem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar 
testemunho da luz. (1: 6-8) 

A mudança abrupta de assunto do exaltado Senhor Jesus Cristo, o eterno, criador Deus 

auto-existente (vv. 1-5), a um mero homem enviado de Deus, é 

impressionante. Houve na verdade é "não apareceu", indicando o deslocar-se da Palavra 

divina para seu arauto terrena. Depois de descrever o Verbo que era Deus, João virou-se 

para a pessoa que anunciou que o Verbo era Deus. Isso arauto nome era 

JoãoBatista. (João, o apóstolo não nomeia a si mesmo em seu evangelho, por isso cada 

vez que o nome de João aparece, ele se refere a Batista [com exceção de quatro referências 

ao pai de Pedro; 01:42; 21:15, 16, 17].) 

A frase enviado de Deus confirma o papel de João, como arauto de várias maneiras. Em 

primeiro lugar, o Batista tinha uma missão divina como aquele que cumpriu as profecias 

do Antigo Testamento sobre precursor do Messias. Isaías previu ele (Isa. 40: 3; cf. Mt 3:. 

3; Marcos 1: 2-3). O Antigo Testamento termina com a profecia de Malaquias do profeta 

Elias, como vir antes do Dia do Senhor (Malaquias 3: 1; 4: 5-6.), O que o anjo do Senhor 

disse a Zacarias que se refere o João (Lucas 1: 17). Em segundo lugar, Batista foi enviado 

exclusivamente de Deus, porque sua concepção e nascimento eram milagrosas, desde que 

seus pais eram velhos e nunca tinha tido filhos (Lucas 1: 7, 36). Em terceiro lugar, o anjo 

do Senhor veio do céu para dizer a Zacarias que ele e Elisabete teria um filho que seria o 

arauto do Messias (Lucas 1: 8-17). Em quarto lugar, o Espírito Santo encheu Zacharias 

para profetizar sobre João (Lucas 1: 67-79). Em quinto lugar, o Batista foi enviado do 

Senhor no momento divinamente designado para iniciar seu ministério público (Lucas 

1:80). 

João foi o primeiro profeta verdadeiro (Matt. 14: 5; 21:26) para aparecer em Israel em 

400 anos, e seu corajoso, confrontadora pregação criou uma sensação. Marcos 1: 5 

descreve seu enorme impacto ao relatar como "toda a terra da Judéia estava saindo com 

ele, e todo o povo de Jerusalém, e eles estavam sendo batizados por ele no rio Jordão, 

confessando os seus pecados" (cf. Mt . 3: 5-6). Ele foi preparar os corações das pessoas 

para o Messias; portanto, destemidamente confrontado pecado e chamado para o 

arrependimento: "Ora, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da 

Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque o Reino dos céus está próximo" (Mt 3: 1.) . João 

ainda repreendeu Herodes ", por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque 



tinha casado com ela Para João dizia a Herodes:" Não te é lícito ter a mulher de teu irmão 

"." (Marcos 6: 17-18). Mesmo que o rei ateu reconheceu que João "era um homem justo 

e santo, ... e quando ele ouviu, ele estava muito perplexo, mas ele gostava de ouvi-lo" 

(Marcos 6:20). Lucas registra, no entanto, que Herodes tinha João preso por confrontar o 

seu pecado. Mateus 14: 1-12 dá conta da decapitação de João de Herodes. 

Porque a missão de João era também para anunciar a chegada do Messias, "ele estava 

pregando, e dizendo: 'Depois de mim One está chegando que é mais poderoso do que eu, 

e eu não sou digno de, abaixando-desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com 

água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo "(Marcos 1: 7-8). Como Herodes, os 

líderes religiosos judeus ficamos perplexos com João, e enviou uma delegação para 

interrogá-lo. Ele reiterou que sua missão era para anunciar a chegada do Messias. O 

apóstolo João registra o seu testemunho em 1: 19-36 (cf. Mt 3: 1-12; Lucas 7: 18-23.). 

O ministério do Batista despertou tanto entusiasmo que, embora ele disse de si mesmo 

em relação a Cristo, "One está chegando que é mais poderoso do que eu, e eu não sou 

digno de desatar a correia de suas sandálias" (Lucas 3:16), um culto de seguidores devotos 

cresceu em torno dele (cf. João 3:25). Infelizmente, alguns foram dedicados a João, em 

vez de o Messias cuja chegada, proclamou. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo encontrou 

alguns deles em Éfeso: 

Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando a região superior 

e chegou a Éfeso, e encontrou alguns discípulos. Ele disse-lhes: "Vocês receberam o 

Espírito Santo quando creram?"E eles disseram-lhe: "Não, nós nem sequer ouvimos que 

haja Espírito Santo." E ele disse: "Em que fostes batizados então?" E eles disseram: "No 

batismo de João." Paulo disse: "João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo 

ao povo que nEle crêem que vinha depois dele, isto é, em Jesus." Quando ouviram isso, 

foram batizados em nome do Senhor Jesus. (Atos 19: 1-5) 

Grupos de João Batista os legalistas persistiu no segundo século, e, portanto, ainda estavam 

por lá quando João escreveu seu evangelho. Portanto, ele salientou inferioridade de João 

Batista a Cristo. 

João Batista foi o maior homem que já viveu até sua época, como Jesus afirmou: "Em 

verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que 

João Batista!" (Mat. 11:11). Ele foi o maior homem, porque Deus o escolheu para 

executar a tarefa mais importante a esse ponto em humano-estar história o precursor do 

Messias. Ele foi o primeiro a anunciar publicamente que Jesus era o Salvador (João 

1:29). No entanto, apesar disso, ele próprio reconheceu: "Este é aquele de quem eu disse: 

'Aquele que vem depois de mim tem um posto mais alto do que eu, porque ele existia 

antes de mim" (João 1:15). Alguns dos seus discípulos zelosos, preocupado com sua 

reputação, 

veio a João e disseram-lhe: "Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens 

dado testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com ele." João respondeu e disse: 

"Um homem não pode receber nada menos que tenha sido dado a ele do céu. Vós mesmos 

sois testemunhas de que eu disse: 'Eu não sou o Cristo', mas, 'Eu fui enviado na frente 

dele." Aquele que tem a esposa é o esposo;. Mas o amigo do noivo, que está presente eo 

ouve, regozija-se muito com a voz do esposo Então, este meu gozo foi feito completo que 

ele cresça e que eu diminua ".. (João 3: 26-30) 



William Hendriksen ressalta o contraste entre João Batista e Jesus: 

Cristo era ( PT ) desde toda a eternidade; João veio ( egeneto ). 

Cristo é a Palavra ( ho logos ); João é um mero homem ( Anthropos ). 

Cristo é o próprio Deus; João é comissionado por Deus. 

Cristo é a luz real; João veio a prestar declarações relativas a luz real. 

Cristo é o objeto de confiança; João é o agente através de cujo testemunho homens 

passaram a confiar na luz real, mesmo Cristo. ( New Testament Commentary: O 

Evangelho Segundo João, Vol. 1. [Grand Rapids: Baker, 1953], 76. A ênfase no original) 

A missão de João era não se exaltar, mas para ser uma testemunha sobre Messias, para 

dar testemunho da luz. Ele é o primeiro de oito testemunhas que aparecem no evangelho 

de João; os outros são o Pai (05:37), as palavras de Jesus (08:18) e obras (05:36; 10:25), 

Escrituras do Antigo Testamento (5:39), alguns daqueles que se encontrou com Ele (4: 

29), os discípulos (15:27; 19:35; 21:24), e do Espírito Santo (15:26). Os termos 

legal testemunha ( marturia ) e testemunhar ( manureō ) são palavras relacionadas ao 

fato, não opinião, como em um ambiente de sala de audiências. Os termos são usados 

principalmente no Novo Testamento pelo apóstolo João (77 de seus 113 ocorrências são 

no evangelho de João, epístolas, ou Revelação). 

João é propriamente chamado o Batista porque ele foi enviado por Deus para batizar os 

pecadores arrependidos, em preparação para a vinda do Messias (1:31). No entanto, o 

propósito de tudo que ele fez foi dar testemunho de Jesus (1:15, 23, 29, 32, 34, 36; 05:33, 

36), de modo que todos cressem por meio dele. As pessoas acreditam em Cristo (1: 12; 

03:18; 06:29) , através do depoimento de testemunhas como João. Eles são os agentes da 

crença, mas Cristo é o objeto de crença. Salvação, então, como em todas as vezes era uma 

questão de fé em Deus e no que Ele disse (cf. Rom. 4: 1-16). 

Para contrariar qualquer exaltação falso de João Batista, o apóstolo João escreveu que 

ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da Luz. À primeira vista, essa 

declaração parece contradizer a declaração de Jesus que João Batista "era a lâmpada que 

ardia e brilhava e você quisestes alegrar-vos por um tempo com a sua luz "(5:35). Duas 

palavras gregas diferentes são usadas, no entanto. O termoLuz usada nesta passagem para 

se referir a Cristo Phosphorus , que se refere à essência da luz. Em 5:35, no entanto, Jesus 

descreveu João como um luchnos , que se refere a uma lâmpada portátil. Jesus é a 

Luz; João meramente refletiu-lo (veja a discussão de v 4 no capítulo 1 do presente 

volume.). 

Incrédulos: Testemunho Rejeitado 

Não era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele estava no 

mundo, eo mundo foi feito por ele, eo mundo não o conheceu. Ele veio para os Seus, 

e aqueles que foram os seus não o receberam. (1: 9-11) 

Que João Batista tinha que apontar a verdadeira Luz ilustra graficamente a cegueira do 

mundo, pois só os cegos não podem ver a luz. Os incrédulos são cegos espiritualmente, 



porque, como Paulo escreveu aos Coríntios, "o deus deste século cegou os entendimentos 

dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem 

de Deus" (2 Cor. 4: 4; cf. Is 61: 1-2; Lucas 4: 17-18.). 

Cegueira do mundo descrente é imperdoável, porque Jesus era a luz verdadeira que, 

vindo ao mundo, ilumina todo homem. alethinos ( verdadeiro ) é outro termo 

distintamente Joanino; todos, mas cinco de seus vinte e oito usos no Novo Testamento 

são nos escritos de João. Refere-se ao que é real e genuíno; de acordo com a de 

Thayer Lexicon grego, alethinos descreve "o que tem não só o nome e aparência, mas a 

verdadeira natureza correspondente ao nome." O povo de Deus tinha visto reflexos da luz 

de Sua glória, mas em Jesus o "esplendor da sua glória" full (Heb. 1: 3) foi revelado. 

Por meio de Sua vinda ao mundo Jesus ilumina todos os homens (cf. Isaías 49: 6.). Há 

várias explicações possíveis para que a verdade; cada um é ensinado no Novo 

Testamento. Isso pode significar que o Verbo encarnado não é outro senão a mais 

completa revelação de Deus, que já se revelou em toda a alma humana, uma verdade 

Paulo expressa aos Romanos: 

A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm 

a verdade em injustiça, porque o que se sabe sobre Deus é evidente dentro deles; pois 

Deus tornou evidente para eles. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis, o 

seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo percebidos por 

meio do que tem sido feito, de modo que eles fiquem inescusáveis. Pois, embora tendo 

conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas eles 

tornaram-se fúteis em suas especulações, eo seu coração insensato se obscureceu. (Rom 

1: 18-21; cf. Ef 4:18.). 

A frase também pode significar que Jesus é a auto-revelação de Deus da maneira mais 

glorioso para todos os homens que O viu ou ouviu falar sobre ele ou ler a sua 

história. Alguns poderiam limitar a ideia de restringir cada um somente para aqueles que 

o recebem. A primeira interpretação parece melhor no contexto, uma vez que se refere a 

aqueles no mundo que não recebê-lo, bem como aqueles que o fazem. Mesmo aqueles 

que nunca se tornarem filhos de Deus são responsáveis pelo conhecimento de Deus e Sua 

luz revelado em Cristo. Apesar de todos os homens são mortos espiritualmente (Ef. 2: 1-

3) e cego, eles são responsáveis pelo conhecimento de Deus revelado na criação e na 

consciência (Rom. 2: 14-15). 

A trágica realidade é que os pecadores rejeitar a "Luz do mundo" (João 8:12): 

Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a 

luz, porque as suas obras eram más. Para todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem 

para a luz para que as suas obras sejam manifestas. (João 3: 19-20) 

As pessoas se recusam a vir para a luz de Jesus Cristo, porque eles amam seu pecado e não 

quer que ele expostos; eles são deliberAdãoente cego. Assim, apesar de Jesus estava no 

mundo, eo mundo foi feito por ele, ainda que o mundo não o conheceu. O Criador 

do mundo (1: 3) tornou-se seu Salvador (cf. 4:42), mas o mundo rejeitado Ele e, assim, não 

o conhecia de uma forma de poupança. 



Kosmos ( mundo ) é outro termo usado frequentemente por João; mais da metade de suas 

ocorrências no Novo Testamento estão em seus escritos. Ele descreve o mundo físico (v 

9;. 12:25; 16:21, 28; 21:25);humanidade em geral (3:16; 6:33, 51; 12:19); e, mais 

freqüentemente, o sistema mal dominada por Satanás (3:19; 7: 7; 14:17, 30; 15: 18-19). É 

este terceiro sentido de kosmos que João tinha em mente quando escreveu que o mundo 

não o conheceu Cristo. Apesar de sua rejeição dEle, o mundo incrédulo vai, no entanto, 

um dia, ser forçado a reconhecer Jesus como Senhor (Fil. 2: 9-11) e juiz (João 5:22, 27). 

Tão chocante e trágico como a rejeição do mundo de Cristo, João virou-se para o ainda 

maior tragédia da rejeição de Israel. Que Jesus veio para os Seus lugar pode significar o 

mundo que Ele criou (cf. o segundo sentido de kosmos acima). Pode significar também o 

Seu lugar particular, a terra da promessa dada aos judeus por meio de Abraão, incluindo 

o reino terrestre vindo predito pelos profetas. Ele veio para a terra de Deus, para a cidade 

de Davi, o terreno do templo. Os judeus haviam esperado ao longo dos séculos para o 

Messias e Salvador para vir. O mais trágico de tudo foi a triste realidade de que quando 

Ele o fez, quem fosse o seu próprio povo não o receberam. Este segundo 

uso próprio refere-se principalmente à nação de Israel, de quem Deus disse: "Você só 

tem que conhecer de tudo as famílias da terra "(Amós 3: 2 NVI ). . Em todo o Antigo 

Testamento, Deus se refere ao povo judeu como "meu povo" (por exemplo, Ex 3: 7, 10; 

6: 7.; Lev 26:12; 1 Sm 02:29; 2 Sm 03:18;.. 1 Reis 06:13; 2 Reis 20: 5; 1 Crônicas 11: 2; 

2 Crônicas 01:11; Sl 50:... 7; Isa 1:... 3; Jer 02:11; Ez 11:20; Oséias 4: 6; Joel 3:.. 2; Amos 

7:15; Obad 1:13; Miquéias 6:. 3; Sf 2: 8; Zc. 8: 7-8), apesar de sua rebelião contra Ele 

freqüente. 

Tal como os seus antepassados, os israelitas dos dias de Jesus endureceu seus pescoços 

(Dt 10:16;. 2 Reis 17:14; 09:29 Neh;.. Jer 07:26; 17:23) e rejeitaram apesar do testemunho 

claro da Escrituras do Antigo Testamento (João 5:39). Em vez de se arrepender de seus 

pecados e aceitá-Lo como seu Messias, eles gritaram: "Crucifica-o! ... O seu sangue será 

sobre nós e sobre nossos filhos!" (Mat. 27:23, 25).Rejeição e colaboração de Israel no 

assassinato de seu Messias era um tema comum na pregação apostólica. No primeiro 

sermão cristão sempre pregou, Pedro disse às multidões se reuniram em Jerusalém para 

o Dia de Pentecostes, 

Homens de Israel, ouçam estas palavras: Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus 

com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou através dele no meio de vós, como 

vós mesmos sabeis-este, entregou mais pelo plano predeterminado e presciência de Deus, 

você pregado a uma cruz pelas mãos de homens ímpios e colocá-lo à morte .... pois, toda 

a casa de Israel saiba com certeza que Deus o fez Senhor e Cristo-este Jesus que vocês 

crucificaram . (Atos 2: 22-23, 36; cf. 3: 13-15; 4:10; 05:30; 10: 38-39; 13: 27-29) 

O tema da rejeição será repetido durante todo o evangelho de João. 

Os crentes: o testemunho Acreditado 

Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem 

feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome, que não 

nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade 
do homem, mas de Deus. (1: 12-13) 



A conjunção de ( mas ) é um pequeno ponto de apoio que marca uma mudança 

dramática. O ódio do mundo de Deus e rejeição de Cristo, de modo algum anula ou frustra 

o plano de Deus, pois Ele faz mesmo a ira dos homens louvá-Lo (Sl. 76:10). Haverá 

alguns que receberam. Aqueles a quem Deus quis para a salvação antes da fundação do 

mundo (Ef 1: 4; 2 Tim. 1: 9.) Vai na fé abraçar Cristo. Como Ele declarou em João 6:37, 

"Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o 

lançarei fora." 

Lambanō ( recebido ) poderia ser traduzida como "tomar posse", "obter", ou 

"aperto". Para receber a Cristo envolve mais do que mero reconhecimento intelectual de 

suas reivindicações. A última cláusula do versículo 12 se refere àqueles 

que recebeu como aqueles que crêem no seu nome. O conceito de crer em Cristo, outro 

tema importante para João, será desenvolvido em várias passagens em seu evangelho 

(06:29; 08:30; 9: 35-36; 0:36, 44; 14: 1; 16:. 9; 17:20; cf. 1 João 3:23; 5:13) Seu 

nome refere-se à totalidade do ser de Cristo, tudo o que Ele é e faz. Assim, não é possível 

separar a Sua divindade de Sua humanidade, a Sua sendo Salvador a partir de seu ser 

Deus, ou a Sua pessoa de Sua obra redentora. A fé salvadora aceita Jesus Cristo em tudo 

o que a Bíblia revela a respeito dele. 

Embora as pessoas não podem ser salvas até que eles recebem e crêem em Jesus Cristo, 

a salvação não deixa de ser uma obra soberana de Deus sobre o pecador morto e 

cego. João simplesmente afirma que ninguém viria a crer em Jesus a menos que Ele deu -

los . o direito de se tornarem filhos de Deus Eles são salvos inteiramente por "graça ... 

mediante a fé; e isto não vem de [si], é o dom de Deus, não como resultado de obras, para 

que ninguém se glorie "(Ef 2: 8-9.), porque" Deus escolheu [eles] desde o princípio para 

a salvação "(2 Ts 2:13.). Assim, eles nasceram de novo (João 3: 3, 7; 1 Pe. 1: 3, 23) . não 

nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de 

Deus Essas três afirmações negativas salientar o facto que a salvação não pode ser obtido 

através de qualquer herança racial ou étnica ( sangue), desejo pessoal ( carne), ou 

sistema feito pelo homem ( homem). (Ver também Mateus 8: 11-12; Lucas 3:.. 8; Gl 3: 

28- 29.) 

A grande verdade da eleição e soberana graça é aqui introduzida de forma adequada à 

própria base de menção da salvação de João. Nosso Senhor vai falar desta verdade em 6: 

36-47; 15:16; 17: 6-12. 

Porque todos carregar a culpa de incredulidade e rejeição, a frase , mas de Deus significa 

que a salvação, ou seja, receber e crer no Senhor Jesus Cristo, é impossível para qualquer 

pecador. Deus deve conceder o poder sobrenatural e com ela a vida divina e luz para o 

sem vida, pecador escurecido. 

 

 

3. A glória do Verbo encarnado (João 1: 

14-18) 



E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, 

glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de 

verdade. João deu testemunho sobre Ele e clamou, dizendo: "Este 

é aquele de quem eu disse:" O que vem depois de mim tem um 

posto mais alto do que eu, porque ele existia antes de mim '. "Para 

da sua plenitude todos nós recebemos, e . graça sobre graça 

Porque a lei foi dada por Moisés, a graça ea verdade vieram por 

Jesus Cristo Ninguém jamais viu a Deus a qualquer momento;. O 

Filho unigênito, que está no seio do Pai, Ele explicou-Lo (1. : 14-
18) 

Para os primeiros cinco séculos de sua existência, a igreja primitiva defendeu a verdadeira 

doutrina da Encarnação. Durante esse tempo, muitos ensinamentos errôneas sobre a união 

hipostática (a união das naturezas divina e humana em Cristo) foram apresentados, 

analisados e rejeitados. Por exemplo, alguns argumentaram que Jesus não tinha um 

espírito humano, mas sim que o Seu espírito divino, com um corpo humano. Essa visão 

preservada a Sua divindade, mas à custa de negar sua humanidade plena. Outros 

argumentaram que o divino Cristo espírito entrou no homem Jesus em Seu batismo, e 

deixou-o antes de sua crucificação. Outra falsa visão defendida por alguns foi a de que 

Jesus era um ser criado, e, portanto, inferior a Deus Pai. Ainda outros o viram como duas 

pessoas distintas, uma humana e outra divina; de acordo com que o ensino de Jesus era 

um homem no qual Deus habitou. 

Todos esses pontos de vista (e outros também) errou fatalmente ou negando plena 

divindade de Jesus Cristo ou a sua plena humanidade. A verdadeira igreja rejeitou-los 

todos em favor da visão bíblica de Jesus como o Deus-homem. O Concílio de Calcedônia 

(451 dC) declarou oficialmente que a verdade em uma das declarações mais famosas e 

importantes na história da igreja: 

Portanto, seguindo os santos Padres, todos nós com um acordo ensinar os homens a 

reconhecer um só e mesmo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo completo 

em Divindade e completo em masculinidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente 

homem, composto também de uma alma racional e corpo; de uma substância 

[ homoousios ] com o Pai no que diz respeito a sua Divindade, e ao mesmo tempo de uma 

substância com a gente no que diz respeito a sua masculinidade; como nós em todos os 

aspectos, sem pecado; no que respeita à sua divindade, nascido do Pai antes dos séculos, 

mas ainda no que diz respeito ao seu sexo teve, por nós homens e para nossa salvação, a 

da Virgem Maria, o portador de Deus [ Theotokos ]; um eo mesmo Cristo, Filho, Senhor, 

Unigênito, reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, 

sem separação; a distinção de naturezas sendo, de modo algum anulada pela união, mas 

sim as características de cada natureza a ser preservada e se unindo para formar uma 

pessoa e subsistência [ hupostasis ], não como parted ou separado em duas pessoas, mas 

um só e mesmo Filho e unigênito de Deus da Palavra, Senhor Jesus Cristo; até mesmo 

como os profetas, desde os tempos mais antigos falavam dele, e nosso Senhor Jesus Cristo 

nos ensinou, e o credo dos Padres foi decretada para nós. (Citado em Henry Bettenson, 

ed,. Documentos da Igreja Cristã[Londres:. Oxford Univ de 1967], 51-52) 

O fato de que a igreja invisível tem necessariamente sempre realizada a uma verdadeira 

doutrina da Encarnação, e tem em vários momentos reiterou a afirmação de Calcedônia, 

não significa que esta doutrina deixou de ser aguerrido. Ele ainda é alvo de falsos mestres, 

cultos e religiões falsas. O apóstolo João estava claro em suas epístolas que a verdadeira 



visão de Jesus como divino e humano foi um marco essencial da salvação (cf. 1 João 1: 

1-3; 2: 22-24; 4: 1-3, 14; 5 : 1, 5, 10-12, 20; 2 João 3, 7, 9). Revelação abre com a glória 

de Cristo (1: 4-20). 

Durante todo o prólogo do seu Evangelho (1: 1-18) João declarou as verdades profundas 

da divindade e Encarnação de Cristo, chegando a um poderoso crescendo nestes últimos 

cinco versos. Eles resumem o prólogo, que por sua vez resume todo o livro. Na sua 

linguagem caracteristicamente simples, João expressou a gloriosa realidade da 

Encarnação, apontando a sua natureza, as testemunhas, e impacto. 

A Natureza da Encarnação 

E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, 

glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de 
verdade. (1:14) 

O versículo 14 é a declaração bíblica mais concisa da Encarnação, e, portanto, um dos 

versos mais importantes da Escritura. As quatro palavras com que ele começa, o Verbo 

se fez carne, expressar a realidade que, na Encarnação Deus assumiu a humanidade; o 

infinito tornou-se finito; eternidade entrou no tempo; o invisível tornou-se visível (cf. Cl 

1.15); Criador entrou Sua criação. Deus se revelou ao homem na criação:, Escrituras do 

Antigo Testamento (2 Tim 3:16; 2 Pe. 1: 20-21) (Rom 1 18-21.), E, acima de tudo e mais 

claramente, em Jesus Cristo ( Hebreus 1: 1-2.). O registro de sua vida e obra, e sua 

aplicação e importância para o passado, presente e futuro, é no Novo Testamento. 

Como observado na discussão de 1: 1 no capítulo 1 deste volume, o conceito 

da palavra era um rico de significado para ambos os gregos e judeus. João aqui 

claramente o que ele implícita no início do prólogo: Jesus Cristo, final de Deus Palavra à 

humanidade (Heb. 1: 1-2), tornou-se carne. Sarx ( carne ) não tem aqui a conotação 

moral negativa que, por vezes, leva ( eg, Rm 8: 3-9; 13:14; Gal 5:13, 16-17, 19; Ef 2:... 

3), mas refere-se a estar físico do homem (cf. Mt 16:17; Rom.. 1: 3; 1 Cor 1:26; 2 

Coríntios 5:16; Gl 1,16; Ef 5,29; Phil 1:22)...... Que Ele, na verdade, tornou-se carne 

afirma plena humanidade de Jesus. 

Ginomai ( tornou-se ) não significa que Cristo deixou de ser o Verbo eterno, quando Ele 

se tornou um homem. Embora Deus é imutável, eterna pura "ser" e não "tornar-se" como 

todas as Suas criaturas são, na Encarnação o imutável (Hebreus 13: 8.) Deus se tornou 

plenamente homem, mas manteve-se totalmente a Deus. Ele entrou no reino dos que são 

de tempo e espaço criaturas e vida experiente como o é para aqueles que Ele criou. Nas 

palavras do pai da igreja do século V, Cirilo de Alexandria, 

Nós não ... afirmar que não houve qualquer mudança na natureza da Palavra, quando se 

tornou carne, ou que foi transformado em um homem inteiro, composto de alma e 

corpo; mas nós dizemos que a Palavra, de uma forma indescritível e inconcebível, unido 

pessoalmente ... para si mesmo descarnar, animado com uma alma racional, e, assim, 

tornou-se homem, e foi chamado o Filho do homem .... As naturezas que foram trazidos 

juntos para formar uma verdadeira unidade eram diferentes; mas fora de ambos é um só 

Cristo e um filho. Não queremos dizer que a diferença das naturezas é aniquilado por 

causa desta união; mas sim que a divindade ea humanidade, por seu concurso indizível e 



inexplicável em unidade, produziram para nós o único Senhor e Filho Jesus 

Cristo. (Citado em Bettenson,Documentos, 47) 

Não admira que Paulo escreveu sobre a Encarnação, 

  

Por confissão comum, grande é o mistério da piedade: 
Ele, que foi revelado na carne, 
Foi justificado no Espírito, 
Visto pelos anjos, 
Proclamado entre as nações, 
Crido no mundo, 
Recebido na glória. (1 Tim. 3:16) 

Charles Wesley também capturou a maravilha da Encarnação em seu majestoso hino "Hark 

O Herald Angels Sing!": 

  

Velado em carne Divindade ver, 
Hail th 'divindade encarnada! 
Satisfeito como o homem com os homens para habitar, 
Jesus, o nosso Emmanuel. 

  

Alguns acharam a Encarnação tão totalmente além da razão humana de compreender que 

eles se recusaram a aceitá-lo. O grupo herética conhecida como os Docetistas (de dokeo ; 

"parecer", ou "aparecer"), aceitando o dualismo da matéria e espírito tão predominante na 

filosofia grega na época, considerou que a matéria era má e espírito era bom. Assim, eles 

argumentaram que Cristo não poderia ter tido um material (e, portanto, o mal) corpo. Eles 

ensinaram em vez disso, que seu corpo era um fantasma, ou uma aparição, ou que o 

espírito divino Cristo desceu sobre o simples homem Jesus em Seu batismo, então o 

deixou antes de sua crucificação. Cerinthus, adversário de João em Éfeso, foi um 

docetista. João se opôs fortemente Docetism, o que compromete não só a encarnação de 

Cristo, mas também a sua ressurreição e expiação substitutiva. Como observado 

anteriormente neste capítulo, em sua primeira epístola, alertou, 

Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos para ver se são de Deus, 

porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Por isso, você sabe o Espírito de 

Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo espírito 

que não confessa a Jesus não procede de Deus; este é o espírito do anticristo, a respeito 

do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. (1 João 4: 1-3) 

João estava tão horrorizado com a heresia de Cerinthus que, como o historiador da igreja 

primitiva registros de Eusébio, 

João, o apóstolo entrou de uma vez um banho para lavar; mas apurar Cerinthus estava 

dentro, ele saltou para fora do lugar, e fugiu da porta, não resistindo a entrar sob o mesmo 

teto com ele, e exortou os que com ele a fazer o mesmo, dizendo: "Vamos fugir, para que 

o banho cair, enquanto Cerinthus, esse inimigo da verdade, está dentro. " ( História 

Eclesiástica, livro III, cap. XXVIII) 



O Filho eterno, não só se fez homem; Ele também habitou entre os homens de 33 

anos. Viviam traduz uma forma do verbo skēnoō , que literalmente significa "viver em 

uma barraca." A humanidade de Jesus Cristo não era uma mera aparência. Ele levou todos 

os atributos essenciais de humanidade e foi "feito à semelhança de homens" (Fil. 2: 7), 

"uma vez que os filhos participam da carne e do sangue, também ele semelhantemente 

participou das mesmas coisas, para que pela morte pode tornar impotente aquele que tinha 

o poder da morte, isto é, o diabo "(Hb. 2:14). Como o escritor de Hebreus passa a explicar: 

"Ele tinha que ser feito como seus irmãos em todas as coisas, para que Ele possa se tornar 

um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, para expiar os 

pecados do povo" (Heb. 2:17). E Ele armou a sua tenda no meio de nós. 

No Antigo Testamento, Deus de tendas com Israel por meio de Sua gloriosa presença no 

tabernáculo (Ex. 40: 34-35) e, mais tarde, no templo (1 Reis 8: 10-11), e revelou-se em 

algumas aparições pré-encarnado de Cristo (eg, Gn 16: 7-14; Ex 3: 2; Josh. 5: 13-15.; Jz. 

2: 1-4; 6: 11-24; 13: 3-23; Dan. 3: 25; 10: 5-6; Zc 1: 11-21).. Durante toda a eternidade, 

Deus será novamente tenda com Seu povo redimido e glorificado: 

E ouvi uma voz vinda do trono, dizendo: "Eis aqui o tabernáculo de Deus está entre os 

homens, e Ele habitará [ skēnoō ] entre eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará 

entre eles, e Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, e não haverá mais ser qualquer 

morte, não vai haver mais pranto, nem clamor, nem dor; as primeiras coisas passaram 

"(Ap 21: 3-4; cf. 12:12; 13: 6) 

Embora Jesus manifestou divino de Deus glória durante sua vida terrena com uma clareza 

nunca antes visto, ele ainda foi velado por Sua carne humana. Pedro, Tiago e João, vi uma 

manifestação física da glória celestial de Jesus na transfiguração, quando "o seu rosto 

resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz" (Mt 17: 2; cf. 2 

Pedro 1.: 16-18). Essa foi uma prévia da glória revelada para ser visto em seu retorno (Matt. 

24: 29-30; 25:31; Ap 19: 11-16) e a plenitude da Sua glória celestial como a única luz da 

Nova Jerusalém (Ap 21:23). Mas os discípulos viram santa natureza Jesus manifesta de Deus 

principalmente por exibir atributos divinos, como a verdade, a sabedoria, o amor, a graça, 

conhecimento, poder e santidade. 

Jesus manifesta o mesmo essencial glória como o Pai, porque assim como Deus eles 

possuem a mesma natureza (10:30). Apesar das alegações dos falsos mestres, através dos 

séculos, monogenes ( unigênito) não implica que Jesus foi criado por Deus e, portanto, 

não é eterno. O termo não se refere a origem de uma pessoa, mas descreve-o como único, 

o único de sua espécie. Assim Isaque poderia ser corretamente chamado de 

Abraão monogenes (Heb. 11:17), mesmo que Abraão teve outros filhos, porque Isaque 

sozinho era o filho do pacto. Monogenes distingue Cristo como o único Filho de Deus 

dos crentes, que são filhos de Deus em um sentido diferente (1 João 3: 2). BF Westcott 

escreve: "Cristo é o Filho unigênito, para Aquele a quem o título pertence em um sentido 

completamente original e singular, distinto daquele em que há muitos filhos de Deus (vv. 

12-F)." ( O Evangelho De acordo com St. João [Reprint; Grand Rapids: Eerdmans, 1978], 

12). Relação única de Jesus ao Pai é um dos principais temas do evangelho de João (cf. 

1:18; 3:35; 5: 17-23, 26, 36-37; 6:27, 46, 57; 08:16, 18 -19, 28, 38, 42, 54; 10:15, 17, 30, 

36-38; 12: 49-50; 14: 6-13, 20-21, 23, 31; 15: 9, 15, 23 -24; 16: 3, 15, 27-28, 32; 17: 5, 

21, 24-25; 20:21). 

Manifestação dos atributos divinos de Jesus revelou Sua glória essencial como o Filho de 

Deus ", pois nele toda a plenitude da Divindade habita em forma corpórea" (Cl 2: 9). Os 



dois atributos mais estreitamente relacionadas com a salvação é graça e verdade. A 

Bíblia ensina que a salvação é inteiramente de Deus crendo verdade no evangelho, pelo 

qual alguém recebe Sua poupança de graça. 

O Concílio de Jerusalém, declarou: "Mas nós acreditamos que nós [os crentes judeus] são 

salvos pela graça do Senhor Jesus, da mesma forma como eles [os gentios] são também" 

(Atos 15:11). Apolo "muito ajudado aqueles que pela graça haviam crido" (Atos 

18:27). Paulo descreveu a mensagem que ele pregou como "o evangelho da graça de 

Deus" (Atos 20:24). Em Romanos 3:24, ele escreveu que os crentes são "justificados 

como um presente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus", enquanto 

em Efésios 1: 7, ele acrescentou: "No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão 

de nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça ". Mais tarde, na mesma carta, Paulo 

escreveu: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de 

Deus; não como resultado de obras, para que ninguém se glorie" (Ef. 2: 8-9). Ele lembrou 

a Timóteo que Deus "nos salvou, e chamou com uma santa vocação, não segundo as 

nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo 

Jesus desde toda a eternidade" (2 Tim. 1: 9) . Essa mesma "graça de Deus se manifestou, 

trazendo salvação a todos os homens" (Tito 2:11), com o resultado de que os crentes ", 

sendo justificados pela sua graça ... seriam feitos herdeiros segundo a esperança da vida 

eterna" (Tito 3: 7). 

Não há graça salvação a não ser para aqueles que acreditam que a verdade da mensagem 

do evangelho. Paulo lembrou aos Efésios: "Nele, você também, depois de ouvir a 

mensagem da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados 

nEle com o Espírito Santo da promessa" (Ef. 1:13). Em Colossenses 1: 5, ele definiu o 

evangelho como a "palavra da verdade" (cf. Tiago 1:18). Paulo expressou aos 

Tessalonicenses sua gratidão que "Deus ha [d] escolhida [eles] desde o princípio para a 

salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade" (2 Ts. 2:13). As pessoas são salvas 

quando "cheguem ao conhecimento da verdade" (1 Tm 2: 4; cf. 2 Tm 2:25..). Por outro 

lado, "os que perecem" irá fazê-lo ", porque não receberam o amor da verdade para serem 

salvos" (2 Ts. 2:10). Todo mundo vai "ser julgados os que não creram a verdade, mas 

tiveram prazer na iniqüidade" (2 Ts. 2:12). 

Jesus Cristo foi o completo expressão da graça de Deus. Toda a verdade necessária para 

salvar está disponível nele. Ele era o completo expressão da verdade de Deus, que foi 

apenas parcialmente revelado no Antigo Testamento (cf. Cl 2: 16-17). O que foi 

prenunciado por meio da profecia, tipos, e as imagens se tornaram substância realizado 

na pessoa de Cristo (cf. Heb. 1: 1-2). 

Ele, portanto, poderia declarar: "Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida .... Se vós 

permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos; e conhecereis a 

verdade, ea verdade vos libertará "(João 14: 6; 8: 31-32). 

A vaga crença em Deus para além da verdade sobre Cristo não resultará em 

salvação. Como o próprio Jesus advertiu: "A menos que você acredita que eu sou, 

morrereis nos vossos pecados" (João 8:24).Aqueles que pensam que estão adorando a 

Deus, mas são ignorantes ou rejeitar a plenitude do ensinamento do Novo Testamento a 

respeito de Cristo, estão enganados, porque "quem não honra o Filho não honra o Pai que 

o enviou" (João 5:23 ; cf. 15:23). Em sua primeira epístola João afirmou que "todo aquele 

que nega o Filho não tem o Pai; aquele que confessa o Filho, tem também o Pai" (1 João 



2:23; cf. 2 Jo 9). Aqueles que rejeitam a revelação plena do próprio Deus em Jesus Cristo 

será eternamente perdidos. 

Resumindo a magnificência deste verso, Gerald L. Borchert escreve: 

Ao analisar este versículo crucial do Prologue, torna-se rapidamente claro que este 

versículo é como uma grande jóia com muitas facetas que espalha raios de implicação nas 

várias dimensões da cristologia-a teologia de Cristo. Como um resumo deste versículo 

pode-se dizer que o evangelista reconhecido e deu testemunho ao fato de que as 

características atribuídas somente a Deus pelo Antigo Testamento estavam presentes no 

Logos encarnado, messenger exclusivo de Deus para o mundo, que não só sintetizou em 

pessoa a incrível senso da presença de Deus no meio deles como um povo peregrino, mas 

também evidenciou esses estabilizadores qualidades divinas povo de Deus tinha 

experimentado várias vezes. ( João 1-11, O New Commentary americano [Nashville: 

Broadman & Holman, 2002], 121-22 . itálico no original.) 

As Testemunhas da Encarnação 

João deu testemunho sobre Ele e clamou, dizendo: "Este é aquele 

de quem eu disse: 'Aquele que vem depois de mim tem um posto 

mais alto do que eu, porque ele existia antes de mim'." Para da 

sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça. (1: 15-
16) 

De acordo com seu objetivo ao escrever seu evangelho (20:31), João trouxe outras 

testemunhas da verdade sobre o divino, preexistente, Verbo encarnado, o Senhor Jesus 

Cristo. Ele primeiro convidou JoãoBatista, que também testemunhou sobre Ele e 

clamou, dizendo: "Este é aquele de quem eu disse: 'Aquele que vem depois de mim 

tem um posto mais alto do que eu, porque ele existia antes de mim'." João testemunho 

será relacionado em mais detalhes a partir do versículo 19. Aqui, o apóstolo João 

meramente resume ele. João Batista, é claro, havia morrido muito antes de este evangelho 

foi escrito. Mas, como observado no Capítulo 2 deste volume, ainda havia um João 

Batista culto na existência. Assim como fez no versículo 8, o apóstolo observa 

inferioridade de João Batista a Cristo, desta vez nas próprias palavras do Batista. Em 

contraste com alguns de seus seguidores, ele entendeu claramente e aceitou de bom grado 

o seu papel subordinado. 

Isso João gritou fala da negrito natureza, pública do seu testemunho de Jesus; ele era "a 

voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas!" 

(Mat. 3: 3). Ele era o arauto, anunciando a chegada do Messias, e chamar as pessoas ao 

arrependimento e preparar seus corações para recebê-Lo. Reconhecendo preeminência de 

Jesus João disse a Ele, "Aquele que vem depois de mim tem um posto mais alto do 

que eu, porque ele existia antes de mim." Jesus, o Esperado (lit., "vinda") One (Matt. 

11: 3; Lucas 7: 19-20; João 6:14) veio depois de João no tempo; Ele nasceu seis meses 

mais tarde (Lucas 1:26) e começou Seu ministério público depois de João começou 

sua. No entanto, como João reconheceu, Jesus tinha um posto mais alto do que ele 

fez, pois Ele já existia antes dele. A referência aqui, como nos versos 1 e 2, é a 

preexistência eterna de Jesus (cf. 8:58). 



Então João convidou o testemunho dos crentes, incluindo a si mesmo e tudo que tiver 

recebido a plenitude da bênção daquele que é "cheio de graça e de verdade" (v. 

14). Porque em Cristo "toda a plenitude da Divindade habita em forma corpórea" 

(Colossenses 2: 9), Ele prevê todas as necessidades do Seu povo (Rm 5: 2; Ef. 4: 12-13.; 

Col. 1:28; 2:10; 2 Pedro 1: 3). Essa oferta abundante nunca será esgotado ou 

diminuído; graça continuamente siga graça em um ilimitado, interminável fluxo (cf. 2 

Cor. 12: 9.; Ef 2: 7). 

O Impacto da Encarnação 

Porque a lei foi dada por Moisés; a graça ea verdade vieram por 

Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus a qualquer momento; O 

Filho unigênito, que está no seio do Pai, Ele explicou ele. (1: 17-

18) 

Obviamente, o impacto foi monumental. Em primeiro lugar, a graça triunfou sobre a 

lei. Uma vez que a Lei foi dada por Deus através de Moisés (05:45; 09:29; Ex 31:18; 

Lev 26:46; Dt 4:44; 5:... 1; Atos 7: 37-38), foi imbuídos de Sua glória e refletiu Seu 

caráter santo e justo. Portanto Paulo pôde escrever: "O que diremos, pois é o pecado lei 

pode nunca ser ... a lei é santa, eo mandamento é santo, justo e bom?!" (Rom. 7: 7, 12; cf 

. 2 Cor. 3: 7-11). No entanto, se Deus foi gracioso no Antigo Testamento (por exemplo, 

Gênesis 6: 8; Esdras 9: 8; Sl 84:11; Pv 03:34; Jer 31:... 2; Zc. 4: 7), a Lei não era um 

instrumento de graça. Em vez disso, Deus lhe concedeu graça e perdão para os pecadores 

arrependidos que violaram Sua santa lei, com base no que Cristo faria para fornecer 

expiação. A Lei não salva ninguém (Atos 13: 38-39; Rom 3: 20-22; 8:. 3; 10:. 4; Gl 2,16; 

3: 10-12; Fl 3.. 9; Heb 7 : 18-19; 10: 1-4); limita-se convence os pecadores de sua 

incapacidade para manter perfeitamente padrões justos de Deus, e condena-los para o 

castigo eterno da justiça divina; e revela, assim, a sua necessidade de a graça do 

perdão. Paulo escreveu aos Gálatas que "a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a 

Cristo, para que fôssemos justificados pela fé" (Gal. 3:24). 

Mas como Filho sobre a casa em que Moisés era apenas um servo (Heb. 3: 5-6), Jesus 

Cristo trouxe a plena realização de graça e de verdade (cf. a discussão de v 14 acima.). A 

graça de Deus no Antigo Testamento foi aplicado para os penitentes crentes em 

antecipação da plena revelação da Sua graça em Jesus Cristo. Na salvação de Deus 

Lhe verdade foi plenamente revelado e realizado. A "verdade está em Jesus" (Ef 4:21; 

cf. João 14: 6.). 

Em segundo lugar, Deus se fez visível com uma clareza nunca antes visto ou 

conhecido. Não apenas porque ele é um espírito que é invisível (Colossenses 1:15; 1 Tm 

1:17;.. Hebreus 11:27), mas o mais importante, porque para fazê-lo traria morte 

instantânea (Ex 33:20;. Cf . Gen. 32:30;. Dt 05:26;. Jz 13:22), ninguém jamais viu a 

Deus a qualquer momento (João 06:46;. 1 Tm 6:16; 1 João 4:12, 20). É através de Jesus 

Cristo, a "imagem do Deus invisível" (Cl 1,15), que Deus é revelado. 

O NASB segue a leitura melhor atestada em manuscritos gregos, Deus unigênito (em vez 

da leitura alternativa, "Filho unigênito" encontrado em algumas traduções em inglês). É 

uma conclusão adequada para o prólogo, que sublinhou a divindade de Cristo e absoluta 

igualdade com o Pai. A expressão íntima , que está no seio do Pai, é uma reminiscência 



da frase pros ton Theon ("com Deus") no versículo 1 (cf. a discussão no Capítulo 1 deste 

volume). Ela expressa natureza compartilhada de Cristo com o Pai (cf. 17:24). 

Deus, que não pode ser conhecido, a menos que Ele se revela, tornou-se mais plenamente 

conhecida, porque Jesus explicou ele. Jesus é a explicação de Deus. Ele é a resposta para 

a pergunta: "O que é Deus?" Em João 14: 7-9, Jesus declarou que a verdade aos Seus 

discípulos obtusos: 

"Se você me tivesse conhecido, teria conhecido meu Pai; a partir de agora o conheceis, 

eo tendes visto." Filipe disse-lhe: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é o suficiente para 

nós." Jesus disse-lhe: "Estou há tanto tempo convosco, e ainda assim você não chegaram 

a conhecer-me, Filipe Quem me vê a mim vê o Pai;? Como você pode dizer: 'Mostra-nos 

o Pai'" 

Explicado traduz uma forma do verbo exēgeomai , a partir do qual a palavra Inglês "exegese" 

(o método ou prática de interpretar as Escrituras) deriva. Jesus é o único qualificado para 

exegese ou interpretar Deus ao homem, uma vez que "ninguém conhece o Filho, senão o Pai; 

e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar" (Mt 11. : 

27). 

O prólogo apresenta uma sinopse introdutório de todo o evangelho de João. Ele introduz 

temas que serão expandidas em todo o resto do livro. Nada é mais importante do que isso: 

(v. 14) Jesus, que existia em comunhão íntima com o Pai desde toda a eternidade (v. 1), 

tornou-se carne, trouxe a expressão cheia de graça e de verdade para a humanidade (v. 

17), e revelou Deus ao homem (v. 18). Como Ele fez isso será visto no restante do 

evangelho de João. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. O Testemunho de João Batista sobre 

Cristo (João 1: 19-37) 

Este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviou 

sacerdotes e levitas de Jerusalém para perguntar-lhe: "Quem é 

você?" E confessou e não negou, mas confessou: "Eu não sou o 

Cristo." Perguntaram-lhe: "E então? És tu Elias?" E ele disse: 

"Eu não sou." "És tu o profeta?" E ele respondeu: "Não." Então 

eles disseram-lhe: "Quem és tu, para que possamos dar uma 

resposta aos que nos enviaram? O que você diz sobre si 

mesmo?" Ele disse: "Eu sou a voz do que clama no deserto: 

Endireitai o caminho do Senhor", como disse o profeta Isaías. 

" Agora eles tinham sido enviados eram dos 

fariseus. Perguntaram-lhe, e disse-lhe: "Por que então você está 

batizando, se não és o Cristo, nem Elias, nem o Profeta?" João 

respondeu-lhes, dizendo: "Eu vos batizo com água, mas no meio 

de vós está um a quem você não conhece. É Ele quem vem depois 

de mim, a tanga de cuja sandália não sou digno de desatar."Estas 

coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João 

estava batizando. No dia seguinte, ele viu Jesus, que vinha para 

ele e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo! 

Este é aquele em nome de quem eu disse: Depois de mim vem um 

homem que tem um posto mais alto do que Eu, por Ele existia antes 

de mim '. Eu não reconhecê-lo, mas para que Ele possa se 

manifestar toIsrael, eu vim batizando em água. " João deu 

testemunho, dizendo: "Eu vi o Espírito descer como uma pomba 

do céu, e pousar sobre ele. Eu não reconhecê-lo, mas o que me 

enviou a batizar em água disse-me: 'Aquele sobre quem você vir o 

Espírito descer e permanecer sobre ele, esse é o que batiza no 

Espírito Santo. " Eu mesmo vi e já declarou que este é o Filho de 

Deus. " Mais uma vez, no dia seguinte, estava João com dois dos 

seus discípulos, e ele olhou para Jesus como Ele andou, e disse: 

"Eis o Cordeiro de Deus!" Os dois discípulos ouviram-no falar e 
seguiram Jesus. (1: 19-37) 

O mundo antigo tinha visto muitos grandes homens. Ele havia conhecido líderes de guerra 

temidas, como Alexandre, o Grande; lawgivers judiciosas, como Hammurabi; pensadores 

profundos, como Sócrates; governantes poderosos, como Augusto César; sábios, como 

Salomão; e líderes religiosos nobres, como Abraão, Moisés, Davi, e os juízes e profetas 

de Israel. Mas o maior de todos eles era um candidato mais improvável para os padrões 

humanos para que a honra suprema. Ele viveu a sua vida na obscuridade no deserto, longe 

de sociedade e os lugares de poder e influência. Nem era rico; pela forma como ele se 

vestia e comeu ele identificado com os pobres (Mat. 3: 4). No entanto, ele tinha a tarefa 

mais importante e elevada na história: para anunciar a chegada do Messias. Este homem, 

João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, foi introduzido no versículo 

15, onde está registrado que ele confessou que Cristo era maior do que ele. No entanto, 

Jesus pronunciou-lo maior do que qualquer outra pessoa que nunca tinha vivido antes 

dele (Matt. 11:11). Ele também disse que toda a gente depois de João no reino era maior 

do que João, porque eles viviam em plenitude de toda a nova obra aliança do 



Messias. João morreu, do outro lado da cruz e ressurreição, apesar de seus méritos foram 

aplicadas a ele como a todos os santos do Antigo Testamento. 

Como mencionado no capítulo 2 deste volume, até mesmo de seu nascimento foi 

totalmente inesperado, uma vez que sua mãe, Elisabete, tinha sido sempre estéril, e ela e 

seu marido "eram ambos de idade avançada" (Lucas 1: 7) e além vezes fértil. Enquanto 

seu pai, Zacarias, um sacerdote (v. 5), quando completava a carreira de ministrar no 

templo, o anjo Gabriel apareceu de repente para ele e fez um anúncio chocante e 

inesperado: ele e Elisabete estavam a ter um filho (vv. 13-17). Embora inicialmente 

aterrorizado (v. 12), Zacharias achei tão improvável que seu medo deu lugar à dúvida e 

ele recuperou o suficiente para questionar a veracidade da mensagem do anjo (v. 

18). Enquanto sua incredulidade é compreensível, tendo usado a voz para expressar que 

a dúvida pecaminosa, Zacharias foi negado por Deus, o uso dele até o nascimento de seu 

filho (v. 20). 

No sexto mês da gravidez de Elisabete Maria, grávida de Jesus, visitou-a. De acordo com 

a profecia de Gabriel que João iria "ser cheio do Espírito Santo, enquanto ainda no ventre 

de sua mãe" (1:15), o feto João, movidos pelo Espírito Santo, pulou de alegria ao som da 

saudação de Maria (vv. 41, 44). 

As circunstâncias incomuns em torno do nascimento de João atingiu um clímax em sua 

circuncisão. Depois de nomear seu filho João, em obediência ao mandamento de Gabriel 

(v. 13), "ao mesmo tempo boca [de Zacharias] foi aberta e sua língua solta, e ele começou 

a falar em louvor de Deus" (v. 64). Não é de admirar "temor veio sobre todos os que 

vivem ao seu redor, e todas estas questões foram sendo falado em toda a região 

montanhosa da Judéia", e "todos os que ouviram os manteve em mente, dizendo: 'Que 

então (v 65). será esta criança vir a ser? Para a mão do Senhor estava com ele certamente 

"(v. 66). 

Algum tempo depois de sua notável entrada no mundo, João desapareceu na obscuridade 

"nos desertos" até o início de seu ministério, quando ele tinha cerca de vinte e nove ou 

trinta anos (Lucas 1:80).Quando a palavra de Deus veio a ele (Lucas 3: 2) iniciar seu 

ministério profético (cf. Jer. 1: 2; Ez. 1: 3; Jonas 3: 1; Hag 1:.. 1; Zc 1: 1) , de repente ele 

"apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados" 

(Marcos 1: 4). Israel estava esperando por quatro séculos para Deus enviar-lhes um 

profeta, de modo dinâmico, forte pregação de João despertou uma enorme quantidade de 

interesse. Grandes multidões de "Jerusalém ... e toda a Judéia e todo o distrito em torno 

do Jordão" (Mateus 3: 5.) Se reuniram para ouvir sua mensagem. Em consonância com o 

seu papel como o arauto do Messias (v 23; Marcos 1: 2-3.), João exortava os seus 

ouvintes: "Arrependam-se, pois o Reino dos céus está próximo" (Mateus 3: 2.) E batizou 

aqueles que se arrependeu como um símbolo de sua purificação espiritual (Marcos 1: 5; 

João 1:28; 3:23). 

Nesta passagem, o apóstolo João dá exemplos de testemunho de João Batista, mencionado 

anteriormente (1: 6-8, 15). Os eventos registrados aqui teve lugar no auge de seu 

ministério, posterior ao batismo de Jesus por João. Enquanto o Senhor estava no deserto, 

sendo tentado (Mateus 4: 1-11; Lc. 4: 1-13), João continuou seu ministério de pregação 

do arrependimento e batismo. Em três dias sucessivos, a três grupos diferentes, enfatizou 

três verdades sobre Jesus Cristo. 



Primeiro dia, primeiro grupo, Primeiro Ênfase 

Este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviou 

sacerdotes e levitas de Jerusalém para perguntar-lhe: "Quem é 

você?" E confessou e não negou, mas confessou: "Eu não sou o 

Cristo." Perguntaram-lhe: "E então? És tu Elias?" E ele disse: 

"Eu não sou." "És tu o profeta?" E ele respondeu: "Não." Então 

eles disseram-lhe: "Quem és tu, para que possamos dar uma 

resposta aos que nos enviaram? O que você diz sobre si 

mesmo?" Ele disse: "Eu sou a voz do que clama no deserto:" 

Endireitai o caminho do Senhor ", como disse o profeta Isaías." 

Agora eles tinham sido enviados eram dos fariseus. Perguntaram-

lhe, e disse-lhe: "Por que então você está batizando, se não és o 

Cristo, nem Elias, nem o Profeta?" João respondeu-lhes, dizendo: 

"Eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um a quem você 

não conhece. É Ele quem vem depois de mim, a tanga de cuja 

sandália eu não sou digno de desatar "Estas coisas aconteceram 

em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando.. (1: 19-
28) 

A frase de abertura, este é o testemunho de João, introduz as três contas em versos 19-

37. Como observado no capítulo 1 deste volume, o substantivo marturia ( testemunho ) 

e do verbo relacionadomanureō ("testemunhar") são termos favoritos de João, que 

aparece mais de setenta e cinco vezes em seus escritos. João Batista foi a primeira 

testemunha chamada pelo apóstolo João para dar testemunho da verdade sobre Jesus 

Cristo. 

O termo judeus, embora certamente apropriado para todo o povo de Israel, é na maioria 

dos seus usos no evangelho de João restrita principalmente às autoridades religiosas 

(especialmente aqueles em Jerusalém), que eram hostis a Cristo. João fez alusão a que a 

hostilidade, um tema repetido, quando escreveu: "[Jesus] veio para os Seus, e aqueles que 

foram os seus não o receberam" (01:11). Neste versículo o termo judeus provável alvo o 

Sinédrio, o órgão supremo em Israel (sob a autoridade suprema dos romanos). Poderosa 

pregação de João (incluindo sua denúncia mordaz da instituição religiosa judaica; cf. Mt 

3: 7-10.) E grande popularidade levou-os a enviar uma delegação para investigá-lo. Que 

alguns estavam começando a se perguntar se ele poderia ser o Messias (Lucas 3:15) 

alarmado ainda mais as autoridades judaicas. Eles temiam uma revolta popular, que teria 

sido brutalmente reprimidos pelos Romanos (cf. João 11: 47-50) e diminuiu seu 

poder. Portanto, este estranho profeta não só perturbou as autoridades judaicas 

religiosamente, mas também politicamente. 

A delegação enviada para investigar João era composta de sacerdotes e levitas, pelo 

menos, alguns dos quais eram fariseus (veja a discussão sobre v. 24 

abaixo). Os sacerdotes eram os intermediários humanos entre Deus eo homem, e 

oficializou as cerimônias religiosas (cf. Lc 1: 8-9). Eles também foram as autoridades 

teológicas em Israel. Quando eles não estavam servindo no templo para o seu de duas 

semanas dever anual, eles viveram por toda a terra como especialistas locais sobre 

religião. Os levitas ajudaram os sacerdotes nos rituais do templo (cf. Nm 3:. 6-10; 18: 2-

4). Uma vez que a força policial templo foi feita de levitas (cf. 07:32; Lucas 22: 4; Atos 



4: 1; 5:24), eles provavelmente serviu como um destacamento de segurança para proteger 

os sacerdotes na delegação. 

A primeira pergunta feita a João, "Quem é você?", reflete a confusão dos líderes judeus 

em relação a ele (cf. suas perguntas em vv. 21-22), uma vez que ele não se encaixam em 

nenhuma das suas expectativas messiânicas. A questão implícita que João pode 

considerar-se o Messias, como seu enfático (cf. seu uso do pronome enfático EGO ) 

resposta, "Eu não sou o Cristo" (a palavra grega para Messias) indica. Messias tinha 

chegado, João insistiu, mas ele desmentiu qualquer pensamento de que ele poderia ser 

ele. Na verdade, a declaração do apóstolo de João tríplice, ele confessou e não negou, 

mas confessou enfatiza a veemência da negação do Batista. Ao contrário de alguns de 

seus seguidores, ele entendeu claramente o seu papel secundário como o precursor de 

Cristo (cf. 3: 25-30). 

Se João não era o Messias, houve uma possibilidade de que ele seja outra figura 

significativa associada com o fim dos tempos? Daí a delegação ao lado perguntou-

lhe: "És tu Elias?" Com base na profecia de Malaquias (3: 1 e 4: 5), os judeus esperavam 

que o próprio Elias para voltar em forma corpórea, pouco antes de Messias voltou a 

estabelecer o Seu reino terreno. Ainda hoje muitos judeus deixar uma cadeira vazia na 

mesa para Elias quando comemorar seu Seder de Pessach. A aparência de João era muito 

semelhante à de Elias; de acordo com Marcos 1: 6, "João usava uma veste de pêlos de 

camelo e usava um cinto de couro na cintura", enquanto 2 Reis 1: 8 descreve Elijah como 

"um homem peludo com um cinto de couro em torno de seus lombos obrigado." Chamada 

de João para o arrependimento (Mat. 3: 2) e aviso do juízo vindouro (Mat. 3: 10-12) teria 

ainda lembrou seus ouvintes de Elias (cf. 1 Reis 18:18, 21; 21: 17-24) . 

Mas, para a questão de saber se ele era Elias João também respondeu: "Eu não sou." Ele 

não era Elias, pelo menos não no sentido literal que ele sabia que seus interrogadores 

significava; ele não foi Elias retornou à Terra do céu onde ele tinha ido em um turbilhão 

(2 Reis 2:11). No entanto, havia um sentido em que João era Elias, como Jesus explicou 

aos seus discípulos: 

E seus discípulos lhe perguntaram: "Por que então os escribas dizem que Elias deve vir 

primeiro?" E ele, respondendo, disse: "Elias virá e restaurará todas as coisas, mas eu digo-

vos que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram 

Assim também o Filho do Homem vai. sofrer em suas mãos. " Então entenderam os 

discípulos que Ele tinha falado com eles sobre João Batista.(Mateus 17: 10-13.) 

João não era, na verdade, Elias como os judeus esperavam; ao invés disso ele era Elias-like, 

vindo "no espírito e poder de Elias" (Lucas 1:17). Como observado acima, João pregou com 

a mesma ousadia e poder como Elias fez. Teve o povo judeu acreditava que sua mensagem e 

aceite Jesus como o Messias, João teria sido o cumprimento da profecia de Malaquias. "Se 

você estiver disposto a aceitá-lo", declarou Jesus, "o próprio João é o Elias que havia de vir" 

(Mat. 11:14). Com estas palavras, Jesus interpretou a profecia de Malaquias como se 

referindo a um semelhante a Elias, e não ao próprio profeta. A resposta de João para a 

delegação também pode sugerir que ele não entendeu-se ser Elijah mesmo no sentido de que 

Jesus afirmou que ele era. Leon Morris observa, 

Nenhum homem é o que ele está em seus próprios olhos. Ele realmente é apenas como 

ele é conhecido por Deus. Em um momento posterior Jesus igualou João com o Elias da 

profecia de Malaquias, mas isso não quer levar com ele a implicação de que o próprio 



João tinha conhecimento da verdadeira posição .... Jesus confere a João, seu verdadeiro 

significado. Nenhum homem é o que ele mesmo pensa que é. Ele é apenas o que Jesus 

sabe que ele seja. ( O Evangelho Segundo João, O Novo Comentário Internacional sobre 

o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 135-36) 

A próxima consulta, ? És tu o profeta veio a profecia de Moisés, em Deuteronômio 18: 

15-18 sobre um profeta como ele, que viria e falar a palavra de Deus. Não houve consenso 

no judaísmo do primeiro século sobre a identidade exacta de que Profeta (cf. João 6:14; 

7:40). Alguns acreditavam que ele, como Elias, seria um precursor do Messias 

(possivelmente Jeremias ou um dos outros profetas ressuscitado;. Cf. Mt 16:14); outros o 

viam como o próprio Messias. O último ponto de vista é o correto, já que ambos Pedro 

(Atos 3: 22-23) e Estevão (Atos 7:37) aplicada Deuteronômio 18: 15-18 para 

Jesus. Assim, João negou ser o profeta, respondendo simplesmente, "Não" 

Frustrado pela seqüência de concisas respostas, negativos de João e fora das opções 

óbvias, os membros exasperados da delegação finalmente disse-lhe: "Quem é você, 

para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram?" À luz da popularidade 

de João (e, assim, sua ameaça às autoridades), eles precisavam de uma 

positiva resposta dele para incluir em seu relatório a quem enviou -los.Desistindo de 

tentar adivinhar quem ele poderia ser, eles exigiram, "O que você diz sobre si mesmo?" 

A resposta de João foi, sem dúvida, não é o que a delegação esperava ouvir. Ao invés de 

reclamar de ser alguém importante, ele humildemente referiu a si mesmo apenas 

como uma voz do que clama no deserto. Leon Morris observa, 

"O ponto da citação é que ele não dá destaque ao pregador o que quer. Ele não é uma 

pessoa importante, como um profeta ou o Messias. Ele não é mais do que uma voz 

(compare com a referência a Jesus como" a Palavra ") . Ele é uma voz, por outro lado, 

com apenas uma coisa a dizer .... 'Endireitai o caminho do Senhor "é uma chamada para 

estar pronto, para a vinda do Messias está próximo." ( O Evangelho Segundo João, 137) 

Auto-humilhação de João é uma reminiscência de Paulo, que se viram como "o mínimo de 

todos os santos" (Ef. 3: 8; cf. 1 Cor. 15: 9; 1 Tim. 1: 12-16). Ele também está em sintonia 

com Jesus 'admoestação: "Então, você também, quando você faz todas as coisas que vos for 

mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos ter feito'" 

(Lucas 17 : 10). 

Mas a resposta de João era mais do que uma confissão humilde; era uma profecia do 

Antigo Testamento. Esse texto fala da vinda glória do reino de Deus e a preparação 

necessária para isso.Compreensivelmente, uma vez que ele é o arauto do rei e seu reino, 

todos os quatro evangelhos citam Isaías 40: 3 em conexão com João Batista (cf. Mt 3:. 3; 

Marcos 1: 3; Lucas 3: 4). Só aqui, no entanto, é que ele, na verdade, citar o próprio 

verso. Com essa citação João tanto respondeu à pergunta da delegação sobre a sua 

identidade e mudou o foco de si mesmo e para Cristo. Sua (e de Isaías) 

mensagem,"Endireitai o caminho do Senhor", era um desafio tanto para a nação e para 

seus interrogadores para preparar seus corações para a vinda do Messias. O imaginário é 

análoga de todas as barreiras sendo nivelado e impedimentos suavizadas em preparação 

para a visita de um antigo rei Oriental. João e Isaías comparou o coração do povo do 

Messias a um deserto assolado, por meio do qual a, nível estrada lisa precisava ser 



preparado para sua vinda. Mais uma vez, João enfatizou sua humildade e papel 

subordinado. Ele era apenas um operário, preparando o caminho de antecedência do Rei. 

Neste ponto, o apóstolo João disse: Agora, eles tinham sido enviados eram dos 

fariseus, que clarifica melhor a intenção específica da frase "os judeus" (v. 19). Os 

saduceus controlavam o templo neste momento e foram o partido majoritário no 

Sinédrio. Mas aqui ficamos a saber que os fariseus tinham enviado esta 

delegação. Também não é provável que os saduceus teria enviado uma delegação 

composta exclusivamente de seus arqui-rivais, os fariseus. Porque o sumo sacerdote e os 

principais sacerdotes eram saduceus, eles teriam se preocupado com João, já que ele era 

de uma família sacerdotal. Esta declaração, em seguida, pode indicar que os fariseus 

levaram o confronto e foram incluídos na delegação. Não contente em deixar o assunto 

morrer, questionaram ainda João sobre sua autoridade para batizar e tantos fariseus teria 

sido muito mais preocupados com o que os saduceus mais religiosamente 

liberais. Pergunta dos fariseus, "Por que, então você está batizando, se não és o Cristo, 

nem Elias, nem o Profeta?" foi mais um desafio. Como, por sua própria admissão João 

não era uma dessas figuras, que autoridade que ele tinha que batizar? 

João respondeu-lhes por novamente direcionando sua atenção para longe de si mesmo e 

para Cristo. Em vez de defender seu ministério batizando, ele apenas reconheceu suas 

limitações, dizendo: "Eu vos batizo na água." Ele, então, mudou a discussão de volta 

para o One a quem ele deu testemunho, declarando, "mas no meio de vós está um a 

quem você não conhece . " 

O Antigo Testamento fala de limpeza espiritual em conexão com a vinda do Messias 

(Ezequiel 36:25, 33; 37:23; Zc. 13: 1.). Os judeus, portanto, batizado prosélitos, converte-

se ao judaísmo, mas João estava batizando judeus. Isso chocou os líderes religiosos, que 

viram os judeus, como já o Reino de Deus e não as pessoas que necessitam de 

batismo. Mas aqueles que se submetiam ao batismo de João, assim, reconheceu que o seu 

pecado os havia colocado fora aliança salvadora de Deus, e eles não eram melhores do 

que os gentios. João então batizou como uma expressão pública de seu arrependimento 

(Mat. 3: 6, 11), em preparação para a vinda do Messias. Seu batismo foi outra 

característica do seu testemunho de Jesus Cristo, o Messias, que já estava entre as 

pessoas, embora eles fizeram não sei Ele e nunca faria isso (1:10). 

João repetiu as palavras atribuídas a ele pelo apóstolo João no prólogo. Ele identificou o 

Messias que eles não o reconheceram como Ele que vem depois de mim , porque ele 

nasceu e começou seu ministério antes de Jesus. Então, em uma expressão de humildade 

impressionante, Batista reafirmou a verdade de que Jesus tinha um posto mais alto do que 

ele fez (1:15). Desvinculação da tanga de do seu mestre sandália foi a tarefa do escravo 

mais humilde. João nem sequer considerar-se digno para executar essa tarefa e um mais 

servis e degradantes que os professores judeus eram proibidos de exigir de seus alunos. 

A geografia exata de Betânia, além do Jordão, onde João identifica como a localização 

deste diálogo para solidificar a sua historicidade, é desconhecido para nós agora. Como 

não havia uma aldeia chamada Betânia, na encosta oriental do Monte das Oliveiras, perto 

de Jerusalém (Marcos 11: 1), alguns escribas engano supor que o texto dá a localização 

errada para o lugar onde João estava batizando.Portanto alguns manuscritos substituir 

incorretamente Bethabara para Betânia. Para evitar qualquer confusão, no entanto, o 

apóstolo João acrescentou a denominação além do Jordão para distinguir para as pessoas 



que conheciam tanto a Betânia , onde João estava ministrando daquele perto de 

Jerusalém. Que haveria duas cidades com o mesmo nome na mesma região não é 

incomum. 

Primeiro ênfase de João era simples, mas urgente: Prepare seu coração, porque o Messias 

está aqui. A profecia de Isaías 600 anos mais cedo que o caminho estava a ser preparado 

para a vinda do Messias estava sendo cumprida. E não seria econômico, militar ou 

política. A próxima conversa prova que seria uma libertação e um reino que era 

profundamente espiritual. 

Segundo dia, segundo Grupo, segunda ênfase 

No dia seguinte, ele viu Jesus, que vinha para ele e disse: "Eis o 

Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo! Este é aquele em 

nome de quem eu disse: Depois de mim vem um homem que tem 

um posto mais alto do que Eu, por Ele existia antes de mim '. Eu 

não reconhecê-lo, mas para que ele fosse manifestado a Israel, 

vim batizando em água. " João deu testemunho, dizendo: "Eu vi o 

Espírito descer como uma pomba do céu, e pousar sobre ele. Eu 

não reconhecê-lo, mas o que me enviou a batizar em água disse-

me: 'Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer 

sobre ele, esse é o que batiza no Espírito Santo. " Eu mesmo vi e 
já declarou que este é o Filho de Deus. " (1: 29-34) 

A frase do dia seguinte apresenta uma seqüência de dias, que continua nos versículos 35, 

43 e 2: 1. Aparentemente, os eventos da entrevista de João com a delegação de Jerusalém 

para o milagre de Caná (2: 1-11) (vv 19-28.) Durou uma semana. No dia seguinte, ele 

falou com a delegação, João viu Jesus, que vinha para ele. Fiel ao seu dever como um 

arauto, e definindo um momento redentor momentoso, João chamou imediatamente a 

atenção da multidão a Ele, exclamando: "Eis o Cordeiro de Deus. " Esse título, usado 

apenas nos escritos de João (cf. v 36; Ap 5:. 6; 6: 9; 07:10, 17; 14: 4, 10; 15: 3; 17:14; 19: 

9; 21: 22-23; 22: 1, 3), é o primeiro de uma série de títulos dados a Jesus nos versículos 

seguintes deste capítulo; o resto incluem Rabbi (vv. 38, 49), Messias (v. 41), Filho de 

Deus (vv. 34, 49), o rei de Israel (v. 49), Filho do Homem (v. 51), e " Aquele de quem 

Moisés escreveu na Lei, e os Profetas escreveu-Jesus de Nazaré, filho de José "(v. 

45). Isso não era uma suposição por parte de João, mas foi revelação de Deus que era 

absolutamente verdade, como a vida, morte e ressurreição de Jesus provou. 

O conceito de um sacrificial Lamb era algo familiar para o povo judeu. Ao longo da 

história de Israel, Deus tinha revelado claramente que o pecado e separação de Deus só 

podia ser removido por sacrifícios de sangue (cf. Lev. 17:11). Sem o perdão do pecado 

poderia ser concedido por Deus para além de um substituto aceitável morrer como um 

sacrifício. Eles sabiam de confiança de Abraão que Deus providenciaria um cordeiro para 

oferecer no lugar de Isaque (Gn 22: 7-8). Um cordeiro foi sacrificado na Páscoa (Ex. 12: 

1-36; Marcos 14:12) (Ex. 29: 38-42), nos sacrifícios diários no tabernáculo e mais tarde 

no templo, e como oferta pelo pecado por indivíduos (Lev. 5: 5-7). Deus também deixou 

claro que nenhum desses sacrifícios foram suficientes para tirar o pecado (cf. Is. 

01:11). Eles também estavam cientes de que a profecia de Isaías comparou Messias "um 

cordeiro que é levado ao matadouro" (Is. 53: 7; cf. Atos 08:32; 1 Pedro 1:19). Embora 



Israel procurou um Messias que seria um profeta, rei e conquistador, Deus teve que 

enviar-lhes um Cordeiro. E Ele o fez. 

O título Cordeiro de Deus prenuncia último sacrifício de Jesus na cruz para o pecado do 

mundo. Com esta breve declaração, o profeta João deixou claro que o Messias tinha 

chegado a lidar com o pecado.O Antigo Testamento está cheio com a realidade de que o 

problema é o pecado e é no coração de cada pessoa (Jer. 17: 9). Todos os homens, mesmo 

aqueles que receberam a revelação de Deus nas Escrituras (os judeus), eram pecadores e 

incapazes de mudar o futuro ou do presente, ou de reembolso de Deus pelos pecados do 

passado. Acusação familiar de Paulo da pecaminosidade humana em Romanos 3: 11-12 

é baseado em revelação do Antigo Testamento. Como observado na discussão de 1: 9-11 

no capítulo 2 deste volume, kosmos ( mundo ) tem uma variedade de significados, no 

Novo Testamento. Aqui se refere à humanidade em geral, a todas as pessoas sem 

distinção, que transcende todas as fronteiras nacionais, raciais e étnicas. O uso do termo 

singular pecado com o substantivo coletivo mundo revela que o pecado é mundial, então 

o sacrifício de Jesus é suficiente para todas as pessoas, sem distinção (cf. 1 João 2: 

2). Mas, apesar de sua morte sacrificial é suficiente para os pecados de todo mundo (. Cf. 

3:16; 04:42; 06:51; 1 Timóteo 2: 6; Heb. 2: 9; 1 João 4:14), é eficaz apenas para aqueles 

aqueles que crêem nEle (3: 15-16, 18, 36; 05:24; 06:40; 11: 25-26; 20:31; Lucas 08:12; 

Atos 10:43; 13:39 ; 16:31; Rom 1:16; 3: 21-24., 4: 3-5; 10: 9-10; 1 Cor 1:21; Gal. 3: 6-

9., 22; Ef 1:. 13; 1 João 5: 1, 10-13). Este versículo não ensina o universalismo, a falsa 

doutrina de que todos serão salvos. Isso não é esse o caso, é evidente, uma vez que a 

Bíblia ensina que a maioria das pessoas vai sofrer punição eterna no inferno (Mateus 

25:41, 46; 2 Tessalonicenses 1:.. 9; Apocalipse 14: 9-11; 20: 11- 15; cf. Ez 18: 4, 20; Mt 

7:.. 13-14; Lucas 13: 23-24; João 8:24), e apenas alguns serão salvos (Mt 7: 13-14).. 

João pela terceira vez (cf. vv. 15, 27), salientou o seu papel subordinado a Jesus, o Verbo 

eterno, que havia se tornado um homem, reconhecendo, "Este é aquele em nome de 

quem eu disse: Depois de mim vem um homem que tem um posto mais alto do que 

eu, porque ele existia antes de mim '. " João foi criado. Jesus ' maior pontuação era 

infinito. Ele foi quem criou tudo (1: 1-3), incluindo João.Embora João realmente nasceu 

antes de Jesus, Jesus existia antes dele. E apesar de João era um parente de Jesus 

'(provavelmente seu primo), uma vez que suas mães foram relacionados (Lucas 1:36), ele 

ainda não reconhecê-Lo como o Messias até que ele batizou, de modo que Ele fosse 

manifestado a Israel. Por que a maioria significativa de batismos todos de João, ele 

declarou: "Eu vim batizando em água", embora ele estava relutante em batizar Jesus 

(Mat. 3:14). Foi no batismo de Jesus que Deus, que enviou João para batizar na 

água, nos revelou plenamente Jesus como o Messias através de um sinal previamente 

combinado. João deu testemunho, dizendo: "Eu vi o Espírito descer como uma 

pomba do céu, e ele permaneceu em cima Ele " (cf. Mt 3:16;. Marcos 1:10; Lc 

3:22). Esse sinal foi a prova sobrenatural da messianidade de Jesus, porque Deus tinha 

dito a João, "Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer sobre ele, esse 

é o que batiza no Espírito Santo." 

Como Pedro (Mat. 16:17), João compreendeu que Jesus realmente era apenas através da 

revelação divina. Que Jesus é muito maior do que João é reforçada em que Ele batiza no 

Espírito Santo. 

Pela sexta vez em seu evangelho (cf. 1: 7, 8, 15, 19, 32), João, o apóstolo refere-se ao 

testemunho de João Batista a Cristo, registrando sua afirmação, "Eu mesmo vi e já 



declarou que este é o Filho de Deus. " Como observado no capítulo 1 deste volume, 

testemunha, ou testemunhar, é temática neste evangelho. O testemunho de João, no 

versículo 34 é uma conclusão adequada para esta seção, como a narrativa faz a transição 

dele para Jesus. . Embora os crentes estão em um número limitado de crianças sentido de 

Deus (Mt 5:... 9; Rm 8:14, 19; Gálatas 3:26; cf. João 1:12; 11:52; Rom 8:16, 21; 9: 8; Phil 

02:15; 1 João 3: 1-2., 10), Jesus é exclusivamente o Filho de Deus , em que somente Ele 

compartilha da mesma natureza que o Pai (1: 1; 5: 16-30; 10: 30-33; 14: 9; 17:11; 1 João 

5:20). 

Para sua primeira ênfase-Messias está aqui-João adicionou uma exortação igualmente 

convincente: reconhecê-lo pelo que Ele é, o Filho de Deus, o Messias, o Cordeiro do 

sacrifício final para o pecado do mundo. 

Terceiro dia, terceiro grupo Third Ênfase 

Mais uma vez, no dia seguinte, estava João com dois dos seus 

discípulos, e ele olhou para Jesus como Ele andou, e disse: "Eis o 

Cordeiro de Deus!" Os dois discípulos ouviram-no falar e 
seguiram Jesus. (1: 35-37) 

A frase do dia seguinte continua a sequência de dias acima descritas em relação com o 

versículo 29. Este é agora o terceiro dia na seqüência, o segundo depois do encontro de 

João com a delegação de investigação a partir de Jerusalém. O terceiro grupo é o menor, 

consistindo apenas em duas das de João discípulos (André [v. 40] e João [que nunca ele 

mesmo nomes em seu evangelho]). João olhou para Jesus, que passava nas 

proximidades e repetida aos seus discípulos que ele tinha proclamado às multidões no 

dia anterior, "Eis o Cordeiro de Deus!" Depois de ouvir o professor falar novamente 

essas palavras poderosas, os dois discípulos seguiram Jesus. A disposição de João para 

entregá-los sem hesitação sobre a Ele é mais uma prova de sua humildade modesto e 

completa aceitação de seu papel subordinado. 

Que os dois discípulos seguiram Jesus não implica que eles se tornaram seus discípulos 

permanentes neste momento. É verdade que akoloutheō ( seguidas ) é usado no 

Evangelho de João para significar "a seguir como um discípulo" (eg, 08:12; 10:27; 12:26; 

21:19;. cf. Mt 04:20, 22 ; 9: 9). Mas pode também ser usado em um sentido geral (por 

exemplo, 6: 2; 11:31; 18:15; 20: 6; 21:20). André e João aqui recebeu a sua primeira 

exposição a Jesus. Mais tarde, eles se tornaram seus discípulos permanentes (Mt 4: 18-

22.). 

Terceiro ênfase de João decorre logicamente seu primeiro dois. Desde o Messias, o Filho 

de Deus, o Cordeiro de Deus, está aqui, a única resposta adequada é a segui-Lo. 

Tendo servido o seu propósito como um testemunho da verdadeira identidade de Jesus, 

João Batista agora sumiu de cena (para além de uma breve menção em 3:. 23 ss). O resto 

do evangelho incide sobre o ministério de Jesus, algo que o próprio Batista teria 

aprovado. Como ele disse a alguns de seus discípulos que estavam com ciúmes por sua 

reputação, 

Um homem não pode receber nada menos que tenha sido dado a ele do céu. Vocês 

mesmos são testemunhas de que eu disse: "Eu não sou o Cristo", mas, "Eu fui enviado na 



frente dele." Aquele que tem a esposa é o esposo; mas o amigo do noivo, que está presente 

eo ouve, regozija-se muito com a voz do esposo. Então, este meu gozo foi completo. Ele 

deve crescer, mas eu diminua. (João 3: 27-30) 

Ele fez diminuição e, enquanto estava na prisão se perguntando como que se encaixam 

prisão com a glória antecipada do reino do Messias, foi atingido com dúvidas sobre Jesus 

ser o Messias. O Senhor graciosamente dissipou essas dúvidas, informando o registro de 

seus milagres (Mt 11: 2-5.; Lucas 7: 19-22). 

 

5.  A Balança da Salvação (João 1: 38-51) 

E Jesus virou-se e viu que o seguiam, perguntou-lhes: "Que 

procurais?" Responderam-lhe: "Rabi (que quer dizer Mestre), 

onde moras?" Ele disse-lhes: "Vinde, e você vai ver." Então eles 

vieram e viram onde ele estava hospedado; e ficaram com ele 

aquele dia, pois era cerca da hora décima. Um dos dois que 

ouviram João falar eo seguiu, foi André, irmão de Simão 

Pedro. Ele achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: 

"Encontramos o Messias" (que traduzido quer dizer Cristo). Ele 

levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Tu és Simão, filho de 

João; tu serás chamado Cefas" (que é traduzido Pedro). No dia 

seguinte Ele propôs a ir para a Galiléia, e achando a Felipe. E 

Jesus disse-lhe: "Segue-Me." Agora Filipe era de Betsaida, da 

cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: 

"Achamos aquele de quem Moisés escreveu na Lei, e os Profetas 

escreveu-Jesus de Nazaré, filho de José".Natanael disse-lhe: 

"Alguma coisa boa pode vir de Nazaré?" Filipe disse a ele: "Vinde 

e vede". Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: "Eis um 

verdadeiro israelita, em quem não há dolo!" Natanael disse-lhe: 

"Como é que você me entende?" Jesus respondeu, e disse-lhe: 

"Antes de Filipe te chamar, quando estavas debaixo da figueira, 

eu te vi." Respondeu-lhe Natanael: "Rabi, Tu és o Filho de Deus;. 

Tu és o Rei de Israel" Jesus respondeu, e disse-lhe: "Porque eu 

disse a você que eu te vi debaixo da figueira, você acredita? Você 

vai ver coisas maiores do que estas." E ele lhe disse: "Em verdade, 

em verdade vos digo que, você vai ver o céu aberto e os anjos de 

Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." (1: 38-51) 

A Bíblia revela que Deus é infinitamente além da compreensão humana. Em Isaías 55: 8-

9 Ele disse: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos 

caminhos os meus caminhos, diz o Senhor" Porque assim como os céus são mais altos do 

que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o seu. caminhos e os meus 

pensamentos do que seus pensamentos. "" Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria 

como do conhecimento de Deus! " exclamou Paulo em Romanos 11:33. "Quão 

insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos!" Job 5: 9 descreve Deus 

como "aquele que faz grandes coisas e inescrutáveis, maravilhas sem número", enquanto 

Jó 11: 7-9 pergunta retoricamente: "Você pode descobrir as profundezas de Deus você 

pode descobrir os limites do Todo-Poderoso? Eles são de alta como o céu, o que você 



pode fazer? Mais profundo que Sheol, o que você pode saber? Sua medida é maior do que 

a Terra e mais amplo do que o mar. " Jó 37: 5 diz que Deus faz "grandes coisas que não 

podemos compreender." Davi escreveu no Salmo 40: 5: "Muitos, ó Senhor meu Deus, são 

as maravilhas que você fez, e seus pensamentos para conosco; não há ninguém que se 

compare a você Se eu e manifestá-los, eles seriam. numerosos demais para contar. " 

Não surpreende, então, a interface de vontade e os propósitos soberano o infinito de Deus 

com ações humanas e resultados de responsabilidade em uma série de aparentes 

paradoxos. Por exemplo, a traição de Jesus por Judas era parte do plano predeterminado 

de Deus (Lucas 22:22), como Jesus afirmou: "Porque o Filho do homem é ir assim como 

está escrito a seu respeito" (Marcos 14:21). Mas isso não era desculpa para o seu pecado, 

que ele entrou em boa vontade (Mt 26: 14-16; João 12: 4.), Ou diminuir sua culpa. Na 

segunda metade de Marcos 14:21 Jesus passou a dizer: "Ai daquele homem por quem o 

Filho do homem é traído! Teria sido bom para esse homem se não houvera 

nascido." Judas foi condenado ao inferno eterno por causa de sua escolha para trair 

Jesus. O registro histórico em Êxodo também mostra a interação da soberania de Deus e 

da responsabilidade humana, anotando dez vezes que Deus endureceu o coração de Faraó 

(4:21; 7: 3; 09:12; 10: 1, 20, 27; 11:10; 14 : 4, 8, 17) e dez vezes que ele endureceu o seu 

próprio coração (7: 13-14, 22; 08:15, 19, 32; 9: 7, 34-35; 13:15). 

Outro paradoxo aparente envolve a autoria das Escrituras. A Bíblia afirma que Deus como 

seu autor; "Toda a Escritura é inspirada por Deus" (2 Tim. 3:16), e "nunca jamais qualquer 

profecia foi dada por vontade humana" (2 Pedro 1:21). No entanto, Jesus introduziu uma 

citação do Antigo Testamento com as palavras "Moisés disse" (Marcos 7:10; cf. 10: 3; 

12:26; Mateus 8: 4; 19:. 8; Lc 5:14; 20:37 ), e se refere ao Antigo Testamento como os 

escritos de Moisés e os profetas (Lucas 24:27, 44; João 5: 45-46; 7: 19-23). Pedro se 

referiu aos escritos de Paulo como Escrituras (2 Pedro 3: 15-16), e observou que no 

processo de inspiração, "Os homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de 

Deus" (2 Pedro 1:21). Assim, a Bíblia, embora escrito por alguns autores humanos 

quarenta durante um período de aproximAdãoente 1500 anos, é, contudo, um livro 

unificado com um autor Divino. 

A Bíblia ensina que é impossível para os crentes a viver a vida cristã por conta 

própria. "Você é tão tolo?" Paulo repreendeu a Gálatas. "Tendo começado pelo Espírito, 

que está agora a ser aperfeiçoado pela carne?" (Gal. 3: 3). Mais cedo nessa epístola, 

escreveu ele, "Já estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo 

vive em mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me 

amou e se entregou por mim "(2:20). No entanto, o mesmo apóstolo que escreveu: "a vida 

que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus", escreveu também: "Portanto, eu 

corro de tal forma, como não sem meta; eu caixa de tal forma , não como batendo no ar, 

mas eu disciplinar o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de eu ter 

pregado aos outros, eu mesmo não será desqualificado "(Cor. 9: 26-27), e comparou a 

vida cristã para uma luta (1 Tm 6:12; 2 Tim. 4: 7.), uma corrida (1 Cor. 9:24), e da 

agricultura trabalho intensivo (2 Tim 2: 6.). Vós mesmos, mas presente a Deus como 

vivos dentre; Ele também comandou os crentes: "Portanto, não deixe que o pecado reine 

em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, e não ir em 

apresentar os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça os mortos, 

e os vossos membros como instrumentos de justiça de Deus "(Rom. 6: 12-13). 



Sublinhando a responsabilidade do crente, o Novo Testamento freqüentemente descreve 

a vida cristã como uma caminhada de obediência (Rom 14:15; 2 Cor. 5:. 7; Ef 2:10; 4: 1., 

17; 5: 2, 8, 15; Phil 3:17; Col. 1:10; 2:. 6; 1 Tessalonicenses 2:12; 4:. 1; 1 João 1: 6-7; 2: 

6; 2 João 4, 6; 3 João 3-4). Entre as muitas obrigações da caminhada cristã são a oração 

(.. Rom 0:12; Ef 6:18; Col. 4: 2; 1 Tessalonicenses 5:17; 1 Tm 2:.. 8; Tiago 5:13), leitura 

(. 1 Tim 4:13), e estudando (Atos 17:11) A Bíblia, ter um temor reverencial de Deus (Atos 

09:31; cf. Jó 28:28; Sl 111:.. 10; Pv 1: 7 ; 3: 7; 09:10; 15:33; Mic. 6: 9), participando da 

Ceia do Senhor (1 Cor 11: 23-26), sendo grato (Fp 4:.. 6; Col. 1:12 ; 3: 15-17; 1 

Tessalonicenses 5:18), sendo alegre (Rm 0:12, 15; 14:17; 15:13; 2 Cor 13:11; Phil 2:18; 

3:.... 1 ; 4: 4; 1 Tessalonicenses 1:. 6; 5:16; 1 Pedro 4:13), perdoando-vos uns aos outros 

(Mt 6: 14-15; 18:. 21-35; Marcos 11:25; Lucas 17: 3 . -4; Ef 4:32; Col. 3:13), e afastando-

se do mal (Jó 28:28; Sl 34:14; 37:27; 101:. 4; Prov 3: 7; 04:27. ; 16:17; Jer 18:11; 25:.. 5; 

35:15; Ez 33:11; 1 Pedro 3:11), como a mentira (Ef 4:25; Cl 3: 9.), sexual imoralidade (1 

Cor 6:18; Ef. 5: 3; 1 Tessalonicenses 4:.. 3, 7), raiva (Matt 5:22; Ef 4:31; Cl 3:.. 8; Tiago 

1: 19- 20), o discurso abusivo (Ef 4:29; 5:. 4; Colossenses 3: 8; Tiago 3: 8-10), e cobiça 

(Ex. 20:17; Marcos 7: 21-22; Rom. 7: 7-8; 13: 9). 

Paulo reuniu os lados humano e divino de viver a vida cristã, quando ele ordenou aos 

filipenses: "Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor; porque Deus é quem efetua 

em vós tanto o querer como o realizar a sua boa vontade "(Filipenses 2: 12-13; cf. 

4:13.). O apóstolo exemplificado que a verdade; como ele escreveu aos Colossenses, 

"Para este efeito, também trabalho, combatendo segundo a sua energia, o que 

poderosamente trabalha dentro de mim" (Col. 1:29; cf. 1 Cor 15:10; 2 Cor. 3:. 5; Gal. 2: 

8). 

Mas de todas as questões que envolvem a relação da soberania divina a responsabilidade 

humana, o mais básico é o da salvação. O ensino bíblico de que a salvação é um ato divino 

que exige uma resposta humana pode ser comparada a um claramente marcado, mas 

caminho estreito entre dois abismos. Errar em cada lado desse caminho é a despencar para 

a ruína espiritual. 

Escritura revela claramente que a salvação é um ato divino. Os incrédulos são "mortos 

em [suas] delitos e pecados" (Ef. 2: 1) ", separado de Cristo, ... não tendo esperança e sem 

Deus no mundo" (Ef 2:12). ", Alienado e hostil em mente, envolvidos em atos malignos 

"(Colossenses 1:21), inimigos de Deus (Rom. 5:10), inimiga de Deus (Rom. 8: 7), incapaz 

de agradar a Deus (Rm 8: 8.), "obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus 

por causa da ignorância que há neles, por causa da dureza do seu coração" (Ef. 4:18), 

"tolo ..., desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, gastando [suas 

vidas] em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros "(Tito 3: 3)," pursu [ing] 

um curso de sensualidade, concupiscências, embriaguez, orgias, festas e abomináveis 

idolatrias beber "( 1 Pedro 4: 3). Obviamente, essas pessoas são totalmente incapazes de 

se salvarem. 

Do total depravação total falta de recursos espirituais humanidade Dado caído, desamparo 

completo, e, não haveria salvação a menos que Deus, desde que (Gen. 49:18; 1 Sm. 2:. 1; 

Salmos 3: 8; 21: 1; 35 : 9; 37:39; 98: 2; 149:. 4; 43:11 Isa; 45: 21-22; Jonas 2: 9; Atos 

4:12; Ap 19: 1). Assim, a Bíblia ensina que a salvação é totalmente pela graça de Deus e 

não por obras humanas (cf. Atos 15:11; Rom. 3: 20-30; 4: 5; 5: 1; 6:23; Gl 2,16. ; 3: 8-

14, 24; Ef 1: 7; 2:. 5, 8-9; Fp 3: 9.; Tito 3: 5; Apocalipse 1: 5). Além disso, o próprio Deus 

escolheu os remidos para a salvação na eternidade passada (Atos 11:18; 13:48; Rom. 8: 



28-30.; Ef 1: 4-5; Col. 3:12; 1 Tessalonicenses 1: 4. ; 2 Tessalonicenses 2:13; 2 Tim. 1: 

9; Tito 1:. 1; 1 Pedro 1: 1-2; 2: 9). 

Mas a Bíblia é igualmente claro que ninguém é salvo sem a fé no Senhor Jesus 

Cristo. Implícita nos mandamentos bíblicos de que os pecadores se arrependerem (Mateus 

3: 2; 04:17; Marcos 06:12; Lucas 05:32; 13: 3., 5; 15: 7, 10; 24:47; Atos 2:38; 3:19; 17:30; 

26:20; 2 Pedro 3: 9), e crer em Cristo (Marcos 1:15; Lc 8:12; Jo 1:12; 3: 15-18; 4:39, 53; 

05:24; 06:29, 35, 40, 47; 7:38; 9: 35-38; 11: 25-26; Atos 16:31; Romanos 1:16; 10: 9-10.; 

1 Coríntios. . 1:21; Gal 3:22; Ef 1:13; 1 Tm 1.16; 1 João 3:23; 5:.. 1, 13) é a sua 

responsabilidade de fazer as duas coisas. Na verdade, a Escritura condena os pecadores 

por não fazê-las (Mt 11: 20-21; 12:41; João 3:36; 12:. 36-40; 2 Tessalonicenses 2:12; 

Jude 5; Rev.. 9: 20- 21; 16: 9, 11). 

Em uma passagem que ilustra perfeitamente o equilíbrio bíblico entre a soberania divina 

ea responsabilidade humana, João registra a chamada dos primeiros discípulos de Jesus a 

salvação. Nós nos encontramos pela primeira vez as almas que buscam, e em seguida a 

busca de Salvador. 

Os Souls Procurando 

E Jesus virou-se e viu que o seguiam, perguntou-lhes: "Que 

procurais?" Responderam-lhe: "Rabi (que quer dizer Mestre), 

onde moras?" Ele disse-lhes: "Vinde, e você vai ver." Então eles 

vieram e viram onde ele estava hospedado; e ficaram com ele 

aquele dia, pois era cerca da hora décima. Um dos dois que 

ouviram João falar eo seguiu, foi André, irmão de Simão 

Pedro. Ele achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: 

"Encontramos o Messias" (que traduzido quer dizer Cristo). Ele 

levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Tu és Simão, filho de 

João; tu serás chamado Cefas" (que é traduzido Pedro). (1: 38-
42) 

Como observado no capítulo anterior deste volume, João Batista tinha apontado Jesus, o 

Cordeiro de Deus, a dois de seus discípulos, André e João (cf. a discussão do v. 40 

abaixo), que, em seguida, seguiu-o (1 : 35-37). Esta seção continua a história de seu 

encontro inicial com Jesus. Como André e João andou atrás dele, Jesus virou-se e viu 

que o seguiam, perguntou-lhes: "Que procurais?" Ele não pediu essa pergunta para o 

seu benefício, uma vez que em sua onisciência Ele já sabia o que os dois queriam. Que 

eles eram seguidores de João Batista indicou que eles foram condenados por seus pecados 

e buscar o perdão ea justiça Messias traria. Em vez disso, o Senhor fez a pergunta para 

desafiá-los a considerar os seus motivos; Ele não pedir-lhes que eles estavam procurando, 

mas o que eles estavam procurando.RCH Lenski observa, 

Esta primeira palavra dita por Jesus [no evangelho de João] é uma questão master. 

Ele os convida a olhar penetrante em seus anseios mais íntimos e desejos .... 

A promessa oculta reside na pergunta "O que você está procurando?" Jesus tem o maior 

tesouro que qualquer homem pode procurar, anseia para dirigir nossa busca em direção a 

esse tesouro, a fim de que ele pode concedê-la para o nosso enriquecimento eterna. ( A 



Interpretação dos Evangelho de São João [Reprint; Peabody, Mass .: Hendrickson, 

1998], 145-46) 

Talvez intimidado pela presença de Jesus, André e João não respondeu por responder 

diretamente sua pergunta, mas, pedindo um deles: "Rabi (que quer dizer Mestre), onde 

moras?" Rabino era um título de respeito e honra, que, como João traduzido por seus 

leitores gentios (cf. vv 41, 42; 9: 7.), . quer dizer Mestre Ao fazer a pergunta, ? onde 

moras André e João não eram apenas perguntando onde ele residia. Eles foram 

cortesmente pedindo uma entrevista privada estendida com Ele. A questão também 

sinalizou sua vontade de tornar-se seus discípulos. 

Resposta imediata de Jesus a eles: "Vem, e você vai ver", foi o convite André e João 

estava esperando. Mas Jesus "é, de fato, oferecendo estes homens fazer algo mais do que 

descobrir onde está hospedado para a noite, Ele está convidando-os a entrar e ganhar com 

Ele uma visão da mente e da Proposito do próprio Deus" (RVG Tasker, O Evangelho 

Segundo a St. João, O Tyndale Novo Testamento Comentários [Grand Rapids: Eerdmans, 

1975], 52). Jesus conhecia seus corações, que eram honestos, sinceros buscadores. Eles 

já haviam sido atraídos a Ele pelo Pai (6:44) e condenado por seu pecado pelo Espírito 

Santo (cf. 16: 8). O candidato honesto sempre encontrá-Lo (Dt 04:29; 1 Crônicas 28: 9.; 

2 Crônicas 15:... 2; Jer 29:13), porque, como Ele prometeu: "Se alguém está disposto a 

fazer a Sua vontade, ele saberá do ensino, se é de Deus ou se eu falo de mim mesmo 

"(João 7:17). Por outro lado, Jesus não vai comprometer-se com o insincero e hipócrita, 

não importa qual a sua profissão exterior podem ser: 

Agora, quando Ele estava em Jerusalém na Páscoa, durante a festa, muitos creram no seu 

nome, observando os sinais que ele estava fazendo. Mas Jesus, de sua parte, não estava 

confiando-se a eles, pois Ele sabia que todos os homens, e porque Ele não precisava de 

ninguém para testemunhar a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no 

homem. (2: 23-25; cf. Mt 7: 21-23; Lucas 06:46; 13: 25-27.) 

Jesus nunca adiar o, candidato solicitado pelo Espírito sincero. Ele nunca estava ocupado 

demais para mostrar compaixão para ovelhas perdidas que estavam à procura de um 

pastor (Mat. 09:36). Para alguém tão desesperado para ver-lhe que ele deixar de lado a 

sua dignidade e subiu em uma árvore Jesus disse: "Zaqueu, pressa e desce, pois hoje tenho 

de ficar em tua casa" (Lucas 19: 5). Em resposta a seu convite, André e João , e viram 

onde ele estava hospedado; e ficaram com ele aquele dia. Para eles, como Zaqueu, o 

dia em que se conheceram Jesus era para ser o dia da salvação (cf. a discussão do v. 41 

abaixo). 

Então vividamente gravado em sua mente era que o encontro de mudança de vida que 

João registrou o tempo preciso, notando que era cerca da hora décima. O dia estava 

chegando ao fim, e as trevas estava se aproximando rapidamente. Em uma época antes de 

iluminação elétrica, esta foi a hora do dia, quando as pessoas começaram encerrando suas 

atividades ao ar livre, e os viajantes começaram a procurar abrigo para a noite. Assim, 

André e João poderia ter sido esperado para buscar hospedagem em uma aldeia vizinha. 

Mas, em vez de procurar abrigo, André e João procurou o Salvador. Como se esperava 

que ele, Jesus graciosamente estendida a eles um convite para ficar com Ele para a noite, 

como sua declaração, "Vem, e você vai ver", sugere. João não registrar o que eles 

discutiram naquela noite memorável, mas o Senhor, sem dúvida, "abriu o entendimento 



para compreenderem as Escrituras" (Lucas 24:45) como "Ele explicou-lhes o que dele se 

achava em todas as Escrituras" (Lucas 24:27 ). O que quer que ele disse foi o suficiente 

para convencê-los de que ele era de fato o Messias de Israel, como testemunho animado 

de André para seu irmão Pedro no dia seguinte indica (veja a discussão de vv 40-41 

abaixo.). 

A referência à décima hora é a primeira menção de tempo no evangelho de João. Este 

detalhe oferece uma das muitas evidências de que seu autor foi testemunha ocular dos 

acontecimentos que ele gravou (veja a discussão sobre este ponto na Introdução). A 

verdade que os apóstolos foram testemunhas oculares de Jesus é aquele que João salientou 

em sua primeira epístola: "O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que 

contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo da Vida. .. o que vimos 

e ouvimos, isso vos anunciamos também "(1 João 1: 1, 3). Porque eles foram 

"testemunhas de todas as coisas [Cristo] fez, tanto na terra dos judeus e em Jerusalém" 

(Atos 10:39), o testemunho dos apóstolos era inatacável (cf. Lucas 24:48; João 15:27; 

Atos 1: 8, 22; 02:32; 03:15; 04:33; 05:32; 10: 39-41; 13:31; 2 Pedro 1:16). Tão importante 

era que o testemunho de que, quando os apóstolos procurou um substituto para Judas 

Iscariotes, eles olharam para alguém que tinha ", acompanhado [eles] todo o tempo que o 

Senhor Jesus entrou e saiu dentre [eles] que começa com o batismo de João até o dia em 

que foi recebido em cima de [os] "(Atos 1: 22-23). Esse incidente marcou o início da 

observação direta de João da vida e ministério de Jesus. 

Versículo 40 nomes de um dos dois que ouviram João Batista falar e seguiram Jesus 

como André. Como observado acima, o outro discípulo era João, que ao longo de seu 

evangelho não é nome próprio. (Para obter informações biográficas sobre João e provas 

de que ele é o discípulo sem nome, consulte a introdução deste volume.) André é 

identificado como irmão de Simão Pedro, já que Pedro era mais conhecida do que seu 

irmão menos proeminente. Aqui, como em suas outras duas aparições no Evangelho de 

João, André traz alguém para encontrar Cristo. Em 6: 8-9, ele trouxe um garoto com pães 

de cevada e peixe com ele antes da alimentação dos 5.000, enquanto em 12: 20-22 ele 

trouxe alguns gregos para encontrá-Lo. Depois de passar o resto do dia (e, por implicação 

a noite) com Jesus (v. 39), André dia seguinte encontrou primeiro seu irmão Simão, e 

disse-lhe: "Encontramos o Messias" (que traduzido significa Cristo) . (A série de 

comentadores acreditam que o texto grego sugere que João também encontrou seu irmão 

Tiago pouco depois.) O tempo gasto com Jesus tinha convencido André e João de sua 

verdadeira identidade. Isso não significa, porém, que eles entenderam plenamente as 

implicações da messianidade de Jesus; compreensão dos discípulos de que iria crescer ao 

longo dos anos que passei com ele. 

Messias translitera um termo hebraico ou aramaico que, tal como o seu equivalente 

grego Cristo, significa "ungido". No Antigo Testamento, foi utilizado do sumo sacerdote 

(Lev. 4: 3, 5, 16; 06:22), o rei (1 Sm 12: 3, 5; 16:. 6; 24: 6; 26: 9 ; 2 Sam 1:14; 22:51; 23: 

1.), os patriarcas (105 Ps: 15), e o povo de Deus (Sl 28: 8)... Mas supremamente, o prazo 

previsto para o profetizado (por exemplo, Dan 9: 25-26). Um (Mt 11.: 3) Vindo ou 

esperados, Libertador ungido de Deus e Rei, Seu Filho Jesus Cristo. 

Não contente em entregar a boa notícia de que ele havia encontrado o Messias, André, na 

verdade, trouxe Pedro de Jesus. Quando ele chegou, Jesus olhou para ele e disse: "Tu 

és Simão, filho de João; tu serás chamado Cefas" (que é traduzido 

Pedro). penetrante, olhar onisciente de Jesus não viu apenas Simon, mas também o 



homem que Ele iria moldá-lo em. Portanto, Jesus chamou -o Cefas, a palavra aramaica 

para "rock", que, como João novamente traduzido para seus leitores gentios, é 

processado Pedro em grego. Esse nome seria tanto informar Simon da rocha que estava 

a tornar-se, e desafiá-lo a persegui-lo. Ao longo do tempo, Jesus iria transformar o 

personagem de Simon para corresponder ao novo nome, ele lhe dera, e usá-lo como o 

líder fundamental nos primeiros dias da Igreja (cf. Atos 1: 15ff .; 2: 14ss .; 3: 1 e ss. ; 4: 

8 e ss .; 5: 1-11, 15, 29; 8: 14-24; 9: 32-11: 18; 12: 3-19; 15: 7-11). 

Em meu livro Doze Homens comuns Eu escrevi o seguinte sobre o significado de Jesus 

dando a Simão o nome de Pedro: 

Simon era um nome muito comum. Há pelo menos sete Simons nos relatos do Evangelho 

sozinho. Entre os doze foram duas chamado Simão (Simão Pedro e Simão, o Zelote). Em 

Mateus 13:55, meio-irmãos de Jesus são listados, e um deles também foi nomeado 

Simon. O pai de Judas Iscariotes foi chamado Simon, bem como (João 6:71). Mateus 26: 

6 menciona que Jesus tinha uma refeição na casa de um homem em Bethany chamado 

Simão, o leproso. Outra Simon-a Jesus fariseu hospedado em uma refeição semelhante 

(Lucas 7: 36-40). E o homem recrutado para realizar parcialmente a cruz de Jesus para o 

Calvário era Simão, o Cirineu (Mateus 27:32). 

Nosso nome completo de Simon ao nascer era de Simão Barjonas (Mateus 16:17), que 

significa "Simão, filho de Jonas" (João 21: 15-17). Nome do pai de Simão Pedro, então, 

era João (rendido às vezes Jonas ou Jonas). Não sabemos nada mais sobre seus pais. 

Mas note que o Senhor deu-lhe outro nome. Lucas apresenta-o desta forma: "Simon, a 

quem também chamou Pedro" (Lucas 6:14). Escolha de Lucas de palavras aqui é 

importante. Jesus não se limitou a dar-lhe um novo nome para substituir o antigo. Ele 

"também" o nomeou Pedro. Este discípulo era conhecido, por vezes, como Simon, por 

vezes, como Pedro, e às vezes como Simão Pedro. 

Pedro era uma espécie de apelido. Significa "Rock". ( Petros ". um pedaço de pedra, uma 

pedra" é a palavra grega para) O equivalente aramaico era Cefas (cf. 1 Coríntios 1:12; 

3:22; 9: 5; 15: 5; Gálatas 2: 9).João 1:42 descreve 'primeira reunião face-a-face com 

Simão Pedro: "Agora, quando Jesus olhou para ele, Ele disse:' Jesus Tu és Simão, filho 

de Jonas Você será chamado Cefas" (que é traduzido, A. Stone). " Essas foram as 

primeiras palavras que aparentemente Jesus nunca disse a Pedro. E a partir de então, 

"Rock" era o seu apelido. 

Às vezes, porém, o Senhor continuou a se referir a ele como Simon de qualquer 

maneira. Quando você vê que na Escritura, muitas vezes é um sinal de que Pedro fez algo 

que precisa de repreensão ou correção. 

O apelido foi significativa, e que o Senhor tinha uma razão específica para escolhê-lo. Por 

natureza Simon era impetuoso, vacilante, e inconfiável. Ele tende a fazer grandes 

promessas que não poderia seguir com. Ele era uma daquelas pessoas que parece estocada 

de todo coração em alguma coisa, mas, em seguida, afiança para fora antes de 

terminar. Ele era geralmente o primeiro em; e, muitas vezes, ele foi o primeiro a 

sair. Quando Jesus o conheci, ele caber a descrição de Tiago de um homem de ânimo 

dobre, inconstante em todos os seus caminhos (Tiago 1: 8). Jesus mudou o nome de 

Simon, ao que parece, porque Ele queria que o apelido de ser uma lembrança perpétua 



com ele sobre o que ele deve ser. E a partir desse ponto, o que quer que Jesus o chamou, 

enviou uma mensagem sutil. Se Ele o chamou Simon, Ele estava sinalizando que ele 

estava agindo como seu antigo self. Se Ele o chamou de Rock, Ele estava elogiando-lo 

por agir da maneira que ele deveria estar agindo .... 

Este jovem chamado Simon, que se tornaria Pedro, era impetuoso, impulsivo, e muito 

veemente. Ele precisava para se tornar como uma rocha, de modo que é o que Jesus 

chamou-lhe. A partir de então, o Senhor poderia gentilmente repreender ou elogiá-lo 

apenas usando um nome ou o outro. 

Após o primeiro encontro de Cristo com Simão Pedro, encontramos dois contextos 

distintos em que o nome de Simon é aplicado regularmente com ele. Um deles é 

um secular contexto. Quando a Escritura refere-se a sua casa, por exemplo, normalmente 

é "casa de Simão" (Marcos 01:29; Lucas 04:38). Quando se fala de sua mãe-de-lei, ele 

faz isso em termos semelhantes: "a sogra de Simão" (Marcos 01:30; Lucas 04:38). Lucas 

5, descrevendo a empresa de pesca, menciona "um dos barcos, que era o de Simão" (v. 3) 

-e Lucas diz Tiago e João eram "sócios de Simão" (v. 10). Todas essas expressões 

referem-se a Simon por seu nome de batismo em contextos puramente seculares. Quando 

ele é chamado Simon, em tal contexto, o uso de seu nome antigo geralmente não tem nada 

a ver com a sua espiritualidade, ou o seu caráter. Essa é apenas a maneira normal de 

significando de que pertencia a ele como um homem-a singular obra, a sua casa, ou a sua 

vida familiar. Estes são chamados de coisas "de Simon". 

A segunda categoria de referências onde ele é chamado Simon é visto sempre que Pedro 

estava exibindo as características de sua auto-regenerado quando ele estava pecando em 

palavra, atitude ou ação.Sempre que ele começa a agir como seu antigo eu, Jesus e os 

escritores do Evangelho reverter para chamá-lo de Simon. Em Lucas 5: 5, por exemplo, 

Lucas escreve ", respondeu Simon e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, 

nada apanhamos; mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede." "Isso é jovem Simão, o falar 

pescador. Ele é cético e relutante. Mas, como ele obedece e seus olhos estão abertos para 

quem Jesus realmente é, Lucas começa a se referir a ele por seu novo nome. O verso 8 

diz: "Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos de Jesus de joelhos, dizendo:" 

Apartai-vos de mim, porque sou um homem pecador, Senhor! '" 

Vemos Jesus chamando-o de Simon, em referência aos principais falhas em sua 

carreira. Em Lucas 22:31, prevendo a traição de Pedro, Jesus disse: "Simão, Simão! Na 

verdade, Satanás pediu para você, que ele vos cirandar como trigo." Mais tarde, no Jardim 

do Getsêmani, quando Pedro deveria ter sido vigiando e orando com Cristo, ele 

adormeceu. Marcos escreve: "[Jesus] veio e os encontrou dormindo, e disse a Pedro:" 

Simão, você está dormindo? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não 

entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca "(Marcos 14: 37-

38). Assim, normalmente, quando Pedro precisava repreensão ou advertência, Jesus se 

referiu a ele como Simon. Deve ter alcançado o ponto onde sempre que o Senhor disse: 

"Simon," Pedro encolheu. Ele deve ter pensado, por favor, me chame de Rock! E o Senhor 

poderia ter respondeu: "Eu vou chamá-lo balançar quando você age como uma rocha." 

É óbvio que as narrativas do Evangelho que o apóstolo João conhecia Pedro muito, muito 

bem. Eles eram amigos de longa data, colegas de trabalho e vizinhos. Curiosamente, no 

Evangelho de João, João refere-se ao seu amigo quinze vezes como "Simão 

Pedro." Aparentemente, João não poderia fazer a sua mente que o nome de usar, porque 



ele viu ambos os lados do Pedro constantemente. Assim, ele simplesmente colocar os dois 

nomes juntos. Na verdade, "Simão Pedro" é o que se chama Pedro no endereço de sua 

segunda epístola: "Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo" (2 Pedro 1: 1). Com 

efeito, ele tomou apelido de Jesus para ele e fez o seu sobrenome (cf. Atos 10:32). 

Depois da ressurreição, Jesus instruiu seus discípulos a voltar para a Galiléia, onde 

planejava aparecer para eles (Mateus 28: 7). Impaciente Simon aparentemente cansou de 

esperar, portanto, ele anunciou que estava voltando para a pesca (João 21: 3). Como de 

costume, os outros discípulos obedientemente seguiu o seu líder. Eles entraram no barco, 

pescado a noite toda, e não pegaram nada. 

Mas Jesus se encontrou com eles na praia na manhã seguinte, onde Ele tinha preparado 

café da manhã para eles. O principal objetivo da reunião-almoço parecia ser a restauração 

de Pedro (que, é claro, havia pecado egregiously negando a Cristo com maldições sobre 

a noite, o Senhor foi traído). Três vezes Jesus se dirigiu a ele como Simon e perguntou: 

"Simão, filho de Jonas, amas-me?" (João 21: 15-17). Por três vezes, Pedro afirmou seu 

amor. 

Essa foi a última vez que Jesus já teve de chamá-lo de Simon. Poucas semanas depois, no 

dia de Pentecostes, Pedro e os demais apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. Foi 

Pedro, a Rocha, que se levantou e pregou naquele dia. 

Pedro era exatamente como a maioria dos cristãos, tanto carnal e espiritual. Ele sucumbiu 

aos hábitos da carne, às vezes; ele funcionou no Espírito outras vezes. Ele era 

pecaminoso, por vezes, mas outras vezes ele agiu como um homem justo deveria 

agir. Este homem, às vezes vacilante Simon, por vezes, Pedro-era o líder dos 

Doze. ([Nashville: W. Publishing Grupo, 2002], 33-37 Ênfase no original Veja este 

mesmo livro para informações biográficas sobre o resto dos Doze...) 

Buscando almas sempre vai encontrar Cristo receptivo; como mais tarde prometeu: "Tudo 

o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei 

fora" (06:37). 

O Salvador Procuro 

No dia seguinte Ele propôs a ir para a Galiléia, e achando a 

Felipe. E Jesus disse-lhe: "Segue-Me." Agora Filipe era de 

Betsaida, da cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael 

e disse-lhe: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na Lei, e 

os Profetas escreveu-Jesus de Nazaré, filho de José". Natanael 

disse-lhe: "Alguma coisa boa pode vir de Nazaré?" Filipe disse a 

ele: "Vinde e vede". Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse 

dele: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há 

dolo!" Natanael disse-lhe: "Como é que você me entende?" Jesus 

respondeu, e disse-lhe: "Antes de Filipe te chamar, quando 

estavas debaixo da figueira, eu te vi." Respondeu-lhe Natanael: 

"Rabi, Tu és o Filho de Deus;. Tu és o Rei de Israel" Jesus 

respondeu, e disse-lhe: "Porque eu disse a você que eu te vi 

debaixo da figueira, você acredita? Você vai ver coisas maiores 

do que estas." E ele lhe disse: "Em verdade, em verdade vos digo 



que, você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e 

descendo sobre o Filho do Homem." (1: 43-51) 

Ao contrário dos primeiros discípulos (André, João, Pedro, e, possivelmente, Tiago), que 

foram introduzidas para Jesus por outra pessoa, Jesus tomou a iniciativa de chamar 

Filipe. Em todo o caso, quem inicia o contato, aqueles que vêm a Cristo fazê-lo apenas 

porque Deus em primeiro lugar procurou-los. Em João 6:44 Jesus disse: "Ninguém pode 

vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer", enquanto em 15:16 Ele acrescentou: 

"Você não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos designei." Que 

Jesus encontrou Filipe e ... disse-lhe: "Segue-Me" estabelecido que ele foi criado por 

ninguém, nem ele olhar para Jesus, mas o contato foi iniciado pelo próprio 

Senhor. Embora este seja diferente dos outros, serem levadas à Jesus por outro refere-se 

apenas ao contato humano, e não a eleição divina soberana por Deus. Isso é verdade para 

todos que vem Salvadora para Jesus. A resposta de Filipe da fé não é registrado, mas 

certamente teve lugar. 

A frase do dia seguinte indica que ele é agora o dia depois de André encontrou Pedro eo 

levou ao encontro de Jesus. Jesus propôs deixar a seção do rio Jordão, onde João Batista 

estava ministrando e ir para a Galiléia. Quando Jesus reuniu Filipe não é indicado, mas 

ele, como André, Pedro e João, era galileu. Ele era de Betsaida, uma vila de pescadores 

(seu nome significa "casa de pesca", ou "casa do pescador") localizada na costa nordeste 

do Mar da Galiléia, não muito longe de Cafarnaum. Betsaida foi também a cidade natal 

de André e Pedro que, embora mais tarde mudou-se para Cafarnaum (Marcos 1:21, 29), 

manteve-se identificado com a aldeia onde eles cresceram. Da mesma forma, Jesus foi 

associado com Nazaré (Matt 26:71; Lucas 18:37; Atos 10:38; 26: 9.)., Onde ele cresceu, 

em vez de Belém, onde nasceu (Mateus 2: 1), ou Cafarnaum, onde Ele se mudou para de 

Nazaré (Mat. 4:13). 

Como André, Filipe não conseguiu manter a boa notícia sobre Jesus para si mesmo, mas 

fui imediatamente e encontrou seu amigo Natanael. "parte de Filipe no chamado de 

Natanael é como o de André no chamado de Pedro, e que de Pedro e André em . seu 

próprio One tocha acesa serve para acender outro; assim a fé se propaga "(Frederic Louis 

Godet, Comentário ao Evangelho de João [Separata; Grand Rapids: Kregel, 1985], 331-

32). Nathanael ("Deus deu") é chamado Bartholomew nos Evangelhos Sinópticos, que 

nunca usar o nome de Natanael, assim como João nunca usa Bartolomeu. Evidentemente 

Natanael era seu nome de batismo e Bartholomew (Bar-Tolmai; "filho de Tolmai") o seu 

sobrenome. Nas listas dos doze apóstolos nos Evangelhos sinópticos, seu nome segue 

imediatamente do Filipe. De João outro apenas menção a ele observa que ele era da aldeia 

de Caná da Galiléia (21: 2). 

Tendo encontrado Nathanael, Filipe animAdãoente disse-lhe: "Achamos aquele de 

quem Moisés escreveu na Lei, e os Profetas escreveu-Jesus de Nazaré, filho de 

José." O uso do pronome plural quemostra que Filipe agora incluído o próprio como um 

dos seguidores de Jesus. A lei e os profetas é a designação comum do Novo Testamento 

sobre o Antigo Testamento (05:17 Matt; 07:12; 11:13; 22:40; Lucas 16:16; Atos 13:15; 

24:14; 28.: 23; Rom. 3:21). Ciente de amor intenso de Natanael de Escrituras do Antigo 

Testamento, Filipe declarou que ele havia encontrado Aquele que os cumprida (cf. 05:39; 

Deut. 18: 15-19; Lucas 24: 25-27, 44-47; Atos 10 : 43; 18:28; 26: 22-23.; Rom 1: 2; 1 

Cor 15: 3-4; 1 Pedro 1: 10-11.; Rev. 19:10). Como observado na discussão do versículo 

45, Jesus foi muitas vezes associada a Nazaré, onde ele cresceu. Identificação de Filipe 



dele como o filho de José não deve ser interpretado como uma negação do nascimento 

virginal de Cristo (como o foi pelos judeus incrédulos em 6:42). Ele pode sugerir, porém, 

que Jesus não tinha revelado que a verdade aos discípulos durante o breve tempo que 

haviam passado com Ele. Filipe identificado Jesus a maneira como as pessoas naquele 

dia eram normalmente identificados, com o nome de seu pai e da aldeia de onde 

vieram. Assim, Jesus era comumente visto como o filho de José (Lucas 3:23), que Ele era 

legalmente, embora não biologicamente. 

Ceticismo inicial de Natanael espelha a de Tomé no final do Evangelho de João (20: 24-

25). Sua resposta dúbia a Filipe: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" reflete sua 

incredulidade que o Messias poderia vir de uma tal cidade insignificante, de que Moisés 

e os profetas não disse nada (Nazaré não é mencionada no Antigo Testamento, o Talmud, 

o Midrash, ou quaisquer escritos gentios contemporâneos). Ele também mostra o seu 

desdém para a cidade em si; assim como os judeus desprezavam os galileus em geral (cf. 

07:52; Atos 2: 7), assim também fez o resto dos galileus olhar para baixo sobre os 

habitantes de Nazaré. Desde cidade natal de Cana de Natanael foi de cerca de 10 milhas 

ao norte de Nazaré, o seu desdém também pode refletir uma rivalidade local entre as duas 

cidades. 

A resposta de Filipe, ecoando a resposta do Senhor para André e João, no versículo 39, 

foi simples e convincente: "Vinde e vede". especulação ociosa não é substituto para 

investigar pessoalmente Cristo.Filipe estava certo de que as questões de seu amigo seria 

respondida e suas dúvidas satisfeito quando se encontrou com Jesus, assim como seu 

tivesse sido. Apesar de suas noções preconcebidas sobre Nazareth, Nathanael subiu acima 

de seu preconceito e foi com Filipe ao encontro de Jesus. 

Quando ele se aproximou, Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: "Eis um 

verdadeiro israelita, em quem não há dolo!" Do ponto de vista humano, Natanael veio 

a Jesus através do testemunho de Filipe. Mas, como sua entrevista com Jesus revela, ele 

fez isso só porque Jesus o tinha procurado em primeiro lugar. Gerald L. Borchert 

perceptivelmente observa, 

Jesus "encontra" ... Filipe (01:43). Filipe, por sua vez "encontra" Nathanael e relatórios 

para Natanael, "Nós encontramos" ele (01:45) .... Mas é intrigante para fazer a pergunta 

muito simples a respeito dessas histórias: Quem realmente descobre quem? cristãos têm 

sido freqüentemente conhecido por dizer que eles encontraram Cristo ou encontrado fé 

como André e Filipe relatado, mas talvez perspectiva de Jesus, nessas histórias poderiam 

lucrativamente alterar esse ponto de vista egoísta da salvação. Não foi Jesus que foi 

perdido! ( João 1-11, A Commentary New American. [Nashville: Broadman & Holman, 

2002], 146. Os itálicos no original) 

Jesus descreveu Nathanael como um verdadeiro israelita, em quem não há dolo! Seu 

ponto era que sem corte de Natanael, a resposta honesta a Filipe revelou a sua falta de 

duplicidade e sempre disposta a examinar as alegações de Jesus para si mesmo. Jesus 

pode ter sido aludindo ao Jacó (e, por implicação a nação descende dele), que, em 

contraste com Natanael, foi um enganador (Gen. 27:35; 31:20). Mas ao contrário de 

muitos de seus compatriotas judeus, que eram hipócritas (Mt 6: 2, 5, 16, 15.: 7; 22:18; 

23: 13 e ss .; Lc 12: 1, 56; 13:15), Natanael era um israelita . de fato Alēthōs ( de fato ) 

significa "genuinamente" "na verdade", ou "na verdade" Paulo apontou como mera 



conformidade externa com os ritos, rituais e observâncias do judaísmo não fez um um 

verdadeiro israelita: 

Para ele não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na 

carne. Mas ele é um judeu que é interiormente; e circuncisão, a que é do coração, no 

espírito, não na letra; e seu louvor não provém dos homens, mas de Deus .... Porque nem 

todos os israelitas que são descendentes de Israel; nem são todas as crianças, porque eles 

são descendentes de Abraão. (Rm 2: 28-29; 9: 6-7.) 

São aqueles que continuam na palavra de Jesus que são Seus verdadeiros ( alēthōs ) 

seguidores (08:31). Natanael era um verdadeiro discípulo, desde o início, como sua resposta 

deixa claro. 

Surpreso por Jesus "reconhecimento onisciente dele, Natanael exclamou: "Como é que 

você me entende?" Jesus 'resposta foi ainda mais chocante: "Antes de Filipe te chamar, 

quando estavas debaixo da figueira, eu te vi." Não só Jesus resumir com precisão o 

caráter de Natanael sem ter o conheci, Ele também apresentou um conhecimento 

sobrenatural de informações que só ele conhece. O mais provável é que a figueira em 

questão era o lugar onde Natanael estudado e meditado sobre as Escrituras do Antigo 

Testamento. Não só Jesus sobrenaturalmente ver a localização física de Nathanael, mas 

Ele também viu no seu coração (cf. Sl 139: 1-4.). 

O que aconteceu debaixo da figueira, conhecimento sobrenatural de Jesus sobre ele seja 

removido dúvida de Natanael. Esmagado pela onisciência de Jesus, 

ele respondeu ele, "Rabi, Tu és o Filho de Deus;. Tu és o Rei de Israel" Nesse 

explosão de fé confiante, Natanael reconheceu Jesus como o Messias esperado. Os dois 

títulos são usados também do Messias no Salmo 2: 6-7: ". Mas, quanto a mim, eu tenho 

o meu Rei sobre Sião, meu santo monte Eu certamente irá contar do decreto do Senhor: 

Ele me disse: "Tu és meu Filho, hoje te gerei". 

O propósito de João ao escrever seu evangelho foi para que as pessoas "podem acreditar 

que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus" (20:31), que compartilha a mesma natureza de 

Deus (1: 1). Para o primeiro testemunho de João Batista que Jesus é o Filho de 

Deus (1:34), o apóstolo acrescentou que de Natanael. O uso do artigo definido indica que 

o título aqui é utilizado em seu sentido mais amplo, afirmando a igualdade absoluta de 

Jesus com Deus. Ao longo de seu ministério terreno, os seguidores de Jesus 

repetidamente reconheceu que Ele era o Filho de Deus (cf. 6:69; 11:27; 14:33 Matt;. 

16:16; cf. Lucas 1:32, 35), com um crescente compreensão das riquezas do que a verdade 

maravilhosa. 

O Velho Testamento descreve o Messias como o Rei de Israel em passagens como 

Sofonias 3:15 ("O Senhor levou Seus julgamentos contra você, Ele tem varrido seus 

inimigos. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de vós , você terá medo de desastres no 

more "), Zacarias 9: 9 (" Alegra-te muito, ó filha de Sião exulta, ó filha de Jerusalém: Eis 

que o teu rei vem a ti, justo e salvo.! , humilde, e montado sobre um jumento, sobre um 

jumentinho, filho de jumenta "), e Miquéias 5: 2 (". Mas, como tu, Belém Efrata, posto 

que pequena entre os clãs de Judá, de ti Um sairá para Mim de reinar em Israel. Suas 

origens são desde há muito tempo, desde os dias da eternidade. "). Na entrada triunfal, a 

multidão ", começou a gritar:" Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor, até 



mesmo o Rei de Israel "(12:13). Ao tratar de Jesus como Rei de Israel, Natanael também 

reconheceu-o como seu rei pessoal. 

A resposta de Jesus, "porque eu disse a você que eu te vi debaixo da figueira, você 

acredita?" provavelmente deve ser entendida não como uma pergunta, mas como uma 

declaração de fato. Assim, Nathanael é a primeira pessoa no evangelho de João relatou 

ter acreditado em Jesus (embora os discípulos chamados anteriormente tinha também). O 

visor do Senhor do conhecimento sobrenatural em ver Natanael debaixo da figueira foi 

o suficiente para fazer dele um crente, mas Jesus prometeu que iria ver coisas maiores 

do que isso. A primeira das trinta e sete milagres de Jesus registradas nos Evangelhos 

logo tomaria lugar na própria cidade natal de Cana (2: 1-11) de Natanael. Além disso, 

Nathanael iria testemunhar inúmeros outros milagres além daqueles registrados nas 

Escrituras (cf. 21:25). 

Falando especificamente dessas coisas maiores que Natanael e os outros discípulos 

veriam, Jesus solenemente assegurou-lhe, "Em verdade, em verdade vos digo que, 

você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do 

Homem. " Jesus foi provavelmente aludindo ao sonho de Jacó, na qual ele viu anjos 

subindo e descendo do céu em uma escada (Gen. 28:12). O ponto desta declaração é que 

Jesus é o elo entre o céu ea terra, o revelador da verdade celestial para os homens (01:17; 

14: 6; Ef 4:21.), O "único mediador entre Deus ... e os homens "(1 Tm 2: 5.), e o mediador 

de um novo (Heb 9:14; 0:24.) e melhor (Heb 8: 6). pacto. Em João 3:13 Ele declarou a 

Nicodemos: "Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu: o Filho do Homem" 

(cf. 06:33, 38, 41-42, 50-51, 58, 62 ; 13: 3; 16:28; 17: 8). Essa verdade se tornaria cada 

vez mais claro para Nathanael eo resto dos discípulos como eles observaram a vida e 

ministério de Jesus. 

Este é o primeiro de treze ocorrências no evangelho do título de João Filho do Homem, a 

maneira favorita de Jesus de se referir a si mesmo (Ele fez isso cerca de oitenta vezes nos 

Evangelhos). No evangelho de João, ele é associado com o sofrimento de Jesus e da morte 

(03:14; 08:28; 12:34), Sua provisão de salvação (06:27, 53), e Sua autoridade para julgar 

(5:27; 9 : 35, 39). No futuro, o Filho doHomem vai receber o reino do Ancião dos Dias 

(Dan. 7: 13-14). Como em seus outros títulos desta seção, Nathanael (e os outros que 

estavam presentes) não compreendeu imediatamente o pleno significado do que 

significava para Jesus ser o Filho do Homem. 

Esta passagem, que registra chamada de Seus primeiros discípulos de Jesus para a 

salvação, retrata o equilíbrio da salvação ensinada por toda a Escritura. Salvação ocorre 

quando procuram almas vêm com fé para o Salvador que já buscou-los. 

 

 

 



6. O primeiro milagre de Cristo (João 2: 

1-11) 

No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia, e a mãe 

de Jesus estava ali; e ambos, Jesus e seus discípulos foram 

convidados para o casamento. Quando o vinho acabou, a mãe de 

Jesus lhe disse: "Eles não têm vinho." E Jesus disse-lhe: "Mulher, 

o que isso tem a ver conosco? Minha hora ainda não chegou". Sua 

mãe disse aos serventes: "Tudo o que ele diz para você, fazê-

lo." Ora, havia seis talhas de pedra ali estabelecidas para o 

costume judaico de purificação, contendo vinte ou trinta litros 

cada. Jesus disse-lhes: "Encham os potes com água". Então os 

encheram até a borda. E disse-lhes: «Tirai agora e levai ao chefe 

dos garçons." Então eles levaram a ele. Quando o maitre provou 

a água transformada em vinho, e não sabia de onde veio (mas os 

servos que tinham tirado a água sabiam), o chamou o noivo e 

disse-lhe: "Todo homem serve primeiro o vinho bom e, quando as 

pessoas têm bebido bem, então ele serve o vinho mais pobres; mas 

tu guardaste o bom vinho até agora ". Este início de Seus sinais 

Jesus o fez em Caná da Galiléia, e manifestou a sua glória, e seus 
discípulos creram nele. (2: 1-11) 

Desde a queda, pecadores rebeldes procuraram autonomia de Deus, rejeitá-Lo e colocar-

se no centro do universo. No coração da maioria dos sistemas humanísticos da crença é a 

errada, a crença racionalista de que as pessoas, a partir apenas de si, pode-se construir 

uma visão de mundo adequada. Por conseguinte, se o homem moderno acredita em um 

deus em tudo, ele é um de sua própria criação; como alguém observou ironicamente, Deus 

criou o homem à Sua imagem, eo homem voltou a favor. Deus repreendeu tal orgulho, 

arrogância pecaminosa no Salmo 50:21, declarando: "Você pensou que eu era como 

você." 

Talvez em nenhum lugar está caído propensão pecaminosa do homem para a criação de 

Deus à sua imagem ilustrada com maior clareza do que na chamada "busca do Jesus 

histórico" que dominou a teologia liberal XIX século. Com base em seus pressupostos 

anti-Sobrenaturalistic, os críticos 

Acredita que o verdadeiro Jesus deve ter sido uma pessoa comum com nada de 

sobrenatural ou divino sobre ele. Sua vida deve se enquadrar em padrões humanos 

comuns, e ser explicável em categorias puramente humanos. Para essas pessoas, a frase 

"Jesus histórico" significava claramente um Jesus não sobrenatural. Eles acreditavam 

ainda que, se os Evangelhos foram examinadas criticamente, essa imagem de Jesus iria 

surgir a partir deles. (I. Howard Marshall, eu creio no Jesus histórico [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1979], 110-11) 

Não é de surpreender que aqueles que começam por assumir o reino sobrenatural não existe 

acabar com um Jesus puramente humana. (Tal absurdo blasfemo sob o disfarce de bolsa de 

estudos encontra sua contraparte moderna no "Seminário de Jesus", cujos membros, tal como 

os seus antecessores do século XIX, também tentam reinventar Jesus para caber sua visão de 

mundo anti-sobrenatural.) No entanto, apesar do raciocínio falho em que foram baseadas, o 



século XIX viu um desfile interminável de "vidas" de Jesus, cada interpretação Ele em 

consonância com o que quer que especial visão de mundo do autor aconteceu a abraçar. 

Mas todas as tentativas de explicar Jesus como um mero homem não conseguem explicar 

os fatos de sua vida, a morte (por que alguém iria querer crucificar o inócuo sábio, 

politicamente correta inventada pelos críticos racionalista desafia qualquer explicação), e 

ressurreição. Na Encarnação, Deus entrou no reino natural em um corpo humano. Por 

isso, é impossível remover os elementos miraculosos da vida de Jesus, como os críticos 

anti-sobrenaturalista tentaram fazer. O Jesus de Nazaré histórico e do Cristo divino estão 

inseparavelmente ligados, pois eles são uma ea mesma pessoa. Jesus foi e é o Deus-

homem. 

Os milagres realizados por Jesus constituem uma das provas mais poderosos e 

convincentes de sua divindade (3:. 2; cf. Mt 11: 1-5; Atos 2:22). De acordo com o seu 

tema de apresentar Jesus como a encarnação do Deus-homem, João cataloga oito sinais 

miraculosos que ele realizava. Essa lista é, naturalmente, de forma exaustiva; houve 

certamente muitas ocasiões quando ele fez mais de oito milagres em um dia. Dos 

inúmeros milagres que Cristo realizados (cf. 20:30; 21:25), João estas selecionadas oito 

como exemplos que provam a Sua divindade. Não é a quantidade de milagres que 

importa, ou Deus teria dado esse número. É a qualidade de todos os milagres, como um 

ato sobrenatural, que prova que Jesus é. Esta passagem descreve o primeiro desses oito 

milagres, que também foi o primeiro milagre que Jesus fez no início do seu ministério 

público (que João registra nos capítulos 2-12). Ela pode ser dividida em quatro pontos: a 

cena, a situação, o fornecimento, eo significado. 

O Scene 

No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia, e a mãe 

de Jesus estava ali; e ambos, Jesus e seus discípulos foram 
convidados para o casamento. (2: 1-2) 

A frase do terceiro dia remete para a chamada de Filipe e Natanael na passagem anterior 

(1: 43-51). É o último de uma série de indicadores de tempo (cf. 1:29, 35, 43) que sugerem 

os eventos de João entrevista de João Batista com as autoridades judaicas (1: 19-28) para 

o casamento em Caná ocorreu dentro do espaço de uma semana. 

Cana da Galiléia é, provavelmente, a ser identificado com moderna Khirbet Qana, uma 

ruína desabitada cerca de nove quilômetros ao norte de Nazaré. Jesus e seus discípulos 

poderiam ter facilmente alcançado Cana no terceiro dia depois de deixar a vizinhança 

do rio Jordão. Assim, não há necessidade de especular, como em alguns países, o que 

indica terceiro dia ao terceiro dia do casamento festa. 

Um casamento foi um grande evento social na Palestina do primeiro século, e da 

celebração pode durar até uma semana. Ao contrário de casamentos modernos, que são 

tradicionalmente pagos pela família da noiva, o noivo era responsável pelas despesas da 

festa. O casamento marcou o ponto culminante do período de noivado. Durante esse 

período, o que muitas vezes durou vários meses, o casal foi considerado legalmente 

homem e mulher (Mateus 1: 18-19. Refere-se a José como esposo de Maria durante o seu 

período de noivado), e apenas um divórcio poderia terminar o noivado (cf. Matt. 

1:19). Eles não, no entanto, vivem juntos ou consumar o casamento durante esse período 



(cf. Mat. 1:18). Na noite da cerimônia (geralmente uma quarta-feira), o noivo e seus 

amigos iam para a casa da noiva. Eles, então, acompanhá-la e seus assistentes para a casa 

do noivo, onde a cerimônia e banquete seria realizado (cf. Mt 25: 1-10.). Toda a 

celebração terminou com o casamento real. 

A mãe de Jesus (João nunca se refere a Maria pelo nome em seu evangelho) foi neste 

casamento particular. Que ela e Jesus atendeu sugere que os parentes de casamento 

envolvido ou amigos da família.Isso explicaria por que Maria parece ter sido mais do que 

apenas um convidado, mas aparentemente tinha alguma responsabilidade de ajudar a 

família do noivo durante a celebração. Por exemplo, ela estava ciente da situação sobre a 

falta de vinho, e tomou a iniciativa de resolver o grave problema. A terminologia diferente 

usado em relação a Maria (ela estava lá ) e Jesus e seus discípulos (eles foram 

convidados ) também sugere que ela tinha algum papel no serviço durante o 

evento. Desde José não é mencionado (a última vez que ele aparece nos Evangelhos está 

no relato da viagem a Jerusalém quando Jesus tinha doze anos [Lucas 2: 41-50]), pode 

ser que ele já estava morto. Na crucificação Jesus cometeu Maria aos cuidados do 

apóstolo João (João 19: 26-27), então José foi certamente morto até então. 

Como Jesus e os discípulos receberam o convite não é declarado. Alguns sentiram, sem 

provas, que poderia ter sido proferido por Natanael, que era de Cana (21: 2). O mais 

provável, no entanto, Jesus foi a Nazaré, e não recebeu o convite. Os discípulos foram, 

sem dúvida, foi convidado por causa de sua ligação com Jesus, uma vez que apenas 

Natanael era da vizinhança de Cana. 

Ao participar de um casamento e realizar seu primeiro milagre lá, Jesus santificou tanto 

a instituição do casamento e da própria cerimônia. O casamento é a união sagrada entre 

um homem e uma mulher em que eles se tornam um aos olhos de Deus. A cerimônia é 

um elemento essencial dessa união, porque nela o voto casal publicamente para 

permanecer fiéis um ao outro. Tanto o Antigo Testamento (por exemplo, Gen. 29: 20-23; 

Jz 14:10; Rute. 4: 10-13; Canção do Sol 3:11.) E do Novo Testamento (por exemplo, 

Matt. 22: 2; 25 : 10; Lucas 12:36; 14: 8) ver a cerimónia pública como uma parte 

necessária do casamento. Que Jesus participaram da celebração revela seu ministério para 

ser bem diferente do que a de seu antecessor, João Batista (Mateus 11: 18-19.). Em vez 

de ser uma voz no deserto, Jesus teve a tarefa mais difícil de se socializar socialmente 

com as pessoas e ministrando a eles em suas atividades diárias. 

O Situation 

Quando o vinho acabou, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm 

vinho." E Jesus disse-lhe: "Mulher, o que isso tem a ver conosco? 

Minha hora ainda não chegou". Sua mãe disse aos serventes: 

"Tudo o que ele diz para você, fazê-lo." (2: 3-5) 

Wine foi a bebida grampo no antigo Oriente Próximo. Devido ao clima quente e à falta 

de qualquer meio de refrigeração ou de purificação, suco de frutas tendem a fermentar. O 

resultado foi uma bebida alcoólica com a capacidade de induzir a embriaguez. Para ajudar 

a evitar o risco de embriaguez, o vinho era comumente diluído com água para um terço a 

um décimo de sua força. Embora a Bíblia não proíbe beber vinho, e em alguns casos, 

recomenda-lo (por exemplo, Sl. 104:. 14-15; Prov. 31:. 6; Jer 31:12; 1 Tm 5:23), condena 

fortemente embriaguez (Gênesis 9: 20-27; Dt 21: 20-21; Prov. 20: 1; 23:. 29-35; Rom 



13:13; 1 Cor 5:11; 6:10; Gal 5...: . 21; Ef 5.18; 1 Tm 3: 3, 8; Tito 1:. 7; 2: 3; 1 Pedro 4: 

3). 

A grande crise apareceu na festa de casamento quando o vinho acabou porque a oferta 

era insuficiente. Tais um embaraçoso gafe poderia ter estigmatizado o casal e suas 

famílias para o resto de suas vidas.Poderia até ter deixado o noivo e sua família aberto a 

uma ação judicial pela família da noiva por não cumprir as suas responsabilidades. Assim 

Jesus transformando a água em vinho não foi um milagre sensacional, destina-se apenas 

a surpreender o público com o seu poder. Todos os Seus milagres atendeu às necessidades 

específicas, como abrir os olhos cegos e ouvidos surdos, entregando aqueles que são 

oprimidos por demônios, alimentando as pessoas com fome, ou acalmando uma 

tempestade ameaçadora. Este milagre conheceu a verdadeira necessidade da família e 

seus convidados, que de outra forma enfrentou uma catástrofe social. 

Como observado acima, Maria foi aparentemente ajudando a supervisionar a restauração 

da celebração. Ciente do problema sério que tinha desenvolvido, ela disse ansiosamente 

para Jesus, "Eles não têm vinho." Se ela já era uma viúva, Maria teria naturalmente 

aprendeu a depender de seu filho primogênito. Se ela esperava Jesus para realizar um 

milagre não é clara, uma vez que Ele ainda nunca tinha feito um (v. 11). No entanto, 

Maria sabia melhor do que ninguém que Jesus realmente era. Ela estava bem ciente do 

seu nascimento virginal milagrosa e as coisas incríveis disse Dele pelo anjo Gabriel 

(Lucas 1: 31-33, 35), os pastores (Lucas 2: 8-18), Simeão (Lucas 2: 25-35 ), e Anna 

(Lucas 2: 36-38), tendo as meditava em seu coração ao longo dos anos (Lucas 2:19). Ela 

tinha experimentado Sua vida sem pecado e sua perfeição como Ele tinha "mantido 

crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens" (Lucas 

2:52). Ela também pode ter ouvido falar de João recente testemunho público do Batista 

sobre Ele (1: 26-27, 29-34, 36), confirmando o que ela conhecia. Pode ser que ela estava 

levando Jesus para revelar-se publicamente como o Messias que ela sabia que ele seja. 

A resposta de Jesus abrupta e surpreendente, "Mulher, por que é que isso tem a ver 

conosco" sinalizou uma grande mudança em seu relacionamento. A mulher era uma 

educada, mas não íntimo, forma de tratamento (cf. 04:21; 19:26 ; 20:13, 15;. Matt 15:28; 

Lucas 13:12), bem como o Inglês palavra "senhora". A resposta de Jesus, "O que é que 

isso tem a ver conosco" (lit., "O que para mim e para você") é uma expressão idiomática 

(cf. Jz 11:12; 2 Sm. 16:10; 19. : 22), que pergunta retoricamente o que as duas partes em 

causa têm em comum, e tem o efeito de distanciamento deles. A declaração, juntamente 

com Jesus se dirigindo a Maria como "Mulher" em vez de "Mãe", educAdãoente, mas 

com firmeza informou-lhe que o que eles tinham em comum na sua relação já não era 

para ser o que tinha sido quando ele estava crescendo em Nazaré. Seu ministério público 

tinha começado, e relações terrenas não determinar suas ações. Maria era de se relacionar 

com Ele não mais como seu filho, mas como seu Messias, o Filho de Deus, e seu Salvador 

(cf. Mt 12:. 47-50; Marcos 3: 31-35; Lucas 11: 27-28) . 

A frase "Minha hora ainda não chegou" refere-se a morte de Jesus e glorificação (7: 6, 

8, 30; 08:20; 12:23, 27; 13: 1; 16:32; 17: 1; Matt. 26:18, 45; Mc 14:35, 41). Isso apóia a 

possibilidade de que Maria foi conscientemente pedindo a Jesus para revelar-se, nesse 

momento, uma vez que Ele, durante anos, na plenitude da idade madura. Jesus deixou 

claro que Ele iria agir de acordo com o calendário de Deus, decretou antes da fundação 

do mundo, não dela ou de qualquer homem (cf. 7: 2-8). Não era a hora marcada para 

glória messiânica de Jesus a ser revelado; ainda o milagre que Ele iria realizar faria o seu 



divino poder inconfundível, e visualizar a sua glória por vir. A hora escura da cruz 

precederia a revelação plena em Seu reino messiânico gloriosa onde o vinho, emblemático 

de júbilo e alegria, serão abundantes: 

"Eis que vêm dias", declara o Senhor ", quando o lavrador vai ultrapassar o ceifeiro e que 

pisa as uvas ao que lança a semente;. Quando as montanhas vai escorrer vinho doce e 

todos os outeiros serão dissolvidos Também vou restaurar o cativeiro o meu povo Israel, 

e eles vão reconstruir as cidades assoladas, e nelas habitarão;. eles vão também plantarão 

vinhas e beberão o seu vinho, e farão pomares e lhes comerão o fruto " (Amós 9: 13-14; 

cf. Is. 25:. 6; Jer 31:12; Joel 3:18) 

Sem se deixar abater pela repreensão leve (cf. Mat. 15: 22-28), e ciente de que ele não 

estava dizendo não ao pedido, Maria disse aos serventes: "Tudo o que ele diz para 

você, fazê-lo." Ela imediatamente virou-se para os servos, antecipando que Ele iria 

responder. Os funcionários foram diakonois (a partir do qual a palavra Inglês "diáconos" 

[1 Tim. 3: 8, 12] deriva), não doulois ("escravos"), sugerindo que eles não eram escravos 

ou empregados domésticos. O mais provável é que, como Maria, eram a família e amigos 

que ajudam com a celebração. Sua carga que lhes era necessário, uma vez que poderia ter 

hesitado em seguir as instruções estranhas que iriam receber a partir de um convidado. 

O Fornecimento 

Ora, havia seis talhas de pedra ali estabelecidas para o costume 

judaico de purificação, contendo vinte ou trinta litros cada. Jesus 

disse-lhes: "Encham os potes com água". Então os encheram até 

a borda. E disse-lhes: «Tirai agora e levai ao chefe dos 

garçons." Então eles levaram a ele. Quando o maitre provou a 

água transformada em vinho, e não sabia de onde veio (mas os 

servos que tinham tirado a água sabiam), o chamou o noivo e 

disse-lhe: "Todo homem serve primeiro o vinho bom e, quando as 

pessoas têm bebido bem, então ele serve o vinho mais pobres; mas 
tu guardaste o bom vinho até agora ". (2: 6-10) 

As talhas de pedra eram, como João explicou para o benefício de seus leitores gentios, 

usado para o costume judaico de purificação. lavagens cerimoniais eram parte 

integrante do judaísmo do primeiro século: 

Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, observando-

se, assim, as tradições dos anciãos; e quando voltam do mercado, eles não comem sem se 

purificar; e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de 

copos e jarros e panelas de cobre. (Marcos 7: 3-4) 

Os judeus usavam talhas de pedra para segurar a água utilizada para a purificação ritual 

porque acreditavam que, ao contrário de panelas de barro (Lev. 11:33), eles não se tornou 

impuro. Ao contrário do menor usado pela mulher samaritana para tirar água de um poço 

(4:28), estes eram grandes vasos, contendo vinte ou trinta litros cada. Tal uma grande 

quantidade de água era necessário não só para acomodar os convidados, mas também 

porque os utensílios para cozinhar e comer tinha que ser lavado (Marcos 7: 4). 



Fé e confiança em seu Filho de Maria não eram infundados. Como ela havia previsto, ele 

respondeu ordenando os servos, "Encham os potes com água". Em resposta, os 

encheram até a borda, seja por cobertura los, ou pelo esvaziamento e recarregá-los. Este 

detalhe aparentemente insignificante, que a água subiu até o topo, mostra que nada foi 

adicionado à água, e que o que se seguiu foi realmente um milagre de transformação. Ao 

encomendar os frascos para ser completamente preenchida antes que Ele transformou a 

água em vinho neles, Jesus também mostrou sua graça magnânimo (cf. 1:14, 16-17).Uma 

quantidade tão grande de vinho (120 a 180 litros) foi mais do que suficiente para durar 

para o resto da festa. Jesus não só resgatou a noiva eo noivo de uma situação embaraçosa, 

mas o vinho restante também forneceu-lhes um presente de casamento generoso. 

Depois que os vasos foram preenchidos, Jesus instruiu os funcionários a tirar um pouco 

fora e tomar o vinho criado instantaneamente ao maitre. fontes judaicas não deixam 

claro se este indivíduo era um servo cabeça, ou um convidado escolhido para presidir o 

banquete. Que ele chamou o noivo e falou com ele como pelo menos (9-10 vv.) Igual a 

ele sugere o último. Em ambos os casos, ele atuou como mestre de cerimônias na 

festa. Desde que ele foi o responsável por garantir que os convidados foram abastecidos 

com comida e bebida, os servos levou o vinho para ele. 

Para se certificar de que era aceitável, o maitre degustar a comida e bebida antes de ser 

servido aos convidados. Logo após os servos trouxe para ele, ele provou a água 

transformada em vinho. Embora elenão sabia de onde veio (embora, naturalmente, os 

servos que tinham tirado a água ) fez, ele ficou surpreso com a alta qualidade desta 

novo lote de vinho. Ele chamou o noivo e disse-lhe: "Todo homem serve primeiro o 

vinho bom e, quando as pessoas têm bebido bem, então ele serve o vinho mais 

pobre." Há alguma evidência histórica de que a maioria dos anfitriões fez, como o maitre 

sugeriu, servir o melhor vinho primeiro (DA Carson, O Evangelho Segundo João, O 

Pillar New Testament Commentary [Grand Rapids: Eerdmans, 1991], 174). Em todo o 

caso, foi apenas o senso comum para servir ovinho bom primeiro e salvar o vinho mais 

pobres para mais tarde , quando o povo tinha bebido bem. O verbo methusko ( bêbado 

livremente ) significa, literalmente, "tornar-se bêbado", e é assim traduzido em sua 

únicas outras aparições no Novo Testamento (Lucas 12:45; Ef 5.18; 1 Tessalonicenses 5:. 

7; Apocalipse 17: 2.). Isso não significa, porém, que esse banquete especial havia se 

tornado uma orgia bêbado; o maitre estava falando de sua própria experiência. Mas , para 

sua surpresa (e sem dúvida o noivo também), parecia que o noivo tinha guardaste o bom 

vinho até o último. Certamente era o mais doce, o vinho mais fresco já provei. Este vinho 

não veio de um processo normal de fermentação, a partir de uvas, videiras, a terra eo 

sol. O Senhor trouxe à existência a partir do nada. Verdadeiramente este era evidência de 

que Ele é o Criador (João 1: 1-4). 

O Significado 

Este início de Seus sinais Jesus o fez em Caná da Galiléia, e 
manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. (2,11) 

O resultado deste início (ou primeiro) de Jesus sinais era duplo. Primeiro, Ele manifesta 

a Sua glória (cf. 1,14); isto é, Ele colocou a Sua divindade em 

exposição. Jesus sinais não eram simplesmente exibe poderosos de compaixão, mas 

foram projetados para revelar quem ele realmente era, uma vez que Deus 

inequivocamente manifesta no trabalho (cf. 2:23; 3: 2; 4:54; 6: 2, 14; 7 : 31; 09:16; 20:30; 



Atos 2:22).Sinais, milagres e prodígios, no entanto, não necessariamente convencer as 

pessoas a acreditar no Senhor, e o evangelho (2: 23-25; 0:37; 15:24; Matt. 11: 20-24; 

13:58; Lucas 16: 31). Não há registro de que qualquer um dos funcionários que 

testemunharam Jesus transformando a água em vinho, seguido Ele (cf. 2,12). Por incrível 

que pareça, Jesus parece ter deixado Cana apenas com os discípulos que vieram ali com 

ele, apesar de ter realizado um milagre, os gostos de que não tinha acontecido desde que 

Deus criou farinha e óleo nos dias de Elias e Eliseu (1 Reis 17: 8 -16; 2 Reis 4: 1-7). A 

dedução óbvia de que Ele era o Messias escapou-los; eles viram o sinal, mas errou o que 

apontou. Como ele faz com todos os incrédulos, Satanás "[suas] mentes cego ... para que 

não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus" (2 Cor. 4: 

4). Este incidente foi outro exemplo trágico da verdade do discurso de Jesus: "Um profeta 

não tem honra na sua própria pátria" (04:44; cf. Mt 13:58.). 

Seus discípulos, no entanto, creram nele. Depois de ouvir João testemunho de João 

Batista que Jesus era o Messias (01:34), depois de ouvir as próprias palavras de Jesus 

(01:39) e creram nele (1:41), eles agora viu confirmação em primeira mão milagrosa de 

que a fé. Muitos outros, lendo este evangelho de João, viria a acreditar, como eles 

fizeram. E esse foi o propósito de João, por escrito, não só a seu relato deste milagre, mas 

também todo o seu evangelho: "Portanto, muitos outros sinais Jesus também realizadas 

na presença dos discípulos, que não estão escritos neste livro; mas estes foram escritos 

para que para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais 

vida em seu nome "(20: 30-31). 

 

7. Jesus Mostra Sua Divindade (João 2: 

12-25) 

Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e 

seus discípulos; e eles se hospedaram há alguns dias. A Páscoa 

dos judeus estava próxima, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no 

templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas 

sentados em suas mesas. E Ele fez um azorrague de cordas e 

expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois; e Ele 

derramou as moedas dos cambistas e derrubou as mesas; e para 

aqueles que vendiam as pombas Ele disse: "Tirai daqui estas 

coisas; parar de fazer casa de meu Pai um lugar de 

negócios." Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: "O 

zelo por tua casa me consome." Os judeus disse-lhe então: "Que 

sinal Você nos mostra como sua autoridade para fazer essas 

coisas?" Jesus respondeu-lhes: "Destruí este templo, e em três 

dias eu o levantarei". Os judeus, em seguida, disse: "Demorou 46 

anos para construir este templo, e tu o levantarás em três 

dias?" Mas ele falava do templo do seu corpo. Então, quando ele 

foi ressuscitado dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-

se de que Ele disse isso; e creram na Escritura e na palavra que 

Jesus tinha dito. Agora, quando Ele estava em Jerusalém na 

Páscoa, durante a festa, muitos creram no seu nome, observando 

os sinais que ele estava fazendo. Mas Jesus, de sua parte, não 



estava confiando-se a eles, pois Ele sabia que todos os homens, e 

porque Ele não precisava de ninguém para testemunhar a respeito 
do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. (2: 12-25) 

Não há questão mais importante do que: "Quem é Jesus Cristo?" Suas implicações são 

profundas e seu significado incomparável. Simplesmente posando ele evoca 

imediatamente uma vasta gama de emoções-de hostilidade para fervorosa 

adoração. Meramente contemplando não basta-it é uma pergunta que deve ser 

respondida. E respondê-la de forma incorreta, não importa o que a desculpa, acaba por 

conduzir a devastação eterna. 

Ao longo da história, essa questão tem suscitado muita confusão e debate. Tal era mesmo 

verdade no tempo de Jesus. Quando Ele perguntou: "Quem dizem que o Filho do 

Homem?" (Mat. 16:13), os discípulos listadas várias possibilidades populares: "Alguns 

dizem que é João Batista; outros, Elias; mas outros ainda, Jeremias ou um dos profetas" 

(v. 14). Há, no entanto, apenas uma resposta correta à pergunta de Jesus, e Pedro deu 

quando ele disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo" (v. 16). 

Escritura reafirma abundantemente avaliação de Pedro da verdadeira identidade de 

Cristo. Ele é chamado de "Deus" (João 1: 1, 18; 20:28; Rom. 9: 5; Hebreus 1: 8; 1 João 

5:20.), "Nosso grande Deus e Salvador" (Tito 2:13; 2 Pedro 1: 1), o "Poderoso Deus" 

(Isaías 9: 6), o "EU SOU" (João 8:58; cf. Ex 3:14), o "primeiro e último" (Ap.. 01:17; 

22:13; cf. Is 44: 6; 48:12), o "Senhor dos senhores" (Apocalipse 17:14; cf. Dt 10:17), e 

"Alfa e Ômega.. "(Rev. 22:13; cf. Ap 1: 8). Ele é um em essência com o Pai (João 

10:30); Ele existe na forma de Deus, e é a "representação exata de sua natureza" (Fl 2, 6). 

(Heb. 1: 3);Ele é o criador e sustentador do universo (João 1: 3; Colossenses 1:16; Heb. 

1: 3; cf. Gn 1:.. 1; Ex 20:11; Isa 40:28); e "nele toda a plenitude da Divindade habita em 

forma corpórea" (Cl 2: 9). Ele é Aquele que perdoa os pecados (Marcos 2: 7., 10; cf. Is 

43:25; Dan 9: 9.), Ressuscita os mortos (João 5:21; 11:25), e recebe o culto reservado 

para Só Deus (Filipenses 2:10 [cf. Isa 45:23.];. 14:33 Matt;. cf. Mt 4:10.).Claramente, a 

evidência bíblica leva a uma única conclusão possível: Jesus Cristo é Deus. 

Apesar da clareza inconfundível das Escrituras, há alguns céticos que negam essas 

afirmações claras. Em suas opiniões incrédulos, o Cristo da Escritura é uma figura mítica, 

inventada por seus seguidores. O "real" ou "histórico" Jesus de Nazaré, argumentam eles, 

era um crítico social, filósofo cínico itinerante, sábio, mas politicamente correto 

definitivamente não é o Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado em carne 

humana. Richard N. Longenecker observa que de acordo com o "Seminário de Jesus", 

por exemplo, 

Jesus era um camponês judeu carismático cínico-like, cujo ensino era espirituoso, 

inteligente e contracultural, mas não escatológico e, certamente, não focado em si 

mesmo. Todos os retratos de Jesus de natureza messiânica, sacrificial, redentora, ou 

escatológico nos Evangelhos (e no resto do Novo Testamento) são os produtos da teologia 

da igreja mais tarde, que cresceram em torno da figura desse professor cínico-like 

Mediterrâneo e transformou-o em uma figura de culto. ( o Jesus da história eo Cristo da 

Fé: Algumas reflexões contemporâneas [www.mcmaster.ca/mjtm/2-51.htm]) 

Para chegar a suas conclusões, esses céticos audaciosamente causa nem a confiabilidade 

do Novo Testamento ou a honestidade dos discípulos de Jesus. Mas o Novo Testamento 



é o documento mais bem atestada desde a antiguidade. Há muito mais manuscritos 

antigos do Novo Testamento na existência hoje do que de qualquer outra escritura antiga, 

e o intervalo de tempo entre eles e os documentos originais é muito mais curto. Assim, 

"para ser cético em relação ao texto resultante dos livros do Novo Testamento é a de 

permitir que todos os da antiguidade clássica a escorregar no esquecimento, para não 

existem documentos do período antigo são bem atestada bibliograficamente como o Novo 

Testamento" (João Warwick Montgomery, História eo cristianismo [Downers Grove, Ill 

.: InterVarsity de 1974], 29). 

A visão de que os seguidores de Jesus inventou a história bíblica de Sua vida também está 

muito aquém de credibilidade. Afinal, o que eles ganham com isso? Os apóstolos 

suportaram prisão, espancamentos, prisão, exílio, e do martírio; ea igreja primitiva 

enfrentou a oposição amarga pontuada por explosões de perseguição selvagem. Eusébio, 

o pai da igreja do século IV, apontou o absurdo de afirmar que os discípulos eram 

enganadores: 

Gostaria de perguntar, então, onde seria o sentido em suspeitar que ouvem [ética de Jesus] 

ensino, que também eram mestres em tal instrução, inventou seu relato do trabalho de seu 

Mestre? Como é que é possível pensar que eles eram todos de acordo para mentir? ... 

Nenhum argumento pode provar que uma tão grande grupo de homens eram indignos de 

confiança, que abraçou uma vida santa e piedosa, considerados seus próprios negócios 

como de nenhuma conta .. . escolheram uma vida de pobreza, e levou a todos os homens 

a partir de uma boca de uma conta consistente de seu Mestre .... Venha, diga-me, se tal 

empreendimento projetado por esses homens que mantêm juntos? ... De onde veio, entre 

uma tripulação de tantas, uma harmonia de malandros? De onde vem a sua prova geral e 

consistente sobre tudo, e seu acordo até a morte? ... Certamente todos tinham visto o fim 

de seu professor, e a morte a que Ele veio. Por que, então, depois de ver seu fim miserável 

que eles ficam no seu terreno? Por que eles construir uma teologia sobre Ele, quando Ele 

estava morto? Será que eles desejam partilhar o seu destino? Ninguém certamente em 

razão razoável escolheria tal punição com os olhos abertos. ( A Prova do 

Evangelho, III.5.110, 111. 

Crítica devastadora de Eusébio da opinião de que os discípulos eram enganadores 

continua durante todo o capítulo 5 do livro III.) 

A presença de numerosas testemunhas oculares de Jesus 'de vida muitos deles hostil 

também teria tornado impossível para os seus discípulos para espalhar mentiras sobre 

ele. Por exemplo, se Ele não tivesse ressuscitado dos mortos como seus seguidores 

disseram, Seus inimigos poderia simplesmente ter apresentado o seu corpo. Se o tivessem 

feito, a fé cristã teria imediatamente entrou em colapso (cf. 1 Cor. 15:14). Além disso, os 

relatos dos evangelhos foram terminadas enquanto muitas dessas testemunhas oculares 

ainda estavam vivos. Tinha os escritores do evangelho mentiu sobre o que Jesus disse ou 

fez, essas testemunhas oculares poderia facilmente ter exposto suas fabricações. 

Outros pontos de vista, isto blasfemas Jesus era um mentiroso, um lunático, ou um 

místico-fare há melhor; eles absolutamente não conseguem explicar o Seu caráter nobre 

como revelado no Novo Testamento. Por exemplo, historiador da igreja Filipe Schaff 

responde a acusações de que Jesus era um mentiroso (cf. João 8:46): 



Como, em nome da lógica, bom senso e experiência, poderia um impostor, isto é um 

enganador, egoísta, depravado man-ter inventado, e consistentemente mantido a partir do 

começo ao fim, o caráter mais puro e nobre conhecido na história com a mais de ar 

perfeito de verdade e realidade? Como ele poderia ter concebido e realizado com sucesso 

um plano de beneficência sem igual, grandeza moral, e sublimidade, e sacrificou sua 

própria vida por ele, em face dos preconceitos mais fortes de seu povo e idades? (Citado 

em Josh McDowell, Evidência que Exige um Veredito, Volume 1 [San Bernardino, Calif 

.: Aqui está a Vida, 1986], 106) 

CS Lewis energicamente rejeita a noção de que Jesus era um louco: 

A dificuldade histórica de dar para a vida, provérbios e influência de Jesus qualquer 

explicação que não é mais difícil do que a explicação cristã, é muito grande. A 

discrepância entre a profundidade e sanidade e (deixe-me acrescentar) astúcia de seu 

ensino moral e da megalomania desenfreada que deve estar por trás de seu ensinamento 

teológico, a menos que Ele é realmente Deus, nunca foi obtido satisfatoriamente over. Daí 

as hipóteses não-cristãos se sucedem com a fertilidade inquieto de 

perplexidade. ( Miracles [New York: Macmillan, 1972], 113. itálico no original). 

Ele também é um absurdo para ver Jesus como um místico, cuja pretensão de ser Deus 

não era notável já que todo mundo é Deus. Embora tais afirmações são comuns nas 

religiões orientais, eles teriam sido totalmente estranho para judaísmo do primeiro 

século. Longe de acolher Jesus como um guru iluminado, os judeus estavam indignados 

com a sua afirmação de divindade. Como resultado, eles acusaram de blasfêmia (10:33; 

cf. 5:18) e crucificaram para reivindicar igualdade com o único Deus (Mateus 26: 65-66.). 

A única opinião que explica adequAdãoente a vida de Jesus perfeito, ensinamento 

profundo, a morte sacrificial e ressurreição milagrosa é a bíblica de um saber, que Jesus 

veio como o Deus encarnado.Todos os outros pontos de vista totalmente em colapso sob 

exame. 

O apóstolo João caminhou com Jesus desde o início de seu ministério terreno. Ele viu 

seus milagres, ouviu seus ensinamentos, e observado sua vida a partir de um ponto de 

vista íntimo compartilhado apenas por Pedro e Tiago. Assim, ele escreveu seu evangelho 

para que seus leitores entendessem verdadeira identidade de Jesus como o Filho de Deus 

em carne humana (20:31). 

Nesta passagem, João continua este tema através de três vinhetas que ilustram cada um 

aspecto da divindade de Cristo. Individualmente, eles mostram sua paixão pela 

reverência, Seu poder de ressurreição, e sua percepção da realidade. Coletivamente, eles 

ressaltam a realidade inescrutável de Sua natureza divina. 

Paixão de Jesus para Reverence 

Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e 

seus discípulos; e eles se hospedaram há alguns dias. A Páscoa 

dos judeus estava próxima, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no 

templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas 

sentados em suas mesas. E Ele fez um azorrague de cordas e 

expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois; e Ele 



derramou as moedas dos cambistas e derrubou as mesas; e para 

aqueles que vendiam as pombas Ele disse: "Tirai daqui estas 

coisas; parar de fazer casa de meu Pai um lugar de 

negócios." Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: "O 
zelo por tua casa me consome." (2: 12-17) 

A Festa de Páscoa comemorou a libertação de Israel da escravidão no Egito, quando o 

Senhor morto, por seu anjo da morte, os primogênitos dos egípcios, mas passou por cima 

das casas dos israelitas (Ex. 12: 23-27). Foi comemorado anualmente no décimo quarto 

dia de Nisan (março / abril). Naquele dia, 3:12 - 18:12, os cordeiros foram abatidos e a 

refeição da Páscoa comido. Em obediência ao Êxodo 23: 14-17, Jesus subiu a 

Jerusalém para observar tanto a Páscoa ea Festa dos Pães Ázimos, que imediatamente 

seguida (cf. Ez 45:21; Lc. 22: 1; Atos 12: 3-4) . Este é o primeiro de três Páscoas 

mencionados no Evangelho de João (cf. 6: 4; 11:55). 

Após a sua chegada, Jesus teria encontrado Jerusalém repleta de peregrinos judeus de 

todo o mundo romano, lá para celebrar este lugar de festas judaicas. Por causa das 

multidões que vieram, a Páscoa significa um grande negócio para os comerciantes 

baseados em Jerusalém. No templo complexo, onde haviam se estabeleceu 

(provavelmente no pátio dos gentios), os vendedores foram vendendo bois, ovelhas e 

pombas, e que o dinheiro trocadores sentados em suas mesas. Desde que era 

impraticável para quem viaja de terras distantes para trazer seus próprios animais, os 

comerciantes venderam-os animais necessários para a preços muito inflacionados-at 

sacrifícios. Os cambistas também forneceu um serviço necessário. Cada homem judeu 

20 anos de idade ou mais tinha que pagar o imposto anual do templo (Ex. 30: 13-14.; Mt 

17: 24-27). Mas poderia ser pago apenas usando moedas judaicas ou de Tiro (por causa 

da pureza de seu conteúdo de prata), então os estrangeiros tinham de trocar seu dinheiro 

por moedas aceitável. Porque eles tinham um monopólio no mercado, 

os cambistas cobrada uma taxa exorbitante para os seus serviços (tão alto quanto 12,5 

por cento [FF Bruce, O Evangelho de João(Grand Rapids: Eerdmans, 1983), 74]). 

O que começou como um serviço para os adoradores tinha, sob o governo corrupto de os 

príncipes dos sacerdotes, degenerou em exploração e usura. Religião havia se tornado 

externo, crasso, e materialista;o templo de Deus tornou-se um "covil de salteadores" (Mat. 

21:13). 

Enquanto inspecionava os fundamentos sagrados do templo se transformou em um bazar, 

Jesus estava chocado e indignado. A atmosfera de adoração que convinha ao templo, 

como o símbolo da presença de Deus, estava completamente ausente. O que deveria ter 

sido um lugar de reverência e adoração sagrado tornou-se um lugar de comércio abusivo 

e superfaturamento excessivo. O som de louvor sincero e fervorosas orações haviam sido 

abafada pelo berrando de bois, o balido das ovelhas, o arrulhar de pombos, e o regateio 

alto de fornecedores e seus clientes. 

Percebendo que a pureza da adoração no templo era uma questão de honra para Deus, 

Jesus tomou a ação rápida e decisiva. Fazendo um azorrague de cordas (provavelmente 

daqueles usados para amarrar os animais), Ele levou todos os mercadores do 

templo, juntamente com o seu ovelhas e bois. Além disso, ele derramou as moedas dos 

cambistas e derrubou as mesas um feito surpreendente para um homem à luz da 

resistência que deve ter vindo. 



Exibição de força de Jesus teria imediatamente criou um pandemônio no pátio do templo: 

os vendedores de animais freneticamente perseguindo seus animais, que estavam em 

execução sem rumo em todas as direções; os cambistas assustados (e, sem dúvida, alguns 

dos espectadores) lutando desesperAdãoente no chão para pegar suas moedas; aos que 

vendiam as pombas apressAdãoente removendo suas caixas como Jesus lhes 

ordenara; as autoridades do templo correndo para ver o que toda a comoção era sobre. No 

entanto, Jesus não era nem cruel para os animais (aqueles que se opõem ao seu uso 

moderado de força sobre eles nunca animais agrupados), nem demasiado severa com os 

homens. Aparentemente, o tumulto foi contido Ele criou o suficiente para não alertar a 

guarnição romana estacionados em Fort Antonia, que tem vista para os jardins do 

templo. Romanos Assistindo pode ter encontrado alguma satisfação neste ataque ao 

sistema do templo e seus líderes, que lhes deram tanta dor. 

Ao mesmo tempo, a intensidade de sua justa indignação era inconfundível. Cristo não 

toleraria qualquer zombaria do espírito da verdadeira adoração. Suas palavras 

indignadas aos que vendiam pombas: "Tirai daqui estas coisas; parar de fazer casa 

de meu Pai um lugar de negócios", aplicada a todos os que estavam poluindo o templo 

e corrompendo a sua Proposito. A referência de Jesus a Deus como seu pai era um 

lembrete tanto da Sua divindade e Seu caráter messiânico; Ele era o Filho Fiel purgar 

Seu Pai casa de seu culto impuro (uma ação que prefigura o que Ele vai fazer novamente 

na Sua segunda vinda [Malaquias 3: 1-3; cf. Zacarias 14:.. 20-21]). 

Vários anos mais tarde, no final do Seu ministério, Cristo voltaria a purificar o templo 

(Mateus 21: 12-16; Marcos 11: 15-18.; Lucas 19: 45-46). Alguns comentaristas afirmam 

que João está realmente se referindo aqui para que a limpeza mais tarde, tendo se mudado 

para a conta fora da sequência cronológica. Em vez de colocar corretamente esta história 

no final do ministério de Jesus, eles argumentam, João colocá-lo aqui, assim, Jesus 

purificou o templo só uma, nem duas. Mas as suas explicações sobre o porquê João teria 

perdido um evento tão significativo são, em última análise convincente. A limpeza 

registrado nos Evangelhos Sinópticos teve lugar durante a semana da Paixão; a registrada 

por João veio no início do ministério público de Jesus (cf. Jo 2: 11-13). 

Os detalhes das duas contas também diferem significativamente. Nos sinópticos, Jesus 

cita o Antigo Testamento como a Sua autoridade (Mt 21:13;. Marcos 11:17; Lucas 

19:46); em João Ele usa suas próprias palavras (2:16). Além disso, João não menciona 

«proibição contra o uso do templo como um atalho (Marcos 11:16), nem de Jesus Jesus 

significativa declaração judicial:" Eis que a vossa casa está sendo abandonada vos! 

" (Mat. 23:38). E os Sinópticos não mencionam desafio notável de Jesus: "Destruí este 

templo, e em três dias eu o levantarei" (João 2:19) -embora eles se referem a ele nas contas 

de seu julgamento perante o Sinédrio (Matt . 26:61; Marcos 14:58; cf. Mt 27: 39-40; 

Marcos 15: 29-30.). À luz dessas diferenças, é difícil ver como ambos os escritores 

sinóticos e João poderia estar se referindo ao mesmo evento. (Para uma discussão mais 

aprofundada da segunda purificação do templo de Jesus, veja meus comentários sobre 

Mateus 27: 39-40 em Mateus 24-28, O MacArthur New Testament Commentary Series 

[Chicago: Moody, 1989], 258-60). 

Assistindo com espanto como o seu Mestre dispersou os mercadores do templo, os seus 

discípulos lembraram que ele foi escrito no Salmo 69: 9, "O zelo por tua casa me 

consome." paixão resoluta de Jesus e fervor inabalável era claro para todos que o 

viram. Sua indignação justa, decorrente de um compromisso absoluto com a santidade de 



Deus, revelou sua verdadeira natureza como o Juiz de toda a terra (cf. Gen. 18:25; Hb 

9:27.). RCH Lenski observa, 

A popa e santo Cristo, o indignado, poderoso Messias, o Mensageiro da Aliança de quem 

está escrito: "Ele purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e prata, que eles 

podem oferecer ao Senhor uma oferta de justiça ", não é agradável para aqueles que 

querem apenas um Cristo suave e doce. Mas o recorde de João aqui ... retratar [s] o zelo 

ardente de Jesus, que veio com tal eficácia súbita e tremenda que, antes de este homem 

desconhecido, que não tinha mais autoridade do que sua própria pessoa e da palavra, esta 

multidão de comerciantes e cambistas, que pensei que eles estavam totalmente dentro dos 

seus direitos na condução de seus negócios no pátio do Templo, fugiram 

desordenAdãoente como um monte de meninos impertinentes. ( A Interpretação dos 

Evangelho de São João [Reprint; Peabody, Mass .: Hendrickson, 1998], 207) 

Como Davi, que escreveu o messiânico Salmo 69, o zelo de Jesus para a adoração pura 

encontrou expressão em Sua preocupação com a casa de Deus. E também como Davi, Jesus 

sofreu como resultado, pessoalmente, sentindo a dor, quando seu pai foi desonrada. A 

segunda metade do Salmo 69: 9 diz: "As injúrias dos que reprovam Você caíram sobre 

mim." Os líderes judeus nunca se esqueceu de assalto de Jesus sobre o coração de sua empresa 

religiosa e na própria sede do seu poder. Na verdade, duas limpezas físico de Cristo do 

templo, junto com seus ataques verbais constantes em sua hipocrisia, foram mais do que 

motivação suficiente para levá-los a buscar a Sua crucificação com tanta veemência. Não 

surpreendentemente, os Seus seguidores foram também mais tarde acusado de ameaçar o 

templo (Atos 6: 13-14; 21:28; 24: 6). 

Poder da Ressurreição de Jesus 

Os judeus disse-lhe então: "Que sinal Você nos mostra como sua 

autoridade para fazer essas coisas?" Jesus respondeu-lhes: 

"Destruí este templo, e em três dias eu o levantarei". Os judeus, 

em seguida, disse: "Demorou 46 anos para construir este templo, 

e tu o levantarás em três dias?" Mas ele falava do templo do seu 

corpo. Então, quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, os 

seus discípulos lembraram-se de que Ele disse isso; e creram na 
Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. (2: 18-22) 

Os judeus que enfrentaram Jesus provavelmente eram membros da força policial do 

templo (cf. 07:32, 45-46; 18: 3, 12, 18, 22; 19: 6; Atos 5: 21-22, 26), representantes de 

Sinédrio, ou ambos. Chegando para investigar a comoção no pátio do templo, eles 

exigiram a Ele, "Que sinal Você nos mostra como sua autoridade para fazer essas 

coisas?" A pergunta não era um pedido de informação, mas um desafio à sua 

autoridade. Jesus tinha tomado para si a ignorar o seu domínio e regular as atividades do 

templo, e eles queriam um milagroso sinal como prova de sua autoridade para fazê- lo. 

Curiosamente, embora eles desafiaram Seu direito de fazer o que Ele fez, as autoridades 

judaicas não prender Jesus. Surpreso por sua exposição corajosa de autoridade, eles 

podem ter se perguntado se Ele fosse um profeta, como João Batista. Sua procura de um 

sinal, no entanto, era uma tolice; o ato messiânica de, sozinho, a limpeza do templo era 

em si um sinal claro de que Deus tinha uma mensagem para eles. Em sua incredulidade 

de coração duro, os líderes judeus pediram repetidamente por esses sinais, mas eles nunca 



aceitou os que foram dadas. Como João escreveu mais tarde: "Mas, ainda que tinha feito 

tantos sinais diante deles, mas eles não estavam acreditando nele" (João 0:37). O facto de 

as autoridades do templo exigiu um sinal também expôs a maldade de seus corações. Eles 

sabiam que a sua comercialização gananciosos, corruptos da adoração no templo estava 

errado, mesmo que eles obstinAdãoente se recusou a admitir isso. 

Resposta enigmática de Jesus, "Destruí este templo, e em três dias eu o 

levantarei", confundiu as autoridades judaicas (e, por enquanto, seus próprios discípulos, 

bem como, v. 22). Como Suas parábolas (cf. Mt 13: 10-11., Lucas 8:10), esta declaração 

velada judicialmente ocultou a verdade dos incrédulos hostis, cuja cegueira espiritual 

resultou de sua própria incredulidade e rebelião contra Deus.('Incapacidade de 

compreender Jesus' incrédulos mensagem é um tema que percorre todo o evangelho de 

João, por exemplo, 3: 3-4; 4: 14-15; 6: 32-35, 51-52; 7: 34-36; 8: 51-53, 56-57; 10: 1-6). 

As autoridades foram surpreendido com a resposta de Jesus. Sua resposta revela uma 

mistura de choque e indignação: "Demorou 46 anos para construir este templo, e tu o 

levantarás em três dias?" Otemplo da época de Jesus não era o templo de Salomão, que 

os babilônios tinham destruído ( Esdras 5:12). Pelo contrário, era o templo pós-exílico, 

reconstruída após o cativeiro babilônico tinha acabado, sob a liderança de Zorobabel, 

Josué, Ageu e Zacarias (Esdras 1-6). Muitos séculos depois, por volta de 20 aC, Herodes, 

o Grande começou uma extensa reconstrução e ampliação do templo pós-

exílico.Ironicamente, esses esforços de reconstrução não foram concluídas até pouco 

antes do D.C 70, quando o próprio templo postexilic foi destruída pelos romanos. 

Os judeus ficaram incrédulos; como poderia Jesus possivelmente realizar em três dias de 

trabalho que já tinha tomado 46 anos e ainda não tinha terminado? Como a conta de seu 

julgamento, alguns anos depois diante do Sinédrio indica (Matt 26:61;. Marcos 14:58), as 

autoridades judaicas perdeu completamente o ponto da declaração de Jesus, 

incorretamente aplicá-lo para o templo de Herodes. Mas como João aponta, Jesus estava 

falando do templo do seu corpo. O sinal que lhes daria seria muito maior do que 

simplesmente reconstruir um edifício destruído: 

Uma geração má e adúltera pede um sinal; e ainda nenhum sinal lhe será dado, senão o 

sinal do profeta Jonas; Pois, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do 

monstro marinho, assim será também o Filho do Homem estará três dias e três noites no 

seio da terra. (Mateus 12: 39-40; cf. 16: 4.) 

O sinal que Ele daria era a Sua própria ressurreição, que mesmo Seus discípulos não 

entenderam imediatamente (cf. 12:16). Não foi até que Ele ressuscitou dos 

mortos que os Seus discípulos lembraram-se de que Ele disse isso; e creram na 

Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Sua morte como o Cordeiro sacrificial 

final tornaria o templo de Jerusalém obsoleto (cf. 4:21; Mt 27:51.); e Sua ressurreição 

como o Senhor triunfante seria estabelecer as bases para um novo templo, espiritual, em 

seu lugar, ou seja, a igreja (1 Cor 3: 16-17; 2 Cor 6:16; Ef. 2: 19-22.). . 

Ao longo de seu evangelho, João geralmente usa o singular Escrituras para se referir a 

uma passagem específica (cf. 07:38, 42; 10:35; 13:18; 19:24, 28, 36-37); se for esse o 

caso aqui, ele provavelmente está se referindo ao Salmo 16: 8-11 (cf. Atos 2: 25-28; 

13:35). Ele pode, no entanto, estar fazendo uma referência geral (cf. 20: 9) para as 

profecias do Antigo Testamento sobre a morte e ressurreição de Cristo (cf. Lucas 24:27, 



44-47). Em qualquer caso, não foi até depois da ressurreição que os discípulos 

compreenderam tudo claramente. Só então é que elas fazem sentido desta profecia e 

reconhecer o poder da ressurreição de Jesus como uma clara indicação de sua divindade. 

Percepção da Realidade de Jesus 

Agora, quando Ele estava em Jerusalém na Páscoa, durante a 

festa, muitos creram no seu nome, observando os sinais que ele 

estava fazendo. Mas Jesus, de sua parte, não estava confiando-se 

a eles, pois Ele sabia que todos os homens, e porque Ele não 

precisava de ninguém para testemunhar a respeito do homem, pois 
ele bem sabia o que havia no homem. (2: 23-25) 

Estes três versículos servir como uma ponte entre a conta da limpeza do templo e da 

história de Nicodemos, que segue imediatamente. Embora breve, esta seção tem 

implicações profundas sobre a natureza da fé salvadora. 

Jesus permaneceu em Jerusalém para a Páscoa ea festa dos pães ázimos que 

imediatamente seguido. Durante esse tempo, ele executou uma série de milagres que não 

são especificamente registrados nas Escrituras (cf. 20:30; 21:25). Como 

resultado, muitos creram no seu nome, observando os sinais que ele estava 

fazendo. Eles pensaram que ele poderia ser um profeta (cf. Mt 21:11;. Lucas 7:16), ou 

até mesmo o Messias conquistador que eles estavam esperando (cf . João 6: 14-15, 26). 

Mas essa fé era rasa, superficial e falso. Não era a verdadeira fé salvadora, como peça de 

João em palavras indica. Acredita no versículo 23 e confiando no versículo 24 ambos 

vêm do mesmo verbo grego,pisteuo . Embora eles acreditavam em Jesus, Jesus não 

acreditava neles; Ele não tinha fé em sua fé. Jesus "considerada toda a crença nEle como 

superficial, que não tem como os seus elementos mais essenciais a consciência da 

necessidade de perdão e a convicção de que só Ele é o Mediador de que o perdão" (RVG 

Tasker, O Evangelho Segundo São João, O Tyndale Novo Testamento Comentários 

[Grand Rapids: Eerdmans, 1975], 65). 

Embora muitos afirmam crer, Jesus sabia que o simples consentimento intelectual não 

prova nada; até mesmo os demônios têm essa fé (Tiago 2:19). Como a semente que caiu 

em terreno pedregoso e espinhoso, aqueles que possuem tal fé ouvir a Palavra e, 

inicialmente, receber com alegria (Mat. 13:20). Mas porque seus corações nunca são 

realmente mudou, eles desaparecem quando aflição vem (21 v.), Ou quando as riquezas 

do mundo acenam (v. 22). 

Sem dúvida, a diferença entre a fé espúria e fé salvadora é crucial. É a diferença entre a 

fé viva e fé morta (Tiago 2:17); entre os ímpios, que "para o castigo eterno" e "o justo 

[que entram] para a vida eterna" (Mateus 25:46.); entre aqueles que irão ouvir: "Muito 

bem, servo bom e fiel .... Entra no gozo do teu senhor" (Mt 25:21). E quem vai ouvir: 

"Nunca vos conheci; afastar-me, você que praticais a iniquidade "(Mat. 07:23). 

Jesus não abraçar a falsa fé manifestada por aqueles que testemunharam Seus sinais, 

porque os conhecia a todos, e , portanto, não precisa de ninguém para testemunhar a 

respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ele conhece o 

verdadeiro estado de cada coração. Ele viu em Nathanael o coração de um, verdadeiro 



buscador honesto (01:47); Ele viu nessas pessoas uma fachada de uma mera atração 

exterior superficial aos Seus sinais espetaculares (cf. 6: 2). Fé salvadora Genuina vai 

muito além disso. Ela exige compromisso total com Jesus como o Senhor da vida (Mateus 

16:.. 24-26; Rm 10: 9). (I discutir a natureza da fé salvadora em meus livros O Evangelho 

Segundo Jesus [Rev. ed .; Grand Rapids: Zondervan, 1994] e O Evangelho Segundo os 

Apóstolos [Nashville: Tomé Nelson, 1993].) 

Senhorio de Jesus anda de mãos dadas com sua divindade. Como o Deus do universo, Ele 

é digno de ser adorado e obedecido-reverentemente adorado como o Rei dos reis e Senhor 

dos senhores (Apocalipse 19: 6; cf. Fl 3, 10-11.). As três vinhetas nesta passagem (vv. 

12-25) ressaltam a Sua divindade com clareza inconfundível. Como Deus, Ele, sozinho, 

limpou o templo com zelo messiânico; como Deus previu com exatidão a sua própria 

ressurreição; e como Deus Ele realmente sabia o conteúdo do coração dos homens. 

Ao mesmo tempo, estas três contas também imaginar o processo de salvação. A primeira 

cena, a purificação do templo, representa graficamente ódio ao pecado e da impureza de 

Deus. A segunda cena, a discussão sobre a ressurreição de Jesus, revela que Deus oferece 

vida nova em Cristo, que "ressuscitou por causa da nossa justificação" (Rom. 4:25). E a 

cena final, a crença superficial das pessoas, revela que a provisão de salvação de Deus 

vem somente através de uma verdadeira fé salvadora. 

 

8. O novo nascimento (João 3: 1-10) 

Ora, havia um homem dos fariseus, chamado Nicodemos, príncipe 

dos judeus; este homem veio ter com Jesus de noite e disse-lhe: 

"Rabi, sabemos que Você veio de Deus como um professor, porque 

ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver 

com ele." Jesus respondeu, e disse-lhe: «Em verdade, em verdade 

vos digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino 

de Deus." Perguntou-lhe Nicodemos: "Como pode um homem 

nascer, sendo velho? Ele não pode entrar pela segunda vez no 

ventre de sua mãe, e nascer, pode?" Jesus respondeu: "Em 

verdade, em verdade vos digo que, se alguém não nascer da água 

e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido 

da carne é carne, eo que é nascido do Espírito é: espírito. Não se 

surpreender que eu vos disse: 'Você precisa nascer de novo. " O 

vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sei de onde vem 

e para onde vai; assim é todo o que é nascido do Espírito 

". Perguntou-lhe Nicodemos: "Como pode ser isso?" Jesus 

respondeu, e disse-lhe: "Tu és mestre de Israel e não entende essas 
coisas?" (3: 1-10) 

"Todo mundo falando sobre o céu não está indo lá." Esta linha, a partir de um velho 

espiritual, descreve com precisão muitos na igreja. Exteriormente eles se identificam com 

Cristo, mas, interiormente, nunca foram verdadeiramente convertido. Porque eles se 

apegam a uma falsa profissão de fé, eles se enganam em pensar que eles estão no caminho 

estreito que leva à vida, quando na realidade eles estão no caminho largo que leva à 

destruição. Para piorar a situação, a sua auto-engano é muitas vezes reforçado por bem 



intencionados, mas cristãos sem discernimento que, ingenuamente, abraçá-los como 

verdadeiros crentes. Tal confusão decorre das pseudo-evangelhos aguado que se 

propagam a partir de demasiadas púlpitos. A graça barata, o ministério orientado para o 

mercado, emocionalismo, o subjetivismo, e um inclusivismo indiscriminado tudo se 

infiltrou na igreja, com consequências devastadoras. Como resultado, quase todas as 

profissões de fé se afirma como verdadeira, mesmo daqueles cujas vidas se manifestar 

nenhum sinal de verdadeiro fruto (por exemplo, Lucas 6: 43-44). Para muitos, a fé de 

ninguém deve ser questionada. Enquanto isso, passagens-chave do Novo Testamento a 

respeito do perigo da falsa fé (eg, Tiago 2: 14-26) e da necessidade de auto-exame (13 

por exemplo, 2 Cor: 5.) Passar despercebida. 

O ministério de nosso Senhor oferece um contraste gritante com a confusão evangélico 

contemporâneo. Cristo não estava interessado nas respostas rasas ou rápidas pseudo-

conversões. Ele se recusou a comprometer a verdade ou dar qualquer falsa esperança. Em 

vez de tornar mais fácil para as pessoas a acreditar, Jesus virou-se mais perspectivas do 

que ele recebeu. O jovem rico, por exemplo, ansiosamente procurado Jesus e perguntou-

lhe com sinceridade: "Mestre, que coisa boa que eu devo fazer para que eu possa alcançar 

a vida eterna?" (Mat. 19:16). No entanto, a Bíblia diz que ele foi embora de luto e não 

salvo (v. 22). Para Seus discípulos chocados Jesus explicou mais tarde, 

"Em verdade vos digo que, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Mais uma vez 

eu digo a você, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico 

entrar no reino de Deus. "Quando os discípulos ouviram isto, eles foram muito surpreso 

e disse: "Então, quem pode ser salvo?" E, olhando para eles, Jesus disse-lhes: "Com 

pessoas isso é impossível, mas a Deus tudo é possível."(Vv. 23-26) 

Como resultado da demanda intransigente de Cristo para o compromisso total ", muitos 

dos seus discípulos se retiraram e não andavam mais com ele" (João 6:66). Ele 

repetidamente advertiu Seus seguidores do perigo da fé espúria, mesmo por parte 

daqueles que ministrou em Seu nome: 

Nem todo o que me diz: "Senhor, Senhor ', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz 

a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar. Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, 

Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? 

E em teu nome não fizemos muitos milagres? " E então eu lhes direi: "Nunca vos conheci; 

partem de mim, vós que praticais a iniquidade." (Mateus 7: 21-23.) 

Jesus explicou também que ser Seu discípulo significava morrer para si mesmo, 

declarando: "Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-

Me" (Lucas 9:23). Tal custo elevado foi muitas vezes demasiado para candidatos a 

discípulos: 

Como eles estavam indo ao longo da estrada, alguém lhe disse: "Eu te seguirei aonde quer 

que vá." E Jesus disse-lhe: "As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm ninhos, mas 

o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça." E ele disse a outro: "Segue-Me." Mas 

ele disse: "Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai." Mas Ele disse-lhe: "Permitir 

que os mortos sepultem os seus próprios mortos;. Mas como para você, vá em todos os 

lugares e proclamar o reino de Deus" Outro também disse: "Eu te seguirei, Senhor, mas 

em primeiro lugar, permita-me dizer adeus para os que estão em casa." Mas Jesus disse-



lhe: "Ninguém, depois de colocar a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de 

Deus." (Lucas 9: 57-62) 

Claramente, uma ênfase em abandonar auto e submetendo a Ele permeado abordagem 

evangelística de Jesus, tanto em seu ministério público e em suas conversas 

privadas. João 3: 1-10 narra uma dessas interações particulares, uma reunião noturna com 

o proeminente fariseu Nicodemos. Durante toda a conversa, Jesus se recusou a suavizar 

a verdade apenas para ganhar a aprovação deste líder religioso influente. Em vez disso, 

ele falou com clareza e equívocos de Nicodemus e dizer-lhe exatamente o que ele 

precisava ouvir-confrontando precisão. Diálogo de Cristo com Nicodemos pode ser 

discutido em três temas: "pergunta de Jesus, Jesus 'Nicodemos visão sobre Nicodemos, e 

indiciamento de Nicodemos Jesus. 

O Inquérito 

Ora, havia um homem dos fariseus, chamado Nicodemos, príncipe 

dos judeus; este homem veio ter com Jesus de noite e disse-lhe: 

"Rabi, sabemos que Você veio de Deus como um professor, porque 

ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver 

com ele." Jesus respondeu, e disse-lhe: «Em verdade, em verdade 

vos digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino 
de Deus." (3: 1-3) 

A colocação da pausa capítulo aqui é lamentável, já que a história da interação de Jesus 

com Nicodemos é logicamente ligada à seção anterior (2: 23-25). Como observado no 

capítulo 7 deste volume, João 2: 23-25 descrito recusa de Jesus a aceitar raso fé, baseada 

em assinar, já que em sua onisciência, Ele entendeu o coração das pessoas. A história de 

Nicodemos é um caso em apreço, uma vez que o próprio Nicodemos era um daqueles 

crentes superficiais cujo coração ele lê como um livro aberto. Em vez de afirmar a sua 

profissão, o Senhor se recusou a aceitar a fé de Nicodemos, que foi apenas a partir dos 

sinais que ele tinha testemunhado (v. 2). Jesus apontou-lhe a natureza de transformação 

da vida de verdadeira fé salvadora. 

Nicodemus ("vitória sobre o povo") era um nome grego comum entre os judeus da época 

de Jesus. Alguns identificaram Nicodemus com um homem rico de que mesmo nome 

mencionado no Talmud. Mas desde que Nicodemos ainda estava vivo quando Jerusalém 

foi destruída no ano 70 dC, ele provavelmente teria sido muito jovem para ter sido um 

membro do Sinédrio, durante o ministério de Jesus quatro décadas antes (cf. 7: 50-51). A 

implicação do versículo 4, que Nicodemos já era um homem velho, quando ele se 

encontrou com Jesus argumenta ainda contra essa identificação. 

Nicodemos era um membro do partido religioso elite dos fariseus. Seu nome 

provavelmente deriva de um verbo hebraico que significa "separar"; eles eram os 

"separados", no sentido de ser zelosos da lei mosaica (e suas próprias tradições orais, que 

adicionados a ele [cf. Mat. 15: 2-6; Marcos 7: 8-13]). Os fariseus se originou durante o 

período intertestamental, provavelmente como um desdobramento do hassídicos 

("piedosos"), que se opôs à helenizante da cultura judaica sob o ímpio rei selêucida 

Antíoco Epifânio. Ao contrário de seus arqui-rivais os saduceus, que tendiam a ser 

sacerdotes ou levitas ricos, os fariseus geralmente veio da classe média. Portanto, embora 

em número reduzido (havia cerca de 6.000 na época de Herodes, o Grande, de acordo 



com o historiador judeu do primeiro século Josephus), eles tinham grande influência 

sobre as pessoas comuns (embora, ironicamente, os fariseus muitas vezes visto alguns 

com desprezo [cf. 07:49]). Apesar de ser o partido da minoria, a sua popularidade com o 

povo deu-lhes uma influência significativa no Sinédrio (cf. Atos 5: 34-40). 

Com o desaparecimento dos saduceus em 70 dC (depois que o templo foi destruído) e os 

zelotes, em 135 dC (depois da revolta de Bar Kochba foi esmagada), os fariseus se tornou 

a força dominante no judaísmo. Na verdade, até o final do século II dC, com a conclusão 

da Mishná (a compilação escrita da lei oral, rituais e tradições), o ensino do fariseu tornou-

se virtualmente sinônimo de judaísmo. 

Ironicamente, foi a sua muito zelo pela lei que fez com que os fariseus se tornar ritualizada 

e externa. Tendo corações inalteradas, eles só iria substituir a verdadeira religião com a 

mera modificação de comportamento e ritual. Em resposta a sua pseudo-espiritualidade, 

Jesus apontou scathingly out: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas porque dais o 

dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e têm negligenciado os preceitos mais 

importantes da lei: a justiça, a misericórdia ea fidelidade; mas estas são as coisas que você 

deveria ter feito, sem omitir aquelas "(Mateus 23:23; cf.. 6: 1-5; 09:14; 12: 2; Lucas 11: 

38-39). Pior ainda, a grande diferença entre o seu ensino e sua prática levou a hipocrisia, 

que tanto Jesus (por exemplo, 23 de Matt: 2-3.) E, surpreendentemente, o Talmud (que 

lista sete classes de fariseus, dos quais seis são hipócritas ) denunciou. Como resultado, 

apesar de seu zelo pela lei de Deus, eles eram "guias cegos" (Mat. 15:14), que fizeram 

seus prosélitos duplamente digno do inferno para que eles mesmos se dirigiam (Mat. 

23:15) . Mesmo se eles não tivessem sido hipócritas, mantendo a lei nunca poderia tê-los 

salvo ", porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada" (Rm 3:20;. Cf. 3:28;. 

Gl 2,16; 03:11, 24; 5: 4) -a verdade que o zeloso fariseu Saulo de Tarso acabou 

descobrindo (Fl 3, 4-11).. 

Mas Nicodemos não era fariseu run-da-O-mill; ele era um príncipe dos judeus. Ou seja, 

ele era um membro do Sinédrio (cf. 07:50), o Conselho de Governadores de Israel (sob a 

autoridade suprema dos romanos). A tradição judaica traçou a origem do Sinédrio para 

os anciãos setenta que ajudaram Moisés (Num. 11: 16-17). Ezra, também de acordo com 

a tradição, que reorganizou corpo depois do exílio (cf. Esdras 5: 5, 9; 6: 7-8, 14; 10: 8). No 

entanto, o Sinédrio da época do Novo Testamento provavelmente se originou durante o 

período de domínio persa ou grego. Ela consistia de setenta e um membros, presidida pelo 

sumo sacerdote reinante. Ele incluía homens do famílias sacerdotais influentes, os 

anciãos (família e chefes tribais), escribas (especialistas na lei), e quaisquer antigos 

sacerdotes que ainda estavam vivos. Sob os romanos, o Sinédrio exercido de amplos 

poderes em matéria civil, penal, e religiosas (embora os romanos detinha o poder da pena 

capital [18:31]). Ele tinha a autoridade, tanto para fazer prisões (Mat. 26:47; Atos 4: 1-3; 

5: 17-18) e para a realização de ensaios (Mt 26: 57ff .; Atos 5: 27ff..). Embora a sua 

influência se estendeu até mesmo para os judeus da diáspora (cf. Atos 9: 1-2; 22: 5; 

26:12), a autoridade direta do Sinédrio, parece ter-se limitado a Judéia (que, 

aparentemente, exercia nenhum poder sobre Jesus enquanto Ele estava na Galiléia; cf. 

João 7: 1). Após o fracasso da revolta judaica (66-70 dC), o Sinédrio foi abolido e 

substituído pelo Beth Din (Tribunal de Julgamento). Ao contrário do Sinédrio, no 

entanto, o Beth Din foi composta exclusivamente de escribas (advogados), e as suas 

decisões foram exclusivamente limitada a assuntos religiosos. 



O fato de que Nicodemos era um membro do Sinédrio provavelmente explica por que 

ele foi ter com Jesus de noite. Ele pode não ter querido a sua vinda para implicar a 

aprovação de todo o Sinédrio, nem queria correr o risco de incorrer no desfavor de seus 

colegas. Nighttime também teria concedido mais tempo para a conversa do que durante 

o dia, quando tanto ele como Jesus seria ocupado. O ponto importante, no entanto, não é 

quando Nicodemos veio, mas que ele veio em tudo. Apesar de vir a Jesus nem sempre 

garante a salvação (cf. o jovem rico, Lucas 18: 18-23), é um começo necessário. 

Ao usar o termo respeitoso Rabi, Nicodemos, embora um membro do Sinédrio e um 

eminente professor (v. 10), se dirigiu a Jesus como um igual. Ele não compartilha a 

suspeita e hostilidade que muitos de seus colegas líderes religiosos tinham para com 

Cristo (cf. 7:15, 47-52). Nicodemos, e outros como ele (cf. o plural, nós 

sabemos), aceitou que Jesus tinha vindo de Deus como um professor -Apesar Ele não 

tinha recebido treinamento rabínico adequada (7:15). Como Nicodemos 

reconheceu, "ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com 

ele." Como as pessoas na seção anterior (2:23), que ficou impressionado com e acreditava 

que o poder inegável manifesta em milagres de Jesus foi divino. Sem dúvida, ele também 

tinha conhecimento do testemunho de João Batista sobre Cristo.Isso, juntamente com a 

prova deles, pode ter causado a Nicodemos a se perguntar se Jesus era o Messias. 

Mas Jesus não estava interessado em discutir Seus sinais, que resultaram apenas na fé 

superficial. Em vez disso, ele foi direto para o real problema, a transformação do coração 

de Nicodemos pelo novo nascimento. Jesus respondeu à pergunta não formulada de 

Nicodemos (cf. Mat. 19:16) e disse-lhe: "Em verdade, em verdade vos digo que, se 

alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." A frase AMEN 

AMEN ( verdadeiramente, verdadeiramente ) aparece no Novo Testamento apenas no 

evangelho de João. Ele afirma solenemente a veracidade e importância do que se 

segue. Neste caso, Jesus usou a frase para apresentar a verdade de vital importância que 

não há entrada no reino de Deus se alguém não nascer de novo. O novo nascimento, ou 

regeneração, é o ato de Deus pelo qual Ele concede a vida eterna para aqueles que estão 

"mortos em nossos delitos e pecados ..." (Ef 2: 1; cf. 2 Cor 5:17; Tito 3:.. 5; Tiago 1:18; 

1 Pedro 1: 3, 23; 1 João 2:29; 3: 9, 4: 7; 5: 1, 4, 18), tornando-os Seus filhos (João 1, 

assim: 12-13). 

O reino de Deus em seu aspecto universal refere-se ao governo soberano de Deus sobre 

toda a Sua criação. Nesse sentido mais amplo do termo, todos são parte do reino de Deus, 

uma vez que "o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e seu reino domina sobre tudo" 

(Sl. 103: 19; cf. 10:16; 29:10 ; 145: 13; 1 Crônicas 29: 11-12.; Jer 10:10; Lam 5:19; Dan 

4:17, 25, 32).... 

Mas Jesus não está se referindo aqui ao reino universal. Em vez disso, Ele está falando 

especificamente do reino da salvação, o reino espiritual, onde aqueles que nasceram de 

novo pelo poder divino por meio da fé agora vivem sob a regência de Deus mediada 

através do Seu Filho. Nicodemos, como o resto de seus companheiros judeus, 

ansiosamente aguardado que glorioso reino. Infelizmente, eles pensavam que ser 

descendentes de Abraão, observando a lei, e realizando rituais religiosos externos 

(designAdãoente a circuncisão) ganharia deles entrada naquela reino. Mas ao pensar isso, 

ficaram gravemente enganado, como Jesus deixou claro. Não importa o quão 

religiosamente ativo alguém pode ser, ninguém pode entrar no reino sem experimentar a 

regeneração pessoal do novo nascimento (cf. Mat. 19:28). 



As implicações das palavras de Jesus para Nicodemos foram surpreendentes. Toda a sua 

vida ele tinha diligentemente observada a lei (cf. Marcos 10:20) e os rituais do judaísmo 

(cf. Gal. 1:14). Ele juntou-se aos fariseus ultrareligious, e até mesmo se tornar um 

membro do Sinédrio. Agora Jesus chamou-o a abandonar tudo isso e começar de novo; a 

abandonar todo o sistema de justiça obras em que ele tinha colocado a sua esperança; para 

perceber que o esforço humano foi impotente para salvar. Descrevendo a consternação 

Nicodemos deve ter sentido, RCH Lenski escreve: 

A palavra de Jesus sobre o novo nascimento estilhaça uma vez por todas a cada suposta 

excelência da realização do homem, todo o mérito dos atos humanos, todas as 

prerrogativas de parto natural ou estação. O nascimento espiritual é algo que se passa, 

não é algo que ele produz. À medida que nossos esforços não tinha nada a ver com a 

nossa concepção natural e nascimento, por isso, de forma análoga, mas em um plano 

muito maior, a regeneração não é uma obra de nossos. O que um golpe para 

Nicodemos! Sua sendo um judeu lhe deu nenhuma parte no reino; ele ser um fariseu, 

estimado mais santo do que outras pessoas, aproveitados ele nada; sua condição de 

membro do Sinédrio e sua fama como um dos seus escribas foi em vão. Este Rabi da 

Galiléia calmamente diz que ele ainda não está no reino! Tudo em que ele havia 

construído suas esperanças em toda uma vida árdua longa aqui afundou em ruína e se 

tornou um pequeno monte inútil de cinzas. ( A Interpretação dos Evangelho de São 

João [Reprint; Peabody Mass .: Hendrickson, 1998], 234-35) 

A Perspicácia 

Perguntou-lhe Nicodemos: "Como pode um homem nascer, sendo 

velho? Ele não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe, 

e nascer, pode?" Jesus respondeu: "Em verdade, em verdade vos 

digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode 

entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, eo que 

é nascido do Espírito é: espírito. Não se surpreender que eu vos 

disse: 'Você precisa nascer de novo. " O vento sopra onde quer, e 

ouves a sua voz, mas não sei de onde vem e para onde vai; assim 
é todo o que é nascido do Espírito ". (3: 4-8) 

Declaração chocante de Jesus foi muito mais do que Nicodemos tinha 

esperado. Incrédulo, Nicodemos disse-lhe: "Como pode um homem nascer, sendo 

velho? Ele não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe, e nascer, 

pode?" Certamente, este fariseu altamente educado não era tão obtuso como ter mal 

interpretado as palavras de Jesus em um sentido literal de forma simplista. Ele sabia que 

nosso Senhor não estava falando sobre ser fisicamente renascer, mas ele respondeu no 

contexto da analogia do Senhor. Como ele poderia começar tudo de novo, voltar para o 

começo? Jesus estava dizendo a ele que a entrada para a salvação de Deus não era uma 

questão de adicionar algo para todos os seus esforços, não cobrindo fora de sua devoção 

religiosa, mas sim cancelar tudo e começar tudo de novo. Ao mesmo tempo, ele 

claramente não conseguia entender o significado completo do que isso significava. Suas 

perguntas transmitir a sua confusão, como ele abertamente admirou-se da impossibilidade 

de declaração de Cristo. Jesus estava pedindo algo que não era humanamente possível 

(para nascer de novo); Ele estava fazendo a entrada no reino contingente em algo que não 

poderia ser obtida através do esforço humano. Mas, se isso fosse verdade, o que 

significava para o sistema de obras baseadas do Nicodemus? Se o renascimento espiritual, 



como renascimento físico, era impossível do ponto de vista humano, então onde é que 

isso deixe este fariseu hipócrita? 

Longe de minimizar as exigências do Evangelho, Jesus confrontou Nicodemos com o 

desafio mais difícil que ele poderia fazer. Não admira que Cristo diria mais tarde aos seus 

discípulos: "Filhos, como é difícil entrar no Reino de Deus!" (Marcos 10:24). Chamando-

o de nascer de novo, Jesus desafiou este judeu mais religioso que admitir sua falência 

espiritual e abandonar tudo o que ele estava confiando em para a salvação. Isso é 

precisamente o que Paulo fez, como ele declarou em Filipenses 3: 8-9: 

Mais do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o valor de excelência do 

conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e 

as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, e pode ser achado nele, não 

tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem 

de Deus, na base da fé. 

Jesus respondeu a confusão de Nicodemus, concebendo a verdade Ele introduziu no 

versículo 3: "Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém não nascer da água e 

do Espírito, não pode entrar no reino de Deus." Uma série de interpretações têm sido 

oferecidos para explicar a frase nascer da água. Alguns vêem dois nascimentos aqui, um 

natural, e outro espiritual. Os defensores deste ponto de vista interpretar a água como o 

líquido amniótico que flui desde o ventre um pouco antes do parto. Mas não está claro 

que os antigos descrito nascimento natural dessa forma. Além disso, a frase não nascer 

da água e do Espírito é paralelo a frase "nascido de novo" no versículo 3; assim, apenas 

um nascimento está em vista. Outros vêem na frase nascer da água uma referência ao 

batismo, quer que o de João Batista, ou o batismo cristão. Mas Nicodemos não teria 

entendido o batismo cristão (que ainda não existia), nem mal interpretado batismo de João 

Batista. Nem Jesus abstiveram-se de batizando pessoas (4: 2) se o batismo eram 

necessárias para a salvação. Outros, ainda, ver a frase como uma referência para as 

lavagens cerimoniais judaicas, que nascem do Espírito transcende. No entanto, os dois 

termos não são, em contraste com o outro, mas se combinam para formar um paralelo 

com a frase "nascido de novo" no versículo 3. (Para um exame cuidadoso das diversas 

interpretações do nascer da água, ver DA Carson, O Evangelho Segundo para João, O 

Pillar New Testament Commentary. [Grand Rapids: Eerdmans, 1991], 191-96) 

(V. 10). Uma vez que Jesus espera Nicodemus para entender esta verdade, ele deve ter 

sido algo com o qual ele estava familiarizado Água e Espírito muitas vezes se referem 

simbolicamente no Antigo Testamento para renovação e purificação espiritual (cf. Nm 

19: 17-19. ; Isa 4: 4; 32:15; 44:. 3; 55: 1; Joel 2: 28-29.; Zc 13: 1). Em uma das passagens 

mais gloriosas de toda a Escritura que descrevem a restauração de Israel ao Senhor por 

um novo pacto, Deus disse através de Ezequiel, 

Para vos tomarei dentre as nações, reunir-lo de todas as terras e trazê-lo para a vossa 

terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados; Vou purificar de todas 

as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Além disso, eu vos darei um coração 

novo e porei um espírito novo dentro de você; e tirarei o coração de pedra da vossa carne 

e vos darei um coração de carne. Porei o meu Espírito em vocês e farei que andeis nos 

meus estatutos, e você vai ter o cuidado de observar os meus juízos. (Ez 36: 24-27.) 



Foi certamente esta passagem que Jesus tinha em mente, mostrando a regeneração ser uma 

verdade Antigo Testamento (cf. Dt 30: 6; Jer. 31:. 31-34; Ez. 11: 18-20) com o qual 

Nicodemos teria sido familiarizado.Face a este cenário Antigo Testamento, ponto de Cristo 

era inconfundível: Sem a lavagem espiritual da alma, uma limpeza realizada somente pelo 

Espírito Santo (Tito 3: 5) por meio da Palavra de Deus (. Ef 5:26), ninguém pode entrar o 

reino de Deus. 

Jesus continuou, enfatizando, ainda, que esta limpeza espiritual é totalmente uma obra de 

Deus, e não o resultado do esforço humano: "O que é nascido da carne é carne, eo que 

é nascido do Espírito é espírito." Assim como só a natureza humana pode gerar a 

natureza humana, assim também só o Espírito Santo pode efetuar a transformação 

espiritual. O termo carne ( sarx ) aqui se refere apenas à natureza humana (como 

acontece em 1: 13-14); Neste contexto, ele não tem a conotação moral negativa que 

freqüentemente faz nos escritos de Paulo (por exemplo, Rom. 8: 1-8, 12-13). Mesmo se 

um renascimento físico fosse possível, iria produzir só carne. Assim, somente 

o Espírito pode produzir o nascimento espiritual necessária para a entrada no reino de 

Deus. A regeneração é inteiramente Sua obra, sem a ajuda de qualquer esforço humano 

(cf. Rom. 3:25). 

Embora as palavras de Jesus foram baseados em revelação do Antigo Testamento, eles 

correram totalmente contrário a tudo Nicodemos tinha sido ensinado. Por toda a sua vida 

ele tinha acreditado que a salvação veio através de seu próprio mérito externo. Agora ele 

achou extremamente difícil pensar o contrário. Ciente de seu espanto, Jesus 

continuou, "Não se surpreender que eu disse a você:" Você precisa nascer de novo. 

" O verbo traduzido must é um termo forte; João usou em outro lugar no seu evangelho 

para se referir à necessidade da crucificação (03:14; 12:34), de João inferioridade do 

Batista de Cristo (03:30), do método adequado de adorar a Deus (4:24) , de Jesus que leva 

o seu ministério (4: 4; 9: 4; 10:16), e da necessidade da ressurreição (20: 9). Era 

absolutamente necessário para Nicodemus para superar o seu espanto por ser tão errado 

sobre como um é aceito no reino de Deus e procuram ser nascido de novo se ele estava 

para entrar. E ele nunca poderia fazê-lo com base em suas próprias obras de justiça. 

Então o Senhor ilustrado Seu ponto com um exemplo familiar da natureza: "O vento 

sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sei de onde vem e para onde vai; assim 

é todo o que é nascido do Espírito ". O vento não pode ser controlada; sopra onde 

quer. E, embora sua direção geral pode ser conhecido, de onde vem e para onde vai não 

pode ser determinada com precisão. No entanto, os efeitos do vento pode ser observada. O 

mesmo é válido para a obra do Espírito. Sua obra soberana de regeneração no coração 

humano não pode nem ser controlado nem previsto. No entanto, os seus efeitos podem 

ser vistos nas vidas transformadas daqueles que são nascidos do Espírito. 

A acusação 

Perguntou-lhe Nicodemos: "Como pode ser isso?" Jesus 

respondeu, e disse-lhe: "Tu és mestre de Israel e não entende essas 

coisas?" (3: 9-10) 

Embora ele era um professor renomado, Nicodemos provou ser um aluno pobre. Sua 

pergunta, "Como pode ser isso?" indica que ele tinha feito pouco progresso desde o 

versículo 4. Apesar de uma maior clarificação de Jesus nos versículos 5-8, Nicodemos 



ainda não podia aceitar o que estava ouvindo. Ele não podia deixar de ir a seu sistema 

religioso legalista e perceber que a salvação era um soberano trabalho, graciosa do 

Espírito de Deus. 

Por causa de sua posição como o professor de Israel, Nicodemos poderia ter sido 

esperado para entender as coisas Jesus tinha dito. Sua falta de entendimento foi 

imperdoável considerando sua exposição ao Antigo Testamento. O uso do artigo definido 

antes de professor indica que Nicodemos foi um reconhecido, estabelecido professor 

em Israel. Jesus encontrou-imperdoável que este estudioso proeminente não estava 

familiarizado com o novo ensino fundamental aliança do Antigo Testamento sobre a 

única forma de salvação (cf. 2 Tim. 3:15). Infelizmente, Nicodemus serve como um 

exemplo claro do efeito anestesiante que externo, religião legalista tem na percepção 

espiritual, até mesmo ao ponto de obscurecer a revelação de Deus de uma pessoa. 

Sua ignorância também exemplificado falência espiritual de Israel (cf. Rom. 10: 2-3). Nas 

palavras de Paulo, os judeus, deixando de reconhecer "a justiça de Deus e procurando 

estabelecer a sua própria ... não se sujeitaram à justiça de Deus" (Rom. 10: 3). Portanto, 

o seu "zelo por Deus não [era] de acordo com o conhecimento" (Rom. 10: 2), o que 

significa que foi tudo em vão. 

Embora nada nesta passagem sugere Nicodemos foi convertido naquela noite (e v. 11 

implica fortemente que ele não era), ele nunca esqueceu a sua discussão com Jesus. Mais 

tarde, ele corajosamente defendeu perante o Sinédrio (7: 50-51), e ajudou José de 

Arimatéia preparar seu corpo para o enterro (19: 38-39) -actions que indicam a presença 

de fé genuína em sua vida. Algum tempo depois, naquela noite memorável que passou 

com Jesus, mas antes da crucificação, Nicodemos veio a entender a graça soberana e 

experimentar a realidade do novo nascimento. 

 

9. Respondendo à oferta divina da 

salvação (João 3: 11-21) 

"Em verdade, em verdade vos digo que, falamos do que sabemos 

e testemunhamos o que vimos, e você não aceitar o nosso 

testemunho. Se eu te dissesse coisas terrestres, e não credes, como 

você vai acreditar se eu dizer-lhe coisas celestiais, ninguém subiu 

ao céu, senão o que desceu do céu: o Filho do Homem, como 

Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho 

do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê será?. 

Nele tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, que deu o 

seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, 

mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao 

mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo 

por ele Quem nele crê não é julgado;.. mas quem não crê já está 

julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus 

Este é o julgamento, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram 

mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Para 

todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para 



que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade 

vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque 
são feitas em Deus "(3: 11-21). 

Ao longo dos últimos séculos, a expectativa de vida foram prorrogadas, as condições de 

vida melhoraram, e do trabalho feito mais seguro e fácil. Temidas doenças que antes eram 

generalizadas, como a varíola, poliomielite, e várias pragas, têm sido controladas ou 

eliminadas. Mecanização (pelo menos nos países desenvolvidos) tomou a labuta e perigo 

de muitos postos de trabalho, e alguns dos mais tarefas trabalhosas agora são realizadas 

exclusivamente por máquinas. Naturalmente, os problemas não resolvidos ainda 

permanecem, incluindo a guerra, a pobreza, a certas doenças incuráveis, as preocupações 

ambientais, e os novos problemas levantados pela própria tecnologia que ajudou a 

resolver os antigos. Mas a fé da humanidade no progresso continua em grande parte 

inabalável. Muitos acreditam ardentemente que, dado tempo suficiente, ciência e 

tecnologia, um dia, superar todos os demais problemas da humanidade. 

Mas, embora o homem tem feito grandes progressos na melhoria da suas condições de 

vida, o seu problema, o mais premente um ao lado do qual todos os outros pálido em 

comparação-permanece para sempre além de sua capacidade de resolver. É o mesmo 

problema intransponível que confrontou Adão e Eva após a queda, ou seja, que todas as 

pessoas, sem exceção (Rom 3:10.), São pecadores culpados (Rm 5: 8.) Diante de um Deus 

santo, justo juiz ( Ps 7:11; 2 Tim. 4: 8), que vai justamente condená-los à punição eterna 

no inferno (Ap 20: 11-15) por violar sua santa lei (Gálatas 3:10)... 

Desde que a desobediência de Adão mergulhou a raça humana em pecado (Rom. 5: 12-

21), Satanás tem incessantemente promovida a mentira de que as pessoas podem vir a 

Deus em seus próprios termos.Essa mentira, abraçado por todos os que seguem o caminho 

largo que leva à destruição (Mat. 07:13), está no coração de cada religião falsa. Mas a 

Bíblia é claro que as pessoas não regeneradas não pode salvar a si mesmos; sua condição 

é absolutamente impossível, humanamente falando (Matt. 19: 25-26). Eles são "mortos 

em [suas] delitos e pecados" (Ef. 2: 1); incapaz de aceitar ou entender a verdade espiritual 

(1 Cor. 02:14), porque "o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para 

que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo" (2 Cor. 4: 4; cf. Ef 4:18).. Eles são 

inimigos de Deus (Rm 5:10; Tiago 4: 4.); separou de Deus (. Ef 2:19; Col. 1:21; cf. Sl. 

58: 3); desobedientes a Ele (Ef 2: 2; Cl 3:. 6; Tito 3: 3; cf. Jó 21:15); ignorante Dele (Sl 

10: 4; 14:. 1; 53: 1; 2 Tessalonicenses 1:. 8; cf. Jó 8:13); hostil a ele (Rom. 8: 7; Col. 

1:21); sem amor para com Ele (2 Tim. 3: 4); aborrecedores de Deus (Sl 81:15;.. Rom 

1:30); rebelde em direção a Ele (Sl 05:10; 1 Tim. 1: 9.); e sujeito a Sua ira (João 3:36; 

Rm 1:18; Ef. 5: 6.). Eles estão no caminho para a destruição (Mt 7:13;. Phil 3:19.), Porque 

eles odeiam a luz da verdade espiritual (João 3:20) e, portanto, são cegos a ele (Matt 

15:14.). Como filhos de Satanás (Mat. 13:38; João 8:44; 1 João 3:10), eles vivem sob seu 

controle. (Ef. 2: 2), sendo membros de seu reino (Mt 0:26; Col. 1:13) e "por natureza 

filhos da ira" (Ef. 2: 3). Assim, eles são escravos do pecado (João 8:34; Rom. 6:17, 20) e 

corrupção (2 Pedro 2:19), "vasos da ira, preparados para a perdição" (Rm 9:22.). 

À luz disso, rituais religiosos, as boas obras, e auto-reforma não pode resolver o problema 

da morte espiritual (Ef. 2: 8-9; 2 Tm 1: 9; Tito 3: 5.). Só a transformação radical (2 Cor. 

5:17) operada por Deus na regeneração pode dar vida espiritual aos mortos 

espiritualmente. Essa era a verdade chocante com que Jesus enfrentou o zeloso fariseu 

Nicodemos (3: 1-10). Embora o ensinamento do Senhor sobre o novo nascimento estava 



solidamente fundamentada no Antigo Testamento, Nicodemos estava incrédulo. Ele lutou 

para aceitar que seus esforços eram inúteis religiosos e precisava ser completamente 

abandonado como um meio para ganhar o reino de Deus. 

Porque Nicodemos respondeu na incredulidade, ele aparentemente se afastou de sua 

conversa com Jesus convertidos. (Ele se tornou um crente depois, no entanto, como foi 

observado no capítulo 8 deste volume.) Sua resposta inicial tipifica aqueles que rejeitam 

o evangelho. Descrença Unrepentant é o pecado que, em última análise condena todos os 

pecadores perdidos (cf. Mt 12: 31-32.), Por menos que confessar o senhorio de Cristo, e 

se arrepender de todo o pecado, incluindo o pecado de tentar ganhar o céu, eles não podem 

ser salvos. Neste discurso sobre o significado da salvação, Jesus dirigiu-se ao problema 

da descrença, desde que a resposta para a incredulidade, e alertou para os resultados de 

incredulidade. 

O Problema da Incredulidade 

"Em verdade, em verdade vos digo que, falamos do que sabemos 

e testemunhamos o que vimos, e você não aceitar o nosso 

testemunho. Se eu te dissesse coisas terrestres, e não credes, como 
você vai acreditar se eu dizer-lhe coisas celestiais? " (3: 11-12) 

Capítulo 3 começou por contar entrevista noturna de Nicodemos com Jesus. Mas depois 

de sua pergunta no versículo 9, o renomado fariseu mais nada para a conversa (pelo menos 

nada que é gravada) adicionado, como o diálogo entre os dois homens se mudou para um 

discurso de Jesus. Embora Nicodemos duas vezes professou a ignorância do ensinamento 

de Jesus (3: 4, 9), o seu verdadeiro problema, como mencionado acima, não foi a falta de 

revelação divina. Ele foi muito educado no Antigo Testamento (3:10) e tinha acabado de 

dialogou com o Mestre que foi a fonte da verdade. Nicodemos nãoaceitar a verdade que 

Jesus testemunhou, porque ele se recusou a acreditar nele. Paulo escreveu: "o homem 

natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura; e não pode 

entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente" (1 Co 2:14).. Mesmo aqueles que 

nunca ouviram o evangelho ainda são culpados por sua ignorância, porque rejeitam a 

verdade que eles têm (Rom. 1: 18-21). 

Em um comunicado introduzida pela declaração solene verdade, em verdade vos digo 

que (cf. a discussão de 3: 3 no capítulo 8 deste volume), Jesus afirmou: "Nós falamos do 

que sabemos e testemunhamos o que temos visto e você não aceitam o nosso 

testemunho. " Os plurais nós e nossos discípulos de Jesus englobados e até mesmo João 

Batista, que entendeu e deu testemunho da verdade da salvação. Eles forneceram um 

contraste com o "nós" no versículo 2 (que se refere a Nicodemos e seus colegas). Os 

fariseus e os seus companheiros judeus eram ignorantes do novo nascimento, mas Jesus 

e Seus discípulos estavam certos sobre a regeneração-a verdade a que testemunhou. Além 

disso, Nicodemus falou com autoridade humana, mas Jesus com autoridade celeste (cf. 

Mt 7: 28-29.). 

O uso que o Senhor do pronome plural você indica que sua repreensão foi além 

Nicodemus para incluir a nação de Israel, de que Nicodemos era um representante. O 

povo judeu que não aceita otestemunho de Jesus e Seus verdadeiros seguidores (cf. 

01:11); sua incredulidade era o que perpetuou sua ignorância espiritual. 



Repreensão pontas de Jesus, "Se eu te dissesse coisas terrestres, e não credes, como 

crereis, se vos falar das celestiais?" abalada auto-justiça de Nicodemos. Sua profissão 

superficial da fé em Jesus como um mestre enviado de Deus (v. 2) foi sem sentido, como 

era seu entendimento mal interpretado da salvação (cf. v. 10). Por causa de sua recusa 

a acreditar, ele não podia sequer imaginar o terreno verdade do novo nascimento, para 

não mencionar profundas celestiais realidades como a relação do Pai ao Filho (João 1: 1; 

17: 5), o reino de Deus ( Matt 25:34), ou Seu plano eterno de redenção (Ef 1:.... 4; 2 

Tessalonicenses 2:13; 2 Tm 1: 9). 

Havia dois lados para incredulidade de Nicodemos. Intelectualmente, enquanto ele 

reconheceu Jesus para ser um professor enviado de Deus (3: 2), ele não estava disposto a 

aceitá-Lo como Deus.Espiritualmente, ele estava muito relutante em admitir que ele 

próprio era um pecador incapaz, uma vez que era impensável para membros orgulhosos 

dos fariseus, o hipócrita, elite religiosa confesso de Israel. Além disso, ele era um membro 

privilegiado do Sinédrio e, assim, visto como um líder espiritual de destaque pelo povo 

(03:10). Para humilhar-se a admitir que ele estava na escuridão espiritual e precisava vir 

para a luz da verdadeira salvação e justiça (cf. 3: 19-21) teria sido a confessar o seu pecado 

e falta de justiça. Como muitos que ficaram impressionados com os milagres de Jesus (2: 

23-25), Nicodemos se recusou a comprometer-se a Cristo como Senhor e Salvador. 

A resposta para a descrença 

"Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu: o Filho 

do Homem, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim 

importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo 

aquele que crê n'Ele tem vontade eterna. vida. Porque Deus amou 

o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que 

nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não 

enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que 
o mundo seja salvo por Ele ". (3: 13-17) 

Só alguém que foi para o céu pode realmente saber o que é. Contudo, os seres humanos, 

curtas da morte, não têm a possibilidade de visitar o céu, uma vez que estão confinados a 

tempo e espaço. Assim Jesus disse que ninguém subiu ao céu (cf. Prov. 30: 4), porque é 

humanamente impossível fazê-lo. João declarou no prólogo do seu Evangelho: "Ninguém 

jamais viu a Deus a qualquer momento; o Deus unigênito, que está no seio do Pai, Ele o 

fez conhecer" (1:18). "Não que alguém tenha visto o Pai," Jesus concordou, "exceto 

aquele que é de Deus, Ele vê o Pai" (06:46). Pode-se notar que Lázaro estava para retornar 

dos mortos (11: 23-24), e depois da crucificação de nosso Senhor, as sepulturas foram 

abertas e alguns santos devolvido (Matt. 27: 52-53). Estas raras exceções confirmam a 

regra. O outro evento único foi a visita do apóstolo Paulo ao "terceiro céu" (2 Cor. 12: 2). 

O único que possui o verdadeiro conhecimento da realidade celeste é Aquele que desceu 

do céu.: o Filho do Homem Deus "nestes últimos dias falou-nos no seu Filho" (Heb. 1: 

2). Ele é "o pão de Deus ... que desce do céu e dá vida ao mundo" (João 6:33; cf. 6,51). "Eu 

desci do céu", declarou em João 6:38, "não para fazer a minha vontade, mas a vontade 

daquele que me enviou." Em João 6:62 Ele perguntou: "O que então se você vir o Filho 

do Homem subir para onde estava antes?" Em João 8:42 Jesus disse aos seus acusadores: 

"Se Deus fosse o vosso Pai, você me ama, porque eu saí e vim de Deus, por que eu não 

vim mesmo por mim mesmo, mas ele me enviou." João prefaciou seu relato de "lavar os 



pés dos discípulos de Jesus, com a afirmação de que Jesus" tinha vindo de Deus e ia para 

Deus "(João 13: 3).Mais tarde, naquela mesma noite no Cenáculo Jesus disse aos 

discípulos: "Saí do Pai e vim ao mundo; eu estou deixando o mundo de novo e vou para 

o Pai" (João 16:28). Em Sua oração sacerdotal de Jesus orou: "Agora, Pai, glorifica-me 

junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse" 

(João 17: 5). Aos Coríntios, Paulo escreveu: "O primeiro homem [Adão] é da terra, da 

terra; [mas] o segundo homem [Jesus] é do céu" (1 Cor 15:47.). 

Começando no versículo 14, Jesus recorreu a uma ilustração do Antigo Testamento para 

fazer esse ponto, enfatizando ainda que não havia desculpa para Nicodemos, um perito 

nas Escrituras, ser ignorante do caminho da salvação. Como um tipo de Sua morte 

sacrificial na cruz, o Senhor se refere a um incidente registrado em Números 21: 5-9: 

O povo falou contra Deus e contra Moisés: "Por que você nos tirou do Egito para 

morrermos no deserto? Pois não há comida e sem água, e nós detestamos este alimento 

miserável." O Senhor enviou serpentes venenosas entre as pessoas e elas morderam o 

povo, de modo que muitas pessoas de Israel morreu. Assim, o povo veio a Moisés, e disse: 

"Pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e você; interceder junto ao Senhor, 

para que Ele possa remover as serpentes de nós." E Moisés intercedeu pelo povo. Então 

o Senhor disse a Moisés: "Faça uma serpente de bronze, e configurá-lo em um padrão;. E 

virá sobre, que todo aquele que for mordido, quando ele olha para ela, viverá" E Moisés 

fez uma serpente de bronze e defini-lo no padrão; E sucedeu que, se uma serpente mordeu 

qualquer homem, quando ele olhou para a serpente de bronze, vivia. 

O evento aconteceu durante quarenta anos de peregrinação no deserto antes de entrar na Terra 

Prometida de Israel. Como um julgamento sobre incessante das pessoas reclamando, o Senhor 

enviou serpentes venenosas para infestar seu acampamento. Em desespero, os israelitas pediu 

a Moisés para interceder em seu nome. E Pedido oração de Moisés foi respondida com uma 

exibição da graça divina, como Deus usou de misericórdia para o seu povo rebelde. Ele 

instruiu Moisés a fazer uma réplica de bronze de uma cobra e elevá-la acima do acampamento 

em um poste. Aqueles que foram mordidos seriam curados se eles, mas olhei para ele, 

reconhecendo, assim, sua culpa e expressar a fé no perdão de Deus e poder de cura. 

O ponto de analogia de Jesus foi que, assim como Moisés levantou a serpente no 

deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado (crucificado; cf. 8:28; 

0:32, 34). O termo must enfatiza que a morte de Cristo era uma parte necessária do plano 

de salvação (cf. Mt de Deus 16:21; Marcos 08:31; Lucas 09:22; 17:25; 24: 7., 26; Atos 

2:23; 4: 27-28; 17: 3). Ele tinha que morrer como um substituto para os pecadores, porque 

"o salário do pecado é a morte" (Rom. 6:23), e "sem derramamento de sangue não há 

remissão" (Hb. 9:22). Por isso, Deus, "sendo rico em misericórdia, por causa do grande 

amor com que nos amou" (Ef. 2: 4). ", Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que 

pudéssemos viver por meio dele Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado 

a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados 

"(1 João 4: 9-10). Os israelitas atingidas foram curados por obedientemente olhando para 

além de quaisquer obras ou justiça própria em esperança e dependência sobre a palavra 

de Deus para a serpente de bronze elevada. Da mesma forma, quem olha na fé só para o 

Cristo crucificado será curado de mordida mortal do pecado e vai nele tenha a vida 

eterna. 

Este é o primeiro de quinze referências no Evangelho de João para o importante 

termo vida eterna. Em sua essência, a vida eterna é a participação do crente na vida 



abençoada, eterna de Cristo (cf. 1: 4) através de sua união com Ele ( Rom 5:21; 6:. 4, 11, 

23; 1 Cor 15:22; 2 Cor 5:17; Gl 2:20; Cl 3:... 3-4; 2 Tm 1: 1, 10. ; Jude 21). Jesus definiu 

a vida eterna em Sua oração sacerdotal ao Pai: "Esta é a vida eterna: que te conheçam a 

ti, o único Deus verdadeiro, ea Jesus Cristo, a quem enviaste" (João 17: 3). É a vida da 

idade para vir: e crentes vai experimentá-lo mais plenamente no perfeito, glória infinita e 

alegria do céu (Rom 8 (Ef 2, 6-7.): 19-23., 29; 1 Cor. 15:49; Fp 3: 20-21.; 1 João 3: 2). 

O versículo 16 é, sem dúvida, o verso mais conhecido e amado em toda a Escritura. No 

entanto, a sua própria familiaridade pode causar a verdade profunda que ela contém para 

ser esquecida. Motivo de Deus para dar "seu dom inefável" de Jesus Cristo (2 Cor. 9:15) 

era de que Ele amou o mal, pecaminoso mundo da humanidade caída. Como observado 

anteriormente neste capítulo, toda a humanidade é totalmente pecaminosa, 

completamente perdido, e incapaz de salvar a si mesma por qualquer cerimônia ou 

esforço. Assim, não havia nada no homem que atraiu o amor de Deus. Ao contrário, ele 

amou, porque Ele soberanamente determinado a fazê-lo. O plano de salvação fluiu de "a 

bondade de Deus, nosso Salvador e Seu amor pelos homens" (Tito 3: 4). "Mas Deus prova 

o seu próprio amor para conosco", escreveu Paulo aos cristãos em Roma ", em que, 

quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós" (Rm 5: 8.). João escreveu em sua 

primeira epístola: "Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas 

que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos amor 

Pecados___We, porque Ele nos amou primeiro" (1 João 4:10, 19). Esse amor é tão 

grande, maravilhoso, e incompreensível que João, evitando todos os adjetivos, só poderia 

escrever que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu próprio Filho Amado (cf. 

1 João 3: 1). Mundial é um termo inespecífico para a humanidade em um sentido geral. A 

declaração, no versículo 17, "que o mundo seja salvo por Ele", prova que isso não 

significa que todo mundo que já viveu, já que nem todos serão salvos. O versículo 16 

claramente não pode estar ensinando a salvação universal, uma vez que o contexto 

promete que os incrédulos perecerão em juízo eterno (vv. 16-18). Nosso Senhor está 

dizendo que para tudo no mundo existe apenas um Salvador (1 João 2: 2), mas apenas 

aqueles que são regenerados pelo Espírito e que crêem no Seu evangelho receberão a 

salvação ea vida eterna por meio dele. (Para uma discussão mais ampla sobre este ponto, 

ver meu livro O Deus que ama .. [Nashville: Palavra, 2001], especialmente pp 99ff) 

Paulo em 2 Coríntios 5:19 usou o termo mundo de uma maneira similar: "Deus estava 

em Cristo reconciliando consigo o mundo consigo mesmo, sem contar os pecados dos 

homens, e Ele nos confiou a palavra da reconciliação." Deus estava em Cristo 

reconciliando consigo o mundo consigo mesmo, não no sentido da salvação universal, 

mas no sentido de que o mundo não tem outra reconciliador. Que nem todos vão acreditar 

e se reconciliar resulta do articulado no versículo 20: "Portanto, somos embaixadores da 

parte de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo através de nós, nós te peço, em 

nome de Cristo, se reconciliarem com Deus." (Para uma discussão mais aprofundada 

desses versos, ver 2 Coríntios , o comentário MacArthur Novo Testamento [Chicago: 

Moody, 2003]). 

Não há palavras na linguagem humana que podem expressar adequAdãoente a magnitude 

do dom salvífico de Deus para o mundo. Até mesmo o apóstolo Paulo se recusou a tentar, 

declarando que o dom de ser "indescritível" (2 Cor. 9:15). O Pai deu Seu 

unigênito (único, um de um tipo; cf. a discussão de 1:14 no capítulo 3 deste 

volume) Son -o Aquele de quem Ele declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me 

comprazo -pleased "(Mat. 03:17; cf. 12:18; 17: 5; 2 Pedro 1:17); Aquele a quem ele "ama 



... e todas as coisas entregou nas suas mãos" (João 03:35; cf. 05:20; 15: 9; 17:23, 

26); Aquele a quem Ele "altamente exaltado ... e lhe deu o nome que está acima de todo 

nome" (Filipenses 2: 9.); Aquele com quem ele tinha desfrutado comunhão íntima de toda 

a eternidade (João 1: 1) -para morrer como um sacrifício em nome de homens 

pecadores. "Ele fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado em nosso nome", 

escreveu Paulo, "para que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo" (2 Cor. 5:21). Em 

seu majestoso profecia do Servo Sofredor Isaías declarou, 

  

Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, 
Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; 
O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, 
E por sua pisaduras fomos sarados. 
Todos nós como ovelhas, nos desviamos, 
Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho; 
Mas o Senhor fez com que a iniqüidade de nós todos 
Para cair sobre ele. (Isaías 53: 5-6.) 

  

Por "enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como oferta pelo 

pecado, [Deus] condenou o pecado na carne" (Rom. 8: 3). Aos Gálatas Paulo escreveu: 

"quando a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a 

lei, para que Ele possa remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de 

filhos "(Gl. 4: 4-5). Assim como a prova suprema do amor de Abraão por Deus era a sua 

vontade de sacrificar seu filho (cf. Gen. 22:12, 16-18), assim também, mas em uma escala 

muito maior, a oferta do Pai o Seu Filho unigênito foi a manifestação suprema do amor 

salvífico para os pecadores. 

Dom da graça da salvação de Deus é livre e só está disponível (Rm 5: 15-16; 6:23; 1 João 

5:11; cf. Is 55:.. 1) para aquele que crê em Cristo (Lucas 08:12; João 1 : 12; 03:36; 05:24; 

06:40, 47; 08:24; 11: 25-26; 0:46; 20:31; Atos 2:44; 4: 4; 5:14; 9: 42; 10:43; 13:39, 48; 

16:31; 18: 8; Rom. 3: 21-22; 4: 3-5; 10: 4, 9-10; Gl 2,16; 3.: 22; Phil 1:29; 1 João 3:23; 

5:. 1, 13). A oferta gratuita do evangelho é ampla o suficiente para abarcar o mais vil 

pecador (1 Tm. 1:15), ainda estreito o suficiente para excluir todos os que rejeitam Cristo 

(João 3:18). Mas para aqueles que vêm a Ele em Seus termos Jesus deu a maravilhosa 

promessa: "O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora" (João 6:37). 

A garantia dada para aqueles que possuem a vida eterna é que eles nunca 

vão perecer. salvação Genuina nunca pode ser perdido; verdadeiros crentes serão 

divinamente preservada e fielmente perseverar (Matt 10:22; 24:13; Lucas 08:15; 1 Cor 

1:... 8; Heb 3: 6, 14; 10:39), porque eles são mantidos por O poder de Deus (João 5:24; 

6: 37-40; 10: 27-29; Rm 5: 9; 8:. 29-39; 1 Cor 1: 4-9; Ef 4:30; Heb 7... : 25; 1 Pedro 1: 4-

5; Judas 24). 

Para perecer é receber julgamento final e eterno de Deus. É verdade que Deus não 

enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, o próprio Jesus declarou em João 

12:47: "Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo." Em Lucas 19:10 Ele 

disse: "O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido", e Jesus fez uma 

declaração semelhante em Lucas 5: 31-32: "Não são os que têm saúde que precisam de 

médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, 

ao arrependimento ". Deus julgará aqueles que rejeitam o Seu Filho (cf. a discussão de v 



18 abaixo.); Nesse acórdão, no entanto, não foi a missão do Filho na Sua primeira vinda, 

mas a consequência dos pecadores rejeitá-lo (João 1: 10-12; 5:24, 40). 

A declaração de Jesus no versículo 17 também repudiou a crença popular de que quando 

o Messias veio, ele iria julgar as nações e os gentios, mas não os judeus. O profeta Amós 

já havia advertido contra essa má interpretação tola do Dia do Senhor: 

  

Ai de mim, vocês que estão torcendo para o dia do Senhor, 
Com que propósito é que o dia do Senhor esteja com você? 
Será trevas e não luz; 
Como quando um homem foge de um leão 
E um urso encontra-lo, 
Ou vai para casa, inclina-se a mão contra a parede 
E uma cobra morde. 
Não vai o dia do Senhor são trevas em vez da luz, 
Mesmo melancolia sem brilho nele? (Amós 5: 18-20) 

  

O ponto da vinda de Jesus não foi para redimir Israel e condenam os gentios, mas para que 

o mundo fosse salvo por Ele. graciosa oferta de salvação de Deus estendida para além Israel 

a toda a humanidade.Mais uma vez, Nicodemus (e, por extensão, a nação judaica ele 

representava) deveria saber que, para no pacto abraâmico Deus declarou: "Abençoarei os que 

te abençoarem, e aquele que te amaldiçoarem amaldiçoarei. E em todos vós as famílias da 

terra serão abençoados "(Gn 12: 3; cf. 18:18; 22:18; Atos 3:25). Gentil salvação foi sempre o 

propósito de Deus (Is. 42: 6-8; 55: 1). 

Os resultados da descrença 

"Quem nele crê não é julgado;. Mas quem não crê já está julgado, 

porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus Este é o 

julgamento: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as 

trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo 

aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as 

suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade 

vem para a Luz, de modo que suas obras sejam manifestas, porque 
são feitas em Deus. " (3: 18-21) 

Embora Deus graciosamente ofereceu a salvação do mundo, através da obra de Cristo, 

que a salvação não é apropriado, exceto pela fé penitente. Para todos os que responder ao 

evangelho com incredulidade, a sua condenação final é definido pelo juízo divino. Jesus 

afirmou que a verdade sóbria a Nicodemos, tanto positiva como negativamente. 

Por outro lado, aquele que crê em Cristo não é julgado. Mais tarde, no Evangelho de 

João, Jesus declarou: "Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, 

e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e faz não entrará em condenação, mas 

passou da morte para a vida "(5:24). Aos Romanos Paulo escreveu, triunfante: "Portanto, 

agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus___Who intentará acusação 

contra os eleitos de Deus Deus é o único que justifica;?, Que é aquele que condena Cristo 

Jesus é Aquele que morreu, sim, sim, que foi criado, que está à mão direita de Deus, e 



também intercede por nós "(Rm. 8: 1, 33-34). Davi exultou: "Bem-aventurado aquele cuja 

transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto Bem-aventurado o homem a quem o 

Senhor não atribui a iniquidade!" (Sl. 32: 1-2). 

Mas aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito 

Filho de Deus. Enquanto a sentença final daqueles que rejeitam a Cristo ainda está no 

futuro (cf. 5: 28-29), o seu julgamento será meramente consumar o que já começou. Os 

perdidos são condenados porque não acreditava na (lit., "Acredita em") o nome do 

unigênito Filho de Deus. A fé salvadora vai além da mera aceitação intelectual para os 

fatos do evangelho e inclui abnegado confiança e submissão ao Senhor Jesus Cristo 

(Romanos 10: 9; cf. Lucas 9: 23-25.). Só uma fé genuína produz o novo nascimento (João 

3: 7) e sua resultante coração transformado e vida obediente. 

O objeto da fé salvadora é o unigênito (único) Filho de Deus. Ele é "o caminho, ea 

verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai senão por [Ele]" (João 14: 6), porque "Não há 

salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu que tem sido dado 

aos homens pelo qual devamos ser salvos" (Atos 4:12), e há apenas "um só Mediador 

entre Deus e os ... os homens, Cristo Jesus, homem "(1 Tim. 2: 5). 

Jesus descreveu o julgamento usando o contraste entre luz e trevas já introduzida no 

prólogo (1: 4-5; cf. 11: 9-10; 12: 35-36, 46; 1 João 1: 5; 2: 9-10) . A Luz (Cristo; cf. 1: 4-

9; 8:12; 9: 5; 12:35) veio ao mundo e ao fazê-lo "todo o homem ilumina" (1: 9). Mas as 

pessoas se recusaram a vir para a Luz , porque eles amaram mais as trevas do que a 

luz, porque as suas obras eram más. Como observado anteriormente neste capítulo, os 

incrédulos não são ignorantes, mas voluntariamente rejeitam a verdade. Portanto todo 

aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras sejam 

manifestas. incrédulos odeiam (cf. 7:. 7; Pv 1:29) da Luz, sabendo que vai revelar o seu 

pecado ( cf. Ef 5:13; 1 Tessalonicenses 5:.. 7). Como resultado, eles selam sua própria 

condenação porque rejeitam o único que pode salvá-los de sua espiritual escuridão. 

Aquele que pratica a verdade, no entanto, de bom grado . vem para a luz, para que as 

suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus Crentes odiar o pecado e amar 

a justiça (1 João 2: 3-6, 9; 3: 6 -10). Eles não têm nada a esconder, e, portanto, não há 

razão para temer o que a luz vai revelar. Jesus definiu o crente genuíno como um que 

pratica a verdade, porque a verdadeira fé salvadora, invariavelmente, se manifesta 

em atos ... feitas em Deus. "Pois somos feitura dele," Paulo lembrou aos Efésios ", 

criados em Cristo Jesus para boas obras, quais Deus de antemão preparou para que 

andássemos nelas "(Ef 2:10;. cf. Marcos 04:20). Os remidos sempre "frutos dignos de 

arrependimento" (Mateus 3: 8.); na verdade, é por portando os frutos de boas obras que 

eles provam ser discípulos de Jesus (João 15: 8). Por outro lado, "Toda árvore que não 

produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo" (Mat. 7:19). 

Embora nenhuma resposta poupança é indicado aqui, Nicodemos evidentemente levou 

séria advertência de Jesus ao coração, uma vez que as referências posteriores de João para 

ele implica que ele se tornou um verdadeiro seguidor de Cristo (7: 50-51; 19:39). Mas 

aqueles que provar "dispostos a vir para [Jesus], para que [eles] tenham vida" (5:40) 

enfrentam a certeza do julgamento divino, como o escritor de Hebreus adverte 

solenemente: "Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? ... Veja 

por que você não negamos o que está falando. Porque, se não escaparam aqueles quando 

rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos escaparemos nós, que se afastam 



daquele que nos adverte do céu .... Porque o nosso Deus é um fogo consumidor "(Heb. 2: 

3; 12:25, 29). 

 

10. De João a Jesus (João 3: 22-36) 

Depois destas coisas, Jesus e seus discípulos para a terra da 

Judéia, e lá ele foi passar um tempo com eles e batizava. João 

também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia 

ali muitas águas; e as pessoas foram chegando e foram sendo 

batizado-de João ainda não tinha sido lançado na prisão. Por 

isso, surgiu uma discussão por parte dos discípulos de João e um 

judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-

lhe: "Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens 

dado testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com 

ele." João respondeu e disse: "Um homem não pode receber nada 

menos que tenha sido dado a ele do céu. Vós mesmos sois 

testemunhas de que eu disse: 'Eu não sou o Cristo', mas, 'Eu fui 

enviado na frente dele." Aquele que tem a esposa é o esposo;. Mas 

o amigo do noivo, que está presente eo ouve, regozija-se muito 

com a voz do esposo Então, este meu gozo foi feito completo que 

ele cresça e que eu diminua Ele.. que vem de cima é sobre todos, 

aquele que vem da terra é da terra e fala da terra Aquele que vem 

do céu é sobre todos o que tem visto e ouvido, isso testifica;.. e 

ninguém aceita o seu . testemunho Aquele que recebeu o seu 

testemunho, o seu selo a isso, que Deus é verdadeiro Pois aquele 

que Deus enviou fala as palavras de Deus;. para Ele dá o Espírito 

sem medida O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas. . nas 

suas mãos Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele 

que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele 
permanece ". (3: 22-36) 

Durante séculos, os filhos de Israel vivia sob a aliança onerosa Deus fez com seus pais no 

Monte Sinai. Para além de ser lei absoluta da justiça de Deus, refletindo a Sua própria 

natureza santa, continha também as marcas originais de sua identidade nacional como 

povo escolhido de Deus (Dt. 7: 6; 14: 2). Assim, os distinguem de seus vizinhos pagãos 

por seus regulamentos sociais e cerimoniais detalhados.No entanto, quase desde o início 

eles mal entendido e abusado os elementos morais e espirituais de que a aliança. Foi 

concebido para revelar o seu pecado e fracasso abismal para obedecer a Deus, mas 

transformou-o em uma fonte de orgulho arrogante, bem como uma falsa esperança de 

salvação. Pilares centrais do velho pacto estavam santidade e amor a Deus e ao homem 

(Marcos 12: 28-31). Mas pelo tempo de Jesus, a adesão de Israel de que a aliança tinha 

degenerado em uma forma externa da moralidade superficial, cerimônia mecânica, 

ritualismo legalista, e tradição estranha. 

Israel também errou ao assumir que a antiga aliança era o meio para a salvação, quando 

essa nunca foi a intenção de Deus. Seu propósito era confrontar os pecadores com um 

reflexo de Sua santidade absoluta, a demanda que eles mantenham a lei perfeitamente, e 

deixá-los de frente para a sua incapacidade para mantê-lo. Isso iria apontá-los a qualquer 



juízo divino ou a oportunidade de arrepender-se, confiar Sua graça, e receber o perdão 

Ele ofereceu, desde na nova aliança (Jer. 31:34), a ser ratificado pela morte de Cristo. Nas 

palavras do apóstolo Paulo, "A Lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, para 

que fôssemos justificados pela fé" (Gal. 3:24). A antiga aliança não foi capaz de justificar 

a ninguém. No entanto, ele apontou para a vinda do Salvador, por meio do qual os 

pecadores podem ser "reconciliados com Deus" (Rom. 5:10). 

Cerca de 600 anos antes de o Salvador veio, Deus disse ao Seu povo sobre o novo 

convênio por meio do profeta Jeremias. 

"Eis que vêm dias", declara o Senhor, "quando farei uma nova aliança com a casa de 

Israel e com a casa de Judá, e não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que 

os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, o meu pacto que eles invalidaram, 

apesar de eu era um marido para eles ", diz o Senhor. "Mas este é o pacto que farei com 

a casa de Israel depois daqueles dias", declara o Senhor, "Eu vou colocar a minha lei no 

seu interior e no seu coração eu vou escrevê-lo; e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu 

povo. Eles não vão ensinar novamente, cada um a seu próximo, e cada um a seu irmão, 

dizendo: Conhece o Senhor ', porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior 

deles ", diz o Senhor ", pois lhes perdoarei a sua maldade, e seus pecados não me 

lembrarei mais." (Jer. 31: 31-34) 

Em prometendo a salvação no novo pacto, Deus indicou que a antiga aliança nunca poderia 

ser a última esperança. Assim, o autor de Hebreus explica: "Quando ele disse, um novo 

pacto," Ele fez o primeiro obsoleto. Mas o que está se tornando obsoleto e envelhece, perto 

está de desaparecer "(Heb. 8:13). 

A antiga aliança tinha uma certa glória inerente a ela. Isaías escreveu: "O Senhor estava 

satisfeito por Sua causa da justiça para fazer a lei grande e glorioso" (Is. 42:21). E Paulo 

lembrou aos Coríntios, 

Mas, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira 

que os filhos de Israel não podiam fitar o rosto de Moisés, por causa da glória do seu 

rosto, desaparecendo como era, como é que o Ministério da o Espírito não conseguem ser 

ainda mais com a glória? Porque, se o ministério da condenação tinha glória, muito mais 

é que o ministério da justiça abundam em glória. Porque, na verdade o que tinha glória, 

neste caso, não tem nenhuma glória por causa da glória que supera-lo. Porque, se aquilo 

que se desvanecia era glorioso, muito mais é o que permanece em glória. (2 Cor. 3: 7-11) 

No entanto, como o apóstolo observou nos versículos 7 e 11, a glória da antiga aliança não 

era permanente, mas desaparecendo; pretendeu-se dar lugar ao novo. 

As Escrituras deixam claro que a nova aliança não é apenas uma revisão da idade. Pelo 

contrário, é algo novo e completamente diferente, porque só ela fornece salvação. Não há 

salvação em outros convênios mencionados no Antigo Testamento (Noé, Abraão, 

Priestly, de Davi, ou Mosaic). O escritor de Hebreus enfatizou o seu carácter distintivo, 

descrevendo-o com a palavra grega kainos , que refere-se a algo novo em espécie, não 

posterior no tempo (Heb. 8:13). 

Como uma demonstração única de divina graça salvadora, a superioridade da nova aliança 

para o velho se manifesta de várias maneiras. Por exemplo, tem um mediador melhor, o 



Senhor Jesus Cristo (Heb. 8: 6); ele oferece uma melhor esperança baseada em melhores 

promessas, principalmente a de perdão completo (Jer 31:34; cf. Heb. 10: 4.); que concede 

todos os crentes acesso direto a Deus, sem a necessidade de sacerdotes; ele é gracioso 

(Hb. 8: 9) em que as suas bênçãos nunca será perdido por desobediência (embora 

desobediência traz correção [Heb. 12: 4-11]); é interno, não está escrito em tábuas de 

pedra (2 Cor. 3: 7.; Ex 31:18) (.. Jer 31:33; Hb 8:10), mas sobre o coração; ele traz vida 

espiritual, não a morte espiritual (2 Cor. 3: 6; cf. vv 7, 9; Rom. 8: 2-3.); resulta em justiça, 

não de condenação (2 Cor. 3: 9); é clara e direta, ao contrário do velho pacto tipos, 

imagens, símbolos e mistérios; e é energizado pela força libertadora do Espírito Santo (2 

Cor. 3: 17-18). (Para uma explicação de Paulo sobre a singularidade da nova aliança, 

consulte 2 Corinthians, O Comentário MacArthur Novo Testamento. [Chicago: Moody, 

2003], rachaduras 7-8.) 

A transição entre o ministério de João Batista à de Jesus Cristo, que é o tema desta seção 

(30 cf. v.), Simbolizava a transição do velho para o novo pacto. Seu pai, Zacarias, 

entendeu o significado da vinda do Messias relação com a nova aliança, como ele deixa 

claro em sua profecia cheio do Espírito Santo, em Lucas 1: 67-79: 

Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou, dizendo: 

  

"Bendito seja o Senhor Deus de Israel, 
Porque Ele nos visitou e realizou a redenção para o seu povo, 
E levantou-se um chifre de salvação para nós 
Na casa de Davi, seu servil 
Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde de-Velho 
A salvação dos nossos inimigos, 
E da mão de todos os que nos odeiam; 
Para mostrar misericórdia para com nossos pais, 
E lembre-se da sua santa aliança, 
O juramento que fez a Abraão, nosso pai, 
Para conceder-nos que, a ser resgatado da mão de nossos inimigos, 
O servíssemos sem temor, 
Em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. 
E você, menino, serás chamado profeta do Altíssimo; 
Para você irá adiante do Senhor para preparar os seus caminhos; 
Para dar ao seu povo conhecimento da salvação 
Até o perdão dos seus pecados, 
Por causa da misericórdia do nosso Deus, 
Com qual o Sunrise do alto nos visitará, 
Para brilhar sobre os que jazem nas trevas e na sombra da morte, 
Para guiar os nossos passos no caminho da paz ". 

Como sacerdote que conhecia a Escritura, Zacharias entendido o Messias estava vindo para 

cumprir a promessa da nova aliança. Ele estava dizendo que todas as promessas feitas a Davi 

(v. 69) e Abraão (v. 73) dependia para o seu cumprimento com a chegada do Messias (vv. 

77-79). Toda esta profecia é baseada em textos do Antigo Testamento a respeito da linhagem 

de Davi, Abraão, e novos convênios (60 por exemplo, Isa:. 1-5, 19-21; 61: 1-2, 10; 62: 11-

12). 

João Batista foi o último profeta sob a antiga aliança (Lucas 16:16); Jesus veio como o 

mediador da Nova Aliança (Heb. 8: 6; 12:24), que Ele ratificado por Sua morte sacrificial 



(Lucas 22:20; 1 Cor 11:25.).Até este ponto, João tinha desfrutado de uma enorme 

popularidade (Matt.3: 4-6; Marcos 1: 4-5), enquanto Jesus permaneceu na 

obscuridade. Embora Sua purificação do templo (João 2: 13-22) tinha quebrado o 

removeram do anonimato e criou uma sensação, Jesus ainda tinha apenas um punhado de 

seguidores. Mas isso estava prestes a mudar, como as multidões que tinham sido 

seguintes João deixou e reuniram-se a Jesus. Assim, Cristo iria passar para a frente, e João 

iria desaparecer da cena, dando o seu testemunho final para o Messias. 

No plano soberano de Deus, o ministério de João sobreposta a de Jesus. Se não tivesse, 

não teria havido nenhum precursor para apontar a nação para o Messias (40 Isa:. 3; cf. 

Mal 3: 1; João 01:23.). Não se deve imaginar, no entanto, que João e Jesus nunca foram 

rivais; João claramente compreendida e aceita seu papel subserviente (cf. a discussão 

deste ponto no capítulo 4 deste volume). No entanto, apesar de João popularidade geral 

(Matt. 14: 5; Marcos 11:32) entre as pessoas comuns (Mat. 3: 5-6; Lucas 7:29)., Israel-

sob a influência de seus líderes religiosos (Mateus 3 : 7-10; Lucas 07:30) -ultimately 

rejeitou seu testemunho acerca de Jesus (Mateus 27: 20-25).. 

A frase , depois destas coisas indica que os eventos registrados nesta seção seguido (após 

um intervalo não especificada) os eventos descritos em 2: 13-3: 21 (limpeza de Jesus do 

templo, seus sinais miraculosos, e seu diálogo com Nicodemos). Depois da Páscoa, Jesus 

e seus discípulos para a terra da Judéia, o que significa que eles deixaram Jerusalém 

(que é na Judéia) para a região da Judéia circundante (o texto grego diz literalmente "a 

terra da Judéia" ou "região"). 

O propósito de Jesus em Jerusalém, deixando era duplo: passar tempo com seus 

discípulos, e inaugurando sua pregação que levaram ao seu batismo ministério (embora 

Jesus não batizou pessoalmente, somente os Seus discípulos; cf. 4: 2). Passar 

tempo traduz uma forma do verbo diatribō , o que implica que um considerável período 

de tempo decorrido (cf. seu uso em Atos 12:19; 14: 3, 28; 15:35; 25:14), provavelmente 

vários meses. Durante este intervalo, os discípulos de Jesus estavam batizando aqueles 

que vieram para ouvi-lo pregar e atendeu seu chamado para se arrepender (cf. Mat. 

4:17). Seus batismos prenunciou o batismo cristão, que não foi instituído até depois da 

morte e ressurreição de Jesus (do qual o batismo cristão é um retrato; cf. Rm 6: 3-4.). 

Ao mesmo tempo, João também continuou seu batismo ministério em Enom, perto de 

Salim. Dois locais foram propostos para esse site, um perto de Siquém, na região 

montanhosa e outro perto de Beth Shean no vale do rio Jordão. Ambos os sites estavam 

em Samaria, deixando Judéia para Jesus, enquanto João estava ministrando ao norte. Há 

água abundante em ambos os locais, de acordo tanto com o significado de Aenon (a 

aramaico transliterado ou palavra hebraica que significa "molas") e a afirmação de 

que havia muita água lá. Mesmo quando o ministério de Jesus foi ganhando força, 

grandes multidões de pessoas foram ainda vindo a João e ser batizado. 

A nota entre parênteses que João Batista ainda não tinha sido lançado na prisão faz 

mais do que afirmar o que é auto-evidente; obviamente, João não estava na prisão, ou ele 

não poderia ter sido abertamente pregando e batizando. O comunicado informa os leitores 

que este incidente ocorreu entre a tentação de Jesus e a prisão de João, um período de 

tempo sobre o qual os evangelhos sinópticos (Mateus, Marcos e Lucas) são 

silenciosos. Os Sinópticos começar a seu relato do ministério público de Jesus na Galiléia, 

depois que João já está na prisão (Matt 04:12; Marcos 1:14; Lc. 3: 19-20 com 4:14).O 



evangelho de João complementa-los gravando esses eventos anteriores do ministério de 

Jesus, eventos que foram simultâneas com o ministério de João Batista, em Samaria. O 

apóstolo João esclarece o tempo aqui para que seus leitores não será confundido. No 

momento em que João escreveu seu evangelho, os Sinópticos já tinha estado em 

circulação por muitos anos. Esta nota explicativa deixa claro que o tempo quadro de João 

não está em conflito com o de Mateus, Marcos, Lucas ou. 

Esta passagem pode ser dividido em duas seções: João Batista e o fim da velha idade, 

seguido por Jesus e o início da nova era. 

João Batista e do Fim do Old Age 

Por isso, surgiu uma discussão por parte dos discípulos de João e 

um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-

lhe: "Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens 

dado testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com 

ele." João respondeu e disse: "Um homem não pode receber nada 

menos que tenha sido dado a ele do céu. Vós mesmos sois 

testemunhas de que eu disse: 'Eu não sou o Cristo', mas, eu fui 

enviado na frente dele." Aquele que tem a esposa é o esposo;. Mas 

o amigo do noivo, que está presente eo ouve, regozija-se muito 

com a voz do esposo Então, este meu gozo foi feito completo que 
ele cresça e que eu diminua ".. (3: 25-30) 

Em algum momento durante os ministérios simultâneas, mas separadas de João e 

Jesus surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu (o singular "judeu" 

é a leitura preferida, em vez de os plurais "judeus", como na KJV e NVI ) sobre ritual 

judaico de purificação (cf. 2: 6). Quer ou não o judeu era um seguidor de Jesus não é 

clara. A reação dos discípulos de João, no entanto, revela que eles sentiram uma questão 

mais profunda estava em jogo, ou seja, os méritos relativos do ministério de João batismo 

em comparação com a de Jesus. 

A disputa à tona uma questão que tinha sido, sem dúvida, perturbar os discípulos de João 

por algum tempo. Durante o período de tempo prolongado (cf. a discussão do v. 22, supra) 

que João ministrado na proximidade de Jesus, os seguidores de João tinha diminuído 

gradualmente. Incomodado por de seu mestre a diminuir popularidade (cf. 4: 1), que o 

seu diferendo com o judeu em destaque, os discípulos de João vieram a João e disseram-

lhe: "Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, 

Eis que ele está batizando, e todos vão ter com ele. " Aparentemente sem vontade até 

mesmo para citar Jesus, os discípulos invejosos de João viu Jesus como um concorrente, 

que foi ganhando popularidade em detrimento de seu mestre (o seu uso exagerado 

de todos revela a extensão de seu viés) . Por incrível que pareça, eles também perderam 

o propósito do ministério de João, que era apontar a nação para o Messias (cf. 1:. 19ss). 

Ao contrário de seus seguidores excessivamente zelosos, no entanto, João não foi 

incomodado no mínimo, por seu declínio popularidade. Apesar de sua influência inicial 

enorme, ele sempre manteve-se focada no propósito do seu ministério que ele tinha, 

provavelmente, conhecido desde a infância, para dar testemunho de Cristo (cf. 1:27, 

30). Agora, como seu ministério começou a desacelerar, o propósito de João não 

vacilou. Seu humilde resposta deve ter assustado os seus discípulos: "Um homem não 



pode receber coisa a menos que tenha sido dado a ele do céu." Desta forma, ele 

afirmou e abraçou seu papel subordinado como o arauto do Messias. Deus tinha 

soberanamente lhe concedeu o seu ministério (cf. Rom. 1: 5; 1 Cor. 4: 7; 15:10; Ef. 3: 7.; 

1 Tm 2: 7); se Deus agora optou por mudar ou acabar com esse ministério, João estava 

contente. Tudo entre os servos de Deus, incluindo o ministério popular, é um dom da 

graça de Deus, não algo a que uma pessoa tem direito. Portanto, não há lugar para o 

ciúme, como discreto resposta de João indicado (observe a reação oposta pelos fariseus 

em 12:19). 

Lembrete enfático de João aos seus discípulos invejosos, "Vós sois as minhas 

testemunhas de que eu disse: 'Eu não sou o Cristo" (cf. 1: 8, 20), mas, 'Eu fui enviado 

adiante dele' " (cf. . 1.23; Mt 3: 3; Marcos 1: 3; Lucas 1:17, 76; 3: 4-6; Atos 19: 4), era 

uma repreensão por sua obtusidade. Nada do que ele havia dito poderia ser responsável 

por sua incompreensão do seu papel; pelo contrário, ele sempre manteve que ele foi o 

precursor do Messias, e não o próprio Messias. Assim, João viu Jesus crescente 

popularidade não como um problema, mas como o cumprimento de seu ministério. Longe 

de perturbar ele, lhe trouxe grande alegria. 

A medida do sucesso para qualquer ministério não é quantas pessoas seguem o ministro, 

mas como muitas pessoas seguem a Cristo através do ministro. O faccioso Corinthians 

orgulhosamente alinhados sob as bandeiras de seus heróis-Paulo espirituais, Apolo, Cefas 

(Pedro), e os piedosos Super sob Cristo (1 Cor. 1:12). No entanto, em se concentrar em 

sua fidelidade aos líderes, eles não estavam seguindo plenamente o Senhor (mesmo a 

chamada facção Cristo não estava seguindo-o com uma atitude correta, mas sim a partir 

de uma falsa sensação de superioridade espiritual). "Cristo está dividido?" Paulo 

scathingly lhes perguntou: "Paulo não foi crucificado para você, não é? Ou fostes 

batizados em nome de Paulo?" (V. 13). Mais tarde, na mesma epístola que ele exigiu: 

"Quando alguém diz:" Eu sou de Paulo ", e outro, 'Eu sou de Apolo,' você não meros 

homens? Quem é Apolo? E o que é Paulo? Servos por meio de quem você Acredita, assim 

como o Senhor deu a oportunidade de cada um que eu plantei, Apolo regou, mas Deus 

estava causando o crescimento "(3: 4-6).. Assim, todo o ministério genuíno é centrada em 

Cristo ", pois ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é 

Jesus Cristo" (v. 11). 

João Batista ilustrou seu papel subserviente usando a imagem familiar de um casamento 

(cf. Mateus 22: 2-14; 25:. 1-13; Marcos 2: 19-20; Lucas 12:36; 14: 8-10; Rev . 19: 7-

9). Ele lançou-se não no papel donoivo, mas sim como o Mend do noivo, uma posição 

semelhante ao padrinho em um casamento moderno. O amigo do noivo supervisionou 

muitos dos detalhes do casamento, servindo como o mestre de cerimônias (em um 

casamento da Judeia; casamentos na Galiléia eram um pouco diferentes [DA Carson, O 

Evangelho Segundo João , o pilar New Testament Commentary (Grand Rapids : 

Eerdmans, 1991), 211]). Ele foi ainda responsável por trazer a noiva para o noivo para 

começar a cerimônia de casamento. Tendo feito isso, sua tarefa foi concluída; o foco 

agora legitimamente mudou dele para o noivo. 

Há boas evidências de que, de acordo com a lei da Mesopotâmia antiga o amigo do noivo 

foi proibido em qualquer circunstância para se casar com a noiva, mesmo que o noivo a 

rejeitou (Carson, 212; Homer A. Kent Jr. luz na escuridão: Estudos no Evangelho de 

João [Grand Rapids: Baker, 1974]., 67; JD Douglas, ed, O Dicionário da Bíblia 

New [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], sv, "amigo do noivo").Isso explica a indignação 



de Samson quando sua noiva foi dada ao seu companheiro (Jz. 14: 20-15: 3). Se isso ainda 

fosse o caso na época de João, sua descrição de si mesmo como o amigo do noivo reforçou 

o fato de que ele não vê a si mesmo e Jesus como rivais. Trazendo o remanescente fiel de 

Israel (retratado no Antigo Testamento como a noiva do Senhor; cf. Is. 54: 5-6; 62: 4-5; 

Jer 2: 2; 31:32; 02:16 Hos.. -20) a Cristo foi o ponto culminante do ministério de João 

como seu precursor. 

Ao contrário de seus discípulos ciumentos, João encontrou grande alegria em phasing out 

para que o ministério de Jesus poderia receber toda a atenção de Israel. Tendo o levou a 

noiva, o fiel amigo do noivo ... se alegra muito porque ele ouve a voz do esposo que 

expressa a alegria da noiva. Então, de João alegria foi feito completo , enquanto 

observava a multidão deixá-lo para Jesus: "Esta é a alegria que João reivindica para si 

mesmo, a alegria do amigo do noivo, que trata da união, e essa alegria é atingido no de 

Cristo de boas-vindas para si a pessoas com quem João preparou para ele e dirigido a Ele 

"(Marcus Dods," João "em W. Robertson Nicoll, ed. Commentary os expositores 

'Bíblia [Reprint; Peabody, Mass .: Hendrickson, 2002], 1: 720). 

João resumiu sua visão de si mesmo em relação a Jesus no que talvez seja o mais humilde 

declaração proferida por ninguém nas Escrituras: que ele cresça e que eu diminua. Leon 

Morris observa: "Ele não é particularmente fácil neste mundo para reunir seguidores sobre 

uma para um propósito sério. Mas quando eles estão reunidos é infinitamente mais difícil 

de destacá-las e firmemente insistem que eles vão atrás do outro. É a medida da grandeza 

de João que ele fez exatamente isso "( O Evangelho Segundo João, O Novo Comentário 

Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 242). 

Deve fala da necessidade divina. Foi a vontade de Deus por João para dar lugar a 

Jesus; não havia nenhuma razão para que as multidões se pendurar em torno do arauto 

uma vez que o rei tinha chegado.Porque ele entendeu isso, João Batista aceitou 

alegremente o plano de Deus para o seu ministério. 

Jesus eo início da Nova Era 

"Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra 

é da terra e fala da terra Aquele que vem do céu é sobre todos O 

que ele tem visto e ouvido, isso testifica;.. E ninguém .. aceita o 

seu testemunho Aquele que recebeu o seu testemunho, o seu selo 

a isso, que Deus é verdadeiro Pois aquele que Deus enviou fala as 

palavras de Deus, pois Ele dá o Espírito sem medida O Pai ama o 

Filho e entregou. . todas as coisas em sua mão, quem crê no Filho 

tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Filho não verá a 

vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece ". (3: 31-36) 

Comentaristas discordam sobre se João Batista continua a falar nestes versos, ou se são 

um comentário editorial pelo apóstolo João (escritores do primeiro século não usar 

aspas). Mas já que não há nenhuma indicação no texto de uma ruptura no pensamento ou 

na continuidade, o melhor é ver esses versos como uma continuação do palavras de João 

Batista para os seus discípulos. Em seu último discurso gravado neste evangelho, João 

listou cinco razões para seus discípulos (e, por extensão, todo mundo) para aceitar a 

supremacia absoluta de Jesus Cristo. 



Cristo tinha uma origem divina 

"Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra 

é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre 

todos." (03:31) 

O advérbio Anothen ( de cima ) é a mesma palavra traduzida como "nascido de novo" em 

3: 3, 7, onde se reflete a origem divina do novo nascimento. Aqui se refere a Cristo como 

Aquele "que desceu do céu" (3:13; cf. 06:33, 38, 50-51, 58; 08:42; 13: 3; 16:28; 17: 8; 1 

Cor 15:47;.. Ef 4:10). Como tal, Ele é , acima de tudo, Cristo é soberano sobre o universo 

em geral, e o mundo dos homens, em particular. 

Em contraste, João Batista declarou-se da terra, da terra, e aquele que fala da terra. Ao 

contrário kosmos ("mundo"), gē ( terra ) não traz implicações morais negativos; ele 

apenas se refere aqui para limitações humanas. A pregação de João era ousada, poderosa 

e persuasiva, mas ele era apenas um "homem enviado de Deus" (1: 6). Jesus, ao contrário, 

era Deus encarnado (1: 1, 14), e Seu testemunho da verdade era infinitamente maior do 

que de João (cf. 5: 33-36). Por causa da origem celestial de Jesus, Ele teve que aumentar, 

enquanto João teve de diminuir. 

Cristo sabia a verdade em primeira mão 

"O que ele tem visto e ouvido, isso testifica; e ninguém aceita o 

seu testemunho." (03:32) 

Na Antiga Aliança: "Deus ... falou há muito tempo para os pais, pelos profetas" (Hebreus 

1: 1.), O último e maior dos quais foi João Batista. Mas na nova aliança Deus "nestes 

últimos dias falou-nos no seu Filho" (v. 2). O ensinamento de Jesus é superior a qualquer 

outra pessoa, porque o seu conhecimento não é de segunda mão. Ele é a fonte da revelação 

divina. O que ele viu e ouviu no reino celeste (cf. 31 v.), de que Ele testifica com certeza 

(cf. Mt 7: 28-29., Marcos 1:22, 27). "Em verdade, em verdade vos digo a você", disse 

Jesus a Nicodemos: "falamos do que sabemos e testemunhamos o que vimos" 

(03:11). Mais tarde, Ele ensinou: "Aquele que me enviou é verdadeiro; e as coisas que eu 

ouvi dele, estes eu falar para o mundo" (8:26). Para Seus discípulos, Ele declarou: "Todas 

as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer" (15:15; cf. 08:40). Mesmo 

os inimigos de Jesus reconheceu, "Nunca um homem fala a maneira que este homem fala" 

(João 7:46). 

Tragicamente, João lamentou, apesar de Jesus poderoso, autoritário proclamação da 

verdade, ninguém aceita o seu testemunho. Ecoando as palavras de Jesus a esse mesmo 

efeito (03:11; cf. 05:43; 12:37), declaração hiperbólica de João Batista enfatizou que o 

mundo em geral rejeita Jesus e seus ensinamentos. O apóstolo João observou que a 

rejeição no prólogo do seu Evangelho: "[Jesus] era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, 

ilumina a todo homem, Ele estava no mundo, eo mundo foi feito por ele, eo mundo fez. 

O conhecem Ele veio para os Seus, e os que estavam os seus não o receberam "(1: 9-

11).. "O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus", escreveu Paulo aos 

Coríntios, "pois lhe são loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem 

espiritualmente" (1 Co 2:14). . É porque eles estão mortos em seus delitos e pecados (Ef. 

2: 1) e cego por Satanás (2 Coríntios 4: 4.) Que os incrédulos voluntariamente rejeitam o 

testemunho de Jesus para a verdade. 



Testemunho de Cristo sempre concordavam com Deus 

"Aquele que recebeu o seu testemunho, o seu selo a isso, que Deus 
é verdadeiro." (03:33) 

Tendo declarado a regra geral, João deu a exceção. Embora a maioria das pessoas rejeitam 

a mensagem de Jesus, nem todo mundo faz. Há aqueles que aceitam Seu 

testemunho, crer nEle para a vida eterna.No mundo antigo, as pessoas definir o 

seu selo de alguma coisa (muitas vezes com um anel de sinete; Gen. 41:42; Est 3:10, 12; 

8:.. 2, 8, 10; Dan 6:17) como um sinal de completa aceitação e aprovação. No jargão de 

hoje, eles assinaram fora nele. Aqueles que têm recebido de Cristo testemunho assim 

certificar a sua crença de que Deus é verdadeiro quando Ele fala através de Seu Filho, 

como sempre (cf. João 17:17; Rom. 3: 4; Tt 1: 2). 

Ao contrário de professores humanos, cujas palavras, por vezes, de acordo com a verdade 

divina e às vezes não, Jesus sempre falou em completa harmonia com o Pai. Assim, 

aqueles que professam crer em Deus ainda rejeitar Jesus Cristo são enganados. Jesus é 

um com o Pai (10:30). "Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou" 

(5:23), e que o Pai disse Dele "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo;! Ouvi-

lo" (Mateus 17: 5.). Ele é "o caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai senão por 

[Ele]" (14: 6). Para rejeitar Jesus é chamar Deus de mentiroso (1 João 5:10), e perecer 

eternamente (João 8:24). 

Cristo experimentou o poder do Espírito Santo Sem Limite 

"Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Ele 

dá o Espírito sem medida." (03:34) 

Os profetas antigos que falavam de Deus foram levados, com poderes, e inspirado pelo 

Espírito Santo; O próprio João Batista foi "cheio do Espírito Santo, enquanto ainda no 

ventre de sua mãe" (Lucas 1:15).No entanto, a capacidade do Espírito para capacitá-los 

foi limitado por suas naturezas pecaminosas, humanos caídos. Mas Jesus Cristo, Aquele 

que Deus enviou (3:17, 4:34, 5:24, 30, 36-38; 6:29, 38, 39, 44, 57; 07:16, 28-29, 33; 

08:16, 18, 26, 29, 42; 9: 4; 10:36; 11:42; 12: 44-45, 49; 13:20; 14:24; 15:21; 16: 5; 17: 3, 

8, 18, 21, 23, 25; 20:21;. Matt 10:40; Marcos 09:37; Lucas 4:18; 10:16), infalivelmente 

falou as palavras de Deus , porque Deus deu o Espírito para Ele sem medida (1: 32-33; 

cf. Is 11: 2; 42:. 1; 61: 1). Uma vez que "n'Ele toda a plenitude da Divindade habita em 

forma corpórea" (Col. 2: 9), não havia limites para o poder do Espírito de trabalho por 

meio dele. 

Cristo recebeu toda a autoridade do Pai 

"O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão, quem crê no 

Filho tem a vida eterna;. Mas aquele que não crê no Filho não 
verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece." (3: 35-36) 

Este último ponto refere explicitamente que os quatro primeiros implicam. Por causa do 

Seu amor para o Filho (cf. 05:20; 15: 9.; 17:23, 26; Mt 3:17), o Pai deu a Ele autoridade 

suprema sobre todas as coisas na terra e no céu (Mt 11. .: 27; 28:18; 1 Cor 15:27; Ef 



1:22; Fp 2:.. 9-11; Heb. 1: 2; 1 Pedro 3:22). Essa supremacia é um indicador claro da 

divindade do Filho. 

Afirmação da autoridade absoluta de Jesus de João demonstrou sua atitude humilde, 

mesmo que o seu ministério proclamação desvanecido no fundo. Tendo cumprido a sua 

missão nesta terra, João percebeu que seu trabalho seria logo terminou. Na verdade, não 

muito tempo depois, ele foi preso e decapitado por Herodes Antipas, governador da 

Galiléia (Mt 14: 3-11.). 

Mas antes que ele desapareceu de cena, João Batista deu um convite e um aviso de que 

formar um clímax apropriado, não só para este capítulo, mas também para todo o seu 

ministério. Como Moisés (Dt 11: 26-28; 30: 15-20.), Josué (. Josh 24:15), Elias (1 Reis 

18:21) e Jesus (João 3:18), antes dele, ele estabelecido as duas únicas opções disponíveis 

para os pecadores perdidos: "Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele 

que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece." 

A bendita verdade da salvação é que aquele que crê no Filho tem a vida eterna como 

uma possessão presente, não apenas como uma esperança no futuro. Jesus disse: "Em 

verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me 

enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida" 

(5:24 ; cf. 1:12; 3: 15-16; 6:47; 1 João 5: 10-13). 

Mas, por outro lado, a única que não crê no Filho não verá a vida. A justaposição de 

crença e desobediência é um lembrete de que o Novo Testamento retrata a crença no 

evangelho como obediência a Deus, um elemento essencial da fé salvadora (cf . Atos 6: 

7.; Rom 1: 5; 15:18; 16:26; 2 Tessalonicenses 1: 8.; Heb. 5: 9; 1 Pedro 1: 2; 4:17). A 

realidade é que, com medo da ira de Deus (Sua resolvido, descontentamento santo contra 

o pecado) continuamente permanece sobre pecadores desobedientes que se recusam a 

acreditar em Jesus Cristo. Assim como a vida eterna é a posse atual de crentes, assim 

também é a condenação a condição atual dos incrédulos. A idéia aqui não é que Deus um 

dia vai condenar os pecadores para sua incredulidade é desobediente; eles já estão em um 

estado de condenação (3:18; 2 Pedro 2: 9) a partir do qual só a fé salvadora em Jesus 

Cristo pode libertá-los. A consequência final de se recusar a acreditar que será a 

experimentar a ira de Deus por toda a eternidade no lago de fogo (Ap 20: 10-15). Mas foi 

para salvar os pecadores, desamparados condenado desde que o destino terrível que Deus 

enviou Seu Filho para ser o Salvador do mundo (1:29; 3:17; 4:42; Matt 01:21; Rom. 5:. 

9; 1 Ts 1:10;. 1 João 4:14). 

Desta forma, João Batista declarou claramente a soberania e supremacia de Jesus Cristo, 

enfatizando que somente Ele é capaz de salvar pecadores das conseqüências de sua 

desobediência. E o que João proclamada com os lábios, ele exemplificou com a sua vida, 

promovendo ativamente o ministério de Jesus, mesmo à custa de sua própria. Assim, o 

peso do testemunho de João ainda pode ser sentida hoje, como um aviso para os 

incrédulos, que eles devem se arrepender e seguir a Cristo, e como um exemplo para os 

crentes, que eles devem buscar a glória do Salvador, em vez de seu próprio. 

 

 



11. A água viva (João 4: 1-26) 

Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido 

que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João (embora o 

próprio Jesus não batizava, mas os seus discípulos eram), deixou 

a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E Ele teve que passar por 

Samaria. Então, Ele veio para a cidade de Samaria, chamada 

Sicar, perto da parte do campo que Jacó dera a seu filho José; o 

poço de Jacó estava lá. Então Jesus, cansado da viagem, estava 

sentado assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma 

mulher de Samaria tirar água. Jesus disse-lhe: "Dá-me de 

beber." Para seus discípulos tinham ido à cidade comprar 

comida. Portanto, a mulher samaritana lhe disse: "Como é que 

Tu, sendo judeu, me pedes de beber desde que eu sou mulher 

samaritana?" (Porque os judeus não se comunicavam com os 

samaritanos.) Respondeu Jesus, e disse-lhe: "Se tu conhecesses o 

dom de Deus, e quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe teria 

pedido a Ele, e Ele teria lhe dado água viva. " Ela disse-lhe: 

"Senhor, tu não tens com que tirá-e o poço é fundo;?, Onde, em 

seguida, você começa a água viva Você não é maior do que o 

nosso pai Jacó, é você, que nos deu o poço, bebendo de ele próprio 

e seus filhos e seu gado? " Jesus respondeu, e disse-lhe: "Todo 

aquele que beber desta água tornará a ter sede; mas aquele que 

beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que 

eu lhe der se fará nele uma fonte de águas vivas para a vida eterna. 

" A mulher disse-lhe: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não 

tenha mais sede nem vir até aqui para desenhar." Ele disse a ela: 

"Vai, chama o teu marido e vem cá." A mulher respondeu, e disse: 

"Eu não tenho marido." Jesus disse-lhe: "Você disse 

corretamente," Eu não tenho marido ', pois tiveste cinco maridos, 

e aquele que agora tens não é teu marido;. Presente que você disse 

verdadeiramente " A mulher disse-lhe: "Senhor, vejo que és 

profeta." Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em 

Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. "Jesus disse-lhe:" 

Mulher, crer em Mim, uma hora vem, quando nem neste monte, 

nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não 

conheceis; nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação 

vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros 

adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; para estes 

que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e os que 

o adoram o adorem em espírito e em verdade "A mulher disse-

lhe:" Eu sei que vem o Messias (que se chama Cristo.);. quando 

isso vier, Ele vai declarar todas as coisas para nós "Jesus lhe 
disse:" Eu, que falo a você sou Ele "(4: 1-26). 

A esperança do Messias está no coração do Velho Testamento. A partir do terceiro 

capítulo do Gênesis (Gn 3:15) para o terceiro capítulo de Malaquias (Mal. 3: 1), as 

Escrituras Hebraicas proclamar repetidamente que o Salvador está chegando. Na verdade, 

todas as três partes do Antigo Testamento canon-Lei, os Salmos e os Profetas-fazer 

previsões precisas sobre ele e seu ministério (cf. Lucas 24: 25-27, 44-45). 



Como as gerações de Israel tornou-se familiarizado com essas passagens, eles levaram as 

promessas de Deus para o coração. Embora eles esperaram ansiosamente, ano após ano, 

para a sua vinda do Salvador, o seu sentimento de expectativa só aumentou com o passar 

dos séculos. Assim, no momento do nascimento de Jesus, a antecipação sobre o Messias 

havia chegado a um ponto mais alto. 

Mas, em seguida, o impensável aconteceu. O Messias veio, e Israel rejeitaram. Sob a 

influência de seus líderes religiosos, as pessoas se recusaram a abraçar aquele para quem 

eles estavam esperando e em vez disso o assassinou. 

Não era que a prova não era clara. De fato, "o Velho Testamento, escrito ao longo de um 

período de mil anos, contém quase três centenas de referências à vinda do Messias. Todos 

estes foram cumpridas em Jesus Cristo, e estabelecer uma sólida confirmação de suas 

credenciais como o Messias. " (Josh McDowell, A nova evidência de que Exige um 

Veredito [Nashville: Tomé Nelson, 1999], 164). Em vez disso, era que o estabelecimento 

religioso de Israel se sentiram ameaçados por Jesus 'ministério Ele desafiou sua 

autoridade e confrontou a sua hipocrisia. 

Em resposta, os fariseus teimosamente se recusou a acreditar que a verdade sobre ele 

(07:48). Eles abertamente contrariada Seus ensinamentos, e desprezado qualquer que O 

seguiam. Quando ouviram as multidões atônitos perguntando sobre Jesus: "Este homem 

não pode ser o Filho de Davi [isto é, o Messias], pode?" (Mat. 12:23), os fariseus, 

indignado declarou: "Este homem expulsa os demônios só por Belzebu o príncipe dos 

demônios" (v. 24). O próprio fato de que Ele expulsava os demônios era uma poderosa 

evidência de sua autenticidade. No entanto, os líderes religiosos eram tão obstinado em 

sua incredulidade que eles tentaram transformar até mesmo que contra Ele. 

Eventualmente, no ato mais hediondo e apóstata em sua história, Israel emitiu o seu 

Messias em "mãos de homens ímpios e colocá-lo à morte" (Atos 2:23): 

Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e 

colocar Jesus à morte. Mas o governador disse-lhes: "Qual dos dois quereis que eu vos 

solte?" E eles disseram: "Barrabás". Disse-lhes Pilatos: "Então, o que devo fazer com 

Jesus, chamado Cristo?" Todos disseram: "Crucifica-o!" E ele disse: "Mas que mal fez 

ele?" Mas eles gritavam ainda mais, dizendo: "Crucifica-o!" Quando Pilatos viu que ele 

estava realizando nada, mas sim que um tumulto estava começando, tomando água, lavou 

as mãos diante da multidão, dizendo: "Eu sou inocente do sangue deste homem; ver para 

que vocês mesmos." E todo o povo disse: "o seu sangue será sobre nós e sobre nossos 

filhos!" (Mateus 27:. 20-25) 

Mas as multidões eram completamente errada sobre ele. Embora dezenas de pseudo-

messias vieram e se foram, um exame dos pontos de dados do Antigo Testamento 

inequivocamente a Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. 

Por exemplo, ancestrais do Messias está claramente delineada no Antigo 

Testamento. Deus prometeu que a vinda do Salvador seria um descendente de Abraão 

(Gn. 12: 7; cf. Gal 3,16), de Jacó (Dt 18:18; cf. Atos 3: 22-23.), De Judá ( Gen. 49:10), 

de Jesse (Is. 11: 1-2; cf. v 10; Rom 15,12), e de Davi (Jer 23:... 5-6; cf. 33: 15-16 ; 2 Sam 

7: 12-14; Heb. 1: 5.). A linhagem de Jesus Cristo conheci cada um desses requisitos 



(Mateus 1: 1, 5-6; Rm. 9: 3-5.; Heb 7:14; cf. Lucas 1:32; 3:.. 31-33; Rom 1 : 3; 2 Tm. 2: 

8; Apocalipse 5: 5; 22:16). 

Além disso, o Messias teria de ser descendente de não um, mas dois dos filhos de Davi. A 

realeza foi transmitida através de seu filho Salomão, que o sucedeu no trono. Mas um dos 

descendentes de Salomão, o rei perverso Jeconias (também chamado de "Jeconias" ou 

"Joaquim") foi amaldiçoado pelo Senhor: "Assim diz o Senhor: 'Faça isso sem filhos 

homem baixo, um homem que não prosperará nos seus dias; pois nenhum homem de seus 

descendentes prosperará sentado no trono de Davi, ou no poder de novo em Judá "(Jer. 

22:30). Jeconias seria sem filhos, no sentido de que nenhum de seus descendentes iria 

sentar-se no trono de Israel. No entanto, Deus prometeu que o Messias reinará como rei 

de Israel no trono de Davi (2 Samuel 07:12; Jer. 23: 5-6.; Cf. Lucas 1:32). Esse enigma 

aparente foi resolvida em Jesus Cristo. Ele era descendente de a, linha salomônica real 

através de sua legal (embora não biológica) pai, José (Mateus 1: 11-12.). Mas Sua 

descendência física de Davi veio através de outro dos filhos de Davi, Nathan, o ancestral 

de sua mãe, Maria (Lucas 3:31). Assim, o nascimento virginal de Jesus lhe permitiu ser 

tanto o herdeiro legal do trono de Davi e seu descendente biológica (como Deus havia 

prometido; cf. Atos 13: 22-23), ao mesmo tempo, evitando a maldição sobre a linha a 

família de Jeconias. 

A identidade do Messias pode ser ainda mais limitado pelas previsões específicas sobre 

o Seu nascimento. 

Primeiro, ele tinha que ter nascido em um lugar específico: "Mas tu, Belém Efrata, 

pequena demais para estar entre os clãs de Judá, de ti One sairá para Mim de reinar em 

Israel, e cujas saídas são. há muito tempo, desde os dias da eternidade "(Miquéias 5: 2; 

cf. Mt 2: 1-6..). A Bíblia registra que "Jesus nasceu em Belém da Judéia" (Mateus 2: 1; 

cf. Lc. 2: 4-15). 

Em segundo lugar, o Messias tinha que ter nascido dentro de um prazo específico. Uma 

vez que Ele era para ser da tribo de Judá (cf. Gen. 49:10), Ele tinha que vir antes das 

tribos individuais perderam a sua identidade após a destruição do templo romano com 

todos os seus registros genealógicos. Na verdade, a profecia de Daniel das setenta 

semanas, na verdade, previu que o Messias seria morto antes que o templo foi destruído 

(Dn. 9:26). Essa incrível profecia também destacou o dia exato, quase cinco séculos no 

futuro, que o Messias se apresentaria a nação (09:25). Naquele mesmo dia, Jesus entrou 

em Jerusalém para a adulação das multidões saudando-o como o Messias (Mateus 21: 1-

11.). 

Finalmente, o Messias nasceria em circunstâncias únicas e milagrosas para uma pessoa 

especial: "Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal: Eis que a virgem ficará grávida e 

dará à luz um filho, e ela vai chamará Emanuel" ( Isa. 7:14). Jesus Cristo na história 

humana nasceu de uma virgem: 

Mas quando ele tinha considerado isso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, 

dizendo: "José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que foi 

concebido no seu é do Espírito Santo Ela dará à luz um Filho;. e lhe porás o nome de 

Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados ". Ora, tudo isto aconteceu para se 

cumprir o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta: 



"Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de 

Emanuel", que traduzido significa: "Deus conosco". E José acordou de seu sono e fez 

como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu Maria como sua esposa, mas manteve 

virgem até que ela deu à luz um filho; e ele pôs o nome de Jesus. (Mateus 1:. 20-25) 

O Antigo Testamento também fez previsões específicas sobre o ministério terreno do 

Messias. Ele seria anunciado por um precursor (Is. 40: 3). Ele faria ministro na Galiléia 

(9: 1-2). Ele iria fazer milagres (35: 5-6). Mais uma vez, Jesus reuniu os critérios 

perfeitamente (João 1:23; Mat. 4: 12-16; 9:35). 

A morte do Messias também foi predito em grande detalhe, e Jesus cumpriu todas as 

profecias. O Velho Testamento predisse que o Messias seria traído por alguém próximo 

a ele. Salmo 41: 9 diz: "Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do 

meu pão, levantou contra mim o calcanhar." . Essa profecia foi cumprida por Judas, de 

quem Jesus declarou: "Eu não falo de todos vocês que eu sei o que eu ter escolhido, mas 

é que a Escritura pode ser cumprida," Aquele que come do meu pão, levantou a sua 

calcanhar contra mim "(13:18; cf. Lucas 22: 3-4). Mesmo a quantidade exata Judas foi 

pago, trinta moedas de prata (Mateus 26: 14-15.), Foi prevista no Antigo Testamento 

(11:12 Zech.). 

O Antigo Testamento profetizou que o Messias seria executado com homens ímpios: "Por 

isso, vou colocar-Lhe uma parte com os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, 

porque Ele derramou a sua alma até a morte, e foi contado com o transgressores; mas ele 

levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu "(Is 53:12.); quando 

Cristo foi crucificado ", dois ladrões foram crucificados com Ele, um à direita e outro à 

esquerda" (Mat. 27:38). (. Ps 34:20) Apesar de nenhum dos Seus ossos seria quebrado, o 

Messias seria traspassado (Zc 0:10.), Que foi exatamente o que aconteceu com Jesus (João 

19: 33-34, 36-37). Finalmente, o Messias havia de ser enterrado no túmulo de um homem 

rico (Is. 53: 9), como, de fato, Jesus foi (Matt. 27: 57-60). 

A prova, então, de forma inequívoca e esmagadoramente aponta para Jesus de Nazaré 

como o Messias. Só Ele cumpriu essas e todas as outras profecias messiânicas do Antigo 

Testamento. 

O apóstolo João, obviamente entendeu a evidência convincente de que confirmou a 

autenticidade de Jesus. Na verdade, a razão pela qual ele escreveu seu evangelho era para 

confirmar a obvious- "que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus" (João 20:31). E isso está de 

acordo com esta Proposito que João relata a história do encontro de Jesus com a mulher 

samaritana. 

A reação da mulher a Jesus, como relatado no relato de João, sugere fortemente que ela 

abraçou-Lo como seu Senhor e Salvador. Mas sua conversão não é o ponto principal desta 

passagem. A verdade central desta seção é encontrada na revelação de Jesus de Si mesmo 

como o Messias (v 26).. Fê-lo aqui pela primeira vez e para uma mais improvável não-

judeu. 

Mas por que ele decidir não declarar Seu primeiro messiahship às-alvo os líderes 

religiosos judeus mais politicamente corretos e influentes? Por que escolher para revelar 

a verdade a um monumental, desprezado, imoral, Samaritana obscuro? A resposta está na 

verdade arrebatadora que na questão da salvação, "Deus não é um para mostrar 



parcialidade" (Atos 10:34; cf. Dt 10:17; 2 Crônicas 19:... 7; Rom 2:11; 10:12; Gal. 2: 6; 

03:28; Ef. 6: 9; Cl 3.11). 

O contraste entre a mulher samaritana e Nicodemos, por exemplo, foi impressionante. Ele 

era um judeu devoto religioso; ela era uma samaritana imoral. Ele era um teólogo 

aprendidas; ela era uma mulher camponesa ignorante. Ele reconheceu Jesus como um 

mestre enviado por Deus; ela não tinha idéia de quem ele era. Ele era rico; ela era 

pobre. Ele era um membro da elite social de Israel; ela era a escória da sociedade 

Samaritan-um pária entre os párias, já que os judeus consideravam todos os samaritanos 

como párias imundos. 

Revelação de Jesus de si mesmo a essa mulher demonstrou que o amor salvífico de Deus 

não conhece limites; ele transcende todas as barreiras de raça, gênero, etnia e tradição 

religiosa. Em contraste com o amor humano, o amor divino é indiscriminada e abrangente 

(cf. 3,16). Que Jesus escolheu para fazer-se conhecido primeiro, não só para um 

samaritano, mas também a uma mulher, era uma dura repreensão aos membros da elite 

religiosa de Israel, que rejeitaram mesmo quando Ele fez revelar a eles. 

A história do encontro do Senhor com a mulher no poço se desdobra em quatro cenas: as 

circunstâncias, o contato, a convicção, e do Cristo. 

As Circunstâncias 

Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido 

que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João (embora o 

próprio Jesus não batizava, mas os seus discípulos eram), deixou 

a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E Ele teve que passar por 

Samaria. Então, Ele veio para a cidade de Samaria, chamada 

Sicar, perto da parte do campo que Jacó dera a seu filho José; o 

poço de Jacó estava lá. Então Jesus, cansado da viagem, estava 
sentado assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. (4: 1-6) 

Palavra de Jesus 'crescente popularidade atingiu os fariseus, que ouviram que Ele fazia 

e batizava mais discípulos do que 

João. A nota entre parênteses que o próprio Jesus não batizava, mas os seus 

discípulos, é impossível conciliar com a doutrina da regeneração batismal, o falso ensino 

de que o batismo é necessário para a salvação. Certamente o Senhor Jesus Cristo, que 

veio para "buscar e salvar o que estava perdido" (Lucas 19:10), Ele mesmo seria ter feito 

tudo o que era necessário para trazer os pecadores para a salvação. 

Tal como tinham feito com João (cf. 1: 19-25), as autoridades judaicas (particularmente 

os fariseus; cf. 1: 24-25) viram Jesus com desconfiança. Ele também anunciou o Reino 

de Deus, chamados para o arrependimento (Mat. 4:17), e batizou (através de seus 

discípulos) aqueles que se arrependeram (cf. a discussão de 1:26 no capítulo 4 deste 

volume). Como observado no capítulo anterior deste volume, alguns dos discípulos de 

João Batista também foram perturbados por Jesus 'crescente popularidade à custa de seu 

mestre. Embora João confirmou que seu ministério foi dando lugar ao ministério de Jesus 

(03:30), que ainda não era hora de o precursor a desaparecer completamente da cena. Seu 

trabalho não foi feito. 



Por isso, o Senhor deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. Ele não queria 

que uma rivalidade pública para desenvolver entre seus seguidores e as de João. Ele 

também sabia que, no plano soberano de seu pai, um confronto público com as 

autoridades judaicas ainda era prematuro (cf. 07:30; 08:20). 

Em seu retorno à Galiléia, Jesus teve que passar por Samaria. Não era necessidade 

geográfica que o obrigou a fazê-lo, apesar do fato de que ele foi o mais direto de várias 

rotas. A estrada através Samaria foi menor do que a estrada costeira ou a estrada no lado 

leste do rio Jordão, que é por isso que muitos judeus viajou com ele, especialmente na 

época das grandes festas religiosas. Mas tão grande era o seu desdém para os samaritanos 

que os judeus mais rigorosas evitado viajar através Samaria completamente. Eles 

preferiram, em vez de ser contaminado por um mal menor, assim eles iriam atravessar o 

Jordão e viajar até seu banco leste com a região, em grande parte Gentil de Berea. Eles, 

então, cruzar de volta para a Galiléia ao norte de Samaria. Jesus poderia facilmente ter 

ido por esse caminho. 

Mas o Senhor foi obrigado a passar por Samaria e parar numa certa aldeia, não para 

poupar tempo e passos, mas porque ele tinha um compromisso divino lá. João 

freqüentemente usado o verbo dei ( teve que ) para falar de Jesus cumprindo a missão 

que Lhe foi dado pelo Pai (3:14; 9: 4; 10:16; 12:34; 20: 9). Ele sempre foi consciente de 

fazer a vontade do Pai, que foi por isso que Ele veio à terra (06:38; cf. 04:34; 05:30; 17: 

4; Matt 26:39.). 

Como Ele viajou para o norte em direção a Galiléia, Jesus chegou a uma cidade de 

Samaria, chamada Sicar (provavelmente a vila moderna de Askar), localizada na 

encosta do Monte Ebal, em frente Mt.Garizim. (Cf. Dt 11:29;.. 08:33 Josh) Samaria era 

a capital do reino do norte, chamado Israel. A nação dividida em duas após o reinado de 

Salomão. Rei Omri nomeada a cidade a capital do reino do norte (1 Reis 16:24). O nome 

veio para se referir a toda a região e, por vezes, a todo o reino do norte, que foi para o 

cativeiro em 722 aC (2 Reis 17: 1-6). Nas mãos dos assírios Sicar, uma cidade no distrito 

de Samaria, estava perto da parte do campo que Jacó dera a seu filho José. Quando 

ele voltou para a terra de Canaã depois de vinte anos em Haran (Gen. 27:43; 31:38), Jacó 

comprou um pedaço de terra perto da cidade do Velho Testamento de Siquém (33: 18-

19), não muito longe de Sicar. Então, pouco antes de sua morte, Jacó legou essa 

propriedade para seu filho José (Gen. 48:22; "porção" [Hb.,shechem ] lit. significa 

"ombro", ou "cume"). Muitos anos depois, José foi enterrado lá depois de Israel 

conquistou a terra sob Josué (Josh. 24:32). Era, portanto, um local familiar e importante 

para os judeus e samaritanos. 

De acordo com a antiga tradição bem atestada, o poço de Jacó era cerca de meia milha 

ao sul de Sicar. A localização exata tem sido bem estabelecida pela tradição, e para o bem 

fica hoje perto de uma igreja ortodoxa inacabado. Era um poço profundo (aprox. 100 pés), 

alimentado por uma mola de corrida (a palavra traduzida como "bem" em vv. 11-12 

refere-se a uma cisterna ou canoa bem, enquanto a palavra usada aqui denota uma mola 

ou fonte). A sexta hora, por cômputo judaico, teria sido a sexta hora após o nascer do sol 

em cerca de 6:12; isto é, meio-dia. Jesus, sendo cansado da viagem, estava sentado, 

assim, pelo bem. Como a Palavra divina encarnada (01:14) Jesus era sem pecado (8:46;. 

2 Cor 5:21; 1 Pedro 2:22; 1 João 3 : 5). Mas ele ainda estava sujeito às limitações físicas 

de sua humanidade plena.Como Gerald L. Borchert observa, 



É absolutamente crucial reconhecer que todos os evangelistas tinham plena consciência 

da humanidade de Jesus. A doutrina cristã estratégico da encarnação não é meramente 

uma afirmação teológica sobre a divindade de Jesus; é igualmente uma afirmação 

teológica sobre sua humanidade. Tendências heréticas resultar quando um elemento é 

omitido ou submerso. Jesus era realmente um mortal que experimentou as fraquezas 

corporais do ser humano, mesmo que ele não sofreu a maldição do pecado humano (cf. 

Heb. 4:15). ( João 1-11, O New Commentary americano [Nashville: Broadman & 

Holman, 2002], 201) 

O palco estava montado; Jesus estava no lugar certo e na hora certa para um encontro na 

vontade de Deus. Ele era, na realidade, mantendo um compromisso divino que Ele mesmo 

tinha feito antes da fundação do mundo. 

O Contato 

Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus disse-lhe: "Dá-me 

de beber." Para seus discípulos tinham ido à cidade comprar 

comida. Portanto, a mulher samaritana lhe disse: "Como é que 

Tu, sendo judeu, me pedes de beber desde que eu sou mulher 

samaritana?" (Porque os judeus não se comunicavam com os 

samaritanos.) Respondeu Jesus, e disse-lhe: "Se tu conhecesses o 

dom de Deus, e quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe teria 

pedido a Ele, e Ele teria lhe dado água viva. " Ela disse-lhe: 

"Senhor, tu não tens com que tirá-e o poço é fundo;?, Onde, em 

seguida, você começa a água viva Você não é maior do que o 

nosso pai Jacó, é você, que nos deu o poço, bebendo de ele próprio 

e seus filhos e seu gado? " Jesus respondeu, e disse-lhe: "Todo 

aquele que beber desta água tornará a ter sede; mas aquele que 

beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que 

eu lhe der se fará nele uma fonte de águas vivas para a vida eterna. 

" A mulher disse-lhe: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não 

tenha mais sede nem vir até aqui para desenhar." (4: 7-15) 

Como Jesus sentou-se ao lado do bem naquela noite, cansado e com sede de sua 

viagem, veio uma mulher de Samaria tirar água. O frio da noite foi o tempo em que as 

mulheres habitualmente efectuados que chore (Gen. 24:11). Esta mulher veio ao meio-

dia, talvez por causa de seu desejo de evitar a vergonha pública. O que também foi 

incomum era que esta mulher veio uma longa distância a este bem quando havia outras 

fontes de água mais próximo da aldeia. Mas ela, por razões que em breve se tornará 

evidente, era um pária. Ela prefere caminhar a distância extra na hora mais quente do dia 

de enfrentar a hostilidade e desprezo das outras mulheres na mais estreita bem cedo ou 

no final do dia. 

Simples pedido do Senhor, "Dá-me de beber", estava em que a cultura de uma violação 

chocante de costume social. Homens não falam com as mulheres em público, nem mesmo 

suas esposas. Nem associado rabinos com as mulheres imorais (cf. Lucas 7:39). O mais 

significativo de tudo nesta situação, os judeus costumam não queria nada com os 

samaritanos (cf. a discussão do v. 9 abaixo). Mas Jesus quebrou todas essas barreiras. A 

nota entre parênteses que os discípulos tinham ido à cidade comprar comida explica 

por que Jesus estava sentado no poço por si mesmo. Ele também indica que nosso Senhor 



não prestar atenção aos tabus dos judeus estritos, que não comem alimentos manipulados 

por samaritanos. 

Surpreso que Jesus falou com ela, a mulher samaritana disse com espanto, "Como é 

que Tu, sendo judeu, me pedes de beber desde que eu sou mulher 

samaritana?" Como mencionado acima, era culturalmente incorreto para um homem , 

especialmente um rabino, para falar com qualquer mulher, especialmente um pária 

imoral. Mas a sua pergunta revela que o que ela achou mais surpreendente foi que 

Jesus, sendo judeu, iria falar com ela, um 

Samaritana uma vez que, como João explicou de um jeito discreto, os judeus não se 

comunicavam com os samaritanos. Ainda mais surpreendente foi a Sua vontade de se 

contaminar cerimonialmente por beber de seu pote de água, já que ele havia nenhum navio 

de Sua própria a partir do qual a beber (v . 11). (A palavra traduzida negociações em nota 

explicativa de João literalmente significa "usar os mesmos utensílios.") Mas Jesus foi o 

infinitamente santo Deus em carne humana. Ele não pode ser contaminado por um pote 

de água Samaritano. O que quer que Ele tocou-mesmo cadáveres (Lucas 7: 12-15) ou 

leprosos (Mateus 8: 2-3.) -não Manchar-lo, mas em vez disso tornou-se limpo. 

A rivalidade entre os judeus e os samaritanos vinha acontecendo há séculos. Após a 

queda do reino do norte para os assírios, as dez tribos de 

Israel [foram] levados para o exílio de sua terra para a Assíria ... [e] o rei da Assíria trouxe 

gente de Babilônia e de Cuta e de Awa de Hamate e Sephar-vaim, e estabeleceu-los nas 

cidades de Samaria no lugar dos filhos de Israel. Então eles tomaram Samaria e viviam 

em suas cidades. (2 Reis 17: 23-24). 

Os estrangeiros não-judeus casaram-se com a população de judeus que não haviam sido 

deportados, formando uma raça mista conhecida como os samaritanos (o nome deriva da 

região e capital de cidade, ambos chamados Samaria). Os novos colonizadores trouxeram sua 

religião idólatra com eles (2 Reis 17: 29-31), que tornou-se misturaram com o culto do Senhor 

(vv 25-28, 32-33, 41).. Com o tempo, no entanto, os samaritanos abandonaram seus ídolos e 

adoraram ao Senhor sozinho, à sua maneira (por exemplo, eles aceitaram apenas o Pentateuco 

como Escritura canônica, e adoraram a Deus no monte Garizim, não em Jerusalém). 

Quando os exilados judeus voltaram para Jerusalém sob Esdras e Neemias, a sua primeira 

prioridade era para reconstruir o templo. Professando lealdade para com o Deus de Israel, 

os samaritanos ofereceram a sua assistência (Esdras 4: 1-2). Recusa cega dos judeus 

(Esdras 4: 3) enfureceu os samaritanos, que, em seguida, tornou-se seus inimigos amargos 

(Esdras 4: 4 e ss. .; Neemias 4: 1-3, 7 ss.). Desapontado em sua tentativa de adorar em 

Jerusalém, os samaritanos construíram seu próprio templo no monte Garizim (c. 400 

aC). Os judeus mais tarde destruiu o templo durante o período intertestamental, piorando 

ainda mais as relações entre os dois grupos. 

Depois de séculos de desconfiança, houve uma profunda animosidade entre os judeus e 

os samaritanos. O escritor do livro apócrifo de Eclesiástico expressa o desprezo e desdém 

os judeus sentiam para os samaritanos. Afirmar que Deus detestava o povo samaritano, 

ele ironicamente se refere a eles como "as pessoas estúpidas vivendo em Siquém" (50: 

25-26). Os líderes judeus da época de Jesus manifestado este mesmo preconceito. Na 

verdade, quando eles queriam insultar Jesus, o pior que podia fazer era chamá-lo de um 



samaritano (08:48). Os samaritanos, claro, retribuiu hostilidade, como os judeus "foi 

ilustrado quando uma das suas aldeias recusou-se a receber Jesus porque Ele estava a 

caminho de Jerusalém (Lucas 9: 51-53). 

Em resposta à consulta da mulher, Jesus respondeu, e disse-lhe: "Se tu conhecesses o 

dom de Deus, e quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe teria pedido a Ele, e Ele 

teria dado água viva. " A resposta do Senhor virou o jogo em cima dela. Quando a 

conversa começou, Ele era a sede um, e ela a um com a água. Agora Ele falou como se 

ela fosse a sede um e Ele o único com a água. A resposta da mulher refletida sua 

confusão. Ainda pensando em termos de água física, ela perguntou, "Senhor, você não 

tem nada para tirar, eo poço é fundo (cf. a discussão de v 6 acima.); onde, em seguida, 

você começa a água viva? " Ela não entendia que Jesus estava falando sobre as 

realidades espirituais. A água viva que Ele lhe ofereceu foi a salvação em toda a sua 

plenitude, incluindo o perdão do pecado e da habilidade e desejo de viver uma vida 

obediente que glorifica a Deus. 

O Antigo Testamento usa a metáfora de água viva para descrever a limpeza espiritual e 

de vida nova que vem a salvação através do poder transformador do Espírito 

Santo. Desobediente Israel era culpado de ter estupidamente "[Deus], o manancial de 

águas vivas, e cavaram para si cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas 

abandonado" (Jer. 2:13). Mais tarde, Jeremias advertiu que "todos os que abandonar [o 

Senhor] será confundido. Aqueles que se afastam na terra será escrito, porque eles 

deixaram, o manancial de águas vivas, o Senhor" (17:13). Ambas as passagens enfatizar 

que Deus é a única fonte de salvação; Só Ele é a "fonte da vida" (Sl 36: 9.), E nele os 

redimidos "vai alegremente tirar água das fontes da salvação" (Is 12: 3; cf. Is. 1: 16-18.) 

. Isaías 55: 1 ecoa oferta graciosa de Deus da salvação: "Ho Todo aquele que tendes sede, 

vinde às águas,!", E este convite é reiterada no livro de Apocalipse (21: 6; 22:17). Como 

o próprio Deus prometeu a respeito da nova aliança: 

Eu espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados; Vou purificar de todas as vossas 

imundícias e de todos os vossos ídolos. Além disso, eu vos darei um coração novo e porei 

um espírito novo dentro de você; e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei 

um coração de carne. Porei o meu Espírito em vocês e farei que andeis nos meus estatutos, 

e você vai ter o cuidado de observar os meus juízos.(Ez 36: 25-27; cf. Is. 44: 3). 

João aplica esses temas para Jesus como a água viva, que simboliza a vida eterna (v 14; 

6:35; 7: 37-39.). 

A pergunta da mulher, "Você não é maior do que o nosso pai 

Jacó, é você, que nos deu o poço, bebendo ele próprio e seus filhos e seu gado? 

" espera uma resposta negativa. Ela estava cético sobre a capacidade deste estranho para 

fornecer a água viva Ele ofereceu. Mesmo o patriarca reverenciado Jacó podia não 

fornecer água sem gastar o esforço para cavar esta bem e em sua mente este viajante judeu 

certamente não foi maior do que Jacó Mas como DA Carson, observa que 

"Incompreensão combina com ironia para fazer a mulher duas vezes errado.:. a" água viva 

"Jesus ofertas não vem de um simples bem, e Jesus é, de fato, muito maior do que o 

patriarca Jacó "( O Evangelho Segundo João, O Pillar New Testament Commentary 

[Grand Rapids: Eerdmans, 1991], 219). 



Pacientemente, Jesus respondeu a sua pergunta cético e disse-lhe: "Todo aquele que 

beber desta água tornará a ter sede; mas aquele que beber da água que eu lhe der 

nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que 

jorra para a vida eterna. " Jacó foi justamente concedido um lugar de honra por judeus 

e samaritanos. No entanto, como Jesus apontou, todos os que bebiam de a água de seu 

poço seria sede de novo. É uma medida de grandeza incomparável de Jesus de 

que aquele que beber da água que Ele lhe der nunca mais terá sede; mas a água que 

Ele lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna (cf. Is. 12: 

3). Aqui foi a água viva da vida espiritual (cf. 07:38) de que sua alma ressequida precisava 

desesperAdãoente (cf. Sl 143: 6.). 

Ainda pensando principalmente no nível físico, ela respondeu com entusiasmo, "Senhor, 

dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede nem vir até aqui para 

desenhar." Sua resposta é paralelo ao da multidão da Galiléia, que responderam a Jesus 

' ensinando sobre o pão do céu: "Senhor, dá-nos sempre deste [física] pão" (06:34; cf. v 

26).. Qualquer outra coisa que a água viva que, ela estava pronta para recebê-lo se ele iria 

eliminar sua viagem diária para o bem e dar-lhe também a vida eterna. 

Neste ponto, a mulher parece não ter sido claro sobre a questão da transformação 

espiritual. Jesus tinha falado com ela sobre a água da vida eterna, e ela parecia disposto a 

aceitá-lo, mas não há condições tinha sido indicado. Como acontece com qualquer 

pecador perdido, esta mulher precisava entender duas questões cruciais antes que ela 

pudesse receber a água viva da vida eterna, ou seja, a realidade do seu pecado e sua 

identidade como Salvador. Nestes dois últimos pontos, Jesus dirige-se tanto a essas 

questões. 

O Conviction 

Ele disse a ela: "Vai, chama o teu marido e vem cá." A mulher 

respondeu, e disse: "Eu não tenho marido." Jesus disse-lhe: "Você 

disse corretamente," Eu não tenho marido ', pois tiveste cinco 

maridos, e aquele que agora tens não é teu marido;. Presente que 

você disse verdadeiramente " A mulher disse-lhe: "Senhor, vejo 
que és profeta (4: 16-19). 

Uma vez que a mulher não conseguiu captar a natureza da água Ele falou, Jesus mudou a 

conversa para sua necessidade de arrependimento e salvação do pecado. Seu 

comando, "Vai, chama o teu marido e vem aqui", expôs o cerne da questão, o seu 

pecado. Aqueles que verdadeiramente têm sede de justiça Deus provê na salvação vai 

confessar e abandonar seus maus caminhos (Is. 55: 6-7). Escritura não sabe nada de uma 

salvação sem arrependimento, e que sempre envolve abandonar o pecado (At. 26: 19-20; 

1 Tessalonicenses 1: 9). Jesus não veio para conceder pecadores perfeição na próxima 

vida, deixando-os a continuar no pecado em um presente (cf. Jer 7: 9-10.; Rom 3: 5-8; 6: 

1-2.). Pelo contrário, Ele "entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda iniqüidade, 

e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras" (Tito 2:14; cf. Atos 03:26; 

Ef. 5: 25-27; Colossenses 1: 20-23). Como resultado, aqueles que vêm a Ele e 

verdadeiramente receber a água viva da salvação eterna "foram libertados do pecado, [e 

se tornar] escravos da justiça ... e escravizados a Deus" (Rm 6:18, 22;. Cf .. Ef 6: 6; Col. 

3:24; 1 Pedro 2:16). Jesus respondeu ao interesse da mulher, oferecendo-lhe a 



oportunidade de confessar seus pecados e receber o perdão para ser purificado e entregue-

se da iniqüidade para a justiça. 

Chocado e envergonhado pela realização enervante que Jesus sabia tudo sobre sua vida 

moralmente degradada, a mulher respondeu evasivamente, "Eu não tenho 

marido." Embora ela não estava mentindo, ela não estava contando toda a verdade. Mas 

sua tentativa desesperada de esconder seu pecado de Jesus foi inútil; Sua resposta 

devastadora forçou-a a enfrentá-lo: "Você disse corretamente," Eu não tenho marido 

', pois tiveste cinco maridos, e aquele que agora tens não é teu marido, o que você 

disse verdadeiramente. " Embora louvando -la por sua veracidade (na medida em que 

fui), Jesus, no entanto, desmascarado seu pecado. Também deve-se notar que, recusando-

se a chamar o homem que ela estava vivendo com seu marido, Jesus rejeitou a noção de 

que a simples convivência constitui um casamento.A Bíblia vê o casamento como um 

formal, legal, aliança público entre um homem e uma mulher (Matt. 19: 5-6). 

Abalado pelo conhecimento incrivelmente precisas de Jesus de sua vida pecaminosa, a 

mulher disse: "Senhor, vejo que és profeta." chamando-o de um profeta, ela afirmou 

que seu conhecimento de seu estilo de vida sórdida foi preciso. Já não é que ela tenta 

esconder seu pecado; em vez disso, esta declaração constitui uma confissão de que ela 

estava voltando do seu pecado, com a esperança de receber a água da vida eterna. 

O Cristo 

"Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém 

é o lugar onde se deve adorar", Jesus disse-lhe: "Mulher, crê-me 

que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém vai 

você adorarão o Pai Vós adorais o que não conheceis;. nós 

adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus 

Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores 

adorarão o Pai em espírito e em verdade;. para tal pessoas que o 

Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e os que o 

adoram o adorem em espírito e em verdade ". A mulher disse-lhe: 

"Eu sei que vem o Messias (que se chama o Cristo); quando isso 

vier, Ele vai declarar todas as coisas para nós", disse-lhe Jesus: 

"Eu que falar com você sou Ele." (4: 20-26) 

Depois de ter sido condenado por seu pecado e necessidade de perdão, e ter se arrependido 

e concordou com a acusação de Jesus, a mulher perguntou onde ela deve ir ao encontro 

de Deus e buscar a Sua graça e salvação. Uma vez que Jesus era, obviamente, um profeta 

de Deus, ela argumentou que Ele saberia, então ela disse: "Nossos pais adoraram neste 

monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." O comentário 

dela destacou um dos os principais pontos de discórdia entre judeus e samaritanos. Ambos 

acreditavam que sob a antiga aliança Deus dirigiu Seu povo para adorá-Lo em um local 

específico (cf. Dt 12: 5; 16:. 2; 26: 2). Os samaritanos, aceitando apenas o Pentateuco 

como canônicos, escolheu o monte Garizim. Foi na vizinha Siquém que Abraão primeiro 

construiu um altar a Deus (Gn 12: 6-7), e foi a partir monte Garizim que os israelitas 

proclamou as bênçãos da obediência aos mandamentos de Deus (Dt 11:29.). Os judeus, 

aceitando a completa cânone do Antigo Testamento, reconheceu que Deus tinha escolhido 

Jerusalém como o lugar onde estava a ser adorado (2 Cr. 6: 6; cf. Sl 48: 1-2; 78:. 68-69; 

132 : 13). 



Resposta inesperada de Jesus era que a questão em breve seria irrelevante. Em um futuro 

próximo, a verdadeira adoração teria lugar nem neste monte (Gerizim) , nem em 

Jerusalém. Durante a revolta judaica contra Roma algumas décadas mais tarde (70 dC), 

o templo de Jerusalém seria destruída, e milhares de samaritanos seria abatidos no monte 

Garizim. Mais significativamente, o novo pacto torna todas as cerimônias e rituais 

externos, seja judeu ou samaritano, obsoleto. 

No entanto, no momento do diálogo de Jesus com a mulher, os judeus estavam certos e 

os samaritanos errado desde que o novo pacto ainda não tinha sido iniciada. Assim, Jesus 

disse: "Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que conhecemos, porque a 

salvação vem dos judeus." Porque eles rejeitaram a maior parte do Antigo Testamento, 

os samaritanos não tinham a plena revelação que ele continha. Há um duplo sentido em 

que a salvação vem dos judeus, em primeiro lugar, a revelação da salvação veio pela 

primeira vez para eles e depois para o resto do mundo (Rom. 3: 1-2; 9: 3-5); e, em 

segundo, a fonte da salvação, ou seja, o Messias era um judeu (Rm. 9: 5). 

A lição de Jesus foi que, sob a nova aliança, o lugar de adoração não será um problema, 

mas sim a natureza do culto. "Uma hora está chegando", Jesus informou a mulher, "e 

agora é, em que os verdadeiros adoradores hão- adorarão o Pai em espírito e em 

verdade. " Espírito não se refere ao Espírito Santo, mas o espírito humano. A adoração 

deve ser conformidade interna, e não externa para cerimônias e rituais. Deve ser do 

coração. Verdade solicita que esta adoração do coração para ser coerente com o que a 

Escritura ensina e centrada na Palavra encarnada. A adoração de nem os samaritanos, nem 

os judeus poderiam ser caracterizados como sendo em espírito e verdade, mesmo que os 

judeus tinham uma compreensão mais completa da verdade. Ambos os grupos focados 

em fatores externos.Eles externamente de acordo com os regulamentos, observou rituais, 

e ofereceu sacrifícios. Mas havia chegado o tempo, uma vez que o Messias havia chegado, 

em que os verdadeiros adoradores não mais seria identificado por onde eles adoravam. Os 

verdadeiros adoradores são aqueles que . adorarão o Pai em espírito e em 

verdade Paulo chama de "a verdadeira circuncisão, que adoram no Espírito de Deus, e 

nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne" (Fp. 3: 3). É estes que o Pai 

procura para seus adoradores por soberanamente desenhá-los a Si mesmo (06:44, 65). 

A frase Deus é espírito é a definição bíblica clássico da natureza de Deus. Apesar do 

ensino herético de falsos cultos, Deus não é um homem exaltado (Num. 23:19), "pois um 

espírito não tem carne nem ossos" (Lucas 24:39). Ele é "o Deus invisível" (Cl 1:15; cf. 1 

Tim 1:17; Hb 11:27..), Que "habita em luz inacessível [cf. Sl. 104: 2], a quem nenhum 

homem tem viu nem pode ver "(1 Tm 6:16;. cf. Ex 33:20;. João 1:18; 6:46). Se Ele não 

tivesse revelado nas Escrituras e em Jesus Cristo, Deus seria absolutamente 

incompreensível. 

Porque Deus é espírito, aqueles que realmente adoram o adorem em espírito e em 

verdade. A verdadeira adoração não consiste em mera conformidade exterior às normas 

e deveres religiosos (Is 29:13; 48:.. 1; Jer 12: 1-2 .; Mateus 15: 7-9), mas emana do 

interior do espírito. Ele também deve ser coerente com a verdade que Deus revelou 

sobre Si mesmo em Sua Palavra. Os extremos da ortodoxia morta (verdade e nenhum 

espírito) e heterodoxia zeloso (espírito e nenhuma verdade) devem ser evitados. 

Ainda incapaz de compreender plenamente o que Jesus estava dizendo a ela, a mulher 

disse-lhe: "Eu sei que vem o Messias (que se chama o Cristo); quando isso vier, Ele 



vai declarar todas as coisas para nós." Ela ainda estava confuso , mas expressou sua 

esperança de que um dia o Messias (cuja vinda os samaritanos também antecipou, com 

base em Deut. 18:18) seria esclarecer todas essas questões religiosas vexatório. 

A história chegou ao seu poderoso clímax dramático na resposta de Jesus, "eu que falo 

a você sou Ele." Ele evitou uma declaração tão direta ao povo judeu (cf. Mat. 16:20), por 

causa da política e crassly militaristas expectativas que tinham para o Messias; eles 

esperavam para alguém que levaria uma revolta para se libertar do jugo dos romanos 

odiados (cf. João 6:15). A fé desta mulher samaritana, por outro lado, não foi obstruída 

por esses equívocos autodenominados (como a sua resposta no v. 29 indica). A 

palavra Ele não está no texto original. Nosso Senhor, na verdade, disse, "eu que falo a 

você sou." Aqui é outra das declarações "Eu Sou" que são tão comuns neste evangelho 

(cf. 8:58). Vinte e três vezes o nosso Senhor diz: "eu sou", e sete vezes acrescenta 

metáforas ricas (cf. 6:35, 41, 48, 51; 08:12; 10: 7, 9, 11, 14; 11:25; 14: 6; 15: 1, 5). 

As palavras de Jesus deve ter balançado a mulher para o núcleo de seu ser. O homem que 

poucos minutos antes havia feito um simples pedido de um copo de água já afirmou ser 

o Messias esperado. Ao contrário de Nicodemos, que não sabia nada de quaisquer sinais 

e milagres que Jesus tinha realizado. Mas apenas por causa do que ele sabia sobre ela a 

mulher não duvidar da veracidade de sua afirmação.Isso foi ótimo, dado por Deus a 

confiança. Na verdade, ela foi e proclamou-o em sua vila, fato que sugere fortemente que 

ela tinha realmente vir a fé salvadora. 

Conversa de Jesus com a mulher no poço ilustra três verdades inegociáveis sobre a 

salvação. Em primeiro lugar, a salvação vem somente para aqueles que reconhecem sua 

necessidade desesperada de vida espiritual que eles não têm. Água viva será recebida 

somente por aqueles que percebem que eles são espiritualmente sede. Em segundo lugar, 

a salvação vem somente para aqueles que confessar e se arrepender de seus pecados e 

desejo perdão. Antes desta mulher promíscua pudesse abraçar o Salvador, ela teve de 

reconhecer todo o peso da sua iniqüidade. E, terceiro, a salvação vem somente para 

aqueles que abraçam a Jesus Cristo como o Messias e do pecado portador. Afinal de 

contas, a salvação é encontrada em nenhum outro (cf. 14: 6; Atos 4:12). 

 

 

 

 

 

 



12. O Salvador do Mundo (João 4: 27-42) 

Neste ponto, seus discípulos vieram, e eles ficaram maravilhados 

que Ele estava falando com uma mulher, mas ninguém disse: "O 

que você busca?" ou "Por que você fala com ela?"Assim, a mulher 

deixou o seu cântaro, e foi à cidade e disse aos homens: "Vinde, 

vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito;? Isso não 

é o Cristo, que é" Eles saíram da cidade, e foram ter com 

ele. Enquanto isso, os discípulos estavam incitando-o, dizendo: 

"Mestre, come." Mas Ele disse-lhes: "Eu tenho um alimento para 

comer que vós não conheceis".Então os discípulos diziam uns aos 

outros: "Ninguém lhe trouxe de comer, não é?" Jesus disse-lhes: 

"Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar 

a sua obra. Você não diz, que ainda há quatro meses, e depois que 

venha a ceifa? Eis que eu vos digo, elevador os vossos olhos e vede 

os campos, que já estão brancos para a colheita já que ceifa é 

receber os salários e está recolhendo frutos para a vida eterna;. 

de modo que o que semeia como o que ceifa juntamente se 

regozijem Pois neste caso, o ditado. é verdade, 'Um semeia e outro 

o que ceifa. " Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste; outros 

trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho ". De que cidade 

muitos dos samaritanos creram nele por causa da palavra da 

mulher, que testificou: "Ele me disse que todas as coisas que eu 

fiz." Então, quando os samaritanos foram ter com Jesus, eles 

estavam pedindo-lhe que ficasse com eles; e ficou ali dois 

dias. Muitos mais creram por causa da sua palavra; e eles 

estavam dizendo para a mulher: "Já não é por causa do que você 

disse que nós acreditamos que, para nós mesmos temos ouvido e 

sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." (4: 
27-42) 

Israel é um país abençoado por Deus com exclusividade. De nenhum outro povo que Ele 

disse: "Você só tenho escolhido entre todas as famílias da terra" (Amós 3: 2). Ou como 

Moisés lembrou aos israelitas: "Vocês são um povo santo ao Senhor teu Deus; o Senhor 

teu Deus te escolheu para ser um povo exclusivamente seu fora de todos os povos que há 

sobre a face da terra" (Deut . 7: 6; cf. 10:15; 14: 2; 26: 18-19; 28: 9-10; 32: 9; Ex. 19: 5-

6.; Lev 20:26; Lucas 01:54; João 4:22; Rm 1:16; 3: 1-2.). 

Como povo escolhido de Deus, os israelitas receberam promessas singulares e 

bênçãos. Por exemplo, Deus assegurou a Abraão que seus descendentes iriam se tornar 

uma grande nação, e que através deles as outras "famílias da terra serão abençoados" (Gn 

12: 1-3; cf. Atos 3:25). Deus também trouxe-os "a uma terra boa e espaçosa, para uma 

terra que mana leite e mel" (Ex. 3: 8; cf. 6: 7-8; Gn 13: 14-17; 15:18; 17: 8; 35: 9-12.; Dt 

30: 5). O Senhor mesmo prometeu defendê-los de seus inimigos se eles fielmente 

obedeceu: "Bendita és tu, ó Israel, o qual é como você, um povo salvo pelo Senhor, que 

é o escudo da sua ajuda e da espada de sua majestade! Assim, seus inimigos vão encolher 

diante de você, e você vai pisar sobre as suas alturas "(Dt 33:29; cf. 20:. 1-4; 23:14; 28: 

7; Gn. 49: 8; Ex 23: . 22; Num. 10: 9; Josh 10: 24-25). 



Infelizmente, a desobediência de Israel causaram a nação a ser oprimido por seus inimigos 

(cf. Lev 26: 15-17; Dt 04:27; 28:.. 64-66; Jz 2-16; Isa. 1: 7-8.; 5: 5-7) e, eventualmente, 

conquistado e enviado para o exílio (Lev. 26: 33-37; Dt 4:27; 2 Reis 17:. 6-23; 18:11; 

25:21; Sl 44:11;. Jer 09:16; Lam 1:... 3; Ez 12:15; 20: 23-24; 22:15; 36:19; Amos 5:27; 

7:11, 17; Zc 7:14).. No entanto, as promessas de Deus para abençoar a nação permaneceu 

em vigor, assim como o fazem hoje (Jer 33: 20-26; Rom. 9:. 4-5; 11: 1-26). Apesar 

desobediência contínua de Israel e derrota subsequente, a promessa de Deus nunca 

vacilou: 

  

Assim diz o Senhor, 
Quem dá o sol para luz do dia 
E a ordem fixa da lua e das estrelas para luz da noite, 
Quem agita o mar, de modo que suas ondas rujam; 
O Senhor dos exércitos é o seu nome: 
"Se esta ordem fixa afasta 
Desde antes de mim ", diz o Senhor, 
"Então os filhos de Israel também cessará 
De ser uma nação diante de mim para sempre " 
Assim diz o Senhor, 
"Se os céus em cima pode ser medido 
E os fundamentos da terra cá em baixo, 
Então eu também rejeitarei toda a descendência de Israel 
Por tudo o que eles têm feito ", diz o Senhor (Jer. 31: 35-37). 

  

Como povo escolhido de Deus, Israel tem todas as vantagens. O apóstolo Paulo, 

escrevendo aos Romanos, diz: "Então, o que a vantagem do judeu Ou qual é o benefício 

da circuncisão grande em todos os aspectos Em primeiro lugar, porque lhe foram 

confiados os oráculos de Deus?". (Rom. 3: 1-2). Eles também são os únicos ", a quem 

pertence a adoção de filhos, ea glória, a aliança ea promulgação da Lei, eo culto, e as 

promessas, de quem são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre 

todos, Deus bendito eternamente Amém "(Rm. 9: 4-5).. Em Sua bondade gracioso, Deus 

concedeu a Israel privilégios que nenhuma outra nação já apreciado. 

O Senhor Jesus Cristo resumiu o privilégio mais significativo Israel recebeu quando Ele 

disse à mulher samaritana que "a salvação vem dos judeus" (04:22). Como observado no 

capítulo anterior deste volume, que a verdade tem um duplo significado: a de que o 

evangelho foi pregado primeiramente aos judeus (Mateus 10: 5-7; 15:24; Lucas 24:47; 

Atos 1: 8.; 3 .: 26; Rom 1:16), e que o Messias veio a nação de Israel (Gn 49:10; Isa 11:.. 

1-5; cf. Mt 1: 1; 9 Rom.: 5; 2 Tim. 2: 8). 

Mas porque "Deus [não é] o Deus dos judeus apenas, [mas] o é também dos gentios" 

(Rom. 3:29), a Bíblia promete salvação para eles também. Isaías 45:22 registra gracioso 

convite de Deus, "Vire-se para mim e sejam salvos, todos os confins da terra; porque eu 

sou Deus, e não há outro." Mais tarde, em Isaías, Deus disse profeticamente ao Messias: 

"Ele é muito pequeno uma coisa que você deve ser meu servo, para levantar as tribos de 

Jacó e para restaurar os preservados de Israel; eu também vai fazer você uma luz das 

nações para que a minha salvação chegue até o fim da terra "(49: 6; cf. 42: 6; Lucas 

02:32). O apóstolo Paulo citou este versículo em Atos 13:47 como o seu mandato por 



pregar o evangelho aos gentios. E o próprio Jesus, após Sua ressurreição, declarou que "o 

arrependimento para a remissão dos pecados seria proclamado em seu nome a todas as 

nações, começando por Jerusalém" (Lucas 24:47; cf. Atos 1: 8). 

Como uma prévia do Seu plano para o evangelismo global, Jesus revelou-se abertamente 

como o Messias para uma mulher samaritana a quem ele conheceu no poço de Jacó, perto 

da aldeia de Sicar (v. 26).A mulher tinha vindo para tirar água física do bem, mas o que 

ela encontrou foi muito maior de estar a água da fonte da vida mesmo. Tendo reconhecido 

seu pecado e sua necessidade de um Salvador, ela confirmou a autenticidade da sua fé 

pela imediatamente testemunhar a outros na sua aldeia (v. 29). 

Os versículos 27-42 registrar os acontecimentos que tiveram lugar na sequência de 

conversa de Jesus com a mulher. Esta passagem é o primeiro caso registrado de 

evangelismo transcultural no Novo Testamento. Ele faz prever a propagação depois do 

evangelho aos samaritanos e gentios após Israel rejeitou a salvação e Salvador (cf. Mateus 

22: 1-14.; Lucas 14: 16-24). Foi a incredulidade e impenitência dos judeus que os 

desligados de bênção divina no tempo de Elias e Eliseu e causadas poder e bênção de 

Deus para ir para párias (Lucas 4: 25-30). Esta mesma incredulidade defini-los contra o 

seu único Salvador. 

A história que se desenrola nesta seção revela cinco sutis, provas ainda inconfundíveis 

que corroboram a afirmação de Jesus ser o Messias: Seu controle impecável de 

circunstâncias, o seu impacto sobre a mulher, sua intimidade com o Pai, a sua visão sobre 

as almas dos homens, e Sua impressão sobre os samaritanos. 

Impecável Controle de Circunstâncias de Cristo 

Neste ponto, seus discípulos vieram, e eles ficaram maravilhados 

que Ele estava falando com uma mulher, mas ninguém disse: "O 
que você busca?" ou "Por que você fala com ela?"(04:27) 

O grego frase touto epi ( neste ponto; ou "naquele momento") capta o domínio completo 

da situação de Jesus. Os discípulos vieram de volta da compra de alimentos em Sicar (v. 

8) no exato momento em Jesus revelou Sua messianidade à mulher samaritana. Se 

tivessem retornado mais cedo, teriam interrompeu a conversa antes de chegar a sua 

conclusão dramática; teve eles voltaram mais tarde, eles teriam perdido ouvir declaração 

de Jesus. Divina Providência estava no trabalho. 

Os discípulos ficaram espantados ao ver que Jesus estava falando com uma mulher -a 

violação chocante das normas sociais, como foi observado no capítulo anterior deste 

volume. No judaísmo, acreditava-se que, para um rabino para falar com uma mulher era 

no máximo um desperdício de tempo, e, na pior, uma distração de estudar a Torá-o que 

poderia levar à condenação eterna. Que ela era um samaritano fez a ação do Senhor ainda 

mais surpreendente. E se soubessem fundo imoral da mulher, os discípulos teria sido 

completamente atordoado. Como poderia o seu Mestre tem nada a ver com essa 

pessoa? De todas as pessoas, por que Ele iria escolher para revelar Sua messianidade com 

ela? No entanto, o seu respeito por Jesus era tal que eles sabiam melhor do que 

interromper a conversa. Portanto, ainda que estes eram exatamente seus pensamentos, 

eles não perguntar à mulher, "O que você busca?" ou pedir a Jesus, "Por que você fala 

com ela?" Eles já tinham conhecimento de que Jesus não estava vinculada por 



expectativas judaicas, tradições e preconceitos, e que ele tinha boas razões para fazer o 

que Ele fez. 

Houve uma importante lição aqui para os discípulos de aprender. Embora o evangelho 

seria pregado primeiro a Israel (Matt. 10: 5-6; 15:24), não seria pregado exclusivamente 

a Israel (Is 59: 20-60: 3; Rom 1:16..). Ele iria atravessar todas as barreiras culturais-um 

conceito que foi difícil para muitos judeus a aceitar. A história inesquecível de recusa 

dramática de Jonas para obedecer quando Deus o chamou para pregar em Nínive 

demonstra atitude anti-missionário dos judeus. Na verdade, Jonas correu na direcção 

oposta. Sua desobediência não resultarem de medo para sua própria segurança, mas a 

partir de uma falta de vontade de ver seus inimigos (os assírios odiados) misericórdia 

experiência de Deus. O próprio profeta admitiu que esta foi a sua motivação: "[Jonas] 

orou ao Senhor e disse:" Por favor, Senhor, não foi isso o que eu disse quando eu ainda 

estava no meu próprio país Portanto, a fim de evitar esta fugi para Társis? , pois eu sabia 

que és um Deus clemente e compassivo, lento para a ira e grande em benignidade, e que 

se arrepende do calamidade "(Jonas 4: 2). Como Jonas, os discípulos precisam ser 

sacudidos o provincianismo rígido de seu preconceito cultural. Eles precisavam de 

reconhecer que a boa notícia do evangelho é para todas as pessoas (Rm 10:12;.. Gal 3,28). 

Como explicou a verdade a esta mulher, conversa do Senhor não foi forçado, apressado, 

ou manipuladora. Em vez disso, Jesus soberanamente orquestrado o calendário de 

eventos para que os discípulos chegaria no momento oportuno. Como Deus em carne 

humana, controle providencial de Jesus sobre a situação não é nenhuma surpresa, já que 

Deus soberanamente orquestra todos os eventos. 

A história está sob controle absoluto de Deus, pré-escrita na eternidade passada. Paulo 

disse aos filósofos pagãos em Atenas que Deus determinou os tempos designados de todas 

as nações (Atos 17:26; cf. 1: 7). Assim, o próprio Jesus sempre agiu de acordo com o 

cronograma do Pai. Nas bodas de Cana Ele disse à sua mãe: "Minha hora ainda não 

chegou" (2: 4). Em 7: 6 Ele disse a seus irmãos céticos, "Meu tempo ainda não está aqui" 

(cf. v. 8). O versículo 30 do mesmo capítulo registros que Seus inimigos "procuravam 

prendê-lo, e ninguém pôs a mão nele, porque a sua hora ainda não havia chegado" (cf. 

08:20). João prefaciou seu relato Discurso do Cenáculo, observando que Jesus sabia "que 

Sua hora tinha chegado que se retirasse deste mundo para o Pai" (13: 1). O Senhor 

começou a Sua oração sacerdotal com as palavras: "Pai, é chegada a hora; glorifica o teu 

Filho, para que o Filho te glorifique a ti" (17: 1). 

Nesta situação, em um poço em Samaria, como tantas vezes em sua vida, controle 

soberano de Jesus dos eventos abre uma janela através da qual a Sua divindade pode ser 

visto. 

Impacto de Cristo sobre a Mulher 

Assim, a mulher deixou o seu cântaro, e foi à cidade e disse aos 

homens: "Vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho 

feito;? Isso não é o Cristo, que é" Eles saíram da cidade, e foram 
ter com ele. (4: 28-30) 

Por que a mulher deixou o seu cântaro para trás não é declarado. Pode ser que em sua 

pressa para contar aos outros sobre sua conversa com Jesus, ela esqueceu. Ou ela pode 



não ter preenchido ainda, e não queria levar o pote vazio para a aldeia e para trás. Ou 

talvez ela já encheu e deixou-o para Jesus no caso de ele queria uma bebida. Seja qual for 

a razão, o detalhe acrescenta um toque de realismo, e indica que o autor deste evangelho 

foi uma testemunha ocular a este incidente. 

Deixando seu cântaro junto ao poço, a mulher se apressou a voltar para a cidade e, 

ajuntando o povo, animAdãoente , disse aos homens: "Vinde, vede um homem que me 

disse tudo o que eu fiz." Um estranho que sabia tudo sobre seu passado não era um 

homem comum. Tão profunda foi o impacto de Jesus sobre ela que ela não hesitou em 

compartilhar a notícia sobre ele, mesmo com os que estão familiarizados com a sua 

reputação sórdida. Jesus tinha lido o seu coração e forçou-a a enfrentar quem ela 

realmente era. Ela já tinha reconhecido sua necessidade (4:15), seu pecado (4:19), sua 

verdadeira condição (4:26) e que Ele era a fonte de sua vida eterna. Agora ela 

ansiosamente desejado para comunicar sua descoberta para os outros. Seu zelo e 

entusiasmo fornece a peça conquistar de evidências de que sua conversão era genuíno. 

A mulher foi sábio em não declarar sem rodeios aos homens que Jesus era o 

Messias. Homer Kent explica o motivo de sua abordagem mais cautelosa, indireta: 

A mulher imediatamente quis dar testemunho a outros de que ela havia encontrado. Mas 

ela fez isso com o máximo tato. Seria indecoroso, presunçoso, e provavelmente ineficaz 

para essa mulher para tentar ensinar os homens da cidade em relação a verdade 

espiritual. Sua formação dificilmente a qualificou a falar com autoridade sobre questões 

religiosas e espirituais. Por isso, sua declaração para eles foi formulada de uma forma 

deliberAdãoente cautelosa, de modo a não despertar antagonismo. (Homer A. Kent 

Jr. Luz nas Trevas: Estudos no Evangelho de João [Grand Rapids: Baker, 1974], 79-80) 

Com prudência e respeito, ela com muito tato perguntou aos homens, "Este não é o 

Cristo, não é?" A construção grega dessa questão implica um negativo ou, pelo menos, 

resposta duvidosa. A mulher descreveu sua conversa com Jesus e, humildemente, adiou 

a questão da sua identidade para os homens. Eles ficaram tão impressionados com sua 

emoção e sinceridade que eles saíram da cidade, e estavam vindo (durante a conversa 

de Jesus com os discípulos em vv. 31-38) para investigar a situação por si 

mesmos. Embora é dado nenhum número específico, a implicação é que o depoimento da 

mulher tinha agitou um grupo considerável. 

A intimidade de Cristo com o Pai 

Enquanto isso, os discípulos estavam incitando-o, dizendo: 

"Mestre, come." Mas Ele disse-lhes: "Eu tenho um alimento para 

comer que vós não conheceis". Então os discípulos diziam uns aos 

outros: "Ninguém lhe trouxe de comer, não é?" Jesus disse-lhes: 

"Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar 

a sua obra (4: 31-34). 

Enquanto isso, como a mulher voltou para a aldeia e voltou com os homens, os 

discípulos insistiam Jesus, dizendo: "Mestre, come." 



Trouxeram comida de volta de Sicar, sabendo que Ele estaria com fome após viagem Seu 

longo do dia. Aqui, novamente, é um vislumbre da humanidade do Senhor (veja a 

discussão sobre v. 6, no capítulo anterior deste volume). 

Até este ponto, o interesse principal dos discípulos era comida, uma preocupação que se 

expressa em instando Jesus para comer. Ele, no entanto, teve uma prioridade muito 

maior, como sua resposta a eles deixa claro, "Eu tenho um alimento para comer que 

vós não conheceis". Como a mulher samaritana (04:11; cf. 2: 20-21; 3 : 4), os 

discípulos mal interpretado as palavras de Jesus e começou dizendo em dúvida (a 

construção grega novamente espera uma resposta negativa) um ao outro, "Ninguém lhe 

trouxe de comer, não é?" Eles tinham certeza de que ninguém tinha levado comida . 

Jesus respondeu a sua confusão, ensinando-lhes uma verdade espiritual crítica. Em 

palavras que lembram declaração de Moisés, "o homem não vive só de pão, mas o homem 

vive de tudo o que sai da boca do Senhor" (Deut. 8: 3) -words Ele próprio citou a Satanás 

durante sua tentação ( . Mateus 4: 4) - Jesus disse-lhes: "Meu alimento é fazer a 

vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra." Fazer a vontade de Deus (cf. 

05:30; 06:38; 08:29; Ps 40: 8; Matt 26:39; Rom. 15:.. 3), proclamando a verdade a um 

pecador perdido deu o Senhor muito mais satisfação (cf. Lucas 15:10; 19:10) do que 

qualquer alimento físico poderia fornecer (cf. Jó 23:12). Jesus frequentemente referido o 

Pai como Aquele que enviou Ele (05:24, 30, 36-37; 6: 38-39, 44, 57; 07:16, 28, 29, 33; 

08:16, 18, 26 , 29, 42; 9: 4; 11:42; 12: 44-45, 49; 13:20; 14:24; 15:21; 16: 5; 17: 8, 18, 

21, 23, 25; 20 .: 21; Matt 10:40; Marcos 09:37; Lucas 4:18; 09:48; 10:16); Seu objetivo 

durante Seu ministério terreno foi realizar a sua obra (cf. 05:17, 36; 9: 4; 10:25, 32, 37-

38; 14:10; 17: 4) da salvação (6: 38-40 ; Matt 1:21; Lc. 5: 31-32; 19:10; 1 João 4: 9). Ao 

longo de seu ministério, Jesus andou em perfeita intimidade com o Pai. Ele viveu em total 

conformidade com a vontade do Pai até Seu grito de triunfo da cruz: "Está 

consumado!" (19:30), marcou a realização da sua missão na terra. Submeter-se ao Pai era 

a devoção de Jesus constante, alegria consumado, e verdadeiro sustento. 

Perspicácia de Cristo em almas dos homens 

Não dizeis vós que ainda há quatro meses e, em seguida, vem a 

colheita '? Eis que eu vos digo: Levantai os vossos olhos e vede os 

campos, que já estão brancos para a colheita. Já aquele que colhe 

é receber os salários e está recolhendo frutos para a vida 

eterna; de modo que o que semeia como o que ceifa juntamente se 

regozijem. Pois neste caso, o ditado é verdadeiro: "Um semeia e 

outro o que ceifa." Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste; 

outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho ". (4: 35-38) 

Alguns comentaristas vêem a declaração desta seção como um provérbio do primeiro 

século de abertura. O mais provável, no entanto, indica que o incidente no poço ocorreu 

em dezembro, quatro mesesantes da primavera colheita em abril. Nenhum tal provérbio 

foi gravada em qualquer outro lugar, e do tempo normal entre o plantio ea colheita estava 

mais perto de seis meses. O advérbio eti ( ainda ) também parece fora de lugar em um 

ditado proverbial, o que seria mais provável que li, "Há quatro meses até que venha a 

colheita" (cf. William Hendriksen, New Testament Commentary: O Evangelho de 

João [Grand Rapids, Baker, 1979], 173). 



Usando o grão cresce nos campos circundantes como uma lição objetiva (cf. o uso de 

ilustrações semelhantes em Mateus 9: 37-38; 13: 3-8., 24-32; Marcos 4: 26-32), Jesus 

impressionou em os discípulos a urgência de alcançar os perdidos. Não havia necessidade 

de esperar quatro meses; os espirituais campos já estavam brancos para a ceifa. Os 

discípulos tinham apenas para levantar os seus olhos e olhe ao samaritanos vindo em 

direção a eles (v. 30), a sua roupa branca formando um contraste impressionante contra o 

verde brilhante do grão de amadurecimento e parecendo cabeças brancas nas hastes que 

indicavam o tempo para a colheita. 

Embora os samaritanos ainda não tinha atingido o bem, Jesus conhecia o coração dos 

homens e cujo estava pronto para a salvação (cf. 1: 47-49; 2: 24-25; 6:64), assim como 

ele tinha conhecido a história da vida silenciosa de a mulher (vv. 16-18). Tal visão 

sobrenatural foi uma manifestação de Sua divindade (cf. 1 Sam. 16: 7; Jer 17: 9-10). Ao 

contar aos discípulos que aquele que colhe está recebendo salários e está recolhendo 

frutos para a vida eterna do Senhor destacou a responsabilidade de participar da 

colheita de almas. Eles receberiam seus salários, a alegria gratificante de 

recolher frutos para a eternidade (cf. Lucas 15: 7). 

No domínio agrícola a mesma agricultor que semeia a semente geralmente faz a 

colheita. Mas que muitas vezes não é o caso na esfera espiritual. No entanto, o que 

semeia como o que ceifa juntamente se regozijem. Pois neste caso, o ditado é 

verdadeiro: 'Um semeia e outro o que ceifa. " Como Paulo lembrou aos Coríntios: "Eu 

plantei, Apolo regou, mas Deus estava causando o crescimento" (1 Cor. 3: 6). Outros 

tinham semeou a semente no coração dos Samaritanos (por exemplo, Moisés, João 

Batista, eo próprio Jesus). No entanto, os discípulos teriam o privilégio de participar da 

colheita resultante.Apesar de não ter tido qualquer parte em semear a Palavra, 

Jesus enviou -os a ceifar que eles tinham não trabalhou; outros tinham trabalhado 

e que haviam entrado em seu trabalho. Foi com corações preparados, tendo em vista 

que Jesus ordenou aos seus seguidores: "Rogai, pois, ao Senhor da messe que envie 

trabalhadores para a sua messe" (Mat. 09:38). 

Impression de Cristo na samaritanos 

De que cidade muitos dos samaritanos creram nele por causa da 

palavra da mulher, que testificou: "Ele me disse que todas as 

coisas que eu fiz." Então, quando os samaritanos foram ter com 

Jesus, eles estavam pedindo-lhe que ficasse com eles; e ficou ali 

dois dias. Muitos mais creram por causa da sua palavra; e eles 

estavam dizendo para a mulher: "Já não é por causa do que você 

disse que nós acreditamos que, para nós mesmos temos ouvido e 

sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." (4: 
39-42) 

Após o interlúdio de versículos 31-38, os samaritanos reinserir a narrativa como a 

história constrói a um poderoso conclusão. Muitos dos aldeões creram nele por causa 

da palavra da mulher, que testificou: "Ele me disse que todas as coisas que eu 

fiz." Certamente, podemos supor que ela deu os detalhes de seu conhecimento 

sobrenatural, não apenas este comentário resumo. Esse conhecimento sobrenatural dos 

detalhes de seu passado liquidado para eles que Ele era de fato o Messias. Portanto, 

quando eles chegaram perto de Jesus junto ao poço, eles 



foram continuamente pedindo-lhe que ficasse com eles; e ficou ali dois dias. Durante 

esse tempo muitos mais creram por causa da sua palavra. Embora eles foram 

influenciados pelo testemunho da mulher, ao ouvir do próprio Jesus foi o argumento 

decisivo. Então eles estavam dizendo a ela, "Já não é por causa do que você disse que 

nós acreditamos que, para nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é 

verdadeiramente o Salvador do mundo." Essas palavras não tinham a intenção de 

denegrir o seu testemunho , mas sim para indicar que o seu tempo com Jesus confirmou. 

A confissão samaritanos 'de Jesus como o Salvador do mundo (cf. 2 Cor 5:19; 1 João 

2:. 2; 4:14) foi especialmente significativo porque eles não eram judeus. Ele tinha vindo 

só para salvar Israel como os judeus preferiu pensar (e não todo o mundo), os samaritanos 

teriam sido excluídos. Mas o Senhor não veio para salvar Israel sozinho. Sua missão 

salvífica estendeu muito além das fronteiras da Judéia e da Galiléia, que abrange homens 

e mulheres de todas as nações da terra. 

Através de sua conversa com uma mulher não-judia, Jesus deu toda uma aldeia não-

judeus a oportunidade de receber a salvação. Ao fazê-lo, Ele estabeleceu o precedente 

para o impacto mundial da Sua obra de salvação. Como Seu precursor João Batista já 

havia exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!" (1:29). 

 

13. Resposta de Cristo a incredulidade 

(João 4: 43-54) 

Após os dois dias Ele saiu de lá para a Galiléia. Para Jesus mesmo 

testificou que um profeta não tem honra na sua própria 

pátria. Então, quando ele veio para a Galileia, os galileus o 

receberam, vistas todas as coisas que Ele fez em Jerusalém para 

a festa; para eles próprios também foi para a festa. Por isso, Ele 

veio novamente a Caná da Galiléia, onde tinha feito a água em 

vinho. E havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em 

Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judéia 

para a Galiléia, foi ter com ele e estava implorando-lhe que 

descesse e curasse o seu filho; pois ele estava no ponto de 

morte. Então Jesus lhe disse: "Se não virdes sinais e prodígios, 

você simplesmente não vai acreditar." O oficial do rei, disse-lhe: 

"Senhor, desce, antes que meu filho morra." Jesus disse-lhe: "Vá;. 

Teu filho vive" O homem creu na palavra que Jesus falou com ele 

e começou. Como ele já ia descendo, os seus escravos conheci, 

dizendo que seu filho estava vivo. Então perguntou-lhes a hora em 

que ele começou a ficar melhor. Então eles disseram-lhe: "Ontem 

à hora sétima a febre o deixou." Então, o pai sabia que era a hora 

em que Jesus lhe disse: "Seu filho vive"; e ele mesmo acreditou e 

toda a sua casa. Este é novamente um segundo sinal de que Jesus 

realizou quando Ele tinha vindo da Judéia para a Galiléia. (4: 43-
54) 



O evangelho de João é eminentemente o evangelho de crença. Ele escreveu seu registro 

inspirado para que seus leitores "creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, 

crendo [eles], tenhais vida em seu nome" (20:31). O verbo pisteuo ("acreditar") aparece 

quase 100 vezes neste evangelho, e a esmagadora maioria das suas ocorrências referem-

se a acreditar Salvadora no Senhor Jesus Cristo (por exemplo, 1:12; 06:29; 08:30; 12:44 

; 14: 1; 17:20). Através de acreditar nas pessoas a se tornar filhos de Deus (1:12; 12:36), 

obter a vida eterna (3: 15-16, 36; 06:40, 47), evitar o julgamento (3:18; 5:24), participar 

da ressurreição da vida (11:25; cf. 5:29), possuem habitação do Espírito Santo (7: 38-39), 

são entregues a partir de escuridão espiritual (0:46), e encontrar a capacitação para o 

serviço espiritual (14 : 12). 

Além disso, Deus ordena que as pessoas acreditam em seu Filho. Quando perguntado pela 

multidão, "O que vamos fazer, para que possamos realizar as obras de Deus?" (João 6:28), 

Jesus respondeu: "Esta é a obra de Deus, que creiais naquele que por ele foi enviado" (v 

29; cf. 03:18; 14: 1.). Mas a verdade trágico é que a maioria das pessoas se recusam a 

acreditar em Jesus Cristo. No Sermão da Montanha Ele advertiu, "larga é a porta e o 

caminho é largo que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque a porta 

é pequena e o caminho é estreito que conduz à vida, e não há São poucos os que a 

encontram "(Mateus 7: 13-14; cf. Lc. 13: 23-30). Expressando essa mesma verdade do 

ponto de vista da soberania divina Ele declarou: "Porque muitos são chamados, mas 

poucos escolhidos" (Mateus 22:14;. Cf. João 10:26). Apesar de suas boas ações ou zelo 

religioso, os incrédulos nunca pode agradar a Deus (Rm 8: 8.), Uma vez que "sem fé é 

impossível agradar a Deus, pois aquele que vem de Deus creia que Ele existe e que Ele é 

galardoador dos aqueles que o buscam "(Hebreus 11: 6.). 

A incredulidade é o pecado condenável. É o pecado para o qual as pessoas são finalmente 

condenado ao inferno, já que todos os outros pecados são perdoados por aqueles que se 

arrependem e crêem em Cristo. Por isso, "ele que não acredita [em Cristo], já está julgado, 

porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus" (João 3:18). Em João 16: 8-9 

Jesus disse do Espírito Santo: "Ele, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da 

justiça e do juízo; quanto ao pecado, porque não crêem em mim." 

Um "coração do mal, descrente" (Hb. 3:12) caracteriza as pessoas-a unregenerate coração 

que ama a escuridão do pecado e detesta a luz do Evangelho (João 3: 19-

20). Incredulidade do coração também é composta por Satanás, "o deus deste mundo 

[que] cegou os entendimentos dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da 

glória de Cristo" (2 Cor. 4: 4) . Às vezes, o próprio Deus endurece o coração dos 

incrédulos como um ato de julgamento por sua incredulidade teimoso (João 12: 39-

40). Por exemplo, o Antigo Testamento registra que, enquanto o Faraó endureceu o seu 

coração (Ex 08:15, 32; 09:34; 1 Sam. 6: 6.), Deus também endureceu o coração de Faraó 

(Ex 4:21; 7:. 3; 09:12; 10: 1, 20, 27; 11:10; 14: 4, 8). 

Na sua essência, a incredulidade é uma rejeição da verdade salvífica de Deus contida nas 

Escrituras. Assim, Jesus disse aos judeus incrédulos: "Porque eu falo a verdade, você não 

acredita em mim. Qual de vocês Me convence de pecado? Se eu falar a verdade, por que 

você não acredita em mim?" (João 8: 45-46). A incredulidade é a rejeição de Jesus Cristo, 

que é a verdade de Deus encarnado (João 14: 6). . "Mas, ainda que Ele havia feito tantos 

sinais diante deles", observou João ", mas eles não estavam acreditando nele para que se 

cumprisse a palavra do profeta Isaías, que ele falou: 'Senhor, quem creu em nossa 

pregação E para quem tem o braço do Senhor foi revelado? '"(12: 37-38; cf. 05:38; 16: 9; 



Rom 11:20; Hb. 3:12.). O povo de Israel rejeitou sinais miraculosos de Jesus, tal como 

tinham igualmente rejeitados grandes obras de Deus em toda a sua história (Sl 78:32;. Cf. 

v 22;.. Num 14:11;. Dt 01:32; 09:23 ; 2 Reis 17:14; Lucas 22:67; Atos 14:. 2; Hb 3: 18-

19). 

Os relatos evangélicos descrevem vários níveis de incredulidade. Em primeiro lugar, 

houve incredulidade devido à falta de exposição. Esta foi a incredulidade do coração 

preparado e pronto, apenas esperando a revelação da verdade de Deus. Este é o nível mais 

raso de incredulidade, exigindo apenas o conhecimento da glória do esplendor da pessoa 

de Cristo a ser superado. Por exemplo, quando João Batista apontou para Cristo André e 

João (1: 35-37), eles imediatamente seguiram-no-mesmo que ele ainda não tinha sequer 

falado com eles. Seu conhecimento do Antigo Testamento e seu amor a Deus os fez 

pronto. 

Segundo, havia descrença devido à falta de informações. Este tipo de incredulidade 

necessário mais do que a mera exposição à pessoa de Cristo; aqueles a este nível foram 

menos preparado e teve de ouvir Suas palavras para ser persuadido. A mulher samaritana 

no poço não estava impressionado com a aparência de Jesus ou expostos a qualquer um 

dos seus milagres; Para ela, ele parecia ser apenas mais um rabino judeu. Mas depois ela 

experimentou Seu conhecimento sobrenatural a respeito de seu pecado (4: 16-19); Sua 

declaração direta de que Ele era o Messias (4:26) foi convincente. Suas palavras também 

convenceu muitos de seus conterrâneos para crer nEle (4: 41-42). 

Em terceiro lugar, havia descrença devido a uma percepção de falta de provas. Aqueles 

que se enquadram nesta categoria tinha ouvido as reivindicações de Cristo, mas a 

evidência de que essas alegações eram verdadeiras desejado. Os Evangelhos descrevem-

nos como aqueles que precisam para ver as obras de Cristo. O próprio Jesus ofereceu Seus 

milagres como prova de que Ele era o Messias (Lucas 7: 20-22; João 5:36; 10:25, 37-38; 

14:11; cf. Atos 2:22). Embora os milagres que atestam Cristo realizados não trouxe todos 

os que os observados para a fé salvadora (2: 23-25; 0:37; Lc 4:23), eles não convencer 

alguns. Eles foram suficientes para convencer a Nicodemos que Jesus foi enviado por 

Deus (3: 2), e começar a ele no caminho para a fé salvadora (ver cap 8 deste volume.). 

Mas havia um quarto nível de incredulidade encontrada no deliberada de coração 

endurecido-ness extremamente religiosa e hipócrita, ou seja, devido à 

incredulidade. Aqueles a este nível se recusou a acreditar em Cristo e do evangelho da 

graça, e nenhuma quantidade de evidência seria convencê-los de outra forma. Eles sabiam 

quem era Jesus; eles entenderam Seus ensinamentos; eles estavam cientes da esmagadora 

evidência; ainda que teimosamente rejeitou suas alegações. Jesus alertou para as 

consequências dessa obstinada incredulidade, quando disse: "A menos que você acredita 

que eu sou, morrereis nos vossos pecados" (08:24). Os fariseus exemplificou esse nível 

final de incredulidade hipócrita quando concluíram de Jesus: "Este homem expulsa os 

demônios só por Belzebu o príncipe dos demônios" (Mat. 12:24). Eles decidiram, 

exatamente o oposto da verdade, que Jesus era satânico. Essa incredulidade deliberada é 

o tipo mais mortal. Porque essas pessoas, que pensam ter conseguido justiça, 

continuamente rejeitam todas as provas para o evangelho de Deus mostra-los e odeiam a 

realidade que eles são espiritualmente pobres, cegos, escravizados e oprimidos com o 

pecado (cf. Lc 4, 16-30) . Sua incredulidade nunca vai dar lugar ao arrependimento e à fé 

salvadora (cf. Mt 12: 31-32.; Hb 6: 4-8.). 



Como começar o seu ministério galileu, Jesus encontrou algumas pessoas no terceiro 

nível da incredulidade. Os galileus não ficaram impressionados com sua pessoa ou suas 

palavras; Ele cresceu entre eles, e eles pensavam que sabiam quem Ele era (cf. Mt 13:. 

54-58). Eles exigiram sinais e maravilhas (45 vv., 48). Esta passagem conta a história de 

como Jesus mudou um dos galileus a partir do terceiro nível da incredulidade à fé 

salvadora. 

Embora alguns vista esta história como uma conta de variante da cura do filho do 

centurião (Mateus 8: 5-13.; Lucas 7: 2-10), as diferenças significativas entre as duas 

histórias descarta essa possibilidade.Por exemplo, o homem nesta história era um oficial 

do rei, enquanto o centurião era um soldado; o funcionário pediu a cura para seu filho, 

enquanto o centurião intercedeu em favor de seu servo; e fé do funcionário não foi 

elogiado por Jesus (v 48)., enquanto que a fé do centurião era (Lucas 7: 9). 

A passagem em si pode ser dividido em três seções: a incredulidade contemplado, a 

incredulidade confrontado, e incredulidade conquistados. 

Incredulidade contemplados 

Após os dois dias Ele saiu de lá para a Galiléia. Para Jesus mesmo 

testificou que um profeta não tem honra na sua própria 

pátria. Então, quando ele veio para a Galileia, os galileus o 

receberam, vistas todas as coisas que Ele fez em Jerusalém para 
a festa; para eles próprios também foi para a festa. (4: 43-45) 

Depois de ficar dois dias em Sicar, a pedido dos samaritanos recém-convertidos (04:40), 

Jesus retomou a sua viagem para a Galiléia (4: 3). Breve ministério do Senhor em 

Samaria era um interlúdio profética, prenunciando a disseminação posterior do evangelho 

aos samaritanos e gentios (cf. Atos 1: 8). Como os moradores Samaritano percebida 

corretamente, Ele é o "Salvador do mundo" (4:42). Mas a boa notícia do reino deveria ser 

oferecido primeiro a Israel (cf. Lucas 24:47; Atos 03:26; 13:46; Rom. 1:16). O povo judeu 

eram o principal foco do ministério de Jesus (Mateus 10: 5-6; 15:24.). 

A declaração proverbial um profeta não tem honra na sua própria pátria (cf. Lucas 

4:24) contrasta aceitação de Jesus pelos samaritanos com Sua rejeição geral pelo povo 

judeu (01:11). Ele também explica Seu motivo para o retorno à sua região de origem da 

Galiléia (como a conjunção gar [para] indica). À primeira vista, parece um tanto 

desconcertante que Jesus foi para a Galileia, porque, como Elemesmo testificou, Ele 

receberia nenhuma honra lá. A questão, porém, é que Jesus não foi pego de surpresa 

quando muitos em sua região natal rejeitaram. Ele foi para lá sabendo que Ele seria dada 

uma recepção fria, especialmente em Nazaré, onde tinha sido levantada (Lucas 4:. 

16ff). Mas alguns na Galiléia iria acreditar e, portanto, honrá-lo. 

A declaração de João, por isso, quando Ele veio para a Galileia, os galileus o 

receberam, não significa que eles acreditavam Salvadora em Jesus como o 

Messias. Oun ( tão ) remete para a declaração de Jesus no versículo anterior, e confirma 

que os galileus não fez honrá-lo por quem Ele realmente era. Pelo contrário, depois de 

ter visto todas as coisas que Ele fez em Jerusalém no dia da festa (cf. 2:23), saudaram-

lo apenas como um fazedor de milagres. Eles estavam curiosos, ansiosamente esperando 

para ver Jesus realizar algumas façanhas mais sensacionais. Assim, o apóstolo João 



escreve com um senso de ironia; recepção de Jesus os galileus 'não era genuíno, mas 

superficial e raso. 

Incredulidade Confrontado 

Por isso, Ele veio novamente a Caná da Galiléia, onde tinha feito 

a água em vinho. E havia um oficial do rei, cujo filho estava 

enfermo em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus tinha vindo 

da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e estava implorando-lhe 

que descesse e curasse o seu filho; pois ele estava no ponto de 

morte. Então Jesus lhe disse: "Se não virdes sinais e prodígios, 

você simplesmente não vai acreditar." O oficial do rei, disse-lhe: 

"Senhor, desce, antes que meu filho morra." (4: 46-49) 

O fato de que Jesus encontrou um oficial do rei, em Caná da Galiléia, onde tinha feito 

a água em vinho (cf. 2: 1-11) só contribuiu para a ironia da situação. Este foi o lugar 

onde Jesus tinha realizado seu primeiro milagre. No entanto, em vez de exibir verdadeira 

crença nele, por causa de seu inegável poder sobrenatural, as pessoas simplesmente 

exibido um desejo de ver mais milagres. Como este incidente demonstra, a recepção dos 

galileus, como a da maioria dos judeus (2: 23-25), era curioso, emoção em busca, não-

poupança, interesse superficial, baseado em assinar. A conjunção oun ( portanto ) 

introduz a história do funcionário real e apresenta-o como um exemplo daqueles galileus 

que viram Jesus não era o Messias, mas apenas como um fazedor de milagres (cf. a 

discussão do v. 48 abaixo). 

O oficial do rei ( basilikos ) era mais provável no serviço de Herodes Antipas, tetrarca da 

Galiléia, de 4 aC a ad 39. (É improvável que ele estava a serviço do imperador, desde a 

Galiléia não era parte de uma província imperial. ) Antipas era um filho de Herodes, o 

Grande, que governou a Palestina na época do nascimento de Cristo. Após a morte de seu 

pai, Antipas foi feito governante da Galiléia. Embora Roma negou-lhe o título real formal, 

Antipas foi, no entanto, comumente referido como um rei (Matt. 14: 9; Marcos 

6:14). Alguns têm especulado que este oficial do rei foi "Cuza, procurador de Herodes" 

(Lucas 8: 3), cuja esposa era uma das mulheres que acompanharam Jesus. Outros pensam 

que ele poderia ter sido o "Manaem que havia sido criado com Herodes, o tetrarca," que 

foi um dos co-pastores de Paulo em Antioquia (Atos 13: 1). Essas identificações, no 

entanto, são meramente especulativo. 

Necessidade urgente compelido este homem a caminho rumo a Cristo; seu filho estava 

doente em Cafarnaum, algumas 16 milhas de distância. Tendo ouvido dizer que Jesus 

tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Talvez ele tinha ouvido falar do 

milagre que Jesus realizou nas bodas de Cana, alguns meses antes (2: 1-11). Ou ele pode 

ter testemunhado os sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a Páscoa, ou ouviu 

falar sobre eles a partir de peregrinos galileus que estavam lá (2: 23-25). Encontrar Jesus, 

começou freneticamente implorando-lhe que descesse a Cafarnaum e curasse o seu 

filho. O imperfeito do verbo erōtaō ( estava implorando ) indica que ele repetidamente 

pediu a Jesus para curar a doença de seu filho. Engolir seu orgulho, este membro 

respeitado da corte de Herodes implorou por ajuda de um filho de carpinteiro (cf. Mateus 

13:55; Marcos 6: 3.). 



Neste ponto, a fé do oficial era pouco mais que uma esperança desesperada de que o levou 

a pedir a intervenção de Jesus. Sua ansiedade era certamente compreensível, uma vez que 

seu filho estava no ponto de morte. Mas a sua crença em Jesus ainda não foi motivada 

por um desejo de salvação para a sua própria alma, mas por desespero de seu filho. 

A debilidade de sua fé na habilidade de Jesus de curar é ressaltada por duas suposições 

erradas que ele fez sobre Ele. Em primeiro lugar, ao contrário do centurião (Lucas 7: 6-

7) e a mulher siro-fenícia (Marcos 7: 24-30), assumiu Jesus tinha que estar fisicamente 

presente para curar seu filho. Em segundo lugar, ele esperava que Jesus tinha o poder de 

curar a doença de seu filho, mas não tinha esperança de que ele poderia ressuscitá-lo 

dentre os mortos. Essas duas hipóteses foram atrás de sua insistência de que Jesus veio 

de uma vez antes que fosse tarde demais. Ao contrário do jovem rico (Marcos 10: 17-22), 

ele não estava em busca da verdade espiritual, mas em vez disso foi movida por uma 

necessidade física e emocional esmagadora. Seu objetivo em vir para Jesus não era obter 

a salvação eterna para si, mas a cura física para o seu filho morrer. 

Confrontado com medo, débil, a fé imperfeita do funcionário real e da incredulidade dos 

galileus em geral, Jesus emitiu uma severa repreensão: "Se não virdes sinais e 

prodígios, você simplesmente não vai acreditar." O NASB justamente adiciona a 

palavra em itálico pessoas , já que o verbo traduzido see é plural. Repreensão de Jesus 

compreendeu o oficial do rei, e todos os galileus, cujo fé falho desconsiderada Sua 

mensagem e missão de salvação e preferiu se concentrar na milagres sensacionais Ele 

realizados em seu nome. 

O oficial do rei ignorou a avaliação de Jesus dele e de seus colegas galileus. Única e 

exclusivamente, ele abriu seu coração, exclamando: "Senhor, desce a Cafarnaum antes 

que meu filho (, um termo carinhoso mais agradável do que "filho" [vv. 46-47]) morre. 

" Apesar de sua repreensão caule da tipo de fé diante dEle, o Senhor graciosamente 

realizou o milagre, consequentemente desenho fé do funcionário para um nível 

superior. Ao curar seu filho fisicamente, o Grande Médico mudou-se para curar o pai 

espiritualmente. 

Incredulidade Conquistada 

Jesus disse-lhe: "Vá;. Teu filho vive" O homem creu na palavra 

que Jesus falou com ele e começou. Como ele já ia descendo, os 

seus escravos conheci, dizendo que seu filho estava vivo. Então 

perguntou-lhes a hora em que ele começou a ficar melhor. Então 

eles disseram-lhe: "Ontem à hora sétima a febre o deixou." Então, 

o pai sabia que era a hora em que Jesus lhe disse: "Seu filho 

vive"; e ele mesmo acreditou e toda a sua casa. Este é novamente 

um segundo sinal de que Jesus realizou quando Ele tinha vindo da 

Judéia para a Galiléia. (4: 50-54) 

Em vez de concordar em voltar a Cafarnaum com ele, como o oficial havia implorado 

para ele fazer, Jesus apenas disse-lhe: "Vai, teu filho vive." No mesmo instante, o 

menino foi curado (vv 52-53.).Mesmo que ele não tinha a confirmação de que, o homem , 

no entanto, acreditava que a palavra que Jesus falou com ele. As palavras do Senhor 

a ele o tinha deslocado a partir do terceiro nível de descrença (que precisa de milagres) 



para o segundo (que acredita que a palavra de Cristo). Sem qualquer prova tangível de 

que seu filho foi curado, tomou Jesus em Sua palavra e partiu para casa. 

Deixando de Cana, na região montanhosa de Galileu, o funcionário foi para baixo em 

direção a Cafarnaum, na costa norte do Mar da Galiléia (cerca de 700 pés abaixo do nível 

do mar). No caminho, os seus escravos o conheci, já tendo deixado a cidade para 

encontrá-lo e dizer-lhe a boa notícia de que seu filho estava vivo (ou seja, de que ele 

havia se recuperado, não apenas que ele ainda não havia morrido).Overjoyed, o 

homem perguntou-lhes a hora em que ele começou a ficar melhor. Os servos 

respondeu: "Ontem à hora sétima a febre o deixou." A sétima hora teria sido o início 

da tarde, em algum momento entre 1 e 3 horas, no mais amplo ajuste de contas. Até o 

momento ele deixou Cana e chegou nas imediações de Cafarnaum, foi depois da meia-

noite ( ontem). É possível que a palavra de Jesus para ele aliviou sua ansiedade sobre seu 

filho, que lhe permite permanecer em Cana, talvez para ouvir e ver mais do Senhor e 

entender a Sua mensagem. Isso teria sido crítico, pois o levou a acreditar plenamente em 

Jesus quando seus servos relatou a cura completa de seu filho, confirmando as afirmações 

do Senhor (v. 53). 

Era o tempo de recuperação de seu filho que o verificado para o pai que um milagre havia 

acontecido, porque ele sabia que a cura de seu filho tinha 

acontecido naquele muito hora em que Jesus tinha dito a ele: "Seu filho 

vive." Quando ele ouviu a notícia, o funcionário real creu ele, juntamente com cada 

membro de toda a sua família (cf. Atos 11:14; 16:15, 31-34; 18: 8; 1 Cor 1:16; 16:15.). 

João concluiu esta conta com a nota de rodapé, Este é novamente um segundo sinal de 

que Jesus realizou quando Ele tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Este ato de cura 

foi a segunda das oito principais sinais de que João registra como prova de que Jesus era 

o Messias. Ele também foi o segundo sinal (o primeiro tenha sido efectuado nas bodas de 

Cana [2: 1-11]) Ele tinha realizado na Galiléia.Que não foi o segundo milagre de Jesus 

em geral fica claro a partir 02:23. Neste caso, a verificação impressionante do poder de 

Jesus levantou o real oficial todo o caminho do sinal de procura de incredulidade a 

verdadeira fé salvadora. 

 

14. O Perseguido Jesus (João 5: 1-16) 

Depois destas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a 

Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um 

tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo cinco 

pórticos. Nestes jazia uma multidão de pessoas que se achavam 

enfermos, cegos, coxos, e murcha, [esperando o movimento das 

águas; pois um anjo do Senhor desceu em certo tempo o tanque, e 

agitava a água; quem quer que, em seguida, em primeiro lugar, 

após o acirramento da água, entrou em cena foi bem feito a partir 

de qualquer doença com a qual ele estava aflito.] Um homem 

estava lá, que estava doente há 38 anos. Quando Jesus viu 

deitado, e sabia que ele já tinha sido um longo tempo nessa 

condição, Ele lhe disse: "Você quer ser curado?" O enfermo 

respondeu-lhe: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no 



tanque, quando a água é agitada, mas, enquanto eu vou, desce 

outro antes de mim." Jesus disse-lhe: "Levanta-te, toma o teu leito 

e anda". Imediatamente, o homem tornou-se bem, e pegou seu 

pallet e começou a andar. Agora era o sábado no mesmo 

dia. Então os judeus estavam dizendo ao homem que tinha sido 

curado: "Hoje é sábado, e não é permitido para você levar seu 

pallet." Mas ele respondeu-lhes: "Aquele que me fez bem foi o 

único que me disse: 'Toma o teu leito e anda." Eles lhe 

perguntaram: "Quem é o homem que te disse: Marque o teu leito 

e anda' ? " Mas o homem que fora curado não sabia quem era, 

porque Jesus se escapuliu enquanto havia uma multidão naquele 

lugar. Mais tarde Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: "Eis 

que já estás curado; não peques mais, para que nada pior 

acontece com você." O homem foi embora, e disse aos judeus que 

Jesus era o que o havia curado. Por esta razão os judeus 

perseguiram a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. (5: 1-

16) 

O ministério terreno do Senhor Jesus Cristo criou uma sensação sem precedentes em 

Israel. Por três anos e meio, ele realizou obras miraculosas diferente de tudo já visto antes 

(João 15:24;. Cf. Mt 09:33; Marcos 02:12). Esses sinais autenticado como o Filho de 

Deus e Messias (Matt. 11: 2-5). Em Sua compaixão e graça, Jesus freqüentemente 

escolheu para fazer milagres que aliviou o sofrimento das pessoas.Ele curou a doença-

doente praticamente banir do Israel para a duração da sua levantou-ministério os mortos, 

expulsai os demônios, e alimentou grandes multidões de pessoas com fome. 

O Senhor também ensinou a respeito do reino de Deus com ousadia, confiança e 

autoridade. Ao contrário dos escribas, que citou principalmente outras autoridades 

humanas, Jesus falou com o poder divino do Filho de Deus (cf. Mt 5: 21-22, 27-28, 31-

32, 33-34, 38-39, 43. -44). Como resultado, "as multidões estavam maravilhados com o 

seu ensino, pois Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas" (Mt 

7: 28-29.), E "todas as pessoas foram pendurado em cada palavra Ele disse: "(Lucas 

19:48). Mesmo os seus inimigos reconheceu: "Nunca um homem fala a maneira que este 

homem fala" (07:46). 

Entusiasmado com Seus milagres surpreendentes e poderosa pregação, as pessoas 

correram para Jesus. Mateus 04:25 relata que "grandes multidões o seguiam desde a 

Galiléia e da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão." Após o Sermão da 

Montanha ", quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam" (Mat. 8: 

1). Em outra ocasião, "grandes multidões se reuniram para ele, assim que entrou num 

barco e sentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia" ouvir sua pregação (Mat. 13: 

2). Do outro lado do Jordão, na região predominantemente Gentil de Perea, "grandes 

multidões o seguiam, e curou-as ali" (Mateus. 19: 2; cf. 20:29; João 6: 2, 5). Lucas registra 

um momento em que "tantos milhares de pessoas se reuniram em conjunto [para ouvir 

Jesus] que eles estavam pisando em uns aos outros" (Lucas 12: 1). 

Mas a popularidade avassaladora que Jesus experimentou não foi tão benéfica como ele 

apareceu. As multidões que se reuniram com ele consistia principalmente de 

curiosos. Eles não foram dedicados a Ele como Senhor e Messias, mas o seguiu para a 

emoção, curas, e comida de graça Ele forneceu (cf. 6,26). Em um ponto, eles estavam tão 

entusiasmados com o que percebiam como o programa de bem-estar social sobrenatural 



de Jesus que eles tentaram fazê-lo rei (06:15). Mas porque eles não eram geralmente 

comprometida com ele ou seu evangelho do reino, Jesus não cometeu-se a eles (2:24; 

6:26, 64). 

Em última análise, as multidões volúveis rejeitado Jesus (6:66), seguindo o exemplo de 

seus líderes religiosos. Esses líderes, especialmente os fariseus (a seita religiosa mais 

influente do judaísmo), montou uma campanha implacável de mentiras contra Jesus, 

falsamente acusado de ser um endemoninhado samaritano (08:48) de nascimento 

ilegítimo (08:41). Como observado anteriormente, eles ainda atribuído Seus sinais 

milagrosos para o poder de Satanás (Mt 9:34;. 10:25; 12:24; Marcos 3:22; Lucas 

11:15). Rejeição final da nação veio no julgamento de Jesus perante Pilatos, quando, 

instado pelos líderes religiosos, a multidão gritou: "Crucifica-o! ... O seu sangue será 

sobre nós e sobre nossos filhos!" (Mat. 27:23, 25). Na sua morte, Jesus tinha apenas um 

punhado de identificação verdadeira discípulos-120 em Jerusalém (Atos 1:15) e outra de 

500, provavelmente na Galiléia (1 Cor. 15:. 6; cf. Mt 28: 7, 16). 

Como crônicas de Seu ministério, os evangelhos gravar a crescente onda de oposição que 

Jesus enfrentou (por exemplo, Mateus 9: 27-34; 11:. 20-30; 12: 1-14, 22ff .; 13: 54-58; 

15 : 1-20; 16: 1-4, 21; 21: 15-16, 23-27; 22: 15-46; 28: 11-15; Lucas 4: 16-31; 11: 14-23; 

13: 10-17; João 03:32; 7: 30-52; 8: 12-20, 31-59; 9: 13-41; 10: 19-39; 11: 45-

53). Resumindo rejeição de Jesus de Israel, João observou: "Ele veio para os Seus, e 

aqueles que foram os seus não o receberam" (01:11). O povo judeu eram hostis a ele por 

causa de tanto seu legalismo hipócrita e suas ideias falsas sobre sua missão (eles olharam 

para um messias político-militar que iria libertá-los do jugo de Roma). Depois de sua 

morte, eles continuaram a rejeitá-lo por causa do escândalo da cruz (1 Cor 1:23;. Gal 

5:11.). 

Os capítulos 5 a 7 do Evangelho de João, note o início da mudança da nação na atitude 

para com Jesus de reserva (cf. 3:26; 4: 1-3) a rejeição pura e simples (resumido em 

7:52). Os capítulos 5 e 7 descrevem a oposição que enfrentou na Judéia; capítulo 6 

registra a oposição na Galiléia. Os primeiros dezesseis versículos do capítulo 5, que 

relatam a polêmica gerada pela cura de um homem doente no Sábado Jesus ', assinala o 

início de que a hostilidade. Seria intensificar no capítulo 6, quando muitos dos seguidores 

de Jesus, dispostos a aceitar o Seu ensinamento que Ele era o pão da vida, abandonado 

Ele (6:66).Finalmente, o capítulo 7 registra o endurecimento da oposição oficial, já que 

as autoridades religiosas procurou, sem sucesso, prendê-lo (7: 30-42). 

O surto de hostilidade para com Cristo foi desencadeado por um incidente em uma piscina 

em Jerusalém conhecido como Bethesda. Purificação do templo de Jesus havia agitado 

antagonismo (2: 13-22), que só cresceu como Seu ministério ganhou popularidade (4: 1-

3). Sua rejeição dos judeus hipócritas e Sua violação dos regulamentos judaicos 

tradicionais relativas ao sábado atiçou as chamas do ressentimento para a oposição aberta. 

A passagem pode ser dividida em duas partes: o milagre realizado, eo Mestre perseguidos. 

O milagre 

Depois destas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a 

Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um 

tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo cinco 



pórticos. Nestes jazia uma multidão de pessoas que se achavam 

enfermos, cegos, coxos, e murcha, [esperando o movimento das 

águas; pois um anjo do Senhor desceu em certo tempo o tanque, e 

agitava a água; quem quer que, em seguida, em primeiro lugar, 

após o acirramento da água, entrou em cena foi bem feito a partir 

de qualquer doença com a qual ele estava aflito.] Um homem 

estava lá, que estava doente há 38 anos. Quando Jesus viu 

deitado, e sabia que ele já tinha sido um longo tempo nessa 

condição, Ele lhe disse: "Você quer ser curado?" O enfermo 

respondeu-lhe: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no 

tanque, quando a água é agitada, mas, enquanto eu vou, desce 

outro antes de mim." Jesus disse-lhe: "Levanta-te, toma o teu leito 

e anda". Imediatamente, o homem tornou-se bem, e pegou seu 
pallet e começou a andar. (5: 1-9a) 

A frase , depois destas coisas , indica que este incidente ocorreu em um tempo 

indeterminado após o ministério de Cristo na Galiléia tinha terminado. João gravou 

apenas um evento a partir desse período, a cura do filho do oficial do rei (4: 43-54), mas 

os Evangelhos Sinópticos relacionar muito mais eventos (por exemplo, a rejeição de Jesus 

de Nazaré [Lucas 4: 16-31]; Sua viagem de pregação estendido [Mt 4: 23-24.]; e várias 

curas, incluindo um homem possuído pelo demônio [Marcos 1: 21-28], a mãe-de-lei de 

Pedro [. Mateus 8: 14-17], um leproso [Lucas 5: 12-16], e um paralítico [Marcos 2: 1-

12]). De fato, Lucas 4: 14-9: 50 são todas relacionadas com o seu ministério galileu, como 

é Marcos 1: 14-9: 50. 

João refere-se a uma festa dos judeus seis vezes em seu evangelho (cf. 2:13; 6: 4; 7: 2; 

10:22; 11:55); este é o único que ele não conseguiu identificar 

especificamente. Desde Jesus subiu a Jerusalém para esta festa, ele provavelmente foi 

um dos três grandes festas realizadas na cidade (a Páscoa judaica, Tabernáculos, 

Pentecostes [Weeks]) que todos os homens judeus eram obrigados a comparecer (Dt 

16:16;. cf. Ex 23:17;. 34:23). Talvez João não revelou o nome desta festa particular, 

porque as ações de Jesus nesta ocasião não estão relacionados com suas 

particularidades. O apóstolo provavelmente mencionado apenas para explicar por que 

Jesus estava em Jerusalém. 

Para os leitores que não estavam familiarizados com a cidade, João explicou que existe 

em Jerusalém pela porta das ovelhas, um tanque que é chamado em hebraico 

Betesda, tendo cinco pórticos(Porches). Alguns vêem o uso do verbo no tempo presente 

do apóstolo é uma prova de que João escreveu seu evangelho, antes da destruição de 

Jerusalém em 70 dC O uso do tempo presente, no entanto, não é evidência conclusiva 

para uma data próxima da escrita. A piscina, evidentemente, escapou da destruição, 

quando os romanos saquearam Jerusalém, uma vez que um peregrino do século IV para 

a cidade relataram ter visto isso. Assim, ele ainda teria sido a existência, mesmo que João 

escreveu após o anúncio 70. João foi provavelmente escrito aqui no "presente histórico", 

usando um verbo no tempo presente para se referir a um acontecimento passado; fazê-lo 

teria sido coerente com o seu estilo de escrita em outra parte (cf. 4: 5, 7; 11:38; 12:22; 13: 

6; 18: 3; 20: 1, 2, 6, 18, 26; 21: 13, onde os verbos traduzidos "veio" são, na verdade, no 

tempo presente). (Para uma discussão sobre a data da escrita deste evangelho, consulte a 

introdução). 



O NASB coloca em itálico a palavra portão desde o substantivo modificado pelo 

adjetivo probatikos ("de ou pertencente a ovelha " ) não é expressa no texto. A referência 

é mais provável que a porta das ovelhas mencionado em Neemias 3: 1, 32; 12:39, 

localizado perto do canto nordeste da muralha da cidade não muito longe do 

templo. Bethesda é a transliteração grega de uma hebraico ou aramaico palavra diversas 

vezes entendida como "casa de desabafos" ou "casa de misericórdia" Nos 

cobertos pórticos perto a piscina, onde receberiam alguma proteção contra os 

elementos, havia uma multidão de pessoas que estavam doentes, incluindo os cegos, 

coxos e seco (paralisado). A piscina aparentemente foi alimentado por uma fonte 

intermitente (cf. v. 7), e as pessoas imaginavam que suas águas tinham poderes curativos 

(fontes antigas indicam que a água da piscina tinha um tom avermelhado dos minerais na 

mesma). 

Os primeiros e mais confiáveis manuscritos gregos omitir a última frase do versículo 3 e 

todos verso 4. Outros incluem a passagem, mas marcá-la como falsa. Apesar de sua 

brevidade, a seção omitida contém mais de meia dúzia de palavras ou expressões 

estrangeiras aos escritos de João-incluindo três não foi encontrado em nenhum outro lugar 

no Novo Testamento. Esses fatos, juntamente com a ausência de qualquer menção 

específica de anjos no resto da passagem, indicam que a seção não fazia parte da conta 

original de João. Nos anos depois de João escreveu seu evangelho, escribas, 

aparentemente, acrescentou este material como uma nota marginal de apresentar a 

explicação popular para a agitação da água (v. 7). (A igreja pai cedo Tertuliano referiu-

se à superstição do anjo de agitação da água no final do segundo e início do século 

terceiro.) Manuscritos mais tarde incorporada ao escriba glosas no próprio texto. 

Entre os que estavam reunidos na piscina esperando por um milagre era um homem que 

estava doente há 38 anos. A natureza exata de sua doença não é indicado, mas ele era 

ou paralisados ou fracos demais para se mover livremente por conta própria. Tendo sido 

incuravelmente doente por quase quatro décadas, este homem desde Jesus com uma 

oportunidade para mostrar o seu poder divino. 

Jesus, vendo este homem deitado perto da piscina, sabia (sobrenatural) que já tinha 

sido um longo tempo nessa condição, e disse-lhe: "Queres ficar são?" A pergunta do 

Senhor parece estranho;obviamente, o homem queria ser curado, ou ele não teria sido na 

piscina em primeiro lugar. Mas Jesus nunca envolvido em irreverente, conversa 

ociosa. Sua pergunta serve a vários propósitos: ele garantiu toda a atenção do homem, 

com foco em sua necessidade, ofereceu-lhe a cura, e comunicou-lhe a profundidade do 

amor ea solicitude de Cristo. 

Mas o homem não conseguiu captar o peso da oferta de Jesus. Em vez de pedir a Jesus 

para a cura, o homem respondeu expressando sua crença nos poderes de cura para a 

piscina. Assim, o homem enfermo respondeu-Lhe: "Senhor, não tenho ninguém que 

me ponha no tanque, quando a água é agitada, mas, enquanto eu vou, desce outro 

antes de mim." Ou não acreditava que um anjo agitou o água (cf. a discussão de vv 

3. b, 4 acima), ele acreditava que quando a água foi agitada (talvez por uma onda da 

fonte), apenas a primeira pessoa na piscina seria curada. Desde que ele não podia se 

mover rápido o suficiente por conta própria, e não tinha ninguém para ajudá-lo, ele nunca 

conseguiu chegar lá primeiro. 



A possibilidade de que Jesus poderia curá-lo nunca entrou em sua mente; na verdade, ele 

nem sabia quem era Jesus (v. 13). Sua única preocupação era encontrar uma maneira de 

ser o primeiro a entrar no tanque quando a água começou a mexer. Talvez ele tenha 

pensado que Jesus poderia ajudá-lo, esperando lá com ele e levando-o para a água quando 

o tempo estava certo. Mas ele certamente nunca considerou que, em um momento, Jesus 

poderia milagrosamente fazê-lo completamente bem. Não há dúvida de anos não para 

torná-lo primeiro na água o deixou amargurado e sem esperança. Assim, "v. 7 lê menos 

como uma resposta apt e sutil à pergunta de Jesus do que como os resmungos crotchety 

de um homem muito perspicaz de idade e não quem pensa que ele está respondendo a 

uma pergunta estúpida" (DA Carson, O Evangelho Segundo João , A Coluna New 

Testament Commentary [Grand Rapids: Eerdmans, 1991], 243). Como muitas pessoas, 

suas expectativas de que Jesus podia fazer por ele foram limitados ao que ele acreditava 

que era possível. 

Mas Jesus deu o homem aleijado muito mais do que ele jamais poderia ter esperado, 

ordenando-lhe com autoridade, "Levanta-te, pega na tua pallet e anda" (cf. Marcos 

02:11). Três verbos no imperativo expressar a integralidade da cura: o homem estava de 

pé, levar a esteira de palha que ele estava deitado, e ir embora. Assim como Jesus falou 

eo mundo foi criado (Gen. 1: 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26; cf. João 1: 3; Colossenses 1:16; 

Heb 1: 2.), assim também suas palavras tinham o poder de criar um novo corpo (cf. Mt 

8:16; 9:. 6; Marcos 02:11; Lucas 06:10; 13:12). Ao contrário de muitas supostas curas 

modernas, as curas de Jesus estavam completos e instantânea, com ou sem fé. Esta prova 

o ponto, uma vez que o homem exibiu nenhuma fé em Jesus em tudo. No entanto, ele foi 

curado imediatamente e integralmente. João registra que ele imediatamente ... tornou-

se bem, e pegou seu pallet e começou a andar. 

Um dos mais cruéis mentiras de "curandeiros" contemporâneos é que as pessoas que não 

cicatrizam são culpados de incredulidade pecaminosa, a falta de fé, ou uma "confissão 

negativa". Em contraste, aqueles a quem Jesus curou nem sempre fé manifestas 

antecipAdãoente (cf. Mt 8: 14-15; 9: 32-33.; 12: 10-13, 22; Marcos 7: 32-35; 8: 22-25 ; 

Lucas 14: 1-4; 22: 50-51; João 9: 1-7), e este homem é um excelente exemplo. 

Este incidente ilustra perfeitamente a graça soberana de Deus em ação (cf. v. 21). Fora de 

todas as pessoas doentes na piscina, Jesus escolheu para curar esse homem. Não havia 

nada sobre ele que o fez mais merecedor do que os outros, nem ele procurar Jesus; Jesus 

aproximou-se dele. O Senhor não escolheu-o porque previu que ele tinha a fé para 

acreditar em uma cura; ele nunca fez crença expressa de que Jesus poderia curá-lo. Por 

isso, é na salvação. Fora da multidão espiritualmente mortos da raça caída de Adão, Deus 

escolheu e redimiu o seu eleito, não por causa de qualquer coisa que eles fizeram para 

merecê-lo, ou por causa de sua fé prevista, mas por causa de sua escolha soberana (6:37; 

Rm 8.: 29-30; 9:16; Ef. 1: 4-5; 2: 4-5.; 2 Tessalonicenses 2:13; Tito 3: 5). Até mesmo a 

fé para acreditar foi um presente soberano (Ef. 2: 8-9). 

O Mestre Perseguidos 

Agora era o sábado no mesmo dia. Então os judeus estavam 

dizendo ao homem que tinha sido curado: "Hoje é sábado, e não 

é permitido para você levar seu pallet." Mas ele respondeu-lhes: 

"Aquele que me fez bem foi o único que me disse: Marque o teu 

leito e anda." "Eles lhe perguntaram:" Quem é o homem que te 



disse: Marque o teu leito e anda? " Mas o homem que fora curado 

não sabia quem era, porque Jesus se escapuliu enquanto havia 

uma multidão naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou-o no 

templo e disse-lhe: "Eis que já estás curado; não peques mais, 

para que nada pior acontece com você." O homem foi embora, e 

disse aos judeus que Jesus era o que o havia curado. Por esta 

razão os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia estas coisas no 
sábado. (5: 9b-16) 

Nota aparentemente incidental de João de que a cura ocorreu no sábado , na realidade, é 

a chave para este incidente. Ele prepara o terreno para a hostilidade aberta que as 

autoridades judaicas que se manifesta em direção a Cristo. A fúria de sua oposição, 

alimentada neste piscina, só agravaria durante todo o restante do Seu ministério terreno, 

finalmente culminando em sua morte. 

Recusa de Jesus para observar o sábado regulamentos legalistas e artificiais de tradição 

rabínica era um grande ponto de discórdia entre Ele e instituição religiosa de Israel (cf. 

Mateus 12: 1-14.; Marcos 2: 23-3: 6; Lc 6: 1 -11; 13: 10-17; 14: 1-6; João 7: 21-23; 9: 

14-16). Na verdade, o Senhor escolheu deliberAdãoente para curar este homem no sábado 

para enfrentar legalismo judaico superficial e à falência. A condição do homem não era 

uma ameaça à vida, e ele estava constantemente na piscina. Jesus poderia facilmente ter 

escolhido outro dia para curá-lo. Mas o Senhor não só queria mostrar misericórdia para 

com este homem; Ele também queria chamar a nação ao arrependimento, confrontando 

as estipulações auto-justos e anti-bíblicas que levaram à sua ilusão da vida espiritual. Eles 

se tornaram especialistas em substituição de suas tradições para os comandos de Deus 

(Mat. 15: 9). 

Observando os regulamentos sábado foi central para o judaísmo legalista dos dias de 

Jesus. Gerald L. Borchert observa, 

O sábado tinha se tornado um tema que permeia na vida judaica .... Tão importante foi o 

sábado que uma grande parte da Mishná foi dedicada à Sabbath regras. Sabbath 

obediência tornou-se, de facto, uma questão escatológica pois pensava-se, pelo menos, 

minimamente que a vinda do Messias estava ligada à manutenção perfeita de um 

sábado. As ações de Jesus foram, assim, considerada pelos judeus orientadas sábado 

como sendo diametralmente oposta às expectativas dos rabinos que provavelmente teria 

categorizados Jesus como um libertário antinomian. Ele não parece estar preocupado com 

as regras preciosas dos rabinos. 

Não só em João, mas também nos sinóticos é retratado como Jesus aparentemente 

despreocupado pelas tradições rabínicas sobre o sábado .... As regras dos rabinos eram 

um mal-entendido do projeto de Deus para o sábado. O sábado não era o meio para a 

aprovação de Deus, como os rabinos parecem ter sugerido. O sábado não foi apenas uma 

regra para os seres humanos, mas um presente para os seres humanos (cf. Mc 2,27). Era 

para ser usado para honrar a Deus e beneficiar seu povo. Mais importante ainda, Jesus era 

o Senhor do sábado (cf. Marcos 2:28). Se, portanto, qualquer um tem o direito de atuar 

no sábado, foi Jesus. ( João 1-11, A Commentary New American.. [Nashville: Broadman 

& Holman, 2002], 228-29 itálico no original) 



O Antigo Testamento proibido trabalhar no sábado (Ex 31: 12-14; 35: 2.), Mas não 

especificou exatamente que tipo de trabalho era proibido. Parece, no entanto, que de um 

emprego habitual estava à vista.Os israelitas não deviam participar de suas normais, de 

uma semana ocupações no dia de sábado. 

Mas a tradição rabínica foi muito além do que, listando trinta e nove categorias proibidas 

de transporte de mercadorias, incluindo o trabalho. A proibição rabínica contra o 

transporte de cargas no sábado foi ostensivamente com base em passagens como Neemias 

13: 15-18 e Jeremias 17: 21-22. Essas passagens, no entanto, foram destinadas a 

indivíduos que realizaram seu negócio comum, seus meios de subsistência ou de 

ocupação, no sábado. Assim, eles não se aplicam ao homem curado, desde que ele não 

ganhar a vida por carregando sua esteira. 

No entanto, foi por sua violação da lei rabínica (mas não bíblica) que os judeus (as 

autoridades religiosas) confrontou o homem que estava curada. "Hoje é sábado", eles 

declararam a ele, indignado, "e não é admissível para você levar seu pallet." Em vez 

de regozijo que estava curado, eles castigou-o para quebrar suas regras triviais. Eles 

estavam muito mais preocupados com os regulamentos legalistas do que com a do homem 

bem-estar (cf. Mateus 23: 4.) -uma Atitude pela qual o Senhor acentuAdãoente os 

repreendeu (Mateus 23:.. 13 e ss). A falsa religião do Judaísmo, como todos os sistemas 

falsos, não pode mudar o interior, por isso é deixado para manipular a vida do lado de 

fora. 

Travado no ato de violar regulamentos tradicionais de sábado, o homem tentou se 

defender, deslocando a responsabilidade de Jesus. Ele respondeu: "Aquele que me fez 

bem foi o único que me disse: Marque o teu leito e anda." O medo das autoridades é 

um contraste marcante com o ex-cego em João 9, que corajosamente confrontou-os (João 

09:17, 24-33). Como Leon Morris ironicamente observa: "O homem não era o material 

de que são feitos os heróis ( O Evangelho Segundo João, A Commentary New 

International sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 306). 

Para não ser adiadas, as autoridades imediatamente lhe perguntou: "Quem é o homem 

que te disse: 'Toma o teu leito e anda?" O que o homem, eles exigiram, teria a audácia 

de chamar para tal violação Sabbath e ostentar a autoridade dos rabinos? Quem se 

atreveria a violar as "tradições dos anciãos" (Marcos 7: 3), que se comparado com o 

direito inviolável de Deus? Tal atrevimento precisava ser tratada de uma só vez. Mais 

uma vez, eles provaram ser muito mais preocupado com as minúcias da lei do que com 

as questões, tais como a de maior peso a misericórdia que tinha sido mostrado para esta 

pessoa necessitados (cf. Mat. 23:23). 

Para sua decepção, o homem que fora curado não sabia quem era quem lhe tinha 

ordenado. O desconhecido se aproximou dele, o curou, e saiu sem dar-lhe o seu 

nome. Nem poderia o homem apontá-lo às autoridades, porque Jesus se escapuliu 

enquanto havia uma multidão naquele lugar (cf. 08:59; 10:39; 12:36). Mas Jesus não 

abandonou este homem. Mais tarde, ele encontrou-o no templo e disse-lhe: "Eis que já 

estás curado; não peques mais, para que nada pior acontece com você." séria 

advertência de Nosso Senhor reflete uma importante verdade bíblica. Embora a Escritura 

é clara que a doença não é sempre um resultado imediato do pecado pessoal (9: 1-3), mas 

também ensina que algumas doenças estão diretamente relacionadas ao deliberar 

desobediência. Por exemplo, após cometer adultério e assassinato, Davi gritou: "Quando 



fiquei em silêncio sobre o meu pecado, meu corpo definhava por eu gemer durante todo 

o dia para dia e de noite a tua mão pesava sobre mim;. Minha vitalidade foi drenada como 

com a febre calor do verão "(Sl 32: 3-4; cf. Sl. 38: 1-8.). Nessa mesma linha, Moisés 

advertiu Israel: 

Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste 

livro, para temeres este nome honrado e impressionante, o Senhor, teu Deus, então o 

Senhor vai trazer pragas extraordinárias sobre você e seus descendentes, mesmo grave e 

duradoura pragas e doenças miseráveis e crónicas. Ele vai trazer de volta em você todos 

os males do Egito de que você estava com medo, e eles vão se unir a você. Também toda 

enfermidade e toda praga que, não está escrito no livro desta lei, o Senhor vai trazer em 

você até que sejas destruído. (Dt 28: 58-61; cf. Lev. 26: 14-16.) 

Mesmo na era da igreja, Paulo escreveu aos Coríntios: "Por esta razão [por causa do seu 

pecado] há entre vós muitos fracos e doentes, e uma série de sono [morreram]" (1 Cor. 11:30). 

O entendimento mais natural de advertência do Senhor, então, é que a doença do homem 

foi o resultado do pecado pessoal específico de sua parte. Se o homem insistiu em pecado 

não arrependido, Jesus advertiu, ele iria sofrer um destino infinitamente pior do que 38 

anos de uma doença, ou seja, a punição eterna debilitante no inferno. 

A resposta do homem sugere que ele deixou de acatar a advertência de Jesus, uma vez 

que ele prontamente foi embora, e disse aos judeus que Jesus era o que o havia 

curado. É surpreendente que ele aceitaria essa cura depois de quase quatro décadas de 

um sofrimento terrível e em seguida, se afastar de Jesus e mostrar a sua lealdade para com 

os judeus, que o odiava. Isso tem que ser um dos grandes atos de ingratidão e 

incredulidade obstinada nas Escrituras. Ele não tinha a intenção de louvar ou adorar a 

Jesus para curá-lo. Desde os judeus já haviam manifestado hostilidade aberta em direção 

a Jesus (vv. 10-12), que teria sido incrivelmente ingênuo pensar que eles agora reagir 

positivamente. Ele ajudou ainda mais a sua hostilidade ao identificar Jesus. O mais 

provável, as ações do homem eram mais uma tentativa de defender-se por quebrar o 

sábado regulamentos; agora ele poderia responder à pergunta do versículo 12 das 

autoridades nomeando Jesus (cf. a discussão de vv. 11-13 acima). 

Os judeus também ignorou o milagre, como sempre faziam, de modo que o resultado era 

previsível: os judeus eram continuamente (como o tempo do verbo deixa 

claro) perseguir Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Não só ele foi culpado (em 

suas mentes) de violar o sábado Si mesmo, mas ainda pior, ele havia incitado outro para 

fazê-lo. Assim começou a sua oposição aberta para Jesus-perseguição que acabaria por 

resultar na sua morte. 

A sorte estava lançada. Jesus não só tinha confrontado legalismo judaico na sua essência, 

ao ignorar as suas regras de sábado, mas também tinha desafiou-os com sua verdadeira 

identidade como o Filho de Deus, em quem "toda a plenitude da Divindade habita em 

forma corpórea" (Col. 2: 9). Tão impossível como é de imaginar, a oposição dos judeus a 

seu próprio Messias iria endurecer e intensificar, até que finalmente foram capazes de 

satisfazer seus corações perversos quando "crucificado o Senhor da glória" (1 Cor. 2: 8). 



 

15. A reivindicação mais polemica já feita 

(João 5: 17-24) 

Mas Ele respondeu-lhes: "Meu Pai trabalha até agora, e eu 

trabalho também." Por esta razão, portanto, os judeus 

procuravam ainda mais procuravam matá-lo, porque não só 

violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, 

fazendo-se igual a Deus. Portanto, Jesus respondeu, e foi dizendo-

lhes: «Em verdade, em verdade eu vos digo, o Filho nada pode 

fazer de si mesmo, a menos que seja algo que Ele vê o Pai fazer; 

porque tudo quanto ele faz, essas coisas o Filho também faz como 

forma Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que ele 

mesmo faz;. e que o Pai lhe mostrará maiores obras do que estas, 

de modo que você vai se maravilhar Pois, assim como o Pai 

ressuscita os mortos e lhes dá vida. , mesmo assim também o Filho 

dá vida a quem Ele quer. Por nem mesmo o Pai a ninguém julga, 

mas deu todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o 

Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o 

Pai que o enviou. verdade, em verdade vos digo que quem ouve a 

minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e 

não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 

" (5: 17-24) 

Ao longo dos séculos, os estudiosos e os céticos têm dado muitas respostas diferentes à 

pergunta: "Quem é Jesus Cristo?" Sua vida é o mais influente já viveu, e seu impacto 

continua a escalar. Ainda assim, a verdadeira identidade de Jesus ainda é muito debatido 

pelos historiadores modernos e teólogos. Opiniões Inúmeros têm aparecido como 

incrédulos têm tentado explicar a verdade sobre ele. 

Os líderes judeus da época de Jesus, motivados por seu próprio ciúme amargo, acusaram 

de ser um samaritano (08:48), que foi-endemoninhado (07:20; 08:52), insano (10:20), e 

de nascimento ilegítimo (08:41). Embora eles não podiam negar o poder surpreendente 

de Jesus, eles minimizaram o fato como sendo de origem satânica (Mat. 12:24). Seus 

sucessores semelhante injuriado Jesus como "um transgressor em Israel, que praticava 

magia, desprezou as palavras dos sábios, [e] levou o povo ao erro" (FF Bruce, História 

do Novo Testamento [Garden City, NY: Anchor, 1972], 165 ). 

Os céticos teológicas e liberais dos séculos XVIII e XIX, tinham a intenção de negar a 

divindade de Jesus. Eles viram como o professor moral estritamente humana por 

excelência, nos quais a centelha divina inerente a todas as pessoas queimadas com mais 

intensidade. Em suas mentes, vida sacrificial de Jesus desde a humanidade com um 

modelo que todos devem seguir, mas não com um meio pelo qual os homens poderiam 

ser salvos. Assim, ele foi "um exemplo para a fé, e não o objeto da fé" (J. Gresham 

Machen, Cristianismo e Liberalismo [Reprint; Grand Rapids: Eerdmans, 1974], 85). 

Para os existencialistas do século XX, como o altamente influente Rudolf Bultmann, o 

Jesus da história, mas tudo foi incognoscível. Isso não me incomoda Bultmann, no 



entanto, uma vez que ele acreditava que o "Cristo da fé" inventado pela igreja ainda 

poderia fornecer a base para uma verdadeira experiência religiosa. Teólogos neo-

ortodoxa, como Karl Barth, não estavam dispostos a ignorar tão completamente o 

significado factual da vida de Jesus ou a Sua divindade. No entanto, eles não estavam 

dispostos a aceitar e acreditar que o registro bíblico de Cristo em um sentido 

verdadeiramente histórico. 

Outras concepções de gama Jesus do revolucionário sociopolítica cruzada da teologia da 

libertação, para o sábio judeu cínica do Seminário Jesus, para o herói da contracultura dos 

musicais de rock Godspelle Jesus Cristo Superstar. Mas todos esses pontos de vista 

fantasiosas e blasfemas estão longe da Deus-homem revelado nas Sagradas 

Escrituras. Eles dizem mais sobre as imaginações incredulidade e pervertidos obstinados 

das pessoas que os criaram do que sobre a verdadeira identidade de Jesus. 

Ironicamente, em todo o debate sobre Ele, própria auto-testemunho de Jesus é raramente 

considerado razoável. Será que ele, como o cristianismo histórico sempre manteve, a 

pretensão de ser Deus encarnado em carne humana? Ou, como argumentam os céticos, 

fizeram os seus seguidores mais tarde inventar essas alegações e atribuí-los a Ele? Tudo 

isso bolsa pseudo descrente ignora o relato bíblico da Sua vida e ministério, o que não 

deixa dúvida legítima sobre quem Jesus declarou-se, e quem Ele era. 

Jesus falava freqüentemente de Sua única origem, do além, de ter preexistido no céu antes 

de vir a este mundo. Para os judeus hostis Ele declarou: "Vós sois de baixo, eu sou de 

cima; vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo" (8:23). "O que, então," Ele 

perguntou: "se você vir o Filho do Homem subir para onde estava antes?" (6:62). Em Sua 

oração sacerdotal, Jesus falou da glória que Ele tinha com o Pai antes que o mundo 

existisse (17: 5). Em João 16:28 Ele disse a seus discípulos: "Saí do Pai e vim ao mundo;. 

Eu estou deixando o mundo de novo e vou para o Pai" 

Jesus assumiu as prerrogativas da divindade. Ele alegou ter controle sobre destinos 

eternos das pessoas (8.24; cf. Lucas 12: 8-9; João 5:22, 27-29), para ter autoridade sobre 

a instituição divinamente ordenado do sábado (Mateus 12: 8. ; Marcos 2:28; Lc 6: 5), para 

ter o poder para responder a oração (João 14: 13-14; cf. Atos 7:59; 9: 10-17), e ter o 

direito de receber adoração, fé e obediência devida somente a Deus (Mateus 21:16; João 

14:. 1; cf. João 5:23). Ele também assumiu o direito de perdoar pecados (Marcos 2: 5-11) 

-algo que, como Seus adversários chocados entendi, somente Deus pode fazer (v. 7). 

Jesus também chamou os anjos de Deus (Gn 28:12; Lucas 12: 8-9; 15:10; João 1:51) Seus 

anjos (Mt 13:41; 24: 30-31.); Os eleitos de Deus (Lucas 18: 7; Rom 8:33.) Seus eleitos 

(Mt 24: 30-31.); eo reino de Deus (Mt 0:28; 19:24; 21:31; Marcos 1:15; Lucas 4:43; João 

3: 3.). Seu reino (Matt 13:41; 16:28; cf. Lc 1 : 33; 2 Tm 4: 1).. 

Quando uma mulher samaritana lhe disse: "Eu sei que vem o Messias (que se chama o 

Cristo); quando isso vier, Ele vai declarar todas as coisas para nós" (4:25) Jesus 

respondeu: "Eu que falar com você am Ele "(v. 26). Em Sua oração sacerdotal ao Pai, Ele 

se referiu a si mesmo como "Jesus Cristo, a quem enviaste" (17: 3); "Cristo" é o 

equivalente grego da palavra hebraica traduzida como "Messias". Quando perguntado 

pelo seu julgamento pelo sumo sacerdote, "Você é o Cristo, o Filho do Deus 

Bendito?" (Marcos 14:61) Jesus respondeu simplesmente: "Eu sou" (v. 62). Ele também 



aceitou, sem correção ou alteração, os testemunhos de Pedro:, Marta (João 11:27), e 

outros (por exemplo, Matt 09:27; 20.: 30-31) (Mt 16, 16-17.) Que ele era o Messias. 

Descrição favorita do Senhor de Si mesmo era "Filho do Homem" (cf. Mt 08:20; Marcos 

02:28; Lucas 06:22; João 9: 35-37., Etc.). Embora esse título parece forçar sua 

humanidade, ele também fala de sua divindade. Uso do termo de Jesus deriva Daniel 7: 

13-14, onde o Filho do homem está em pé de igualdade com Deus, o Pai, o Ancião dos 

Dias. 

Os judeus se viram coletivamente como filhos de Deus pela criação. Jesus, no entanto, 

afirmou ser o Filho de Deus por natureza. "Todas as coisas me foram entregues por meu 

Pai", Jesus afirmou, "e ninguém conhece o Filho senão o Pai; e ninguém conhece o Pai 

senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar" ( Matt. 11:27). Em João 5: 25-26 

Ele disse: "Em verdade, em verdade vos digo que, a hora vem, e agora é, em que os mortos 

ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão Por apenas. assim como o 

Pai tem a vida em si mesmo, assim Ele deu ao Filho também ter a vida em si mesmo. 

" Depois de receber a notícia de que Lázaro estava doente Jesus disse aos discípulos: 

"Esta enfermidade não é para terminar na morte, mas para a glória de Deus, para que o 

Filho de Deus seja glorificado por ela" (11: 4). Quando perguntado a seu julgamento, "És 

tu o Filho de Deus, então?" Jesus respondeu: "Sim, eu sou" (Lucas 22:70; cf. Mc 14: 61-

62). Em vez de rejeitar o título, o Senhor abraçou sem desculpas ou constrangimento (Mt 

4: 3, 6; 08:29; Marcos 3: 11-12.; Lucas 04:41; João 1: 49-50; 11:27) . 

As autoridades judaicas hostis entendeu claramente que o uso do título Filho de Deus de 

Jesus era uma reivindicação de divindade. Caso contrário, eles não teriam acusaram de 

blasfêmia (cf. 10,36). Na verdade, ele era "pretensão de ser o Filho de Deus que levou os 

judeus a exigir sua morte:" Os judeus responderam [Pilatos], 'Jesus Nós temos uma lei, e 

segundo esta lei ele deve morrer, porque Ele se fez fora para ser o Filho de Deus "(19: 

7). Mesmo quando Ele estava na cruz, alguns zombavam dele, zombando: "Ele confia em 

Deus, deixe Deus salvá-lo agora, se Ele se deleita nEle, pois Ele disse: 'Eu sou o Filho de 

Deus" (Mateus 27.: 43). 

Jesus indignou ainda mais os judeus incrédulos, tomando para si o nome da aliança de 

Deus, "eu sou" (Yahweh). Esse nome era tão sagrado para os judeus que eles se recusaram 

a mesmo pronunciá-lo, para que não levá-la em vão e sofrer julgamento (cf. Ex. 20: 

7). Em João 8:24 Jesus advertiu que aqueles que se recusam a acreditar que Ele é o Senhor 

perecerão eternamente: "Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque 

se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. " (A palavra "Ele" não está no 

original grego). Mais tarde nesse capítulo "Jesus disse-lhe [Seus ouvintes]: 'Em verdade, 

em verdade eu vos digo: antes que Abraão existisse, eu sou" (v 58. ). Ao contrário de 

muitos negadores modernos de sua divindade, os judeus sabiam exatamente o que Ele 

estava reivindicando, como sua subsequente tentativa de apedrejá-lo por blasfêmia deixa 

claro (v. 59). Em João 13:19 Jesus disse aos discípulos que quando o que Ele previu 

aconteceu, eles acreditam que Ele é o Senhor. Mesmo os seus inimigos, vindo para 

prendê-lo no Getsêmani, ficaram impressionados com seu poder divino e caiu no chão, 

quando Jesus disse: "Eu sou" (18: 5-8). 

Todas as linhas de provas supracitadas convergem num ponto incontornável: Jesus Cristo 

alegou absoluta igualdade com Deus. Assim, Ele podia dizer: "Eu eo Pai somos um" 

(10:30); "Quem me vê a mim vê aquele que me enviou" (0:45); e "Quem me vê a mim vê 



o Pai" (14: 9). Aqueles que negam que Jesus afirmou ser Deus deve negar a precisão 

histórica e veracidade dos registros do evangelho e, assim, estabelecer-se como fontes 

superiores de verdade. Eles estão dizendo que eles sabem mais sobre o que era verdade 

há dois mil anos do que as testemunhas oculares inspiradas. Tal ceticismo é injustificada, 

no entanto, uma vez que o Novo Testamento é de longe o documento mais bem atestada 

do mundo antigo (cf. FF Bruce, Os Documentos do Novo Testamento:? Eles são de 

confiança (Downers Grove, Ill .: InterVarsity, 1973) . Os céticos são também duramente 

pressionado para explicar por seguidores judeus monoteístas Jesus teria abraçado a Sua 

divindade tão cedo na história da igreja para além de suas próprias reivindicações. 

William Lane Craig observa, 

Dentro de vinte anos da crucificação uma cristologia full-blown proclamando Jesus como 

Deus encarnado existiu. Como explicar esta adoração por judeus monoteístas de um de 

seus compatriotas como o Deus encarnado, além das demandas do próprio Jesus? ... Se 

Jesus nunca fez tais reivindicações, então a crença dos primeiros cristãos, a este respeito 

se torna inexplicável. ( Apologética: An Introduction[Chicago: Moody, 1984], 160) 

Esta seção afirmar a divindade de Nosso Senhor decorre directamente do confronto que 

surgiu quando Jesus curou um homem enfermo no sábado (vv. 1-16). O Senhor não violar 

os regulamentos sábado do Antigo Testamento, mas sim as adições rabínicas desses 

regulamentos. No entanto, Ele não se defendeu, apontando a distinção entre lei de Deus 

e da tradição estranha do homem. Em vez disso, ele respondeu com uma muito mais 

radical forma-Manteve que Ele era igual a Deus e, portanto, tinha o direito de fazer o que 

quisesse no sábado. O resultado é um dos mais profundos discursos cristológicas em toda 

a Escritura. Nos versículos 17-24 Jesus faz cinco reivindicações inconfundíveis à plena 

igualdade com Deus: Ele é igual ao Pai em Sua pessoa, em suas obras, em Seu poder 

soberano, em seu julgamento, e, a honra que Lhe é devido. 

Jesus é igual a Deus em Sua Pessoa 

Mas Ele respondeu-lhes: "Meu Pai trabalha até agora, e eu 

trabalho também." Por esta razão, portanto, os judeus 

procuravam ainda mais procuravam matá-lo, porque não só 

violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, 
fazendo-se igual a Deus. (5: 17-18) 

Como observado no capítulo anterior deste volume, a observância do sábado foi o cerne 

do culto judaico no tempo de Jesus. A resposta do Senhor para aqueles que o desafiou 

para violá-la (5:16), "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também", implica 

que o sábado não foi instituído para benefício de Deus, mas para o homem do (Marcos 

2:27 ). Em outras palavras, a restrição de sábado sobre o trabalho não se aplicava a 

Deus; Ele não era obrigado a descansar em cada sétimo dia. É verdade que, no final da 

semana da criação, Ele "descansou no sétimo dia de toda a obra que fizera" (Gn 2: 2). Isso, 

porém, não foi porque ele estava cansado ou recebido algum benefício, pois "o eterno 

Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra não se cansam ou cansado" (Is. 40:28). Em 

vez disso, foi para dar um exemplo divino para o homem descansar um dia, de cada 

semana (Ex. 20: 9-11). (Para uma discussão da relação do crente do Novo Testamento 

para o sábado do Antigo Testamento, ver John Macarthur,Colossenses e Filemom, A 

Commentary MacArthur Novo Testamento (Chicago:. Moody, 1992), 118-19) 



O significado do sétimo dia é sublinhada pelas três referências a ele em Gênesis 2: 1-

3. De acordo com o versículo 3, Deus "santificou" ("separado", "separado") naquele dia 

para distingui-lo de os seis primeiros, nenhum dos quais são assim designados. Três 

verbos na passagem, cada um deles associado à obra de Deus, revelar por que Ele 

estabeleceu exclusivamente para além do sétimo dia. 

"Concluído" (v. 1) salienta que a obra de Deus na criação foi concluída até o final do 

sexto dia. Em contraste com a teoria da evolução (se ateu ou teísta), a Bíblia nega que o 

processo criativo ainda está em curso. 

Desde Seu trabalho de criação foi concluída, Deus "descansou" (vv. 2-3). Como 

mencionado acima, que não implica qualquer cansaço por parte dele (Isaías 40:28.); o 

verbo apenas indica que até o sétimo dia Deus tinha deixado de fazer a obra da criação 

(cf. Ex. 20:11). 

Finalmente, Deus "abençoou" o sétimo dia (v. 3); isto é, Ele colocou de lado como um 

memorial. Todos os sábados de cada semana serve como um lembrete de que Deus criou 

todo o universo em seis dias, e depois descansou de Sua atividade criadora. 

Mas, como até mesmo os rabinos-se reconhecidos, descanso de Deus sábado (cf. Heb. 4: 

9-10) a partir de sua obra criadora não prescinde Sua obra providencial incessante de 

sustentar o universo (Heb. 1: 3).A declaração de Jesus que Ele trabalhou no sábado, assim 

como o Pai era nada menos do que uma reivindicação a plena divindade e sua igualdade 

com Deus, que "o Filho do Homem é Senhor do sábado" (Mat. 12: 8). Suas palavras 

também serviu como uma repreensão sutil para o sistema legalista judaica, sob o qual Ele 

havia sido indiciado por fazer o bem e de misericórdia no sábado. Afinal, o próprio Deus 

faz o bem e mostra misericórdia no sábado. Jesus, portanto, afirmou que é direito de fazer 

o bem no sábado, uma vez que Deus faz. Ironicamente, mesmo os judeus incrédulos 

realizado atos de misericórdia no sábado (cf. 07:23; Lucas 14: 5) -a mesma coisa para a 

qual eles hipocritamente repreendeu Jesus. 

Os hostis judeus agarrou imediatamente a importação das palavras de Jesus e como 

resultado foram buscar (o tempo do verbo indica ação contínua) ainda mais 

procuravam matá-lo (cf. v. 16). Ele foinão só violava o sábado, mas ainda pior em 

suas mentes, Jesus também foi que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a 

Deus (cf. 10: 30-33). Em contraste com a referência coletiva dos judeus a Deus como 

"nosso Pai", Jesus chama Deus era seu próprio Pai. A implicação clara, que os seus 

adversários facilmente compreendido, era que ele estava afirmando ser totalmente igual 

a Deus na natureza (cf. 1 .: 1; 08:58; 20:28; Fp 2: 6). Em resposta, eles intensificaram 

seus esforços para tirar sua vida (cf. 7: 1, 19, 25; 08:37, 40, 59; 11:53), e não apenas para 

expor seu legalismo auto-intitulado, mas agora com justificação ( em suas mentes), 

porque Ele estava afirmando sua divindade. 

Jesus é igual a Deus em suas obras 

Portanto, Jesus respondeu, e foi dizendo-lhes: «Em verdade, em 

verdade eu vos digo, o Filho nada pode fazer de si mesmo, a menos 

que seja algo que Ele vê o Pai fazer; porque tudo quanto ele faz, 

essas coisas o Filho também faz como forma Porque o Pai ama o 

Filho, e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz;. e que o Pai lhe 



mostrará maiores obras do que estas, de modo que você vai se 

maravilhar ". (5: 19-20) 

Para um simples homem a pretensão de ser Deus era, para os judeus, um ato ultrajante de 

blasfêmia. Portanto, se eles tinham entendido mal Ele, Jesus certamente teria 

imediatamente e negou veementemente fazer tal afirmação (cf. Atos 14: 11-15; 

Apocalipse 19:10; 22: 8-9). Mas em vez disso, tornou-se ainda mais forte e enfática, a 

introdução de Sua próxima declaração com a afirmação solene,verdadeiramente, 

verdadeiramente, eu digo a vocês (cf. a discussão de 3: 3 no capítulo 8 deste 

volume). Em termos mais fortes possíveis, o Senhor afirmou a seus ouvintes que o que 

Ele lhes disse era verdade. Ele defendeu ainda mais a sua cura no sábado, amarrando Suas 

atividades diretamente para as do Pai. "O Filho não pode fazer nada de si 

mesmo", Jesus declarou: "a menos que seja algo que Ele vê o Pai fazer." Ele sempre 

agiu em perfeita harmonia com e subordinação à vontade do Pai. Assim, as suas obras em 

paralelo as do Pai, tanto sua natureza e extensão, para o que o Pai faz, essas coisas 

também o Filho faz da mesma maneira. Obviamente, apenas alguém que é igual ao Pai 

poderia fazer tudo o que Ele faz. Declaração de Cristo, então, foi uma declaração clara de 

sua própria divindade. 

A perfeita harmonia que caracteriza o trabalho conjunto do Pai e do Filho deriva da 

unidade absoluta de essência que eles compartilham (cf. 17,21). Porque eles são um em 

ser, um Deus eterno (10:30), para ver ato Cristo é ver Deus agir (João 12:45; 14: 9-10). Ao 

acusar Jesus de delito, os líderes religiosos estavam realmente fazendo o que eles cobrado 

com Jesus fazendo, impugnar a natureza santa de Deus. 

No versículo 20, Jesus descreveu a unidade do Pai e do Filho como uma união de amor: o 

Pai ama o Filho (cf. 03:35; 17:26; Mt 3:17; 17: 5.; 2 Pedro 1:17 ) e mostra-lhe tudo o 

que ele mesmo está fazendo. Os traduzido verbo amores não é ágape , o amor de 

vontade e escolha, mas phileo , o amor de sentimentos profundos; o calor do afeto que 

um pai sente por seu filho. Esta é a única vez no Novo Testamento, que é usado para se 

referir ao amor do Pai pelo Filho. O presente do indicativo do verbo indica uma 

eternamente ininterrupta e onisciente amor que não deixa espaço para a ignorância, o que 

torna impossível para Jesus não ter tido conhecimento da vontade de Deus, seja a respeito 

do sábado, ou sobre qualquer outra coisa. 

Jesus continuou declarando que o Pai iria mostrar-Lhe ainda maiores obras. Sua cura 

do paralítico havia iludido as multidões. Mas, em obediência ao Pai, Jesus previu que Ele 

iria realizar atos que eram ainda mais espetacular, inclusive ressuscitando os mortos (v. 

21) e julgar todas as pessoas (v. 22). Como resultado, seus ouvintes iria se maravilhar. 

Jesus é igual a Deus em seu poder e soberania 

"Porque, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, 
assim também o Filho dá vida a quem ele quer." (5:21) 

Ao afirmar sua igualdade com Deus, Jesus afirmou que ele tinha o poder paralelo com 

Deus para ressuscitar os mortos , assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá 

vida. A Bíblia ensina que só Deus tem o poder de dar vida aos mortos (Dt . 32:39; 1 Sam 

2: 6; 2 Reis 5:. 7; Atos 26: 8; 2 Cor. 1:. 9; Heb 11:19), e do Antigo Testamento registra 

vários casos em que ele fez isso (1 Reis 17: 17-24; 2 Reis 4: 32-37; 13: 20-21). Porque 



Seu poder é o mesmo que o Pai, Jesus Cristo é capaz de elevar o fisicamente mortos (11: 

25-44; Mateus 9: 18-25; Lucas 7:. 11-15; cf. João 6: 39-40, 44). Além disso, Ele tem o 

poder de dar espiritual vida aos mortos espiritualmente. "Aquele que beber da água que 

eu lhe der", Jesus prometeu: "nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele 

uma fonte de água que jorra para a vida eterna" (4:14). Em João 6 Ele advertiu seus 

ouvintes: "Não trabalhar pela comida que perece, mas pelo alimento que permanece para 

a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará", porque Ele é "o pão de Deus ... que desce 

do céu e dá vida ao mundo "(vv 27, 33; cf. vv 35, 48, 54; 1:.. 4; 10:28; 11:25; 14: 6; 17: 

2 ). 

Ao contrário de Elias (1 Reis 17:22) e Eliseu (2 Reis 4: 34-35), Jesus não se limitou a 

atuar como representante de Deus, quando Ele ressuscitou os mortos, mas como o próprio 

Deus. O Filho Ele mesmo dá a ressurreição espiritual e vida a quem Ele deseja. Como 

Deus é a fonte da vida, de modo que Jesus Cristo é a fonte da vida. Como Deus escolhe 

quando Ele dá a vida, assim o Filho escolher, em perfeito acordo com o Pai, a verdade 

ilustrada pela salvação dos pecadores. Todos os que o Pai escolheu antes da fundação do 

mundo, para dar ao Filho virá a ele, e ele não vai rejeitar qualquer deles (06:37). Mesmo 

oração verdadeiramente humana de Jesus no Getsêmani: "Meu Pai, se é possível, deixe 

este cálice de mim, ainda não como eu quero, mas como tu queres" (26:39 Matt.), Cede à 

concórdia perfeita entre as pessoas da Divindade. 

Jesus é igual a Deus em seu julgamento 

"Pois nem mesmo o Pai a ninguém julga, mas deu todo o 
julgamento ao Filho" (5:22) 

A autoridade de Jesus para conceder vida espiritual a quem quer seja coerente com a Sua 

autoridade para julgar todos os homens no último dia (cf. 3: 18-19; 0:48). Uma vez que 

Deus é o "juiz de toda a terra" (Gen. 18:25; cf. 1 Sam 02:10; 1 Crônicas 16:33; Sl 82:... 

8; 94: 2; 96:13; 98: 9), o fato de que os juízes pai ninguém, mas confiou todo 

julgamento ao Filho ainda atesta a divindade de Cristo. Porque as suas vontades estão 

em perfeita harmonia, todo o julgamento pode ser dada a Cristo na certeza de que seu 

julgamento será, de fato, o mesmo que o julgamento do Pai. Embora o julgamento não 

foi o principal objetivo da primeira vinda de Cristo à terra (03:17; 12:47), continua a ser 

o resultado final inevitável de rejeitar a salvação que Ele oferece (3:18). 

No futuro, "o Senhor Jesus será revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de 

fogo, causando a retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem 

ao evangelho de nosso Senhor Jesus" (2 Ts. 1 : 7-8), porque Deus "fixou um dia em que 

há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele designou, tendo 

equipado prova a todos, ressuscitando-o dentre os mortos" (Atos 17:31). Nessa final, 

terrível dia do juízo, aqueles que rejeitaram Jesus vai ouvi-Lo dizer: "Nunca vos conheci; 

partem de mim, vós que praticais a iniqüidade" (Mateus 07:23.). 

Jesus é igual a Deus em sua homenagem 

"Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não 

honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Verdade, em verdade 

vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me 



enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas 

passou da morte para a vida. " (5: 23-24) 

O propósito do Pai que está nos confiando todas as suas obras e julgamento de Jesus 

é para que todos honrem o Filho como honram o Pai. É justo que aqueles iguais em 

natureza (vv. 17-18), trabalha (vv 19-. 20), o poder ea soberania (21 v.), e do juízo (v. 22) 

seria concedida igual honra. Honra do Pai não é diminuída pela honra prestada a 

Cristo; pelo contrário, ela é melhorada. 

Embora os judeus incrédulos pensei que eles estavam realmente adorando a Deus, 

rejeitando o Seu Filho (cf. 16: 2), não foi esse o caso, por . Quem não honra o Filho não 

honra o Pai que o enviou Esta era uma reivindicação espantosa da parte de Jesus, como 

DA Carson observa: 

Em um universo teísta, tal afirmação pertence a um que é o próprio ser abordadas como 

Deus (cf. 20,28), ou a insanidade gritante. Aquele que profere tais coisas é para ser 

demitido com piedade ou desprezo, ou adorado como Senhor. Se com muita erudição 

atual recuamos a ver em tal material menos as reivindicações do Filho do que as crenças 

e testemunho do evangelista e sua igreja, as mesmas opções de nos confrontar. Ou João 

é supremamente iludidos e deve ser julgado como um tolo, ou o seu testemunho é 

verdadeiro e Jesus deve ser atribuída as honras devidas somente a Deus. Não há meio 

termo racional. ( O Evangelho Segundo João, O Comentário Pillar Novo Testamento 

(Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 255). 

Quando lhe foi perguntado: "O que devemos fazer, para que possamos realizar as obras de 

Deus?" Jesus respondeu: "Esta é a obra de Deus, que creiais naquele que por ele foi enviado" 

(6: 28-29). "Aquele que me odeia", alertou, "odeia também a meu Pai" (15:23). Aqueles que 

se recusam a honrar o Filho, alegando estar a honrar o Pai são realmente auto-enganados. João 

Heading escreve: 

Não cabe a um homem para decidir que ele vai honrar a um ou outro; é ou ambos ou 

nenhum. Em círculos religiosos, é muito fácil para a incredulidade de contemplar Deus, 

mas não o Filho. O conhecimento de uma implica o conhecimento do Outro (João 

8:19); ódio de um implica o ódio do outro (15:23); negação do One implica a negação do 

Outro (1 João 2:23). ( O que a Bíblia ensina: João [Kilmarnock, Escócia: João Ritchie, 

1988), 93) 

Que o Pai eo Filho devem beneficiar de um igual honra vigorosamente afirma divindade 

e sua igualdade com Deus, que declarou por meio do profeta Isaías de Cristo, "Eu não 

vou dar a minha glória para outro" (Is. 42: 8; 48:11). No entanto, o Pai ordenou que todos 

honrem o Filho. Em Filipenses 2: 9-11 Paulo escreveu: 

Por esta razão, também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima 

de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, daqueles que estão no 

céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, 

para glória de Deus Pai. 

Voluntária ou involuntariamente, todos acabarão por obedecer à ordem do Pai para honrar 

Jesus Cristo. 



Jesus fechou esta seção de seu discurso, reafirmando sua autoridade para dar a vida eterna 

a quem Ele deseja. O Senhor ressaltou importância monumental da declaração, 

introduzindo-o com a fórmula solene Amém, amém ( verdade, em verdade). Ele 

identificou aqueles que recebem a vida eterna como aqueles que ouvem a 

Sua palavra (ou mensagem) e acreditam que o Pai que o enviou Ele. Como sempre nas 

Escrituras, a soberania divina na salvação não é para além da responsabilidade humana 

de se arrepender e crer no evangelho. A bendita promessa para aqueles que acreditam é 

que não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Como Paulo escreveu aos 

Romanos: "Agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus" (Rom. 8 : 1). 

As reivindicações de Jesus Cristo confrontar todos, obrigando todos a tomar uma decisão 

a favor ou contra Ele. Não há terreno neutro, pois, como Jesus disse: "Quem não é comigo 

é contra mim; e quem não recolhe comigo, espalha" (Lucas 11:23). Aqueles que aceitá-

Lo por quem Ele é, o Deus encarnado em carne humana, serão salvos dos seus pecados 

por meio dele (Matt 01:21;.. 1 Tim 1:15; Hb. 7:25). Mas aqueles que acreditam que ele é 

outra coisa senão que ele realmente é um dia vai enfrentar o seu julgamento (João 3:18; 

09:39; 12: 47-48; 16: 8-9; Atos 10: 38-42; 17 : 31; 2 Tm 4: 1).. 

 

16. As duas ressurreições (João 5: 25-29) 

"Em verdade, em verdade vos digo que, a hora vem, e agora é, em 

que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem 

viverão. Pois, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim 

Ele deu ao Filho também ter a vida em si mesmo, e deu-lhe 

autoridade para julgar, porque Ele é o Filho do Homem não se 

maravilhar com este;. para a hora vem, em que todos os que estão 

nos túmulos vai ouvir a Sua voz, e sairão; os que fizeram o bem 

sairão para a ressurreição da vida, aqueles que fizeram o mal, 
para uma ressurreição de julgamento ". (5: 25-29) 

Para a velha questão: "Se um homem morre, ele vai viver?" (Jó 14:14), a Bíblia responde 

enfaticamente: "Sim." Todas as pessoas, crentes e não crentes, um dia vai ser ressuscitado 

dos mortos. Todo mundo vai viver para sempre, de forma consciente e individualmente. 

Para o crente, há dois aspectos para que a ressurreição espiritual e física. Espiritualmente, 

os cristãos são ressuscitados quando Deus dá a salvação de suas almas anteriormente 

mortos. Apesar de terem sido mortos em seus pecados (. Ef 2: 1), eles agora desfrutar de 

uma nova vida em Cristo (v 5; cf. Rom. 6: 4.). 

Fisicamente, os crentes estão confiantes de que, apesar de seus corpos terrenos acabe por 

ficar inutilizada, eles um dia vai receber corpos ressuscitados que dure para sempre. Eles 

receberão estes novos corpos quando "o Senhor Jesus Cristo ... transformará o corpo da 

[sua] humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, pelo esforço do poder que 

Ele tem até sujeitar todas as coisas para si mesmo "(Fp 3: 20-21.). Como resultado, os 

crentes estarão preparados para aproveitar a vida ressurreição no Millennium na perfeição 

sem pecado, bem como ser montado para a existência eterna nos novos céus e da nova 

terra (cf. Ap 21-22). 



A Bíblia ensina que os incrédulos também vai experimentar uma ressurreição física. Mas, 

porque eles nunca experimentaram ressurreição espiritual, que será aumentado para 

receber a sentença final antes do Grande Trono Branco. De acordo com a sua condenação, 

seus corpos eterna ressurreição será adequado para sua punição eterna no lago de fogo 

(Ap 20: 11-15). 

A verdade da ressurreição se repete ao longo das Escrituras, a partir do livro de 

Gênesis. Quando estava prestes a sacrificar seu filho Isaque ", disse Abraão a seus 

moços:" Fique aqui com o jumento, e eu eo moço iremos até ali; e vamos adorar e voltar 

para você "(Gn 22: 5). Confiante de que tanto ele como Isaque voltaria do sacrifício, 

Abraão estava disposto a matar seu filho, porque ele sabia "que Deus é capaz de levantar 

as pessoas, mesmo dentre os mortos" (Heb. 11: 17-19), e gostaria de fazê-lo, se fosse 

necessário para manter a sua palavra. 

A fé de Abraão é espelhado por outros santos do Antigo Testamento. Respondendo à sua 

própria pergunta: "Se um homem morre, ele vai viver?" Job afirmou: "Todos os dias da 

minha luta eu vou esperar até a minha mudança vem" (Jó 14:14). Mais tarde, ele ampliou 

sua crença na ressurreição do corpo: 

  

Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, 
E no último Ele tomará Sua posição sobre a terra. 
Mesmo depois da minha pele é destruída, 
No entanto, a partir de minha carne verei a Deus; 
A quem eu me verei, 
E que meus olhos vão ver e não outra. (Jó 19: 25-27) 

  

Daniel semelhante observou que "aqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para 

a vida eterna, mas os outros à desgraça e desprezo eterno" (Dan. 12: 2). E o próprio Deus, 

através do profeta Oséias, perguntou retoricamente: "Devo resgatá-los do poder do Seol? 

Devo redimi-los de morte? Ó morte, onde estão seus espinhos? O Sheol, onde está o teu 

aguilhão?" (Oséias 13:14;.. Cf. 1 Cor 15,55). Passagens do Novo Testamento, como Mateus 

22: 29-32, João 11:24, Atos 24:15 e Hebreus 11:35, também fazem alusão ao ensino do 

Antigo Testamento sobre a ressurreição. 

Com base nesse fundamento, o Novo Testamento dá uma visão mais aprofundada a 

verdade da ressurreição literal e física. Em Lucas 14:14, o Senhor falou de "a ressurreição 

dos justos", enquanto que em João 6:39 Ele declarou: "Esta é a vontade daquele que me 

enviou, para que de tudo o que ele me deu eu não perde nada, mas ressuscite no último 

dia "(cf. vv. 40, 44, 54). Antes de ressuscitar Lázaro dentre os mortos, Jesus proclamou: 

"Eu sou a ressurreição ea vida; quem crê em mim viverá ainda que morra" (11:25). 

Os apóstolos também pregou a ressurreição. Atos 4: 2 registros de que as autoridades 

judaicas foram "muito perturbado, porque eles estavam ensinando o povo e proclamando 

em Jesus a ressurreição dentre os mortos." Paulo anunciou corajosamente a doutrina da 

ressurreição para os filósofos gregos céticos em Atenas (Atos 17:18, 32). Enquanto em 

pé diante do Sinédrio, ele "começou a chorar no Conselho: 'Irmãos, eu sou fariseu, filho 

de fariseu; estou sendo julgado por causa da esperança e ressurreição dos mortos!'" (Atos 

23: 6; cf . 24:21). 



As epístolas continuar a expandir o ensino bíblico sobre a ressurreição do corpo. Paulo 

dedicou um capítulo inteiro, 1 Coríntios 15, para defender que a doutrina vital. No 

versículo 21, ele escreveu: "Porque, assim como por um homem veio a morte, também 

por um homem veio a ressurreição dos mortos." Em sua segunda carta inspirada aos 

Coríntios, Paulo lembrou-lhes: "Sabemos que, se a tenda terrena que é a nossa casa é 

demolida, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus" (2 

Cor. 5: 1). Aos Filipenses, como observado anteriormente, ele declarou que Jesus Cristo 

"transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória" 

(Filipenses 3:21;.. Cf. v 11). No Arrebatamento, "o Senhor mesmo descerá do céu com 

alarido, e com voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo 

ressuscitarão primeiro" (1 Ts. 4:16). O apóstolo João teve também a futura ressurreição 

dos crentes em mente quando escreveu: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda 

não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, 

seremos semelhantes a Ele , porque o veremos tal como Ele é "(1 João 3: 2). 

Na seção anterior (vv. 17-24), Jesus assustado e indignado Seus adversários com a 

pretensão de ser Deus, e, portanto, isentas das restrições sábado sintéticos. Sua 

reivindicação, em grande parte, foi construído em duas realidades fundamentais: que Ele 

tinha a autoridade para dar a vida, e que Ele tinha a autoridade para julgar (vv 21-22.). No 

versículo 24, Ele mostrou como essas prerrogativas divinas afetar pecadores: aqueles que 

nEle crêem receber a vida eterna, enquanto que aqueles que O rejeitam serão julgados. Os 

versículos 25-29 ilustrar ainda mais essas verdades, apresentando tanto a ressurreição 

espiritual dos crentes e da ressurreição física que espera a todos. 

Ressurreição espiritual 

"Em verdade, em verdade vos digo que, a hora vem, e agora é, em 

que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem 

viverão. Pois, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim 
Ele deu ao Filho também ter a vida em si mesmo "; (5: 25-26) 

As discussões de ambas as ressurreições espirituais e físicas podem ser divididos em três 

sub-pontos: as pessoas ressuscitadas, o poder que os ressuscitados, e da Proposito para a 

sua ressurreição. 

As Pessoas 

"Em verdade, em verdade vos digo que, a hora vem, e agora é, em 

que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem 
viverão." (05:25) 

A frase solene Amém, amém ( verdadeiramente, verdadeiramente ) introduz, uma 

declaração enfática indiscutível por Jesus. Ele começou com a afirmação aparentemente 

paradoxal de uma hora está chegando e agora é. A hora da ressurreição dos 

crentes agora é no sentido de que quando "foram mortos em [suas] delitos e pecados ... 

[Deus] fez [eles] vida juntamente com Cristo, ... e levantou [eles] se com Ele "(Ef. 2: 1, 

5-6; cf. Col. 2:13). No entanto, a hora ainda está vindo no sentido de que a ressurreição 

de seus corpos físicos está ainda no futuro (1 Cor. 15: 35-54; Fl 3, 20-21.). 



A já / ainda não sentido da frase pode também ser entendida de uma outra 

maneira. Enquanto Cristo estava presente, Ele ofereceu a vida espiritual a todos os que 

acatam as Suas palavras (6:37; Mt 7: 24-27.; Cf. João 14: 6). No entanto, a expressão 

plena da nova era inaugurada Ele não viria até o dia de Pentecostes (14:17). Tanto durante 

o ministério de Cristo na terra (por exemplo, 4: 39-42, 53), e na plenitude do ministério 

do Espírito depois de Pentecostes, o espiritualmente mortos que respondeu a voz do 

Filho de Deus que vivem no Espírito (cf. Rom . 8: 1-11). 

O Novo Testamento freqüentemente descreve os incrédulos como aqueles que estão 

espiritualmente mortos. Paulo cobrados os romanos de "apresentar-vos a Deus, como 

vivos dentre os mortos" (Rom. 6:13).Ele lembrava aos Efésios que, no seu estado não 

regenerado eles estavam "mortos em [suas] delitos e pecados" (Ef 2: 1, 5; cf. Mt 

08:22..). Mais tarde, em que epístola o apóstolo expressa o convite do evangelho, "Por 

esta razão, diz: Desperta, cama, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará" (Ef. 

5:14). Aos Colossenses, ele escreveu: "Quando vocês estavam mortos em suas 

transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, 

perdoando-nos todos os nossos delitos" (Cl 2:13). O apóstolo João também descreveu 

salvação como tendo "passou da morte para a vida" (1 João 3:14). 

Para ser morto espiritualmente é ser insensível às coisas de Deus e totalmente incapaz de 

responder a Ele (cf. 1 Cor 2:14; 2 Cor. 4: 3-4.). Paulo vividamente descreveu como andar 

"de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito 

que agora atua nos filhos da desobediência ... [estar], segundo as inclinações da nossa 

carne , fazendo a vontade da carne e do espírito, e [ser] por natureza filhos da ira "(Ef. 2: 

2-3). A morte espiritual, de acordo com o comentarista escocês do século XIX João Eadie, 

implica insensibilidade. Os mortos, que são como insuscetível como seu argila parentela, 

não pode ser nem cortejado nem ganhou de volta à existência. As belezas da santidade 

não atrair o homem à sua insensibilidade espiritual, nem as misérias do inferno detê-lo. O 

amor de Deus, os sofrimentos de Cristo, conjurações fervorosas por tudo o que é concurso 

e por tudo o que é terrível, não afetá-lo .... Isso implica incapacidade. O cadáver não pode 

levantar-se do túmulo e voltar para as cenas e sociedade do mundo vivo .... Incapacidade 

caracteriza o homem caído. ( Um comentário sobre o texto grego da Epístola de Paulo 

aos Efésios [Reprint; Grand Rapids: Baker, 1979], 120-21) 

Que Cristo veio para dar a vida eterna aos mortos espiritualmente é um tema central no 

Evangelho de João (1: 4; 3: 15-16, 36; 4:14; 5: 39-40; 6:27, 33, 35, 40 , 47-48, 51, 54; 08:12; 

10:10, 28; 11:25; 14: 6; 17: 2-3; 20:31). 

O Poder 

"Porque, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Ele deu 

ao Filho também ter a vida em si mesmo"; (05:26) 

O Filho não pode dar vida (v. 21), porque, como o Pai, Ele tem vida em si 

mesmo. Ninguém pode dar aos outros o que ele próprio não possui; portanto, nenhum ser 

humano pecador pode gerar para si a vida eterna, nem dar a ninguém. Só Deus possui, e 

Ele concede-lo através de Seu Filho a quem Ele quer. 

Aqueles que negam a divindade de Cristo torção declaração de Jesus que o Pai deu vida 

ao Filho em uma admissão de sua própria condição de criatura e de inferioridade para o 



Pai. Tal não é o caso, no entanto. João já havia afirmado no prólogo do seu Evangelho 

que o Filho possuía vida em si mesmo desde toda a eternidade (1: 4). Mais uma vez, deve-

se afirmar que, quando ele se tornou um homem, nosso Senhor voluntariamente entregou 

o uso independente de seus atributos divinos (Filipenses 2: 6-7; cf. João 5:19, 30; 

08:28.). Mas o Pai concedeu-lhe a autoridade para dar vida (física e espiritual), mesmo 

durante a condescendência auto-limitação de Seu ministério terreno. 

O Objetivo 

"Os que a ouvirem viverão." (5: 25b) 

Aqueles que experimentam ressurreição espiritual receberá abundante (10:10), a vida 

eterna. O Senhor não estava, é claro, ensinando que quem ouve a apresentação do 

evangelho serão salvos (cf. Rom. 10: 9-10). É somente aqueles que ouvem no sentido da 

verdadeira fé e obediência ao evangelho que vai viver. Em outras palavras, aqueles que 

Salvadora ouvido irá responder em arrependimento e fé. "As minhas ovelhas ouvem a 

minha voz", declarou Jesus, "e eu as conheço, e elas me seguem" (10:27). Para Pilatos 

Ele afirmou: "Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz" (18:37). Em carta do 

Senhor para as igrejas em Apocalipse, cada um termina com a exortação: "Aquele que 

tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas" (2, 7, 11, 17, 29; 3: 6, 13 , 22). Essa 

declaração identifica os crentes como aqueles que têm tanto a faculdade espiritual e dever 

de responder a revelação divina. Em contraste, os perdidos não Salvadora ouvir a voz de 

Cristo; eles não entendem ou obedecê-la (08:43, 47; 12:47; 14:24), e, portanto, não vai 

viver espiritualmente. 

A ressurreição física 

"E deu-lhe autoridade para julgar, porque Ele é o Filho do 

Homem não se maravilhar com este;. Para a hora vem, em que 

todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão: os 

que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, aqueles que 
fizeram o mal, para uma ressurreição de julgamento. " (5: 27-29) 

Tal como acontece com a autoridade para dar a vida, também o Pai deu a encarnação do 

Filho e submisso a autoridade para julgar. Cristo recebeu essa autoridade porque Ele 

é o Filho do Homem. Como Deus em carne humana, um homem "que foi tentado em 

tudo coisas como nós somos, mas sem pecado "(Hb. 4:15), Jesus é unicamente qualificada 

para ser juiz da humanidade. A frase Filho do Homem, a designação favorita de Jesus 

sobre si mesmo, deriva da descrição messiânica de Daniel do Filho do homem como 

aquele que "foi dado domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e 

homens de todas as línguas podem servir . Ele o Seu domínio é um domínio eterno, que 

não passará, eo seu reino é um que não será destruído "(Dan 7:14.). Uma vez que Ele é o 

Deus-homem que entrou plenamente em vida humana, a experiência ea tentação (Heb. 2: 

14-18; 4: 14-16), Jesus pode ser o juiz supremo de toda a humanidade. 

As Pessoas 

"Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que 

estão nos túmulos" (5: 28a) 



Os judeus incrédulos ficaram surpresos e indignados com afirmação ousada de Jesus de 

ser o doador da vida espiritual e o juiz final de todos os homens. Mas o Senhor estava 

prestes a fazer outra reivindicação chocante. Repreendê-los por sua incredulidade-que 

eles iriam se maravilhar com os Seus ensinamentos, Jesus continuou, revelando uma 

outra verdade que os surpreendeu: a de que ele um dia ressuscitar os mortos de seus 

túmulos. Assim como fez com a ressurreição espiritual (v. 25), Jesus disse que a hora da 

ressurreição corporal está chegando. Mas, ao contrário da ressurreição espiritual, Ele não 

disse que há um aspecto presente dessa realidade. A ressurreição de todos os que estão 

nos túmulos ainda está no futuro. Naquela época, as almas dos justos mortos, agora no 

céu com o Senhor (2 Cor. 5: 6-8), e dos ímpios mortos, agora em tormento no Hades 

(Lucas 16: 22-23), será dadas corpos ressuscitados caber para a eternidade. 

Alguns argumentam a partir deste texto que a ressurreição tanto de justos e injustos ocorre 

ao mesmo tempo. Mas, enquanto Jesus falou aqui da ressurreição em geral, Ele não 

descreveu uma ressurreição geral. Pelo contrário, no versículo 29, Ele claramente uma 

distinção entre a ressurreição da vida e da ressurreição do juízo. Ele fez essa mesma 

distinção em Lucas 14:14, onde Ele falou da ressurreição dos justos, o que implica que é 

um evento distinto. Apocalipse 20: 4-6 também menciona duas ressurreições: a primeira 

consiste na justos mortos antes do Milênio, eo segundo dos injustos mortos para o 

julgamento do Grande Trono Branco, no final do Milênio. (Para uma exposição detalhada 

de Apocalipse 20: 4-6, ver Apocalipse 12-22, A Commentary MacArthur Novo 

Testamento [Chicago: Moody, 2000], 236ff .; Robert L. Tomé, Apocalipse 8-22: Um 

comentário exegético [Chicago : Moody, 1995], 412ff). 

A Bíblia ensina que os mortos são ressuscitados em uma seqüência específica, não tudo 

de uma vez: 

Pois como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Mas 

cada um por sua ordem: Cristo, as primícias, depois que os que são de Cristo, na sua 

vinda, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver 

destruído todo domínio, e toda autoridade e poder . (1 Cor. 15: 22-24) 

O adjetivo tagma ("ordem" ou "virar") salienta que os mortos são ressuscitados em 

diferentes momentos: "Cristo, as primícias", "os que são de Cristo, na sua vinda", e o 

restante em "o fim" -a consumação de todas as coisas, quando os maus (os únicos que não 

já mencionadas) serão ressuscitados. O adjetivos epeita ("depois que") e eita ("então") 

quase sempre descrever cronológica (em oposição a lógicas) sequências de eventos. 

Aqueles que pertencem a Cristo serão ressuscitados em conexão com a Sua vinda. Os 

crentes da era da igreja (a partir de Pentecostes, para o Arrebatamento) será levantada na 

Rapture (1 Ts. 4:16), e os santos do Antigo Testamento, junto com os salvos durante a 

Tribulação, no final da Tribulação (Ap . 20: 4; cf. Dan 12: 2).. Embora as Escrituras não 

mencioná-los explicitamente, os crentes que morrem durante o Milênio será 

presumivelmente receber os seus corpos ressuscitados imediatamente. 

O Poder 

"Ouvirão a sua voz, e sairão;" (5: 28b-29a) 



Jesus não delinear a ordem da ressurreição nesta passagem, porque Ele não estava 

preocupado aqui com a cronologia, mas com a revelação de Seu poder divino. Desta vez, 

a frase ouvir a Sua voz não descreve a audiência eficaz da fé como no versículo 25, mas 

se refere ao comando soberano de Cristo. Em Sua carga, os corpos de todos os que já 

viveram vai voltar à vida. Não é de admirar, então, que o apóstolo Paulo desejava 

"conhecer, eo poder da sua ressurreição" (Fp. 3:10). 

O Objetivo 

"Aqueles que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, 

aqueles que fizeram o mal, para uma ressurreição de 
julgamento." (5: 29b) 

A ressurreição final vai inaugurar crentes para as glórias e alegrias da eterna vida, e trazer 

os incrédulos para o sofrimento interminável de eterno julgamento. Ao caracterizar os 

crentes como aqueles que fizeram as boas ações e não crentes como aqueles que 

fizeram o mal, Jesus não estava ensinando que a salvação é pelas obras. Ao longo de seu 

ministério, Jesus ensinou claramente que a salvação "é a obra de Deus, que [as pessoas] 

creiais naquele que por ele foi enviado" (06:29; cf. Is 64:.. 6; Rom 4: 2-4; 9 .: 11; Gl 2,16; 

Ef 2: 8-9; 2 Tim. 1:. 9; Tito 3: 5). As boas obras são simplesmente a evidência da 

salvação; Jesus chamou-os "frutos" em Lucas 6: 43-45. Aqueles que crêem no Filho terá 

como resultado fazer boas ações (3:21; Ef 2:10; Tiago 2: 14-20.), enquanto que aqueles 

que rejeitam o Filho será caracterizada por más obras (3: 18-19 ). 

Enquanto as obras não salvam, eles não fornecem a base para o julgamento divino. As 

Escrituras ensinam que Deus julga as pessoas com base em suas obras (Sl 62:12; Isa 3:... 

10-11; Jer 17:10; 32:19; Matt 16:27, Gal. 6: 7-9.; Rev 20:12;. 22:12), porque aqueles 

feitos manifestar a condição do coração. Assim, Jesus disse: "A boca fala do que está 

cheio o coração" (Mat. 12:34). Mais tarde, no evangelho de Mateus Ele ensinou que "as 

coisas que saem da boca vêm do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do 

coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, 

falsos testemunhos, as calúnias" ( 15: 18-19). Em Lucas 6:45 Jesus disse aos seus 

ouvintes: "O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, eo homem mau, do 

mau tesouro tira o mal." O apóstolo Paulo também ensinou que as ações das pessoas 

refletem sua natureza interior. Para os romanos, ele escreveu: 

[Deus] retribuirá a cada um segundo as suas obras: para aqueles que, com perseverança 

em fazer bem, procuram glória, honra e imortalidade, a vida eterna; mas para os que são 

egoístas, que não obedecer à verdade e obedientes à iniqüidade, ira e indignação. Haverá 

tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiro do judeu e 

também do grego, mas glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem, primeiro do judeu 

e também do grego. (Rom. 2: 6-10) 

Alguns capítulos depois, Paulo deixou claro que quem chegar à ressurreição dos justos não 

fazê-lo por seus próprios méritos, mas por meio de sua união com Jesus Cristo através da fé: 

Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na 

sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo 

foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em 



novidade de vida. Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, 

certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.(Romanos 6: 3-5.) 

Assim boas acções revelar a presença ou ausência de salvação, mas não o produz. Eles são o 

seu efeito, não a sua causa. 

A importância da doutrina da ressurreição não pode ser exagerada: sem ele, não há fé 

cristã. Escrevendo aos Coríntios, que estavam oscilando na doutrina da ressurreição, 

Paulo deixou claro que 

se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou; E, se Cristo não 

ressuscitou, a vossa fé é inútil; você ainda estais nos vossos pecados. Em seguida, 

também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só 

nesta vida, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. (1 Cor. 15: 16-19) 

Grande esperança do apóstolo, já que é de todos os crentes, era "alcançar a ressurreição dentre 

os mortos" (Fl. 3:11), uma referência à ressurreição dos justos. Ele entendeu a verdade de que 

"abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre esses a segunda 

morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 

mil anos" (Ap 20: 6). E ele sabia que essa ressurreição era atingível apenas através da fé em 

Jesus Cristo (cf. Rom. 6: 4-5). 

Concluindo seu capítulo magnífica sobre a ressurreição, Paulo escreveu: "Portanto, meus 

amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo 

que o vosso trabalho não é vão no Senhor" (1 Cor 15.: 58). A doutrina da ressurreição dá 

esperança para o futuro que energiza vida e de serviço do cristão com Deus no presente. 

 

17. As Testemunhas da divindade de 

Cristo (João 5: 30-47) 

"Não posso fazer nada por mim mesmo Como eu ouço, julgo;. E 

meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas 

a vontade daquele que me enviou Se só dou testemunho de mim 

mesmo, o meu testemunho. não é verdade. Há um outro que dá 

testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim 

é verdadeiro. Você enviou a João, e ele deu testemunho da 

verdade. Mas o testemunho que eu recebemos não é de homem , 

mas eu digo estas coisas para que sejais salvos Ele era a lâmpada 

que ardia e brilhava e você quisestes alegrar-vos por um tempo 

com a sua luz Mas o testemunho que eu tenho é maior do que o 

testemunho de João..; para as obras que o Pai me deu para 

realizar-as mesmas obras que Eu-testemunho de mim, que o Pai 

me enviou. E o Pai que me enviou, ele tem dado testemunho de 

mim. Vós nunca ouvistes a sua voz qualquer momento, nem vistes 

a sua forma Você não tem a sua palavra permanece em vós, para 

que você não acredita que ele enviou Examinais as Escrituras, 

porque você acha que neles você tem a vida eterna..; são elas que 



dão testemunho de mim; e você não está disposto a vir a Mim, de 

modo que você pode ter vida. Eu não recebo glória dos 

homens; mas eu sei que você, que você não tem o amor de Deus 

em si mesmos. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me 

recebeis; se outro vier em seu próprio nome, você vai recebê-

lo. Como você pode acreditar, quando você recebe glória uns dos 

outros e não buscais a glória que vem do Deus único? Não pensem 

que eu vos hei de acusar diante do Pai, aquele que o acusa é 

Moisés, em quem você tiver definido sua esperança. Porque, se 

você acredita Moisés, você acreditaria em mim, pois ele escreveu 

a meu respeito. Mas se você não acredita em seus escritos, como 

crereis nas minhas palavras "(5: 30-47)? 

Um tema singularmente trágico nas Escrituras é a do amor não correspondido de Deus 

para a rebelde Israel. Seu povo, a quem Ele graciosamente escolheu para Si (Deut. 7: 7-

8), repetidamente provado ingratos e infiel a ele em troca. Depois que Deus os livrou do 

Egito, se preocupava com eles no deserto, e os trouxe para a Terra Prometida, "O povo 

serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a 

Josué e que tinham visto tudo o grande obra do Senhor, que Ele havia feito por Israel "(Jz. 

2: 7). 

Mas tudo apostasia e classificação muito cedo espiritual idolatria começou a se 

manifestar. Depois de Josué e seus contemporâneos morreu 

levantou-se outra geração após eles que não sabia que o Senhor, nem tampouco a obra 

que Ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel o que era mau aos olhos do Senhor, 

e serviram a Baal, e eles abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra 

do Egito, e seguiram outros deuses, dentre os deuses do os povos que estavam ao seu 

redor, e prostraram-se diante deles; Assim o provocaram à ira .... Eles não obedeceram 

aos seus juízes, pois se prostituíram após outros deuses, e prostraram-se diante deles. Eles 

se desviaram rapidamente da maneira em que andaram seus pais em obediência aos 

mandamentos do Senhor; eles não fizeram assim como seus pais. (Jz 2: 10-12, 17; cf. 

08:33; Sl 106:. 34-39.) 

Ao longo dos séculos, o clima espiritual em Israel só piorou. Tempos de genuíno 

arrependimento e renovação espiritual eram poucos e distantes entre si. Escrevendo 700 anos 

depois de Josué, a apostasia, o profeta Isaías retratado de Israel em uma parábola: 

  

Deixe-me cantar-se agora para o meu bem-amado 
Uma canção do meu amado a respeito da sua vinha. 
O meu amado possuía uma vinha numa colina fértil. 
Ele cavou tudo ao redor, removeu suas pedras, 
E plantou-a de excelentes vides. 
E Ele construiu uma torre no meio dela 
E também escavou um lagar nele; 
Então, Ele espera-se para produzir bons uvas, 
Mas é produzido apenas aqueles sem valor. 
"E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, 
Julgue entre mim ea minha vinha. 
Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não tenha feito? 
Por que, quando eu esperava que produzir boas uvas se ele produzir bravas? 



Então, agora deixe-me dizer o que eu vou fazer à minha vinha: 
Tirarei a sua sebe e será consumido; 
Vou quebrar sua parede e será pisada. 
Eu tornarei em deserto; 
Não vai ser podadas ou capinado, 
Mas urzes e espinhos virão para cima. 
Eu também irá cobrar as nuvens que não derramem chuva sobre ela. " 
Pois a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel 
E os homens de Judá Sua planta delicioso. 
Assim, Ele olhou para a justiça, mas eis que o derramamento de sangue; 
Por justiça, mas eis que um grito de socorro. (Is. 5: 1-7) 

  

Por meio do profeta Jeremias, Deus deu uma acusação semelhante: ". Certamente, como uma 

mulher se aparta aleivosamente do seu amante, para que se houveram aleivosamente com Me, 

ó casa de Israel, diz o Senhor" (Jr 03:20; cf. 5: 11-12). Em vez de servir ao Senhor de todo o 

coração, a nação "profanou o santuário do Senhor" (Mal. 2:11) e serviram a outros deuses em 

seu lugar. 

As Escrituras Hebraicas freqüentemente retratam Israel como uma prostituta, que deixou 

o marido, o Senhor, e cometeu adultério com ídolos. Na verdade, o Antigo Testamento 

usa o termo "prostituta" para se referir ao adultério espiritual com mais freqüência do que 

o adultério físico. Por exemplo, em Ezequiel 6: 9, Deus disse a Israel: "Eu tenho sido 

ferido por seus corações adúlteras que se afastou de mim, e por seus olhos que se 

prostituiu após os seus ídolos" (cf. 20:30). Mais tarde, na profecia de Ezequiel, dois 

capítulos gráficas e fascinantes são dedicados a infidelidade de Israel (16, 23), com a 

nação representada como uma esposa infiel, que se tornou uma "prostituta em negrito" 

(16:30), abandonando o Senhor a cometer adultério com outras nações e os seus ídolos. 

Mas adultério e apostasia espiritual de Israel nunca levou Deus a deixar de amar o seu 

povo ou abandonar suas promessas incondicionais para eles. Apesar de sua adoração 

blasfema de um bezerro de ouro depois do Êxodo, o Senhor "não abandoná-los no 

deserto" (Ne. 09:19). Apesar de sua idolatria repetido durante todo o período dos juízes, 

Deus finalmente "podia suportar a miséria de Israel já não" (Jz. 10:16) e os livrou de seus 

opressores. E, apesar de sua rebeldia teimosa durante o reino dividido, Deus 

pacientemente retido o julgamento o seu povo rebelde merecia; Ele "teve misericórdia 

deles e teve compaixão deles e virou-se para eles por causa de sua aliança com Abraão, 

Isaque e Jacó, e não destruí-los ou expulsá-los de sua presença até agora" (2 Reis 13:23). 

Mesmo que Israel "agiu com arrogância e não deram ouvidos aos mandamentos [de 

Deus], mas pecaram contra [sua] ordenanças, ... e ... virou o ombro rebelde e endureceram 

a sua cerviz, e não queria ouvir:" Deus, "em [ Seu] grande compaixão ... não fazer uma 

final de-los ou abandoná-los para [Ele é] um Deus clemente e compassivo "(Ne. 9:29, 

31). "Muitas vezes", escreveu o salmista: "[Deus] iria entregar [Israel], eles, no entanto, 

foram rebeldes nos seus desígnios, e assim se afundou em sua iniqüidade entanto Olhou 

a sua aflição, quando ouviu o seu clamor;. E Lembrou-se da sua aliança para o bem deles, 

e cedeu de acordo com a grandeza de sua misericórdia "(Sl 106: 43-45.). A chorar com 

medo do Seu povo, "O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim" (Is. 49:14), 

Deus respondeu comfortingly, "Pode uma mulher esquecer-se do filho de enfermagem e 

que não se compadeça do filho do seu ventre ? Mesmo que estes podem esquecer, mas eu 



não vou te esquecer. Eis que tenho inscrito você nas palmas das minhas mãos "(vv. 15-

16). 

Talvez o exemplo mais vívido e inesquecível da fidelidade de Deus é encontrada no 

casamento do profeta Oséias que sua esposa infiel Gomer. Através da releitura de seu 

próprio desgosto, Oséias se desenrolou a história comovente de continuar o amor de Deus 

para o seu povo, apesar do fato de que "eles [tinha] se prostituiu, partindo de seu Deus" 

(04:12; cf. 1: 2; 3: 1; 5: 3-4; 6:10; 9: 1). 

Em duas passagens dramáticas em Jeremias, Deus fez inequivocamente claro que Ele 

nunca abandonará Israel: 

  

Assim diz o Senhor, 
Quem dá o sol para luz do dia 
E a ordem fixa da lua e das estrelas para luz da noite, 
Quem agita o mar, de modo que suas ondas rujam; 
O Senhor dos exércitos é o seu nome: "Se esta ordem fixa afasta 
Desde antes de mim ", diz o Senhor, 
"Então os filhos de Israel também cessará 
De ser uma nação diante de mim para sempre. " 
Assim diz o Senhor, 
"Se os céus em cima pode ser medido 
E os fundamentos da terra cá em baixo, 
Então eu também rejeitarei toda a descendência de Israel 
Por tudo o que eles têm feito ", diz o Senhor (31: 35-37). 

  

Assim diz o Senhor: "Se você pode quebrar o meu pacto para o dia e minha aliança para 

a noite, de modo que o dia ea noite não será a seu tempo, então a minha aliança também 

pode ser quebrado com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu 

trono, e com os sacerdotes, meus ministros. À medida que o exército do céu não podem 

ser contados e a areia do mar não pode ser medido, assim multiplicarei a descendência de 

Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim .... Assim diz o Senhor: "Se a 

minha aliança para o dia e noite não permanecer, e os padrões fixos de céu e da terra eu 

não estabeleceram, então eu rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, não 

tendo a partir de seus descendentes governantes sobre os descendentes de Abraão, Isaque 

e Jacó. Mas vou restaurar suas fortunas e terá misericórdia deles ". (33: 20-22, 25-26) 

No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ecoou essas promessas do Antigo Testamento, 

declarando definitivamente ", eu digo, então, Deus não rejeitou o seu povo, não é? De 

maneira nenhuma! ... Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu .. .. Porque eu não 

quero que você, irmãos, que ignoreis este mistério ... que o endurecimento parcial que 

aconteceu com Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado;. E assim todo o Israel 

será salvo "(Romanos 11 : 1-2, 25-26). 

A parábola do proprietário de terras na foto ato supremo de Israel de apostasia, a rejeição 

do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo: 



Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha e colocar um muro em torno dele 

e cavou um lagar nele, e edificou uma torre, e arrendou-a a viticultores e fui em uma 

viagem. Quando o tempo de colheita se aproximou, enviou os seus servos aos lavradores 

para receber seus produtos. Os viticultores levou seus escravos e feriram um, mataram 

outro e apedrejaram o terceiro. Depois, enviou um outro grupo de escravos maiores do 

que o primeiro; e eles fizeram a mesma coisa para eles. Mas depois ele enviou-lhes seu 

filho, dizendo: "Eles vão respeitar o meu filho." Mas quando os lavradores, vendo o filho, 

disseram entre si: "Este é o herdeiro;. Venham, vamos matá-lo e aproveitar a sua 

herança" Levaram-no e lançaram-no fora da vinha e mataram-no. (Mateus 21: 33-39.) 

No entanto, mesmo que não causou Deus a abandonar Israel. A igreja sempre incluiu um 

punhado de crentes judeus individuais. (Rom. 11:26) Além disso, o dia vem, quando toda a 

nação será salvo, quando Deus declara: "eles olharão para mim, a quem traspassaram; e eles 

vão chorar por ele, como quem pranteia por um filho único e chorarão amargamente por Ele 

como o choro amargo ao longo de um primogênito "(Zc. 12:10), e" haverá uma fonte aberta 

para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado ea impureza .. 

.. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei; direi: 'Eles são o meu povo', e eles vão dizer: "O 

Senhor é o meu Deus" (13: 1, 9). 

Mesmo durante os dias mais sombrios da apostasia de Israel havia sempre um 

remanescente de verdadeiros crentes (cf. 1 Reis 19:14, 18), e que foi o caso durante o 

ministério de Cristo na terra também.Aqui e ali, como postos avançados espalhados de 

luz na escuridão, eram aqueles que acreditavam em Deus e foram salvos. João já 

introduziu algumas delas: os discípulos (1: 35-51; 2:11), alguns samaritanos (4:29, 39-

42), e um oficial do rei e à sua casa (04:53). A maioria do povo judeu, no entanto, não 

Salvadora ouvir a palavra de Cristo (5: 24-25), e, portanto, permaneceu mortos em seus 

pecados.Inevitavelmente, para muitos, especialmente os líderes religiosos, surdez e 

cegueira espiritual manifestou-se a hostilidade ativa para o confronto implacável do 

ministério de nosso Senhor. E para não ser para ele era, de facto, a ser combatida. Como 

ele mesmo declarou: "Quem não é comigo é contra mim; e quem não recolhe comigo, 

espalha" (Lucas 11:23). 

Do versículo 17 até o fim do capítulo, Jesus defendeu-se para a cura de um coxo no sábado 

(5: 1-16), um ato que as autoridades judaicas considerada uma violação flagrante da lei 

do sábado (5:16). Jesus, no entanto, não quebrar os regulamentos bíblicos, mas sim as 

tradições rabínicas que se desenvolveu em torno deles. Contudo, o Senhor não se 

defendeu, observando que distinção. Em vez disso, Ele afirmou Sua igualdade com o Pai, 

e, portanto, seu direito ao trabalho no sábado, assim como o Pai fez (v. 17). Chocado com 

o que consideraram uma reivindicação blasfema à divindade, os judeus sentiam 

justificado em redobrar os seus esforços para matar Jesus (v. 18). Jesus respondeu por 

meio do fortalecimento de suas alegações de igualdade com Deus, fazendo obras iguais, 

igualmente dar a vida, recebendo igual honra, e executar igualmente o julgamento final 

sobre todos (vv. 19-29). 

O versículo 30 resume o pedido do Filho para ser igual ao Pai. Contrariamente às 

acusações de seus oponentes, ele não agir em seu própria iniciativa, mas sempre e 

apenas em conjunto completo com o Pai (cf. v. 19). Portanto acusando-o de má conduta, 

os líderes judeus estavam acusando simultaneamente o Pai também. (. Vv 27-29) Uma 

vez que o contexto imediato envolve a atividade do Filho de juiz, o Senhor usou isso 

como uma ilustração e um aviso, declarando: "Como eu ouço, julgo; eo meu juízo é 

justo, porque não busco Minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 



" Uma vez que Jesus sempre age em perfeita harmonia com a vontade do Pai que o 

enviou ele, seu julgamento é sempre justa. E vai ser justamente executada sobre aqueles 

que rejeitam e se opõem a Ele . 

Quando o Senhor disse: "Se só dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho 

não é verdadeiro," Ele não quer dar a entender que Sua auto-testemunho não é confiável 

(cf. 8:14). Seu ponto era que Seus oponentes judeus alegou Sua própria auto-testemunho 

não era suficiente. A questão não era se que o depoimento era verdade em si, mas se os 

seus adversários iria crer Nele. Então, Ele ofereceu mais testemunho como prova. 

Nos versículos 33-47 Jesus chamou na confirmação adicional de quatro fontes 

incontestáveis para corroborar suas afirmações: o testemunho da precursor, as obras 

concluídas, a palavra do Pai, e os escritos fiéis. 

Testemunha do Precursor 

"Você enviou a João, e ele deu testemunho da verdade. Mas o 

testemunho que eu recebo não é do homem, mas eu digo estas 

coisas para que você possa ser salvo. Ele era a lâmpada que ardia 

e brilhava e você quisestes alegrar-vos por um tempo com a sua 
luz. " (5: 33-35) 

O objetivo do ministério de João Batista foi para preparar o país para o Messias (1:23), e 

para identificá-lo quando Ele veio (1:31). Portanto, "João dá testemunho sobre Ele e 

clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu disse:" O que vem depois de mim tem um 

posto mais alto do que eu, porque ele existia antes de mim "" (1:15), e, 

"Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo! Este é aquele em nome de quem eu 

disse: Depois de mim vem um homem que tem um posto mais alto do que eu, porque ele 

existia antes de mim." Eu não reconhecê-lo, mas para que ele fosse manifestado a Israel, 

vim batizando em água. " João deu testemunho, dizendo: "Eu vi o Espírito descer como 

uma pomba do céu, e pousar sobre ele. Eu não reconhecê-lo, mas o que me enviou a 

batizar em água disse-me: 'Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer 

sobre ele, esse é o que batiza no Espírito Santo. " Eu mesmo vi e já declarou que este é o 

Filho de Deus. " (1: 29-34) 

As autoridades judaicas tinham enviado uma delegação a João, e ele deu testemunho da 

verdade: 

Este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviou sacerdotes e levitas de 

Jerusalém para perguntar-lhe: "Quem é você?" E confessou e não negou, mas confessou: 

"Eu não sou o Cristo."Perguntaram-lhe: "E então? És tu Elias?" E ele disse: "Eu não 

sou." "És tu o profeta?" E ele respondeu: "Não." Então eles disseram-lhe: "Quem és tu, 

para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram? O que você diz sobre si 

mesmo?" Ele disse: "Eu sou a voz do que clama no deserto: Endireitai o caminho do 

Senhor", como disse o profeta Isaías. "... Eles perguntaram-lhe, e disse-lhe:" Por que então 

você está batizando , se não és o Cristo, nem Elias, nem o Profeta? " João respondeu-lhes, 

dizendo: "Eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um a quem você não conhece. 

É Ele quem vem depois de mim, a tanga de cuja sandália não sou digno de desatar." (1: 

19-23, 25-27) 



O depoimento de João apoiou as pretensões de Jesus ser o Messias. Desde que ele era 

geralmente considerada pelo povo como um profeta de Deus (Mateus 21:26; Lucas 20: 6.) -

o Primeiro em quatro séculos de seu depoimento realizado um peso considerável. As 

autoridades reconheceram a importância de João enviando uma delegação para ouvi-lo. Mas, 

assim como seus pais haviam rejeitado os profetas de Deus enviados a eles (cf. 2 Reis 17: 13-

14; 2 Crônicas 24:19; Jer 7:.. 25-26; 25: 4; 29:19; 44: 4 -5), eles rejeitaram o testemunho de 

João. 

Jesus, é claro, não dependia de testemunho humano para estabelecer Sua afirmação de 

divindade, seja nos olhos dos outros, ou em sua própria mente. Há certamente houve 

deficiência no testemunho do Pai (v. 37), que precisava ser fornecido pelo testemunho 

humano. O testemunho de suas obras (v. 36) e de Seu Pai (v. 37) foi de importância 

muito maior do que a de qualquer homem. Assim, Ele citou o testemunho de João Batista 

a não compensar qualquer falta, mas para confirmar pela boca de um já reconhecido como 

verdadeiro profeta de Deus que mesmo verdade a respeito de si mesmo. Ele fez isso por 

amor do Seu hearers- que eles poderiam ser salvos por conta de João testemunha fiel (cf. 

1: 35-37). 

Tendo destacado o testemunho de João a Ele, Jesus, por sua vez deu testemunho de João 

(cf. Mateus 11: 7-14.). Suas palavras eram uma homenagem ao Batista, e uma repreensão 

aos líderes judeus para rejeitar seu testemunho. João foi (as formas verbais de pretérito 

pode indicar que ele tinha por esta altura foram presos e executados) a lâmpada que 

ardia e brilhava. Sua ardente zelo interior fez umabrilhante luz em um mundo 

escuro. Ao contrário de Jesus, que é a luz ( Phosphorus , a essência da luz) do mundo 

(08:12; cf. 1: 4-9; 9: 5; 12: 35-36, 46), João era um lâmpada ( luchnos ; uma lâmpada 

pequena, portátil óleo). Ele não era a fonte de luz, mas de um reflector (cf. 1: 6-8). Assim 

como uma lâmpada ilumina o caminho para as pessoas, por isso, João iluminou o caminho 

de Jesus (1:31). 

O Senhor terminou seu tributo a João com uma repreensão dos líderes judeus, observando 

que eles quisestes alegrar-vos apenas por um tempo com a sua luz. Como traças a uma 

lâmpada, as pessoas se aglomeravam animAdãoente para ouvir João, que, como 

mencionado acima, foi o primeiro profeta em quase 400 anos. A excitação atingiu o pico 

quando proclamou a iminente chegada do tão esperado Messias (Marcos 1: 7-8). Mas seu 

apelo popa para o arrependimento pessoal (Mateus 3: 1-2.), Sua denúncia picadas de 

hipocrisia da nação (Mat. 3: 7; Lucas 3: 7), e sua prática chocante de batizar judeus (os 

judeus batizados prosélitos gentios , mas considerado companheiros judeus como já 

fazem parte do reino o povo de Deus, e, portanto, não na necessidade de batismo) alienado 

muitas das pessoas.Eventualmente, a condenação de João sem medo do casamento ilegal 

de Herodes Antipas (Marcos 6: 17-18) levou à sua prisão e execução. Os caçadores de 

emoção pode ter se alegrado temporariamente no ministério de João, mas eles perderam 

sua Proposito-a apontar Jesus como o Messias. Eles foram superficialmente atraídos para 

João (cf. aqueles semelhante atraídos para Jesus em 2: 23-25), mas faltava-lhes o 

arrependimento genuíno. Em última análise, eles se voltaram para longe da luz da verdade 

que João refletiu, porque amavam as más obras das trevas (03:19). 

As obras acabadas 



"Mas o testemunho que eu tenho é maior do que o testemunho de 

João, pois as obras que o Pai me deu para realizar-as mesmas 
obras que Eu-testemunho de mim, que o Pai me enviou." (05:36) 

Testemunho de João Batista realizou um peso considerável; afinal de contas, ele era o 

maior homem que já viveu até o seu tempo (Lucas 7:28). Mas o testemunho que Jesus 

estava prestes a introduzir era muito maior do que o testemunho de João. Mais 

convincente do que o maior testemunho do profeta de Cristo eram as mesmas obras 

que Ele fez (cf. Atos 2:22). Por exemplo, os milagres de Jesus levou Nicodemos a 

confessar: "Rabi, sabemos que Você veio de Deus, como um professor, porque ninguém 

pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele" (3: 2). João 7:31 registra 

que "muitos da multidão creram nele, e eles diziam: 'Quando o Cristo vier, Ele não vai 

realizar mais sinais do que este homem tem, vai?" "Mesmo amargos inimigos de Jesus" 

os sumos sacerdotes e os fariseus convocou um conselho, e diziam: 'O que estamos 

fazendo? Por que este homem está realizando muitos sinais' "(11:47). Assim como fez 

aqui, o próprio Senhor apontou repetidamente para suas obras milagrosas como a 

confirmação da sua afirmação de ser o Filho de Deus eo Messias (cf. 10:25, 37-38; 14:11; 

Mateus 11: 3-5. ). Os Evangelhos registro, pelo menos, três dúzias desses milagres, e 

Jesus realizou inúmeros outros que a Escritura não Record (20:30). 

Que Cristo fez apenas as obras que o Pai tinha dado a Ele para realizar de modo algum 

implica que ele é inferior ao Pai (1: 1; 05:18; 10:30; cf. Fl 2. 6; Colossenses 2: 9). Como 

observado na discussão de 5:26 no capítulo 16 deste volume, Jesus voluntariamente 

entregou o uso independente de seus atributos divinos durante a Encarnação. Essa auto-

esvaziamento incluído submissão à vontade do Pai e do poder do Espírito. Ao longo de 

seu ministério terreno, Jesus estava consciente de realizar a missão que o Pai lhe tinha 

dado na energia do Espírito (Lucas 4:14). Em João 4:34 Ele disse aos discípulos: "Meu 

alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra", enquanto em 

14:31 Ele acrescentou: "Eu faço exatamente como o Pai me ordenou." Em Sua oração 

sacerdotal ao Pai, Jesus declarou triunfante, "Eu te glorifiquei na terra, completando a 

obra que me deste a fazer" (17: 4). 

Como as obras de Jesus estavam em perfeita harmonia com a vontade do Pai, que 

testemunhou que o Pai enviou -Lo. Não foram só as Suas obras sobrenatural; eles 

também estavam de acordo com os desejos exatas de Deus. No entanto, apesar incríveis 

obras-inigualáveis por qualquer outra pessoa (15:24) e inexplicável fora de Deus de Jesus 

poder havia muitos que ainda rejeitaram (cf. 1,11). 

Palavra do Pai 

"Há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o 

testemunho que ele dá de mim é verdadeiro .... E o Pai que me 

enviou, ele tem dado testemunho de mim. Você nunca ouvistes a 

sua voz, em qualquer momento, nem se viu Sua forma. Se não tem 

a sua palavra permanece em vós, para que você não acredita que 

ele enviou ". (05:32, 37-38) 

Além do testemunho de João Batista e as provas de obras de Jesus, há um outro que dá 

testemunho de que Ele é o Filho de Deus eo Messias. Além disso, o testemunho Ele dá 

sobre Jesus é infalivelmenteverdadeira. Que o Pai que enviou Jesus testificou de Ele é 



infinitamente mais importante do que qualquer testemunho humano. Os Evangelhos 

registro dois casos específicos em que o Pai deu testemunho verbal ao Filho: no batismo 

e na Sua transfiguração, quando "uma voz dos céus disse: 'Este é o meu Filho amado, em 

quem me comprazo" "(Mateus 3:17, 17:. 5; cf. 2 Pedro 1:17). 

A declaração de Jesus, Vós nunca ouvistes a sua voz, em qualquer momento, nem 

vistes a sua forma, era mais uma repreensão aos judeus incrédulos. Ninguém pode ver 

Deus em toda a glória da Sua infinitamente santo essência (Ex 33:20;. João 1:18; 1 Tm 

6:16;. 1 João 4:12). No entanto houve momentos, ao longo da história de Israel, quando 

Deus audível ou visivelmente interagiram com o Seu povo.Por exemplo, Ele falou a 

Moisés (Ex 33:11; Num. 12: 8.), Os israelitas do êxodo (Dt 04:12, 15; 5: 5.), E os profetas 

(Hb. 1: 1) . Ele também apareceu, em alguma manifestação física de sua presença, de Jacó 

(Gen. 32:30), Gideon, Manoá (Jz 13:20.), E outros (Gen. 16:13 (Jz 6:22.); Ex .. 24: 9-11; 

Is 6: 5). No entanto, os judeus incrédulos dos dias de Jesus, que tinham ambos Escrituras 

do Antigo Testamento e toda a revelação de Deus em Jesus Cristo (1:18; 14: 9; cf. Cl 2: 

9.; Hebreus 1: 3), fez não tem de Deus palavra não permanece em -los, para que eles 

fizeram não acrediteis naquele queDeus . enviado Eles se recusaram a ouvir Jesus, a 

revelação final de Deus para a humanidade (Heb. 1: 2). E, ao fazê-lo, eles mostraram a 

sua total ignorância de Deus, uma vez que aqueles que rejeitam a Jesus não pode conhecer 

o Pai (cf. 05:23; 08:19; 14: 6; 15:23). 

Por outro lado, aqueles que amam o Filho tem o testemunho interno de Deus em seus 

corações a respeito de quem é Jesus. Aos Romanos Paulo escreveu: "O próprio Espírito 

testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus" (Rm 8:16; cf. Cor 1 2: 6-

15..). Em sua primeira epístola João também escreveu sobre este testemunho interno: 

Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior; porque o 

testemunho de Deus é este, que Ele testemunhou a respeito de Seu Filho. Aquele que crê 

no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo; aquele que não acredita que Deus fez 

dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de Seu 

Filho. (1 João 5: 9-10) 

Os Escritos fiéis 

"Examinais as Escrituras, porque você acha que neles você tem a 

vida eterna, são elas que dão testemunho de mim, e não estão 

dispostos a vir a mim, de modo que você pode ter a vida Eu não 

recebo glória dos homens;. Mas eu sei . você, que você não tem o 

amor de Deus em vós Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me 

recebeis; se outro vier em seu próprio nome, você vai recebê-lo 

Como você pode acreditar, quando você recebe. ? glória uns dos 

outros e não buscais a glória que vem do Deus único Não pensem 

que eu vos hei de acusar diante do Pai; quem vos acusa é Moisés, 

em quem você tiver definido sua esperança Para se. você 

acreditou Moisés, você acreditaria em mim, pois ele escreveu a 

meu respeito. Mas se você não credes nos seus escritos, como 
crereis nas minhas palavras? " (5: 39-47) 

Apenas saber os fatos da Escritura, sem abraçar-los plenamente no coração (Josh. 1: 8; 

Sl. 1: 2; 119: 11, 15, 97) e agindo sobre eles, não vai trazer as bênçãos da salvação. Nas 



palavras de Aelfric, um teólogo Inglês do século X, "Feliz é aquele, pois, que lê as 

Escrituras, se ele converter as palavras em ações." 

Embora o verbo grego traduzido como você busca poderia ser imperativo ou indicativos 

em forma, é melhor entendida no último sentido. Jesus não estava ordenando-lhes 

para examinar as Escrituras, mas observando que eles já estavam fazendo isso em uma 

busca desesperada e inútil para a chave para a vida eterna (cf. Mt 19:16;. Lucas 

10:25). Ironicamente, com todo o seu esforço meticuloso que eles absolutamente não 

conseguiram perceber que é essas mesmas Escrituras que testificam de Jesus (01:45; 

Lucas 24:27, 44; Rev. 19:10). Os fariseus, em particular, eram fanáticos na preocupação 

com a Escritura, estudando cada linha, cada palavra, e até mesmo as letras em um esforço 

vazio para compreender a verdade. 

A Bíblia não pode ser entendida para além de iluminação do Espírito Santo ou uma mente 

transformada. Zelo dos judeus para a Escritura foi louvável (cf. Rm 10: 2.), Mas porque 

eles estavam dispostos a vir a Jesus (cf. 1:11; 3:19), a única fonte de vida eterna (14: 6 

; Atos 4:12), não resultará em salvação. Apegar-se a seu sistema superficial de auto-

justiça pelas obras, em sua incredulidade teimoso, tornaram-se ignorante de "justiça de 

Deus e [procurou] para estabelecer a sua própria" (Rom. 10: 3). Mas a auto-justificação 

não pode salvar ninguém, uma vez que "todas as nossas justiças como trapo da imundícia" 

(Isaías 64: 6.) E porque "qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, 

tornou-se culpado de todos" ( Tiago 2:10). Assim, a salvação não vem de "ter uma justiça 

de [sua] próprias derivada da Lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de 

Deus, na base da fé" (Fp. 3: 9; cf. Rom. 3: 20-30). 

Os líderes religiosos se recusou a reconhecer sua injustiça absoluta e incapacidade de 

fazer qualquer coisa sobre isso, e clamar por misericórdia e graça de Deus revelada por 

meio do Senhor Jesus. Eles se agarrou firmemente a sua decepção sobre o que era 

necessário para entrar no reino de Deus da salvação. Além disso, porque Jesus não se 

conformava com as suas expectativas messiânicas, os líderes judeus viraram as costas 

para ele. O Senhor compreendeu perfeitamente seus corações; Sua declaração, não 

recebo glória dos homens é mais uma ilustração de seu conhecimento onisciente de 

pensamentos e motivos (cf. 02:25; 21:17) dos homens. Ele não queria que o elogio 

público e honra hipócrita daqueles que repudiaram privada (cf. Mat. 22:16). O Senhor 

sabia que qualquer respeito deles era inútil, porque eles fizeram não tem o amor de 

Deus em si mesmos. Citando a profecia de Isaías, Jesus expressou aversão absoluta de 

Deus para tal falsa espiritualidade: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração 

está longe de mim Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos 

homens." (Mateus . 15: 8-9). 

Que Jesus veio em nome do Pai, e eles ainda se não receber o expôs ainda mais dureza 

de coração de seus ouvintes. Ironicamente, como o Senhor assinalou, se outro veio em 

seu próprio nome, que estavam perfeitamente dispostos a recebê-lo. Ao longo dos 

séculos, tem havido muitos falsos messias (tantos quantos sessenta e quatro de acordo 

com alguns historiadores judeus [Leon Morris, O Evangelho segundo João , O New 

International Commentary sobre o Novo Testamento (Grand Rapids: Eerdmans, 1979)., 

333 n 122]). O historiador judeu do primeiro século Josephus observou um aumento de 

falsos messias, nos anos que antecederam a revolta judaica contra Roma (66-70 

dC). Sessenta anos mais tarde, outro pretendente messiânico, Simon Bar Kochba, 

apareceu. Mesmo rabino Akiba, o rabino mais estimados da época, acreditava Bar 



Kochba ser o messias até sua revolta foi esmagada pelos romanos com resultados 

catastróficos para o povo judeu. Falso messias vão proliferar como a segunda vinda se 

aproxima (Mateus 24: 23-24.), Culminando com o falso messias final, o Anticristo (2 Ts 

2: 3-12.). 

A pergunta de Jesus pensativo, "Como você pode acreditar, quando você recebe glória 

uns dos outros e não buscais a glória que vem do Deus único?" oferece uma razão 

crucial para a sua rejeição dEle. Jesus disse, com efeito, "Como eu posso ser glorificado 

como seu Senhor, quando você está procurando glória?" A questão é uma retórica 

um; obviamente, aqueles engajados na busca de glória uns dos outros não se humilhar, 

a fim de acreditar no glorioso Senhor Jesus-que é a única maneira de buscar a glória 

que vem do Deus único. Paulo explicou ainda esta em suas palavras para o Corinthians: 

em cujo caso o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não 

vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus .... Porque Deus, 

que disse: "Luz brilhará para fora das trevas ", é o único que brilhou em nossos corações, 

para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. (2 Cor. 4: 4-6) 

A glória que vem do Deus resplandece na face de Jesus Cristo. Este é o "evangelho da glória 

de Cristo." 

Não procurar que honra e glória que vem de Deus em Jesus Cristo é ignorância culpável 

que será severamente julgado. Mas Jesus não vai precisar se acusam -los diante do 

Pai; alguém vai fazer isso. O Senhor surpreendeu-los, identificando que acusador 

como Moisés -o muito um em quem eles haviam definido a sua esperança. É difícil 

imaginar quão profundamente chocados e indignados os líderes judeus deve ter sido por 

declaração de Jesus. Em suas mentes, que era absolutamente incompreensível a pensar 

que Moisés-quem eles orgulhosamente afirmados como seu líder e professor (09:28; cf. 

Mt 23: 2.) -seria Um dia acusá-los diante de Deus. Mas teve que eles 

realmente acreditavam Moisés, que teria também acreditam Jesus, para que ele 

escreveu sobre ele. Jesus provavelmente não tinha uma passagem em particular (como 

Deut. 18:15) em mente, mas sim todo o Pentateuco, que, junto com o resto do Antigo 

Testamento, aponta inequivocamente a Ele (cf. Lc 24:27). 

Adversários de Jesus ignorou a evidência clara do Antigo Testamento, que Ele era o 

Messias. Mas em um nível mais profundo, eles também mal o propósito da lei 

mosaica. Eles viram mantendo-o como um meio para a salvação, mas que nunca foi sua 

intenção. A lei foi dada para revelar pecaminosidade do homem e total incapacidade para 

salvar a si mesmo. Como Paulo escreveu em Gálatas 3:24, "A Lei se tornou nosso aio, 

para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé." Ele nunca poderia 

salvar, uma vez que qualquer violação coloca as pessoas sob a maldição de condenação 

(Gl 3:10; cf. Rom. 3: 19-20.). 

Ela deveria vir como nenhuma surpresa que aqueles que fizeram não 

acredito Moisés escritos não iria acreditar de Cristo palavras também. Se eles 

rejeitaram as verdades ensinadas por meio de Moisés, a quem eles reverenciavam, 

dificilmente poderiam ser esperados para aceitar o ensinamento de Jesus, a quem eles 

injuriado. Leon Morris escreve: 



Se essas pessoas, que professavam ser "discípulos, que honraram Moisés Moisés escritos 

como Sagrada Escritura, que fez uma reverência quase supersticiosa à letra da lei, se esses 

homens realmente não acreditar nas coisas que Moisés tinha escrito, e que foram os 

objetos constantes de seu estudo, então como poderiam acreditar ... as palavras ditas por 

Jesus? ( Evangelho segundo João, 334-35) 

A dura realidade é que aqueles que rejeitam o ensino de Moisés sobre Jesus enfrentará eterno 

julgamento-a verdade ensinada na história do homem rico e Lázaro. Desesperado para poupar 

seus irmãos o tormento que ele estava suportando, o homem rico implorou com Abraão, 

"Eu te peço, ó pai, que você envia [Lázaro] a do meu pai casa-pois tenho cinco irmãos-

de modo que ele possa avisá-los, para que eles não venham também para este lugar de 

tormento." Mas Abraão disse: "Eles têm Moisés e os Profetas; ouçam-nos." Mas ele disse: 

"Não, pai Abraão, mas se alguém vai para eles dos mortos, eles vão se arrepender!" Mas 

ele lhe disse: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir 

ainda que ressuscite alguém dentre os mortos." (Lucas 16: 27-31) 

Os professores religiosos judeus e autoridades iria expressar sua rejeição final de Moisés 

e Jesus quando usaram sua compreensão pervertida da lei para justificar a sua execução: 

"Os judeus responderam [Pilatos]:" Nós temos uma lei, e por essa lei, deve a morrer 

porque se fez por ser o Filho de Deus "(João 19: 7). Eles rejeitaram o testemunho de 

quatro vezes de João Batista, obras de Jesus, o Pai, e as Escrituras para a divindade de 

Cristo. Como resultado, no ato mais hediondo de apostasia na história, eles crucificaram 

seu próprio Messias (Atos 2:23). 

 

18. A Refeição Milagrosa (João 6: 1-15) 

Depois destas coisas, Jesus retirou-se para o outro lado do mar 

da Galiléia (ou Tiberíades). Uma grande multidão o seguia, 

porque via os sinais que ele estava realizando sobre aqueles que 

estavam doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus 

discípulos. Agora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava 

próxima. Portanto, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma 

grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: "Onde 

compraremos pão, para que estes possam comer?" Este Ele estava 

dizendo para testá-lo, pois Ele mesmo sabia o que estava 

pretendendo fazer. Filipe respondeu-lhe: "Duzentos denários de 

pão não é suficiente para eles, para que todos possam receber um 

pouco." Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, 

disse-lhe: "Há aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois 

peixes, mas que é isto para tanta gente?" Jesus disse: "Faça com 

que as pessoas se sentar." E havia muita relva naquele 

lugar. Assim, os homens sentaram-se, em número de quase cinco 

mil. Jesus, então, tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu 

aos que estavam sentados;de igual modo os peixes, quanto eles 

queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: 

"Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se 

perca." Recolheram-up, e encheram doze cestos com os 



fragmentos dos cinco pães de cevada, que sobejaram aos que 

haviam comido. Portanto, quando o povo viu o sinal que Ele havia 

feito, eles disseram: "Este é verdadeiramente o profeta que devia 

vir ao mundo." Então Jesus, percebendo que eles estavam com a 

intenção de vir e levá-lo à força para o fazerem rei, retirou-se 
novamente para o monte, mesmo sozinho. (6: 1-15) 

O Novo Testamento oferece inúmeras linhas de evidência para a divindade de Jesus 

Cristo, não menos do que é seus muitos milagres (cf. Atos 2:22). De uma forma única e 

poderosa, Suas obras miraculosas demonstrar sua glória divina (João 2:11). O próprio 

Senhor usou para apoiar sua notável reivindicações: "As obras que o Pai me deu para 

realizar-as mesmas obras que Eu-testemunho de mim, que o Pai me enviou" (05:36). Em 

resposta à demanda exasperada de seus críticos, "Quanto tempo você vai nos manter em 

suspense Se Tu és o Cristo, dize-o francamente?" (10:24), Jesus respondeu: "Eu disse a 

você, e você não acredita; As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão 

testemunho de mim "(v. 25). O Senhor também repreendeu Corazim, Betsaida, 

Cafarnaum e porque, apesar dos inúmeros milagres que fazia naquelas cidades, eles 

teimosamente se recusou a se arrepender (Matt. 11: 20-24). 

Quando João Batista enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: "És tu aquele 

esperado, ou havemos de esperar outro?" (Lucas 7:20), Jesus respondeu, apontando-os 

para suas obras milagrosas: 

Naquele exato momento Ele curou muitas pessoas de doenças e aflições e espíritos 

malignos; e deu vista a muitos cegos. E ele, respondendo, disse-lhes: "Ide e anunciai a 

João o que vistes e ouvistes: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, 

os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres têm o evangelho pregado a eles 

". (Vv. 21-22) 

E quando próprios discípulos de Jesus não conseguiram captar a verdade da Sua união com 

o Pai Ele lhes disse: "Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim, caso contrário 

acredito que por causa das mesmas obras" (João 14:11 ). 

Ao longo de seu ministério, Jesus poderia ter emocionou a multidão assistindo com 

demonstrações espetaculares de seu poder divino, como levantar-se do templo e 

suspendendo-o no ar, ou voar através do céu em velocidades supersônicas. Mas em vez 

disso, Ele escolheu para mostrar compaixão divina, fazendo milagres que entregaram as 

pessoas necessitadas. Ele curou os doentes (Mt 4: 23-24; 8: 2-3., 5-13, 14-16; 9: 2-7, 20-

22, 27-30, 35; 12: 9-13, 15 ; 14:14; 15:30; 19: 2; 20: 30-34; 21:14; Marcos 6: 5; 7: 31-35; 

Lc 5:15; 6: 17-19; 9:11; 14 : 1-4; 17: 11-14; 22:51; João 4: 46-53; 5: 1-9; 6: 2; 9: 1-7), 

ressuscitou os mortos (Mateus 9: 23-25. ; Lucas 7: 11-15; João 11:43), e expulsar os 

demônios (Mt 4:24; 8:16, 28-33; 9: 32-33.; 12:22; 15: 21-28; 17 : 14-18; Marcos 01:39; 

Lucas 11:14; 13:32). Mesmo milagres criativos do Senhor não eram truques de mágica 

sensacionais. Como observado no capítulo 6 deste volume, através da criação de vinho 

nas bodas de Caná (Jo 2: 1-11) Jesus encontrou uma necessidade para os convidados e 

salvou a noiva eo noivo de uma situação socialmente embaraçoso. A alimentação 

miraculosa das cinco mil pessoas foi um grande ato de compaixão em nome de pessoas 

que passaram fome. 

Embora eles não podiam negar os milagres, as autoridades religiosas na Judéia rejeitada 

com veemência declarações de Jesus (5: 16-47). Mas essa rejeição não o impediu, ou 



levá-lo a suavizar a Sua mensagem. No entanto, o Senhor deixou a Judéia, porque os 

líderes judeus procuravam matá-lo antes de Seu tempo determinado (5.18; cf. 7: 1, 30; 

08:20). Capítulo 6, em seguida, encontra-lo na Galiléia, na parte norte de Israel. Este 

capítulo é semelhante em estrutura ao capítulo 5; tanto gravar um milagre por Jesus, 

levando a um discurso sobre sua divindade. E cada um relata a resposta do povo, que em 

ambas as ocasiões foi uma rejeição total da Sua mensagem. 

A alimentação dos cinco mil é o quarto sinal de que João gravado para provar que Jesus 

é o Messias e Filho de Deus (cf. 2:11; 4:54; 5: 1-17). É o único milagre (para além da 

ressurreição de Cristo) gravado por João que também aparece nos Evangelhos sinópticos 

(14 Matt:. 13-20; Marcos 6: 30-44; Lucas 9: 10-17) -um fato que enfatiza a sua 

importância, uma vez que a maioria do que João escreveu suplementos outros evangelhos, 

fornecendo material que não incluem. Apesar de todos os milagres de Jesus foram 

surpreendentes, a alimentação dos cinco mil demonstrou seu poder criativo de forma mais 

clara e impressionante do que qualquer outro milagre. Na verdade, em termos do número 

de pessoas afetadas, foi o maior de seus milagres (superiores a Sua alimentação depois de 

quatro mil, registrada em Mat. 15: 32-39; Marcos 8: 1-9). A alimentação dos cinco mil, 

também prepara o palco para o discurso do Senhor sobre o pão da vida que se segue (vv. 

22ff.). 

A narrativa se desdobra em quatro cenas: a multidão inconstante, os discípulos infiéis, o 

jantar gratificante, eo falso coroação. 

O Inconstante Multidão 

Depois destas coisas, Jesus retirou-se para o outro lado do mar 

da Galiléia (ou Tiberíades). Uma grande multidão o seguia, 

porque via os sinais que ele estava realizando sobre aqueles que 

estavam doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus 

discípulos. Agora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava 
próxima. (6: 1-4) 

A frase tauta meta ( depois destas coisas [cf. 5: 1]) não significa necessariamente que os 

eventos registrados no capítulo 6, seguido imediatamente os eventos registrados no 

capítulo 5. Ele simplesmente indica que o que aconteceu no capítulo 6 ocorreu posterior 

aos eventos no capítulo anterior. Evidentemente, houve um intervalo de tempo 

significativo entre os capítulos 5 e 6. De acordo com o versículo 4, os acontecimentos do 

capítulo 6 foi realizada pouco antes da Páscoa. Se a festa não identificado de 5: 1 foi a 

Festa dos Tabernáculos, cerca de seis meses teria decorrido entre os dois capítulos; se era 

a Páscoa, a diferença teria sido um ano. Durante esse intervalo, Jesus continuou 

ministrando na Galiléia, como os eventos registrados em Mateus 5: 1-8: 1; 8: 5-13, 18, 

23-34; 9: 18-11: 30; 12: 15-14: 12;Marcos 3: 7-6: 30; e Lucas 6: 12-9: 10 deixar claro. A 

disseminação de sua fama ao longo desse período de seis a doze meses os ajuda a explicar 

o enorme tamanho da multidão que se reuniu nesta ocasião. 

A alimentação dos cinco mil ocorreu no outro lado do mar da Galiléia (ou 

Tiberíades). Uma vez que a maior área da Galiléia fica a oeste do lago, o outro lado iria 

indicar a área leste do lago, mais remota e menos populosa. O Mar da Galiléia , também 

é conhecido na Bíblia como o mar de Quinerete;, o Mar de Quinerote (Nm 34:11 Josh 

13:27..) (Josh. 12: 3), e do Lago de Genesaré (Lc 5: 1 ). No momento em que João 



escreveu seu evangelho, tornou-se conhecido como o Mar de Tiberíades (cf. 21: 1). Foi 

nomeado para a cidade de Tiberíades, situada na margem ocidental do lago, que foi 

fundada por Herodes Antipas e nomeado em honra do imperador Tibério (cf. Lc 3: 1). 

Os Evangelhos Sinópticos sugerem duas razões que Jesus e os discípulos se retiraram 

para o lado oriental do lago. Em primeiro lugar, os Doze tinha acabado de voltar de uma 

missão de pregação (Marcos 6: 7-13, 30), e Jesus também tinha sido fortemente envolvido 

no ministério esgotar enquanto eles estavam fora (Matt. 11: 1). O Senhor sabia que os 

discípulos precisava de um tempo de descanso e instrução, uma espécie de interrogatório 

após a conclusão de sua missão (Marcos 6: 31-32). Mateus 14:13 revela que a notícia da 

morte de João Batista ofereceu uma razão adicional para a sua retirada: "Agora, quando 

Jesus ouviu falar sobre João [de que ele tinha sido executado por Herodes; 14: 1-12], 

retirou-se dali num barco para um lugar isolado por si mesmo ". 

Jesus e seus discípulos não eram para encontrar a reclusão pacífica eles procuraram, no 

entanto. De acordo com Marcos 6:32, eles atravessaram o Mar da Galiléia por barco, 

mas uma grande multidão das cidades vizinhas (Matt. 14:13) , seguido -los a pé ao 

longo da costa (Marcos 6:33). No momento em que chegaram ao seu destino, uma massa 

de pessoas já estava esperando por eles (Mat. 14:14), com mais a caminho. A multidão 

não foi motivada pela fé, o arrependimento, ou o amor verdadeiro por ele. Pelo contrário, 

eles seguiram o Senhor , porque eles viam os sinais que ele estava realizando sobre os 

que estavam enfermos (cf. 2: 1-11; 4: 46-54; Mateus 8: 2-4., 5-13, 14 -17, 28-34; 9: 1-

8, 18-26, 27-33; 12: 9-13; Marcos 1: 21-28). Eram caçadores de emoção que não 

conseguiram compreender o verdadeiro significado dos sinais milagrosos de Jesus (cf. v 

26). -que Apontou inequivocamente a Ele como o Filho de Deus eo Messias. Como tal, 

eles foram os homólogos da Galiléia dos crentes falsos Judéia descritos em 2: 23-25. Eles 

se reuniram para ver suas obras, mas em última análise, se recusou a aceitar Suas palavras 

(cf. v. 66). Eles procuraram os benefícios do Seu poder em suas vidas físicas, mas não em 

sua vida espiritual. 

Depois de chegar na costa oriental do lago, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus 

discípulos. Apesar da multidão reunida, o Senhor queria algum tempo a sós com os 

Doze. Mountains foi o cenário para muitas das cenas importantes da vida e ministério de 

Cristo, incluindo a parte de sua tentação pelo diabo (Mt 4: 8.); o Sermão da Montanha 

(Mt 5: 1; 8: 1.); a escolha dos Doze (Marcos 3:13); o exercício do seu ministério de cura 

(Mt 15: 29-30.); a transfiguração (Mt 17: 1.); o Sermão do Monte (Mateus 24: 3.); Seu 

encontro com os discípulos depois da ressurreição (Mt 28:16.); e Sua ascensão (Atos 

1:12). Este particular montanha foi, provavelmente, localizado na região conhecida hoje 

como o Golan Heights, o site de uma grande batalha entre as forças israelenses e sírios, 

durante a Guerra dos Seis Dias de 1967. 

Como observado acima, o fato de que a Páscoa, a festa dos judeus, estava perto 

de lugares este incidente vários meses após os acontecimentos do capítulo 5. Ele também 

sugere que a enorme multidão pode ter consistido, pelo menos em parte, de peregrinos 

que se preparam para viajar juntos a Jerusalém para a festa. Além disso, era a Páscoa, que 

comemora a libertação da nação do Egito, que os sentimentos nacionalistas dos judeus 

atingiram o seu pico. Isso pode ajudar a explicar tentativa zeloso da sua torcida para fazer 

Jesus rei (v. 15). 

Os Discípulos Faithless 



Portanto, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande 

multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: "Onde compraremos 

pão, para que estes possam comer?" Este Ele estava dizendo para 

testá-lo, pois Ele mesmo sabia o que estava pretendendo 

fazer. Filipe respondeu-lhe: "Duzentos denários de pão não é 

suficiente para eles, para que todos possam receber um 

pouco." Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, 

disse-lhe: "Há aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois 
peixes, mas que é isto para tanta gente?"(6: 5-9) 

Depois de passar algum tempo na montanha com os Doze, Jesus viu que uma grande 

multidão vinha ter com ele. O registro Sinópticos que Ele "curou os seus enfermos" 

(Mat. 14:14) e "começou a falar com eles sobre o reino de Deus "(Lucas 9:11). Marcos 

diz que Jesus foi movido com "compaixão por eles, porque eram como ovelhas sem 

pastor" (Marcos 6:34;. Cf. Nm 27:17; 1 Reis 22:17;. Matt 09:36). O Senhor sabia motivo 

superficial da sua torcida para segui-Lo (v 26)., Mas sua grande misericórdia, era tal que 

Ele conheceu as suas necessidades de qualquer maneira. 

No final do dia (Marcos 6:35) ou como o dia estava terminando (Lucas 9:12) e que "foi a 

tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disse:" Este lugar é deserto ea hora já está 

atrasado, por isso enviar as multidões de distância, para que possam ir aos povoados 

comprar comida para si mesmos '"(Mat. 14:15). Jesus, no entanto, teve uma solução 

diferente em mente. Ele disse a Filipe: "Onde compraremos pão, para que estes 

possam comer?" Por que o Senhor destacou Filipe não é revelado. Pode ser que ele era 

o administrador dos Doze, o responsável por organizar as refeições e cuidando dos 

detalhes logísticos. A questão foi destinado a articular a impossibilidade de qualquer 

lugar onde tal pão poderia ser assegurado. 

Jesus não estava tentando descobrir o que Filipe estava pensando, uma vez que Ele já 

sabia que (cf. 02:25; 21:17). Ele também não precisa de entrada de Felipe para ajudá-lo a 

formular um plano. Ele sabia que Filipe conhecia nenhum lugar para comprar pão e não 

tinha plano para fornecê-la. O propósito do Senhor em questionar Filipe (e, por extensão, 

o restante dos discípulos; cf. Lucas 9:12) foi para testá-lo, pois Ele mesmo sabia o que 

estava pretendendo fazer -e não tinha nada a ver com a compra de pão. Como ele faz 

com todo o seu povo, o Senhor levantou o dilema como uma forma de testar os discípulos 

a fortalecer sua fé. Tiago escreveu: "Considerai tudo com alegria, meus irmãos, quando 

se deparar com várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz 

perseverança. E a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e 

completos, não faltando em coisa alguma" ( Tiago 1: 2-4). O apóstolo Pedro semelhante 

declarou: "Em qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, 

você tem sido afligido por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais 

preciosa do que o ouro que perece, mesmo embora provado pelo fogo, pode ser 

encontrada a resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo "(1 Pedro 1: 

6-7). 

A fé de Filipe (junto com o resto dos Doze de) foi encontrado em falta, e ele exclamou 

irremediavelmente, "Duzentos denários de pão não é suficiente para eles, para que 

todos possam receber um pouco." Para Filipe parecia inútil para discutir onde eles pode 

obter pão, já que claramente não tinha dinheiro suficiente para comprá-lo se eles poderiam 

encontrar. Um denário equivalia remuneração de um dia para um trabalhador comum 

(Mateus. 20: 2), de modo duzentos denários seria aproximAdãoente oito salários dos 



meses para que um trabalhador médio. A resposta de Filipe salientou a impossibilidade 

de a situação em seus olhos, e revelou a insuficiência de sua fé. Ele já tinha visto o Cristo 

não fizemos muitos milagres, incluindo transformar água em vinho (2: 1-11). Ele também 

teria sido familiarizado com as diversas contas do Antigo Testamento de provisão 

milagrosa de Deus de alimentos (Ex 16; Num. 11: 31-32.; 1 Reis 17: 9-16; 2 Reis 4: 1-

7). No entanto, "ao invés de focar em Jesus, computador mental de Filipe começou a 

trabalhar como uma caixa registradora, e tudo o que podia pensar era o total em dinheiro 

que seria necessário para fornecer apenas um pouco de pão para cada pessoa" (Gerald L. 

Borchert, João 1-11, O New Commentary americano [Nashville: Broadman & Holman, 

2002], 253). 

André, ao contrário de Filipe, pelo menos, tentou encontrar uma solução (embora ele 

possa ter sido apenas tentando corroborar o pessimismo de Filipe). Ele relatou a Jesus que 

sua pesquisa o levou a um pequeno menino com cinco pães de cevada e dois 

peixes. Marcos 6:38 registra que Jesus mandou que os discípulos para irem descobrir 

quanta comida a multidão tinha. Aparentemente André estava relatando os resultados 

dessa pesquisa. Ou, talvez, a pesquisa teve lugar após o seu relatório e ainda confirmou a 

triste realidade da situação. Em qualquer caso, a fé de André, também, desmoronou como 

ele considerou a enormidade do problema logístico. Depois de relatar o que encontrou, 

acrescentou ceticismo, "Mas o que são estes para tantas pessoas?" A resposta de 

André mostrou que ele, como Filipe eo resto dos Doze, foi reprovado no teste de 

fé. Ninguém respondeu afirmando o poder de Jesus para fornecer. 

O Jantar de Satisfação 

Jesus disse: "Faça com que as pessoas se sentar." E havia muita 

relva naquele lugar. Assim, os homens sentaram-se, em número 

de quase cinco mil. Jesus, então, tomou os pães, e tendo dado 

graças, distribuiu aos que estavam sentados; de igual modo os 

peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse 

aos seus discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que 

nada se perca." Recolheram-up, e encheram doze cestos com os 

fragmentos dos cinco pães de cevada, que sobejaram aos que 
haviam comido. (6: 10-13) 

Com os discípulos de uma paralisação, Jesus assumiu o comando da situação. Em vez de 

repreender-los por sua fé fraca, Ele colocá-los para o trabalho, instruindo-os a ter as 

pessoas sentem-se. A sua fé pode ter falhado, mas sua obediência não o fez, e apesar de 

suas dúvidas eles seguiram as instruções do Senhor. Lembrança pessoal de João 

que havia muita relva naquele lugar é o tipo de detalhe uma testemunha recorda. Além 

disso, confirma que a alimentação dos cinco mil ocorreram na primavera (Páscoa [v. 4] 

foi em março ou abril), antes da grama secou sob o sol escaldante do verão. Marcos 

acrescenta que os discípulos sentados as pessoas em grupos de cinquenta e cem (Marcos 

06:40), sem dúvida, para tornar mais fácil para distribuir os alimentos. Todos os quatro 

Evangelhos registram que havia cinco mil homens presentes, sem contar mulheres e 

crianças (Mat. 14:21). Permitindo um número razoável de mulheres e crianças, o número 

total de pessoas foi, provavelmente, em algum lugar entre quinze e vinte mil. 

Simplesmente, e sem alarde, em seguida, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, 

distribuiu aos que estavam sentados; . Da mesma forma, também dos peixes O 



Senhor não criou uma grande quantidade de comida de uma só vez, mas continuamente 

"partiu os pães e ... continuou dando-os aos discípulos para que eles, e ... dividido os dois 

peixes entre eles todos "(Marcos 6:41). A multidão atônita sentado na encosta gramada 

naquela noite testemunharam o Deus Criador no trabalho. 

Registro de Mateus, Marcos e Lucas que o Senhor distribuiu a comida para a multidão 

através dos discípulos. Jesus, é claro, não precisa usá-los; Ele poderia facilmente ter 

distribuído alimentos para a multidão por meios sobrenaturais. Deus, no entanto, muitas 

vezes, funciona através de fracos, os seres humanos falíveis. Ele usou Moisés, que foi 

"muito humilde, mais do que qualquer homem que estava sobre a face da terra":, para 

libertar seu povo da escravidão no Egito; (Num 12 3). Ele usou Gideão, o filho mais novo 

da família menos importante em Manassés, para libertar Israel dos midianitas (Jz 6:15.);e 

Ele usou Davi, um menino pastor desconhecido, para matar o Golias poderoso guerreiro 

e libertar Israel dos filisteus. "Deus", Paulo lembrou aos soberbos, arrogantes Corinthians 

", escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as 

coisas fracas do mundo para confundir as coisas que são fortes" (1 Cor. 1: 27). 

O Senhor não faz nada por meias medidas. Em vez de o gostinho de que Filipe dubiously 

falou (v. 7), todo mundo comeu tanto quanto queria, de modo que eles foram 

preenchidos. Depois que Jesus ordenou aos discípulos: "Recolhei os pedaços que 

sobraram para que nada seja perdido. " abundante provisão de Deus não era desculpa 

para o desperdício de recursos (cf. Prov. 25:16). Os discípulosreunidos os restos de 

comida, e encheram doze cestos (do tipo usado para transportar alimentos ou 

produtos) com pedaços dos cinco pães de cevada, que sobejaram aos que haviam 

comido. Em uma espantosa exibição da graça abundante de Deus, as sobras excedeu em 

muito as originais cinco pães de cevada. Alguns pensam que os doze cestos simbolizar 

a provisão de Deus para as doze tribos de Israel. A explicação mais simples é que havia 

doze cestos porque havia doze apóstolos que recolhem as sobras. Cristo não só forneceu 

comida suficiente para satisfazer a multidão com fome, mas também para fornecer 

refeição do dia seguinte para os discípulos. 

A coroação Falsa 

Portanto, quando o povo viu o sinal que Ele havia feito, eles 

disseram: "Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao 

mundo." Então Jesus, percebendo que eles estavam com a 

intenção de vir e levá-lo à força para o fazerem rei, retirou-se 
novamente para o monte, mesmo sozinho. (6: 14-15) 

Surpreendido pelo sinal que Jesus tinha realizado, o povo disse: "Este é 

verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo." A referência é à profecia 

messiânica dada por Moisés, em Deuteronômio 18: 15-19 (cf. Atos 3 : 20-22). Sem 

dúvida provisão milagrosa de Jesus de alimentos lembrou a multidão de Moisés e do maná 

Deus providenciou para Israel no deserto. A alimentação da multidão foi um verdadeiro 

milagre criativo-não, como alguns céticos argumentam, uma história de como Jesus 

manipulou a multidão em compartilhar seus almoços com o outro. Se isso fosse tudo o 

que aconteceu, a multidão dificilmente teria visto isso como um sinal miraculoso que 

aponta a Jesus como o Cristo. As pessoas corretamente percebeu que o milagre era 

sobrenatural e provou Jesus era o Messias, embora tirou conclusões erradas sobre o que 

significava que a identificação. 



A declaração da multidão, feita imediatamente após Jesus curava os doentes e encheu 

seus estômagos, revelou o que as pessoas estavam realmente procurando em um 

messias. Eles queriam um libertador terrestre, aquele que iria satisfazer todas as suas 

necessidades físicas e alimentação e saúde estavam no topo da lista, bem como libertá-

los do jugo odiados de opressão romana. Assim eles tinham a intenção de vir e levá-lo 

à força para fazê-lo rei. Com ele como seu fornecedor, eles nunca iria querer para o 

alimento, e teria o potencial para ser curado de todas as doenças. Eles poderiam marchar 

para Jerusalém, derrotar os romanos, e estabelecer o estado de bem-estar social 

final. Jesus, no entanto, recusou-se a ser forçosamente feito rei em seu egoísta (e não 

arrependidos) termos. Por isso, Ele enviou os discípulos de distância de barco (Mat. 

14:22; Marcos 06:45), dispersou a multidão (Mt 14:23; Marcos 6: 45-46.), E retirou-se 

novamente para o monte, mesmo sozinho. 

Jesus não concordar com caprichos ou fantasias. Ele vem para ninguém em termos que 

do homem. As pessoas não podem manipulá-lo para seus próprios fins egoístas. Alguns 

evangelistas modernos, em uma tentativa de ser "amigável-investigador," Jesus presente 

para os incrédulos como uma solução rápida para necessidades sentidas como saúde, 

riqueza e auto-estima superficialmente comercialização Ele como fornecendo tudo 

incrédulos querem. Mas que transforma a mensagem do evangelho de cabeça para 

baixo. As pessoas não vêm a Cristo em seus termos, para que Ele possa curar seus 

relacionamentos quebrados, torná-los bem sucedido na vida, e ajudá-los a se sentir bem 

consigo mesmas. Em vez disso, eles devem vir a Ele em Seus termos. Jesus ama 

graciosamente crentes e concede-lhes um rico legado de alegria (João 15:11), paz (João 

14:27), e conforto (2 Cor. 1: 3-7). Mas, ao mesmo tempo, Ele chama os pecadores a chorar 

sobre o seu pecado:, arrepender-se (Mt 4:17.), E reconhecê-lo como o soberano Senhor 

(Rm 10 (Mt 5 4.):.. 9; cf. Fil 2 : 9-11), a quem devem obediência total (João 14:15, 21; 1 

João 5: 3). Ainda hoje, Ele continua a retirar-se dos que o buscam para seus próprios fins 

egoístas, assim como Ele fez da multidão que tentava fazê-lo rei em seus termos. E, como 

fica claro mais tarde no capítulo 6, Ele dirige os outros para longe com as duras exigências 

do evangelho (v. 66). 

 

19. Características dos verdadeiros e 

falsos discípulos (João 6: 16-29) 

Agora, quando a noite chegou, os seus discípulos desceram para 

o mar, e depois de entrar em um barco, eles começaram a 

atravessar o mar para Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda 

não tinha chegado a eles. O mar começou a ser agitada por causa 

de um forte vento soprava. Então, quando eles tinham remado 

cerca de três ou quatro milhas, eles viram Jesus andando sobre o 

mar e aproximando-se do barco; e eles estavam assustados. Mas 

Ele disse-lhes: "Sou eu,., Não tenha medo" Então, eles estavam 

dispostos a recebê-lo para o barco, e logo o barco chegou à terra 

para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro 

lado do mar, vendo que não havia outro pequeno barco lá, exceto 

um, e que Jesus não tinha entrado com seus discípulos para o 

barco, mas que os discípulos tinham ido embora sozinho. Houve 



outros pequenos barcos de Tiberíades para perto do lugar onde 

comeram o pão depois de o Senhor ter dado graças. Então, 

quando a multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus 

discípulos, entraram eles também os pequenos barcos, e foram a 

Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram no outro 

lado do mar, perguntaram-lhe: "Rabi, quando chegaste 

aqui?" Jesus respondeu-lhes: «Em verdade, em verdade vos digo 

que, me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes 

dos pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhar pela comida que 

perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, que 

o Filho do Homem vos dará, para n'Ele o Pai, Deus, tem o seu 

selo ". Por isso, eles disseram-lhe: "O que devemos fazer, para 

que possamos realizar as obras de Deus?" Jesus respondeu, e 

disse-lhes: "Esta é a obra de Deus, que creiais naquele que Ele 

enviou." (6: 16-29) 

Um dos pontos turísticos mais famosos do Havaí é Cabeça de Diamante, um vulcão 

extinto na ilha de Oahu. Exploradores ocidentais cedo, deu-lhe esse nome não por causa 

de sua forma, mas por causa das pedras brilhantes que vi embutido em suas 

encostas. Observando essas rochas de uma distância, os marinheiros excitados imaginado 

que tinham descoberto diamantes. Mas, para sua decepção, um exame mais detalhado 

revelou que os "diamantes" eram cristais de calcita, na verdade, apenas sem valor. 

Em sentido semelhante, há muitos que olham à distância como eles são discípulos de 

Cristo, mas a investigação mais atento mostra que eles sejam algo diferente do que eles 

dizem. Tais pessoas brilhar exteriormente como diamantes brilhantes, mas por dentro são 

nada mais do que rocha sem valor. O Novo Testamento descreve-os como joio no meio 

do trigo:; (Mt 13 25-30.) peixe ruim que são jogados fora (13:48); cabras condenados à 

punição eterna (25:33, 41); aqueles que ficaram do lado de fora, quando o chefe da casa 

fecha a porta (Lucas 13: 25-27); virgens loucas excluídos do banquete de casamento (Mt 

25: 1-12.); e escravos inúteis que enterram o talento de seu mestre no solo (25: 24-

30). Eles são apóstatas que eventualmente deixam a comunhão dos crentes (1 João 2:19), 

manifestam um perverso coração de incredulidade ao abandonar o Deus vivo (Hb. 3:12), 

continua a pecar deliberAdãoente depois de receber o conhecimento da verdade (Heb . 

10:26), e cair para longe da verdade para a destruição (39 v.) eterna. Embora eles podem 

até pensar que está em seu caminho para o céu, eles são, na verdade, no caminho largo 

que leva para o inferno (Mt 7: 13-14.). 

À luz do sério perigo de ser enganado, a Bíblia enfatiza o custo de ser um verdadeiro 

discípulo de Jesus Cristo. Quando um suposto seguidor disse-lhe: "Senhor, permita-me ir 

primeiro enterrar meu pai" (Mat. 08:21) -a figura do significado da fala: "Espere até que 

eu receber a minha herança" -Jesus respondeu: " Siga-me, e permitir que o 

[espiritualmente] mortos sepultar os seus próprios mortos "(v. 22).Quando outro lhe disse: 

"Eu te seguirei, Senhor, mas primeiro permita-me dizer adeus para os que estão em casa" 

(Lucas 9:61), Jesus respondeu: "Ninguém, depois de colocar a mão no arado e olha para 

trás é apto para o reino de Deus "(v. 62). Lucas 14: 27-35 registra séria advertência do 

Senhor para contar com cuidado o custo de segui-Lo: 

Quem não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Para que um de 

vós, quando ele quer construir uma torre, não se senta primeiro a calcular o custo para ver 

se tem com que a acabar?Caso contrário, quando ele estabeleceu uma base e não a 



podendo acabar, todos os que observam que começam a zombar dele, dizendo: "Este 

homem começou a construir e não pôde acabar." Ou qual é o rei, quando ele sai ao 

encontro de outro rei na batalha, não se senta primeiro a considerar se ele é forte o 

suficiente com dez mil homens ao encontro do que vem contra ele com vinte mil? Caso 

contrário, enquanto o outro ainda está longe, ele envia uma delegação e pede condições 

de paz. Então, nenhum de vocês pode ser meu discípulo que não desistir de todos os seus 

bens próprios. Portanto, o sal é bom;mas se mesmo sal se tornar insípido, com o que ele 

vai ser temperado? É inútil, quer para o solo ou para adubo; ele é jogado fora. Aquele que 

tem ouvidos para ouvir, ouça. 

Para ser seu discípulo, Jesus advertiu, significa amá-Lo acima de tudo, até mesmo a 

própria família: 

Não penseis que vim trazer paz à terra; Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim 

para colocar um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e uma filha-de-lei contra 

a mãe-de-lei; e os inimigos do homem serão os membros de sua família. Quem ama seu 

pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho ou a filha mais 

do que a mim não é digno de mim. (Mateus. 10: 34-37; cf. 19:29) 

Significa, também, a amá-lo mais do que a vida. Em Lucas 9: 23-24. Jesus "estava dizendo a 

todos:" Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me Pois 

quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, ele 

é o único que vai salvá-lo '"(cf. Mt 10: 38-39; Lucas 14:27; 17:33; João 12:25; 1 Cor 15:31.. 

). Jesus não estava falando sobre os ensaios gerais de vida, quando Ele referenciado a cruz 

nesta ocasião. Nem estava se referindo ao Calvário, uma vez que Ele ainda não tinha sofrido 

lá. Seus ouvintes entendido perfeitamente Seu ponto-cruz significava a morte.Apenas 

verdadeiros discípulos estão dispostos a submeter-se o senhorio de Cristo em tudo, mesmo 

que isso signifique a perseguição e execução. Nenhum preço é demasiado elevado para o dom 

da vida eterna. 

Em contraste, os falsos discípulos desmoronar quando as coisas ficam difíceis. Quando 

"tribulação ou perseguição por causa da palavra", ou "a preocupação do mundo ea 

sedução das riquezas sufocam a palavra" (Mat. 13: 21-22), eles mostram suas verdadeiras 

cores. Como veremos mais adiante, no capítulo 6, depois de ouvir o Senhor ensinou que 

Ele é o Pão da Vida ", muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disse:" Esta é uma 

afirmação difícil, que pode ouvi-la? '.. . Como resultado disso, muitos dos seus discípulos 

se retiraram e não andavam mais com ele "(João 6:60, 66). Tais discípulos falsos não vêm 

a Cristo a se curvar diante dEle como Senhor e Salvador; ao contrário, eles vão em busca 

de seu próprio ganho pessoal. Quando seus desejos egoístas não se concretizem, eles 

abandonariam completamente. 

Este capítulo mostra que nem todos os "discípulos" são verdadeiros crentes (v. 66), mas 

todos os crentes são "discípulos" seguidores -devoted de Jesus Cristo. Note-se que 

"discípulos" não são uma classe especial de cristãos que estão buscando ativamente 

santificação, ao contrário de "crentes", que se limitaram a acreditavam em Cristo e foram 

justificadas. A Bíblia deixa claro que todos os cristãos são verdadeiros discípulos 

("discípulo" se torna sinônimo de "crente" em todo o livro de Atos, por exemplo, 6: 1-2, 

7; 9: 1, 19, 26, 36, 38; 11:26, 29; 13:52; 15:10; 18:23, 27; 19: 9, 30; 20: 1; 21: 4, 16), e 

que todos os verdadeiros cristãos buscar a santificação (1 Cor 1:. . 30; Ef 2:10; Tiago 2: 

14-26; cf. 1 Cor 6,11).. (Para uma discussão mais aprofundada desta questão, ver meu 

livro O Evangelho Segundo Jesus[Rev. Ed, Grand Rapids:. Zondervan, 1994].) 



Os versículos 16-29 compreendem duas passagens que preparou o palco para o discurso 

de Jesus sobre o Pão da Vida. Eles também retratar o contraste entre verdadeiros e falsos 

discípulos. O primeiro relato descreve Jesus caminhando sobre as águas para os Doze, 

que foram capturados em uma tempestade no mar da Galiléia. Ele ilustra a resposta que 

os verdadeiros discípulos têm para com Cristo. A segunda história, em que a multidão 

que Jesus tinha acabado de alimentar (6: 1-15) O procuraram para outra refeição gratuita, 

revela como falsa discípulos responder ao Senhor. Para ambos os grupos Jesus realizou 

um sinal sobrenatural. No entanto, as respostas subsequentes em cada caso eram 

completamente diferentes. 

A Resposta da Verdadeiros Discípulos 

Agora, quando a noite chegou, os seus discípulos desceram para 

o mar, e depois de entrar em um barco, eles começaram a 

atravessar o mar para Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda 

não tinha chegado a eles. O mar começou a ser agitada por causa 

de um forte vento soprava. Então, quando eles tinham remado 

cerca de três ou quatro milhas, eles viram Jesus andando sobre o 

mar e aproximando-se do barco; e eles estavam assustados. Mas 

Ele disse-lhes: "Sou eu,., Não tenha medo" Então, eles estavam 

dispostos a recebê-lo para o barco, e logo o barco chegou à terra 
para onde iam. (6: 16-21) 

Caminhada de Jesus sobre a água (cf. as contas deste milagre em Mateus 14: 24-33; 

Marcos 6:. 47-52) é o quinto (cf. João 2:11; 4:54; 5: 1-17 ; 6: 1-15) sinal miraculoso João 

registrou em seu Evangelho (20: 30-31). Em consonância com o propósito de João, ele 

demonstra a divindade de Cristo, revelando o Seu poder sobre as leis da natureza. E, em 

contraste com os falsos discípulos de vv. 22-29, ele expõe a resposta reverente dos 

verdadeiros seguidores de Jesus. 

O Sobrenatural Sign 

Agora, quando a noite chegou, os seus discípulos desceram para 

o mar, e depois de entrar em um barco, eles começaram a 

atravessar o mar para Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda 

não tinha chegado a eles. O mar começou a ser agitada por causa 

de um forte vento soprava. Então, quando eles tinham remado 

cerca de três ou quatro milhas, eles viram Jesus andando sobre o 

mar e aproximando-se do barco; e eles estavam assustados. (6: 

16-19) 

Quando ele despedia a multidão (frustrando assim a sua tentativa de fazê-Lo rei à força; 

6: 14-15), Jesus também enviou os discípulos de distância (Matt 14:22.). Eles foram, sem 

dúvida, animado com a resposta da multidão. Deve ter parecido que o seu Mestre foi 

finalmente recebendo a honra que era devido. Jesus lhes ensinou a orar para o reino de 

Deus venha (Mat. 6:10), e que poderia ter parecido que a oração estava prestes a ser 

respondida. Sabendo seus corações e não querer que eles sejam levados por entusiasmo 

superficial da sua torcida, o Senhor tirou os discípulos de a situação. Eles provavelmente 

não compreender por que razão Jesus mandou-os embora, mas eles obedeceram, no 

entanto. 



De acordo com Marcos 6:45, seu destino inicial era de Betsaida, não muito longe de onde 

os milhares foram alimentados. Aparentemente, eles estavam planejando para encontrar 

Jesus lá antes de cruzar o lago para a costa ocidental (Matt 14:34;. Marcos 6:53). Ao cair 

da tarde, os discípulos desceram para o mar, e depois de entrar em um barco, eles 

começou a atravessar o mar para Cafarnaum.Evening aqui refere-se à segunda noite 

(cf. Ex. 12: 6, onde lit. "no crepúsculo" lê "entre as duas noites"), do pôr ao escuro. Eles 

esperaram em Betsaida até que já estava escuro. Então, uma vez que Jesus ainda não 

tinha chegado a eles, os discípulos relutantemente voltou para seu barco e levou sua 

viagem a Cafarnaum, na costa noroeste. 

O Mar da Galiléia se encontra cerca de 700 metros abaixo do nível do mar, na Jordânia 

Rift, enquanto as colinas circundantes subir abruptamente para cerca de 2.000 metros 

acima do nível do mar. A forte queda de cerca de 3.000 pés dos topos das colinas a 

superfície do lago cria condições ideais para as repentinas, tempestades violentas para 

que o Mar da Galileia é notório (cf. Mt 8: 23-27.). O ar mais frio corre pelas encostas e 

atinge a superfície do lago com grande força, agitando a água em carneirinhos e criando 

condições perigosas para pequenas embarcações. 

Como eles atravessaram o lago em direção a Cafarnaum, os discípulos encontraram-se 

preso em uma dessas rajadas súbitas. João lembrou que o mar começou a ser agitada 

porque um forte vento soprava. O vento era tão forte que soprou pequeno barco dos 

discípulos fora do curso, empurrando-o "uma longa distância da terra" (Mat. 14:24) para 

"o meio do mar" (Marcos 6:47). Apesar de ser "maltratado pelas ondas" (Mat. 14:24), os 

discípulos continuaram "forçando os remos" (Marcos 06:48), tentando desesperAdãoente 

alcançar a segurança da costa ocidental. (Mesmo que o barco tinha sido equipado com 

uma vela, que teria feito os discípulos pouco bom, já que eles estavam indo na direção do 

vento [Matt. 14:24].) Mas o seu progresso foi dolorosamente lento. Os discípulos tinham 

partido para Cafarnaum em algum momento 6:12 - 21:12 (João 6:16), e de acordo com 

Mateus 14:25 e Marcos 06:48, foi agora a quarta vigília da noite (3:12 a 6 : 00 

am). Durante esses longos, escuros e extenuantes, horas estressantes, eles tinham 

remado apenas cerca de três ou quatro milhas. 

Enquanto isso, Jesus estava sozinho na montanha orando (6:15; Mat. 14:23; Marcos 

06:46). Sempre o fiel pastor (João 10: 11-14), no entanto, ele não tinha esquecido os 

discípulos. Em Sua infinita sabedoria, Ele planejou para ajudá-los de acordo com seu 

tempo perfeito. Divina soberania, onipotência e onisciência nunca está com pressa. É 

claro, os discípulos nunca poderia ter imaginado que forma essa ajuda iria tomar. 

De repente, em meio à escuridão, o vento roda, spray picadas, e ondas furiosas, eles 

viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco. Eles lutaram durante 

horas, fazendo pouco progresso.Ele, no entanto, estava andando sem esforço para os 

dentes do vendaval. Na verdade, Jesus estava se movendo tão rapidamente que parecia 

aos discípulos como se Ele passaria por eles (Marcos 6:48). Por causa da escuridão, ea 

névoa chicoteado pelo vento e spray, os discípulos não reconhecem a figura misteriosa 

que veio caminhando em direção a seu barco. 

Muitos (talvez até sete) dos discípulos eram pescadores por profissão, e foram usados 

para estar no lago à noite e em condições de mau tempo (cf. 21: 3; Lucas 5: 5). Embora, 

sem dúvida, em causa (cf. Mt 8: 23-27., Marcos 4: 36-41; Lucas 8: 22-25), porque as 

ondas ameaçavam inundar o barco deles (Marcos 04:37; Lucas 8:23), eles estavam 



familiarizados com estes tipos de tempestades. Mas eles certamente não estavam 

acostumados a ver figuras humanas que andam na água. Não surpreendentemente, eles 

ficaram com medo, e gritou de terror: "É um fantasma!" (Mateus 14:26;. Marcos 06:49). 

Alguns céticos descrentes têm sugerido que Jesus estava realmente caminhando ao longo 

da costa, e que os discípulos aterrorizados equivocAdãoente pensaram que Ele estava 

andando sobre as águas. Mas o barco dos discípulos era muito longe da terra (Mateus 

14:24 diz textualmente "muitos estádios."; Um stadion era cerca de um oitavo de milha) 

para eles terem visto através da escuridão da tempestade uma pessoa que anda na costa 

. A idéia de que esses pescadores experientes pensei que alguém que anda na costa estava 

andando sobre a água é apenas uma tentativa desesperada de negar o que os evangelhos 

retratam claramente como sobrenatural. Como todos os Seus milagres, caminhadas do 

Senhor sobre a água não era um truque de mágica frívola. Ao suspender a lei da 

gravidade, Ele deu aos discípulos uma prova dramática, visível de que Ele é o Criador e 

controlador do universo físico (1:. 3; Colossenses 1:16; Hebreus 1: 2). 

A subsequente Response 

Mas Ele disse-lhes: "Sou eu,., Não tenha medo" Então, eles 

estavam dispostos a recebê-lo para o barco, e logo o barco chegou 
à terra para onde iam. (6: 20-21) 

Como mencionado acima, e como seria de esperar, os Doze respondeu a aparição 

milagrosa de Jesus com puro terror. Não houve nenhuma explicação natural para o que 

tinham visto. Somando-se o medo, os discípulos inicialmente não reconhecer Jesus como 

Ele se aproximou. Mas o Senhor acalmou seus discípulos em pânico, dizendo-lhes: 

"Coragem [Matt 14:27;. Marcos 06:50]; sou eu,., não tenha medo "Reconhecendo Jesus, 

finalmente, os discípulos estavam dispostos e contentes para recebê-lo para dentro do 

barco. 

O Doze, como todos os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, ansiava por Sua 

presença. Eles haviam sido relutantes em sair quando Demitiu-los junto com a multidão 

(o verbo traduzido "Ele fez" em Mat. 14:22 e Marcos 06:45 significa literalmente 

"obrigar", ou "forçar" as pessoas a fazer algo que Não quero fazer; cf. a sua utilização em 

Lucas 14:23; Atos 26:11; 28:19; 2 Cor 0:11; Gal 2:.. 3, 14; 06:12).Eles, sem dúvida, 

ficaram desapontados quando Jesus não conhecê-los antes que eles começaram a sua 

viagem através do lago (vv. 16-17). Agora, para seu espanto e alívio, ele havia retornado 

para eles de uma forma mais inesperada, e eles ficaram muito felizes. 

Corajoso e impetuoso como sempre, Pedro não podia esperar para que o Senhor entrar no 

barco. Ele estava tão ansioso para estar perto de Jesus que ele pulou no mar para chegar 

a ele mais cedo: 

Pedro disse-lhe: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre 

as águas". E Ele disse: "Vem!" E Pedro, descendo do barco, 

andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, vendo o 

vento, ele ficou com medo e, começando a afundar, gritou: 

"Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e 

segurou-o, e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que 
duvidaste?" (Mateus. 14: 28-31) 



A história de uma caminhada de Cristo sobre a água inclui, na verdade, não um milagre, 

mas quatro. Não só Jesus andar sobre a água, mas assim também fez Pedro (pelo menos 

por alguns momentos).Mateus e Marcos gravar um terceiro milagre. Quando Jesus 

(juntamente com uma imersão molhado e completamente castigado Pedro) entrou no 

barco, o vento parou imediatamente (Matt 14:32;. Marcos 06:51). Finalmente, João 

registra quarto milagre: depois de Jesus tem a bordo e acalmou a tempestade, . 

imediatamente o barco chegou à terra para onde iam Milagrosamente, o barco 

atravessou instantaneamente a distância que falta para a costa ocidental. 

Totalmente surpreso (cf. Marcos 4:41), "os que estavam no barco o adoraram, dizendo:" 

Tu és o Filho de Deus! "(Mat. 14:33). A única resposta adequada a Jesus Cristo é a cair 

diante dEle em adoração, assim como os homens sábios em seu nascimento, uma mulher 

cananéia (15:25), um homem cego a quem Jesus curou (João 9 (Matt 2:11.): 38), as 

mulheres que foram ao sepulcro, depois da ressurreição (Mateus 28: 9), Tomé (João 

20:28), e o resto dos onze discípulos (Mt 28:17; Lucas 24:52)... Embora eles foram 

surpreendidos por milagre de Jesus, os Doze respondeu como todos os verdadeiros 

seguidores de Jesus Cristo, fazer-com adoração e culto. 

A resposta dos discípulos Falsos 

No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, 

vendo que não havia outro pequeno barco lá, exceto um, e que 

Jesus não tinha entrado com seus discípulos para o barco, mas 

que os discípulos tinham ido embora sozinho. Houve outros 

pequenos barcos de Tiberíades para perto do lugar onde comeram 

o pão depois de o Senhor ter dado graças. Então, quando a 

multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, 

entraram eles também os pequenos barcos, e foram a Cafarnaum 

em busca de Jesus. Quando o encontraram no outro lado do mar, 

perguntaram-lhe: "Rabi, quando chegaste aqui?" Jesus 

respondeu-lhes: «Em verdade, em verdade vos digo que, me 

buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães 

e ficaram satisfeitos. Não trabalhar pela comida que perece, mas 

pelo alimento que permanece para a vida eterna, que o Filho do 

Homem vos dará, para n'Ele o Pai, Deus, tem o seu selo ". Por 

isso, eles disseram-lhe: "O que devemos fazer, para que possamos 

realizar as obras de Deus?" Jesus respondeu, e disse-lhes: "Esta 
é a obra de Deus, que creiais naquele que Ele enviou." (6: 22-29) 

O relato de João continua, contrastando a resposta dos Doze com a resposta da multidão 

que Jesus tinha acabado de alimentados. Eles também tinham testemunhado Seu poder 

criador divino. Mas, em vez de responder com a adoração sincera, eles responderam com 

egoísmo e ganância. 

O Sobrenatural Sign 

No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, 

vendo que não havia outro pequeno barco lá, exceto um, e que 

Jesus não tinha entrado com seus discípulos para o barco, mas 

que os discípulos tinham ido embora sozinho. Houve outros 

pequenos barcos de Tiberíades para perto do lugar onde comeram 



o pão depois de o Senhor ter dado graças. Então, quando a 

multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, 

entraram eles também os pequenos barcos, e foram a Cafarnaum 
em busca de Jesus. (6: 22-24) 

Com Jesus e os discípulos de terem atravessado o lago para a costa ocidental, durante a 

noite, a cena no dia seguinte mudou de volta para o lado leste do lago. Pelo menos parte 

da multidão que havia testemunhado curas (v. 2) de Jesus e foi milagrosamente 

alimentado (vv. 3-13) levantou na manhã seguinte no outro (oriental) do lado do 

mar. Eles passaram a noite lá ( Matt 14:22;.. Marcos 06:45), e na parte da manhã eles 

estavam procurando por ele, esperando para outra refeição gratuita (v 26), e talvez ainda 

a intenção de fazê-Lo rei à força para que pudesse ser uma fonte permanente de provisão 

milagrosa (v. 15). 

Aos poucos, ficou claro para eles que algo estranho havia acontecido. Lembravam-se de 

que não tinha sido nenhum outro pequeno barco lá no dia anterior, exceto a um os 

discípulos tinham usado. Eles também sabiam que Jesus não tinha entrado com seus 

discípulos para o barco, mas que os discípulos tinham ido embora sozinho. O 

mistério, então, foi onde estava Jesus, se Ele não tivesse deixado com os discípulos? A 

multidão, é claro, não poderia saber o que realmente tinha acontecido; eles não tinham 

testemunhado andando sobre a água. 

O versículo 23 é um parêntese, explicando onde os pequenos barcos que transportavam 

a multidão de volta a Cafarnaum veio. Tiberias foi uma importante cidade na costa 

ocidental do Mar da Galiléia (veja a discussão de 6: 1 no capítulo 18 deste volume) . Por 

que a flotilha veio para o lugar onde os milhares comeu o pão depois de o Senhor ter 

dado graças não é clara. Talvez os proprietários dos barcos tinham ouvido falar da 

alimentação miraculosa e tinha vindo para investigar. Ou eles podem ter vindo para pegar 

seus amigos e entes queridos, ou para atuar como táxis aquáticos, buscando lucrar com o 

grande número de pessoas que necessitam de transporte. Ou eles podem ter sido forçados 

a procurar abrigo da mesma tempestade em que os discípulos tinham sido apanhados na 

noite anterior. 

Depois de procurar em vão para Ele, a multidão finalmente percebeu que Jesus não 

estava ali nem os seus discípulos. Assim, entraram eles também os pequenos barcos, 

e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Cafarnaum, cidade natal adotiva de Jesus 

(Mat. 4:13), era o lugar lógico para procurá-lo. Algumas das pessoas também podem ter 

ouvido o Senhor dizendo aos discípulos para velejar lá (Mat. 14:22). 

Embora a multidão procurou Jesus (24 v.), Fizeram-no por razões erradas. Eles seguiram-

no para o que eles poderiam obter; eles não estavam interessados em qualquer culto ou 

obedecê-lo. Na noite anterior eles tinham experimentado Seu poder miraculoso e 

disposição (da cura e da alimentação); todos tinham testemunhado e beneficiado 

pessoalmente esse sinal sobrenatural. Mas, em vez de responder com adoração humilde 

(como os Doze), eles queriam mais Dele. Eles não tinham nenhum outro interesse em 

Jesus. Queriam que ele atendê-los. A multidão superficial é sempre um alvo fácil para a 

falsa promessa de prosperidade pessoal. 



A subsequente Response 

Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: 

"Rabi, quando chegaste aqui?" Jesus respondeu-lhes: «Em 

verdade, em verdade vos digo que, me buscais, não porque vistes 

sinais, mas porque comestes dos pães e ficaram satisfeitos. Não 

trabalhar pela comida que perece, mas pelo alimento que 

permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, 

para n'Ele o Pai, Deus, tem o seu selo ". Por isso, eles disseram-

lhe: "O que devemos fazer, para que possamos realizar as obras 

de Deus?" Jesus respondeu, e disse-lhes: "Esta é a obra de Deus, 
que creiais naquele que Ele enviou." (6: 25-29) 

Quando eles finalmente encontraram Jesus em Cafarnaum, o povo disse a ele com 

espanto, "Rabi, quando chegaste aqui?" Como mencionado acima, eles sabiam que Ele 

não tinha deixado no barco dos discípulos. Nem Ele poderia ter caminhado (em terra) 

para Cafarnaum sem eles tê-lo visto. Apesar de terem encontrado Ele, o mistério de como 

Jesus veio para Cafarnaum ainda permanecia. 

Jesus propositAdãoente não responder a sua pergunta. No dia anterior tinham tentado 

fazê-Lo rei à força depois que Ele alimentou milagrosamente eles; dizendo-lhes de uma 

outra, ainda mais espetacular milagre só teria alimentado o seu fervor messiânico 

equivocada. Além disso, o Senhor não se comprometeu a emoção em busca discípulos 

falsos (02:24;. Cf. Sl 25:14;. Prov 03:32;. Matt 13:11). Ele ignorou a pergunta irrelevante 

e superficial e abordou a questão mais profunda de suas motivações pecaminosas. 

Como faz em todo o evangelho de João (por exemplo, 01:51; 3: 3, 5; 05:24; 06:47, 53; 

08:51, 58; 13:21), a afirmação solene Amém, amém ( verdadeiramente, 

verdadeiramente ) introduz uma importante verdade a que Jesus queria que seus 

ouvintes a prestar muita atenção. Repreensão do Senhor, "me buscais, não porque vistes 

sinais, mas porque comestes dos pães e ficaram satisfeitos", pôs a nu as suas egoístas, 

corações materialistas. Então, eles foram cegados pelo seu desejo superficial para o 

alimento e os milagres que eles perderam o verdadeiro significado espiritual da pessoa e 

da missão de Jesus."Eles não foram movidos por corações cheios, mas por barriga cheia" 

(Leon Morris, O Evangelho segundo João, A Commentary New Internacional sobre o 

Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 358). Apesar de terem testemunhado 

os miraculosos sinais Jesus tinha realizado (v. 14), eles não conseguiram compreender as 

implicações espirituais desses milagres. Surpreendentemente, depois de alimentar a 

multidão, mesmo os Doze "não tinha ganhado nenhum insight do incidente dos pães, mas 

seu coração estava endurecido" (Marcos 6:52). Eles não conseguiram compreender a 

realidade plena de que Deus estava no meio deles, até que Ele andou sobre as águas. Então 

eles disseram: "Tu és o Filho de Deus!" (Mat. 14:33). Quando o Senhor mais cedo 

acalmou outra tempestade no mesmo lago, que só fez a pergunta: "Que tipo de homem é 

esse?" (Mat. 8:27). Assim, nosso Senhor os chamou de "homens de pouca fé" (Mat. 

08:26). 

Jesus repreendeu a multidão para seu materialismo crasso. Em vez de trabalhar pela 

comida que perece, o alimento físico que procuravam, Jesus exortou-os a buscar a 

comida que permanece para a vida eterna (o próprio Jesus, o Pão da Vida; 35 vv, 

54.). Embora Ele certamente tinha consciência de sua necessidade de alimento físico (cf. 

vv. 10-12), Ele estava muito mais interessado no seu bem-estar espiritual. Como ele 



anteriormente tinha água físico distinto da "água que jorra para a vida eterna" (4:14), 

Jesus aqui apontou Seus ouvintes afastado de alimentos literal a Si mesmo como o pão 

da vida (vv. 33, 35, 48, 51) . Ao invés de focalizar o homem exterior em decomposição 

(2 Cor. 4:16), eles precisavam buscar o alimento espiritual que só o Filho do 

homem pode dar. Depois de tudo, para ganhar o mundo material inteiro, mas perder a 

sua alma eterna lucros nada ( Matt 16:26; Lc. 12: 16-21). Como aquele em quem o Pai, 

Deus, tem o seu selo de aprovação, Jesus tem autoridade para dispensar o alimento 

espiritual que vem de Deus e sacia a fome de justiça (Mateus 5: 6.). 

Em resposta a Jesus 'comando no versículo 27 a perseguir o espiritual, nonperishing 

alimento de vida eterna, o povo disse-lhe: "O que devemos fazer, para que possamos 

realizar as obras de Deus?"Eles filtraram as palavras de Jesus através de sua próprias 

mentes deformadas e pensei Ele estava dizendo que eles precisavam fazer alguns 

trabalhos para ganhar a vida eterna. O que foi que o trabalho que devem fazer, eles se 

perguntavam. Da mesma forma, o jovem rico perguntou-lhe: "Mestre, que coisa boa que 

eu devo fazer para que eu possa alcançar a vida eterna?" (Mat. 19:16), e em Lucas 10:25 

"um advogado se levantou e pô-lo à prova, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida 

eterna? '" Era uma questão familiar para os judeus para prosseguir a vida eterna através 

de sua religião, então a questão era comum. 

A verdadeira salvação, é claro, não é pelas obras (Tito 3: 5). Assim, Jesus respondeu a 

sua pergunta, observando que o único trabalho aceitável a Deus é crer naquele que ele 

enviou. A salvação é somente pela graça (Ef. 2: 8-9) por meio da fé (Rm 3,28) em Cristo 

sozinho (Atos 4:12), "porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante 

dele" (Rm 3:20;. Gal 2:16.). A salvação é um dom de Deus (João 4:10; Rm 5:15; 6:23; 

Ef. 2: 8.). Jesus chamou a fé de um trabalho, uma vez que 

por um lado, uma pessoa não pode ganhar aceitabilidade com Deus, trabalhando para 

ele. Por outro lado, a aceitabilidade com Deus não pode ser com base na "crença" em uma 

mera formulação teológica sobre Deus .... A aceitabilidade com Deus é um 

relacionamento que Deus dá ([Rom.] 6:23), por isso, e ambos acreditando e obedecendo 

são caminhos paralelos se reconhece dependência de Deus. (Gerald L. Borchert, João 1-

11, O New Commentary americano [Nashville: Broadman & Holman, 2002], 263) 

Assim, a salvação não vem do esforço humano, realização, ou obras morais, mas a partir de 

uma fé que inevitavelmente produz boas obras (Ef 2,10; cf. Mt 3:10; 7:.. 16-20; 0:33; 13:23; 

Lucas 6:. 43-46; Ef 5: 8-9; Col. 1:10). A "fé" que não produz fruto é morto, o que significa 

que não é realmente a fé bíblica em tudo (Tiago 2: 14-26). 

O resto de João capítulo 6 desenvolve o ensinamento de Jesus sobre a comida que 

permanece para a vida eterna. Apontando a Si mesmo como o Pão da Vida, Jesus 

ofereceu-se aos seus ouvintes como seu libertador eterna. A multidão, no entanto, em 

última análise, não estava interessado. Eles haviam sido intrigado com Suas curas 

anteriores, e que tinham sido temporariamente satisfeito por Sua refeição milagrosa. Mas 

sua resposta inicialmente entusiasmados com os sinais sobrenaturais (15 v.) Desvaneceu-

se rapidamente quando suas expectativas superficiais fui atendida. Ao contrário dos 

Doze, que responderam ao poder de Jesus com louvor, a multidão respondeu primeiro 

com curiosidade, mas disposta a abandonar sua falsa justiça e se arrepender, eles foram 

deixados, finalmente, com a rejeição.Embora eles seguiram a Cristo por pouco tempo, até 



mesmo navegando através do mar da Galileia, para encontrá-lo, eles eventualmente 

demonstrado que eles não eram os verdadeiros seguidores de todo. 

 

20. O Pão da Vida-Parte 1: Jesus, o 

verdadeiro pão do céu (João 6: 30-50) 

Então eles disseram-lhe: "O que, então você faz um sinal, para 

que possamos ver e crer Você Que trabalho você realiza Nossos 

pais comeram o maná no deserto,? Como está escrito:" Ele deu-

lhes pão do céu para comer. '"Jesus disse-lhes então:" Em 

verdade, em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o 

pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. 

Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao 

mundo ". Então eles disseram-lhe: "Senhor, dá-nos sempre desse 

pão." Jesus disse-lhes: "Eu sou o pão da vida; aquele que vem a 

mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede Mas eu 

disse a você que você viu-me, e ainda não acredito que todos.. que 

o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira 

nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer 

a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Este é a 

vontade d'Aquele que Me, enviado que de tudo o que ele me deu 

eu não perde nada, mas o ressuscite no último dia. Porque esta é 

a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho, e crê 

naquele terá a vida eterna, e eu me o ressuscitarei no último dia. 

" Portanto, os judeus estavam resmungando sobre Ele, porque Ele 

disse: "Eu sou o pão que desceu do céu." Eles diziam: "Não é este 

Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como é 

que Ele agora diz: 'Eu desci do céu'?" Jesus respondeu, e disse-

lhes: "Não resmungar entre vós Ninguém pode vir a mim se o Pai 

que me enviou não o trouxer;.. E eu o ressuscitarei no último dia 

Está escrito nos profetas: E eles todos serão ensinados por Deus. 

" Todo mundo que já ouviu e aprendeu do Pai, vem a Mim Não 

que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é de Deus;.. Ele 

vê o Pai verdade, em verdade vos digo que aquele que crê tem 

eterno vida. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná 

no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que 

se possa comer dele e não morrer ". (6: 30-50) 

Os anais da história da igreja estão cheios de muitos pregadores notáveis, homens a quem 

Deus chamou para evangelizar os perdidos e edificar os redimidos. Começando com o 

sermão de Pedro no dia de Pentecostes (Atos 2: 14-40), a poderosa pregação dos apóstolos 

(05:42; 14: 7, 15, 21; 15:35; 16:10) e seus contemporâneos (7: 1- 56; 8: 4, 12, 35, 40; 

11:20; 15:35) alimentou a difusão do cristianismo em todo o Império Romano. Nos 

séculos que se seguiram, oradores talentosos, como Basílio, João Crisóstomo ("Boca de 

ouro"), e Agostinho assumiu essa mesma tocha de explicação e exortação. Mil anos mais 

tarde, quando a luz do evangelho estava envolta em confusão, a Reforma foi provocada 

pelo testemunho corajoso de Martinho Lutero, João Calvino, João Knox, e outros. O 



movimento puritano do século XVII, foi igualmente alimentada pela clara pregação 

bíblica, como os homens, como Richard Baxter, João Owen, e João Bunyan expôs 

fielmente a Palavra de Deus. O Grande Despertar do século XVIII, a América foi 

energizada em muito da mesma forma-through os sermões apaixonadas de líderes 

piedosos como Jonathan Edwards, George Whitefield e João Wesley. A séculos XIX e 

XX também viu muitos pregadores talentosos, incluindo estadistas cristãos eloqüentes 

como Charles Spurgeon e D. Martyn Lloyd-Jones. 

Mas o pregador mais nobre e poderoso que já existiu foi o Senhor Jesus Cristo. Na 

conclusão do Sermão da Montanha ", as multidões estavam maravilhados com o seu 

ensino, pois Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas" (Mt 7: 

28-29.). Lucas 4:22 registra que "todos estavam falando bem dele, e querendo saber das 

palavras de graça que caíam de Seus lábios." Mesmo seus inimigos estavam admirados 

com o poder das palavras de Jesus. Explicando por que eles não conseguiram prendê-lo 

como pedidos (João 07:32), os oficiais da força policial templo contaram aos chefes dos 

sacerdotes e os fariseus, "Nunca um homem fala a maneira que este homem fala" (v. 46). 

Pregação foi centra! a missão de Cristo. Em sua cidade natal sinagoga de Nazaré, Ele 

declarou: 

"O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para 

pregar o evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a 

libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr 

em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano favorável do 

Senhor ". E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-

se; e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. E começou 

a dizer-lhes: "esta Escritura foi cumprida Hoje, em sua 

audição." (Lucas 4: 18-21) 

No início do seu ministério terreno, "Jesus começou a pregar ea dizer: Arrependei-vos, porque 

o Reino dos céus está próximo" (Mat. 4:17). Mateus 11: 1 registros que "quando Jesus acabou 

de dar instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades 

deles." Mais tarde no mesmo capítulo Jesus apontou para o seu ministério de pregação como 

prova de que Ele era o Messias: "Jesus respondeu, e disse-lhe [os discípulos de João Batista]," 

Ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo: os cegos vêem e os coxos andam, os 

leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é 

anunciado o evangelho a eles '"(vv. 4-5). Depois de uma noite de sucesso de ministrar em 

Cafarnaum, 

No início da manhã, quando ainda estava escuro, Jesus se 

levantou, saiu da casa, e foi para um lugar isolado, e ali 

orava. Simon e seus companheiros procurá-lo; o encontraram, e 

disse-lhe: "Todo mundo está olhando para você." Ele lhes disse: 

"Deixem-nos ir para outro lugar para as cidades vizinhas, para 

que eu pregue ali também;. Para isso é que eu vim" E Ele entrou 

em suas sinagogas por toda a Galiléia, pregando e expulsando os 

demônios. (Marcos 1: 35-39) 

Lucas 8: 1 descreve a prática habitual de Jesus de "ir em torno de uma cidade e de aldeia em 

aldeia, proclamando e anunciando o Reino de Deus." O Senhor pregou o evangelho fielmente 

até o fim de seu ministério terreno: "Em um dos dias [durante a Semana da Paixão] enquanto 



Ele estava ensinando o povo no templo e pregando o evangelho, os príncipes dos sacerdotes 

e os escribas, com os anciãos confrontados Ele "(Lucas 20: 1). 

Os Evangelhos registram vários dos sermões de Jesus, incluindo o Sermão da Montanha 

(Mt 5-7.), O comissionamento dos doze apóstolos (Matt. 10), as parábolas do reino (Mat. 

13), a infantilidade do crente ( Matt 18), o Sermão do Monte (24-25 Matt), o ensinamento 

sobre a igualdade do Filho com o Pai (João 5:.. 19-47), e Discurso do Cenáculo (João 14-

17). João 6: 22-59 registra outro dos mais famosos e amados sermões de Jesus, em que 

ele se apresenta como o Pão da Vida. Os versículos 22-29, juntamente com a história da 

alimentação miraculosa das cinco mil pessoas (vv. 1-21), preparou o palco para o Pão da 

Vida do Discurso, enquanto os versículos 60-71 descrevem suas consequências. 

A abordagem de João em seu evangelho era gravar os milagres de Jesus brevemente, a 

matéria com naturalidade e sem alarde, explicação, ou a defesa. Por exemplo, o apóstolo 

descreve o milagre surpreendente da alimentação dos cinco mil em simples, palavras 

simples e despretensioso: "Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu aos que 

estavam sentados, de igual modo, também do peixe como tanto quanto eles queriam 

"(06:11). João descrito milagre igualmente surpreendente de Jesus de caminhar sobre a 

água, em termos da mesma forma modesta: "Então, quando eles tinham remado uns cinco 

ou seis quilômetros, eles viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco; e 

eles estavam assustados" ( v. 19). 

É quase como se as pressas apóstolo através dos relatos de milagres de Cristo para chegar 

às suas palavras. Enquanto Seus milagres revelar Seu poder divino, é as palavras de Cristo 

que corretamente definir quem Ele é. Jesus não é um mero trabalhador maravilha; Ele é 

o Filho de Deus eo Messias. Seus milagres autenticar Ele e Sua mensagem como vinda 

de Deus. Mas os sinais e prodígios por si só não são suficientes para a salvação (cf. 12:37; 

15:24; Matt. 11: 20-24; Lucas 16:31; Atos 6: 8-14; 14: 3-6; Rm 1. : 18-32), porque "a fé 

vem pelo ouvir, eo ouvir pela palavra de Cristo" (Rm 10:17).. A multidão que Jesus 

alimentou milagrosamente era uma ilustração perfeita. Embora as pessoas nunca 

questionou o poder de Jesus e se pessoalmente os seus benefícios, eles eram indiferentes 

ou hostis à Sua pregação do evangelho. 

A primeira seção (. Vv 30-50) deste magnífico sermão que Jesus pregou na sinagoga de 

Cafarnaum (06:59) será discutido em três temas: o contraste, a confusão, e da denúncia. 

O Contraste 

Então eles disseram-lhe: "O que, então você faz um sinal, para 

que possamos ver e crer Você Que trabalho você realiza Nossos 

pais comeram o maná no deserto,? Como está escrito:" Ele deu-

lhes pão do céu para comer. '"Jesus disse-lhes então:" Em 

verdade, em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o 

pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. 

Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao 
mundo ". (6: 30-33) 

Por incrível que pareça, apesar dos milagres que tinham testemunhado (6: 2), incluindo a 

sua enorme refeição no dia anterior, a multidão disse a Jesus, "o que, em seguida, você 

faz um sinal, para que possamos ver, e creio que o Senhor? Que trabalho Você 



executa? " Eles foram descarAdãoente exigindo credenciais de Jesus, em resposta ao seu 

pedido no versículo 29 para ser o enviado de Deus.Demanda tola das pessoas 

demonstraram sua curiosidade thickheaded e egocêntrica, ilustrando graficamente a 

cegueira espiritual que engolfa o não resgatados. João Calvin observou: "Esta questão 

mau mostra claramente a verdade do que é dito em outro lugar:" Uma geração má e 

adúltera pede um sinal miraculoso "(Mateus 12:39)". (Alister McGrath e JI Packer, 

eds, João, O Crossway clássico Comentários [Wheaton, Ill .: Crossway, 1994], 

156). Alimentação miraculosa de Jesus da enorme multidão no dia anterior era a prova 

cabal de sua divindade. 

A incredulidade, no entanto, nunca está satisfeito, não importa quantas provas é 

dado. Lucas 16:31 diz que aqueles que rejeitam a verdade da Palavra de Deus "não ficarão 

convencidos ainda que ressuscite alguém dentre os mortos." Na crucificação os líderes 

judeus incrédulos disse ironicamente: "Que este Cristo, o Rei de Israel, desça agora da 

cruz, para que possamos ver e crer!" (Marcos 15:32). No entanto, quando Jesus 

ressuscitou dos mortos-a muito maior milagre do que meramente descendo da cruz, eles 

ainda se recusou a acreditar nEle. Ao invés de admitir a verdade, eles desesperAdãoente 

tentou encobrir a realidade da Sua ressurreição (Mat. 28: 11-15; Atos 4: 1-3). 

Jesus exortou a multidão a acreditar (06:29), mas em vez disso, exigiu um outro sinal (cf. 

2:18; Matt 12:38; 16:. 1; Lucas 11:16; 1 Cor. 1:22). Especificamente, eles queriam repetir 

o desempenho da alimentação miraculosa que acabou de vivenciar, como é indicado por 

sua declaração, "Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito (cf. 16 

Ex.: 4, 15; Neh. 09:15; Sl 78:24; 105:. 40), "Ele lhes deu pão do céu para comer '" (cf. 

26 v).. Em vez de adorar a Jesus como Messias e Salvador, eles queriam que ele para dar 

continuamente lhes pão do céu para comer com a boca, e não os seus corações, como 

Moisés tinha feito, fornecendo o maná no deserto para toda a nação por quarenta 

anos. Isso, de fato, foi o que contemporâneo pensamento judaico esperava o Messias que 

fazer quando Ele veio (Colin Kruse, O Evangelho Segundo João, no Novo Testamento 

Comentários Tyndale [Grand Rapids: Eerdmans, 2003], 168-69; Leon Morris, O 

Evangelho Segundo João, A Commentary New International sobre o Novo Testamento 

[Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 363). Assim, a multidão desafiou Jesus para provar que 

Ele era o Messias, proporcionando-lhes uma interminável (cf. v. 34) a oferta de alimentos. 

Jesus, no entanto, não tinha a intenção de satisfazer caprichos materialistas do povo. Para 

ele ter feito isso teria sido a de assumir o próprio papel do Messias político e social que 

Ele tinha acabado rejeitado (6: 14-15). Usando a frase Amém, amém ( verdade, em 

verdade ) para sublinhar o significado do que ele estava prestes a dizer, Jesus repreendeu 

o povo para a sua incompreensão quádruplo do maná no deserto. 

Primeiro, ele foi não Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas Deus o Pai. Em Êxodo 

16: 4 ", o Senhor disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu para você '" (cf. v. 

15; Deut. 8: 3, 16; Ne 09:20; Sl. 78: 24-25.; 105: 40). Moisés apenas retransmitida 

instruções de Deus sobre o recolhimento do maná para os israelitas (Ex. 16: 15-30). 

Em segundo lugar, o maná não era o verdadeiro pão do céu. Jesus lhes disse: "Meu 

Pai agora vos dá o verdadeiro pão do céu. " O tempo presente de didomi ( dá ) indica 

que o verdadeiro pão não era o maná do passado, mas o que o Pai estava a dar. Além 

disso, alethinos ( verdadeiros ) significa "verdadeiro" ou "real". O maná, apesar de ter 

sido verdadeiramente pão fornecido por Deus, era apenas um tipo que prenunciava o 



final, verdadeiro pão ... que desce do céu (vv 38, 50-51, 58;. 3:13; cf. 1 : 9, 14; 08:42) 

o Senhor Jesus Cristo. 

Em terceiro lugar, o maná deu vida física, mas o pão de Deus (a frase é sinônimo de "pão 

do céu" no v. 32, como "reino de Deus" e "reino dos céus" são sinônimos nos 

evangelhos) , que vem descia do céu ... dá espiritual vida. Como faz todo o evangelho 

de João, zōē ( vida ) não se refere à vida física e temporal que o maná sustentada, mas 

para a vida espiritual e eterna que vem somente através de Jesus Cristo (cf . 1: 4; 05:29, 

40; 06:53; 10:10; 14: 6; 20:31). 

Finalmente, ao contrário do maná, que foi dado apenas para Israel, o verdadeiro pão do 

céu é para o mundo. Deus oferece salvação através de Jesus Cristo para todos os que 

crêem (40 vv, 47; 3: 15-16., 18, 36; 05:24; 11: 25-26; 20:31), independentemente da sua 

origem nacional, racial ou étnica (1:29; 3:17; 4: 39-42.; 10:16; Mt 12: 18- 21; Lucas 2: 

25-32; Atos 8: 5-8, 14-17, 25; 11:18; 13: 46-48; 14:27; 15: 3, 7, 14-17; 26:23; 28:28; 

Romanos 1: 5, 16; 10: 11-13.; 1 Cor 12:13; Gal. 3: 8, 28; Ef. 3: 4-6; 1 João 2: 1-2.; 4 : 

14). 

Então Jesus era o verdadeiro pão enviado por Deus do céu, e, portanto, infinitamente 

superior a Moisés (cf. Heb 3: 3.). O desejo da multidão por mais uma prova expostos 

tanto os seus maus motivos e sua ignorância de Escrituras do Antigo Testamento e as 

palavras do Filho de Deus. 

A Confusão 

Então eles disseram-lhe: "Senhor, dá-nos sempre desse 

pão." Jesus disse-lhes: "Eu sou o pão da vida; aquele que vem a 

mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede Mas eu 

disse a você que você viu-me, e ainda não acredito que todos.. que 

o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira 

nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer 

a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Este é a 

vontade d'Aquele que Me, enviado que de tudo o que ele me deu 

eu não perde nada, mas o ressuscite no último dia. Porque esta é 

a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho, e crê 

naquele terá a vida eterna, e eu me o ressuscitarei no último dia. 
" (6: 34-40) 

Segundo o pedido da multidão (cf. vv. 30-31) revela novamente sua cegueira 

espiritual. Completamente faltando o ponto de Jesus nos versículos 32 e 

33, eles ansiosamente disse-lhe: "Senhor, dá-nos sempre presente (físico) de pão. 

" Seu desejo de continuar a utilizá Jesus a suas necessidades físicas é evidente a partir 

desta demanda e uma indicação clara do seu interesse superficial. Ele ainda marca as 

rasas, seguidores temporárias de Jesus que enchem as igrejas em busca de suas 

necessidades e desejos a serem cumpridas. Há sempre igrejas que os acomodar. Hoje, eles 

são muitas vezes os lugares que atraem os maiores multidões, mas tem o menor percentual 

de verdadeiros crentes. Tendo primeiro insistiu que provar a si mesmo, agora eles insistiu 

que Ele dar-lhes o que eles queriam. ( Senhor ) seria melhor entendido como sua maneira 

de dizer: "Senhor" (como é em 4:11, 15, 19, 49; 5:. 7; 12:21; 20:15; 13:27 Matt; 21 : 30; 

27:63; Lucas 13: 8), uma vez que é evidente a partir do versículo 36 que a multidão não 



acredita verdadeiramente em Jesus. Eles ainda estavam focados em ter suas necessidades 

físicas atendidas (cf. 4,15), assim como com a prestação de maná (Ex. 16:35). Em sua 

obtusidade, eles exibiram o fato de que "o homem natural não aceita as coisas do Espírito 

de Deus, porque lhe são loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem 

espiritualmente" (1 Cor 02:14. ). 

Sua estupidez e falta de compreensão levou Jesus a declarar de forma inequívoca a eles: 

"Eu sou o pão da vida". O Senhor não tinha sido referindo-se a pão real, como, por 

engano, pensou, mas a Si mesmo; Ele é o próprio pão Ele anteriormente prometeu dar (v. 

27). Não há pão, nem mesmo o maná, ou o peixe e pão Jesus tinha acabado de criar na 

noite anterior (6: 1-13), poderia curar definitivamente a fome física. Assim, quando o 

Senhor declarou que aqueles que vêm a Ele nunca mais fome ou sede, Ele teve que ser 

não falar do corpo, mas da alma. Aqui, como em Mateus 5: 6, o ser humano precisa 

conhecer Deus é expressa metaforicamente como fome e sede (cf. Sl. 42: 1-2; 63: 1). 

Dois verbos simples no versículo 35 definir a parte do homem no processo de 

salvação: vem e . acredita vir a Cristo é abandonar a velha vida de pecado e rebelião e 

submeter-se a Ele como Senhor. Embora João não usa o termo "arrependimento" em seu 

evangelho, o conceito está claramente implícita na idéia de vir a Cristo (cf. 1 Ts 1: 

9.). Como Charles Spurgeon disse, "Você e seus pecados deve separar, ou você e seu 

Deus nunca vão se reunir" ("maneja bem a palavra da verdade", no O Metropolitan 

Tabernacle Pulpit, 21 vol. [Pasadena, Tex .: Pilgrim , 1980], 88). Crer em Cristo é confiar 

completamente nele como o Messias e Filho de Deus, e reconhecer que a salvação vem 

somente através da fé Nele (14: 6; Atos 4:12). O arrependimento ea fé são duas faces da 

mesma moeda; Arrepender-se é abandonar o pecado e crer é a vez de Salvador. Eles são 

inseparáveis. 

Este é o primeiro de sete declarações altamente significativos no Evangelho de João, onde 

"eu sou" é unida com metáforas expressam a obra de Cristo como Salvador. Além do pão 

da vida, Jesus também usou "eu sou" para descrever a si mesmo como "a luz do mundo" 

(8:12), "a porta das ovelhas" (10: 7, 9), "o bom pastor "(10:11, 14)," a ressurreição ea vida 

"(11:25)," o caminho, ea verdade, ea vida "(14: 6), e" a videira verdadeira "(15: 1, 

5). Jesus também usou ego eimi ("eu sou") em um sentido absoluto, sem ressalvas (04:26; 

08:24, 28, 58; 13:19; 18: 5-8) para se apropriar para si o nome de Deus do Antigo 

Testamento (Ex. 03:14). 

Depois de ter declarado que Ele era o Pão da Vida, Jesus repreendeu seus ouvintes por 

sua incredulidade (note a repreensão semelhante dos judeus em 5: 38-40), acrescentando 

a acusação, "Mas eu disse a você que você viu-me, e Ainda não acredito. " A 

repreensão específico a que Jesus estava se referindo (quando ele disse isso a eles no 

passado) não é conhecida, mas é evidente que sua incredulidade foi em face de Sua auto-

revelação, por isso, a sua rejeição foi imperdoável. Alla ( mas ) indica um forte contraste 

entre a resposta real da multidão e um Jesus desejado (cf. Mat. 23:37). Apesar de 

terem vistoEle, eles não conseguiram compreender o significado de seus milagres, e 

perdeu o ponto de Seu ensino. Como foi o caso com os seus antepassados no deserto, "A 

palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não estava unida pela fé naqueles que a 

ouviram" (Heb. 4: 2). Os milagres que tinham visto apenas aguçou o apetite por mais 

milagres; eles ficaram intrigados com o que Jesus poderia fazer para aliviar as 

dificuldades da vida, mas eles não estavam dispostos a acreditar nele como seu Messias 

e Senhor. 



Apesar da resposta da multidão, Jesus não desanimou. Sua confiança no sucesso de sua 

missão era firmemente enraizada na soberania onipotente de Deus. Ele sabia 

que todos aqueles a quem o Pai dá a Ele (cf. v 39; 10:29; 17:. 2, 6, 9, 24) virá a Ele. A 

forma neutro singular de pas ( tudo ) vê aqueles a quem Deus dá a Jesus como um corpo 

coletivo, aqueles escolhidos nele antes da fundação do mundo (Ef. 1: 4). Esta realidade 

profunda nos ensina que todos os que são salvos são um dom de amor do Pai ao 

Filho. Toda a história da redenção é a reunião desta redimiu-corpo ou a convocação de 

uma noiva para o filho como um presente de amor do Pai. O Filho vê cada alma dada pelo 

Pai a Ele como uma expressão de amor irresistível do Pai, para que todos a quem Ele 

dá virá a Cristo. 

Do ponto de vista da responsabilidade humana, "Deus agora declara a homens que todas 

as pessoas em todos os lugares se arrependam" (Atos 17:30; cf. Mt 3:. 2; 04:17; Marcos 

6:12), e "todo aquele que invocar sobre o nome do Senhor será salvo "(Romanos 10:13; 

cf. João 3: 15-16.). No entanto, a salvação não depende da vontade humana. Os remidos 

são aqueles "que não nasceram ... da vontade do homem, mas de Deus" (João 1:13). A 

salvação "não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de 

misericórdia" (Rm. 9:16). Tanto o arrependimento (Atos 11:18; 2 Tm 2:25.) E fé (Ef. 2: 

8-9.; Phil 1:29; cf. Atos 16:14) são concedidos por Deus. Caso contrário, ninguém jamais 

vir a Ele, pois "não há ninguém que busque a Deus" (Rm 3:11; cf. 8:.. 7-8; 1 Co 2:14; 2 

Cor. 4: 4; Ef. 2: 1-3). 

Que Deus é absolutamente soberano na salvação é fundamental para a fé cristã. Esses 

sistemas teológicos errantes (ou seja, o pelagianismo, semi-Pelagianismo, eo 

Arminianismo) que tornam dependente da vontade do homem, com efeito a salvação 

destronar Deus, e são contrários às demonstrações claras das Escrituras: 

Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer; e eu o ressuscitarei no 

último dia. (V. 44) 

E Ele estava dizendo: "Por esta razão, eu disse a você, que ninguém pode vir a mim, se 

ela foi concedida a ele a partir do Pai". (V. 65) 

Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. (Mat. 22:14) 

Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma vida se salvaria; mas por causa dos 

eleitos, a quem Ele escolheu, abreviou os dias. (Marcos 13:20) 

Quando os gentios, ouvindo isto, eles começaram a se alegrar e glorificando a palavra do 

Senhor; e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. (Atos 13:48) 

E nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuem juntamente para o bem 

daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para 

aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à 

imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos; e estes aos 

que predestinou, também os chamou; e estes aos que chamou, também justificou; e estes 

aos que justificou, também glorificou. (Rom. 8: 28-30) 

Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que sermos santos e 

irrepreensíveis diante dele. (Ef 1: 4.) 



Então, como aqueles que foram escolhidos de Deus, santos e amados, colocar em um 

coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. (Col. 3:12) 

Sabendo, amados irmãos por Deus, a vossa eleição. (1 Tessalonicenses 1: 4.) 

Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque 

Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na 

verdade. (2 Ts. 2:13) 

Quem nos salvou, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas 

segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a 

eternidade. (2 Tim. 1: 9) 

Por esta razão, tudo suporto por causa daqueles que são escolhidos, para que também eles 

alcancem a salvação que está em Cristo Jesus e com ele eterna glória. (2 Tim. 2:10) 

Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para a fé dos escolhidos de Deus e do 

conhecimento da verdade que é segundo a piedade. (Tito 1: 1) 

Ouvi, meus amados irmãos: não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos 

na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? (Tiago 2: 5) 

Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Para aqueles que residem como estrangeiros, dispersos 

no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que são escolhidos de acordo com a 

presciência de Deus Pai. (1 Pedro 1: 1-2) 

Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade 

exclusiva de Deus, de modo que você pode proclamar as virtudes daquele que vos chamou 

das trevas para a sua maravilhosa luz. (1 Pedro 2: 9) 

A incredulidade de mortos espiritualmente (Ef. 2: 1) os pecadores não podem frustrar a obra 

salvífica de Deus. Tendo escolhido los na eternidade passada, Ele graciosamente e 

irresistivelmente os chama para Si mesmo. 

Para que ninguém almas que buscam deve temer que eles podem não estar entre os eleitos, 

Jesus descreveu aquele que o Pai deu ao Filho como nenhum outro senão aquele que vem 

a mim. Do ponto de vista de Deus, que nos é dado por seu poder soberano para o 

Filho. Do nosso ponto de vista, chegamos a Cristo. E, é claro, nosso Senhor nunca rejeitar 

aquele que vem como um presente de amor do Pai.Então Jesus acrescentou, eu 

certamente não vai lançar aquele fora. A forte dupla negativa OU me afirma 

enfaticamente que Cristo não rejeitará qualquer um que sinceramente e submissamente 

vem a Ele.A verdadeira fé salvadora nunca pode ser exercido em vão, mas apenas com o 

impulso do Pai (v. 44). 

Aqui, novamente, é o incompreensível (para a mente humana) interação entre a soberania 

divina e da responsabilidade humana: apenas aqueles dados ao Filho pelo Pai virão a Ele, 

no entanto, todos os que estão "sedentos [pode] vir" e alguém "que deseja [ pode] a água 

da vida sem custo "(Apocalipse 22:17). Apesar de parecer impossível para harmonizar, 

não há conflito entre essas duas verdades na mente infinita de Deus (Deut. 

29:29). (Soberania de Deus na salvação não nega a responsabilidade do crente para 



evangelizar os perdidos-Matt 24:14; 26:13; 28:19; Marcos 13:10; cf. Atos 08:25, 40; 14: 

7., 15, 21; 16:10; Rom 1:15; 15: 19-20.; 1 Cor 1:17, 9:16, 18; 15:. 1; 2 Cor 10:16; 11:.. 7; 

Gl 1: 8-9, 11; 2: 2; Phil 04:15; 1 Pedro 1:12).. 

Certamente, o Filho nunca rejeitaria qualquer parte do presente do Pai para Ele. Essa 

desunião dentro da Trindade é absolutamente inconcebível, como próximo a declaração 

de Jesus, "Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele 

que me enviou", esclareceu. O Senhor veio ao mundo com um propósito: a obedecer 

perfeitamente a vontade do Pai que O enviou. Para os discípulos, Jesus declarou: "Meu 

alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra" (4:34). Mais 

tarde, ele acrescentou: "Eu não posso fazer nada por mim mesmo ... porque não busco a 

minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou" (05:30; cf. Mt 26:39.). "Para que 

o mundo saiba que eu amo o Pai", ele afirmou, em 14:31, "Eu faço exatamente como o 

Pai me ordenou." Em Sua oração sacerdotal, Jesus disse ao Pai: "Eu te glorifiquei na terra, 

completando a obra que me deste a fazer" (17: 4). 

A realidade que Jesus veio para fazer a vontade do Pai que o enviou Ele (vv. 39-40) 

garante a salvação dos eleitos e sua segurança eterna. É a vontade do Pai que de tudo o 

que Ele tem dado ao Filho, o Filho deve perder nada, mas o ressuscite no último 

dia. Como no verso 37, a forma neutra do pronome pas ( todos ) considera os eleitos 

como uma unidade coletiva. Nenhuma parte desse grupo, que o Pai atribuído a Cristo na 

eternidade passada e dá a ele a tempo, serão perdidos; a promessa de quatro vezes que o 

Filho vai levantá-lo intacto no último dia (vv. 40, 44, 54) constitui uma garantia firme 

de eterna salvação para todos os verdadeiros crentes. Jesus reiterou que a verdade nos 

termos mais fortes, quando declarou em João 10: 27-30, 

As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem; e dou-lhes a 

vida eterna, e nunca hão de perecer; e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que 

as deu para mim, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. 

Em Sua oração sacerdotal Ele disse ao Pai: "Enquanto eu estava com eles, eu estava 

mantendo-os em teu nome que me deste, e eu guardava-os e nenhum deles morreram, mas o 

filho da perdição [Judas Iscariotes, que não era um daqueles dado a Cristo pelo Pai; cf. 6:64, 

70-71], para que a Escritura seria cumprida "(17:12). 

O resto do Novo Testamento ecoa o ensinamento do Senhor a respeito da perseverança e 

proteção dos santos. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8: 29-30, 

Para aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à 

imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos; e estes aos 

que predestinou, também os chamou; e estes aos que chamou, também justificou; e estes 

aos que justificou, também glorificou. 

A frase repetida "Ele também" liga todo o processo de salvação desde a eternidade passada à 

eternidade futura em uma cadeia inquebrável. Tudo que Deus previu será predestinado, 

chamado, justificado, e glorificado; ninguém será perdido ao longo do caminho (cf. 8: 31-

39). Em Filipenses 1: 6, Paulo expressou sua confiança de que "aquele que começou a boa 

obra em [crentes] vai completá-la até o dia de Cristo Jesus." Aos Colossenses, ele escreveu, 

(Col. 3 "Porque vós morrestes ea vossa vida está escondida com Cristo em Deus Quando 

Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também será revelado com Ele na glória.": 3- 



4). Todos os que estão unidos a Cristo na Sua morte vai voltar com Ele na glória (cf. Ap 

19:14). Em sua primeira epístola Pedro escreveu que aqueles que são 

escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para 

obedecer a Jesus Cristo e ser aspergido com o Seu sangue ... [vai] obter uma herança que 

não se corrompe e imaculada e não vai desaparecer, reservada nos céu para [os], [porque] 

são protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-

se no último tempo. (1 Pedro 1: 1-2, 4-5) 

Na introdução de sua epístola Jude descrito crentes como "aqueles que são chamados ... 

guardados em Jesus Cristo" (Judas 1). Ele concluiu sua carta com a bênção maravilhosa ", 

Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e para fazê-lo ficar na presença de 

Sua glória irrepreensível com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, 

nosso Senhor , seja a glória, majestade, domínio e autoridade, antes de todos os tempos e 

agora e para sempre. Amém "(vv. 24-25). 

A bênção da segurança eterna ou a preservação e perseverança dos crentes nunca está 

separado de arrependimento pessoal e fé, por isso o nosso Senhor afirma que o céu 

pertence a todo mundo que vê o Filho, e crê nele. São eles que vão ter a vida 

eterna (vv. 47, 54; 3: 15-16, 36; 05:24; 10:28), que, por sua própria natureza, nunca pode 

acabar (3:16; 10:28; 25:46 Matt).. Este fato vem reforçar ainda mais a protecção e 

segurança dos crentes ensinados nos versículos 37-39. A vida eterna que vem através de 

Jesus, o Pão da Vida, deve ser buscado com muito mais zelo do que o pão físico a multidão 

egoisticamente procurado. 

A Queixa 

Portanto, os judeus estavam resmungando sobre Ele, porque Ele 

disse: "Eu sou o pão que desceu do céu." Eles diziam: "Não é este 

Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como é 

que Ele agora diz: 'Eu desci do céu'?" Jesus respondeu, e disse-

lhes: "Não resmungar entre vós Ninguém pode vir a mim se o Pai 

que me enviou não o trouxer;.. E eu o ressuscitarei no último dia 

Está escrito nos profetas: E eles todos serão ensinados por Deus. 

" Todo mundo que já ouviu e aprendeu do Pai, vem a Mim Não 

que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é de Deus;.. Ele 

vê o Pai verdade, em verdade vos digo que aquele que crê tem 

eterno vida. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná 

no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que 

se possa comer dele e não morrer ". (6: 41-50) 

Porque sua incredulidade impediu de entendimento, os judeus (este termo tem uma 

conotação negativa aqui, já que freqüentemente faz no evangelho de João [cf. 1:19; 2: 18-

20; 5:10, 15-16, 18; 7: 1; 8:48, 52, 57; 09:18, 22; 10:24, 31, 33; 19: 7, 12, 14, 20, 21, 38; 

20:19]) foram resmungando sobre Jesus (como a sua antepassados tinham resmungou 

contra Deus, Ex. 16: 2, 8-9; Nm 11: 4-6).. Especificamente, eles foram perturbados por 

duas coisas que ele tinha dito. A primeira foi sua afirmação de ser a fonte da vida eterna 

(v. 35). O verbo traduzido resmungando ( gogguzō ) é uma palavra onomatopaica que 

ambos os meios e soa como reclamações e sussurros de desagrado murmurou. Eles 

também ficaram indignados com sua declaração de que Ele veio para baixo do céu. Eles 

pensaram Dele apenas no nível humano, como um companheiro de Galileu, o filho de 



José, cujo pai e mãe que sabiam (cf. 4:44; 7: . 27; Mt 13: 55-57). Eles também sabiam 

que Ele veio da cidade desprezada de Nazaré (cf. 01:46). E assim, como os judeus na 

Judéia (05:18), esses galileus endureceram o coração contra o seu Messias, que chamou 

para o arrependimento e fé, como um pré-requisito para entrar em seu reino (Mat. 4:17) 

e que escandalosamente, em sua opinião , reivindicou igualdade com Deus. 

Aqueles que rejeitam a verdade continuamente pode achar que Deus vai judicialmente 

endurecer o coração. Para aqueles que se recusaram a acreditar Seu ensinamento, Jesus 

fez a verdade mais obscuro por meio de parábolas. À pergunta dos discípulos: "Por que 

lhes falas em parábolas?" (Mat. 13:10), o Senhor respondeu: 

Para você que foi concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes 

foi concedido. Por que tem, dar-lhe mais será dado, e terá em abundância; mas quem não 

tem, até aquilo que tem lhe será tirado dele. Portanto eu lhes falo em parábolas; porque 

enquanto vendo, não vêem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Em seu caso, a 

profecia de Isaías está sendo cumprida, que diz: "Você vai continuar a audiência, mas não 

vai entender, você vai continuar a ver, mas não vai perceber, porque o coração deste povo 

tornou-se monótona, com os ouvidos eles quase não ouvir, e eles fecharam os olhos, caso 

contrário eles iriam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entenda com o coração e 

retorno, e eu os cure. " (Vv 11-15;. Cf. Is 06:10). 

João 12: 37-40 diz daqueles que rejeitaram a Jesus depois de testemunhar Seus milagres, 

Mas embora tivesse feito tantos sinais diante deles, mas eles não estavam acreditando 

nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que ele falou: "Senhor, quem deu 

crédito à nossa pregação E a quem tem o braço do Senhor foi revelado?" Por esta razão, 

não podiam acreditar, pois Isaías disse novamente: "Cegou-lhes os olhos e endureceu-

lhes o coração, para que eles não vejam com os olhos e entendam com o coração, e se 

convertam e eu curá-las." 

No fim dos tempos, aqueles que "não receberam o amor da verdade para serem salvos" (2 Ts. 

2:10) vai descobrir que "Deus lhes enviará uma influência iludindo a fim de que eles vão 

acreditar no que é falso "(v. 11). No presente momento, há um endurecimento parcial de Israel 

(Rom. 11:25), o que leva à salvação dos gentios (v. 11). Mas um dia, durante o tempo futuro 

de tribulação, Deus irá remover a cegueira de Israel, e todo o remanescente crente do povo 

judeu será salvo (v 26; cf. Zacarias 12: 10-13.: 1.). 

Ao invés de responder a sua confusão, Jesus ordenou aos judeus, "Não resmungar entre 

vós." Ele pediu-lhes para parar as queixas murmurando que refletiam seus corações 

rebeldes e difíceis. Ele havia dito e feito o suficiente, se tivessem sido abertos e 

dispostos. Assim, não havia nenhum ponto na resposta a seu descontentamento 

murmúrios e desrespeito com uma defesa detalhada. Eles tinham deliberAdãoente 

endureceram o coração, e só teria rejeitado a verdade de sua origem celestial tinha Ele 

elaborou sobre ele. 

Então, Jesus proferiu algumas palavras muito solenes: "Ninguém pode vir a mim se o 

Pai que me enviou não o trouxer", enfatizando o desamparo do homem e total 

incapacidade para responder a Ele para além da chamada soberana de Deus. Os incrédulos 

são incapazes de chegar a Jesus, por iniciativa própria (cf. a discussão do versículo 37 



acima). Se Deus não irresistivelmente chamar os pecadores a Cristo, ninguém jamais 

iria vir a Ele. 

Para explicar como pecadores perdidos supostamente tem o poder de aceitar ou rejeitar o 

evangelho de sua livre e espontânea vontade, alguns teólogos introduzir o conceito de 

graça preveniente. Millard J. Erickson explica, 

Como geralmente entendido, a graça preveniente é a graça que é dado por Deus a todos 

os homens de forma indiscriminada. Ele é visto no Deus de enviar a luz do sol e da chuva 

sobre todos. Também é a base de toda a bondade encontrado em homens em todos os 

lugares. Além disso, ele é universalmente dada para neutralizar o efeito do pecado .... 

Uma vez que Deus deu esta graça a todos, todo mundo é capaz de aceitar a oferta de 

salvação; consequentemente, não há necessidade de qualquer aplicativo especial da graça 

de Deus para indivíduos particulares. ( Teologia Cristã [Grand Rapids: Baker, 1985], 3: 

920) 

Mas a Bíblia indica que o homem caído não é capaz, por sua própria vontade, para vir a Jesus 

Cristo. As pessoas não regenerados são mortos no pecado (Ef. 2: 1; Colossenses 2:13), 

escravos de injustiça (João 8:34; Rom. 6: 6, 17, 20), alienado de Deus (Cl 1:21) e hostil a ele 

(Rm 5:10; 8: 7.). Eles são cegos espiritualmente: cativos (2 Tim 2:26.) Presos no reino de 

Satanás (Col. 1:13), impotente para mudar a sua natureza pecaminosa (Jr 13:23; Romanos 5 

(2 Cor 4. 4).:. 6), incapaz de agradar a Deus (Rm 8: 8), e incapaz de compreender a verdade 

espiritual (1 Coríntios 02:14; cf. Jo 14,17)... Apesar da vontade humana está envolvida em 

vir a Cristo (já que ninguém é salvo sem crer no evangelho, Marcos 1:15; At. 15: 7; Rom 

01:16; 10:. 9-15; Ef 1:13) , os pecadores não podem vir a Ele por sua livre vontade. (Além 

disso, uma comparação do versículo 44 com o versículo 37 mostra que o desenho de Deus 

não pode aplicar-se a todas as pessoas não regenerados, como os defensores da graça 

preveniente argumentam, porque o versículo 37 Limita-o a remidos, que Deus deu a Cristo.) 

Deus irresistivelmente, eficazmente empates a Cristo somente aqueles a quem Ele escolheu 

para a salvação na eternidade passada (Ef. 1: 4-5, 11). 

Mais uma vez, Jesus repetiu a maravilhosa promessa de que todos aqueles que o Pai 

escolhe serão sorteados, virá, será recebido, e Ele irá levantar -los no último dia (39-40 

vv., 54). Todo mundo que vem a Cristo será mantido por Ele; não existe a possibilidade 

de que mesmo uma pessoa eleita dado a Ele pelo Pai serão perdidos (veja a discussão 

sobre v. 39, supra). 

No versículo 45 o Senhor parafraseado Isaías 54:13 para enfatizar que o Seu ensinamento 

foi consistente com o Antigo Testamento. O que estava escrito nos profetas: "E serão 

todos ensinados por Deus", reafirma a verdade do versículo 44 em termos 

diferentes. Aqueles que vêm para a fé salvadora fazê-lo, porque eles são 

sobrenaturalmente instruído por Deus. Desenho e ensino são apenas diferentes aspectos 

da chamada soberana de Deus para a salvação; é através da verdade da Sua Palavra que 

Deus chama as pessoas para abraçar o seu Filho (Rm 10:14, 17; cf. 1 Pedro 1: 23-

25.). Como resultado, todos os que o ouviram e aprenderam com o Pai, vem 

a Cristo. A declaração de Jesus também era uma repreensão sutil de seus oponentes 

judeus, que se orgulhavam de seu conhecimento das Escrituras. Mas teve que realmente 

entendeu o Antigo Testamento, eles teriam acataram Ele (5:39). 

Como o único caminho para Deus (João 14: 6), Jesus apressou-se a acrescentar que 

ninguém tenha visto o Pai (1:18; 5:37;; Ex 33:20 1 Tm 6:16..) , exceto aquele que . é de 



Deus Porque Ele era eternamente no céu um com o Pai, e em seguida enviado à Terra 

pelo Pai, o Filho pode falar com autoridade sobre o Pai (cf. Heb. 1: 2). Ninguém mais 

pode justamente fazer tal afirmação. Assim, somente o Filho é qualificado para falar em 

primeira mão sobre as expectativas do pai e da verdade da salvação. 

Declaração solene de Jesus, "Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê 

tem a vida eterna" (cf. v 40; 3: 15-16., 36; 05:24) resume a importância de confiar auto 

de Deus revelação em Cristo.Aqueles que crêem em Jesus não só tem a esperança da vida 

eterna no futuro, mas também aproveitar a posse de que a vida, mesmo agora, como o 

tempo presente de pisteuo ( acredita ) indica. 

O Senhor concluiu essa parte de seu sermão por reafirmar a verdade que Ele é o pão da 

vida (cf. v. 35). Ele, então, confrontados a Si mesmo como o verdadeiro pão do céu (cf. 

v. 33), com o maná (cf. v. 31), que os hebreus pais comeram ... no deserto. Apesar de 

ter sido milagrosamente providenciado por Deus para sustentar os israelitas 'vida física, o 

maná não poderia dar a vida eterna, uma vez que ospais que comeram o maná ... 

morreu (Hb 3.17;. cf. Jude 5). Jesus, no entanto, é o verdadeiro pão que desce do 

céu (vv. 33, 35), de modo que se possa comer dele e não morrer. Coma refere-se 

metaforicamente para acreditar Salvadora em Jesus, o único que salva os pecadores da 

morte eterna (cf. 3:16; 11:26). Apropriando-se a Jesus como o Pão da Vida é o tema da 

próxima seção deste sermão. 

 

21. O Pão da Vida-Parte 2: Apropriar-se o 

Pão da Vida (João 6: 51-59) 

"Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer deste pão, 

viverá para sempre; eo pão que eu darei pela vida do mundo é a 

minha carne." Então os judeus começaram a discutir uns com os 

outros, dizendo: "Como pode este dar-nos a sua carne a 

comer?" Então Jesus disse-lhes: «Em verdade, em verdade vos 

digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não 

beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a 

minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o 

ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira 

comida eo meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha 

carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o 

Pai, que vive, me enviou ., e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim 

se alimenta, também viverá por mim Este é o pão que desceu do 

céu; não como os vossos pais comeram e morreram; quem comer 

deste pão, viverá para sempre . " Estas coisas Ele disse na 
sinagoga, ensinando em Cafarnaum. (6: 51-59) 

Vivemos em um mundo espiritualmente fome desesperada de sentido e de esperança na 

vida. Desde o início, os seres humanos foram criados para servir a Deus ea comunhão 

com Ele (cf. Gn 1:26; 3: 8). Ele era para ser seu foco e seu cumprimento. Mas por rejeitá-

Lo, homens e mulheres ficaram com uma dor profundo vazio em suas almas. Em suas 

tentativas equivocadas para preencher esse vazio que eles, como o antigo Israel, deixaram 



o Senhor ", o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas, cisternas rotas, que 

não retêm as águas" (Jer. 2:13). No entanto, os homens caídos, não encontrou a liberdade 

emocionante eles procuram por vazamento Deus de lado. Em vez disso, eles descobrem 

que só a falta de sentido de horror de uma vida sem Deus. Apologista cristão William 

Lane Craig explica: 

"Quem sou eu?" homem pergunta. "Por que estou aqui? Para onde vou?" Desde o 

Iluminismo, quando ele jogou fora os grilhões da religião, o homem tem tentado 

responder a estas perguntas sem referência a Deus. Mas as respostas que voltaram não 

eram emocionante, mas escuro e terrível. "Você é o subproduto acidental da natureza", é 

dito a ele, "um resultado de matéria mais tempo mais acaso. Não há nenhuma razão para 

a sua existência. Tudo o que o rosto é a morte." 

O homem moderno pensou que, quando ele se livrou de Deus, ele se libertou de tudo o 

que reprimida e sufocada ele. Em vez disso, ele descobriu que, ao matar Deus, ele também 

tinha se matou. 

Porque, se não há Deus, então a vida do homem se torna absurdo .... 

[Além de Deus] a humanidade é uma raça condenada em um universo de morrer. Porque 

a raça humana acabará por deixar de existir, não faz diferença final se já existiu. A 

humanidade é assim, nada mais importante do que um enxame de mosquitos ou um curral 

de porcos, pois seu fim é tudo a mesma coisa. O mesmo processo cósmico cego que os 

cuspiu em primeiro lugar acabará por engoli-los novamente.( Apologética: An 

Introduction [Chicago: Moody, 1984], 39, 41) 

É claro que a falta de esperança de vida sem Deus não é uma descoberta recente. Muito antes 

de racionalismo moderno levou ao desespero niilista, o grande pai da Igreja Agostinho 

clamou ao Senhor: "Tu nos fizeste para Ti e nossos corações não encontram a paz enquanto 

não repousar em vós" ( Confissões, I.1). E séculos antes de Agostinho, o homem mais sábio 

que já viveu também reconheceu a vaidade da vida longe de Deus. Apesar de sua sabedoria, 

Salomão procurou felicidade e satisfação para além do Senhor. Em Eclesiastes 2, ele resumiu 

suas perseguições fúteis, incluindo a perseguição por prazer (vv. 1-3, 8c), produtividade (vv. 

4-6), posses (vv. 7-8), o poder político (vv. 9- 10), e até mesmo a própria sabedoria (vv. 12-

14). No entanto, no final de tudo isso, ele percebeu que era tudo sem sentido (vv. 11, 15-

23). Só em Deus poderia verdadeiro propósito e significado ser encontrado ", para que possa 

comer e quem pode gozar sem Ele?" (V 25; cf. 12: 13-14.). 

Durante todo o resto do Eclesiastes, Salomão advertiu contra seguir o caminho da 

sabedoria humana, que se mostrou tão vazio. O termo-chave do livro é "vaidade" (às 

vezes traduzida como "futilidade" naNVI ), que aparece cerca de três dezenas de vezes. O 

termo expressa a futilidade da vida "debaixo do sol" (a frase usada quase tão 

frequentemente) à parte de Deus. Ponto de Salomão foi que a prossecução de metas 

terrenas como fins em si (sem vê-los como um meio de glorificar e servir a Deus) só 

conduz ao vazio e desespero sem esperança (1: 2-3, 8-11, 14; 2: 12-23; 3: 9, 4: 2-3; 5: 10-

11, 16; 6: 7, 12; 7: 1; 9: 2-3; 12: 8). 

Neste mundo caído de decepção, desânimo, desespero e veio o Senhor Jesus Cristo. Ele 

é o Pão da Vida, o único que pode satisfazer os desejos mais profundos da alma 

humana. Somente através dele (Atos 4:12) pode pecadores obter o perdão (Mat. 26:28; 

Atos 5: 30-31; 10:43; Ef 4:32.), Ser restaurado para um relacionamento correto com Deus 



(João 14: 6; 1 Pedro 3:18), e receber a vida eterna (João 3: 15-16, 36; 05:24; 17: 2; 1 João 

5: 11-12). 

Na primeira parte de seu sermão sobre o Pão da Vida, Jesus se apresentou como alimento 

espiritual para a alma faminta (6: 30-50). Na seção final (vv. 51-59), Ele exortou o povo 

a Ele apropriar pessoalmente pela fé. A passagem inclui 'pronunciamento, os judeus' 

Jesus perplexidade, e promessas de Jesus. 

O Pronunciamento 

"Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer deste pão, 

viverá para sempre; eo pão que eu darei pela vida do mundo é a 
minha carne." (06:51) 

Pela quinta vez neste discurso (cf. vv. 33, 35, 48, 50), Jesus afirmou ser o pão vivo que 

desceu do céu. Ele, então, acrescentou a promessa de que , se alguém comer deste pão, 

ele vai viver para sempre.Aqui, como nos versos 35 e 40, a responsabilidade humana 

de acreditar em Cristo está em vista (a soberania de Deus na salvação é ensinado nos 

versos 37, 39, 44, 65.). 

Sempre o professor mestre, Jesus usou a rotina simples, todos os dias de comer para se 

comunicar profunda verdade espiritual. A analogia de comer sugere cinco paralelos para 

se apropriar verdade espiritual. 

Em primeiro lugar, assim como o alimento é inútil, a menos que se come, assim também 

a verdade espiritual não é bom, se não for internalizado. Apenas saber a verdade, sem agir 

sobre ele, tanto os lucros nada (Heb. 4: 2) e não permite que um manter-se neutro (Lucas 

11:23). Na verdade, ele irá resultar em uma sentença mais severa (Lucas 12: 47-48; Hb 

10:29.). 

Em segundo lugar, comer é solicitado pela fome; aqueles que estão cheios não está 

interessado em comida. Da mesma forma, os pecadores que estão saciados com o seu 

pecado não têm fome de coisas espirituais (cf. Lc 5, 31-32; 6:21). Quando Deus desperta-

los para a sua condição perdida, no entanto, a fome de perdão, libertação, paz, amor, 

esperança, alegria e os leva ao Pão da Vida. 

Em terceiro lugar, as pessoas comem o alimento se torna parte deles por meio do 

funcionamento do sistema digestivo do corpo. Por isso, é espiritualmente As pessoas 

podem admirar Cristo, ficar impressionado com seu ensinamento, e mesmo lamentar a 

sua morte na cruz como uma grande tragédia. Mas só se apropriam Ele pela fé que eles 

tornam-se um com Ele (17:21; 1 Cor 6:17;. 2 Cor 4:10;.. Gl 2:20; Ef 3:17.). 

Em quarto lugar, comer envolve confiança. Ninguém conscientemente come 

contaminado ou comida estragada; o próprio ato de comer implica fé de que a comida é 

comestível (cf. Marcos 7:15). Assim, a metáfora de comer o pão da vida implica crer em 

Jesus. 

Finalmente, comer é pessoal. Ninguém pode comer uma refeição para outra; não existe 

tal coisa como comer por procuração. E não há salvação por procuração. No Salmo 49: 

7, o salmista escreveu: "Nenhum homem algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o 



resgate dele." Os pecadores devem apropriar-se do pão da vida como indivíduos para 

receber a salvação e viver para sempre (vv 50, 58;. 3:16; 08:51; 11:26; Rom 8:13.). 

O Senhor definiu ainda o pão da vida como que o que Ele iria fazer voluntariamente 

(10:18) darei pela vida do mundo: Sua carne (cf. 1,14). O conceito de Jesus dar a Si 

mesmo em sacrifício pelos pecadores é um tema repetido Novo Testamento (por exemplo, 

Matt 20:28; Gal. 1:. 4; 2:20; Efésios 5: 2, 25; 1 Tm 2:.. 6; Tito 2:14). O Senhor se referiu 

profeticamente aqui para Sua morte na cruz, uma das muitas dessas previsões registradas 

nos Evangelhos (João 2 (2 Cor 5:21;; Gl 3:13 1 Pedro 2:24..): 19-22; 12 : 24; Matt 12:40; 

16:21; 17:22; 20:18; Marcos 8:31; 09:31; 10: 33-34.; Lucas 09:22, 44; 18: 31-33; 24 : 6-

7). É oferta de Seu Jesus ' carne que é o preço da redenção. Teve Ele simplesmente veio 

e proclamou os padrões de Deus, ele teria deixado a raça humana em uma situação 

desesperadora. Uma vez que ninguém pode manter essas normas, não teria havido 

nenhuma maneira para que os pecadores a ter um relacionamento com Deus. Mas para 

fazer a reconciliação entre o homem pecador e santo Deus possível ", também Cristo 

morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para que Ele possa nos 

levar a Deus" (1 Pedro 3:18; cf. 2.24; Isaías 53: 4-6; Rom. 3: 21-26.; 2 Cor 5:21).. 

Uma vez que "o salário do pecado é a morte" (Rom. 6:23) e "sem derramamento de sangue 

não há remissão" (Hb. 9:22), Cristo tornou-se o sacrifício final para o pecado ", o Cordeiro 

de Deus que tira o pecado do mundo! " (João 1:29). Sua morte, para todos os que 

acreditaram e iria acreditar, Deus aceita como o pagamento integral para o pecado (Rom. 

3:. 25-26; 4:25; Hb 2.17; 1 João 2: 2; 04:10), de modo que o perdão completa foi fornecida 

pelos pecados de todos os fiéis penitente (Atos 10:43; 13: 38-39; Ef. 1: 7; Col. 1:14; 2: 

13-14; 1 João 1: 9; 2 : 12). 

A morte de Cristo foi uma verdadeira satisfação real, real de justiça divina. Foi um 

verdadeiro pagamento e compensação na full-na verdade, não potencialmente, pagou a 

Deus por Cristo, em nome de todos os que jamais iria acreditar, porque eles foram 

escolhidos e redimidos pelo poder de Deus. 

A morte de Cristo foi definida, particular, específico e real, em nome do povo escolhido de 

Deus, limitado em extensão por Seus propósitos soberanos, mas ilimitado em vigor para todos 

aqueles por quem ele foi rendido. 

A redenção é a obra de Deus. Cristo morreu para realizá-lo, e não apenas para torná-lo 

possível e, finalmente, realizado quando o pecador crê. A Bíblia não ensina que Jesus 

morreu por todos, potencialmente, mas ninguém realmente. Pelo contrário, Cristo 

adquiriu salvação para todos os que Deus chamaria e justificar; Na verdade, ele pagou a 

pena na íntegra para todos os que jamais acreditaria.Os pecadores não limitar a expiação 

por sua falta de fé; Deus faz por Seu projeto soberano. 

Cristo ofereceu Sua carne como um sacrifício não apenas para Israel, mas para 

o mundo (cf. 1:29; 04:42; 1 João 4:14). Ele morreu por pessoas de todas as raças, 

culturas, etnias e classes sociais (cf. Gl 3,28;. Cl 3.11). Assim, Deus disse em Isaías 45:22: 

"Vire-se para mim, e sereis salvos, todos os confins da terra", e Jesus comissionou a igreja 

para "fazer discípulos de todas as nações" (Mat. 28:19). O Senhor também declarou: 

"Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja 

levantado, para que todo aquele que crê será nele tenha a vida eterna" (João 3: 14-15), e 



"I , se eu for levantado da terra, atrairei todos a mim "(12:32). Ele é o único Salvador para 

o mundo dos pecadores perdidos. 

A perplexidade 

Então os judeus começaram a discutir uns com os outros, dizendo: 
"Como pode este dar-nos a sua carne a comer?" (06:52) 

O Senhor, obviamente, não estava falando de canibalismo quando falou de comer Sua 

carne. Ao contrário, Ele estava dando uma ilustração física de uma verdade 

espiritual. Mais uma vez, porém, osantagônicos judeus perdeu completamente o 

significado da afirmação de Jesus. Como resultado, eles começaram a discutir um com 

o outro. Argumente traduz uma forma do verbo machomai , que significa "para lutar", 

ou "brigar" (cf. Atos 7:26; 2 Tm 2.24; Tiago 4: 2.), indicando que era uma disputa 

acirrada. A discussão centrou-se na questão, "Como pode este dar-nos a sua carne a 

comer" Cego pela ignorância de sua própria incredulidade, eles não foram capazes de 

compreender o significado espiritual da qual Jesus falou (cf. v 42; 3.: 4, 9; 4: 11-12; 9:16; 

12:34). 

Note-se que a Igreja Católica Romana apela a esta passagem como uma prova da doutrina 

da transubstanciação-o falso ensino de que o corpo e sangue de Cristo estão literalmente 

presentes no pão e no vinho da missa. Teólogo católico Ludwig Ott escreve: "O corpo e 

do sangue de Cristo, juntamente com a sua alma e sua divindade e, portanto, toda a Cristo 

são realmente presente na Eucaristia" ( Fundamentos da Catholic Dogma [St. Louis: B. 

Herder, 1954], 382). É um falso fundamento para uma falsa doutrina, no entanto, a sugerir 

que Jesus estava se referindo à Eucaristia (comunhão ou da mesa do Senhor) aqui, uma 

vez que Ele usou a palavra sarx ( carne). A palavra diferente, Sōma ("body") , aparece 

nas passagens referentes a Comunhão (Matt 26:26;. Marcos 14:22; Lucas 22:19; 1 Cor 

10:16;. 11:24, 27). Duas considerações adicionais reforçar o fato de que essa passagem 

não se refere a Comunhão: Em primeiro lugar, a Mesa do Senhor ainda não havia sido 

instituída; portanto, os judeus não teria entendido o que Jesus estava falando sobre se ele 

estivesse falando de Comunhão. Em segundo lugar, Jesus disse que quem participa da 

Sua carne tem a vida eterna. Se isso era uma referência à mesa do Senhor, isso significaria 

que a vida eterna pode ser adquirida através de comungar. Isso é claramente estranha às 

Escrituras, no entanto, que ensina que a comunhão é para aqueles que já são crentes (1 

Cor. 11: 27-32) (. Ef 2: 8-9) e que a salvação é pela fé somente. (Para mais argumentos 

contra a interpretação sacramental de comer carne de Cristo e beber o seu sangue, ver DA 

Carson, O Evangelho Segundo João, O Pillar New Testament Commentary [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1991], 296-98; para uma crítica da doutrina católica romana da missa, 

ver Tiago G. McCarthy, O Evangelho Segundo o Roma [Eugene, Oregon .: Harvest 

House, 1995], caps. 6-7). 

Tanto a Igreja Católica Romana e os oponentes judeus de Jesus perdeu o seu ponto. Como 

observado na discussão do versículo 51, o Senhor não estava falando literalmente, mas 

metaforicamente ao povo-incentivando-os a Ele apropriar pela fé. 

As Promessas 



Então Jesus disse-lhes: «Em verdade, em verdade vos digo que, se 

não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu 

sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e 

bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último 

dia. Porque a minha carne é verdadeira comida eo meu sangue é 

verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu 

sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai, que vive, me 

enviou ., e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, 

também viverá por mim Este é o pão que desceu do céu; não como 

os vossos pais comeram e morreram; quem comer deste pão, 

viverá para sempre . " Estas coisas Ele disse na sinagoga, 

ensinando em Cafarnaum. (6: 53-59) 

Embora confrontado com sua incredulidade deliberada, Jesus não suavizar, amaciar, ou 

mesmo esclarecer suas palavras. Em vez disso, ele fez sua ensino ainda mais difícil para 

eles para engolir, adicionando o conceito chocante de beber o seu sangue. Para beber 

sangue ou comer carne com o sangue ainda na era estritamente proibido pela lei do Antigo 

Testamento: 

E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que 

comer algum sangue, eu porei a minha face contra aquela pessoa que come sangue e 

extirparei do meio do seu povo.Porque a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês 

sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas; pois é o sangue por causa da vida 

que faz expiação. Por isso eu disse aos filhos de Israel: "Nenhum de vós comerá sangue, 

nem pode qualquer estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue." Assim, quando 

qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, 

caçando apanhe um animal ou uma ave que se pode comer, ele deve derramar o seu 

sangue e cobri-lo com terra. Porque, assim como para a vida de toda a carne, seu sangue 

é identificado com a sua vida. Por isso eu disse aos filhos de Israel: "Vocês não são para 

comer o sangue de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o seu sangue;. Quem o 

come será cortado" (Levítico 17: 10-14; cf. 7: 26-27.; Gênesis 9: 4; Dt 12:16, 23-24; 

15:23; Atos 15:29). 

Jesus, é claro, não estava falando literalmente beber o líquido em suas veias mais do que 

Ele era de, literalmente, comer sua carne. Ambas as metáforas se referem à necessidade 

de aceitar a morte sacrificial de Jesus. O Novo Testamento freqüentemente usa o 

termo sangue . como uma metonímia gráfico falando da morte de Cristo na cruz como o 

sacrifício final para o pecado (Mateus 26:28; Atos 20:28; Romanos 3:25; 5: 9.; 1 Cor. 

11:25; Ef. 1: 7; 02:13; Cl 1.20; Hb 9:12, 14; 10:19, 29; 13:12; 1 Pedro 1:. 2, 19; 1 João 1: 

7; Apocalipse 1: 5; 5: 9; 7:14; 12:11). Seu sacrifício foi o único a que todos os sacrifícios 

do Antigo Testamento apontou. 

Mas o conceito de um Messias crucificado era um grande obstáculo para Israel. Em 

resposta à declaração do Senhor: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a 

mim" (João 12:32), "a multidão, em seguida, respondeu-lhe: 'Nós temos ouvido da lei que 

o Cristo é permanecer para sempre; e como você pode dizer: "O Filho do Homem seja 

levantado?" '"(v 34).. Na estrada de Emaús, o Cristo ressurreto repreendeu dois de seus 

discípulos por sua hesitação em aceitar a necessidade da sua morte: "Ó homens tolos e 

tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram não convinha que o Cristo 

padecesse e entrasse na sua glória? " (Lucas 24: 25-26). "Nós pregamos a Cristo 

crucificado", escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, "para os judeus uma pedra de 



tropeço" (1 Cor. 1:23), e em Gálatas 5:11 ele se referiu à "o escândalo da cruz." Assim, o 

principal objectivo da mensagem evangelística de Paulo aos judeus em Tessalônica 

envolvidos ", explicando e dando provas de que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre 

os mortos, e dizendo:" Este Jesus que eu estou anunciando-vos é o Cristo '" (Atos 17: 3). 

Deve-se notar que os verbos traduzidos comer e beber são aoristos, não apresentar 

verbos. Isso sugere uma apropriação de um tempo de Cristo na salvação, não a comer e 

beber contínua de Seu corpo e sangue retratado pela missa católica romana (veja a 

discussão sobre v. 52). 

Nos versículos 53-56 Jesus fez quatro promessas para aqueles que comem sua carne e 

beber seu sangue. O primeiro deles é expressa negativamente; aqueles que rejeitam 

Jesus não terão vida em si mesmos.Por outro lado, em seguida, aqueles que Ele apropriar 

pela fé têm tal vida. Eles são garantidos abundante vida espiritual, mesmo agora, pelo 

próprio Senhor (05:24; 10:10). 

A segunda promessa é que a pessoa que come sua carne e bebe o seu sangue tem a vida 

eterna. A vida abundante que os crentes experiência no presente, não vai acabar com a 

morte, mas se expandirá em plenitude e durar para sempre. Que este versículo não 

descreve um ato ritualístico é óbvia quando se compara com o versículo 40. Os resultados 

nos dois versos são os mesmos: a vida eterna e ressurreição.Mas no versículo 40, esses 

resultados vêm de contemplar e crendo no Filho, enquanto que no versículo 54 eles vêm 

de comer sua carne e beber seu sangue. Segue-se, então, que a comer e beber do versículo 

54 são paralelas à contemplação e acreditando do versículo 40. 

A terceira promessa, de que Cristo vai levantar no último dia todos os que comer sua 

carne e beber seu sangue, é repetido aqui pela quarta vez nesta passagem (vv. 39, 40, 

44). A ressurreição para a vida eterna é a grande esperança do crente (Atos 23: 6; 24:15; 

cf. Tito 2:13; 1 Pedro 1: 3); Além dele, o evangelho cristão não tem sentido. Para o 

Corinthians, alguns dos quais estavam questionando a realidade da ressurreição, Paulo 

escreveu: 

Agora, se Cristo é pregado, que Ele ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns 

dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos 

mortos, também Cristo não ressuscitou; E, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é 

vã a vossa fé também é vã. Além disso, estamos mesmo considerados como falsas 

testemunhas de Deus, porque testemunhou contra Deus, que ressuscitou a Cristo, a quem 

Ele não levantou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não 

ressuscitam, também Cristo não ressuscitou; E, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é 

inútil;você ainda estais nos vossos pecados. Em seguida, também os que dormiram em 

Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só nesta vida, somos de todos os 

homens os mais dignos de lástima. (1 Cor. 15: 12-19) 

Jesus introduziu a quarta e última promessa, declarando que a Sua carne é verdadeira 

comida, e Seu sangue é verdadeira bebida -o sustento que oferece a própria vida de 

Deus para o crente. Em face disso, o Senhor declarou: "Aquele que come a minha carne 

e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele." A promessa aqui é que de união 

com Cristo. Em João 14:20 Jesus prometeu aos Seus discípulos: "Em que dia você vai 

saber que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu permanecerei em vós." Em 15: 5, o 

Senhor declarou: "Eu sou a videira, vós sois os ramos; quem permanece em Mim e Eu 



nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, nada podeis fazer." "Se alguém está em Cristo", 

Paulo escreveu: "ele é uma nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que tudo se 

fez novo" (2 Cor. 5:17). Mais tarde, na mesma epístola que o apóstolo exortou os 

coríntios: "vós teste para ver se você está na fé;!? Examinar-se Ou você não reconhece 

isso sobre vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, a não ser na verdade você não passar 

no teste" (2 Cor. 13: 5). Aos Gálatas, ele escreveu: "Já estou crucificado com Cristo; logo, 

já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo-a 

na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim "(Gl. 2:20). "Cristo em vós", 

ele lembrou aos Colossenses, é "a esperança da glória" (Cl 1:27). Em sua primeira 

epístola do apóstolo João escreveu: "Nós sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu 

entendimento para que possamos saber o que é verdadeiro; e nós estamos naquele que é 

verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus ea vida eterna "(1 João 

5:20; cf. 02:24; 03:24; 04:13; João 17:21; Rom. 6: 3-8; 08:10; 1 Cor. 01:30; 06:17;. Ef 

3:17; Col. 2:10). 

No versículo 57, Jesus declarou a fonte de sua autoridade para fazer essas promessas: ". 

o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, 

também viverá por mim" Jesus já havia indicado, "Assim como o Pai tem a vida em si 

mesmo, assim Ele deu ao Filho também ter a vida em si mesmo" (5:26). Portanto, aqueles 

que acreditam em Jesus viverá por Ele. Jesus tem vida em si mesmo; e os crentes 

também têm vida n'Ele. 

O Senhor concluiu esta magnífica ensino, repetindo o pensamento de versículos 49 e 50. 

O convite é tão claro hoje como foi naquele dia memorável na sinagoga de Cafarnaum 

.... Aquele que persegue as coisas materiais vão morrer, tão certo como o rebelde israelitas 

morreram no deserto. Mas quem come o pão que desceu do céu ... vai viver para 

sempre. 

 

22. O Pão da Vida-Parte 3: Respondendo 

ao Pão da Vida (João 6: 60-71) 

Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disse: "Esta é 

uma afirmação difícil, que pode ouvi-la?" Mas Jesus, consciente 

de que os seus discípulos murmuravam contra isso, disse-lhes: 

"Será que este vos escandaliza O que então se você vir o Filho do 

Homem subir para onde estava antes de É o Espírito que dá a 

vida;? Os lucros de carne nada; as palavras que eu vos tenho dito 

são espírito e são vida Mas há alguns de vós que não crêem 

".. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não 

criam, e quem era o que o havia de trair. E Ele estava dizendo: 

"Por esta razão, eu disse a você, que ninguém pode vir a mim, se 

ela foi concedida a ele a partir do Pai". Como resultado desta 

muitos dos seus discípulos se retiraram e não estavam andando 

com ele. Então Jesus disse aos doze: "Você não quer ir embora 

também, não é?" Simão Pedro respondeu-Lhe: "Senhor, para 

quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Nós 

acreditamos e têm vindo a saber que tu és o Santo de Deus." Jesus 



respondeu-lhes: "Será que eu mesmo não escolhi a vós os doze 

anos, e ainda um de vós é um diabo?" Agora Ele quis dizer Judas, 
filho de Simão Iscariotes, pois, um dos doze, ia traí-lo. (6: 60-71) 

A pregação do evangelho que não consegue transmitir a Palavra de Deus com precisão, e 

para comandar a obediência, está aquém do padrão bíblico. Tanto João Batista (Mateus 

3: 2.) E Jesus (4:17) cobrado seu público a agir em verdade lhes foi dada, exortando-os a 

"arrepender-se, pois o Reino dos céus está próximo", e, em seguida, demonstrar a fruto 

do verdadeiro arrependimento (3: 8). Como resultado da pregação confrontadora de João 

as multidões estavam questionando-o, dizendo: "Então, o que devemos fazer?" E ele iria 

responder e dizer-lhes: "O homem que tem duas túnicas é compartilhar com quem não 

tem nenhuma; e aquele que tem alimento é fazer a mesma coisa." E alguns cobradores de 

impostos também vieram para serem batizados, e disseram-lhe: "Mestre, o que devemos 

fazer?" E ele disse-lhes: "Recolha não mais do que o que lhe foi ordenado a". Alguns 

soldados foram interrogá-lo, dizendo: "E quanto a nós, o que devemos fazer?" E ele disse-

lhes: "Não leve dinheiro de ninguém pela força, ou acusar alguém falsamente, e se 

contentar com seu salário." (Lucas 3: 10-14) 

O sermão de Pedro no dia de Pentecostes também obrigou uma resposta: 

E, ouvindo eles isto, eles foram perfurados para o coração, e disse a Pedro e aos demais 

apóstolos: "Irmãos, o que devemos fazer?" Pedro disse-lhes: "Arrependei-vos, e cada um 

de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados;. E você 

vai receber o dom do Espírito Santo" (Atos 2: 37-38) 

De um modo geral, aqueles que ouvem a pregação poderosa da Palavra irá responder em 

uma de três maneiras (13 cf. Matt: 3-9., 18-23). Alguns vão zombar e reagem com 

rejeição pura e simples. Tais eram os escribas e fariseus que responderam a Jesus de 

forma consistente oposição Seu ensino e desprezando Sua pessoa. Sua rejeição culminou 

em Mateus 12:24, quando, depois de ver os milagres de Jesus, atribuíram-lhes a Satanás: 

"Mas os fariseus, ouvindo isto [a multidão se perguntando se Jesus era o Messias; v 23.], 

Eles disseram: 'Este homem expulsa os demônios só por Belzebu o príncipe dos 

demônios. "" Eles deliberAdãoente escolheu para descartar a esmagadora evidência a 

respeito de quem Jesus realmente era. 

Alguns vão responder com uma fé temporária ou superficial. Esses falsos discípulos são 

os curiosos que estão superficialmente atraídos para Cristo. Mas quando Ele faz 

exigências sobre eles, ou há um custo a ser pago para segui-Lo, eles desaparecem, 

desejando nem para deixar de ir ao mundo, nem para negar a si mesmos (cf. Lucas 9: 23-

25). João 2: 23-25 discute essas pessoas: 

Agora, quando Ele estava em Jerusalém na Páscoa, durante a festa, muitos creram no seu 

nome, observando os sinais que ele estava fazendo. Mas Jesus, de sua parte, não estava 

confiando-se a eles, pois Ele sabia que todos os homens, e porque Ele não precisava de 

ninguém para testemunhar a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no 

homem. 

Em sua primeira epístola, João descreveu ainda os como aqueles que "Saíram de nós, mas 

não eram dos nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco; mas 



eles saíram, para que fosse ser demonstrado que todos eles não são de nós "(1 João 2:19). Seus 

números incluem homens como Demas (2 Tim 4:10.), Simão, o mágico (Atos 8: 18-21), e, 

acima de tudo, Judas Iscariotes (Atos 01:25). 

Por fim, alguns vão responder com verdadeira fé. Este pequeno núcleo de verdadeiros 

discípulos é o "pequeno rebanho", a quem o Pai tem de bom grado escolhido para dar o 

reino (Lucas 12:32), depois de ter tirado a Seu Filho (João 6:37, 44). Eles acreditam 

Salvadora em Jesus como o Filho de Deus e Messias. 

Sermão de Jesus sobre o Pão da Vida, juntamente com a resposta a ela, é o clímax temática 

de todo ministério galileu do Senhor. A reação da multidão era típico, não só dos judeus 

da época de Jesus, mas também de todas as pessoas que se deparam com a 

verdade. Aqueles que ouviram Sua mensagem exibida cada uma das três respostas acima 

apontados. Alguns rejeitaram Jesus antes do sermão foi ainda acabado, interrompendo-o 

e "resmungando sobre Ele, porque Ele disse: 'Eu sou o pão que desceu do céu'" e 

"dizendo:" Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como é que 

Ele agora dizer: "Eu desci do céu"? "(vv. 41-42). 

Infelizmente, essa resposta tipificado maioria dos galileus. Embora Jesus havia ensinado 

em suas cidades e aldeias e realizou muitos milagres em seu meio (João 2: 1-11; 4: 

(Mateus 04:23). 46-54; 6: 4-13; Mt 8: 2-4. , 5-13, 14-17, 28-34; 9: 1-8, 18-26; 12: 9-14; 

14: 34-36; Marcos 8: 22-26; Lucas 7: 11-17), eles ainda se recusou a acreditar nEle. Sua 

rejeição voluntária foi imperdoável, e Jesus repreendeu severamente duas cidades da 

Galiléia, Corazim e Betsaida, por sua dureza de coração: 

Então ele começou a denunciar as cidades em que a maioria de seus milagres foram feitos, 

porque eles não se arrependeram. "Ai de vós, Ai! Corazim para você, Betsaida! Porque, 

se os milagres ocorreram em Tiro e Sidon, que ocorreu em você, elas se teriam 

arrependido há muito tempo no saco e cinza. No entanto, eu digo a você, será mais 

tolerável . para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que para você E você, Cafarnaum, não 

será elevada até o céu, você vai Você vai descer para Hades;? Porque, se os milagres 

tinham ocorrido em Sodoma que ocorreu em você, ele teria manteve-se até hoje. No 

entanto, eu digo a você que ele será mais rigor para a terra de Sodoma, no dia do juízo, 

do que para você. " (Mateus 11: 20-24.) 

Como Jesus concluiu suas palavras, os que rejeitam definitivas esquerda, deixando apenas 

aqueles que alegou ser Seus discípulos, alguns dos quais possuíam a fé genuína e alguns 

dos quais não o fez. Os versículos 60-71 descrevem as reações desses dois grupos (os 

falsos discípulos e os verdadeiros discípulos) para o Pão da Vida Discurso. 

A reação dos discípulos Falsos 

Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disse: "Esta é 

uma afirmação difícil, que pode ouvi-la?" Mas Jesus, consciente 

de que os seus discípulos murmuravam contra isso, disse-lhes: 

"Será que este vos escandaliza O que então se você vir o Filho do 

Homem subir para onde estava antes de É o Espírito que dá a 

vida;? Os lucros de carne nada; as palavras que eu vos tenho dito 

são espírito e são vida Mas há alguns de vós que não crêem 

".. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não 



criam, e quem era o que o havia de trair. E Ele estava dizendo: 

"Por esta razão, eu disse a você, que ninguém pode vir a mim, se 

ela foi concedida a ele a partir do Pai". Como resultado desta 

muitos dos seus discípulos se retiraram e não estavam andando 
com ele. (6: 60-66) 

Que as pessoas introduzido aqui são chamados de discípulos não implica que eles eram 

verdadeiros seguidores de Cristo. O termo Mathetes ("discípulo") refere-se a alguém que 

se atribui a um professor como um estudante ou aprendiz, mas não implica nada sobre a 

sinceridade ou devoção do discípulo. Além dos discípulos de Jesus, o Novo Testamento 

também observa discípulos de João Batista, os fariseus (Mt 09:14). (22: 15-16), Paulo 

(Atos 9:25), e Moisés (João 9: 28). 

Enquanto as grandes multidões seguiam Jesus (cf. Mt 4:25; 8:. 1; 19: 2; Marcos 4: 1; 

Lucas 12: 1), especialmente no início do seu ministério, a maioria deles ficaram 

fascinados com os milagres que Ele realizou sensacionais -especialmente cura de suas 

doenças e, em pelo menos duas ocasiões, a sua alimentação. Mas eles eram caçadores de 

emoção, e não buscam a verdade. 

Os discípulos introduzidas no versículo 60 não foram diferentes. Eles foram 

superficialmente atraído por Jesus pelos milagres que tinham visto (v. 2), a refeição que 

tinha comido (vv. 3-13), e a esperança de que Ele os livraria dos romanos (vv. 14-

15). Eles não estavam prontos para aceitá-Lo como o Filho de Deus e do Messias, mas 

eles ainda não tinham escolhido a abandonar Jesus. Que estava prestes a mudar, no 

entanto. Ao exigir que ele seja reconhecido como o Pão da Vida (vv. 33, 35, 48, 50, 51) 

e insistindo que a vida eterna é encontrada somente em se comprometer totalmente a Ele 

(vv. 51, 53-58), Jesus exigiu mais do que eles estavam dispostos a 

dar. Consequentemente, eles optaram por virar as costas para Ele e salvação. 

Incapaz de engolir o ensinamento de Jesus por mais tempo, esses discípulos, 

ouvindo suas palavras, disse: "Esta é uma afirmação difícil; quem o pode ouvir?" Ele 

finalmente amanheceu sobre eles que seguir Jesus significava muito mais do que apenas 

pendurado em torno dele , na esperança de ver e experimentar os benefícios físicos de 

Seu poder. O adjetivo skleros ( difícil ) significa literalmente "rough", "secou", ou 

"dura." Figurativamente, descreve algo áspero, desagradável, ou difícil de aceitar (cf. Mt 

25:24;. Atos 26:14; Jude 15). Aqui, bem como a declaração paralela que pode ouvi-

la?descrever Jesus ' declaração não tão incompreensível, mas como inaceitável. Eles 

rejeitaram suas palavras como censurável e ofensivo. Como aqueles que indeferiu o 

ensinamento de Jesus de imediato, eles estavam escandalizados por sua alegação de ter 

descido do céu (vv. 33, 38, 41-42, 50-51), sua afirmação de que Ele era a única resposta 

a necessidade espiritual da humanidade ( vv. 33, 35, 40), e ao Seu chamado por eles para 

comer Sua carne e beber Seu sangue (51-57). Na realidade, porém, o que os excluídos do 

reino não era o ensinamento de Jesus sendo inaceitável, mas sim a sua sendo incrédula e 

unaccepting. 

Sua reação é típica de falsos discípulos: enquanto eles perceberam que Jesus seja uma 

fonte de cura, comida de graça e libertação da opressão inimigo, os discípulos de auto-

serviço reuniram-se para Ele.Mas quando Ele exigiu que eles reconhecem sua falência 

espiritual, confesse seus pecados, e comprometer-se a ele como a única fonte de salvação, 

tornaram-se ofendido e saiu. Como inúmeras outras falsos discípulos ao longo da história 



da igreja, eles seguiram Jesus para o que eles pensaram que poderiam obter Dele. Os 

verdadeiros discípulos, por outro lado, vem a Cristo pobre de espírito (Mateus 5: 3.), 

Lamentando sobre o seu pecado (5: 4), e fome e sede de justiça que só Ele pode fornecer 

(5: 6). Nosso Senhor não deixou nada a duvidar quando Ele identificou os elementos do 

verdadeiro discipulado: 

Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. Pois quem 

quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, ele é o 

único que vai salvá-lo. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder 

ou perder a si mesmo? (Lucas 9: 23-25; cf. Mt 10: 34-39). 

Falsos discípulos não seguem a Cristo por causa de quem Ele é, mas por causa do que 

eles querem Dele. Eles não têm nenhum problema de vê-lo como um bebê na manjedoura 

no Natal; um reformador social com uma ampla mensagem de amor e tolerância; a todos 

humano ideal deve imitar; ou uma fonte de saúde, riqueza e felicidade mundana. Mas eles 

não estão dispostos a abraçar a bíblica Jesus-o Deus-homem que destemidamente 

repreendeu os pecadores e os advertiu do inferno eterno, e que a salvação do que o inferno 

só vem através da crença Suas palavras (João 5:24). Aqueles que resistem ou rejeitar o 

ensinamento de Jesus não passam no teste do verdadeiro discipulado que Ele mesmo 

previsto em João 8:31: "Então, Jesus estava dizendo aos judeus que haviam crido nele:" 

Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos "(cf. 15: 

8). Continuação obediência às palavras de Jesus Cristo sempre marca verdadeiros 

discípulos (cf. 1 João 2: 3-5). 

Desde Jesus compreendeu o coração de cada pessoa (02:25; cf. Mt 12:25; Lucas 05:22.), 

Ele estava consciente de que seus discípulos resmungou (cf. João 06:41; Ex. 16: 

2) em sua ensino, para que Elelhes disse: "Será que este vos 

escandaliza?" Stumble traduz uma forma do verbo skandalizō , o que pode significar 

tanto "ofender" (por exemplo, Matt 13:57;. 15,12) ou "a desistir de acreditar" (eg, 13:21; 

24:10). Ambos os significados são apropriadas aqui; os falsos discípulos se ofendeu com 

o ensino de Jesus, e que os levou a abandonar sua fé superficial nEle. 

Sabendo que a central em sua rejeição era Sua alegação de ter descido do céu, Jesus 

perguntou: "O que então se você vir o Filho do Homem subir para onde estava 

antes?" Sua implicação parece ser: "Se você me viu subir no céu, para que não iria 

convencê-lo da minha origem celestial? " (A referência à Sua ascensão também exclui 

qualquer interpretação literal crassly de comer sua carne e beber seu sangue, uma vez que 

Jesus iria ascender corporalmente ao céu [cf. Atos 1: 3-11].) Deve-se notar que alguns 

comentaristas vêem Jesus 'referência à crescente como uma referência implícita à Sua 

crucificação (03:14; 12:32, 34), o que levou a Sua ressurreição, e depois de Sua 

ascensão. De acordo com esse ponto de vista, o Senhor estava fazendo um ponto crucial: 

Se os falsos discípulos ficaram escandalizados por seu ensino, quanto mais eles iriam ser 

ofendido por sua execução (cf. 1 Cor 1:23.)? Em qualquer caso, Jesus deixou a questão 

em aberto, pois como seus ouvintes responderam a Ele iria determinar como eles iriam 

responder. 

Assim como fez em 3: 6, Jesus contrastou o Espírito que dá a vida com a 

carne que lucra nada. A vida espiritual só vem quando o Espírito Santo dá vida de Cristo 

para o crente (Gl 2:20; Colossenses 3: 3-4. ). Ele não vem através da "vontade da carne" 

(1:13), que, como RVG Tasker, observa que "significa o para fora, para a exclusão do 



interior, o visível para além do invisível, o material não relacionado com o espiritual, e o 

humano dissociado do divino "( O Evangelho Segundo São João, Tyndale Comentários 

do Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1975], 96). O Senhor exortou aqueles 

que teve problema com a comer a sua carne (v. 52), para concentrar-se em partilhar do 

Seu Espírito (vv. 53-58). 

É claro que ninguém pode fazer que, além de ouvir e obedecer as palavras que Jesus 

tem falado, que, declarou, são espírito e são vida. É as palavras de Jesus que revelam 

quem Ele realmente é. Como observado anteriormente, aceitar ou rejeitar essas palavras 

separa discípulos verdadeiros e falsos. Os verdadeiros discípulos continuar em Sua 

Palavra (8:31), o que permanece nele (. 15: 7; cf. Jer 15:16; Col. 3:16; 1 João 2:14); falsos 

discípulos definitivamente rejeitam a Sua palavra (08:37, 43, 47). Para abraçar as palavras 

de Jesus é para recebê-Lo, pois revelar a Sua pessoa. Assim, a Bíblia ensina que a 

salvação vem por meio da agência da Palavra de Deus: 

Agora, a parábola é este: a semente é a palavra de sementes God__O na boa terra, esses 

são os que ouviram a palavra em um coração honesto e bom, e mantê-lo rápido, e dão 

fruto com perseverança.(Lucas 8:11, 15) 

Ele, porém, respondendo, disse-lhes: "Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem 

a palavra de Deus e fazê-lo." (Lucas 8:21) 

No exercício de sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que seria uma 

espécie de primeiros frutos entre as Suas criaturas. (Tiago 1:18) 

Portanto, deixando de lado toda a imundícia e tudo o que resta da maldade, recebei com 

mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas 

almas. (Tiago 1:21) 

Para você ter sido mais uma vez não nasceu de semente corruptível, mas incorruptível, 

ou seja, através do viva e permanente palavra de Deus. (1 Pedro 1:23) 

Jesus então disse: "Mas há alguns de vós que não crêem." Como sempre acontece com 

aqueles que rejeitam a oferta de salvação de Deus, o problema não foi a falta de 

informação, mas a falta de fé. O Senhor realizou esses falsos discípulos pessoalmente 

responsável por rejeitá-Lo, não porque eles não podiam entender, mas porque eles não 

iriam acreditar. 

Enquanto o Senhor estava certamente tristes com incredulidade dos falsos discípulos, ele 

não levá-lo de surpresa, Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não 

criam. Ele até sabia o tempo todoque foi que o trairia -Judas Iscariotes, o supremo 

exemplo de um falso discípulo incrédulo (veja a discussão de vv. 70-71 abaixo). As 

palavras de despedida de Jesus aos falsos discípulos, "Por isso que eu disse a você, que 

ninguém pode vir a mim, a menos que tenha sido concedida a ele a partir do 

Pai", reforçou o Seu ensinamento mais cedo que Deus é absolutamente soberano na 

salvação (vv 37., 39, 44-45). Os versículos 64 e 65 manter a tensão entre a soberania 

divina ea responsabilidade humana encontrada por toda a Escritura. Por um lado, os 

incrédulos são condenados por sua incredulidade (v 64.);por outro lado, eles estão 

perdidos, porque o Pai não atraí-los (v. 65). 



Infelizmente, mas previsivelmente, como resultado desta muitos dos seus discípulos se 

retiraram e não andavam mais com ele. Abandonando qualquer outra pretensão de ser 

Seus seguidores, eles o abandonaram e se juntou aos zombadores que haviam rejeitado 

Jesus sem rodeios. Ek toutou ( como um resultado do presente ) também pode ser 

traduzido como "a partir deste momento". Ambas as traduções estão corretas. Os falsos 

discípulos o abandonaram permanentemente Jesus após este ponto , como resultado de 

seu ensino no sermão em geral (especialmente vv. 48-58), e Sua condenação da 

incredulidade deles em particular (v. 64). "O que eles queriam, ele não daria, o que ele 

ofereceu, eles não receberiam" (FF Bruce, o Evangelho de João [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1983], 164). 

A reação dos discípulos Verdadeiros 

Então Jesus disse aos doze: "Você não quer ir embora também, 

não é?" Simão Pedro respondeu-Lhe: "Senhor, para quem iremos 

nós? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e têm vindo 

a saber que tu és o Santo de Deus." Jesus respondeu-lhes: "Será 

que eu mesmo não escolhi a vós os doze anos, e ainda um de vós 

é um diabo?" Agora Ele quis dizer Judas, filho de Simão 
Iscariotes, pois, um dos doze, ia traí-lo. (6: 67-71) 

Esta é a primeira ocorrência no evangelho de João do termo doze, que geralmente designa 

os apóstolos nos Evangelhos sinópticos (por exemplo, Matt. 10: 2; 20:17; Marcos 04:10; 

09:35; Lucas 8: 1; 18:31).João não gravar a chamada dos Doze e, com exceção de 

versículos 70 e 71, usou o termo apenas em outro lugar 20:24. Pode ser que os Doze 

foram todos que permaneceram após os discípulos temporários esquerda. Ou Jesus pode 

ter falado com eles mais tarde, em privado. No texto grego, a pergunta do Senhor espera 

uma resposta negativa, daí a NASB tradução, "Você não quer ir embora também, não 

é?"Jesus usou a deserção dos falsos discípulos para contrastar a fé dos Doze. 

Como em tantas outras ocasiões, Simão Pedro atuou como porta-voz dos Doze (cf. 13: 

36-37.; Matt 14:28; 15:15; 16:16, 22; 17: 4; 18:21; 19 : 27; 26:33, 35; Marcos 11:21; 

Lucas 5: 8; 08:45; 12:41). Sua declaração, "Senhor, para quem iremos nós? Tu tens 

palavras de vida eterna. Nós acreditamos e vim a saber que tu és o Santo de Deus", é 

uma reminiscência de sua confissão de Jesus como o Messias, em Cesaréia de Filipe 

(Mateus 16:16;. cf. 14:33). Enquanto a multidão só estava disposta a aceitar Jesus como 

uma espécie de segundo Moisés que eles esperavam supriria suas necessidades materiais, 

os Doze viu por quem ele realmente é. Não havia nenhum outro professor para quem eles 

poderiam virar, disse Pedro, pois era só Cristo tem as palavras de vida eterna (cf. v 63).. 

No entanto, nem mesmo todos os Doze tinham verdadeiramente acreditado e vir a 

conhecer Jesus, como o Senhor foi rápido em apontar. Eles devem ter ficado chocado 

quando Jesus declarou que havia um traidor em suas fileiras: "Será que eu Eu não 

escolhi a vós os doze anos, e ainda um de vós é um diabo?" Ele não está aqui referindo-

se a eleição para a salvação, mas sim seleção para o apostolado. Ele escolheu doze 

homens, um dos quais era para difamá-lo da maneira mais impensável. Depois de Judas 

havia sido demitido do Cenáculo na noite da Última Ceia, o Senhor falou aos onze 

restante como sendo escolhido para a salvação. Como Ele disse-lhes: "Você não me 

escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que você iria e deis fruto, 

eo vosso fruto permaneceria, de modo que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele 



pode dar a you "(15:16). Sua escolha soberana deles, tanto para a salvação e apostolado, 

descartou qualquer pretensão ou auto-importância que pode ter se sentido contrário. 

O diabo no meio deles, é claro, era Judas, filho de Simão Iscariotes. Iscariotes deriva 

de uma frase em hebraico que significa "homem de Kerioth." A referência foi, 

provavelmente, para a aldeia da Judéia de Kerioth (Josh 15:25.), Embora também era uma 

cidade moabita com o mesmo nome (Jer 48:24, 41; Amos. 2: 2). Apesar privilégio 

espiritual de Judas Iscariotes, um dos doze, o Senhor sabia que ele era , em última 

análise vai traí-lo. (Como o traidor mais famoso da história, Judas é sempre introduzido 

nos evangelhos como o traidor de Jesus [cf. 12: 4 ; 13: 2; 18: 2; Mt 10:.. 4; Marcos 03:19; 

Lucas 6:16])Diabolos ( diabo ) significa "caluniador" (cf. 1 Tim 3:11; 2 Tm 3..: 3; Tito 

2: 3, onde a forma plural do substantivo é processado "caluniadoras"), ou "falso 

acusador". Seria refletir com precisão a intenção do Senhor aqui para tornar a frase: "Um 

de vocês é o diabo. " Satanás, o adversário suprema de Deus, usou Judas como sua 

ferramenta na oposição à obra de Deus (13: 2, 27). Como no incidente envolvendo 

repreensão presunçoso de Pedro de Jesus (Mat. 16:23), o Senhor a Satanás identificado 

como a fonte por trás de Judas. 

Isso não exonera ou desculpar Judas por seu ato hediondo. O Novo Testamento atribui a 

responsabilidade pela traição de Jesus diretamente aos pés de Judas Iscariotes. Nas 

palavras de refrigeração de Jesus: "O Filho do Homem é ir, assim como está escrito a seu 

respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do homem é traído Teria sido bom para 

que o homem se ele não teve! nascido "(Mat. 26:24). 

Afirmação de Pedro nos versículos 68 e 69 expressa duas marcas fundamentais dos 

verdadeiros discípulos: fé ( nós acreditamos ) -que marca seu nascimento espiritual e 

fidelidade ( Senhor, para quem iremos nós? ) -que marca seu caráter. O pretérito 

perfeito dos verbos traduzidos ter acreditado e têm vindo a conhecer transmite a idéia 

de um ato se completou no passado, mas com resultados contínuos.A fé inicial dos 

discípulos verdadeiros resultados em contínuo compromisso e lealdade para com 

Cristo. Ao contrário dos falsos discípulos que tinham feito uma decisão final de 

abandonar Jesus, os Doze (com exceção de Judas) tinha feito uma promessa permanente 

para segui-Lo. Desta forma, João contrastou a diferença gritante entre os que são 

inconstantes e aqueles que são fiéis. 

 

 

 

 

 



23. De acordo com o calendário Divino 

(João 7: 1-13) 

Depois destas coisas, Jesus estava andando na Galiléia, pois Ele 

não estava disposto a andar pela Judeia, porque os judeus 

procuravam matá-lo. Agora, a festa dos judeus, a Festa dos 

Tabernáculos, estava próximo. Portanto Seus irmãos disseram-

lhe: "Saia daqui e vai para a Judéia, para que também os teus 

discípulos vejam as obras que você está fazendo. Porque ninguém 

faz coisa alguma em oculto, quando ele mesmo procura ser 

conhecido publicamente. Se você fizer essas coisas , mostra-te ao 

mundo. " Para nem mesmo seus irmãos criam nele. Então Jesus 

disse-lhes: "O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo 

sempre oportuno O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia 

a mim, porque dele testifico que as suas obras são más ir até o vós 

mesmos de festa..; Eu não ir a esta festa, porque meu tempo ainda 

não foi totalmente vir. " Tendo dito estas coisas para eles, ficou 

na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, 

então ele mesmo subiu também, não publicamente, mas como se, 

em segredo. Assim, os judeus procuravam-no na festa e diziam: 

"Onde ele está?" Houve muitas queixas entre as multidões a 

respeito dele; alguns estavam dizendo: "Ele é um bom 

homem"; outros estavam dizendo: "Não, pelo contrário, Ele leva 

o povo ao erro." No entanto, ninguém falava dele abertamente, 
por medo dos judeus. (7: 1-13) 

Do ponto de vista do mundo descrente, a história é uma sucessão de acontecimentos 

inexplicáveis-a cadeia sem sentido aparentemente aleatório de causas e efeitos. Em 

contraste, a Bíblia retrata a história como o oposto, a conseqüência proposital e perfeito 

do plano eterno de Deus. Como o "governante sobre todos os reinos das nações" (2 

Crônicas 20: 6; cf. 1 Crônicas 29: 11-12., Sl 47:. 2, 8.) E "abençoado e único Soberano, 

o Rei dos reis e Senhor dos senhores "(1 Tm 6:15;. cf. Rev. 17:14; 19:16), Deus está no 

controle completo de todas as situações, trabalhando todas as coisas para a Sua glória e 

para o bem de seus filhos ( cf. Rm 8,28;. 11:36). 

Nabucodonosor, o governante arrogante do Império Babilônico, aprendeu a verdade sobre 

a soberania de Deus de uma maneira mais humilhante. Apesar de ter sido avisados em 

sonhos para que "o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens eo dá a quem quer" 

(Dan 4:25;. Cf. v 17;. 2:21), Nabucodonosor, no entanto, "refletida e disse: "Não é esta a 

grande Babilônia, que eu mesmo construí como residência real, pela força do meu poder, 

e para a glória da minha majestade?" (30 v.). O julgamento de Deus sobre jactância 

orgulhosa de Nabucodonosor foi rápida e devastadora: 

Ainda estava a palavra na boca do rei, uma voz veio do céu, dizendo: "O rei 

Nabucodonosor, para você, é declarado: soberania foi removido de você, e você vai ser 

expulso de humanidade, e sua morada será com os animais do campo. Você será dado 

grama para comer como gado, e sete períodos de tempo vai passar até que você 

reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens eo dá a quem quer. 

" Imediatamente a palavra relativa Nabucodonosor foi cumprida; e ele foi expulso de 



humanidade e começou a comer erva como os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho 

do céu, até seu cabelo tinha crescido como as penas e as suas unhas como as das aves 

águias garras. (Vv. 31-33) 

Depois de viver como um animal durante sete anos, a Nabucodonosor humilhado refletiu 

sobre as lições que ele tinha tão dolorosamente aprendidas: 

No final desse período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu e minha razão 

voltou para mim, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para 

sempre; para o seu domínio é um domínio sempiterno, eo seu reino é de geração em 

geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, mas Ele segundo a Sua 

vontade no exército do céu e entre os moradores da terra; e ninguém pode deter a mão, 

nem lhe dizer: "O que você tem feito?" (Vv. 34-35) 

Anos antes Senaqueribe, regente do Império Assírio temia, tinha também precisava 

aprender essa mesma lição. As conquistas de sua nação, de que tão orgulhosamente se 

vangloriavam (cf. Is. 10: 12-14), não foram resultado de sua própria força militar, mas de 

um projeto soberano de Deus: 

  

Você não ouviu? 
Há muito tempo eu fiz isso, 
Desde os tempos antigos que eu planejei. 
Agora eu tê-lo trazido para passar, 
Que você deve virar cidades fortificadas a montões de ruínas. 
Por isso os moradores estavam com falta de força, 
Eles ficaram consternados e envergonhados; 
Eles eram como a vegetação do campo, e como a erva verde, 
Como feno dos telhados é queimado antes de amadurecer. 
Mas eu sei que o teu assentar 
E a tua saída ea tua entrada 
E a sua fúria contra mim. (Is. 37: 26-28) 

  

Mas a tentativa de Senaqueribe para conquistar Jerusalém, a cidade santa de Deus, falhou 

desastrosamente; seu exército foi destruído (Isa. 37:36), e mais tarde ele foi assassinado por 

seus próprios filhos (38 v.).Além disso, quando o tempo alocado da Assíria no programa de 

Deus tinha terminado, a nação foi julgado e destruído (Is 10: 12-19; 30: 31-33.; 31: 8-9; Ez. 

31: 3-17; Nah 1. : 1-3: 19) -apenas como Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma foram todos 

destruídos após ela (Dan 2: 31-45; 7:. 1-23). Ao longo dos milênios, já que, nações ganharam 

notoriedade, tiveram seu momento ao sol, e desapareceu de cena, tudo de acordo com os seus 

"tempos designados", que Deus determinou (Atos 17:26). 

Soberania e providência de Deus se estendem para além nações e governos para incluir 

todas as pessoas e eventos. Tudo acontece de acordo com a Sua agenda divina. No auge 

dessa agenda são o nascimento, morte, ressurreição e retorno dos eventos mais 

significativos de Jesus Cristo-história. Jesus nasceu "quando chegou a plenitude do tempo 

veio, [e] Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei" (Gal. 4: 4). Sua 

morte também ocorreu de acordo com tempo perfeito de Deus. Paulo observa que "no 

momento certo Cristo morreu pelos ímpios" (Rom. 5: 6), depois de ter dado "a Si mesmo 

como resgate por todos, o testemunho dado no momento adequado" (1 Tim. 2: 6). O 



Senhor vai voltar da mesma forma no momento exato escolhido por Deus; Paulo lembrou 

Timóteo de "a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai trazer a seu tempo" (1 

Tim. 6: 14-15; cf. Marcos 13:33; Atos 1: 6-7). 

Ao longo de seu ministério terreno, Jesus estava sempre consciente de fazer a vontade do 

Pai, segundo a Sua calendário-a divina verdade que é nos primeiros treze versículos do 

capítulo 7 (cf. v. 6).Capítulos 7 e 8 de inaugurar uma nova seção, mais volátil do 

evangelho de João, como o ressentimento latente que Jesus encontrou em capítulos 1-6 

finalmente explodiu em um inferno em chamas de ódio.Capítulo 8 ainda termina com 

uma tentativa frustrada sobre a vida de Jesus: "Por isso, eles pegaram em pedras para lhe 

atirarem, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo" (08:59). O ódio Jesus enfrentou 

atingiria o seu pico em 11: 45-57, quando as autoridades judaicas tomaram a decisão final 

para matá-lo-a trama que culminou na sua crucificação. 

Como o capítulo 7 abre, Jesus ainda estava na Galiléia, mas se preparando para voltar a 

Jerusalém no tempo pré-determinado no plano de Deus. A seção, obviamente, divide-se 

em dois elementos: a hora errada e no momento certo. 

Hora errada 

Depois destas coisas, Jesus estava andando na Galiléia, pois Ele 

não estava disposto a andar pela Judeia, porque os judeus 

procuravam matá-lo. Agora, a festa dos judeus, a Festa dos 

Tabernáculos, estava próximo. Portanto Seus irmãos disseram-

lhe: "Saia daqui e vai para a Judéia, para que também os teus 

discípulos vejam as obras que você está fazendo. Porque ninguém 

faz coisa alguma em oculto, quando ele mesmo procura ser 

conhecido publicamente. Se você fizer essas coisas , mostra-te ao 

mundo. " Para nem mesmo seus irmãos criam nele. Então Jesus 

disse-lhes: "O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo 

sempre oportuno O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia 

a mim, porque dele testifico que as suas obras são más ir até o vós 

mesmos de festa..; Eu não ir a esta festa, porque meu tempo ainda 

não foi totalmente vir. " Tendo dito estas coisas para eles, ficou 
na Galiléia. (7: 1-9) 

Estes versos recontar 'decisão de permanecer na Galiléia até o momento era propício para 

ir a Jerusalém, Seus irmãos "Jesus pedido que Ele sair antes da hora marcada, e sua 

resposta ao seu pedido. 

O Restante 

Depois destas coisas, Jesus estava andando na Galiléia, pois Ele 

não estava disposto a andar pela Judeia, porque os judeus 
procuravam matá-lo. (7: 1) 

A frase , depois destas coisas se refere aos eventos descritos no capítulo 6, que ocorreram 

na época da Páscoa em Abril (6: 4). Desde que o capítulo 7 abre no momento da Festa 

dos Tabernáculos, em outubro (7: 2), há uma diferença de cerca de seis meses entre os 

capítulos 6 e 7. João grava nada sobre esse intervalo, exceto que Jesus 

gastou caminhando (viajando e ministrando) na Galiléia. propósito do apóstolo em 



compor seu evangelho não foi escrever uma biografia exaustiva de Jesus Cristo, mas para 

apresentá-lo como Filho de Deus e Messias (20.21). Os outros evangelistas, note que 

durante esses seis meses, Jesus viajou o comprimento da Galiléia, da cidade de Tiro e 

Sidon, a noroeste da Galiléia (Mat. 15: 21-28) a Decápole, no sudeste (Marcos 7: 31-

37). Durante esse tempo, ele fez milagres, incluindo a cura (Mt 15: 29-31; Marcos 8: 22-

26.), Expulsar demônios (Mateus 15: 21-28; 17: 14-18.), E alimentar os quatro mil (Mat. 

15: 32-38). 

A maioria dos seis meses, no entanto, foi gasto discipular dos Doze. O Senhor ensinou-

los extensivamente (Mt 16: 13-27; 17: 19-23.; 18: 1-35)., Inclusive dizendo-lhes pela 

primeira vez da sua iminente rejeição, crucificação e ressurreição (Mt 16:21; cf. 17: 22-

23). Ele também revelou que o círculo interno (Pedro, Tiago e João) um vislumbre de Sua 

glória divina (Matt. 17: 1-8). 

Que Jesus passou apenas dois dias com a grande multidão (talvez 20.000 pessoas) 

mencionado no capítulo 6, mas seis meses predominantemente envolvida com os Doze é 

altamente significativo. Isso mostra que o foco principal do ministério do Senhor não 

estava em reuniões de massa, mas no discipulado. Ele dedicou o seu tempo e esforço para 

o pequeno núcleo de homens que exercem o seu ministério depois que Ele tinha ido 

embora. A igreja cristã é, em grande medida, o legado desses onze homens (mais Matthias 

[Atos 1:26] e Paulo [1 Cor. 9: 1]), que fielmente discipulado seus seguidores que 

discipuladas outros e assim por diante, ao longo dos séculos aos nossos dias. 

Discipulado também deve ser uma prioridade para a igreja. O Senhor não encomendará a 

igreja para atrair grandes multidões, mas para ir e fazer discípulos (Mat. 28:19). Da 

mesma forma, Paulo cobrado o jovem pastor Timóteo: "As coisas que você já ouviu falar 

de mim na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam capazes 

de ensinar a outros" (2 Tim. 2: 2). A medida do sucesso de qualquer igreja não é o 

tamanho de sua congregação, mas a profundidade do seu discipulado. 

Além de discipular os Doze, Jesus também se manteve na Galiléia e não estava disposto 

a andar pela Judeia, porque os judeus eram constantemente procuravam matá-lo. Os 

sentimentos de hostilidade para com o Senhor, pelo menos na Judéia, tinha já atingido o 

ponto em que os líderes judeus queria morto (cf. 5:18). Jesus foi, portanto, dispostos a 

caminhar (ou seja, a realização de Sua vida e ministério) abertamente lá, porque o tempo 

ainda não estava certo no plano de Deus para os eventos que levaram à sua morte. Ele 

não era, é claro, sem vontade de morrer; foi por isso que Ele veio ao mundo (João 12:27;. 

cf. Mt 20,28). Como João Calvino escreveu: "Embora Cristo evitados perigos, ele não se 

desviam um fio de cabelo do curso de seu dever" ( João, Encruzilhada do clássico 

Comentários, Alister McGrath e JI Packer, eds. [Wheaton, Ill .: Crossway, 1994], 

180). Até que sua hora chegou, Jesus não iria colocar Deus à prova (Mat. 4: 5-7). 

O Pedido 

Agora, a festa dos judeus, a Festa dos Tabernáculos, estava 

próximo. Portanto Seus irmãos disseram-lhe: "Saia daqui e vai 

para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras 

que você está fazendo. Porque ninguém faz coisa alguma em 

oculto, quando ele mesmo procura ser conhecido publicamente. 

Se você fizer essas coisas , mostra-te ao mundo. "Para nem mesmo 
seus irmãos criam nele. (7: 2-5) 



A Festa dos Tabernáculos, também chamada de Festa dos Tabernáculos ou Colheita, 

durou sete dias, durante o mês judaico Tishri com um conjunto de festival especial no 

oitavo dia (Lev 23 (setembro-outubro):. 33-36; Neh. 8:18). Durante a festa, as pessoas 

construíram e viveram em abrigos feitos de galhos (23:42 Lev.), Tal como os seus 

antepassados tinham feito após deixar o Egito (v. 43). Os moradores da cidade 

construíram suas cabines nos telhados de suas casas, e nas ruas e praças (Neemias 8: 14-

17.). De acordo com o primeiro século historiador judeu Flávio Josefo, a Festa dos 

Tabernáculos foi o mais popular dos três principais festas judaicas. Ele foi marcado por 

comemorações e festas, e contou com a água-desenho e de iluminação da lâmpada ritos 

(cf. Jo 7: 37-38; 8:12). No reino milenar, a Festa dos Tabernáculos voltará a ser 

comemorado, em honra de habitação do Messias com o Seu povo, eo ajuntamento das 

nações ao Seu reino (Zacarias 14: 16-19.). 

Desde aquela festa estava próximo, e foi um dos três que todos os homens judeus foram 

obrigados a assistir (Dt 16:16; cf. Ex. 23: 14-17; 34: 22-24.), Jesus irmãos assumiu que 

faria em breve deixar a Galiléia e vai para a Judéia para celebrá-lo. Os irmãos de Jesus 

eram Seus meio-irmãos, os filhos de Maria e José. Mateus 13:55 lista seus nomes-Tiago, 

José, Simão e Judas (ou Jude). Embora eles não acreditaram nele neste momento (veja a 

discussão sobre v. 5 abaixo), que mais tarde viria a crer nEle (Atos 1:14). Dois de seus 

irmãos, Tiago e Judas, escreveu as epístolas que levam seus nomes, e Tiago se tornou o 

chefe da igreja de Jerusalém (Atos 12:17; 15:13; 21:18; cf. Gal 1:19; 2.: 9). 

Os irmãos de Jesus desafiou-o a realizar seus milagres abertamente, no grande palco que 

Jerusalém seria fornecer durante a Festa dos Tabernáculos. Em seguida, eles 

fundamentado, Seus discípulos de ambos Galileia e da Judeia iria ver as obras que Ele 

estava fazendo -Obras que demonstrou que ele era de fato o Messias. Além disso, alguns 

dos discípulos que recentemente abandonou (6:66) pode ser reconquistada. Os irmãos do 

Senhor não eram, como alguns pensam errAdãoente, zeloso para ele mostrar a Sua 

glória. Pelo contrário, eles nem sequer crêem nEle ainda (v. 5). 

Seus comentários parecem ter tido uma dupla motivação. Primeiro, eles podem ter queria 

ver Jesus fazer milagres, para que eles pudessem decidir por si mesmos ou não Suas obras 

eram genuínas. Em segundo lugar, eles provavelmente estavam esperando um Messias 

político, como a multidão Jesus Fed (6: 14-15). Assim, em suas mentes, a prova de fogo 

da messianidade de Jesus seria em Jerusalém (o centro político de Israel), e não na 

Galiléia. Se as autoridades do governo em Jerusalém fora assinado em Jesus, Seus irmãos 

também aceitá-Lo como o Messias. 

Sua próxima declaração a Ele, "Porque ninguém faz coisa alguma em oculto, quando 

ele mesmo procura ser conhecido publicamente," teria feito sentido se Jesus era o 

Messias político que buscavam.Para ele permanecer relativamente isolado na Galiléia 

parecia incompatível com Suas reivindicações messiânicas. Mas, como a multidão que 

queria fazê-lo rei (6: 14-15), os irmãos de Jesus mal entendido completamente Sua 

missão, como Ele logo apontar. Seu desafio final, "Se você fizer essas coisas, manifesta-

te ao mundo", revela a sua dúvida e descrença. A palavra se prenuncia a incredulidade 

de zombaria que Jesus enfrentou na cruz (Mateus 27:40.), e é uma reminiscência do 

desafio de Satanás (4: 3, 6) durante a tentação de Cristo. 

Nota do apóstolo João, para nem mesmo seus irmãos criam nele, explica por que 

falaram com ele da forma como fizeram. No início de seu ministério, sua incredulidade 



tinha os levou a pensar que Ele tinha perdido a cabeça (cf. Marcos 3:21, 31-34). Nada do 

que o Senhor tinha feito desde então havia penetrado seus corações duros. Levaria Sua 

ressurreição dentre os mortos para finalmente convencê-los de que Ele era o Filho de 

Deus (Atos 1:14). 

O Response 

Então Jesus disse-lhes: "O meu tempo ainda não chegou, mas o 

vosso tempo sempre oportuno O mundo não vos pode odiar, mas 

ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são 

más ir até o vós mesmos de festa..; Eu não ir a esta festa, porque 

meu tempo ainda não foi totalmente vir. " Tendo dito estas coisas 
para eles, ficou na Galiléia. (7: 6-9) 

Em resposta aos Seus irmãos "tentativa equivocada de forçar a mão, Jesus disse-lhes: 

"O meu tempo ainda não está aqui." Ele não permitiria que seus irmãos 'ceticismo de 

ditar suas ações. Seu curso de ação foi determinada pelo Pai soberano que orquestrou tudo 

no seu tempo. 

O Senhor tinha responderam de forma semelhante à sua mãe no casamento em Caná: 

"Minha hora ainda não chegou" (cf. a exposição de 2: 4, no capítulo 6 deste volume). Há 

também Cristo rejeitou a pressão de sua família para revelar-se prematuramente. Mas Ele 

não iria se manifestar antes da hora certa, o momento escolhido pelo Pai. 

Em seu sentido mais amplo, o tempo divino não viria até a próxima grande festa, a Páscoa, 

na primavera seguinte. Embora Ele seria ministro da Judéia para a maioria dos meses de 

intervalo (cf. Lucas 9: 51-19: 11), o Senhor não entrar em Jerusalém publicamente e 

abertamente declarar-se para ser o Messias até então (Matt 21: 1-11. ; cf. Lucas 19: 37-

40). E assim como ele havia previsto (Matt 16:21; 17: 22-23.; 20: 17-19; 26: 2), que 

manifestação final levaria a sua morte. 

Em contraste, "Seus irmãos tempo foi sempre oportuno. Como parte do mundo 

incrédulo (v. 7), eles não estavam preocupados com a operação em tempo de Deus. Eles 

não sabiam nada de Seus planos e propósitos, e foram indiferentes à Sua 

providência. Toda vez que ia fazer por eles para ir para a festa. Leon Morris observou: 

"A este respeito, os irmãos se juntou com o mundo. Desde que o mundo (e os irmãos) 

reduziram-se fora do" tempo "divinamente todos os momentos são iguais a eles" ( O 

Evangelho Segundo João, O New Comentário Internacional sobre o Novo Testamento 

[Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 398). 

Ao contrário de Jesus, que passariam a não hostilidade em Jerusalém por parte das 

autoridades judaicas. O mundo não poderia odiá -los, já que eles eram parte dele, e ele 

ama o seu próprio (15:19). Mas o mundo, como Jesus lembrou Seus irmãos, "odeia-me 

porque eu testemunho de (ou contra) que, para que as suas obras eram más " (cf. 2: 

14-16; 3: 19-20; 5: 30-47; 12:48; 15: 22-25). Uma vez que é controlado por Satanás (1 

João 5:19), as atividades e as prioridades do mundo são inerentemente 

pecaminoso. Quando os crentes testemunham contra o mundo e enfrentar a sua maldade, 

como Jesus fez, que despertam o seu antagonismo e ódio (cf. 15: 18-19.; 17:14; 10:22 

Matt; 24: 9; Lucas 06:22; 1 João 3:13; 2 Tm 3:12; Tiago 4: 4.). 



Porque o tempo ainda não estava certo, Jesus recusou o pedido de seus irmãos, dizendo-

lhes, "Vá até a si mesmos de festa." O Senhor, pelas razões já assinaladas, optou por 

não ir com eles no que provavelmente teria sido um grande caravana de pessoas (cf. Lucas 

2:44). Tal jornada público teria arriscado mais uma tentativa de fazê-Lo rei à força (como 

em 6: 14-15), ou talvez ter desencadeado uma entrada triunfal prematura. Ou pode ter 

acendido um confronto com as autoridades judaicas, resultando na morte de Jesus antes 

da hora adequada, o que era para ser precisamente na Páscoa. 

Os manuscritos gregos são quase igualmente dividida entre a leitura ouk ( não ) 

e Oupo ("ainda não"; cf. a NVI ). Ouk é mais provável que a leitura correta, uma vez que 

é improvável que alguém iria substituir Oupo com ouk , introduzindo assim uma aparente 

contradição no texto (cf. v. 10). Por outro lado, há uma razão óbvia para escribas ter 

substituído ouk com Oupo , pois isso elimina a aparente contradição com o versículo 10. 

Em ambos os casos, no entanto, o significado do Senhor é clara. Ele não estava dizendo 

que Ele não iria participar da festa em tudo, mas que ele não iria com seus irmãos da 

maneira que eles esperavam. Nem ele permitir que os líderes judeus para tirar sua vida , 

porque a Sua hora tinha ainda não estão totalmente. Quando Jesus entregou a sua vida, 

seis meses mais tarde, seria no exato momento em que Deus tinha predeterminado (cf. v 

30; 8. : 20). Assim, tendo dito estas coisas aos seus irmãos, ficou na Galiléia por pouco 

tempo. 

A Hora Certa 

Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então ele mesmo 

subiu também, não publicamente, mas como se, em 

segredo. Assim, os judeus procuravam-no na festa e diziam: 

"Onde ele está?" Houve muitas queixas entre as multidões a 

respeito dele; alguns estavam dizendo: "Ele é um bom 

homem"; outros estavam dizendo: "Não, pelo contrário, Ele leva 

o povo ao erro." No entanto, ninguém falava dele abertamente, 
por medo dos judeus. (7: 10-13) 

Ao atrasar sua partida até depois de seus irmãos já tinham subido à festa Jesus era capaz 

de ir a Jerusalém não publicamente, mas como se, em segredo. cuidado do Senhor era 

um contraste marcante com o curso de ação Seus irmãos tinham insistiram para que ele 

e, para eles, inconsistente com Ele era o Messias. De acordo com o versículo 14, Jesus 

não chegou em Jerusalém, até o meio da festa. Até o momento ele deixou a Galiléia a 

maioria das pessoas já teriam chegado a Jerusalém, e as estradas teria sido relativamente 

deserta. O Senhor também viajou através Samaria (estudiosos do Novo Testamento 

acredita que a viagem através Samaria descrito em Lucas 9: 51-56 ocorreu nesta época), 

que alguns judeus estavam dispostos a fazer. Se o fizer, permitiu que Jesus para evitar 

qualquer publicidade desnecessária e fanfarra-atenção que poderia ter levado a um 

confronto prematuro com os líderes judeus. 

Enquanto isso, os eventos em Jerusalém confirmou a sabedoria do cuidado do 

Senhor. João observa que os judeus procuravam Hun na festa e diziam: "Onde ele 

está?" A frase que os judeus não se refere às pessoas comuns que compunham as 

multidões (v. 11), mas para os líderes judeus que estavam buscando matá-lo (5:18). 



Os líderes não eram os únicos que discutem Jesus em Sua ausência, houve muitas 

queixas e discordância entre as multidões de fiéis a respeito dele. Por um lado, alguns 

estavam dizendo: "Ele é um bom homem", enquanto outros estavam dizendo, " Não, 

pelo contrário, Ele leva o povo ao erro. " Na verdade, ambos os pontos de vista de Jesus 

estão incorretos. Ele não era apenas um homem bom,uma vez que os homens bons não 

pretendem ser Deus (5.18; cf. 8:24, 28, 58; 10:33). Também não foi Ele quem leva o 

povo ao erro, porque enganadores não realizar os milagres sobrenaturais e autenticação 

que Jesus fez (10:25, 37-38; 14: 10-11; cf. 3: 2; 05:36). 

Infelizmente, foi esta segunda vista de Jesus, que ele era um enganador-que finalmente 

prevaleceu entre a maioria do povo judeu. O apologista do século II Justino Mártir 

escreveu que os judeus "se atreveu a chamá-lo de um mágico, e um enganador do povo" 

( Diálogo de Justin com Trifon, um judeu, 69, cf. 108). No entanto, ninguém, se eles 

achavam Ele era bom ou um enganador, falava dele abertamente, por medo dos 

judeus (cf. 09:22; 12:42; 19:38; 20:19). Embora fosse evidente que as autoridades 

rejeitaram Jesus, o Sinédrio não tinha ainda proferiu decisão formal quanto ele. Assim, 

as pessoas tiveram o cuidado de guardar suas palavras, falando nem para ele ou contra 

ele até que eles sabiam que a resposta oficial para Jesus seria. Em qualquer caso, as 

multidões certamente não queria contradizer publicamente os seus líderes religiosos. As 

consequências para a fazê-lo foram graves e podem incluir a excomunhão da sinagoga 

(09:22; cf. 16: 2). Essa punição temida cortar uma pessoa fora de toda a vida judaica. 

Como esse relato no Evangelho de João ilustra, Jesus seguiu o calendário de Deus 

perfeitamente. Ele sempre realizado a vontade de Deus exatamente como o Pai 

desejava. Aqueles que são verdadeiros seguidores de Cristo também tem a capacidade de 

seguir vontade revelada de Deus, porque eles foram dadas tanto a Sua Palavra e do Seu 

Espírito. Sua Palavra informa crentes, como o que é a Sua vontade (. Sl 40: 8), e do Seu 

Espírito capacita-los a obedecer a essa vontade com alegria (143: 10; cf. 119: 111). 

Os incrédulos não têm a capacidade de compreender a Palavra de Deus ou a capacidade 

de obedecer Seu Espírito (1 Co 2:14). (Rom. 8: 5-9). No entanto, para aqueles que ainda 

não chegaram a Ele, é o momento certo para fazê-lo ", pois Ele diz: No tempo aceitável 

te escutei e no dia da salvação te socorri. ' Eis que agora é "O tempo aceitável", eis que 

agora é "o dia da salvação" (2 Cor. 6: 2). 

 

 

 

 

 



24. Analizando as reivindicações de Cristo 

(João 7: 14-24) 

Mas quando ele era agora o meio da festa subiu Jesus ao templo 

e começou a ensinar. Então os judeus se admiravam, dizendo: 

"Como é que este homem tornar-se aprendeu, nunca ter sido 

educado?" Então Jesus respondeu-lhes e disse: "A minha doutrina 

não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém está disposto 

a fazer a Sua vontade, ele saberá do ensino, se é de Deus ou se eu 

falo de mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua 

própria glória; mas aquele que está buscando a glória daquele 

que o enviou, Ele é verdadeiro, e não há injustiça nele não vos deu 

Moisés a lei, e nenhum de vós realiza o. Lei? Por que procurais 

matar-me? " A multidão respondeu: "Você tem um demônio! 

Quem procura matá-lo?"Jesus respondeu-lhes: "Eu fiz uma 

escritura, e todos vocês maravilha. Por esta razão, Moisés vos deu 

a circuncisão (não que fosse de Moisés, mas dos pais), e no sábado 

circuncidais um homem. Se um homem recebe a circuncisão no 

sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, como zangado 

comigo porque eu fiz um homem todo bem no sábado? Não julgue 

de acordo com a aparência, mas julgai com julgamento justo ". (7: 

14-24) 

A afirmação mais surpreendente Jesus fez foi sua afirmação de ser Deus (cf. cap. 15 do 

presente volume). Mas Ele fez muitas outras declarações que chocaram os que o 

ouviam. Por exemplo, Ele alegou 

 -para ter descido do céu (João 3:13; 6:38, 62; 8:23) 

 -para ter sido enviado ao mundo pelo Pai (Mateus 10:40; Marcos 09:37; Lucas 10:16; 
João 3:17; 4:34; 5: 23-24., 30, 36-38; 6 : 29, 39, 44, 46, 57; 07:16, 18, 28-29, 33; 08:16, 
18, 26, 29, 42; 9: 4; 10:36; 11:42; 12:44 -45, 49; 13:20; 14:24; 15:21; 16: 5; 17: 3, 8, 18, 
21, 23, 25; 20:21) 

 -para ser o Salvador do mundo (Mt 20:28;. Lucas 9:56; 19:10; João 3:17; 12:47; cf. 1:29; 
4:42; Mat. 01:21; 1 João 4:14) 

 -para ser o determinante do destino eterno das pessoas (Matt 16:27; 25:. 31-46; João 
5:22, 27, 30; cf. Lucas 12: 8-9; João 8:24) 

 -para ser a fonte da vida eterna (Marcos 10: 29-30; João 3:16; 4:14; 5: 39-40; 6:27, 40, 
47, 54; 10:28; 11:25; 14 : 6; 17: 2) 

 -para ser o único caminho para Deus (João 14: 6; cf. Atos 4:12) 

 -para ter o direito de ser cumpridos em condições de igualdade com o Pai (João 5:23; cf. 
Mt 21: 15-16.) 

 -para ser um com o Pai (João 10:30; cf. 1: 1; 12:45; 14: 9; 17:21) 

 -para tem o poder de ressuscitar os mortos (João 5: 28-29; 6: 39-40, 44, 54). e até mesmo 
ressuscitar dos mortos Ele mesmo (Matt 16:21; 17: 9, 22-23; 20 : 17-19; 26:32; 27:63; 
Lucas 24: 6-7; João 2: 19-22) 



 -para ser o único a quem o Escrituras do Antigo Testamento apontava (João 5:39, 46; cf. 
Mt 5:17;. Lucas 24:27, 44) 

 -para ser o juiz supremo que voltará um dia na glória (Mt 16:27; 24:30; cf. Atos 1:11; 2 
Tessalonicenses.. 1: 7) 

 -para estar sem pecado (João 8:46;. cf. 2 Cor 5:21; Hb 4:15;. 1 Pedro 2:22) 

 -para tem toda a autoridade no céu e na terra (Mateus 11:27; 28:18; João 17:. 2; cf. João 
03:35; 13:.. 3; 1 Cor 15:27; Hebreus 1: 2) 

 -para ter a autoridade para perdoar pecados (Mateus 9: 6.) 

 -para ter autoridade sobre o sábado (Mateus 12: 8.) 

 -para ter a autoridade para responder a oração (João 14: 13-14) 

 -para ter a autoridade para autorizar a oração em seu nome (João 15:16; 16: 23-24, 26) 

 -o ser maior do que o templo (Mateus 12: 6.), Jonas (0:41), Salomão (12:42), Jacó (João 
4: 12-14), e Abraão (8: 51-58) 

 -para ser o Pão da Vida, a única fonte de sustento espiritual (João 6:33, 35, 48, 51;. cf. 
caps 20-22 deste volume) 

 -para ser a luz do mundo (João 3:19; 8:12; 9: 5; 12: 35-36, 46; cf. 1: 4-5, 7-9) 

 -para ser a ressurreição ea vida (João 11:25) 

 -para ser o Messias (Mt 16:20, 26:. 63-64; João 4: 25-26; cf. 1,41) 

 -para ser o Filho de Deus (11:27 Matt; 27:43; Lucas 22:70; João 3:18; 5: 19-20., 25-26; 
06:40; 10:36; 11: 4; 19: 7.) que seria sentado à direita de Deus em glória (Matt 22:44; 
26:64; Lucas 22:69; cf. Atos 2: 33-34; 5:31; 7: 55-56 ; Rm 8:34; Ef 1:20; Cl 3:.. 1; Hebreus 
1: 3; 8:. 1; 10:12; 12: 2; 1 Pedro 3:22) 

Existem apenas três possíveis explicações para as reivindicações incríveis Jesus fez. Ou 

Ele era um louco ensandecido um enganador diabólica, ou exatamente quem dizia ser. Ele 

não poderia ter sido apenas um bom professor de moral, pois tais pessoas não fazem o 

tipo de reivindicações Jesus fez. Como CS Lewis observa, 

Um homem que era apenas um homem e dissesse o tipo de coisas que Jesus disse não 

seria um grande professor moral. Ele seria ou um lunático-no mesmo nível que o homem 

que diz que é um ovo-ou escalfado mais que ele seria o Diabo do Inferno. Você deve fazer 

a sua escolha. Ou esse homem era, e é, o Filho de Deus: ou é um louco ou algo pior. Você 

pode tê-lo por um tolo, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio; ou você pode cair 

a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não é permitido vir com algum disparate 

sobre ele ser um grande mestre humano. Ele não deixou que se abrem para nós.Ele não 

tinha a intenção de. ( Mere Christianity [New York: Macmillan, 1971], 56) 

A afirmação de Jesus polarizada quem os ouviu. Por um lado, alguns acreditavam 

nEle. Por exemplo, João Batista proclamou a Ele para ser "o Cordeiro de Deus que tira o 

pecado do mundo!" (1:29). Filipe disse dele: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu 

na Lei, e os Profetas escreveu-Jesus de Nazaré, filho de José" (01:45). Natanael disse-lhe: 

"Rabi, Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel" (01:49).Muitos na aldeia samaritana 

de Sicar creram Nele (04:39, 41), afirmando: "[Nós] sabemos que este é verdadeiramente 



o Salvador do mundo" (v. 42). Mesmo um funcionário real Gentil creram nele, juntamente 

com toda a sua casa (04:53). Falando em nome dos Doze, Pedro disse a Jesus: "Nós 

acreditamos e vim a saber que tu és o Santo de Deus" (6:69; cf. 1:49; Mat. 14:33; 

16:16). Outros, incluindo Tomé (João 20:28), Zaqueu (Lucas 19: 8-9), Marta (João 

11:27), um ex-cego (9: 35-38), Nicodemus (7: 50-51; 19 : 39), e José de Arimatéia 

(19:38), também acreditava nele. 

A maioria, no entanto, rejeitou as alegações de Jesus. "Ele estava no mundo, eo mundo 

foi feito por ele", escreveu João no prólogo do seu Evangelho ", e que o mundo não o 

conheceu. Ele veio para os Seus, e aqueles que foram os seus não o receberam "(1: 10-

11). Para Nicodemos (antes da conversão de Nicodemos) Jesus declarou: "Em verdade, 

em verdade vos digo que, falamos do que sabemos e testemunhamos o que vimos, e você 

não aceitar o nosso testemunho. Se eu falei de coisas terrestres e você não acredita, como 

você vai acreditar se eu te disser coisas celestiais? " (3: 11-12). João Batista disse de 

Cristo: "O que ele tem visto e ouvido, isso testifica; e ninguém aceita o seu testemunho" 

(3:32). Para Seus oponentes judeus Jesus disse: "Você não tem a sua palavra permanece 

em vós, para que você não acredita que ele enviou .... Eu vim em nome de meu Pai, e vós 

não me recebeis; se outro vier em seu próprio nome, você vai recebê-lo "(5:38, 43). Cristo 

repreendeu Seus ouvintes na sinagoga de Cafarnaum por sua incredulidade: "Você me vê 

a mim, e ainda não acredito" (06:36). Em Mateus 23:37 o Senhor lamentou: "Jerusalém, 

Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados! Quantas vezes quis 

eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e você 

não estavam dispostos. " Mesmo no seu julgamento, como o Seu ministério terreno 

chegou ao fim, o Sinédrio exigiu, "Se Tu és o Cristo, diga-nos." Mas Ele disse-lhes: 'Se 

eu te disser, você não vai acreditar "(Lucas 22:67). 

No final do capítulo 6, Jesus disse aos seus seguidores: "Mas há alguns de vós que não 

crêem." Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o 

que o havia de trair "(6:64;. Cf. v 66). Em seguida, o capítulo 7 abre com o relatório 

trágico que "nem mesmo seus irmãos criam nele" (v. 5). Jesus não foi dissuadido pela 

incredulidade Ele encontrou, mas em vez implacavelmente continuou a enfrentar os 

incrédulos com suas afirmações e promessas. Como resultado, a hostilidade de seus 

inimigos endurecidos aumentado constantemente, até que culminou na sua crucificação. 

Os treze primeiros versículos do capítulo 7 recontar a recusa do Senhor para ir 

abertamente para a Festa dos Tabernáculos e declarar-se para ser o Messias, apesar dos 

apelos de seus irmãos. Após as multidões tinha deixado para Jerusalém, no entanto, Jesus 

foi até a cidade privada (10 v.) Em meio à festa; ou seja, a metade do caminho (o 

particípio mesousēs [meio] é do verbo mesoō , que literalmente significa "para estar no 

meio," ou "para ser mais de metade"). Nesta ocasião, a hostilidade crescente tornou vocal 

enquanto a multidão o acusou de ser demonizado. 

Jerusalém teria sido repleta de peregrinos de todo Israel e os assentamentos judaicos fora 

da terra. Sem medo, Jesus subiu ao templo (o local habitual para rabinos de ensinar) e 

começou a ensinar. Sua aparição pública inesperado pegou as autoridades judaicas fora 

de guarda, e frustrou quaisquer planos que possam ter sido feitas para prendê-lo em 

silêncio quando ele chegou em Jerusalém (cf. v. 11).Muitos ainda tinham uma visão 

favorável de Jesus (v. 12), o que tornou difícil para as autoridades prendê-lo em 

público. (Sua tentativa spur-da-O-momento para fazê-lo no versículo 32 se mostrou 



totalmente sem êxito quando suas palavras parou a polícia templo de prendê-lo [vv. 44-

46].) 

Apesar da oposição de montagem Ele enfrentou, Jesus destemidamente proclamou a 

verdade sem censura sobre sua identidade e missão. O diálogo que se seguiu nos 

versículos 15-24 fornece cinco características para liderar céticos e céticos a acreditar nas 

suas afirmações surpreendentes: Sua fonte de conhecimento, a sua garantia, seu altruísmo, 

sua sentença, e Seus sinais, os quais provaram ser Ele o Filho de Deus. 

Sua fonte de conhecimento 

Então os judeus se admiravam, dizendo: "Como é que este homem 

tornar-se aprendeu, nunca ter sido educado?" Então Jesus 

respondeu-lhes e disse: "A minha doutrina não é minha, mas 
daquele que me enviou (7: 15-16). 

Enquanto ouviam ao ensino inigualável de Jesus, os judeus, como tantos tinha 

sido, ficaram admirados. Seu domínio da Escritura certamente surpreender-los, uma vez 

que tinha para aqueles que ouviram o Sermão da Montanha (Mt 7: 28-29. ), aqueles em 

sua cidade de Nazaré (13:54), e aqueles em Cafarnaum (Marcos 1.22). Sua pregação seria 

mesmo surpreender a polícia do templo enviado para prendê-lo (vv. 45-46). 

Era mais provável que as autoridades judaicas indignados e hostis, que continuamente se 

sentiram ameaçados por Jesus, que liderou o ataque contra ele, questionando suas 

credenciais. Eles exclamou:"Como é que este homem tornar-se aprendeu, nunca ter 

sido educado?" (Mais tarde, eles seriam semelhante atordoado com a poderosa pregação 

das "iletrados e incultos" Pedro e João [Atos 4:13].) Seu ponto era não que Jesus 

demonstrou ignorância, mas que Ele havia recebido nenhum treinamento formal nas 

escolas rabínicas prescritos. Em termos atuais, Ele não tinha sido para o seminário ou sido 

ordenado por qualquer órgão eclesiástica formal. Como não podiam refutar o 

ensinamento de Jesus, questionaram suas credenciais-desafiando sua autoridade para 

ensinar porque faltou uma educação autorizado e legítimo direito de ensinar. A 

implicação era que suas palavras devem ser desprezados como apenas a opinião de um 

intruso auto-intitulado, que não tinha verdadeira conexão com a fraternidade dos 

professores estabelecida e autorizada. 

A resposta do Senhor foi direto e devastador. Ele respondeu-lhes e disse: "A minha 

doutrina não é minha, mas daquele que me enviou." Era verdade que o seu 

conhecimento não foi derivado de qualquer instituição humana e seu ensino oposição a 

dos professores no judaísmo. Mas isso não significava que era apenas sua opinião pessoal, 

como as autoridades implícita; na verdade, ele veio diretamente de Deus, o Pai que o 

enviou Ele. (Jesus estava sempre consciente de ter sido enviado pelo Pai; cf. vv 28-29, 

33; 03:17; 04:34; 05:24, 30, 36, 37; 6: 38-39., 44, 57 ; 8:16, 18, 26, 29, 42; 9: 4; 11:42; 

12: 44-45, 49; 13:20; 14:24; 15:21; 16: 5; 17: 8, 18 , 21, 23, 25; 20:21;. Matt 10:40; 

Marcos 09:37; Lucas 4:18;. 10:16) "Quando você levantar o Filho do Homem", declarou 

Jesus em João 8:28 ", então você vai saber que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, 

mas falo destas coisas como o Pai me ensinou." E em 12: 49-50. Ele acrescentou: "Porque 

eu não falei por mim mesmo, mas o próprio Pai que me enviou tem me dado um 

mandamento quanto ao que dizer eo que falar Eu sei que o seu mandamento é eterno vida; 

portanto, as coisas que eu falo, eu falo assim como o Pai me disse "(cf. 8:26, 38, 40; 



14:10, 24; 17: 8, 14). Esse ensinamento de Jesus foi direta e imediatamente de Deus 

também foi uma acusação dos líderes judeus. Por discordar dele, eles revelaram que o seu 

ensino não era de Deus (08:47). 

Uma vez que só Jesus tem perfeito conhecimento do Pai (11:27 Matt;. Cf. João 10:15), 

só Ele podia falar diretamente dEle. O Senhor ensino, sendo diretamente de Deus, foi, 

assim, radicalmente diferente daquela dos rabinos, que geralmente chamou o seu ensino 

de outros rabinos como sua fonte de autoridade. Mateus registra que na conclusão do 

Sermão da Montanha ", as multidões estavam maravilhados com o seu ensino, pois Ele 

as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas" (Mt 7: 28-29.). Jesus 

também era diferente de profetas do Antigo Testamento, mesmo que, como ele, foram 

enviados de Deus e proclamou a Sua verdade. Mas, enquanto eles disseram: "Assim diz 

o Senhor" (eg, Isa. 7: 7; Jer 2: 2; Ez 2:.. 4; Amos 1: 3; Obad. 1: 1; Mic. 2: 3; Nan . 1:12; 

Hag 1:.. 2; Zc 1: 3; Mal. 1: 4), Jesus com autoridade declarou: "Eu digo a você" (por 

exemplo, João 5:24; 6:32, 53; 8: 51, 58; Mt 05:18, 20, 22, 28, 32, 34, 39, 44; 6: 2., 5; 

08:11; 10:15; 11:22, 24; 17:12; 19: 9; 21:43; 23:36; Marcos 10:15; 11:24; Lucas 13:35; 

18:17, 29-30). 

Sua Fiador 

Se alguém está disposto a fazer a Sua vontade, ele saberá do 
ensino, se é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. (7:17) 

Ao longo de seu ministério, Jesus era frequentemente solicitado para realizar sinais 

adicionais e desnecessários para provar a sua autenticidade, como se fosse aberto a 

pergunta honesta (cf. Mt 16:. 1; João 2:18). No entanto, ele sempre negou esses pedidos, 

porque sabia que eles vieram de incrédulos de coração duro. Não importa quantos 

milagres que realizou, o Senhor entendeu que essas pessoas se recusam a acreditar. 

No entanto, Jesus prometeu a pessoa que sinceramente busca a verdade revelada por 

Deus, aquele que é disposto a fazer de Deus vontade, que ele vai saber a verdade sobre 

Cristo ensino, se é de Deus, ou se não é. O desafio do Senhor para a multidão era simples: 

se eles se humilharem perante a Palavra de Deus (em que Sua vontade é revelada) para 

conhecer e obedecê-la, eles teriam chegado a um certo percepção de que seu ensinamento 

era verdade. Esse desafio está ainda dois milênios mais tarde. A garantia prometeu neste 

versículo está disponível para todos os crentes genuínos. Essa confiança vem através do 

Espírito Santo, que confirma a verdade sobre Cristo ao coração disposto (1 João 2:20, 

27), tanto internamente, através de seu testemunho (1 Cor 2: 10-15; cf. Rom 8.:. 16) e, 

externamente, através de manifestações que demonstram a verdade do Evangelho (João 

3: 2; 05:36; 10:38; Atos 2:22). 

O desafio de Jesus foi ousada, mas não foi sem precedentes. Promessas semelhantes são 

dadas em todo o Antigo Testamento. No livro de Deuteronômio, Deus prometeu a Israel: 

"Você vai buscar o Senhor, teu Deus, e você vai encontrá-lo se você procurá-Lo de todo 

o coração e toda a tua alma" (Deut. 04:29). Davi Solomon aconselhou: "Quanto a você, 

meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e servi-Lo de todo o coração e uma mente 

solícita;. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e entende todas as intenções 

dos pensamentos Se você procurar Ele, Ele vai deixar você encontrá-lo, mas se você 

abandonarmos, Ele vai rejeitá-lo para sempre "(1 Crônicas 28: 9.). No Salmo 119: 2 o 

salmista escreveu: "Bem-aventurados os que observam os seus testemunhos, que buscam 



de todo o coração." "Buscar-me e encontrar-me:" Deus disse através do profeta Jeremias: 

"quando você procura por mim de todo o vosso coração" (Jer. 29:13). 

A personificação da sabedoria em Provérbios 1: 20-33 ilustra o desafio Jesus clara feito 

neste versículo e um falso messias não ousaria fazer. Aqueles que atenderam o chamado 

de sabedoria, que estão dispostos a fazer a vontade de Deus, vai receber mais 

conhecimento: 

  

Sabedoria grita na rua, 
Ela levanta a voz na praça; 
Na cabeça das ruas barulhentas ela grita; 
Na entrada dos portões na cidade profere as suas palavras: 
"Até quando, ó queridos ingénuo, você vai adorar ser simplória? 
E escarnecedores se deleitarão na scoffing 
E tolos odeio conhecimento? 
Vire-se para a minha repreensão, 
Eis que derramarei o meu Espírito sobre você; 
Vou fazer as minhas palavras a conhecer ". (Vv. 20-23) 

  

Mas os versículos 24-33 revelar o destino daqueles que endurecer o coração e não estão 

dispostos a voltar-se para Deus: 

  

Porque eu liguei e você recusou, 
Eu estendi a minha mão e ninguém prestou atenção; 
E você deixou todo o meu conselho 
E não queria que a minha repreensão; 
Além disso, vou rir de sua calamidade; 
Zombarei, quando o seu medo vem, 
Quando o medo vem como uma tempestade 
E vossa calamidade passar como redemoinho, 
Quando aperto e angústia em cima de você. 
Então eles vão me chamar, mas eu não responderei; 
Eles vão me procurar com diligência, mas eles não vão me encontrar, 
Porquanto aborreceram o conhecimento 
E não preferiram o temor do Senhor. 
Eles não aceitaram o meu conselho, 
Eles desprezaram toda a minha repreensão. 
Então, eles devem comer do fruto do seu caminho 
E ser saciado com seus próprios dispositivos. 
Porque o desvio dos ingênuos vai matá-los, 
E a complacência dos tolos os destruirá. 
Mas aquele que ouve a mim viverá em segurança 
E vai estar à vontade do temor do mal. 

  

Aceitar ou rejeitar as afirmações de Jesus Cristo nunca é uma decisão puramente 

intelectual; há implicações morais e espirituais inescapáveis que também estão 

envolvidos. Aqueles que voluntariamente procuram e obedecer a verdade vai encontrá-lo 

e será libertada da escravidão da ignorância e do pecado (João 8:32). Mas aqueles que 



rejeitam a verdade provar-se a ser filhos de seu "pai ao diabo, [que] querem fazer os 

desejos de [seu] pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, 

porque não há há verdade nele "(v. 44). A não ser que se arrependam, eles vão partilhar 

o seu destino. 

Sua Abnegação 

"Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória; mas aquele 

que está buscando a glória daquele que o enviou, Ele é 

verdadeiro, e não há injustiça." (07:18) 

Há pelo menos duas características de cada professor falso e pretensos messias. Primeiro, 

ele fala por si mesmo; que é, por sua própria autoridade, não (cf. Jer de Deus 14:14; 

23:16, 21, 26, 32; 27:15; 28:15; 29: 9., 31; Neemias 6: 10-12; Ez 13:.. 2, 6). E em segundo 

lugar, ele busca a sua própria glória, não a de Deus. Os falsos profetas invariavelmente 

proclamar suas próprias reflexões para atrair seguidores e garantir ganhos pessoais. Seu 

objetivo não é o de alimentar o rebanho, mas para velo-lo. O profeta Miquéias 

graficamente os falsos profetas gananciosas dos seus dias: "Assim diz o Senhor acerca 

dos profetas que levam meu povo extraviado; quando eles têm algo a morder com os 

dentes, eles gritam: 'Paz', mas contra aquele que nada coloca em suas bocas eles declaram 

guerra santa "(Mq. 3: 5). No versículo 11, ele denunciou-os como "profetas [que] divina 

para o dinheiro." Isaías chamou-os cães gananciosos que nunca estão satisfeitos (Isa. 

56:11). E Ezequiel advertiu: "Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se 

apascentam a si mesmos! Se não os pastores apascentar as ovelhas? Você come a gordura 

e revesti-vos com a lã, você abate a ovelha gorda sem alimentar o rebanho "(Ez. 34: 2-

3). O apóstolo Paulo caracterizada falsos mestres como "escravos, não de nosso Senhor 

Cristo, mas ao seu ventre" (Rom. 16:18), "cujo deus é o seu apetite" (Fp. 3:19) ", cuidando 

que a piedade é um meio de ganho "(1 Tim. 6: 5), e que são culpados de" ensinar coisas 

que não deveriam ensinar por uma questão de torpe ganância "(Tito 1:11). Pedro advertiu 

que eles avidamente explorar pessoas (2 Pedro 2: 3; cf. Atos 8: 18-19), porque têm "um 

coração exercitado na ganância, ... tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que 

amou o prêmio da injustiça "(2 Pedro 2: 14-15; cf. Jude 11). 

Em vez de procurar honrar a Deus, falsos mestres procuram honra para si mesmos. Jesus 

castigado os escribas e fariseus como aqueles que "fazer todas as suas obras para ser 

notada pelos homens;. Para eles alargar os seus filactérios e alongam as borlas das suas 

vestes Eles amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas, 

e respeitosas saudações nas praças, e sendo chamados Rabi pelos homens "(Mat. 23: 5-

7), e" por causa da aparência oferecer longas orações "(Lucas 20:47). Os falsos mestres 

são "aqueles que desejam fazer uma boa exibição na carne" (Gl. 6:12) e "se gloriam 

segundo a carne" (2 Cor. 11:18). Como Diótrefes, eles adoram o lugar de destaque (3 

João 9). Mas aqueles cujo objetivo é "serem honrados pelos outros .... tem a sua 

recompensa" (Mat. 6: 2; 5 cf. vv, 16.). 

Jesus, no entanto, nunca procurou a Sua própria glória (cf. 5:41; 8:50), pois Ele "não veio 

para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos" (Mt 20:. 28), 

pois Ele é "manso e humilde de coração" (Mateus 11:29; cf. 2 Cor. 10: 1).. "Embora Ele, 

subsistindo em forma de Deus", escreveu Paulo, Jesus "não considerou a igualdade com 

Deus uma coisa que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, 

tornando-se em semelhança de homens. Ser encontrado em forma de homem, humilhou-



se, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz "(Fil. 2: 6-8; cf. 2 Cor 5:21; 1 Pedro 

2:24.). Os falsos mestres são materialistas, mas "o Filho do homem ha [d] onde reclinar 

a cabeça" (Lucas 9:58); falsos mestres são egoístas e exigente, mas Jesus "levantou-se da 

ceia, e pôs de lado Suas vestes;. e tomando uma toalha, cingiu-Se Ele Depois deitou água 

na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e para enxugá-los com a toalha com que 

estava cingido "(João 13: 4-5) -thus executar uma tarefa servil normalmente reservada 

para os escravos mais humildes. 

Que Jesus veio buscar a glória daquele que o enviou, ao invés de glorificar a Si mesmo, 

verificada sua afirmação de ser o verdadeiro Messias, e mostrou que não era nenhuma 

injustiça nele (cf. 8:46;. 2 Cor 5:21; Heb 4:15;. 07:26; 1 Pedro 2:22). Não é de 

surpreender que os líderes judeus rejeitaram Aquele que buscava a glória de Deus, uma 

vez que eram aqueles que "recebem [d] glória uns dos outros e ... [que] não procurais a 

glória que vem do Deus único" (5:44). 

Sua sentença 

"Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós realiza a Lei? Por que 

procurais matar-me?" A multidão respondeu: "Você tem um 
demônio! Quem procura matá-lo?" (7: 19-20) 

Ciente de ódio e desejo de matá-lo venenosa das autoridades judaicas (cf. 5:18; 7: 1), 

Jesus pronuncia a sentença de julgamento sobre as pessoas com a pergunta retórica, "não 

vos deu Moisés a Lei" -para que seria, naturalmente, respondeu enfaticamente: "Yes" 

(cf. Rom. 2: 17-20) - "nenhum de vós realiza a Lei?" Essa foi a declaração mais precisa 

o Senhor poderia fazer quanto à verdade de pecaminosidade humana. Ninguém pode 

guardar a Lei; essa é a realidade em cada vida humana. Embora os judeus reverenciado a 

Lei de Moisés, e tentou mantê-lo e adquirir a sua salvação por seus esforços cuidadosos 

em obedecer e honrar a Lei, não uma pessoa já entrou no reino por meio da obediência à 

Lei. Isso é inconfundível o ensino do Novo Testamento. Considere as seguintes passagens 

do Novo Testamento que desenham no mesmo ensino no Antigo Testamento: 

E depois? Somos melhores do que eles? De modo nenhum; para nós já que, tanto judeus 

como gregos, todos estão debaixo do pecado; como está escrito: "Não há justo, nem um 

sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus; todos se extraviaram, à uma 

se fizeram inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há . sequer uma sua garganta é 

um sepulcro aberto, com as suas línguas manter enganando, o veneno de víbora está nos 

seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ligeiros para 

derramar sangue, destruição e miséria estão em seus caminhos e o caminho da paz eles 

não conheceram. Não há temor de Deus diante de seus olhos ". Ora, nós sabemos que 

tudo o que diz a Lei, ela fala para aqueles que estão sob a lei, para que toda a boca esteja 

fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus; porque pelas obras da lei 

nenhuma carne será justificada diante dele; por meio da Lei vem o conhecimento do 

pecado. (Rom. 3: 9-20) 

Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição; porque está escrito: 

"Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para 

realizá-las." Agora que ninguém é justificado pela Lei perante Deus é evidente; para: "O 

justo viverá pela fé." ... a lei é contrária às promessas de Deus? De maneira 

nenhuma! Porque, se a lei tivesse sido dado que foi capaz de dar a vida, então a justiça 



seria de fato ter sido baseada em lei. Mas a Escritura encerrou a todos debaixo do pecado, 

para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que crêem. Mas, antes que 

viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, fazendo calar a boca para a fé, que mais 

tarde viria a ser revelado. Portanto, a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, 

para que fôssemos justificados pela fé. (Gal. 3: 10-11, 21-24) 

E eu depor novamente a todo homem que recebe a circuncisão, que ele é obrigado a 

guardar toda a lei. Você foi separado de Cristo, você que está procurando ser justificados 

pela lei; de ter caído em desgraça. Porque nós pelo Espírito, pela fé, estão esperando a 

esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão 

significa alguma coisa, mas a fé que atua pelo amor. (Gal. 5: 3-6) 

A Lei de Moisés foi feito para revelar o pecado, não para salvar. Os judeus haviam pervertido 

que seja o meio de salvação, e se recusou a ser indiciado por ele e levados para a misericórdia 

de Deus em Cristo Jesus. Não importa o quanto eles estudaram e se esforçaram para aplicar 

a Lei, ficou claro que eles falharam. Eles se recusaram a permitir que a lei para fazer o seu 

trabalho a que se destina convencendo-os e humilhando-os e levando-os ao arrependimento 

e à fé em Jesus. Ele foi o fim da lei (Rom. 10: 4). Mas eles eram tão longe de compreender o 

propósito do Direito que eles rejeitaram a única pessoa que poderia livrá-los da condenação 

da Lei e procuravam matá-lo. 

Nossa frase do Senhor veio sobre eles na sua pergunta, Por que procurais matar-

me? Eles se orgulhavam de ser discípulos de Moisés (9:28; cf. 5:45; Matt. 23: 2), mas o 

seu tratamento de Jesus foi um ultraje diante do Deus que deu a lei e enviou seu Filho 

para livrá-los da sua maldição (cf. Mateus 23: 2-4.; Rm 2: 23-24.). Especificamente, eles 

tentavam assassinar o Senhor, provando-se descendentes blasfemas e indigno não só de 

Moisés, mas também de Abraão (08:40). Eles estavam cegos para a verdade das suas 

próprias Escrituras, como Jesus indicou em várias ocasiões (cf. João 5:39; Lucas 16:29; 

24:27). 

A multidão afirmou a precisão da acusação, mostrando seus corações sem 

graça. Eles responderam com incredulidade ignorante, "Você tem um demônio! (cf. 

08:48, 52; 10:20) Quem procura matar-te " Eles se ressentiam da sua alegação, e 

acusou-o de ser possuído por um espírito maligno e, assim, irracionalmente 

paranóico. Embora as pessoas comuns não compartilhava as intenções assassinas de seus 

líderes, neste momento, que acabaria por rejeitar Jesus com igual entusiasmo quando 

manipulados por eles, gritando por sua crucificação (Marcos 15:11). A sentença de culpa 

por violar a Lei é confirmado por seu ódio do Filho de Deus, que cumpriu a Lei 

irrepreensivelmente (Mt 3:17; Hb. 7:26.). 

Seus sinais 

Jesus respondeu-lhes: "Eu fiz uma escritura, e todos vocês 

maravilha. Por esta razão, Moisés vos deu a circuncisão (não que 

fosse de Moisés, mas dos pais), e no sábado circuncidais um 

homem. Se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que 

a lei de Moisés não seja violada, como zangado comigo porque eu 

fiz um homem todo bem no sábado? Não julgue de acordo com a 
aparência, mas julgai com julgamento justo ". (7: 21-24) 



Ignorando observação insultuoso da multidão, Jesus passou a dizer, "Eu fiz uma 

escritura, e todos vocês maravilha." Como os versículos 22 e 23 deixam claro, Jesus 

estava se referindo a Sua cura do doente na piscina de Betesda (5: 2-9). Esse milagre 

sozinho ofereceu provas suficientes de que ele era quem dizia ser (cf. 3: 2; 05:36; 07:31; 

09:16, 30-33). Mas em vez de responder a isso com convicção, as autoridades judaicas 

reagiu conspirar para matar Jesus (05:16, 18). João 12:37 registra a trágica verdade que 

"embora tivesse feito tantos sinais diante deles, mas eles não estavam acreditando 

nele". Aqueles que viram os sinais, mas se recusou a acreditar apenas agravado a sua 

culpa. "Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez," Jesus declarou: 

"eles não teriam pecado, mas agora eles têm visto e odiado Eu e Meu Pai também" 

(15:24). 

Em seu diálogo anterior com os líderes judeus, Jesus tinha defendido seu direito de curar 

o doente no sábado por causa de Sua absoluta igualdade com o Pai (5:. 16ff). Agora Ele 

defendeu que a cura, apontando sua má interpretação dos regulamentos do sábado. O 

Senhor começou, lembrando-lhes que Moisés (para que eles acreditavam) havia dado a 

eles a circuncisão. Na verdade, como observação entre parênteses Jesus indica, a 

circuncisão é anterior a Moisés. Ela foi instituída durante o tempo de os pais, o período 

patriarcal (Gn 17:10 -14), e mais tarde incluída na lei mosaica. Toda criança judia 

masculino foi circuncidado quando tinha oito dias de idade (Gênesis 17:12; Lev. 12: 3; 

Lc 1:59; 2:21). Se o oitavo dia passou a cair no sábado os judeus circuncidar o bebê de 

qualquer maneira, apesar da liminar na Lei contra o trabalho no sábado (Ex. 

20:10). Assim, a circuncisão tem precedência sobre a Lei de Moisés. 

Agora o absurdo da acusação dos judeus contra Jesus tornou-se claro. "Se um homem 

recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não será quebrado", Jesus 

perguntou: por que "você está com raiva de mim porque eu fiz um homem inteiro 

bem no sábado? " Seu argumento do menor para o maior era irrefutável. Se eles se 

quebrou a lei do sábado circuncidar crianças, como eles poderiam opor-se a ele 

fazendo um homem todo bem no sábado? Se eles não se opôs à limpeza cerimonial de 

uma parte do corpo no sábado, como eles poderiam opor-se Sua cura o corpo inteiro no 

sábado? Desta forma, Jesus não só exposto a hipocrisia rank (cf. Mt 12: 11-12; Lc. 13: 

10-16), mas Ele também demonstrou que era permitido fazer o bem no sábado. 

Exortação final do Senhor, "Não julgueis segundo a aparência, mas julgai com 

julgamento justo", era ao mesmo tempo uma acusação de sua absoluta falta de 

discernimento moral e teológica e um apelo para ele. A dura sentença, censura do 

legalismo farisaico é sempre inaceitável a Deus (Mt 7: 1.), Mas assim é o juízo 

superficial de acordo com a aparência (cf. 1 Sam. 16: 7). No contexto, Jesus estava 

incitando os ouvintes a abandonar suas concepções errôneas sobre Ele e julgar suas 

afirmações com julgamento justo. Aqueles que fazê-lo vai encontrá-lo para ser 

exatamente o que Ele afirmava ser, assim como Ele prometeu que faria (João 7:17 ). 

 

25. Reações às reivindicações de Cristo 

(João 7: 25-36) 



Assim, alguns dos habitantes de Jerusalém diziam: "Não é este o 

homem a quem eles estão procurando matar? Olha, Ele está 

falando publicamente, e eles estão dizendo nada para Ele. Os 

governantes realmente não sei que este é o Cristo, eles No entanto, 

nós sabemos onde esse homem é de;?, mas sempre que o Cristo 

pode vir, ninguém sabe de onde ele é. " Então, Jesus clamou no 

templo, ensinando e dizendo: "Você quer saber Me e saber de 

onde sou;. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou 

é verdadeiro, o qual você não sabe que eu o conheço, porque eu 

sou dele, e ele me enviou. " Então, eles tentavam prendê-lo; e 

ninguém pôs a mão nele, porque a sua hora ainda não havia 

chegado. Mas muitos da multidão creram nele; e eles estavam 

dizendo: "Quando o Cristo vier, Ele não vai realizar mais sinais 

do que este homem tem, vai?" Os fariseus ouviram a multidão 

murmurar estas coisas a respeito dele, e os príncipes dos 

sacerdotes e os fariseus mandaram guardas para prendê-lo. Por 

isso Jesus disse: "Por um pouco de tempo estou convosco, e depois 

vou para aquele que me enviou Você vai buscar-me, e não me 

achareis;. E onde eu estou, vós não podeis ir." Os judeus disseram 

então a um outro, "Onde é que este homem pretende ir que não 

vamos encontrá-lo? Ele não tem a intenção de ir para a Dispersão 

entre os gregos, e ensinará os gregos, não é? O que é esta 

declaração que Ele disse: 'Você vai procurar-me, e não me 
achareis; e onde eu estou, vós não podeis ir'? " (7: 25-36) 

Quando o Senhor veio a Jerusalém para a Festa dos Tabernáculos (7: 2), apenas cerca de 

seis meses, permaneceram antes que Ele voltaria a vir a Jerusalém para sua crucificação 

(na Páscoa na primavera seguinte). Deste ponto em diante, agora mais do que nunca, Jesus 

ia a pé na sombra ameaçadora da cruz. 

Como a Festa dos Tabernáculos se aproximou, os irmãos de Jesus tinha pediu-lhe para 

fazer uma grande entrada para a cidade e, assim, declarar abertamente a Si mesmo para 

ser o Messias (vv. 3-5). Mas Jesus recusou, optando, em vez de ir para a festa privada (v. 

10), chegando a meio-lo (v. 14). Quando Ele entrou em Jerusalém, Ele imediatamente foi 

ao templo e começou a ensinar (14 v.), Onde tanto a Sua aparição inesperada e autoridade 

sem precedentes (vv. 45-46) causou um rebuliço. Os líderes judeus reagiu com 

hostilidade previsível (vv. 15-19), mesmo tentando prendê-lo (v. 32). As pessoas, por 

outro lado, foram profundamente divididos sobre Jesus, alguns violentamente contra Ele 

(30 v.), Enquanto outros com entusiasmo creram nele (v 31).. 

Ao longo dos próximos seis meses, como Ele ministrou, principalmente, nas cidades e 

aldeias da Judéia, opondo-se ao judaísmo diabólico que dominou o povo em seu núcleo, 

a hostilidade exibidas neste dia seria apenas intensificar. Como João disse no início do 

seu evangelho, Cristo "veio para os Seus, e aqueles que foram os seus não o receberam" 

(01:11). A realidade deste conflito se manifestou no início do seu ministério Depois que 

o Senhor purificou o templo, os judeus indignados "disse-lhe então:" Que sinal Você nos 

mostra como a sua autoridade para fazer essas coisas? ' Jesus respondeu-lhes: «Destruí 

este templo, e em três dias eu o levantarei". Os judeus, em seguida, disse: "Demorou 46 

anos para construir este templo, e tu o levantarás em três dias? '" (2: 18-20). Mais tarde, 

quando Jesus percebeu que os hostis "fariseus tinham ouvido dizer que [Ele], fazia e 

batizava mais discípulos do que João ... Ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia" 



(4: 1, 3). Depois que Ele curou um homem doente ", os judeus perseguiram a Jesus, 

porque fazia estas coisas no sábado" (5:16). E quando o Senhor defendeu-se afirmando 

Sua igualdade com o Pai, "Os judeus procuravam ainda mais procuravam matá-lo, porque 

não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual 

a Deus" (v. 18). A multidão na sinagoga de Cafarnaum exigido dele, "Qual é então que 

você faz para um sinal, para que possamos ver e acreditar você? Qual o trabalho que vocês 

realizam?" (06:30) -uma demonstração surpreendente de incredulidade desde que Jesus 

alimentou milagrosamente milhares de pessoas no dia anterior (vv. 1-13). Reagindo à sua 

afirmação de ser o Pão da Vida ", muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disse," Esta é 

uma afirmação difícil;? Quem pode ouvi-la '"(v. 60), o que levou Jesus a nota, 

infelizmente, "Há alguns de vocês que não crêem" (v. 64). O resultado trágico foi que, 

mesmo muitos que se diziam Seus seguidores "se retirou e não estavam andando mais 

com ele" (v. 66). 

João começou este capítulo com a nota sombria de que "Jesus estava andando na Galiléia, 

pois Ele não estava disposto a andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo" 

(v. 1). Ele registra o diálogo do Senhor com seus irmãos incrédulos (vv. 3-8), durante o 

qual Ele observou, "O mundo ... me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras 

eram más" (v. 7). O capítulo prossegue para revelar a controvérsia profunda que o 

cercaram, dividindo a multidão em Jerusalém (v. 12), mesmo antes de Jesus chegou à 

cidade. Mas se era de os líderes judeus, à Jerusalém multidões, ou próprios irmãos do 

Senhor, a hostilidade Jesus enfrentou tudo partiu da mesma fonte: a incredulidade. 

Apesar da oposição, Jesus nunca mitigada ou moderou sua alegação de ter sido enviado 

por Deus (cf. vv 16-18; cf. 5:30; 6: 38-39., 44). Esta seção registra novamente como a 

multidão respondeu-lhe. Ele revela sua confusão densa, convicção dividida, e desprezo 

escárnio. 

Confusão Dense 

Assim, alguns dos habitantes de Jerusalém diziam: "Não é este o 

homem a quem eles estão procurando matar? Olha, Ele está 

falando publicamente, e eles estão dizendo nada para Ele. Os 

governantes realmente não sei que este é o Cristo, eles No entanto, 

nós sabemos onde esse homem é de;?, mas sempre que o Cristo 

pode vir, ninguém sabe de onde ele é. " Então, Jesus clamou no 

templo, ensinando e dizendo: "Você quer saber Me e saber de 

onde sou;. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou 

é verdadeiro, o qual você não sabe que eu o conheço, porque eu 
sou dele, e ele me enviou. " (7: 25-29) 

Ao contrário dos peregrinos que visitam a cidade (v. 20), alguns dos habitantes de 

Jerusalém estavam bem cientes de intenções assassinas de seus líderes em direção a 

Jesus. (A gramática grega de questão,"Não é este o homem a quem eles estão 

procurando matar?" espera uma resposta afirmativa.) No entanto, esses mesmos líderes 

tinha escutado em silêncio paralisado como Jesus condenou abertamente a sua hipocrisia 

(vv. 19, 21- 24). Talvez as autoridades temiam debatendo-o em público, sabendo que iria 

sair perdendo no final (cf. vv. 15-18). Ou eles podem ter sido intimidado por Sua presença 

imponente, lembrando-se de como Ele corajosamente limpou o templo (2: 14-16). Eles 

também podem ter sido causa de que a apreensão Jesus em público pode desencadear uma 



revolta (para o qual os romanos teriam os considerou responsáveis; cf. 11:48), uma vez 

que muitos na multidão ainda tinha uma impressão favorável de Deus (cf. v. 12). 

Espantado, tanto pela mudez dos seus governantes e pelo destemor do Senhor, os 

residentes de Jerusalém, exclamou: "Olha, Ele está falando publicamente, e eles estão 

dizendo nada para Ele." (O termoparresia [publicamente] pode também significar 

"corajosamente" ou "confiante") Em contraste com os líderes de silêncio, Jesus 

'proclamação autorizada cativou as pessoas. 

Isaías 50: 7-9, uma das quatro canções Servant (Soliloquies messiânicos) na profecia de 

Isaías, retrata a confiança ousada que Cristo possuía. Nesse canção Messias diz: 

  

Pois o Senhor Deus me ajuda, 
Portanto, não estou desgraçado; 
Portanto, eu o meu rosto duro como pedra, 
E eu sei que eu não vou ter vergonha. 
Aquele que Me vindica está próximo; 
Quem vai contender comigo? 
Vamos levantar-se um ao outro; 
Quem tem um caso contra mim? 
Deixe-o se aproximar de Mim. 
Eis que o Senhor Deus me ajuda; 
Quem é o que me condena? 
Eis que todos eles vão usar como um vestido; 
A mariposa vai comê-los. 

  

Como Jesus, a igreja primitiva cheio do Espírito Santo, também exibido ousadia 

sobrenatural. Atos 04:31 registros que "eles orado, o lugar onde eles estavam reunidos foi 

abalada, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar a palavra de Deus 

com ousadia." O Sinédrio estava espantado com a confiança corajosa de Pedro e João 

(Atos 4:13). Imediatamente depois de sua conversão, Paulo falou "ousAdãoente em nome 

de Jesus", ambos em Damasco (Atos 9:27) e em Jerusalém (v. 28). Atos 13:46 registros 

que "Paulo e Barnabé, falando ousAdãoente, disseram:" Era necessário que a palavra de 

Deus ser falado com você primeiro, uma vez que você repudiá-lo e não vos julgais dignos 

da vida eterna, eis que nos estão a transformar a gentios "." Os dois missionários "passou 

um longo tempo [em Icônio] falando ousAdãoente com confiança no Senhor" (Atos 14: 

3). Atos 18:26 notas que Apolo "começou a falar ousAdãoente na sinagoga." Quando ele 

chegou em Éfeso, Paulo "entrou na sinagoga e continuou falando ousAdãoente por três 

meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus" (Atos 19: 8). Preso em 

Roma, Paulo, no entanto, foi "pregando o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor 

Jesus Cristo, com toda a abertura [ parresia ], sem impedimento algum "(Atos 

28:31). Mais tarde, ele pediu aos Efésios: "Ore em meu nome, que seja dada a mim no 

abrir da minha boca, para dar a conhecer com ousadia o mistério do evangelho, pelo qual 

sou embaixador em cadeias, para que ao anunciá-la Eu posso falar dele livremente, como 

me convém falar "(Ef. 6: 19-20). Aos filipenses ele expressou esse mesmo desejo: "[É] a 

minha ardente expectativa e esperança, de que eu não vou estar envergonhados em 

qualquer coisa, mas com toda a ousadia, Cristo mesmo agora, como sempre, ser exaltado 

em meu corpo , seja pela vida ou pela morte "(Fp. 1:20). Em sua primeira carta a eles, 



lembrou Tessalonicenses, "Depois que já havia sofrido e sido maltratados em Filipos, 

como sabeis, tivemos a ousadia em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus em 

meio a muita oposição" (1Ts . 2: 2). Não só foi Paulo ousado em pessoa (cf. 2 Cor. 3:12), 

mas também em suas cartas às Igrejas (cf. Rom 15:15; 2 Cor. 10: 1.). 

As pessoas ficaram chocadas ao descobrir que os governantes disse nada em resposta a 

Jesus, apesar de ter sido humilhado publicamente por Ele. Alguns eram tão surpreso que 

eles começaram a expressar o impensável: "Os governantes realmente não sei que este 

é o Cristo, não é?" Talvez os líderes haviam recebido mais informações a respeito de 

Jesus, e decidiu (privada), que Ele era o Messias. Talvez isso possa explicar a sua 

incapacidade para prendê-lo. Mas a idéia parecia tão absurda que foi imediatamente 

rejeitada. (Desta vez, a construção grega indica que a questão esperava uma resposta 

negativa.) 

O versículo 27 explica porque alguns da multidão rejeitou a possibilidade de que Jesus 

poderia ser o Messias. "Nós sabemos onde esse homem é de," eles fundamentado; ". 

mas sempre que o Cristo pode vir, ninguém sabe de onde ele é" O seu argumento Foi 

uma combinação de desinformação e lenda popular. Apesar de sua afirmação confiante, 

eles realmente não sabem onde Jesus foi de; eles pensavam que Ele era de Nazaré (cf. 1: 

45-46.; 6:42, Matt 21:11) onde Ele tinha sido levantada (Lucas 4:16 ). Aparentemente, 

eles não sabiam que Ele, na verdade, tinha nascido em Belém (Mateus 2: 1.). 

Sua afirmação de que "sempre que o Cristo pode vir, ninguém sabe de onde ele 

é" expressa uma crença popular. Com base em uma interpretação errônea de passagens 

como Isaías 53: "Quem contará a sua geração" 8, ( NVI ) e Malaquias 3: 1: "O Senhor, a 

quem você procurar, de repente virá ao seu templo," esta tradição considerou que o 

Messias seria desconhecido até que de repente ele apareceu para resgatar Israel. O autor 

do livro apócrifo de 4 Esdras escreveu: "Ele me disse: 'Assim como ninguém pode 

explorar ou saber o que está nas profundezas do mar, de modo que ninguém no mundo 

pode ver o meu filho ou aqueles que estão com ele , exceto no tempo do seu dia '"(4 

Esdras 13:52 RSV ; cf. 07:28; 13:32). Trypho, o adversário judeu do apologista cristão 

do século II Justino Mártir, disse a Justin, "Mas Cristo se Ele realmente nasceu, e existe 

em qualquer lugar, é desconhecido, e nem sequer conhece a si mesmo, e não tem poder 

até que Elias vir a ungi-lo e torná-lo manifesto a todos "( Diálogo com Trifon 8). Uma 

vez que eles sabiam fundo de Jesus (cf. Mt 13:. 55-56), eles assumiram que significava 

que ele não poderia ser o Messias. 

Essa crença popular, no entanto, correu completamente contrária ao Antigo Testamento, 

que previa claramente que o Messias nasceria em Belém (Miquéias 5:.. 2; cf. Mt 2: 4-6) 

-um ponto que os outros no meio da multidão reconheceu mais tarde (João 

07:42). Embora o equívoco era obviamente falsa, Jesus não teve tempo para mostrar como 

ela contradizia o Antigo Testamento. Nem quis protestar que, embora ele tivesse sido 

criado em Nazaré, Ele havia nascido em Belém. Em vez disso, ele respondeu ao 

confrontar diretamente sua incredulidade de coração duro. O fato de que Jesus gritou, o 

que significa que Ele gritou, de modo a ser ouvido por todos, sublinhou a natureza crítica 

do que Ele estava prestes a dizer (cf. v 37;. 1:15; 0:44). 

Uma comparação entre as palavras do Senhor, "Você quer conhecer-Me e saber de 

onde eu sou" com a sua declaração em 8:19, "Você sabe que nem eu nem meu pai", 

revela que seu comentário aqui foi concebido como ironia. Jesus certamente não 



contradiz a si mesmo, nem que ele iria afirmar que seus adversários o conhecia, mas não 

é o Pai (cf. 05:23; 08:19; 15:23; 16: 3). E Ele não teria dito que aqueles que o 

consideravam como um impostor e um charlatão realmente conheceram. Na verdade, 

Jesus estava afirmando que eles não conhecem, dizendo, na prática, "Então você acha que 

sabe Me e de onde eu sou, não é?" Este foi mais um dos seus pressupostos falsos de 

conhecimento espiritual. 

Houve ampla evidência de que Jesus não era o falso profeta auto-nomeados e pseudo-

messias os líderes acusaram de ser. Na realidade, como Ele declarou: "Eu não vim de 

mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro." Ele não veio por conta própria, 

mas sim tinha sido enviado pelo verdadeiro Deus. Mas, para a multidão descrente, e 

mais chocante para os líderes religiosos, Jesus disse: "você não sabe [o Deus que 

professa] "(cf. João 8: 41-47). 

Essa declaração foi uma acusação devastadora e uma repreensão impressionante, 

especialmente a dos escribas e fariseus. Como elite religiosa de Israel, que havia dedicado 

toda a sua vida ao estudo do Antigo Testamento. Eles se orgulhavam de seu conhecimento 

de Deus. Para eles, como Paulo observou, "pertencem [ed] a adoção de filhos, ea glória e 

os convênios e a entrega da Lei, eo culto, e as promessas" (Romanos 9: 4; cf. 2:. 17- 20). 

No entanto, apesar de todos esses privilégios, eles foram terrivelmente ignorantes do 

próprio Deus que tão orgulhosamente professaram conhecer. Como os filhos de Eli, eles 

eram "homens sem valor, eles não conhecem o Senhor" (1 Sam 02:12.). Eles eram como 

aqueles de quem Jeremias escreveu: "Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? 

' E os que tratavam da lei não sabia Me "(Jer. 2: 8; cf. 8: 8-9). Através do profeta Oséias 

Deus lamentou: "O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento" (Oséias 4: 

6.), Enquanto que Paulo escreveu que "eles têm zelo por Deus, mas não de acordo com o 

conhecimento" (Rom. 10: 2 ). Infelizmente, a sua preocupação com as minúcias do 

legalismo hipócrita, juntamente com a sua devoção às tradições rabínicas, eles tinham 

cegado para o verdadeiro conhecimento de Deus (cf. Mt 12:. 7; 23:23; Marcos 7: 10-13 

). Eles foram "guias cegos" (Matt 15:14;. Cf. 23:16, 24), que fizeram seus seguidores duas 

vezes os filhos do inferno que eles próprios foram (23:15). Não surpreendentemente, 

Jesus freqüentemente os denunciou como hipócritas incrédulos (cf. Mt 15: 7; 22:18; 23: 

13-15., 23, 25, 27, 29; Lc 0:56) e até mesmo filhos de Satanás (João 8 : 44). 

Por outro lado, Jesus realmente fez conhecê-lo, compartilhando a mesma essência eterna 

e onisciência , porque, como Ele declarou: "Eu sou dele, e ele me enviou." Como se 

observa na exposição de 7:16 no capítulo anterior de Neste volume, o fato de que Jesus 

foi enviado pelo Pai, é fundamental para o evangelho. 

Conviction Dividida 

Então, eles tentavam prendê-lo; e ninguém pôs a mão nele, porque 

a sua hora ainda não havia chegado. Mas muitos da multidão 

creram nele; e eles estavam dizendo: "Quando o Cristo vier, Ele 

não vai realizar mais sinais do que este homem tem, vai?" Os 

fariseus ouviram a multidão murmurar estas coisas a respeito 

dele, e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus mandaram 
guardas para prendê-lo. (7: 30-32) 



Enfurecido com o que considerou blasfêmia, seus inimigos procuravam prendê-lo. Esta 

era, evidentemente, um esforço espontâneo de algumas pessoas na multidão, ao contrário 

da tentativa oficial para prendê-lo descrito no versículo 32. Por que eles não conseguiram, 

humanamente falando, para aproveitar Jesus não é declarado, mas foi provavelmente 

porque muitos na multidão eram protetores de Deus (v. 31). 

João rapidamente deu o aspecto divino, quando afirmou que o motivo nenhum homem 

pôs a mão no Hun era porque a sua hora ainda não havia chegado. Como observado 

no capítulo 23 deste volume, Jesus sempre operado de acordo com calendário soberana 

de Deus. Nada, incluindo a violência mob impulsivo, poderia precipitar sua morte antes 

do nomeado hora. Como sempre, a história da redenção, naquele momento, estava 

perfeitamente dentro do cronograma; O propósito soberano de Deus não seriam 

diminuídos (cf. Jó 23:13; Sl. 33: 10-11; Pv 19:21; 21:30; Isa 14:24, 27; 46:10; Ef 1:11... 

). 

O momento soberano de Cristo morte que teria lugar na hora exata escolhido por Deus é 

um tema repetido neste evangelho. Em 8:20, como nesta passagem, seus inimigos foram 

impedidos de agarrando-o ", porque a sua hora ainda não havia chegado." À medida que 

o tempo para a sua morte se aproximava, Jesus disse aos seus discípulos: "Chegou a hora 

para o Filho do Homem vai ser glorificado" (12:23; cf. 13: 1) e orou: "Agora a minha 

alma está perturbada; e que eu vou dizer: 'Pai, salva-me desta hora "Mas para este fim Eu 

vim para esta hora" (12:27; cf. 17: 1)?. Jesus Cristo morreria na hora marcada: e na forma 

nomeados (como previsto no Antigo Testamento [Matt 26:24; Lucas 24.: 25-26]) (cf. 1 

Cor 5 7.), E não durante o Festa dos Tabernáculos nas mãos de uma multidão 

incontrolável. 

Reivindicações exaltadas Jesus forçou as pessoas a decidir sobre ele, eo resultado foi a 

divisão. Isso era exatamente o que Jesus tinha dito que iria trazer. Em Mateus 10: 34-36 

Ele advertiu, 

Não penseis que vim trazer paz à terra; Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim 

para colocar um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e uma filha-de-lei contra 

a mãe-de-lei; e os inimigos do homem serão os membros de sua família. (Cf. Lucas 12: 

49-53) 

Por isso, foi nesta ocasião. Alguns irritAdãoente rejeitou Jesus, e queria prendê-lo (v. 

30). Mas , por outro lado, muitos da multidão creram nele. Sua retórica (a questão no 

texto grego espera uma resposta negativa) pergunta, "Quando o Cristo vier, ele não vai 

realizar mais sinais do que este homem tem, vai? " explica o que os convenceu de 

autenticidade de Jesus. Eles estavam familiarizados com a profecia do Antigo 

Testamento, que predisse que o Messias iria realizar milagres (eg, Isa 29:18; 35: 5-6.; Cf. 

Mt 11: 2-5.); e eles não poderiam imaginar que o Cristo (Messias) realizar mais sinais 

do que Jesus tinha realizado (João 2:23; 3: 2; 6: 2). Os peregrinos da Galiléia teria 

lembrado o casamento onde Jesus fez vinho fora da água (2: 1-11) e da refeição milagrosa 

onde milhares foram alimentados (6: 1-13). E os judeus teria conhecido sobre o homem 

doente Jesus curou no tanque de Betesda (5: 1-9). Além disso, todos teriam tido 

conhecimento da infinidade de outros milagres que Jesus realizou (cf. 2:23; 3: 2; 6: 2). 

Quando os fariseus ouviram a multidão murmurar estas coisas sobre Jesus, eles 

ficaram alarmados. Eles nem sequer quero que as pessoas falam de Jesus (v. 13); ainda 



aqui alguns foram calmamente o que sugere que ele seja o Messias. Os fariseus eram tão 

angustiado pela popularidade de Jesus que juntou forças com seus arqui-rivais 

saduceus. Embora os dois grupos historicamente estavam em extremos opostos do 

espectro teológico, o ódio mútuo que sentia por Jesus dirigiu-los juntos (cf. v 45; 11:47, 

57; 18:.. 3; Mt 21: 45-46; 27 : 62). 

Após consulta com o outro (possivelmente em uma reunião formal do Sinédrio), os 

príncipes dos sacerdotes (saduceus que eram ex-sacerdotes e membros de famílias 

sacerdotais importantes) e os fariseus mandaram guardas para apreender Jesus. Os 

oficiais (guardas do templo) foram um tipo de força policial composta por levitas, que 

eram responsáveis pela manutenção da ordem nas terras do templo ocupados 

(especialmente em momentos de festa), embora o Sinédrio também pode empregá-los em 

outro lugar, nos domínios não afetam a política romana. 

Esta seção ilustra admiravelmente divisão da nação sobre Jesus. Enquanto alguns eram 

propensos a saudar-Lo como o Messias e iria fazê-lo no início da Semana da Paixão 

(Lucas 19: 37-39), outros buscavam desesperAdãoente para silenciá-lo. E os líderes, que 

deveria ter sido o primeiro a reconhecer a Sua autenticidade, liderou o esforço para tê-lo 

eliminado. 

Desprezo irrisório 

Por isso Jesus disse: "Por um pouco de tempo estou convosco, e 

depois vou para aquele que me enviou Você vai buscar-me, e não 

me achareis;. E onde eu estou, vós não podeis ir." Os judeus 

disseram então a um outro, "Onde é que este homem pretende ir 

que não vamos encontrá-lo? Ele não tem a intenção de ir para a 

Dispersão entre os gregos, e ensinará os gregos, não é? O que é 

esta declaração que Ele disse: 'Você vai procurar-me, e não me 
achareis; e onde eu estou, vós não podeis ir'? " (7: 33-36) 

Como se verá mais tarde na narrativa (vv. 45-46), os oficiais da guarda do templo não 

poderia cumprir sua missão e não conseguiu prender o Senhor. Portanto, 

Jesus continuou a proclamar corajosamente a verdade sobre si mesmo, 

declarando: "Para uma pouco mais de tempo eu estou com você, então vou para 

aquele que me enviou. " Em poucos meses, na Páscoa na primavera seguinte, Jesus seria 

crucificado. Ele, então, ressuscitar dentre os mortos e subir para o Pai que o enviou Ele. 

Jesus continuou por solenemente advertindo seus ouvintes, "Buscar-me, e não me 

achareis; e onde eu estou, vós não podeis ir." Aqueles que rejeitam Jesus nunca virá 

para onde ele estava indo quando subiu e atualmente reside em Sua a mão de Pai direita 

no céu, porque eles vão morrer em seus pecados (8:21). (Jesus, mais tarde, dizei aos seus 

discípulos que eles não seriam capazes de segui-lo para o céu imediatamente [13:33], mas 

iria fazê-lo mais tarde [v. 36].) 

Em vez de dar atenção a advertência do Senhor, os incrédulos judeus meramente 

ridicularizavam. "Onde é que este homem pretende ir que não vamos encontrá-

Lo?" zombavam. "Ele não tem a intenção de ir para a Dispersão entre os gregos, e 

ensinar o gregos, é Ele? " Eles encontraram a idéia de que o Messias iria ministrar aos 

gentios para ser absurda. Os gregos eles desdenhosamente referidos foram, 



provavelmente prosélitos gentios ao Judaísmo. (Ironicamente, foi por causa da cegueira 

espiritual de Israel na rejeição de seu Messias que o evangelho seria de fato alcançar os 

gentios que não tinham interesse no judaísmo [cf. Rom. 11: 7-11].) Ironicamente, eles 

ofereceram Jesus " declaração " Você vai procurar-me, e não vai encontrar-me, e 

onde eu estou, vós não podeis ir ", como apoio para a sua sugestão irônica. 

Tragicamente, esses escarnecedores perdeu o ponto de Jesus completamente. Como 

Isaías, que escreveu: "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está 

perto" (Isaías 55: 6.), Jesus estava advertindo Seus adversários não atrasar conversão até 

que seja tarde demais. Como Paulo escreveu aos Coríntios: "Eis que agora é" o tempo 

aceitável, "eis que agora é" o dia da salvação "(2 Cor. 6: 2); eo escritor de Hebreus 

implorou: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações" (Heb. 4: 7; 

cf. 3:15). O próprio Jesus prometeu: "Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não 

terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede .... Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e 

aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora "(João 6:35, 37). 

 

26. Respondendo a Questão Fundamental 

da Vida (João 7: 37-52) 

Agora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e 

clamou, dizendo: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem 

crê em mim, como diz a Escritura, do seu mais íntimo estar fluirão 

rios de água viva '"E isto disse ele do Espírito, a quem aqueles que 

acreditaram nele deviam receber.; pois o Espírito ainda não fora 

dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Algumas das 

pessoas, portanto, que ouviram estas palavras, estavam dizendo: 

"Isso, certamente, é o Profeta." Outros diziam: "Este é o 

Cristo". Outros ainda estavam dizendo: "Certamente o Cristo não 

virá da Galiléia, é Ele? Não diz a Escritura que o Cristo vem da 

descendência de Davi, e de Belém, a aldeia de onde era 

Davi?" Assim, uma divisão ocorreu no meio da multidão por 

causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs 

as mãos sobre ele. Os policiais, então, veio ter com os principais 

sacerdotes e fariseus, e disse-lhes: "Por que você não o 

trouxestes?" Os oficiais respondeu: "Nunca um homem falou a 

forma como este homem fala." Os fariseus, em seguida, 

respondeu-lhes: "Vocês também não foram desviados, não é? Não 

um dos governantes ou fariseus acreditou nele, não é? Mas esta 

multidão, que não sabe a lei, é maldita." Nicodemos (aquele que 

veio a Ele, antes, sendo um deles) disse-lhes: "A nossa lei não 

julgar um homem sem primeiro ouvi dele e sabe o que está 

fazendo, não é?" Responderam-lhe: "Você não é também da 

Galiléia, é você? Search, e ver que nenhum profeta surge da 
Galiléia". (7: 37-52) 

A pergunta final que todo mundo deve, eventualmente, enfrentar, a questão mais crucial 

que determina o destino eterno, é: "O que devo fazer com Jesus Cristo?" 



Ironicamente, essa mesma pergunta foi feita pelo homem que condenou o Senhor até a 

morte. As autoridades judaicas tinham prendido Jesus e, depois de um julgamento 

simulado de sua própria, levou-o diante de Pilatos, o governador romano da Judéia. A 

razão para a participação dos odiados romanos era simples: eles queriam Jesus morto e 

os romanos ocupantes não tinha dado a eles o direito de impor a pena capital (18:31). Por 

isso, eles precisavam da autoridade romana aprovar o assassinato. 

Depois de examinar Jesus, Pilatos declarou: "Não acho culpa alguma neste homem" 

(Lucas 23: 4) e procurava soltá-lo (João 19:12). O desejo do governador para fazê-lo 

apenas se intensificou quando a sua "mulher mandou-lhe uma mensagem, dizendo: 'não 

tem nada a ver com este justo, pois na noite passada eu sofri muito em um sonho por 

causa dele'" (Mat. 27:19) . Como era costume na Páscoa para Pilatos "para liberar para 

eles qualquer um prisioneiro a quem eles pediram" (Marcos 15: 6), o governador ofereceu 

o mob uma escolha entre Jesus e os "prisioneiro notório" (Mt 27:16). Barrabás . Ele 

assumiu que gostaria de pedir para Jesus para ser lançado, mas "os príncipes dos 

sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e colocar Jesus à morte" 

(Mat. 27:20). Foi então que um frustrado Pilatos perguntou a momentosa questão, "Que 

farei com Jesus, chamado Cristo?" (Mat. 27:22). 

A multidão frenética, instigados pelos príncipes dos sacerdotes (Marcos 15:11) ", gritou 

todos juntos, dizendo: Fora com este, e solta-nos Barrabás!" (Lucas 23:18). Mas "Pilatos, 

querendo soltar Jesus, falou-lhes de novo" (Lucas 23:20) e disse: "Mas que mal fez 

ele?" (Marcos 15:14). Tendo oficialmente pronunciado Jesus inocentes (três vezes, Lucas 

23:22), Pilatos devia ter liberado Ele. Mas em vez disso, quando se deu conta "de que ele 

estava realizando nada, mas sim que um tumulto estava começando, tomando água, lavou 

as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem; ver para 

que vocês mesmos ' "(Mat. 27:24). Ele capitulou, porque as pessoas "eram insistentes, 

com grandes brados, pedindo que [Jesus] ser crucificado" (Lucas 23:23), e porque os 

líderes judeus ameaçou denunciá-lo novamente para o imperador como um líder inepto: 

"Se você soltar este homem, não és amigo de César; todo aquele que se faz para ser um 

rei contra César "(João 19:12). Assim, "querendo satisfazer a multidão" (Marcos 15:15), 

"Pilatos pronunciou a sentença que a sua demanda ser concedida" (Lucas 23:24), e "o 

entregou a eles para ser crucificado" (João 19:16). 

Pilatos não conseguiu responder corretamente à sua própria pergunta sobre Jesus. Embora 

ele temia que Jesus pode ter poderes sobrenaturais (19: 7-9), ele não reconhecer que Ele 

é o Filho de Deus. Ao sentenciar o Salvador inocente à morte, em última análise, Pilatos 

condenou a si mesmo. 

A multidão que exigia a execução de Jesus também trouxe julgamento sobre si 

mesmos. Por gerações o povo de Israel tinha ansiava por seu Messias. Mas quando ele 

finalmente chegou, eles rejeitaram a sua mensagem e usou seus dominadores romanos 

para executá-lo (cf. Atos 2: 22-23). Em sua raiva cega, eles aceitaram a responsabilidade 

pela execução de Jesus, mesmo se pronunciar sobre si a maldição terrível ", o seu sangue 

será sobre nós e sobre nossos filhos!" (Mat. 27:25). A menos que eles depois se 

arrependeu e acreditava, eles foram condenados eternamente. 

Ao longo dos séculos, incontáveis milhões de pessoas da mesma forma fez a escolha 

errada a respeito de Jesus Cristo. Como Pilatos, os líderes judeus, e da multidão, eles 

rejeitaram-Lo como o único Salvador do mundo. Mas há apenas uma resposta correta a 



Ele: "confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o 

ressuscitou dentre os mortos" (Rom. 10: 9); reconhecer que "não há salvação em nenhum 

outro, pois não há outro nome debaixo do céu que tem sido dado aos homens pelo qual 

devamos ser salvos" (Atos 4:12; cf. João 14: 6); confessar seus pecados (1 João 1: 9) para 

o "Filho do Homem [que] tem na terra autoridade para perdoar pecados" (Mt 9: 6.); e arco 

em submissão a Ele como o soberano Senhor (Fil. 2: 10-11). Aqueles que fazê-lo "será 

salvo" (Romanos 10: 9; cf. 5:. 1, 8: 1; 1 Tessalonicenses 5: 9.; 2 Tm 2:10; 3:15; Hb 2:10;.. 

5: 9). Mas aqueles que não o fizerem terão de enfrentar o julgamento eterno (Sl 02:12; 

Lc. 13: 3, 5; João 3:36; Rm 1:18; 2:12; Gal 3:10; Efésios 5...: 6;. 2 Tessalonicenses 2:10; 

Hb 10:29).. 

Israel foi dado muitas oportunidades para responder corretamente a Ele. Os versículos 

37-52 descrevem um incidente típico da rejeição de Israel, que ocorre cerca de seis meses 

antes de sua crucificação. O cenário era de Jerusalém, no último dia da Festa dos 

Tabernáculos (7: 2, 37). Com autoridade e precisão, Jesus colocou a questão de sua 

identidade sob a forma de um convite para crer nEle. As reações das pessoas separou-os 

em quatro grupos: o convencido, pelo contrário, o confuso e contemplativo. Essas 

respostas abranger o padrão universal de reações a Jesus Cristo desde o primeiro século 

até os dias atuais. 

O convite 

Agora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e 

clamou, dizendo: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem 

crê em mim, como diz a Escritura, do seu mais íntimo estar fluirão 

rios de água viva '"E isto disse ele do Espírito, a quem aqueles que 

acreditaram nele deviam receber.; pois o Espírito ainda não fora 
dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. (7: 37-39) 

Este foi o primeiro concurso público nem de Jesus para acreditar nele (cf. 3: 12-18; 5:24, 

38-47; 6:29, 35-36, 40, 47), nem foi a primeira vez que ele salvação retratado como água 

viva (4: 10-14; 6:35). (O Senhor também já haviam usado uma metáfora semelhante, 

descrevendo-se como o pão da vida [6: 30-59].) Com base em imagens da profecia de 

Isaías (12: 3; 55: 1), referência de Jesus a salvação como viver água teria sido familiar a 

seus ouvintes. Na terra relativamente seca de Israel, a sede era uma imagem apt de sua 

necessidade de salvação. 

Jesus deu o seu convite no último dia, o grande dia da festa dos Tabernáculos. Se este 

foi o sétimo dia ou oitavo dia, em que uma assembléia especial festival foi realizado (Lev. 

23:36), não é clara. Em ambos os casos, foi um dia diferente daquele em que os 

acontecimentos de vv. 14-36 ocorreu (cf. v. 14). Como tinha feito anteriormente (28 v.), 

Jesus clamou em alta voz, chamando todos para ouvir e atender seu convite. Que o 

Senhor levantou para entregar Sua mensagem (rabinos normalmente se sentou quando 

eles ensinaram; cf. Mt 5:. 1; 13: 2; 26:55; Lucas 04:20; 5: 3), enfatizou ainda mais a sua 

importância. 

Ao usar água para ilustrar a verdade sobre si mesmo, Jesus aproveitou uma cerimônia 

muito importante que estava acontecendo na festa. A principal característica da Festa dos 

Tabernáculos era das cabines (abrigos), que as pessoas preparadas (Lv 23:42;.. Neh 

8:14). Mas em cada um dos seus sete dias houve também um importante ritual de 



água. Essa cerimônia não foi prescrito no Antigo Testamento, mas tornou-se uma tradição 

nos séculos imediatamente antes do tempo de Jesus. Ele comemorou milagrosa provisão 

de Deus de água durante deserto de Israel vagando (Ex. 17:. 6; Nm 20:... 8-11; Dt 08:15; 

Neemias 09:15; Sl 105: 41; 114: 8; Isa. 48:21), e antecipou as bênçãos da era messiânica 

(cf. Is 30:25; 35: 6-7.; 43: 19-20; 44: 3-4; 49:10; Ez 47: 1-. 9; Joel 3:18; Zc 14: 8.). Foi 

também uma oração simbólica para a chuva. 

Cada dia da festa, o sumo sacerdote tirava água do tanque de Siloé e levou-a em uma 

procissão de volta ao templo. No Portão de água (no lado sul do átrio interior do templo), 

três explosões soaram em umshofar (trombeta feita de chifre de carneiro um) para marcar 

a alegria da ocasião. Isaías 12: 3 ("Portanto, você vai alegremente tirar água das fontes da 

salvação.") Também foi recitado. No templo, os sacerdotes marcharam ao redor do altar, 

enquanto o coro do templo cantou o Hallel (Pss. 113-118). A água foi então derramado 

como uma oferta a Deus. 

Foi contra o pano de fundo dessa cerimônia que Jesus falou Suas palavras 

impressionantes, "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." 

Se Ele deu este convite no sétimo dia da festa, ele teria coincidido com o final da 

cerimônia de água. (No sétimo dia, os sacerdotes marcharam ao redor do altar sete vezes 

antes de derramar a água.) Nosso Senhor estava convidando almas sedentas de vir a Ele 

para, água espiritual que dá vida eterna, em vez de a água física, temporal do 

cerimônia. Se foi o oitavo dia (quando não houve cerimônia), pode não ter sido tão 

dramática um anúncio, mas as pessoas ainda podem fazer a conexão com a cerimônia de 

desenho água por dia. Em ambos os casos, Jesus mudou o foco da necessidade das bocas 

secos do deserto para a necessidade espiritual da alma sedenta de água da vida. 

Três palavras-chave resumir convite do evangelho de Jesus. Em primeiro lugar, 

os sedentos são aqueles que reconhecem sua sede espiritual (cf. Is 55:.. 1; Mt 5: 6). Em 

seguida, se eles são de encontrar alívio, essas pessoas devem vir para Jesus, a única fonte 

de água viva. Mas nem todos os que reconhecem sua necessidade e nos aproximarmos 

dele têm a sua sede saciada. O jovem rico, embora ele ansiosamente "correu para Ele e 

ajoelhou-se diante dele, e lhe perguntou:" Bom Mestre, que farei para herdar a vida 

eterna? "(Mc 10:17), no final," foi-se embora luto "(v. 22), com a sua sede ainda não 

extinto. Após se aproximar de Cristo, ele não estava disposto a tomar a terceira etapa 

crítica e beber, ou seja, apropriar-lo pela fé. 

Apenas aqueles que fazem receberá a água viva em Cristo; todos os outros provam ser 

discípulos falsos (06:53), cujo arrependimento é sincero e incompleta. O "arrependimento 

para a vida" (Atos 11:18) e os resultados do "perdão dos pecados" (Lucas 24:47) envolve 

muito mais do que mero remorso. Aqueles que se manifestar arrependimento genuíno 

reconhecer a profunda sede de sua culpa pessoal diante de Deus santo, percebendo que 

eles não podem fazer nada por conta própria para evitar o seu julgamento que eles 

merecem. Assim, eles contam com o sacrifício de Jesus Cristo (como pagamento por seus 

pecados), afirmando ser Ele o único Salvador (João 14: 6; Atos 4:12), e que o Senhor de 

suas vidas (Rom. 10: 9-10 ). Desta forma, eles bebem a água viva que Ele oferece, o que 

torna-se nelas "uma fonte de água que jorra para a vida eterna" (João 4:14). Nas palavras 

do hino de Horatio Bonar, "Eu ouvi a voz de Jesus Say", 

  



Ouvi a voz de Jesus dizer: 
"Eis que vos dou livremente 
A água viva; sedento 
Inclinando-me, beber e viver. " 
Eu vim para Jesus e eu bebi 
Dessa corrente que dá vida; 
Minha sede foi extinta, a minha alma reviveu, 
E agora eu vivo nele. 

  

Mas Deus não tinha a intenção de que os crentes sejam lagoas em que a água viva da 

salvação estagna. Em vez disso, Jesus declarou: "Aquele que crê em mim, como diz a 

Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." As palavras do Senhor não eram 

uma citação direta de um texto específico Antigo Testamento, mas refletem tais passagens 

como Provérbios 11:25, Ezequiel 47: 1-9, e Zacarias 13: 1. Os crentes devem ser canais 

através dos quais os rios de água viva são enviadas para os outros. Leon Morris escreve: 

"O crente não é egocêntrica. Como ele recebe o dom de Deus, então ele passa para outros. 

Ou, para colocar o mesmo pensamento de outra forma, quando um homem acredita que 

ele se torna um servo de Deus, e Deus usa-lo a ser o meio de levar a bênção para os outros 

"( O Evangelho Segundo João, A Commentary New International sobre o Novo 

Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 426). Evangelizando os perdidos (que é a 

ênfase principal aqui) e edificar os santos (1 Coríntios 12: 4-11; 1 Pedro 4: 10-11.), Os 

crentes permitir que a vida espiritual dentro deles a se espalhar e afetar aqueles ao seu 

redor . 

Como nota de rodapé inspirada do apóstolo João indica, Jesus falou do Espírito, por 

meio do qual a vida eterna é dada para aqueles que crêem (3: 5-8.; 6:63; Rom. 8: 9; 1 Cor 

06:11; 1 Pedro 1: 1-2). O Espírito também capacita-los para trazer a água viva da salvação 

a outras almas sedentas (cf. Atos 04:31; Rom. 15: 18-19; Ef 4:11.). Quando o Senhor 

falou, a promessa de que aqueles que acreditavam nele estavam para receber o 

Espírito Santo estava ainda no futuro, pois o Espírito ainda não fora dado, porque 

Jesus ainda não tinha sido glorificado. 

Este comentário precisa de uma explicação para que não haja nenhum mal-entendido da 

obra do Espírito. Nosso Senhor não está dizendo que o Espírito Santo não estava presente 

ou ativo, nesse momento, ou na história da redenção passado. Ele estava dizendo que 

havia de vir para os crentes uma dádiva do Espírito pelo qual seria fornecido poder único 

para o ministério e evangelismo. 

As palavras de Jesus em João 14:17 são úteis nesta matéria: "o Espírito da verdade ... 

você sabe, porque habita convosco e estará em vós." Claramente em que o jantar 

Cenáculo com os apóstolos, Jesus prometeu uma futura vinda do Espírito Santo (14:16, 

20, 26; 15: 26-27; 16: 13-14). Mas o comentário em 14:17 que "Ele habita convosco", 

afirma o fato óbvio de que ninguém em qualquer época da história da redenção poderia 

ser salvo ou santificado, habilitada para o serviço e testemunho, ou guiado em 

compreender as Escrituras e orando na vontade de Deus além da presença do Espírito. 

Há referências do Antigo Testamento para o ministério do Espírito, como o seguinte: 



Então, o Senhor disse: "Meu Espírito não se para sempre no homem, porque ele também 

é carne; no entanto, os seus dias serão 120 anos." (Gênesis 6: 3) 

Não me lances fora da tua presença 
E não se tomar o Seu Espírito Santo de mim. (Sl. 51:11) 

  

Onde posso ir de Seu Espírito? 
Ou para onde fugirei da tua presença? 
Se eu subir ao céu, Você está lá; 
Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, você está lá. 
Se eu tomar as asas da alva, 
Se eu morar nos confins do mar, 
Até ali a tua mão me guiará 
E sua mão direita de lançar mão de mim. 
Se eu disser: "Certamente, a escuridão vai me atropelar, 
E a luz ao redor de mim será noite ", 
Até mesmo a escuridão não é escura para Você, 
E a noite é tão brilhante como o dia. 
As trevas ea luz são iguais a Você. (Sl 139:. 7-12) 

  

Ensina-me a fazer a tua vontade, 
Pois tu és o meu Deus; 
Deixe seu bom Espírito levam-me em terreno plano. (Sl 143: 10.) 

  

Porei o meu Espírito em vocês e farei que andeis nos meus estatutos, e 
você vai ter o cuidado de observar os meus juízos. (Ez. 36:27) 

  

Antes de Pentecostes, o Espírito foi o autor do arrependimento (cf. João 16: 8-11) e o poder 

por trás de regeneração (João 3: 4-5). Ele também iluminado crentes em face da perseguição 

(Marcos 13:11; Lucas 12:11). Ainda assim, depois de Pentecostes o Espírito foi dado aos 

crentes em uma nova plenitude que se tornou normativo para todos os crentes desde (Rom. 

8: 9; 1 Cor 12:13.). 

Que Jesus ainda não tinha sido glorificado (cf. 12:16; 17: 4-5) refere-se a sua ascensão 

à glória celestial (Atos 1: 9-11), altura em que o Pai enviou o Espírito Santo. Este envio 

do Espírito depois do retorno de Cristo ao céu tornou possível as "obras maiores" crentes 

fazer (João 14:12). 

Aqueles que responderam ao convite de Cristo recebeu a água viva da salvação Ele 

ofereceu naquele mesmo dia. Mas o Espírito não seria dada em plenitude até vários 

meses depois, no Dia de Pentecostes, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus (16: 

7; Atos 1: 4-5, 8; 2: 1-4). Desde que o fim do período de transição, no livro de Atos, no 

entanto, todos os cristãos recebem o Espírito Santo no momento da salvação. 

As respostas 

Algumas das pessoas, portanto, que ouviram estas palavras, 

estavam dizendo: "Isso, certamente, é o Profeta." Outros diziam: 



"Este é o Cristo". Outros ainda estavam dizendo: "Certamente o 

Cristo não virá da Galiléia, é Ele? Não diz a Escritura que o 

Cristo vem da descendência de Davi, e de Belém, a aldeia de onde 

era Davi?" Assim, uma divisão ocorreu no meio da multidão por 

causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs 

as mãos sobre ele. Os policiais, então, veio ter com os principais 

sacerdotes e fariseus, e disse-lhes: "Por que você não o 

trouxestes?" Os oficiais respondeu: "Nunca um homem falou a 

forma como este homem fala." Os fariseus, em seguida, 

respondeu-lhes: "Vocês também não foram desviados, não é? Não 

um dos governantes ou fariseus acreditou nele, não é? Mas esta 

multidão, que não sabe a lei, é maldita." Nicodemos (aquele que 

veio a Ele, antes, sendo um deles) disse-lhes: "A nossa lei não 

julgar um homem sem primeiro ouvi dele e sabe o que está 

fazendo, não é?" Responderam-lhe: "Você não é também da 

Galiléia, é você? Search, e ver que nenhum profeta surge da 

Galiléia". (7: 40-52) 

Como mencionado acima, como as pessoas respondem a Jesus Cristo separa-os em quatro 

grupos-o convencido, pelo contrário, o confuso, e o contemplativo-todos os quais são 

representados nesta passagem. 

O Convencido 

Algumas das pessoas, portanto, que ouviram estas palavras, 

estavam dizendo: "Isso, certamente, é o Profeta." Outros diziam: 
"Este é o Cristo". (7: 40-41a) 

Quando algumas das pessoas ... ouvido de graça de Jesus palavras de convite nos 

versículos 37-39, tornaram-se convencido de que Ele era o profeta de quem Moisés 

escreveu (Deut. 18: 15-18). Como observado na discussão de 1:21 no capítulo 4 deste 

volume, alguns identificados o Profeta como o Messias (a interpretação correta; cf. Atos 

3: 22-23; 7:37). Outros viram como um precursor do Messias. No mínimo, essas pessoas 

viram Jesus como um grande profeta (cf. Mt 21:11, 46;. Marcos 06:15; Lucas 07:16; 

24:19; João 4:19; 06:14; 09:17 ). Assim, enquanto o seu conhecimento pode não ter sido 

concluída, eles foram pelo menos convencido de que Ele foi enviado por Deus. 

Outros tinham uma compreensão mais clara de quem era Jesus e estavam dizendo 

de Ele, "Este é o Cristo." Eles anterior tinha sido intimidado em silêncio por medo das 

autoridades judaicas (07:13; cf. 09:22; 12:42; 19:38; 20:19). Mas agora, depois de ter se 

convencido da identidade de Jesus, eles corajosamente proclamou. Estes indivíduos 

faziam parte do remanescente crente de Israel (2 Reis 19: 30-31; Isaías 10: 20-22; 28:. 5; 

37: 31-32; 46: 3; Jer 23: 3; 31: 7. ; 50:20; Mic 2:12; 5: 7-8.; Rom 09:27; 11: 1-

5.); membros do "pequeno rebanho" (Lucas 12:32); aqueles que entraram pela porta 

estreita que conduz à vida eterna (Mt 7: 13-14.); pessoas sedentas que haviam aceitado o 

convite de Cristo e vêm a Ele, beber da água viva que Ele oferece. 

Pelo contrário 

Outros ainda estavam dizendo: "Certamente o Cristo não virá da 

Galiléia, é Ele? Não diz a Escritura que o Cristo vem da 



descendência de Davi, e de Belém, a aldeia de onde era 

Davi?" Assim, uma divisão ocorreu no meio da multidão por 

causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs 
as mãos sobre ele. (7: 41b-44) 

Nem todos no meio da multidão estavam convencidos da autenticidade de Jesus, no 

entanto. Enquanto alguns estavam prontos para aceitá-lo como o grande profeta Moisés 

prometeu, ou até mesmo o Messias, outros ainda permaneceu cético. "Certamente, o 

Cristo não virá da Galiléia, é Ele?" eles com desdém perguntou. A pergunta espera uma 

resposta negativa; a idéia de que o Messias poderia vir de quintos dos infernos da Galiléia 

parecia ridícula para os judeus sofisticados (cf. v. 52; 01:46). Além disso, eles 

insistiram, "não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, e de 

Belém, a aldeia de onde era Davi?" Para o seu crédito, ambos os pontos eram válidos. O 

Antigo Testamento Escritura revela que o Cristo vem da descendência de Davi (2 

Samuel 07:12; Sl 89: 3-4.; 132:. 10-11; Isaías 11: 1, 10; Jer. 23:. 5; 33:15; cf. Mt 22:42), 

e que o Messias viria. de Belém (Mq. 5: 2; cf. Mt 2: 3-6).. 

Fixe em sua incredulidade presunçosa, no entanto, os escarnecedores não examinou a 

situação totalmente Se o tivessem feito, teriam descoberto que Jesus conheceu ambas as 

qualificações. Ele era descendente de Davi (Mat. 1: 1; Lucas 1:32; 3:23, 31; cf. Mt 1:20; 

Lc 1:27; 2: 4.), E tinha nascido em Belém (Matt . 2: 1; Lucas 2: 4-7, 11, 15). Eles 

rapidamente assumiu que uma vez que Jesus tinha crescido em Nazaré (Matt. 2: 21-23; 

Lucas 2:39, 51; 04:16; cf. Mt 21:11; 26:71; Lucas 18:37; João 1. : 45), ele deve ter nascido 

lá. Eles não tinham nenhum interesse em investigar Suas credenciais messiânicas. 

Obviamente, como resultado das opiniões divergentes a respeito de Jesus, uma divisão 

ocorreu no meio da multidão (cf. 09:16; 10:19). Este incidente ilustra a verdade de que 

Jesus divide as pessoas. Em Lucas 12: 51-53 Ele alertou, 

Você acha que eu vim para conceder paz à terra? Digo-vos que não, mas antes 

dissensão; para a partir de agora cinco membros de um agregado familiar será dividida: 

três contra dois e dois contra três. Eles serão divididos, pai contra filho e filho contra pai, 

mãe contra a filha ea filha contra a mãe, mãe-de-lei contra a filha-de-lei e filha-de-lei 

contra a mãe-de-lei. 

Ele divide os crentes dos incrédulos (03:18, 36; 1 João 5:10); aqueles que andam à luz aos 

que andam em trevas (João 8:12; 0:35, 46; Ef 5: 8; 1 Tessalonicenses 5:. 5; 1 Pedro 2: 9.; 1 

João 2: 9); as ovelhas dos cabritos;; (Mt 25, 32-33; cf. João 10:26). e os filhos de Deus dos 

filhos do diabo (1 João 3:10;. cf. v 8; João 8:44). Todo mundo é tanto para ele ou contra 

ele; não há meio-termo (Mat. 12:30). 

Pela terceira vez desde que Jesus chegou a Jerusalém (cf. vv. 30, 32), foi feita uma 

tentativa frustrada para prendê-lo. Como foi o caso com a tentativa anterior por parte da 

multidão (v. 30), ninguém lhe deitou as mãos sobre ele, porque o tempo não estava certo 

no plano de Deus (veja a discussão sobre v 30. no capítulo 25 deste volume). 

O Confused 

Os policiais, então, veio ter com os principais sacerdotes e 

fariseus, e disse-lhes: "Por que você não o trouxestes?" Os oficiais 

respondeu: "Nunca um homem falou a forma como este homem 



fala." Os fariseus, em seguida, respondeu-lhes: "Vocês também 

não foram desviados, não é? Não um dos governantes ou fariseus 

acreditou nele, não é? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é 
maldita." (7: 45-49) 

Ao contrário daqueles no meio da multidão que quer acreditava em ou rejeitaram a 

Cristo, os oficiais da polícia do templo foram confundidos por Ele. Eles tinham sido 

enviados vários dias antes (cf. vv. 14, 32, 37) por os príncipes dos sacerdotes e os 

fariseus para prender Jesus (v. 32). Quando eles voltaram de mãos vazias, seus superiores 

exigiam de lhes: "Por que você não o trouxestes?" Curiosamente, osoficiais não 

afirmou que a multidão impediu-os de prender Jesus, apesar de que pode, de fato, ter sido 

o caso (cf. 31 vv., 40-41, 43). Em vez disso, eles expressaram perplexidade e espanto, 

declarando:"Nunca um homem fala a maneira que este homem fala" (cf. Mt 7:28;. 

Marcos 1:22; 12:17; Lucas 04:32; 20:26). Eles foram religiosamente levitas treinado, e 

as palavras de Jesus os deixou atordoado.Enquanto eles não aceitá-Lo como o Messias, 

nem se eles abertamente rejeitá-Lo. Eles não sabiam o que fazer com ele. Preso entre o 

poder ea graça de Sua mensagem eo ódio dos seus líderes, eles estavam paralisados em 

inatividade. 

Enfurecido pelos dos oficiais fracasso para prender Jesus, os fariseus, em seguida, 

respondeu-lhes: "Vocês também não foram desviados, não é?" Essa repreensão 

mordaz, embora formulada sob a forma de uma pergunta, repreendeu os oficiais não por 

sua falta de profissionalismo (como membros da polícia do templo), mas por sua suposta 

falta de discernimento espiritual (como levitas). Ele os acusou de ingenuamente sendo 

enganados por um charlatão religioso, e condescendente colocou-as no mesmo nível que 

a multidão ignorante (veja v 49).. Em contraste, os fariseus hipocritamente 

mantida,"Ninguém dos governantes ou fariseus acreditou nele, tem ele?" A 

implicação arrogante era que, se Jesus fosse realmente o Messias, os peritos religiosos 

teria sido o primeiro a reconhecê-Lo . 

Os fariseus continuaram por ridicularizando as pessoas comuns como "esta multidão, 

que não conhece a Lei." (A Lei era uma referência tanto para o Antigo Testamento e, 

especialmente, as tradições rabínicas.) Os fariseus se viam como a elite espiritual; homens 

que estavam sobre a possibilidade de estar errado sobre questões religiosas. Em suas 

mentes, apenas aqueles que eram ingênuos, ignorantes, e simplória poderia ser enganado 

por reivindicações de Jesus. Essas pessoas foram amaldiçoados, de acordo com a 

perspectiva farisaica, por sua ignorância da lei de Deus. 

Em ridicularizando a multidão, os fariseus implicitamente apelou ao orgulho e desejo dos 

diretores de prestígio. Os policiais tiveram uma decisão crucial para fazer. Eles poderiam 

rejeitar Jesus e ser aplaudido pela instituição religiosa apóstata, ou acreditar em Deus e 

ser castigado com os redimidos. João não registrar o que escolha os oficiais, em última 

análise feita. 

A contemplativa 

Nicodemos (aquele que veio a Ele, antes, sendo um deles) disse-

lhes: "A nossa lei não julgar um homem sem primeiro ouvi dele e 

sabe o que está fazendo, não é?" Responderam-lhe: "Você não é 

também da Galiléia, é você? Search, e ver que nenhum profeta 
surge da Galiléia". (7: 50-52) 



Reivindicação dos fariseus que os governantes religiosos haviam rejeitado, por 

unanimidade, Jesus era, na verdade, não é verdade (cf. 12:42). O rabino 

proeminente Nicodemus (a mesma que veio a Jesus anterior [3: 1-2]), talvez o professor 

preeminente em toda a Israel (cf. 3:10) foi o mais notável exceção. Ele provavelmente 

não era um discípulo de Jesus, neste momento (embora ele mais tarde se tornaria um; 

[19:39]), mas sua mente estava aberta a reivindicações do Senhor. Nicodemos não 

abertamente defender Jesus, mas ele fez levantar uma questão processual em seu favor, 

lembrando seus colegas, "a nossa lei não julga um homem sem primeiro ouvi dele e 

sabe o que está fazendo, não é?" Mesmo os desprezados romanos não condenar as 

pessoas sem audiência (Atos 25:16). 

Mas seus companheiros membros do Sinédrio, suas mentes já fechados contra Jesus, não 

estavam dispostos a ser justo. Em vez disso, eles se voltaram contra Nicodemus 

selvagemente. "Você não é também da Galiléia, é você?" eles zombavam dele. Para 

identificar Nicodemus com os desprezados, galileus pouco sofisticadas foi o insulto mais 

humilhante que poderia fazer. 

Em seguida, eles zombeteiramente o convidou para "procurar e ver que nenhum 

profeta surge da Galiléia", convenientemente, com vista para o fato de que Jonas (que 

era de uma cidade perto de Nazaré, na região tribal de Zabulon; 2 Reis 14:25; cf. Josh . 

19:10) era da Galiléia. (Alguns estudiosos acreditam que Naum e Oséias, e possivelmente 

outros profetas, também pode ter sido da Galiléia). Eles implícito que ele era ignorante 

das verdades mais básicas teológicas. Mas a declaração realmente expostos a sua própria 

falta de conhecimento, uma vez que alguns profetas tinham vindo da Galiléia e Jesus era 

originalmente de Belém. No entanto, suas mentes já foram compostos em relação a 

Ele. Assim, eles não viu necessidade de buscar a verdade. 

Apesar de seu escárnio, Nicodemos continuou a perseguir a verdade (cf. 7:17), e 

finalmente o encontramos em Cristo. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito de muitos 

de seus colegas, membros do Sinédrio, que acabaria por matar seu próprio Messias. 

 

27. Jesus confronta a Hipocrisia (João 7: 

53-8: 11) 

Todo mundo foi para a sua casa. Mas Jesus foi para o Monte das 

Oliveiras. No início da manhã Ele tornou para o templo, e todo o 

povo vinha a Ele; E sentou-se e começou a ensiná-los. Os escribas 

e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e 

pondo-a no centro da quadra, eles disseram-lhe: "Mestre, esta 

mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato. Agora na Lei 

Moisés ordenou -nos apedrejar tais mulheres, o que, em seguida, 

se diz "? Eles estavam dizendo isso, tentando-o, para que eles 

possam ter motivos para acusar. Mas Jesus, inclinando-se e 

escrevia com o dedo no chão. Mas quando eles persistiram em 

perguntar-lhe, endireitou-se, e disse-lhes: "Aquele que estiver sem 

pecado entre vós, que ele seja o primeiro a atirar uma pedra 

contra ela." Novamente Ele abaixou-se e escreveu no 



chão. Quando ouviram isso, eles começaram a sair, um a um, 

começando com os mais velhos, e Ele foi deixado sozinho, ea 

mulher, onde ela estava, no centro da quadra. Endireitando-se, 

Jesus disse-lhe: "Mulher, onde estão eles? Será que ninguém 

condená-lo?" Ela disse: "Ninguém, Senhor." E Jesus disse: "Eu 

não te condeno, também. Vá. De agora em diante não peques 

mais." (7: 53-8: 11) 

Embora seja frequentemente citado e ensinado, esta passagem familiarizado pode não ter 

sido realmente uma peça original do Evangelho de João. Junto com Marcos 16: 9-20, é 

um dos textos mais longos e mais famosos do Novo Testamento, cuja autenticidade é 

questionada. Para determinar se é ou não foi inspirado no manuscrito original, duas linhas 

de evidência devem ser considerados: a evidência interna (da própria passagem), e do 

testemunho externo (do texto grego, as primeiras versões, e pais da igreja). 

A passagem contém vários indicadores internos que lançam dúvidas sobre a sua 

autenticidade. A sua colocação aqui interrompe o fluxo do pensamento nesta seção. Em 

7: 37-52 Jesus se referiu a um dos rituais associados com a Festa dos Tabernáculos, a 

cerimônia de água que derrama (ver a exposição desses versos no capítulo 26 deste 

volume). Em 8:12 o Senhor fez alusão ao segundo grande ritual associado com a festa, a 

cerimônia de iluminação da lâmpada (ver a exposição de 8: 12-21 no capítulo 28 deste 

volume). A reivindicação de Jesus para ser a Luz do Mundo em 8:12 decorre logicamente 

depois de Sua pretensão de ser a fonte de água viva em 7: 37-52. (A palavra "novo" no 

versículo 12 também implica uma continuidade entre 7: 37-52 e 8:. 12-21) que afirmam 

ser a luz do mundo também pode ser uma alusão a Isaías 9: 1-2 (cf . Mat. 4: 12-16), e, 

portanto, uma resposta indireta a observação insolente dos fariseus no versículo 52 que 

"nenhum profeta surge da Galiléia". Interpondo-se a história da mulher apanhada em 

adultério obscurece refutação da falsa alegação dos fariseus (cf. Filipe Comfort ", a 

perícope da adúltera," do Senhor O tradutor da Bíblia 40 [janeiro 1989], 145-47). 

Desde que a história não parece caber aqui, alguns manuscritos inseri-lo em locais 

diferentes. Enquanto a maioria colocá-lo depois de João 7:52, alguns localizá-lo depois 

de 07:36, 07:44, 21:25, ou mesmo depois de Lucas 21:38. Como observa Tiago R. White, 

"Tal movimento sobre por um corpo de texto é uma evidência clara de sua origem mais 

tarde e a tentativa por parte dos escribas para encontrar um lugar onde ele se encaixa '" 

( A única controvérsia Rei Tiago [Minneapolis: Bethany House 1995], 262). DA Carson 

acrescenta: "A diversidade de colocação confirma a inautenticidade dos versos" ( O 

Evangelho Segundo João, O Pillar New Testament Commentary [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1991], 333). 

O vocabulário eo estilo da história oferecer mais uma prova de que João não escrevê-lo 

(Carson, João, 334; Leon Morris, O Evangelho Segundo João, A Commentary New 

International sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 883 n 3; BF 

Westcott,. O Evangelho Segundo São João [Reprint; Grand Rapids: Eerdmans, 1978], 

142). Por exemplo, os escribas e fariseus (8: 3), emparelhado com tanta frequência nos 

Evangelhos sinópticos (Matt 05:20; 12:38; 15:. 1; 23: 2, 13-15, 23, 25, 27, 29 , Marcos 

2:16; 7: 1, 5; Lucas 05:21, 30; 6: 7; 11:53; 15: 2) não aparecem juntos em qualquer outro 

lugar no evangelho de João. A passagem também sugere que Jesus passou a noite no 

Monte das Oliveiras (8: 1-2). No entanto, o registro Evangelhos Sinópticos que acontece 

apenas durante a semana da Paixão (Lucas 21:37; cf. 22:39), que ainda tinha cerca de seis 



meses de distância. (É, claro, possível que Jesus passou noites no Monte das Oliveiras, 

durante as visitas anteriores a Jerusalém e os Evangelhos Sinópticos não gravá-la.) E 

embora os Evangelhos sinópticos referem-se ao Monte das Oliveiras (Matt. 21: 1; 24: 3; 

26:30; Marcos 11: 1; 13: 3; 14:26; Lucas 19:29, 37; 21:37; 22:39), João não faz (fora 

desta passagem). 

A evidência externa também lança dúvidas sobre a autenticidade destes versos. Os 

manuscritos mais antigos e mais confiáveis, a partir de uma variedade de tradições 

textuais, omiti-lo. Outros que não incluí-lo marcá-lo para indicar que havia dúvida sobre 

a sua autenticidade. Muitas das primeiras versões mais significativos (traduções das 

Escrituras para outras línguas) também omitir esta seção. Nenhum dos primeiros Padres 

da Igreja grego-mesmo aqueles que lidavam com o texto de João versículo por versículo 

comentado sobre esta passagem. O primeiro a fazê-lo foi Euthymius Zigabenus no século 

XII, e mesmo ele reconheceu que os manuscritos precisos não contê-lo. 

Alguns (principalmente Agostinho) têm especulado que os escribas excessivamente 

zelosos pode ter extirpado essa passagem dos manuscritos porque temiam que era muito 

leniente com o adultério. Mas não há nenhum outro exemplo conhecido de escribas que 

fazem tal uma extensa eliminação textual por razões morais (Bruce M. Metzger ,, 

4 Textual Commentary on grego do Novo Testamento, os [New York: Unido Bible 

Societies, 1975], 221). Se esse foi o motivo desta seção foi excluído, por que os escribas 

ter excluído 7: 53-8: 2? Essas três versos não têm nada a ver com o adultério, e teria ligado 

bem com 08:12. E por que cortar essa passagem, mas deixar no texto do evangelho de 

João a conta da mulher samaritana? Ela também era culpado de imoralidade sexual (4: 

17-18), e repreensão do seu Jesus "foi ainda mais suave e menos direta do que sua 

repreensão da mulher adúltera (cf. 8,11). 

Esta passagem, então, era mais provável que não parte do texto original do evangelho de 

João. No entanto, "é sem sombra de dúvida um fragmento autêntico da tradição 

apostólica" (Westcott, João, 125) que descreve um evento histórico real da vida de 

Cristo. Ele contém nenhum ensinamento que contradiz o restante das Escrituras. O 

quadro que pinta do sábio, amando, perdoando Salvador é consistente com o retrato da 

Bíblia sobre Jesus Cristo. Também não é o tipo de história da igreja primitiva teria feito 

se sobre Ele. "Não monge ascetically espírito [a maioria dos escribas que copiaram os 

primeiros manuscritos eram monges] teria inventado uma narrativa que se encerra com o 

que parece ser apenas uma leve repreensão da parte de Jesus" (Bruce M. Metzger, o texto 

do New Testamento [New York: Oxford, 1982], 223). 

A história era a história mais provável, um pedaço de tradição oral que circulou em partes 

da igreja ocidental. (A maior parte do apoio inicial limitada pela sua autenticidade vem 

de manuscritos ocidentais e versões, e dos pais ocidentais da igreja como Jerônimo, 

Ambrósio e Agostinho). Eventualmente, ele foi escrito para baixo e encontrou seu 

caminho para os manuscritos posteriores. Porque não é possível ter a certeza absoluta de 

que esta história foi adicionado mais tarde, a sua exposição está incluído neste 

comentário. 

Esta passagem não é principalmente a história de uma adúltera, ou dos líderes religiosos 

hipócritas que cinicamente a usou para atacar Jesus. A figura central desse drama 

emocionante de imoralidade, hipocrisia e perdão, como em todo o evangelho de João, é 



o Senhor Jesus Cristo. A partir dele uma imagem de quatro vezes Dele emerge. A 

passagem revela sua humildade, sua sabedoria, sua acusação, e seu perdão. 

Sua humildade 

Todo mundo foi para a sua casa. Mas Jesus foi para o Monte das 

Oliveiras. No início da manhã Ele tornou para o templo, e todo o 

povo vinha a Ele; E sentou-se e começou a ensiná-los. (7: 53-8: 
2) 

Uma vez que este incidente tem autenticidade discutível, é obviamente impossível saber 

com certeza onde ele pode se encaixar no cronologia da vida de Cristo. Porque estes três 

versos introdutórios perto paralelo Lucas 21: 37-38, o evento pode ter ocorrido durante a 

Semana da Paixão. Jesus era, evidentemente, em Jerusalém, uma vez que, 

quando todos os outros foi para sua casa, ele foi para o Monte das Oliveiras para 

passar a noite. Se o Senhor dormiam na encosta da montanha, ou se hospedaram na casa 

de Maria, Marta e Lázaro de Betânia (na encosta oriental do Monte das Oliveiras), é 

desconhecido. 

Que Jesus, o Criador de todas as coisas, não tinha lugar de Sua própria para ficar 

notavelmente ilustra a humilhação e condescendência da Encarnação, quando Ele "se 

esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ser 

achado na forma de homem, humilhou-se, tornando-se obediente até à morte, e morte de 

cruz "(Fil. 2: 7-8). No Seu nascimento Sua mãe "envolveu-o em panos, e deitou-o numa 

manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria" (Lucas 2: 7). Durante Seu 

ministério Ele disse a um suposto seguidor: "As raposas têm suas tocas e as aves do céu 

têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça" (Mat. 08:20). Jesus 

Cristo, Deus em carne humana, não foi dada a recepção até mesmo o dignitário humano 

mais menor teria recebido (cf. 1,11). 

O texto observa que, de forma simples e sem alarde, no início da próxima manhã, ele 

voltou ao templo para ensinar. Sem arauto Angelicalal anunciou a chegada de Jesus, nem 

ele fazer nenhum milagre sensacionais para atrair uma multidão. Mas tal era o poder do 

Seu ensinamento (cf. 7:46; Mt 7: 28-29.; Lucas 04:22), que todas as pessoas vinham a 

Ele (cf. Marcos 02:13; Lucas 21:38). Em sua humildade, o Senhor usou sem truques de 

comercializar ou promover a si mesmo, mas ofereceu Seu ensino gratuitamente a todos 

que quisessem ouvir. Em estilo típico rabínica, ele simplesmente sentou-se em algum 

lugar no complexo do templo e começou a ensinar o povo. 

Durante todo o ministério de Jesus Expôs este tipo de humildade. Isso está em contraste 

gritante com sua segunda vinda, que será marcado por sua exaltação e glória. Quando Ele 

voltar, Ele virá "com poder e grande glória" (Mateus 24:30; cf. 16:27; Marcos 08:38; 

Lucas 09:26.), "Sobre as nuvens do céu" (Mt 26:. 64), e "todo olho O verá" (Apocalipse 

1: 7). "Ele vai sentar-se no seu trono glorioso" (Mateus 25:31;. Cf. 19:28), e Ele vai 

governar as nações com majestade e poder (cf. Apocalipse 19:15). 

Sua Sabedoria 



Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em 

adultério, e pondo-a no centro da quadra, eles disseram-lhe: 

"Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato. 

Agora na Lei Moisés ordenou -nos apedrejar tais mulheres, o que, 

em seguida, se diz "? Eles estavam dizendo isso, tentando-o, para 

que eles possam ter motivos para acusar. Mas Jesus, inclinando-

se e escrevia com o dedo no chão. Mas quando eles persistiram 

em perguntar-lhe, endireitou-se, e disse-lhes: "Aquele que estiver 

sem pecado entre vós, que ele seja o primeiro a atirar uma pedra 

contra ela." Novamente Ele abaixou-se e escreveu no chão. (8: 3-
8) 

De repente, o ensinamento do Senhor foi interrompido por escribas e os fariseus. Como 

observado acima, estes dois grupos aparecem juntos com frequência nos Evangelhos 

Sinópticos, mas em nenhum outro lugar no Evangelho de João (João não menciona os 

escribas). Os escribas (às vezes chamados advogados) eram os especialistas na 

interpretação da Lei. Eles eram normalmente, mas nem sempre,fariseus, que junto com 

os saduceus, zelotes e essênios eram uma das quatro principais seitas religiosas no 

judaísmo do primeiro século. Os fariseus foram notadas, principalmente por sua estrita 

observância à Lei mosaica e suas tradições orais. Embora em número reduzido (cerca de 

6.000 na época de Herodes, o Grande, de acordo com o historiador judeu do primeiro 

século Josephus), eles foram a influência religiosa dominante entre o povo judeu. 

Com a exceção de Nicodemos (3: 1 e ss .; 7: 50-51; 19: 39-40), os fariseus são sempre 

hostis a Jesus no Evangelho de João (4: 1; 07:32, 45-52; 8:13 ; 9: 13-16, 40-41; 11: 46-

53, 57; 12:19, 42; 18: 3). (Mais tarde, alguns chegaram a acreditar n'Ele [cf. Atos 15: 5] 

-mais notAdãoente o fariseu zeloso [Atos 23: 6; Gl 1:14.] Saulo de Tarso.) Os fariseus 

viram a popularidade de Jesus com alarme. Eles temiam tanto a perder a sua influência 

sobre o povo, e retaliação pelos romanos se seguidores de Jesus começou uma revolta 

(João 11: 47-48; cf. 6,15). (Para mais informações sobre os fariseus, ver a exposição de 

3: 1. No capítulo 8 deste volume) 

Trazendo com eles uma mulher apanhada em adultério, os escribas e fariseus invadiu 

a multidão de pessoas que escutam Jesus e coloquei-a no centro da quadra. Dirigindo-

Lo com polidez simulada como "Professor" (ou "Rabi") exclamaram: "Esta mulher foi 

apanhada em adultério, no próprio ato." Em seguida, eles exigiram uma decisão 

dele: "E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas; o que, em seguida, 

você diz?" A última cláusula é enfático na grega, e poderia ser traduzido como "Você ... 

o que você disse?" ou "Qual é a sua opinião sobre isso?" 

O sétimo mandamento proíbe o adultério (Ex 20:14; Dt 05:18..), E Levítico 20:10 

prescreve a pena de morte para aqueles que o cometem: "Se há um homem que adulterar 

com a mulher de outro homem, aquele que adulterar com a mulher de seu amigo, o homem 

ea mulher adúltera, certamente será morto. " O próprio Jesus confirmou a condenação do 

Antigo Testamento de adultério (Mateus 05:27;. 19:18).Na verdade, Ele fez a proibição 

mais forte, condenando não apenas o ato físico, mas também a atitude luxurioso que o 

concebe (Mat. 05:28). 

Do ponto de vista puramente legal, então, esses homens estavam corretos em dizer que a 

mulher merecia morrer. Mas as circunstâncias sugerem que eles tinham outra coisa em 

mente. Por sua própria natureza, o adultério é um pecado que envolve duas pessoas-



contudo os fariseus estavam acusando apenas a mulher. A pergunta óbvia foi: Onde 

estava o homem? Aqueles que tinham apreendido a mulher tinha certamente visto ele 

também, já que ela havia sido apreendido no próprio ato. Por que eles não também o 

prenderam eo levaram Jesus, uma vez que a lei exigia que ambas as partes culpadas ser 

executado (Lev 20.: 10)? E se a justiça foi tudo o que procuravam, por trazer a mulher a 

Jesus em tudo? Por que não tentar-la em seus próprios tribunais, onde, normalmente, seria 

ouvido tais casos? Jesus não era um juiz (cf. Lucas 12: 13-14) ou um membro do 

Sinédrio. Também não houve qualquer dificuldade legal que exigiria consultar um 

rabino; era um caso open-and-shut. 

Motivo dos fariseus era óbvia: eles estavam apenas usando a mulher na tentativa de 

prender Jesus. Havia algo muito mais importante para eles do que ver a justiça ser feita; . 

eles estavam testando a Ele, para que eles possam ter motivos para o acusar , como 

tantas vezes o caso, eles estavam tentando forçar Jesus a dizer algo que eles poderiam 

usar para destruir Ele (cf. Mt 12:10; 16:. 1; 19: 3; 22: 34-40; Marcos 08:11; Lucas 10:25; 

11: 53-54; 20: 20-40). 

Acusadores da mulher pensava que tinha o Senhor entre uma rocha e um lugar difícil 

proverbial. Se ele se opôs ao apedrejamento ela, ele seria culpado de se opor à lei mosaica, 

e, portanto, desacreditar a sua pretensão de ser o Messias. Por outro lado, se Ele 

concordou com seus acusadores que ela deveria ser apedrejada, sua reputação para a 

compaixão para com os pecadores (cf. Mateus 09:11; Lucas 07:34; 15:. 2; 19: 7) seria 

destruída. Além disso, os líderes judeus poderiam, então, denunciá-lo aos romanos como 

ter instigado uma execução em desafio à autoridade romana (cf. João 18:31). 

O desafio trazido pelos escribas e fariseus também levantou uma questão mais profunda, 

ou seja, como a justiça e misericórdia divina devem ser harmonizados. Deus é santo (Lv 

11: 44-45; 19:. 2; 1 Sm. 2: 2; 99 Ps:. 9; 1 Pedro 1: 15-16), e Sua "Lei é santa, eo 

mandamento é santo , justo e bom "(Rom. 7:12). A Lei não sabe nada de perdão (Rom 

3:20 e 8:. 3; Gl 2:16; 03:11; Tiago 2:10.). Ele declara: "A alma que pecar, essa morrerá" 

(Ez 18: 4.) (. Rom 2:12), porque "todos os que pecaram sob a Lei serão julgados pela lei", 

"pois a lei opera a ira" (4:15). Como, então, Deus perdoar os pecadores sem violar sua 

santa lei? 

A resposta é, por meio do Senhor Jesus Cristo. Sua morte sacrificial satisfez plenamente 

as exigências da justiça de Deus; como Paulo escreveu aos Romanos: "Porque o que a lei 

não podia fazer, fraco como era pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança 

da carne do pecado e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne "(Rom. 8: 

3). Aqueles que colocam a sua fé n'Ele são "justificados como um presente, por sua graça, 

mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus exibido publicamente como 

propiciação em seu sangue pela fé" (Rom. 3: 24-25), porque " Ele mesmo os nossos 

pecados em Seu corpo na cruz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a 

justiça; e pelas suas feridas fostes sarados "(1 Pedro 2:24; cf. 3:18; Is 53: 4. . -6, 10; Mt 

20:28; João 10:11; Rom 4:25; 5: 8-10.; 1 Cor 15: 3; 2 Cor. 5: 14-15, 21; Gl 1.:. 4; 2:20; 

3:13; Efésios 1: 7; 5:. 2; 1 Tm. 2: 5-6; Tt 2.14; Hb 09:28; 10: 11-12.; 1 João 2: 2; 3:16; 4: 

9-10; Apocalipse 1: 5; 5: 9). 

Em Jesus Cristo, da justiça e da misericórdia divina harmonizar. Porque Sua morte 

sacrificial pagou a penalidade pelos pecados de todos os que crêem nEle, Deus pode "ser 

justo e justificador daquele que tem fé em Jesus" (Rm 3:26.); Nele "benignidade e em 



verdade se encontraram; a justiça ea paz se beijaram" (Sl 85:10).. Deus derramou a Sua 

ira contra o pecado em Jesus para que Ele possa derramar Sua graça e misericórdia sobre 

aqueles que crêem. E Jesus foi o cordeiro "que foi morto desde a fundação do mundo" 

(Apocalipse 13: 8 NVI ), não só no sentido profético, mas também no sentido de 

aplicação.Durante toda a história da redenção, todos os que foram perdoados e deu a vida 

eterna teve o futuro sacrifício do Filho de Deus aplicada a seus pecados. 

A cena dramática no pátio do templo havia chegado ao seu clímax. A mulher, seu pecado 

exposto publicamente, foi humilhada, apavorada, e prestes a ser apedrejada. Os escribas 

e fariseus estavam exultantes, pensando que tinha pego Jesus em um dilema 

impossível. A multidão foi abafado, observando atentamente para ver como Jesus 

reagiria. Mas Ele, no momento, surpreendentemente não fez nada. 

Aparentemente alheio ao que estava acontecendo, Jesus abaixou-se e escrevia com o 

dedo na terra. Como o texto não diz que ele escreveu, alguns especulam que o Senhor 

estava agindo fora Jeremias 17:13: "Aqueles que afastar-me devem ser escritos sobre a 

terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas "( NVI ). Outros sugerem que 

Ele escreveu as palavras que ele diria no versículo 7, ou parte da Lei (tais como a 

proibição de ser uma testemunha malicioso em Ex. 23: 1). Talvez a visão mais popular é 

que Ele listou os pecados dos acusadores da mulher. O que Jesus escreveu não é, 

obviamente, essencial para a história, no entanto, uma vez que não foi registrado; todas 

essas sugestões são especulações. 

Os escribas e fariseus foram, sem dúvida, intrigado com o silêncio de Jesus. Talvez 

pensassem Ele não sabia o que responder, então, pensando que finalmente tinha empalado 

Ele nos chifres de um dilema, os escribas e fariseus persistiram em pedir a Ele. Sempre 

o mestre do momento, Jesus permaneceu em silêncio, o que lhes permite revelar 

inconfundivelmente seu ódio e hipocrisia como eles insistentemente pressionado seu 

ataque. 

No passado, ele endireitou-se, sem dúvida, deu a Seus adversários um olhar penetrante, e 

disse-lhes: "Aquele que estiver sem pecado entre vós, que ele seja o primeiro a atirar 

uma pedra contra ela."Depois de fazer essa declaração surpreendente e inesperado , Ele 

calmamente , inclinando-se mais uma vez e escreveu no chão, e não disse nada. 

A resposta do Senhor foi simples, mas profunda. Ele manteve a lei, uma vez que Ele não 

negou a culpa da mulher, e ampliou o poder da Lei, expondo os pecados dos 

acusadores. Ele também evitou a acusação de instigar uma execução em violação da 

autoridade romana, uma vez que o Senhor colocou a responsabilidade de volta nas 

acusadores. E misericordiosamente poupado da mulher de ser apedrejado por seu pecado. 

Jesus sabia que, de acordo com a Lei, as testemunhas de um crime capital eram para ser 

o primeiro a atirar pedras contra a pessoa culpada (Deut. 13: 9; 17: 7). Obviamente, eles 

não poderiam ter sido participantes do crime, ou eles também teriam sido 

executados. Jesus não estava fazendo a perfeição sem pecado um requisito para a 

execução da Lei (ou então ninguém poderia ter feito isso). Pode ser, então, que os 

acusadores da mulher eram culpados de adultério (se não o ato físico, certamente o desejo 

do coração [Matt. 05:28]). 



Resposta magistral de Jesus nem minimizada culpa da mulher, nem negou a santidade da 

Lei. Mas cortar o chão debaixo dos escribas e fariseus, revelando que eles eram incapazes 

de ser seus juízes e carrascos. Eles eram culpados de hipocrisia que o apóstolo Paulo 

condenou em Romanos 2: 1: "Portanto, você não tem desculpa, cada um de vocês que 

passa o julgamento, no que julgas a outro, você se condena, porque tu que julgas o mesmo 

as coisas "(cf. Mt 7: 1-5.). 

Sua Acusação 

Quando ouviram isso, eles começaram a sair, um a um, a começar 
pelos mais velhos, (8: 9-A) 

Após ter ouvido resposta devastadora do Senhor, os escribas e fariseus 

atordoados começou a sair um por um. Alguns manuscritos acrescentam, "ser 

condenado por sua consciência", que é, certamente, implícita. Que os acusadores 

saiu começando com os mais velhos oferece uma visão interessante sobre a natureza 

humana. Pode ser que eles foram os primeiros a perceber que eles tinham sofrido uma 

derrota humilhante, e que era inútil continuar. Mas eles também podem ter sido mais bem 

consciente de seus pecados e da impossibilidade de cumprir o desafio de Jesus '. Os mais 

velhos também tinha mais pecado de lembrar. 

Ironicamente, aqueles que chegou a colocar Jesus à vergonha deixou 

envergonhado; aqueles que vieram para condenar a mulher foi embora 

condenado. Infelizmente, a sua acusação e sentimento de culpa não levá-los ao 

arrependimento e à fé em Cristo. Como muitos que ouvir e sentir a verdade de condenação 

da lei, eles endureceram o coração e se afastaram Dele, nem mesmo aberto Evangelho 

perdão. 

Seu Perdão 

e Ele foi deixado sozinho, ea mulher, onde ela estava, no centro 

da quadra. Endireitando-se, Jesus disse-lhe: "Mulher, onde estão 

eles? Será que ninguém condená-lo?" Ela disse: "Ninguém, 

Senhor." E Jesus disse: "Eu não te condeno, quer ir a partir de 
agora não peques mais..." (8: 9b-11) 

Após a saída dos escribas e fariseus, Jesus ficou sozinho com a mulher, que permaneceu 

de pé onde estava, no centro da quadra. O texto não diz se a multidão que estava 

ouvindo o ensinamento de Jesus (v. 2) também tinha deixado. Se eles ainda estavam lá 

ou não, o foco da narrativa é no Senhor e da mulher. 

Pela primeira vez, alguém se dirigiu à mulher. Ajeitando-se de Sua postura de inclinar-

se para escrever, Jesus disse-lhe: "Mulher, onde estão eles? Será que ninguém 

condená-lo?" O termo mulher era uma forma educada, respeitosa de endereço (cf. Mt 

15:28; Lucas 13:12; 22:57.), aquele com o qual Jesus se dirigiu Sua mãe (João 2: 4; 

19:26), a mulher samaritana no poço (4:21), e Maria Madalena (20:13, 15). Com seus 

acusadores foi, não foi ninguém da esquerda para condená -la. Exercitar sua 

prerrogativa divina para perdoar pecados (Mateus 9:. 6; cf. João 3:17; 12:47), Jesus disse: 

"Eu não te condeno, quer ir a partir de agora não mais pecar..." 



O perdão não significa licença para pecar. Jesus não a condenou, mas Ele fez comandar 

a abandonar seu estilo de vida pecaminoso. Gerald L. Borchert escreve: 

Veredicto de Jesus: "Nem eu te condeno", no entanto, não foi processado como uma 

absolvição simples ou um noncondemnation. O veredicto foi de fato uma carga rigorosa 

para ela viver a partir deste ponto ( apo tou freira ) de maneira muito diferente, a não 

mais pecar ( hamartane mēketi ). A obra libertadora de Jesus não quis dizer a desculpar 

do pecado. O encontro com Jesus sempre exigiu a transformação da vida, a afastar-se do 

pecado .... Pecado não foi tratado com ligeireza por Jesus, mas os pecadores, foi oferecida 

a oportunidade de começar uma nova vida. ( João 1-11, O New Commentary americano 

[Nashville: Broadman & Holman, 2002], 376) 

Como Paulo escreveu em Romanos 6: 1-2: "Que diremos, pois somos nós para continuar no 

pecado, para que a graça aumente Mas longe esteja Como havemos que morreu para o pecado 

ainda viver nele?!?" 

Esta história é muito mais do que um campo de batalha para os críticos textuais. Ele pinta 

um quadro maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, cuja graciosa humildade, sabedoria 

infinita, o discurso de condenação, e concurso perdão são os seus temas centrais. Todos 

os cristãos devem ser gratos a Deus por soberanamente preservá-la. 

 

28. Jesus: A luz do mundo (João 8: 12-21) 

Então Jesus novamente falou-lhes, dizendo: "Eu sou a luz do 

mundo; quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da 

vida." Por isso, os fariseus disseram-lhe: "Você está 

testemunhando sobre você mesmo; Seu testemunho não é 

verdadeiro." Jesus respondeu, e disse-lhes: "Ainda que eu dou 

testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque 

sei de onde vim e para onde vou;. Mas você não sabe de onde eu 

venho, nem para onde vou Você juiz segundo a carne, eu não estou 

julgando ninguém Mas mesmo que eu julgue, o meu juízo é 

verdadeiro;. porque eu não estou sozinho nisso, mas eu eo Pai que 

me enviou Mesmo na vossa lei está escrito que o. testemunho de 

dois homens é verdadeiro. Eu sou Aquele que dá testemunho de 

mim mesmo, e que o Pai que me enviou dá testemunho de mim 

". Então eles estavam dizendo-lhe: "Onde está o seu pai?" Jesus 

respondeu: "Você sabe que nem eu nem meu pai, se você soubesse 

Me, você saberia também a meu Pai." Estas palavras que Ele 

falou no tesouro, quando ensinava no templo; e ninguém 

aproveitou-lo, porque a sua hora ainda não havia chegado. Então 

Ele disse novamente a eles: "Eu vou embora, e você vai procurar-

me, e morrereis no vosso pecado, onde eu vou, vós não podeis 
ir." (8: 12-21) 

Vivemos em um mundo em um mundo escuro eclipsado pela longa sombra de 

pecado. Em desespero, as pessoas perdidas em torno de nós procurar freneticamente pela 

verdade, sem a possibilidade de encontrá-lo. Por causa de sua cegueira espiritual, eles só 



tropeçar mais profundo do pecado sem esperança-gloom encontrando-se totalmente preso 

nas armadilhas da imoralidade, idolatria e todas "as obras infrutuosas das trevas" (Ef. 

5:11). 

A Bíblia descreve os pecadores como "aqueles que deixam as veredas da retidão, para 

andarem pelos caminhos das trevas" (Pv 2:13.); conseqüentemente, "O caminho dos 

ímpios é como a escuridão; eles não sabem sobre o que eles tropeçam" (4:19). No entanto, 

aqueles que tolamente "escuridão substituto para a luz e da luz trevas" (Is. 05:20) são 

indesculpáveis ", pois mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, 

nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios especulações, eo seu 

coração insensato se obscureceu "(Rm 1:21.); eles são "obscurecidos no entendimento, 

separados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, por causa da dureza do 

seu coração" (Ef. 4:18). Como resultado do que a ignorância ", o louco anda em trevas" 

(Ecl. 2:14), e "aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai" (João 12:35). 

A este mundo escurecido pelo pecado veio Jesus Cristo como "a Luz [que] brilha nas 

trevas" (1: 5); "A luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo homem" (v. 

9). Quando ele era criança, Simeão o chamou de "uma luz para revelação aos gentios, e 

para glória do teu povo Israel" (Lucas 2:32), enquanto Mateus registra que o seu 

ministério na Galiléia era "para cumprir o que foi dito por intermédio de Isaías o profeta: 

"A terra de Zabulon ea terra de Neftali, pelo caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia 

dos gentios, as pessoas que estavam sentados nas trevas viu uma grande luz, e aqueles 

que estavam sentados na terra e sombra da morte, sobre eles uma luz raiou "(4 Matt: 14-

16.). Jesus Cristo é, como Ele declarou, a Luz do mundo (v 12; cf. 3:. 19-21; 9: 5; 12: 35-

36, 46). 

Alguém poderia pensar que os pecadores, irremediavelmente perdidos na escuridão, se 

reuniriam para a Luz. No entanto, em um estranho paradoxo, as pessoas adoram a própria 

escuridão que os rodeia.Como um homem agonizante que preza sua doença mortal, eles 

apreciam o pecado que produz a morte espiritual e eterna. Em 3:19 Jesus explicou: "Este 

é o julgamento: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, 

porque as suas obras eram más." 

Mas aqueles que por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo ", por sua vez, das 

trevas para a luz, e do domínio de Satanás a Deus ... receber o perdão dos pecados e 

herança entre aqueles que foram santificados pela fé em [Deus]" (Atos 26 : 18). Eles são 

"resgatados ... a partir do domínio das trevas e transferido ... para o reino do Filho do seu 

amor" (Colossenses 1:13), tornando-se "filhos da luz e filhos do dia," já não "de noite 

nem das trevas "(1 Tessalonicenses 5: 5.). Porque Deus "chamou [eles] das trevas para a 

sua maravilhosa luz" (1 Pedro 2: 9), aqueles que "eram anteriormente escuridão ... agora 

... sois luz no Senhor" (Ef 5: 8.) . 

Em 7: 37-38 Jesus se apresentou como a fonte de água viva (veja a discussão sobre esses 

versos no capítulo 26 deste volume). Aqui Jesus fez outra declaração surpreendente sobre 

Si mesmo-que Ele é a Luz do Mundo. Como antes, Suas palavras geraram forte oposição, 

especialmente dos líderes religiosos judeus. 

Estes versos podem ser discutido sob cinco aspectos: a área em que o conflito teve lugar, 

a afirmação do Senhor, a acusação dos líderes, a resposta do Senhor a essa acusação, e 

seu D.C seu julgamento iminente. 



A Área 

Estas palavras que Ele falou no tesouro, quando ensinava no 

templo; e ninguém aproveitou-lo, porque a sua hora ainda não 
havia chegado. (08:20) 

O cenário para o confronto do Senhor com os líderes religiosos era o 

templo tesouraria. A referência não foi a um edifício, mas aos treze caixas de recipientes 

em forma de trompete ou tesouro, localizados na secção no complexo do templo chamado 

o átrio das mulheres (o segundo tribunal mais externa). Foi assim chamado porque ele foi 

tão longe para dentro da área do templo como as mulheres eram normalmente permitido 

ir. Cada caixa do tesouro foi marcado para designar a forma como o dinheiro colocado 

no que seria ostensivamente ser usado (para o imposto do templo e várias ofertas). Foi 

neste local que Jesus viria a observar uma pobre viúva fazer sua oferta cento (Marcos 12: 

41-44; Lucas 21: 1-4). 

Desde o átrio das mulheres era um local público ocupado, era ideal para Jesus para ensinar 

lá. O Sinédrio reuniu-se em uma sala próxima, quase ao alcance da voz com a voz do 

Senhor, mas não o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Jesus estava 

sempre sob o controle soberano de seu pai e a programação divina, de modo que seus 

inimigos estavam impotentes para prejudicá-Lo antes da hora marcada (cf. a discussão 

deste ponto nos capítulos 23 e 25 deste volume). 

A afirmação 

Então Jesus novamente falou-lhes, dizendo: "Eu sou a luz do 

mundo; quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da 

vida." (8:12) 

Como observado no capítulo anterior deste volume, a palavra de novo aparece para 

conectar esta passagem com 7: 37-52, em vez de 7: 53-8: 11, provavelmente não no 

original. Mais importante, este é o segundo dos sete "eu sou" declarações no Evangelho 

de João que revelam diferentes facetas da natureza de Cristo como Deus e Sua obra como 

Salvador (cf. a discussão de 6:35 no capítulo 20 deste volume). João já tinha usado a 

metáfora da luz para descrever Jesus (1: 4, 8-9; cf. Rev. 21:23), e foi uma rica em alusões 

do Antigo Testamento (cf. Ex. 13: 21-22; 14 : 19-20; Neemias 09:12, 19; Sl. 27:. 1; 36: 

9; 43: 3; 44: 3; 104: 2; 119:.. 105, 130; Pv 06:23; Isa 60 : 19-20; Ez 1:. 4, 13, 26-28; Mic. 

7: 8; Hab. 3: 3-4; Zc. 14: 5b-7). 

Afirmando ser a Luz do mundo Jesus foi claramente afirmando ser Deus (cf. Sl 27: 1; 

Isa 60:19; 1 João 1:.. 5) e ser o Messias de Israel, enviado por Deus como a "luz para as 

nações "(Is. 42: 6; cf. 49:. 6; Mal 4: 2). 

Jesus Cristo traz a luz da salvação para um mundo amaldiçoado pelo pecado. Para a 

escuridão da mentira Ele é a luz da verdade; para a escuridão da ignorância Ele é a luz da 

sabedoria; para a escuridão do pecado, Ele é a luz da santidade; para a escuridão da 

tristeza Ele é a luz da alegria; e para as trevas da morte, Ele é a luz da vida. 



A analogia da luz, como acontece com o uso anterior de Jesus da metáfora da água (7: 

37-39) vivo, foi particularmente relevante para a Festa dos Tabernáculos. A cerimônia de 

despejar água por dia apresentaram o seu homólogo noturno em uma cerimônia da 

lâmpada de iluminação pública. No próprio Tribunal das Mulheres, onde Jesus estava 

falando, quatro enormes candelabros foram acesas, empurrando luz para o céu à noite 

como um holofote. Tão brilhante era a sua luz que uma antiga fonte judaica declarou: 

"Não havia um pátio em Jerusalém que não refletia a [sua] luz" (citado em FF Bruce,O 

Evangelho de João [Grand Rapids: Eerdmans, 1983], 206 n . 1). Eles serviram como um 

lembrete da coluna de fogo de que Deus havia guiado Israel no deserto (Ex. 13: 21-22). As 

pessoas, até mesmo os líderes da dançavam mais dignas exuberantemente ao redor do 

candelabro com a noite, segurando tochas em chamas em suas mãos e cantando canções 

de louvor. Foi contra o pano de fundo dessa cerimônia que Jesus fez o anúncio 

surpreendente de que Ele é a verdadeira luz do mundo. 

Mas ao contrário do candelabro temporária e estacionário, Jesus é uma luz que nunca se 

apaga e uma luz a ser seguido. Assim como Israel seguiu a coluna de fogo no deserto (Ex. 

40: 36-38), assim que Jesus chamou homens para segui-Lo (João 01:43; 10: 4, 27; 12:26; 

21:19, 22; Matt 4:19; 8:22; 9:. 9; 10:38; 16:24; 19:21). Aquele que segue a Ele, Jesus 

prometeu, não andará nas trevas do pecado, o mundo e Satanás, mas terá a 

luz espiritual que produz vida (cf. 1:. 4; Salmos 27: 1; 36: 9; Isa. 49: 6; Atos 13:47; 2 Cor 

4: 4-6; Ef 5:14; 1 João 1:.. 7). Tendo sido iluminado por Jesus, os crentes refletir sua luz 

no mundo escuro (Matt 5:14; Efésios 5:... 8; Phil 02:15; 1 Tessalonicenses 5: 5.); "Eles, 

tendo acendeu as tochas na Sua chama brilhante, mostrar ao mundo algo de Sua luz" 

(Leon Morris, O Evangelho Segundo João, O Novo Comentário Internacional sobre o 

Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 438) . 

Akoloutheō ( segue ) é usado às vezes em um sentido geral para falar das multidões que 

seguiam Jesus (por exemplo, 6: 2; Matt 4:25; 8:. 1; 12:15; Marcos 02:15; 3: 7; Lucas 7: 

9; 9:11). Mas também pode referir-se, mais especificamente, para segui-lo como um 

verdadeiro discípulo (por exemplo, 01:43; 10: 4, 27; 12:26; 04:20 Matt, 22; 9:. 9; 10:38; 

16 : 24; 19:27; Marcos 9:38). Nesse contexto, tem a conotação de completa submissão a 

Jesus como Senhor. Deus não aceita a halfhearted seguimento de Cristo-de recebê-Lo 

como Salvador, mas não segui-Lo como Senhor. A pessoa que vem a Jesus vem a Ele em 

Seus termos, ou ele não vem de todo-a verdade Jesus ilustrado em Mateus 8: 18-22: 

Vendo Jesus uma multidão ao redor de si, deu ordens para partir para o outro lado do 

mar. Em seguida, um escriba aproximou e disse-lhe: "Mestre, eu te seguirei aonde quer 

que vá." Jesus disse-lhe: "As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o 

Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça." Outro dos discípulos disseram-lhe: 

"Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai" Mas Jesus disse-lhe: "Segue-Me, e 

permitir que os mortos sepultem os seus próprios mortos." 

Uma ilustração ainda mais impressionante do que a princípio se encontra no diálogo de 

Jesus com o jovem rico: 

A governante questionou, dizendo: "Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna?" E 

Jesus disse-lhe: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Sabes os 

mandamentos:" Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, 

honra teu pai e mãe. "E ele disse:" Todas essas coisas que eu tenho observado desde a 

minha juventude ". Ao ouvir isso, Jesus disse-lhe: "Uma coisa que você ainda não têm; 



vende tudo o que possui e distribuí-lo aos pobres, e terás um tesouro no céu;. Depois, vem 

e segue-me" Mas quando ele tinha ouvido falar dessas coisas, ele ficou muito triste, 

porque era extremamente rica. E Jesus olhou para ele e disse: "Como é difícil para quem 

é rico entrar no reino de Deus! Pois é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma 

agulha do que um rico entrar no reino dos Deus ". Eles que ouviu dizer: "Então, quem 

pode ser salvo?" Mas Ele disse: "As coisas que são impossíveis com as pessoas são 

possíveis para Deus." (Lucas 18: 18-27) 

Em uma contradição chocante de princípios evangelísticas contemporâneos, Jesus realmente 

virou uma perspectiva ansioso. Mas o Senhor não estava interessado em fazer salvação 

artificialmente fácil para as pessoas, mas genuíno. Ele queria que a sua absoluta fidelidade, 

obediência e submissão. Em Lucas 9: 23-24 Ele disse: "Se alguém quer vir após mim, 

renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, 

mas quem perder a sua vida. por amor de mim, ele é o único que vai salvá-lo. " (Para uma 

discussão sobre a visão bíblica do senhorio de Cristo, ver John Macarthur, O Evangelho 

Segundo Jesus, rev ed.. [Grand Rapids: Zondervan, 1994], e O Evangelho Segundo os 

Apóstolos [Nashville: Tomé Nelson, 1993.) 

Seguir a Cristo não é onerosa, como caminhar na luz ilustra. É muito mais fácil do que 

tropeçando no escuro (cf. Jer. 13:16). 

A acusação 

Por isso, os fariseus disseram-lhe: "Você está testemunhando 
sobre você mesmo; Seu testemunho não é verdadeiro." (8:13) 

Não surpreende que os fariseus reagiram negativamente à afirmação de Jesus. No que foi 

provavelmente uma referência de zombaria com as próprias palavras do Senhor em 5:31 

(". Se só dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro"), 

eles disseram-lhe: "Você está testemunhando sobre você mesmo; O seu testemunho 

não é . Verdadeiro " De acordo com a Lei do Antigo Testamento, todos os fatos em 

questão legal teve que ser confirmada pelo depoimento de mais de uma testemunha (Nm 

35:30; Dt 17:.. 6; 19:15; cf. Mt 18. : 16; 2 Cor 13: 1; 1 Tm 5:19; Hb 10:28).... De maneira 

típica, os fariseus se recusou a considerar a possibilidade de que a reivindicação de Jesus 

pode ser verdade. Em vez disso, eles arbitrariamente lhe negou provimento a uma 

tecnicalidade jurídica. 

Na realidade, é claro, havia outros que poderiam atestar que a veracidade das declarações 

de Jesus (por exemplo, João Batista [1: 7-8, 19-27, 34, 36; 03:26; 05:33], o Doze [1:49; 

6:69; Matt 14:33;. 16:16], a mulher samaritana [João 04:39], Marta [11:27], aqueles que 

testemunharam a Sua ressurreição de Lázaro [12:17] , obras de Jesus [05:36; 10:25], as 

Escrituras [05:39], e, acima de tudo, o pai [ver a discussão de vv 17-18 abaixo.]). Assim, 

não há contradição entre as declarações de Jesus aqui e em 5:31; Ele não era, como os 

fariseus alegado, a única testemunha que poderia verificar suas afirmações. 

Resposta cética dos fariseus ilustra o quão obtuso descrença é; ele nunca está convencido 

não importa o quão convincente a evidência. Jesus realizou milagres sem paralelo na 

história da humanidade (15:24).No entanto, "ainda que tinha feito tantos sinais diante 

deles, ... eles não estavam acreditando nele" (12:37; cf. Mt 11: 20-24.). No entanto, para 

aqueles que sinceramente buscam a verdade Jesus prometeu: "Se alguém está disposto a 



fazer [o pai] vai, ele vai saber do ensino, se é de Deus ou se eu falo de mim mesmo" (João 

7:17) . 

O Answer 

Jesus respondeu, e disse-lhes: "Ainda que eu dou testemunho de 

mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim 

e para onde vou;. Mas você não sabe de onde eu venho, nem para 

onde vou Você juiz segundo a carne, eu não estou julgando 

ninguém Mas mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro;. 

porque eu não estou sozinho nisso, mas eu eo Pai que me enviou 

Mesmo na vossa lei está escrito que o. testemunho de dois homens 

é verdadeiro. Eu sou Aquele que dá testemunho de mim mesmo, e 

que o Pai que me enviou dá testemunho de mim ". Então eles 

estavam dizendo-lhe: "Onde está o seu pai?" Jesus respondeu: 

"Você sabe que nem eu nem meu pai, se você soubesse Me, você 
saberia também a meu Pai." (8: 14-19) 

Em resposta à questão do único testemunho dos fariseus, Jesus respondeu, e disse-lhes: 

"Ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho é 

verdadeiro." Obviamente, o testemunho de uma pessoa pode ser verdade, mesmo que 

não seja corroborada por qualquer outra pessoa . A demanda por duas ou três testemunhas 

era um meio de estabelecer a verdade em um tribunal de direito. O que Jesus disse foi a 

verdade na perfeição absoluta, uma vez que Deus é verdadeiro (Rom. 3: 4; Tito 1:. 2; Hb 

6:18). Ainda assim, ele deu seus inimigos três evidências para apoiar a sua auto-

testemunho, como a verdade, cada uma relacionada a Sua divindade-a mesma coisa que 

eles escandalizou a mais. 

Em primeiro lugar, Jesus apoiado o seu pedido, referindo-se sua origem divina e destino, 

enquanto os fariseus eram ignorantes de ambos. Por isso, Ele foi qualificado para 

testemunhar sobre si mesmo, mas eles não estavam. "Porque eu sei de onde eu vim e 

para onde vou", Ele lhes disse, "mas você não sabe de onde eu venho, nem para onde 

estou indo." O Senhor estava sempre consciente de sua origem celestial e destino; em 

16:28 Ele disse: "Saí do Pai e vim ao mundo; eu estou deixando o mundo de novo e vou 

para o Pai" (cf. 3: 11-13; 5: 36-37; 6: 38; 7: 28-29, 33; 08:42; 10:36; 13: 3; 14:28; 16: 5; 

17: 5, 8, 13, 18). Seu auto-conhecimento e onisciência divina (cf. 02:25; 16:30; 21:17) 

completamente confirmou seu testemunho. 

Seus adversários, por outro lado, não tinha esse conhecimento; eles também não sabia de 

onde veio ou para onde estava indo. Como a multidão (07:27), eles pensaram que eles 

sabiam, mas estavam terrivelmente enganado. Na verdade, eles não tinham consciência 

de seu lugar de nascimento terrestre (7: 41-42, 52), deixando de lado sua origem celestial. 

Jesus expôs ainda mais a sua ignorância quando Ele lhes declarou: "Você julga segundo 

a carne;" de acordo com os padrões terrestres; homens como pecadores em um mundo 

decaído. Eles não só não entendia nada de Sua origem celestial, mas mesmo o que eles 

achavam que sabiam sobre Ele estava incorreta. Assim, o seu julgamento dele era 

limitado, superficial, e errado. Orgulhoso, arrogante e hipócrita, eles tinham falhado 

atender à admoestação antes de Jesus: "Não julgueis segundo a aparência, mas julgai com 

julgamento justo" (7:24). Como os pagãos de quem Paulo escreveu em 1 Coríntios 1:21, 



também eles, "a [sua] sabedoria não veio a conhecer a Deus aos judeus era Jesus." Pedra 

de tropeço "(1 Cor. 1: 3; cf. . 2:14) Eles eram o oposto do apóstolo Paulo, que escreveu a 

esses mesmos Corinthians ", portanto a partir de agora nós reconhecemos ninguém 

conhecemos segundo a carne; embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, 

contudo agora já conhecê-Lo desta forma já não "(2 Cor. 5:16). Porque os crentes têm 

entendimento espiritual, vemos Cristo, para que Ele verdadeiramente é, e até mesmo ver 

tudo outras pessoas como almas espirituais e eternos. 

Há duas maneiras de entender a declaração de Jesus, "Eu não estou julgando 

ninguém." Ele pode ter significado que Ele não julgar segundo a carne (superficialmente, 

externamente), como fizeram os fariseus (cf. DA Carson, O Evangelho Segundo o 

João, O Pillar New Testament Commentary [Grand Rapids: Eerdmans, 1991], 339). Ou 

o Senhor pode ter significado que Ele não julgou ninguém, uma vez que "Deus não enviou 

o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele" 

(03:17; cf. 12:47 ; Lucas 09:56). No futuro, porém, Jesus irá julgar: "Porque nem mesmo 

o Pai a ninguém julga, mas deu todo o julgamento ao Filho" (5:22;. Cf. v 27; 09:39; 16:27 

Matt.; 25: 31-46; Atos 10:42; 17:31; Rom 2:16; 2 Tim. 4: 1).. 

O segundo apoio para a credibilidade do testemunho de Jesus é baseada na sua natureza 

divina compartilhada com o Pai. "Mas mesmo se eu fizer juiz," o Senhor passou a 

dizer, "Meu juízo é verdadeiro, porque eu não estou sozinho nele , mas eu eo Pai que 

me enviou. " Ao insistir que Ele era um com o Pai no julgamento, Jesus estava 

reivindicando igualdade essencial com Ele. Em 5:17 Ele fez uma afirmação similar: "Meu 

Pai trabalha até agora, e eu trabalho também." Enfurecido, "os judeus procuravam ainda 

mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus 

era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus" (v. 18). Testemunho de Jesus era verdade, 

porque Ele era da mesma natureza que o único e verdadeiro Deus vivo (10:30). 

Como uma vindicação final que Sua auto-testemunha era verdade, Jesus refutou falsa 

alegação dos fariseus que ele era o seu testemunho somente (v. 13). Em a lei a que se 

tinha apelado e que foi obrigatória para todos que foi escrito que o testemunho de dois 

homens é verdadeiro (Dt 17: 6; 19:15.). Reforçando a afirmação de que muito mais 

indignado Seus inimigos, o Senhor, então, desde que essas duas testemunhas, 

declarando: "Eu sou Aquele que dá testemunho de mim mesmo, e que o Pai que me 

enviou dá testemunho de mim." De acordo perfeito, do Pai e do Filho urso testemunhar 

a verdade as declarações de Jesus (cf. v 29 e a discussão de 5: 31-32., 37-38, no capítulo 

17 deste volume). Ele pediu que Deus como testemunha da validade do seu crédito, uma 

vez que "se Jesus realmente está no relacionamento com Deus em que ele diz que, em 

seguida, um mero homem está em uma posição para dar testemunho. Nenhuma 

testemunha humano pode autenticar um divino relacionamento "(Morris, O Evangelho 

Segundo João, 443). 

Previsivelmente, mesmo que não preenchia os fariseus. Pensando em termos puramente 

humanas (cf. 3: 4; 06:42, 52), eles estavam dizendo-lhe: "Onde está o seu 

pai" Estavam pedindo para ver José, que provavelmente havia morrido por esta altura, 

para provar Jesus teve um pai terreno? À luz do versículo 41, eles estavam com a intenção 

de insultá-Lo como ilegítimo? Em qualquer caso, eles rejeitaram.A resposta de Jesus foi 

simples e devastador: "Você sabe que nem eu nem meu pai, se você soubesse Me, você 

saberia também a meu Pai." O próprio fato de que eles pensavam como eles fizeram 

prova que eles não sabiam o Pai. Em Mateus 11:27 Jesus disse: "Todas as coisas me foram 



entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o Pai 

senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar Ele ". Aqueles que rejeitam o Filho 

dar prova irrefutável de que eles não sabem o eterno Pai (cf. 1:18; 14: 6-9). Embora eles 

se orgulhavam de conhecê-Lo, os fariseus-cegos pela sua própria dureza de coração, 

eram, na verdade, ignorante da realidade espiritual (Mateus 15:14;. 23:16, 24). 

O Anúncio 

Então Ele disse novamente a eles: "Eu vou embora, e você vai 

procurar-me, e morrereis no vosso pecado, onde eu vou, vós não 

podeis ir." (08:21) 

. Em 7: 33-34 Jesus tinha avisado à multidão: "Por um pouco de tempo estou convosco, 

e depois vou para aquele que me enviou Você vai buscar-me, e não me achareis; e onde 

eu estou, você não pode vir. "Aqui Ele disse novamente que Ele vá embora (uma 

referência a sua morte iminente, ressurreição e ascensão ao Pai). Mas desta vez o Senhor 

acrescentou a advertência de que aqueles que rejeitam vai morrer em seu pecado e não 

estar com Ele na presença do Pai na glória do céu. Mais tarde nesse diálogo Ele reitera 

que o aviso em termos ainda mais fortes (v. 24). A realidade desta verdade sóbria, que se 

repete ao longo da Bíblia, é que aqueles que rejeitam a Cristo sofrerá as conseqüências 

de sua separação-pecado eterna de Deus. Ao recusar-se a Luz do mundo, eles condenam-

se à escuridão eterna do inferno (Mt 8:12;. 22:13; 25:30). 

 

29. Como morrereis nos vossos pecados 

(João 8: 22-30) 

Então os judeus estavam dizendo: "Certamente ele não vai matar, 

vai Ele, pois Ele diz: 'Para onde eu vou, vós não podeis ir'?" E ele 

estava dizendo-lhes: "Vós sois de baixo, eu sou de cima; vós sois 

deste mundo, eu não sou deste mundo Portanto eu disse a você que 

você vai morrer em seus pecados;. Para a menos que você 

acreditar que eu sou, morrereis nos vossos pecados. " Então eles 

estavam dizendo a Ele: "Quem é você?" Jesus disse-lhes: "O que 

eu tenho vindo a dizer a você desde o início eu tenho muitas coisas 

para dizer e julgar acerca de vós, mas aquele que me enviou é 

verdadeiro;? E as coisas que eu ouvi dele, estes eu falar com o 

mundo. " Eles não perceberam que ele estava falando com eles 

sobre o Pai. Então Jesus disse: "Quando você levantar o Filho do 

Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim 

mesmo, mas falo destas coisas como o Pai me ensinou. E aquele 

que me enviou está Me; Ele não me tem deixado só, porque eu faço 

sempre o que é agradável a Ele ". Ao falar essas coisas, muitos 
passaram a acreditar nEle. (8: 22-30) 

A vida em um mundo decaído está cheio de oportunidades perdidas e lamenta-as pessoais 

conseqüências dolorosas e, por vezes devastadores de pobres, escolhas pecaminosas. A 



oportunidade perdida original, a partir do qual todo o fluxo de resto, veio no Jardim do 

Éden. Ao comer o fruto que Deus havia proibido, Adão (e Eva) violou diretamente a 

ordem do Senhor. O pecado de Adão custou-lhe (e toda a raça humana) o privilégio de 

continuar em comunhão ininterrupta com Deus (Gn 3: 6-8). Como resultado, "o Senhor 

Deus mandou-o para fora do jardim do Éden, para cultivar a terra, de que fora tomado E 

havendo lançado fora o homem,. E, ao oriente do jardim do Éden Ele estacionados os 

querubins e os Flaming espada que transformou todas as direções para guardar o caminho 

da árvore da vida "(vv. 23-24). 

Moisés e Arão também sofreu as consequências dolorosas de uma escolha 

pecaminosa. Sua desobediência em Meribá custar-lhes a oportunidade de entrar na Terra 

Prometida: 

E o Senhor falou a Moisés, dizendo: "Toma a vara;. E você e seu irmão Aaron ajunta a 

congregação e falar à rocha perante os seus olhos, que podem produzir sua água Você 

deve, portanto, trazer água para eles fora do balançar e deixar a congregação e os seus 

animais beber. " Então, Moisés tomou a vara de diante do Senhor, assim como Ele lhe 

tinha ordenado; e Moisés e Arão reuniram a assembléia diante da rocha. E ele lhes disse: 

"Ouça agora, você rebeldes;? Vamos trazer água para você sair dessa rock" Então Moisés 

levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara; e saiu água copiosamente, ea 

congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés ea Arão: "Porque 

você não creram Me, para tratar-me como santo aos olhos dos filhos de Israel, por isso 

não deve trazer esta congregação na terra que lhes tenho dado." (Num. 20: 7-12) 

Salomão, também, enfrentou as consequências que as decisões pobres trazer. Embora ele 

era o rei mais sábio e mais rica de Israel, ele perdeu a oportunidade de desfrutar 

plenamente as bênçãos que Deus lhe tinha concedido ", pois quando Solomon era velho, 

suas mulheres lhe perverteram o coração para longe após outros deuses, e seu coração 

não foi totalmente dedicado ao Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai tinha 

sido "(1 Reis 11: 4). Como resultado, a vida para Salomão tornou-se nada mais que 

vaidade (Eclesiastes 1: 2.). 

Judas Iscariotes teve a oportunidade inestimável de ser um dos doze homens mais 

próximos ao Senhor Jesus Cristo durante Seu ministério terreno. No entanto, ele jogou 

fora esse privilégio para um mero "trinta moedas de prata" (Mateus 26:15.) E traiu Jesus 

(26: 47-50). Por nunca se arrepender de sua traição horrível, Judas condenado a sua alma 

para sempre (Atos 01:25;. Cf. Mt 26:24). 

Judas foi o mais notório exemplo de alguém que viu obras de Jesus, ouviu suas palavras, 

observou Sua vida sem pecado, e ainda rejeitaram. Mas ele certamente não foi o 

único. Até o momento o diálogo gravado nesta passagem ocorreu, todos em Israel 

estavam bem cientes do ministério de Jesus. Durante os últimos três anos, ele havia 

realizado inúmeros milagres. Ele havia praticamente banido doença de Israel, alimentou 

milagrosamente milhares de pessoas, com autoridade expelimos demônios, e 

instantaneamente acalmou uma tempestade furiosa, no Mar da Galiléia (e mais tarde até 

mesmo orientado através dele). Aqueles surpreendente e sem precedentes (15:24; cf. 

9:32; Matt 09:33; Marcos 02:12.) Milagres demonstrar claramente que Jesus era o Filho 

de Deus (João 10:25; cf. v 38; 3.: 2; 05:36; 07:31; 14:11; Atos 02:22) -como fez 

afirmações surpreendentes do Senhor (Jo. 4: 25-26; 5:18) e profunda de ensino (cf. Mt 7: 

28- 29; 13:54; Lucas 04:32; 19:48; João 7:46). 



À luz da evidência esmagadora, a descrença em Jesus é indesculpável. Aqueles que 

ouvem o evangelho e rejeitá-lo vai ser eternamente punido-sem ninguém para culpar além 

de si mesmos. (Deve-se notar que mesmo aqueles que não ouviram o evangelho ainda são 

culpados por rejeitar a verdade que lhes tenha sido dada. Essa verdade inclui aspectos da 

existência e do caráter de Deus, como revelado por meio tanto da ordem criada [Rom. 1 

: 18-21] ea consciência [Rom. 2: 14-15.]) Assim, todos os que rejeitam Jesus Cristo é 

totalmente responsável por escolher a morrer em seus pecados (João 3:19). 

Esta passagem revela quatro maneiras as pessoas podem garantir uma morte tão trágica e 

eterna: por ser hipócrita, mundana, incrédulos, ou ignorantes. 

Seja hipócrita 

Então os judeus estavam dizendo: "Certamente ele não vai matar, 

vai Ele, pois Ele diz: 'Para onde eu vou, vós não podeis 
ir'?" (08:22) 

Em 8:21 Jesus tinha avisado os líderes religiosos hipócritas que sua falta de vontade para 

crer nEle significava que eles iriam morrer em seus pecados. Unforgiven, não redimido, 

e despreparados para o encontro com Deus, eles tinham acumulado uma vida de 

culpabilidade que resultaria em uma eternidade de castigo. O Senhor repetiu o que havia 

dito anteriormente para a multidão (7: 33-34), que Ele estava indo para um lugar onde 

aqueles que se recusam a crer Nele pode nunca vir. Em resposta a essa declaração antes, 

seus inimigos tinham especulado que ele poderia estar planejando a deixar Israel para a 

Diáspora (07:35). Aqui, no entanto, eles ofereceram uma sugestão mais sinistro. 

Confrontado com o pronunciamento surpreendente de Jesus no versículo 21, a resposta 

dos judeus (os líderes em particular, estão em vista aqui) era transformar Sua séria 

advertência em uma piada venenosa. "Certamente ele não vai se matar, 

vai?" perguntaram sarcasticamente. Ironicamente, aqueles que estavam conspirando 

para tomar Sua vida perguntou se ele pretendia cometer suicídio. Eles entenderam que, 

quando Ele disse: "Para onde eu vou, você não pode vir", Jesus estava falando de sua 

morte. Os judeus abominou suicídio, e acreditava que aqueles que se matou foi para a 

parte mais escura do inferno. Refletindo essa crença convencional, o historiador judeu do 

primeiro século Josephus escreveu: "As almas daqueles cujas mãos agiram loucamente 

contra si mesmos são recebidos pelo lugar mais escuro no Hades" ( As Guerras dos 

judeus, iii. viii. 5). Desde que assumiu que eles estavam indo para o céu, os judeus 

ironicamente sugeriu que Jesus deve estar falando de se matar, caso em que Ele iria para 

o inferno. 

Presunçosamente confiantes em sua auto-justiça, eles não eram apenas surdo às palavras 

de Jesus, mas ironicamente, blasfemando torcido o seu significado. É verdade que Jesus, 

embora não cometer suicídio, iria desistir de sua vida de forma voluntária. Em João 10: 

17-18 Ele disse: 

"Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para que eu possa levá-la novamente. 

Ninguém ma tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho autoridade para a dar, 

e eu tenho autoridade para retomá-la Este mandamento recebi de meu Pai. "(cf. 6:51; Matt 

20:28.). 



Mas ele não iria morrer por sua própria mão, mas sim nas mãos desses mesmos homens que 

agora zombavam dele (Atos 2:23). E o lugar para o qual Ele se referia-onde ele iria, mas eles 

não poderiam seguir-não era o inferno, mas o céu. 

A justiça própria é um engano fatal, e totalmente contrária à salvação genuína. O 

judaísmo do tempo de Jesus era um sistema legalista intrincado da salvação pela 

realização humana. As pessoas baseiam sua esperança de salvação em realizar boas obras, 

observando cerimônias e rituais, e, acima de tudo, manter a Lei (pelo menos 

aparentemente). Como o apóstolo Paulo escreveu: "Não conhecendo a justiça de Deus e 

procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus" (Rom. 10: 

3). Tragicamente, eles não conseguiram entender o que Paulo, que havia sido criado um 

fariseu zeloso (Atos 23: 6; Gal. 1: 13-14), que mais tarde veio a entender que "pelas obras 

da lei nenhuma carne será justificada diante [ ] olhos de Deus "(Rom. 3:20), porque a 

quebrar a lei em um lugar, uma vez, é ser culpado de todos (Tiago 2:10). 

A verdade que a salvação não pode ser alcançada através da auto-justiça deveria ter vindo 

como nenhuma surpresa para qualquer pessoa familiarizada com o Antigo Testamento. . 

No Salmo 14: 2-3 Davi escreveu: "O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos 

homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus Eles todos 

se extraviaram, à uma se fizeram corrupto, não há ninguém que faça o bem, não há sequer 

um. " "Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos," Salomão observou, 

"mas o Senhor pesa os motivos" (Prov. 16: 2), enquanto que em 20: 9, ele acrescentou: 

"Quem pode dizer, 'Eu tenho purificado o meu coração, estou limpo do meu pecado? 

" Provérbios 30:12 adverte: "Há um tipo que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca 

foi lavada da sua imundícia." "Eu vou declarar o seu [falso, externo] justiça e vossas 

obras", declarou Deus para desobediente Israel, "mas eles não vos aproveitará" (Is. 

57:12). Alguns capítulos depois Isaías expressou a total incapacidade dos pecadores para 

salvar-se: "Pecamos ... e nós precisamos ser salvos Mas todos nós somos como o imundo, 

e todas as nossas justiças como trapo da imundícia." (Isa. 64: 5-6 NVI ). 

O Novo Testamento também ensina que ninguém pode ser salvo por justiça própria. Em 

Mateus 05:20 Jesus disse aos seus ouvintes: "Se a vossa justiça não exceder a dos escribas 

e fariseus, não entrareis no reino dos céus." Cumprimento externo com a Lei vai salvar 

ninguém; a salvação vem somente da justiça de Cristo imputada àqueles que crêem (2 

Cor. 5:21). Essa justiça genuína ultrapassa de longe a justiça exterior, legalista dos 

escribas e fariseus. Embora este último impressiona os homens, não resultará em salvação 

(Mt 6:. 1; cf. Rom 3:20.). O Senhor scathingly denunciou os fariseus como aqueles que 

"por fora parecem justos aos homens, mas por dentro ... estais cheios de hipocrisia e de 

iniqüidade" (Mateus 23:28;.. Cf. vv 23, 25). 

Em Mateus 09:11 os fariseus exigiam dos discípulos de Jesus: "Por que é o vosso Mestre 

come com os publicanos e pecadores?" Eles não aprovam sua interação com a ralé da 

sociedade judaica. Resposta devastadora do Senhor foi: "Não são os que têm saúde que 

precisam de médico, mas sim os que estão doentes, porém, vai e aprendei o que significa: 

'. Eu desejo a compaixão, e não sacrifício", pois eu não vim chamar os justos, mas os 

pecadores "(vv 12-13; cf. Lc. 15: 7). Jesus denunciou os fariseus como "aqueles que 

justificam [si] aos olhos dos homens, mas Deus sabe [suas] corações, pois o que é muito 

estimado entre os homens é abominação aos olhos de Deus" (Lucas 16:15). Mais tarde, 

no evangelho de Lucas, Jesus 



esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos que eram justos, e viram os outros 

com desprezo: "Dois homens subiram ao templo para orar: um, fariseu, o outro cobrador 

de impostos O fariseu, de pé e estava orando isso. íntimo: 'Deus, eu te agradeço porque 

não sou como as outras pessoas:. roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este 

publicano Jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. " Mas o 

publicano, estando em pé de distância, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas 

batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador! " Digo-vos que este homem 

foi justificado para sua casa, e não aquele;. Para todos que se exalta será humilhado, e 

quem se humilha será exaltado " (Lucas 18: 9-14) 

Aos filipenses, Paulo escreveu que a salvação vem "não [de] ter uma justiça de [sua] próprias 

derivada da Lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé" 

(Phil. 3: 9; cf. Gl 2, 16-21).. Em Tito 3: 5, ele acrescentou: "Ele nos salvou, e não com base 

em ações que nós temos feito em justiça, mas de acordo com a Sua misericórdia, pela lavagem 

da regeneração e renovação pelo Espírito Santo." Os judeus deveriam ter conhecido a partir 

das Escrituras, a verdade que Paulo escreveu às igrejas da Galácia: 

Mesmo assim Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Portanto, 

certifique-se de que é os que são da fé são filhos de Abraão. A Escritura, prevendo que 

Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, 

dizendo: "Todas as nações serão benditas em ti." Então aqueles que são da fé são 

abençoados com Abraão, o crente. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo 

de maldição; porque está escrito: "Maldito todo aquele que não permanece em todas as 

coisas escritas no livro da lei, para realizá-las." Agora que ninguém é justificado pela Lei 

perante Deus é evidente; para: "O justo viverá pela fé". No entanto, a lei não é da fé; pelo 

contrário, "Aquele que pratica eles viverá por ela." Cristo nos resgatou da maldição da 

lei, fazendo-se maldição por nós; porque está escrito: "Maldito todo aquele que for 

pendurado no madeiro" -no fim de que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos 

gentios, para que que iríamos receber a promessa do Espírito mediante a fé.(Gal. 3: 6-14) 

Os escribas e fariseus foram a epítome da empreendedores humanos hipócritas. Aqueles 

que seguem seu exemplo e confiança nas boas obras, a moralidade ea atividades religiosas 

para salvá-los; que se recusam a admitir sua incapacidade de contribuir em nada para 

salvar-se e gritar: "Ó Deus, sê propício a mim, pecador!" (Lucas 18:13), será igualmente 

morrem em seus pecados. O hipócrita nunca vai ver o céu. 

Seja Mundano 

E ele estava dizendo-lhes: "Vós sois de baixo, eu sou de cima; vós 
sois deste mundo, eu não sou deste mundo." (8:23) 

Jesus se recusou a reconhecer a sugestão de zombaria dos judeus que iria cometer suicídio 

e, portanto, condena a si mesmo para o inferno (cf. 1 Pedro 2:23). Em vez disso, ele 

elaborou sobre Sua advertência no versículo 21 que eles morreriam em seus pecados e 

não ir para onde estava indo (céu). O Senhor salientou que a sua origem, como o seu 

destino, era completamente diferente do que o Seu. Eles eram de um reino completamente 

diferente; eles eram de baixo; ou seja, eles faziam parte deste mundo. 

Kosmos ( mundo ) é um termo importante Novo Testamento. Refere-se, neste contexto, 

o sistema espiritual invisível do mal que se opõe ao reino de Deus, compreende "toda 



altivez que se levante contra o conhecimento de Deus" (2 Cor. 10: 5), e é controlado por 

Satanás (João 12: 31; 14:30; 16:11; 1 João 5:19). O mundo não reconhecer a verdadeira 

identidade de Jesus (1:10), ou que de crentes (1 João 3: 1).Ele também é ignorante do 

Espírito Santo, que Jesus enviou (14:17). Aqueles tragado no mundo "[amor] as trevas do 

que a luz, porque as suas obras [são] mal" (João 3:19). Como resultado, eles são 

totalmente cegos para a verdade espiritual (2 Cor. 4: 4; cf. Mt 13:11; João 12:. 39-40; 

Rom. 8: 5; 1 Co 2:14.) -com Preenchida -se com ódio por Jesus (e seus seguidores; João 

15: 18-19; 17:14; 1 João 3:13) para enfrentar seu pecado (João 7: 7; 15:18). Porque ele 

odeia a Deus, o mundo se alegra com a morte de Seu Filho (16:20; cf. Mt 21: 37-39.). 

Materialismo, o humanismo, a imoralidade, orgulho e selfishness- "a concupiscência da 

carne, a concupiscência dos olhos ea soberba da vida" (1 João 2:16) -são marcas do 

mundo. Ele é totalmente oposta à verdade divina, justiça, virtude e santidade. Suas 

opiniões estão erradas; os seus objectivos são egoístas; seus prazeres são pecadores; suas 

influências são desanimadores; sua política são corruptos; suas honras estão vazias; seus 

sorrisos são falsos; seu amor é falso e inconstante. 

A fonte de antagonismo dos judeus e hostilidade para com Cristo era o próprio 

inferno; eles eram, como Jesus teria forçosamente declarar no versículo 44, filhos do 

diabo, anda "de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, 

do espírito que agora atua nos filhos da desobediência "(Ef. 2: 2). Sua "[amor amizade 

com a palavra grega também poderia ser traduzida como" afeição por "ou" para "] do 

mundo" marcou sua "inimizade contra Deus", porque "quem quiser ser amigo do mundo 

constitui-se inimigo de Deus "(Tiago 4: 4). "Se alguém ama o mundo", acrescentou João 

", o amor do Pai não está nele" (1 João 2:15). 

Em nítido contraste com os seus adversários, Jesus é a partir de cima (céu) e, 

portanto, não faz parte deste mundo sistema. Como observado na discussão de 8:14 no 

capítulo 28 deste volume, o Senhor estava sempre consciente de sua origem celestial (3: 

11-13; 5: 36-37; 6:33, 38, 50-51, 58; 15 cf. 1 Cor, 5, 8, 13, 18; 18:36, 7: 28-29, 33; 08:42; 

10:36; 13: 3; 14:28;:; 16 5, 28 17. : 47; Ef 4:10).. 

Embora uma vez que "sem Deus no mundo" (. Ef 2:12), os crentes não fazem mais parte 

do sistema do mundo (cf. Col. 1:13; 1 João 4: 5-6). "Se você fosse do mundo", disse Jesus 

aos seus discípulos: "o mundo amaria o que era própria, mas porque não sois do mundo, 

mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia" ( João 15:19). Eles "não são 

do mundo, assim como [Jesus é] não são do mundo" (17:14, 16). Quando eles foram 

resgatados, eles "escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência" (2 Pedro 

1: 4). Por outro lado, para ser "mundano" é ser "destituída do Espírito" (Judas 19) e, 

portanto, morrereis nos vossos pecados e ser remetido para o inferno. 

Sejas incrédulo 

"Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque 
se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados." (08:24) 

Aqui Jesus foi além da auto-justiça e do mundanismo que condena à derradeira questão-

incredulidade. Repetindo Sua advertência a partir do versículo 21, Jesus declarou que 

aqueles que rejeitam morrerá em seus pecados , porque eles se recusam a acreditar que 

eu sou Ele. O uso que o Senhor da, frase sem ressalvas absoluta eu sou (o pronome Ele 



não aparece no grego texto) não é nada menos do que uma reivindicação direta a plena 

divindade. Quando Moisés perguntou a Deus o Seu nome Ele respondeu: "EU SOU O 

QUE EU SOU" (Ex. 03:14). Na Septuaginta (a tradução grega do Antigo Testamento), 

que é a mesma frase ( ego eimi ) Jesus usou aqui (a Septuaginta usa semelhante ego 

eimi de Deus em Dt 32:39; Isa 41:.. 4; 43:10 , 25; 45:18; 46: 4). Jesus estava aplicando a 

Si mesmo o tetragrama ( YHWH , muitas vezes transliterado como Yahweh ) -o nome de 

Deus, que era tão sagrado que os judeus se recusaram pronunciar-lo. Ao contrário de 

muitos grupos de culto modernas (como as Testemunhas de Jeová), os judeus da época 

de Jesus entendeu perfeitamente que Ele estava afirmando ser Deus. Na verdade, eles 

eram tão chocado com a sua utilização desse nome, em referência a Ele (cf. vv. 28, 58), 

que eles tentaram apedrejá-lo por blasfêmia (v. 59). 

Inequivocamente, o próprio Senhor diz que aqueles que rejeitam não pode ser salvo, mas 

vai morrer em seus pecados. Para ser um cristão deve acreditar que a revelação bíblica 

completa sobre Jesus: que Ele é a segunda pessoa eterna da Trindade, que Ele entrou 

espaço e tempo como Deus encarnado, que Ele nasceu de uma virgem, que Ele viveu uma 

vida sem pecado, que a Sua morte na cruz é o único sacrifício suficiente, substitionary 

pelos pecados de todos os que já crêem nEle, que Ele ressuscitou dentre os mortos e 

ascendeu ao Pai no céu, que Ele agora intercede por seu próprio povo redimido, e que Ele 

voltará um dia na glória. Para rejeitar as verdades sobre Ele é "ser desviados da 

simplicidade e pureza de devoção a Cristo" (2 Cor. 11: 3) (v. 4), para adorar "outro Jesus", 

a ser amaldiçoado por Deus (Gal . 1: 8-9), e, finalmente, para ouvir o Senhor dizer: 

"Nunca vos conheci; partem de mim, vós que praticais a iniqüidade" (Mateus 07:23).. 

A palavra , a menos que introduz a única esperança de escapar da ira e juízo de Deus 

sobre o pecado. RCH Lenski observa, 

Os pecados desses homens vai destruí-los, roubando-lhes a vida eterna somente se eles 

se recusam a acreditar em Jesus. A cláusula "se" [na KJV ] é puro Evangelho, estendendo 

o convite abençoado de novo. No entanto, é mais uma vez combinado com o aviso sobre 

a morte em pecados. Esta nota de alerta com sua terrível ameaça persiste porque esses 

judeus tinham escolhido o curso de incredulidade. No entanto, o "se" abre a porta da vida 

no muro do pecado. ( A Interpretação de St. João ' s Evangelho [Reprint; Peabody, Mass 

.: Hendrickson, 1998], 614) 

Indisposição persistente a acreditar que a verdade sobre Jesus Cristo, pela sua própria 

natureza, exclui a possibilidade de perdão, pois a salvação vem somente através da fé Nele 

(3: 15-16, 36; 06:40, 47; Atos 16:31; Rom . 10: 9-10; Gálatas 3:26; 1 João 5: 10-13.). Aqueles 

que permanecerem na incredulidade, recusando-se a acolher na fé tudo o que Jesus é e tem 

feito, vai morrer em seus pecados e se perder para sempre (cf. 03:18, 36; Hb 2: 3.). E para 

além do conhecimento do evangelho de Jesus Cristo, ninguém pode ser salvo. Portanto 

crentes são ordenados a ir para o mundo e pregar Cristo a todos (Marcos 16: 15-16; Lucas 

24:47; Atos 1: 8). 

Seja ignorantes 

Então eles estavam dizendo a Ele: "Quem é você?" Jesus disse-

lhes: "O que eu tenho vindo a dizer a você desde o início eu tenho 

muitas coisas para dizer e julgar acerca de vós, mas aquele que 

me enviou é verdadeiro;? E as coisas que eu ouvi dele, estes eu 



falar com o mundo. " Eles não perceberam que ele estava falando 

com eles sobre o Pai. Então Jesus disse: "Quando você levantar o 

Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por 

mim mesmo, mas falo destas coisas como o Pai me ensinou. E 

aquele que me enviou está Me; Ele não me tem deixado só, porque 

eu faço sempre o que é agradável a Ele ". Ao falar essas coisas, 

muitos passaram a acreditar nEle. (8: 25-30) 

O carcereiro mantê-los em cativeiro na incredulidade era sua própria ignorância 

obstinada. Pergunta incrédulo dos judeus, "Quem é você?" foi surpreendente, tendo em 

conta todos os sinais miraculosos Jesus tinha realizado (05:36; cf. Mt 11: 4-5.) e as 

repetidas declarações Ele já tinha feito (cf. 5: 17ss .; 6: 35ff .; 7: 28-38; 8:12). Pode ter 

havido uma tendência de mais zombaria na questão; eles podem ter sido, na verdade, 

perguntando sarcasticamente uma pergunta retórica: "Quem é você para dizer-nos que 

vamos morrer em nossos pecados" Mas a consulta em qualquer caso, reflete seu teimoso, 

ignorância intencional (cf. Mt 15:14; 23:. 16-26). A esmagadora evidência tornou óbvio 

quem era Jesus, para que Ele simplesmente respondeu que era quem tinha sido alegando 

ser desde o início de seu ministério. Ele não tinha nada mais a dizer para a ignorância 

voluntária da descrença de coração duro. 

No entanto, Jesus tinha muitas coisas que dizer e julgar a respeito deles. Eles haviam 

recebido mais de revelação suficiente para ser considerado responsável; sua ignorância 

foi imperdoável. Seu julgamento deles estaria em perfeita harmonia com a vontade do 

Pai, pois foi o Pai que o enviou Ele, e Jesus falou apenas as coisas que Ele ouviu falar 

dele (cf. vv 28, 40;. 3:32, 34; 5 : 30; 07:16; 08:16; 15:15; 17: 8). 

Por incrível que pareça, apesar do fato de que Jesus havia falado tão claramente a 

eles, eles ainda não perceberam que ele estava falando com eles sobre o Pai. Tal era o 

poder enganador de sua incredulidade deliberada. Eles não tinham ouvidos para ouvir. 

Não estava vindo um dia, no entanto, quando a verdade de suas reivindicações seriam 

confirmadas, de modo a tornar-se inegável. Por isso Jesus disse: "Quando vocês 

levantarem o Filho do Homem (uma referência a sua crucificação e que implica a sua 

ressurreição; cf. 03:14; 12: 32-33), então você vai saber que eu sou, e eu não faço nada 

por mim mesmo, mas falo destas coisas como o Pai me ensinou " (cf. 03:34; 05:19, 

30; 06:38). Morte e ressurreição de Cristo vindicado cada pedido já feito para Jesus pelos 

profetas e apóstolos, e apagou todas as dúvidas a qualquer mente aberta como a sua 

divindade.Aquele grande e gloriosa obra provou que Ele realmente falou as coisas que o 

pai ensinou -lo, para que o Pai era um com Ele e poderia não deixá-lo sozinho, e que 

Ele sempre fez as coisas que são agradáveis ao Pai, pois Ele poderia fazer nada mais 

em sua perfeição divina (Heb. 7:26). 

Alguns dos judeus que rejeitaram Jesus viria a perceber que eles tinham sido terrivelmente 

equivocada sobre Ele. No dia de Pentecostes, sozinho, cerca de 3.000 judeus viria para 

recebê-Lo como o Messias (Atos 2: 36-37, 41, 47). Mesmo nesta ocasião, seis meses antes 

da cruz, Suas palavras eram tão poderoso que , como Ele falou estas coisas, muitos 

passaram a acreditar nele, pelo menos exteriormente (cf. a exposição de 8: 31-36, no 

capítulo 30 deste volume ). Mas a maioria, apesar das evidências, se recusou a acreditar-

preferindo permanecer hipócrita, mundana, aos incrédulos, e ignorantes até o fim.Como 



resultado, eles condenaram-se a morrer em última análise, em seus pecados e nunca mais 

ver o céu, mas a ira eterna. 

 

30. A verdade vos libertará (João 8: 31-36) 

Então, Jesus estava dizendo aos judeus que haviam crido nele: "Se 

vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus 

discípulos; e conhecereis a verdade, ea verdade vos 

libertará." Responderam-lhe: "Nós somos descendentes de 

Abraão e nunca ter sido ainda escravizados a ninguém;? Como é 

que você diz, 'Você vai se tornar livre'" Jesus respondeu-lhes: 

«Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete 

pecado é escravo do pecado O escravo não fica para sempre em 

casa;. O filho não permanecerá para sempre Portanto, se o Filho 
vos libertar, você vai. verdadeiramente sereis livres. " (8: 31-36) 

Ao longo da história as pessoas sempre procuraram saber a verdade sobre a realidade, 

sobre o que é certo e errado, e sobre o que é significado e propósito na vida. Como 

resultado, as filosofias intermináveis, visões de mundo e sistemas religiosos têm surgido 

ao longo dos séculos, cada um pretendendo ensinar a verdade absoluta, e cada um por sua 

vez, anulando as verdades "absolutas" daqueles que vieram antes dele. 

A crença de que a humanidade, por conta própria, poderia formular o sistema filosófico-

um perfeito que poderia explicar plenamente todas atingiu-realidade o seu pico durante o 

Iluminismo. A razão humana, pensava-se, acabaria por descobrir as respostas para todas 

as questões da vida, e, assim, resolver todos os problemas da sociedade. A suposição era 

de que, por meio de realizações intelectuais e crescente corpo de conhecimento científico, 

a humanidade acabaria por trazer uma Utopia. Assim, não houve necessidade de religião, 

que havia pessoas no sufocante escuridão durante séculos. Não houve interesse na 

revelação divina ou a salvação, desde que o homem acreditava que poderia salvar-se de 

seus problemas. 

Mas o otimismo do Iluminismo se desvaneceu ao preto nos últimos tempos. O abate 

inimaginável de duas guerras mundiais, o mal insondável do Holocausto, ea realidade 

aterrorizante da guerra nuclear rapidamente quebrou o idealismo irrealista dos séculos 

XVIII e XIX. Em seu lugar, o ceticismo e pessimismo começou a se firmar, como 

sentimentos de incerteza (sobre a vida e até mesmo a realidade) tornou-se cada vez mais 

generalizada. Cada vez mais, o próprio conceito de verdade ficou sob fogo, especialmente 

a possibilidade de conhecer a verdade absoluta. Pecadors quer fazer o mal e não sente 

culpa, por isso a falta de absolutos acomoda o coração humano perverso (Jer. 17: 

9). Como Francis Schaeffer colocá-lo, todos Ocidental-cultura, incluindo filosofia, arte, 

música, literatura, educação e teologia-in moderna rejeitando Escritura mergulhou abaixo 

da linha do desespero (ver especialmente os seus livros O Deus que está lá e Escape from 

Reason ) . As pessoas imaginavam que ao negar a existência da verdade absoluta e 

jogando fora os grilhões da moralidade bíblica eles iriam finalmente ser posto em 

liberdade. Em vez disso, eles se encontraram apenas mais vazia e escravizada ao paixões 

destrutivas. 



O ceticismo do século XX culminou com a ascensão do pós-modernismo, uma visão de 

mundo que ainda está em voga hoje em dia. Em contraste com os modernistas, cujo 

otimismo racionalista fluiu para fora do Iluminismo, os pós-modernistas rejeitam a noção 

de que a verdade última é cognoscível ou mesmo existe. Em vez disso, eles afirmam que 

as "verdades" as pessoas acreditam que são apenas normas sociais criadas pela cultura em 

que vivem. Assim, não há verdades eternas, mas apenas preferências efêmeros. Tudo o 

que funciona para as pessoas é verdade para eles; pragmatismo e relativismo reinado 

supremo. (Ironicamente, a única coisa que os pós-modernistas são absolutamente certo é 

que nada é absolutamente certo. Como resultado, eles são forçados a defender uma 

posição, ou seja ilógico que ela é, uma verdade universal abrangente que não existem 

verdades universais abrangentes.) 

Porque os pós-modernistas quero pecar livremente (principalmente, ao que parece, na 

área sexual), eles precisam ver toda a verdade como culturalmente determinado, e 

argumentam que nenhuma moralidade ou a lei é suprema. Por conseguinte, a virtude mais 

nobre é a tolerância de outros pontos de vista. Tal é especialmente verdadeiro na área de 

moral, onde impor a valores em outra pessoa é vista como um crime abominável. Isso faz 

com que o cristianismo bíblico a crença mais intolerável. Ao rejeitar a possibilidade da 

verdade absoluta, o pós-modernismo comete suicídio eterna, rejeitando simultaneamente 

o único caminho para a verdadeira liberdade-o absolutamente, universalmente, e 

exclusivamente verdadeira mensagem do evangelho. Até mesmo a igreja contemporânea 

já não acredita no evangelho como o único caminho para o céu; 85 por cento dos norte-

americanos de "cristãos" acreditam que há outros caminhos para o céu. Noventa e um por 

cento dos católicos romanos concordam ( Newsweek, agosto de 2005). Obviamente, esta 

tolerância pós-moderna redefine o evangelho e as missões de forma desastrosa, e denigre 

doutrina e dogmatismo como desamor, destruindo assim as verdades fundamentais 

necessárias para a salvação. 

Em contraste com as especulações transitórios dos homens, a Bíblia ensina intemporal 

verdade, verdade que é absoluta para todas as pessoas em todas as culturas, em todas as 

idades-acerca de Deus e do homem, o bem eo mal, a vida ea morte, e, especialmente, o 

caminho da salvação (João 14: 6; Atos 4:12). O cristianismo bíblico rejeita, assim, tanto 

o viés anti-sobrenatural do modernismo e do ceticismo e do relativismo do pós-

modernismo. 

Enquanto o mundo se apega à sua própria sabedoria incerto, que a Escritura descreve 

como "terrena, natural, demoníaca" (Tiago 3:15), os crentes foram dadas nas Escrituras a 

rocha sólida verdade do próprio Deus. Ele declara que Deus é o "Deus da verdade" (Sl. 

31: 5.; Isa 65:16); Jesus é "cheio de ... verdade" (João 1:14; cf. v 17; Ef 4:21..) E "o 

caminho, ea verdade, ea vida" (João 14: 6); e do Espírito Santo é o "Espírito da verdade" 

(João 14:17; 15:26; 16:13; 1 João 5: 6). A Bíblia é a "palavra da verdade" (2 Timóteo 

2:15.); como Jesus orou ao Pai: "Consagra-os na verdade; a tua palavra é a verdade" (João 

17:17; cf. 2 Sam 07:28; Sl 119:.. 43, 142, 151, 160). Como o próprio Deus, a Sua verdade 

é eterna (Sl. 117: 2) e imutável (Sl 119: 89.). 

A salvação vem de "fé na verdade" (2 Ts 2:13; cf. 1 Tm 2:... 4; 2 Tm 2:25), portanto, os 

remidos são "aqueles que crêem e conhecem a verdade" (1 Tim . 4: 3). Em contraste, os 

incrédulos são aqueles que estão "privados da verdade" (1 Tim. 6: 5); "Se desviaram da 

verdade" (2 Tm 2:18.); são "sempre aprendendo e nunca podem chegar ao conhecimento 



da verdade" (2 Tim. 3: 7); "Opor-se à verdade" (v. 8); e "desviarão os ouvidos da verdade" 

(2 Tim. 4: 4; cf. Tito 1:14). 

Os crentes, por outro lado, são para adorar a Deus em verdade (João 4: 23-24) (Pr. 23:23)., 

Estar comprometido com a verdade, obedecer à verdade (1 Pedro 1:22; cf. Rm 2 : 8; Gal. 

5: 7), o amor da verdade (cf. 2 Ts 2:10), falar a verdade em amor (Efésios 4:15), e andar 

na verdade (Sl 26:... 3; 86 : 11; 2 João 4; 3 João 3-4). Na verdade, a verdade é fundamental 

para a existência e missão da Igreja, que é o de ser "o pilar e apoio da verdade" (1 Tm. 

3:15). Comando de Paulo repetiu a Timóteo: "Ó Timóteo, guarda o que foi confiado a 

você .... Guarda, através do Espírito Santo que habita em nós, o tesouro que foi confiada 

a vós" (1 Tm 6:20; 2. Tim. 1:14), reflete a responsabilidade da igreja para proteger as 

preciosas verdades da Escritura. 

A verdade que traz a liberdade espiritual é o tema desta breve mas poderosa passagem. O 

diálogo grava ocorreu nos meses finais do ministério terreno do Senhor. Jesus tinha 

apresentado repetidamente sua afirmação de ser o Filho de Deus e Messias, e tinha 

realizado inúmeros milagres para verificar essa afirmação (cf. 10:25, 37-38; 14:11; 

15:24). No entanto, o povo e os líderes tinham rejeitaram. Sua hostilidade crescente 

resultou em crescente oposição, culminando em um complô para assassiná-lo (cf. 5:18; 

7: 1, 19, 25) -a trama que viria a ser concretizadas na cruz, agora menos de seis meses de 

distância. 

Mas nem todo mundo era hostil a Jesus. O versículo 30 diz que "como falou estas coisas, 

muitos passaram a acreditar n'Ele" (cf. 4:39, 41, 50, 53; 07:31). Sua crença, como em 

breve se tornará evidente, não foi a fé salvadora, mas era apenas o primeiro passo em 

direção a ela. Assim, o objetivo do Senhor nesta seção foi apontar-lhes a fé salvadora 

completo nEle-o tipo de fé que seria realmente libertá-los do pecado, a morte, Satanás e 

do inferno. Para o efeito, Ele começou por explicar o caminho para a liberdade passos-O 

necessário que levam à liberdade de salvação genuína. Então, Ele expôs a pretensão de 

liberdade-as falsas noções que esses judeus enganados a pensar que eles já estavam 

genuinamente salvo. Finalmente, Ele estendeu a promessa de liberdade, a garantia 

absoluta da verdadeira liberdade para todos que vêm a verdadeira fé salvadora. 

O Caminho para a Liberdade 

Então, Jesus estava dizendo aos judeus que haviam crido nele: "Se 

vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus 

discípulos; e conhecereis a verdade, ea verdade vos libertará." (8: 

31-32) 

Por meio de Sua resposta a aqueles que professavam a fé nEle, o Senhor delineou o 

programa que traz a verdadeira liberdade espiritual: crer nEle, continuando em Sua 

Palavra, sabendo a verdade, e que está sendo feito gratuitamente. 

Acreditar em Cristo 

Então, Jesus estava dizendo aos judeus que haviam crido nele: 

(8:31) 



"Esta seção do discurso", escreve Leon Morris ", é dirigida para aqueles que crêem, e 

ainda não acredito. É evidente que eles estavam inclinados a pensar que o que Jesus disse 

era verdade. Mas eles não estavam preparados para dar-lhe o de longo alcance fidelidade 

que verdadeira confiança nele implica "( O Evangelho Segundo João, A Commentary 

New International sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 

454). Morris passa a cautela: "Este é um estado de espírito mais perigoso. Para reconhecer 

que a verdade está em Jesus e não fazer nada sobre isso significa que, em um efeito varia-

se com os inimigos do Senhor" (Ibid., 454). 

A crença é o ponto inicial de contato com Cristo. Mas a Bíblia adverte que nem toda a fé 

é fé salvadora. Jesus viria a descrever esses mesmos judeus que haviam crido como 

aqueles que ainda eram escravos do pecado (v. 34). Eles realmente não amam Jesus (v. 

42), mas, na verdade, filhos do diabo (vv. 38, 41, 44) que se recusaram a crer nEle (vv. 

45-46), blasfemava dele (vv. 48, 52 ), e procuravam matá-lo (vv. 37, 40, 59). No início 

de seu evangelho João observado, 

Agora, quando Ele estava em Jerusalém na Páscoa, durante a festa, muitos creram no seu 

nome, observando os sinais que ele estava fazendo. Mas Jesus, de sua parte, não estava 

confiando-se a eles, pois Ele sabia que todos os homens, e porque Ele não precisava de 

ninguém para testemunhar a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no 

homem. (2: 23-25) 

No capítulo 6, muitos daqueles que animAdãoente queria coroar Jesus rei (. Vv 14-15) em 

breve "retirou-se e não estavam andando mais com ele" (v 66;.. Cf. v 60). João 12:42 registra 

a notícia encorajadora que "muitos mesmo dos governantes creram nele." Sua crença não 

chegou a fé salvadora, no entanto, uma vez que "por causa dos fariseus não estavam 

confessando-O, por medo de que eles seriam expulsos da sinagoga" (cf. Rom. 10: 9-10). Na 

parábola do semeador, Jesus descreveu "aqueles em solo rochoso" como "aqueles que, ao 

ouvirem, recebem a palavra com alegria; e estes não têm raiz firme, pois eles acreditam por 

algum tempo, e no tempo da tentação queda away "(Lucas 8:13). 

O apóstolo Paulo alertou contra semelhante acreditando em vão: e exortou seus leitores: 

"vós teste para ver se você está na fé; examinar-vos!" (1 Cor 15, 2). (2 Cor. 13: 5). Em 

Hebreus 10:38 Deus declarou: "o meu justo viverá da fé; e se ele recuar, a minha alma 

não tem prazer nele", tornando, assim, uma distinção clara entre "aqueles que retrocedem 

para a perdição" porque sua fé é não genuíno e "aqueles que têm [verdadeiro] fé para a 

conservação da alma" (v. 39). Tiago 2:17 diz que "a fé, se não tiver obras, é morta em si 

mesma por" (cf. v. 20). Mere parecer favorável aos fatos faz fé não é igual a poupança, 

uma vez que até mesmo os demônios têm esse tipo de fé (v. 19). Mas a fé genuína se 

manifesta em mudou a vida de uma pessoa (18 v.), Bem como um amor duradouro e 

devoção a Cristo. Falando de tal perseverança, o apóstolo João escreveu: "Saíram de nós, 

mas não eram dos nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido 

conosco; mas eles saíram, de modo que seria mostrado que todos eles não são de nós "(1 

João 2:19). 

A fé salvadora é composto por três elementos, vulgarmente designado por teólogos com 

a Latin termos notitia , assensus e fiducia . Notitia (conhecimento) é o componente 

intelectual da fé. Trata-se de uma compreensão dos fatos bíblicos básicas a respeito da 

salvação. assensus (parecer favorável) vai um passo além notitia e confiantemente afirma 

esses fatos para ser verdade. Fiducia (confiança) põe em prática por apropriar-se 

pessoalmente Jesus Cristo como a única esperança de salvação. 



A definição bíblica clássica da fé em Hebreus 11 abraça todos esses três 

elementos: notitia (. "Pela fé entendemos"; v 3); assensus ("a fé é o firme fundamento das 

coisas que se esperam"; v. 1), e fiducia ("[a fé é] a convicção de fatos que se não vêem"; 

v. 1). Em fé salvadora toda a pessoa do intelecto (conhecimento), as emoções (parecer 

favorável), ea vontade (confiança) -embraces Jesus Cristo como Salvador e Senhor. O 

escritor de Hebreus se passa no resto do capítulo 11 para dar exemplos de pessoas cuja fé 

salvadora nunca vacilou, apesar do sofrimento, perseguição e morte. O padrão de suas 

vidas reforça a verdade que uma genuína fé salvadora envolve confiança e compromisso, 

não apenas conhecimento e assentimento. (Para uma discussão mais aprofundada sobre a 

natureza da fé salvadora, ver meus livros O Evangelho Segundo Jesus, rev ed [Grand 

Rapids: Zondervan, 1994].., O Evangelho Segundo os Apóstolos [Nashville: Tomé 

Nelson, 1993, 2000] e difícil de acreditar [Nashville: Tomé Nelson, 2004]). 

Continuando na Palavra 

"Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente 

meus discípulos" (8: 316) 

Aqueles cuja fé é o verdadeiro, confiança poupança; aqueles que são 

verdadeiramente (na verdade, na realidade) discípulos de Jesus Cristo 

vai continuar (permanecer, respeitar) em fé e obediência à Suapalavra. O tempo 

presente do verbo eimi ( são ) sugere que Jesus não estava dizendo a eles os requisitos 

para tornando-se um discípulo; Ele não disse: "Se vós permanecerdes na minha palavra 

que você vai se tornar meus discípulos verdadeiros. " Em vez disso, ele declarou que a 

natureza do verdadeiro discipulado consiste em obediência continuada à Sua Palavra. As 

Escrituras afirmam repetidamente que apenas aqueles que obedecer a Cristo são 

verdadeiramente Seus discípulos: 

"Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e 

mãe." (Mat. 12:50) 

  

"Se me amais, guardareis os meus mandamentos." (João 14:15) 

  

"Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama; e aquele que me 

ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e divulgará-me a ele .... Se alguém me ama, 

ele vai guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele 

morada Quem não me ama não guarda as minhas palavras;. ea palavra que estais ouvindo 

não é minha, mas do Pai que Me enviou. " (João 14:21, 23-24) 

  

"Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho 

guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor." (João 15:10) 

  



"Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando." (João 15:14) 

  

Aquele que diz: "Eu vim a conhecê-lo", e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, 

ea verdade não está nele; mas qualquer que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus 

tem realmente sido aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele: aquele que diz que 

permanece nele, esse deve-se a caminhar na mesma maneira como Ele andou. (1 João 2: 

4-6) 

  

Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. (1 João 3:24) 

  

Porque este é o amor de Deus, que guardemos os Seus mandamentos. (1 João 5: 3) 

Essas passagens deixam claro que não pode haver dicotomia entre verdadeiramente 

aceitar Cristo como Salvador e também obedecendo a Ele como Senhor. "Rendição ao 

senhorio de Jesus não é um adendo aos termos bíblicos de salvação, o apelo à submissão 

está no coração do convite do evangelho por toda a Escritura" ( O Evangelho Segundo os 

Apóstolos, 23). Não é possível ser salvo sem confessar Cristo como Senhor, e dando 

voluntária obediência a Sua Senhoria. 

Disciples traduz a forma plural do substantivo Mathetes . O termo refere-se 

principalmente a um aluno, alguém que adere ao ensino de um líder espiritual (cf. Mat. 

11:29). O Novo Testamento menciona discípulos de João Batista (Mateus 09:14; 11:. 2; 

14:12; João 03:25), os fariseus (Mateus 22: 15-16; Marcos 2:18), Moisés (João 9 : 28), e 

Paulo (Atos 9: 24-25), para além dos de Jesus. Todos os cristãos são discípulos 

("discípulos" é usado como sinônimo de "crentes" em Atos 6: 1-2, 7; 9: 1, 19, 38; 11:26; 

13:52; 14: 20-22, 28 ; 15:10; 18:23, 27; 19: 9; 20: 1; 21: 4, 16); No entanto, nem todos os 

discípulos são cristãos (João 6:66; 1 João 2:19; cf. Mt 13: 20-21.; João 15: 2; 2 João 9). 

Os verdadeiros discípulos são orientados Palavra. Eles reconhecem que é "a palavra de 

Sua graça, que é capaz de construir [eles] up" (Atos 20:32). Eles entendem a importância 

de ser "cumpridores da palavra e não somente ouvintes que se iludem" (Tiago 1:22). Os 

verdadeiros crentes são "como bebês recém-nascidos, [ndo] para o leite puro da palavra, 

para que por ele [eles] podem crescer em relação a salvação" (1 Pedro 2: 2). Eles possuem 

o desejo de que o salmista tinha quando escreveu: "Oh, como eu amo a tua lei!" (Sl 119:. 

97), "Com todo o meu coração eu vou observar os seus preceitos" (v. 69), "a tua lei é o 

meu deleite," (v. 77), e, "a lei da tua boca é melhor me do que milhares de peças de ouro 

e prata "(v. 72). 

Conhecer a verdade 

"E você vai saber a verdade" (8:32) 

A bênção inevitável de crer em Jesus e continuar a obedecer a Sua Palavra é para saber 

a verdade. "A graça ea verdade vieram por Jesus Cristo" (1:17), Ele é "o caminho, ea 



verdade, ea vida" ( 14: 6), e "a verdade está em Jesus" (Ef 4:21).. Em um mundo pós-

moderno, onde a esperança de descobrir a verdade absoluta tem sido abandonada, tal 

conhecimento é revolucionário. Como Pilatos, que fez a pergunta cínica: "Que é a 

verdade?" (18:38), os céticos modernos são deixados com nada além de sua própria 

ignorância e desespero-o fruto de sua busca fútil de verdade à parte de Deus. 

A verdade vem não só de conhecer a revelação da Escritura a respeito de Cristo, mas 

também de ser ensinado pelo Espírito Santo, o "Espírito da verdade" (14:17; 15:26; 16:13; 

1 João 5: 6). O apóstolo João se refere ao ensino de crentes do Espírito em 1 João 2:27, 

quando escreveu: "Quanto a vós, a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não 

tendes necessidade de que alguém vos ensine; mas, como a Sua unção vos ensina todas 

as coisas, e é verdadeira, e não é uma mentira, e assim como ela vos ensinou, você 

permanecer nele. " 

Escritura é a revelação da verdade divina. Nele Jesus Cristo, a verdade encarnada, é 

revelada, e por meio dela o Espírito Santo ensina a verdade aos crentes. Assim, Jesus 

orou: "Consagra-os na verdade; a tua palavra é a verdade" (João 17:17; cf. Sl 119: 142, 

151, 160.). O todo-suficiente Escritura é "inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 

repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus 

seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra" (2 Tim. 3: 16- 17). E não 

apenas o "homem de Deus", o pregador, mas todos os que são ensinados por ele. 

, Libertados 

"Ea verdade vos libertará." (8:32) 

A realidade de crer em Jesus, obedecendo à Sua Palavra, e sabendo a verdade traz a 

liberdade espiritual. Essa liberdade é multifacetada e inclui a liberdade da escravidão da 

mentira, Satanás (João 17:15; 2 Cor 4: 4; 1 João 5:18.), A condenação:, julgamento (João 

3:18 (Rm 8, 1). ; 5:24), a ignorância espiritual (8:12), a morte espiritual (8:51), e, de forma 

mais significativa neste contexto (v 34), 06:18 pecado (Rom, 22)... 

Foi para libertar os pecadores perdidos que Jesus veio ao mundo (Lucas 19:10). Na 

sinagoga em sua cidade natal de Nazaré, o Senhor aplicou as seguintes palavras de Isaías 

para o seu ministério: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para 

pregar o evangelho aos pobres enviou-me para proclamar a libertação. aos cativos, e 

restauração da vista aos cegos, para libertar os oprimidos "(Lucas 4:18). Aqueles que são 

libertados em Cristo deve atender à admoestação de Paulo aos Gálatas:; (. Gal 5: 1) "Foi 

para a liberdade que Cristo nos libertou Permanecei, pois, firmes e não estar sujeito novo, 

a jugo de escravidão". 

A pretensão da Liberdade 

Responderam-lhe: "Nós somos descendentes de Abraão e nunca 

ter sido ainda escravizados a ninguém; como é que Você diz:" 

Você vai se tornar livre '"Jesus respondeu-lhes:« Em verdade, em 

verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é escravo 
do pecado "(8: 33-34). 



Indignado, rejeitando Jesus 'oferta de liberdade, os judeus insistiram que eles já estavam 

livres. Responderam-lhe: "Nós somos descendentes de Abraão e nunca ter sido ainda 

escravizados a ninguém; como é que tu dizes:? Você vai se tornar livre '" Uma vez 

que eles tinham sido escravizados por Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, 

Síria e finalmente Roma, eles devem ter sido referindo-se espiritual, a liberdade não 

político. Seguro em sua identidade como descendentes de Abraão, eles estavam 

confiantes de que, embora em cativeiro pagã, nacionalmente eram espiritualmente livre. 

Mas a liberdade, a que Jesus se refere não deriva de identidade racial e religiosa (cf. vv. 

39-44). "Porque não é judeu o que o é exteriormente", escreveu Paulo, "nem é circuncisão 

a que é somente na carne, mas ele é um judeu que é no interior,. E circuncisão, a que é do 

coração, pelo Espírito, não pela letra, e seu louvor não provém dos homens, mas de Deus 

"(Rom. 2: 28-29; cf. Lc 3: 8; Apocalipse 2: 9). 

A resposta do Senhor para a sua afirmação era simples e devastadora: "Em verdade, em 

verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado." Quando 

isso acontece em todo o evangelho de João (cf. 1:51; 3: 3, 5 , 11; 05:19, 24-25; 6:26, 32, 

47, 53; 08:52, 58; 10: 1, 7; 12:24; 13:16, 20-21, 38; 14:12 ; 16:20, 23; 21:18), a frase 

solene Amém, amém ( verdadeiramente, verdadeiramente ) introduz uma declaração 

de grande importância. O tempo presente do particípio traduzido comete pecado vista 

como um princípio de vida, caída inata e maldade essencial, não apenas como atos 

individuais. Apesar de seu orgulho, pretensão hipócrita de liberdade, os judeus eram, na 

realidade, escravos do pecado, uma vez que "por aquilo que um homem é vencido, por 

isso, ele é escravo" (2 Pedro 2:19). Para ser um escravo é ser totalmente sob o controle 

de outra e incapaz de se libertar de si mesmo. O pecado, como um tirano cruel, controla 

todos os aspectos da vida de um descrente, escravizando essa pessoa "a várias paixões e 

prazeres" (Tito 3: 3) "no cativeiro da iniqüidade" (Atos 8:23). Embora estes judeus 

pensavam sua religião e sua relação com Abraão uniu a Deus, Jesus apontou que não 

tinham relação com Deus. Como escravos do pecado, e enganado sobre isso, eles 

precisavam desesperAdãoente para se libertar da escravidão espiritual. 

A única maneira para os pecadores para ser liberado de aderência e penalidade do pecado 

é estar unidos pela fé com Jesus Cristo, que na Sua morte e ressurreição fornece libertação 

(Rom. 6: 1-7). Tendo, portanto, morreu para o pecado em Cristo (Rm 6: 2; cf. 7:. 4; 2 

Gal.: 19-20; 1 Pedro 2:24)., Que deixará de ser seu mestre (Rm 6:14, 18 , 20, 22; cf. 8: 

2). Em vez disso, eles se tornarão livres para sermos servos de Deus e justiça (Romanos 

6:22;. 1 Pedro 2:16). 

A promessa de liberdade 

"O escravo não fica para sempre em casa; o filho não 

permanecerá para sempre Então, se o Filho vos libertar, 
verdadeiramente sereis livres.". (8: 35-36) 

O Senhor usou a analogia da escravidão novamente nestes dois versículos, mas para 

diferentes fins. Sua afirmação de que o escravo não fica para sempre em casa, mas o 

filho não permanecerá para sempre foi um aviso. O filho tem direito permanente no 

domicílio; o escravo não. Mesmo que os judeus eram os descendentes de Abraão (e, 

portanto, parte da nação escolhida de Deus), eles eram como escravos, não filhos, e em 

perigo de perder eternamente os privilégios que tinham recebido. Em Mateus 8: 11-12 o 



Senhor advertiu: "Eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente, e reclinar-se à 

mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados 

nas trevas exteriores; naquele lugar haverá choro e ranger de dentes ". Só os que recebem 

Jesus Cristo como o Filho de Deus (seja descendente de Abraão ou não) que são 

verdadeiramente filhos de Deus (01:12 é; Rom 8:14; Gálatas 3:26; 4:.. 6; 1 João 3: 1-2). 

No versículo 36 Jesus reiterou sua promessa do versículo 32, declarando que aqueles a 

quem o Filho livre, verdadeiramente sereis livres. Como o Filho que governa sobre a 

casa de Deus (Heb. 3: 6), Jesus tem autoridade para libertar aqueles que põem sua fé nEle 

de sua escravidão ao pecado e torná-los filhos de Deus. Por meio Dele são "set ... livre da 

lei do pecado e da morte" (Rom. 8: 2). E não só ele libertá-los, mas Ele também adota-

los em casa de Deus (1:12; Rm 8,15; Gl 4.. 5; Ef. 1: 5), levando-os a partir de uma posição 

de escravidão, para um dos filiação (cf. Rom. 8:17). Como magnífico hino de Charles 

Wesley "e pode ser" tão maravilhosamente resume: 

  

Longo meu espírito aprisionado leigos 
Rápido vinculada no pecado e na noite da natureza; 
O teu olho difundido um raio quick'ning, 
Eu acordei, o calabouço inflamado com a luz; 
Minhas correntes caíram, meu coração estava livre; 
Levantei-me, fui para trás e te seguimos. 

  

 

31. Filhos de Abraão, ou Satanás? (João 

8: 37-47) 

"Eu sei que vocês são descendentes de Abraão; contudo, procurais 

matar-me, porque a minha palavra não entra em vós eu falar das 

coisas que eu vi com meu Pai;., Portanto, você também fazer as 

coisas que você ouviu de seu pai. " Responderam-lhe: "Nosso pai 

é Abraão." Jesus disse-lhes: "Se vocês são filhos de Abraão, fazeis 

as obras de Abraão, mas como ela é, você está procurando matar-

me, um homem que lhe disse a verdade, o que eu ouvi de Deus;. 

Este Abraão não fez . Você está fazendo as obras de vosso pai. 

" Eles disseram-lhe: "Nós não nascemos da prostituição; temos 

um Pai: Deus." Jesus disse-lhes: "Se Deus fosse o vosso Pai, você 

me ama, porque eu saí e vim de Deus, por que eu não vim mesmo 

por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que você não entende o 

que eu estou dizendo? É porque você não pode ouvir a minha 

palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e você quer fazer os desejos 

de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou 

na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere 

mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da 

mentira. Mas, porque vos digo a verdade, você não acredita em 

mim. Qual de vocês Me convence de pecado? Se eu falar a 

verdade, por que você não acredita em mim Quem é de Deus ouve 



as palavras de Deus;? por esta razão que você não ouvi-los, 

porque não sois de Deus. " (8: 37-47) 

Em um mundo cheio de problemas e turbulências, e com a realidade inevitável da morte 

e da vida após a morte, as pessoas anseiam por segurança. Eles buscam conforto, 

estabilidade, uma perspectiva positiva para o futuro, um senso de propósito, e espero que 

após a morte. Além disso, se eles estão conscientes disso ou não, eles anseiam para aliviar 

a carga de esmagamento do pecado que domina a vida.A Palavra de Deus dá ampla 

instrução sobre a loucura da busca de segurança nas coisas erradas. A consideração geral 

sobre esta questão irá definir o cenário para o nosso texto e o verdadeiro e único de 

segurança. 

Alguns olham para a riqueza e os bens para garantir a segurança e eliminar a 

ansiedade. Mas "as riquezas não duram para sempre" (Pv 27:24.); assim Provérbios 23: 

4-5 conselhos: "Não cansar-se para ganhar riqueza, cessar de sua consideração dele 

Quando você coloca seus olhos sobre ele, ele é ido para a riqueza certamente se faz asas 

como uma águia que voa em direção ao.. céus ". Em Mateus 6: 19-21 Jesus disse: 

Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça ea ferrugem destroem, e onde 

os ladrões arrombam e furtam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça ea 

ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam; para onde o seu 

tesouro, aí estará o seu coração também. 

Em Lucas 12:15 Ele advertiu: "Cuidado, e estar no seu guarda contra toda forma de ganância, 

pois nem mesmo quando se tem uma abundância que sua vida consistem de seus bens." Então, 

nos versículos 16-21 o Senhor contou uma parábola que ilustra a loucura daqueles que tentam 

encontrar segurança em riquezas: 

"A terra de um homem rico foi muito produtivo. E ele começou a raciocinar para si 

mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho lugar para guardar minhas colheitas? ' Então 

ele disse: 'Isto é o que vou fazer:. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros 

maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens e direi à minha alma: 

"Alma, tens muitos bens para muitos anos; levar a sua vontade, comer, beber e ser feliz 

"" Mas Deus lhe disse: 'Insensato Esta mesma noite a sua alma é exigido de você;.!? e 

agora quem será o proprietário o que você preparou' Assim é o homem que armazena um 

tesouro para si mesmo, e não é rico para com Deus ". (Cf. 16:25; Jó 21:13; Sl. 52: 7) 

Para Timoteo Paulo escreveu: "Instruir aqueles que são ricos deste mundo que não sejam 

altivos, nem para corrigir a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos 

concede abundantemente todas as coisas para desfrutar" (1 Tim. 6: 17). Uma vez que "nada 

aproveitam as riquezas no dia da ira" (Provérbios 11:... 4; cf. Ez 07:19; Sf 1:18). ", Aquele 

que confia nas suas riquezas cairá" (Prov 11:28 ; cf. Tiago 1:11). E, claro, a riqueza material 

não tem nenhuma ligação com, nem pode fazer qualquer contribuição para a eternidade. 

Outros, que são igualmente míope, olhar para a segurança em poder pessoal. Perguntou a 

Jó: "Por que o ímpio ainda vivem, continuar, também se tornou muito poderoso?" (Jó 21: 

7). Mas tal poder é fugaz, fornecendo apenas uma falsa esperança de estabilidade. Como 

Davi observou: "Eu vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde nativa 

No entanto, ele faleceu, e eis que ele não mais era, na verdade eu procurei-o, mas ele não 

pôde ser encontrado." (Sl . 37: 35-36 NTLH ). A terrível morte de Herodes Agripa 



demonstra o quão vulneráveis e inseguras até mesmo as pessoas mais poderosas podem 

ser: 

Em um dia marcado, Herodes, tendo colocado em sua trajes reais, sentou-se na tribuna e 

começou a entregar um endereço para eles. O povo continuava gritando: "A voz de um 

deus e não de um homem!"No mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, porque não deu 

glória a Deus e, comido de bichos, expirou. (Atos 12: 21-23) 

Aqueles que pensam que podem acalmar a angústia de seus corações, encontrando 

segurança em sua posição social e prestígio será igualmente decepcionado. Os escribas e 

fariseus "Amor [d] o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas" 

(Mateus 23: 6.), Bem como "as respeitosas saudações nas praças" (Lucas 11:43; cf. 

20:46). Eles ignoraram sábio conselho de Salomão: "Não reivindicar honra na presença 

do rei, e não ficar no lugar dos grandes homens, pois é melhor que se pode dizer a você:" 

Venha até aqui ", do que para você ser colocado mais baixo na presença do príncipe, a 

quem seus olhos viram "(Pv 25: 6-7; cf. Lc. 14: 7-11). Apesar de sua imagem religiosa 

impressionante, os fariseus do tempo de Jesus eram, na realidade, filhos do inferno (Mat. 

23:15). 

Há também aqueles que procuram narcisicamente segurança em sua aparência física e 

aparência, não percebendo que "Enganosa é a graça e beleza é vã" (Pv 31:30;. Cf. 

11:22). Saul, por exemplo, foi "uma escolha e belo homem, e não havia outro mais belo 

do que ele entre os filhos de Israel" (1 Sam. 9: 2). No entanto, como um rei, ele era um 

fracasso total, em última análise, cometer suicídio depois de ser derrotado na batalha (1 

Sam. 31: 1-6). Filho de Davi, Absalão também foi muito marcante. Segundo Samuel 14: 

25-26 registros que 

em todo o Israel havia ninguém tão bonito como Absalão, tão louvado; desde a planta do 

pé até o alto da cabeça não havia defeito nele. Quando ele cortou o cabelo da sua cabeça 

(e foi no final de cada ano a cortá-la, pois era pesado sobre ele para que ele cortá-lo), ele 

pesava o cabelo da sua cabeça em 200 shekels por peso do rei. 

Mas, apesar de sua bela aparência, Absalão também sofreu uma morte vergonhosa, pegou 

impotente nos galhos de uma árvore pelo próprio cabelo ele tão inutilmente premiado (2 Sam. 

18: 9-14). Como ambos Saul e Absalão ilustrar, a aparência física não pode fornecer 

segurança duradoura, uma vez que "o nosso homem exterior está se deteriorando" (2 Cor. 

4:16), e, mais importante, "Deus não vê como vê o homem, pois o homem olha para o exterior 

aparência, mas o Senhor olha para o coração "(1 Sam. 16: 7). 

Se alguém poderia ter colocado o seu coração para descanso e paz encontrada em coisas 

terrenas que teria sido Salomão. Conforme os registros do Eclesiastes, ele tentou de tudo: 

a sabedoria humana (1: 12-18), o hedonismo (2: 1-3, 10), as conquistas (2: 4-11), 

entretenimento (2: 8), sexo (2: 8 ), trabalho (2: 18-23), e da riqueza (2: 8; 4: 8; 5:10). Mas, 

depois de experimentar tudo, sua conclusão foi a de que tais atividades não eram nada 

mais do que "vaidade e desejo vento" (1:14). No final, Solomon percebeu que a segurança 

vem apenas de ser corretamente relacionados com Deus: "A conclusão, quando tudo tiver 

sido ouvido, é: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso se aplica a todas 

as pessoas" (12:13). 



Como Salomão descobriu, qualquer tentativa de fundamentar a própria segurança e 

esperança em temporais, as coisas terrenas e não a Deus está fadado ao fracasso. Somente 

através da Sua salvação em Jesus Cristo pode verdadeira, segurança eterna ser 

encontrado. Aqueles que depositam sua fé no Salvador não tem nada a temer de "morte, 

nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem coisas por vir, 

nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura [ para 

nada] será capaz de separar [eles] a partir do amor de Deus, que está em Cristo Jesus [sua] 

Senhor "(Rom. 8: 38-39). 

Satanás, é claro, reconhece o desejo humano inato para a segurança, e sabe que somente 

o evangelho prevê-lo. Portanto, ele oferece em seu lugar a última fonte de esperança 

falsificada: religião falsa. A religião falsa é a sua estratégia mortal (cf. 2 Cor 4: 3-4; 11: 

13-15.), Porque ele engana as pessoas a pensar que eles estão bem com Deus, quando na 

realidade não o são. Essa sensação artificial de segurança encontra-se e entorpece suas 

consciências, cegando-os para a sua necessidade desesperada para a verdade do 

evangelho. 

Nesta seção, que continua o diálogo que começou no versículo 31, o Senhor confrontou 

a falsa segurança de que os judeus procuravam em seu legalismo farisaico. Como ele fez 

isso, os líderes judeus a quem ele se dirigiu cresceu cada vez mais hostil para com Ele. Na 

verdade, o seu ódio era tão intenso que eles já estavam planejando assassiná-lo (vv 37, 

40; 5:. 16-18; 7: 1, 19, 25). Mas, em vez de recuar ou suavizando sua mensagem, o Senhor 

tornou-se ainda mais direto e contundente em sua condenação, a tal ponto que ele 

abertamente identificados Seus inimigos como filhos do diabo (v 44;.. Cf. vv 38, 41) . 

Jesus demolido falsa segurança dos judeus para a vida eterna com Deus por refutar cada 

uma das três reivindicações em que basearam-lo: sua pretensão de ser crianças físicos de 

Abraão, a sua pretensão de ser filhos espirituais de Abraão, e sua pretensão de ser filhos 

de Deus. 

A alegação de que de Abraão Física Crianças 

"Eu sei que vocês são descendentes de Abraão; contudo, procurais 

matar-me, porque a minha palavra não entra em vós eu falar das 

coisas que eu vi com meu Pai;., Portanto, você também fazer as 

coisas que você ouviu de seu pai. " (8: 37-38) 

Jesus reconheceu a validade da reivindicação dos judeus, feito em verso 33, para ser de 

Abraão físicas descendentes (cf. Lucas 13:16; 19: 9; Atos 3:25; 7: 2; 13:26; Romanos 

11: 1. ; 2 Cor 11:22).. Ele também sabia que eles basearam a sua segurança em grande 

parte, esse fato, acreditando que eles eram garantidos entrada no reino de Deus, 

simplesmente porque eles são filhos de Abraão. O apologista cristão do século II Justino 

Mártir disse ao seu adversário judaica: "Eles [os professores judeus] enganar-se e você, 

supondo que o reino eterno será seguramente dada àqueles da dispersão que são de 

Abraão segundo a carne, embora eles pecadores, e infiel, e desobedientes a Deus 

"( Diálogo com Trifão , 140). 

Mas o Novo Testamento que se estilhaça falsa esperança de segurança: 



Mas se você levar o nome "judeu" e contar com a Lei e te glorias em Deus, e conhece a 

Sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei ... você, que te glorias 

na lei, através de sua quebra da Lei, você desonrar a Deus? Para "O nome de Deus é 

blasfemado entre os gentios por causa de você", assim como está escrito. Porque, na 

verdade a circuncisão tem valor se você praticar a Lei; mas se tu és transgressor da lei, a 

tua circuncisão se torna em incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão guardar os 

preceitos da lei, não sua incircuncisão ser considerada como circuncisão? E aquele que é 

fisicamente incircunciso, se cumpre a lei, ele não vai te julgar que apesar de ter a letra da 

lei e circuncisão és transgressor da lei? Para ele não é judeu o que o é exteriormente, nem 

é circuncisão a que é somente na carne.Mas ele é um judeu que é interiormente; e 

circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra; e seu louvor não provém dos 

homens, mas de Deus. (Rom. 2: 17-18, 23-29) 

Descendência étnica de Abraão e circuncisão física não contam para nada além da 

"circuncisão ... que é do coração" (cf. Dt 10:16; 30:. 6; Jer. 4: 4; Col. 2,11); a purificação do 

pecado que é operada "pelo Espírito" na salvação. Para além de que todas as bênçãos 

prometidas e vantagens do povo judeu, de que há muitos (cf. Rom 3: 1-2; 9: 4-5.), Em última 

análise, não significam nada. 

Em Romanos 9: 6 Paulo observou que "eles não são todos os israelitas que são 

descendentes de Israel." Ninguém nunca foi salvo apenas por ter Abraão como um 

antepassado. É apenas o remanescente crente (composto por aqueles judeus que vêm a 

verdadeira fé em Jesus Cristo) quem será salvo, como Paulo apontou no versículo 27: 

"Isaías exclama acerca de Israel: 'Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a 

areia do mar, o remanescente é que será salvo "(cf. 11: 5; Isa 10:22.). Aos Gálatas, ele 

escreveu: "Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. 

Portanto, certifique-se de que é os que são da fé são filhos de Abraão .... sorte que os que 

são da fé são abençoados com Abraão, o crente "(Gal. 3: 6-7, 9). 

As ações dos adversários de Jesus, no entanto, mostrou que eles não estavam entre o 

remanescente crente. "Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia", Jesus lhes disse: "e 

viu-o e ficou feliz" (v 56;. Cf. Hb 11:13.). Abraão aguarda com expectativa a vinda do 

Messias, que seria o cumprimento final das promessas de Deus para ele. No entanto, os 

judeus procuravam matá- Jesus-o próprio Messias, para quem Abraão esperava. E ao 

contrário de Abraão, que creu na palavra de Deus (Gn 15: 6), Jesus 

' palavra tinha nenhum lugar no -los; eles rejeitaram Seu ensino (cf. vv 31, 43, 45, 47;.. 

Matt 13:19; 1 Co 2:14.). O termo Choreo ( não tem lugar ) pode significar "para 

avançar", "fazer progressos", ou "ir para a frente." Embora eles ouviram a palavra de 

Jesus eles não acatá-la, e, portanto, nunca deu frutos neles. Ele penetrou seus corações 

endurecidos não mais profundo do que a semente que caiu ao lado da estrada, na parábola 

do semeador (Mat. 13: 4, 19). Em contraste, "a palavra de Deus ... realiza o seu trabalho 

em [aqueles] que crêem" (1 Ts. 2:13). 

O Senhor continuou explicando a implicação lógica de sua dureza de coração: "Eu falo 

as coisas que eu vi com meu Pai, portanto, você também fazer as coisas que você 

ouviu de seu pai." Jesus falou-lhes de realidades celestes, de a verdade divina que 

somente Ele poderia revelar porque Ele ouviu do Pai (cf. v 26;. 03:11, 31-32, 34; 06:46; 

12:49; 14:10, 24; 15:15; 17: 8). Mas rejeitaram "palavras e em vez disso que Jesus as 

coisas que eles ouviram de seu pai. Da mesma forma que Jesus 'conduta provou Seu Pai 



era Deus, o comportamento dos inimigos de Jesus provou que seu pai não era Deus, mas 

foi realmente o diabo (cf. v. 44). 

Assim, eles não realmente conhecê-Lo, nem eles entendem as palavras que Ele falou. E 

porque não o conhecia, não sabia Seu Pai quer. Como ele já havia lhes disse: "Você sabe 

que nem eu nem meu pai, se você soubesse Me, você saberia também a meu Pai" (08:19). 

A alegação de que de Abraão Espirituais Crianças 

Responderam-lhe: "Nosso pai é Abraão." Jesus disse-lhes: "Se 

vocês são filhos de Abraão, fazeis as obras de Abraão, mas como 

ela é, você está procurando matar-me, um homem que lhe disse a 

verdade, o que eu ouvi de Deus;. Este Abraão não fez . Você está 

fazendo as obras de vosso pai. " (8: 39-41) 

Os judeus resposta, "Abraão é nosso pai", indica que mais uma vez eles não 

conseguiram captar a importação de as palavras de Jesus. Eles amargamente insistiu que 

eles também eram filhos espirituais de Abraão; ou seja, que eles estavam seguindo seu 

padrão de fé em Deus. A resposta de Nosso Senhor indica isso porque Ele chama por eles 

para demonstrar a justiça que marcou Abraão. O desafio de Jesus, Se você é filho de 

Abraão, fazeis as obras de Abraão, destacou a grande discrepância entre suas ações e 

as de seu patriarca. 

Abraão era um homem de fé extraordinária. Gênesis 15: 6 registros de que ele "acreditou 

no Senhor, e Ele imputou-lhe isto como justiça." O Novo Testamento repetidamente 

enfatiza a fé de Abraão; na verdade, Paulo dedica um capítulo inteiro (Rom. 4) para 

mostrar que Abraão foi salvo pela fé, e não pelas obras (v. 2), a circuncisão (vv. 10-12), 

ou a Lei (vv 13-16. ). Aos Gálatas, ele escreveu: 

Mesmo assim Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Portanto, 

certifique-se de que é os que são da fé são filhos de Abraão. A Escritura, prevendo que 

Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, 

dizendo: "Todas as nações serão benditas em ti." Então aqueles que são da fé são 

abençoados com Abraão, o crente. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo 

de maldição; porque está escrito: "Maldito todo aquele que não permanece em todas as 

coisas escritas no livro da lei, para realizá-las." Agora que ninguém é justificado pela Lei 

perante Deus é evidente; para: "O justo viverá pela fé". No entanto, a lei não é da fé; pelo 

contrário, "Aquele que pratica eles viverá por ela." Cristo nos resgatou da maldição da 

lei, fazendo-se maldição por nós; porque está escrito: "Maldito todo aquele que for 

pendurado no madeiro" -no fim de que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos 

gentios, para que que iríamos receber a promessa do Espírito mediante a fé.(Gal. 3: 6-14) 

O escritor de Hebreus também elogiou a fé de Abraão, definindo-o para trás como um 

exemplo a ser seguido (Heb. 11: 8-12, 17-19). 

Em contraste com Abraão, no entanto, os adversários de Jesus eram hipocritamente 

tentando ganhar o favor de Deus por suas próprias boas obras. Eles não seguir o exemplo 

de Abraão, uma vez que é "aqueles que são da fé [que] são abençoados com Abraão, o 

crente" (Gal. 3: 9). A salvação não é baseada no esforço legalista, filiação religiosa ou 

origem étnica (cf. Fl 3, 1-7.). Pelo contrário, se trata unicamente pela fé em Jesus 



Cristo. Somente Ele é "o caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai senão por 

[Ele]" (João 14: 6); "Não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo 

do céu que tem sido dado aos homens pelo qual devamos ser salvos" (Atos 4:12); e, "há 

um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem" (1 Tim. 2: 

5). 

Se tivessem sido verdadeiramente filhos de Abraão, adversários de Jesus teria feito o 

mesmo tipo de obras que Abraão fez. O testemunho de Deus a seu respeito era que 

"Abraão obedeceu Me e guardaram a minha ordenança, os meus mandamentos, os meus 

estatutos e as minhas leis" (Gn 26: 5; cf. 22:18). Mas os adversários de Jesus 

estavam procurando matar -Lo (cf. v. 37), um homem que disse a eles a verdade, o 

que ele ouviu de Deus. Tais intenções assassinas foram muito longe de obediência de 

Abraão. Sua desobediência e rejeição de Deus, o Filho provado conclusivamente que eles 

não eram filhos espirituais de Abraão, já que, escusado será dizer, este Abraão não fez. 

O contraste entre opositores e Abraão de Jesus foi tirado bruscamente: Abraão não era 

um assassino, mas eles tentaram assassinar Jesus; Abraão obedeceu e amado a verdade, 

enquanto eles rejeitaram veementemente-la; Abraão acolheu Deus (Gn 18: 1 e segs.), Mas 

eles rejeitaram (Heb. 1: 1-2). Não admira que Jesus disse-lhes de novo, "Você está 

fazendo as obras de vosso pai." A implicação clara, como no versículo 38, foi que seu 

pai não era nem Abraão, nem Deus, mas Satanás (v. 44). 

A alegação de que os Filhos de Deus 

Eles disseram-lhe: "Nós não nascemos da prostituição; temos um 

Pai: Deus." Jesus disse-lhes: "Se Deus fosse o vosso Pai, você me 

ama, porque eu saí e vim de Deus, por que eu não vim mesmo por 

mim mesmo, mas ele me enviou. Por que você não entende o que 

eu estou dizendo? É porque você não pode ouvir a minha palavra. 

Vós tendes por pai ao diabo, e você quer fazer os desejos de vosso 

pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na 

verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, 

fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 

Mas, porque vos digo a verdade, você não acredita em mim. Qual 

de vocês Me convence de pecado? Se eu falar a verdade, por que 

você não acredita em mim Quem é de Deus ouve as palavras de 

Deus;? por esta razão que você não ouvi-los, porque não sois de 
Deus. " (8: 41b-47) 

Enfurecido pela contínua insistência de Jesus de que eles não eram filhos espirituais de 

Abraão, os judeus atacou-o com um insulto vicioso. Sua zombando declaração, "Nós não 

somos nascidos de prostituição", foi, sem dúvida, uma referência depreciativa à 

controvérsia em torno do nascimento de Jesus. Em outras palavras, eles estavam dando a 

entender que o Seu nascimento, ao contrário deles, era ilegítimo (cf. v. 48). 

Os líderes judeus passou a insistir, "Nós temos um Deus Pai." Não há dúvida de que 

eles tinham em mente essas passagens do Antigo Testamento como Êxodo 4:22: "Assim 

diz o Senhor:" Israel é meu filho, meu primogênito "e Jeremias 31: 9: "Eu sou um pai 

para Israel, e Efraim é o meu primogênito" (cf. 3:19; Deut. 32: 6; 1 Crônicas 29:10.). Era 

verdade que Deus era o Pai de todos Israel em um sentido nacional. Mas, espiritualmente 



falando, Ele era o Pai apenas daqueles que tinham realmente vir a fé salvadora (cf. a 

discussão do v. 37). 

Talvez neste momento adversários de Jesus começou a entender o que ele estava querendo 

dizer e logo dizer-que eles eram filhos de Satanás (vv. 38, 41). Em resposta, eles 

sustentavam que sua religião era puro, não contaminado pelo idólatra religião 

falsa. Portanto, eles não poderiam ser filhos de Satanás, porque ele era o pai espiritual das 

nações. Assim, eles afirmaram com confiança, eles devem ser filhos de Deus. 

Mas sua glória orgulhoso era visivelmente falsas; como Jesus lhes disse: "Se Deus fosse 

o vosso Pai (e a implicação é que Ele não era), você iria me amam, porque eu saí e vim 

de Deus, por que eu não vim mesmo por mim mesmo, mas Ele me enviou. " Aqueles 

que professam o amor a Deus ainda rejeitar Aquele que saí e veio a partir Ele não pode 

ser verdadeiros filhos de Deus. Ao recusar-se a abraçar Jesus, os líderes judeus minou 

completamente a alegação de que Deus era seu Pai. Como Jesus lhes havia dito 

anteriormente: "Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou" (5:23); Mais 

tarde, ele iria avisá-los: "Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai" 

(15:23). Verdadeiros filhos de Deus são inerentemente caracterizada por um amor de Seu 

Filho. 

O Senhor, então, a pergunta retórica, "Por que você não entende o que estou 

dizendo?" A resposta óbvia, como Jesus passou a apontar, foi porque eles não 

podiam ouvir a Sua palavra. Como observado anteriormente na exposição do verso 38 , 

sua incapacidade de ouvir e entender Ele provou que eles não eram filhos de Deus. Em 

vez disso, ele demonstrou que eles eram verdadeiramente de seu pai, o diabo. O que ele 

tinha implícita nos versículos 38 e 41 Jesus já declarou sem rodeios: fisicamente, seus 

oponentes eram filhos de Abraão, mas espiritualmente e moralmente eles eram filhos de 

Satanás (Mt . 13:38; Atos 13:10; 1 João 3:12). Por isso, não foi surpresa que eles 

queriam para fazer as más desejos de seu pai. Da mesma forma que as crianças físicas 

naturalmente tomar após seus pais terrenos, esses indivíduos tinham uma semelhança 

espiritual para o próprio Satanás. Como o conhecido adágio diz, "Tal pai, tal filho". 

Dois maus desejos em particular caracterizar Satanás: assassinato e 

mentira. Ele era, Jesus disse, um homicida desde o princípio. A referência é à queda, 

quando a tentação de Adão e Eva de Satanás provocou sua morte espiritual e que de toda 

a raça humana (Gn 2:17; Rom. 5:12 ; 1 Cor 15: 21-22).. A referência também pode 

abranger o primeiro assassinato da história humana, a de Abel por Caim (Gn 4: 1-

8). Desde a queda, o ódio de Satanás para a humanidade o levou para a rondar "ao redor 

como um leão que ruge procurando alguém para devorar" (1 Pedro 5: 8). Ele se preocupa 

com nada, mesmo para os homens mais maus, os mais devotados a seu serviço. Eles são 

apenas peões quem ele tenta usar em sua guerra contra Deus. Sua tentativa de assassiná-

lo provado que verdadeiro pai espiritual 'inimigos' Jesus era. 

Satanás não é apenas um assassino, mas também um mentiroso. Ele não se firmou na 

verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é 

próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sua mentira convincente a Eva: "Você 

certamente não vai morrer!" (Gen. 3: 4; cf. 2 Cor. 11: 3), levou à ruína espiritual da raça 

humana. Até hoje ele continua a enganar as pessoas:, inteligente "disguis [ndo] se 

transforma em anjo de luz" (2 Cor 11:14; cf. Ap 12 (2 Cor 4 4.):. 9; 20: 2 3, 10). Ao 

rejeitar a verdade encarnada (01:17; 14: 6.; Ef 4:21), os líderes judeus unarguably-se 



marcado como filhos de Satanás. "Porque eu falo a verdade", Jesus declarou: "você 

não acredita em mim. " Como filhos do pai da mentira eles foram incapazes e sem 

vontade de receber a verdade. 

Estes judeus incrédulos não foram, é claro, os únicos membros da família espiritual de 

Satanás; em sua primeira epístola João escreveu que qualquer "aquele que pratica o 

pecado é do diabo" (1 João 3: 8). E a menos que o Senhor abre seu coração para atender 

à verdade (João 6:44; Atos 16:14; 2 Cor. 3: 14-16), nenhum incrédulo vai ouvi-la. Em 

vez disso, "querendo ter comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as 

suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade e voltando às fábulas" 

(2 Tim. 4: 3-4). Tendo sido enganados por esquemas de Satanás (2 Coríntios 2:11; 4:.. 4; 

Ef 6:11), e ter participado de seu trabalho, todos os pecadores não arrependidos 

compartilharão a condenação de seu pai (1 Tm 3: 6.). 

Como o Senhor concluiu nesta seção, ele desafiou os seus adversários com mais duas 

perguntas retóricas. O primeiro, "? Qual de vocês Me convence do pecado" é uma 

afirmação ousada do que os teólogos chamam de impecabilidade de Cristo; isto é, a Sua 

santidade absoluta e separação do pecado. Segundo Coríntios 5:21 diz que Ele "não 

conheceu pecado"; Hebreus 4:15 que Ele "foi tentado em todas as coisas como nós somos, 

mas sem pecado"; Hebreus 7:26 O descreve como "santo, inocente, imaculado, separado 

dos pecadores"; e 1 Pedro 2:22 afirma que Ele "não cometeu pecado." Somente o One 

perfeitamente santo, em comunhão íntima com o Pai, poderia ousar para emitir tal 

desafio. Embora Seus inimigos erroneamente acreditavam que ele era culpado de pecado, 

não podiam provar que era culpado de nada. Em seu julgamento diante de Anás Jesus 

lançou um desafio semelhante: "Se falei mal, dá testemunho do mal; mas, se bem, por 

que me feres?" (18:23). Lá, como aqui, o desafio ficou sem resposta. 

Segunda pergunta retórica do Senhor pressionado o ponto incansavelmente: "Se eu falar 

a verdade, por que você não acredita em mim?" Se Ele não era culpado do pecado, 

Ele devia estar falando a verdade. Que motivos, portanto, que eles tinham para rejeitá-

Lo? 

Quando Seus adversários atordoados não deu qualquer resposta, Jesus respondeu à sua 

própria pergunta: "Quem é de Deus ouve as palavras de Deus; por esta razão que você 

não ouvi-los, porque não sois de Deus." O silogismo é clara; lógica do Senhor 

irrefutável: Ele que é de Deus ouve as palavras de Deus; eles fizeram não ouvi-

los; portanto, eles eram não de Deus. 

Como João Batista antes dele (Lucas 3: 8), Jesus demolida a falsa esperança de segurança 

que os judeus procuravam em ser descendentes de Abraão. Embora eles pretendiam ser 

filhos de Abraão (tanto na linhagem e na fé), Jesus deixou claro para eles que, 

espiritualmente falando, eles eram realmente filhos de Satanás. A não ser que eles se 

arrependeram, foram condenados a compartilhar a punição do Diabo no inferno. O 

mesmo também é verdade hoje para todos os que baseiam a sua esperança em qualquer 

coisa que não seja a pessoa e obra de Jesus Cristo. 

 

 



32. Jesus confronta seus inimigos (João 8: 

48-59) 

Os judeus, respondendo, disse-lhe: "Não dizemos nós bem que és 

samaritano, e que tens demônio?" Jesus respondeu: "Eu não 

tenho demônio, antes honro a meu Pai, e você desonrar-me mas 

eu não busco a minha glória;. Há Alguém que procura e juízes 

verdade, em verdade vos digo que, se alguém guardar. A minha 

palavra, nunca verá a morte. " Os judeus disseram-lhe: "Agora 

sabemos que tens demônio Abraão morreu, e também os profetas;. 

'. Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte" e 

Você diz: Certamente você não é maior do que o nosso pai 

Abraão, que morreu Os profetas morreram também,? Quem te 

fazes tu por ser " Jesus respondeu: "Se eu glorifico a mim mesmo, 

a minha glória não é nada, é meu Pai, que me glorifica, de quem 

você diz:" Ele é o nosso Deus '; e você não vim a conhecê-lo, mas 

eu conheço-o, e se Eu digo que eu não conheço, serei um 

mentiroso como vocês, mas eu sei que Ele e manter sua palavra. 

O seu pai Abraão exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. 

" Então os judeus disseram-lhe: "Você ainda não são cinqüenta 

anos, e viste Abraão?" Jesus disse-lhes: «Em verdade, em verdade 

vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou." Por isso, eles 

pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus escondeu-se e 
saiu do templo. (8: 48-59) 

Desde sua rebelião inicial (cf. Is 14: 12-14; Ez 28:.. 12-16; Lucas 10:18), Satanás tem 

incansavelmente travou uma guerra contra Deus e Seus servos. O conflito, que começou 

no reino angélico (Dan 10:13, 20; Ef 6:12; Ap 12:.. 4, 7-9), foi trazida para a Terra quando 

Satanás tentou Adão e Eva no Jardim do Éden (Gn 3: 1-19). Desde então, o Diabo tem 

feito tudo dentro de sua extensa, embora limitado, poder de impedir os propósitos de Deus 

e mensagem obscura de Deus. Embora a vitória completa e total de Deus é absolutamente 

certo (1 Cor. 15: 24-25; Apocalipse 20:10), no presente a batalha espiritual continua a 

raiva (2 Cor 4: 3-4; Ef 6,12.. -18). 

Enquanto a guerra cósmica das eras tem desempenhado no palco da história humana, 

homens de Deus têm consistentemente confrontou os inimigos satânicos de Verdade 

divina, homens como Moisés, que exigiam que o faraó deixou o povo de Deus ir (Ex. 5: 

1; 6 : 27); Miquéias, que corajosamente repreendeu o rei do mal Acabe (1 Reis 22: 6-

28); Elias, que desafiou os profetas de Baal (1 Reis 18: 19-40); João Batista, que reprovou 

os fariseus e saduceus corruptos (Mat. 3: 7-10); Estevão, que confrontou o Sinédrio e 

pagou por isso com a sua vida (Atos 7: 51-53); Pedro e João, que denunciou o feiticeiro 

Simon (Atos 8: 9-24); e Paulo e Barnabé, que condenou o falso profeta Bar-Jesus (Atos 

13: 9-11). 

Mas, acima de todos os heróis humanos da fé, o Senhor Jesus Cristo enfrentou os exércitos 

do inferno. João escreveu em 1 João 3: 8. Que "o Filho de Deus se manifestou: para este 

fim, para destruir as obras do diabo" (cf. Gn 3:15; Marcos 1:24; Col. 2:15; Heb 2 : 14). O 

próprio Jesus advertiu que Sua missão traria conflito. "Não penseis que vim trazer paz à 

terra" Ele alertou; "Eu não vim trazer paz, mas espada" (Mat. 10:34). 



Os Evangelhos Sinópticos estão repletas de confrontos entre as forças de Cristo e Satanás, 

tanto demoníaca (por exemplo, Matt 08:31; 17: 14-18.; Marcos 7: 25-30; Lucas 4: 33-35, 

41; 09:42; 11:14; 13:32) e humano. No plano humano, a instituição religiosa judaica (que 

consistia principalmente de falsos mestres hipócritas) recebeu Seus ataques mais 

severos. Como hipócritas apóstatas, os líderes judeus eram realmente os inimigos do Deus 

que pretendiam servir-e Jesus foi rápido para expor sua verdadeira condição espiritual. 

Quando os escribas e fariseus insistiu que ele execute um sinal para eles (Mt 0:38; cf. 16: 

1-4.), Jesus ", respondendo, disse-lhes: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e ainda 

não sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas "(Mat. 12:39). Quando quis saber 

por que os discípulos não manter a tradição dos anciãos (Mat. 15: 1-2), Jesus denunciou-

os como hipócritas, seu coração estava distante de Deus, cujo (v. 7) (v. 8) culto foi em 

vão (v. 9), e cujo ensino era falsa (v. 9). Quando desafiado Seu ensinamento sobre o 

divórcio (Mateus 19: 3.), Jesus os repreendeu por ser adúlteros de coração duro (vv 8-

9.). Quando os saduceus permitido comerciantes gananciosos ao santo templo corrupto 

de Deus, Jesus removeu-los fisicamente (Matt. 21: 12-13). Quando os líderes religiosos 

resmungou na Sua comer com publicanos e pecadores (Lucas 5:30), Jesus 

sarcasticamente condenou sua arrogante auto-justiça (vv. 31-32). Quando eles 

expressaram surpresa que o Senhor não cerimonialmente lavar antes de comer (Lucas 11: 

37-38), Ele os acusou de serem exteriormente justos, mas interiormente ímpios (vv 39-

40.). Quando um chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus curava no sábado 

(Lucas 13:14), o Senhor o expôs como um hipócrita, mais preocupado com o bem-estar 

dos animais do que pessoas (vv 15-16; cf. 14: 1. -6). E para "algumas pessoas que 

confiavam em si mesmos que eram justos, e viram os outros com desprezo" (Lucas 18: 

9), Jesus contou uma parábola contrastando o farisaísmo arrogante de um fariseu com o 

humilde penitência de um cobrador de impostos (vv . 10-14). Ponto do Senhor era que 

"todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado" (v. 14), e 

foi o coletor-não imposto, o fariseu-que foi justificado por Deus (14 v.) . 

Julgamento e condenação dos falsos líderes religiosos do Senhor atingiu o seu pico 

durante a Semana da Paixão. Em Mateus 23, Jesus pronuncia-se sete vezes a retribuição 

sobre eles como filhos do inferno (v. 15), cujo ensino falso outros excluídos do Reino de 

Deus (v. 13), que jurou juramentos que eles não guardaram (v. 16), que eram diligente 

em dízimo, mas ignorou os aspectos mais importantes da lei (vv. 23-24), que 

exteriormente observada a Lei, mas por dentro estavam cheios de maldade (v. 25), que 

parecia ser justos, mas, na realidade, se contaminaram (vv. 27-28), e que devotAdãoente 

se distanciaram assassinato de seus ancestrais dos profetas (vv. 29-30), enquanto que, ao 

mesmo tempo conspirar para assassinar o Messias. 

Este evangelho também retrata Jesus como enfrentar ativamente os servos do inimigo; em 

particular, como nos sinóticos, liderança apóstata de Israel. Sua purificação do templo (o 

incidente João registra em 2: 13-17 ocorreu no início do ministério público de Jesus, em 

contraste com a da Sinópticos, que teve lugar perto do fim) ultrajado as autoridades 

judaicas, que exigiu um sinal para provar a Sua autoridade (v. 18). Quando os líderes 

religiosos perseguidos Ele para curar um homem no sábado (05:16), Jesus corajosamente 

afirmou sua divindade e igualdade com o Pai (5: 17-23). Depois que Ele curou um cego 

de nascença, Jesus declarou: "Porque o juízo Eu vim a este mundo, para que os que não 

vêem vejam, e os que vêem se tornem cegos" (09:39). Ofendido, alguns dos fariseus 

protestou: "Nós não estamos cegos demais, não é?" (V. 40), para que o Senhor respondeu: 

"Se fôsseis cegos, não teríeis pecado; mas desde que você dizer: 'Nós vemos, permanece 



o vosso pecado" (v 41).. Encurralar Jesus no templo, os judeus ... "exasperados estavam 

dizendo-lhe: 'Quanto tempo você vai nos manter em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos 

abertamente" (10:24). Em resposta Ele repreendeu por sua obstinada incredulidade diante 

da esmagadora evidência (v. 25) e declarou que eles não acreditaram, porque eles não 

eram de Suas ovelhas (26 v.). 

Os versículos 48-59 do capítulo 8 registro outra escaramuça na batalha em curso entre o 

Senhor e os líderes religiosos judeus hostis. A passagem marca o culminar de um diálogo 

entre Jesus e os líderes que começou no versículo 12. Como a discussão continuou, os 

líderes se tornou cada vez mais agitado e abusivo. Para Jesus 'declaração nos versículos 

31 e 32 que a liberdade espiritual só vem de ser Seus discípulos, eles indignado 

"respondeu-lhe:" Nós somos descendentes de Abraão e nunca ter sido ainda escravizados 

a ninguém; como é que Você diz: "Você vai se tornar free "?" (v. 33). Quando Ele deu a 

entender que Deus não era seu pai (. 38 vv, 41) eles com desdém ", disse-lhe:" Nós não 

nascemos da prostituição; temos um Pai: Deus '"(v 41).. Indiciamento deles de Jesus 

atingiu seu auge no versículo 44, onde Ele declarou abertamente que sejam filhos de 

Satanás. Assim como seu pai, eles eram mentirosos, assassinos e inimigos de Deus. 

Esta parte final do diálogo pode ser discutida em quatro vertentes: a desonra, a duvidar, 

o Desafio, e do desaparecimento. 

O Dishonor 

Os judeus, respondendo, disse-lhe: "Não dizemos nós bem que és 

samaritano, e que tens demônio?" Jesus respondeu: "Eu não 

tenho demônio, antes honro a meu Pai, e você desonrar-me mas 

eu não busco a minha glória;. Há Alguém que procura e juízes 

verdade, em verdade vos digo que, se alguém guardar. A minha 
palavra, nunca verá a morte. " (8: 48-51) 

Indignado com o pronunciamento de Jesus que eles eram filhos de Satanás (v. 44), 

os judeus atacou e disse-lhe: "Não dizemos nós bem que és samaritano, e que tens 

demônio?" Eles provavelmente chamado Jesus samaritano em parte porque Ele, como 

os samaritanos, questionou sua pretensão de ser os verdadeiros filhos de Abraão. Eles 

também podem ter sido repetindo seu insulto a partir do versículo 41, onde eles 

questionaram a legitimidade do nascimento de Jesus como um judeu puro-sangue. (Para 

mais informações sobre cada um destes pontos, ver a exposição de 8:. 37-47 no capítulo 

anterior deste volume) 

Em ambos os casos, os judeus eram, obviamente, incapaz de conter o conteúdo da 

sabedoria aguçada de Jesus. Por isso, eles recorreram a um ad hominem ataque, 

chamando nomes de Jesus em vez de refutar seus argumentos. Neste caso, eles 

zombeteiramente o denunciou como um samaritano, que foi o mais insulto corte um 

judeu poderia lançar em outro. As palavras de Jesus (em vv. 37-47) tinha claramente 

atingiu um nervo. Mas, em vez de responder com arrependimento, esses judeus 

ridicularizavam. 

Os judeus desprezavam os samaritanos como mestiços físicas e espirituais. Para rever, os 

samaritanos eram os descendentes de judeus que haviam permanecido no reino do norte 

depois de sua queda e se casaram com os pagãos transplantados lá pelos assírios (2 Reis 



17: 23-24). Quando os samaritanos se ofereceu para ajudar a reconstruir o templo após o 

exílio, os judeus se recusaram e os samaritanos foram insultados (Esdras 4: 1-3). A 

rivalidade entre os dois grupos só se intensificou ao longo do período 

intertestamental. Nos dias de Jesus a animosidade mútua era tão grande que os judeus 

evitou lidar com os samaritanos completamente (João 4: 9), e alguns se recusaram até 

mesmo de viajar através de Samaria. Alguns dos samaritanos, reciprocamente, negando 

qualquer hospitalidade aos judeus que fizeram viagens através da sua região (Lucas 9: 

51-53). Jesus, no entanto, não tinha preferência por barreiras raciais. Ele primeiro se 

revelou como o Messias para a mulher samaritana (João 4: 25-26), e também usou um 

samaritano para ilustrar um bom vizinho (Lucas 10: 33-35). (Para uma discussão mais 

aprofundada dos samaritanos, ver a exposição de 4: 9. No capítulo 11 deste volume) 

Ao chamar Jesus um samaritano, os líderes judeus estavam em vigor rotulando-Lo um 

falso mestre (porque Ele, obviamente, não concordou com a sua interpretação da lei), e 

um traidor de Israel (pois ele supostamente ficou do lado de inimigos ferrenhos de Israel 

os samaritanos). Em sua cegueira, eles estavam confiantes de que Ele deve ser um inimigo 

de Deus. 

Em sua raiva, os judeus tomaram suas acusações de blasfêmia um passo além ao afirmar 

que Jesus também estava possuído por um demônio -a mesma acusação caluniosa que já 

havia lançado contra João Batista (Mat. 11:18). Esta não foi a primeira vez que eles 

tinham feito essa alegação ultrajante sobre Ele. Em Marcos 3:22: "Os escribas que tinham 

descido de Jerusalém diziam: 'Ele está possuído por Belzebu" (Satanás), e "Ele expulsa 

os demônios pelo príncipe dos demônios" (cf. 03:30; Matt. 10:25). João 7:20 registra que 

"a multidão respondeu [Jesus]: 'Você tem um demônio que tenta matar você!'?" Mais 

tarde no evangelho de João, a carga seria feita novamente: "Muitos de [os judeus] estavam 

dizendo, "Ele tem um demônio e é insano. Por que você ouvi-lo?" (10:20). Para dizer que 

alguém estava possuído pelo demônio era o mesmo que dizer que ele era louco, já que as 

pessoas possuídas por demônios muitas vezes agiu irracionalmente (por exemplo, Lucas 

8:27, 29, 35; 9: 38-39). Em uma clara demonstração de sua cegueira espiritual, eles 

processado tudo Jesus disse e fez para a conclusão de que um demônio tinha o 

enlouqueceu. É este tipo de decisão, em face da revelação plena, que é descrito em 

Hebreus 6: 4-8: 

Pois, no caso daqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se 

tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes 

do mundo vindouro, e depois caíram , é impossível renová-los novamente para 

arrependimento, visto que novamente crucificando para si mesmos o Filho de Deus e 

colocá-lo para abrir vergonha. Por terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre 

ela e produz erva útil para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus; mas se 

produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e isso acaba sendo 

queimado. 

Mas Jesus não respondeu em espécie para suas acusações maliciosas; "Embora sendo 

injuriado, não revidava com ultraje" (1 Pedro 2:23; cf. Prov. 15: 1). Em vez disso, Ele 

calmamente respondeu: ". Eu não tenho um demônio" Na verdade, o oposto era 

verdade. "Eu honro meu Pai" (cf. v 29;. 4:34; 5:19, 30; 06:38; 14:31; 15:10; 17: 4; Mt 

3:17; 17: 5.), Ele lhes disse. Obviamente, então, Ele não poderia ter sido endemoninhado, 

já que nenhuma pessoa possuída pelo demônio poderia honrar a Deus. 



Ironicamente, por sua desonra de Jesus, os judeus estavam desonrando o próprio Deus 

quem reivindicou como seu Pai. Mais cedo Jesus lhes tinha dito: "Se Deus fosse o vosso 

Pai, você me ama, porque eu saí e vim de Deus, por que eu não vim mesmo por mim 

mesmo, mas ele me enviou" (v. 42). "Aquele que não honra o Filho," Jesus advertiu: "não 

honra o Pai que o enviou" (05:23; cf. 15:23; 1 João 2:23).Assim, é só aqueles que honram 

o Filho a quem as honras da casa do pai, em troca (12:26; cf. 1 Cor 12: 3.). 

Ao contrário de seus adversários, que se exaltaram (05:44; 07:18; cf. 0:43; Matt. 23: 5; 

Lucas 16:15), Jesus se não buscar a Sua própria . glória Se isso tivesse sido seu desejo, 

ele poderia mantiveram-se no céu e continuou na glória divina que tinha sido Sua desde 

toda a eternidade (João 17: 5, 24). Cristo, porém, não veio à Terra em busca de sua própria 

elogios, mas "para buscar e salvar o que estava perdido" (Lucas 19:10); para "tirar os 

pecados de muitos" (Heb 9:28; cf. Is 53: 11-12..); e para "salvar o seu povo dos seus 

pecados" (Mat. 1:21). O Criador onipotente (João 1: 3; Colossenses 1:16; Hebreus 1: 2.) 

E sustentador (Colossenses 1:17; Heb. 1: 3) do universo 

  

Esquerda trono do Pai acima, 
Tão livre, tão infinito Sua graça; 
Esvaziou-se de tudo, mas o amor, 
E sangrou por raça indefesa de Adão. 

(Charles Wesley, "E pode ser que eu ganhe") 

  

Embora Jesus não buscou sua própria glória, há Alguém que procura honra para o 

Filho-Pai. Ao contrário dos homens pecadores, Ele julga com razão, e determinou que 

seu filho é digno de glória. Tanto no batismo de Cristo (Mt 3:17.) E na Sua transfiguração 

(Mt 17: 5.), O Pai do Filho disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me 

comprazo." Porque o Filho obediente, humilhou-se até mesmo ao ponto da morte na cruz, 

Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao 

nome de Jesus se dobre todo joelho, daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, 

e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. (Filipenses 

2: 9-11.) 

Em uma contrapartida Antigo Testamento para que a passagem, o salmista descreveu 

glorificação do Pai do Filho: 

  

Mas, quanto a mim, eu tenho o meu Rei 
Após a Sião, meu santo monte. 
Eu certamente irá contar do decreto do Senhor: 
Ele me disse: "Tu és meu Filho, 
Hoje te gerei. 
Pede-me, e eu te darei as nações por herança, 
E o próprio confins da Terra como sua posse. 
Você deve quebrá-los com uma vara de ferro, 
Você deve quebrar-los como barro. " 
Agora, pois, ó reis, mostrar discernimento; 
Tome aviso, juízes da terra. 
Adorar o Senhor com reverência 



E se alegrar com tremor. 
Faça homenagem ao Filho, que Ele não fica com raiva, e você perecer no caminho, 
Para a sua ira em breve poderá ser acesa. 
Bem-aventurados todos os que nele se refugiam! (Sl. 2: 6-12) 

  

Nessa mesma linha, o Salmo 110: 1 diz: "O Senhor disse ao meu Senhor: '. Senta-te à minha 

direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés'" E em Isaías 52:13, o Pai 

declarou do Filho "Eis o meu servo prosperará, Ele será alto e elevado e muito elevado." . 

Depois de Sua morte e ressurreição, Cristo ascendeu ao lugar de suprema honra na mão direita 

do Pai (Mateus 26:64; Atos 2: 33-35; 5:31; 7: 55-56; Rom 8:34; Ef. . 1:20; Cl 3:. 1; Hebreus 

1: 3; 8: 1; 10:12; 12: 2; 1 Pedro 3: 21-22). 

Para aqueles que honram e glorificam pela obediência à Sua chamada para a salvação, 

Jesus prometeu: "Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha 

palavra, nunca verá a morte." Amém, amém ( verdade, em verdade), como ele sempre 

faz no Evangelho de João (cf. vv 34, 58; 1:51; 3:. 3, 5, 11; 05:19, 24-25; 6:26, 32, 47, 53; 

10: 1, 7 ; 12:24; 13:16, 20-21, 38; 14:12; 16:20, 23; 21:18), introduz uma declaração de 

grande importância. Aquele que mantém sua palavra (ou seja, obedece;. cf. v 55; 14:15, 

21, 23-24; 15:10, 20; Mt 5:19) é um verdadeiro filho de Deus (João 1:12 ), em Seu reino 

(3: 3-5), e é o Seu verdadeiro discípulo (8:31), que nunca vai experimentar a separação 

eterna de Deus (Apocalipse 02:11; 20: 6; cf. 20:14; 21 : 8). Para Nicodemos, Jesus 

declarou: "Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo 

aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna" (João 3:16). Em 5:24 Ele reiterou 

que a verdade: "Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê 

naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da 

morte para a vida. " Jesus é "o pão que desce do céu, para que se possa comer dele e não 

morrer" (06:50). Consolando Marta após a morte de seu irmão Lázaro, o Senhor declarou: 

"Eu sou a ressurreição ea vida; quem crê em mim viverá ainda que morra, e todo aquele 

que vive e crê em mim nunca morrerá" (11: 25-26). 

A declaração de Jesus aqui é apenas outra maneira de expressar a verdade de que a vida 

resultados eternos de humilde e obediente, crendo na Sua Palavra e segui-Lo (Mateus 

19:29; 25:46; João 3: 15-16., 36; 04:14 ; 05:24; 06:27, 40, 47, 54, 63, 68; 10:10, 28; 17:.. 

2-3; Rm 5:21; 06:23; 1 Tm 1.16; 1 João 5: 11-12). Mesmo para estes que 

desdenhosamente rejeitaram Seu evangelho e desonrado Ele, Jesus ainda graciosamente 

oferecido a vida eterna: uma outra oferta que se intensificou a gravidade de sua sentença 

eterna, se eles o rejeitaram (Lucas 12: 47-48). 

O Duvidando 

Os judeus disseram-lhe: "Agora sabemos que tens demônio 

Abraão morreu, e também os profetas;. '. Se alguém guardar a 

minha palavra, nunca provará a morte" e Você diz:Certamente 

você não é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu Os 

profetas morreram também,? Quem te fazes tu por ser " Jesus 

respondeu: "Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é 

nada, é meu Pai, que me glorifica, de quem você diz:" Ele é o 

nosso Deus '; e você não vim a conhecê-lo, mas eu conheço-o, e 

se Eu digo que eu não conheço, serei um mentiroso como vocês, 

mas eu sei que Ele e manter sua palavra. O seu pai Abraão exultou 



por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. " Então os judeus 

disseram-lhe: "Você ainda não são cinqüenta anos, e viste 

Abraão?" Jesus disse-lhes: «Em verdade, em verdade vos digo 
que, antes que Abraão existisse, eu sou." (8: 52-58) 

Ao ouvir as palavras de Jesus em um sentido estritamente literal e terrestre, os 

incrédulos judeus retrucou, "Agora sabemos que tens demônio Abraão morreu, e 

também os profetas;. E você diz que, se alguém guardar a minha palavra, nunca 

provará a morte. ' Certamente você não é maior do que o nosso pai Abraão, que 

morreu Os profetas morreram também,? Quem te fazes tu por ser "Nem o patriarca 

reverenciado Abraão nem nenhum dos profetas tinham o poder de derrotar a morte, uma 

vez que todos eles tinham morrido . Arremessando próprias palavras de Jesus para ele, se 

alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte, os líderes judeus, indignada 

exigiu, "Certamente você não é maior do que o nosso pai Abraão ou os 

profetas que morreram; quem te fazes tu fora para ser? " Ou: "Quem você pensa que 

é?" O tom de seu questionamento é obviamente abusiva; eles tinham certeza de que 

apenas uma pessoa possuída pelo demônio poderia fazer uma reivindicação tão estranho. 

Com calma e pacientemente, Jesus repetiu a verdade Ele tinha declarado nos versículos 

49 e 50: ". Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada; ele é o meu Pai, 

que me glorifica" Ele não estava procurando a sua própria glória, mas foi seguro no 

conhecimento de que o Pai ... glorifica -Lo. A afirmação de Jesus não eram os de um 

endemoninhado ou um maníaco, porque a glória Ele possui não era mau ou satânico, mas 

divina. Foi Sua por Sua eterna relação a Seu Pai (17:24) -o muito Uma das quais os 

líderes judeus disse: "Ele é o nosso Deus." Para eles piamente afirmam conhecer a Deus, 

enquanto blasfemando e rejeitando o Seu Filho foi ridícula. Por isso Jesus, apontar o 

óbvio, novamente, claramente lhes disse: Você não veio a conhecê-lo. Apesar de sua 

pretensão exterior, que não conhecem a Deus; eles eram filhos de Satanás (v. 44). Sua 

ilusão era que eles eram filhos de Deus e que Jesus estava em aliança com o diabo (cf. 

Mat. 12:24). 

Apesar da oposição feroz dos seus adversários e o desfecho iminente, Jesus se recusou a 

voltar para baixo ou negar que Ele sabia que o Pai. "Eu o conheço", afirmou, "e se eu 

disser que eu não conheço, eu serei Um mentiroso como você, mas eu sei Ele e manter 

a sua palavra ". Eles eram mentirosos porque eles afirmaram conhecer a Deus quando 

na verdade não o fez; Jesus teria sido um mentiroso se ele havia negado conhecer a Deus, 

a quem Ele sabia em uma unidade profunda e eterna (cf. 1:18; 07:29; 10:15; 11:27 

Matt.). O Senhor manteve a verdade de seu conhecimento divino de Seu Pai, como um 

em natureza com Ele, porém, tornou-se o problema para o qual eles tentaram assassiná-

lo (cf. João 19: 6-7). 

Em contraste com a sua rejeição dEle, o Senhor lhes disse: "Abraão, vosso pai, exultou 

por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se." Hebreus 11:13 registros que Abraão viu e 

congratulou-se o dia de Cristo.Ele viu em seu filho Isaque o início do cumprimento da 

Sua aliança com ele de Deus (Gn 12: 1-3; 15: 1-21; 17: 1-8), que culminaria na vinda do 

Messias. Mais uma vez (cf. vv. 39-40), Jesus contrastou o comportamento dos seus 

adversários com a de seu patriarca, provando que eles não eram filhos espirituais de 

Abraão. Eles queriam matar o próprio Um em cuja vinda Abraão alegrou-se (cf. v. 37). 



Teimosamente persiste em sua incompreensão das palavras de Jesus, os judeus 

disseram-lhe: "Você ainda não são cinqüenta anos, e viste Abraão?" Abraão tinha 

vivido mais de dois milênios antes;Jesus não poderia tê-lo visto. Eles também torceu Suas 

palavras; o Senhor não tivesse dito que tinha visto Abraão, mas que Abraão teve 

(profeticamente) visto. Note-se que 'declaração de que Jesus era os judeus Ainda não 

tens cinquenta anos não especifica de Jesus idade exata, mas sim coloca um limite 

superior sobre ele. O Senhor teria sido apenas em seus trinta anos, uma vez que Ele era 

de cerca de trinta anos quando começou Seu ministério (Lucas 3:23). 

Resposta culminante de Jesus, "Em verdade, em verdade eu vos digo: antes que 

Abraão existisse, eu sou", era nada menos do que uma reivindicação de plena 

divindade. O Senhor levou mais uma vez para si o nome sagrado de Deus (veja a 

discussão sobre 08:24 no capítulo 29 do presente volume). Obviamente, como o Deus 

eterno (João 1: 1-2), Ele já existia antes da época de Abraão. Homer Kent explica: "Ao 

utilizar o intemporal 'eu sou' em vez de 'eu era,' Jesus transmitida não só a idéia da 

existência antes de Abraão, mas intemporalidade-a própria natureza do próprio Deus (Ex. 

03:14)" ( Luz nas Trevas [Grand Rapids: Baker, 1974], 128-29). 

O Desafio 

Por isso, eles pegaram em pedras para lhe atirarem, (08:59) 

Os líderes judeus entendida a afirmação de Jesus perfeitamente. Em resposta, o seu ódio 

inflamado em violência. Enfurecido pelo que percebiam como uma blasfêmia (cf. 10:33), 

eles tomaram a lei em suas próprias mãos e pegaram em pedras para lhe atirarem (cf. 

Lev. 24:16). 

Aqui é o aperto de incredulidade tão poderosa que, em face de evidências irrefutáveis que 

eles não estavam dispostos a aceitar que, como Deus em carne humana, Jesus foi incapaz 

de cometer blasfêmia; em vez todas as Suas reivindicações, não importa o quão 

surpreendente, eram absolutamente verdadeiro. É irônico que os líderes religiosos judeus, 

aparentemente tão apaixonados pela honra de Deus que eles estavam prontos para atirar 

pedras em um blasfemador, eram, na verdade, acusando o próprio Deus de blasfemar 

contra Deus. 

O Desaparecimento 

mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. (8: 59b) 

Significativamente, o Senhor não protestou que ele tinha sido mal 

interpretado. Claramente, ele estava afirmando ser Deus. Desde a sua hora de morrer 

ainda não tinha chegado (João 07:30; 08:20; 13: 1),Jesus não se permitiria ser morto, mas 

sobrenaturalmente se escondeu e saiu do templo (cf. Lucas 4:30 ). (Descrição breve e 

simples de João desta fuga milagrosa é uma reminiscência de como ele registra outros 

eventos sobrenaturais em seu evangelho-cf. João 6:11, 19.) Assim termina esse diálogo 

trágico entre Jesus e os líderes religiosos judeus condenados. 

Como nesta ocasião, por isso sempre é que existem apenas duas respostas possíveis para 

as pretensões de Jesus. Uma delas é a aceitá-los como verdadeiros, e se prostrarão diante 



Dele em humilde e fé arrependido, confessando-O como Senhor e Salvador. A outra 

resposta, ilustrado por adversários de Jesus nesta passagem, é a de endurecido, amarga 

rejeição. O trágico resultado, com medo de que a resposta será a condenação eterna no 

inferno. Como Jesus alertou sobriamente ", eu disse isso, para que você vai morrer em 

seus pecados, pois se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados" (08:24). 

 

 

33. Jesus abre os olhos do cego (João 9: 1-

12) 

Como Ele passou, Ele viu um homem cego de nascença. E os seus 

discípulos lhe perguntaram: "Mestre, quem pecou, este ou seus 

pais, para que nascesse cego?" Jesus respondeu: "Não era nem de 

que este homem pecou, nem seus pais; mas foi para que as obras 

de Deus se manifestasse nele Temos de trabalhar as obras daquele 

que me enviou, enquanto é dia;. Noite é vem, quando ninguém 

pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. 

" Quando Ele tinha dito isto, cuspiu no chão, e fez lodo com a 

saliva, e aplicada a argila para os olhos, e disse-lhe: "Vai, lava-

te no tanque de Siloé" (que é traduzido Enviado). Então ele foi 

embora e lavou-se e voltou vendo. Por isso, os vizinhos e aqueles 

que antes o viam como um mendigo, diziam: "Não é este o que 

costumava sentar-se e implorar?" Outros diziam: "Este é ele", 

outros ainda estavam dizendo: "Não, mas ele é como ele." Ele 

continuou dizendo: "Eu sou o único." Então eles estavam dizendo-

lhe: "Como, então, foram os olhos abertos?" Ele respondeu: "O 

homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-

me: Vai a Siloé e lavagem '; então eu fui embora e lavou-se e fiquei 

vendo." Eles disseram-lhe: "Onde ele está?" Ele disse: "Eu não 
sei." (9: 1-12) 

A doença é um efeito universal da queda, como resultado do que o pecado, morte e 

decadência existem neste mundo imperfeito. Ele aflige todos os seres humanos, 

lembrando periodicamente a cada um deles que eles "são apenas pó" (Sl. 103: 14), e que 

um dia "ao pó [eles] voltará" (Gn 3:19). Não importa o quão cuidadoso ou de saúde 

consciente pessoas tentam ser, em última análise, a doença é inevitável. 

Ao longo da história surtos maciços da doença ter destruído a vida de milhões. No século 

XIV, a Peste Negra infame (peste bubônica) matou cerca de um terço a metade da 

população da Europa. No século XIX, o dobro de soldados da Guerra Civil morreram de 

doenças como foram mortos em combate. E no século XX, a epidemia de gripe de 1918-

1919 alegou 30-50000000 vidas, superando o número de pessoas que morreram na 

Primeira Guerra Mundial. Mesmo hoje, com muitas doenças não mais uma ameaça, o 

vírus da SIDA continua a matar milhares de pessoas, como os acidentes, câncer e 

problemas cardíacos. Aqueles que dedicam suas vidas a doenças que pesquisam e tratam 



são mantidos no maior respeito entre seus pares. E com razão, uma vez que proporcionam 

defesa da linha de frente da sociedade contra a doença física onipresente. 

Apesar de todas as tecnologias sofisticadas que eles utilizam, os profissionais médicos 

modernos são limitados na quantidade de cura que em última instância pode oferecer. Os 

avanços científicos dos últimos tempos certamente são impressionantes, mas eles só 

podem fazê-lo muito em atrasar a morte. Deus, por outro lado, não é de todo limitado em 

sua capacidade de curar. Como em tudo na vida, Ele é perfeitamente soberano sobre 

doença e saúde (cf. Deut. 32:39). Ele tem o poder de fazer "o que lhe agrada" (Sl 115: 3.) 

E, em determinados momentos históricos, Ele escolheu para curar de maneira 

sobrenatural. 

Embora rara e confinado a períodos limitados, exemplos de cura milagrosa de Deus são 

registrados no Antigo Testamento. Deus curou Naamã da lepra (2 Reis 5: 1-14), Ezequias 

de uma doença terminal (2 Reis 20: 1-11), os israelitas de picadas de cobras venenosas 

(Num. 21: 6-9), Sara, Leah, e Rachel de infertilidade (Gen. 21: 1-2; 29:31; 30:22), e do 

trabalho de um enfermidade debilitante (Jó 42:10). Além disso, três indivíduos mortos 

foram restauradas para a vida: o filho da viúva de Sarepta (1 Reis 17: 17-24), o filho da 

mulher sunamita (2 Reis 4: 18-37), e um homem cujo corpo foi jogado na sepultura de 

Eliseu (2 Reis 13:21). 

No Novo Testamento, no livro de Atos também registra exemplos de curas 

divinas. Através dos apóstolos, e para autenticar-los como mensageiros da verdade de 

Deus (. Cf. 2 Cor 12:12), Deus curou os homens coxos, tanto em Jerusalém (Atos 3: 6), e 

em Listra (14: 8-10), os doentes em quem a sombra de Pedro caiu (5: 15-16), muitos 

indivíduos paralisados na Samaria (8: 7), aqueles que tocou lenços e aventais de Paulo 

(19: 11-12), e o pai de Públio, na ilha de Malta (28: 8-9). Além disso, Dorcas (9: 36-43) 

e Eutychus (20: 9-12) foram restaurados para a vida. Além do ministério apostólico no 

registro de Atos, os milagres estão ausentes da Escritura até os eventos de retorno do 

Senhor profetizou em Apocalipse. 

De longe, a maior manifestação de cura milagrosa na história ocorreu durante o ministério 

terreno do Senhor Jesus Cristo. Nada nem remotamente perto da exibição milagrosa 

através Dele já ocorreu, e com razão. Tem sido dito que Ele praticamente banido doença 

da Palestina durante esse tempo em uma explosão de curas milagrosas (cf. Mt 4: 23-25; 

8:16; 09:35; 12:15; 14: 35-36.; 15 : 30; Lc 6: 17-19; 7:21; 9:11; João 21:25) por várias 

razões vitais e propósitos:. que cumpriu a profecia messiânica (Matt 08:17), autenticado 

Seu ministério messiânico (11: 2 -5; cf. João 20: 30-31; Atos 2:22), glorificaram a Deus 

(João 9: 3; 11: 4), e, mais significativamente, demonstrou a Sua divindade (Marcos 2: 7, 

10). 

Havia pelo menos seis grandes características do ministério de cura de Jesus. Em primeiro 

lugar, Jesus curou com apenas uma palavra ou touch (Mateus 8: 5-13, 15; 9:. 6, 20-22; 

14: 35-36; 20:34; Marcos 5: 24-29; Lucas 13:10 -13; João 5: 1-9). 

Em segundo lugar, Jesus curou instantaneamente (Mateus 8: 3, 13, 15; 9: 6-7., 28-30; 

15:28, 30-31; 17:18; 20:34; Marcos 3: 1-5; 5 : 29; 7: 33-35; Lucas 13: 10-13; 17:14; 04:53 

João; 5: 9); ao contrário de algumas das alegadas curas de curandeiros modernos, 

nenhuma das suas curas eram progressiva ou gradual. Assim, não havia dúvida de que 

eram verdadeiros milagres, não recuperações naturais ao longo do tempo. 



Em terceiro lugar, Jesus curou completamente. Por exemplo, depois que Ele curou Pedro 

da mãe-de-lei ", ela imediatamente se levantou e esperou sobre eles" (Lucas 

4:39). Quando Jesus curou um paralítico certo, o homem também "levantou-se e 

imediatamente pegou o pallet e saiu à vista de todos" (Marcos 02:12; cf. João 5: 9). Como 

resultado imediato de curas de Jesus a serra cegos, os coxos caminhavam, os leprosos 

foram purificados, os surdos ouviram, tudo tendo sido completamente restaurada a 

integridade física (3: 2; 07:31; 09:16; 11:47 ; Atos 2:22). 

Em quarto lugar, Jesus curou a todos que vieram a Ele. Ao contrário de curandeiros falsos 

contemporâneos, Ele não deixou desapontados, as pessoas não cicatrizadas em seu 

rastro. Lucas 4:40 registra que "enquanto o sol estava se pondo, todos aqueles que tiveram 

qualquer que estavam doentes com várias doenças lhos traziam; e impondo as mãos sobre 

cada um deles, curava-los" (cf. 09:11 ). 

Em quinto lugar, Jesus curou, doenças e enfermidades não-padecimentos invisíveis, como 

dor lombar, palpitações cardíacas, dores de cabeça e físicas orgânicos. Ele restaurou e 

substituído pernas aleijadas (Mat. 11: 5), mãos murchas (12: 10-13), espinhas dobradas 

(Lucas 13: 10-13), os olhos dos cegos (Mt 9: 28-30.), E ouvidos surdos (Marcos 7: 32-

37). Nenhuma enfermidade foi além de seu poder, de modo que Ele curou "todo tipo de 

doença e todo tipo de enfermidades entre o povo" (Mat. 04:23). 

Finalmente, ao contrário falsificações modernas, Jesus levantou os mortos (Marcos 5: 22-

24, 35-43; Lucas 7: 11-16; João 11: 43-44; cf. Mt 11: 5.). 

A cura do cego nesta passagem de Jesus não pode ser explicada por outra coisa senão Sua 

milagrosa, o poder divino. (Uma vez que durante a sua encarnação Jesus voluntariamente 

entregou o exercício independente de seus atributos divinos, a Bíblia diz que seu poder 

era reconhecidos pela autoridade do Pai [Matt 12:28;. Lucas 5:17; 11:20; João 5 19; Atos 

2:22; 10:38], e entregue a ele pelo Espírito Santo [Lucas 04:14; Mateus 12: 22-32]) Não 

poderia ter sido uma recuperação natural da visão, uma vez que o.. homem era cego de 

nascença (9: 1) e viu imediatamente (v. 7). Nem poderia ter sido um resultado de 

tratamento médico, uma vez que a cura para a cegueira foi muito além do conhecimento 

médico limitado de tempo. 

O fluxo da conta cai em quatro elementos: o problema, a propósito, o poder, e a 

perplexidade. 

O Problema 

Como Ele passou, Ele viu um homem cego de nascença. (9: 1) 

Alguns conectar a frase como Ele passou por com a narrativa anterior, e coloque esta 

cura imediatamente após Jesus saiu do templo (8:59). A formulação, contudo, é 

suficientemente geral para que o momento exacto e a localização da cura não pode ser 

determinada. Uma vez que Jesus enviou o cego para lavar no tanque de Siloé (v. 7), o 

incidente deve ter ocorrido em Jerusalém. O templo era um local privilegiado para 

mendigos (cf. Mt 21:14; Atos 3: 1-10.), Uma vez que as pessoas que vêm lá para adoração 

seria mais propensos a dar-lhes esmola. O templo também era um lugar onde grandes 

multidões se reuniram. Possivelmente, então, o Senhor encontrou este homem ao lado do 

templo. 



A cegueira era uma ocorrência muito comum no mundo antigo (cf. Lev 19:14; 21:18; Dt 

27:18; 28:29; 2 Sam 5:... 6, 8; Jó 29:15); eo desleixado cegos foram reduzidos à 

mendicância (cf. Marcos 10:46).Como Isaías 42: 7 previu que o Messias faria, Jesus deu 

vista aos cegos, em várias ocasiões (Mateus 9: 27-28; 11:. 5; 12:22; 15: 30-31; 20: 30-34; 

21:14; Marcos 8: 22-25; Lc 4:18). 

O texto não diz como os discípulos sabiam que esse homem tinha sido cego de 

nascença (v. 2). Presumivelmente, ele era uma figura familiar o suficiente para que seu 

passado era de conhecimento comum.Ou o cego se pode ter dito a eles. Em ambos os 

casos, este é o único caso registrado nos evangelhos de Jesus cura alguém que se diz ter 

tido uma condição congênita. 

O Objetivo 

E os seus discípulos lhe perguntaram: "Mestre, quem pecou, este 

ou seus pais, para que nascesse cego?" Jesus respondeu: "Não era 

nem de que este homem pecou, nem seus pais; mas foi para que as 

obras de Deus se manifestasse nele Temos de trabalhar as obras 

daquele que me enviou, enquanto é dia;. Noite é vem, quando 

ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do 
mundo. " (9: 2-5) 

A condição do homem cego criou um dilema teológico nas mentes dos discípulos. A 

questão que se colocam, "Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse 

cego?" assumiu a doutrina judaica popular que o sofrimento físico de qualquer pessoa é 

o resultado direto do pecado pessoal. Por isso eles viram apenas duas possíveis 

explicações para a sua condição: ou os pecados de este homemou os de seus pais tinha 

causado sua cegueira. 

Mas o homem, tendo nascido cego, não poderia ter sido responsável por sua condição, a 

menos que ele, de alguma forma pecou antes de ele nascer. Talvez os discípulos 

considerou que uma possibilidade, uma vez que a visão de que as crianças podiam pecar, 

ainda no ventre era generalizada no judaísmo contemporâneo. Além disso, alguns judeus 

helenistas, influenciado pela filosofia grega, defendeu a preexistência da alma. Por isso, 

eles acreditavam que as pessoas poderiam ser punidos nesta vida pelos pecados cometidos 

em uma existência anterior. (A Bíblia, é claro, rejeita tais pontos de vista.) Por outro lado, 

se os pais do homem foram responsáveis, isso não parece justo que seu filho deve ser 

punido pelo seu pecado. 

Raciocínio dos discípulos, embora não completamente ilógico, foi baseado em uma 

premissa falsa. Certamente, é verdade que o sofrimento em geral, é em última análise, um 

resultado do pecado em geral. E também é verdade que uma doença específica às vezes 

pode ser a consequência directa de um pecado específico. Miriam, por exemplo, foi 

acometido de lepra para se rebelar contra a autoridade de Moisés (Num. 12:10). Jesus já 

havia advertido o homem curou na piscina de Betesda: "Eis que já estás curado; não 

peques mais, para que nada pior acontece com você" (João 5:14). O apóstolo Paulo 

também disse aos coríntios, que estavam participando da Ceia do Senhor indignamente, 

"há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram" (1 Cor. 11:30). 



Tragicamente, também há momentos em que as crianças são obrigadas a sofrer as 

conseqüências naturais de escolhas pecaminosas de seus pais. Por exemplo, os olhos dos 

bebês nascidos de mulheres que têm gonorréia pode ser infectado quando passam pelo 

canal do parto. Se os olhos dos bebês não são tratados medicamente após o nascimento, 

cegueira podem resultar. A saúde do bebê também pode ser afetado negativamente pelo 

fumo das mães, beber em excesso ou abuso de substâncias durante a gravidez. 

Os discípulos também podem ter sido pensando em certas passagens do Antigo 

Testamento em que Deus parece prometer punição sobre as crianças para os pecados de 

seus pais. Em Êxodo 20: 5 Deus disse a Israel: "Eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, 

que visito a iniqüidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me 

odeiam." Êxodo 34: 7 repete o aviso de que Deus "de modo nenhum o deixar impunes os 

culpados, que visito a iniqüidade dos pais nos filhos e nos netos, até a terceira e quarta 

gerações" (cf. Nm 14:18; Dt 5.. : 9). 

Tais passagens, no entanto, deve ser entendido em sentido nacional ou social. O ponto é 

que o efeito corruptor de uma geração perversa se infiltra em gerações subseqüentes. Isto 

é axiomático, uma realidade óbvia. A idéia de que uma criança serão punidos pelos 

pecados de seus pais é um conceito estranho às Escrituras. Deuteronômio 24:16 

comandos: "Os pais não devem ser condenados à morte por seus filhos, nem os filhos ser 

condenado à morte por seus antepassados; todos devem ser condenados à morte por seu 

próprio pecado" (cf. 2 Cr 25: 4.) . Por meio de Jeremias Deus declarou: "Naqueles dias 

não dirão mais uma vez, 'Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se 

embotaram. Mas todo mundo vai morrer por sua própria iniqüidade; cada homem que 

comer uvas verdes os dentes será definido na borda "(Jer 31: 29-30.). Ezequiel 18:20 

acrescenta: "A pessoa que pecar, essa morrerá O filho não levará a iniquidade do pai, nem 

o pai levará a iniquidade do filho;. A justiça do justo será em cima de si mesmo, e o 

impiedade do ímpio cairá sobre si mesmo ". 

As gerações subseqüentes ("para o terceiro e quarto" [Ex. 34: 7]) das crianças, no entanto, 

têm sofrido as conseqüências da desobediência de uma geração anterior. Os filhos 

hebreus do Êxodo, por exemplo, sofreu com quarenta anos de peregrinação no deserto 

por causa dos pecados da geração dos seus pais. Séculos mais tarde, quando os reinos do 

norte e do sul foram levados para o cativeiro, gerações de crianças sofreu pelos pecados 

de seus antepassados. 

Jesus 'resposta, "Não era nem de que este homem pecou, nem seus pais; mas foi para 

que as obras de Deus se manifestasse nele", expôs o erro nos discípulos 

pensamento. Nem sempre há uma relação directa entre o sofrimento eo pecado 

pessoal. Quando Jó would-be conselheiros lançaram sua causa para o seu sofrimento 

desse pressuposto errado, eles lhe causou sofrimento desnecessário (cf. Job 13: 1-13; 16: 

1-4) e, finalmente, recebeu uma repreensão de Deus (42: 7) . Em outra ocasião, Jesus 

ensinou que nem esses galileus quem Pilatos abatidos no templo, nem aqueles que 

morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles (Lucas 13: 1-5) sofreram esses efeitos 

mortais, porque eles eram pecadores, como particularmente vis Sua audiência teve 

presunçosamente assumido. Em vez disso, o Senhor usou esses dois incidentes para 

advertir seus ouvintes que todos os pecadores, incluindo eles, a morte rosto, e quando se 

trata pereceria a menos que eles se arrependeram e confiava nele. 



A verdade era que, como Jó (Jó 1, 2), o cego foi atingida de modo que as obras de Deus 

se manifestasse nele. Mas, como FF Bruce observa, 

Isso não quer dizer que Deus deliberAdãoente causado a criança nascesse cego, a fim de 

que, depois de muitos anos, a sua glória deve ser exibido na remoção da cegueira; pensar 

assim seria novamente uma aspersão sobre o caráter de Deus. Isso significa que Deus 

anulou o desastre de cegueira da criança de modo que, quando a criança cresceu para a 

maturidade, ele poderia, recuperando sua visão, verás a glória de Deus, na face de Cristo, 

e outros, vendo esta obra de Deus, pode voltar-se para a verdadeira luz do mundo. ( O 

Evangelho de João [Grand Rapids: Eerdmans, 1994], 209) 

Deus soberanamente escolheu usar aflição desse homem para a Sua própria glória. 

Tendo abordado o seu mal-entendido e introduziu a questão de fazer a obra de Deus, Jesus 

afirmou-o como prioridade, dizendo aos discípulos: "Temos de trabalhar as obras 

daquele que me enviou." Seu foco foi para trás, em analisar como o cego foi estar em 

sua condição; a preocupação do Senhor foi para a frente, em colocar o poder de Deus em 

exposição para o benefício do homem. Como observado na discussão de 4: 4 no capítulo 

11 deste volume, João freqüentemente usado o verbo dei ( deve ) para descrever 

cumprimento ativa de Jesus da missão que Lhe foi dado pelo Pai (cf. 03:14; 10:16; 12:34; 

20: 9).Aqui o pronome plural que inclui os discípulos, que também foram habilitadas a 

fazer as obras do Pai que enviou Jesus. 

A frase , enquanto é dia transmite uma sensação de urgência (cf. 07:33; 11: 9-10; 12:35; 

13:33). Refere-se ao curto espaço de tempo (apenas alguns meses permaneceu até a 

crucificação) que Jesus ainda seria fisicamente presente com os discípulos. Depois disso, 

ele disse, "a noite vem, quando ninguém pode trabalhar" , em referência ao seu ser 

tirado dos discípulos em morte. Eles, então, ser ultrapassado pela escuridão (cf. 12:35) e 

incapaz de trabalhar (cf. 20:19;. Matt 26:56), até a vinda do Espírito Santo no dia de 

Pentecostes, mais uma vez deu-lhes poder para ministrar . 

Mas enquanto Jesus ainda estava no mundo, Ele era a Luz do mundo. O Senhor, é 

claro, não deixou de ser a Luz do mundo, depois de sua morte, uma vez que Ele 

carregava em seu ministério por meio dos discípulos (Mat. 28 : 18-20). No entanto, aquela 

Luz brilhou mais clara e brilhantemente durante Seu ministério terreno. O que Jesus disse 

aos discípulos se aplica a todos os crentes. 

Eles são para servir a Deus com um senso de urgência ", fazendo o máximo de [seu] tempo, 

porque os dias são maus" (Ef 5:16; cf. Col.. 4: 5). O pastor puritano nobre Richard Baxter 

capturado esse sentido de urgência, quando escreveu: "Eu preguei como nunca deixe de 

pregar novamente, e como um homem morrendo de vontade de morrer os homens" (citado 

em IDE Tomé, um puritano de Ouro Tesouro[Edinburgh: Banner da Verdade , 1977], 223). 

O Poder 

Quando Ele tinha dito isto, cuspiu no chão, e fez lodo com a saliva, 

e aplicada a argila para os olhos, e disse-lhe: "Vai, lava-te no 

tanque de Siloé" (que é traduzido Enviado). Então ele foi embora 
e lavou-se e voltou vendo. (9: 6-7) 



Aquele que é a Luz espiritual do mundo também forneceria luz física por este homem que 

tinha vivido toda a sua vida na escuridão. A cura é, portanto, uma parábola viva, 

ilustrando o ministério de Jesus como a Luz que brilha em um mundo de escuridão 

espiritual (cf. 1: 5). 

Tendo terminado seu diálogo com os discípulos, o Senhor cuspiu no chão, e fez lodo 

com a saliva, e aplicada a argila do cego olhos, e disse-lhe: "Vai, lava-te no tanque 

de Siloé." Jesus tinha anteriormente utilizado Sua saliva na cura de um surdo e mudo 

(Marcos 7:33) e um homem cego (8:23), mas só aqui que Ele fez barro com a saliva. Por 

que Ele fez isso não é indicado. Alguns dos primeiros padres da Igreja interpretaram as 

ações de Jesus à luz de Gênesis 2: 7. Nesse caso, fazendo com que o barro vai simbolizar 

o Senhor da criação de um novo par de olhos em funcionamento, para substituir aqueles 

que nunca tinha visto. Mas, como Leon Morris, observa que "Jesus fez os milagres com 

uma mão soberano e Ele não pode ser limitada por regras de procedimento Ele curou 

como quis." (O Evangelho Segundo João, A Commentary New International sobre o 

Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 480). 

O tanque de Siloé, que foi recentemente redescoberto (para um relatório sobre esta 

descoberta, consulte "O tanque de Siloé Revelado", 

www.bibleplaces.com/poolofsiloam.htm), foi localizado perto do canto sudeste da 

muralha da cidade. A água fluiu a ele a partir da primavera Giom, localizada no vale do 

Cedron. Temendo um cerco pelos assírios (2 Crônicas 32: 4.), Ezequias tinha construído 

um túnel a partir da fonte de Giom para a piscina de Siloé (2 Reis 20:20), para garantir 

um abastecimento contínuo de água. Foi a partir do tanque de Siloé que o sumo sacerdote 

tirou água durante a Festa dos Tabernáculos (cf. a discussão de 7:37 no capítulo 26 deste 

volume). 

Nota entre parêntesis de João chama a atenção para o significado do nome de Siloé, que 

translitera uma palavra hebraica que significa enviados. 

O nome provavelmente se originou por causa da água enviada para a piscina (via túnel de 

Ezequias) da fonte de Giom. Mas, como o seu uso na Festa dos Tabernáculos sugere, o nome 

também simboliza as bênçãos que Deus enviou a Israel. Aqui ela simboliza a bênção final de 

Deus para a nação: Jesus, o Messias, o Enviado de Deus (5:24, 30, 36-37; 6: 38-39, 44, 57; 

07:16, 28-29, 33; 08:16, 18, 26, 29, 42; 11:42; 12: 44-45, 49; 13:20; 14:24; 15:21; 16: 5; 17: 

8, 18, 21, 23, 25; 20:21;. Matt 10:40; Marcos 09:37; Lucas 4:18; 09:48; 10:16). Infelizmente, 

assim como seus antepassados "rejeitou as águas mansas de Siloé [Siloé]" (Is. 8: 6), assim 

também fez as pessoas rejeitam Jesus, o verdadeiro Siloé, que foi enviado por Deus para 

salvar os pecadores perdidos (Lucas 19 : 10). 

Como Jesus instruiu, o cego obedientemente foi embora e lavados na piscina, e voltou 

vendo. Sua resposta ao mandamento do Senhor simboliza a obediência que marca 

genuína fé salvadora (Rom. 1: 5; 15:18; 16:26; Hebreus 5: 9.) -que ele iria em breve 

manifesto (veja a discussão de vv 35-38 no capítulo 35 deste volume).. 

A perplexidade 

Por isso, os vizinhos e aqueles que antes o viam como um mendigo, 

diziam: "Não é este o que costumava sentar-se e 

implorar?" Outros diziam: "Este é ele", outros ainda estavam 



dizendo: "Não, mas ele é como ele." Ele continuou dizendo: "Eu 

sou o único." Então eles estavam dizendo-lhe: "Como, então, 

foram os olhos abertos?" Ele respondeu: "O homem que se chama 

Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me:" Vá para Siloé e 

lavar '; então eu fui embora e lavou-se e fiquei vendo "Eles 

disseram-lhe:" Onde está aquele "Ele disse:" Eu não sei ".?. (9: 

8-12) 

A cura do cego, compreensivelmente, causou sensação entre os seus vizinhos e todos que 

haviam anteriormente conhecidas dele como um mendigo. A transformação foi tão 

chocante que alguns estavam dizendo em confusão, "Não é este o que costumava 

sentar-se e implorar?" Outros afirmaram com confiança, "Este é ele", mas outros 

ainda, incapaz de acreditar que um milagre havia acontecido (cf. v. 32), estavam 

dizendo: "Não, mas ele é como ele." Eles acharam mais fácil acreditar em um caso de 

identidade equivocada do que em uma cura milagrosa. Os fariseus viria a repetir a sua 

especulação de que este não era o mesmo homem (v. 18). A discussão foi interrompida 

pelo ex-cego mesmo, que enfaticamente afirmado, "Eu sou o único." 

Pelo menos alguns estavam convencidos de que este era realmente o homem que tinha 

sido cego, e que eles estavam dizendo-lhe: "Como, então, foram os olhos 

abertos?" Em resposta, sem nenhuma tentativa de explicar como, ele resumiu 

sucintamente o que tinha acontecido: " O homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-

me os olhos e disse-me: Vai a Siloé e lavagem '; então eu fui embora e lavou-se e 

fiquei vendo ". Querendo o encontro com Aquele que realizou tal uma incrível milagre, 

a multidão disse-lhe: "Onde ele está?" Mas o homem que não sabe onde Jesus estava, 

e nunca tê-lo visto, não poderia ter identificado a Ele em qualquer caso. O Senhor tinha 

desaparecido da narrativa após o versículo 7, deixando apenas o ex-cego no centro do 

palco. Não até o versículo 35 que Jesus reaparecer. 

Este relato da cura de um cego de Jesus lindamente ilustra o processo de salvação. Cego 

pelo pecado (0:40; 2 Cor. 4: 4), os pecadores perdidos não têm capacidade para 

reconhecer o Salvador ou encontrá-lo por conta própria (Rom. 3:11; 8: 7). O cego não 

teria sido curado tinha Jesus não procurou ele e revelou-se a ele. Por isso, é na salvação; se 

Deus não chegar aos pecadores espiritualmente cegos, ninguém seria salvo (Rm 5: 6; cf. 

João 6:44, 65).. E assim como o cego foi curado apenas quando ele obedeceu a ordem de 

Jesus e lavou-se na piscina de Siloé, assim também são pecadores salvos apenas quando 

humildemente e obedientemente abraçar a verdade do evangelho (Rom. 1: 5; 15:18 ; 

16:26; Heb. 5: 9; cf. 1 Ts 2: 8.; 1 Pedro 4:17). 

 

 

 

 



34. A incredulidade investiga um milagre 

(João 9: 13-34) 

Levaram aos fariseus o homem que antigamente era cego. Agora 

era um sábado no dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os 

olhos. Então os fariseus também foram pedindo-lhe novamente 

como ele recuperou a vista. E ele disse-lhes: "Ele aplicou argila 

para os meus olhos, e eu lavei, e eu vejo." Por isso alguns dos 

fariseus diziam: "Este homem não é de Deus, porque Ele não 

guarda o sábado." Mas outros diziam: "Como pode um homem 

que é um pecador fazer tais sinais?" E havia uma divisão entre 

eles. Então eles disseram ao cego de novo: "O que você diz sobre 

ele, pois ele abriu os olhos?" E ele disse: "Ele é um profeta". Os 

judeus não acreditaram nele, que ele tinha sido cego e tinha 

recebido vista, enquanto não chamaram os pais do muito que 

havia recebido a vista, e perguntou-lhes, dizendo: "É este o seu 

filho, que você diz nascesse cego? Então como é que vê agora? 

" Responderam seus pais e disse: "Sabemos que este é o nosso 

filho, e que nasceu cego; mas como agora vê, não sabemos; ou 

quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos Pergunte a ele;. Ele é 

de idade, ele falará por si mesmo. " Seus pais disseram isso 

porque tinham medo dos judeus; para os judeus já tinham 

concordado que, se alguém confessasse que Ele é o Cristo, ele 

estava a ser expulso da sinagoga. Por esta razão, seus pais 

disseram: "Ele é maior de idade; perguntar a ele." Assim, uma 

segunda vez, eles chamaram o homem que tinha sido cego, e disse-

lhe: "Dá glória a Deus; nós sabemos que esse homem é 

pecador." Ele, então, respondeu: "Se ele é pecador, não sei; uma 

coisa que eu sei, que eu era cego, agora vejo." Então eles 

disseram-lhe: "O que ele fez para você? Como te abriu os 

olhos?" Ele respondeu-lhes: "Eu já te disse e você não deu 

ouvidos;? Por que você quer ouvir de novo Você não quer tornar-

se seus discípulos também, não é" Eles injuriaram e disse: "Você 

é Seu discípulo, mas nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos 

que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde 

ele é." O homem respondeu, e disse-lhes: "Bem, aqui é uma coisa 

incrível, que você não sabe de onde ele é, e ainda Ele abriu meus 

olhos Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores;. Mas se 

alguém é temente a Deus e faz Sua vontade, Ele ouve. Desde o 

início dos tempos, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a 

um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, Ele não 

podia fazer nada ". Responderam-lhe: "Você nasceu inteiramente 

em pecados, e que você está nos ensinando?" Então, eles o 
colocaram para fora. (9: 13-34) 

Como o povo escolhido de Deus (Ex 19: 5; Dt 4:37; 7:.. 6-8; 10:15; 26:18; 32: 9; Amós 

3: 2), a nação de Israel herdou seu único e gracioso promessas (Deut 15: 6; Rom. 9:. 4; 

Ef 2:12.) -a promessa terrestre básico da terra (cf. Gen. 50:24; Ex 12:25; Dt. 6:. 3; 12 : 

20; 19: 8; 27: 3; Josh 23: Isa 07:14; 5), e a promessa celestial da salvação através do 



Messias prometido (Gn 3:15; 49:10; Dt 18:18... ; 9: 6; 11: 1-2; 52: 13-53: 12; Jer. 23: 5-

6; Mic. 5: 2; João 4:22; Gal 3,16).. 

Tragicamente, Israel ficou de fora em ambas as promessas. Apesar de viverem na Terra 

Prometida, os israelitas nunca possuiu todo o território que Deus lhes havia 

prometido. Nem eles foram capazes de permanecer na terra de forma permanente, uma 

vez que, devido à sua idolatria e pecado, eles foram finalmente conquistada pelos assírios 

e babilônios, e levaram para o exílio. Apesar de ser um remanescente voltou nos dias de 

Esdras e Neemias, eles logo caiu sob o domínio dos gregos, sírios e romanos. E apenas 

algumas décadas (ad 70 e seguintes), depois de rejeitar Jesus, ambos foram massacrados 

e expulsos de suas terras por uma segunda vez, para não voltar a formar uma nação 

independente novamente por quase dois mil anos. 

A desobediência de Israel, que a impediu de experimentar plenamente todas as bênçãos 

prometidas por Deus, foi desencadeada pela incredulidade persistente. Essa descrença 

começou antes mesmo da nação entraram na Terra Prometida. Não muito tempo depois 

que os israelitas saíram do Egito, Deus ", disse a Moisés:" Quanto tempo isso vai pessoas 

desprezam-me? E por quanto tempo eles não vão acreditar em mim, apesar de todos os 

sinais que tenho realizados em seu meio? '"(Num. 14:11). Por causa de sua teimosa falta 

de fé, Deus impediu toda a geração de adultos israelitas (exceto Calebe e Josué;. Num 

14:30, 38; 26:65) de entrar em Canaã. Como o escritor de Hebreus explica: "E a quem 

jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes Assim, 

vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade?" (Hb. 3: 18- 19). Jude 

acrescentou: "O Senhor, depois de salvar um povo da terra do Egito, posteriormente 

destruídas aqueles que não crêem" (Jude 5; cf. Nm 14:.. 26-30; Dt 1:32, 34-35; 9:23). No 

Salmo 78, o salmista lamentou a descrença de que a geração de: 

  

Em seguida, eles falaram contra Deus; 
Eles disseram: "Pode Deus preparar uma mesa no deserto? 
Eis que feriu a rocha para que águas jorraram, 
E córregos foram transbordando; 
Ele pode dar pão também? 
Ele irá fornecer carne para o seu povo? " 
Por isso, o Senhor ouviu e estava cheio de indignação; 
E acendeu um fogo contra Jacó 
E raiva também montada contra Israel, 
Porque eles não acreditam em Deus 
E não confiava na sua salvação. (Vv 19-22; cf. v 32; 106:.. 24) 

  

Mesmo Moisés e Arão sucumbiu à tentação e foram impedidos de entrar na Terra Prometida 

(Num. 20:12). 

Infelizmente, as gerações seguintes não conseguiu aprender com a incredulidade de seus 

ancestrais. Segundo Reis 17:14 explica que o reino do norte (Israel) foi destruído pelos 

assírios, porque "eles não escutaram, mas endureceram a sua cerviz, como fizeram seus 

pais, que não acreditavam no Senhor seu Deus." Mais tarde, o reino do sul (Judá), também 

se afastou do Senhor, na incredulidade e foi levado para o cativeiro por Babilônia. Usando 

a metáfora de uma oliveira para simbolizar a riqueza das bênçãos da aliança de Deus, 

Paulo escreveu que os israelitas "foram quebrados por sua incredulidade" (Rom. 11:20). 



O evangelho de João, que enfatiza a crença em Cristo, também documenta a recusa de 

Israel a acreditar (João 1:11). Eles realmente eram, como o Senhor caracterizada eles, 

uma "geração incrédula" (Marcos 9:19). Jesus disse a Nicodemos: "Se eu lhe disse coisas 

terrestres, e não credes, como crereis, se vos falar das celestiais?" (3:12), e advertiu: 

"Aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de 

Deus" (v. 18). Respondendo ao débil, a curiosidade baseada em sinal de um nobre galileu, 

Jesus repreendeu-o (e outros como ele). "Se não virdes sinais e prodígios," Ele disse, 

"você simplesmente não vai acreditar" (04:48). O Senhor disse aos líderes religiosos 

judeus hostis, "Você não tem palavra [de Deus] permanece em vós, para que você não 

acredita que ele enviou .... Como você pode acreditar, quando você recebe glória uns dos 

outros e você faz não procurais a glória que vem do Deus único? " (05:38, 44; cf. 

07:48). Para o público em Cafarnaum, em busca ansiosamente outra alimentação 

miraculosa, Jesus disse: "Mas eu disse a você que você viu-me, e ainda não acredito" 

(06:36). Incredulidade mesmo caracterizada alguns que havia afirmado ser Seus 

seguidores (v. 64). João registra que "nem mesmo seus irmãos criam nele" (7: 5). No 

entanto, Jesus continuou a falar a verdade com coragem, enfrentando os adversários com 

lógica irrefutável e inegável evidência. Desafiando uma multidão hostil em Jerusalém, 

sem rodeios Ele perguntou: "Se eu falar a verdade, por que você não acredita em 

mim?" (08:46). E quando os líderes judeus o abordaram no templo e exigiu: "Quanto 

tempo você irá nos manter em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente" (10:24), 

Jesus respondeu: "Eu disse a você, e você faz não acredito, as obras que eu faço em nome 

de meu Pai, essas dão testemunho de mim Mas você não credes, porque não sois das 

minhas ovelhas "(10: 25-26).. A triste realidade é que "embora [Jesus] tinha feito tantos 

sinais diante [as pessoas], mas eles não estavam acreditando nele" (12:37; cf. 16: 9). Tal 

como os seus antepassados no deserto, a maioria dos judeus da época de Jesus não 

conseguiu acreditar. (Note-se, no entanto, que, no futuro, antes do retorno de Cristo à 

Terra e Seu reino milenar, os rebeldes de Israel será apagada e a nação de Israel vai 

finalmente chegar a acreditar nele como o Messias. Naquela época , os judeus vão 

experimentar plenamente todas as bênçãos prometidas por Deus, incluindo a plena posse 

da Terra Prometida renovado, e da salvação eterna, por sua prometida Salvador [Romanos 

11: 25-26; cf. Is. 45: 11-17.; Ez 20. : 36-44; Hos 14: 1-9; Amós 9:... 11-15; Zc 12-14) 

Eles vão viver com todos os santos para sempre nos novos céus e nova terra mencionados 

por Isaías (65:17 ; 66:22) e João (Ap 21: 1-22: 5). 

Incrível cura de um homem que tinha sido cego desde o nascimento de Jesus não foi o 

suficiente para amolecer os corações endurecidos dos fariseus. Os versículos 13-34 expor 

o caráter de sua incredulidade teimoso e gravar o primeiro intervalo evidente entre os 

seguidores de Jesus e da instituição religiosa judaica. O cego é a primeira pessoa 

conhecida por ter sido expulso da sinagoga por causa da lealdade a Cristo (cf. 16: 2). 

Quatro características de incredulidade deliberada emergir desta passagem: incredulidade 

é inconsistente, intratável, irracional e insolente. 

A incredulidade é inconsistente 

Levaram aos fariseus o homem que antigamente era cego. Agora 

era um sábado no dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os 

olhos. Então os fariseus também foram pedindo-lhe novamente 

como ele recuperou a vista. E ele disse-lhes: "Ele aplicou argila 

para os meus olhos, e eu lavei, e eu vejo." Por isso alguns dos 



fariseus diziam: "Este homem não é de Deus, porque Ele não 

guarda o sábado." Mas outros diziam: "Como pode um homem 

que é um pecador fazer tais sinais?" E havia uma divisão entre 
eles. (9: 13-16) 

Incapaz de compreender a cura surpreendente do ex-cego (vv. 8-12), alguns que sabiam 

sobre ele trouxe -o para os fariseus. Era natural de buscar uma explicação das 

autoridades religiosas em relação a este sem precedentes (v. 32) incidente. Eles 

provavelmente não trazê-lo para os fariseus no dia da cura, no entanto, porque ele era um 

sábado, no dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu o cego olhos. Os fariseus exigentes 

provavelmente não teriam realizado tal inquérito sobre o sábado. 

Além de buscar uma explicação, os que trouxeram o homem aos fariseus pode ter queria 

ver como seus líderes reagiria a esta flagrante violação das restrições de sábado. Seja ou 

não este foi um inquérito formal não é clara, embora o fato de que os fariseus colocou o 

homem para fora da sinagoga (v. 34) sugere que eles se conheceram em alguma 

capacidade oficial. Talvez o Sinédrio delegado-los para investigar o incidente. Seja qual 

for a natureza técnica do enclave, que teve um efeito oficial. 

Como os que acompanhavam o homem (v. 10), o fariseus também estavam pedindo-

lhe novamente como ele recuperou a vista. Ele repetiu tudo o que sabia, o que o Senhor 

tinha feito, e sua própria ação, afirmando de forma sucinta, Jesus "aplicada argila para 

meus olhos, e eu lavei, e eu vejo. " 

A reação imediata e previsível de alguns dos fariseus, que estavam dizendo: "Este 

homem Jesus não é de Deus, porque Ele não guarda o sábado ", revela a abordagem 

tendenciosa que controlava a sua investigação. Em seus olhos, Jesus tinha quebrado o 

sábado, não porque Ele tinha violado qualquer das sábado regulamentos divinos revelados 

nas Escrituras, mas porque Ele havia ignorado as restrições e aplicações extra-bíblicas 

dos rabinos. Por exemplo, o Senhor tinha feito lama de Sua saliva e um pouco de pó, que 

supostamente violou a proibição de amassar no sábado. Os regulamentos rabínicos 

também proibiu dando tratamento médico no sábado, a menos que a vida de uma pessoa 

estava em perigo imediato, o que, obviamente, não foi o caso com o cego. Além disso, 

alguns rabinos ensinavam que não era permitido para ungir os olhos com a medicina 

(saliva foi pensado para ter qualidades medicinais) no sábado, apesar de parecer foi 

dividido sobre esta questão. 

Esta não foi a primeira vez que Jesus tinha deliberAdãoente violou as normas tradicionais 

de sábado. Em Mateus 12: 1-8 Ele defendeu Seus discípulos para a colheita de grãos no 

sábado, em violação da lei rabínica. Em seguida, pouco tempo depois ele curou um 

homem com uma mão atrofiada no sábado (Matt. 12: 9-13; cf. Lucas 13: 10-16; 14: 1-

6). Mais cedo no evangelho de João, Jesus curou um homem no tanque de Betesda no 

sábado, assim enfurecendo as autoridades judaicas que eles procuravam matá-lo (5: 9-

18). 

Por que Ele deliberAdãoente provocar os líderes violando seus regulamentos de 

sábado? Em primeiro lugar, porque é exibido Sua autoridade divina como Senhor do 

sábado (Lucas 6: 5). Mas Ele também fez isso para demonstrar que tais normas 

extrabiblical eram um encargo desnecessário e opressivo sobre as pessoas. Ao fazer o 

sétimo dia a uma cansativa governado por dezenas de trivial, hairsplitting regras, os 



líderes judeus tinham pervertido projeto de Deus para este dia de descanso semanal e, 

graças a Deus; Afinal, como Jesus apontou, "O sábado foi feito para o homem, e não o 

homem por causa do sábado" (Marcos 2:27). Os líderes religiosos orgulhavam-se de 

manter as minúcias das regras sábado legalistas, enquanto, ao mesmo tempo ignorando 

questões muito mais importantes, como mostrar misericórdia (cf. Mt 12: 11-12., Marcos 

3: 4; Lucas 13: 15- 16). Não admira que Jesus execrado-los para "[amarrando] até fardos 

pesados e leigos [ndo] sobre os ombros dos homens, [enquanto] eles mesmos não estão 

dispostos a movê-los com tanto como um dedo" (Mateus 23: 4.). Eles corromperam o 

Sabbath, transformando-o de um dia de glorificar a Deus em um meio de auto-

glorificação legalista. 

Cego pelo seu próprio sistema de justiça própria, parecia óbvio para este primeiro grupo 

de fariseus que Jesus não poderia ser de Deus. Aqueles que são de Deus, eles 

fundamentado, guardar o sábado; Jesus não respeitar as normas de sábado; Ele, portanto, 

não poderia ser de Deus (cf. Deut. 13: 1-5). Mas outros eram não tão facilmente 

convencidos. "Como pode um homem que é um pecador fazer tais sinais?" eles se 

perguntavam, contrariando o raciocínio do primeiro grupo com um silogismo própria: 

Somente aqueles que são de Deus pode abrir os olhos dos cegos; Jesus abriu os olhos dos 

cegos; Jesus, portanto, é de Deus. Como resultado , houve uma divisão entre eles, assim 

como há mais cedo tinha sido entre a multidão (7: 40-43). 

A incredulidade é intratável 

Então eles disseram ao cego de novo: "O que você diz sobre ele, 

pois ele abriu os olhos?" E ele disse: "Ele é um profeta". Os 

judeus não acreditaram nele, que ele tinha sido cego e tinha 

recebido vista, enquanto não chamaram os pais do muito que 

havia recebido a vista, e perguntou-lhes, dizendo: "É este o seu 

filho, que você diz nascesse cego? Então como é que vê agora? 

" Responderam seus pais e disse: "Sabemos que este é o nosso 

filho, e que nasceu cego; mas como agora vê, não sabemos; ou 

quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos Pergunte a ele;. Ele é 

de idade, ele falará por si mesmo. " Seus pais disseram isso 

porque tinham medo dos judeus; para os judeus já tinham 

concordado que, se alguém confessasse que Ele é o Cristo, ele 

estava a ser expulso da sinagoga. Por esta razão, seus pais 

disseram: "Ele é maior de idade; perguntar a ele." Assim, uma 

segunda vez, eles chamaram o homem que tinha sido cego, e disse-

lhe: "Dá glória a Deus; nós sabemos que esse homem é 
pecador." (9: 17-24) 

Que Jesus tinha realizado o milagre foi incontestável; foi literalmente olhando os fariseus 

no rosto, na pessoa do homem turísticos. ObstinAdãoente dispostos a aceitar as 

evidências, no entanto, permaneceram deliberAdãoente não convencido da verdade. Eles 

eram como aqueles a quem Deus se descreveu como "uma geração perversa, filhos em 

quem não tem fé" (Deut. 32:20 NVI ). 

Continuando seu interrogatório, os fariseus disseram ao cego: "O que você diz sobre 

ele, uma vez que (como você diz;. cf. v 18) Ele abriu os olhos? " Que os fariseus 

arrogante iria pedir a opinião de um mendigo humilde reflete tanto o seu desprezo e 



escárnio do homem, ou a sua confusão e divisão (v. 16). Resposta corajosa e enfática do 

homem, "Ele é um profeta" (cf. 04:19; 06:14; 07:40) mostra que ele compreendeu a 

realidade que os fariseus espiritualmente cegos recusou Jesus foi enviado por Deus para 

que veja-. Suas palavras refletem uma crescente compreensão de sua parte quanto à 

verdadeira identidade do "homem que é chamado de Jesus" (v. 11). Como observa um 

comentador, "Os olhos do homem estão abrindo mais ampla: ele está começando a ver 

ainda mais claramente, enquanto os olhos de seus juízes estão se tornando anuviou com 

cegueira, névoa teológica" (DA Carson, O Evangelho Segundo João, O Pillar Comentário 

do Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1991], 368). Seu conhecimento de Jesus, 

no entanto, ainda não estava completa (cf. vv. 35-38). 

Apesar das evidências e testemunho claro e inequívoco do homem, os judeus não 

acreditaram nele, que ele tinha sido cego e tinha recebido vista. Como aqueles no 

versículo 9, que "estavam dizendo, 'Não, mas ele é como ele", "os judeus (um título João 

muitas vezes utilizado para designar pessoas hostis a Jesus, especialmente entre a elite 

religiosa; cf. 2:18, 20; 05:16, 18; 06:41, 52; 7: 1, 15, 35; 08:22, 48, 52, 57-59; 10:24, 31, 

33; 19:38; 20:19) decidiu que talvez este foi apenas um caso de identidade 

equivocada. Por isso, eles chamaram os pais do muito que havia recebido sua 

vista. Embora outros podem ser enganado sobre a identidade deste homem, os seus pais 

iriam saber se este era seu filho. 

Quando os pais do homem chegou, os fariseus questionaram eles, evidentemente, com 

o seu filho (24 v.) não está presente. Eles apresentaram três perguntas relacionadas: É 

este o seu filho? foi elenascesse cego? Em caso afirmativo, como é que vê agora? Por 

uma razão que em breve se tornará aparente (v. 22), os pais do homem respondeu com 

cautela. Eles identificaram-no como seu filho, e afirmou que ele tinha de fato sido cego 

de nascença. Mas, ainda que o seu filho tinha, sem dúvida, lhes contou sobre seu milagre, 

eles cuidadosamente evitada a última pergunta, em vez dizendo aos fariseus,"Como é 

que ele vê agora, que fazemos não sei;. ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos 

" Então, em um esforço para evitar mais interrogatórios e represálias, eles sugeriram que 

os fariseus pedirseu filho para uma explicação, uma vez que ele era de um 

responsável idade e poderia falar para si mesmo. 

Nota entre parêntesis de João dá a razão para a sua hesitação em se envolver na 

questão. Seus pais, João explicou, disse isso porque eles estavam com medo dos 

judeus; para os judeus já tinham concordado que, se alguém confessasse que Ele é o 

Cristo, ele estava a ser expulso da sinagoga. Por esta razão, seus pais disseram: "Ele 

é maior de idade; perguntar a ele." Ao contrário do que disseram os fariseus, os pais 

do homem, evidentemente, sabia que Jesus tinha curado seu filho. Eles não sabiam que, 

não teria havido nenhuma razão para que eles sejam medo de que os 

judeus possamcolocar -los para fora da sinagoga por causa de Jesus. O 

termo apsosunagōgas , desconhecidos para escritores seculares, feito para ser 

excomungado ou colocado sob a proibição e uma maldição, um banimento que 

significava ser cortado da vida social e religiosa de Israel; portanto, era um castigo terrível 

(cf. 12:42; 16: 2). 

Com o filho positivamente identificados e os fariseus deixados sem desculpa legítima 

para negar que um verdadeiro milagre havia acontecido, eles ainda não estavam dispostos 

a acreditar nas afirmações de Jesus. Eles queriam que o homem curado para se juntar a 

eles em que a descrença, então eles chamaram o homem que tinha sido cego, e disse-



lhe: "Dá glória a Deus; nós sabemos que esse homemJesus . é um pecador " Exigir 

que ele não dar crédito a Jesus por sua cura, eles insistiram em vez que ele dar crédito a 

Deus. Sua exortação ao cego, Dá glória a Deus, também pode ser entendida como uma 

taxa para parar de mentir, dizendo que Jesus curou e dizer a verdade, da mesma forma 

como a carga de Josué a Acã: "Meu filho, eu te imploro , dar glória ao Senhor, o Deus de 

Israel, para dar glória a Ele, e me diga agora o que você fez Não esconda isso de mim 

"(Josh 07:19.).. Tal confissão da parte do homem faria igual acordo com a convicção dos 

líderes que Jesus era um pecador e não a todos autorizados por Deus (cf. João 8:52). 

A incredulidade é irracional 

Ele, então, respondeu: "Se ele é pecador, não sei; uma coisa que 

eu sei, que eu era cego, agora vejo." Então eles disseram-lhe: "O 

que ele fez para você? Como te abriu os olhos?" Ele respondeu-

lhes: "Eu já te disse e você não deu ouvidos;? Por que você quer 

ouvir de novo Você não quer tornar-se seus discípulos também, 

não é" Eles injuriaram e disse: "Você é Seu discípulo, mas nós 

somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a 

Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde ele é." O homem 

respondeu, e disse-lhes: "Bem, aqui é uma coisa incrível, que você 
não sabe de onde ele é, e ainda Ele abriu meus olhos." (9: 25-30) 

Sem temer o pronunciamento dos fariseus sobre Jesus, o ex-cego respondeu: "Se Ele é 

um pecador, eu não sei." Ele deixou que a determinação para os teológicos 

"especialistas". Mas ele teimosamente agarrado à realidade inegável de sua vista, 

declarando: "Uma coisa que eu sei, que eu era cego, agora vejo." Ele ignorou seu 

dilema tendenciosa e declarou a simples verdade: Jesus tinha definitivamente curou. 

Parou em suas trilhas pelo testemunho incontestável do homem, e saiu com nenhuma 

maneira de avançar seu argumento coxo, os fariseus começaram a passar por cima da 

mesma terra que tinham coberto anteriormente. Eles já tinham feito a pergunta, "O que 

ele fez para você? Como te abriu os olhos?" , no versículo 15. Talvez eles esperavam 

que desta vez o homem estaria em contradição com o que ele havia dito anteriormente, 

ou dizer algo mais que eles poderia usar contra Jesus. 

Compreensivelmente exasperado com questionamento repetido dos fariseus e viés óbvio, 

o homem curado respondeu-lhes: "Eu já te disse e você não deu ouvidos;? por que 

você quer ouvir de novo"Ele viu nenhum ponto em requentar seu depoimento, uma vez 

que obviamente não acreditou nele de qualquer maneira. Compreender a sua animosidade 

contra Jesus, perguntou-lhes sarcasticamente se suas repetidas perguntas sobre Jesus deu 

a entender que eles queriam ser claro sobre a verdade, de modo a tornar-se seus 

discípulos. 

Sua repreensão ousado e humor cortante atingiu um nervo. Enfurecida com sua 

insolência, os fariseus explodiu em raiva, injuriaram e disse: "Você é Seu discípulo, 

mas nós somos discípulos de Moisés."Puxando-se por seus bootstraps hipócritas e 

reagindo a zombaria do homem, eles se retiraram para o segurança de sua suposta lealdade 

a Moisés. Se um mendigo ignorante como ele queria seguir um pecador pária como Jesus, 

que era a sua escolha; eles seguiriam Moisés. Afinal, como eles acalorAdãoente disse a 

ele, "Deus falou a Moisés, mas quanto a este homem (que não poderia mesmo pôr-se 



a citar Jesus), não sabemos de onde ele é. " Eles viram Jesus como um demente ( veja a 

discussão sobre 08:48 no capítulo 32 deste volume) e inexperiente (7:15) blasfemador 

(19: 7) de uma família insignificante na aldeia desprezada de Nazaré (cf. 01:46). 

Tréplica do mendigo foi devastador: ". Bem, aqui é uma coisa incrível, que você não 

sabe de onde ele é, e ainda Ele abriu meus olhos" Jesus foi capaz de fazer o que só o 

poder de Deus pode fazer, para curar a cegueira congênita e criar novos olhos, vendo, no 

entanto, as autoridades religiosas alegou ser totalmente ignorante de sua origem. Tal era 

a loucura irracional que resultou de sua rejeição obstinada dos fatos. Tem sido assim 

desde que entre aqueles que sabem a verdade do evangelho e se apegam a seu pecado e 

incredulidade. 

A incredulidade é insolente 

"Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores; mas, se alguém é 

temente a Deus e faz a sua vontade, Ele ouve Desde o início do 

tempo que nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego 

de nascença Se este homem não fosse.. de Deus, Ele não podia 

fazer nada. " Responderam-lhe: "Você nasceu inteiramente em 

pecados, e que você está nos ensinando?"Então, eles o colocaram 
para fora. (9: 31-34) 

Esse mendigo humilde agora passou a dar uma palestra teológica aos soberbos, líderes 

religiosos insolentes de sua nação. Ele respondeu a silogismo dos fariseus (cf. a discussão 

do v. 16, supra) com um dos seus próprios. Sua principal premissa era de que Deus não 

ouve os pecadores (Jó 27: 9; Sl 66:18; Isa 01:15..), mas se alguém é temente a Deus e 

faz a sua vontade, a esse ele ouve (Sl 34:15; Prov. . 15: 8, 29; 1 Pedro 3:12). Sua 

premissa menor foi que Deus obviamente ouviu Jesus, pois Ele deu-lhe o poder de fazer 

algo inédito desde o início do tempo: para abrir . os olhos de um cego de nascença Sua 

conclusão irrefutável era que "se este homem não fosse de Deus , Ele não podia fazer 

nada " como este. 

Incapaz de responder a irresistível lógica do homem, e indignado que ele me atreveria a 

palestra-los, os fariseus recorreu ao amontoamento abuso pessoal sobre ele. "Você 

nasceu inteiramente em pecados,que zombou, e você está nos ensinando? " Com 

sarcasmo e escárnio, que retaliou com um ataque ad hominem, o que implica que, para 

ele ter sido cego desde o nascimento ele (ou, possivelmente, seus pais;. cf. v 2) deve ter 

sido culpado de iniqüidade bruta. Ironicamente, através de suas palavras depreciativas, 

eles admitiram o fato de que este homem que agora viram, em verdade nascera cego um 

ponto que já havia negado (v. 18). Em seguida, eles o colocaram para fora da-lhe a 

excomunhão que seus pais haviam evitado por pouco estendendo-sinagoga. 

Como esta passagem ilustra, quando os céticos incrédulos investigar os milagres de 

Cristo, ou qualquer outro evento sobrenatural registrada na Bíblia, pode haver apenas um 

resultado. A não ser que o Espírito Santo abre os olhos dos cegos, eles vão negar a 

veracidade de tais contas não importa o que as evidências. Os fariseus nesta passagem 

foram apresentados com a prova do poder divino de Jesus vivo.E, no entanto, envolta em 

incredulidade, eles tentaram tanto para negar o inegável e para refutar o irrefutável. Como 

um ex-fariseu (o apóstolo Paulo) viria a explicar: "O homem natural não compreende as 



coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura; e não pode entendê-las, porque elas 

se discernem espiritualmente" (1 Cor . 02:14; cf. João 6:44). 

 

35. A Visão Espiritual ou cegueira 

espiritual? (João 9: 35-41) 

Jesus ouviu que tinham colocá-lo para fora, e encontrá-lo, Ele 

disse: "Você crê no Filho do Homem?" Ele respondeu: "Quem é 

ele, Senhor, para que eu creia nele?" Jesus disse-lhe: "Você tem 

visto, e Ele é o único que está falando com você." E ele disse: 

"Senhor, eu creio". E ele adoraram. E Jesus disse: "Porque o juízo 

Eu vim a este mundo, para que os que não vêem vejam, e os que 

vêem se tornem cegos." Alguns fariseus que estavam com ele, 

ouvindo essas coisas e disse-lhe: "Nós não estamos cegos demais, 

não é?" Jesus disse-lhes: "Se fôsseis cegos, não teríeis pecado; 

mas desde que você dizer: 'Nós vemos, permanece o vosso 

pecado." (9: 35-41) 

Cura milagrosa de Cristo do cego de nascença foi uma exibição impressionante de Seu 

poder divino, e um evento de mudança de vida para o ex-cego. Mas a visão física não era 

tudo o que o Senhor estava planejando dar esse mendigo indignos. Jesus ainda estava por 

fazer algo ainda mais surpreendente, conceder-lhe a visão espiritual. 

Ao longo de cegueira Escritura é usado metaforicamente para representar a incapacidade 

do homem decaído para compreender a verdade divina. Isaías se referiu à "as pessoas 

cegas, mesmo que eles têm olhos" (Is. 43: 8), enquanto Jeremias descreveu o "povo louco 

e insensato, que não têm olhos, mas não vêem" (Jer. 5:21). Isaías também retratou os 

líderes espirituais corruptos de Israel como "vigias [que] são cegos, todos [quem] não 

sabem nada" (56:10). Séculos mais tarde, Jesus seria semelhante denunciar os fariseus 

como "guias cegos" e "cegos" (Matt 15:14; 23: 16-17., 19, 24, 26). Tal como os seus 

líderes, mesmo com as Escrituras o povo da época de Jesus, também faltou compreensão 

espiritual. 

Depois de Sua ressurreição e ascensão, Cristo enviou o apóstolo Paulo aos gentios "para 

lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz" (Atos 26:18), o que era 

necessário, porque eles também foram "obscurecidos no entendimento" ( Ef. 4:18). Em 

Apocalipse, o Cristo ressuscitado também alertou para a cegueira espiritual, mesmo na 

igreja. Ele repreendeu a congregação morna de Laodicéia com estas palavras: "Você diz:" 

Eu sou rico, e tornaram-se ricos, e não preciso de nada ', e você não sabe que você é infeliz 

e miserável, pobre, cego e nu " (Ap 3:17). Então, nem judeus muito religiosos, nem as 

nações pagãs, nem aqueles que só são cristãos professos estão isentos desta cegueira. 

Como se a cegueira pecaminosa de quem ama "as trevas do que a Luz" (João 3:19) não 

fosse ruim o suficiente ", o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para 

que não vejam a luz do o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus "(2 Cor. 

4: 4). Aqueles que deliberAdãoente continuar a caminhar naturalmente na escuridão 

também pode achar que Deus judicialmente os cega, dando-lhes até a escuridão que eles 



amam (cf. Rom. 1: 21-25). Por isso, em nova decisão, o Senhor falou às multidões em 

parábolas 

porque enquanto vendo, não vêem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Em seu caso, 

a profecia de Isaías está sendo cumprida, que diz: "Você vai continuar a audiência, mas 

não vai entender, você vai continuar a ver, mas não vai perceber, porque o coração deste 

povo tornou-se monótona, com os ouvidos eles quase não ouvir, e eles fecharam os olhos, 

caso contrário eles iriam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entenda com o coração 

e retorno, e eu os cure. " (Mat. 13: 13-15; cf. Is 6: 9-10; 29: 9-10.; João 12:40; Atos 28: 

26-27; Rom. 11: 8) 

Escrevendo sobre os que adoram ídolos, Isaías disse: "Eles não sabem, nem entendem, pois 

Ele tem manchado sobre os seus olhos, para que eles não podem ver e os seus corações para 

que eles não podem compreender" (Is. 44:18). Aqueles que persistentemente se recusou a 

acreditar em Jesus, eventualmente, "não podia acreditar que, por Isaías disse outra vez," 

Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que eles não vejam com os olhos e 

entendam com o coração, e se convertam e Eu curá-los '"(João 12: 39-40). Paulo escreveu 

sobre Israel descrente, "Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e 

ouvidos para ouvir não, até o dia de hoje" (Rom. 11: 8). 

Como pecadores espiritualmente cegos, os incrédulos estão confinados à escuridão, 

incapaz de ver a luz da verdade divina. Eles "andar nos caminhos das trevas" (Pv 02:13;. 

Cf. 4:19; Eclesiastes 2:14.);"Escuridão substituto para a luz e da luz trevas" (Is 

5:20.); tatear juntamente com nenhum senso de direção (cf. Atos 17:27), uma vez que 

aquele que "anda nas trevas não sabe para onde vai" (João 12:35; 1 João 2:11); "Participar 

nas obras infrutíferas das trevas" (Ef 5:11.); pertencem ao "domínio das trevas" (Col. 

1:13); e não ter comunhão com Deus, que é luz (1 João 1: 6; cf. 2: 9). 

A única cura para a cegueira espiritual é salvar a fé no Senhor Jesus Cristo. O Velho 

Testamento predisse que o Messias iria trazer a visão espiritual para o seu povo (cf. Is. 

42: 7). "As pessoas que andam em trevas", Isaías escreveu: "vai ver uma grande luz, e aos 

que vivem em uma terra escura, a luz brilhará sobre eles .... Fora de sua escuridão e as 

trevas os olhos dos cegos verão "(Is. 9: 2; 29:18). Em Isaías 49: 6 Deus disse a respeito 

do Messias, "Ele é muito pequeno uma coisa que você deve ser meu servo, para levantar 

as tribos de Jacó e para restaurar os preservados de Israel; eu também vai fazer você uma 

luz das nações para que a minha salvação chegue até o fim da terra ". 

Zacarias, o pai de João Batista, disse que o Messias seria "brilhar sobre os que jazem nas 

trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz" (Lucas 

1:79). Jesus aplicou as palavras da profecia de Isaías a si mesmo: "O Espírito do Senhor 

está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres enviou-me para 

proclamar a libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos. "(Lucas 

4:18). Mateus também citou a profecia de Isaías a respeito do ministério do Messias: "As 

pessoas que estavam sentados nas trevas viu uma grande luz, e aqueles que estavam 

sentados na terra da sombra da morte, sobre eles uma luz raiou" (Mateus 04:16).. Jesus 

disse de si mesmo: "Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas, mas 

terá a luz da vida" (João 8:12), e, "Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele 

que crê em mim não permaneça nas trevas "(12:46). 



Na salvação que Deus "nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino 

do Filho do seu amor" (Colossenses 1:13). Crentes "eram anteriormente trevas, mas agora 

... sois luz no Senhor" (Ef. 5:. 8; cf. 2 Cor 4: 6). Nós "não estais em trevas ... [mas] todos 

sois filhos da luz e filhos do dia" (1 Tessalonicenses 5: 4-5.), Porque Deus "tem chamado 

[us] das trevas para a sua maravilhosa luz" ( 1 Pedro 2: 9). 

Esta passagem, que conclui a história do cego a quem Jesus curou, revela as 

características de ambos visão espiritual (por parte do homem) e cegueira espiritual (por 

parte dos fariseus). 

Visão Espiritual 

Jesus ouviu que tinham colocá-lo para fora, e encontrá-lo, Ele 

disse: "Você crê no Filho do Homem?" Ele respondeu: "Quem é 

ele, Senhor, para que eu creia nele?" Jesus disse-lhe: "Você tem 

visto, e Ele é o único que está falando com você." E ele disse: 

"Senhor, eu creio". E ele adoraram. (9: 35-38) 

O relato de João deste incidente revela quatro características de visão espiritual: exige 

iniciativa divina, responde com fé, reconhece Cristo, e resulta em adoração. 

Visão Espiritual Requer iniciativa divina 

Jesus ouviu que tinham colocá-lo para fora, e encontrá-lo, Ele 

disse: "Você crê no Filho do Homem?" (09:35) 

Depois de curar o cego (9: 1-7), Jesus tinha desaparecido da narrativa. O homem foi então 

questionada (primeiro por seus vizinhos atônitos [vv 8-12.] E, em seguida, pelos fariseus 

hostis [vv 13-34.]), Abandonado por seus pais (vv 21-22; cf. Sl 27..: 10) e, finalmente, 

expulso da sinagoga (34 v.). Quando Jesus soube que o tinham posto para fora da 

sinagoga, Ele foi para encontrá-lo. Assim como Ele fez ao conceder-lhe a sua visão física, 

o Senhor tomou a iniciativa de abrir os olhos espirituais. Rejeitado pelos líderes 

religiosos, ele foi procurado pelo Redentor. 

Se Deus não tomar a iniciativa de salvação, ninguém seria salvo, uma vez que os 

pecadores não podem procurá-lo por conta própria. Romanos 3: 10-12 resume total 

incapacidade do pecador: "Não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há 

quem busque a Deus; todos se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; não há quem faça o 

bem, não há nem um só. " "Ninguém pode vir a mim", disse Jesus, "se o Pai que me 

enviou não o trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia" (João 6:44, cf. v 65).. "Você não 

me escolhestes a mim", Jesus disse aos discípulos: "mas eu vos escolhi" (15:16). Assim 

como o cego são fisicamente incapazes de restaurar a sua própria visão, assim também os 

mortos espiritualmente e cego não pode viver ou ver por sua própria vontade ou poder. A 

salvação depende da iniciativa de Deus, o poder ea graça soberana (cf. 1: 12-13). (Para 

uma discussão sobre a soberania de Deus na salvação, ver a exposição de 6:37 no capítulo 

20 deste volume.) 

Depois de encontrá-lo, Jesus perguntou ao ex-cego a questão crucial, "? Você crê no 

Filho do Homem" Ao usar o pronome pessoal que você , além do verbo, Jesus enfatizou 

a necessidade do homem para responder; a questão poderia ser traduzido: "Você ... você 



crê no Filho do Homem?" não apenas como um fazedor de milagres com o poder de Deus, 

mas como Messias. Desta forma, o homem foi confrontado com a sua necessidade de 

colocar a sua confiança para o perdão e salvação em Cristo como seu Senhor e 

Salvador. O título Filho do homem (cf. 1:51; 3:13; 6:27, 62; 08:28) é messiânico e 

retirados de Daniel 7: 13-14, que profetiza a Sua vinda e eterno reino. (Para uma discussão 

mais aprofundada do título Filho do homem, ver a exposição de 1:51 no capítulo 5 deste 

volume.) 

Visão Espiritual Responde em Fé 

Ele respondeu: "Quem é ele, Senhor, para que eu creia 

nele?" (09:36) 

A resposta do homem revelou um coração divinamente preparado para acreditar 

em Jesus. Ele já o viram como um profeta (v. 17), que tinha sido enviado de Deus (v. 33), 

e tinha experimentado Seu poder sobrenatural na cura milagrosa. Ainda não totalmente 

consciente de quem era o Messias, mas convencido de Jesus era um mensageiro de Deus, 

que sabia, ele confiava nele implicitamente para conduzi-lo para Aquele em quem ele 

estava a acreditar. Sua confiança ilustra o fato de que embora divinamente iniciado, a 

salvação é nunca para além de uma resposta de fé. No início do seu ministério público, 

Jesus declarou que é necessário para os pecadores perdidos "arrependei-vos e crede no 

evangelho" (Marcos 1:15). No prólogo do seu Evangelho João escreveu: "Mas a todos 

quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que 

crêem no seu nome" (01:12). O verso mais conhecido no Novo Testamento promete "que 

aquele que crê em [Jesus] não pereça, mas tenha a vida eterna" (João 3:16; cf. vv 15, 36;. 

5:24). "Porque esta é a vontade de meu Pai", disse Jesus, "que todo aquele que vê o Filho, 

e crê nele tenha a vida eterna, e eu Eu o ressuscitarei no último dia" (6:40). Mais tarde, 

no mesmo discurso Ele afirmou solenemente: "Em verdade, em verdade vos digo que 

aquele que crê tem a vida eterna" (6:47). O apóstolo João escreveu seu evangelho "para 

que [as pessoas] podem acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo 

[eles], tenhais vida em seu nome" (20:31). Pedro disse Cornelius e os outros gentios, 

"Through [de Jesus] nome todos os que nele crê recebe o perdão dos pecados" (Atos 

10:43). Quando o carcereiro de Filipos perguntou a Paulo e Silas: "Senhores, que devo 

fazer para ser salvo?" Eles disseram, 'Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa 

"(Atos 16: 30-31). Escrevendo aos Romanos, Paulo explicou que o evangelho é "o poder 

de Deus para a salvação de todo aquele que crê" (Rom. 1:16). Mais tarde naquele mesmo 

epístola, escreveu: "Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu 

coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se 

crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação "(Rom. 10: 9-10). Paulo 

também disse a Timóteo que Jesus Cristo lhe havia usou de misericórdia para que Ele 

"pudesse demonstrar sua paciência perfeito como um exemplo para aqueles que crêem 

nEle para a vida eterna" (1 Tim. 1:16). 

Atos 13:48 resume a interação da soberania divina e da responsabilidade humana na 

salvação: "Quando os gentios, ouvindo isto, eles começaram a se alegrar e glorificando a 

palavra do Senhor, e todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna." Em outras 

palavras, Deus soberanamente escolheu aqueles que têm o poder, despertou, e habilitados 

a responder em fé (cf. Ef. 2: 8-9). 



Visão Espiritual Reconhece Cristo 

Jesus disse-lhe: "Você tem visto, e Ele é o único que está falando 

com você." E ele disse: "Senhor, eu creio". (9: 37-38) 

Quando a mulher samaritana tinha referido a vinda do Messias ", disse-lhe Jesus: 'Eu que 

falar com você sou Ele'" (4:26). Aqui, em resposta ao pedido do homem curado porque o 

Filho do identidade do homem, Jesus disse-lhe: "Você tem visto, e Ele é o único que 

está falando com você." O Senhor se apresentou como o objeto da fé salvadora, assim 

como ele já havia feito em Cafarnaum: "Esta é a obra de Deus, que creiais naquele que 

por ele foi enviado" (06:29). É aquele "que crê no Filho [que] tem a vida eterna" (3:36; 

cf. vv 15-16, 18; 6:35, 40; 07:38; 08:24; 11:. 25- 26; 12:36, 46; 17:20; 20:31). 

Sem hesitação, o homem disse: "Senhor, eu creio." O Espírito de Deus abriu seu 

coração para a verdade (cf. 3: 5-8)., revelando-lhe a verdadeira identidade de Jesus (cf. 

Mt 16: 16- 17). Ele exemplificou o princípio Jesus enumerou em 7:17: "Se alguém está 

disposto a fazer a Sua vontade, ele saberá do ensino, se é de Deus ou se eu falo de mim 

mesmo." Jesus nunca se afasta aqueles que o Pai lhe deu; como Ele mesmo disse: "aquele 

que vem a mim, certamente não lançarei fora" (06:37). 

Visão espiritual resulta na Adoração 

E ele adoraram. (09:38) 

Como os últimos vestígios de trevas espirituais foram dissipadas, os olhos do coração do 

homem se abriram, e ele viu claramente quem é Jesus. O resultado inevitável de tal 

revelação é sempre adoração (Matt 14:33;. Lucas 24:45, 52;. Phil 2:10). Pregando sobre 

esta passagem, Charles Spurgeon resumiu a alegria e prazer que o homem deve ter sentido 

naquele momento: 

Então, além disso, ele agiu como um crente: para "ele adorou." Isso prova como a sua fé 

tinha crescido. Gostaria de pedir a vocês que são o povo de Deus quando estão mais 

felizes .... Meus momentos mais felizes são quando eu estou adorando a Deus, realmente 

adorando o Senhor Jesus Cristo .... É a abordagem mais próxima para o que vai ser no 

céu, onde, dia sem noite, eles oferecem a adoração perpétua, àquele que está assentado 

no trono, e ao Cordeiro. Por isso, o que é um momento memorável foi por esse homem 

quando ele adorou Cristo! Agora, se Cristo não era Deus, que o homem era tudo idólatra, 

um homem-adorador .... Se Cristo não era Deus, não somos cristãos; estamos enganados 

enganado, somos idólatras, como maus como os gentios, que agora piedade. Ele está 

fazendo um homem em um Deus, se Cristo não é Deus. Mas, bendito seja o seu santo 

nome, ele é Deus; e nós sentimos que é o supremo deleite do nosso ser para adorá-lo. Não 

podemos ocultar a nossa cara com nossas asas, pois não temos nenhum; mas nós fazemos 

velar-los com seu próprio manto de justiça sempre que se aproximar dele. Não podemos 

cobrir os pés com as nossas asas, como os anjos fazem; mas nós levamos o seu sangue ea 

sua justiça, tanto como uma cobertura para os nossos pés, e como as asas com as quais 

voamos até ele; e embora ainda não temos coroas para lançar em seus queridos pés, ainda, 

se temos alguma honra, qualquer idoneidade, qualquer graça, qualquer coisa que é 

agradável, tudo o que é honesto, nós colocamos tudo a seus pés, e grito "Não a nós, 

Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por tua misericórdia, e por amor de tua 

verdade." ("A Man Pressionado Cedendo a Cristo", no O Metropolitan Tabernacle 



Pulpit Vol 46 (Pasadena, no Texas .: Pilgrim Publications, 1977), 46:.. 142 itálico no 

original.) 

Cegueira Espiritual 

E Jesus disse: "Porque o juízo Eu vim a este mundo, para que os 

que não vêem vejam, e os que vêem se tornem cegos." Alguns 

fariseus que estavam com ele, ouvindo essas coisas e disse-lhe: 

"Nós não estamos cegos demais, não é?" Jesus disse-lhes: "Se 

fôsseis cegos, não teríeis pecado; mas desde que você dizer: 'Nós 
vemos, permanece o vosso pecado." (9: 39-41) 

Em contrapartida, quatro características da cegueira espiritual também pode ser 

reconhecida nessa passagem, ilustrada pelos fariseus nos versos finais do capítulo: ele 

recebe o julgamento, se recusa a admitir a sua cegueira, rejeita a visão espiritual, e resulta 

em condenação. 

Cegueira espiritual Recebe Acórdão 

E Jesus disse: "Porque o juízo Eu vim a este mundo, para que os 

que não vêem vejam, e os que vêem se tornem cegos." (09:39) 

As palavras de Jesus, "Porque o juízo Eu vim a este mundo", parecer à primeira vista 

contradizer a verdade de que "Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, 

mas para que o mundo seja salvo por Ele" (3 : 17). Eles também parecem se opor à 

revelação inequívoca de 5:22 e 27: "Pois nem mesmo o Pai a ninguém julga, mas deu 

todo o julgamento ao Filho ... e deu-lhe autoridade para julgar, porque Ele é o Filho do 

Homem ". Mas longe de ser contraditório, essas duas verdades são complementares; eles 

são as duas faces de uma mesma realidade. Para rejeitar a paz de Jesus é para receber o 

castigo; para rejeitar a Sua graça é receber a Sua justiça; para rejeitar a Sua misericórdia 

é para receber a sua ira; para rejeitar o Seu amor é receber a sua ira; para rejeitar o Seu 

perdão é receber Seu julgamento. Enquanto Jesus veio para salvar, não para condenar (cf. 

12:47; Lucas 19:10), aqueles que rejeitam o Seu evangelho condenam a si mesmos, e 

submeter-se a julgamento (João 3:18, 36). Visão espiritual só vem para aqueles que 

reconhecem que eles não vêem, que confessam sua cegueira espiritual e da sua 

necessidade para a Luz do Mundo. Por outro lado, aqueles que pensam que ver por conta 

própria sem Cristo se iludem, e continuará a ser cego. Eles não virão à Luz, porque eles 

amam as trevas e não querem que suas maldades para ser exposto (3: 19). 

Esta foi precisamente a questão na sinagoga de Nazaré, onde Jesus ofereceu a salvação 

do evangelho apenas para aqueles que tinham conhecimento do seu pecado, o penitente 

espiritualmente pobres, encarcerados, cegos e oprimidos (Lc 4:18). Os ouvintes, como a 

maioria em Israel, não se vêem como tal e reagiu, tentando assassinar Jesus (Lucas 

04:29). Sua resposta foi a auto-condenação. 

Como observado anteriormente, o perigo enfrentado por aqueles que pensam que vejo é 

que a sua rejeição e descrença é irreversível, e eles podem tornar-

se permanentemente cego. A verdade preocupante é que aqueles que voluntariamente 

rejeitam a luz da salvação em Cristo, podem encontrar-se fixado em sua condição por 

Deus (cf. 12:.. 39-40; Isaías 6:10; Mt 13: 13-15; Atos 28: 26-27.; Rm 11: 8-10). As 



Escrituras dizem não só que o Faraó endureceu o seu coração contra Deus (Ex 8:15, 32; 

09:34; 1 Sam. 6: 6.), Mas também que, como resultado, Deus endureceu o coração de 

Faraó (Ex 4:21. ; 7: 3; 09:12; 10: 1, 20, 27; 11:10; 14: 4, 8). Alguns dos fariseus que 

chegou mesmo ponto quando eles rejeitaram a plena luz da revelação de Deus em Cristo 

e atribuiu o seu divino poder a Satanás (Matt. 12: 24-32). 

Cegueira espiritual se recusa a admitir sua condição 

Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas coisas e disse-

lhe: "Nós não estamos cegos demais, não é?" (09:40) 

Evidentemente, Jesus não estava sozinho quando ele encontrou o homem cego; alguns 

dos fariseus ... foram ainda com Ele. Depois de ter ouvido as coisas que Jesus disse no 

versículo 39, que, indignado , disse-lhe: "Nós não estamos cegos demais, não é?" A 

forma de sua pergunta no grego espera uma negativa responder. Certamente Jesus não 

poderia estar sugerindo que eles eram espiritualmente cegoscomo as pessoas comuns que 

não conheciam a Lei (07:49)? Afinal de contas, eles eram os, especialistas de elite auto-

proclamados na Lei e devotos discípulos de Moisés (09:28). Como os líderes religiosos 

reconhecidos de Israel, eles estavam confiantes de que não falta a percepção 

espiritual. Mas a realidade era que eles estavam cegos para a verdade espiritual, mesmo 

que eles não sabiam. E por se recusar a admitir a sua cegueira, eles confirmaram a 

condição escurecido de seus corações e aumentou seu ódio para o único que poderia 

salvá-los de Satanás e seu pecado condenável. 

Cegueira espiritual Rejeita Visão Espiritual 

Jesus disse-lhes: "Se fôsseis cegos, não teríeis pecado"; (9: 41a) 

A resposta do Senhor deve ter surpreendido os fariseus, que, sem dúvida, espera uma 

resposta mais direta à sua pergunta. Mas o ponto de Jesus era que, se os fariseus iria 

confessar que eles eramespiritualmente cego (admitindo assim a sua necessidade de 

Cristo, a verdadeira Luz) eles não teríeis pecado, porque ele seria perdoado (Sl. 32: 5.; 

28 Prov: 13; 1 João 1: 9). 

Como João Calvin explicou, 

Ele é cego , que, consciente de sua própria cegueira, busca um remédio para curar a sua 

doença. Desta forma, o significado será: "Se você reconhecer a sua doença, ela não seria 

completamente incurável, mas agora, porque você acha que você está em perfeita saúde, 

você continua em um estado de desespero." Quando ele diz que eles que são cegos não 

temos pecado, isso não é desculpa para a ignorância, como se fosse inofensiva, e foram 

colocados fora do alcance da condenação. Ele só significa que a doença pode ser 

facilmente curada, quando é realmente sentida; porque, quando um cego homem está 

desejoso de obter livramento, Deus está pronto para ajudá-lo; mas que, insensível às suas 

doenças, desprezam a graça de Deus, são incuráveis. ( Comentário ao Evangelho 

Segundo João, traduzido por William Pringle [Grand Rapids: Baker, 2003]., 393. Os 

itálicos no original) 

Infelizmente, os fariseus eram como aqueles de quem Salomão disse: "? Você vê um homem 

sábio aos seus próprios olhos Há mais esperança para um tolo do que para ele" (Provérbios 



26:12;. Cf. 0:15; Isa. 5:21). Muitos, por teimosamente recusando-se a admitir a sua cegueira, 

condenado-se a escuridão para sempre. 

Cegueira espiritual resulta em desgraça 

"Mas desde que você dizer: 'Nós vemos, permanece o vosso 

pecado." (09:41) 

Desde os fariseus não estavam dispostos a reconhecer a sua cegueira, mas 

afirmava ver, eles permaneceram culposa e perdoados por todo o seu pecado. Eles não 

poderiam alegar ignorância ou falta de oportunidade. Em particular, o pecado em vista 

aqui, e aquele que sempre condena, é o da incredulidade. Pronunciamento de Jesus que 

os seus restos pecado (cf. Mt 0:32; Hb 6:.. 4-6; 10: 29-31) traz consigo um senso de 

Proposito. Pode ser que neste momento Ele permanentemente confirmou-los em sua 

cegueira espiritual intencional, como fez com alguns outros fariseus em Mateus 15: 13-

14. Na ocasião, quando Ele foi informado por seus discípulos que alguns fariseus foram 

ofendidos por suas palavras, Jesus tinha respondeu: "Toda planta que meu Pai celestial 

não plantou será desarraigado Deixai-os;. Eles são guias cegos. E, se um cego guiar outro 

cego, ambos cairão num buraco. " Essas três palavras chocantes, "Deixe-os em paz", 

revelam que Deus às vezes julgar os pecadores impenitentes diretamente por abandoná-

los (e mesmo o endurecimento eles) em sua incredulidade (cf. Oséias 4:17; Rom. 1:18, 

24, 26. , 28). 

Como o Rei dos reis e Senhor dos senhores (Apocalipse 19:16), Jesus Cristo é o 

determinante do destino humano. Simeão disse profeticamente Dele, "Eis que este é 

nomeado para queda e elevação de muitos em Israel" (Lucas 2:34). O próprio Senhor 

disse de seu ministério, 

Você acha que eu vim para conceder paz à terra? Digo-vos que não, mas antes 

dissensão; para a partir de agora cinco membros de um agregado familiar será dividida: 

três contra dois e dois contra três. Eles serão divididos, pai contra filho e filho contra pai, 

mãe contra a filha ea filha contra a mãe, mãe-de-lei contra a filha-de-lei e filha-de-lei 

contra a mãe-de-lei. (Lucas 12: 51-53) 

Aqueles que, como o mendigo cego, reconhecer a sua cegueira espiritual e voltar-se para a 

Luz "não andará nas trevas, mas terá a luz da vida" (João 8:12). Mas aqueles que, como os 

fariseus, persistem em amar as trevas do que a Luz (3:19) continuará a vagar sem rumo na 

escuridão (12:35; 1 João 2:11), desprovido de qualquer visão espiritual (Matt. 6:23). O 

primeiro grupo é destinado a passar a eternidade na gloriosa luz do céu (Ap 22: 5); este último 

será condenado à escuridão horrível do inferno eterno (Mt 8:12;. 22:13; 25:30). 

 

 

 

 



36. O Bom Pastor (João 10: 1-21) 

"Em verdade, em verdade vos digo que, quem não entra pela porta 

no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e 

salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para 

este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as 

suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Quando ele coloca 

diante de todos os seus, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem 

porque porque conhecem a sua voz. Um estranho eles 

simplesmente não vai seguir, mas fugirão dele, porque não 

conhecem a voz dos estranhos ".Esta figura de linguagem Jesus 

falou-lhes, mas eles não entenderam o que essas coisas eram o 

que Ele havia dito a eles. .. Então Jesus disse-lhes de novo: "Em 

verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas 

Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas 

as ovelhas não lhes deram ouvido Eu sou a porta; se alguém 

entrar por mim, será salvo, e vai entrar e sair e achará pastagem 

O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir;. Eu vim para 

que tenham vida, ea tenham em abundância Eu sou o bom pastor;. 

o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aquele que é 

mercenário, e não pastor, de que não é o proprietário das ovelhas, 

vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, eo lobo as arrebata e 

dispersa .-los Ele foge, porque é mercenário e não se preocupa 

com as ovelhas Eu sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas 

e as minhas ovelhas conhecem-me, assim como o Pai me conhece 

e eu conheço o Pai;. e eu coloco . a minha vida pelas ovelhas 

Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco; devo trazê-

los também, e elas ouvirão a minha voz, e eles se tornarão um só 

rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a 

minha vida para que eu possa levá-la novamente. Ninguém ma 

tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho autoridade 

para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento 

recebi de meu Pai. "Ocorreu uma divisão entre os judeus por 

causa destas palavras. Muitos deles diziam:" Ele tem um demônio 

e é insano. Por que você ouvi-lo? "Outros diziam:" Estas não são 

as palavras de um endemoninhado. Um demônio não pode abrir 
os olhos dos cegos, pode ele "(10: 1-21)? 

A Bíblia se refere a Jesus Cristo por muitos títulos. Ele é chamado de Amen (Apocalipse 

3:14; cf. 2 Cor 1:20.), O Alfa eo Omega (Rev. 22:13), o advogado (1 João 2: 1), o 

Apóstolo (Heb. 3: 1), o Autor e Consumador da fé (Heb. 12: 2), o autor da salvação (Hb 

2:10), o Princípio (fonte, origem) da criação de Deus (Apocalipse 3:14). , o Branch (Jer. 

23: 5), o Pão da Vida (João 6:35), o Cornerstone (Ef 2:20.), a consolação de Israel (Lucas 

2:25), o Conselheiro (Isaías 9.: 6), o Libertador (Rm 11:26), a porta das ovelhas (Jo. 10: 

7), Pai Eterno (Isaías 9: 6.), a testemunha fiel (Apocalipse 1: 5), o primeiro eo Última (Ap 

1:17), o Primogênito (Proeminente One) dos mortos (Apocalipse 1: 5) e sobre toda a 

criação (Colossenses 1:15), o Precursor (. Heb 6:20), o Grande Sumo Sacerdote (Hb. 

4:14), Deus bendito eternamente (Rm. 9: 5), o Guardião das almas (1 Pedro 2:25), o chefe 

da igreja (Cl 1:18), o Santo de Deus! (João 6:69), EU SOU (João 8:58), Emanuel (Is 

7:14.), o Rei de Israel (João 01:49; cf. Zacarias 9: 9.), Rei dos reis e Senhor dos senhores 

(1 Tm. 6:15), o último Adão (1 Cor. 15:45), o Cordeiro de Deus (João 1:29), a luz do 



mundo (João 8:12), o Leão da tribo de Judá (Rev. 5: 5), Senhor (João 13:13), o Senhor 

da Glória (1 Cor. 2: 8), o mediador (1 Tim. 2: 5), o Mensageiro da aliança (Mal. 3: 1), o 

Messias (João 1:41; 4: 25-26), o Deus Forte (. Isaías 9: 6), a Estrela da Manhã (Apocalipse 

22:16), o Unigênito (Único One) do Pai (João 1 : 14), a nossa Páscoa (1 Cor. 5: 7), o 

Príncipe da vida (Atos 3:15), o Príncipe da Paz (Isaías 9: 6.), a Ressurreição ea Vida (Jo 

11:25), o Justo (Atos 07:52), o Rock (1 Cor. 10: 4), o Root e descendente de Davi 

(Apocalipse 22:16), a Raiz de Jessé, o Governador em (Is 11:10). Israel (Miquéias 5: 2; 

Matt. 2: 6.):;: 42, o Servo (Isa, o príncipe dos reis da terra (Apocalipse 1 5), Salvador (4 

Tito 1 Lucas 2:11). : 1), Shiloh (Gen. 49:10), o Filho do Abençoado (Marcos 14:61), o 

Filho de Davi (Matt 12:23; 21: 9.), o Filho de Deus (Lucas 1: 35), o Filho do homem 

(João 5:27); o Filho do Altíssimo (Lucas 1:32), o Sol da Justiça (Mal. 4: 2), o Sunrise do 

alto (Lucas 1:78), o Verdadeiro Deus (1 João 5:20), o Verdadeiro Vine (João 15: 1), o 

Caminho, a Verdade ea Vida (Jo 14: 6), a Palavra (João 1: 1, 14), a Palavra de Deus 

(Apocalipse 19:13), e da Palavra da vida (1 João 1: 1). 

Mas talvez Seu título mais simpático e intimista é a de Pastor. Séculos antes da vinda do 

Messias, o Antigo Testamento tinha predito que Ele iria pastorear o Seu povo. Em 

Ezequiel 34:23 Deus disse: "Então eu porei sobre elas um só pastor, meu servo Davi [uma 

referência ao Messias, descendente de Davi], e ele vai alimentá-los, ele vai alimentá-los 

a si mesmo e ser seu pastor" (cf . 37:24). Miquéias profetizou que o Messias "surgem e 

pastorear o seu rebanho na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus" 

(Mq. 5: 4). Prevendo a morte do Messias, Zacarias 13: 7 diz: "Desperta, ó espada, contra 

o meu pastor, e contra o homem, meu sócio, diz o Senhor dos Exércitos" Fere o pastor 

que as ovelhas podem ser espalhados, e eu vou. voltaria a minha mão contra os 

pequeninos '" 

O Novo Testamento também retrata Cristo como pastor. Quando perguntado por 

Herodes, onde o Messias nasceria, os principais sacerdotes e escribas cotados Miquéias 

5: 2: "E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum a menor entre as principais cidades de 

Judá; porque de ti sairá um governante que há de apascentar o meu povo de Israel 

"(Mateus 2: 6.). Prevendo que os discípulos o abandonaria quando Ele foi preso, Jesus 

citou Zacarias 13: 7: "tudo o que vai cair por causa de mim esta noite, pois está escrito: 

'Vou derrubar o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersos "(Mat. 26:31). O apóstolo 

Pedro descreveu Jesus como o Pastor de almas dos crentes (1 Pedro 2:25), e mais tarde 

como o Supremo Pastor da igreja (5: 4). O escritor de Hebreus fechou sua epístola com a 

bênção, "E o Deus da paz, que fez subir dentre os mortos o grande Pastor das ovelhas 

através do sangue da aliança eterna, mesmo Jesus, nosso Senhor, vos aperfeiçoe em toda 

boa coisa para fazer a sua vontade, operando em nós o que é agradável à sua vista, através 

de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre Amém "(Heb. 13: 20-

21).. Mesmo para além desta vida, Jesus continuará a apascentar o Seu povo por toda a 

eternidade no céu; "O Cordeiro que está no meio do trono os apascentará e os guiará para 

as fontes da água da vida; e Deus lhes enxugará toda lágrima de seus olhos" (Ap 7:17). 

Em nenhum lugar em toda a Escritura é Jesus Cristo mais claramente retratado como o 

Pastor do seu povo do que no décimo capítulo do Evangelho de João. Esse discurso em 

que ele se apresenta como o Bom Pastor, flui diretamente dos acontecimentos do capítulo 

anterior; não há nenhuma diferença de tempo ou ruptura no pensamento entre os capítulos 

9 e 10 (cf. 10:21). O Senhor continuou a falar com as mesmas pessoas-Seus discípulos, o 

mendigo cego anteriormente, os fariseus hostis, e os outros no sempre presente multidão. 



Esta seção do capítulo 10 abertura apresenta quatro distintivos do trabalho pastoral do 

Bom Pastor. É um ministério apascentar marcado por contraste com falsos pastores, pela 

preocupação com o rebanho, por cumprimento ao Pai, e pela controvérsia em um mundo 

caído. 

Um Ministério Marcado por Contraste para Falsos 

pastores 

"Em verdade, em verdade vos digo que, quem não entra pela porta 

no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e 

salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para 

este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as 

suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Quando ele coloca 

diante de todos os seus, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem 

porque porque conhecem a sua voz. Um estranho eles 

simplesmente não vai seguir, mas fugirão dele, porque não 

conhecem a voz dos estranhos ".Esta figura de linguagem Jesus 

falou-lhes, mas eles não entenderam o que essas coisas eram o 

que Ele havia dito a eles. .. Então Jesus disse-lhes de novo: "Em 

verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas 

Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas 

as ovelhas não lhes deram ouvido Eu sou a porta; se alguém 

entrar por mim, será salvo, e vai entrar e sair e achará pastagem 

O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir;. Eu vim para 
que tenham vida, ea tenham em abundância ". (10: 1-10) 

Ao longo da história de Israel, pastoreio tinha sido sempre uma parte familiar da vida 

agrária todos os dias. E o povo sabia que todas as ovelhas são os mais indefesos, indefeso, 

extravio, e sujo de animais.Eles exigem uma supervisão constante, levando, resgate e 

limpeza ou eles vão morrer. Ser um pastor era um bom treinamento para conduzir as 

pessoas. Na verdade, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó tinha sido pastores (Gênesis 13: 

1-11; 26: 12-14; 46:32; 47: 3)., Como foram maiores líderes de Israel: Moisés (Ex 3: 1) e 

Davi (1 Sam 16:11; 17:28, 34; 2 Sam. 7: 8.). Não é de estranhar, então, que os escritores 

do Antigo Testamento freqüentemente usado pastorear imagery, descrevendo Israel como 

o rebanho de Deus (Sl 74:. 1; 77:20; 78:52; 79:13; 80: 1; 95: 7; 100 : 3; Ez 34: 23 Jer; 1; 

Isa 40:11: 12-16), Deus como seu pastor (Gen. 48:15; 49:24; Sl. 23: 1.;:; 28 9 80.. : 3; Ez 

34: 78 Ps; 6: 11-12.; Mic 7:14), e seus líderes como subpastores de Deus (Num. 27:.. 16-

17;:; 2 Sam 5 2 1 Crônicas 17.. :. 70-72; Jr 03:15; 23: 4). Os escritores do Novo 

Testamento também usou essa mesma terminologia familiar para descrever a igreja (Atos 

20: 28-29; 1 Pedro 5: 2-3). 

Mas, enquanto a metáfora de um pastor sugere cuidado terno, ele também pode 

representar regra dura, abusivo, autocrático. Como será visto na discussão do versículo 1 

abaixo, a Bíblia se refere a falsos líderes espirituais, bem como verdadeiros, como 

pastores. Nos versículos 1-10 Jesus contrastou a Si mesmo com falsos pastores de Israel 

usando duas imagens: Ele é o verdadeiro Pastor das ovelhas, e Ele é a única porta para o 

aprisco. 



Jesus é o verdadeiro pastor das ovelhas 

"Em verdade, em verdade vos digo que, quem não entra pela porta 

no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e 

salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para 

este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as 

suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Quando ele coloca 

diante de todos os seus, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem 

porque porque conhecem a sua voz. Um estranho eles 

simplesmente não vai seguir, mas fugirão dele, porque não 

conhecem a voz dos estranhos ".Esta figura de linguagem Jesus 

falou-lhes, mas eles não entenderam o que essas coisas eram o 
que Ele havia dito a eles. (10: 1-6) 

Como observado anteriormente neste volume (cf. a discussão de 8:34 no capítulo 30), a 

frase Amém, amém ( verdadeiramente, verdadeiramente ) introduz uma declaração de 

notável importância. Jesus começou esse discurso, identificando-se como o verdadeiro 

Pastor, em nítido contraste com todos os falsos pastores. Cada aldeia nas regiões 

sheepherding da Palestina tinha uma dobra onde ovelhas foram mantidas durante a 

noite. Os pastores que pastar os seus rebanhos na paisagem circundante durante o dia, e, 

em seguida, levá-los de volta para o aprisco comunal à noite. Há pastores pararia cada 

ovelha na entrada com suas varas e inspecioná-lo cuidadosamente antes de permitir que 

entrar no rebanho (cf. Ez. 20: 37-38). Uma vez no aprisco, as ovelhas estavam sob os 

cuidados do porteiro (a subpastor contratado; v. 12), que iria vigiar-los durante a 

noite. Ele daria apenas os pastores acesso ao aprisco; portanto, qualquer 

pessoa que poderia não entrar pela porta no aprisco das ovelhas, mas subiu por outra 

parte, era um ladrão e salteador. Desde o porteiro, obviamente, não iria deixar 

estranhos em, os supostos ladrões tiveram que escalar o muro de aprisco para chegar à 

ovelha. Somente aquele queentrou pela porta era um pastor das ovelhas. 

Cada um desses elementos comuns da vida cotidiana tinha um significado simbólico na 

metáfora do Senhor. Embora alguns argumentem que o aprisco representa a igreja ou o 

céu, o contexto (cf. v. 16) indica que ele representa Israel. Além disso, é difícil ver como 

ladrões poderia quebrar em qualquer igreja ou o céu e roubar ovelhas (cf. vv. 27-

29). A porta é o próprio Jesus (vv. 7, 9), o único que tem a autoridade para levar para 

fora de dobrar suas ovelhas eleitos de Israel. Os ladrões e salteadores representam a auto-

nomeado (cf. Mt 23: 2.) Líderes religiosos judeus, que, fazendo o trabalho do diabo, não 

Deus, escalaram as paredes do aprisco espiritualmente fleece e matar o povo. 

Esses líderes foram os últimos de uma longa linha de falsos pastores em Israel. Isaías 

retratado esses hipócritas em termos gráficos como "cães mudos incapazes de latir, 

sonhadores deitado, que gostam de sono; ... cães [que] são gananciosos, [e] não estão 

satisfeitos ... pastores que não têm entendimento, pois eles têm tudo virado para o seu 

caminho, cada um para a sua ganância, para o último "(Is. 56: 10-11)."Os pastores se 

tornaram estúpidos", escreveu Jeremias, "e não buscaram ao Senhor; por isso não 

prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos" (Jeremias 10:21).. Em 0:10, 

o Senhor disse através de Jeremias: "Muitos pastores arruinou minha vinha, eles têm 

pisada Meu campo;. Que fizeram My campo agradável um deserto desolado" "O meu 

povo se tornaram ovelha perdida," Deus lamentou em 50: 6. ". Seus pastores deixaram 

enganar Eles fizeram-nos desviar das montanhas;. De terem ido ao longo da montanha 

até à colina e ter esquecido seu lugar de descanso" 



Mas falsos pastores de Israel não iria escapar do julgamento de Deus. Em Jeremias 23: 1-

2 Deus advertiu, 

"Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto!" diz o 

Senhor. Portanto assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca dos pastores que cuidar do 

meu povo: 'Você dispersa as minhas ovelhas e as afugentastes, e não ter assistido a 

eles; eis que eu estou prestes a assistir a você para a maldade das vossas ações, diz o 

Senhor. " 

Em uma acusação devastadora dos falsos pastores, e que pode ter sido em mente de nosso 

Senhor e levou seus ensinamentos, Deus declarou através de Ezequiel, 

"Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: 

Assim diz o Senhor Deus:" Ai dos pastores de Israel que se apascentam a si mesmos! Não 

devem os pastores apascentar as ovelhas? Você come a gordura e revesti-vos com a lã, 

você abate a ovelha gorda sem alimentar o rebanho. Aqueles que estão doente você não 

reforçados, o doente não tenha curado, o partido não tiver ligado, a espalhadas você não 

trouxe de volta, nem que você procurou pelos perdidos; mas com força e com a gravidade 

de ter dominado eles. Eles estavam espalhados por falta de pastor, e tornaram-se pasto 

para todas as feras do campo e foram dispersos. Meu rebanho andaram desgarradas por 

todos os montes, e por todo o alto outeiro; Minhas ovelhas andaram espalhadas por toda 

a superfície da terra, e não havia ninguém para buscar ou procurar por eles "'" Portanto, 

ó pastores, ouvi a palavra do Senhor: ". Como eu vivo", diz o Senhor Deus, "Com certeza, 

porque as minhas ovelhas tornou-se uma presa, minhas ovelhas tornou-se mesmo o 

alimento para todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não 

procuraram as minhas ovelhas, mas sim se apascentam a si mesmos e não alimentar My 

rebanho e, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor: "Assim diz o Senhor Deus:" 

Eis que eu estou contra os pastores, e eu vou exigir minhas ovelhas com eles e fazê-los 

cessar de alimentar as ovelhas. Assim, os pastores não se alimentar mais, mas eu vou 

entregar minhas ovelhas da sua boca, para que eles não serão comida para eles "'" (Ez. 

34: 2-10). 

Mentir profetas, muitas vezes colocando como verdadeiros pastores, também ameaçou a 

igreja primitiva (como ainda hoje). Jesus advertiu: "Cuidado com os falsos profetas, que 

vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores" (Mat. 

7:15). Paulo advertiu os presbíteros da igreja de Éfeso: "Eu sei que depois da minha 

partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, que não pouparão o rebanho" (Atos 

20:29). Pedro escreveu: "Os falsos profetas houve também entre o povo, assim como 

também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias 

destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina 

destruição" (2 Pedro 2: 1 ). Em sua primeira epístola João advertiu: "Amados, não creiais 

a todo espírito, mas provai os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos 

profetas têm saído pelo mundo" (1 João 4: 1). (Para uma discussão mais aprofundada dos 

falsos mestres na igreja, ver 2 Pedro e Judas, O Comentário MacArthur Novo 

Testamento [Chicago: Moody, 2005], especialmente os capítulos 5-7, 11-13.) 

Escritura também prevê a vinda do pastor falso final, o Anticristo final. Zacarias 11: 16-

17 revela que, como parte do seu juízo divino sobre Israel (e do mundo), Deus é 



vai levantar um pastor na terra, que não vai se importar para os que perecem, procurar os 

dispersos, a curar os quebrantados, ou manter a uma posição, mas vai devorar a carne da 

ovelha gorda e arrancar suas unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho! Uma 

espada será em seu braço e sobre o olho direito! Seu braço será totalmente murcho e seu 

olho direito será cego. (Cf. Dan 11: 36-45; 2 Tessalonicenses 2:.. 3-10; Apocalipse 13: 3-

10) 

Continuando com a figura de linguagem, Cristo disse que Sua ovelhas ouvem a Sua voz , 

quando Ele chama-los para fora de Israel e para a Sua vezes messiânica. Sua aparência 

imagens a resposta humana ao, chamado divino eficaz para a salvação (João 6:44, 65; 17: 

6, 9, 24; 18: 9; Rm 1, 7, 8: 28-30.; 09:24; 1 Cor 1: 2, 23-24; Gal. 1: 6, 15; Ef. 4: 1, 4; Col. 

3:15, 1 Tessalonicenses 4:.. 7; 2 Tessalonicenses 2: 13-14; 1. Tim 6:12; 2 Tim. 1: 9.; 1 

Pedro 1:15; 2: 9, 21; 05:10; 2 Pedro 1: 3; Jude 1). Jesus chama as suas ovelhas pelo 

nome, porque eles são Seus. Seus nomes foram "escrito desde a fundação do mundo no 

livro da vida do Cordeiro que foi morto" (Apocalipse 13: 8; cf. 3: 5; 17: 8; 20:12, 15; 

21:27 ; Fp 4: 3), e eles foram dados a Ele pelo Pai (João 6:37).. 

Depois de chamar Suas ovelhas, Cristo leva-los para fora da dobra, coloca -os diante de 

pasto, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. No Oriente Médio, o pastor passou à 

frente do seu rebanho, atentos a quaisquer perigos potenciais, certificando-se a trilha foi 

seguro e aceitável, e levando a ovelha para alimentar nos pastos verdes ele já tinha 

olhado. Por isso, é na salvação. Jesus Salvadora chama as suas ovelhas e as conduz para 

fora do aprisco onde eram mantidos, levando-os para os "verdes pastos" e "águas 

tranqüilas" da verdade e da bênção de Deus (Sl. 23: 2). 

A razão pela qual as ovelhas seguem o pastor é porque conhecem a sua voz. ovelhas 

real reconhecer a voz do seu próprio pastor, e não vai responder ao que de outro. Filipe 

Keller escreve: 

A relação que se desenvolve rapidamente entre um pastor e as ovelhas sob seus cuidados 

é o de um grau definitivo depende do uso da voz do pastor. Ovelhas rapidamente se 

acostumaram a voz especial de seu dono. Eles estão familiarizados com o seu tom 

original. Eles sabem que seus sons e inflexões peculiares. Podem distinguir-lo a partir de 

qualquer outra pessoa. 

Se um estranho deve vir entre eles, eles não reconhecem nem responder a sua voz, da 

mesma forma que fariam com a do pastor. Mesmo que o visitante deve usar as mesmas 

palavras e frases como a de seu legítimo proprietário que não reagiria da mesma forma. É 

um caso de tornar-se, na verdade, condicionada às nuances familiares e acento pessoal do 

chamado de seu pastor. ( A Pastor Olha o Bom Pastor e as suas ovelhas [Grand Rapids: 

Zondervan, 1979], 39-40) 

Por outro lado, um estranho eles simplesmente não vai seguir, mas fugirão dele, porque 

não conhecem a voz dos estranhos. Os verdadeiros crentes não vai abandonar Cristo, o Bom 

Pastor, para seguir falsos pastores. Os verdadeiros crentes reconhecem a verdade revelada 

por Deus (8: 31-32, 47, 51-52) e rejeitar erro. João expressa de que a verdade em sua primeira 

epístola: 

Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos para ver se são de Deus, 

porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Por isso, você sabe o Espírito de 



Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo espírito 

que não confessa a Jesus não procede de Deus; este é o espírito do anticristo, a respeito 

do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Você é de Deus, 

filhinhos, e já os tendes vencido; porque maior é aquele que está em vós do que aquele 

que está no mundo. Eles são do mundo; portanto, falam da parte do mundo, eo mundo os 

ouve. Nós somos de Deus; aquele que conhece a Deus nos ouve; aquele que não é de 

Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade eo espírito do erro. (1 João 

4: 1-6) 

Todo aquele que é genuinamente salvo finalmente e completamente desviar Jesus 

Cristo. A advertência de Jesus que "surgirão falsos cristos e falsos profetas se levantarão 

e mostrarão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos" (Mat. 

24:24) implica claramente que tal engano é impossível. Aqueles que abandonar a sua 

profissão de fé na verdade provar que nem a sua fé nem sua salvação nunca foi 

genuína. "Saíram de nós", escreveu João, "mas eles não eram dos nossos; porque, se 

tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco; mas eles saíram, para que ele iria 

ser demonstrado que todos eles são não de nós "(1 João 2:19). João, então, contrasta tal 

afastamento da verdade, a voz do pastor, com fidelidade a Sua voz. Ele escreve sobre as 

verdadeiras ovelhas, 

Mas você tem a unção do Santo, e todos sabem. Eu não escrevi para você, porque você 

não sabe a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da 

verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o 

anticristo, o que nega o Pai eo Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai; aquele 

que confessa o Filho, tem também o Pai. Quanto a você, deixe que permanecerem em vós 

o que ouvistes desde o princípio. Se o que você ouviu, desde o início, fica em vós, também 

permanecereis no Filho e no Pai. (1 João 2: 20-24) 

Aqueles que são de Cristo, não o deixe de seguir aqueles que negam a verdade. 

O apóstolo João concluiu esta primeira metáfora com uma nota de rodapé: Esta figura 

de linguagem Jesus falou-lhes, mas eles não entenderam o que essas coisas foram o 

que Ele havia dito a eles. A palavra grega traduzida figura de linguagem ( paroimia ) 

descreve velado, linguagem enigmática que esconde um significado simbólico. Embora 

a figura de linguagem foi apresentado claramente o suficiente para que os líderes 

religiosos, eles não conseguiram entender o seu significado. Tão arraigado era a sua 

crença de que como descendentes de Abraão que faziam parte do rebanho de Deus que 

eles completamente perdido acusação de Jesus deles quando Ele declarou que Ele era o 

verdadeiro Pastor e eles eram falsos pastores a quem as ovelhas não quis ouvir. Como 

Suas parábolas (Mat. 13: 10-16), estafigura de linguagem serviu a um propósito duplo: 

Ele revelou a verdade espiritual aos Seus seguidores, e escondeu-o daqueles que 

rejeitaram. 

Jesus é a única porta para o Fold 

.. Então Jesus disse-lhes de novo: "Em verdade, em verdade vos 

digo que eu sou a porta das ovelhas Todos os que vieram antes de 

mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram 

ouvido Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, será salvo, e 

vai entrar e sair e achará pastagem O ladrão vem somente para 



roubar, matar e destruir;. Eu vim para que tenham vida, ea 

tenham em abundância ". (10: 7-10) 

Aqui Jesus mudou a metáfora ligeiramente. Na primeira figura de linguagem, Ele foi o 

pastor; aqui Ele é o Porta do aprisco. Esta é a terceira de sete declarações no Evangelho 

de João, onde "EU SOU" é seguido por um predicado nominal (v 11; 06:35; 08:12; 11:25; 

14: 6.; 15: 1, 5). 

Uma vez que os líderes religiosos não tinha conseguido entender Sua primeira figura de 

linguagem, Jesus disse-lhes de novo: "Em verdade, em verdade vos digo que, eu sou 

a porta das ovelhas." Às vezes, o pastor dormia na abertura do aprisco para guardar as 

ovelhas. Ninguém podia entrar ou sair senão por ele. Na metáfora de Jesus, Ele é 

a porta através da qual a ovelha entrar a segurança do rebanho de Deus e sair para o rico 

pasto de Sua bênção. É por meio dele que perdeu pecadores pode se aproximar do Pai e 

adequado a salvação que Ele oferece; Só Jesus é "o caminho, ea verdade, ea vida; 

ninguém vem ao Pai senão por [Ele]" (14: 6; cf. Atos 4:12; 1 Cor 1:30; 3:11;. 1 Tim. 2: 

5). Só Jesus é a verdadeira fonte do conhecimento de Deus e da salvação, e na base da 

segurança espiritual. 

A afirmação do Senhor, "Todos os que vieram antes de mim são ladrões e 

salteadores," não, é claro, incluem verdadeiros líderes espirituais de Israel (como 

Moisés, Josué, Davi, Salomão, Esdras, Neemias, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel , 

entre muitos outros). Jesus estava se referindo aos falsos pastores-os de Israel os maus 

reis, sacerdotes corruptos, falsos profetas, e pseudo-messias. No 

entanto,o verdadeiro ovelhas não lhes deram ouvido; eles não atendê-las e não foram 

enganados por eles (ver a discussão de vv 4 e 5 acima.). 

Então Jesus reiterou a verdade vital do versículo 7: "Eu sou a porta;" e acrescentou a 

promessa, "Se alguém entrar por mim, será salvo" do pecado e inferno. Ovelhas de 

Cristo vai experimentar o amor de Deus, perdão e salvação; eles vão entrar e 

sair livremente, sempre tendo acesso a benção e proteção de Deus, e nunca temendo 

qualquer dano ou perigo. Eles vão encontrar satisfação pasto como o Senhor alimenta-

los (cf. Sl. 23: 1-3.; Ez 34:15), em Sua Palavra (cf. Atos 20:32). Em contraste absoluto 

com os ladrões falsos pastores que, como o seu pai, o diabo (8:44) veio apenas para 

roubar, matar e destruir as ovelhas, Jesus veio para que tenham espiritual e 

eterna vida (cf. João 5:21; 6 : 33, 51-53, 57; Rm 6: 4; Gl 2:20; Efésios 2:... 1, 5; 

Colossenses 2:13), . ea tenham em abundância Perissos (abundantemente ) descreve 

algo que vai muito além do que é necessário. O incomparável dádiva da vida eterna 

excede todas as expectativas (cf. João 4:10 com 7:38; veja também Rm 8:32;. 2 Cor 

9:15.). 

Um Ministério Marcado pela preocupação com o Flock 

"Eu sou o bom pastor; o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas 

Aquele que é mercenário, e não pastor, de que não é o proprietário 

das ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge. eo lobo as 

arrebata e dispersa-los. Ele foge, porque é mercenário e não se 

preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom Pastor, e conheço as 

minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me, assim como o 

Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas 



ovelhas Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco;. 

Devo levá-los também, e elas ouvirão a minha voz, e eles se 
tornarão um só rebanho e um só pastor. " (10: 11-16) 

Esta seção revela três bênçãos do Bom Pastor dá a Sua ovelha, porque Ele é realmente 

preocupado com eles (cf. v. 13): Ele morre para eles, os ama, e os une. 

O Bom Pastor morre por suas ovelhas 

"Eu sou o bom pastor; o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas 

Aquele que é mercenário, e não pastor, de que não é o proprietário 

das ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge. eo lobo as 

arrebata e dispersa-los. Ele foge, porque é mercenário e não se 

preocupa com as ovelhas. " (10: 11-13) 

Identificação de Jesus de Si mesmo como o bom pastor aponta de volta para o verdadeiro 

pastor descrito nos versos 2 a 5. É a quarta "EU SOU" declaração no Evangelho de João 

(veja a discussão sobre v. 7). . O texto grego diz literalmente: "o pastor, o bom", definindo 

Cristo Bom Pastor, para além de todos os outros pastores Kalos ( bom ) refere-se ao seu 

caráter nobre (cf. 1 Tm 3: 7; 4:. 6; 2 Tim 2: 3; 1 Pedro 4:10);. Ele é o perfeito, pastor 

autêntico; em uma classe por si mesmo; proeminente acima de todos os outros. 

Ser um pastor fiel implicou uma vontade de colocar a própria vida em risco para proteger 

as ovelhas. Ladrões e dos animais selvagens, como lobos, leões e ursos eram um perigo 

constante (cf. 1 Sam 17:34; Isa. 31: 4.; Amos 3:12). Mas Jesus, o bom pastor, ia muito 

além de simplesmente estar disposto a arriscar ou, na verdade, arriscando sua vida por 

suas ovelhas; Na verdade, ele colocou a sua vida por eles (cf. v 15; 06:51; 11:. 50-51; 

18:14). A frase dá a sua vida é única para os escritos de João e sempre se refere a um 

voluntário, a morte sacrificial (vv 15, 17-18; 13: 37-38.; 15:13; 1 João 3:16). Jesus deu a 

vida por suas ovelhas, porque foram escolhidos para fazer parte do seu rebanho. A 

preposição huper ( para ) é freqüentemente usada no Novo Testamento para se referir a 

expiação substitutiva de Cristo para os eleitos (cf. v 15; 06:51; 11:. 50-51; 18:14; Lucas 

22:19; Rom. 5: 6, 8; 8:32; 1 Cor 11:24; 15:. 3; 2 Cor 5: 14-15, 21; Gal. 1: 4; 2:20; 3:13; 

Efésios 5.:. 2, 25; 1 Tessalonicenses 5: 9-10; 1 Tm 2:.. 6; Tito 2:14; 2 Heb.: 9; 1 Pedro 

2:21; 03:18; 1 João 3:16). Sua morte foi uma expiação real para fornecer propiciação 

pelos pecados de todos os que crêem, como eram chamados e regenerados pelo Espírito, 

porque eles foram escolhidos pelo Pai. 

Em frente ao Bom Pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, é aquele que é um 

mercenário (como o porteiro do v. 3), e não um pastor, que não é o dono do 

rebanho, que vê vir o lobo ( cf. Mt 7:15;. Atos 20:29), e deixa as ovelhas e foge, eo lobo 

as arrebata e dispersa-los (cf. Mt 9:36;. Marcos 6:34). O mercenário simboliza os 

líderes religiosos judeus e, por extensão, todos os falsos pastores. Eles estão sempre 

mercenários, fazendo ministério não por amor das almas dos homens ou até mesmo o 

amor pela verdade, mas para o dinheiro (Tito 1: 10-11; 1 Pedro 5: 2; 2 Pedro 2: 3). Por 

isso, eles fogem ao primeiro sinal de ameaça ao seu bem-estar, porque eles são não 

importa com as ovelhas. Sua prioridade absoluta é a auto-preservação, ea última coisa 

que eles se importam de fazer é sacrificar-se para qualquer um. 



O Bom Pastor ama as suas ovelhas 

"Eu sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas e as minhas 

ovelhas conhecem-me, assim como o Pai me conhece e eu conheço 

o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas." (10: 14-15) 

É porque o Senhor ama a sua maneira que deu a vida por elas. A palavra conhecimento é 

usado aqui para denotar que relação de amor. Em Gênesis 4: 1, 17, 25; 19: 8; 24:16; e 1 

Samuel 01:19, o termosaber descreve o relacionamento íntimo amor entre marido e 

mulher (a NASB traduz o verbo hebraico "saber" naqueles versos "tinha relações 

com"). Em Amós 3: 2 Deus disse a Israel: "Você só tem que conhecer de todas as famílias 

da terra" ( NVI ), sem falar como se Ele fosse conhecimento de quaisquer outras nações, 

mas de Sua relação única de amor com o Seu povo. Mateus 1:25 diz textualmente que 

José "foi não saber [Maria]" até depois do nascimento de Jesus. No dia do julgamento, 

Jesus envia os incrédulos longe Dele, porque Ele não os conhece; isto é, Ele não tem 

nenhuma relação de amor com eles (Mat. 07:23). Nestes versos, sei que tem mesma 

conotação de uma relação de amor. A simples verdade é que Jesus no amor conhece os 

seus, eles no amor conhecê-Lo, o Pai no amor conhece Jesus, e Ele no amor conhece o 

Pai. Os crentes são apanhados no afeto profundo e íntimo que é compartilhada entre Deus, 

o Pai, e do Senhor Jesus Cristo (cf. 14:21, 23; 15:10; 17: 25-26). 

O Good Pastor une os seus Ovelhas 

"Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco; devo 

trazê-los também, e elas ouvirão a minha voz;. E eles se tornarão 
um só rebanho e um só pastor" (10:16) 

A outras ovelhas em vista aqui são os gentios, que não são de Israel vezes. Eles, 

também, vai ouvir de Jesus voz chamando-os para a salvação (cf. Is. 42: 6; 49:. 6; Rom 

1:16), e judeus e gentios resgatadashaverá um só rebanho e um só pastor. Sugerir que 

judeus e gentios seriam unidos em um só rebanho era um conceito revolucionário. Os 

judeus desprezavam os gentios, e eles voltaram a animosidade.Mesmo crentes judeus 

eram tão programado para impede que eles eram lentos para aceitar gentios como 

membros iguais na igreja (cf. Atos 10: 9-16, 28; 11: 1-18; 15: 1-29). Mas, como Caifás 

profetizou sem querer, 

"É conveniente para você que um homem morra pelo povo, e que todo não pereça a 

nação." Agora, ele não disse isso por sua própria iniciativa, mas, sendo o sumo sacerdote 

naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não somente pela nação, mas 

para que Ele também para congregar na unidade os filhos de Deus que andavam 

dispersos. (João 11: 50-52) 

Aos Efésios Paulo escreveu: 

Portanto lembre-se que antes de você, os gentios na carne, que são chamados 

"incircuncisão" pela chamada "Circuncisão", que é realizada na carne por humanos 

hands-lembre-se que você estava naquele tempo separado de Cristo, excluídos do da 

comunidade de 

Israel, e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no 

mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, foram aproximados 



pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, que fez os dois grupos em um e quebrou 

a barreira da parede divisória, abolindo em sua carne a inimizade, que é a lei dos 

mandamentos contidos em ordenanças, para que em Si mesmo Ele pode fazer os dois um 

novo homem, estabelecendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por 

meio da cruz, por ela ter levado à morte a inimizade. (Ef. 2: 11-16) 

A verdadeira unidade entre judeus e gentios define a igreja, porque ambos são ovelhas que 

pertencem à mesma Pastor. 

Um Ministério Marcado por Compliance para o Pai 

"Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para que eu 

possa levá-la novamente. Ninguém ma tira de mim, mas eu a dou 

por mim mesmo. Eu tenho autoridade para a dar, e eu tenho 

autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai 
". (10: 17-18) 

Duas atitudes definir a relação do Cristo encarnado ao Pai: amor e obediência. Os dois 

são inseparáveis, uma vez que é impossível amar a Deus sem obedecê-lo (João 15: 9; 1 

João 2: 3-5; 5: 3). O Pai ama o Filho , porque Ele colocou para baixo sua vida pelas 

ovelhas, todos a quem o Pai tinha escolhido na eternidade passada e deu ao Filho no 

tempo; Filho demonstrou seu amor ao Pai ", tornando-se obediente até à morte, e morte 

de cruz" (Fil. 2: 8). Ele assim o fez voluntariamente; ninguém lhe tirou a vida longe 

de Ele, mas Ele colocou-a para baixo na Sua . iniciativa Em seu julgamento Jesus disse 

a Pilatos, que ordenaria sua execução: "Você não teria autoridade sobre mim, se tivesse 

sido você dado de cima "(João 19:11; cf. Mt 26: 53-54.). Declaração duas vezes repetida 

do Senhor que Ele iria tomar Sua vidanovamente aponta para a Sua ressurreição, a 

demonstração final de Sua messianidade e divindade (Rom. 1: 4). Tal como acontece com 

tudo o que Ele fez, Cristo exerceu Sua autoridade para dar a Sua vida e retomá-la no 

cumprimento voluntário e amorosa obediência ao mandamento Ele recebeu 

de o Pai. Pelo poder da Sua ressurreição, Ele iria levantar todo o seu rebanho para glória 

eterna (João 6: 39-40, 44). 

Um Ministério marcada pela controvérsia em um 

mundo caído 

A divisão ocorreu entre os judeus por causa destas 

palavras. Muitos deles estavam dizendo: "Ele tem um demônio e é 

insano. Por que você ouvi-lo?" Outros diziam: "Estas não são as 

palavras de um endemoninhado. Um demônio não pode abrir os 
olhos dos cegos, pode?" (10: 19-21) 

Como sempre foi o caso, o ensinamento de Jesus criou polêmica entre aqueles que o 

ouviam, e uma divisão ocorreu novamente entre os judeus por causa destas 

palavras (cf. 7:12, 43; 09:16). Muitos deles foram reiterando a acusações 

familiares, dizendo: ". Ele tem um demônio e é insano Por que você ouvi-lo?" (07:20; 

08:48, 52; cf. Mt 9:34;. 10:25; 12:24). Em vez de, mesmo considerando o que Jesus estava 

dizendo, muitos arbitrariamente demitido Suas palavras-respondendo com o ridículo, em 

vez de arrependimento e fé em seu próprio Messias. Depois de já ter rejeitado Jesus (e 



sua afirmação de ser de Deus), eles realizaram a sua terra teimosamente e atribuiu seu 

ministério aos demônios. Tal conclusão blasfemo e iludido é condenável. 

Outros, no entanto, não é tão cegamente tendenciosa, foram capazes de concluir o óbvio 

o que o lúcido, majestoso sentido e clareza das palavras de Cristo indicados: "Estas não 

são as palavras de um possuído por um demônio." Então, chegando à mesma 

conclusão que o homem cego a quem Jesus tinha curado (9: 30-33), acrescentaram, "Um 

demônio não pode abrir os olhos dos cegos, pode?"Como o homem cego, eles 

perceberam que o poder milagroso de Jesus era prova inegável de que Ele realmente era 

sancionada pelo e enviado de Deus (cf. 07:31). 

 

37. Rejeitando as reivindicações de Cristo 

(João 10: 22-42) 

Naquela época, a Festa da Dedicação teve lugar em 

Jerusalém; era inverno, e Jesus estava andando no templo, no 

pórtico de Salomão. Então os judeus se reuniram em torno dele, e 

diziam-lhe: "Quanto tempo você vai nos manter em suspense? Se 

Tu és o Cristo, dize-nos claramente." Jesus respondeu-lhes: "Eu 

disse a você, e você não acredita;.. As obras que eu faço em nome 

de meu Pai, essas dão testemunho de mim Mas você não credes, 

porque não sois das minhas ovelhas minhas ovelhas ouvem a 

minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem; e dou-lhes a vida 

eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha 

mão Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos;. e 

ninguém pode arrebatá-las da mão. I do Pai eo Pai somos um. 

" Os judeus pegaram pedras novamente para apedrejá-lo. Jesus 

respondeu-lhes: "Eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai? 

Para qual deles você está apedrejando Me" Os judeus 

responderam-Lhe: "Para um bom trabalho nós não apedrejar-te, 

mas por blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes por ser 

Deus." Jesus respondeu-lhes: "Será que não foi escrito na vossa 

lei:" Eu disse: Vós sois deuses? Se a lei chamou deuses àqueles a 

quem a palavra de Deus foi dirigida (ea Escritura não pode ser 

anulada), que você diz sobre Ele, a quem o Pai santificou, e enviou 

ao mundo, 'Você está blasfemando,' porque eu disse: 'Eu sou o 

Filho de Deus "? Se eu não faço as obras de Meu Pai, não creiam 

em mim; mas se as faço, embora você não acredita em mim, crede 

nas obras, para que você possa conhecer e compreender que o Pai 

está em mim e eu no Pai. "Por isso, eles estavam buscando 

novamente para prendê-lo, e ele iludiu seu alcance. E Ele foi 

embora de novo para além do Jordão, para o lugar onde João foi 

o primeiro batismo, e Ele estava hospedado lá. Muitos vieram a 

Ele e diziam: "Embora João não realizou nenhum sinal, mas tudo 

o que João disse a respeito deste homem era verdade . "Muitos 
acreditavam nEle lá (10: 22-42). 



Esta passagem marca o fim da apresentação de João do ministério público de Cristo. Por 

mais de três anos, Jesus tinha viajado o comprimento e largura de Israel, pregando o 

evangelho, apelando para o arrependimento, confrontando hipócrita religião falsa, 

instruindo os seus discípulos, e realizando inúmeros sinais e prodígios, que confirmou 

que ele era o Messias. Através de ambas as suas palavras e obras, Jesus tinha demonstrado 

claramente a Sua divindade e igualdade com Deus. 

Mas tragicamente a nação de Israel, liderado por seus líderes religiosos, rejeitaram o 

Messias-assim como o Velho Testamento predisse que aconteceria (cf. Sl 22: 6-8; Isa 

49:.. 7; 50: 6; 53: 3) . No final de sua vida, Jesus teve um mero punhado de seguidores 

genuínos; a Bíblia menciona 120 em Jerusalém (Atos 1:15), e várias centenas mais, 

provavelmente na Galiléia (1 Cor 15: 6; cf. Mat. 28: 7, 16).. Em vez de abraçar-Lo como 

seu longamente aguardado Redentor Rei, o povo de Israel "pregado [Ele] a uma cruz pelas 

mãos de homens ímpios e colocá-lo à morte" (Atos 2:23). Como observado nos capítulos 

anteriores deste volume, a rejeição da nação de Jesus é um tema frequente no Evangelho 

de João (cf. 1: 10-11; 3:32; 4: 1-3; 5: 16-18; 6: 41- 43, 66; 7: 1, 20, 26-27, 30-52; 8: 13-

59; 9:16, 24, 29, 40-41; 10:20; 11: 46-57; 12: 37- 40). 

Em consonância com esse tema, na seção conclusiva do capítulo 10 João pontua a 

apresentação longa do ministério público de nosso Senhor (que começou em 1:35) com 

mais um confronto entre Jesus e os líderes religiosos judeus. O diálogo entre eles se 

desdobra em cinco cenas: o confronto, a pedido, a carga, o desafio, e as conseqüências. 

A confrontação 

Naquela época, a Festa da Dedicação teve lugar em 

Jerusalém; era inverno, e Jesus estava andando no templo, no 

pórtico de Salomão. Então os judeus se reuniram em torno dele, e 

diziam-lhe: "Quanto tempo você vai nos manter em suspense? Se 
Tu és o Cristo, dize-nos claramente." (10: 22-24) 

Nota do João que agora era a vez de a Festa da Dedicação prepara o terreno para o 

próximo episódio. Há uma lacuna de cerca de dois meses entre o versículo 21 (que ainda 

é definido no momento da Festa dos Tabernáculos [7: 2, 10, 37]) e versículo 22. Alguns 

comentaristas acham que Jesus deixou em Jerusalém durante a dois meses período, visto 

que o versículo 22 chamadas de atenção para Jerusalémnovamente como cenário para 

este diálogo. Outros acreditam que o Senhor permaneceu nas imediações de Jerusalém, 

desde o versículo 22 não diz que Ele subiu a Jerusalém-a formulação usual para ir para a 

cidade de outra região (cf. 2:13; 5: 1; 11:55; Matt. 20: 17-18; Lucas 02:22; 19:28; Atos 

11: 2; 15: 2; 21:12, 15; 24:11; 25: 1, 9; Gl 1, 17-18). . Ambas as visões são apenas 

especulação, já que os evangelhos não dizem onde Jesus foi durante esses dois meses. 

Conhecido hoje como Hanukkah, ou a Festa das Luzes (por causa das luzes e velas acesas 

nas casas judaicas, como parte da celebração), a Festa da Dedicação foi comemorado no 

vigésimo quinto dia do mês judaico Chislev (Nov.- de dezembro). Não era uma das festas 

prescritas no Antigo Testamento, mas se originou durante o período intertestamental. A 

festa comemora a vitória dos israelitas sobre o rei sírio infame Antíoco Epifânio (175-

164 aC). Um devoto da cultura grega, Antíoco, em um decreto dado por ele em 167 aC, 

procurou impor-na sobre os indivíduos (um processo conhecido como 

helenização). Antíoco capturou Jerusalém e profanou o Templo (170 aC), sacrificando 



um porco no altar, a criação de um altar pagão em seu lugar, e erigir uma estátua de Zeus 

no lugar mais santo. Como ele tentou carimbar sistematicamente judaísmo, Antíoco 

brutalmente oprimido os judeus, que se apegavam tenazmente a sua religião. Sob sua 

direção despótico, os judeus foram obrigados a oferecer sacrifícios aos deuses 

pagãos; eles não foram autorizados a possuir ou ler Escrituras do Antigo Testamento, e 

cópias do mesmo foram destruídos; e eles foram proibidos de realizar tais práticas 

religiosas obrigatórias como observar o sábado e circuncisão de crianças. Antíoco foi o 

primeiro rei pagão para perseguir os judeus por sua religião (cf. Dan. 8: 9-14, 23-25; 11: 

21-35). 

Selvagem perseguição de Antíoco fez com que os judeus piedosos a subir em revolta, 

liderada por um sacerdote chamado Matatias e seus filhos. Após três anos de guerrilha 

dos judeus, sob a brilhante liderança militar de Judas Macabeu (o filho de Matatias), 

foram capazes de retomar Jerusalém. Em 25 de Chislev 164 aC, eles libertaram o templo, 

rededicou, e estabeleceu a Festa da Dedicação. O livro apócrifo de 2 Macabeus narra uma 

versão histórica da história: 

Agora Macabeu e os seus seguidores, o Senhor conduzindo-os, recuperou o templo ea 

cidade; e eles derrubaram os altares que havia sido construído na praça pública pelos 

estrangeiros, e também destruiu os recintos sagrados. Eles purificado o santuário, e fez 

outra altar de sacrifício; em seguida, batendo fogo fora de sílex, eles ofereciam sacrifícios, 

após um lapso de dois anos, e queimaram incenso e lâmpadas acesas e partiu o pão da 

Presença. E quando eles tinham feito isso, eles se prostraram e suplicou ao Senhor que 

talvez nunca mais cair em tais infortúnios, mas que, se alguma vez o pecado, eles podem 

ser disciplinados por ele com paciência e não ser entregue ao blasfemo e bárbaro 

nações. Aconteceu que, no mesmo dia em que o santuário tinha sido profanado pelos 

estrangeiros, a purificação do santuário teve lugar, ou seja, sobre o vigésimo quinto dia 

do mesmo mês, que era Chislev. E eles comemorado por oito dias com alegria, na forma 

da festa dos tabernáculos, lembrando como não muito tempo antes, durante a festa dos 

tabernáculos, que tinham sido vagando nas montanhas e cavernas como animais 

selvagens. Portanto tendo varinhas envolta de hera e ramos bonitos e também folhas das 

palmeiras, eles ofereceram hinos de ação de graças a ele que tinham dado o sucesso para 

a purificação de seu próprio lugar sagrado. Eles decretada por portaria público e voto que 

toda a nação dos judeus deve observar estes dias todos os anos. (10: 1-8) 

A Festa da Dedicação, que celebrou a revolta bem sucedida, teve lugar no inverno, o que 

pode explicar por que Jesus, que estava andando no templo, foi especificamente no 

pórtico de Salomão. Foi provavelmente frio, e pode ter sido a chover, uma vez que o 

inverno é a estação chuvosa na Palestina. O pórtico de Salomão teria fornecido uma 

medida de proteção contra os elementos; Foi uma colunata com telhado apoiado por 

pilares, localizado no lado leste da área do templo e com vista para o Vale do Cedron 

abaixo. Muitas pessoas frequentavam o local, especialmente no tempo 

inclemente. Alguns andamos até lá para meditar, e rabinos vezes ensinou seus alunos 

lá. Mais tarde, os primeiros cristãos se reuniam no pórtico de Salomão para proclamar o 

evangelho (Atos 3:11; 5:12). 

Alguns vêem na referência de João para o inverno uma metáfora para espiritual dos 

judeus estado que ele descreveu não só a estação do ano, mas também a frieza espiritual 

de Israel. "O leitor atento do Evangelho entende que o tempo ea temperatura anotações 

em João são reflexos da condição espiritual das pessoas nas histórias (cf. 3: 2; 13:30; 



18:18; 20: 1, 19; 21: 3-4) "(Gerald L. Borchert, João 1-11, O New Commentary 

americano [Nashville: Broadman & Holman, 2002], 337-38). 

Os hostis judeus abordado o Senhor (o verbo fracamente traduzido se reuniram em 

torno literalmente significa "cercar", ou "cercar" [cf. Lucas 21:20; Atos 14:20; Hb. 

11:30]) e exigiu dele, "Quanto tempo você vai nos manter em suspense Se Tu és o 

Cristo, dize-o francamente?". Ao perguntar a Jesus se Ele era o Messias, os líderes 

judeus foram certamente fazer a pergunta certa; na verdade, é a questão mais importante 

que qualquer um pode pedir (cf. Mt 16: 15-16.). Mas, dada a revelação de que havia visto 

e ouvido, e sua hostilidade para com Jesus ao longo de que a revelação, o motivo era 

suspeito. Longe de ser um pedido sincero de informação, a sua pergunta foi realmente 

apenas uma outra tentativa de prender Jesus, com vista a se livrar dele. Porque Ele era a 

maior ameaça ao seu poder e prestígio, eles estavam procurando desesperAdãoente uma 

maneira de desacreditá-lo e liquidá-lo por completo. Eles ficaram incomodadas pelos 

sinais miraculosos que realizou (11:47); cansado das divisões causadas Ele (Lucas 12: 

51-53), mesmo dentro de suas próprias fileiras (cf. 9,16); com medo da revolta Ele 

poderia desencadear contra Roma, que colocaria em risco o seu estatuto político 

privilegiado (11:48); irritados com sua repreensão pública da sua hipocrisia:; (por 

exemplo, Matt 23 1-36.) e, acima de tudo, indignados com sua afirmação orgulhosa de 

ser Deus (05:18; 10:33; 19: 7). A estratégia das autoridades judaicas era fazê-lo declarar 

publicamente (o verbo traduzido claramente também pode ser traduzida como "público", 

ou "abertamente" [7: 4, 13, 26; 11:54; 18:20]) que Ele era o Messias, para que eles 

pudessem ter um pretexto para prendê-lo. 

O Reivindicação 

Jesus respondeu-lhes: "Eu disse a você, e você não acredita;.. As 

obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de 

mim Mas você não credes, porque não sois das minhas ovelhas 

minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me 

seguem; e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e 

ninguém as arrebatará da minha mão Meu Pai, que as deu para 

mim, é maior do que todos;. e ninguém pode arrebatá-las da mão. 

I do Pai eo Pai somos um. " Os judeus pegaram pedras novamente 
para apedrejá-lo. (10: 25-31) 

Mas Jesus já tinha dito lhes claramente quem ele era (cf. 5: 17ss .; 8:12, 24, 58); na 

verdade, ele havia passado os últimos três anos fazendo isso. Não só isso, as obras 

que Ele fez em o nome do Pai , também demonstrou que Ele era o Messias; o Filho de 

Deus; Deus em carne humana (cf. vv 32, 38; 3:. 2; 05:36; 07:31; 11:47; 14:11; Atos 

2:22). Declaração duas vezes repetida do Senhor, você não acredita, indica que o 

problema não se deveu a qualquer ambiguidade na revelação da verdade, mas sim a sua 

cegueira espiritual. Faltava-lhes a compreensão, não porque faltava informação, mas 

porque lhes faltava arrependimento e fé. Sua incredulidade não foi devido à exposição 

insuficiente para a verdade, mas para o seu ódio da verdade e do amor do pecado e da 

mentira (João 3: 19-21). Qualquer um que voluntariamente procura a verdade vai 

encontrá-lo (7:17), mas Jesus recusou-se a comprometer-se com os que voluntariamente 

rejeitado a verdade. Se Ele novamente lhes deu a resposta simples eles estavam exigindo, 

eles não teriam acreditado ele de qualquer maneira (cf. 8:43; Matt. 26: 63-65; Lucas 22: 

66-67). 



Do ponto de vista da responsabilidade humana, os judeus hostis não acreditava porque 

tinha deliberAdãoente rejeitaram a verdade. Mas do ponto de vista da soberania divina, 

eles fizeram não credes, porque eles eram não da do Senhor ovelhas, que foram dados 

pelo Pai (29 v; 06:37; 17:. 2, 6, 9). Um entendimento completo de como exatamente essas 

duas realidades, a responsabilidade humana e da soberania divina, o trabalho em conjunto 

está além da compreensão humana; mas não há nenhuma dificuldade com eles na mente 

infinita de Deus. Significativamente, a Bíblia não tentar harmonizá-las, nem desculpas 

pela tensão lógica entre eles. Por exemplo, fala da traição de Judas Iscariotes, Jesus disse 

em Lucas 22:22: "O Filho do Homem vai [ser traído], uma vez que foi determinado." Em 

outras palavras, a traição de Cristo por Judas estava de acordo com o propósito eterno de 

Deus. Mas, então, Jesus acrescentou: "Ai daquele homem por quem é traído!" Essa 

traição de Judas era parte do plano de Deus não aliviá-lo da responsabilidade por seu 

crime. Em Atos 2:23 Pedro disse que Jesus foi "entregue por [na cruz] pelo plano pré-

determinado e pré-conhecimento de Deus." No entanto, ele também acusou Israel com a 

responsabilidade de ter "pregado [Jesus] a uma cruz pelas mãos de homens ímpios e 

colocá-lo à morte." Soberania nunca desculpas de Deus pelo pecado humano. (Para uma 

discussão mais completa sobre a interação da soberania divina e da responsabilidade 

humana, ver a exposição de 6: 35-40, no capítulo 20 do presente volume.) 

Repetindo o que disse em seu discurso sobre o Bom Pastor (ver a exposição de vv 3-5 no 

capítulo anterior deste volume.), Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, 

e eu as conheço, e elas me seguem. " Os eleitos irão atender ao chamado de Cristo para 

a salvação e continuar na fé e obediência a glória eterna (cf. Rom. 8: 29-30). 

O Senhor continuou, articulando a verdade maravilhosa que aqueles que são Suas ovelhas 

precisa nunca temem ser perdida. "Dou-lhes a vida eterna", Jesus declarou: "e nunca 

hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu para 

mim, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai ". Em 

nenhum lugar na Bíblia há uma afirmação mais forte da segurança absoluta eterna de 

todos os verdadeiros cristãos. Jesus ensinou claramente que a segurança do crente na 

salvação não depende do esforço humano, mas está fundamentada no gracioso, soberana 

eleição, promessa, e poder de Deus. 

As palavras de Cristo revelam sete realidades que se ligam todo cristão verdadeiro para 

sempre a Deus. Em primeiro lugar, os crentes são Sua ovelha, e é dever do Bom Pastor 

para proteger seu rebanho."Esta é a vontade daquele que me enviou", disse Jesus, "que de 

tudo o que ele me deu eu não perde nada, mas o ressuscite no último dia" (6:39). Insistir 

que um verdadeiro cristão pode de alguma forma ser perdido é negar a verdade dessa 

afirmação. É também para difamar o caráter do Senhor Jesus Cristo, fazendo-a ser um 

pastor incompetente, incapaz de segurar aqueles que Lhe fora confiada pelo Pai. 

Em segundo lugar, as ovelhas de Cristo ouvir apenas sua voz e seguir somente a 

Ele. Uma vez que eles não vai ouvir ou seguir um estranho (10: 5), eles não poderiam 

vagar longe Dele e ser eternamente perdidos. 

Em terceiro lugar, as ovelhas de Cristo têm a vida eterna. Falar de fim a vida eterna é 

uma contradição em termos. 

Em quarto lugar, Cristo dá a vida eterna a Suas ovelhas. Uma vez que eles não fizeram 

nada para merecê-lo, eles não podem fazer nada para perdê-lo. 



Em quinto lugar, Cristo prometeu que Suas ovelhas nunca perecerá. Eram mesmo um a 

fazê-lo, faria dele um mentiroso. 

Em sexto lugar, ninguém, nem pastores falsos (os ladrões e salteadores de v. 1), ou falsos 

profetas (simbolizado pelo lobo de v. 12), nem mesmo o próprio diabo-é poderoso o 

suficiente para arrebatar as ovelhas de Cristo fora de sua mão . 

Finalmente, as ovelhas de Cristo são realizadas não só em sua mão, mas também na mão 

do Pai, que é maior do que todos; e , portanto, ninguém pode arrebatá-las 

da sua mão também. Infinitamente seguro, do crente "a vida está escondida com Cristo 

em Deus" (Colossenses 3: 3). 

O Pai eo Filho garantir conjuntamente a segurança eterna dos crentes, porque, como Jesus 

declarou: "Eu eo Pai somos um" (a palavra grega um é neutro, não masculino, que fala 

de "uma substância", e não "uma pessoa" ). Assim, a sua unidade de propósito e ação nos 

crentes salvaguarda é reforçada pela sua unidade da natureza e essência. Toda a questão 

de segurança é resumida em nossas próprias palavras do Senhor em João 6: 39-40: 

Esta é a vontade daquele que me enviou, que de tudo o que ele me deu eu não perde nada, 

mas o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que 

vê o Filho, e crê nele tenha a vida eterna, e eu Eu o ressuscitarei no último dia. 

Enfurecido com o que de forma precisa e inequívoca percebido como outra reivindicação 

blasfema à divindade por Jesus, os judeus, hipocritamente que explode em um ajuste da 

paixão, pegaram pedras novamente para apedrejá-lo -a quarta vez no Evangelho de 

João que eles tinham tentado matar Ele (5: 16-18; 7: 1; 08:59). Embora os romanos 

tinham retido o direito da pena capital por parte dos judeus (18:31), este linchamento 

irritado estava pronto para tomar o assunto em suas próprias mãos. 

A Comissão de 

Jesus respondeu-lhes: "Eu mostrei muitas boas obras da parte do 

Pai? Para qual deles você está apedrejando Me" Os judeus 

responderam-Lhe: "Para um bom trabalho nós não apedrejar-te, 

mas por blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes por ser 
Deus." (10: 32-33) 

Mostrando majestoso calma diante da fúria assassina de seus oponentes, Jesus lhes 

perguntou explicitamente, "eu mostrei-lhe muitos bons (o adjetivo kalos significa 

"nobre", "excelente" ou "bonito")funciona a partir do Pai, para que de eles está o 

apedrejamento de mim? " O Senhor não suavizar ou retirar a sua pretensão de ser igual 

a Deus. Em vez disso, ele forçou-os a enfrentar e lidar com os seus milagrosos boas obras 

feitas sob a direção do Pai (cf. 5: 19-23). Essas obras oferecido prova visível, tangível e 

inevitável da sua unidade com Deus (cf. 05:36), e, assim, provou que Ele não era um 

blasfemo, como, de fato, seus oponentes eram. A pergunta do Senhor também colocar os 

líderes judeus na incômoda posição de opor-se a coisas muito comuns e populares boas 

que Ele havia feito na cura dos doentes, alimentar os famintos, liberando o possuído pelo 

demônio, e até mesmo ressuscitar os mortos (cf. Lucas 7: 14-15; 8: 52-56; João 11). 



Mas os enfurecidos judeus não foram dissuadidos por nenhum milagre. Ao contrário do 

ex-cego, que tinha chegado à conclusão adequada de ação milagrosa de Jesus (cf. 09:33), 

a multidão enfurecida simplesmente escovado Suas obras de lado. Eles lhe respondeu: 

"Para um bom trabalho que não te apedrejamos, mas pela blasfêmia;. e porque, 

sendo tu homem, te fazes por ser Deus" Como observado acima, os sinais de Jesus 

realizado demonstrou sua unidade com o Pai e provou que Ele não era culpado 

de blasfêmia. Mas o apelo do Senhor aos seus milagres foi perdido sobre aqueles no meio 

da multidão. Suas mentes foram feitas, e seu amor ao pecado realizou-los em cativeiro a 

Satanás, morte e julgamento. 

Em contraste com aqueles que negam que Cristo nunca realmente disse ser Deus, os 

judeus hostis entendeu perfeitamente que Ele estava dizendo exatamente isso. Mas eles 

se recusaram a considerar a possibilidade de que sua afirmação pode ser verdade. Em suas 

mentes, Jesus era culpado de o último ato de blasfêmia, porque, como disseram-

lhe, "Você, sendo um homem, faça você mesmo a ser Deus."Como foi o caso com 

alegações anteriores Jesus com a divindade, a sua reacção final era um complô para matá-

lo (5: 16-18; 8: 58-59). Ironicamente, a sua acusação de blasfêmia foi o inverso da 

verdade.Longe de ser um mero homem que estava arrogantemente promover a si mesmo 

como Deus, Jesus era de fato Deus todo-poderoso que abnegAdãoente se humilhou para 

se tornar um homem a morrer para o mundo (1:14; cf. Fl 2, 5-11.). 

O Desafio 

Jesus respondeu-lhes: "Será que se não tivesse sido escrito na 

vossa lei: Eu disse: Vós sois deuses '? Se a lei chamou deuses 

àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida (ea Escritura não 

pode ser anulada), que você diz sobre Ele ?, a quem o Pai 

santificou e enviou ao mundo: 'Vocês estão blasfemando,' porque 

eu disse: 'Eu sou o Filho de Deus "Se eu não faço as obras de Meu 

Pai, não acredita em mim, mas se eu fizer -los, embora você não 

acredita em mim, crede nas obras, para que você possa conhecer 
e compreender que o Pai está em mim e eu no Pai. " (10: 34-38) 

É importante notar que Jesus, tendo sido acusado de blasfêmia porque seus oponentes 

sabia exatamente o que estava afirmando, não afirmou que eles tinham entendido mal-

Lo. Sua recusa em fazê-lo deixa claro que sua declaração, "Eu eo Pai somos um" (30 v.), 

Era na verdade o que eles sabiam que ele seja, a pretensão de ser Deus. 

Jesus sabia como eles levaram a sério a própria palavra de Deus, para que Ele se dirigiu 

a que uma matéria citando uma passagem do Velho Testamento: "Será que se não 

tivesse sido escrito na vossa lei: Eu disse: Vós sois deuses" Se ele chamou deuses? , 

para quem a palavra de Deus foi dirigida (ea Escritura não pode ser anulada), que 

você diz sobre Ele, a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, 'Você está 

blasfemando,' porque eu disse: 'Eu sou o Filho de Deus ? A própria Lei (uma 

referência aqui para todo o Antigo Testamento, e não apenas o Pentateuco) que os judeus 

tão altamente valorizada usou o termo deuses . referir-se a outras pessoas que não o 

próprio Deus A referência é ao Salmo 82: 6, onde Deus repreendeu juízes de Israel 

injustas, chamando-os deuses (em um sentido muito menor), porque eles governaram 

como Seus representantes e porta-vozes (cf. Ex 4:16; 7: 1.). Os líderes judeus não 

poderiam contestar o fato de que os juízes foram chamados deuses , porque a Escritura 



não pode ser quebrado -a declaração clara e inequívoca da autoridade absoluta e 

infalibilidade da Bíblia. Escritura nunca pode ser anulada ou de lado (veja a discussão de 

Matt. 5: 17-19 em Mateus 1-7, A Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: 

Moody, 1985], 249-273), embora os judeus, muitas vezes tentou (cf. Marcos 7:13). 

Uma vez que Deus chamou os juízes injustos deuses, argumento Jesus correu, como 

poderia Seus oponentes dizem Dele, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo: 

"Vocês estão blasfemando", porque Ele disse: "Eu sou o Filho de Deus?" Se meros 

homens, que estavam mal, poderia, em algum sentido ser chamados deuses, como poderia 

ser inapropriado para Jesus, Aquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, a 

chamar-se Filho de Deus (cf. 5: 19- 27)? A questão não é a de adicionar à evidência de 

sua divindade; é simplesmente uma reprovação no nível da sua reacção excessiva para o 

uso da palavra Deus em referência a Jesus. Ele tinha provado que ele tinha direito a esse 

título no sentido divino completo, como ele iria afirmar novamente em vv. 37-38. Eles 

eram apenas aqueles a quem a palavra de Deus veio, Jesus era o Verbo encarnado de 

Deus (1: 1, 14). Como disse um comentarista explica ainda, 

Esta passagem é por vezes mal interpretado como se Jesus estava simplesmente 

classificar-se com os homens em geral. Ele apela para o salmo que fala de homens como 

"deuses", por isso corre o raciocínio, e, portanto, justifica a sua fala de si mesmo como 

Filho de Deus. Ele é "Deus" no mesmo sentido que os outros. Mas isso não está levando 

a sério o suficiente o que Jesus realmente diz. Ele está argumentando a partir do menor 

para o maior. Se a palavra de Deus poderia ser usado de pessoas que não eram mais do 

que os juízes, quanto mais ela poderia ser usada de um com maior dignidade, maior 

importância e significado do que qualquer mero juiz, um "quem o Pai santificou e enviou 

ao mundo" ? Ele não está se colocando no mesmo nível que os homens, mas definindo-

se para além deles. (Leon Morris, Reflexões sobre o Evangelho de João [Peabody Mass 

.: Hendrickson, 2000], 396) 

O apelo do Senhor para o Velho Testamento era um desafio novo para os líderes judeus 

a abandonar as suas conclusões tendenciosas sobre Ele e apreciar as provas objetiva. Na 

mesma veia Jesus continuou dizendo, "Se eu não faço as obras de Meu Pai, não creiam 

em mim, mas, se as faço, embora você não acredita em mim, crede nas obras, para 

que você possa conhecer e entender que o Pai está em mim e eu no Pai ". Como ele 

tinha tantas outras vezes antes, com paciência irritante (cf. vv 25, 32; 5: 19-20., 36; 14: 

10-11) o Senhor apelou aos seus trabalhos como prova de sua união indivisível com 

oPai (v 30).. Mas incrivelmente, os líderes religiosos de Israel eram tão cegos 

espiritualmente que não podiam reconhecer as obras de Deus. Se Jesus se não faço as 

obras de do Pai, que teria sido certo em se recusar a acreditar nEle. Por outro lado, 

porque Ele fez fazê-las, eles deveriam ter colocado de lado sua relutância 

em acreditar Suas palavras, e escolhida em vez de acreditar que o testemunho claro de 

Suas obras. Como homens de Deus supostamente, deveriam ter sido dispostos a seguir a 

evidência a sua conclusão lógica. 

As Conseqüências 

Por isso, eles estavam buscando novamente para prendê-lo, e ele 

escapou de seu alcance. E Ele foi embora de novo para além do 

Jordão, para o lugar onde João foi o primeiro batismo, e Ele 

estava hospedado lá. Muitos vieram a Ele e diziam: "Embora João 



não realizou nenhum sinal, mas tudo o que João disse deste 

homem era verdade." Muitos acreditavam nEle lá. (10: 39-42) 

Não inesperAdãoente, o desafio do Senhor para os seus adversários caiu em ouvidos 

surdos. Em vez de considerar as evidências, os líderes judeus responderam que tinham 

antes por . buscando novamente para prendê-lo Pode ser que eles estavam planejando 

para transportá-lo para fora do templo antes de apedrejá-lo (cf. Atos 21: 30-32), mas mais 

provável é que eles significava para prendê-lo e segurá-lo para julgamento perante o 

Sinédrio. Não importa o que eles pretendiam, a sua hora ainda não havia chegado (7:30; 

8:20), por isso Jesus iludiu seu alcance. Ele saiu de Jerusalém, para não retornar até três 

ou quatro meses depois para ressuscitar Lázaro dentre os mortos (João 11 : 1 e ss) e entrar 

em Jerusalém, em triunfo (12:.. 12ff). 

Mas, como sempre, havia alguns que acreditavam e abraçou-o (cf. vv 19-21;. 7:12, 43; 

09:16; 11:45). Depois de deixar Jerusalém, o Senhor retirou-se de novo para além do 

Jordão, para o lugar onde João estava batizando primeiro (Betânia, além do Jordão, 

ver a exposição de 1:28 no capítulo 4 deste volume). Enquanto Ele estava hospedado lá 

muitos vieram a Ele e diziam: "Embora João não realizou nenhum sinal, mas tudo 

o que João disse deste homem era verdade." As pessoas lá me lembrava dele e veio a 

Ele como tinham anteriormente se reuniram para João Batista. Embora João não 

realizou nenhum sinal, ou seja, não fez milagres, ele foi, todavia, o testemunho 

preeminente para Jesus; como o povo notou, "Tudo o que João disse sobre Ele era 

verdade. " Não surpreendentemente,muitos creram nele lá. 

Então ministério público de Jesus fechou com uma última rejeição por parte dos próprios 

líderes que deveria ter o saudaram como o Messias. Sua rejeição prenunciada Sua rejeição 

final, alguns meses depois, quando o povo, sob a sua influência (Mat. 27:20) ", gritou: 

Fora com ele, embora com Ele, crucifica-O!" (João 19:15). 

Mesmo hoje em dia, há muitos que, como a nação judaica hostil, permitir que as suas 

ideias pré-concebidas sobre religião e seu amor pelo pecado para cegá-los à verdade 

salvadora de Jesus Cristo. No entanto aqueles que são atraídos para Ele em 

arrependimento e fé venha a saber a verdade de quem Ele é (7:17). Para eles será dado "o 

direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome" (01:12). 

 

 

 

 

 



 

 

38. A Ressurreição ea Vida-Parte 1: 

Doença para a Glória de Deus (João 11: 1-

16) 

Agora, um certo homem estava doente, Lázaro de Betânia, aldeia 

de Maria e de sua irmã Marta. Foi a Maria que ungiu o Senhor 

com bálsamo, e os enxugou com os seus cabelos, cujo irmão 

Lázaro estava doente. Assim, as irmãs mandaram dizer a Ele, 

dizendo: "Senhor, eis aquele que tu amas está doente." Mas 

quando Jesus ouviu isto, Ele disse: "Esta enfermidade não é para 

terminar na morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho 

de Deus seja glorificado por ela." Ora, Jesus amava Marta e sua 

irmã e Lázaro. Então, quando soube que ele estava doente, Ele, 

então, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disto, 

disse aos discípulos: "Vamos para a Judéia de novo." Os 

discípulos disseram-lhe: "Rabi, ainda agora os judeus 

procuravam apedrejar agora Você, e Você vai lá de novo?" Jesus 

respondeu: "Não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, 

não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se alguém andar 

de noite, tropeça, porque a luz não é nele ". Isto Ele disse, e depois 

que Ele lhes disse: "Nosso amigo Lázaro adormeceu;. Mas eu vou, 

para que eu possa despertá-lo do sono" Os discípulos disse-lhe 

então: "Senhor, se ele está dormindo, ele vai se recuperar." Mas 

Jesus falara da sua morte, mas eles pensaram que ele estava 

falando de sono literal. Então Jesus disse-lhes então claramente: 

"Lázaro está morto, e eu estou contente por amor de vós que eu 

não estava lá, de modo que você pode acreditar;. Mas vamos ter 

com ele" Portanto Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus 

condiscípulos: "Vamos nós também, para que possamos morrer 
com Ele." (11: 1-16) 

O tema mais importante do universo é a glória de Deus. É a razão subjacente para todas 

as obras de Deus, desde a criação do mundo, para a redenção dos pecadores caídos, com 

o julgamento dos incrédulos, para a manifestação da Sua grandeza por toda a eternidade 

no céu. 

Porque a glória de Deus é intrínseco à sua natureza a Bíblia se refere a ele como o Deus 

da glória (. Ps 29: 3; Atos 7: 2), a Glória de Israel (. 1 Sam 15:29), o Rei da glória (Sl . 

24: 7-10), eo alto e exaltado One (Isa 57:15; cf. 33: 5.). Deus Pai é chamado o Pai da 

glória (Ef 1:17;. Cf. 2 Pedro 1:17); Jesus Cristo, o Senhor da glória (1 Cor. 2: 8); e do 

Espírito Santo, o Espírito da glória (1 Pedro 4:14). Glória intrínseca de Deus é 

exclusivamente dele, e ele não vai compartilhá-lo com ninguém (Is. 42: 8; 48:11). 



A Palavra de Deus de forma consistente exalta a grandeza da Sua glória. No Salmo 57:11 

Davi exclamou: "Sê exaltado acima dos céus, ó Deus, seja a tua glória sobre toda a terra" 

(cf. 108: 5). Ecoando o pensamento de seu pai Salomão escreveu: "Bendito seja o seu 

nome glorioso para sempre, e pode se toda a terra encheu-se com a Sua glória" (Sl 

72:19).. Salmo 113: 4 descreve ainda a glória de Deus como sendo "acima dos 

céus"; Salmo 138: 5 proclama: "Grande é a glória do Senhor"; e Salmo 148: 13, 

acrescenta: "Sua glória é acima da terra e do céu." 

A glória de Deus é revelada em um número infinito de formas, uma das quais está em 

Sua criação. No Salmo 19: 1 Davi escreveu: "Os céus proclamam a glória de Deus eo 

firmamento anuncia as obras das suas mãos." Isaías 6: 3 declara: "Toda a terra está cheia 

da sua glória"; é o caso de exibição no qual "os seus atributos invisíveis, o seu eterno 

poder como a sua divindade, [são] claramente visto" (Rom. 1:20). Tudo o que Deus criou 

dá-lhe glória, exceto os anjos caídos e os homens caídos. E mesmo que, em um sentido 

negativo, dar glória a Ele, pois Ele mostra a Sua santidade por julgá-los (cf. Ex. 14: 4, 17-

18). 

A glória de Deus é visto também na redenção. Ele salvou os pecadores "para tornar 

conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de 

antemão para a glória" (Rom. 9:23).Em 2 Coríntios 4: 4 Paulo chamou a mensagem de 

salvação "do evangelho da glória de Cristo", e observou que a economia de "graça que 

está se espalhando para mais e mais pessoas [vai] fazer com que a ação de graças a 

abundar para a glória de Deus "(v. 15). Aos Efésios Paulo escreveu: "[Deus] nos 

predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito 

de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente 

no Amado "(Ef 1: 5-6; cf. vv 12, 14, 18..). Salvação transforma os fiéis, enchendo-os 

"com o fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus" 

(Fp 1:11; cf. João 15: 8.). 

Em vários momentos da história da redenção, Deus manifestou visivelmente Sua glória 

ao Seu povo. Moisés, sobrecarregado com a responsabilidade de liderar Israel, clamou a 

Deus, 

"Eu peço, me mostrar a Sua glória!" E [o Senhor] disse: "Eu mesmo a passar toda a minha 

bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti; e eu serei o 

misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terá compaixão de quem eu quiser mostrar 

compaixão. " Mas Ele disse: "Você não pode ver a minha face, porquanto homem nenhum 

pode ver-me e viver!" Então o Senhor disse: "Eis que há um lugar por mim, e você deve 

estar sobre a rocha; e virá sobre, quando a minha glória que passa, que eu vou colocá-lo 

na fenda da rocha e tampa com a minha mão, até que eu tenha passado. Então eu vou 

tomar minha mão e você verá minha volta, mas meu rosto não deve ser visto. " (Ex. 33: 

18-23) 

Ao longo de suas peregrinação no deserto, a glória de Deus apareceu várias vezes para o 

povo de Israel, principalmente na forma de uma nuvem ou uma coluna de fogo (Ex 13: 

21-22; 16:10; 24: 16-17.; Lev. 9:. 23-24; Nm 14:10; 16:19, 42). A manifestação visível 

da glória de Deus também apareceu na cerimônia de dedicação de o tabernáculo (Ex. 40: 

34-35) e templo de Salomão (1 Reis 8: 10-11). 



Para prepará-lo para o seu ministério profético, Deus também deu Isaías uma visão 

avassaladora de Sua majestosa e gloriosa santidade: 

No ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor sentado num trono, elevado e exaltado, com 

o trem de seu manto enchiam o templo. Seraphim estava em cima dele, cada um com seis 

asas: com duas cobria o rosto, e com duas cobria os pés e com duas voava. E um chamado 

para o outro e disse: "Santo, Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia 

da sua glória." E as bases dos limiares tremeu na voz daquele que chamou, enquanto o 

templo foi se enchendo de fumaça. Então eu disse: "Ai de mim, porque estou arruinado 

Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios 

impuros;! E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." (Isa. 6: 1-5) 

Mas a manifestação mais gracioso e completo da glória de Deus veio na pessoa do Senhor 

Jesus Cristo, "o Verbo [que] se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória 

como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade "(João 1:14). Explicando o 

significado do primeiro milagre do Senhor, João escreveu: "Este início de Seus sinais que 

Jesus fez em Caná da Galiléia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele" 

(2:11). Embora glória divina de Jesus foi velado em carne humana, em uma ocasião Ele 

fez desvendar sua verdadeira majestade a três dos seus discípulos: "Jesus tomou consigo 

Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os para cima em um alto monte. E foi 

transfigurado diante deles; e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes 

tornaram-se brancas como a luz "(Mateus 17: 1-2; cf. 2 Pedro 1: 16-18.). 

Capítulo 11 registra o último e mais poderoso dos sete sinais miraculosos no evangelho 

de João (cf. 2: 1-11; 4: 46-54; 5: 1-17; 6: 1-14; 6: 15-21 ; 9: 1-41), a ressurreição de 

Lázaro, quatro dias após sua morte. O principal objectivo do milagre, no entanto, não era 

para restaurar-lhe a vida, ou para confortar suas irmãs de luto. Jesus ressuscitou Lázaro 

dentre os mortos, em primeiro lugar, para que Ele, o Pai seja glorificado (4 vv., 40). 

A glória de Jesus Cristo brilha nesta passagem em um cenário escuro de rejeição e ódio 

por parte dos líderes judeus. Como observado no capítulo anterior deste volume, o 

confronto do Senhor com as autoridades judaicas no pórtico de Salomão (10: 22-39) 

marcou o fim do registro de João de Seu ministério público; capítulos 11 e 12 formam 

uma ponte entre o ministério público de Cristo e de Sua paixão, registradas nos capítulos 

13-21. Após o confronto, Jesus retirou-se do outro lado do rio Jordão (10:40) para a região 

de Perea, onde permaneceu e ministrado por alguns meses antes de voltar a Jerusalém 

para a Semana da Paixão. Foi em meio a esse ministério pereiana que Ele retornou 

brevemente para a vizinhança de Jerusalém para ressuscitar Lázaro dentre os mortos. No 

entanto, apesar do milagre inegável Jesus iria realizar, o ódio das autoridades judaicas 

para Ele só se intensificou (11: 46-53). Portanto, após ressuscitar Lázaro, o Senhor mais 

uma vez deixar a área ao redor de Jerusalém (v. 54), não voltar até a Sua entrada triunfal. 

A ressurreição de Lázaro evidenciado glória de Cristo de três maneiras: ele apontou de 

forma inequívoca a sua divindade (11: 25-27); fortaleceu a fé dos discípulos (11:15); e 

que levou diretamente à cruz (11:53). Como a conta se desenrola no capítulo 11, que pode 

ser dividida em quatro seções: a preparação para o milagre (11: 1-16); a chegada de Jesus 

(11: 17-36); o próprio milagre (11: 37-44); e as consequências (11: 45-57). 

A primeira seção fornece o pano de fundo para o milagre através da introdução de três 

conjuntos de caracteres: o homem crítico, as irmãs em causa, e os discípulos cautelosos. 



O Man Critical 

Agora, um certo homem estava doente, Lázaro de Betânia, aldeia 

de Maria e de sua irmã Marta. Foi a Maria que ungiu o Senhor 

com bálsamo, e os enxugou com os seus cabelos, cujo irmão 
Lázaro estava doente. (11: 1-2) 

A introdução unembellished dele apenas como um homem que estava doente enfatiza 

que Lázaro não é o foco principal da história. Como mencionado acima, a ênfase 

principal é que Jesus eo Pai seja glorificado através de sua ressurreição. Lazarus é uma 

forma abreviada do nome hebraico Eleazar, que significa "Deus ajudou", ou "ajudado por 

Deus", uma montagem nome em luz desta história. Desde que o nome era comum, João 

identificou-o ainda mais, a vila onde morava, Bethany. Esta não foi a Betânia, além do 

Jordão, onde João Batista ministrou (ver a exposição de 1:28 no capítulo 4 deste volume) 

e onde Jesus estava atualmente ministrando (veja a discussão sobre 10:40 no capítulo 

anterior deste volume). Esta foi a Betânia , na Judéia (v. 18). 

João identificou ainda como Bethany . aldeia de Maria e de sua irmã Marta O apóstolo, 

sem dar mais detalhes, evidentemente esperava que seus leitores a se familiarizar com as 

duas irmãs (que são referidos no evangelho de Lucas [Lucas 10: 38-42]) . Assim, ele 

poderia escrever que era a Maria que ungiu o Senhor com bálsamo, e os enxugou com 

os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava doente, mesmo que ele não iria se relacionar 

essa história de que unção até o capítulo 12, os leitores já sabiam de que a partir dos 

evangelhos sinóticos (Mateus 26: 6-13; Marcos 14:. 3-9). 

Por meio da ressurreição de Lázaro Jesus eo Pai iria receber a glória, os discípulos 'fé 

seria reforçada, e a gota d'água seria abandonada que levou os líderes judeus hostis para 

trazer Jesus execução. 

Os interessados Sisters 

Assim, as irmãs mandaram dizer a Ele, dizendo: "Senhor, eis 

aquele que tu amas está doente." Mas quando Jesus ouviu isto, Ele 

disse: "Esta enfermidade não é para terminar na morte, mas para 

a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por 

ela." Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Então, quando 

soube que ele estava doente, Ele, então, ficou ainda dois dias no 
lugar onde estava. (11: 3-6) 

Compreensivelmente, as irmãs estavam profundamente preocupados com a condição de 

seu irmão. Eles enviaram palavra a Jesus, dizendo: "Senhor, eis aquele que tu amas 

está doente." A natureza da doença de Lázaro não é especificado, mas a sua morte era 

iminente. Maria e Marta acreditava que Jesus estava disposto a curar seu irmão por causa 

de Seu profundo amor por Lázaro; e foram igualmente confiante de que ele tinha o poder 

de fazê-lo (21 vv., 32). 

Uma vez que Jesus estava do outro lado do Jordão (10:40), um mensageiro de Betânia 

teria precisado de pelo menos um dia para chegar a Ele. (É claro que o Senhor, em Sua 

onisciência já sabia sobre a doença grave de Lázaro [cf. vv. 11, 13-14]). Devido à 

gravidade do seu estado, Lazarus pode mesmo ter morrido antes que o mensageiro chegou 



a Jesus, uma vez que ele já estava morto há quatro dias, quando Jesus chegou em Betânia 

(vv. 17, 39). (A jornada do mensageiro para Jesus teria representado um dia, o Senhor 

então atrasou dois dias (v. 6) antes de tomar mais um dia para viajar para a casa de Lázaro. 

Isso eleva o número total de dias para quatro.) 

A mensagem dos irmãs é bela em sua simplicidade concurso. Eles não explicitar os 

detalhes da condição de Lázaro, nem eles especificamente pedir ao Senhor para fazer 

qualquer coisa. (Eles perceberam que seria extremamente perigoso para ele viajar para 

qualquer lugar perto de Jerusalém neste momento;. Cf. v 8.) Eles também não tentar 

manipular Jesus, lembrando-lhe de carinho de Lázaro para Ele. Eles simplesmente 

recorreu ao Senhor amor ( phileo ; o amor de amizade e carinho) por seu irmão e com 

humildade e confiança trouxe a necessidade de Sua atenção (cf. Sl 37: 5; 46:. 1; 55:22; 1 

Pedro 5 : 7). 

Quando Jesus ouviu a mensagem, Ele disse: "Esta enfermidade não é para acabar 

em morte." O Senhor, obviamente, não quer dizer que Lázaro não ia morrer, mas sim de 

que a morte não seria o resultado final. Como o homem cego (9: 3), sua doença, morte e 

ressurreição foram todos . para a glória de Deus Contrário ao ensino de alguns, a 

resposta de Cristo indica que a doença e até mesmo a morte pode por vezes ser a vontade 

de Deus para o Seu povo (cf . 21:19; Ex. 04:11; Jó 1, 2). Neste caso, as circunstâncias de 

Lázaro iria trazer glória a Deus , porque através deles o Filho de Deus 

seriaglorificado (cf. 0:23, 28). 

Nota do João que Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro torna explícito o que está 

implícito em toda a história. O Senhor estava perto dessa família, sem dúvida, ter passado 

muito tempo em sua casa durante as suas visitas à vizinha Jerusalém (cf. Mateus 21:17; 

Marcos 11: 11-12., E a discussão de 8: 1 no capítulo 27 do presente volume). João 

interrompeu o pensamento aqui para mostrar que a ação subsequente do Senhor não 

refletem a falta de amor e compaixão por parte dele. 

Estreita relação do Senhor com Lázaro, Maria e Marta faz o que aconteceu a seguir 

parecem ainda mais intrigante. Em vez de correr de volta para Betânia, em resposta à 

mensagem das irmãs, quando Jesusouviu falar que Lázaro estava doente, Ele, então, 

ficou ainda dois dias no lugar onde estava. O Senhor não demora para permitir que 

Lázaro morrer uma vez que, como mencionado acima , ele provavelmente morreu antes 

que o mensageiro chegou a Jesus. O atraso fez servem vários propósitos: fortaleceu a fé 

das irmãs no Senhor, forçando-os a confiar nele; ele deixou claro que Lázaro estava morto 

de verdade (cf. a discussão de v 17 no capítulo 39 do presente volume.) e, portanto, que 

a criação dele de Jesus foi realmente um milagre; e, como sempre, Jesus operado de 

acordo com o tempo de Deus, não do homem. 

Os Discípulos Cauteloso 

Depois disto, disse aos discípulos: "Vamos para a Judéia de 

novo." Os discípulos disseram-lhe: "Rabi, ainda agora os judeus 

procuravam apedrejar agora Você, e Você vai lá de novo?" Jesus 

respondeu: "Não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, 

não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se alguém andar 

de noite, tropeça, porque a luz não é nele ". Isto Ele disse, e depois 

que Ele lhes disse: "Nosso amigo Lázaro adormeceu;. Mas eu vou, 



para que eu possa despertá-lo do sono" Os discípulos disse-lhe 

então: "Senhor, se ele está dormindo, ele vai se recuperar." Mas 

Jesus falara da sua morte, mas eles pensaram que ele estava 

falando de sono literal. Então Jesus disse-lhes então claramente: 

"Lázaro está morto, e eu estou contente por amor de vós que eu 

não estava lá, de modo que você pode acreditar;. Mas vamos ter 

com ele" Portanto Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus 

condiscípulos: "Vamos nós também, para que possamos morrer 
com Ele." (11: 7-16) 

Após o atraso de dois dias terminou, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para a Judéia 

novamente." surpreso e chocado, os discípulos protestou, "Rabi, ainda agora os 

judeus procuravam apedrejar agora Você (8:59; cf . 10:31), e que você vai lá 

novamente "? Ora, eles fundamentado, deixar um ministério frutífero (10: 41-42) para 

uma viagem de risco de vida para a vizinhança de Jerusalém? A situação não parece exigir 

atenção ou presença imediata do Senhor; Ele mesmo disse que Lázaro não ia morrer (v. 

4). E se Jesus tinha necessidade de curar Lázaro, por que não fazê-lo a partir de uma 

distância, como Ele tinha feito antes (cf. 4: 46-53)? 

O Senhor respondeu com um provérbio proverbial destinado a acalmar os receios dos 

discípulos: "Não há doze horas no dia Se alguém andar de dia, não tropeça, porque 

vê a luz deste mundo Mas se alguém anda?. de noite, tropeça, porque a luz não está 

nele. " Os judeus dividiam o período de luz do dia em 12 horas, que ao contrário horas 

modernas variaram em comprimento em diferentes estações do ano. Os doze horas no 

dia simbolizar a duração do ministério terreno do Senhor como estipulado pelo 

Pai. Assim como ninguém pode aumentar ou reduzir um dia, assim que os discípulos 

"preocupação não poderia estender o tempo atribuído a Jesus, nem poderiam dos judeus 

hostilidade encurtá-lo. Aquele que anda em dia não precisa temer que ele 

pudesse tropeçar; assim, Jesus era perfeitamente seguro durante o tempo prescrito de sua 

vida (07:30; 08:20). A noite, significando o fim do Seu ministério terreno (cf. 12:35), 

viria no momento exato estabelecido pelo plano eterno de Deus, e só então o 

Senhortropeçar em morte (cf. a discussão de 9: 4 no capítulo 33 do presente volume). 

A frase dizia isto, e depois que ele lhes disse: sugere que Jesus fez uma pausa para 

permitir que a verdade do que ele tinha dito nos versículos 9 e 10 a afundar Então Ele 

explicou aos discípulos por que ele precisava para voltar para a Judéia:. " Nosso amigo 

Lázaro adormeceu, mas eu vou, para que eu possa despertá-lo do sono ". O sono é 

usado em toda a Bíblia como um eufemismo para a morte, em especial a de crentes (cf. o 

uso repetido da frase "dormiu com seus pais", em 1 e 2 Reis e 2 Chron .; 1 Reis 02:10; 

11:43 ; Sl. 13: 3; Dan. 12:. 2; Matt 09:24; 27:52; Atos 7:60; 13:36; 1 Cor 11:30; 15:. 6, 

18, 20, 51; 1 Tessalonicenses 4: 13-15; 5:10; 2 Pedro 3: 4.); para Jesus, portanto, dizer 

que Ele iria despertá-lo do sono era para falar metaforicamente de ressuscitar Lázaro 

dentre os mortos. 

Aliviado ao ouvir que Lázaro estava no caminho para a recuperação (ou assim eles 

pensavam), os discípulos disse-lhe então: "Senhor, se ele está dormindo, ele vai se 

recuperar." "Por que não deixá-lo descansar?" eles fundamentado. Eles não via 

necessidade de seu Mestre a arriscar sua vida ao retornar à Judéia. Mas seu raciocínio foi 

baseada em um mal-entendido das palavras de Jesus; Ele tinha faladode Lázaro . morte, 

mas eles pensavam que ele estava falando de sono literal Os discípulos 'erro fluiu de 



seu mal-entendido de palavras de Jesus no versículo 4; eles ainda acreditavam que a 

condição de Lázaro foi melhorando, e vai continuar a fazê-lo com o descanso adequado. 

Naquele momento Jesus terminou a sua confusão, e disse-lhes claramente: "Lázaro 

está morto." Aqui é uma indicação inequívoca da onisciência do Senhor, uma vez que o 

mensageiro tinha apenas disse que Lázaro estava doente (v. 3), e não houve caminho para 

Jesus ter ouvido que Lázaro já havia morrido. 

Seguinte declaração de Jesus, "Estou feliz por vossa causa que eu não estava lá, de 

modo que você pode acreditar," não significa que Ele se alegrou com a morte de seu 

querido amigo (cf. vv. 33, 35, 38). Ponto do Senhor era que Lázaro 'ressurreição dos 

mortos seria fazer muito mais para fortalecer os discípulos' fé do que uma cura sozinho 

teria feito. Tempo de Jesus na Terra estava se aproximando rapidamente do fim, e com a 

cruz aparecendo cada vez mais perto, os discípulos precisava de um poderoso apoio para 

a sua fé. 

Vendo que Jesus estava determinado a voltar para a Judéia, Tomé, que é chamado 

Dídimo ( Tomé [hebraico] e Dídimo [grego] tanto significa 

"gêmeo"), disse resignAdãoente aos seus condiscípulos: "Vamos nós também, para 

que possamos morrer com Ele. " Tomé é conhecido na história como "Tomé" (cf. João 

20: 24-28), mas não havia muito mais a ele, como suas palavras aqui refletir o amor, 

devoção e coragem, apesar de seu pessimismo. Sua negatividade levou-o a acreditar que 

ele morreria se eles foram para Jerusalém. Por outro lado, o seu amor por Jesus foi tão 

forte que ele estava disposto amorrer com Ele. 

Tomé foi sincero em suas intenções. No entanto, no momento crucial no Getsêmani 

(pouco tempo de distância) sua fé, como a do restante dos discípulos, seria considerada 

deficiente. Quando Jesus foi preso no jardim, "todos os discípulos o abandonaram e 

fugiram" (Mat. 26:56). Aqui, no entanto, Tomé foi um exemplo de coragem e força para 

os discípulos hesitantes. Depois de sua liderança ousada, apesar de suas dúvidas (8 vv., 

12), todos eles foram para Betânia com Jesus. 

 

 

 

 

 

 



 

39.A Ressurreição ea Vida-Parte 2: A 

Chegadado Salvador (João 11: 17-36) 

Então, quando Jesus veio, Ele descobriu que ele já tinha estado 

em quatro dias de sepultura. Ora, Betânia era perto de Jerusalém, 

cerca de duas milhas ao largo; e muitos dos judeus tinham ido 

visitar Marta e Maria, para as consolar acerca de seu 

irmão. Marta pois, quando soube que Jesus vinha, saiu-lhe ao 

encontro, mas Maria ficou em casa. Marta disse então a Jesus: 

"Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 

Mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus vai te 

dar." Jesus disse-lhe: "Teu irmão ressuscitará". Marta disse-lhe: 

"Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último 

dia." Jesus disse-lhe: "Eu sou a ressurreição ea vida; quem crê em 

mim viverá ainda que morra, e todo aquele que vive e crê em mim 

nunca morrerá Você acredita nisso.?" Ela disse-lhe: "Sim, 

Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que 

vem ao mundo."Quando ela disse isso, ela foi embora e chamou 

Maria, sua irmã, dizendo secretamente, "O Mestre está aqui e está 

chamando por você." E quando ela ouviu isso, levantou-se 

rapidamente e foi ter com ele. Agora Jesus ainda não havia 

entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o 

encontrara. Então os judeus que estavam com ela em casa, e 

consolá-la, quando viram que Maria levantou-se rapidamente e 

saiu, seguiram-na, pensando que ia ao sepulcro para chorar 

ali. Portanto, quando Maria chegou onde Jesus estava, ela o viu, 

e caiu a seus pés, dizendo-lhe: "Senhor, se tu estivesses aqui, meu 

irmão não teria morrido." Quando Jesus, portanto, a viu chorar, 

e os judeus que vieram com ela, também chorando, Ele ficou 

profundamente comovido em espírito e perturbou-se e disse: 

"Onde o pusestes?" Responderam-lhe: "Senhor, vem e vê." Jesus 

chorou. Então os judeus estavam dizendo: "Veja como ele o 
amava!" (11: 17-36) 

Um dos aspectos mais inquietantes da morte é que o homem não tem controle sobre 

ele. Assim como "ninguém tem autoridade para conter o vento", assim também nenhum 

homem tem "autoridade sobre o dia da morte" (Eclesiastes 8: 8.). Quando esse dia chegar 

homem "é arrancado da segurança de sua tenda, e marcham-lo antes que o rei dos terrores" 

-a referência poética à morte (Jó 18:14). 

A dura realidade de que esta vida pode acabar a qualquer momento, apenas destaca a sua 

brevidade. Como Jó lamentou: "O homem, que é nascido de mulher, é de curta duração e 

cheia de turbulência Como uma flor que ele vem e cernelha foge também como a sombra 

e não permanece.." (Jó 14: 1-2) . "Como para os dias da nossa vida", escreveu Moisés ", 

que contêm 70 anos, ou se, devido a força, 80 anos, mas o seu orgulho, mas é trabalho e 

tristeza, pois em breve ele se foi e nós voamos" (Ps. 90:10). 



A verdade expressa na declaração irreverente, "Você não pode levá-lo com você!" indica 

que tudo que é feito nesta vida (além de servir a Deus) não tem sentido. Para Salomão, 

que a realização reduzida tudo o que ele tinha feito a um sopro; 

Assim eu odiava todo o fruto do meu trabalho para o qual eu havia trabalhado sob o sol, 

pois devo deixá-lo ao homem que virá depois de mim. E quem sabe se ele será sábio ou 

um tolo? No entanto, ele terá o controle sobre todo o fruto do meu trabalho para o qual 

eu tenho trabalhado, agindo sabiamente debaixo do sol. Também isto é 

vaidade. (Eclesiastes 2: 18-19.) 

Exclamou Job, "Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá" (Jó 1:21). Paulo 

escreveu: "Para nós trouxemos nada ao mundo, por isso não podemos tirar nada do que quer" 

(1 Tim. 6: 7). Para um homem ganancioso consumido com suas posses terrenas, Deus 

declarou: "Insensato Esta mesma noite a sua alma é exigido de você;!? E agora quem será o 

proprietário o que você preparou" (Lucas 0:20). Como já observou ironicamente, não há 

bolsos em mortalhas, e ninguém nunca viu um carro funerário puxando um 

trailer. Tragicamente, as pessoas passam a vida inteira acumulando bens, que a morte arrebata 

a partir deles em um instante. 

Mas a maravilhosa verdade é que a morte não tem que ser o fim das esperanças e dos 

sonhos de todo o homem. Para os crentes, ele pode ser confrontado com antecipação 

alegre em vez de medo ansioso, porque Jesus Cristo venceu a morte. Como Ele prometeu 

aos seus seguidores: "Eu sou a ressurreição ea vida; quem crê em mim viverá ainda que 

morra, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá" (11: 25-26) e, "Porque eu 

vivo, vós também vivereis "(14:19; cf. 1 Coríntios 15: 20-23.). A morte marca o início da 

verdadeira vida em perfeição glorificado e perfeita comunhão com Cristo para aqueles 

que depositam sua fé no Senhor. Ele os ressuscitará no último dia (6: 39-40, 44), e eles 

vão viver para sempre em Sua presença. 

Ressurreição de Lázaro de Cristo vividamente demonstrado Seu poder sobre a morte (cf. 

Lucas 7: 11-15; 8: 52-56). O milagre formou uma ponte entre o seu ministério público 

para a nação e seu ministério privado para os discípulos, preparando-os para a sua 

partida. Assim, tanto fortaleceu a fé dos discípulos (cf. v. 15) e também forneceu 

evidências indiscutíveis de Israel de que Jesus era quem dizia ser. Além disso, o milagre 

deu crédito às alegações repetidas de Jesus que Ele faria uma ascensão dia dos mortos Ele 

mesmo (cf. 02:19; Marcos 8:31; 09:31; Lucas 24: 7). 

Como observado no capítulo anterior deste volume, o décimo primeiro capítulo do 

Evangelho de João se divide em quatro cenas. Os versículos 1-16 registro doença de 

Lázaro e suas irmãs 'mensagem para Jesus, versículos 17-36 descrevem Jesus chegada 

em Betânia, versículos 37-44 recontagem do próprio milagre, e os versículos 45-57 

relacionam suas consequências. 

Nesta segunda cena no drama Jesus, a figura central na história, chega a Betânia. Como 

versículos 17-36 definir ainda mais o cenário para o milagre, eles revelam três 

manifestações visíveis de cuidado genuíno de Jesus: a Sua vinda, sua afirmação, e sua 

compaixão. 

Sua Vinda 



Então, quando Jesus veio, Ele descobriu que ele já tinha estado 

em quatro dias de sepultura. Ora, Betânia era perto de Jerusalém, 

cerca de duas milhas ao largo; e muitos dos judeus tinham ido 

visitar Marta e Maria, para as consolar acerca de seu irmão. (11: 
17-19) 

Depois de sua viagem de Perea, a região do outro lado do rio Jordão 

(10:40), Jesus chegou aos arredores de Bethany. Escritos rabínicos sugerem uma 

possível razão para a nota de João que Lázaro já tinha estado em quatro dias de 

sepultura (veja a discussão de 11: 6 no capítulo anterior deste volume). Os judeus 

acreditavam que a alma pairava em torno do corpo por três dias após a morte, na esperança 

de digitá-la. Mas no quarto dia, depois de perceber que o corpo estava começando a se 

decompor (cf. v. 39), a alma que partiu. Só então a morte ser considerada completamente 

irreversível. Lázaro estava morto há quatro dias, e seu corpo já tinha começado a se 

decompor (v. 39). Os judeus, portanto, teria reconhecido que só um milagre divino 

poderia restaurar-lhe a vida. 

A explicação de João que Bethany estava perto de Jerusalém (cerca de duas milhas a 

leste da cidade na estrada para Jericó) serve a um propósito duplo. Ele destaca o risco 

Jesus pegou de chegar tão perto de Jerusalém, que era um foco de oposição assassina a 

Ele. E isso implica também que muitos dos judeus que tinham vindo visitar Marta e 

Maria vieram de Jerusalém. Que assim muitos judeusda capital chegou a consolar 

acerca de seu irmão sugere que a família era proeminente, e provavelmente rico (cf. 12: 

1-3). Do ponto de vista humano, os enlutados estavam ali para confortar as irmãs em sua 

perda. Mas do ponto de vista de Deus, eles estavam ali para testemunhar milagre 

impressionante de Jesus. A ressurreição de Lázaro seria feito em público antes de 

numerosos espectadores, muitos dos quais eram hostis ao Senhor. Como resultado, nem 

mesmo os inimigos de Jesus seria capaz de negar o que Ele havia feito (v. 47). 

Era costume de enterrar o falecido no dia da sua morte (cf. Atos 5: 5-6, 10), uma vez que 

o clima era quente e os judeus não praticar embalsamamento. Homens e mulheres andaria 

separAdãoente na procissão funeral, após o que as mulheres sozinhas voltaria do local de 

enterro para iniciar o período de luto de trinta dias. Os primeiros sete dias de luto foram 

as mais intensas, e muitas das carpideiras permaneceria com a família para toda essa 

semana. Isso explica por que os judeus que vieram para consolar Marta e Maria ainda 

estavam com eles quatro dias após o enterro. 

Sua reivindicação 

Marta pois, quando soube que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, 

mas Maria ficou em casa. Marta disse então a Jesus: "Senhor, se 

tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora sei 

que tudo quanto pedires a Deus, Deus vai te dar." Jesus disse-lhe: 

"Teu irmão ressuscitará". Marta disse-lhe: "Eu sei que ele vai 

ressuscitar na ressurreição do último dia." Jesus disse-lhe: "Eu 

sou a ressurreição ea vida; quem crê em mim viverá ainda que 

morra, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá Você 

acredita nisso.?" Ela disse-lhe: "Sim, Senhor, eu creio que Tu és 
o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem ao mundo." (11: 20-27) 



Quando a notícia chegou a Marta que Jesus estava vindo para a aldeia, ela foi se 

encontrar com Ele, mas Maria ficou em casa. As ações das duas irmãs estão em 

consonância com a foto deles em Lucas 10: 38-42. Marta foi a movimentada, ativa 

("distraído com todas as suas preparações"; Lucas 10:40), Maria foi o silencioso e 

contemplativo ("sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra"; v. 39). De acordo 

com o costume judaico, os que sofreram a perda de um ente querido permaneceu sentado 

enquanto os outros enlutados os consolou. Mas Marta, de acordo com sua personalidade 

forte, deixou sua casa e foi ao encontro de Jesus, como Ele se aproximou. 

Quando Marta chegou a ele, o pensamento perturbador que tinha sido em primeiro lugar 

em sua mente (e de sua irmã; v 32.) Entrou para os últimos dias derramando: "Senhor, 

se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Embora, obviamente, com o 

coração partido, ela não estava repreendendo o Senhor por não ter evitado a morte de 

Lázaro. Como observado no capítulo anterior deste volume, a mensagem das irmãs havia 

chegado tarde demais, humanamente falando, para Jesus ter voltado a Betânia, em vez de 

curá-lo. Palavras de Marta eram simplesmente uma expressão pungente de tristeza 

misturada com a fé que ela expressa em sua próxima declaração: "Mesmo agora sei que 

tudo quanto pedires a Deus, Deus vai te dar." Essa confiança, no entanto, 

evidentemente não se estendeu para Jesus ' capacidade de ressuscitar seu irmão, como a 

hesitação dela mais tarde, quando o túmulo foi aberto deixa claro (v. 39). Ela parece ter 

tido fé no poder de Deus para curar, mas não em Seu poder de ressuscitar os mortos 

(talvez a possibilidade ainda não tinha passado por sua mente). No entanto Marta 

reconheceu que Jesus tinha uma relação especial com Deus. Ela era, portanto, confiante 

de que com suas preces algumas boas ainda poderia sair da tragédia. 

Jesus respondeu, assegurando-lhe, "Teu irmão há de ressuscitar." Ele quis dizer que 

Lázaro estava indo para ser ressuscitado imediatamente, mas Marta perdeu o ponto. Ela 

assumiu que Jesus, como os outros enlutados, foi consolá-la, salientando que Lázaro 

iria subir novamente no final da época. Marta, no entanto, já estava familiarizado com a 

verdade, e para que ela respondeu: "Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do 

último dia." A ressurreição do corpo foi ensinado no Antigo Testamento (por exemplo, 

Jó 19: . 25-27; Sl 16:10; Dan. 12: 2.), e afirmou pelos fariseus (embora não pelos 

saduceus; Matt 22:23; Atos 23: 6-8). Foi também, como Marta sabia, o ensinamento de 

Jesus (cf. 05:21, 25-29; 6: 39-40, 44, 54). Ironicamente, enquanto ela acreditava que Jesus 

tinha o poder de ressuscitar seu irmão em um futuro distante, ela não acha que Ele também 

poderia fazê-lo imediatamente. 

Desafiando Marta para ir além de uma crença abstrata na ressurreição final para completar 

a fé nEle, Jesus disse-lhe: "Eu sou a ressurreição ea vida." Este é o quinto dos sete "eu 

sou" reivindicações divindade no Evangelho de João ( 06:35; 08:12; 10: 7, 9, 11, 14; 14: 

6; 15: 1, 5). Foco de Marta foi no final da época, mas o tempo não é obstáculo para aquele 

que tem o poder de ressurreição e vida (cf. 5:21, 26). Jesus ressuscitará os mortos no 

futuro ressurreição de que Marta falou. Mas Ele também estava indo para elevar seu irmão 

imediatamente. O Senhor chamou-a para uma relação de confiança pessoal nele como 

aquele que só tem poder sobre a morte. 

Próximas duas afirmações de Jesus, "quem crê em mim viverá ainda que morra, e 

todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá", não são redundantes. Eles 

ensinam separado, embora relacionados, verdades. Aquele que crê em Jesus vai viver 

ainda que morra fisicamente, porque Ele o ressuscitarei no último dia (5:21, 25-29; 6: 



39-40, 44, 54). E já que todo aquele que vive e crê em Ele tem a vida eterna (3:36; 5:24; 

6:47, 54), eles nunca morrerá espiritualmente (veja a discussão sobre 08:51 no capítulo 

32 deste volume), uma vez que a vida eterna não pode ser extinto com a morte 

física.Como resultado, todos os que confiam em Cristo pode exultar: "Ó morte, onde está 

tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão?" (1 Cor. 15:55). 

Quando Jesus desafiou Marta, "Você acredita nisso?" Ele não estava perguntando se ela 

acreditava que ele estava prestes a levantar seu irmão. O Senhor estava chamando-a para, 

pessoalmente, acredito que somente Ele era a fonte do poder da ressurreição e da vida 

eterna. RCH Lenski escreve: 

Acreditar "isto" é crer no que ele diz de si mesmo e, assim, a acreditar "nele". É uma coisa 

para ouvi-lo, de raciocinar e discutir sobre isso; e outra coisa é acreditar, abraçar, confiar 

nele. Crer é receber, guardar, apreciar a realidade eo poder do mesmo, com tudo o que 

está no texto, de alegria, conforto, paz e esperança. A medida da nossa fé, mesmo que não 

seja a medida de nossa posse, uma vez que a menor fé tem Jesus, a ressurreição ea vida, 

completamente, é ainda a medida de nossa apreciação de tudo. ( A Interpretação dos 

Evangelho de São João [Reprint; Peabody, Mass .: Hendrickson, 1998], 803) 

Por causa do Seu amor infinito por alma de Marta, Jesus apontou-a para a única fonte de vida 

espiritual e bem-estar próprio. 

Afirmação da fé em Jesus Marta está com os outros grandes confissões de sua identidade 

nos evangelhos (1:49; 6:69; Mat. 14:33; 16:16). Ele antecipa declaração de propósito de 

João para escrever seu evangelho: "Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o 

Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome" (20:31). Marta 

enfaticamente (o texto grego tem o pronome pessoal, além do verbo) declarou três 

verdades vitais sobre Jesus: Como André (01:41), ela confessou que Ele era o Cristo, ou 

Messias; como João Batista (01:34), Natanael (01:49), e os discípulos (Mt 14:33). Ela 

afirmou que Ele era o Filho de Deus; e, finalmente, como o Antigo Testamento havia 

previsto (cf. Isa . 9: 6; Mic. 5: 2), ela se referiu a Ele como Aquele que vem para o 

mundo- o libertador enviado por Deus (Lucas 7: 19-20; cf. João 1: 9; 3:31; 6: 14). 

Sua compaixão 

Quando ela disse isso, ela foi embora e chamou Maria, sua irmã, 

dizendo secretamente, "O Mestre está aqui e está chamando por 

você." E quando ela ouviu isso, levantou-se rapidamente e foi ter 

com ele. Agora Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas 

estava no lugar onde Marta o encontrara. Então os judeus que 

estavam com ela em casa, e consolá-la, quando viram que Maria 

levantou-se rapidamente e saiu, seguiram-na, pensando que ia ao 

sepulcro para chorar ali. Portanto, quando Maria chegou onde 

Jesus estava, ela o viu, e caiu a seus pés, dizendo-lhe: "Senhor, se 

tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Quando Jesus, 

portanto, a viu chorar, e os judeus que vieram com ela, também 

chorando, Ele ficou profundamente comovido em espírito e 

perturbou-se e disse: "Onde o pusestes?" Responderam-lhe: 

"Senhor, vem e vê." Jesus chorou. Então os judeus estavam 
dizendo: "Veja como ele o amava!" (11: 28-36) 



Depois de ter afirmado a sua fé em Jesus, Marta foi embora e chamou Maria, sua irmã, 

dizendo secretamente, "O Mestre está aqui e está chamando por você." Maria ainda 

estava na casa (v. 20) sendo consolado pelos enlutados. Embora o texto não gravá-la, 

Jesus evidentemente enviado Marta para buscá-la. Ela, provavelmente, deu a mensagem 

para Maria secretamente, na esperança de que ela também poderia ter um encontro 

privado com Jesus diante da multidão de carpideiras o viu. Desde Marta ainda não 

percebeu que o Senhor pretendia levantar seu irmão, ela também pode ter sido tentando 

mantê-lo longe dos judeus hostis (especialmente os líderes) que estavam em atendimento. 

Qualquer que seja motivo de Marta, sua tentativa de privacidade 

falhou. Quando Maria ouviu a mensagem de sua irmã, ela se levantou rapidamente 

e foi ao encontro de Jesus. Ele ainda não tinha chegado à aldeia, mas ainda estava na 

periferia, no lugar onde Marta o encontrara. Mas partida apressada de Maria não 

escapou à atenção dos judeus que estavam com ela na casa, e consolá-la (v. 

19).Quando viram que Maria levantou-se depressa e sair, seguiram-na. Assumindo 

que ela ia chorar no túmulo, como era costume (cf. 2 Sam. 03:32), eles sentiram que era 

seu dever como seus consoladores ir com ela. Mais uma vez, Deus soberanamente 

orquestrado as circunstâncias para se encaixar perfeitamente Seus propósitos, 

assegurando que o milagre de Jesus seria testemunhada por todo o grupo. 

Maria parece ter sido a mais emocional das irmãs, e quando ela chegou onde Jesus 

estava, ela o viu, e caiu a seus pés. Ela disse a ele o que tinha certamente discutido, já 

que Marta havia dito anteriormente: "Senhor, ., se tu estivesses aqui, meu irmão não 

teria morrido " Como foi o caso com sua irmã, Maria não significava vergonha para 

Jesus (cf. a discussão de v 21 acima.); sua declaração foi simplesmente um reflexo da sua 

dor. 

A cena era compreensivelmente de tristeza e dor intensa. Não só foi Maria chorando (a 

forma do verbo klaiō ; "a chorar", ou "a lamentar em voz alta"), mas os judeus que 

vieram com ela foram também chorando e lamentando alto. Segundo o costume judeu, 

até mesmo a família mais pobre era esperado para contratar pelo menos dois jogadores 

de flauta e uma mulher lamentando profissional. Como Maria, Marta e Lázaro eram uma 

família proeminente, eles provavelmente tiveram até mesmo choros mais profissionais, 

para além dos outros que vieram para prestar suas homenagens (v. 19). 

Observando a cena caótica, Jesus ficou profundamente comovido em espírito e 

perturbou-se. Profundamente comovido é uma tradução equivocada do 

verbo embrimaomai , o que significa, literalmente, de cheirar como um cavalo. . Além de 

seu uso em v 38, ele aparece apenas três outras vezes no Novo Testamento (Mateus 09:30; 

Marcos 01:43; 14: 5.), Onde é traduzida como "severamente advertido" ou "bronca". Ele 

inclui, assim, a conotação de raiva, indignação ou indignação. Jesus parece ter ficado com 

raiva, não só sobre a dolorosa realidade do pecado e da morte, de que Lázaro era um 

exemplo amado, mas talvez também com os que choram, que estavam agindo como os 

pagãos que não têm esperança (cf. 1 Ts. 4: 13). Tarassō ( perturbada ) enfatiza ainda 

mais a intensidade da reação do Senhor. O termo é usado em outro lugar semelhante para 

descrever emoções fortes, como a reação de Herodes da chegada do magi (Mat. 2: 3), 

terror dos discípulos quando viram Jesus andando sobre as águas (14:26); O medo de 

Zacharias quando ele viu o anjo no templo (Lucas 1:12); espanto dos discípulos ao ver 

Jesus depois da ressurreição (24:38); A reação de Jesus à Sua morte iminente (João 

12:27); e Sua resposta a traição iminente de Judas (13:21). 



Jesus então perguntou: "Onde o pusestes?" Responderam-lhe: "Senhor, vem e vê." A 

quem o termo que se refere ao não está definido, mas, evidentemente, refere-se a alguns 

na multidão que eram favoráveis a Jesus, uma vez que se abordou ele respeitosamente 

como Senhor. 

Como os outros, Jesus chorou. Mas o verbo grego não é klaiō como no versículo 33, 

mas dakruō , uma palavra rara usado somente aqui no Novo Testamento. Em contraste 

com o grande clamor implícitoklaiō , dakruō tem a conotação de silenciosamente 

irromper em lágrimas, ao contrário das carpideiras funerários típicos. Lágrimas de Jesus 

foram gerados tanto por Seu amor por Lázaro, e pelo Seu sofrimento sobre os efeitos 

mortais e incessantes de pecado em um mundo decaído. O versículo 35, apesar de ser o 

mais curto versículo na Bíblia, é rica em significado. Ela enfatiza a humanidade de 

Jesus;Ele era verdadeiramente "um homem de dores, e experimentado no sofrimento" (Is. 

53: 3). Mas, enquanto os judeus eram corretos em ver a tristeza de Jesus como prova de 

que Ele amava Lázaro, eles estavam errados em pensar que Suas lágrimas refletia o 

mesmo desespero sem esperança de que eles sentiram. 

O palco estava pronto para o Salvador compassivo para comprovar visivelmente Sua 

afirmação de ser a ressurreição ea vida. Na próxima seção Ele convincentemente 

demonstrar Seu poder sobre a morte, restaurando Lázaro à vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. A Ressurreição ea Vida-Parte III: A 

Ressurreição de Lázaro (João 11: 37-44) 



Mas alguns deles disseram: "Não podia ele, que abriu os olhos do 

cego, ter mantido este homem também de morrer?" Então Jesus, 

novamente sendo profundamente comovido dentro, foram ao 

sepulcro. Agora era uma caverna, e uma pedra estava deitada 

contra ele. Jesus disse: "Retire a pedra." Marta, irmã do defunto, 

disse-lhe: "Senhor, por este tempo, haverá um cheira mal, porque 

está morto há quatro dias." Jesus lhe disse: "Eu não disse a você 

que, se você crer, você verá a glória de Deus?" Então, eles 

removeram a pedra. . Em seguida, Jesus levantou os olhos e disse: 

"Pai, eu te agradeço porque me ouviste Eu sabia que sempre me 

ouves, mas por causa das pessoas que estão ao redor Eu disse que, 

para que eles creiam que tu me enviaste. " Quando Ele disse estas 

coisas, Ele clamou em alta voz: "Lázaro, vem para fora". O 

homem que havia morrido saiu, de pés e mãos amarrados com 

faixas, eo seu rosto envolto com um pano. Jesus disse-lhes: 
"Desvincular-o e deixai-o ir." (11: 37-44) 

Durante Seu ministério terreno, o Senhor Jesus Cristo fez muitas reivindicações 

surpreendentes sobre si mesmo (veja a lista no capítulo 24 deste volume). No entanto, Ele 

também deu evidência poderosa e convincente, através dos sinais miraculosos que Ele 

realizou, para apoiar a veracidade dessas alegações. Quando seus inimigos exigiram saber 

se ele era ou não o Messias, Jesus apontou para esses mesmos sinais como prova de sua 

autenticidade. Ele disse: 

As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim .... Se eu não 

faço as obras de Meu Pai, não creiam em mim; mas se as faço, embora você não acredita 

em mim, crede nas obras, para que você possa conhecer e compreender que o Pai está em 

mim e eu no Pai "(João 10:25, 37-38) 

Mais cedo no Evangelho de João, Ele declarou: "As obras que o Pai me deu para realizar-as 

mesmas obras que Eu-testemunho de mim, que o Pai me enviou" (05:36). E na noite antes de 

sua morte, o Senhor disse a seus discípulos: "O Pai, que permanece em mim, faz as suas obras 

Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim;. Caso contrário acredito que por causa 

das mesmas obras" (14:10 -11). 

Ao curar um paralítico, Jesus revelou que "o Filho do Homem tem na terra poder para 

perdoar pecados" (Mateus 9: 6.); por expulsão de demônios, Ele demonstrou que "o reino 

de Deus ha [d] vir sobre" Seus ouvintes (Lucas 11:20). Quando João Batista enviou 

mensageiros para lhe perguntar: "Você é o esperado [o Messias], ou havemos de esperar 

outro?" Jesus respondeu: "Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos vêem, 

os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são 

ressuscitados, os pobres têm pregado o evangelho a eles" (Lucas 7:19, 22). 

Quando as autoridades judaicas indignados exigiu saber o que ele tinha autoridade para 

purificar o templo Jesus respondeu: "Destruí este templo, e em três dias eu o levantarei" 

(João 2:19). Como João observa: "Ele falava do templo do seu corpo" (v. 21). O Senhor 

disse repetidamente Seus discípulos que Ele iria ressuscitar dos mortos (Matt 16:21; 17: 

22-23.; 20: 18-19; Lucas 24: 6-7), e como a maior prova de todo-His ressurreição provou 

que Ele era quem dizia ser. Nas palavras do apóstolo Paulo, Jesus foi "declarado Filho de 

Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos" (Rom. 1: 4). 



Assim como a alimentação dos cinco mil ilustrado reivindicação de Jesus de ser o pão da 

vida (6:35), assim também a ressurreição de Lázaro ilustrou sua afirmação de ser a 

ressurreição ea vida (11:25). Este milagre é a última e mais espetacular dos sete sinais 

milagrosos registrado no Evangelho de João (para os outros, ver 2: 1-11; 4: 46-54; 5: 1-

17; 6: 1-14; 6 : 15-21; 9: 1-41). Era ao mesmo tempo um poderoso incentivo para a fé dos 

discípulos, e uma poderosa repreensão aos judeus incrédulos por sua rejeição de coração 

duro Dele. 

Todo o décimo primeiro capítulo do Evangelho de João gira em torno reivindicação de 

Cristo para ser a ressurreição ea vida (vv. 25-26). Ele, não Lazarus, é o foco principal da 

passagem. A ressurreição de Lázaro não era um fim em si (mesmo para Lazarus, que teve 

que morrer de novo); o objetivo era que Jesus eo Pai seja glorificado (vv. 4, 40). Esta 

passagem é a terceira das quatro seções em que a conta da ressurreição de Lázaro podem 

ser divididos: versículos 1-16 recontou sua doença e mensagem das irmãs de 

Jesus; versículos 17-36 descrito chegada de Jesus em Betânia; e os versículos 45-57 irá 

relacionar o rescaldo do milagre. 

O relato dramático da ressurreição de Lázaro real nos versículos 37-44 se desdobra em 

cinco cenas: a perplexidade, o problema, a promessa, a oração eo poder. 

A perplexidade 

Mas alguns deles disseram: "Não podia ele, que abriu os olhos do 

cego, ter mantido este homem também de morrer?" (11:37) 

Ao longo de seu ministério Jesus polarizada pessoas (cf. 07:12, 43; 09:16; 10:19), e este 

incidente não foi excepção. Depois de vê-lo chorando (v. 35), algumas das carpideiras, 

exclamou: "Veja como ele o amava!" (V. 36). Outros, no entanto, não eram tão certo e, 

pegando a atitude das irmãs, perguntou: "Não podia ele, que abriu os olhos do cego, ter 

mantido este homem também de morrer?" cura do homem do Senhor cego de 

nascença (9: 1-41), o último grande milagre que Ele tinha realizado nos arredores de 

Jerusalém, tinha causado uma tal sensação entre as pessoas que ainda estava fresco em 

suas mentes vários meses depois. As carpideiras eram provavelmente zombando, mas 

confuso; eles sabiam por experiência que Jesus tinha o poder de curar, como referência 

ao incidente anterior indica. Mas se Jesus realmente amava Lázaro, tanto quanto Ele 

parecia, por que ele tinha atrasado? Por que Ele não fez todos os esforços para chegar a 

Betânia, enquanto Lázaro ainda estava vivo? 

A resposta é que Deus "faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade" (Ef 1:11.) 

E "não dar conta de todas as suas obras" (Jó 33:13; cf. 40:. 2; Dt 29 : 29). Jesus adiada 

porque o Seu propósito não era para curar Lázaro, mas para criá-lo dentre os mortos e, 

assim, trazer glória a Ele e ao Pai (vv. 4, 40). 

O Problema 

Então Jesus, novamente sendo profundamente comovido dentro, 

foram ao sepulcro. Agora era uma caverna, e uma pedra estava 

deitada contra ele. Jesus disse: "Retire a pedra."Marta, irmã do 



defunto, disse-lhe: "Senhor, por este tempo, haverá um cheira mal, 

porque está morto há quatro dias." (11: 38-39) 

As dúvidas expressas no versículo 37 por algumas das carpideiras resultou em Jesus 

novamente sendo profundamente comovido ( embrimaomai ;. cf. a discussão de v 33 

no capítulo anterior deste volume) dentro como . Ele veio para o 

túmulo O túmulo, como foi comum em Israel, era uma caverna (cf. Gen. 23:19). Este 

foi, aparentemente, uma caverna natural (a palavra traduzida caverna é usada em outros 

lugares para descrever naturais em oposição a MANMADE cavernas; Hb 11:38; Rev. 

06:15.), embora às vezes túmulos foram esculpidos artificialmente na rocha (Mateus 27:. 

60). Em ambos os casos, o piso poderia ser nivelado, e prateleiras para cortar os corpos 

contra as paredes. O túmulo foi localizado fora da aldeia, para que a vida não se tornaria 

ritualmente contaminado pelo contato com cadáveres (Nm 19:16;.. Cf. Mt 23:27; Lucas 

11:44). Também foi selada por um círculo grande pedra, que foi rolado em frente da 

abertura para manter ladrões de sepultura e animais para fora. 

Terse comando de Jesus, "Remover a pedra", enviado Marta (que até agora tinha se 

juntado Maria e os outros enlutados) em um estado de pânico. Ela ainda não entendeu 

que o Senhor pretendia ressuscitar Lázaro. Sua preocupação era que o cadáver de seu 

irmão, depois de quatro dias no túmulo, teria começado a se decompor. Os judeus não 

embalsamar, mas usado especiarias aromáticas para mascarar temporariamente o odor de 

decomposição. Depois de quatro dias, no entanto, o mau cheiro que sai de um túmulo 

aberto e um cadáver em decomposição teria prevalecido o aroma das especiarias. 

Marta evidentemente assumiu que Jesus queria dar uma última olhada no corpo de seu 

amigo. Ela, no entanto, ficou horrorizado com o pensamento de ver (e cheiro) o corpo de 

seu amado irmão em estado de decomposição, ou de ter seu corpo visto publicamente 

nessa condição. Em sua mente, já era tarde demais para Jesus fazer nada por Lázaro; Ele 

não chegou a tempo (v. 21). Desde que seu irmão já haviasido morto quatro dias (o 

tempo perfeito do particípio indica que ela acreditava que Lázaro tinha entrado em um 

estado permanente de morte), Marta tinha desistido de toda a esperança. 

A Promessa 

Jesus lhe disse: "Eu não disse a você que, se você crer, você verá 

a glória de Deus?" (11:40) 

Desespero de Marta provocou uma resposta de Jesus projetado em parte para dar-lhe a 

esperança, e em parte como uma repreensão suave. O texto não registra o Senhor fazer 

esta declaração exata para Marta em sua conversa anterior (vv. 20-28). Por isso, Ele pode 

estar se referindo a uma observação anterior que não aparece nas Escrituras, ou esta 

declaração pode ter sido concebido como um compósito de versículo 4 (Suas palavras 

foram, sem dúvida, informou a Maria e Marta) e os versículos 23-26. 

Em ambos os casos, lembrete de Jesus desafiou Marta de parar de ser preocupar com o 

corpo de seu irmão e começar a se concentrar nele. O Senhor prometeu a ela que se ela 

iria acreditar que ela iria vera glória de Deus revelada. Isso não o fez, é claro, fazer o 

milagre dependente dela fé. Foi um ato soberano de Cristo, concebido para glorificar a Si 

mesmo e ao Pai, colocando Seu poder de ressurreição em exposição. Por conseguinte, 

teria acontecido não importa como Marta tinha respondido. Mas, apesar de todos os 



presentes iria ver o milagre, apenas aqueles que tinham fé em Cristo iria ver a plenitude 

da glória de Deus refletida nele. Leon Morris explica, 

Para [Jesus] a "glória de Deus" era a única coisa importante. Isso 

significa que o real significado do que ele faria seria acessível 

apenas a fé. Todos os que estavam lá, crentes ou não, iria ver o 

milagre. Mas Jesus está prometendo Marta uma visão da glória. A 

multidão ia ver o milagre, mas apenas os crentes iriam perceber 

o seu significado real, a glória. (O Evangelho Segundo João, O 

Novo Comentário Internacional sobre o Novo Testamento [Grand 
Rapids: Eerdmans, 1979], 560) 

Uma Oração 

Então, eles removeram a pedra. . Em seguida, Jesus levantou os 

olhos e disse: "Pai, eu te agradeço porque me ouviste Eu sabia 

que sempre me ouves, mas por causa das pessoas que estão ao 

redor Eu disse que, para que eles creiam que tu me enviaste. " (11: 
41-42) 

Tranquilizado pela promessa do Senhor, Marta deu seu consentimento, e alguns dos 

espectadores removeu a pedra da entrada do túmulo. Jesus, é claro, não precisava de sua 

ajuda; uma pedra não é obstáculo para aquele que tem o poder de ressuscitar os 

mortos. Pode ser, como a igreja pai pensou Crisóstomo (Morris, João, 360 p n 79..), que 

Jesus envolveu os espectadores para que houvesse nenhuma dúvida de que foi realmente 

Lázaro que foi criado (cf. 9: 9). 

Jesus não estava pedindo ao Pai para ressuscitar Lázaro, mas agradecendo a Ele que Ele 

já tinha ouvido falar e concedeu o seu pedido, assim como ele sempre ouviu. Em 

contraste com a prática judaica de seu tempo, Jesus se dirigiu diretamente a Deus 

como Pai (por exemplo, 12:28; 17:. 1, 5, 11, 21, 24-25; Mateus 11: 25-26; 26:39, 42 ; 

Lucas 23:34, 46). A oração não foi para benefício de Jesus, mas até as pessoas que estão 

em torno iria acreditar que Ele tinha sido enviado pelo Pai (cf. 4:34; 5: 23-24, 30, 36-

38; 6:29, 38- 39, 44, 57; 07:16, 18, 28-29, 33; 08:16, 18, 26, 29, 42; 9: 4; 10:36; 12: 44-

45, 49; 13: 3, 20; 14:24; 15:21; 16: 5, 27; 17: 3., 8, 18, 21, 23, 25; 20:21; 10:40 Matt; 

Marcos 9:37; Lucas 4:43; 10:16). Foi uma afirmação pública de missão e unidade de Jesus 

com o Pai, que em breve seria autenticado pela ressurreição de Lázaro. 

O Poder 

Quando Ele disse estas coisas, Me gritou em alta voz: "Lázaro, 

vem para fora". O homem que havia morrido saiu, de pés e mãos 

amarrados com faixas, eo seu rosto envolto com um pano. Jesus 
disse-lhes: "Desvincular-o e deixai-o ir." (11: 43-44) 

Tendo concluído a sua oração, Jesus chamou Lázaro de volta à vida. O texto enfatiza a 

sonoridade de seu comando; o verbo kraugazō ( gritou ), por si só significa "gritar", ou 

"a falar com uma voz alta", mesmo sem a frase adicionada uma grande voz. Por que 

Jesus clamou com grande voz não esteja expressamente indicado. Pode ter simbolizava 

o poder que levou para ressuscitar os mortos. Ou ele pode ter feito isso para se distanciar 



do mutterings sussurradas de feiticeiros e mágicos (cf. Is. 08:19). Em qualquer caso, a sua 

voz imediatamente chamou a atenção completa de todos os presentes. 

Muitas vezes tem sido observado que o poder do Senhor é tão grande que Ele não tinha 

endereçado Lázaro pelo nome, todos os mortos em todas as sepulturas teria vindo. Um 

dia, no futuro, que é precisamente o que vai acontecer. Mais cedo, no Evangelho de João, 

Jesus disse: "Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos 

sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão, os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da 

vida, aqueles que fizeram o mal, para uma ressurreição de julgamento "(5: 28-

29). Ressurreição de Lázaro de Jesus foi uma prévia do poder divino Ele será exibido 

quando Ele levanta todos os mortos no último dia. 

O próprio texto do mandamento de Jesus foi sucinto, concisa, quase abrupta em sua 

simplicidade. O texto grego diz literalmente: "Lázaro! Aqui! Fora!" Tropeçando 

cegamente em direção à voz familiar, amado que o chamou, o homem que havia 

morrido saiu. Em contraste com a atmosfera de circo que marca os desempenhos dos 

modernos "curandeiros" (que em qualquer caso, não pode ressuscitar os mortos), não 

houve exibicionismo, teatralidade, ou hype. Jesus estava contente em deixar o seu divino 

poder falar por si. Em seu comando o rei dos terrores (Jó 18:14) entregou o legítimo 

cativo; o túmulo foi roubado de sua vitória (1 Coríntios 15:55.); a porta da morte e do 

Hades foi desbloqueado por Aquele que, sozinha, detém as chaves (Ap 1:18). 

Os espectadores olhou com espanto chocado como a estranha aparição, mãos e pés 

atados com faixas, com o rosto envolto num pano (cf. 20: 7), arrastou seu caminho para 

a porta do sepulcro. (De acordo com o costume judaico de sepultamento, o corpo de 

Lázaro foi envolvido frouxamente em tiras de pano, o que permitiu que ele ande sem jeito 

por conta própria.) Alguns dos espectadores provavelmente fugiram em pânico, confuso 

e nervoso com a cena surpreendente. 

Depois do milagre, Jesus deu imediatamente o comando prático 

para desvincular Lazarus e deixá-lo ir (note Sua ordem igualmente prático para dar algo 

filha de Jairo para comer depois de Ele levantou a [Marcos 05:43]). "Jesus nunca foi tão 

levado pela maravilha de seus milagres que ele esqueceu as necessidades da pessoa" 

(Morris, João , 562). 

E com que João faz uma cortina em cena. Ele não descreve reunião emotiva de Lázaro 

com Marta e Maria, ou as reações atordoados das pessoas na multidão. Ele também não 

apresentar um relatório sobre a experiência de Lazarus após a ressurreição. Tudo isso 

teria prejudicou suas razões para contar o milagre-que o Senhor Jesus Cristo seja 

glorificado (v. 4), e que os leitores do Evangelho de João pode acreditar que Jesus é quem 

Ele afirmava ser (20:31). 

Há significado em Jesus ", que envolve os espectadores em tocar e desembrulhar 

Lázaro:." Os próprios carpideiras que duvidavam [Jesus] eram agentes na realização do 

milagre em sua participação os enlutados de fato tornou-se parte do sinal e, portanto, 

foram testemunhas inegáveis ao poder de Jesus "(Gerald L. Borchert, João 1-11, O New 

Commentary americano [Nashville: Broadman & Holman, 2002], 363). 

Apesar de ter sido o sinal miraculoso culminante do ministério terrestre de Jesus, a 

ressurreição de Lázaro "poderia ser apenas uma antecipação pálida do que ainda estava 



por vir" (DA Carson, O Evangelho Segundo João, O Pillar New Testament Commentary 

[Grand Rapids: Eerdmans, 1991], 419). Pouco tempo depois, o próprio Jesus iria 

ressuscitar dos mortos (Mat. 28: 1-8; Marcos 16: 1-8; Lucas 24: 1-11; João 20: 1-10; Atos 

2: 30-33; 1 Cor. 15: 1-11). Lázaro ressuscitou com um corpo mortal, corruptível que um 

dia iria morrer de novo. Mas Jesus Cristo ressuscitou como o conquistador da morte que 

é "as primícias de todos os que estão dormindo .... Pois como em Adão todos morrem, 

assim também em Cristo todos serão vivificados" (1 Cor. 15: 20-22 ). Por causa de Sua 

ressurreição, todos os crentes (incluindo Lázaro) será um dia receber, corpos 

incorruptíveis glorificados. Em seguida, Paulo escreve: "isto que é corruptível se revestir 

da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então virão sobre a 

palavra que está escrito:" A morte foi tragada pela vitória "(1 Cor 15:54. ). 

 

41. A Ressurreição ea Vida-Parte IV: 

Reacções à Ressurreição de Lázaro (João 

11: 45-57) 

Portanto, muitos dos judeus que tinham vindo a Maria, e viu o que 

ele tinha feito, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os 

fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito.Portanto, os 

príncipes dos sacerdotes e os fariseus convocou um conselho, e 

diziam: "O que estamos fazendo? Por que este homem está 

realizando muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, 

e virão os romanos e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa 

nação. " Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele 

ano, disse-lhes: "Você sabe absolutamente nada, nem você levar 

em conta que é conveniente para você que um homem morra pelo 

povo, e que toda a nação não perecer. " Agora, ele não disse isso 

por sua própria iniciativa, mas, sendo o sumo sacerdote naquele 

ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não somente 

pela nação, mas para que Ele também para congregar na unidade 

os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, a partir daquele 

dia eles planejaram juntos para matá-lo. Portanto, Jesus já não 

continuou a andar publicamente entre os judeus, mas retirou-se 

dali para a região vizinha do deserto, para uma cidade chamada 

Efraim; e ali ficou com os discípulos. Agora, a Páscoa dos judeus 

estava próxima, e muitos subiram a Jerusalém, para fora do país 

antes da Páscoa para se purificar. Então, eles foram em busca de 

Jesus, e diziam uns aos outros como eles estavam no templo, "O 

que você acha,? Que Ele não virá para a festa em tudo" Ora, os 

principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem que, se 

alguém soubesse onde ele estava, ele foi para denunciá-lo, para 

que eles pudessem prendê-lo. (11: 45-57) 

O evangelho de João foi justamente chamado o evangelho de crença. Ao longo de suas 

páginas, há uma ênfase clara sobre uma genuína fé salvadora no Senhor Jesus Cristo (por 

exemplo, 1:12; 3: 15-16, 18, 36; 05:24; 06:29, 35, 40, 47; 7 : 38; 08:24; 11: 25-26; 14: 1, 



12; 17: 8, 20-21; 19:35). Como o próprio João afirmou, seu propósito para escrever era 

"para que [os leitores] creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo 

[eles], tenhais vida em seu nome" (20:31). 

Em consonância com essa Proposito, João consistentemente apresentado o pedido de 

Jesus Cristo para ser Deus em carne humana (por exemplo, 5: 17-47; 8:24, 58; 

10:30). Sete declarações do Senhor "EU SOU", por exemplo, são nada menos do que 

declarações enfáticas de Sua divindade e messianismo (06:35; 08:12; 10: 7, 9; 10:11, 14; 

11:25; 14: 6; 15: 1, 5). Como a resposta dos judeus incrédulos (eles queriam apedrejar 

Jesus por blasfêmia) indica, eles claramente estavam indignados porque entendiam 

exatamente quem Ele estava afirmando ser (05:18; 08:59; 10:31). 

Para autenticar suas afirmações, Jesus realizou muitos milagres (21:25), das quais sete 

são destaques no evangelho de João (2: 1-11; 4: 46-54; 5: 1-18; 6: 1-15 ; 6: 16-21; 9: 1-

41; 11: 1-57; João também destacou um milagre pós-ressurreição de Jesus em 21: 6-

11). Estes sete sinais culminou com espectacular exibição do Senhor do poder divino em 

ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Como foi observado nos capítulos anteriores deste 

volume, enquanto o milagre reforçou crentes (11:15) e fundamentados reivindicação de 

Jesus de ser divino, o seu objectivo era que todos os que jamais saberia de que poderia 

dar glória a Jesus eo Pai ( 11: 4, 40). 

Tal afirmação radical (que Jesus é Deus) sempre obriga as pessoas a tomar uma decisão, 

eles podem reconhecer Sua afirmação como verdadeira ou rejeitá-la como 

falsa. Essencialmente, essas são as duas únicas respostas possíveis, a crença ou 

descrença. Como João afirma em seu evangelho: "Aquele que crê no Filho tem a vida 

eterna; mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele 

permanece" (3:36). Não há uma terceira posição, neutra em relação a Cristo; aqueles que 

afirmam ser indiferente são, na realidade, em oposição a ele. Nas palavras de Jesus: 

"Quem não é comigo é contra mim; e quem não recolhe comigo, espalha" (Lucas 11:23). 

Durante o ministério de Jesus, alguns dos judeus reagiram a Ele com hostilidade aberta. O 

povo de sua cidade natal, Nazaré, por exemplo, rejeitaram e até tentaram matá-lo (Mat. 

13: 54-58; Lucas 4: 16-31).Outros acusaram de ser possuído pelo demônio (João 07:20; 

10:20), assim como as autoridades religiosas (08:48, 52). Esses mesmos líderes também 

atribuiu o seu poder milagroso diretamente a Satanás (Mt 9:34;. 12:24; Lucas 

11:15); acusaram de violar a tradição dos anciãos:; (Mateus 15 1-9). O acusaram de ser 

um blasfemador (Lucas 5:21); humilhada Ele por associar-se com os excluídos da 

sociedade (5:30; 7: 36-50); e aproximou-se dele por violar os seus regulamentos sábado 

sintéticos (6: 1-11). Eles contestaram Sua autoridade (Mt 21:23; João 2:18.), Desafiou 

Seus ensinamentos (Mateus 22: 15-33; Lucas 11: 53-54.), E, finalmente, plotado com 

sucesso para tirar sua vida (Mt 26:. 3-5; João 7: 1). 

Outros, talvez a maioria das pessoas, reagiu a Jesus com aparente indiferença. Eram 

caçadores de emoção (6: 22-31), seguidores mornos (cf. Mt 4:25; 8:. 1; 13: 2; Marcos 

05:24; Lucas 5:15), e falsos crentes (João 02:23 -25; 6: 60-66; 8: 30-31). Mas Jesus 

condenou tal frieza e indiferença espiritual (cf. Ap 3: 15-16). Em uma ocasião, ele 

declarou a indiferença de Corazim, Betsaida e Cafarnaum e três cidades que tinham 

testemunhado muitos de seus milagres-de ser pior do que o paganismo de Tiro e Sidon, e 

até mesmo a imoralidade de Sodoma (Matt. 11: 20- 24). 



Mas em contraste com aqueles descrentes que eram hostis e indiferentes, havia também 

o "pequeno rebanho" (Lucas 12:32), constituído por aqueles cuja fé em Jesus Cristo era 

genuíno. Entre eles estavam os Doze (menos Judas Iscariotes), que "deixaram tudo e 

seguiram-lo", acredita nele (João 2:11; cf. 1: 35-51) (Mt 19:27.), E afirmou que Ele seja 

"Filho de Deus" (Mateus 14:33; cf. 16:16; João 6:69; cf. 20: 28-29.); o coletor de 

impostos arrependido chefe Zaqueu (Lucas 19: 1-10); alguns dos samaritanos na pequena 

aldeia de Sicar:; (João 4 5ss.) um funcionário real (e sua família), cujo filho Jesus curou 

(04:53);um homem cego cujos olhos Jesus restaurada (9: 35-38); e muitos a quem Ele 

ministrou através do rio Jordão em Perea (10:42). 

As várias reações do povo judeu para Jesus depois que Ele ressuscitou Lázaro dentre os 

mortos são respostas típicas. Nos versículos 45-57 as respostas de fé, hostilidade e 

indiferença são todos representados. Assim, podemos atender a muitos (que exibem a fé), 

os assassinos (que mostrar hostilidade), e as multidões (que mostrar indiferença). 

A multidão 

Portanto, muitos dos judeus que tinham vindo a Maria, e viu o que 
ele tinha feito, creram nele. (11:45) 

Por que só Maria é mencionado não é clara. Talvez ela, sendo a mais emocional das duas 

irmãs (cf. vv. 31-33), necessária mais consolador do que Marta fez. Ou Maria pode ter 

tido um círculo mais amplo de amizades do que sua irmã, ou sido considerado o mais 

"espiritual". Seja qual for a razão pela qual eles vieram a ela, foi por causa da ressurreição 

de Lázaro, que muitos dos judeus que haviam testemunhado o milagre creram 

nele. Eles não só viu -o com os olhos, mas também contemplou-o com suas mentes, 

observou o seu significado e puxou a única conclusão direito dele. 

A afirmação de que eles creram nele é simples, mas crítico, uma vez que a fé salvadora 

é sempre colocada no Senhor Jesus Cristo e não outros, como João enfatizada em todo o 

seu evangelho (1:12; 2:11; 3:16, 18, 36; 04:39; 06:29, 35, 40; 07:31, 38-39; 9: 35-36; 

10:42; 11: 25-26; 0:44, 46; 14: 1, 12; cf. 1 João 3:23; 5:10, 13). Somente Cristo é "o 

caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai senão por [Ele]" (João 14: 6), porque 

"não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu que tem sido 

dado aos homens pelo qual devamos ser salvos "(Atos 4:12). 

É, no entanto, também é verdade que nem todos os que acreditaram em Jesus se manifesta 

a verdadeira fé salvadora (cf. 2: 23-25; 6:66; 8: 30-31; 2:19). No entanto, a fé dessas 

pessoas (em 11:45) parece ter sido genuíno por várias razões. Primeiro, versículos 49-52 

referem-se à morte de Cristo, resultando em salvação para o seu povo, a salvação que, no 

contexto, parece incluir este grupo de judeus que creram nele. Em segundo lugar, a razão 

principal de Jesus para ressuscitar Lázaro foi para glorificar a si mesmo e ao Pai (vv. 4, 

40), e que o Senhor é glorificado quando as pessoas realmente acreditam e são salvos (2 

Cor. 4:15). Em terceiro lugar, as autoridades judaicas, evidentemente, visto essas pessoas 

como verdadeiros seguidores de Jesus Cristo (v 48.); eles viam como uma ameaça 

legítima à sua autoridade religiosa hipócrita. Em quarto lugar, aqueles que são disse 

acreditar são contrastados com os incrédulos que relataram o incidente à fariseus (v 46.); o 

apóstolo João faz uma clara distinção entre os dois grupos. Finalmente, embora a fé 

baseada unicamente em milagres de Jesus não foi sempre verdadeiro (2:23), este milagre 



foi tão poderosa e convincente que era improvável ter produzido rasos, crentes 

superficiais. 

Os assassinos 

Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que 

Jesus tinha feito. Portanto, os príncipes dos sacerdotes e os 

fariseus convocou um conselho, e diziam: "O que estamos 

fazendo? Por que este homem está realizando muitos sinais. Se o 

deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirarão 

tanto o nosso lugar como a nossa nação. " Mas um deles, Caifás, 

que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: "Você sabe 

absolutamente nada, nem você levar em conta que é conveniente 

para você que um homem morra pelo povo, e que toda a nação 

não perecer. " Agora, ele não disse isso por sua própria iniciativa, 

mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus 

iria morrer pela nação, e não somente pela nação, mas para que 

Ele também para congregar na unidade os filhos de Deus que 

andavam dispersos. Então, a partir daquele dia eles planejaram 

juntos para matá-lo.Portanto, Jesus já não continuou a andar 

publicamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a região 

vizinha do deserto, para uma cidade chamada Efraim; e ali ficou 

com os discípulos. (11: 46-54) 

Palavras e ações de Jesus freqüentemente causado divisão entre os que ouviram e 

testemunhou-los (cf. vv 36-37; 7:12, 43; 09:16; 10: 19-21.); como Ele mesmo disse: 

"Você acha que eu vim para conceder a paz na terra? Eu lhes digo que não, mas antes 

dissensão" (Lucas 0:51). Enquanto muitos acreditavam em Jesus, depois de ter visto o 

verdadeiro significado da ressurreição de Lázaro (v. 45), alguns não. Em vez disso, foi 

para os fariseus para dizer-lhes o que Jesus tinha feito. 

Alguns comentaristas argumentam que esses indivíduos foram para os fariseus , porque 

eles estavam perplexos, ou para tentar ganhar os líderes judeus over. Mas desde que eles 

são contrastados com os muitos que acreditavam (v. 45), e eles certamente sabia do ódio 

amargo dos fariseus para Jesus (cf. 07:13), sua intenção era provável hostil. Eles tinham 

sido incrédulos antes do milagre e, incrivelmente, permaneceu assim depois. Homer Kent 

observa, 

Esta resposta da incredulidade em face da prova mais clara é a 

confirmação do ensinamento de Cristo em Lucas 16:31: "Se não 

ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, 

ainda que ressuscite alguém dentre os mortos." A principal causa 

da incredulidade não é uma informação inadequada, mas um 

coração em rebelião contra a autoridade de Deus e sua 

palavra. (Light in O Trevas: Estudos no Evangelho de João 
[Grand Rapids: Baker, 1977], 152) 

Que eles disseram os fariseus o que Jesus tinha feito confirma ainda mais a sua 

hostilidade para com Ele, porque "os que acreditavam, sem dúvida, quero ficar com Jesus, 

enquanto os céticos seria desejoso de deixar as autoridades religiosas saber o que tinha 

acontecido para que eles poderia tomar as medidas necessárias "(Merrill C. Tenney," O 



Evangelho de João ", no Frank E. Gaebelein, ed,. comentário do Expositor Bíblia [Grand 

Rapids: Zondervan, 1981], 9: 121-22). 

Não é de surpreender que eles buscavam os fariseus, em vez de os saduceus. Como os 

especialistas na lei, como professores e líderes da sinagoga, os fariseus tinham mais 

contato com as pessoas comuns do que os saduceus aristocráticos. No entanto, os 

saduceus logo estaria envolvido com os fariseus em encontrar uma maneira de silenciar 

Jesus (vv. 47-52). Ao informar os fariseus sobre as ações de Jesus, esses incrédulos 

evidenciado sua própria dureza de coração teimoso. Sua resposta demonstra que nenhuma 

quantidade de provas, mesmo algo tão espetacular como o levantamento de um homem 

morto, pode convencer alguns pecadores a abandonar a sua hipocrisia e do pecado para 

vir ao Salvador. 

Alarmados com a notícia do milagre mais surpreendente ainda realizada por Cristo, e 

compreender o efeito público da mesma, os fariseus foram galvanizados em ação. Eles 

não têm a autoridade para agir por conta própria (desde que os saduceus eram o partido 

da maioria e controlado o Sinédrio), por isso, juntamente com alguns dos os príncipes 

dos sacerdotes (antigos sacerdotes e membros de famílias sacerdotais importante) os 

fariseus convocou uma reunião de o pleno conselho (o Sinédrio). O Sinédrio era o corpo 

governante de Israel e teve ampla autoridade civil e penal, bem como as questões 

religiosas, (embora os romanos retido o direito da pena capital [18:31]). (Para mais 

informações sobre o Sinédrio, ver a exposição de 3: 1. No capítulo 8 deste volume) 

Os fariseus e saduceus, normalmente, não se davam bem, já que tinham pouco em 

comum. Os fariseus eram dedicados à Lei (tanto o inspirou Escrituras do Antigo 

Testamento e suas tradições humanas); os saduceus aceito apenas o Pentateuco como 

autoritário. Os fariseus afirmou a ressurreição dos corpos e na existência de anjos, sendo 

que ambos os saduceus rejeitada (Mat. 22:23; Atos 23: 8). Os fariseus eram 

ultranacionalistas e se irritou sob o jugo de Roma; os saduceus estavam comprometendo 

oportunistas políticos. Os fariseus eram principalmente de classe média da sociedade 

judaica; os saduceus tendiam a ser aristocratas ricos. (Para mais informações sobre os 

fariseus e saduceus, ver a exposição de 3: 1. No capítulo 8 deste volume) Mas, apesar de 

suas diferenças, seu ódio mútuo para Jesus levou-os a tomar medidas conjuntas contra 

Ele. O que os uniu foi a ameaça que representam para a Jesus o seu poder e influência. 

Houve apenas um item na agenda da reunião: o que fazer com ele. A pergunta que abriu 

a reunião, "O que estamos fazendo?" ou "O que estamos a realizar?" ( NVI ) também 

poderia ser traduzida como "O que vamos fazer?" ( NVI ). Ambos os significados são 

adequados; se a pergunta for feita no primeiro sentido, a resposta foi: "Não muito!" à luz 

do Senhor popularidade (cf. 12:19). E, como o que eles devem fazer, que irão em breve 

ouvir uma proposta sinistra de seu líder (49-53 vv.). 

A preocupação do Sinédrio era que Jesus estava realizando muitos 

sinais, e se eles deixá-lo ir em fazê-las, todos os homens que crêem n'Ele (cf. 12:19), e 

os romanos que vir e tirar-nos o seu lugar (o templo [ cf. Atos 6: 13-14; 21:28]; 

simbólico de sua autoridade, poder e privilégio) e sua nação (o povo judeu). Piores 

inimigos que mesmo Jesus não negou Seus milagres oferece prova convincente de sua 

autenticidade. Mas apesar de sua admissão de que Ele estava realizando muitos 

sinais, eles se recusaram a crer nEle como Messias e Senhor, preferindo manter a sua 

hipocrisia condenatório e eliminá-lo.Eles eram mestres em deliberAdãoente ignorando a 



evidência, uma vez que já havia feito quando Jesus curou um cego de nascença (9: 1-

41). O velho ditado de que há pior cego do que aquele que não quer ver era certamente 

verdade no seu caso (cf. 9: 39-41). 

Para o Sinédrio, Jesus ameaçou o status quo. Os seus membros não estavam julgando a 

situação com base em padrões objetivos de certo e errado, mas pela forma como eles 

seriam afetados. Se os sinais milagrosos de Jesus inflamou as paixões fervorosas 

messiânicas do povo judeu (cf. 6,15), o Sinédrio poderia perder tudo. Esse perigo era 

especialmente grave, eles sabiam, desde a Páscoa foi se aproximando e Jerusalém seria 

embalado com grandes multidões de peregrinos zelosos. Se o governador romano ficou 

sabendo de um levante potencial, sua resposta seria rápida e dura-Pilatos já havia 

demonstrado sua capacidade de crueldade (Lucas 13: 1). Roma não tolerar insurreição 

(como os judeus iria aprender algumas décadas mais tarde, quando os romanos esmagado 

sua revolta e saqueou Jerusalém); qualquer levante seria brutalmente reprimida. Mas, 

neste como em tudo mais, Seus adversários mal interpretado completamente Jesus; Ele 

não tinha vindo para incitar uma revolução (cf. 18:36;. Matt 22:21), mas "para buscar e 

salvar o que estava perdido" (Lucas 19:10). (Não é até Ele voltar à Terra na Sua segunda 

vinda, que Ele vai vencer todos os governantes, estabelecer o Seu reino terreno, e 

governar como Rei dos reis e Senhor dos senhores [Apocalipse 20: 1-6].) 

Com o Sinédrio não tem certeza de sua próxima jogada, Caifás, que era sumo sacerdote 

naquele ano, propôs um sentido radical. José Caifás tinha sido nomeado sumo sacerdote 

em 18 dC pelo prefeito romano Valério Grato. Ele iria continuar no cargo até que ele foi 

deposto em anúncio 36. Ele era o filho-de-lei de Anás, que tinha servido como sumo 

sacerdote do anúncio 6-15 e ainda manteve uma grande quantidade de poder e influência 

(cf. 18: 22; Lucas 3: 2). Nota do João que ele era o sumo sacerdote daquele ano não 

implica que João erroneamente acreditavam que os altos sacerdotes servido apenas por 

um ano. Significa apenas que Caifás era o sumo sacerdote naquele 

momento. Teoricamente, um sumo sacerdote servido para a vida. No primeiro século, no 

entanto, o escritório tornou-se fortemente politizada, com os romanos freqüentemente 

remover os sacerdotes que os desagradou. O mandato de Caifás, o sumo sacerdote era 

realmente uma das mais longas, no primeiro século, um tributo à sua perspicácia política 

e sua natureza conivente e oportunista. 

Sua observação de abertura, "Você não sabe nada em tudo," não foi concebido para 

ganhar amigos ou bajular seus colegas. É tipificado o tipo de comportamento rude, 

grosseiro que, de acordo com o historiador judeu do primeiro século, Josephus, 

caracterizado os saduceus. "O comportamento dos saduceus uns para os outros é, em certo 

grau selvagem", ele escreveu, "e sua conduta com aqueles que são de seu próprio partido 

é tão bárbaro como se fossem estranhos a eles" ( As Guerras dos judeus, 2.166 . Deve-se 

lembrar, porém, que Josephus era um fariseu e, portanto, longe de ser um observador 

imparcial). Caifás foi frustrado pela indecisão do resto do Sinédrio; em resposta à sua 

hesitação ele propôs um radical, absoluta e impiedosa solução de um de acordo com seu 

caráter. 

Sua proposta era a morte. "Ele é conveniente ", disse-lhes, "que um homem morra 

pelo povo, e que todo não pereça a nação." Ele presenteou-os com um falso ou / ou 

dilema, dando-lhes duas alternativas extremas como se não houvesse outras opções. Ou 

Jesus morre, Caifás argumentou, ou a nação perece. Seu verniz externo de preocupação 

patriótica mascarado seu ódio fervente e inveja de Jesus. Tal hipocrisia piedosa atingiria 



seu ápice durante o julgamento de Jesus. Caifás iria rasgar suas vestes em estado de 

choque e tristeza fingida sobre Jesus '"blasfêmia", enquanto secretamente sendo muito 

contente que ele tinha encontrado uma maneira para condená-Lo (Mateus. 26: 64-

65). Ironicamente, apesar de o Sinédrio era bem sucedido em crucificar Jesus, a nação 

não escapar. A toda nação fezperecer nas mãos dos romanos no massacre de 70 dC, e 

nos anos que se seguiram. 

A nota de rodapé surpreendente que Caifás não disse isso por sua própria iniciativa , 

não significa que ele foi forçado a agir contra a sua vontade; ele não era um fantoche, e 

foi responsável por suas próprias palavras perversas. Mas Deus providencialmente 

investido essas palavras com um sentido de que ele não tinha a intenção. Na sua qualidade 

de sumo sacerdote e, portanto, tecnicamente pelo porta-voz do escritório de Deus (cf. 

Nm 27:21;. 2 Sm. 15:27), Deus ordenou um significado oposto quando Caifás profetizou 

que Jesus iria morrer pela nação. Ele falou palavras cínicas de conveniência política, 

afirmando que Jesus tem de morrer para preservar o poder do Sinédrio e da existência da 

nação. No entanto, sem querer Caifás profetizou da morte sacrificial de Cristo (cf. 2 Cor 

5:21;. 1 Pedro 2:24). A soberania de Deus voltou os malvados, palavras blasfemas em 

verdade (cf. Gen. 50:20; Sl 76:10; Prov. 16:. 9; 19:21; Atos 4: 27-28). 

Enquanto Caifás pensou só em termos de Israel, a morte de Jesus foi muito mais amplo 

em escopo. Era não ser somente pela nação, mas para que Ele também para 

congregar na unidade os filhos de Deus que andavam dispersos. De uma perspectiva 

puramente judaica, os filhos de Deus que andavam dispersos referidos os judeus da 

diáspora, aqueles que viviam fora da Palestina. Eles, também, seriam reunidas no corpo 

do povo redimido de Cristo (cf. Atos 2: 5, 41; 11:19). Mas em um sentido mais amplo, 

remeteu para a salvação dos gentios (cf. 10:16; 12:32; Isa. 42: 6; 49: 6; 56: 6-8; Atos 

09:15; 10: 1- 11:18; Rom 1:16) e sua união com os judeus na igreja (1 Cor 12:13; Gal 

3:28; Efésios 2:... 11-18; 3:. 6; Cl 3.11 ). 

Proposta malicioso do sumo sacerdote para executar Jesus reuniu-se com a aprovação do 

Sinédrio, s o daquele dia em diante eles planejaram juntos para matá-lo. A decisão, 

tomada bem antes de Jesus até foi preso, rendido Seu julgamento mais tarde um escárnio 

total. Foi uma mera formalidade, confirmando a sentença que já tinha sido aprovada. 

Na esteira da decisão do Sinédrio para colocá-Lo à morte, Jesus já não continuou a 

andar publicamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a região vizinha do 

deserto, para uma cidade chamada Efraim; e ali ficou com os discípulos. Se Ele 

exerceu Sua onisciência, nesta ocasião, ou foi informado da decisão do Sinédrio por um 

dos seus membros, que era simpático a ele (como Nicodemos [João 07:50] ou José de 

Arimatéia [Marcos 15:43]), ou ambos, Jesus tomou conhecimento da decisão e tomou as 

medidas adequadas. O Senhor permaneceu no controle absoluto da situação, e não se 

permitiria ser tomadas antes da hora marcada no plano de Deus (7: 8, 30, 44; 08:20; 11: 

9-10). "Para aqueles com olhos para ver que ele estava fazendo uma declaração teológica: 

nenhum tribunal humano poderia forçá-lo a cruz" (DA Carson, O Evangelho Segundo 

João, O Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 423) . 

A cidade chamada Efraim para que Jesus foi e ficou com os discípulos é, 

provavelmente, a ser identificado com a cidade do Antigo Testamento de Ephron (2 Cr. 

13:19). Ele foi localizado cerca de quatro quilômetros a nordeste de Bethel na beira 

do deserto, e cerca de uma dezena de quilômetros de Jerusalém. De lá, Jesus faria uma 



breve visita a Samaria e da Galiléia (Lucas 17: 11-19: 28) antes de retornar a Jerusalém 

para a Páscoa na hora marcada para a Sua paixão (João 12:23). 

O Multidões 

Agora, a Páscoa dos judeus estava próxima, e muitos subiram a 

Jerusalém, para fora do país antes da Páscoa para se 

purificar. Então, eles foram em busca de Jesus, e diziam uns aos 

outros como eles estavam no templo, "O que você acha,? Que Ele 

não virá para a festa em tudo" Ora, os principais sacerdotes e os 

fariseus tinham dado ordem que, se alguém soubesse onde ele 

estava, ele foi para denunciá-lo, para que eles pudessem prendê-

lo. (11: 55-57) 

Esta é a terceira e última Páscoa mencionado no Evangelho de João (2:13; 6: 4). (. Cf. 

Nm 9: 6), conforme exigido pela Lei, muitos subiram a Jerusalém, para fora do país 

antes da Páscoa para se purificar. Jerusalém estava lotado bem antes da Páscoa 

começou; Alguns estimam que mais de um milhão de pessoas lotaram a cidade durante 

os três grandes festas (Andreas J. Köstenberger, João , Baker Exegetical Comentário 

sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Baker, 2004], 354). É amargamente irônico que 

as pessoas zelosamente-se purificado ", enquanto seus líderes haviam indelevelmente 

manchada-se como eles impiedosamente plotados a morte do imaculado Filho de Deus" 

(Gerald L. Borchert, João 1-11, O New Commentary americano [Nashville: Broadman 

& Holman, 2002], 368). 

As multidões que se reuniram em Jerusalém ansiosamente foram em busca de Jesus, e 

diziam uns aos outros como eles estavam no templo, "O que você acha,? que Ele não 

virá para a festa em todos os" Ele ousaria mostrar-se em Jerusalém, perguntou-se, uma 

vez que os príncipes dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem que, se alguém 

soubesse onde ele estava, ele foi para denunciá-lo, para que eles pudessem prendê-

lo? Eles mostraram grande interesse em Jesus, mas nenhum compromisso. Eles eram, de 

fato, em última análise, indiferentes a Ele; muitos que ansiosamente aguardado a chegada 

de Jesus e aclamado como Messias em breve iria gritar: "Fora com Ele, embora com-o, 

crucifica-O!" (19:15). Sua devoção inconstante provou que, apesar de sua preocupação 

superficial, eles realmente estavam tão de coração duro como seus líderes hostis. 

A ressurreição de Lázaro, como o resto da vida e ministério de Cristo, forçou as pessoas 

a uma decisão sobre Ele. Muitos responderam com fé; outros eram indiferentes; e alguns 

foram murderously hostil.Como última Páscoa de Jesus se aproximou, não demoraria 

muito para que aqueles que eram indiferentes e aqueles que eram hostis se uniriam para 

crucificar o Senhor da glória (1 Cor. 2: 8). 

 

 



42. O clímax de Amor e Ódio (João 12: 1-

11) 

Jesus, portanto, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava 

Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E fê-lo de uma 

ceia, e Marta servia; Lázaro era um dos que estavam à mesa com 

ele. Maria, em seguida, tomando uma libra de perfume muito caro 

de nardo puro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus 

cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas 

Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que tinha a intenção de 

traí-lo, disse: "Por que este perfume não foi vendido por trezentos 

denários e não se deu aos pobres?" Agora ele disse isto, não 

porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque era 

ladrão e, como tinha a bolsa, que ele usou para furtar o que nela 

se lançava. Por isso Jesus disse: "Deixai-a, para que ela possa 

mantê-lo para o dia da minha sepultura. Para você ter sempre os 

pobres com você, mas você não tem que sempre Me." A grande 

multidão de judeus então soube que ele estava ali; e eles vieram, 

e não para apenas causa de Jesus, mas que eles também podem 

ver a Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos.Mas os 

principais sacerdotes planejado colocar Lázaro até a morte 

também; porque por causa dele muitos dos judeus foram indo 
embora e acreditavam em Jesus. (12: 1-11) 

A encarnação do Senhor Jesus Cristo marca o apogeu da história. Sua vida não só divide 

o calendário ( BC significa "antes de Cristo"; AD ["anno Domini"] significa "no ano do 

Senhor"), mas também o destino humano. Como o próprio Jesus advertiu aqueles que o 

rejeitaram, "A menos que você acredita que eu sou, morrereis nos vossos pecados" (João 

8:24), e em outra ocasião: "Você acha que eu vim para conceder paz à terra? Digo-vos 

que não, mas antes dissensão "(Lc. 12: 51; cf Lc 2:34). Como ninguém mais, Jesus Cristo 

evoca os extremos antitéticos de amor e ódio, devoção e rejeição, pelo culto e blasfêmia, 

e fé e incredulidade. Como as pessoas reagem a ele separa as ovelhas dos cabritos; o trigo 

do joio; crentes de incrédulos; a salvo do perdido. 

João escreveu seu evangelho para apresentar Jesus como o Filho de Deus eo Messias 

(20:31). Ao fazê-lo, ele também gravou como as pessoas reagiram às reivindicações 

messiânica de Jesus e sinais. O apóstolo conformidade cita inúmeros exemplos de pessoas 

que acreditavam em Jesus (1: 35-51; 2:11; 4: 28-29, 41-42, 53; 6:69; 9: 35-38; 10:42; 11 

: 27, 45; 12:11; 16:27, 30; 17: 8; 19: 38-39; 20: 28-29), e aqueles que o rejeitaram (1: 10-

11; 2:20; 3: 32; 5: 16-18,38-47; 6: 36,41-43,64,66; 7: 1,5,20,26-27,30-52; 8: 13-59; 9:16, 

29, 40-41; 10: 20,25-26; 11: 46-57; 12: 37-40). 

Nesta passagem, que relata a história da unção de Maria de Jesus, os temas de crença e 

descrença são particularmente clara. O ato de adoração de Maria simboliza a fé eo amor; o 

calculado, a resposta fria, cínica de Judas simboliza incredulidade e ódio. A seção 

também registra outras reacções a Jesus, incluindo o serviço dedicado de Marta, a 

indiferença da multidão, e a hostilidade dos líderes religiosos. 



Ressurreição de Lázaro do Senhor havia agitado oposição assassina dos líderes judeus 

hostis (11: 46-53). Eles decidiram que tinham de matar Jesus e Lázaro. Desde a sua hora 

de morrer ainda não havia chegado (07:30; 08:20; 12:23; 13: 1), Jesus deixou a vizinhança 

de Jerusalém e ficou na aldeia de Efraim (11:54), cerca de uma dezena de quilômetros ao 

norte, na extremidade do deserto. De lá, ele fez uma breve visita a Samaria e da Galiléia 

(Lucas 17: 11-19: 28) e, em seguida, seis dias antes da Páscoa, veio mais uma vez a 

Betânia. Sua chegada teria sido no sábado antes da Páscoa. (Porque as pessoas à distância 

foram autorizados a viajar no sábado foi limitado [cf. Atos 01:12], o Senhor pode ter 

chegado depois do pôr do sol na sexta-feira. Isso, de acordo com o cômputo judaico, teria 

sido após o sábado havia começado.) João descrito Bethany como a aldeia onde 

Lázaro morava, e Lázaro como seu agora mais famoso residente, uma vez que Jesus 

tinha levantado o dentre os mortos. 

A partir da conta da ceia em sua homenagem, cinco reações variadas para Jesus emerge: 

Marta respondeu com serviço sincero, Maria com sacrifício humilde, Judas com a auto-

interesse hipócrita, as pessoas com superficialidade oco, e os líderes religiosos com 

intrigas hostil . 

O Serviço Sincero de Marta 

E fê-lo de uma ceia, e Marta servia; Lázaro era um dos que 
estavam à mesa com ele. (12: 2) 

O Sinédrio havia decretado que qualquer pessoa que sabia onde estava Jesus deve reportar 

essa informação para eles (11:57). Mas ao invés de entregá-lo como um criminoso, 

amigos do Senhor em Bethany deu um jantar em sua honra. O objetivo do evento foi 

para expressar seu amor por ele, e, especialmente, a sua gratidão por Sua ressurreição de 

Lázaro. Desde deipnon (ceia) refere-se a principal refeição do dia, que teria sido uma 

longa um, projetado com muito tempo para uma conversa descontraída. Os convidados 

foram certamente reclináveis, inclinando-se sobre um cotovelo, com a cabeça em direção 

a uma baixa, mesa em forma de U. Quantas pessoas estavam lá não é conhecida, mas, 

pelo menos, Jesus, os Doze, Maria, Marta, Lázaro, e, provavelmente, Simão, o leproso 

estavam presentes. 

Lucas registra a visita de Jesus à casa de Maria e Marta há vários meses, que fornece 

insights sobre penhora de Marta para servir, mesmo quando não era a prioridade: 

Agora, como eles estavam viajando junto, ele entrou numa aldeia; e uma mulher por nome 

Marta, o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos 

pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com todas as 

suas preparações; e ela veio até ele e disse: "Senhor, não te importas que minha irmã tenha 

me deixado fazer todo o serviço sozinha? Então diga a ela para me ajudar." Mas o Senhor 

respondeu, e disse-lhe: «Marta, Marta, você está preocupado e incomodado sobre muitas 

coisas, mas uma só coisa é necessária, para Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe 

será tirada". (Lucas 10: 38-42) 

Mesmo após essa reprimenda, aqui novamente sendo fiel a seu interesse, Marta 

foi envolvido em servir a refeição. (Que João descreve Lázaro como um 

dos convidados reclináveis à mesa com Jesus sugere que a festa não estava em casa, próprias 

ou de irmãs.) Mateus 26: 6 e Marcos 14: 3 fazer mais do que uma sugestão, afirmando 



expressamente que o refeição foi realizada na casa de Simão, o leproso. Embora o nome 

descritivo preso a ele, ele, obviamente, tinha sido curado de sua doença, para que as pessoas 

nunca teria se reuniram na casa de alguém com um caso ativo da hanseníase Não só eles 

teriam temido contágio, mas também para socializar teria cerimonialmente contaminado -los, 

uma vez que os leprosos eram impuros (Lev. 13:45). Também não é provável que Simon teria 

possuído uma casa e organizou uma refeição em que se ele ainda tinha estado doente, uma 

vez que os leprosos eram excluídos sociais (Num. 5: 2). Porque a cura para a hanseníase 

foram além do conhecimento médico limitado de que o tempo, é razoável acreditar que Jesus 

já havia o curou. 

Embora os outros foram servidos também, serviço de Marta nesta ocasião foi 

principalmente dirigida a Jesus, e foi louvável por duas razões relacionadas: foi motivado 

por amorosa gratidão a Ele, e por um desejo de honrá-lo com generosidade na forma como 

ela melhor sabia como. Não houve reprovação como no incidente anterior. Como ela, 

todos os cristãos devem estar envolvido em serviço altruísta (Rom 0:11;. Cf. Gl 5,13;. 

Col. 3:24; Hb. 9:14). Jesus disse: "O maior dentre vós será vosso servo" (Mat. 23:11), e 

declarou de Si mesmo: "Eu estou no meio de vós como aquele que serve" (Lucas 22:27), 

e, "o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir "(Mat. 20:28). Paulo 

repetidamente descrito a si mesmo como um servo vínculo de Jesus Cristo (Rom. 1:. 1; 2 

Cor 4: 5; Gal 1:10; Fl 1.. 1; Tito 1: 1; cf. 1 Cor. 3: 5 ; 4: 1; 2 Cor 3: 6, 6:. 4; 11:23), como 

fez Tiago (Tiago 1: 1), Pedro (2 Pedro 1: 1), Jude (Judas 1), e João (Rev . 1: 1). Em João 

0:26 o Senhor prometeu aos que O servem fielmente: "Se alguém me serve, siga-me, e 

onde eu estiver, ali meu servo será também; se alguém me servir, o Pai o 

honrará." Embora ele tende a ser ofuscado pelo dramático ato de adoração de Maria, 

humilde serviço de Marta, nesta ocasião, não foi menos louvável e agradável ao Senhor. 

O sacrifício Humilde de Maria 

Maria, em seguida, tomando uma libra de perfume muito caro de 

nardo puro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus 
cabelos; ea casa se encheu com a fragrância do perfume.(12: 3) 

De acordo com sua interpretação em outros lugares nos Evangelhos (cf. 11: 32-33; Lucas 

10:39), Maria aparece mais uma vez como o mais pensativo, reflexivo, e emocional das 

duas irmãs. Em uma manifestação surpreendente, espontânea de seu amor por ele, 

ela tomou uma libra de perfume muito caro de nardo puro, ungiu os pés de 

Jesus. Uma libra (uma medida Roman, o equivalente a cerca de 12 onças por padrões de 

hoje) foi uma grande quantidade de perfume. Nard era um óleo perfumado extraído da 

raiz e spike (daí a tradução "nardo" em algumas versões em inglês) de uma planta nativa 

das montanhas do norte da Índia. Perfume feito de nardo era muito caro por causa da 

grande distância a que ele teve que ser importada. De Maria nardo era puro em termos 

de qualidade, o que torna ainda mais valioso. Alguns pensavam que valeu a pena "mais 

de trezentos denários" (Marcos 14: 5), e Judas concordou com a avaliação (João 12: 

5). Como observado na discussão do versículo 5 a seguir, de um tal montante seria igual 

a um ano de salário. O frasco de alabastro caro em que foi armazenada também 

acrescentou ao seu valor (Matt. 26: 7). Ela quebrou o frasco (Marcos 14: 3), dando, assim, 

a coisa-os inteiros conteúdo e do recipiente. O perfume provavelmente constituído uma 

parte considerável do patrimônio líquido da Maria. Mas, como Davi (2 Sam. 24:24), ela 

se recusou a oferecer ao Senhor algo que lhe custou nada. Ela agiu no amor desenfreado. 



Mateus (26: 7) e Marcos (14: 3) relatos paralelos notar que Maria derramou o perfume 

sobre a cabeça de Jesus, enquanto João diz que ela ungiu os Seus . pés Todas as três 

contas estão em perfeita harmonia.Desde que o Senhor estava reclinado em uma mesa 

baixa, com os pés estendidos longe dele, Maria poderia facilmente ter derramado primeiro 

o perfume sobre a cabeça, em seguida, seu corpo (Mat. 26:12), e finalmente em seus 

pés. Então, em um ato que chocou os espectadores ainda mais do que o derramamento de 

perfume caro, ela enxugou com os seus cabelos. Os judeus consideravam lavando os pés 

de outra pessoa para ser degradante, uma tarefa necessária para ser feito somente pelo 

mais escravos humildes (cf. João 1:27). Nenhum dos Doze na refeição da Páscoa 

chegando no cenáculo estavam dispostos a servir os outros, lavando os seus pés, por isso, 

em um ato supremo e exemplo de humildade, Jesus fez isso (cf. 13: 1-15). Mas ainda 

mais chocante do que a sua lavagem caro e humilde de pés de Jesus foi o fato de que 

Maria deixou para baixo seu cabelo. Para uma mulher judia respeitável para fazer isso em 

público teria sido considerada indecente, talvez até mesmo imoral. Maria, porém, não 

estava preocupado com a vergonha que ela pode enfrentar como resultado. Em vez disso, 

ela estava focada exclusivamente em derramar seu amor e em honrar a Cristo, sem pensar 

em qualquer vergonha percebeu que isso poderia trazer para ela. 

Nota do João que a casa se encheu com a fragrância do perfume é o tipo de detalhes 

vívidos uma testemunha recorda. Ele também atesta a extravagância do ato de devoção 

humilde de Maria. Ela estava sem se importar com o seu custo, tanto financeiramente 

quanto à sua reputação. A medida de seu amor era o seu abandono total a Jesus 

Cristo. Consequentemente, nobre ato de Maria seria, como o Senhor declarou, ser falado 

como um memorial do seu amor onde quer que o evangelho seja pregado (Marcos 14: 9). 

Deve-se notar aqui que Lucas registra um incidente muito semelhante: 

Agora, um dos fariseus estava pedindo-lhe para jantar com ele, e ele entrou na casa do 

fariseu, reclinou-se à mesa. E havia uma mulher na cidade que era um pecador; e quando 

ela soube que ele estava reclinado à mesa em casa do fariseu, trouxe um frasco de 

alabastro com perfume, e de pé atrás dele a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os 

pés com lágrimas, e manteve limpá-los com o cabelos de sua cabeça, e beijando seus pés 

e ungindo-os com o perfume. Agora, quando o fariseu que o convidara Ele viu isso, disse 

para si mesmo: "Se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de pessoa é essa 

mulher que o toca, pois é uma pecadora". (Lucas 7: 36-39) 

Que este é um evento completamente diferente está claro porque ocorreu na Galiléia, não 

Betânia; ele apresentava uma mulher que era um pecador (provavelmente uma prostituta), e 

não Maria; e ocorreu muito cedo na vida de nosso Senhor, não durante a Semana da 

Paixão. Ele também foi um evento na casa de um fariseu, e não Simão, o leproso. 

A auto-interesse hipócrita de Judas 

Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que tinha a intenção 

de traí-lo, disse: "Por que este perfume não foi vendido por 

trezentos denários e não se deu aos pobres?" Agora ele disse isto, 

não porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque era 

ladrão e, como tinha a bolsa, que ele usou para furtar o que nela 

se lançava. Por isso Jesus disse: "Deixai-a, para que ela possa 



mantê-lo para o dia da minha sepultura. Para você ter sempre os 

pobres com você, mas você não tem que sempre Me." (12: 4-8) 

O silêncio atordoado que deve ter seguido ato surpreendente e inesperada de Maria foi 

subitamente interrompido por uma voz levantada em sinal de protesto. A 

conjunção de (mas) apresenta o contraste entre o altruísmo de Maria e do egoísmo de 

Judas. Como é sempre o caso nos Evangelhos, a descrição de João de Judas 

Iscariotes enfatiza dois fatos. Primeiro, ele foi um dos do Senhor discípulos (Mt 10: 4; 

26:. 14,47; Marcos 14:43; Lucas 22: 3, 47; João 6:71); segundo, ele tinha a intenção de 

traí-lo (Mt 26:25; 27: 3., Marcos 3:19; 14:10; Lucas 06:16; 22: 4,48; João 6:71; 13: 2,26- 

29; 18: 2,5; cf. Atos 1:16). Definição tão chocante e singularmente foi a traição de Judas, 

que os escritores do evangelho não poderia pensar nele ou se referem a ele separado 

dele. Que ele não era apenas um seguidor de Cristo, mas um do círculo íntimo do Senhor, 

faz com que sua traição ainda mais hediondo. Foi o ato mais desprezível em toda a história 

humana e aquele que mereceu a punição mais severa. Nas palavras de refrigeração do 

Senhor Jesus Cristo, "Ai daquele homem por quem o Filho do homem é traído! Teria sido 

bom para esse homem se não houvera nascido" (Mat. 26:24). 

Querendo aparecer filantrópica, Judas agiu indignado sobre um desperdício de dinheiro, 

tais perdulários, exclamando: "Por que este perfume não foi vendido por trezentos 

denários e não se deu aos pobres?" Cronologicamente, estas são palavras registrados 

pela primeira vez de Judas no Novo Testamento. Eles expõem a avareza, ambição e 

egoísmo, que governava o seu coração. Ele lançou o seu lote com Jesus, esperando que 

ele, para inaugurar o, reino messiânico terreno político pessoas mais judeus estavam 

procurando. Como um do círculo interno, Judas tinha ansiosamente aguardado uma 

posição exaltada naquele reino. Mas agora, para ele, esse sonho se transformou em 

cinzas. Jesus tinha tão antagonizou os líderes judeus que tinham a intenção de matá-lo 

(João 7: 1; 11:53). Não só isso, o próprio Senhor advertiu os discípulos que sua morte era 

inevitável (por exemplo, Marcos 8:31; 09:31; 10:33). E quando os galileus multidões 

procurado para coroar Jesus como o rei terreno Judas pensou que iria ser, o Senhor se 

recusou a cooperar com eles (João 6: 14-15). 

Desiludido, Judas virada para o fim de suas ambições-decidiram, pelo menos, obter 

alguma compensação financeira para os três anos que ele tinha desperdiçados em 

Jesus. João, não vê-lo naquele momento, mas escrever em retrospecto, muitos anos 

depois, faz o comentário inspirado apropriado no verdadeiro motivo de Judas: ele disse 

isto, não porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque era ladrão e, 

como ele tinha a bolsa, que ele usou para furtar o que nela se lançava. Como 

observado acima, perfume de Maria valeu a pena um monte de dinheiro; uma vez que um 

denário era um dia de salário para um trabalhador comum (Mateus. 20: 2), trezentos 

denários igualou salários de um ano (permitindo sábados e outros dias santos em que 

nenhum trabalho foi feito). Vendo que muito dinheiro escapar de seu alcance enfureceu 

Judas, e ele atacou Maria. "Desaprovação Judas" da ação de Maria relacionado não com 

a perda de oportunidade de fazer mais para os pobres, mas para sua própria perda da 

oportunidade de roubar a bolsa comum "(Colin Kruse, O Evangelho Segundo João, no 

Novo Testamento Comentários Tyndale [Grand Rapids: Eerdmans, 2003], 263). Então 

persuasivo era a sua indignação aparentemente justo que outros se juntaram em seu 

protesto (Matt. 26: 8-9; Marcos 14: 4-5). 



Embora alguns tenham tentado atribuir motivos nobres para Judas (ou seja, com o 

argumento de que ele era um patriota equivocada, tentando cutucar Cristo em 

inaugurando seu reino), o Novo Testamento retrata-o como nada mais que um ladrão 

ganancioso e um traidor assassino-even um diabo (João 6: 70-71; cf. 13: 2,27). Judas é o 

maior exemplo de oportunidade perdida na história Ele viveu dia a dia com Jesus Cristo, 

o Deus encarnado, por três anos. No entanto, no final Judas rejeitaram, traiu, foi superada 

pela culpa (mas não arrependimento genuíno), suicidou-se, e foi "para o seu próprio 

lugar" (Atos 01:25), isto é, o inferno (João 17:12) na sua forma mais potente. 

O Senhor imediatamente defendeu Maria severamente repreender Judas (o verbo 

traduzido e muito menos está na segunda pessoa do singular, que significa "você"), 

ordenando-lhe, "Deixai-a, para que ela possa mantê-lo para o dia da minha 

sepultura." Jesus obviamente, não quer dizer que Maria iria manter o perfume (ou pelo 

menos parte dela) até que Seu sepultamento, desde que ela tinha acabado de servir tudo 

para fora (cf. Mc 14: 3). Enquanto comentaristas discordam sobre como entender essas 

palavras, a solução mais satisfatória é entender reticências na declaração do 

Senhor. Suprindo as palavras que faltam, o sentido seria: "Deixa-a, ela não vender o 

perfume [como você gostaria que ela tinha], de modo que pudesse mantê-lo para o dia da 

minha sepultura" (cf. DA Carson, O Evangelho De acordo com João, O Pillar New 

Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 429-30; cf. Andreas J. 

Köstenberger, João, Baker Exegetical Comentário ao Novo Testamento [Grand Rapids: 

Baker, 2004], 363-64 ). 

Ato de Maria foi uma espontânea manifestação de seu amor e devoção a Cristo. No 

entanto, como profecia involuntária de Caifás (11: 49-52), que tinha um significado mais 

profundo. Em Mateus 26:12 Jesus disse: "Quando ela derramou este perfume sobre o meu 

corpo, fê-lo a preparar-me para o enterro" (cf. Mc 14: 8). O enterro dos quais Jesus falou 

profeticamente não era uma introdução efectiva do Seu corpo no sepulcro, mas a unção 

que ela tinha acabado de fazer, que ele via como um símbolo de Sua breve volta morte e 

sepultamento. Parte dos gastos pródigos associados a muitos funerais do primeiro século 

foi o custo de perfumes para mascarar o odor de decomposição (cf. João 11:39). Este ato 

por Maria, como no caso de Caifás (11: 49-52) revelou uma realidade muito maior do que 

ela percebeu a tempo. Sua unção prefigurava aquele José de Arimatéia e Nicodemos viria 

a cumprir, em seu corpo após a morte de Jesus (João 19: 38-40). 

Se Judas tivesse realmente queria ajudar os pobres, ele não teria faltava oportunidade, 

pois, como Jesus lembrou-lhes tudo (o verbo e pronome nesta frase são plurais), "Você 

sempre tem os pobres convosco" (cf. Mc 14: 7). O Senhor não estava menosprezando a 

doação de caridade para com os pobres (cf. Deut. 15:11), mas sim estava desafiando os 

discípulos para manter suas prioridades. A oportunidade de fazer o bem a ele, como Maria 

tinha feito, não iria durar muito, porque eles nem sempre têm -lo fisicamente presente 

com eles. Aqui, novamente, as palavras do Senhor eram uma previsão da sua morte 

próxima, agora menos de uma semana de distância. 

Judas estava agora numa encruzilhada. Desmascarado como um hipócrita, fingindo 

cuidar dos pobres, enquanto, na realidade, desviar da bolsa comum, ele enfrentou a 

decisão final. Ele poderia cair aos pés de Jesus em humilde, o arrependimento penitente, 

confessar seu pecado, e buscar o perdão. Ou ele poderia orgulhosamente endurecer o 

coração, se recusam a arrepender-se, render-se à influência de Satanás, e trair o 

Senhor. Tragicamente e pecaminosamente, ele escolheu o último curso, com a 



culpabilidade total e exclusiva para as suas consequências, ainda que cumprido o 

propósito de Deus para o sacrifício de Seu Filho (cf. 13: 18-19). Imediatamente após este 

incidente, "Judas Iscariotes, que era um dos doze, foi para os chefes dos sacerdotes, a fim 

de trair a si mesmos. Eles ficaram felizes quando eles ouviram isto, e prometeram dar-lhe 

dinheiro. E ele começou a procurar como para traí-lo em um momento oportuno "(Marcos 

14: 10-11). 

A superficialidade oco do Povo 

A grande multidão de judeus então soube que ele estava ali; e eles 

vieram, e não para apenas causa de Jesus, mas que eles também 

podem ver a Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. (12: 
9) 

No fim do sábado, uma grande multidão de judeus que estavam em Jerusalém para a 

Páscoa soube que Jesus estava em Betânia (O termo judeus aqui não se refere aos 

líderes religiosos, mas para as pessoas comuns [cf. 11: 55-56]. ) Eles vieram para 

Betânia não apenas causa de Jesus, mas que eles também podem ver a Lázaro, a 

quem ele ressuscitou dentre os mortos. Notícias de que milagre sensacional tinha se 

espalhado, ea multidão de curiosos queria ver tanto o milagreiro, ea única a quem ele 

ressuscitara. 

Essas pessoas ainda não foram abertamente hostis a Jesus, como Judas e os líderes 

religiosos, mas nem foram eles comprometidos com Ele, como Marta e Maria Eles eram 

os caçadores de emoção, seguindo a mais recente sensação, superficialmente interessado 

em Jesus, mas espiritualmente indiferente e, finalmente, antagônica a Ele. Como os 

membros da Igreja de Laodicéia, eles eram "morno e nem és quente nem frio" (Ap 

3:16). Na entrada triunfal que coroaria Ele, gritando "Hosana! Bendito o que vem em 

nome do Senhor, até mesmo o Rei de Israel" (João 12:13). Mas apenas alguns dias depois, 

eles gritavam: "Fora com ele, embora com-o, crucifica-O!" (João 19:15), e alguns viria 

para zombar-Lo como Ele estava pendurado na cruz (Mateus. 27: 39-40). 

O Scheming Hostile dos Líderes 

Mas os principais sacerdotes planejado colocar Lázaro até a 

morte também; porque por causa dele muitos dos judeus foram 
indo embora e acreditavam em Jesus. (12: 10-11) 

De modo algum as multidões que se reuniram para Betânia para ver Jesus e Lázaro 

escapar do conhecimento das autoridades judaicas. Os implacáveis principais 

sacerdotes já haviam conspirado para matar Jesus (11:53); Agora, eles expandiram o 

enredo e planejava colocar Lázaro até a morte também. Como prova do poder 

milagroso de Jesus vivo, o Lázaro ressuscitado apresentou uma grande ameaça para os 

saduceus, pois por causa dele muitos dos judeus foram indo embora e foram 

acreditar em Jesus (cf. 11:48). Ele era um testemunho incontestável às reivindicações 

messiânicas do Senhor. Não só isso, um homem ressuscitado também foi um embaraço 

para os saduceus em outra forma: negavam a ressurreição dos mortos (Mt 22:23.), E ele 

era uma refutação inegável de que erro. Incapaz de conter a Lazarus testemunho 

incontestável fornecida por estar vivo, eles procuraram destruir as provas por matá-



lo. Sua emaranhado de decepção foi se expandindo, como Leon Morris observa: "É 

interessante refletir que Caifás disse, 'que é conveniente para você que um homem morra 

pelo povo" (11:50) Mas não foi o suficiente.. Agora tinha que ser duas Assim faz crescer 

o mal "(. O Evangelho Segundo João, A Commentary New International sobre o Novo 

Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 582). 

Ninguém é neutro em relação a Jesus Cristo; como Ele mesmo advertiu: "Quem não é 

comigo é contra mim; e quem não recolhe comigo, espalha" (Lucas 11:23). Quer amar e 

servir a Ele, como Maria e Marta, sendo indiferente e vacilante em direção a Ele, como a 

multidão, ou odiando e opondo-se a Ele, como Judas e os principais sacerdotes, todo 

mundo toma uma posição em algum lugar. O que essa posição é determina o destino 

eterno de cada pessoa, uma vez que "não há salvação em nenhum outro, pois não há outro 

nome debaixo do céu que tem sido dado aos homens pelo qual devamos ser salvos" (Atos 

4:12). 

 

43. O Rei vem morrer (João 12: 12-16) 

No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo à festa, 

ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de 

palmeiras e saiu ao encontro dele, e começou a gritar: "Hosana! 

Bendito o que vem em nome do Senhor, até mesmo o Rei de Israel 

". Jesus, encontrar um jumentinho, sentou-se nela; como está 

escrito: "Não temas, filha de Sião, olha o teu Rei vem assentado 

sobre filho de uma jumenta." Essas coisas Seus discípulos não 

entendiam na primeira; mas quando Jesus foi glorificado, então 

se lembraram de que isto estava escrito dele, e que eles haviam 
feito essas coisas para ele. (12: 12-16) 

Os séculos passam ter visto falsos messias, cada um pretendendo ser o tão ansiosamente 

aguardado pelo povo judeu. Destes libertadores autoproclamados, alguns eram 

simplesmente auto-enganados, enquanto outros eram propositAdãoente 

exploradores; alguns procuraram prestígio pessoal, outro para salvar seu povo da 

opressão; alguns defenderam a violência, outros oração e jejum; alguns professou ser 

libertadores políticos, outros para ser reformadores religiosos. Mas, apesar de seus 

motivos, métodos e reivindicações variadas, todos eles tinham uma coisa em comum: eles 

eram falsificações satânicas do verdadeiro Messias, Jesus de Nazaré. 

Sobre AD 44 Theudas (não o mesmo indivíduo mencionado em Atos 5:36) prometeu a 

seus seguidores que ele iria participar do rio Jordão. Mas antes que ele foi capaz de fazê-

lo, as tropas romanas atacou e massacrou muitos de seus seguidores. O egípcio para quem 

Paulo estava enganado (Atos 21:38) tinha se gabou de que ele iria comandar os muros de 

Jerusalém a cair. Mas, como Theudas, seus planos foram frustrados também pelos 

soldados romanos. Embora o egípcio conseguiu escapar de seus agressores, várias 

centenas de seus seguidores foram mortos ou capturados 

(Josephus, Antiquities 20.8.6; Guerras dos judeus 2.13.5). No segundo século Simon Bar 

Cochba ("filho de uma estrela."; Cf. Nm 24:17), que foi identificado como o messias pelo 

principal rabino da época, levou uma grande revolta judaica contra Roma, conquistando 

Jerusalém para três anos, onde era chamado de rei e Messias. Os romanos esmagou a 



rebelião, retomaram Jerusalém, e massacrou Bar Cochba e 5-600,000 de seus 

seguidores. Um falso messias do século V, na ilha de Creta prometeu abrir o Mar 

Mediterrâneo para que seus seguidores podem caminhar para a Palestina em terra 

seca. Mas o mar se recusou a parte e alguns de seus seguidores se afogou. No século 

XVII, Sabbethai Zebi proclamou-se "rei dos reis da terra", e atraiu um público 

generalizado entre os judeus da Europa ocidental. Zebi mais tarde se converteu ao Islã e 

acabou por ser executado. (Para uma discussão mais aprofundada de falsos messias ao 

longo da história, ver JE Rosscup, "falsos cristos", em Merrill C. Tenney ed,. A 

Zondervan Pictorial Encyclopedia da Bíblia [Grand Rapids: Zondervan, 1977], 2: 495; 

Tiago Orr , ed., O International Padrão Bible Encyclopedia, 1ª ed., sv "Cristos, Falsa.") 

Jesus advertiu que, como a segunda vinda se aproxima, "muitos falsos profetas se 

levantarão e enganarão a muitos", e muitos "falsos cristos ... surgirão" (Mat. 24: 

11,24). Eles vão culminar na final enganando falso messias, o Anticristo, o 

homem do pecado ... o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de todo o chamado 

Deus ou é objeto de adoração, de forma que ele toma seu lugar no templo de Deus, 

apresentando-se como sendo Deus .... [o ] iníquo ... a quem o Senhor matará com o sopro 

de sua boca e pôr fim pela aparência da sua vinda; isto é, aquele cuja vinda é segundo a 

eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o 

engano da injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, de 

modo a ser salvo. (2 Tessalonicenses 2: 3-4, 8-10; cf. Ap. 13: 1-18) 

Mas as falsas acusações de todos os pretendentes estão muito aquém das qualificações 

bíblicas para o Messias. Jesus Cristo possui as credenciais do verdadeiro Messias; as 

palavras que Ele falou, os milagres que realizou, e as profecias Ele cumpriu provar que 

Ele era quem dizia ser (Mt 26: 63-64; João 4: 25-26.). 

Quando João Batista enviou seus discípulos para lhe perguntar: "Você é o esperado [o 

Messias], ou devemos esperar outro?" (Mateus 11: 3.), Jesus apontou para seus milagres 

como prova de que Ele era o Messias: "Ide e anunciai a João o que estais ouvindo e 

vendo:" Ele disse-lhes. "Os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os 

surdos ouvem, os mortos são ressuscitados" (vv. 4-5). Em vez de acrobacias 

extravagantes, como o que Satanás desafiou-o a executar:, o Salvador compassivo 

escolheu para apresentar o seu divino poder curando os doentes (Mt 4: 23-24; 8: (Mt 4 5-

6.) 2-3. , 5-13, 14-16; 9: 2-7, 20-22, 27-30, 35; 12: 9-13, 15; 14:14; 15:30; 19: 2; 20: 30-

34 ; 21:14; Marcos 6: 5; 7: 31-35; Lc 5:15; 6: 17-19; 09:11; 14: 1-4; 17: 11-14; 22:51; 

João 4: 46-53; 5: 1-9; 6: 2; 9: 1-7), ressuscitando os mortos (Mateus 9: 23-25.; Lucas 7: 

11-15; João 11:43), e expulsando os demônios (Mt 4:24; 8:. 16,28-33; 9: 32-33; 0:22; 15: 

21-28; 17: 14-18; Marcos 01:39; Lucas 11:14; 13:32 ). 

Era porque eles tinham testemunhado pessoalmente Seus milagres incontestáveis de que 

os moradores de Corazim, Betsaida, Cafarnaum e estavam sob julgamento e sem desculpa 

para não se arrepender e crer em Jesus como o Messias e Senhor (Matt. 11: 20-24). Como 

eles, todos em todos os lugares que viu seus sinais miraculosos, mas recusou-se a acreditar 

Nele, foram culposa (João 12: 37-41). No dia de Pentecostes, Pedro corajosamente 

lembrou o povo de Israel, "Jesus, o Nazareno, [era] um homem aprovado por Deus com 

milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou através dele no meio de vós, como vós 

mesmos sabeis" (Atos 02:22). Eles não podiam alegar ignorância. 



Além de fazer "as obras que nenhum outro fez" (João 15:24), Jesus cumpriu as profecias 

messiânicas encontradas no Antigo Testamento. Essas previsões incluídas mais 

notavelmente seu nascimento virginal (Is 7:14.), A morte sacrificial (Is 52: 13-53: 12.) E 

ressurreição (. Ps 16:10; cf. Atos 13:35). (Para obter uma lista de profecias messiânicas 

mais cumpridas por Jesus, ver John Macarthur, A Commentary MacArthur Bíblia . 

[Nashville: Tomé Nelson, 2005], 78,79,145,156,667,820,828-29,1084,1236) 

Nesta seção, que descreve o evento conhecido como a entrada triunfal de Jesus se 

apresentou oficialmente a Israel como o Messias e Filho de Deus. Ao fazer isso, ele 

colocou em movimento uma cadeia de eventos que rapidamente o levou à morte, no 

momento exato preordenado por Deus. Como o Rei veio a morrer, Ele o fez no momento 

adequado, com a multidão apaixonada, na forma prevista, e para a perplexidade de seus 

homens. Em sintonia com o tema do seu evangelho (20:31), João destaque cumprimento 

da profecia do Antigo Testamento de Jesus em toda esta conta. 

No momento certo 

No dia seguinte (12: 12a) 

No dia seguinte, foi segunda-feira de manhã, um dia depois da ceia de Betânia (12: 1-

11). Durante a noite, Judas havia se reunido com os chefes dos sacerdotes e concordou 

em entregar Jesus para eles (Mt 26: 14-16.). Mas Jesus não estava à mercê de parcelas de 

seus inimigos; Ele permaneceu no controle absoluto das circunstâncias. O tempo 

divinamente ordenado tinha vindo para Ele morrer (v 23; cf. 13: 1.), Mas Ele iria fazê-lo 

em seus próprios termos. Os líderes judeus, com medo de como as multidões grandes e 

voláteis, em Jerusalém poderia reagir, queria colocar Jesus à morte, mas não durante a 

celebração da Páscoa (Mt 26: 3-5; cf. Lc. 22: 2). O plano deles era apreender e executá-

lo após a festa acabou e as pessoas se dispersaram. 

Mas, independentemente dos desejos de seus inimigos, o Senhor iria morrer no momento 

exato preordenado no plano eterno de Deus (cf. 10: 17-18; 19: 10-11; Atos 2:23; 4: 27-

28; Gl 4. : 4-5);ApropriAdãoente, o Cordeiro de Deus seria sacrificado no mesmo dia em 

que os cordeiros pascais eram sacrificados, porque Ele é o "Cristo, nossa Páscoa" 

sacrifício (1 Cor. 5: 7). Por isso Jesus se preparava para entrar publicamente Jerusalém 

para forçar a questão da sua morte. Ele sabia que os elogios das multidões iria enfurecer 

os líderes judeus, e torná-los ainda mais desesperado para matá-lo. Como sempre, Deus 

usaria a insensatez e injustiça dos homens do mal para alcançar seus próprios objetivos 

(cf. Gen. 50:20; Sl 76:10; Atos 4: 26-28.). 

Até este ponto, o Senhor não permitiu que seus inimigos para tirar sua vida. Daí Ele tinha 

evitado provocando confrontos públicos desnecessários com as autoridades judaicas 

hostis. Quando "os fariseus saíram e conspiraram contra ele, sobre a forma como eles 

podem destruí-lo ... Jesus, ciente disso, retirou-se dali" (Mt 12: 14-15; cf. 8:. 4; 16:20; 

João 4: 1-3; 7: 1; 11: 53-54). Quando confrontos ocorreram, e os seus inimigos 

procuravam matá-lo, ele evadiu-los. O povo de sua cidade natal, Nazaré queria jogá-lo 

fora de um penhasco, mas Jesus "[passado] pelo meio deles, [e] seguiu o seu caminho" 

(Lucas 4:30).Em outra ocasião, enfurecido com sua afirmação de ser Deus (João 8:58), 

os judeus hostis "pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus escondeu-se e saiu do 

templo" (v 59; cf. 10.: 39). Presença dominante de Jesus também preveniu os seus 

inimigos de agarrando-o antes do tempo pré-determinado (João 7: 44-46). 



O dia exato que o Senhor escolheu para entrar em Jerusalém cumprida uma das mais 

notáveis profecias do Antigo Testamento, a profecia de Daniel das setenta semanas (Dan. 

9: 24-26). Através de Daniel, o Senhor previu que o tempo a partir de decreto de 

Artaxerxes ordenando a reconstrução do templo (em 445 AC ) até a vinda do Messias 

seria "sete semanas e 62 semanas" (Dan 9:25;. cf. Neh. 2: 6), ou seja, 69 semanas total. A 

tradução literal é "sete sevens e sessenta e duas semanas", sete sendo uma designação 

comum para uma semana. No contexto da passagem, a idéia é de 69 semanas de anos, ou 

69 vezes 7 anos, que chega a um total de 483 anos judaicos (que consistia de 360 dias 

cada um, como era comum no mundo antigo). Vários sistemas diferentes de acerto de 

contas têm se esforçado para determinar a cronologia dos 483 anos após decreto de 

Artaxerxes, colocando a data em cada D.C 30, 32 ou 33, dependendo da data do decreto 

real e os cálculos complexos durante estes anos. Dessas explicações, a mais detalhada são 

de Sir Robert Anderson a vinda príncipe do e Harold Hoehner Aspectos Cronológico da 

Vida de Cristo. Com base em todos os dados históricos, é melhor para entender a entrada 

triunfal como tendo lugar no dia 9 de Nisan, AD 30 . Mas mesmo as outras datas 

oferecidas por esses autores ( AD 32 ou 33) deixar uma coisa restante inegavelmente 

claro: qualquer que seja a cronologia precisa, Jesus Cristo é a única realização possível 

do calendário profético de Daniel. 

Com a Passionate Multidão 

a grande multidão que tinha vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus 

vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saiu ao 

encontro dele, e começou a gritar: "Hosana! Bendito o que vem 

em nome do Senhor, até mesmo o Rei de Israel. " (12: 12-B-13) 

Quando o Senhor deixou Bethany Ele estava acompanhado por parte da "grande multidão 

dos judeus" (v. 9) que tinha vindo ali para vê-Lo e Lazarus (v. 17). Eles logo se juntou 

por outros de grande multidão de peregrinos que vieram a Jerusalém para a 

festa (Páscoa). Quando ouviu dizer que Jesus vinha a Jerusalém, eles vieram saindo 

da cidade para encontrá-Lo. As duas grandes marés de pessoas, alimentadas pela 

ressurreição de Lázaro, fluiu em conjunto para formar uma multidão enorme (algumas 

histórias estimam que pode ter havido até um milhão de pessoas lá para a festa da Páscoa), 

que acompanhou Jesus em Jerusalém. (As contas da entrada triunfal nos Evangelhos 

sinópticos também sugerem que havia duas multidões que convergiram em torno de Jesus 

[Matt. 21: 9; Marcos 11: 9].) 

As pessoas animado cortar ramos de os data palmeiras que eram abundantes nas 

proximidades de Jerusalém (e ainda crescer lá hoje). O Antigo Testamento não associar 

ramos de palmeira com a Páscoa, mas sim com a Festa dos Tabernáculos (Lev. 23:40). No 

período intertestamental, no entanto, ramos de palmeiras, tornou-se um símbolo geral da 

vitória e celebração. Quando os judeus, liderados por Simon, o Macabeu, recapturado 

Jerusalém, dos sírios, que "entrou com louvor e palma ramos" (1 Macc 13:51; cf. 2 Mac. 

10: 7.). Talvez muitos na multidão teve que incidente em mente como eles balançavam 

seus ramos de palmeira. Talvez, eles esperavam, Jesus viria a ser o grande Rei messiânico 

e conquistador militar que iria libertá-los do jugo de Roma e estabelecer as promessas a 

Abraão e Davi (Gn. 12: 1-3; 2 Sam 7: 1- 16). 

Arrastados no fervor emocional do momento, a multidão gritou: "Hosana! Bendito o 

que vem em nome do Senhor, até mesmo o Rei de Israel." Hosana, um termo de 



aclamação ou elogios, translitera uma palavra hebraica que significa, literalmente, 

"Ajuda, eu oro," ou "Salvar agora, peço" (cf. Sl. 118: 25 NVI ). Era um termo com o qual 

cada judeu era familiar, uma vez que ele veio do grupo de Salmos conhecido como o 

Hallel (Pss. 113-18). O Hallel foi cantado todas as manhãs pelo coro do templo durante 

as principais festas judaicas. A multidão também gritou: Bendito o que vem em nome 

do Senhor,citando o Salmo 118: 26. Ao usar essa frase, as pessoas afirmaram a sua 

esperança de que Jesus era o Messias que eles estavam esperando. (O povo de Israel, no 

entanto, vai realmente ser capaz de dizer essas palavras a Jesus só na Sua segunda vinda 

[Matt. 23:39].) Essa crença foi ainda expresso pelo seu saudando-o como o Rei de 

Israel (cf. v . 15; 01:49; 19: 15,19). Mateus registra que a multidão também chamado de 

Jesus, o "Filho de Davi" (Mateus. 21: 9,15; 22:42), mais um título messiânico. 

No passado, o Senhor havia se recusado a ser saudado como o rei e conquistador militar 

as pessoas foram-se que o Messias seria. Na verdade, Ele se dispersou a multidão que 

tentava fazê-lo rei (cf. João 6: 14-15). Mas desta vez ele aceitou a sua aclamação, 

enviando-os em um frenesi de excitação. Finalmente, eles pensaram, Ele estava aceitando 

o papel Queriam que ele tomar, a de um libertador político e militar. Mas Jesus aceitou o 

seu louvor em Seus termos. Como aquele que veio para salvar, aquele que veio em nome 

do Senhor (João 5:43), e o legítimo rei de Israel (Mt 01:21). (Matt 27:11;. João 1:49) , 

Ele tinha o direito de louvor da sua torcida. Mateus registra que, quando Jesus chegou a 

Jerusalém e entrou no templo, "os príncipes dos sacerdotes e os escribas as maravilhas 

que ele tinha feito, e as crianças que estavam gritando no templo:" Hosana ao Filho de 

Davi, «[e] indignaram-se e disse-lhe: "Você ouviu o que estas crianças estão dizendo?" 

(Mat. 21:15). O Senhor respondeu afirmando Seu direito de que o elogio: "Sim, não 

lestes," fora da boca de crianças e bebês de enfermagem Você preparou louvor para si 

mesmo? " (V. 16). 

Mas longe de ser exaltado pelos gritos de alegria da multidão eufórica, Jesus entristeceu-

se com a atitude superficial das pessoas para com Ele. Ele sabia que muitos que estavam 

saudando-o como o Messias que dia iria chorar por sua morte, a sexta-feira 

seguinte. Portanto 

Quando se aproximou de Jerusalém, Ele viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo: "Se você 

soubesse a este dia, mesmo você, as coisas que servem para a paz! Mas agora eles foram 

escondidos de seus olhos. Para os dias virão em que os seus inimigos vão deitar-se uma 

barricada contra você, e cercá-lo e hem você de todos os lados, e eles vão nivelar-lo para 

o chão e seus filhos dentro de você, e eles não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque 

não conheceste o tempo da tua visitação. " (Lucas 19: 41-44) 

Na forma prevista 

Jesus, encontrar um jumentinho, sentou-se nela; como está 

escrito: "Não temas, filha de Sião, olha o teu Rei vem assentado 
sobre filho de uma jumenta." (12: 14-15). 

Os Evangelhos Sinópticos descrevem como Jesus encontrou o . jumentinho Quando o 

Senhor e os que com ele chegou, nos arredores de Jerusalém, Ele "enviou dois discípulos, 

instruí-los," Ide à aldeia [provavelmente Betfagé; cf. Mt 21: 1. ] em frente de você, e logo 

encontrareis uma jumenta presa lá e um jumentinho com ela;. desatar-los e trazê-los de 

mim, se alguém disser alguma coisa para você, você deve dizer: "O Senhor precisa deles", 



e imediatamente ele enviá-los '"(Mateus 21: 1-3.). Os discípulos fizeram como Jesus 

havia ordenado, e voltou com um potro e sua mãe, o que pode ter sido trazido para ajudar 

a manter o dócil colt (Matt. 21: 6-7). Incerto de qual animal o Senhor pretendia montar, 

eles colocaram seus casacos em ambos eles (Matt. 21: 7). Então, depois de Jesus indicou 

que ele iria montar o jumentinho, que o ajudou a montá-lo (Lucas 19:35). Enquanto a 

procissão continuou, com Jesus agora montando o jumentinho, "a maior parte da multidão 

estendeu os seus casacos na estrada, e outros cortavam ramos de árvores [apenas o relato 

de João especifica que eram ramos de palmeira] e espalhá-las na estrada "(Mat. 21: 

8). Espalhando vestes no caminho de alguém foi um gesto de homenagem reservada à 

realeza (cf. 2 Reis 9:13), e manifestou ainda a crença da multidão que Jesus era o Rei de 

Israel (João 12:13; Lc 19:38). 

A escolha do Senhor de uma montagem foi um cumprimento intencional, consciente de 

Zacarias 9: 9: "Não temas, (as palavras não temas foram adicionados a partir de Isaías 

40: 9.) filha de Sião (uma referência a Jerusalém [cf. 2 Reis 19 .: 21; Is 10:32; Zc. 9: 9] 

e, por extensão, toda a nação); . eis aí o teu Rei vem assentado sobre filho de uma 

jumenta " Se Jesus fosse o guerreiro conquistando as pessoas estavam esperando, um 

cavalo de guerra teria sido uma montagem mais adequado (cf. Ap 19:11). Ao escolher a 

andar de burro, porém, Jesus entrou em Jerusalém, como o humilde (Zacarias 9: 9; Matt. 

21: 5.) Príncipe da Paz. Só quando Ele voltar pela segunda vez em julgamento Jesus 

montar o cavalo branco do conquistador (Rev. 19:11). O simbolismo de Sua humilhação 

foi perdido na multidão, no entanto, que continuou a proclamar Jesus como o Rei 

conquistando todo o caminho para a cidade (cf. Mat. 21:15). Como Leon Morris observa, 

"O significado dos acontecimentos da vida de Jesus não estão abertos para cada homem 

não regenerado para ver. Eles são revelados apenas pelo Espírito Santo de Deus" ( O 

Evangelho Segundo João, O Novo Comentário Internacional sobre a Novo Testamento 

[Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 587-88). 

Para a perplexidade de seus homens 

Essas coisas Seus discípulos não entendiam na primeira; mas 

quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto 

estava escrito dele, e que eles haviam feito essas coisas a 
Ele. (12:16) 

As pessoas na multidão não foram os únicos que não conseguiram compreender o 

significado do que estava acontecendo. Nota parentética de João (cf. 2,22) indica que 

mesmo os discípulos não entenderam o significado da entrada triunfal na época; eles 

não podiam compreender que na Sua primeira vinda Jesus não veio como conquistador, 

mas como Salvador. Mesmo depois da ressurreição, os discípulos ainda perguntou 

esperançoso: "Senhor, é nesse momento que você está restaurando o reino de 

Israel?" (Atos 1: 6). Não foi até a vinda do Espírito Santo depois de Jesus foi 

glorificado (cf. João 7:39) que os discípulos lembraram de que isto estava escrito dele, 

e que eles tinham feito essas coisas para Ele. Como Jesus tinha prometido Doze "O 

Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as 

coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu disse a você" (João 14:26). "Quando Ele, o 

Espírito da verdade, vem", acrescentava o Senhor ", Ele vos guiará a toda a verdade, pois 

Ele não falará por sua própria iniciativa, mas o que Ele ouve, Ele falará, e Ele irá revelar 

a você o que há de vir "(16:13). 



Jesus era um rei como nenhum outro. Em vez de a pompa e circunstância associada com 

reis terrenos, Ele era manso e humilde (Mt 11:29.); em vez de derrotar seus inimigos pela 

força, Ele conquistou-los morrendo (Heb 2:14; cf. Ef. 1: 19-22.; Col. 2:15). Mas se Ele 

foi desprezado e rejeitado na Sua primeira vinda (Isa. 53: 3), Jesus Cristo voltará um dia 

como o rei conquistador dos Reis e Senhor dos Senhores (Ap 19: 11-16), que vai quebrar 

Seus inimigos e destruí-los com uma feroz e último julgamento (Sl. 2: 9; Apocalipse 

19:15). Assim como Ele cumpriu perfeitamente todas as profecias do Antigo Testamento 

sobre a Sua primeira vinda, por isso Ele também virá novamente exatamente da maneira 

predita pelas Escrituras. 

 

44. O Evangelho alcança para fora: uma 

prévia da Salvação Gentilica (João 12: 17-

26) 

Assim, as pessoas que estavam com Ele quando Ele chamou 

Lázaro para fora do túmulo e ressuscitou dentre os mortos, 

continuou a testemunhar sobre Ele. Também por esta razão o 

povo foi-lhe ao encontro, porque tinham ouvido que ele tinha 

realizado este sinal. Por isso, os fariseus disseram uns aos outros: 

"Você vê que você não está fazendo nada de bom;. Olhar, o mundo 

tem ido atrás dele" Ora, havia alguns gregos, entre os que 

estavam subindo para adorar na festa; Estes, então, veio a Filipe, 

que era de Betsaida da Galiléia, e começaram a perguntar-lhe, 

dizendo: "Senhor, queremos ver Jesus". Filipe veio e disse 

André; André e Filipe entrou, e falou Jesus. . E Jesus respondeu-

lhes, dizendo: "Chegou a hora para o Filho do Homem para ser 

glorificado verdade, em verdade vos digo que, se o grão de trigo, 

caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas se morrer , produz 

muito fruto Quem ama a sua vida perdê-la, e aquele que odeia a 

sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna se alguém 

me servir, siga-me;.. e onde eu estou, estejais meu servo será 
também, se alguém me servir, o Pai o honrará (12: 17-26). 

Claramente Deus ordenou que o evangelho seja pregado a todas as pessoas, de todas as 

nações e etnias (Matt 24:14; Marcos 13:10; cf. Mt 26:13; 28:.. 19-20; Colossenses 1:23; 

Apocalipse 14: 6). 

No entanto, foi o desejo de Deus que o evangelho ser oferecido primeiro a Seu povo 

escolhido, Israel (Amós 3: 2; cf. Dt. 7: 6-8; 10:15; 14: 2; 1 Reis 3: 8; 1 Chron. 16:13; Sl 

105: 6; 135:.. 4; Is 41: 8-9; 44: 1-2.; Ez 20: 5). Jesus disse a uma mulher samaritana que 

"a salvação vem dos judeus" (João 4:22); isto é, não só se originou com eles (já que Jesus, 

o Messias era um judeu), mas também foi oferecido a eles em primeiro lugar. Quando 

enviou os Doze para fora em uma missão de pregação, o Senhor ordenou-lhes, "Não vá 

no caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos; mas sim ir às ovelhas 

perdidas da casa de Israel" (Mateus 10: 5-6.). E quando uma mulher Gentil (Marcos 

07:26) pediu a Ele para curar sua filha possuído por um demônio, Jesus testou a sua fé, 



dizendo-lhe sem rodeios: "Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel" 

(Mateus 15.: 24). Foi só depois de sua morte e ressurreição, depois de Israel ter rejeitado 

oficialmente Seu ministério que Jesus ordenou aos discípulos que "o arrependimento para 

a remissão dos pecados ... ser proclamada em seu nome a todas as nações, começando por 

Jerusalém" (Lucas 24:47 ). Paulo e Barnabé declarou aos judeus hostis em Antioquia da 

Pisídia, "Era necessário que a palavra de Deus seja falado com você primeiro, uma vez 

que você repudiá-lo e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos estão se voltando 

para os gentios" (Atos 13:46; cf. 18: 5-6). O evangelho, Paulo escreveu aos Romanos, "é 

o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do 

grego" (Rom. 1:16). 

Em contraste com os privilégios e bênçãos Israel desfrutou (cf. Rom. 9: 4-5), os gentios 

eram "separado de Cristo, excluídos da comunidade de Israel, e estranhos aos pactos da 

promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo "(Ef 2,12; cf. 1 Tes. 4: 5.). Eles 

eram ignorantes da revelação do próprio Deus nas Escrituras (Rm 2:14; cf. Sl 147: 19-

20..), E como resultado foram escravizados à idolatria (1 Cor. 12: 2; cf. 10:20; 1 Crônicas 

16:26; Sl 96:... 5; Jer 2,11), com a sua futilidade resultante (Ef 4: 17-18) e à corrupção 

(Ef 4:19; 1 Thess.4:.. 5; 1 Pedro 4: 3-4). 

À medida que os destinatários de promessas da aliança do Antigo Testamento de Deus, 

os judeus se consideravam superiores aos gentios pagãos por causa de seu Deus e não 

tinha interesse em deixar gentios. Por exemplo, ao invés de proclamar a mensagem de 

Deus para a cidade Gentil de Nínive como ele tinha sido chamado para fazer, Jonas fugiu 

na direção oposta. Ele se ressentia profundamente a idéia de que os gentios podiam 

conhecer o seu Deus. Depois que ele (relutantemente) foi e proclamou juízo iminente de 

Deus sobre a cidade, o povo de Nínive se arrependeu. Previsivelmente, em vez de trazê-

lo de alegria, 

desagradou muito, Jonas e ele ficou com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: "Por favor, 

Senhor, não foi isso o que eu disse quando eu ainda estava no meu próprio país? Portanto, 

a fim de evitar esta fugi para Társis, pois eu sabia que és um Deus clemente e compassivo, 

longânimo e grande em benignidade, e que se arrepende do calamidade (Jonas 4: 1-2) 

Tão arraigada era prejuízo dos judeus contra os gentios que mesmo os judeus crentes em 

Cristo eram lentos a aceitá-los como "co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-

participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho" (Ef. 3 : 6). Pedro 

lembrou os gentios se reuniram na casa de Cornélio, "Vós bem sabeis como não é lícito 

a um homem que é um judeu de se associar com um estrangeiro ou para visitá-lo" (Atos 

10:28). Levou uma visão de Deus (10: 9-20, 34-35), para convencê-lo a pregar o 

evangelho aos gentios. Quando Cornelius e os outros gentios, ouvindo a mensagem de 

Pedro, acredita, e receberam o Espírito Santo, "todos os judeus convertidos que vieram 

com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo se derramasse também 

sobre os gentios" (10:45 ). Quando Pedro voltou a Jerusalém, "aqueles [os fiéis] que 

foram circuncidados teve problema com ele, dizendo: 'Você foi para homens não 

circuncidados e comeu com eles'" (Atos 11: 3). Em sua defesa, Pedro relatou sua visão e 

para a salvação dos gentios (demonstrada pela sua receber o Espírito Santo [vv. 15-17]) 

na casa de Cornélio (vv. 4-17). Foi só então que seus acusadores "acalmado e 

glorificavam a Deus, dizendo:" Bem, então, Deus concedeu também aos gentios o 

arrependimento para a vida '"(v. 18). 



Mas as bênçãos da salvação nunca foram feitos para ser limitada exclusivamente a 

Israel. No dia em que a arca da aliança foi levada a Jerusalém, um cântico de ação de 

graças foi cantado, que incluiu uma reiteração do dever de Israel de declarar o verdadeiro 

Deus para as nações: 

Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome; fazei conhecidas as suas obras entre os povos 

.... Diga de Sua glória entre as nações, suas maravilhas entre todos os povos. Porque 

grande é o Senhor e mui digno de ser louvado; Ele também é mais temível do que todos 

os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os 

céus. Esplendor e majestade estão diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, 

ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao 

seu nome; trazei presentes, e vinde perante ele; adorar o Senhor vestidos de trajes 

santos. Tremer diante dele toda a terra; na verdade, o mundo está firmemente 

estabelecida, não será movida. (1 Crônicas 16: 8., 24-30) 

Provincial, atitude estreita, prejudicial dos judeus esquecido as promessas do Antigo 

Testamento e seu mandato nacional para proclamar a salvação de Deus para os 

gentios. Em sua aliança com Abraão, Deus lhe prometeu: "Em todas as famílias da terra 

serão abençoados" (Gn 12: 3; cf. 22:18; 26: 4; 28:14). Comentando sobre essa promessa, 

Paulo escreveu: "A Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, 

anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti" 

(Gal. 3: 8). Em Deuteronômio 32:21 Deus disse a Israel: "Eles fizeram-me ciúmes com o 

que não é Deus, pois eles me provocaram à ira com os seus ídolos Então eu vou fazê-los 

com ciúmes com aqueles que não são um povo;. Eu vou provocá-los à ira com uma nação 

insensata "; em Romanos 10:19 o apóstolo Paulo apelou a esta passagem como prova de 

que o evangelho seria estendida aos gentios. No Salmo 22:27 Davi escreveu: "Todos os 

confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações 

se prostrarão diante de ti", enquanto que no Salmo 102: 15 o salmista acrescentou: "Então, 

as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. "Isaías previu 

que Deus iria "fazer [Messias] a luz das nações, para que [sua] salvação chegue até o fim 

da terra" (Is. 49: 6; cf. 42: 6). Em Isaías 45:22 Deus graciosamente chama aos pecadores, 

"Vire-se para mim e sejam salvos, todos os confins da terra; porque eu sou Deus, e não 

há outro." 

Em Romanos 15: 8-12, Paulo enfatizou que sempre foi o plano de Deus para trazer gentios 

para o Seu reino: 

Pois eu lhes digo que Cristo se tornou um ministro da circuncisão, em nome da verdade 

de Deus para confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a 

Deus pela sua misericórdia;como está escrito: "Portanto, eu vou louvar a Ti entre os 

gentios, e eu vou cantar para o seu nome." Mais uma vez, ele diz: "Alegra-te, ó gentios, 

com o seu povo." E, novamente, "Louvado seja o Senhor todos os gentios, e que todos os 

povos louvá-Lo." Mais uma vez Isaías diz: "Virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta 

para reger os gentios, nele os gentios esperarão." 

Nesse breve passagem, Paulo citou as três divisões do Antigo Testamento (cf. Lucas 24:44), 

a lei, os profetas (Is 11:10.), E os Salmos (18 (Dt 32:43.): 49; 117: 1), demonstrando aos 

judeus a partir de suas próprias Escrituras a verdade do plano de Deus para a salvação Gentil. 



Neste mesmo sentido, João 12: 17-26 ilustra três perspectivas sobre Jesus: a dos fariseus, 

a de alguns gentios, e, então, que o próprio Senhor. 

Rejeição pelos fariseus 

Assim, as pessoas que estavam com Ele quando Ele chamou 

Lázaro para fora do túmulo e ressuscitou dentre os mortos, 

continuou a testemunhar sobre Ele. Também por esta razão o 

povo foi-lhe ao encontro, porque tinham ouvido que ele tinha 

realizado este sinal. Por isso, os fariseus disseram uns aos outros: 

"Você vê que você não está fazendo nada de bom;. Olhar, o mundo 
tem ido atrás dele" (12: 17-19) 

Como observado na discussão de 12: 12-13, algumas pessoas acompanhou Jesus de 

Betânia, enquanto outros saíram de Jerusalém para encontrá-Lo. Os dois grupos se uniram 

em uma enorme multidão que acompanhou Jesus até a cidade. No caminho, os de 

Betânia que estavam com ele quando chamou Lázaro para fora do túmulo e 

ressuscitou dentre os mortos, continuou a testemunhar sobre Ele. O seu testemunho 

entusiasmado para as pessoas que iam para fora de Jerusalém e encontrei com ele, 

porque ouviram que Ele havia realizado este sinal, amplificado o poderoso efeito do 

milagre para as massas que vêm para a Páscoa (11:45; cf. 05:36; 10:38). 

Nota do João que as pessoas se reuniram para Jesus porque ouviram que Ele 

tinha ressuscitado Lázaro dentre os mortos revela a natureza superficial de sua fé. Seu 

desejo era de que Jesus iria aceitar o papel de governante político e libertador militar que 

eles esperavam do Messias (cf. João 6: 14-15; 12:13). Eles provavelmente argumentou 

que desde que ele tinha o poder de ressuscitar para a vida aquele que estava morto há 

quatro dias, Ele certamente poderia usar esse poder para libertá-los do jugo da opressão 

romana. Como foi o caso com tantas outras multidões que seguiam Jesus (cf. 2, 23-25; 6: 

2,14-15,26,60,66; 12: 42-43), esta consistia principalmente de caçadores de emoção. Até 

o final da semana, quando se tornou óbvio que Jesus não ia ser o Messias político que 

eles esperavam, o povo seguiu o exemplo dos fariseus e outros líderes em rejeitá-

Lo. Muitas das mesmas vozes que gritaram "Hosana" na entrada triunfal deve ter gritado 

"Crucifica-o" na Sexta-feira Santa Em contraste com o superficial, o apego fugaz da 

multidão para Jesus, que terminou em rejeição, Seus verdadeiros discípulos perseverar 

em crer nEle. O Senhor disse ao "os judeus que haviam crido nele:" Se vós permanecerdes 

na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos "(João 8:31). O escritor de 

Hebreus advertiu que os verdadeiros crentes "não são ... aqueles que recuam para a 

perdição, mas ... aqueles que têm fé para preservar da alma" (Heb. 10:39). A fé professada 

que não "dar frutos dignos de arrependimento" (Mateus 3: 8.) Está morto, nonsaving fé 

(Tiago 2: 14-26). "Qualquer um que vai longe demais e não permanecer no ensino de 

Cristo", o apóstolo João observou, "não tem a Deus; quem permanece na doutrina, esse 

tem tanto o Pai eo Filho" (2 João 9) . É impossível para um verdadeiro crente em Jesus 

Cristo a cair longe Dele permanente e completamente. Aqueles que fazê-lo provar que 

sua fé nunca foi genuína. Em 1 João 2:19 João escreveu sobre essas pessoas, "Saíram de 

nós, mas não eram dos nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido 

conosco; mas eles saíram, para que ele seria mostrado que todos eles não são de nós. " 

Os fariseus, por sua vez, olhou em cena tumultuada com o aumento da frustração e 

alarme. Parecia-lhes que os eventos foram perigosamente espiral fora de controle; Se 



Jesus levou esta multidão raivosa em uma revolta armada contra os romanos, tudo estaria 

perdido. (Ao contrário dos saduceus, os fariseus se recusaram a comprometer-se com os 

romanos Mas, diferentemente dos zelotes, eles não agredir fisicamente eles..) Além disso, 

eles tinham ordenado que ninguém saiba o paradeiro de Jesus era para dizer-lhes que eles 

pudessem prendê-lo (11: 57). Ironicamente, ali, à vista de todos, era o que eles queriam 

muito um desesperAdãoente para aproveitar, cercado por milhares de pessoas. Mas em 

vez de virar Jesus às autoridades, as multidões foram ruidosamente saudando-o como o 

Messias. Com medo da reação da multidão, se eles prenderam Jesus abertamente, os 

fariseus ficou a olhar de frustração e desânimo. Não surpreendentemente, eles atacou um 

outro, dizendo, "Você vê que você não está fazendo nada de bom." Confrontado com 

Jesus 'incrível popularidade, apesar de seus melhores esforços para silenciá-lo, 

começaram a culpar uns aos outros. Eles teriam sido mais sábio, como o rabino Gamaliel 

eminente viria a aconselhar o Sinédrio, que não foram "encontrados lutando contra Deus" 

(Atos 5:39), que anula os planos dos homens para cumprir Seus propósitos (cf. Gen.50 : 

20; 1 Reis 12:15; Jer 10:23; Dan. 4:. 25-35). 

Exclamação dos fariseus, "Olhe, o mundo tem ido atrás dele," expressa a profundidade 

de sua consternação. A declaração é uma hipérbole; o termo mundo refere-se a pessoas 

em geral, nem todos em particular (cf. v 47; 1:29; 03:17; 04:42; 14:22; 17:. 9,21; 18:20; 

21:25; Atos 17: 6; 19:27). Tal como acontece com a profecia de Caifás (11: 49-52), João 

provavelmente pretendia declaração dos fariseus a ser entendida como uma previsão 

involuntária de propagação do evangelho em todo o mundo (Mt 24:14; 26:13; 28: 19-20.; 

Lucas 24:47; Atos 1: 8). Eventualmente, eles conseguiram transformar o povo contra 

Jesus com tal hostilidade como para exigir sua execução, em um ato de rejeição final pela 

nação. 

Atenção pelos gentios 

Ora, havia alguns gregos, entre os que estavam subindo para 

adorar na festa; Estes, então, veio a Filipe, que era de Betsaida 

da Galiléia, e começaram a perguntar-lhe, dizendo: "Senhor, 

queremos ver Jesus". Filipe veio e disse André; André e Filipe 
entrou, e falou Jesus. (12: 20-22) 

Como que para ilustrar de uma forma pequena e simbólica a verdade da propagação do 

evangelho ao mundo, João introduziu alguns gregos, que estavam entre os que foram 

subindo para adorar na festa.Eles eram mais prováveis prosélitos gentios ao Judaísmo 

(ou pelo menos tementes a Deus [Atos 10:22; 17: 4,17; cf. 08:27]; gentios que tinham 

abandonado a sua religião pagã e se virou para adorar o Deus verdadeiro), que tinham 

vindo a Jerusalém para celebrar a Páscoa. O seu desejo de ver (ou seja, ter uma audiência 

com) Jesus estava em contraste direto com a hostilidade aberta dos líderes religiosos 

judeus, bem como o interesse superficial da multidão inconstante. Significativamente, 

poucos dias antes de as pessoas do próprio Jesus teria verbalizar sua rejeição final no grito 

de Sua crucificação, gentios procurou saber mais sobre ele. Rejeição voluntária de Israel 

seria selado pelo julgamento divino, como Deus estabeleceu a nação de lado e virou-se 

para o resto do mundo (cf. 10:16; 11:52) com o evangelho e da comissão para ser um 

testemunhando as pessoas em seu nome. 

A rejeição de Israel tinha sido previsto no Antigo Testamento. Em Romanos 9: 25-27 

Paulo citou Oséias e Isaías para mostrar que Israel acabará por ser restaurados para 



Deus. Isso implica necessariamente a sua alienação dEle. Mais tarde, em que mesma 

epístola, Paulo declarou explicitamente que Israel tem sido judicialmente endurecido por 

Deus: "Porque eu não quero-vos, irmãos, que ignoreis este mistério, para que você não 

vai ser sábio na sua própria estimativa, que uma parcial endurecimento que aconteceu 

com Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado "(Rom. 11:25). Deus colocou 

temporariamente de lado a nação de lado em favor da igreja, que consiste em gentios eo 

remanescente crente de Israel (cf. Rom 09:27; 11:. 5,17). Assim, Deus de anulação da 

nação como um todo, não se opõe judeus individuais seja salva (cf. Rom. 10: 1). Também 

não é um abandono definitivo de Israel. Paulo é clara em afirmar a salvação futura e 

restauração de Israel: 

E assim todo o Israel será salvo; assim como está escrito: "O libertador virá de Sião, Ele 

irá remover a impiedade de Jacó." "Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os 

seus pecados." Do ponto de vista do evangelho, são inimigos por causa de vós, mas do 

ponto de vista da escolha de Deus que eles são amados por causa dos pais; Porque os dons 

ea vocação de Deus são irrevogáveis. (Rom. 11: 26-29) 

Esta é uma garantia absoluta baseada na eleição e fidelidade aos Seus convênios irrevogáveis, 

unilaterais e incondicionais com e promessas reino messiânico de Israel (a aliança abraâmica, 

Gen. 12,15,17 soberana de Deus, a aliança davídica, 2 Sam. 7; e da nova aliança, Jer. 31). 

O texto não indica que estes gregos eram, de onde eram, por que eles queriam ver Jesus, 

ou por que eles vieram para Filipe. Talvez Jesus foi, em seguida, na parte do templo 

para que eles não foram autorizados a ir (gentios podiam ir mais longe do que o Pátio dos 

Gentios). Nesse caso, eles podem ter visto Filipe passando pelo Pátio dos Gentios, o 

reconheceu como um dos discípulos de Jesus, e se aproximou dele. Isso Filipe e André 

são nomes gregos não é significativa, uma vez que muitos judeus também tinham nomes 

gregos. Mas a nota de João Filipe que era de Betsaida da Galiléia pode sugerir que os 

gregos o escolheu por esse motivo. Betsaida era perto da região de Gentil conhecida 

como a Decápole (Matt 04:25;. Marcos 5:20; 7:31), e eles podem ter sido daquela 

região. Além disso, como um nativo da Galiléia, Filipe provavelmente falava grego. 

Sem saber como lidar com essas nações, Filipe veio e disse André sobre o seu 

pedido. Talvez Filipe hesitou em levá-los diretamente a Jesus, porque ele se lembrou de 

admoestação do Senhor aos Doze: (. Mateus 10: 5) "Não vá no caminho dos gentios, nem 

entreis em cidade de samaritanos", e Sua declaração de que Ele "foi enviado senão às 

ovelhas perdidas da casa de Israel" (Mat. 15:24). O Senhor também foi, sem dúvida, de 

difícil acesso no meio da multidão, e Filipe pode ter se perguntado se era possível ou 

adequado interromper Ele. Além disso, com os inimigos de Jesus observando cada 

movimento seu, Filipe deve ter imaginado que era perigoso para os judeus para vê-lo 

conversando com os gentios. Era natural que ele se aproxime André, uma vez que ambos 

estavam de Betsaida (João 1:44), e André, foi mais de um insider entre os Doze 

(juntamente com Pedro, Tiago e João). Juntos, André e Filipe veio e disse Jesus sobre o 

pedido dos gregos para uma entrevista. 

A questão de saber por que um incidente como open-ended está incluído. Como não há 

registro de que Jesus nunca falou com eles, o melhor que pode ser dito é que eles 

representam Gentil interesse-a onda do futuro próximo, o Senhor chamou a igreja, um 

povo novo feitas de judeus e gentios, para ser seu testemunhar no mundo. 



Prestação do Salvador por um convite a todos 

. E Jesus respondeu-lhes, dizendo: "Chegou a hora para o Filho 

do Homem para ser glorificado verdade, em verdade vos digo que, 

se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas 

se morrer , produz muito fruto Quem ama a sua vida perdê-la, e 

aquele que odeia a sua vida neste mundo, conservá-la para a vida 

eterna se alguém me servir, siga-me;.. e onde eu estou, estejais 

meu servo será também, se alguém me servir, o Pai o honrará (12: 
23-26). 

A resposta de Jesus aparece como uma resposta intrigante para os apóstolos. Não parece, 

à primeira vista a abordar pedido dos gregos para uma reunião. Na verdade, João nem 

sequer mencioná-los novamente (embora possam ter sido no meio da multidão que ouviu 

Jesus falar [v. 29]). A resposta do Senhor é dirigida nem para judeus ou gentios, mas para 

todos os que decidiram segui-Lo. No entanto, a vinda desses gentios levaram à decretação 

do Senhor, "Chegou a hora para o Filho do Homem vai ser glorificado" (cf. 13: 31-

32; 17: 1,5; Isa 52:13.). Significativamente, esta é a primeira vez que Jesus falou de 

Sua hora como presente; em todas as referências anteriores no Evangelho de João, ele 

ainda não tinha chegado (2: 4; 07:30; 08:20; cf. 7: 6,8). Deste ponto em diante o Senhor 

se referiu a ele como iminente (v 27; 13:. 1; 16:32; 17: 1). 

No contexto da entrada triunfal, as multidões sem dúvida interpretado as palavras de Jesus 

no sentido de que Ele estava prestes a derrotar os romanos e estabelecer o Seu reino 

terreno. Eles teriam se lembrou da profecia de Daniel 7: 13-14, relativa ao Filho do 

Homem (inequivocamente um título significando messiahship para aqueles que 

conheciam a profecia) e o estabelecimento de Seu reino: 

  

Eu continuei olhando nas visões da noite, 
E eis que, com as nuvens do céu 
Um como um Filho do Homem estava chegando, 
E Ele veio até o Ancião dos Dias 
E foi apresentado diante dele. 
E foi-lhe dado o domínio, 
Glória e um reino, 
Que todos os povos, nações e homens de todas as línguas 
Pode servi-Lo. 
Seu domínio é um domínio eterno 
Que não passará; 
E o Seu reino é um 
O que não será destruído. 

  

Seguinte declaração de Jesus, no entanto, quebrou ilusões os dois homens tiveram, 

transformando seus sonhos de conquista em uma visão da morte. O Senhor apresentou-o 

com a frase solene verdade, em verdade vos digo que (cf. 1:51; 3: 3,5,11; 5: 19,24,25; 

6: 26,32,47,53; 8 : 51,58; 10: 1,7; 13: 16,20,21,38; 14:12; 16: 20,23; 21:18), ressaltando 

a sua importância. O Filho do Homem seria glorificado, não conquistando os romanos e 

imediatamente estabelecer Seu reino como eles tão ansiosamente aguardado, mas ao 



morrer. Usando uma ilustração agrícola que teria sido familiar a Sua audiência (cf. 4: 35-

38; Marcos 4: 1-32; Lucas 17: 6), Jesus disse-lhes: Se o grão de trigo que cai na terra 

não morre, fica ele só; mas, se morrer, produz muito fruto. ponto do Senhor era de 

que ele seja glorificado, mas através da morte e ressurreição. Nunca poderia haver o 

estabelecimento de Seu glorioso reino com todas as suas características prometidas nas 

Escrituras sem a cruz. Quem pensa que Jesus veio oferecer o reino de Israel sem a cruz, 

e acha que a cruz era só uma reação por causa da incredulidade de Israel, é um tolo. Essa 

é a palavra que Jesus usou para descrever essa suposição. Ele disse aos discípulos na 

estrada de Emaús, 

"insensatos O e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram! Não era 

necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?" E, começando por Moisés, e 

por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. (Lucas 

24: 25-27) 

Jesus sabia que depois da cruz do evangelho se espalharia muito além das fronteiras de 

Israel a todas as nações do mundo. Assim, Ele respondeu ao pedido de entrevista dos 

gregos, apontando para sua morte iminente. Os gregos queriam vê-Lo. Mas Jesus sabia 

que a única maneira que poderia realmente desfrutar comunhão com ele foi através de 

Seu sacrifício expiatório. Assim como o grão de trigo que cai na terra e morre para 

produzir uma rica colheita, assim também a morte de Cristo deveria suportar muito 

fruto , fornecendo salvação para muitos, de toda tribo, língua (Matt 20:28;. 26:28; Heb. 

9:28; Ap 5: 9).Essa fruta incluiria inúmeras nações como esses gregos que desejavam 

encontrar-se com Ele. 

Independentemente de raça, todas as pessoas que através da fé em Cristo recebe a vida 

eterna é uma parte da colheita espiritual que resultou de sua morte. Obediência de Jesus 

", a ponto de morte, e morte de cruz" (Fp 2: 8.) Também foi a última manifestação de Sua 

submissão ao Pai (João 4:34; 5: 19,30; 06:38) e recusa a buscar sua própria glória (João 

05:41; 07:18; 08:50). 

Jesus, então, aplicado essa verdade com um convite geral que ilustra a atitude de coração 

necessária de quem recebeu a dádiva da salvação. Aquele que ama a sua vida neste 

mundo (cf. 1 João 2: 15-17), preferindo-o sobre os interesses do reino de Deus, em última 

instância . perde Por outro lado, aquele que odeia a sua vida neste mundo por fazer de 

Cristo, e não eu, a sua primeira prioridade . irá mantê-lo para a vida eterna odiar a vida 

é uma expressão semita que tem a conotação de dar preferência a uma coisa em 

detrimento de outra (cf. Gen. 29:31;. Deut 21:15 [ a palavra traduzida como "mal-amada" 

pela NASB naqueles versos significa, literalmente, "odiava"]; Lucas 16:13; Rom. 

9:13). Neste contexto, refere-se a preferindo Cristo sobre a família, posses, metas, planos, 

desejos, mesmo a própria vida (Lucas 14:27). Esta chamada para vender tudo para 

comprar a pérola, para comprar o tesouro (Mat. 13: 44-46), é a constante procura, 

inconfundível dos Evangelhos. 

Jesus advertiu repetidamente aqueles que O seguissem a considerar o custo extremo que 

poderia implicar: 

Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho 

ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e siga 



após mim, não é digno de mim.Quem acha a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida 

por minha causa a encontrará. (Mateus 10: 37-39.) 

Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe e esposa e filhos, irmãos e irmãs, 

e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não me 

segue não pode ser meu discípulo. Para que um de vós, quando ele quer construir uma 

torre, não se senta primeiro a calcular o custo para ver se tem com que a acabar? Caso 

contrário, quando ele estabeleceu uma base e não a podendo acabar, todos os que 

observam que começam a zombar dele, dizendo: "Este homem começou a construir e não 

pôde acabar." Ou qual é o rei, quando ele sai ao encontro de outro rei na batalha, não se 

senta primeiro a considerar se ele é forte o suficiente com dez mil homens ao encontro do 

que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, ele 

envia uma delegação e pede condições de paz. Então, nenhum de vocês pode ser meu 

discípulo que não desistir de todos os seus bens próprios. (Lucas 14: 26-33) 

Em Lucas 9: 23-24. "Ele estava dizendo a todos:" Se alguém quer vir após mim, renuncie a 

si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas 

quem perder a sua vida por minha causa, ele é o único que vai salvá-lo '"(cf. 17:33). Portanto, 

"Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilha será exaltado" (Mateus 23:12;. Cf. Lc 

14:11; 18:14). Em Lucas 9:26 Jesus advertiu: "Quem se envergonhar de mim e das minhas 

palavras, o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, e a glória do Pai 

e dos santos anjos." Embora não pode ser exigida, estar disposto a desistir de tudo para seguir 

a Cristo é o que separa os verdadeiros discípulos de falsos professores. Jesus não identificar 

a verdadeira fé salvadora pela sua perfeição, mas pela sua afeição. Aqueles que realmente vir 

a Cristo amá-Lo acima de tudo, todo o pecado, toda a justiça própria, todos os 

relacionamentos, e toda vontade própria. 

Aquele que serve Jesus deve seguir -Lo; "Aquele que diz que permanece nele, esse deve-

se a caminhar na mesma maneira como Ele andou" (1 João 2: 6; cf. 1: 7; 3:24; 4:15; 1 

Cor. 11: 1; Ef .. 5: 1; 1 Tessalonicenses 1: 6). Assim, a verdadeira salvação não é só 

carinho, mas também sentido. Para aqueles que seguem, Jesus fez duas promessas finais 

e gloriosos. Em primeiro lugar, onde Ele está, há Seusservos também será. Isso não é 

nada menos do que uma promessa do céu eterno. Em João 14: 3 Jesus disse aos seus 

discípulos: "Se eu for e vos preparar um lugar para você, eu voltarei e vos receberei para 

mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também" (cf. 17:24). Em contraste, os 

seus inimigos não sabia para onde estava indo (João 8:14; 9:29) e não poderia ir lá (João 

07:34; 08:21). 

A segunda promessa abençoada por aquele que serve Jesus é que o Pai o honrará. Todos 

honras humanas são insignificantes em comparação com a honra eterna Deus dará àqueles 

que amam e servem Seu Filho. Aqueles que "alcancem a salvação que está em Cristo 

Jesus [ganho] com ele glória eterna" (2 Tim. 2:10). Através da morte de Jesus Cristo, 

Deus estava "trazendo muitos filhos à glória" (Heb. 2:10).Embora o mundo pode odiar 

aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo (João 15: 18-19; 16: 2; 17:14; 1 João 3:13; cf. 

Mt 10:22; 24: 9; Lucas 06:22. ; 21:17), a promessa de Deus ainda é válido: "Aqueles que 

Me honram honrarei" (1 Sam 02:30).. Essa promessa, originalmente dado aos judeus do 

Antigo Testamento, agora se estende através da cruz para todas as pessoas que realmente 

acreditam. 

Menos de uma semana depois que Jesus falou estas palavras, ele morreria como uma vez 

por todas, o sacrifício perfeito e completo de Deus para os pecados dos escolhidos de 



Deus. Através desse sacrifício, Ele iria abolir as barreiras sociais e culturais que já havia 

judeus separados dos gentios. Em Efésios 2: 14-16 Paulo escreveu: 

Porque ele é a nossa paz, que fez os dois grupos em um e quebrou a barreira da parede 

divisória, abolindo em sua carne a inimizade, que é a lei dos mandamentos contidos em 

ordenanças, para que em Si mesmo Ele pode fazer os dois um novo homem, 

estabelecendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, 

por ela ter levado à morte a inimizade. 

Como resultado, "os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes 

da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho" (Ef. 3: 6), e que "não há distinção entre 

grego e judeu, circuncisão e incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em 

todos "(Cl 3.11; cf. Rom 3:29; 4: 11-12.; 09:24; 10: 11-13 ; 1 Cor 12:13;.. Gal 3,28). 

Fora da tragédia da rejeição de seu Messias de Israel veio bom, de acordo com o plano 

eterno de Deus. "Pela sua [dos judeus] transgressão", Paulo explicou, "veio a salvação 

aos gentios" (Rom. 11:11). Perda de Israel foi o ganho dos gentios, como as bênçãos da 

salvação estendeu a mão para abraçar a eles. E, no futuro, a salvação dos gentios, com o 

tempo perfeito de Deus, provocar os judeus ao ciúme e à salvação. Paulo soletrá-la: 

Digo, porém, eles não tropeçar, de modo a cair, não é? De maneira nenhuma! Mas, pela 

sua salvação transgressão veio aos gentios, para torná-los com ciúmes. Agora, se a 

transgressão deles é a riqueza do mundo e seu fracasso é riquezas para os gentios, quanto 

mais a sua realização ser! Mas eu estou falando com você que são gentios. E, porquanto 

sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, se de alguma forma eu poderia 

passar para emulação os da minha raça e salvar alguns deles. Porque, se a sua rejeição é 

a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? (Rom. 

11: 11-15) 

Isso ocorrerá quando no propósito de Deus Ele age sobre os judeus, como descrito em 

Zacarias: 

Eu derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de graça 

e de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem traspassaram; e eles vão chorar por 

ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por Ele como o 

choro amargo ao longo de um primogênito .... Naquele dia haverá uma fonte aberta para 

a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado ea 

impureza. (Zacarias 12:10; 13: 1.) 

 

 

 

 



45. Diante da Cruz (João 12: 27-34) 

"Agora a minha alma está perturbada; e que direi: 'Pai, salva-me 

desta hora" Mas para este fim Eu vim para esta hora Pai, glorifica 

o teu nome?. ". Então veio uma voz do céu: "Eu tenho glorificado, 

e outra vez o glorificarei." Assim, a multidão de pessoas que ali 

estavam e que a ouvira estavam dizendo ter havido um 

trovão; outros diziam: "Um anjo falou com ele." Jesus respondeu, 

e disse: "Essa voz não veio por minha causa, mas por causa de 

vós julgamento agora é sobre este mundo;. Agora o príncipe deste 

mundo será lançado fora, e eu, quando for levantado da terra,. 

atrairei todos a mim mesmo. " Mas dizia isto para indicar o 

género de morte com que Ele estava a morrer. A multidão, em 

seguida, respondeu-lhe: "Nós temos ouvido da lei que o Cristo é 

permanecer para sempre; e como você pode dizer:" O Filho do 

Homem seja levantado "Quem é esse Filho do Homem?" (12: 27-
34) 

De todas as verdades da fé cristã, a morte de Jesus Cristo, acompanhado por sua 

ressurreição, é o mais precioso. Se não tivesse morrido, não haveria nenhum substituto 

para o pecado. Se não houvesse substituto, não haveria oferta de salvação. Se não 

houvesse salvação, não haveria esperança. E se não houvesse esperança, não haveria 

futuro, mas o inferno. 

Não é de admirar, então, que a fé cristã gira em torno da morte, sepultamento e 

ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A gloriosa verdade de que o Filho de Deus veio à 

terra para morrer como um sacrifício pelo pecado é o coração do plano redentor de 

Deus. A Bíblia ensina que a sua morte foi predeterminada por Deus na eternidade 

passada. Cristo é "o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo" (Apocalipse 13: 

8 NVI ); Sua morte sacrificial "foi conhecido ainda antes da fundação do mundo" (1 

Pedro 1:20 NVI ). Do início ao fim, as Escrituras enfatizam a importância crucial do 

sacrifício de Cristo como oferta pelos pecados de todos os que jamais acreditaria-a 

oferecendo substitutiva que satisfez ou propiciou a ira de Deus, em nome de todos os 

eleitos (cf. Is 53. : 4-6; 2 Cor 5:21; 1 Pedro 2:24).. 

Em primeiro lugar, a Sua morte cumpriu a profecia. Embora Israel não conseguiu agarrá-

lo (1 Co 1.23; cf. Lucas 24: 25-27.), O Antigo Testamento ensinou claramente que o 

Messias havia de vir e morrer.De acordo com a profecia de Daniel das setenta semanas 

de anos, depois de 69 semanas (sete mais sessenta e dois), "o Messias será cortado" (Dan. 

9: 25-26). Em Zacarias 12:10 Deus disse: 

Eu derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de graça 

e de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem traspassaram; e eles vão chorar por 

ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por Ele como o 

choro amargo ao longo de um primogênito. 

Como resultado da morte do Messias, "haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os 

habitantes de Jerusalém, para remover o pecado ea impureza" (Zc. 13: 1). 



A profecia mais detalhada do Antigo Testamento sobre a morte do Messias está em Isaías 

52: 13-53: 12, que prevê que o Messias seria "ferido por causa das nossas transgressões" 

e "moído pelas nossas iniqüidades" (53: 5); que "pela opressão e do juízo Ele [seria] tirado 

... cortado da terra dos viventes" (53: 8); que "Sua sepultura [seria] atribuída com homens 

ímpios, contudo Ele [seria] com o rico na sua morte" (53: 9); que "o Senhor [seria] o 

prazer de moê-lo, fazendo-o enfermar", que "Ele iria tornar-se como uma oferta pela 

culpa" (53:10); e que Deus possa abençoá-lo "porque Ele derramou a sua alma até a 

morte" (53:12). 

O Antigo Testamento também deu detalhes específicos sobre a morte do Messias-cada 

uma das quais foi cumprido na morte de Jesus Cristo. Salmo 41: 9 Ele previu que seria 

traído por alguém próximo a Ele (cf. João 13:18); Zacarias 11: 12-13 deu a quantidade 

exata de dinheiro Seu traidor iria receber (cf. Mt 26:15.). Isaías 50: 6 predisse o abuso 

físico que Cristo havia de padecer no seu julgamento (cf. Mt 26:67; 27:26; Marcos 15: 

16-19.). Salmo 22 graficamente a morte de Cristo por crucificação, a forma de execução 

estrangeiro para os judeus: 

Mas eu sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens e desprezado do 

povo. Todos os que me vêem zombam de mim; eles se separam com o lábio, eles abanam 

a cabeça, dizendo: "Comprometa-se com o Senhor; livre-o, deixe-o resgatá-lo, porque 

tem prazer nele." (Vv 6-8; cf. Mt 27:. 39-43.) 

  

Derramei-me como água, e todos os meus ossos estão fora do comum; o meu coração é 

como cera; derreteu-se dentro de mim. A minha força secou-se como um caco de barro, 

e os meus cleaves língua se me da boca; e Você me deitas no pó da morte. Pois cães me 

rodeiam; um bando de malfeitores me cercou; traspassaram-me as mãos e os pés. Posso 

contar todos os meus ossos. Eles olham, olham-me; eles dividem as minhas roupas entre 

si, e sobre a minha túnica lançaram sortes. (Vv 14-18; cf. João 19:. 23-24,37) 

Salmo 69:21 previu outro detalhe da crucificação de Cristo: "Deram-me fel por mantimento, 

e na minha sede me deram a beber vinagre" (cf. Mt 27:. 34,48). Salmo 31: 5 deu as palavras 

que Cristo iria falar como Ele rendeu a vida: "Nas tuas mãos entrego o meu espírito" (Lc 

23,46), enquanto que o Salmo 34:20 retratado com precisão o fato de que nenhum dos Seus 

ossos faria ser quebrado (cf. João 19: 32-36). 

O Antigo Testamento sacrifica tudo apontava para o sacrifício final feita por Jesus 

Cristo. O holocausto (Lv 1: 3-17; 6: 8-13.) Simbolizava Sua expiação; a oferta pelo 

pecado (Lv 4: 1-5,13; 6:. 24-30) Sua propiciação; ea oferta pela culpa (Lev 5: 14-6:. 7; 7: 

1-10) o resgate de sua morte proporciona. Que Cristo foi o cumprimento de sacrifícios do 

Antigo Testamento é também um tema importante do livro de Hebreus (cf. 9: 11-10: 18). 

Nosso Senhor profetizou com precisão o cumprimento destas previsões e deu ainda mais 

detalhes sobre sua morte antes de qualquer um que tivesse ocorrido nas mãos de rejeitar 

os judeus e romanos ignorantes: 

Então, Ele levou os doze e lhes disse: "Eis que estamos subindo para Jerusalém, e todas 

as coisas que estão escritas através dos profetas acerca do Filho do Homem vai ser 

realizado. Para Ele será entregue aos gentios, e será escarnecido e maltratado e cuspido, 



e depois de terem açoitou, eles vão matá-lo, e ao terceiro dia Ele ressuscitará ". Mas os 

discípulos não entenderam nada dessas coisas, e o significado desta declaração foi 

escondido deles, e eles não compreender as coisas que foram ditas. (Lucas 18: 31-34; cf. 

Mt 20: 17-19; Marcos 10: 32-34.) 

Em segundo lugar, a morte de Cristo é o tema do Novo Testamento. Cerca de um quinto 

do material nas contas do evangelho é dedicado aos acontecimentos dos últimos dias de 

sua vida. A morte e ressurreição de Cristo, o Senhor é o ponto culminante a que todo o 

material anterior a respeito de sua vida leva, ea partir do qual os atos e todo o fluxo 

epístolas. 

Em terceiro lugar, a morte de Cristo foi o principal propósito da encarnação. "Porque o 

Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir", declarou Jesus, "e dar a sua 

vida em resgate por muitos" (Mc 10:45). O escritor de Hebreus observou que mesmo 

verdade quando escreveu: 

Portanto, uma vez que os filhos participam da carne e do sangue, também ele 

semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte pode tornar 

impotente aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e pode libertar aqueles que, 

com medo da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. (Heb. 2: 14-15) 

O apóstolo João disse de Jesus: "Você sabe que Ele se manifestou para tirar os pecados; e 

nele não há pecado .... O Filho de Deus se manifestou: para este fim, para destruir as obras 

do diabo" (1 João 3: 5,8).Resumindo a importância da morte de Cristo em conexão com a 

encarnação, Henry C. Thiessen escreveu, 

Cristo não veio principalmente para definir-nos um exemplo, ou para nos ensinar a 

doutrina, mas para morrer por nós. Sua morte não foi uma reflexão tardia ou um acidente, 

mas a realização de um propósito definido em conexão com a encarnação. A encarnação 

não é um fim em si mesmo; que é, mas um meio para um fim, e esse fim é a redenção dos 

perdidos através da morte do Senhor na Cruz. ( Palestras em Teologia Sistemática [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1949], 314) 

Em quarto lugar, a morte de Jesus foi o tema constante do seu próprio 

ensino. Imediatamente após a confissão de Pedro de que Ele era "o Cristo, o Filho do 

Deus vivo" (Mat. 16:16), "Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir 

a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, 

e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia "(v 21; cf. 17:. 22-23; 20: 17-19; 26: 2). Para 

Nicodemos, Jesus declarou: "Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa 

que o Filho do Homem seja levantado" (João 3:14; cf. 08:28; 18:32); enquanto que em 

João 6:51 Ele disse de si mesmo: "O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha 

carne." Depois de Sua ressurreição, Jesus repreendeu dois de seus discípulos por não 

terem compreendido a necessidade de sua morte: "Ó homens tolos e tardos de coração 

para crerdes tudo o que os profetas disseram não convinha que o Cristo padecesse estas 

coisas e para entrar na sua glória? " (Lucas 24: 25-26). Pouco depois Ele lembrou os onze 

apóstolos, "Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos 

no terceiro dia" (v. 46). Em Apocalipse 1:18 o Cristo glorificado proclamou: "Eu estava 

morto, e eis que estou vivo para sempre." 



Em quinto lugar, a morte de Jesus Cristo foi o tema central da pregação apostólica. Paulo 

escreveu aos Coríntios: "Porque eu entreguei a você como de primeira importância o que 

também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras" (1 Cor. 

15: 3). No primeiro sermão cristão sempre pregou, Pedro declarou a Israel: "[Jesus], 

entregou mais pelo plano pré-determinado e presciência de Deus, você pregado a uma 

cruz pelas mãos de homens ímpios e colocá-lo à morte. Mas Deus o ressuscitou 

novamente, pondo fim à agonia da morte, uma vez que era impossível para ele, a ser 

realizada em seu poder "(Atos 2: 23-24). Ele e seus companheiros pregadores repetem 

esse tema ao longo dos primeiros anos da igreja (Atos 3: 13-15,18; 4:10; 05:30; 07:52; 

10:39; 13: 27-29; 17: 3; 26:23). 

Em sexto lugar, Epístolas do Novo Testamento também instruir na teologia da morte de 

Cristo. Em Romanos 5: 8-10 Paulo observou que a cruz demonstra o amor de Deus para 

os pecadores arrependidos, justifica-los, e reconcilia-los a Deus: 

Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando éramos ainda 

pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu 

sangue, seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos, fomos 

reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, 

seremos salvos pela sua vida. (Cf. 6: 9-10; 08:34; 14: 9; 2 Cor 5,14; Gl 2:21; Fp 2:... 8; 

Col. 1:22) 

Pedro declarou que "Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, 

para que Ele possa nos levar a Deus, depois de ter sido condenado à morte na carne, mas 

vivificado no espírito" (1 Pedro 3:18 ), enquanto o escritor de Hebreus acrescentou que 

"Jesus, por causa do sofrimento da morte [foi] coroado de glória e honra, para que, pela graça 

de Deus, provasse a morte por todos" (Heb. 2: 9; cf. v. 14). 

Em sétimo lugar, a morte de Cristo é de interesse supremo no céu. Na transfiguração 

Moisés e Elias ", aparecendo em glória, falavam de sua partida, que ele estava prestes a 

cumprir-se em Jerusalém" (Lucas 9:31). Os "sofrimentos de Cristo" são algo "em que os 

anjos anseiam observar" (1 Pedro 1: 11-12). No sepulcro vazio após a ressurreição, os 

dois anjos disse às mulheres: "[Jesus] não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como 

vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo que o Filho do Homem deve ser entregue 

nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite "(Lucas 24: 

6-7). Na visão inspirada do apóstolo João de adoração no céu ", os quatro seres viventes 

e os vinte e quatro Anciãos prostraram-se diante do Cordeiro ... E cantavam um cântico 

novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de romper lhe os selos, porque foste morto, 

e comprados para Deus com seus homens de sangue de toda tribo, língua, povo e nação 

"(Ap 5: 8-9). Incontáveis milhares de anjos ecoou aquele poderoso coro ", dizendo com 

grande voz: 'Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, 

e força, e honra, e glória" (v. 12). 

Por fim, a morte de Cristo é o coração de ordenanças da igreja. Batismo imagens de união 

do crente com Cristo na Sua morte (Rom. 6: 1-4; Col. 2:12), e nos crentes a Ceia do 

Senhor lembrar e "anunciais a morte do Senhor até que Ele venha" (1 Cor 11:26. ; cf. 

Lucas 22: 19-20). 

Na passagem anterior (vv 23-26;. Cf. a exposição desses versículos do capítulo 3 deste 

volume), Jesus falou de sua morte iminente. Nos versículos 27-34, vemos o Deus-homem 



às voltas com as implicações do que a morte. A passagem revela a angústia de Jesus, a 

resposta do Pai, a antecipação da vitória, e o abandono pelo povo. 

A angústia de Jesus 

"Agora a minha alma está perturbada; e que direi: 'Pai, salva-me 

desta hora" Mas para este fim Eu vim para esta hora Pai, glorifica 

o teu nome?. ". (12: 27-28a) 

Sabendo que sua morte foi central no plano redentor de Deus, Jesus "em troca da alegria 

que lhe estava proposta, suportou a cruz" (Heb. 12: 2). Mas havia um outro lado da cruz, 

que o escritor de Hebreus aludido quando ele falou no mesmo versículo do Senhor 

"desprezando a [sua] vergonha". A antecipação de suportar a vergonha do pecado, 

enfrentando a ira de Deus, e sendo separado do Pai causado de Cristo alma para se tornar 

problemática. Troubled traduz uma forma do verbo tarassō , o que significa, 

literalmente, "a tremer", ou "a agitar-se" (cf. João 5: 7, onde se descreve o acirramento da 

piscina de Betesda). É uma palavra forte, usado em sentido figurado para falar de agitação 

mental ou espiritual grave; de ser perturbado, chateado, triste, ou horrorizado (cf. Mt 2:. 

3; 14:26; Lc 1:12; 24:38; João 11:33; 13:21; 14: 1,27; Atos 15: 24). O pretérito perfeito 

do verbo sugere que esta era uma luta contínua para o Salvador sem pecado, como Ele 

recuou com repulsa das implicações de rolamento julgamento divino pelo pecado (2 

Coríntios 5:21;. 1 Pedro 2:24). 

Cristo não ir para a cruz individual, indiferente, sem sentimento. "O Jesus joanino é 

nenhum ator docetic em um drama, sobre a desempenhar um papel que ele pode 

contemplar desapaixonAdãoente, porque ele não se envolver-se" (FF Bruce, o Evangelho 

de João [Grand Rapids: Eerdmans, 1983], 265). Em sua humanidade, Jesus sentiu toda a 

dor associada com a com a maldição do pecado (Gl. 3:13). Por causa dessa dor ", ele 

ofereceu-se ambas as orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas, Àquele capaz de 

salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua piedade" (Heb. 5: 7). 

Alguns comentaristas desconectar as duas frases que direi eu e Pai, salva-me desta 

hora, terminando o primeiro com um ponto de interrogação e torná-las uma Pedido ao 

Pai. Parece melhor, no entanto, a adotar o NASB pontuação e ver as duas frases como 

expressar um pensamento hipotético (cf. Andreas J. Köstenberger, João, Baker 

Exegetical Comentário do Novo Testamento [Grand Rapids: Baker, 2004], 381). Aqui, 

como no Getsêmani, Jesus em Sua humanidade agonizado com o injusto, cruel, 

humilhante morte que O aguardava. 

O Senhor voluntariamente deu a Sua vida, como Ele declarou em João 10: 17-18: 

Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para que eu possa levá-la 

novamente. Ninguém ma tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho autoridade 

para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. 

Repreender Pedro para atacar um dos que vieram prendê-Lo, Jesus disse: "Você acha que eu 

não poderia rogar a meu Pai, e Ele vai de uma vez colocou à minha disposição mais de doze 

legiões de anjos?" (Mat. 26:53). Em outras palavras, Jesus não era vítima; Ele poderia ter 

chamado do Pai para resgatá-lo a qualquer momento. 



Mas Cristo não se desviaria do plano eterno de Deus de redenção, que apelou para Ele 

morrer como um sacrifício pelo pecado (1 João 2: 2; 04:10). Portanto Ele imediatamente 

respondeu à sua própria pergunta hipotética negativa: Mas para isso é que eu vim a esta 

hora. Jesus teria, em vista de sua própria alegria eterna, completar a missão que o Pai 

tinha atribuído a Ele (cf. Jo 4,34; 5 .: 30; 06:38; 18:37; Hb 10: 7). 

De acordo com essa resolução, Jesus orou: "Pai, glorifica o teu nome" (cf. Mt 6: 9.; 

Lucas 11: 2), essencialmente a mesma oração que Ele logo orar no Getsêmani: "Não a 

minha vontade, mas a tua ser feito "(Lucas 22:42). Nosso pedido do Senhor indica que, 

como tinha feito perfeitamente em toda a sua vida (João 7:18; 8: 29,50; 17: 4; cf. Lucas 

2:49), Ele iria glorificar o nome do Pai em Sua morte. Deus recebe glória, quando seus 

atributos se manifestam (cf. Ex 33: 18-19; 34: 5-8.), E em nenhum foi Seu amor 

magnânimo para com os pecadores indefesos:, Sua ira santa contra o pecado (Rm (Rm 5 

8.) . 5: 9), a Sua justiça perfeita (Rm 3:26), a Sua graça redentora (Heb. 2: 9.), Sua 

misericórdia que perdoa (Col. 2: 13-14), ou Sua infinita sabedoria (1 Cor 1. : 22-24) visto 

mais claramente do que no substitutivo, a morte expiatório de Seu Filho. 

A resposta do Pai 

Então veio uma voz do céu: "Eu tenho glorificado, e outra vez o 

glorificarei." Assim, a multidão de pessoas que ali estavam e que 

a ouvira estavam dizendo ter havido um trovão; outros diziam: 

"Um anjo falou com ele." Jesus respondeu, e disse: "Essa voz não 

veio por minha causa, mas por causa de vós (12: 28b-30). 

Pela terceira vez no ministério terreno de Cristo, do Pai voz veio de forma audível fora 

do céu. Nas outras ocasiões, no batismo de Jesus (Mt 3:17.) e da transfiguração (Mt 17: 

5.), a voz do Pai afirmou que Ele ficou satisfeito com o Seu Filho. Agora, como a cruz se 

aproximou, o Pai novamente autenticado Ele, tranquilizando assim os discípulos que a 

morte iminente de Cristo, de modo algum significa a sua desaprovação. Pelo contrário, 

tal como já tinha glorificado Seu nome através da vida e ministério de Jesus, Ele iria a 

glorificá-lo através da Sua morte. O sacrifício de Cristo na cruz e sua ressurreição 

marcaria não só a conclusão bem sucedida da missão que o Pai deu a Ele para "buscar e 

salvar o que estava perdido" (Lucas 19:10) e para "dar a sua vida em resgate de muitos 

"(Marcos 10:45), mas também seu retorno ao seu completo glória na presença do Pai. Foi 

por esta última que Jesus orou em Sua oração sacerdotal: 

Pai, é chegada a hora; glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, até mesmo 

como lhe deste autoridade sobre toda a carne, que a todos quem você deu, Ele pode dar a 

vida eterna. Esta é a vida eterna: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, ea Jesus 

Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a 

fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo 

antes que o mundo existisse. (João 17: 1-5) 

Voz audível do Pai confirmando que Ele ouviu e respondeu à oração de Jesus era óbvio 

para todos, embora o desnorteado multidão de pessoas que ali estavam e que a 

ouvira eram incapazes de compreender o seu verdadeiro significado. Alguns, procurando 

explicar a voz poderosa como um fenômeno natural, estavam dizendo ter havido um 

trovão. Trovão foi frequentemente associado no Antigo Testamento com a voz de Deus 

(por exemplo, Ex 19:16, 19;. 2 Sm. 22:14 ; Jó 37: 2-5; 40: 9.; Sl 18:13; 29: 3), enquanto 



que em Apocalipse emana do céu (Ap 4: 5; 11:19; 14: 2). Outros, apesar de não entender 

as palavras, pelo menos reconheceu o som como uma voz. Eles especularam que um 

anjo havia falado com Jesus (anjos frequentemente falou com as pessoas no Antigo 

Testamento, por exemplo, Gênesis 19: 1-22; 1 Reis 13:18; 19: 5.; Dan 4: 13-17; 10: 4ff .; 

Zc 1: 9, 1: 2, 14 ss .;: 3; 3:. 1; 4: 1). Ambas as teorias estão incorretos-o som não era nem 

trovão nem fala Angelicalal. Como aqueles que acompanhou Paulo na estrada de 

Damasco, a multidão ouviu o som da voz, mas não entendia o significado das palavras 

(Atos 9: 7; 22: 9). 

A incapacidade da multidão para entender a voz de Deus ilustra a dureza de coração que 

era típico do povo, que também não tinha conseguido ouvir a voz da Palavra de Deus 

(Marcos 4:15), e Seu Filho (João 08:43). A questão não é que Deus está em silêncio, mas 

que caiu, as pessoas pecaminosas são surdos. Essa realidade é o resultado de caída 

pecaminosa e julgamento soberano divino (cf. Is 6: 9-10.; Mat. 13: 14-15; João 12:40; 

Atos 28: 26-27). Portanto, "enquanto ouvindo, não ouvem, nem entendem" (Mat. 

13:13). Incrédulos, sendo morto em pecado (Ef. 2: 1), os membros do reino de Satanás 

(Col. 1:13), e cegado por ele para a verdade do evangelho (2 Cor. 4: 4) não têm capacidade 

para a compreensão de Deus Palavra. Como Paulo escreveu aos Coríntios, "o homem 

natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura; e não pode 

entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente" (1 Co 2:14).. 

A celeste voz, Jesus disse à multidão, não veio por minha causa, mas por amor de 

vós. À primeira vista, a afirmação do Senhor parece intrigante. Desde a voz veio em 

resposta a sua oração: "Pai, glorifica o teu nome", como poderia Jesus dizer que não foi 

por causa dele? De acordo com o idioma semita (cf. RVG Tasker, O Evangelho Segundo 

São João, Tyndale Comentários do Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1975], 

152-53), o significado parece ser que a voz não veio exclusivamente por amor de Jesus 

(já que ele não tinha necessidade de ouvir a voz audível do Pai para saber que sua prece 

foi atendida [cf. 11:42]). A voz veio para fortalecer a fé dos que estavam nas 

proximidades (cf. expressões semelhantes em v 44;. 4:21). Em particular, 

esta resposta milagrosa foi para os discípulos, para que pudessem ouvir diretamente e 

com seus próprios ouvidos, tanto que o Pai tinha, de fato, Jesus respondeu, e que essa 

resposta era. Era outra comprovação do Pai, do mais claro e do tipo mais forte, de que 

Jesus era o seu bem-amado Filho. (RCH Lenski, A Interpretação dos Evangelho de São 

João [repr .; Peabody, Mass .: Hendrickson, 1998], 873) 

Mesmo que os espectadores não entendia as palavras, a resposta audível do Pai a oração de 

Jesus ainda que lhes sejam comunicados afirmação divina do Filho. 

A antecipação da Vitória 

Agora julgamento é sobre este mundo; Agora o príncipe deste 

mundo vai ser expulso. E eu, quando for levantado da terra, 

atrairei todos a mim ", mas ele estava dizendo isso para indicar o 

tipo de morte com que Ele mesmo foi para morrer (12: 31-33).. 

Como Ele antecipou o triunfo da cruz, Jesus se alegrou com três vitórias significativas 

que iria realizar. Em primeiro lugar, sua morte traria . julgamento ... sobre este 

mundo Quando isso acontece freqüentemente nos escritos de João, o 



termo mundo designa o mal, sistema satânico e todos os que estão na mesma, que estão 

em rebelião contra Deus (cf. Jo 7: 7, 8: 23,44; 14:17; 15: 18-19; 17: 9,14-16; 1 João 2: 

15-17; 3:13; 4: 4-5; 5: 4-5, 19). Aparente vitória do mundo sobre Cristo na cruz foi, na 

realidade, sua própria sentença de morte; a condenação dos incrédulos mundo foi selado 

por sua rejeição de Jesus Cristo (cf. Atos 17:31). Embora Jesus veio para salvar, não para 

julgar (v. 47; 3:17; Lc 19:10), aqueles que rejeitam toda a história, desde então, condenar-

se ao julgamento eterno do inferno (3: 18,36 ; 09:39; 12:48). 

Não só a morte de Cristo trazer julgamento sobre o sistema de mundo mal, mas também, 

ao mesmo tempo em seu mau governante, Satanás (cf. 14:30; 16:11; Lucas 4: 5-6; 2 Cor. 

4: 4; Ef 2: 2; 1 João 5:19)..Escritura revela várias vezes quando Satanás será 

expulso. Aqui, ele é expulso no sentido de que ele perde sua autoridade e influência. Se 

o seu domínio (o mundo) é julgado e destruído, ele não tem mais nada para 

governar. Durante a tribulação, Satanás será lançado permanentemente fora do céu, para 

a qual ele teve acesso a acusar os crentes (Apocalipse 12:10). No final da tribulação, 

Satanás será lançado no abismo para a duração do reino milenar (Ap 20: 1-3). Finalmente, 

no final do milênio, Satanás será lançado no lago de fogo, onde ele será punido por toda 

a eternidade (Apocalipse 20:10). Como foi o caso com o mundo, a aparente vitória de 

Satanás na cruz, na realidade, marcou sua derrota total. Nas palavras do escritor aos 

Hebreus: "Através da [sua] morte [Jesus] tornar impotente aquele que tinha o poder da 

morte, isto é, o diabo" (Hb 2:14;.. Cf. 1 Cor 15:25 -26; Rev. 12:11). 

Em contraste com os dois primeiros, a vitória final realizada na cruz é formulada em 

termos positivos. Quando Ele é levantado da terra (uma referência a sua crucificação, 

que todos entenderam como nota de rodapé de João no versículo 33, Ele, porém, estava 

dizendo isso para indicar o tipo de morte com que Ele era para morrer, indica [cf. Jo 

3: 14; 08:28]), Jesus declarou que Ele vai, por meio de que o sacrifício pelo 

pecado, atrairei todos a Si mesmo. Isso não significa, é claro, significa que toda a 

humanidade serão resgatadas, como alguns pensam universalistas. A frase que todos os 

homens se refere especificamente aos (o "muito fruto" de 0:24; cf. 6:44) que 

virá. Os todos os homens são aqueles que serão atraídos para a salvação de todos os tipos 

e classes de pessoas. A frase também salienta que todos os que são salvos são salvos 

crendo na obra de Cristo na cruz. Não há acesso a Deus para além da cruz, porque só 

através da morte de Cristo é pecado satisfatoriamente expiado (Matt 20:28; Rom. 3: 24-

25.; Hb 09:12; 10: 4-12.; 1 Pedro 1: 18-19; 2:24; 3:18; 1 João 2: 2; 4:10; Ap 5: 9) e do 

perdão divino concedido (Matt 26:28; Ef. 1:. 7; Col. 1 : 13-14). 

O abandono por parte do Povo 

A multidão, em seguida, respondeu-lhe: "Nós temos ouvido da lei 

que o Cristo é permanecer para sempre; e como você pode dizer:" 

O Filho do Homem seja levantado "? Quem é esse Filho do 
Homem? " (12:34) 

Incapaz de aceitar a verdade de que o Messias havia de morrer, a multidão, em seguida, 

respondeu Jesus, "Nós temos ouvido da lei (uma referência a todo o Antigo 

Testamento, e não apenas o Pentateuco) que o Cristo é permanecer para sempre; e 

como Você pode dizer: "O Filho do Homem seja levantado"? Com base em tais 

passagens como Isaías 9: 7, Ezequiel 37:25, e, especialmente, Daniel 7:13, onde o 

Messias é chamado de "Filho do Homem" (cf. Dan. 2:44), eles assumiram que Ele viria 



a derrotar todos os inimigos de Deus e estabelecer um reino eterno de paz e justiça. Isso, 

é claro, é exatamente o que o Senhor Jesus Cristo fará na Sua segunda vinda. A multidão, 

no entanto, com vista para o claro ensino do Antigo Testamento, que em Seu primeiro 

advento Messias viria a morrer como um sacrifício pelos pecados (veja a discussão sobre 

este ponto no início deste capítulo). À luz do que mal-entendidos, pergunta zombeteira 

da multidão, "Quem é esse Filho do Homem?" (ie, "Que tipo de Filho do Homem que 

você está falando?") só pode sinalizar a sua crença de que Jesus não era ele. Eles não 

conseguia conciliar previsão da sua morte (12: 23-26) Jesus com a sua crença de que o 

Messias havia de ser um conquistador triunfante (cf. João 6: 14-15). 

Resistindo à tentação de transformar tudo de lado (especialmente no Getsêmani) a partir 

da agonia da cruz, Jesus completou a missão para a qual Ele veio ao mundo para morrer 

por Deus (cf. Heb. 10: 5-9).Fê-lo de várias maneiras. Em primeiro lugar, a morte de Cristo 

foi um sacrifício a Deus, pagando o preço por violação de sua santa lei (Isa 53:10..; Heb 

7:27; 9:26, 28; 10:10, 19) "pecadores. Em segundo lugar, a morte de Cristo foi um ato de 

submissão a Deus (Rm 5:19; Filipenses 2: 8.; Heb.5: 8; 10: 5-10). Em terceiro lugar, a 

morte de Cristo foi uma substituição oferecido a Deus em favor dos pecadores (Is. 53: 4-

6,11-12; 2 Cor 5: 14,21; Hb 09:28; 1 Pedro 2:24..). Em quarto lugar, a morte de Cristo 

foi uma satisfação para acabar com a ira de Deus contra o pecado, em nome dos eleitos 

(Rm 3.25; Hb 2.17; 1 João 2:.. 2; 04:10). Como resultado, não há mais nenhuma 

condenação para os crentes (Romanos 8: 1; cf. João 5:24). . Por fim, a morte de Cristo 

redimiu os crentes a Deus (Mt 20:28; Atos 20:28; Romanos 3:24; 1 Cor 1:30; Gl 3:13; 

Efésios 1:.... 7; Col. 1:14 ; 1 Tm. 2: 6; Tito 2:14; Hb 09:12; 1 Pedro 1: 18-19.) e 

reconciliou com Deus (Rm 5: 10-11; 2 Cor. 5:. 18-20; Ef 2:16; Colossenses 1: 20-22.) 

como Seus filhos (Mateus 5: 9,45; João 12:36; Rom. 8: 14-15,19; 2 Cor 6:18; Gal.. 3:26; 

4: 5-6; Ef. 1: 5; Hebreus 12: 5-8). 

Assim, como o escritor de Hebreus declara: "É convinha que aquele, para quem são todas 

as coisas, e por meio de quem são todas as coisas, em trazendo muitos filhos à glória, 

aperfeiçoasse o autor da salvação deles por meio de sofrimentos" (Heb. 2 : 10). Porque 

Jesus Cristo suportou a morte que Deus necessária para o pecado, os crentes vão desfrutar 

da glória eterna da vida eterna. 

 

 

 

 

 



46. O Dia em que a luz se apagou (João 12: 

35-50) 

Então Jesus disse-lhes: "Por um pouco mais de tempo a luz está 

entre vós Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos 

apanhem;. Ele quem anda nas trevas não sabe para onde vai 

Quando você tiver a. Luz, crede na luz, para que vos torneis filhos 

da luz. " Essas coisas Jesus falou, e ele foi embora e escondeu-se 

deles. Mas embora tivesse feito tantos sinais diante deles, mas eles 

não estavam acreditando nele. Para que se cumprisse a palavra 

do profeta Isaías, que ele falou: "Senhor, quem deu crédito à nossa 

pregação E a quem tem o braço do Senhor foi revelado?" Por esta 

razão, não podiam acreditar, pois Isaías disse novamente: 

"Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que eles 

não vejam com os olhos e entendam com o coração, e se 

convertam e eu curá-las." Estas coisas disse Isaías, porque viu a 

sua glória, e ele falou Dele. No entanto, muitas mesmo dos 

governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não estavam 

confessando-O, por medo de que eles seriam expulsos da 

sinagoga; Porque amavam a aprovação dos homens, em vez de a 

aprovação de Deus. E Jesus, clamando, disse: "Quem crê em mim, 

não acredita em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê a 

mim vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, 

para que todo aquele . crê em mim não permaneça nas trevas Se 

alguém ouve as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, 

porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo 

Quem me rejeita e não recebe. as minhas palavras, tem quem o 

julgue; a palavra que eu falei é que o julgará no último dia Porque 

eu não falei por mim mesmo, mas o próprio Pai que me enviou tem 

me dado um mandamento quanto ao que dizer. . e o que falar Eu 

sei que o seu mandamento é a vida eterna, por isso as coisas que 

eu falo, eu falo assim como o Pai me disse ". (12: 35-50) 

Embora os seres humanos muitas vezes perdem o controle de suas emoções, Deus nunca 

faz. Isso é mais evidente em Sua paciência para com os ímpios que continuamente ofender 

Sua santidade. Deus poderia legitimamente destruir todos os pecadores no primeiro 

momento eles transgredir a Sua lei e em todas as transgressões subseqüentes. Em vez 

disso, Ele pacientemente carrega com eles, estendendo-lhes a esperança de 

salvação. Mesmo quando ele foi injustiçado, Sua paciência é infinitamente perfeito. O 

pregador puritano piedosa Estevão Charnock descrito tolerância de Deus com estas 

palavras: 

Homens que são grandes no mundo são rápidos em paixões, e não são tão pronto a perdoar 

uma lesão, ou urso com um delinquente, como um de um posto fraco. É uma procura 

[falta] de um poder sobre o auto de um homem que faz com que ele faça coisas impróprias 

em cima de uma provocação. Um príncipe que podem refrear a sua paixão, é um rei sobre 

si mesmo, bem como sobre seus súditos. Deus é tardio em irar-se, porque [Ele é] de 

grande poder: ele não tem menos poder sobre si mesmo do que sobre as suas criaturas. ( A 



Existência e Atributos de Deus [repr .; Grand Rapids: Baker, 1979], 2:. 474 ênfase 

adicionada). 

Porque Deus é "misericordioso e piedoso" (Sl. 103: 8; cf. 111: 4; 112: 4; 116: 5; Ex 34: 

6; 2 Crônicas 30:.. 9; Neh. 9: 17,31; Joel 2:13, Jonas 4: 2), Ele é "tardio para se irar" (Sl. 

103: 8; cf. 86:15; 145: 8; 34 Ex:... 6; Num 14:18; Ne 9 : 17; Joel 2:13, Jonah. 4: 2; Nah 

1: 3). Lentidão de Deus a ira, ou paciência, manifesta-se primeiramente em seu 

julgamento atraso sobre o pecado; Ele é "paciente ... não querendo que nenhum pereça, 

senão que todos cheguem ao arrependimento" (2 Pedro 3: 9), porque "a paciência de nosso 

Senhor [é] a salvação" (v 15).. Paciência continuou de Deus causou santos piedosos ao 

longo dos séculos para se maravilhar com sua longanimidade. Nas palavras de Arthur W. 

Pink: 

Quão maravilhosa é a paciência de Deus com o mundo de hoje. De todos os lados as 

pessoas estão pecando com uma mão alta. A lei divina é pisoteado e Deus mesmo 

desprezado abertamente. É realmente incrível que Ele não instantaneamente greve mortos 

aqueles que tão descarAdãoente O desafiam. Por que Ele não repente cortou o infiel 

arrogante e blasfemo flagrante, como fez Ananias e Safira? Por que Ele não causar a terra 

abrir a sua boca e devora os perseguidores de seu povo, de modo que, como Datã e Abirão, 

devem descer vivos no Pit? E o que dizer da cristandade apóstata, onde todas as formas 

possíveis de pecado agora é tolerada e praticada sob a cobertura do santo nome de 

Cristo? Por que a justa ira do Céu não faz um fim de tais abominações? Apenas uma 

resposta é possível: porque Deus dá com "muita paciência os vasos da ira, preparados 

para a perdição". (Arthur W. Pink, os atributos de Deus [Grand Rapids: Baker, 1975], 64) 

Deus inicialmente manifestou Sua paciência no jardim do Éden. Quando Adão e Eva 

primeiro pecado, Ele poderia ter terminado a raça humana por julgar imediatamente 

aqueles dois. Em vez disso, Ele poupou-los, mesmo permitindo Adão para viver 930 anos 

(Gn 5: 5). Este estabeleceu Sua padrão longo com os pecadores. 

Antes o Seu julgamento sobre toda a humanidade pelo dilúvio ", o Senhor viu que a 

maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos 

de seu coração era só má continuamente" (Gênesis 6: 5). A raça humana tornou-se tão 

mal que "o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no seu 

coração" (6: 6), e disse: "Eu riscarei o homem que criei a partir do face da terra, desde o 

homem até animais para répteis e de aves do céu; porque me arrependo de os haver feito 

deles "(v 6: 7.). No entanto, mesmo em face do que provocação extrema, Deus ainda 

atrasada Seu julgamento. Ele declarou: "O meu Espírito não permanecerá para sempre no 

homem, porque ele também é carne; no entanto, os seus dias serão 120 anos" (6: 3). Esse 

foi o período ", quando a paciência de Deus ficar esperando nos dias de Noé" (1 Pedro 

3:20), enquanto Noé continuamente pregou a justiça de Deus, chamando as pessoas a 

reconhecer seus pecados e arrepender-se na confiança e submissão a Deus (2 Pedro 2: 5). 

Ao longo da história humana, Deus tem mostrado notável tolerância com nações inteiras 

de pessoas que rejeitaram. Em Gênesis 15:16 Ele disse a Abraão que haveria um grande 

atraso em Seu julgamento dos cananeus, porque "a iniqüidade dos amorreus ainda não 

está completa." Da mesma forma, Deus adiou o julgamento sobre a Assíria profetizado 

por Nahum para uma geração ou mais. "Em tempos passados," Paulo disse aos pagãos 

em Listra, "[Deus] permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos, e 

ainda Ele não deixou a si mesmo sem testemunho, em que Ele o bem, dando-vos chuvas 



do céu e estações frutíferas, que satisfaçam os seus corações com alimento e alegria 

"(Atos 14: 16-17). O apóstolo declarou aos filósofos gregos em Atenas que Deus havia 

"negligenciado os tempos da ignorância" (Atos 17:30); isto é, Ele teria ocultado a plena 

medida de seu julgamento por um determinado período de tempo (cf. Rom. 3:25). 

Mais do que qualquer outra nação, Israel experimentou a paciência de Deus. Ao longo da 

sua história o povo de Israel foram, como Estevão caracterizado o Sinédrio, "dura cerviz, 

e incircuncisos de coração e ouvidos [e] sempre resistem ao Espírito Santo" (Atos 07:51; 

cf. Dt 10:16;. 2 Reis 17:14; 2 Crônicas 30: 8.; Neemias 09:29; Jer 07:26; 17:23; 

19:15)... Em Jeremias Deus ofereceu esta repreensão de Israel: "Esta tem sido sua prática 

desde a juventude, que você não obedeceu à minha voz .... Na verdade, os filhos de Israel 

e os filhos de Judá têm vindo a fazer somente o mal aos meus olhos de sua juventude; 

para os filhos de Israel foram apenas provocar-me à ira pela obra das suas mãos "(. Jer 

22:21; 32:30). No entanto, apesar provocação contínua de Israel, Deus ", sendo 

compassivo, perdoou a sua iniqüidade, e não destruí-los; e, muitas vezes Ele conteve sua 

ira e não despertou toda a sua ira" (Sl 78:38).. "Por causa do meu nome eu adiar minha 

ira," Deus disse a rebelde Israel ", e para o meu louvor me contenho para você, a fim de 

não interrompê-lo" (Is. 48: 9; cf. 57:11) . Em Lucas 13: 6-9 Jesus contou uma parábola 

que ilustra a paciência de Deus para com o Seu povo: 

Um homem tinha uma figueira que tinha sido plantada na sua vinha; e ele veio procurar 

fruto nela, e não havia nenhuma. E ele disse para a vinha-keeper, "Eis que há três anos eu 

vim procurar fruto nesta figueira, sem encontrar nenhum. Corte-o para baixo! Por que ele 

mesmo usar até o chão?" E ele respondeu, e disse-lhe: "Deixe-o em paz, senhor, para este 

ano também, até que eu cave em derredor, e colocar em fertilizantes, e se der fruto no ano 

que vem, tudo bem; mas se não, cortá-la." 

Deus também é paciente com os pecadores individuais. Em Romanos 2: 4, Paulo 

perguntou: "Você acha que despreza as riquezas da sua bondade e tolerância e paciência, 

não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento?" Mais tarde, em que 

mesma epístola, ele escreveu: "Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu 

poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição" (Rom. 

9:22). As palavras do apóstolo a Timóteo resumir sua autobiografia espiritual: "No 

entanto, por esta razão eu encontrei misericórdia, para que em mim, o principal, Jesus 

Cristo pudesse demonstrar sua paciência perfeito como um exemplo para aqueles que 

crêem nEle para a vida eterna" ( 1 Tm. 1:16). Pedro lembrou seus leitores que Deus é 

"paciente em direção a [pecadores perdidos], não querendo que nenhum pereça, senão 

que todos cheguem ao arrependimento" (2 Pedro 3: 9; cf. Ez 18:23.). 

É por causa de Sua paciência que Ele ainda não voltou no julgamento final. Como o 

renomado pregador Charles Spurgeon declarou em um sermão sobre a longanimidade de 

Deus: 

Nós esperamos para footfall [de nosso Senhor] na calada da noite, e olhou para ele através 

dos portões da manhã, e ele espera no calor do dia, e avaliou que ele poderia vir ere mais 

um sol desceu; mas ele não está aqui! Ele espera. Ele espera muito, muito longo. Ele não 

vai entrar? 

  



Longanimidade é o que o impede de vir. Ele está tendo com os homens. Ainda não o 

raio! Ainda não os céus ea terra riven cambaleando! Ainda não sou o grande trono branco, 

e no dia do juízo; pois ele é muito lamentável, e deu à luz por muito tempo com os 

homens! Mesmo com os gritos de seus escolhidos, que clamam dia e noite até ele, ele não 

está com pressa para responder, -para ele é muito paciente, longânimo e grande em 

benignidade. ("Paciência de Deus: um apelo à consciência", no O Metropolitan 

Tabernacle Pulpit [Pasadena, Tex .: Pilgrim Publications, 1985], 33: 678) 

No entanto, o fato de que Deus é tardio em irar não significa que Ele é incapaz de raiva, 

mesmo que os pecadores podem pensar o contrário. "Porque o juízo sobre a má ação não 

é executada de forma rápida", escreveu Salomão: "Portanto, o coração dos filhos dos 

homens entre eles são dadas inteiramente a fazer o mal" (Ecl. 8:11). Segundo Crônicas 

36:15 descreve a paciência de Deus com Israel rebelde: "O Senhor, o Deus de seus pais, 

mandou dizer a eles novamente e novamente por Seus mensageiros, porque se 

compadeceu do seu povo e da sua habitação." Mas, eventualmente, a paciência de Deus 

terminou. Quando Israel "continuamente zombaram dos mensageiros de Deus, 

desprezando as suas palavras e mofando dos seus profetas ... a ira do Senhor se levantou 

contra o seu povo, até que não havia nenhum remédio" (v. 16; cf. Ne 09:30.; Jer. 44:22). A 

paciência de Deus com os pecadores acabará por esgotar, que serve como uma séria 

advertência para aqueles que abusar dela. 

O tempo de paciência [de Deus] terá um fim .... Embora ele seja paciente com a maioria, 

no entanto, ele não está no mesmo nível com todos; todo pecador tem o seu tempo de 

pecar, para além do qual ele deve ir adiante ... e para pessoas em particular, o tempo de 

vida, seja mais curto ou mais longo, é o único momento de paciência ... o tempo da 

paciência termina com o primeiro momento da partida da alma do corpo. Este [presente] 

tempo só é o "dia da salvação." (Charnock, A Existência e Atributos de Deus, 2: 

509510511) 

Os versículos 35-50, que registram o apelo final de Cristo a Israel, são um resumo de todo 

o Seu ministério público por mais de três anos, Jesus tinha se apresentou ao povo de Israel 

como o Messias e proclamou o evangelho do reino. Ele fundamentou as suas 

reivindicações por ensinar com poder e autoridade inigualável por qualquer pessoa diante 

dEle (Mt 7: 28-29., Marcos 01:22; Lucas 04:32; João 7:46). Ele também havia realizado 

obras miraculosas que ninguém nunca tinha feito (João 15:24). Mesmo assim, todo o Seu 

ministério Jesus enfrentou a descrença, o ódio, hostilidade e rejeição, especialmente de 

líderes religiosos de Israel. Essa incredulidade e rejeição em breve atingir o seu auge na 

cruz. 

Esta passagem comovente registra chamada final do Senhor a crença, descobre as causas 

fatais de incredulidade, e estabelece as consequências fatídicas de tanto crença e 

descrença. 

A Chamada Final Fé 

Então Jesus disse-lhes: "Por um pouco mais de tempo a luz está 

entre vós Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos 

apanhem;. Ele quem anda nas trevas não sabe para onde vai 

Quando você tiver a. Luz, crede na luz, para que vos torneis filhos 



da luz. " Essas coisas Jesus falou, e ele foi embora e escondeu-se 

deles. (12: 35-36) 

Na entrada triunfal, as multidões frenéticas momentaneamente tinha saudado Jesus como 

o Messias e Rei. Mas eles viram o Messias como um rei terreno, um poderoso líder militar 

que iria derrotar os romanos (cf. capítulos. 2 e 3 deste volume). Jesus, no entanto, rejeitou 

as suas tentativas de forçá-lo para o papel de libertador político e militar (João 6: 14-

15). E quando Ele começou a falar de morrer (João 12:24), as pessoas abandonaram por 

completo; eles não foram capazes de compreender o conceito de um Messias assassinado 

(que até mesmo seus discípulos eram lentos para aceitar; cf. Mt 16: 21-23.).Suas 

esperanças foram quebradas e que prestavam o seu veredicto final sobre Jesus: que Ele 

era um impostor e não o verdadeiro Filho do homem (cf. a exposição de 0:34 no capítulo 

anterior deste volume). 

Mas, apesar de sua rejeição, em Seu amor intensa e persistente para eles, Jesus estendeu 

a eles um convite final para reconhecê-Lo como Senhor e Salvador. Esse convite não só 

expressa o grito compassivo do Seu coração para a salvação de Israel, mas também emitiu 

um aviso (cf. Mt 23 (cf. Mt 23:37;; Lucas 13:34 19:41.): 38-39.; Lucas 13:35; 19: 42-

44). Falando de sua morte iminente, Jesus advertiu Seus ouvintes que seria apenas por 

um pouco mais de tempo que a Luz, uma referência a si mesmo como a luz do mundo 

(cf. v 46; 1: 4-9.; 03:19 -21; 8:12; 9: 5), seria entre eles. Paulo descreveu Cristo como "a 

luz do conhecimento da glória de Deus" que brilha na escuridão (2 Cor. 4: 6). Logo ele 

teria ido, e as pessoas a quem Ele veio seria mergulhou novamente na escuridão (cf. 2 

Cor. 3: 14-16). 

Jesus repetidamente usou a frase um pouco de tempo para enfatizar a brevidade de seu 

tempo remanescente na Terra. Anteriormente ele havia dito aos judeus incrédulos, "Por 

um pouco mais de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou" 

(07:33). Jesus disse aos discípulos no cenáculo a noite antes de sua morte: "Filhinhos, eu 

estou com vocês um pouco mais de tempo Você vai buscar-me;. E como eu disse aos 

judeus, agora eu também digo a você: 'Onde eu vou, vós não podeis ir '"(13:33), e," Um 

pouco mais, e você não verá mais Me; e outra vez um pouco, e você vai ver-me 

"(16:16). O Senhor sabia que apenas um curto período de tempo se manteve para as 

pessoas ouvirem e responder a ele. O "dia da salvação" (2 Cor. 6: 2) foi diminuindo ea 

escuridão estava se aproximando rapidamente.Aqueles que não conseguiram se apropriar 

da luz iria perdê-lo. 

Portanto Jesus exortava os seus ouvintes a andar enquanto eles ainda tinham a Luz com 

eles , de modo que a escuridão se não ultrapassar a eles, porque quem anda nas 

trevas não sabe para onde vai(cf. 1 João 2:11). Em uma época antes de luzes elétricas, 

pessoas viajaram apenas durante as horas do dia, quando eles puderam ver claramente e 

caminhar com segurança. O Senhor comparou aqueles que deixaram de prestar atenção a 

sua advertência aos viajantes capturados fora após o anoitecer, perdido na escuridão de 

breu de um sem estrelas, noite sem lua. A única maneira para eles para evitar ser perdido 

na escuridão espiritual era, enquanto eles ainda tinham a Luz, para . acreditar na Luz A 

promessa gloriosa para aqueles que o fazem é que eles vão se tornar filhos de Luz (5 cf. 

1 Tes.: 5; 1 João 1: 5-7), e irradiar a luz da glória de Deus em Cristo em um mundo escuro 

(Mat. 5: 14-16; Ef. 5: 8; Phil 2:15).. 



A verdade é que, quando sóbrio pecadores persistentemente rejeitá-Lo, Deus pode vir a 

remover Sua graça e julgá-los. Neemias registra extraordinária paciência de Deus com 

Israel: "Você deu com eles por muitos anos, e advertiu-os pelo teu Espírito através de 

seus profetas" (9: 30a). Mas quando "eles não quiseram dar ouvidos ... [Deus] deu-os nas 

mãos dos povos de outras terras" (9:. 30b; cf. Jz 10:13; 2 Reis 17: 13-18; 2 Chron. 15: 2; 

24:20). No Salmo 81: 11-12 Deus lamentou: ". O meu povo não ouviu a minha voz, e 

Israel não obedeceu mim para que eu os entreguei à obstinação do seu coração, para andar 

em seus próprios dispositivos." Oséias registra declaração chocante de Deus ", Efraim 

(um nome simbólico para o reino do norte [Israel]) está ligado a ídolos; deixá-lo sozinho" 

(Oséias 04:17.). Por causa da rejeição de coração duro de Israel a Ele, Deus abandonou 

as pessoas para as consequências do seu pecado. Quando Israel "rebelaram, e contristaram 

o Seu Espírito Santo:" Deus, eventualmente, "entregou-se a tornar-se seu inimigo Ele 

lutou contra eles" (Is. 63:10). Três vezes em Romanos 1: 18-32, Paulo falou do 

julgamento irado de Deus em abandonar os pecadores para as consequências do seu 

pecado (vv 24,26, 28.). Hebreus 10: 26-27 adverte que para aqueles que "continuar 

pecando deliberAdãoente [recusando-se a se arrepender] após ter recebido o 

conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa 

terrível de julgamento e a fúria de um incêndio que irá consumir os adversários. " 

Aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, nunca abraçando com fé salvadora, inevitavelmente 

enfrentar a vingança de Deus, ira e julgamento em castigo eterno. 

A declaração de João, essas coisas Jesus falou, e ele foi embora e escondeu-se 

deles, marca o clímax trágico do ministério público do Senhor de Israel. O sol de 

oportunidade se pôs, a paciência de Deus estava no fim, e solenes advertências de Jesus: 

"Eu vou embora e você vai procurar-me, e morrereis no vosso pecado; para onde vou, vós 

não podeis ir" (João 8: 21) e, "Você não vai me ver até que digais: Bendito o que vem em 

nome do Senhor!" (Mat. 23:39) estavam prestes a ser realizado. Ao contrário de 

incidentes anteriores (05:13; 08:59; 10:39; 11:54; Lucas 04:30), desta vez ", de sua 

retirada, o seu esconderijo auto-consciente das pessoas, [Jesus] está agindo o judicial 

aviso, ele acaba de pronuncia-se "(DA Carson, O Evangelho Segundo João, O 

Comentário Pillar Novo Testamento (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 447). 

Apesar das evidências enorme e incontestável, o povo judeu tinha concluído que Jesus 

não era o Messias e deve ser executado como um impostor. Na próxima seção, João dá a 

explicação bíblica para a rejeição chocante de Israel de Jesus Cristo, mostrando como 

pode ser que "aqueles que foram os seus não o receberam" (1:11). 

As causas fatais da descrença 

Mas embora tivesse feito tantos sinais diante deles, mas eles não 

estavam acreditando nele. Para que se cumprisse a palavra do 

profeta Isaías, que ele falou: "Senhor, quem deu crédito à nossa 

pregação E a quem tem o braço do Senhor foi revelado?" Por esta 

razão, não podiam acreditar, pois Isaías disse novamente: 

"Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que eles 

não vejam com os olhos e entendam com o coração, e se 

convertam e eu curá-las." Estas coisas disse Isaías, porque viu a 

sua glória, e ele falou Dele. No entanto, muitas mesmo dos 

governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não estavam 



confessando-O, por medo de que eles seriam expulsos da 

sinagoga; Porque amavam a aprovação dos homens, em vez de a 
aprovação de Deus. (12: 37-43) 

Os céticos argumentam que, por vezes, a rejeição de Jesus Cristo de Israel põe em dúvida 

a veracidade de suas afirmações. Parece incrível para eles que a maioria do povo judeu, 

especialmente os líderes religiosos que estavam mergulhados no texto do Antigo 

Testamento, poderia ter perdido as implicações óbvias de seus milagres. Tal visão míope, 

no entanto, ignora o poder do pecado (João 3: 19-20) e Satanás (João 8:44; 2 Cor. 4: 4) 

para cegar as pessoas para a verdade. Assim, como João lembra a seus 

leitores, embora Jesus tivesse feito tantos sinais diante do povo judeu, . mas eles não 

estavam acreditando nele milagres de Jesus eram inconfundivelmente legítimo, e não 

deixou nenhuma desculpa para a incredulidade de Israel; as pessoas a endurecer o coração 

contra a verdade. Longe de pôr em causa a veracidade das provas, tais incredulidade 

revelou a profundidade de sua depravação (1 Cor. 2:14). Significativamente, embora 

atribuída Seus milagres para poder satânico (Mat. 12:24), os adversários, ao contrário de 

Jesus modernos céticos do nunca negou a sua realidade (cf. João 11:47). O fato de 

incredulidade em face de tais provas irrefutáveis e poderosa deixa claras as limitações da 

apologética. Enquanto evidências pode ser dada para a verdade do Evangelho, a resposta 

do pecador não se limita à mente e razão humana-salvação requer um coração regenerado, 

a obra do Espírito Santo (ver a discussão de João 3: 1 e segs., Em João 1- 11, o comentário 

MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 2006], caps. 8-9). 

João lista duas causas para a incredulidade de Israel, uma divina e outra humana. Juntos, 

eles ilustram a interface entre a soberania divina e da responsabilidade humana. 

Incredulidade e rejeição de Jesus Cristo de Israel não era, é claro, do lado de fora do plano 

de Deus. Pelo contrário, foi para cumprir a palavra do profeta Isaías como a cláusula 

de propósito (introduzido pela conjunção grega hina ) que começa versículo 38. Prevendo 

incredulidade de Israel, Isaías escreveu em Isaías 53: 1 ( NVI ), Senhor, quem creu 

nossa pregação? A resposta é, muito poucos (cf. Mt 7: 13-14; Lucas 13: 23-

24.). Incrivelmente que era verdade mesmo que o braço do Senhor foi revelado ao povo 

de Israel através dos milagres de Cristo realizados. A razão não podiam 

acreditar, como disse ainda Isaías (Is. 06:10), era que Deus tinha cegado seus olhos e 

... endurecido o seu coração, de modo que eles não vejam com os olhos e entendam 

com o coração, e ser convertido e [ter Deus] curá-los (cf. Rom. 9:18). Rejeição de 

Cristo de Israel não estava apenas previsto, foi pelo projeto soberano de Deus (cf. Rom 

9-11.); foi um ato julgamento de sua parte. 

Em Sua graça soberana, Deus trouxe o bem do que a rejeição. Como Paulo escreveu em 

Romanos 11:11, foi "por transgressão [de Israel] [que] veio a salvação aos gentios." Os 

planos de Deus não podem ser frustrados por nada povo pecador pode fazer (Gen. 50:20 

[cf. 45: 5]; Ps.76: 10). 

Antes de passar para a segunda causa da incredulidade de Israel, João inserida a nota 

importante, Estas coisas Isaías disse porque ele viu a sua glória, e ele falou sobre 

Ele. Ele revela várias verdades importantes. Em primeiro lugar, Isaías 06:10, que João 

tinha acabado de citar, que se refere à visão de Isaías de Deus (cf. Isa. 6: 5). Que o 

apóstolo aplicou a Jesus Cristo testemunha claramente a divindade declaração de Sua 

João também mostra que a descrença profetizou de Israel era especificamente 



incredulidade em Cristo. Além disso, revela que Jesus, de acordo com o seu papel como 

juiz (cf. João 5:22, 27, 30; 09:39), é o único que judicialmente endurecido 

Israel. Finalmente João, inspirado pelo Espírito Santo, atribuída tanto aspas (06:10; 53: 

1) a Isaías. Isso deixa claro que ele era o autor do livro inteiro (ao contrário de estudos 

críticos modernos, que atribui Isaías para vários autores). 

Rejeição de Jesus Cristo de Israel foi o culminar de anos de rebelião, os privilégios de 

utilização indevida, e abandono da verdade divina. A terrível resultado foi que quando a 

verdade veio na pessoa de Jesus Cristo, muitos não podia acreditar. Pensando que eles 

podiam ver, eles eram, na realidade cegos espiritualmente (cf. 15:14 Matt; 23:. 

16,17,19,24,26 e João 9: 40-41). 

Mas soberano endurecimento de Deus, judicial de Israel não nega a culpabilidade dos que 

se recusaram a crer em Cristo. Como Leon Morris observa: "Quando João cita 'Cegou-

lhes os olhos ..." ele não quer dizer que a cegueira ocorre sem a vontade, ou contra a 

vontade dessas pessoas .... Estes homens escolheram mal. Era sua própria escolha 

deliberada, sua própria culpa Não se enganem sobre isso "(. O Evangelho Segundo 

João, A Commentary New International sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1979], 604). DA Carson acrescenta, "o endurecimento judicial de Deus não é 

apresentada como a manipulação caprichosa de um potentado arbitrária xingando seres 

moralmente neutras ou mesmo moralmente pura, mas como uma condenação santo de um 

povo culpado que estão condenadas a fazer e ser o que eles mesmos escolheram" 

( João, 448-49). 

É uma dura realidade que aqueles que persistentemente endurecer o coração contra Deus 

podem encontrar-se endurecido por Ele. O registro histórico do relacionamento de Deus 

com Faraó ilustra esse princípio, anotando dez vezes que ele endureceu o seu próprio 

coração (Ex 7: 13,14,22; 8:. 15,19,32; 9: 7, 34,35, 13: 15) e dez vezes que Deus endureceu 

o seu coração (Ex 4:21; 7:. 3; 09:12; 10: 1,20,27; 11:10; 14: 4,8,17). Isaías, em um dos 

mais claros textos evangelísticos no Antigo Testamento, gritou: "Buscai o 

Senhor enquanto se pode achar , invocai-o enquanto está perto " (Is. 55: 6; grifo 

nosso.). Deus endureceu o coração daqueles que se recusaram a acreditar em Jesus (v. 

40), de modo que não podiam acreditar (v. 39). 

A escolha pessoal envolvida na rejeição de Jesus Cristo é ilustrada por os 

governantes que creram nele. Sua fé era inadequada, irresoluto, e espúria, como nota de 

João que por causa dos fariseus não estavam confessando-O (cf. Mat. 10:33) , por 

medo de que eles seriam expulsos da sinagoga, indica. As autoridades religiosas já 

havia decretado que temido castigo, que cortou uma pessoa fora da vida social e religiosa 

judaica, para qualquer um que confessou Jesus como o Messias (9:22; cf. 07:13). Que eles 

amavam a aprovação dos homens, em vez de a aprovação de Deus dá mais uma prova 

de que esses governantes não possuía mais do que uma religião superficial. "Como você 

pode acreditar", Jesus scathingly pediu aos líderes religiosos, "Quando você recebe glória 

uns dos outros e não buscais a glória que vem do Deus único?" (5:44). Tragicamente, eles 

amavam a sua religião de auto-exaltação e sua posição de prestígio na sinagoga e do 

Sinédrio tanto que eles se recusaram a Cristo. Esse tipo de amor para o mundo mostraram 

que eles não amam a Deus (Tiago 4: 4; 1 João 2:15). "Para o que aproveita ao homem 

ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Jesus perguntou: "Ou que dará o homem 

em troca da sua alma?" (Mat. 16:26). Em contraste, Jesus prometeu verdadeiros crentes: 

"Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali meu servo será também; se alguém 



me servir, meu Pai o honrará" (Jo 12,26). A parábola do fariseu e do publicano mostra o 

quão longe a auto-justos eram de Deus e verdadeira justiça (cf. Lucas 18: 9-14). 

Os fatídicas conseqüências de crença e descrença 

E Jesus, clamando, disse: "Quem crê em mim, não acredita em 

mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê a mim vê aquele 

que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, para que todo 

aquele . crê em mim não permaneça nas trevas Se alguém ouve as 

minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não 

vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo Quem me 

rejeita e não recebe. as minhas palavras, tem quem o julgue; a 

palavra que eu falei é que o julgará no último dia Porque eu não 

falei por mim mesmo, mas o próprio Pai que me enviou tem me 

dado um mandamento quanto ao que dizer. . e o que falar Eu sei 

que o seu mandamento é a vida eterna, por isso as coisas que eu 
falo, eu falo assim como o Pai me disse ". (12: 44-50) 

Uma vez que Jesus já tinha retirado (v. 36), as palavras registradas nos versos 44-50 não 

foram ditas nesta ocasião. João incluiu-os aqui para resumir ministério público de Cristo 

a Israel, que tinha terminado.As verdades que contêm enfatizar a importância do 

ministério do Salvador e que o erro fatal de se recusar a crer nEle. Revelam, também, 

várias consequências tanto crença e descrença. 

A declaração de Jesus, Aquele que crê em mim, não acredita em mim, mas naquele 

que me enviou, é uma reminiscência de declarações semelhantes em 5:24; 08:19; e 10:38 

(cf. 13:20; 14: 6). Ela enfatiza a impossibilidade de acreditar no Pai além de acreditar em 

Jesus Cristo. No cenáculo discurso, Jesus reiterou a declaração, Aquele que vê a mim vê 

aquele que me enviou nas palavras familiares: "Quem me vê a mim vê o Pai" (João 14: 

9; cf. 15:24; Col .. 1:15; Hebreus 1: 3). Estas duas primeiras palavras revelam que aqueles 

que crêem em Cristo desfrutar de um conhecimento pessoal de ambos, o Pai eo Filho (cf. 

Jo 14,23). 

Jesus ensinou a verdade que Ele veio como luz para o mundo, para que todo aquele 

que crê em Ele não permanecerá na escuridão em passagens como João 8:12; 9: 5; e 

12: 35-36. Aqueles que crêem nele são "resgatados ... a partir do domínio das trevas e 

transferido ... para o reino do Filho do seu amor" (Colossenses 1:13). Como observado na 

discussão dos versículos 35 e 36, eles se tornam "filhos da luz". 

As palavras do Senhor : se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar mudar 

o foco das bênçãos de crença para as terríveis consequências da incredulidade. A não 

observância Jesus Cristo caracteriza incrédulos (03:36; cf. Rom 2: 8; 11:.. 30-32; 15:31; 

2 Tessalonicenses 1: 8; Tito 1:16; 3: 3; 1 Pedro 4: 17); Assim, Paulo descreve-os como 

"filhos da desobediência" (Ef. 2: 2; 5: 6; Cl 3: 6). Na sua primeira vinda, Jesus fez não 

julgar essas pessoas, uma vez que Ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar 

o mundo (cf. 03:17; Lucas 09:56; 19:10; 1 Tm 1:16.; 1 João 4:14) .Yet Jesus irá julgar 

os pecadores impenitentes no futuro (Atos 17:31; Romanos 2:16; cf. Heb 9:27; Ap 20:.. 

11-15). Ponto aqui do Senhor é que aquele que rejeita a Ele e não recebe Suas palavras, 

tem quem o julgue;a palavra Jesus . falou é o que vai julgá-lo no último dia Aqueles 

que rejeitam a verdade Jesus ensinou condenam a si mesmos (cf. 8: 37,43,47; 14:24; Mt 



7: 24-27; 13:. 19- 22); aqueles que se recusam a Sua salvação receberá seu 

julgamento. Como o escritor de Hebreus advertiu: "Veja por que você não se recusam a 

Ele que está falando. Porque, se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que na terra 

os advertia, muito menos escaparemos que se afastar Dele que adverte de Céu "(Heb. 

12:25). 

As palavras de Jesus determinar destinos eternos das pessoas, não só por causa de quem 

ele é, mas também porque ele fala de Seu Pai (cf. 04:34; 05:30; 06:38). Portanto, ninguém 

pode rejeitar suas palavras com a impunidade. Porque eu não falei por mim mesmo, Ele 

disse, mas o próprio Pai que me enviou tem me dado um mandamento quanto ao 

que dizer eo que falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna (cf. 5:24; 6:63, 

68; 20:31); portanto, as coisas que eu falo, eu falo assim como o Pai me disse. Embora 

totalmente iguais em natureza ao Pai (Filipenses 2: 6; Colossenses 1:15; 2: 9.), Jesus 

assumiu um papel submisso durante a encarnação (Fp 2: 7.; Heb.5: 8). Ele falou apenas 

as palavras do pai lhe deu (cf. 3:34; 7:16; 8: 26-28,40; 14: 10,24; 17: 8,14)., Que são 

imutáveis e absoluto (Mateus 5 : 18; 24:35; 1 Pedro 1:25). 

Como a nação de Deus escolhido (Amós 3: 2), Israel tinha recebido muitas bênçãos, 

alguns dos quais Paulo enumerados em Romanos 9: 4-5: "a adoção de filhos, ea glória, a 

aliança ea entrega da Lei e da culto, e as promessas, quais são os pais. " Mas acima de 

tudo, foi a partir do povo judeu que o Messias veio (v. 5). Tragicamente, quando Ele veio, 

eles rejeitaram. Eles se recusaram a aceitar a Sua chamada para crer nEle, e ignorou as 

advertências sobre as conseqüências da incredulidade. Finalmente, Deus os endureceu, e 

aqueles que não estavam dispostos a acreditar que se tornou incapaz de acreditar. Tendo 

sido confiado com tais grandes privilégios, Israel foi responsável por grande parte (cf. 

Lucas 12:48). Portanto, Jesus pronunciou julgamento da nação em Suas palavras 

arrepiantes: "Eis que a vossa casa vos ficará deserta; e digo a você, você não vai me ver 

até que chega o momento em que você diz," Bendito o que vem em nome do Senhor! "(Lc 

13:35). Uma geração mais tarde, o destino de Israel cairia nas mãos dos 

romanos. Jerusalém e do templo seria destruído, e as pessoas seriam espalhados e 

perturbado sob a disciplina divina até o presente. Mas a história não termina aí. Por causa 

de seu grande amor para o seu povo, Deus um dia vai resgatar o restante do seu povo 

escolhido ", e assim todo o Israel será salvo" (Rom. 11:26). 

 

47. A humildade do amor (João 13: 1-17) 

Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua 

hora que Ele iria sair fora deste mundo para o Pai, tendo amado 

os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.Durante a ceia, 

tendo já o Diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de 

Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo 

nas mãos, e que Ele havia saído de Deus e ia voltar para Deus, 

levantou-se da ceia, e pôs de lado suas vestes; e tomando uma 

toalha, cingiu-Si mesmo. Depois deitou água na bacia e começou 

a lavar os pés dos discípulos ea enxugá-los com a toalha com que 

estava cingido. Então, Ele veio para Simão Pedro. Ele disse-lhe: 

"Senhor, não te lavar os meus pés?" Jesus respondeu, e disse-lhe: 

"O que eu você não percebe agora, mas você vai entender daqui 



por diante." Pedro disse-lhe: "Nunca deve Você lavar os meus 

pés!" Jesus respondeu-lhe: "Se eu não te lavar, não terás parte 

comigo". Simão Pedro disse-lhe: "Senhor, então lava não somente 

os meus pés, mas também as mãos ea cabeça." Jesus disse-lhe: 

"Aquele que se banhou não necessita de lavar os pés, pois está 

todo limpo;. E vós estais limpos, mas não todos vocês" Pois ele 

sabia quem o traía; Por isso, ele disse: "Nem todos estais 

limpos." Então, quando ele tinha lavado os pés, tomou o manto e 

reclinou-se à mesa novamente, Ele lhes disse: "Você sabe o que 

eu fiz para você Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, 

porque eu o am., se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés, também 

vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o 

exemplo de que você também deve fazer o que eu fiz com você. Em 

verdade, eu vos digo: , um escravo não é maior que seu senhor, 

nem é aquele que é enviado maior do que aquele que o enviou Se 

você sabe essas coisas, você é abençoado, se você fazê-las (13: 1-

17).. 

A sociedade contemporânea está obcecado com amor. A partir de filmes românticos para 

canções populares romances baratos, romance é um tema principal em entretenimento e 

em conversas cotidianas. Ele também é um grande negócio, como colunistas de jornais, 

apresentadores de talk show, e sites da internet oferecem conselhos pertinentes ao 

apaixonado. Mas, apesar de toda a conversa do mundo sobre o amor, muito poucas 

pessoas realmente compreendem a coisa real. 

A versão do mundo moderno do amor é descarAdãoente narcisista, totalmente auto-

centrada, e descarAdãoente manipuladora. Ele vê os outros apenas como um meio de 

auto-gratificação. Não surpreendentemente, as relações entre as pessoas egoístas não 

costumam durar. Se um parceiro atual não correspondeu às expectativas (ou eles 

encontrar alguém mais emocionante), eles se movem. Pessoas são tomadores, não 

doadores; humildade é considerado uma fraqueza; egoísmo uma virtude. 

Em nítido contraste com esse tipo de auto-centrado de amor, a Bíblia ensina que a 

essência do amor é auto-sacrifício. Em vez de rasgar os outros para baixo, o amor bíblico 

pretende construí-las (1 Cor. 8: 1);em vez de primeiro prossecução do seu próprio bem, 

persegue os bons e os interesses de outras pessoas (1 Cor 10:24.); em vez de procurar a 

ter suas necessidades atendidas, visa atender as necessidades dos outros (Gl 5,13; Hb. 

6:10.). 

O ensinamento da Bíblia sobre o amor atinge o seu auge em 1 Coríntios 13: 4-8, a 

descrição mais magnífico de amor jamais escrita: 

O amor é paciente, o amor é bondoso e não é ciumento; o amor não se vangloria, não é 

arrogante, não age unbecomingly; ele não busca os seus próprios interesses, não se irrita, 

não leva em conta um errado sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com 

a verdade; Suporta todas as coisas, acredita todas as coisas, espera todas as coisas, tudo 

suporta. O amor nunca falha. 

Para amar assim requer, acima de tudo humildade, pois só pessoas humildes pode colocar os 

interesses dos outros à frente de seu próprio (Filipenses 2: 3-4.). Assim, Paulo exortou os 

Efésios para agir "com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns 



aos outros em amor" (Ef. 4: 2). Jesus ensinou que aqueles que humildemente amar os outros 

será exaltado, e não aqueles que se (Lucas 14:11; 18:14;) promover; humildade, não orgulho, 

é a marca da verdadeira grandeza (Matt. 18: 4; 20:26; 23:11) e traz a bênção de Deus (Sl 25: 

9; Pv 03:34 [.. NVI ]; 22: 4; Isa 57:15; 66:. 2; 1 Pedro 5: 5). 

Enquanto 1 Coríntios 13 é a descrição supremo de amor, o Senhor Jesus Cristo é o 

exemplo supremo de amor. A forma mais significativa que Ele mostrou o Seu amor era, 

é claro, ao morrer como um sacrifício para os pecadores quando "Ele se humilhou, 

tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz" (Fil. 2: 8). Como o próprio Senhor 

disse: "Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a sua vida pelos seus amigos" 

(João 15:13). Paulo lembrou aos Efésios: "Cristo ... te amei e se entregou por nós, como 

oferta e sacrifício a Deus como um aroma perfumado ... também Cristo amou a igreja ea 

si mesmo se entregou por ela" (Ef 5.: 2,25). "Nós conhecemos o amor", escreveu João ", 

que Cristo deu a sua vida por nós" (1 João 3:16). 

Porque Ele é, por natureza, "manso e humilde de coração" (Mateus 11:29; cf. Zc. 9: 9; 2 

Cor. 10: 1.), Cristo exibiu amor humilde ao longo de todo o seu ministério terreno que o 

amor é notavelmente exemplificado no o incidente descrito nesta passagem, a lavar os 

pés dos discípulos. É uma introdução apropriada para uma nova seção do evangelho e um 

de João que caracteriza a morte sacrificial de Cristo. 

No prólogo do seu Evangelho, João tinha informado a seus leitores que haveria duas 

reações ao Senhor Jesus Cristo. Muitos de seu povo (Israel) não iria aceitá-lo; embora 

"Ele veio para os Seus ... aqueles que foram os seus não o receberam" (01:11). Nos 

primeiros doze capítulos, João registrou a trágica história de rejeição de seu Messias de 

Israel. Mas, embora a nação como um todo rejeitaram a Cristo, algumas pessoas o 

receberam (01:12). É a esse "pequeno rebanho" (Lc 12:32) que Jesus aqui virou nas horas 

finais de Seu ministério terreno Como o capítulo 13 abre, ministério público de Jesus a 

Israel foi encerrada. Depois de emitir um convite final para crer nEle, Jesus "retirou-se e 

escondeu-se deles" (12:36; cf. a exposição deste versículo no capítulo anterior deste 

volume). Nos capítulos 13 a 17, Jesus virou-se para o ministério público para aqueles que 

rejeitaram o ministério particular para aqueles que o receberam. Ele deu uma 

demonstração prática do Seu amor continuada para os discípulos (13: 1-17), assegurou-

lhes a esperança do céu (14: 1-3), garantido-lhes poder para o ministério (14:12) e 

provisão para as suas necessidades (14: 13-14), e prometeu-lhes o Espírito Santo (14: 16-

17; 15:26; 16: 7), a verdade divina na Palavra de Deus (14:26; 16:13), paz (14 : 27), e da 

alegria (15:11; 16:22). O tema comum que corre ao longo destes cinco capítulos é o amor 

de Cristo para a Sua própria. Como o seu ministério terrestre chegou ao fim na noite antes 

da Sua crucificação, Jesus procurou tranquilizá-los de que o amor duradouro Ele tinha 

para eles. 

A conta da primeira expressão do Seu amor, a lavagem dos pés dos discípulos, poderão 

ser discutidas em quatro categorias. Vemos as riquezas sublime do amor de Cristo, a 

rejeição satânico do seu amor, a revelação chocante de seu amor, e a resposta adequada 

ao Seu amor. 

As riquezas sublime do amor de Cristo 



Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua 

hora que Ele iria sair fora deste mundo para o Pai, tendo amado 
os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.(13: 1) 

A festa da Páscoa foi o festival anual judaica que comemora a libertação de Israel de 

Deus da escravidão do Egito. O nome deriva do anjo da morte de morte sobre as casas 

dos hebreus quando matou os primogênitos dos egípcios (Ex. 12: 7, 12-13). Esta Páscoa 

seria o último divinamente autorizada. Deste ponto em diante, haveria um novo 

memorial, não um recordando sangue dos cordeiros nas ombreiras das portas, mas o 

sangue do Cordeiro de Deus (1: 29,36; Ap 5: 6, 6: 9; 07:10, 17; 14: 4,10; 15: 3; 19: 9; 22: 

1,3) "derramado por muitos para remissão dos pecados" (Mt 26:28).. A Última Ceia 

celebrada pelo Senhor com seus discípulos lhe deu oportunidade de usar os elementos da 

ceia da Páscoa para formar uma transição da Páscoa antiga aliança com a nova aliança 

Ceia do Senhor (1 Cor. 11: 23-26). 

Uma aparente discrepância existe neste momento entre a cronologia de João e que dos 

Evangelhos sinópticos. O último afirmar claramente que a Última Ceia foi uma refeição 

pascal (Mt 26: 17-19; Marcos 14: 12-16.; Lucas 22: 7-15). João 18:28, no entanto, registra 

que os líderes judeus "levou Jesus da casa de Caifás para o pretório, e era cedo [Sexta-

feira de manhã, o dia da crucificação], e eles mesmos não entraram no pretório, para que 

não faria se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa ". Além disso, de acordo com 

o julgamento e crucificação João 19:14 Jesus ocorreu no "dia de preparação para a 

Páscoa," não é o dia depois de comer a refeição da Páscoa. Assim, o Senhor foi 

crucificado, ao mesmo tempo em que os cordeiros pascais eram mortos (cf. 19:36; Ex. 

12:46;. Num 9:12). O desafio, então, é explicar como Jesus e os discípulos poderia ter 

comido a refeição da Páscoa na quinta-feira à noite, se os líderes judeus ainda não tinha 

comido na sexta-feira de manhã. 

A resposta está na compreensão de que os judeus tinham dois métodos diferentes de dias 

ajuste de contas. Fontes judaicas antigas sugerem que os judeus da parte norte de Israel 

(incluindo Galiléia, onde Jesus ea maioria dos Doze eram de) dias contados a partir do 

nascer do sol ao nascer do sol. A maioria dos fariseus, aparentemente, também usou esse 

método. Por outro lado, os judeus da região sul de Israel contados dias de sol a sol. Isso 

incluiria os saduceus (que necessariamente viviam nas proximidades de Jerusalém por 

causa de sua ligação com o templo). Embora, sem dúvida, confuso, por vezes, que a dupla 

método de dias cômputo teriam benefícios práticos na Páscoa, permitindo que a festa a 

ser comemorado em dois dias consecutivos. Isso teria facilitado as condições de 

superlotação em Jerusalém, especialmente no templo, onde todos os cordeiros não teria 

de ser morto no mesmo dia Assim, não há contradição entre João e os Sinópticos. Sendo 

galileus, Jesus e os doze teria visto o dia da Páscoa como correr a partir do amanhecer na 

quinta-feira ao nascer do sol na sexta-feira que eles iriam comer a sua refeição da Páscoa 

na quinta-feira à noite. Os líderes judeus (os saduceus), no entanto, teria visto isso como 

início ao pôr do sol na quinta-feira e termina ao pôr do sol na sexta-feira. Eles teriam 

comido a refeição da Páscoa na sexta-feira à noite. (Para uma discussão mais aprofundada 

desta questão, ver Harold W. Hoehner, Aspectos Cronológico da Vida de Cristo [Grand 

Rapids: Zondervan, 1977], 74-90; Robert L. Tomé e Stanley N. Gundry, A Harmonia dos 

Evangelhos [Chicago: Moody 1979], 321-22). 

João repetida declaração de Jesus que Sua hora tinha chegado (12:23); já não era futuro 

como em 2: 4; 07:30; e 8:20 (cf. 7: 6,8). O Senhor sabia que tinha chegado o momento 



para que Ele partem deste mundo para o Pai. Ele estava em total controle de tudo o que 

estava acontecendo, e nunca foi uma vítima das circunstâncias, ou de esquemas mal dos 

homens. 

Embora Ele desejava retornar a Sua glória na presença do Pai (cf. 17: 5), Jesus nunca 

vacilou em seu foco em amar o Seu próprio (cf. 10:29) que estavam no mundo. O 

Senhor amou-os até o fim. Telos(final) significa "perfeição", ou "completude", e 

significa que Jesus ama a Sua própria com a mais plena medida do amor. Há um 

sentimento geral em que Deus ama o mundo (João 3:16) dos pecadores perdidos (Mt 5: 

44-45.; Tito 3: 4), mas Ele ama o seu próprio com um perfeito, eterno, amor que redime-

a amo ", que excede todo o entendimento" (Ef. 3:19). As palavras do escritor hino capturar 

maravilhoso amor do Senhor para os crentes: 

  

Amei com amor eterno, 
Liderados pela graça que gostam de saber; 
Espírito Graça de cima, 
Tu me ensinou é assim! 
O, essa paz plena e perfeita! 
O, este tipo de transporte todos divina! 
Em um amor que não pode cessar, 
Eu sou dele, e ele é meu. 

  

Em Romanos 8: 35-39 Paulo exultou: 

Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou 

fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está escrito: "Por amor de ti estamos 

sendo condenado à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o 

matadouro." Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos 

amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 

principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a 

profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de 

Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

Até mesmo a chegada iminente de sua própria morte não podia separar os Seus discípulos de 

Seu amor. Essa realidade se torna ainda mais maravilhosamente claro em sua oração no 

capítulo XVII. 

A rejeição satânica do Amor de Cristo 

Durante a ceia, tendo já o Diabo posto no coração de Judas 

Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, (13: 2) 

A atenção se desloca de forma abrupta a partir da luz brilhante do amor de Cristo para a 

escuridão satânico do coração de Judas. Mesmo antes desta última ceia começou, o 

diabo tinha já posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. O 

contraste entre o amor de Cristo e ódio de Judas é forte; este último fornece o pano de 

fundo preto contra o qual o antigo parece tanto mais glorioso. 



Ao lavar com humildade os pés de Judas, que Ele iria fazer em breve, Jesus encontrou o 

maior prejuízo e insulto imaginável com amor humilde. Coerente com seu comando para 

mostrar o amor aos inimigos (Mat. 5:44), ele fez exatamente isso. Mas, tragicamente, 

Judas não se comoveu com manifestação de amor por ele do Senhor; o mesmo ato que 

atraiu os outros discípulos de Cristo repeliu. 

Ganância e ambição de Judas há muito havia aberto a porta para a influência do Diabo 

(cf. 12: 4-6). Embora Satanás inspirou sua traição a Jesus Cristo, Judas era totalmente 

responsável por seu ato hediondo.Seu próprio coração mal desejado a mesma coisa 

Satanás fez-Jesus morte ". Satanás e Judas estavam em completo acordo; eles eram 

conspiradores na trama para matar Jesus Cristo. Logo, Judas estaria sob o controle 

completo de Satanás (27 v.) E iria realizar seu plano para trair o Filho de Deus (v 30;.. 

Cf. Mt 26:24). (Para mais informações sobre Judas, consulte o capítulo 7 deste volume.) 

A chocante revelação do Amor de Cristo 

Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que Ele 

havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, e pôs de 

lado suas vestes; e tomando uma toalha, cingiu-Si mesmo. Depois 

deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos ea 

enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, Ele veio 

para Simão Pedro. Ele disse-lhe: "Senhor, não te lavar os meus 

pés?" Jesus respondeu, e disse-lhe: "O que eu você não percebe 

agora, mas você vai entender daqui por diante." Pedro disse-lhe: 

"Nunca deve Você lavar os meus pés!" Jesus respondeu-lhe: "Se 

eu não te lavar, não terás parte comigo". Simão Pedro disse-lhe: 

"Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as 

mãos ea cabeça." Jesus disse-lhe: "Aquele que se banhou não 

necessita de lavar os pés, pois está todo limpo;. E vós estais 

limpos, mas não todos vocês" Pois ele sabia quem o traía; Por 

isso, ele disse: "Nem todos estais limpos." (13: 3-11) 

Declaração de João que Jesus sabia que o Pai lhe entregara tudo nas mãos dele (cf. 

03:35; 17: 2; Matt 11:27; 28:18.), e que Ele tinha vindo da parte de Deus (cf. 3: 13; 

5:37; 6: 46,57; 07:29; 8: 18,42; 12:49; 16: 27-28; 17: 8) e estava voltando para Deus (cf. 

6:62; 7 : 33; 14:12, 28; 16: 5, 10, 17, 28; 17:11, 13) reitera e amplifica do apóstolo anterior 

declaração de que Jesus estava prestes a voltar para o Pai (v 1).. Ao enfatizar a exaltação 

de Jesus, João revelou a profundidade de sua humildade. Incrivelmente, 

incompreensivelmente, o Criador glorioso e Governador do Universo estava para lavar 

com humildade sujo pés-a tarefa servil dos discípulos reservada para o último dos 

escravos (até mesmo os escravos judeus não eram obrigados a realizá-la, só 

gentios). "Com tal poder e status à sua disposição, poderíamos ter esperado ele para 

derrotar o diabo em um confronto imediato e chamativo, e de devastar Judas com uma 

explosão incontrolável de ira divina. Em vez disso, ele lava os pés dos discípulos, 

incluindo os pés do traidor "(DA Carson, O Evangelho Segundo João, O Pillar New 

Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 462). 

Ter andado pelas ruas de terra de Jerusalém para a sala de cima, os pés dos discípulos, 

protegidas apenas por sandálias, seria naturalmente sujo, e enquanto eles estavam 

reclináveis para uma longa refeição, ofensivo. Como não havia nenhum servo lá para 



fazê-lo, um dos Doze deve se voluntariaram para lavar os pés dos outros. Mas a 

admoestação do Senhor ", o maior dentre vós será vosso servo" (Mat. 23:11) tinha caído 

em ouvidos surdos. Em vez de humilhar-se, os discípulos continuavam a sua debate em 

curso sobre qual deles era o maior (Lucas 22:24; cf. 

Marcos 09:34), e dobrar para os cargos de destaque no reino (Matt. 20: 20-24). Sendo 

esse o caso, a última coisa que qualquer um deles fez foi para executar a tarefa de o menor 

de escravos (que eles, sem dúvida, teria sido feliz para lavar os pés do Senhor). 

E assim ceia começou com os pés de todos ainda sem lavar, como cada um dos doze 

esperou por alguém para tomar medidas. Finalmente, em uma impressionante exibição de 

humildade que também era uma repreensão pontas de ambição arrogante dos discípulos, 

o Filho de Deus encarnado levantou-se da ceia, e pôs de lado suas vestes; e tomando 

uma toalha, cingiu-Si mesmo. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés 

dos discípulos ea enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Os discípulos 

repreenderam, embaraçado, e castigado assistiram em inábil, silêncio doloroso como o 

Senhor, vestidos como um escravo, ajoelhou-se diante de cada um deles, por sua vez e 

lavou os pés sujos. 

Não é de surpreender Simão Pedro, nunca em uma perda de palavras, foi o primeiro a 

protestar. Quando Jesus veio a ele, Pedro, exibindo o constrangimento de todos eles, 

perguntou, incrédulo, "Senhor, você lava os pés" Os discípulos estavam ainda 

fervorosamente esperando a inauguração do reino (cf. Atos 1: 6), e Pedro ficou estarrecido 

com esse ato de auto-humilhação por parte do Rei divino. Para um superior para lavar os 

pés de um inferior era inédito em qualquer cultura judaica ou romana. Mas a explosão de 

Pedro refletia sua ignorância, como a resposta do Senhor "O que eu faço você não 

percebe agora, mas você vai entender a seguir", indica. Só mais tarde, depois da morte, 

ressurreição e ascensão de Cristo, seria Pedro (eo resto dos discípulos) finalmente 

perceber que na encarnação "o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir 

e dar a sua vida em resgate de muitos "(Mat. 20:28). Muitos anos depois, Pedro iria 

escrever, 

Você não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro da vossa vã maneira de vida 

herdado de seus antepassados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito 

e sem mácula, o sangue de Cristo. (1 Pedro 1: 18-19) 

Ele mesmo os nossos pecados em Seu corpo na cruz, para que nós, mortos para os 

pecados, vivamos para a justiça; por suas chagas fostes sarados. (1 Pedro 2:24) 

Porque também Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, 

para que Ele possa nos levar a Deus, tendo sido condenado à morte na carne, mas 

vivificado no espírito. (1 Pedro 3:18) 

Como tinha feito uma vez antes (Mat. 16:22), Pedro presumir com rapidez para dizer ao 

Senhor o que fazer, declarando enfaticamente (há uma dupla negativa no texto 

grego), "Never deve Você lavar os meus pés!" Embora Pedro modéstia pode parecer 

louvável, o Senhor deseja obediência acima de tudo (cf. 1 Sam. 15:22). Mais uma vez o 

Senhor pacientemente respondeu-lhe: "Se eu não te lavar, não terás parte comigo". A 

resposta de Jesus serviu a dois propósitos. Primeiro, ele corrigiu Pedro (eo resto do da 

Doze) incompreensão de sua missão messiânica. Em sua primeira vinda, Jesus não veio 



como o rei conquistador, mas como o sacrifício altruísta pelos pecados de Seu povo (Is 

53:.. 4-6,10-12; Ef. 5: 2; Hb 09:26; 10 : 12); a humilde "Ele mesmo, tornando-se 

obediente até à morte, e morte de cruz" (Fil. 2: 8). Pedro necessária para aceitar a 

realidade da humilhação do Senhor. 

Mas as palavras do Senhor também significa que somente aqueles purificados por Ele ter 

um relacionamento com Ele. A lavagem é uma metáfora bíblica comum para limpeza 

espiritual (cf. Nm 19: 17-19; Sl. 51:. 2; Isa 4: 4; Ez. 36: 24-27.; Zc 13:. 1; Atos 22:16 ; 1 

Cor 6:11; Ef 5:26; Tito 3:.. 5; Hb 10:22), e apenas aqueles que depositam sua fé em Jesus 

Cristo como Senhor e confessam seus pecados são purificados por Ele (João 15.: 3; 1 João 

1: 7-9) e são unidos a Ele na vida eterna. 

De acordo com sua natureza impulsiva, Pedro imediatamente pulou para o extremo oposto 

(cf. Mt 14:28 com 14:30; 16:16 com 16:22; 26:33, 35 com 26:. 69-75), 

exclamando: "Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos ea 

cabeça." Embora ele pode ter perdido o ponto do Senhor e pensavam que Ele estava se 

referindo a uma lavagem físico, o que quer que Jesus estava oferecendo, Pedro queria 

tudo isso. Continuando sua aplicação espiritual do princípio da lavagem, Jesus disse 

a Pedro: "Aquele que se banhou precisa de lavar senão os pés." Em termos físicos, 

aqueles que já tomou banho não precisa de tomar outro banho toda vez que seus pés ficar 

sujo Eles precisam apenas para lavar seus pés , porque eles são completamente 

limpo. Da mesma forma a limpeza completa do resgatadas a salvação nunca precisa ser 

repetido. Deus tem graciosamente justificada e imputada a justiça de Cristo aos crentes 

(2 Cor 5:21; Fp 3: 8-9..), E sua morte expiatória fornece completo perdão de todos os seus 

pecados (Colossenses 2:13; Tito 2:14; 1 João 1: 7,9). Mas eles ainda precisam da limpeza 

diária para a santificação da contaminação do pecado que permanece neles (Phil 2:12; 3: 

12-14.). 

Jesus, então, assegurou aos discípulos: "Vós estais limpos", uma vez que eles tinham 

experimentado a limpeza da redenção. Mas que foi não acontece com todos eles, houve 

uma notável exceção. Desde que o Senhor sabia o que o traía (embora os discípulos não 

o fez neste ponto; cf. 13: 21-22), por esta razão Ele disse: "Nem todos estais 

limpos." O único que não estava limpo era, naturalmente, Judas Iscariotes, aquele que o 

traía. As palavras do Senhor foram também um último apelo e alerta para Judas que 

estava à beira da execução de seu plano maligno. Mas Judas não seria dissuadido. 

Jesus não foi pego de surpresa pela traição de Judas Muito antes dessa noite Ele havia 

dito a respeito dele: "Será que eu mesmo não escolhi a vós os doze anos, e ainda um de 

vós é um diabo?" (João 6:70).Todos os aspectos de Cristo-morte inclusive de Judas 

traição, eram parte de um plano pré-determinado de Deus (Atos 2:23). Como observado 

anteriormente, no entanto, isso não é desculpa Judas de responsabilidade pessoal por seu 

ato perverso (Mat. 26:24). 

A resposta adequada ao Amor de Cristo 

Então, quando ele tinha lavado os pés, tomou o manto e reclinou-

se à mesa novamente, Ele lhes disse: "Você sabe o que eu fiz para 

você Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o 

am., se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés, também vós deveis 

lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo de que 



você também deve fazer o que eu fiz com você. Em verdade, eu vos 

digo: , um escravo não é maior que seu senhor, nem é aquele que 

é enviado maior do que aquele que o enviou Se você sabe essas 
coisas, você é abençoado, se você fazê-las (13: 12-17).. 

Após ter lavado os pés aos discípulos, e tomou as suas vestes e reclinou-se à mesa de 

novo, Jesus ensinou-lhes a lição Ele queria que eles aprendem. As verdades teológicas 

retratados nos versículos 7-11 (humilhação de Jesus na Sua primeira vinda e de uma vez 

por todas a limpeza da justificação versus a limpeza diária de santificação), embora de 

grande importância, não são as principais verdades que o Senhor procurou para se 

comunicar . O princípio primário Jesus queria que os discípulos de aprender foi a 

importância de serviço humilde e amorosa. Isso se torna claro porque Ele lhes disse: 

"Você sabe o que eu fiz para você Vós me chamais Mestre e Senhor,?. e você está 

certo, porque eu o sou, se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés , também vós deveis 

lavar os pés uns aos outros. " Esta foi uma lição crucial para os discípulos, 

constantemente brigando sobre quem era o maior, para aprender. Se o Senhor da Glória 

estava disposto a humilhar-se e assumir o papel de o menor de escravos, como poderiam 

os discípulos fazer menos? Jesus certa vez perguntou: "Por que me chamais Senhor, 

Senhor, e não fazeis o que eu digo?" (Lucas 6:46); aqui Ele estava na verdade dizendo: 

"Por que me chamais Senhor, Senhor ', e não seguir o meu exemplo?" 

Alguns argumentam a partir desta passagem que o lava-pés é uma ordenança para a igreja, 

juntamente com o batismo e da Ceia do Senhor (comunhão). Mas Jesus disse: "Eu lhe 

dei um exemplo que você também deve fazer como eu fiz com você, " não ", o que eu 

fiz com você." Além disso, "os teólogos e os expositores sábios sempre foram relutantes 

em aumentar o nível de algo rito universal que aparece apenas uma vez nas Escrituras" 

(Carson, João, 468). (A única outra referência ao lava-pés, 1 Tm. 5:10, não é, no contexto 

de um rito igreja, mas de boas ações realizadas por indivíduos.) 

Para elevar o ato externo do lava-pés para o status de uma ordenança é minimizar a 

importante lição de Jesus estava ensinando. O Senhor deu um exemplo de humildade, não 

do lava-pés; Sua preocupação era com a atitude interior, e não o rito exterior. Este último 

é sem sentido para além da primeira. 

Recusar-se a seguir o exemplo de serviço humilde de Jesus é elevar-se orgulhosamente 

acima dele, uma vez que um escravo não é maior que seu senhor, nem é aquele que é 

enviado maior do que aquele que o enviou (cf. dizeres semelhantes em 15:20 ; Matt 

10:24;. Lucas 6:40; 22:27). Nenhum servo se atreve a considerar qualquer tarefa como 

debaixo dele se seu mestre realizou-lo. 

Conclusiva do Senhor pensei, "Se você sabe essas coisas, você é abençoado, se você 

fazê-las", reflete a verdade bíblica de que a bênção fluxos de obediência. As palavras dos 

salmos abertura de enfatizar que a verdade: 

  

Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, 
Nem se detém no caminho dos pecadores, 
Também não se sentar no banco dos escarnecedores! 
Mas o seu prazer está na lei do Senhor, 
E na sua lei medita de dia e de noite. 



Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, 
Qual dá o seu fruto na estação própria 
E sua folhagem não murcha; 
E em tudo o que ele faz é bem sucedido. (Sl 1: 1-3.) 

  

Salmo 119: 1 declara: "Bem-aventurados aqueles cujas caminho é perfeito, que andam na lei 

do Senhor" (cf. Sl 128: 1.). Em Provérbios 16:20 Salomão declarou: "Aquele que dá atenção 

à palavra vai encontrar bom, e bendito é aquele que confia no Senhor." "Minha mãe e meus 

irmãos", Jesus declarou: "são aqueles que ouvem a palavra de Deus e fazê-lo" (Lc 8,21). Mais 

tarde, no evangelho de Lucas, afirmou, "Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de 

Deus e observá-lo" (Lc 11,28). 

Esta passagem revela uma forma essencial que os crentes podem obedecer a Deus e 

receber sua bênção: seguindo o exemplo de seu Filho. "Aquele que diz que permanece 

nele", escreveu João em sua primeira epístola, "deve-se a caminhar na mesma maneira 

como Ele andou" (1 João 2: 6). Servir aos outros na humildade do amor está imitando 

Jesus Cristo (cf. 2 Phil:. 5). 

 

48. Desvendando o Traidor (João 13: 18-

30) 

. "Eu não falo de todos vocês que eu sei o que eu ter escolhido, 

mas é que a Escritura pode ser cumprida," Quem come a minha 

pão, levantou contra mim o calcanhar. " . De agora em diante eu 

estou lhe dizendo antes que venha a acontecer, para que, quando 

acontecer, você pode acreditar que eu sou Ele verdade, em 

verdade vos digo que, quem recebe aquele que eu enviar a mim 

me recebe; e quem recebe Me recebe aquele que me enviou 

". Quando Jesus disse isso, Ele tornou-se problemático em 

espírito, e declarou: "Em verdade, em verdade vos digo que, que 

um de vós me há de trair." Os discípulos começaram a olhar um 

para o outro, em uma perda de saber de qual Ele estava 

falando. Não estava reclinado no seio de Jesus um de seus 

discípulos, a quem Jesus amava. Então Simão Pedro fez um gesto 

para ele, e disse-lhe: "Diga-nos quem é de quem ele está 

falando." Ele, recostando-se, portanto, sobre o peito de Jesus, 

disse-lhe: "Senhor, quem é?" Jesus, então, respondeu: "Esse é o 

único para quem eu molhará o bocado e dar-lhe a ele." Então, 

quando ele tinha mergulhado o bocado, Ele tomou e deu-o a 

Judas, filho de Simão Iscariotes. Após o bocado, Satanás entrou 

então para ele. Por isso Jesus disse-lhe: "O que você faz, fá-lo 

depressa." Agora ninguém dos que estavam à mesa percebeu a 

que propósito que Ele tinha dito isso a ele. Para alguns estavam 

supondo, como Judas tinha a bolsa, que Jesus estava dizendo a 

ele: "Compre as coisas que temos necessidade para a festa"; ou 

então, que desse alguma coisa aos pobres. Então, depois de ter 
recebido o bocado saiu logo; E era noite. (13: 18-30) 



A palavra "traidor" é uma palavra feia em qualquer idioma. Há poucas pessoas mais 

desprezado do que aqueles que trair seu país, causa, ou de confiança. Unidas têm 

geralmente reservada a mais severa pena-de punição, muitas vezes a morte aqueles que 

cometem atos de traição. 

A história conheceu muitos traidores notórios. Durante a Guerra do Peloponeso, o 

ateniense Alcibíades geral, sobrinho do famoso estadista grego Péricles e um amigo de 

infância de Sócrates, traiu os planos de Atenas a rival da cidade, o Sparta. Como 

resultado, os atenienses foram derrotados na batalha pelos espartanos. O soldado 

ateniense e historiador Xenofonte, um discípulo de Sócrates, também virou traidor e lutou 

por Sparta contra sua cidade natal. Rei Leônidas de Esparta e sua força em número bem 

menor realizada a passagem das Termópilas contra os persas até um traidor mostrou os 

persas uma maneira de flanquear-los. Atacada por trás, Leônidas e seus homens lutou 

bravamente até o último homem em uma das mais famosas últimos estandes da história. 

Durante a Revolução Americana, Simon Girty um desertor do exército continental, levou 

grupos de ataque de nativos americanos contra os colonos. Girty foi muito temida por sua 

brutalidade, tanto que ele foi apelidado de "Great Renegade". Mas o traidor mais infame 

da guerra revolucionária (e mesmo de toda a história dos Estados Unidos) foi Benedict 

Arnold. Irritado por ter sido preterido para promoção e busca de dinheiro para financiar 

seu estilo de vida extravagante, Arnold ofereceu-se para entregar a chave forte em West 

Point para os britânicos. Quando a British Major João Andre, a ligação entre Arnold e 

general britânico Sir Henry Clinton, foi capturado com documentos incriminatórios, a 

trama de Arnold foi exposto. Ele desertou para os britânicos, e lutou contra seus próprios 

compatriotas. Ele morreu no exílio na Inglaterra, desprezado por americanos e britânicos 

igualmente. 

O general francês Henri Pétain foi aclamado como o salvador de Verdun na Primeira 

Guerra Mundial, mas depois que a França caiu para os alemães na Segunda Guerra 

Mundial, tornou-se o chefe do governo de Vichy, que colaborou com os nazistas. Vidkun 

Quisling, cujo nome se tornou sinônimo de "traidor", dirigiu o regime fantoche criado 

pelos nazistas na Noruega, o Inglês traidor William Joyce ("Lord Haw Haw"), e os 

traidores americanos Iva Ikuko Toguri D'Aquino ("Tokyo Rose ") e Mildred Elisabete 

Gillars (" Axis Sally ") emprestaram suas vozes para Nazi e transmissões de propaganda 

japonesas. 

A Bíblia também registra a sua quota de traidores, incluindo Absalão, que procurou 

usurpar o trono de seu pai, Davi:, (2 Sam 15 10-13.) Aitofel, conselheiro antigo de Davi 

que se juntou a rebelião de Absalão (2 Samuel 15:31.); Sheba, que liderou uma revolta 

das tribos do norte logo após a revolta de Absalão foi esmagado:, (2 Sam 20 1-

2.) Jeroboão, cuja rebelião contra Salomão resultou na divisão de Israel em dois reinos, 

Israel e Judá:, (1 Reis 11 26ff.) Baasa, que assassinou o filho de Jeroboão Nadab e reinou 

em seu lugar (1 Reis 15: 25-28); Zinri, que matou o filho de Baasa, Elá e tomou seu lugar 

(1 Reis 16: 8-20); Atalia, apenas a rainha de Israel, que tomou o poder após a morte de 

seu filho, o rei Acazias (2 Reis 11: 1-16); os servos de Joás, que conspiraram contra ele, 

matando-o (2 Reis 12: 20-21); os conspiradores não identificadas que assassinaram o rei 

Amazias (2 Reis 14: 18-20); Salum, cuja conspiração terminou o breve reinado de D. 

Zacarias (2 Reis 15: 8-10); Menahem, que da mesma forma assassinado e substituído 

Salum (2 Reis 15:14); Peca, que derrubou e assassinou o filho de Menahem Pecaías (2 

Reis 15: 23-25); Oséias, que matou Peca e tornou-se o último rei do reino do norte (2 Reis 



15:30); Servos de Amon, que conspiraram contra ele e assassinou-o (2 Reis 21:23); e 

Bigthan e Teresh, cujo enredo contra o rei Assuero foi descoberto por Mordecai (Est.2: 

21-23). 

Mas o mais notório traidor, tanto na Bíblia e em toda a história humana, foi Judas 

Iscariotes. Judas tinha a incrível privilégio de ser um dos doze seguidores mais próximos 

do Senhor Jesus Cristo durante Seu ministério terreno Ainda inconcebivelmente após 

mais de três anos vivendo constantemente com o Jesus incomparavelmente perfeito, 

observando-se os milagres que realizou, e ouvir seus ensinamentos, Judas traiu a sua 

morte. O escuro, trágica história de Judas revela as profundezas do mal para que o coração 

humano é capaz de afundar, mesmo na melhor das circunstâncias. 

A igreja primitiva universalmente detestados e desprezado Judas. Por exemplo, seu nome 

aparece em todas as listas última Novo Testamento dos apóstolos, exceto aquele em Atos 

1-onde ele não aparece em tudo. Além disso, sempre que os escritores dos evangelhos 

mencionar Judas, eles sempre identificá-lo como o traidor que traiu Jesus (cf. Mt 10: 4; 

26:. 25,48; 27: 3; Marcos 03:19; 14:44; Lucas 6 : 16; João 6:71; 12: 4; 18: 2). 

Pouco se sabe da vida de Judas, antes que ele se tornou um apóstolo. Seu pai era Simão 

Iscariotes (João 6:71; 13: 2, 26). Seu sobrenome deriva de duas palavras hebraicas que 

significam "homem de Kerioth." Isso sugere que Judas era da aldeia de Kerioth, seja 

aquele em Moab (48:24 Jer., 41), ou, mais provavelmente a única na Judéia, ao sul de 

Hebron (Josh. 15:25). Assim, Judas teria sido o único dos Doze, que não era galileu, 

embora não haja nenhuma evidência de que os outros apóstolos excluída ou olhou para 

ele como um resultado. No entanto, ser um estranho, sem dúvida, tornou mais fácil para 

Judas para justificar sua traição em sua própria mente. Ele também tornou mais fácil para 

ele se esconder sua hipocrisia, já que os outros onze teria conhecido pouco sobre ele ou 

por sua origem. No entanto, os outros discípulos de confiança Judas implicitamente, 

mesmo fazendo-o tesoureiro deles (João 12: 6; 13:29). Nenhum deles sequer suspeita de 

Judas quando Jesus anunciou no cenáculo: "Em verdade, em verdade vos digo que, que 

um de vós me trairá" (João 13:21). 

A Bíblia não revelar quando e onde Judas se conheceram Jesus. Ele pode ter sido entre 

os judeus que se reuniram para ouvir João Batista (Mat. 3: 1-5) testemunho de Cristo. Ou 

ele pode primeiro encontraram o Senhor, no início do seu ministério, quando "Jesus e 

seus discípulos vieram para a terra da Judéia, e lá ele foi passar um tempo com eles e 

batizava" (João 3:22). Quando o Senhor em primeiro lugar chamado Judas para segui-Lo 

também não está registrado nas Escrituras. Com os outros onze, foi nomeado um apóstolo 

por Jesus depois que o Senhor havia passado uma noite em oração (Lucas 6: 12-

16). Nesse ponto (se ele não tivesse feito isso), Judas deixou a sua ocupação anterior e 

tornou-se um seguidor de tempo integral de Cristo. Ele até ficou com ele quando muitos 

outros discípulos falsos abandonado Ele (João 6: 66-71). Mas, apesar de Judas 

acompanhou de perto Jesus, ele nunca lhe deu a sua alma. 

Desde Judas, obviamente, não se sentia atraído por Cristo em um nível espiritual, por que 

ele segui-Lo? Por um lado, Judas, como muitos de seus compatriotas judeus, 

fervorosamente esperava que Jesus iria derrotar os romanos e restaurar a soberania 

política de Israel Mas Judas também foi motivado pela ganância, o desejo de poder e 

ambição mundana. Como um do círculo interno dos seguidores de Jesus, ele sem dúvida 

esperava uma posição importante no reino restaurado (como fizeram os outros discípulos 



a princípio; cf. Mt 20: 20-24.). Judas não estava interessado no reino pelo amor de 

salvação, mas para o que ele esperava sair dela; ou seja, a riqueza, poder e prestígio. 

Conforme o tempo passava, Judas tornou-se cada vez mais desiludidos. Jesus não 

mostrou sinais de se tornar o messias político e militar conquistando ele fervorosamente 

esperava. De fato, Cristo tinha rejeitado a tentativa do povo para fazê-lo rei (João 6: 14-

15). O Senhor salientou a dimensão espiritual do reino, enquanto Judas ansiosamente 

aguardado uma terrena, político e econômico. Mas ele escondeu o desencanto crescente 

por trás de uma fachada de hipocrisia. 

Apenas alguns dias antes da Última Ceia, no entanto, ocorreu um incidente que, 

aparentemente, foi a gota d'água para Judas. Em um jantar em Betânia, dado em 

homenagem de Jesus, Maria, irmã de Marta e Lázaro ungiu a Jesus com uma grande 

quantidade de perfume caro. Chocado e indignado, Judas protestou, indignada: "Por que 

este perfume não foi vendido por trezentos denários e não se deu aos pobres?"(João 12: 

5). Judas, é claro, nada para os pobres se importava; ele ", disse isto, não porque ele estava 

preocupado com os pobres, mas porque era ladrão e, como tinha a bolsa, que ele usou 

para furtar o que nela se lançava" (v. 6). Perder a oportunidade para desviar de que grande 

soma de dinheiro (trezentos denários totalizaram salários de um ano inteiro para um 

trabalhador médio) enfureceu Judas. Mas tão convincente era a sua aparência exterior de 

hipocrisia piedosa que o resto dos discípulos se juntou em seu protesto (Matt. 26: 8-9). 

Descontentamento crescente de Judas, em seguida, fervendo, ele imediatamente depois 

deste incidente "foi para os sumos sacerdotes e disse: 'O que você está disposto a me dar 

a traí-lo com você?' E eles pesaram trinta moedas de prata para ele A partir de então, ele 

começou a procurar uma boa oportunidade para trair Jesus. "(Mateus 26: 14-16.). Isso 

veio para dizer aos líderes onde seria à noite, longe das multidões. Judas já não podia 

conter sua amargura e desilusão, que derramou por diante em traição segredo Mas a 

traição de Judas não permanecem escondidos por muito tempo, porque Jesus iria expô-

la. A definição que o Senhor escolheu para desmascarar o traidor foi a sua última refeição 

com os discípulos na noite antes de sua morte. Jesus lhes havia ensinado a importância 

do serviço humilde através de Seu exemplo de lavar seus pés (João 13: 1-17). Então Ele 

concluiu a lição, proclamando: "Se você sabe essas coisas, você é abençoado, se você 

fazê-las" (v. 17). Agora, nos versículos 18 a 30, o diálogo se volta para o traidor. Jesus 

contrasta os onze discípulos fiéis eternamente abençoada com o traidor eternamente 

miserável, Judas. A passagem pode ser dividido em quatro seções: a traição antecipado 

(pelo Antigo Testamento), a traição anunciada (por Cristo), os Doze surpreendeu (com a 

notícia), e o traidor dirigida (pelo Senhor). 

A Traição antecipada 

". Eu não falo de todos vocês que eu sei o que eu ter escolhido, 

mas é que a Escritura pode ser cumprida," Quem come a minha 
pão, levantou contra mim o calcanhar. "(13:18) 

Jesus queria ter certeza de que o resto dos discípulos entenderam quando a traição e prisão 

ocorreu que Ele não era uma vítima surpresa da traição de Judas. Eles podem se perguntar 

por que ele escolheu Judas, e como Ele poderia ter julgado mal tão completamente seu 

caráter. Portanto, o Senhor esclareceu Sua declaração anterior de que os discípulos 

estavam espiritualmente limpo (13.10). No entanto, ele fez não falar de todos eles; em 



Sua onisciência (cf. 2: 24-25) "Ele sabia o que o traía, por esta razão Ele disse: 'Nem todos 

estais limpos'" (v. 11) serão exigidos apenas os que Ele havia escolhido (cf. 15,16). 

Jesus não foi pego de surpresa; "Ele não foi o enganado e vítima indefesa de traição 

insuspeita, mas foi enviado por Deus para realizar o propósito de Deus vai para a frente 

com calma e sem medo, para fazer o que Deus tinha planejado para ele fazer" (Leon 

Morris, O Evangelho Segundo João, O Novo Comentário Internacional sobre o Novo 

Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 623). O Senhor escolheu deliberAdãoente 

Judas assim que a Escritura pode ser cumprida (cf. 17:12). A Escritura o Senhor 

especificamente citado como sendo cumprida na traição de Judas, "Quem come a 

minha pão, levantou contra mim o calcanhar" (ou, em vernáculo moderno ", me 

chutou quando eu estava para baixo") é o Salmo 41: 9. Davi lamentou sua traição por fim, 

companheiro de confiança (aquele que tinha compartilhado uma refeição com ele, um 

símbolo de comunhão íntima), possivelmente Aitofel (2 Sm. 15:31), como fontes 

rabínicas sugerir. Outro salmo que pode se referir a traição de Davi durante os dias negros 

da revolta de Absalão é o Salmo 55. Nos versículos 12-14 Davi escreveu, 

  

Pois não é um inimigo que me afronta, 
Então eu poderia suportá-lo; 
Também não é aquele que me odeia quem se exaltou contra mim, 
Então eu poderia me esconder dele. 
Mas é você, um homem meu igual, 
O meu companheiro e meu amigo íntimo; 
Nós, que teve a doce comunhão juntos 
Entramos na casa de Deus no meio da multidão. 

  

Em ambos os salmos experiência de Davi aponta para a traição de Messias. Zacarias 11: 12-

13 também prevê a traição de Judas, mesmo dando a quantidade exata de dinheiro que ele iria 

receber e o que ele iria fazer com ele depois (cf. Mt 27:. 3-10): 

Eu disse-lhes: "Se é bom aos teus olhos, dá-me o meu salário; mas se não, não importa!" E 

pesaram trinta moedas de prata como o meu salário. Então o Senhor me disse: "Jogue isso 

ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles." E tomei as trinta moedas de prata 

e jogou-os ao oleiro na casa do Senhor. 

Assim, muito antes de Judas nasceu, sua duplicidade estava previsto e projetado no plano 

eterno de Deus. 

Mas o papel de Judas no plano divino não era algo além de seu próprio desejo; ele não 

era um robô, programado para trair Jesus contra a sua vontade. Judas escolheu livremente 

para fazer o que ele fez, e foi totalmente responsável por seus atos. A mesma tensão entre 

a soberania divina e escolha humana é evidente em Judas de se tornar um discípulo. Ele 

optou por seguir a Cristo, mas ele se tornou um seguidor de Cristo só porque Cristo 

escolheu para si (cf. Jo 15,16) -embora não, é claro, para a salvação. A traição de Judas 

foi pré-determinado, mas que em nada contradiz a verdade de que ele agiu por vontade 

própria. Jesus afirmou ambas as verdades quando Ele disse em Lucas 22:22: "Porque, na 

verdade, o Filho do homem vai, como foi determinado [a soberania de Deus], mas ai 

daquele homem por quem é traído [responsabilidade de Judas]!" O Deus soberano ", que 

faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade" (. Ef 1.11), usou os planos 



malignos de coração mau de Judas para trazer o bem de redenção (cf. Gen. 50:20; Sl. 

76:10). 

Judas teve todas as oportunidades para se converter do seu pecado. Grande parte do 

ensinamento de Cristo aplicada diretamente a ele, como as parábolas do injusto mordomo 

(Lucas 16: 1-13) e a veste nupcial (Mt 22: 11-14.); e pregação de Jesus contra o amor ao 

dinheiro (Mt 6:. 19-34), a ganância (Lucas 16:13), e orgulho (Matt. 23: 1-12). Judas 

também ouviu declaração sincera do Senhor aos Doze: "Será que eu mesmo não escolhi 

a vós os doze anos, e ainda um de vós é um diabo?" (João 6:70), e sua advertência do 

julgamento terrível que aguardava o traidor: "ai daquele homem por quem o Filho do 

homem é traído Teria sido bom para esse homem se não houvera nascido" (Mt . 26:24). E 

ele tinha acabado de ouvir Jesus declarar que nem todos os discípulos ficaram limpos 

espiritualmente (v. 10). Mas tudo isso deixou Judas impassível. Ele resolutamente 

endureceu o seu coração e se recusou a se arrepender. 

A Traição Anunciado 

. "A partir de agora eu estou lhe dizendo antes que venha a 

acontecer, para que, quando acontecer, você pode acreditar que 

eu sou Ele verdade, em verdade vos digo que, quem recebe aquele 

que eu enviar a mim me recebe; e quem a mim me recebe, recebe 

aquele que me enviou ". Quando Jesus disse isso, Ele tornou-se 

problemático em espírito, e declarou: "Em verdade, em verdade 
vos digo que, que um de vós me há de trair." (13: 19-21) 

Como observado no ponto anterior, Jesus queria ter certeza de que a traição de Judas não 

iria abalar a fé dos outros discípulos nEle. Ao contar a eles sobre isso antes que veio a 

acontecer, Ele assegurou que no futuro eles poderiam olhar para trás e saber que Ele 

sabia tudo o que ia acontecer. Assim, quando fez a traição ocorrer, os discípulos, 

embora dispersa e medrosa, reconheceria sua presciência onisciente (cf. 2,25) e crer na 

Sua divindade. Como tinha feito antes no Evangelho de João (por exemplo, 8: 24,28,58), 

Jesus tomou para si o nome divino de Deus em Êxodo 3: 13-14, I am (a palavra Ele não 

aparece no texto grego ). 

À primeira vista, a declaração de Jesus, verdade, em verdade vos digo que, quem 

recebe aquele que eu enviar a mim me recebe; e quem me recebe, recebe aquele que 

me enviou (cf. Mt 10:40;. Marcos 9:37; Lucas 10:16) parece estar desconectado do 

contexto. No entanto, após uma reflexão mais aprofundada a ligação se torna evidente. Os 

discípulos (a onze) ficaria chocado por predição de Jesus que um deles o trairia. Eles 

podem pensar que ter um traidor no meio deles iria destruir a sua credibilidade como um 

grupo e acabar com a sua missão. Além disso, se o Senhor foi traído a sua morte, a sua 

esperança para o estabelecimento imediato do reino messiânico terrena iria morrer com 

Ele. 

Mas o Senhor, deixando cair esta declaração para o meio de referências a Judas, 

tranquilizou os onze apóstolos que a traição de Judas não anularia sua comissão; Ele ainda 

estava indo para enviar -los como Seus representantes do mundo. O próprio título que 

Cristo deu a eles (Lucas 6:13) enfatiza que a verdade; a palavra grega traduzida "apóstolo" 

( apostolos ) refere-se a um mandado de ter a plena autoridade da pessoa que o enviou, 

muito parecido com um embaixador hoje. Mas, ainda que os apóstolos tinham uma 



autoridade única e intransferível (cf. Ef. 2:20), todos os crentes representam Jesus Cristo 

no mundo. Como Paulo lembrou aos Coríntios: "Nós somos embaixadores da parte de 

Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo através de nós"; implorando pecadores 

"em nome de Cristo [a] se reconciliar com Deus" (2 Cor 5:20;. cf. Ef. 6:20). Como 

cidadãos do céu (Fp. 3:20), os crentes representam seu Rei a um mundo de pecadores 

perdidos, entre os quais elas vivem ", como peregrinos e forasteiros" (1 Pedro 2:11). 

Depois de preparar os discípulos por garantindo-lhes que eles continuariam a ser Seus 

representantes, Jesus tornou-se problemático em espírito, e declarou: "Em verdade, 

em verdade vos digo que, que um de vós me há de trair." Troubled traduz uma forma 

do verbo tarasso , uma forte palavra usada figurativamente para falar de turbulência 

mental ou espiritual grave. Ele descreve 'terror ao ver o Senhor andando sobre as águas 

(Mat. 14:26), o medo de Zacharias quando o anjo Gabriel apareceu para ele no templo 

(Lucas 01:12), os discípulos dos discípulos medo quando Jesus apareceu para eles depois 

da ressurreição (Lucas 24:38), a profunda angústia da alma de Jesus no túmulo de Lázaro 

(João 11:33), e Sua angústia com a perspectiva de enfrentar a cruz (João 12:27). 

Várias coisas incomodado o Senhor; Seu amor não correspondido por Judas, a ingratidão 

de Judas para toda a bondade, Ele lhe havia mostrado, a presença maléfica de Satanás, 

que em breve possuir Judas (v. 27), o destino terrível que aguardava Judas no inferno, e 

o conhecimento de que a traição faria levá-Lo para a cruz, com o seu pecado de rolamento 

(2 Cor. 5:21) e separação do Pai (Mat. 27:46). "No presente passagem, as emoções de 

Jesus mostram-se em um estado de agitação, todo o seu eu interior em convulsão com o 

pensamento de um dos seus seguidores mais próximos traí-lo aos seus inimigos" (Andreas 

J. Köstenberger, João, Baker Exegetical Comentário no Novo Testamento [Grand 

Rapids: Baker, 2004], 413). Tal seriam as conseqüências terríveis da traição Jesus agora 

abertamente declarado. 

A Surpresa dos doze 

Os discípulos começaram a olhar um para o outro, em uma perda 

de saber de qual Ele estava falando. Não estava reclinado no seio 

de Jesus um de seus discípulos, a quem Jesus amava. Então Simão 

Pedro fez um gesto para ele, e disse-lhe: "Diga-nos quem é de 

quem ele está falando." Ele, recostando-se, portanto, sobre o peito 
de Jesus, disse-lhe: "Senhor, quem é?" (13: 22-25) 

Atordoado pelo D.C Jesus, os discípulos (com exceção de Judas, é claro) foram lançadas 

em confusão, como DACarson sugere: 

O Doze já estavam um pouco desorientado por alusões de Jesus a seu sofrimento e morte, 

as categorias que ainda não conseguia conciliar com a sua convicção de que ele era o 

Messias prometido.Referências Sem dúvida, a traição e infidelidade parecia semelhante 

obscura. Talvez alguns se perguntou se Jesus estivesse se referindo aos discípulos de 

apenas fora do ringue dos Doze; outros podem ter se perguntado se a traição seria 

acidental. Talvez a noção de traição não parecia muito ameaçador para eles, uma vez que 

o seu Mestre poderia acalmar tempestades, ressuscitai os mortos, alimentar os famintos, 

curar os enfermos. Que possível desastre poderia acontecer a ele que ele não poderia 

retificar? ( O Evangelho Segundo João, O Pillar New Testament Commentary (Grand 

Rapids: Eerdmans, 1991), 472) 



Obviamente, uma vez que estavam sozinhos no quarto com Jesus (cf. Mt 26:20; Marcos 

14:. 17-20; Lucas 22:11, 14-15), eles sabiam que um deles e um daqueles com quem 

tinham vivido e ministrado por mais de três anos, um daqueles cujos pés Jesus tinha 

lavado, um dos escolhidos para sermos Seus embaixadores-ia fazer o impensável e traí-

lo. Mas qual? É uma homenagem à eficácia da hipocrisia de Judas (e Jesus gentilmente a 

tratá-lo de forma diferente das outras onze discípulos) que ninguém suspeitava dele. Em 

vez de imediatamente acusando Judas, os discípulos começaram a olhar um para o 

outro, em uma perda de saber de qual Ele estava falando. Marcos registra que "eles 

começaram a entristecer-se e dizer a Ele, um por um: 'Certamente não eu?" "(Marcos 

14:19) -mesmo" Judas, que o traía, disse: "Com certeza não sou eu, Rabi?" (Mat. 26:25), 

mantendo assim sua hipocrisia enganosa até o fim. Lucas acrescenta que " eles 

começaram a discutir entre si qual deles pode ser que ia fazer essa coisa "(Lucas 22:23). 

Pode-se apenas de saber o que Judas disse. 

Uma vez que os discípulos não tinham idéia de quem o traidor poderia ser, para 

demonstrar a competência de hipocrisia de Judas, Pedro longamente tomou a iniciativa 

de descobrir. Mas ao invés de pedir ao Senhor diretamente, ele virou-se para o discípulo 

que estava reclinado no seio de Jesus (deitada ao lado dele na mesa da ceia) a quem 

Jesus amava. Isso foi discípulo amado João, que nunca nomes-se em seu evangelho. Seu 

profundo amor por Jesus está em contraste gritante com intenso ódio de Judas. (Para 

provas de que o discípulo amado foi o apóstolo João, ver João 1-11, A Commentary 

MacArthur Novo Testamento. [Chicago: Moody 2006], 6-7) Supondo que João sabia 

quem era o traidor, Simão Pedro fez um gesto para ele para atrair sua atenção e lhe 

disse: "Diga-nos quem é de quem ele está falando." Mas João não sabia, então ele se 

inclinou para trás, portanto, sobre o peito de Jesus e sussurrou -lhe: "Senhor, quem 

é?" 

O Traitor Endereçada 

Jesus, então, respondeu: "Esse é o único para quem eu molhará o 

bocado e dar-lhe a ele." Então, quando ele tinha mergulhado o 

bocado, Ele tomou e deu-o a Judas, filho de Simão 

Iscariotes. Após o bocado, Satanás entrou então para ele. Por isso 

Jesus disse-lhe: "O que você faz, fá-lo depressa." Agora ninguém 

dos que estavam à mesa percebeu a que propósito que Ele tinha 

dito isso a ele. Para alguns estavam supondo, como Judas tinha a 

bolsa, que Jesus estava dizendo a ele: "Compre as coisas que 

temos necessidade para a festa"; ou então, que desse alguma coisa 

aos pobres. Então, depois de ter recebido o bocado saiu logo; E 

era noite. (13: 26-30) 

Evidentemente Jesus falou tão baixinho que só João ouviu quando Ele respondeu: 

"Essa é a única para quem vou mergulhar o pedaço e dar a ele" (veja a discussão de 

vv. 28-29 abaixo). O pedaço foi um pedaço de pão sem fermento, que foi mergulhado em 

uma mistura de ervas amargas, vinagre, água, sal, datas esmagados, figos e passas. Para 

ser dada a bocado pelo anfitrião era para ser escolhido para honra especial. Jesus, 

portanto, fez um gesto de honra para com Judas, mostrando bondade até o amargo fim 

(cf. Rom. 2: 4). Mas ele estava tão longe em sua apostasia que, mesmo após o 

Senhormergulhado o bocado ... e deu-o a Judas coração do traidor desgraçado 



permaneceram implacavelmente endurecido. Judas rejeitou último gesto de amor de 

Cristo para ele, assim como ele tinha todas as anteriores para três anos. 

Naquele momento, o dia da salvação (cf. 2 Cor 6: 2.) Terminou por Judas; inferno chegou 

como Satanás entrou então em ele. (O DMal evidentemente ganhou o controle direto 

sobre Judas em duas ocasiões: pouco antes da traição foi organizado [Lucas 22: 3]., E 

agora como ele estava prestes a ser levada a cabo) A misericórdia divina deu lugar ao 

julgamento divino e Judas foi, em essência entreguei a Satanás (cf. 1 Cor 5: 5; 1 Tm 

1:20..). Ele havia rejeitado o amor de Cristo pela última vez, e sua condenação eterna foi 

selado. FF Bruce escreve: 

A ação de Jesus, em singularização Judas para uma marca de favor especial, pode ter sido 

concebido como um apelo final para ele a abandonar seu plano traiçoeiro e desempenhar 

o papel de um verdadeiro discípulo. Até aquele momento, a sorte não tinha sido 

irrevogavelmente elenco. Se Judas hesitou por um segundo, que era apenas para o aço-se 

a exercer a sua resolução fatal, para se tornar o instrumento dispostos de Satanás enquanto 

que ele poderia ter sido o seguidor livre e mensageiro de seu Mestre. Satanás não poderia 

ter entrado nele se ele não lhe concedeu a admissão. Se ele tivesse sido capaz de dizer 

"não" ao adversário, todo o poder de intercessão de seu Mestre estava disponível para ele 

lá e, em seguida, para fortalecê-lo. Mas, quando a vontade de um discípulo se torna 

traidor, quando o auxílio espiritual de Cristo é recusada, a condição da pessoa está 

desesperada, de fato. ( O Evangelho de João [Grand Rapids: Eerdmans, 1983], 290) 

Uma vez que Judas tinha irrevogavelmente cruzou essa linha, Jesus o despediu, dizendo-

lhe: "O que você faz, fá-lo depressa" (cf. Mat. 26:50). Jesus controlado todos os 

detalhes da sua morte, provar a verdade da sua declaração, "Ninguém ma tira de mim, 

mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho autoridade para a dar, e tenho autoridade para 

tomá-lo -se novamente. Este mandamento recebi de meu Pai "(João 10:18). Cristo estava 

prestes a instituir a Ceia do Senhor e Ele não estava indo para tê-lo marcado por Judas (e 

de Satanás) presença. Como observado acima, evidentemente, apenas João ouviu Jesus 

dizer como Ele chama a atenção para o traidor (e mesmo que ele não pode ter percebido 

que a traição era iminente). Daí ninguém dos que estavam à mesa percebeu a que 

propósito que Ele tinha dito isso para Judas. Eles só poderia especular que como Judas 

tinha a bolsa, que Jesus estava dizendo a ele: "Compre as coisas que temos 

necessidade para a festa"; ou então, que desse alguma coisa aos pobres (o que foi 

feito tradicionalmente na Páscoa). 

Depois de receber o pedaço e ouvir palavras de demissão de Jesus, Judas saiu 

imediatamente. Agora que ele tinha sido exposto como o traidor, ele sabia que tinha que 

agir rapidamente, antes que toda a trama entrou em colapso. Ele, evidentemente, foi direto 

para o Sinédrio e disse-lhes que o "momento oportuno" (Marcos 14:11), quando eles 

poderiam prender Jesus "para além da multidão" (Lucas 22: 6) tinha finalmente 

chegado. Judas sabia que após a refeição Jesus ", como era seu costume" (Lucas 22:39), 

teria cabeça para o Monte das Oliveiras. Ele sabia a localização exata do Getsêmani, "para 

Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos" (João 18: 2). Nota de João 

que era de noite é mais do que a reminiscência de uma testemunha ocular; ele tem um 

significado mais profundo. Não só teve escuridão desceu sobre Jerusalém, mas também 

sobre o coração de Judas. Ele agora estava completamente sob o domínio do poder das 

trevas (cf. Lucas 22:53; Atos 26:18; 2 Cor. 6: 14-15; Ef 6:12; Col. 1:13.). A próxima vez 



que Judas aparece na narrativa está na cabeça (Lucas 22:47) de quem vem para prender 

Jesus (João 18: 3-5). 

Várias lições emergem da trágica história da traição de Judas. Primeiro, Judas é o maior 

exemplo da história de oportunidades perdidas e privilégio desperdiçado. Ele ouviu Jesus 

ensinar dia sim, dia não.Além disso, ele teve a oportunidade de interagir pessoalmente 

com Ele. Ele testemunhou em primeira mão os milagres realizados por Jesus que provou 

que ele era Deus em carne humana. No entanto, Judas recusou o convite de Cristo para 

trocar a carga opressiva do pecado para o jugo suave de submissão a Deus (Mt 11: 28-

30.). 

Em segundo lugar, Judas é a ilustração acima de tudo para o perigo de dinheiro (1 Tm. 

6:10) amorosa. Dinheiro significava mais para ele do que a salvação eterna. 

Em terceiro lugar, Judas tipifica a vileza de traição espiritual. Em todas as épocas houve 

Judas, que professavam a seguir a Cristo, mas se voltou contra ele. A vida de Judas 

também é um lembrete da necessidade de auto-exame (2 Cor. 13: 5). 

Em quarto lugar, Judas era a prova viva de paciência, misericórdia e bondade de 

Cristo. Mesmo quando ele chegou com a máfia para prendê-lo, Jesus ainda abordadas 

Judas como "amigo" (Mat. 26:50). 

Em quinto lugar, o exemplo de Judas mostra que o diabo sempre vai estar no trabalho 

entre o povo de Deus. Jesus ilustrou que a verdade na parábola do joio e do trigo (Mat. 

13: 24-30, 36-43). 

Em sexto lugar, Judas comprova a letalidade da hipocrisia. Ele era um ramo infrutífero, 

lançado no fogo eterno do inferno (João 15: 6). 

Finalmente Judas demonstrou que há homens pecadores nada pode fazer para impedir a 

vontade soberana de Deus. Fora da aparente tragédia da cruz veio o triunfo da 

redenção; Aparente vitória de Satanás era, na realidade, sua derrota final (Hb 2:14; 1 João 

3: 8.; Cf. Gn 3:15). Deus usou a traição de Judas para a Sua própria glória (cf. Gen. 50:20). 

Quando Judas vendeu Jesus aos Seus inimigos que ele estava em vigor a vender sua alma 

ao diabo. Nas palavras do poeta, 

  

Ainda como antigamente 
Homens por si só são fixados o preço 
Por trinta moedas Judas vendeu 
Ele mesmo, não Cristo 

  

 

 



49. O Padrão Supremo de amor sacrificial 

(João 13: 31-38) 

Portanto, quando ele tinha saído, Jesus disse: "Agora é o Filho do 

Homem glorificado, e Deus é glorificado nele;. Se Deus é 

glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e 

glorificá-lo imediatamente Filhinhos, Eu estou com vocês um 

pouco mais de tempo Você vai buscar-me;. e como eu disse aos 

judeus, agora eu também digo a você: 'Para onde eu vou, vós não 

podeis ir.' Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos 

outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos 

outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se 

tiverdes amor uns aos outros. " Simão Pedro disse-lhe: "Senhor, 

para onde vais?" Jesus respondeu: "Para onde eu vou, você não 

pode seguir-me agora, mas você vai seguir mais tarde." Pedro 

disse-lhe: "Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a 

minha vida por você." Jesus respondeu: "Darás a tua vida por 

mim? Em verdade, em verdade vos digo que, um galo não cantará 
antes que você me negará três vezes." (13: 31-38) 

Ao longo da história as pessoas se identificaram como seguidores de Jesus Cristo por 

várias marcas externas, tais como roupas especiais ou mesmo cortes de cabelo 

distintas. Em tempos mais recentes têm usado alguns alfinetes de lapela, cruzes ou outras 

jóias, vestiu a roupa com um tema cristão, afixada no vidro traseiro cristãos adesivos em 

seus carros, ou bebeu o seu café fora de canecas estampadas com um logotipo Cristão. 

Estes monitores externos de lealdade a Cristo não são necessariamente errado, e, por 

vezes, pode ser útil para chamar a atenção para um de testemunho cristão Mas não é tão 

superficial, para fora símbolos que, finalmente, marcam um verdadeiro seguidor de Jesus 

Cristo; é as atitudes internas do coração (Mat. 5: 8; Lucas 08:15; Atos 15: 9; 16:14; Rom 

02:29; 10: 9-10.; 2 Cor. 4: 6; 2 Tm . 2:22; Hb. 10:22).Somente aqueles cujos corações 

foram transformados pela graça redentora de Deus são Seus filhos (João 3: 3-8.; 2 Cor 

5:17; Tito 3: 5; 1 Pedro 1: 3,23). 

Que os resultados da transformação interior, numa vida transformada, o fruto externo do 

que é visto no comportamento de um crente, incluindo ambas as atitudes e ações. Essa 

fruta é detalhado em passagens como Gálatas 5: 22-23; Efésios 5: 9; e Colossenses 3: 12-

15 (cf. Lc 6: 43-45), mas, em seu nível mais básico, esta fruta pode ser resumida em uma 

palavra: amar. Porque os cristãos foram regenerados pelo poder do Espírito Santo (Tito 

3: 5-7), são aqueles que realmente amam a Deus e amar os outros (cf. Rm 12, 9-21; 1 Cor. 

13: 3-8; 1 Pedro 1: 22-25.; 1 João 4: 7 -11). Eles são aqueles que estão habilitados a 

obedecer os maiores mandamentos - "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, 

e de toda a tua alma e com toda tua mente, e com toda a tua força." O segundo é este: 

'Amarás o teu próximo como a ti mesmo "(Marcos 12: 30-31). Ao contrário do não 

redimido, que odeiam a Deus e amar a si mesmos (cf. Ef. 2: 1-3), os cristãos amam ao 

Senhor (cf. João 8:42) e também amar os outros (cf. Fl 2, 1-5.). 

Amor por nosso Deus trino é mais claramente demonstrado não através da boca para fora, 

mas por meio da obediência. O próprio Jesus explicou aos seus discípulos: "Se me amais, 



guardareis os meus mandamentos" (João 14:15), e, posteriormente, lhes disse: "Vós sois 

meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando" (João 15:14) . Para uma multidão de judeus 

que supostamente tinha acreditado nele, Jesus disse: "Se vós permanecerdes na minha 

palavra, sois verdadeiramente meus discípulos; e conhecereis a verdade, ea verdade vos 

libertará." A obediência é a demonstração visível do amor genuíno por Cristo.Assim, 

como João escreveu em sua primeira epístola, 

Nisto conhecemos o que temos vindo a conhecê-Lo, se guardarmos os seus 

mandamentos. Aquele que diz: "Eu vim a conhecê-lo", e não guarda os seus 

mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está nele, mas qualquer que guarda a sua 

palavra, nele o amor de Deus tem realmente sido aperfeiçoado. Nisto conhecemos que 

estamos nele: aquele que diz que permanece nele, esse deve-se a caminhar na mesma 

maneira como Ele andou. (1 João 2: 3-6) 

A Bíblia adverte repetidamente daqueles que alegam ser discípulos de Cristo, mas não 

são (cf. Jo 2: 23-24; 6: 60-66; 12: 25-26). 

Jesus retratado discípulos falsos como sementes que caíram à beira do caminho, em solo 

rochoso, ou entre espinhos (Mat. 13: 3-7), joio crescem ao longo de trigo (Mat. 13: 24-

30), peixe ruim que são jogados fora ( Mat. 13: 47-48), cabras condenados à punição 

eterna (Mt 25:. 33,41), virgens loucas excluídos do banquete de casamento (Mt 25: 1-

12.), servos inúteis que enterram o talento de seu mestre em o chão (Mt 25: 24-30; cf. 

Lucas 19:. 11-27), e aqueles que ficaram do lado de fora quando o chefe da casa fecha a 

porta (Lucas 13: 25-27). O escritor de Hebreus refere a eles como os que manifestam um 

perverso coração de incredulidade pelo afastamento de Deus (Heb. 3:12), que continuam 

a pecar deliberAdãoente depois de receber o conhecimento da verdade (Heb. 10:26), e 

que caem longe da verdade para a condenação eterna (Heb. 10:39). Em sua primeira 

epístola João descreveu-os como apóstatas que deixam a comunhão dos crentes (1 João 

2:19). Como Demas, que professam amar a Cristo, mas na realidade eles amam o mundo 

presente (2 Tim 4:10; cf. 1 Jo. 2: 16-17). 

O que faz falsos discípulos tão difícil de detectar é que muitas vezes eles têm os 

indicadores externos de discípulos genuínos, tais como moralidade visível, um 

conhecimento intelectual da Bíblia, e até mesmo um nível de envolvimento na vida fora 

da igreja. 

Mas essas coisas são neutras; eles nem comprovar nem refutar a autenticidade da fé de 

uma pessoa. O jovem rico foi para o exterior moral (Matt. 19: 16-21), mas passou longe 

de seu encontro com Cristo de luto e não salvo (v 22).. Jesus denunciou os fariseus como 

"sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão 

cheios de ossos de mortos e de toda imundícia" (Mat. 23:27)."Então, você, também," Ele 

continuou: "por fora parecem justos aos homens, mas por dentro estais cheios de 

hipocrisia e de iniqüidade" (28 v.). Paulo apontou que ambos os gentios (Rom 1:21.) E 

judeus (Rom. 2:. 17ss) pode ter um conhecimento intelectual da verdade de Deus e ainda 

ser salvos. Nem é o envolvimento ativo no ministério um indicador confiável da fé 

salvadora. Em Mateus 7: 22-23 Jesus advertiu: "Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, 

Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? 

E em teu nome não fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi: 'Nunca vos conheci; 

afastar mim, vós que praticais a iniqüidade "." Tanto Judas (Mateus 27: 3.) E Félix (Atos 

24:25) convicção experiente do pecado, mas manteve-se não salvo . Tomar a decisão de 



seguir a Cristo não é necessariamente um sinal de genuína, a fé salvadora quer. O solo 

rochoso na parábola dos solos imagens "aqueles que, ao ouvirem, recebem a palavra com 

alegria; e estes não têm raiz firme, pois eles acreditam por algum tempo, e no tempo da 

tentação se desviam" (Lucas 8:13 ). Da mesma forma, "a semente que caiu entre os 

espinhos, esses são os que ouviram e, como eles entram em seu caminho, são sufocados 

com preocupações e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com a maturidade" (v. 14 

). 

João Batista desafiou seus ouvintes a "frutos dignos de arrependimento" (Mateus 3: 8.) E 

Paulo pregou que as pessoas devem realizar "ações apropriadas ao arrependimento" (Atos 

26:20) -demonstrating um amor por Deus (Lucas 10 : 27; Rom 8,28), que se evidencia 

em abandonar o pecado (Provérbios 28:13; 2 Cor 7:10), retratando humildade genuína (Sl 

51:17; Mt 5:..... 3), que está sendo cometido à oração (Lucas 18:. 1; 1 Tessalonicenses 

5:17), exibindo abnegação (1 João 2: 9-10; 3: 14-18), separando-se do mundo (Tiago 4: 

4; 1 João 2:15 -17), crescendo espiritualmente (Lucas 8:15; João 15: 1-2), sendo obediente 

(Matt 07:21; 1 João 2: 3-5.), e cultivar o desejo pela Palavra de Deus (1 Pedro 2: 1-3). 

A partir de 13:31 e funcionando até o final do capítulo 16, Jesus deu um discurso de 

despedida para os onze apóstolos (Judas ter sido demitido [13:27, 30]). Carga final do 

Senhor para os homens que exercem a Seu trabalho incluiu instruções, promessas, avisos 

e mandamentos. Nesta seção do que discurso de abertura, o Senhor destaca a marca 

premier daqueles que são seus verdadeiros discípulos, ou seja, sincero, amor altruísta. 

Esta passagem enfatiza o padrão supremo de amor que, incidindo sobre a pessoa e obra 

do próprio Cristo. A expressão profunda, o exemplo mais proeminente, e poderosa 

extensão do amor sacrificial de Cristo são cada um exibido nesses versículos. Eles 

ilustram a qualidade do amor que é caracterizar aqueles que se dizem seus discípulos. 

A profunda expressão do amor de Cristo 

Portanto, quando ele tinha saído, Jesus disse: "Agora é o Filho do 

Homem glorificado, e Deus é glorificado nele;. Se Deus é 

glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e 

glorificá-lo imediatamente Filhinhos, Eu estou com vocês um 

pouco mais de tempo Você vai buscar-me; e, como eu disse aos 

judeus, agora eu também digo que, "(13: 31-33)." Para onde eu 
vou, vós não podeis ir. ' 

Mais alta expressão do amor é auto-sacrifício. Como o Senhor diria mais tarde a seus 

discípulos: "Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a sua vida pelos seus 

amigos" (João 15:13; cf. 10:11).Nessa mesma linha, o apóstolo João escreveu em sua 

primeira epístola: "Nós conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós; e nós 

devemos dar a nossa vida pelos irmãos" (1 João 3:16). Jesus, portanto, apontou para sua 

crucificação iminente, a fim de sublinhar o que Ele estava prestes a ensinar os discípulos 

a respeito do amor. 

Nesta passagem, Jesus viu a sua morte em termos de glorificação que dela 

resultam. Embora a crucificação foi o ponto de sua maior humilhação (. Fp 2: 8), ele 

também foi o evento pelo qual Ele é mais glorificado (cf. João 17: 4-5; Fp 2: 9-11.). Todo 



o seu ministério apontou para a cruz (Marcos 10:45), tornando-se o clímax glorioso da 

vida que ele viveu em perfeita consonância com a vontade do Pai. 

Com Judas irrevogavelmente empenhada em traí-Lo, Jesus despediu-o (v. 30). Só 

então, quando ele saiu, o Senhor começar seu discurso de despedida para os onze 

apóstolos restantes. Com a cruz apenas algumas horas de distância, os pensamentos de 

Jesus virou-se para a plenitude da glória que aguardava na presença do Pai (João 17: 

5). Ele fez três declarações sobre essa glória que Ele logo reassumir. 

A primeira afirmação, "Agora é o Filho do Homem glorificado" (cf. Dan. 7: 13-14), 

refere-se a Sua morte na cruz, no dia seguinte. A cruz parecia ser uma derrota vergonhosa, 

desastroso para Jesus. No entanto, foi por meio da cruz, onde Ele deu a vida pelos 

pecadores, que a glória de Cristo foi exibido mais claramente. Em Atos 3:13 Pedro 

declarou que as mesmas pessoas que tinham crucificado Jesus, "O Deus de Abraão, 

Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vós entregastes 

e rejeitado na presença de Pilatos , quando ele havia decidido soltá-lo. " 

Jesus foi glorificado através da cruz de várias maneiras. Em primeiro lugar, a Sua morte 

comprou a salvação ao satisfazer as exigências da justiça de Deus para todos os que crêem 

nEle. Paulo escreveu aos Colossenses que Deus, "tendo cancelado o escrito de dívida que 

consiste em decretos contra nós, que era hostil a nós ... tomou-o para fora do caminho, 

cravando-o na cruz" (Colossenses 2: 14; cf. 1: 19-22; Rom 3:25; 5:... 8-9; Ef 2:16; Hb 

2.17; 1 João 2: 2; 04:10). A morte de Jesus Cristo também destruiu o poder do pecado; por 

"enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como oferta pelo 

pecado, [Deus] condenou o pecado na carne" (Rom. 8: 3; cf. 6: 6). Por fim, sua morte 

destruiu o poder de Satanás, encerrando o reinado de terror de "aquele que tinha o poder 

da morte" (Hb 2:14; cf. Is 25: 1 Cor 15, 8; Hos 13:14.... : 54-57; 2 Tm 1:10; 1 João 3: 8.). 

Não só foi Jesus glorificado por meio de Sua morte, Deus também foi glorificado 

n'Ele. Por meio da cruz, gloriosa natureza de Deus foi supremamente colocar em 

exposição. 

Em primeiro lugar, a morte de Cristo exibido o poder de Deus. O ódio diabólico de 

Satanás e as maldades do mundo desesperado tentou com todas as suas forças para 

destruir Jesus Cristo, mas não conseguiu. Deus manifesta o Seu poder, ressuscitando-o 

dentre os mortos (Atos 03:15; 04:10; 13:30; Rom. 10: 9; Gal. 1: 1; Col. 2:12; 1 Pedro 

1:21), assim destruir o poder de Satanás, o pecado ea morte. 

Em segundo lugar, a morte de Cristo declarou a justiça de Deus. A pena por violação de 

Sua santa lei "pecadores tinha que ser pago, e uma vez que" o salário do pecado é a morte 

"(Rom. 6:23), alguém tinha que morrer. Portanto, "o Senhor fez com que a iniqüidade de 

nós todos a cair sobre [Cristo]" (Is 53:... 6; cf. v 11; Heb 9:28; 1 Pedro 2:24). Foi somente 

através do sacrifício de Seu Filho que Deus poderia "ser justo e justificador daquele que 

tem fé em Jesus" (Rom. 3:26). 

Em terceiro lugar, a morte de Cristo revelou a santidade de Deus. Nunca Deus manifestar 

claramente a Sua santa ódio ao pecado do que no sofrimento e na morte de Seu Filho. O 

Pai ama o Filho com um amor infinito. No entanto, quando Jesus se tornou uma maldição 

para os crentes na cruz (Gl. 3:13), o Pai, cujo "Os olhos são tão puros para aprovar o mal, 

e ... não pode olhar na maldade com favor" (Hab. 1:13 ), se afastaram Dele. Isso fez com 



que Jesus a gritar em agonia, "Meu Deus, Meu Deus, por que me desamparaste?" (Mat. 

27:46). 

Em quarto lugar, a morte de Cristo expressa a fidelidade de Deus. A partir do momento 

da desobediência de Adão e Eva mergulhou a raça humana em pecado, Deus prometeu 

um Redentor (Gen. 3:15; cf. Is 52: 13-53: 12.; Matt 1:21.). Mesmo que lhe custou o Filho 

único, Ele cumpriu a promessa. 

Finalmente, em sintonia com o tema geral desta passagem, a morte de Cristo foi a mais 

poderosa demonstração do amor de Deus em toda a história Aos Romanos Paulo 

escreveu: "Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando éramos 

ainda pecadores, Cristo morreu por nós "(Rm 5: 8.). "Nisto consiste o amor:" João 

acrescentou, "não fomos nós que amamos a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu 

Filho para propiciação pelos nossos pecados" (1 João 4:10; cf. vv 9,14;. Gal . 4: 4-5). 

A última declaração de Cristo fez a respeito de Sua glorificação, se Deus é glorificado 

nele, também Deus o glorificará em si mesmo, olha para além da cruz à Sua exaltação 

à mão direita do Pai (Mateus 26:64; Atos 2:33; 5.: 31; 7: 55-56; Rom 8:34; Ef 1:20; Cl 

3:... 1; Hebreus 1: 3,13; 8: 1; 10:12; 12: 2; 1 Pedro 3: 22). Paulo teve este aspecto da glória 

de Cristo em mente quando escreveu aos Filipenses: "Por esta razão, também, Deus o 

exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome" (Fil. 2: 9; cf. Atos 

2 .: 33; 7:55; Rm 8:34; Cl 3:. 1; Hebreus 1: 3; 10:12). Foi a esta glória que Jesus desejava 

voltar (João 17: 5). O Senhor poderia dizer que o Pai glorificá-lo imediatamente porque 

a Sua ressurreição e ascensão em breve seguir a cruz. Este foi "o gozo que lhe" para que 

Ele voluntariamente "suportou a cruz, desprezando a vergonha"; Sua coroação, quando 

Ele "assentou-se à destra do trono de Deus" (Heb. 12: 2). 

Mas glorificação de Jesus significava que ele teria de deixar os discípulos-a verdade que 

encontraram difícil de entender e aceitar (cf. 14: 1; 16:. 16-18; Mt 16: 21-22; Atos 1: 9-

11 ). Poucos dias antes o tinham ouvido advertir os judeus, "Por um pouco mais de tempo 

a luz está entre vós Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem;. 

Ele quem anda nas trevas não sabe para onde ele . Enquanto você vai ter a luz, crede na 

luz, para que vos torneis filhos da luz "(12: 35-36). Agora delicAdãoente usando o termo 

carinhoso TEKNIA (crianças pequenas), o Senhor lembrou os discípulos de que a 

realidade, dizendo-lhes, "Eu estou com vocês um pouco mais." Depois ele foi embora, 

que seria longa para a Sua presença visível, mas como Ele disse aos judeus (cf. 07:34; 

08:21), Ele agora ... também disse a eles, "Para onde eu vou, vós não podeis ir." 

Não só foi o Senhor deixando os discípulos, Ele também foi indo para onde eles não 

seriam capazes de segui-lo imediatamente. Ao contrário dos judeus incrédulos (07:34), 

no entanto, os discípulos um dia iria ver Jesus novamente (v 36;. 16:16). 

Os discípulos de Cristo amou profundamente e dependia Dele totalmente. Sabendo que 

Ele logo estaria deixando eles era doloroso e assustador. Sua morte iminente certamente 

não era o que eles teriam escolhido. E, no entanto, que era ao mesmo tempo o mais 

necessário e o ato mais amoroso Cristo poderia realizar em seu nome. Como o Senhor 

lhes havia ensinado antes, "Eu sou o bom pastor; o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas" 

(João 10:11). Ele veio para morrer por eles, e para todos os que crêem nEle. 



Na cruz, o amor de Deus por meio de Cristo foi colocado em exposição de forma 

irrepreensível e eternamente único (cf. João 3:16). No início deste capítulo, o Senhor 

tinha ilustrado Seu humilde, amor sacrificial, lavando os pés dos discípulos (13: 5-

15). Agora Ele apontou para o bem maior demonstração de Seu amor: o sacrifício cruz. É 

esta expressão infinita de amor que sustenta comando subsequente do Senhor. 

O exemplo mais proeminente do amor de Cristo 

"Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, 

assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 

Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor 
uns aos outros." (13: 34-35) 

Incumbência do Senhor para os onze apóstolos em certo sentido não era nova. O Antigo 

Testamento amor prescrito para Deus (Dt 6: 5.) (. Lev 19:18) e as pessoas, como o próprio 

Jesus afirmou (Matt. 22: 34-40). Mas foi um novo mandamento (cf. 1 João 2: 7-8; 3:11; 

2 João 5) no sentido de que ela apresentou um padrão mais elevado de amor-um com base 

no exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Os crentes enfrentam o difícil desafio de 

amar uns aos outros como Jesus amou -los (cf. 15: 12-13,17). Claro que, para amar 

assim é impossível para além do poder transformador da nova aliança (Jer. 31: 31-34). É 

só "porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que 

nos foi dado" (Rm 5:.. 5; cf. Gal 5,22) que os crentes podem amar como Jesus ordenou. 

O exemplo de Cristo do amor altruísta e sacrificial define o padrão supremo para os 

crentes a seguir. DA Carson escreve: 

O novo comando é simples o suficiente para uma criança a memorizar e apreciar, 

profundo o suficiente para que os crentes mais maduros são repetidamente constrangido 

com o quão mal eles compreendê-lo e colocá-lo em prática ... Quanto mais reconhecemos 

a profundidade de nosso próprio pecado, o mais reconhecemos o amor do 

Salvador; quanto mais nós apreciamos o amor do Salvador, o maior seu padrão 

aparece; quanto maior o seu padrão aparece, mais reconhecemos em nosso egoísmo, 

nossa selfcentredness inata, a profundidade do nosso próprio pecado. Com um padrão 

como este, nenhum crente pensativo pode nunca dizer, deste lado da parusia, "Eu estou 

mantendo perfeitamente a estipulação de base da nova aliança." ( O Evangelho Segundo 

João, O Pillar New Testament Commentary [Grand Rapids: Eerdmans, 1991]., 484. Os 

itálicos no original) 

Em Efésios 5: 2 Paulo exortou: "Andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou 

por nós." Tal amor é "paciente, ... é tipo e não é ciumento; ... não me gabar e não é arrogante, 

não age unbecomingly, que não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não leva em 

conta um errado sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade; tudo 

sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta "(1 Cor 13: 4-7.). Se a igreja já consistentemente 

amou assim, teria um forte impacto sobre o mundo. 

Em seu livro O Marcos da O Cristão, Francis Schaeffer listado duas maneiras práticas 

cristãos podem se manifestar amor um pelo outro. Eles podem fazê-lo pela primeira vez 

por estar disposto a se desculpar e pedir perdão daqueles a quem ofenderam. O que faz 

com que os mais afiados, disputas mais amargas no corpo de Cristo não são as diferenças 

doutrinárias, mas a maneira sem amor em que essas diferenças são tratadas. Estar disposto 



a pedir desculpas àqueles a quem temos ofendido é crucial para preservar a unidade do 

corpo de Cristo. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou que a reconciliação com outras 

pessoas é um pré-requisito para adorar a Deus: "Portanto, se você estiver apresentando 

sua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a 

sua oferta ali, diante da altar e vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e depois vem 

apresentar a tua oferta "(Mt 5: 23-24.). 

Uma segunda forma prática de demonstrar o amor é a concessão de perdão. À luz do 

perdão eterno que vem através da cruz, os cristãos devem estar ansioso para perdoar as 

ofensas temporais cometidos contra eles (Matt. 18: 21-35; cf. 06:12, 14-15). Porque o 

amor de Deus tem transformado coração dos crentes, eles são capazes de estender esse 

amor aos outros em perdão. "Nisto consiste o amor", escreveu João em sua primeira 

epístola: "não fomos nós que amamos a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho 

para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós 

devemos ameis uns aos outros "(1 João 4: 10-11). Em Lucas 17: 3-4. Jesus ordenou: 

"Tenha em seu guarda Se teu irmão pecar, repreende-o; e se ele se arrepender, perdoa-lhe 

E se pecar contra ti sete vezes no dia, e retorna a você sete vezes, dizendo: 'Estou 

arrependido', perdoa-lhe. " Em Efésios 4:32 Paulo escreveu: "Seja gentil com o outro, 

compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou" 

(cf. Col. 3:13). 

O mandamento do Senhor de amor se estende para além da igreja para abraçar todas as 

pessoas. A oração de Paulo aos Tessalonicenses era que "crescer e abundar em amor uns 

pelos outros, e para todas as pessoas" (1 Ts. 3:12). Ele exortou os gálatas a "fazer o bem 

a todas as pessoas, e especialmente para aqueles que são da família da fé" (Gl. 6:10). O 

escritor de Hebreus cobrado seus leitores: "Não vos esqueçais da hospitalidade, pela 

presente alguns hospedaram anjos sem o saber" (Heb. 13: 2). 

A declaração do Senhor, "por isso todos saberão que sois meus discípulos" , revela o 

efeito de 'crentes ter amor uns pelos outros: o mundo vai saber que pertencemos a Ele. A 

igreja pode ser ortodoxo em sua doutrina e vigoroso na sua proclamação da verdade, mas 

isso não vai convencer os incrédulos, a menos que os crentes se amam. De fato, Jesus deu 

ao mundo o direito de julgar se alguém é ou não um cristão com base em se ou não essa 

pessoa ama sinceramente outros cristãos. Francis Schaeffer escreve: 

A igreja deve ser uma igreja amorosa em uma cultura morrer .... No meio do mundo, no 

meio de nossa atual cultura morrer, Jesus está dando certo para o mundo. Após a sua 

autoridade que ele dá ao mundo o direito de julgar se você e eu somos cristãos nascidos 

de novo, com base em nosso amor para com todos os cristãos observável. 

  

Isso é muito assustador. Jesus volta-se para o mundo e diz: "Eu tenho algo a dizer para 

você Com base minha autoridade Eu dou-lhe um direito:. Você pode julgar se ou não um 

indivíduo é um cristão com base o amor que ele mostra a todos os cristãos ". Em outras 

palavras, se as pessoas vêm até nós e lança-se os dentes do juízo que nós não somos 

cristãos porque não demonstraram amor para com os outros cristãos, devemos entender 

que eles só estão exercendo uma prerrogativa que Jesus lhes deu. ( O Marcos da O 

Cristão [Downers Grove, Ill .: InterVarsity, 1970], 12-13) 



Uma de amor para os outros crentes também assegura que crente que sua fé é genuína. Como 

João escreveu: "Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os 

irmãos" (1 João 3:14; cf. 2:10; 4:12). 

A extensão poderosa do Amor de Cristo 

Simão Pedro disse-lhe: "Senhor, para onde vais?" Jesus 

respondeu: "Para onde eu vou, você não pode seguir-me agora, 

mas você vai seguir mais tarde." Pedro disse-lhe: "Senhor, por 

que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por 

você." Jesus respondeu: "Darás a tua vida por mim? Em verdade, 

em verdade vos digo que, um galo não cantará antes que você me 
negará três vezes." (13: 36-38) 

O diálogo de Jesus com Pedro ilustra duplamente a extensão do amor de Cristo, tornada 

possível por meio de Seu sacrifício na cruz. Por um lado, a conversa demonstrou a 

importância eterna do amor de Cristo, porque Ele garantiu a vida eterna de Seus 

discípulos. Por outro lado, também evidenciou a força do amor de Cristo, uma vez que 

iria revelar maior do que a covardia desleal de Pedro (e os outros discípulos). 

Perturbado com a declaração do Senhor que Ele estava deixando-os (cf. a discussão do v. 

33, supra), Pedro perguntou: "Senhor, para onde vais?" Sua pergunta ansiosa reflecte 

a incapacidade e falta de vontade contínua dos discípulos a aceitar que Jesus era deixá-

los. Não muito tempo depois de sua magnífica confissão de que Jesus é "o Cristo, o Filho 

do Deus vivo" (Mat. 16:16), Pedro precipitAdãoente ", tomando-o à parte, começou a 

repreendê-lo, dizendo: 'Deus não permita isto, Senhor This! [Sua morte;. 21 v] nunca deve 

acontecer com você '"(v 22).. Os discípulos não foram capazes de harmonizar as repetidas 

declarações de Jesus que ele ia morrer (por exemplo, Matt 16:21; 17: 22-23.; 20: 17-19; 

Marcos 9: 31-32; Lucas 18: 31-34 ; 24: 6-7, 26) com seu conceito preconcebido do 

estabelecimento do reino e do cumprimento dos convênios do Antigo Testamento e 

promessas do Messias. 

Jesus disse aos judeus incrédulos: "Eu vou embora, e você vai buscar-me, e morrereis no 

vosso pecado; para onde vou, vós não podeis ir" (08:21; cf. 07:34). Em contraste, a sua 

resposta a Pedro, "Onde eu vou, você não pode seguir-me agora, mas você vai seguir 

mais tarde", oferecido a esperança discípulos. Ainda não era o tempo no plano eterno de 

Deus para Pedro (e, por implicação, o resto do onze) para seguir Jesus ao céu; que 

viria mais tarde (cf. 21: 18-19). 

Embora Pedro não estava satisfeito com a resposta do Senhor (como sua resposta 

apressada indica), o poder do amor de Cristo é apresentado na resposta de Jesus. Porque 

Ele tinha preparado o seu amor sobre eles, escolhendo-os como Seus discípulos (cf. Jo 

15,16), e amá-los o suficiente para morrer por eles (cf. João 13: 1), que um dia iria se 

juntar a ele em sua glória celestial ( cf. João 14: 2). Nada, nem sua vinda deserção e 

negação, nem mesmo suas próprias mortes futuras, seria capaz de separá-los do amor de 

seu Senhor. Como Paulo explica em Romanos 8: 38-39: "Pois estou convencido de que 

nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, 

nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa criada, 

será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. " 



Recusando-se a deixar que a questão vá, Pedro impulsivamente exigiu, "Senhor, por que 

não posso seguir-te agora?" Então, muito superestimar sua força, ele acrescentou: "Eu 

darei a minha vida por você." As contas paralelas no Evangelhos Sinópticos revelam 

quão veemente a jactância de Pedro realmente era:; "Mas disse-lhe Pedro" Mesmo que 

todos podem cair por causa de você, eu nunca vou cair '. "(Mateus 26:33). "Mas Pedro 

não parava de dizer insistentemente:" Mesmo se eu tiver que morrer com você, eu não 

vou negar você! '"(Marcos 14:31); "Mas ele disse-lhe: 'Senhor, com você eu estou pronto 

para ir tanto para a prisão como para a morte!" (Lucas 22:33). Seguindo o exemplo de 

Pedro, o resto dos discípulos "todos estavam dizendo a mesma coisa também" (Marcos 

14:31). Eventos provaria que todos sejam drasticamente superestimando a si mesmos 

(Mateus 26:56, 69-75.); tragicamente, previsão solene de Jesus, "Você vai dar a vida 

por Mim (uma declaração irônica, foi o Senhor que daria sua vida por Pedro)? Em 

verdade, em verdade vos digo que, um galo não cantará antes Nega-me três vezes 

", seria cumprida. "Infelizmente as boas intenções em uma sala segura após boa comida 

são muito menos atraente em um jardim escurecido com uma multidão hostil. Neste ponto 

da sua peregrinação, as intenções de Pedro e de auto-avaliação vastamente ultrapassar a 

sua força" (Carson, João , 486).Evidentemente as palavras de Cristo subjugado Pedro, 

que permaneceram estranhamente silenciosa pelo resto do discurso de despedida do 

Senhor (Pedro não reaparecer na narrativa até 18:10). 

Tolo vangloriar de Pedro, embora bem intencionada foi a primeira a tua que levou à sua 

falhando no teste de lealdade para com Cristo. Outro fator que contribuiu foi a sua 

incapacidade de "continuar assistindo e Orando para que [ele poderia] não entreis em 

tentação" (Mat. 26:41). Essas duas manifestações de seu orgulho e excesso de confiança 

mergulhou Pedro para as profundezas da covardia e do desespero arrependido (Lucas 22: 

61-62). 

Mas isso não foi o fim da história de Pedro. O amor de Cristo por ele não iria deixar 

escapar Pedro (cf. João 6:37, 39; 10: 28-29). Depois de ser restaurado por Jesus (João 21: 

15-17-notar a ênfase no amor, na restauração de Pedro de Cristo) e cheios do Espírito 

Santo (Atos 2: 1-4), Pedro se tornou o líder da igreja primitiva. Ele destemidamente 

pregou o evangelho (Atos 2: 14-36; 3: 12-26), e escreveu duas epístolas em que ele 

destiladas algumas das lições dolorosas que tinha aprendido (cf. 1 Pedro 4: 7; 5: 5). 

Antes do final de sua vida, Pedro tinha chegado a compreender a norma suprema que o 

amor de Cristo estabeleceu para ele pessoalmente e para todos aqueles que amam o 

Senhor. Ele voluntariamente morreu por seu Senhor (21: 18-19). Depois de ter sido 

profundamente influenciado pelo exemplo de Cristo e sido o beneficiário direto do 

sacrifício de Cristo, Pedro instruiu seus leitores a "amar uns aos outros com o coração" (1 

Pedro 1:22), uma vez que tinha sido resgatado "pelo precioso sangue, como de um 

cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo "(1:19). Eles eram aqueles que 

tinham "provado a bondade do Senhor" (2: 3), e que teve a Cristo como "um exemplo 

para [os] para seguir seus passos" (2:21). Assim, eles foram para "acima de tudo, manter 

a sede fervorosos no [seu] amor uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de 

pecados" (4: 8). 

Por meio de Sua morte na cruz, Cristo não só exemplificou o amor perfeito, Ele também 

tornou possível para aqueles que já foram pecadores a ser feita reto diante de 

Deus. Somente aqueles que foram regenerados e dado o Espírito Santo pode amar como 

Ele amou (cf. 1 Pedro 1: 22-23; 1 João 2: 7-9; 4: 7-11). Para aqueles que são crentes, o 



amor sacrificial de Cristo é a norma suprema do que genuínos looks amor gosta. Ele 

marca Seus verdadeiros discípulos, e garante tanto a sua salvação futura e presente 

santificação. O amor de Cristo é de fato uma verdade gloriosa. Como o escritor hino 

apropriAdãoente escreveu: 

  

O profundo amor profundo de Jesus, vasto, imensurável, sem limites, livre,! 
Rolando como um poderoso oceano em sua plenitude em cima de mim! 
Debaixo de mim, tudo em volta de mim, é a corrente de Teu amor 
Liderando a frente, levando para casa a Tua resto gloriosa acima! 

  

O profundo amor profundo de Jesus,, espalhe o seu louvor de praia em praia! 
Como é que Ele ama, ama sempre, muda nunca, nunca mais! 
Como Ele observa o'er Seus amados, morreu de chamá-los todos os Seus; 
Como para eles Ele intercedeth, vigia o'er-los do trono! 

  

O profundo amor profundo de Jesus, o amor de cada amor o melhor! 
'Tis um oceano cheio de bênção,' tis um paraíso dando descanso! 
O profundo amor profundo, de Jesus, 'tis um céu dos céus para mim; 
E isso me levanta para a glória, pois me levanta para Ti! 

  

 

50. Conforto para corações aflitos (João 

14: 1-14) 

"Não deixe seu coração ser incomodado; credes em Deus, crede 

também em mim Na casa de meu Pai há muitas moradas;. Se não 

fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar para 

você se. Eu vou preparar-vos lugar, virei outra vez, e vos levarei 

para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E 

você sabe o caminho para onde eu vou. "Disse-lhe Tomé: "Senhor, 

não sabemos para onde vais, como podemos saber o 

caminho?" Jesus disse-lhe: "Eu sou o caminho, ea verdade, ea 

vida; ninguém vem ao Pai senão por mim Se você me tivesse 

conhecido, teria conhecido também a meu Pai. A partir de agora 

o conheceis, eo tendes visto. " Filipe disse-lhe: "Senhor, mostra-

nos o Pai, e isso é o suficiente para nós." Jesus disse-lhe: "Estou 

há tanto tempo convosco, e ainda assim você não chegaram a 

conhecer-me, Filipe Quem me vê a mim vê o Pai;? Como você 

pode dizer: 'Mostra-nos o Pai' Você Não acredito que eu estou no 

Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as 

digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as 

Suas obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim, 

caso contrário acredito que por causa das mesmas obras verdade, 

em verdade vos digo que aquele que crê em Mim, as obras que eu 

faço, ele vai fazer também;. e maiores do que estas que ele vai 



fazer; porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu 

nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se 
me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. " (14: 1-14) 

A vida neste mundo caído, amaldiçoado pelo pecado está repleto de problemas e 

provações. Em vez de fingir que eles não existem, a Escritura enfrenta as dificuldades da 

vida diretamente. Job. nenhum estranho ao sofrimento, declarou: "O homem, que é 

nascido de mulher, é de curta duração e cheia de tumulto" (Jó 14: 1). Elifaz, um dos 

candidatos a conselheiros de Jó, observou que "o homem nasce para a tribulação, como 

as faíscas voam para cima" (Jó 5: 7). Em Jeremias 20:18, o profeta, lamentou: "Por que 

eu saí do ventre de olhar para problemas e tristeza, de modo que os meus dias foram 

gastos em vergonha?" Sabendo que seus seguidores teriam de enfrentar problemas nesta 

vida, o Senhor Jesus Cristo ordenou-lhes: "Não se preocupem com o amanhã, pois o 

amanhã cuidará de si Cada dia tem problemas suficientes por si só." (Mateus 06:34.). Em 

João 16:33 Ele reiterou a realidade, dizendo: "No mundo tereis aflições". Paulo e Barnabé 

lembrou crentes na Ásia Menor que "através de muitas tribulações, nos importa entrar no 

reino de Deus" (Atos 14:22). 

Mas a bendita promessa das Escrituras é que Deus, "o Pai das misericórdias e Deus de 

toda consolação" (2 Cor 1: 3; cf. Is 51:12..), Vai confortar seus filhos. Como Paulo passou 

a escrever, Ele "nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos será capaz de 

consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos 

somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são nossos em 

abundância, assim também o nosso conforto é abundante por meio de Cristo "(vv. 4-

5). Deus conforta, porque Ele é "misericordioso e piedoso" (Ex. 34: 6; cf. Dt 4:31; 2 

Crônicas 30:.. 9; Ne 9: 17,31; Sl 78:38; 103:.. 8; 111: 4; 116:.. 5; Lam 3:22; Dan 9: 9; 

Joel 2:13, Jonas 4: 2; Tiago 5:11). 

Deus conforta inicialmente Seu povo, concedendo-lhes o perdão, salvação, e do Espírito 

Santo, que é o Consolador (14:16, 26). Jesus prometeu que "os que choram" sobre o seu 

pecado ", serão consolados" (Mt 5:. 4; cf. Is 12: 1-2; 40: 1-2.; 51: 11-12; 52: 9) . Que 

conforto eternamente decretado (. 2 Tessalonicenses 2:16) culminará na perfeita paz e 

bem-aventurança eterna do céu (Is. 25: 8; Rev. 07:17; 21: 4). 

Deus não apenas promete conforto para os crentes no futuro, mas também nas provações 

e dificuldades desta vida presente. No mais amado dos Salmos, Davi escreveu com 

confiança, "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, 

porque tu estás comigo: a tua vara eo teu cajado me consolam" (Sl. 23: 4). No Salmo 

86:17, exultou: "Tu, ó Senhor, que me ajudaram e me confortou."Falando de sua própria 

experiência, Paulo escreveu que "Deus ... conforta o deprimido" (2 Cor. 7: 6). O apóstolo 

lembrou os tessalonicenses que Deus iria "confortar e fortalecer [suas] corações em toda 

boa obra e palavra" (2 Ts. 2:17). 

Deus conforta o seu povo quando eles clamam a Ele em oração. O salmista orou: "O teu 

amor pode me confortar ... Meus olhos se cansavam de anseio por tua palavra, enquanto 

eu digo:" Quando você vai me confortar "'? (Sl 119:. 76, 82) A palavra também é. uma 

fonte de conforto: "Esta é a minha consolação na minha angústia, que a tua palavra me 

reavivou .... lembrei-me teus juízos desde os tempos antigos, ó Senhor, e consolar-me" 

(Sl 119:. 50,52). O Espírito Santo, o Consolador divino ( NVI , "Helper"; João 14:16, 26; 

15:26; 16: 7), também acomoda os cristãos: "Assim, a igreja por toda a Judéia, Galiléia e 



Samaria, tinha paz, que está sendo construída acima; e acontecendo no temor do Senhor 

e, no conforto do Espírito Santo, ele continuou a aumentar "(Atos 09:31). 

Na noite antes de sua morte, o Senhor Jesus Cristo dirigiu-se aos onze discípulos restantes 

(menos Judas) no cenáculo. Embora a cruz, com o seu pecado de rolamento (2 Cor. 5:21) 

e separação do Pai (Mat. 27:46), era iminente, o foco de Jesus não estava em seu próprio 

calvário. Em vez disso, Ele estava preocupado com os discípulos, cujo mundo estava 

prestes a ser destruído. Eles já estavam doendo, confusa e ansiosa por causa da iminente 

perda de seu amado Mestre. Logo ele teria ido, e que iria "chorar e lamentar" (16:20). Por 

causa do Seu amor perfeito e completo para os discípulos (cf. a discussão de 13: 1 no 

capítulo 6 deste volume), Jesus procurou confortá-los em face de sua partida. Os 

primeiros catorze versos do capítulo 14 de estabelecer as bases para que o conforto, não 

só para os discípulos reunidos no cenáculo, mas também para todos os crentes. Comfort 

vem confiando presença, preparação, proclamação, pessoa, poder e na promessa de Jesus 

Cristo. 

Comfort vem da presença de confiar em Cristo 

"Não deixe seu coração ser incomodado; credes em Deus, crede 
também em mim (14: 1). 

Os últimos dias tinham sido uma montanha russa emocional para os discípulos. Suas 

esperanças messiânicas fervorosos tinha atingido um ápice durante a emoção vertiginosa 

da triunfal entrada somente para ser frustradas quando Jesus anunciou publicamente sua 

morte iminente: «Em verdade, em verdade vos digo que, se o grão de trigo que cai na 

terra e morre , fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto "(Jo 12:24), e depois repetiu que 

a previsão reservAdãoente-lhes:" Filhinhos, eu estou com você um pouco mais de tempo 

Você vai buscar-me; e. como eu disse aos judeus, agora eu também digo a você: 'Para 

onde eu vou, vós não podeis ir' "(13:33). 

Tal como os seus irmãos judeus, os discípulos viram o Messias como um rei 

conquistador. Ele, que acreditava apaixonAdãoente, livre Israel da escravidão para a 

Roma, restaurar sua soberania e glória, e estendê-lo sobre o mundo. O conceito de um 

Messias morrendo não tinha lugar em sua teologia (cf. Lc 24:21). Em uma nota mais 

pessoal, os discípulos tinham abandonado tudo para seguir a Jesus (Mateus 19:27.); agora 

Ele, aparentemente, foi abandoná-los. 

Outros eventos daquela noite no cenáculo tinha adicionado à turbulência emocional que 

os discípulos sentiram. Eles haviam sido envergonhado por sua recusa orgulhosa a lavar 

os pés uns dos outros, o que levou Jesus a humildemente fazer o que eles se recusaram a 

fazer (13: 3-5). Eles ficaram chocados ao ouvir Jesus prever que um deles iria traí-lo (13: 

21-22) e chocado com a notícia de que seu líder valente Pedro, aparentemente o mais 

forte e mais ousado de todos eles, seria covardemente negar Cristo (13:38) . Eles também 

foram, sem dúvida, inquieto porque sentiam que o próprio Senhor foi incomodado 

(13:21). 

Assim, quando Jesus disse-lhes: Não deixe seu coração ser incomodado (cf. Gn 15: 1; 

26:24; 46: 3; Ex 14:13; Num 21:34; Dt 1:... 21,29; 20: 1; 31: 6; Josh 1: 9; 11:.. 6; 1 

Crônicas 22:13; 28:20; Pv 03:25; Isa 37:.. 6; 41: 10,13,14; 43 : 1,5; 44: 2,8; 51:. 7; Jer 1: 

8; 42:11; 46:.. 27-28; Lam 3:57; Joel 2:21; Hag 2: 5; Zech. 8:. 13,15; 10:31 Matt; Atos 



18: 9; 27:24; 1 Pedro 3:14; Ap 2:10), Ele não estava dizendo que não devem começar a 

ser incomodado. Eles já estavam preocupados, e ele estava dizendo-lhes para 

parar. Troubled traduz uma forma do verbo tarassō ("sacudir", ou "a agitar-se"). Ele é 

usado para descrever a literal agitação up do tanque de Betesda (5: 7) e, em sentido 

figurado, de agitação mental ou espiritual grave (Matt. 2: 3; 14:26; Lc 1:12; 24:38; João 

11:33; 13:21; Atos 15:24). Como sempre, Jesus conhecia o coração dos discípulos; Ele 

entendeu sua confusão e preocupações. Alguma vez o Salvador compassivo, Ele 

simpatizava com a sua tristeza e dor (Is. 53: 3-4; Hb 4:15.). Mesmo que os discípulos se 

alheio à sua dor, Ele sentiu a deles e procurou confortá-los. 

O Senhor, então, acrescentou um segundo comando. Assim como os 

discípulos acreditam em Deus, eles estão a crede também em Lo. Cristo afirmou a Sua 

divindade, colocando-se em pé de igualdade com o Pai, como um objeto apropriado de 

fé. Em chamando-os a esperar em Deus, Jesus estava chamando seus discípulos para 

colocar a sua esperança em Deus. 

Apesar de lapsos ocasionais em idolatria, Israel tinha um património de fé e confiança em 

Deus. Abraão "creu no Senhor, e Ele imputou-lhe isto como justiça" (Gn 15: 6). Carga de 

Moisés à nação: "Ouve, ó Israel! O Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor!" (Deut. 6: 

4), capta a essência do Antigo Testamento fé. Davi gritou: "Para ti, Senhor, levanto a 

minha alma Deus meu, em ti confio." (Salmos 25: 1-2; cf. 42:. 5,11). Em outro salmo, ele 

escreveu: "Quanto a mim, eu confio em Vós, ó Senhor, eu digo: 'Tu és o meu Deus" (Sl. 

31:14). Em uma passagem especialmente apropriado para a situação dos discípulos, Davi 

declarou confiante "Quando eu tenho medo, vou colocar minha confiança em Ti" (Sl. 56: 

3; 4 cf. vv, 11.). O rei Ezequias foi elogiado porque "ele confiou no Senhor, o Deus de 

Israel, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, 

nem entre os que foram antes dele" (2 Reis 18: 5). Em suma, todos "aqueles que sabem o 

nome [de Deus] vai colocar a sua confiança em [Ele]" (Sl 09:10; cf. 21:. 7; 22: 4,5,9; 26: 

1; 28: 7; 31: 6,14; 32:10; 33:21; 37: 3,5; 40: 4; 52: 8; 55:23; 62: 8; 84:12; 86: 2; 91: 2; 

112: 7; 115: 9-11; 125: 1; 143: 8; Provérbios 3: 5; 16:20; 22:19; 28:25; 29:25; Isa. 12: 2; 

26: 3-4.; 50:10; Jer. 17: 7; Dan 6:23).. 

Muitos em Israel acreditava em Deus, apesar de nunca tê-lo visto. Mesmo Moisés "firme, 

como quem vê aquele que é invisível" (Hb. 11:27), uma vez que, como o próprio Deus 

declarou-lhe: "Você não pode ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver-me 

e viver!" (Ex 33:20;. Cf. Dt 04:12;. João 1:18; 06:46; 1 Tm 6:16.). Os discípulos 

precisavam ter o mesmo tipo de fé em Jesus quando Ele não estava mais visivelmente 

presente com eles. O Senhor não estava chamando os discípulos a acreditar Salvadora 

Nele; eles já haviam feito isso (13: 10-11). A forma atual do 

verbo pisteuo (acredito) refere-se, em vez de uma relação de confiança em curso 

nEle. Embora eles realmente acreditavam em Jesus, a fé dos discípulos já estava 

começando a vacilar. Logo, quando Ele foi levado com eles e eles enfrentaram os eventos 

traumáticos de sua traição, prisão, julgamento e crucificação, seria atingir o seu ponto 

mais baixo. 

Mas Cristo não precisa estar visivelmente presente para os discípulos para receber 

conforto e força Dele. De fato, Jesus elogiou a fé daqueles que não tinha visto ele (João 

20:29; cf. 1 Pedro 1: 8). Embora Ele não seria mais visivelmente presente com os 

discípulos, a promessa de Cristo: "Eu nunca vou te abandonar, nem vou sempre te 



desampararei" (Heb. 13: 5; cf. Gen. 28:15; Deut. 31: 6, 8; Josh. 1: 5; 1 Sm 12:22; 1 

Crônicas 28:20; Sl 37:.... 25,28; Isa 41:10), ainda seria verdadeiro. 

É o pós-Pentecostes ministério do Espírito Santo para fazer os crentes conscientes da 

presença reconfortante de Cristo. Mais adiante neste capítulo Jesus prometeu: 

E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para 

sempre; que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem 

o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu não deixarei 

órfãos; Eu voltarei para você. (Vv. 16-18) 

Em 15:26 Ele disse aos discípulos: "Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte 

do Pai, que é o Espírito da verdade, que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim" (cf. 

16: 7, 13-14). 

A presença de Cristo é suficiente para acalmar o coração que crê em tudo o 

desconcertante, preocupante situação que se encontra. Como o piedoso puritano João 

Owen observou: "A sensação da presença de Deus no amor é suficiente para repreender 

toda a ansiedade e medos, e não somente isso, mas para dar, no meio deles, consolação 

sólida e alegria" ( o perdão dos pecados [repr .; Grand Rapids: Baker, 1977], 17). 

Comfort Vem de Confiando Preparação de Cristo 

Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vos 

teria dito; pois eu vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos 

preparar um lugar para você, eu voltarei e vos receberei para mim 
mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. (14: 2-3) 

Outra oferta para confortar os discípulos foi a revelação de que a sua separação de Deus 

não seria permanente. As palavras de Jesus, se não fosse assim, eu vos teria 

dito, assegurou aos discípulos que ele estava dizendo a verdade. Ele estava indo embora 

em parte para preparar um lugar para eles onde eles seriam reunidos com Ele na Sua 

glória celestial (João 17:24). 

A casa do Pai é outro nome para o céu, que é descrito como um país, devido a sua 

vastidão (Hb 11:16.); uma cidade (Heb 0:22.), enfatizando seu grande número de 

habitantes; um reino (. 2 Tim 4,18), porque Deus é seu Rei (.. Dan 4:37; cf. Mt 11:25; 

Atos 17:24); paraíso (Lucas 23:43; 2 Cor 12: 4. ; Rev. 2: 7), por causa de sua beleza 

indescritível; e um lugar de descanso (. cf. Hb 4: 1-11), onde os redimidos estão livres do 

conflito desgastante com o pecado, Satanás, e do sistema mundial mal que odeia aqueles 

que amam a Cristo (João 15:19; 17: 14). 

As habitações de que o Senhor falou não deve ser retratado como edifícios separados, 

como se o céu fosse um trato habitação gigante. A imagem é um pouco de um pai 

construir quartos adicionais em sua casa para seus filhos e suas famílias, como foi muitas 

vezes feito em Israel. Em termos modernos, os locais de habitação pode ser retratado 

como quartos ou apartamentos em espaçosa casa do Pai. A ênfase está na intimidade de 

Deus, onde "o tabernáculo de Deus entre os homens, e Ele vai habitar no meio deles, e 

eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará entre eles" (Ap 21: 3). Que 

haverá muitas dessas moradas significa que haverá espaço para todos os que Deus, em 



Seu infinito amor e misericórdia, escolheu para redimir. De acordo com Apocalipse 

21:16, "A cidade [a Nova Jerusalém] é definida como um quadrado, e seu comprimento 

é tão grande quanto a largura, e mediu a cidade com a vara, 1.500 milhas; seu 

comprimento e largura e altura são iguais. " Em termos de medições modernas, a base da 

cidade por si só é mais de dois milhões de quilómetros quadrados, mais do que metade 

do tamanho dos Estados Unidos. Sua altura acrescenta exponencialmente ao seu espaço 

de vida. 

O lugar que o Senhor Jesus Cristo está se preparando para os crentes é um lugar de brilho, 

beleza indizível: 

Então, um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou 

comigo, dizendo: "Vem cá, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro". E ele me levou 

em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que 

descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. Sua luz era semelhante a uma 

pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalino. Ele tinha um grande e alto muro 

com doze portas, e nas portas doze anjos; e nomes escritos sobre elas, que são os nomes 

das doze tribos dos filhos de Israel. Havia três portas no leste e três portas, ao norte e três 

portas, ao sul e três portas, a oeste. E o muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles 

estavam os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha 

uma haste de medição de ouro para medir a cidade, as suas portas eo seu muro. A cidade 

é definida como um quadrado, e seu comprimento é tão grande quanto a largura; E mediu 

a cidade com a vara, 1.500 milhas; seu comprimento e largura e altura são iguais. E mediu 

o seu muro, setenta e dois metros, de acordo com as medições humanos, que são também 

medidas Angelicalais. O material da parede era de jaspe; ea cidade era de ouro puro, como 

vidro transparente. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda 

espécie de pedras preciosas. A primeira pedra fundamento era de jaspe; o segundo, de 

safira; o terceiro, calcedônia; o quarto, de esmeralda; o quinto, sardônica; o sexto, de 

sárdio; o sétimo, berilo; o oitavo, de berilo; o nono, de topázio; o décimo, chrysoprase; o 

décimo primeiro, de jacinto; o duodécimo, de ametista. As doze portas são doze 

pérolas; cada uma das portas era uma pérola. E a rua da cidade é de ouro puro, como vidro 

transparente. Eu não vi nenhum templo na mesma, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso 

eo Cordeiro são o seu templo. E a cidade não necessita de sol nem da lua, para que nela 

resplandeçam, porque a glória de Deus iluminou-lo, e sua lâmpada é o Cordeiro. As 

nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra trarão a sua glória. Durante o dia 

(para não haverá noite lá) suas portas nunca será fechado; e eles trarão a glória ea honra 

das nações para ele; e nada imundo, e ninguém que pratica abominação e mentira, jamais 

entrar em-lo, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do 

Cordeiro. (Ap 21: 9-27) 

A promessa de Jesus, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu 

estou, estejais vós também, refere-se ao arrebatamento da igreja (1 Cor 15: 51-54; 1 

Tessalonicenses 4:. 13-18. ; Ap 3:10). A ausência de qualquer referência ao julgamento 

indica que o Senhor não estava se referindo aqui a sua segunda vinda à Terra para julgar 

e estabelecer Seu reino (Mateus 13: 36-43, 47-50; 24:. 29-44; 25: 31- 46; Ap 19: 11-15), 

mas sim para a aproximar-se dos fiéis ao céu (cf. 1 Ts 4: 13-18; 1 Cor. 15:. 51-57). As 

diferenças entre os dois eventos reforçam que a verdade. Na Segunda Vinda recolhimento 

dos anjos eleitos (Matt. 24: 30-31), mas aqui Jesus disse aos discípulos que Ele vir 

pessoalmente para eles. Na segunda vinda os santos hão de voltar com Cristo (Apocalipse 

19: 8, 14), Ele vem para estabelecer o Seu reino terrestre (Apocalipse 19: 11-20: 6); aqui 



Ele promete voltar para eles. Entre o arrebatamento ea segunda vinda, a Igreja vai celebrar 

as bodas do Cordeiro (Apocalipse 19: 7-10), e os crentes receberão suas recompensas (1 

Coríntios 3: 10-15; 4:. 5; 2 Cor . 5:10). Quando Ele voltar no julgamento e reino glória, 

os santos virá com Ele (Ap 19: 7, 11-14). 

Comfort Vem de Proclamação de confiar em Cristo 

E você sabe o caminho para onde eu vou. "Disse-lhe Tomé:" 

Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o 

caminho? "Jesus lhe disse:" Eu sou o caminho, ea verdade , ea 
vida; ninguém vem ao Pai senão por mim "(14: 4-6). 

Uma vez que Ele já lhes havia dito que estava voltando para o Pai (por exemplo, 07:33; 

13: 1,3), Jesus espera que os discípulos para saber o caminho onde Ele estava indo. Mas 

por esta altura as suas mentes estavam tão abalado ( cf. a discussão do v. 1 acima), que 

eles não tinham certeza de nada. Tomé vocalizado sua perplexidade quando ele disse-

lhe: "Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho?" (cf . 

questão semelhante de Pedro em 13:36). Até agora eles entenderam que Jesus iria 

morrer. Mas seu conhecimento parou em morte; eles não tinham experiência em primeira 

mão do que estava para além do túmulo. Além disso, o próprio Jesus lhes tinha dito que 

neste momento eles não podiam ir para onde estava indo (13: 33,36). Se eles não sabiam 

onde o Senhor estava indo, como eles poderiam saber o caminho para chegar lá? 

A resposta de Jesus, "Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai 

senão por mim", é o sexto "EU SOU" declaração no Evangelho de João (cf. 06:35; 08:12 

; 10: 7,9,11,14; 11:25; o sétimo vem em 15: 1,5). Só Jesus é o caminho para Deus (10: 

7-9; Atos 4:12), porque só Ele é a verdade (João 1: 14,17; 18:37; Ap 3: 7; 19:11) a 

respeito de Deus e Só ele possui a vida de Deus (João 1: 4; 05:26; 11:25; 1 João 1: 1; 

5:20). O objetivo deste evangelho é para fazer essas coisas conhecidas, para que eles se 

repetem ao longo do livro, a fim de levar as pessoas à fé e à salvação (20:31). 

A Bíblia ensina que Deus pode ser abordado exclusivamente através do Seu Filho 

unigênito. Só Jesus é o "porta das ovelhas" (10: 7); todas as outras são "ladrões e 

salteadores" (v. 8), e é só o que "entra através [Aquele que] será salvo" (v. 9). O caminho 

da salvação é um caminho estreito introduzido através de uma pequena porta estreita, e 

poucos acham que ele (Mt 7: 13-14.; Cf. Lucas 13:24). "Não há salvação em nenhum 

outro lugar", afirmou Pedro corajosamente ", pois não há outro nome debaixo do céu, que 

tenha sido dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos" (Atos 4:12). Assim, é 

"aquele que crê no Filho [que] tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Filho não 

verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece" (João 3:36), e "não o homem pode 

estabelecer uma base diferente do que está posto, o qual é Jesus Cristo "(1 Cor. 03:11), 

porque" há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem 

"(1 Tim. 2: 5). 

A crença pós-moderna que há muitos caminhos para a verdade religiosa é uma mentira 

satânica. FF Bruce escreve: 

Ele [Jesus] é, de fato, a única maneira pela qual os homens e as mulheres podem vir para 

o Pai; não há outro caminho. Se isso parece ofensivamente exclusivo, diga-se ter em 

mente que a pessoa que faz esta afirmação é a Palavra encarnada, o revelador do Pai. Se 



Deus não tem nenhuma via de comunicação com a humanidade para além da sua Palavra 

... a humanidade não tem nenhuma via de aproximação a Deus para além de que mesmo 

Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, a fim de fornecer uma tal via de 

aproximação. ( O Evangelho de João [Grand Rapids: Eerdmans, 1983], 298) 

Só Jesus revela Deus (João 1:18; cf. 3:13; 10: 30-38; 0:45; 14: 9; Col. 1: 15,19; 2: 9; Heb. 1: 

3), e ninguém que rejeita sua proclamação da verdade pode legitimamente reivindicar a 

conhecer a Deus (João 5:23; 8: 42-45; 15:23; 11:27 Matt; 1 João 2:23; 2 João 9).. Foi porque 

os primeiros cristãos ensinou que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação que o 

cristianismo se tornou conhecido como "O Way" (Atos 9: 2; 19: 9,23; 22: 4; 24: 14,22). 

Comfort Vem de Confiando Pessoa de Cristo 

Se você me tivesse conhecido, teria conhecido a meu Pai; a partir 

de agora o conheceis, eo tendes visto. "Filipe disse-lhe:" Senhor, 

mostra-nos o Pai, e isso nos basta. "Jesus disse-lhe:" Estou há 

tanto tempo convosco, e ainda você não vir a conhecer-me, 

Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; como você pode dizer: 

'Mostra-nos o Pai'? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está 

em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, 

mas o Pai, que permanece em mim, faz as Suas obras. Crede-me 

que estou no Pai e que o Pai está em mim; caso contrário, acredito 

que por causa das mesmas obras. (14: 7-11) 

Para reforçar a fé vacilante dos discípulos, vocalizado por Tomé (v. 5), Jesus apontou-los 

de volta para a verdade que Ele é Deus encarnado. "Se você me tivesse conhecido," Ele 

lhes (os verbos em v repreendeu. 7 são plurais , indicando que o Senhor já não estava 

dirigindo Tomé sozinho como no v. 6, mas todos os discípulos), "você teria sabido 

também a meu Pai." Se os discípulos tivessem entendido completamente quem era 

Jesus, que teria conhecido o Pai como bem. 

A declaração do Senhor era nada menos do que uma reivindicação de divindade plena e 

igualdade com o Pai. Ele é o caminho para Deus (v. 6), porque Ele é Deus. Ele não é 

apenas uma manifestação de Deus; Ele é Deus manifestado. Essa verdade, um tema 

constante no evangelho de João (por exemplo, 1: 1-3,14,17,18; 05:18; 08:58; 10: 30-33; 

19: 7; 20: 28-29), é o divisor de águas que divide a verdade desde falsas visões de 

Cristo. Muitos ao longo da história e hoje têm considerado Jesus como nada mais do que 

um bom homem; , um professor de moral ou religioso virtuoso exemplar. Mas isso é 

impossível. Ninguém que afirmou ser Deus encarnado, se sua afirmação era falsa, pode 

ser um bom homem. Se ele soubesse que sua afirmação era falsa, ele seria um enganador 

mal; se ele sinceramente acreditava que era verdade quando não era, ele seria um lunático 

delirante. Mas a evidência conclusiva mostra que Cristo não era nem um mentiroso nem 

louco. Ao contrário, ele era Deus, exatamente como Ele afirmava ser. (Para mais uma 

defesa desta verdade, ver John Macarthur, João 1-11, A Commentary MacArthur Novo 

Testamento. [Chicago: Moody, 2006], capítulos 7,15,24) Como cada pessoa reage à 

afirmação de Cristo determina o seu destino eterno (João 8:24). É possível interpretar a 

frase a partir de agora o conheceis, eo tendes visto como referindo-se naquele exato 

momento no cenáculo. No entanto a pergunta de Filipe no versículo 8, o que sugere que 

os discípulos ainda não entendeu o ponto de Jesus, argumenta contra uma satisfação 

imediata das suas palavras. Foi só depois da morte, ressurreição, ascensão de Cristo, ea 



vinda do Espírito no dia de Pentecostes (João 14:17, 26; 15:26; 16:13) que os discípulos 

finalmente entender divindade e relação de Jesus com o Pai ( João 20:28; Atos 2: 22ff .; 

3: 12ff .; 4: 8-12; 5: 29-32). Porque esse entendimento certamente viria no futuro, Jesus 

falou dela como se fosse uma realidade presente. 

Tomé ficou em silêncio por resposta de Jesus à sua pergunta, mas Filipe ainda não estava 

satisfeito. Expressando contínua falta de compreensão dos discípulos, Filipe disse-lhe: 

"Senhor, mostra-nos o Pai." Ele não se contentava com conhecimento indireto de Deus, 

mesmo que é dado pelo próprio Jesus. Em vez disso, ele queria uma manifestação visível 

da presença do Pai para sustentar sua fé. 24, os anciãos de Israel (Ex:;: Talvez ele tinha 

em mente as experiências de Jacó (Gen. 32:30), os pais de Sansão (Jz 13)., Moisés (Ex 6-

7 33 34 18-23.). : 9-10), Isaías (Is 6: 1-4.) e Ezequiel (Ez 1: 1 e segs.).. Tal teofania, Filipe 

acrescentou, seria o suficiente para tranquilizá-los (o pronome plural nos sugere que 

Filipe falou para os outros também). 

A resposta do Senhor, "Estou há tanto tempo convosco, e ainda assim você não me 

conheces, Filipe?" era uma repreensão, tanto para Filipe para seu pedido infiel e, por 

extensão, o resto dos discípulos para a sua fé vacilante . (A primeira ocorrência de você na 

tradução do Inglês reflete um pronome plural no texto grego.) Reiterando a verdade da 

Sua divindade e unicidade com o Pai (v. 7), Jesus disse a Filipe e os outros 

claramente: "Aquele que tem visto Me vê o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai '? 

" (cf. v 20;. 1:18; 10:38; 12:45; 15:24; 17:11, 21-23) . 

As palavras de Cristo são tingidas com tristeza. Tal ignorância por parte dos incrédulos 

(cf. João 1:10; 08:19; 16: 3) foi deplorável, mas esperado. Mas o Senhor tinha derramado 

Sua vida para estes homens.Eles tinham vivido no dia a dia com a "imagem do Deus 

invisível" (Cl 1:15; cf. 2 Cor. 4: 4); Aquele em quem "toda a plenitude da Divindade 

habita em forma corpórea" (Cl 2: 9); o "resplendor da glória [de Deus] e a representação 

exata de sua natureza" (Heb. 1: 3). No entanto, apesar de estar com ele por tanto tempo, 

os discípulos ainda não compreender totalmente a verdade sobre Jesus e Sua união com 

o Pai.Esta confusão parece estar relacionada à insuficiência de Jesus para viver de acordo 

com as suas expectativas messiânicas. Eles ainda estavam se perguntando depois da 

ressurreição (Atos 1: 6). Isso era tanto indesculpável para eles e decepcionante para Jesus. 

Outra pergunta do Senhor no versículo 10, "Você não acredita que eu estou no Pai?" e 

seu comando, no versículo 11, "Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em 

mim", sugerem a cura para o confusão e tumulto dos discípulos. A fé não é apenas o 

meio de se apropriar da salvação (Ef. 2: 8; cf. Atos 15: 9; 20:21; 26:18; Rom 3:22, 25-

28,30;. 4: 5; 5: 1 ; Gl 2,16; 3:. 7-9,24,26; Fp 3:... 9; 2 Tessalonicenses 2:13; 2 Tm 3:15), 

também é a própria essência de sustentar a vida cristã ( Atos 6: 5; 11:24; 2 Cor 5: 7; Gl 

2:20; Efésios 6:.. 16; 1 Tessalonicenses 5: 8.; 1 Tm 4:12; 6:11; 2 Tm 2.. .: 22; Hb 13: 7). 

Mas a fé cristã não é nem um cego, irracional, "salto no escuro", nem uma fé vaga, mística 

em si mesma fé. Baseia-se no terreno sólido de provas contundentes. Jesus escorada 

flacidez fé dos discípulos, lembrando-os primeiro de Seus palavras, o que ele fez não 

falam sobre sua própria iniciativa, mas através do poder permanente do Pai. João 

Batista testificou de Cristo: "Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus "(João 

3:34). Jesus declarou em João 7:16, "A minha doutrina não é minha, mas daquele que me 

enviou." Em 0:49 Ele acrescentou: "Porque eu não falei por mim mesmo, mas o próprio 

Pai que me enviou, tem me dado um mandamento quanto ao que dizer eo que falar." Tão 



poderoso foram as palavras do Senhor que, na conclusão do Sermão da Montanha ", 

quando Jesus terminou estas palavras, as multidões ficaram admirados com seu 

ensinamento, pois Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas" ( 

Mateus 7: 28-29.). Explicando aos seus superiores por que eles não conseguiram prendê-

lo, aqueles enviados para prender Jesus disse em reverência, "Nunca um homem fala a 

maneira que este homem fala" (João 7:46). Os poderosos, palavras divinas de Jesus 

Cristo, que penetram o coração ea mente, são a resposta ao clamor dos redimidos, 

"Aumenta a nossa fé!" (Lucas 17: 5; cf. 2 Cor 10:15.). 

Não só é a fé com base nas palavras de Cristo, mas também sobre o inédito (João 15:24; 

cf. 9:32; Matt 09:33; Marcos 02:12.), Inegável (João 3: 2; 07:31 ; 11:47) obras 

miraculosas Ele realizou. Por isso, Ele desafiou os discípulos, "Crede-me que estou no 

Pai e que o Pai está em mim, caso contrário acredito que por causa das mesmas 

obras." Em João 5:36 Jesus declarou: "As obras que o Pai me deu para realizar-as 

mesmas obras que Eu-testemunho de mim, que o Pai me enviou ", enquanto em 10:25 Ele 

acrescentou:" As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim 

"(cf. vv. . 32,37-38; Mt 11: 2-5; Atos 5: 22-23). Sua afirmação de ser igual a Deus (cf. 

João 5:18) foi não só estabeleceu pelo seu próprio auto-testemunho (e do testemunho de 

João Batista [5: 31-34] e de Escrituras do Antigo Testamento [05:39 -46]), mas 

confirmada pelas obras sobrenaturais poderosos e amplos que o Espírito lhe permitiu 

realizar na vontade do Pai (João 5: 36-37). 

Comfort vem do poder de confiar em Cristo 

Verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em Mim, as 

obras que eu faço, ele vai fazer também; e maiores obras do que 
estas que ele vai fazer; porque eu vou para o Pai.(14:12) 

A promessa surpreendente para aquele que crê em Cristo é que as obras que ele faz, ele 

vai fazer também; e maiores obras do que estas que ele vai fazer. As maiores obras a 

que Jesus se refere não foram maiores em força do que aqueles que Ele realizou, mas 

maior em extensão. Os discípulos de fato realizar milagrosas obras, como Jesus tinha (cf. 

Atos 5: 12-16; Heb. 2: 3-4). Mas esses milagres físicos não eram principalmente o que 

Jesus tinha em mente, uma vez que os apóstolos não fazer milagres mais poderoso do que 

ele tinha. Quando o Senhor falou de seus seguidores que executam obras maiores, Ele 

estava se referindo ao ponto de o milagre da salvação espiritual. Jesus nunca pregou fora 

da Palestina, mas seus seguidores iria espalhar o evangelho em todo o mundo. Jesus tinha 

apenas um alcance limitado aos gentios (cf. Marcos 7:. 26ff), mas os discípulos 

(especialmente Pedro e mais tarde Paulo) chega ao mundo gentio com o evangelho. O 

número de crentes em Cristo também iria crescer muito além das centenas (Atos 01:15; 

1 Cor. 15: 6) que foram contados durante sua vida. 

O poder de realizar as maiores obras só estaria disponível porque Jesus estava indo para 

o Pai. Foi só então que Ele enviaria o Espírito Santo (João 7:39; cf. 14: 16-17,26; 15:26; 

16:13; Atos 1: 5) para habitar os crentes (Rm 8: 9-11) e capacitá-los para o ministério 

(Atos 1: 8; 1 Cor. 12:.. 4-11; cf. Ef 3:20). 

A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo ofereceu mais conforto aos 

discípulos. Embora Jesus não seria mais visivelmente presente com eles, o Espírito lhes 



daria todo o poder que precisava para estender a obra que Ele tinha começado (cf. Atos 

1: 8). 

Comfort Vem de Promessa de confiar em Cristo 

Tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai 

seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu 

nome, eu o farei. (14: 13-14) 

Como se a sua promessa de enviar o Espírito Santo para capacitá-los não era suficiente, 

o Senhor deu aos discípulos outra promessa incrível. Durante seu tempo com Ele, tinham 

dependia Jesus para suprir todas as suas necessidades (cf. Lc 22:35). Ele forneceu comida 

para eles (Lucas 5: 4-6; João 21: 5-12), e em uma ocasião até pagou impostos de Pedro 

(Mt 17: 24-27.). Agora Ele estava prestes a deixá-los, e eles, depois de ter deixado tudo 

para segui-Lo (Mat. 19:27), deve ter se perguntado onde os seus recursos viriam. 

Antecipando-se a sua preocupação, Jesus prometeu que mesmo depois que ele se foi, ele 

iria continuar a suprir as necessidades dos discípulos do céu. Repetindo-lo duas vezes 

para dar ênfase, o Senhor tranquilizou-os, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o 

farei ... Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Oração a colmatar a 

lacuna entre as suas necessidades e sua abundante , ilimitadas, os recursos não 

empobrecido (cf. Fil. 4:19). O objetivo final para provisão graciosa de Cristo, como é o 

caso de tudo o que Deus faz, é de que o Pai seja glorificado no Filho. 

Para pedir a Jesus ' nome não significa que a aderência levianamente as palavras "em 

nome de Jesus" para o fim de uma oração. Não é uma fórmula mágica que obriga a Deus 

que conceda a cada pedido egoísta que as pessoas fazem. Para orar em nome de Jesus tem 

um significado muito mais profundo e sério. 

Em primeiro lugar, isso significa que para fazer pedidos coerentes com a vontade de Deus 

e os propósitos de seu reino. Em sua oração-modelo, Jesus ensinou seus seguidores a orar: 

"Venha o teu reino. Sua vontade seja feita, assim na terra como no céu" (Mat. 6:10). 

Em segundo lugar, é reconhecer a própria pobreza espiritual, a falta de auto-suficiência, 

e completa indignidade para receber algo de Deus com base em méritos próprios de um 

(Mat. 5: 3). É de se aproximar de Deus com base nos méritos de Jesus Cristo (cf. João 16: 

26-28) e reconhecer sua completa dependência dEle para suprir todas as necessidades 

(Mateus 6: 25-32; Phil 04:19..). 

Finalmente, é a de expressar um sincero desejo de que Deus seja glorificado em sua 

resposta. É para alinhar os pedidos de cada um com meta suprema do Pai de glorificar o 

Filho. Quando os crentes orar dessa forma eles rezam em sintonia com Jesus ' nome -His 

pessoa, Seus propósitos, e Sua preeminência. 

Assim, em preparando os discípulos para a sua partida, o Senhor enfatizou Seu cuidado 

contínuo para Si-los-preocupar com seu conforto, mesmo em face de seu próprio 

sofrimento iminente. Fora de seu profundo amor por eles e por todos os que se segui-los 

na fé, Ele lhes deu motivos concretos e confiáveis para ter esperança. 



A mensagem de Cristo de conforto e de esperança é tão aplicável hoje como era no 

cenáculo há dois milênios. Este mundo está cheio de falsas esperanças. Mas além da 

garantia dada pelo Espírito de presença contínua de Cristo, a confiança de que Ele está 

preparando um lugar no céu, a convicção de que Ele é o único caminho para Deus, a 

compreensão de que Ele é Deus encarnado, o reconhecimento do seu poder sustentar, ea 

certa expectativa de que Ele vai perfeitamente cumprir Suas promessas com a oferta 

celeste e regularidade, todas as outras fontes de conforto e esperança não são nada mais 

do que "cisternas rotas, que não retêm as águas" (Jer. 02:13). Eles acabarão decepcionou, 

ao passo que Jesus nunca falha. 

 

51. O legado de Jesus (João 14: 15-26) 

. "Se me amais, guardareis os meus mandamentos eu rogarei ao 

Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco 

para sempre; que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode 

receber, porque não o faz não vê nem o conhece; mas vós o 

conheceis, porque habita convosco e estará em vós eu não 

deixarei órfãos;. Eu voltarei para você Depois de algum tempo o 

mundo não vai mais ver-me, mas você. Me verá;.. porque eu vivo, 

vós também vivereis Naquele dia você vai saber que estou em meu 

Pai, e vós em mim, e eu em ti Aquele que tem os meus 

mandamentos e os guarda é aquele que me ama ; e aquele que me 

ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e divulgará-me a ele 

". Judas (não o Iscariotes) disse-lhe: "Senhor, o que então 

aconteceu que você está indo para divulgar-se a nós e não ao 

mundo?" Jesus respondeu, e disse-lhe: "Se alguém me ama, 

guardará a minha palavra;. E meu Pai o amará, e viremos a ele e 

faremos nele morada Quem não me ama não guarda as minhas 

palavras ; ea palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai 

que me enviou Estas coisas vos tenho dito para você enquanto 

cumpridores com você, mas o Consolador, o Espírito Santo, a 

quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará.. todas as 

coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu disse a você. " (João 
14: 15-26) 

Conforme as pessoas envelhecem, eles naturalmente gastar mais e mais tempo pensando 

sobre o legado que vai deixar para trás. Eles começam a considerar como eles serão 

lembrados, e que eles vão entregar para baixo para quem vem depois deles. Como nunca 

antes, eles refletem sobre o patrimônio que construíram ao longo da vida. 

No plano financeiro, muitos plano para a distribuição da riqueza que acumularam, 

querendo se certificar de que vai para seus herdeiros de escolha, e não ao governo ou a 

uma terceira parte inaceitável. Não surpreendentemente, a resposta a essas preocupações 

se tornou um grande negócio. Há planejadores inúmeros imóveis, conselheiros de 

investimento e advogados que oferecem meios para realizar objetivos diferentes das 

pessoas. Os comerciais de televisão tout seguro de vida e exortar os idosos não 

sobrecarregar suas famílias com despesas de funeral caros. Livrarias locais são totalmente 

abastecido com livros de auto-ajuda e programas de computador que lidam com o 



planejamento da propriedade. Seminários especiais são freqüentemente oferecidos sobre 

como lidar com os testamentos e trusts. Tudo isso se baseia no desejo das pessoas para 

preservar a sua riqueza e passá-lo para a próxima geração. 

Tais preocupações são válidas. A Bíblia fala da importância da administração sensata (cf. 

Prov 27: 23-27; Mateus 25:. 14-30; Lucas 16:11.), E assume que as pessoas vão deixar 

uma herança para os que virão depois deles (Prov . 13:22; 17:. 2; 19:14; 20:21; 21:38 

Matt; Lucas 12:13; 15: 11-12). Mas muito mais importante do que o corruptível, herança 

terrena eles deixam os outros é a herança incorruptível celeste que Deus tem para cada 

um dos seus filhos. Essa herança é "incorruptível, e imaculada, e não irá desaparecer, 

reservada nos céus para [eles]" (1 Pedro 1: 4; cf. Ef 1:11.). É muito além da compreensão 

humana, o que levou Paulo a escrever: "Eu oro para que os olhos do vosso coração seja 

iluminado, de modo que você vai saber o que é a esperança da sua vocação, e quais as 

riquezas da glória da sua herança nos santos "(Ef. 1:18). 

No mérito humano pode qualificar pecadores perdidos para receber as riquezas do 

céu; somente aqueles que "convertam das trevas à luz, e do domínio de Satanás a Deus 

[e] receber o perdão dos pecados [receberão] herança entre os que são santificados pela 

fé em [Cristo]" (Atos 26:18; cf . 20:32). Eles ", sendo justificados pela sua graça, [são] 

feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna" (Tito 3: 7; cf. Hb 9:15.). Crentes 

receber sua herança de todos os três membros da Trindade. O Pai "nos fez idôneos para 

participar da herança dos santos na luz" (Col. 1,12); nós somos "co-herdeiros de Cristo" 

(Rm 8:17;. cf. Col. 3:24); e "o Espírito Santo ... é dada como penhor da nossa herança" 

(Ef. 1: 13-14). 

Mas que a herança não é apenas após a morte. Deus provê ricas bênçãos para Seus filhos 

nesta vida que são uma antecipação das riquezas completos que os esperam no céu. Na 

noite antes de sua morte, o Senhor Jesus Cristo revelou essas bênçãos aos seus discípulos, 

que estavam naquele momento na necessidade desesperada de grande conforto e 

encorajamento. Como observado no capítulo anterior deste volume, os discípulos 

estavam arrasado com a perda iminente do Mestre que amava e de quem 

dependiam. Preocupado com as suas ansiedades, mesmo em face de sua própria morte, 

Jesus abnegAdãoente procurou aliviar os seus medos com promessas maravilhosas e 

cheias de graça que queira prover a tudo que eles precisavam. 

E as promessas que o Senhor fez não se restringem aos apóstolos e seus associados. Elas 

são para todos os verdadeiros crentes-os que provar a veracidade de seu amor por Cristo, 

guardando os Seusmandamentos (vv 21-24; 15:. 10,14; cf. 08:31; 

12:48). Esses mandamentos incluem mais do que aqueles que Ele deu no contexto 

imediato (vv 21-24; 13: 34-35.). Eles englobam toda a Sua revelação da vontade do Pai 

(João 3: 11-13, 32-34; 7:16; 8: 26,28,38,40; 12:49; 14:10; 15:15; 17: 8 , 14). 

A obediência é uma marca da verdadeira fé salvadora e amor a Deus. Aqueles que são 

verdadeiramente salvos, somente pela graça, invariavelmente irá responder com uma vida 

de submissão e serviço. Com o coração regenerado (João 3: 5; Tito 2: 4-7; cf. Ef 2: 4-10.) 

E suas mentes renovada (cf. Rom. 12:. 2; Ef 4:23), os cristãos genuínos não pode ajudar, 

mas exteriormente refletir quem são sobre as criaturas dentro de novo em Cristo (2 Cor. 

5:17). 



Ao longo de seu ministério, Jesus salientou repetidamente a obediência que caracteriza 

todos aqueles que crêem. "Por que me chamais Senhor, Senhor '", Jesus perguntou: "e 

não faça o que eu digo?" (Lucas 6:46). Aquele que "não crê no Filho não verá a vida, mas 

a ira de Deus sobre ele permanece" (João 3:36). Aqueles "que são egoístas, que não 

obedecer à verdade e obedientes à iniqüidade, [vai enfrentar de Deus] ira e indignação" 

(Rom. 2: 8). Era privilégio de Paulo através da graça de Deus "para trazer a obediência 

da fé entre todos os gentios, por amor do seu nome" (Rom. 1: 5; cf. 15:18; 16:26; Atos 6: 

7).Na sua segunda vinda Jesus vai "[negócio] fora retribuição àqueles que não conhecem 

a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus" (2 Tessalonicenses 

1: 8.). Para "todos os que Lhe obedecem [Jesus é] a fonte da salvação eterna" (Heb. 5: 

9). Os eleitos foram escolhidos "para obedecer a Jesus Cristo" (1 Pedro 1: 2), enquanto 

que os não regenerados são aqueles que "não obedecem ao evangelho de Deus" (1 Pedro 

4:17). 

João enfatizou a ligação indissociável entre o amor e obediência em sua primeira epístola: 

Nisto conhecemos o que temos vindo a conhecê-Lo, se guardarmos os seus 

mandamentos. Aquele que diz: "Eu vim a conhecê-lo", e não guarda os seus 

mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está nele;mas qualquer que guarda a sua 

palavra, nele o amor de Deus tem realmente sido aperfeiçoado. (1 João 2: 3-5) 

  

Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. (1 João 3:24) 

  

Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e observar os 

Seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus 

mandamentos; e os seus mandamentos não são pesados. (1 João 5: 2-3) 

Assim, é para os onze discípulos, e por extensão a todos os fiéis, que o Senhor fala estas 

palavras de promessa e disposição. Embora Ele não seria mais visivelmente presente com 

seus discípulos, que não iria ser deixado sozinho. Jesus prometeu-lhes (e todos os crentes 

subsequentes) quatro fontes permanentes de potência e conforto: a presença do Espírito, 

a presença do Filho, a presença do Pai, e a presença da verdade. 

A Presença do Espírito 

E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que 

fique convosco para sempre; que é o Espírito da verdade, que o 

mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós 
o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. (14: 16-17) 

No versículo 15, Jesus tinha falado de amor dos discípulos por Ele; aqui Ele revelou Seu 

amor por eles. De acordo com a Sua obra intercessora como seu grande Sumo Sacerdote, 

Jesus prometeu pedir ao Pai para enviar o Seu povo outra Helper -o Espírito 

Santo. parakletos (Helper) é um termo cujo significado não pode ser esgotado por 

qualquer uma palavra. É, literalmente, significa "um chamado para o lado para ajudar" e 



tem a conotação de um ajudante, consolador, conselheiro, exortador, intercessor, 

incentivador e defensor (advogado de defesa). 

Allos (outro) refere-se especificamente a outro do mesmo tipo. Por exemplo, em Mateus 

13: 24,31 e 33, cada parábola sucesso é chamado de "outros" ( allos ) na mesma categoria 

(são todas as parábolas sobre a natureza do reino). Em Marcos 04:36 allos descreve 

"outros" barcos de um estilo similar; em Marcos 12: 4 "outro" escravo do mesmo 

proprietário da vinha; em João 0:29 "outros" na mesma multidão; e em João 18: 15-16 

(cf. 20: 2,3,4, 8) "outro" discípulo (o apóstolo João), que era do mesmo grupo que Pedro. 

Enquanto em Inglês só há uma palavra para "outro", há uma segunda palavra grega usada 

muitas vezes no Novo Testamento. Ele é, em contraste com Allos , a palavra heteros , que 

descreve uma outra coisa de natureza completamente diferente (cf. a palavra 

Inglês heterodoxy ). Em Atos 7:18 Estevão falou de "um outro [ heteros ] rei sobre o 

Egito, que nada sabia a respeito de José. " Que Faraó não era somente a partir de uma 

dinastia diferente, mas também teve uma atitude radicalmente diferente para os filhos de 

Israel. Em Romanos 7 Paulo usou heteros para distinguir a "lei do pecado" (v. 23) a partir 

da "lei de Deus" absolutamente oposto (v. 22). Talvez o exemplo mais marcante da 

diferença entre allos e heteros está em Gálatas 1: 6-7. Há Paulo repreendeu aqueles que 

estavam seguindo a "(diferente heteros ) evangelho "do que aquele que havia 

recebido. Esse falso evangelho "não era outra ( Alos ) "do mesmo tipo que o verdadeiro 

evangelho, uma vez que há apenas um verdadeiro evangelho. 

Resumindo a distinção entre allos e heteros , o sábio grego observou Richard C. Trench 

escreveu, 

Allos ... é a numericamente distintas. Mas heteros ... superadds a noção de diferença 

qualitativa. Um deles é "mergulhadores", o outro é "diversificada". Não há algumas 

passagens do NT cujo direito interpretação, ou pelo menos a sua compreensão completa, 

vai depender de uma acurada apreensão da distinção entre essas palavras. ( sinônimos do 

Novo Testamento [repr .; Grand Rapids: Eerdmans, 1983], 357) 

Por isso, a promessa de Jesus foi que Ele enviaria outro ( allos ) Helper exatamente 

como ele, uma pessoa que poderia levar adequAdãoente Seu lugar e capacitar a Sua 

obra. O Espírito Santo é o substituto perfeito para o Senhor Jesus Cristo, o 

original Helper (cf. 1 João 2: 1, onde "Advocate" traduz parakletos ). Como Jesus, o 

Espírito Santo ensinaria (João 14:26), fortalecer (Ef. 3:16), e interceder para os discípulos 

(Rom. 8:26). Apesar de sua partida era iminente, o Senhor prometeu que o Espírito 

Santo seja com eles para sempre. 

Ao contrário do que o falso ensino de cultos, como as Testemunhas de Jeová e a suposição 

de muitos cristãos professos, o Espírito Santo não é uma força impessoal ou poder. A 

Bíblia ensina claramente que Ele é uma pessoa, e isso é verdade, porque Ele é Deus. 

Escritura revela que o Espírito Santo possui os atributos de personalidade: intelecto; (Ele 

conhece os pensamentos de Deus [1 Coríntios 2:11.] E tem uma mente [Rom 

8:27.]) emoção (Ele pode ser entristecido [Ef 4:30;.. cf. Is 63:10]); e vontade (Ele distribui 

os dons espirituais na igreja de acordo com Sua vontade [1 Cor. 12:11]). Ele também faz 

coisas que só uma pessoa pode fazer, como ensinar (Lucas 12:12; João 14:26); depor 

(João 15:26; Rom 8:16.), chumbo e direta (Mt 4: 1; Atos 13:. 4; 16: 6-7; Rm 8:14.), dar 



orientação (Marcos 13:11; Atos 15:28), condenado (João 16: 7-8), falar (Atos 08:29; 

10:19; 13:. 2; 20:23; 21:11; 1 Tm 4: 1; Ap 22: 17), interceda (Rom 8,26), e revelar 

(Marcos 12:36; Lucas 02:26; 1 Cor 02:10; Atos 01:16; 04:25; 28:25; Hb. 3: 7.. ; 10: 15-

17; 2 Pedro 1:21; cf. 2 Sam. 23:. 2; Ez 11: 5). Nem uma força impessoal pode ser 

enganada (Atos 5: 3), blasfemada (Mat. 12:31), ou insultado (Hb 10:29.). Além disso, o 

Novo Testamento se refere ao Espírito Santo usando pronomes masculinos, embora o 

substantivo grego pneuma (espírito) é neutro. 

A Bíblia também ensina a divindade do Espírito Santo. Como a terceira pessoa da 

Trindade, Ele é associado com Deus Pai e Deus Filho. Ele é chamado o Espírito de Deus 

(.. Ez 11:24; Matt 3:16) eo Espírito de Jesus (Atos 16: 7; Gal. 4: 6; Phil 01:19; 1 Pedro 

1:11.). Ele é mencionado com eles na fórmula trinitária batismo em Mateus 28:19 (cf. Is 

48:16;. 2 Cor. 13:14). O Espírito Santo possui atributos divinos, incluindo a eternidade 

(Hb 9:14.), Onisciência:, onipresença (Sl 139.: 7) (1 Cor 2 10-11.), Onipotência (como 

demonstrado pelo seu poder de criar; Gen. 1: 2; Jó 33: 4), a veracidade (veracidade; 1 

João 5: 6.), e o poder de dar vida (Ele é chamado de "Espírito da vida" em Romanos 8: 

2). 

O Espírito Santo faz as obras que só Deus pode fazer, incluindo a criação do universo (cf. 

Gn 1: 2 com Sl. 33: 6-9), inspirador Escritura (cf. 2 Pedro 1:21 com 2 Tim 3.: 16), 

regenerando perdidos pecadores (João 3: 6; Tito 3: 5.), e os crentes santificar (2 

Tessalonicenses 2:13; 1 Pedro 1: 2). 

Finalmente, a Escritura afirma inequivocamente que o Espírito Santo é Deus. Atos 5: 3 

diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo, enquanto o versículo 4 diz que ele mentiu para 

Deus. Declaração de Paulo em 2 Coríntios 3:17: "Ora, o Senhor é o Espírito", também 

afirma inequivocamente a divindade do Espírito Santo. 

Jesus chamou o Espírito Santo o Espírito da verdade (cf. 15:26; 16:13) para enfatizar 

seu trabalho de revelar a verdade espiritual aos crentes. Em particular, o Espírito Santo 

era revelar aos apóstolos a verdade inspirada do Novo Testamento (João 14:26; 16:13), 

como Ele havia revelado no Antigo Testamento (2 Pedro 1: 19-21). (Para uma discussão 

mais aprofundada sobre este ponto, ver a exposição do v. 26 abaixo.) O mundo, por outro 

lado, não pode receber o Espírito Santo , porque não o vê nem o conhece. Assim como 

o mundo não reconheceu Jesus Cristo (João 01:10; Atos 13:27), assim também seria 

deixar de reconhecer o Espírito Santo. 

As pessoas não regeneradas não pode compreender a verdade espiritual. "O homem 

natural não aceita as coisas do Espírito de Deus", escreveu Paulo, "para que lhe são 

loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente" (1 Co 2:14;. 

Cf. vv . 7-13; 1 João 2: 20,27). Não surpreendentemente, no dia de Pentecostes, alguns 

dos espectadores derisively acusou os crentes cheios do Espírito de estar embriagado 

(Atos 2:13). Jesus advertiu os discípulos de antemão que, apesar de a obra do Espírito 

neles e através deles, eles ainda teriam de enfrentar a hostilidade e rejeição do mundo 

incrédulo (cf. 15:19; 16:33). 

Embora o mundo não iria reconhecer o Espírito, os discípulos iria conhecê-lo, 

porque, Jesus disse-lhes: Ele habita convosco e estará em vós. A promessa do Senhor 

que o Espírito habitar os discípulos, no futuro, não significa que o Espírito Santo estava 

não está presente ou ativo antes de Pentecostes (cf. Gen. 6:.. 3; 1 Crônicas 12:18; Sl 51:11; 



139: 7-12; 143:. 10; Ez 36:27). Ninguém, em qualquer época da história da redenção 

poderia ser salvo, santificado, habilitada para o serviço e testemunho, ou guiado em 

compreender as Escrituras e orar segundo a vontade de Deus para além do trabalho de 

alma interna do Espírito. Que Ele já estava presente com os discípulos, antes da cruz, é 

clara a partir do presente do indicativo dos verbos traduzido habita. Um autor explica o 

ministério do Espírito Santo, antes da era da igreja com estas palavras: 

Santos do Antigo Testamento teve que ser regenerado pelo Espírito de experimentar suas 

bênçãos espirituais. O Espírito efectuada esta regeneração quando a pessoa colocou a sua 

fé em Jeová Deus e tornou-se uma verdadeira parte da comunidade da 

aliança. Regeneração envolvido essencialmente um "coração circuncidado", que se 

demonstrou em participação sincera no sistema de sacrifício, além de uma vida de 

obediência à revelação de Deus .... Teologicamente, parece que algum ministério do 

Espírito teve que ser constantemente aplicada ao crente pacto de idade. Para distingui-la 

da intimidade da nova habitação aliança, talvez este ministério é melhor designada 

"cumpridores". Nas palavras do profeta Ageu ", como a promessa que fiz quando você 

saiu do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós; não temais!" (Ag. 2: 5 NVI ). O 

Espírito habitou "com" os santos do Antigo Testamento através da comunidade, mas não 

seria "in"-los individualmente e intimamente (João 14:17) [pois] os santos do Antigo 

Testamento não poderia ter aproveitado os benefícios da nova aliança antes que ele teve 

sido inaugurada. (Larry Pettegrew, O Ministério Nova Aliança do Espírito Santo [Grand 

Rapids: Kregel, 2001], 27-28) 

Sob a antiga aliança, o Espírito esteve presente com os crentes em um sentido geral. Mas em 

breve, como Cristo prometeu aos Seus discípulos que o Consolador seria de uma forma sem 

precedentes, pessoalmente e permanentemente habitar aqueles que acreditavam. Não estava 

por vir para os crentes uma dádiva do Espírito pelo qual seria fornecido poder único para o 

ministério e evangelismo. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito foi dado 

aos crentes em uma nova plenitude que se tornou normativo para todos os crentes desde (Rm 

8: 9; 1 Cor 12:13..). 

A presença do Filho 

Eu não deixarei órfãos; Eu voltarei para você. Depois de algum 

tempo o mundo não verá mais Me, mas você vai ver-me; porque 

eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia você vai saber que estou 
em meu Pai, e vós em mim, e eu permanecerei em vós. (14: 18-20) 

Como um pai moribundo preocupados com seus filhos (cf. 13:33; 21: 5; Marcos 10:24), 

Jesus prometeu aos discípulos que Ele não iria deixar -los . órfãos A referência a sua 

saída é uma referência velada à Sua morte e graficamente expressa o sentimento de perda 

que os discípulos iria experimentar. Como pressentimento quanto essa perda parecia, 

seria apenas temporária, como a promessa do Senhor , virei a você indica. A referência 

principal é a Sua ressurreição, após o que eles veriam novamente (cf. João 20: 19-29; 

Atos 1:. 3; 1 Cor 15: 3-8). Mas por causa de sua união com o Espírito Santo na Divindade, 

Jesus também se ficasse com eles através do Seu Espírito, que seria derramado no dia de 

Pentecostes (cf. 16:16; Matt 28:20; Rom. 8:. 9; Phil . 01:19; 1 Pedro 1:11; 1 João 4:13). 

Depois de algum tempo -apenas algumas horas permaneceu até a crucificação, Jesus 

estaria morto, e os incrédulos mundo iria mais ver ele. Eles não iriam vê-lo fisicamente 



após a Sua ressurreição (já que Ele, aparentemente, só apareceu aos seus discípulos [cf. 1 

Cor. 15: 1-11]), nem eles teriam qualquer capacidade de conhecer a presença de Cristo 

através do Espírito Santo que habita (já que são espiritualmente mortos [Ef. 2: 1] e 

"desprovida de espírito" [Judas 19]). Em contraste com o mundo incrédulo, o Senhor 

prometeu aos Seus discípulos, você vai ver-me; porque eu vivo (cf. 1: 4; 6:48, 57; 14: 

6) e vós vivereis (cf. 3:15, 16; 3:36; 4:14; 5:24, 39-40; 6 : 27,58; 11:25). Testemunhas do 

Salvador ressuscitado como, os discípulos seria dado prova visível de que eles também 

seriam um dia levantou (1 Cor. 15: 20-21, 35-58). Além disso, estar espiritualmente vivo 

por causa da ressurreição de Cristo e da habitação do Espírito, os crentes são capazes de 

perceber a presença de Jesus na vida (cf. Heb. 13: 5-6). 

O Filho não é apenas em união com o Espírito, mas também com o Pai. Naquele 

dia (após a ressurreição ea vinda do Espírito), Ele disse: você vai saber que estou em 

meu Pai. Embora nenhuma mente humana pode compreender plenamente que a união, 

sendo escondido nas profundezas misteriosas da Trindade (cf. Jó 11: 7.; Rom 11:33), os 

discípulos e todos os crentes têm reconhecido a sua realidade.Eles iriam em breve vir a 

compreender a verdade que eles perplexo com o presente (cf. 14: 8-9). 

Em seguida, Jesus fez uma profunda promessa. Não só os discípulos sabem que Ele 

é em o Pai, mas também, como Ele passou a dizer-lhes, você vai entender que você 

está em Mim, e Eu em vós. Por meio da habitação do Espírito, os crentes são unidos com 

Jesus . (Essa união, é claro, não é um dos essência; crentes não se tornem parte da 

Divindade.) Várias metáforas do Novo Testamento descrevem a natureza dessa 

união. Jesus é a videira e os crentes são os ramos (João 15: 5); eles são o corpo, do qual 

Ele é a cabeça (1 Cor 0:27; Efésios 1:.. 22-23; 4: 15-16; 5:23; Cl 1:18; 2:19); eles são 

pedras no edifício espiritual do qual Ele é a pedra angular (Ef 2: 20-22; 1 Pedro 2: 4-

6.); eles são a noiva e Ele é o noivo (2 Cor. 11: 2; Ef. 5: 22-24; Ap 19: 7). 

Além disso expressar essa união, a Bíblia ensina que os crentes estão "em Cristo". Em 

Romanos 8: 1 Paulo declarou: "Portanto, agora já não há condenação para os que estão 

em Cristo Jesus." Para o Corinthians, ele escreveu: "Mas por vós sois dele, em Cristo 

Jesus, que se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção" (1 Cor. 

01:30), e: "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já 

passaram; eis que tudo se fez novo "(2 Coríntios 5:17; cf. Rom. 16:.. 7; Phil 4:21; Col. 1: 

2,28 ; 2 Tm 3:12;. 1 Pedro 3:16; 5:14). 

Não são apenas os crentes em Cristo; Ele também permanece nele (cf. João 6: 5; 14: 

20,23; 15: 4-5; 17: 23,26). "Se Cristo está em vós", escreveu Paulo ", embora o corpo está 

morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça "(Rom. 

8:10). "Teste-se para ver se você está na fé," o apóstolo desafiou o Corinthians ", 

examinar-se! Ou você não reconhece isso sobre vós mesmos, que Jesus Cristo está em 

vós, a não ser na verdade você não passar no teste?" (2 Cor. 13: 5). Em Gálatas 2:20 ele 

observou: "Já estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive 

em mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus , que me amou 

e se entregou por mim ". Paulo orou para os Efésios que "Cristo [pode] habitar em [suas] 

corações mediante a fé" (Ef. 3:17) e lembrou Colossenses de "as riquezas da glória deste 

mistério ... que é Cristo em vós, a esperança da glória "(Col. 1:27). 

Jesus, portanto, tranquilizou seus discípulos preocupados que a sua morte não terminar 

seu relacionamento com Ele. Sua união com Ele era indissolúvel, como é verdade para 



todos os crentes. Nada pode separar o Seu próprio de Sua presença ou Seu amor (Rm. 8: 

38-39). 

A Presença do Pai 

"Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me 

ama; e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, 

e divulgará-me a ele." Judas (não o Iscariotes) disse-lhe: "Senhor, 

o que então aconteceu que você está indo para divulgar-se a nós 

e não ao mundo?" Jesus respondeu, e disse-lhe: "Se alguém me 

ama, guardará a minha palavra;. E meu Pai o amará, e viremos a 

ele e faremos nele morada Quem não me ama não guarda as 

minhas palavras ; ea palavra que estais ouvindo não é minha, mas 

do Pai que me enviou ". (14: 21-24) 

Apenas aqueles que obedecem aos Seus mandamentos (cf. a discussão do v. 15, supra) 

entrará em união com Cristo. Sua obediência não é a causa de sua salvação ", porque pelas 

obras da lei nenhuma carne será justificada à vista [de Deus]" (Rm 3:20; cf. v 28; 4:13; 

5:.. 1; Gal 2:16; 3:11; Ef. 2: 8-9; Tito 3: 5.), mas sim o resultado inevitável do 

mesmo. Obediência, que flui de um coração transformado pelo poder regenerador do 

Espírito Santo (cf. Tg 2: 14-26), marca o único que verdadeiramente ama a Jesus 

Cristo. Tal amor obediente é a conseqüência do amor que o Espírito Santo derrama no 

coração resgatadas a salvação (Rom. 5: 5; Gal 5:22.). 

É só o que ama Cristo, que será amado por o Pai (cf. 16:27; 17:23). Jesus disse: "Quem 

não honra o Filho não honra o Pai que o enviou" (João 5:23) e "Aquele que me odeia, 

odeia também a meu Pai" (João 15:23). Ninguém que rejeita o Senhor Jesus Cristo pode 

conhecer verdadeiramente, o amor, ou honrar a Deus, porque "o Pai ama o Filho" (João 

3:35; 5:20), "e ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem faz ninguém conhece o Pai, 

senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar "(Mat. 11:27). Junto com o Pai, 

Jesus vai amar aqueles que o amam (cf. João 13: 1,34; 15: 9; Ef 5:25; Ap 1: 5.), 

Edivulgará mesmo para eles. 

Expressando a perplexidade que os outros, sem dúvida, sentiu, Judas (não o Iscariotes) 

disse a Jesus, "Senhor, o que então aconteceu que você está indo para divulgar-se a 

nós e não ao mundo?"Como nota entre parêntesis de João indica, este 

foi não Judas Iscariotes, mas Judas, filho de Tiago (Lucas 6:16). Em Mateus 10: 3, ele 

também é chamado de Tadeu (alguns manuscritos gregos adicionar um terceiro nome, 

Lebbaeus). Judas supor que Jesus estava falando de retornar fisicamente para estabelecer 

o Seu reino terrestre (cf. Atos 1: 6). Ele não conseguia entender como, sendo esse o caso, 

Jesus iriarevelar -se aos discípulos, e não para o mundo. Afinal, Jesus era o Salvador 

do mundo (João 4:42); o herdeiro legítimo da terra (Heb. 1: 2); o Rei dos reis e Senhor 

dos senhores (Apocalipse 19:16). A boa notícia do perdão e da salvação que Ele trouxe 

era para ser proclamada em todo o mundo (Mat. 28:19). Por que, então, Judas se 

perguntou, foi Jesus não vai se fazer conhecido a todos? 

A resposta de Jesus, Se alguém me ama, guardará a minha palavra (cf. 17: 6), explicou 

que não vai revelar-se a aqueles que se recusam a amar e obedecer-Lhe. Esta é a terceira 

vez nesta secção (cf. vv. 15,21) que Cristo ligada obediência de amor verdadeiro por Ele 

(cf. 8:31). Não só Ele vai amar aqueles que o amam (cf. 1 Pedro 1: 1-2), o Pai também vai 



adorar -los. Além disso, tanto o Pai eo Filho virá -los e fazer a sua morada com eles. A 

declaração do Senhor, "Quem não me ama não guarda as minhas palavras", enfatizou 

mais uma vez, desta vez de forma negativa, a conexão indivisível entre o amor por Ele e 

obediência a Ele. Jesus não se dará a conhecer aos que rejeitam a Ele (cf. Jo 7:17; 

8:47). Essas pessoas também não sabem o Pai, uma vez que a mensagem de Jesus não era 

dele, mas do Pai que enviou a Ele (cf. v 10; 3:34; 7:16; 8:. 28,38,40; 12:49; 17: 

8). Portanto, para rejeitar Jesus é também a rejeitar o Pai (cf. 05:23; 15:23). Para que Jesus 

é ter o Pai. 

A Presença da Verdade 

"Estas coisas vos tenho dito para você enquanto cumpridores com 

você. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em 

meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de 
tudo o que eu disse a você." (14: 25-26) 

Ao longo de seu ministério, Jesus tinha sido a fonte da verdade para os discípulos (cf. v. 

6). "Essas coisas (a palavra do Pai; v. 24), "Ele lhes lembrou, "Eu falei com você, no 

respeito com você . " Mas, assim como Ele não iria deixá-los sem uma fonte de conforto, 

assim também Ele não iria deixar os discípulos, sem uma fonte de verdade. Ele enviaria 

o Espírito Santo, o "Espírito da verdade" (v. 17), para orientar e ensinar-lhes. Além de 

sua revelação, não há nenhuma maneira de saber a verdade espiritual. Uma vez que "o 

mundo pela sua sabedoria não veio para conhecer a Deus" (1 Cor. 1:21), a humanidade 

caída é "sempre aprendendo e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade" (2 Tim. 

3: 7). É somente quando as pessoas estão "salvos [que] cheguem ao conhecimento da 

verdade" (1 Tim. 2: 4). 

Até mesmo os discípulos, antes de Pentecostes, encontrou dificuldades para entender tudo 

o que Jesus ensinou. De acordo com João 2:22, não foi até depois da ressurreição que eles 

entenderam Seu ensino no versículo 19. Tampouco compreender o significado completo 

da entrada triunfal até depois de Jesus ter sido glorificado (João 12:16). Por causa de sua 

obtusidade, Jesus lhes disse: "Eu tenho muito mais coisas para dizer para você, mas você 

não as podeis suportar agora" (16:12). Eles precisavam de instrução, por isso Jesus lhes 

prometeu, O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome (cf. Atos 2:33)Ele vos 

ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu disse a você (cf. 16:13). A 

frase, em meu nome, significa "em meu nome", como ele também faz no versículo 13. 

Assim como Jesus veio em nome do Pai (05:43), assim será também o Espírito vem em 

nome de Jesus. Como outro Consolador como Jesus, o Espírito vai agir sempre em 

perfeita harmonia com a de Cristo desejos, propósitos e vontade. "Ele me glorificará," 

Jesus viria a dizer aos discípulos, "porque há de receber meu e vai divulgá-la a você" 

(16:14). No plano divino, o ministério Spirits é a testemunhar sobre Cristo (15:26), não 

chamar a atenção para si mesmo (cf. 16,13). 

O Espírito é residente professor verdade do crente (1 João 2: 20,27); iluminando a Palavra 

de Deus para a sua compreensão, Ele concede, assim, os cristãos o conhecimento de Deus 

que os leva a maturidade espiritual. 

Mas a promessa de Cristo que o Espírito iria trazer para a sua recordará tudo o que Ele 

havia dito para eles era essencialmente uma promessa para os apóstolos de inspiração 

divina. Orientação sobrenatural do Espírito Santo concedeu-lhes uma compreensão 



inerrante da pessoa e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Os apóstolos (e seus 

colaboradores mais próximos) registrou que a verdade divinamente inspirado nos 

Evangelhos e no resto do Novo Testamento. 

Pedro descreveu o processo de inspiração em 2 Pedro 1: 20-21: "Mas saiba disso antes de 

tudo, que nenhuma profecia da Escritura é uma questão de interpretação pessoal, pois 

nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens movidos pelo 

Espírito Santo falaram da parte de Deus ". O apóstolo Paulo declarou: "Toda a Escritura 

é inspirada por Deus" (lit., "inspirada por Deus", 2 Tm. 3:13). O Espírito Santo inspirou 

as próprias palavras da Escritura, não apenas os pensamentos dos escritores (1 Cor. 

2:13). A Bíblia é, portanto, infalível e autoritária, e, portanto, a única regra infalível de fé 

e prática. Só ele contém "as sagradas letras, que são capazes de dar a [um] a sabedoria 

que conduz à salvação, pela fé que há em Cristo Jesus" (2 Tim. 3:15). Para os redimidos, 

a Bíblia é "a espada do Espírito" (Ef 6:17.) E é "útil para o ensino, para a repreensão, para 

a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e 

perfeitamente habilitado para toda boa obra "(2 Tim. 3: 16-17). 

Armado com a verdade e acompanhado pela presença de Deus, os discípulos e seus 

contemporâneos seria logo aqueles que "virou o mundo de cabeça para baixo" (Atos 17: 

6 KJV ). Mas, neste momento de sofrimento, apenas algumas horas antes da cruz, a 

situação parecia desesperAdãoente sem esperança. Ciente da dificuldade dos discípulos, 

Jesus apontou-lhes a fonte última e única certeza da esperança, o Deus trino. Da mesma 

forma que a promessa da presença de Deus animou-los de dois milênios atrás, ele ainda 

deve trazer confiança e coragem para os crentes de hoje, uma vez que proporciona 

conforto tanto agora (2 Cor 1, 3-4; cf. Sl. 23: 4. ; 86:17; Mat. 5: 4; Atos 9:31), e para 

sempre (Is. 25: 8; 2 Tessalonicenses 2:16; Rev. 07:17; 21: 4.). 

 

52. Paz Sobrenatural (João 14:27) 

"Deixo com você, a minha paz vos dou; não como o mundo dá eu 

dou para você Não deixe seu coração ser incomodado, nem se 
atemorize.". (14:27) 

Tumulto, públicos e pessoal, é uma realidade que marca neste mundo caído. Essa 

inquietação é talvez o mais claramente visto em nível internacional, como nações colidir 

uns contra os outros na guerra. Há muitos anos, os historiadores calculou que nos 3500 

anos anteriores, o mundo tinha visto a menos de 300 anos de paz (cf. Will e Ariel 

Durant, as lições da história [New York: Simon and Schuster, 1968], 81). Também 

Estima-se que, nos últimos cinco milênios e meio, mais de 8.000 tratados de paz foram 

quebrados, e mais de 14.000 guerras travadas com um total combinado de cerca de quatro 

bilhões de vítimas. Mesmo que sempre houve ilusões de paz global, este mundo continua 

a ser vencida no esforço de perseguir esse objetivo indescritível. 

O conceito de paz é, claro, muito mais ampla do que apenas o reino da harmonia social 

internacionais As pessoas querem paz em suas vidas pessoais, alívio das pressões 

implacáveis e problemas que a cada dia traz. A linguagem da paz enche conversa. As 

pessoas buscam "paz e tranquilidade", a ser atualizado a partir do din da vida; eles são 



instruídos a "fazer as pazes" com o seu passado; eles esperam que a aplicação da lei local 

para "manter a paz" e parar aqueles que os perturbam. Mesmo quando esta vida terminar, 

o conceito de "descanse em paz" é tão comum que se tornou um sinônimo para a própria 

morte. 

Infelizmente, embora as pessoas persegui-lo a vida inteira, deixados a si mesmos que eles 

não têm idéia de como encontrar a verdadeira paz. Aqueles que olham para ele nas coisas 

temporais, como a mudança social, a estabilidade econômica, ou alguma experiência de 

lazer são sempre decepcionado. Somente a Palavra de Deus pode autoritariamente 

apontam para a relação que produz uma paz duradoura. 

Tanto o Antigo eo Novo Testamento ressaltam a fonte divina e caráter de verdadeira 

paz. Um dos termos teológicos mais importantes do Antigo Testamento é a 

palavra shalom ("paz"). A palavra, que ocorre cerca de 250 vezes, foi usado às vezes 

como uma saudação (Jz 19:20; 1 Sam. 25: 6,35.), Tal como é em hebraico 

moderno. Shalom também pode referir-se à ausência de conflitos entre as pessoas (Gn 

26:29), as nações (1 Reis 04:24), e entre Deus e os homens (Sl. 85: 8). Neste último 

sentido, será a marca do futuro reino messiânico (Sl 29:11; Isa. 2: 4; 9: 6-7.; 52: 7; 54:13; 

57:19; 66:12; Ez 37:26; Hag. 2: 9.). Masshalom também fala de apenas no sentido 

negativo da ausência de problemas ou conflitos não a paz pessoal, mas de forma positiva 

de completude, integridade, satisfação, bem-estar, saúde, prosperidade, harmonia e 

realização. A paz é uma das bênçãos que fluem de um relacionamento correto com Deus. 

Paz bíblica verdadeira não depende das circunstâncias da vida, mas vive acima deles. Um 

léxico grego define a palavra do Novo Testamento para a paz ( eirēnē ) como "o estado 

tranqüilo de uma alma a certeza da sua salvação através de Cristo, e assim por temer nada 

de Deus e de conteúdo com a sua sorte terrena, de qualquer tipo que seja." Foi este tipo 

de paz que caracterizou o apóstolo Paulo, que escreveu: "Eu aprendi a viver contente em 

qualquer circunstância eu sou Eu sei como se dar bem com os meios humildes, e eu 

também sei como viver em prosperidade; em qualquer. e qualquer circunstância eu 

aprendi o segredo de estar cheio e passando fome, tanto de ter abundância e sofrer 

necessidade "(Filipenses 4: 11-12.). Paulo permaneceu calmo e em paz no meio das 

circunstâncias mais difíceis, como sendo jogado na prisão (Atos 16: 23-25), barbaramente 

atacada por uma multidão indisciplinada (Atos 21: 30-39), ou pego em uma fúria 

tempestade no mar (Atos 27: 21-25). 

Humanidade define a paz principalmente em termos negativos. Por exemplo, em algumas 

línguas a palavra para meios de paz ", para ser sem problemas", "para que não se 

preocupe", ou "a sentar-se em seu coração." Paz para a maioria das pessoas significa a 

ausência de guerra, conflitos, brigas, desentendimentos, hostilidade ou agitação. Eles 

vêem isso como libertação do ou a ausência de qualquer conflito externo e cada agitação 

interna, resultando em um estado imperturbável e tranquilo da mente. Mas esse 

entendimento de paz é incompleta, porque a verdadeira paz é muito mais do que apenas 

a ausência de conflito. Armado com uma definição inadequada, os incrédulos são 

incapazes de encontrar a paz. Eles não entendem o que estão procurando, e, portanto, 

deixar de olhar para o lugar certo. 

Há apenas uma fonte da verdadeira paz, como este verso simples, porém profunda 

(27 ab ) revela. O cenário em que foi dada esta magnífica promessa é a sala de cima, na 

noite antes da morte de Cristo. O Senhor, sabendo que os seus discípulos foram com o 



coração partido porque Ele estava deixando-os, deu a mensagem onze uma despedida de 

conforto e esperança. Como observado no capítulo anterior deste volume, Jesus 

prometeu-lhes que, através da habitação do Espírito Santo Ele continuaria a estar com 

eles, como seria o Pai, e a verdade. Esse legado maravilhoso iria transformar tristeza 

temporária dos discípulos sobre a Sua morte para a alegria eterna. Também serviu como 

base para a paz sobrenatural que Ele já prometeu a eles. 

Este breve declaração reflete quatro características da paz divina: a sua natureza, origem, 

contraste e resultado. 

O Natureza da Paz 

Paz que eu deixo com você; (14: 27a) 

Objetivamente, a paz no Novo Testamento tem a ver com a posição de uma pessoa diante 

de Deus; subjetivamente, com a experiência resultante do crente da paz na vida 

cotidiana. Paz com Deus, é claro, é o alicerce sobre o qual todos os outros paz se 

baseia. Se não há paz com Deus, então não pode haver uma paz real nesta vida. Assim, a 

paz objetivo é um pré-requisito necessário para a paz subjetiva, nem de que são possíveis 

para a pessoa não salva para desfrutar. 

Desde a rebelião de Adão e Eva (Gn 3), a raça humana está em guerra com Deus. Todos 

violar Sua santa lei e negar-lhe a glória, e, portanto, são seus inimigos. A Bíblia chama 

esse pecado rebelião, e declara todo ser humano (com a exceção de Jesus Cristo) para ser 

um pecador (Rom. 3:23). Desde o nascimento, cada homem e mulher se opõe a Deus, 

tanto por herança (Rm 5.18; cf. Sl. 51: 5.; 58: 3) e por escolha pessoal (cf. Romanos 3: 

10-18.). Ninguém é neutro, porque, como Jesus disse em Lucas 11:23: "Quem não é 

comigo é contra mim; e quem não recolhe comigo, dispersa." No próprio comentário de 

Gênesis 8:21 Deus em Sua criação caída foi a de que "a intenção do coração do homem 

é má desde a sua mocidade" (cf. Jó 15:14). Assim, depois de definir-se contra a lei de 

Deus, todas as pessoas inevitavelmente de enfrentar a sua ira e da pena de castigo eterno. 

A humanidade odeia a Deus (cf. João 15: 18-19; 1 João 2: 16-17), e todos os que fazem 

parte do sistema-mundo não pode estar em paz com Ele: "Você adúlteras, não sabeis que 

a amizade do mundo é inimizade contra Deus Portanto qualquer que quiser ser amigo do 

mundo constitui-se inimigo de Deus? "(Tiago 4: 4). 

A boa notícia, porém, é que os inimigos de Deus podem ser conciliados para desfrutar da 

paz eterna com Ele através da fé no Senhor Jesus Cristo; pois é por meio dele que Deus 

escolheu "para reconciliar todas as coisas para si mesmo, tendo feito a paz pelo sangue 

da sua cruz" (Colossenses 1:20; cf. Atos 10:36; Ef 2: 14-17.). Em Romanos 5: 1, Paulo 

escreveu: "Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso 

Senhor Jesus Cristo." Porque Cristo pagou penalidade do pecado na cruz, aqueles que 

confiam nele são "reconciliados com Deus pela morte de seu Filho" (Rm 5:10; cf. v 11; 

2 Cor 5:... 18-21; Col. 1:22). No momento da justificação, a rebelião termina, todos os 

pecados são perdoados, e os inimigos se tornarem filhos de Deus (cf. Rom. 8: 12-17). 

Como resultado, aqueles que anteriormente tinha uma "mente posta na carne [resultando 

em] a morte" agora tem uma "mente posta no espírito [resultando em] vida e paz" (Rom. 



8: 6). Assim, Paulo chamou o evangelho do "evangelho da paz" (Ef. 6:15), porque é a boa 

notícia de como rebeldes pecaminoso pode estar em paz com Deus por meio de Cristo. 

O sacrifício de Jesus Cristo para satisfazer a santidade de Deus era necessário para que 

houvesse paz entre os homens pecadores e Deus santo, uma vez que a justiça ea paz são 

inseparáveis (cf. Sl. 85:10).Porque Deus é santo e justo, Ele exige que a pena de ser pago 

quando os pecadores violar Sua lei. É só por causa do sacrifício de Cristo plenamente 

satisfeito as exigências da justiça divina, que Deus pode "ser justo e justificador daquele 

que tem fé em Jesus" (Rom. 3:26). Embora perfeitamente justo, Cristo foi punido no lugar 

de todo aquele que crê como se Ele fosse um pecador, para que através da fé Nele 

poderiam ser tratados como se fossem perfeitamente justo. Assim, através da expiação 

substitutiva de Cristo e a imputação de sua justiça sobre os homens pecadores (2 Cor. 

5:21), os inimigos de Deus pode se tornar seus amigos (Tiago 2:23). 

Essa paz objetivo de justificação resulta em paz experiencial. Esta não é a paz com Deus, 

mas "a paz de Deus, que excede todo o entendimento," o que significa que ele transcende 

humano percepção, análise e compreensão. Esta paz "guardará [crentes] corações e [suas] 

mentes em Cristo Jesus" (Filipenses 4: 7.). A palavra grega traduzida como "guarda" é 

um significado militar prazo ", para vigiar." A paz de Deus protege os crentes de 

ansiedade, dúvida, medo e angústia. Assim, não é passiva, mas ativa; longe de ser afetado 

pelas circunstâncias, ele triunfa sobre eles, transformando a tristeza em alegria, o medo 

em coragem, e dúvida em confiança. Esta é a paz que Jesus prometeu aos Seus seguidores. 

Paz experiencial é uma parte essencial da vida cristã. "O reino de Deus", escreveu Paulo, 

"não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo" (Rom. 

14:17). Mais tarde, em Romanos o apóstolo acrescentou esta bênção: "Ora, o Deus da 

esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que abundeis na esperança 

pelo poder do Espírito Santo" (15:13). Paulo deu uma bênção semelhante no final de 2 

Tessalonicenses: "Ora, o próprio Senhor da paz continuamente te conceda a paz em todas 

as circunstâncias" (2 Ts. 3:16). A paz é um dos frutos do Espírito (Gl 5:22). -given Pelo 

Helper que Cristo enviou para habitar o Seu povo (cf. a discussão de João 14: 16-17, no 

capítulo anterior deste volume). Essa paz não só se manifesta em tranquilidade privado, 

mas também em harmonia com os outros crentes (Marcos 9:50; Rm 14:19; 2 Cor 13:11; 

Ef 4:.... 3; 1 Tessalonicenses 5:13, 1 Tim. 3: 3; Tito 3: 2). 

A Fonte da Paz 

A minha paz vos dou; (14: 27b) 

Porque Ele é o "Deus da paz" (Rm 15:33; 16:20; Fp 4: 9.; 1 Tessalonicenses 5:23; Hb 

13:20; cf. Jz 06:24; Isa 9..... :... 6; 1 Cor 14:33; 2 Cor 13:11; 2 Tessalonicenses 3:16), 

Deus é a única fonte de toda a verdadeira paz; portanto, Jesus disse: A minha paz vos 

dou. Tal como acontece com todas as bênçãos na vida cristã, a paz vem de todas as três 

pessoas da Santíssima Trindade. Esta saudação é muitas vezes repetida no Epístolas do 

Novo Testamento, "Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo" 

(Rm 1: 7; 1 Cor 1:.. 3; 2 Cor. 1: 2; Gal. 1: 3; Ef. 1: 2; Filipenses 1: 2; Cl 1:. 2; 2 

Tessalonicenses 1: 2; cf. Ef 6:23; 1 Tim. 1:. 2; 2 Tim. 1: 2. ; Tito 1:. 4; Filemon 3; 2 João 

3) indica que Deus Pai e de Jesus Cristo é a fonte da paz. É o ministério do Espírito Santo 

para transmitir que a paz para os crentes (Gl. 5:22). Como o resto do legado Jesus deixou 

os discípulos, a paz Ele prometeu dar -lhes viria em plenitude no dia de Pentecostes. 



Cristo chamou de que a paz, a minha paz. É a mesma paz que manteve-lo calmo em face 

da zombaria, desprezo, hostilidade, ódio, traição e morte (cf. 1 Pedro 2:23). A paz de 

Cristo fornece crentes com uma serenidade e liberdade da preocupação e ansiedade que 

não é afetado por e triunfa sobre o mesmo o mais difíceis circunstâncias. No meio das 

provações e tentações da vida, os crentes fazem bem para corrigir os seus "olhos em Jesus, 

autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, 

desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus "(Heb. 12: 2). É só 

em olhar para Cristo, que qualquer pessoa pode encontrar a paz e se estabeleceu confiança 

no meio de qualquer dificuldade. 

O contraste com a paz 

não como o mundo dá eu dou para você. (14: 27c) 

No sentido mais verdadeiro, não há paz verdadeira deve ser encontrada 

no mundo. Godless pessoas em um mundo sem Deus são inimigos por natureza de Deus 

e em um estado de confusão resultante. Omundo só oferece uma experiência de uma 

momentânea, tranqüilidade passageira através da auto-indulgência, o materialismo, amor, 

romance, abuso de substâncias, a religião falsa, psicoterapia, ou uma série de outros 

placebos. Mas pseudoPaz do mundo é, na realidade, a bem-aventurança da ignorância. Se 

não crentes entenderam a ira de Deus, e do agonizante, sem alívio, o tormento eterno que 

os espera no inferno, eles nunca iria desfrutar de um momento de paz nesta vida. 

A Bíblia enfatiza repetidamente que a paz do mundo é inadequada. "'Não há paz para os 

ímpios, diz o Senhor" em Isaías 48:22. Em Isaías 57:21, o profeta, ecoou as palavras do 

Senhor: "'Não há paz", diz o meu Deus'. Para os ímpios "Em Jeremias 06:14 Deus 

execrado os falsos profetas que tinha" curou o quebrantamento da [sua ] pessoas 

superficialmente dizendo: Paz, paz ', mas não há paz "(cf. 08:11; Ez 13: 10,16.). "Se você 

tivesse conhecido neste dia, mesmo que você, as coisas que servem para a paz!" Jesus 

lamentou sobre Jerusalém: "Mas agora eles foram escondidos de seus olhos" (Lucas 

19:42). O apóstolo Paulo escreveu sobre os incrédulos que "o caminho da paz não 

conheceram" (Rom. 3:17). No fim dos tempos ", enquanto [incrédulos] estão dizendo: 

'Paz e segurança!' em seguida, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de 

parto em cima de uma mulher grávida, e eles não vão escapar "(1 Tessalonicenses 5: 

3.). Como rebelde Israel finalmente admitiu: "Esperamos a paz, porém não chegou bem 

algum; por um tempo de cura, mas eis terror!" (Jer. 8:15). A paz do mundo é apenas uma 

ilusão. A paz com base nas circunstâncias temporariamente positivos ou escapismo 

ignorante não é a paz verdadeira em tudo. A razão pela qual as pessoas não têm a paz não 

é emocional, psicológico ou circunstancial, mas teológica. Como observado 

anteriormente neste capítulo, apenas aqueles que conhecem Jesus Cristo pode ter paz com 

Deus e, posteriormente, a experiência verdadeira paz nesta vida. 

O Pursuit da Paz 

"Não deixe seu coração ser incomodado, nem se atemorize." (14: 
27d) 

Depois de prometer dar aos seus discípulos a paz, Jesus repetiu a ordem que eles não 

deixe seu coração ser incomodado, nem se atemorize (ver a exposição do v. 1, no 



capítulo 9 deste volume). Não há inconsistência entre a promessa de Cristo e Seu 

comando, no entanto. A Bíblia ensina que os cristãos são responsáveis para as promessas 

de Deus se apropriar. O Espírito Santo habita e capacita os crentes, mas eles, por sua vez 

estão a ser preenchido com (Ef 5:18.) E andar no Espírito (Gl 5:. 16,25). Os cristãos têm 

sido dada a vida eterna; em resposta eles são a "considerar [si] para ser mortos para o 

pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus" (Rom. 6:11) e "presente [si] a Deus, como 

vivos dentre os mortos" (v. 13 ). O Espírito Santo é o seu professor sobrenatural (1 João 

2: 20,27), mas que não nega a responsabilidade dos crentes a estudar as Escrituras 

diligentemente (2 Timóteo 2:15.). O mesmo apóstolo Paulo, que escreveu: "Já estou 

crucificado com Cristo; logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim" (. Gal 

2,20) também escreveu "Por isso eu corro de tal forma, como não sem mirar; eu caixa de 

tal forma, não como batendo no ar, mas eu disciplinar o meu corpo e faço dele meu 

escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser 

desqualificado "(1 Cor 9:26. -27). 

Como é o caso com todas as promessas de Deus, então, os crentes são responsáveis 

perante a promessa de Cristo de paz apropriar. Salmo 34:14 comanda o povo de Deus 

"buscam a paz e segue-a" (cf. 1 Pedro 3:11), enquanto o Salmo 119: 165 declara que 

"aqueles que amam a tua lei têm grande paz, e nada faz com que eles tropeçam." Da 

mesma forma, Isaías 26: 3 revela que é quem firmemente confiar nele que Deus mantém 

em perfeita paz, e Isaías 32:17 ligações que experimentam a paz com uma vida 

justa. Paulo instruiu Timóteo a buscar a paz (2 Tim. 2:22), e Pedro exortou seus leitores: 

"Por isso, amados, uma vez que você olhar para essas coisas, ser diligente para ser 

encontrado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis" (2 Pedro 3:14). Tiago também 

ligado a paz com vida piedosa, quando escreveu: "Mas a sabedoria que vem do alto é, 

primeiramente pura, depois pacífica ... E a semente cujo fruto é justiça semeia-se na paz 

para aqueles que promovem a paz" (Tiago 3: 17-18 ). Na verdade, uma maneira que Deus 

produz paz em nossas vidas é ao puni-nos: "Toda disciplina no momento não parece ser 

alegre, mas de tristeza; mas para aqueles que têm sido por ela exercitados, depois produz 

um fruto pacífico de justiça" (Heb. 12:11). 

Quando nós confio na sua bondade, fidelidade e disposição, Deus nos enche "de todo o 

gozo e paz no vosso crer" (Rom. 15:13). Para viver em angústia sobre o passado, a 

ansiedade relativa ao presente, ou apreensão sobre o futuro é deixar de se apropriar de 

que a paz. Como observado anteriormente, os crentes devem ser "inquietos por coisa 

alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças [suas] petições sejam em 

tudo conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 

guardará os [seus] corações e [suas] mentes em Cristo Jesus "(Filipenses 4: 6-7.). 

No Sermão da Montanha, Jesus apontou a insensatez de permitir que o medo ea 

preocupação a corroer a experiência do crente de paz divina: 

Por esta razão, eu digo a você, não estar preocupado com a sua vida, quanto ao que haveis 

de comer ou pelo que haveis de beber; nem com seu próprio corpo, quanto ao que haveis 

de vestir. Não é a vida mais do que a comida, eo corpo mais do que o vestuário? Olhai 

para as aves do céu, que não semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; contudo, o 

Pai celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E quem de vós, por estar 

preocupado, pode acrescentar uma hora para a sua vida? E por que você está preocupado 

com o vestuário? Observe como os lírios do campo, como crescem; Eles não trabalham 

nem fiam, mas eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória se vestiu como um 



deles. Mas, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no 

forno, vai Ele não vestirá muito mais a você? Homem de pouca fé! Não se preocupe em 

seguida, dizendo: "O que vamos comer?" ou "O que vamos beber?" ou "Que vamos vestir 

a roupa?" Para os gentios procuram avidamente todas estas coisas; pois vosso Pai celeste 

sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o seu reino ea sua justiça, 

e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então não se preocupe com o amanhã; para 

amanhã cuidará de si mesmo. Cada dia tem problemas suficientes própria. (Mateus 6:. 

25-34) 

Deus perdoou o passado, desde que para o presente, e garantido o futuro, não deixando nada 

para perturbar legitimamente paz do crente. Aplicando este princípio a suas circunstâncias 

mais difíceis, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 

Somos atribulados por todos os lados, mas não angustiados; perplexos, mas não 

desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos ... Para 

momentânea, leve tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito além de 

toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas coisas que se não 

vêem; porque as que se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas. (2 Cor. 4: 

8-9,17-18) 

A boa notícia do evangelho é que a guerra entre o pecador e Deus pode acabar, uma vez 

que o tratado que termina que a guerra foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus 

Cristo. A paz experiencial resultante torna-se um princípio orientador e controle na vida 

de cada crente. Em Colossenses 3:15 Paulo exortou os cristãos: "Que a paz de Cristo em 

seus corações, à qual, também, fostes chamados em um corpo, e ser 

grato." Brabeuō ("regra") foi usada para descrever o trabalho de um árbitro para decidir 

o resultado de um evento atlético. Os crentes podem permitir que a paz de Cristo para 

arbitrar as escolhas que fazem por fazer duas perguntas cruciais. Em primeiro lugar, eles 

devem perguntar se o que eles estão considerando é coerente com a realidade de que eles 

estão agora em paz com Cristo e, portanto, parte do Seu reino (cf. Col. 1:13). Qualquer 

coisa que iria perturbar a unidade e harmonia que gozam com Ele deve ser 

rejeitado. Paulo ilustrou esse princípio em 1 Coríntios 6: 17-18, quando escreveu: 

"Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele Fugi da imoralidade sua união com 

Cristo impele os cristãos a pureza.. 

Uma segunda consideração diz respeito a como a escolha vai afetar a paz de espírito que 

vem com a consciência limpa (cf. Rm 14: 22-23; 1 Coríntios 8:12..). Pensamentos, 

palavras e ações consistentes com a paz de Cristo resultará em uma clara consciência, 

bom, e irrepreensíveis (Atos 23: 1; 24:16; 2 Cor 1:12; 1 Tim. 1: 5,19; 3. : 9; 2 Tim. 1:. 3; 

Hb 13:18; 1 Pedro 3:16); aqueles que não são resultará em uma consciência acusadora 

conturbado (1 Sam. 24: 5). Cristãos que vivem no pecado impenitente priva da 

experiência da paz e da segurança de que é o legado de Cristo para o Seu 

povo. Lembrando-se do seu pecado com Bathseba, Davi declarou a Deus: 

  

Quando fiquei em silêncio sobre o meu pecado, meu corpo definhava 
Através de meu bramido durante todo o dia; 
Porque de dia e noite a tua mão pesava sobre mim; 
Meu vitalidade foi drenada como com a febre calor do verão. 
Eu reconheci o meu pecado para você, 



E a minha iniqüidade não escondi 
Eu disse: "Eu vou confessar as minhas transgressões ao Senhor"; 
E Tu perdoaste a culpa do meu pecado. (Sl. 32: 3-5) 

  

A, de consciência baseada na culpa instável é feita toda quando o crente confessa seu 

pecado a Deus e se arrepende (cf. 2 Cor 07:10; 1 João 1: 9.). Sabendo que seu pecado foi 

perdoado (através da cruz) e que a sua comunhão com Deus relacional foi restaurado 

(através da confissão e arrependimento), o crente pode, mais uma vez experimentar a paz 

profunda que Deus oferece a todos os Seus filhos. 

Na noite antes de sua morte, o Senhor prometeu paz sobrenatural aos Seus discípulos 

conturbados. Ao apontar a Si mesmo como o doador da paz, ao invés de as circunstâncias 

terríveis que enfrentou em sua ausência, Jesus ofereceu seus seguidores uma paz que não 

se importa com os acontecimentos deste mundo e que dure para sempre. Foi essa paz que 

o caracterizou ao longo de seus sofrimentos. E seria também marcar seus seguidores 

através das muitas perseguições que enfrentariam em Seu nome. 

Charles Wesley, o famoso escritor de hinos, resumiu a natureza com foco no Deus da paz 

do cristão com estas palavras apropriadas: 

  

Eu descanso sob sombra do Todo-Poderoso, 
Meus pesares expirar, meus problemas cessarão; 
Tu, Senhor, em quem a minha alma está firme, 
Queres me manter ainda em perfeita paz. 

  

 

53. O que a morte significava para Jesus 

(João 14: 28-31) 

"Você ouviu o que eu disse a você, 'eu ir embora, e eu vou chegar 

até você." Se você me amou, você teria se alegrou porque eu vou 

para o Pai, pois o Pai é maior do que eu Agora eu lhe disse antes 

que aconteça, para que, quando acontecer, você pode acreditar. 

Eu não vou falar muito mais com você, para o governante do 

mundo está chegando, e ele nada tem em mim; mas para que o 

mundo saiba que eu amo o Pai, eu faço exatamente como o Pai me 
ordenou Levanta-te, vamos a partir daqui ".. (14: 28-31) 

A morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo são as verdades centrais da fé cristã. Como 

JC Ryle declarou mais de 150 anos atrás, a morte de Cristo é "a grande peculiaridade da 

religião cristã. Outras religiões têm leis e preceitos morais, -forms e cerimônias, -rewards 

e punições. Mas as outras religiões não pode nos dizer de um Salvador morrendo .. Eles 

não podem nos mostrar a cruz Esta é a coroa e glória do Evangelho "(JC Ryle, O Cruz: 

uma chamada para o Fundamentos da Religião [repr .; Pensacola, Fla .: Capela Library, 



1998], 18; ênfase no original). A cruz é o cerne de tudo o que os crentes são caros. Nas 

palavras de João F. Walvoord: 

No caso de vida ou na eternidade se compara com o significado transcendente da morte 

de Cristo na cruz. Outras empresas importantes de Deus, como a criação do mundo, a 

encarnação de Cristo, a Sua ressurreição, a segunda vinda, e a criação dos novos céus e 

da nova terra de fazer sentido se Cristo não morreu .... 

  

No estudo de Cristo em Seus sofrimentos e morte, um está em um santo dos santos, um 

propiciatório aspergido com o sangue, a que só a mente instruída pelo Espírito Santo tem 

acesso. Em Sua morte Cristo supremamente revelou a santidade e justiça de Deus, bem 

como o amor de Deus que levou o sacrifício. De forma semelhante a infinita sabedoria de 

Deus se revela como nenhuma mente humana jamais teria concebido tal caminho da 

salvação, e somente um Deus infinito estaria disposto a sacrificar seu filho. ( Jesus Cristo 

Nosso Senhor [Chicago: Moody, 1974], 153) 

Morte sacrificial de Cristo era o objetivo final da encarnação. A razão pela qual Ele veio (João 

12:27) era "dar a sua vida em resgate por muitos" (Marcos 10:45), para que através de Sua 

morte Ele pode reconciliar os pecadores com Deus (2 Cor. 5: 18-21). A cruz não foi nem uma 

interrupção do plano divino, nem um acidente, mas foi exatamente o que Deus havia 

projetado desde antes dos tempos eternos (2 Tim. 1: 9). Isso é evidente a partir de previsões 

repetidas do Senhor a respeito de sua morte nas mãos de homens ímpios (Matt 12:40; 16:. 

4,21; 17: 12,22-23; 20: 17-19,28; 26: 2, 28,31; Marcos 9: 9; Lucas 17:25; 22:15; 24: 6-7, 25-

26; João 2: 19-21; 3:14; 08:28; 10: 11,17-18 ; 12: 27,32-33; 15:13; 18: 11,32). Seu sofrimento 

também foi predito pelos profetas do Antigo Testamento (cf. Sl. 22: 1, 16, 18; Is 52: 13-53:... 

12; Dan 9:26; Zc 12:10), João Batista ( João 1: 29,36), e Moisés e Elias na transfiguração 

(Lucas 9: 30-31). 

De Cristo, uma vez por todas, o sacrifício é, naturalmente, fundamental para a vida de 

Sua verdadeira igreja. Batismo imagens sindicais dos crentes com ele na sua morte (cf. 

Rom. 6: 3); em comemorar Comunhão eles "anunciais a morte do Senhor até que Ele 

venha" (1 Cor 11:26.); na pregação do evangelho que "pregamos a Cristo crucificado" (1 

Cor. 1:23). 

A morte de Cristo salmouras para a vida de todos os ricos bênçãos da salvação. Através 

de Seus crentes morte se justificam-um termo jurídico que significa "declarar 

justo." Paulo escreveu que aqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo são "justificados 

pelo seu sangue ... justificada como um presente, por sua graça, mediante a redenção que 

há em Cristo Jesus ... quem foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou 

por causa da nossa justificação "(Rm 5: 9; 3:24; 4:25.). Deus declara pecadores 

arrependidos justos porque a morte de Cristo pagou a pena por seus pecados e Sua justiça 

é imputada a eles (Rm 5:19; 1Co 1:30; 2 Cor 5:21; Fp 3:.... 9). 

A morte de Cristo também redime o seu povo da escravidão do pecado. "Nele [Cristo]", 

Paulo declarou: "temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a 

riqueza da sua graça" (Efésios 1: 7.; Cf. Rom 3:24; Gal. 3:13). Era "não pelo sangue de 

bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, [que Cristo] entrou no lugar santo uma 

vez por todas, tendo obtido eterna redenção" (Hb. 9:12). "O Filho do Homem", Jesus 



disse, "não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos" 

(Mt 20:28; cf. 1 Tim. 2:. 6; Tito 2 : 14; 1 Pedro 1:18; 2:24; Ap 1: 5; 5: 9). 

Cristo foi capaz de resgatar os eleitos porque Sua morte propiciou (apaziguado, satisfeito) 

santa ira de Deus contra o pecado. Paulo escreveu em Romanos 3:25 que "Deus exibida 

[Jesus] publicamente como propiciação em seu sangue pela fé." Cristo era capaz "de fazer 

propiciação pelos pecados do povo" (Hb 2:17.), Porque "ele é a propiciação pelos nossos 

pecados" (1 João 2: 2; cf. 4,10). 

Uma vez que Deus determinou que "sem derramamento de sangue não há perdão" do 

pecado (Hb. 9:22), foi essencial para Cristo para morrer para obter o perdão para os 

fiéis. Na noite antes da Sua morte, Jesus disse: "Este é o meu sangue da aliança, que é 

derramado por muitos para remissão dos pecados" (Mat. 26:28). É por meio do sacrifício 

de "Filho amado" de Deus, que "temos a redenção, a remissão dos pecados" (Colossenses 

1: 13-14). Mais tarde, na mesma epístola que Paulo escreveu: 

Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, 

vos vivificou juntamente com ele, nos ter todas as nossas transgressões perdoadas, tendo 

cancelado o escrito de dívida que consiste em decretos contra nós, que era hostil a nós; e 

Ele o tirou do caminho, cravando-a na cruz. (Colossenses 2: 13-14) 

João lembrou seus leitores que "se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão 

uns com os outros, eo sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado" (1 João 1: 7; 

cf. Ap . 7:14). 

A morte de Cristo reconcilia todos os pecadores crentes a Deus. Aos Romanos Paulo 

escreveu: "Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela 

morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E 

não só isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por 

intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação "(Rom. 5: 10-11). Em 2 Coríntios 

5:19, ele observou que "Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo consigo 

mesmo, sem contar com as suas ofensas contra eles." Ele disse aos colossenses que 

aprouve a Deus "por meio [Cristo] para reconciliar todas as coisas para si mesmo, tendo 

feito a paz pelo sangue da sua cruz ... Ele já reconciliou em Seu corpo carnal pela morte, 

a fim de apresentá-lo diante dele santos e imaculados e irrepreensíveis "(Colossenses 1: 

20,22). 

Leon Morris resumiu o que significa a morte de Cristo para os crentes na lista a seguir. Por 

sua morte 

1. Nós somos redimidos, Efésios 1: 7; 1 Pedro 1:19 

2. Somos feitos para perto de Deus, Efésios 2:13 

3. Somos reconciliados com Deus, Colossenses 1: 20,21; Romanos 5:10 

4. Judeus e gentios agora são feitos um, Efésios 2:16 

5. Nós são purificados, Hebreus 9:14; 1 João 1: 7 

6. Somos justificados, Romanos 5: 9 

7. Nós somos santificados, Hebreus 10:10; 13:12 



8. Estamos aperfeiçoou para sempre, Hebreus 10:14 

9. Fomos comprados a Deus, Apocalipse 5: 9 

10. O vínculo que era contra nós foi pregado na cruz, Colossenses 2:14 

11. Nós temos ousadia para entrar no santuário, Hebreus 10:19 

12. Estamos soltou dos nossos pecados, Apocalipse 1: 5 

13. Podemos venceram pelo sangue do Cordeiro, Apocalipse 12:11 

14. Por Sua paz cruz com Deus tem sido assegurado, Colossenses 1:20 

15. Seu sangue estabelece um novo pacto, 1 Coríntios 11:25 

16. Sua morte foi para nos resgatar de toda a iniqüidade, Tito 2:14 

( A Cruz no Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1965], 425-26) 

  

Como ele contemplou tudo o que a morte de Cristo significa para os crentes, Paulo só 

poderia exclamar: "De maneira nenhuma que mim gloriar-me, senão na cruz de nosso 

Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo "(. 

Gal 6:14), e" Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado "(1 

Cor. 2: 2). Devido à sua importância suprema, não é de estranhar que inúmeras palavras 

foram escritas expondo a grande rico significado da morte de Cristo para os crentes,. 

O que não é tão frequentemente considerado é que a morte do Senhor significava para 

ele. Mesmo onze seguidores mais próximos de Cristo, na véspera da crucificação, não 

compreender o significado da morte de Jesus a partir da perspectiva divina. Todas as 

esperanças, sonhos e ambições dos apóstolos centrada em seu Mestre. Eles abandonaram 

tudo para seguir a Jesus, justamente acreditar que Ele era muito aguardado Messias de 

Israel. Os discípulos esperavam que Ele derrotar os romanos, restaurar a soberania e 

glória de Israel, e conceder-lhes cargos importantes no reino restaurado (Matt 19:27; 20: 

20-21.). Mas eles foram lentamente começando a entender que, quando ele previu sua 

morte (ver referências acima), Jesus quis dizer exatamente o que ele disse. 

O Senhor tinha fornecido necessidades físicas, emocionais e espirituais de todos os 

discípulos. Como resultado, eles amavam profundamente e não podia imaginar a vida 

sem o seu amado Mestre. Eles reagiram à morte iminente de Jesus com choque e medo 

no rosto de uma perda tão incomparável. Saber o que eles estavam pensando, o Senhor 

passou grande parte de sua última noite com os discípulos reconfortantes e incentivá-

los. Ele lhes assegurou que, embora ele não seria mais visivelmente presente com eles, 

Ele ainda iria cuidar deles. O Espírito Santo, o Consolador que Cristo iria enviar, viria a 

habitá-los, capacitá-los e orientá-los. 

Mas, apesar das promessas do Senhor para eles, incluindo a garantia da sua ressurreição, 

os discípulos ainda estavam severamente perturbado, o que levou ao seu comando e eles 

em 14:27, "Não deixe seu coração ser incomodado, nem se atemorize." Os discípulos 

estavam preocupados em parte porque a sua fé era fraca (cf. Mt 6:30; 08:26; 14:31; 16:. 

8; 17:20). Mas, além disso, sua ansiedade resultou da falta de visão egoísta. Eles viram a 



morte do Senhor só em termos do que seria uma perda para eles, e não o que seria ganhar 

a Ele. 

Os discípulos 'egoísmo solicitado repreensão do Senhor, "Você ouviu o que eu disse a 

você, 'eu vá (cf. 07:33; 08:21; 13: 33,36; 14: 2-4, 12; 16: 7 , 10), e eu vou chegar até 

você " (14: 3., 18,23; 16:22) Se você me amou, você teria se alegrou. " Uma vez que o 

amor mais nobre, "não busca os seus próprios" (1 Cor . 13: 5), mas sim o que é melhor 

para seu objeto, Jesus expôs a fragilidade do amor dos discípulos, e os chamou para ver 

a cruz de Sua perspectiva. 

Esta passagem revela quatro faces do que a morte de Jesus significava para ele, cada um 

dos quais reflete um aspecto importante de sua obra. Através de sua morte, seu ministério 

seria justificado, a sua mensagem será verificada, Sua missão seria vitorioso, e Sua 

motivação seria validado. 

Seu Ministério seria justificado 

porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu (14: 28b) 

Depois de Sua humilhação na encarnação, Jesus desejava ir para o Pai. A referência é a 

sua restauração e exaltação à mão direita do Pai (Mateus 26:64; Atos 2:33; 5:31; 7:. 55,56; 

.. Rom 8:34; Ef 1:20; Cl 3:. 1; Hebreus 1: 3; 8: 1; 10:12; 12: 2; 1 Pedro 3:22). O Filho de 

Deus deixou as glórias indescritíveis de céu, onde Ele experimentou perfeita comunhão 

com o Pai (João 1: 1; cf. 03:35; 10:17; Mt 3:17; 17:.. 5; Ef 1: 6 ; Col. 1:13), e tornou-se 

um homem (cf. Rm 8: 3-4; Fp 2:.. 5-8; 1 João 4: 2-3). Embora Ele não tinha pecado, Ele 

tinha experimentado as fraquezas humanas, tais como fadiga (Matt 8:24.), Fome (Matt. 

4: 2), e sede (João 4: 7). Agora Ele estava voltando para a plenitude da glória que Ele 

tinha experimentado desde toda a eternidade na presença do Pai. Jesus expressou seu 

desejo de que a glória quando orou: "Pai, é chegada a hora; glorifica o teu Filho, para que 

o Filho glorifique a Você ... Agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória 

que eu tinha contigo antes que o mundo existisse "(Jo. 17: 1,5; cf. v 24). 

Em sendo exaltado à mão direita do Pai (Sl 110:. 1; Lucas 22:69; Atos 7: 55ff; Rm 8:34; 

Ef 1:20; Cl 3:... 1; Hebreus 1: 3; 8 : 1; 10:12; 12: 2; 1 Pedro 3:22), o ministério de Cristo 

seria eternamente vindicado por Deus-Sua exaltação ser o culminar de aprovação de sua 

vida terrena e da morte do pai. Porque Cristo tinha realizado o Pai é perfeitamente 

vontade, ele ansiosamente aguarda a presença celestial de Seu Pai, onde Ele voltaria a 

plena glória Embora a cruz seria insuportável, Jesus sabia que o Pai "[levantaria]-o dos 

mortos e [seria . assento] Ele na Sua mão direita nos lugares celestiais, acima de todo 

governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste 

século, mas também no vindouro "(Ef 1: 20- 21; cf. Is 53:10).. Como um estudioso 

escreve: 

Quando a auto-humilhação de Jesus alcançou as profundezas absolutos na sua morte 

vergonhosa, Deus Pai decisivamente interveio. Na justificativa e aprovação de auto-

humilhação do Filho, o Pai magnificamente exaltou ao mais alto lugar no universo. O Pai 

claramente recompensado 

Seu Filho para a sua vida perfeitamente obediente e morte .... Ao exaltar a Jesus 



Cristo, Deus Pai vindicado. (Davi J. MacLeod, "a exaltação de Cristo: Uma Exposição de 

Filipenses 2: 9-11," Bibliotheca Sacra 158/632 [outubro 2001]: 439, 41) 

Afirmação de Jesus, o Pai é maior do que eu, tem sido distorcida por grupos heréticos 

em uma afirmação incorreta de sua inferioridade ao Pai. Depois de afirmar repetidamente 

a Sua divindade e de plena igualdade com o Pai (por exemplo, João 5: 17-18; 8:58; 10:30; 

14: 9), Jesus não teria revertido a Si mesmo e negou que a igualdade Assim, o Senhor não 

estava falando aqui de Sua natureza essencial como Deus, mas do Seu papel submisso 

durante seu ministério na terra. Em essência e ser, o Pai eo Filho são eternamente 

coequal; mas no papel e função, o Filho submeteu-se à vontade do Pai, na 

encarnação.Declaração de Cristo refletido na perspectiva de um humilde servo, o papel 

que ele tinha assumido durante Seu ministério terreno. "Em verdade, em verdade vos digo 

que," Ele tinha dito anteriormente no evangelho de João, "o Filho nada pode fazer de si 

mesmo, a menos que seja algo que Ele vê o Pai fazer; porque tudo quanto ele faz, essas 

coisas o Filho também faz da mesma maneira "(05:19; cf. v 30; 4:34; 6:38; 8:. 29,42; 

12:49; 14:10). 

Na encarnação 

Cristo Jesus ... pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou a igualdade com 

Deus uma coisa que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um 

servo, tornando-se em semelhança de homens. , Achado na forma de homem, humilhou-

se, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. (Filipenses 2: 5-8.) 

Ele "foi feita para um pouco menor que os anjos", mas agora, "por causa do sofrimento da 

morte [Ele seria] coroado de glória e de honra" (Hb 2:.. 9; cf. Fl 2, 9- 11). Após ter 

apresentado-se ao Pai na morte, Ele foi gloriosamente vindicado pelo Pai desde então. 

DA Carson capta a essência do que significava para Jesus para voltar ao Pai, quando ele 

escreve: 

Se os discípulos de Jesus realmente o amava, que seria feliz que ele está retornando ao 

seu Pai, por que ele está retornando para a esfera onde ele pertence, para a glória que ele 

tinha com o Pai antes que o mundo começou (17: 5), para o lugar onde o Pai não 

diminuem em glória, sem dúvida, maior do que o Filho em seu estado encarnado. Até este 

ponto, os discípulos responderam emocionalmente inteiramente de acordo com a sua 

percepção de seu próprio ganho ou perda. Se eles tivessem amado Jesus, eles teriam 

percebido que a sua partida para a sua própria "casa" era o seu ganho e regozijou-se com 

ele com a perspectiva. Como é, sua dor é um índice de sua selfcentredness. ( O Evangelho 

Segundo João, O Pillar New Testament Commentary [Grand Rapids: Eerdmans, 1991]., 

508. Os itálicos no original) 

Sua mensagem seria verificado 

Agora eu lhe disse antes que aconteça, para que, quando 

acontecer, você pode acreditar. Eu não vou falar muito mais com 
você, (14: 29-30a) 

Como observado anteriormente, os discípulos acreditavam que Jesus era o Messias e 

Filho de Deus. De fato, em pelo menos duas ocasiões eles tinham enfaticamente afirmou 



que a crença. Em resposta à consulta do Senhor: "Mas vós, quem dizeis que eu 

sou?" (Mat. 16:15), Pedro, como de costume, o porta-voz para o resto, respondeu: "Tu és 

o Cristo, o Filho do Deus vivo" (v. 16). Depois de muitos discípulos superficiais 

retirou-se e não estavam andando mais com ele .... Jesus disse aos doze: "Você não quer 

ir embora também, não é?" Simão Pedro respondeu-Lhe: "Senhor, para quem iremos nós? 

Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e têm vindo a saber que tu és o Santo 

de Deus." (João 6: 66-69; cf. 1:. 41,45-49; Mt 14:33) 

Mas, apesar de seus testemunhos confiáveis, eles ainda lutava com a dúvida. Isso levou Jesus 

a repreendê-los várias vezes por sua falta de fé, e os levou a gritar-lhe: "Aumenta a nossa 

fé!" (Lucas 17: 5). 

Como tinha feito um curto espaço de tempo mais cedo (13:19), Jesus reforçou que vacilar 

a fé, lembrando-os, eu já lhe disse antes que aconteça, para que, quando acontecer, 

você pode acreditar.entenderam os discípulos do Antigo Testamento que só Deus pode 

prever o futuro. Em Isaías 42: 9 Deus disse: "Eis que as primeiras coisas têm vindo a 

passar, agora eu declaro coisas novas, antes de brotar I proclamar-los para você." Em 46: 

9-10 Ele acrescentou: "Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim 

desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que não foram feitas, dizendo:" Meu 

objetivo será estabelecido, e farei toda a minha vontade. "Mais tarde, em Isaías, Deus 

lembrou idólatra Israel," eu declarei já as primeiras coisas há muito tempo e saíram da 

minha boca, e eu proclamou-los .... Por isso eu declarei-los para você há muito tempo , 

antes que ocorreu I proclamou-los para você ", e, em seguida, explicou que tinha feito" 

para que [eles] não diria: 'Meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e 

minha imagem de fundição lhes ordenei "( 48: 3,5). 

Em contraste, os ídolos de Israel foram expostos como falsos deuses por sua incapacidade 

de prever o futuro; eles não foram capazes de responder ao desafio de Deus para "anunciar 

a nós o que está vindo; declarar as coisas que estão indo para vir depois, para que saibamos 

que sois deuses" (Isaías 41: 22-23.). Uma vez que os falsos deuses, sendo sem vida e 

inútil, não podia prever o futuro, Deus disse com desdém para eles, "Eis que não são de 

conta e os seus valores de trabalho para nada, ele que escolhe você é uma abominação." 

(V 24 ). 

Portanto, quando as previsões feitas Jesus veio para passar, os discípulos 'fé nEle 

aumentou muito, por exemplo, João 2: 19-21 registra a predição de Jesus de Sua morte e 

ressurreição. O versículo 22, em seguida, observa que "quando Ele ressuscitou dos 

mortos, os seus discípulos lembraram-se de que Ele disse isso;. E creram na Escritura e 

na palavra que Jesus tinha falado" Em 16: 1-3 Jesus previu que os discípulos teriam de 

enfrentar a perseguição. Depois, no versículo 4 Ele lhes disse: "Mas essas coisas eu falei 

para você, de modo que quando sua hora chegar, você pode se lembrar que eu te disse um 

deles."Mas, apesar de muitas previsões do Senhor de Sua ressurreição, os discípulos não 

acredito plenamente até depois que ele realmente aconteceu. João registra que foi só 

quando ele e Pedro encontraram o túmulo vazio que (20: 8-9) "viu e creu Porque ainda 

não entendiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos.". O 

cumprimento de suas previsões ajudou a convencer os discípulos de divindade de Jesus, 

assim como ele tinha a intenção (cf. 13:19 onde "Ele" não aparece no texto grego, 

indicando que Jesus estava tomando para si o nome de Deus [Ex . 03:14; cf. João 8: 

24,28,58; 18: 5-6]). 



As palavras do Senhor, eu não vou falar muito mais com você, não sinalizar o fim de 

seu discurso, que, na verdade, continua até o final do capítulo 16. Em vez disso, eles são 

um lembrete para os discípulos que Seu tempo com eles na terra estava chegando ao 

fim. Jesus estava plenamente consciente de tudo o que estava para acontecer a Ele; Ele 

nunca foi pego de surpresa. Ele sabia exatamente quanto tempo ele havia deixado com os 

onze diante dos servos do Inimigo chegou para prendê-lo. 

Sua missão seria Victorious 

para o governante do mundo está chegando, e ele nada tem em 
mim; (14: 30b) 

Este é o segundo de três referências no evangelho de João a Satanás como o governante 

do mundo (12:31; 16:11; cf. Lucas 4: 5-6; 2 Cor. 4:. 4; Ef 2: 2; 1 João 5:19). O Diabo, é 

claro, não é o governante legítimo do mundo, mas um usurpador divinamente 

permitido. Ele é o governante do mal mundial sistema que está em rebelião contra Deus 

(cf. 7: 7; 08:23; 14:17; 15: 18-19; 17: 14-16; 1 João 2: 15-17; 3: 1,13; 4: 4-5; 5: 4-

5,19). Jesus viu Satanás chegando nas pessoas de Judas, os líderes judeus, e os soldados 

romanos, que em breve iria prendê-lo no Getsêmani. 

Jesus tinha estado em conflito com Satanás durante toda sua vida. Quando ele era criança, 

Satanás levou Herodes para tentar matá-lo, junto com as outras crianças do sexo 

masculino nas proximidades de Belém (Matt. 2:16). No início do seu ministério, Jesus 

"estava em no deserto quarenta dias, sendo tentado por Satanás" (Marcos 1:13). Também 

não foram as tentações de Satanás limitado a esse encontro inicial; eles persistiram ao 

longo do ministério terreno do Senhor (Lucas 4:13; Hb 4:15.), e culminou no Getsêmani 

(Lucas 22: 39-46). Satanás repetidamente tentou matar Jesus antes da cruz, incitando os 

homens maus contra Ele (eg, Marcos 14: 1; Lucas 4: 28-30; João 5:18; 7: 1; 08:59; 10:39; 

11:53 -54; cf. Mt 21:38).. 

Finalmente, em poucas horas, o conflito ao longo da vida de Jesus com o Diabo iria atingir 

o seu clímax triunfante. Satanás iria finalmente ter sucesso em tê-lo matado, mas ao fazê-

lo traria sua própria destruição. Longe de ser vítima de Satanás, "o Filho de Deus se 

manifestou: para este fim, para destruir as obras do diabo" (1 João 3: 8) "... que por sua 

morte, tornar impotente aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo "(Hb. 2:14). A 

cruz marcada derrota final de Satanás, embora a sentença final contra ele não será 

realizada até o final do milênio. Nesse ponto o seu assalto final contra o povo de Deus 

será frustrado, e ele será lançado no lago de fogo, onde ele será punido por toda a 

eternidade (Apocalipse 20:10). 

Declaração enfática de Jesus (há uma dupla negativa no texto grego) "Satanás não tem 

nada em mim " explica por que o diabo não poderia segurá-lo na morte. A frase é uma 

expressão hebraica que significa que o Diabo poderia fazer nenhuma reivindicação legal 

contra Jesus. "Como poderia?" pede DA Carson, "Jesus não é deste mundo (8:23), e ele 

nunca pecou (08:46). O diabo pode ter um poder sobre Jesus apenas se houvesse uma 

carga justificável contra a morte de Jesus Jesus. ia em seguida, ser sua devida, e triunfo 

do diabo "( O Evangelho Segundo João, 509). 

Sua motivação seria validado 



mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai, eu faço exatamente 

como o Pai me ordenou. Levante-se, vamo-nos daqui. "(14:31) 

Longe de marcar sua derrota nas mãos de Satanás, a morte de Cristo foi a prova definitiva 

de que o mundo do Seu amor para o Pai. Jesus tinha acabado de enfatizou que o teste 

essencial do amor é a obediência (15 vv. 21, 23). Ele iria demonstrar seu amor pelo Pai, 

fazendo exatamente como o Pai ordenou Ele. 

A frase se levantar, vamos a partir daqui sinaliza uma transição evidente na 

narrativa. Neste ponto, Jesus e os discípulos evidentemente deixou a sala de cima e 

começou a caminhar por Jerusalém, dirigiu-se para Getsêmani. Enquanto caminhavam, 

Jesus continuou seu ensino. (João 18: 1 não descreve o Senhor e os discípulos, deixando 

a sala de cima, como alguns pensam que se refere à sua saída da cidade de Jerusalém e 

cruzando o vale Kidron, a leste da cidade Getsêmani leigos em todo o vale nas encostas 

do. o Monte das Oliveiras.) 

A soma de tudo o que a morte de Jesus significava para ele era a alegria; que era "para o 

gozo que lhe [que Ele], suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à 

destra do trono de Deus" (Heb. 12: 2). O caminho para que a alegria eterna liderada por 

meio do sofrimento. . João Piper escreve: "Primeiro a agonia da cruz, em seguida, o êxtase 

do céu Não havia outra maneira .... A paixão de Cristo não se limitou a preceder a coroa, 

que foi o preço, e a coroa era o prêmio. Ele morreu para tê-lo " (Cinquenta razões porque 

Jesus veio para morrer [Wheaton: Crossway, 2006], 114,116-17). 

Tendo triunfou sobre a morte, Jesus voltou para a glória que tinha desde toda a eternidade 

no céu (Lucas 24:26; João 13: 31-32; 17: 1, 5; Filipenses 2: 8-9.; Heb 2:. 9) na mão direita 

do Pai (Rm 8:34; Ef 1:20; Cl 3:... 1; Hebreus 1: 3; 8: 1; 1 Pedro 3:22). Há Ele recebe 

sempre o louvor incessante e undiminishing do (Apocalipse 05:11), que clamam ", 

dizendo com grande voz" criaturas e os anciãos vivendo "," Digno é o Cordeiro que foi 

morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria e força, e honra, e glória "(v. 12). 

 

54. A videira e dos ramos (João 15: 1-11) 

"Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor Toda vara 

em mim que não dá fruto, ele o corta;. E todo o que dá fruto, ele a 

limpa-lo para que dê mais fruto Vocês já estão limpos. por causa 

da palavra que vos tenho falado. Permanecei em Mim, e Eu em 

vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não 

permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes 

em Mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos; quem permanece em 

Mim e Eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, nada podeis 

fazer Se alguém não permanecer em mim, ele é jogado fora como 

um ramo e seca;. e eles reuni-los, e lançá-los no fogo, e ardem. Se 

permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em 

vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito para você. Meu Pai 

é glorificado pelo fato de vocês darem . muito fruto, e assim sereis 

meus discípulos Assim como o Pai me amou, também eu vos amei: 

permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos, 



permanecereis no meu amor.; assim como eu tenho guardado os 

mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Estas coisas 

vos tenho dito para que a minha alegria esteja em vós, ea vossa 
alegria seja completa "(15: 1-11). 

A Bíblia usa muitas analogias para descrever a relação de Deus com o Seu povo. Ele é o 

seu Pai (Mateus 6: 9; Rom. 1: 7.), Eles são os Seus filhos (João 1:12; Rm 8: 16-17,21; 

Phil 02:15; 1 João 3:.. 1- 2; cf. Rm 8: 14,19; Gálatas 3:26; 4:.. 6; Heb. 12: 7) e os membros 

de sua família (Efésios 2:. 19; 1 Tm 3.15; 1 Pedro 4:17); Ele é o rei, eles são seus sujeitos 

(Matt 25:34.); Ele é o Criador, eles são Suas criaturas (PSS 24: 1; 95:. 6; 112: 3; 119: 73; 

139: 13; Ecl. 12:. 1; Ef 2:10); Ele é o pastor, eles são Suas ovelhas (Sl 23: 1; 28:. 9; 79:13; 

95: 7; 112:. 3; Isa 40:11; João 10:. 11,14,26; Hb 13 : 20; 1 Pedro 2:25; 5: 4); Ele é o 

construtor, eles são o edifício (Ef. 2: 20-22; Heb. 3: 4); Ele é o mestre, eles são Seus 

servos (Mateus. 10: 24-25; Rom. 14: 4; Ef 6: 9; Col. 4:.. 1; 2 Tm 2:21; Judas 4); Cristo é 

o seu marido, eles são Sua noiva (2 Cor 11: 2; Ap 19: 7.; 21: 9; cf. Is 54:.. 5; Jer 31:32); Ele 

é a cabeça, são o seu corpo (Ef. 1: 22-23; 4:15; Cl 1:18; 2:19). 

Relacionamento vital dos crentes com Jesus Cristo é descrita nesta passagem em outra 

analogia familiar Assim como um ramo depende inteiramente da videira para a vida, 

sustento, crescimento, e frutas, assim os crentes dependem completamente do Senhor 

divina como a fonte de sua vida espiritual e efeito. E assim como o ramo não pode dar 

fruto, se ele estiver conectado à videira, assim os crentes não pode dar fruto espiritual 

para além da sua comunhão vital com Cristo. Como Ele disse, no versículo 5, "Além de 

Mim, nada podeis fazer." 

Jesus apresentou esta analogia aos Seus discípulos no Cenáculo, na noite antes de sua 

morte. Foi um momento de drama intenso. Um dos doze homens mais próximos a ele, 

Judas Iscariotes, se revelou ser um traidor. Por esta altura, Judas já havia deixado para 

vender para fora do Senhor para as autoridades judaicas e pôr em marcha os 

acontecimentos que levaram à prisão e assassinato (13: 26-30) Jesus. O Senhor e os 

restantes onze discípulos estavam prestes a sair do quarto superior para Getsêmani, onde 

Cristo teria agonizar em oração ao Pai, e preso em seguida, ser tomada. 

A verdade central do Senhor queria comunicar neste símbolo é a importância de 

permanecermos n'Ele (vv. 4,5,6,7,9,10). No sentido mais básico, se deve ou não uma 

pessoa permanece em Cristo revela se eles são salvos (vv. 2,6). Deve-se notar que este 

simples e, eu acho, premissa óbvia resgata o texto de muitos erros de interpretação 

desnecessários. E é somente com o grau redimidos permanecer em Cristo que eles podem 

dar fruto espiritual. Esses princípios serão mais plenamente desenvolvido na exposição 

que se segue. 

Meno ("habitar") descreve algo que permanece onde está, continua em um estado fixo, 

ou perdura. Neste contexto, a palavra refere-se a manutenção de uma comunhão 

ininterrupta com Jesus Cristo. O mandamento do Senhor "Permanecei em Mim" (v. 4) é 

essencialmente um apelo a falsos discípulos de Cristo para se arrepender e expressam a 

verdadeira fé nEle. Serve também para encorajar os crentes genuínos para 

permanecermos nEle no máximo, mais profundo, mais completo sentido. 

Sempre o mestre contador de histórias, Jesus teceu todas as figuras-chave de eventos 

daquela noite em sua analogia: Ele é a videira, o Pai o agricultor, os ramos que respeitam 



ilustrar as onze e todos os outros discípulos verdadeiros, e os ramos nonabiding retratar 

Judas e todos os outros falsos discípulos como ele. Uma última vez antes de sua morte, 

Jesus advertiu contra seguir o padrão de Judas. Ele desafiou todos os que afirmam crer 

nEle para demonstrar a veracidade de sua fé por meio de perseverança da fé Nele. 

O Vine 

Eu sou a videira verdadeira ... Eu sou a videira (vv. 1-A, 5-A) 

Faladas, poucas horas antes de sua morte, esta é a última das sete "eu sou" declarações no 

Evangelho de João, os quais afirmam a divindade de Cristo (06:35; 08:12; 10: 7,9,11,14; 

11: 25; 14: 6; cf. 8: 24,28,58; 13:19; 18: 5-6). Como Deus em carne humana, Jesus, com 

razão, apontou para si mesmo como fonte de vida espiritual, vitalidade, crescimento e 

produtividade A imagem é antiga, como o Velho Testamento retrata Israel como de 

Deus videira. No Salmo 80: 8, o salmista escreveu: "Você removeu uma videira do Egito; 

lançaste fora as nações e plantou ". Por meio do profeta Jeremias, Deus disse a Israel: "Eu 

plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel" (Jer. 2:21). Israel foi o canal 

através do qual as bênçãos da aliança de Deus fluiu para o mundo. 

Mas Israel provou ser uma infrutífera, vinha infiel. O Antigo Testamento, lamenta o 

fracasso de Israel para produzir bons frutos e alerta para julgamento iminente de 

Deus. Em Jeremias 02:21 Deus exigia da nação, "Como, então, que você virou-se diante 

de mim para os rebentos degenerados de uma videira estrangeira?" Em Oséias Ele 

lamentou: "Israel é vide luxuriante, ele produz frutos para si Quanto mais o seu fruto, 

mais altares ele fez, a mais rica a sua terra, o melhor que ele fez as colunas sagradas." 

(Os. 10: 1; cf . Isaías 27: 2-6; Jer. 12:. 10-13; Ez. 15: 1-8; 19: 10-14). 

Em nenhuma parte do Antigo Testamento é a rejeição de Israel infiel de gracioso, terno 

cuidado de Deus de maneira mais pungente do que descrito em Isaías 5: 1-7: 

Deixe-me cantar-se agora para o meu bem-amado o cântico do meu querido a respeito da 

sua vinha. O meu amado possuía uma vinha numa colina fértil. Ele cavou tudo ao redor, 

removeu suas pedras, plantou-a de excelentes vides. E Ele construiu uma torre no meio 

dela e também escavou um lagar nele; Ele, então, espera-se produzir boas uvas, mas 

produziu apenas aqueles sem valor. "E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de 

Judá, julgai entre mim ea minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu 

não tenha feito? Por que, quando eu esperava que produzir boas uvas se ele produzir ? 

bravas Então, agora deixe-me dizer o que eu vou fazer à minha vinha:. tirarei a sua sebe 

e será consumido; vou quebrar sua parede e será pisada eu tornarei em deserto; ele não 

será podada ou capinado, mas urzes e espinhos virão para cima. Eu também irá cobrar as 

nuvens que não derramem chuva sobre ela. " Pois a vinha do Senhor dos exércitos é a 

casa de Israel e os homens de Judá Sua encantadora de plantas. Assim, Ele olhou para a 

justiça, mas eis que o derramamento de sangue; de justiça, mas eis que um grito de 

socorro. 

Em Mateus 21: 33-43 Jesus contou uma parábola semelhante, ilustrando a rejeição dos 

mensageiros de Deus, que culminaria em sua morte dEle de Israel: 

"Ouça a outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha e colocar 

um muro em torno dele e cavou um lagar nele, e edificou uma torre, e arrendou-a a 



viticultores e fui em uma viagem. Quando a colheita tempo se aproximava, ele enviou 

seus escravos para os viticultores a receber a sua produzir os viticultores levou seus 

escravos e feriram um, mataram outro e apedrejaram um terceiro Enviou ainda um outro 

grupo de escravos maiores do que o primeiro;.. e eles fizeram a mesma coisa para eles. 

Mas depois ele enviou-lhes seu filho, dizendo: 'Eles vão respeitar o meu filho. " Mas 

quando os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: 'Este é o herdeiro;. Venham, vamos 

matá-lo e aproveitar a sua herança' Levaram-no e lançaram-no fora da vinha e mataram-

no. Por isso, quando o dono da vinha, que fará àqueles lavradores? " Eles disseram-lhe: 

"Ele vai trazer esses desgraçados a um fim desgraçado, e vai alugar a vinha a outros 

lavradores que vão pagar-lhe os proventos em estações próprias." Jesus disse-lhes: 

"Nunca lestes nas Escrituras: A pedra que os construtores rejeitaram, esta tornou-se a 

pedra angular, o que surgiu da parte do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos '? Por 

isso eu digo a você, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que 

produzem o fruto dela ". 

Apostasia de Israel fez uma videira vazio, e por um longo tempo desqualificado como o 

canal para as bênçãos de Deus. Essas bênçãos agora vêm apenas de união com Jesus 

Cristo, a videira verdadeira."Teologicamente, ponto de João é que Jesus desloca Israel 

como o foco do plano de salvação de Deus, com a implicação de que a fé em Jesus torna-

se a característica decisiva para a adesão entre o povo de Deus "(Andreas J. 

Köstenberger, João, Baker Exegetical Comentário do Novo Testamento [Grand Rapids: 

Baker, 2004], 448). 

Alethinos (Verdadeiro) se refere ao que é real como distinto de um tipo:;, perfeito como 

distinto do imperfeito, ou genuína em vez do que é falsificado (cf. 1 Ts 1 (cf. Heb 8 2 

9:24.).: 9; 1 João 5:20; Ap 3: 7, 14; 06:10; 19:11). Jesus é a videira verdadeira, no mesmo 

sentido que Ele é a luz verdadeira (João 1: 9), a revelação final e completa da verdade 

espiritual, e o verdadeiro pão do céu (João 06:32), a fonte final e só de sustento espiritual. 

O Viticultor 

Meu Pai é o agricultor. (V. 1b) 

Que Jesus designa o Pai como o agricultor ao atribuir mesmo o papel da videira é de 

forma alguma uma negação de sua divindade e plena igualdade com o Pai. Durante sua 

encarnação, sem diminuir sua divindade nem um pouco, Jesus voluntariamente assumiu 

um papel subordinado ao Pai (veja a discussão sobre 14:28 no capítulo 12 deste 

volume). Além disso, a ponto de a analogia não é definir a relação do Pai com o Filho, 

mas para enfatizar a atenção do Pai para a videira e os ramos. 

Georgos (agricultor) refere-se a alguém que cultiva o solo; portanto, um fazendeiro (2 

Tim. 2: 6; Tiago 5: 7), ou um viticultor (Matt 21: 33,34,35,38,40, 41; Marcos 12:. 1,2,7,9) 

. É neste último sentido que Jesus usou-o aqui. Além do plantio, adubação, e molhar a 

videira, o agricultor tinha dois principais responsabilidades no cuidado com ele. Em 

primeiro lugar, ele removeu os ramos que não dão frutos. Em segundo lugar, ele podou 

os que fizeram frutificar, permitindo-lhes dê mais fruto. É com esses dois tipos de ramos 

que o resto da analogia de Cristo é principalmente preocupado. 

Os ramos de videira 



Toda vara em mim que não dá fruto, ele o corta; e todo o que dá 

fruto, ele a limpa-lo para que dê mais fruto. Vós já estais limpos 

pela palavra que vos tenho falado com você.Permanecei em Mim, 

e Eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se 

não permanecer na videira, assim também vós, se não 

permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os 

ramos; Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito 

fruto, pois sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não 

permanecer em mim, é lançado fora, como um ramo e seca; e os 

colhem, e lançá-los no fogo, e ardem. Se permanecerdes em mim 

e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que 

quiserdes, e vos será feito para você. Meu Pai é glorificado por 

este, em que deis muito fruto, e assim sereis meus 

discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu vos 

amei; permanecereis no meu amor. Se guardardes os meus 

mandamentos, permanecereis no meu amor; assim como eu tenho 

guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu 

amor. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria esteja 
em vós, ea vossa alegria seja completa "(15: 2-11). 

Como mencionado acima, os dois tipos de ramos representam os dois tipos de discípulos 

exteriormente professam a adesão a Jesus: os ramos genuínos que permanecemos nele, e 

os falsos ramos que não. 

As Bênçãos de permanecer Ramos 

todo o que dá fruto, ele a limpa-lo para que dê mais fruto. Vós já 

estais limpos pela palavra que vos tenho falado com 

você. Permanecei em Mim, e Eu em vós. Como o ramo não pode 

dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim 

também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós 

sois os ramos; Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá 

muito fruto, pois sem mim, nada podeis fazer .... Se permanecerdes 

em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o 

que quiserdes, e vos será feito para você.Meu Pai é glorificado 

por este, em que deis muito fruto, e assim sereis meus 

discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu vos 

amei; permanecereis no meu amor. Se guardardes os meus 

mandamentos, permanecereis no meu amor; assim como eu tenho 

guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu 

amor. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria esteja 
em vós, ea vossa alegria seja completa "(15: 2b-5,7-11). 

Três marcas que distinguem os verdadeiros ramos destacam-se nesta analogia. Em 

primeiro lugar, eles carregam frutas (vv. 2,4,5,8). Essa característica define-los mais 

claramente além dos falsos ramos (cf. vv. 2,8). Em segundo lugar, eles 

também respeitar (permanecem; continuar) em de Cristo amor (9 v.). Finalmente, eles 

operam em plena cooperação com a fonte da vida, mantendo os seus mandamentos, 

seguindo o exemplo perfeito do Senhor Jesus Cristo, que sempre obedeceu ao Pai (v. 

10). Como Jesus já havia dito aqueles que professavam a fé nEle: "Se vós permanecerdes 

na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos" (João 8:31). Obediência prova 

que o amor de uma pessoa para Cristo é verdadeiro (João 14: 15,21,23), um ponto de João 



deixa claro em sua primeira epístola: crentes confessam seus pecados (1: 9), os incrédulos 

negar-lhes (1: 8,10 ); crentes obedecer aos mandamentos de Deus (2: 3), os incrédulos 

não (2: 4); crentes demonstrar amor pelos outros (2:10), os incrédulos não (2: 

9,11); crentes vivem em padrões de justiça (3: 6), os incrédulos não (3: 9). 

Mas isso não significa que aqueles que amam a Cristo sempre vai obedecer 

perfeitamente; há momentos em que nós cair em desobediência e não respeitar 

integralmente em Cristo. Paulo admoestou o Corinthians, 

Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a homens de carne, como a 

crianças em Cristo. Eu dei-lhes leite, alimentos não sólidos; para você ainda não foram 

capazes de recebê-la. Na verdade, mesmo agora você não ainda não estão em condições, 

porque ainda são carnais Para visto que há inveja e divisão entre vocês, você está carnal, 

e que você não agindo como mundanos? (1 Cor. 3: 1-3) 

Jesus repreendeu a igreja de Éfeso por sua devoção diminuída a Ele: "tenho contra ti que 

abandonaste o teu primeiro amor" (Apocalipse 2: 4). João, depois de fazer a declaração 

absoluta "Meus filhinhos, escrevo estas coisas para você, para que não pequeis", acrescentou 

imediatamente "Se alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo; e Ele 

mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos 

de todo o mundo "(1 João 2: 1-2). Portanto exortação do Senhor para permanecer Nele é 

conveniente não apenas para os incrédulos, mas também para lembrar e alertar os crentes que 

não estão permanecendo nele no sentido mais pleno. 

Porque Ele quer que sejam espiritualmente produtivo, o pai toma todo o que dá 

fruto e ameixas-lo para que dê mais fruto. Poda 

era ... uma parte essencial da prática vitícola do primeiro século, como é hoje. A primeira 

poda ocorreu na primavera, quando as videiras estavam em fase de floração. Isto envolveu 

quatro operações: (1) a remoção das dicas de cultivo de brotos vigorosos para que eles 

não crescem muito rapidamente; (2) cortar um ou dois metros a partir do final de crescente 

brotos para evitar brotos inteiras sendo arrancado pelo vento; (3) a remoção de alguns 

cachos de flores ou de uva, de modo que aqueles que ficaram poderia produzir mais e 

melhor qualidade dos frutos; e (4) a remoção de otários que surgiu a partir de baixo do 

chão ou do tronco e ramos principais de modo que a força da videira não foi aproveitado 

pelos otários. (Colin Kruse, O Evangelho Segundo João, Tyndale Comentários do Novo 

Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 2003], 315) 

O Pai poda os verdadeiros ramos, removendo qualquer coisa que possa minar sua energia 

espiritual e impedi-los de resultados frutíferos. Sua poda envolve cortar fora tudo o que limita 

a justiça, incluindo a disciplina que vem de ensaios, sofrimento e perseguição. O 

conhecimento de que o Pai usa a dor que os cristãos perdurar por seu bom final deve eliminar 

todo o medo, auto-piedade, e reclamando. O texto clássico em Hebreus lembra aqueles 

submetidos doloroso, chastening poda de Deus, 

É para disciplina que perseverais; Deus vos trata como filhos; pois que filho há a quem o 

pai não corrige? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, 

então você está filhos ilegítimos e não filhos. Além disso, tínhamos pais terrenos que nos 

corrigiam, e os respeitávamos; não havemos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, 

para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo como bem lhes parecia, mas Ele 

nos disciplina para o nosso bem, para que possamos compartilhar Sua santidade. Toda 



disciplina no momento não parece ser alegre, mas de tristeza; ainda para aqueles que têm 

sido por ela exercitados, depois produz um fruto pacífico de justiça. (Hebreus 12: 7-11; 

cf. 1 Cor 11:32..) 

Em infinita sabedoria do Pai e controle absoluto, soberano de todas as circunstâncias da vida, 

ele "faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles 

que são chamados segundo o seu propósito" (Rm 8:28;. Cf . 5: 3-5; Gn 50:20; Dt 8:16; 2 Cor. 

4: 16-18; Tiago 1: 2-4.). 

Mas o sofrimento é apenas o cabo da faca do Pai; a lâmina é a Palavra de Deus. Vocês já 

estão limpos, Jesus disse aos discípulos verdadeiros onze, por causa da palavra que vos 

tenho falado com você.Porque eles tinham abraçado o evangelho através do ensinamento 

de Cristo, os onze tinham sido regenerados pelo Espírito Santo (cf. Jo 3: 3-8; Tito 3: 4-

7). Isso mesmo evangelho é encontrado hoje nas Escrituras, a "palavra de Cristo" 

(Colossenses 3:16). A Palavra é instrumental na limpeza inicial dos crentes na salvação 

(cf. Rom. 1:16), e também elimina continuamente, ameixas, e limpa-los. 

Deus usa a Sua Palavra como a faca de poda, porque "é viva e eficaz, e mais cortante do 

que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, e de 

juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração "(Hb. 

4:12), mas ele usa a aflição para preparar seu povo para a poda da Palavra. O salmista 

afirmou a ligação entre aflição e de trabalho da Palavra em sua vida quando ele escreveu: 

"Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra .... É bom para mim 

que eu estava aflito, e me aprender seus estatutos "(Sl 119:. 67, 71). Salmo 94:12, também 

faz com que a conexão: "Bem-aventurado o homem a quem tu castigar, ó Senhor, ea quem 

ensinas a tua lei" 

As palavras do Senhor enfatizar duas verdades importantes sobre a conduta 

espiritual: Permanecei em Mim, e Eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por 

si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes 

em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos; Aquele que permanece em mim e eu 

nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, nada podeis fazer. Em primeiro lugar, uma 

vez que todos os verdadeiros crentes, aqueles que respeitar em Cristo e Ele em si, vai 

dar frutos espirituais, não há tal coisa como um cristão infrutífera. João Batista desafiou 

seus ouvintes a "dar frutos dignos de arrependimento" (Mateus 3: 8.), E advertiu que "toda 

árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo" (v. 10). Contrastando 

verdadeiros e falsos mestres, Jesus disse: "Toda árvore boa produz bons frutos, porém a 

árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore 

má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos ., é cortada e lançada ao fogo 

Então, você vai conhecê-los pelos seus frutos "(Mt 7:. 17-20). Em Lucas 6:43 Ele 

acrescentou: "Não há árvore boa que dê mau fruto, nem, por outro lado, a árvore má que 

produz bons frutos." 

Em segundo lugar, os crentes não pode dar fruto por si próprios, porque, como Ele 

afirmou claramente, Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não 

permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou 

a videira, vós sois os ramos; Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito 

fruto, pois sem mim, nada podeis fazer (cf. Oséias 14: 8.). Pode haver momentos em 

que os crentes têm lapsos, quando deixam de ser fiel a sua vida em Cristo. Mas os 

verdadeiros ramos, por meio do qual a vida dos fluxos de videira, pode não acaba por 



deixar de produzir frutos (cf. Sl 1: 1-3; 92: 12-14.; Pv 11:30; 12:12; Jer 17.:. . 7-8; Mateus 

13:23; Rom. 7:. 4; Gl 5: 22-23; Ef. 5: 9; Phil 1:11; Col. 1:10; Tiago 3:17). 

Um equívoco popular equivale frutas com sucesso exterior. Por esse padrão comum, 

religião externa, justiça superficial, tendo uma grande igreja, um ministério popular, ou 

um programa de sucesso são considerados frutífera. Mas a Bíblia em nenhum lugar 

equivale a fruta com, comportamento externo superficial ou resultados, que enganadores 

e hipócritas, assim como cultos e religiões não-cristãs podem duplicar. Em vez disso, a 

Escritura define frutos em termos de qualidades espirituais. "O fruto do Espírito", Paulo 

lembrou aos gálatas, "é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, 

mansidão, domínio próprio" (Gl 5: 22-23.). Essas características semelhantes às de Cristo 

marcam aqueles através dos quais flui a Sua vida. 

Praise oferecido a Deus é também fruto. O escritor de Hebreus exorta os seus leitores, 

"Por Ele, em seguida, deixe-nos continuamente oferecer um sacrifício de louvor a Deus, 

isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome" (Hb 13:15;. Cf. Isa. . 57:19; Hos 14: 

2). 

A Bíblia também identifica amor sacrificial na satisfação das necessidades dos outros 

como frutas. Referindo-se ao presente monetário que ele estava coletando para os crentes 

necessitados em Jerusalém, Paulo escreveu aos Romanos: "Portanto, quando eu terminar 

isso, e ter dado o meu selo sobre este fruto deles, vou continuar por meio de você Espanha 

"(Rom. 15:28). Reconhecendo o apoio financeiro dos filipenses do seu ministério, Paulo 

lhes disse: "Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunda na seu relato" (Fp. 

4:17 NVI ). Apoiar os outros que estão em necessidade é uma expressão tangível do 

amor, que é um dos frutos do Espírito (Gl. 5:22). 

Fruit também pode ser definida como um comportamento justo, honrando-santo Deus em 

geral. Tal conduta é "frutos dignos de arrependimento" (Mateus 3: 8.); o fruto produzido 

pelo bom solo de uma vida transformada (Matt 13:23.); o "fruto da Luz [que] consiste em 

toda bondade, e justiça e verdade" (Ef. 5: 9); o "fruto da justiça, que vem por meio de 

Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus" (Fp 1:11.); o "fruto pacífico de justiça" (Heb. 

12:11). Paulo orou para que o Colossenses seria continuamente ", frutificando em toda 

boa obra" (Col. 1:10), porque os cristãos foram "criados em Cristo Jesus para boas obras, 

as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas" (Ef . 2:10). 

Finalmente, a Bíblia define como fruto converte ao evangelho e não o fruto artificial da 

superficiais "crentes", mas autênticos discípulos que permanecem na videira 

verdadeira. Referindo-se aos samaritanos que estavam próximos a Ele a partir da aldeia 

de Sicar, muitos dos quais iria acreditar Salvadora Nele (João 4: 39,41), Jesus disse: "Já 

que ceifa está recebendo salários e está recolhendo frutos para a vida eterna, de modo que 

o que semeia como o que ceifa juntamente se regozijem "(v 36).. Ele declarou de Sua 

morte sacrificial, "Em verdade, em verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na 

terra, não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto" (Jo 12:24). Paulo expressou 

seu desejo de que os cristãos em Roma para conquistar adeptos na capital imperial: "Eu 

não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu tenho planejado para chegar até você 

(e ter sido impedido até agora) para que eu possa obter algum fruto entre vós, como 

também entre os demais gentios "(Rom. 1:13). No final de sua carta, Paulo cumprimentou 

"Epêneto, que é as primícias da Acaia para Cristo" (16: 5 NVI ). Em 1 Coríntios 16:15, o 

apóstolo se referia a "a família de Estéfanas", como "as primícias da Acaia", enquanto em 



Colossenses 1: 6 alegrou-se que "em todo o mundo, também ele [o evangelho; v. 5] está 

constantemente a dar frutos e crescente. " João escreveu sobre os 144.000 evangelistas, 

que serão resgatadas durante a tribulação, "Estes foram comprados dentre os homens, 

como primícias para Deus e para o Cordeiro" (Ap 14: 4). 

Outra bênção vem na promessa de Jesus Se permanecerdes em mim e as minhas 

palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito para 

você. Isso varrendo, abrangente promessa pressupõe que três condições sejam 

cumpridas. Em primeiro lugar, a oração que Jesus promete responder deve ser oferecido 

em seu nome; isto é, de acordo com a Sua pessoa e vai, e para que Ele pudesse mostrar 

Sua glória em respondê-la (cf. a exposição de 14: 13-14, no capítulo 9 deste volume). 

Em segundo lugar, a promessa é apenas para aqueles que respeitar in (ter uma união 

permanente com) Jesus Cristo. Deus não obrigar-se a responder às orações dos crentes, 

embora ele pode optar por fazê-lo se ele combina com Seus propósitos soberanos. 

A condição final é que de Cristo palavras permanecerem em que a pessoa que fez o 

pedido. Words traduz a forma plural do substantivo Rhema , e refere-se às declarações 

individuais de Cristo. A promessa de oração respondida só vem para aqueles cujas vidas 

são controladas pelos comandos específicos da Palavra de Deus (cf. Sl. 37: 4). Por outro 

lado, tanto o Salmo 66:18 e Tiago 4: 3 alertam que as empresas controladas por 

pecaminosas, desejos egoístas, não terão suas orações respondidas. 

Os verdadeiros ramos também têm o privilégio de vidas que glorificam a Deus vivo. Meu 

Pai é glorificado por isso, Jesus disse aos discípulos, em que deis muito fruto, e assim 

sereis meus discípulos. O maior tema no universo é a glória de Deus, e viver uma vida 

que traz glória a Deus é maior privilégio do crente e dever Somente aqueles que estão em 

união com Cristo pode glorificar a Deus. Paulo escreveu: "Eu não vou a presunção de 

falar de qualquer coisa, exceto o que Cristo realizou por mim" (Rm 15:18;. Cf. 1 Cor 

15:10;.. Gl 2:20; Col. 1:29). 

Jesus prometeu, ainda, que aqueles que permanecemos nele vai experimentar Seu 

amor. Assim como o Pai me amou, Ele disse: Eu também te amei; permanecereis no 

meu amor. A maneira de fazer isso é manter Seus mandamentos, assim 

como Ele manteve Sua mandamentos do Pai e permanece em Seu amor. justa 

obediência é a chave para experimentar a bênção de Deus. 

A maior bênção, para que todo o resto contribuir, é a alegria plena e completa. O Senhor 

prometeu dar aos crentes Sua alegria -a alegria que Ele compartilha em comunhão íntima 

com o Pai. Estas coisas vos tenho dito para você, Jesus disse aos onze, para que a 

minha alegria esteja em vós, e que a vossa alegria seja completo. O Senhor prometeu 

que Sua própria alegria permeará e controlar a vida de quem anda em comunhão com 

Ele. Pouco tempo depois, Jesus reiterou esta promessa em Sua oração sacerdotal ao Pai: 

"Mas agora vou para ti; e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria 

completa em si mesmos" (João 17 : 13). Essa alegria vem apenas para os obedientes, 

como Davi aprendeu a sua tristeza. Depois de sua terrível pecado com Bate-Seba, ele 

gritou: "Restitui-me a alegria da tua salvação" (Sl. 51:12). Mas o obediente recebem 

"alegria indizível e cheia de glória" (1 Pedro 1: 8). 



O Burning de não-perdurável Ramos 

Toda vara em mim que não dá fruto, ele o corta; ... Se alguém não 

permanecer em mim, é lançado fora, como um ramo e seca; e os 

colhem, e lançá-los no fogo, e ardem. (2a, 6) 

Um destino muito diferente aguarda os ramos que não dão fruto. Porque eles são 

prejudiciais para a saúde da videira, o agricultor teria cortado os sem vida, ramos secos, 

murchos. Em analogia do Senhor, o agricultor (o Pai) leva os falsos ramos não 

regenerados longe de seu apego superficial à videira, e eles são jogados fora. 

A referência aqui não é, como alguns imaginam, para os verdadeiros cristãos perder sua 

salvação, nem são esses cristãos infrutíferas mas genuínos (uma impossibilidade, como 

vimos). Que esses ramos não produzem frutos os marca como incrédulos, falsos 

discípulos, pois, como observado anteriormente, todos os verdadeiros cristãos dar 

frutos. Além disso, Jesus prometeu que não vai expulsar quaisquer verdadeiros 

discípulos: "Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira 

nenhuma o lançarei fora" (João 6:37). 

A frase em mim , neste caso, não pode ter a conotação Pauline da união dos crentes com 

Cristo; que apenas descreve aqueles que exteriormente se ligam a Ele (cf. 13, Matt:. 20-

22; Rom. 9: 6-8; 11: 16-24; 1 João 2:19). Essas pessoas sempre estará presente com a 

verdadeira igreja. O Novo Testamento descreve-os como joio no meio do trigo:; (Mt 13 

25-30.) peixe ruim que são jogados fora (Matt 13:48.); cabras condenados à punição 

eterna (Mt 25:. 33,41); aqueles que ficaram do lado de fora, quando o chefe da casa fecha 

a porta (Lucas 13: 25-27); virgens loucas excluídos do banquete de casamento (Mt 25: 1-

12.);escravos inúteis que enterram o talento de seu mestre no chão:; (Mt 25 24-

30.) apóstatas que eventualmente deixam a comunhão dos crentes (1 João 2:19), 

manifestam um perverso coração de incredulidade ao abandonar o Deus vivo (Hb. 3:12), 

continua a pecar deliberAdãoente depois de receber o conhecimento da verdade (Heb. 10 

: 26), e cair para longe da verdade para a destruição eterna (Hb 10:39)..Embora eles 

imaginam que estão em seu caminho para o céu, eles são, na verdade, no caminho largo 

que leva para o inferno (Mt 7: 13-14.). 

Bem na sua presença foi o exemplo por excelência de um falso branch-Judas 

Iscariotes. Externamente, ele era indistinguível dos outros onze apóstolos-tanto que 

quando Jesus anunciou mais cedo naquela noite, "Em verdade, em verdade, eu vos digo 

que um de vós me trairá" (João 13:21), o outro " discípulos começou a olhar um para o 

outro, em uma perda de saber de qual Ele estava falando "(v. 22). Eles finalmente teve 

que pedir a Ele para apontar o traidor (vv. 23-26). Mas Judas nunca tinha sido salvo. Em 

João 6: 70-71 Jesus disse aos apóstolos: "Será que eu mesmo não escolhi a vós os doze 

anos, e ainda um de vós é um diabo? Agora Ele quis dizer Judas, filho de Simão Iscariotes, 

pois, um dos doze, ia traí-lo. " 

O destino final que aguarda os falsos ramos deve ser lançado no fogo ... e ... 

queimado. Em Mateus 13: 49-50 Jesus advertiu que "no final da época os anjos sairão e 

tirar o . maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo; naquele lugar haverá 

choro e ranger de dentes "(cf. Mt 3: 10-12; 7:19; 25:41; Marcos 9: 43-48; Lc 3:17). Seu 

protesto angustiado: "Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome 

não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres?" (Mat. 07:22) 



vai evocar a resposta chilling do Senhor: "Nunca vos conheci; partem de mim, vós que 

praticais a iniqüidade" (v 23).. 

A escolha que enfrenta cada pessoa é clara. Permanecer em Cristo como um verdadeiro 

discípulo vai produzir um comportamento justo e resultar em eterna alegria e bênção. Mas 

aqueles cuja profissão de fé é falsa, como Judas, será inútil e, finalmente, lançado no 

tormento eterno no inferno. Pronunciamento do Senhor preocupante acerca de Judas, "Ai 

daquele homem por quem o Filho do homem é traído! Teria sido bom para esse homem 

se não houvera nascido" (Mat. 26:24), aplica-se a todos os pseudodisciples. Nas palavras 

de Pedro, 

Se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e 

Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e são superados, o último estado 

tornou-se pior para eles do que o primeiro. Por que seria melhor para eles não terem 

conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, a afastar-se do santo mandamento 

entregue a eles (2 Pedro 2: 20-21). 

 

55. Os Amigos de Jesus (João 15: 12-16) 

"Este é o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim 

como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar 

alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se 

fizerdes o que eu vos mando. No Já não vos chamo servos, porque 

o servo não sabe o que seu mestre está fazendo;. mas tenho-vos 

chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho 

dado a conhecer a você Você não me escolhestes a mim mas eu 

escolhi a vós, e vos designei para que você iria e deis fruto, eo 

vosso fruto permaneceria, de modo que tudo o que pedirdes ao Pai 
em meu nome, ele pode dar a você. " (15: 12-16) 

Em um mundo inundado de relativismo, a Bíblia é única em sua clareza e autoridade onde 

muitas pessoas ver Palavra cinza de Deus fala em termos que são preto e branco. A Bíblia 

é absoluta e definitiva, e provocante, sem se preocupar com o politicamente correto e, 

portanto, sem medo de confrontar as pessoas com a realidade de sua condição. Como 

resultado, a Escritura faz grandes contrastes entre aqueles que são salvos e os que estão 

perdidos (Lucas 19:10); aqueles que estão com Jesus e aqueles que são contra Ele (Lucas 

11:23); aqueles no mundo e não as do mundo (João 15:19; 17: 14,16; cf. 1 João 2: 15-

17); aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo (1 João 

3:10); aqueles em o reino do Filho amado de Deus, e aqueles no reino satânico das trevas 

(Col. 1:13). 

Nesta passagem, Jesus introduz um outro aspecto deste contraste entre aqueles que são 

seus amigos, e aqueles que são amigos do mundo. A amizade com Jesus Cristo resulta 

em um relacionamento íntimo com Deus e traz "alegria indizível e cheia de glória" (1 

Pedro 1: 8). Por outro lado, "a amizade do mundo é inimizade contra Deus Portanto 

qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus." (Tiago 4: 4) e 

está sujeito a Sua ira (Nah 1: 2. ). 



A Bíblia chama aqueles que conhecem e amam o Senhor Jesus Cristo por muitos nomes 

e títulos. Esses títulos são crentes (Atos 05:14; 1 Tessalonicenses 1:. 7; 2:10); amados de 

Deus (Rom. 1: 7); amados irmãos (1 Cor 15:58; Fp 4:.. 1; Tiago 1:16); o chamado (Rom 

1: 6.); filhos de Deus (João 1:12; 11:52; 02:15 Phil, 1 João 3: 1-2.); filhos da promessa 

(Gl 4:28.); filhos da luz (Ef 5: 8; cf. 1 Ts 5:.. 5); filhos da ressurreição (Lucas 

20:36); Cristãos (Atos 11:26; 1 Pedro 4:16); discípulos (Atos 6: 1-2; 11:26); os eleitos 

(Mt 24: 22,24,31; Lc. 18: 7; Rom 8:33.); o piedoso (2 Pedro 2: 9); herdeiros de Deus (Rm 

8:17; Gl 4.. 7; cf. Tg 2: 5; 1 Pedro 3: 7); herdeiros da promessa (Gl 3:29;.. Hebreus 

6:17); herdeiros da salvação (Hb 1:14. KJV ); os justos (Hab 2:.... 4; Matt 13:43; 25:46; 

Lucas 14:14; Romanos 1:17; Hb 12:23);luzes no mundo (Phil 2:15;. cf. Mt 5:14.); pedras 

vivas (1 Pedro 2: 5); membros do corpo de Cristo (Ef 5:30.); povo de Deus (Hb 11:25; 1 

Pedro 2:10.); uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva 

de Deus (1 Pedro 2: 9); o sal da terra (Mateus 05:13.); servos de Cristo (1 Cor 7:22; Ef. 

6: 6.); servos da justiça (Rm 6:18.); vasos para honra (2 Tim 2:21.); vasos de misericórdia 

(Romanos 9:23.); e santos (Atos 09:13; Rom. 1: 7; 1 Cor. 1: 2; Col. 1,12). Mas "amigo" 

captura um aspecto único de comunhão com o Senhor. 

Esta breve passagem revela quatro características de amigos de Jesus: Eles são aqueles 

que se amam, obedecê-lo, conhecer a verdade divina, e foram especialmente escolhidos 

pelo próprio Senhor. 

Os Amigos de Jesus amar uns aos outros 

Este é o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim 

como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar 
alguém a sua vida pelos seus Mends. (15: 12-13) 

Pela segunda vez naquela noite no cenáculo, Jesus deu o mandamento que Seus 

seguidores devem amar uns aos outros (cf. 13:34). O amor é o cumprimento dos 

mandamentos que Jesus tinha que se refere o 15:10. Paulo expressou que mesmo 

princípio para os cristãos de Roma: 

Devo nada a ninguém, exceto a amar uns aos outros; pois quem ama o próximo tem 

cumprido a lei. Para isso, "Não cometerás adultério, não haveis de assassinato, você deve 

não roubar, não cobiçarás", e se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta 

palavra: "Amarás o teu próximo como a si mesmo . " O amor não pratica o mal contra o 

próximo; portanto, o amor é o cumprimento da lei. (Rom. 13: 8-10) 

Somente aqueles que permanecemos nele tem a capacidade de amar como Jesus amou 

divinamente. No novo nascimento, o "amor de Deus [foi] derramado em [seu] corações por 

meio do Espírito Santo, que foi dado a [eles]" (Romanos 5: 5; cf. Gl 5,22..). O que Paulo 

escreveu a respeito da Tessalonicenses: "Agora, quanto ao amor dos irmãos, você não tem 

necessidade de alguém para escrever para você, para você mesmos sois instruídos por Deus 

a amar uns aos outros" (1 Tessalonicenses 4: 9.), É verdadeiro de todos os cristãos. O amor 

por companheiros crentes caracteriza os redimidos, como João repetidamente enfatizou em 

sua primeira epístola: 

Aquele que diz que está na luz, e odeia a seu irmão está nas trevas até agora. Aquele que 

ama a seu irmão permanece na luz, e não há motivo para tropeço nele. Mas aquele que 



odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as 

trevas lhe cegaram os olhos. (2: 9-11) 

  

Por isso os filhos de Deus e os filhos do diabo são óbvias: quem não pratica a justiça não 

é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. (3:10) 

  

Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que 

não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino; e vós sabeis 

que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. (3: 14-15) 

  

Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus; e todo aquele que ama 

é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque 

Deus é amor. (4: 7-8) 

  

Se alguém diz: "Eu amo a Deus", e odeia a seu irmão, é mentiroso; para aquele que não 

ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. (04:20) 

  

Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama 

o filho nascido dele. (5: 1) 

A norma assustadora para os crentes 'amor um pelo outro é estabelecido em palavras de 

Jesus , assim como eu vos amei. Eles são a amar uns aos outros como o Senhor Jesus 

Cristo os ama. Isso não significa, é claro, que os crentes podem amar na medida ilimitada 

ou pela forma perfeita que Ele faz. Mas, assim como Jesus amou sacrifício, assim também 

deve eles. "Walk in Amor", escreveu Paulo em Efésios 5: 2 ", assim como Cristo também 

vos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus como um aroma 

perfumado." Os crentes têm amor um pelo outro é marcada por uma devoção abnegada 

para atender as necessidades mútuas; não é mero sentimento, ou apego superficial. Na 

verdade, o amor dos cristãos para o outro é mais poderoso de desculpas da Igreja para o 

mundo incrédulo (João 13:35). A morte do Senhor, naquele momento apenas uma questão 

de horas de distância, era a prova suprema do seu amor, como Sua declaração Ninguém 

tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos indica. Jesus 

não morreu para si mesmo, mas para que outros pudessem viver. Em Romanos 5: 6-8, 

Paulo escreveu: 

Por enquanto ainda éramos fracos, no momento certo, Cristo morreu pelos ímpios Porque 

dificilmente haverá quem morra por um justo; embora, talvez, para o bom alguém ouse 

morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando éramos ainda 

pecadores, Cristo morreu por nós. 



Em uma declaração somente maravilhosamente concisa quinze palavras em grego text-Paulo 

resumidos expiação substitutiva de Cristo para os crentes: "Ele fez Aquele que não conheceu 

pecado, o pecado em nosso nome, para que nos tornássemos justiça de Deus nele" ( 2 Cor. 

5:21). Pedro lembrou seus leitores que "Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, o 

justo pelos injustos, para que Ele possa nos levar a Deus" (1 Pedro 3:18). Ecoando as palavras 

do Senhor nesta passagem, João escreveu: "Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua 

vida por nós; e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos" (1 João 3:16).Em seguida, o 

apóstolo expressa as implicações práticas do que a verdade: "Mas aquele que tiver bens deste 

mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade e lhe fecha o coração contra ele, como é que o 

amor de Deus permanecer nele Filhinhos, não amemos com? palavra, nem de língua, mas de 

fato e de verdade "(vv. 17-18). Os amigos de Jesus Cristo mostrar o seu amor um pelo outro 

por humildemente atender às necessidades de cada um. 

Os Amigos de Jesus lhe obedecem 

Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. (15:14) 

A essência do pecado é a rebelião contra a lei de Deus. Samuel repreendeu Saul por sua 

incapacidade de fazer o que Deus lhe havia ordenado: "Tem o Senhor tanto prazer em 

holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor: Eis que o obedecer 

é melhor do que o sacrificar, eo atender do que a gordura de carneiros "(1 Sam. 

15:22). Samuel então equiparado rebelião com o pecado: "Porque a rebelião é como o 

pecado de adivinhação, e obstinação é como a iniqüidade de idolatria" (v 23).. O Novo 

Testamento também define o pecado como rebelião. João escreveu: "Todo aquele que 

pratica o pecado também pratica ilegalidades; porque o pecado é iniqüidade" (1 João 3: 

4; cf. Mt 7:23; 13:41; 23:28; 2 Co 6:14..). 

Porque todo o pecado é rebelião contra Deus, abandonando o pecado necessariamente 

implica obediência a Deus. Uma pessoa não pode se submeter a Deus e ao mesmo tempo 

se rebelar abertamente contra Ele; o mesmo a vida não pode ser caracterizada tanto por 

ilegalidade e obediência (1 João 3: 6; 5:18). Assim, obediência e fé estão intimamente 

ligados por toda a Escritura. A conversão ocorre quando aqueles que "eram escravos do 

pecado" tornar-se "obediente do coração" (Rom. 6:17). Atos 6: 7 descreve a salvação de 

"um grande número de sacerdotes" como seu "tornando-se obediente à fé." Aqueles que 

"vai pagar a pena de destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu 

poder" (2 Tessalonicenses 1: 9.) São "aqueles que não obedecem ao evangelho de nosso 

Senhor Jesus" (v . 8). Pedro também definiu os descrentes como "aqueles que não 

obedecem ao evangelho de Deus" (1 Pedro 4:17). Paulo declarou que o objetivo de seu 

ministério apostólico era "para trazer a obediência da fé entre todos os gentios" (Rom 1: 

5; cf. 15:18; 16:26.). Os heróis da fé listadas em Hebreus 11 demonstrou a realidade de 

sua fé pela sua obediência. Tão de perto é a obediência relacionado com a fé salvadora 

que Hebreus 5: 9 usa-lo como sinônimo de fé: "Tendo sido aperfeiçoado, [Jesus] tornou-

se a todos aqueles que Lhe obedecem fonte de salvação eterna." Pedro escreveu que os 

crentes foram "escolhidos ... obedecer a Jesus Cristo" (1 Pedro 1: 1-2). João 3:36 também 

equivale acreditando com obediência, notando que "quem crê no Filho tem a vida eterna; 

mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele 

permanece." Quando informado de que sua mãe e seus irmãos estavam procurando por 

Ele, Jesus respondeu: "'Quem é minha mãe e meus irmãos?' Olhar sobre a aqueles que 

estavam sentados em volta, Ele disse: 'Eis aqui minha mãe e meus irmãos Pois quem faz 

a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe!' "(Marcos 3: 33-35). 



WE Vine aponta outra ligação entre fé e obediência: 

Peitho [obedecer] e pisteuo , " para confiar ", estão intimamente relacionados 

etimologicamente; a diferença de significado é que a primeira implica a obediência a que 

é produzida por este último, cp. Heb.3: 18,19, onde a desobediência dos israelitas é dito 

ser a evidência de sua incredulidade .... Quando um homem obedece a Deus que ele dá a 

única prova possível que, em seu coração, ele acredita que Deus .... peitho em NT sugere 

um resultado real e para fora da persuasão interior e consequente fé. ( Dicionário 

Expositivo de Vine do Antigo e Novo Testamento Words [Old Tappan, NJ: Revell, 1981], 

3: 124) 

Obediência, é claro, não ganhar a salvação. A salvação é unicamente "pela graça mediante 

a fé ... ... não como resultado de obras, para que ninguém se glorie" (Ef. 2: 8-9). Deus 

"nos salvou, e não com base em ações que nós temos feito em justiça, mas de acordo com 

a Sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e renovação pelo Espírito Santo" (Tito 

3: 5). Paulo, que tão fortemente enfatizada a ligação entre a fé salvadora e obediência, 

também escreveu: "Pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele ... pois, 

que o homem é justificado pela fé sem as obras da Lei "(Romanos 3: 20,28; cf. Gl 

2,16..).Ele baseou sua esperança de salvação exclusivamente em ser "encontrado nele, 

não tendo justiça [seu] próprio derivado da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça 

que vem de Deus com base na fé" ( Phil. 3: 9). 

A obediência não é o meio de salvação, mas é o resultado inevitável; é a prova de que 

uma pessoa tem uma relação salvadora com Jesus Cristo. Os ramos que permanecem em 

Cristo, a videira verdadeira, inevitavelmente dar frutos (ver a exposição de 15: 1-11 no 

capítulo anterior deste volume); Suas ovelhas ouvem a Sua voz e segui-Lo (João 

10:27); verdadeiros discípulos obedecer à Sua Palavra (João 8:31).As boas obras salvar 

ninguém, mas uma fé desprovida deles está morto e não pode salvar (Tiago 2: 14-26.; Cf. 

Ef 2:10). 

Os Amigos de Jesus conhecer a verdade divina 

Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que seu 

mestre está fazendo; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo 
quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer você. (15:15) 

O termo escravos não têm muitas das conotações negativas na cultura judaica que ele faz 

hoje. Na verdade, algumas das figuras mais nobres do Antigo Testamento foram descritos 

como escravos (Heb. ebed) de Deus, incluindo Moisés (Num. 12: 7), Caleb (Nm 14:24.), 

Josué (Josh 24.: 29), Jó (Jó 1: 8), Davi (2 Sam. 7: 5), Isaías (Is. 20: 3.), e até mesmo o 

Messias (Is 42: 1). No Novo Testamento, Paulo (Rom. 1: 1), Tiago (Tiago 1: 1), Pedro (2 

Pedro 1: 1), Jude (Judas 1), e João (Apocalipse 1: 1) de forma semelhante se chamavam 

escravos ( doulos ) de Jesus Cristo. O termo refletiam sua total submissão e dependência 

de seu Mestre celestial. Esta palavra, doulos , eo verbo relacionado douleuō , sempre e só 

se referem à escravidão. Doulos é a palavra correspondente a kurios (Lord). Jesus é o 

Senhor, os crentes são seus escravos. Doulos é, no entanto, geralmente traduzido como 

"servo", ou "servo". Mas os seus quase 150 usos no Novo Testamento devem ser 

entendidas como referências à escravidão Um escravo foi comprado, de propriedade, 

sujeito a, previsto, e protegida por seu mestre ( kurios ). Ele viveu em total submissão à 

vontade de seu mestre. 



Os escravos não costumam ter uma relação íntima com os seus senhores terrenos; o 

escravo normalmente não sabe o que seu mestre estava fazendo, ou seja, ele não estava 

a par de seus planos. Mestres não divulgou seus objetivos e propósitos para seus 

escravos; eles simplesmente os instruiu sobre o que eles queriam fazer. 

Embora seja verdade que os seguidores de Jesus também são designadas como escravos, 

que não é suficiente para transmitir integralmente a nossa relação com o Senhor. Por 

incrível que pareça, também nós somos chamados Seus amigos -a título mais exaltado 

até do que "discípulo". No Antigo Testamento, só Abraão teve o privilégio de ser 

chamado o amigo de Deus (2 Crônicas 20:.. 7; Isa 41: 8; Tiago 2:23).Um costume desde 

os tempos bíblicos lança luz sobre a grande honra crentes têm em ser os amigos de Jesus 

Cristo. William Barclay escreve: 

Esta frase é iluminado por um costume praticado nas quadras tanto dos imperadores 

romanos e dos reis no Oriente Médio. Nesses tribunais, havia um grupo muito seleto 

chamado os amigos do rei, ou os amigos do imperador. Em todas as vezes, eles tiveram 

acesso ao rei; eles ainda tinham o direito de ir para seu quarto no início do dia. Ele 

conversou com eles antes que ele conversou com seus generais, seus governantes e seus 

estadistas. Os amigos do rei eram aqueles que tinham o mais próximo e a ligação mais 

íntima com ele. ( O Evangelho de João, vol 2, A Bíblia de Estudo Nova Daily.. 

[Louisville: Westminster João Knox Press, 2001], 207-8 em itálico no original.) 

É esse tipo de acesso íntimo que Jesus graciosamente concede aos Seus amigos. Porque eles 

são seus amigos, Jesus prometeu para compartilhar com os crentes todas as coisas que 

Ele tinha ouvido a partir doPai. Eles "Conhecereis a verdade, ea verdade vai fazer [eles] 

libertará" (João 8:32). Em João 17: 6-8 Jesus orou ao Pai, 

Manifestei o teu nome aos homens que me deu fora do mundo; Eram teus e tu os deste a 

mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora, eles vêm a saber que tudo que você tem me 

dado é o de ti; para as palavras que você me deu Eu dei a eles; e eles as receberam e 

verdadeiramente entendido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. 

Quando os discípulos perguntaram-Lhe: "Por que você fala a eles [as multidões] em 

parábolas?" (Mat. 13:10), Jesus respondeu: "A vós foi dado conhecer os mistérios do 

reino dos céus, mas a eles não lhes foi concedido" (v. 11). Em Lucas 10: 23-24 Ele lhes 

disse: "Bem-aventurados os olhos que vêem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos 

profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não vê-los, e ouvir as coisas que ouvis e não 

ouvi-los. " 

Os amigos de Jesus tem uma visão sobre "o mistério, que foi mantido em segredo por 

muito tempo épocas passadas, mas agora se manifesta, e pelas Escrituras dos profetas, 

segundo o mandamento do Deus eterno, foi dado a conhecer a todas as nações , levando 

a obediência da fé "(Rom. 16: 25-26). O termo "mistério" no Novo Testamento se refere 

a coisas escondidas no passado, mas agora revelado por Jesus aos apóstolos, e através 

deles a todos os crentes. O Novo Testamento revela os mistérios do reino dos céus (Mat. 

13:11), o mistério de endurecimento de Israel (Rm 11:25.), O mistério do evangelho (Ef. 

6:19), o mistério do arrebatamento (1 Cor 15:51.), o mistério da vontade de Deus (Ef. 1: 

9), o mistério que judeus e gentios seria um só corpo em Cristo (Ef. 3: 4-6), o mistério da 

união de Cristo e da Igreja (Ef 5:32.), o mistério da habitação do crentes de Cristo 

(Colossenses 1: 26-27), o mistério que o Messias seria Deus encarnado (Col. 2: 2), o 



mistério da iniqüidade , que será totalmente revelado na pessoa do Anticristo (2 Ts 2: 7.), 

o mistério da fé (1 Tim. 3: 9), e o mistério da piedade (1 Tm. 3:16). Sua capacidade de 

entender as verdades espirituais Jesus revela-lhes define Seus amigos Além de o não 

remido, que não têm esses privilégios: 

Agora nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para 

que possamos conhecer as coisas dadas livremente a nós por Deus, que também falamos, 

não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em ensinadas pelo Espírito, 

combinando pensamentos espirituais com palavras espirituais. Mas o homem natural não 

aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura;e não pode entendê-las, 

porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, 

enquanto ele próprio é avaliado por ninguém. Para quem conheceu a mente do Senhor, 

que ele irá instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. (1 Cor. 2: 12-16) 

Os Amigos de Jesus foram especialmente escolhidos por 

ele 

Você não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos 

designei para que você iria e deis fruto, eo vosso fruto 

permaneceria, de modo que tudo o que pedirdes ao Pai em meu 
nome, ele pode dar a você. (15:16) 

Em uma reversão da prática judaica habitual (normalmente pretensos discípulos 

aproximaram de um rabino que queria seguir), os discípulos não escolher Jesus , 

mas Ele escolheu -los. O conhecimento de que Jesus escolheu -los (e, por extensão, 

todos os crentes) para salvação sem qualquer mérito próprio (v 19; João 6:. 44,65; Atos 

13:48; Romanos 8: 28-30.; Gl 1 : 15; Ef 1: 4; 2 Tessalonicenses 2:13; 2 Tim. 1:. 9; 02:10; 

1 Pedro 1: 1-2.) elimina qualquer pretensão de orgulho espiritual que os cristãos poderiam 

sentir-se (cf. Rom 3:27; 4:. 2; 1 Cor 1: 26-31; Gl 6:14; Efésios 2:... 9). 

Não só que Jesus escolheu os discípulos para a salvação, Ele também nomeou -os para o 

serviço. A palavra traduzida nomeado é uma forma do verbo tithemi , que tem aqui a 

conotação de ser separado ou ordenado para o serviço especial (cf. seu uso similar em 

Atos 20:28; 1 Cor 12:28; 1 Tim. 1:. 12; 2: 7; 2 Tm 1:11).. 

Tendo escolhido e treinado os discípulos, Jesus ordenou-lhes para ir ao mundo, proclamar 

as boas notícias sobre ele, e dar frutos. A vida cristã não é um esporte espectador; Jesus 

não escolheu os crentes a ficar de braços cruzados enquanto o mundo continua em seu 

caminho para o inferno. Pelo contrário, o Seu mandamento explícito é: "Ide, portanto, 

fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei; e eis que eu estarei sempre 

convosco, até ao fim dos tempos "(Mt 28: 19-20; cf. Lucas 14:23.). 

Quando os crentes proclamar o evangelho, aqueles que respondem Salvadora para se 

tornar fruto que irá permanecer para sempre (cf. 04:36; Lucas 16: 9). Que o Senhor 

repetiu a promessa do versículo 7 (ver a exposição de que o verso no capítulo 13 deste 

volume), tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vai dar a você, enfatiza o elo 

essencial entre a oração e evangelismo (cf. Lucas 10: 2; 2 Ts 3: 1.). 



Os privilégios que caracterizam os amigos de Jesus Cristo a carregar com eles 

correspondentes responsabilidades. É a sua natureza para amar uns aos outros, ainda que 

a Bíblia ordena que "fervorosamente ameis uns aos outros com o coração" (1 Pedro 

1:22). Eles sabem que a verdade divina, mas eles devem estudar diligentemente (2 Tim. 

2:15). Jesus chamou seus amigos para fora do mundo, para que eles devem ter cuidado 

para não amá-lo (1 João 2:15). Aqueles que têm sido concedido o privilégio de dar frutos 

devem apresentar à poda do Pai, para que eles possam suportar ainda mais fruto (15: 2). A 

promessa do Senhor de demandas respondeu à oração que os crentes oram eficaz (Tiago 

5:16) e incessantemente (1 Ts. 5:17). Em suma, aqueles a quem foi concedido o privilégio 

inestimável de ser os amigos de Jesus Cristo deve "andar de modo digno da vocação a 

que [eles] têm sido chamados" (Ef. 4: 1). 

 

56. Odiados pelo mundo (João 15: 17-25) 

.. "O que vos mando: que vos ameis uns aos outros Se o mundo 

vos odeia, você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar você 

Se fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era própria, mas 

porque você não é de do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por 

isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: 

'Um escravo não é maior que o seu senhor. Se a mim me 

perseguiram, também vos perseguirão a vós; se guardaram a 

minha palavra, também guardarão a vossa Mas todas essas coisas 

que eles vão fazer com você por causa do meu nome, porque não 

conhecem aquele que me enviou Se eu.. não viera e não lhes 

falara, não teriam pecado, mas agora não têm desculpa do seu 

pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não 

tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, que seria . 

não tem pecado, mas agora eles têm visto e odiado Eu e Meu Pai 

tão bem, mas eles têm feito isso para cumprir a palavra que está 

escrita na sua lei: Odiaram-me sem causa. "(15: 17- 25) 

Desde o seu início no dia de Pentecostes, a Igreja de Jesus Cristo sempre enfrentou 

oposição. Depois que Pedro e João curaram dramaticamente um aleijado de nascença 

(Atos 3: 1-11) e Pedro pregou uma poderosa mensagem evangelística (3: 12-26), "os 

sacerdotes e o capitão da guarda do templo e os saduceus até eles, ressentidos porque eles 

estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dentre os mortos 

também puseram as mãos sobre eles e colocá-los na prisão até o dia seguinte, pois já era 

tarde "(4: 1-3). . Pouco depois, picado pelo crescimento fenomenal da igreja primitiva ", 

o sumo sacerdote levantou-se, juntamente com todos os seus associados (isto é, a seita 

dos saduceus), encheram-se de inveja. Eles impuseram as mãos sobre os apóstolos e 

colocar -los em uma cadeia pública "(5: 17-18). Por causa de sua pregação corajosa, 

destemida do evangelho, Estevão foi falsamente acusado, preso, levado a julgamento 

perante o Sinédrio, e apedrejado até a morte (6: 8-7: 60). Após sua morte, a perseguição 

geral eclodiu contra a igreja, liderada pelo zeloso fariseu Saulo de Tarso (8: 1-4). O 

primeiro dos apóstolos a ser martirizado era Tiago, irmão de João, que foi morto pelo 

ímpio rei Herodes (12: 1-2). Herodes também preso Pedro-só para vê-lo milagrosamente 

libertado por um anjo (12: 3-11). Segundo a tradição o resto dos Doze (com exceção de 

João, que foi exilado em Patmos [Apocalipse 1: 9]), também viria a enfrentar o martírio. 



Após sua dramática conversão no caminho de Damasco, Paulo logo encontrou feroz 

oposição. Sua pregação corajosa, destemida do evangelho surpreendeu e enfureceu a 

população judaica de Damasco, que então procuravam matá-lo. O apóstolo tinha de fugir 

para salvar sua vida, a ser baixado a partir da parede da cidade à noite em uma cesta (Atos 

9: 20-25). Esse incidente traçado o curso para o resto da vida e do ministério de Paulo. No 

livro de Atos, Lucas registra que, no curso de suas viagens missionárias, Paulo foi forçado 

a fugir de Icônio (Atos 14: 5-6); foi apedrejado e deixado para morrer em Listra (Atos 14: 

19-20); foi espancado e jogado na prisão em Filipos (Atos 16: 16-40); foi forçado a deixar 

Tessalônica após sua pregação provocou um motim (Atos 17: 5-10); também foi forçado 

a fugir de Berea após judeus hostis de Tessalônica seguiu lá (Atos 17: 13-14); foi 

escarnecido e ridicularizado pelos filósofos gregos em Atenas (Atos 17: 16-34); foi 

levado perante um procônsul romano em Corinto por seus adversários judeus (Atos 18: 

12-17); e enfrentou hostilidade tanto de judeus (Atos 19: 9; cf. 20: 18-19) e gentios (Atos 

19: 21-41; cf. 1 Cor 15:32.) em Éfeso. Quando ele estava prestes a navegar a partir da 

Grécia para a Síria, uma conspiração judaica contra a sua vida obrigou-o a mudar seus 

planos de viagem (Atos 20: 3). A caminho de Jerusalém, ele conheceu os anciãos da igreja 

de Éfeso em Mileto e declarou a eles ", encadernado em espírito, estou no meu caminho 

para Jerusalém, não sabendo o que vai acontecer comigo lá, exceto que o Espírito Santo 

testifica, me em cada cidade, dizendo que esperam prisões e tribulações me "(Atos 20: 

22-23). Em Jerusalém, Paulo foi reconhecido no templo pelos judeus da Ásia Menor e 

barbaramente espancado pela multidão frenética que despertou. Ele foi salvo da morte 

certa apenas quando soldados romanos chegaram ao local e prendeu-o (Atos 21: 27-

36). Enquanto Paulo estava sob custódia em Jerusalém, os judeus formaram mais uma 

conspiração contra sua vida, o que levou o comandante romano para mandá-lo sob guarda 

pesada para o governador em Cesaréia (Atos 23: 12-35). 

Eventualmente, depois de uma viagem por mar angustiante e naufrágio (Atos 27: 1-28: 

14), Paulo, ainda sob custódia romana, chegou a Roma. Lá, ele encontrou a oposição dos 

líderes judeus locais (28: 17-29). Embora os romanos o liberou após pelo menos dois anos 

de prisão (28:30), Paulo acabou sendo preso novamente e executado durante a 

perseguição de Nero. 

Assim como Paulo teve antes de sua conversão (Atos 26: 9; Gl 1: 13-14; Fl 3.. 6; 1 Tm 

1:13.), Os judeus consideravam os cristãos a serem hereges. Assim, eles acreditavam que, 

ao perseguir a igreja que eles estavam honrando a Deus. Como Jesus disse aos discípulos: 

"Eles vão fazer você párias da sinagoga, mas uma hora está chegando para todos que 

mata-lo a pensar que ele está oferecendo o serviço a Deus" (João 16: 2). Além disso, 

alguns dos judeus, especialmente entre os líderes, temia que a lealdade dos cristãos para 

Jesus como um rei acima Caesar poderia provocar a ira de Roma contra a nação (cf. João 

11: 47-48; 19: 12,15). 

Os romanos os cristãos perseguidos por várias razões. No início, eles viram o cristianismo 

como apenas mais uma seita judaica. Desde o judaísmo era uma religião legalmente 

tolerada ( religio licita ), os romanos deixaram os cristãos sozinho. Assim, quando os 

judeus em Corinto acusaram Paulo diante do procônsul romano Gallio, ele se recusou a 

intervir, considerando a questão uma disputa interna dentro do judaísmo (Atos 18: 12-

15). 

Eventualmente hostilidade dos judeus em direção aos cristãos e ao afluxo de gentios na 

igreja, levou os romanos a reconhecer o cristianismo como distinta do 



Judaísmo. Cristianismo tornou-se então uma religião ilegal, proscrito pelo governo 

romano. Além de status ilegal do cristianismo, vários fatores levaram perseguição 

romana. Politicamente, a fidelidade dos cristãos a Cristo acima César levantou suspeitas 

de que eles foram desleais ao Estado. Para manter o controle sobre o seu vasto império, 

os romanos necessário que a lealdade final de seus súditos ser ao imperador como a 

personificação do Estado romano. E uma vez que "houve uma união entre religião e 

Estado na Roma antiga ... recusa a adorar a deusa Roma ou o imperador divino constituído 

traição" (Howard F. Vos, Explorando História da Igreja[Nashville: Tomé Nelson, 1994], 

26) . Porque os cristãos se recusaram a fazer o sacrifício necessário oferecido no culto ao 

imperador, eles eram vistos como traidores. Eles também proclamou o reino de Deus, o 

que fez com que os romanos a suspeitar-los de conspiração para derrubar o governo. Para 

evitar o assédio por funcionários do governo, os cristãos muitas vezes realizaram suas 

reuniões em segredo, e durante a noite. Isso aumentado as suspeitas dos romanos que 

foram para incubação uma trama anti-governar-ment. Para que os cristãos em geral se 

recusou a servir no exército romano também os levou a ser visto como desleal. 

Os romanos também os cristãos perseguidos por motivos religiosos. Eles permitiram que 

seus súditos a adoração aos deuses que eles gostaram, contanto que eles também 

adoravam os deuses romanos. Mas os cristãos pregavam uma mensagem exclusiva que 

só há um só Deus e um só caminho da salvação. Isso, juntamente com os seus esforços 

evangelísticos para ganhar convertidos de outras religiões, foi contra a atmosfera 

predominante do pluralismo religioso. Os cristãos foram denunciados como ateus porque 

rejeitaram o panteão romano de deuses, e porque eles adoravam um Deus invisível, não 

um ídolo.O segredo das reuniões dos cristãos levou a escabrosos, falsos rumores de 

imoralidade. Mal-entendido sobre o que se entende por comer e beber os elementos 

durante a Ceia do Senhor levou a acusações de canibalismo. Prática dos cristãos de 

cumprimentar uns aos outros com ósculo santo (Rm 16:16; 1 Cor. 16:20;. 2 Cor 13,12;.. 

1 Tessalonicenses 5:26; cf. 1 Pedro 5:14) deu origem às acusações de incesto e outras 

perversões sexuais. 

Socialmente os líderes da sociedade romana temia a influência dos cristãos sobre as 

classes mais baixas, de cujas fileiras da igreja atraiu muitos de seus membros (cf. 1 Cor. 

1:26). Assombrado pela sempre presente fantasma de revoltas de escravos, os aristocratas 

ricos se sentiu especialmente ameaçada pelo ensino dos cristãos que todas as pessoas são 

iguais (Gl 3,28;. Cl 3.11; cf. carta de Paulo a Filémon), embora a Igreja não se opôs 

abertamente a escravidão. Os cristãos também realizou-se afastado de grande parte da 

vida pública da época. Por razões óbvias, não poderiam estar envolvidos no templo de 

adoração idólatra que era uma parte tão importante da vida social. . Mas mesmo 

desportivas e teatrais eventos envolvidos sacrifícios aos deuses pagãos que os cristãos 

não poderiam participar na pureza de suas vidas repreendeu os estilos de vida debochados 

de ricos e pobres e provocou ainda mais hostilidade (cf. 1 Pedro 4: 3-4). 

Fatores econômicos desempenhou um papel muitas vezes esquecido na perseguição dos 

primeiros crentes. Exorcismo de Paulo de um demônio de uma escrava cartomancia em 

Filipos causada seus senhores, enfurecidos com a perda das receitas que ela trouxe, para 

provocar a hostilidade contra ele (Atos 16: 16-24). Fatores econômicos também 

desempenhou um papel significativo em provocar o motim em Éfeso (Atos 19: 23-

27). No início do segundo século Plínio, o governador romano da Bitínia, lamentou em 

uma carta ao imperador Trajano que a difusão do cristianismo tinha causado os templos 

pagãos para ser abandonada e vendas de animais sacrificados a despencar. Em que idade 



as pessoas supersticiosas também atribuiu a peste, fome e desastres naturais para 

abandono dos cristãos dos deuses tradicionais, o que levou o apologista cristão Tertuliano 

a observação sarcástica "Se o Tiber atinge as paredes, se o Nilo não sobe para os campos, 

se o céu não se move ou a terra faz, se há fome, se há peste, o grito é ao mesmo tempo ", 

os cristãos às feras! ' O que, todos eles com um leão? " ( Apologia 40,2, como citado em 

MA Smith, From Cristo to Constantine [Downers Grove, Ill .: InterVarsity de 1973], 86). 

Por essas e outras razões, o cristianismo tornou-se um odiado e desprezado seita religiosa 

no Império Romano. Em sua carta ao imperador Trajano, Plínio desprezou o cristianismo 

como uma "superstição depravada e extravagante." Plínio passou a queixar-se que "o 

contágio dessa superstição [Cristianismo] não se espalhou apenas nas cidades, mas nas 

aldeias e distritos rurais, assim" (citado em Henry Bettenson, ed,. Documentos da Igreja 

Cristã [Londres: Oxford University Press, 1967], 4) .O historiador romano Tácito, um 

contemporâneo de Plínio, descreveu os cristãos como "uma classe odiada por suas 

abominações" (citado em Bettenson, Documentos , 2), enquanto Suetônio, outro 

contemporâneo de Plínio, negou-lhes como "um conjunto de homens que aderem a uma 

novela e superstição perniciosa" (citado em Bettenson, Documentos, 2). 

A primeira perseguição oficial dos cristãos pelo governo romano veio durante o reinado 

do imperador Nero. Em julho de AD 64 um incêndio devastou Roma, destruir ou 

danificar grande parte da cidade.Rumores populares apontou a culpa para o fogo no 

Nero. Apesar dos rumores, provavelmente, não fosse verdade, Nero procurado bodes 

expiatórios para mudar a suspeita longe de si mesmo. Ele, portanto, culpou os cristãos, 

que já foram desprezadas pela população (como as aspas no parágrafo anterior indicam), 

e começou a persegui-los violentamente. Os cristãos foram presos, cruelmente torturado, 

lançados a animais selvagens, crucificado e queimado como tochas para iluminar jardins 

de Nero à noite. A perseguição oficial, aparentemente, foi confinado à vizinhança de 

Roma. Mas os ataques contra cristãos, sem dúvida, se espalhar, sem controle por parte 

das autoridades, para outras partes do império. Segundo a tradição, Pedro e Paulo foram 

martirizados durante a perseguição de Nero. 

Três décadas mais tarde, durante o reinado do imperador Domiciano, outra perseguição 

patrocinada pelo governo dos cristãos estourou. Pouco se sabe sobre os detalhes, mas 

estendeu-se pela província da Ásia (Turquia moderna). O apóstolo João foi banido de 

Éfeso para a ilha de Patmos, e entre aqueles martirizados era um homem (provavelmente 

um pastor) chamado Antipas (Ap 2:13). 

No segundo século e na primeira metade do século III, a perseguição oficial dos cristãos 

era esporádica. Durante o reinado do imperador Trajano no início do segundo século, 

Plínio, na carta mencionado anteriormente, pediu Trajano como lidar com os cristãos em 

sua região. Trajano respondeu que eles não estavam a ser buscado, mas se acusado 

(Trajano instruído Plínio ignorar denúncias anônimas), deviam ser levados a 

julgamento. Aqueles que se recusaram a se retratar deviam ser punidos. Embora a política 

de Trajano não resultou em perseguição generalizada, que resultou no martírio de alguns, 

mais notavelmente o pai famoso igreja Inácio. Política de Trajano permaneceu em vigor 

por várias décadas, até o reinado de Marco Aurélio. Sob seu governo, o Estado tomou um 

papel mais activo na esmiuçando cristãos. Durante o seu reinado o famoso apologista 

cristão Justino Mártir foi executado, e uma perseguição selvagem irrompeu contra os 

cristãos em Lyons e Vienne na Gália (França moderna). 



A primeira perseguição em todo o império da igreja ocorreu sob o imperador Décio 

em AD 250. Roma naquela época enfrentou grave (uma crise econômica e vários 

desastres naturais) e interna (incursões bárbaras) problemas externos. Decius estava 

convencido de que essas dificuldades resultaram da negligência dos antigos deuses de 

Roma. Ele emitiu um decreto exigindo que todos para oferecer um sacrifício aos deuses 

e ao imperador e obter um certificado que ateste que o tinham feito. Aqueles que se 

recusaram a prisão faced, prisão, tortura e execução. Felizmente para a igreja, a 

perseguição de Décio foi interrompida por sua morte em combate, em julho AD 251. 

A perseguição final e mais violenta em todo o império da igreja começou em AD 303, 

durante o reinado de Diocleciano. Esta perseguição foi nada menos do que uma tentativa 

all-out para exterminar a fé cristã. Diocleciano emitiu uma série de decretos que ordenam 

que as igrejas ser destruída, todas as cópias da Bíblia ser queimado, e todos os cristãos 

oferecer sacrifícios aos deuses romanos, sob pena de morte. A perseguição diminuiu 

quando Constantino e seu co-imperador Licínio emitiu o Édito de Milão ( AD 313), 

concedendo a liberdade de culto para os membros de todas as religiões. Mas Licínio 

renegou o acordo e perseguição continuou em algumas partes do império. Não foi até 

Constantino tornou-se imperador único em AD 324 que a perseguição dos cristãos 

Roman encerrou permanentemente Sob a Igreja Católica Romana, que substituiu a Roma 

Imperial como o poder dominante durante a Idade Média, a perseguição começou de 

novo. Ironicamente, desta vez, a perseguição contra os verdadeiros crentes vieram 

aqueles que se chamou de "cristão". Os horrores da Inquisição, Massacre do Dia de São 

Bartolomeu, e os martírios de muitos crentes sintetizou o esforço da Igreja Romana para 

suprimir o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Mais recentemente, os crentes foram 

brutalmente reprimidos por regimes comunistas e islâmicos. De fato, estima-se por 

ninguém menos que uma fonte católica romana que, em toda a história da igreja, cerca de 

70 milhões de cristãos foram mortos por sua profissão de fé, com dois terços desses 

martírios que ocorram após o início do século XX século (Antonio Socci, I Nuovi 

Persequitati [O New Perseguida] (Casale Montferrato:.. Edizioni Piemme, 2002) O 

número real é provavelmente muito maior o jornalista católico citadas nesta reportagem 

estima que uma média de 100 mil cristãos foram mortos a cada ano desde 1990. 

Nesta passagem, o Senhor Jesus Cristo continuou seu discurso de despedida aos 

discípulos na noite antes de sua morte. Sua mensagem até esse ponto tinha sido um dos 

conforto e esperança. Ele já tinha tranquilizado os discípulos de Seu amor continuada 

para eles (cap. 13) e fez várias promessas magníficas para eles (cap. 14). Mas os 

discípulos ainda teria que enfrentar o hostil, rebelde, mundo que rejeita Cristo. O mundo 

odiaria e persegui-los, uma vez que tinha odiado e perseguido o seu Mestre; de frente para 

que a hostilidade é o custo de ser seu discípulo (Marcos 13: 9-13; Atos 14:22; 2 Tm. 

3:12). Este foi exatamente o que Ele lhes havia dito na noite anterior, no Monte das 

Oliveiras seria verdade por todo o período compreendido entre o primeiro e segundo 

vindas (cf. Mt 24:. 9-14; Marcos 13: 9-13; Lucas 21: 12-19). 

Jesus em relação às promessas de conforto e bênção com um aviso para os discípulos da 

hostilidade que os aguardava. Em face do ódio do mundo, os discípulos precisam um do 

outro desesperAdãoente O Senhor, portanto, repetiu Sua instrução anterior, "O que vos 

mando: que vos ameis uns aos outros" (cf. v 12; 13: 34-35.). Esse comando faz uma 

transição entre as promessas do Senhor para os discípulos e sua advertência de ódio-a 

advertência do mundo, que também deve motivá-los a amar uns aos outros. 



Esta passagem revela três razões pelas quais o mundo odeia os crentes: porque o mundo 

rejeita aqueles que não são parte dela, porque o mundo odiava Jesus, e porque o mundo 

não conhece a Deus. 

O mundo rejeita aqueles que não fazem parte dela 

Se o mundo vos odeia ... Se fôsseis do mundo, o mundo amaria o 

que era seu; mas, porque não sois do mundo, mas eu vos escolhi 

do mundo, por isso o mundo vos odeia. (15: 18-A-19) 

Kosmos (Mundo) refere-se, neste contexto, o mal, o sistema caído mundo composto de 

pessoas não regeneradas e controlado por Satanás (João 12:31; 14:30; 16:11; 1 João 5:19; 

cf. Ef 2: 1. -3). Porque Satanás odeia a Deus ele também odeia o verdadeiro povo de 

Deus. Eles são alvos de sua ira como ele "anda em derredor, como leão que ruge, 

procurando alguém para devorar" (1 Pedro 5: 8; cf. Ef 6:11.).Desde a sua régua odeia os 

crentes, não é de surpreender que o mundo também odeia -los, porque eles não são do 

mundo. O mundo se ressente de crentes, porque as suas vidas piedosas condenar suas 

más obras; "Aquele que é reto no seu caminho é abominável para os ímpios" (Prov. 

29:27). Em 1 João 3:12 João ilustrado esse princípio com a história do primeiro 

assassinato da história da humanidade: "Cain ... era do maligno, e matou a seu irmão e 

por que razão é que ele matá-lo Porque as suas obras eram más.? e eram de seu irmão 

justo ". Por outro lado, o mundo aplaude aqueles que praticam o mal (Rom. 1:32). 

Embora os crentes vivem no mundo (cf. 1 Cor. 5: 9-10), devem se destacar a partir dele 

como uma acusação dela. Paulo cobrado aos filipenses: "Mostrai-vos a ser irrepreensíveis 

e inocentes, filhos de Deus acima de qualquer suspeita, no meio de uma geração 

corrompida e perversa, entre a qual aparecem como astros no mundo" (Fp. 2:15). "Não 

participar nas obras infrutíferas das trevas", ele advertiu os Efésios ", mas em vez disso, 

mesmo expô-los" (Ef. 5:11). 

Enquanto as pessoas do mundo odiar aqueles que seguem Jesus Cristo, eles se amam. Os 

incrédulos são confortáveis e apoiam outros incrédulos. Se fôsseis do mundo, Jesus 

disse, o mundo amaria o seu próprio. A cláusula condicional no versículo 18 (Se o 

mundo vos odeia) expressa uma condição assumida como verdadeira. Esta cláusula 

condicional, no entanto, expressa uma condição assumida como Falsa; declaração do 

Senhor pode ser traduzido, "Se você fosse do mundo (e não são) ...." Se os discípulos sido 

parte do mundo, eles teriam experimentado o amor imperfeito que o mundo tem para o 

seu próprio. O amor é de phileo , que refere-se a "afeição natural e paixão, e não 

[ Ágape ], o alto inteligente amor,, proposital de um Estado ético "(RCH Lenski, A 

Interpretação dos Evangelho de São João[repr .; Peabody, Mass .: Hendrickson, 1998], 

1055). 

Os cristãos não fazem parte do mundo, porque Jesus escolheu -os para fora do 

mundo (cf. Atos 26:18; Col. 1:13; 2 Tm 2:26; Heb. 2: 14-15.). O uso do pronome 

enfático Ego ( I ) e do sentido reflexiva do verbo voz média traduzido escolheu mostra 

que Jesus os escolheu para Si mesmo. Todo o crédito para a salvação dos discípulos 

pertence a Ele (cf. Jo 15,16). 

A doutrina da eleição silencia o orgulho humano. Paulo lembrava aos Efésios que Deus 

"nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis 



diante dele .... para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente 

no Amado "(Ef. 1: 4, 6). Para os romanos, ele escreveu: "Onde, então, está gozando? É 

excluída. Por que tipo de lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé., Pois, que o homem é 

justificado pela fé sem as obras da lei "(Rom. 3: 27-28). No próximo capítulo, ele 

acrescentou: "Se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante 

de Deus" (4: 2). 

O mundo odeia crentes, pois odiava Jesus Cristo 

você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar você .... Lembre-

se da palavra que eu vos disse: 'Um escravo não é maior que o seu 

senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a 

vós; se guardaram a minha palavra, também guardarão a 

vossa. (15: 18b, 20) 

Os cristãos não devem se surpreender com a hostilidade do mundo em direção a eles, já 

que odiava Jesus (cf. 7: 7) antes de odiar -los (cf. 17:14). Esse ódio se manifestou em 

todo o evangelho de João. Em 5:16 "os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia estas 

coisas no sábado"; no versículo 18 "os judeus procuravam ainda mais procuravam matá-

lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, 

fazendo-se igual a Deus"; em 7: 1 "os judeus procuravam matá-lo"; no versículo 32 "os 

sumos sacerdotes e os fariseus mandaram guardas para prendê-lo"; em 8:59 e 10:31 "eles 

pegaram em pedras para lhe atirarem"; em 11: 47-53 eles planejaram matá-

lo; eventualmente, eles prenderam, vencê-lo, açoitou, e crucificaram. Não é de admirar, 

então, que o escritor de Hebreus convocou seus leitores a "Considerai, pois aquele que 

suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo" (Heb. 12: 3). 

Jesus ' palavra que Ele já havia dito que os discípulos, Um escravo não é maior que o 

seu senhor, refere-se a sua declaração em 13:16. Há, no entanto, o Senhor estava falando 

de serviço humilde de um escravo. Ele ", o Senhor e Mestre" (v. 14) teve humildemente 

lavou os pés, e os discípulos estavam a seguir o seu exemplo (v. 15). Aqui ponto de Cristo 

era que os discípulos devem esperar para seguir o seu exemplo de sofrimento (cf. 1 Pedro 

2:21); não tinham o direito de esperar melhor tratamento do mundo do que ele havia 

recebido. Se a mim me perseguiram, Jesus reiterou, também perseguirão vocês.Em 

Seu ministério, Jesus lhes disse: "Um discípulo não está acima do mestre, nem um escravo 

acima do seu mestre. É o suficiente para o discípulo que ele tornar-se como seu mestre, e 

o escravo como o seu senhor. Se chamaram o chefe da casa Belzebu, quanto mais eles 

vão difamar os membros de sua família! " (Mateus 10: 24-25.). Os crentes se identificar 

com Jesus Cristo na "comunhão dos seus sofrimentos" (Fp 3:10; cf. 2 Cor. 1:. 5; Gal 6:17; 

Col. 1:24.). 

Mas o quadro não foi totalmente negro; o Senhor passou a acrescentar, se guardaram a 

minha palavra, também guardarão a vossa. Como foi o caso com Jesus, a maioria iria 

rejeitar o ensinamento dos discípulos e persegui-los. Mas sempre haveria uma minoria 

(cf. Mt 7:14;. 22:14; Lucas 13:24) que aceitaria a mensagem dos discípulos. A alegria de 

ver os poucos vêm à fé em Cristo supera de longe a tristeza causada pelo ódio e hostilidade 

dos muitos que rejeitam o evangelho. 

O mundo odeia crentes, pois ele não sabe Deus 



Mas todas estas coisas que eles vão fazer com você por causa do 

meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não 

tivesse vindo e falado com eles, eles não teriam pecado, mas agora 

não têm desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia 

também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que 

nenhum outro fez, não teriam pecado; mas agora eles têm visto e 

odiado Eu e Meu Pai também. Mas eles fizeram isso para cumprir 

a palavra que está escrita na sua lei: Odiaram-me sem causa "(15: 
21-25). 

As coisas que o mundo hostil vai fazer para os seguidores de Cristo não são destinadas 

apenas a eles; a perseguição que eles enfrentam é em última análise, para a Sua causa do 

nome. No Beatitudes Jesus disse: "Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e 

perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim" (Mat. 

05:11). No Sermão do Monte Ele advertiu: "Eles vão entregar para serdes atormentados, 

e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome" (Mateus 24: 

9; cf. Mc 13: 9.; Lucas 21: 12). Falando a Ananias sobre o apóstolo Paulo, Jesus declarou: 

"Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome" (Atos 09:16). "Se 

você está injuriado para o nome de Cristo", escreveu Pedro, "você é abençoado, porque o 

Espírito da glória e de Deus repousa sobre vós" (1 Pedro 4:14). Sofrimento para o nome 

de Jesus Cristo é um tema repetido Novo Testamento (ver também Mateus 10: 18,22,39; 

19:29; Marcos 8:35; 13: 9-13.; Lucas 06:22; 21: 12- 08:36 Rom;; 17 2 Cor 4:11; Ap 2:.. 

3). 

Em última instância, o mundo vos odeia Jesus e Seus seguidores, pois não não conhecem 

aquele que enviou Ele. Porque "a mentalidade da carne é hostil para com Deus" (Rom. 

8: 7), "os que estão na carne não podem agradar a Deus" (v. 8). Os incrédulos são "mortos 

em [suas] delitos e pecados" (Ef. 2: 1), "alienado e hostil em mente" (Col. 1:21), e 

"obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa de a ignorância que 

há neles, por causa da dureza do seu coração "(Ef. 4:18). Todas as pessoas são pecadores 

por natureza, nascidos em um estado de rebelião contra Deus. Eles "suprimir a verdade 

em injustiça" (Rom. 1:18), e "mesmo que eles [saber] Deus, eles [que] não glorificaram 

como Deus, nem lhe deram graças, mas [são] fúteis em suas especulações, e sua coração 

insensato [é] escurecido "(v. 21). Portanto, em julgamento que Deus "os entregou às 

concupiscências de seus corações, à imundícia" (v. 24), a "paixões degradantes" (26 v.), 

E com "uma mente depravada" (v. 28). Todas as pessoas são responsáveis pelos seus 

pecados ", porque o que se sabe sobre Deus é evidente entre eles, porque Deus tornou 

evidente para eles Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis, o seu eterno 

poder e sua natureza divina, têm sido claramente. visto, sendo percebidos por meio do 

que tem sido feito, de modo que eles fiquem inescusáveis "(vv 19-20; cf. João 1: 9.). 

Mas aqueles que ouviram Jesus carregou uma ainda maior responsabilidade para rejeitar 

a verdade. Se eu não tivesse vindo e falado com eles, Jesus disse, eles não teriam 

pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado .... Se eu tivesse não feito entre 

eles as obras que nenhum outro fez, não teriam pecado. O Senhor não estava falando 

aqui de pecado em geral, mas sim do pecado específico de deliberAdãoente rejeitá-Lo em 

face da revelação plena. Isto é o mais grave pecado de todos, pois é a única que não está 

perdonável. Apos testemunhar os milagres de Jesus e ouviu seu ensino, tanto dos quais 

testemunhou inequivocamente a sua divindade (cf. Mt 7: 28-29; João 7:46; 10:25, 37-38; 

14: 10-11.) - conclusão dos fariseus era: "Este homem expulsa os demônios só por 

Belzebu o príncipe dos demônios" (Mat. 12:24). Porque eles atribuído Suas obras 



miraculosas a Satanás, em vez do Espírito Santo, Jesus pronuncia seu pecado é 

imperdoável: 

Por isso eu digo a você, qualquer pecado e blasfêmia serão 

perdoados pessoas, mas a blasfêmia contra o Espírito não será 

perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do 

homem, isso lhe será perdoado; mas se alguém falar contra o 

Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo nem no 
mundo vindouro. (Mateus 12: 31-32.) 

Enquanto que o pecado específico já não pode ser comprometida, uma vez que Jesus não está 

fisicamente presente na Terra, o princípio é o mesmo. Rejeição total em face da revelação 

total é imperdoável, já que não há mais nada a Deus para mostrar essas pessoas. Nas palavras 

sóbrias do escritor aos Hebreus, 

Pois, no caso daqueles que uma vez foram iluminados e provaram 

o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e 

provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, 

e depois caíram , é impossível renová-los novamente para 

arrependimento, visto que novamente crucificando para si 

mesmos o Filho de Deus e colocá-lo para abrir vergonha. (Hb 6: 
4-6.) 

Apesar de seu zelo para fora (cf. Rom. 10: 2), os opositores judeus de Jesus tinha visto e 

odiado Ele e o . Pai bem A verdade é que aqueles que rejeitam a Cristo não conhece a 

Deus. Isso se aplica a quem é exteriormente religioso nada menos do que para o ateu 

endurecido. Todas as religiões falsas são de origem demoníaca. Paulo escreveu aos 

Coríntios: "As coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus" 

(1 Cor 10:20; cf. Lev. 17: 7; Dt 32:17; Sl 106:... 37 ). Jesus disse às pessoas religiosas 

mais zelosos de sua época, "Vós tendes por pai ao diabo, e você quer fazer os desejos de 

vosso pai" (João 8:44). 

Jesus enfatizou repetidamente a verdade que aquele que odeia Ele odeia o Pai. Para 

aqueles que ficaram indignados porque Ele chamou Deus, Seu Pai, Jesus respondeu: 

"Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou" (João 5:23). João 07:28 

registros que "Jesus levantou a voz no templo e ensinava, dizendo: 'Você quer conhecer-

Me e saber de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é 

verdadeiro, a quem não o fizer . saber '"Em João 8:19 Ele disse aos seus oponentes 

judeus," Você sabe que nem eu nem meu pai, se você soubesse Me, você saberia também 

a meu Pai ". No versículo 42 Ele acrescentou: "Se Deus fosse o vosso Pai, você me ama, 

porque eu saí e vim de Deus, por que eu não vim mesmo por mim mesmo, mas ele me 

enviou." Mais tarde, ele disse: "Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, 

é meu Pai, que me glorifica, de quem você diz:" Ele é o nosso Deus '; e você não chegaram 

a conhecê-Lo "(João 8: 54- 55). Depois de advertir os discípulos que eles seriam 

perseguidos, Jesus disse de seus perseguidores: "Essas coisas que eles vão fazer, porque 

eles não conheceram ao Pai nem a mim" (João 16: 3). Ele orou ao Pai: "Pai justo, embora 

o mundo não te conheceu, mas Eu conheci-o" (João 17:25). Ecoando as palavras do 

Senhor, João escreveu em sua primeira epístola: "Todo aquele que nega o Filho não tem 

o Pai" (1 João 2:23). A verdade é que, se os homens tinham entendido quem era Jesus ", 

não teriam crucificado o Senhor da glória" (1 Cor. 2: 8). 



O ódio do mundo de Jesus, embora reprovável e indesculpável, não estava fora do plano 

soberano de Deus. Eles têm feito isso, Jesus declarou, para cumprir a palavra que está 

escrita na sua lei: "Eles odiavam-me sem causa." O Senhor citado de dois salmos 

davídicos, 35:19 e 69: 4. Seu ponto é que, se Davi, um homem simples, poderia ser tão 

odiado por seus inimigos, quanto mais o Filho de Deus sem pecado? O mundo odiava 

Jesus porque Ele expôs os seus pecados e os confrontou com a realidade de quem Ele 

é. Mas, à luz das palavras e obras de Jesus, não era e não é válida porque a odiá-lo. Que 

o mundo continua a fazê-lo graficamente revela a vileza do pecado. 

Mas para aqueles que estão foram libertos do pecado pelo poder da cruz, e que 

posteriormente encontrar oposição por seu compromisso com o Salvador, há alegria 

suprema na promessa do Senhor: 

Bem-aventurados aqueles que foram perseguidos por causa da 

justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois 

vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem 

todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, 

porque vosso galardão nos céus é grande; pois da mesma forma 

perseguiram os profetas que foram antes de vós.(Mateus 5: 10-
12.) 

 

57. O espírito Santo-Capacita 

Testemunhas(João 15: 26-27) 

"Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, 

que é o Espírito da verdade, que procede do Pai, Ele dará 

testemunho de mim, e você vai testemunhar também, porque você 
tem sido comigo desde o começo. " (15: 26-27) 

Como Ele reuniu com os discípulos, na noite antes da Sua morte, Jesus sabia que eles 

estavam cheios de tristeza e medo. Seu amor por ele era tão intensa que eles estavam 

convencidos de que preferia morrer com ele do que viver sem Ele. Quando Jesus previu 

que eles na realidade abandonar Ele (Mat. 26:31), Pedro respondeu: "Mesmo que todos 

podem cair por causa de você, eu nunca cairão" (v. 33) e, mais tarde, "Mesmo se Eu tenho 

que morrer com você, eu não vou negar Você ". Ecoando bravata de Pedro, "todos os 

[demais] os discípulos disseram a mesma coisa também" (v. 35). 

Mas, como Jesus predisse, os discípulos logo abandonou Ele, sendo superado por seu 

medo e tristeza (cf. João 16:32). Mesmo agora, o seu sentimento de perda iminente foi 

esmagadora. Como resultado, o Senhor passou esta última noite com os discípulos 

confortando-os. Por incrível que pareça, embora ele próprio estava a ponto de suportar o 

sofrimento inimaginável, Ele abnegAdãoente se preocupou com as apreensões de 

ansiedade de Seus seguidores assustados. 

Jesus começou por garantindo-lhes o Seu amor continua (cap. 13), que Ele ilustrada por 

lavar seus pés. Em seguida, no capítulo 14, Ele fez uma série de promessas magníficas, o 

que lhes garantiu que eles não possuem os recursos que precisavam depois ele foi 



embora. Mas o Senhor sabia que, apesar de seu amor para os discípulos e os recursos que 

Ele lhes prometeu, ainda teria que enfrentar a hostilidade do mundo Suas promessas para 

os discípulos, então, foram necessariamente relação com advertências sobre a perseguição 

que eles enfrentariam em seu nome ( 15: 18-25). 

Mas os discípulos não teria que enfrentar a oposição do mundo em sua própria 

força. Nestes dois versículos Jesus reiterou sua promessa anterior (14: 16-17,26) que Ele 

enviaria o Espírito Santo para habitar e capacitá-los. A vinda do Espírito a certeza de que 

todas as promessas de Jesus seria cumprida. O resto do Novo Testamento ecoa esta 

mesma verdade, que as promessas feitas Cristo aos seus discípulos (e, por extensão, a 

todos os Seus seguidores) seria assegurada e ativado através do ministério do Espírito 

Santo. 

Por exemplo, Jesus prometeu voltar e tirar sua própria para estar com Ele no céu (14: 1-

6). Assim, os crentes podem aguardar com confiança a vida eterna com Cristo em glória 

ressuscitado. Descrevendo essa mesma realidade, Paulo escreveu em 2 Coríntios 5: 1: 

"Porque sabemos que, se a tenda terrena que é a nossa casa é demolida, temos de Deus 

um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. "Como garantia de que Ele 

vai fazer o que Ele prometeu, Deus "deu-nos o Espírito como penhor" (2 Cor. 5: 5). Nas 

palavras de Efésios 1: 13-14: 

Nele, você também, depois de ouvir a mensagem da verdade, o evangelho da vossa 

salvação, tendo também crido, fostes selados nEle com o Espírito Santo da promessa, que 

é dada como penhor da nossa herança, tendo em vista a a redenção da possessão de Deus, 

para o louvor da Sua glória 

Mais cedo naquela noite o Senhor prometeu aos discípulos: "Em verdade em verdade, eu 

vos digo que aquele que crê em Mim, as obras que eu faço, ele vai fazer também, e 

maiores do que estas fará, porque eu vou para o Pai "(14:12). Em suas palavras finais 

antes de Sua ascensão, Jesus revelou a fonte do poder que permitiria crentes para fazer 

essas obras: "Ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós" (Atos 

1: 8). É a habitação do Espírito Santo, que permite que os crentes "para fazer tudo muito 

mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que 

funciona dentro [eles]" (Ef. 3:20). 

Em João 14: 13-14 Jesus prometeu que suprir as necessidades dos crentes quando oram 

em Seu nome. Mas, uma vez que "não sabemos como orar como [eles] deveria ... o mesmo 

Espírito intercede por [eles] com gemidos muito profundos para palavras" (Rm 8:26;. Cf. 

Ef 6:18.). 

Outra promessa reconfortante o Senhor fez aos discípulos foi que Ele eo Pai residiria 

neles: 

"Eu não vou deixarei órfãos, voltarei para você Depois de algum tempo o mundo não vai 

mais ver-me, mas você vai ver-me;.. Porque eu vivo, vós também vivereis Naquele dia 

você vai saber que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em ti Aquele que tem os 

meus mandamentos e os guarda é aquele que Me ama;. e aquele que me ama será amado 

por meu Pai, e eu o amarei, e divulgará -me a ele ". Judas (não o Iscariotes) disse-lhe: 

"Senhor, o que então aconteceu que você está indo para divulgar-se a nós e não ao 



mundo?" Jesus respondeu, e disse-lhe: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e 

meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada." (João 14: 18-23) 

Essa promessa foi cumprida pela vinda do Espírito Santo, que, Jesus disse aos discípulos: 

"habita convosco e estará em vós" (João 14:17), já que Ele é o "Espírito de Deus" e "Espírito 

de Cristo "(Rom. 8: 9). Além disso, é o Espírito que confirma relação de salvação do crente 

com Deus. Como Paulo escreveu em Romanos: "O próprio Espírito testifica com o nosso 

espírito que somos filhos de Deus, e, se filhos, também herdeiros e co-herdeiros com Cristo" 

(8: 16-17). Como aqueles em comunhão com Jesus Cristo e Seu Pai (cf. 1 João 1: 3), os 

crentes têm sido prometido um legado de paz (João 14:27), amor (João 13: 1,34) e alegria 

(João 15 : 11) -todos os quais são frutos produzidos em suas vidas pelo Espírito Santo (Gl 

5:22).. 

O legado Cristo deu a igreja também inclui o poder de evangelizar o mundo. Isso, 

também, vem do Espírito. Como observado anteriormente, pouco antes de subir ao céu, 

Jesus prometeu aos discípulos: "Ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá 

sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e 

Samaria, e até mesmo para a parte mais remota da terra "(Atos 1: 8).Não pode haver 

testemunho cristão sem o Espírito; é o Seu ministério para convencer o mundo do pecado 

(João 16: 8) e apresentar Jesus Cristo a ele (João 15:26). Ninguém pode ser salvo sem 

confessar Jesus como Senhor (Rom. 10: 9-10) e ninguém pode fazer isso sem o Espírito 

Santo (1 Cor. 12: 3). 

É empoderamento do testemunho cristão para um mundo perdido que está em exibição 

nesta passagem do Espírito Santo. Quatro verdades importantes sobre a natureza do 

testemunho cristão emergir desses dois versos: é para o mundo, sobre o Filho do Pai, e 

através dos crentes. 

Cristão Testemunha é para o Mundo 

Embora não explicitamente declarado nos versículos 26 e 27, o objeto, obviamente 

implícita de testemunho dos crentes a respeito de Jesus Cristo é o mundo dos pecadores 

perdidos. O contexto imediato dos versos 26 e 27 deixa isso claro; tanto a anterior 

passagem (vv 18-25.) e a secção seguinte (16: 1-11) discutem o mundo e sua hostilidade 

Este ponto pode parecer banal e óbvio, mas muitos cristãos nunca confrontar o mundo 

com o evangelho. A ordem de Jesus: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar 

tudo o que vos ordenei" (Mt 28: 19-20.) , passa despercebido. Os cristãos devem ser 

ousado com a verdade da mensagem do evangelho, o conteúdo do que incide sobre a 

pessoa e obra de Jesus Cristo (um ponto que será desenvolvido a seguir). 

Em uma época de relativismo pós-moderno e ambiguidade, nada é mais necessário do 

que a apresentação clara para o mundo incrédulo da verdade absoluta de Deus, centrando-

se no evangelho de Jesus Cristo. Para ter certeza, esta mensagem será geralmente recebido 

com hostilidade e oposição. O próprio Jesus disse que seria assim. No entanto, a 

fidelidade a Cristo exige que os crentes falam com ousadia e com convicção (cf. 2 Cor. 

4: 13-14), que está sendo habilitado a fazê-lo através do poder do Espírito. Como Paulo 

disse aos Efésios, 



Com toda a oração e Oração Pedido em todos os momentos no Espírito ... e orar em meu 

nome, que seja dada a mim no abrir da minha boca para dar a conhecer com ousadia o 

mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias; que em proclamar que eu 

possa falar dele livremente, como me convém falar. (Efésios 6: 18-20.) 

É claro que, se os crentes são enfrentar efetivamente o sistema mundial, eles não podem 

fazer parte dela. Embora eles estão no mundo, eles não devem ser "do mundo" (cf. João 

15:19; 17:14). Tiago advertiu: "? Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra 

Deus Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus" 

(Tiago 4: 4), enquanto que em sua primeira epístola João observou que "Se alguém ama 

o mundo, o amor do Pai não está nele" (1 João 2:15). Não pode haver nenhum 

compromisso com o sistema mundial satânico que é irrevogável e inalteravelmente 

oposição ao reino de Deus. Como Jesus declarou: "Quem não é comigo é contra mim; e 

quem não recolhe comigo, espalha" (Lucas 11:23). 

Apesar da hostilidade do mundo, no entanto, os cristãos devem enfrentar o perdido com 

compaixão e amor do evangelho. Como Paulo aconselhou seu protegido Timóteo, 

Servo do Senhor não convém contender, mas ser gentil com todos, apto para ensinar, 

paciente quando injustiçado, corrigindo com mansidão os que estão na oposição, se talvez 

Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem a verdade, e eles pode vir a seus 

sentidos e escapar da armadilha do diabo, tendo sido mantida em cativeiro por ele para 

fazer a sua vontade. (2 Tim. 2: 24-26) 

O apóstolo Pedro ecoou essa mesma mentalidade quando escreveu estas palavras de 

instrução: "Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre pronto 

para fazer uma defesa a todo aquele que vos pedir a dar conta da esperança que há em vós, 

ainda com mansidão e respeito "(1 Pedro 3:15). 

Cristão Testemunha é do Pai 

Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, 
que é o Espírito da verdade, que procede do Pai (15: 26a) 

A testemunha final para Jesus Cristo é Deus , o Pai (cf. 5:37; 6:27; 8:18), que 

testemunhou ao Filho de várias maneiras. Em primeiro lugar, Deus falou nas Escrituras 

Hebraicas (Heb 1: 1-2.) E o tema da Sua revelação é o Senhor Jesus Cristo. Em João 5:39 

Jesus disse aos seus adversários: "Examinais as Escrituras, porque você acha que neles 

você tem a vida eterna, são elas que dão testemunho de mim", enquanto que em Lucas 

24:44 Ele disse aos discípulos: "Estes são Minhas palavras que eu vos falei, estando ainda 

convosco, que todas as coisas que de mim está escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e 

nos Salmos deve ser cumprida. " Apocalipse 19:10 observa que "o testemunho de Jesus é 

o espírito de profecia" 

A segunda maneira, o Pai testemunhou ao Filho foi através do divino obras que Jesus 

fez. Em João 5:36 Jesus disse aos seus adversários: "As obras que o Pai me deu para 

realizar-as mesmas obras que Eu-testemunho de mim, que o Pai me enviou." "As obras 

que eu faço em nome de meu Pai", Ele declarou em 10:25, "essas testificam de mim"; no 

versículo 37 Ele desafiou os seus adversários, "Se eu não faço as obras de Meu Pai, não 



creiam em mim." Pedro afirmou que Jesus foi "atestado ... por Deus com milagres, 

prodígios e sinais, que Deus por ele" (Atos 02:22; cf. 10.38). 

Declarações diretas do Pai também testemunhou ao Filho. No batismo de Cristo, e, 

novamente, na transfiguração, do Pai "voz dos céus disse: 'Este é o meu Filho amado, em 

quem me comprazo" (Mt 03:17; 17: 5.). Refletindo sobre sua experiência dramática na 

transfiguração, Pedro escreveria mais tarde: 

Para nós não seguimos contos habilmente inventadas quando demos a conhecer o poder 

ea vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pois 

quando Ele recebeu honra e glória de Deus Pai, como um enunciado como isso foi feito 

a Ele pelo Glória Majestic, "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo" -e nós 

mesmos ouvimos esta expressão vocal feito do céu quando estávamos com ele no monte 

santo. (2 Pedro 1: 16-18) 

Finalmente o Pai testemunhou ao Filho enviando o Helper ... que é o Espírito da 

verdade, que procede do Pai. Em sua primeira epístola João escreveu: "É o Espírito que 

dá testemunho [de Jesus Cristo], porque o Espírito é a verdade "(1 João 5: 6). Em Atos 

5:32 os apóstolos declararam ao Sinédrio, "Nós somos testemunhas destas coisas [a 

respeito de Cristo];. E por isso é o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe 

obedecem" O escritor de Hebreus também liga o Espírito Santo com o testemunho dos 

apóstolos de Cristo: 

Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Depois foi no primeiro 

dito pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus com eles, 

por sinais e maravilhas e por vários milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com sua 

própria vontade. (Heb. 2: 3-4) 

Cristão Testemunha é sobre o Filho 

Ele dará testemunho de mim (15: 26b) 

Principal ministério do Espírito Santo para o mundo perdido é a testemunhar 

sobre Jesus. Da mesma forma, a mensagem da igreja não é ativismo político, a reforma 

social, psicológico ou auto-realização, mas Jesus Cristo. Em seu sermão no dia de 

Pentecostes, Pedro ousAdãoente declarou: "Esse Jesus, Deus ressuscitou novamente, para 

que todos nós somos testemunhas" (Atos 02:32), uma verdade que ele repetiu em seu 

segundo sermão registrado (3:15). Os apóstolos declarou sem medo para o Sinédrio, 

O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o numa 

cruz. Ele é o único a quem Deus exaltou a Sua mão direita como Príncipe e Salvador, 

para conceder a Israel o arrependimento e perdão dos pecados. E nós somos testemunhas 

destas coisas; e assim é o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. (5: 30-

32; cf. 10: 38-41; 13:31; 22: 15,20; 23:11; 26:16) 

Paulo escreveu aos Coríntios: "Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este 

crucificado" (1 Cor. 2: 2; cf. 15:15), e Pedro descreveu a si mesmo como uma "testemunha 

dos sofrimentos de Cristo "(1 Pedro 5: 1). O apóstolo João foi exilado para a "ilha chamada 

Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus" (Ap 1: 9). O Senhor elogiou 



Antipas como "meu testemunho, um fiel" (Ap 2:13), e os santos da tribulação martirizados 

são chamados de "testemunhas de Jesus" (Apocalipse 17: 6). 

Mas, apesar da ênfase bíblica clara em ser testemunhas de Jesus Cristo, grande parte da 

metodologia evangelística de hoje se concentra em atender pessoas de necessidades 

sentidas. Ele também minimiza a ênfase bíblica essencial sobre a glória da pessoa e obra 

de Salvador e a importância crucial de enfrentar os incrédulos com seu pecado e das suas 

consequências, a menos que eles são resgatados por fé na realização expiatório de Jesus 

Cristo. Qualquer apresentação inadequada de Cristo e Sua morte pelo pecado pode deixar 

o pecador em seu amor de iniquidade e ignorância da verdade da justificação pela fé e 

produzir uma confissão falsa e temporária. Evangelismo é tão básico e inalterada como 

quando Paulo disse 

E quando eu vim para vos, irmãos, eu não vim com ostentação de linguagem ou de 

sabedoria, anunciando-vos o testemunho de Deus. Porque decidi nada saber entre vós, 

senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Eu estava com você em fraqueza, temor e grande 

tremor, e minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de 

sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se 

apoiasse em sabedoria dos homens , mas no poder de Deus. (1 Cor. 2: 1-5) 

A pregação de Cristo e da cruz ainda é o poder de Deus para a salvação (1 Coríntios 1:. 18-

25). 

Além da verdade de Cristo, o arrependimento é o cerne da mensagem bíblica da 

salvação. Precursor de Cristo, João Batista, desafiou os seus ouvintes a "arrepender-se, 

pois o Reino dos céus está próximo .... dar frutos dignos de arrependimento", e lhes disse: 

"Eu vos batizo com água para arrependimento" (Matt. 3: 2,8,11). Desde o início de Seu 

ministério público, a mensagem de Jesus foi: "Arrependei-vos, porque o Reino dos céus 

está próximo" (Mat. 4:17). Ele repreendeu o povo de Corazim e Betsaida por se recusar 

a se arrepender (Matt. 11: 20-21), e elogiou os de Nínive, porque eles se arrependeram 

(Matt 0:41.). Quando eles foram enviados pelo Senhor Jesus, os Doze "pregaram que 

todos se arrependam" (Marcos 6:12). Quando os escribas e fariseus levou a tarefa de 

ombro a ombro com a ralé da sociedade Jesus respondeu: "Eu não vim chamar os justos, 

mas os pecadores, ao arrependimento" (Lucas 5:32). O Senhor chocou aqueles que lhe 

contou sobre massacre de alguns galileus de Pilatos por sem rodeios dizendo-lhes, 

Você acha que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus, por terem 

sofrido esse destino? Digo-vos que não, mas se não se arrependerem, todos vocês vão de 

igual modo perecereis. Ou você acha que aqueles dezoito sobre os quais a torre de Siloé 

caiu e matou deles eram culpados do que todos os homens que vivem em 

Jerusalém? Digo-vos que não, mas se não se arrependerem, todos vocês vão de igual 

modo perecereis. (Lucas 13: 2-5) 

Cristo também descreveu a alegria no céu que ocorre quando os pecadores se arrependam 

(Lucas 15: 7, 10). Depois de Sua ressurreição Ele declarou que "o arrependimento para 

remissão dos pecados seria proclamado em seu nome a todas as nações, começando por 

Jerusalém" (Lucas 24:47). 

A igreja primitiva obedeceu a ordem do Senhor e pregou uma mensagem de 

arrependimento. Na conclusão do primeiro sermão na história da igreja Pedro exortou 



seus ouvintes: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo 

para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo" ( Atos 

2:38). Pedro soou o mesmo tema em seu segundo sermão registrado: "Portanto, se 

arrepender e voltar, para que seus pecados sejam cancelados longe, a fim de que os tempos 

de refrigério possam vir da presença do Senhor" (3:19). De pé diante do Sinédrio, os 

apóstolos corajosamente reivindicada por Jesus: "Ele é o único a quem Deus exaltou a 

Sua mão direita como Príncipe e Salvador, para conceder a Israel o arrependimento e 

perdão dos pecados" (5:31). Depois de ouvir o relatório do Pedro do que aconteceu na 

casa de Cornélio, os crentes em Jerusalém "glorificavam a Deus, dizendo:" Bem, então, 

Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida "(11:18). Paulo 

declarou aos filósofos pagãos em Atenas: "Portanto, tendo em conta os tempos da 

ignorância, Deus agora declara a homens que todas as pessoas em todos os lugares se 

arrependam" (17:30). O apóstolo descreveu seu ministério como um dos "testificando 

tanto a judeus como gregos, o arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus 

Cristo" (20:21), e sua mensagem era de que as pessoas "se arrependessem e se 

convertessem a Deus, praticando obras apropriada ao arrependimento "(26:20). 

A Bíblia exige que os pecadores ser quebrados sobre seu pecado e abandonar tudo para 

vir a Cristo (Lucas 9: 23-24; 14: 26-33). Muitos métodos de evangelismo 

contemporâneos, no entanto, ao enfatizar atender às necessidades sentidas, fazê-lo soar 

como seguir Jesus é fácil. (Alguns, os proponentes da visão agora popular "misericórdia 

mais amplo", até argumentar que as pessoas não têm que conhecer o evangelho ou 

acreditar em Jesus para ser salvo. Mas a Bíblia ensina de forma inequívoca que a salvação 

vem somente pela fé em Jesus Cristo [João 3 : 36; 14: 6; Atos 4:12; 1 Cor 3:11; Gal. 1: 

8-9.; 1 Tm 2: 5; 1 João 5:.. 11-12; 2 João 9-11]) Jesus, ao contrário, ensinou que era difícil 

para os pecadores a crer. Ele chegou até a dizer que, humanamente falando, a salvação é 

impossível (Lucas 18:27). 

Uma ilustração memorável da metodologia evangelística do Senhor em ação é o Seu 

encontro com um rico chefe da sinagoga, em Lucas 18: 18-27. Este homem parece ser a 

perspectiva ideal para o evangelismo. Embora fosse um homem aparentemente devoto, 

religioso, ele sabia que algo estava faltando em sua vida. Isso fez com que a sua pergunta: 

"Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna?"(V. 18). Esta não era uma questão 

teológica abstrata; ele não só reconheceu a sua necessidade, mas também é sentida 

profundamente. Esse jovem também foi diligente em sua busca de uma resposta. Marcos 

registra que, alheio ao que a multidão poderia pensar, ele "correu até [Jesus] e se ajoelhou 

diante dele" (Marcos 10:17). Ele também veio para a fonte de direito, uma vez que Jesus 

Cristo é a única fonte de vida eterna (João 14: 6; 1 João 5:20). Finalmente, ele fez a 

pergunta certa, como ele poderia pessoalmente tomar posse da vida eterna. 

Mas, para sua tristeza (Mat. 19:22) e espanto da multidão (v. 25), esta perspectiva 

aparentemente infalível foi embora não salvos. Orgulhoso e hipócrita, ele guardava suas 

posses terrenas mais do que a promessa de riquezas celestiais. Sua rasa, superficial fé não 

foi suficiente para ele confessar seu pecado e abandonar tudo para entrar no reino dos 

céus; ele queria a vida eterna em seus próprios termos, mas eles não eram os termos de 

Deus. 

Como esse relato revela, longe de tentar remover obstáculos que podem dificultar o 

perdido de vir a Ele, Cristo, em vez levantou novas. O Senhor se recusou a ignorar as 

questões espirituais reais para uma questão de conveniência. A igreja não deve ignorá-los 



também. As pessoas são pecadores, de frente para o julgamento eterno de Deus, a menos 

que se arrependam e creiam única e submissa em Jesus Cristo para a salvação. Essas 

verdades não podem ser enfraquecido; o escândalo da cruz não pode ser removido (Gal. 

5:11). Aqueles que de alguma forma interferir com a realidade do pecado e da pessoa 

verdadeira e obra do Salvador são fornecedores de um falso evangelho (1 Gal: 8-9.). 

Cristão Testemunha é através Crentes 

e você vai testemunhar também, porque você tem sido comigo 
desde o início. (15:27) 

Os crentes são o último elo da cadeia de testemunha. Assim, Jesus, depois de descrever o 

testemunho do Espírito Santo, disse aos discípulos que você vai testemunhar 

também. Os dois são inseparáveis, uma vez que é o Espírito que permite aos crentes que 

testemunhar eficazmente ao mundo sobre Jesus Cristo. Então vital está capacitando do 

Espírito do testemunho cristão que o Senhor instruiu os discípulos a permanecer em 

Jerusalém até a vinda do Espírito no dia de Pentecostes (Lucas 24:49). Era "no poder do 

Espírito Santo", que Paulo "pregado o evangelho de Cristo" (Rom. 15:19). 

Os apóstolos foram qualificados para testemunhar sobre Cristo porque eles tinham estado 

com Ele desde o início de seu ministério terreno Quando a igreja primitiva procurou um 

substituto para Judas para preencher as fileiras dos apóstolos, Pedro disse que estavam 

reunidos, 

Por isso, é necessário que os dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que 

o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando com o batismo de João até o dia em 

que foi recebido em cima de nós e um deles se torne testemunha conosco da sua 

ressurreição. (Atos 1: 21-22) 

Os cristãos hoje não são testemunhas de Jesus Cristo, como eram os apóstolos, mas eles são 

chamados a apontar as pessoas para as verdades sobre Ele revelou na Bíblia. Eles também 

podem demonstrar o poder da Sua vida de ressurreição em suas vidas (cf. Rom. 6: 4; Phil 

3:10.). 

Deus escolheu seu povo como um meio para atingir os eleitos entre os perdidos. A bendita 

verdade é que "todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo" (Rom. 10:13). Mas 

isso só pode acontecer quando os crentes anunciar-lhes a verdade salvadora do evangelho: 

Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não 

ouviram falar? E como poderão ouvir sem pregador? Como pregarão, se não forem 

enviados? Assim como está escrito: "Quão formosos são os pés dos que anunciam boas 

novas de coisas boas!" No entanto, eles não fez tudo acatar a boa notícia; pois Isaías diz: 

"Senhor, quem deu crédito à nossa pregação?" Assim, a fé vem pelo ouvir, eo ouvir pela 

palavra de Cristo. (Vv. 14-17) 

 

 



58. O Espírito Santo convence o mundo 

(João 16: 1-11) 

"Estas coisas vos tenho dito para que possam ser mantidos de 

tropeçar. Eles vão fazer você párias da sinagoga, mas uma hora 

está chegando para todos que mata-lo a pensar que ele está 

oferecendo o serviço a Deus. Essas coisas que eles vão fazer, 

porque eles não conheceram ao Pai nem a mim. Mas essas coisas 

que eu vos tenho dito, para que quando sua hora chegar, você 

pode se lembrar que eu te disse um deles. Essas coisas que eu não 

disse para você no começo, porque Eu estava com você Mas agora 

vou para aquele que me enviou;. e nenhum de vós me pergunta: 

'Onde você está indo? " . Mas porque eu vos disse estas coisas 

para você, a tristeza encheu seu coração Mas eu vos digo a 

verdade, é a sua vantagem que eu vá, porque, se eu não for, o 

Consolador não virá a vós; mas se eu for, eu vo-lo enviarei E Ele, 

quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do 

juízo;. quanto ao pecado, porque não crêem em mim; e da justiça, 

porque eu vou para o Pai e você já não vê a mim; e do juízo, 
porque o príncipe deste mundo já está julgado ". (16: 1-11) 

Os seguidores de Jesus Cristo sempre enfrentaram a hostilidade do mundo (um ponto que 

foi detalhada no capítulo 15 deste volume). Desde o início da Igreja, os apóstolos e 

aqueles intimamente associada com eles sofreu intensa perseguição. Eles foram 

ridicularizados, desprezados, denunciou, caçados, presos, espancados e presos. Muitos 

ainda pagou o preço final, dando suas vidas como mártires (a transliteração da palavra 

grega que significa "testemunhas") por causa de seu Salvador. Uma breve pesquisa de 

antiga tradição cristã revela que Pedro, André, Tiago, filho de Alfeu foram todos 

crucificado;Bartolomeu foi chicoteado até a morte e depois crucificado; Tiago, filho de 

Zebedeu, foi decapitado, como era Paulo; Tomé foi esfaqueado com lanças; Marcos foi 

arrastado até a morte pelas ruas de Alexandria; e Tiago, o meio-irmão de Jesus foi 

apedrejado por ordem do Sinédrio. Filipe também foi apedrejado até a morte. Outros, 

incluindo Mateus, Simão, o Zelote, Thaddeus, Timoteo, e Estevão, também foram mortos 

por seu compromisso inabalável com o Senhor. Como Clemente de Roma, um 

contemporâneo dos apóstolos que morreram cerca de AD 100, observou: "Através de 

inveja e ciúme, as maiores e mais justos pilares [da igreja] foram perseguidos e 

condenados à morte" ( Primeira Epístola de Clemente aos Corinthians, 5). 

Nas gerações que se seguiram, a perseguição continuou. Sob os imperadores romanos dos 

três primeiros séculos, milhares de crentes fiéis foram presos, torturados e mortos. Um 

exemplo notável é a de Policarpo, o bispo de Esmirna idade. Cerca AD 160, ele foi preso 

por ser cristão, e em seguida, amarrado a uma estaca e queimados. Quando lhe pediram 

para negar a Cristo, Policarpo manteve-se firme."Oitenta e seis anos em que servi-Lo, e 

Ele nunca me fez qualquer lesão", ele respondeu resolutamente "Como então posso 

blasfemar meu Rei e meu Salvador?" ( Em relação ao martírio do Santo 

Policarpo,9). (Muito mais sobre a hostilidade da Roma Imperial em direção à igreja pode 

ser encontrada no capítulo 15 deste volume.) 



A perseguição da verdadeira igreja voltou a atingir um passo de febre durante a Reforma 

Protestante. Consternado com a corrupção moral e doutrinária da Igreja Católica Romana 

e encorajado pelos ensinamentos claros da Escritura, os reformadores denunciaram o 

sistema católico de indulgências eo falso evangelho de obras justiça. A resposta do Roma 

foi cáustico e violento. Segundo o historiador protestante João Dowling, a Igreja Católica 

Romana condenado à morte mais de cinquenta milhões de "hereges" entre AD 606 (o 

nascimento do papado) e meados de 1800 ( History da catolicismo [New York: Edward 

Walker, 1845], 8: 541). Comentando sobre táticas assassinas de Roma, Martin Luther 

comentou: "Se a arte de hereges convincentes por fogo eram o caminho certo, em seguida, 

os executores seriam os médicos mais instruídos sobre a terra" ( Discurso à Nobreza 

Cristã da Nação Alemã, em Henry Clay Vedder, A Reforma na Alemanha [New York: 

Macmillan, 1914], 119). 

Líderes piedosos como João Huss (c. 1369-1415), Hugh Latimer (c. 1485-1555), William 

Tyndale (1495-1536), Patrick Hamilton (1504-1528) e George Wishart (1513-1546) estão 

entre os martirizados pela fé. Quando a cadeia foi colocado em torno de João Huss, 

fixando-o para o jogo onde ele iria ser queimado, ele disse com um sorriso: "Meu Senhor 

Jesus Cristo foi amarrado com uma corrente mais forte do que isso por minha causa, e 

por que então eu deveria ter vergonha de este oxidado? " Quando perguntado se retratar, 

Huss recusou, dizendo: "O que eu ensinei com os meus lábios agora selar com o meu 

sangue" (João Fox, Livro dos Mártires de Fox [Filadélfia: JJ Woodward, 1830], 634). Ele 

morreu cantando um hino enquanto as chamas engoliu o corpo. 

Em muitos lugares ao redor do mundo de hoje, os crentes continuam a enfrentar intensa 

perseguição. Controlados países muçulmanos são especialmente hostil em relação ao 

cristianismo (atualmente, especialmente no Oriente Médio e África), embora outras 

nações, como Estados comunistas também permanecem antagônicos. Embora os números 

exatos são difíceis de reconstruir, historiadores estimam o número de mártires cristãos no 

século passado para a casa das dezenas de milhões de pessoas. Um artigo de 1997 no New 

York Times informou que "mais cristãos morreram neste século simplesmente por serem 

cristãos do que nos primeiros séculos dezenove depois do nascimento de Cristo" (AM 

Rosenthal, "perseguindo os cristãos", New York Times, 11 de fevereiro de 1997, citando 

informações de Nina Shea, In do Leão Den [Nashville: Broadman & Holman, 

1997]). Além disso, um número incalculável de crentes fiéis foram presos, espancados, 

ou de outra forma perseguidos curto da morte, tudo por conta de sua lealdade a Jesus 

Cristo. 

O tema da perseguição, a qual Jesus introduzido em 15: 18-25, continua na seção do 

capítulo 16. abertura mas como ele tinha feito em 15: 26-27, o Senhor foi rápido para 

lembrar aos Seus discípulos que eles não teriam de enfrentar o hostilidade sozinho do 

mundo. O seu testemunho para o mundo seria acompanhada e capacitados pelo 

testemunho do Espírito Santo. O Espírito iria enfrentar o mundo, não só por testemunho 

a Jesus, mas também pela condenação pecadores de sua condição de coração 

verdadeiro. Porque o ajudante estava vindo para eles, os discípulos poderiam permanecer 

confiante, sabendo que, embora o sistema mundial seria sempre se opor a eles, muitos 

dentro desse sistema seria entregue a partir de sua escuridão e transferido para o reino da 

luz (cf. Col. 1:13 ). 

Embora o conteúdo desta secção é semelhante ao do capítulo 15, há uma diferença subtil 

na ênfase. No capítulo 15, Jesus instruiu os discípulos sobre o que eles estavam a fazer 



(por exemplo, vv. 4,9,10,12,14,17-20). Mas no capítulo 16 Ele se concentrou no que Deus 

fizesse por eles através do poder habitação do Espírito Santo (eg, vv. 1-4,7,13-15). Ele 

iria consolar, fortalecer e ajudar os discípulos, no meio de seu conflito com o 

mundo. Como Leon Morris escreve: 

A obra do Espírito Santo na igreja é feito no contexto de perseguição. O Espírito não é 

um guia e um ajudante para aqueles em um caminho reto perfeitamente capaz de gerir 

por conta própria. Ele vem para ajudar os homens apanhados no meio da batalha, e tentou 

além de suas forças. Jesus deixa bem claro que o caminho diante de seus seguidores é um 

disco e uma maneira difícil. ( O Evangelho Segundo João,O Novo Comentário 

Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 692) 

É a missão de ambos o Espírito Santo e os crentes a dar testemunho de Jesus (cf. 15: 26-

27). O Espírito testifica aos crentes que o evangelho é verdadeiro (1 João 2: 20-21,27; cf. 

14:26; 16: 13-14), e, em seguida, capacita-los como eles proclamá-la para o mundo (Atos 

1: 8 ). Embora Deus usa os cristãos a proclamar o evangelho, somente o Espírito Santo é 

capaz de redimir os pecadores perdidos (Tito 3: 5).Só Ele pode convencer os incrédulos 

de seu pecado e da necessidade de um Salvador. 

Nestes versos, Jesus advertiu os discípulos que eles teriam de enfrentar conflitos com o 

mundo. Mas Ele confortou-os com a prometida vinda do Espírito Santo, e explicou-lhes 

que o Espírito não só ajudá-los, mas também trabalhar em incrédulos para condená-los 

do pecado. Assim, a passagem pode ser esboçado em torno de três seções distintas, porém 

relacionadas: o conflito com o mundo, o reconfortante dos discípulos, e de condenação 

pelo Espírito. 

O conflito com o mundo 

Estas coisas vos tenho dito a você para que você pode ser 

impedido de tropeço. Eles vão fazer você párias da sinagoga, mas 

uma hora está chegando para todos que mata-lo a pensar que ele 

está oferecendo o serviço a Deus. Essas coisas que eles vão fazer, 

porque eles não conheceram ao Pai nem a mim. Mas essas coisas 

que eu falei para você, de modo que quando sua hora chegar, você 

pode se lembrar que eu te disse um deles. Essas coisas que eu não 
disse a você no início, porque eu estava com você. (16: 1-4) 

A frase essas coisas remete para a advertência do Senhor sobre a hostilidade do mundo 

(15: 18-25). Ele havia falado aquelas palavras aos discípulos para que eles possam ser 

mantidos de tropeçar.Stumbling traduz uma forma do verbo skandalizō ; o substantivo 

relacionado literalmente refere-se à vara isca em uma armadilha. O termo refere-se aqui 

figurativamente aos discípulos "que está sendo pego de surpresa como um animal 

enredados em uma armadilha. Se Jesus não tivesse os advertiu sobre a exe- perse eles 

inevitavelmente enfrentar, os discípulos poderia ter se tornado chocado e desiludido para 

que a sua fé poderia ter vacilou. 

Os eventos que transcorreram mais tarde naquela noite mostrou a actualidade da 

advertência do Senhor. Apesar de ser dito por Jesus para esperar a perseguição, os 

discípulos murchas ao primeiro sinal de que, mesmo apesar de ter sido dirigida não para 

eles, mas para ele. Em seu caminho para o Getsêmani do cenáculo, Jesus lhes disse: 



"Vocês todos vão cair afastado por causa de mim esta noite, pois está escrito: 'Vou 

derrubar o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas'" (Mat. 26:31). Mais tarde 

naquela noite, quando Jesus foi preso, Sua previsão se concretizou: 

Naquele tempo, Jesus disse à multidão: "Você saiu com espadas e varapaus para me 

prender, como faria a um salteador? Todo dia eu costumava sentar-se ensinando no 

templo e você não me prenderam. Mas tudo isso tem tomado coloque para cumprir as 

Escrituras dos profetas. " Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. (Mateus 

26:. 55-56) 

Alguns podem questionar por que o Senhor advertiu os discípulos contra tropeçando 

quando Ele sabia que eles iriam em breve fazer exatamente isso. É verdade que Jesus, em 

Sua onisciência, sabia o que ia acontecer. Mas o ponto é que os discípulos eram 

responsáveis por suas ações. Eles tinham sido dados os recursos de que necessitam para 

se manter firme e não tropeçar, incluindo um aviso de que a perseguição era iminente. No 

entanto, eles não conseguiram utilizar esses recursos, e quando o momento da verdade 

chegou, eles capitulou sob a pressão e fugiram. Seu fracasso em face da verdade que foi 

dito foi imperdoável. Mas é fácil ver o quão difícil a transição foi, e para eles a mudar as 

suas mentes da expectativa do reino e glória prometida (cf. Lucas 19:11) a uma promessa 

de rejeição e hostilidade.Este foi mais um em uma lista de coisas difíceis para eles 

acreditarem. 

O Senhor continuou, descrevendo algumas das perseguições específica os discípulos 

teriam de enfrentar na próxima hora (um termo que no evangelho de João refere-se 

especialmente para os eventos relacionados com a morte, ressurreição e exaltação de 

Jesus [cf. 2: 4; 04:21 , 23; 5: 25,28; 07:30; 08:20; 12: 23,27; 13: 1; 16:25; 17: 1]). Para 

ser feitas párias da sinagoga significou muito mais do que apenas a ser proibidos de 

frequentar serviços religiosos. Aqueles que foram excomungados da sinagoga foram 

cortadas a partir de todos os aspectos religiosos, sociais e econômicas da sociedade 

judaica.Foram estigmatizados como traidores seu povo e seu Deus, e enfrentou a 

consequência provável de perder as duas de suas famílias e seus empregos. Não é de 

surpreender que está sendo unsynagogued foi muito temido (cf. 09:22; 12:42). 

Mas ainda pior do que tal excomunhão, alguns dos seguidores de Cristo iria pagar com 

suas vidas (como foi observado anteriormente). Numa ironia amarga, os inimigos de 

Cristo, por vezes, acho que por matar cristãos que estão oferecendo o serviço a Deus (a 

palavra traduzida serviço é usada nas Escrituras para falar do culto, o culto ou [cf. Rm 9: 

4; 12: 1. ; Hb 9: 1, 6]).. Isso é verdade até hoje em nações onde em nome de Allah Islã 

militante estandes violentamente contra o cristianismo A loucura de tentar servir um deus 

falso assassinando o povo de Deus revela as profundezas em que a escuridão pecaminosa 

cobertores as mentes dos não-convertidos. 

Antes de sua conversão, ninguém menos do que o apóstolo Paulo foi um zeloso 

perseguidor dos cristãos. Depois de ser resgatado por soldados romanos fora do templo, 

ele disse à multidão que estava tentando matá-lo, "Eu persegui este caminho até à morte, 

prendendo e colocando homens e mulheres em prisões" (Atos 22: 4). Em sua defesa 

diante de Herodes Agripa, Paulo elaborou sobre essa afirmação: 

Então, eu pensei para mim mesmo que eu tinha que fazer muitas coisas hostis ao nome 

de Jesus de Nazaré. E este é apenas o que eu fiz em Jerusalém; Não só eu trancar muitos 



dos santos nas prisões, havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, mas 

também quando eles estavam sendo condenado à morte dei o meu voto contra eles. E 

como, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, eu tentei forçá-los a 

blasfemar; e sendo furiosamente furioso com eles, eu ficava perseguindo-os até nas 

cidades estrangeiras. (26: 9-11) 

Escrevendo para as igrejas da Galácia, o apóstolo explicou o que havia motivado sua violenta 

perseguição da igreja: "Porque você já ouviu falar do meu ex-modo de vida no judaísmo, 

como eu costumava persegui a Igreja de Deus além da medida e tentou destruí-lo ; e eu estava 

excedia em judaísmo a muitos dos meus contemporâneos entre os meus compatriotas, sendo 

mais extremamente zeloso minhas tradições ancestrais "(Gl 1, 13-14; cf. Phil.3:. 6; 1 Tm 1: 

12-13. ). 

Depois da conversão de Paulo, o inimigo se tornou o odiava; o caçador a caçado; e o 

perseguidor a perseguido. Em praticamente todas as cidades que visitou, Paulo enfrentou 

a oposição dos judeus, gentios, ou ambos, cumprindo assim a previsão do Senhor a 

respeito dele: "Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome" 

(Atos 09:16). Em 2 Coríntios 11: 22-27, o apóstolo resumidos como ele recebeu a "marca-

marcas de Jesus" (Gl 6:17.) Que tão orgulhosamente deu: 

São eles [os judaizantes falsos mestres] hebreus? Então estou I. São israelitas? Então 

estou I. Eles são descendentes de Abraão? Então estou I. Eles são servos de Cristo -I 

falam como se insano-I mais assim?; em muito mais trabalho, muito mais em prisões; em 

açoites, sem número, muitas vezes em perigo de morte. Cinco vezes recebi dos judeus 

uma quarentena de açoites. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 

três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Eu estive em deslocações 

frequentes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos meus compatriotas, 

perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre 

falsos irmãos; Estive em trabalho de parto e fadigas, muitas noites sem dormir, em fome 

e sede, muitas vezes sem comida, frio e nudez. (2 Cor. 11: 22-27) 

Como as pessoas poderiam aparentemente religiosas cometer tais atrocidades sob o 

disfarce de adorar a Deus? Essas coisas, Jesus explicou, eles vão fazer, porque eles não 

conheceram ao Pai nem a mim.Longe de servir a Deus, essas pessoas não em qualquer 

sentido conhecer o verdadeiro Deus ; ninguém que odeia Jesus Cristo ou Seus seguidores 

(1 João 4:20; 5: 1) conhece o Pai (João 8:19; 1 João 3: 1; cf. João 5:23; 14: 7; 15:21) 

. Deixar de conhecer a Deus é intencional, ignorância indesculpável (Rom. 1: 18-32), e 

aqueles que manifestá-lo não tem a vida eterna (cf. Rom. 10: 2-3). 

No versículo 4 Jesus deu outra razão para a sua advertência aos discípulos. Estas coisas 

vos tenho dito para você, Ele lhes disse, de modo que quando sua hora chegar, você 

pode se lembrar que eu te disse um deles. A perseguição certamente viria, pois " todos 

os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos "(2 Tim 3:12;. cf. 

Atos 14:22). Anos mais tarde, em sua primeira epístola, Pedro ecoou previsão do Senhor: 

Amados, não se surpreender com o fogo ardente no meio de vós, que vem sobre vós para 

a sua análise, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo; mas na 

medida em que você compartilha os sofrimentos de Cristo, manter a alegria, para que 

também, na revelação de sua glória, vos alegrais com exultação. (1 Pedro 4: 12-13) 



Mas ao invés de destruir a fé dos discípulos, a hostilidade que enfrentavam seria realmente 

aprofundar e fortalecer sua determinação, ao verem a predição do Senhor cumpriu (cf. João 

14:29). 

Jesus não precisava de dizer estas palavras de advertência aos discípulos , no início, 

porque Ele estava com eles. Durante Seu ministério, o Senhor não só protegido seus 

discípulos, mas também suportou o peso de ataques, algo do mundo Ele em breve fazer 

novamente para a última hora (18: 8-9). Porque Jesus estava lá para receber os assaltos a 

Si mesmo e para protegê-los, os discípulos não tinha experimentado a força da oposição 

eles enfrentam agora na sua ausência. Em passagens como Mateus 5: 10-12 e 10: 24-25, 

Jesus se referiu a perseguição em termos gerais. Mas agora que Sua morte foi apenas 

algumas horas os discípulos seriam deixados para enfrentar a fúria do ódio do 

mundo. Essa realidade é o que levou este aviso explícito. 

Jesus nunca anotado sobre a verdade quando ele veio para contar o custo de ser seu 

discípulo. Em Lucas 9: 23-24 Ele disse: "Se alguém quer vir após mim, renuncie a si 

mesmo, tome a sua cruz e siga-Me Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas 

quem perder a sua vida. por amor de mim, ele é o único que vai salvá-lo. " Mais tarde, ele 

contou uma parábola que ilustra essa verdade: 

Para que um de vós, quando ele quer construir uma torre, não se senta primeiro a calcular 

o custo para ver se tem com que a acabar? Caso contrário, quando ele estabeleceu uma 

base e não a podendo acabar, todos os que observam que começam a zombar dele, 

dizendo: "Este homem começou a construir e não pôde acabar." Ou qual é o rei, quando 

ele sai ao encontro de outro rei na batalha, não se senta primeiro a considerar se ele é forte 

o suficiente com dez mil homens ao encontro do que vem contra ele com vinte mil? Caso 

contrário, enquanto o outro ainda está longe, ele envia uma delegação e pede condições 

de paz. Então, nenhum de vocês pode ser meu discípulo que não desistir de todos os seus 

bens próprios. (Lucas 14: 28-33) 

Cristo não oferecer Seus seguidores a maneira de conforto e facilidade, mas um caminho 

árduo e difícil. Embora o portão é pequeno e a estrada é estreita, é certamente vale a viagem 

extenuante, pois só "conduz à vida" e para a glória eterna (Mt 7: 13-14.). Assim, Paulo pôde 

escrever, no meio da multidão de suas provações, "Para momentânea, leve tribulação produz 

para nós um peso eterno de glória muito além de toda comparação" (2 Cor. 4:17). 

A consolação dos Discípulos 

Mas agora vou para aquele que me enviou; e nenhum de vós me 

pergunta: 'Onde você está indo? " Mas porque eu vos disse estas 

coisas para você, a tristeza encheu seu coração. Mas eu vos digo 

a verdade, é a sua vantagem que eu vá; pois se eu não for, o 

Consolador não virá a vós; mas se eu for, eu vo-lo enviarei. (16: 
5-7) 

Estes versos apresentar um nítido contraste entre o desprendimento completo de Jesus e 

do egoísmo absoluto dos discípulos. Como a cruz apareceu cada vez maior, que deveria 

ter sido confortando-o. Ele deveria ter sido o seu foco, uma vez que tinha chegado o 

momento para que ele cumpra sua missão e voltar para o Pai, que enviou -Lo. 



Mas nenhum deles foi ainda preocupado o suficiente sobre o Senhor que lhe 

perguntassem: "Onde você está indo?" Embora ambos Pedro (13:36) e Tomé (14: 5) lhe 

pediu mais cedo para onde estava indo, ponto do Senhor era que as suas perguntas 

refletiram uma preocupação para si e não uma preocupação para ele. Essas consultas 

anteriores eram mais de um protesto contra a Sua abandoná-los do que uma expressão de 

interesse genuíno no que ele estava prestes a experimentar. Como RCH Lenski explica: 

Pergunta de Pedro em 13:36 era de um tipo diferente; era apenas uma exclamação egoísta 

que não queria ouvir falar de Jesus indo embora sozinho. E a afirmação de Tomé em 14: 

5 não era nada, mas uma expressão de desânimo e apatia de espírito com o pensamento 

de Jesus 'indo embora, deixando os discípulos para seguir mais tarde uma forma que 

Tomé sentiu que ele não sabia. ( A Interpretação dos Evangelho de São João [repr .; 

Peabody, Mass .: Hendrickson, 1998], 1078-1079; cf. DA Carson, O Evangelho Segundo 

João, O Pillar New Testament Commentary [Grand Rapids: Eerdmans, 1991] , 532-33) 

Porque Jesus tinha dito estas coisas (sobre a vinda 

perseguição) para eles, tristeza tinha enchido o coração dos discípulos. Seus 

pensamentos não estavam voltadas para o que este momento significa para Jesus, mas 

apenas sobre o que significava para eles. Mas em vez de serem consumidos com 

ansiedade, eles deveriam ter sido preenchido com alegria saber que a missão terrena de 

Jesus estava quase acabando e seu retorno à glória celestial próximo. Como ele já havia 

repreendeu-os: "Se você me amou, você teria se alegrou porque eu vou para o Pai" 

(14:28). 

Na realidade, a tristeza dos discípulos era completamente injustificada. A verdade é 

que ele foi para a sua vantagem de que Jesus fosse embora. Obviamente, para além do 

propiciatório, a morte sacrificial de Jesus na cruz, não haveria expiação pelos seus 

pecados. Mas, além disso, se Jesus se não for, o Consolador (o Espírito Santo) que não 

vem para eles. Mas , se o Senhor deixou, Ele iria enviá-Lo paraeles. Jesus prometeu 

que quando o Espírito Santo veio, Ele lhes daria a vida eterna (7: 37-39), habitá-los (14: 

16-17), instruí-los (e através deles todos os crentes [14:26]), capacitá-los no seu 

testemunho, e ativar para eles as promessas de Deus (ver 15: 26-27 e o comentário sobre 

esses versos no capítulo anterior deste volume). 

Há pelo menos duas razões pelas quais o Espírito Santo não veio até depois da morte, 

ressurreição e ascensão de Cristo. Em primeiro lugar, o ministério do Espírito é revelar a 

pessoa e obra de Cristo. Isso não era totalmente possível até depois de Cristo terminou 

Sua obra de redenção na cruz e ascendeu à Sua glória no céu. Em segundo lugar, o Pai 

deu o Espírito para a igreja para reivindicar a fidelidade de Seu Filho na conclusão da 

obra da salvação em Sua morte e ressurreição (cf. João 7:39; Gal 3:14.). Em seu sermão 

no dia de Pentecostes, Pedro, depois de se referir à morte e ressurreição de Cristo (Atos 

2: 23-32), declarou: "Portanto, tendo sido exaltado à mão direita de Deus, e tendo 

recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, que Ele derramou isto que você quer ver e 

ouvir "(v. 33). 

A condenação pelo Espírito 

E Ele, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça 

e do juízo; quanto ao pecado, porque não crêem em mim; e da 



justiça, porque vou para o Pai, e você já não vê Me;e do juízo, 

porque o príncipe deste mundo já está julgado. (16: 8-11) 

O Espírito Santo não faz ministro só aos crentes, mas também para o mundo 

incrédulo. Embora a palavra condenado judicialmente implica uma conotação negativa, 

teologicamente ministério de convencimento do Espírito é um passo extremamente 

positivo. Seu objetivo é trazer os pecadores a um conhecimento salvífico de Jesus Cristo. 

Ninguém pode ser salvo sem condenação e regenerar a obra do Espírito. A Bíblia ensina 

que todas as pessoas são por natureza rebela contra Deus e hostil a Jesus Cristo. Eles são 

"mortos em [suas] delitos e pecados" (Efésios 2: 1); "Por natureza filhos da ira" 

(v.3); "Obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância 

que há neles, por causa da dureza de seu coração ... insensível [tendo] se entregaram à 

sensualidade para a prática de todo tipo de impureza com ganância ":; (Ef 4, 18-19). "E 

alienado e hostil em mente, envolvidos em atos malignos" (Col. 1:21); cegado por 

Satanás, para que eles não podem compreender a verdade espiritual (2 Cor. 4: 4; cf. Lucas 

8: 5,12). Nessa condição, eles são impotentes; eles são incapazes de acreditar na verdade 

e são mesmo culpados de suprimi-la (1 Rom:. 18-32). Em João 6:44 Jesus declarou: 

"Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer". Em uma descrição 

gráfica da total incapacidade do homem decaído para buscar a Deus por conta própria, 

Paulo escreveu: 

Não há justo, nem um sequer; não há quem entenda, não há quem busque a Deus; todos 

se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há sequer 

um. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas manter enganando, o 

veneno de víbora está nos seus lábios; cuja boca está cheia de maldição e amargura; Os 

seus pés são ligeiros para derramar sangue, destruição e miséria estão em seus caminhos, 

e o caminho da paz eles não conheceram. Não há temor de Deus diante de seus 

olhos. (Rom. 3: 10-18) 

O mundo odeia Jesus Cristo, porque pecaminosidade odeia justiça, imperfeição odeia 

perfeição, e "domínio das trevas" odeia "o reino do Seu Filho amado" (Cl 1:13; cf. João 

3:19). É o ministério do Espírito Santo para penetrar corações mergulhados no pecado, 

para superar a resistência dos pecadores ao evangelho, e trazê-los por meio de salvar a fé 

no Senhor Jesus Cristo, para a comunhão com Deus. 

Para isso, o Espírito deve quebrar o poder do pecado que escraviza as pessoas (João 8:34), 

e o amor de iniqüidade que os mantém em rebelião contra Deus. Jesus já havia dito aos 

discípulos que o Espírito-lhe testemunho para o mundo (15:26). Além disso testemunho 

externo, o Espírito também condena os corações dos pecadores. Quando Ele vier , no 

dia de Pentecostes, Jesus disse, o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e 

do juízo. 

O início do ministério de economia do Espírito Santo para o perdido é revelada nesta 

palavra condenado. A palavra pode descrever condenação em sentido judicial, como um 

criminoso que for condenado por delitos (cf. o seu uso em Tiago 2: 9 e Jude 15) . Em 

última instância, os condenados nesse sentido será condenado ao castigo eterno no 

inferno. Mas, neste contexto, a palavra mais provável se refere a estar convencido da 

realidade do pecado e da necessidade de salvação em Cristo (cf. 1 Cor. 14:24). É a missão 



do Espírito para apresentar a verdade sobre Jesus Cristo ao mundo (15:26); aqueles que 

rejeitam a verdade será considerado culpado e julgados pelo Filho e Pai (5: 22,27,30). 

O Espírito Santo convence o mundo a respeito de três coisas: . pecado e da justiça e do 

juízo A forma singular de hamartias (PECADO) não se refere ao pecado em geral, mas 

especificamente para o pecado final de recusando-se a acreditar em Jesus Cristo. É que 

o pecado que, finalmente, condena as pessoas, uma vez que todos os outros são perdoados 

quando uma pessoa acredita Salvadora n'Ele (cf. Mt 12: 31-32.). Em João 3:18 Jesus 

disse: "Quem crê Nele (Cristo) não é julgado;. Aquele que não crê já está julgado, 

porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus" Em 5:40 Ele repreendeu aqueles 

que estavam "dispostos a chegar a [Ele], para que [eles podem] tem a vida." Ele avisou 

solenemente os judeus incrédulos: "Se você acredita que eu sou, morrereis nos vossos 

pecados" (João 8:24). O único problema que determina o destino eterno das pessoas é 

como eles reagem a ministério de convencimento do Espírito sobre o seu próprio pecado 

e da prestação de perdão pela graça através de Jesus Cristo. 

Em segundo lugar, Jesus disse aos discípulos, "o Espírito Santo convence o mundo da 

justiça, porque vou para o Pai, e você já não vê Me. " A justiça aqui é o que pertence 

a Jesus Cristo, por natureza, como o santo Filho de Deus. Este é o outro lado do ponto 

anterior; Não só o incrédulos Espírito condenado de seu pecado, mas também da 

necessidade de ter a perfeita justiça de Cristo (cf. Mat. 5:20, 48).Quando a sua malícia 

em relação a Sua santidade sem pecado, o pecado é visto com mais verdade para o mal 

detestável que é. E o pecador é cara-a-cara com a impossibilidade de salvação por todo o 

esforço, o trabalho, ou a realização, ele pode fazer. 

A declaração do Senhor, porque eu vou para o Pai, e você já não vê Me, fornece a 

prova suprema de sua justiça: Sua aceitação à presença do Pai. Habacuque 1:13 diz de 

Deus, "Seus olhos são tão puros para aprovar o mal, e você não pode olhar na maldade 

com favor." Quando o Pai "o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de 

todo nome" (Filipenses 2: 9.), Ele mesmo testemunhou a justiça de Cristo. Os que 

atendem o testemunho do Espírito sobre sua pecaminosidade e perfeita justiça de Cristo 

e responder ao evangelho na fé genuína, são instantaneamente vestido com a Sua 

justiça. Seus pecados são colocados totalmente a Ele e, em Sua morte nas mãos da santa 

justiça de Deus, Ele pagou a pena na íntegra (Fp 3:. 9; cf. Rom 3: 21-22; 4: 5., 13; 5 : 21; 

10:10; 1 Cor 1:30; 2 Coríntios 5:21)...Deus justifica os pecadores quando Ele responde 

seus pecados ter sido pago por morte de Cristo e a justiça de Cristo é creditado a eles por 

Sua graça. 

Finalmente, o Espírito Santo convence o mundo do juízo, porque o príncipe deste 

mundo já está julgado. julgamentos do mundo estão erradas e mal, como foi 

supremamente demonstrado por sua rejeição do Filho de Deus. Mas, enquanto o mundo 

é incapaz de julgar com justiça (cf. 7:24), o Espírito sempre faz isso. Ele convence as 

pessoas de sua falsa avaliação de Jesus Cristo. 

O príncipe deste mundo é Satanás (12:31; 14:30; 1 João 5:19). Ele tem já foram 

julgados e lançados do céu junto com o resto dos anjos que se rebelaram com ele 

(Apocalipse 12: 7-9; cf. Lucas 10:18). Ele foi totalmente derrotado na cruz (Col. 2:15; 

Hb 2:14; 1 João 3: 8.), Quando o que parecia ser a sua hora de triunfo era na realidade a 

hora da sua ruína. Embora Satanás foi derrotado e julgado, a sentença final contra ele não 

será realizada até o final do milênio (Apocalipse 20:10). Nesse meio tempo, ele vai sobre 



como o deus deste século, buscando capturar e devorar almas. A séria advertência para 

aqueles que abraçam o sistema mundial é que desde que seu governante não vai escapar 

do julgamento, tampouco se não se arrependerem. O destino do Diabo garante o 

julgamento de todo pecador impenitente. 

Há apenas duas respostas possíveis para o trabalho de convencimento do Espírito: o 

arrependimento ou rejeição. Desde aqueles que rejeitam a convicção do Espírito virá 

hostilidade para com os seguidores de Cristo. O fim deles é a "destruição eterna, longe da 

presença do Senhor e da glória do seu poder" (2 Tessalonicenses 1: 9.). Aqueles que se 

arrependem quando o Espírito convence-los vai passar a eternidade na glória indizível e 

alegria do céu. No entanto, eles vão, nesta vida, enfrentam provas de fogo de perseguição 

sem deserção fatal porque "maior é o que está em [eles] do que aquele que está no mundo" 

(1 João 4: 4). 

 

59. O Espírito Santo revela a verdade 

(João 16: 12-15) 

"Eu tenho muito mais coisas para dizer para você, mas você não 

pode suportar agora Mas quando Ele, o Espírito da verdade vier, 

Ele vos guiará a toda a verdade;. Pois Ele não falará por sua 

própria iniciativa, mas o que quer Ele ouve, Ele falará;. e Ele vai 

revelar a você o que está por vir Ele me glorificará, porque há de 

receber meu e vai divulgá-la a você Todas as coisas que o Pai tem 

é meu;. Por isso eu disse que Ele leva de Minas e vai divulgá-la a 

você. " (16: 12-15) 

Apesar de ter vivido em uma época em que os livros foram escritos e laboriosamente 

copiados à mão, Salomão ainda observou que "a escrita de muitos livros é interminável" 

(Ecl. 12:12). Na era moderna de prensas de impressão de alta velocidade, o filete de livros 

publicados a cada ano tornou-se um torrent. Mas dos incontáveis milhões de livros que 

foram escritos, a Bíblia permanece verdadeiramente única.Só ele é a Palavra de Deus, 

inspirada pelo Espírito de Deus e investido com o poder ea autoridade de Deus. Como 

tal, é infalível, inerrante e autoritária, suficiente e eficaz. Salmos 19: 7-11 declara da 

Palavra de Deus, 

A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel, e dá 

sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o 

mandamento do SENHOR é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, e 

permanece para sempre; os juízos do Senhor são verdadeiros; eles são inteiramente 

justos. Eles são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais doces 

do que o mel eo destilar dos favos. Além disso, por eles o teu servo é advertido; em os 

guardar há grande recompensa. 

O valor da Bíblia é insuperável. Como a Palavra de Deus, é para ser acreditado (. Sl 119: 42), 

obedeceu (. Sl 119: 11,17,67,101,105,133), estudou (Sl 119:.. 169; 2 Tm 2:15), honrado ( . 

Salmo 119: 38, 82, 140, 162), e defendeu (Phil 1:16; 1 Pedro 3:15; Judas 3).. 



A Bíblia afirma repetidamente para ser inspirado por Deus. O Antigo Testamento refere-

se a si mesmo como a Palavra de Deus mais de três mil vezes, com a frase "a palavra do 

Senhor", que descreve a revelação de Deus através de seu porta-voz, que aparece mais de 

250 vezes (por exemplo, Num. 30: 1; 36 : 5; 1 Crônicas 15:15; 2 Crônicas 34:21; 35:.. 6; 

Isa 01:10; 28:14; Jer 1:... 1-2; Ez. 1: 3; Dan 9: 2 ; Hos. 1: 1; Joel 1: 1; Amos 7:16; Jonas 

1:. 1; Mic 1: 1; Sf 1:.. 1; Hag 1: 1,3; Zc 1:. 1; Mal. 1: 1). Não admira que o profeta Amós 

declarou: "Certamente o Senhor Deus não faz nada sem ter revelado o seu segredo aos 

seus servos, os profetas" (Amós 3: 7). 

Os escritores do Novo Testamento também viram o Antigo Testamento como inspirado 

por Deus, citando-o mais de três centenas de vezes e claramente indicando-o como 

Escritura (cf. Rm 4: 3 com Gen. 15:.. 6; Rom 9:17 com Ex . 9:16; Gl 3: 8 com Gn 12: 

3).. Paulo disse aos cristãos de Roma: "Porque tudo o que estava escrito em épocas 

anteriores [Antigo Testamento] foi escrito para nossa instrução, para que, através da 

perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, tenhamos esperança" (Rom. 

15: 4). E Pedro disse aos fiéis reunidos no cenáculo, "Irmãos, a Escritura teve que se 

cumprisse o que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o 

guia daqueles que prenderam a Jesus" (Atos 1:16) . Não só apóstolos considerar o Antigo 

Testamento como Escritura (cf. 3:18; 4:25; 8: 32,35; 17: 2,11; 18: 24,28; Rom 12; 4:. 3; 

09:17 ; 10:11; 11: 2; 15: 4; 1 Cor 15: 3-4; Gal. 3:. 8,22; 04:30; 1 Tm 5.18; 2 Tm 3:16; 

Tiago 2.. : 8,23; 1 Pedro 2: 6), eles também declarou que o Espírito Santo inspirou esses 

escritos. Assim, Pedro escreveu a respeito da inspiração do Antigo Testamento: "Não 

profecia foi já feito por um ato de vontade humana, mas homens movidos pelo Espírito 

Santo falaram da parte de Deus" (2 Pedro 1:21; cf. 2 Sam. 23: 2 ; Neh 9:30; Ez. 11: 5.; 

Zc 07:12; Marcos 12:36; Atos 28:25; Heb. 1: 1; 3:. 7; 9: 8; 10:15; 1 Pedro 1 : 10-11). 

O Novo Testamento também atesta a sua própria inspiração. Em 1 Timóteo 5:18 Paulo 

escreveu: "Porque a Escritura diz:" Você não deve focinho do boi quando debulha, "e" O 

trabalhador é digno do seu salário. "" A primeira citação é do Antigo Testamento (Deut . 

25: 4). Mas a segunda, que Paulo também se refere como Escritura, é tirado de Lucas 10: 

7. Pedro escreveu a respeito epístolas de Paulo, "O nosso amado irmão Paulo, segundo a 

sabedoria que lhe deu, escreveu a você, como também em todas as suas cartas, nelas 

falando acerca destas coisas, mas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes 

e distorça instável, como o fazem também o resto das Escrituras, para sua própria 

destruição "(2 Pedro 3: 15-16). Pedro assim declarado escritos inspirados de Paulo para 

ser Escritura. 

O próprio Paulo estava consciente de que o que ele escreveu em suas cartas inspiradas foi 

Escritura. "Se alguém pensa que ele é um profeta ou espiritual", ele desafiou o rebelde, 

indisciplinado Corinthians ", deixá-lo reconhecer que as coisas que vos escrevo são 

mandamentos do Senhor" (1 Cor 14:37;. Cf. 2 Cor. 13: 2-3; 1 Tessalonicenses 

2:13).. Mais cedo, nessa carta, Paulo havia escrito, 

Agora nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para 

que possamos conhecer as coisas dadas livremente a nós por Deus, que também falamos, 

não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em ensinadas pelo Espírito, 

combinando pensamentos espirituais com palavras espirituais. (2: 12-13) 

O livro do Apocalipse afirma semelhante para ser inspirado por Deus. Em sua abertura 

versículo ele declara-se a ser "a Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar 



aos seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer; e enviou e comunicada pelo 

seu anjo ao seu servo João "(1: 1). Na carta à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus Cristo disse: 

"Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas" (2: 7). Em 19: 9 um anjo 

declarou: "Estas são as verdadeiras palavras de Deus", enquanto em 21: 5, o próprio Deus 

reiterou que "estas palavras são fiéis e verdadeiras." 

A Bíblia, em sua totalidade, de forma inequívoca afirma ser a Palavra de Deus. Mas pode-

se verificar que o pedido? O apoio fatos podem ser empacotado para demonstrar que a 

Bíblia é divinamente inspirada? Para responder a essas perguntas, várias linhas de 

evidência pode ser pesquisada. 

Em primeiro lugar, considero notável unidade da Bíblia. Críticos deliciar em apontar 

"buracos na trama" (inconsistências nas linhas da história) de filmes, programas de TV e 

novelas. Mas, embora a Bíblia foi escrita durante um período de cerca de 1.600 anos por 

quarenta ou mais autores humanos a partir de uma grande diversidade de backgrounds-

incluindo reis, sacerdotes, médicos, pescadores, pastores, teólogos, estadistas, cobradores 

de impostos, soldados, escribas e os agricultores-it não contém "buracos na trama." Os 

fatos e verdades da Bíblia específicas são perfeitamente consistente do início ao fim, o 

que significa a veracidade da sua pretensão de ser de autoria do Deus onisciente e 

verdadeiro. 

Um segundo argumento para a veracidade da Bíblia é a sua precisão científica Enquanto 

ele não tinha a intenção de ser um tratado científico, suas descrições de fatos observáveis 

e processos naturais são totalmente precisos. Isso é óbvio, uma vez que o autor é também 

o criador de tudo que existe e sabe como as coisas realmente são. Por exemplo, Isaías 

55:10 descreve o ciclo hidrológico: "A chuva ea neve descem do céu e para lá não tornam 

sem molhar a terra" (cf. Jó 36:. 27-28; Eclesiastes 1: 7). Não era até o século XVII que 

William Harvey descobriu a importância vital do sistema circulatório do corpo 

humano. No entanto, milhares de anos antes, a Bíblia declara que a vida da carne está no 

sangue (Gênesis 9: 4). No mundo antigo Mesopotâmia, a terra se acreditava ser 

plana. Mas Jó 26:10 diz que Deus "tem inscrito um círculo na superfície das águas no 

limite da luz e da escuridão", descrevendo assim a Terra como um globo circular. Da 

mesma forma, Job 38:14 compara a terra para um selo cilíndrico rolou argila mole, 

indicando que ele gira sobre seu eixo, e Isaías 40:22 declara que Deus "fica acima do 

círculo da terra." 

A Bíblia também registra verdades desconhecidas até o advento das descobertas 

científicas modernas. Gênesis 22:17 compara o número de estrelas para o número de 

grãos de areia na praia, enquanto Jeremias disse que há tantas estrelas que não podem ser 

contados (Jer. 33:22). No entanto, menos de cinco mil estrelas são visíveis a olho-

dificilmente um, incontável número esmagador nu. Mas o uso de modernos telescópios 

poderosos, os astrônomos estimam que existam pelo menos 100 bilhões de estrelas em 

nossa galáxia e bilhões mais em inúmeras outras galáxias. 

A primeira e segunda leis da termodinâmica são fundamentais para toda a ciência. Mas, 

embora eles não foram formuladas até o início da revolução industrial, ambos estão 

implicados pela Escritura. A primeira lei estabelece que a energia é conservada; isto é, 

pode nem ser criada, ou destruída. Gênesis 2: 2-3 dá a razão que a energia não pode ser 

criada: a atividade criadora de Deus cessou, enquanto seu trabalho de preservar a Sua 

criação (Colossenses 1:17; Heb. 1: 3) assegura que nenhuma energia pode ser destruído. 



A Bíblia também afirma a segunda lei da termodinâmica, o princípio de que a entropia, 

ou desordem, é cada vez maior. Assim, tudo no universo está constantemente se 

deteriorando. A origem da segunda lei reside na queda (Gn 3: 1-24). A desobediência de 

Adão e Eva não só mergulhou a raça humana para a ruína do pecado, mas também teve 

um efeito catastrófico sobre o universo físico. "A criação foi submetida à inutilidade", 

escreveu Paulo, "não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança 

... Porque sabemos que toda a criação geme e sofre as dores de parto, até ao presente" 

(Rom. 8: 20,22). (Para mais exemplos de rigor científico da Bíblia, ver Henry M. 

Morris, a base bíblica para a ciência moderna [Grand Rapids: Baker, 1984]). 

Exatidão histórica da Bíblia, repetidamente verificado por descobertas arqueológicas, 

oferece mais uma prova de sua veracidade. Um dos "resultados garantidos" do século 

XIX-racionalista bíblica maior crítica foi que os hititas, mencionado quase cinquenta 

vezes no Antigo Testamento, tinha na verdade nunca existiu. Descobertas arqueológicas 

desde então (incluindo a exumação de 10.000 tabletes de argila nas ruínas da cidade 

capital hitita), no entanto, revelaram grandes quantidades de informação sobre a sua 

história, cultura, religião e idioma. O Império Hitita, centrada na Ásia Menor, é agora 

conhecido por ter sido extensa, e poderoso o suficiente para ter desafiado Egito 

militarmente. 

Céticos incrédulos afirmam que o livro de Daniel foi escrito durante o período dos 

Macabeus (século II AC ), depois de muitos dos eventos que profetiza já tinha 

ocorrido. Mas há várias cópias de Daniel entre os Manuscritos do Mar Morto (descobertos 

em Qumran), o mais antigo namoro com apenas cerca de meio século depois de os críticos 

alegam Daniel foi escrito. Assim, a data do segundo século para o livro torna-se 

insustentável, uma vez que a comunidade que produziu os Manuscritos do Mar Morto 

claramente considerado como um profeta Daniel em seus próprios escritos, algo que não 

teria feito se a meros 50 anos se passaram desde que o livro de Daniel foi escrita. A única 

conclusão razoável é que ela foi composta muito mais cedo (no século 

VI AC ). Comentando sobre as profecias de Daniel, especialista em linguagem formado 

em Harvard Gleason Archer explica, 

A evidência lingüística de Qumran torna a explicação racional para Daniel não é 

sustentável [ou seja, que ele foi escrito tarde, no século II]. É difícil ver como qualquer 

estudioso pode defender este ponto de vista e manter a respeitabilidade 

intelectual. (Gleason L. Archer, Encyclopedia da Dificuldades da Bíblia [Grand Rapids: 

Zondervan, 1982], 24) 

Resumindo a arqueologia contribuição tem feito para comprovar a exatidão histórica da 

Bíblia, o arqueólogo JA Thompson escreve: 

É perfeitamente verdadeiro dizer que a arqueologia bíblica tem feito um grande negócio 

para corrigir a impressão de que estava no exterior no final do [XIX] século e no início 

da [XX] século, que a história bíblica foi de confiabilidade duvidosa em muitos 

lugares. Se uma impressão destaca-se mais claramente do que qualquer outra hoje, é que 

em todas as mãos a historicidade global da tradição do Antigo Testamento é 

admitido. Neste contexto, as palavras de WF Albright pode ser citado: "Não pode haver 

dúvida de que a arqueologia confirmou a historicidade substancial da tradição do Antigo 

Testamento". (A Bíblia e Arqueologia [. rev ed, Grand Rapids:. Eerdmans, 1987], 4-5) 



Uma peça ainda mais dramática de evidências de que a Bíblia é a Palavra de Deus se 

cumpre a profecia. Nenhum ser humano pode prever os acontecimentos do futuro, mas 

os escritores da Bíblia previu eventos futuros com precisão detalhada que é impossível 

atribuir a mera percepção humana, a antecipação, ou coincidência. Odds astronómicas 

existem contra seu ser cumpridas por acaso; Ainda profecias bíblicas se tornar 

realidade. Entre eles estão as centenas de profecias do Velho Testamento cumpridas na 

vinda de Jesus Cristo. (Para um tratamento detalhado de profecias cumpridas nas 

Escrituras, ver Josh McDowell, Evidência que Exige um Veredito, Vol. 1 [San 

Bernardino, Calif .: Aqui está a Vida, 1986]; João Ankerberg et al., O Case for Jesus o 

Messias [ . Eugene, Oreg, Harvest House, 1989; Tiago E. Smith, O que a Bíblia ensina 

sobre o Prometido Messias [Nashville: Tomé Nelson, 1993]; e Alfred Edersheim, O Vida 

and Times de Jesus o Messias [Grand Rapids: Eerdmans, 1974], 2: 710-41). 

Mas de toda a evidência que demonstra que a Bíblia é a Palavra de Deus, nenhuma é mais 

importante do que o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Os documentos do Novo 

Testamento, contendo Seu testemunho são os documentos mais bem atestados de 

antiguidade. Há muito mais manuscritos antigos do Novo Testamento na existência hoje 

do que de qualquer outra escritura antiga, e o intervalo de tempo entre eles e os 

documentos originais é muito mais curto. Assim, "para ser cético em relação ao texto 

resultante dos livros do Novo Testamento é a de permitir que todos os da antiguidade 

clássica a escorregar no esquecimento, para não existem documentos do período antigo 

são bem atestada bibliograficamente como o Novo Testamento" (João Warwick 

Montgomery, História eo cristianismo[Downers Grove, Ill .: InterVarsity 1974], 29; cf. 

FF Bruce, Os documentos do Novo Testamento: Eles são de confiança? [Downers Grove 

Ill .: InterVarsity de 1973.]). 

Como o Deus encarnado que não pode errar e só fala a verdade, (cf. João 5:18; 08:58; 10: 

30-33), Jesus estabeleceu a veracidade e autoridade das Escrituras. Citando-o mais de 

sessenta vezes, Ele ensinou que todo o Antigo Testamento é a infalível Palavra oficial de 

Deus. Ele declarou que "a Escritura não pode ser anulada" (João 10:35), e que "é mais 

fácil para o céu ea terra para passar longe do que por um golpe de uma letra da lei para 

falir" (Lucas 16:17; cf . Mat. 5:18). Jesus estava absolutamente certo de que "todas as 

coisas que estão escritas através dos profetas acerca do Filho do Homem vai ser realizado" 

(Lucas 18:31; cf. 24:44). 

Cristo também confirmou a historicidade de inúmeras pessoas e acontecimentos do 

Antigo Testamento, incluindo "encontro com Deus na sarça ardente (Marcos 0:26), 

Moisés Moisés recebimento da Lei (João 7:19), o fornecimento de maná para Israel de 

Deus ( João 6: 31-32), a serpente de bronze, através da qual os israelitas eram curados de 

picada de cobra (João 3:14), a missão de Jonas a Nínive, inclusive o fato de ter sido 

engolido por uma grande criatura do mar (Matt. 12: 39-41) , a rainha da visita de Sabá a 

Salomão (Mat. 12:42), o ministério de Elias para a viúva de Sarepta (Lucas 4:25), e 

profecia de Daniel das setenta semanas (Mat. 24:15). Jesus também acreditava que 

Genesis 1-11 registra eventos históricos reais, em contraste com muitas pessoas hoje que 

vêem esses capítulos como mito ou alegoria Ele ensinou que Adão e Eva foram criados 

no início da história (Marcos 10: 6) bilhões de -não anos mais tarde, como alguns 

afirmam. O Senhor também confirmou a historicidade e da universalidade do dilúvio (Mt 

24: 37-39.), A destruição de Sodoma (Lucas 17:29), a morte da esposa de Lot (Lucas 

17:32), bem como a existência dos patriarcas (Matt.8: 11; 22:32; João 8:56). 



Ou Jesus sabia que a Escritura era sem erro e disse que era, ou Ele não sabia, e disse que 

era quando ele não está; ou Ele sabia que não era livre de erro, e mentiu. No primeiro 

caso, Ele é Deus; no segundo caso, ele não é Deus; No terceiro caso, Ele é o diabo! 

Mas Jesus fez mais do que apenas autenticar a revelação já dada no Antigo 

Testamento. Ele também prometeu revelar novas verdades aos discípulos por meio do 

Espírito Santo, cuja pós-Pentecostes ministério Ele vinha discutindo desde 15:26. Esta 

passagem, com a promessa de mais revelação dada pelo Espírito, é a pedra angular da 

mesma secção. Ele revela a necessidade, a extensão ea meta da revelação do Espírito 

Santo. 

A Necessidade de Revelação do Espírito Santo 

"Eu tenho muito mais coisas para dizer para você, mas você não 
as podeis suportar agora. (16:12) 

À primeira vista, parece surpreendente que, após três anos de Jesus instrução intensiva 

ainda temos muito mais coisas a dizer para os discípulos (cf. João 21:25). E se Ele o 

fez, por que Ele não aproveitar esta oportunidade para dizer-lhes o que eles ainda 

precisava saber? A razão, como o Senhor passou a explicar, foi a de que eles não 

poderiam suportar essas verdades naquela época. Isso foi em parte porque eles foram 

superados com tristeza, porque Ele estava deixando-os (16: 6). A razão mais importante 

do que a sua tristeza, no entanto, foi a incapacidade dos discípulos de compreender o 

significado da cruz, a ressurreição ea ascensão antes que esses eventos ocorreram. 

Como a maioria de seus compatriotas judeus, os discípulos viram o Messias como um 

libertador político e militar. Eles esperavam que Ele expulsou os odiados romanos, 

restaurar a soberania nacional de Israel, e trazer o reino messiânico com o cumprimento 

de todas as promessas do Antigo Testamento. Eles simplesmente não podia compreender 

o conceito de um Messias morrendo, que não veio para derrotar os romanos, mas para 

vencer o pecado ea morte. 

Por exemplo, após a transfiguração ", como eles estavam descendo do monte, [Jesus] deu 

[Pedro, Tiago e João] ordens de não se relacionar com ninguém o que tinham visto, até 

que o Filho do Homem ressuscitou dos mortos. Eles apoderou-se que a declaração, 

discutindo uns com os outros o que ressuscitar dos mortos significava "(Marcos 9: 9-

10). Mais tarde nesse capítulo Jesus estava "ensinando a Seus discípulos e dizer-lhes: 'O 

Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo;. E quando 

Ele foi morto, ele ressuscitará três dias depois' Mas eles não entendiam esta declaração, e 

eles estavam com medo de pedir a Ele "(vv. 31-32). No caminho para Jerusalém pela 

última vez, Jesus 

tomou à parte os Doze e disse-lhes: "Eis que estamos subindo para Jerusalém, e todas as 

coisas que estão escritas através dos profetas acerca do Filho do Homem vai ser realizado. 

Para Ele será entregue aos gentios, e será ridicularizado e maltratado e cuspido, e depois 

de terem açoitou, eles vão matá-lo;. e ao terceiro dia Ele ressuscitará " Mas os discípulos 

não entenderam nada dessas coisas, e o significado desta declaração foi escondido deles, 

e eles não compreender as coisas que foram ditas. (Lucas 18: 31-34) 



Jesus previu sua ressurreição em João 2: 15-21. Mas não foi até "Ele foi ressuscitado dentre 

os mortos, [que] os Seus discípulos lembraram-se de que Ele disse isso, e ... creram na 

Escritura e na palavra que Jesus tinha falado" (v 22; cf. 20: 9). . João 0:16 diz sobre a entrada 

triunfal: "Estas coisas Seus discípulos não entendiam no primeiro, mas quando Jesus foi 

glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele, e que eles haviam feito essas 

coisas a Ele." 

Jesus também não deu os discípulos outra revelação, porque além de habitação do 

Espírito, eles não tinham o poder tanto de entender e viver as implicações dessa 

revelação. Mas depois veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes, os discípulos estavam 

prontos para receber a outra revelação de que precisavam. 

A extensão da Revelação do Espírito Santo 

Mas quando Ele, o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda 
a verdade; (16: 13a) 

O agente de outra revelação de Cristo aos discípulos seria o Espírito da verdade. Além 

de ativar 'promessas nos discípulos, convencendo o mundo do pecado, e confortando 

Jesus Cristo seguidores, o Espírito também orientar os discípulos para toda a verdade 

. Essa promessa, como a de 14:26, refere-se a revelação sobrenatural do Espírito relativa 

pessoa e ensinamento de Cristo. Ele serve como pré-autenticação dos escritores do Novo 

Testamento do Senhor; do Espírito Santo, que inspirou o Antigo Testamento (veja a 

discussão acima), que também inspiram o Novo. Em 1 Coríntios 2: 9-10 Paulo escreveu 

sobre a inspiração dos escritores do Novo Testamento do Espírito, 

Assim como está escrito: "As coisas que o olho não viu eo ouvido não ouviu, e que não 

entraram no coração do homem, tudo o que Deus tem preparado para aqueles que O 

amam." Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, 

até mesmo as profundezas de Deus. 

Somente o Espírito Santo, pois Ele é Deus, sabe tudo o que Deus sabe, e, portanto, está 

qualificado para revelar a verdade divina para o homem. 

Porque é impossível para o Espírito da verdade para inspirar erro, a Bíblia é inerrante 

(cf. João 17:17). Para argumentar o contrário é uma afronta à natureza santa de Deus, que 

a inspirou. Inspiração inclui toda a Escritura (2 Tm. 3:16), e se estende até as mesmas 

palavras usadas pelos escritores (1 Cor 2:13; cf. 2 Sam. 23: 2.). Assim, como RC Sproul 

ilustra, é absurdo afirmar a acreditar na inspiração da Bíblia negando sua infalibilidade: 

Em numerosas ocasiões, tenho consultado vários estudiosos bíblicos e teológicos da 

seguinte maneira .- "Você manter a infalibilidade das Escrituras?" - "Não" - "Você 

acredita que a Bíblia seja inspirada por Deus?" - "Sim" - "Você acha que Deus inspira 

erro?" - "Não" - "é toda a Bíblia inspirada por Deus?" - "Sim" - "É o errante Bíblia?" - 

"Não!" - "Será que é inerrante?" - "Não!" - Nesse ponto eu costumo adquirir uma dor de 

cabeça Excedrin. ("O Case for Inerrancy: Uma análise metodológica", em João Warwick 

Montgomery, ed. Inerrant Palavra de Deus [Minneapolis: Bethany, 1974], 257) 



A inspiração da Bíblia também exclui todos os escritos extra-bíblicas; os sessenta e seis 

livros da Bíblia sozinho compreendem revelação completa e final de Deus ao homem. A 

Bíblia termina com um aviso solene contra adulteração ou adicionando a Escritura: 

Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro: Se alguém lhes 

acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro; e 

se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte 

da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. (Ap 22: 18-19; cf. Dt 

4: 2; 12:32; Prov. 30: 5-6.) 

Porque Apocalipse descreve todo o movimento da história a partir do fim da era apostólica 

ao estado eterno, para adicionar a ele seria adicionar a Escritura: 

As porções preditivos projectar a partir da vida de João todo o caminho para o estado 

eterno. Qualquer tipo de declaração profética iria invadir o domínio desta cobertura 

enquadra no conceito de adição ou subtração do conteúdo do Apocalipse. Assim, o último 

livro da Bíblia é também o produto final da profecia NT. Também marca o fechamento 

do cânon NT desde o dom profético foi o meio escolhido por Deus para comunicar os 

livros inspirados do cânone. (Robert L. Tomé, Apocalipse 8-22: Um comentário 

exegético [Chicago: Moody, 1995], 517) 

Escritura foi dada "para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para 

toda boa obra" (2 Tm 3:17.); portanto, não há necessidade de qualquer outra revelação para 

substituir ou complementá-lo. 

A promessa do Senhor que o Espírito vai guiar os crentes a toda a verdade tem a 

referência principal para os escritores do Novo Testamento. Mas também se estende em 

um sentido secundário para a obra do Espírito Santo de iluminação (cf. 1 Cor. 2: 10-

16). Ele instrui e ensina os crentes a partir das Escrituras inspiradas, como João observa: 

Mas você tem a unção do Santo, e todos vocês sabem .... Quanto a vós, a unção que vós 

recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine; mas 

como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é uma mentira, e assim 

como ela vos ensinou, você permanecer nele. (1 João 2: 20,27) 

Isso não significa, é claro, eliminar a necessidade de o estudo diligente que é um pré-requisito 

para "maneja bem a palavra da verdade" (2 Tim. 2:15), especialmente porque há coisas 

"difíceis de entender, que os indoutos e distorça instável "(2 Pedro 3:16). Mas o estudo da 

Bíblia além de ser cheio do Espírito Santo (Ef. 5:18) e andar no Espírito (Gl 5:16., 25) é 

infrutífera. 

O Objetivo da Revelação do Espírito 

pois Ele não falará por sua própria iniciativa, mas o que Ele ouve, 

Ele vai falar; e Ele vai revelar a você o que está por vir. Ele me 

glorificará, porque há de receber meu e vai divulgá-la a 

você. Todas as coisas que o Pai tem é meu; por isso eu disse que 
Ele toma meu e vai divulgá-la a você "(16: 13b-15). 



Durante Sua encarnação do Senhor Jesus Cristo não agiu por iniciativa própria, mas 

sempre fez a vontade do Pai (cf. João 5:19; 7:16; 8: 26-29; 14:10). Na unidade insondável 

da Trindade, o Espírito do mesmo modo não falará por sua própria iniciativa, mas o 

que Ele ouve, Ele vai falar. Assim como o Filho, o Espírito age sempre em completa 

harmonia com o Pai (cf. Rom. 8:26 -27). Assim, a liderança do Espírito Santo será sempre 

consistente com vontade revelada de Deus na Bíblia; Ele nunca vai levar ninguém a violar 

os princípios da Palavra de Deus. Quando ele fala, Ele fala através das Escrituras que Ele 

inspirou. Afinal, para "ser cheio do Espírito" (Ef 5:18.) Começa com deixar "a palavra de 

Cristo ricamente habitar com-in you" (Col. 3:17; compare Efésios 5: 18-6: 9. com Cl 3: 

16-4: 1) uma vez que a "espada do Espírito" é a "palavra de Deus" (Ef 6, 17). 

Especificamente, o Espírito Santo iria divulgar para os discípulos que está por 

vir. Como promessa anterior do Senhor que o Espírito guiar os discípulos para toda a 

verdade, essa frase se refere principalmente ao Novo Testamento. O Novo Testamento 

abrange todo o movimento da história do Pentecostes para o estado eterno, bem como 

contendo "tudo o que pertence à vida e piedade" (2 Pedro 1: 3). 

Tendo prometido que o Espírito iria revelar a verdade para os discípulos, o Senhor, em 

seguida, deu-lhes o propósito final da revelação do Espírito Santo. Ele me 

glorificará, Jesus disse, porque há de receber meu e vai divulgá-la a você. Todas as 

coisas que o Pai tem é meu; por isso eu disse que Ele toma meu e vai divulgá-la a 

você. O ministério do Espírito Santo é glorificar a Jesus Cristo, ao revelar a verdade 

sobre ele, assim como Cristo glorificado o Pai, revelando-Lo. Ele não aponta para si 

mesmo, mas ao Filho-a verdade alguns grupos cristãos perder quando eles se concentrar 

mais sobre os dons e bênçãos do Espírito Santo do que na pessoa e obra de Jesus Cristo. O 

Espírito 

não apresentar uma mensagem de independente, diferindo do que [os discípulos] já tinha 

aprendido com [Cristo]. Eles seriam levados mais para a realização de sua pessoa e no 

desenvolvimento dos princípios que ele já tinha estabelecidas. Eles também seriam 

esclarecidos sobre próximos eventos. Ele iria se desdobrar a verdade como os discípulos 

cresceu em capacidade e entendimento espiritual.(Merrill C. Tenney, O Evangelho de 

João, no Frank E. Gaebelein, ed Comentário Bíblico do Expositor. [Grand Rapids: 

Zondervan, 1981], 9: 158) 

É a glória de Cristo revelado nas páginas da Escritura que o Espírito Santo usa para 

moldar os crentes na imagem de Jesus Cristo: "Mas todos nós, com rosto descoberto, 

refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, 

de glória em glória, assim como pelo Senhor, o Espírito "(2 Cor 3:18; cf. Rom. 8:. 26-

30). 

Se é o propósito do Espírito para glorificar a Cristo na revelação, como ele pode ser menos 

o nosso propósito de glorificar a Cristo na proclamação? 

Finalmente, é o testemunho do Espírito Santo que, em última análise atesta a veracidade 

das Escrituras. Embora a unidade coerente, rigor científico, a comprovação histórica, e 

profecia cumprida da Bíblia todos marcá-lo como único (como observado no início deste 

capítulo), no final só o Espírito Santo pode convencer os pecadores perdidos de sua 

inspiração divina. Portanto, o Espírito dá testemunho da veracidade das Escrituras nos 

corações dos homens. Assim como na regeneração (João 3: 5-8), o Espírito tem de 



trabalhar na vida das pessoas para que possam mudar seus pontos de vista tanto da Bíblia 

(a Palavra escrita) e Jesus Cristo (o Verbo encarnado). Essa obra soberana no coração e 

na mente convence os homens e mulheres que a Bíblia é de Deus, que todas as suas 

palavras são confiáveis, e que a sua mensagem sobre Jesus Cristo é, de fato, a boa notícia 

da salvação. 

O verdadeiro crente ama a Palavra de Deus (cf. João 8: 31-32.; 14:15; 2 Tessalonicenses 

2:10; 1 João 5: 2-3) e acredita que por causa da obra do Espírito Santo (1 Cor . 2: 4-5,14-

16; cf. Mt 16: 16-17; João 6:. 64-70; Rm 8: 5-8; Gal. 1: 15-16). Evidências confirmar e 

validar esse dom divino da confiança na Sagrada Escritura. 

 

60. Transformando tristeza em alegria 

(João 16: 16-24) 

"Um pouco mais, e você não verá mais Me; e outra vez um pouco, 

e você vai ver-me." Alguns de seus discípulos, em seguida, 

disseram uns aos outros: "O que é esta coisa que Ele está nos 

dizendo:" Um pouco, e você não vai me ver; e outra vez um pouco, 

e você vai ver-me ", e," porque eu ir para o Pai '? " Então, eles 

estavam dizendo: "Que é isso que Ele diz:" Um pouco mais '? Nós 

não sabemos o que Ele está falando. " Jesus sabia que eles 

queriam interrogá-lo, e disse-lhes: "Vocês estão juntos deliberar 

sobre o assunto, que eu disse:" Um pouco, e você não vai me ver, 

e outra vez um pouco, e você vai ver-me ? Em verdade, em verdade 

vos digo que, que você vai chorar e lamentar, mas o mundo se 

alegrará; você vai se lamentar, mas a vossa tristeza se converterá 

em alegria Sempre que uma mulher está em trabalho de parto ela 

tem dor, porque a sua hora. Chegou, mas quando ela dá à luz a 

criança, já não se lembra da aflição, porque a alegria que uma 

criança tenha nascido para o mundo Por isso você também tem 

dor agora;. mas vou vê-lo novamente, e seu coração alegrai-vos, 

e ninguém vai tirar a vossa alegria longe de você. Naquele dia 

você não vai questionar-me sobre qualquer coisa. verdade, em 

verdade vos digo que, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu 

nome, Ele vai dar a você . Até agora vocês pediram nada em meu 

nome; pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa 

". (16: 16-24) 

A maioria das pessoas pode suportar um julgamento se pode ver um fim. A falta de 

esperança é a agonia final do sofrimento, uma vez que "a esperança adiada entristece o 

coração" (Prov. 13:12). No meio de sua ensaios Job lamentou: "Os meus dias são mais 

velozes do que a lançadeira do tecelão, e chegam ao fim sem esperança .... Onde está 

agora a minha esperança? E quem respeita a minha esperança? ... Ele me quebra em todos 

os lados, e eu me vou; e Ele arrancou a minha esperança, como uma árvore "(Jó 7: 6; 

17:15; 19:10). Durante um momento de grande turbulência pessoal, o salmista desafiou 

o seu coração com estas palavras: "Por que você está em desespero, ó minha alma? E por 



que tem de se tornar perturbada dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei 

pela ajuda da Sua presença "(Salmo 42: 5.; cf. Sl 86:17; 119: 76). 

Porque Ele é o "Deus de toda consolação," Deus "confortos [sua] pessoas em toda a [sua] 

aflição" (2 Cor. 1: 3-4; cf. Sl 23: 4; 119:. 50,52; Isa . 12: 1; 40: 1; 49:13; 51: 3,12; 61: 2; 

66:13; Mat. 5: 4; Atos 9:31). Deus conforta Seus filhos deprimidos (2 Cor. 7: 6), 

afirmando que o sofrimento é para o seu bem espiritual e também por garantindo-lhes que 

a sua tristeza será apenas temporário Provérbios 23:18 promessas ", certamente há um 

futuro, e sua esperança não será cortado "(cf. 24:14). Tais promessas em última análise 

apontam para o céu. Embora esta vida pode estar cheia de ensaios, os crentes podem 

esperar com confiança no descanso eterno que os espera após a morte (Ap 21: 1-4; cf. Hb 

4: 9-11.). Apesar dos muitos sofrimentos que o apóstolo Paulo suportou (2 Cor. 11: 23-

28), ele expressou sua perspectiva esperançosa com estas palavras: "Para momentânea 

luz aflição produz para nós um peso eterno de glória muito além de toda comparação" (2 

Cor 4:17; cf. 1 Tim. 4: 8-10).. 

Durante os setenta anos de cativeiro na Babilônia (Jer 29:10; Dan. 9: 2.), Deus lembrou 

o povo de Israel que sua provação que um dia chegará ao fim. "Porque eu sei os planos 

que estou projetando para vós, diz o Senhor," planos de paz, e não de mal, para vos dar 

um futuro e uma esperança "(Jer. 29:11). Em Jeremias 31:17 Ele acrescentou: "Há 

esperança para o teu futuro, diz o Senhor, e os seus filhos vão voltar ao seu próprio 

território! '" Durante o cativeiro recordando a compaixão de Deus deu a Jeremias 

esperança: 

  

Disto me recordarei na minha mente, 
Portanto, tenho esperança. 
Misericórdias do Senhor, na verdade nunca cessam, 
Porque as suas misericórdias nunca falham. 
Renovam-se cada manhã; 
Grande é a tua fidelidade. 
"O Senhor é a minha parte", diz a minha alma, 
"Portanto, eu tenho esperança Nele." (Lam. 3: 21-24) 

  

Durante Sua encarnação, Jesus Cristo modelado a compaixão de Deus por ferir, 

entristecendo pessoas. Em Mateus 15:32 "Jesus chamou os seus discípulos, e disse: 'Eu 

me sinto compaixão pelo povo, porque eles têm permanecido comigo há três dias, e não 

tem nada para comer, e eu não quero mandá-los embora com fome, pois poderia desmaiar 

no caminho "" movido de compaixão "com a situação dos dois cegos," Jesus tocou-lhes 

os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e seguiu-o "(Mateus 20:34.). Marcos 01:41 

registros que de novo ", movido de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou [um leproso], 

e disse-lhe: 'Estou disposto; será purificado." Mais tarde, no evangelho de Marcos, "Jesus 

... serra uma grande multidão, e ele sentiu compaixão por eles, porque eram como ovelhas 

sem pastor; e começou a ensinar-lhes muitas coisas "(6:34). Lucas 7: 12-15 registra 

reação de compaixão do Senhor para a tragédia de uma viúva que acabara de perder seu 

único filho: 

Agora, como Ele se aproximou da porta da cidade, um homem morto estava sendo 

realizado, o filho único de sua mãe, e ela era uma viúva; e uma multidão considerável da 



cidade estava com ela. Quando o Senhor a viu, sentiu compaixão por ela, e disse-lhe: 

"Não chores". E Ele veio e tocou no caixão; e os portadores chegou a um impasse. E Ele 

disse: "Jovem, eu te digo, levanta-te!" O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o 

entregou à sua mãe. 

Por causa do Seu amor perfeito e completo para os discípulos (13: 1), Jesus 

desinteressAdãoente (cf. Fl 2: 3-8.) Passou a maior parte desta última noite com eles 

confortando-os em sua tristeza (cf. 14: 1,18 -19,27; 15:11). Na verdade, eles deveriam ter 

sido confortando-Lo como Ele enfrentou o calvário da cruz, agora só uma questão de 

horas de distância Eles também devem ter ficado contente por ele, pois ele estava voltando 

para o seu lugar de glória na mão direita do Pai (Atos 2 : 32-33; 5:31; 7: 55-56; Rom 8:34; 

Ef 1:20; Cl 3:.. 1; Hebreus 1: 3; 8:. 1; 10:12; 12: 2 ; 1 Pedro 3:22). Em vez disso, 

caracteristicamente visualizar eventos de sua própria perspectiva egocêntrica, os 

discípulos ficaram impressionados com a dor e uma sensação de perda iminente (cf. 16: 

6). 

Claro, eles devem ter pensado melhor. Em várias ocasiões, Jesus lhes tinha dito que ele 

um dia morrer e ressuscitar (Mt 12: 39-40; 16:21; 20:19; Marcos 8:31; 09:31; Lucas 

09:22; 18.: 33; João 2: 18-22). Um dia, "enquanto eles estavam se reunindo na Galiléia, 

Jesus disse-lhes:" O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles vão 

matá-lo, e Ele será levantado no terceiro dia "' (Mateus 17: 22-23.). Enquanto na estrada 

para Jerusalém, Jesus disse de forma semelhante aos discípulos: "Eis que subimos a 

Jerusalém, eo Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e os escribas, e eles 

o condenarão à morte e entregá-lo . entregarão aos gentios Zombarão Ele e cuspir nele, e 

açoitá-lo e matá-lo, e três dias depois ele ressuscitará "(Marcos 10: 33-34). Embora Jesus 

com freqüência em relação a notícia de que ele morreria com o fato de que Ele 

ressuscitaria, os discípulos não entender completamente o que a ressurreição significava 

até depois que ele ocorreu. Assim, quando predisse Sua ressurreição em João 2:19, não 

foi até depois "Ele foi ressuscitado dentre os mortos, [que] os Seus discípulos lembraram-

se de que Ele disse isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito" (João 

2:22; cf. Lucas 24: 8). 

Apesar de terem ouvido Suas previsões repetidas (de ambos Sua morte e ressurreição), os 

discípulos não estavam prontos quando o momento para a paixão de Cristo realmente 

veio. Assim, à medida que a fatídica noite se aproximava do fim, Jesus mais uma vez 

falou palavras de conforto aos discípulos. Ele lhes assegurou que a sua tristeza seria de 

curta duração, prevendo que em breve vê-lo novamente.Quando eles reagiram a essa 

previsão com perplexidade incompreensão, Jesus ilustrou seu ponto com uma 

parábola. Então Jesus fechou a seção prometendo o discípulos plenitude de alegria. 

Previsão do Senhor 

"Um pouco mais, e você não verá mais Me; e outra vez um pouco, 
e você vai ver-me." (16:16) 

A chave para entender essa afirmação encontra-se em interpretar corretamente os dois 

usos da frase um pouco. Essa frase refere-se mais cedo no Evangelho de João para o 

tempo restante até a partida de Jesus, se isso era vários meses (07:33), ou vários dias 

(12:35) de distância. A primeira referência neste versículo olha para os eventos 



desencadeados pela morte de Cristo, o que culminaria em Sua ascensão.Após esse breve 

período, os discípulos já não vê -Lo. 

Intérpretes discordam sobre o que o segundo , enquanto pouco, após o que os discípulos 

outra vez ver Jesus, refere-se a especificamente Alguns o consideram como uma 

referência à segunda vinda, conectando ilustração do Senhor de dor de uma mulher em 

trabalho de parto (v. 21), com sua referência para as dores do parto anteriores Seu retorno 

(Mt 24: 8.). Mas as duas referências ilustram diferentes verdades. As dores de parto 

associados com a segunda vinda referir metaforicamente para os eventos cataclísmicos 

da tribulação. Por outro lado, o parto Senhor utilizado nesta passagem para mostrar que 

o mesmo evento que inicialmente produz dor pode vir a resultar na alegria Além disso, é 

difícil de alongar a frase um pouco, enquanto as de alguns dias ou meses de suas 

utilizações anteriores em os mais de dois mil anos que se passaram desde que Cristo falou 

estas palavras. 

Outros acreditam que o segundo uso do Senhor de um pouco de tempo aponta para os 

três dias entre sua morte e ressurreição. (Aqueles que defendem esse ponto de vista que 

limitaria o primeiro uso de um pouco de tempo para a morte de Cristo na cruz.) Os 

discípulos, é claro, ficaram muito felizes e muito confortado para vê-lo vivo 

novamente. Mas o Senhor foi apenas com eles durante quarenta dias (Atos 1: 3), após Sua 

ressurreição antes de deixá-los novamente na ascensão. De acordo com este ponto de vista 

tristeza dos discípulos iria transformar a alegria e, em seguida, volta para a dor como 

Jesus deixou-os novamente. Essa não é a alegria permanente Jesus prometeu-lhes (v. 22). 

Parece mais preciso para ver a promessa do Senhor que Ele iria ver os discípulos outra 

vez em primeiro lugar como uma referência para a vinda de Seu Espírito no dia de 

Pentecostes (cf. 14: 16-17,26; 15:26; 16: 7, 13). Depois de realizar a obra da redenção e 

ascensão ao céu, Jesus enviou o Seu Espírito para estar com os discípulos (cf. 15:26 e a 

exposição de 16: 5-7 no capítulo 17 deste volume). Cristo veio para eles através do 

ministério do Espírito Santo, que é o "Espírito de Cristo" (Rom. 8: 9; cf. Gal. 4: 6; Phil 

01:19; 1 Pedro 1:11.) E revela Cristo (João 16: 13-15). A presença do Senhor com o Seu 

povo através do Espírito é permanente, como Sua promessa: "Eis que estou convosco 

todos os dias" (Mat. 28:20), indica. O envio do Espírito deveria ocorrer depois que Ele 

ascendeu ao lado direito do Pai; Era, ele disse, "porque eu vou para o Pai" (v. 17). Este 

defende o ponto de vista apenas declarou. 

Perplexidade dos discípulos 

Alguns de seus discípulos, em seguida, disseram uns aos outros: 

"O que é esta coisa que Ele está nos dizendo:" Um pouco, e você 

não vai me ver; e outra vez um pouco, e você vai ver-me ", e," 

porque eu ir para o Pai '? " Então, eles estavam dizendo: "Que é 

isso que Ele diz:" Um pouco mais '? Nós não sabemos o que Ele 

está falando. " Jesus sabia que eles queriam interrogá-lo, e disse-

lhes: "Vocês estão juntos deliberar sobre o assunto, que eu disse:" 

Um pouco, e você não vai me ver, e outra vez um pouco, e você 

vai ver-me "? (16: 17-19) 

Os discípulos não tinha sido ouvido desde então a pergunta de Judas em 14:22, mas a 

declaração enigmática de Jesus no versículo 16 assustou-los fora de seu 



silêncio. Recusando-se a interrogá-lo abertamente (cf. Marcos 9: 31-32), talvez porque 

ele tinha acabado de lhes disse: "Eu tenho muito mais coisas para dizer para você, mas 

você não as podeis suportar agora" (v. 12), alguns dos Seus discípulos disseram então 

um para o outro: "O que é esta coisa que Ele está nos dizendo:" Um pouco, e você 

não vai me ver; e outra vez um pouco, e você vai ver-me ", e," porque eu vou para 

o Pai '? ... O que é isso que Ele diz: "Um pouco mais'? Nós não sabemos o que Ele 

está falando." Eles tiveram um tempo difícil o suficiente se confrontar com a realidade 

de que Jesus estava prestes a morrer ( ver a exposição de 16:12 no capítulo 18 deste 

volume); Suas palavras, 'um pouco mais, e você não vai me ver; e outra vez um pouco, 

e você vai ver-me, ' deixou-as totalmente desnorteado.Somando-se a sua confusão foi a 

declaração do Senhor , porque eu vou para o Pai (cf. vv 5,10;. 7:33; 14:12, 28), parecia 

contraditório. O comentador suíço do século XIX Frederic Louis Godet apropriAdãoente 

resumidos perplexidade dos discípulos: ". Onde para nós todos é claro, para eles tudo era 

misteriosa Se Jesus deseja encontrou o reino messiânico, por que ir embora se ele não 

gostaria que,? por que voltar? " ( Comentário ao Evangelho de João [repr .; Grand 

Rapids: Kregel, 1978], 875). 

Com Sua visão onisciente nos corações dos homens (cf. 1: 47-48; 2: 24-25; 4: 17-18.; 

6:64; 21:17; 12:25 Matt; Lucas 05:22; 6 : 8), Jesus sabia que os discípulos . quis 

questionar a Ele que procure aliviar sua ignorância e confortá-los em sua tristeza, 

Jesus lhes disse: "Você está a deliberar em conjunto sobre isso, que eu disse:" Um 

pouco, e você não vai me ver, e outra vez um pouco, e você vai ver-me '? " O Senhor 

tomou a iniciativa e mudou-se para confortar os discípulos, respondendo às suas 

perguntas não formuladas. Sua ação é uma reminiscência das palavras de Deus, através 

do profeta Isaías: "Ele também acontecerá que, antes de clamarem eles, eu responderei; e 

enquanto eles ainda falando, eu os ouvirei" (Isaías 65:24.). 

A parábola ilustrativa 

Verdade, em verdade eu vos digo, que você vai chorar e lamentar, 

mas o mundo se alegrará; você vai se lamentar, mas a vossa 

tristeza se converterá em alegria. Sempre que uma mulher está em 

trabalho de parto ela tem dor, porque chegada a sua hora; mas 

quando ela dá à luz a criança, já não se lembra da aflição, porque 

a alegria que uma criança tenha nascido para o mundo. Portanto, 

você também tem dor agora; mas eu vos tornarei a ver, e seu 

coração se alegrará, e ninguém vai tirar a vossa alegria longe de 
você. (16: 20-22) 

A frase solene amém amém (verdadeiramente, verdadeiramente) ressalta a 

importância de que o Senhor estava prestes a dizer para os discípulos (cf. v 23; 1:51; 3:. 

3,5,11; 5: 19,24,25 ; 6: 26,32,47,53; 8: 34,51,58; 10: 1,7; 12:24; 13: 16,20, 21,38; 14:12; 

21:18). Os seguidores de Jesus em breve iria chorar e lamentar sobre sua morte (cf. 

20:11; Lucas 24: 17-21), mas o mundo, os líderes judeus, ea nação apóstata que tão 

radicalmente contra Ele iria se alegrar. 

Mas a alegria "inimigos de Cristo sobre a Sua morte seria de curta duração. Os líderes 

judeus haviam prometido zombeteiramente a acreditar em Jesus se Ele desceu da cruz 

(Mat. 27:42). Mas quando Ele fez o milagre muito maior de ressuscitar dos mortos, eles 

se recusaram a acreditar. Em vez disso, eles rapidamente preparou uma conspiração para 



encobrir a ressurreição, subornar os soldados para espalhar a mentira de que o corpo de 

Jesus tinha sido roubado enquanto eles estavam dormindo (Mat. 28: 11-15). Em seguida, 

os líderes judeus tentou desesperAdãoente, mas inutilmente, para suprimir os apóstolos 

de pregar a ressurreição (Atos 4: 1-21; 5: 17-18,27-42). 

Enquanto a alegria do mundo sobre a morte de Cristo se voltaria para desânimo, 

justamente o oposto seria o caso com os discípulos. Seu sofrimento, Jesus garantiu-

lhes, será transformado em alegria. O Senhor não estava dizendo que o evento que 

causa a sua tristeza seria substituído por um evento produzindo alegria, mas, sim, que o 

mesmo evento (a cruz) que causou o seu pranto seria a causa de sua alegria As sombras 

escuras da tristeza e dor expressos pela cruz fugiu antes que a luz brilhante e glorioso da 

ressurreição e da vinda do Espírito no dia de Pentecostes (Atos 2: 4-47). Essa luz também 

fez com que os discípulos para ver a cruz em sua perspectiva correta, tornando-se uma 

fonte inesgotável de alegria para eles (cf. v 22;. Atos 13:52). Como Paulo exultou: "Mas 

longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o 

mundo está crucificado para mim e eu para o mundo" (Gl. 6:14). A cruz é fundamental 

para toda a alegria cristã, porque é a base da redenção. 

Um exemplo vivo de um evento que, inicialmente, provoca dor, mas em última análise, 

traz alegria é o parto. A realidade que uma mulher em trabalho de parto ... ... tem 

dor decorre da maldição edênico que Deus pronunciou na véspera no rescaldo da 

queda. Gênesis 3:16 registra que "à mulher [Deus] disse: 'Eu multiplicarei grandemente 

a dor no parto, na dor darás à luz filhos'" (cf. Sl. 48: 6; Isa. 13: 8; 21 : 3; 26:17; Jer 04:31; 

06:24; 22:23; 49:24; 50:43; Mic 4:... 9-10; 1 Tessalonicenses 5: 3). No entanto, depois 

que uma mulher dá à luz a criança, já não se lembra da aflição que ela passou. A 

intensaangústia e sofrimento do trabalho ao dar à luz desaparece em face da alegria 

consumindo que uma criança tenha nascido para o mundo. 

Da mesma forma que os discípulos têm dor a curto prazo, eles podem se consolar com a 

promessa do Senhor, eu vou te ver de novo, e seu coração se alegrará. Nos versículos 

16 e 19 Jesus falou dos discípulos de vê-lo; aqui Disse-lhes que Ele vai vê-los. Seu 

conhecimento dos crentes é mais importante do que e fundamental para o seu 

conhecimento de Deus. "Você veio para conhecer a Deus", escreveu Paulo, "ou melhor, 

sendo conhecidos por Deus" (Gal. 4: 9). A realidade que ninguém vai tirar dos 

discípulos alegria longe de lhes indica que mais do que apenas ver Jesus depois da 

ressurreição está em vista, uma vez que durou apenas 40 dias. A referência do Senhor, 

como mencionado acima, é a vinda do Espírito no dia de Pentecostes para habitá-los 

permanentemente. A alegria dos discípulos produzido pelo Espírito (Gl 5:22; Rm 14:17; 

1 Tessalonicenses 1:... 6) seria permanente. Nada pode desfazer a obra da graça operou 

na vida dos crentes através do poder da cruz. 

A Santíssima Promise 

"Naquele dia, você não vai questionar-me sobre qualquer coisa 

verdade, em verdade vos digo que, se pedirdes ao Pai alguma 

coisa em meu nome, Ele vai dar a você Até agora vocês pediram 

nada em meu nome..; perguntar e você receberá, para que a vossa 

alegria seja completa. " (16: 23-24) 



No dia em que os discípulos ver novamente o Senhor (v. 23), e sua tristeza se transforma 

em alegria, eles não vão questionar a Ele sobre qualquer coisa. Isso sugere ainda que 

o dia não pode ser a ressurreição (cf. a discussão do v. 16, supra ). Os discípulos, sem 

dúvida, fez muitas perguntas durante os quarenta dias entre a ressurreição ea ascensão de 

que o Senhor gastos "falando das coisas concernentes ao reino de Deus" (Atos 1: 3; uma 

de suas perguntas é registrado no v. 6). Mas, depois da vinda do Espírito Santo no dia de 

Pentecostes, eles deixariam de questionar Jesus. 

Obviamente Jesus, depois de ter subido ao céu, não seria mais fisicamente presente para 

eles a questão. Mas, mais significativamente, os discípulos têm o Espírito Santo habita 

em como seu professor verdade residente. Jesus tinha acabado de dizer-lhes: "Quando 

Ele, o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade, pois Ele não falará por 

sua própria iniciativa, mas o que Ele ouve, Ele falará, e Ele revelará para você o que há 

de vir "(v 13;. cf. 14:26). Em sua primeira epístola João escreveu: 

Mas você tem a unção do Santo, e todos vocês sabem .... Quanto a vós, a unção que vós 

recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine; mas 

como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é uma mentira, e assim 

como ela vos ensinou, você permanecer nele. (1 João 2: 20,27). 

Os discípulos iria finalmente entender por que Jesus teve que morrer (cf. Lucas 9: 44-45), sua 

relação com o Pai seja esclarecido (cf. João 14: 8-9), e eles iriam perceber por que razão foi 

a sua vantagem para ele ir embora e enviar o Espírito (João 16: 7). Tudo isso clarificação da 

cruz e da ressurreição pelo Espírito Santo está contida no resto do inspirado Novo 

Testamento. 

A frase verdadeiramente, verdadeiramente introduz outra importante verdade (cf. a 

discussão de v.20 acima); ou seja, que se os discípulos pedir ao Pai alguma coisa 

em nome de Cristo, Ele [o pai] vai dar para eles. Esta é a terceira vez naquela noite que 

o Senhor afirmou que a verdade (cf. 14:13; 15:16), sublinhando a sua imensa 

importância. Como se observa na exposição de 14: 13-14 no capítulo 9 deste volume, a 

orar em nome de Jesus é não usar seu nome como uma fórmula, ritualisticamente tacheada 

no final de uma oração para garantir o seu sucesso. Pelo contrário, é para orar por aquilo 

que é consistente com a pessoa e vontade de Cristo, e afirmar sua completa dependência 

dEle para suprir todas as necessidades, com o objetivo de que Ele seja glorificado na 

resposta. Essa oração era novo para os discípulos, que até esse ponto tinha pediu nada 

em Jesus ' nome. Eles tinham ou pediram o próprio Jesus, ou orou ao Pai. Mas agora 

Jesus exortou-os, Peça e você receberá, em seguida, acrescentou a bendita 

promessa para que a vossa alegria seja completa. respondeu a oração, com base na obra 

consumada de Jesus Cristo e pulando de uma vida obediente (15: 10-11 ), é uma força 

poderosa para transformar a tristeza em alegria. 

Mesmo em face de seus próprios sofrimentos inimagináveis, Jesus compassivamente 

rebateu a ansiedade de seus discípulos com conforto e esperança. Ele prometeu-lhes que 

a dor do momento resultaria em sua profunda alegria; e também assegurou-lhes que, 

embora ele estava indo embora, eles veriam novamente, logo na chegada do Espírito 

Santo. Embora Ele em breve subir para o Pai, Ele estaria com eles "sempre, até o fim dos 

tempos" (Mat. 28:20). 



 

61. Três Virtudes dos Cardeais cristãos 

(João 16: 25-33) 

"Estas coisas vos tenho dito para você em linguagem figurada; 

uma hora vem, quando eu não vou mais falar com você em 

linguagem figurada, mas irá dizer-lhe claramente do Pai Naquele 

dia pedireis em meu nome, e eu faço. Não digo que vou solicitar 

do Pai em seu nome;. para o próprio Pai vos ama, porque você 

amou-me e ter acreditado que eu saí do Pai Saí do Pai e vim ao 

mundo ; Eu estou deixando o mundo novamente e vou para o Pai 

". Seus discípulos disseram: "Eis, agora Você está falando 

claramente e não estiver usando uma figura de linguagem Agora 

sabemos que Você sabe todas as coisas, e não têm necessidade 

para qualquer um a questionar Você;. Por isso cremos que saíste 

de Deus. " Jesus respondeu-lhes: "Vocês acreditam agora Eis que 

vem a hora, e já chegou, para você ser dispersos, cada um à sua 

própria casa, e para deixar-me sozinho,? E ainda assim eu não 

estou só, porque o Pai está comigo Estas coisas vos tenho dito, 

para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições, mas tende 
bom ânimo;.. Eu venci o mundo ". (16: 25-33) 

Porque Deus é o Deus da verdade (Ex. 34: 6; 2 Sm 07:28.) Que não pode mentir (Tito 1: 

2; Hb 6:18.), Segue-se que a Sua Palavra também é verdadeiro e livre de error- sendo 

absolutamente certo em todos os comandos e preciso em tudo o que descreve (Sl 119:. 

142; João 17:17). É verdade, não só quando se trate de questões espirituais e morais, mas 

também em matéria de ciência e história. O Deus que criou o universo (Gênesis 1: 1; Atos 

17: 24-25) e que orquestra história humana para os Seus propósitos (Isa. 46:10; Atos 

17:26) é o mesmo Deus que se revelou na Escrituras. Há, portanto, um campo unificado 

de conhecimento entre a revelação geral do Deus Criador encontrados no mundo natural 

(cf. Sl. 19: 1-6) e a revelação de Seu plano de salvação e julgamento encontrada na Bíblia 

(cf. Ps . 19: 7-10). Porque Deus é o seu autor, a Sua Palavra revela Sua perfeição e carrega 

a Sua autoridade, o que significa que a verdade que ela revela é absoluta. 

Mas o pós-modernismo rejeita esse conceito. Um dos legados do racionalismo trabalhada 

pelos filósofos do Iluminismo foi a divisão artificial do reino da verdade em duas esferas 

completamente distintas.Por um lado, é o mundo dos fatos, de objetivo, de conhecimento 

público que é vinculativo para todos e é verificável racionalmente Por outro lado é o reino 

dos valores, que vistas pós-modernismo como assuntos particulares, subjetivas de 

preferência pessoal, não necessariamente racional nem verificável. O antigo reino 

engloba ciência, história, ea razão humana autônoma. Religião, a moral e as artes são 

relegados para o domínio privado de valores; eles são vistos como nada mais do que 

preferências culturalmente condicionados, sem direito a ser considerado objetivo ou 

universalmente vinculativo. 

Este ponto de vista dividida de verdade criou uma esquizofrenia intelectual profundo no 

homem moderno. Naturalismo científico diz que ele não é nada mais do que uma máquina 

bioquímica sofisticado, com uma mente que não é nada mais do que um "três quilos de 



computador feito de carne", como disse um cientista. Mas essa noção não encontra 

ressonância na mente humana, porque os homens são feitos à imagem de Deus, e não 

pode viver de modo coerente com uma visão mecanicista materialista tal de si 

mesmos. Eles não podem deixar de se comportar como se as pessoas têm valor e 

dignidade, bem como a liberdade de fazer escolhas, mesmo que tais crenças contradizem 

sua visão de mundo naturalista. Como Nancy Pearcey explica, 

O dilema pós-moderna pode ser resumida dizendo que a ética depende da realidade de 

algo que a ciência materialista declarou ser irreal ... . Essa é a tragédia da era pós-

moderna: As coisas que mais importam na liberdade de vida e dignidade significando e 

significado-foram reduzidos a nada, mas ficções úteis. Wishful thinking. Misticismo 

irracional. ( total Verdade [Wheaton: Crossway, 2005], 107.110 em itálico no original.). 

A consequência de tudo isso é um mundo sombrio de desesperança e desespero. As 

pessoas anseiam por muito significado, sentido e propósito em suas vidas que sua visão 

de mundo não pode lhes oferecer.Como resultado, eles recorrem a irracionais "saltos de 

fé", procurando desesperAdãoente por alguma experiência, sentimento, intuição, ou idéia 

para acreditar e para viver, para dar-lhes esperança e significado. Mas todos eles 

conseguem fazer é cortando fora de si "cisternas rotas, que não retêm as águas" (Jer. 

2:13). Os prazeres do mundo que buscam incansavelmente nunca pode satisfazê-los (cf. 

Ecl. 2: 1-26). A esperança real, a experiência do amor genuíno, e um verdadeiro senso de 

propósito na vida vem somente através de acreditar em "o evangelho da glória do Deus 

bendito" (1 Tim. 1:11). 

Fé, esperança e amor são, portanto, fundamental para a fé cristã. É que a tríade de virtudes 

cristãs (cf. 1 Coríntios 13:13; 1 Tessalonicenses 1:.. 3; 5: 8), que está na base das palavras 

de encerramento de tempo ensinamento final do Senhor Jesus Cristo com seus 

discípulos. Como Ele continuou a confortar os discípulos, Jesus garantiu-lhes que o amor 

do Pai por eles, reforçou a sua fé flacidez, e estendeu a esperança de sua vitória final sobre 

os ensaios e atribulações que enfrentariam. 

Amar 

"Estas coisas vos tenho dito para você em linguagem figurada; 

uma hora vem, quando eu não vou mais falar com você em 

linguagem figurada, mas irá dizer-lhe claramente do Pai Naquele 

dia pedireis em meu nome, e eu faço. Não digo que vou solicitar 

do Pai em seu nome;. para o próprio Pai vos ama, porque você 

me amou " (16: 25-27a) 

Durante seu tempo com Jesus, os discípulos tinham muitas vezes não conseguiu entendê-

Lo. Várias ilustrações fazer este ponto. Em uma ocasião, depois que Ele lhes disse que 

"não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso 

contamina o homem" (Mat. 15:11), "Pedro", falando para o resto ", disse-lhe:" Explique-

nos a parábola '"(v. 15). Isso levou a repreensão do Senhor, "Você ainda está com falta 

de entendimento também?" (V. 16). Mateus 16 registra outro exemplo de sua 

incompreensão. Nessa ocasião, "os discípulos aproximaram-se do outro lado do mar, mas 

eles haviam esquecido de levar pão", um descuido que fez com que eles entendam mal 

advertência de Jesus: "Cuidado e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus" 

(vv. 5-6). Falta o ponto inteiramente ", eles começaram a discutir isso entre si, dizendo:" 



Ele disse isso porque nós não trouxemos pão '"(v. 7). Repreendendo-os para a sua 

obtusidade, Jesus disse-lhes: 

Vocês, homens de pouca fé, por que discutir entre vós que você não tem pão? Você ainda 

não entender ou lembrar os cinco pães para os cinco mil, e como cestas muitos completa 

você pegou? Nem dos sete pães para os quatro mil, e de quantos cestos completa você 

pegou? Como é que você não entende que eu não falar com você a respeito do pão? Mas 

cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. (Vv. 8-11) 

Foi só então que eles "entenderam que Ele não disse para ter cuidado com o fermento do pão, 

mas da doutrina dos fariseus e saduceus" (v. 12). 

Novamente ", como eles estavam descendo do monte [após a transfiguração], Ele deu [a 

Pedro, Tiago e João] ordens de não se relacionar com ninguém o que tinham visto, até 

que o Filho do Homem ressuscitou dos mortos. Eles apoderou-se que a declaração, 

discutindo uns com os outros o que ressuscitar dos mortos significava "(Marcos 9: 9-

10). Falando de sua morte iminente, Jesus disse aos discípulos: "O Filho do Homem vai 

ser entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, e quando ele foi morto, ele 

ressuscitará três dias depois" (Marcos 9: 31). Mas, normalmente, "eles não entendiam esta 

declaração, e eles estavam com medo de pedir a Ele" (v. 32). 

Mais cedo no evangelho de João, há um outro momento em que os discípulos não 

conseguiram compreender o significado da declaração do Senhor. Ele disse: "Destruí este 

templo, e em três dias eu o levantarei" (João 2:19). Não foi até Jesus "foi ressuscitado 

dentre os mortos [que] os Seus discípulos lembraram-se de que Ele disse isso, e ... creram 

na Escritura e na palavra que Jesus tinha falado" (v 22)..Além disso, eles não conseguiram 

entender o significado da entrada triunfal ", mas quando Jesus foi glorificado, então se 

lembraram de que isto estava escrito dele, e que eles haviam feito essas coisas para ele" 

(João 0:16). Apenas alguns momentos anteriores nessa mesma noite, os discípulos tinham 

sido confundido por Jesus declarações "," Um pouco, e você não vai me ver; e outra vez 

um pouco, e você vai ver-me ", e," porque eu .? ir para o Pai '"Então, eles estavam 

dizendo:" Que é isso que Ele diz: Um pouco' Nós não sabemos o que Ele está falando 

"(16: 17-18). 

Em algumas ocasiões inicial falta de compreensão dos discípulos era devido ao fato de 

que o Senhor tinha falado com eles em linguagem figurada . Paroimia (linguagem 

figurada) refere-se a velada, apontou, enigmáticos, enigmático provérbios-afirmações de 

que o significado não é imediatamente aparente, mas deve ser diligentemente procurou 

para fora. O objetivo de tais ditos era judgmentally e misericordiosamente (cf. Lucas 12: 

47-48) velar a verdade dos incrédulos, que são cegos espiritualmente, como resultado de 

sua própria incredulidade e rebelião (cf. Mt 15:14; 23.: 16-26; João 9:. 39-41; Ef 2: 1-

3). Quando os discípulos perguntaram-Lhe: "Por que lhes falas em parábolas?" (Mat. 

13:10), Jesus respondeu: 

Para você que foi concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes 

foi concedido. Por que tem, dar-lhe mais será dado, e terá em abundância; mas quem não 

tem, até aquilo que tem lhe será tirado dele. Portanto eu lhes falo em parábolas; porque 

enquanto vendo, não vêem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Em seu caso, a 

profecia de Isaías está sendo cumprida, que diz: "Você vai continuar a audiência, mas não 

vai entender, você vai continuar a ver, mas não vai perceber, porque o coração deste povo 



tornou-se monótona, com os ouvidos eles quase não ouvir, e eles fecharam os olhos, caso 

contrário eles iriam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entenda com o coração e 

retorno, e eu os cure. " (Vv 11-15;.. Cf. vv 34-35) 

Até mesmo os discípulos, como mencionado acima, não conseguiu entender muito do 

ensinamento de Jesus até que Ele explicou a eles (cf. Mt 13:. 36-43). Foi só depois da morte 

de Cristo e da vinda do Espírito que as coisas difíceis para os discípulos a entender durante a 

sua vida tornou-se claro. Eles realmente entendido ministério e ensinamentos de Jesus melhor 

então do que tinham quando Ele estava com eles. Em seu ministério pós-Pentecostes Espírito-

poderes, que se desenrolou os ensinamentos de Cristo e expôs as ricas verdades de Sua pessoa 

e obra. 

Então Jesus lhes prometeu que uma hora estava chegando quando Ele já não falar 

com eles em linguagem figurada. Os discípulos, antes da cruz, não foram capazes de 

compreender plenamente o significado profundo da obra do Filho de redenção. Nem eles 

compreender a profundidade do amor do Pai expresso em enviar o filho para morrer como 

um sacrifício pelo pecado (veja a discussão sobre 16:12 no capítulo 18 deste 

volume). Mas, nesse futuro hora (a vinda do Espírito no dia de Pentecostes), o véu seria 

levantado e Jesus iria dizer- lhes claramente do Pai. Os discípulos iria entender melhor 

a relação de Jesus com o Pai (cf. Mat. 11:27 ; João 1: 1-2,18; 3:35; 5: 17-20,36-37,43; 6: 

27,46,57; 8: 16-19,28,38,42, 54; 10: 15,17-18,25,30,38; 12: 49-50; 13: 1; 14: 6-

12,20,28,31; 15: 9-10,15; 16:15, 17: 5, 21,24-25; 20,21) e o amor do Pai por eles (cf. João 

14:21, 23; 16:27; Rom. 5: 8; 8:15; Gal. 4:. 6; Hebreus 1: 1-3; 1 João 3: 1; 04:10). 

Naquele dia, Jesus prometeu, você vai pedir em meu nome, e eu não digo a você que 

eu vou solicitar do Pai em seu nome; para o próprio Pai vos ama, porque você me 

amou. Essa declaração esclarece o que significa orar em Jesus ' nome (cf. as exposições 

de 14: 13-14; 15:16 e 16: 23-24 nos capítulos anteriores deste volume). Isso não significa 

que os crentes pedir a Jesus para solicitação do Pai em seu nome, como se o Pai eram 

indiferentes às suas solicitações. Se isso fosse tudo que orar em nome de Jesus 

significava, seria um privilégio inestimável. Mas o privilégio completo crentes têm é a de 

fazer seus pedidos diretamente ao Pai de acordo com a vontade do Filho. Eles têm esse 

privilégio, porque o próprio Pai ama -los, porque eles amaram Cristo-amor que eles 

demonstram através de sua obediência a Ele (João 3:36; 14:. 21,23; Hebreus 5: 9; Tiago 

2: 14-26 ; 1 Pedro 1: 1-2 Para uma discussão aprofundada da relação de obediência à fé 

salvadora, ver meus livros. O Evangelho Segundo Jesus,rev ed [Grand Rapids: 

Zondervan, 1994], e.. O Evangelho Segundo o Apóstolos [Nashville: Tomé Nelson, 

1993,2000]). 

Uma das falsidades horrendas do catolicismo romano é que Deus é indiferente e cruel, 

Jesus está comprometida com a justiça, mas Maria é compassivo, como são os santos 

menores. Assim, para recorrer a eles é o melhor. Isso é uma mentira, uma vez que os 

crentes têm acesso direto a seu Pai, que os ama, porque eles estão em Jesus Cristo (1 João 

4: 10,19), que também ama-los perfeitamente (João 13: 1). De acordo com Paulo, é "em 

Cristo Jesus, nosso Senhor, em quem temos ousadia e acesso em confiança, pela nossa fé 

nele ... porque por ele ambos temos acesso em um só Espírito ao Pai" (Ef 3: 11-12; 2:18) 

.O autor de Hebreus exortou seus leitores, 

Portanto, uma vez que temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o 

Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Para não temos um sumo 



sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas Aquele que foi tentado 

em todas as coisas como nós somos, mas sem pecado. Portanto, vamos aproximar-nos 

com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e acharmos 

graça para socorro em ocasião oportuna. (Heb. 4: 14-16) 

  

Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, 

pelo novo e vivo caminho que Ele inaugurou para nós através do véu, isto é, pela sua 

carne, e uma vez que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos 

com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má 

consciência, eo corpo lavado com água pura. (Heb. 10: 19-22) 

O rasgar do véu em frente ao Santo dos Santos (Mat. 27:51) simbolizava que o caminho para 

a presença de Deus está aberta através da morte de Cristo. 

A doutrina bíblica do sacerdócio de todos os crentes (1 Pedro 2: 9; Ap 1: 6) elimina a 

necessidade de passar por intermediários-como Maria, os santos, ou humanos sacerdotes-

obter acesso ao Pai. O grande reformador Martinho Lutero agredido a falsificação 

Roman, quando escreveu: "Ele diz em 1 Pedro 2: 9:" Vós sois a geração eleita, o 

sacerdócio real, e um reino sacerdotal ". Segue-se que todos nós que somos cristãos 

também são sacerdotes "(" O Pagan Servidão da Igreja ", em João Dillenberger.Mzr- tin 

Luther: Seleções de seus escritos [Garden City, NY: Anchor, 1961], 345). Para que os 

cristãos têm acesso sacerdotal direto para o Pai não significa, contudo, evitar a 

necessidade de intercessão de Cristo em seu nome como seu grande Sumo Sacerdote (Isa 

53:12; Rom. 8:34; 7:25 Heb;. Cf. 1. João 2: 1-2). 

Como observado acima, o motivo do Pai por permitir que os crentes acesso a ele é que 

ele ama -los. ama traduz uma forma do verbo phileo , que é o amor de fundo, cuidar 

afeto. É o amor de emoção, o que é consistente com ágape , que é o amor da 

vontade. phileo descreve o amor dos pais por seus filhos e os filhos de seus pais (Mat. 

10:37) e de amigos para o outro (João 11: 3,36). Deus ama ( ágape ) pecadores (João 

3:16), mas expressa um carinho especial, paternal ( phileo ) para Seus filhos-tanto que 

Ele enviou Seu Filho para morrer como sacrifício pelos seus pecados (5 Rom:. 8; 1 João 

4: 9-10). Por causa do que eles podem corajosamente e sem medo entrar em Sua presença 

em total confiança, como crianças para as quais Ele se importa profundamente (cf. Rm 

8,15; Gl 4.. 6). 

Fé 

e creram que eu vim do Pai. Saí do Pai e vim ao mundo; Eu estou 

deixando o mundo de novo e vou para o Pai. "Seus discípulos 

disseram:" Eis que agora Você está falando claramente e não 

estiver usando uma figura de linguagem. Agora sabemos que Você 

sabe todas as coisas, e não têm necessidade para qualquer um a 

questionar Você; Por isso cremos que saíste de Deus. "Jesus 

respondeu-lhes:" Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, 

para você ser dispersos, cada um à sua própria casa, e para 

deixar-me sozinho; e ainda assim eu não estou só, porque o Pai 
está comigo. (16: 27b-32) 



Apesar de tudo o que o pessimismo ou o ceticismo que possa ter sobre a verdade última, 

todas as pessoas exercem uma grande medida da fé humana nos assuntos mundanos da 

vida cotidiana. As pessoas confiam em que os alimentos que comemos, a água que bebem, 

e os remédios de que tomar é seguro, que os aviões que eles embarquem não deixará de 

funcionar durante o voo, ou terra na cidade errada, e que as casas em que vivem não vai 

de repente entrar em colapso. Em um nível mais elevado, as pessoas acreditam no amor, 

eles próprios, dinheiro ou até mesmo em uma espécie de nebulosa poder 

superior.Declaração vaga de Oliver Wendell Holmes, "É a fé em algo e entusiasmo por 

algo que vale a pena viver", é o credo frágil de muitos, se não a maioria, nesta cultura. 

Mas em contraste com tal estupidez sem rumo e sem conteúdo, a fé do crente está 

firmemente enraizada no amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo e registrado 

nas Escrituras. As palavras do Senhor Saí do Pai e vim ao mundo expressam as 

doutrinas centrais da fé cristã. Que Ele veio do Pai (cf. Mt 10:40; Marcos 9:37; João 4:34; 

5:. 24,30; 6: 38,39,44; 7: 29,33; 08:26, 29; 9: 4; 12:44; 13:20; 16: 5; 17: 18,21,23) afirma 

a divindade de Cristo (João 1: 1,14), e para além de abraçar essa doutrina, ninguém pode 

ser salvo . (Para uma defesa da divindade de Cristo, ver João 11/01 [Chicago: Moody, 

2006], caps 1,15.). Jesus advertiu aqueles que o rejeitaram ", Por isso eu vos disse que 

morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que Eu sou Ele [ie, o Senhor do 

Antigo Testamento;. Cf. Ex 03:14] você vai morrer em vossos pecados "(João 8:24). Para 

rejeitar a verdade bíblica de que Jesus Cristo é Deus em carne humana é acreditar em 

outro evangelho falso e condenatório (1 Gal: 6-9.). É para ser enganado por Satanás e 

"desviaram da simplicidade e pureza de devoção a Cristo" (2 Cor. 11: 3) e de acreditar 

em "um outro Jesus" a quem os apóstolos não pregaram (v. 4). Em sua primeira epístola 

João escreveu: 

Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o 

que nega o Pai eo Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai; aquele que confessa 

o Filho, tem também o Pai .... todo espírito que não confessa a Jesus não procede de 

Deus. (1 João 2: 22-23; 4: 3) 

Em sua segunda epístola do apóstolo acrescentou: "Porque muitos enganadores têm saído 

pelo mundo, aqueles que não reconhecem Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador eo 

anticristo" (2 João 7). A igreja é a de não abraçar aqueles que propagam tais ensino herético: 

Qualquer um que vai longe demais, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem 

Deus; aquele que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai eo Filho. Se alguém vem 

ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, e não dar-lhe uma 

saudação; para quem o saúda participa de suas más obras. (Vv. 9-11) 

Em contraste com os discípulos, as autoridades judaicas veementemente se recusou a 

acreditar que Jesus foi enviado pelo Pai (cf. João 8:14; 9:29) e colocou-se sob o julgamento 

de Deus. 

A razão pela qual Cristo veio ao mundo foi para fazer o trabalho de resgate. Antes de seu 

nascimento, o anjo disse a seu pai terreno, José, "[Maria] dará à luz um filho e lhe porás 

o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados" (Mt 01:21).. O Senhor 

definiu a sua missão, quando disse: "O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava 

perdido" (Lucas 9:10), e "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir 

e dar a sua vida em resgate por muitos "(Mat. 20:28). Poucos dias anteriores à data da 



entrada triunfal de Jesus tinha dito: "Agora a minha alma está perturbada; e que direi: 

'Pai, salva-me desta hora" Mas para este fim Eu vim para esta hora .... eu? não vim para 

julgar o mundo, mas para salvar o mundo "(João 12: 27,47). 

O resto do Novo Testamento reafirma a verdade que Cristo veio para redimir os pecadores 

perdidos. João escreveu: "Por isso o amor de Deus se manifestou em nós, que Deus 

enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele .... Nós 

vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo "(1 

João 4: 9,14). "É uma declaração de confiança, aceitação plena merecedores", afirmou 

Paulo ", que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores" (1 Tim. 1:15). Aos 

Gálatas, ele escreveu: "Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu 

Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que Ele possa remir os que estavam sob 

a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos "(Gal. 4: 4-5). 

A declaração do Senhor, eu estou deixando o mundo de novo e vou para o 

Pai, completa um resumo extremamente concisa do evangelho no versículo 28. Jesus, o 

Filho de Deus, foi enviado ao mundo pelo Pai para realizar a obra da redenção, e tendo 

feito isso, voltou ao seu lugar de glória com o Pai. Jesus desejava voltar para o Pai, e 

muitas vezes falou dele (por exemplo, João 07:33; 14: 12,28; 16: 5,10; 17: 11,13; cf. 13: 

3). 

Os discípulos resposta, "Lo, agora Você está falando claramente e não estiver usando 

uma figura de linguagem," sugere que, finalmente, eles estavam começando a 

entender. O plano da redenção foi ficando claro; o tempo em que o Senhor iria 

falar claramente a eles (veja a discussão sobre v. 25 acima) estava se aproximando. Ele 

já tinha falado com eles de Sua origem, sua missão, seu retorno ao Pai, o amor do Pai por 

eles, e seu acesso a ele. Jesus tinha feito isso diretamente e sem usar uma figura de 

linguagem. Sua afirmação confiante, agora sabemos que o Senhor sabe todas as 

coisas, e não têm necessidade para qualquer um a questionar Você; Por isso cremos 

que saíste de Deus, é muito mais do que uma afirmação de sua apreciação para o 

ensinamento do Senhor. Não é nada menos do que uma afirmação plena da onisciência 

de Cristo e, portanto, sua divindade. Ela representa o ápice do reconhecimento de Jesus 

dos discípulos como um membro da Trindade. 

Ainda noção ousada dos discípulos que todas as perguntas foram respondidas era 

prematuro, uma vez que a revelação completa da pessoa e da obra de Cristo esperavam a 

vinda do Espírito no dia de Pentecostes. João Calvin observa: "Os discípulos certamente 

ainda não entender completamente o que Cristo tinha dito, mas, embora eles ainda não 

eram capazes disso, o simples cheiro de renová-la eles" (João, Encruzilhada do clássico 

Comentários [Wheaton: Crossway de 1994 ], 386). William Hendriksen acrescenta: 

A luz está brilhando agora, com mais intensidade, talvez, do que nunca. Dentro de 

algumas horas será obscurecido mais uma vez. No entanto, a confissão que é feito aqui 

permanecerá no reino do subconsciente, até que pouco a pouco, quando o Senhor se 

coloca em triunfo do túmulo e (um pouco mais tarde) derrama seu Espírito, ele vai dar o 

fruto de calma e garantia firme, e esta fruta vai respeitar sempre. ( Novo 

Testamento Comentário: O Evangelho de João, vol 2. [Grand Rapids: Baker, 1954], 340) 

Sabendo seus corações, Jesus respondeu-lhes: "Vocês acreditam agora" questão 

pungente do Senhor ressaltou que a fé dos discípulos, embora verdadeira (cf. 17: 8), ainda 



era imaturo. A triste realidade é que apenas algumas horas mais tarde, todos iriam 

abandonar Ele e sejam dispersos, cada um à sua própria casa, e ... deixe -

Lo sozinho (Matt 26:56; cf. v 31; Zc 13:... 7 ). Mas depois veio o espírito, os discípulos 

corajosamente proclamar a verdade sobre Jesus Cristo (por exemplo, Atos 2: 22-36; 3: 

12-26), apesar da feroz oposição (por exemplo, Atos 4: 1-21; 5: 17-40 ). 

Embora os discípulos iria deixar a Ele só, Jesus seria não estar sozinho em tudo, porque 

o Pai estava sempre com Ele (cf. 8,29) -exceto quando Ele estava levando o pecado na 

cruz. A realidade que Deus "fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, para 

que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo" (2 Cor. 5:21), fez com que Jesus gritar: 

"Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? "(Mat. 27:46). Naquele momento, "o 

Senhor agradou moê-lo" porque ele era "tornar [ndo] a si mesmo como uma oferta pela 

culpa" (Is. 53:10). Assim, "Ele mesmo levou o pecado de muitos, e pelos transgressores 

intercedeu" (12 v.) De tal forma que muitos têm sido justificadas porque Ele pagou o 

preço por suas iniqüidades (v. 11). 

Esperança 

Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No 

mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo; Eu venci o 
mundo. (16:33) 

Compreender o amor de Deus e colocando sua fé nele-Os coisas de que Cristo tinha 

apenas falado com os discípulos-traz paz , apesar da hostilidade do mundo e do 

implacável tribulação que ele traz. Estas palavras foram ditas apenas uma noite depois 

de nosso Senhor tinha dito aos discípulos como muita tribulação não era para ser no 

mundo antes de seu retorno: 

E Ele disse: "Veja por que você não está enganado;". O tempo está próximo "para muitos 

virão em meu nome, dizendo: 'Eu sou Ele', e, Não vá atrás deles Quando ouvirdes falar 

de guerras e tumultos, não vos assusteis;. Para estas coisas devem ocorrer primeiro, mas 

o fim não segue imediatamente "Então Ele continuou, dizendo-lhes:" Porquanto se 

levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, e em 

vários lugares pragas e fomes, e haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do 

céu Mas antes de todas essas coisas, e quando impuserem as mãos sobre você e vos 

perseguirão, entregando-vos. . às sinagogas e aos cárceres, levando-o à presença de reis 

e governadores, por causa do meu nome Ele vai levar a uma oportunidade para o seu 

testemunho Então, faça-se suas mentes não se preparar com antecedência para se 

defender;. para eu lhe darei a palavra e sabedoria que nenhum dos seus adversários será 

capaz de resistir ou refutar. Mas você vai ser traído até pelos pais, irmãos, parentes e 

amigos, e eles vão colocar alguns de vocês até a morte, e sereis odiados de todos por 

causa do meu nome. No entanto, não um fio de cabelo da vossa cabeça. Pela vossa 

constância que você vai ganhar suas vidas. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de 

exércitos, então reconhecer que sua desolação está próximo. Então, os que estiverem na 

Judeia fujam para os montes, e aqueles que estão no meio da cidade deve sair, e aqueles 

que estão no país não deve entrar na cidade; porque estes são dias de vingança, para que 

todas as coisas que estão escritas serão cumpridas. Ai das que estiverem grávidas e das 

que estão amamentando bebês naqueles dias; pois haverá grande aflição na terra e ira 

contra este povo; e eles vão cair pelo fio da espada e serão levados cativos para todas as 



nações; . e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se 

completem "(Lucas 21: 8-24) 

Ainda assim, em meio a tudo isso, os crentes vão desfrutar divina paz. Isso é motivo mais 

do que suficiente para tomar coragem e ter esperança. A esperança do crente está no 

Senhor (31:24 Pss; 38:15; 39: 7.; 42: 5,11; 43: 5; 62: 5; 71: 5; 130: 7; 146: 5; Lam. 03:24; 

1 Tm 1: 1), a Sua Palavra (Salmos 119:.. 49; 130: 5; Rom. 15: 4), a salvação que Ele 

oferece (Sl 119:.. 166; Ef 1:18; 4 : 4; Tt 1: 2), e para a glória eterna que espera no céu 

(Col. 1:. 5,27; 1 Tessalonicenses 5: 8). Essa esperança é possível porque Jesus 

Cristo venceu o mundo e conquistou o pecado (João 1:29; Heb 1:. 3; 9: 26,28; 1 Pedro 

2:24; 1 João 3: 5; Apocalipse 1: 5 ), a morte (João 14:19; 1 Cor. 15:. 26,54-55; 2 Tm 

1:10), e Satanás (Gn 3:15; Col. 2:15; Hb 02:14; 1. João 3: 8). Nele, os cristãos também 

estão sobre-chegados (Rom 08:37; 1 João 4:. 4; 5: 4-5; Apocalipse 2: 7,11,17,26; 3: 

5,12,21; 21: 7), para quem o Senhor vai trabalhar todas as coisas para o seu bem (Rm. 

8:28). 

Após a ressurreição ea vinda do Espírito no dia de Pentecostes, os discípulos seriam 

radicalmente transformado de homens de medo para homens de coragem. Embora eles 

abandonaram Jesus, na noite em que foi preso, eles corajosamente diante os líderes judeus 

menos de dois meses depois. Em Atos 2, os Doze (com Matthias substituir Judas 

Iscariotes) "todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, 

conforme o Espírito lhes concedia que falassem" (v. 4). Nada mais do que Pedro, que 

negou Cristo por três vezes (Marcos 14: 66-72), assumiu publicamente "a sua posição 

com os onze, levantou a voz e declarou" às multidões em Jerusalém que se arrependessem 

(v 14;. cf. v. 42). Um pouco mais tarde, ele e João curaram um coxo no templo (Atos 3: 

6) e corajosamente pregou o evangelho lá (vv 11-26.). Eles foram rapidamente preso e 

levado perante o Sinédrio. Mas em vez de se encolher de medo, eles corajosamente 

proclamou a verdade aos mesmos líderes judeus que crucificaram Jesus. "Não há salvação 

em nenhum outro lugar", declarou Pedro de Cristo. "Pois não há outro nome debaixo do 

céu, que tenha sido dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos" (Atos 

4:12). Observando sua coragem, os líderes judeus ficaram admirados. "Agora, como eles 

observaram a confiança de Pedro e João e entendeu que eram homens iletrados e incultos, 

ficaram maravilhados" (v. 13). 

Essa mesma coragem e ousadia sobrenatural se reflete nos exemplos de Estevão (Atos 7: 

54-60), Filipe (8: 5, 26-30), Ananias (9: 10-19), Barnabas (13:46), Silas (16:25), Apolo 

(18: 25-26), e Paulo (26: 19-21). Cheios do Espírito Santo e marcado por convicção 

pessoal, esses homens não foram intimidados pelas ameaças do mundo. Em vez disso, 

eles corajosamente proclamou a verdade do evangelho e se alegrou quando eles foram 

perseguidos (cf. 5:41), tendo por certo a promessa de que "maior é o que está em vós do 

que aquele que está no mundo" (1 João 4 : 4). 

A paz e esperança que os caracteriza é o mesmo que tem caracterizado os verdadeiros 

crentes em todas as épocas. Sendo a certeza de que eles acreditavam e que se esperam, e 

convencido de que eles não viu (cf. Heb. 11: 1), os santos do passado "foram apedrejados, 

serrados ao meio, eles foram tentados, eles foram colocados para morte com a espada;. 

andaram de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados (homens dos quais 

o mundo não era digno), errantes pelos desertos e montanhas e cavernas e buracos no 

chão "(vv 37 -38). Crentes de hoje pode encontrar essa mesma coragem da convicção 

quando sua "fé e esperança estivessem em Deus" (1 Pedro 1:21). Eles não precisam temer 



a perseguição ou até mesmo a morte, porque sabem que "o Deus da esperança" (Rm 

15:13). E Jesus Cristo ", a esperança da glória" (Cl 1:27; cf. 1 Tim. 1: 1 ). Ter confiança 

na morte e ressurreição de Cristo, eles estão eternamente seguros em Seu amor-saber que 

"nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o 

futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade , nem qualquer outra coisa 

na criação será capaz de separar [crentes] do amor de Deus, que está em Cristo Jesus [sua] 

Senhor "(Rom. 8: 38-39). 

Significativamente, as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos no cenáculo, antes 

de Oração por eles e partir para Getsêmani, eram palavras de amor, fé e esperança. Em 

face de sua maior julgamento nos próximos dias, o Senhor lembrou-lhes essas três 

verdades fundamentais verdades que seria posteriormente marcam seus ministérios para 

o resto de suas vidas e também marcam todos os santos para segui-los. Após ter feito tudo 

que podia para prepará-los para o que estava prestes a acontecer, Jesus agora se 

transformou em oração ao Pai, sabendo que só ele poderia realmente proteger os 

discípulos nas horas seguintes. 

 

62. Oração Real do Senhor (João 17: 1) 

Jesus falou estas coisas; e, levantando os olhos ao céu, Ele disse: 

"Pai, é chegada a hora; glorifica o teu Filho, para que o Filho 

glorifique a Ti" (17: 1) 

"Um homem de Deus não pode viver sem oração", escreveu no século XVII Inglês 

puritano Tomé Watson. "Um homem não pode viver a não ser que ele leva o seu fôlego, 

nem pode a alma, a não ser que respira por diante os seus desejos de Deus" ( a imagem 

do Divino Man [repr .; Edinburgh: Banner da Verdade, 1992], 88). A oração expressa 

anseio da alma por Deus (Sl 42: 1-2; 63:. 1; 143: 6); é o grito (Pss 34: 15,17; 86: 3.) do 

povo de Deus para a sua graciosa, compassivo (Ex.34:. 6; 2 Crônicas 30: 9; Ne 09:17; Sl. 

103: 8. ) Pai celeste (Mt 6: 6,9; 7:11).. 

A Bíblia tanto comanda oração (por exemplo, Jer 33: 3; Mt 6:.. 5-13; Lucas 06:28; 18: 1; 

Rm 0:12; Ef 6:18; Fp 4:... 6; Col . 4: 2; 1 Tessalonicenses 5:17; 1 Tm. 2: 1,8.; 1 Pedro 4: 

7; Jude 20) e registra exemplos de orações de pessoas piedosas. 

No Antigo Testamento, Abraão orou por seu filho Ismael (Gn 17:18), por Abimeleque 

(Gn 20:17), e por Deus para poupar Sodoma (Gn 18: 23-32). O servo de Abraão orou 

pedindo orientação em encontrar uma esposa para Isaque (Gn 24: 12-14). Quando Rebeca 

era estéril, Isaque orou para que o Senhor abrisse seu ventre (Gen. 25:21). Jacó orou para 

que Deus protegê-lo de Esaú (Gn 32: 9-12). Moisés orou para que Deus poupasse rebelde 

Israel (Ex 32: 11-14, 31-32; Nm 14:... 13-19; Dt 9: 26-29), e por Miriam (Nm 12:13.) E 

Aaron (Deut. 09:20). O sucessor de Moisés Josué orou após a derrota de Israel em Ai 

(Josh. 7: 7-9), e para que o sol estar ainda tão Israel poderia infligir punição mais sobre 

seus inimigos (Josh. 10: 12-14). Gideon orou por um sinal de que iria revelar a vontade 

de Deus (Jz 6:. 36-40). Tanto Naomi (Rute 1: 8) e Boaz (Rute 2:12) orou por Rute. Ana 

orou por um filho (1 Sam 1: 9-11.) E Eli orou por Hannah (1 Sam 01:17.). O filho de Ana, 

Samuel, orou para que Deus perdoe o povo de Israel e livrá-los de seus inimigos (1 Sam. 



7: 5,8), e prometeu interceder por eles depois que eles tolamente exigiu um rei (1 Sm 

12:19. -23). Job orou em humilde contrição (Jó 42: 1-6), e que Deus o perdoaria seus 

amigos para o seu conselho tolo (8-10 vv.). Davi fez uma oração de agradecimento pelas 

bênçãos prometidas por Deus para ele e sua casa (2 Sam. 7: 18-29), suplicou a Deus para 

poupar o filho Bathsheba deu à luz depois de sua relação adúltera (2 Sam 12:16.), (2 Sm. 

24:17) implorou a Deus para poupar Israel de julgamento, louvou a Deus por suas bênçãos 

sobre a nação (1 Crônicas 29:. 10-18), e orou por seu filho e sucessor Salomão (1 Cr 

29:19. ). Salomão orou pela bênção de Deus em Israel (1 Reis 8: 22-53), e por sabedoria 

para si mesmo (1 Reis 3: 5-9). Confrontando os falsos profetas no Monte Carmelo, Elias 

orou para que Deus se revelar como o único e verdadeiro Deus (1 Reis 18: 36-37), e que 

iria chover depois de um três-e-um-metade anos de seca (vv 41-45; cf. Lucas. 04:25; 

Tiago 5: 17-18). Eliseu orou e uma criança morta foi restaurado à vida (2 Reis 4: 33-

35). Ezequias orou e Deus libertou o seu povo dos invasores assírios (2 Reis 19: 1-

36). Deus também poupou a vida do rei, em resposta a sua oração por misericórdia (2 

Reis 20: 1-6). 

Em talvez as circunstâncias mais incomuns em que alguém já rezaram, Jonas clamou a 

Deus a partir do estômago de um peixe grande (Jonas 2: 1-10). Nos últimos dias do reino 

do sul (Judá), a oração de Jeremias resultou na promessa reconfortante de que Deus um 

dia restaurar a nação do cativeiro (Jer. 32: 17-25). Durante o exílio Ezequiel clamou a 

Deus para ter misericórdia de seu povo (Ez. 9: 8; 11:13), como fez Daniel em sua 

magnífica oração registrada em Daniel 9: 3-19. Depois do exílio Ezra (Esdras 8:21; 9: 5-

15) e Neemias (. Ne 1: 4-11) rezou para o remanescente que voltou para sua terra 

natal. Além dessas orações específicas, praticamente todo o livro de Salmos consiste em 

orações de vários tipos (por exemplo, louvor, adoração, confissão, Pedido, e Ação de 

Graças). 

O Novo Testamento também registra as orações do povo de Deus. Depois de seguidores 

Sua ascensão de Jesus voltaram para Jerusalém, onde eles "perseveravam na oração" (At 

1:14; cf. 2,42). Quando confrontados com a perseguição pelos líderes judeus, a resposta 

da Igreja primitiva era a orar (4: 24-31). Os apóstolos definido seu ministério quando 

disse à congregação: "Mas nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra" 

(6: 4). Enquanto "Pedro foi mantido na prisão ... oração por ele estava sendo feita com 

fervor pela igreja para Deus" (12: 5,12). Pedro e João oraram para os crentes em Samaria 

(8: 14-15); Pedro rezou antes de levantar Tabitha dos mortos (09:40) e antes de sua visão 

e da vinda dos mensageiros de Cornélio (10: 9); a igreja de Antioquia orou antes de enviar 

Paulo e Barnabé em sua viagem missionária (13: 1-3); e Epafras trabalhou em oração para 

o Colossenses (Col 4,12). 

A partir de sua conversão (Atos 9:11) até o fim de sua vida, o ministério de Paulo foi 

marcado pela oração contínua (por exemplo, Atos 14:23; 16:25; 20:36; 21: 5; 22:17; 

27:35 ; 28: 8,15; Rm 1: 8-10; 10:. 1; 1 Cor 1: 4-8; 2 Cor. 13: 7, 9; Ef. 1: 16-23., 3: 14-19 

; Phil. 1: 3-4,9-11; Col. 1: 3,9-14; 1 Tessalonicenses 1: 2; 3:10; 2 Tessalonicenses 1:.. 11-

12; 2 Tm 1: 3;. Filemon. 4-6). O apóstolo também frequentes os outros a Oração por ele 

e seu ministério (por exemplo, Rom 15:30; 2 Cor 1:11; Efésios 6:.... 18-19; Phil 1:19; 

Col. 4: 2-3 .; 1 Tessalonicenses 5:25; 2 Ts 3:.. 1; 22 Fm), assim como o autor de Hebreus 

(Hb 13:18).. 

Mas o exemplo supremo de oração na Bíblia vem da vida do Senhor Jesus Cristo. Curtis 

C. Mitchell escreve: "além de qualquer dúvida os maiores exemplos de práticas de oração 



correta nunca foram exibidos aqueles demonstrado por Jesus Cristo. Então, distinto era a 

Sua vida de oração que simplesmente observando que os discípulos do Senhor estavam 

motivados para solicitar instruções sobre o assunto (ver Lucas 11: 1) "( Orar Way Jesus 

' [Old Tappan NJ:. Revell, 1977], 15). 

Do começo ao fim ministério terrestre de Jesus foi marcada por momentos freqüentes de 

oração. Ele orou em seu batismo (Lucas 3:21), durante a sua primeira viagem de pregação 

(Marcos 1:35; Lc 5:16), antes de escolher os doze apóstolos (Lucas 6: 12-13), antes de 

alimentar a 5.000 (Matt. 14:19), depois de alimentar os 5.000 (Mat. 14:23), antes de 

alimentar os 4.000 (Matt 15:36.), antes da confissão de Pedro de como o Cristo (Lucas 

09:18), na transfiguração (Lc 9 .: 28-29), para algumas crianças trouxeram para Ele (Mt 

19:13), após o retorno dos setenta (Lucas 10:21), antes de dar a oração do Senhor (Lucas 

11: 1), antes de levantar Lázaro dos mortos (João 11: 41-42), ao enfrentar a realidade da 

cruz (Jo 12.28), na Última Ceia (Mateus 26: 26-27.), por Pedro (Lucas 22: 31-32), no 

Getsêmani (Mateus. 26: 36-42), a partir da cruz (Mat. 27:46; Lucas 23:34, 46), com os 

discípulos Ele encontrou na estrada de Emaús (Lc 24:30), e ao ascensão (Lucas 24: 50-

51). 

Mas de todas as orações de Jesus, o registrado aqui no décimo sétimo capítulo do 

Evangelho de João é o mais profundo e magnífico. Suas palavras são simples, mas 

majestoso; simples, contudo misterioso.Eles mergulhar o leitor para as profundezas 

insondáveis da comunicação inter-trinitária entre o Pai eo Filho, e do seu âmbito abrange 

todo o movimento da história redentora de eleição para a glorificação, incluindo os temas 

de regeneração, revelação, iluminação, santificação e preservação . O véu é atraído de 

volta e o leitor é escoltado por Jesus Cristo no Santo dos Santos, até o trono de Deus. 

O valor de sua riqueza infinita é agravada pela sua singularidade. Não há nenhum outro 

capítulo da Bíblia como ele. Como disse um comentarista explica: 

Este capítulo abrange a mais longa oração registrada de nosso Senhor enquanto Ele estava 

na terra. Sem dúvida Ele orou outras orações tão longos como este, pois sabemos que Ele 

passou muito tempo em oração e em comunhão com o Pai celestial; mas Deus não vê o 

ajuste para dar a essas outras orações para nós como o Espírito Santo falou aos homens 

santos. Temos muitos dos sermões de Jesus, muitas de suas parábolas; mas só que este 

longa oração. (Oliver Greene, O Evangelho Segundo o João [Greenville, SC: O Hour 

Evangelho de 1966], 3: 132) 

A configuração desta oração (como Jesus confortou Seus discípulos imediatamente antes 

da Cruz), a substância do mesmo (como uma Pedido sincera do Filho para o Pai), eo 

comprimento e detalhes do mesmo, bem como a sua riqueza teológica, contribuir ao seu 

significado único e insuperável. 

A definição deste Prayer 

Jesus falou estas coisas; e, levantando os olhos ao céu, Ele disse: 
"Pai, chegou a hora"; (17: 1a) 

Jesus 'oração marca o fim dos discípulos' tempo com Jesus no cenáculo. Durante as 

poucas horas anteriores, Jesus tinha servido, consolado, e instruiu seus seguidores 

ansiosos. Eles tinham experimentado descrição apropriada de João de Jesus em primeira 



mão, que Ele "amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim" (13: 1). A noite 

começou com um lava-pés, em que o próprio Jesus "deitou água na bacia e começou a 

lavar os pés dos discípulos ea enxugá-los com a toalha com que estava cingido" (13: 

5). Notavelmente, Ele mesmo conscientemente lavou os pés de quem iria traí-lo, Judas 

Iscariotes. 

A seguir foi a última refeição, a Última Ceia (cf. Mt 26: 26-29.; Marcos 14: 22-25; Lucas 

22: 19-20; 1 Cor. 11: 23-26), durante o qual Jesus revelou que Judas iria traí-lo (João 13: 

26-27; cf. Mt 26: 20-25.), que Ele estava prestes a morrer (João 13: 31-35), e que Pedro 

o negaria (João 13: 36- . 38; cf. Mt 26: 30-35). Os discípulos estavam 

compreensivelmente chocado e consternado com o que Jesus disse a eles.No entanto, o 

Senhor foi rápido para consolá-los, confortando-os com a promessa da glória futura. "Não 

deixe seu coração ser incomodado", disse-lhes. "Acredite em Deus, crede também em 

mim Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim eu vos teria dito, pois 

vou preparar-vos lugar." (14: 1-2). O Senhor encorajou ainda os seus seguidores com a 

promessa do Espírito Santo, o Consolador que viria a eles depois que ele deixou. "O 

Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome", declarou Jesus: "Ele vos 

ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu disse a você" (14:26). Embora 

o mundo iria odiá-los, assim como odiava Cristo (15: 18-16: 4), o Espírito iria fortalecer 

e orientá-los na verdade (15: 26-27; 16: 5-15). 

As palavras de Cristo no cenáculo também enfatizou a vital, relação poupança que seus 

discípulos (e, por extensão, todos os crentes) se com Ele. Usando a imagem de uma 

videira e seus ramos, Jesus enfatizou a natureza permanente e vivificante do Seu amor 

(15: 1). Aqueles que verdadeiramente acreditam Nele compartilhar esse amor, resultando 

em frutos espirituais (15: 5), a oração poderosa (15: 7), uma vida exaltando-Deus (15: 8), 

a obediência sincera (15:10; cf. 14 : 15), a alegria sobrenatural (15:11), e um amor sincero 

para os outros (15,12). Notáveis palavras de Jesus: "Você não me escolhestes a mim mas 

eu vos escolhi a vós, e vos designei para que você iria e deis fruto, eo vosso fruto 

permaneceria, de modo que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele pode dar a você 

"(15:16), confortou os discípulos, confirmando sua genuína, poupando relacionamento 

com Ele. 

Embora eles iriam chorar por um curto período de tempo, Jesus garantiu-lhes que a sua 

tristeza era apenas temporário Com certeza solene, Ele lhes disse: "Em verdade, em 

verdade vos digo que, que você vai chorar e lamentar, mas o mundo se alegrará; você vai 

lamentar, mas a vossa tristeza se converterá em alegria "(16:20). Os discípulos, é claro, 

não entendeu que Jesus iria ressuscitar os mortos apenas três dias após os acontecimentos 

horríveis que estavam prestes a acontecer (16:18; cf. João 2:22). Eles não perceberam que 

sua morte era uma parte necessária do plano de Deus, e tinha sido para o Messias ao longo 

de toda (cf. Is 53: 1-12.; Dan 9:26.). O pensamento deles, de acordo com o entendimento 

judaico mainstream do seu dia não tinha lugar para um Cristo Crucificado (cf. 1 Cor. 

1:23). O Messias, eles pensaram, viria, derrubar Roma, e estabelecer o Seu reino 

terreno. Quando Jesus entrou em Jerusalém triunfantemente apenas alguns dias antes, os 

discípulos devem ter sido esmagada e radiante (12: 12-19).Apesar de seu Mestre ainda 

era detestado pelos líderes religiosos (11:16, 47-53), a sua popularidade com o povo 

parecia estar crescendo (cf. 12: 9-11). As multidões tinha jubilantly saudaram como seu 

rei, mesmo que estabelece ramos de palmeira diante dEle, e saudando-o com gritos de 

"Hosana!" como ele entrou na cidade (12: 12-18). Certamente, os discípulos devem ter 

fundamentado, o reino estava finalmente em mãos. 



Agora, a poucos dias depois, eles ficaram chocados ao ouvir Jesus dizer-lhes o 

impensável: Ele estava deixando-os (13:33; 14:18; 16:16). Ao invés de conquistar Roma, 

ele estava indo embora ao invés de construir um reino, Ele estava deitado Sua vida 

(15:14). Nas próximas horas, ele seria traído (18: 2), preso (18:12), levado a julgamento 

(18:19), abandonado (18: 25-27; cf. 16:32), acusado falsamente (18 : 38; 19: 4), batido 

(19: 1), ridicularizado (19: 5), e crucificado (19:16). Grandes expectativas dos discípulos 

logo se transformou em choque, desgosto e desespero. 

É neste contexto, após Jesus falou as coisas registrados nos três capítulos anteriores, que 

Ele graciosamente e fervorosamente orou por seus discípulos. Quando saíram da sala de 

cima e começou a sua viagem através da cidade e através do vale de Kidron ao Getsêmani, 

os discípulos não teria sido capaz de separar a oração da instrução solene que tinha 

acabado de receber no cenáculo. Na verdade, muito do que Jesus tinha apenas disse a eles 

se repete em sua oração ao Pai: 

Esta oração pertence claramente com os discursos de despedida, pois reitera e resume 

vários dos temas encontrados nesses discursos: (1) a partida de Jesus (. Vv 11,13); (2) a 

alegria dos discípulos (v. 13);(3) o ódio do mundo (v. 14); (4) a divisão do mundo e os 

discípulos (v. 16); (5) a verdade (v. 17); e (6), a habitação de Cristo nos crentes (v. 

23). (Ben Witherington III, A sabedoria de João [Louisville: Westminster João Knox 

Press, 1995], 268) 

O Senhor disse aos discípulos o que esperar (14:29), e advertiu-os da perseguição que 

eles também teriam de enfrentar em Seu nome (15:18). Ele lhes havia consolado com a 

promessa do céu (14: 2) e do Espírito Santo está chegando (14: 16-17). Ele lhes tinha 

certeza de seu amor por eles, e de sua relação de salvação com Ele (15: 1-11). Ele os havia 

instruído no que diz respeito ao seu amor um pelo outro (15: 12,17), e mesmo que o amor 

modelado em lavar os pés (13: 1-20). Agora Ele iria modelar que o amor sacrificial, mais 

uma vez, desta vez, orando publicamente para eles, confiando sua guarda ao pai. 

O Senhor lhes a paz, a alegria, força, disposição, respondeu a oração, o poder espiritual 

por meio do Espírito Santo, e íntima comunhão com Ele e tanto o Pai havia prometido. . 

Todas essas promessas culminaram na promessa de conclusão de Cristo que os discípulos 

triunfaria sobre o mundo: "Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz no 

mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci do mundo "(16:33). Não é por 

acaso que esta oração segue imediatamente essa declaração exultante. Tendo afirmado 

Sua vitória sobre o mundo, Jesus imediatamente virou-se na dependência submissa 

Àquele que garantiria seu triunfo. ". Para transformar a vitória que foi anunciada em uma 

realidade presente, nada menos do que era necessária a ação da onipotência de Deus é a 

ele que Jesus transforma" (Frederic Godet, Comentário ao Evangelho de João [repr .; 

Grand Rapids: Kregel , 1978], 883). 

As circunstâncias eram certamente sombrio de uma perspectiva humana, poucas horas 

antes da Cruz. No entanto, a oração de Jesus foi tudo menos pessimista. Em vez disso, foi 

uma declaração confiante de fé inabalável e certa glória Nas palavras de Leon Morris, 

Nós muitas vezes compreender esta oração como se fosse bastante sombrio. Não é. É 

proferida por quem acabou de afirmar que ele venceu o mundo (16:33), e ele começa a 

partir desta convicção. Jesus está ansioso para a cruz, mas em um clima de esperança e 

de alegria, não de desânimo. (Leon Morris, O Evangelho Segundo João, O Novo 



Comentário Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1995], 

634) 

Jesus começou a Sua oração por levantando os olhos para o céu, uma postura 

familiarizado (cf. 11:41; Sl 123:. 1; Marcos 06:41; 07:34) reconhecendo o trono de Deus 

no céu. Também refletiu a confiança de seu coração puro (Mt 5:.. 8; Ef 3:12; cf. falta de 

vontade do cobrador de impostos atingidas pela culpa de levantar os olhos para o céu 

[Lucas 18:13]). Ao abordar a Deus como Pai (cf. vv 5, 11, 21, 24, 25; Mt 11:.. 25-26; 26: 

39,42; Lucas 10:21; 23: 34,46; João 11:41; 12,28), Jesus reconhecia Sua submissão e 

dependência Dele e, simultaneamente, ressaltando sua igualdade com Deus como seu 

Filho (cf. João 5:18). Em contraste com a prática judaica comum de se referir a Deus com 

um pronome no plural, "Pai nosso", Jesus o chamava de "meu Pai" (por exemplo, Matt 

07:21; 10: 32-33.; 11:27; 12: 50; 16:17; 18: 10,19; 20:23; 26: 39,42; Lucas 22:29; João 

5:17; 6: 32,40; 8: 19,38,49,54; 10: 18,29,37; 14: 7, 20,21,23; 15: 1,8,15,23,24; 

20:17). Gerald Borchert explica o significado cultural desse título pessoal: 

Jesus veio ao mundo judaico que tinha desenvolvido uma visualização remota de Deus, 

aquele que precisava anjos para levar mensagens. As pessoas tinham deixado de usar o 

nome de Deus por medo de tomar o seu nome em vão, assim como o filho pródigo, que 

poderia falar de "céu", mas não use o nome de Deus (cf. Lucas 15: 18,21). Dentro deste 

contexto de falar de Deus por meio de títulos substitutos Jesus veio e que Deus era seu 

Pai. (Gerald L. Borchert, João 12-21, O New American Commentary [Nashville: 

Broadman & Holman, 2002], 187) 

Ao abordar esta oração ao Pai, Jesus enfatizou a comunhão íntima Ele compartilhou com 

Deus. Esse tipo de, um relacionamento pessoal com Deus familial era completamente 

estranho para os judeus da época de Jesus entanto, por meio de Cristo, quem acredita n'Ele 

recebe essa mesma intimidade espiritual com Deus (17: 20,26). 

Que Jesus se refere a Deus como seu Pai é significativo por outra razão. Por um lado, ele 

estava "fazendo-se igual a Deus" (João 5:18) com a pretensão de ser o Filho de Deus. Mas, 

por outro lado, Ele estava demonstrando sua distinção do Pai, pois Ele claramente não 

estava orando a Si mesmo. Essa dupla realidade ressalta uma importante verdade que 

teológica o Filho é igual ao Pai ainda distinto dele. Assim, enquanto Ele é igual ao Pai na 

sua essência, mesmo compartilhando em Sua glória eterna (17: 5), Ele não é um mero 

modo ou manifestação do Pai. Em vez disso, o Filho é uma pessoa distinta dentro da 

Divindade. Por que Deus era seu Pai, Jesus foi ressaltando a realidade fundamental da 

Trindade Mais cedo no evangelho de João, o ponto foi enfatizado que hora de Cristo ainda 

não havia chegado (2: 4; 7: 6,30; 8,20). Mas agora ele abriu a oração com a declaração 

dramática que chegou a hora. A frase se refere à consumação do Seu ministério terreno, 

abrangendo Sua morte, ressurreição e ascensão. 

O drama da história da redenção tinha atingido o seu ápice. Planos feitos na eternidade 

passada foram encontrando seu ponto culminante no tempo. A hora havia chegado em 

que o Filho do homem iria oferecer-se como sacrifício perfeito e só expiar o pecado. A 

hora tinha chegado quando o Um sem pecado seria feito pecado para os crentes que 

"tornássemos justiça de Deus em Cristo" (2 Cor. 5:21). Tinha chegado a hora em que 

Cristo iria cancelar "o certificado de dívida consiste em decretos contra nós, que era hostil 

a nós" tomada "para fora do caminho, cravando-o na cruz" (Colossenses 2:14) .Este foi a 

hora em que as profecias do Antigo Testamento sobre a morte do Messias seria 



cumprida; quando a cabeça da serpente seria ferido (Gen. 3:15); quando o Servo sofredor, 

"um homem de dores, e experimentado no sofrimento" (Isaías 53: 3.), seria "ferido por 

causa das nossas transgressões ... moído pelas nossas iniqüidades" e ter "a correção para 

o nosso bem-estar [ cair] sobre Ele [para que] por Sua pisaduras fomos sarados "(v. 5). Era 

a hora em que as sombras dos sacrifícios do Antigo Testamento (cf. Hb 10: 1.) Daria lugar 

à realidade gloriosa do último sacrifício, o Cordeiro de Deus (João 1:29; Hb 10:14.). Era 

a hora do triunfo de Cristo sobre o príncipe deste mundo e do reino das trevas (João 12:31; 

16:11; Col. 2:14; Hb. 2:14). Era a hora do clímax quando Deus, através do sacrifício de 

Cristo, iria derrotar o pecado, a morte, e Satanás, e resgatar um povo para Si mesmo. 

Com a hora do sofrimento supremo e ainda maior vitória na mão, e com os seus discípulos 

aterrorizados e de coração partido que ainda envolve a Ele (cf. 18: 1), o Senhor levantou 

os olhos ao céu e rezou.Embora as palavras desta oração seria magnífico em qualquer 

contexto, a iminência palpável da cruz faz o apelo de Cristo como pungente como é 

profunda. 

O conteúdo desta Oração 

"Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti." (17: 1b) 

Tendo tomado conhecimento de que o momento de sua morte estava próxima, Jesus 

imediatamente pediu que o Pai glorificar o Filho, assim que o Filho glorifique o 

Pai. Esta frase curta (que será discutido com mais detalhes no capítulo seguinte deste 

comentário) fornece um resumo adequado para tudo o que tinha acontecido na vida e 

ministério de Jesus, e de tudo o que viria a seguir tanto nesta oração e na acontecimentos 

de sua paixão. Seu foco predominante sempre tinha sido a glorificar a Seu Pai, 

submetendo-se perfeitamente a vontade do Pai em tudo, até o fim. 

Ao longo de seu ministério, Jesus foi continuamente "busca a glória daquele que o 

enviou" (João 07:18; cf. 13: 31-32). Os acontecimentos do Seu nascimento trouxe glória 

a Deus (Lucas 2: 14,20); como fizeram seus ensinamentos (Mateus 5:16; João 15: 

8.); Seus milagres (Mt 9: 8; 15:31; Marcos 02:12; Lucas 5:. 25-26; 7:16; 13:13; 17:15; 

18:43); e Sua morte e ressurreição (João 12: 23-28). Em absolutamente tudo, o Filho tinha 

apresentado à vontade do Pai. "Porque eu desci do céu", explicou ele à multidão ", não 

para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou" (João 6:38;. Cf. Mt 

0:50; João 4:34 ; 5:30). Mesmo durante Suas orações apaixonadas no Getsêmani, quando 

a tentação de abandonar a cruz estava no seu auge, Jesus apresentou o plano de 

Deus. "Meu Pai, se é possível, deixe este cálice de mim", ele orou: "ainda não seja como 

eu quero, mas como tu queres" (Mateus 26:39;. Cf. v 42).. 

Assim como o Filho tinha glorificado o Pai, de modo que o Pai tinha glorificado o 

Filho. Assim, Jesus podia dizer para os seus adversários, "O Pai, que me enviou, ele tem 

dado testemunho de mim" (João 5:37), e, mais tarde, "É meu Pai, que me glorifica, de 

quem você diz:" Ele é o nosso Deus "(João 8:54). Em seu batismo, o Pai de forma audível 

afirmou Sua aprovação do Filho (cf. Mt 3: 13-17.). Isso ocorreu pela segunda vez em sua 

transfiguração (cf. Lc 9:35; 2 Pedro 1: 17-18), e uma terceira vez pouco antes de Sua 

paixão (João 12.28). O Pai ainda demonstrado que Jesus era verdadeiramente o Seu Filho 

por meio de Seus milagres (João 2:11; 9: 3; 10:38; 11:40); como disse Jesus sobre a morte 

de Lázaro: "Esta enfermidade não é para terminar na morte, mas para a glória de Deus, 

para que o Filho de Deus seja glorificado por ela" (João 11: 4). Mesmo os casos de morte 



e ressurreição de Jesus resultaria na glória do Filho (Lucas 24:46; João 12:23; 13:32) -

Gloria que Ele dividia com o Pai desde a eternidade passada (João 1: 1, 14) e que será 

visível exibido para o mundo no Seu retorno futuro (Mt 16:27;. Marcos 8:38; Lucas 

21:27). 

É justo que o seu ministério seria o clímax em um majestoso oração que enfatizou a 

mesma coisa que caracterizou toda a sua vida. O tema da glória de Deus, declarou no 

versículo 1, encontra eco em toda esta passagem. Assim como o Filho glorifica o Pai 

através de sua fidelidade na terra (17: 4), para que o Pai iria glorificar o Filho, juntamente 

com Ele mesmo, com a própria glória que o Filho compartilhou com ele desde o tempo 

antes do início (17: 5). Os discípulos também seriam aqueles que glorificou o Pai, 

trazendo glória ao Filho (17:10); Eles, junto com todos os que crêem no Filho, participar 

de Sua glória (17:22), eternamente louvando-O para a glória que Ele recebeu do Pai 

(17:24). Além disso, o plano de salvação certamente ser cumprida na cruz desde gloriosa 

reputação de Deus, Seu nome, estava em jogo (cf. 17: 6,11,12,26). 

A oração em si cai facilmente em três seções, como Jesus ora por Ele mesmo (vv. 1-5), 

os seus discípulos (vv. 6-19), e Sua igreja (vv. 20-26). Mas ao longo de todas as três 

seções, o ponto focal é a glória de Deus, sendo manifestada através da cruz. Como 

Frederic Godet explica, 

... Quando Jesus ora por si mesmo [no vv. 1-5], não é sua própria pessoa que ele tem em 

vista, é a obra de Deus ...; quando Ele ora por Seus apóstolos [em vv. 19/06], Ele elogia-

los a Deus como agentes e continuadores deste trabalho; e quando Ele estende Sua relação 

a todos os fiéis presentes ou futuros [em vv. 20-26], é como se o objeto deste trabalho, 

em outros termos, porque estas almas são o teatro onde a glória de seu Pai, é a brilhar; pelo 

seu trabalho e pela glória do Pai são para ele uma única e mesma coisa. ( Comentário ao 

Evangelho de João, 883) 

Ironicamente, foi por meio da cruz, a mais vergonhosa de mortes, que o Filho de Deus exibida 

glória infinita. O que parecia ser o pior resultado possível para Jesus, pelo menos nas mentes 

dos seus discípulos, foi na realidade Sua vitória final por olhando para a cruz do ponto de 

vista da glória de Deus, o Senhor viu triunfo onde Seus seguidores não viu nada, mas tragédia. 

A oração de Jesus destaca Sua absoluta confiança e submissão à vontade perfeita de Deus, 

mesmo que Ele sabia perfeitamente o que lhe custaria. Portanto Ele orou para que a 

vontade do Pai seria feito, que o plano mestre de redenção seria realizado, e que o Pai iria 

trazer para a realidade de todas as promessas que fizera a Seus discípulos. Conhecendo a 

vontade de Deus não causou Jesus a renunciar fatalista Orando. Pelo contrário, ela o levou 

a pedir ao Pai, para fazer o que Ele disse que faria (cf. oração de Daniel em Dan. 9: 4-19, 

que foi motivada por sua compreensão da profecia de Jeremias que o cativeiro de Israel 

iria durar setenta anos [Dan. 9: 2-3]). Jesus não apenas transmitir a verdade aos Seus 

discípulos, mas Ele também orou para que Deus energizá-la em suas vidas. Ensinar a 

verdade deve ser sempre acompanhado de oração; uma lição que os próprios discípulos 

mais tarde iria colocar em prática (Atos 6: 4). 

A oração registrada neste capítulo também faz uma transição entre o ministério terreno 

de Jesus e Seu ministério celestial de intercessão (Heb. 7:25). O livro de Hebreus revela 

os ricos verdades teológicas sobre o trabalho de intercessão do Senhor como o mediador 

de uma nova aliança (cf. Hb 4: 14-10: 25.); aqui temos um vislumbre pessoal dele em seu 



papel como o grande sumo sacerdote, intercedendo por Seu povo. (Esta oração é, de fato, 

muitas vezes referida como a Oração Sacerdotal alta de Cristo.) Significativamente, como 

foi observado anteriormente, este é o único lugar na Bíblia onde as palavras de uma longa 

oração de Cristo foram registrados. Apesar de orações mais curtas podem ser encontrados 

(cf. Mt 11: 25-27.), Não há paralelo nas Escrituras para a oração registrada aqui. 

No entanto, apesar de seu caráter único e profundidade, as palavras de Jesus são simples 

e diretas. Nenhuma quantidade de estudo jamais poderia esgotar as verdades reveladas 

nesta oração; e ainda uma compreensão básica e apreciação do texto trata apenas de ler e 

meditar sobre ela. Pode-se esperar que as palavras de uma oração inter-trinitária para ser 

totalmente incompreensível. Mas esse não é o caso.Como Tiago Montgomery Boice 

corretamente observa: 

Esta oração contém a mais simples das sentenças, embora as idéias são profundas. É a 

prova de que a dificuldade que temos em compreender a verdade de Deus não está na 

complexidade da própria verdade ou na linguagem com a qual ela é transmitida (como se 

fosse logaritmos ou filosofia alemã), mas em nossa própria ignorância, pecado e espiritual 

letargia. (Tiago Montgomery Boice, o Evangelho de João[Grand Rapids: Zondervan, 

1985], 1103) 

Porque Ele foi consumido com a glória de Deus, como a substância da sua oração deixa 

claro, Jesus viu a cruz a partir de uma perspectiva eterna. Ele não era imparcial ou estóico 

(cf. Lucas 22:42), mas totalmente dependentes de cuidados de Seu Pai e totalmente 

submisso à Sua vontade. Perfeitamente consciente da dor e do sofrimento que a 

aguardava, Ele também sabia da glória triunfante que resultaria.Assim, "em troca da 

alegria que lhe estava [Ele], suportou a cruz, desprezando a vergonha", sabendo que Ele 

logo vitoriosamente sentar "para baixo à direita do trono de Deus" (Heb. 12: 2). 

O significado desta Oração 

Falado por Jesus, poucas horas antes da cruz, o significado desta passagem é difícil 

exagerar. Aqui as palavras do segundo membro da Trindade são registrados, como Ele 

fala com seu pai sobre a natureza da sua comunhão, sobre o desenrolar do seu plano eterno 

de salvação, e sobre a maneira pela qual os discípulos e todos os crentes se encaixam 

nessa plano. Ao ouvir esta oração, os discípulos foram autorizados a ouvir a santíssima e 

profunda das conversas. Ao ler esta oração, os crentes hoje são igualmente levados para 

o Santo dos Santos, onde encontram seu grande Sumo Sacerdote, mesmo nos momentos 

antes de sua morte, intercedendo em seu nome. Alguns se referem a ele como o "Santo 

dos Santos da Sagrada Escritura." 

Embora a igreja tenha sempre valorizado e meditava sobre esta oração, e apesar de os 

cristãos individuais têm estudado em grande detalhe, suas ricas verdades nunca foram 

esgotados. Centenas de sermões têm sido pregado sobre ele, milhares de páginas escritas 

sobre ele, e milhões de vidas transformadas por ele. E as palavras do Senhor permanecem 

hoje tão relevante e significativa como eram quando ele as pronunciou. 

Sua característica principal é a atemporalidade. Embora proferida dentro de algumas 

horas do Calvário, ele contém pensamentos e expressões que devem ter sido familiar a 

nosso Senhor a qualquer momento durante os séculos que se seguiram. À medida que 

estudá-la, por isso, estamos a ouvir palavras que foram proferidas muitas vezes em nosso 



nome, e será proferida até estarmos com Ele, onde Ele está, contemplando a glória do 

Filho divino, superadded ao do Perfeito Servo. (FB Meyer, Evangelho de João . [Grand 

Rapids: Zondervan, 1952], 296. A ênfase no original) 

À luz do fato de que esta oração é a mais longa e, sem dúvida o mais significativo de 

Jesus registrada orações, é irônico que o título, "A Oração do Senhor" tem sido 

tradicionalmente usado em outro lugar, em referência à instrução sobre a oração em 

Mateus 6 : 9-13 (cf. Lucas 11: 2-4). No entanto, Mateus 6: 9-13 na verdade não gravar 

uma oração de Jesus, mas é um modelo dado por Jesus aos seus discípulos para saber 

como eles devem orar-a oração do discípulo seria um título melhor. (Jesus, afinal, nunca 

poderia ter pedido perdão a Deus-cf. Mat. 6:12.). Se alguém quiser ler uma oração real 

do Senhor, pelo menos uma oração de qualquer comprimento, esta passagem é o único 

lugar para virar. A partir dessa perspectiva, a oração registrada em João 17 é a verdadeira 

oração do Senhor. 

Como Jesus orou em breve esta oração diante da cruz, Ele se alegrou, sabendo que a 

redenção que havia sido pré-determinado na eternidade passada estava prestes a encontrar 

o seu terminus no tempo e no espaço. Jesus entendeu que a hora havia chegado para o 

cumprimento daquilo que Deus havia prometido desde antes dos tempos eternos. Ele 

estava pronto para enfrentar o triunfo cruz-com e resolver. O custo seria imensa, mas o 

resultado glorioso seria eterna. 

 

63. Oração de Jesus e do plano eterno de 

Deus (João 17: 1-B-5) 

"Pai, é chegada a hora;. Glorifica o teu Filho, para que o Filho 

glorifique a ti, até mesmo como lhe deste autoridade sobre toda a 

carne, que a todos quem você deu, Ele pode dar a vida eterna Esta 

é a vida eterna, que eles te conheçam a ti, o único Deus 

verdadeiro, ea Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na 

terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, 

glorifica-me junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo 
antes que o mundo existisse. " (17: 5-1b) 

Embora impensável para os discípulos, a morte do Messias era uma parte essencial e 

deliberada do plano eterno de Deus. Mesmo que Jesus lhes tinha dito claramente que "o 

Filho do Homem vai [a Jerusalém para ser morto], uma vez que foi determinado" (Lucas 

22:22), eles não entender completamente o que Ele quis dizer (Marcos 09:32; Lucas 

9:45). Além disso, eles contestaram o pouco que entendia, como esta cena surpreendente 

do Evangelho de Mateus demonstra: 

Desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a 

Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e 

ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro levou à parte e começou a repreendê-lo, 

dizendo: "Deus não permita isto, Senhor! Isso nunca deve acontecer com você." Mas Ele 

se virou e disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás Você é um obstáculo para mim!; Para 



que você não está definindo sua mente os interesses de Deus, mas do homem." (Mateus 

16: 21-23.) 

Foi só depois da ressurreição que os discípulos finalmente entendi por que a morte de 

Cristo foi necessária-a fim de que ele seja o substituto perfeito para o pecado, reconciliar 

os pecadores com Deus através da cruz (2 Cor. 5: 18-21). Só então os discípulos vindo a 

perceber que sua morte havia sido central para o plano divino todo. No dia de Pentecostes, 

ninguém menos que Pedro anunciou que Jesus Cristo foi "entregue por pelo plano pré-

determinado e presciência de Deus [sendo] pregado a uma cruz pelas mãos dos homens 

ímpios" (Atos 2:23). Seus sentimentos foram ecoados na oração apostólica de Atos 4: 27-

28: "Porque verdadeiramente nesta cidade [Jerusalém] lá estavam reunidos contra o teu 

santo servo Jesus, a quem ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos 

de Israel, para fazer o que a tua mão e Seu propósito predestinado a ocorrer "(Atos 4: 27-

28). Na verdade, a razão pela qual os profetas do Antigo Testamento tinha sido capaz de 

prever a morte do Messias com tal precisão vívida era porque ele tinha sido parte do plano 

divino desde o início (Atos 03:18; cf. Gn 3:15; Isa. 53:. 1-12; Dan 9:26; 1 Pedro 1: 20-

21). 

O plano de salvação de Deus foi formado na eternidade passada, antes do início dos 

tempos, quando Ele propôs salvar um remanescente da raça humana Ele ainda criar e que 

Ele sabia que iria se rebelar contra Ele (Ef. 1: 4-5; cf . Mat. 25:34). O plano em si foi 

garantida pela promessa de Deus. Como Paulo explica em Tito 1: 2, a salvação é "a 

esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu longas eras 

atrás." A frase "longos séculos atrás" significa, literalmente, "antes dos tempos eternos", 

indicando que a redenção sempre foi parte do plano soberano de Deus (cf. Heb. 

13:20). Na eternidade passada, Ele fez uma promessa para salvar aqueles que Ele havia 

escolhido; o cumprimento do que é absolutamente certo, já que "é impossível que Deus 

minta" (Hb 6:18; cf. Nm 23:19; 1 Sm 15:29; João 14:... 6,17; 15:26) . Mas, para quem foi 

essa promessa feita, uma vez que não havia ninguém além de Deus antes dos tempos 

eternos? 

A resposta a essa pergunta é introduzido em 2 Timóteo 1: 9, que afirma que Deus "nos 

salvou, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o 

seu próprio propósito e graça que nos foi concedida em Cristo Jesus desde toda a 

eternidade. " (A frase "desde toda a eternidade" é idêntica em grego com a frase traduzida 

por "longos séculos atrás" em Tito 1: 2. Em ambos os casos, a tradução literal é "de antes 

dos tempos eternos.") A promessa de Deus para salvar sua própria era feita na eternidade 

passada ", segundo o seu próprio propósito e graça", independente de qualquer influência 

exterior. Porque não havia ninguém ao lado do Deus trino, que era uma promessa que Ele 

fez necessariamente a Si mesmo. 

Mais especificamente, como bela oração de Jesus neste capítulo indica, esta promessa 

divina foi feita a partir de um membro da Trindade para outro, a partir do Pai ao 

Filho. Como uma expressão tangível do seu infinito amor pelo Filho, o Pai Lhe 

prometeram uma noiva (cf. Ap 19: 7-8), uma empresa de pecadores redimidos que iria 

honrar e glorificar o Filho para sempre. Na eternidade passada, o Pai registraram seus 

nomes no livro da vida (Ap 13: 8; 17: 8), e prometeu-lhes para seu filho como um dom 

do Seu amor. Assim, Jesus podia Oração: "Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com 

aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo foi Manifestei o teu nome aos 

homens que me deu fora do mundo;. Eram teus e Tu deu para mim "(17: 5-6). Alguns 



versos depois, Jesus outra vez ressaltou que os crentes são um dom do Pai, dado para fora 

do Seu amor e com a Proposito de glória do Seu Filho: "Pai, quero que eles também, que 

me tens dado, estejam comigo onde Eu sou, de modo que eles possam ver a minha glória 

que me deste, para me amaste antes da fundação do mundo "(v. 24). 

No início do Evangelho de João, Jesus já tinha feito referência ao fato de que os crentes 

são dadas a ele por seu pai. Depois Ele alimentou cinco mil pessoas, disse ele à multidão, 

"Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o 

lançarei fora .... Esta é a vontade daquele que me enviou , que de tudo o que ele me deu 

eu não perde nada, mas o ressuscite no último dia "(João 6: 37,39). Ele ainda ensinou que 

"Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer" (v. 44). De acordo com 

o projeto soberano de Deus, o Pai atrai para o Filho aqueles que Ele escolheu para 

resgatar, de acordo com a sua promessa eterna. O Filho, em troca, recebe e protege todos 

aqueles que o Pai atrai. Porque eles são um presente para ele a partir do Pai, Ele nunca 

iria recusá-los ou permitir que eles sejam perdidos. Ele vai ressuscitar a todos para a glória 

eterna. 

Pecadors, então, são salvos, não porque eles são inerentemente digno de salvação, ou 

sábio o suficiente por conta própria para escolhê-lo (cf. Ef. 2: 1-10), mas porque o Pai 

carinhosamente chama-los para a Proposito de dar-los como um presente para o filho. Em 

resposta ao amor do Pai, do Filho recebe ansiosamente todos aqueles que são atraídos 

porque eles são um presente de seu amado Pai. O Filho abre os braços para os pecadores, 

não porque quer merecem ser abraçada ou buscar tal, mas porque Ele é extremamente 

contentes de receber o dom Seu Pai preparou para Ele desde antes dos tempos eternos, e, 

em seguida, procurou e salvo. 

Romanos 8: 29-30 fornece esclarecimentos adicionais sobre os efeitos gloriosa salvação 

de Deus: "Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem 

conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos 

irmãos, e estes aos que predestinou, também os chamou; e estes aos que chamou, também 

justificou; e estes aos que justificou, também glorificou ". Quando o Pai, na eternidade 

passada, decidiu redimir os pecadores, Ele fez isso com a intenção final de conformando-

os à imagem de Seu Filho (cf. Fl 3. 20-21; 1 João 3: 2). Porque eles vão ser semelhantes 

a Cristo em seu estado glorificado, remidos será para sempre um tributo supremo para o 

Son-refletindo Sua bondade perfeita e proclamar a Sua grandeza eterna. 

Primeiro Coríntios 15: 24-28 prediz a conclusão notável para planos soberanos de 

Deus. Há Paulo escreve: 

Então virá o fim, quando ele [Cristo] entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver 

destruído todo domínio, e toda autoridade e poder. Pois Ele deve reinar até que haja posto 

todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Pois 

Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas, quando diz: "Todas as coisas lhe 

estão sujeitas," é evidente que se excetua aquele que colocar todas as coisas em sujeição 

a Ele. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também será 

submetido a daquele que a sujeitou todas as coisas a Ele, para que Deus seja tudo em 

todos. 

Está chegando o dia em que Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor dos Senhores, irá recuperar o 

universo que por direito pertence a Ele. Ele reinará por autoridade do Pai até que Ele submete 



todos os inimigos para si mesmo, incluindo a morte (vv. 25-26). Quando isso ocorre, no fim 

dos tempos, o Filho vai entregar seu reino de volta para Seu Pai (v. 24), e vai mesmo "ser 

submetido ao One [o Pai] que a sujeitou todas as coisas a Ele, para que Deus seja tudo em 

todos "(v 28).. O Filho vai dar tudo, inclusive a si mesmo e aqueles que estão nele, de volta a 

seu pai. Assim, presente o amor do Pai ao Filho será retribuído pelo Filho, e os propósitos 

redentores de Deus, que foram formadas na eternidade passada, será totalmente e finalmente 

realizado. Deus será "tudo em todos" (v. 28) e história da salvação será completa. 

A realidade humilhante mas maravilhoso é que os crentes são secundários no âmbito do 

plano eterno de Deus. A principal preocupação dos pais é a honra do Filho que Ele ama 

e deseja ver glorificado. É por isso que, na eternidade passada, Ele prometeu resgatar um 

segmento da humanidade pecadora que Ele daria ao Filho de adoração e exaltá-Lo para 

sempre. 

A principal preocupação da Filho, do mesmo modo, é a honra e glória do Pai. Por causa 

do Seu amor perfeito para o Pai, Ele recebe o dom do Pai com infinita alegria, prazer em 

abraçar cada pecador a quem o Pai empates. Além disso, ele considerou o dom do Pai tão 

precioso que Ele "se esvaziou, assumindo a forma de um servo, tornando-se em 

semelhança de homens., Achado na forma de homem, humilhou-se, tornando-se 

obediente até à de morte, e morte de cruz "(Fil. 2: 7-8). Ele fez isso que os propósitos 

eternos de Deus se cumprisse Nele -purposes que vai finalmente culminar quando Ele dá 

todas as coisas de volta ao Pai no fim dos tempos (1 Cor 15 (cf. Ef. 3:11).: 25-28). (Para 

uma discussão mais aprofundada do assunto, ver o meu prefácio, "Divina imutabilidade 

e as Doutrinas da Graça", em Steven J. Lawson, Fundamentos da Graça [Orlando, Fla .: 

Reforma Trust, 2006], 7-20.) 

É com estes propósitos eternos em mente que Jesus foi para seu pai na oração, na noite 

antes de sua morte. Ele sabia que o Pai havia predeterminado para resgatar um povo a 

quem ele daria ao Filho como Sua noiva. Ele também sabia que os redimidos refletiria a 

Sua glória (João 17:22; Fp 3: 20-21.; 1 João 3: 2), carregar a Sua imagem (Rm 8:29.), E 

louvor, glorificar, e servi-Lo por toda a eternidade. Da mesma forma, Ele sabia que seus 

nomes foram escritos no Livro da Vida (Fp 4: 3.; Ap 3: 5; 13: 8; 17: 8; 20:15; 21:27), e 

que Ele havia entrado em o mundo a pagar o preço de redenção para comprá-los a partir 

do mercado de escravos do pecado (1 Cor 6:20; 7:23; Tito 2:14; 1 Pedro 1:18; Ap 5: 

9.). Ele estava plenamente consciente de que a hora havia chegado para que Ele faça 

tudo o que havia sido planejado desde antes da fundação do mundo. 

Assim, quando Jesus pediu ao Pai, glorifica o teu Filho, Ele estava pedindo que o plano 

eterno de redenção ser consumada exatamente como tinha sido ordenado 

soberanamente. Significativamente, este foi apenas o pedido de Jesus para Si mesmo em 

toda a sua oração (cf. v. 5) -que o Pai lhe daria a glória que seria a Sua através da Sua 

morte, ressurreição, ascensão e coroação, tal como tinha sido planejada na eternidade 

passada. O fato de que as ações Filho glória do Pai afirma a Sua divindade, já que Deus 

não vai dar a Sua glória para outro (Is. 42: 8; 48:11). 

O pedido do Senhor era uma sincera afirmação da promessa Seu Pai havia feito a Ele na 

eternidade passada. O plano tinha sido sempre que o Filho seria glorificado por meio da 

redenção dos pecadores.Assim, o pedido de Jesus para a glorificação foi uma oração que 

os propósitos eternos de Deus seria cumprida na cruz exatamente como Deus havia 

decretado. Ironicamente, o que parece que os homens sejam um momento de vergonha 



suprema seria, na realidade, ser o momento de maior honra, como plano maravilhoso de 

Deus da redenção de Cristo foi perfeitamente realizado. Na verdade, é através da cruz que 

todos os propósitos salvadores de Deus tornam-se possíveis. Jesus será para sempre as 

cicatrizes da cruz (João 20:27), sendo assim para sempre marcado com a honra de sua 

realização lá. 

Mas Jesus não estava apenas procurando a sua própria glória; Seu pedido perfeitamente 

justo era que pelo Seu sacrifício do Filho pode glorificar o Pai (cf. Rom. 6: 4). Como 

Leon Morris explica, 

Esta parte da oração é muitas vezes diz-se que a oração de Jesus por si mesmo. Enquanto 

ele ora para que ele seja glorificado (vv. 1,5) há talvez alguma coisa neste. Mas esta não 

é a oração "para" se na forma como costumamos entender isso. Desde sua glorificação é 

para ser visto na cruz é uma oração, antes, que a vontade do Pai pode ser feito nele. Se 

nós falar sobre isso como a oração de Jesus por si mesmo, devemos, pelo menos, ficar 

claro que não há egoísmo nele. (Leon Morris, O Evangelho Segundo João, O Novo 

Comentário Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1995], 

635) 

A cruz exibida a glória de Deus como nenhum outro evento na história, revelando a Sua 

justiça, justiça e santidade ao exigir o "sangue precioso" de Seu Filho ", um cordeiro sem 

defeito e sem mácula" (1 Pedro 1:19) como propiciação por Sua ira santa contra o pecado 

(Rom. 3:25). Ao mesmo tempo, demonstrou dramaticamente sua graça, misericórdia e 

amor no envio de seu único Filho para morrer pelos pecados do absolutamente indignos 

(Ef 2: 1-10; cf. 1 João 4: 9-10.) . "O que Deus realizou em Jesus Cristo", observa Tomé 

Schreiner, "exibe tanto a justiça eo amor de Deus, porque a santidade de Deus é vindicada 

na cruz, enquanto, ao mesmo tempo, seu amor é apresentado no sacrifício voluntário e 

fico feliz de seu Filho "(Tomé R. Schreiner," Substituição Penal View "em A Natureza 

da Expiação: Four Views, ed Tiago Beilby e Paulo R. Eddy [Downers Grove, Ill .: 

InterVarsity, 2006], 92).. A cruz exibida ainda mais o poder de Deus como Ele derrotou 

o pecado, a morte, e Satanás (Hb 2:14; cf. 1 Cor. 15:. 54-58). Finalmente, a cruz tornou 

clara a sabedoria do plano eterno de Deus de Redenção "a sabedoria que nenhum dos 

príncipes deste mundo compreendeu; porque, se tivessem entendido, não teriam 

crucificado o Senhor da glória" (1 Cor 2. : 8). 

Nessas expressões de abertura, Jesus referenciado quatro facetas de efeitos salvíficas de 

Deus, cada um dos quais centrados em seu trabalho de produção de glória da redenção na 

cruz-se o direito Ele possui (para oferecer a vida eterna); a relação que ele oferece (o que 

é a vida eterna); a exigência Ele se encontra (para pagar a vida eterna); ea reverência Ele 

merece (tendo feito a vida eterna disponível). Como Sua oração indica, Jesus era 

plenamente consciente de que, como tudo mais, as próximas horas de tempo tem sido 

soberanamente determinado desde a eternidade passada e teria ramificações infinitas 

eternidade futura. 

A Ele direita possui 

mesmo como lhe deste autoridade sobre toda a carne, que a todos 
quem você deu, Ele pode dar a vida eterna. (17: 2) 



De acordo com o plano eterno de Deus de salvação, o Filho foi dada autoridade sobre 

toda a carne (a humanidade) para conceder a vida eterna a todos aqueles a quem o Pai 

havia lhe dado. Essa autoridade, sendo concedido a ele por seu pai, tornou-se possível 

através da atravessar. Embora Ele apresentou a seus captores e permitiu que fosse pregado 

numa cruz por homens ímpios, na realidade, foi Ele quem tinha a autoridade. Em 

morrendo pelos pecados daqueles que cressem Nele, Ele foi dado o direito de conceder a 

vida eterna para eles. 

Jesus, o Filho do homem que está prestes a ser glorificado e, portanto, vai cumprir sua 

missão terrena, aqui antecipa a sua, posição autoritária exaltado posterior à sua 

crucificação e ressurreição. Essa autoridade lhe permite dar vida eterna a todos aqueles a 

quem Deus deu a ele (cf. 6: 39-40). Concessão de Deus de autoridade para Jesus (cf. 1:12; 

05:27) marca o inbreaking de uma nova era (cf. Is 9: 6-7; Dan. 7: 13-14.). Todo o poder 

no céu e na terra foi dado a Jesus (Mat. 28:18), incluindo o poder de julgar (João 

05:27). (Andreas Köstenberger, João, Baker Exegetical Comentário ao Novo Testamento 

[Grand Rapids: Baker, 2004], 486) 

Embora Sua autoridade se estende sobre toda a criação (cf. Mat. 28:18), é evidente que a 

redenção só se aplica para aqueles que foram escolhidos por Ele pelo Pai. Apenas aqueles 

que o Pai Lhe deu (vv 6,9,24; 6:. 37,39; cf. Atos 13:48; Rom. 8: 29-30; Ef 1: 4-5; 2 Ts 2.. 

: 13; Tt 1: 1; 1 Pedro 1: 1-2) receberão a vida eterna. A autoridade de Cristo a conceder-

lhes que a vida é um outro aspecto de Sua vitória sobre o mundo através de sua morte (cf. 

16:33). Que Jesus Cristo é a fonte da vida eterna é um tema central do evangelho de João 

(cf. 3: 15-16,36; 4:14; 5: 21,24,40; 6: 27,33,35,40,47 , 48,51,54, 68; 10: 10,28; 11:25; 14: 

6 e declaração de propósito do apóstolo para escrever o seu evangelho em 20:31), e que 

ele reitera em sua primeira epístola (1 João 5: 20). 

Ao longo de seu ministério, Cristo manifestou a autoridade divina que seu pai lhe tinha 

dado em uma infinidade de formas (cf. 11:27 Matt;. 28:18). Seu ensinamento foi 

caracterizada por autoridade divina (Mt 7:29;. Marcos 01:22; Lucas 04:32); como eram 

Suas curas (Marcos 5: 38-43; Lc 4:39; 9: 1; João 11:43), exorcismos (Mat. 10: 1; Marcos 

03:15; Lucas 04:36), e outros milagres ( cf. Marcos 8: 26-27; Mateus 21:19; João 21: 3-

11.). Ele afirmou que o direito de violar os costumes judaicos tradicionais (cf. Mt 5: 21-

22, 27-28; 15: 1-9.; Lucas 6: 1-11; João 5: 9-17), para purificar o templo ( Mt 21: 12-13; 

Marcos 11: 15-17.; João 2: 14-16), para perdoar os pecados e oferecer a salvação em seu 

próprio nome (Mateus 9: 6,8., Marcos 02:10; Lucas 5:24), para receber a adoração de 

outros (Matt 14:33; 15:25; 28: 9.), e até mesmo para julgar o mundo (Marcos 13: 26-27; 

João 5: 22-23). Foi por causa de Sua autoridade entraram em confronto com a dos líderes 

religiosos judeus que foram tantas vezes irritou por Ele, e, finalmente, tramaram sua 

morte. 

Sua morte, também, estava sob sua própria autoridade como havia declarado em João 10: 

17-18: "Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para que eu possa levá-la 

novamente Ninguém ma tira. de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho autoridade 

para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai ". À 

medida que o tempo da Sua crucificação se aproximou, Jesus não abandonou a autoridade 

que o Pai Lhe deu. Ao contrário, Ele antecipou a plena autoridade Ele teria como 

resultado da cruz. Depois de Sua ressurreição, Ele sabia que ele iria subir ao céu, onde 

seu pai seria lugares "Ele na Sua mão direita nos lugares celestiais, acima de todo governo 

e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste idade, mas 



também no vindouro E Ele [seria] colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, e [daria] 

Ele como cabeça sobre todas as coisas para a igreja ". (Ef. 1: 20-22). 

O fato de que Jesus Cristo foi dada a autoridade para conceder a vida eterna, através da 

Sua morte na cruz, também ressalta a exclusividade da mensagem do evangelho. É 

somente por meio dele que a vida eterna pode ser recebido. Como Jesus havia dito mais 

cedo naquela noite, "Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai senão 

por mim" (João 14: 6). Embora muitos podem alegar que oferecem a vida eterna (Mt 7: 

13-14; 24: 5.), Apenas o Filho tenha realmente sido dada a autoridade para concedê-

lo. Como João Batista, explicou: "O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão ele 

quem crê no Filho tem a vida eterna;. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, 

mas a ira de Deus permanece sobre ele "(João 3: 35-36). 

As Ofertas relação que ele 

Esta é a vida eterna: que te conheçam a ti, o único Deus 
verdadeiro, ea Jesus Cristo, a quem enviaste. (17: 3) 

Em contraste com as reivindicações pluralistas da cultura religiosa contemporânea, a vida 

eterna vem apenas para aqueles que sabem (a palavra grega implica não mero 

conhecimento intelectual, mas, uma relação de amor profundo íntimo; cf. v 25; 10:. 14-

15,27 ) ... o único verdadeiro Deus (Jer 10:10; 1 Tessalonicenses 1: 9.; 1 João 5:20; cf. 

1 Cor. 8: 6.) e isso só é possível através de Jesus Cristo, a quemEle enviou ( cf. 5: 

23,36,37; 10:36; 1 João 4: 10,14). Como Pedro declarou corajosamente aos líderes 

judeus: "Não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu que 

tem sido dado aos homens pelo qual devamos ser salvos" (Atos 4:12; cf. 1 Tim. 2: 5). 

A essência da vida eterna é a participação na vida abençoada, eterna de Cristo (cf. 1: 4) 

através da união com Ele (Rm 5:21; 6:.. 4,11, 23; 1 Cor 15:22; 2 Cor .. 5:17; Gl 2:20; 

Colossenses 3: 3-4; 2 Tim. 1: 1,10; Jude 21). É a vida de Deus na alma do homem (Gl. 

2:20). Porque os crentes têm a vida de Cristo neles, eles também possuem a Sua paz (João 

14:27; 16:33; cf. Filipenses 4: 7.), Amor (João 15:10; cf. Rm 5, 5)., E alegria (João 

15:11). A vida que Deus predeterminado para dar o remidos é uma vida de comunhão 

com Ele compartilhada. 

A vida eterna se refere a uma qualidade de vida, e não apenas a quantidade de vida. É 

muito mais do que viver para sempre; ele está desfrutando de comunhão íntima com Deus, 

agora e para sempre. Ele não pode ser reduzida apenas a existência sem fim, uma vez que 

a não resgatados no inferno também vai viver para sempre (cf. Mat. 25:46, onde a mesma 

palavra, Aionios , descreve tanto a vida eterna dos justos e o castigo eterno dos ímpios). 

Porque a vida eterna é a qualidade de vida, não é apenas uma posse futuro, mas também 

uma realidade presente Em João 5:24 Jesus disse: "Em verdade, em verdade vos digo que 

quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará 

em condenação, mas passou da morte para a vida. " "Estas coisas vos escrevo, a vós que 

credes no nome do Filho de Deus", escreveu João ", para que saibais que tendes a vida 

eterna" (1 João 5:13). Assim, os crentes aproveitar a vida eterna agora mesmo, como eles 

vivenciam as ricas bênçãos que vêm através de sua comunhão pessoal e íntima com Cristo 

(Jo. 15: 1-11; 1 Cor 1: 9; Ef. 1: 3; Fp 3: 8. -11; 1 João 1: 3; 5:20). Claro, eles vão 

experimentar mais plenamente que a vida no mundo vindouro (Ef. 2: 6-7), quando vêem 



Cristo face-a-face e adorá-Lo no perfeito, sem fim (1 Cor 13,12). glória e alegria do céu 

(Rom 8: 19-23,29; 1 Cor 15:49; Fp 3:... 20-21; 1 João 3: 2; Apocalipse 22: 3-4). 

O requisito ele conhece 

Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a 
fazer. (17: 4) 

No plano perfeito de Deus, e de acordo com a Sua justiça perfeita, o Filho teve de vir à 

Terra para salvar aqueles que o Pai deu a Ele (Lucas 19:10). Como foi referido 

anteriormente, o dom do Pai era tão precioso para o filho que ele estava disposto a fazer 

o que fosse necessário para recebê-lo (cf. Fl 2, 1-11.). 

O Senhor Jesus Cristo glorificado o Pai durante seu tempo na 

terra por ter perfeitamente realizou a obra que o Pai Lhe deu para fazer (cf. 04:34; 

05:30; 06:38; 15:10). Esse trabalho culminou com a cruz, que Ele visto aqui de forma 

antecipatória. Jesus estava certo de que a eterna promessa de Deus seria perfeitamente 

cumprido, e que nada poderia impedir os propósitos do Pai de ser realizado. Mas Sua 

declaração fez mais do que simplesmente revelar Sua própria confiança nos planos do 

Pai. Ele também serviu como um exemplo para os discípulos, lembrando-os a confiar no 

trabalho soberana de Deus e ter conforto em saber que Ele estava no controle. 

Além disso, este versículo implica a verdade da impecabilidade de Cristo 

(impecabilidade). "Qual de vocês Me convence de pecado?" Jesus corajosamente 

desafiou Seus adversários (João 08:46). Paulo descreveu-Lo em 2 Coríntios 5:21 como 

"Aquele que não conheceu pecado". O escritor de Hebreus declarou que embora Ele foi 

"tentado em todas as coisas como nós somos", Jesus foi "mas sem pecado" (Hb. 4:15), e 

passou a caracterizá-lo como "santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores "(Hb. 

7:26). Pedro se referiu a ele como "um cordeiro sem defeito e sem mácula" (1 Pedro 1:19) 

e declarou que ele "não cometeu pecado" (1 Pedro 2:22). João disse simplesmente: "Nele 

[Cristo] não há pecado" (1 João 3: 5). O mais significativo de tudo foi a afirmação do Pai: 

"Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo" (Mateus 3:17, 17: 5.). Só vivendo 

uma vida sem pecado poderia Jesus ser um sacrifício aceitável para o pecado. 

Quando João Batista hesitou em batizá-lo, Jesus disse-lhe: "Deixa-lo neste momento, 

pois, desta forma, é nos convém cumprir toda a justiça" (Mateus 3:15.). Era imperativo 

para ele viver uma vida de obediência perfeita, cumprindo todos os requisitos justos de 

Deus. Único que era perfeitamente santo, assim como Deus é santo (Lev. 19: 2), poderia 

ser o sacrifício final para o pecado (cf. Heb. 10: 1-18).Por meio de Sua morte e 

ressurreição, Jesus venceu a morte e desde a vida eterna a todos os que crêem nEle. Mas, 

além disso, Sua vida perfeita de obediência, a expressão mais plena de que era a Sua 

vontade de morrer na cruz (Lucas 22:42), é imputada aos crentes a justificação (cf. Rom. 

5: 18-21). Embora Jesus não tinha pecado, Deus tratou-o como se tivesse cometido os 

pecados de todos que acreditassem Nele, para que os crentes, embora injustos, poderiam 

ser tratados como se tivessem vivido a vida perfeita de Cristo. Mais uma vez, 2 Coríntios 

5:21 resume sucintamente essa gloriosa verdade: "Ele [o pai] fez com que Ele [Cristo] 

que não conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus 

nele." Vontade de Cristo de ser um sacrifício pelo pecado de rolamento na cruz foi a 

demonstração final de seu compromisso completo para obedecer ao Pai, assim como a 

expressão máxima do Seu amor pelos pecadores (cf. João 15:13). 



A reverência que ele merece 

Agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que 
eu tinha contigo antes que o mundo existisse. (17: 5) 

Tendo conseguido tudo de acordo com o plano predeterminado de Deus, Jesus sabia que 

ele iria ser exaltado ao lugar onde tinha sido antes de Sua encarnação, no lado glorioso 

direita de Seu Pai (cf. Marcos 16:19; Ef 1:20. ). Com essa exaltação à vista, Jesus 

expressou seu desejo de retornar à glória do céu. Por isso, Ele pediu ao Pai 

que glorificar Ele, juntamente com o Pai, com a glória Ele tinha compartilhado com o 

Pai antes que o mundo existisse. O apóstolo João descreveu a comunhão eterna Cristo 

tinha desfrutado com o Pai no prólogo do seu Evangelho: "No No princípio era o Verbo 

[Filho], eo Verbo estava com (lit. "face-a-face com ') Deus, eo Verbo era Deus, Ele estava 

no princípio com Deus" (João 1: 1-2. ). Depois de uma vida terrena de submissão e 

humilhação durante a encarnação, Jesus estava pronto para voltar à plena glória que 

aguardava na mão direita do Pai. Era a hora de Sua coroação, que Paulo descreveu em 

Filipenses 2: 9-11: 

Por esta razão, também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima 

de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, daqueles que estão no 

céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, 

para glória de Deus Pai. 

Jesus olhou para além da humilhação e sofrimento em obediência, sua morte na cruz (Fil. 

2: 5-8), para a glória que O aguardava após seu retorno ao céu. A glória que Ele iria 

receber era seu por direito, tanto por seu título divino (como o segundo membro da 

Trindade) e por Sua perfeita submissão (já que ele tinha apresentado ao Pai 

perfeitamente). Ele também sabia que sua morte traria a vida eterna a todos os que nEle 

crêem, causando alegria no céu (Lucas 15: 7,10) e adição de vozes ao coro eterna daqueles 

que vai louvar e adorar a Ele para sempre. A contemplação dessas realidades 

maravilhosas lhe permitiu regozijar-se na cruz, mesmo que Ele desprezava a vergonha de 

rolamento pecado (Heb. 12: 2) e o horror de ser abandonado pelo Pai (Mateus 27:46.). 

Como aqueles do outro lado da cruz, removida dele por quase dois mil anos, os crentes 

nunca devemos perder de vista a glória e honra Cristo merece por causa de Sua obra 

redentora. O que Ele suportou na cruz é agora o hino de louvor e adoração cristã. E será 

por toda a eternidade, como crentes para sempre louvar o Cordeiro que foi morto (Ap 5: 

9). Embora os Evangelhos registram sua vida terrena e ministério incluindo a agonia e 

sofrimento de sua paixão-lo sempre deve ser lembrado que ele não está mais na cruz ou 

no túmulo. Ele é até agora o Filho de Deus glorificado, sentado à direita do Pai em poder 

e glória (Ap 1: 13-20; cf. Dn 7: 13-14.). A alegria de ver e louvá-Lo em triunfo aguarda 

a todos aqueles que o amam, enquanto todos os que O rejeitam será rejeitado por Deus 

(Mt 7:23;. 25:41). 

A gloriosa verdade é que a cruz fez possível a vida eterna para todos os que acreditam 

sinceramente em Jesus Cristo (Rom. 10: 9-10), e até mesmo antes da cruz todos os que 

verdadeiramente se arrependeu do pecado e da confiança do perdão e da misericórdia de 

Deus como seu Só espero (cf. Is 55: 6-7.). Se não fosse para a cruz, não haveria salvação 

do pecado para qualquer pessoa em qualquer idade, não evangelho da graça, não há 

esperança para esta vida, e nenhum destino eterno, mas o inferno. Sem a cruz, o plano 



eterno de salvação que Deus prometeu desde antes do início do tempo nunca teria chegado 

a bom termo. A contemplação das verdades deve causar todo mundo que conhece e ama 

o Senhor Jesus Cristo a dizer com o apóstolo Paulo: "Mas longe esteja de mim gloriar-

me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo tem sido crucificado 

para mim e eu para o mundo "(Gl. 6:14). 

 

64. Jesus ora por seus discípulos: Parte 1: 

Aqueles que o Pai lhe deu (João 17: 6-10) 

Manifestei o teu nome aos homens que me deu fora do 

mundo; Eram teus e tu os deste a mim, e eles guardaram a tua 

palavra. Agora, eles vêm a saber que tudo que você tem me dado 

é o de ti; para as palavras que você me deu Eu dei a eles; e eles 

as receberam e verdadeiramente entendido que saí de ti, e creram 

que tu me enviaste. Peço em seu nome; Eu não peço, em nome de 

todo o mundo, mas daqueles que me deste; porque são teus; e 

todas as coisas que são minhas coisas são tuas, e as tuas coisas 
são minhas; e eu tenho sido glorificado. (17: 6-10) 

As doutrinas da soberania divina (que Deus elegeu os pecadores para a salvação na 

eternidade passada) e da responsabilidade humana (que os pecadores são 

responsabilizados pela forma como eles respondem ao evangelho) estão claramente 

ensinado nas Escrituras, e desempenham um papel importante nesta passagem. 

Sem desculpas ou desculpa, a Bíblia ensina que o Pai "escolheu [crentes] n'Ele [Jesus 

Cristo] antes da fundação do mundo" (Ef. 1: 4; cf. Col. 3:12; Tito 1: 1; 2 João 1). Na 

eternidade passada, eles foram "predestinada" para a justificação (Rm 8:29.), A adoção 

(Ef. 1: 5), e uma herança celestial (Ef 1:11.). Baseado em nenhum mérito ou obra de sua 

própria (Ef. 2: 8; Tito 3: 5), Deus "salvou [crentes] e chamou [eles] com uma santa 

vocação, não segundo as [suas] obras, mas segundo a sua próprio propósito e graça que 

nos foi concedido [eles] em Cristo Jesus desde toda a eternidade "(2 Tim. 1: 9). Assim, 

eles são "amados pelo Senhor, porque Deus escolheu [eles] desde o princípio para a 

salvação" (2 Ts. 2:13). Crédito para a sua salvação é totalmente baseado na graciosa 

escolha eleição do Pai, tornada possível através da morte sacrificial do Filho. A realidade 

é que eles teriam permanecido "mortos em [suas] delitos e pecados" (Ef 2: 1.), Se Deus 

não tinha dado vida espiritual para eles (V.4). O próprio Senhor declarou que "Ninguém 

pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer" (João 6:44), sublinhando a total 

incapacidade do pecador para vir à fé salvadora, a menos que Deus inicia soberanamente 

que o trabalho em seu coração. Salvação nunca é o resultado da moralidade humana, 

sabedoria, ou a força de vontade, mas de graciosos propósitos de Deus. Como Paulo disse 

aos romanos, a salvação "não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que 

usa de misericórdia .... [E] Ele tem misericórdia de quem ele quer, e endurece a quem ele 

deseja" (Rm. 9: 16,18). Embora Paulo pregou o evangelho aos milhares, apenas "a todos 

quantos haviam sido destinados para a vida eterna" (Atos 13:48). Ninguém fora de todos 

aqueles que Deus pré-selecionados para a salvação nunca vai abraçar Jesus Cristo como 

Salvador (cf. Rom. 3: 10-12; 9:11; 1 Tessalonicenses 1: 3-4; 1 Pedro 1: 2.). 



Ao mesmo tempo, a Bíblia contém inúmeras súplicas a todas as pessoas que não foram 

salvos a acreditar no Senhor (eg, Is 55: 1; Matt. 11: 28-30; João 5:40; 7: 37-39.; Ap 22 : 

17). O chamado do evangelho, "Crê no Senhor Jesus e serás salvo" (Atos 16:31), sai como 

um convite aberto a todos os pecadores. A oferta graciosa é a mesma para todos em todos 

os lugares: (Rom. 10: 9) "Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em 

seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo". Na verdade, a vontade 

expressa de Deus (que é diferente do que o Seu decreto soberano) é para "todos os homens 

sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade" (1 Tim. 2: 4). Esse desejo se 

manifesta na chamada evangelho, que se estende a todas as pessoas (Mat. 28:19), e que 

revela a graça de Deus, através da oferta de salvação para todos os que acreditam em 

Jesus Cristo (cf. Tito 2:11). A verdade é que "muitos são chamados, mas poucos 

escolhidos" (Mat. 22:14), o que significa que, enquanto o evangelho é um apelo a todos 

os homens em todos os lugares que se arrependam (Atos 17:30), somente os eleitos irão 

adotá-la em fé. No entanto, aqueles que rejeitam o evangelho fazê-lo de bom grado e sem 

desculpas, depois de ter sido dada ampla oportunidade de responder pelo seu Criador 

paciente e Judge (2 Pedro 3: 9; cf. Ap 2:21) (cf. Rm 1,20). . Com base nos seus próprios 

pecados intencionais (Ap 20: 12-13; cf. Mt 16:27.), O que prova o fato de que seus nomes 

não foram escritos no Livro da Vida (Ap 20:15; cf. 13: 8; 17: 8), eles serão justamente 

condenado e enviado para a destruição eterna (cf. 20:14; Matt 25:46; 2 Tessalonicenses 

1:.. 9). 

Desta forma, a Escritura apresenta as realidades duais que Deus é absolutamente soberano 

na escolha de quem irá fazer parte de Seu povo redimido, e também que os pecadores que 

rejeitam o evangelho assumir a responsabilidade pessoal por se recusar a oferta de 

salvação de Deus. Para ter certeza, há um elemento de mistério (do ponto de vista 

humano) em como essas duas verdades trabalhar juntos na mente de Deus. Mas os crentes 

não devem ir além do que foi revelado nas Escrituras na tentativa de conciliar o que suas 

mentes finitas são incapazes de compreender (cf. Dt 29:29; 1 Cor. 4: 6.); se ambas as 

verdades são estabelecidos na Palavra de Deus, em seguida, ambos devem ser 

abraçado. Além disso, os seres humanos pecadores não ousam acusar Deus de injustiça 

em apenas eleger alguns pecadores para a salvação, uma vez que, se Deus fosse justo, 

todos os pecadores iriam experimentar a Sua ira (cf. Romanos 3:23; 6:23). Ninguém tem 

o direito de questionar os fins de poupança eternos de Deus.Antecipando as reacções, o 

apóstolo Paulo respondeu firmemente com estas palavras: 

Dir-me então: "Por que se queixa ele ainda? Pois, quem resiste à sua vontade?" Pelo 

contrário, quem é você, ó homem, para questionar a Deus? A coisa moldada não vou dizer 

para o modelador: "Por que me fizeste assim", será? Ou não tem o oleiro poder sobre o 

barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso 

desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou 

com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição? E Ele fez isso para dar 

a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que preparou de antemão 

para a glória, até mesmo nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas 

também dentre os gentios. (Rm. 9: 19-24) 

Crentes vai louvar a Deus por toda a eternidade, porque Ele graciosamente os escolheu e 

os remiu através da obra do Filho. Eles não fizeram nada para ganhar a sua salvação, e, 

portanto, toda a glória vai para Deus. Mas aqueles que rejeitam o evangelho e estão 

condenados ao inferno vai ter ninguém para culpar além de si mesmos. Tendo 

deliberAdãoente suprimido a verdade em injustiça, eles vão receber a pena que justamente 



merecem por sua rebelião. O século XVII Inglês puritano Richard Baxter ilustrada neste 

momento em sua obra clássica, Os Eterno Repouso dos Santos: 

[Salvação] era querido por Cristo, mas livre para nos .... Aqui está tudo livre; se o Pai 

livremente dar o Filho, e do Filho livremente pagar a dívida; e se Deus aceitar livremente 

essa forma de pagamento, quando ele poderia ter exigido que o principal; e se ambos Pai 

e Filho, nos oferecer livremente a vida comprado em nossa aceitação cordial; e se eles 

livremente enviar o Espírito que nos permitam aceitar; o que está aqui, então, que não é 

livre? O admiração eterna que devem surpreender os santos de pensar nisso freeness! ... 

O que uma surpreendente pensei que será [no céu] a pensar na diferença imensurável 

entre os nossos merecimentos e recebimentos! Entre o Estado que deveria ter sido, e o 

estado em que estamos! Para olhar para baixo sobre o inferno, e ver a grande diferença 

do que a que estamos adotado!Que dores do amor fará com que dentro de nós a pensar: 

"Yonder era o lugar que o pecado teria me trazido, mas isto é o que Cristo já me trouxe a 

morte Yonder era o salário do meu pecado, mas esta é a vida eterna! o dom de Deus, 

através de Jesus Cristo, meu Senhor .... Mas não graças a nós, nem para qualquer um dos 

nossos deveres e trabalhos, e muito menos para os nossos negligências e preguiça; 

sabemos a quem o louvor é devido e deve ser dada para sempre .... Então deixe 

MERECIDO ser escrito na porta do inferno, mas na porta do céu e da vida, o dom gratuito 

(in. Os Trabalhos Práticos de Richard Baxter[repr .; Grand Rapids: Baker, 1981], 14-15) 

Os fins de poupança eternos de Deus sempre foi a principal preocupação de Jesus durante 

Seu ministério terreno (Lucas 5: 31-32; 19:10; João 3: 16-17; 4: 34-38). Agora, como a 

cruz se aproximava, o Senhor articulou essas Propositos nesta magnífica oração ao Pai-

expressando-los de forma audível para que seus discípulos podia ouvir. O Senhor sabia 

que o que havia sido planejado na eternidade passada seria cumprida nos próximos 

algumas horas de tempo (cf. vv. 1-5). Ele também sabia que seus discípulos o 

abandonariam no momento crítico (João 13: 36-38; 16:32), que sua fé seria abalado (cf. 

Lucas 22: 31-32), e que seu coração seria profundamente entristecido (João 

16:22). Apesar de seu sofrimento que superam em muito deles, Jesus sacrificially serviu-

lhes (como tinha feito em todo o seu ministério [cf. Mc 10: 44-45], incluindo naquela 

noite [João 13: 1,12], e acabaria por fazer na atravessar [15:13]) orando por eles. De fato, 

dos vinte e seis versos que compõem a oração de Jesus em João 17, quatorze centro 

especificamente sobre os discípulos (vv. 6-19), com um adicional de sete (vv. 20-26), 

enfocando aqueles que crêem em Cristo no futuro através de seus ministérios 

prolongados. 

Tendo orado para que o Pai glorificar o Filho (em vv. 1-5), Jesus, em seguida, intercedeu 

por seus discípulos (vv. 6-19). Esta seção de Sua oração sacerdotal pode ser discutida sob 

dois títulos: Sua oração por eles como aqueles que o Pai Lhe havia dado (. Vv 6-10); e 

Seus pedidos específicos de los à luz de sua partida iminente (vv. 11-19). O primeiro 

desses títulos será discutido a seguir, com a segunda a ser abordada no capítulo seguinte. 

A realização assustador que Cristo foi deixá-los era um pensamento paralisante aos 

discípulos. Eles tinham dependia Dele para tudo. Ele tinha sido seu professor (João 

13:13), seu protetor (Matt. 12: 1-5), e o fornecedor de todas as suas necessidades (Lc 

22:35). Mas agora ele estava indo embora. Eles estavam prestes a ser deixado sozinho e, 

a partir de seu ponto de vista, jogado para trás com seus próprios recursos. Compreender 

os seus medos, Jesus passou a maior parte de seu tempo com os discípulos, na noite antes 

da Sua morte confortando-os. Ele lhes assegurou que continuaria a amá-los e atender a 



suas necessidades (ver a exposição de capítulos 13-16 em capítulos anteriores deste 

volume). Agora, depois de ter dado os discípulos essas promessas maravilhosas, Jesus 

orou para que o Pai seria garantir essas promessas. Como disse um comentarista explica: 

De longe, a maior parte da oração de Jesus se relaciona com os discípulos. Ele era muito 

mais preocupados com eles do que sobre si mesmo. Ele tinha certeza do sofrimento que 

era inevitável e a vitória que era certo. Os discípulos, porém, eram uma quantidade 

variável; em si mesmos, eles estavam propensos a falhar .... No entanto, ele orou por eles 

com a confiança de que eles seriam mantidos pelo poder do Pai e apresentados para um 

futuro ministério. (Merrill C. Tenney, "O Evangelho de João", em Comentário Bíblico do 

Expositor, ed Frank E. Gaebelein [Grand Rapids: Zondervan, 1981]., 9: 163) 

Confiança de Jesus foi fundada, e não na determinação das onze, mas na vontade e poder do 

Pai. Mas antes de lançar em seus pedidos específicos para os discípulos (em vv. 11-19), o 

Senhor explicou por que ele sabia que o pai iria honrar seus pedidos (em vv. 6-10). 

Versículo 6 serve como uma declaração importante transição da oração de Cristo para a 

Sua própria glória (em vv. 1-5) a sua oração para os discípulos (em vv. 6-19). De destacar 

neste versículo é a interação entre o lado humano eo lado divino de salvação. Cristo 

posteriormente expandido em cada um desses temas, como Ele estabeleceu a resposta dos 

discípulos acreditar, por um lado (em vv. 7-8), e eleição soberana de Deus, por outro (em 

vv. 9-10). O versículo em si fornece uma indicação da tese das sortes para os versos que 

se seguem, introduzindo as razões pelas quais Jesus sabia que o Pai garantiria Suas 

promessas anteriores para os discípulos (nos capítulos 13-16) e responder a seus pedidos 

subseqüentes para eles (em vv. 11 -19). 

O Senhor definiu aqueles por quem Ele estava Orando antes de tudo como aqueles a quem 

Ele havia manifestado do Pai nome. A frase liga de volta para o versículo 4, indicando 

que parte da missão terrena de Cristo era para dar a conhecer o nome do Pai para os 

discípulos. Manifestada traduz uma forma do verbo phaneroo , que significa "para 

revelar," "para dar a conhecer," ou "para mostrar". O aoristo indica que este era um fato 

consumado, que Cristo tinha terminado perfeitamente de acordo com o plano do Pai. O 

conceito de Deus nome engloba tudo o que Ele é: o seu caráter, a natureza e 

atributos. Salmo 09:10 diz: "Aqueles que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, ó 

Senhor, não abandonas aqueles que te buscam." No Salmo 20: 7 Davi exultou: "Uns 

confiam em carros e outros em cavalos, mas nós vamos nos vangloriar em o nome do 

Senhor, nosso Deus", enquanto que no Salmo 22:22, ele declarou: "Eu vou dizer de seu 

nome para meus irmãos "(cf. 5:11; 8: 1; 48:10; 75: 1; 115: 1; 119: 55; 1 Reis 8:. 

33,35,43,44,48; 1 Crônicas 17:24 ..; 2 Crônicas 6:20; Neemias 01:11; Isa 26:.. 8,13; Mq 

6: 9). 

A manifestação suprema do nome de Deus era o Senhor Jesus Cristo, Deus em carne 

humana. Assim, perfeitamente e completamente que Jesus revelou a natureza e caráter de 

Deus que Ele podia fazer as declarações chocantes: "Quem me vê a mim vê aquele que 

me enviou" (João 0:45) e, "Quem me vê a mim vê o Pai" (14: 9; cf. 1,18). Os escritores 

do Novo Testamento declará-Lo para ser "a imagem do Deus invisível, o primogênito de 

toda a criação" (Cl 1:15), em quem "toda a plenitude da Divindade habita em forma 

corpórea" (2: 9), " ... que existia na forma de Deus "(Fp 2: 6.) e" é o resplendor da glória 

ea expressão exata de sua natureza "(Heb. 1: 3). 



O nome de Deus era tão sagrado para os judeus que eles se recusaram a pronunciá-lo. Em 

vez disso, eles tomaram as consoantes do tetragrama (YHWH; cf. Ex 3: 14-15.) E 

acrescentou as vogais da palavraAdonai ("Senhor"). Quando lêem o texto hebraico do 

Antigo Testamento, que pronunciou a palavra resultante ("Yahweh", traduzida como 

"Jeová" em traduções para o inglês mais velhos) "Adonai", a fim de evitar falar o nome 

de Deus em voz alta. Jesus, no entanto, não só se manifesta o nome de Deus, Ele falou 

isso. E ainda mais chocante, Ele tomou para si mesmo (cf. João 8: 24,58 ea exposição 

desses versos em João 1-11, A Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: 

Moody, 2006]). Ao fazê-lo, Jesus tão indignado Seus oponentes judeus, que pensavam 

que a blasfêmia, que eles procuravam matá-lo (João 5:18; 08:59; 10: 31-33), e, 

finalmente, conseguiu (João 19: 7). 

No entanto, através de Sua morte, Jesus Cristo abriu o caminho para a comunhão pessoal, 

amorosa com Deus. Como ele mesmo disse: "Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida; 

ninguém vem ao Pai senão por mim" (João 14: 6). E mais cedo, usando a metáfora de um 

curral, Ele declarou: "Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, será salvo, e vai entrar e 

sair e achará pastagem" (João 10: 9). Aqueles que colocaram sua fé nEle ter seus pecados 

perdoados, e desfrutar de um relacionamento íntimo com o Pai, quem tem o privilégio de 

chamar Abba (Rm 8:15; Gal. 4: 6.), O que significa endearingly, "Papa "ou" papai ". 

Cristo descreveu ainda mais os discípulos para o Pai, como os homens que me deu fora 

do mundo (cf. 15:19). A verdade que os crentes são um presente do Pai para o Filho já 

tem sido visto como um tema importante nesta oração (cf. vv. 2,9,24). O mundo é o mal, 

godless sistema, satanicamente governou composta de todos os não-redimidos e tudo o 

que se opõe a Deus e Seu reino (cf. 7: 7; 12:31; 14: 17,19,30,31; 16:11; 2 Cor 4: 4; Ef 

6:12; 1 João 5:19)... Os cristãos não fazem mais parte do mundo, tendo sido "resgatado 

... a partir do domínio das trevas e transferido ... para o reino do Filho do seu amor" 

(Colossenses 1:13). Mais cedo naquela noite Jesus disse aos discípulos: "Se o mundo vos 

odeia, você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar você Se fôsseis do mundo, o mundo 

amaria o que era seu;. Mas porque não sois do mundo , mas eu vos escolhi do mundo, por 

isso o mundo vos odeia "(15: 18-19). Uma vez que eles não fazem mais parte do mesmo, 

e de fato ter sido crucificado para ele (Gl 6:14.), Os crentes não devem ser conformada 

com o mundo (Rom. 12: 2), ou andar nele como já fizeram (Ef 0,2: 2; cf. 1 João 2: 15-

17). Em vez disso, eles são chamados para superá-lo (1 João 5: 4-5), mantendo-se sem 

mácula por ele (Tiago 1:27) e evitando a amizade com ele (Tiago 4: 4). 

Declaração de Cristo eram seu e você deu para mim é uma afirmação contundente que, 

mesmo antes de sua conversão, os discípulos pertencia a Deus. Mais cedo, no Evangelho 

de João, o Senhor havia declarado: "Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que 

vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora" (06:37; cf. v 39; 17: 2., 9,24). Deus disse 

ao apóstolo Paulo que ele tinha "muitas pessoas nesta cidade [Corinto]" que pertencia a 

Ele mesmo que eles ainda não foram salvos (Atos 18:10; cf. 13:48). Como foi discutido 

anteriormente, Deus elegeu os crentes para a salvação na eternidade passada: e 

escreveram seus nomes no Livro da Vida (Fp 4 (Ef 1, 4).:. 3; Apocalipse 13: 8; 17: 8; 

20:12 , 15; 21:27; 22:19; cf. Dan. 12: 1; Lucas 10:20). Tendo escolhido para redimi-los, 

o Pai deu ao Filho como dons do Seu amor (veja a discussão mais completa desse glorioso 

realidade no capítulo anterior deste volume). Assim, tal como anteriormente 

demonstrado, os discípulos (e, por extensão, todos os crentes-cf. V. 20) foram 

infinitamente precioso para o Filho, não por causa de qualquer coisa intrinsecamente 

valioso em si, mas porque lhes foi prometido a ele por seu pai antes dos tempos eternos 



(cf. 2 Tim. 1: 9; Tito 1: 1).Como as próximas horas provaria, Jesus considerou o dom do 

Pai tão precioso Ele estava disposto a morrer para recebê-lo. 

Além de reconhecer que eles eram um presente de seu pai, o Senhor também descreveu 

os discípulos como aqueles que têm mantido do Pai palavra. Essa declaração introduz 

o elemento de obediência essencial para a salvação (cf. Fl 2, 12-13.). Essa obediência, é 

claro, não é um trabalho meritório que contribui com algo para a salvação (cf. Gal. 2: 15-

16), mas sim o resultado inevitável de uma genuína fé salvadora (cf. Ef. 2: 8-10). Assim, 

para dizer que os discípulos tinham obedecido a Palavra do Pai é apenas outra maneira de 

expressar que a sua fé era genuína. O Novo Testamento inseparavelmente junta-se a fé 

salvadora e obediência, tanto assim que a obediência é muitas vezes usado como sinônimo 

de fé (por exemplo, João 3:36; At. 6: 7; Rom 1: 5; 16:26; 1 Pedro 1: 2). É também a marca 

certa de amor sincero por Jesus Cristo (João 14: 15,21,24; 15: 10,14). (Curiosamente 

Jesus usou formas desta mesma palavra grega para "manter" ( tereo ) em vv. 11,12,15 

quando Ele pediu ao Pai para manter os discípulos. Assim, o Senhor pediu ao Pai para 

manter aqueles que guardam a Sua Palavra. ) 

Os discípulos, então, estavam entre aqueles que mantiveram a Palavra que havia sido 

revelado a eles. Do coração, eles tinham respondido em fé genuína para a verdade que 

haviam recebido. Ao mesmo tempo, a Escritura reconhece que o tivessem feito, porque 

eles eram um presente do Pai ao Filho, depois de ter estado entre aqueles que Ele 

soberanamente escolheu na eternidade passada e chamou eficazmente a tempo para a 

salvação. O restante desta seção (vv. 7-10) baseia-se aquelas verdades gêmeos 

inseparáveis. Tendo resumido-los no versículo 6, Jesus continuou a explicar por que Ele 

sabia que o Pai conceder seus pedidos em relação aos discípulos: (. Vv 7-8), porque eles 

tinham acreditado nele como o Filho e porque eles eram um presente para ele a partir do 

Pai (vv. 9-10). 

Porque eles tinham acreditado nele como o Filho 

Agora, eles vêm a saber que tudo que você tem me dado é o de 

ti; para as palavras que você me deu Eu dei a eles; e eles as 

receberam e verdadeiramente entendido que saí de ti, e creram 
que tu me enviaste. (17: 7-8) 

Embora eles haviam estado com Jesus durante vários anos, não foi até agora que os 

discípulos estavam começando a compreender verdadeiramente a missão Seu Pai Lhe 

havia dado. Seria ainda alguns dias até que Cristo ressuscitou, quando eles começam a 

compreender plenamente as razões Jesus teve que morrer. No entanto, eles claramente 

acreditava que Jesus era quem dizia ser (Mateus 16:16;. Marcos 8:29; Lc 9:20), que Ele 

veio do Pai, e que somente Ele falou as palavras de vida eterna (cf. João 6: 68-69). Como 

Jesus já havia afirmado no versículo 6, que tinha mantido sua palavra e, portanto, tinha 

provado ser Seus verdadeiros discípulos (cf. João 8:31). 

O conteúdo da fé dos discípulos oferece mais uma prova de sua autenticidade. Embora 

diante da cruz ainda havia muito que eles não entenderam, eles acreditavam sinceramente 

as verdades que eles entendiam (em contraste com a falsa fé de muitos outros, cf Jo 2: 

23-25.; 6: 64,66). Os onze tinha vindo a conhecer , antes de tudo, como disse Jesus ao 

Pai, que tudo o que me deste vem de Ti (a afirmação de que mais uma vez evidencia 

sua intimidade com e dependência do Pai). Os discípulos acreditavam que Jesus trabalhou 



pelo poder de Deus e fez tudo de acordo com a vontade do Pai. Isso foi em contraste com 

os líderes religiosos judeus, que acusaram Jesus de operar através do poder de Satanás 

(Mat. 12:24). Tais conclusões, como o próprio Cristo apontadas, não foram apenas 

blasfemo e imperdoável (cf. Mt 12:. 24-32), mas tola, uma vez que Satanás nunca iria 

capacitar alguém para fazer o trabalho de Deus (vv 25-29.). Os discípulos, é claro, sabia 

a verdade. Eles tinham visto os milagres de Jesus, que foram marcadas pela compaixão 

divina (Mt 14:14; 15:32; 20:34; Marcos 1.41; 6:34; 9: 35-36.; Lucas 7: 13-14) ; tinham 

ouvido sermões de Jesus, que perfurou o coração com autoridade divina (Mt 7:29; 13:54; 

22:33; 01:22 Marcos; 6:. 2; 11:18; Lucas 04:32; João 7: 46); tinham visto Jesus orar, 

sabendo que Ele passou longas horas em comunhão com o Pai (Mt 14:23; Marcos 1:35; 

Lc 5:16; 6:12; 9:. 18,28; 11: 1-4) ; tinham visto o ministro de Jesus para com os pecadores, 

e ainda assim nunca pecar Ele mesmo (Matt 09:11; 11:19; Lc. 5: 29-32; 15: 2; 1 Pedro 

2:22; 03:18; 1 João 2: 29; 3: 5); mesmo de terem testemunhado aprovação visível e 

audível do Pai de Seu Filho (Matt. 17: 5; Marcos 9: 7; Lucas 09:35; João 12:28; cf. Mt 

3:17.). Eles sabiam que Ele veio de Deus, e como resultado eles seguiram de todo o 

coração (Mt 19:27; cf. Mc 8:34; Lc. 9: 57-62; João 12: 25-26). 

Os discípulos do mesmo modo acreditava que as palavras que o Pai deu a Jesus fosse 

verdade (cf. v 14; 07:16; 08:28; 12:49; 14:. 10,24). Jesus tinha dado aquelas 

palavras para eles; e eles as receberam,por ambos afirmando-los e, posteriormente, agir 

sobre eles (cf. Tiago 1:22). Eles verdadeiramente entendido origem divina de 

Cristo, que Ele veio do Pai (cf. 16:30). Eles também acreditava na sua missão 

divina, que o Pai havia enviado Dele ao mundo (cf. vv. 18,21,23, 25; 03:34; 04:34; 5: 

24,30,36,37; 6:38, 39,44,57; 7: 16,28,29,33; 8: 16,18,26,29, 42; 9: 4; 11:42; 12: 44,45,49; 

13:20; 14:24; 15:21; 16: 5; 20:21). Tinham vindo para perceber o que o prólogo de João 

articula: que Ele é o Filho de Deus (João 1: 1; cf. 16:30), iguais em essência e eternamente 

coexistente com o Pai (1: 1-2), o Criador de todas as coisas (1: 3), e a fonte da vida eterna 

e luz espiritual (1: 4). Eles reconheceram a glória do Verbo feito carne, e sabia que era 

"como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade" (1:14).Logo eles também 

iria entender as maravilhas de Sua morte e ressurreição (cf. 16:20). Essas realizações 

foram revolucionárias para os discípulos: 

A resposta desses homens não parece ser muito. Mas, para que eles vejam a fonte dessas 

coisas foi um milagre espiritual mais maravilhoso do que o milagre de um homem nascido 

estar fisicamente cego habilitado, pela primeira vez, para ver a maravilha de uma árvore, 

a glória de um pôr do sol, o mistério móvel de um rosto humano. (João 

Phillips, Explorando o Evangelho de João [Grand Rapids: Kregel, 1989], 321-22) 

Depois do Pentecostes, a prova de sua fé seria demonstrado de maneira dramática, como 

eles corajosamente proclamou Jesus como Senhor a todos que quisessem ouvir. Embora 

eles sofreram severa perseguição e (para quase todos eles) martírio, os discípulos não 

abandonaria o que eles sabia ser verdade. Mesmo a ameaça de morte não poderia minar 

a convicção inabalável de que Deus havia colocado em seu interior (cf. Atos 04:13; 

05:41). A fé salvadora que foi dada foi duradouro pela sua própria natureza (cf. 1 Pedro 

1: 3-9; 1 João 2:19). 

Através de sua obediência, eles demonstraram que eles estavam entre aqueles que o Pai 

tinha eleito como um presente de amor para seu filho. Suas obras não salvá-los, mas eles 

não fizeram prova de que a verdadeira fé salvadora estava vivo em seus corações. Tiago 

Montgomery Boice colocou a questão, 



Como é que uma pessoa diga quem são os eleitos de Deus? Como podemos julgar que 

são cristãos e que não são ... Há apenas uma resposta, a resposta dada pelo Senhor Jesus 

Cristo [falando] daqueles que eram verdadeiramente seus discípulos [em João 17: 6-

8]?. De acordo com esses versículos, a única maneira de saber se a pessoa é um cristão 

ou não é para ver se ele ou ela acredita e continua nas palavras do Senhor Jesus Cristo. ( O 

Evangelho de João [Grand Rapids: Baker, 1999], 1276) 

A Bíblia ensina que Deus certamente trará uma glorificação todos aqueles aos que 

predestinou na eternidade passada (cf. João 6:37, 39; 10:28; Rom. 8: 29-30; Ef. 1: 13-14; 

Phil. 1: 6; 1 Tessalonicenses 5: 23,24; 1 Pedro 1: 5.; Jude 1,24). Ela também ensina que 

aqueles que Deus verdadeiramente escolhido vai responder em fé ao evangelho, e também irá 

perseverar na verdade até o fim (cf. Mt 24:13; 1 Cor. 15: 1-2.; Col. 1: 21-23; Heb. 2: 1; 3:14; 

4:14; 6: 11-12; 10:39; 2 Pedro 1:10). Por um lado, essa perseverança exige esforço diligente 

por parte dos crentes (Phil 02:12; 1 Tm 4:... 7-8; Hebreus 5: 9). Por outro lado, é uma obra 

que Deus, em última análise faz através dos crentes (Phil 2:13;.. Hebreus 13:21). Na verdade, 

toda a vida cristã (incluindo o desejo de prosseguir a piedade) é resultado da graça de Deus 

(cf. 1 Cor 15:10; 2 Cor. 3: 5.). (Note que a discussão no capítulo seguinte deste comentário 

sobre o poder de Deus para proteger a fé daqueles que são Seus.) 

Como aqueles que tinham recebido, acredita, e manteve na verdade, os discípulos 

mostraram-se entre os eleitos de Deus. Dos doze só Judas Iscariotes não foi escolhido, 

traindo o Senhor "para que a Escritura se cumprisse" (João 17:12; cf. 13: 21-30). 

Porque lhes foi dada a Ele do Pai 

Peço em nome deles, eu não peço, em nome de todo o mundo, mas 

daqueles que me deste; porque são teus; e todas as coisas que são 

minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas; e eu tenho 
sido glorificado neles (17: 9-10) 

Porque eles tinham respondido com a crença, e demonstrou a veracidade da sua fé através 

da sua obediência continuada, os discípulos mostraram evidência de que Jesus sempre 

soube ser verdade sobre eles e disse-anteriormente que tinham sido escolhidos para fora 

do mundo pelo Pai como um presente para ele. Isso, então, fornece a segunda e última 

razão pela qual Jesus estava confiante de que o Pai conceda a Sua oração pelos 

discípulos; o Pai não se esqueça de proteger e purificá-los, porque eles eram o Seu dom 

de Seu Filho (cf. vv. 11,15,17). Reiterando que Ele estava pedindo exclusivamente 

em nome deaqueles a quem o Pai havia dado a Ele, Jesus deixou claro que Ele fez não 

pedir em nome de todo o mundo. Ao contrário, Ele estava pedindo em nome de Sua 

própria que permaneceram no mundo depois que Ele tinha deixado (vv. 11-12). 

É verdade que Deus mostra um tipo de amor a todas as pessoas no mundo (o que os 

teólogos chamam de graça comum), mesmo para aqueles que rejeitam o evangelho (cf. 

Marcos 10:21). Ele defende com os pecadores se arrependam (. Ez 18:23, 32; Atos 17:30), 

estende o convite do evangelho a eles (Isa 55:.. 1; cf. Mt 11: 28-30) ", faz com que o seu 

sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre os justos e injustos "(Mt 5:45; cf. Sl 

145:.. 9; Atos 14:17). Mas a obra de intercessão de Cristo como Sumo Sacerdote é apenas 

para aqueles que pertencem a Ele eternamente porque foram dados pelo Pai. Na verdade, 

a instância apenas registrado no Novo Testamento de Cristo orando para o não regenerado 

é o Seu grito da cruz: "Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem" (Lucas 23:34). Essa 



oração é um modelo para os fiéis, que são a "amar [seus] inimigos e orai pelos que vos 

perseguem [eles]" (Mateus 5:44;.. 2 Tim 2:26). Mas o mundo não remido não era Seu 

interesse por esta oração. Sua atenção estava sobre aqueles que o Pai Lhe deu e por quem 

Ele estava prestes a morrer para fornecer expiação-que eles seriam protegidos do mundo, 

especialmente durante os acontecimentos imediatos em torno de sua prisão, julgamento e 

crucificação. 

A declaração de Jesus porque são teus; e todas as coisas que são minhas coisas são 

tuas, e as tuas coisas são minhas ressaltou sua confiança no fato de que os onze pertencia 

a Deus. Como os discípulos, todos os crentes pertencem ao Pai, depois de ter sido adotado 

em Sua família por meio do Filho (cf. Rom. 8: 14-17; Gl 3:26; 4: 5-7.) E selado e 

purificados pelo Santo Espírito (Ef 1: 13-14; 4:30; Tito 3: 5.)."Você não sabe", escreveu 

Paulo aos Coríntios, "que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o 

qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados 

por bom preço: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo "(1 Cor 6: 19-20; cf. 7:23.). Os 

cristãos são os escolhidos de Deus (Mateus 22:14; João 13:18; Col. 3:12; 2 

Tessalonicenses 2:13; 2 Tm 2:10; Tito 1:... 1; 1 Pedro 1: 1-2; 2: 9), os Seus filhos (João 

1:12; Efésios 5:. 1; 02:15 Phil, 1 Pedro 1:14; 1 João 3: 1-2.), seus súditos (Lucas 6:20; 

João 3 : 3,5; Atos 14:22; Col. 1:13; 1 Tessalonicenses 2:12), Seus servos (Atos 04:29; 

Rom. 1:. 1; 1 Cor 7:22; Filipenses 1:. 1. ; Col. 4:12; 2 Tm 2.24; 1 Pedro 2:16), e as suas 

ovelhas (Sl 112:.. 3; João 10: 7-16,26-28; 1 Pedro 5: 2-4) . 

Declaração de Cristo todas as coisas que são tuas coisas são minhas ... não é nada 

menos do que uma reivindicação de divindade e de plena igualdade com o Pai. Ele 

novamente enfatizou a unidade íntima que as ações Filho com o Pai (vv; 3,6-7,21,23-

24,26. Cf. 16:15). Para uma mera criatura de afirmar que todas as coisas de Deus eram 

dele seria presunção blasfêmia. Somente aquele que é o próprio Deus pode legitimamente 

reivindicar ser o proprietário do governante e sobre todas as coisas. Martin Luther 

compreendido o significado desta afirmação: 

Todo mundo pode dizer isso, que todos nós temos é de Deus. Mas isso é muito maior, 

que ele transforma-lo em volta e diz, tudo o que é teu é meu. Esta nenhuma criatura é 

capaz de dizer diante de Deus .... A palavra: tudo o que é teu é meu, não deixa nada o que 

quer excluídos. São todas as coisas dele, então a divindade eterna é também o seu; caso 

contrário, ele não podia e não se atreveu a usar a palavra em tudo. (Citado em RCH 

Lenski, A Interpretação dos Evangelho de São João [Minneapolis: Augsburg, 1943], 

1133-1134). 

Desde o Pai eo Filho têm todas as coisas em comum, os crentes também pertencem a Cristo 

(1 Cor 3:23; 15:23; 2 Cor. 10: 7.; Gal 3:29, 5:24.). Aqueles que pertencem ao Pai pertence ao 

Filho, e vice-versa. 

O Senhor notou, ainda, que ele tinha sido glorificado. Mesmo agora, sua fé nEle como o 

Filho de Deus trouxe-Lhe glória. Aqui, então, Cristo dá testemunho de que o dom da fé 

dado aos discípulos que lhes permitiu reconhecer e confessar a Ele mesmo em seu estado 

de auto-humilhação. Após Sua ascensão, a glória de Cristo continuará a ser exibido na 

terra através de seus seguidores, mesmo na sua ausência.Esse pedido foi em perfeita 

harmonia com o propósito do Pai-de dar o Filho a humanidade redimida que iria glorificar 

a Ele para sempre. 



O objetivo supremo de tudo o que um cristão faz é trazer glória a Deus Paulo exortou aos 

coríntios: "Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a 

glória de Deus" (1 Cor. 10:31).Em sua segunda carta a eles, acrescentou: "Portanto, nós 

também temos como nossa ambição, seja em casa [na Terra] ou ausente [no céu], para ser 

agradável a Ele" (2 Cor. 5: 9; cf. Rom . 14: 7-8). Jesus ordenou aos seus seguidores: 

"Brilhe a vossa luz diante dos homens de modo que, vendo as vossas boas obras e 

glorifiquem a vosso Pai que está nos céus" (Mt 5:16;. Cf. Fl 2:15.). Os crentes devem 

refletir a glória de Cristo em um mundo de trevas. Paulo fez esse cristal gloriosa verdade 

clara quando ele escreveu: "Deus, que disse: 'luz brilhará para fora das trevas", é o único 

que brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na 

face . de Cristo Mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder 

será de Deus e não de nós "(2 Cor. 4: 6-7). O desejo de glorificar a Cristo vai continuar 

em toda a eternidade, como crentes se juntar com os anjos, glorificando e exaltando o 

Filho para sempre (cf. Ap 4: 8-11; 5: 11-14; 19: 6; 22: 3-4) . 

Que os discípulos (e todos os outros crentes) poderão ser alterados a partir amantes 

rebeldes deste mundo para adoradores e glorificadores de Deus santificado é o milagre da 

graça de Deus na salvação.Embora a regeneração ocorre em um momento no tempo, é 

um milagre que foi planejado na eternidade passada e que tem implicações intermináveis 

para a eternidade futura. Todos os crentes (incluindo os onze discípulos) foram escolhidos 

e reivindicado pelo Pai antes que o mundo começou e prometeu o Filho como uma 

expressão tangível do Seu infinito amor. Esse é o lado divino de salvação. O lado humano 

é perseverante fé e obediência, pelo qual os discípulos haviam demonstrado que eles 

realmente pertencia a Deus. 

Os crentes em todos os momentos podem ser do mesmo modo certo de que eles são 

verdadeiramente salvos. Objetivamente, que a garantia vem da promessa da Bíblia de que 

qualquer um que sinceramente abraça Jesus Cristo como Senhor e Salvador será salvo 

(10 Rom: 9-10.). Subjetivamente, que a confiança decorre do fruto da fé persistente e 

contínua obediência na vida de uma pessoa, não importa o que a tentação ou teste. Ouça 

as palavras poderosas de Pedro: 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua grande 

misericórdia nos fez nascer de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus 

Cristo dentre os mortos, para uma herança que não se corrompe e imaculada e vai não 

desaparecer, reservada nos céus para vós, que são protegidos pelo poder de Deus mediante 

a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.Neste vocês exultam, 

ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, você tem sido afligido por 

várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que 

perece, embora provado pelo fogo, pode ser redunde para louvor, glória e honra na 

revelação de Jesus Cristo; e que você não tenha visto, vocês o amam, e que você não vê-

lo agora, mas acredito nele, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo como 

resultado de sua fé a salvação das vossas almas. (1 Pedro 1: 3-9; cf. João 10:27; 15: 10,14; 

1 João 3: 21-24; 4:20; 5: 4; cf. Ap 14:12). 

Assim como o Eleven, todos os verdadeiros discípulos de Cristo habitar em Sua Palavra (João 

8:31) e amorosamente obedecer aos Seus mandamentos (João 14:15). Tal comportamento só 

é possível porque seus corações foram mudados por Deus, que chamou-os para o Filho (João 

6:44) e regenerado-los por meio do Espírito (Tito 3: 5). Assim, o apóstolo João podia 

escrever, 



Nisto conhecemos o que temos vindo a conhecê-Lo, se guardarmos os seus 

mandamentos. Aquele que diz: "Eu vim a conhecê-lo", e não guarda os seus 

mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está nele;mas qualquer que guarda a sua 

palavra, nele o amor de Deus tem realmente sido aperfeiçoado. Nisto conhecemos que 

estamos nele: aquele que diz que permanece nele, esse deve-se a caminhar na mesma 

maneira como Ele andou. (1 João 2: 3-6) 

Garantir a preservação da fé dos discípulos é uma obra divina que o Senhor faz por seu 

poder (cf. João 6: 37-40). Nada pode separar a Sua própria do Seu amor (Rm. 8: 31-39), 

e Ele está disposto e "pode também salvar sempre os que se aproximam de Deus por meio 

dele, pois vive sempre para interceder por eles" (Heb. 7:25). 

Em face de sua ausência no pecado de rolamento, embora apenas por algumas horas, 

Jesus passou a pedir ao Pai para assumir a proteção daqueles que Ele tinha dado a ele. No 

entanto, ao fazer esse pedido, Jesus expressou a certeza absoluta de que o Pai faria o que 

ele pediu. Sua confiança não estava na constância ou ingenuidade dos discípulos, mas no 

amor e poder de Seu Pai (cf. João 10: 28-30). Ele sabia que o que o Pai havia prometido 

na eternidade passada Ele certamente realizar e garantir no presente. 

 

65. Jesus ora por seus discípulos: Parte 2: 

para aqueles que ele está prestes a sair 

(João 17: 11-19) 

Eu já não estou no mundo; e ainda que eles próprios estão no 

mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o 

nome que me deste, para que sejam um, como nós somos.Enquanto 

eu estava com eles, eu estava mantendo-os em teu nome que me 

deste; e eu guardava-os e nenhum deles morreram, mas o filho da 

perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para 

ti; e digo isto no mundo, para que eles tenham a minha alegria 

completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra; eo mundo os 

odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do 

mundo. Eu não peço que os tires do mundo, mas para mantê-los 

do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do 

mundo.Consagra-os na verdade; A tua palavra é a verdade. Como 

tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Para 

eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam 

santificados na verdade. (17: 11-19) 

Através de Jesus Cristo, cada crente tem acesso directo à sala do trono de Deus. Cada um 

pode "aproximar-nos com confiança ao trono da graça [e] de recebermos misericórdia e 

acharmos graça para socorro em ocasião oportuna" (Hb. 4:16). Embora anteriormente 

Seus inimigos, eles foram reconciliados com Deus:, tendo sido adotados em Sua família 

"através da fé em Jesus Cristo" (Gálatas 3:26; cf. 4 (2 Cor 5 17-18.):. 5-6; Rom. 8: 15-

17). Porque eles são Seus filhos, o glorioso Deus do universo, graciosamente, de bom 



grado, e amorosamente responde às suas orações, não importa quão pequeno ou fraco que 

possa parecer (cf. a exposição de 16: 26-27 no capítulo 20 deste volume) . 

Além de orações pessoais, os crentes também têm as orações dos outros, que intercedem 

em seu nome. O apóstolo Paulo enfatizou a necessidade de que tipo de intercessão nos 

parágrafos finais de sua epístola aos Efésios: 

Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e com isso em vista, estar 

em alerta com toda perseverança e súplica por todos os santos, e orar em meu nome, que 

seja dada a mim na abertura de minha boca, para dar a conhecer com ousadia o mistério 

do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias; que em proclamar que eu possa falar 

dele livremente, como me convém falar. (Efésios 6: 18-20.) 

Tendo apenas advertiu seus leitores sobre a realidade da guerra espiritual (Ef. 6: 10-17), Paulo 

enfatizou a importância crítica de suplicando "por todos os santos" (v 18).. "Rogai por nós" é 

um tema recorrente ao longo de suas letras (1 Tessalonicenses 5:25; 2 Ts 3:... 1; Hb 13:18; 

cf. Col. 4: 2-3.; 1 Tm 2: 7- 8). Como Paulo, o venerável Spurgeon entendido de forma aguda 

a importância da oração de intercessão. Ele se dirigiu a sua congregação com estas palavras 

dramáticas: 

Oh! Deus me ajude, se você cessamos de orar por mim! Deixe-me saber o dia, e eu deve 

deixar de pregar. Deixe-me saber quando você pretende cessar as suas orações, e eu vou 

chorar, "Ó meu Deus, dá-me este dia meu túmulo, e deixe-me dormir na poeira." (Charles 

Spurgeon, "Oração-o Precursor da Misericórdia", em O New Park Street 

Pulpit [Pasadena, Tex .: Pilgrim, 1981], 3: 255-56) 

A intercessão dos cristãos para o outro é um elemento essencial da vida espiritual da igreja, 

e o Novo Testamento contém numerosos exemplos de TI (por exemplo, Atos 12: 5; 20:36; 

21: 5; 2 Cor 1:11; 9. .: 14; Ef 1:16; 6: 18-19; Fl 1: 4; Col. 4:12).. 

Mas outros cristãos não são os únicos que interceder em favor do crente. O Santo 

"Espírito ajuda nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o mesmo 

Espírito intercede por nós com gemidos muito profundos para palavras" (Rm 8:26.). As 

perspectivas distorcidas, imperfeições humanas, espirituais e limitações que afligem os 

cristãos nesta vida mantê-los de orar como deveriam Oração em absoluta coerência com 

a vontade de Deus. Mas a habitação do Espírito intercede em favor de cada cristão, 

trazendo fielmente suas necessidades diante de Deus, mesmo quando ele está confuso 

quanto ao que essas necessidades são verdadeiramente. Orações do Espírito são sempre 

respondidas ", porque Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus" (v. 

27). 

No entanto, além de tudo isso há um outro que ora para os crentes, ninguém menos do 

que o Senhor Jesus Cristo, que é "sentado à direita de Deus" (Col. 3: 1) e "vive sempre 

para interceder por [Sua pessoas] "(Heb. 7:25). Como o Espírito, o bendito Cristo 

intercede continuamente para a Sua própria, muitas vezes em resposta às acusações de 

Satanás (1 João 2: 1; Apocalipse 12:10), e sempre de acordo com a vontade de Deus. Sua 

obra mediadora de intercessão é tão real e indispensável como sua obra de expiação. Foi 

a morte do Senhor Jesus Cristo, que deu aos crentes a vida eterna; Sua obra de intercessão 

para eles que sustenta que a vida, trazendo-os de justificação, através da santificação, a 

glorificação (cf. Rom. 8:30). Sua intercessão é a garantia que sustenta a promessa de 

Cristo: "Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma 



o lançarei fora .... Porque esta é a vontade de meu Pai, que todos que vê o Filho, e crê 

naquele terá a vida eterna, e eu me o ressuscitarei no último dia "(João 6: 37,40). 

A oração de Cristo neste capítulo fornece uma visualização de valor inestimável da Sua 

obra de intercessão atual, que não formalmente começar até depois de Sua ascensão. Ao 

confiar Seus seguidores a Seu Pai, intercedendo em seu nome apenas algumas horas antes 

da cruz, Jesus exibido vividamente as profundidades de tanto a sua comunhão com Deus 

e Sua compaixão para com os Seus. Como disse um comentarista observa, a 

magnificência sublime deste aspecto da oração 

supera toda a literatura em sua estabelecendo a identidade do ser e do poder e do amor na 

personalidade dupla do Homem-Deus. Somos levados por ele para o propiciatório, para 

o céu dos céus, para o próprio coração de Deus; e lá encontramos uma apresentação do 

amor mais misterioso e incompreensível para a raça humana, encarnada na pessoa, 

consagrado nas palavras, do Filho unigênito. (HR Reynolds, St. João, do púlpito 

Comentário, ed HDM Spence e José S.Exell. [Grand Rapids: Eerdmans, 1981], 17: 340) 

Esta Pedido marca a transição de sua carreira terrestre para o Seu ministério celestial. Depois 

de completar Sua obra de redenção na cruz e triunfando sobre o pecado, a morte, e as forças 

do inferno, Jesus subiu ao céu. Lá, ele continuamente "intercede por nós" (Rm 8:34). Sentado 

"à mão direita de Deus" (Cl 3:. 1; Hb 10:12; 1 Pedro 3:22; cf. Mt 22. : 44; 26:64; Atos 2: 33-

34; 5:31; 7: 55-56; Ef 1:20; Hebreus 1:.. 3; 8: 1; 12: 2). 

A oração em si foi dividido em três seções. Na primeira seção (. Vv 1-5) Jesus orou para 

a Sua glória; na última seção (vv. 20-26) 

Ele orou por todos os crentes. Mas entre essas primeiras e últimas seções, o Senhor orou 

especificamente para os onze discípulos-como aqueles que o Pai deu a Ele (vv. 6-10), e 

como aqueles que Ele estava prestes a sair (vv. 11-19). 

Todos os doze discípulos esteve presente no Cenáculo, quando Jesus humildemente lavou 

os pés (13: 5), e quando comeram uma refeição final juntos (13:12). Mas nem todos os 

doze eram verdadeiros discípulos (cf. 6:66; 8:31). Um deles, Judas, filho de Simão 

Iscariotes, era um traidor (13:21) -a característica que ele tinha escondido de todos os 

outros, exceto Cristo (13:11). De fato, quando Jesus mencionou que alguém iria traí-lo, 

nenhum dos outros discípulos sequer suspeita Judas (13:22). Depois de expor Judas como 

o traidor, e disse-lhe: "O que você faz, fá-lo depressa" (13:27). Mas, mesmo assim, os 

outros discípulos não sabiam "para que Proposito ele tinha dito isso a ele. Para alguns 

foram supondo como Judas tinha a bolsa, que Jesus estava dizendo-lhe: 'Compre as coisas 

que temos necessidade para a festa ', ou então, que ele deveria dar alguma coisa aos pobres 

"(13: 28-29). 

Com Judas foi, apenas os onze permaneceu. (Após os acontecimentos da ressurreição e 

ascensão, Matthias seria escolhido como substituto de Judas [Atos 1:26].) Foi a eles que 

Jesus falou as palavras profundas do discurso quarto superior (nos capítulos 14-16). E foi 

para eles que Jesus orou especificamente nos versículos 6-19. 

Uma pesquisa rápida do comportamento desses homens onze ressalta a necessidade da 

oração de Jesus em seu nome. Em primeiro lugar entre os apóstolos era Pedro (Mateus 

10: 2-4; Marcos 3: 16-19.; Lc 6: 14-16; Atos 1:13), cuja característica franqueza (cf. Mt 



16: 21-23.) Teve valeu-lhe uma repreensão terrível do Senhor mais cedo naquela 

noite. Após impetuously prometendo que ele iria morrer por Jesus, ouviu esta resposta 

arrepiante: "Darás a tua vida por mim verdade, em verdade vos digo que, um galo não 

cantará antes que você me negará três vezes" (João 13 : 38). Pedro, que estava preocupado 

com quem iria trair o seu Mestre (13:24), deve ter sido profundamente perturbado pela 

previsão do Senhor sobre ele. Isso, agravado pela percepção de que Jesus estava indo 

embora certamente pesava em seu coração como ele ouviu a intercessão do Senhor em 

seu nome. 

Os outros discípulos foram similarmente perturbado com a idéia de ausência de 

Cristo. Sua própria fraqueza e aparente falta de prontidão teria sido uma preocupação 

inevitável. Nenhum deles parecem particularmente savvy ou engenhoso. Eles não eram 

altamente qualificados (Atos 4:13), nem eles têm muito em termos de recursos materiais, 

uma vez que havia desistido de tudo para seguir a Jesus (Mc 10:28). Muitos dos discípulos 

eram pescadores comuns (Pedro, André, Tiago e João estavam com certeza [cf. Mt 4: 18-

21.] E, possivelmente, Tomé, Filipe e Nathanael [Bartolomeu] foram bem [cf. João 21 : 

2-3]). Outros vieram de fundos, mesmo de menor prestígio. Mateus tinha sido um coletor 

de impostos (Mateus 9: 9.) E foi assim desprezado pelos judeus; enquanto Simon tinha 

sido um revolucionário político (como o seu nome ", o Zelote" indica; Lucas 06:15; Atos 

1:13), e foi assim desprezado pelos romanos. 

Eles eram homens comuns, com fraquezas comuns. Pedro era impetuoso (como 

mencionado acima); Tomé era um cético (João 20:25); e Tiago e João eram "filhos do 

trovão" cabeça quente (Marcos 3:17; cf. Marcos 9:38; Lucas 9: 52-54). Como Filipe (João 

6: 5-7; 14: 8), o resto faltou percepção espiritual. Como Thaddeus (cf. João 14:22), todos 

eles não conseguiram entender o papel de Cristo na Sua primeira vinda (como o Servo 

Sofredor). Como os filhos de Zebedeu (20: Matt. 21-22), que todo o orgulho evidenciado 

e um desejo de manter uma posição de destaque (Matt 20:24.). E como Pedro (João 

13:38), cujo nome significa "pedra" (Mat. 16:18), todos eles se tornaram covardes quando 

o Senhor foi preso (João 16:32). Na verdade, a sua determinação espiritual era tal que, 

quando eles deveriam estar orando, no momento da suprema agonia de Cristo (Lucas 

22:44), Jesus encontrou-os dormindo (v. 46). 

De uma perspectiva humana, este grupo maltrapilho de seguidores não foi nada de 

extraordinário ou impressionante (cf. 1 Cor. 1: 16-31). No entanto, eles foram chamados 

para continuar a obra de Jesus no mundo depois que Ele tinha ido embora, tendo sido 

dada a responsabilidade de levar o evangelho em todo o mundo (Mat. 28: 18-20; cf. Atos 

1: 8), e pastorear a igreja através de seu ensino e supervisão (cf. Atos 2:42; 6: 4). Eles 

desempenharam um papel vital no futuro da fé cristã, porque Deus os havia escolhido 

para dizer ao mundo da redenção através do Seu Filho (cf. Ef. 2:20). 

Não é de admirar, então, que Jesus intercedeu por eles, e que a maior parte da sua oração 

se concentra nesses onze homens. Sua confiança não estava na sua determinação ou 

desenvoltura (dos quais eles tinham pouco), mas no poder e do amor de Seu Pai. Jesus 

sabia que o Pai quis ouvir e responder suas orações, não porque os onze eram 

inerentemente capaz, mas porque eles eram parte de aqueles que o Pai Lhe tinha 

prometido desde antes da fundação do mundo. A realidade marcante da oração é que ele 

não é projetado para mudar a vontade de Deus, mas para chamar para o seu 

cumprimento. Além disso, o Senhor orou em voz alta propositAdãoente para que seus 

discípulos poderiam ouvi-lo e ser fortalecido e encorajado. 



Logo Jesus já não estar no mundo para proteger e cuidar de seus discípulos, embora eles 

próprios permaneceriam no mundo. Seu uso do tempo presente é indicativo do fato de 

que, após os acontecimentos das próximas horas transpirou, Sua missão terrena seria 

concluída. O tempo já não era o futuro, ele tinha chegado. Ele estava indo embora, mas 

eles foram ficando para trás. Embora eles certamente desejava ir com Ele (cf. 14: 1-6), 

era fundamental que, por enquanto, eles permanecem e levar o evangelho ao mundo (cf. 

Mat. 28: 18-20; João 17 : 18; Atos 1: 7-8). Uma vez que no plano de Deus não teria havido 

nenhuma igreja, e não há gerações subseqüentes de crentes, se os discípulos não tinham 

sido deixados como testemunhas do Evangelho, este intercessão em seu nome é de peso 

É um meio que Deus usou para ativar a Sua vontade . 

E o mundo, onde os discípulos se manteria, era certo que será hostil a eles. Ele era, afinal, 

um lugar de rebelião odiosa contra Deus e contra o Seu Filho (João 1:11; 7: 7; 15: 18-19; 

16:33; cf. Lucas 21: 12-19). Uma vez que Jesus deixou, o antagonismo para com Ele (sob 

a direção de Satanás-cf João 14:30;. 16:11) seriam redirecionados para os 

discípulos. Eram, portanto, na necessidade desesperada de proteção do Pai do mundo ao 

seu redor. O mundo, na escuridão espiritual e confusão (João 1: 5; 3:19; 08:12; 09:39; 

12:46), deu residência para os pecados e tentações de toda espécie, a partir das "doutrinas 

de demônios" (1 Tim. 4: 1) para os atos abomináveis das nações que eram demasiado 

vergonhoso até mesmo mencionar (cf. Ef 5:12).. Assim, como eles saíram para proclamar 

o evangelho, os discípulos também precisava santificadora do Pai, o poder ea graça da 

purificação. 

(In. Vv 6-10) Tendo estabelecido as razões pelas quais ele sabia que o pai iria responder 

a sua oração, Jesus já fez estes dois pedidos em nome de seus discípulos: (in. Vv 11b-16) 

que receberiam proteção espiritual e santificando pureza (em vv. 17-19) do Pai. 

O pedido de proteção espiritual 

Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que 

sejam um, como nós somos. Enquanto eu estava com eles, eu 

estava mantendo-os em teu nome que me deste; e eu guardava-os 

e nenhum deles morreram, mas o filho da perdição, para que a 

Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti; e digo isto no 

mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si 

mesmos. Dei-lhes a tua palavra; eo mundo os odiou, porque eles 

não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não peço 

que os tires do mundo, mas para mantê-los do mal. Eles não são 

do mundo, assim como eu não sou do mundo. (17: 11-B-16) 

Jesus começou os pedidos de seus discípulos por se dirigir a Deus como Santo Padre (um 

título para Deus encontradas somente aqui). A ênfase na santidade de Deus prepara o 

terreno para o resto desta secção (em vv. 11-19), que tem como alvo a santidade dos 

discípulos, no meio do mundo hostil e perverso. Sua relação com Deus era um 

santificando um. Eram homens impuros, mas por meio do Filho que tinham sido levados 

para uma relação de purificação com Deus Santo. 

Jesus primeira Pedido, mantê-los (o que é reiterado no v 15.), é um pedido para que os 

discípulos de segurança espiritual de Deus nome representa tudo o que Ele é, no entanto, 

neste caso, há uma ênfase acentuada na Sua santidade (já que Jesus apenas a que se refere 



a ele como "Santo Padre"). Jesus pediu ao Pai para guardar os discípulos de acordo com 

o Seu caráter santo e atributos. Esse pedido é abrangente, e se estende a todos os crentes, 

como AC Gaebelein explica: 

Essa manutenção é tudo. Mantendo a partir de apostasia, de doutrinas do mal, de ser 

superado pela tristeza, ou na tribulação e sofrimento, mantendo-os na vida e na morte. A 

partir desta primeira Pedido da oração de nosso Senhor, aprendemos a segurança absoluta 

de um verdadeiro crente. Se um crente verdadeiro, aquele que pertence a Cristo, a quem 

foi dado pelo Pai ao Filho, para quem o Filho de Deus intercede, pode ser perdido, isso 

significaria a perda da glória de Cristo, a perda de uma parte do trabalho de Sua alma. ( O 

Evangelho de João [Wheaton: Van Kampen Press, 1936], 320) 

O Senhor novamente enfatizou Sua perfeita unidade com o Pai, observando que o nome 

do Pai, também é o nome que o Pai deu ao Filho. Caráter santo de Deus se refletiu 

perfeitamente nele. "Ninguém jamais viu a Deus a qualquer momento," João escreveu 

mais cedo no seu evangelho. "[Mas] O Filho unigênito, que está no seio do Pai, Ele o fez 

conhecer" (João 1:18). Jesus tinha fornecido os discípulos com uma imagem perfeita de 

quem é Deus eo que Ele espera. 

Proteção do Pai era essencial para os discípulos para, pelo menos, duas razões. Primeiro, 

ele garantiu a sua glorificação, como faz para todos os crentes. Cristãos "são protegidos 

pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último 

tempo" (1 Pedro 1: 5). Romanos 8: 29-30 revela que o cuidado providencial de Deus forja 

uma cadeia ininterrupta de liderança desde a eternidade passada à eternidade futura: "Para 

aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à 

imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e estes aos 

que predestinou, também os chamou; e estes aos que chamou, também justificou; e estes 

aos que justificou, também glorificou ". 

Em segundo lugar, a proteção dos pais também garantiu a sua unidade com um 

outro- que iria ser um, como Cristo eo Pai são. Essa unidade que o Senhor tinha em 

mente é a unidade espiritual que todos os crentes possuem, ou seja, a vida de Deus em 

sua regenerado almas, garantiu a eles para sempre pelo Seu poder e presença. A ênfase 

aqui não está em um flutuante, unidade visível na igreja, mas sobre o real, unidade 

constante que é invisível. O Senhor está orando pela unidade essencial de crentes que 

partilham em comum a vida eterna. Esta oração é atendida cada vez que um pecador é 

regenerado. 

A unidade da vida eterna invisível implantado em seguidores de Cristo é a base para uma 

unidade visível que atravessa todas as linhas de organização e que produz um evangelho 

eficaz e testemunho aos perdidos (cf. a exposição de 13:35 no capítulo 8 deste 

volume). Ele é produzido pelo Espírito Santo (Ef 4: 3.) (. Romanos 8: 9), que habita em 

cada crente. Na prática, esta unidade espiritual da vida divina produz um amor comum 

para o Senhor (1 João 4: 19-21), o compromisso com a Sua Palavra, carinho para o seu 

povo (Col. 3:14), e (Ef 4:13). separação de tudo o que é ímpio e mundano (1 João 2: 15-

17). 

Durante Seu ministério terreno, Jesus tinha sido mantê-los em do Pai nome que Ele 

havia dado a Ele. Na verdade, Ele guardava os discípulos tão bem que nenhum deles 

pereceram, mas o filho da perdição. O Senhor lhes havia ensinado, deu-lhes poder, e 



uma defesa contra os ataques das autoridades judaicas hostis (cf. Mt 12:. 2- 8; 15: 2-

9). Logo, no Getsêmani, Ele iria fazê-lo de novo (João 18: 4-9).Jesus usou duas palavras 

gregas diferentes para "manutenção" ( tereo ) e "guardado" ( phulassō ). A primeira fala 

de proteção por meio de contenção, e carrega a idéia de preservar ou vigiando. Ele é 

frequentemente usado no Evangelho de João para se referir a manter as palavras ou os 

mandamentos de Deus. O segundo refere-se à proteção dos perigos externos. É um ato de 

salvaguarda, usada em Lucas para retratar o homem forte que guarda a sua casa (Lucas 

11:21). Tomados em conjunto, as palavras dão uma imagem de completa libertação de 

todos os perigos, e uma segurança duradoura. O Filho pede ao Pai para garantir os seus 

discípulos, sabendo que é a vontade do Pai (João 06:39). O Filho onisciente sempre orava 

em perfeito acordo com o Seu Pai (João 5:30). O trabalho de proteger o seu povo é uma 

obra trinitária. Em João 5: 17-19 Jesus 

respondidas [Seus oponentes judeus]: "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho 

também." Por esta razão, portanto, os judeus procuravam ainda mais procuravam matá-

lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, 

fazendo-se igual a Deus. Portanto, Jesus respondeu, e foi dizendo-lhes: «Em verdade, em 

verdade eu vos digo, o Filho nada pode fazer de si mesmo, a menos que seja algo que Ele 

vê o Pai fazer; porque tudo quanto ele faz, essas coisas o Filho também faz forma 

semelhante. " 

Em Efésios 1: 13-14 Paulo escreveu: 

Nele [Cristo], você também, depois de ouvir a mensagem da verdade, o evangelho da 

vossa salvação, tendo também crido, fostes selados nEle com o Espírito Santo da 

promessa, que é dada como penhor da nossa herança, com em vista a redenção da 

possessão de Deus, para o louvor da Sua glória. 

A perda de Judas, o filho da perdição, não foi devido a Jesus não para mantê-lo. Ele 

sabia o tempo todo que ele era um falso discípulo (6: 70-71). Longe de captura de Jesus 

de surpresa, a apostasia de Judas aconteceu para que a Escritura seria cumprida (veja 

a discussão sobre 13:18 no capítulo 7 deste volume; cf. Sl. 41: 9; 109: 8; Atos 1:20) 

. Judas, é claro, ainda era pessoalmente responsável por seus atos maus (cf. Matt .26: 24 

e Marcos 14:21). Como Leon Morris corretamente observa: 

A referência para o cumprimento da Escritura traz o propósito divino. Isso não significa 

que Judas era um autômato. Ele era uma pessoa responsável e agiu livremente. Mas Deus 

usou ato de maldade do homem para provocar a sua própria Proposito. Há uma 

combinação do humano e do divino, mas nesta passagem é o aspecto divino, em vez de o 

ser humano que recebe stress. No final, a vontade de Deus foi feito na entrega de Jesus 

para ser crucificado. (Leon Morris, O Evangelho Segundo João, O Novo Comentário 

Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1995], 645) 

(Para uma discussão mais aprofundada da interação entre a responsabilidade humana e da 

soberania divina, consulte a introdução ao capítulo anterior deste volume.) No entanto, o que 

Judas (e Satanás-João 13:27) destinada para o mal, Deus em seus propósitos perfeitos 

trabalharam juntos para o bem (cf. Gen. 50:20; Rom. 9:17). Deus usaria o evento mais terrível 

na história-o humano assassinato de seu Filho, como o meio pelo qual Ele iria expiar os 

pecados de seus eleitos. 



As Escrituras proféticas cumpridas em Jesus eram certamente muito mais amplo do que 

apenas aqueles que fazem referência a Judas. O Antigo Testamento predisse que o Cristo 

seria um descendente de Abraão (Gn 22:18), da tribo de Judá (Gen. 49:10), da família de 

Jessé (Is. 11: 1), na linha de Davi (Jer. 23: 5). Ele nasceria em Belém, tem um precursor 

(Is 40: 3; Mal. 3: 1.) (Mq 5. 2):; 4:12 cf. Mt 1, iniciar seu ministério na Galileia (Isa 9.. -

17), ser ungido pelo Espírito (Is 11: 2; cf. Mt 3:. 16-17.), tem um ministério de milagres 

(Is. 35: 5-6.; cf. Mt 9:35), e trazer a cura e vida para o seu povo (Is 61: 1-2; cf. Lucas 

4:18.). No final de seu ministério, Ele entraria em Jerusalém montado em um jumento 

(Zacarias 9: 9; Lucas 19: 35-37.). Então, depois de ter sido totalmente rejeitado pelos 

líderes judeus (Sl 118: 22; cf. 1 Pedro 2: 7.), Ele seria falsamente acusado (Is. 53:. 7; 

27:12 Matt), feito para sofrer (Isa .. 53: 5-6; cf. Mt 26:67), e crucificado com ladrões (Isa 

53:12; cf. Mt 27:38)... Além disso, suas vestes seria dividido (Sl 22:18; cf. João 19: 23-

24.), Seu lado trespassado (Zacarias 12:10; cf. Jo 19:34.), E seu corpo enterrado em um 

rico homem de tumba (Is. 53: 9; cf. Mt 27: 57ff..). Tudo isso ocorreu tal como tinha sido 

anunciado pelo Antigo Testamento. 

Assim, após a sua ressurreição, Jesus poderia repreender dois de seus seguidores na 

estrada para Emaús por não entender que a Escrituras do Antigo Testamento revelou a 

necessidade de Seu sofrimento e morte (Lucas 24: 25-26). Como Lucas registra: "Então, 

começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em 

todas as Escrituras" (v. 27). Jesus sabia que a traição de Judas tinha sido parte do plano 

divino todo. Judas não desertar porque Jesus não conseguiu protegê-lo. Em vez disso, 

Judas caiu porque ele nunca tinha sido um verdadeiro discípulo de Cristo, em primeiro 

lugar e foi vazio da vida espiritual; e porque o seu papel na morte de Jesus era parte do 

plano soberanamente predeterminado de Deus. 

Confiantes de cuidados de proteção do Pai para os discípulos, o Senhor olhou para seu 

retorno ao Pai. Mas agora eu venho a Ti, Jesus reconheceu, e digo isto no mundo, para 

que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Pela terceira vez naquela 

noite, Jesus falou da alegria que era Seu legado aos Seus seguidores (cf. 15:11; 16: 20-

24). Compreender a proteção do Pai (cf. Rom. 8: 33-39) e intercessão de Cristo 

inevitavelmente produzido alegria nos corações dos discípulos de escuta. Isso tinha que 

ter sido uma experiência incrivelmente maravilhoso para os discípulos, ao ouvir seu 

Senhor orar como Ele fez por eles ao Pai para garantir a sua glória eterna e remover todo 

o medo que eles podem falhar e perecem. Em outra parte, Jesus já havia orado para que 

os discípulos participar na plenitude de sua vida (João 10:10; 11: 25-26) e na Sua paz 

(14:27); agora orou por sua plenitude de alegria. Tudo isso preocupação e cuidar de sua 

própria é enriquecedor porque revela o Seu amor por eles (João 13: 1; Rm 8: 35-39). 

O uso que o Senhor do pronome possessivo pessoal, meu, indica que este não era apenas 

qualquer tipo de felicidade arbitrária. Foi Sua alegria, tanto que foi baseado nele, e que 

Ele mesmo experimentou. Era a alegria que foi "set diante dele" (Heb. 12: 2); alegria que 

não foi fundada em circunstâncias imediatas, mas nos propósitos eternos de Deus. Era 

alegria que não veio de felicidade momentânea, mas a partir do sabendo que o Pai estava 

satisfeito com Sua perfeita obediência (cf. 2 Cor. 4: 17-18). Os discípulos iria 

compartilhar essa alegria ao experimentar a vida eterna que Jesus tornou possível através 

da Sua morte (cf. 16:22; 17: 3,18). Todos os crentes, como nas gerações que se seguiram 

os onze, ter compartilhado a mesma alegria. 



Tendo falado apenas a verdade divina, Jesus tinha -lhes dado de Deus palavra, que o 

mundo rejeitou (05:38). No passado, Deus falou por meio dos profetas; Mas agora ele 

havia falado através do Seu Filho (Hebreus 1: 1-2; cf. Jo 1:. 1,18). No entanto, assim 

como o mundo tinha rejeitado a mensagem dos profetas de antemão, para que ele também 

rejeitou a mensagem do Filho (cf. Mc 6: 1-12). Como João já havia escrito sobre Jesus: 

"Ele veio para os Seus, e aqueles que foram os seus não o receberam" (João 1:11) .O 

próprio Senhor repreendeu Seus oponentes com estas palavras: "O Pai que me enviou, 

Ele testemunhou da Me Vós nunca ouvistes a sua voz, em qualquer momento, nem vistes 

a sua forma Você não tem a sua palavra permanece em vós, para que você não acredita 

que ele enviou "(João 5: 37-38)...E mais tarde: "Se você acredita Moisés, você acreditaria 

em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se você não credes nos seus escritos, 

como crereis nas minhas palavras?" (5: 46-47). 

Em contraste com o mundo, que rejeitou a mensagem de Cristo, os discípulos tinham 

recebido e acreditava Sua Palavra (João 17: 8). Devido a que o mundo os odiou, tal como 

tinha odiado Jesus. Afinal de contas, eles eram não são do mundo, assim como Jesus 

era não ser do mundo (8:23). Porque os discípulos tinham nascido de novo a partir de 

cima (3: 3,5), a sua cidadania não estava mais no mundo, mas no céu, fazendo que eles 

estrangeiros e peregrinos sobre a terra (cf. 1 Pedro 1 (Phil 3:20.) : 1; 02:11). 

Embora eles não eram parte do mundo, Cristo não pediu que eles sejam removidos do 

mundo. Ele disse claramente ao Pai, eu não peço que os tires do mundo. promessa 

anterior de Jesus para eles não era que eles seriam levados para fora do mundo, mas que 

nele iriam triunfar sobre ela (cf. 16:33). Como os discípulos, os verdadeiros crentes hoje 

estão no mundo, sem ser parte do seu sistema de mal. Tiago declarou com força, "Você 

adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus Portanto qualquer 

que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus" (Tiago 4: 4; cf. 01:27 ). O 

apóstolo João comandou os crentes: "Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se 

alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele" (1 João 2:15). 

Paulo explicou aos Coríntios que "não me refiro [que não devem associar] com os imorais 

deste mundo, ou com os avarentos e os roubadores, ou com os idólatras, para, em seguida, 

você teria que ir para fora do mundo "(1 Cor. 5:10). Pelo contrário, os crentes devem 

alcançar o mundo perdido com a verdade do Evangelho (cf. Mt 5: 13-16.). Essa é a sua 

principal razão para permanecer aqui; é a única coisa que não poderia fazer melhor no 

céu. A gloriosa verdade é que "todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo" 

(Rom. 10:13). Mas, como Paulo continua a perguntar: "Como pois invocarão aquele em 

quem não creram? Como é que eles acreditam naquele de quem não ouviram falar? E 

como poderão ouvir sem pregador?" (V. 14). Longe de tomar crentes fora do mundo, 

Deus. "Nos confiou a palavra da reconciliação Portanto, somos embaixadores de Cristo" 

(2 Cor. 5: 19-20). 

Embora Ele não pede para que eles sejam removidos do mundo, Ele não reiterar o pedido 

de base do versículo 11, que, enquanto eles vivem na terra do Pai iria mantê-los do 

mal. Não há nada que Satanás (o príncipe de este mundo-Ef 2: 2) gostaria melhor do que 

destruir a fé salvadora;. para arrebatar a alma a partir da segurança de Cristo e mãos do 

Pai (10: 28-29) seria o seu desejo. Ele tentou destruir a fé de Jó, mas depois de todas as 

calamidades que Satanás trouxe sobre ele, a resposta de Jó mostrou que a fé que Deus dá 

não pode ser destruída. É pelo poder divino, uma fé persistente: 



Então Jó respondeu ao Senhor e disse: "Eu sei que você pode fazer todas as coisas, e que 

nenhum dos teus planos pode ser frustrado." Quem é este que obscurece o conselho sem 

conhecimento? ' Portanto eu declarei que eu não entendia, coisas maravilhosas demais 

para mim, que eu não sabia 'Ouve, agora, e eu falarei;. Vou pedir ti, e tu me instruir 

". Tenho ouvido falar de você pela audição do ouvido, mas agora os meus olhos te vêem;., 

Portanto, eu retrair, e eu me arrependo no pó e na cinza " (Jó 42: 1-6) 

Satanás também procurou destruir Peters fé. Jesus avisou: "Simão, Simão, eis que Satanás 

vos reclamou para vos peneirar como trigo; mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça; 

e tu, quando uma vez que você, uma vez convertido, confirma os teus irmãos" ( Lucas 22: 

31-32). É verdade que Pedro falhou miseravelmente quando ele negou o Senhor, mas sua fé 

suportou. Ele se arrependeu (. Cf. Mt 26:75), Jesus lhe restituiu (João 21: 15-19), e ele era o 

evangelista poderosa para Cristo na igreja primitiva (Atos 2-12). Intercessão do Senhor para 

o Seu povo garante que nenhum deles vai ser recuperado por Satanás. 

Como Ele concluiu seu primeiro pedido para os discípulos, Jesus reiterou o fato de 

que eles não são do mundo, assim como Ele é não ser do mundo. Por um lado, isso 

significava que eles teriam de enfrentar a perseguição do mundo para eles iriam ser tratada 

pelos incrédulos, assim como o próprio Cristo foi tratado. No entanto, por outro lado, isso 

também significou que eles gozam da proteção do Pai, por que iria ser tratada igualmente 

pelo Pai da mesma forma como Cristo. O versículo 16 é, portanto, mais do que apenas 

uma reafirmação do versículo 14. É uma reiteração pelo Filho, diante do Pai, da 

solidariedade que aqueles a quem Ele estava saindo no mundo compartilhado com ele. 

O Pedido de Santificar o Purity 

Consagra-os na verdade; A tua palavra é a verdade. Como tu me 

enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Para eles me 

santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados 
na verdade. (17: 17-19) 

Tendo orado para sua proteção espiritual do mundo, Jesus continuou pedindo ao Pai para 

santificar e purificar os discípulos quando se preparavam para pregar a verdade ao 

mundo. Não foi o suficiente para que eles sejam protegidos contra os males externos. Eles 

também devem ser internamente conformado mais e mais para o Filho. Embora eles já 

tinham sido limpos (referindo-se a salvação, João 15: 3)., Que ainda precisava de, 

ocasionalmente, ter seus pés lavados da sujeira deste mundo (João 13:10; cf. Hb 12: 1-2; 

1 João 2: 1-2). O Maligno iria tentar de forma agressiva para atrapalhar essa obra de 

santificação, mas o próprio Pai garantido que através da Palavra da verdade (v. 17), pelo 

poder do Espírito da verdade (14:17; 15:26; 16:13). 

Jesus, portanto, pediu ao pai que santificar-os na verdade, para separá-los do pecado. O 

instrumento de santificação é revelado, inscripturated de Deus palavra, contida no 

Antigo e Novo Testamentos, a totalidade do que é a verdade. Palavra de Deus ea verdade 

são sinônimos. 

"A tua palavra é a verdade" certifica a inerrância e infalibilidade da Palavra com exceção 

nenhuma parte dele. O santo vestuário da Palavra é perfeita; ele não tem rendas de erro, 

ou chamá-los de erros-que mãos hoje deve costurar. "A tua palavra" significa tudo isso, 

a Palavra do Antigo Testamento em que Jesus colocou a aprovação de novo e de novo, 



além da revelação que Jesus acrescentou em pessoa com a promessa de sua preservação 

perfeito através do Paráclito (14:26; 16 : 13). (RCH Lenski, A Interpretação dos 

Evangelho de São João [Minneapolis: Augsburg, 1943], 1149) 

Ao longo de seu ministério, Jesus pôs um prêmio sobre a Palavra de Deus escrita. Ele viu 

Escrituras do Antigo Testamento como a "palavra de Deus" (cf. Mat. 15: 6; 22:31), e afirmou 

repetidamente a sua infalibilidade (Matt 05:18; João 10:35.) E precisão histórica (cf. 

testemunho de Jesus para a historicidade de vários personagens do Antigo Testamento, como 

Jonah [Matt 12:40.]; Noé [Matt 24:38.]; Moisés [Marcos 12:26]; Abel [Lucas 11:51]; Lot 

[Lucas 17:29], e da mulher de Ló [Lucas 17:32]). Como Ele disse aos fariseus: "É mais fácil 

para o céu ea terra para passar longe do que por um golpe de uma letra da lei para falir" (Lucas 

16:17). Além disso viu o Antigo Testamento como sendo perfeitamente cumprido nele (Matt 

5:17;. Lucas 24:27; João 5:39; 13:18; cf. Atos 13:27), de modo que aqueles que rejeitaram 

rejeitou, simultaneamente, a Escrituras (João 5: 46-47). Durante seu ministério, Jesus viu suas 

próprias palavras como palavras de Deus (João 7:16; 8: 26-28,38; 12:49; 14: 10,24), como 

Ele revelou o Pai através de tudo o que Ele disse e fez ( João 1:18; 6:69; cf. Heb 1, 1-2; 1 

João 1: 1-3.). Quando estava prestes a partir, enquanto no cenáculo com os Seus discípulos, 

Ele prometeu o onze que através deles o resto da sua palavra seria revelado (João 14:26; 15: 

26-27; 16: 12-15). Essa promessa é cumprida pelo Novo Testamento. 

Assim, ao referir-se a palavra que é verdade, Jesus estava falando não só de Suas 

palavras imediatas (como se as letras vermelhas nas Escrituras composta as únicas 

palavras verdadeiras), mas da totalidade da Escritura. Sua revelação estava em perfeita 

harmonia com a do Antigo Testamento; e seus discípulos foram autorizadas por ele para 

registrar a revelação que Ele lhes daria através do Seu Espírito. Tudo isso, de Gênesis a 

Apocalipse, é a verdade (cf. Sl 19: 7; 119:. 160). E tudo isso é necessário para a 

santificação do crente (cf. Ef 5:26; 2 Tim. 3: 16-17.). Como o apóstolo Pedro iria instruir 

os cristãos da Ásia Menor, muitos anos depois, "Como os bebês recém-nascidos, para o 

leite puro da palavra, para que por ele vos seja dado crescimento em relação à salvação" 

(1 Pedro 2: 2). "A tua palavra eu tenho valorizado no meu coração", escreveu o salmista, 

"para que eu não pecar contra Ti" (Sl 119: 11.). É "a palavra da sua graça," Paulo disse 

aos anciãos de Éfeso ", que é capaz de edificá-los e dar-lhe a herança entre todos os que 

são santificados" (Atos 20:32). 

Somente os crentes santificados está pronto para ser enviado ao mundo como o 

Pai enviou Cristo ao mundo. Estas palavras, dirigidas ao onze, serviu como uma prévia 

da Grande Comissão do Senhor daria a estes mesmos discípulos após a Ressurreição 

(Matt. 28 : 18-20; cf. Atos 1: 7-8). Depois de ter sido separado do mundo e transformado 

pela graça de Deus, os discípulos seriam os arautos dessa mesma graça para o próprio 

mundo que os odiavam. Da mesma forma que eles eram discípulos de Jesus, eles eram a 

"fazer discípulos" de Cristo em "todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho 

e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que [Cristo ] ordenou [eles] "(Mat. 

28: 19-20). Assim como Jesus havia sido enviado ao mundo pelo Pai, então agora os 

discípulos estavam sendo enviados ao mundo por Jesus. Através de seu testemunho, o 

mundo estaria exposto ao evangelho e muitos viriam a fé salvadora. 

Mas tal salvação seria mesmo possível, se não fosse pela morte sacrificial do Filho. O 

Senhor voltou a esse pensamento no versículo 19, reconhecendo que o que Ele estava a 

ponto de suportar na cruz faria a salvação possível, tanto para os onze e para aqueles que 

seriam salvos através de seus ministérios prolongados. Para os discípulos saquês Jesus 

iria santificar Ele mesmo ; isto é, Ele Se pôs de parte a retidão obedecer à vontade do 



Pai, morrendo na cruz. Foi só porque Ele expiou seus pecados para que também 

eles seriam santificados na verdade (cf. Heb 10:10;. 13:12). (. Cf. Rm 5: 1,8) Tendo sido 

justificados pela fé nEle, eles seriam diária conformado mais e mais à Sua imagem 

perfeita (Rm 8,29; cf. Fl 2,.. 12-13; 3 : 21). 

Como sempre fazia, Jesus orou de forma coerente com a vontade do Pai. Ele pediu ao Pai 

para fazer o que Ele havia predeterminado na eternidade passada para fazer-derramar o 

Seu amor, graça, misericórdia e poder sobre aqueles que Ele tinha escolhido e dado a 

Jesus. É com base nisso que Cristo recorreu ao Pai para proteger e garantir os 

discípulos. Vigiado pelo Pai, intercedeu por Cristo, e habitado pelo Espírito Santo, estes 

homens, juntamente com o apóstolo Paulo (1 Cor. 15: 8), que fornecem a base sólida 

sobre a qual todos os crentes em séculos vindouros descansaria (Ef. 2:20). 

 

66. Jesus ora por todos os crentes-Parte 1: 

que eles seriam Atualmente Unido em 

verdade (João 17: 20-23) 

"Eu não peço em nome delas sozinho, mas também por aqueles 

que crêem em mim, por intermédio da sua palavra; que todos 

sejam um, como Tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles 

sejam um em . nós, para que o mundo creia que tu me enviaste a 

glória que me deste eu tenho dado a eles, para que eles sejam um, 

como nós somos um: Eu neles e Tu em Mim, para que possam ser 

perfeitos na unidade, para que o mundo conheça que tu me 

enviaste, e os amava, assim como também amaste a mim. " (João 
17: 20-23) 

Como observado no capítulo anterior deste volume, a unidade que Cristo orou por não 

seja, uma unidade organizacional para o exterior, mas o interior, unidade espiritual 

baseado na vida dos crentes em Cristo. Por causa de sua união com Jesus Cristo, uma vez 

que "aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele" (1 Cor. 6:17) -todos os crentes 

são uns com os outros, bem como (Gal. 3,28). Nas palavras da Confissão de Fé de 

Westminster, "a Igreja Católica ou universal, que é invisível, consiste de todo o número 

dos eleitos, que foram, são ou serão reunidos em um só corpo sob Cristo, a cabeça da 

mesma; e é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos "(25,1). 

Como é que isso se manifesta unidade espiritual na prática? Em Filipenses 2: 2 Paulo 

listou quatro marcas da unidade que caracteriza a verdadeira igreja. 

Em primeiro lugar, os resultados unidade na crentes "ser da mesma opinião." Isso não 

significa que eles compartilham os mesmos gostos e desgostos. Também não implica um 

acordo completo sobre todas as questões doutrinais secundárias que piedosos homens 

diferem over. Pelo contrário, significa que os verdadeiros crentes são controlados por um 

profundo conhecimento da Palavra de Cristo, que é energizado neles pelo poder do 

Espírito (cf. Col. 3:16). Porque eles andar no Espírito, eles mantêm a mesma atitude 

espiritual. 



Em segundo lugar, os resultados da unidade na crentes "mantendo o mesmo amor"; ou 

seja, eles se amam igualmente Isso não significa que eles têm o mesmo compromisso 

emocional para todos, o que é impossível. O amor em vista aqui é agape amor, o amor 

não da atração emocional, mas de vontade e escolha. Ela é expressa quando os crentes 

são "dedicados um ao outro em amor fraternal, [e] dar preferência a um outro em honra" 

(Rm 0:10).. Ele foi "derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dada" 

(Rom. 5: 5). 

Terceiro, os resultados unidade na crentes sendo "unidos em espírito". A palavra grega 

significa literalmente "um a alma." Trata-se de um apaixonado, compromisso comum 

com os mesmos objetivos espirituais. Por definição exclui tais atitudes desagregadoras 

como ambição pessoal, o egoísmo, o ódio, a inveja, o ciúme, e as inúmeras outras 

manifestações do fruto do mal de amor-próprio. 

Finalmente resultados unidade na crentes sendo "a intenção de um propósito." Eles 

porque eles são da mesma opinião, amar uns aos outros, e estão unidos em espírito têm o 

mesmo objetivo avançar o reino de Deus. Mas os crentes podem interromper a sua 

unidade espiritual por comportamento carnal e precisam ser exortados a ter "uma mente 

lutando juntos pela fé do evangelho" (Fp. 1:27). 

Mas, na nossa idade obsessivamente tolerante, o extremo oposto representa uma ameaça 

muito mais séria para a verdadeira unidade espiritual Em nome do amor, muitos 

trabalham duro para alcançar uma falsa unidade superficial, e pecaminosa que é amplo o 

suficiente para abraçar falsos cristãos e mesmo aqueles que negar as verdades centrais da 

fé cristã. Amor bíblico genuíno, porém, não pode ser dissociada da verdade bíblica (Ef. 

4:15). Longe de comprometê-la, o povo de Deus são chamados a "batalhar pela fé que 

uma vez por todas foi entregue aos santos" (Judas 3). A verdadeira igreja de Jesus Cristo 

não pode unir-se com aqueles que negam as verdades essenciais do evangelho (2 João 7-

11), ou que afirmam um falso evangelho (Gal. 1: 6-9). "Não estar vinculado com os 

infiéis", Paulo comandou o Corinthians ", para que sociedade tem a justiça com a 

injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Ou o que a harmonia tem Cristo com 

Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel ? " (2 Cor. 6: 14-15). A verdadeira unidade é 

a realidade entre os verdadeiros cristãos. 

Como Ele concluiu Seu magnífico Oração Sacerdotal alta, a unidade de Seus seguidores 

era muito sobre o coração do Senhor Jesus Cristo. Tendo orado para a Sua glória (vv. 1-

5) e para os Seus discípulos (vv. 6-19), o Salvador expandiu sua oração para incluir todos 

os futuros crentes-Aqueles que vêm a Ele através do poder da Palavra (v. 17), o 

testemunho dos discípulos (v. 18), e o sacrifício da cruz (19 v.).O Senhor fez dois pedidos 

em seu nome: a de que eles estariam unidos na verdade, e que eles iriam se reunir com 

Ele na glória eterna. O primeiro destes pedidos é o assunto deste capítulo. 

Primeiro pedido do Senhor pode ser examinada em quatro categorias: a raiz da verdadeira 

unidade, o pedido de verdadeira unidade, a representação da verdadeira unidade, eo 

resultado da verdadeira unidade. 

A raiz da Unidade Verdadeira 

"Eu não peço em nome delas sozinho, mas também por aqueles 
que crêem em mim, por intermédio da sua palavra; (17:20) 



As palavras do versículo 20 de abertura introduzir a terceira coisa pela qual Cristo disse 

que ele não estava Orando. No versículo 9 Ele deixou claro que ele não estava 

intercedendo em nome do mundo descrente (veja a discussão sobre este ponto no capítulo 

23 deste volume), enquanto que no versículo 15 Ele disse que não estava pedindo para os 

discípulos a ser removido do mundo. Suas palavras Eu não peço em nome deles 

sozinho introduzir um outro grupo distinto dos discípulos então vivos por quem Ele tinha 

acabado de oraram (vv. 6-19). Jesus olhou para a frente através dos séculos e orou por 

todos os crentes que estavam por vir no futuro. Embora a grande maioria ainda não tinha 

nascido, que, no entanto, eram e foram para a eternidade no coração do Salvador. Ele 

conhecia todos eles, uma vez que seus nomes tenham "foi escrito a partir da fundação do 

mundo no livro da vida" (Apocalipse 13: 8; cf. 3: 5; 17: 8; 20: 12,15; 21:27 ; Fp 4: 

3.). Intercessão de Cristo por nós, que começou com esta oração 2.000 anos atrás, 

continua até hoje ", porquanto vive sempre para interceder por [nós]" (Hb. 7:25). 

Jesus identificou ainda mais esses futuros crentes como aqueles que acreditam em Deus 

(João 1:12; 3: 15-16,36; 6: 40,47; 7: 37-38; 11: 25-26; 20:31; Atos 13: 38-39; 16:31; Rom. 

10: 9-10.; Gal 3:22), lembrando a todos mais uma vez que a salvação vem por meio da fé 

", e não como resultado de obras, para que ninguém se glorie" (Ef 2: 9; cf. Rom. 3:. 20-

30; Gl 2:16; 3: 8., 11-14,24). A referência do Senhor para crer nEle novamente preserva 

o equilíbrio bíblico a respeito da salvação. Por um lado, apenas aqueles dados pelo Pai a 

Cristo virá a Ele (v 6;. Cf. 6:44). Mas, por outro lado, a sua salvação não se realiza sem a 

fé pessoal (cf. Rom. 10: 9-10). Da mesma forma, a realidade de que o Senhor vai chamar 

aqueles que Ele escolhe para si mesmo (João 6:44; Atos 02:39; 11:18; 13:48; 16:14) não 

exclui a responsabilidade da igreja para evangelizar os perdidos (Mat. 28: 19-20; Lucas 

24:47; Atos 1: 8). 

Os apóstolos e seus associados foram os autores humanos do Novo Testamento (João 

14:26; 16: 13-15.; Cf. Ef 2,20), portanto, todos os que seriam salvos no futuro viria a 

Cristo por meio de sua palavra .Alguns poderiam ouvir essa mensagem diretamente da 

própria pregação dos apóstolos (por exemplo, Atos 2: 14-42; 3: 11-26; 4: 8-12; 5: 30-32; 

13: 14-41; 16:11 -14; 17: 22-34; 18: 4-11). A maioria, no entanto, seria ouvir a mensagem 

apostólica, através da Palavra escrita de seus escritos inspirados pelo Espírito. A igreja 

primitiva estava lendo as verdades da Escritura ao ler "doutrina dos apóstolos" (Atos 2:42; 

cf. Jude 17). Através dos séculos, todos os que têm pregado o verdadeiro evangelho ter 

pregado a palavra dos apóstolos. Como Paulo escreveu em Romanos 10:17, "A fé vem 

pelo ouvir, eo ouvir pela palavra de Cristo" (lit., "um discurso sobre Cristo") - a 

mensagem apostólica da salvação. 

Os discípulos nesse momento não parecia pronto para virar o mundo de cabeça para baixo 

(cf. Atos 17: 6). Um deles, Judas Iscariotes, virou traidor, e foi nesse momento se 

preparando para levar aqueles que iria prender Jesus ao Getsêmani (18: 1-3). Sua ousado, 

corajoso, destemido líder aparentemente, Pedro, que logo se acovardam diante das 

acusações de uma serva, e repetidamente negar o Senhor (João 18:17; cf. vv 25-27.). O 

resto dos discípulos iria abandonar Jesus depois de sua prisão e fugir para salvar suas 

vidas (Mat. 26:56). 

Mas a oração de Cristo garante que o ministério dos apóstolos seria bem sucedida. Em 

sua onisciência, Jesus sabia que eles iriam cumprir o seu papel na história da redenção O 

evangelho iria prevalecer, apesar da fraqueza dos apóstolos, o ódio do mundo, e da 

oposição de Satanás. Fortalecidos pelo Espírito Santo (Atos 1: 8; 2: 1-4), os primeiros 



discípulos iria começar a cadeia de testemunhas que continua intacta até os dias de hoje 

(cf. 2 Tm 2: 2.). Todos sucesso evangelístico da Igreja é o resultado do pedido do Senhor 

no versículo 20 para aqueles que acreditam no futuro. Este pedido garantido o sucesso da 

criação da igreja, e o sucesso de seu ministério evangelístico desde os tempos apostólicos 

até o presente. "Eu edificarei a minha igreja", declarou Jesus ", e as portas do inferno não 

prevalecerão contra ela" (Mat. 16:18). 

A solicitação para a Unidade Verdadeira 

que todos sejam um; (17: 21a) 

Apesar de suas diferenças denominacionais exteriores, todos os verdadeiros cristãos estão 

espiritualmente unidos pela regeneração em sua crença de que a salvação é pela graça 

através da fé em Cristo, e seu compromisso com a autoridade absoluta da Escritura. Todos 

aqueles aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo "somos um só corpo em Cristo, mas 

individualmente somos membros uns dos outros" (Rom. 12: 5). DA Carson observa que 

a unidade pela qual Cristo orou "não é alcançado pela caça com entusiasmo para o menor 

denominador comum teológico, mas pela adesão comum ao evangelho apostólico, pelo 

amor que é alegria de auto-sacrifício, pelo compromisso inquebrantável com os objetivos 

comuns de a missão com que os seguidores de Jesus foram acusados "( O Evangelho 

Segundo João, O Pillar New Testament Commentary [Grand Rapids: Eerdmans, 1991], 

568). Pelo poder de Deus, os crentes, unidos na vida espiritual, também estão unidos em 

propósito, partilham a mesma missão, proclamar o mesmo evangelho, e manifestar a 

mesma santidade. 

O cumprimento real da oração de Cristo começou com o nascimento da Igreja no dia de 

Pentecostes. De repente, soberanamente, sobrenaturalmente, os crentes foram unidos pelo 

Espírito para o corpo de Cristo e fez um posicionalmente (Atos 2: 4). Todos os que foram 

salvos, desde então, imediatamente recebeu o batismo do Espírito Santo, pelo qual eles 

foram colocados dentro do corpo de Cristo (1 Cor. 12:13). Conseqüentemente, há uma 

extraordinária, a unidade sobrenatural na igreja universal; é a "unidade do Espírito", não 

criado por crentes, mas preservada por eles (Ef. 4: 3). Em Efésios 4: 4-6, Paulo enumera 

sete características de que a unidade criada pelo Espírito Santo. 

Primeiro, há "um só corpo" o corpo de Cristo, que é composta de todos os crentes desde 

o início da igreja no dia de Pentecostes. 

Em segundo lugar, há "um só Espírito", o Espírito Santo, além de quem ninguém pode 

acreditar Salvadora em Jesus Cristo (1 Cor. 12: 3). O Espírito é também o agente pelo 

qual Cristo batiza os crentes em Seu corpo (1 Cor 12:13;.. Cf. Mt 3:11). 

Em terceiro lugar, há "uma esperança", na herança eterna prometida garantido para cada 

crente pelo Espírito Santo (Ef. 1: 13-14). 

Em quarto lugar, há "um só Senhor," Jesus Cristo, que é a única cabeça do corpo (Col. 

1:18; cf. Atos 4:12; Rom. 10:12). 

Em quinto lugar, há "uma só fé", a "fé que uma vez por todas foi entregue aos santos" 

(Judas 3); o corpo de doutrina revelada no Novo Testamento. 



Em sexto lugar, há "um só batismo". Isso provavelmente se refere ao batismo de água, a 

confissão pública do crente da fé em Jesus Cristo. (Espírito Santo batismo está implícita 

no v. 5) 

Finalmente, há "um só Deus e Pai de todos, que está acima de tudo e por todos e em 

todos." O único Deus verdadeiro é o governante soberano de tudo, incluindo a igreja. 

A Representação da Unidade Verdadeira 

Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um 

em nós, ... A glória que me deste eu tenho dado a eles, para que 

eles sejam um, como nós somos um; Eu neles e tu em mim, para 
que eles sejam perfeitos na unidade (17: 21b-23a) 

A unidade da natureza Cristo orou por reflete a do Pai e do Filho, que se expressa nas 

palavras de Cristo . Você, Pai, estás em mim e eu em ti Por causa de Sua unidade com 

o Pai, Jesus afirmou em João 5: 16ff. ter a mesma autoridade, Proposito, poder, honra, 

vontade, e da natureza que o Pai. Essa afirmação espantosa a plena divindade e igualdade 

com Deus, de modo indignado Seus oponentes judeus que eles procuravam matá-lo 

(05:18; cf. 8: 58-59; 10: 31-33; 19: 7). 

A relação intra-trinitária única de Jesus eo Pai forma o padrão para a unidade dos crentes 

na igreja. Esta oração revela cinco características de que a unidade da igreja imita. 

Em primeiro lugar, o Pai eo Filho estão unidos em motivo; eles estão igualmente 

comprometidos com a glória de Deus. Jesus começou a Sua oração dizendo: "Pai, é 

chegada a hora; glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a Você" (v. 1), como 

havia feito durante todo o Seu ministério (4 v.). No versículo 5 Ele acrescentou: "Agora, 

Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o 

mundo existisse." Finalmente, no versículo 24, Jesus expressou ao Pai o seu desejo de 

que os crentes um dia iria "estarás comigo onde eu estou, para que vejam a minha glória 

que me deste." Em João 7:18 Jesus declarou que Ele era constantemente "buscando a 

glória daquele que o enviou." Ele não precisa procurar a sua própria glória (08:50), porque 

o Pai glorificou (08:54). Tanto Jesus eo Pai foram glorificado na ressurreição de Lázaro 

(11: 4). Em João 0:28 Jesus orou: "Pai, glorifica o teu nome." Então veio uma voz do céu: 

'. Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei "Pouco antes de Sua oração sacerdotal, 

Jesus tinha dito aos seus discípulos:" Agora é o Filho do Homem glorificado, e Deus é 

glorificado Nele, se Deus é glorificado n'Ele, Deus também glorificará em si mesmo, e 

glorificá-lo imediatamente "(13: 31-32). Jesus prometeu responder às orações do seu 

povo ", para que o Pai seja glorificado no Filho" (14:13). 

A igreja também está unida em um compromisso comum para a glória de Deus. "Portanto, 

quer comais quer bebais, ou façais outra coisa", Paulo escreveu: "fazei tudo para a glória 

de Deus" (1 Cor. 10:31). 

Em segundo lugar, o Pai eo Filho estão unidos na missão. Eles compartilham o objetivo 

comum de resgatar os pecadores perdidos e concedendo-lhes a vida eterna, como Cristo 

deixou claro no início esta oração: 



Mesmo como lhe deste autoridade sobre toda a carne, que a todos quem você deu, Ele 

pode dar a vida eterna. Esta é a vida eterna: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, 

ea Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me 

deste a fazer .... Eu tenho manifestado seu nome aos homens que me deu fora do 

mundo; Eram teus e tu os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. (Vv. 2-4,6) 

Deus escolheu na eternidade passada para dar os crentes a Cristo como um dom do Seu amor, 

e Cristo veio à Terra para morrer como um sacrifício por seus pecados e resgatá-los. Que a 

Igreja vive a perseguir o objetivo de evangelizar os perdidos é claro nas palavras de Jesus no 

versículo 18: "Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo" (cf. 

Mt 28:. 19- 20). 

Em terceiro lugar, o Pai eo Filho estão unidos na verdade. "As palavras que vocês me 

deram", Jesus disse: "Eu dei a eles" (v. 8), enquanto que no versículo 14 Ele acrescentou: 

"Eu lhes dei a tua palavra."Mais cedo naquela noite Jesus disse aos discípulos: "As 

palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, 

faz as Suas obras" (14:10; cf. 3: 32-34; 7 : 16; 8: 28,38,40; 12:49). 

A igreja também é unificado em seu compromisso com a proclamação da verdade singular 

da Palavra de Deus. Em Romanos 15: 5-6 Paulo orou, "Ora, o Deus que dá perseverança 

e encorajamento vos conceda o mesmo sentimento uns com os outros, segundo Cristo 

Jesus, para que com um acordo que você pode com uma só voz glorificar a Deus e Pai de 

nosso Senhor Jesus Cristo "(cf. Atos 2:42, 46;. Phil 1:27). Longe de dividir a igreja, 

compromisso de anunciar a sã doutrina é o que o define. 

Em quarto lugar, o Pai eo Filho estão unidos em santidade. No versículo 11, Jesus dirigiu-

se ao Pai como "Santo Padre", e no versículo 25 como "Pai justo". A santidade absoluta 

de Deus se expressa em todo o Antigo e Novo Testamentos. A santidade de Deus é a sua 

absoluta separação do pecado. Em Habacuque 1:13, o profeta declarou: "Seus olhos são 

tão puros para aprovar o mal, e você não pode olhar na maldade com favor." Na visão de 

Isaías de Deus os seres angélicos gritou: "Santo, Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos, 

toda a terra está cheia da sua glória" (Is 6: 3; cf. Ap. 4: 8). O escritor de Hebreus descreveu 

Jesus como "santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores" (Heb. 7:26). Em 

Apocalipse 4: 8 o coro celeste chora incessantemente fora ". Santo, santo, santo é o Senhor 

Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é, e que há de vir" 

Quando eles vêem crentes unidos na busca da santidade, os incrédulos serão atraídos para 

Cristo. Em Hebreus 0:14 o escritor de Hebreus exortou seus leitores: "Segui a paz com 

todos os homens, ea santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor." Se uma igreja 

tolera o pecado, não somente obscurece a glória de Cristo é chamado a irradiar, mas 

também enfrenta a disciplina do Senhor da igreja (Ap 2: 14-16, 20-23). 

Por fim, o Pai eo Filho estão unidos no amor. No versículo 24, Jesus afirmou que o Pai 

tinha "amava [Ele] antes da fundação do mundo." Em João 5:20 Jesus disse: "Porque o 

Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz" (cf. 03:35). Tanto em seu batismo 

(Mt 3:17.) E na transfiguração (Mt 17: 5.), O Pai declarou Jesus para ser o Seu Filho 

amado. Da mesma forma, o amor é a cola que une os crentes em união (Cl 3:14; cf. 2: 2), 

e é esse amor um para o outro que é o da igreja final de desculpas ao mundo perdido (João 

13: 34- 35). 



Apesar de não ser na mesma medida divina infinito, a vida espiritual e do poder que 

pertence à Trindade pertence também, de alguma forma aos crentes e é a base para a 

unidade da igreja. Isto é o que o Senhor quis dizer quando falou, a glória que me deste 

eu tenho dado a eles, para que eles sejam um, como nós somos um; Eu neles e tu em 

mim, para que eles sejam perfeitos na unidade. Que a verdade impressionante descreve 

os crentes como aqueles a quem o Filho deu glória, ou seja, aspectos da própria vida 

divina que pertence a Deus. A tarefa da Igreja é viver de modo a não obstruir essa glória 

(Matt. 5:16). 

O resultado da Unidade Verdadeira 

"Para que o mundo creia que tu me enviaste .... para que o mundo 

conheça que tu me enviaste, e os amava, assim como também 

amaste a mim." (17: 21c, 23b) 

A unidade observável da igreja autentica duas realidades importantes. Primeiro, ele dá 

provas para o mundo para que ele creia que o Pai enviou o Filho. Essa frase familiar 

resume o plano de redenção, em que Deus enviou Jesus em uma missão de salvação "para 

buscar e salvar o que estava perdido" (Lucas 19:10). É tão usado em todo o evangelho de 

João (por exemplo, 3:34; 4:34; 5: 23,24,30,36,37,38; 6: 29,38,39,44,57; 7:16, 18, 

28,29,33; 8: 16,18,26,29,42; 9: 4; 10:36; 11:42; 12: 44,45,49; 13:20; 14:24; 15:21; 16: 5; 

17: 3,8,18,25; 20.21). Jesus orou para que a unidade visível de Sua Igreja seria convencer 

muitas pessoas no mundo a respeito de Sua missão divina de redenção. A unidade da 

Igreja é o fundamento da sua evangelização; demonstra que Cristo é o Salvador que 

transforma vidas (cf. João 13:35). 

A unidade da Igreja também autentica o amor do Pai para os fiéis. Quando os incrédulos 

ver o amor dos crentes para o outro, oferece prova para os que o Pai amou aqueles que 

acreditaram no Seu Filho. A unidade amorosa da igreja tornado visível é usado por Deus 

para produzir um desejo por parte dos incrédulos é produzido a experimentar esse mesmo 

amor. Por outro lado, onde há divisões carnais, conflitos, maledicência, e brigas na igreja, 

ele dirige incrédulos distância. Por que eles querem fazer parte de um grupo tão hipócrita 

que está em cruzadas com fins em si? A eficácia do evangelismo da Igreja é devastada 

por dissensões e disputas entre os seus membros. 

Ele deve ser o objetivo de todos que fazem parte do corpo de Cristo através da fé nEle 

para fazer a sua parte em manter a visibilidade total da unidade que os crentes possses, 

como Paulo escreveu: 

Portanto, eu, o prisioneiro no Senhor, vos suplicamos a andar de modo digno da vocação 

a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, 

suportando uns aos outros em amor, ser diligente para preservar a unidade . do Espírito 

no vínculo da paz (Ef. 4: 1-3) 

 

 



67. Jesus ora por todos os crentes-Parte 2: 

Que um dia elas poderiam se reunir em 

Glória (João 17: 24-26) 

"Pai, quero que eles também, que me tens dado, estejam comigo 

onde eu estiver, para que vejam a minha glória que me deste, para 

me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, embora o 

mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram 

que tu me enviaste; e eu fiz conhecer o teu nome, e continuarei a 

torná-lo conhecido, para que o amor com que me amaste ser neles, 

e eu neles ". (17: 24-26) 

Certa vez, visitei uma cidade oriental isolado na antiga União Soviética, onde me 

encontrei com mil e quinhentos cristãos empobrecidos. Eles eram os descendentes dos 

exilados, e eles e seus antepassados sofreram terrivelmente sob opressão soviética por 

três quartos de século. Sua pobreza era tão grave que eles tinham que trabalhar duro todos 

os dias só para colocar comida na mesa. O assunto que estava mais em seu coração era o 

seu futuro na glória do céu. Eu tive o privilégio de ensinar-lhes sobre isso a partir das 

Escrituras por várias horas, e muitos foram tão abalado que eles choraram de alegria Sua 

resposta foi muito diferente da de muitos cristãos no Ocidente, que têm coisas tão boas 

que eles não sabem o que isso é muito tempo para o céu. Como resultado, eles vivem 

como se vai para o céu seria uma intrusão em suas programações-an ocupados interrupção 

dos seus objetivos de carreira, ou planos de férias. Eles não querem ver o céu até que eles 

tenham gostado de todos os prazeres que o mundo tem para oferecer. Quando eles viram 

tudo e fez tudo isso, ou quando a idade ou doença prejudicar sua capacidade de desfrutar 

desses prazeres, então eles estarão prontos para o céu. Embora seja verdade que, como 

diz o velho espiritual colocou, "Todo mundo falando sobre o céu não está indo lá", 

também é verdade que todo mundo ir para o céu não está falando sobre isso. 

Quando a igreja perde seu foco na céu, torna-se auto-indulgente e egoísta, materialista e 

mundana, espiritualmente fraca e letárgica. Os prazeres e confortos do mundo presente 

consumir muito do seu tempo e energia Crentes esquecer que este mundo não é sua 

verdadeira casa, que eles são "peregrinos e forasteiros" (1 Pedro 2:11;. Cf. Hb 11:13) 

aqui, que a sua "pátria está nos céus" (Fp. 3:20), e que "aqui não temos uma cidade 

permanente, mas buscamos a que há de vir" (Hb. 13:14). A igreja é cada vez mais em 

perigo não de ser tão celestial importava que não é bem terrestre, mas sim de ser tão 

terrena importava que ele não é bom celeste. 

Uma igreja mentalidade mundana é o resultado de uma igreja desobediente. O Senhor 

Jesus Cristo ordenou aos Seus seguidores: "ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde 

nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois 

onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração também" (Matt. 6: 20-21). "Portanto, 

se você tem sido ressuscitados com Cristo", escreveu Paulo, "continuar buscando as 

coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus" (Col. 3: 1). O apóstolo João 

advertiu os crentes, 



Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai 

não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência 

dos olhos ea soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo está passando, e 

também as suas concupiscências; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para 

sempre. (1 João 2: 15-17) 

Homens de Deus sempre desejou para o céu. No Testamento Davi Old expresso desejo 

do seu coração para o céu, quando escreveu: "Na tua presença há plenitude de alegria, na 

tua mão direita há delícias para sempre" (Sl 16:11).. No Novo Testamento, Paulo escreveu 

aos filipenses de seu "desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor", enquanto 

que em 2 Coríntios 5 (Phil 1:23.): 8 ele declarou sua preferência "estar ausente do corpo 

e estar em casa com o Senhor. " Em seu epitáfio triunfante, Paulo escreveu a Timóteo, 

Porque eu já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está 

próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé; no futuro não é 

reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e 

não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. (2 Tim. 4: 6-8) 

Como Davi e Paulo, todos os cristãos devem muito para o céu, já que tudo é precioso para 

eles lá. Seu pai está lá. Jesus ensinou os crentes a orar: "Pai nosso que estás nos céus, 

santificado seja o teu nome" (Mat. 6: 9; cf. vv 1,14,32; 05:48; 18:14; 23: 9.; Lucas 11 : 

13). Seus companheiros crentes que morreram estão lá. O escritor de Hebreus descreveu 

a "assembléia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e ... os espíritos dos 

justos aperfeiçoados" (Heb. 12:23). Seus nomes estão registrados lá. Em Lucas 10:20 

Jesus disse aos discípulos: "Não se alegrar com isso, que os espíritos estão sujeitos a 

vocês, mas porque seus nomes estão registrados no céu" (cf. Fl 4. 3; Ap 3: 5; 13: 8; 17: 

8; 20: 12,15; 21:27). Como observado anteriormente, a sua cidadania está lá (Fil. 

3:20). Sua herança está lá. Pedro descreveu como "uma herança que não se corrompe e 

imaculada e não vai desaparecer, reservada nos céus para vós" (1 Pedro 1: 4). Sua 

santidade é lá (Apocalipse 21:27; 22: 3,14-15). Sua recompensa eterna é lá. Em Mateus 

05:12 Jesus exortou os crentes, "Alegrai-vos e exultai, porque vosso galardão nos céus é 

grande", enquanto em 6: 19-21 Ele falou de um tesouro dos crentes estar no céu. 

O mais importante de tudo, o seu Salvador está lá ", de pé, à direita de Deus" (Atos 7: 

55,56; cf. Rom 8:34; Cl 3:. 1; Hebreus 1: 3; 8: 1. ; 10:12; 12: 2; 1 Pedro 3:22). Ele foi 

para lá preparar um lugar para eles (João 14: 1-3), para que eles possam estar com Ele 

para sempre, compartilhando camaradagem rico com Ele e adorá-Lo. O próprio Jesus é a 

glória do céu. 

A realidade que os crentes serão reunidos no céu com Cristo e entre si é o tema da última 

parte da alta Priestly a Oração do Senhor. Os versículos 24-26 descrevem a comunhão da 

glória futura, o foco da glória futura, ea antecipação da glória futura. 

A Comunhão da Gloria Futuro 

"Pai, quero que eles também, que me tens dado, estejam comigo 
onde eu estou, (17: 24a) 

Este apelo apaixonado que aqueles a quem o Pai deu a Ele pode estar com Ele na Sua 

glória eterna no céu é a Pedido final da oração de Cristo. 



Humanamente falando, não há nada para justificar um escalonamento, esmagadora 

privilégio tal. Os cristãos, como Paulo lembrou aos Coríntios, "não são muitos os sábios 

segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres" (1 Cor. 1:26). Ainda 

pior, eles eram inimigos (Rom. 5:10) de Deus, 

mortos em [suas] delitos e pecados, nos quais [eles] anteriormente andou de acordo com 

o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua 

nos filhos da desobediência.Entre eles [eles] também todos outrora, segundo os desejos 

da [sua] carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por natureza 

filhos da ira, como também os demais. (Ef. 2: 1-3) 

Eles foram "separados de Cristo, excluídos da comunidade de Israel, e estranhos às alianças 

da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo" (Ef. 2:12), depois de ter "pecaram 

e ficam [en] de curto a glória de Deus "(Rom. 3:23). 

Mas a verdade maravilhosa da redenção é que 

Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando 

nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo (pela graça sois 

salvos), e nos ressuscitou juntamente com Ele, e sentar-nos com Ele nos lugares celestiais 

em Cristo Jesus, para que nos séculos vindouros mostrar a suprema riqueza da sua graça, 

em bondade para conosco em Cristo Jesus. (Ef. 2: 4-7) 

Deus, Paulo escreveu aos cristãos em Roma, 

prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo 

morreu por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos 

salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados 

com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos 

pela sua vida. (Rom. 5: 8-10) 

Não somente Deus perdoar os pecadores arrependidos, mas Ele também adota-los como Seus 

filhos (Rom 8:15; Gal. 4:. 5; Ef. 1: 5). Essa verdade que levou o apóstolo João a exclamar 

com espanto: "Vede que grande amor que o Pai nos concedeu, que seriam chamados filhos 

de Deus; e como nós somos" (1 João 3: 1). A glorificação dos crentes no céu é o objetivo 

final do plano de salvação: "Para aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou 

para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos 

irmãos, e estes a quem Ele predestinou, também os chamou; e estes aos que chamou, também 

justificou; e estes aos que justificou, também glorificou "(Rm 8: 29-30.). 

Pedido de Jesus estava em perfeita harmonia com o propósito de Deus na escolha de 

crentes antes da fundação do mundo (Ef 1: 4.), Inscrevendo seus nomes no Livro da Vida, 

e dando-lhes ao Filho como presentes de Seu amor (João 6 : 37,39). A verdadeira oração 

é sempre coerente com a vontade de Deus. Jesus ensinou seus seguidores a orar a Deus: 

"Venha o teu reino. Sua vontade seja feita, assim na terra como no céu" (Mat. 6:10). 

Mas o pedido do Senhor era mais do que meramente um apelo para que o Pai seja feita a 

vontade; Ele também expressou seu desejo ( thelo ; "desejar", "desejar", "querer"). Não 

é difícil entender os crentes que querem estar com Ele; mas supera a imaginação para 

perceber que Ele quer que eles para estar com Ele. 



A frase que ... que me tens dado expressa novamente a razão que os crentes são especiais 

para Cristo: eles são um dom de amor a Ele do Pai. É a maneira mais carinhosa do Senhor 

de se referir aos crentes, ao abordar o Pai (vv 2,6,9; cf.. 6: 37,39,10: 29; 18: 9). A igreja 

é a Sua noiva (Ap 19: 7; cf. 2 Cor. 11: 2; Ef. 5: 22-24), prometida em casamento a ele por 

seu pai. 

Pedido específico de Cristo para aqueles que Lhe foi dado pelo Pai, para que estejam 

comigo onde eu estou, manifestou ainda o seu desejo de comunhão eterna com eles. Ele 

quer que todos aqueles escolhidos por Ele na eternidade passada para estar com Ele onde 

Ele agora é-céu. Em João 14: 3 Jesus revelou Seu propósito para levar os crentes para o 

céu: "Se eu for e vos preparar um lugar para você, eu voltarei e vos receberei para mim 

mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." Em João 0:26 Ele prometeu: "Se 

alguém me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali meu servo será igualmente." 

O uso que o Senhor do tempo presente, onde eu estou, obviamente, não se refere a sua 

localização em Jerusalém no caminho para o Getsêmani. Esse pedido teria sido inútil, 

uma vez que os discípulos já estavam com Ele. Além disso, nesta seção de Sua oração, 

Cristo olhou para além dos onze discípulos a todos os que nEle crêem no futuro através 

de seu ministério. Jesus não estava falando de onde Ele estava, naquele momento, mas 

que logo seria. Ele estava tão certo de que Ele estaria voltando para o céu que Ele falou 

desse evento futuro no tempo presente, como se já tivesse acontecido (cf. v. 11). 

O que vai fazer o céu tão glorioso para os crentes é não os seus portões de pérola, ou ruas 

de ouro, mas a presença do Cordeiro. Sua alegria suprema será a "habitar na casa do 

Senhor para sempre" (Sl. 23: 6), experimentando perfeito íntimo, a santa comunhão, com 

Ele e todos os santos para sempre. 

O foco da Glória Futuro 

para que vejam a minha glória que me deste, (17: 24b) 

Jesus também pediu ao Pai para que seus seguidores possam ver a Sua glória que o Pai 

havia dado a Ele. É verdade que na encarnação de Cristo "nós vimos a sua glória, glória 

como do unigênito do Pai" (João 1:14). Mas para que a glória foi velado na Sua carne 

(Fil. 2: 5-8). Só no céu ele será plenamente manifestada ao seu povo quando eles "vê-Lo 

como Ele é" (1 João 3: 2; cf. 1 Cor 13:12; Fp 2:.. 9-11). 

Em crentes gracioso plano de Deus não só verá a glória de Cristo, mas também 

compartilhá-lo: "Mas a nossa pátria está nos céus", escreveu Paulo aos Filipenses ", de 

onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, quem o fará transformará o 

corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, pelo esforço do 

poder que Ele tem até sujeitar todas as coisas para si mesmo "(Fp 3: 20-21; cf. Rm 8,29;.. 

1 Cor. 15:49; 1 João 3: 2). Ao longo de toda a eternidade a canção dos redimidos ao 

contemplarem a glória do Senhor Jesus Cristo será, "Digno é o Cordeiro que foi morto, 

de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória ... Àquele que se 

assenta no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, glória e honra e domínio pelos séculos dos 

séculos "(Ap 5: 12-13). 

Este pedido complementa a declaração que o Senhor fez para trás no versículo 22: "A 

glória que me deste eu tenho dado a eles." Na encarnação, Cristo se manifestou "a sua 



glória, glória como do unigênito do Pai" (João 1:14; cf. 2,11). Os crentes também receber 

a glória de Cristo através da Sua habitação deles através do Espírito Santo (vv 23,26; 14:. 

20,23). Nesse sentido, eles têm sua glória, seus atributos e essência, dentro deles. 

Mas a glória de que Cristo fala aqui é a manifestação visível da plenitude de Sua glória 

que os crentes, um dia, ver no céu. Na encarnação, a glória de Cristo foi parcialmente 

velada (cf. Fl 2: 7.). Mas quando Jesus voltou para o céu, o Pai restaurou a plenitude da 

glória, como tinha solicitado no versículo 5: "Agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, 

com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." 

Crentes entrará a plenitude da presença gloriosa de Cristo quando morrem (ou no 

arrebatamento, se eles estão vivos na época). Para ver Deus depois da morte tem sido 

sempre a esperança dos santos. No Salmo 11: 7 Davi expressou sua confiança de que "a 

posição vertical irá contemplar o seu rosto", enquanto que no Salmo 17:15, escreveu ele, 

"Quanto a mim, eu verei a sua face na justiça; eu estarei satisfeito com a sua semelhança 

quando eu acordado. " Jesus pronunciou o puro de coração "Bem-aventurados ... porque 

eles verão a Deus" (Mt 5: 8.). João escreveu que os crentes um dia "vai vê-lo como ele é" 

(1 João 3: 2), enquanto Apocalipse 22: 3-4 revela que no céu: "Não vai haver mais 

maldição; eo trono de Deus e do Cordeiro estará nele, e Seus servos O servirão;. eles vão 

ver o seu rosto, e seu nome estará em suas testas " Então esmagadora vai a manifestação 

da glória de Cristo ser que a única resposta possível será louvor: 

E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos 

anciãos; eo número deles era miríades de miríades e milhares de milhares, dizendo em 

alta voz: "Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e 

força, honra, glória e louvor." E a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da 

terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, dizerem: "Àquele que está sentado no trono, e 

ao Cordeiro, seja o louvor, honra e glória e poder pelos séculos dos séculos ". E os quatro 

seres viventes diziam: "Amém". E os anciãos prostraram-se e adoraram. (Apocalipse 5: 

11-14) 

Todos os crentes bênçãos um dia experiência no céu fluir a partir da realidade de que o 

Pai amou o Filho antes da fundação do mundo. Desde toda a eternidade do Pai e filho 

se perfeita comunhão (João 1: 1), amor e glória compartilhada (17: 5). Como indicado em 

toda esta oração, com base em que o amor mútuo, o Pai escolheu um povo (Ef 1: 4.) (. 

Matt 25:34), deu-os ao Filho, e preparou um reino eterno para eles onde eles irão 

contemplar Sua glória para sempre. 

A antecipação da Glória Futuro 

"Pai justo, embora o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, 

e estes conheceram que tu me enviaste; e eu fiz conhecer o teu 

nome, e continuarei a torná-lo conhecido, para que o amor com 
que me amaste esteja neles, e eu neles. " (17: 25-26) 

Os versos finais deste magnífico oração transpirar confiança de Cristo que o Pai justo (cf. 

v 11; Dt 32:.. 4; Salmos 7: 9; 11: 7.; 50: 6; 71:19; 116: 5; Isa .. 05:16; 45:21; Rom 3:22, 

25; Apocalipse 15: 3) concederia seus pedidos (cf. Jo 11.42). Deus é justo em tudo que 

faz (Sl 145: 17.); Seus juízos (Sl 19: 9; 119:.. 7; Rm 2: 5), ações (. Salmo 103: 6), as 

ordenanças (. Sl 119: 62), e Palavra (. Sl 119: 123) são justos. 



Jesus reiterou o ponto que ele tinha feito anteriormente no versículo 9. Seus pedidos não 

fossem para o mundo, que não conheceu o Pai e, portanto, não tem direito a receber o 

cuidado especial ou a intercessão do Filho. Para além da fé em Jesus Cristo, os pecadores 

enfrentar o julgamento só eterna. Em João 3:18 Jesus advertiu: "Aquele que não crê já 

está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus", enquanto em 3:36 

João Batista acrescentou: "Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não 

crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece ". 

Não só Jesus perfeitamente conhecido o Pai desde toda a eternidade (Mt 11:27; João 1:. 

1,18; 07:29; 08:55; 10:15), mas ele também tinha feito seu nome conhecido por seus 

seguidores, que tinhaconhecimento de que o Pai havia enviado Ele (v 6; Matt 11:27; 

João 1:18; 15:15; 1 Tm 2:... 5). A missão do Senhor era levar pecadores perdidos em um 

relacionamento pessoal com Deus (Lucas 19:10), que vem somente através do 

conhecimento de Deus (João 17: 3, cf. 14: 6). Jesus inicialmente faz com que o Pai 

conhecido no momento da salvação, continua a fazer -Lo conhecido aos crentes através 

do processo de santificação, e, finalmente, inaugura-los em presença do Pai celestial em 

sua glorificação. Seu objetivo é que até agora eles puderam experimentar o amor com 

que o Pai amado Cristo, e por saber "o amor de Cristo, que excede todo entendimento, 

para que [eles poderiam] ser cheios de toda a plenitude de Deus" (Ef 3.: 19). O amor de 

Deus é derramado sobre os crentes na salvação (Rom. 5: 5), continua em-los como Cristo 

habita-los (cf. Jo 14,23), e se cumpre perfeitamente neles no céu. 

Solicitações de Cristo neste a maior oração já rezou pode ser resumido em sete 

palavras. O Senhor orou para a preservação dos crentes ("Pai Santo, guarda em teu nome", 

v. 11); júbilo ("para que tenham a minha alegria completa em si mesmos", v. 

13); libertação ("mantê-los do mal," v 15.); santificação ("Consagra-os na verdade; a tua 

palavra é a verdade", v. 17); unificação ("que todos sejam um", v. 21);associação ("Pai, 

quero que eles também, que me tens dado, estejam comigo onde eu estou," v 24.); e 

glorificação ("para que vejam a minha glória", 24 v.). 

 

68. Jesus Traição e Prisão (João 18: 1-11) 

Quando Jesus pronunciou estas palavras, Ele saiu com os seus 

discípulos sobre a ravina do Cedron, onde havia um jardim, onde 

Ele entrou com os seus discípulos. Agora Judas, que o traía, 

também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se 

reunira ali com os seus discípulos. Judas, em seguida, tendo 

recebido a coorte romana e oficiais dos principais sacerdotes e os 

fariseus, chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, 

sabendo que todas as coisas que lhe havia de suceder, adiantou-

se e disse-lhes: "A quem procurais?"Responderam-lhe: "Jesus, o 

Nazareno". Ele disse-lhes: "Eu sou Ele." E Judas, que o traía, 

também estava com eles. Então, quando Ele lhes disse: "Eu sou 

Ele", eles recuaram e caíram no chão. Ele, portanto, mais uma vez 

perguntou-lhes: "A quem procurais?" E eles disseram: "Jesus, o 

Nazareno". Jesus respondeu: "Eu te disse que eu sou Ele, por isso, 

se você procurar-me, deixe ir estes", para cumprir a palavra que 

ele falou, "Dos que me deste eu não perdeu um." Simão Pedro, 



então, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo 

sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita; eo nome do servo era 

Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Põe a tua espada na bainha; 
o cálice que o Pai me tem dado, não vou beber?"(18: 1-11) 

De todas as falsas visões da vida e do ministério terreno de nosso Senhor um dos mais 

pernicioso é o retrato da sua morte como a de, uma vítima involuntária 

involuntário. Pseudoscholars que defendem esse ponto de vista ver Jesus meramente 

como um sábio ou filósofo judeu, um professor de moral e ética. Outros imaginam que 

Ele era uma busca revolucionária para derrubar o governo de Roma. Em ambos os casos, 

para que a história se passa, as coisas correram muito mal. Jesus entrou em conflito com 

as autoridades judaicas e romanas, e involuntariamente conseguiu chegar-se 

executado. (Incrivelmente alguns, que ou não ter lido os relatos evangélicos ou se 

recusam a acreditar neles, até argumentar que as autoridades judaicas tentou salvar Jesus 

dos romanos.) 

Mas, na verdade Jesus não era vítima. Em João 10:. 17-18. Ele declarou: "Eu dou a minha 

vida para que eu possa levá-la novamente Ninguém ma tira de mim, mas eu a dou por 

mim mesmo tenho autoridade para a dar , e tenho autoridade para retomá-la. " Pelo 

contrário, sua morte foi de acordo com o plano e vontade de Deus. Isaías escreveu a 

respeito da morte sacrificial do Messias: "O Senhor fez com que a iniqüidade de nós todos 

a cair sobre ele .... o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar" (Is. 53: 6, 10). Em seu 

sermão no dia de Pentecostes, Pedro disse que Jesus "foi entregue sobre [a morte] pelo 

plano pré-determinado e presciência de Deus" (Atos 2:23; cf. 3:18; 4: 27-28; 13: . 27; 

Matt 26:24; Lucas 22:22; 24: 44-46). 

Como o Deus encarnado, Jesus estava sempre no controle absoluto de todos os 

acontecimentos de sua vida. Esse controle prorrogado até mesmo para as circunstâncias 

de sua morte. Longe de ser um acidente, morte sacrificial de Jesus foi a principal razão 

que Ele tomou sobre a vida humana em primeiro lugar; é o ápice da história da redenção 

No início do evangelho de João, ele havia dito: "Agora a minha alma está perturbada; e 

que direi: 'Pai, salva-me desta hora" Mas para este fim cheguei a esta hora? "( 12:27). Em 

vez de ser pego de surpresa por sua execução, o Senhor havia predito repetidamente-lo 

(por exemplo, Matt 16:21; 17: 22-23.; 20: 17-19; Lucas 24: 6-7,26). Ressaltando a 

importância crucial da morte de Cristo, os Evangelhos dedicam cerca de um quinto de 

seu material para os últimos dias de sua vida. João dedica nove capítulos (12-20) -nearly 

metade de seu relato sobre a vida de Cristo para os eventos da Semana da Paixão. 

De acordo com o seu propósito de retratar Jesus como o Filho de Deus encarnado (20:31), 

João descreve Sua majestade e glória, assim como ele é traído e preso a ser executado. O 

apóstolo habilmente demonstra que os vergonhosos, aviltantes coisas feitas a Cristo não 

conseguiu desvirtuar sua pessoa, mas sim oferecido prova decisiva da sua glória BF 

Westcott observa, 

Na comparação entre a narrativa de São João com as narrativas paralelas dos Synoptists, 

deve observar-se geralmente que aqui, como em toda parte, St. João fixa a atenção do 

leitor sobre as idéias que os vários eventos trazem para fora e ilustrar. A paixão e 

ressurreição são para ele revelações da Pessoa de Cristo. O fato objetivo é um "sinal" de 

algo que é mais profundo .... Ele [o relato da Paixão e da Ressurreição] é ... como o resto 



do Evangelho, uma interpretação do significado interior da história que ele contém . ( O 

Evangelho segundo São João [repr .; Grand Rapids: Eerdmans, 1978], 249) 

Assim, ao contrário de Mateus, Marcos e Lucas, João não faz menção a oração de agonia de 

Jesus ao Pai (cf. Mateus 26:39; Marcos 14:36; Lucas 22:. 42-44). Ênfase diferente do João 

não contradiz a imagem de Cristo dado nos outros evangelhos, mas suplementos lo (veja a 

discussão sobre esse ponto na introdução do Evangelho de João em João 1-11, A 

Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 2006] ). 

Em seu relato de traição e prisão de Cristo, João apresenta quatro características mais 

proeminentes que demonstram sua majestade e glória: Sua suprema coragem, poder, amor 

e obediência. 

Supremo Coragem de Cristo 

Quando Jesus pronunciou estas palavras, Ele saiu com os seus 

discípulos sobre a ravina do Cedron, onde havia um jardim, onde 

Ele entrou com os seus discípulos. Agora Judas, que o traía, 

também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se 

reunira ali com os seus discípulos. Judas, em seguida, tendo 

recebido a coorte romana e oficiais dos principais sacerdotes e os 

fariseus, chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, 

sabendo que todas as coisas que foram vindo sobre ele, 
saíram. (18: 1-4a) 

Seu tempo final de ensino com os onze discípulos restantes estava encerrada, e tendo dito 

estas palavras (caps. 13-17), Jesus saiu com os seus discípulos. O argumento 

apresentado aqui não é que eles deixaram a sala superior, mas que deixaram 

Jerusalém. Eles já haviam abandonado a sala de cima, de modo que a última parte do 

discurso de despedida de Jesus, e Sua oração sacerdotal, teve lugar, como Ele e os 

discípulos passaram pelas ruas de Jerusalém (ver a exposição de 14:31 no capítulo 12 do 

este volume). Como o pequeno grupo deixou a cidade para trás, eles cruzaram sobre a 

ravina do Cedron,leste de e algumas centenas de metros abaixo do monte do 

templo. O barranco era na verdade um barranco, por onde a água fluiu durante o inverno 

estação chuvosa. Em sua primeira menção nas Escrituras, o Vale do Cedron tinha sido 

parte de uma outra cena de traição e infidelidade, como Davi fugiu de Jerusalém após a 

rebelião de Absalão (2 Sam. 15:23). Asa (1 Reis 15:13), Josias (2 Reis 23: 4-12), e 

Ezequias (. 2 Crônicas 29:16; 30:14) tinha queimado ídolos lá em conexão com as suas 

reformas. 

Do outro lado do vale familiarizado foi a encosta ocidental do Monte das Oliveiras, 

onde havia um jardim. João não nomeia esse lugar, mas Mateus 26:36 e Marcos 14:32 

chamam de Getsêmani. O nome significa literalmente "prensa de óleo", sugerindo que 

este era um olival (tais pomares eram comuns no Monte das Oliveiras, daí a sua 

designação óbvio). Que Jesus entrou no jardim com os seus discípulose depois deixou-

lo (v. 4) sugere que ele era um, talvez até mesmo um jardim murado privado identificável, 

de propriedade de uma família rica de Jerusalém, que permitiu o uso do Senhor do mesmo. 

Getsêmani era bem conhecido de Judas ... que o traía, porque Jesus muitas vezes se 

reunira ali com os seus discípulos. estados relato de Lucas que era costume de Jesus 



para visitar o Monte das Oliveiras (Lc 22:39). Isso tinha sido verdade em todo o seu 

ministério sempre que estava em Jerusalém (cf. João 8: 1). Foi no Monte das Oliveiras 

que Jesus tinha dado o ensino detalhadas sobre os sinais de Sua volta conhecido como o 

Sermão do Monte (Mateus 24: 3.). Ele também tinha passado todas as noites anteriores 

do Passion Week lá (Lucas 21:37; cf. Marcos 11:19). Além disso, o Senhor havia visitado 

freqüentemente Bethany (Matt 21:17; 26:. 6; João 11: 1; 12: 1), situado a dois quilômetros 

de Jerusalém (João 11:18) na encosta sudeste do Monte das Oliveiras . 

Cristo foi ao Getsêmani, porque era um lugar isolado, onde Ele poderia abrir o coração 

ao Pai em privado. Mas o mais importante nesta noite, Ele foi para lá porque sabia que é 

onde Judas olharia para ele.Assim, o Senhor dispostos soberanamente a hora eo local em 

que foi traído. Todos os de seus inimigos anteriores tentativas de prendê-lo tinha sido 

vencido, porque a sua hora ainda não havia chegado (cf. Jo 2: 4; 07:30; 08:20). Mas agora, 

na realização do plano eterno de Deus, tinha chegado a hora para ele para oferecer a Sua 

vida (cf. Lc 22:53). 

O Senhor tinha outro motivo para a escolha deste lugar específico para permitir que seus 

inimigos para prendê-lo. Jerusalém estava repleta de peregrinos, muitos dos quais haviam 

fervorosamente saudaram como o Messias apenas alguns dias antes. Sua prisão poderia 

ter acendido uma insurreição pelas multidões apaixonAdãoente nacionalistas. Isso é 

exatamente o que os líderes judeus temiam que aconteceria, portanto, "eles planejaram 

juntos para aproveitar Jesus em segredo e matá-lo. Mas eles estavam dizendo, 'Not 

durante o festival, caso contrário, poderá ocorrer um tumulto entre as pessoas'" (Mat. 26 

: 4-5; cf. 21:46; Lucas 19: 47-48). Nem Jesus quer ser o catalisador de uma revolta da 

população, uma vez que Ele não veio como um conquistador militar que pretende 

derrubar os romanos (cf. João 6:15) -Ele veio para morrer como um sacrifício pelo pecado 

(Matt. 01:21; João 1:29). Além disso, os discípulos podem muito bem ter sido morto no 

meio da confusão que se seguiu, e que o Senhor queria protegê-los (cf. a discussão do v. 

9 abaixo). 

Enquanto isso, os planos maléficos de Judas estavam prestes a vir a ser 

concretizadas. Poucos dias antes, ele havia se aproximado das autoridades judaicas e se 

ofereceu para trair o Senhor (cf. capítulo 1 deste volume). Em seguida, mais cedo naquela 

noite Judas, tendo sido demitido por Jesus, deixou de fazer os arranjos finais para a traição 

(veja os capítulos 6 e 7 deste volume). Agora, tendo recebido o corte romana e oficiais 

dos principais sacerdotes e os fariseus, Judas levou este "grande multidão" (Mat. 26:47) 

para o Getsêmani, onde ele sabia que Jesus estaria esperando. 

A corte romana com força total, numeradas de 600 a 1.000 homens. É improvável, 

porém, que a coorte completa estacionados em Jerusalém para manter a ordem durante a 

época de Páscoa teria sido enviado para prender Jesus. Mais provavelmente, isso foi um 

descolamento menor conhecido como um manipulo, o qual consistia em cerca de 200 

homens. Em qualquer caso, o suficiente dos soldados da coorte foram enviados para 

justificar seu comandante que os acompanham (v. 12). A referência de João à unidade 

maior do que esse desprendimento era uma parte era uma figura de linguagem. Da mesma 

forma, para dizer que o corpo de bombeiros apagar um incêndio não implica que todo o 

departamento estava envolvido. Para os romanos para enviar um grande distanciamento 

tal que lidar com um indivíduo potencialmente problemático não era incomum; eles 

detalharam 470 soldados para tomar Paulo de Jerusalém para Cesaréia (Atos 

23:23). Como as autoridades judaicas, os romanos temiam que a prisão de Cristo pode 



tocar fora um motim. Os legionários estavam lá para servir como backup para os oficiais 

dos principais sacerdotes e os fariseus. Estes membros da força policial do templo (cf. 

07:32), evidentemente, efetuou a prisão real (já que Jesus foi levado primeiro para as 

autoridades judaicas, não o governador romano). Lucas acrescenta que alguns dos 

principais sacerdotes também estavam presentes, sem dúvida, para supervisionar a polícia 

templo (Lucas 22:52). 

A grande procissão, com Judas na liderança (Lucas 22:47), chegou ali com lanternas, 

tochas e armas para prender Jesus. A menção a este aparentemente menor detalhe 

oferece evidências de que o autor foi testemunha ocular (Ver a introdução de João 

em João 1-11 ). As lanternas e tochas não teria sido necessária para iluminar o caminho 

para o Getsêmani; uma vez que era Páscoa, que foi comemorada quando houve uma lua 

cheia, não teria havido muita luz. Evidentemente, eles anteciparam que Jesus iria tentar 

fugir, e que eles teriam que procurar por ele na montanha. 

Mas o Senhor não tinha intenção de se esconder ou fugir. Em vez disso com calma 

majestosa, auto-controle absoluto, supremo e coragem, Jesus, sabendo que todas as 

coisas que foram vindo sobre ele, saiu para fora do jardim e encontrou aqueles que 

vieram para prendê-lo. Nota do João que Jesus conhecia todas as coisas que foram 

vindo sobre ele enfatiza tanto Sua onisciência e Seu domínio completo da 

situação. Entrega voluntária do Senhor sublinha mais uma vez que ele voluntariamente 

deu a Sua vida (João 10: 17-18). 

Embora o apóstolo João não gravá-la, Judas, no ato da história mais cínico de hipocrisia, 

descarAdãoente se aproximou de Jesus e beijou-o (Mt 26:49;. Marcos 14:45; Lucas 

22:47) -o sinal previamente combinado pelo qual ele seria apontá-lo (Marcos 

14:44). Nada simboliza mais claramente a depravação de seu coração e da profundidade 

de seu pecado de Judas de usar o beijo de um discípulo como sinal de um traidor. 

Além de ser um gesto reconhecido de respeito e carinho, esse tipo de beijo era um sinal 

de homenagem nessa cultura. Das variedades do beijo (pés, mãos, cabeça, bainha da 

roupa), Judas escolheu aquele que declarou a homenagem e mais profundo amor. O beijo 

na bochecha com um abraço era apropriado para um amigo íntimo. Assim, a traição de 

Judas é o mais desprezível. 

Poder Supremo de Cristo 

e disse-lhes: "A quem procurais?" Responderam-lhe: "Jesus, o 

Nazareno". Ele disse-lhes: "Eu sou Ele." E Judas, que o traía, 

também estava com eles. Então, quando Ele lhes disse: "Eu sou 
Ele", eles recuaram e caíram no chão. (18: 4b-6) 

Jesus, a vítima, assumiu o comando da situação e disse-lhes: "A quem 

procurais?" Eles (provavelmente os líderes), provavelmente indicando as suas ordens 

oficiais, respondeu-lhe: "Jesus, o Nazareno". 

O Senhor disse-lhes: "Eu sou Ele." A palavra "Ele" não é no grego original, de modo 

que, como tinha feito antes em várias ocasiões (por exemplo, 8: 24,28,58), Jesus foi 

reivindicando para si o nome de Deus em Êxodo 3: 14- "EU SOU". 



Antes relativa resposta surpreendente da multidão para as palavras de Jesus, João insere 

a declaração parentética que Judas, que o traía, também estava com eles. Este detalhe 

aparentemente insignificante salienta mais uma vez Jesus domínio absoluto das 

circunstâncias. João quer deixar claro que Judas foi apenas um daqueles que 

experimentaram o que estava prestes a acontecer. Judas não tinha absolutamente nenhum 

poder sobre Jesus (cf. 19:11); ele foi sacudido por terra com o resto dos presentes. 

Cristo demonstrou Seu domínio divino de uma forma impressionante. Imediatamente 

depois disse-lhes: "Eu sou Ele", eles recuaram e caíram no chão. Tudo o que Jesus 

tinha a fazer era falar Seu nome-o nome de Deus impotente e Seus inimigos foram 

prestados. Esta demonstração incrível de Seu poder revela claramente que eles não 

aproveitar Jesus. Ele foi com eles de boa vontade para a realização do plano divino de 

redenção que chamou para a Sua morte sacrificial. 

Ilustrando a loucura de incredulidade, alguns argumentam que nenhum poder 

sobrenatural está em vista aqui. Súbita aparição de Jesus para fora das sombras, eles 

mantêm, assustou os da frente da coluna.Eles, então, deu uma guinada para trás e bateu 

essas atrás deles para baixo, que por sua vez bateu os outros para baixo, até que toda a 

coluna caiu. Mas a polícia do templo e os soldados romanos estavam preparados para 

problemas (cf. Mat. 26:55). Eles certamente teria sido espalhada, tanto para se defender 

contra um ataque pelos seguidores de Jesus, e para cortar qualquer tentativa de fuga por 

parte dele. A noção de que centenas de policiais experientes e soldados altamente 

treinados iria ficar tão juntos em uma longa linha de que eles poderiam ser tombou como 

dominós é ridícula. 

A Bíblia fala muitas vezes sobre o poder da palavra falada de Deus. Ele falou, e os céus 

ea terra foram criados (Gen. 1: 3,6,9,11,14, 20,24,26; cf. Ps.33: 6); Satanás e os homens 

foram julgados (Gen. 3: 14-19); a geração rebelde de israelitas morreram no deserto (Nm 

26:65.); e Israel foi para o exílio por 70 anos (2 Cr. 36:21). Quando o Senhor Jesus Cristo 

voltar, Ele vai executar o julgamento sobre os seus inimigos "com a espada que [vem] de 

[sua] boca" (Ap 19:21; cf. v 15;. 1:16; 2:16). Relato de João destaca o poder divino de 

Cristo; em Sua palavra Seus inimigos foram jogados para trás, para o chão. 

Supremo Amor de Cristo 

Ele, portanto, mais uma vez perguntou-lhes: "A quem 

procurais?" E eles disseram: "Jesus, o Nazareno". Jesus 

respondeu: "Eu te disse que eu sou Ele, por isso, se você procurar-

me, deixe ir estes", para cumprir a palavra que ele falou, "Dos que 
me deste eu não perdeu um." (18: 7-9) 

Depois de Sua impressionante exibição de seu poder divino, Jesus pediu novamente o 

seu candidato a captores aturdidos, "A quem procurais?" Picking-se do chão, eles 

repetiram seus pedidos e respondeu: "Jesus, o Nazareno". "Eu disse a você que eu sou 

aquele", Jesus lembrou-lhes, em seguida, ordenou-lhes, "se você procurar-me, deixe ir 

estes." Ao fazer Seus captores duas vezes afirmam que suas ordens eram apenas para 

prendê-lo, o Senhor forçado -los a reconhecer que eles tinham sido dadas por seus 

superiores nenhuma autoridade para prender os discípulos. Sua exigência de que eles 

deixam o onze só foi apoiado pelo poder incrível Ele tinha acabado exibido. 



Por que Jesus proteger os discípulos de prisão? O Senhor é o Bom Pastor, que protege 

suas ovelhas. Ele não é como o mercenário, que fugiu quando viu o lobo se aproximando 

(João 10: 12-13). Jesus manteve os discípulos de ser preso para cumprir a palavra que 

ele falou, "Dos que me deste perdi nem um sequer" (cf. 6: 39,40,44; 10:28; 

17:12). Esta é uma declaração surpreendente, o que significa que Ele os impediu de ser 

preso para que não se perca. Cada um era um dom do Pai ao Filho. E Ele já havia dito, 

Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o 

lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade 

daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, para que de tudo o que 

ele me deu eu não perde nada, mas o ressuscite no último dia Porque esta é a vontade de 

meu Pai, que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, esse tenha a vida eterna, e eu me o 

ressuscitarei no último dia. (João 6: 37-40) 

Ele não vai perder um! A implicação é que se tivessem sido preso, sua fé teria falhado e que 

teria perdido a sua salvação. O Senhor sabia que o trauma de ser preso, preso, ou talvez até 

executado poderia quebrar a fé dos discípulos. Ele, portanto, a certeza de que eles não seriam 

tomadas. 

Isso quer dizer que a salvação pode ser perdida? Que a fé pode falhar? Se deixada para 

nós, é claro. Mas nunca será perdido nem a fé salvadora falhar, precisamente porque 

nosso Senhor nos mantém seguros. Ele nunca permite que qualquer coisa para vir em 

cima de nós que seria mais do que a nossa fé poderia segurar. 

Como os discípulos, todos os crentes são fracos e vulneráveis para além da proteção do 

Senhor. Martin Luther, não é estranho ao conflito espiritual, expressa que a verdade em 

seu magnífico hino "Castelo Forte nosso Deus é": 

  

Será que nós, na nossa própria força Confide, 
Nosso esforço estaria perdendo, 
Não era o homem certo ao nosso lado, 
O Homem de própria escolha de Deus: 
Dost perguntar quem que pode ser? 
Jesus Cristo, é Ele; 
Senhor Sabaoth Seu nome 
De geração em geração o mesmo; 
E Ele deve vencer a batalha. 

  

Os crentes podem ter a certeza de que Deus vai sempre manter sua promessa de nunca 

permitir que eles sejam tentados além de sua capacidade de suportar (1 Cor. 10:13). Sua 

segurança eterna não descansa em sua própria força, mas em constante intercessão de Cristo 

(Hb 7:25; 1 João 2: 1-2.) E amor incessante (Rm 8: 35-39.) Para eles. "Porque se nós, quando 

éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho", escreveu Paulo, 

"muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida" (Rom. 5:10). 

Supremo obediência de Cristo 



Simão Pedro, então, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o 

servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita; eo nome 

do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Põe a tua espada 

na bainha; o cálice que o Pai me tem dado, não vou beber?" (18: 
10-11) 

Percebendo o que estava prestes a acontecer, os discípulos gritou: "Senhor, devemos 

atacar com a espada?" (Lucas 22:49). Sem esperar a resposta do Senhor, Simão 

Pedro, encorajados pela fantástica exibição do poder divino de Cristo que ele tinha 

acabado de ver, impulsivamente (e desnecessária) cobrada para a defesa do 

Senhor. Tendo uma espada (gr. machaira , uma espada curta ou punhal, um dos dois os 

discípulos tinham com eles de acordo com Lucas 22:38), Pedro desenhou. Ao invés de 

permitir que Jesus a ser preso, e sentindo-se invencível na esteira da exibição de 

"achatamento" o poder do Senhor, tinha a intenção de cortar o seu caminho ao longo de 

todo o descolamento. Seu primeiro alvo foi escravo do sumo sacerdote, 

Malco. (Embora todos os quatro Evangelhos mencionar o incidente, apenas João observa 

que foi Pedro quem atacou Malco. Talvez já que Pedro já estava morto no momento em 

que João escreveu, João não precisa protegê-lo de represálias.) Pedro apontado para a 

cabeça de Malco, mas errou (ou Malco conseguiu pato) e cortou-lhe a orelha 

direita. acto imprudente de Pedro ameaçou iniciar uma batalha que pode acabar ficando 

os discípulos mortos ou presos-o muito coisa Jesus estava tentando impedir. 

O Senhor mudou-se imediatamente para acalmar a situação. AcentuAdãoente 

repreendendo-o, Jesus disse a Pedro: com efeito, "Pare! Não mais deste" (Lucas 

22:51). "Coloque a espada na bainha. Para todos aqueles que pegar a espada perecerão 

pela espada "( Matt. 26:52). Ele não era um rei terreno, que precisava de Seus seguidores 

a lutar para proteger Ele (João 18:36). Ele tinha escolhido para, Jesus poderia ter chamado 

sobre os defensores muito mais poderosos do que os discípulos (Mat. 26:53). 

Então o Senhor "tocou na orelha [de Malco] eo curou" (Lucas 22:51). Esta foi mais uma 

demonstração do poder divino de Cristo, no espaço de apenas alguns minutos. Ao vê-lo 

criar uma orelha, a multidão deveria ter caído a seus pés novamente e adoraram. Mas cego 

por e endurecido em seu pecado, eles o prenderam (v. 12), o que demonstra mais uma vez 

a verdade do que João tinha escrito antes em seu evangelho: "Mas, ainda que Ele havia 

feito tantos sinais diante deles, mas eles não estavam acreditando em Ele "(12:37). 

Ato corajoso, mas impetuoso de Pedro revelou sua continuada incapacidade para 

compreender a necessidade da morte de Jesus. Depois de sua afirmação de toque que 

Jesus era o Cristo (Mat. 16:16), o Senhor imediatamente falou aos discípulos sobre sua 

morte (21 v.). Chocada, "Pedro levou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: 'Deus 

me livre, Senhor! Isso nunca deve acontecer com você'" (v. 22).Agora que tinha chegado 

o momento, Pedro ainda não entendeu, então Jesus lembrou-lhe (e no resto dos 

discípulos), "O cálice que o Pai me tem dado, não hei de beber?" O copo do qual o 

Senhor falou foi a taça do julgamento divino (cf. Sl. 11: 6; 75: 8; Isa. 51: 17,22; Jer 25:15; 

Ez 23:... 31-34; 26:39 Matt; Rev. 14:10; 16:19), que Ele iria drenar completamente na 

cruz, quando Deus "fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos 

tornássemos justiça de Deus em Cristo" (2 Cor 5. : 21). Foi a esse sacrifício salvífico que 

suprema coragem, poder, amor e obediência de Cristo levaria. 



69. O julgamento de Jesus; A negação de 

Pedro (João 18: 12-27) 

Assim, o corte romana e o comandante e os guardas dos judeus, 

prenderam Jesus e amarraram-no e levaram-no primeiramente a 

Anás; para ele era o pai-de-lei de Caifás, que era sumo sacerdote 

naquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus 

que era conveniente para um homem morrer em nome do 

povo. Simão Pedro seguia Jesus, e por isso foi um outro 

discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e 

entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro 

ficava na porta do lado de fora. Então o outro discípulo, que era 

conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira, e levou 

Pedro para dentro. Em seguida, a escrava que guardava a porta 

disse a Pedro: "Você não é também um dos discípulos deste 

homem, é você? " Ele disse: "Eu não sou." Ora, os escravos e os 

guardas estavam ali, tendo feito uma fogueira, pois estava frio e 

eles estavam se aquecendo; e Pedro também estava com eles, de 

pé, aquecendo-se. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus 

acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-

lhe: "Eu tenho falado abertamente ao mundo; eu sempre ensinei 

na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem;. E nada 

falei em segredo Por que você me pergunta questionar aqueles 

que ouviram o que eu? Falou-lhes, pois eles sabem o que eu disse 

". Quando Ele tinha dito isso, um dos guardas que ali perto bateu 

Jesus, dizendo: "É assim que você responder ao sumo 

sacerdote?" Jesus respondeu-lhe: "Se falei mal, dá testemunho do 

mal;? Mas se bem, por que me feres" Então, Anás enviou, 

maniatado, a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava se 

aquecendo. Então eles disseram-lhe: "Você não é também um dos 

seus discípulos, não é?" Ele negou, e disse: "eu não sou." Um dos 

escravos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro 

cortara a orelha, disse: "Eu não te vi no jardim com ele?" Pedro 
negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. (18: 12-27) 

Ao longo de seu evangelho, João retrata a majestade e glória do Senhor Jesus Cristo. O 

prólogo declara que Ele é o Filho de Deus (1: 1), que gosta de comunhão íntima com o 

Pai (1: 2) e é auto-existente (1: 4), o Criador (1: 3), e o Verbo que se fez carne e manifesta 

a glória de Deus (1:14). João Batista, o maior homem que viveu até o seu tempo (. Matt 

11:11), reconheceu que Jesus era superior a ele (1: 15,27).O apóstolo João também 

registra a onisciência de Jesus (1:48; 2: 24-25; 16:30), impecabilidade (08:46), a 

eternidade (1: 1-2), a união com o Pai (10:30, 38 ; 12:45), e sinais miraculosos (2: 1-11; 

4: 46-54; 5: 1-9; 6: 1-13,16-21; 9: 1-7; 11: 1-45; 21: 6-11). 

Mesmo em seu relato sobre Jesus 'traição e prisão, João retrata Jesus "dignidade, coragem 

e completo domínio da situação (ver a exposição de 18: 1-11 no capítulo anterior deste 

volume). A presente passagem encontra o Senhor sob a custódia de seus inimigos, em 

julgamento por sua vida. Mas, mesmo em tais circunstâncias aparentemente degradantes, 

João ainda conseguiu exaltarei. O apóstolo fez justapondo as contas da audiência inicial 



do Senhor antes de negações Anás e Pedro. Ambas as cenas aconteceram ao mesmo 

tempo e João, sob inspiração do Espírito, teceu-los em uma narrativa dramática. 

A interação dos dois dramas põe em foco verdades opostas afiadas que são fundamentais 

para todos da doutrina cristã: a glória de Cristo e da pecaminosidade do homem. Essas 

verdades são evidentes a partir do contraste entre a fidelidade de Cristo e falta de fé de 

Pedro; Sua coragem e covardia de Pedro; Seu amor sacrificial e mentiras de auto-

preservação de Pedro. 

O drama se desenrola em quatro atos: ele abre com o primeiro ato de julgamento de Jesus, 

seguindo-se um ato de negação de Pedro. A cena então muda para o segundo ato do 

julgamento de Jesus, e, em seguida, conclui com o segundo e último ato de negação de 

Pedro. 

Julgamento de Jesus: Act One 

Assim, o corte romana e o comandante e os guardas dos judeus, 

prenderam Jesus e amarraram-no e levaram-no primeiramente a 

Anás; para ele era o pai-de-lei de Caifás, que era sumo sacerdote 

naquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus 

que era conveniente para um homem morrer em nome do 
povo. (18: 12-14) 

Como observado no capítulo anterior deste volume, a parte prender consistiu de judeus e 

gentios. O destacamento de coorte romana que estava estacionado em Jerusalém durante 

a época da Páscoa foi acompanhada pela de coorte comandante, o tribuno romano 

(gr. chiliarchos ; comandante de mil "). Os guardas dos judeus (membros da força 

policial do templo) foram também acompanhado por alguns dos seus superiores (Lucas 

22:52). A presença de oficiais de alta patente revela o potencial explosivo da situação. 

Ambos os romanos e os judeus temiam que prender Jesus pode desencadear uma revolta 

pelas multidões nacionalistas militantemente que saudara como o Messias apenas alguns 

dias antes. 

Jesus tinha acabado exibida Seu poder sobrenatural, dizendo seu nome divino (após o 

qual toda a multidão entrou em colapso no chão) e restaurar a orelha decepada de Malco 

(18: 6; Lucas 22:51).Incrivelmente os soldados e policiais do templo agiu como se nada 

de milagroso tinha acontecido e mecanicamente realizado suas ordens. Sua estupidez 

teimosa ilustra graficamente o terrível poder do pecado e Satanás para cegar as mentes e 

endurecer os corações dos não regenerado (2 Cor. 4: 4). Eles são literalmente "mortos em 

[suas] delitos e pecados" (Ef. 2: 1). 

Tendo formalmente preso Jesus, os soldados e policiais amarraram. Isso 

provavelmente era procedimento padrão ao fazer uma prisão, mas também sugere um 

significado mais profundo. Assim como Isaque (Gn 22: 9) e os sacrifícios do Antigo 

Testamento (118 Ps:. 27) estavam vinculados ao altar, assim também era o Cordeiro de 

Deus, o sacrifício final. 

Após conquistar Jesus, que O levou a Annas em primeiro lugar. Esta audiência 

preliminar, gravado apenas por João, marcou a primeira das três fases do julgamento 

religioso de Jesus perante as autoridades judaicas. A segunda fase foi diante de Caifás e 



ao Sinédrio (Matt. 26: 57-68; Marcos 14: 53-65; Lucas 22:54); o terceiro foi depois do 

nascer do sol na manhã seguinte, as autoridades confirmaram a decisão tomada na 

audiência anterior (Matt. 27: 1; Marcos 15: 1; Lucas 22: 66-71). Julgamento civil do 

Senhor também teve três fases: diante de Pilatos (Mateus 27: 2,11-14; Marcos 15:. 1-5; 

Lucas 23: 1-5; João 18: 28-38); diante de Herodes (Lucas 23: 6-12); e, em seguida, diante 

de Pilatos novamente (Mateus 27: 15-26; Marcos 15:. 6-15; Lucas 23: 13-25; João 18: 

39-19: 16). (Para mais informações sobre os ensaios de Jesus, ver Robert L. Tomé e 

Stanley N. Gundry, A Harmonia dos Evangelhos [Chicago: Moody, 1979]., 329-37) 

Embora ele já não ocupou o cargo na época, Anás era a figura mais poderosa na 

hierarquia judaica Ele tinha sido o sumo sacerdote do D.C 6 a AD 15, quando ele foi 

afastado do cargo por Valério Grato, predecessor de Pilatos como governador. Ele ainda 

podia transportar corretamente o título de sumo sacerdote (vv. 15,16,19,22), da mesma 

forma que os ex-presidentes dos Estados Unidos ainda são referidos como presidente 

depois que deixar o cargo. Título de Anás, no entanto, foi mais do que uma mera 

cortesia. Muitos judeus, ressentido da intromissão dos romanos em seus assuntos 

religiosos, ainda considerado Annas para ser o verdadeiro poder (especialmente desde 

que de acordo com a lei mosaica sumos sacerdotes servido para a vida; cf. Nm 35:25.). 

Além disso, depois de sua destituição do cargo, cinco dos filhos de Anás e um de seus 

netos serviu como sumo sacerdote. Ele também foi o pai-de-lei de Caifás, que era sumo 

sacerdote naquele ano (ou seja, na época, João não é o que implica que os altos 

sacerdotes servido apenas por um ano). Assim, Leon Morris concorda: "Há pouca dúvida 

de que ... o velho astuto na cabeça da família exerceu uma boa dose de autoridade. Ele 

estava com toda a probabilidade o verdadeiro poder na terra, quaisquer que sejam as 

formalidades legais" ( O Evangelho Segundo João, A Commentary New International 

sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 749). O Novo Testamento 

coloca o início do ministério de João Batista "no sumo sacerdócio de Anás e Caifás" 

(Lucas 3: 2; cf. Atos 4: 6), como se fossem realizadas em conjunto no escritório. 

Anás era um homem orgulhoso, ambicioso e notoriamente gananciosos. Evidentemente, 

uma fonte significativa de sua renda veio das concessões no templo. Ele recebeu uma 

parte dos recursos obtidos com a venda de animais para o sacrifício; freqüentemente 

aqueles trazidos pelo povo seria rejeitado e aqueles à venda no templo (por preços 

exorbitantes) seria aprovado como uma oferenda. Annas também lucraram com as taxas 

cobradas os cambistas para a troca de moeda estrangeira para o dinheiro judeu que por si 

só poderia ser usado para pagar o imposto do templo (cf. 2,14). Então infame era sua 

ganância que os tribunais exteriores do templo, onde essas operações tiveram lugar, ficou 

conhecido como o Bazar de Anás (ver Alfred Edersheim, O Vida and Times de Jesus o 

Messias [repr .; Grand Rapids: Eerdmans, 1974] , 1: 371-72). 

Anás tinha um ódio especial para Jesus, que tinha duas vezes interrompido suas operações 

de negócios, pela limpeza do templo (João 2: 13-16; Mt 21: 12-13.). Talvez ele tivesse 

Jesus trouxe para ele, porque ele "queria ser o primeiro a tripudiar sobre a captura deste 

perturbador Galileu" (William Barclay, O Evangelho de João, vol 2. [Louisville: 

Westminster João Knox, 2001], 264). 

Nota entre parêntesis de João que Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que 

era conveniente para um homem morrer em nome das pessoas refere-se ao incidente 

registrado em 11: 49-52: 



Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: "Você sabe 

absolutamente nada, nem você levar em conta que é conveniente para você que um 

homem morra pelo povo, e que toda a nação não perecer. " Agora, ele não disse isso por 

sua própria iniciativa, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria 

morrer pela nação, e não somente pela nação, mas para que Ele também para congregar 

na unidade os filhos de Deus que andavam dispersos. 

José Caifás tinha sido nomeado sumo sacerdote em AD 18 por Valério Grato, o mesmo 

prefeito romano que tinha deposto o pai-de-lei Annas três anos antes. Ele permaneceu no 

cargo até O D.C 36, quando os romanos o removeu. Mandato como sumo sacerdote de Caifás 

era um dos mais longos no primeiro século, o que revela sua natureza astúcia e 

oportunista. Que propôs matar Jesus para preservar seu poder e do Sinédrio (cf. 11:48) 

demonstra sua absoluta crueldade. 

Com Jesus sob a custódia de seus inimigos, a cena agora muda para Pedro. 

Negação de Pedro: Act One 

Simão Pedro seguia Jesus, e por isso foi um outro discípulo. Este 

discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no 

pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava na porta do lado 

de fora. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo 

sacerdote, saiu e falou à porteira, e levou Pedro para dentro. Em 

seguida, a escrava que guardava a porta disse a Pedro: "Você não 

é também um dos discípulos deste homem, é você? " Ele disse: "Eu 

não sou." Ora, os escravos e os guardas estavam ali, tendo feito 

uma fogueira, pois estava frio e eles estavam se aquecendo; e 
Pedro também estava com eles, de pé, aquecendo-se. (18: 15-18) 

Apesar de seu show de bravata em atacar e ferindo Malco, Pedro havia fugido junto com 

o resto dos discípulos após a prisão de Jesus (Mat. 26:56). Mas ele conseguiu recuperar a 

compostura e agora estava seguindo Jesus ea festa-se bem prender a uma distância (Matt 

26:58;. Marcos 14:54; Lucas 22:54). Pedro não estava sozinho; outro discípulo também 

havia dominado seu medo e voltou com ele. Alguns identificam esse discípulo não 

identificado como José de Arimatéia ou Nicodemos, mas também não é um candidato 

provável. Nenhum deles foi com o Senhor no cenáculo (Matt 26:20; Marcos 14: 17-18., 

Lucas 22:14). E, portanto, não no Getsêmani ou (cf. Mt 26:36; "eles" no contexto de vv. 

30-36 refere-se aos onze discípulos restantes que estavam no cenáculo). É pouco provável 

que não teria havido tempo para José ou Nicodemus ter descoberto sobre a prisão de Jesus 

e se juntou a Pedro. Além disso, José de Arimatéia ainda não era abertamente um 

discípulo de Jesus (João 19:38). Assim, é improvável que ele teria o seguiu até o pátio do 

sumo sacerdote, especialmente não com Pedro, que era conhecido por ser um dos 

discípulos de Cristo. 

O outro discípulo com Pedro era mais provável João, que nunca nomes-se em seu 

evangelho, mas em vez disso se descreve como o discípulo a quem Jesus amava (ver 

introdução, "A Autoria do Evangelho de João," em João 1-11, A Commentary MacArthur 

Novo Testamento [Chicago: Moody, 2006]). Essa identificação recebe apoio de 20: 2-8, 

a única outra passagem no Evangelho de João, onde a frase "outro discípulo" ocorre. Há 

o "outro discípulo" é claramente identificado como o discípulo que Jesus amava (20: 2). O 



discípulo que Jesus amava (João) também está associada com Pedro em 13: 23-24 e 21: 

20-21. 

Algum objeto que um pescador galileu simples, como João dificilmente poderia 

ser conhecido (a palavra grega sugere mais do que uma relação casual) do sumo 

sacerdote. Mas é preciso lembrar que "os pescadores eram empresários, trabalhadores 

que não são comuns na parte inferior do social spectrum "(DM Smith, citado em Andreas 

J. Köstenberger, João, Baker Exegetical Comentário sobre o Novo Testamento [Grand 

Rapids: Baker, 2004], 513 n 14.). Negócio de pesca do pai de João era grande o suficiente 

para ele ter contratado funcionários que trabalham para ele (Marcos 1: 19-20). De acordo 

com o evangelho apócrifo dos hebreus, o apóstolo João usado para entregar peixe à casa 

do sumo sacerdote, enquanto ele ainda estava trabalhando para seu pai 

(Köstenberger, João, 513 n. 14). 

Também é possível que João, através de sua mãe, Salomé (27:56 cf. Matt. Com Marcos 

15:40), era de ascendência sacerdotal. Ela aparentemente era a irmã da mãe de Jesus, 

Maria (cf. João 19:25 com Marcos 15:40). Desde Maria estava relacionada com Elisabete 

(Lucas 1:36, provavelmente através de sua mãe, ela era da linhagem de Davi, através de 

seu pai [Lucas 3: 23-38]), que era de uma família sacerdotal (Lucas 1: 5), Salomé seria 

demasiado. O historiador da igreja primitiva Eusébio ( História Eclesiástica III.31.3) cita 

uma carta de Polícrates, um bispo do século II tarde de Éfeso (onde João passou seus 

últimos anos), no qual Policrato estados que João tinha sido um padre. 

Seja qual for o caso, João foi suficientemente bem sabido que ele foi autorizado a 

entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, no entanto, não estava, e 

ficou parada na porta do lado de fora.Percebendo o que tinha acontecido, o outro 

discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou com o porteiro (a forma 

feminina do substantivo indica que esta era uma mulher, como v. 17 confirma. Que uma 

mulher estava de plantão na entrada indica que este incidente não teve lugar no complexo 

do templo, onde só os homens tripulado tais mensagens.), e levou Pedro para 

dentro. Isso João foi capaz de atestar Pedro mostra mais uma vez que ele era bem 

conhecido na casa do sumo sacerdote. O desejo de Pedro para estar com Jesus superou 

seu medo, e ele entrou no pátio. 

Mas, como ele fez, a escrava que guardavam a porta disse algo a Pedro que ele 

sacudido. "Você não é também (além de João) um dos discípulos deste homem, não 

é? " ela perguntou. A questão no texto grego espera uma resposta negativa. Seguindo sua 

sugestão, Pedro desabafou tersely para fora, "eu não sou." Por que ele deveria negar ser 

um discípulo de Jesus não é imediatamente aparente. Afinal de contas, João, que era 

conhecido por ser um dos discípulos de Jesus, tinha acabado de ser admitido sem 

incidentes. Pode ser que Pedro não estava acostumado a associar-se com os ricos e 

poderosos. Talvez o ambiente pouco familiar em que se encontrava o levou a perder a 

coragem e explodiu uma negação covarde quando ele foi pego de surpresa pelo 

inesperado desafio da criada. Seja qual for o motivo pode ter sido, este e seus desmentidos 

posteriores provaram que o Senhor sabia que Pedro melhor do que ele conhecia a si 

mesmo (cf. 13: 37-38). A história trágica de várias negações de Pedro "é um aviso a todos 

os que afirmam a auto-confiança que eles iriam seguir Jesus onde quer que ele leva-los. 

' Gozando de nossas habilidades é um convite ao fracasso É exatamente isso que Pedro 

descoberto "(Gerald L. Borchert,. João 12-21, O New Commentary americano 

[Nashville: Broadman & Holman, 2002], 230). 



Sem dúvida, desesperado para evitar mais perguntas, Pedro se apressou em frente ao pátio 

em direção ao local onde alguns dos do sumo sacerdote escravos e os oficiais da guarda 

do templo (provavelmente parte da festa de prender) estavam de pé. O detalhe que eles 

tinham feito um fogo de carvão , porque fazia frio e eles estavam se 

aquecendo, novamente reflete testemunho ocular. Mais importante, ele mostra que esta 

primeira audiência ocorreu à noite, uma vez que não teria provavelmente sido bastante 

frio na Páscoa ter um incêndio durante o dia. Tentando se misturar e ser o mais discreto 

possível, Pedro também estava com eles, de pé, aquecendo-se. Ele estava assumindo 

um risco de que alguém iria reconhecê-lo à luz do fogo (que é exatamente o que 

aconteceu; Marcos 14: 66-67 ; Lucas 22: 55-56). Mas estando sozinho no pátio só teria 

chamado mais atenção para si mesmo, o que era a última coisa que ele queria fazer. Numa 

ironia amarga Pedro, como Judas um pouco mais cedo no Getsêmani (18: 5), acabou de 

pé, com os inimigos de Jesus. 

Deixando Pedro nessa posição vulnerável, a cena agora muda dentro de casa para o 

confronto dramático entre Anás e Jesus. 

Julgamento de Jesus: Segundo Ato 

Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus 

discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: "Eu tenho 

falado abertamente ao mundo; eu sempre ensinei na sinagoga e 

no templo, onde todos os judeus se reúnem;. E nada falei em 

segredo Por que você me pergunta questionar aqueles que 

ouviram o que eu? Falou-lhes, pois eles sabem o que eu disse 

".Quando Ele tinha dito isso, um dos guardas que ali perto bateu 

Jesus, dizendo: "É assim que você responder ao sumo 

sacerdote?" Jesus respondeu-lhe: "Se falei mal, dá testemunho do 

mal;? Mas se bem, por que me feres" Então, Anás enviou, 
maniatado, a Caifás, o sumo sacerdote. (18: 19-24) 

Julgamento de Jesus perante as autoridades judaicas era uma farsa, já que seu destino já 

havia sido determinada. Voltar no capítulo 11 ", os sumos sacerdotes e os fariseus 

convocou um conselho, e diziam: 'O que estamos fazendo? Por que este homem está 

realizando muitos sinais" (vv. 47-48). A conclusão arrepiante eles chegaram (proposto 

por Caifás;. Vv 49-50) foi a de que Jesus teve que morrer ", de modo a partir daquele dia 

eles planejaram juntos para matá-lo" (v 53).. Assim, nenhuma das três fases do 

julgamento do Senhor antes de as autoridades judaicas era uma tentativa imparcial para 

determinar verdadeiramente Sua culpa ou inocência. Em vez disso, seu propósito era 

colocar um verniz de legalidade sobre seu assassinato. 

Esta audição informal diante de Anás não foi excepção. Ao invés de trazer acusações 

contra o Senhor e produção de provas para fundamentar-los como em qualquer processo 

legal, Anás interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Esta 

flagrante tentativa de obter o Senhor a depor contra si era ilegal. Assim como a Quinta 

Emenda da Constituição dos Estados Unidos faz hoje, a lei judaica protegido o acusado 

de ser obrigado a depor contra si mesma. Era responsabilidade de Anás para informar 

Jesus das acusações contra ele. Em vez disso, ele pediu vagas, perguntas gerais, na 

esperança de descobrir um crime para justificar a sentença de morte que já tinham sido 

decididas. 



Jesus, no entanto, estava bem ciente da lei. Por isso, Ele lhe respondeu: "Eu tenho 

falado abertamente ao mundo; eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde 

todos os judeus se reúnem;. e eu falei nada em segredo" O Senhor não tinha segundas 

intenções, nenhum plano secreto, nenhuma agenda conhecida apenas por um quadro 

interno de seguidores escondido. Ele havia pregado abertamente o evangelho salvador do 

reino (Mateus 11: 1-5; Marcos 1:. 14,38-39; 04:17; Lucas 4: 18-21,43-44; 8: 1; 20: 1 ) e 

ofereceu a salvação àqueles que aceitaram (Matt. 11: 28-30; João 10: 9; 14: 6). O desafio 

de Jesus, "Por que você me pergunta questionar aqueles que ouviram o que eu falava 

com eles;? eles sabem o que eu disse," não foi um ato de desafio insolente, mas a 

exigência de que os requisitos da lei para acusadores legítimos e ser observado 

acusações. O Senhor desmascarou a hipocrisia de Anás, e desafiou-o a apresentar o seu 

caso e chamar suas testemunhas. 

Envergonhado pela perda de seu mestre de face (e provavelmente em busca de favores de 

Anás), um dos guardas que ali perto bateu Jesus, dizendo: "É assim que você 

responder ao sumo sacerdote?"Para atacar um prisioneiro, especialmente um não 

acusado de um crime, era ilegal. Anos mais tarde, quando Paulo, diante do Sinédrio, ele 

também foi atingido de forma ilegal, em seu caso, por ordem do sumo sacerdote (Atos 

23: 2). Irritado com esta violação flagrante da lei, Paulo respondeu: "Deus vai atacar você, 

parede caiada! Você senta-se para tentar me de acordo com a Lei, e em violação da lei de 

ordem que eu seja ferido?" (V. 3). Depois de um dos espectadores o repreendeu por 

injuriando o sumo sacerdote (v. 4), Paulo humildemente pediu desculpas (v. 5). 

Jesus, no entanto, manteve uma calma majestosa; "Embora sendo injuriado, não revidava; 

enquanto que sofrem, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente" 

(1 Pedro 2:23). O Senhorrespondeu a pessoa que o feriu, "Se falei mal, dá testemunho 

do mal; mas, se bem, por que me feres?" lógica de Cristo foi impecável. Se Ele estava 

errado sobre o procedimento jurídico adequado, eles deveriam ter corrigido a Ele em vez 

de bater nele. Mas se (como o fez), o Senhor falou com precisão, o que razão justificável 

estava lá para golpear-Lo? Mais uma vez Jesus exigiu uma feira de tentativa que seus 

oponentes não tinha a intenção de lhe dar. 

Percebendo que ele estava chegando a lugar nenhum com seu questionamento de 

Jesus, Anás enviou, maniatado, a Caifás, o sumo sacerdote. Só Caifás, o Campeão 

do sumo sacerdote, poderia levar a acusações judiciais contra Jesus diante de Pilatos. 

Como eles levaram Jesus, o foco mudou de volta para o pátio, onde o ato final no drama 

da negação de Pedro estava prestes a jogar fora. 

Negação de Pedro: Act Two 

Simão Pedro estava se aquecendo. Então eles disseram-lhe: 

"Você não é também um dos seus discípulos, não é?" Ele negou, e 

disse: "eu não sou." Um dos escravos do sumo sacerdote, parente 

daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: "Eu não te vi no 

jardim com ele?" Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo 

cantou. (18: 25-27) 

Enquanto Jesus estava sendo questionado por Anás, Pedro, ainda de pé, aquecendo-se ao 

lado do fogo no pátio, foi interrogado pelos subordinados de Anás. Tornando-se 



desconfiado desse estranho, que lhe disse: "Você não é também um dos seus 

discípulos, não é?" Aqui era uma chance para Pedro se redimir e ser corajosamente 

honesto. Mais uma vez, no entanto, ele negou, e disse: "eu não sou." Mas o 

questionamento repetido de Pedro pelos outros despertaram as suspeitas de um dos 

escravos do sumo sacerdote. Fazendo uma situação ruim para Pedro muito pior, este 

indivíduo era um parente daquele a quem Pedro cortara a orelha (Malco) mais cedo 

naquela noite no Getsêmani. Ele desafiou Pedro com a acusação mais específico (e 

perigoso) de todos: "Será que eu não te vi no jardim com ele?" Ser um discípulo de 

Jesus não era um crime como ainda, mas agredir um homem com uma espada era. Em 

pânico, Pedro enfaticamente negado pela terceira vez qualquer conhecimento de Jesus. 

Naquele exato momento, aconteceram duas coisas que chamou os dois dramas a respeito 

de Jesus e Pedro juntos. Imediatamente após a terceira negação de Pedro, o galo 

cantou. Naquele exato momento, "o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se 

lembrou da palavra do Senhor , como Ele lhe tinha dito: 'Antes que o galo cante hoje, 

você me negará três vezes' "(Lucas 22:61). Sobrecarregado com vergonha, culpa e tristeza 

em seus pecados de negação, Pedro "saiu e chorou amargamente" (v. 62). 

 

70. Jesus diante de Pilatos-Parte 1: A 

primeira fase do processo civil (João 18: 

28-38) 

Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, e foi 

antecipada; e eles mesmos não entraram no pretório, para que 

eles não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa.Portanto 

Pilatos saiu ao encontro deles e disse: "Que acusação trazeis 

contra este homem?" Responderam-lhe: "Se este homem não fosse 

um malfeitor, não teríamos entregue a Ele que você." Então 

Pilatos disse-lhes: "Tomai-o vós, e julgai-o segundo a vossa 

lei." Os judeus disseram-lhe: "Nós não estão autorizados a 

colocar alguém à morte", para cumprir a palavra de Jesus, que 

Ele falou, significando com que tipo de morte que estava prestes 

a morrer. Portanto Pilatos entrou novamente no pretório, e 

chamou Jesus e disse-lhe: "És tu o rei dos judeus?" Jesus 

respondeu: "Você está dizendo isso por sua própria iniciativa, ou 

foram outros dizer sobre mim?" Pilatos respondeu: "Eu não sou 

judeu, eu sou tua nação e os principais dos sacerdotes 

entregaram-te a mim,? O que você fez" Jesus respondeu: "O meu 

reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo, então 

meus servos estaria lutando para que eu não fosse entregue aos 

judeus;., Mas como ela é, meu reino não é deste reino . " Portanto 

Pilatos disse-lhe: "Então tu és rei?" Jesus respondeu: "Tu dizes 

que eu sou rei. Para isso nasci e para isto vim ao mundo: para dar 

testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a 

minha voz." Pilatos disse-lhe: "Que é a verdade?" E, havendo dito 



isto, ele saiu de novo para os judeus e disse-lhes: "Não acho culpa 

nEle." (18: 28-38) 

Os julgamentos do Senhor Jesus Cristo são aborto mais notório da história da 

justiça. Neles, o amigo dos pecadores (Lucas 07:34) enfrentou o ódio dos pecadores; o 

Juiz de toda a terra (Gn 18:25) foi citado perante juízes humanos mesquinhos; o Senhor 

exaltado da glória (1 Cor. 2: 8) foi humilhado por ser escarnecido, cuspido, e espancado; o 

Santo e Justo (Atos 3:14) foi tratado como um vil pecador; Aquele que é a verdade (João 

14: 6) foi denunciada por maus mentirosos. 

Mas brilhando fora da escuridão satânica dos Seus julgamentos é a absoluta inocência de 

Jesus Cristo. Os esforços do mal de seus acusadores são viradas de cabeça para baixo, de 

modo a realmente confirmar sua inocência. Durante Seu ministério terreno, Ele desafiou 

os seus adversários, "Qual de vocês Me convence de pecado? Se eu falar a verdade, por 

que você não acredita em mim?" (João 8:46; cf. 14:30). No Antigo Testamento, Isaías 

profetizou a respeito dele, 

  

Seu túmulo foi atribuído com homens ímpios, 
No entanto, Ele estava com um homem rico na sua morte, 
Porque Ele nunca fez injustiça, 
Também não houve engano na sua boca. (Isaías 53: 9). 

  

O anjo que predisse Seu nascimento chamou de "o Filho santo" (Lucas 1:35); Seu traidor 

lamentou que ele tinha "pecou traindo sangue inocente" (Mat. 27: 4); um dos criminosos 

crucificados com Ele declarou Dele: "Este homem não fez nada de errado" (Lucas 23:41); eo 

centurião romano encarregado de sua execução, disse a Ele, "Certamente este homem era 

justo" (v. 47). Paulo disse que Ele "não conheceu pecado" (2 Cor. 5:21); o escritor de Hebreus 

afirmou que "foi ele tentado em todas as coisas como nós somos, mas sem pecado", e é "santo, 

inocente, imaculado, separado dos pecadores" (07:26) (Hb 4:15.); e Pedro escreveu que ele 

"não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca" (1 Pedro 2:22). 

O elenco de personagens nos relatos evangélicos de ensaios de Jesus inclui a maioria dos 

governantes e homens importantes em Israel. Anás, o antigo sumo sacerdote e ainda o 

verdadeiro poder por trás dos bastidores, estava lá. Então era Caifás, o sumo sacerdote 

atual e filho-de-lei de Anás. Junto com eles estavam os membros do Sinédrio, o corpo 

dirigente (sob os romanos) de Israel. Pilatos, o governador romano, desempenhou um 

papel importante; Herodes Antipas, governador da região de Jesus casa da Galiléia, teve 

uma participação especial; e os extras incluídos vários falsas testemunhas não 

identificadas, juntamente com as multidões que gritam por Ele para ser crucificado. Mas 

ao longo dos seis fases (três religiosos, três civis) do seu julgamento, o Senhor Jesus 

Cristo ocupa o centro do palco. 

João não registrou a segunda e terceira fases do julgamento religioso do Senhor, embora 

ele mencionou que Anás enviou Jesus para Caifás (18:24). O Sinédrio tinha encontrado 

na casa de Caifás durante a noite (Matt. 26: 57-68) e decidiu que Jesus deveria morrer 

(Matt .26: 66). Em seguida, em uma homenagem à legalidade (pois a lei judaica não 

permite ensaios de capital a ser realizada durante a noite), o Sinédrio se reuniram após o 

amanhecer ea sentença pronunciada formalmente (Matt. 27: 1). João pegou a história 

nesse ponto, observando que eles levaram Jesus da casa de Caifás para o 



pretório, sede de Pilatos (provavelmente seja em Fort Antonius ou palácio de Herodes), 

onde ele ficou quando ele visitou Jerusalém (sede permanente de Pilatos estavam em 

Cesaréia). 

Motivo dos líderes judeus para trazer Jesus diante de Pilatos era óbvio. Fora de inveja, 

ciúme e ódio, eles haviam sido conspirar para matá-lo por um longo tempo (cf. 5:18; 7: 

1; 11:53). Seus projetos assassinos haviam sido frustrado até agora porque "sua hora ainda 

não havia chegado" (07:30; 08:20). Por fim, no tempo de Deus, com a ajuda do traidor 

Judas Iscariotes, eles conseguiram prender Jesus.Depois de lhe dar um julgamento 

simulado, tinham condenado à morte. Mas tendo feito isso, eles não tinham poder para 

realizar essa frase; os romanos não lhes permite executar qualquer um (18:31). Essa foi a 

política romana padrão nos territórios que governavam; eles não queriam nacionalistas 

executoras aqueles que eram leais a Roma. 

Fontes judaicas primeiros diferem quanto ao momento em Roma retirou o direito da pena 

capital por parte dos judeus. O historiador judeu do primeiro século Josefo afirma que foi 

em AD 6, quando a Judéia se tornou uma província romana. O Talmud (século II), no 

entanto, as datas em que cerca de quarenta anos antes da destruição do templo (ou seja, 

cerca de AD 30). Talvez, como FF Bruce sugere, "pode ser que a lembrança de uma 

situação persistiu em torno AD 30, quando a privação desse direito foi um significado 

especial "( O Evangelho de João [Grand Rapids: Eerdmans, 1983], 351). 

Por meio da configuração ainda mais a cena, João observou que era 

cedo . proi , precoce, refere-se tecnicamente para o quarto relógio da noite (3: 00-6: 00), 

mas também pode ser usado em um sentido mais geral . Oficiais romanos muitas vezes 

começou suas funções na madrugada e terminou no final da manhã, por isso não há razão 

para que os líderes judeus não poderiam ter trazido Jesus a Pilatos antes 6h00 Seu objetivo 

era ter-lhe carimbar sua decisão de matar Jesus, e realizar a execução antes das multidões 

estavam cientes do que estava acontecendo. 

Quando eles chegaram na sede de Pilatos, os líderes judeus permaneceram fora e não 

entraram no pretório, para que eles não se contaminarem, mas poderem comer a 

Páscoa. Eles cerimonialmente se tinham purificado, em preparação para a Páscoa eles 

comeriam mais tarde naquele dia (sexta-feira, por uma discussão de como Jesus e os 

discípulos poderia ter comido a refeição da Páscoa na quinta-feira à noite, ver a exposição 

de 13: 1 no capítulo 6 deste volume), e não corre o risco de uma contaminação que iria 

impedi-los de que o importante refeição. Muito provavelmente, a profanação que temiam 

era a contaminação de um corpo morto, o que os tornaria impuro por sete dias (Num. 19: 

11,14,16). Essa preocupação resultou da crença judaica comum que os gentios eliminados 

de bebês abortados ou natimortos, atirando-os para baixo os drenos (Leon Morris, O 

Evangelho segundo João, A Commentary New Internacional sobre o Novo Testamento 

[Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 763 , n. 59). Assim, a Mishná declarou todas as casas 

Gentil de ser impuros (Morris, João, 763, n. 58). Entrando na colunata ou pátio exterior 

da residência de Pilatos, no entanto, não contaminar-los. 

Ilustrativo da devoção torcida de legalistas religiosos, os líderes judeus esperado para 

agradar a Deus através de seu legalismo expressa em separação física de uma casa Gentil, 

enquanto, ao mesmo tempo assassinar ilegalmente o Filho de Deus. Eles fastidiously 

evitou qualquer contaminação cerimonial superficial, mas não se preocupava com a 

contaminação moral profunda eles efectuadas a partir de rejeitar e condenar o Santo Filho 



de Deus até a morte. "Os judeus tomar precauções elaboradas para evitar a contaminação 

ritual, a fim de comer a Páscoa, no mesmo tempo, eles estão ocupados manipulando o 

sistema judicial para garantir a morte daquele que por si só é a verdadeira Páscoa" (DA 

Carson, O Evangelho Segundo o João, O Pillar New Testament Commentary [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1991], 589). 

O relato de João desta fase do julgamento de Jesus se desenrola em três atos: a acusação, 

o interrogatório eo julgamento. 

A acusação 

Portanto Pilatos saiu ao encontro deles e disse: "Que acusação 

trazeis contra este homem?" Responderam-lhe: "Se este homem 

não fosse um malfeitor, não teríamos entregue a Ele que 

você." Então Pilatos disse-lhes: "Tomai-o vós, e julgai-o segundo 

a vossa lei." Os judeus disseram-lhe: "Nós não estão autorizados 

a colocar alguém à morte", para cumprir a palavra de Jesus, que 

Ele falou, significando com que tipo de morte que estava prestes 
a morrer. (18: 29-32) 

Em deferência aos seus escrúpulos religiosos, Pilatos saiu para atender os judeus fora 

de sua residência. Sua recusa em entrar no Praetorium obrigou-o a serviço de transporte 

ida e volta a partir de dentro do edifício, onde Jesus estava, para o exterior, onde seus 

acusadores, levantando. 

Pôncio Pilatos tinha sido nomeado o quinto governador da Judéia pelo Imperador 

Tiberius em AD 26 e manteve essa posição por cerca de dez anos. Ambos os Evangelhos 

e as fontes extra-bíblicas retratá-lo como orgulhoso, arrogante e cínico (cf. 18:38), mas 

também como fraco e vacilante. Seu mandato como governador foi marcado pela 

insensibilidade e brutalidade (cf. Lucas 13: 1). Invertendo a política de seus antecessores, 

Pilatos enviou tropas para Jerusalém levando normas que ostenta imagens que os judeus 

viram como idólatra. Quando muitos deles protestou veementemente contra o que eles 

viam como um sacrilégio, Pilatos ordenou-lhes que parar de incomodá-lo sob pena de 

morte. Mas isso chamaram o seu blefe, e desafiou-o a cumprir sua ameaça. Recusando-

se a massacrar tantas pessoas, Pilatos cedeu e retirou as normas de ofensa. A história 

destaca seu julgamento pobre, arrogância teimoso, e fraqueza vacilante. Pilatos irritou 

ainda mais os judeus, quando ele pegou o dinheiro do tesouro do Templo para construir 

um aqueduto para levar água para Jerusalém. Seus soldados espancaram e muitos judeus 

abatidos nos distúrbios que se seguiram. 

Mas o incidente que levou à queda de Pilatos, que não estão envolvidos os judeus, mas 

seus rivais odiados samaritanos. Um grupo deles planejava escalar o Monte Gerizim em 

busca de objetos de ouro supostamente escondido em seu cume por Moisés. Vendo os 

samaritanos como sublevados, Pilatos ordenou às suas tropas para atacar, e muitos dos 

peregrinos foram mortos. Os samaritanos se queixaram brutalidade de Pilatos ao seu 

superior imediato, o governador da Síria. Ele removeu Pilatos do cargo e ordenou-lhe a 

Roma para ser julgado pelo imperador Tibério. Mas Tibério morreu enquanto Pilatos 

estava a caminho de Roma. Nada se sabe ao certo sobre Pilatos depois que ele chegou a 

Roma. Alguns relatos afirmam que ele foi banido; outros que ele foi executado; outros 

ainda que ele cometeu suicídio. 



A pergunta de Pilatos, "Que acusação trazeis contra este homem?" abriu formalmente 

do processo judicial. Os líderes judeus, sem dúvida, já tinha comunicado com ele sobre 

este caso, uma vez que as tropas romanas participou na prisão de Jesus. Eles 

evidentemente esperava que ele para carimbar o seu julgamento e condenação de Jesus à 

morte. Em vez disso, exercer sua prerrogativa como governador, ele ordenou uma nova 

audiência sobre a qual ele iria presidir. Mas a última coisa que os líderes judaicos queriam 

era um julgamento. Eles queriam uma sentença de morte; eles queriam que Pilatos para 

ser um carrasco, e não um juiz. Eles sabiam que a sua acusação contra Jesus, que Ele era 

culpado de blasfêmia, porque Ele afirmou ser Deus encarnado, não iria se levantar em um 

tribunal romano. 

Resposta peremptória dos judeus, "Se este homem não fosse um malfeitor, não o 

teríamos entregue a Ele para você", não era apenas um insulto, mas também contornou 

a questão. Sua falsa (cf. 08:46), a afirmação blasfema de que Ele era um malfeitor era 

um assalto em seu caráter, mas não uma acusação de violação legal 

específica. Completamente sem querer, a sua total incapacidade para levar uma carga 

legítima contra Ele afirmou inocência de Jesus. Ainda assim, eles deixaram claro que eles 

esperavam Pilatos simplesmente para confirmar sua decisão e condenar Jesus à morte. 

Picado por sua arrogante desrespeitoso o tratamento, e desdenhosa dele, Pilatos disparou 

de volta uma farpa de sua autoria. "Tomai-o vós", ele zombou deles, "e julgai-o 

segundo a vossa lei." Pilatos sabia muito bem que eles queriam que ele executar 

Jesus. Mas, como os judeus foram forçados a reconhecer -lhe: "Nós não somos 

autorizados a colocar alguém à morte." Embora ele logo se render às suas demandas, 

Pilatos inicialmente se manteve firme. "Se [os judeus] esperava uma sentença de capital 

a ser proferida eles iam ter que falar e convencê-lo, uma vez que, como eles mesmos 

admitiram, não podiam proceder legalmente sem ele" (Carson João, 591). 

Mas havia um significado mais profundo para o intercâmbio entre Pilatos e os judeus. O 

intrigante perverso de os líderes judeus e a conivência covarde de Pilatos apenas 

serviu para cumprir a palavra de Jesus, que Ele falou, significando com que tipo de 

morte que estava prestes a morrer. Jesus havia predito que os gentios estariam 

envolvidos em sua morte. "Eis", Ele disse aos discípulos: 

Eis que subimos a Jerusalém, eo Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes 

e os escribas; e eles o condenarão à morte e entregá-lo aos gentios. Eles vão zombar Ele 

e cuspir nele, e açoitá-lo e matá-lo, e três dias depois ele ressuscitará. (Marcos 10: 33-34) 

O Senhor também havia previsto a forma Sua execução levaria. Em 3:14; 08:28; e 12:32 Ele 

falou de ser "levantado", o que Ele disse: "para indicar o género de morte com que Ele estava 

para morrer" (12:33; Sl 22: 6-18.). Tinha os judeus executados Ele, que teria jogado-lo e 

apedrejaram (como fizeram Estevão; Atos 7: 58-60). Mas a previsão do Senhor estava prestes 

a ser cumprida, como ele era "levantado" na cruz, uma espécie distinta romana de 

execução. Deus providencialmente controlado os acontecimentos do julgamento de Jesus 

para garantir que as suas palavras proféticas viria a passar. 

O Interrogatório 

Portanto Pilatos entrou novamente no pretório, e chamou Jesus e 

disse-lhe: "És tu o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Você está 



dizendo isso por sua própria iniciativa, ou foram outros dizer 

sobre mim?" Pilatos respondeu: "Eu não sou judeu, eu sou tua 

nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim,? O que 

você fez" Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo se o 

meu reino fosse deste mundo, então meus servos estaria lutando 

para que eu não fosse entregue aos judeus;., Mas como ela é, meu 

reino não é deste reino . "Portanto Pilatos disse-lhe: "Então tu és 

rei?" Jesus respondeu: "Tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci e 

para isto vim ao mundo: para dar testemunho da verdade. Todo 

aquele que é da verdade ouve a minha voz." Pilatos disse-lhe: 
"Que é a verdade?" (18: 33-38a) 

Deixando os líderes judeus do lado de fora, Pilatos entrou novamente no pretório, e 

convocou Jesus. Lucas 23: 2 fornece o pano de fundo para a sua pergunta, "Você é o rei 

do 

Judeus? " Percebendo que eles tinham que vir para cima com uma carga que iria 

impressionar um juiz romano, os líderes judeus "começaram a acusar [Jesus], dizendo: 

Achamos este homem enganosa nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e . dizendo 

que ele mesmo é Cristo, um rei '"As acusações, é claro, eram completamente falsas; Jesus 

tinha realmente dito o contrário:" Dai a César o que é de César; e Deus o que é de Deus 

"(Mat. 22:21). Seu objetivo era retratá-lo como um rebelde, empenhados em derrubar o 

domínio romano e estabelecer a sua própria. 

Pilatos não podia ignorar uma ameaça tão grande para poder romano. Sua 

pergunta, "Você é o rei dos judeus?" estava em vigor pedindo a Jesus se ele era de se 

declarar culpado ou não culpado da acusação de insurreição. "A pergunta de Pilatos 

procura determinar se ou não Jesus constituía uma ameaça política ao poder imperial 

romano" (Andreas J. Köstenberger, João, Baker Exegetical Comentário do Novo 

Testamento [Grand Rapids: Baker, 2004], 527). Em todos os quatro evangelho contas 

esta é a primeira pergunta Pilatos pergunta a Jesus, e em todos os quatro o pronome "você" 

é enfático. O texto grego diz literalmente: "Tu, que és o rei dos judeus?" Pilatos estava 

incrédulo; a partir de uma perspectiva humana, Jesus não se parecia com um rei. E se Ele 

era um rei, onde estavam Seus seguidores e seu exército? E como Ele foi uma ameaça a 

Roma? 

Jesus não poderia responder a pergunta de Pilatos com um incondicional "Sim" ou "Não" 

sem antes definir exatamente o que Sua realeza implica. Sua counterquestion, "Você está 

dizendo isso por sua própria iniciativa, ou foram outros dizer sobre mim?", tinha a 

intenção de esclarecer a questão. Se Pilatos estava dizendo isso em sua própria 

iniciativa, ele estaria perguntando se Jesus era um rei no sentido político (e, portanto, 

uma ameaça a Roma). A resposta de Jesus, nesse caso, haveria; Ele não era um rei, no 

sentido de um líder militar ou política. Ele já havia rejeitado a tentativa da multidão para 

fazer dele um tal rei (06:15). Mas nem o Senhor poderia negar que como o Messias Ele 

era verdadeiro rei de Israel. 

Réplica mordaz de Pilatos, "Eu não sou judeu, sou eu?" reflete tanto o seu desdém para 

o povo judeu, e sua exasperação crescente com o frustrante, intrigante caso étnico 

definido antes dele. Sua maior elaboração, sua própria nação e os sumos sacerdotes 

entregaram Você para mim, deixa claro que o governador estava apenas repetindo a 

acusação levantada contra Jesus pelos líderes judeus; a acusação era deles, não de 



Roma. Exatamente por isso que o tivessem feito ainda iludiu Pilatos. Ele sabia muito bem 

que os judeus não teria entregue a ele alguém hostil a Roma, a menos que eles estavam a 

ganhar com isso. 

A tentativa mais uma vez para chegar ao fundo das coisas, Pilatos fez a pergunta que ele 

deveria ter perguntado desde o início: ? O que você fez Ao contrário da prática judaica 

(ver a discussão de 18:19 no capítulo anterior deste volume), Roman procedimento legal 

permitiu que o acusado a ser questionada em detalhe (Köstenberger, João, 527). Pilatos 

compreendeu que os líderes judeus haviam entregado Jesus até ele por causa da inveja 

(Mat. 27:18). O que ele ainda não entendia era o que Jesus tinha feito para provocar 

tamanha hostilidade veemente com eles e que, se for o caso, o crime que cometera. 

Desde que foi agora claro que Pilatos estava apenas repetindo a acusação de os líderes 

judeus, Jesus respondeu sua pergunta. Ele era um rei, mas não uma intenção governante 

político em desafiar o governo de Roma. "O meu reino não é (em grego ek ; "fora do 

meio") deste mundo ", declarou ele. Sua fonte não era o sistema mundial, nem Jesus 

derivam sua autoridade de qualquer fonte humana. Como observado anteriormente, ele 

havia rejeitado a tentativa da multidão para coroá-lo rei. Ele também deixou passar uma 

oportunidade de proclamar-se rei na entrada triunfal, quando Ele entrou em Jerusalém 

montado na cabeça de dezenas de milhares de aspirantes frenéticos. 

Para reforçar seu argumento, Jesus observou que se o Seu reino fosse deste mundo, 

então Seus servos seria lutando para que ele não seria entregue aos judeus. Nenhum 

rei terreno teria se permitiu ter sido capturado tão facilmente Mas quando um de Seus 

seguidores (Pedro) tentou defendê-lo, Jesus repreendeu-o. O reino messiânico não se 

origina de esforço humano, mas por meio do Filho do Homem da conquista do pecado 

nas vidas daqueles que pertencem ao Seu reino espiritual. 

O reino de Cristo é espiritualmente ativo no mundo de hoje, e um dia ele vai voltar a 

reinar fisicamente na terra em glória milenar (Ap 11:15; 20: 6). Mas até então o Seu Reino 

existe no coração dos crentes, onde Ele é indiscutível rei e soberano Senhor. Ele estava 

absolutamente nenhuma ameaça nem para a identidade nacional de Israel, ou para a 

identidade política e militar de Roma. 

Que o Senhor falou de ser entregue aos judeus é significativo. Longe de levá-los em uma 

revolta contra Roma, Jesus falou dos judeus (especialmente os líderes) como seus 

inimigos. Ele era um rei, mas desde que ele repudiou o uso da força e de luta, Ele estava 

claramente nenhuma ameaça para os interesses de Roma. A declaração do Senhor 

proferida acusação dos judeus que Ele era uma tendência revolucionária em derrubar 

Roma absurdo. 

Descrição de Jesus de Seu reino tinha deixado Pilatos um pouco confuso. Se o Seu reino 

não era um um terreno, em seguida, foi Jesus realmente um rei em tudo? Buscando 

esclarecer a questão, Pilatos disse-lhe: "Então tu és rei?" A resposta de Jesus foi clara 

e inequívoca: "Tu dizes que eu sou rei." O Senhor corajosamente "o testemunho da boa 

confissão diante de Pôncio Pilatos" (1 Tim. 6:13). Ao contrário de reis terrenos, no 

entanto, Jesus não foi coroado um rei por qualquer órgão humano Por isso eu ter 

nascido, Ele declarou, e para isto vim ao mundo. Jesus só não tinha nascido como 

todos os outros seres humanos, mas também havia de vir ao mundo de um outro reino 



dos céus (cf. 3: 13,31; 06:33; 08:23; 17: 5). Em conjunto, as duas frases são uma 

referência inequívoca à preexistência e encarnação do Filho de Deus. 

A missão de Jesus não era política, mas espiritual. Foi para dar testemunho da 

verdade por "proclamar o evangelho do reino" (Mat. 04:23). Cristo proclamou a verdade 

sobre Deus, os homens, o pecado, o julgamento, a santidade, o amor, a vida eterna, em 

suma, "tudo o que diz respeito à vida e à piedade" (2 Pedro 1: 3). O que as pessoas fazem 

com a mensagem da verdade Jesus proclamou determina seu destino eterno; como Ele 

passou a declarar, "Todo aquele que é da verdade ouve (a palavra grega inclui o 

conceito de obediência; cf. Lucas 09:35) A minha voz. " Jesus é "o caminho, ea verdade, 

ea vida; não um vem ao Pai senão por meio [Ele] "(14: 6). Em 10:27 Ele acrescentou: "As 

minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." Somente aqueles 

que continuam em Sua Palavra são verdadeiramente Seus discípulos; somente aqueles 

que são verdadeiramente Seus discípulos saberão e ser posto em liberdade pela verdade 

(8: 31-32). 

As palavras de Jesus eram um convite implícito a Pilatos para ouvir e obedecer a verdade 

sobre ele. Mas eles foram perdidos no governador, que terminou abruptamente o 

interrogatório de Cristo com a, observação cínica pessimista, "Que é a verdade?" Como 

os céticos de todas as idades, incluindo os pós-modernistas contemporâneos, Pilatos 

desesperaram de encontrar a verdade universal. Essa é a tragédia de rejeição do homem 

decaído de Deus. Sem Deus, não pode haver quaisquer absolutos; sem absolutos, não 

pode haver objetivas, de verdades normativas universais. Verdade se torna subjetiva, 

relativa, pragmática; objetividade dá lugar à subjetividade; princípios universais 

atemporais se tornar meras preferências pessoais ou culturais. Toda a humanidade caída 

tem realizado, abandonando Deus ", o manancial de águas vivas", é "para HEW para si 

cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas" (Jer. 02:13). Retorta irreverente de 

Pilatos provou que ele não era um daqueles dados pelo Pai ao Filho, que ouvem e 

obedecem a voz de Cristo. 

A Adjudicação 

E, havendo dito isto, ele saiu de novo para os judeus e disse-lhes: 

"Não acho culpa nEle." (18: 38b) 

Tendo terminado a interrogar Jesus, Pilatos pronunciou seu veredicto. Ele saiu de novo 

para os judeus e disse-lhes: "Não acho culpa nele." Ele entendeu o suficiente para 

perceber que Jesus não representava uma ameaça ao domínio romano. Ele deixou claro 

que Jesus era inocente das acusações de sedição e insurreição levantadas contra ele pelos 

líderes judeus (Lucas 23: 2). 

Nenhuma acusação válida Dele no início; nenhuma convicção de ele no final. O Senhor 

da glória foi criticado, odiado, e falsamente acusado, mas, no entanto encontrado para ser 

perfeito, impecável, e inocente. 

 

 



71. Jesus diante de Pilatos-Parte 2: 

Terceira fase do julgamento civil (João 18: 

39-19: 16) 

"Mas você tem um costume que eu vos solte alguém por ocasião 

da páscoa; quereis então que eu solte o rei dos judeus?" Então, 

eles tornaram a clamar, dizendo: "Este não, mas 

Barrabás." Barrabás era um ladrão. Pilatos então tomou Jesus e 

mandou açoitá-lo. E os soldados trançaram uma coroa de 

espinhos, puseram-lha na cabeça, e colocar um manto de púrpura 

sobre Ele; e eles começaram a vir até ele e dizer: "Salve, rei dos 

judeus!" e dar-Lhe dá um tapa na cara. Pilatos saiu outra vez e 

disse-lhes: "Eis que eu estou trazendo-o para você para que você 

saiba que eu não encontrar nenhuma culpa nele." Jesus veio em 

seguida, para fora, trazendo a coroa de espinhos eo manto de 

púrpura. Disse-lhes Pilatos: "Eis o homem!" Assim, quando os 

chefes dos sacerdotes e os oficiais viram, eles gritaram, dizendo: 

"Crucifica!" Pilatos disse-lhes: "Tomai-o vós e crucificá-lo, 

porque eu não acho culpa nEle." Os judeus responderam-lhe: 

"Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque 

Ele se fez por ser o Filho de Deus." Portanto, quando Pilatos 

ouviu essa declaração, ele foi ainda mais medo; e ele entrou outra 

vez no pretório e perguntou a Jesus: "Onde está você?" Mas Jesus 

não lhe deu resposta. Então Pilatos disse-lhe: "Você não fala 

comigo? Você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo, 

e eu tenho autoridade para te crucificar?" Jesus respondeu: "Você 

não teria nenhuma autoridade sobre mim, se não tivesse sido dado 

do alto, por esta razão ele quem me entregou a ti, maior pecado 

tem." Como resultado deste Pilatos feitos esforços para libertá-lo, 

mas os judeus clamavam, dizendo: "Se soltas este homem, não és 

amigo de César;. A todos que se faz para ser um rei contra 

César" Portanto, quando Pilatos ouviu estas palavras, trouxe 

Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz em um lugar 

chamado Pavimento, e em hebraico, Gábata. Agora era o dia de 

preparação para a Páscoa; era cerca da hora sexta. E ele disse 

aos judeus: "Eis o vosso Rei!" Então eles gritaram: "Fora com ele, 

embora com-o, crucifica-O!" Disse-lhes Pilatos: "Hei de 

crucificar o vosso rei?" Os sumos sacerdotes responderam: "Não 

temos rei, senão César". Assim, ele, em seguida, entregou-o a eles 
para ser crucificado. (18: 39-19: 16) 

Através dos séculos, o debate tem sido travado sobre quem foi o responsável pela morte 

de Jesus Cristo. Alguns culpam os romanos, já que eles são os únicos que condenados e 

executados Ele (Mt 20:19; João 19:. 10,16,18). Outros argumentam que os judeus (em 

particular os seus líderes) foram responsáveis, uma vez que "pediram a Pilatos que ele 

seja executado" (Atos 13:28). Um dos discípulos no caminho de Emaús lamentou que "os 

principais sacerdotes e as nossas autoridades e entregaram [Cristo] para a sentença de 

morte, e O crucificaram" (Lucas 24:20). "Este homem", disse Pedro as multidões em 

Jerusalém no dia de Pentecostes, "você pregado a uma cruz pelas mãos de homens ímpios 



e colocá-lo à morte" (Atos 2:23). Pouco depois, Pedro novamente colocou a culpa pela 

morte de Cristo aos pés de seus compatriotas: 

O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a 

quem vós entregastes e rejeitado na presença de Pilatos, quando ele havia decidido soltá-

lo. Mas você renegou o Santo e Justo, e pediu um assassino a conceder a você, mas 

condenado à morte o Príncipe da vida, aquele a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, 

um fato de que nós somos testemunhas. (Atos 3: 13-15) 

Pedro e João declarou corajosamente ao Sinédrio que Jesus era o único "a quem vocês 

crucificaram" (Atos 04:10) e, "O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós 

matastes, pendurando-o de cruz" ( 05:30; cf. 10:39). Estevão acusou o mesmo Sinédrio de 

serem "traidores e assassinos" de Cristo (Atos 7:52). O povo judeu-se aceitou a 

responsabilidade pela morte de Cristo, quando eles clamaram: "o seu sangue será sobre nós e 

sobre nossos filhos!" (Mat. 27:25). 

A verdade é que, humanamente falando, os romanos tiveram um papel, enquanto os 

judeus eram os instigadores que arcam com a maior culpa pela morte de Cristo. Mas a 

verdadeira responsabilidade não depende exclusivamente com qualquer um deles; O que 

colocá-lo na cruz era própria determinação de Deus para castigar o Seu Filho por todos 

os pecados de todos os que poderia ser salvo. João Batista saudaram como o "Cordeiro 

de Deus que tira o pecado do mundo!" (João 1:29). O escritor de Hebreus disse que Ele 

"se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo" (Heb. 9:26). Em sua 

primeira epístola João escreveu que "ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não 

somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo" (1 João 2: 2) e "Ele se 

manifestou para tirar os pecados" (3: 5). Nossos pecados colocá-lo na cruz. 

Jesus Cristo não foi uma vítima. Nem os romanos nem os judeus tinham o poder de tirar 

a vida. Para essa matéria, nem fez todos os pecadores por quem Ele morreu. "Ninguém 

tomou [Minha vida] longe de mim", ele disse, "mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho 

autoridade para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento que recebi de 

meu Pai "(João 10:18). Ele disse a Pilatos: "Você não teria nenhuma autoridade sobre 

mim, se não tivesse sido dado do alto" (veja a discussão sobre v. 11 abaixo). Seus 

adversários judeus procuravam matá-lo, mas não tiveram sucesso "porque a sua hora 

ainda não tinha chegado" (07:30; 08:20). 

Em última análise, Cristo não morreu por causa de quaisquer intenções humanas, 

esquemas, ou ações, mas por causa da vontade do Pai. No mesmo sermão no qual Israel 

indiciado pela morte de Jesus, Pedro, no entanto, afirmou que ele tinha sido "entregues 

ao longo do plano pré-determinado e presciência de Deus" (Atos 2:23). Em outro sermão 

Pedro lembrou ao povo que "as coisas que Deus anunciadas de antemão pela boca de 

todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer tem, assim, cumprido" (Atos 3:18). A 

igreja primitiva orou: "Pois, na verdade, nesta cidade, reuniram-se contra o teu santo servo 

Jesus, a quem ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para 

fazer o que a tua mão e Seu propósito predestinado a ocorrer "(Atos 4: 27-28). Em um 

exemplo de Deus usando a ira de homens pecadores para louvá-Lo (Sl. 76:10), Paulo 

declarou: "Aqueles que vivem em Jerusalém e as suas autoridades, reconhecendo nem 

Ele nem as declarações dos profetas que se lêem todos os sábados , cumpridas estas 

condenando-O "(Atos 13:27). Em seu magnífico profecia da morte de Cristo, Isaías disse: 

"Foi a vontade do Senhor esmagá-lo, ele o colocou ao luto" (Is 53:10. ESV ). Falando da 



sua morte, Jesus disse: "O Filho do Homem vai, como foi determinado" (Lucas 22:22;. 

Cf. Mt 26:24). "Ele [Deus] fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado em nosso 

nome", disse Paulo em 2 Coríntios 5:21. 

Mas o controle soberano de Deus de eventos não dispensa indivíduos de responsabilidade 

por suas ações. Esta passagem dá conta da última fase do julgamento civil de Cristo (João 

omite audição do Senhor diante de Herodes Antipas [Lucas 23: 7-12]). Como foi o caso 

com a primeira fase do ensaio clínico (18: 28-38), foi presidida por Pôncio Pilatos, o 

governador romano da Judéia. 

Assim como fez durante todo o seu evangelho, João apresentou a majestade e dignidade 

do Senhor Jesus Cristo, assim como Ele foi espancado, injustamente condenado à morte, 

e levado para ser crucificado.O apóstolo fez isso, contrastando-o com o fraco e vacilante 

Pilatos, que perdeu a compostura, seu controle sobre os eventos, e foi pressionado para 

sentenciar um homem inocente morrer. A história da queda de Pilatos revela suas 

propostas não alienar o caso, seu pânico fatal como eventos fora de controle, e produziu 

seu pronunciamento final da sentença de morte contra o Senhor Jesus Cristo. 

Propostas não de Pilatos 

"Mas você tem um costume que eu vos solte alguém por ocasião 

da páscoa; quereis então que eu solte o rei dos judeus?" Então, 

eles tornaram a clamar, dizendo: "Este não, mas 

Barrabás." Barrabás era um ladrão. Pilatos então tomou Jesus e 

mandou açoitá-lo. E os soldados trançaram uma coroa de 

espinhos, puseram-lha na cabeça, e colocar um manto de púrpura 

sobre Ele; e eles começaram a vir até ele e dizer: "Salve, rei dos 

judeus!" e dar-Lhe dá um tapa na cara. Pilatos saiu outra vez e 

disse-lhes: "Eis que eu estou trazendo-o para você para que você 

saiba que eu não encontrar nenhuma culpa nele." Jesus veio em 

seguida, para fora, trazendo a coroa de espinhos eo manto de 

púrpura. Disse-lhes Pilatos: "Eis o homem!" Assim, quando os 

chefes dos sacerdotes e os oficiais viram, eles gritaram, dizendo: 

"Crucifica!" Pilatos disse-lhes: "Tomai-o vós e crucificá-lo, 

porque eu não acho culpa nEle." Os judeus responderam-lhe: 

"Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque 

Ele se fez por ser o Filho de Deus." (18: 39-19: 7) 

Pilatos já tinha tentado, sem sucesso, para livrar-se deste caso explosivo. Em 18:31 ele 

tinha metade zombeteiramente disse aos líderes judeus: "Tomai-o vós, e julgai-o segundo 

a vossa lei." Os judeus se recusaram, pois, como eles foram forçados a admitir: "Nós não 

estão autorizados a colocar alguém à morte." Pilatos então tentou transferir o caso para 

Herodes Antipas, que governou região natal de Jesus da Galiléia (Lucas 23: 7). Mas 

Herodes simplesmente zombou de Jesus e, em seguida, enviá-lo a Pilatos, deixando este 

último ainda pegou nos chifres de um dilema. Por um lado, ele havia pronunciado 

formalmente Jesus ser inocente (18:38; cf. 19: 4,6). De acordo com a tradição de justiça 

romana, Pilatos devia ter liberado Ele. Mas, para isso teria enfurecido os líderes judeus, 

e, possivelmente, desencadeou um tumulto que poderia ter lhe custado sua posição como 

governador (veja a discussão sobre v. 12 abaixo). 



Desesperada para livrar-se da situação tensa, perigosa, Pilatos veio com outro 

plano. Havia um costume que o governador alguém liberação (ou seja, um prisioneiro 

mantido pelos romanos) como um gesto de boa vontade na Páscoa. Não há referência 

clara a essa prática fora da Escritura (alguns estudiosos ver uma alusão a ele no Talmud) 

, mas "o testemunho dos Evangelistas [escritores do Evangelho] é prova suficiente para a 

historicidade da prática" (FF Bruce, o Evangelho de João [Grand Rapids: Eerdmans, 

1983], 355). 

Pilatos disse de acordo com a multidão, "Você deseja então que eu solte o rei dos 

judeus?" Referindo-se a Jesus por esse título, Pilatos novamente zombou dos líderes 

judeus, que veementemente rejeitado Jesus como seu rei. A oferta do governador parecia 

ser uma solução lógica para o seu problema. Até agora as pessoas tinham ficado sabendo 

do que estava acontecendo e uma grande multidão se reuniu fora do Praetorium (Mat. 

27:17). Pilatos sabia que muitos na multidão que tinha saudado Jesus como Rei 

messiânico no início da semana. Ele esperava para jogá-los fora contra seus líderes e 

forçar a última a concordar com libertação de Jesus. 

Infelizmente Pilatos subestimou a determinação, os principais sacerdotes e inconstância 

da sua torcida. A visão de Jesus, um prisioneiro amarrado, desamparado dos romanos, 

deixou claro que ele não estava indo para satisfazer as suas expectativas messiânicas e 

expulsar seus opressores. Isso permitiu que os principais sacerdotes persistentes para 

manipular o público (enquanto Pilatos estava temporariamente preocupado com uma 

mensagem de sua esposa;. Matt 27:19) em clamando: "Este não, mas 

Barrabás" (Mateus 27:20;. Marcos 15 : 11). Barrabás, como nota de rodapé de João 

indica, era um ladrão. Ele não era, ladrão comum, no entanto. Mateus o chama de 

"prisioneiro notório" (Mat. 27:16), enquanto Marcos (15: 7) e Lucas (23:19), note que ele 

era um assassino (cf. Atos 3:14) e um rebelde. A insurreição específico que ele estava 

envolvido em é desconhecida, mas essas revoltas, precursores da revolta atacado 

de D.C 66-70, eram comuns na época. Ironicamente os mesmos líderes judeus que exigiu 

que Pilatos condenar Jesus como um rebelde agora exigiu a libertação do insurrectionist 

notório Barrabás. 

Pilatos foi rapidamente ficando sem opções. Quase plaintively ele perguntou à multidão: 

"Então, o que devo fazer com Jesus, chamado Cristo?" Com uma só voz "todos eles 

disseram: 'Crucifica-O!'" (Matt.27: 22). Em uma última tentativa desesperada de 

apaziguá-los (Lucas 23:16, 22), ele então tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Por 

brutalmente punir um homem a quem ele já havia declarado inocente, Pilatos mergulhou 

ainda mais para baixo no abismo da injustiça. 

Flagelação era uma forma terrivelmente cruel de punição. A vítima foi despido, amarrado 

a um poste e espancado por vários torturadores, por sua vez. 

A lei judaica definir o número máximo de golpes em quarenta (Deut. 25: 3), e, na prática, 

os judeus deram um máximo de trinta e nove anos (para evitar acidentalmente superior a 

quarenta golpes; cf. 2 Cor 11:24.). Os romanos, contudo, não estavam ligados por essas 

restrições. A punição continuaria até que os torturadores foram esgotados, o comandante 

decidiu detê-lo, ou, como foi frequentemente o caso, a vítima morreu. O chicote consistia 

de um cabo curto de madeira ao qual várias tiras de couro, cada uma com pedaços de osso 

ou metal anexado ao final, foram presos. Como um resultado, o corpo poderia ser assim 

rasgados e dilacerada que os músculos, dos ossos, veias, nem órgãos internos foram 



expostos. Tão horrível foi essa punição que os cidadãos romanos eram isentos dessa 

obrigação (cf. Atos 22:25).A flagelação Ele suportou deixou Jesus fraco demais para levar 

a travessa da sua cruz todo o caminho para o local da execução (Mat. 27:32). Pilatos 

esperava que este brutal de Jesus curto da morte iria satisfazer a multidão sedenta de 

sangue. 

Não contente com selvaticamente batendo Jesus, de Pilatos soldados trançaram uma 

coroa de espinhos e colocá-lo na cabeça. Esta nova indignidade, uma coroa falsa na 

imitação das coroas desgastadas na ocasião por César, adicionado ao sofrimento do 

Senhor. As pontas afiadas teria cortado profundamente em sua cabeça, aumentando a sua 

dor e sangramento. Eles também colocar um manto de púrpura sobre 

Ele (provavelmente uma das capas dos soldados), em zombar imitação das vestes reais 

usadas pelos reis. Mateus registra que os soldados também colocar uma cana na mão 

direita, imitando o cetro transportada por soberanos. Tendo assim equipado Jesus na 

caricatura de um rei, eles continuaram seu jogo sádico por "[ajoelhado]-se diante dele e 

[zombando] Ele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! '" (Mat. 27:29). Em uma zombaria e 

desdém de feio para ele, eles também começaram a vir a Ele ... e dar-Lhe dá um tapa 

na cara. Mateus registra que eles também cuspiu nele, tomaram o caniço de Sua mão, e 

vencê-lo sobre a cabeça com ele (Matt. 27:30). 

Enquanto isso, Pilatos saiu do Pretório novamente, o que implica que ele tinha olhava 

com aprovação de seus soldados abusou Jesus, e disse para a multidão, "Eis que estou 

trazendo-o para fora para você, para que saibais que não acho culpa em Ele ". Mais 

uma vez, Pilatos afirmou inocência de Jesus (cf. 18:38), o pronunciamento de que 

aumenta a injustiça que ele tinha acabado de permissão para ser infligida ao 

Senhor. Naquele momento Jesus ... saiu, ainda vestindo a coroa de espinhos eo manto 

de púrpura os soldados tinham vestiram-in. 

Theatrically sarcasticamente, disse-lhes Pilatos: "Eis o homem!" Jesus, sangrando pela 

flagelação e da coroa de espinhos, com o rosto machucado e inchado de ser espancado 

por soldados de Pilatos, parecia tudo menos um rei. Pilatos esperava esta figura 

espancado e patético seria saciar sua sede de sangue e provocar a simpatia da 

multidão. Sua designação de Jesus como o homem , em vez de "o Rei", como no 

versículo 14 (cf. v 15;. 18:39), salientou aos judeus sua visão de que Jesus não 

representava nenhum perigo, tanto para eles ou para Roma. 

Mais uma vez, Pilatos julgou mal a profundidade do desprezo dos líderes judeus para 

Jesus. A visão do corpo machucado e sangrando do Senhor apenas aguçou o 

apetite. Como tubarões de detecção de sangue na água, quando os chefes dos sacerdotes 

e os oficiais viram, eles gritaram, dizendo: "Crucifica!" 

Isso foi o suficiente para Pilatos. Desgostoso com atitude insensível dos judeus e 

querendo simplesmente para se livrar de Jesus, Pilatos disse-lhes: "Tomai-o vós e 

crucificá-lo, porque eu não acho culpa nEle." Os pronomes 

enfáticos Ele e vos sublinhar exasperação de Pilatos. Ele de fato disse-

lhes: "Você tomar -Lo e crucificá-lo, eu não quero mais nada a ver com Ele. " A 

declaração é um non sequitur; o governador é, na realidade, dizendo: "Tome este homem 

e crucificá-lo, porque eu encontrá-Lo não culpado" Se Pilatos foi oficialmente 

concedendo-lhes o direito de executar Jesus ou simplesmente zombando deles novamente 

não é clara; talvez ele sabia que os judeus não crucificar pessoas. Mas que Pilatos teria 



sequer mencionar concedendo-lhes o direito de pena capital, uma das prerrogativas mais 

zelosamente guardados de Roman regra é mais um sinal de que ele estava perdendo o 

controle. 

Pilatos pode ter sido completamente com os judeus, mas eles não estavam completamente 

com ele. Percebendo que agora tinham a vantagem, os judeus responderam-lhe: "Nós 

temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer." Eles sabiam que Pilatos ainda 

estava tentando fugir do assunto e passar a bola de volta para eles, e eles teriam nada 

disso. Lembraram Pilatos que já havia julgado Jesus de acordo com a lei judaica e 

considerou-o culpado e merecedor de morte. Parte da genialidade da forma romana de 

ocupação em todo o império era conceder autonomia em matéria civil para as nações 

conquistadas.Governadores provinciais romanas eram esperados para manter o controle 

sem deixar de preservar as leis locais, na medida em que eles não entrem em conflito com 

as prioridades de Roma. Os judeus exigiu novamente que Pilatos reconhecimento de seus 

direitos legais e condenar Jesus a ser executada. 

A taxa específica de que os judeus interposto contra Jesus, que Ele se fez por ser o Filho 

de Deus, finalmente revelou as suas verdadeiras motivações. Após ter tentado, sem 

sucesso, obter Jesus condenou por motivos políticos como um rebelde, eles agora queria 

Pilatos para condená-lo com base na lei religiosa judaica. Evidentemente, eles tinham em 

mente Levítico 24:16: "Além disso, a pessoa que blasfemar o nome do Senhor, certamente 

será morto; toda a congregação certamente o apedrejará O estrangeiro, bem como o 

nativo, que blasfemar o Nome. , deverá ser condenado à morte. " Porque eles rejeitaram 

a reivindicação de Jesus de ser Deus encarnado, os principais dos sacerdotes, o culpado 

de blasfêmia por torná-lo (cf. Mt 26:. 63-65). Esta foi uma questão especialmente sensível 

para Pilatos, que se tinha sensibilidades judaicas ofendidos sobre idolatria (ver a 

discussão de 18: 29-32 no capítulo anterior deste volume). Para fazê-lo novamente pode 

provocar os judeus a motim, ou para reclamar com seus superiores. Ou seria fatal para o 

seu futuro como governador. 

Panico Fatal de Pilatos 

Portanto, quando Pilatos ouviu essa declaração, ele foi ainda 

mais medo; e ele entrou outra vez no pretório e perguntou a Jesus: 

"Onde está você?" Mas Jesus não lhe deu resposta.Então Pilatos 

disse-lhe: "Você não fala comigo? Você não sabe que eu tenho 

autoridade para libertá-lo, e eu tenho autoridade para te 

crucificar?" Jesus respondeu: "Você não teria nenhuma 

autoridade sobre mim, se não tivesse sido dado do alto, por esta 

razão ele quem me entregou a ti, maior pecado tem." Como 

resultado deste Pilatos feitos esforços para libertá-lo, mas os 

judeus clamavam, dizendo: "Se soltas este homem, não és amigo 

de César;. A todos que se faz para ser um rei contra César" (19: 
8-12) 

Como a situação deteriorou-se, o medo de Pilatos aumentado. Mas quando ele ouviu dos 

líderes judeus declaração que Jesus afirmou ser o Filho de Deus, ele estava com mais 

medo ainda. Pilatos pode ter sido cínico (cf. 18:38), mas ele também era, como muitos 

romanos, supersticioso. O pensamento de que Jesus poderia ser um homem com poderes 

divinos, ou talvez um deus ou filho de um deus em forma humana (cf. Atos 14:11) o 



encheu de medo. Se fosse esse o caso, ele tinha acabado de açoitado e espancado alguém 

que poderia usar seus poderes sobrenaturais para vingar-se dele. Abastecendo medo 

supersticioso de Pilatos que ele poderia ter provocou a ira dos deuses era o sonho de sua 

esposa sobre Jesus e aviso posterior a ele (Matt. 27:19). 

Tomando-o com ele, Pilatos entrou no pretório novamente e disse a Jesus: "Onde está 

você?" A pergunta não tinha nada a ver com a residência terrena de Jesus; Pilatos já sabia 

que Ele era um galileu (Lucas 23: 6-7). A pergunta do governador em causa a natureza 

de Jesus: Ele era de terra, ou o reino dos deuses? Mas Jesus não lhe deu resposta. Há 

várias razões possíveis para o silêncio do Senhor. Ele cumpriu a profecia de Isaías a 

respeito dele: "Ele foi oprimido e ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca; como um 

cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, 

assim ele não abriu a boca "(Is. 53: 7). Além disso, Jesus já havia dito a Pilatos que ele 

era um rei de um outro reino (18: 36-37). Certamente o silêncio de Jesus era crítico, no 

sentido de que Pilatos tinha ouvido falar a verdade e rejeitado, e agora receberia mais 

nenhuma resposta dele. A Bíblia ensina que quando os homens insistem em rejeitar a 

Deus, Ele vai rejeitá-los (cf. Jz 10:13; 2 Crônicas 15:.. 2; 24:20; Sl 81: 11-12; Hos 4:17; 

Matt.. . 15:14). 

Irritado com o silêncio de Jesus Pilatos disse-lhe: "Você não fala comigo?" Ele foi 

insultado a aparente falta de respeito por sua dignidade e poder. do Senhor "Você não 

sabe", gabou-se, "que eu tenho autoridade para liberar Você, e eu tenho autoridade 

para te crucificar? " Ele pode ter tido o direito, mas ele não tem a coragem de fazer 

qualquer um. Mas, como notas Leon Morris, 

A pergunta é esclarecedora. Em última instância, foi Pilatos sozinho quem poderia dizer 

"Crucifica" ou "Release", e este reconhecimento sincero de que torna sem sentido de 

todos os turnos para que ele recorreu na tentativa de evitar tomar uma decisão. Em última 

análise, ele não poderia evitar a responsabilidade e estas palavras mostram que no fundo 

ele deve ter percebido isso. ( O Evangelho Segundo João, O Novo Comentário 

Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 796-97) 

Jactância arrogante de Pilatos não era verdade. Quebrando seu silêncio, Jesus 

respondeu: "Você não teria nenhuma autoridade sobre mim, se não tivesse sido 

dado do alto" (isto é, de Deus). Embora ele fosse um agente moral responsável e 

responsável por suas ações, Pilatos não tinha controle total sobre os eventos relacionados 

com o Filho de Deus. Nada do que acontece, até mesmo a morte de Jesus Cristo, está fora 

da soberania de Deus. Confrontado com a oposição e do mal, Jesus tomou o conforto em 

controle soberano do Pai de eventos (cf. 6: 43-44,65). 

Embora Pilatos era culpado por seus atos, houve um que deu ainda maior culpa-o um que 

entregou a Ele para Pilatos, Jesus declarou, maior pecado tem. O Senhor não estava se 

referindo a Judas, que não entregaram a Pilatos, mas aos judeus que fez. A referência é 

particularmente para Caifás, que mais do que ninguém era responsável por entregar Jesus 

ao governador romano. Ele era mais culpados do que Pilatos por pelo menos duas 

razões. Primeiro, ele tinha visto a esmagadora evidência de que Jesus era o Messias e 

Filho de Deus; Pilatos não tinha. Além disso, foi Caifás que, humanamente falando, tinha 

colocado Pilatos na posição que ele estava em Como DA Carson observa: "Pilatos 

continua a ser responsável por seu covarde, decisão judicial politicamente motivada;. Mas 

ele não deu início ao julgamento ou a engenharia do traição que trouxe Jesus para dentro 



do campo "( O Evangelho Segundo João, O Pillar New Testament Commentary [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1991], 602). 

Apesar do custo adicional de blasfêmia, o governador não se convenceram de que Jesus 

era culpado de alguma coisa digna de morte. Portanto Pilatos feitos esforços para 

libertá-lo, seja por novas tentativas de raciocínio com a multidão, ou preparando-se para 

declará-lo inocente. Mas suas tentativas foram levados a um fim abrupto. Percebendo que 

eles falharam em convencer Pilatos de culpa de Jesus e com medo de que o governador 

estava indo para libertá-lo, os judeus clamavam, dizendo: "Se soltas este homem, não 

és amigo de César; todo aquele que se faz para ser um rei contra César ". Aqui está 

mais um corrupto, hipócrita ironia, uma vez que o ódio dos judeus de todo o império 

romano, certamente, indicaram que eles próprios eram nada, mas os amigos de 

César. Esta foi a última gota para Pilatos;dos judeus ameaça implícita finalmente o 

dominou. Ele não podia correr o risco de lhes apresentar um relatório ao imperador que 

ele havia lançado um revolucionário especialmente aquele que fez a si mesmo para ser 

um rei em oposição a César. Vários dos atos insensatos de Pilatos já tinha enfurecido os 

judeus e causou tumulto na Palestina. O olho de Roma estava sobre ele, e ele não se 

atreveu a arriscar outra reviravolta. O imperador nesse tempo, Tibério, era conhecido por 

sua natureza desconfiada e vontade de exigir uma punição cruel sobre seus 

subordinados. Pilatos temia por sua posição, os seus bens, mesmo para sua vida. Ele 

sentiu que ele não tinha escolha, mas agora a ceder aos desejos dos judeus e pronunciar a 

sentença que exigiu. 

Pronunciamento final de Pilatos 

Portanto, quando Pilatos ouviu estas palavras, trouxe Jesus para 

fora e sentou-se na cadeira de juiz em um lugar chamado 

Pavimento, e em hebraico, Gábata. Agora era o dia de 

preparação para a Páscoa; era cerca da hora sexta. E ele disse 

aos judeus: "Eis o vosso Rei!" Então eles gritaram: "Fora com ele, 

embora com-o, crucifica-O!" Disse-lhes Pilatos: "Hei de 

crucificar o vosso rei?" Os sumos sacerdotes responderam: "Não 

temos rei, senão César". Assim, ele, em seguida, entregou-o a eles 
para ser crucificado. (19: 13-16) 

Depois de ouvir as palavras que os judeus tinham gritado com ele, Pilatos trouxe Jesus 

para fora de dentro da Praetorium. Em preparação para a passagem formalmente 

sentença sobre ele, ele sentou-se no trono de julgamento em um lugar chamado 

Pavimento, e em hebraico, Gábata. Ironicamente, Pilatos proferida sentença sobre 

Aquele a quem o Pai havia concedido todo o julgamento (João 5:22 ), e que um dia vai 

passar a sentença eterna nele. 

O momento supremo para o qual toda a história redentora apontou tinha chegado, então 

João cuidadosamente, definir de forma dramática a cena. Era . o dia de preparação para 

a Páscoa O tempo era quase a hora sexta, ou no final da manhã, aproximando-se do 

meio-dia. Esta declaração apresenta uma aparente dificuldade, porque de acordo com o 

relato de Marcos, Jesus foi crucificado na terceira hora (09:12). Mas, como Andreas 

Köstenberger escreve: "Como as pessoas relacionadas com o tempo estimado para o mais 

próximo marca de três horas, a qualquer momento entre 9h00 e meio-dia pode ter levado 

uma pessoa a dizer um evento ocorreu no terço (09:12) ou a sexta hora (12:12) 



"( João, Baker Exegetical Comentário sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Baker, 

2004], 538). DA Carson adverte contra ", insistindo em um grau de precisão em Marcos 

e João, que, em dias antes de relógios, não poderia ter sido alcançado" ( João, 605). 

Em uma declaração sarcástica final, Pilatos insultado os judeus novamente, dizendo-

lhes: "Eis o vosso Rei!" Esta era sua maneira de zombando deles, sugerindo que este 

batido, bloody, homem impotente era tudo o rei que mereciam. Enfurecidos, 

eles gritaram: "Fora com ele, embora com-o, crucifica-O!" Ou em zombaria 

continuou, ou talvez buscando uma última vez para escapar de seu dilema, disse-lhes 

Pilatos: "Hei de crucificar o vosso rei?" Em um chilling ato de hipocrisia atroz os 

sumos sacerdotes responderam: "Não temos rei, senão César." Embora disse com 

duplicidade flagrante a ironia foi que não havia verdade em sua declaração; tendo 

rejeitado o seu Rei messiânico, eles ficaram com apenas César como seu rei. Em mais 

uma ironia mais amarga aqueles que tinham falsamente acusado de blasfêmia Jesus 

cometeu um ato de blasfêmia do seu próprio, uma vez que só Deus era verdadeiro Rei de 

Israel (cf. Jz 8:23; 1 Sm 8:... 7; 149 Ps: 2;. Isa 33:22). 

Todas as opções esgotadas, Pilatos reconheceu a derrota e entregou Jesus a eles para ser 

crucificado. João não está dizendo que os judeus tomaram a custódia física de 

Jesus; Soldados romanos iria realizar a crucificação real. Pelo contrário, a sensação é de 

que Pilatos "entregue Jesus aos seus [dos judeus] irá" (Lucas 23:25). 

O dilema de Pilatos, expressa na sua pergunta: "Então, o que devo fazer com Jesus, 

chamado Cristo?" (Mat. 27:22) é o mesmo de frente para cada pessoa. Há apenas duas 

alternativas: permanecer com o seu rejeitaram e crucificaram e enfrentar a condenação 

eterna (Hb 6: 6.) (. Romanos 10: 9), ou reconhecê-Lo como Senhor e Salvador e ser 

salvo. Tentativas fúteis de Pilatos para fugir do assunto revelam claramente que não há 

meio termo, pois, como Jesus declarou: "Quem não é comigo é contra mim; e quem não 

recolhe comigo, espalha" (Mateus 12:30.). No final, orgulho e medo do homem levou à 

queda de Pilatos, e ele tomou o partido dos que crucificaram Cristo para a condenação de 

sua alma. Ele permanece na história como uma figura trágica 

monumentalmente. Privilégio de conversar em privado com o Salvador, ele encontrou 

nenhum valor na oportunidade. Foi provavelmente a pior experiência de sua vida. Ele 

pertence à categoria de Judas. 

 

 

 

 

 



72. A crucificação de Jesus Cristo (João 

19: 17-30) 

Tomaram, pois, Jesus e Ele saiu, tendo sua própria cruz, para o 

lugar chamado de Lugar da Caveira, que em hebraico se chama 

Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele outros dois homens, um de 

cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também uma 

inscrição e colocá-lo na cruz. Foi escrito: "Jesus, o Nazareno, O 

REI DOS JUDEUS." Portanto, muitos dos judeus leram essa 

inscrição, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo 

da cidade; e estava escrito em hebraico, latim e em grego. Assim, 

os principais sacerdotes dos judeus diziam a Pilatos: "Não 

escrevas 'O Rei dos Judeus', mas para que Ele disse: 'Eu sou o Rei 

dos judeus'". Pilatos respondeu: "O que eu escrevi, escrito 

". Então os soldados, quando eles tinham crucificado Jesus, 

tomaram as suas vestes exteriores e fizeram quatro partes, uma 

parte para cada soldado e também a túnica; agora a túnica era 

sem costura, tecida em uma única peça. Então eles disseram uns 

aos outros: "Não vamos rasgá-lo, mas deitemos sorte sobre ela, 

para decidir quem será"; este foi para cumprir a Escritura: "Eles 

dividiram minhas vestes exteriores entre eles, e para minha roupa 

lançaram sortes." Por isso, os soldados fizeram estas coisas. Mas 

estava junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, 

Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu 

sua mãe, em seguida, e que o discípulo a quem ele amava estava 

por perto, ele disse à sua mãe: "Mulher, eis o teu filho!" Depois 

disse ao discípulo: "Eis a tua mãe!" A partir daquela hora, o 

discípulo recebeu-a em sua própria casa. Depois disso, Jesus, 

sabendo que todas as coisas já havia sido realizado, para cumprir 

a Escritura, disse: "Tenho sede". Um vaso cheio de vinagre estava 

ali; assim que colocar uma esponja embebida de vinagre cima de 

um ramo de hissopo e trouxe-o até a sua boca. Portanto, quando 

Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado!" E, inclinando a 
cabeça, entregou o espírito. (19: 17-30) 

A crucificação do Senhor Jesus Cristo é o clímax da história da redenção, o ponto focal 

do plano de salvação. Foi porque Deus "nos amou e enviou seu Filho para propiciação 

pelos nossos pecados" (1 João 4:10; cf. João 15:13) que Jesus Cristo foi para a cruz (João 

12:27). Foi lá como o Cordeiro de Deus (João 1:29; cf. Ap 05:12; 13: 8) que Ele derramou 

a Sua vida como um sacrifício pelo pecado (Rom. 3: 25-26.; Hebreus 1: 3; 9: 12,26; 10:12; 

1 Pedro 2:24; 03:18; 1 João 2: 2, 3: 5). 

Mas, enquanto a cruz era a expressão suprema do amor redentor de Deus, era também a 

manifestação final da depravação do homem; o pecado mais flagrante contra a luz divina, 

de amor e graça. Jesus "suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo" (Heb. 

12: 3), por várias razões. Primeiro, Ele era Deus encarnado, e "a mente posta na carne é 

hostil para com Deus" (Rom. 8: 7). Este também foi hora de inferno (Lucas 22:53), o 

tempo em que a serpente feriria o calcanhar (Gn 3:15). Ainda assim, em última análise, 

Jesus sofreu de acordo com o plano soberano de Deus; "Foi a vontade do Senhor esmagá-



lo, ele o colocou ao luto" (Is 53:10. ESV ; cf. Rm 8, 32). Na cruz, o soberano Deus usou 

os esquemas malignos dos homens ímpios (cf. Gen. 50:20; Sl 76:10.) Para provocar a sua 

Proposito: a redenção dos pecadores perdidos. Porque Deus é "rico em misericórdia, por 

causa do grande amor com que nos amou" (Ef. 2: 4) Ele "não poupou o seu próprio Filho, 

mas o entregou por todos nós" (Rom. 8:32) . 

O tema da cruz, percorre todo o evangelho de João. Pecado condena a humanidade à 

morte espiritual, o que resulta na separação eterna de Deus na punição interminável do 

inferno. Em 8:24 Jesus solenemente advertiu: "A menos que você acredita que eu sou, 

morrereis nos vossos pecados." Em 3:36 João Batista acrescentou: "Aquele que crê no 

Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de 

Deus sobre ele permanece." (Cf. Rm 1:18 ; 5: 9; 1 Tessalonicenses 1:10).. O único 

remédio para o pecado e suas conseqüências eternas é o sacrifício expiatório de Jesus 

Cristo na cruz.Porque "sem derramamento de sangue não há remissão" (Hb. 9:22), Cristo 

"se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo" (v. 26). Assim, Jesus 

disse: "Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim" (12:32). Aqueles que 

olham para ele na fé salvadora serão resgatadas da escravidão do pecado, perdoado, e 

concedeu a vida eterna (1:12; 3: 15-18; 5:24; 6: 35,40,47; 11: 25-26 ; 12:46).Era para 

convencer os pecadores da verdade que a salvação vem somente através da fé na pessoa 

e obra de Cristo que João escreveu seu evangelho (20:31). 

Os injusta, iníqua julgamentos simulados do Senhor Jesus Cristo tinham 

acabado. Embora ele declarou repetidas vezes que Jesus era inocente de qualquer crime, 

Pilatos, intimidado por ameaça dos líderes judeus para denunciá-lo a Roma (19:12), cedeu 

às suas exigências e "entregou-o a eles para ser crucificado" (19 : 16). 

Como ele contou a história da crucificação, João, como foi o caso durante todo o seu 

evangelho, estava preocupado em apresentar Jesus Cristo em toda a sua majestade e 

glória. Em consonância com esse tema, João não se concentrar em recursos de sofrimento 

físico de Cristo (como nenhum dos Evangelhos fazer), ou a maldade da crucificação 

(como por exemplo Mateus faz). Em vez disso, João concentra em quatro aspectos da 

cruz que enfatizam a magnificência da pessoa de Cristo: os cumprimentos específicos da 

profecia, a legenda escrita por Pilatos, o amor abnegado de Jesus, e seu conhecimento 

sobrenatural e controle soberano de eventos. 

Os cumprimentos específicos 

Tomaram, pois, Jesus e Ele saiu, tendo sua própria cruz, para o 

lugar chamado de Lugar da Caveira, que em hebraico se chama 

Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele outros dois homens, um de 

cada lado, e Jesus no meio .... Então os soldados, quando eles 

tinham crucificado Jesus, tomaram as suas vestes exteriores e 

fizeram quatro partes, uma parte para cada soldado e também a 

túnica; agora a túnica era sem costura, tecida em uma única 

peça. Então eles disseram uns aos outros: "Não vamos rasgá-lo, 

mas deitemos sorte sobre ela, para decidir quem será"; este foi 

para cumprir a Escritura: "Eles dividiram minhas vestes 

exteriores entre eles, e para minha roupa lançaram sortes." Por 
isso, os soldados fizeram estas coisas. (19: 17-18,23-25a) 



Esses versos parecem à primeira vista, ser mera narrativa histórica, uma descrição simples 

da crucificação de Jesus. Mas os detalhes factuais são realmente rica em cumprimento 

das profecias do Antigo Testamento, tanto verbais e tipológicos. Jesus Cristo cumpriu 

todas as promessas de redenção contidas no Antigo Testamento. "Porque todos os que 

são as promessas de Deus", escreveu Paulo, "Nele são sim" (2 Cor. 1:20). Algumas dessas 

promessas são incrivelmente e especificamente realizadas na narração aqui. Estes 

comprovar a autoria divina da Escritura do Antigo Testamento e as reivindicações do 

Novo Testamento para Cristo. 

Depois de Pilatos pronunciou a sentença sobre ele (19:16; Lc 23:24), os 

soldados levaram Jesus, portanto, e ele saiu. Os Evangelhos Sinópticos dizer que Jesus 

foi levado pelos soldados (Mt 27:31.; Marcos 15:20; Lucas 23:26), sugerindo que o 

Senhor foi de bom grado, sem resistência. Ao fazê-lo Ele cumpriu a profecia de Isaías 

que o Messias iria para a sua morte "como um cordeiro que é levado ao matadouro" (Is. 

53: 7), e não ser forçosamente dirigido como a maioria dos prisioneiros. Comentários FF 

Bruce, 

Ao afirmar que Jesus "saiu, carregando sua cruz" ... [João] é ... enfatizando que, em sua 

prisão no jardim, Jesus ainda está no comando da situação. Ele é "levado" para o local da 

execução, é verdade, mas ele não é vítima relutante, obrigado a ir para onde ele não quis, 

ele vai com seus carrascos de sua própria vontade e carrega a cruz para si mesmo. ( O 

Evangelho de João [Grand Rapids: Eerdmans, 1983], 366) 

Assim, Jesus não era "uma vítima indefesa, mas o Pastor-Rei, que estabelece a sua vida por 

suas ovelhas (10:11, 15, 17; 15:13)" (Gerald L. Borchert, João 12-21, O New Commentary 

americano [Nashville: Broadman & Holman, 2002], 261). 

À medida que os soldados o levaram Jesus foi tendo sua própria cruz, que era um 

procedimento padrão Roman. O condenado foi forçado a levar a travessa em seus ombros 

como ele foi levado pelas ruas até o local da execução. A visão de uma parte espancado 

ensanguentado, prisioneiro aterrorizado contábil do instrumento de sua própria execução 

ilustrado que o crime não compensa Desde o tempo dos pais da igreja, os intérpretes têm 

visto no de Cristo levando a cruz uma alusão a Isaque que, como Jesus, carregou nas 

costas da madeira que teriam sido utilizados no seu sacrifício (Gen. 22: 6). 

De acordo com a lei do Antigo Testamento (Num. 15:36) e prática romana, execuções 

teve lugar fora da cidade. Portanto, Jesus saiu de Jerusalém até o local da execução. Essa 

tipologia Antigo Testamento também cumprido. De acordo com a lei mosaica, as ofertas 

pelo pecado estavam a ser tomadas fora do arraial de Israel. Êxodo 29:14 diz: "Mas a 

carne do touro e sua pele e do seu lixo, você queimará com fogo fora do arraial;. É uma 

oferta pelo pecado" Levítico acrescenta, "o resto do touro [a oferta pelo pecado], ele [o 

padre] é trazer para um lugar limpo fora do acampamento onde as cinzas são derramadas, 

e queimá-lo sobre a lenha; onde as cinzas são derramado deve ser queimado .... Mas o 

novilho da oferta pelo pecado eo bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para 

fazer expiação no lugar santo, serão levados para fora do arraial, e eles a queimarão a sua 

esconde, sua carne e seu lixo no fogo "(04:12; 16:27). Observando o significado teológico 

de Jesus, a oferta pelo pecado final, que está sendo executado fora da cidade o autor de 

Hebreus escreveu: "Porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para o lugar santo 

pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados . Portanto, fora do 



acampamento também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora 

da porta "(Heb. 13: 11-12). 

O local de execução era o lugar chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se 

chama Gólgota, ou em latim, Calvário Alguns acreditam que o local foi assim chamado 

porque era um lugar onde os crânios poderia ser encontrado em torno de mentir. Não há 

nenhuma evidência de que tal era o caso, no entanto, e para deixar partes de cadáveres 

insepultos violaria a lei judaica (Deut. 21:23). A estranha teoria abraçada por vários dos 

pais da igreja, afirma que o site recebeu seu nome porque o crânio de Adão foi encontrado 

lá. Escusado será dizer que não há nenhuma evidência de que a visão também. Muito 

provavelmente, o nome indica que o site se assemelhava a um crânio. O local exato é 

incerto; os dois locais mais comumente sugeridos são o local tradicional, a oeste de 

Jerusalém, na Igreja do Santo Sepulcro, e Calvário de Gordon, ao norte da cidade. 

A crucificação era considerada como a forma mais horrível, vergonhoso da execução, 

sendo uma reservada para os escravos, bandidos, prisioneiros de guerra, e sublevados. Foi 

um castigo tão terrível que nenhum cidadão romano podia ser crucificado, exceto 

mediante autorização do próprio imperador (Andreas J. Köstenberger, João, Baker 

Exegetical Comentário do Novo Testamento [Grand Rapids: Baker, 2004], 

543). Crucificação originou na Pérsia, e tinha descido para os romanos através dos 

fenícios e cartagineses. Os romanos tinham aperfeiçoou a arte de prolongar a agonia da 

vítima quando foi lentamente torturado até a morte. A maioria pendurado em seus 

cruzamentos para os dias, antes de sucumbir à exaustão, desidratação, choque ou asfixia, 

quando a vítima já não podia levantar-se em uma posição onde ele conseguia respirar. 

João, no entanto, como os escritores da Evangelhos Sinópticos (27:35; Matt. Marcos 

15:24; Lucas 23:33), não habita em sofrimento físico do Senhor. Em vez de descrever o 

processo de crucificação em detalhe macabro, João simplesmente afirma, ali o 

crucificaram. O infinitamente maior sofrimento para Jesus estava em Seu pecado 

rolamento e sendo separado do Pai (27:46 Matt.). 

Crucificação de Jesus cumpriu várias profecias do Antigo Testamento. A primeira vem 

de um incidente durante a peregrinação no deserto de Israel. Depois eles se queixaram 

contra Moisés: "O Senhor enviou serpentes entre as pessoas e elas morderam o povo, de 

modo que muitas pessoas de Israel morreu" (Num. 21: 6). Reconhecendo sua culpa, "o 

povo veio a Moisés, e disse: 'Pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e você;. 

Interceder junto ao Senhor, para que Ele possa remover as serpentes de nós' E Moisés 

intercedeu pelo povo "(v. 7). Em resposta a Moisés intercessão ", disse o Senhor a Moisés: 

Faze uma serpente de bronze, e configurá-lo em um padrão;. E virá sobre, que todo aquele 

que for mordido, quando ele olha para ela, viverá ' E Moisés fez uma serpente de bronze 

e coloque-o sobre o padrão, e ele surgiu, que se um pouco serpente a alguém, quando ele 

olhou para a serpente de bronze, vivia "(vv 8-9.). 

Em João 3:14 Jesus se referiu ao incidente como uma previsão tipológica de sua própria 

morte: "Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do 

Homem seja levantado". Em 8:28 Jesus falou novamente de ser levantado em Sua morte: 

"Quando você levantar o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço 

por mim mesmo, mas falo destas coisas como o Pai me ensinou. " O Senhor previu a 

maneira de sua morte pela terceira vez, ao declarar: "E eu, quando for levantado da terra, 

atrairei todos a mim" (12:32). Como João explicou: "Ele estava dizendo isso para indicar 



o tipo de morte com que Ele foi para morrer" (v 33; cf. 18: 31-32.). Era óbvio, então, que 

o Senhor não poderia ser condenado à morte pelos judeus. A forma judaica de execução 

(quando os romanos permitido) era o apedrejamento, que envolveu jogando uma pessoa 

para baixo, não levantando-o. A crucificação de Jesus Cristo pelos romanos 

especificamente cumpriu tanto a imagem de Números 21 e as previsões do próprio 

Senhor. 

Um quadro ainda mais gráfico da crucificação de Cristo vem do Salmo 22. Notavelmente 

Davi, que não tinha conhecimento da crucificação, escreveu uma vívida descrição de 

séculos a crucificação de Cristo antes de acontecer. O grito do Senhor de abandono e 

desespero "," Eli, Eli, lamá sabactâni ? isto é, "Meu Deus, Meu Deus, por que me 

desamparaste?" (Mat. 27:46) é uma citação direta das palavras deste salmo de 

abertura. Os versículos 6-8 refletir o escárnio lançado contra Jesus como Ele estava 

pendurado na cruz: 

Mas eu sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens e desprezado do 

povo. Todos os que me vêem zombam de mim; eles se separam com o lábio, eles abanam 

a cabeça, dizendo: "Comprometa-se com o Senhor; livre-o, deixe-o resgatá-lo, porque 

tem prazer nele." 

O paralelo com Mateus 27: 39-43 é impressionante: 

E os que passavam lançavam abuso na dele, meneando a cabeça e dizendo: "Você, que 

está indo para destruir o templo e reconstruí-lo em três dias, salva-se! Se tu és o Filho de 

Deus, desce da cruz." Da mesma forma, os principais sacerdotes Além disso, juntamente 

com os escribas e os anciãos, foram zombando dele e dizendo: "Salvou os outros, Ele não 

pode salvar a si mesmo Ele é o Rei de Israel;. Deixemo-lo agora descer da cruz, e nós 

crerem nEle Ele confia em Deus;. permitir que Deus salvá-lo agora, se Ele tem prazer 

nele; '. Eu sou o Filho de Deus "pois Ele disse:" 

O salmo compara aqueles amontoando abuso em Jesus a "fortes touros" (v. 12), despedaça e 

que ruge leões (13 v.), Limpeza cães (v. 16), e bois selvagens (v. 21). 

Davi também retratou o tormento físico o Senhor iria aguentar. Ele sofreu exaustão (v. 

14): a posição não natural do seu corpo fez com que seus ossos para ser fora do comum 

(v. 14) e colocar pressão sobre o coração (v. 14). O versículo 15 fala de Sua força não 

violenta e sede; versículo 16 das unhas através de suas mãos e pés (cf. Zacarias 12:10.); e 

verso 17 de Seu corpo tenso, emagrecido. 

As ações dos soldados depois de terem crucificado Jesus também cumpriu as palavras 

do Salmo 22. O pelotão de execução normalmente consistia de quatro soldados sob o 

comando de um centurião (Mat. 27:54). Por costume as roupas do homem condenado 

foram divididos entre os quatro soldados. Portanto, este grupo tomaram as suas vestes 

exteriores (cobertura para a cabeça, cinto, sandálias, manto externo) e fizeram quatro 

partes, uma parte para cada soldado. Marcos observa que eles dividiram os itens acima 

por "sorteando para eles decidirem o que cada homem deve ter "(Marcos 15:24). Mas 

Jesus ' túnica (desgastado junto à pele) , era sem costura, tecida em uma única 

peça. Eles não estavam dispostos a arruinar esta peça de vestuário, então eles disseram 

uns aos outros: "Não vamos rasgá-lo, mas deitemos sorte sobre ela, para decidir de 

quem ela deve ser. " 



Embora os soldados agiram por motivos puramente egoístas, suas ações promoveu o 

plano soberano de Deus e validado precisão bíblica, cumprindo a profecia Como observa 

João, o que eles fizeram foi para cumprir a Escritura (Sl 22:18.): "Eles dividiram 

Minhas roupas exteriores entre eles, e para minha roupa lançaram sortes. " Por isso, 

os soldados fizeram estas coisas. "Mais uma vez vemos a sua [de João] master-pensei 

que Deus estava sobre tudo o que foi feito, então dirigir as coisas que Sua vontade foi 

cumprida, e não a do homem franzino. Foi por isso que os soldados agiram como eles 

fizeram "(Leon Morris, O Evangelho Segundo João, A Commentary New International 

sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 810). 

Jesus não foi crucificado sozinho, com ele estavam outros dois homens, um de cada 

lado, e Jesus no meio. Eles eram ladrões (Matt 27:38.), e pode ter sido cúmplices de 

Barrabás. A declaração de João faz mais do que revelar que ele era uma testemunha ocular 

da crucificação; ele também registra o cumprimento da profecia de Isaías 53:12 previu 

que o Messias seria "contado com os transgressores." E assim Jesus foi, mesmo que ele 

era inocente de qualquer crime ou delito (08:46); embora sem custo válido foi instaurado 

contra ele ou provada a Seus julgamentos perante as autoridades judaicas, e os 

depoimentos das testemunhas falsas contra ele não era coerente (Marcos 14: 

56,59); mesmo que Pilatos pronunciou oficialmente Ele vezes não culpados seis (18:38; 

19: 4,6; Lucas 23: 4,14, 22). Mas, apesar da injustiça infligida a ele, João, em magnífica 

ironia não revela um Cristo humilhado morrendo com os criminosos, mas um exaltado 

Cristo cumprindo a profecia. Deus usou o, ato pecaminoso mais perverso na história para 

trazer o maior bem-a redenção dos pecadores perdidos. E o primeiro troféu da graça 

alcançada por Cristo na cruz foi um dos mesmos homens crucificados ao lado dele (Lucas 

23: 39-43). 

O Superscription 

Pilatos escreveu também uma inscrição e colocá-lo na cruz. Foi 

escrito: "Jesus, o Nazareno, O REI DOS JUDEUS." Portanto, 

muitos dos judeus leram essa inscrição, porque o lugar onde Jesus 

foi crucificado era próximo da cidade; e estava escrito em 

hebraico, latim e em grego. Assim, os principais sacerdotes dos 

judeus diziam a Pilatos: "Não escrevas: O rei dos judeus", mas 

que ele disse: 'Eu sou o Rei dos judeus' ". Pilatos respondeu:" O 
que eu escrevi, escrevi . " (19: 19-22) 

Era costume que um ser criminoso levado para ser crucificado ser precedido por um 

homem carregando um cartaz. Nessa placard seria escrito o crime pelo qual o condenado 

seria executado. Muitas vezes, ele iria ser aposta transversal do homem. Mas desde que 

Jesus era inocente, não houve crime de colocar o placard. E Pilatos, decidiu dar um tiro 

de despedida para os líderes judeus, tomando vingança sobre eles para chantageá-lo a 

ordenar a morte de Jesus. Ele escreveu uma inscrição e colocá-lo em Jesus ' cruz acima 

de sua cabeça (cf. Mt 27:37;. Lucas 23:38). A inscrição dizia, "Jesus, o Nazareno, O 

REI DOS JUDEUS." Os romanos geralmente crucificado presos em locais públicos, 

como ao longo de rodovias, para que o público veria o preço a ser pago para resistir ou 

desafiar a autoridade de Roma. Por isso muitos dos judeus leram essa inscrição, 

porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Para ter certeza de 

que todos pudessem lê-lo, Pilatos mandou que a inscrição ser escrito em hebraico, latim 

e em grego, as três línguas falada na Palestina do primeiro século. 



À medida que o governador tinha antecipado corretamente, os principais sacerdotes dos 

judeus foram enfurecido por ser tão abertamente ridicularizado e começou a dizer a 

Pilatos: "Não escrevas 'O Rei dos Judeus', mas para que Ele disse:" Eu sou o rei do 

Judeus '. " A inscrição era uma afronta a eles por vários motivos. Em primeiro lugar, 

embora eles certamente não eram leais a César como tinham fingiu ser (19:15), os 

príncipes dos sacerdotes veementemente rejeitado Jesus como seu rei. Que a inscrição o 

identificou como Nazareno (ou seja, de Nazaré) fez o insulto pior. Nazaré era uma aldeia 

da Galiléia insignificante, cujos habitantes rústico eram desprezados com desdém e 

desprezo pelos judeus sofisticados. Quando Filipe animAdãoente informou a Natanael: 

"Achamos aquele de quem Moisés escreveu na Lei, e os Profetas escreveu-Jesus de 

Nazaré, filho de José" (João 01:45), este último respondeu incrédulo ", pode qualquer 

coisa boa vir de Nazaré? " (V. 46). A idéia de que um homem vitimado de tal cidade, 

especialmente que um deles morreu a morte de um criminoso em uma cruzada poderia 

ser seu rei foi ridícula. Pior, era uma afronta direta tanto para os líderes e para a 

nação. Pilatos estava expressando seu desprezo para o povo judeu, o que implica que tal 

indivíduo era o único tipo de rei que eles mereciam (cf. a discussão de 19:14 no capítulo 

30 deste volume). 

Assim, os principais sacerdotes exigiram que Pilatos mudar o fraseio a inscrição. "Não 

escreva: 'O Rei dos Judeus'", eles insistiram, "mas que ele disse: 'Eu sou o Rei dos 

Judeus'." Eles queriam o governador de mudar o fraseio para que Cristo parece ser um 

impostor. Mas Pilatos, sem dúvida saboreando sua frustração, sem rodeios 

recusou. Demitiu-los com a resposta curta, "O que escrevi, escrevi." 

Aqui, novamente, é um exemplo de Deus usando homens pecadores para cumprir Seus 

propósitos soberanos. Nem Pilatos nem os líderes judeus acreditavam que Jesus era o rei 

de Israel. No entanto, a animosidade entre eles asseguraram que o governador iria 

escrever uma inscrição proclamando que Jesus era o Rei de Israel, como de fato Ele é. Ele 

é o "Rei dos reis e Senhor dos senhores" (Apocalipse 19:16), e "ao nome de Jesus se dobre 

todo joelho, daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e .. . toda língua 

confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai "(Fil. 2: 10-11). 

A Expressão de Amor Altruísta 

Mas estava junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua 

mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena. Quando Jesus 

viu sua mãe, em seguida, e que o discípulo a quem ele amava 

estava por perto, ele disse à sua mãe: "Mulher, eis o teu 

filho!" Depois disse ao discípulo: "Eis a tua mãe!" A partir 

daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua própria casa.(19: 
25b-27) 

A conjunção adversativa mas apresenta um forte contraste entre a indiferença dos 

soldados (v. 25-A), que foram jogos de roupas de Cristo (e, por implicação, o ódio 

zombando dos governantes [Lucas 23:35] eo desprezo zombando de aqueles que passam 

por [Matt. 27: 39-40]), e o amor compassivo de um pequeno grupo de fiéis 

seguidores. Eles estavam de pé por ( Pará ; "ao lado", ou, "ao lado") a cruz de 

Jesus, perto o suficiente para ele para falar com eles. (Mais tarde, ou expulsos pelos 

soldados, ou incapaz de suportar por mais tempo a visão do sofrimento de Cristo a uma 

distância tão perto, eles se retiraram alguma distância para onde um grupo maior de 



seguidores de Cristo estava de pé [Lucas 23:49].) A amor por Jesus superou seu medo 

(cf. 1 João 4:18), e eles vieram a Ele. 

O número de mulheres no grupo é disputado, mas havia mais provável quatro (cf. DA 

Carson, O Evangelho Segundo João, O Pillar New Testament Commentary [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1991], 615-16; William Hendriksen, New Comentário Testamento: O 

Evangelho de João [Grand Rapids, Baker, 1954], 2: 431-32). Jesus ' mãe, Maria, estava 

lá. Este foi o tempo que Simeão tinha avisado há muito tempo viria, quando a espada 

atravessaria a alma dela como ela assistiu seu Filho sofrer (Lucas 02:35). Das três listas 

de mulheres (cf. Mt 27: 55-56; Marcos 15: 40-41.), João é o único que menciona a 

presença da mãe de Jesus. Sua omissão de Mateus e Marcos está em consonância com o 

seu papel discreto no Novo Testamento e em flagrante contraste com o papel significativo 

que lhe fora atribuída na teologia católica romana. Como eu escrevi em um volume 

anterior desta série, 

Maria era uma mulher de virtude singular, ou ela nunca teria sido escolhida para ser a 

mãe do Senhor Jesus Cristo. Para que o papel que ela merece respeito e honra (cf. Lucas 

1:42). Mas ela era um pecador que Deus exaltou seu Salvador. Ela se referia a si mesma 

como uma serva humilde a Deus, que precisava de misericórdia (cf. Lc 1, 46-50). Para 

oferecer orações para ela e elevá-la a um papel de co-redentora com Cristo é ir além dos 

limites da Escritura e sua própria confissão. O silêncio das epístolas, que formam o núcleo 

doutrinário do Novo Testamento, sobre Maria é especialmente significativo. Se ela 

desempenhou o papel importante na salvação atribuído a ela pela Igreja Católica Romana, 

ou se ela fosse para receber orações como um intercessor entre crentes e Cristo, 

certamente o Novo Testamento teria escrito isso. Nem tais ensinamentos católicos 

romanos como seu nascimento virginal e assunção corpórea ao céu encontrar qualquer 

apoio bíblico; eles são fabricações. ( Atos 1-12, A Commentary MacArthur Novo 

Testamento. [Chicago: Moody, 1994], 29. O grifo no original) 

Uma comparação de Mateus 27:56 e Marcos 15:40 sugere que Jesus ' irmã da mãe era 

Salomé, a mãe dos filhos de Zebedeu (ie, Tiago e João). Ela aparece em outras partes do 

Novo Testamento pelo nome apenas em Marcos 16: 1 como uma das mulheres que 

compraram aromas para ungir o corpo de Jesus. Se ela era a mãe de Tiago e João, ela 

também aparece em Mateus 20: 20-21, onde ela perguntou Jesus a conceder lugares 

especiais de honra de seus filhos no reino. 

Pouco se sabe sobre Maria, mulher de Cléofas. Ela era a "outra Maria" que mantiveram 

uma vigília no túmulo de Jesus com Maria Madalena (Mat. 27:61), e foi uma das mulheres 

que foram ao sepulcro na manhã de a ressurreição (Mat. 28: 1). Ela também foi uma das 

mulheres que tentaram, sem sucesso, convencer os apóstolos que Cristo tinha ressuscitado 

(Lucas 24:10). Ela era a mãe do apóstolo Tiago, filho de Alfeu (Cléofas é uma variante 

de Alfeu), que também é chamado de Tiago, o Menor (Marcos 15:40). 

Maria Madalena aparece em destaque nas contas da ressurreição de Cristo (20: 1-18; Mt 

27:61; 28:. 1; Lucas 24:10). O nome dela sugere que ela era da aldeia de Magdala, 

localizado na costa oeste do Mar da Galiléia, entre Cafarnaum e Tiberíades. Lucas 8: 2 a 

descreve como uma ", para quem sete demônios tinha saído", através do ministério de 

Jesus. Não há nenhuma razão para identificá-la (como alguns fazem) com a prostituta de 

Lucas 7: 37-50. 



O único homem entre o grupo se reuniram no pé da cruz foi o próprio João, o discípulo a 

quem Jesus amava (cf. 13:23; 20: 2; 21: 7,20 e introdução: "A Autoria do Evangelho de 

João," em João 1-11, A Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 

2006]). Sua presença levou a uma importante relação estabelecida pelo Senhor. Então, 

Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava por perto, ele 

disse à sua mãe: "Mulher, eis o teu filho!" Depois disse ao discípulo: "Eis a tua 

mãe!" Mesmo quando estava morrendo, tendo pecado do homem e da ira de Deus, Jesus 

abnegAdãoente cuidadas por aqueles que Ele amou (cf. 13: 1,34; 15: 9,13) 

. Evidentemente Seu pai terreno, José, já estava morto. O Senhor não poderia cometer 

Maria aos cuidados de seus meio-irmãos, os filhos de Maria e José, uma vez que ainda 

não eram crentes (7: 5). Eles não se tornaram crentes em Jesus após Sua ressurreição 

(Atos 1:14; cf. 1 Cor 15: 7, embora o Tiago referenciado em que o verso pode ser o 

apóstolo Tiago.). Por isso, Ele confiou a João; ele se tornou como um filho com ela no 

lugar de Jesus, e desde aquela hora, ele a levou para sua própria casa. Isto pode 

parecer uma coisa muito banal para se preocupar na hora de sua maior sacrifício, mas a 

beleza do amor do Salvador e compaixão por sua mãe viúva, no meio de Sua própria dor 

excruciante, reflete o Seu amor por Sua própria (cf. João 13: 1). 

A Manifestação de conhecimento e controle 

Sobrenatural 

Depois disso, Jesus, sabendo que todas as coisas já havia sido 

realizado, para cumprir a Escritura, disse: "Tenho sede". Um 

vaso cheio de vinagre estava ali; assim que colocar uma esponja 

embebida de vinagre cima de um ramo de hissopo e trouxe-o até 

a sua boca. Portanto, quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Está 

consumado!" E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. (19: 28-
30) 

Depois de estabelecer ternamente cuidados de sua mãe, Jesus, sabendo que todas as 

coisas já havia sido realizado, para cumprir a Escritura, disse: "Tenho sede". Em 

sua onisciência, Jesus sabia que havia apenas um remanescente profecia para ser 

cumprida. No Salmo 69:21 Davi escreveu: "Deram-me fel por mantimento, e na minha 

sede me deram vinagre (a Septuaginta usa a mesma palavra grega traduzida vinho 

azedo em v. 29) para beber. " Jesus sabia que ao dizer "tenho sede" Ele levaria os 

soldados para dar-lhe uma bebida. Eles, é claro, não conscientemente fazê-lo para 

cumprir a profecia, e menos ainda para mostrar compaixão. Seu objetivo era aumentar o 

tormento do Senhor, prolongando a sua vida. 

A partir de um vaso cheio de vinagre que estava nas proximidades, um dos espectadores 

(provavelmente um dos soldados, ou pelo menos alguém agindo com a sua 

aprovação) colocar uma esponja embebida de vinagre cima de um ramo de 

hissopo (cf. Ex. 12:22) e trouxe-o até a sua boca. Este foi o mais barato, vinho azedo 

que os soldados comumente consumidos. Não era a mesma bebida que o Senhor já havia 

recusado (Mat. 27:34). Essa bebida, que continha fel, destinava-se a ajudar a amortecer 

sua dor para que ele não se esforçaria tanto ao ser pregado à cruz. Jesus tinha recusado, 

porque Ele queria beber o cálice da ira do Pai contra o pecado do modo mais pleno Seus 

sentidos poderia experimentá-lo. 



Após ter tomado o vinagre, Jesus disse: "Está consumado!" (gr. tetelestai ). Na 

verdade, o Senhor gritou essas palavras com um grito alto (Matt 27:50;. Marcos 

15:37). Foi um grito de triunfo; a proclamação de um vencedor. A obra da redenção que 

o Pai Lhe foi realizado: o pecado foi expiado (Heb 9:12; 10:12;.), E Satanás foi derrotado 

e impotente (Heb 2:14; cf. 1 Pe. 1: 18-20; 1 João 3: 8). Cada exigência de justa lei de 

Deus foi satisfeita; Santa ira de Deus contra o pecado tinha sido apaziguado (Rm 3.25; 

Hb 2.17; 1 João 2:.. 2; 04:10); cada profecia tinha sido cumprida. Conclusão de Cristo da 

obra da redenção significa que nada precisa ser nem pode ser adicionado a ele. A salvação 

não é um esforço conjunto entre Deus eo homem, mas é inteiramente uma obra da graça 

de Deus, se apropriou somente pela fé (Ef. 2: 8-9). 

Sua missão cumprida, havia chegado a hora de Cristo para entregar sua vida. Portanto, 

após "gritando em alta voz ..." Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito "(Lucas 

23:46), ele abaixou a cabeça e entregou o espírito. Jesus voluntariamente escolheu para 

entregar sua vida por um ato consciente de sua própria vontade soberana. "Ninguém ma 

tira de mim", ele declarou, "mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho autoridade para a 

dar, e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai "(10:18). Que 

ele ainda tinha forças para gritar bem alto mostra que Ele não estava fisicamente no ponto 

de morte. Que Ele morreu mais cedo do que era normal para alguém que tinha sido 

crucificado (Marcos 15: 43-45) também mostra que Ele deu a Sua vida da sua própria 

vontade. 

Não há palavras humanas, não importa quão eloquente, pode expressar adequAdãoente o 

significado da morte de Cristo. Mas as palavras do hino familiar "No Calvário" expressar 

a gratidão a cada crente sente: 

  

Anos que passei na vaidade e orgulho, 
Cuidado não meu Senhor foi crucificado, 
Saber não era para mim Ele morreu 
No Calvário. 

  

Misericordia houve grande, e de graça estava livre; 
Pardon havia multiplicado para mim; 
Há minha alma sobrecarregada encontrado liberdade, 
No Calvário. 

  

Pela Palavra de Deus, finalmente, o meu pecado eu aprendi, 
Então eu tremia ao direito que eu tinha rejeitado, 
Até minha alma culpada implorando virou 
Para o Calvário 

  

Agora eu giv'n para Jesus ev'rything; 
Agora é de bom grado possui-lo como meu Rei; 
Agora minha alma arrebatada só pode cantar 
Do Calvário. 

  

O, o amor que desenhou o plano de salvação! 



O, a graça que trouxe para baixo para o homem! 
O, o poderoso abismo que Deus fez extensão 
No Calvário! 

  

 

 

 

73. O Salvador vence a morte (João 19: 

31-20: 10) 

Então os judeus, porque era o dia da preparação, de modo que os 

corpos não ficassem na cruz no sábado (para que o sábado era 

um dia de alta), pediram a Pilatos que suas pernas fossem 

quebradas, e que eles possam ser tomadas distância. Então os 

soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro 

que como ele fora crucificado; Mas, vindo a Jesus, vendo que já 

estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados 

lhe furou o lado com uma lança, e imediatamente sangue e água 

saiu. E aquele que o viu testificou, eo seu testemunho é 

verdadeiro; e ele sabe que ele está dizendo a verdade, para que 

também vós creiais. Por estas coisas aconteceu para cumprir a 

Escritura, "Não é um osso dele será quebrado." E outra vez a 

Escritura diz: "Hão-de olhar para Aquele que 

trespassaram». Depois destas coisas, José de Arimatéia, que era 

discípulo de Jesus, mas um segredo, por medo dos judeus, rogou 

a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus; e Pilatos 

permissão. Então, ele veio e tirou Seu corpo. Nicodemos, que 

tinha chegado primeiro a Ele, de noite, também veio, trazendo 

uma mistura de mirra e aloés, cerca de cem libras. Então, eles 

tiraram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho com 

as especiarias, como é o costume de sepultamento dos 

judeus. Agora, no lugar onde Ele foi crucificado havia um jardim, 

e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém tinha ainda sido 

sepultado.Por isso por causa do dia da Preparação dos judeus, 

uma vez que o túmulo estava perto, puseram a Jesus. Ora, no 

primeiro dia da semana, Maria Madalena foi cedo para o túmulo, 

enquanto ainda estava escuro, e viu a pedra já retirado do 

túmulo. Então, ela correu e foi ter com Simão Pedro e ao outro 

discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: «Levaram o Senhor 

do sepulcro, e não sabemos onde o puseram." Então Pedro eo 

outro discípulo saíram, e eles estavam indo para o túmulo. Os dois 

foram correndo juntos; mas o outro discípulo correu à frente mais 

rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro; e, 

abaixando-se, viu os panos de linho ali; mas ele não ir E assim 



Simão Pedro também veio, o seguia, e entrou no túmulo.; e viu os 

panos de linho ali, ea toalha de rosto que tinha sido sobre a sua 

cabeça, não estava com os panos de linho, mas enrolado num 

lugar à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao 

sepulcro, em seguida, também entrou, e viu e creu. Porque ainda 

não entendiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse 

dos mortos.Então os discípulos partiram novamente para suas 
próprias casas. (19: 31-20: 10) 

Uma certeza indiscutível da vida é que um dia vai acabar. "O homem, que é nascido de 

mulher", lamentou Job, "é de curta duração e cheia de turbulência Como uma flor que ele 

vem e cernelha foge também como a sombra e não permanece.." (Jó 14: 1-2 ). À medida 

que a mulher sábia de Tekoa expressou ao rei Davi: "Nós certamente morrerá e são como 

água derramada no chão, que não se podem ajuntar de novo" (2 Sam. 14:14). "O que o 

homem pode viver e não veja a morte?" perguntou retoricamente o salmista (Sl. 

89:48). Assim como há um tempo para nascer, assim também há um tempo para morrer 

(Eclesiastes 3: 2.). No Salmo 90 Moses observou a brevidade da vida do homem: "Como 

para os dias de nossa vida, eles contêm 70 anos, ou se, devido a força, 80 anos, mas o seu 

orgulho, mas é trabalho e tristeza, pois em breve ele se foi e nós voamos "(v. 10). Isaías 

(Is. 40: 6-8), Tiago (Tiago 1:10), e Pedro (1 Pedro 1: 24-25) usou a grama que tão 

rapidamente murcha para ilustrar a natureza efêmera da vida humana. Tiago lembrou 

homens arrogantes que eles "são apenas um vapor que aparece por um pouco, e depois se 

desvanece" (Tiago 4:14). 

Morte lança sua longa sombra (cf. Sl. 23: 4) sobre todos os aspectos da existência do 

homem. Ele termina seus sonhos, zomba de suas esperanças, e enche de pavor. As 

pessoas têm procurado desesperAdãoente, mas sem sucesso, ao longo dos séculos para 

escapar da morte. Uma das mais recentes tentativas de alta tecnologia para enganar a 

morte é criogenia. Segundo a Fundação Alcor Vida Extension, de Scottsdale, Arizona, 

um dos seus principais praticantes, criogenia é "uma tecnologia de suporte de vida 

especulativa que procura preservar a vida humana em um estado que será viável e tratável 

pela medicina futuro" (www.alcor. org, acessado em 3 de Outubro de 2007). O 

procedimento envolve o uso de frio extremo para preservar o corpo (ou às vezes apenas 

a cabeça eo cérebro). Desde a primeira pessoa foi criopreservadas em 1967, mais de cem 

pessoas foram submetidas ao procedimento (incluindo baseball Hall da Famer Ted 

Williams), e mais de mil outros fizeram acordos para fazê-lo depois que morrem 

(www.alcor.org/ AboutCryonics / index.html; acessado em 3 de Outubro de 2007). 

Mas ninguém pode enganar permanentemente morte; ele sempre vai ganhar no 

final. Salomão escreveu que "Nenhum homem tem autoridade ... sobre o dia da morte" 

(Eclesiastes 8: 8.), Enquanto Hebreus 9:27 diz que "aos homens está ordenado morrerem 

uma só vez e depois disso o juízo." A universalidade da morte decorre da universalidade 

do pecado. "Por um homem veio a morte", escreveu Paulo, porque "todos morrem em 

Adão" (1 Cor. 15: 21-22). Foi através de Adão que "entrou o pecado no mundo, e pelo 

pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram" 

(Rom 5:12; cf. Ez. 18: 4,20; Rom.6.: 23). 

(1 Cor. 15:26) A Bíblia imagens morte como um inimigo, e como tal, é muito temido; Job 

18:14 imagens morte metaforicamente como o "rei dos terrores." "Meu coração está em 

angústia dentro de mim", Davi gritou, "e os terrores da morte caíram sobre mim" (Sl. 55: 

4). O autor de Hebreus escreveu sobre "aqueles que, com medo da morte, estavam sujeitos 



à escravidão por toda a vida" (Hb. 2:15). Esse medo leva as pessoas a procurar alívio no 

materialismo (Lucas 12: 16-20), o hedonismo (Is 22:13; 1 Cor 15:32..) E falsa religião 

(Gen. 3: 4). 

Mas a boa notícia do evangelho é que Jesus Cristo venceu a morte. Em João 8:51 Ele 

declarou: "Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, 

nunca verá a morte." Ele confortou Marta, em luto pela perda de seu irmão Lázaro, com 

a promessa: "Eu sou a ressurreição ea vida; quem crê em mim viverá ainda que morra, e 

todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá" (11: 25-26). Ele descreveu a si mesmo 

como "o pão que desce do céu, para que se possa comer dele e não morrer" (6:50), e 

afirmou: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer deste pão, viverá 

eternamente "(v. 51). Jesus prometeu aos discípulos: "Porque eu vivo, vós também 

vivereis" (14:19). Paulo lembrou a Timóteo que "o nosso Salvador Jesus Cristo ... aboliu 

a morte e trouxe vida e imortalidade à luz através do evangelho" (2 Tim. 1:10). O escritor 

de Hebreus insistiu que é somente através da fé em Jesus Cristo, para que as pessoas 

possam se libertar do medo da morte: "Portanto, uma vez que os filhos participam da 

carne e do sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que 

através da morte Ele pode tornar impotente aquele que tinha o poder da morte, isto é, o 

diabo, e pode libertar aqueles que, com medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por 

toda a vida "(Heb. 2: 14-15). Porque Cristo entregou-los da morte, os crentes podem dizer 

triunfante com Paulo "," Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu 

aguilhão? " O aguilhão da morte é o pecado, ea força do pecado é a lei, mas, graças a 

Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo "(1 Cor 15: 55-

57.). Ao morrer, o Senhor Jesus Cristo destruiu a morte. Ele retirou seu aguilhão, 

conquistou seu terror, e transformou-o em um amigo que inaugura aqueles que o amam 

em Sua presença. Ao longo de sua vida, Jesus realizou inúmeros milagres que 

manifestaram seu poder divino (21:25). Ele curou os enfermos, expulsai os demônios, e 

ressuscitou os mortos. Mas nada revela mais claramente a grandeza do Seu poder de sua 

própria ressurreição. Que flui para fora dessa narrativa simples são três manifestações do 

poder de Cristo sobre a morte, cada um dos quais também cumprem profecias 

específicas. Seu poder foi revelado em Sua morte, Seu sepultamento, e Sua ressurreição. 

Poder de Cristo sobre a morte foi manifestado em sua 

morte 

Então os judeus, porque era o dia da preparação, de modo que os 

corpos não ficassem na cruz no sábado (para que o sábado era 

um dia de alta), pediram a Pilatos que suas pernas fossem 

quebradas, e que eles possam ser tomadas distância. Então os 

soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro 

que como ele fora crucificado; Mas, vindo a Jesus, vendo que já 

estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados 

lhe furou o lado com uma lança, e imediatamente sangue e água 

saiu. E aquele que o viu testificou, eo seu testemunho é 

verdadeiro; e ele sabe que ele está dizendo a verdade, para que 

também vós creiais. Por estas coisas aconteceu para cumprir a 

Escritura, "Não é um osso dele será quebrado." E outra vez a 

Escritura diz: "Hão-de olhar para Aquele que 

trespassaram». (19: 31-37) 



Um dos aspectos mais inquietantes da morte é o elemento surpresa. Morte 

freqüentemente vem de repente e inesperAdãoente, deixando palavras não ditas, planeja 

inacabados, sonhos a realizar, e espera por cumprir. 

Esse não foi o caso com Jesus, no entanto. A morte não pode surpreender, porque ele 

controla. Em 10: 17-18 Ele declarou: "Eu dou a minha vida para que eu possa levá-la 

novamente Ninguém ma tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo tenho autoridade 

para a dar,.. e eu tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai 

". A seção anterior do evangelho de João fechado com Cristo dando voluntário Sua vida 

como tinha dito que faria. Tendo completado a obra da redenção, Jesus clamou: "Está 

consumado!" e, depois de fazer isso ", ele abaixou a cabeça e entregou o espírito" 

(19:30).Morte já havia tentado, sem sucesso, levar sua vida em muitas ocasiões (por 

exemplo, 5: 16-18; 7: 1; 08:37, 40,59; 10:31; 11:53; 02:16 Matt, Lucas 4:28. -30), mas 

ele não morreria até o momento preciso solicitado no plano pré-determinado de Deus. Sua 

não foi a morte de uma vítima; foi a morte de um vencedor. 

Como observado no capítulo anterior deste volume, Jesus morreu muito antes do que era 

normal para as vítimas da crucificação. Ele foi crucificado na terceira hora, ou 09h00 

(Marcos 15:25) e morreu na hora nona, ou 15:12 (v. 34). Assim, Jesus estava na cruz para 

apenas cerca de seis horas. A maioria das pessoas que foram crucificados permaneceu por 

dois ou três dias; ambos os ladrões crucificados ao lado de Jesus, por exemplo, ainda 

estavam vivos após Morreu (19:32). Assim, quando José de Arimatéia pediu a Pilatos o 

corpo de Jesus, o governador "perguntei se ele estava morto por esta altura, e chamando 

o centurião [o comandante do pelotão de execução], ele questionou-o sobre se ele já 

estava morto" ( Marcos 15:44). Foi só depois de "se certificado pelo centurião, [que] deu 

o corpo a José" (v. 45). A razão pela qual o Senhor morreu tão cedo é que Ele deu Sua 

vida para a morte quando Ele quis fazê-lo. 

Em um ato de flagrante, a hipocrisia nauseante, os judeus, porque era o dia da 

preparação, de modo que os corpos não ficassem na cruz no sábado (para que o 

sábado era um dia de alta), pediram a Pilatos que suas pernas pode ser . quebrado, 

e que eles podem ser levados Estava ficando no final da tarde no dia da 

preparação (para o sábado, ou seja, sexta-feira). Eles estavam preocupados que os 

corpos de Jesus e os dois ladrões não permanecer na cruz no sábado, que começou no 

pôr do sol. Os romanos geralmente deixado os corpos dos indivíduos crucificados a 

apodrecer, ou ser comido por limpeza pássaros ou animais. Isso especial sábado era um 

dia de alta (porque era o sábado da semana da Páscoa), aumentando a preocupação dos 

líderes judeus, que, evidentemente, resultou de Deuteronômio 21: 22-23. Para deixar os 

corpos expostos nas cruzes que, em suas mentes, contaminam a terra. Nada ilustra mais 

claramente a hipocrisia extrema a que seu legalismo perniciosa os tinha conduzido. Eles 

eram zelosos para observar as minúcias da lei e, ao mesmo tempo matar Aquele que tanto 

o autor e a cumpriu; eles foram escrupulosamente preocupado que a terra não se 

contaminarem, mas eram despreocupados com a sua própria contaminação de assassinar 

o Filho de Deus. 

Quebrar as pernas de pessoas crucificadas (um procedimento conhecido 

como crurifragium ) foi feito quando havia uma razão para apressar a morte de uma 

pessoa crucificada. Envolveu quebrando as pernas da vítima com um martelo de 

ferro. Esse procedimento horrível apressou a morte, em parte, do choque e perda de 

sangue adicional, mas o mais importante, trazendo em asfixia. As vítimas já não podia 



usar as pernas para ajudar a levantar-se para cima para respirar, por isso, quando a força 

de seus braços cederam, eles sufocada. 

Depois de Pilatos concedeu o pedido dos judeus, os soldados vieram e quebraram as 

pernas ao primeiro e ao outro que como ele fora crucificado; Mas, vindo a Jesus, 

vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas só para ter certeza de 

que Ele estava morto, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e 

imediatamente sangue e água saiu. Os soldados eram especialistas em determinar a 

morte; era parte de seu trabalho. Eles não tinham nada a ganhar mentindo sobre a morte 

de Jesus. Seu testemunho, e que de seu comandante (Marcos 15: 44-45), é a prova 

irrefutável de que Jesus era de fato morto. Ele não fez, como alguns céticos que negam a 

ressurreição manter, apenas entrar em coma e depois revive na frieza do túmulo. (Veja a 

discussão de falsas teorias da ressurreição no capítulo 33 do presente volume.) 

Ao desistir de sua vida quando ele fez, nosso Senhor garantiu que os soldados cumpriu a 

profecia De acordo com Êxodo 12:46 e Números 09:12, nenhum osso do cordeiro da 

Páscoa era para ser quebrado.Jesus foi o perfeito cumprimento do cordeiro pascal, e como 

tal não poderia ter qualquer dos seus ossos quebrados. Além desse quadro é a profecia do 

Salmo 34:20 explícito: "Ele mantém todos os seus ossos, nenhum deles está quebrado", 

ao que João se refere, quando escreveu: Por estas coisas aconteceu para cumprir a 

Escritura, "Não é um dos Seus ossos será quebrado. " 

Sua morte precoce também o levou a ser perfurado para ter certeza de que estava 

morto. Esse ato incomum de perfurar o lado de Jesus foi essencial para cumprir a 

profecia; como novamente outra Escritura diz: "Hão-de olhar para Aquele que 

trespassaram". O apóstolo citado Zacarias 12:10, onde Deus declarou: 

Eu derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de graça 

e de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem traspassaram; e eles vão chorar por 

ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por Ele como o 

choro amargo ao longo de um primogênito. 

Que Deus disse que "eles olharão para mim, a quem traspassaram" afirma que Jesus era Deus 

encarnado. O cumprimento final desta profecia será na segunda vinda de Cristo, quando o 

remanescente arrependido de Israel se lamentarão sobre rejeitar e matar seu Rei (cf. Ap 1: 7). 

A explicação fisiológica do sangue e água tem sido muito discutido. Pode ser que o 

coração do Senhor, literalmente, explodiu a partir da agonia mental tremenda e sofrimento 

associado com a Sua obra de dar pecado e abandono daquele do Pai. Em qualquer caso, 

relato de testemunha ocular de João como um que tenha visto e testemunhou, 

e cujo testemunho é verdadeiro; e que sabe que ele está dizendo a verdade, enfatiza 

que Jesus era inquestionavelmente morto. O relato de João não é boato, fábula, ou lenda, 

mas sim um registro histórico sóbrio de acontecimentos reais. Seu propósito em se 

relacionar cumprimento preciso de Jesus da profecia em Sua morte foi por isso que seus 

leitores também podem acreditar que "Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, 

crendo [eles], tenhais vida em seu nome" (20:31 ). Cristo claramente controlado sua 

própria morte para cumprir as Escrituras. 



Poder de Cristo sobre a morte foi manifestado em seu 

enterro 

Depois destas coisas, José de Arimatéia, que era discípulo de 

Jesus, mas um segredo, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que 

lhe permitisse tirar o corpo de Jesus; e Pilatos permissão. Então, 

ele veio e tirou Seu corpo. Nicodemos, que tinha chegado primeiro 

a Ele, de noite, também veio, trazendo uma mistura de mirra e 

aloés, cerca de cem libras. Então, eles tiraram o corpo de Jesus e 

envolveram-no em panos de linho com as especiarias, como é o 

costume de sepultamento dos judeus. Agora, no lugar onde Ele foi 

crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em 

que ninguém tinha ainda sido sepultado. Por isso por causa do dia 

da Preparação dos judeus, uma vez que o túmulo estava perto, 
puseram a Jesus. (19: 38-42) 

Jesus não só exibiu o seu divino poder sobre a morte, controlando os detalhes da sua 

morte, mas ainda mais notável, ele também controlava as circunstâncias de seu enterro 

depois que ele foi morto. Como foi o caso com a Sua morte, por isso Jesus tanto revelou 

a Sua divindade, e cumpriu a profecia bíblica em Isaías 53: 9, o profeta escreveu que 

embora "o túmulo do Messias foi atribuído com homens ímpios, mas Ele estava com um 

homem rico na sua morte . " Os romanos normalmente se recusou a permitir que os 

executados por sedição para ser enterrado, deixando-os com os urubus e catadores como 

a indignidade final. Os judeus não se recusou enterro a ninguém, mas enterrados 

criminosos em um local separado, fora de Jerusalém. 

Mas, mesmo se Ele escapou de ser enterrado com criminosos comuns, como foi Jesus 

para ser enterrado com um homem rico? Ele não veio de uma família rica, nem poderia 

qualquer um dos apóstolos ser considerados homens ricos. A resposta é que Jesus, "tendo 

sido condenado à morte na carne, mas vivificado no espírito" (1 Pedro 3:18), mudou-se 

para o coração de um homem rico, José, de Arimatéia(o local de Arimatéia é 

desconhecido, alguns identificam com Ramathaim-Zofim, o local de nascimento de 

Samuel [1 1 Sam: 1.]). José aparece em todos os quatro Evangelhos, mas apenas nas 

contas do sepultamento de Jesus. Ele era rico (Mat. 27:57), um proeminente membro do 

Sinédrio (Marcos 15:43), que não havia concordado com a sua decisão de condenar Jesus 

(Lucas 23:51). José era um homem bom e justo (Lucas 23:50), que estava esperando para 

o reino de Deus (Marcos 15:43). Ele era um discípulo de Jesus (Mt 27:57.), Apesar de um 

segredo, por medo dos judeus. O apóstolo João geralmente tomou uma visão sombria 

de discípulos secretos (cf. 12: 42-43). No entanto, ele apresentou José em uma luz 

positiva, tendo em vista sua ação corajosa em pedir a Pilatos que lhe permitisse tirar o 

corpo de Jesus. José tinha exibido pecaminosa, o medo covarde de perder seu prestígio, 

poder e posição, enquanto o Senhor estava vivo. Mas agora ele se expôs ao perigo ainda 

maior do que ele tentou evitar por se aproximar Pilatos (que até agora tinha tido o seu 

preenchimento dos líderes judeus) e pedindo para o corpo de um homem que tinha sido 

executado como um rei rival ao imperador . Do além-túmulo, no entanto, o Senhor moveu 

no coração de José para agilizar Seu sepultamento. Após a primeira certificando-se de 

Jesus estava realmente morto (Marcos 15: 44-45), Pilatos permissão para José que 

levasse seu corpo tendo recebido a aprovação do governador, José imediatamente veio e 

tirou de Cristo corpo e rapidamente começou a se preparar para o sepultamento. Neste 

José foi assistido por Nicodemos,outro membro do Sinédrio , que, como nota de rodapé 



de João indica, tinha o primeiro a chegar a Cristo por noite (3: 1-21). Apesar de terem 

mantido a sua fidelidade a Ele segredo enquanto Jesus estava vivo, José e Nicodemos 

corajosamente enfrentaram a ira do resto do Sinédrio para enterrar seu corpo. Nicodemos 

trouxe uma mistura de mirra e aloés, cerca de cem libras (cerca de £ 65 por padrões 

modernos). Essa quantidade de especiarias teria sido usado para ungir o corpo de um rei, 

ou um rico, pessoa de destaque. A mirra era, uma resina perfumada gummy, que em 

forma de pó era muitas vezes misturado com aloés, um pó aromático feito de 

sândalo. José e Nicodemos tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de 

linho com as especiarias, como é o costume de sepultamento dos judeus. Ao contrário 

dos egípcios, os judeus não embalsamar os seus mortos; eles usaram especiarias 

aromáticas para abafar o cheiro de putrefação por tanto tempo quanto possível. As 

especiarias provavelmente eram salpicados ao longo de todo o comprimento das tiras de 

pano que foram enrolados no corpo do Senhor. Mais especiarias foram então embalado 

em torno e sob seu corpo, uma vez que foi colocado no túmulo. Deve-se notar que nem 

José ou Nicodemus ou as mulheres (Lucas 23: 55-24: 1) estavam esperando Jesus 

ressuscitar dentre os mortos. Se tivessem acreditado Suas previsões repetiu que iria fazê-

lo (2:19; Matt 16:21; 17:23; 20:19; Lucas 24: 6-7.), Eles não se preocuparam em preparar 

o seu corpo tão completamente para o enterro. 

Apenas João relata que no lugar onde Ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim 

um sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto. Mateus revela que o 

túmulo estava próprio túmulo de José (Mat. 27:60). Com o sábado, quando todo o 

trabalho teria de cessar-quase sobre eles, a proximidade do túmulo foi providencial. Por 

isso porque ... o dia da Preparação dos judeus (sexta-feira) foi quase no fim, e uma 

vez que o túmulo estava perto, puseram Jesus lá. Como era comumente feito, o túmulo 

de José tinha sido esculpido em rocha, e foi selado rolando uma grande pedra em frente 

à entrada (Mat. 27:60). 

José e Nicodemos foram motivadas pela necessidade de concluir o seu trabalho antes do 

sábado começou. Mas havia uma razão mais importante que o Senhor precisava ser 

enterrado antes do pôr do sol. Em Mateus 12:40 Jesus havia predito, "Pois assim como 

Jonas esteve três dias e três noites no ventre do monstro marinho, assim será também o 

Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra." Os judeus contados 

qualquer parte de um dia como constituindo um dia (cf. 1 Reis 12:.. 5 com v 12; Est 4:16 

com 5: 1). Jesus precisava ser enterrado enquanto ele ainda era sexta-feira, para que 

pudesse estar no túmulo durante três dias (parte desta sexta-feira à tarde, sábado e parte 

do domingo de manhã). Em seu enterro, assim como a Sua morte, Jesus orquestrada todos 

os detalhes para realizar o propósito já revelada de Deus. 

Poder de Cristo sobre a morte foi manifestado na Sua 

Ressurreição 

Ora, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi cedo para o 

túmulo, enquanto ainda estava escuro, e viu a pedra já retirado 

do túmulo. Então, ela correu e foi ter com Simão Pedro e ao outro 

discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: «Levaram o Senhor 

do sepulcro, e não sabemos onde o puseram." Então Pedro eo 

outro discípulo saíram, e eles estavam indo para o túmulo. Os dois 

foram correndo juntos; mas o outro discípulo correu à frente mais 

rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro; e, 



abaixando-se, viu os panos de linho ali; mas ele não ir E assim 

Simão Pedro também veio, o seguia, e entrou no túmulo.; e viu os 

panos de linho ali, ea toalha de rosto que tinha sido sobre a sua 

cabeça, não estava com os panos de linho, mas enrolado num 

lugar à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao 

sepulcro, em seguida, também entrou, e viu e creu. Porque ainda 

não entendiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse 

dos mortos. Então os discípulos partiram novamente para suas 
próprias casas. (20: 1-10) 

A manifestação definitiva do poder de Cristo sobre a morte, e, portanto, a prova de sua 

divindade era a Sua ressurreição. É, também, foi o cumprimento da profecia do Antigo 

Testamento Falando profeticamente do Messias, Davi escreveu: "Você não vai a minha 

alma no Seol, nem permitirás que o teu Santo veja corrupção." (Sl 16:10; cf. Atos 2: 25-

28; 13:35). 

O primeiro dia da semana, domingo, para sempre depois de ser os crentes dia reservado 

para comemorar a ressurreição maravilhosa de seu Senhor (At. 20: 7; 1 Cor 16: 2). Ele se 

tornou conhecido como o Dia do Senhor (Ap 1:10), e nessa primeira manhã do dia do 

Senhor, Maria Madalena chegou cedo ao túmulo. Os recordes Evangelhos Sinópticos 

várias mulheres que foram ao sepulcro naquela manhã (Matt 28.: 1; Marcos 16: 1; Lucas 

24: 1,10). João menciona apenas Maria, e diz que ela veio quando ainda estava 

escuro, em contraste com os outros que chegaram depois do nascer do sol (Marcos 16: 

2).As mulheres definir evidentemente juntos, mas Maria passou à frente dos outros e 

chegou primeiro ao sepulcro. Encontrar a pedra já retirado do túmulo, ela temia o 

pior. Sem dúvida, assumindo que ladrões haviam invadido o túmulo e roubado o corpo 

do Senhor, ela correu e foi ter com Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus 

amava, e disse-lhes: "Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. 

" Assim Maria, correndo para encontrar Pedro e João, não estava presente no túmulo 

quando os anjos apareceram aos outros e anunciou a ressurreição de Cristo (Mat. 28: 5-

7; Marcos 16: 5-7; Lucas 24: 4-7). Ela então voltou sozinho para o túmulo, viu os anjos, 

e se encontrou com o Senhor ressuscitado (ver a exposição de 20: 11-18, no capítulo 33 

do presente volume). 

Apesar de serem inicialmente cético dos relatórios das outras mulheres do túmulo vazio 

(Lucas 24:11) Maria e, eventualmente, Pedro eo outro discípulo (João, que, 

caracteristicamente, não revelou o nome próprio) foi ... para o túmulo. Os dois 

começaram fora correndo juntos, mas . o outro discípulo correu mais rápido à frente 

do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro João parado do lado de fora, e, 

abaixando-se, viu os panos de linho ali; mas ele não entrou. O medo, ou do 

desconhecido, ou que algo terrível tinha acontecido com o corpo do Senhor, como Maria 

temido, o impediu de entrar. Simão Pedro, no entanto, não tinha tais temores. Impetuoso 

como sempre, ele veio, na sequência de João, e prontamente entrou no túmulo. 

O que ele viu foi surpreendente. Jesus 'corpo estava longe de ser visto, mas os panos de 

linho em que Ele havia sido enterrado estavam ali. Ao contrário de Lázaro, que precisou 

de ajuda para sair de seus graves roupas depois de sua ressurreição (11:44), o corpo de 

Jesus ressurreição glorificado simplesmente passou pelas panos de linho, uma vez que 

em breve iria passar por uma parede para entrar em uma sala trancada (20:19, 

26). Mesmo o facecloth que tinha sido na cabeça, foi não estava com os panos de 

linho, mas enrolado num lugar à parte. Isso aparentemente menor detalhe mostra que 



o túmulo foi deixado em um estado ordenado arrumado. Em contraste, os ladrões de 

túmulos dificilmente teria tido tempo para enrolar a toalha de rosto, e na sua pressa eles 

teriam dispersado as roupas graves em todo o túmulo. O mais provável, ainda assim, eles 

não teriam removido-los a todos, uma vez que teria sido mais fácil para transportar o 

corpo se ele ainda estivesse envolvido. Nem os ladrões provavelmente não deixaram os 

invólucros, contendo especiarias caros, por trás. A presença das roupas graves também 

mostra que a história os líderes judeus inventada, que os discípulos roubaram o corpo de 

Cristo (Mat. 28: 11-15), é falsa. Se tivessem roubado o corpo, por que os discípulos 

desonrar-lo arrancando as roupas da sepultura e especiarias que cobriam-lo? 

João , em seguida, também entrou no sepulcro, e viu e creu que Jesus tinha realmente 

ressuscitado. A tumba vazia, as roupas da sepultura não perturbadas, eo facecloth 

perfeitamente enrolado foram suficientes para João-mesmo que ele e Pedro não entendeu 

a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos (cf. Sl. 16:10). Se Pedro 

também acreditava neste momento não está claro, no entanto Lucas 24:12 pode sugerir 

que ele não o fez (a frase "maravilhado com o que tinha acontecido" [ NVI ] também 

poderia ser traduzido, "perguntando o que tinha acontecido"). Seja na crença ou 

perplexidade, os discípulos partiram novamente para suas próprias casas. 

O palco estava montado para as aparições do Senhor ressuscitado, o que apagará todos os 

dúvida se a ressurreição tinha acontecido. É a primeira dessas aparições, a Maria 

Madalena, que a narrativa de João vira-se agora. 

 

74. O Cristo Ressuscitado (João 20: 11-31) 

Maria, porém, estava em pé do lado de fora do túmulo chorando; e 

assim, enquanto ela chorava, ela inclinou-se e olhou para dentro 

do túmulo; e viu dois anjos vestidos de branco sentados, um à 

cabeceira e outro aos pés, onde o corpo de Jesus tinha sido 

deitado. E eles disseram-lhe: "Mulher, por que choras?" Ela 

disse-lhes: "Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o 

puseram." Quando ela disse isso, ela se virou e viu Jesus, de pé, e 

não sabia que era Jesus. Jesus disse-lhe: "Mulher, por que 

choras? A quem procuras?" Julgando que fosse o jardineiro, ela 

disse-lhe: "Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o 

levarei." Jesus lhe disse: "Maria!" Ela virou-se e disse-lhe em 

hebraico: "Raboni!" (O que significa, Professor). Jesus disse-lhe: 

"Pare agarrado a mim, pois eu ainda não subi para o Pai; '. Subo 

para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus", mas vai a 

meus irmãos e diz-lhes: " Maria Madalena foi, anunciando aos 

discípulos: "Eu vi o Senhor", e que Ele tinha dito essas coisas para 

ela. Então, quando já era noite, naquele dia, o primeiro dia da 

semana, e quando as portas foram fechadas onde os discípulos, 

com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-

lhes: «A paz esteja convosco . " E, havendo dito isto, mostrou-lhes 

as duas mãos eo lado. Os discípulos, em seguida, se alegraram 

por verem o Senhor. Então Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja 

convosco; assim como o Pai me enviou, eu também vos envio". E, 



havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o 

Espírito Santo a quem perdoardes os pecados, ser seus pecados 

foram perdoados;. Se você reter os pecados, ser-lhes, foram 

mantidos. " Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava 

com eles quando veio Jesus. Então os outros discípulos estavam 

dizendo-lhe: "Vimos o Senhor!" Mas ele lhes disse: "Se eu não vir 

nas suas mãos a marca dos pregos, e não meter o dedo no lugar 

dos cravos, e coloquei minha mão no seu lado, não 

acreditarei". Após oito dias Seus discípulos estavam novamente 

dentro, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, 

pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco". Depois 

disse a Tomé: "Põe aqui com o dedo, e vê as minhas mãos; e chega 

a tua mão e põe-na no Meu lado;. E não sejas incrédulo, mas 

crente" Tomé respondeu, e disse-lhe: "Meu Senhor e meu 

Deus!"Jesus disse-lhe: "Porque me viste, você acredita? Bem-

aventurados os que não viram e creram." Portanto, muitos outros 

sinais de Jesus também realizada na presença dos discípulos, que 

não estão escritos neste livro; mas estes foram escritos para que 

creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus; e para que, crendo, 
tenhais vida em seu nome. (20: 11-31) 

A ressurreição do Senhor Jesus Cristo era a afirmação divina de Sua expiação realizada 

na cruz. Quando Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele declarou que foi propiciado 

pelo sacrifício de Jesus, e tinha o aceitou como pagamento integral pelos pecados de Seu 

povo, satisfazendo completamente as demandas de sua santa justiça. Jesus era, Paulo 

escreveu: "entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para nossa 

justificação" (Rom. 4:25). A ressurreição também demonstrou que, onde o pecado é 

expiado, a morte é conquistado e vida eterna é dada. 

É impossível acreditar no Jesus da Bíblia sem acreditar que Ele ressuscitou corporalmente 

dentre os mortos. Para rejeitar a Sua ressurreição é inventar um outro Jesus, um pseudo-

Cristo da imaginação descrente (2 Cor. 11: 4). É para chamar Deus de mentiroso, 

recusando-se a acreditar que o seu testemunho a respeito de Jesus ", que foi declarado 

Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos" (Rom. 1: 4). Aqueles que 

rejeitam a ressurreição do Senhor Jesus Cristo permanecem fora da esfera da salvação, 

pois, como Paulo escreveu em Romanos 10: 9, ela só é "Se você confessar com a sua boca 

que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, [que] 

você será salvo. " 

O próprio Jesus ofereceu Sua ressurreição tão convincente, prova irrefutável de que suas 

alegações de divindade eram verdadeiras. Confrontado por 

alguns dos escribas e fariseus [que] lhe disse: "Mestre, queremos ver um sinal de 

você." [Jesus] respondeu, e disse-lhes: "Uma geração má e adúltera pede um sinal, e ainda 

nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, pois, assim como Jonas esteve 

três dias e três noites no ventre do monstro do mar, assim será também o Filho do Homem 

estará três dias e três noites no seio da terra. " (Mateus 12: 38-40.) 

Em outra ocasião, 



Os judeus ... disse-lhe: "Que sinal Você nos mostra como a sua autoridade para fazer essas 

coisas? [Sua purificação do templo]" Jesus lhes respondeu: "Destruí este templo, e em 

três dias eu o levantarei . "Os judeus, em seguida, disse: "Demorou 46 anos para construir 

este templo, e tu o levantarás em três dias?" Mas ele falava do templo do seu corpo. Então, 

quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que Ele 

disse isso; e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. (João 2: 18-22) 

Portanto, para negar a ressurreição de Cristo é fazer dele um mentiroso. 

Além disso, uma vez que a ressurreição é essencial para o evangelho e salvação cristã, 

negando que Cristo ressuscitou dos mortos presta qualquer crença professada nEle sem 

sentido e absurdo. Para o Corinthians, que está sendo seduzida pelas mentiras malditos 

de-negando ressurreição falsos mestres, Paulo escreveu: 

Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã a vossa fé também é vã .... Porque, se os 

mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou; E, se Cristo não ressuscitou, a 

vossa fé é inútil; você ainda estais nos vossos pecados. Em seguida, também os que 

dormiram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só nesta vida, somos 

de todos os homens os mais dignos de lástima. (1 Cor. 15: 14,16-19) 

Para negar a ressurreição é também a voar em face da evidência histórica esmagadora que 

o afirma. Os fatos incontestáveis são que Jesus morreu, foi sepultado, e três dias depois 

Seu túmulo foi encontrado vazio porque Ele estava vivo. A única interpretação plausível 

do registro histórico é que Jesus ressuscitou dos mortos, como afirma a Bíblia. No 

entanto, ao longo da história tem havido céticos, representando "doutrinas de demônios" 

(1 Tim. 4: 1), que se negavam a ressurreição. A questão não é a falta de provas, mas 

obstinada incredulidade impulsionado pelo amor ao pecado. As pessoas não estão 

dispostos a aceitar a consequência inevitável da ressurreição; ou seja, que Cristo é Deus, 

o Deus da Escritura, e eles são responsáveis por toda a violação de Sua lei e na 

necessidade de Sua graça. Assim, os homens pecadores, em um esforço irracional para 

fugir a sua culpa e responsabilidade para com o Deus único e verdadeiro, inventaram 

várias teorias em uma tentativa inútil de explicar a realidade da ressurreição. 

O favorito dos racionalistas dos séculos XVIII e XIX, a teoria do desmaio argumenta que 

Jesus realmente não morreu na cruz. Em vez disso, ele entrou em um semicoma devido 

ao choque e perda de sangue.Nessa condição Ele parecia estar morto, e por isso foi 

retirado da cruz e sepultado em vida. Mais tarde, as especiarias e o frescor da tumba 

reanimá-lo. Jesus, então, deixou o túmulo, reuniu os discípulos, e eles engano supor que 

Ele ressuscitou dentre os mortos. 

Esta teoria enfrenta dificuldades insuperáveis. Em primeiro lugar, os soldados romanos 

que crucificaram Jesus foram experimentados carrascos, que sabiam quando uma pessoa 

foi morta. Eles estavam convencidos de que Jesus tinha morrido, porque eles não lhe 

quebraram as pernas (João 19:33). Seu comandante relatou a Pilatos que Jesus estava 

morto (Marcos 15: 44-45). Obviamente, o centurião teria feito certo desse fato antes de 

fazer seu relatório ao governador. Além disso, o golpe de lança para o lado de Jesus que 

trouxe sangue e água mostrou claramente que ele estava morto (veja a discussão sobre 

19:34 no capítulo anterior deste volume). 



A teoria do desmaio também não explica como Jesus, enfraquecido pela flagelação brutal 

ele recebeu e punir os efeitos de ser crucificado, poderia ter sobrevivido por três dias sem 

comida, água e cuidados médicos. Também não explica como um homem em tal estado 

de fraqueza poderia ter se libertado das roupas da sepultura em que seu corpo foi envolto 

(algo Lázaro era incapaz de fazer, João 11:44), mudou-se a pesada pedra que selou o 

túmulo, overpowered o destacamento guarda romana, e andou vários quilômetros de 

Emaús nos pés unha-perfurada. O mais importante de tudo, a teoria do desmaio não posso 

explicar como tal indivíduo meio morto, precisando desesperAdãoente de triagem, 

poderia ter persuadido os discípulos que Ele era o Senhor ressuscitado, vencedor da morte 

e sepultura. Essa teoria também blasfemar Jesus, fazendo-o em um enganador e uma 

fraude, que é de rejeitar o testemunho do Pai e da Escritura que Ele viveu uma vida sem 

pecado (Lucas 1:35; 03:22; João 8:46; 14:30 ; 15:10; 2 Cor 5:21;.. Heb 4:15; 07:26; 1 

Pedro 2:22). 

Não menos rebuscado é a teoria da alucinação. Seus defensores argumentam que os 

seguidores de Jesus, abatidos pela dor e tristeza, queria desesperAdãoente por Ele para 

ser ressuscitado que eles tinham alucinações de vê-lo vivo. Alucinações são, experiências 

individuais privados. Jesus, no entanto, apareceu a vários indivíduos e grupos em pelo 

menos dez ocasiões diferentes, incluindo mais de cinco centenas de pessoas ao mesmo 

tempo (1 Cor. 15: 6). Nem os discípulos prováveis candidatos para essas alucinações, 

uma vez que eles não estavam esperando Jesus ressuscitar dentre os mortos (João 20: 9) 

e, na verdade, zombou dos relatórios iniciais que Ele tinha (Lucas 24:11). Essa teoria 

também não consegue explicar por que, em pelo menos três ocasiões as pessoas 

supostamente ter alucinações de Jesus não o reconheceram (Lucas 24: 13-31; João 20:15; 

21: 4). Também não se pode explicar como uma alucinação poderia comer um pedaço de 

peixe (Lucas 24: 42-43), apontam um cardume de peixes (João 21: 6), ou cozinhar uma 

refeição (João 21: 9-13). E enquanto ela pretende explicar aparições da ressurreição de 

Cristo, ele não consegue explicar o túmulo vazio eo corpo desaparecido. 

Outra liberal acadêmica, Kirsopp Lake, argumentou que as mulheres erroneamente foram 

ao túmulo errado (mesmo que dois deles tinham visto Jesus ser enterrado, Marcos 

15:47). Encontrá-lo vazio, eles erroneamente do princípio de que Jesus tinha ressuscitado 

dos mortos. Mas isso significa que Pedro e João também deve ter ido ao túmulo errado. E, 

certamente, José de Arimatéia e Nicodemos, que enterrou Jesus, sabia que o túmulo que 

tinha colocado seu corpo. Obviamente os líderes judeus também sabia que o túmulo era 

o caminho certo, uma vez que havia selado e postou uma guarda romana fora dela. Por 

que alguém não simplesmente ir para o túmulo direita e produzir o corpo de Jesus? 

Ainda outros pseudoscholars argumentam que o túmulo estava vazio porque Jesus nunca 

foi enterrado nela. Em vez disso, eles postulam, Seu corpo foi descido da cruz e jogados 

em uma vala criminoso comum. Esta teoria não explica por que os Evangelhos dizem que 

Jesus foi enterrado no túmulo de José de Arimatéia, e porque a história registra nenhuma 

outra história do enterro. Nem poderiam os discípulos inventaram a história de que um 

membro do Sinédrio havia enterrado Jesus, se de fato ele não tinha; José teria prontamente 

desmentida-lo. E os discípulos, começou a proclamar que Jesus tinha ressuscitado dos 

mortos, por que quem quer que tivesse descartado Seu corpo simplesmente não recuperá-

lo? 

A negação mais antiga da ressurreição de Cristo foi inventada pelas autoridades 

judaicas. Como Mateus 28: 11-15 registros, alegaram que os discípulos roubaram o corpo 



de Jesus do túmulo. Deve notar-se em primeiro lugar que o seu pedido é uma admissão 

tácita de que o túmulo estava vazio, e que não sabia onde estava o corpo. William Lane 

Craig escreve: 

O ponto é que os judeus não respondeu à pregação da ressurreição, apontando para o 

túmulo de Jesus ou exporem o cadáver, mas se enredaram em uma série sem esperança 

de absurdos, tentando explicar seu túmulo vazio. O fato de que os inimigos do 

cristianismo se sentiu obrigado a explicar o túmulo vazio pela hipótese de roubo não só 

mostra que o túmulo era conhecido (confirmação da história do sepultamento), mas que 

estava vazia .... O fato de que a polêmica judaica nunca negou que o túmulo de Jesus 

estava vazio, mas apenas tentou explicá-la é uma evidência convincente de que o túmulo 

estava vazio, na verdade. ("A historicidade do sepulcro vazio de Jesus," 

http://www.leaderu.com/offices/billcraig/ docs / tomb2.html; acessado em 11 de outubro 

de 2007) 

Apesar de sua antiguidade, esta teoria tarifas não melhor do que as outras tentativas de 

explicar a ressurreição. Em primeiro lugar, uma vez que os discípulos não estavam 

esperando Cristo para ressuscitar dentre os mortos (João 20: 9; cf. Lucas 24: 9-11), por 

que ter falsificado sua ressurreição? Além disso, eles tinham fugido quando Jesus foi 

preso (Matt 26:56.); seu líder, Pedro, negou-Lo, e eles tinham se escondido por medo das 

autoridades judaicas (João 20:19). Para ter assumido um destacamento guarda romana e 

cometeu o grave crime de roubar um túmulo teria exigido muito mais coragem do que 

esta desmoralizada, a dúvida cheia, grupo temível possuía. É difícil ver como os 

discípulos, se eles roubaram o corpo de Jesus e fabricou a história de Sua ressurreição, 

beneficiado com isso. Para assumir teriam perseguição voluntariamente suportou e sofreu 

o martírio (como a maioria deles fez) para o que eles sabiam ser uma mentira é ridículo. 

Se os discípulos não roubar o corpo, então, talvez, alguns argumentam, os romanos, 

judeus ou ladrões de túmulos desconhecidos fez. Mas os romanos não teria tido qualquer 

motivo concebível para tirar o corpo de Cristo; Pilatos não teria corria o risco de 

antagonizar os judeus ao fazê-lo. Nem os judeus tomaram o corpo; a última coisa que 

queria era alimentar a especulação de que Jesus tinha ressuscitado dos mortos (cf. Mt 27:. 

62-66). Mas se nem os romanos ou os judeus tinham o corpo, por que eles não produzi-

lo quando os discípulos corajosamente proclamou a ressurreição nas ruas de Jerusalém, 

algumas semanas mais tarde? Como observado no capítulo anterior deste volume, ladrões 

de túmulos não teria desembrulhou o corpo, deixou os temperos valiosos para trás, ou se 

o tempo para organizar ordenAdãoente os invólucros antes de saírem. Nem eles tentaram 

arrombar um túmulo guardado por soldados romanos. 

As aparições de Cristo feitas depois que Ele ressuscitou dos mortos fornecer a prova mais 

convincente da ressurreição. Escritura registra aparências, pelo menos, dez distintos de 

Cristo entre a ressurreição ea ascensão: a Maria Madalena (João 20: 11-18), a outras 

mulheres que estavam no túmulo (Mat. 28: 8-10), a dois discípulos na estrada de Emaús 

(Lc 24: 13-32), a Pedro (Lucas 24:34), a dez dos onze apóstolos restantes, Tomé estar 

ausente (Lucas 24: 36-43; João 20: 19-25), a todos os onze apóstolos, com presente Tomé 

(João 20: 26-31), a sete dos Apóstolos, na costa do Mar da Galiléia (João 21: 1-25), a 

mais de quinhentos discípulos, provavelmente em uma montanha na Galiléia (1 Cor. 15: 

7), para Tiago (1 Cor. 15: 7), e para os apóstolos, quando ele subiu ao céu (Atos 1: 3-

11). Além disso, o Cristo ressuscitado mais tarde apareceu a Saulo de Tarso na estrada de 

Damasco (Atos 9: 1-9), e diversas ocasiões subsequentes (Atos 18: 9; 22: 17-18; 23:11). 



É importante notar que todas as aparições pós-ressurreição do Senhor fosse para os 

crentes (exceto Paulo, que ainda não era um crente quando ele lhe apareceu pela primeira 

vez). Seu método normal de alcançar o perdido não é através de realizar milagres 

espetaculares, como pessoalmente, aparecendo-lhes, mas através do testemunho da Sua 

igreja no poder do Espírito Santo (Mat. 28: 19-20; Atos 1: 8).Nem tais milagres convencer 

os descrentes de qualquer maneira. "Mas, ainda que Ele havia feito tantos sinais diante 

deles," João observou, "mas eles não estavam acreditando nele" (João 0:37). Mesmo uma 

aparência ressurreição não seria convencer os descrentes endurecidos, uma vez que 

aqueles que "não dê ouvidos a Moisés e aos Profetas, ... não ficarão convencidos ainda 

que ressuscite alguém dentre os mortos" (Lucas 16:31). 

Fora de todos aparições pós-ressurreição de Cristo, João selecionados três que dão visão 

especial para a pessoa de Jesus Cristo: a Maria Madalena, para os dez apóstolos (sem 

Tomé), e para todos os onze apóstolos (especificamente para Tomé). 

Aparência de Cristo com Maria Madalena 

Maria, porém, estava em pé do lado de fora do túmulo chorando; e 

assim, enquanto ela chorava, ela inclinou-se e olhou para dentro 

do túmulo; e viu dois anjos vestidos de branco sentados, um à 

cabeceira e outro aos pés, onde o corpo de Jesus tinha sido 

deitado. E eles disseram-lhe: "Mulher, por que choras?" Ela 

disse-lhes: "Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o 

puseram." Quando ela disse isso, ela se virou e viu Jesus, de pé, e 

não sabia que era Jesus. Jesus disse-lhe: "Mulher, por que 

choras? A quem procuras?" Julgando que fosse o jardineiro, ela 

disse-lhe: "Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o 

levarei." Jesus lhe disse: "Maria!" Ela virou-se e disse-lhe em 

hebraico: "Raboni!" (O que significa, Professor). Jesus disse-lhe: 

"Pare agarrado a mim, pois eu ainda não subi para o Pai; '. Subo 

para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus", mas vai a 

meus irmãos e diz-lhes: " Maria Madalena foi, anunciando aos 

discípulos: "Eu vi o Senhor", e que Ele tinha dito essas coisas para 
ela. (20: 11-18) 

A aparência do Senhor a Maria, a mulher da aldeia de Magdala, na margem ocidental do 

Mar da Galiléia, perto de Tiberias, simboliza o Seu amor especial e fidelidade a todos os 

crentes, não importa quão aparentemente insignificante que possa ser. Maria não era uma 

figura proeminente nos relatos evangélicos; antes da crucificação, ela apareceu apenas 

como um nome na lista de mulheres que viajavam com Jesus e os apóstolos (Lucas 8: 

2). Contudo, o Senhor escolheu para aparecer em primeiro lugar para ela, uma mulher, 

como havia declarado em primeiro lugar o messianismo à mulher no poço (João 4: 28-

29). 

Depois de Pedro e João esquerda (20:10), Maria retornou e estava do lado de fora do 

túmulo. Como observado na discussão de 20: 1 no capítulo anterior deste volume, Maria 

aparentemente havia chegado ao túmulo antes que as outras mulheres. Vendo que a pedra 

tinha sido removida, ela temia que os ladrões de túmulos tinha quebrado e roubado o 

corpo de Jesus. Ela correu imediatamente e relatou a notícia para Pedro e 

João. Impulsionada por uma enorme sensação de dor e perda, Maria, em seguida, voltou 



para o túmulo. Mas pelo tempo que ela fez isso, os dois apóstolos tinha ido e vindo. Ela 

não se cruzar com eles ou as outras mulheres em seu caminho de volta para o túmulo, e 

por isso não sabia sobre as roupas da sepultura não perturbadas ou a mensagem dos anjos. 

Desconsolado, Maria ficou lá chorando incontrolavelmente Seu amor pelo Senhor foi 

maior do que a sua fé em sua promessa de subir novamente. Apesar de sua fé fraca, no 

entanto, Jesus não iria deixá-la em tristeza (cf. 16: 20-22). Por fim, 

enquanto ela ainda chorava, ela inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Como as 

outras mulheres (Lucas 24: 1-7), viu dois anjos vestidos de branco sentados, um à 

cabeceira e outro aos pés, onde o corpo de Jesus estava mentindo. Ela não podia 

reconhecê-los como anjos, uma vez que tinha assumido a forma humana (Marcos 16: 5; 

Lucas 24: 4). A pergunta a ela,"Mulher, por que choras?" era uma repreensão suave. O 

tempo para o luto tinha acabado; a tristeza da morte estava sempre quebrada pela feliz 

realidade da ressurreição. 

Queixosa, ela se dirigiu a eles, sem saber de quem eram e disse-lhes: "Porque levaram 

o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram." desespero de Maria resultou de não saber 

onde o corpo do Senhor era.Ela acreditava que ele ainda estava morto, e ela tinha voltado 

agora que o sábado era mais (Mateus 28: 1; Marcos 16: 1.) Para finalizar os preparativos 

do enterro de seu corpo. Mas, como ela estava prestes a descobrir, essa tarefa não era 

necessário. 

Como Maria de repente se deu conta da presença de Jesus não é declarado. Talvez, como 

alguns sugeriram, os anjos gesticulou em direção a Ele. Em qualquer caso, ela se virou e 

viu Jesus, de pé. Mas sua perplexidade continuou, já que ela não sabia que era 

Jesus. corpo da ressurreição de Jesus era mais gloriosa do que antes e, certamente, não 

se encontraram suas memórias vívidas de Ele, especialmente o maltratado, machucado, 

sangrento cadáver que tinha visto na cruz. Houve várias sugestões para seu fracasso em 

reconhecer o Senhor. Tinha certeza de que ele estava morto, então a última coisa que 

esperava era vê-lo vivo. Além disso, seus olhos podem ter sido turva de lágrimas. Além 

disso, ela, como os outros, foi impedido de reconhecê-Lo até que Ele escolheu para 

revelar-se a ela (cf. 21: 4; Lucas 24:16). 

Repetindo a pergunta feita pelos anjos, Jesus disse-lhe: "Mulher, por que 

choras? seguida, acrescentou: "A quem você está procurando?" Refletindo sua 

confusão contínuo, ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu-lhe: " Senhor, se tu o 

levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. " Em sua devoção sincera, Maria 

simplesmente queria garantir que o corpo de Jesus tinha um bom enterro, mesmo que isso 

significasse Seu corpo se movendo sozinha. 

Com uma única palavra, Jesus abriu os olhos de Maria. Ele apenas falou o nome dela (cf. 

10: 3-4,27), "Maria!" e num piscar de olhos toda a sua dúvida, confusão e tristeza 

desapareceu. Reconhecendo Jesus naquele momento, ela virou-se e disse-lhe em 

hebraico: "Raboni!" (O que significa, Professor). Raboni é uma forma reforçada de 

"Rabi", e foi usado como um título para expressar grande honra e reverência supremo (cf. 

Marcos 10:51). Superados com uma profunda mistura de alegria e alívio, Maria caí a seus 

pés. Tal como as outras mulheres tinham feito (Mat. 28: 9), ela agarrou-se a Jesus, 

levando-o a dizer a ela, Pare agarrado a mim, pois eu ainda não subi para o Pai. Tendo 

encontrado Ele novamente além de suas esperanças mais selvagens, ela não queria perdê-

lo. Sua compreensão física simbolizava o desejo de garantir a sua presença de forma 



permanente. Mas Ele seria fisicamente presente para apenas um breve tempo, 40 dias 

(Atos 1: 3), após o que Ele iria ascender ao Pai. Quanto conhecimento que tinha do que 

Jesus tinha prometido no cenáculo não é conhecido. Mas talvez ela tinha sido dito pelos 

apóstolos que Ele disse que estava indo para o Pai que envie o Espírito Santo (14: 16-18; 

16: 7), de modo que Ele não disse nada sobre isso, só que ele não podia ficar, mas deve 

subir. 

O Senhor, então, enviou Maria aos apóstolos para dizer-lhes de Sua ascensão iminente: ". 

Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus" vai a meus irmãos e diz-

lhes: Pela primeira vez, os discípulos, que tinha sido referido como escravos ou amigos 

(15:15), são chamados de Cristo irmãos. Foi através da Sua obra de redenção na cruz que 

se tornou possível este novo relacionamento com Ele. É "no qual temos a redenção, pelo 

seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça" (Ef. 1: 7). Deus 

adota como Seus filhos (Rom. 8: 14-15; Ef. 1: 5) aqueles que acreditam em Jesus Cristo 

Salvadora (Gálatas 3:26.). Como resultado, Jesus "não se envergonha de lhes chamar 

irmãos" (Heb. 2:11), e tornou-se "o primogênito entre muitos irmãos" (Rom. 

8:29). Refletindo essa nova relação, a mensagem do Senhor aos seus discípulos que se 

refere o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. 

Entusiasmada, Maria Madalena foi, anunciando aos discípulos: "Eu vi o Senhor", e 

que Ele tinha dito essas coisas para ela. Previsivelmente, eles responderam com a 

mesma dubiedade com que haviam recebido o testemunho das outras mulheres que 

tiveram estado na tumba. Lucas relata que considerou o relatório como "absurdo" e que 

"não iria acreditar neles" (24:11). 

Aparência de Cristo para Ten dos Discípulos 

Então, quando já era noite, naquele dia, o primeiro dia da 

semana, e quando as portas foram fechadas onde os discípulos, 

com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-

lhes: «A paz esteja convosco . " E, havendo dito isto, mostrou-lhes 

as duas mãos eo lado. Os discípulos, em seguida, se alegraram 

por verem o Senhor. Então Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja 

convosco; assim como o Pai me enviou, eu também vos envio". E, 

havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o 

Espírito Santo a quem perdoardes os pecados, ser seus pecados 

foram perdoados;. Se você reter os pecados, ser-lhes, foram 
mantidos. " (20: 19-23) 

A cena agora se desloca para a noite em que muito ressurreição domingo (para uma 

discussão do significado de o primeiro dia da semana, ver a exposição de 20: 1 no 

capítulo anterior deste volume). Osdiscípulos (menos Tomé) estavam reunidos em um 

local não especificado (possivelmente o Cenáculo de Jerusalém, a cena da Última Ceia) 

e as portas estavam fechadas (o Gk. verbo também pode significar "bloqueado"). Os 

discípulos estavam na clandestinidade por medo dos judeus, esperando a qualquer 

momento que a polícia templo chegaria para acabar com todo esse movimento por prendê-

los.As autoridades haviam executado o seu Mestre, e não sem razão, eles temiam que 

seria o próximo. 



De repente, aconteceu uma coisa que foi muito mais surpreendente do que a chegada da 

polícia templo . Jesus veio e pôs-se no meio deles As portas trancadas não foram 

impedimento para Ele; Seu corpo glorificado ressurreição simplesmente atravessou as 

paredes. As palavras que Ele falou -lhes: "A paz esteja convosco" (cf. 14,27), tinham a 

intenção de acalmar e tranquilizar os discípulos aterrorizados, que pensavam que estavam 

vendo um fantasma (Lucas 24:37; cf. Mt 14.: 26). Eles também complementado Suas 

palavras na cruz: "Está consumado!" (João 19:30), uma vez que era a Sua obra na cruz 

que trouxe a paz entre Deus e Seu povo (Rom. 5: 1; Ef 2: 14-18.). Para tranquilizá-los de 

que era realmente Ele, Jesus mostrou-lhes ambas as mãos eo lado. Lucas registra que 

Ele lhes disse: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo; apalpai-me e 

vede, pois um espírito não não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho "(Lucas 

24:39). Reconhecendo-o, por fim, os discípulos, em seguida, se alegraram por verem 

o Senhor -mas não antes que ele ofereceu uma prova conclusiva de que Ele não era um 

espírito comendo um pedaço de peixe assado (Lucas 24: 41-43). 

Com os discípulos na última convencido de que Ele tinha ressuscitado dos mortos, o 

Senhor começou a dar-lhes instruções e prometer-lhes capacitação. Em uma pré-

visualização da Grande Comissão que lhes daria mais tarde na Galileia (Mat. 28: 19-20), 

Jesus declarou aos seus discípulos, "como o Pai me enviou, eu também vos envio" (cf. 

17:18). Tendo formalmente encomendou os discípulos, Cristo 

cerimonialmente habilitada -los como uma promessa do poder que eles eram, na verdade, 

para receber no dia de Pentecostes 40 dias mais tarde (Atos 2: 1-4). Significando que a 

vinda realidade, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo." Este foi 

um ato puramente simbólico e profético, que lembra as lições objetivas vivas 

freqüentemente empregadas pelos profetas do Antigo Testamento para ilustrar suas 

mensagens (cf. Jer 13: 1-9; 19: 1-11.; Ez 4: 1-4).. Em outras palavras, Cristo não fez por 

este sopro de ar, na verdade, e, literalmente, dar o Espírito em sua plenitude a eles; ao 

contrário, Ele declarou em uma figura visível o que lhes aconteceria no dia de 

Pentecostes. 

Ten do original Doze estavam presentes. Judas já estava morto por sua própria mão 

traiçoeira (Matt. 27: 5). Tomé foi o único outro membro dos Doze original não apresentar 

aqui. Esses discípulos, é claro, já foram regenerar os homens (João 15: 3). Portanto, o fato 

de que eles ainda estavam esperando para receber o Espírito Santo indica que a relação 

do Espírito aos crentes individuais na nova era da aliança é profundamente diferente do 

Seu ministério do Antigo Testamento. Sob a nova aliança, cada crente é permanentemente 

habitados (1 Cor. 6:19), com poderes (Atos 1: 8), e dotado (1 Cor. 12: 4-11) pelo Espírito 

Santo. Sob o antigo pacto, o ministério do Espírito Santo para santos individuais não era 

tão universalmente pessoal e proeminente. Ações de Jesus aqui indicado o derramamento 

do Espírito Santo que estava prestes a ocorrer, completando a transição entre os dois 

convênios. 

Os Evangelhos são claros de que até agora "o Espírito não foi ainda dado" (cf. João 7:39) 

significando que a nova era ainda não havia sido inaugurada. É igualmente claro que a 

nova obra aliança do Espírito Santo não chegou a iniciar até ao Pentecostes. Toda a 

Escritura afirma a cronologia. O próprio Jesus disse que o Espírito expressamente não 

seria dada até depois de Sua ascensão (João 16:17). Mas "Quando ele subiu às alturas ... 

Ele deu dons aos homens" (Ef. 4: 8; cf. Sl 68:18.). O Espírito foi "derramado sobre nós 

do alto" (Is. 32:15). De fato, no mesmo dia de sua ascensão, Jesus disse aos apóstolos 

paraesperar para que o Espírito veio sobre eles (Atos 1: 8). Quando finalmente receber 



o Espírito Santo, o resultado foi um derramamento imediato, público e dramático de 

poder miraculoso (Atos 02:33). 

Quando Jesus soprou sobre eles neste momento, no entanto, era uma ilustração 

poderosa, rica em significado, porque o Espírito Santo é representado em Ezequiel 37: 9-

14 como o sopro de Deus. Assim, o gesto foi uma afirmação enfática da divindade de 

Cristo, fazendo sua própria respiração emblemática do sopro de Deus. Foi também uma 

reminiscência da maneira como Deus em primeiro lugar "soprou em [Adão] narinas o 

fôlego da vida" (Gênesis 2: 7) -thus retratando o impartation de uma nova vida através da 

regeneração (o segundo nascimento), que sob a nova aliança é sempre acompanhada pela 

comunicação do Espírito (Ez. 36: 26-27). O simples ato de respirar sobre os discípulos 

era, portanto, um emblema significativo em vários níveis. Desde então, todo o cristão 

recebeu o Espírito Santo no momento da salvação (Rm. 8: 9). 

Como parte de seu testemunho d'Ele, os discípulos teriam Sua autoridade delegada para 

eles. "Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser seus pecados foram 

perdoados," Jesus disse a eles, mas "se você reter os pecados, ser-lhes foram 

mantidos. " Este versículo tem sido mal interpretado pelos católicos romanos para 

significar que a Igreja Católica Romana teve a autoridade dos apóstolos de perdoar os 

pecados passados a ele. Mas a Escritura ensina que só Deus pode perdoar pecados 

(Marcos 2: 7; cf. Dan 9: 9.). O Novo Testamento também não gravar todas as instâncias 

dos apóstolos (ou outra pessoa) absolvendo povo de seus pecados. Além disso, essa 

promessa não foi feita para os apóstolos sozinho, uma vez que os outros também estavam 

presentes (Lucas 24:33). O que Cristo estava realmente dizendo é que qualquer cristão 

pode declarar que aqueles que verdadeiramente se arrepender e crer no evangelho terão 

seus pecados perdoados por Deus. Por outro lado, eles podem advertir que aqueles que 

rejeitam Jesus Cristo vai morrer em seus pecados (8.24; Hb 10: 26-27.). 

Isso não era nova informação aos discípulos, já que o Senhor tinha falado palavras muito 

semelhantes muito antes em Cesaréia de Filipe: "Eu te darei as chaves do reino dos céus, 

e tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligares na terra terá 

sido desligado nos céus "(Mat. 16:19). 

Aqui Jesus falou da autoridade delegada de crentes. Ele disse a Pedro, os Doze, e por 

extensão a todos os crentes, que tinham a autoridade para declarar que está vinculado no 

pecado e que está livre do pecado. Ele disse que os crentes têm as "chaves do reino", o 

reino da salvação, porque eles têm a verdade do evangelho que salva (Rm 1:16; 1 Cor. 1: 

18-25.). Os cristãos podem declarar que um pecador é perdoado ou não perdoado com 

base em como pecador que responde ao evangelho da salvação. 

A autoridade da igreja para dizer a alguém que ele está perdoado ou que ele ainda está 

em pecado vem diretamente da Palavra de Deus. Em Mateus 18: 15-20, o Senhor ensinou 

a Seus discípulos (e, por extensão, todos os crentes) que se um crente professo se recusa 

a virar a partir de seu pecado, mesmo depois de ser confrontado privada (vv 15-16.) E 

publicamente repreendidos ( v. 17), então a igreja é ordenado a tratar o indivíduo como 

um incrédulo. Aqueles dentro da igreja tem tanto a autoridade quanto a obrigação de 

chamar o irmão pecador de volta ao arrependimento (vv. 18-20), e deixá-lo saber que por 

causa de sua flagrante desrespeito para com a Palavra de Deus, ele tem se consideram 

perdidas comunhão com o povo de Deus. A realidade é que ele pode não ser um filho de 

Deus em tudo (João 8:42; 14:15; 2 Cor. 13: 5; 1 João 2: 3-6). 



Os crentes têm a autoridade para fazer isso, porque Deus lhes deu a Sua Palavra como o 

padrão supremo pelo qual julgar. Sua autoridade não vem do nada dentro deles; não se 

baseia em sua própria justiça pessoal, dons espirituais, ou a posição eclesiástica. Em vez 

disso, vem a autoridade da Palavra de Deus. 

Aquilo que as Escrituras afirmam, os cristãos podem dogmaticamente e, sem hesitar, 

afirmar; o que as Escrituras denunciar, os cristãos podem autoridade e assumidamente 

denunciar. Os crentes não decidir o que é certo ou errado, mas eles são a declarar com 

ousadia o que Deus claramente revelada em Sua Palavra. Porque as Escrituras apresentam 

o pecado como uma afronta a Deus, o Seu povo deve ser fiel a enfrentá-lo. Na medida em 

que o seu julgamento corresponde com as Escrituras, eles podem ter certeza de que se 

harmoniza com o julgamento de Deus no céu. 

Quando as pessoas rejeitam a mensagem salvífica do Evangelho, negando a pessoa e obra 

de Jesus Cristo, a igreja tem autoridade divina, baseada na Palavra revelada de Deus, para 

dizer-lhes que eles vão perecer no inferno se não se arrependerem (Lucas 13: 1 -5; cf. 

João 3:18; 1 Cor 16:22).. Por outro lado, quando as pessoas professam a fé em Cristo 

como seu Salvador e Senhor, a igreja pode-se afirmar que a profissão, se é genuíno, com 

base-confiança igual em passagens como Romanos 10: 9: "Se você confessar com a sua 

boca que Jesus é Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, 

serás salvo. " 

A autoridade da igreja vem das Escrituras. Porque Cristo é a cabeça da igreja (Ef 1:22;. 

5:23), a Palavra de Cristo (Col. 3,16) é a autoridade suprema dentro da igreja. Quando os 

crentes agir e falar de acordo com a Sua Palavra, eles podem fazê-lo sabendo que Ele está 

em acordo com eles. 

Aparência de Cristo de Tomé 

Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles 

quando veio Jesus. Então os outros discípulos estavam dizendo-

lhe: "Vimos o Senhor!" Mas ele lhes disse: "Se eu não vir nas suas 

mãos a marca dos pregos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, 

e coloquei minha mão no seu lado, não acreditarei". Após oito 

dias Seus discípulos estavam novamente dentro, e Tomé com 

eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles 

e disse: "A paz esteja convosco". Depois disse a Tomé: "Põe aqui 

com o dedo, e vê as minhas mãos; e chega a tua mão e põe-na no 

Meu lado;. E não sejas incrédulo, mas crente" Tomé respondeu, e 

disse-lhe: "Meu Senhor e meu Deus!" Jesus disse-lhe: "Porque me 

viste, você acredita? Bem-aventurados os que não viram e 

creram." Portanto, muitos outros sinais de Jesus também 

realizada na presença dos discípulos, que não estão escritos neste 

livro; mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o 

Cristo, o Filho de Deus; e para que, crendo, tenhais vida em seu 
nome. (20: 24-31) 

Nem todos os apóstolos estiveram presentes na primeira aparição de Jesus. Tomé, um 

dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Tomé foi 

apelidado de Dídimo, ("gêmeo") pela razão óbvia de que ele tinha um irmão gêmeo (que 



não aparece nas Escrituras). Os Evangelhos Sinópticos mencioná-lo apenas nas listas dos 

doze apóstolos; os detalhes de seu personagem vem do Evangelho de João. 

Tomé foi o eterno pessimista. Como Bisonho nas Winnie O Pooh histórias, ele era uma 

pessoa melancólica, com uma habilidade fantástica para encontrar a nuvem escura em 

cada fresta de esperança.Tomé aparece pela primeira vez no Evangelho de João em 

conexão com a história da ressurreição de Lázaro. Aghast que Jesus planejava voltar para 

a vizinhança de Jerusalém, onde os judeus tinham recentemente tentou matá-lo (11: 8), 

Tomé exclamou fatalista, "Vamos nós também, para que possamos morrer com Ele" (v. 

16) . Mas o pessimismo de Tomé não deve ser permitido para obscurecer a sua 

coragem; embora ele pensou que a situação era desesperadora, ele, no entanto, estava 

disposto a colocar sua vida em risco para o Senhor. Seu amor por Jesus foi tão forte que 

ele teria preferido morrer com Ele, em vez de ser separados de Deus. 

Tomé seguinte aparece no cenáculo. Jesus tinha acabado de anunciar sua partida iminente 

(14: 2-3), e lembrou os discípulos que sabia onde ele estava indo. Desolado que Jesus 

estava indo embora, Tomé prontamente o contradisse, dizendo desanimado: "Senhor, não 

sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho?" (14: 5), sugerindo tal devoção 

que ele parecia pensar que seria melhor morrer com o seu Senhor que para tentar encontrá-

lo mais tarde. Tal era seu amor por Cristo. 

É muito ruim que Tomé perdeu a aparência do Senhor. Por que ele não existe? Foi devido 

ao seu ser negativo, pessimista, mesmo melancolia? Será que ele estava em algum lugar 

de sentir pena de si mesmo, porque o seu pior medo se tornou realidade? 

Tomé pode ter se sentido sozinho, traído, abandonado. Suas esperanças podem ter sido 

esmagado. O que ele tinha amado tão grandemente tinha ido embora e seu coração estava 

irremediavelmente rasgada. Ele não pode ter sido em um modo de socialização. Talvez a 

ser sozinho parecia melhor. Ele não poderia estar em uma multidão, mesmo com seus 

amigos. 

Mas quando Tomé voltar de onde quer que ele tinha sido, os outros discípulos 

foram exuberantemente e ansiosamente dizendo-lhe: "Nós vimos o Senhor!" Mas ele 

não queria nada com ele. Tomé estava certo de que ele nunca iria ver Jesus 

novamente. Ele se recusou a colocar suas esperanças, apenas para tê-los correu mais uma 

vez, então ele anunciou com ceticismo, "Se eu não vir nas suas mãos a marca dos 

pregos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e coloquei minha mão em Seu lado, 

não acreditarei ". Foi essa observação que lhe rendeu o apelido de "São Tomé". Mas o 

histórico dos outros dez apóstolos não era melhor; eles também haviam zombado os 

relatórios iniciais da ressurreição (Marcos 16: 10-13; Lucas 24: 9-11) e não crer nas 

Escrituras, que predisseram-lo (20: 9; Lucas 24: 25-26). O que fez Tomé diferente não 

era que sua dúvida foi maior, mas que sua tristeza era maior. 

Tomé logo seria retomado em sua oferta cético. Após oito dias os discípulos estavam 

novamente dentro, mas desta vez Tomé estava com eles. Mais uma vez, as portas foram 

fechadas, e uma vez mais que provado ser qualquer impedimento para o Senhor 

ressuscitado . Como tinha feito oito dias antes, Jesus veio em e ficou no meio deles. Ele 

imediatamente destacou Tomé. Sempre o simpático Sumo Sacerdote (Hb. 4:15), Jesus 

delicAdãoente com amor, com compaixão disse a ele, "Reach aqui com o dedo, e vê as 

minhas mãos; e chega a tua mão e põe-na no Meu lado; e não ser incrédulo, mas 



crente. " O Senhor encontrou Tomé no ponto de sua fraqueza e dúvida, sem repreensão 

porque sabia erro de Tomé foi conectado ao seu profundo amor. Em compaixão paciente, 

Ele deu Tomé a prova empírica que ele havia exigido. 

Isso foi o suficiente para o que duvida; seu ceticismo melancolia dissolvido para sempre 

à luz da evidência irrefutável na pessoa de confrontá-lo. Oprimido, ele fez talvez a maior 

confissão de qualquer dos apóstolos, rivalizando apenas com a confissão de Pedro de 

Jesus como o Messias (Mateus 16:16.), Exclamando: "Meu Senhor e meu 

Deus!" Significativamente, Jesus não corrigi-lo, mas aceitou a afirmação de Sua 

divindade de Tomé. De fato, Ele elogiou Tomé por sua fé, dizendo -lhe: "Porque me 

viste, você acredita?" Mas, olhando em frente para o momento em que a evidência 

tangível, físico Tomé tinha testemunhado já não estar disponível, o Senhor pronunciou 

as "abençoado ... que não viram e creram" (cf. 2 Cor. 5: 7; 1 Pedro 1: 8-9). Aqueles 

que nunca vai ver a evidência física de subir, terá um maior grau de Cristo do Espírito 

Santo para capacitar a fé na ressurreição. Esta é a segunda beatitude neste evangelho (cf. 

13:17). Blessed não apenas transmitir uma condição de felicidade, mas também declara 

o destinatário para ser aceito por Deus. 

Deve-se notar que as palavras do Senhor não indicam qualquer coisa defeituosa sobre a 

fé de Tomé. 

A fé de Tomé não são depreciados ... ", mas para o fato de que Tomé e os outros apóstolos 

viram o Cristo encarnado não teria havido nenhuma fé cristã em tudo Cf. 1:18, 50f .; 

02:11;. 4:45; 6: 2; 09:37; 14: 7, 9; 19:35 "(. Barrett, p 573) .... crentes mais tarde vir a fé 

através da palavra dos crentes anteriores (17:20). Bem-aventurados, então, são aqueles 

que não podem compartilhar "experiência de visão, mas que, em parte porque eles lêem 

de Tomé Tomé experiência, vir a partilhar a fé de Tomé. (DA Carson, O Evangelho 

Segundo João, O Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 

660) 

A confissão de Tomé e resposta de Cristo são uma vantagem de montagem no mapa 

recapitulativo de João de sua meta e objetivo ao escrever seu evangelho: Portanto, 

muitos outros sinais Jesus também realizadas na presença dos discípulos, que não 

estão escritos neste livro (cf. 12: 37; 21:25). Aqueles que não tem e não vai ver o Senhor 

ressuscitado dependerá este evangelho escrito por João (assim como os outros três) para 

fornecer a palavra a respeito de Cristo, através da qual o Espírito pode dar-lhes a 

regeneração e fé (Rom. 10:17) . 

E há muitos mais milagrosos sinais que Jesus fez para além dos milagres registrados nos 

capítulos 2-12 (e os outros Evangelhos), incluindo o maior sinal-da Sua ressurreição, mas 

elas não são necessárias porque o que foi escrito é suficiente. Esta declaração estabelece 

que este evangelho de João é sobre os sinais miraculosos que apontam para Jesus Cristo 

como Senhor e-para efeitos João expressa explicitamente na próxima declaração. 

Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus; e 

para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Como já foi dito, para expandir este 

versículo só precisa voltar através de todo o evangelho. Esta é a declaração sumária. Para 

acreditar que Jesus Cristo é Deus encarnado (1: 1,14), o Cordeiro de Deus que tira o 

pecado do mundo (1:29), e a ressurreição ea vida (11:25) é acreditar que a verdade que 

quando aceitou fornece perdão dos pecados e da vida eterna (3:16). O propósito de João 



é claramente evangelística. Mais uma vez, Carson apropriAdãoente unifica o 

pensamento: 

O propósito de João não é acadêmico. Ele escreve a fim de que homens e mulheres podem 

acreditar certa verdade proposicional, a verdade de que o Cristo, o Filho de Deus, é Jesus, 

o Jesus cujo retrato é desenhado neste Evangelho. Mas essa fé não é um fim em si 

mesmo. Ele é direcionado para o objetivo de, a salvação escatológica pessoal: . para que, 

crendo, tenhais vida em seu nome . Isso ainda é o propósito deste livro hoje, e no coração 

da missão cristã (v.21) ( João, 663. itálico no original.) 

 

75. Epílogo-Parte 1: Auto-esforço ou 

Poder Espiritual? (João 21: 1-14) 

Depois destas coisas, Jesus manifestou-Se outra vez aos discípulos 

junto do mar de Tiberíades, e Ele Se manifestou dessa 

forma. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, de 

Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus 

discípulos. Simão Pedro disse-lhes: "Eu vou pescar". Eles 

disseram-lhe: «Nós também vamos contigo." Saíram e entraram 

no barco; e naquela noite não apanharam nada. Mas, quando o 

dia já estava quebrando, Jesus se apresentou na praia; todavia os 

discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse-lhes: 

"Filhos, você não tem nenhum peixe, não é?" Responderam-lhe: 

"Não." E disse-lhes: "Lançai a rede para o lado direito do barco 

e você vai encontrar uma pegadinha." E lançaram, em seguida, 

eles não foram capazes de transportá-lo por causa da grande 

quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava 

disse a Pedro: "É o Senhor."Então, quando Simão Pedro ouviu 

que era o Senhor, ele colocou sua roupa exterior em (pois ele foi 

despojado para o trabalho), e atirou-se ao mar. Mas os outros 

discípulos vieram no barquinho, para que eles não estavam longe 

da terra, mas cerca de cem metros de distância, arrastando a rede 

cheia de peixes. Então, quando eles saíram em terra, viram umas 

brasas já está posto e peixes colocados sobre ele, e pão. Jesus 

disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que agora 

apanhastes." Simão Pedro subiu e puxou a rede para terra, cheia 

de peixes de grande porte, cento e cinqüenta e três; e apesar de 

serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde 

comer". Nenhum dos discípulos se aventurou a interrogá-lo, 

"Quem é você?" sabendo que era o Senhor. Jesus veio e tomou o 

pão e deu-lho, e semelhantemente o peixe. Esta é a terceira vez 

que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois que Ele 
ressuscitou dos mortos. (21: 1-14) 

A seção principal do evangelho de João terminou no final do capítulo 20 com súmula do 

apóstolo de seu propósito por escrito. Seu objetivo era que seus leitores "creiais que Jesus 

é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo [eles], tenhais vida em seu nome" (v 



31).. Capítulo 21 é um epílogo que, junto com o prólogo (1: 1-18), suportes de livros a 

parte principal do evangelho. 

Alguns argumentam que João não escrever este apêndice, mas insistem em que ele foi 

adicionado mais tarde por um dos seus colaboradores mais próximos. Entretanto, não há 

evidências de que o evangelho de João nunca circulou sem o capítulo 21; todos 

manuscritos existentes incluí-lo. Nem é o epílogo supérfluo; ele serve como uma 

conclusão adequada para este evangelho inspirado por responder uma série de questões 

levantadas nas mentes dos leitores. 

Em primeiro lugar, ele responde à questão de quem iria cuidar dos discípulos depois que 

Jesus voltou para o Pai, e já não era fisicamente presente. 

Em segundo lugar, ele encerra a história de Pedro. Ele tinha negado Cristo na noite de 

sua prisão e estava longe de ser encontrada na cena da crucificação. Mesmo depois de ver 

o túmulo vazio, ele estava incerto sobre o que realmente tinha acontecido. O epílogo 

revela que a negação e dúvida de Pedro não fosse o fim de sua história, relacionando a 

sua reconciliação com Jesus eo recomissionamento por Ele. 

Em terceiro lugar, ele aborda um falso rumor de que o apóstolo João não morreria antes 

do retorno do Senhor. 

Em quarto lugar, ele explica por que João não incluiu os "muitos outros sinais Jesus 

também realizados" (20:30), em seu evangelho. 

Em quinto lugar, ele aborda a questão do futuro dos discípulos, agora que eles seria sem 

o seu Mestre. Será que Ele ainda protegê-los do mundo? 

Em sexto lugar, reforça-se a verdade de que o discípulo amado não era outro senão o 

próprio João. 

Por fim, "A presença de um epílogo parece exigido pelo prólogo de abertura, a fim de 

preservar o equilíbrio e simetria de structure__ Daí tanto prólogo e epílogo enquadrar o 

Evangelho, de tal maneira que eles fazem parte integrante do tecido teológica e literária 

de toda a narrativa "(Andreas J. Köstenberger, João, Baker Exegetical Comentário sobre 

o Novo Testamento [Grand Rapids: Baker, 2004], 583-84). 

Os primeiros catorze versos do capítulo 21 de responder à primeira pergunta, que foi 

superior nas mentes dos discípulos. Pela primeira vez em mais de três anos, eles 

enfrentaram ter de cuidar de si mesmas, uma vez que Jesus tinha fornecido para todas as 

suas necessidades, enquanto ele estava com eles. O Senhor deixou claro que iria continuar 

a fazê-lo. Desta vez, ele demonstrou sua compromisso de atender às suas necessidades 

através de uma ilustração viva. Mas antes que os discípulos aprenderam a lição que Cristo 

iria continuar a fornecer para eles, que primeiro teve que ser trazido face-a-face com a 

sua própria inadequação Como resultado, a passagem ilustra duas dependências 

contrastantes a partir do qual eles poderiam escolher. Os discípulos podia depender de 

seus antigos comércios e pegar na vida como as pessoas tinham deixado antes de Jesus 

chamou-os, ou poderiam continuar no ministério evangélico dependente de Seu poder e 

disposição. Estas duas opções de enfrentar aqueles que pertencem a Cristo: estamos por 

nossa conta, ou vamos seguir a Cristo? A resposta é dada aqui. 



Fraqueza humano e falha 

Depois destas coisas, Jesus manifestou-Se outra vez aos discípulos 

junto do mar de Tiberíades, e Ele Se manifestou dessa 

forma. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, de 

Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus 

discípulos. Simão Pedro disse-lhes: "Eu vou pescar". Eles 

disseram-lhe: «Nós também vamos contigo." Saíram e entraram 

no barco; e naquela noite não apanharam nada. Mas, quando o 

dia já estava quebrando, Jesus se apresentou na praia; todavia os 

discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse-lhes: 

"Filhos, você não tem nenhum peixe, não é?" Responderam-lhe: 

"Não." (21: 1-5) 

A frase , depois destas coisas refere-se a um tempo indeterminado depois dos eventos 

registrados no capítulo 20. Os discípulos tinham deixado Jerusalém e fizeram o seu 

caminho para o norte para a Galiléia, como Jesus lhes ordenara (Mat. 28: 10,16; Marcos 

14:28; 16: 7). Aparentemente, todos os onze não viajar juntos em um grupo, uma vez que 

este incidente envolveu apenas sete deles. A declaração duas vezes repetida de que Jesus 

se manifestou ... aos discípulos enfatiza a verdade que após a Sua ressurreição Ele não 

era reconhecível, a menos que Ele Se revelou (cf. 20:14). O que era verdade de reconhecer 

fisicamente Jesus também é verdade espiritualmente Ninguém, além da liderança do 

Espírito Santo, pode chamar Jesus Senhor (1 Cor. 12: 3), porque "o homem natural não 

aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura; e não pode entendê-las, 

porque elas se discernem espiritualmente "(1 Co 2:14).. Uma vez que "não há ninguém 

que busque a Deus" (Rom. 3:11), era necessário que "o Filho do Homem [para] veio 

buscar e salvar o que estava perdido" (Lucas 19:10). Além de tal busca, o evangelho 

continua loucura (1 Cor 1:. 18,30-31). 

O mar de Tiberíades é mais conhecido como o Mar da Galiléia. A Bíblia também se 

refere a ele como o mar de Quinerete;, o Mar de Quinerote (Josh 12: 3). (Num 34:11 Josh 

13:27..), E do Lago de Genesaré (Lc 5: 1). No momento em que João escreveu seu 

evangelho, tornou-se conhecido como o mar de Tiberíades. Esse nome veio da cidade 

de Tiberíades em sua costa ocidental, que tinha sido fundada por Herodes Antipas e 

nomeado em honra do imperador Tibério (cf. Lucas 3: 1). 

Os sete apóstolos envolvidos neste incidente eram Simão Pedro (aqui, como sempre, o 

primeiro da lista, indicando sua liderança geral dos apóstolos) e Tomé, chamado 

Dídimo, e Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, juntamente 

com outros dois dos Seus discípulos (provavelmente André e Filipe, que tinha laços 

estreitos com Pedro e os filhos de Zebedeu [cf. 1: 40,44], e que sempre aparecem em 

outros lugares em conexão com os apóstolos chamados nesta passagem). 

O primeiro indício de que nem tudo estava certo era a localização dos discípulos. Eles já 

não estavam no monte que Jesus tinha especificamente ordenou-lhes que esperar por Ele 

(Mat. 28:16), mas tinha ido até o lago. Simão Pedro , evidentemente, ficou impaciente 

esperando que o Senhor a aparecer e impulsivamente disse para o outro seis, "Vou 

pescar." Pedro era um homem impulsivo de ação, nem dado ao pé de braços cruzados 

por muito tempo. Ele não estava sugerindo que eles fazem alguma pesca recreativa para 

passar o tempo, mas sim estava declarando que estava retornando ao seu antigo modo de 



vida.Três linhas de evidência apoiam essa conclusão. Em 16:32 Jesus havia predito que 

os discípulos o abandonariam: ". Eis que vem a hora, e já chegou, para você ser espalhados 

cada um para a sua própria casa" A palavra "casa" foi acrescentada pelos tradutores; o 

texto grego diz simplesmente: "sua própria", que abrange um lar de família, propriedade, 

posse, e os assuntos (cf. 1 Ts. 4:11, onde a mesma frase grega é traduzida como "o seu 

próprio negócio"). A previsão de Cristo implica, portanto, mais do que isso, os discípulos 

voltavam às suas próprias casas. Em segundo lugar, o uso do artigo definido com o 

substantivo traduzido barco sugere um barco específica, provavelmente, um pertencente 

a um dos discípulos (ou até mesmo o próprio Pedro). Finalmente, o desafio do Senhor a 

Pedro no versículo 15: "Simão, filho de João, amas-me mais do que estes?" é melhor 

interpretado quando "estes" é visto como uma referência para os barcos, redes e outros 

apetrechos associado com o seu negócio de pesca. O Senhor estava chamando Pedro para 

virar as costas para o seu antigo modo de vida e estar totalmente comprometidos com 

servi-Lo. (Veja a discussão sobre v. 15 no capítulo 35 deste volume.) 

Obediente seguindo o exemplo regressiva de Pedro, o resto dos discípulos disseram-lhe: 

"Nós também vamos contigo." Certamente sentindo-se inadequados para exercer 

qualquer ministério espiritual em nome do reino de Deus, eles tinham certeza de pesca 

era algo que poderia fazer O sucesso de sete saiu e entrou no barco e começou a 

pesca. Como os pescadores experientes, eles sabiam que a noite era o melhor para a 

captura de peixes no Mar da Galiléia (cf. Lc 5, 5), mas naquela noite não apanharam 

nada. experiência mal sucedida dos discípulos em algo que sabia fazer bem era um lição 

do Senhor sobre sua incapacidade de voltar para suas vidas anteriores. Não há nada errado 

com a pesca; era uma profissão respeitável. Mas não foi o que o Senhor os havia chamado 

para fazer. Eles foram escolhidos para serem pescadores de homens (Matt 04:19.), E 

tendo "deixaram as suas redes eo seguiram" (v 20;. Cf. Lucas 9:23), não havia como voltar 

atrás. 

Depois de uma noite inútil de pesca, quando o dia já estava quebrando, os discípulos 

voltaram para a praia, onde Jesus se apresentou na praia esperando por eles. Como 

observado acima, ninguém poderia reconhecer o Senhor depois de sua ressurreição, a 

menos que Ele Se revelou a eles. Assim, os discípulos não sabiam que era Jesus. 

Em uma repreensão suave destacando o fracasso de sua expedição de pesca, Jesus lhes 

disse: "As crianças, você não tem nenhum peixe, não é?" Reconhecendo que a sua 

tentativa de voltar para prover suas próprias necessidades haviam 

falhado, Responderam-lhe: "Não." Eles não conseguiram contar bastante com o plano 

de Jesus para sua vida e sua capacidade de dificultar sobrenaturalmente os seus 

esforços. É como se ele dissesse: "Faça qualquer outra coisa e eu vou ver que você não!" 

Fracasso dos discípulos através dessa longa noite estabeleceram a sua incapacidade de 

dar-se com sucesso a qualquer outra empresa do que servir o seu Senhor. Não só tinham 

sido drasticamente trouxe face-a-face com a sua própria incapacidade e da soberania 

divina, mas eles também foram mostrados a seguir um ato criativo milagrosa, 

demonstrando que Jesus iria continuar a fornecer as suas necessidades. 

Poder e sucesso Divino 

E disse-lhes: "Lançai a rede para o lado direito do barco e você 

vai encontrar uma pegadinha." E lançaram, em seguida, eles não 



foram capazes de transportá-lo por causa da grande quantidade 

de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a 

Pedro: "É o Senhor." Então, quando Simão Pedro ouviu que era 

o Senhor, ele colocou sua roupa exterior em (pois ele foi 

despojado para o trabalho), e atirou-se ao mar. Mas os outros 

discípulos vieram no barquinho, para que eles não estavam longe 

da terra, mas cerca de cem metros de distância, arrastando a rede 

cheia de peixes. Então, quando eles saíram em terra, viram umas 

brasas já está posto e peixes colocados sobre ele, e pão. Jesus 

disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que agora 

apanhastes." Simão Pedro subiu e puxou a rede para terra, cheia 

de peixes de grande porte, cento e cinqüenta e três; e apesar de 

serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde 

comer". Nenhum dos discípulos se aventurou a interrogá-lo, 

"Quem é você?" sabendo que era o Senhor. Jesus veio e tomou o 

pão e deu-lho, e semelhantemente o peixe. Esta é a terceira vez 

que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois que Ele 
ressuscitou dos mortos. (21: 6-14) 

O Senhor começou a segunda lição, chamando para fora para eles, "Lançai a rede para 

o lado direito do barco e você vai encontrar uma pegadinha." Os discípulos foram, 

sem dúvida, exausto e frustrado após a sua expedição de pesca falhou, e não o fez saber 

em primeira quem estava falando. Eles devem ter sido tentados a dizer esse estranho 

negrito à mente o seu próprio negócio. Afinal, eles eram experientes pescadores; quem 

era ele para dizer-lhes o que fazer? E ele acha que o peixe sabia a diferença entre um lado 

do barco e outro? 

Mas havia algo de autoridade na voz que permitiu nenhum argumento ou hesitação, de 

modo que eles obedeceram Seu comando. Para sua surpresa, eles lançaram sua rede, e 

em seguida, eles não foram capazes de transportá-lo por causa da grande 

quantidade de peixes. Assim como Ele tinha reencaminhado todos os peixes de distância 

de seu barco por toda a noite, Jesus agora redirecionado uma escola enorme para o lado 

direito do mesmo. Como resultado, a rede estava tão cheia que todos os sete deles não 

podia transportá-lo em. 

O paralelo entre este incidente, o que levou os discípulos "(especialmente de Pedro) 

recomissionamento, e sua chamada original para ser discípulos de Jesus é impressionante: 

Ora, aconteceu que, enquanto a multidão estava pressionando em torno dele e da escuta 

da Palavra de Deus, Ele estava de pé à beira do lago de Genesaré; e viu dois barcos que 

estão na beira do lago; mas os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as 

redes. E Ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um 

pouco da terra. E sentou-se e começou a ensinar o povo a partir do barco. Quando acabou 

de falar, disse a Simão: «Faz-te ao águas profundas e lança as redes para a pesca". Simon 

respondeu, e disse: "Mestre, nós trabalhamos duro durante toda a noite, nada apanhamos, 

mas vou fazer o que você diz e lançarei as redes". Depois de terem feito isso, eles juntaram 

uma grande quantidade de peixes, e as redes começaram a quebrar; para que um sinal 

para seus parceiros no outro barco para eles virem e ajudá-los. E eles vieram e encheram 

ambos os barcos, de modo que eles começaram a afundar. (Lucas 5: 1-7) 



O discípulo que Jesus amava (João; cf. a discussão de 21:20 no capítulo 35 deste 

volume) reconheceu imediatamente que o estranho era e disse a Pedro: "É o 

Senhor." Só Ele tinha esse conhecimento e poder sobrenatural. Impulsivo como 

sempre, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele colocou sua roupa exterior 

em (pois ele foi despojado para o trabalho, provavelmente vestindo apenas uma tanga 

na temporada quente de primavera), e atirou-se ao mar. Tão intenso foi seu desejo de 

estar com Jesus que Pedro não podia esperar para o barco para chegar à 

costa. Caracteristicamente, João foi mais rápido para perceber; Pedro foi mais rápido para 

agir. 

Enquanto isso, os outros discípulos, faltando impulsividade de Pedro, veio lutando em 

direção à costa no pequeno barco, para que eles não estavam longe da terra, mas 

cerca de cem metros de distância. Uma vez que eles não foram capazes de transportá-

lo, eles foram arrastando a rede cheia de peixe por trás deles. 

Quando todos chegaram à costa e saiu na terra, viram umas brasas já está posto e 

peixes colocados sobre ele, e pão. Mostrando Seu cuidado compassivo para os cansados, 

famintos discípulos, Jesus tinha preparado café da manhã para eles, talvez 

milagrosamente criação de peixes como Ele tinha feito antes (6: 11-13). Ele lhes dissera 

antes, "Eu estou entre vós como aquele que serve" (Lucas 22:27), e Ele lhes lavou os pés, 

como um exemplo de serviço humilde (João 13: 1-15). Agora, o Senhor ressuscitado 

mostrou que Ele ainda serviria os discípulos que foram fiéis a Ele pela satisfação das suas 

necessidades, que tinham sido incapazes em desobediência a cumprir-se. Aqui era uma 

ilustração prática das palavras de Jesus no Cenáculo: 

Tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no 

Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. (João 14: 13-14) 

  

Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que 

quiserdes, e vos será feito para você. Meu Pai é glorificado por este, em que deis muito 

fruto, e assim sereis meus discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu vos 

amei; permanecereis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis 

no meu amor; assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço 

no seu amor. Estas coisas vos tenho falado com você, para que a minha alegria esteja em 

vós, ea vossa alegria seja completa. (João 15: 7-11) 

  

Você não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que você 

iria e deis fruto, eo vosso fruto permaneceria, de modo que tudo o que pedirdes ao Pai em 

meu nome, ele pode dar a você. (João 15:16;. Cf. Fl 4:19) 

Quando os discípulos tinham tudo feito em terra, Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos 

peixes que agora apanhastes." O peixe e pão Ele já havia preparado serviria para 

começar a refeição em andamento, enquanto eles preparados alguns dos peixes 

capturados na net dos discípulos. Em resposta, Simão Pedro subiu e puxou a rede para 

terra. Que ele era capaz de puxar a rede cheia de peixes grandes para a praia pelo 

próprio mostra que ele era um homem de grande força física. Muitas explicações 



fantasiosas foram oferecidas para o suposto significado oculto do número de peixes na 

rede, cento e cinqüenta e três anos. A explicação simples, óbvio, no entanto, é que este 

foi o número real de peixes que haviam apanhado. Aqui é outra indicação de que João foi 

testemunha ocular dos acontecimentos gravou (1 João 1: 1-3; cf. João 1-11, A 

Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 2006], 5-6). Para a questão 

de por que os peixes foram contados, DA Carson responde: 

Não é surpreendente que alguém contou-as, seja como parte de dividindo-os entre os 

pescadores, em preparação para a venda, ou porque um dos homens era tão estupefato 

pelo tamanho das capturas que ele disse algo assim: "Dá para acreditar ? Eu me pergunto 

quantos são? " ( João, 672) 

Surpreendentemente, apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Este novo é o tipo 

de detalhe que uma testemunha ocular iria notar, especialmente um pescador como 

João. Que o Senhor providenciou muito mais peixe do que eles poderiam comer em uma 

refeição é mais uma prova de sua provisão para eles. Os discípulos poderia ter preservado 

e comido o peixe ao longo dos próximos dias, ou vendeu-os e vivia dos rendimentos. 

O convite do Senhor para eles, "Venha tomar café da manhã," foi uma chamada à 

comunhão plena. Sentindo-se culpado por sua desobediência na tentativa de retornar ao 

seu ex-comércio e intimidado pela presença sobrenatural de seu Mestre ressuscitado, no 

entanto, eles eram certamente inquieto, hesitante, e incerto. Mas nenhum dos discípulos 

se aventurou a interrogá-lo, "Quem é você?" Eles suprimiram a sua pergunta, sabendo 

que ele só poderia ser o Senhor. 

Evidentemente, os discípulos ficaram muito sobrecarregado para aceitar o convite de 

Jesus e começar a comer. Agindo como um excelente anfitrião, Jesus veio e tomou o pão 

e deu-lho, e semelhantemente o peixe, começando assim a refeição. João não deu 

detalhes sobre o que aconteceu durante a refeição; ele pegou a narrativa depois no 

versículo 15, com a história de Jesus 'restaurar de Pedro. O apóstolo concluiu esta conta, 

observando que esta é a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, 

depois que Ele ressuscitou dos mortos, isto é, pela terceira vez registrada no Evangelho 

de João (cf. 20: 19-23,26 -29). 

Assim como sua desobediência resultou em fracasso, a obediência dos discípulos trouxe 

grande sucesso. A pesca milagrosa ea refeição Ele forneceu para eles demonstraram aos 

discípulos que Jesus podia e ainda satisfazer as suas necessidades. Esta história também 

lembra a todos os crentes que a obediência sempre traz bênção (cf. Gênesis 22:18; Ex. 

19: 5; Lev. 26: 3-12; Deut. 28: 1-14; Sl 19:11; 119.: . 1-2; Isa 01:19; Jer 07:23; João 

13:17; Tiago 1:25; Ap. 22: 7). O ponto no momento histórico este evento aconteceu e o 

sentido principal do evento foi o de superar o medo do fracasso e fraqueza que estava 

causando-los à deriva de volta para seus velhos hábitos dos discípulos. O que nosso 

Senhor fez aqui se estabeleceram para sempre nas mentes dos apóstolos que eles foram 

chamados para servir ao Senhor Jesus Cristo para o resto de suas vidas. 

O Senhor, como sempre, usa as pessoas fracos e pecadores para o avanço do Seu reino, 

porque não existem outros tipos de pessoas (cf. Is 6: 5-8; 1 Cor. 1: 26-31; 2 Cor. 12: 7. 

10; 1 Tm 1: 12-15).. 



 

 

 

76. Epílogo-Parte 2: Como ser um cristão 

comprometido (João 21: 15-25) 

Então, quando eles tinham acabado de pequeno-almoço, Jesus 

perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, amas-me mais 

do que estes?" Ele disse-lhe: "Sim, Senhor, tu sabes que te 

amo." Ele disse-lhe: "Apascenta as minhas ovelhas". Ele disse-lhe 

segunda vez: "Simão, filho de João, amas-me?" Ele disse-lhe: 

"Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Ele lhe disse: "Pastor minhas 

ovelhas." Ele disse-lhe terceira vez: "Simão, filho de João, amas-

me?" Pedro entristeceu-se por Ele disse-lhe terceira vez: "Você 

me ama?" E ele disse-lhe: "Senhor, tu sabes todas as coisas;. Você 

sabe que eu te amo" Jesus disse-lhe: "Apascenta as minhas 

ovelhas verdade, em verdade vos digo que, quando era mais 

jovem, você usou para cingir-se e andar onde querias;. Mas 

quando você envelhecer, você estenderá as mãos e outra pessoa 

te cingirá, e trazê-lo para onde você não deseja ir. " Ora, isto ele 

disse, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E, 

havendo dito isto, Ele lhe disse: "Siga-me!" Pedro, virando-se, viu 

o discípulo a quem Jesus amava-los; aquele que também havia se 

recostou em seu seio durante a ceia e disse: "Senhor, quem é 

aquele que te trai?" Então, vendo Pedro disse a Jesus: "Senhor, e 

que sobre este homem?" Jesus disse-lhe: "Se eu quero que ele 

permaneça até que eu venha, o que é isso para você? Você segue-

me!" Portanto, este ditado saiu entre os irmãos que aquele 

discípulo não morreria; Ainda Jesus não disse a ele que ele não 

morreria, mas apenas: "Se eu quero que ele permaneça até que eu 

venha, o que é isso para você?" Este é o discípulo que dá 

testemunho destas coisas e escreveu estas coisas, e sabemos que o 

seu testemunho é verdadeiro. E também há muitas outras coisas 

que Jesus fez, que se fossem escritas em detalhe, penso que nem 

mesmo o próprio mundo não poderia conter os livros que seriam 
escritos. (21: 15-25) 

O chamado do evangelho verdadeiro para seguir Jesus Cristo é uma chamada para a auto-

negação. Não é uma chamada centrada no homem para a auto-realização; não há "lite 

cristianismo." O evangelho chama os pecadores a submeter totalmente a Jesus Cristo, 

para encontrar suas vidas por perdê-los, para ganhar a vida, abandonando-os, para viver 

a vida ao máximo por esvaziar-se. Nossa mensagem do Senhor, francamente, não era de 

fácil utilização; não foi muito reconfortante como ameaçador. Ele não fez a salvação fácil, 

mas é difícil; A pregação de Cristo, enquanto motivado pelo amor e compaixão, cheio de 



graça e misericórdia, e oferecendo perdão, paz e alegria agora e para sempre, ainda estava 

exigindo ao extremo. Jesus nunca foi culpado de fazer as coisas mais fáceis para os 

pecadores, e contribuindo assim para uma falsa confiança, uma falsa certeza da 

salvação. "Ninguém", declarou Ele, "depois de colocar a mão no arado e olha para trás é 

apto para o reino de Deus" (Lucas 9:62). Ele advertiu que aqueles que iria segui-Lo deve 

estar disposto a morrer para si mesmos, e Ele ressaltou a importância de contar o custo 

de compromisso com Ele: 

Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe e esposa e filhos, irmãos e irmãs, 

e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não me 

segue não pode ser meu discípulo. Para que um de vós, quando ele quer construir uma 

torre, não se senta primeiro a calcular o custo para ver se tem com que a acabar? Caso 

contrário, quando ele estabeleceu uma base e não a podendo acabar, todos os que 

observam que começam a zombar dele, dizendo: "Este homem começou a construir e não 

pôde acabar." Ou qual é o rei, quando ele sai ao encontro de outro rei na batalha, não se 

senta primeiro a considerar se ele é forte o suficiente com dez mil homens ao encontro do 

que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, ele 

envia uma delegação e pede condições de paz. Então, nenhum de vocês pode ser meu 

discípulo que não desistir de todos os seus bens próprios. (Lucas 14: 26-33) 

Em Mateus 7: 13-14 o Senhor exortou: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o 

caminho é largo que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela Porque a porta é 

pequena e o caminho. é estreito que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. " Jesus não 

oferecer pecadores uma reforma superficial para satisfazer seu desejo de auto-

aperfeiçoamento; Ele chama-os a apresentar a uma aquisição completa de suas vidas para a 

Sua glória, com benefícios eternos. 

Como observado no capítulo anterior deste volume, o capítulo 21 formas um apêndice ou 

epílogo do Evangelho de João, trazendo o fechamento a ele por resolver algumas 

perguntas deixadas sem resposta no final do capítulo 20. Os primeiros catorze versos 

tratados questão de saber se os discípulos Jesus ainda daria para eles agora que ele estava 

subindo para o Pai. Ele ainda iria satisfazer as suas necessidades, como Ele ilustrou com 

o incidente dos peixes, e proporcionando-lhes o pequeno-almoço. Isso estabelece uma 

preocupação enorme divino cuidado. O restante do capítulo se concentra principalmente 

na restauração de Pedro, o líder dos apóstolos tão críticos para o ministério do evangelho 

depois da ascensão de Cristo e do envio do Espírito Santo outra preocupação-Jesus. Ele 

era o escolhido de Deus para ser a voz mais significativa para o evangelho aos judeus nos 

dias iniciais da igreja. Como tal, ele é a figura principal nos capítulos de Atos (12/02) a 

abertura, e os outros apóstolos necessário para continuar a seguir a sua liderança. No 

processo de amarrar as coisas com Pedro, os crentes podem ver um exemplo dos meios 

essenciais para ser um cristão comprometido: por amar a Cristo mais do que tudo o resto, 

por estar disposto a sacrificar tudo por Cristo e por seguir a Cristo. 

Os cristãos devotos do amor a Cristo mais que qualquer 

outra coisa 

Então, quando eles tinham acabado de pequeno-almoço, Jesus 

perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, amas-me mais 

do que estes?" Ele disse-lhe: "Sim, Senhor, tu sabes que te 

amo." Ele disse-lhe: "Apascenta as minhas ovelhas". Ele disse-lhe 



segunda vez: "Simão, filho de João, amas-me?" Ele disse-lhe: 

"Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Ele lhe disse: "Pastor minhas 

ovelhas." Ele disse-lhe terceira vez: "Simão, filho de João, amas-

me?" Pedro entristeceu-se por Ele disse-lhe terceira vez: "Você 

me ama?" E ele disse-lhe: "Senhor, tu sabes todas as coisas;. Você 

sabe que eu te amo" Jesus disse-lhe: "Apascenta as minhas 

ovelhas." (21: 15-17) 

A marca principal dos redimidos sempre foi o amor a Deus. O Shema, a grande confissão 

de fé do Antigo Testamento, declara: "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração 

e com toda a tua alma e com todas as tuas forças" (Dt. 6: 5). Mais tarde, em Deuteronômio 

Moisés exortou Israel a se manifestar que o amor pela obediência aos mandamentos de 

Deus (10: 12-13; 11: 1). Quando Daniel abriu seu coração em oração para o seu povo, ele 

se dirigiu a Deus como "o grande e terrível Deus, que mantém a sua aliança ea 

misericórdia para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos" (Dan. 9: 

4).Depois do exílio Neemias ecoou a oração de Daniel: "Rogo-vos, ó Senhor, Deus do 

céu, o grande e terrível Deus, que preserva a aliança ea misericórdia para aqueles que o 

amam e guardam os seus mandamentos" (Ne 1: 5.). O tema de amar a Deus também 

estava no coração de Davi, que escreveu: "Eu te amo, ó Senhor, minha força" (Sl. 18: 1). 

O Novo Testamento também ensina que o amor é a marca de um verdadeiro 

crente. Quando lhe pediram para nomear o maior mandamento da lei, Jesus respondeu: 

"Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de toda a tua alma e com toda tua 

mente" (Mat. 22:37). Em 1 Coríntios 8: 3 Paulo escreveu: "Se alguém ama a Deus, ele é 

conhecido por Ele." Por outro lado, o apóstolo advertiu: "Se alguém não ama o Senhor, 

ele deve ser amaldiçoado" (1 Cor. 16:22). Somente aqueles que amam a Deus a vida 

eterna (Tiago 1:12) e herdar o reino (Tiago 2: 5). Pedro escreveu em sua primeira epístola: 

"Ainda que você não tenha visto Ele [Cristo], você amam" (1 Pedro 1: 8). O amor é 

também a condução, força irresistível que motiva o serviço cristão (2 Cor. 5:14). 

Pedro aprendeu da maneira mais difícil que significa amar a Jesus Cristo. Ele havia 

vociferously declarou sua devoção inabalável a Ele mais do que uma vez. Na Última Ceia 

", disse a Simão Pedro que [Jesus]: 'Senhor, para onde vais?' Jesus respondeu: 'Para onde 

eu vou, você não pode seguir-me agora;. Mas você seguirá mais tarde' Pedro disse-lhe: 

'Senhor, por que não posso seguir-te agora eu dou a minha vida para você?' "(João 13: 

36-37). Pouco tempo depois, ele corajosamente proclamou: "Mesmo que todos podem 

cair por causa de você, eu nunca cairão" (Mat. 26:33). No entanto, quando as fichas foram 

para baixo, amor confesso de Pedro falhou e ele abertamente negou três vezes que ele 

mesmo conhecia Jesus. Sua coragem alardeada provou ser apenas conversa vazia diante 

de uma situação ameaçadora. 

Falha de Pedro destaca a verdade bíblica de que a obediência é a prova essencial do amor 

genuíno. Em João 14:15 Jesus colocá-lo claramente: "Se me amais, guardareis os meus 

mandamentos." No versículo 21, Ele acrescentou: "Aquele que tem os meus 

mandamentos e os guarda é aquele que me ama" (cf. 15:10). Em 1 João 5: 3 João repetiu 

o ensinamento do Senhor: "Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus 

mandamentos; e os seus mandamentos não são pesados", enquanto em sua segunda 

epístola, ele acrescentou: "E este é o amor, que andamos de acordo com os Seus 

mandamentos. Este é o mandamento, como ouvistes desde o princípio, que você deve 

andar nele "(2 João 6). 



Jesus sabia que se Pedro era jogar o papel crucial na igreja primitiva que Ele o havia 

escolhido para, ele teria de ser restaurado. Pedro precisava entender que, embora ele havia 

abandonado Cristo, Cristo não tinha abandonado ele (cf. Rom. 8: 31-39). O Senhor tinha, 

evidentemente, já apareceu a Pedro privada (Lucas 24:34; cf. 1 Cor 15: 5.), Mas a 

Escritura não registra quaisquer detalhes dessa reunião. O que quer que pode ter 

acontecido no encontro pessoal de Pedro com o Senhor ressuscitado, uma vez que suas 

negações eram de conhecimento público, ele precisava ser restaurado ao público. Os 

outros discípulos precisavam ouvir reafirmação de seu amor por Cristo e Cristo 

recomissionamento dele de Pedro, para que eles estariam dispostos a apoiar lealmente a 

sua liderança. 

Assim que eles tinham acabado de pequeno-almoço (cf. 21, 12-13), Jesus deu início à 

restauração, confrontando Pedro. Que Ele se dirigiu a ele como "Simão, filho de 

João" sugere que o que se seguiu foi uma repreensão. Jesus tinha dado Simon o apelido 

de "Pedro" (João 1:42), mas às vezes se referiu a ele como "Simon" quando Pedro fez 

algo que precisava de repreensão ou correção (por exemplo, Matt 17:25;. Marcos 14:37; 

Lucas 22 : 31). Era como se o nosso Senhor chamou-o pelo seu antigo nome, quando ele 

estava agindo como seu antigo self. Pergunta incisiva do Senhor, "Tu me amas mais do 

que estes (ou seja, o barco, redes e outros apetrechos de pesca)? " foi direto ao cerne da 

questão. Como observado no capítulo anterior deste volume, Pedro, impaciente com a 

demora de Jesus no cumprimento dos discípulos e assediados por seus próprios fracassos, 

tinha impulsivamente decidiu voltar a ser um pescador (21: 3). Que ele tinha certeza de 

que ele poderia fazer bem ou assim ele pensava. Mas Jesus confrontou Pedro eo chamou 

para segui-Lo e ser o pescador de homens que ele foi chamado pela primeira vez para ser 

(Mat. 4:19). "Nenhum servo pode servir [ser um escravo para] a dois senhores:" Ele lhes 

havia dito anteriormente, "porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a 

um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro "(Lc 16:13). Jesus 

desafiou Pedro a abandonar permanentemente a sua antiga vida e ser exclusivamente 

dedicado a segui-lo, com base em seu amor. 

Pedro respondeu -lhe: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Há um jogo de palavras 

interessante no texto grego. A palavra que Jesus usou para amor é ágape , o amor mais 

elevado da vontade, o amor que implica um compromisso total (cf. 1 Cor. 13: 4-8). Pedro, 

dolorosamente consciente de sua desobediência e fracasso, se sentia muito culpado para 

afirmar que tipo de amor. Os pronunciamentos ousadas eram uma coisa do 

passado; quebrada e humilhado e plenamente consciente de que a sua acção se opunha à 

uma reclamação crível para o maior amor, Pedro respondeu usando a palavra phileo , um 

termo menos Sublime, que significa afeto. Ele também apelou para a onisciência de Jesus, 

lembrando-lhe, "Você sabe que eu te amo." 

Aceitando humilde reconhecimento de Pedro que seu amor era menos do que ele tinha 

reclamado e Cristo mereceu, Jesus ainda recommissioned ele, gentilmente dizendo-

lhe: "Apascenta as minhas ovelhas". Tendem traduz uma forma do verbo Bosko , um 

termo usado de pastores que pastam e que alimentam o gado. O presente do indicativo do 

verbo denota ação contínua. De acordo com a metáfora Ele introduziu em 10: 7-16 (cf. Sl 

95: 7; 112:.. 3; Ez 34:31), Jesus descreveu os crentes como os seus cordeiros, enfatizando 

não só a sua imaturidade, vulnerabilidade e necessidade , mas também que eles são Seus 

(cf. Mateus 18: 5-10.). É a mesma responsabilidade dada a cada pastor, como Paulo 

apontou em Atos 20:28 e, como o próprio Pedro exortou em 1 Pedro 5: 2. Paulo instruiu 

o jovem pastor Timóteo que os meios para fazer isso era "pregar a palavra, estar pronto a 



tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com grande paciência e doutrina" (2 

Tim 4: 2.). 

Continuando a reforçar Seu ponto sobre a supremacia do amor como o motivo para a 

fidelidade, Jesus disse a Pedro novamente uma segunda vez: "Simão, filho de João, 

amas-me?" Mais uma vez ele usou o verbo Ágape , e mais uma vez Pedro não estava 

disposta a usar essa palavra; na sua resposta, "Sim, Senhor, tu sabes que eu te 

amo", Pedro novamente usou o verbo phileo . O Senhor então lhe ordenou, "Pastor 

minhas ovelhas." Jesus escolheu um termo diferente do que a que é traduzida "tendem" 

no versículo 15. Esta palavra, uma forma do verbo poimaino , é provável que um 

sinônimo para o verbo anterior, sendo que ambos são adequadas para expressar o escopo 

completo da responsabilidade que implica supervisão pastoral (cf. Atos 20:28; 1 Pedro 5: 

2). 

Mas Jesus ainda não tinha terminado com Pedro, então disse-lhe terceira vez: "Simão, 

filho de João, amas-me?" Pedro entristeceu-se por Ele disse-lhe terceira vez: "Você 

me ama?" A razão para o sofrimento de Pedro foi uma mudança no vocabulário do 

Senhor ao contrário de seus dois perguntas anteriores, esta terceira vez que Jesus usou a 

palavra de Pedro para o amor, phileo . Ele posta em causa, mesmo a menos do que o total 

devoção Pedro pensou que estava seguro em afirmar. A implicação de que sua vida não 

apoiou mesmo esse nível de amor partiu o coração de Pedro. Tudo o que ele podia fazer 

era apelar ainda mais fortemente a onisciência de Jesus, dizendo -lhe: "Senhor, tu sabes 

todas as coisas (cf. 2: 24-25; 16:30); . Você sabe que eu te amo " Para o terceiro Jesus 

aceitou tempo do apóstolo reconhecido fracasso e imperfeição (cf. Is 6: 1-8.) e 

graciosamente cobrado Pedro para cuidar de seu rebanho, dizendo -lhe: ". Apascenta as 

minhas ovelhas" restauração de Pedro foi, assim, completa.Como observa Andreas 

Köstenberger, 

Talvez finalmente Pedro aprendeu que ele não pode seguir a Jesus em sua própria força 

e percebeu o vazio de afirmar sua própria lealdade de uma forma que confia mais na sua 

própria força de vontade do que na capacitação de Jesus .... Da mesma forma, deveria 

promessas de auto-serviço sadia desconfiança da lealdade hoje que traem a auto-

suficiência ao invés de um humilde consciência das próprias limitações em agir sobre as 

melhores intenções de um [cf. 2 Cor. 12: 9-10]. ( João, Baker Exegetical Comentário ao 

Novo Testamento [Grand Rapids: Baker, 2004], 598) 

Pedro permaneceu obediente a comissão do Senhor para o resto de sua vida. Seu ministério a 

partir daquele momento os envolvidos não apenas proclamar o evangelho (Atos 2: 14-40; 3: 

12-26), mas também alimentar o rebanho do Senhor lhe havia confiado (cf. Atos 

2:42). Chegando ao fim de seu ministério, muitos anos depois, Pedro escreveu, 

Portanto, exorto os anciãos entre vós, como seu colega mais velho, e testemunha dos 

sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada, pastorear o rebanho 

de Deus no meio de vós, exercer a fiscalização não por força, mas voluntariamente , de 

acordo com a vontade de Deus; e não por torpe ganância, mas com ânsia; nem como 

dominadores dos que lhes ao seu cargo, mas servindo de exemplo ao rebanho. (1 Pedro 

5: 1-3) 



Os cristãos devotos estão dispostos a sacrificar tudo por 

Cristo 

"Em verdade, em verdade vos digo que, quando era mais jovem, 

você usou para cingir-se e andar onde querias; mas, quando você 

envelhecer, você estenderá as mãos e outro te cingirá você, e 

trazê-lo onde você não deseja ir. " Ora, isto ele disse, significando 
com que morte Pedro iria glorificar a Deus. (21: 18-19a) 

Profecia do martírio de Pedro de Jesus ressalta a verdade de que compromisso com Ele 

pode exigir o pagamento do preço final. "Quem não toma a sua cruz e vem após mim não 

é digno de mim", Jesus disse aos discípulos quando eles comissionado. Então, Ele 

advertiu: "Quem acha a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa a 

encontrará" (Mt 10: 38-39; cf. 16:. 24-26; Rom 14.: 8;. Phil 1:21). 

Como faz em todo o evangelho de João, a frase solene verdade, em verdade introduz 

uma verdade significativa (1:51; 3: 3,5,11; 5: 19,24,25; 6: 26,32,47, 53; 8: 34,51,58; 10: 

1,7; 12:24; 13: 16,20,21,38; 14:12; 16:. 20,23) Quando ele era mais novo, Pedro usado 

para cingir -se e andar sempre ele desejava; em outras palavras, ele estava no controle 

de suas ações. "Mas", Jesus disse a ele, "quando você envelhecer, você estenderá as 

mãos e outro te cingirá você, e trazê-lo para onde você não deseja para ir. " Há que 

chegaria um momento, Jesus alertou, quando os outros iria aproveitar Pedro, se ligam a 

ele, e não o leva a ser executada. A morte de Pedro, como a frase estenderá as 

mãos implica, seria por crucificação. 

Nota de rodapé de João, Ora, isto ele disse, significando com que morte Pedro iria 

glorificar a Deus, deixa isso claro. 

Pedro passou os últimos três décadas de sua vida servindo ao Senhor e antecipando seu 

martírio. No entanto, ele enfrentou essa perspectiva com confiança, confortado por saber 

que ele não negaria o Senhor novamente, mas ao invés de glorificar a Ele em sua morte 

(cf. 1 Pedro 4: 14-16). Segundo a tradição, Pedro foi crucificado, mas pediu para ser 

crucificado de cabeça para baixo, porque ele sentia indigno de ser crucificado como seu 

Senhor (Eusébio, História Eclesiástica III.1). 

Comprometida cristãos Focus on Seguindo Leading de 

Cristo 

E, havendo dito isto, Ele lhe disse: "Siga-me!" Pedro, virando-se, 

viu o discípulo a quem Jesus amava-los; aquele que também havia 

se recostou em seu seio durante a ceia e disse: "Senhor, quem é 

aquele que te trai?" Então, vendo Pedro disse a Jesus: "Senhor, e 

que sobre este homem?" Jesus disse-lhe: "Se eu quero que ele 

permaneça até que eu venha, o que é isso para você? Você segue-

me!" Portanto, este ditado saiu entre os irmãos que aquele 

discípulo não morreria; Ainda Jesus não disse a ele que ele não 

morreria, mas apenas: "Se eu quero que ele permaneça até que eu 

venha, o que é isso para você?" Este é o discípulo que dá 

testemunho destas coisas e escreveu estas coisas, e sabemos que o 



seu testemunho é verdadeiro. E também há muitas outras coisas 

que Jesus fez, que se fossem escritas em detalhe, penso que nem 

mesmo o próprio mundo não poderia conter os livros que seriam 
escritos. (21: 19-B-25) 

Seguindo Jesus Cristo é a condição sine qua non da vida cristã. Em João 0:26 Jesus 

colocá-lo simplesmente: "Se alguém me serve, siga-Me." É a marca de Suas ovelhas que 

segui-Lo (João 10:27; cf. 8,12), não importa o que o custo (Mt 16:24; 19:27; Lc. 5: 11,27-

28; 9 : 23-25; 18:28). Seguir Jesus significa não só estar disposto a sacrificar tudo em 

submissão à Sua vontade, mas também para obedecer aos Seus mandamentos (Mateus 

07:21; Lucas 6:46.) E imitá-Lo (1 Tes. 1: 6; 1 João 2: 6; cf. 1 Cor 11: 1).. 

Depois de Jesus ter falado Sua profecia da morte de Pedro, e disse-lhe: "Segue-

Me!" Evidentemente, se levantou e foi andando (possivelmente ao longo da margem do 

lago), quando Pedro, virando-se, viu o discípulo a quem Jesus amava eles; aquele que 

também havia se recostou em seu seio durante a ceia e disse: "Senhor, quem é aquele 

que te trai?" Ao longo de seu evangelho, João nunca ele mesmo nomes, preferindo 

referir-se a si mesmo de outras maneiras. Que ele identificou ainda que pessoa 

como aquele que também havia se recostou em seu seio durante a ceia e disse: 

"Senhor, quem é aquele que te trai? não deixa dúvida de que o discípulo amado e 

aquele que se debruçou sobre Jesus era João (cf. João 13:23). Obviamente, como essa 

referência indica, ele foi um dos círculo interno dos seguidores de Jesus. No entanto, ele 

não pode ter sido Pedro, já que os dois são distinguidas neste texto e outros. Ele também 

não pode ter sido Tiago, que foi martirizado muito cedo (Atos 12: 2). ter escrito o 

evangelho de João Pelo processo de eliminação, o discípulo amado tinha que ter sido o 

apóstolo João (veja a discussão da identidade do discípulo amado em João 1-11 , A 

Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 2006], 6-7). 

Evidentemente previsão do martírio de Pedro de Cristo solicitado preocupação com o que 

aconteceria com seu amigo íntimo, João. Por isso, ele perguntou a Jesus: "Senhor, e que 

sobre este homem?"abrupta e censurar a resposta de Jesus "Se eu quero que ele 

permaneça até que eu venha, o que é isso para você?" Não era uma resposta, mas era 

uma repreensão que deixou claro a Pedro que o que estava a acontecer com João era 

nenhum de seus negócios. Se João viveu até a segunda vinda, não tinha qualquer 

influência sobre a sua responsabilidade. Reiterando seu comando a partir do versículo 19, 

Jesus disse enfaticamente: "Você segue-me!" atenção de Pedro não era para ser de 

ninguém, mas por sua própria devoção e dever de Jesus Cristo. Todos os crentes vai fazer 

bem para abraçar essa verdade que o Senhor tem um plano único para cada um de Seus 

seguidores. 

João terminou o evangelho inspirada, respondendo a algumas perguntas finais que 

encerrar seu relato. Resposta hipotética do Senhor a Pedro causou um rumor de ir para 

fora entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. João foi rápido a desmentir 

esse boato, para que sua morte causar alguns a acreditar que o Senhor fez uma falsa 

previsão: No entanto, Jesus não disse para -lhe que ele não morreria, mas apenas: 

"Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é isso para você?" 

João lembrou seus leitores de que ele é o discípulo que dá testemunho destas coisas e 

escreveu estas coisas, e nós (ou os apóstolos, ou mais provavelmente um dispositivo 

editorial referindo apenas a João) sabe que o seu testemunho é verdadeiro. João foi 



uma testemunha ocular os eventos registrados em seu evangelho, e seu testemunho a 

respeito deles é verdadeiro (cf. MNTC João 1-11, 5-6). Mas, enquanto o que ele 

escreveu era verdade, era de nenhuma maneira exaustiva. Existem, o apóstolo 

observou, também muitas outras coisas que Jesus fez, que se fossem escritas em 

detalhe, penso que nem mesmo o próprio mundo não poderia conter os livros . que 

seria escrito Sob a inspiração do Espírito Santo, João tinha escolhido seletivamente o seu 

material de acordo com seu propósito declarado de apresentar Jesus Cristo como o 

Messias e Filho de Deus (20: 30-31). Sua afirmação de que Jesus fez mais obras do que 

os livros do mundo poderia realizar provas de que mesmo nos quatro Evangelhos não é 

dada apenas um registro muito limitada e seletiva de eventos. Isso faz com que o ponto 

mais forte a respeito de como a incredulidade de Israel e grande culpabilidade 

subseqüente realmente era, uma vez que ela negou seu Messias em face de uma exposição 

tão grande de poder divino. À luz da vasta evidência de Sua divindade rejeição do Senhor 

Jesus de Israel torna-la sujeita ao julgamento severo. Isso era especialmente verdadeiro 

para os líderes, a quem o Senhor disse: 

Portanto, eis que eu vos envio profetas e homens sábios e escribas; alguns deles você vai 

matar e crucificar, e alguns deles você vai açoitarão nas suas sinagogas, e perseguirão de 

cidade em cidade, de modo que em cima de você pode cair a culpa de todo o sangue justo 

derramado na terra, desde o sangue do justo Abel ao sangue de Zacarias, filho de 

Baraquias, a quem matastes entre o templo eo altar. Em verdade vos digo que todas essas 

coisas hão de vir sobre esta geração. (Mateus 23: 34-36; cf. Lucas 11: 49-52.) 

Isso foi simbolizado na destruição de Jerusalém em AD 70: 

Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: "Se você soubesse a este 

dia, mesmo você, as coisas que servem para a paz! Mas agora eles têm sido escondido de 

seus olhos. Para os dias virão em que os seus inimigos vão deitar-se uma barricada contra 

você, e cercá-lo e hem você de todos os lados, e eles vão nivelar-lo para o chão e seus 

filhos dentro de você, e eles não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste 

o tempo da tua visitação. " (Lucas 19: 41-44) 

Jesus havia desafiado Pedro amá-Lo acima de tudo. Diante da perspectiva de sacrificar 

tudo por Cristo, a partir de agora Pedro não recuou. Ele aprendeu a lição que seguir Jesus 

era para ser o objetivo singularmente suprema do seu amor. Pedro e seus companheiros 

apóstolos, pelo poder do Espírito Santo, virou o mundo de cabeça para baixo com o seu 

testemunho destemido de Jesus Cristo (cf. Atos 17: 6), e em quase todos os casos 

morreram como mártires por amor a Cristo e à verdade da evangelho. 
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Introdução 

O livro de Atos é o primeiro volume da história da igreja. Ele registra a história da igreja 

desde o seu início explosivo no Dia de Pentecostes para a prisão em Roma da sua maior 

missionário. Durante essas três décadas, a igreja expandiu-se de um pequeno grupo de 

crentes judeus reuniram-se em Jerusalém para abraçar milhares em dezenas de 

congregações em todo o mundo romano. Atos descreve como o Espírito de Deus 

supervisionou, controlado e habilitada a expansão da igreja. Na verdade, o livro poderia 

muito bem ser chamado de "Os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos." 

At é um livro significativa por várias razões. Com as epístolas, mas sem Atos, teríamos 

muita dificuldade em compreender o fluxo do início da história da igreja. Com ele, temos 

uma história núcleo em torno do qual a montar os dados nas epístolas, enriquecendo nossa 

compreensão deles. O livro segue primeiro o ministério de Pedro, depois de Paulo. A 

partir dele podemos aprender princípios para discipular crentes, a construção da igreja, e 

evangelizar o mundo. 

Apesar de uma obra de história, não teologia, Atos, no entanto, enfatiza as verdades 

doutrinárias concernentes à salvação. Jesus de Nazaré é claramente proclamado como há 

muito aguardado Messias de Israel, e que a verdade é habilmente defendida desde o 

Antigo Testamento ( 2: 22ff .; 3: 12ff .; 4: 10 e ss ., 7: 1 e ss ., 8: 26ff .; 13 : 14ss .; 

cf. 09:22 ; 18: 5 , 24-28 ; 28:23 ). 

O livro de Atos também ensina muito sobre o Espírito Santo, que é mencionado mais de 

cinqüenta vezes. Ele regenera, batiza, preenchimentos e santifica os crentes. O Espírito 

Santo é visto escolher missionários ( 13: 2 ) e dirigir suas operações ( 08:29 ). Ele presidiu 

o primeiro concílio da igreja ( 15:28 ) e, em suma, dirigidas e controladas todas as 

operações da igreja. 

A importância doutrinal de Atos não se limita, no entanto, a sua doutrina sobre Jesus 

Cristo e do Espírito Santo. Enquanto ele não flui em torno de questões doutrinárias, mas 

acontecimentos históricos, que, no entanto, toca muitas verdades teológicas. Donald 

Guthrie apropriAdãoente resume o significado teológico de Atos: "A importância do livro 

de Atos está na sua preservação dos principais temas doutrinais apresentados na pregação 

apostólica, mesmo se não há nenhuma evidência de uma tentativa de desenvolver uma 

teologia sistematizada" ( Novo Testamento Introdução [Downers Grove, Ill .: 

InterVarsity de 1978], 338). 

Autor 

O testemunho unânime da igreja primitiva era que Lucas, autor do Evangelho que leva 

seu nome, eo companheiro de viagem e amigo próximo de Paulo, escreveu Atos. No 

século II, o anti-marcionita prólogo do Evangelho de Lucas, o Fragmento Muratoriano (a 

mais antiga lista existente de livros do Novo Testamento), Irineu, Clemente de 

Alexandria, Tertuliano e atestam a autoria de Atos de Lucas. Outros Padres da Igreja, 

como Orígenes, Eusébio, e Jerome também atribuem Atos para Lucas. 



A evidência interna para a autoria de Lucas é igualmente impressionante. Que o autor de 

Atos era um companheiro de viagem do apóstolo Paulo é claro a partir dos chamados 

"nós passagens" ( 16: 10-17 ;20: 5-21: 18 ; 27: 1-28: 16 ). Nessas passagens, o escritor 

muda para a primeira pessoa do plural, mostrando que ele estava presente. D. Edmond 

Hiebert resume o significado do que no que se refere à autoria de Atos: 

As referências a vários companheiros de Paulo nestas seções nós, de uma só vez distinguir 

o autor de outro dos companheiros próximos de Paulo. Outros companheiros conhecidos 

que aparecem nas epístolas paulinas não se encaixam no padrão estabelecido por esses 

nós, seções e pode ser localizado em outra parte em um momento ou outro. Dos 

companheiros íntimos conhecidos de Paulo só Tito e Lucas nunca são nomeados em 

Atos. Isso Tito não é nomeado é estranho, mas nunca ninguém a sério sugeriu que Tito 

foi o autor de Lucas-Atos. Isso deixa apenas Lucas como o autor provável, e ele é 

fortemente apoiada pela evidência externa. ( Uma Introdução ao Novo Testamento: 

Volume 1: Os Evangelhos e Actos . [Chicago: Moody, 1979], p 121) 

Deve-se notar também que, "embora Tito acompanhou Paulo e Barnabé a Jerusalém e 

trabalhou nas igrejas de Corinto, Creta, e Dalmácia, ele não parece ter sido um dos 

companheiros de Paulo quem o apóstolo menciona nas saudações de suas epístolas" ( Simon 

J. Kistemaker, New Testament Commentary: Atos [Grand Rapids: Baker, 1990], p 21).. Pelo 

processo de eliminação, então, ficamos com Lucas como autor do "nós passagens", e, 

portanto, de todo o livro. 

Também é improvável que alguém teria forjado uma obra em nome de Lucas. Se alguém 

estava indo para atribuir uma falsificação de um dos companheiros de Paulo, por que ele 

iria escolher o Lucas relativamente obscura, mencionada apenas três vezes no Novo 

Testamento? Ele não iria escolher uma figura mais proeminente? 

Data 

Há duas escolas de pensamento entre os estudiosos evangélicos como para quando Lucas 

escreveu Atos. Alguns sustentam que ele escreveu enquanto Paulo ainda estava vivo, 

provavelmente perto do fim de sua primeira prisão ( Atos 28 ). Outros Data Atos entre a 

queda de Jerusalém ( UM . D . 70) e a morte de Lucas (ca. UM . D . 85). 

O principal argumento a data posterior é alegada utilização de Lucas de Marcos como 

uma fonte para o evangelho de Lucas. Os defensores desta perspectiva seguir esta linha 

de raciocínio: Marcos foi escrito após a morte de Pedro, durante a perseguição de Nero. O 

Evangelho de Lucas não poderia ter sido escrito até depois disso. E desde Atos foi escrito 

depois de Lucas, ele deve ser datado mais tarde ainda. 

Embora a discussão do chamado problema sinóptico está para além do âmbito desta 

introdução, deve notar-se que a prioridade de Marcos nunca foi estabelecido. Sérias 

objeções à dependência de Lucas sobre Marcos têm sido levantadas por estudiosos 

competentes (cf. Robert L. Tomé e Stanley N. Gundry, eds,. A Harmonia dos 

Evangelhos [Chicago: Moody, 1979], 274-79; Eta Linnemann, é Há um problema 

sinótico? [Grand Rapids: Baker, 1992]). A menos que esta teoria da dependência de 

Lucas sobre Marcos pode ser estabelecida, o principal argumento para uma data posterior 

Atos para desmorona. 

Há boas razões para crer Lucas escreveu Atos de Paulo durante a primeira prisão 

romana. Eles podem ser resumidos como se segue: 



Em primeiro lugar, esse ponto de vista melhor explica a final abrupto de Atos. Lucas 

parou de escrever, porque ele tinha trazido eventos para o presente, e ele não tinha mais 

a se relacionar. Além disso, Atos termina com uma nota de triunfo, com Paulo proclamar 

o evangelho em Roma sem impedimentos pelas autoridades romanas. Isso final triunfante 

é difícil de compreender se Atos foram escritos após a morte de Paulo e da eclosão da 

perseguição de Nero (FF Bruce, "Atos dos Apóstolos", em D. Guthrie e JA Motyer, 

eds,. O Comentário New Bíblia: Revisado [Grand Rapids: Eerdmans, 1978], 968). 

Em segundo lugar, os oficiais romanos em Atos são tolerantes, se não for favorável ao 

Cristianismo. Isso certamente não era o caso, após a eclosão da perseguição de Nero 

em UM . D . 64. Além disso, 

o único momento em que a imagem da atitude do Estado romano originalmente amigável 

para os cristãos teria valido a pena recordar a mente das pessoas foi o tempo em que ainda 

era válida, mas o risco de ser perdido. E isso significa que ele foi o tempo de julgamento 

de Paulo, depois de ter feito um apelo ao tribunal de César. (Johannes Munck, Os Atos 

dos Apóstolos [Garden City, NY: Doubleday, 1973], LII) 

Em terceiro lugar, Lucas não menciona a perseguição iniciada por Nero. Observações 

Kistemaker, "Se Lucas tinha Atos escrito na década de setenta, ele teria feito a violência 

para o seu senso de integridade histórica por não refletir estes cruéis perseguições 

instigadas por Nero" ( Atos , 23). 

Em quarto lugar, não há nenhuma menção em Atos da queda de Jerusalém 

em UM . D . 70. silêncio de Lucas é intrigante se esse acontecimento já tinha tido lugar, 

especialmente porque "Lucas em seus centros evangélicos mais atenção em Jerusalém do 

que os seus companheiros synoptists" (Guthrie, Novo Testamento Introdução, 340). Da 

mesma forma, a sua falta de menção do martírio de Tiago, irmão do Senhor ( A . D . 62 

de acordo com Josephus [ Antiguidades XX, ix, 1 ]) é estranho que ele escreveu 

depois. Lucas certamente viram os martírios do Apóstolo Tiago e Estevão como digno de 

menção. Por que não o chefe da igreja de Jerusalém? 

Em quinto lugar, o assunto de Atos reflete a situação nos primeiros dias da igreja. Temas 

como o conflito entre judeus e gentios, a inclusão dos gentios na igreja, e os regulamentos 

dietéticas judaicas ( Atos 15 ), perderam a urgência depois da queda de Jerusalém. Da 

mesma forma, Atos não reflete as preocupações teológicas das últimas décadas do século 

I (Kistemaker, Atos, 23). 

Em sexto lugar, Lucas reflete nenhuma familiaridade com as epístolas de Paulo. Que 

argumenta que Atos foi escrito antes da coleção de cartas paulinas foi amplamente 

divulgado na igreja. 

Finalmente, e talvez mais significativamente, Lucas está em silêncio sobre a futura 

carreira de Paulo. Nenhuma menção é feita em Atos de viagens de Paulo depois de sua 

libertação, a sua segunda prisão (embora Lucas estava com ele, e depois [ 2 Tim. 4:11 ]), 

ou sua morte. No entanto, Lucas dedica mais da metade dos Atos para o ministério de 

Paulo. Por que ele não levar esse tema até sua conclusão triunfante se soubesse mais sobre 

o grande apóstolo? Estas omissões são melhor explicadas pela suposição de que esses 

eventos ainda não tinha ocorrido quando Lucas escreveu. 

Propósito 

Lucas declara seu propósito para escrever sua obra em dois volumes no prólogo de Lucas: 

"Pareceu-me apropriado para mim também, ter investigado tudo cuidadosamente desde o 



começo, para escrevê-lo para fora para você em ordem consecutiva, excelentíssimo 

Teófilo" ( Lucas 1: 3 ). Atos também foi abordada a Teófilo, continuando onde o 

evangelho de Lucas parou. 

Teófilo é desconhecida, embora endereço de Lucas sobre ele como "mais excelente" 

( Lucas 1: 3 ) sugere que ele era um oficial romano (cf. Atos 24: 3 ; 26:25 ). Se ele era 

um Lucas Cristão foi instruir, ou um pagão que ele estava tentando persuadir, ainda não 

é conhecida. Alguns argumentaram que ele era advogado de Paulo para sua audição 

perante o imperador, no entanto, que também é especulação. 

Lucas não escreveu um relato completo das três primeiras décadas da igreja. Ele escolheu 

seletivamente os eventos e pessoas que se adequaram seu propósito inspirado. No entanto, 

ele foi um historiador notavelmente precisas. Atos mostra familiaridade com o direito 

romano e os privilégios dos cidadãos romanos, dá os títulos corretos de vários 

governantes provinciais, e descreve com precisão várias localizações geográficas. Tal 

precisão convenceu o arqueólogo britânico do século XIX Sir William Ramsay que suas 

dúvidas anteriores sobre Atos estavam errados. Ele escreve: 

I se pode afirmar ter entrado nesta investigação, sem qualquer preconceito em favor da 

conclusão que vou agora tentar justificar para o leitor. Pelo contrário, eu comecei com 

uma mente desfavorável a ele, para a ingenuidade e integridade aparente da teoria 

Tübingen [que datada de Atos, no século II] tinha em um tempo muito me convenceu. Ele 

não mentiu, então na minha linha de vida para investigar o assunto minuciosamente; mas, 

mais recentemente, eu encontrei-me muitas vezes posto em contato com o livro 

de Atos como uma autoridade para a topografia, antiguidades, e da sociedade da Ásia 

Menor.Ele foi gradualmente ter em cima de mim que, em vários detalhes da narrativa 

mostrou verdade maravilhosa. ( São Paulo, o viajante e do Cidadão 

romano [reimpressão, Grand Rapids: Baker, 1975].., 7-8 itálico no original) 

Estudiosos mais recentes confirmaram a visão de Ramsay da confiabilidade histórica de Atos 

(cf. Guthrie, Novo Testamento Introdução, 354-55). 

Lucas escreveu em parte de elogiar o cristianismo para o mundo romano. Ele dirige a 

atenção para o elevado caráter dos cristãos e para o fato de que eles eram cumpridores da 

lei, as pessoas. Ele também se refere a um tratamento favorável aos cristãos por oficiais 

romanos (cf. 18: 12ff ., 19:31 , 37 ; 25:25 ; 26:32 ; 27: 3 ). 

Ele também deixa claro para o povo judeu que o evangelho não era a sua posse 

exclusiva. Foi por todas as pessoas. Nem os gentios primeiro tem que se tornar judeus 

antes de se tornar cristãos ( Atos 15 ). 

Mas o propósito primordial de Lucas é mostrar a difusão do cristianismo, com poderes e 

energizado pelo Espírito Santo, todo o mundo romano ( 1: 8 ). 

Esboço 

I. Jerusalém ( 1: 1-8: 4 ) 

A. O começo da igreja ( 1: 1-2: 47 ) 

B. A expansão da igreja ( 3: 1-8: 4 ) 

II. Judéia e Samaria ( 8: 5-12: 25 ) 

A. A testemunha para os samaritanos ( 8: 5-25 ) 



B. A conversão de um gentio ( 8: 26-40 ) 

C. A conversão do apóstolo dos gentios ( 9: 1-31 ) 

D. A testemunha para os gentios ( 9: 32-12: 25 ) 

III. A parte mais remota da terra ( 13: 28/01: 31 ) 

A. A primeira viagem missionária ( 13: 14/01: 28 ) 

B. O concílio de Jerusalém ( 15: 1-35 ) 

C. A segunda viagem missionária ( 15: 36-18: 22 ) 

D. A terceira viagem missionária ( 18: 23-21: 16 ) 

E. A viagem a Roma ( 21: 17-28: 31 ) 
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1 . Recursos para terminar o trabalho 

inacabado de Nosso Senhor ( Atos 1: 1-

11 ) 
A primeira conta que compus, Teófilo, sobre tudo o que Jesus 

começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, 

depois de ter feito o Espírito Santo dado ordens aos apóstolos que 

escolhera. Para estes também se apresentou vivo, depois de ter 

padecido, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes 

durante um período de quarenta dias, e falando das coisas 

concernentes ao reino de Deus. E reunindo-os, ordenou-lhes que 

não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o que o Pai 

havia prometido ", que," Ele disse: "Você já ouviu falar de de mim, 

pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o 

Espírito Santo, não muito depois destes dias ". E assim, quando 

chegaram juntos, eles estavam pedindo-lhe, dizendo: "Senhor, é 

nesse momento que você está restaurando o reino de Israel?" Ele 

lhes disse: "Não é para você saber os tempos ou épocas que o Pai 

fixou com sua própria autoridade; mas recebereis a força do 

Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas 

testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até à 

parte mais remota da terra ". E após ter dito essas coisas, ele foi 

levantado, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos 

seus olhos. E como eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele 

estava partindo, eis que dois homens vestidos de branco parou ao 

lado deles; e eles também disse: "Homens da Galiléia, por que 

estais olhando para o céu? Esse Jesus, que foi levado de vocês 

para o céu, há de vir exatamente da mesma maneira como você 
viu ir para o céu." ( 1: 1-11 ) 

A obra de Jesus Cristo é tanto acabado e inacabado. Sua grande obra de prover redenção 

está terminado, e nada pode ser adicionado a ele (cf. João 17: 4 ). Seu trabalho do 

ministério e da proclamação, no entanto, não está terminado. Essa obra Ele só 

começou. Junto com os outros evangelhos, o primeiro relato composto por Lucas 

para Teófilo (Evangelho de Lucas), registra tudo o que Jesus começoua fazer e 

ensinar durante sua vida na terra. O resto do Novo Testamento descreve a continuação 

de seu trabalho pela igreja primitiva. Nós ainda estamos terminando-o até que Ele venha. 

Obra redentora de Cristo é concluída, e os trabalhos da igreja de evangelismo 

começa. Atos narra as etapas e características desse trabalho inacabado iniciais, e define 

o caminho da igreja é seguir até o fim. 

Como o livro de Atos começa, uma importante transição ocorre. Durante o seu ministério 

na terra, o trabalho de pregação e ensino foi feito principalmente pelo nosso próprio 

Senhor como Ele treinou seus discípulos. Agora é hora de passar essa responsabilidade 

para os apóstolos, antes de subir para o Pai. O fardo de proclamar o arrependimento ea 

boa notícia do perdão para um mundo perdido vai descansar diretamente sobre seus 



ombros. Os apóstolos também será responsável por ensinar as verdades da fé para a 

Igreja. 

Do ponto de vista puramente humano os apóstolos estavam em nada pronto para tal 

tarefa. Havia coisas que eles ainda não entendia. Sua fé era fraco, como evidenciado por 

reprimendas frequentes de nosso Senhor deles (cf. Mt 08:26. ; 14:31 ; 16: 8 ; Lucas 

12:28 ). Nem tinham absolvido se bem durante os eventos traumáticos que cercam prisão 

e crucificação de Cristo. Eles não só tinha falhado no testemunho público, mas também 

na lealdade privado e na fé pessoal. Pedro, seu líder reconhecido, tinha com veemência e 

profanely negado, mesmo sabendo Jesus. Sua fé e caráter espiritual não eram fortes o 

suficiente para suportar o desafio de uma menina humilde servo ( Mt 26: 69-70. ). Com 

exceção de João, todos os discípulos fugiram com medo de suas próprias vidas e foram 

longe de ser encontrada no lugar da crucificação. Embora Jesus havia predito 

explicitamente Sua ressurreição, os discípulos zombou dos relatórios iniciais que Seu 

túmulo estava vazio ( Lucas 24:11 ). Quando Jesus apareceu para eles, Ele os encontrou 

encolhido atrás de portas fechadas por medo das autoridades judaicas ( João 

20:19 ). Tomé, não presente nessa primeira aparição, se recusou a acreditar, mesmo o 

testemunho dos outros dez apóstolos ( João 20: 24-28 ). Apenas um segundo aspecto, e o 

convite do Senhor para tocar suas feridas da crucificação, curado Tomé de seu ceticismo. 

Os próprios apóstolos, obviamente, não tinha a compreensão e força espiritual para 

completar inacabada ministério de Jesus de evangelismo e edificação. No entanto, nestas 

suas últimas palavras para eles antes de sua ascensão, o Senhor Jesus Cristo reitera (cf. Jo 

20:22 ) a promessa do Espírito. Ele irá capacitar os apóstolos (e todos os crentes 

subsequentes) com esses recursos necessários para concluir a obra inacabada do 

Salvador. Eles precisavam de uma correcta mensagem, manifestação, poder, mistério, 

missão e motivo. 

A Mensagem 

A primeira conta que compus, Teófilo, sobre tudo o que Jesus 

começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, 

depois de ter feito o Espírito Santo dado ordens aos apóstolos que 
escolhera. ( 1: 1-2 ) 

Como já mencionado, a primeira conta refere-se ao evangelho de Lucas, que 

ele compôs para Teófilo (ver a Introdução para mais detalhes). Essa conta foi bastante 

preocupada com a vida terrena e ministério de nosso Senhor, revelando tudo o que Jesus 

começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima. Desde o início de 

seu ministério terrestre até a Sua ascensão, Jesus instruiu seus discípulos tanto por atos e 

palavras. Seus milagres foram para fortalecer a sua fé; Suas parábolas eram para 

esclarecer a verdade espiritual para eles; Seu ensinamento foi formular sua teologia. Ele 

revelou a eles a verdade que seria necessário para realizar a Sua obra. 

É evidente que aqueles que iria levar a mensagem de Cristo para o mundo deve saber o 

que essa mensagem é. Deve haver uma compreensão exata do conteúdo da verdade cristã 

antes de qualquer ministério podem ser eficazes. Esse conhecimento é fundamental para 

o poder espiritual e para o cumprimento da missão da igreja. A falta dela é insuperável e 

devastador para o propósito evangelístico de Deus. 

O apóstolo Paulo estava tão preocupado com isso que ele foi fundamental para seu desejo 

de todos os crentes. Em Efésios 1: 18-19a , ele escreveu: "Eu oro para que os olhos do 



vosso coração seja iluminado, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e 

quais as riquezas da glória da sua herança nos santos; e qual é a suprema grandeza do seu 

poder para com os que crêem. " 

Aos filipenses ele escreveu: "E peço isto: que o vosso amor cresça ainda mais e mais no 

conhecimento real e em todo o discernimento, para que você possa aprovar as coisas que 

são excelentes, a fim de ser sincero e irrepreensíveis até o dia de Cristo "( Filipenses 1: 

9-10. ). 

A oração de Paulo aos Colossenses expressa eloquentemente seu desejo que todos os 

crentes ser maduro no conhecimento: 

Também por esta razão, desde o dia em que ouvimos falar dela, nós não cessamos de orar 

por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria 

e entendimento espiritual, de modo que você pode andar de forma digno do Senhor, para 

agradá-Lo em todos os aspectos, frutificando em toda boa obra e crescendo no 

conhecimento de Deus; fortalecidos com todo o poder, de acordo com a sua glória, para 

a consecução de toda firmeza e paciência. ( Colossenses 1: 9-11 ) 

Em 2 Timóteo 2:15 , Paulo cobrado Timóteo: "Procura apresentar-te a Deus aprovado, 

como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da 

verdade." Em seguida, ele desafiou o seu filho na fé para ensinar a verdade de som para 

os outros (cf. 1 Tm 4: 6. , 11 , 16 ; 6: 2b, 3 , 20, 21 ; 2 Tm 1:13, 14. ; 2: 2 ; 3:16, 17 ; 4: 

1-4 ). 

O escritor de Hebreus repreendeu alguns dos ignorância da verdade de seus leitores: 

"Porque ainda que a esta altura já devessem ser mestres, você tem necessidade de novo 

por alguém para lhe ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e que têm 

vindo a precisam de leite e alimentos não sólidos "( Heb. 5:12 ). 

Conhecimento factual Mere, é claro, foi impotente para salvar essas Hebreus, ou qualquer 

outra pessoa, a não ser que se acreditava e apropriados. Em Mateus 23: 2-3 , Jesus 

advertiu contra imitando os fariseus hipócritas: "Os escribas e os fariseus têm-se sentado 

na cadeira de Moisés, portanto, tudo o que eles dizem, fazei e observai, mas não façais 

segundo as suas obras ; pois eles dizem as coisas, e não fazê-las ". Jesus estabeleceu o 

padrão de consistência no comportamento e proclamando, porque, como Lucas observou, 

Ele começou tanto a fazer , bem como para ensinar. Ele viveu perfeitamente a verdade 

que Ele ensinou. 

Paulo admoestou os crentes a "ornamento da doutrina", eles tinham sido ensinados por 

como eles viveram suas vidas. Ele escreveu: "Mostra-te a ser um exemplo de boas ações 

... som na fala ... mostrando toda a boa fé que [você] sejam ornamento da doutrina de 

Deus, nosso Salvador, em todos os aspectos" ( Tito 2: 7, 8 , 10 ). Evangelismo é dizer às 

pessoas que Deus salva do pecado. O que adorna essa mensagem, ou torna crível, é uma 

vida santa que demonstra claramente que Deus pode salvar do pecado. Ele é auto-

destrutivo para proclamar a mensagem de salvação do pecado, enquanto vivem uma vida 

pecaminosa. O mensageiro deve manifestar o poder da mensagem que ele está 

proclamando. Jesus pregou a justiça e viveu-lo perfeitamente. Temos que pregar a mesma 

mensagem e se esforçam para viver como perfeitamente possível. 

Dois fatores principais contribuem para a impotência hoje da igreja. Em primeiro lugar, 

muitos são ignorantes da verdade bíblica. Em segundo lugar, quem pode saber a verdade 

bíblica, muitas vezes, não conseguem viver por ela. Proclamando uma mensagem errônea 

é trágico, ainda assim é a proclamação da verdade, mas dando poucas evidências de que 



a vida foi transformada por ele. Essas pessoas não podem esperar que os outros para ser 

movido por sua proclamação. O pregador escocês do século XIX exemplar Robert 

Murray McCheyne deu as seguintes palavras de conselho a um jovem aspirante a 

ministro: 

Não se esqueça a cultura do interior do homem, quero dizer, do coração. Como 

diligentemente o oficial de cavalaria mantém seu sabre limpo e nítido; toda mancha ele 

sai facilmente com o maior cuidado.Lembre-se que você é a espada de Deus, o Seu 

instrumento-Confio em um vaso escolhido para Ele a ter o seu nome. Em grande medida, 

de acordo com a pureza e perfeição do instrumento, será o sucesso.Não é grandes talentos 

que Deus abençoa tanto como grande semelhança com Jesus. Um ministro santo é uma 

arma terrível nas mãos de Deus. (André A. Bonar, Memórias de McCheyne [Chicago: 

Moody, 1978], 95) 

Aqueles que seria eficaz na pregação, ensino e evangelismo devem prestar atenção a essas 

palavras. Sã doutrina apoiada pela santidade de vida é essencial para todos os que ministrar a 

Palavra. 

Mesmo após a sua ressurreição, Jesus continuou a ensinar as realidades essenciais do seu 

reino , até o dia em que foi levado para cima, uma referência a sua ascensão. (Lucas 

usa este termo quatro vezes neste capítulo, vv. 2 , 9 , 11 , 22 ). Naquele dia, marcando o 

fim do ministério terreno de nosso Senhor, tinha chegado. Assim como Ele havia predito, 

Jesus estava prestes a ascender ao Pai (cf. João 6:62 ;13: 

1 , 3 ; 16:28 ; 17:13 ; 20:17 ). Durante Seu ministério, Ele havia dado ordens aos 

apóstolos pelo Espírito Santo, que era a fonte e o poder do Seu ministério (cf. Mt 4:. 

1 ; 0:18 , 28 ; Marcos 1:12 ; Lucas 3: 22 ; 4: 1 , 14 , 18 ). O ministério de Jesus no poder 

do Espírito demonstrou o padrão para os crentes. Eles, como os apóstolos, também estão 

a obedecê-Lo (cf. Mateus 28: 19-20. ). O Espírito Santo é a fonte de energia para o 

ministério dos crentes e habilita-os a obedecer os ensinamentos de seu Senhor. 

O verbo entellō ( dado ordens ) sinaliza um comando (cf. Mt 17: 9. ), enfatizando a força 

da verdade. Ela engloba uma série de comandos para obedecer a Deus, bem como as 

ameaças à luz das conseqüências da desobediência. 

Enquanto Jesus instruiu milhares de pessoas em seus dias na terra, seus alunos primários 

e constantes foram os apóstolos que escolhera. equipando-os para o seu ministério 

fundacional foi um objetivo fundamental de seu ensino. Sua qualificação foi 

simplesmente que o Senhor os havia escolhido para a salvação e único serviço (cf. Jo 

15,16 ). Ele salvou, comissionados, equipado, dotado e ensinou-lhes para que eles 

pudessem ser testemunhas oculares da verdade e destinatários da revelação de Deus. Eles 

estabeleceram os crentes da mensagem são para proclamar. 

A importância desta instrução na preparação desses homens para terminar a obra do 

Senhor não pode ser subestimada. Nosso Senhor estava construindo para eles o 

ensinamento de que mais tarde é chamado de "doutrina dos apóstolos" ( Atos 2:42 ) -o 

corpo organizado de verdade, que estabeleceu a igreja. 

A eficácia do ministério de cada crente, em grande medida depende de um conhecimento 

claro e profundo da Palavra. Não admira que Spurgeon disse: 

Podemos pregar 'til nossa língua apodreceu,' até que nós esgotar nossos pulmões e morrer, 

mas nunca uma alma seria convertido a menos que o Espírito Santo usa a Palavra para 

converter aquela alma. Por isso, é abençoado para comer no próprio coração da Bíblia até 

que, finalmente, você chegou a falar em linguagem bíblica e seu espírito é aromatizado 



com as palavras do Senhor, de modo que o seu sangue é Bibline ea própria essência da 

Bíblia flui de você. (Parcialmente citado em Richard Day Ellsworth, O Shadow da O 

Broad Brim [Filadélfia: Judson de 1943], 131) 

A Manifestação 

Para estes também se apresentou vivo, depois de ter padecido, 

com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante um 

período de quarenta dias, e falando das coisas concernentes ao 
reino de Deus. ( 1: 3 ) 

Os apóstolos necessário não só a mensagem propriamente dita, mas também a confiança 

para proclamar essa mensagem mesmo que custar suas vidas. Eles não poderia ter sido 

entusiasmados com proclamando e de frente para o martírio por um Cristo morto. Eles 

precisavam saber que Ele estava vivo e cumpriria Sua promessa do reino. Para garantir 

que a confiança necessária, Jesus se apresentou vivo, depois de ter padecido, a eles. Ele 

ofereceu-lhes muitas provas convincentes (cf. João 20:30 ), como entrar em um quarto 

onde as portas estavam trancadas ( João 20:19 ), mostrando-lhes suas feridas da 

crucificação ( Lucas 24:39 ), e comer e beber com eles ( Lucas 24: 41-43 ). Mais 

convincente, porém, era o Seu aparecendo-lhes durante um período de 40 

dias, começando com o dia de Sua ressurreição. O texto grego realmente lê "através de 

40 dias." Que afirma que, embora ele não estava com eles continuamente, Ele se 

apresentou em sua presença em intervalos. Embora não é de forma exaustiva, a mais 

extensa resumo dessas aparições é encontrada em 1 Coríntios 15: 5-8 . 

O resultado final dessas aparições foi que os apóstolos se tornaram absolutamente 

convencido da realidade da ressurreição física de seu Senhor. Essa garantia deu-lhes a 

ousadia de pregar o evangelho para as próprias pessoas que crucificaram Cristo. A 

transformação dos apóstolos de medrosos, os céticos encolhidos para negrito, 

testemunhas poderosas é uma prova potente da ressurreição. 

Houve muitas sugestões sobre o conteúdo do ensino do Senhor durante os quarenta 

dias. Os religiosos místicos declarou que Ele transmitiu aos apóstolos o conhecimento 

secreto que caracterizou o gnosticismo. Muitos na igreja primitiva acreditava Ele 

ensinou-lhes a respeito de ordem da igreja (FF Bruce, O Livro dos Atos [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1971], 33-34). Lucas, no entanto, encerra todas essas especulações quando ele 

revela que durante este tempo o Senhor estava falando das coisas concernentes ao reino 

de Deus. Ele ensinou-lhes mais verdades relacionadas com o domínio da regra divina 

sobre os corações dos crentes. Esse tema, um frequente durante o ministério terreno do 

Senhor Jesus Cristo (cf. Mt 04:23. ; 09:35 ; 10: 7 ; 13: 1 e ss ;. Marcos 1:15 ; Lucas 

4:43 ; 9: 2 ; 17 : 20ff ;. João 3: 3 e ss .), ofereceu mais uma prova para os discípulos que 

era realmente ele. 

O Senhor queria que eles soubessem que a crucificação não anulou o reino milenar 

prometido (cf. Isa 2: 2. ; 11: 6-12 ; . Dan 2:44 ; . Zacarias 14: 9 ). Os apóstolos, sem 

dúvida, teve dificuldade em acreditar no que o reino após a morte do rei. A ressurreição 

mudou tudo isso, e daquele momento em diante eles proclamaram Jesus Cristo como o 

Rei sobre, um reino espiritual invisível (cf. Atos 17: 7 ; Col. 1:13 ; 1 Tm 1:17. ; 6:15 ; 2 

Tim 4: 1. ; 2 Pedro 1:11 ; Ap 11:15 ; 12:10 ; 17:14 ; 19:16 ). O reino será manifestado em 

sua plenitude com a segunda vinda. Nesse ponto, nosso Senhor irá pessoalmente reinar 

sobre a terra por mil anos. 



O reino de Deus (o reino onde Deus reina, ou na esfera da salvação) abrange muito mais 

do que o reino milenar, no entanto. Ela tem dois aspectos fundamentais: o reino universal, 

eo reino mediador (para uma discussão detalhada sobre esses dois aspectos ver Alva J. 

McClain, a grandeza do reino [Grand Rapids: Zondervan, 1959]; para uma discussão 

mais detalhada da reino, ver Mateus 8-15, MacArthur New Testament 

Commentary [Chicago: Moody, 1987], 348-51). 

O reino universal refere-se ao governo soberano de Deus sobre toda a Sua criação. Salmo 

103: 19 diz: "O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, eo seu reino domina sobre 

tudo." Outras passagens que descrevem o reino universal incluem 1 Crônicas 29: 11-

12 ; Salmo 10:16 ; 29:10 ; 45: 6 ; 59:13 ; 145: 13 ; Daniel 4:34 ; 6:26 (cf. Rom. 13: 1-7 ). 

O reino mediador refere-se ao governo e autoridade sobre o seu povo na terra espiritual 

de Deus através de mediadores divinamente escolhidos. Através de Adão, em seguida, os 

patriarcas, Moisés, Josué, os juízes, profetas e reis de Israel e Judá, Deus revelou Sua 

vontade e mediada Sua autoridade ao Seu povo. Com o fim da monarquia de Israel 

começou os tempos dos gentios. Durante esse período, que vai durar até a segunda vinda 

de Cristo, Deus medeia Seu governo espiritual sobre os corações dos crentes através da 

igreja ( Atos 20:25 ; Rom. 14:17 ; Col. 1:13 ). Ele faz isso por meio da Palavra e do viver 

Cristo ( Gl. 2:20 ). A fase final do, reino espiritual mediatorial vai dominar a terra na 

forma do reino milenar, a ser criada na sequência do retorno de Cristo. Durante esse 

período de mil anos, o Senhor Jesus Cristo pessoalmente reinar sobre a terra, exercendo 

o controle soberano sobre a criação e todos os homens. No final do Milênio, com a 

destruição de todos os rebeldes, o reino espiritual será fundida com o reino universal ( 1 

Cor. 15:24 ), e eles se tornarão o mesmo. 

Durante a era da igreja, então, Deus medeia Seu governo reino através dos crentes 

habitado pelo Espírito Santo e obediente à Palavra. É por isso que Pedro chama crentes 

"a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa" ( 1 Pedro 2: 9 ). 

Hoje, Jesus Cristo não se manifestar fisicamente e visivelmente aos crentes. Jesus disse a 

Tomé: "Porque me viste, você acredita? Bem-aventurados os que não viram e creram" 

( João 20:29 ), enquanto Pedro escreveu: "Ainda que você não tenha visto, vocês o amam 

e, apesar de você não vê-lo agora, mas acredito nele, exultais com alegria indizível e cheia 

de glória "( 1 Pedro 1: 8 ). Sua manifestação para nós não é menos real, no entanto 

(cf. Col. 1:29 ). Tal comunhão pessoal com o Salvador ressuscitado e exaltado é essencial 

para terminar o seu trabalho inacabado do ministério. 

O Poder 

E reunindo-os, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, 

mas que esperassem o que o Pai havia prometido ", que," Ele 

disse: "Você já ouviu falar de de mim, pois João batizou com água, 

mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois 

destes dias ... "mas recebereis a força do Espírito Santo, que 

descerá sobre vós; ( 1: 4-5 , 8-A ) 

Tendo recebido a mensagem, e testemunhou a manifestação de Cristo ressuscitado, os 

apóstolos podem ter sido tentados a supor que eles estavam prontos para servir em sua 

própria força. Para evitar esse erro Jesus, depois de reunir-los juntos, ordenou-lhes que 

não se afastassem de Jerusalém (cf. Lucas 24:49 ). Para os apóstolos, que foram, sem 

dúvida, cheio de entusiasmo e ansioso para começar, que deve ter parecido um comando 



estranho. No entanto, ele ilustra um ponto importante: Toda a preparação e treinamento 

que o conhecimento ea experiência pode trazer são inúteis sem a força 

adequada.Alimentação teve de acompanhar verdade. 

Para ter certeza, os apóstolos não só estavam motivados, mas também sobrenatural com 

poderes para a sua missão, Jesus ordenou-lhes para esperar o que o Pai havia 

prometido. Essa promessa, feita repetidamente durante o ministério terreno do Senhor 

(cf. Lucas 11:13 ; 24:49 ; João 7:39 ; 14:16 , 26 ; 15:26 ; 16: 7 ; 20:22 ), era que o 

Espírito Santo seria enviado (cf. Atos 2:33 ). A promessa de Deus era para ser cumprida 

apenas dez dias depois, no Dia de Pentecostes. 

Os apóstolos, como todos os crentes de todas as dispensações, conhecia e tinha provado 

a obra do Espírito Santo. Quando Jesus enviou-os para fora em uma viagem de pregação, 

Ele lhes disse: "Não é você que falar, mas é o Espírito do vosso Pai é que fala em vós" 

( Mt 10:20. ; cf. Lucas 0:12 ). Em João 14:17 , Jesus disse aos apóstolos o Espírito Santo 

"habita convosco e estará em vós." Como os outros crentes na velha economia, eles 

experimentaram o poder do Espírito para a salvação e de vida, bem como para ocasiões 

especiais do ministério. Na nova economia, inaugurada no dia de Pentecostes, o Espírito 

permanentemente habitação e capacitá-los de uma forma que era única. 

Enquanto esta promessa de poder foi principalmente para os apóstolos (como era a 

promessa de revelação e inspiração em João 14:26 ), também prevê secundariamente o 

poder capacitador do Espírito daria a todos os crentes (cf. Atos 8: 14-16 ; 10: 44-48 ; 19: 

1-7 ). A promessa geral estava no coração das profecias do Antigo Testamento sobre a 

Nova Aliança. Ezequiel 36: 25-27 registra a promessa de Deus para todos os que vêm 

para a Nova Aliança: "Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados ; eu 

vos purificar de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos Além disso, eu 

vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de você;. e tirarei o coração 

de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne . E porei Meu Espírito dentro de 

você. " Não estava para vir a plenitude do Espírito, de alguma forma única para a Nova 

Aliança e para todos os crentes. Mas também havia uma unção especial para os apóstolos. 

Uma magnífica comparação com este sentido da promessa é o batismo de Jesus 

Cristo. Nosso Senhor foi, obviamente, em perfeito acordo e comunhão com o Espírito 

Santo, ainda no momento de seu batismo, a Escritura diz: "o céu se abriu eo Espírito Santo 

desceu sobre Ele em forma corpórea, como uma pomba" ( Lucas 3: 21- 22 ). Este foi 

emblemático da plenitude do poder Ele receberia do Espírito para fazer a Sua obra 

terrena. Um capítulo posterior, Lucas registra que Jesus era "cheio do Espírito Santo" ( 4: 

1 ). Quando ele falou na sinagoga de Nazaré Ele começou por dar testemunho da 

incomum capacitação do Espírito, dizendo: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque 

Ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou a proclamar a libertação 

aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para libertar os que são oprimidos, a 

proclamar um ano favorável do Senhor "( Lucas 4: 18-19 ). Lucas 5:17 sugere a mesma 

fonte por sua cura poder. 

Outros receberam tal unção para o serviço incomum, como Zacarias, o pai de João Batista, 

que por esse poder profetizado ( Lucas 1: 67-79 ). Em todos esses casos, o Espírito Santo 

veio em plenitude especial para ativar ministério extraordinariamente poderoso a ter 

lugar. 

Jesus define ainda a promessa do Pai para eles como o que você ouviu falar de 

mim (cf. João 14: 16-21 ; 15:26 ; 20:22 ). Nossas próximas palavras do Senhor, para 

João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito 



depois destes dias, são uma reminiscência de João declaração de João Batista em João 

1:33 : "Aquele que me enviou a batizar em água disse- me: 'Aquele sobre quem vires 

descer o Espírito e permanecendo sobre ele, esse é o que batiza no Espírito Santo. "A 

promessa era para ser cumprido, e os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo, 

dentro de poucos dias a partir de agora -Dez para ser exato. Jesus prometeu que depois 

que ele partiu, Ele enviaria o Espírito ( João 16: 7 ). 

Apesar das reivindicações de muitos, não é dos apóstolos e primeiros discípulos de 

experiência a norma para os crentes de hoje. Eles receberam única capacitação do Espírito 

Santo para os seus deveres especiais. Eles também receberam o batismo geral e comum 

com o Espírito Santo de uma forma incomum, após a conversão. Todos os crentes já que 

a Igreja começou o mandamento de ser cheio do Espírito Santo ( Ef. 5:18 ) e para andar 

no Espírito ( Gl. 5:25 ). No entanto, esses primeiros apóstolos e crentes foram disse 

esperar, mostrando a mudança que veio na era da igreja. Eles estavam no período de 

transição associado com o nascimento da igreja. Na presente época, o batismo de Jesus 

Cristo na agência do Espírito Santo tem lugar para todos os crentes na conversão. Naquele 

momento, cada crente é colocado no corpo de Cristo ( 1 Cor. 12:13 ). Nesse ponto, o 

Espírito também ocupa Sua residência permanente na alma da pessoa convertida, pelo 

que não há tal coisa como um cristão que ainda não tem o Espírito Santo ( Rom. 8: 9 ; 

cf. 1 Cor 6: 19-. 20 ). 

O batismo com o Espírito Santo não é um privilégio especial para alguns crentes, nem os 

crentes são desafiados e exortou nas Escrituras para procurá-la. Nem sequer é sua 

responsabilidade de se preparar para ela, Orando, pedindo, tardando, ou qualquer outro 

meio. A voz passiva do verbo traduzido ser batizado indica o batismo de Jesus Cristo 

com o Espírito é inteiramente uma atividade divina. . Ele vem, como a própria salvação, 

pela graça, não o esforço humano Tito 3: 5-6 diz: "Ele nos salvou, e não com base em 

ações que nós temos feito em justiça, mas de acordo com a Sua misericórdia, pela lavagem 

da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou sobre nós 

abundantemente através de Jesus Cristo, nosso Salvador. " Deus derrama soberanamente 

fora do Espírito Santo sobre aqueles que Ele salva. 

A presença do Espírito, levando, e pode foram absolutamente essencial para que os 

apóstolos eram para ser eficaz em continuar o trabalho inacabado do Senhor. Eles já 

haviam experimentado a Sua economia, orientando, ensinando, e poder milagroso. Logo 

eles iriam receber o poder que precisava para o ministério após o Espírito Santo desceu 

sobre eles. 

Poder traduz dunamis , a partir do qual o Inglês palavra "dinamite" deriva. Todos os 

crentes têm em si dinamite espiritual para uso dos dons, serviço, comunhão e 

testemunho. Eles precisam experimentar a liberação de que o poder em suas vidas através 

não entristecer o Espírito pelo pecado ( Ef. 4:30 ), e que está sendo continuamente 

preenchido e controlado pelo Espírito ( Ef. 5:18 ). Este último ocorre quando os crentes 

deu momento pelo controle momento de suas vidas a Ele, e é o mesmo que ceder suas 

mentes para o Palavra ( Cl 3.16 ). O resultado de ser cheio do Espírito é expressa pela 

oração de Paulo emEfésios 3:16 , 20 "que [Deus] vos conceda, de acordo com as riquezas 

da sua glória, para ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. .. Ora, 

àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou 

pensamos, segundo o poder que opera em nós ... "(Para uma discussão completa sobre o 

enchimento do Espírito, ver Efésios, MacArthur Novo Testamento Comentário [Chicago: 

Moody, 1986]). 



O Mistério 

E assim, quando chegaram juntos, eles estavam pedindo-lhe, 

dizendo: "Senhor, é nesse momento que você está restaurando o 

reino de Israel?" Ele lhes disse: "Não é para você saber os tempos 

ou épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder"; ( 1: 6-
7 ) 

Um componente paradoxal dos recursos para continuar o ministério do Senhor era algo 

que os crentes não sabe e não pode descobrir. Os apóstolos compartilhou a esperança 

fervorosa de sua nação que o Messias viria e levaria o Seu reino terrestre. Muitas vezes 

Jesus lhes havia ensinado profeticamente sobre o futuro ( Mt 13: 40-50. ; 24 , 25 ; Lucas 

12: 36-40 ; 17: 20-37 ; 21: 5-36 ). A questão entusiasmadoeles estavam pedindo-Lhe: 

"Senhor, é nesse momento que você está restaurando o reino de Israel?" é, portanto, 

perfeitamente compreensível. Afinal de contas, aqui era o Messias ressuscitado falar com 

eles sobre o seu reino. Eles sabiam de nenhuma razão a forma terrestre do reino não 

poderia ser criado de imediato, uma vez que a obra messiânica sinalizando o fim da idade 

tinha chegado. Deve ser lembrado que o intervalo entre as duas vindas do Messias não 

foi explicitamente ensinada no Antigo Testamento. Os discípulos na estrada de Emaús 

foram muito decepcionado que Jesus não redimiu Israel e estabelecer o reino ( Lucas 

24:21 ). Além disso, os apóstolos sabiam que Ezequiel 36 e Joel 2 conectado a vinda do 

reino com o derramamento do Espírito Jesus tinha acabado prometido. É compreensível 

que eles esperavam a chegada do reino era iminente. Certamente foi por esse reino que 

tinham esperado desde que entrou para Jesus. Eles tinham experimentado uma montanha-

russa de esperança e dúvida que agora pode ser mais sentida. 

Jesus, no entanto, rapidamente os traz de volta à realidade. Não era para eles compete 

conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. As 

Escrituras ensinam muitas coisas sobre o terreno e glorioso reino de Jesus Cristo em Seu 

reino, mas não é o momento preciso da sua criação. Tempos ( kairos ) refere-se a 

recursos, características de eras e eventos. Deus, por sua própria 

autoridade, determinou todos os aspectos do futuro e do reino. Mas, tanto quanto os 

homens estão em causa, que continua a ser uma das "coisas secretas", que "pertencem ao 

Senhor nosso Deus" ( Deut. 29:29 ). Tudo o que os crentes podem saber é que o reino 

será estabelecido na segunda vinda ( Matt. 25: 21-34 ). O tempo da segunda vinda, no 

entanto, permanece não revelado ( Marcos 13:32 ). 

Que Jesus não nega a sua expectativa de, um reino terreno literal envolvendo Israel é 

altamente significativo. Isso mostra que a sua compreensão do reino prometido estava 

correto, exceto para o momento da sua entrada. Se eles estavam errados sobre um ponto 

tão crucial em Seu ensino reino, Seu fracasso para corrigi-los é mistificadora e 

enganoso. A explicação mais provável é que a expectativa de, um reino terreno literal dos 

apóstolos espelhado próprio ensinamento do Senhor e do plano de Deus claramente 

revelada no Antigo Testamento. 

Desde a temporada de Sua vinda não pode ser conhecido, e que o Senhor poderia voltar 

a qualquer momento no arrebatamento da Igreja (cf. 1 Ts 5: 2. ), os crentes devem ser 

continuamente pronto. Todos devem se lembrar solene advertência do Senhor em Marcos 

13: 33-37 : 

Acautelai-vos, manter em estado de alerta; para que você não sabe quando o tempo 

determinado é. É como se fosse um homem, afastado em uma viagem, que ao sair de sua 



casa e colocando seus escravos no comando, atribuindo a cada um a sua tarefa, também 

ordenou ao porteiro que ficar em alerta. Portanto, estar em alerta-para que você não sabe 

quando o dono da casa está vindo, seja à noite, à meia-noite, ao cantar do galo, se pela 

manhã, para que ele não venha de repente e encontrá-lo dormindo. E o que eu digo a 

vocês, eu digo a todos: "Vigiai!" 

Esta atitude de vigilância contínua e de antecipação, por todas as gerações de crentes que 

estavam à procura de Jesus voltar, tem servido como verdadeiro incentivo para viver com 

urgência e ministro com paixão. 

A Missão 

"Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a 

Judéia e Samaria, e até mesmo para as partes mais remotas da 

terra." ( 1: 8b ) 

Ao invés de se envolver em especulação inútil ao longo do tempo para a vinda do reino, 

os apóstolos eram para focar o trabalho na mão. As testemunhas são aqueles que vêem 

algo e contar aos outros sobre isso. Uma vez fui testemunha de uma tentativa de 

assassinato. Quando eu testemunhou no tribunal, eles queriam saber três coisas: o que 

viu, ouviu e sentiu. Lembrei-me de 1 João 1: 1-2 , onde João escreve: "O que era desde o 

princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as 

nossas mãos tocaram da Palavra da Vida. .. temos visto e testemunhar e proclamar a você. 

" A testemunha de Jesus Cristo é simplesmente alguém que diz a verdade sobre Ele. Os 

apóstolos, como Pedro aponta, "fomos testemunhas oculares da sua majestade" ( 2 Pedro 

1:16 ). 

Este foi o motivo mais importante para que o poder do Espírito Santo veio. E a igreja 

primitiva foi tão eficaz que eles "perturbar o mundo" ( Atos 17: 6 ). Jesus ordena que 

todos os crentes para ser sua testemunha na Grande Comissão: "Ide, portanto, fazei 

discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei; e eis que eu estou convosco todos 

os dias, até a consumação dos séculos "( Mat. 28: 19-20 ). 

Muitos cristãos selaram seu testemunho de Cristo com o seu sangue 

que marturēs ( testemunhas ) passou a significar "mártires". O seu sangue, como o 

teólogo do século II Tertuliano afirmou, tornou-se a semente da igreja. Muitos foram 

atraídos para a fé em Cristo, observando como com calma e alegria cristãos encontraram 

a morte. 

Há um sentido em que os crentes nem sequer escolher se quer ou não 

ser testemunhas. Eles são testemunhas, e que a única questão é o quão eficaz o seu 

testemunho é. Se a igreja é alcançar o mundo perdeu com a boa notícia do evangelho, os 

crentes devem "santificar Cristo como Senhor nos [seus] corações, estando sempre pronto 

para fazer uma defesa a todo aquele que pede [deles] para dar uma conta para o Esperamos 

que está em [eles] "( 1 Pedro 3:15 ). Tito 2 indica que a forma como os cristãos vivem 

suas vidas estabelece a plataforma de integridade e credibilidade em que o testemunho 

pessoal eficaz é construída. Nesse texto, Paulo escreve que devemos viver de modo que 

"a palavra de Deus não pode ser desonrado" ( v. 5 ), "que o adversário [da fé cristã] pode 

ser confundido, não tendo nada de ruim a dizer sobre nós "( v. 8 ), e "que sejam ornamento 

da doutrina de Deus, nosso Salvador, em todos os aspectos" ( v. 10 ), para que possamos 

torná-lo possível que o evangelho salvador vem cativante para todos. 



A partir de Jerusalém, os apóstolos realizado mandato do Senhor. O seu testemunho se 

espalhar para além lá para toda a Judéia e Samaria (a área vizinha) e, finalmente, até 

mesmo para as partes mais remotas da terra. O versículo 8 fornece o quadro geral para 

o livro de Atos. Na sequência desse esboço, Lucas narra a marcha irresistível do 

Cristianismo de Jerusalém, em Samaria e em seguida, através do mundo romano. Como 

o livro se desenrola, vamos passar por essas três seções da expansão da igreja. 

Este princípio era para alterar drasticamente o curso da história, e a propagação da 

mensagem do evangelho continuou passado Atos para alcançar toda a terra. Hoje, os 

crentes continuam a ter a responsabilidade de ser testemunhas de Cristo em todo este 

mundo. A esfera para o testemunho é tão extensa como o reino-tudo do mundo. Essa foi 

e é a missão para a igreja até que Jesus venha. 

A Motive 

E após ter dito essas coisas, ele foi levantado, enquanto eles 

olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E como eles 

com os olhos fitos no céu, enquanto ele estava partindo, eis que 

dois homens vestidos de branco parou ao lado deles; e eles 

também disse: "Homens da Galiléia, por que estais olhando para 

o céu? Esse Jesus, que foi levado de vocês para o céu, há de vir 

exatamente da mesma maneira como você viu ir para o céu." ( 1: 
9-11 ) 

O Senhor Jesus Cristo estava prestes a partir para o céu para retornar à sua antiga glória 

(cf. João 17: 1-6 ). Antes de fazer isso, Ele deixou os apóstolos com um momento final, 

dramática que forneceu forte motivação para o exercício da sua obra. Para sua 

surpresa, ele foi levantado, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus 

olhos (cf. vv. 2 , 11 , 22 ). Jesus, em Seu corpo gloriosa ressurreição, deixou este mundo 

para o reino dos céus para tomar seu lugar no trono à direita de Deus. Voltar no Monte 

das Oliveiras ( Lucas 24:50 ), os apóstolos chocados com os olhos fitos no céu, 

enquanto ele estava partindo. Para Sua consternação mais, anjos, descritos como dois 

homens vestidos de branco, apareceu de repente e ficou ao lado deles. Tal aparições 

angélicas não eram incomuns (Gen. 18: 2 ; Josh. 5: 13-15 ; Marcos 16: 5 ). Duas delas 

confirmar a promessa do retorno de Cristo como verdadeira (cf. João 8:17 ). Esses anjos 

perguntou aos apóstolos desnorteados, "Homens da Galiléia, por que estais olhando 

para o céu?" Eles são chamados de homens da Galiléia uma vez que todos os apóstolos 

(com exceção do traidor Judas mortos) eram daquela região. A pergunta dos anjos, "por 

que estais olhando para o céu?" indica mais de curiosidade com o milagre. A palavra 

traduzida aparência indica um longo olhar, neste caso, um olhar paralisado como se 

perder alguém. A questão, então, é uma leve repreensão aos apóstolos. Eles não estavam 

perdendo Jesus, como haviam temido. Talvez alguns deles lembrou-se da visão de 

Ezequiel, que viu a glória de Deus partem para o céu a partir de Israel ( Ez 10: 18-19. ) e 

temia que estava acontecendo novamente. 

Os anjos passou a dizer, "Este Jesus, que foi levado de vocês para o céu, há de vir 

exatamente da mesma maneira como você viu ir para o céu." A promessa de Zacarias 

14: 4 vai vir a passar, ou seja, que o Messias voltará para o Monte das Oliveiras. Os anjos 

salientou que este mesmo Jesus quem tinha visto subir um dia retornariam exatamente 

da mesma maneira que eles tinham o observou ir para o céu. Ele vai voltar em seu 

corpo glorificado, acompanhado de nuvens (cf. Dn 7,13. ; Matt 

24:30. ; 26:64 ; Apocalipse 1: 7 ; 14:14 ), assim como em sua ascensão. 



Isso se torna um motivo convincente. Ninguém sabe quando Ele virá, mas todos devem 

viver na expectativa de que ele poderia estar em sua vida (cf. Rm 13, 12-14. ; 2 Pedro 3: 

14-18 ). A verdade que Cristo voltará fornece um motivo poderoso para servi-Lo. Paulo 

escreve: "Nós todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um seja 

recompensado por suas obras no corpo, de acordo com o que ele tem feito, seja bom ou 

ruim" ( 2 Cor. 5:10 ). Em Apocalipse 22:12 o Senhor Jesus Cristo disse: "Eis que venho 

sem demora, eo meu galardão está comigo, para dar a cada um de acordo com o que ele 

fez." Os crentes devem servir fielmente a Cristo, à luz do Seu retorno 

iminente. Em Apocalipse 16:15 Jesus advertiu: "Eis que venho como ladrão. Bem-

aventurado aquele que vigia, e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e sobre os 

homens vejam as suas vergonhas" (cf. 1 João 2:28 ) . 

A tarefa de terminar a obra que Jesus começou, o dever de evangelizar o mundo perdido, 

é um assustador. Mas o Senhor, em Sua misericórdia, desde o início tem prestado todos 

os recursos espirituais necessários para realizar essa tarefa. Cabe a cada crente para se 

apropriar desses recursos e colocá-los de usar. "Temos de trabalhar as obras daquele que 

enviaram [Jesus Cristo], enquanto é dia; a noite vem, quando ninguém pode trabalhar" 

( João 9: 4 ). 

2. Substituindo o Traitor ( Atos 1: 12-26 ) 
Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, 

que está perto de Jerusalém, de um sábado viagem de distância. E 

quando eles entraram, subiram ao cenáculo, onde estavam 

hospedados; ou seja, Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, 

Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e 

Judas, filho de Tiago. Estes todos com uma só mente foram 

perseveravam na oração, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, 

e com seus irmãos. E neste momento levantou-se Pedro no meio 

dos irmãos (um encontro de cerca de cento e vinte pessoas estava 

lá juntos), e disse: "Irmãos, a Escritura tinha que ser cumprida, o 

que o Espírito Santo predisse pela boca de .. Davi, acerca de 

Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus pois ele era 

contado entre nós e teve parte neste ministério (Ora, ele adquiriu 

um campo com o preço da sua maldade; e, precipitando-se, 

rebentou no meio e todas as suas entranhas se derramaram E 

tornou-se conhecido de todos que estavam vivendo em Jerusalém;. 

de modo que na sua própria língua esse campo se chama 

Hakeldama, isto é, Campo de Sangue) Porque está escrito no livro 

de. Salmos, 'Que sua herdade ser assolada, e não haja quem nela 

habitam ", e," Seu escritório deixar outro homem tomar. " É, 

portanto, necessário que dos homens que conviveram conosco 

todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, 

começando com o batismo de João, até o dia em que foi levado 

para cima de nós e um deles deve se tornar um conosco 

testemunha da sua ressurreição ". E apresentaram dois homens: 

José, chamado Barsabás (que também foi chamado de Justus), e 

Matias. E, orando, e disse: "Tu, Senhor, que conheces os corações 

de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para ocupar esse 

ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir ao seu 



próprio lugar." E eles tiraram a sorte para eles, ea sorte caiu em 

Matias; e foi contado com os onze apóstolos. ( 1: 12-26 ) 

É uma verdade maravilhosa e reconfortante que o nosso, Deus onipotente soberano 

trabalha Sua vontade através de homens. Seu controle providencial sobre eventos leva em 

consideração todos os atos de vontades, mesmo humanos aqueles que se opõem a ele, 

como Haman, Herodes, e Judas. Escritura está cheia de exemplos de Deus de usar seres 

humanos para cumprir Seus propósitos. Uma ilustração gráfica de este uso pode ser 

notado no grito de batalha única de exército de Gideão: "Uma espada pelo Senhor e por 

Gideão" ( Jz. 7:20 ). Deus envolvido Gideon ativamente na realização Sua vontade 

soberana. Em Êxodo, Ele usou uma combinação de componentes para o Mar Vermelho e 

permitir que Israel a cruz: Seu próprio poder sobrenatural, um vento leste, e marcante das 

águas com uma vara de Moisés. 

Mesmo na obra da redenção de Deus, Ele nos chamou certos homens à participação 

significativa. Homens têm sido usados em todo o drama do reino de Deus. Depois de Seu 

ministério terreno, o Senhor Jesus Cristo escolheu os apóstolos para definir a Sua verdade 

e para continuar seu trabalho de evangelizar o mundo. Em João 15:16 , Ele lhes lembrou: 

"Você não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos designei" (cf. Lc 6,13 ; 1 

Cor 12:28. ; . Ef 4:11 ). Em Atos 10: 39-42 , Pedro descreveu escolha soberana de Deus, 

tanto dos apóstolos, e sua missão: 

Nós somos testemunhas de todas as coisas que [Jesus] fez, tanto na terra dos judeus e em 

Jerusalém. E eles também colocá-lo à morte, pendurando-o numa cruz. Deus ressuscitou 

no terceiro dia, e certo que ele deve tornar-se visível, e não a todo o povo, mas às 

testemunhas que foram escolhidos de antemão por Deus, ou seja, a nós, que comemos e 

bebemos com ele, depois que surgiu a partir da mortos. E Ele nos mandou pregar ao povo, 

e solenemente para testemunhar que este é o único que foi designado por Deus como juiz 

dos vivos e dos mortos. 

A chamada para pregar ainda não é uma questão de recrutamento humano, mas de 

compromisso divino. Paulo escreveu em Romanos 10: 14-15 , "Como, pois, invocarão 

aquele em quem não creram E como crerão naquele de quem não ouviram E como 

ouvirão, se não há quem pregue E como?? eles pregarão, se não forem enviados? " Longe 

demais em nossos dias reivindicar o direito de subir ao lugar de pregação, mas nunca 

foram chamados por Ele. Eles são como os falsos profetas da época de Jeremias, de quem 

o Senhor disse: "Não mandei esses profetas, mas eles correram eu não falar com eles, mas 

eles profetizaram." ( Jer 23:21. ; cf. 23: 32 ; 29:31 ). 

Como o livro de Atos abriu, Jesus equipou os apóstolos com os recursos necessários para 

lançar a conclusão de Sua obra inacabada de reunir os eleitos para o reino. Além desses 

recursos, Ele queria ter certeza de que os homens eram apropriados envolvidos com a 

execução da tarefa. Assim, a substituição teve de ser escolhido para o traidor Judas 

Iscariotes mortos. A passagem pode ser entendido, classificando-o em três seções: a 

apresentação dos discípulos, o suicídio de um discípulo, e a seleção de um discípulo. 

A apresentação dos Discípulos 

Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, 

que está perto de Jerusalém, de um sábado viagem de distância. E 

quando eles entraram, subiram ao cenáculo, onde estavam 

hospedados; ou seja, Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, 

Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e 



Judas, filho de Tiago. Estes todos com uma só mente foram 

perseveravam na oração, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, 

e com seus irmãos. E neste momento levantou-se Pedro no meio 

dos irmãos (um encontro de cerca de cento e vinte pessoas estava 
lá juntos), e disse: ( 1: 12-15 ) 

Em Sua carga final para eles antes de Sua ascensão, Jesus havia ordenado aos apóstolos 

que esperar em Jerusalém para capacitação divina que era para ser dado a eles na vinda 

do Espírito Santo ( Lucas 24:49 ; Atos 1: 4 ). Era necessário que eles esperar, porque 

Jesus havia deixado claro que o Espírito não poderia ser dado até que Ele voltou para o 

Pai ( João 16: 7 ). Em conformidade com o mandamento de seu Senhor, os 

apóstolos voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto 

de Jerusalém (o lugar de Sua ascensão). Lucas acrescenta a última frase para o benefício 

de Teófilo, que sem dúvida não estava familiarizado com a geografia da Palestina. O 

monte chamado das Oliveiras é o Monte das Oliveiras, que se eleva a ignorar Jerusalém 

de todo o Vale do Cedron, a leste (cf.Zacarias 14.: 4 ). Mais uma colina de uma montanha, 

ele sobe cerca de 400 metros acima do chão do Vale do Cedron. Isso faz com que seja 

apenas cerca de 200 metros mais alto na elevação do que a própria Jerusalém. Foi a partir 

da parte de trás do Monte, perto da pequena aldeia de Betânia, que o Senhor subiu ( Lucas 

24:50 ). Esse local foi provavelmente escolhido por sua privacidade e proximidade a 

Jerusalém. 

A jornada do dia de sábado foi a distância máxima de um foi autorizado a viajar no 

sábado sob a lei rabínica. Foi fixado em 2.000 côvados, ou cerca de metade a três quartos 

de milha (cf. Josh. 3: 4 ). Essa distância deriva, segundo a tradição, a partir de 

acampamentos de Israel durante os quarenta anos de peregrinação no deserto. As tendas 

mais distantes foram realizadas ter sido 2.000 côvados do tabernáculo, embora em 

nenhum lugar Escritura especifica que a distância. Desde que o trabalho era proibido no 

sábado, a ninguém mais distante precisaria viajar era 2.000 côvados para o tabernáculo 

para o culto.Consequentemente, jornada de um sábado se tornou sinônimo de 2.000 

côvados. 

Quando os apóstolos tinham entrado Jerusalém, subiram ao cenáculo, onde estavam 

hospedados. Houses comumente tinham quartos superiores, que foram usados para uma 

variedade de propósitos. Este deve ter sido parte de uma grande casa, uma vez que 

acomodados 120 pessoas ( v. 15 ). Sua localização exata é desconhecida. Foi, 

provavelmente, onde a Última Ceia foi celebrada e onde Jesus apareceu para eles após a 

Sua ressurreição. Alguns o identificaram com a casa da mãe de João Marcos (cf. Atos 

0:12 ), mas que a identificação é incerta. Em qualquer caso, não poderia ter sido muito 

longe da porta oriental da cidade. Um dia de sábado jornada do lado de trás do Monte das 

Oliveiras teria colocado os apóstolos apenas no interior das muralhas da cidade. 

A essa altura, os apóstolos devem ter ganhado uma medida de coragem de seus encontros 

com o Senhor ressuscitado. Imediatamente após a crucificação, eles permaneceram em 

isolamento por trás de portas fechadas ( João 20:19 ). Agora, no entanto, que "estavam 

sempre no templo, louvando a Deus" ( Lucas 24:53 ), retornando para a sala de cima para 

encontros ocasionais. 

Os restantes onze apóstolos, Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu, 

Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago (também 

conhecido como Tadeu, cf. Mt 10:. 3 ; Marcos 3:18 ), juntaram-se a outros. Eles 

incluíram as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. As mulheres sem 



dúvida incluiu Maria Madalena, Maria, mulher de Cléofas, e Maria Marta, e Salomé, entre 

outros. Jesus irmãos eram seus irmãos biológicos, os filhos naturais de Maria e 

José. Marcos 6: 3 dá seus nomes como Tiago, José, Judas e Simão. Tiago e Judas (Judas) 

figura proeminente no Novo Testamento. Tiago foi o primeiro chefe da Igreja de 

Jerusalém (cf. Atos 12:17 ; 15: 13 e ss .) e autor da epístola que leva seu nome. Judas 

escreveu a epístola de Judas. Eles haviam se tornado crentes após seu ceticismo 

anterior. Na verdade, como recentemente, oito meses antes disso, João 7: 5 registros que 

"nem mesmo seus irmãos criam nele." As conversões não são registrados nas Escrituras, 

mas podemos supor que Tiago foi convertida quando seu "meio-irmão" lhe apareceu após 

a ressurreição ( 1 Cor. 15: 7 ). Foi talvez por meio de esforços de Tiago que o resto dos 

irmãos do Senhor veio a fé nEle. Entretanto, as suas conversões aconteceram, eles se 

tornaram devotos seguidores de Cristo, a quem reconheceu como Senhor, Deus e 

Salvador. 

Muito lenda, mito, e dogma defeituoso têm surgido ao longo dos séculos em conexão 

com Maria, mãe de Jesus. Em contraste com a devoção excessiva com ela em alguns 

sistemas religiosos, a Bíblia nunca exalta-la. Na verdade, esta é a última referência a ela 

nas Escrituras; ela não aparece novamente em Atos, nem em nenhuma das 

epístolas. Em Marcos 3: 31-32 , ela, juntamente com os irmãos de Jesus, tentou assumir 

alguns privilégios especiais com base em seu relacionamento terreno para Ele. Jesus 

respondeu: "'Quem é minha mãe e meus irmãos?' E, olhando sobre sobre aqueles que 

estavam sentados em volta, Ele disse: "Eis aqui minha mãe e meus irmãos Pois quem faz 

a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe! '" ( Marcos 3: 33-35 ). Em outras 

palavras, o seu terreno, relação familiar com Ele ganhou não lhes reconhecimento 

espiritual especial ou privilégios. Essa verdade é aplicada especificamente a Maria 

em Lucas 11: 27-28 : "E sucedeu, enquanto Ele disse estas coisas, uma das mulheres no 

meio da multidão levantou a voz e disse-lhe:" Bem-aventurado o ventre que te trouxe , e 

os peitos em que amamentei. ' Mas Ele disse: "Ao contrário, bem-aventurados são aqueles 

que ouvem a palavra de Deus, e observá-lo. '" 

Maria era uma mulher de virtude singular, ou ela nunca teria sido escolhida para ser a 

mãe do Senhor Jesus Cristo. Para que o papel que ela merece respeito e honra (cf. Lucas 

1:42 ). Mas ela era um pecador que Deus exaltou seu Salvador. Ela se referia a si mesma 

como uma serva humilde a Deus, que precisava de misericórdia (cf. Lc 1, 46-50 ). Para 

oferecer orações para ela e elevá-la a um papel de co-redentora com Cristo é ir além dos 

limites da Escritura e sua própria confissão. O silêncio das epístolas, que formam o núcleo 

doutrinário do Novo Testamento, sobre Maria é especialmente significativo. Se ela 

desempenhou o papel importante na salvação atribuído a ela pela Igreja Católica Romana, 

ou se ela fosse para receber orações como um intercessor entre crentes e Cristo, 

certamente o Novo Testamento teria escrito isso. Nem tais ensinamentos católicos 

romanos como seu nascimento virginal e assunção corpórea ao céu encontrar qualquer 

apoio bíblico; eles são fabricações. 

A elevação anti-bíblica de Maria tem as suas raízes no paganismo, alguns dos que remonta 

à torre de Babel e Nimrod esposa Semiramis. Ela, junto com seu filho Tamuz, serviu de 

base para as muitas falsas cultos mãe-filho da antiguidade. O sincretismo romano de tais 

crenças pagãs com o cristianismo levou o catolicismo ao ensino anti-bíblico sobre 

Maria. (Para uma discussão sobre a relação entre os pagãos cultos mãe-filho aos 

ensinamentos da Igreja Católica Romana sobre Maria, ver Alexander Hislop, O Two 

Babylons [Neptune, NJ: Loizeaux, 1959].) 



Todos os que estavam reunidos no cenáculo com uma mente foram perseveravam na 

oração. Com uma mente expressa a unidade espiritual que caracterizou o 

companheirismo cedo. perseveravam é uma expressão forte, denotando persistência na 

oração. Contrariamente à opinião de alguns, eles não estavam orando para o batismo com 

o Espírito Santo. Eles não haviam sido dito para orar por isso, mas esperar por ela, e eles 

sabiam que estava chegando em breve. A vinda do Espírito não exigir ou dependem de 

suas orações, mas na promessa de Deus (veja a discussão de Atos 2: 1-13 no capítulo 

3 ). Eles estavam orando, porque eles foram fisicamente separado do Jesus ascendeu, e 

oração era seu único meio de comunicação com Ele. Eles podem ter sido pedindo-lhe para 

voltar em breve e, entretanto, a conceder-lhes tudo o que precisariam para ser fiel. Este 

foi o início do padrão de oração feita em nome de Jesus (cf. João 14: 13-14 ) e, assim, 

marca mais uma das muitas transições históricas encontradas no livro de Atos. 

Em algum tempo não especificado durante os dez dias de comunhão e oração entre a 

Ascensão e Pentecostes, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e começou a 

falar. Lucas acrescenta a nota entre parênteses que o encontro de crentes no cenáculo 

contados cerca de cento e vinte pessoas. A partir desse pequeno núcleo (mais talvez 

mais algumas centenas na Galiléia) a igreja cristã nasceu. Muitos pastores seriam 

desencorajados com uma pequena congregação tal. Um deles chegou a Charles Spurgeon 

e queixou-se o pequeno tamanho de sua congregação. Resposta devastadora de Spurgeon 

foi que talvez o homem tinha tantas pessoas quanto ele se importava de dar conta no dia 

do juízo. Os 120 reunidos no cenáculo eram pequenos em número, mas tinha contado o 

custo e estavam dispostos a tomar a cruz e seguir o seu Senhor. Eles acreditavam nele 

totalmente. A partir deste modesto início, o Cristianismo se espalhou por todo o Império 

Romano, em um intervalo de tempo muito curto. Apesar de repetidas tentativas para 

acabar com o movimento, que acabou por prevalecer e se tornou a força dominante na 

cultura ocidental por quase dois mil anos. 

Em vez de lançar por conta própria, eles pacientemente, submissamente esperaram o 

Espírito Santo prometido por vir e dar-lhes o poder que eles precisavam. História 

subsequente atesta o impacto do que a paciência. 

O suicídio de um Discípulo 

"Irmãos, a Escritura teve que se cumprisse o que o Espírito Santo 

predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia 

daqueles que prenderam Jesus. Para ele era contado entre nós e 

teve parte neste ministério. (Agora este homem adquiriu um 

campo com o preço da sua maldade; e precipitando-se, rebentou 

pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram E tornou-se 

conhecido de todos que estavam vivendo em Jerusalém;. de modo 

que na sua própria língua esse campo era chamado Hakeldama, 

isto é, Campo de Sangue) Porque está escrito no livro dos Salmos: 

"Que sua herdade ser assolada, e não haja quem nela habitam. ';'. 
Seu escritório deixar outro homem tomar" e ", ( 1: 15-20 ) 

A alegria daqueles reunidos era temperada por uma triste reflexão, a hipocrisia trágico e 

suicídio de Judas. Como o líder reconhecido dos apóstolos, Pedro assumiu o 

comando. Alguns eram, sem dúvida, perguntando como a deserção de Judas se encaixam 

no plano de Deus, ou como palavras de Jesus em Mateus 19:28 estavam agora a ser 

cumprida. Nessa passagem, Ele prometeu aos apóstolos: "Você que me seguistes, que na 

regeneração, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, você também 



deve se sentar em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel." Pedro, sob a inspiração 

do Espírito Santo, age para acalmar essas dúvidas e evitar qualquer possível argúcia sobre 

quem iria ocupar o décimo segundo trono. 

A Escritura refere-se às passagens citadas no versículo 20 , já na mente de Pedro como 

ele leva até ela. Pedro não estava oferecendo a sua própria opinião, mas sim afirmar uma 

palavra de Deus. Como é o caso com toda a Escritura previsto, as profecias que ele estava 

prestes a citar tinha que ser cumprida. A Palavra de Deus é verdade, e que Ele prevê 

certamente deve vir a passar. No Salmo 115: 3 , o salmista escreve: "O nosso Deus está 

nos céus; Ele faz tudo o que lhe agrada." O próprio Deus acrescenta em Isaías 46:10 : 

"Meu objetivo será estabelecido, e farei toda a minha vontade" (cf. Josh 23:14. ; 1 Reis 

08:15 , 20 , 24 ). Isaías acrescentou que a palavra de Deus nunca volta vazia, mas sempre 

cumpre sua Proposito ( 55:11 ). 

Pedro caracterizada a Escritura que estava prestes a citar como aquele que o Espírito 

Santo predisse pela boca de Davi. Sem descrição mais clara de inspiração pode ser 

encontrada em qualquer lugar na Escritura. A Bíblia foi escrita quando "homens movidos 

pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus" ( 2 Pedro 1:21 ). Pedro tranquilizou seus 

ouvintes que, apesar da traição de Judas em agir como um guia daqueles que prenderam 

Jesus, a Palavra de Deus estava sendo cumprida. A traição de Judas foi, de fato, crucial 

para o plano do Soberano, que previu que no Antigo Testamento. 

Embora ele foi contado entre os apóstolos e recebeu a sua parte 

em seu ministério, Judas foi, obviamente, nunca salvos. Jesus expressou o facto em João 

6 , quando Ele disse aos apóstolos: "Há alguns de vocês que não acreditam." Pois Jesus 

sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de 

trair. Jesus respondeu-lhes: "Será que eu mesmo não escolhi a vós os doze anos, e ainda 

um de vós é um diabo? Agora Ele quis dizer Judas, filho de Simão Iscariotes, pois, um 

dos doze, ia traí-Lo "( João 6:64 , 70-71 ; cf. 17:12 ). Judas foi colocado entre os 

apóstolos, pois foi essencial para ele a trair Jesus. Deus não forçou Judas em que a traição 

contra a vontade do homem. Jesus mesmo disse de Judas, que teria sido melhor para ele 

se ele nunca tivesse nascido, por causa da escolha que ele fez ( Matt. 26 : 24 ; cf. Lucas 

22:22 .) Em vez disso Ele usou mal a intenção de Judas para alcançar seus próprios 

objetivos predeterminados (cf. Atos 2:23 ). 

Judas representa o maior exemplo de oportunidade desperdiçada em toda a história. Ele 

teve o privilégio raro, dada a apenas doze homens, de viver e ministrando com Jesus 

Cristo, o Deus encarnado, há mais de três anos. Ele teve a mesma oportunidade 

convincente, esmagadora de vir a fé nEle como o fez onze. No entanto, seus motivos para 

seguir Jesus nunca foram nada egoísta. Ele, sem dúvida, compartilhou a esperança judaica 

comum que o Messias iria entregar a nação do jugo dos romanos odiados. Quando se 

tornou evidente que não era o plano de Jesus, e ele não teria a riqueza e poder que ele 

queria, Judas decidiu cortar suas perdas e sair com tudo o que ele poderia salvar. Traindo 

o Filho de Deus encarnado para as autoridades para uma soma insignificante parecia uma 

maneira de ganhar alguma compensação. A ganância ele evidenciado por esse ato foi 

outro indicador do seu coração perverso. Tinha havido uma prévia desta avareza quando, 

depois de Jesus "unção com perfume caro por Maria, Judas, indignada, exclamou:" Por 

que este perfume não foi vendido por trezentos denários, e dado aos pobres? " ( João 12: 

5 ). Sua preocupação real era evidente desde editorial corte comentário de João 

emversículo 6 : "Agora ele disse isto, não porque ele estava preocupado com os pobres, 

mas porque era ladrão e, como tinha a bolsa, que ele usou para furtar o que era colocar 

nele. " Impulsionada pela decepção e ganância, este mais trágico de todos os homens 



desperdiçou privilégio inestimável, traiu o Senhor por trinta moedas de prata, e 

condenado a sua alma para o inferno. 

Trágica vida de Judas atingiu um clímax condenatório em seu suicídio. Em uma 

declaração parentética para o benefício eo nosso de Teófilo, Lucas descreve a 

cena: Agora este homem adquiriu um campo com o preço da sua maldade; e 

precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E 

tornou-se conhecido de todos que estavam vivendo em Jerusalém; de modo que na 

sua própria língua esse campo se chama Hakeldama, isto é, Campo de Sangue. Judas 

não, é claro, realmente comprar o domínio em questão. Mas porque foi comprado com o 

dinheiro pago a ele pelos líderes judeus, Lucas se refere a Judas como o 

comprador. Sentindo culpa insuportável e remorso (mas não arrependimento genuíno) 

por sua traição do Senhor inocente, ele devolveu o dinheiro que tinha recebido das 

autoridades judaicas ( Matt. 27: 3-8 ). Eles hipocritamente recusou-se a mantê-lo, porque 

era dinheiro de sangue. Em vez disso, com o preço da sua maldade, os líderes legalistas, 

mas espiritualmente mortos, adquiriu um campo, que aqueles que vivem em 

Jerusalém chamado Hakeldama ( Campo de Sangue ) desde que foi comprado com 

dinheiro de sangue. O local tradicional para esse campo fica ao sul de Jerusalém, no vale 

de Hinom, perto de sua intersecção com o Vale do Cedron. Porque o solo não é adequado 

para uso em cerâmica, Mateus se refere a ele como o de Potter Field (B. Van Elderen ", 

Akeldama", em vol. 1 do Pictorial Encyclopedia Zondervan da Bíblia, editado por 

Merrill C. Tenney [Grand Rapids: Zondervan, 1977], 94-95). 

Enquanto isso, Judas, oprimido por sua consciência acusadora, cometeu suicídio. Mateus 

registra que ele se enforcou ( Mateus 27: 5. ), ao passo que Lucas registra aqui 

que precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se 

derramaram. suplementos conta de Mateus e Lucas não contradiz isso. Evidentemente, 

a árvore de Judas escolheu dava para um precipício. Ou a corda ou o galho quebrou, ou o 

nó não conseguiu segurar sob o peso de seu corpo. Ele, então, caiu para uma morte 

horrível nas rochas abaixo. A cena imaginada é retratado em um alívio em uma catedral 

medieval, em que demônios são mostrados puxando as pernas de Judas para apressar sua 

morte. 

Como já foi referido, a vida torturada de Judas e da morte fez cumprir a profecia do 

Antigo Testamento. Como Pedro indica, a traição de Judas em traição, sua morte e sua 

substituição foi anunciada por Davi nos Salmos. Salmo 55: 12-15 prevê claramente a 

traição. Salmo 69:25 é a fonte da previsão de sua destituição do cargo: Deixe sua 

herdade ser assolada, e não haja quem nela habitam. Salmo 109: 8 promete seu 

substituto: Seu escritório deixar outro homem tomar. Todas essas citações estão em 

contextos que apontam para o momento da morte de Cristo, e do Espírito Santo 

claramente afirma que eles falam de Judas. Pedro está usando a prova mais convincente, 

a Escritura, para tranquilizar os seus ouvintes que a deserção de Judas, e sua escolha de 

seu substituto, faziam parte do plano de Deus. 

A seleção de um Discípulo 

"É, portanto, necessário que dos homens que conviveram conosco 

todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, 

começando com o batismo de João, até o dia em que foi levado 

para cima de nós e um deles deve tornar-se faça conosco 

testemunha da sua ressurreição. " E apresentaram dois homens: 

José, chamado Barsabás (que também foi chamado de Justus), e 



Matias. E, orando, e disse: "Tu, Senhor, que conheces os corações 

de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para ocupar esse 

ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir ao seu 

próprio lugar." E eles tiraram a sorte para eles, ea sorte caiu em 
Matias; e foi contado com os onze apóstolos. ( 1: 16-21 ) 

Alguns argumentaram que Pedro e os apóstolos estavam enganados para escolher um 

substituto para Judas. Paulo, eles assumem, foi realmente a escolha do Senhor como o 

décimo segundo apóstolo. Uma vez que existem apenas para ser doze tronos no reino 

( Matt. 19:28 ), o décimo segundo deve ser para o maior apóstolo, Paulo. Nada nesta 

passagem, no entanto, indica que esta ação está errada. É inconcebível que o Senhor iria 

permitir que um erro tão crucial em um escritório tão crucial no início de sua igreja. Por 

que Ele faça tudo para oferecer os apóstolos com todos os recursos adequados, e, em 

seguida, permitir que eles escolham o homem errado? Jesus Cristo escolheu Matthias tão 

certo quanto Ele escolheu os outros onze. E, enquanto Paulo foi em nada inferior aos 

doze, ele não era um deles. Por seu próprio testemunho, ele estava "em nenhum respeito 

... inferior aos apóstolos mais eminentes, mesmo que eu sou um ninguém" ( 2 Cor. 

0:11 ). Ele era um apóstolo único. A missão dos doze foi principalmente para a nação de 

Israel, enquanto ele era o apóstolo enviado aos gentios ( Rom. 11:13 ). 

Pedro inicia o processo de seleção, listando os requisitos para o sucessor de Judas. Ele 

deve ter acompanhado os apóstolos todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu 

dentre eles, começando com o batismo de João, até ao dia em que foi levado para 

cima. Ele teria que testemunharam todo o ministério terreno do Senhor, desde o seu 

inception em Seu batismo para o seu ponto culminante na ascensão.Note-se que Paulo 

não atender a essa qualificação. 

O segundo requisito é que o escolhido seja uma testemunha com os outros onze . da 

Sua ressurreição Ele deve ter visto o Cristo ressuscitado, uma vez que a ressurreição foi 

um tema central da pregação apostólica (cf. Atos 

2:24 , 32 ; 03:15 ; 05:30 ; 10:40 ; 13:30 , 33, 34 , 37 ). Todos os apóstolos estavam a ser 

testemunhos pessoais do Senhor ressuscitado. 

Dois homens se reuniu esses requisitos: José, chamado Barsabás (que também foi 

chamado de Justus), e Matias. Nada se sabe de qualquer indivíduo; eles aparecem em 

nenhum outro lugar nas Escrituras. Sabendo-se que a terceira qualificação para um 

apóstolo era para ser escolhido pelo Senhor, aqueles reunidos orou, e disse: "Tu, 

Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido 

para ocupar esse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir ao seu 

próprio lugar. " A última frase é uma declaração chocante e decepcionante. Judas, e 

todos os outros que vão para o inferno, pertencem lá; é o lugar de 

sua própria escolha. Ela pertence a eles, e para isso! 

O fato de que eles oraram para que o Senhor escolher o substituto de Judas oferece mais 

uma prova de que a escolha de Matthias não foi um erro. O Senhor poderia ter respondido 

a suas orações, dizendo-lhes para esperar, então acrescentou Paulo para as fileiras dos 

doze, se tivesse sido o seu plano. 

Depois de orar, eles tiraram a sorte para eles método aceito -um Antigo Testamento 

para determinar a vontade de Deus. Provérbios 16:33 diz: "A sorte se lança no regaço, 

mas a sua cada decisão é da parte do Senhor" (cf. Lev. 16: 8ss ;. Num. 26: 55ff .; Josh 

07:14. ; 1 Sm 10:20. ; 14: 41ff .; . Prov 18:18 ). Essa é a última ocorrência nas Escrituras 

dessa prática, já que a vinda do Espírito torna desnecessário. O Senhor fez Sua escolha, a 



sorte caiu em Matias; e foi contado com os onze apóstolos. O nome Matthias significa 

"dom de Deus", e por isso ele foi aos apóstolos e da igreja. 

Com a seleção de Matias para substituir o traidor Judas, a preparação final para a igreja 

foi concluída; o recurso final proporcionada. Tudo estava pronto para o nascimento da 

Igreja no dia de Pentecostes. 

 

3. O Batismo do Espírito Santo ( Atos 2: 

1-13 ) 

E quando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo 

lugar. E, de repente, veio do céu um ruído como um violento, vento 

impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E foram 

vistas por eles línguas como que de fogo, que se separaram e 

pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito 

Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito 

lhes concedia que falassem. Ora, havia judeus que vivem em 

Jerusalém, homens religiosos, de todas as nações que há debaixo 

do céu. E, quando aquele som ocorreu, a multidão veio junto, e 

estava confusa, porque eles estavam cada um ouvir falar na sua 

própria língua. E eles estavam atônitos e se admiravam, dizendo: 

"Por que, não todos esses que estão falando galileus? E como é 

que cada um de nós ouvi-los em nossa própria língua em que 

nascemos? Partos, medos, elamitas, e habitantes da Mesopotâmia 

, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da 

Panfília, do Egito e os distritos da Líbia, junto a Cirene, e 

forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e 

árabes-ouvimo-los em nossas próprias línguas falar das grandes 

feitos de Deus . E todos eles continuaram com espanto e grande 

perplexidade, dizendo uns aos outros: "O que isso significa?" Mas 

outros estavam zombando e dizendo, ("Eles estão cheios de vinho 
doce". 2: 1-13 ) 

O segundo capítulo de Atos marca um ponto de viragem na história do reino de 

Deus. Uma nova fase de seu plano redentor se desdobra como a Igreja nasce. No capítulo 

1, os discípulos foram para aguardar a vinda do Espírito Santo; no capítulo 2 que Ele 

venha. No capítulo 1, os discípulos estavam equipados; no capítulo 2 que estão 

habilitadas. No capítulo 1, que foram retidas; no capítulo 2 são enviados por diante. No 

capítulo 1 a ascensão do Salvador; no capítulo 2, o Espírito desce. As promessas do 

Senhor Jesus Cristo dadas no capítulo 1 ( 1: 5 , 8 ) alcança a sua plenitude, como os 

crentes reunidos no cenáculo receber a maravilhosa promessa do Pai. 

Plano redentor eterno de Deus começou a se desenrolar na história da humanidade no 

Jardim do Éden, depois do pecado do homem. Em Gênesis 3:15 , Ele prometeu um 

salvador, que um dia iria redimir a raça humana dos efeitos do que o pecado. A 

planificação continuou durante toda a era patriarcal, passando pela entrega da Lei 

mosaica, a uma pequena colina nos arredores de Jerusalém chamado Calvário.Lá, o Filho 



de Deus encarnado deu a vida por todos os pecados do mundo. Após ter subido vitorioso 

sobre o pecado ea morte, Ele prometeu enviar o Espírito Santo para habitar os 

crentes. Como vimos, esse caso de necessidade tive que esperar até a ascensão de Jesus 

ao Pai. João 7: 37-39 diz: 

Agora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e clamou, dizendo: "Se 

alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu 

interior fluirão rios de água viva '"E isto disse ele do Espírito, a quem aqueles que 

acreditaram nele deviam receber.; pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda 

não tinha sido glorificado. 

Embora a montagem dos redimidos no reino de Deus passou desde a Queda, a vinda do 

Espírito marca o início da era da igreja original. Que haveria uma idade intermediário 

entre os dois adventos do Messias não foi prevista no Antigo Testamento. Nem era a 

unidade de judeus e gentios em um corpo. Paulo chamou esse conceito um mistério 

em Efésios 3: 3-10 . A palavra "igreja" traduz ekklesia , que significa "os chamados para 

fora." A igreja é a noiva de Cristo; os ramos da videira; o rebanho do Bom Pastor; o reino 

do Filho amado de Deus; Família de Deus, que consiste de Seus filhos adotivos; um 

templo espiritual, de que Jesus Cristo é a pedra angular; mas, excepcionalmente, o corpo 

de Cristo. 

Dentro do corpo, há uma unidade, uma vez que todos são habitados por Jesus Cristo, e 

todos possuem o mesmo Espírito ( Rom. 8: 9 ). Em Gálatas 3:28 Paulo escreveu: "Não há 

judeu nem grego, não há escravo nem homem livre, não há homem nem mulher, pois 

todos vós sois um em Cristo Jesus" (cf. 1 Cor. 12:13 ) . 

Esta passagem descreve o nascimento da igreja pela vinda do Espírito no dia de 

Pentecostes. Resume-se a evidência do Espírito está vindo, o efeito do Espírito está 

chegando, e a explicação do Espírito está vindo. 

A evidência do Espírito de Vinda 

E quando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo 

lugar. E, de repente, veio do céu um ruído como um violento, vento 

impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E foram 

vistas por eles línguas como que de fogo, que se separaram e 

pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito 

Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito 
lhes concedia que falassem. ( 2: 1-4 ) 

Os eventos da vida, morte e ressurreição de Cristo, de acordo com Paulo, não foram 

realizadas em um canto sossegado ( Atos 26:26 ), mas a céu aberto diante de todas as 

pessoas. O mesmo poderia ser dito sobre o nascimento da igreja. Ele não começou de 

uma forma obscura em alguns fora do caminho lugar. Pelo contrário, ela nasceu com um 

evento surpreendente, dramático no coração de Jerusalém. 

A vinda do dia de Pentecostes encontrou os crentes todos juntos em um só lugar, sem 

dúvida, o mesmo cenáculo descrito em 01:13 . Como já mencionado, que o quarto foi 

localizado perto do portão oriental, provavelmente nas imediações do templo. Não há 

razão para restringir todos os doze apóstolos. Abrange todo o recolhimento de 120 crentes 

( 01:15 ). 



Foi no dia de Pentecostes que calendário soberana de Deus chamado para que o Espírito 

descer. Note-se que o Espírito não foi induzida a vir porque os crentes orou, se detinha, 

ou cumpridos certos requisitos espirituais. Conta pontos de Lucas só para o momento 

soberana de Deus como a causa da descida do Espírito. 

Pentecostes significa "quinquagésimo". É o nome do Novo Testamento para a Festa das 

Semanas ( Ex. 34: 22-23 ), ou Harvest ( Ex 23:16. ), que foi celebrado 50 dias após a 

Páscoa. No judaísmo pós-exílico, também comemorou a entrega da Lei a Moisés. O 

Espírito de vir naquele dia estava ligado ao padrão de festas no Antigo Testamento. 

Calendário Novo Testamento redentora de Deus é retratado nas festas de Levítico 23 . A 

primeira grande festa mencionado nesse capítulo é a Páscoa. A morte do cordeiro pascal 

na foto da morte de Jesus Cristo, o último Cordeiro pascal ( 1 Cor. 5: 7 ). A segunda festa 

foi a Festa dos Pães Ázimos, comemorado no dia após a Páscoa. Durante a festa, uma 

oferta dos primeiros frutos da colheita de grãos foi realizada. Levítico 23:15 ordena que 

a oferta a ser feita no dia seguinte ao sábado. Os saduceus e fariseus divergiam sobre o 

que aquele sábado era. Os saduceus interpretou como o sábado semanal, e, 

consequentemente, a oferta de cereais seria sempre em um domingo. Os fariseus 

interpretado o sábado como o primeiro dia da festa dos pães ázimos. De acordo com essa 

interpretação, a oferta de cereais que sempre caem no mesmo dia do mês, mas não no 

mesmo dia da semana. Até a destruição do Templo em UM . D . 70, a interpretação dos 

saduceus era normativo para o Judaísmo (FF Bruce, O Livro dos Atos[Grand Rapids: 

Eerdmans, 1971], 53 n. 3). Assim, o dia em que os primeiros frutos foram oferecidos teria 

sido no domingo. Isso fornece uma imagem apt da ressurreição de nosso Senhor Jesus 

Cristo como as "primícias dos que dormem" ( 1 Cor. 15:20 ). 

Cinqüenta dias após a primeira seguinte Páscoa domingo, a Festa de Pentecostes foi 

comemorado ( Lev. 23: 15ff .). No Pentecostes, outra oferta dos primeiros frutos foi feita 

( Lev. 23:20 ). Completando o ciclo do cumprimento típico das festas, o Espírito veio no 

dia de Pentecostes como os primeiros frutos da herança dos crentes (cf. 2 Cor 5: 5. ; Ef. 

1: 13-14 ). Além disso, os que estavam reunidos na igreja naquele dia foram os primeiros 

frutos da colheita cheia de crentes que estão por vir. Deus enviou o Espírito no dia de 

Pentecostes, então, seguindo o padrão de Levítico 23 , e não em resposta a qualquer 

atividade dos homens. 

Lucas descreve este soberanamente projetado evento, levando-nos ao Cenáculo, onde os 

fiéis estavam reunidos. De repente, veio do céu um ruído como um violento, vento 

impetuoso. uso de Lucas sobre a palavra de repente, enfatiza o elemento 

surpresa. Mesmo que os crentes sabiam o Espírito de vir a ser iminente (cf. 1: 5 ), foram, 

no entanto, pegou de surpresa. O mesmo será verdade quando o Senhor voltar para a 

terra. Crentes vai saber dos sinais de que sua vinda é iminente. No entanto, Ele ainda virá 

inesperAdãoente, como um ladrão de noite ( 1 Tessalonicenses 5: 2. ; cf. Mt 

24:44. ). Aqueles reunidos no cenáculo não poderia ter esperado os sinais dramáticos que 

acompanharam o Espírito está vindo. 

Ao descrever o ruído como emanando do céu, Lucas enfatiza que esta foi uma ação 

sobrenatural. Isso não foi um fenômeno meteorológico, um físico violento, vento 

impetuoso é evidente a partir do uso do termo como. A atividade sobrenatural de Deus é 

tão completamente fora do alcance dos seres humanos que os escritores da Bíblia tem que 

empregar metáforas para descrever Suas manifestações de homens (cf. . Ez 43: 2 ; Rev. 

01:15 ). 



Em hebraico e grego, as palavras de vento e espírito são os mesmos. Vento é 

freqüentemente usado como uma imagem do Espírito (cf. Ez 37: 9 e ss. .; João 3: 

8 ). Embora o som do vento celeste pode ter atraído a multidão que logo se reuniram, a 

presença do Espírito preenchido apenas toda a casa onde os crentes estavam 

sentados. Eles só recebeu o batismo com o Espírito prometido ( Atos 1: 4-5 ; 11:15 -

17 ). Que eles estavam sentados oferece mais uma prova de que eles não estavam orando 

para que o Espírito está vindo. Pé e ajoelhado foram as posturas para oração. 

Após a manifestação auditivo da chegada do Espírito veio um visual (cf. Lucas 

3:22 ). Não lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se separaram e 

pousaram sobre cada um deles. Que estes não eram chamas do literal de fogo, mais do 

que o vento estava se movendo de ar, é clara a partir do uso da expressão como de. 

Alguns tentaram vincular o fogo aqui com a de Mateus 3:11 . Como o contexto dessa 

passagem indica, no entanto, o fogo em vista não é o fogo do juízo eterno (cf. Mat. 

03:12 ). Que as línguas pousaram sobre cada um deles mostra que todos os que 

estavam presentes receberam o Espírito naquele momento. Foi uma obra soberana de 

Deus em tudo coletivamente, não é algo buscado individualmente uniforme. Neste ponto, 

pelo batismo com o Espírito, todos eles foram feitos em um corpo espiritual, o corpo de 

Cristo. 

Ser cheio do Espírito deve ser diferenciado de ser batizado com o Espírito. O apóstolo 

Paulo define cuidadosamente o batismo com o Espírito como aquele ato de Cristo, que 

Ele coloca os crentes em Seu corpo ( Romanos 6: 4-6. ; 1 Cor. 0:13 ; Gal 3:27. ). Em 

contraste com muitos ensinamentos errante hoje, o Novo Testamento em nenhum lugar 

ordena os crentes a buscar o batismo com o Espírito. É um, único, irrepetível ato soberano 

da parte de Deus, e não é mais uma experiência do que são os seus companheiros de 

justificação e adoção. Embora alguns visualizar de forma errada o batismo com o Espírito 

como a iniciação nas fileiras da elite espiritual, nada poderia estar mais longe da 

verdade. A Proposito do batismo com o Espírito não é dividir o corpo de Cristo, mas para 

unificá-lo. Como Paulo escreveu aos Coríntios, através do batismo com o Espírito "todos 

nós fomos batizados em um corpo" ( 1 Cor 12:13. ; cf. Gal. 3: 26-27 ; Ef 4: 4-6. ). 

Ao contrário do batismo com o Espírito, ser cheio do Espírito é uma experiência e deve 

ser contínuo. Embora inicialmente cheio no Dia de Pentecostes, Pedro estava cheia 

novamente em Atos 4: 8 . Muitas das mesmas pessoas cheias do Espírito em Atos 

2 estavam cheios novamente em Atos 04:31 . Atos 6: 5 descreve Estevão como um 

homem "cheio de fé e do Espírito Santo", mas Atos 07:55 grava seu ser preenchido 

novamente . Paulo ficou cheia do Espírito em Atos 09:17 e novamente em Atos 13: 9 . 

Embora não haja um comando nas Escrituras para ser batizado com o Espírito, os crentes 

são ordenados a ser cheio do Espírito ( Ef. 5:18 ). A construção gramatical da passagem 

indica que os crentes devem ser continuamente ser cheio do Espírito. Aqueles que seria 

cheio do Espírito deve primeiro esvaziar-se. Isso envolve a confissão do pecado e 

morrendo de vontade de egoísmo e de auto-vontade. Para ser cheio do Espírito é praticar 

conscientemente a presença do Senhor Jesus Cristo e ter uma mente saturada com a 

Palavra de Deus. Colossenses 3: 16-25 delineia os resultados de "deixar a palavra de 

Cristo ricamente habitar em nós" . Eles são os mesmos que resultam da plenitude do 

Espírito ( Ef. 5: 19-33 ). Como crentes produzir o momento por decisões momento da 

vida ao Seu controle, eles "andar no Espírito" ( Gl. 5:16 ). (Para uma discussão mais 

aprofundada do enchimento com o Espírito, ver Efésios, MacArthur New Testament 

Commentary . [Chicago: Moody, 1986]) O batismo com o Espírito concede o poder que 



o enchimento com o Espírito desencadeia. (Para uma discussão mais aprofundada da 

diferença entre o batismo e o enchimento com o Espírito, ver meu livro Charismatic 

Chaos [Grand Rapids: Zondervan, 1992]., 191-93) 

Depois de ser cheio do Espírito Santo, eles começaram a falar noutras línguas, 

conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Tem havido muita controvérsia nos 

últimos anos sobre o que significavaa falar em outras línguas. O texto, no entanto, não 

é ambíguo. Longe de ser discurso extático, as línguas faladas no Dia de Pentecostes eram 

conhecidos idiomas. O termo glossa é a palavra para línguas, e do contexto permite 

nenhuma outra interpretação (cf. a discussão dos versículos 8-11 abaixo). 

Em contraste com muitos ensinamentos de hoje, sendo dada a capacidade de falar em 

línguas não é associado com o batismo com o Espírito, mas aqui com o enchimento com 

o Espírito. Também não é falar em línguas a resposta normal para ser cheio do 

Espírito. Atos 4: 8 , 31 , 6: 5 ; 07:55 ; 09:17 ; e 13: 9 todas as instâncias do registro de 

onde o falar em línguas não acompanhou o enchimento com o Espírito.Paulo ensinou que 

a plenitude do Espírito deve resultar em muitas coisas, tais como adoração, gratidão, 

amor, submissão e obediência, mas não falar em línguas ( Ef. 5: 18ss .). 

Paulo afirma o propósito de falar em línguas em 1 Coríntios 14: 21-22 : deviam ser um 

sinal para Israel descrente. Enquanto isso fosse verdade, por um lado, por outro eles eram 

os links fornecidos para mostrar que os judeus, gentios e samaritanos eram todos iguais 

na igreja ( Atos 15: 8-9 ). Os samaritanos receberam o Espírito Santo em Atos 8: 14-

19 . Embora não haja nenhuma referência às línguas, que não era provável que sinal 

sobrenatural é evidente a partir da reacção de Simão (cf. versículos 18-19 .) Atos 10: 44-

47 descreve o recebimento do Espírito pelos gentios da casa de Cornélio. Isso eles falaram 

em línguas convenceu os crentes judeus, assim como Pedro, que os gentios tinham 

recebido o Espírito também (cf. versículos 45 , 47 ). O último grupo a falar em línguas 

eram discípulos de João Batista que Paulo encontrou em Éfeso ( Atos 19: 1-7 ). Eles 

estavam entre os últimos remanescentes de santos do Antigo Testamento, agora a chegar 

à fé em Cristo. Eles receberam a capacidade de falar em línguas, a fim de demonstrar a 

sua plena igualdade com os judeus, samaritanos e gentios na igreja. Cada caso descreve 

uma transição única, histórica. No ensinamento doutrinário para hoje pode ser 

estabelecida a partir desses incidentes. 

Que o verdadeiro dom de línguas bíblico não existe mais, resulta das seguintes linhas de 

evidência. Primeiro, foi um dom miraculoso, ea idade dos milagres terminou com a morte 

dos apóstolos ( Hb 2: 3-4. ).É significativo que, fora de Atos os dons miraculosos do 

Espírito são mencionados apenas no início de epístola de 1 Coríntios. Epístolas 

posteriores, como Efésios, romanos, e 1 Pedro, discutir os dons espirituais, mas não 

mencionam os milagrosos. 

Ao contrário do que muitos ensinamentos hoje, a propósito do dom de línguas não era a 

edificação dos crentes. Como observado acima, elas eram um sinal de juízo para Israel 

descrente ( 1 Cor. 14: 21-22 ), mostrando que a igreja iria abranger pessoas de todas as 

nações e línguas. O dom de línguas era, portanto, um sinal da transição entre o Antigo eo 

Novo Pacto-a transição concluída há quase dois mil anos atrás. 

Tendo, assim, cumpriu o seu objectivo, o dom de línguas passaram da cena, assim como 1 

Coríntios 13: 8 disse que seria. Esse fato é confirmado pela história da igreja. Falar em 

línguas era desconhecido do fim da era apostólica até o início deste século, exceto em 

grupos heréticos. (Para uma discussão mais aprofundada de falar em línguas, ver meu 



livro Charismatic Chaos [Grand Rapids: Zondervan, 1992], e 1 Coríntios, MacArthur 

New Testament Commentary . [Chicago: Moody, 1984]) 

Aqueles que falavam línguas no Pentecostes não tem que ser ensinado como fazer isso 

através da leitura de um livro, assistir a um seminário, ou que está sendo treinada por 

outras pessoas. Nem eles têm de desenvolver o dom através da prática repetida por conta 

própria. Em vez disso, eles falaram que o Espírito lhes concedia que falassem. Ele 

estava no controle total da situação. Eles simplesmente recebeu o que Ele deu. 

A evidência da vinda do Espírito era inconfundível. Ele manifestou Sua presença para os 

ouvidos, olhos e bocas dos crentes. Mas não parou por aí. Sua vinda teve um efeito 

profundo sobre o povo de Jerusalém também. 

O efeito do Espírito de Vinda 

Ora, havia judeus que vivem em Jerusalém, homens religiosos, de 

todas as nações que há debaixo do céu. E, quando aquele som 

ocorreu, a multidão veio junto, e estava confusa, porque eles 

estavam cada um ouvir falar na sua própria língua. E eles estavam 

atônitos e se admiravam, dizendo: "Por que, não todos esses que 

estão falando galileus? E como é que cada um de nós ouvi-los em 

nossa própria língua em que nascemos? Partos, medos, elamitas, 

e habitantes da Mesopotâmia , da Judeia e da Capadócia, do 

Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e os distritos da 

Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como 

prosélitos, cretenses e árabes-ouvimo-los em nossas próprias 
línguas falar das grandes feitos de Deus . ( 2: 5-11 ) 

Pentecostes foi um dos três principais festas do calendário judaico, e todos os homens 

hebreus eram esperados para celebrá-lo em Jerusalém. Consequentemente, havia judeus 

que vivem em Jerusalém na época de Pentecostes, homens religiosos, de todas as 

nações que há debaixo do céu. Aqueles que se deu ao trabalho de fazer a peregrinação 

eram, obviamente, homens piedosos. A frase de todas as nações debaixo do céu é uma 

expressão idiomática que significa "a partir de muitas terras", ou de todas as nações para 

onde os judeus tinham sido dispersos. 

Quando ouviram o som do vento impetuoso (em vez de os sons das línguas), a multidão 

se reuniram nas imediações da sala superior. O que eles encontraram quando chegaram 

atônitos e perplexos eles, com cada um ouvindo sua própria língua que está sendo 

falado. 

Os sinais sobrenaturais teve o efeito desejado, ea atenção da multidão estava voltada para 

Pedro e os outros. O que espantou -los mais foi que todos os que 

estavam falando eram galileus. Isso foi chocante para os sofisticados moradores da 

cidade, que viram galileus rurais como ignorantes e iletrados. 

Quando Filipe animAdãoente disse a Natanael que havia encontrado o Messias, Jesus de 

Nazaré (a cidade da Galiléia), Natanael respondeu com desdém: "Pode vir alguma coisa 

boa de Nazaré?" ( João 1: 45-46 ). A tentativa de Nicodemus para defender Jesus reuniu-

se com a resposta desdenhosa, "Você não é também da Galiléia, é você? Search, e ver 

que nenhum profeta surge da Galiléia" ( João 7:52 ). 

A visão dos galileus supostamente ignorantes que falam tantas línguas causou a multidão 

atônita a exclamar, como é que cada um de nós ouvi-los em nossa própria língua em 



que nascemos? Que essa comunicação sobrenatural era conhecido línguas humanas, não 

fala extática, torna-se claro que a lista das línguas específicas é 

enumerado. partos viveram no que é o Irã moderno. Eles nunca tinha sido conquistada 

pelos romanos, e manteve-se seus inimigos ferrenhos. Medes, parceiros no império com 

os persas no tempo de Daniel, agora faziam parte do Império Parto. Elamites viveu no 

que hoje é a sudoeste do Irã. Eles também faziam parte do Império Parto. Os habitantes 

da Mesopotâmia viveu entre os dois grandes rios, o Tigre eo Eufrates 

( Mesopotâmia significa "entre rios"). Um grande número de israelitas haviam sido 

deportados para a região pelos assírios e babilônios. Nem todos tinham retornado à 

Palestina na época do decreto de Ciro ( 2 Crônicas 36: 22-23. ). Judéia provavelmente 

deve ser interpretado no sentido mais amplo, como toda a região, uma vez controlada por 

Davi e Salomão. Isso explicaria a ausência da Síria a partir da lista. Capadócia, do Ponto 

e da Ásia, da Frígia e da Panfília eram todas as regiões da Ásia Menor. Eles tinham 

uma grande população judaica, como fez o Egito, particularmente na cidade de 

Alexandria. Foi nessa cidade que a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, 

tinha sido produzido. Os distritos da Líbia, junto a Cirene eram a oeste do Egito, na 

costa Africano do Mar Mediterrâneo. Josephus menciona uma população judaica lá. Que 

havia judeus em Roma, assim como gentios prosélitos, é evidente a partir da expulsão 

de o Imperador Claudius deles, alguns anos depois ( Atos 18: 2 ). cretenses . eram da ilha 

de Creta, ao largo da costa sul da Grécia árabes eram judeus vivendo no reino dos árabes 

nabateus, localizada ao sul de Damasco (cf. Gal 1:17. ). 

O conteúdo destas línguas é identificado por Lucas como falar dos grandes feitos de 

Deus. Esse ensaio foi um elemento essencial da vida judaica e adoração. Êxodo 

15:11 diz: "Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Quem é como tu, glorificado em 

santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? " (Cf. Is. 25: 1 ). Tal louvor 

também foi um tema frequente do livro de Salmos. Salmo 40: 5 diz: "Muitos, Senhor, 

meu Deus, são as maravilhas que tens feito", enquanto o Salmo 77:11 acrescenta: "Eu 

vou lembrar os feitos de o Senhor; sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade 

"(cf. Sl. 26: 7; 78: 4 ; 89: 5 ; 96: 3 ; 107: 8 , 21 ; 111: 4 ). 

Tendo usado o som do vento para reunir a multidão, o Espírito agora convence-los de que 

estes crentes em Jesus Cristo foram dedicados a louvar o Deus único e 

verdadeiro. Blasfemos, como muitos pensavam que eles sejam, não poderia ser exaltando 

a grandeza de Deus. Tudo o que recitação do que Deus havia feito preparou o caminho 

para a proclamação do evangelho a partir de de Pedro versículo 14. A boa notícia da 

salvação em Jesus Cristo foi o clímax para que o Espírito Santo estava construindo. 

A explicação do Espírito de Vinda 

E todos eles continuaram com espanto e grande perplexidade, 

dizendo uns aos outros: "O que isso significa?" Mas outros 

estavam zombando e dizendo: "Eles estão cheios de vinho 
doce." ( 2: 12-13 ) 

Tal como frequentemente o caso quando a verdade de Deus é apresentado, alguns na 

multidão aceitou, enquanto outros rejeitaram. O ex- continuou com espanto e grande 

perplexidade, dizendo uns aos outros: "O que isso significa?" Eles logo entender 

quando Pedro proclamou o evangelho em seu sermão. 

Ao mesmo tempo, os outros estavam zombando e dizendo: "eles estão cheios de vinho 

doce." Como os fariseus que ouviram declarações de Jesus e viram os milagres que 



confirmam, mas concluiu Ele era do diabo ( Matt. 12: 24ff .), esses escarnecedores 

rejeitou a evidência de que esta foi uma obra de Deus. Em vez disso, eles propuseram a 

hipótese ridícula de que os apóstolos estavam cheios de vinho doce. Eles tentaram 

explicar o milagre de falar em línguas como uma brincadeira de 

embriaguez. Tragicamente, o seu ceticismo era para endurecer a oposição de pleno direito 

em direção a mensagem e os mensageiros (cf. 4: 7 ss .; 5: 17-18 , 40 ; 7: 58-60 ). No 

entanto, nenhuma quantidade de oposição poderia parar a obra de Deus, que começou no 

dia de Pentecostes. 

 

4. O Primeiro Sermão Cristão - Parte 1 

(Atos 2: 14-21) 

Mas Pedro, tendo sua posição com os onze, levantou a voz e 

declarou-lhes: "Homens da Judéia e todos os que vivem em 

Jerusalém, seja-vos isto notório, e dar ouvidos às minhas palavras 

Para estes homens não são. embriagados, como vós pensais, visto 

que é apenas a terceira hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo 

profeta Joel: 'E será que, nos últimos dias, "Deus diz:' Que eu 

derramarei do Meu Espírito e profetizarão. E eu vou conceder 

maravilhas no céu acima, e os sinais em baixo na terra, sangue, 

fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, ea lua em 

sangue, antes que grande e glorioso dia do Senhor virá E será que, 

para que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo 
"(2: 14-21).. 

Em um esforço para apelar para o interesse das pessoas, a igreja de hoje enfatiza 

um grande número de diferentes programas, métodos e abordagens. Atividades 

de pequeno grupo, compartilhamento e cultos "culturalmente relevantes", 

enfatizando a música e drama, tornaram-se cada vez mais popular. A psicologia 

secular, técnicas de gestão e estratégias de publicidade, todos fizeram incursões 

significativas na vida da igreja. Seminários sobre tudo, desde como ter um bom 

casamento para como lidar com dinheiro abundam. 

Nem todas essas coisas podem ser prejudiciais. Alguns, no seu devido lugar, 

pode até ser útil. Mas o que tem sido frequentemente sacrificados no turbilhão 

de atividades e programas é a prioridade da pregação. Enquanto alguns 

modernos podem ofereça boa viagem, tal não tem sido a atitude da Igreja ao 

longo da história, começando com a igreja primitiva. O primeiro evento da 

história da igreja, após a vinda do Espírito Santo, foi o sermão de Pedro. Ele 

levou a 3.000 conversões e lançou a igreja. O livro de Atos é em grande parte 

o registro da pregação apostólica. Pregação manteve-se sempre fundamental 

para a missão da igreja. 

Atos 4: 2 registra o descontentamento dos funcionários judeus que os apóstolos 

"estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dentre os 



mortos." Destemido, "todos os dias, no templo e de casa em casa, eles cessavam 

de ensinar e pregar Jesus como o Cristo" (Atos 05:42). Após a primeira grande 

perseguição da igreja começou, "aqueles que tinham sido espalhados pregando 

a palavra" (Atos 8: 4). Atos 8 também registra a pregação de Filipe (vv. 5, 12), 

e Pedro e João (v. 25) para os samaritanos, e Filipe ao eunuco etíope (v. 35). Ele 

também descreve o ministério de pregação mais de Filipe (v. 40). 

Depois de sua conversão, Paulo imediatamente "começou a proclamar Jesus nas 

sinagogas, dizendo:" Ele é o Filho de Deus "(Atos 9:20). Atos 11:20 descreve 

o ministério dos "homens de Chipre e de Cirene, que veio a Antioquia e 

começaram a falar também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus." Todo o 

caminho até o último verso, Atos registra como a igreja primitiva ", continuou 

a pregar o evangelho" (Atos 14: 7; cf. 10:42; 13: 5, 32; 14:15, 21; 15:35; 16:10; 

17: 3, 13; 20:25; 28:31). 

A ênfase da igreja primitiva em pregação refletiu que de nosso Senhor. No 

início do seu ministério, "Jesus começou a pregar ea dizer: Arrependei-vos, 

porque o Reino dos céus está próximo" (Mat. 4:17).Marcos registra que "depois 

de João [Batista] tinha sido levado em custódia, veio Jesus para a Galiléia, 

pregando o evangelho de Deus" (Marcos 1:14). Em Lucas 4:43 Jesus disse: "Eu 

devo pregar o reino de Deus também às outras cidades também, porque eu foi 

enviado para esse fim." Ao longo de seu ministério, Jesus continuou a pregar e 

ensinar (11 cf. Matt:. 1; Marcos 1: 38-39; Lucas 8: 1; 20: 1). Lucas 4: 16-21 nos 

dá uma visão sobre a visão do Senhor do Seu ministério: 

E Ele veio a Nazaré, onde fora criado; e como era seu costume, entrou na 

sinagoga no sábado, e levantou-se para ler. E o livro do profeta Isaías foi 

entregue a Ele. E abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: "O Espírito 

do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o evangelho aos 

pobres. Ele enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restauração da 

vista aos cegos, para libertar os que são oprimidos, a proclamar um ano 

favorável do Senhor ". E Ele fechou o livro, entregou-o ao ajudante, e sentou-

se; e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E começou a dizer-lhes: 

"esta Escritura foi cumprida Hoje, em sua audição." 

Pregação ou proclamação é mencionado três vezes na passagem de Isaías que Jesus ler. Isso 

mostra claramente a importância de pregar em seu ministério. Jesus instruiu seus discípulos: 

"Como você vai, pregar" (Mat. 10: 7), e no final disse: "Ide por todo o mundo e pregar" (Mc 

16:15). Esta chamada para pregar é mais bem resumida nas palavras de Paulo em 1 Coríntios 

1: 17-25: 

Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não na 

esperteza do discurso, que a cruz de Cristo não deve ser anulada. Porque a 

palavra da cruz é para os que estão perecendo loucura, mas para nós, que 

estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: "Destruirei a 

sabedoria dos sábios, e a esperteza do inteligente I deixará de lado." Onde está 



o sábio? Onde está o escriba? Onde está o debatedor desta idade? Acaso não 

tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que, na sabedoria de Deus o 

mundo pela sua sabedoria não chegou a conhecer a Deus, Deus estava bem 

satisfeito pela loucura da pregação para salvar aqueles que crêem. Porque, na 

verdade judeus pedem sinais e os gregos procurar a sabedoria; mas nós 

pregamos Cristo crucificado, para os judeus uma pedra de tropeço, e aos gentios 

loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, 

poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do 

que os homens, ea fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 

Pregação ocupou com razão, que o lugar central na vida da verdadeira igreja ao 

longo dos tempos. A Reforma, que recuperou a fé, foi iniciado e se espalhou 

em grande parte através da revitalização da pregação por homens como Lutero, 

Calvino, Zwinglio e Knox. No cerne da grande força do puritanismo do século 

XVII era a sua ênfase no som pregação bíblica. O Grande Despertar do século 

XVIII, foi levado através da pregação por homens como George Whitefield, 

João Wesley, e Jonathan Edwards. O século XIX viu grandes evangelistas, 

como DL Moody, e grandes pregadores, como Charles Spurgeon, José Parker, 

e Alexander Maclaren. 

Um homem de Deus, dotados pelo Espírito para pregar a Palavra, não tem igual 

na apresentação da verdade de Deus. É o método ordenada por Deus para a 

evangelização e edificação. A fraqueza da igreja contemporânea é, em grande 

parte devido ao declínio da poderosa pregação bíblica. Paulo definir o padrão 

em alto relevo, quando disse: 

E quando eu vim para vos, irmãos, eu não vim com ostentação de linguagem 

ou de sabedoria, anunciando-vos o testemunho de Deus. Porque decidi nada 

saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco 

em fraqueza, temor e grande tremor. E a minha mensagem e minha pregação 

não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração 

do Espírito e de poder, que a sua fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, 

mas no poder de Deus. (1 Cor. 2: 1-5) 

O apóstolo foi inspirado por Deus para fazer a pergunta: "Como ouvirão, se não há quem 

pregue?" Em seguida, ele afirmou a nobreza do pregador, quando ele citou Isaías 52: 7: "Quão 

formosos são os pés dos que trazem alegres novas de coisas boas!" (Rom. 10: 14-15). 

O conteúdo da pregação bíblica pode ser resumido em duas palavras 

gregas: kērugma e Didaqué . Kērugma deriva do verbo kerusso , o que 

significa "proclamar", ou "para anunciar uma proclamação." O 

substantivo kērugma refere-se ao conteúdo de uma proclamação. Pelo menos 

cinco elementos formavam o Novo Testamento kērugma . Primeiro, ele 

apresentou Jesus como o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Em 

segundo lugar, descreveu-o como Deus em carne humana. Em terceiro lugar, 

focado em sua vida e obra, especialmente a Sua morte e ressurreição. Em quarto 



lugar, ele falou da sua segunda vinda. Por fim, declarou que a salvação era 

apenas através da fé nEle, e que aqueles que o rejeitaram como Senhor e 

Salvador seria eternamente condenados. 

Além kērugma , ou proclamação, a verdadeira pregação bíblica deve conter 

também Didaqué , ou de ensino. Didaqué , a partir do qual deriva a palavra 

Inglês "didáticos", refere-se ao conteúdo doutrinário dentro da pregação 

do kērugma . As epístolas são em grande parte composto por essa teologia da 

salvação que fornece a profundidade e largura e altura da pregação. A 

verdadeira pregação é proclamar as grandes verdades e Sustentando-los com a 

riqueza da sabedoria sobrenatural e profunda revelou toda a Escritura, 

sobretudo do Novo Testamento. Não existe tal coisa como uma verdadeira 

pregação bíblica que é desprovido de conteúdo doutrinário. 

O livro de Atos registra com freqüência que os homens foram convencidos a 

crer e ser resgatados pela pregação apostólica. Depois de Paulo e Silas pregou 

na sinagoga em Tessalônica, "alguns deles foram persuadidos e se uniram a 

Paulo e Silas" (Atos 17: 4). Em Corinto, Paulo "foi raciocinando na sinagoga 

todos os sábados e tentando convencer os judeus e gregos" (Atos 18: 4). Após 

chegar em Éfeso, Paulo "entrou na sinagoga e continuou falando ousAdãoente 

por três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus" (Atos 19: 

8). Mesmo enquanto estava preso em Roma, Paulo manteve seu ministério de 

pregação e persuadir os homens: 

E quando eles tinham definido um dia para ele, vieram a ele em sua 

apresentação em grande número; e ele estava explicando a eles por testificando 

sobre o reino de Deus, e tentando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto a Lei 

de Moisés e dos profetas, desde a manhã até a noite. E alguns foram sendo 

persuadido por meio das coisas faladas, mas outros não iria acreditar. (Atos 28: 

23-24) 

O uso do termo "persuadido" sugere a pregação apostólica tinha tanto um fluxo lógico e 

conteúdo doutrinário. E Paulo afirmou que a fé salvadora vem por ouvir a mensagem de 

Cristo (Rom. 10:17). 

Antes de lançar para o corpo principal do seu sermão, Pedro discute o que está 

imediatamente à mente-os das pessoas fenómenos de Pentecostes. Ele começa 

por dar uma refutação da acusação caluniosa de embriaguez. Em seguida, ele 

oferece uma explicação de Pentecostes com base em profecias do Velho 

Testamento. 

A refutação 

Mas Pedro, tendo sua posição com os onze, levantou a voz e 

declarou-lhes: "Homens da Judéia e todos os que vivem em 

Jerusalém, seja-vos isto notório, e dar ouvidos às minhas palavras 



Para estes homens não são. embriagados, como vós pensais, visto 

que é apenas a terceira hora do dia, (2: 14-15) 

Pedro tinha sido o líder reconhecido e muitas vezes a porta-voz para os 

apóstolos durante o ministério de Cristo na terra. Em todos os quatro listas dos 

apóstolos, seu nome é primeiro (Mateus 10: 2-4; Marcos 3: 16-19.; Lc 6: 14-

16; Atos 1:13). Ele continua agora nesse papel, tendo o seu 

estande, juntamente com os onze outros apóstolos, de frente para a 

multidão. O onze incluído Matias, escolhido anteriormente para substituir o 

traidor Judas e completar as fileiras dos doze. Como testemunhas de Cristo 

ressuscitado a si mesmos, eles apoiaram Pedro. 

Pedro levantou a voz para que a multidão pudesse ouvi-lo. O verbo 

traduzido declarou também aparece em 2: 4. Aqui, como lá, ele se refere a um 

discurso inspirado pelo Espírito. Pedro provavelmente falou em aramaico, a 

língua vernácula da Palestina e, assim, familiar aos seus ouvintes, que incluíam 

os homens da Judéia (os moradores de Jerusalém), e todos os que vivem em 

Jerusalém (a multidão que tinha se reuniram para celebrar o Pentecostes). A 

expressão semita deixar isso ser conhecido por você, e dar ouvidos às 

minhas palavras expressa confiança e ousadia de Pedro. Não há hesitação ou 

equívoco em seu coração. Comentador Albert Barnes observa, 

Pedro fez a entender que esta era uma questão duvidosa, ou que não pode ser 

explicado. Seu discurso foi respeitoso, mas firme. Ele prosseguiu calmamente 

para mostrar -lhes o seu erro. Quando os inimigos da religião nós ou 

ridicularizar o evangelho, devemos responder-lhes gentil e respeitosamente, 

mas com firmeza. Devemos raciocinar com eles friamente, e convencê-los de 

seu erro, Provérbios 15: 1. Neste caso, Pedro atuou no princípio, que ele mais 

tarde intimados sobre tudo, 1 Pedro 3:15, "estai sempre preparados para 

responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com 

mansidão e temor. " ( Notas sobre o Novo Testamento: At-romanos [Grand 

Rapids: Baker, reimpressão da edição de 1884-85].., 29-30 itálico no original) 

Obviamente, um Pedro cheia do Espírito era um homem muito diferente do que aquele que 

se encolheu diante de uma serva humilde e negou o seu Senhor em três ocasiões. 

Todo bom sermão começa com uma introdução que chama a atenção dos 

ouvintes. Neste caso, o Espírito Santo já havia fornecido uma introdução 

dramática. O som como um vento e o milagre das línguas havia prendido a 

atenção da multidão. Eles ficaram surpresos e confusos e queria uma 

explicação. Antes de dar essa explicação, Pedro refuta a falsa acusação de que 

os discípulos estavam bêbados (cf. v. 13).Ele rejeita a acusação como absurda, 

já que era apenas a terceira hora do dia. A terceira hora, contados a partir 

do nascer do sol, era 09:12 UM . M . Mesmo aqueles que estavam bêbados não 

estavam embriagados que no início do dia. Isso era especialmente verdadeiro 

em um dia de festival, como Pentecostes. Então universal era que a realidade 



que o apelo de Pedro para ela foi o suficiente para refutar a acusação de 

embriaguez. 

A Explicação 

mas este é o que foi dito pelo profeta Joel: 'E será que, nos últimos 

dias, "Deus diz:' Que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a 

humanidade; vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos 

jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos; mesmo 

sobre meus bondslaves, tanto homens como mulheres, vou 

naqueles dias derramarei do meu Espírito e profetizarão. E eu vou 

conceder maravilhas no céu acima, e os sinais em baixo na terra, 

sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, ea 

lua em sangue, antes do grande e glorioso dia do Senhor virá. E 

será que, para que todo aquele que invocar o nome do Senhor será 

salvo. " (2: 16-21) 

O que aconteceu no dia de Pentecostes não foi uma aberração bêbado. Ao 

contrário, como Pedro demonstra agora, que estava conectado o que foi dito 

por intermédio do profeta Joel (cf. Joel 2: 28-32). 

O termo últimos dias é uma expressão comum do Antigo Testamento (cf. Is. 2: 

2; Jer 23:20; 49:39; Ez 38:16; Hos 3:... 5; Miquéias 4: 1). Denota o tempo em 

que o Messias viria para estabelecer o Seu reino.Que haveria duas vindas do 

Messias, separados por um longo período de intervenção, não foi claramente 

compreendido no Antigo Testamento. As duas vindas, no entanto, pode ser 

inferido a partir dos dois fins para vinda do Messias previsto no Antigo 

Testamento. Por um lado, o Antigo Testamento ensina que o Messias viria 

como o Servo Sofredor, para morrer pelos pecados do mundo (Is. 53). Por outro 

lado, ela também ensina que o Messias viria em glória para estabelecer o Seu 

reino (Isaías 9: 6.). 

A primeira vinda de Cristo inaugurou nos últimos dias. Primeiro João 2:18 diz: 

"Filhinhos, esta é a última hora." Pedro escreve que Cristo "tem aparecido 

nestes últimos tempos por amor de vós" (1 Pedro 1:20). O escritor de Hebreus 

nos informa que Deus "nestes últimos dias falou-nos no seu Filho" (Heb. 1: 2), 

e "agora uma vez na consumação dos séculos [Cristo] se manifestou para 

aniquilar o pecado pelo o sacrifício de si mesmo "(9:26). Os últimos dias têm, 

portanto, durou quase dois mil anos. Durante esse tempo, Deus tem chamado 

graciosamente gentios para a salvação e castigou Israel por sua incredulidade. 

O pleno cumprimento da profecia de Joel espera a vinda do reino milenar. No 

Dia de Pentecostes, e na verdade em toda a era da igreja, Deus tem dado tanto 

a pré-visualização e uma amostra do poder do Espírito vai lançar no reino. Os 

crentes na presente idade têm uma antecipação da vida do reino. No reino 

milenar, Deus derramará da [sua] Espírito sobre toda a humanidade, uma 

vez que todos que entram no reino serão resgatadas. (Veja Matt. 24: 29-25: 46 



para a evidência de que as pessoas só resgatados entrará no Millennium). 

Durante a era da igreja, Deus derrama o Seu Espírito em crentes (cf. Tito 3: 5-

6). No reino haverá perfeita paz (Is. 9: 7); regras de paz agora no coração dos 

crentes. No reino, Cristo reinará (Lucas 1:33); Ele reina agora no coração de 

Seu povo. No reino, Cristo julgará todos os homens (Atos 17:31; 2 Tim. 4: 

1); agora Ele julga Seu povo através de ministério de convencimento do 

Espírito em suas vidas. O que acabará por vir a fruição plena no reino começou 

a ser visto no dia de Pentecostes. 

Obviamente, no entanto, nem todos os componentes da profecia de Joel está 

prefigurada na era da igreja. Não é até que o Espírito é derramado sobre toda 

a humanidade no reino, Pedro diz: que os vossos filhos e vossas filhas 

profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. É 

então, Deus diz , que , mesmo em cima do meu bondslaves, tanto homens 

como mulheres, vou naqueles dias derramarei do meu Espírito e 
profetizarão. É só naqueles dias (o reino milenar) que essa extensa profecia 

terá lugar. A natureza das profetizando, sonhos e visões, que terá lugar ainda é 

um mistério. Profecia foi exercida na igreja primitiva (cf. Atos 21: 8-11) e 

continua em sentido revelacional nessa idade. (Para uma discussão sobre a 

cessação dos dons de sinais, ver meu livro Charismatic Chaos [Grand Rapids: 

Zondervan, 1992].) 

Nem as maravilhas no céu acima, e sinais embaixo na Terra ocorrem no dia 

de Pentecostes. Não havia sangue, fogo, ou vapor de fumaça. O sol não 

estava converterá em trevas, nem a lua em sangue.Esses eventos estão 

associados com a vinda do grande e glorioso dia do Senhor. 

O dia do Senhor pode se referir a qualquer momento, Deus age em julgamento 

(cf. Is 13: 6FF; Ez 30:.. 2ff; Joel 1:15; 2: 1-11; 03:14; Amos 5: 18-20 ..; Obad 

15; Sofonias 1: 14-18). Nesta passagem, no entanto, o dia final do Senhor 

associado com a segunda vinda de Cristo está em vista (cf. 1 Ts 5:.. 2; 2 

Tessalonicenses 2: 2). Isso é evidente a partir dos detalhes da profecia de 

Joel. Os sinais na terra e céus Joel menciona estão ligados em outros lugares na 

Escritura com os acontecimentos em torno da segunda vinda de Cristo. O livro 

do Apocalipse associa sangue com o tempo: 

E olhei, e eis um cavalo pálido; e aquele que estava assentado sobre ele tinha o 

nome Morte; Hades e estava seguindo com ele. E a autoridade foi dada a eles 

sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com fome e com a 

peste e com as feras da terra. (6: 8) 

  

E a primeira trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram 

atirados à terra; e uma terça parte da terra foi queimada, e um terço das árvores 



foram queimadas, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a 

trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao 

mar; e um terço do mar tornou-se sangue. (8: 7-8) 

  

E os quatro anjos, que tinham sido preparados para a hora, dia, mês e ano, foram 

liberados, de modo que eles poderiam matar um terço da humanidade. (9:15) 

  

E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos 

cavalos, para uma distância de 200 milhas. (14:20) 

  

E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e se tornou em sangue como de 

um homem morto; e todos os seres vivos no mar morreu. (16: 3) 

Apocalipse também menciona fogo em conexão com o tempo circundante segunda vinda de 

Cristo: 

E o anjo tomou o incensário; e encheu-o do fogo do altar e jogou-o para a 

terra; e houve trovões e sons e flashes de relâmpagos e um terremoto. (8: 5) 

  

E a primeira trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram 

atirados à terra; e uma terça parte da terra foi queimada, e um terço das árvores 

foram queimadas, e toda a erva verde foi queimada. (8: 7) 

  

E o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo 

em chamas foi atirada ao mar; e um terço do mar tornou-se sangue. (8: 8) 

  

E o terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, queimando 

como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das 

águas. (8:10) 

Finalmente, Revelação menciona fumaça naquele momento: 

E abriu o poço do abismo; e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande 

fornalha; e do sol e do ar foram escurecidos pela fumaça do poço. E fora da 

fumaça saíram gafanhotos sobre a terra; e foi-lhes, como os escorpiões da terra 



têm poder. E é assim que eu vi na visão dos cavalos e os que estavam sentados 

sobre eles: os cavaleiros tinham couraças cor de fogo e de jacinto e de enxofre; e 

as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões; e saindo de suas bocas 

saíam fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto por estas três 

pragas, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. (9: 2-

3, 17-18) 

  

E os reis da terra, que cometeram atos de imoralidade e viveu sensualmente 

com ela, vai chorar e lamentar sobre ela, quando virem a fumaça do seu 

incêndio. (18: 9; cf. 18:18) 

Em Mateus 24: 29-30, o Senhor Jesus Cristo descreveu as mudanças no sol, a 

lua e as estrelas que acompanhariam Sua segunda vinda: 

Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua 

luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados, e em 

seguida o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e, em seguida, todas as 

tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens 

do céu, com poder e grande glória. 

Alguns desses distúrbios cósmicos tinha sido prefigurado pelos eventos em torno da morte 

de Cristo na cruz (cf. Lucas 23: 44-45). 

Depois de ouvir a descrição aterrorizante Pedro citação de Joel do dia do 

Senhor, a multidão naturalmente quer saber como evitar ser pego em que o 

tempo de terror e devastação. Pedro, então, entrega o clímax de sua citação de 

Joel: E será que, para que todo aquele que invocar o nome do Senhor será 

salvo. Não há salvação para aqueles que se voltam para o Salvador. No corpo 

principal de seu sermão, Pedro descreve a seus ouvintes exatamente quem que 

Salvador é eo que Ele exige para a salvação. 

 

 

 

 



5. O Primeiro Sermão Cristão - Parte 2 

( Atos 2: 22-36 ) 

Homens de Israel, ouçam estas palavras: Jesus, o Nazareno, 

varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e 

sinais, que Deus realizou através dele no meio de vós, como vós 

mesmos sabeis-este, entregue pelo plano predeterminado e 

presciência de Deus, você pregado a uma cruz pelas mãos de 

homens ímpios e colocá-lo à morte. E Deus O ressuscitou 

novamente, pondo fim à agonia da morte, uma vez que era 

impossível para ele, a ser realizada em seu poder. Para Davi diz 

dele: "Eu estava sempre vendo o Senhor em minha presença;. 

Para ele à minha direita, para que eu não seja abalado Portanto 

alegrou o meu coração ea minha língua exultou; além disso a 

minha carne também permanecereis no esperança , pois que não 

deixarás a minha alma no Hades, nem permitir que o Teu Santo 

veja corrupção Fizeste-me conhecer os caminhos da vida;. Tu me 

fazer ás de alegria na tua presença ". Irmãos, eu posso dizer com 

confiança para você a respeito do patriarca Davi, que ele morreu 

e foi sepultado, eo seu túmulo está conosco até hoje. E assim, 

porque ele era um profeta, e sabendo que Deus lhe havia 

prometido a ele com um juramento a sentar um de seus 

descendentes em seu trono, ele olhou para a frente e falou da 

ressurreição de Cristo, que ele não era nem abandonado ao 

Hades, nem a sua carne sofrer deterioração. Este Jesus, Deus 

ressuscitou novamente, para que todos nós somos 

testemunhas. Portanto tendo sido exaltado à mão direita de Deus, 

e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, que Ele 

derramou isto que você quer ver e ouvir. Pois não era Davi quem 

subiu aos céus, mas ele próprio diz: "O Senhor disse ao meu 

Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus 

inimigos por escabelo de teus pés." Portanto, que toda a casa de 

Israel saiba com certeza que Deus o fez Senhor e Cristo-este Jesus, 
que vós crucificado. ( 2: 22-36 ) 

Desde que a aliança de Deus com Abraão, no qual Ele prometeu abençoar todas as nações 

através da descendência de Abraão ( Gn 12: 1 e ss ., cf. . Gal 3:16 ), o povo judeu tem 

ansiava por tempos messiânicos. Eles acreditam que quando o Messias vem todos os erros 

serão feitas certo, e ele vai levá-los para a vitória sobre seus inimigos e inaugurar as 

bênçãos de seu reino prometido. 

Visto nesse contexto de intensa expectativa judaica, o D.C Pedro que os últimos dias, um 

nome para tempos messiânicos, já tinha começado ( 2: 16-21 ) foi chocante. Essa 

afirmação surpreendente, feita pelo apóstolo na introdução do seu sermão no Dia de 

Pentecostes, dirigido seus ouvintes logicamente em tema de seu sermão. Porque, se os 

tempos messiânicos tinha realmente começado, então Messias deve ter vindo. Essa é 

precisamente a tese de Pedro desenvolve no corpo principal de seu sermão. Ele apresenta 

a verdade que há muito aguardado Messias de Israel veio na pessoa de Jesus de Nazaré. 

É difícil para os leitores do século XX para apreciar o quão profundamente perturbador 

que o pedido era para os judeus. Messias foi a figura central no pensamento judaico. Dele 



Deus tinha revelado, "O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre 

seus pés, até que venha Siló, e para ele será a obediência dos povos" ( Gn 49:10 ). Dele o 

salmista advertiu: "Faça uma homenagem ao Filho, para que não ficar com raiva, e 

pereçais no caminho, para a sua ira em breve poderá ser acesas" ( Sl. 02:12 ). Ele foi o 

grande descendente de Davi, de quem Deus disse: "eu confirmarei o trono do seu reino 

para sempre" ( 2 Sam 07:13. ; cf. Lc 1, 31-33 ). 

À luz do que, por Pedro proclamar corajosamente Jesus de Nazaré como o Messias tinha 

que tanto choque e indignação aos seus ouvintes. Apesar de tudo, menos de dois meses 

antes, eles haviam executado Jesus para afirmando ser o Messias. Agora seus seguidores 

arrivista estavam fazendo esta mesma afirmação em Seu nome. Para a mente judaica, não 

poderia haver maior expressão de blasfêmia. 

Essa mesma antipatia Jesus Cristo persiste em nossos dias. Eu nunca vou esquecer o 

momento em que, como um homem jovem, visitei o escritório de um rabino 

local. Tivemos uma conversa agradável até que eu perguntei o que ele achava de Jesus 

Cristo. Ele trouxe seu punho desabar sobre sua mesa e olhou para mim. Apontando o dedo 

para mim, ele disse com veemência: "Não nunca mencionar esse nome na minha presença 

de novo!" 

Para Pedro para proclamar Jesus como o Messias de Israel era levantar a questão mais 

dinâmico, poderoso e forte possível. Ao fazê-lo, Pedro mostrou uma ousadia e coragem 

que ele tinha faltado anteriormente. Ou seja, mais uma vez prova do poder transformador 

de Pentecostes em sua vida. 

Sabendo que seus ouvintes exigiria provas convincentes antes de aceitar tal afirmação 

audaciosa, Pedro passa a fornecê-la. Depois de ter explicado o milagre de Pentecostes em 

sua introdução, ele agora se lança em seu tema, ou seja, que Jesus de Nazaré é o Messias 

divino. Pedro estabelece as credenciais de Jesus, demonstrando como Sua vida, morte, 

ressurreição e exaltação provar que Ele era o Messias.Como seu sermão se desenrola, 

Pedro flui através desses quatro elementos em ordem cronológica. De acordo com o 

costume apostólico, porém, ele se concentra principalmente sobre a ressurreição de Cristo 

(cf. Atos 03:15 ; 05:30 ; 10:40 ; 13:30 , 33, 34 , 37 ). 

A Vida de Cristo 

Homens de Israel, ouçam estas palavras: Jesus, o Nazareno, 

varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e 

sinais, que Deus realizou através dele no meio de vós, como vós 
mesmos know ( 02:22 ) 

Assim como fez no início de seu sermão (cf. 02:14 ), Pedro corajosamente desafiou 

os homens de Israel presentes para ouvir as suas palavras. Sua ousadia foi baseada em 

duas verdades inegáveis: Deus tinha trabalhado milagres através de Jesus, e eles tiveram 

-los visto. Que a salvação estava sendo oferecido a Israel, apesar de sua incredulidade e 

rejeição do Senhor Jesus Cristo é um testemunho da magnanimidade da graça de Deus. 

Jesus, o Nazareno era o nome pelo qual o Senhor era comumente conhecido durante Seu 

ministério terreno ( Matt 21:11. ; Marcos 10:47 ; 14:67 ; 16: 6 ; Lucas 24:19 ; João 18: 

5 , 7 ). Identificou-lo com sua cidade natal de Nazaré; na verdade, a frase é, por vezes 

traduzida como "Jesus de Nazaré". Era o nome na inscrição na cruz ( João 19:19 ). Pedro 

usou várias outras vezes em Atos ( 3: 6 ; 04:10 ; 10:38 ), como fez Paulo ( 26: 9 ). Foi 

ainda utilizado de escárnio por alguns (cf. João 1:46 ), portanto, o uso de Pedro de la 



constitui uma leve repreensão. Este nome de nosso Senhor reflete Sua maravilhosa 

condescendência em deixar a glória do céu para viver em uma aldeia da Galiléia humilde. 

Pedro ainda descreve Jesus como um homem atestada a eles por Deus (cf. João 5: 32-

37 ; 8:18 ). Apodeiknumi ( atestado ) tem várias nuances de significado. Ela é usada em 1 

Coríntios 4: 9 a falar de exibir algo. Em Atos 25: 7 que transmite a ideia da 

prova. Segundo Tessalonicenses 2: 4 usa-lo no sentido de proclamação de altas 

funções. Todas essas nuances de significado são aplicáveis a Jesus. Ele foi exibido como 

Deus em carne humana, e que foi confirmada por "muitas provas incontestáveis" ( Atos 

1: 3 ). Finalmente, Deus "o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo 

nome" ( Fp 2: 9. ). Não há cargo mais alto do que o de Messias, ungido Rei de Deus. 

Pedro descreve o meio pelo qual Deus , comprovadas Jesus como milagres, prodígios 

e sinais. Os muitos milagres realizados por nosso Senhor fornecer provas irrefutáveis de 

que ele é quem ele dizia ser.Desde o seu nascimento milagroso à Sua ressurreição 

milagrosa, a todos os milagres que realizou durante Seu ministério terreno, o elemento 

milagroso era central na vida de nosso Senhor. Nicodemos, sem dúvida, falou por muitos 

quando exclamou: "Rabi, sabemos que Você veio de Deus, como um professor, porque 

ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele" ( João 3: 2 ). 

Ela deveria vir como nenhuma surpresa se o Deus que criou o universo sobrenatural deve 

escolher, por vezes, a intervenção sobrenatural nisso. No entanto, é a alegação de que 

muitos milagres em nossa cultura encontrar mais censurável no cristianismo bíblico. As 

muitas tentativas dos críticos racionalistas para inventar o "histórico" (isto é, 

nonmiraculous) Jesus inevitavelmente acabou em frustração. Se os milagres são 

removidas de sua vida, há muito pouco à esquerda. 

Muitos concordariam com o filósofo inglês do século XVIII, Davi Hume, que rejeitou a 

possibilidade de milagres. Hume argumentou que uma vez que as leis da natureza são 

uniformes, e um milagre é, por definição, uma violação das leis da natureza, os milagres 

são impossíveis. Há uma falha fatal no argumento de Hume, no entanto. CS Lewis 

escreve: 

Agora é claro que temos de concordar com Hume que, se não há absolutamente 

"experiência uniforme" contra os milagres, se em outras palavras, eles nunca ter 

acontecido, por que então eles nunca têm.Infelizmente sabemos que a experiência contra 

eles para ser uniforme somente se nós sabemos que todos os relatórios deles são falsas. E 

nós podemos conhecer todos os relatórios para ser falso somente se nós sabemos já que 

os milagres nunca ocorreu. Na verdade, estamos a discutir em um círculo. (CS 

Lewis, Milagres [New York: Macmillan, 1972], 105; para a defesa da possibilidade de 

milagres, ver também Norman L. Geisler, Milagres e moderno, pensado [Grand Rapids: 

Zondervan, 1982]). 

Maravilhas, prodígios e sinais todas descrever obras miraculosas de Deus. Milagres é 

de dunamis , um termo que descreve o personagem poderosa, sobrenatural das 

obras. Wonders é a forma plural deteras . Ele descreve a maravilhar que ocorre na mente 

de quem testemunha um milagre. Signs deriva Semeion e dá a intenção de obras 

miraculosas de Deus: para apontar para a verdade espiritual. Note-se que "Atos em todo 

o termo 'maravilhas' só ocorre em conjunto com" sinais ", um testemunho do fato de que 

meros maravilhas não têm valor em si mesmos, exceto quando eles apontam para além 

de si para o poder divino por trás deles e assim levar a fé "(João B. Polhill, O New 

Commentary americano: Atos [Nashville: Broadman, 1992], 112). 



Os milagres de Nosso Senhor eram assim grandiosas manifestações do poder de Deus 

projetado para chamar a atenção das pessoas e apontar-lhes a verdade espiritual. Por 

exemplo, em João 6 Jesus seguiu o milagre da multiplicação dos pães, oferecendo-Se 

como o pão da vida. Da mesma forma, Ele usou o milagre da ressurreição de Lázaro, para 

ilustrar a verdade espiritual que Ele é a ressurreição ea vida ( João 11:25 ). 

Jesus não fez seus milagres em suas próprias; Deus realizou -los por meio dele ( João 5: 

17-20 , 30 , 36 ; 08:28 ; 14:10 ). Eles mostraram tanto a Sua divindade e aprovação do 

Pai Dele ( Mateus 11: 1-6. ;Lucas 7: 20-23 ; João 3: 2 ; 06:14 ). Pedro repetidamente 

enfatiza o envolvimento de Deus na vida, morte e ressurreição de Cristo ( vv. 23, 24 , 32, 

33 , 36 ). Ele dirige a questão de que amplas evidências revela que Jesus Cristo não era 

impostor, mas era de fato escolhido o Messias de Deus. 

Os milagres que Deus realizou por meio de Jesus Cristo, Pedro lembra-los, foram 

feitas no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Eles não poderiam alegar 

ignorância. Sua rejeição de Jesus não foi baseada em falta de informação, mas no ódio e 

amor ao pecado. 

Esse ódio aparece em muitas passagens. Em João 10: 37-38 , Jesus disse: "Se eu não faço 

as obras de Meu Pai, não creiam em mim, mas, se as faço, embora você não acredita em 

mim, crede nas obras, para que saibais e compreender que o Pai está em mim e eu no Pai 

". Qual foi a resposta? "Por isso, eles estavam buscando novamente para prendê-lo, e ele 

escapou de seu alcance" ( v. 39 ). Note-se que, embora eles rejeitaram suas 

reivindicações, eles não negam as obras que ele fez. 

Depois da ressurreição de Lázaro, Jesus, "algumas das [multidão que havia testemunhado 

a ressurreição de Lázaro] foi ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. 

Por isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus convocou um conselho, e foram 

dizendo: "O que estamos fazendo para este homem está realizando muitos sinais? '" ( João 

11: 46-47 ). Mesmo Seus piores inimigos não negou Seus milagres. Sua resposta, porém, 

foi para traçar sua morte ( vv. 48-53 ). 

Na entrada triunfal ", a multidão que estava com ele quando chamou Lázaro para fora do 

túmulo, e ressuscitou dentre os mortos, estavam dando a Ele testemunhar. Por isso 

também a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele tinha realizada 

este sinal "( João 12: 17-18 ). Poucos dias depois, essa mesma multidão clamou diante de 

Pilatos: "Seja crucificado" ( Mateus 27: 22-23. ). 

Talvez a mais clara afirmação desta verdade vem de palavras de nosso Senhor em João 

15: 24-25 : "Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, não teriam 

pecado, mas agora eles têm visto e odiado Eu e meu pai também. Mas eles têm feito isso, 

a fim de que a palavra pode ser cumprida que está escrita na sua lei: Odiaram-me sem 

causa. " 

As provas de vida de Jesus e obras que Ele era o Messias de Deus foi conclusiva e 

inegável. Mas porque "os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas 

obras eram más" ( João 3:19 ), eles cometeram o maior pecado que pode ser 

comprometido com eles rejeitaram Jesus Cristo. 

A morte de Cristo 



este homem, entregue pelo plano pré-determinado e presciência 

de Deus, você pregado a uma cruz pelas mãos de homens ímpios 
e colocá-lo à morte. ( 02:23 ) 

Uso enfático de Pedro da frase esta Man traz o contraste gritante entre a avaliação de 

Jesus e de Deus de seus ouvintes. O próprio Aquele que Deus tinha honrado como o 

Messias, eles tinham rejeitado e crucificado. 

Neste verso Pedro responde uma objeção que iria surgir na mente dos seus ouvintes. Se 

Jesus era o Messias, por que ele estava uma vítima? Por que Ele não usa seu poder para 

evitar a cruz? A resposta de Pedro a esta objeção não dita é que Jesus não era vítima ( João 

10: 17-18 ; 19: 10-11 ); ao contrário, Ele foi entregue pelo plano pré-determinado e 

pré-conhecimento de Deus. 

Ekdotos ( entregue ) aparece somente aqui no Novo Testamento. Ele descreve os 

entregou aos seus inimigos, ou traído. Deus deu Seu Filho para ser o Salvador do mundo, 

o que implicou entregando-Lhe que os seus inimigos. Até o desígnio de Deus, Jesus foi 

traído por Judas para as mãos dos líderes judeus, que o entregou aos romanos para 

execução. 

Predeterminado é de HORIZO , da qual nós temos a nossa Inglês palavra 

"horizonte". Significa "para marcar com um limite", ou "de determinar." Plano é 

de boulomai e refere-se a vontade, design, ou o propósito de Deus. Tomadas em conjunto, 

indicam que Jesus Cristo foi entregue à morte porque Deus planejou e ordenou-lo ( Atos 

4: 27-28 ; 13: 27-29 ) desde toda a eternidade ( . 2 Tim 1: 9 ; Apocalipse 13: 8 ). 

Presciência traduz prognóstico , uma palavra importante e muitas vezes incompreendido 

Novo Testamento. Isso significa muito mais do que saber de antemão o que vai 

acontecer. Significativamente, a palavra aparece aqui no caso dativo instrumental. Isso 

mostra que foi o meio pelo qual a libertação de Cristo aos seus inimigos tiveram lugar. No 

entanto, o mero conhecimento não pode realizar tal ato. Pré-ordenação pode atuar, no 

entanto, e esse é o significado do Novo Testamento de prognóstico : 

Proginoskein e prognóstico no Novo Testamento ... não denotam previsão intelectual 

simples ou presciência, a tomada mero conhecimento de algo de antemão, mas sim um 

conhecimento seletivo que considera um com favor e faz um objeto de amor, e, portanto, 

se aproxima da idéia de pré-ordenação, Atos 02:23 (comp. 04:28 ); Rom. 08:29 ; 11: 2 ; 1 

Pedro 1: 2 . Essas passagens simplesmente perdem o sentido, que as palavras sejam 

tomadas no sentido de simplesmente tomar conhecimento de um de antecedência, pois 

Deus conhece de antemão todos os homens nesse sentido. Mesmo arminianos sentir 

constrangido a dar as palavras um significado mais determinante, ou seja, para saber de 

antemão um com garantia absoluta em um determinado estado ou condição. Isso inclui a 

absoluta certeza de que o estado futuro, e por isso mesmo, vem muito próximo da idéia 

de predestinação. (L. Berkhof, Teologia Sistemática [Grand Rapids: Eerdmans, 1976], 

112) 

A idéia de que Deus viu de antemão que Israel iria rejeitar e crucificar Cristo e trabalhou 

isso em seu plano eterno é uma negação implícita tanto de Sua soberania e onisciência 

(cf. Berkhof, Teologia Sistemática, 68). 

Pedro enfatiza o ponto de que Jesus foi entregue à morte por plano eterno de Deus. Sendo 

esse o caso, sua morte em nada contradizem suas reivindicações messiânicas. 



Que Jesus Cristo foi entregue à morte por plano predeterminado de Deus, no entanto, não 

absolve aqueles que colocá-Lo à morte de sua culpa. Pedro vai para indiciá-los porque 

eles pregaram Jesus na cruz ... e colocá-lo à morte. Eles foram os instigadores da 

execução de Jesus, que pelas mãos dos ímpios (literalmente, "sem lei") Romanos foi 

realizado. 

Deus usou homens maus para cumprir o Seu propósito, mas nunca violou a sua vontade 

ou removidas sua culpabilidade ao fazê-lo. Pedro apresenta, assim, a total soberania de 

Deus ao lado da total responsabilidade do homem. Essa verdade, aparentemente 

paradoxal, é afirmada através das Escrituras e é ilustrado em Lucas 22:22 . Falando de 

Seu traidor lá, nosso Senhor disse: "O Filho do Homem vai, como foi determinado;! Mas 

ai daquele homem por quem é traído!" Os homens são responsáveis não para os planos 

de Deus, mas por seus próprios pecados. 

O pecado abominável de rejeitar Jesus Cristo foi o momento mais negro na história de 

Israel. Longe de lançar dúvidas sobre suas credenciais messiânicas, no entanto, que a 

traição era parte do plano eterno de Deus. E apesar de Pedro não se desenvolve o 

pensamento aqui, o Antigo Testamento ensina claramente que o Messias tinha de morrer 

(cf. Sl 22. ; . Is 53 ). A morte de Jesus Cristo, não menos que Sua vida, confirmou que 

Ele era o Messias. 

A Ressurreição de Cristo 

E Deus O ressuscitou novamente, pondo fim à agonia da morte, 

uma vez que era impossível para ele, a ser realizada em seu 

poder. Para Davi diz dele: "Eu estava sempre vendo o Senhor em 

minha presença;. Para ele à minha direita, para que eu não seja 

abalado Portanto alegrou o meu coração ea minha língua 

exultou; além disso a minha carne também permanecereis no 

esperança , pois que não deixarás a minha alma no Hades, nem 

permitir que o Teu Santo veja corrupção Fizeste-me conhecer os 

caminhos da vida;. Tu me fazer ás de alegria na tua presença 

". Irmãos, eu posso dizer com confiança para você a respeito do 

patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, eo seu túmulo está 

conosco até hoje. E assim, porque ele era um profeta, e sabendo 

que Deus lhe havia prometido a ele com um juramento a sentar 

um de seus descendentes em seu trono, ele olhou para a frente e 

falou da ressurreição de Cristo, que ele não era nem abandonado 

ao Hades, nem a sua carne sofrer deterioração. Este Jesus, Deus 

ressuscitou novamente, para que todos nós somos 

testemunhas. ( 2: 24-32 ) 

Como já mencionado, a ressurreição de Jesus Cristo não foi apenas o tema central da 

pregação apostólica, mas também é sem dúvida o clímax da história da redenção. Isso 

prova além de qualquer dúvida a divindade de Jesus Cristo e estabelece Suas credenciais 

messiânicas. Ela também é a garantia da nossa própria ressurreição ( João 14:19 ; Rom. 

6: 4-5 ; 1 Cor. 6:14 ; 15: 16-23 ). A ressurreição é a prova suprema que Deus aceitou o 

sacrifício de Jesus Cristo (cf. Rom. 4:25 ). Sem ele, a Sua morte torna-se a morte heróica 

de um nobre mártir, a morte patética de um louco, ou a execução de uma fraude. 

A maior prova de que Jesus é o Messias, então, não é o Seu ensinamento, Seus milagres, 

ou até mesmo sua morte. É a Sua ressurreição. Isso torna-se o principal tema do sermão 



de Pedro. Depois de passar um verso cada sobre a vida e morte de Cristo, ele gasta nove 

versos sobre a Sua ressurreição. 

Os versículos 23 e 24 forma um pensamento ligado. Israel rejeitou e crucificou o seu 

Messias, mas Deus O ressuscitou novamente. Pedro força leva para casa a ponto de que 

eles eram culpados de se opor a Deus, a despeito de suas orgulha em contrário ( Rom. 2: 

17-20 ). Essa tática foi utilizado freqüentemente em Atos (cf. 3: 14-15 ; 10: 39-40 ; 13: 

27-30 ). 

Ao elevar Jesus, Deus colocou um fim à agonia da morte para 

Ele. Agony traduz ōdinas , que literalmente significa "dores do parto". Como a dor de 

uma mulher em trabalho de parto, a dor da morte de Jesus foi temporária e resultou em 

algo glorioso-ressurreição. 

Deus entregou Jesus da morte , uma vez que era impossível para ele, a ser realizada 

em seu poder. A morte foi impotente para segurá-lo por várias razões. Primeiro, a morte 

não poderia segurá-lo por causa do poder divino. Jesus era "a ressurreição ea vida" ( João 

11:25 ), que morreu ", que por sua morte, tornar impotente aquele que tinha o poder da 

morte, isto é, o diabo" ( Heb. 2:14 ). Em segundo lugar, a morte não poderia segurá-lo 

por causa da promessa divina. João 2: 18-22 registra o seguinte diálogo: 

Os judeus, respondeu, e disse-lhe: "Que sinal nos mostras para, vendo que você faz essas 

coisas?" Jesus respondeu, e disse-lhes: "Destruí este templo, e em três dias eu o 

levantarei". Por isso, os judeus disseram: "Demorou 46 anos para construir este templo, 

e tu o levantarás em três dias?" Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, 

ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que Ele disse isso; e 

creram na Escritura, e na palavra que Jesus tinha dito. 

"Assim está escrito:" Nosso Senhor disse aos discípulos: "que o Cristo padecesse e 

ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia" ( Lucas 24:46 ). Por fim, a morte não poderia 

segurá-lo por causa do propósito divino. Deus planejou que o Seu povo estar com Ele por 

toda a eternidade. A fim de fazer isso, eles precisam passar por morte e sair do outro 

lado. Jesus tinha que ir primeiro a fazer o caminho (cf. 1 Cor. 15: 16-26 ). Porque Ele vive, o 

seu povo vai viver para sempre ( João 14:19 ). 

Para confirmar ainda mais que a ressurreição era o plano de Deus para o Messias, Pedro 

cita uma passagem profética do Salmo 16: 8-11 . Embora escrito por Davi, a passagem é 

profeticamente Messias falando na primeira pessoa (cf. Sl. 22 ). Ele descreve a confiança 

confiante do Messias em Deus como Ele olhou para a cruz. Sua declaração de que eu 

estava sempre vendo o Senhor na minha presença é a chave para que a 

confiança. Jesus manteve seu foco em Deus, não importa o que as provas vieram Seu 

caminho. Ele sabia que, porque Deus estava em Sua mão direita, Ele não pode ser 

abalado. A mão direita simboliza proteção. Em uma cerimônia de casamento, o noivo 

está à direita da noiva. No mundo antigo, um guarda-costas ficou no lado direito do que 

ele estava protegendo. Nessa posição ele poderia cobri-lo com seu escudo e ainda ter o 

braço direito livre para lutar. 

Por causa de Sua confiança na proteção de Deus, o Messias poderia dizer alegrou o meu 

coração e minha língua exultou. Mesmo a perspectiva da cruz não poderia atenuar a 

alegria de Cristo. Como o escritor de Hebreus diz, "Jesus ... para a alegria que lhe fora 

proposta, suportou a cruz" ( Heb. 12: 2 ). Além disso, uma outra razão para a alegria do 

Messias era sua confiança de que sua carne também iriapermanecer em esperança. A 

carne aqui se refere ao corpo físico. Kataskēnoō ( respeitar ) significa literalmente 

"montar uma barraca." Ela expressa a certeza do Messias que Ele poderia cometer Seu 



corpo para a sepultura com a confiante esperança de que seria ressuscitado para a vida 

novamente. 

A próxima declaração do Salmo 16 dá a razão para a confiança do Messias: porque tu 

não a minha alma no Hades. Hades é o equivalente do Novo Testamento sobre o termo 

Antigo Testamento "Seol".Embora possa referir-se especificamente para o inferno ( Mat. 

11:23 ), Pedro usa-lo aqui no seu sentido mais geral da morada dos mortos. A frase 

expressa confiança de Cristo, que Ele não continuaria a ser um cativo no reino da 

morte. Nem Deus permitir Seu Santo (um título messiânico; cf. Marcos 1:24 ; Lucas 

04:34 ; João 6:69 ) . submeter-se a decadência Durante seus três dias no túmulo, o corpo 

de nosso Senhor não experimentaram nenhuma corrupção. O significado deste versículo 

será visto em breve. 

A citação de Pedro de versículo 11 do Salmo 16 tem intrigado alguns comentadores, uma 

vez que ele não aparece para avançar seu argumento. A frase os modos de vida (o texto 

hebraico do Salmo 16:11 usa o "caminho da vida" singular), no entanto, pode ser 

interpretado como uma referência à ressurreição. Seria, assim, ter o sentido de "o caminho 

para a vida de ressurreição." O contexto implica fortemente tal interpretação. Como 

resultado da ressurreição, o Messias seria cheio de alegria, como Ele experimentou de 

Deus presença. 

Pedro chega agora ao cerne de seu argumento. Dirigindo-los mais uma vez 

como irmãos, ele confiantemente lembra-lhes que o patriarca Davi morreu e foi 

enterrado. Na verdade, seu túmulo desde evidência visível de que ele não havia 

cumprido a profecia do Salmo 16 . Davi falava como um profeta, porém, não de si 

mesmo. Ele sabia que Deus tinha feito a ele com um juramento a sentar um de seus 

descendentes em seu trono. Essa promessa está registrado em 2 Samuel 7: 11-16 : 

O Senhor também declara que o Senhor vai fazer uma casa para você. Quando seus dias 

estão completos e se deitar com os seus pais, então farei levantar sua descendente depois 

de você, que sairá de você, e eu estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu 

nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu serei para ele um pai e ele 

será para mim um filho; quando vier a transgredir, vou corrigi-lo com a vara de homens 

e com açoites de filhos de homens, mas minha misericórdia não retirarei dele, como a 

tirei longe de Saul, a quem tirei de diante de ti. E a sua casa e teu reino perseverar diante 

de mim para sempre; teu trono será estabelecido para sempre. 

Davi, então, olhou para a frente e falou da ressurreição de Cristo, que, ao contrário de 

Davi, não era nem abandonou a Hades, nem a sua carne sofrer deterioração. 

O argumento de Pedro de Salmo 16 pode ser resumida da seguinte forma: O salmo fala 

de uma ressurreição. Desde Davi, no entanto, não foi ressuscitado, não se pode falar 

dele. Assim, Davi fala no salmo do Messias. Por isso, o Messias irá ressuscitar dentre os 

mortos. Pedro agora oferece sua poderosa conclusão: . Este Jesus, Deus ressuscitou 

novamente, para que todos nós somos testemunhas O argumento é conclusivo: Jesus 

de Nazaré é o Messias. 

A exaltação de Cristo 

Portanto tendo sido exaltado à mão direita de Deus, e tendo 

recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, que Ele derramou 

isto que você quer ver e ouvir. Pois não era Davi quem subiu aos 

céus, mas ele próprio diz: "O Senhor disse ao meu Senhor: 

Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por 



escabelo de teus pés." Portanto, que toda a casa de Israel saiba 

com certeza que Deus o fez Senhor e Cristo-este Jesus, que vós 
crucificado. ( 2: 33-36 ) 

Não só Jesus ressuscitou dos mortos, mas ele também foi exaltado para o lugar de honra, 

glória e poder (cf. : Phil 2 9-11. no) à direita de Deus (cf. Marcos 16:19 ; Lucas 

22:69 ; Atos 5:31 ; 7: 55-56 ; Rom 8:34. ; Cl 3: 1 ; Hb 10:12. ; 12: 2 ; 1 Pedro 3:22 ). A 

partir dessa posição exaltada, Pedro diz, Jesus, tendo recebido do Pai a promessa do 

Espírito Santo, derramou isto que você quer ver e ouvir. Pedro agora traz seus 

ouvintes círculo completo de volta para os fenômenos de Pentecostes. Ele diz que o que 

tinha acabado de ver resultou da promessa de Deus de enviar o Espírito para inaugurar a 

era messiânica ( Joel 2: 28-29 ). Agora que Cristo foi ressuscitado e glorificado, Deus 

cumpriu a promessa (cf. João 7:39 ). 

Pedro, então, cita outro salmo de Davi, Salmo 110 , para provar de Sua ascensão e 

exaltação que Jesus Cristo é o Messias. Mais uma vez, o salmo não poderia estar se 

referindo a Davi, uma vez que não era Davi, que subiu aos céus. Na verdade, 

Davi próprio diz no salmo que, "O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha 

direita, até que eu ponha os teus . inimigos por escabelo de teus pés "Colocar os 

inimigos sob seus pés era uma figura de linguagem que denota a sua abjeta submissão 

(cf. Josh. 10: 24-25 ). Davi não foi exaltado à destra de Deus, mas Jesus era ( Atos 1: 9-

11 ). A prova disso foi o derramamento do Espírito que a multidão tinha acabado de 

presenciar. 

Pedro apresentou elementos de prova esmagadora de "vida de Jesus, morte, ressurreição 

e exaltação que Ele é realmente tão esperado Messias de Israel. Ele agora chama seu 

sermão a uma conclusão poderoso com estas palavras de toque: pois, toda a casa de 

Israel saiba com certeza que Deus o fez Senhor e Cristo-este Jesus, que vós 

crucificado. Asphalōs ( com certeza ) fala daquilo que é conhecido além de uma 

dúvida. O mesmo Jesus que Deus atestada como Messias através da Sua vida, morte, 

ressurreição e exaltação era o mesmo Jesus, a quem eles tinham crucificado. O 

veredicto foi, e eles estavam do lado errado, culpado de se opor a Deus e rejeitando o seu 

Messias. Como Pedro foi mais tarde para colocá-lo: "Ele é a pedra que foi rejeitada por 

vós, os edificadores, mas que se tornou a pedra muito esquina" ( Atos 04:11 ). 

 

 

 

 

 

 



6. O Primeiro Sermão Cristão - Parte 3 

( Atos 2: 37-41 ) 

E, ouvindo eles isto, eles foram perfurados para o coração, e disse 

a Pedro e aos demais apóstolos: "Irmãos, o que devemos fazer?" E 

disse-lhes Pedro: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado 

em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados;. E 

recebereis o dom do Espírito Santo Pois a promessa é para vós e 

vossos filhos, e para todos os que estão longe, tantos quantos o 

Senhor nosso Deus chamar para si mesmo ". E com muitas outras 

palavras que ele solenemente testemunhou e continuou exortando-

os, dizendo: "Salvai-vos desta geração perversa!" Então, os que 

receberam a sua palavra foram batizados; e adicionaram-se 
naquele dia cerca de três mil almas. ( 2: 37-41 ) 

A pergunta mais importante que qualquer um pode fazer é a pergunta: "O que eu devo 

fazer para ser salvo?" A resposta errada para essa pergunta, não importa o quão correto 

crenças de uma pessoa pode ser em outras áreas, é o caminho para a tragédia eterna. 

Sabendo o quão importante vital uma resposta correta é a esta pergunta, Satanás fez seus 

maiores esforços para confundir a questão. O resultado tem sido uma infinidade de 

respostas erradas. Embora aparentemente baseada na Bíblia, cada um é, de facto, uma 

perversão da verdade bíblica. 

O legalista, por exemplo, argumenta que a salvação vem por meio de um sistema de 

retidão de obras. Ele pode citar Tiago 02:21 como um texto de prova: "Não era o nosso 

pai Abraão justificado pelas obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar?" Tal 

uso indevido de que o verso ignora o contexto em que aparece ( Tiago 2: 14-26 ). Ele 

também está diretamente contradita pelas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 4: 2-

3 : "Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante 

de Deus Pois o que diz a Escritura" E Abraão creu.? Deus, e isso lhe foi imputado como 

justiça "(cf. Gal 3: 6-9. ). E Paulo enfaticamente rejeita qualquer idéia de salvação por 

meio de manter a lei em Romanos 3:20 , "Pelas obras da lei nenhuma carne será 

justificada diante dele." 

O moralista toma um rumo um pouco diferente. Ele acredita que, enquanto as suas boas 

obras superam seus maus em escalas de Deus que vai dar tudo certo para a 

eternidade. Como prova, ele pode citarJoão 5: 28-29 : "Está chegando a hora, em que 

todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão: os que fizeram o bem sairão 

para a ressurreição da vida, aqueles que fizeram o mal, para uma ressurreição de 

julgamento. " Esse versículo, no entanto, se limita a afirmar que uma vida redimida será 

caracterizado por boas obras, um um não redimido pela sua ausência. Além disso, o 

moralista vai evitar cuidadosamente qualquer discussão de tais passagens como Efésios 

2: 8-9 ("Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de 

Deus; não como resultado de obras , para que ninguém se glorie "), Romanos 3:12 ("Não 

há justo, nem um sequer"), e Romanos 3:23 ("Todos pecaram e estão destituídos da glória 

de Deus"). 

Alguns dos ouvintes judeus de Pedro teria argumentado para a salvação baseado em 

herança racial. Para tais pessoas, João Batista deu o seguinte aviso: "Não pensem que 

você pode dizer a si mesmos: 'Temos por pai a Abraão', porque eu digo a você, que Deus 



é capaz destas pedras suscitar filhos a . Abraão E o machado já está posto à raiz das 

árvores; toda árvore, pois que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo "( Mateus 

3: 9-10. ). A verdade é que "eles não são todos os israelitas que são descendentes de 

Israel" ( Rm. 9: 6 ). 

O universalista repousa suas falsas esperanças em uma interpretação errônea de passagens 

como Romanos 5:18 , "Portanto, assim como por uma só ofensa não resultou a 

condenação de todos os homens, assim também por um só ato de justiça não resultou 

justificação de vida a todos os homens." Ele ignora o aviso solene de nosso Senhor "entrar 

pela porta estreita, porque larga é a porta, e o caminho é largo que leva à perdição, e 

muitos são os que entram por ela" ( Mt 7:13. ). 

O ritualista também apela para a Escritura para validar sua noção de que a salvação vem 

por meio de rituais de observação. O versículo 38 do presente passagem é frequentemente 

citado em apoio do ponto de vista ritualist: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja 

batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. " Ritualists ignorar a 

verdade bíblica de que a salvação não vem através de rituais, mas pela fé em Jesus 

Cristo. Eles não conseguem entender que "com o coração se crê para justiça, e com a boca 

se confessa a respeito da salvação" ( Rom. 10:10 ). 

Infelizmente, todos os pontos de vista aberrantes têm legiões de seguidores em nossos 

dias. Isso mostra que qualquer posição pode ser comprovada a partir da Bíblia, tendo 

interpretado errAdãoente ou tomar passagens fora de contexto e não para comparar 

Escritura com Escritura. 

Ao contrário dos fornecedores de falso ensino, Pedro dá a resposta correta à pergunta de 

como ser salvo. Ele conclui seu sermão com um apelo aos seus ouvintes. A passagem, em 

seguida, conclui dando os resultados do sermão de Pedro. 

O Recurso 

E, ouvindo eles isto, eles foram perfurados para o coração, e disse 

a Pedro e aos demais apóstolos: "Irmãos, o que devemos fazer?" E 

disse-lhes Pedro: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado 

em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados;. E 

recebereis o dom do Espírito Santo Pois a promessa é para vós e 

vossos filhos, e para todos os que estão longe, tantos quantos o 

Senhor nosso Deus chamar para si mesmo ". E com muitas outras 

palavras que ele solenemente testemunhou e continuou exortando-
os, dizendo: "Salvai-vos desta geração perversa!" ( 2: 37-40 ) 

A conclusão de Pedro para o corpo principal do seu sermão foi devastador. Ele acusou 

seus ouvintes com rejeição e execução de seu Messias-o muito Aquele que Deus tinha 

feito Senhor e Cristo ( v 36. ).Quando ouviram isso a afirmação de -Pedro no versículo 

36 - que foram perfurados para o coração. Katanussō ( perfurada ) aparece somente 

aqui no Novo Testamento. Significa "perfurar", ou "esfaquear", e, portanto, representa 

algo repentino e inesperado. Atordoado pela sua incapacidade de escapar da acusação de 

que eles eram culpados de comportamento abominável diante de Deus, eles foram 

superados pela dor e remorso. 

Há várias razões para suas angústias. Em primeiro lugar, como já observado, foi a 

percepção de que eles haviam executado o seu Messias. Aquele por quem ansiava por 

séculos, Aquele que era a esperança de todas as suas promessas pessoais e nacionais, tinha 



finalmente chegado. Em vez de recebê-lo, no entanto, eles rejeitaram e entregou-o aos 

seus inimigos amargos e odiado, os romanos, para a execução. 

Em segundo lugar, eles próprios tinham feito isso. Teria sido ruim o suficiente para saber 

que o Messias tinha sido morto. Muito pior foi o conhecimento de sua própria 

cumplicidade no crime. Isso, sem dúvida, produzido neles um profundo sentimento de 

culpa. Eles não podiam imaginar um pecado maior do que matar o seu Messias. 

Um terceiro motivo de sua angústia era o medo da ira de Messias. Pedro havia anunciado 

a eles em termos inequívocos, que o mesmo Jesus que tinham crucificado era agora vivo 

( vv. 24 , 31, 32 ). Pior ainda, ele tinha citado a eles uma passagem do Salmo 110 que 

falou sobre a derrota das inimigos do Messias. O maior inimigo de Deus existia do que 

aqueles que mataram seu Messias? 

Finalmente, eles foram devastadas pelo entendimento de que o que tinham feito não pode 

ser desfeito. 

Sobrecarregado com angústia, desespero, remorso e culpa, que disse a Pedro e aos 

demais apóstolos: "Irmãos, o que devemos fazer?" Eles procuraram 

desesperAdãoente uma maneira de fazer com que direito eles tinham feito, e evitar a ira 

de Messias. Eles estavam no mesmo ponto de Paulo foi quando ele gritou na estrada de 

Damasco, "Que farei, Senhor?" ( Atos 22:10 ). Suas palavras são uma reminiscência 

daqueles do carcereiro de Filipos, que perguntou a Paulo e Silas: "Senhores, que devo 

fazer para ser salvo?" ( Atos 16:30 ). Seu estado de espírito ilustra perfeitamente a do 

pecador condenado.Eles tinham um profundo senso de sua própria culpa, e um medo 

pânico da ira de Deus. Eles tinham um forte desejo de ser salvo do que a ira, e uma 

vontade de submeter-se a vontade de Deus. Tal convicção de pecado é uma parte de cada 

conversão genuína. 

O livro de Zacarias ilustra essa verdade. Zacarias 12:10 descreve o primeiro passo para a 

restauração de Israel, a convicção do pecado: "E eu vou derramar sobre a casa de Davi e 

sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de graça e de súplica, para que eles olharão 

para mim, a quem traspassaram;. e eles vão chorar por ele, como quem pranteia por um 

filho único, e chorarão amargamente por ele, como o choro amargo ao longo de um 

primeiro-nascido " Só depois que a convicção é que a purificação do pecado descrito 

em Zacarias 13: 1 realizar-se: "Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi 

e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado ea impureza." Conviction é a 

chave usada pelo Espírito Santo para abrir o coração para a salvação. 

Uma acusação para o pecado é uma parte essencial de qualquer apresentação do 

evangelho. As pessoas precisam ser convencidos do pecado antes que eles vão ver a 

necessidade de um salvador. Não importa o quão moralmente corretas que sejam, todos 

os incrédulos são culpados dos pecados vis de rebelião contra Deus (cf. Atos 17:30 ) e 

rejeição de Jesus Cristo ( João 16: 8-9 ). Convicção Genuina é produzido pelo Espírito de 

Deus, em conjunto com a Palavra de Deus, que é "viva e eficaz e mais penetrante do que 

espada alguma de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e 

medulas e capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração "( Hb. 4:12 ). 

O Espírito Santo, por meio poderosa pregação de Pedro, os havia levado ao ponto de 

desespero. Pedro agora responde a sua pergunta com a única resposta correta: . 

arrepender metanoeo ( arrepender-se ) é um termo rico Novo Testamento. Ela fala de 

uma mudança de propósito, de abandonar o pecado a Deus ( 1 Tessalonicenses 1: 9. ). É 

um componente essencial de uma verdadeira conversão. Tanto João Batista ( Mat. 3: 2 ), 



e do Senhor Jesus Cristo ( Mt 04:17. ) chamado para o arrependimento. É um tema muitas 

vezes repetida em Atos ( 03:19 ; 05:31 ; 08:22 ; 11:18 ; 17:30 ; 20:21 ; 26:20 ). 

Apesar de ouvintes de Pedro temia o julgamento de Deus, o verdadeiro arrependimento 

envolve mais do que medo das consequências. Comentador Albert Barnes corretamente 

observa que "falso arrependimento teme as conseqüências do pecado; verdadeiro 

arrependimento teme o próprio pecado "( Barnes 'Notes sobre o Novo Testamento: At-

romanos [1884-1885; reimpressão, Grand Rapids: Baker, nd], de 52 anos. grifos no 

original). O verdadeiro arrependimento odeia o pecado pelo que ele é, uma afronta a 

Deus. Sabendo que o pecado é o mal e que Deus odeia o motiva a pessoa verdadeiramente 

arrependido de abandoná-lo. O arrependimento genuíno abandona assim o pecado e se 

transforma em compromisso total com Jesus Cristo. (Para uma discussão sobre o 

arrependimento, ver meus livros O Evangelho Segundo Jesus , rev ed [Grand Rapids: 

Zondervan, 1994].. e obras a fé . [Dallas: Palavra, 1993]) 

É difícil para os leitores modernos para compreender a magnitude da mudança de frente 

para ouvintes judeus de Pedro. Eles faziam parte de uma comunidade única, com uma 

rica história cultural e religiosa.Apesar de longos anos de subjugação para Roma, eram 

ferozmente nacionalista. A nação havia rejeitado Jesus como blasfemo e 

executaram. Ora, Pedro exorta-os a virar as costas para tudo isso e abraçar Jesus como 

seu Messias. 

Ao chamar em cada um deles para ser batizado em nome de Jesus Cristo Pedro não 

permite quaisquer "discípulos secretos" (cf. 10 Matt: 32-33. ). Batismo marcaria uma 

ruptura pública com o judaísmo e identificação com Jesus Cristo. Tal ato público drástica 

iria ajudar a eliminar as conversões que não eram verdadeiras. Em nítido contraste com 

muitas apresentações modernas do evangelho, Pedro fez aceitar a Cristo difícil, não é 

fácil. Ao fazê-lo, ele seguiu o exemplo de nosso Senhor ( Lucas 14: 26-33 ; 18: 18-27 ). O 

batismo foi sempre em nome de Jesus Cristo. Essa foi a identificação fundamental, eo 

custo foi alto para tal confissão. 

O significado da declaração de Pedro que o batismo é para o perdão dos pecados foi 

muito disputado. Aqueles que ensinam a regeneração batismal-o falso ensino de que o 

batismo é necessário para a salvação-ver este versículo como prova principal de seu ponto 

de vista. 

Essa visão ignora o contexto imediato da passagem. Como já se referiu, o batismo seria 

um passo dramático para ouvintes de Pedro. Ao identificar-se publicamente como 

seguidores de Jesus de Nazaré, que corria o risco de se tornar párias em sua sociedade 

(cf. João 9:22 ). Pedro exorta-os a provar a veracidade de seu arrependimento, 

submetendo ao batismo público. Da mesma forma, nosso Senhor chamado o jovem rico 

para provar a autenticidade de seu arrependimento pela despedida com a sua riqueza 

( Lucas 18: 18-27 ). Com certeza, no entanto, ninguém iria argumentar a partir da última 

passagem que dando as posses é necessária para a salvação. A salvação não é uma questão 

de água ou economia. O verdadeiro arrependimento, no entanto, vai inevitavelmente se 

manifestar em total submissão à vontade do Senhor. 

Em segundo lugar, tal ensino viola o princípio hermenêutico importante conhecida 

como analogia Scriptura (a analogia das Escrituras). Este princípio estabelece que 

nenhuma passagem, quando corretamente interpretados, vai ensinar algo contraditório 

com o restante das Escrituras. E o resto da Escritura inequivocamente ensina que a 

salvação é somente pela fé (cf. João 1:12 ; 03:16 ; Atos 16:31 ;Romanos 3: 21-30. ; 4: 

5 ; 10: 9-10 ; Phil. 3: 9 ; Gal 2:16. ). 



Em terceiro lugar, depois de condenar a religião ritualística dos escribas e fariseus, nosso 

Senhor não teria instituído um de seus próprios. FF Bruce comenta: "É contra toda a 

genialidade de religião bíblica para supor que o rito exterior [do batismo] tinha qualquer 

valor, exceto na medida em que foi acompanhado por verdadeiro arrependimento dentro" 

( O Livro dos Atos [Grand Rapids: Eerdmans, 1971], 77). 

Em quarto lugar, esta interpretação não é fiel aos fatos da Escritura. Ao longo do livro de 

Atos, o perdão está ligada ao arrependimento, não batismo 

(cf. 03:19 ; 05:31 ; 26:20 ). Além disso, a Bíblia registra que alguns que foram batizados 

não foram salvos ( Atos 8:13 ; 21-23 ), enquanto alguns foram salvos sem menção de 

serem batizados ( Lucas 7: 37-50 ; Mateus 9: 2. ; Lucas 18: 13-14 ). A história da 

conversão de Cornélio e seus amigos mostra muito claramente a relação do batismo para 

a salvação. Foi só depois que eles foram salvos, como demonstra sua receber o Espírito 

Santo ( Atos 10: 44-46 ), que foram batizados ( vv 47-48. ). Na verdade, era porque eles 

tinham recebido o Espírito (e, portanto, foram salvos) que Pedro ordenou que fossem 

batizados ( v. 47 ). Essa passagem mostra claramente que o batismo segue a salvação; não 

causá-lo. 

Em 1 Coríntios 15: 1-4 , o apóstolo Paulo resume o evangelho que ele pregou e pelo qual 

o Corinthians tinha sido salvo. Não há menção de batismo. Além disso, em 1 Coríntios 1: 

14-16 , Paulo se alegrou de que ele havia batizado nenhum do Corinthians, exceto Crispo, 

Gaio, e a família de Estéfanas. Essa declaração é inexplicável, se o batismo é necessário 

para a salvação. Paulo, então, na verdade estar dizendo que ele era grato que só aqueles 

poucos foram salvos sob o seu ministério. O apóstolo distingue claramente o batismo do 

evangelho em 1 Coríntios 01:17 , onde ele diz que "Cristo não me enviou para batizar, 

mas para pregar o evangelho." Como Paulo poderia ter feito tal declaração se o batismo 

era necessário para a salvação? 

Enquanto a preposição eis ( para ) pode significar "com o propósito de," também pode 

significar "por causa de", ou "por ocasião do" (AT Robertson, Palavra Pictures no Novo 

Testamento [Grand Rapids: Baker, reedição de a edição de 1930], 3: 35-36; HE Dana e 

JR Mantey, A Gramática manual do grego do Novo Testamento [Toronto: Macmillan, 

1957], 104). O último é claramente o seu significado emMateus 0:41 , que diz que o povo 

de Nínive se arrependeu por causa da pregação de Jonas. 

A ordem é clara. O arrependimento é o perdão. Batismo segue que o perdão; isso não faz 

com que ele (cf. 08:12 , 34-39 ; 10: 34-48 ; 16: 31-33 ). É o sinal público ou símbolo do 

que aconteceu no interior. É um passo importante de obediência para todos os crentes, e 

deve acompanhar de perto a conversão. Na verdade, na igreja primitiva era inseparável 

da salvação, para que Paulo se refere à salvação como sendo relacionada a "um só Senhor, 

uma só fé, um só batismo" ( Ef. 4: 5 ). 

Completa o perdão dos pecados é a alegria abençoada e privilégio de todo crente. Essa 

verdade gloriosa enche as páginas do Novo Testamento. Em Mateus 26:28 , nosso Senhor 

disse: "Este é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para remissão dos 

pecados." Em Lucas 24:47 , Ele lembrou os discípulos que "o arrependimento para a 

remissão dos pecados deve ser proclamada em seu nome a todas as nações, começando 

por Jerusalém." Portanto, "no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos 

pecados, segundo a riqueza da sua graça" ( Ef. 1: 7 ). Paulo escreveu aos Colossenses que 

"quando estavam mortos em suas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos 

vivificou juntamente com ele, ter-nos perdoou todos os nossos delitos" ( Colossenses 

2:13 ). O apóstolo João diz simplesmente: "Filhinhos, os teus pecados te são perdoados 



por amor do seu nome" ( 1 João 2:12 Veja também. Atos 

05:31 ; 10:43 ; 13:38 ; 26:18 ; Rom. 4: 7 ; . Ef 4:32 ; Col. 1:14 ; 1 João 1: 9 ). 

A salvação não apenas trazê-los de perdão, mas também iria receber o dom do Espírito 

Santo. Para isso, eles estavam esperando; o dom do Espírito Santo, de acordo com Joel 

2: 28-29 , marcaria o começo dos tempos messiânicos. 

Dórea ( dom ) refere-se ao que é gratuita e imerecida. Ao contrário do que muito ensino 

contemporâneo, Pedro anexado sem condições de receber o Espírito exceto 

arrependimento. Nem ele prometer que qualquer fenômeno sobrenatural iria acompanhar 

a sua recepção do Espírito. Note-se bem que o dom do Espírito não vem pelo batismo de 

água ( Atos 10:47 ). 

O maravilhoso dom do Espírito Santo não era apenas para aqueles em audiência de Pedro 

naquele dia. A promessa do Espírito Santo, Pedro informa-los, é para você e seus filhos, 

e para todos os que estão longe. Eles e seus filhos, a nação de Israel, iria receber o 

Espírito, como o Antigo Testamento prometeu ( Isa. 44: 3 ; . Ez 36:27 ; 37:14 ; Joel 2: 

28-29 ). Eles iriam compartilhar essa bênção, no entanto, com aqueles que estão longe -

os gentios (cf. Ef. 2: 11-13 ). 

A descrição de Pedro de quem iria receber o Espírito como aqueles a quem o Senhor 

nosso Deus chamar para si mesmo descreve a soberania de Deus em ação na 

salvação. Apresenta-se o equilíbrio necessário para a sua afirmação no versículo 21 que 

"todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Uma visão bíblica da salvação 

não exclui qualquer responsabilidade humana ou a soberania divina, mas lhes permite 

permanecer em tensão. Devemos resistir à tentativa de harmonizar o que a Escritura não 

faz, o conteúdo no conhecimento de que não há contradição final na mente de Deus. 

Lucas acrescenta que com muitas outras palavras Pedro solenemente testemunhou e 

continuou exortando-os, dizendo: "Salvai-vos desta geração perversa!" Lucas nos 

deu apenas uma sinopse do sermão de Pedro, que, obviamente, durou muito mais do que 

os poucos minutos que demora a ler esta passagem. É provável também que Pedro iniciou 

um diálogo com a multidão a seguir seu sermão, como a declaração continuou a 

exortar indica. A essência de sua exortação foi que eles devem ser salvos desta geração 

perversa através do arrependimento e da fé em Cristo. Perverse traduz skolios , que 

significa "dobrado", ou "torto", e, portanto, o mal e injusto. 

Condenação de Pedro ecoou a do nosso Senhor. Em Mateus 12:39 e 16: 4 , Ele os 

descreveu como "uma geração má e adúltera". Em Mateus 12:45 Ele se referiu a eles 

como "esta geração perversa", enquanto que em Lucas 11:29 Ele comentou que "esta 

geração é uma geração perversa". Em Marcos 9:19 Ele condenou-os como uma "geração 

incrédula", enquanto Mateus 17:17 e Lucas 09:41 adicionar a palavra "pervertido" para 

"incrédulo". Finalmente, em Marcos 8:38 , Jesus denunciou-os como uma "geração 

adúltera e pecadora". 

Muitos milhares de geração que estavam a perecer durante a revolta judaica, culminando 

com a destruição de Jerusalém em UM . D . O apelo de 70. Pedro para uma resposta 

imediata foi oportuna. 

Os Resultados 

Então, os que receberam a sua palavra foram batizados; e 
adicionaram-se naquele dia cerca de três mil almas. ( 02:41 ) 



Como já observado, muito presente dia evangelismo procura fazer vir a Cristo o mais 

fácil possível. Muitos hoje ficaria horrorizado que Pedro fez o custo de ir a Cristo tão 

alto. Como ele poderia esperar que eles viram as costas ao público sobre a sua 

cultura? Como ele poderia pedir-lhes para risco de se tornar párias entre suas famílias e 

da sociedade? Como ele poderia exigir que eles aceitam como Messias aquele mesmo 

seus líderes haviam rejeitado e executado? Eles, sem dúvida, prevêem que os resultados 

do sermão de Pedro seria mínimo. 

Tal não foi o caso, no entanto. Aqueles que receberam a sua palavra aceitou as 

condições e foram batizados. Além disso, eles ascenderam a mais de um punhado 

insignificante, foram adicionadas à igreja naquele dia cerca de três mil almas. Que um 

número preciso era gravada sugere que eles mantiveram o controle dos que foram salvos 

e batizados. 

 

7. A Primeira Comunhão Cristã (Atos 2: 

42-47) 

E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, 

no partir do pão e nas orações. E todo mundo continuava a sentir 

um sentimento de temor; e muitos prodígios e sinais estavam 

ocorrendo através dos apóstolos. E todos os que criam estavam 

unidos e tinham tudo em comum; E vendiam suas propriedades e 

bens e os repartiam por todos, à medida que alguém tinha 

necessidade. E dia a dia perseveravam unânimes no templo, e 

partindo o pão de casa em casa, eles estavam tomando suas 

refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e 

caindo na graça de todo o povo. E o Senhor estava adicionando 
ao seu dia a dia, os que iam sendo salvos. (2: 42-47) 

As epístolas do Novo Testamento moldar a doutrina para a vida da igreja. Atos 

traça a aplicação desta teoria na história da igreja primitiva. Esta passagem 

descreve o desenvolvimento histórico do ideal de Deus na primeira igreja 

local. Ele descreve a igreja recém-nascido em seus primórdios, quando possuía 

um grau de pureza de devoção ao Senhor ressuscitado incomparável em 

sucessivas gerações. 

Neste breve aparição da vida na igreja primitiva, três dimensões distintas 

emergem que revelam que este é um conjunto notável. Eles manifestaram 

deveres espirituais e atitudes espirituais, eo resultado foi o impacto espiritual. 

Deveres Espirituais 

E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, 
no partir do pão e nas orações. (02:42) 



Este foi realmente uma igreja, nada mais e nada menos. Sua vida foi 

completamente definida pela devoção ao exercício dessas funções espirituais 

que constituem a identidade única da igreja. Nada fora do Senhor vivo, o 

Espírito, eo Verbo definir a vida para a igreja. Esta igreja, apesar de não ter 

quaisquer elementos culturais de sucesso, não há estratégias mundanas, foi 

ainda dotado de todos os componentes necessários para realizar os propósitos 

de seu Senhor. A igreja ainda será eficaz em trazer os pecadores a Cristo quando 

ele se manifesta os mesmos elementos-chave do dever espiritual que marcaram 

esta primeira comunhão. 

Era uma igreja Saved 

eles perseveravam (2: 42a) 

Os três mil que confessou a fé em Cristo e foram batizados no versículo 41 são 

a eles que mostrou a autenticidade da sua fé, continuando. Apesar do ódio, 

ridículo e perseguição que sofreu, que permaneceu fiel. Isso é um sinal de 

salvação genuína. Jesus disse em João 08:31: "Se vós permanecerdes na minha 

palavra, sois verdadeiramente meus discípulos." O verdadeiro ramo irá 

permanecer na videira (João 15: 1-4). A boa semente não vai murchar e morrer 

sob perseguição (Mat. 13: 3-9, 21). Em contraste, o apóstolo João escreve sobre 

falsos crentes ", Saíram de nós, mas não eram dos nossos; porque, se tivessem 

sido dos nossos, teriam permanecido conosco; mas eles saíram, a fim de que 

pode ser demonstrado que todos eles são não de nós "(1 João 2:19). 

Que a igreja deve ser composto por indivíduos salvos parece 

axiomático. Infelizmente, no entanto, muitas igrejas hoje são compostas em 

grande parte dos indivíduos não foram salvos. Por incrível que pareça, alguns 

até mesmo tentar projetar uma igreja onde os não-cristãos podem se sentir 

confortável. Este não pode ser o objetivo em uma igreja que é dedicado à 

santidade e justiça em todas as áreas da vida. Tal igreja vai ser impopular com 

os pecadores. Nesta primeira comunhão, todos os professores eram 

possuidores. 

Isso não quer dizer que os incrédulos não são bem-vindos para assistir à 

pregação da verdade e da adoração. Eles são bem-vindos para ouvir a pregação 

do evangelho e da Palavra de Deus expôs. Eles são bem-vindos para ouvir as 

orações de confissão, os hinos de louvor, e as chamadas para a santidade. Eles 

são bem-vindos para testemunhar o amor corporativa e devoção da igreja de 

Jesus Cristo e do Deus eterno. Tudo isso deve torná-los desconfortáveis com 

sua condição espiritual. Sócios e serviço na igreja, no entanto, são restritas aos 

crentes. O povo de Deus e as pessoas de Satanás não podem trabalhar em 

conjunto para alcançar as metas de Deus. "Não estar vinculado com os infiéis", 

Paulo advertiu o Corinthians ", para que sociedade tem a justiça com a injustiça, 



ou que comunhão tem a luz com as trevas? Ou o que a harmonia tem Cristo 

com Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel ? " (2 Cor. 6: 14-15). 

Paulo elogiou os tessalonicenses, em termos que não deixam dúvida de que eles 

foram salvos: 

Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos tessalonicenses, em Deus Pai e do Senhor 

Jesus Cristo: Graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção 

de vós em nossas orações; tendo sempre em mente o seu trabalho de fé e 

trabalho de amor e firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na 

presença de nosso Deus e Pai, saber, irmãos amados por Deus, a vossa 

eleição; porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas 

também em poder, e no Espírito Santo e em plena convicção, assim como você 

sabe que tipo de homem que provou ser entre vós, por amor de vós. Você 

também tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em 

muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de modo que você se tornou 

um exemplo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a palavra 

do Senhor soou a partir de você, não só na Macedônia e Acaia, mas também em 

todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou, de modo que não temos 

necessidade de dizer nada. Porque eles mesmos relatam sobre nós que tipo de 

recepção que tivemos com você, e como se voltaram para Deus dos ídolos para 

servir a um Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ele 

ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, que nos livra da ira vindoura. (1 

Tessalonicenses 1: 1-10.) 

Nessa passagem, Paulo descreveu o povo na igreja de Tessalônica como no Pai, Cristo (v. 1), 

e do Espírito Santo (v. 5). Ele observou que eles possuíam a grande tríade de virtudes cristãs, 

a fé, a esperança eo amor (3 v.). Ele estava confiante da escolha de Deus para a salvação deles 

(v. 4). Eles foram imitadores de Paulo e Cristo (v. 6), tanto assim que eles eram um exemplo 

para os outros crentes em sua região (7-9 vv.). É claro que foi uma congregação de pessoas 

salvas. 

Por outro lado, o Senhor Jesus Cristo repreendeu a igreja de Pérgamo para se 

permitir ser infiltrada por incrédulos, assim sendo influenciado por Satanás: 

Mas eu tenho algumas coisas contra você, porque você tem lá os que seguem a 

doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos 

de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e para cometer atos de 

imoralidade. Assim, você também tem alguns que da mesma forma sustentam 

a doutrina dos nicolaítas. Arrependei-vos, portanto; ou então eu vou para junto 

de ti em breve, e eu vou fazer a guerra contra eles com a espada da minha 

boca. (Apocalipse 2: 14-16) 

Tiveram aqueles que comprometida com o mundo, como Balaão e Balaque levou Israel a se 

misturam com Moab. O erro dos nicolaítas aparentemente envolvida imoralidade 

sexual. Severa repreensão de Cristo deles mostra Sua preocupação com a pureza da igreja. 



Para não excluir os incrédulos da comunhão da igreja é um grave erro. Apenas 

desunião e dissensão pode resultar em que aqueles que servem a Cristo tentar 

trabalhar em harmonia com aqueles que servem a Satanás. Além disso, para 

projetar as atividades da igreja de apelar para os incrédulos, ou que lhes 

permitam desempenhar um papel importante na vida da Igreja, é dar-lhes uma 

falsa sensação de segurança.O resultado para eles pode ser tragédia eterna. A 

igreja deve alcançar em amor para aqueles que não conhecem a Cristo. Nunca 

se deve, no entanto, deixá-los sentir que eles são uma parte da bolsa até que eles 

chegaram à fé em Cristo. E nenhum propósito evangelístico deve ser efetuados 

que altera o que a Igreja é divina por design de uma assembléia de adoradores 

salvos prosseguem serviço de santidade e espiritual. 

A primeira comunhão passou no teste inicial de dever espiritual; abrangeu 

apenas aqueles que conhecia e amava Jesus Cristo. Lucas aponta mais tarde 

que, enquanto muitos foram atraídos pelo Senhor para a salvação, incrédulos 

tínhamos mesmo medo de chegar perto da igreja em Jerusalém, porque o pecado 

estava sendo tratado de forma tão severa (Atos 5: 13-14). 

Era uma igreja bíblica 

na doutrina dos apóstolos (2: 42b) 

O conteúdo para a igreja é claramente a ser a verdade revelada. Deus projetou 

a igreja para ser um lugar onde a Sua Palavra é proclamada e explicada. Paulo 

exige tal prioridade durante todo o Epístolas Pastorais, onde ele descreveu o 

processo em curso a Timóteo, quando escreveu: "As coisas que você já ouviu 

falar de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a 

homens fiéis, que será capaz de também ensinarem os outros "(2 Tim. 2: 2). 

Um compromisso com a doutrina dos apóstolos, é fundamental para o 

crescimento e saúde espiritual de cada igreja. Pedro escreveu: "Como crianças 

recém-nascidas, muito para que o leite puro da palavra, para que por ele vos 

seja dado crescimento em relação à salvação" (1 Pedro 2: 2). Aos Romanos 

Paulo escreveu: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos 

pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a vontade de 

Deus é, o que é bom, agradável e perfeita" 12 (Rom.: 2). 

Cartas de Paulo aos seus protegidos Timóteo e Tito também refletem a 

prioridade da pregação da Palavra. "Propondo estas coisas aos irmãos, serás 

bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina 

que tens seguido" (1 Tim. 4: 6). "Prescrever e ensinar essas coisas" (1 Tim. 

4:11). "Até que eu venha, dar atenção para a leitura pública da Escritura, à 

exortação e ao ensino" (1 Tim. 4:13). "Preste muita atenção a si mesmo e ao 

seu ensino; perseverar nessas coisas, pois, como você faz isso, você vai garantir 

a salvação tanto para si e para aqueles que você ouve" (1 Tm 4:16.). "Conjuro-

te na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, 



pela sua manifestação e pelo seu reino: prega a palavra, estar pronto a tempo e 

fora de tempo, admoesta, repreende, exortar, com grande paciência e doutrina 

"(2 Tim. 4: 1-2). Um presbítero deve ser aquele que detém "firme a palavra fiel, 

que está de acordo com a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar 

na sã doutrina e de refutar os que o contradizem" (Tito 1: 9). 

Um crente deve contar-lhe um dia desperdiçado quando ele não aprende algo 

novo a partir, ou não está mais profundamente enriquecida, pela verdade da 

Palavra de Deus. A igreja primitiva sentou-se sob o ministério de ensino dos 

apóstolos, cujo ensino, agora escritas nas páginas de Escrituras do Novo 

Testamento, que deve ser ensinado por todos os pastores. 

Escritura é alimento para o crescimento e do crente poder e não há outro. A 

igreja de hoje ignora a exposição e aplicação da Escritura em seu relato e risco, 

como o aviso de Oséias de Israel sugere: "O meu povo está sendo destruído por 

falta de conhecimento" (Oséias 4: 6.). A igreja não pode operar em verdade ele 

não é ensinado; crentes não podem funcionar em princípios que eles não 

aprenderam. O mais nobre ainda são aqueles que buscam diariamente as 

Escrituras (cf. Atos 17:11). Eles contêm o ensinamento dos apóstolos. 

Era uma Igreja comunhão 

e na comunhão (2: 42c) 

Comunhão é o dever espiritual dos crentes para estimular uns aos outros para 

a santidade e fidelidade. É mais especificamente expressa através das "um 

anothers" do Novo Testamento (cf. Rm 0:10, 16; 13:. 8; 14:19; 15:. 5, 7, 14; 

16:16; Gálatas 5: 13; Ef. 4: 2, 25, 32; 05:21; Fp 2:. 3; Cl 3: 9, 13, 16; 1 

Tessalonicenses 4:.. 9, 18, 05:11, 13; Hb 3 : 13; 1 Pedro 1:22; 4: 9, 10; 5: 5, 

etc.). O significado básico deKoinonia ( comunhão ) é "parceria", ou 

"partilha". Aqueles que recebem Jesus Cristo tornam-se parceiros com ele e 

com todos os outros crentes (1 João 1: 3). Essa comunhão é permanente, porque 

a nossa vida eterna compartilhada é para sempre. A alegria associada a ele, no 

entanto, podem ser perdidos por negligência pecaminosa de suas funções. 

Para um cristão deixar de participar da vida de uma igreja local é 

indesculpável. Na verdade, aqueles que optam por isolar-se da desobediência 

ao comando direto das Escrituras. Hebreus 10: 24-25 cobra crentes a 

"considerar como estimular um ao outro ao amor e às boas obras, não 

abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas encorajando 

uns aos outros; e tanto mais, como você vê o desenho dia perto ". A Bíblia não 

encaramos a vida cristã como se vivia além de outros crentes. Todos os 

membros da igreja universal, o corpo de Cristo, são para serem ativa e 

intimamente envolvido nas assembleias locais. 



Era uma igreja centrado em Cristo 

ao partir do pão (2: 42d) 

Sua comunhão era simbolizada pela obediência ao dever espiritual de o partir 

do pão, uma referência para a celebração da Ceia do Senhor, ou 

Comunhão. Este dever não é opcional, uma vez que nosso Senhor ordenou que 

de cada crente (cf. 1 Cor. 11: 24-29). Em comunhão, todos os crentes se 

encontram no terreno comum ao pé da cruz (Ef 2:16;. Col. 1:20), uma vez que 

todos são pecadores salvos pela graça de Deus em Cristo. Comunhão reconhece 

o trabalho maravilhoso do Senhor Jesus na cruz. Comunhão mais exemplifica 

a unidade dos crentes, pois nele todos participamos juntos simbolicamente do 

mesmo Senhor (Ef. 4: 5). Paulo escreveu em 1 Coríntios 10:? 16-17 ", não é o 

cálice de bênção que abençoamos uma participação no sangue de Cristo não é 

o pão que partimos uma participação no corpo de Cristo Uma vez que há um só 

pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, porque todos participamos do 

mesmo pão ". 

Comunhão exige auto-exame e purificação do pecado, purificando assim a 

igreja. Nada é mais vital para curso confronto da igreja, regular de pecados na 

vida de seu povo do que a expressão pensativa de devoção para a lembrança da 

cruz. (Para uma discussão aprofundada da mesa do Senhor, veja 1 

Coríntios, MacArthur New Testament Commentary. [Chicago: Moody, 1984], 

265ff) 

Era uma igreja de oração 

à oração (2: 42e) 

A primeira comunhão era ansiosamente e persistentemente se dedica ao dever 

fundamental de oração. A oração é o nervo delgado que move os músculos da 

onipotência. Compreender o sentido de perda Seus discípulos estavam se 

sentindo como eles antecipou sua saída, o Senhor Jesus Cristo tinha prometido 

em João 14: 13-14 que "tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim 

de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu 

nome, eu o farei. " A igreja primitiva teve essa promessa como a fonte de 

provisão de Deus para todas as suas necessidades, e eles implacavelmente 

perseguido ajuda divina. A oração em vista aqui não é só que de crentes 

individuais, mas da igreja corporativamente (cf. 1:14, 24; 4: 24-31). 

Infelizmente, a oração é muito negligenciada na igreja hoje. Programas, shows, 

entretenimento, ou os testemunhos dos atraem grandes multidões ricos e 

famosos. As reuniões de oração, por outro lado, atrair apenas os poucos 

fiéis. Essa é, sem dúvida, a razão para a maior parte da fraqueza na igreja 

contemporânea. Ao contrário da igreja primitiva, nos esquecemos 



mandamentos da Bíblia a orar em todos os momentos (Lucas 18:. 1; Ef 6:11), e 

para ser dedicado à oração (Rm 0:12; Col.. 4: 2). 

A primeira comunhão sabia a importância crítica de perseguir deveres 

espirituais. Eles sabiam que a igreja deve ser composta de indivíduos salvos, 

dedicadas ao estudo da Palavra, comunhão, no partir do pão, e oração. Esses 

elementos são as expressões únicas da vida da igreja. Eles são os meios de graça 

pela qual a igreja se torna o que Deus quer que ele seja. 

Caráter espiritual 

E todo mundo continuava a sentir um sentimento de temor; e 

muitos prodígios e sinais estavam ocorrendo através dos 

apóstolos. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em 

comum; E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por 

todos, à medida que alguém tinha necessidade. E dia a dia 

perseveravam unânimes no templo, e partindo o pão de casa em 

casa, eles estavam tomando suas refeições com alegria e singeleza 
de coração, louvando a Deus (2: 43-47a) 

Uma igreja que cumpre os deveres espirituais vai achar que essas funções 

produzir caráter espiritual. Quatro aspectos do caráter da primeira comunhão, 

podem ser distinguidos nesta passagem. 

Foi uma inspiradora Igreja 

E todo mundo continuava a sentir um sentimento de temor (2: 43a) 

Phobos ( temor ) refere-se ao medo ou terror sagrado relacionado com o 

sentido da presença divina, com a atitude de reverência. Ele descreve a sensação 

produzida quando se percebe Deus está próximo.Ele é usado em Atos 5: 5 e 11 

para descrever a reação à morte de Ananias e Safira. Em Atos 19:17 descreve a 

reação dos cidadãos de Éfeso para o ataque em alguns exorcistas judeus por um 

homem possuído pelo demônio. Lucas 7:16 a usa para retratar a reação ao 

aumento do filho da viúva de nosso Senhor. A vida desta primeira comunhão 

era tão genuína e espiritualmente poderoso que todos, seja dentro ou fora da 

igreja, continuava a sentir um sentimento de temor. Eles não estavam 

admirados com a igreja por causa de seus edifícios, programas, ou qualquer 

coisa que reflete a capacidade humana, mas pelo caráter sobrenatural de sua 

vida. Tal efeito deverá ser produzido quando os dons espirituais são 

corretamente operatório (1 Cor. 14:24, 25). 

Era uma igreja Milagrosa 

e muitos prodígios e sinais estavam ocorrendo através dos 

apóstolos. (2: 43b) 



Uma das razões para o temor a primeira comunhão foi inspirado os muitos 

prodígios e sinais realizados pelos apóstolos (cf. Marcos 16:20; Heb. 2: 

4). Alguns desses milagres são descritos nos capítulos seguintes (cf. 3: 1-10; 

05:12, 15-16; 9: 32-35, 40-42). Como observado na discussão de Atos 2:22, no 

capítulo 5, prodígios e sinais foram projetados para atrair a atenção e apontar 

para a verdade espiritual.A resposta para a cura do paralítico em Lida de Pedro 

(Atos 9: 32-34) mostra que propósito claramente. O povo daquela região, 

depois de testemunhar a cura ", virou-se para o Senhor" (Atos 

09:35).Ressurreição de Dorcas de Pedro suscitou a mesma resposta em Jope (At 

9:42). 

Nosso Senhor fez seus milagres, pelo mesmo motivo. Em João 14: 10-12 Ele 

disse: 

Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos 

digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as 

Suas obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim; caso contrário, 

acredito que por conta das próprias obras. Verdade, em verdade vos digo que 

aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço ele também; e maiores obras do 

que estas fará;porque eu vou para o Pai. 

A capacidade de realizar milagres não foi dado a todos, mas limitou-se aos 

apóstolos e seus associados próximos (como Filipe; cf. Atos 8:13). O escritor 

de Hebreus disse: 

Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Depois foi no 

primeiro dito pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram, dando Deus 

testemunho juntamente com eles, por sinais e maravilhas e por vários milagres 

e dons do Espírito Santo, de acordo com sua própria vontade. (Hb 2: 3-4; cf. 2 

Cor 0:12.). 

Deus participou da pregação dos apóstolos com milagres para confirmar que eles eram de 

fato Seus mensageiros. Com o passar da idade apostólica, e a conclusão do cânon das 

Escrituras, a necessidade de tais sinais confirmatórios terminou. Hoje podemos determinar 

quem fala por Deus, comparando o seu ensino com a revelação de Deus nas Escrituras. 

Embora o presente do sinal de milagres já não existe, Deus ainda faz milagres 

em resposta às orações do seu povo. Eles não são, no entanto, sinais públicos 

como os da era apostólica. O maior de todos os milagres que Deus realiza, hoje, 

é a transformação dos pecadores rebeldes em seus filhos amados, que estão se 

tornando como o Seu Filho. Tais milagres acontecem na vida da igreja, que está 

comprometida com o cumprimento das suas obrigações espirituais. 

Era uma igreja Sharing 

E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum; E 

vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, à 



medida que alguém tinha necessidade. E dia a dia perseveravam 

unânimes no templo, e partindo o pão de casa em casa, eles 
estavam tomando suas refeições em conjunto (2: 44-46a) 

Nestes primeiros dias, antes de contendas e divisões afetou a igreja, todos os 

que criam estavam juntos. Eles possuíam não só uma unidade espiritual, mas 

também uma unidade prática. Que eles tinham tudo em comum não, como 

alguns imaginam, indicam estar comum. A primeira comunhão cristã não era 

uma comuna, nem a oferta de suporte passagem para tal noção. A família, não 

o município, é a unidade social básica no projeto de Deus. 

Essa partilha e encontro mútuo das necessidades dos peregrinos foi uma longa 

tradição em Israel durante as grandes festas religiosas. As pousadas não poderia 

acomodar a grande afluxo de pessoas a Jerusalém durante esses tempos de 

festa. Como resultado, as pessoas comuns abriram suas casas e compartilhou 

seus recursos com os visitantes. Muitos membros da igreja primitiva eram esses 

peregrinos, salvos, enquanto visitava Jerusalém para a festa de 

Pentecostes. Eles agora ficou para ser uma parte da nova obra de Deus. Foi só 

o amor cristão básico para aqueles que viveram na cidade para compartilhar 

com eles. Além disso, alguns na comunhão não tinha dúvida perderam seus 

meios de subsistência devido à sua profissão de fé em Cristo. O resto da 

comunhão reuniu suas necessidades. E outros foram apenas os pobres fiéis que 

sempre precisavam de ajuda. 

Que esta não era uma forma primitiva do comunismo é evidente a partir da tensa 

(denotando ação passada contínua) imperfeito dos verbos traduzidos venda e 

partilha (cf. 4,34). Eles não em qualquer ponto vender tudo e reunir os recursos 

em uma panela comum. Tal princípio para a vida cristã teria evitado a 

responsabilidade de cada crente para dar em resposta ao toque do Espírito (cf. 

1 Cor. 16: 1-2). Além disso, é evidente a partir do versículo 46 que os 

indivíduos casas ainda possuía. O que realmente aconteceu foi que os bens 

pessoais foi vendida à medida que alguém tinha necessidade. Foi uma 

indicação de imensa generosidade, como as pessoas, não só deu seu dinheiro 

presentes ou bens, mas também o seu futuro em atos de amor sacrificial para 

aqueles que precisam. E é claro nas palavras de Pedro para Ananias em Atos 5: 

4, que tal venda era puramente voluntária. Ananias e Safira não pecou por se 

recusar a participar com os seus bens, mas por mentir para o Espírito 

Santo. Finalmente, em nenhuma outra igreja descrito em Atos foi esse padrão 

de vender a propriedade repetida. Segundo Coríntios 8: 13-14 descreve um tipo 

semelhante de generosidade para com os pobres de Jerusalém. 

Sharing não se limitou às coisas materiais, mas incluiu benefícios espirituais e 

ministério também. Dia a dia eles continuaram com uma mente para atender 

em templo. Eles foram ao Templo para as horas de oração (cf. 3: 1), e, sem 

dúvida, para testemunhar. Eles tinham todo o direito de continuar a usar o 



Templo, uma vez que Jesus tinha alegou que como a casa de Seu Pai. Eles ainda 

são encontrados indo ao templo em Atos 21:26 e, provavelmente, continuou até 

que foi destruída em UM . D . 70. Também não tinha a hostilidade dos líderes 

judeus chegaram ao ponto onde os crentes foram colocados para fora do 

Templo. A frase com uma mente mais uma vez expressa a unidade da primeira 

comunhão vivida. 

Seus momentos de comunhão não se limitaram ao Templo, no entanto. Eles 

também foram partindo o pão de casa em casa, e tomar as suas refeições 

juntos. Quebrando pão refere-se ao serviço de comunhão, 

a tomada de refeições juntos para a festa de amor que acompanhou a Ceia do 

Senhor. Eles modelaram os princípios estabelecidos por Pedro, "Seja 

hospitaleiro para um outro sem queixa" (1 Pedro 4: 9), e Paulo, "No tempo 

presente a sua abundância de ser uma oferta para a sua necessidade, que também 

a abundância deles pode se tornar um suprir a vossa falta, que haja igualdade, 

como está escrito: "Aquele que colhera muito não tinha muito, e aquele que 

pouco colheu, não falta '" (2 Cor 8: 14-15.). O apóstolo João estende esse 

comando para todos os crentes: 

Nós conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós; e devemos dar 

nossa vida pelos irmãos. Mas quem tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão 

necessitado, lhe fechar o seu coração contra ele, como é que o amor de Deus 

permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de 

fato e de verdade. (1 João 3: 16-18) 

Era uma igreja alegre 

com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus (2: 46b-47a) 

Ele vem como nenhuma surpresa que um sistema unificado, milagrosa, partilha 

igreja também era uma igreja alegre. Agalliasis ( alegria ) é a forma substantiva 

do verbo agalliaō , que significa "para se alegrar." Uma das principais razões 

para que a alegria era a sinceridade de coração que se 

manifesta. Aphelotēs ( sinceridade ) aparece somente aqui no Novo 

Testamento. Isso significa, literalmente, "simplicidade" e deriva de uma palavra 

raiz que significa "livre de pedras", ou "suave" (AT Robertson, Palavra 

Pictures no Novo Testamento [de 1930; reimpressão, Grand Rapids: Baker, nd], 

3: 39- 40).Não havia pedras de egoísmo em seus corações. 

Louvar a Deus também produziu alegria. Para louvar a Deus é a recitar suas 

obras maravilhosas e atributos. O objetivo da primeira comunhão era exaltar o 

Senhor, e que produziu a verdadeira felicidade.Aqueles que se glorificar e 

buscar a preeminência nunca vai saber alegria duradoura. Alegria vem para 

aqueles que dar glória a Deus. Paulo expressou que a verdade aos Filipenses, 

quando escreveu: "Se, pois, há alguma exortação em Cristo, se houver alguma 

consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se houver afeição e 



compaixão, completem a minha alegria por estar da mesma mente, mantendo o 

mesmo amor, unidos em espírito, com a intenção de um propósito "(Fil. 2: 1-

2). 

Impacto Espiritual 

e caindo na graça de todo o povo. E o Senhor estava adicionando 

ao seu dia a dia, os que iam sendo salvos. (2: 47b) 

A vida empresarial dinâmico e caráter espiritual da igreja teve grande 

impacto. Duas características desse impacto aparecer neste verso. 

Eles eram uma Igreja Attractive 

e caindo na graça de todo o povo (2: 47b) 

Suas funções e caráter concedeu-lhes a simpatia de todo o povo. Eles ainda 

estavam indo para o Templo e estar aberto sobre a sua fé, para que todos 

pudessem ver e experimentar as suas vidas transformadas. Mais tarde veio a 

perseguição intensa pelos judeus. Eles provaram verdadeiras as palavras de 

Jesus em João 13:35: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se 

tiverdes amor uns aos outros." Sua unidade foi uma resposta à oração sacerdotal 

de nosso Senhor "que todos sejam um, como Tu, Pai, estás em mim e eu em ti, 

que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu Envie-me 

"(João 17:21). 

Algumas das razões da igreja primitiva encontrados favor com as pessoas 

comuns podem ser discernidos a partir do pedido de desculpas por escrito pelo 

filósofo Aristides no início do segundo século: 

Agora, os cristãos, ó rei, indo sobre e buscando, ter encontrado a verdade. Para 

que conhece e confia em Deus, o Criador do céu e da terra, que não tem nenhum 

companheiro. A partir dele, eles receberam esses mandamentos que eles têm 

gravado em suas mentes, e que se observam na esperança e expectativa do 

mundo vindouro. 

Por esta razão, eles não cometer adultério ou imoralidade; não dirás falso 

testemunho, ou desviar, nem cobiçar o que não é deles. Eles honrar pai e mãe, 

e faça o bem para aqueles que são seus vizinhos.Sempre que eles são os juízes, 

que julgam retamente. Eles não adoram ídolos feitos à imagem do homem. O 

que eles não querem que os outros devem fazer a eles, por sua vez, não faço; e 

eles não comem a comida sacrificada a ídolos. 

Aqueles que os oprimem exortam e torná-los seus amigos. Eles fazem o bem 

aos seus inimigos. Suas esposas, ó rei, são puros como virgens, e as suas filhas 



são modestos. Seus homens abster-se de qualquer contato sexual ilegal e da 

impureza, na esperança de recompensa que está por vir em outro mundo. 

Quanto aos seus servos e servas, e os seus filhos, se houver algum, eles 

persuadi-los a se tornarem cristãos; e quando eles o fizeram, eles lhes chamar 

irmãos, sem distinção. 

Eles se recusam a adorar deuses estranhos; e seguem o seu caminho com toda 

a humildade e alegria. Falsidade não é encontrada entre eles. Eles ameis uns aos 

outros; necessidades da viúva não são ignorados, e resgatar o órfão da pessoa 

que lhe faz violência. Aquele que tem dá a ele que não tem, ungrudgingly e sem 

jactância. Quando os cristãos encontram um estranho, eles trazê-lo para as suas 

casas e se alegra com ele como um verdadeiro irmão. Eles não chamam irmãos 

aqueles que estão vinculados por laços de sangue sozinho, mas aqueles que são 

irmãos segundo o Espírito e em Deus. 

Quando um de seus pobres passa longe do mundo, cada um oferece para seu 

enterro segundo a sua capacidade. Se eles ouvem de qualquer de seus membros 

que estão presos ou oprimidos para o nome do Messias, todos eles fornecem 

para as suas necessidades, e se é possível resgatá-lo, eles libertá-lo. 

Se eles encontrarem a pobreza no meio deles, e eles não têm comida de 

reposição, jejuarem dois ou três dias, a fim de que os necessitados possam ser 

fornecidos com as necessidades. Eles observam escrupulosamente os 

mandamentos de seu Messias, vivendo de forma honesta e sóbria como o 

Senhor seu Deus ordenou-los. Todas as manhãs e todas as horas que louvar e 

agradecer a Deus pela sua bondade para com eles; e para a sua comida e bebida 

que eles oferecem ação de graças. 

Se qualquer pessoa justa do seu número passa longe do mundo, eles se alegrar 

e agradecer a Deus, e escoltar o seu corpo como se estivesse partindo de um 

lugar para outro nas proximidades. Quando uma criança nasce, a um deles, eles 

louvar a Deus. Se ele morre na infância, eles graças a Deus mais, quanto para 

aquele que passou pelo mundo sem pecados. Mas se um deles morre na sua 

iniqüidade ou em seus pecados, eles chorarão amargamente e tristeza como 

sobre aquele que está prestes a cumprir seu destino. 

Tal, ó rei, é o mandamento dado aos cristãos, e tal é a sua conduta. ( A Apologia 

de Aristides , traduzido por Rendel Harris [London: Cambridge, 1893]) 

Com toda essa virtude para elogiá-los não é de admirar que eles eram uma igreja atraente. 

Eles eram uma Igreja que Cresce 

E o Senhor estava adicionando ao seu dia a dia, os que iam sendo 

salvos. (2: 47c) 



Evangelismo eficaz foi o impacto final dos deveres espirituais da primeira 

comunhão e caráter. Que o Senhor estava acrescentando à igreja aqueles que 

iam sendo salvos lembra que Deus é soberano na salvação (cf. 5:14). O 

imperfeito do verbo traduzido estava adicionando, junto com a frase dia a 

dia, indica que as pessoas estavam sendo continuamente salvo como eles 

observaram o comportamento diário dos crentes. Então unificada, alegre e 

cheio do Espírito Santo foram eles que a sua própria existência era um poderoso 

testemunho da verdade do evangelho. O verdadeiro evangelismo flui a partir da 

vida de uma igreja saudável. 

Esta breve vislumbre da primeira comunhão dá informações valiosas sobre o 

que faz um, crescimento saudável da igreja digna desse nome. A devoção 

adequada para as funções do Espírito produz o caráter próprio, que por sua vez 

produz um forte impacto e salvar os pecadores. 

 

8. Um milagre para confirmar a Palavra 

(Atos 3: 1-10) 

E Pedro e João subiam ao templo à hora nona, a hora da 

oração. E um certo homem que tinha sido coxo desde o ventre de 

sua mãe estava sendo levado junto, a quem eles usaram para 

definir para baixo todos os dias à porta do templo, chamada 

Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. E 

quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, começou 

a pedir para receber esmolas. E Pedro, juntamente com João, 

fixou seu olhar sobre ele e disse: "Olhe para nós!" E ele começou 

a dar-lhes sua atenção, esperando receber deles alguma 

coisa. Mas Pedro disse: "Eu não possuem prata e ouro, mas o que 

eu tenho eu te dou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno-walk" E 

agarrando-o pela mão direita, o levantou; e logo os seus pés e 

tornozelos foram reforçadas. E, com um salto, ele ficou em pé e 

começou a andar; e entrou com eles no templo, andando, saltando 

e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a 

Deus; e eles estavam tomando nota dele como sendo aquele que 

costumava sentar-se à porta Formosa do templo para pedir 

esmolas, e eles estavam cheios de admiração e espanto com o que 

tinha acontecido com ele. E enquanto ele estava agarrado a Pedro 

e João, todo o povo correu para junto deles no chamado pórtico 
de Salomão, cheio de espanto. (3: 1-10) 

A Bíblia adverte repetidamente do perigo sempre presente de heréticos falsos 

mestres. Porque eles afirmam representar a Deus, ainda deturpar sua verdade, 

eles fazem um grande dano. Jesus descreveu esses pregadores em Mateus 7:15 

como "lobos vorazes" e advertiu que "muitos falsos profetas se levantarão, e 

enganarão a muitos" (Mat. 24:11). Alguns vão ser extremamente perigoso, 



mostrando "grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os 

escolhidos" (Mat. 24:24). 

O apóstolo Paulo chamou falsos mestres "lobos vorazes" (Atos 20:29), "homens 

rebeldes, paroleiros e enganadores" (Tito 1:10). Ele advertiu os coríntios para 

ter cuidado com eles, chamando-os de "falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, 

disfarçando-se em apóstolos de Cristo" (2 Cor. 11:13). Eles são aqueles que 

"apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos e doutrinas de demônios 

enganadores" (1 Tim. 4: 1), que "se opõem à verdade, homens de mente 

depravada, rejeitou que diz respeito à fé" (2 Tim . 3: 8). 

Talvez a denúncia mais contundente de pregadores heréticos vem da caneta do 

apóstolo Pedro. Ele precisa ser lido na íntegra. 

Mas falsos profetas houve também entre o povo, assim como também haverá 

entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias 

destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos 

repentina destruição. E muitos seguirão as suas sensualidade, e por causa deles 

o caminho da verdade será blasfemado; e em sua ganância eles farão de vós 

negócio com palavras fingidas; o seu julgamento de há muito tempo não é 

ocioso, ea sua destruição não dorme. Porque, se Deus não poupou os anjos que 

pecaram, mas lançou-os no inferno, e os entregou aos abismos da escuridão, 

reservando para o juízo; e não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a 

Noé, pregador da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o 

mundo dos ímpios; e se Ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, a 

destruição, reduzindo-as a cinzas, havendo-as posto para exemplo aos que 

vivessem impiamente; e se livrou ao justo Ló, oprimidos pela conduta sensual 

de homens sem escrúpulos (para com o que viu e ouviu que o homem justo, 

habitando entre eles, senti sua alma justa atormentados dia após dia com as suas 

maldades), então o Senhor conhece como resgatar os piedosos da tentação, e 

para manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, e, especialmente, aqueles 

que se entregam a carne em seus desejos corruptos e desprezam a 

autoridade. Daring, obstinado, que não tremem quando eles insultam 

majestades angélicas, enquanto que os anjos que são maiores em força e poder, 

não traga um julgamento injúria contra eles diante do Senhor. Mas estes, como 

animais irracionais, como criaturas de instinto de ser capturado e morto, 

injuriando onde eles não têm conhecimento, vai na destruição dessas criaturas 

também ser destruídos, sofrendo errado, como os salários de fazer errado. Eles 

contam-se um prazer para deleitar-se durante o dia. Eles são manchas e 

imperfeições, deleitando-se em seus enganos, como eles festejar com você, com 

os olhos cheios de adultério e que nunca parar de pecar, seduzindo as almas 

inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos 

malditos; deixando o caminho direito, eles desviaram-se, tendo seguido o 

caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas ele 

recebeu uma repreensão pela sua própria transgressão; para um jumento mudo, 



falando com uma voz de um homem, impediu a loucura do profeta. Estes são 

fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para quem a escuridão 

negra foi reservados. Para falar palavras arrogantes de vaidade que seduzir por 

desejos carnais, pela sensualidade, aqueles que mal escapar os que vivem no 

erro, prometendo-lhes liberdade, enquanto eles mesmos são escravos da 

corrupção; pelo que um homem é vencido, por isso ele é 

escravizado. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo 

pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo 

envolvidos nelas e são superados, o último estado tornou-se pior para eles do 

que o primeiro. Por que seria melhor para eles não terem conhecido o caminho 

da justiça, do que, conhecendo-o, a afastar-se do santo mandamento que lhes. (2 

Pedro 2: 1-21; cf. Jude 16/04) 

O perigo representado por esses mentirosos torna imperativo que haja uma 

maneira de distingui-los daqueles que falam a verdade de Deus. O apóstolo 

João reconheceu que necessidade de discernimento quando advertiu os crentes 

", não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos para ver se eles são de 

Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo" (1 João 4: 1) . 

O Senhor Jesus Cristo reconheceu a responsabilidade para os mensageiros de 

Deus para ter seu ensino credenciada pelo Suas obras. Ele disse de seu próprio 

ministério, "as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho 

de mim" (João 10:25), e, "Se eu não faço as obras de Meu Pai, não creiam em 

mim; mas se as faço, embora você não acredita em mim, crede nas obras, para 

que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu no Pai "(João 10: 

37-38). Ele desafiou Filipe para "Crede-me que estou no Pai e que o Pai está 

em mim, caso contrário acredito que por conta das próprias obras" (João 

14:11). As obras que Ele fez corroboram as palavras que disse. Nicodemos 

reconheceu que, quando ele disse: "Rabi, sabemos que Você veio de Deus, 

como um professor, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se 

Deus não estiver com ele" (João 3: 2). 

O Senhor concedeu que Seus porta-vozes na igreja primitiva, os apóstolos e dos 

profetas, também ser credenciada pela milagres. Paulo escreveu aos Coríntios, 

"Os sinais de um verdadeiro apóstolo foram realizados entre vós com toda a 

perseverança, por sinais, prodígios e milagres" (2 Cor. 12:12). O escritor de 

Hebreus acrescentou: "Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande 

salvação? Depois que ele foi na primeira dito pelo Senhor, foi-nos confirmada 

pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais e 

maravilhas e por vários milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com sua 

própria vontade "(Heb. 2: 3-4). Como observado na discussão de Atos 02:43, 

no capítulo 7, no entanto, tal credenciamento milagrosa não é mais 

necessário. Podemos determinar que fala por Deus, comparando o seu ensino 

com as Escrituras. 



Os dons de sinais milagrosos incluído o dom da cura (10 cf. Matt:. 1) exerceu 

nesta passagem. Esta é uma das muitas curas realizadas pelos apóstolos (cf. 

Atos 2:43), selecionado para o seu impacto e conexão com sermão inspirado de 

Pedro. Infelizmente, há muita confusão sobre esse dom. Muitos afirmam hoje 

de possuir ou ter acesso a esse dom. Suas chamadas curas executar a gama de 

manobras psicológicas para falsificações definitivas para a atividade 

demoníaca. A compreensão bíblica do ministério de cura apostólica inclui os 

seguintes pontos: 

Em primeiro lugar, tal como referido acima, muitas curas são supostas 

fraudulenta. Ao longo dos anos, curandeiros foram expostos como 

charlatões. Curas aparentes resultam da manipulação da mente ou uma espécie 

de hipnose, decorrente de uma forte crença em uma figura de 

autoridade. Quando esse número diz às pessoas que estejam curados, suas 

emoções podem substituir temporariamente os seus sintomas físicos. Essas 

"curas", escusado será dizer, são de curta duração. 

A categoria relacionada de "curas" envolve curas de doenças 

psicossomáticas. Uma vez que tais doenças imaginárias podem produzir 

doenças sintomáticas com nenhuma causa física, biológica, a sua cura não é 

uma ilustração de o dom da cura. Jesus e os apóstolos curou os que sofrem com 

doenças físicas, tais como cegueira, surdez e paralisia, e doenças orgânicas, tais 

como lepra. A cura dessas condições, e outros como eles, no entanto, está além 

do alcance de curandeiros contemporâneos. 

Em segundo lugar, Satanás e suas hostes demoníacas podem produzir curas 

falsas. Eles fazem isso não somente nas falsas religiões, mas também sob o 

disfarce do cristianismo. O Senhor Jesus Cristo advertiu que "surgirão falsos 

cristos e falsos profetas se levantarão e mostrarão sinais e prodígios, a fim de, 

se possível, para liderar a eleger extraviados" (Marcos 13:22). O apóstolo Paulo 

ecoou esse aviso, relacionando-o especificamente para a vinda homem do 

pecado. Ele descreveu-o como "aquele cuja vinda é segundo a eficácia de 

Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira" (2 Ts 2: 9.).Jesus 

advertiu que "muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, Senhor, não profetizamos 

nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome 

não fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi: 'Nunca vos conheci; afastar 

mim, vós que praticais a iniqüidade "(Mateus 7: 22-23.). Deus não está 

envolvido, nem Ele aprova, tudo que é feito em seu nome. Ainda menos que 

Ele deseja testemunho de fontes demoníacas. Nosso Senhor recusou-se a 

permitir que os demônios para divulgar sua verdadeira identidade (Lucas 4:41), 

e Paulo se recusou a permitir que uma menina possuída por um demônio mesmo 

para dar testemunho da verdade que ele e Silas eram servos de Deus (Atos 16: 

16-18) . 



Os crentes devem estar constantemente conscientes do perigo do engano 

satânico. Paulo advertiu o Corinthians do que quando ele escreveu sobre alguns 

dos falsos mestres de sua época: 

Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em 

apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma 

em anjo de luz. Por isso não é de estranhar os seus ministros se disfarcem em 

ministros da justiça; o fim dos quais será conforme as suas obras. (2 Cor. 11: 

13-15) 

Satanás é talvez ainda mais perigoso em sua sutileza como um lobo em pele de cordeiro do 

que como um leão que ruge. 

Em terceiro lugar, ao contrário do ensino de muitos hoje, a igreja primitiva não 

era uma igreja de milagres. Em vez disso, eles eram uma igreja com apóstolos 

milagrosos. O dom de cura na igreja primitiva foi limitado aos apóstolos e seus 

associados próximos no ministério. Quando eles desapareceram, assim como o 

dom da cura. 

Em quarto lugar, em todos os casos registrados de o dom da cura, em Atos, é 

incrédulos que são curados (3: 1-11; 5: 15-16; 8: 7; 19: 11-12; 28: 8). (Ou não 

Aeneas [Atos 9: 33-34] era um crente é difícil de determinar devido à brevidade 

da passagem no entanto, a descrição dele como "um homem", em vez de um 

crente ou discípulo [cf. Atos. 09:36] sugere que ele era um incrédulo.) Essa cura 

milagrosa foi um acontecimento absolutamente incomum na igreja primitiva 

resulta da celeuma cura de Enéias de Pedro causado. Se curas eram comuns, o 

que seria tão sensacional sobre mais um? No entanto, a cura de Enéias de Pedro 

causou todos os que viviam naquela região para voltar para o Senhor (Atos 

09:35). 

Outra evidência de que o dom de cura não foi usada em nome da igreja vem das 

passagens que mencionam crentes doentes. Paulo não curou Trophimus mas 

deixou-o doente em Mileto (2 Tim. 4:20). Ele também não aconselho a Timóteo 

para ir ao curandeiro local para seus problemas médicos. Em vez disso, ele 

disse-lhe para levar o vinho para sua doença (1 Tm. 5:23). 

Isso quer dizer que Deus cura já não? Claro que não! Deus pode escolher curar 

hoje em resposta às orações dos Seus filhos, quando isso é consistente com a 

Sua vontade. Mas isso está muito longe de o, capacidade de cura sobrenatural 

milagroso dado os apóstolos em nome dos não-cristãos. Eles foram o 

fundamento da igreja (Ef. 2:20), mas eles passaram da cena. Com eles foram os 

dons miraculosos que foram associados exclusivamente com eles (2 Cor. 

12:12). É uma suposição infundada, sem apoio bíblico que as curas deve ser 

esperado como comum na igreja. Nunca em toda a história houve um momento 

de tal poder de cura como exibido por Cristo e os apóstolos. Não há tempo, 



antes ou depois, quando Deus se manifesta tais milagres de cura prolíficos. Era 

raro antes do ministério do Senhor e os apóstolos e igualmente, se não mais, 

raros desde então. (Para uma discussão detalhada da cura, ver meu 

livro Charismatic Chaos [Grand Rapids: Zondervan, 1992], e Richard 

Mayhue, A Promessa de Cura . [Eugene, Oreg .: Harvest House, 1994)] 

Em Atos 3: 1-10, o Espírito Santo seleciona um dos "muitos prodígios e sinais" 

mencionados em 2:43 como uma ilustração. Este milagre surpreendente de 

curar um homem coxo de nascença reúne uma multidão de curiosos e prepara-

los para ouvir o sermão de Pedro. Ele também confirma que Pedro e João 

representar Deus. O registro do homem coxo se desenvolve em três eventos: a 

cena, o sinal, e na seqüência. 

O Scene 

E Pedro e João subiam ao templo à hora nona, a hora da 

oração. E um certo homem que tinha sido coxo desde o ventre de 

sua mãe estava sendo levado junto, a quem eles usaram para 

definir para baixo todos os dias à porta do templo, chamada 

Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. E 

quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, começou 
a pedir para receber esmolas. (3: 1-3) 

Os evangelhos e Atos revelam que Pedro e João estavam intimamente 

associados. De acordo com Lucas 05:10, que eram sócios de uma empresa de 

pesca antes de seu chamado como discípulos. Com o irmão de João Tiago, eles 

compunham o círculo interno dos doze (cf. Mt 17:. 1; Marcos 5:37; 9: 2; 13: 3; 

14:33; Lucas 8:51, 9:28). Jesus confiou-lhes a fazer os preparativos para a 

Páscoa (Lucas 22: 8).Eles só dos doze seguiu Jesus à casa do sumo sacerdote 

depois de sua prisão (João 18:. 15ff). Pedro e João foram os primeiros dos 

discípulos para visitar o túmulo depois da ressurreição (João 20:. 2ff). Os 

primeiros capítulos de Atos muitas vezes encontrá-los viajando e ministrando 

juntos (cf. 4:13, 19; 08:14). 

O imperfeito do verbo traduzido subiam sugere que ele era seu costume de ir 

ao templo com freqüência (cf. 02:46). A nona hora, a hora da oração seria 

três da tarde de acordo com o cômputo judaico, que contava as horas de 

sol. Salmo 55:17 menciona as três horas de oração, sendo os outros dois na parte 

da manhã (a terceira hora) e ao meio-dia (sexta hora). A nona hora também foi 

o tempo do sacrifício da tarde, quando o templo multidões diárias seria em seu 

pico. 

Em seu caminho para o templo, os dois apóstolos encontraram um certo 

homem que tinha sido coxo desde o ventre de sua mãe. Crippled desde o 

nascimento, seu caso era sem esperança; sua aflição não era um dos médicos de 

sua época poderia curar. O imperfeito do verbo traduzido estava sendo levado 



junto, em conjunto com a frase estabelecido a cada dia indica que era sua 

rotina diária para implorar naquele local. 

A porta do templo, chamada Formosa foi o local perfeito . mendigar 

esmolas aos que entravam no templo Beggars na Palestina favoreceu três 

locais: as casas dos ricos (cf. Lucas 14: 1-2; 16: 19- 21), as estradas principais 

(cf. Marcos 10:46), e do templo. Dos três, o templo era o melhor site. Não só 

multidões lotam o templo diariamente, mas eles também veio para impressionar 

a Deus com a sua piedade.Uma maneira de fazer isso era dar esmolas aos 

pobres. Além disso, o tesouro do templo era o lugar onde as pessoas 

apresentaram as suas ofertas ao Senhor. Eles seriam, portanto, no estado de 

espírito para dar dinheiro quando eles chegaram ao templo. A bonita Gate, no 

interior do templo área de montagem no lado oriental, separado do Pátio dos 

Gentios do Tribunal de Justiça das Mulheres. Como as outras portas, que era 

grande e ornamentado. Segundo o historiador judeu Flávio Josefo, que era feita 

de bronze de Corinto, e era tão grande que levou vinte homens para fechá-la 

( Guerras VV3, VI.V.3). 

O homem coxo foi estrategicamente colocada no portão para o efeito máximo 

e identificando a Pedro e João, que iam entrando no templo, começou a 

pedir para receber esmolas. Ele esperava misericórdia, sob a forma de 

dinheiro, pouco percebendo que ele estava prestes a receber o maior 

misericórdia de cura e salvação. 

O Sign 

E Pedro, juntamente com João, fixou seu olhar sobre ele e disse: 

"Olhe para nós!" E ele começou a dar-lhes sua atenção, 

esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro disse: "Eu não 

possuem prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou: em nome de 

Jesus Cristo, o Nazareno-walk" E agarrando-o pela mão direita, 

o levantou; e logo os seus pés e tornozelos foram reforçadas. E, 

com um salto, ele ficou em pé e começou a andar; e entrou com 

eles no templo, andando, saltando (3: 4-8a) 

Quatro aspectos desse milagre são dignos de nota: foi inesperado, foi feito em 

nome do Senhor Jesus Cristo, foi instantânea, e foi concluída. 

Foi inesperado 

E Pedro, juntamente com João, fixou seu olhar sobre ele e disse: 

"Olhe para nós!" E ele começou a dar-lhes sua atenção, 

esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro disse: "Eu não 
possuem prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou: (3: 4-6) 

Em resposta aos gritos do mendigo a pedir esmola, Pedro e João 

fixa seu olhar sobre ele. Atenizō ( fixa seu olhar sobre ) é a mesma palavra 



usada em 1:10 para descrever olhar intenso dos apóstolos ao Senhor 

ascendente. Os dois apóstolos concentraram sua atenção sobre o aleijado 

infeliz, ordenando-lhe, "Olhe para nós!" Com grande expectativa, o 

mendigo começou a dar-lhes sua atenção, esperando receber deles alguma 

coisa. Ele estava esperando, é claro, para receber o dinheiro . A resposta de 

Pedro, "Eu não possuem prata e ouro, mas o que eu tenho eu dou para 

você", foi totalmente inesperado. O mendigo, sem dúvida, se perguntou o que 

esses homens poderiam dar a ele que seria mais valioso do que dinheiro. Ele 

estava prestes a descobrir. 

Como todas as obras de Deus, este milagre foi baseado na vontade soberana de 

Deus. Havia centenas de outros mendigos em Jerusalém, muitos deles, sem 

dúvida, aleijado também. Mas foi este homem que Deus soberanamente 

escolheu para receber a cura. Esperando apenas algum dinheiro para ajudar 

momentaneamente aliviar sua situação desesperadora, o mendigo em vez 

recebeu muito mais do que ele teria jamais sonhou ser possível. 

Isso foi feito em nome de Jesus Cristo 

Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! (3: 6-B) 

O mendigo tinha pouca razão para acreditar em Jesus Cristo. Jesus não tinha 

mudado sua situação, e ele tinha sido executado como um blasfemo. Ele, 

portanto, deve ter encontrado o uso de Pedro de Seu nome desconcertante. Em 

nome do meio, por força de caráter, autoridade e poder de Cristo. Como 

observado na discussão de Atos 2:22, no capítulo 5, Jesus Cristo, o 

Nazareno foi a designação comum de nosso Senhor durante Seu ministério 

terreno. Ele descreve-lo como Jesus, o Messias de Nazaré. Para fazer algo em 

nome de Jesus Cristo é agir de acordo com a Sua vontade; para fazer o que Ele 

faria se estivesse aqui, para agir em Seu autoridade e com o Seu poder 

delegado. Pedro tinha visto o Senhor curar inúmeras vezes. Agora, agindo em 

nome do seu Senhor com o poder delegado a ele (cf. Mt 10: 1.), Ele comanda o 

mendigo para caminhar. 

Ele foi instantânea 

E agarrando-o pela mão direita, o levantou; e logo os seus pés e 

tornozelos foram reforçadas. (3: 7) 

A confusão do mendigo não durou muito tempo. Aproveitando-o pela mão 

direita, Pedro o levantou; e logo os seus pés e tornozelos foram 

reforçadas. O verdadeiro dom de cura, em contraste com as alegadas curas de 

hoje, resultou em curas imediatas. Curas de Nosso Senhor fosse instantânea (cf. 

Mateus 08:13; Marcos 05:29; Lucas 05:13; 17:14; João 5: 9.); não houve 

processo gradual envolvido.Escritura não sabe nada de "curas progressistas". O 



mendigo nem sequer precisam ser ensinados a andar. Ele recebeu sua 

coordenação e equilíbrio instantaneamente. 

Ele foi completa 

E, com um salto, ele ficou em pé e começou a andar; e entrou com 

eles no templo, andando, saltando (3: 8-A) 

Pedro não tem que maltratar o mendigo para tirá-lo de pé. Assim que ele sentiu 

a onda de força através de seus pés e tornozelos, com um salto, ele ficou em 

pé e começou a andar. Seus sintomas foram completamente 

desaparecido. Pedro e João não tinham a apoiá-lo enquanto ele mancava 

junto. Em vez disso, ele entrou com eles no templo, andando, saltando. Sua 

alegria e emoção não conhecia limites.Mere caminhada não foi o suficiente para 

ele, ele também teve que saltar. Como uma criança com um brinquedo novo 

que ele não poderia resistir usando sua habilidade recém-descoberta. 

As quatro características deste milagre fornecer uma lista de verificação para 

analisar todas as supostas curas milagrosas. A cura que se encaixa o verdadeiro 

padrão bíblico irá decorrer de escolha soberana de Deus, isso será feito para 

glorificar a Jesus Cristo, será instantâneo, e será concluída. Escusado será dizer 

que os chamados casos de cura reivindicadas por "curandeiros" modernos não 

atendem a esses critérios. 

O Sequel 

e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a 

Deus; e eles estavam tomando nota dele como sendo aquele que 

costumava sentar-se à porta Formosa do templo para pedir 

esmolas, e eles estavam cheios de admiração e espanto com o que 

tinha acontecido com ele. E enquanto ele estava agarrado a Pedro 

e João, todo o povo correu para junto deles no chamado pórtico 
de Salomão, cheio de espanto. (3: 8b-11) 

Havia três resultados da cura milagrosa do mendigo coxo. Primeiro foi alegria 

para o próprio mendigo, que ele expressou por louvando a Deus. O tranqüilo 

ritual, imponente do sacrifício da tarde foi subitamente abalada por seus gritos 

de alegria e louvor. É desejo de Deus que todos os Seus filhos experimentar a 

alegria. Jesus disse: "Estas coisas vos tenho falado com você, que a minha 

alegria esteja em vós, ea vossa alegria seja completa" (João 15:11; cf. 16,24). 

Um segundo resultado foi louvor e adoração a Deus. A simples participação em 

um serviço religioso em si não garante a verdadeira adoração. O mais genuína 

adoração a Deus provável ter ocorrido naquele dia no templo era o louvor do 

mendigo. 



Em terceiro lugar, o milagre foi um testemunho para o povo. A explosão do 

mendigo de louvor causou choque e espanto por parte da multidão. Todas as 

pessoas lá no templo viu andando e louvando a Deus. Sua era um testemunho 

muito público. Reconhecendo -o como sendo a pessoa que costumava sentar-

se à porta Formosa do templo para pedir esmolas, a multidão estava cheio 

de admiração e espanto com o que tinha acontecido com ele. Que um 

milagre havia acontecido era inegável. Eles tinham visto o mendigo sentado à 

porta Formosa, durante muitos anos, por isso, todos sabiam de sua 

condição. Mesmo os líderes judeus não negou que um milagre havia 

acontecido. Em Atos 4:16, eles disseram: "O que vamos fazer com esses 

homens? Pois o fato de que um milagre digno de nota aconteceu através deles 

é evidente para todos os que vivem em Jerusalém, e não podemos negá-lo." 

Como observado na discussão de Atos 2:22, no capítulo 5, Deus projetou 

milagres para atuar como sinais para atrair a atenção e apontar as pessoas para 

a verdade divina. Esta cura fez tanto. Ele certamente chamou a atenção da 

multidão, que correu para junto deles no chamado pórtico de Salomão, 

cheio de espanto. E se tivessem lembrado seu Antigo Testamento, eles teriam 

sabido que as curas eram para marcar o início dos tempos messiânicos. Isaías 

disse que de idade, "Então o coxo saltará como um cervo" (Is. 35: 6). 

Como ele tinha para o primeiro sermão de Pedro no dia de Pentecostes, Deus 

providenciou a introdução. Espantado com a cura milagrosa do homem coxo, 

uma grande multidão se reuniu no pórtico de Salomão, a varanda em torno do 

Pátio dos Gentios (o mesmo local em que Jesus tinha dado o discurso sobre o 

Bom Pastor [João 10:23]). O homem que tinha sido curado estava com os 

apóstolos,agarrando-se a Pedro e João. Ele foi a prova de que um milagre 

havia acontecido vivo. O palco estava montado para Pedro para pregar a Cristo. 

 

 

 

 

 

 



 

9. O poderoso sermão de Pedro - Parte 1 

( Atos 3: 12-18 ) 

Mas quando Pedro viu isso, ele respondeu ao povo: "Homens de 

Israel, por que você se maravilhar com isso, ou por que vocês 

estão olhando para nós, como se por nosso próprio poder ou 

piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão , Isaque e 

Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem 

vós entregastes e rejeitado na presença de Pilatos, quando ele 

tinha decidido soltá-lo. Mas você renegou o Santo eo Justo, e 

pediu um assassino a conceder a você, mas condenado à morte o 

Príncipe da vida, aquele a quem Deus ressuscitou dentre os 

mortos, um fato de que nós somos testemunhas. E com base na fé 

em seu nome, é o Nome de Jesus que reforçou este homem que 

vocês vêem e sabem; e a fé que vem por meio de Jesus deu esta 

saúde perfeita na presença de todos vocês E agora, irmãos, eu sei 

que o fizestes por ignorância, assim como o seu. governantes 

fizeram também. Mas as coisas que Deus anunciadas de antemão 

pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer 
tem, assim, cumprido ". ( 3: 12-18 ) 

Os primeiros pregadores eram extremamente preocupado com a exaltação do nome de 

Jesus Cristo. Foi nesse nome que eles batizaram ( Atos 2:38 ) e curado ( Atos 3: 

6 , 16 ; 04:10 ). Mesmo os adversários da Igreja reconhecida como centro o nome de 

Jesus estava na pregação apostólica ( Atos 5:40 ). Filipe pregou o nome de Jesus ( Atos 

8:12 ), como fez Paulo ( Atos 09:27 ). O concílio de Jerusalém elogiou Barnabé e Paulo 

como "homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo" ( Atos 

15:26 ), e Paulo expressou sua disposição de morrer por esse nome ( Atos 21:13 ). 

A Bíblia se refere ao nosso Senhor por muitos nomes, segundo algumas estimativas, mais 

de 200. Eles incluem os familiares como Alpha e Omega ( Rev. 22:13 ), Amado ( Ef. 1: 

6 ), Pão da Vida ( João 6: 48), Brilhante e estrela da manhã ( Apocalipse 22:16 ), o 

primogênito dentre os mortos ( Cl 1:18 ), Santo ( Atos 2:27 ), Emanuel ( Is. 07:14 ), 

Cordeiro ( Ap 5 : 6 ), Luz do mundo ( João 8:12 ), Leão da tribo de Judá ( Apocalipse 5: 

5 ); Senhor ( João 13:13 ), Senhor dos senhores ( Rev. 17:14 ), Senhor do sábado 

( Mateus 12: 8. ), homem de dores ( Is. 53: 3 ), Deus Forte ( Isaías 9: 6. ), Príncipe da Paz 

( Isaías 9: 6. ), Justo Juiz ( 2 Tim. 4: 8 ), Raiz de Davi ( Apocalipse 5: 5 ), Salvador 

( Lucas 2:11 ), Servo ( Atos 3:13 ) , Pastor ( João 10:11 ), o Filho de Deus ( Marcos 1: 

1 ), filho do homem ( João 5:27 ), e Palavra de Deus ( João 1: 1 ; Rev. 19:13 ). Mas, de 

todos os nomes de nosso Senhor, o mais comum é Jesus, que aparece mais de 800 vezes 

no Novo Testamento. 

Por qualquer nome Ele é chamado, o testemunho da Escritura é que Jesus Cristo é a única 

pessoa que pode fornecer salvação. Todas as bênçãos espirituais vêm através de seu 

nome, incluindo a adoção como filhos de Deus ( João 1:12 ), a salvação ( Atos 4:12 ), o 

perdão dos pecados ( Atos 10:43 ), responderam a oração ( João 14: 13-14 ), e do Espírito 

Santo ( João 14:26 ). É em Seu nome que todo joelho se dobrará ( Phil. 2:10 ). Os crentes 



devem fazer tudo em seu nome ( Col. 3:17 ), para que Seu nome seja glorificado ( 2 Ts. 

1:12 ). Aqueles que o nome de seu nome deve se afastar do pecado ( 2 Tim. 2:19 ). 

Pedro foi o primeiro a pregar em nome de Jesus, e todos os que verdadeiramente pregar 

o evangelho estar na tradição decorrentes dele. No Dia de Pentecostes, como pano de 

fundo o Espírito está vindo, ele pregou o primeiro sermão na história da igreja. O tema 

do sermão que era Jesus Cristo. 

Assim como fez para o primeiro sermão de Pedro, o Espírito Santo desde a introdução 

dramática para seu segundo. De Pedro e João cura de um homem aleijado desde o 

nascimento atraiu uma grande multidão. Ele estava com os apóstolos no pórtico de 

Salomão no templo, uma ilustração viva de que o poder de Deus repousou sobre 

eles. Quando Pedro viu que a multidão estava reunida, ele começou o seu 

sermão. Respondidos é de apokrinomai , uma palavra freqüentemente usada para marcar 

o início de um discurso (cf. Mt 11:25. ; 12:38 ; 17: 4 ; 22: 1 ; Marcos 

10:24 ; 11:14 ; 14:48 ; Lucas 14: 3 ; João 5:19 ; Atos 10:46 ). Ele não se refere 

necessariamente a responder a uma pergunta. Se a multidão perguntas Pedro é 

desconhecido, mas a sua confusão e desejo de uma explicação do milagre eram óbvias. 

  
Antes de iniciar o seu tema, Pedro primeiro faz duas perguntas. Ao fazê-lo, ele esclarecido 

qualquer confusão da multidão pode ter tido sobre a fonte da cura. Ele prefacia a essas 

perguntas, abordando a multidão como os homens de Israel, um título cortês enfatizando 

sua identidade como povo da aliança (cf. v. 25 ). Sua primeira pergunta, por que você se 

maravilhar com isso, é uma repreensão suave.Como o povo do convênio, tendo 

conhecido a Deus para ser um Deus que opera milagres. Milagres tinha desempenhado 

um papel importante na sua história. Mais recentemente, eles testemunharam os milagres 

realizados por Jesus para demonstrar que Ele era o Messias, o Filho de Deus. Que Deus 

deve trabalhar mais um milagre através dos apóstolos deve vir como nenhuma surpresa 

para eles. 

Pedro, então, pede-lhes por que você olhar para nós, como se por nosso próprio poder 

ou piedade o tivéssemos feito andar? Eles devem ter conhecimento de que dois 

pescadores da Galiléia, não tinha nem o poder nem a piedade para realizar tal feito por 

conta própria. O dilema do público foi que, enquanto eles reconheceram Deus somente 

como tendo o poder de fazer milagres, eles negaram que Jesus era Deus, e que seus 

seguidores tinham poder divino concedido por Deus. Então, eles ficaram sem explicação 

para o que acabara de ver. 

Pedro dirige a atenção longe de si mesmo e João a Jesus Cristo. Ele deixa claro que era o 

Seu poder que efetuou a cura ( 3: 6 ). 

Então Pedro toma como tema de seu sermão o nome incomparável de Jesus Cristo. Ele 

apresenta cinco dos muitos nomes de nosso Senhor, todos os que têm implicações 

messiânicas. Como fez em seu primeiro sermão, Pedro apresenta Jesus como o Messias, 

aprovado por Deus, mas rejeitado pelo povo. Ao fazê-lo, ele reitera a eles que eles 

estavam na condição desastrosa de estar em desacordo com Deus.Pedro descreve o seu 

Mestre como Servo, Jesus, Santo e Justo, Príncipe da Vida, e Cristo. 

Servo 

O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, 
glorificou a seu servo ( 3: 13a ) 



Desde a sua mensagem foi dirigida principalmente para israelitas, Pedro escolhe uma 

descrição judaica familiar de Deus. A representação de Deus como o Deus de Abraão, 

Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais salienta novamente Sua fidelidade à aliança de 

Israel. Essa descrição parece ter sido empregado em ocasiões significativas (cf. Ex 3: 

6. , 15, 16 ; 1 Reis 18:36 ; 1 Crônicas 29:18. ; 2 Crônicas 30: 6. ; . 22:32 Matt ; Atos 

07:32 ). Ao usá-lo, Pedro afirma a continuidade com os profetas do Antigo Testamento, 

uma vez que ele está declarando o mesmo Deus que pregou e o Messias que prometeram. 

  
Pedro proclama que o Deus da aliança, o Deus dos patriarcas e dos profetas, glorificou 

seu servo. Pais ( servo ) é um título incomum para o nosso Senhor, aparecendo apenas 

aqui, versículo 26 , Atos 04:27, 30 ; e Mateus 12:18 . Ele descreve Jesus como 

representante ou embaixador pessoal de Deus. 

Servo, no entanto, era uma designação Velho Testamento familiar do Messias ( Is. 42: 

1 , 19 ; 49: 5-7 ). Ele recebe a sua mais completa exposição na passagem familiar 

no Isaías 52: 13-53: 12 : 

Eis o meu servo prosperará, Ele será alto e elevado, e muito exaltado. Assim como muitos 

ficaram espantados de ti, povo meu, para que sua aparência era desfigurado, mais do que 

qualquer homem, ea sua figura mais do que os filhos dos homens. Assim, Ele vai polvilhe 

muitas nações, os reis fecharão as suas bocas por causa dele; para o que não lhes tinha 

sido dito que eles vão ver, e que eles não tinham ouvido falar que eles vão entender. Quem 

deu crédito à nossa pregação? E para quem tem o braço do Senhor foi revelado? Para Ele 

cresceu diante dele como um renovo, e como raiz de uma terra seca; Ele não tem forma 

imponente ou majestade que devemos olhar para Ele, nem aparência de que devemos ser 

atraída por ele. Era desprezado, eo mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e 

experimentado nos sofrimentos; e como um de quem os homens escondiam o rosto, era 

desprezado, e não fizemos dele caso algum. Certamente nossas tristezas Ele próprio 

geraram, e as nossas dores Ele transportados;ainda que nós mesmos o reputávamos por 

aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, 

Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e 

por Sua pisaduras fomos sarados. Todos nós como ovelhas, nos desviamos, cada um de 

nós se voltou para o seu próprio caminho; mas o Senhor fez com que a iniqüidade de nós 

todos a cair sobre ele. Ele foi oprimido e ele foi humilhado, mas não abriu a sua 

boca; como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os 

seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado; e os 

da sua geração, que considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, pela 

transgressão do meu povo a quem o curso era devido? Seu túmulo foi atribuído com 

homens ímpios, mas Ele estava com um homem rico na sua morte, porque Ele nunca fez 

injustiça, nem houve engano na sua boca. Mas o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o 

enfermar; Ele se tornaria-se como uma oferta pela culpa, ele verá a sua posteridade, 

prolongará os seus dias, eo bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Como resultado 

da angústia de sua alma, ele vai vê-lo, e ficará satisfeito; com o seu conhecimento o Justo, 

meu Servo, justificará a muitos, como Ele irá suportar as suas iniqüidades. Por isso, vou 

colocar-Lhe uma parte com os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes; porque 

Ele derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores; mas Ele mesmo 

carregou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. 

Essa passagem retrata Messias como o Servo sofredor, obediente até ao ponto da morte. 

Mateus identifica Jesus como o Servo da profecia de Isaías como em 12: 18-21 ele 

cita Isaías 42: 1-4 e aplica-se a Ele: 



Eis o meu servo, a quem escolhi; O meu amado em quem a minha alma está bem 

satisfeito; Vou colocar meu espírito sobre ele, e ele deve proclamar justiça às nações. Ele 

não vai brigar, nem gritar; nem se ouvirá sua voz nas ruas. A agredidas reed Ele não vai 

quebrar, e um pavio fumegante Ele não vai colocar para fora, até que Ele leva justiça a 

vitória. E no seu nome os gentios esperarão. 

Jesus disse de si mesmo: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir" 

( Mat. 20:28 ). Em João 6:38 Ele disse: "Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, 

mas a vontade daquele que me enviou." Em João 8:28 Ele acrescentou: "Eu não faço nada 

por mim mesmo, mas falo destas coisas como o Pai me ensinou." João 13: 1-7 dá um belo 

exemplo de serviço humilde de nosso Senhor: 

Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora, que partisse fora 

deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o 

fim. E, durante a ceia, tendo já o Diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de 

Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que Ele 

tinha vindo da parte de Deus, e foi indo de volta para Deus, levantou-se da ceia, e pôs de 

lado suas vestes; e tomando uma toalha, cingiu-se sobre Ele. Depois deitou água na bacia 

e começou a lavar os pés aos discípulos, ea enxugar-lhos com a toalha com que estava 

cingido. E assim Ele veio para Simão Pedro. Ele disse-lhe: "Senhor, não te lavar os meus 

pés?" Jesus respondeu, e disse-lhe: "O que eu você não percebe agora, mas você deve 

entender a seguir." 

Quando Seu sofrimento acabou, Deus glorificado Jesus, exaltando a Ele para a posição 

de honra à sua mão direita ( Atos 02:33 ; 05:31 ; Fp 2: 9-11. ; Hb 7:26. ). 

Jesus 

Jesus, aquele a quem vós entregastes e rejeitado na presença de 

Pilatos, quando ele tinha decidido soltá-lo. ( 3: 13b ) 

Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, que significa "o Senhor é a 

salvação." Como já foi referido, é o nome mais comum de nosso Senhor no Novo 

Testamento. Foi revelado primeiro a José quando o anjo lhe disse: "Você será chamado 

pelo nome de Jesus, porque ele é o que salvará o seu povo dos pecados deles" ( Mat. 

01:21 ). Comentando esse versículo, Charles Spurgeon disse: 

O anjo falou a José o nome de um sonho: que nome tão suave e doce que ele quebra resto 

de ninguém, mas sim produz uma paz inigualável, a paz de Deus. Com tal sonho sono de 

José foi mais abençoado do que o seu despertar. O nome tem sempre esse poder, pois, 

para quem conhece ele, ele revela uma glória mais brilhante do que os sonhos nunca ter 

imaginado. ( O Metropolitan Tabernacle Pulpit , vol XXIV. [Londres: Passmore e 

Alabaster, 1879], 518) 

Houve muitas falsas visões de Jesus ao longo da história, a partir nobre exemplo para 

revolucionário político. No entanto, para imaginar um Jesus que não era o Salvador é tão 

tolo a ponto de imaginar um Shakespeare que não era um escritor, ou um Rembrandt que 

não era um pintor. Seu nome é Jesus não porque Ele é o nosso exemplo, guia, líder, ou 

um amigo, embora Ele é todas essas coisas. Seu nome é Jesus, porque Ele é o nosso 

salvador. 

Em vez de recebê-lo, a nação rejeitaram. "Ele veio para os Seus, e aqueles que foram os 

seus não o receberam" ( João 1:11 ). Eles estavam procurando um libertador político ou 

militar para se libertar do jugo odiado de Roma. Porque eles "amaram mais as trevas do 



que a luz, porque as suas obras eram más" ( João 3:19 ), eles não estavam preparados para 

aceitar Aquele que veio para confrontar o seu pecado e entregá-los a partir dele. 

Assim, o mesmo Jesus, a quem Deus glorificado eles entregastes e repudiado na 

presença de Pilatos, quando ele havia decidido soltá-lo. Pilatos estava bem consciente 

de que a crucificação era uma flagrante injustiça. Ele declarou Jesus inocente nada menos 

que seis vezes ( Lucas 23: 4 , 16 , 22 ; João 18:38 ; 19: 4 , 6 ) e repetidamente procurava 

soltá-lo ( Lucas 23: 13-22 ). Mesmo sua esposa reconhecida inocência de Jesus ( Mat. 

27:19 ). Como Roman, ele veio de um povo com uma forte tradição de justiça (cf. Atos 

16: 37-38 ; 22: 25-29 ; 25:16 ). Para condenar um homem que acreditava inocente foi 

contra essa tradição. No entanto, Pilatos não tinha escolha. Os líderes judeus havia 

apoiado em um canto. Eles já haviam reclamado a Roma e colocar sua posição em 

risco. Outra queixa provavelmente teria lhe custou o lugar como governador. 

Pedro corajosamente confronta seus ouvintes com a enormidade de seus pecados na 

execução do seu Messias. Todos pregação verdadeiramente bíblica deve seguir seu 

exemplo e tornar homens culpados diante de Deus. Esse é o fundamento necessário da 

mensagem do evangelho. Somente aqueles que se vêem como pecadores vai reconhecer 

sua necessidade de um Salvador e compreender a obra de Jesus. 

Um santo e justo 

Mas você renegou o Santo e Justo, e pediu um assassino a 

conceder a você, ( 03:14 ) 

Para enfatizar a sua culpa, Pedro repete a acusação de que renegou Jesus, o Santo eo 

Justo diante de Pilatos. Pior, eles pediram um assassino a conceder a eles. 

Hagios ( Santo ) significa ser separado para Deus. Jesus não é apenas santo, por natureza, 

mas separados de Deus para fazer a Sua vontade. Um Santo é também um título 

messiânico. Salmo 16:10 , uma passagem messiânica citado por Pedro em seu sermão no 

Dia de Pentecostes, diz: "Pois não deixarás a minha alma no Seol, nem queres permitir 

teu santo se submeter decadência ". Falando para o resto dos discípulos, Pedro disse: "Nós 

acreditamos e vim a saber que tu és o Santo de Deus" ( João 6:69 ). Até os demônios sabia 

a verdade de que Jesus era o Santo ( Lucas 4:34 ). A culpa de Israel em rejeitá-Lo era 

tanto monumental e indesculpável e colocou-os em franca rebelião contra Deus. 

Dikaios ( Justo ) carrega a idéia de ser inocente de qualquer crime. Confrontado com a 

escolha entre Jesus, o Messias inocente, e os culpados assassino Barrabás, que escolheu 

o último. "Barrabás" significa "filho do pai", um contraste interessante terrena Jesus, que 

era o "Filho do Pai" no céu. Até mesmo os pagãos, como a esposa de Pilatos ( Mat. 27:19 ) 

e um centurião romano ( Lucas 23:47 ), reconheceu que Israel não poderia, de que Jesus 

era inocente e justo. Indiciamento deles de Pedro foi devastadoramente direto. 

Príncipe da Vida 

mas condenado à morte o Príncipe da vida, aquele a quem Deus 

ressuscitou dentre os mortos, um fato a que nós somos 

testemunhas. E na base da fé em Seu nome, é o nome de Jesus, que 

reforça a este homem que vedes e saber; ea fé que vem por meio 

de Jesus deu esta saúde perfeita na presença de todos vocês. E 

agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, assim como 
seus governantes fizeram também. ( 3: 15-17 ) 



Pedro tem vindo a apresentar uma série de paradoxos. Embora Jesus era um servo, Deus 

o exaltou. Ele era o seu libertador, mas a nação entregaram a Pilatos. Eles rejeitaram o 

Santo e Justo em favor de um assassino injusto profano. Agora ele vem para o maior 

paradoxo de todos. Eles condenado à morte o Príncipe da vida, ao mesmo tempo 

pedindo a libertação de alguém que tirou a vida. 

Príncipe da vida traduz archegos . Refere-se ao autor, pioneiro, ou iniciante de alguma 

coisa. Hebreus 2:10 usa na frase "autor da salvação." Em Hebreus 12: 2 descreve Jesus 

como o "autor" da fé. Aqui Pedro usa para descrever Jesus como o autor da vida. Essa é 

uma reivindicação de divindade de Jesus, uma vez que o Salmo 36: 9 descreve Deus como 

a "fonte da vida". 

O Novo Testamento descreve repetidamente Jesus como fonte de vida. No prólogo do seu 

Evangelho, João escreve: "Nele estava a vida, ea vida era a luz dos homens" ( João 1: 

4 ). Em sua primeira epístola, ele acrescenta: "Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está 

em seu Filho" ( 1 João 5:11 ). Falando de Jesus mais tarde nesse capítulo João escreveu: 

"Este é o verdadeiro Deus ea vida eterna" ( 1 João 5:20 ). 

Jesus também afirmou ser a fonte da vida. Em João 5:26 Ele disse: "Assim como o Pai 

tem a vida em si mesmo, assim Ele deu ao Filho também ter a vida em si mesmo." Ele 

declarou a Marta: "Eu sou a ressurreição ea vida; quem crê em mim viverá ainda que 

morra" ( João 11:25 ), enquanto que em João 14: 6 Ele diz simplesmente: "Eu sou o 

caminho, e a verdade, ea vida. " 

A pregação não termina com a morte do Príncipe da vida, no entanto. Na forma verdadeira 

apostólico, Pedro acrescenta a nota toque da ressurreição. Jesus, o Príncipe da vida, foi o 

único a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Isso era um fato a que Pedro e os 

apóstolos eram testemunhas (cf. 1 Cor. 15: 3-7 ). Afirmação audaciosa de Pedro é uma 

poderosa evidência para a ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, que 

o pedido teria sido fácil de refutar. Se os líderes judeus foram capazes de produzir o corpo 

morto de Jesus, a igreja teria sido morta. Mas eles não podiam e não o fez.Testemunho 

dos apóstolos era inegável. 

Pedro forçosamente torna o ponto de que os judeus eram inimigos declarados do Deus 

que professavam a amar, a própria One que tinha chegado ao templo para a 

adoração. Aquele a quem Deus havia exaltado, eles haviam entregado, deserdou, e 

executado. 

Sua culpa foi enorme, mas o seu assassinato não teve sucesso. Não só foi Jesus vivo, mas 

o milagre também foi feito na base da fé em Seu nome. A fé em vista aqui não é a de 

um mendigo, mas de Pedro e João. Embora ocasionalmente a fé de um curado é conhecida 

(cf. Atos 14:19 ), o dom do Novo Testamento sobre a cura operada por meio da fé do 

curandeiro, ao invés de uma curado. Para dizer que aqueles que não são curados que é 

porque eles não têm a fé para ser curado é outra deturpação da natureza bíblica da cura 

apostólica. Como no versículo 12 , Pedro, apesar de sua forte fé em Cristo ressuscitado, 

se recusa a tomar o crédito para a cura. É o nome de Jesus, ele lhes diz, o que fortaleceu 

este homem que vocês vêem e sabem; ea fé que vem por meio de Jesus deu esta saúde 

perfeita na presença de todos vocês. O mendigo curado era a prova de que a avaliação 

da nação de Jesus estava errado vivo. 

O versículo 17 marca uma transição em sermão de Pedro. Ele primeiro condenado los de 

rejeitar e executar o seu Messias. Então, começando com o versículo 19 , ele proclamou 

a necessidade de arrependimento. No meio, em versos 17-18 , Pedro oferece-lhes 



esperança. Ao abordar-los como irmãos, ele se identifica com eles como companheiros 

judeus e coloca-se em seu nível, mostrando seu amor e preocupação para eles. 

Pedro oferece-lhes a possibilidade do perdão porque tinham agiram por 

ignorância (cf. Atos 13:27 ). Ele pode estar aludindo a distinção do Antigo Testamento 

entre pecados intencionais e pecados cometidos na ignorância ( Num. 15: 22-31 ). Jesus 

orou por aqueles que o crucificaram, dizendo: "Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que 

fazem" ( Lucas 23:34 ). Paulo escreveu que, se os governantes tinham entendido quem 

era Jesus ", não teriam crucificado o Senhor da glória" ( 1 Cor. 2: 8 ). Sua ignorância era 

certamente imperdoável, já que a evidência de que Jesus era o Messias estava claro desde 

o Antigo Testamento, as palavras e obras de Jesus e Sua morte e ressurreição. No entanto, 

nenhum deles foi além do alcance da graça de Deus, se eles se arrependessem e se 

convertessem a Cristo. Mesmo os governantes que incitaram as pessoas a chorar pela 

morte de seu Messias são indiciados pelo motivo menos hediondo da ignorância. Há uma 

nota de misericórdia no fato de que Pedro centra-se na cegueira e ignorância do não 

regenerado (cf. 2 Cor 4: 3-4. ). 

Cristo 

Mas as coisas que Deus anunciadas de antemão pela boca de 

todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer tem, assim, 
cumprido. ( 03:18 ) 

Pedro tranquiliza seus ouvintes que a sua rejeição e execução do Messias não tinha 

frustrado o plano de Deus. A crucificação, tão impensável para eles como acontecendo 

com o verdadeiro Messias, não em todos alterar o programa de Deus, nem desqualificar 

Jesus como o Messias. Deus tinha anunciado de antemão pela boca de todos os 

profetas que o seu Cristo havia de padecer, e aqueles profecias já havia 

sido cumprida. O Antigo Testamento previu a morte de Cristo em passagens como Isaías 

53 , Salmo 22 , e Zacarias 12:10 . Mesmo rejeição da nação Dele havia sido previsto ( Isa. 

53: 3 ). Deus usou as suas más intenções para cumprir Seus propósitos (cf. Atos 

02:23 ; Gn 50:20 ). 

Pedro retrata nosso Senhor como Servo, Jesus (Salvador), Santo e Justo, Príncipe da Vida, 

e Cristo (Messias; João 1:41 ; 4:25 ). Ele convence seus ouvintes de desmentir, negando, 

e executá-lo. Eles devem ter se perguntado, como fez a multidão no Dia de Pentecostes, 

"O que devemos fazer?" ( Atos 02:37 ). Na segunda parte de seu sermão, Pedro dá-lhes a 

resposta. Seu sermão é um exemplo clássico de como apresentar o evangelho. Antes de a 

boa notícia da salvação em Cristo deve vir a má notícia de que os homens são pecadores. 

 

 

 

10. O poderoso sermão de Pedro - parte 2 

( Atos 3: 19-26 ) 



Arrependei-vos, pois, e voltar, de que seus pecados sejam 

cancelados de distância, a fim de que os tempos de refrigério 

possam vir da presença do Senhor; e que Ele pode enviar Jesus, o 

Cristo designou para você, quem o céu deve receber até o período 

da restauração de todas as coisas sobre as quais Deus falou pela 

boca dos seus santos profetas, desde o tempo antigo. Moisés disse: 

"O Senhor Deus levantará para você um profeta como eu de seus 

irmãos; a Ele que você deve dar atenção em tudo o que Ele vos 

disser E será que toda alma que não escutar esse profeta será 

exterminada. do meio do povo ". E da mesma forma, todos os 

profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores em diante, 

também anunciou esses dias. É você quem são os filhos dos 

profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a 

Abraão: "E em tua semente todas as famílias da terra serão 

abençoados." Para você em primeiro lugar, Deus suscitou a seu 

Servo, e enviou para abençoá-los, transformando cada um de 

vocês a partir de seus maus caminhos. ( 3: 19-26 ) 

Ao longo da história da redenção, os porta-vozes de Deus ter chamado os pecadores ao 

arrependimento. Deus disse a Jeremias para dizer a rebelde Israel, "Assim diz o Senhor: 

'Não os homens caem e não se levantar de novo? Será que um virar as costas e não se 

arrepender? Por que, então, tem este povo, Jerusalém, afastou-se em apostasia contínua? 

Eles se apegam o engano, não quer voltar "( Jer. 8: 4-5 ). Ele ordenou a Ezequiel: 

"Portanto, dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus:" Arrependam-se e afastar-se 

de seus ídolos, e virar o rosto longe de todas as vossas abominações "'" ( Ez. 14: 6 ). Em 

segundo lugar Reis 17:13 resume a triste história do relacionamento de Deus com Israel 

no Antigo Testamento: "Mas o Senhor advertiu Israel e Judá, através de todos os seus 

profetas e de todos os videntes, dizendo: Voltai de vossos maus caminhos e guardai os 

meus mandamentos e os meus estatutos conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e 

que vos enviei através de meus servos, os profetas. "" O principal ministério dos profetas 

era levar Israel ao arrependimento. No entanto, a nação se recusou a atendê-las, e sofreu 

as terríveis consequências da destruição e cativeiro. 

Nem a mudança mensagem no Novo Testamento. Mateus 3: 1-2 relata que De acordo 

com o "João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque o 

Reino dos céus está próximo."Mateus 04:17 : "A partir desse momento [de João prisão 

do Batista] Jesus começou a pregar ea dizer: Arrependei-vos, porque o Reino dos céus 

está próximo." 

Arrependimento foi também o comando da pregação apostólica. Em seu sermão no Dia 

de Pentecostes, Pedro ordenou a seus ouvintes a "Arrependei-vos, e cada um de vós seja 

batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados" ( Atos 2:38 ). Paulo 

marcaram o seu ministério em Éfeso como um dos "testificando tanto a judeus como 

gregos, o arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo" ( Atos 

20:21 ). Em sua defesa perante Agripa, ele disse, "Eu não desobediente à visão celestial, 

mas manteve-se declarar tanto aos de Damasco em primeiro lugar, e também em 

Jerusalém e depois por toda a região da Judéia, e até mesmo para os gentios, que se se 

arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras adequadas ao arrependimento 

"( Atos 26: 19-20 ). 

Como ele chama seu sermão a uma conclusão, Pedro continua essa tradição e convida 

seus ouvintes ao arrependimento. Eles precisavam se arrepender, pois tinham rejeitado 



seu Messias e estavam em rebelião contra Deus. Na primeira parte de seu sermão, Pedro 

condenado los de sua culpa. Ele agora oferece-lhes esperança, garantindo-lhes que não é 

tarde demais para se arrepender. Se o fizerem, eles vão receber as bênçãos da aliança 

prometidos. 

O arrependimento é um termo-chave do Novo Testamento. O significado literal 

de metanoeo ( arrepender-se ) é "a mudar de idéia ou propósito." Arrependimento 

envolve muito mais do que uma mera decisão intelectual. É uma mudança de mentalidade 

que emite em uma mudança de comportamento. Uso de Pedro de epistrepho ( retorno ), 

uma palavra usada muitas vezes no Novo Testamento para falar de pecadores se voltando 

para Deus ( Lucas 1: 16-17 ; Atos 09:35 ; 11:21 ; 14:15 ; 15:19 ; 26: 18 , 20 ; 2 Cor. 

3:16 ; 1 Tessalonicenses 1: 9. ; 1 Pedro 2:25 ), reforça que o significado. 

Na parábola dos dois filhos, o Senhor Jesus Cristo deu uma ilustração de verdadeiro 

arrependimento: 

Mas o que você acha? Um homem tinha dois filhos, e ele veio para o primeiro e disse: 

"Filho, vai trabalhar hoje na vinha." E, respondendo ele, disse: "Eu vou, senhor"; e ele 

não ir. E ele veio para o segundo e disse a mesma coisa. Mas ele respondeu e disse: "Eu 

não vou"; no entanto, ele depois se arrependeu e foi. Qual dos dois fez a vontade do 

pai? Eles disseram: "O último." Jesus disse-lhes: «Em verdade vos digo que os publicanos 

e as meretrizes entrarão no reino de Deus antes de você." ( Matt. 21: 28-31 ) 

Note-se que o segundo filho não só mudou de idéia, mas também seguiu essa decisão com 

uma mudança em seu comportamento. João Batista exigiu que qualquer um que se teriam 

arrependido validar tal confissão com a evidência de uma vida transformada ( Mat. 3: 6-

8 ). Essa é a natureza do verdadeiro arrependimento. 

Desígnio de Deus para os homens é que eles se arrependam ( Atos 17:30 ). Para conseguir 

esse efeito, Ele usa pelo menos quatro prompters. Em primeiro lugar, o conhecimento da 

verdade revelada de Deus deve fazer com que os homens se arrependam. Em Mateus 11: 

21-24 , Jesus repreendeu fortemente as cidades de Corazim, Betsaida, Cafarnaum e por 

se recusar a se arrepender: 

Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se os milagres ocorreram em Tiro e Sidon, 

que ocorreu em você, elas se teriam arrependido há muito tempo no saco e cinza. Não 

obstante, digo a você, haverá menos rigor para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que para 

você. E você, Cafarnaum, não será elevada até o céu, você vai? Você deve descer ao 

Hades; Porque, se os milagres tinham ocorrido em Sodoma, que ocorreu em você, teria 

ela permanecido até hoje. Não obstante, digo-vos que haverá menos rigor para a terra de 

Sodoma, no dia do juízo, do que para você. 

Lucas 16: 30-31 ilustra a suficiência da Palavra de causar arrependimento: 'Não, pai Abraão, 

mas se alguém vai para eles dos mortos, eles vão se arrepender "Mas [o homem rico no Hades] 

disse: Mas ele disse-lhe: 'Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão 

persuadir que ressuscite alguém dentre os mortos. " 

O apóstolo João definiu sua propósito ao escrever seu evangelho, com estas palavras: 

"Muitos outros sinais, portanto, Jesus também realizadas na presença dos discípulos, que 

não estão escritos neste livro; mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o 

Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome "( João 20: 30-

31 ). Deus deu aos homens de todas as provas de que necessitam para chegar à conclusão 

correta sobre Jesus Cristo. Aqueles que se recusam a se arrepender são indesculpáveis. 



Em segundo lugar, Deus usa a tristeza pelo pecado para levar os homens ao 

arrependimento. Em 2 Coríntios 7: 9-10 Paulo escreveu: 

Eu agora folgo, não porque fostes contristados, mas que fostes contristados para o ponto 

de arrependimento; para fostes contristados segundo a vontade de Deus, a fim de que você 

não pode sofrer perda de qualquer coisa através de nós. Para a tristeza que está de acordo 

com a vontade de Deus produz um arrependimento sem pesar, levando a salvação; mas a 

tristeza do mundo produz morte. 

Tristeza ou arrependimento pelo pecado, no entanto, não deve ser confundido com o 

verdadeiro arrependimento. Judas "sentiu remorso" sobre sua traição a Jesus, mas nunca se 

arrependeu. É possível ter a tristeza pelo pecado sem arrependimento, assim como é possível 

ter conhecimento sem arrependimento. 

Em terceiro lugar, a bondade ea bondade de Deus são para motivar os homens ao 

arrependimento. Em Romanos 2: 4 , Paulo repreende Israel por perder esse ponto: "Você 

acha que despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo 

que a bondade de Deus o leva ao arrependimento?" Deus, em graça comum, abençoa os 

homens com as coisas boas para desfrutar. Jesus disse emMateus 5:45 que "Ele faz com 

que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre os justos e os injustos". Esta 

graça comum deve levar as pessoas ao arrependimento. 

A motivação final para o arrependimento é o medo do julgamento final. O apóstolo Paulo 

alertou os atenienses pagãos que "tendo em conta os tempos da ignorância, Deus está 

agora declarando aos homens que todos em todos os lugares devem se arrepender, porque 

fixou um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem a quem 

constituiu , tendo fornecido a prova para todos, ressuscitando-o dentre os mortos "( Atos 

17: 30-31 ). A dura realidade da vinda do julgamento deve causar qualquer pessoa 

racional de se arrepender e voltar para Deus para o perdão. Não há outra maneira de 

escapar. 

Na primeira parte de seu sermão Pedro deu seus ouvintes provas abundantes de que Israel 

tinha chegado à conclusão errada sobre Jesus Cristo. Em seguida, ele pediu que eles se 

arrependam e inverter o seu veredicto a respeito de Jesus Cristo e colocar sua fé nEle. Para 

ajudar a convencê-los, dá-lhes prometeu resultados, caso se arrependam: Deus perdoarei 

os seus pecados, o reino virá, Messias retornará, o julgamento vai ser evitados, e bênção 

serão realizados. 

Deus perdoarei os seus pecados 

que seus pecados podem ser enxugadas, ( 3: 19b ) 

As palavras de Pedro, sem dúvida, lembrou a multidão do grito de Davi no Salmo 51: 9 , 

"Hide Tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniqüidades." O legalismo do 

judaísmo do primeiro século, como qualquer sistema de retidão de obras, não poderia 

trazer sobre o perdão. Ele serviu apenas para "pesar homens com fardos difíceis de 

suportar" ( Lucas 11:46 ). A gloriosa verdade é que Deus providenciou para os homens o 

que eles nunca poderiam obter por conta própria. Em Isaías 43:25 Deus diz: "Eu, eu 

mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e eu não vou lembrar de 

seus pecados", enquanto que em Isaías 44:22 Ele acrescenta: "Eu ter dizimado tuas 

transgressões como uma espessa nuvem, e os seus pecados, como uma névoa pesada 

"(cf. Nm 14:18. ; Sl 65: 3. ; 85: 2 ; 86: 5 ; 130: 3-4 ). 



Há apenas uma maneira de receber o perdão fé-through de Deus em seu Filho Jesus 

Cristo. Pedro proclamou com ousadia ao Sinédrio que "[Jesus] é aquele que Deus exaltou 

a Sua mão direita como Príncipe e Salvador, para conceder a Israel o arrependimento e 

perdão dos pecados" ( Atos 05:31 ). "É por meio de Seu nome [que] todos os que nele crê 

recebe o perdão dos pecados" ( Atos 10:43 ). "Nele", escreveu Paulo aos Efésios, "temos 

a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça" 

( Ef. 1: 7 ; cf. Col. 1:14 ). Em Efésios 4:32 , acrescentou, "Deus em Cristo vos perdoou 

...". A morte sacrificial de Jesus Cristo realizou o que o sistema levítico não conseguiu, 

já que "é impossível que o sangue de touros e bodes para tirar os pecados" ( Heb. 10: 4 ). 

Exaleiphō ( apagado ) retrata a limpeza de tinta fora de um documento (cf. Col. 

2:14 ). Ao contrário de tinta moderna, tinta no mundo antigo não tinha teor de ácido. Por 

conseguinte, não morder o papiro ou pergaminho usado para documentos. Em vez disso, 

manteve-se na superfície, onde poderia ser facilmente apagado por uma esponja 

úmida. Deus faz muito mais do que simplesmente cruzar os pecados dos crentes, Ele 

enxuga-los completamente. Eles são ido além da possibilidade de revisão ou 

recall. Mesmo seu pecado horrível de rejeitar e executar o seu Messias não era indelével 

e poderia ser apagado. 

Aqueles que depositam sua fé em Cristo estão unidos com Ele na Sua morte e ressurreição 

( Romanos 6: 4-5. ). Por conseguinte, Deus "cancelado o certificado de dívida consiste 

em decretos contra nós e que era hostil a nós, e Ele o tirou do caminho, cravando-o na 

cruz" ( Colossenses 2:14 ). Como resultado, há eternamente "nenhuma condenação há 

para os que estão em Cristo Jesus" ( Rm. 8: 1 ). 

Perdão produz alegria e alívio da culpa. Horatio Spafford expressa essa realidade 

lindamente em seu hino clássico "É bem com a minha alma." Nela, ele escreveu as 

seguintes palavras familiares: 

Meu pecado, O, a felicidade desse pensamento glorioso, 

Meu pecado não em parte, mas o todo 

Está pregado na cruz e eu não o carrego mais, 

Louvado seja o Senhor, louvai o Senhor, ó minha alma! 

Essas palavras encontrar o seu eco no coração de cada resgatado. 

O Reino virá 

a fim de que os tempos de refrigério possam vir da presença do 

Senhor; ( 3: 19c ) 

Arrependimento não só trazer a bênção individual de perdão dos pecados, mas, em última 

análise bênção coletiva também. A frase tempos de refrigério se refere ao reino 

milenar. Por gerações, Israel havia esperado ansiosamente por esse reino. Eles desejaram 

ver Messias reinará pessoalmente sobre a terra e para ter os seus inimigos vencidos. Os 

profetas haviam falado de um período glorioso de descanso para as pessoas que tinham 

conhecido pouco de paz ao longo dos séculos. Tragicamente, quando o rei entrou para 

oferecer esse reino, eles rejeitaram. E, como Pedro aponta, é impossível ter o reino sem 

aceitar o Rei. 

Kairos ( vezes ) aponta para um tempo fixo, definido, ou pré-determinada. Jesus usou 

em Atos 1: 7 para responder a consulta dos discípulos sobre a restauração do reino. Ele 



lhes disse: "Não é para você conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou à sua própria 

autoridade." Determinação soberana de Deus do tempo do reino engloba o 

arrependimento de Israel. É somente quando "todo o Israel [é] salvos" que "o Libertador 

virá de Sião" ( Rom. 11:26 ). 

O reino será um momento de muito necessário refrescante para Israel. Ezequiel disse 

que seria um momento de "chuvas de bênçãos" ( 34:26 ). Isaías viu o reino como um 

tempo em que Deus "derramarei água sobre o sedento" ( 44: 3 KJV ). Joel 2 dá uma 

descrição da vinda do reino, mesmo referindo-se a ele como um momento de satisfação 

( 2: 26 ). Ninguém na história foram tão maltratados como o povo judeu. Ao longo dos 

séculos, eles sofreram invasões, deportações, perseguições e pogroms. Tudo o que 

culminou em nosso século, na tentativa insana de os nazistas para exterminá-los 

completamente.Embora eles estão de volta em sua própria terra, os seus inimigos não lhes 

dão descanso. O restante oferecido por Deus no reino vai cumprir o desejo dos seus 

corações. 

O reino será uma época de ouro de bênção para Israel (e gentios), superando até mesmo 

o tempo de reinados de Davi e Salomão. Isaías 11: 6-10 descreve o resto pacífica do reino 

nestas palavras familiares: 

E o lobo habitará com o cordeiro, eo leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão 

novo eo animal cevado viverão juntos; e um menino pequeno os conduzirá. Além disso, 

a vaca ea ursa pastarão; seus filhotes se deitarão juntos; eo leão comerá palha como o 

boi. E a criança de peito vai jogar pelo buraco da cobra, ea criança desmamada colocará 

a mão na cova do basilisco. Eles não vão ferir ou destruir em todo o meu santo monte, 

porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Em 

seguida, ele virá no dia em que as nações se recorrer à raiz de Jessé, que vai ficar como 

um sinal para os povos; e Seu lugar de repouso será glorioso. 

Isaías 35: 1-10 acrescenta: 

O deserto eo deserto será feliz, e Arabá vai se alegrar e florescer; como o açafrão que irá 

florescer abundantemente e regozijai-vos com alegria e um grito de alegria. A glória do 

Líbano será dada a ele, a majestade do Carmelo e Sharon. Eles vão ver a glória do Senhor, 

a majestade do nosso Deus. Incentivar o exausto, e fortalecer a débil. Diga para aqueles 

com coração ansioso, "Tome coragem, não temais Eis o vosso Deus virá com vingança;.. 

A recompensa de Deus virá, mas Ele vai te salvar" Então os olhos dos cegos serão abertos, 

e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então o coxo saltará como um cervo, ea língua do 

mudo gritará de alegria. Para as águas vão arrebentarão no deserto e ribeiros no Arabá. E 

a terra arrasada se tornará uma piscina, e as molas de terra sedenta de água; na região das 

feras, o seu lugar de descanso, a grama se torna canas e juncos. E uma estrada vai estar 

lá, uma estrada, e ele será chamado pelo caminho da santidade. O imundo não vai viajar 

nele, mas vai ser para ele que anda desse jeito, e os tolos não vai passear nele. No leão 

vai estar lá, nem qualquer animal bravo subir nele; estes não serão encontrados lá. Mas 

os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão, e virão com júbilo a Sião, 

com alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Eles vão encontrar alegria e alegria, a 

tristeza eo gemido fugirão. 

O reino não se dará por meio de esforços humanos, mas vai vir da presença do 

Senhor. Ele vai fazê-la de acordo com sua própria vontade soberana. Apocalipse 

5 apresenta a cena no céu quando o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, leva o título de 

propriedade para o universo. O desdobramento desse deslocamento ( capítulos 6-19 ) 



descreve seu método de retomada do que é legitimamente seu do usurpador, que culminou 

com a vinda do reino ( Apocalipse 20: 4-6 ). 

Pedro colocou, assim, a responsabilidade pelo atraso na vinda do reino diretamente sobre 

seus ombros. Foi a sua falta de arrependimento que, humanamente falando, adiou o 

reino. Deus, através de Pedro, deu-lhes a oportunidade de se arrepender desse 

pecado. Infelizmente, porém algumas pessoas responderam, a nação como um todo 

continuou a rejeitar oferta graciosa de Deus. Não havia mais nada para eles, exceto o 

cumprimento da profecia dolorosa do Senhor de Lucas 19: 41-44 : 

E quando Ele se aproximou, viu a cidade [Jerusalém], chorou sobre ela, dizendo: "Se você 

tivesse conhecido neste dia, mesmo que você, as coisas que servem para a paz! Mas agora 

eles foram escondidos de seus olhos. Para a dias virão sobre ti os teus inimigos vomitar 

um banco antes de você, e cercá-lo, e hem você de todos os lados, e vai nivelar-lo para o 

chão e seus filhos dentro de você, e eles não deixarão em ti uma pedra sobre os outros, 

porque você não reconheceu o tempo de sua visitação. " 

O primeiro julgamento divino devastador para a rejeição de Israel caiu sobre eles 

em UM . D . 70, quando os romanos saquearam Jerusalém, destruíram o templo, e matou 

mais de um milhão de judeus. 

Ouvintes de Pedro pagou um preço terrível em tempo e na eternidade por sua rejeição a 

repetidos apelos de Deus para o arrependimento. Mas "Deus não rejeitou o seu povo, que 

antes conheceu" ( Rom. 11: 2 ). O reino, embora atrasado, pelo menos, dois mil anos, 

ainda vai vir quando Israel é convertido. Zacarias 12: 10-13: 1 ; 14: 1 e ss . profetizar o 

dia da salvação para os judeus e para os próximos posterior do Rei e Seu reino. 

Messias Voltará 

e que Ele pode enviar Jesus, o Cristo designou para você, quem o 

céu deve receber até o período da restauração de todas as coisas 

sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, 
desde o tempo antigo. ( 3: 20-21 ) 

Como já foi referido, é um truísmo dizer que não pode haver reino sem rei. Pedro disse à 

multidão que se eles iriam reverter o veredicto da Páscoa noite, Deus enviou Jesus, o 

Cristo designou para eles.Nosso Senhor expressa de que a verdade, em Mateus 23:39 , 

quando disse para a cidade descrente de Jerusalém, "De agora em diante você não Me 

vereis, até que digais: Bendito o que vem em nome do Senhor!" "Ele vai não retornar até 

depois arrependido Israel reconhece como seu Messias ( Rm 11:26. ; Zc. 12: 10-14: 9 ). 

Alguns podem ter se perguntado por que, se Jesus era o Messias, Ele não permanecer e 

estabelecer o Seu reino. Em resposta, Pedro reitera a verdade que no calendário soberana 

de Deus, o reino milenar segue arrependimento da nação. Até essa altura, Jesus 

permanecerá no céu. 

O período de restauração de todas as coisas é um outro nome para o futuro reino 

terrestre de Cristo, o reino milenar. É uma reminiscência da descrição de nosso Senhor 

do reino como a "regeneração" (Mat. 19:28 ). É então que a pergunta dos apóstolos 

em Atos 1: 6 serão respondidas (cf. Marcos 09:12 ). O reino será marcado pela paz, a 

alegria, a santidade, a revelação da glória de Deus, o conforto, a justiça, o conhecimento 

do Senhor, saúde, prosperidade e liberdade da opressão. O universo será drasticamente 

alterado na sua forma física ( Joel 2:30, 31 ; 3: 14-16 ; Apocalipse 16: 1-21 ), como a 

maldição sobre o homem e seu mundo é invertida. 



As verdades proclamadas Pedro não eram novos; Deus havia falado deles pela boca dos 

seus santos profetas, desde o tempo antigo. Os profetas do Antigo Testamento falaram 

repetidamente do reino terreno de Messias. Joel 2:25 ainda se refere a ele como um tempo 

de restauração. Que Deus falou por meio dos profetas prova os seus ensinamentos não 

eram especulação humana, mas a revelação divina (cf. 2 Pedro 1:21 ). Nenhuma 

afirmação bíblica mais clara da inspiração da Escritura do Antigo Testamento pode ser 

encontrado. 

Julgamento será evitada 

Moisés disse: "O Senhor Deus levantará para você um profeta 

como eu de seus irmãos; a Ele que você deve dar atenção em tudo 

o que Ele vos disser E será que toda alma que não escutar esse 

profeta será exterminada. do meio do povo ". E da mesma forma, 

todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores em 
diante, também anunciou esses dias. (3: 22-24 ) 

Como exemplo de um profeta a quem Deus falou, Pedro cita primeiro e maior profeta de 

Moisés-Israel. Em Deuteronômio 18:15 , citado aqui por Pedro, Moisés falou da vinda do 

Messias: O Senhor Deus levantará para você um profeta como eu de seus irmãos; . 

a Ele que você deve dar atenção em tudo o que Ele vos disser O profeta como Moisés 

foi geralmente considerado pelos judeus como o Messias (cf. João 

1:21 , 25 ; 06:14 ; 07:40 ). Comentando sobre Deuteronômio 18 o Midrash Rabbath 

disse: 

Como foi o ex-redentor assim será o último redentor ser. Enquanto o ex-diz-se ( Ex. 

04:20 ) "E Moisés levou sua esposa e seus filhos e colocá-las sobre um jumento", assim 

deste último: pois diz ( Zech. 9: 9) "Ele é humilde e montado num jumento. " E enquanto 

o ex-redentor derrubou maná ( Ex. 16: 4 ) "Eis que vos farei chover pão do céu para você", 

de modo que o último redentor farão descer maná. 

Moisés também alertou para as conseqüências da rejeição do Messias. Em Deuteronômio 

18:19 , também citado por Pedro, Moisés advertiu, E será que toda alma que não 

escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. A rejeição do Messias resultaria 

em perda das bênçãos da aliança. Essa foi a condição perigosa em que ouvintes de Pedro 

se encontravam. Aqueles que persistem em rejeitar Jesus Cristo, seja judeu ou gentio, 

perderá as bênçãos prometidas por Deus. Eles vão ser exterminada dentre o povo -

killed e condenados. 

Não só Moisés, mas também todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus 

sucessores em diante, também anunciadas nos dias de hoje. Isso Samuel era um 

profeta é claro a partir de 1 Samuel 03:20 : "E todo o Israel, desde Dã até Berseba, 

conheceu que Samuel foi confirmado como profeta do Senhor ". Enquanto ele não fez 

nenhuma profecia registrada do Messias, "Samuel foi o profeta que ungiu Davi como rei 

e falou da criação de seu reino ( 1 Sm. 13:14 ; 15:28 ; 16:13 ; 28:17 ), e as promessas 

feitas a Davi encontrou a sua maior realização em Jesus "(FF Bruce, O Livro dos 

Atos [Grand Rapids: Eerdmans, 1971] 93). Segundo Samuel 7: 10 e ss . é o registro do 

grande promessa de Deus de Davi, acerca de Messias e Seu reino eterno. 

Mas a audiência do Pedro estava carregando em uma triste tradição de seus antepassados-

se recusando a atender os seus profetas. Em Mateus 23:37 Jesus lamentou: "Jerusalém, 

Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados! Quantas vezes quis 



eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e você 

não estavam dispostos. " 

Jesus cumpriu várias profecias do Antigo Testamento, deixando o país sem desculpa. Para 

os judeus incrédulos Jesus disse: "Examinais as Escrituras, porque você acha que neles 

você tem a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim" ( João 5:39 ). Lucas 

24: 25-27 registra sua repreensão de dois dos seus seguidores: "E Ele lhes disse: '! 

insensatos O e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram não 

convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por 

Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras 

". O problema de Israel era moral, não intelectual; faltava-lhes o arrependimento, não 

informação. 

Bênção será realizado 

É você quem são os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez 

com vossos pais, dizendo a Abraão: "E em tua semente todas as 

famílias da terra serão abençoados." Para você em primeiro 

lugar, Deus suscitou a seu Servo, e enviou para abençoá-los, 

transformando cada um de vocês a partir de seus maus 
caminhos. ( 3: 25-26 ) 

Pedro termina com uma nota de esperança. Apesar de seu pecado de rejeitar o Messias, 

eles ainda eram os filhos dos profetas e da aliança. O apóstolo Paulo expressou essa 

verdade em Romanos 9: 3-5 : 

Porque eu poderia desejar que eu mesmo fosse amaldiçoado e separado de Cristo, por 

amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos 

quais é a adoção de filhos, a glória, as alianças ea promulgação da Lei eo culto, e as 

promessas, quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, 

Deus bendito eternamente. Amém. 

Eles eram herdeiros de todas as bênçãos, mais aliança prometida do que qualquer outra 

geração, uma vez que em sua vida Messias havia chegado. A aliança de Deus 

com Abraão encontrou o seu cumprimento final em Jesus Cristo. Ele é a semente de Abraão, 

em quem serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção ainda estava 

disponível. Os líderes fizeram a sua escolha quando mataram Jesus. Essas pessoas agora 

confrontados deles. 

Por causa da graça que Deus, misericórdia e amor por Israel, Ele não rejeitá-los 

permanentemente, mesmo quando eles rejeitaram Seu Filho ( Rom. 11: 2 ). Era para 

eles primeiro que Deus suscitou a seu Servo e enviou para abençoá-los. Ao pregar o 

evangelho ao povo judeu em primeiro lugar, Pedro e os apóstolos estavam obedecendo o 

mandato do seu Senhor. Em Lucas 24:47 , Ele lhes disse que "o arrependimento para a 

remissão dos pecados deve ser proclamado em seu nome a todas as nações, começando 

por Jerusalém." Em sua última conversa com eles antes de Sua ascensão, Ele repetiu que 

comando: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis 

minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até mesmo 

para a parte mais remota da terra "(Atos 1: 8 ). Mesmo Paulo, o apóstolo dos gentios, 

reconheceu que o evangelho era "o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, 

primeiro do judeu e também do grego" ( Rom. 1:16 ). 

Todas as ricas bênçãos da salvação e todas as promessas da aliança estavam 

disponíveis. Ouvintes de Pedro só poderia obtê-los, no entanto, por virar de seus maus 



caminhos. O arrependimento foi a chave que abriu tudo. Pedro tinha mostrado 

claramente que as reivindicações de Jesus foram consistentes com a profecia do Antigo 

Testamento, de modo que era um caso convincente para seus ouvintes para responder em 

arrependimento e fé. Tragicamente, a maior parte da audiência do Pedro recusou-se a se 

arrepender. Tal como os seus pais antes deles, eles endureceram o coração e não 

conseguiu entrar no descanso de Deus ( Heb. 3: 8 ; 4: 3 ). Como resultado, dentro do 

tempo de vida de muitos na platéia a nação seria destruída. E aqueles que se recusaram a 

se converter dos seus pecados iria encontrar-se "lançados nas trevas exteriores" ( Mat. 

08:12 ), onde eles vão "pagar a pena de destruição eterna, longe da presença do Senhor e 

da glória do seu poder "( 2 Tessalonicenses 1: 9. ). 

Tal destino aguarda todos aqueles em cada idade e local que se recusam a se arrepender 

e receber a oferta graciosa de Deus da salvação em Jesus Cristo. 

 

11. Como lidar com a perseguição (Atos 4: 

1-31) 

E como eles estavam falando ao povo, os sacerdotes, o capitão da 

guarda do templo, e os saduceus, veio sobre eles, sendo muito 

perturbado, porque eles estavam ensinando o povo e proclamando 

em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles, 

e colocá-los na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Mas 

muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram; e o número 

dos homens a quase cinco mil. E aconteceu, no dia seguinte, que 

os seus governantes e os anciãos e os escribas estavam reunidos 

em Jerusalém; e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, 

Alexandre, e todos os que eram de ascendência sacerdotal. E 

quando eles tinham colocado no centro, eles começaram a 

perguntar: "Por que poder ou em nome de quem fizestes 

isto?" Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: "Os 

governantes e os anciãos do povo, se formos a julgamento hoje 

para um benefício feito a um homem enfermo, quanto à forma 

como este homem foi feito bem, deixá-lo ser conhecido a todos 

vocês, e para todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, 

o Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou 

dentre os mortos, por este nome este homem está aqui diante de 

vocês em bom estado de saúde. Ele é o pedra que foi rejeitada por 

vós, os edificadores, mas que se tornou a pedra muito canto E não 

há salvação em nenhum outro;.. pois não há outro nome debaixo 

do céu, que tenha sido dado entre os homens, pelo qual devamos 

ser salvos " Agora, como eles observaram a confiança de Pedro e 

João, e entendeu que eram homens iletrados e incultos, estavam 

maravilhados, e começaram a reconhecê-los como tendo estado 

com Jesus. E vendo o homem que tinha sido curado de pé com 

eles, eles não tinham nada a dizer em resposta. Mas, quando eles 

tinham ordens para sair fora do Conselho, começaram a conferir 

um com o outro, dizendo: "O que vamos fazer com esses homens? 

Pois o fato de que um milagre digno de nota aconteceu através 

deles é evidente para todos os que viver em Jerusalém, e não 



podemos negá-lo. Mas, para que ele não pode se espalhar ainda 

mais entre o povo, vamos avisá-los a falar não mais para qualquer 

homem neste nome. " E, quando os havia convocado, eles lhes que 

absolutamente não falassem nem ensinassem em tudo, em nome 

de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, disse-lhes: "Se é justo, 

diante de Deus, para dar atenção a vós do que a Deus, você é o 

juiz, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e 

ouvido." E, quando os havia ameaçado ainda, os soltaram 

(encontrar nenhuma base sobre a qual eles podem puni-los) por 

conta das pessoas, porque foram todos glorificando a Deus pelo 

que acontecera; para o homem tinha mais de quarenta anos de 

idade, a quem esse milagre de cura havia sido realizada. E 

quando eles tinham sido libertados, eles foram para os seus 

companheiros, e contaram tudo o que os príncipes dos sacerdotes 

e os anciãos haviam dito a eles. E, ouvindo eles isto, levantaram 

a voz a Deus com um acordo e disse: "Ó Senhor, és tu que fizeste 

o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo, 

pela boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste: 'Por que se 

enfureceram os gentios, e os povos inventar coisas fúteis? Os reis 

da terra tomaram sua posição, e os príncipes se ajuntaram contra 

o Senhor e contra o seu Cristo . ' Pois, na verdade, nesta cidade, 

reuniram-se contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, 

Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, 

para fazer o que tua mão eo teu propósito predestinado a ocorrer. 

E agora Senhor, tomar nota de suas ameaças, e concede que os 

teus servos pode falar a tua palavra com toda a confiança, 

enquanto Adorares estender a tua mão para curar, e sinais e 

maravilhas acontecem por meio do nome do teu santo servo Jesus. 

" E, tendo eles orado, o lugar onde eles estavam reunidos foi 

abalada, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a 
falar a palavra de Deus com ousadia. (4: 1-31) 

Ao longo de sua história, a Igreja de Jesus Cristo tem enfrentado 

perseguição. Durante as perseguições romanas dos primeiros três séculos, por 

exemplo, os cristãos eram jogados aos animais selvagens, crucificado, se 

transformou em tochas humanas, e torturado de todas as maneiras cruéis 

homens maus poderia inventar. Incontáveis milhares de mártires encontraram a 

morte com uma calma e serenidade que enervou os seus algozes. Assim, de 

acordo com a tradição, fez todos os apóstolos, exceto João. 

Longe de destruir a igreja, no entanto, a perseguição só serviu para purificar e 

fortalecê-lo. Ela amadurece a igreja a forma como os ensaios amadurecer 

crentes individuais. Depois de sobreviver a três séculos de ataques violentos a 

igreja surgiu como a força dominante no Império Romano. Nas palavras da 

igreja Pai Tertuliano, "O sangue dos mártires é a semente da igreja". 

Nos tempos modernos, a igreja (pelo menos no Ocidente) raramente tem 

enfrentado perseguição física. Ataques de Satanás se tornaram muito mais sutil 

do tipo de ataque detalhado, por exemplo, na de CS Lewis O Screwtape 



Letters. Em vez de ameaçar o corpo, perseguições de Satanás hoje visam o 

ego. Eles ameaçam nosso orgulho egoísta, necessidade de aceitação, ou 

status. Satanás tem destruído em grande parte a eficácia espiritual da igreja sem 

ter que matar os crentes individuais na mesma. Na verdade, os crentes deixando 

viver vidas mundanas egocêntricos complacentes, indolentes, é mais eficaz em 

manter as pessoas de serem atraídos para a fé cristã do que matá-los. Mártires 

são respeitados pela força de seu caráter; conciliadores são desprezados. 

A primeira oposição à igreja não demorou muito para surgir, e ele veio a partir 

dos mesmos líderes judeus que haviam executado Jesus. Atos capítulos 4, 5, 7, 

8 e 12 registros, aquelas perseguições. 

Que a igreja deve enfrentar a perseguição não foi nenhuma surpresa, já que o 

Senhor Jesus Cristo advertiu seus seguidores a esperá-la. Em João 15: 18-20 

Ele disse: 

Se o mundo vos odeia, você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar você. Se 

fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu; mas, porque não sois do 

mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembre-se 

da palavra que eu disse a você, "O escravo não é maior que seu senhor." Se a 

mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós; se guardaram a minha 

palavra, também guardarão a vossa. 

Em João 16: 2 Ele advertiu: "Eles vão fazer você párias da sinagoga, mas uma hora está 

chegando para todos que mata-lo a pensar que ele está oferecendo o serviço a Deus." 

Os apóstolos também ensinou a certeza da perseguição. Paulo escreveu a 

Timóteo: "De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus 

serão perseguidos" (2 Tim. 3:12). Pedro acrescentou: "Para você ter sido 

convocada para este fim, uma vez que também Cristo padeceu por vós, 

deixando-vos exemplo para que você siga seus passos" (1 Pedro 2:21). Aqueles 

cristãos que querem viver piedosamente vidas, centrados em Cristo, 

inevitavelmente, entram em conflito com o sistema mundial satânico. E no dia 

em breve poderá vir quando os crentes serão perseguidos fisicamente, torturado 

ou mesmo martirizados, como o mundo se agrava seu ódio ao verdadeiro 

evangelho. 

Atos capítulo 4 registra o primeiro foco de perseguição contra a igreja. Os 

versículos 1-31 pode ser simplesmente dividido em duas seções: a perseguição 

e manifesto a perseguição atendidas. 

A Perseguição Manifest 

E como eles estavam falando ao povo, os sacerdotes, o capitão da 

guarda do templo, e os saduceus, veio sobre eles, sendo muito 

perturbado, porque eles estavam ensinando o povo e proclamando 



em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles, 

e colocá-los na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Mas 

muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram; e o número 
dos homens a quase cinco mil. (4: 1-4) 

Uso de Lucas do pronome plural que sugere tanto Pedro e João estavam 

falando ao povo. Talvez, no rescaldo da cura e sermão de Pedro ambos 

apóstolos estavam dialogando com a multidão. Antes de serem terminou de 

falar, no entanto, as autoridades do templo chegaram ao local para prendê-

los. Os sacerdotes eram os sacerdotes comuns realizando o sacrifício da 

tarde. Eles foram divididos em vinte e quatro cursos e foram escolhidos por 

sorteio para servir em um determinado momento. Eles haviam aguardado a sua 

semana para ministrar e foram, sem dúvida, chateado com a perturbação Pedro 

e João haviam causado. 

O capitão da guarda do templo era o chefe da força policial templo, que era 

composta de levitas. Ele era o segundo na hierarquia apenas ao sumo sacerdote, 

e foi responsável por manter a ordem no recinto do templo. Os romanos deram 

o direito de policiar o templo para os judeus, e esta Strategos (uma palavra que 

significa comandante, ou geral) ficou ao lado do sumo sacerdote em autoridade. 

Os saduceus eram uma das quatro seitas que compunham judaísmo do primeiro 

século, juntamente com os seus arqui-rivais os fariseus, os essênios e os 

zelotes. Embora pequeno em número, eles foram muito influentes. Eles foram 

a força religiosa e política dominante em Israel, uma vez que os sumos 

sacerdotes através desse período foram todos os saduceus. Os saduceus eram 

em sua maioria aristocratas, ricos proprietários de terras. Para proteger a sua 

posição política e riqueza, eles opõe firmemente qualquer oposição ostensiva a 

Roma. João 11: 47-48 destaca as suas preocupações: "Por isso, os príncipes dos 

sacerdotes [] saduceus e os fariseus reuniram o sinédrio e diziam: 'O que 

estamos fazendo para este homem está realizando muitos sinais Se nós 

deixarmos continuar assim?. isso, todos crerão nele, e virão os romanos, e nos 

tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação '"Então o sumo sacerdote, uma 

Sadducee, deu uma solução de acordo com os saduceus filosofia:". Mas um 

certo uma deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: 'Você 

sabe absolutamente nada, nem você levar em conta que é conveniente para você 

que um homem morra pelo povo, e que toda a nação deveria não pereça "(João 

11: 49-50).. 

A religião dos saduceus era em grande parte de costume social. Eles 

acreditavam que somente a lei escrita, rejeitando a tradição oral tão vital para 

os fariseus. Eles não acreditavam na ressurreição do corpo, ou em quaisquer 

recompensas ou punições futuras. Em contraste com os fariseus, eles negaram 

a existência de anjos e do mundo espiritual (Atos 23: 8). Finalmente, eles 

rejeitaram a predestinação e da soberania de Deus, acreditando que o homem 



para ser o mestre de seu próprio destino. Esses teólogos liberais foram os 

primeiros a perseguir a igreja. 

Ephistēmi ( veio em cima ) tem a idéia de vir em cima de repente, às vezes com 

intenções hostis (cf. Atos 6:12). As autoridades foram muito perturbado com 

os apóstolos, por várias razões. Primeiro, eles estavam irritados que 

eles estavam ensinando as pessoas em tudo. Eles não tinham reputação como 

professores, nenhuma sanção, sem credenciais, ainda havia reunido uma 

multidão enorme e despertou uma grande comoção. Isso era intolerável para os 

líderes desde Pedro e João eram "iletrados e incultos" (v. 13); ou seja, eles não 

haviam sido submetidos a formação rabínica. Pior, eles eram da Galiléia, da 

qual nada de bom poderia ser esperado (João 1:46; 7:41, 52). Comentador 

Albert Barnes escreve: "Eles se sentiram ofendidos que os galileus iletrados, de 

forma alguma relacionado com o ofício sacerdotal, e não autorizado 

por eles, deve presumir a estabelecer-se como mestres religiosos "( Barnes 

'Notes no Novo Testamento: At-romanos [ reimpressão da edição de 1884-1885; 

Grand Rapids: Baker], 74). Que Pedro e João estavam fazendo isso no templo, 

o coração do domínio dos saduceus, foi especialmente irritante. 

Mas a principal fonte de irritação foi de Pedro e João proclamando em Jesus 

a ressurreição dentre os mortos. Os líderes judeus haviam executado Jesus 

como um blasfemador, e agora os apóstolos foram 

corajosamente proclamando como o Messias ressuscitado. Eles, sem dúvida, 

visto que, como um ataque direto à sua autoridade. Nem eram os saduceus 

satisfeito que os apóstolos estavam pregando a ressurreição dentre os 

mortos. Como já foi observado, eles rejeitaram a idéia de uma ressurreição 

geral. Se Jesus tivesse ressuscitado, eles foram expostos como hereges. Além 

disso, 

a idéia de uma ressurreição geral era um conceito apocalíptico com todos os 

tipos de conotações messiânicas. Ideias messiânicas entre os judeus daquela 

época significava revolta, derrubada dos senhores estrangeiros, e restauração 

do reino davídico ... As notas do sermão de Pedro alarmado eles: ressurreição, 

Autor da vida, um novo Moisés. Estas foram as idéias revolucionárias. O 

movimento não deve se espalhar. Ele deve ser cortado pela raiz. (João B. 

Polhill, O New Commentary americano: Atos [Nashville: Broadman, 1992], 

140) 

Incapaz de tolerar a pregação dos apóstolos, as autoridades impuseram as 

mãos sobre eles, e colocá-los na prisão até o dia seguinte. Até agora várias 

horas se passaram desde que Pedro e João entrou no templo, e já era 

noite. sermão de Pedro deve ter sido muito mais do que o que está registrado 

no capítulo 3, desde que começou logo após a hora nona (3: 1). O fato de que 

era noite significava que era tarde demais para convocar o Sinédrio para um 

julgamento naquele dia, e a lei judaica não permite ensaios à noite (embora este 



regulamento foi ignorado no caso de Jesus). Pedro e João foram detidos na 

prisão durante a noite para julgamento no dia seguinte, antes do muito Sinédrio 

que havia julgado seu Senhor. 

Prender os apóstolos, no entanto, não anula o efeito de sua pregação. Muitos 

daqueles que ouviram a mensagem creram; e o número dos homens a 
quase cinco mil. Como era de provar o caso várias vezes ao longo dos séculos, 

a perseguição levou à expansão da igreja. Cinco mil representa o 

acumulado número dos homens na congregação de Jerusalém, e não aqueles 

adicionados neste momento. Esta é a última menção de um número específico 

em Atos; a partir deste momento a igreja cresceu rápido demais para manter 

uma contagem precisa. Lucas, no entanto, tenha em atenção o contínuo 

crescimento da igreja (5:14; 6: 7; 09:31; 12:24; 16: 5; 19:20; 28:31). 

A Perseguição Conhecida 

E aconteceu, no dia seguinte, que os seus governantes e os anciãos 

e os escribas estavam reunidos em Jerusalém; e Anás, o sumo 

sacerdote, e Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram de 

ascendência sacerdotal. E quando eles tinham colocado no 

centro, eles começaram a perguntar: "Por que poder ou em nome 

de quem fizestes isto?" Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes 

disse: "Os governantes e os anciãos do povo, se formos a 

julgamento hoje para um benefício feito a um homem enfermo, 

quanto à forma como este homem foi feito bem, deixá-lo ser 

conhecido a todos vocês, e para todo o povo de Israel, que em 

nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, a 

quem Deus ressuscitou dentre os mortos -por este nome este 

homem está aqui diante de vocês em boa saúde. Ele é o pedra que 

foi rejeitada por vós, os edificadores, mas que se tornou a pedra 

muito canto E não há salvação em nenhum outro;.. pois não há 

outro nome debaixo do céu, que tenha sido dado entre os homens, 

pelo qual devamos ser salvos " Agora, como eles observaram a 

confiança de Pedro e João, e entendeu que eram homens iletrados 

e incultos, estavam maravilhados, e começaram a reconhecê-los 

como tendo estado com Jesus. E vendo o homem que tinha sido 

curado de pé com eles, eles não tinham nada a dizer em 

resposta. Mas, quando eles tinham ordens para sair fora do 

Conselho, começaram a conferir um com o outro, dizendo: "O que 

vamos fazer com esses homens? Pois o fato de que um milagre 

digno de nota aconteceu através deles é evidente para todos os 

que viver em Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas, para que 

ele não pode se espalhar ainda mais entre o povo, vamos avisá-

los a falar não mais para qualquer homem neste nome. " E, 

quando os havia convocado, eles lhes que absolutamente não 

falassem nem ensinassem em tudo, em nome de Jesus. Mas Pedro 

e João, respondendo, disse-lhes: "Se é justo, diante de Deus, para 

dar atenção a vós do que a Deus, você é o juiz, porque nós não 

podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido." E, quando 

os havia ameaçado ainda, os soltaram (encontrar nenhuma base 



sobre a qual eles podem puni-los) por conta das pessoas, porque 

foram todos glorificando a Deus pelo que acontecera; para o 

homem tinha mais de quarenta anos de idade, a quem esse milagre 

de cura havia sido realizada. E quando eles tinham sido 

libertados, eles foram para os seus companheiros, e contaram 

tudo o que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos haviam dito a 

eles. E, ouvindo eles isto, levantaram a voz a Deus com um acordo 

e disse: "Ó Senhor, és tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o 

que neles há, que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, 

teu servo, disseste: 'Por que se enfureceram os gentios, e os povos 

inventar coisas fúteis? Os reis da terra tomaram sua posição, e os 

príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu Cristo . 

' Pois, na verdade, nesta cidade, reuniram-se contra o teu santo 

servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os 

gentios e os povos de Israel, para fazer o que tua mão eo teu 

propósito predestinado a ocorrer. E agora Senhor, tomar nota de 

suas ameaças, e concede que os teus servos pode falar a tua 

palavra com toda a confiança, enquanto Adorares estender a tua 

mão para curar, e sinais e maravilhas acontecem por meio do 

nome do teu santo servo Jesus. " E, tendo eles orado, o lugar onde 

eles estavam reunidos foi abalada, e todos foram cheios do 

Espírito Santo e começaram a falar a palavra de Deus com 
ousadia. (4: 5-31) 

Esta seção registra a reação da igreja para o surto inicial de perseguição. Desde 

que os crentes de resposta pode aprender sete princípios para lidar com a 

perseguição em todos os tempos e lugares. 

Seja Submisso 

E aconteceu, no dia seguinte, que os seus governantes e os anciãos 

e os escribas estavam reunidos em Jerusalém; e Anás, o sumo 

sacerdote, e Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram de 

ascendência sacerdotal. E quando eles tinham colocado no 

centro, eles começaram a perguntar: "Por que poder ou em nome 
de quem fizestes isto?" (4: 5-7) 

Pedro e João não ofereceu resistência durante a sua prisão (v. 3), nem eles 

resistir quando comparecerão perante o Sinédrio (cf. 1 Pedro 2: 18-24). Eles 

calmamente submetido, sabendo que Deus controlava suas 

circunstâncias. Perseguição deu-lhes uma oportunidade que nunca teria tido-a 

pregar para o Sinédrio. 

Os governantes (também chamados de príncipes dos sacerdotes) 

representaram os vinte e quatro ordens sacerdotais. Juntamente com 

os anciãos (chefes de família e chefes de tribos) e escribas(especialistas em 

direito, principalmente fariseus), eles fizeram o Sinédrio. Na manhã seguinte, 

eles estavam reunidos em Jerusalém. O Sinédrio era o corpo governante da 

nação (sob a autoridade suprema dos romanos) e também a sua suprema 

corte. Ele tinha setenta e um membros, incluindo o sumo sacerdote. No 



momento do incidente, foi dominado pelos saduceus. Anás não era o 

atual sumo sacerdote,tendo sido deposto pelos romanos em favor de seu filho-

de-lei Caifás. Ele ainda tinha o título de sumo sacerdote, assim como ex 

presidentes da dos Estados Unidos ainda são chamados de presidente.Embora 

não servindo oficialmente como sumo sacerdote Anás era o verdadeiro poder 

por trás dos bastidores. Cinco de seus filhos, um de seus filhos-de-lei (Caifás), 

e um de seus netos tudo serviu como sumos sacerdotes. A identificação 

de João e Alexander é incerto. Alguns manuscritos ler "Jonathan" em vez 

de João, e Annas teve um filho chamado Jonathan, que mais tarde substituído 

como sumo sacerdote Caifás. Nada mais se sabe de Alexander. Todos os que 

eram de ascendência sacerdotal pode referir-se geralmente às das famílias de 

elite a partir do qual os sacerdotes foram tiradas, ou especificamente aos 

membros da família de Anás. 

O Sinédrio reuniu-se em um lugar chamado Hall da Hewn Stone, possivelmente 

dentro da área do templo. Após ter colocado os apóstolos no centro do 

semicírculo em que eles se sentavam, eles começaram o processo de 

questionamento formal. Homer Kent, Jr., aponta que 

a Lei Mosaica especificado que sempre que alguém fez um milagre e é usado 

como base para o ensino, ele estava a ser examinado, e se o ensino foram usados 

para levar os homens para longe do Deus de seus pais, a nação foi responsável 

para apedrejá-lo ( Deut. 13: 1-5). Por outro lado, se a sua mensagem era 

doutrinariamente som, o milagreiro era para ser aceito como vem com uma 

mensagem de Deus. (Jerusalém a Roma [Grand Rapids: Baker, 1992], 45-46) 

O Sinédrio exigiu saber por que poder ou em nome dos apóstolos tinha curado o 

coxo. Um nome representado autoridade. A questão implícita Pedro e João eram rebeldes, já 

que o Sinédrio não tinha lhes concedeu autoridade para agir. Seja qual for seu motivo para 

pedir, a questão desde uma abertura para Pedro para pregar a eles. 

Enchei-vos do Espírito 

Então Pedro, cheio do Espírito Santo, (4: 8-A) 

Houve um pré-requisito essencial para a poderosa defesa de Pedro. Ele 

enfrentou a perseguição triunfante porque ele estava cheio do Espírito 

Santo (cf. Atos 2: 4; 13: 9). O Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos que 

"quando pois, vos levarem às sinagogas e os governantes e as autoridades, não 

ficar ansioso sobre como ou o que você deve falar em sua defesa, ou o que você 

deve dizer, pois o Espírito Santo ensinará na mesma hora o que deveis dizer 

"(Lucas 12: 11-12). Todos ministério cristão e testemunho depende do 

enchimento do Espírito Santo (veja a discussão sobre o enchimento do Espírito 

em Efésios,MacArthur New Testament Commentary [Chicago: Moody, 

1986]). A voz passiva do verbo traduzido preenchido mostra submissão de 

Pedro para o controle do Espírito. Ele não se preenchido por longa oração ou 

uma experiência emocional. O enchimento do Espírito ocorre quando o crente 



anda em obediência à Palavra e do Espírito (cf. Ef 5.18;. Col. 3:16). Cedendo 

ao Seu controle libera o seu poder na vida do crente. 

Este princípio é fundamental para todo o resto; submissão ao Espírito Santo é a 

chave para lidar com sucesso perseguição. Porque Pedro foi cheio do Espírito 

Santo, a perseguição só o levou mais perto do Senhor. Falta de ser cheio do 

Espírito é a razão pela qual a igreja de hoje tem dificuldade enfrentada oposição. 

A, igreja intransigente cheio do Espírito Santo vai ser desconfortável no mundo, 

uma vez que será uma repreensão a ele. Será, no entanto, ser um poderoso, 

igreja vitoriosa. Pedro e João confrontou o mundo de cabeça erguida, com uma 

audácia e eloquência que causou os seus adversários para se maravilhar (cf. v. 

13). Eles foram vitoriosos porque estavam cheios do Espírito. 

Seja agressivo em Oportunidades Aproveitar 

Pedro ... disse-lhes: "Os governantes e os anciãos do povo, se 

formos a julgamento hoje para um benefício feito a um homem 

enfermo, quanto à forma como este homem foi feito bem, deixá-lo 

ser conhecido por todos vocês, e para todo o povo de Israel, que 

em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, 

a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por este nome este 

homem está aqui diante de vocês em bom estado de saúde. Ele é a 

pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, mas que se tornou 

a pedra muito canto E não há salvação em nenhum outro;.. pois 

não há outro nome debaixo do céu, que tenha sido dado entre os 

homens, pelo qual devamos ser salvos " Agora, como eles 

observaram a confiança de Pedro e João, e entendeu que eram 

homens iletrados e incultos, estavam maravilhados, e começaram 
a reconhecê-los como tendo estado com Jesus. (4: 8-13) 

Em vez de ser assustado ao silêncio ou compromisso, Pedro demonstrou grande 

coragem e partiu para a ofensiva. Submissão não é covardia. Ele começou por 

acusar-los para a incongruência de colocar ele e João em julgamento ... para 

um benefício feito a um homem doente. Assim, ele virou o jogo sobre o 

Sinédrio e sutilmente os acusou de injustiça-certamente não poderia ser errado 

curar um coxo. 

Uma vez que eles tinham exigiu saber a respeito de como esse homem foi feito 

bem, por que nome (ou autoridade) os apóstolos realizou o milagre, Pedro disse 

a eles. Ele desejava que eles e todo o povo de Israel para saber que com o 

nome de Jesus Cristo, o Nazareno -whom eles crucificado, mas Deus 

ressuscitou dentre os mortos -o mendigo estava diante deles em boa 

saúde. Na própria cidadela do poder do Sinédrio Pedro colocar seus juízes em 

julgamento, proclamando a verdade sobre o Cristo vivo para os responsáveis 

por sua execução. Ao apontar que eles executaram Jesus, mas Deus O 

ressuscitou, Pedro mostrou-lhes a ser os inimigos de Deus. Essa abordagem foi 

utilizado freqüentemente em Atos (cf. 2: 23-24; 3: 14-15; 10: 39-40; 13: 27-



30). Pedro se recusou a comprometer o evangelho, suprimindo o que ofenderia 

o Sinédrio. Ele falou com coragem, porque ele foi dedicado à verdade e confiou 

o resultado ao seu Senhor. Esse é um exemplo para todos os crentes perseguidos 

a seguir. 

Um dos obstáculos mais formidáveis para a aceitação do Sinédrio de Jesus 

como Messias era que ele não podia impedir de ser morto. Isso não se encaixava 

sua concepção do Messias como um libertador político e militar. Como tinha 

feito no dia de Pentecostes, Pedro voltou-se para as Escrituras do Antigo 

Testamento para construir o seu caso. Ele citou o Salmo 118: 22, aplicando-o a 

sua rejeição de Jesus Cristo (cf. Mc 12: 10-11; 1 Pedro 2: 4, 6-8). Pedro não 

estava levando os judeus para longe de Deus, mas pregando a própria verdade 

do Antigo Testamento como cumprida em Jesus. Ele era a pedra que foi 

rejeitada por eles, os construtores ou líderes espirituais da nação. Embora 

eles rejeitaram Jesus, Deus o fez a pedra muito canto através de Sua 

ressurreição e exaltação. Mais uma vez, Pedro coloca em oposição a Deus, eles 

rejeitaram a Jesus, mas Deus deu-lhe o lugar de preeminência. Ele é a pedra 

angular do templo espiritual de Deus, a igreja (Ef. 2: 19-22). Eles foram os 

únicos que levam as pessoas para longe de Deus. 

No versículo 12 Pedro dá o que equivale a um convite direto para o Sinédrio a 

arrepender-se e abraçar Jesus Cristo para ser salvo. Ele já havia declarado que 

a cura do homem coxo tinha sido feito em nome de Jesus. Agora, ele vai mais 

longe e proclama que não há salvação em nenhum outro; pois não há outro 

nome debaixo do céu, que tenha sido dado entre os homens, pelo qual 
devamos ser salvos.Salvo é uma forma de o mesmo verbo ( Sozo ) usado no 

versículo 9 para descrever a cura do homem coxo. Não só foi Jesus a fonte da 

cura física, mas também é a única fonte de cura espiritual. Deliverance dos 

efeitos devastadores do pecado vem somente através de Jesus Cristo. Pedro não 

inventaram essa verdade; ele está apenas ecoando seu Mestre. Em João 14: 6 

Jesus declarou: "Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai, 

senão por mim." Esta mesma exclusividade é reivindicada por nosso Senhor em 

João 10: 7-8, quando disse: "Em verdade, em verdade vos digo que eu sou a 

porta das ovelhas Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores.". 

O exclusivismo do cristianismo vai na contramão da nossa sociedade 

religiosamente pluralista. A capela construída no Pólo Norte em Fevereiro de 

1959 pelos homens da Operação Deep Freeze 4 tipifica a atitude predominante 

hoje em direção a crença religiosa. A estrutura continha um altar, sobre o qual 

estava pendurado um retrato de Jesus, um crucifixo, uma estrela de Davi, e uma 

folha de lótus (representando o Buda). Na parede da capela havia uma inscrição 

que dizia: "Agora pode-se dizer que a Terra gira em torno do ponto de fé." 

Cristãos pregam um Cristo exclusivo em uma idade inclusiva. Por causa disso, 

muitas vezes somos acusados de ser tacanho, mesmo intolerante. Muitos 



caminhos, diz-se, levar ao topo da montanha da iluminação religiosa. Como se 

atreve insistimos que o nosso é o único? Na realidade, porém, existem apenas 

dois caminhos religiosos: o amplo caminho da salvação pelas obras que conduz 

à perdição, e o caminho estreito da fé no único Salvador conduz à vida eterna 

(Mt 7: 13-14.). As pessoas religiosas estão em um ou o outro. Infelizmente, o 

Sinédrio e todos os que os seguiram foram na ampla estrada para o inferno. 

Apelo apaixonado de Pedro não conseguiu amolecer os corações endurecidos 

do Sinédrio. No entanto, não foi sem algum efeito. Eles não podia deixar de 

ficar impressionado com a confiança de Pedro e João. Eles ficaram 

maravilhados que sem educação (nas escolas rabínicas) homens e não 

treinados (e não teólogos profissionais; leigos) poderia argumentar de forma 

eficaz a partir das Escrituras. Que dois pescadores da Galiléia poderosamente e 

com sucesso argumentou o seu caso perante o supremo tribunal judaico elite foi 

chocante, de modo que eles se admiravam. A explicação lentamente dei conta 

do Sinédrio, como eles começaram a reconhecê-los como tendo estado com 

Jesus. Sem dúvida, ele voltou às suas memórias que os dois apóstolos tinham 

estado com Jesus no templo e no seu julgamento (João 18: 15-18). 

O que provocou o reconhecimento do Sinédrio era a percepção de que os 

apóstolos estavam fazendo o que Jesus fez. Como os apóstolos, Jesus teve com 

ousadia e sem medo confrontou os líderes judeus com a Sua autoridade e de 

verdade (cf. Mt 7: 28-29.). Ele, também, não teve nenhum treinamento formal 

de rabínica (cf. Jo 7: 15-16). No entanto, em sua certeza de manipulação do 

Testamento Escrituras Ele Old não tinha igual (cf. João 7:46). Jesus tinha 

realizado muitos milagres durante Seu ministério terreno. Pedro e João foram a 

julgamento, em grande parte por causa de um milagre que tinha realizado. 

A tentativa do Sinédrio para suprimir o ensinamento dos apóstolos lhes tinha 

dado uma oportunidade inestimável. Eles corajosamente agarrou-a e proclamou 

o evangelho até os mais altos funcionários da nação. Isso é como lidar com a 

perseguição-face-a com a proclamação mais ousada da verdade. 

Ser obediente a Deus a todo custo 

E vendo o homem que tinha sido curado de pé com eles, eles não 

tinham nada a dizer em resposta. Mas, quando eles tinham ordens 

para sair fora do Conselho, começaram a conferir um com o 

outro, dizendo: "O que vamos fazer com esses homens? Pois o fato 

de que um milagre digno de nota aconteceu através deles é 

evidente para todos os que viver em Jerusalém, e não podemos 

negá-lo. Mas, para que ele não pode se espalhar ainda mais entre 

o povo, vamos avisá-los a falar não mais para qualquer homem 

neste nome. " E, quando os havia convocado, eles lhes que 

absolutamente não falassem nem ensinassem em tudo, em nome 

de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, disse-lhes: "Se é justo, 

diante de Deus, para dar atenção a vós do que a Deus, você é o 



juiz, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e 

ouvido." E, quando os havia ameaçado ainda, os soltaram 

(encontrar nenhuma base sobre a qual eles podem puni-los) por 

conta das pessoas, porque foram todos glorificando a Deus pelo 

que acontecera; para o homem tinha mais de quarenta anos de 

idade, a quem esse milagre de cura havia sido realizada. (4: 14-

22) 

A ousadia inesperada de Pedro e João, e a presença do homem curado de pé 

com eles, colocar o Sinédrio em uma posição impossível. Vendo o homem que 

tinha sido curado de pé, com os apóstolos, eles(por enquanto) não tinha nada 

a dizer em responder. defesa convincente de Pedro de que ele era, de fato, 

levando as pessoas a Deus, não longe dele, era irrespondível. A promessa de 

Jesus aos seus apóstolos para dar-lhes "a palavra e sabedoria que nenhum dos 

seus adversários será capaz de resistir ou refutar" (Lucas 21:15) tinha sido 

cumprida. 

Após ter encomendado a Pedro e João para sair fora do Conselho, os 

membros do Sinédrio começou a conferir um com o outro. Pedro tinha se 

transformado completamente a mesa sobre eles, e agora tribunal foi rebaixada, 

enquanto eles considerou o que fazer com estes homens. O questão não foi 

fácil de responder. Pedro e João tinha quebrado nenhuma lei e tinha habilmente 

defendeu-se das Escrituras do Antigo Testamento. Além disso, para puni-los 

seria arriscado, tendo em vista o fato de que um milagre 

notável tinha acontecido com eles e era evidente para todos os que vivem em 

Jerusalém. A realidade do poder do Senhor ressuscitado tinha se espalhado por 

toda a cidade. Mesmo que não poderia negar. Infelizmente, porém eles não 

podiam negar, nem foram eles dispostos a aceitá-la. Eles eram uma ilustração 

viva de palavras de nosso Senhor em João 3:19 que "a luz veio ao mundo, e os 

homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram 

más." Tal é a cegueira do pecado;soubessem a verdade, mas recusou-se a aceitá-

la, assim como eles haviam rejeitado a verdade da ressurreição (Mat. 28: 11-

15). 

O Sinédrio estava revivendo o seu pior pesadelo. Eles haviam executado Jesus 

para afirmando ser o Messias. Sem temer que, Seus seguidores estavam indo 

em todos os lugares repetindo essas reivindicações. Pior, eles estavam 

proclamando com a prova irrefutável de que Ele tinha ressuscitado dos 

mortos. E eles tinham realizado um milagre digno de nota para autenticar sua 

pretensão de representar a Deus. O Sinédrio sentiu-se compelido a tomar 

medidas a fim de que este ensino não pode se espalhar ainda mais entre o 

povo. Eles tiveram que parar a verdade incriminatórias que eles haviam 

executado o seu Messias. Assim, eles decidiram tentar intimidar os apóstolos 

em silêncio, advertindo-os a falar não mais para qualquer homem neste 

nome. 



Por causa dessa decisão, eles convocou Pedro e João de volta para a sala de 

audiências e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem 

ensinassem em tudo, em nome de Jesus. Ironicamente, os primeiros cristãos 

tinham de ser ordenado para ficar quieto, enquanto muitos mais modernos tem 

que ser ordenado que dissesse. Esta foi uma importante encruzilhada na história 

da igreja. Tivessem os apóstolos concordou com a demanda do Sinédrio, toda 

a história da igreja posterior teria sido radicalmente diferente. Tudo dependia 

de sua vontade de obedecer a Deus a todo o custo-até mesmo suas vidas. 

Pedro e João não vacilou, mas imediatamente respondeu que eles se recusam 

a obedecer à ordem do Sinédrio. Eles apelaram para um tribunal superior, 

pedindo a questão de saber se é justo, diante de Deus a dar ouvidos aos 

homens do que a Deus perante o tribunal supremo de Israel (cf. Atos 

5:29). Qual o tribunal é maior? Por meio de tal recurso para o juiz divino os 

apóstolos empalado o Sinédrio nos chifres de um dilema. Eles certamente não 

queria que Pedro e João para continuar a falar, ainda que dificilmente poderia 

dizer-lhes a obedecer homens em vez de Deus. Pedro novamente indiciado-los 

por serem os inimigos do Deus que professavam a representar. 

É um princípio claramente bíblica que os crentes devem obedecer a seu 

governo. O próprio Pedro ensinou essa obediência em 1 Pedro 2: (. Cf. Rm 13: 

1-7) 13-17. A reação de Pedro e João, no entanto, marca os limites do que a 

obediência. Eles se feliz em obedecer, se pudessem fazê-lo sem desobedecer ao 

seu Senhor soberano. Mas quando os comandos conflito de Deus com os do 

governo, o governo deve ser desobedecida. As ações das parteiras hebréias (Ex. 

1: 15-17) e Daniel (Dan. 6: 4-10) ilustrar ainda mais essa obrigação. 

Embora Pedro e João se recusou a obedecer o Sinédrio, que, no entanto, tratou-

os com respeito. Eles não discutiu com eles, nem a pretensão de submeter-se e, 

em seguida, ir e desobedecer. Em vez disso, eles cuidadosamente e 

respeitosamente explicou que não poderia deixar de falar. Assim como Paulo, 

que exclamou: "Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho" (1 Cor. 09:16), 

eles foram obrigados a falar. 

O conteúdo de sua mensagem, o que tinham visto e ouvido, salienta que eles 

foram testemunhas oculares da vida, a morte de Jesus, e, especialmente, a sua 

ressurreição (cf. 1 João 1: 1, 3). Uma maneira óbvia para o Sinédrio para 

escapar de seu dilema teria sido a negar que Jesus ressuscitou dos mortos. Que 

eles nunca tentou fazer isso fornece uma poderosa evidência para a ressurreição 

de Jesus.Comentários FF Bruce, 

É particularmente notável que nem neste nem em qualquer ocasião posterior 

(até onde nossa informação vai) que o Sinédrio tomar qualquer ação séria para 

refutar a afirmação-central ressurreição de Jesus dos apóstolos. Se tivesse 

parecia possível refutá-los neste ponto, como facilmente se o Sinédrio 



aproveitaram a oportunidade! Se tivessem conseguido, como rapidamente e 

completamente novo movimento teria entrado em colapso! ( O Livro dos 

Atos [Grand Rapids: Eerdmans, 1971], 102) 

O Sinédrio foi encurralado; que tinha acabado de opções. Após 

ter ameaçado os apóstolos ainda que deixá-los ir, uma vez que não podiam 

achar legítimo base sobre a qual os castigar. Não era um compromisso com a 

justiça que lhes causou a libertar os apóstolos tanto como prática política. Eles 

temiam a reação das pessoas, todos os quais foram glorificando a Deus pelo 

que acontecera; para o homem tinha mais de quarenta anos de idade, a 
quem esse milagre de cura havia sido realizada. Ele tinha o defeito de 

nascimento de todos os quarenta desses anos, e todo mundo sabia que ele, 

porque ele sentou-se ao local do templo diariamente (Atos 3: 2 ). A cura era 

inegável e poderoso. Reivindicaçãoers modernos de poder de cura apostólica 

deixar defeitos congênitos incapacitantes sozinho. 

No meio da perseguição, Pedro e João permaneceu obediente a Deus. Como 

eles, não há subornos ou ameaças deve levar-nos a ser infiel ao nosso 

Senhor. Mais tarde, em sua primeira carta, Pedro escreveu a partir da 

experiência, bem como inspiração, 

E quem está lá para prejudicá-lo se você provar zeloso para o que é bom? Mas 

mesmo se você deve sofrer por causa da justiça, você é abençoado. E não 

temem sua intimidação, e não ser incomodado, mas santificai a Cristo, como 

Senhor, em vosso coração, estando sempre pronto para fazer uma defesa a todo 

aquele que vos pedir a dar conta da esperança que há em vós. (1 Pedro 3: 13-

15) 

Estar comprometido com Comunhão 

E quando eles tinham sido libertados, eles foram para os seus 

companheiros, e contaram tudo o que os príncipes dos sacerdotes 
e os anciãos haviam dito a eles. (04:23) 

Vale ressaltar que a primeira coisa que Pedro e João fez depois de ter 

sido lançado era ir para os seus próprios companheiros. Esse grupo não deve 

se limitar aos outros apóstolos, nem se expandiu para incluir toda a igreja (já 

que não havia um edifício onde todos os 5.000 homens , além de mulheres e 

crianças, poderia ter recolhido). Pode ter sido parte ou a totalidade do grupo 

original que se reuniu na sala superior (cf. 1: 13-15). Eles contaram tudo o que 

os príncipes dos sacerdotes e os anciãos haviam dito a eles e, sem dúvida 

recebeu conforto e encorajamento dos outros. Um dos principais benefícios da 

perseguição é que resulta em uma maior solidariedade. Crentes perseguidos 

naturalmente reunir para o apoio mútuo. Atos 4: 32-35 descreve a unidade que 

resultou deste surto inicial de oposição. Talvez uma das razões para a desunião 

na Igreja de hoje é a falta de pressão externa. E a falsa unidade que está sendo 



tentada por meio do compromisso e indiferença para com a verdadeira doutrina 

só agrava o problema movendo a igreja nunca mais longe da verdadeira unidade 

que vem de fora do confronto com a verdade. Se confrontado o sistema mundial 

de forma mais agressiva, a oposição resultante seria conduzir-nos mais 

próximos e enriquecer a nossa dependência mútua. Essa unidade real marcou 

os primeiros crentes. 

Seja grato 

E, ouvindo eles isto, levantaram a voz a Deus com um acordo e 

disse: "Ó Senhor, és tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o 

que neles há, que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, 

teu servo, disseste: 'Por que se enfureceram os gentios, e os povos 

inventar coisas fúteis? Os reis da terra tomaram sua posição, e os 

príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu Cristo . 

' Pois, na verdade, nesta cidade, reuniram-se contra o teu santo 

servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os 

gentios e os povos de Israel, para fazer o que tua mão eo teu 
propósito predestinado a ocorrer. " (4: 24-28) 

Pedro e João não retornou em um estado de medo e tristeza, mas de alegria. Eles 

haviam pregado ao Sinédrio e tinha sido concedido o privilégio de sofrimento 

para o seu Senhor (cf. Atos 5:41). Quando o resto ouviu seu relatório, eles 

levantaram suas vozes a Deus com um acordo e disse: "Ó Senhor, és tu que 
fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há." despotes ( Senhor ) é um 

título incomum para Deus no Novo Testamento, aparecendo apenas cinco 

outras vezes (Lucas 2:29; 2 Tm 2:21; 2 Pedro 2: 1.; Jude 4; Rev. 6:10). É a 

palavra de que o nosso Inglês palavra deriva "déspota", e denota um mestre 

absoluto. Confrontado com a oposição, eles levaram conforto na soberania de 

Deus. Todo o seu sofrimento foi em Sua vontade. Sendo o Criador de tudo, Ele 

está no controle completo de todos os eventos. A confiança no governo absoluto 

e poder de Deus foi suficiente para sustentá-los. 

Estes dados resultam ainda mais o conforto do conhecimento de que tal 

oposição tinha sido previsto no Antigo Testamento. O Espírito 

Santo, falando pela boca de ... Davi no Salmo 2: 1-2, falou sobre a oposição 

Cristo (e, por implicação Seus seguidores) enfrentaria: Por que se 

enfureceram os gentios, e os povos inventar coisas fúteis? Os reis da terra 

tomaram sua posição, e os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra 
o seu Cristo. Eles haviam testemunhado o cumprimento inicial de que a 

profecia na cidade de Jerusalém. O cumprimento final é apresentado em 

Apocalipse 17: 9-14 e prepara o palco para Sua segunda vinda revelado em 

Apocalipse 19: 11-21. Os que se opõem aos propósitos de Deus 

tinha sublevaram contra de Deus santo servo Jesus, a quem Deus havia 

ungido como Seu servo. Eles incluíram Herodes e Pôncio Pilatos, com os 

gentios e os povos de Israel. Tudo o que eles tinham feito, no entanto, foi para 

fazer o que de Deus mão e ... fim predestinado a ocorrer.Predestinado é 



de proorizo (Rm 8: 29-30; 1 Cor 2:... 7; Ef 1: 5, 11) e significa "para determinar 

de antemão." Lembra-nos que Deus é o historiador supremo que escreveu toda 

a história antes que ele nunca começou. Tendo feito o seu pior, eles apenas 

conseguiu cumprir o plano eterno de Deus (cf. Atos 2:23). Como o salmista 

expressou, "A ira do homem Te louvarão" (Sl. 76:10). 

Seja Desejoso de maior ousadia 

"E agora, Senhor, tomar nota de suas ameaças, e concede que os 

teus servos pode falar a tua palavra com toda a confiança, 

enquanto Adorares estender a tua mão para curar, e sinais e 

maravilhas acontecem por meio do nome do teu santo servo Jesus 

. " E, tendo eles orado, o lugar onde eles estavam reunidos foi 

abalada, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a 
falar a palavra de Deus com ousadia. (4: 29-31) 

Até que ponto os reunidos eram de ser intimidado pelas ameaças do Sinédrio é 

visto na conclusão de sua oração. Depois de pedir a Deus para tomar nota 

de essas ameaças para registrar sua culpa e para proteger os pregadores 

ameaçadas, o seu louvor transforma de Pedido em que solicitam que Deus 

permitir Seus servos para falar a Sua palavra com toda a confiança. Sua 

descrição de si mesmos comovínculo -servants remete para o uso 

de despotes no versículo 24 para descrever Deus. Eles não pediram proteção ou 

um lugar para se esconder, mas para ainda mais coragem de proclamar 

corajosamente verdade a mesma coisa de Deus, eles tinham recebido ordens 

para não fazer. Pediram também que Deus continuaria a curar e realizar sinais 

e prodígios pelo nome de Seu santo servo Jesus para confirmar Seu 

evangelho. 

A resposta de Deus não demorou a chegar. Quando eles orado, tremeu o lugar 

onde estavam reunidos (talvez o cenáculo, Atos 1:13) foi abalada, e todos 

foram cheios do Espírito Santo (pela terceira vez), e começaram a falar a 

palavra de Deus com ousadia. Como no dia de Pentecostes, houve uma 

manifestação física da presença do Espírito, a tremer. Deus concedeu-lhes a 

plenitude do Espírito para aousadia que eles desejavam. Como em Atos 4: 8, o 

enchimento do Espírito não envolve falar em línguas estrangeiras, mas falando 

em sua própria língua, o evangelho com poder. Após a primeira vinda do 

Espírito no dia de Pentecostes, quando o resto dos crentes também foram 

preenchidos, o milagre das línguas desapareceram eo recheio é para poder em 

falar a verdade de Deus. Por isso, é em Atos 13: 9 com Paulo. Deve-se notar 

que o milagre das línguas aparecerá novamente no caso da entrada na igreja dos 

samaritanos (Atos 8: 17-18), os gentios (Atos 10: 44-46), e os discípulos de 

João Batista (Atos 19: 6). 

A igreja tinha enfrentado com sucesso o seu julgamento inicial de oposição. Em 

vez de sucumbir à tentação de comprometer o evangelho, tornou-se ainda mais 



ousada. A perseguição também serviu para chamar a congregação mais juntos 

e ao seu Senhor. Em que viria a ser um tema recorrente na história da igreja, a 

oposição só fez a igreja crescer mais forte. Como ele tinha com José (Gen. 

50:20), Deus tomou as más intenções dos homens e os usou para seus próprios 

fins. 

 

12. O Pecados dos Santos (Atos 4: 32-5: 

11) 

E a congregação dos fiéis era um só coração e alma; e não um 

deles dizia que coisa alguma que lhe pertença era o seu 

próprio; mas todas as coisas eram propriedade comum a 

eles.Com grande poder os apóstolos estavam dando testemunho 

da ressurreição do Senhor Jesus, e graça abundante em todos eles 

havia. Pois não havia uma pessoa necessitada entre eles, para 

todos os que eram proprietários de terras ou casas vendiam-los e 

trazer o produto das vendas, e os põem aos pés dos apóstolos; e 

eles seriam distribuídos a cada um, como a necessidade de 

cada. E José, um levita de Cipriano nascimento, que também foi 

chamado Barnabé pelos apóstolos (que traduzido significa, Filho 

da consolação), e que possuíam um pedaço de terra, vendeu-a e 

trouxe o preço eo depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo 

homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma 

propriedade, e reteve parte do preço para si mesmo, com pleno 

conhecimento de sua esposa, e trazendo uma parte dele, ele 

depositou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse: "Ananias, por 

que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito 

Santo, e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o 

possuías, se não teu? E depois que foi vendido, foi não sob o seu 

controle? Por que é que formaste este desígnio em teu coração? 

Você não mentiu aos homens, mas a Deus. " E quando ouviu estas 

palavras, Ananias caiu e deu seu último suspiro; E um grande 

temor veio sobre todos os que ouviram falar dele. E os jovens, 

levantou-se e cobriu-se, e depois transportando-o para fora, o 

sepultaram. Agora há decorrido um intervalo de cerca de três 

horas, e sua esposa entrou, sem saber o que tinha acontecido. E 

Pedro respondeu-lhe: "Diga-me se você vendeu o terreno para tal 

e tal preço?" E ela disse: "Sim, isso foi o preço." Então Pedro 

disse-lhe: "Por que é que você tenha concordado em conjunto 

para colocar o Espírito do Senhor à prova? Eis que os pés dos que 

sepultaram o teu marido estão na porta, e eles a levarão a ti bem 

. " E ela caiu imediatamente a seus pés, e deu seu último suspiro; e 

os moços, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-

na ao lado do marido. E um grande temor em toda a igreja, e em 
todos os que ouviram estas coisas. (4: 32-5: 11) 



A Bíblia é brutalmente honesto em sua gravação da história da redenção. Ele 

registra os defeitos e falhas do povo de Deus, bem como seus pontos 

fortes. Desafio justo Moisés de Faraó aparece, mas o mesmo acontece com seu 

desafio injusto de Deus que lhe foram impedidos de entrar na Terra 

Prometida. Gloriosas vitórias de Davi graça as páginas das Escrituras. Mas, 

junto com eles, a Bíblia fala de sua covardia abjeta diante do rei filisteu de 

Gate. Os Salmos revelam Davi o santo; em 2 Samuel 12 o profeta Natã 

confronta Davi, o adúltero e assassino. Provérbios registra as alturas da 

sabedoria de Salomão;Eclesiastes as profundezas de sua loucura. O registro 

inspirado nunca escamoteia a verdade, embora possa ser doloroso e feio. 

Até agora, em Atos, o retrato da igreja de Lucas tem sido totalmente 

positivo. Desde seu nascimento dramático no Dia de Pentecostes, a sua alegria, 

comunhão dinâmica e crescimento explosivo, o escritor fiel tem retratado a 

igreja em toda a sua beleza intocada, frescor e vitalidade. Mesmo tentativa de 

Satanás para frustrar a igreja através da pressão externa aplicada a seus líderes 

foi um fracasso. 

Esse quadro não está completo, no entanto. Nenhuma igreja é perfeita, uma vez 

que todos são feitos de pecadores, e da igreja primitiva não foi excepção. Esta 

seção de Atos narra um marco negativo na história da Igreja: a instância 

registrado pela primeira vez do pecado. De todas as estreias em Atos, este é 

certamente o mais triste. 

O propósito de Satanás é se opor à obra de Deus. Ao fazer isso ele está fazendo 

jus ao seu nome, que significa "adversário". Onde Deus está no trabalho, ele 

estará ativo. Seu ataque inicial sobre a igreja, a perseguição dos apóstolos pelo 

Sinédrio, saiu pela culatra. Não só não conseguem silenciar os apóstolos, mas 

também Atos 4: 4 registros que "muitos dos que tinham ouvido a mensagem 

creram, e se o número dos homens a quase cinco mil." Além disso, ele deu a 

Pedro e João, a oportunidade de pregar o evangelho ao Sinédrio. Confrontado 

com essa derrota, Satanás mudou de tática. Percebendo que a pressão externa 

só tende a atiçar as chamas, ele decidiu entrar na base do fogo. Para fazê-lo, ele 

se infiltrou na igreja para atacá-lo com a corrupção a partir de dentro. Através 

dos séculos, essa tática tem provado ser muito mais eficaz do que a perseguição 

externa. 

Os pecados dos santos eram uma maior carga de Paulo do que toda a oposição 

que enfrentava dos incrédulos. Em 2 Coríntios 11: 23-27, ele cataloga uma lista 

de horror das perseguições físicas que ele tinha sofrido: 

Eles são servos de Cristo? (Falo como se insano) eu ainda mais; em muito mais 

trabalho, muito mais em prisões; em açoites, sem número, muitas vezes em 

perigo de morte. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Três 

vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, 



uma noite e um dia passei no abismo. Eu estive em deslocações frequentes, em 

perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos meus compatriotas, perigos 

dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre 

falsos irmãos; Estive em trabalho de parto e fadigas, muitas noites sem dormir, 

em fome e sede, muitas vezes sem comida, frio e nudez. 

Tudo o que empalideceu na insignificância, no entanto, à luz da sua carga para as igrejas: 

"Para além de tais coisas externas, há a pressão diária em cima de mim de preocupação para 

todas as igrejas Quem é fraco sem o meu ser fraco Quem é levado.? pecado sem a minha 

intensa preocupação? " (2 Cor. 11: 28-29). 

Paulo expressou que "intensa preocupação" quando ele pediu para os romanos 

manter seus olhos sobre aqueles que causam dissensões e obstáculos contra a 

doutrina que aprendestes, e afastai-vos deles. Pois os tais são escravos, não de 

nosso Senhor Jesus Cristo, mas de seus próprios apetites; e com palavras suaves 

e lisonjas enganam os corações dos incautos. (Rom. 16: 17-18) 

Ele lamentou que os Gálatas estavam "passando tão depressa daquele que chamou [eles] pela 

graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro", e advertiu-os de "alguns que vos 

perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo "(Gal. 1: 6-7). Aos Filipenses, ele 

escreveu: "Se, portanto, há alguma exortação em Cristo, se houver alguma consolação de 

amor, se há alguma comunhão do Espírito, se houver afeição e compaixão, completem a 

minha alegria por ser da mesma opinião, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, com 

a intenção de um propósito "(Fil. 2: 1-2). 

O maior fardo qualquer pastor carrega, a coisa que entristece o coração o mais, 

é o pecado de seu povo. Pedro foi o primeiro a ter de lidar com esse problema, 

um a cada pastor sucedendo tem enfrentado.Atos 5: 1-11 registra como ele lidou 

com isso. Antes de mostrar-nos a feiúra da impureza da igreja, no entanto, 

Lucas oferece um cenário com um último olhar para a pureza da igreja em 4: 

32-37. Este fundo faz com que o pecado aparecem o mais vivas, mostrando que 

uma igreja na sua mais pura nobre e é apenas um ato de distância da tragédia 

espiritual. A passagem cai, assim, em duas seções: a partilha dos santos e os 

pecados dos santos. 

O compartilhamento dos Santos 

E a congregação dos fiéis era um só coração e alma; e não um 

deles dizia que coisa alguma que lhe pertença era o seu 

próprio; mas todas as coisas eram propriedade comum a 

eles.Com grande poder os apóstolos estavam dando testemunho 

da ressurreição do Senhor Jesus, e graça abundante em todos eles 

havia. Pois não havia uma pessoa necessitada entre eles, para 

todos os que eram proprietários de terras ou casas vendiam-los e 

trazer o produto das vendas, e os põem aos pés dos apóstolos; e 

eles seriam distribuídos a cada um, como a necessidade de 

cada. E José, um levita de Cipriano nascimento, que também foi 



chamado Barnabé pelos apóstolos (que traduzido significa, Filho 

da consolação), e que possuíam um pedaço de terra, vendeu-a e 
trouxe o preço eo depositou aos pés dos apóstolos. (4: 32-37) 

Esta passagem concisa forma o pano de fundo positivo contra o qual o retrato 

negativo do pecado na igreja é retratado. A partir dele quatro características 

emergem que ilustram a riqueza da comunhão e partilha com experiência na 

igreja primitiva. 

Participação Espiritual 

E a congregação dos fiéis era um só coração e alma; (4: 32a) 

A congregação daqueles que acreditavam tinha crescido tão rapidamente que 

eles já não eram contados. Esse crescimento surpreendente foi o resultado 

direto da ação registrada no versículo 31, quando aqueles que foram "cheios do 

Espírito Santo ... começou a falar a palavra de Deus com ousadia." A unidade 

dos crentes, que eram um só coração e alma, também era um poderoso 

testemunho. Jesus disse em João 13:35: "Nisto todos conhecerão que sois meus 

discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." Em Sua oração sacerdotal, Jesus 

orou para que "todos sejam um, como Tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que 

também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste 

"(João 17:21). A primeira comunhão foi uma resposta a essa oração em posição 

e prática. 

A base de sua vida em comum era duplo. Em primeiro lugar, eles estavam 

preocupados com ministrando uns aos outros. Assim, a intenção era que na 

reunião de cada outras necessidades que eles não tinham nenhuma preocupação 

para gratificar seus próprios desejos. Deles foi uma humildade decorrente 

vendo-se em relação a Jesus Cristo, e outros como mais importante do que a si 

mesmos (Filipenses 2: 3.). Em segundo lugar, eles se concentraram para além 

de si para alcançar o mundo perdido com a verdade do evangelho. Isso deixou-

lhes pouco tempo para se preocupar com assuntos pessoais triviais. Sua unidade 

resultou da incidência nas prioridades Jesus lhes tinha deixado: abnegAdãoente 

amar uns aos outros, e alcançar o mundo perdido. 

Strong Pregação 

Com grande poder os apóstolos estavam dando testemunho da 

ressurreição do Senhor Jesus, e graça abundante em todos eles 

havia. (04:33) 

O grande poder dos apóstolos veio do enchimento do Espírito (Atos 1: 8). Ele 

estava em seu poder que eles estavam dando testemunho da ressurreição -a 

mesma coisa do Sinédrio os tinham proibido de fazer. O imperfeito do verbo 

traduzido estavam dando mostras de que era sua prática contínua. Como Pedro 

expressou ao Sinédrio, "Nós não podemos deixar de falar do que vimos e 



ouvimos" (At 4:20).Assim como Paulo, eles se sentiram profundamente a sua 

obrigação de proclamar o evangelho (cf. Rom. 1: 14-15). 

Como observado nos capítulos 2 e 5 deste comentário, a ressurreição do 

Senhor Jesus foi o principal destaque da pregação apostólica (cf. Atos 2:24, 

32; 03:15; 05:30; 10:40; 13:30, 33, 34, 37). Embora eles sabiam que tal ênfase 

ofendeu muito as autoridades judaicas, os apóstolos nunca suprimiu a verdade 

para evitar esse delito. Tal atitude intransigente está em contraste gritante com 

a prática de hoje da igreja. Em nome da "contextualização" (um termo mais 

palatável para o mundanismo), a mensagem do evangelho é despojado de 

qualquer coisa considerada ofensiva. Mas os incrédulos devem ser ofendido no 

ponto de seu pecado, ou eles nunca virão a Cristo. Em Romanos 9:33, Paulo 

aplicou a Jesus Cristo as palavras de Isaías (cf. Is 08:14; 28:16.): "Eis que eu 

assentei em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e quem crê Nele 

não vai se decepcionar. " Pedro também cita Isaías e acrescenta que aqueles que 

tropeçam fazê-lo ", porque eles são desobedientes à palavra" (1 Pedro 2: 

8). Própria existência incrédulos 'é uma afronta a Deus; certamente devemos 

arriscar afrontando-los para que eles saibam disso. 

Por causa da poderosa pregação dos apóstolos, abundante graça estava sobre 

todos eles. Graça (favor) pode ser compreendido de duas maneiras. Em 

primeiro lugar, como em 2:47, pode referir-se a aprovação do povo. Embora os 

líderes opuseram às mesmas, as pessoas comuns ainda não tinha se virou contra 

eles. Pelo contrário, eles ficaram impressionados com amor e unidade dos 

crentes. Segundo, e mais importante, a igreja primitiva tinha o favor de Deus. A 

comunhão caracterizada por amar unidade e zelo evangelístico recebe as 

bênçãos de Deus. 

Compartilhando Praticamente 

e não um deles dizia que coisa alguma que lhe pertença era o seu 

próprio; mas todas as coisas eram propriedade comum a eles ... 

Pois não havia uma pessoa necessitada entre eles, para todos os 

que eram proprietários de terras ou casas vendiam-los e trazer o 

produto das vendas, e os põem aos pés dos apóstolos; e eles 

seriam distribuídos a cada um, como a necessidade de cada. (4: 

32b, 34-35) 

A unidade amorosa, altruísta da igreja primitiva encontrou uma expressão 

prática na partilha de bens materiais. Nenhum deles alegou que qualquer 

coisa que pertença a ele era o seu próprio; mas todas as coisas eram 
propriedade comum a eles. A frase nenhum deles mostra que essa atitude era 

característica de todos, inclusive. Todos eles entenderam que tudo o que tinha 

pertencido a Deus, e eles tomaram isso em confiança para ele. Uma vez que 

todos pertenciam a Deus, quando alguém tinha uma necessidade, eles foram 

obrigados a utilizar os recursos divinos para atender a essa necessidade. Um 



teste muito prático do amor de um cristão é o quanto ele ou ela está disposto a 

sacrificar financeiramente. Tiago pergunta: "Se um irmão ou uma irmã 

estiverem nus e precisa de alimento de cada dia, e um de vós lhes disser: Ide 

em paz, ser aquecido e ser preenchido", e ainda não dar-lhes o que é necessário 

para o seu corpo, que serve isso? " (Tiago 2: 15-16). O apóstolo João expressou 

ainda mais sem rodeios: "Mas quem tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão 

necessitado, lhe fechar o seu coração contra ele, como é que o amor de Deus 

permanecer nele?" (1 João 3:17). 

Segunda aos Coríntios 8 demonstra o espírito de sacrifício dos pobres fiéis na 

Macedônia: 

Agora, irmãos, queremos dar a conhecer a você a graça de Deus que foi dada 

às igrejas da Macedônia, que, em uma grande provação de aflição sua 

abundância de alegria e de sua pobreza profunda transbordou na riqueza da sua 

generosidade. Porque lhes dou testemunho de que de acordo com a sua 

capacidade, e além de sua capacidade, deram por vontade própria, pedindo-nos 

com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos, e isso, não 

como nós esperávamos, mas que primeiro deu -se ao Senhor e para nós, pela 

vontade de Deus. (Vv. 1-5) 

O resultado dessa demonstração prática do amor em Jerusalém era que não 

havia uma pessoa necessitada entre eles. Como observado na discussão de 

Atos 2: 44-46, no capítulo 7, milhares de peregrinos se reuniram em Jerusalém 

no dia de Pentecostes. Sem dúvida, muitos na igreja primitiva veio das fileiras 

daqueles peregrinos. Eles compreensivelmente decidiu permanecer em 

Jerusalém sob o ensinamento dos apóstolos, em vez de voltar para casa. Além 

disso, alguns crentes que viviam em Jerusalém, sem dúvida, perderam seus 

empregos por causa da sua fé. Que a igreja se reunia todas essas necessidades 

mostrou a profundidade do amor dos crentes para o outro. Esses cuidados e 

partilha era um poderoso testemunho de sua comunidade. 

Mais especificamente, Lucas relata que, para satisfazer as necessidades dos 

outros, todos os que eram proprietários de terras ou casas vendiam-los e 

trazer o produto das vendas, e os põem aos pés dos apóstolos. venda de casas 

e terrenos foi muito mais do que sacrificial compartilhar parte de sua 

renda. Significava bens de capital liquidando que poderiam ser insubstituível, 

reduzindo assim a sua segurança pessoal. Alguns têm visto nesta passagem uma 

forma primitiva de comunismo ou de estar comum. Como observado na 

discussão de Atos 2: 44-46, no capítulo 7, no entanto, que não é verdade. Como 

em 2:45, o pretérito imperfeito dos verbos indica ação contínua. Eles não 

fizeram a qualquer piscina ponto todas as suas posses. Além disso, é claro em 

Atos 0:12 que os crentes individuais ainda casas de propriedade. Além disso, 

as palavras de Pedro para Ananias em 5: 4 mostram que tal venda de bens era 

estritamente voluntária. A destacar de Barnabé também implica que a venda foi 



voluntária. Se fosse obrigatório não teria havido nadO elogiotário sobre suas 

ações. Finalmente, Atos não registra que qualquer outra igreja seguiu este 

padrão de venda de imóveis. 

Os recursos seriam distribuídos a cada um, como a necessidade de 

cada. Isso foi feito pelos apóstolos, que (pelo menos temporariamente, cf. 6: 1 

e segs.) se encarregaram de distribuir fundos para os pobres. O verbo imperfeito 

denota a natureza contínua da distribuição. Era uma forma contínua de vida para 

aqueles com propriedade periodicamente para vendê-lo como necessário por 

conta de outrem. 

Esta passagem ilustra um padrão importante respeito a dar na igreja local. As 

doações devem ser colocados no controle dos mestres espirituais, que são, 

então, responsável diante de Deus para a sua utilização. Muitas vezes, as 

pessoas querem dar apenas se pode especificar a forma como o dinheiro é para 

ser usado. Esse tipo de doação de auto-serviço não consegue entender a 

autoridade espiritual delegada de líderes ordenados por Deus e pode, muitas 

vezes meramente buscar o aplauso dos homens. Dar é ser tão altruísta que Jesus 

disse em Mateus 6: ". Quando deres esmola, não deixe que a sua mão esquerda 

saiba o que sua mão direita está fazendo" 3-4, Em seguida, acrescentou: "O seu 

Pai, que vê em secreto, te recompensará." 

Uma pessoa da amostra 

E José, um levita de Cipriano nascimento, que também foi 

chamado Barnabé pelos apóstolos (que traduzido significa, Filho 

da consolação), e que possuíam um pedaço de terra, vendeu-a e 
trouxe o preço eo depositou aos pés dos apóstolos. (4: 36-37) 

Lucas agora destaca um homem como um exemplo de entre aqueles que 

estavam doando propriedade. José, mais conhecido como Barnabé, torna-se 

uma figura proeminente em Atos. Ele introduziu Paulo à congregação 

Jerusalém suspeito, garantindo-lhes que sua conversão foi genuína (Atos 9: 26-

27). Em Atos 11: 22-24, ele empreendeu uma missão para ministrar aos 

convertidos gregos em Antioquia. Ele foi companheiro pessoal de Paulo 

durante os primeiros anos do ministério do grande apóstolo. Ele acompanhou-

o a Jerusalém com os contributos enviados de Antioquia para ajudar os pobres 

lá (Atos 11:30).Depois de servir ao seu lado como um dos copastors em 

Antioquia (Atos 13: 1), ele acompanhou Paulo em sua primeira viagem 

missionária (Atos 13: 2ff.). Na conclusão dessa jornada, Barnabé e Paulo 

representou a igreja de Antioquia, no concílio de Jerusalém fundamental (Atos 

15). Infelizmente, a sua estreita associação com Paulo terminou com a disputa 

sobre a tomar João Marcos na segunda viagem missionária (Atos 15: 36-41). 

Porque esta é a primeira vez Barnabé aparece em Atos, Lucas fornece algumas 

informações básicas sobre ele. Ele era um levita, um membro da tribo 



sacerdotal. Nem todos os que estão ligados com o templo eram inimigos de 

Jesus e dos apóstolos. Como Paulo, ele não era um nativo da terra de Israel, mas 

foi de nascimento Cipriano. O fato de que ele era da ilha de Chipre pode 

indicar por que a primeira viagem missionária de Paulo começou com aquela 

ilha. Ele recebeu o nome de Barnabé pelos apóstolos, que se traduziu, Lucas 

observa, significa Filho da Consolação. Ele estava relacionada com Marcos 

(Col. 4,10), e casa de sua irmã era o ponto de encontro da igreja de Jerusalém 

(Atos 12: 12). Apesar de sua briga com Paulo, ele certamente fez jus ao seu 

nome. Lucas o descreve em Atos 11:24 como "um homem de bem e cheio do 

Espírito Santo e de fé." 

Como era possível que um levita ter possuído um pedaço de terra não é 

declarado. O Antigo Testamento proibidos os levitas de possuir propriedade 

(Nm 18:20, 24; Dt. 10: 9.), Embora eles fizeram próprias casas (Lev 25: 32-

33.). Essa proibição, aparentemente não foi cumprida nos tempos do Novo 

Testamento. Se a propriedade Barnabas vendido foi localizado na Palestina ou 

o seu Chipre nativo também não é indicado. 

Lucas não está preocupado com a forma como ele obteve a propriedade ou onde 

foi localizado. O que é importante é o coração amoroso de Barnabé, 

que vendeu a terra e trouxe o preço eo depositou aos pés dos apóstolos. Ele 

deu o fora de um amor puro, para não chamar a atenção para si mesmo, mas 

para o simples bem-aventurança de dar (cf . Atos 20:35). Ele representa muitos 

outros que também deram sacrificialmente e é um exemplo para nós seguirmos. 

Os pecados dos Santos 

Mas um certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, 

vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço para si mesmo, 

com pleno conhecimento de sua esposa, e trazendo uma parte dele, 

ele depositou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse: "Ananias, 

por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao 

Espírito Santo, e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto 

o possuías, se não teu? E depois que foi vendido, foi não sob o seu 

controle? Por que é que formaste este desígnio em teu coração? 

Você não mentiu aos homens, mas a Deus. " E quando ouviu estas 

palavras, Ananias caiu e deu seu último suspiro; E um grande 

temor veio sobre todos os que ouviram falar dele. E os jovens, 

levantou-se e cobriu-se, e depois transportando-o para fora, o 

sepultaram. Agora há decorrido um intervalo de cerca de três 

horas, e sua esposa entrou, sem saber o que tinha acontecido. E 

Pedro respondeu-lhe: "Diga-me se você vendeu o terreno para tal 

e tal preço?" E ela disse: "Sim, isso foi o preço." Então Pedro 

disse-lhe: "Por que é que você tenha concordado em conjunto 

para colocar o Espírito do Senhor à prova? Eis que os pés dos que 

sepultaram o teu marido estão na porta, e eles a levarão a ti bem 

. " E ela caiu imediatamente a seus pés, e deu seu último suspiro; e 

os moços, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-



na ao lado do marido. E um grande temor em toda a igreja, e em 

todos os que ouviram estas coisas.(5: 1-11) 

A beleza da doação sacrificial, altruísta da igreja primitiva foi marcado pelos 

pecados horríveis de engano e auto-glória. A história de Ananias e Safira é a 

Atos que a história de Achan é o livro de Josué.Ambos os incidentes 

interrompeu o progresso vitoriosa do povo de Deus. O drama se desdobra em 

quatro cenas: pretensão pecaminosa, percepção espiritual, punição rápida, e 

purga solene. 

Pretense Espiritual 

Mas um certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, 

vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço para si mesmo, 

com pleno conhecimento de sua esposa, e trazendo uma parte dele, 
ele depositou aos pés dos apóstolos. (5: 1-2) 

Mas introduz um nítido contraste entre as ações de Barnabé e os 

de Ananias e sua esposa Safira. Eles, também, vendeu uma 

propriedade. Ao contrário Barnabé, no entanto, Ananias mantidos de volta 

parte do preço para si mesmo, com pleno conhecimento de sua esposa. Eles 

viram uma oportunidade de fazer um duplo benefício: eles iriam ganhar 

prestígio espiritual e ainda ganhar algum dinheiro na lateral. Retenção de parte 

do dinheiro para uso próprio não era um pecado, como Pedro afirma claramente 

no versículo 4. Em nenhum lugar foram os crentes mandou que se desse 

tudo. Sua doação, como toda doação Novo Testamento, era voluntária (cf. 2 

Cor. 9: 7). O pecado ostensiva estava mentindo, fingindo publicamente ter dado 

todas as receitas da venda de sua propriedade. Que o pecado não era senão a 

manifestação exterior, no entanto. Quanto mais fundo, o pecado mais 

devastador foi hipocrisia baseado em um desejo de status espiritual. Eles 

desejavam a aprovação dos homens para seu ato de sacrifício e de ser pensado 

como membros os mais espiritualmente nobre. 

Nenhum pecado desenhou uma repreensão mais acentuada a partir de nosso 

Senhor do que a hipocrisia. No Sermão da Montanha Ele advertiu Seus 

discípulos: 

Beware de praticar a vossa justiça diante dos homens para serem notadas por 

eles; caso contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos 

céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como 

fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para que possam ser honrados 

pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua plena 

recompensa. Mas quando você der esmola, não deixe que a sua mão esquerda 

saiba o que sua mão direita está fazendo que a tua esmola fique em secreto; e 

teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E, quando orardes, não está a ser 

como os hipócritas; pois gostam de ficar em pé e Oração nas sinagogas e nas 



esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que 

eles já receberam sua plena recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu 

quarto interior, e quando você fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em 

secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E sempre que você 

rápido, não colocar um rosto triste como os hipócritas, pois eles negligenciam 

a sua aparência, a fim de ser jejuando. Em verdade vos digo que eles já 

receberam sua plena recompensa. Mas tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça, 

e lava o rosto, para que você não pode ser jejuando, mas a teu Pai que está em 

secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. (Mateus 6: 1-6., 16-18) 

Ele repetidamente denunciou a hipocrisia dos escribas e fariseus (Mat. 15: 7; 22:18; 23: 13-

36), e advertiu seus discípulos contra a sua influência (Lucas 12: 1). Ele também alertou que 

o inferno seria povoada por hipócritas (Mat. 24:51). 

Ninguém é tão feio aos olhos de Deus como aqueles que ostentam uma beleza 

espiritual que eles não possuem. Ananias e Safira foram nada mais do que 

santos pecando fingindo espiritualidade. Qualquer pecado contra a comunhão 

dos crentes é um pecado contra Cristo (1 Cor. 8:12). A sua oferta foi uma 

afronta a Deus e sua execução a obra de Deus para manter a igreja pura. 

Alguns têm questionado se eram ou não verdadeiros crentes. É melhor vê-los 

como cristãos genuínos por várias razões. Primeiro, eles foram incluídos no 

"congregação dos fiéis" em Atos 04:32. Em segundo lugar, eles estavam 

envolvidos com o Espírito Santo, indicando, assim, uma relação com Ele. Em 

terceiro lugar, se não cristãos eram, que lição sobre o pecado que isso dar para 

ensinar tudo o resto que eram verdadeiros crentes? Em quarto lugar, Satanás 

pode se envolver pessoalmente com os crentes (cf. Mt 16: 21-23; Ef 6,12; 1 

Pedro 5:.. 8-9). Por fim, a morte pode ser castigo divino para um crente (1 Cor 

11: 30-32; 1 João 5:16.). 

Percepção Espiritual 

Mas Pedro disse: "Ananias, por que encheu Satanás o teu 

coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte 

do preço do terreno? Enquanto o possuías, se não teu? E depois 

que foi vendido, foi não sob o seu controle? Por que é que formaste 

este desígnio em teu coração? Você não mentiu aos homens, mas 
a Deus. " (5: 3-4) 

O engano de Ananias e Safira não enganou Pedro. Guiados pelo Espírito Santo, 

ele viu através da sua hipocrisia. Ananias, sem dúvida, esperando os elogios do 

povo para o seu dom, deve ter sido atordoado com as palavras de Pedro. 

Em contraste com a doação cheia do Espírito de Barnabé, que de Ananias foi 

inspirado por Satanás. encheu Satanás o seu coração para mentir para o 

Espírito Santo, e retivesses parte do preço da terra. Como já mencionado, a 

reter parte do rendimentos não era pecado. Para mentir para o Espírito 



Santo, no entanto, foi. E a tragédia é que foi completamente 

desnecessário. Enquanto a terrapermaneceu por vender, Pedro lembra ele, é 

que ele não permaneça seu próprio país? E depois que ele foi vendido, não 

foi sob o seu controle? Ananias estava sob nenhuma obrigação de vender sua 

propriedade ou doar o valor total da venda. 

A pergunta seguinte de Pedro era uma repreensão severa para Ananias: ? Por 

que é que formaste este desígnio em teu coração Considerando que ele estava 

certamente fortemente tentado por Satanás (v. 3), a responsabilidade pelo 

pecado repousava sobre Ananias. Ele teve a liberdade de fazer o que ele queria 

com sua propriedade e escolheu ser enganoso. Seu pecado, como já observado, 

originado em sua própria hipocrisia egoísta. A Bíblia em nenhum lugar coloca 

a culpa pelo pecado de um cristão em Satanás. 

Esta passagem ensina duas verdades vitalmente importantes sobre o Espírito 

Santo. Em primeiro lugar, afirma que Ele é uma pessoa, não uma influência ou 

força impessoal, uma vez que Ele pode ser enganada. Em segundo lugar, o 

versículo 3 diz Ananias mentiu ao Espírito Santo, enquanto o versículo 4 diz 

que ele mentiu para Deus, uma clara afirmação da divindade do Espírito Santo. 

Punição Swift 

E quando ouviu estas palavras, Ananias caiu e deu seu último 

suspiro; E um grande temor veio sobre todos os que ouviram falar 

dele. E os jovens, levantou-se e cobriu-se, e depois transportando-

o para fora, o sepultaram. Agora há decorrido um intervalo de 

cerca de três horas, e sua esposa entrou, sem saber o que tinha 

acontecido. E Pedro respondeu-lhe: "Diga-me se você vendeu o 

terreno para tal e tal preço?" E ela disse: "Sim, isso foi o 

preço." Então Pedro disse-lhe: "Por que é que você tenha 

concordado em conjunto para colocar o Espírito do Senhor à 

prova? Eis que os pés dos que sepultaram o teu marido estão na 

porta, e eles a levarão a ti bem . " E ela caiu imediatamente a seus 

pés, e deu seu último suspiro; e os moços, acharam-na morta e, 
levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. (5: 5-10) 

. Deus moveu-se rapidamente para remover esse tipo de câncer espiritual do 

corpo Como ele ouviu de Pedro palavras, Ananias caiu e deu seu último 

suspiro; E um grande temor veio sobre todos os que ouviram falar dele. A 

causa final da morte de Ananias foi o julgamento de Deus. A causa física foi, 

talvez, um ataque do coração, provocada pela realização aterrorizante de sua 

culpa embaraçoso e sua exposição vergonhosa. Inglês história registra um 

incidente semelhante, quando o decano da catedral de St. Paulo morreu de terror 

depois que o rei Edward I deu-lhe um olhar irritado (FF Bruce, O Livro dos 

Atos [Grand Rapids: Eerdmans, 1971], 114). Neste caso, no entanto, foi o 

julgamento divino, e não medo de Pedro, que matou Ananias. É uma verdade 

sóbria que Deus às vezes leva a vida dos crentes pecadores. A morte é forma 



final de Deus de disciplina física para pecar crentes. Ele quer que sua igreja 

pura (cf. 2 Cor. 11: 2; Ef 5:27.). 

Após a morte de Ananias, os jovens da congregação levantou-se e cobriu-o 

para cima, e depois levando-o para fora da cidade, o sepultaram. Devido ao 

clima quente da Palestina, era costume para o enterro ocorra no mesmo dia. Isso 

foi especialmente prescritos para alguém que morreu por causa do julgamento 

divino (cf. Deut. 21: 22-23). 

O segundo ato da tragédia estava prestes a acontecer. Um intervalo de cerca 

de três horas se passaram (indicando algo do comprimento de reuniões da 

igreja naqueles dias) durante o qual os jovens enterrado Ananias. Após esse 

tempo decorrido, Safira entrou, sem saber o que tinha acontecido com o 

marido. Dando-lhe uma última oportunidade de se 

arrepender, Pedro perguntou: "Diga-me se você vendeu o terreno para tal e 

tal preço?" Conforme planejado antes com seu marido, ela optou por continuar 

a enganação, respondendo, "Sim, isso foi o preço . " 

Como ele tinha para o seu marido, Pedro, em seguida, pronunciou julgamento 

sobre ela. "Por que é", lamentou, "que em acordo para colocar o Espírito 

do Senhor à prova?" Pedro expostos a conspiração ea loucura de testes reação 

santo de Deus para o pecado. "Eis que os pés dos que sepultaram o teu 

marido estão na porta, e eles a levarão a ti também." juízo de Deus caiu 

sobre ela igualmente rapidamente, e ela caiu imediatamente a seus pés, e deu 

seu último suspiro; e os jovens, tendo acabado de voltar de enterrar 

Ananias, entrou e encontrou-a morta e, levando-a para fora, sepultaram-

na ao lado do marido. Assim terminou Ananias e tentativa de curta duração e 

insensato de Safira para enganar o Espírito Santo e testar Deus paciência com 

iniqüidade. 

A ação de Deus era para impressionar sobre a igreja a gravidade dos pecados 

dos santos. Ele tinha esse efeito, como os próximos registros verso. 

Purging Solene 

E um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram 

estas coisas. (05:11) 

Um dos benefícios da disciplina na igreja é que ela impede outros de pecar (cf. 

1 Tim. 5: 19-20). Sem dúvida, o auto-exame muito ocorreu após a morte de 

Ananias e Safira. Suas mortes causado grande temor, não só entre toda a 

igreja , mas também todos os que ouviram estas coisas. forte desejo de Deus 

para a igreja pura, e sua vontade de tomar medidas drásticas para atingir esse 

desejo, eram óbvias para todos verem. Já era tempo, como Pedro escreveria 

mais tarde, "para o julgamento começar pela casa de Deus; e se começa por nós, 

qual será o resultado para aqueles que não obedecem ao evangelho de Deus?" (1 



Pedro 4:17). Talvez Pedro lembrou-se este incidente quando ele se inspirou 

para escrever a partir do Salmo 34: "Aquele que significa amar a vida e ver dias 

abster-se sua língua do mal e os seus lábios não falem engano" (1 Pedro 3:10). 

 

13. O Padrão da Igreja Primitiva para 

Evangelismo (Atos 5: 12-42) 

E pelas mãos dos apóstolos muitos sinais e prodígios estavam 

ocorrendo entre as pessoas; e eles estavam todos reunidos no 

pórtico de Salomão. Mas nenhum dos outros se atreveu a 

associar-se com eles; no entanto, o povo os tinha em alta estima. E 

todos os mais crentes no Senhor, multidões de homens e mulheres, 

estavam constantemente adicionado ao seu número; a tal ponto 

que até mesmo levado os enfermos para as ruas, e os punham em 

leitos e pallets, para que quando passar Pedro, ao menos a sua 

sombra cobrisse qualquer um deles. E também as pessoas das 

cidades vizinhas de Jerusalém foram se unindo, trazendo pessoas 

que estavam doentes ou que sofrem com os espíritos imundos; e 

eles foram todos curados. Mas o sumo sacerdote levantou-se, 

juntamente com todos os seus associados (isto é, a seita dos 

saduceus), encheram-se de inveja; E lançaram mão dos apóstolos, 

e colocá-los em uma cadeia pública. Mas um anjo do Senhor, 

durante a noite abriu as portas da prisão, e levá-los para fora, ele 

disse, "Siga o seu caminho, ficar de pé e falar com as pessoas no 

templo toda a mensagem desta vida." E ao ouvir isso, entraram 

manhã cedo no templo, e começou a ensinar. Agora, quando o 

sumo sacerdote e seus associados tinha chegado, eles convocaram 

o conselho, mesmo todo o Senado dos filhos de Israel, e enviou 

ordens para a prisão para que sejam trazidos. Mas os oficiais que 

vieram não encontrá-los na prisão; e eles voltaram, e relatou 

volta, dizendo: "Nós encontramos a prisão bloqueado bastante 

segura e os guardas de pé às portas; mas quando se abriu, 

encontramos ninguém lá dentro."Agora, quando o capitão da 

guarda do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas 

palavras, elas perplexas sobre eles como para o que viria 

disso. Mas alguém veio e relatou-lhes: "Eis que os homens que 

encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo!" Em 

seguida, o capitão foi junto com os oficiais e começou a trazê-los 

de volta sem violência (porque temiam do povo, para que não 

sejam apedrejadas). E, quando os havia trazido, ficaram-los 

perante o Conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: 

"Nós lhe deu ordens estritas para não continuar a ensinar neste 

nome, e eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e 

quereis lançar o sangue desse homem em cima de nós." Mas 

Pedro e os apóstolos, respondendo, disse: "Temos de obedecer a 

Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a 

Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o numa cruz. Ele é o 

único a quem Deus exaltado à sua direita mão como um Príncipe 



e Salvador, para conceder a Israel o arrependimento e perdão dos 

pecados E nós somos testemunhas destas coisas;. e por isso é o 

Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem ". Mas, 

ouvindo eles isto, eles foram cortados para os vivos e tinham a 

intenção de matá-los. Mas um certo fariseu, chamado Gamaliel, 

doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantando-se no 

Conselho e deu ordens para colocar os homens do lado de fora 

por um tempo curto. E ele lhes disse: "Homens de Israel, cuidar o 

que você se propõe a fazer com estes homens Há algum tempo 

atrás Theudas levantou-se, dizendo ser alguém;.. E um grupo de 

cerca de quatrocentos homens juntou-se com ele e ele foi morto, e 

todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada 

Após este homem Judas da Galiléia se levantou nos dias do 

recenseamento, e levou algumas pessoas atrás dele, ele também 

pereceu, e todos aqueles que o seguiam foram dispersos. . E assim, 

no presente caso, eu digo a você, fique longe desses homens e 

deixai-os, porque, se este plano ou ação deve ser de homens, se 

desfará, mas, se é de Deus, você não será capaz de derrotá-los;., 

ou então você pode até mesmo ser encontrados lutando contra 

Deus " E tomaram o seu conselho; e depois de chamar os 

apóstolos, eles açoitado eles e ordenou-lhes que não mais falar 

em nome de Jesus, e depois os soltaram. Então, eles seguiram o 

seu caminho a partir da presença do Conselho, regozijando-se por 

terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome. E 

todos os dias, no templo e de casa em casa, eles cessavam de 
ensinar e pregar Jesus como o Cristo. (5: 12-42) 

Um problema perene da Igreja de Jesus Cristo enfrenta é a falta de foco em sua 

missão. Confusão generalizada sobre o que existe de que a missão principal 

deve ser. Alguns argumentam que a igreja deve levar a cruzada por justiça 

social para os pobres e oprimidos. Outros a vêem como uma força política para 

ajudar a mudar a cultura. Outros, ainda, ver a sua igreja como um clube privado, 

onde podem socializar com seus amigos. 

Em uma nota mais bíblica, o objetivo da igreja é para amadurecer os santos 

através da pregação da Palavra, comunhão e discipulado. Ele também se reúne 

para louvar e adorar a Deus. Esses são objetivos importantes, e deve marcar 

toda igreja. No entanto, nenhum deles é o objetivo principal da igreja aqui na 

terra. De fato, cada um deles poderia ser melhor realizado no céu. 

O que é o objetivo principal da igreja? Nosso Senhor respondeu a esta questão, 

cobrando-nos a "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-

os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo 

o que vos ordenei" (Mat. 28 : 19-20). O objetivo primário da Igreja é a 

evangelização. É para continuar o trabalho iniciado pelo Senhor Jesus Cristo, 

cuja missão era "buscar e salvar o que estava perdido" (Lucas 19:10). Esse é o 

único dever da igreja que não pode ser melhor feito no céu. 



A igreja primitiva entendeu o seu propósito de forma clara. Os crentes nunca 

perdeu de vista o seu chamado para ser testemunhas de Cristo ", tanto na Judéia 

e Samaria, e até mesmo para a parte mais remota da terra" (Atos 1: 8). Seu zelo 

e eficácia resultou em um crescimento explosivo. No dia de Pentecostes, o 

aniversário da igreja, "não foram adicionados naquele dia de quase três mil 

pessoas" (Atos 02:41).Nos dias seguintes Pentecostes, "o Senhor estava 

adicionando ao seu dia a dia, os que iam sendo salvos" (Atos 2:47). Até a 

conclusão do segundo sermão de Pedro, o número de homens na igreja tinha 

subido para 5.000 (Atos 4: 4). Como observado na discussão de Atos 4: 1-4 no 

capítulo 11, que é o último número específico de crentes registrados em Atos; a 

partir desse momento a igreja cresceu muito rapidamente para manter a 

contagem. Atos 5:14 fala de "multidões de homens e mulheres" que estão sendo 

acrescentados à igreja, enquanto Atos 6: 7 acrescenta que "o número de 

discípulos continuaram a aumentar consideravelmente em Jerusalém." Atos 

9:31 diz que "a igreja por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, tinha paz, sendo 

edificada, e, acontecendo no temor do Senhor e, no conforto do Espírito Santo, 

ele continuou a aumentar." Atos 11:21 fala de "um grande número de pessoas 

que acreditavam [e] se converteram ao Senhor" em Antioquia, enquanto o verso 

24 registros de que "um número considerável foram trazidos para o Senhor" 

através do ministério de Barnabé naquela cidade. 

O que a igreja fazer para contribuir para este crescimento notável? Como a 

igreja expandir tão rapidamente, apesar da oposição determinada das 

autoridades judaicas? Atos 5: 12-42 apresenta cinco chaves para o evangelismo 

eficaz da igreja primitiva: pureza, potência, a perseguição, persistência e 

produtividade. 

Pureza 

Eles estavam todos reunidos no pórtico de Salomão. Mas nenhum 

dos outros se atreveu a associar-se com eles; no entanto, o povo 

os tinha em alta estima. E todos os mais crentes no Senhor, 

multidões de homens e mulheres, estavam constantemente 
adicionado ao seu número; (5: 12b-14) 

Para ser útil para o Senhor, um indivíduo deve ser puro (cf. 2 Tm. 2: 19-

21). Ninguém afirmou que a verdade mais claramente do que o pastor escocês 

do século XIX nobre e evangelista Robert Murray McCheyne. Ele deu o 

seguinte conselho sábio para um jovem entrar para o ministério: 

Não se esqueça a cultura do interior do homem, quero dizer, do coração. Como 

diligentemente o oficial de cavalaria mantém seu sabre limpo e nítido; toda 

mancha ele sai facilmente com o maior cuidado.Lembre-se que você é a espada 

de Deus, o Seu instrumento-Confio em um vaso escolhido para Ele a ter o seu 

nome. Em grande medida, de acordo com a pureza e perfeição do instrumento, 

será o sucesso.Não é grandes talentos que Deus abençoa tanto como grande 



semelhança com Jesus. Um ministro santo é uma arma terrível nas mãos de 

Deus. (André A. Bonar, ed,. Memórias de McCheyne . [reimpressão, em 

Chicago: Moody, 1978], p 95) 

O que é verdade para os crentes é também individualmente verdadeiro da igreja 

coletivamente. A igreja, que iria atingir o mundo deve ser puro; ele deve ser 

uma igreja que lida com o pecado. Deus mostrou a importância que ele coloca 

sobre a pureza de sua igreja por Sua dramática julgamento de Ananias e Safira 

(5: 1-11). Enquanto Deus ainda pode intervir diretamente na vida dos cristãos 

pecar (1 Cor. 11:30), disciplinando crentes pecando é da responsabilidade de 

cada congregação. 

Infelizmente, a disciplina da igreja é praticamente um dever ignorado hoje. Ele 

caiu presa à noção antibíblica que amar as pessoas e construir sua auto-estima 

significa tolerar o seu pecado. O amor bíblico, no entanto, busca o bem-estar 

dos outros. Como o objetivo da disciplina é para lidar com o pecado, que é 

prejudicial, amor e disciplina não são mutuamente exclusivos (cf. Prov. 27: 

6). É porque Deus ama os crentes que Ele os castiga (Heb. 12: 5-6). 

A importância de confrontar o pecado na igreja é expressa em muitas injunções 

do Novo Testamento. Em Lucas 17: 3, o Senhor Jesus Cristo ordenou: "Se teu 

irmão pecar, repreende-o." Paulo colocou Himeneu e Alexandre para fora da 

igreja de Éfeso por causa de suas blasfêmias (1 Tim. 1:20). Ele comandou o 

Corinthians de remover de sua bolsa um homem culpado de imoralidade sexual 

bruto (1 Cor. 5: 1-7). Ele instruiu o seu jovem protegido Tito de "reprovar 

[crentes] severamente para que sejam sãos na fé" (Tito 1:13). Até mesmo os 

líderes da igreja não estão isentos de censura pública (1 Tm 5:20; cf. Gal. 2: 11-

14.). 

O mais extenso ensino sobre a forma de exercer a disciplina na igreja vem do 

nosso próprio Senhor: 

Se teu irmão pecar, vai, e repreende-o em privado; Se ele te ouvir, ganhaste a 

teu irmão. Mas se ele não ouvi-lo, tomar um ou dois com você, para que pela 

boca de duas ou três testemunhas cada fato pode ser confirmado. E se ele se 

recusar a ouvi-los, dize-o à igreja; e se ele se recusar a ouvir também a igreja, 

seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo que tudo 

o que ligares na terra será ligado no céu; e tudo o que desligares na terra será 

desligado no céu. Mais uma vez eu digo que, se dois de vós concordarem na 

terra acerca de qualquer coisa que, porventura, será feito por eles por meu Pai 

que está nos céus. Pois onde dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no 

meio deles. (Mateus 18: 15-20.) 

A igreja paga um preço alto por desobedecer claro ensino do Senhor sobre este assunto. O 

impuro, igreja mundana que é o resultado inevitável da ausência de santidade de confronto 



não será um testemunho eficaz para Jesus Cristo. Disciplinar dos santos pecando não é uma 

opção, mas uma obrigação. 

Os versículos 12b-14 formam um parêntese. O pensamento começado no 

primeiro semestre do versículo 12 currículos no versículo 15. O tema do 

pensamento entre parêntesis é a pureza da igreja. Agora que o pecado de 

Ananias e Safira tinham sido tratados, a igreja estava novamente em um 

acordo. Pórtico de Salomão estava ao longo do lado oriental do templo, de 

frente para o pátio dos gentios. Era o local do segundo sermão de Pedro (3:. 

11ss) e um dos discursos do nosso Senhor (Jo. 10: 23s). Tornou-se um lugar de 

encontro favorito para os fiéis, que se reuniram lá diariamente para a oração e 

adoração. 

Lucas então apresenta a verdade paradoxal que nenhum dos outros (os 

incrédulos) se atreveu a associar com os crentes, embora o povo os tinha em 

alta estima. Eles tinham um grande respeito pelos seguidores de Jesus e sua 

devoção às suas crenças. Certamente eles também respeitado o poder de Deus 

exibida através deles. Mas para equilibrar o respeito que poderia levá-los a 

aderir foi o temor de que o pecado seria severamente julgado. O julgamento 

rápido de Ananias e Safira manteve o halfhearted e descompromissado de juntar 

os cristãos (cf. 5: 5, 11). A prática da severamente lidar com o pecado ajuda a 

manter uma igreja pura. As pessoas não se apressar para se juntar a uma igreja 

que irá expor seu pecado. A disciplina é, assim, uma chave essencial para a 

evangelização, porque purifica a igreja e mantém o superficial e simples 

curiosos longe. É surpreendente ver igrejas hoje que propositAdãoente não fará 

pecado um problema, de modo a atrair o raso e curiosos. 

Muitos pastores temem que a prática da disciplina na igreja vai afastar as 

pessoas e arruinar suas igrejas. Ele vai afastar aqueles que amam seu pecado, 

mas atrair aqueles que odeiam e buscar o arrependimento e da justiça. Apesar 

da rigorosa disciplina imposta por Deus para que os incrédulos temia a associar 

com a igreja, todos os mais crentes no Senhor estavam constantemente 

adicionado aigreja explodindo. Na verdade, não foram tantos que eles perdi a 

conta. Lucas só poderia descrevê-los como multidões de homens e 

mulheres. Os meios de este crescimento foi de pureza. 

Intransigente compromisso com a santidade caracterizada esses crentes e não o 

compromisso com medo de legalismo farisaico, mas um que saltam fora de 

amor pelo Senhor. Eles eram um grupo temível, e que manteve aqueles que 

amavam o seu pecado de distância, e aqueles que queriam o perdão para o 

pecado próximo. Isto está em nítido contraste com as massas de pessoas não 

autorizadas, mesmo não crentes, que se sentem confortáveis na igreja hoje. O 

fracasso das igrejas para pregar uma vida santa, e para disciplinar aqueles que 

não vivem dessa forma, permite que os pecadores e hipócritas para permanecer 

na igreja, convoluting sua direção, minando seu poder, roubando-o de pureza e 



estragar o seu testemunho. Os homens podem construir suas igrejas, com uma 

tolerância para o pecado, mas o Senhor não edificar a Sua entre as pessoas que 

amam e odeiam santidade e expõem o pecado. 

Jesus exige um alto nível de comprometimento de quem iria segui-Lo. Em 

Lucas 9: 57-62 Ele teve o seguinte diálogo com alguns pretensos seguidores: 

E como eles estavam indo ao longo da estrada, alguém lhe disse: "Eu te seguirei 

aonde quer que vá." E Jesus disse-lhe: "As raposas têm covis, e as aves do céu 

têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça." E ele disse 

a outro: "Segue-Me." Mas ele disse: "Deixa-me ir primeiro enterrar meu 

pai." Mas Ele disse-lhe: "Permitir que os mortos sepultem os seus próprios 

mortos;. Mas como para você, vá em todos os lugares e proclamar o reino de 

Deus" E outra também disse: "Eu te seguirei, Senhor, mas primeiro permita-me 

dizer adeus para os que estão em casa." Mas Jesus disse-lhe: "Ninguém, depois 

de colocar a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." 

Em Mateus 10: 32-39 Ele acrescentou: 

Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante 

de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, 

eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer 

paz à terra; Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim para colocar um 

homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e uma filha-de-lei contra a mãe-

de-lei; e os inimigos do homem serão os membros de sua família. Quem ama 

seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho ou 

a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e 

siga após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la, e quem 

perder a sua vida por minha causa achá-la. 

O Senhor Jesus Cristo quer comprometimento total. Somente aqueles que estão dispostos a 

renunciar a tudo, incluindo o pecado, e perdem a vida em submissão a Ele, é digno de ser 

Seus seguidores. Uma igreja composta de tais pessoas será uma igreja pura, com um poderoso 

testemunho para o mundo. 

Poder 

E pelas mãos dos apóstolos muitos sinais e prodígios estavam 

ocorrendo entre as pessoas ... a tal ponto que até mesmo levado 

os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e pallets, de modo 

que, quando Pedro veio, ao menos a sua sombra cobrisse qualquer 

um deles. E também as pessoas das cidades vizinhas de Jerusalém 

foram se unindo, trazendo pessoas que estavam doentes ou que 

sofrem com os espíritos imundos; e eles foram todos curados. (5: 

12a, 15-16) 



Como já observado, versículo 15 retoma o pensamento iniciado no primeiro 

semestre do versículo 12. O parêntese, descrevendo a pureza da igreja, é 

fundamental para esta seção. A igreja primitiva era uma igreja em crescimento 

porque era uma igreja pura. Eles eram um canal limpo, através do qual o poder 

de Deus pode fluir. 

Como discutido nos capítulos 5, 7 e 8 deste comentário, sinais e 

maravilhas foram projetados para apontar os homens a verdade espiritual. Eles 

também confirmaram a afirmação dos apóstolos a ser mensageiros de 

Deus. Com o passar dos apóstolos de cena e a conclusão do cânon das 

Escrituras, a necessidade de milagres desapareceu. Eles não tinham a intenção 

de ser uma parte permanente da vida da igreja, mas um único ministério dos 

apóstolos. De fato, em 2 Coríntios 0:12, Paulo escreveu: "Os sinais de um 

verdadeiro apóstolo foram realizados entre vós com toda a perseverança, por 

sinais, prodígios e milagres." Em conformidade com esse único ministério, 

Lucas cuidadosamente observa que foi nas mãos dos apóstolos que os muitos 

sinais e prodígios estavam ocorrendo entre as pessoas. Como observado na 

discussão de Atos 3: 1-10, no capítulo 8, o início igreja não era uma igreja-lo a 

realização de milagres era uma igreja com apóstolos milagrosos. 

O derramamento de milagres foi uma resposta às suas orações para que Deus 

"conceda que Teus servos pode falar a tua palavra com toda a confiança, 

enquanto Adorares estender a tua mão para curar, e sinais e maravilhas 

acontecem por meio do nome do teu santo servo Jesus "(Atos 4: 29-30). Deus 

não respondeu a essa oração, no entanto, até que a igreja era pura. 

Os apóstolos continuaram a sua ministério de cura generalizada, público , de 

tal forma que as pessoas mesmo carregou os enfermos para as ruas, e os 

punham em leitos e pallets. Berços ( klinariōn ) refere-se a pequenas camas 

ou sofás, enquanto pallets ( krabattōn ) descreve os colchões de palha 

comumente usados pelos pobres. Uso de Lucas destes dois termos implica que 

tanto ricos como pobres procurado cura dos apóstolos. Longe de ser cético 

sobre o poder de cura dos apóstolos, eles eram tão consciente de sua potência 

sobre a doença que eles esperavam que quando passar Pedro, ao menos a sua 

sombra cobrisse qualquer um deles e curá-los. Isso não era mera superstição, 

mas refletiu a crença de que ele tinha o poder divino e que a sua sombra pode 

levar o poder da cura. A Bíblia não diz que a sombra de Pedro realmente curou 

ninguém, apenas que as pessoas acreditavam que poderia. 

A celeuma causada pelo grande número de curas dos apóstolos não se limitou 

a Jerusalém. Adicionais pessoas das cidades nos arredores de Jerusalém 

foram se unindo, trazendo pessoas que estavam doentes ou que sofrem com 
os espíritos imundos; e eles foram todos curados. Este é o primeiro registro 

de influência da igreja se espalhando além Jerusalém. Eles estavam começando 

a cumprir carga do Senhor para ser suas testemunhas não só em Jerusalém, mas 



também "em toda a Judéia e Samaria, e até à parte mais remota da terra" (Atos 

1: 8). 

Perseguição 

Mas o sumo sacerdote levantou-se, juntamente com todos os seus 

associados (isto é, a seita dos saduceus), encheram-se de inveja; E 

lançaram mão dos apóstolos, e colocá-los em uma cadeia 

pública. Mas um anjo do Senhor, durante a noite abriu as portas 

da prisão, e levá-los para fora, ele disse, "Siga o seu caminho, 

ficar de pé e falar com as pessoas no templo toda a mensagem 

desta vida." E ao ouvir isso, entraram manhã cedo no templo, e 

começou a ensinar. Agora, quando o sumo sacerdote e seus 

associados tinha chegado, eles convocaram o conselho, mesmo 

todo o Senado dos filhos de Israel, e enviou ordens para a prisão 

para que sejam trazidos. Mas os oficiais que vieram não encontrá-

los na prisão; e eles voltaram, e relatou volta, dizendo: "Nós 

encontramos a prisão bloqueado bastante segura e os guardas de 

pé às portas; mas quando se abriu, encontramos ninguém lá 

dentro."Agora, quando o capitão da guarda do templo e os chefes 

dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, elas perplexas sobre eles 

como para o que viria disso. Mas alguém veio e relatou-lhes: "Eis 

que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e 

ensinam ao povo!" Em seguida, o capitão foi junto com os oficiais 

e começou a trazê-los de volta sem violência (porque temiam do 

povo, para que não sejam apedrejadas). E, quando os havia 

trazido, ficaram-los perante o Conselho. E o sumo sacerdote os 

interrogou, dizendo: "Nós lhe deu ordens estritas para não 

continuar a ensinar neste nome, e eis que enchestes Jerusalém 

dessa vossa doutrina, e quereis lançar o sangue desse homem em 
cima de nós." (5: 12-28) 

A, igreja pura poderoso inevitavelmente provocará uma reação hostil do 

sistema do mundo satânico. Os cristãos de sucesso e igrejas fará ondas, e no 

mundo e Satanás vai retaliar com perseguição. "Na verdade", escreveu Paulo a 

Timóteo: "todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão 

perseguidos" (2 Tim. 3:12). Refletindo sobre a perseguição que ele enfrentou 

durante o seu ministério, Pedro escreveu: "Se quando você faz o que é certo e 

sofrer por isso você pacientemente suportá-lo, este encontra graça diante de 

Deus" (1 Pedro 2:20); "Porque é melhor, se Deus será que isso, que você sofre 

por fazer o que é certo e não para fazer o que é errado" (1 Pedro 3:17); "Se você 

está injuriado para o nome de Cristo, você é abençoado, porque o Espírito da 

glória e de Deus repousa sobre vós" (1 Pedro 4:14). Nas bem-aventuranças, 

Jesus disse: 

Bem-aventurados aqueles que foram perseguidos por causa da justiça, porque 

deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando os homens lançaram 

insultos em você, e vos perseguirem, e, disserem todo o mal contra vós, por 

minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque vosso galardão nos céus é grande, 



pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós (Mt 5: 10-12; cf. 

João 15:. 17-20). 

Nós somos "herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo", escreveu Paulo aos Romanos, "se 

é certo que com ele padecemos, para que também sejamos glorificados com Ele" (Rom. 8:17). 

Ele vem como nenhuma surpresa, então, que o poder ea eficácia da igreja 

resultou em amarga oposição. Alarmados com a propagação rápida e contínua 

do evangelho e da igreja, eo que prevalece de sua influência, o sumo sacerdote 

levantou-se, juntamente com todos os seus associados (isto é, a seita dos 
saduceus), encheram-se de inveja. A alta sacerdote poderia se referir a 

Annas (cf. 4: 6) ou a Caifás, que estava no cargo até UM . D . 36. Tal como 

foram todos os sumos sacerdotes da época, ele era um membro da seita dos 

saduceus. Eles estavam cheios de ciúme na popularidade da Igreja com o 

povo (cf. 5:13). Além disso, como observado na discussão de Atos 4: 1-4 no 

capítulo 11, eles estavam comprometidos com a manutenção do status quo. Eles 

procuraram a todo custo para não provocar uma reação dos romanos que lhes 

custaria a sua posição de liderança privilegiado. Enquanto os fariseus levaram 

a oposição a Jesus nos evangelhos, os saduceus eram os principais adversários 

da igreja primitiva. 

Ciúme Os saduceus não permaneceu inativo. O surgimento de uma nova seita 

religiosa em Jerusalém, a própria sede do seu poder, ameaçava minar a sua 

influência sobre as pessoas. Esta seita, acima de tudo, que acreditava que o 

mesmo homem que havia assassinado estava vivo dos mortos e o poder por trás 

dos milagres surpreendentes e prolíficos, não poderia ser tolerada. Sua 

liderança estava em um estado frágil, religiosamente e politicamente, uma vez 

que houve também o perigo de que a turbulência criada na cidade faria com que 

os romanos a tomar medidas. Compelidos pela gravidade da situação,eles 

impuseram as mãos sobre os apóstolos (desta vez todos os doze), e colocá-

los em uma cadeia pública, que detinha os presos comuns. Depois de todos os 

milagres que tinham visto, é difícil entender como eles se sentiram grades da 

prisão seria restringir o poder de Deus. Ao longo de Atos, a prisão viria a ser 

nenhum obstáculo ao Senhor (cf. 12: 3-11; 16:. 23 ss). 

Mais uma vez, a oposição de Satanás saiu pela culatra, proporcionando 

oportunidade para Deus mostrar o Seu poder. Um anjo do Senhor durante a 

noite abriu as portas da prisão e libertou os apóstolos.O uso de Deus de um 

anjo para libertá-los foi especialmente irônico, já que os saduceus negavam a 

existência dos anjos. Depois de liberá-los, o anjo ordenou-lhes que seguir o seu 

caminho, ficar de pé e falar com as pessoas no templo toda a mensagem 
desta vida. Eles foram libertados não se esconder, mas para voltar com 

confiança ao templo e continuar a pregar. A todo mensagem desta vida refere-

se ao evangelho (cf. 02:16 Phil; 1 João 1: 1-4.). A boa notícia é que 



proclamamos que Jesus Cristo veio ao mundo para dar vida abundante e eterna 

ao espiritualmente mortos (cf. Jo 1: 4; 11:25; 14: 6; 1 João 5:20). 

Embora o comando do anjo pode ter Parecia incrível, mesmo imprudente, os 

apóstolos não discutiu. Ao ouvir suas palavras, eles entraram no templo de 

manhã cedo, e começou a ensinar. Antes os saduceus sequer sabiam que 

tinham sido libertados eles estavam de volta pregação. Eles escolheram a 

obedecer corajosamente e deixar as conseqüências para Deus. Deles foi uma 

coragem desafiadora, e eles não hesitou em colocar suas vidas em risco. 

Enquanto isso, quando o sumo sacerdote e os seus associados se 

reuniram, eles chamaram o Conselho juntos, mesmo todo o Senado dos 

filhos de Israel. Na manhã após a prisão dos apóstolos, o Sinédrio (Conselho e 

Senado ambos se referem a este corpo) convocada para decidir o que fazer com 

os prisioneiros apostólicos. Assim, eles enviou ordens para a casa prisional 

para que sejam trazidosdiante deles. 

Para seu choque e consternação, no entanto, os oficiais (levitas da polícia 

templo) enviada para recuperar os apóstolos não encontrá-los na prisão. Em 

vez disso, relatou ter encontrado a casa de prisão bloqueado bastante segura 

e os guardas de pé às portas; mas quando eles se abriram, eles não 

encontraram ninguém dentro. Tudo foi como deveria ter sido com uma 

exceção: os prisioneiros tinham ido embora! 

Não surpreendentemente, quando o capitão da guarda do templo e os chefes 

dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, elas perplexas sobre eles como para 
o que viria disso. Já no final da sua sagacidade quanto à forma de parar a 

propagação do cristianismo, o atormentado judaica autoridades perguntava o 

que ia acontecer a seguir. Como os seus esforços foram infrutíferos, seu pânico 

e alarme montado. Os apóstolos estavam exibindo abertamente sua 

autoridade. Eles foram impotentes para parar a propagação do que para eles era 

a pior heresia que se possa imaginar e a maior ameaça à sua própria 

credibilidade. Pessoas de toda a região foram lotando Jerusalém para 

testemunhar em primeira mão os milagres feitos pelos apóstolos-milagres do 

Sinédrio ainda se recusava a acreditar. 

No momento da sua deliberação, alguém veio e relatou-lhes notícias de fuga 

dos apóstolos e desafio chocante de sua autoridade: ! Eis que os homens que 

encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo Tinha os apóstolos 

ido para escondendo após a sua fuga teria sido ruim o suficiente. Que eles 

tinham a audácia de ir para a direita de volta para o templo e continuar pregando 

foi o último ato de insolência. 

O capitão da polícia do templo levou seus oficiais ao templo e começou a 

trazer os apóstolos dispostos volta sem violência. Até agora o Sinédrio estava 



pronto a recorrer a medidas mais drásticas para lidar com os pregadores do 

evangelho, mas eles estavam com medo do povo , para que não sejam 

apedrejadas. popularidade e credibilidade dos apóstolos com o povo obrigou 

as autoridades a proceder com cautela inquieto. Tal como acontece com as suas 

prisões anteriores, os apóstolos não ofereceu nenhuma resistência (cf. 4: 1-3; 

5:18). Eles se contentavam em submeter-se a tudo o que Deus tinha reservado 

para eles. Como observado na discussão de Atos 4: 5-7 no capítulo 11, a 

apresentação é um dos princípios para lidar com a perseguição. 

Tendo retornado ao Sinédrio com os apóstolos no reboque, eles ficaram-los 

perante o Conselho. O palco estava montado para segundo sermão dos 

apóstolos ao Sinédrio. O sumo sacerdote abriu os trabalhos lembrando aos 

apóstolos que o Sinédrio lhes tinha dado ordens estritas para não continuar 

a ensinar nesse nome. Essa foi a primeira acusação movida contra os 

apóstolos: eles haviam ignorado as ordens do Sinédrio. Em vez disso, como os 

governantes relutantemente admitiu, tinham enchido Jerusalém com o 

seu ensino. 

Pior ainda foi a segunda acusação, que os apóstolos a intenção de trazer o 

sangue desse homem em cima de nós. Curiosamente, o sumo sacerdote não 

podia levar-se a mencionar o nome de Jesus, chamando-o este homem. Essa 

acusação também era verdade; Pedro e os demais haviam corajosamente 

indiciado os líderes judeus por seu papel na morte de Jesus (cf. 2:23, 36; 3:15; 

4: 10-11). O sumo sacerdote convenientemente esqueceu, no entanto, que ele e 

seus companheiros haviam disse a Pilatos: "O seu sangue caia sobre nós e sobre 

nossos filhos!" (Mat. 27:25). Eles só estavam recebendo o que tinha pediram a 

Pilatos que lhes dar. 

Conspicuamente ausente do pagamento de taxas do sumo sacerdote é qualquer 

menção de escapar dos apóstolos da prisão. Desde o Sinédrio não poderia 

explicar esse milagre, eles simplesmente reconheceu isso e ignorou. Suas 

mentes feita, eles não tinham nenhum desejo de ser confundida pelos fatos. Eles 

"amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más" (João 

3:19). 

Persistência 

Mas Pedro e os apóstolos, respondendo, disse: "Temos de 

obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais 

ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o numa 

cruz. Ele é o único a quem Deus exaltado à sua direita mão como 

um Príncipe e Salvador, para conceder a Israel o arrependimento 

e perdão dos pecados E nós somos testemunhas destas coisas;. e 

por isso é o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe 
obedecem ". (5: 29-32) 



Se o Sinédrio esperava que os apóstolos a ser intimidado por suas acusações, 

estavam enganados. Pedro, falando para o resto dos apóstolos, respondeu que 

eles devem obedecer a Deus do que aos homens. Como em 4:19, ele colocou 

o Sinédrio em oposição ao Deus. Ele reforçou esse ponto, observando que o 

Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-
o numa cruz. Eles haviam executado Jesus, mas Deus o ressuscitou (cf. 2: 23-

24, 36; 3 : 13-15; 4:10). Pedro persistentemente, sem medo, repetiu o crime pelo 

qual o Sinédrio tinha acabado indiciado Apóstolos (cf. 

05:28). Diacheirizō ( morto ) só aparece aqui e em Atos 26:21. Significa 

"condenado à morte com as próprias mãos." Longe de recuando, Pedro 

intensifica sua acusação do Sinédrio. Ele já havia acusado as autoridades 

judaicas com a responsabilidade pela morte de Jesus (2: 23-24, 36; 3: 13-15; 

4:10). Agora, ele insiste que eles são tão culpados como se o tivessem matado 

com suas próprias mãos. Eles não tinham apenas colocar o Messias à morte, 

mas à morte vergonhosa de suspendendo-o em uma cruz (cf. Deut. 21:23). 

O One desprezaram e executado é o próprio quem Deus exaltado a um lugar 

de honra na Sua mão direita como Príncipe e Salvador. Como observado na 

discussão de Atos 03:15, no capítulo 9, archegos( Príncipe ) refere-se ao 

cedente ou pioneiro de algo (cf. seu uso em Heb 2:10 e 12: 2.). Aqui ele 

descreve Jesus como fonte de vida eterna (cf. Atos 3:15) e está intimamente 

ligado com o termo Salvador.Ele veio para conceder a Israel o 

arrependimento e perdão dos pecados. O arrependimento do pecado é uma 

parte integrante da fé salvadora , não um trabalho humano adicionado a ele. Os 

créditos dos Apóstolos a ser testemunhas de e proclamadores dos 

acontecimentos importantes da vida de Cristo, da morte e ressurreição nunca 

foram contestados por seus adversários. E não só eles foram testemunhas, 

mas assim é o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Dois 

pontos interessantes são feitas aqui. Em primeiro lugar, os salvos são descritos 

como . aqueles que Lhe obedecem Eles são caracterizados por obediência (cf. 

Romanos 1:. 5; Hebreus 5: 9), que é sinônimo de fé salvadora. O verbo usado 

é peitharcheō , que significa "a obedecer a uma autoridade." A salvação é se 

render em obediência à autoridade de Jesus Cristo como Senhor. Em segundo 

lugar, o Espírito Santo é dada a cada pessoa salva a salvação (cf. At. 2: 4; Rom. 

8: 9; 1 Cor 06:19, 20; 12:13). Então Pedro faz obedecer a Deus e do dom do 

Espírito Santo sinônimo de fé salvadora. 

Produtividade 

Mas, ouvindo eles isto, eles foram cortados para os vivos e tinham 

a intenção de matá-los. Mas um certo fariseu, chamado Gamaliel, 

doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantando-se no 

Conselho e deu ordens para colocar os homens do lado de fora 

por um tempo curto. E ele lhes disse: "Homens de Israel, cuidar o 

que você se propõe a fazer com estes homens Há algum tempo 

atrás Theudas levantou-se, dizendo ser alguém;.. E um grupo de 



cerca de quatrocentos homens juntou-se com ele e ele foi morto, e 

todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada 

Após este homem Judas da Galiléia se levantou nos dias do 

recenseamento, e levou algumas pessoas atrás dele, ele também 

pereceu, e todos aqueles que o seguiam foram dispersos. . E assim, 

no presente caso, eu digo a você, fique longe desses homens e 

deixai-os, porque, se este plano ou ação deve ser de homens, se 

desfará, mas, se é de Deus, você não será capaz de derrotá-los;., 

ou então você pode até mesmo ser encontrados lutando contra 

Deus " E tomaram o seu conselho; e depois de chamar os 

apóstolos, eles açoitado eles e ordenou-lhes que não mais falar 

em nome de Jesus, e depois os soltaram. Então, eles seguiram o 

seu caminho a partir da presença do Conselho, regozijando-se por 

terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome. E 

todos os dias, no templo e de casa em casa, eles cessavam de 
ensinar e pregar Jesus como o Cristo.(5: 33-42) 

Os versos finais deste capítulo dar os resultados produtivos da evangelização 

do, poderoso, perseguido, igreja persistente puro. Embora para alguns, foi 

breve, o sermão de Pedro para o Sinédrio era poderoso e de condenação. Ele 

acusou-os de rejeição e execução de seu Messias, e, portanto, estar em rebelião 

contra Deus. Ele não jogou em suas emoções ou suavizar o confronto, mas 

apresentou a verdade.Conviction que leva à salvação só pode ter lugar quando 

o Espírito de Deus (cf. João 16: 7-11) usa os fatos da Palavra de Deus para 

produzir arrependimento no coração e na mente de uma pessoa. 

Para condenar pregação há somente três reações possíveis: hostilidade violenta, 

indecisão tolerante, ou aceitação de salvar. Esta passagem ilustra todos eles. 

Hostilidade Violent 

Mas, ouvindo eles isto, eles foram cortados para os vivos e tinham 

a intenção de matá-los. (5:33) 

Condenação pregação inevitavelmente provocará uma reação violenta daqueles 

endurecido no pecado. Quando as autoridades ouviram apresentação ousada 

de Pedro, eles ouviram-lo como blasfêmia e eles foram cortadas ao 

rápido. Diapriō ( cortar à rápida ) só aparece aqui e em Atos 07:54. É, 

literalmente, refere-se a cortar algo em duas uma metáfora para descrever o 

poder da Palavra de Deus (Hb. 4:12).Em vez de ceder à verdade, as autoridades 

endureceram o coração. Como eles tinham feito a Jesus (cf. João 5:16; 07:32; 

08:59; 10:31; 11:57), apesar da abundante evidência, eles rejeitaram o 

ensinamento dos apóstolos e violentamente contra eles como blasfemos. 

O sumo sacerdote e seus companheiros saduceus estavam enfurecidos com os 

apóstolos, por várias razões. Os apóstolos tinham negado a sua doutrina, 

proclamando a ressurreição. Eles desafiaram a autoridade do Sinédrio, 

pregando depois de terem ordenaram que parassem. Ao cobrar o Sinédrio com 



a execução do Messias, os apóstolos agredido sua espiritualidade. Finalmente, 

ao vencer um grande número de convertidos eles ameaçaram a dominação do 

povo dos saduceus. Eles tiveram o suficiente e foram com a intenção de 

matar os apóstolos preocupantes. 

O apóstolo Paulo, mais tarde, enfrentar a mesma reação. Atos 9: 22-23 registra 

que, após sua conversão, ele "continuou a aumentar em força e confundia os 

judeus que habitavam em Damasco, provando que este Jesus é o Cristo E 

quando muitos dias se passaram, os judeus conspiraram juntos para acabar com 

ele. . " "O ímpio contra o justo", escreveu Davi ", e contra ele range os dentes. 

Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco ... para matar aqueles que são 

retos de conduta. Os espiões perversos sobre os justos, e procura matá-lo "(Sl. 

37:12, 14, 32). Em Mateus 23:34, Jesus disse: "Eu vos envio profetas, sábios e 

escribas; alguns deles você vai matar e crucificar, e alguns deles você vai 

açoitarão nas suas sinagogas, e perseguirão de cidade em cidade." No versículo 

37 Ele lamentou: "Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os 

que te são enviados!" 

Nossas apresentações Evangelho deve ser definitiva o suficiente para que o 

mundo deve tomar nota, mesmo que eles rejeitam a nossa mensagem. Se o 

evangelho que pregamos não é convincente o suficiente para fazer alguns 

homens com raiva, ele é convincente o suficiente para trazê-los de salvação? 

Indecisão tolerante 

Mas um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, 

respeitado por todo o povo, levantando-se no Conselho e deu 

ordens para colocar os homens do lado de fora por um tempo 

curto. E ele lhes disse: "Homens de Israel, cuidar o que você se 

propõe a fazer com estes homens Há algum tempo atrás Theudas 

levantou-se, dizendo ser alguém;.. E um grupo de cerca de 

quatrocentos homens juntou-se com ele e ele foi morto, e todos 

quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada Após 

este homem Judas da Galiléia se levantou nos dias do 

recenseamento, e levou algumas pessoas atrás dele, ele também 

pereceu, e todos aqueles que o seguiam foram dispersos. . E assim, 

no presente caso, eu digo a você, fique longe desses homens e 

deixai-os, porque, se este plano ou ação deve ser de homens, se 

desfará, mas, se é de Deus, você não será capaz de derrotá-los;., 

ou então você pode até mesmo ser encontrados lutando contra 

Deus " E tomaram o seu conselho; e depois de chamar os 

apóstolos, eles açoitado eles e ordenou-lhes que não mais falar 
em nome de Jesus, e depois os soltaram. (5: 34-40) 

Alguns reagem a uma apresentação convincente do evangelho não com 

hostilidade aberta, mas com indiferença. Tal pessoa era um fariseu chamado 

Gamaliel, doutor da Lei. Ele foi facilmente o rabino mais proeminente do que 

o tempo e um dos maiores de toda a antiguidade. Ele era neto de outro 



proeminente rabino, Hillel, e seu sucessor como líder da ala liberal dos 

fariseus. Gamaliel era um dos poucos homenageado com o título Rabban , em 

vez do habitual título "rabino" (FF Bruce, O Livro dos Atos [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1971], 124 n 44.). Como ele estava altamente respeitado por todas 

as pessoaspodem ser vistas no seguinte citação do Mishná : "Quando Rabban 

Gamaliel, o Velho, morreu, a glória da Lei cessou e pureza ea abstinência 

morreu" (citado em João B. Polhill, O New Comentário americanos: 

Atos [Nashville: Broadman, 1992], 171). Seu aluno mais famoso foi o apóstolo 

Paulo (Atos 22: 3). 

Gamaliel levantou-se no Conselho e deu ordens para colocar os 

apóstolos fora por um tempo curto. Ele, então, avisou os seus colegas 

membros do Sinédrio, Homens de Israel, cuidar o que você pretende fazer 

com estes homens. Ao contrário dos saduceus, os fariseus aceitaram tanto a 

milagrosa e da soberania de Deus. O conselho de Gamaliel reflete sua crença 

de que Deus estava no controle dos acontecimentos. Ele, então, oferece duas 

ilustrações antes de dirigir para casa o seu ponto principal. 

Muitos estudiosos críticos ver referência de Lucas para Theudas como um erro 

histórico grave. A única outra referência a um Theudas deste período é de 

Josefo em Antiguidades. Josephus, contudo, data revolta de Theudas em torno 

de UM . D . 44, uma década depois do discurso de Gamaliel. Além disso, o 

discurso de Gamaliel como registrado por Lucas coloca a revolta de Theudas 

antes de Judas de.Lucas, no entanto, não apresenta uma versão deturpada do 

relato de Josefo, como muitos encargos. Antiquities não foi escrita até que 

muitos anos depois de Lucas escreveu Atos, então Lucas não poderia ter 

emprestado a partir dele. Os detalhes Lucas dá sobre a revolta de Theudas 

diferem acentuAdãoente do relato de Josefo. Josephus sugere, por exemplo, que 

ele teve uma sequência muito maior do que um mero quatrocentos 

homens. Desde Theudas era um nome comum, o mais provável é que duas 

pessoas diferentes estão à vista. Que uma outra forma Theudas desconhecidos 

deveria ter levado uma revolta nos primeiros anos do primeiro século, é 

perfeitamente possível, uma vez que Josephus falou de "inúmeros tumultos e 

insurreições que surgiram na Judéia após a morte de Herodes, o Grande 

(4 B . C .) " (Polhill, Atos, 173). Josephus escreve de 2000 que foram 

crucificados para revoltante antes da inscrição em UM . D . 6 

( Antiquities XVII.10.4, 10). 

Nenhum tal controvérsia envolve a identificação de segundo exemplo de 

Gamaliel, Judas da Galiléia. Ele liderou uma revolta contra 

o recenseamento ordenado por Quirino ( UM . D . 6-7). (Para provas de que 

este não era o mesmo censo referido em Lucas 2 ver Gleason L. 

Archer, Encyclopedia da Dificuldades da Bíblia [Grand Rapids: Zondervan, 

1982]., 365-66) os zelotes, à qual Jesus 'discípulo Simon tinha pertencido , têm 



sua origem a ele (Archer, p. 378). Como Theudas, ele também pereceu, e 

todos aqueles que o seguiram foram dispersos. 

Gamaliel, em seguida, chega a seu ponto. No presente caso, que envolve os 

apóstolos, ele adverte seus colegas para ficar longe desses homens e deixá-los 

em paz. Ele exorta o Conselho a adoptar uma política de "esperar para ver", 

uma vez que se este plano ou ação deve ser de homens, se desfará, como os 

de Theudas e Judas. Por outro lado, ele adverte, se é de Deus, você não será 

capaz de derrotá-los; ou então você pode até ser encontrado lutando contra 
Deus, algo que Pedro já havia indiciado-los para, e algo que era suposto estar a 

tentar os apóstolos para fazer. O Sinédrio levou seus conselhos; e depois de 

chamar os apóstolos, eles açoitado eles e ordenou-lhes que não mais falar 

em nome de Jesus, e depois os soltaram. 

Enquanto o conselho de Gamaliel parecia sensato para o Sinédrio, a noção de 

que qualquer que seja bem-sucedido tem a bênção de Deus é falsa. Seitas e 

religiões falsas em nosso dia tem milhões de seguidores. E o que mais provas 

que ele precisa convencê-lo para além do túmulo vazio de Jesus e os milagres 

realizados pelos apóstolos? A palavra a todos esses encima do muro é "Agora 

é o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação" (2 Cor. 6: 2; cf. Heb. 3: 

7; 4: 7). Gamaliel era um pragmático substituto pobre para ser um bom 

estudioso da Bíblia. Essa letargia da parte dele não é louvável à luz do que ele 

sabia da Escritura e que ele sabia do trabalho de Jesus e o poder dos apóstolos 

em seu nome. 

A flagelação foi criminosamente injusta e feito para assustá-los. Ele geralmente 

envolvido uma surra de quarenta chicotadas, menos um para evitar a violação 

do limite legal (Deut. 25: 3). Aparentemente Gamaliel não tive nenhum 

problema com o chicoteamento, novamente revelando sua indiferença. 

Salvando Aceitação 

Então, eles seguiram o seu caminho a partir da presença do 

Conselho, regozijando-se por terem sido considerados dignos de 

sofrer afronta pelo nome. E todos os dias, no templo e de casa em 

casa, eles cessavam de ensinar e pregar Jesus como o Cristo. (5: 
41-42) 

Os apóstolos tipificam aqueles que aceitam a mensagem do evangelho. Longe 

de ser amargurado ou desiludido com o seu sofrimento, eles seguiram o seu 

caminho a partir da presença do Conselho, regozijando-se por terem sido 
considerados dignos de sofrer afronta pelo nome (cf. Gal 6:17;. Col. 1,24) 

. Que eles foram perseguidos por causa de Cristo mostrou que eles possuíam o 

Espírito Santo (1 Pedro 4:13). 



Sem temer as ações do Conselho, todos os dias, no templo e de casa em casa, 

eles cessavam de ensinar e pregar Jesus como o Cristo. Eles tinham uma fé 

testada-batalha, ao contrário da falsa fé que wilts sob perseguição (Matt. 13 : 

20-21). 

A igreja primitiva entendeu o padrão para o evangelismo eficaz. Por 

consistentemente praticando esse padrão, eles transformaram o seu mundo de 

cabeça para baixo (cf. Atos 17: 6). Ao mesmo tempo em que estavam 

experimentando a oposição mais furioso, e de alguma indecisão tolerante, seu 

número foi aumentando constantemente (Atos 6: 1). Como Paulo disse aos 

coríntios, tais pregadores "são um bom perfume de Cristo a Deus entre os que 

estão sendo salvos e entre os que estão perecendo, ao que um aroma da morte 

para a morte, para o outro um aroma de vida para vida" ( 2 Cor. 2: 15-16). 

 

14. Organizações Espirituais ( Atos 6: 1-

7 ) 

Agora, neste momento, enquanto os discípulos estavam 

aumentando em número, uma denúncia surgiu por parte dos 

judeus helenistas contra os hebreus nativa, porque as viúvas deles 

estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. E 

os doze convocaram a congregação dos discípulos e disse: "Não 

é desejável que nós deixemos a palavra de Deus, a fim de servir 

às mesas. Mas seleccionar, de entre vós, irmãos, sete homens de 

boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais pode 

encarregar desta tarefa. Mas vamos nos dedicar à oração e ao 

ministério da palavra. " E a declaração encontrado aprovação 

com toda a congregação; e elegeram Estêvão, homem cheio de fé 

e do Espírito Santo, e Filipe, Nicanor, Timão, Parmenas e 

Nicolau, prosélito de Antioquia. E estes trouxeram perante os 

apóstolos; e depois de orar, lhes impuseram as mãos sobre eles. E 

a palavra de Deus continuava a propagação; e o número dos 

discípulos continuaram a aumentar consideravelmente em 

Jerusalém, e um grande número de sacerdotes foram tornando-se 
obediente à fé. (6: 1-7 ) 

Os cristãos, alguém disse uma vez, tornar-se muito pouco cristão quando se 

organizar. Essa observação cristaliza um lado do debate de longa data sobre política 

eclesiástica. Um extremo, afirmando o poder de Cristo em Sua Igreja, concordaria com 

esse sentimento. Seus defensores argumentam que a igreja deve rejeitar organização 

formal ou estrutura e apenas fluir com o Espírito. Tudo o que é organizado, eles insistem, 

não pode ser de Deus. Alguns até mesmo rejeitam o conceito de membros da igreja. Tal 

modelo solto, desorganizado da igreja, no entanto, subestima a força da carne e é 

incompatível com o caráter de Deus (cf. 1 Cor. 14:33 ). Toda a criação reflete a natureza 

altamente organizada de seu Criador. Também não é consistente com o ensinamento do 

Novo Testamento pensativo em como a igreja está a funcionar. 



Outros se estruturar a igreja como uma empresa Fortune 500, completo com gráficos 

detalhados organizacionais, descrições de trabalho, os conselhos, comissões e 

subcomissões. O Espírito Santo, eles esperam, irá operar dentro da estrutura rígida eles 

construíram. Eles vão rejeitar qualquer negrito, novas propostas, porque "Nós nunca 

fizemos isso dessa maneira antes." Essas pessoas tendem a subestimar a força da nova 

natureza eo poder do Espírito. 

Ambos os extremos estão errados; a igreja não é nem uma corporação altamente artificial 

nem uma comuna solto, mas um organismo. Ela tem tanto uma unidade orgânica e um 

princípio de vida útil, uma vez que todos os membros estão ligados à sua Cabeça vivente, 

o Senhor Jesus Cristo. No entanto, assim como os organismos vivos necessitam de 

estrutura e organização para a função, o mesmo acontece com a igreja. 

A igreja primitiva deu o exemplo de um organismo vivo e interdependente. Sua unidade 

e poder lhes deu um testemunho de que varreu Jerusalém. Multidões tinha chegado a fé 

em Jesus Cristo. Nenhuma perseguição ou oposição das autoridades judaicas poderia 

parar a propagação do evangelho. O amor dos crentes para o outro, expressa na partilha 

dos bens materiais, tinha feito um profundo impacto sobre a comunidade. Como 

resultado, mesmo os não crentes realizada a igreja em alta conta ( 05:13 ). 

O crescimento explosivo da igreja tinha trazido com ele a necessidade de mais 

organização. Foi já um tanto organizado. Eles sabiam que (pelo menos no início) o 

número de convertidos ( 02:41 ) e membros ( 4: 4 ). Alguém deve ter sido manter 

contagem. Eles reuniram-se em locais específicos em horários específicos. Os crentes 

também se reuniu para refeições em casas particulares. Dinheiro e bens foram recolhidos 

pelos apóstolos e distribuído para os necessitados. O pecado tinha que ser tratada. Todas 

essas atividades também exigiu algum nível de organização. A igreja tornou-se ainda 

mais estruturado como sua vida e crescimento exigiu. 

Isso ilustra um princípio importante: a organização da igreja bíblica sempre responde às 

necessidades e ao que o Espírito já está fazendo. Para organizar um programa e depois 

esperar que o Espírito Santo se envolvido com ela é colocar a carroça na frente dos 

bois. Não ousamos tentar forçar o Espírito para atender nosso molde. Organização nunca 

é um fim em si, mas apenas um meio para facilitar o que o Senhor está fazendo em sua 

igreja. 

Em Atos capítulo 6 a igreja enfrentou sua primeira crise organizacional sério. Para 

eliminar um problema potencialmente divisionista necessários mais organização. A partir 

desta primeira reunião de organização quatro características destacam-se: a razão, os 

requisitos, o roster, e os resultados. 

A Razão 

Agora, neste momento, enquanto os discípulos estavam 

aumentando em número, uma denúncia surgiu por parte dos 

judeus helenistas contra os hebreus nativa, porque as viúvas deles 

estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. E 

os doze convocaram a congregação dos discípulos e disse: "Não 

é desejável que nós deixemos a palavra de Deus, a fim de servir 

às mesas ... Mas vamos nos dedicar à oração e ao ministério da 
palavra." ( 6: 1-2 , 4 ) 



No momento que os discípulos estavam aumentando em número outro problema 

surgiu. Ele foi relacionado para o seu rápido crescimento. Quão grande é a igreja havia 

se tornado não é conhecido, uma vez que já não mantinha uma contagem precisa. O 

último valor indicado, 5000 ( 4: 4 ), aparentemente incluiu apenas os homens. Para esse 

número devem ser acrescentadas as mulheres e os jovens e aqueles que se juntou à igreja 

desde então (cf. 05:14 ). Deve ter havido mais de 20.000 na igreja de Jerusalém neste 

momento. 

Sem meios de comunicação de massa, a liderança e os problemas administrativos 

associados a uma grande congregação, tais eram enormes. Meramente para satisfazer as 

suas necessidades espirituais e para lidar com o pecado teria sido uma tarefa difícil, e 

muito menos cuidar de suas necessidades físicas. Não só o tamanho da igreja criar 

problemas, mas também o seu crescimento explosivo deixado pouco tempo para se 

adaptar. Como resultado, os apóstolos não conseguia mais lidar com toda a carga de 

cuidar da congregação. Foi necessária uma maior organização. 

Havia outra razão para a igreja para organizar. Eles tinham cumprido a primeira parte da 

carga de quatro parte do Senhor para eles ( 1: 8 ). Eles haviam saturado Jerusalém com a 

mensagem do evangelho (5:28 ) e até mesmo começaram a chegar à região circundante 

( 05:16 ). Agora, eles estavam prontos para evangelizar Samaria e do mundo gentio. Para 

fazer mais planejamento e estruturação do conjunto tão necessária com sucesso. 

Em uma congregação de que tamanho, era inevitável que as necessidades de alguém seria 

esquecido. Ele vem como nenhuma surpresa saber que a denúncia surgiu por parte dos 

judeus helenistas contra os hebreus nativa, porque as viúvas deles estavam sendo 

esquecidas na distribuição diária de alimentos. Aqui era uma questão que Satanás 

pudesse usar com força devastadora contra a igreja . Ele já havia atacado através 

perseguição ( 4: 1-31 ; 5: 17-41 ). Isso, no entanto, havia apenas levou a igreja a crescer 

mais rápido ( 4: 4 ). Em seguida, ele tinha procurado deformá-los, introduzindo o pecado 

no corpo ( 5: 1-11 ). Deus interveio rapidamente e julgou Ananias e Safira, e novamente 

o ataque de Satanás falhou vergonhosamente. Tal como acontece com a perseguição, que 

só fez aumentar o número da igreja ( 05:14 ). A igreja foi purificado ainda mais eficaz na 

divulgação do evangelho. 

Não tendo conseguido parar a igreja através de perseguição ou de corrupção, Satanás 

tentou uma terceira tática. Ele procurou criar dissensão dentro da igreja. Uma igreja 

abalado por conflitos internos encontra sua mensagem perdida em conflito, a sua energia 

dissipada. E uma igreja, assim, focado em si vai ter dificuldade para chegar ao mundo 

perdido. Antes de a igreja poderia evangelizar o mundo gentio, eles teriam de lidar com 

qualquer divisão dentro de suas fileiras. Essa foi a necessidade que impulsionou a igreja 

a mais organização. 

Os judeus helenistas foram os da diáspora. Ao contrário dos nativos palestinos 

ou hebreus, sua língua materna era o grego, não em aramaico ou hebraico. Eles usaram 

a Septuaginta em vez das Escrituras Hebraicas. Mantendo-se fiel ao judaísmo, que tinha 

absorvido um pouco da cultura grega que os rodeava. Isso os fez suspeitar que os judeus 

da Palestina, especialmente os fariseus. "De acordo com o Talmud, o farisaísmo faz 

segredo do seu desprezo pelos helenistas ... eles eram freqüentemente categorizados pela 

população nativa e assumidamente mais escrupuloso de Jerusalém como de segunda 

classe israelitas" (Richard N. Longenecker, "Os Atos de Apóstolos ", no Frank E. 

Gaebelein, ed,. Comentário Bíblico do Expositor , vol 9. [Grand Rapids: Zondervan, 

1981], 329). Alguns dos que a hostilidade racial e cultural transitam para a igreja. 



Muitos dos helenistas estava em Jerusalém para a Páscoa e Pentecostes. Depois de sua 

conversão, eles decidiram permanecer sob o ensinamento dos apóstolos. Outros eram 

pessoas mais velhas que haviam retornado à Palestina para viver suas vidas. Eles eram 

uma minoria na igreja, o que ajuda a explicar por que as suas necessidades foram 

ignorados. 

Como muitas vezes acontece, as questões vieram à tona ao longo de um problema 

aparentemente insignificante. Os helenistas reclamou que suas viúvas estavam sendo 

esquecidas na distribuição diária de alimentos. Cuidados de viúvas era tradicional na 

sociedade judaica (cf. Dt 14:29. ; 16:11 ; 24: 19-21 ; 26:12 ). Paulo mais tarde definiu 

como a responsabilidade da igreja ( 1 Tim. 5: 3 e ss .). Dada a dicotomia natural entre os 

helenistas e palestinos nativos, esse problema poderia facilmente ter dividido a 

igreja. Certamente o fato de que os judeus helenistas falou de suas viúvas indica 

coletivamente eles sentiram a negligência foi deliberado. 

Os helenistas ' denúncia eventualmente chamou a atenção de doze. Lucas usa esse termo 

para descrever os apóstolos só aqui em Atos, embora ele usa-lo seis vezes em seu 

evangelho. Reconhecendo a legitimidade da reclamação dos helenistas ", que convocou 

a congregação dos discípulos para buscar uma solução. Enquanto os apóstolos 

reconheceu o problema, eles não têm tempo para lidar com isso.Era não é desejável 

para os apóstolos a negligenciar a palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Pode ser 

útil notar que a palavra para mesas, trapeza , pode significar "uma mesa ou balcão de um 

doleiro", ou "questões de dinheiro ", bem como uma mesa de jantar (cf. tal uso em Matt 

21:12. ; Lucas 19:23 ). Para envolver-se nos detalhes de servir refeições e tratar de 

assuntos de dinheiro iria levá-los longe de seu chamado. Em vez disso, eles 

iriam dedicar -se à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos sabiam que sua 

prioridade era oração, pregação, ensino e estudo da Palavra. Eles deixariam nada, porém 

pressionando, distraí-los de exercício dessas funções. Eles disseram que, com efeito, 

"Você serve as mesas e serviremos a Palavra". Paulo estava preocupado que as 

necessidades dos pobres sejam alcançados ( Rom. 15:26 ; . 2 Cor 8-9 ), mas nunca quis 

se distrair com os detalhes ( 1 Coríntios 16: 1-4. ). 

Muitos no ministério hoje deixaram a ênfase na oração e da Palavra de Deus. Eles são tão 

envolvido nos detalhes administrativos de sua igreja que eles têm pouco tempo para 

intercessão e estudo. No entanto, os pastores são dadas para a igreja "para o 

aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de 

Cristo" ( Ef. 4:12 ). O seu chamado é para amadurecer os santos para que eles possam 

fazer o trabalho do ministério. Ao negligenciar esse chamado, eles condenam suas 

congregações a definhar na infância espiritual. Os programas são nenhum substituto para 

o poder de Deus e Sua Palavra. Aqueles a quem Deus chamou para o ministério da oração 

e da Palavra deve fazer a sua prioridade. 

A oração e ao ministério da palavra estão inseparavelmente ligados. A oração deve 

permear preparação do sermão de um pastor, ou seus sermões será superficial e seco. Ele 

também deve orar constantemente para que o seu povo vai aplicar as verdades que ele 

ensina-los. O homem de Deus também deve Oração para que ele iria ser um canal puro 

através do qual a verdade de Deus possa fluir para a sua congregação. (Para uma 

discussão sobre a relação de oração a pregação, ver Tiago E. Rosscup, "A prioridade da 

oração e pregação expositiva", em João F. MacArthur, Jr., Redescobrindo pregação 

expositiva . [Dallas: Palavra, 1992]) 



A maior proclamador da Palavra de Deus que já viveu, o apóstolo Paulo, era um homem 

dedicado à oração. Ele assegurou que os romanos que "Deus, a quem sirvo em meu 

espírito, no pregação do evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como 

incessantemente faço menção de vós nas minhas orações" ( Rom. 1: 9-10 ) . Ele disse ao 

Efésios "Eu não cesso de dar graças por vós, ao fazer menção de vós nas minhas orações 

( Ef 1:16. ). Aos filipenses ele escreveu: "Dou graças a Deus em toda a minha lembrança 

de você, oferecendo sempre oração com alegria em meu cada oração para todos vocês 

"(Filipenses 1: 3-4. ) Paulo também orou constantemente para a igreja de Colossos: ". Por 

esta razão, também, desde o dia em que ouvimos dele, nós não paramos de Oração para 

você e para pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria 

e entendimento espiritual "( Colossenses 1: 9 ). A paixão de Paulo para a Palavra foi 

igualada apenas pela sua devoção à oração. 

Penhor dos apóstolos para dedicar-se ao seu ministério estabeleceu o padrão para todos 

seguirem. O ministério exige total empenho, tudo o que um homem tem que dar. Não há 

nenhum substituto para o trabalho duro e disciplina. A jovem disse uma vez para o 

pregador expositivo talentoso da Palavra Donald Grey Barnhouse de Deus ", eu daria o 

mundo para ser capaz de ensinar a Bíblia como você."Olhando-o diretamente nos olhos 

Dr. Barnhouse respondeu: "Bom, porque é exatamente isso que vai custar-lhe." 

Mais uma vez, Paulo serve como um modelo adequado do compromisso com a Palavra 

que as exigências do ministério. Em seu discurso de despedida aos anciãos de Éfeso, ele 

disse, 

Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como eu estava com você o 

tempo todo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações que 

vieram sobre mim através das ciladas dos judeus; como não me esquivei de vos anunciar 

coisa alguma que útil, e ensinar publicamente e de casa em casa, testificando tanto a 

judeus como gregos, o arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus 

Cristo. ( Atos 20: 18-21 ) 

Atos 19: 9-10 descreve o ministério de Paulo em Éfeso: ". Mas, como alguns deles se 

tornando endurecidos e desobedientes mal, falando do Caminho perante a multidão, retirou-

se deles e levou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano E isso aconteceu 

há dois anos, de modo que todos os que viviam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto 

judeus como gregos ". Preso em Roma, ele, no entanto, "foi testificando [aos judeus de Roma] 

sobre o reino de Deus, e tentando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto a Lei de Moisés e 

dos profetas, de manhã até a noite" ( Atos 28 : 23 ). Isso continuou por dois anos (28: 30-31 ). 

Paulo expressou sua filosofia pessoal do ministério com as seguintes palavras: 

Se anuncio o evangelho, não tenho nada para se orgulhar de, pois estou sob compulsão; e 

ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Porque, se eu fizer isso voluntariamente, tenho 

recompensa; mas se contra a minha vontade, eu tenho uma mordomia que me foi 

confiado. Por isso eu corro de tal forma, como não sem meta; Eu caixa de tal forma, não 

como batendo no ar; mas eu buffet meu corpo e faço dele meu escravo, para que, 

eventualmente, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser 

desqualificado. ( 1 Cor. 9: 16-17 , 26-27 ) 

A partir de sua dramática conversão no caminho de Damasco para o dia um carrasco 

romano terminou sua vida, Paulo deu-se totalmente ao ministério. Não há outro 

caminho. Cada ministro de Jesus Cristo deve dar ouvidos a exortação de Paulo a Timóteo: 



Prescrever e ensinar essas coisas. Que ninguém despreze a tua mocidade, mas sim na 

palavra, no procedimento, amor, fé e pureza, mostra-te um exemplo daqueles que 

acreditam. Até que eu venha, dar atenção para a leitura pública da Escritura, à exortação 

e ao ensino. Não negligencie o dom espiritual dentro de você, que foi entregue a você por 

profecia, com a imposição das mãos pelo presbitério. Tome dores com essas 

coisas; absorve-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. ( 1 Tim. 4: 11-

15 ) 

A devoção que Paulo exigiu de seu jovem protegido é a mesma devoção às demandas Senhor 

Jesus Cristo de todos os que servi-Lo. 

Os Requisitos 

Mas seleccionar, de entre vós, irmãos, sete homens de boa 

reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais pode 
encarregar desta tarefa. ( 6: 3 ) 

Enquanto os apóstolos tiveram de permanecer fiel às suas prioridades, o problema da 

distribuição da comida e dinheiro de forma eqüitativa permaneceu. Esse ministério 

importante necessária supervisão, e outros teriam de ser encontrado para fazer 

isso. Assim, os apóstolos ordenaram aos crentes para selecionar a partir de suas próprias 

fileiras sete homens. A palavra traduzida select é do verbo episkeptomai , que significa 

"para supervisionar", ou "para supervisionar." A congregação foi para olhar sobre os 

homens que foram respeitados e apresentar as suas escolhas para os apóstolos. Eles iriam 

tomar a decisão final quanto à sua nomeação para a tarefa, como indicado pelas 

palavras quem pode encarregar desta tarefa. 

Esta breve verso enumera cinco características exigidas para os designados para o 

ministério da igreja. Em primeiro lugar, aqueles que levaria a igreja deve ser 

homens. Mulheres certamente têm um papel vital para preencher (cf. Tito 2: 3-5 ). Na 

igreja primitiva, essas mulheres como Dorcas, Lydia, Phoebe, Priscilla, e as filhas de 

Filipe foram grandemente usado por Deus. No entanto, o projeto de Deus para a igreja é 

que os homens assumem os papéis de liderança ( 1 Cor. 11: 3 , 8, 9 ; 14:34 ; 1 Tm 2: 11-

12. ). 

A segunda exigência é que eles sejam do meio de ti. Isso indica mais do que a verdade 

óbvia de que aqueles que lideram a igreja deve ser crentes. Igrejas devem procurar 

desenvolver sua liderança dentro de suas próprias fileiras. Ao contratar pastores longe de 

outras igrejas, eles muitas vezes ignoram os homens dotados Deus tem levantado em suas 

próprias congregações. Uma igreja comprometida com o ministério de edificar e equipar 

os seus membros não terão que procurar outro lugar para seus líderes. 

A terceira exigência para os líderes é que eles sejam homens de boa reputação. Eles 

devem ser homens de integridade, acima de qualquer suspeita, como é exigido de 

presbíteros e diáconos em 1 Timóteo 3e Tito 1 . Servos devem dar o exemplo de santidade 

para o seu povo para seguir. E eles devem ser qualificados espiritualmente, 

independentemente da sua posição no mundo ou a sua capacidade humana.Para ter 

uma boa reputação foi essencial para estes sete anos, uma vez que seriam encarregadas 

de grandes somas de dinheiro para comprar a comida para ser distribuído. 

Aqueles que levaria a igreja também deve ser cheio do Espírito. Eles devem estar 

totalmente rendido ao Seu controle em todas as áreas de suas vidas. Tais homens foram 

Estêvão ( Atos 6: 5 ) e Barnabé (Atos 11:24 ). 



A exigência final é que eles possuem sabedoria. Eles devem ter conhecimento bíblico e 

teológico, ea sabedoria prática de aplicar a verdade bíblica com as situações da vida 

cotidiana. Eles devem ser homens de sóbrio, justo juízo. Primeiro Crônicas 0:32 descreve 

alguns líderes sábios de Israel como "homens que compreenderam os tempos, com o 

conhecimento de que Israel deveria fazer." Tais homens que Deus chama para servir a 

Sua Igreja. 

A questão é saber se estes sete podem ser adequAdãoente vistos como os primeiros 

diáconos oficiais. Eles realizaram algumas funções dos diáconos posteriores, e as formas 

da palavra grega diakonos(Diácono) são usadas para descrever seu ministério ( vv 1-

2. ). No entanto, para visualizá-las em termos de um escritório formal é anacrônico. Dos 

sete, apenas Estevão e Filipe aparece em outro lugar nas Escrituras, mas eles nunca são 

chamados de diáconos. De fato, o ministério depois de Estevão era claramente a de um 

evangelista, como era de Filipe ( Atos 21: 8 ). Enquanto Atos depois refere-se a pessoas 

idosas ( 14:23 ; 20:17 ), não há nenhuma menção de diáconos. Isso é estranho, se o cargo 

de diácono começou em Atos 6 . Além disso, todos os sete tinham nomes gregos, o que 

implica que eles podem ter sido helenistas. Parece improvável, no entanto, que uma 

ordem permanente de diáconos para a Igreja de Jerusalém incluiria não há judeus 

palestinos nativos. 

Existem princípios importantes nesta passagem para a vida contínua da igreja. Aqui 

vemos que a congregação é de nomear certos homens espiritualmente qualificados para 

servir, com a nomeação de descanso final com os já em posição de professores e líderes 

espirituais. Ainda assim, parece melhor para ver a seleção destes sete como a resposta da 

Igreja Jerusalém para uma crise temporária. . Note-se que o grupo de palavra grega da 

qual a nossa Inglês palavra "diácono" deriva denota serviço em 

geral Diakonos , diakoneo e diakonia são utilizados em todo o Novo Testamento de uma 

maneira geral, não específica (cf. Lc 4:39 ; 10 : 40 ; 17: 8 ; 22:27 ; João 2: 5 , 9 ; 12: 

2 ; Rom. 13: 3-4 ; 15:25 ; 2 Cor 8: 3-4. ). Assim, a sua utilização em Atos 6 não implica 

que os sete ocupava o cargo de diácono.Significativamente, quando a igreja de Antioquia 

depois enviou o alívio da fome à igreja de Jerusalém, nenhuma menção é feita de diáconos 

( Atos 11: 29-30 ). Em vez disso, o alívio foi enviado para os anciãos. Estevão e Filipe 

certamente não continuar por muito tempo nesse papel, uma vez que ambos se tornaram 

evangelistas. E em breve perseguição dispersar a congregação de Jerusalém ( Atos 8: 1 ), 

terminando o ministério dos outros cinco. Deus ressuscitou-los por um breve período de 

ministério, para lidar com uma crise. A unidade contínua da igreja mostra a eficácia do 

seu ministério. 

O Roster 

E a declaração encontrado aprovação com toda a congregação; e 

elegeram Estêvão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, 

Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E 

estes trouxeram perante os apóstolos; e depois de orar, lhes 
impuseram as mãos sobre eles. ( 6: 5-6 ) 

O plano dos apóstolos encontrado aprovação com toda a congregação, e sete homens 

foram designados para o ministério. Que todos os nomes gregos sete furos sugere todos 

eram helenistas. Se for verdade, foi uma demonstração da unidade amorosa da 

igreja. Desde os helenistas se sentiu menosprezado, a igreja decidiu nomear sete de entre 

eles para corrigir a situação. A divisão foi assim evitado, e novamente o ataque de Satanás 

foi frustrada. 



Estevão foi a desempenhar um papel fundamental na expansão do evangelho para além 

de Jerusalém. Foi a perseguição conectado com o martírio que impulsionou a igreja de 

Jerusalém ( Atos 8: 1 ). O elogio dele como um homem cheio de fé e do Espírito 

Santo revela o seu caráter. 

Filipe também desempenha um papel proeminente em Atos. Ele levou o evangelho para 

os samaritanos ( 8: 4-25 ), e para o eunuco etíope ( 8: 26-40 ). Quatro de suas filhas se 

tornou profetisas ( 21: 8 ). 

Nada definido se sabe sobre os restantes cinco homens. Algumas tradições início 

conectar Prochorus com João, o apóstolo, possivelmente como seu amanuense quando 

escreveu seu evangelho. De acordo com essas tradições, mais tarde ele se tornou bispo de 

Nicomédia e foi martirizado em Antioquia (João B. Polhill, O New Commentary 

americano: Atos [Nashville: Broadman, 1992], 182 p.). 

Tudo o que se sabe com certeza sobre Nicolas é que ele era um prosélito (a Gentil 

converter ao judaísmo) de Antioquia. Alguns dos Padres da igreja ligados a ele com o 

grupo herética conhecida como nicolaítas ( Ap 2: 6 , 15 ). Mas não há nenhuma 

evidência, além da semelhança nos nomes, para ligar-se a ele com esse grupo. E como 

Lenski observa, "Deve-se entender que é necessária decididamente mais provas em 

questão de tão grave uma carga" (RCH Lenski, A Interpretação dos Atos dos 

Apóstolos [Minneapolis: Augsburg, 1961], 246). 

A congregação trouxe sete perante os apóstolos; e depois de orar, lhes impuseram as 

mãos sobre eles. Esta primeira ocasião, no Novo Testamento da imposição de mãos 

significava a identificação e afirmação da igreja com estes homens, e com o apoio do seu 

ministério. Anciãos, diáconos e todos os que serviam na igreja primitiva foram ordenados 

desta forma (cf. Atos 13: 3 ; 1 Tm 4:14. ; 5:22 ; 2 Tim. 1: 6 ). 

Tudo bem que pouco se sabe sobre a maioria destes homens, que desempenhou um papel 

crucial na história fundacional da igreja. Mas para eles, as prioridades tanto dos apóstolos 

teria sido comprometida, ou a igreja pode ter dividido. Ou teria sido desastroso. 

Os Resultados 

E a palavra de Deus continuava a propagação; e o número dos 

discípulos continuaram a aumentar consideravelmente em 

Jerusalém, e um grande número de sacerdotes foram tornando-se 
obediente à fé. ( 6: 7 ) 

Como já mencionado, a organização da igreja libertou os apóstolos para dedicar-se à 

oração e da Palavra. Ele também evitou uma divisão na igreja. Lucas encerra esta seção, 

como ele tem antes, observando-se o desenvolvimento da igreja. A palavra de Deus 

continuou a espalhar a partir da igreja como um resultado direto da libertação dos 

apóstolos para levar a cabo o seu ministério primário, e também da igreja de 

unidade. Como a Palavra continuou a se espalhar, o número dos discípulos 

continuaram a aumentar consideravelmente em Jerusalém. Muito, como a referência 

geral para multidões ( 05:14 ), mostra que houve tantos novos convertidos sendo 

adicionado que perdi a conta ao número exato. Surpreendentemente, um grande número 

de sacerdotes foram tornando-se obediente à fé. Estes foram, é claro, não os chefes 

dos sacerdotes ou membros do Sinédrio, mas um número muito grande de a classificação 

e arquivo sacerdotes que ministravam no templo. Talvez este impacto dramático do 

evangelho sobre os sacerdotes representa a oposição que logo se levantou contra Estêvão. 



A igreja de hoje precisa de organização para as mesmas razões que a primeira 

comunhão. Pastores devem ser liberados para se concentrar na pregação da Palavra e da 

oração. Melhor organização pode ajudar a satisfazer as necessidades de todos os membros 

e, assim, evitar o conflito. E uma igreja unificada, bem instruído será um poderoso 

testemunho para o mundo perdido. 

 

15. O homem com o rosto de um anjo 

( Atos 6: 8-15 ) 

E Estêvão, cheio de graça e poder, estava realizando prodígios e 

grandes sinais entre o povo. Mas alguns homens do que foi 

chamado de sinagoga dos Libertos, incluindo tanto cireneus e 

alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, levantou-se e discutiu 

com Estevão. E ainda assim eles não foram capazes de lidar com 

a sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Homens Então 

subornaram para dizer: "Ouvimos-lhe proferir palavras 

blasfemas contra Moisés e contra Deus." E excitaram o povo, os 

anciãos e os escribas, e eles vieram em cima dele e arrastou-o 

para longe, e trouxe-o perante o Conselho. E apresentaram falsas 

testemunhas, que diziam: "Este homem fala incessantemente 

contra este santo lugar, e da Lei, porque nós o temos ouvido dizer 

que esse Nazareno, Jesus, vamos destruir este lugar e mudar os 

costumes que Moisés nos transmitiu. " E fixando o seu olhar sobre 

ele, todos os que estavam sentados no Conselho viram o seu rosto 

como o rosto de um anjo. ( 6: 8-15 ) 

Esta passagem marca uma transição no livro de Atos. Até este ponto, Pedro tem sido a 

figura dominante, cumprindo seu chamado por levar o evangelho da circuncisão ( Gal. 2: 

7 ). Outra figura de grande importância aparece no horizonte: o apóstolo Paulo, que é 

introduzido no final do capítulo 7 . Após a conversão de Paulo, registrado no capítulo 9 , 

Pedro começa a desaparecer da cena. capítulos 10 e 11 deregistro de seu ministério para 

Cornelius e capítulo 12 seu segundo lançamento milagrosa da prisão. Mas a partir do 

capítulo 13 ao final do livro, o registro se concentra em Paulo. Única aparição de Pedro 

em que seção é no Concílio de Jerusalém ( Atos 15 ). 

A ponte entre esses dois gigantes é Estevão. Pedro ministrado principalmente para o povo 

judeu, e Paulo principalmente para os gentios. Breve ministério de Estevão era 

principalmente para os judeus de terras dos gentios. Pedro ministrado em Jerusalém, 

Paulo todo o Império Romano. O ministério de Estevão foi o catalisador que catapultou 

a igreja de Jerusalém para o resto do mundo ( 8: 1 ). 

Estevão foi, em muitos aspectos, um precursor para Paulo. Ele corajosamente 

enfrentaram as sinagogas de judeus estrangeiros em Jerusalém, possivelmente, até mesmo 

inserindo-os para debater seus membros ( 6: 9 ). Quando ele entrou em uma nova cidade 

para ministrar, Paulo teria habitualmente ir primeiro a uma sinagoga ( 17: 2 ). Como 

Paulo, Estevão encontrou feroz oposição, até mesmo ao ponto de perseguição física ( 7: 

54-60 ; cf. 2 Cor 11: 23-25. ). Na verdade, o manto de Estevão caiu sobre seu compatriota 

helenístico Saulo de Tarso. É até possível que a primeira exposição de Paulo para o 



evangelho veio através de Estevão ( 7:58 ; 8: 1 ). Sua morte deve ter deixado uma 

impressão indelével em Paulo. 

Estevão foi, assim, uma figura-chave no início da história da igreja. Mas, para além do 

seu papel histórico, ele foi significativo por causa de seu caráter. Ele era a prova de que 

o impacto da vida e ministério de um homem não tem nada necessariamente a ver com 

comprimento. Seu ministério, embora breve, foi essencial para o plano de Deus para a 

evangelização do mundo. Ele mostrou que os esforços de uma pessoa corajosa, embora 

de curta duração, pode ter efeitos de longo alcance. 

Altruísta proclamação de Estevão, sem medo do evangelho levou-o a pagar o preço final 

do seu compromisso. Ele foi o primeiro mártir cristão, como as pessoas que tinham 

favorecido os crentes ( 5:13 ) foram manipuladas para virar hostil. Sua morte 

desencadeou o primeiro de uma longa série de perseguições que desafiaram a Igreja ao 

longo de sua história. Quando Estevão morreu, a Igreja sofria em voz alta ( 8: 2 ) porque 

ele era tão vital um pregador e tão profundamente amado. No entanto, ele não morreu 

antes de realizar a missão que Deus colocou para fora para ele. Nem era seu ministério 

menos significativo, porque não existe uma lista de convertidos é gravado. Certamente 

ele tinha muitos. Na economia de Deus, alguma planta, um pouco de água, e outros colher 

( 1 Cor. 3: 6 ). A rica colheita resultou das sementes plantadas Estevão. 

Que o mundo não conseguiu reconhecer a grandeza de Estevão vem como nenhuma 

surpresa. O mundo mede o sucesso por popularidade, prestígio ou riqueza material e, 

portanto, não consegue compreender a verdadeira grandeza. Afinal de contas, eles 

mataram Jesus, decapitado Paulo, executado Pedro, e perseguiu a igreja. Embora as 

pessoas julgadas Estevão um blasfemo e matou-o, ele era um dos homens mais nobres e 

mais poderosas que já viveram. Não é exagero para colocá-lo em pé de igualdade com os 

gostos de Abraão, Moisés, Elias, Davi, João Batista e os apóstolos. 

Uma prova de virtude de Estevão apareceu na passagem anterior. Fora dos milhares de 

homens na igreja de Jerusalém, ele foi um dos sete escolhidos para supervisionar a 

distribuição de alimentos. Aliás, o seu foi o primeiro nome mencionado. Sua escolha 

revela a alta estima a igreja tinha para ele. Aprovaram-lo para o mais alto dever que 

podiam. Apenas os apóstolos eram mais elevada, e eles não foram escolhidos pela igreja, 

mas pelo próprio Senhor. 

Atos 6: 8-15 apresenta mais três evidências de nobreza espiritual de Estevão: seu caráter, 

sua coragem e seu semblante. 

Seu caráter 

E Estêvão, cheio de graça e poder, estava realizando prodígios e 

grandes sinais entre o povo. ( 6: 8 ) 

Versículo 5 descrito Estevão como "cheio de fé e do Espírito Santo." completa tanto lá 

quanto no versículo 8 traduz pleres , o que significa "a ser preenchido." Estevão foi 

totalmente controlado pela fé, o Espírito Santo, graça e poder. Seu sermão perante o 

Sinédrio revela o conteúdo de sua fé. Ele acreditava que Deus governou história ( 7: 1-

51 ), e estava confiante de controle soberano de Deus de sua vida.Ele poderia dizer com 

Paulo: "Se vivemos, vivemos para o Senhor, ou se morremos, morremos para o Senhor; 

portanto, se vivemos ou morremos, somos do Senhor" ( Rm 14: 8. ). Estevão viu Jesus 

como o cumprimento da profecia messiânica ( 07:52 ) e acreditava que ele tinha 

ressuscitado e foi exaltado à mão direita do Pai ( 7: 55-56 ). Sua confiança confiante em 



cuidados de Jesus para ele lhe permitiu enfrentar a morte com calma ( 7: 59-

60 ). Finalmente, ele acreditava no Espírito Santo ( 07:51 ). 

Infelizmente, muitos cristãos de hoje não poderia ser descrito como cheio de fé. Como o 

pai do menino endemoninhado curado por Jesus, o seu clamor é: "Eu creio; ajudar a minha 

incredulidade" ( Marcos 9:24 ). Embora confiando em Deus para o seu destino eterno, 

eles acham difícil confiar nele com as preocupações de sua vida cotidiana. Estevão, no 

entanto, não era assim. Ele confiou em Deus plenamente e se concentrou em fazer o que 

Deus queria que ele fizesse. As consequências que ele alegremente deixou nas mãos de 

Deus. 

Não só foi Estevão cheio de fé, mas também do Espírito Santo (cf. 07:55 ). Esse é o 

privilégio de todos os crentes ( Ef. 5:18 ). Para ser cheio de fé é confiar em Deus; para ser 

cheio do Espírito é obedecer totalmente a Sua vontade. Estevão creu em Deus e 

apresentado à liderança do empoderamento, purificando Espírito Santo. Essas duas 

realidades resumem a força da vida cristã. Nas palavras do hino amado, 

Confiança e obedecer, 

Pois não há outro jeito 

Para ser feliz em Jesus, 

Mas a confiar e obedecer. 

A terceira realidade espiritual, que flui de confiança e obediência, que caracterizou 

Estevão era graça. Porque Estevão confiou em Deus, e caminhou na plenitude do 

Espírito, ele foi dada a graça de enfrentar a perseguição, até mesmo a morte. Nem medo, 

nem ódio controlada ele, só a confiança e submissão. Ele podia ser gracioso mesmo ao 

ponto de morrer por causa de sua confiança confiante em Deus e renúncia ao propósito 

divino. Após ter-se comprometido totalmente nas mãos de Deus ( 7:59 ), ele estava 

disposto a suportar tudo na força da graça capacitadora. A graça de Deus também fluiu 

para fora de sua vida para os outros. Talvez esse tenha sido um dos motivos da igreja 

escolheu-o para ministrar às viúvas. Estevão foi mesmo gracioso para com seus algozes, 

orando por seu perdão como suas pedras esmagou sua vida ( 7:60 ). 

A única maneira que um crente pode viver como Estevão está morrendo ao seu 

pecaminoso. Aqueles ocupado cuidando de seus próprios interesses terá pouco tempo ou 

inclinação para abandonar-se e experimentar a graça Estevão experientes. 

Finalmente, Estevão estava cheio de energia. Isso foi um resultado direto de seu ser cheio 

do Espírito (cf. Atos 1: 8 ). Que ele estava realizando prodígios e grandes sinais entre 

o povo sugere que ele era muito mais do que simplesmente um diácono. Em vez disso, 

seus atos de poder mostrar a sua estreita ligação com os apóstolos. Na igreja do Novo 

Testamento apenas os apóstolos, Estevão, Filipe ( Atos 8: 6-7 ), e Barnabas ( 15:12 ) 

realizou milagres. O imperfeito do poieō ( estava realizando ) mostra Estevão foi 

continuamente fazendo essas obras poderosas, sem dúvida, com o mesmo impacto que os 

apóstolos ( 5: 12-14 ). 

Tomados em conjunto, versículos 5 e 8 de dar tanto a Godward e os lados do homem da 

caráter cristão. Um homem cheio de fé em Deus, e rendeu para o controle do Espírito, 

tenha piedade para com os outros e manifesta grande poder espiritual. 

Que um homem justo vai fazer obras de justiça é um princípio básico do Novo 

Testamento. Paulo ensina repetidamente que toda a alegria cristã e utilidade, todo o poder 



e serviço gracioso, de fluxo de fé e obediência. Por exemplo, em Colossenses 3 , Paulo 

deu Colossenses os seguintes preceitos práticos: "Mas agora você também, colocá-los 

todos de lado:. ira, da cólera, da malícia, da maledicência, e linguagem ultrajante de sua 

boca Não minta para si" ( Col . 3: 8-9a ). Eles estavam a fazer essas coisas porque eles 

tinham "deixado de lado o velho homem com suas práticas malignas, e ... colocar o novo 

homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou" 

( vv . 9b-10 ). Como "os que [tinha] sido escolhido de Deus" e, portanto, "santos e 

amados" ( 3: 12a ), eles foram para "colocar em um coração de compaixão, bondade, 

humildade, mansidão e paciência; suportando uns aos outros, e perdoando-vos uns aos 

outros, quem quer que tenha uma queixa contra alguém, assim como o Senhor vos 

perdoou, assim também você deve E além de todas essas coisas se do amor, que é o 

perfeito vínculo de unidade "(. vv 12b-14. ). Paulo também expressou esse princípio aos 

Efésios: 

Eu, portanto, o prisioneiro no Senhor, vos rogo que andar de modo digno da vocação a 

que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com paciência, mostrando 

paciência um com o outro no amor, ser diligente para preservar a unidade do Espírito no 

vínculo da paz. ( 4: 1-3 ) 

  
Portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que você anda não mais apenas como 

também andam os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, 

separados da vida de Deus, por causa da ignorância que é neles, por causa da dureza do 

seu coração; e eles, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à sensualidade, para a 

prática de todo tipo de impureza com ganância. Mas você não aprendeu Cristo dessa 

maneira, se é que já a ouviram e foram ensinados Nele, assim como a verdade está em 

Jesus, que, em referência ao seu antigo modo de vida, você deixar de lado o velho homem, 

que é sendo corrompido em conformidade com as concupiscências do engano, e vos 

renovar no espírito da vossa mente, e colocar o novo, o qual, à semelhança de Deus foi 

criado em verdadeira justiça e santidade da verdade. Portanto, deixando de lado a mentira, 

e falai a verdade, cada um de vós, com o seu próximo, pois somos membros uns dos 

outros. Fique com raiva, e ainda não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não 

dar o diabo uma oportunidade. Aquele que rouba, não furte mais; mas antes trabalhe, 

fazendo com as próprias mãos o que é bom, a fim de que ele pode ter algo a compartilhar 

com ele que precisa. Que nenhuma palavra torpe de sua boca, mas apenas uma palavra 

como é bom para edificação de acordo com a necessidade do momento, para que dê graça 

aos que a ouvem. E não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para 

o dia da redenção. Toda a amargura, indignação e ira, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas 

dentre vós, bem como toda a malícia. E ser gentil com o outro, compassivos, perdoando-

vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. ( 4: 17-32 ) 

A vida de Estevão exibido graça e poder de Deus, porque ele estava cheio de fé obediente 

e com o Espírito Santo. Esses traços marcou-o com uma grandeza tão muitas vezes 

esquecido. Não há outro caminho para o caráter virtuoso e uma vida espiritualmente 

influente do que o caminho Estevão exemplificou. 

Sua coragem 

Mas alguns homens do que foi chamado de sinagoga dos Libertos, 

incluindo tanto cireneus e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da 

Ásia, levantou-se e discutiu com Estevão. E ainda assim eles não 

foram capazes de lidar com a sabedoria e ao Espírito com que ele 



falava. Homens Então subornaram para dizer: "Ouvimos-lhe 

proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus." E 

excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e eles vieram em cima 

dele e arrastou-o para longe, e trouxe-o perante o Conselho. E 

apresentaram falsas testemunhas, que diziam: "Este homem fala 

incessantemente contra este santo lugar, e da Lei, porque nós o 

temos ouvido dizer que esse Nazareno, Jesus, vamos destruir este 
lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. " ( 6: 9-14 ) 

Um homem com o personagem de Estevão é um desafio para qualquer ataque e uma feroz 

veio. Alarmados com o poder ea eficácia do ministério de Estevão, alguns homens a 

partir do que foi chamado a Sinagoga dos Libertos, incluindo tanto cireneus e 

alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, levantou-se e discutiu com Estevão. A 

frase se levantou não indica que eles saíram de suas cadeiras, mas que eles foram 

agitados para a ação. Enfurecido por seu ódio do Senhor Jesus e seu amor do pecado 

farisaico, estes homens foram atrás desse homem dotado de Deus. 

Comentaristas têm discutido quantos são sinagogas em vista aqui. O texto grego não é 

conclusivo, mas parece provável que Lucas tem em mente três synagogues- separado da 

Sinagoga dos Libertos, outroincluindo tanto cireneus e alexandrinos, e um terceiro 

composto por pessoas da Cilícia e da Ásia. As diferenças culturais e linguísticas entre 

esses grupos tornam improvável que todos eles frequentavam a mesma sinagoga. 

Sinagogas foram pontos de encontro onde a comunidade judaica se reuniram para ler as 

Escrituras e adoração. Eles se originaram, tanto para trás como o cativeiro babilônico, 

quando os exilados foram cortadas a partir de acesso ao templo. De acordo com o Talmud, 

havia 480 sinagogas de Jerusalém, neste momento (FF Bruce, O Livro dos Atos [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1971], 124; citando TJ Meguilá 73 d), embora esse número pode ser 

exagerado. Muitas sinagogas, como os três mencionados aqui, consistia de judeus 

helenistas. É possível que Estevão era um membro de uma dessas sinagogas. 

Os libertos eram os descendentes dos escravos judeus capturados por Pompeu em 

63 B . C . e levado para Roma. Eles foram posteriormente concedida a sua liberdade e 

formaram uma comunidade judaica lá. cireneus e alexandrinos foram de duas das 

principais cidades do Norte de África, Cyrene (casa do Simão, que carregou a cruz de 

Jesus "[ Lucas 23:26 ]), e Alexandria. Ambas as cidades tinham grandes populações 

judaicas. Cilícia e da Ásia foram províncias romanas da Ásia Menor. Desde a cidade 

natal de Paulo de Tarso foi localizado na Cilícia ( Atos 21:39 ; 22: 3 ), ele provavelmente 

atendido a sua sinagoga em Jerusalém. Que ele estava presente para os eventos que 

cercam julgamento e execução de Estevão é evidente a partir de 7:58 e 8: 1 . É possível 

que, como um aluno do grande Rabban Gamaliel, ele até participou do debate com 

Estevão. 

Homens de todas as três sinagogas se reuniram e discutiu com Estevão. Argumentou é 

de suzēteō , que não se refere a uma briga, mas a um debate formal. Lucas não nos dá o 

conteúdo do debate. Alguns dos argumentos de Estevão pode ser inferida a partir das 

acusações apresentadas contra ele ( 6: 13-14 ) e seu discurso perante o Sinédrio. O debate, 

sem dúvida, centrado sobre a morte, ressurreição e messianidade de Jesus, e da 

incapacidade da lei mosaica e templo ritual para salvar. 

Quaisquer que sejam as questões precisas do debate foram, Estevão ganhou. Seus 

adversários não foram capazes de lidar com a sabedoria e ao Espírito com que ele 

falava. Seu raciocínio humano não era páreo para dada por Deus de 



Estevão sabedoria. A frase do Espírito com que ele falava provavelmente não se refere 

ao Espírito Santo, mas para a energia, o zelo, sinceridade e fervor com que Estevão 

falou. Assim, ele tinha os dois requisitos para falar com eficiência pública e triunfando 

em debate: a verdade indiscutível e entrega potente. O impacto dos dois era mais do que 

seus adversários poderiam manipular. 

Não é possível derrotar Estevão em um debate justo, seus adversários mudou de 

tática. Recorrendo a um ad hominem argumento, eles secretamente induzida homens a 

dizer: "Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra 

Deus." Secretamente induzida é de hupoballō e significa "para sugerir ou prompt" com 

um motivo mal. Eles recrutaram e treinou falsas testemunhas para acusar Estevão, a 

mesma tática usada no julgamento de Jesus ( Matt. 26: 59-61 ). Até as falsas acusações 

de blasfêmia eram como aqueles contra o seu Senhor. 

As falsas testemunhas acusado Estevão de falar palavras blasfemas contra Moisés e 

contra Deus. Tal era o seu zelo para a lei que eles mencionaram Moisés diante de 

Deus. Blasphemy, falando mal de algo que Deus considere sagrado, como a lei de Moisés, 

a pessoa de Deus, ou Seu templo, era um crime muito grave, punível com a morte ( Lev. 

24:16 ). Que seus oponentes acusado de blasfemar contra Estevão Moisés sugere que ele 

estava negando a capacidade da lei para salvar. Acusaram-no de blasfemar contra Deus 

por falar contra o templo ( v. 14 ), onde a presença de Deus habitava. Essa acusação, sem 

dúvida, reflete também a apresentação de Estevão de Cristo como a encarnação de Deus 

(cf. João 10:36 ). 

Uma vez que as pessoas eram fanaticamente zelosos por Moisés e Deus, eles foram 

facilmente incitados pelas falsas acusações. Junto com os anciãos e os escribas (alguns 

dos quais eram membros prováveis do Sinédrio) a multidão desceu sobre Estevão e o 

arrastaram para julgamento perante o Conselho (o Sinédrio). Sunarpazō ( arrastado ) 

significa "para aproveitar com a violência." Ela é usada em Lucas 8:29 de um homem 

tomado por um espírito do mal, enquanto que em Atos 19:29 descreve a apreensão dos 

companheiros de Paulo por um bando indisciplinado. 

O medo das pessoas que haviam obrigou as autoridades a prender os apóstolos sem 

violência ( 05:26 ) dissipada, e essas mesmas pessoas violentamente apreendidos 

Estevão. Estevão era popular quando ele curou os sinais e maravilhas doentes e 

realizadas. Mas, como a multidão inconstante que transformou em Jesus, logo após 

saudando-o como o Messias, essas pessoas foram seduzidos a mudar de idéia e atacar o 

pregador. Há uma linha tênue entre a ouvir o evangelho e do ódio do evangelho-a linha 

de apostasia. Aqueles que atravessá-lo muitas vezes se tornar violenta. 

Lucas não nos diz como logo após a apreensão de Estevão que seu julgamento 

começou. É pouco provável que o Sinédrio foi montado e esperando quando ele foi 

apreendido. Quando o julgamento começou, estes helenistas apresentar falsas 

testemunhas. Estes são, sem dúvida, os mesmos que se refere o versículo 11 . Era suas 

falsas acusações que levaram a apreensão de Estevão. 

As falsas testemunhas repetiu as acusações de que tinha excitaram o povo, ou seja, que 

Estevão incessantemente falou contra o lugar santo (o templo), e da Lei. Eles eram 

falsas testemunhas não porque eles colocam palavras na boca de Estevão, mas porque 

torceu o que ele fez dizer. FF Bruce escreve: 

Eles são chamados de "falsas testemunhas", como aqueles que trouxeram o testemunho 

semelhante contra Jesus são chamados ( Mateus 26: 59-61. ; Marcos 14: 55-59 ). Mas em 



ambos os casos, a falsidade de seu testemunho não consistiu na fabricação de atacado, 

mas na deturpação sutil e mortal das palavras realmente faladas. ( O Livro dos Atos , 135) 

O versículo 14 dá um exemplo da inclinação eles colocam palavras de Estêvão: . Nós 

temos ouvido dizer que esse Nazareno, Jesus, vamos destruir este lugar e mudar os 

costumes que Moisés nos transmitiu A frase esta Nazareno expressa seu desprezo por 

Jesus, pois acreditavam nada de bom pode vir de Nazaré (cf. João 1:46 ). Jesus nunca 

tinha reivindicado Ele iria destruir o templo de Jerusalém.Ele disse aos seus adversários: 

"Destruí este templo, e em três dias eu o levantarei" ( João 2:19 ). Como João 2:21 deixa 

claro: "Ele falava do templo do seu corpo." Desde que a falsa acusação tinha conseguido 

ficar Jesus condenado, eles foram rápidos para usá-lo contra Estêvão. 

Outra acusação calculado para enfurecer o povo era que Estevão ensinou que Jesus 

iria alterar os costumes que Moisés proferidas a eles. Estevão, como os apóstolos, 

havia proclamado Jesus como o cumprimento de tudo o que o ritual Antiga Aliança 

tipificado. A Nova Aliança, profetizado por Jeremias (cf. Jer. 31: 31-34 ), tinha 

substituído o Antigo. A lei moral não tinha mudado, mas a lei cerimonial foi feito com a 

distância. Reality tinha substituído ritual. Estevão irá mostrar em seu sermão que ele tinha 

um enorme respeito por Moisés e da lei. A sua escolha de palavras, no entanto, o fez para 

ser um revolucionário, buscando anular a ordem divina estabelecida. Eles transformaram 

sua proclamação positivo em um ataque negativo. 

Durante toda esta provação, a coragem de Estevão brilha. Apesar da intensa oposição que 

encontrava, ele nunca recuou ou comprometida. Como seus inimigos reclamou, ele 

incessantemente reiterou a mensagem do evangelho. Mesmo quando em julgamento por 

sua vida diante do Sinédrio, a sua coragem não vacilou. Em Atos 7: 51-53 ele 

corajosamente os repreendeu com as seguintes palavras: 

Vocês, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvidos estão sempre resistem 

ao Espírito Santo; você está fazendo exatamente como fizeram vossos pais. Qual dos 

profetas que os vossos pais não perseguiram? Até mataram os que anteriormente 

anunciaram a vinda do Justo, cuja traidores e assassinos que você já se tornaram; vós que 

recebestes a lei por ordenação dos anjos, e ainda não mantê-lo. 

A coragem de Estevão carimbado-o com a marca de grandeza. 

Seu semblante 

E fixando o seu olhar sobre ele, todos os que estavam sentados no 
Conselho viram o seu rosto como o rosto de um anjo. ( 06:15 ) 

Esta cena apresenta um contraste impressionante. Estevão estava diante do Sinédrio 

acusado de ser um blasfemador mal de Deus, o templo, e da lei. No entanto, quando os 

membros desse Conselho fixa seu olhar sobre ele, eles viram o seu rosto como o rosto 

de um anjo. Longe de ser o mal, Estevão irradiava a santidade e glória de Deus. 

Deus respondeu às suas falsas acusações, colocando a Sua glória no rosto, algo de Estevão 

vivida por nenhuma outra pessoa na história, exceto Moisés ( Ex. 34: 27-35 ). Assim, ele 

mostrou a Sua aprovação do ensinamento de Estevão exatamente da mesma maneira que 

fez com a de Moisés. Paulo escreve: 

Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que 

os filhos de Israel não podiam fitar o rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, 

desaparecendo como era, como deve o ministério da Espírito não conseguem ser ainda 



mais com a glória? Porque, se o ministério da condenação tinha glória, muito mais é que 

o ministério da justiça abundam em glória. Porque, na verdade o que tinha glória, neste 

caso, não tem nenhuma glória por conta da glória que supera. Porque, se aquilo que se 

desvanecia era glorioso, muito mais é o que permanece em glória. ( 2 Cor. 3: 7-11 ) 

Ao colocar a Sua glória no rosto de Estevão, Deus mostrou a Sua aprovação da Nova Aliança 

e seu mensageiro. 

Nobre personagem de Estevão e coragem extraordinária refletir a sua grandeza. Seleção 

da igreja dele para o alto cargo mostra a sua grande consideração por ele. O mais 

significativo de tudo, Estevão era grande aos olhos de Deus. Honrando ele, como tinha 

Moisés, Deus escolheu Estevão destaca como um dos maiores homens que já viveram. E 

sua vida e testemunho profundamente afetados ainda um homem maior o Saulo de Tarso. 

Cada crente deveriam se lembrar de Estevão e imitar essas qualidades em sua vida, O 

homem que refletia o rosto de um anjo. Isso seria seu memorial mais adequado. 

 

16. Em Defesa da Fé ( Atos 7: 1-53 ) 

E o sumo sacerdote disse: "Estas coisas são assim?" E ele disse: 

"Ouvi-me, irmãos e pais! O Deus da glória apareceu a nosso pai 

Abraão, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em 

Harã, e disse-lhe:" Apartai-vos de seu país e os seus parentes, e 

entram em a terra que eu te mostrar. " Então ele partiu da terra 

dos caldeus, e se estabeleceram em Haran. E a partir daí, depois 

que seu pai faleceu, Deus o trouxe para o país em que você está 

vivendo agora. E Ele não lhe deu nela herança, nem sequer um pé 

de solo, e ainda, mesmo quando ele não teve filhos, Ele prometeu 

que lhe daria a ele como uma possessão, e à sua descendência 

depois dele Mas Deus falou para o efeito, que a sua descendência 

seria estrangeiros em uma terra estrangeira. , e que eles seriam 

escravizados e maltratados por quatrocentos anos. "E o que quer 

nação que os tiver escravizado Eu mesmo julgará", disse Deus ', 

e depois que eles vão sair e me servirão neste lugar. " E deu-lhe a 

aliança da circuncisão; e assim por Abraão tornou-se pai de 

Isaque, eo circuncidou ao oitavo dia; e Isaque foi pai de Jacó, e 

dos doze patriarcas e os patriarcas ficou com ciúmes de José e 

vendido. José no Egito E ainda Deus estava com ele, e livrou de 

todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante 

Faraó, rei do Egito;.. e que o constituiu governador sobre o Egito 

e toda a sua casa agora uma fome vieram de todo o Egito e Canaã, 

e grande tribulação com ele; e nossos pais não conseguia 

encontrar comida Mas tendo ouvido Jacó que havia trigo no 

Egito, enviou nossos pais lá pela primeira vez E na segunda visita 

se deu a conhecer.. a seus irmãos, e da família de José foi 

divulgada a Faraó. E José mandou palavra e convidou Jacó seu 

pai e todos os seus parentes para chegar a ele, setenta e cinco 

pessoas em todos. E Jacó desceu ao Egito e ali faleceu, ele e 

nossos pais. E a partir daí eles foram removidos para Siquém, e 

depositados na sepultura que Abraão tinha comprado por uma 

soma de dinheiro aos filhos de Hamor, em Siquém. Mas como o 



tempo da promessa se aproximava que Deus tinha assegurado a 

Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se 

levantou outro rei sobre o Egito, que nada sabia sobre José. Foi 

ele quem aproveitou perspicaz de nossa raça, e maltratados 

nossos pais para que eles se expõem seus filhos e que não iria 

sobreviver. E foi nessa época que nasceu Moisés; e ele era lindo 

aos olhos de Deus; e ele foi alimentado três meses, em casa de seu 

pai. E depois que ele tinha sido exposto, a filha de Faraó o levou 

embora, e alimentou-o como seu próprio filho. E Moisés foi 

instruído em toda a ciência dos egípcios, e ele era um homem de 

poder em palavras e ações. Mas quando ele estava se 

aproximando da idade de quarenta anos, ele entrou em sua mente 

para visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E quando ele viu um 

deles sendo tratado injustamente, defendeu-o e levou a vingança 

para o oprimido por derrubando o egípcio. E ele cuidava que seus 

irmãos entenderiam que Deus lhes concedia livramento por meio 

dele; mas eles não entenderam. E no dia seguinte, ele apareceu a 

eles como eles estavam lutando juntos, e ele tentou reconciliar-los 

em paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que você ferir um ao 

outro? Mas aquele que foi uma lesão no vizinho o empurrou, 

dizendo: Quem você um governante e juiz sobre nós? Você não 

quer me matar como matou o egípcio ontem, não é? ' E neste 

observação Moisés fugiu, e tornou-se um estrangeiro na terra de 

Midiã, onde ele se tornou pai de dois filhos. E depois de 40 anos 

se passaram, um anjo lhe apareceu no deserto do monte Sinai, na 

chama de um espinheiro em chamas. E quando Moisés viu, ele 

começou a se maravilhar com a vista; e quando ele se aproximou 

para olhar mais de perto, veio a voz do Senhor: 'Eu sou o Deus de 

vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. " E Moisés tremia 

de medo e não se aventurar a olhar. Mas o Senhor disse-lhe: "Tire 

as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu 

certamente já viu a opressão de meu povo no Egito, e ouvi os seus 

gemidos, e desci para libertá-los; Vinde então, e eu vos enviarei 

ao Egito. Este Moisés que eles repudiaram, dizendo: Quem te 

constituiu príncipe e juiz? é aquele que Deus enviou para ser um 

governante e libertador, com a ajuda do anjo que lhe apareceu no 

espinheiro. Este homem conduziu para fora, fazendo prodígios e 

sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho e no deserto por 

quarenta anos. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: 

'Deus levantará para você um profeta como eu de seus irmãos. 

" Este é o único que estava na congregação no deserto, junto com 

o anjo que lhe falava no monte Sinai, e que foi com nossos pais; E 

recebeu palavras de vida para passar para você. E nossos pais 

não estavam dispostos a ser obediente a ele, mas o repudiaram e 

em seus corações voltaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos 

deuses para que vão adiante de nós; a esse Moisés que nos tirou 

da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. 'E 

naquele tempo fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao 

ídolo, e se alegravam nas obras das suas mãos. Mas Deus virou-

se e entregou-os para servir o exército dos céus; como está escrito 

no livro dos profetas: "Não era a mim que você ofereceu vítimas 

e sacrifícios por quarenta anos no deserto, era isso, ó casa de 



Israel? Você também levou consigo o tabernáculo de Moloque ea 

estrela do deus Rompha, as imagens que vós fizestes para adorá-

los. Além disso, vou retirá-lo além da Babilônia. Nossos pais 

tinham o tabernáculo do testemunho no deserto, assim como ele, 

que falou a Moisés mandou que ele fizesse segundo o modelo que 

tinha visto. E tê-la recebido, por sua vez, nossos pais trouxeram-

lo com Josué sobre desapropriando as nações que Deus expulsou 

diante de nossos pais, até o tempo de Davi. E Davi achou graça 

diante de Deus, e pediu que ele pudesse encontrar uma morada 

para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que construiu uma casa 

para ele. No entanto, o Altíssimo não habita em templos feitos por 

mãos humanas; como diz o profeta: "O céu é o meu trono, E a 

terra é o estrado dos Meus pés; Que tipo de casa você vai 

construir para mim? ' diz o Senhor; "Ou o lugar é lá para o meu 

repouso? Não foi minha mão que fez todas estas coisas? ' Vocês, 

homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvidos estão 

sempre resistem ao Espírito Santo; você está fazendo exatamente 

como fizeram vossos pais. Qual dos profetas que os vossos pais 

não perseguiram? Até mataram os que anteriormente anunciaram 

a vinda do Justo, cuja traidores e assassinos que você já se 

tornaram; vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e 

ainda não mantê-lo "(. 7: 1-53 ) 

Para alcançar o mundo de forma eficaz com o evangelho, os crentes devem ser capazes 

de defender a sua fé. Quando Paulo instruiu Tito de ordenar como pastores homens que 

eram capazes de "segurar firme a fiel palavra, que é de acordo com a doutrina, para que 

seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina e de refutar os que o contradizem" ( Tito 

1: 9 ), não foi só para calar os rebeldes, vazias de fala enganadores ( 1: 10-11 ), mas 

também para ensinar as pessoas tão bem que eles poderiam fazer o mesmo. Pedro instruiu 

os crentes em geral a "sempre [ser] pronto para fazer uma defesa a todo aquele que vos 

pedir a dar conta da esperança que há em vós, mas com mansidão e respeito" ( 1 Pedro 

3:15 ). Infelizmente, muitos cristãos não são capazes de fazer isso, tendo pouca ou 

nenhuma compreensão de por que eles acreditam. Na falta de uma base sólida para sua 

fé, eles são facilmente "jogou aqui e ali por ondas e levados ao redor por todo vento de 

doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia enganam fraudulosamente" ( Ef. 

4:14 ). Atormentado pela dúvida e ignorante da fé, eles são testemunhas ineficazes para 

o Senhor Jesus Cristo. 

Apologética é o estudo da defesa da fé. O Inglês palavra deriva da palavra 

grega apologia , que significa "um discurso em defesa de alguma coisa." Em Atos 25:16 , 

descreve defesa de um acusado em seu julgamento. Paulo deu uma apologia à multidão 

enfurecida em Jerusalém ( Atos 22: 1 ). Aos Filipenses, ele escreveu: "Eu estou nomeado 

para a defesa [apologia] do evangelho" ( Fp. 1:16 ). No versículo 7 do mesmo capítulo, 

Paulo falou de "defesa e confirmação do evangelho." Esse versículo delineia os dois lados 

da apologética: defender a fé contra ataque, e apresentação de alegações de verdade do 

cristianismo para os incrédulos. 

Paulo não era apenas adepto de apresentar o evangelho, mas também um dos seus 

defensores mais hábeis. Atos 17: 2-3 descreve Paulo o apologista no trabalho: "De acordo 

com o costume de Paulo, ele foi para eles [a sinagoga em Tessalônica], e por três sábados 

discutiu com eles as Escrituras, explicando e dando provas de que o Cristo padecesse e 

ressuscitasse dentre os mortos, e dizendo: "Este Jesus que eu estou anunciando-vos é o 



Cristo '." Assim como Paulo, todos os crentes devem "batalhar pela fé que uma vez por 

todas foi entregue aos santos" ( Judas 3 ). 

Houve um grande defensor da fé antes de Paulo, no entanto, cujo nome era 

Estevão. Incapaz de melhor Estevão em debate aberto, os seus adversários forjadas falsas 

acusações de blasfêmia contra ele. Eles, então, agarrou-o e arrastou-o perante o Sinédrio 

para o julgamento ( 6: 8-15 ). Sua defesa foi baseada solidamente no Escrituras do Antigo 

Testamento, que ele muitas vezes citado na íntegra. Ele sabia que ele acreditava que a 

verdade e por que ele acreditava. Habilmente defendia a fé e mostrou seu compromisso 

com coragem inabalável. Tão poderoso era sua polêmica por causa da fé que seus 

acusadores sentou encantado até que ele terminasse. Então, fora de si com raiva, eles 

apedrejaram. 

Como o capítulo 7 é aberta, o julgamento começa. A principal parte do capítulo consiste 

em defesa de Estevão contra as falsas acusações feitas contra ele. Ele foi acusado de 

blasfemar contra Deus, Moisés, a lei, e do templo, as acusações mais graves que se possa 

imaginar na sociedade judaica. 

Embora o foco principal do discurso de Estevão era para responder às acusações de 

blasfêmia, e outros três ideias estão entrelaçados por toda parte. Ele sabia que ele deve 

capturar e prender a atenção do seu público. Ele fez isso por recitar a história de Israel, 

como as bases para a sua defesa. Desde que foram ferozmente orgulhosos de sua 

ascendência (cf. Rom. 2: 17ss .; 9: 4-5 ; Gal 1:14. ), que era um tema que nunca se cansou 

de ouvir falar. 

Outro objetivo do discurso de Estevão era para indiciar os seus ouvintes para a rejeição 

do Messias. Ao longo de sua mensagem, que acusação constrói lentamente até atingir um 

clímax devastador em versos 51-53 . Ele mostra que, ao rejeitar o Messias, eles estavam 

imitando seus pais apóstatas, que rejeitaram José, Moisés, e até mesmo o próprio 

Deus. Estevão não era o blasfemo, eles eram. 

Finalmente, Estevão procurou apresentar-lhes Jesus como o Messias, usando José e 

Moisés como tipos de Cristo. 

Esta passagem apresenta defesa quádruplo de Estevão contra as falsas acusações de 

blasfêmia contra ele instaurada. Qualquer comentador é melhor servido por não buscar 

todas as possíveis longa discussão sobre o Antigo Testamento faz referência Estevão 

emprega, mas pela busca de capturar os temas dramáticos e fluxo desta mensagem 

magistral. O propósito de Estevão não é a recitar a história, mas para provar que ele não 

é culpado de blasfêmia contra Deus, Moisés, a lei, ou o templo. Seus acusadores foram, 

no entanto, porque eles rejeitaram o Messias. 

Deus 

E o sumo sacerdote disse: "Estas coisas são assim?" E ele disse: 

"Ouvi-me, irmãos e pais! O Deus da glória apareceu a nosso pai 

Abraão, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em 

Harã, e disse-lhe:" Apartai-vos de seu país e os seus parentes, e 

entram em a terra que eu te mostrar. " Então ele partiu da terra 

dos caldeus, e se estabeleceram em Haran. E a partir daí, depois 

que seu pai faleceu, Deus o trouxe para o país em que você está 

vivendo agora. E Ele não lhe deu nela herança, nem sequer um pé 

de solo, e ainda, mesmo quando ele não teve filhos, Ele prometeu 



que lhe daria a ele como uma possessão, e à sua descendência 

depois dele Mas Deus falou para o efeito, que a sua descendência 

seria estrangeiros em uma terra estrangeira. , e que eles seriam 

escravizados e maltratados por quatrocentos anos. "E o que quer 

nação que os tiver escravizado Eu mesmo julgará", disse Deus ', 

e depois que eles vão sair e me servirão neste lugar. " E deu-lhe a 

aliança da circuncisão; e assim por Abraão tornou-se pai de 

Isaque, eo circuncidou ao oitavo dia; e Isaque foi pai de Jacó, e 

dos doze patriarcas e os patriarcas ficou com ciúmes de José e 

vendido. José no Egito E ainda Deus estava com ele, e livrou de 

todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante 

Faraó, rei do Egito;.. e que o constituiu governador sobre o Egito 

e toda a sua casa agora uma fome vieram de todo o Egito e Canaã, 

e grande tribulação com ele; e nossos pais não conseguia 

encontrar comida Mas tendo ouvido Jacó que havia trigo no 

Egito, enviou nossos pais lá pela primeira vez E na segunda visita 

se deu a conhecer.. a seus irmãos, e da família de José foi 

divulgada a Faraó. E José mandou palavra e convidou Jacó seu 

pai e todos os seus parentes para chegar a ele, setenta e cinco 

pessoas em todos. E Jacó desceu ao Egito e ali faleceu, ele e 

nossos pais. E a partir daí eles foram removidos para Siquém, e 

depositados na sepultura que Abraão tinha comprado por uma 
soma de dinheiro aos filhos de Hamor, em Siquém. ( 7: 1-16 ) 

Estevão aborda o crime mais grave de primeira a acusação de blasfêmia contra Deus. Ele 

estabelece que acredita plenamente no Deus de Israel, e que a Antiga Aliança não for 

revogada, mas cumpriu no cristianismo, e isso é a vontade de Deus. 

O sumo sacerdote (provavelmente Caifás, que estava no cargo até UM . D . 36) começou 

o processo, pedindo Estevão, são assim estas coisas? Ele estava perguntando: "Como 

você se declara para as acusações contra você: Culpado ou inocente? " A resposta de 

Estevão não parece, à primeira vista, ser uma resposta direta a essa pergunta. Comentários 

Richard Longenecker, 

A defesa de Estevão perante o Sinédrio não é propriamente uma defesa no sentido de uma 

explicação ou pedido de desculpas calculado para ganhar uma absolvição. Pelo contrário, 

é uma proclamação da mensagem cristã em termos do judaísmo popular do dia e uma 

acusação dos líderes judeus pela sua incapacidade de reconhecer Jesus de Nazaré como o 

Messias ou a apreciar a salvação oferecida por ele.("Atos dos Apóstolos", em Frank E. 

Gaebelein, ed,. Comentário Bíblico do Expositor, vol 9. [Grand Rapids: Zondervan, 

1981], 337) 

Estevão usa um somatório histórico demorado para fazer o seu caso. Seu estilo de resposta 

tinha suas raízes em tais passagens do Antigo Testamento como Neemias 9: 5 e ss ., Salmo 

78 , 105 , 106 . Seu propósito era mostrar que Cristo e da fé cristã, que ele pregava era o 

perfeito cumprimento do Antigo Testamento. Ele traça a linha da vontade soberana de Deus 

de Abraão através de Isaque, Jacó, José, Moisés, Davi e para o nosso Senhor- "o Justo" ( v. 

52 ). 

Estevão começou sua resposta historicamente derivado apelando a eles 

como irmãos, demonstrando sua solidariedade com eles, e reconheceu-os 

como pais, mostrando o seu respeito por eles como os líderes do povo judeu. A primeira 

pessoa nomeada é o Deus da glória, o One orquestrar toda a história redentora. O título 

só aparece aqui e no Salmo 29: 3 . É a descrição mais rica e completa do Deus todo-



poderoso, santo, soberano, uma vez que Sua glória é a composição de todos os seus 

atributos (cf. Ex 33: 18-19. ). Depois de abrir com a fonte soberana de todo o plano, ele 

se volta para o nosso pai Abraão,o pai da fé e do povo de Deus. Sua linha de abertura e, 

em seguida, ter a sua crença na soberania de Deus de Abraão e reconheceu a paternidade 

de Abraão sobre Israel. Ele estava testemunhando que ele não era nem um blasfemador 

de Deus, nem um traidor de seu povo. Que ascenderam a um apelo "não culpado". 

Estevão, em seguida, afirmou sua crença firme no controle soberano de Deus sobre o 

destino de Israel. Ele começou por descrever o chamado de Abraão quando ele estava 

na Mesopotâmia, antes de habitar em Haran. Há uma discrepância histórica aparente 

aqui. Abraão era originalmente da cidade de Ur ( Gen. 11:31 ). Estevão coloca a chamada 

enquanto ele ainda vivia naquela cidade antes de habitar em Haran. Gênesis 12: 1-4 , 

no entanto, parece colocar o chamado de Deus depois de Abraão tinha deixado Ur e se 

estabeleceram em Haran. Desde Estevão foi totalmente controlado pelo Espírito Santo 

( Atos 6: 5 , 15 ; 07:55 ) os fatos devem ser corretas e pode ser harmonizada com outra 

Escritura. Evidentemente, Deus originalmente chamado de Abraão em Ur ( Gen. 15: 7 ; . 

Neh 9: 7 ), então repetido esse apelo em Haran. Ambos os antigos escritores Filo e Josefo 

dar essa interpretação óbvia (FF Bruce, O Livro dos Atos [Grand Rapids: Eerdmans, 

1971], 146). 

Deus ordenou a Abraão, Apartai-vos de seu país e os seus familiares, e vem para a 

terra que eu te mostrar. Em obediência ao que chamam de Abraão partiu da terra dos 

caldeus, e se estabeleceram em Haran. Haran, localizada a cerca de 500 km a noroeste 

de Ur, foi notada por sua adoração lua. Abraão permaneceu lá até que seu pai 

morreu ( Gen. 11:32 ). Isto coloca um outro problema interessante com um texto 

aparentemente contraditória. Homer Kent, Jr., o comentário é útil: 

A morte do pai de Abraão Tera é colocado antes da partida de Abraão de Haran. A 

comparação dos dados em Gênesis ( 11:26 , 32 ; 12: 4 ) parece indicar que Tera viveu 

mais 60 anos após Abraão esquerda. Gênesis afirma que Terá tinha 70 anos quando ele 

foi pai de seu filho mais velho, presumivelmente Abraão ( 11:26 ). Desde Abraão tinha 

75 anos quando ele deixou Haran ( 12: 4 ), Tera teria sido 145. Ainda Tera não morreu 

até que ele estava 205 ( 11:32 ). A melhor solução parece ser que Abraão não era o filho 

mais velho de Tera, mas foi nomeado primeiro porque ele era o mais proeminente 

(11:26 ). Se Abraão nasceu quando Terá tinha 130, os números são 

harmonizados. ( Jerusalém a Roma [Grand Rapids: Baker, 1992], 68) 

Deus, então o trouxe para esse país (Israel) em que foram vivendo agora. obediência de 

Abraão sob a soberania de Deus realizou o propósito de Deus para sua vida. 

Como Paulo foi mais tarde para fazer (cf. Rm 4. ; . Gal 3 ), Estevão centra-se em Abraão 

como um homem de fé. Completamente pela fé ele obedeceu chamada soberana de Deus 

e deixou sua terra natal, sem saber exatamente para onde estava indo. Mesmo quando ele 

chegou em seu novo país, Deus não lhe deu nela herança, nem sequer um pé de 

chão. A única terra Abraão possuía era sua sepultura (Gen. 23 ). Tudo o que ele recebeu 

e que , quando ele não teve filhos, -foi a promessa de Deus e prometer que daria a 

terra para ele como uma possessão, e à sua descendência depois dele (cf. Gn 12: 

7 ;13:15 ; 15: 18 ; 17: 8 ). O mais próximo veio Abraão vendo uma grande promessa 

como cumprida foi o nascimento de Isaque. 

A fé de Abraão foi testada por revelação de Deus que a sua descendência seria 

estrangeiros em uma terra estrangeira, e que eles seriam escravizados e maltratados 

por quatrocentos anos (cf. Gen. 15:13 ). O tamanho exato da estada de Israel no Egito 



foi de 430 anos ( Ex 0:40. ); Estevão dá um número redondo de Gênesis. Abraão creu na 

promessa de Deus de que tudo o que nação que os tiver escravizado Eu mesmo a 

julgar. Deus prometeu ainda que depois de seu tempo em cativeiro, eles iriam sair e 

servir -Lo neste lugar (a terra de Israel; cf. Gen. 15 : 14 ). 

Seguindo o fluxo da história da salvação, Estevão mudou-se para o período 

patriarcal. Controle soberano de Deus sobre o destino de Israel continuou com as gerações 

seguintes, como Ele reafirmou a aliança aos descendentes de Abraão. O sinal de Deus 

de aliança com Abraão foi a circuncisão. Depois de Abraão tornou-se pai de 

Isaque, ele circuncidado ao oitavo dia , em obediência a esse pacto. Isaque, em 

seguida, tornou-se o pai de Jacó, e Jacó aos doze patriarcas -Os chefes das doze tribos 

de Israel. 

Estevão agora estava começando a preparar o terreno para a condenação bolhas ele iria 

entregar em versos 51-53 . Os doze patriarcas, entre os homens mais reverenciados na 

história de Israel, ficou com ciúmes de José e venderam-no no Egito. Ao fazê-lo, os 

irmãos de José rejeitaram o próprio um Deus tinha reservado para bênção especial ( Gen. 

37: 5 e ss ., 1 Chron . 5: 1 ). Eles eram uma ilustração gráfica da cegueira espiritual da 

nação se manifesta no caso de Jesus. 

Apesar da rejeição de seus irmãos, Deus estava com José, e livrou de todas as suas 

tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito; e fez-lhe 

governador sobre o Egito e toda a sua casa. Estevão faz inevitavelmente claro que os 

doze patriarcas eram culpados de se opor a Deus e Seu propósito. Eles venderam José, 

mas Deus o salvou. Rebelião da nação contra Deus começou, assim, com os próprios 

patriarcas. Os helenistas estavam fazendo a mesma coisa que os pais fundadores da nação 

eram culpados de fazer eo que eles estavam acusando falsamente Estevão de fazer. 

Embora ele espera até a conclusão de seu sermão de declarar abertamente que Jesus é o 

Messias ( v. 52 ), mesmo na sua síntese histórica Estevão dá vislumbres de Cristo. A vida 

de José, em muitos aspectos é semelhante a Cristo. Ambos eram da nação de Israel. Jesus, 

como José, foi entregue por inveja ( v 9. ; cf. Marcos 15:10 ). Jesus foi condenado à morte 

pelo depoimento de testemunhas falsas; José foi preso por causa das falsas acusações da 

mulher de Potifar. Assim como Deus libertou Jesus da prisão da morte e exaltou, por isso 

também que Ele libertar José da prisão e enalteceu a um alto cargo.Como José foi capaz 

de entregar seus irmãos pecadores da morte física, para que Jesus oferece Seus irmãos da 

morte espiritual. 

Após a rejeição de José por seus irmãos, Estevão lembra-lhes, a fome veio sobre todo o 

Egito e Canaã, e grande tribulação com ele; e nossos pais não conseguia encontrar 

comida. Da mesma forma, a rejeição de Jesus de Israel mergulhou-as em uma fome-a 

fome espiritual que vai durar até aquele dia ", quando todo o Israel será salvo" ( Rom. 

11:26 ). 

Devido à gravidade da fome, tendo ouvido Jacó que havia trigo no Egito, ele enviou 

os pais lá pela primeira vez. Não foi até a sua segunda visita, no entanto, que se deu a 

conhecer a seus irmãos, e da família de José foi divulgado a Faraó. É só um pouco 

antes da segunda vinda de Cristo que Israel vai reconhecê-Lo por quem Ele é (cf. Zacarias 

12: 10-13: 1. ; 14 ). 

Depois de revelar-se a seus irmãos, José mandou palavra e convidou Jacó seu pai e 

todos os seus parentes para chegar a ele, setenta e cinco pessoas ao todo. Gênesis 46: 

26-27 ; Êxodo 1: 5 ; eDeuteronômio 10:22 dizer que setenta pessoas desceram para o 



Egito. No entanto, o texto da Septuaginta de Gênesis 46:27 lê setenta e cinco. Estevão, 

sendo um helenista, que naturalmente têm usado a figura da Septuaginta. A figura maior 

foi aparentemente chegou por incluindo no total de descendentes de José nascidos no 

Egito. Gleason Archer escreve: 

Concluímos, portanto, que ambos os totais [do texto hebraico Massorético ea 

Septuaginta] estão correctas, embora eles foram calculados de forma diferente. Próprios 

filhos de Jacó numeradas doze; seus netos por eles numerados e cinqüenta e dois; já 

existiam quatro bisnetos nascidos em Canaã na época da migração, para um total de 

sessenta e seis. Manassés e Efraim, nascido no Egito, aumentou o total de sessenta e 

oito; Jacó e sua esposa (o que ela era) trouxe-o até setenta. Mas a Septuaginta adicionados 

os sete netos do primeiro-ministro [José] e omitida Jacó e sua esposa a partir do registro. 

Isso nos leva à conclusão de que Estevão relatado corretamente o número setenta e cinco, 

de acordo com a Septuaginta em Gênesis 46:27 e Êxodo 1: 5 . Da mesma forma, Gênesis 

46:27 , Êxodo 1: 5 , eDeuteronômio 10:22 no texto Massorético estão corretas com o seu 

total de setenta. Ou figura é correcta, dependendo se os netos de José estão 

incluídos. (Quatro bisnetos de Jacó foram incluídos ainda na contagem texto Massorético 

de setenta.) ( Enciclopédia de Dificuldades da Bíblia [Grand Rapids: Zondervan, 1982], 

379) 

Depois de Jacó desceu ao Egito, ele faleceu naquela nação, juntamente com todos 

os pais. Depois de sua morte, eles foram removidos para Siquém, e depositados na 

sepultura que Abraão tinha comprado por uma soma de dinheiro aos filhos de 

Hamor em Siquém. O versículo 16 apresenta duas dificuldades. Em primeiro lugar, Jacó 

não foi enterrado em Siquém , mas na sepultura de Abraão em Machpelah ( Gen. 

50:13 ). Por causa disso, o antecedente de que no verso 15 , deve ser restrito aos pais 

(José e seus irmãos) apenas, e não inclui Jacó. De acordo com Josué 24:32 , José foi 

enterrado em Siquém; Estevão aqui nos informa que outros filhos de Jacó também foram 

enterrados lá. 

A dificuldade mais grave reside na afirmação de Estevão que Abraão comprou o 

túmulo de uma soma de dinheiro aos filhos de Hamor, em Siquém. De acordo 

com Josué 24:32 , foi Jacó que comprou o terreno em Siquém. Muitas explicações foram 

dadas, mas dois parecem mais razoáveis. Em primeiro lugar, é inteiramente possível que 

Abraão fez a compra original dos filhos de Hamor (o povo, ou tribo a que pertencia) em 

Siquém. Ele construiu ali um altar ( Gn 12: 6-7 ) e muito provavelmente comprou o lote 

de terreno em que ele construiu. Abraão não se estabelecer lá, no entanto, e com o tempo 

o site pode ter revertido para as pessoas que ocupam de Hamor, necessitando, portanto, 

de recompra do mesmo (Archer, de Jacó Enciclopédia de Dificuldades da Bíblia , 379-

81; W. Arndt, Será que a Bíblia contradiz Itself ? [reimpressão, St. Louis: Concordia, 

1955], 14-17). 

Uma segunda explicação possível é que Estevão telescópios as contas de Abraão da 

compra do site de Macpela e aquisição do site do Siquém de Jacó. Isso seria consistente 

com a sua telescópica das duas chamadas de Abraão em verso 2 (Bruce, O Livro dos 

Atos , 149 n 39; Simon J. Kistemaker,. New Testament Commentary: Atos [Grand Rapids: 

Baker, 1990], 249 ). 

Seria temerário para carregar ou Estevão ou Lucas com um erro com base em nosso 

conhecimento limitado. É absolutamente inconcebível que alguém tão imerso no Velho 

Testamento como Estevão teria feito uma asneira histórico tão óbvio. Além disso, ele 

pode ter tido um propósito definido em mente ao se referir a Siquém, já que em sua época 



de que cidade estava dentro do território dos odiados samaritanos. (Para uma discussão 

dos motivos teológicos de Estevão para mencionar Siquém, ver Rex A. Koivisto, 

"Discurso de Estevão:? A Theology da Errors" Graça Theological Journal 8 [Primavera 

1987]:. 101-14) Também não é plausível que uma cuidadosa e divinamente inspirada 

historiador, como Lucas (cf. Lc 1: 1-4 ) teria registrado erroneamente discurso de 

Estevão. 

Para carregar ou Lucas ou Estevão com um erro tem sérias implicações para a doutrina 

da inspiração. Para fazer isso ou é afirmar que o Espírito da Verdade inspirado erro, ou 

negar que toda a Bíblia é inspirada. O primeiro é um absurdo do ponto de blasfêmia; os 

últimos contradiz 2 Timóteo 3:16 . E se toda a Escritura não é inspirada, quem decide o 

que é eo que não é inspirada? Falível razão humana certamente não está qualificada para 

julgar sobre a Palavra de Deus. O problema, então, encontra-se com a veracidade da nem 

Estevão nem Lucas, mas apenas com a nossa falta de informações completas. 

Estevão, assim, se defende da acusação de que ele blasfemou contra Deus. Ele não faz, 

mas afirma a grande obra aliança de Deus através de Abraão e os patriarcas. 

Moisés 

Mas como o tempo da promessa se aproximava que Deus tinha 

assegurado a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, 

até que se levantou outro rei sobre o Egito, que nada sabia sobre 

José. Foi ele quem aproveitou perspicaz de nossa raça, e 

maltratados nossos pais para que eles se expõem seus filhos e que 

não iria sobreviver. E foi nessa época que nasceu Moisés; e ele 

era lindo aos olhos de Deus; e ele foi alimentado três meses, em 

casa de seu pai. E depois que ele tinha sido exposto, a filha de 

Faraó o levou embora, e alimentou-o como seu próprio filho. E 

Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e ele era um 

homem de poder em palavras e ações. Mas quando ele estava se 

aproximando da idade de quarenta anos, ele entrou em sua mente 

para visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E quando ele viu um 

deles sendo tratado injustamente, defendeu-o e levou a vingança 

para o oprimido por derrubando o egípcio. E ele cuidava que seus 

irmãos entenderiam que Deus lhes concedia livramento por meio 

dele; mas eles não entenderam. E no dia seguinte, ele apareceu a 

eles como eles estavam lutando juntos, e ele tentou reconciliar-los 

em paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que você ferir um ao 

outro? Mas aquele que foi uma lesão no vizinho o empurrou, 

dizendo: Quem você um governante e juiz sobre nós? Você não 

quer me matar como matou o egípcio ontem, não é? ' E neste 

observação Moisés fugiu, e tornou-se um estrangeiro na terra de 

Midiã, onde ele se tornou pai de dois filhos. E depois de 40 anos 

se passaram, um anjo lhe apareceu no deserto do monte Sinai, na 

chama de um espinheiro em chamas. E quando Moisés viu, ele 

começou a se maravilhar com a vista; e quando ele se aproximou 

para olhar mais de perto, veio a voz do Senhor: 'Eu sou o Deus de 

vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. " E Moisés tremia 

de medo e não se aventurar a olhar. Mas o Senhor disse-lhe: "Tire 

as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu 

certamente já viu a opressão de meu povo no Egito, e ouvi os seus 

gemidos, e desci para libertá-los; Vinde então, e eu vos enviarei 



ao Egito. Este Moisés que eles repudiaram, dizendo: Quem te 

constituiu príncipe e juiz? é aquele que Deus enviou para ser um 

governante e libertador, com a ajuda do anjo que lhe apareceu no 

espinheiro. Este homem conduziu para fora, fazendo prodígios e 

sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho e no deserto por 

quarenta anos. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: 

'Deus levantará para você um profeta como eu de seus irmãos. 
" ( 7: 17-37 ) 

Tendo sucesso defendeu-se da acusação de blasfêmia contra Deus, Estevão agora se 

desloca para a segunda acusação, a rejeição de Moisés. Ele mostra que, assim como ele 

reverencia a Deus, assim também ele honrar Moisés. Mais uma vez, ele pede "não 

culpado". Estevão elucida que a defesa, continuando sua pesquisa histórica. Nos 

primeiros dezesseis versos, ele cobriu o período de Abraão a José, a partir do chamado de 

Abraão até o cativeiro de Israel no Egito. Agora, ele se move para o segundo grande 

período da história de Israel, de Moisés até o cativeiro babilônico. 

O tempo da promessa refere-se ao tempo em que Deus cumpriria sua promessa de . 

Abraão Essa promessa foi de que "Ele daria [a terra] para ele como uma possessão, e à 

sua descendência depois dele" (Atos 7: 5 ). Por esta altura, os patriarcas foram mortos 

(cf. Heb. 11:13 ), e o povo de Israel tinha aumentado e se multiplicou no Egito. Eles 

estavam contentes lá, e não tinha retornado à terra que Deus lhes havia prometido. O 

tempo para a promessa de Deus para ser cumprida tinha chegado, e Ele soberanamente 

eventos para mover a Israel do Egito orquestrada. 

Neste momento, surgiu um outro rei sobre o Egito, que nada sabia sobre José ( Ex. 

1: 8 ). Esta é uma outra citação do Antigo Testamento, que mostra o conhecimento de 

Estevão do texto. Alarmada com a crescente população israelita, e temendo que possam 

unir-se com um invasor, este faraó começou a oprimir os filhos de Israel. Ele aproveitou 

astuto de o judeu raça, forçando-os a escravidão e do trabalho duro ( Ex. 1: 13-

14 ). Ele maltratado eles, obrigando-os a expor seus filhos a fim de que . não 

sobreviveriam Este infanticídio jogando bebês para fora para ser deixada aos elementos 

limitou-se a crianças do sexo masculino ( Ex. 1: 15-22 ). 

Deus tinha preparado o seu libertador, no entanto. Foi neste cruciais vez na história de 

Israel que Moisés nasceu. Os detalhes da vida e ministério de Moisés eram bem 

conhecidos ao Sinédrio, então Estevão meramente resume-los para fazer o seu 

ponto. Sensível à acusação de que ele havia blasfemado Moses, Estevão faz questão de 

elogiar ele, descrevendo-o como encantadora aos olhos de Deus. 

Moisés não poderia escapar do perigo do tempo, e, depois de ser alimentado três meses, 

em casa de seu pai, ele também foi exposto. Como tantas outras crianças, ele estava a 

ser jogado no Nilo para afogar ( Ex. 01:22 ) . Seus pais, no entanto, colocou-o em uma 

cesta para que ele não iria morrer. De acordo com o plano soberano de Deus, a filha de 

Faraó o encontrou, levou-o para longe, e alimentou-o como seu próprio filho ( Ex. 2: 

1-6 ). Como o neto adotivo do faraó, Moisés foi instruído em toda a ciência dos 

egípcios. Estevão continua a mostrar seu respeito por Moisés, descrevendo-o como um 

homem de poder em palavras e ações. Moisés era um homem notável. Suas qualidades 

naturais de liderança, juntamente com a educação mais abrangente no mundo antigo, o 

fez unicamente qualificada para sua tarefa. 

O chamado de Deus veio quando ele estava se aproximando da idade de quarenta 

anos. Naquela época, ele entrou em sua mente para visitar seus irmãos, os filhos de 



Israel. Embora tenha sido criado na casa de Faraó, Moisés nunca tinha esquecido o seu 

povo. Sem dúvida, sua mãe incutiu nele que durante os anos Deus tinha arranjado 

providencialmente que ela servir como sua enfermeira ( Ex. 2: 7-9 ).Ele decidiu ajudar o 

seu povo sitiado. Vendo um deles sendo tratado injustamente, defendeu-o e levou a 

vingança para o oprimido por derrubando o egípcio. Ao tomar essa ação 

assassina, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes concedia 

livramento por meio dele. Seu objetivo em visitá-los foi não pagar uma visita social, 

mas para livrá-los de seus opressores. Eles, no entanto,não entendi. Embora Moisés 

tinha mostrado seu compromisso com eles, matando um egípcio, eles falharam em 

reconhecer ou reconhecê-lo como seu libertador. 

No dia seguinte, ele apareceu a dois deles como eles estavam lutando juntos, e ele 

tentou reconciliar-los em paz, dizendo: "Homens, vocês são irmãos, por que você 

ferir um ao outro?" Moisés viu-se não só como o libertador da nação, mas também 

como um pacificador entre os indivíduos. Seus esforços não foram apreciados, no 

entanto, e ele foi rejeitado. O que era uma lesão no vizinho o empurrou, 

dizendo sarcasticamente, "Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós?" Em 

seguida, ele acrescentou ameaçadoramente, "Você não quer dizer que matar-me, como 

ontem mataste o egípcio, não é? " ( Ex. 02:14 ). Percebendo seu assassinato do egípcio 

tornou-se amplamente conhecido, fugiu Moisés, e tornou-se um estrangeiro na terra 

de Midiã, onde ele se tornou pai de dois filhos ( 02:15 Ex. , 22 ). Sem dúvida, vendo-o 

como o líder de um movimento insurrecional judaica, o faraó procurou, sem sucesso, 

executá-lo ( Ex. 02:15 ). Rejeição tolice de Israel de Moisés serviu para alongar seu tempo 

em cativeiro por 40 anos. Isso, também, é análoga à rejeição do Libertador messiânico e 

conseqüente perda alongou da bênção de Israel. 

Moses viveu entre os midianitas para os 40 anos. No final da época, um anjo lhe 

apareceu no deserto do monte Sinai, na chama de um espinheiro ardente ( Ex. 3: 1 e 

ss .). O fogo representava a presença de Deus. Quando Moisés viu, ele começou a se 

maravilhar com a vista; e quando ele se aproximou para olhar mais de perto, veio a 

voz do Senhor: "Eu sou o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó" ( Ex. 

3: 6 ). Deus estava renovando a aliança, como a referência a Abraão, 

Isaque e Jacó indica. Ao contrário de muitos que hoje gratuitamente afirmam visões de 

Deus, Moisés tremia de medo e não se aventurar a olhar. presença de Deus chamado 

para temor reverencial, não familiaridade irreverente. Por isso o Senhor disse-lhe: "Tira 

as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa" ( Ex. 3: 5 ). Como o 

Santo dos Santos do templo, a área ao redor da sarça ardente foi santificado pela presença 

do Santo de Israel. 

Depois de quarenta anos no deserto, tinha chegado o momento para Moisés para liderar 

o povo para a Terra Prometida. "Eu certamente já viu", Deus disse a ele, "a opressão 

de meu povo no Egito, e ouvi os seus gemidos, e eu desci para libertá-los ( Ex. 3: 

7 ); vir agora, e eu vos enviarei ao Egito " ( Ex 3:10. ). Apesar de seu povo eram 

continuamente infiel a Ele, Deus permaneceu fiel à sua aliança. 

Estevão atinge seu ponto. Os próprios Moisés que eles haviam repudiado, dizendo: 

"Quem te constituiu príncipe e juiz?" é aquele que Deus enviou para ser um 

governante e libertador, com a ajuda do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Este é 

um padrão constante de orgulho histórico-espiritual de Israel, aliada à ignorância 

espiritual que faz com que eles rejeitam a libertadores Deus lhes envia. Algumas vezes se 

argumenta que Jesus não poderia ter sido o Messias, ou então Israel teria reconhecido 

ele. Como Estevão salienta, no entanto, rejeitaram tanto José e Moisés. Esta foi sua 



resposta típica para aqueles que Deus enviou para entregá-los. Jesus falou dessa atitude 

em Mateus 21: 33-46 . 

Moisés cumpriu sua missão e os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na 

terra do Egito, e no Mar Vermelho e no deserto por quarenta anos. ainda a rebelião 

de Israel contra Deus sob Moisés, apesar das maravilhas e sinais que tinham visto no a 

terra do Egito e na divisão do Mar Vermelho, e no deserto, causou-lhes um outro 

atraso. Por causa dessa rebelião, eles vagaram fora da Terra Prometida por 

quarenta mais anos. 

A partir de discussão de Estevão de Moisés, é óbvio que ele tem o maior respeito por 

ele. A acusação de blasfêmia contra Moisés é tão falsa como a de blasfemar contra 

Deus. Na verdade, Estevão virou o jogo no Sinédrio, mostrando que a própria nação tinha 

sido culpados de rejeitar Moisés. 'Resposta a Moisés' Os judeus vida, como sua resposta 

a José, paralelo a sua resposta a Cristo. 

Estevão lembra-lhes que Moisés predisse Messias viria, profetizando para os filhos de 

Israel, "Deus levantará para você um profeta como eu de seus irmãos." Essa 

passagem, tirada do Deuteronômio 18:15 , era bem conhecido de todos Estêvão 

contemporâneos. Em João 6:14 , a multidão disse a Jesus: "Este é verdadeiramente o 

profeta que devia vir ao mundo." Afirmaram que Ele era o One Moisés tinha prometido 

que viria, uma afirmação com a qual esses judeus não concordaria. Eles estavam fazendo, 

assim, mais uma vez o que seus pais fizeram-rejeitando o libertador enviado de 

Deus. Somente este era mais grave do que todos os outros juntos. Este era o Messias que 

eles estavam rejeitando. 

Tivesse o Sinédrio estavam dispostos a considerar os fatos, eles não poderiam ter perdido 

os paralelos entre a história de sua nação e seu comportamento em relação a 

Jesus. Também não poderia ter perdido os paralelos entre Jesus e Moisés. Moisés se 

humilhou ao deixar palácio do Faraó; Jesus se humilhou, tornando-se homem ( Filipenses 

2: 7-8. ). Moisés foi rejeitado no início, por isso foi Jesus ( João 1:11 ).Moisés era um 

pastor; Jesus é o Bom Pastor ( João 10:11 , 14 ). Moisés redimiu o seu povo da escravidão 

no Egito; Jesus redime os homens da escravidão do pecado. A história de Moisés 

prefigura a história de Jesus Cristo. 

A Lei 

Este é o único que estava na congregação no deserto, junto com o 

anjo que lhe falava no monte Sinai, e que foi com nossos pais; E 

recebeu palavras de vida para passar para você. E nossos pais 

não estavam dispostos a ser obediente a ele, mas o repudiaram e 

em seus corações voltaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos 

deuses para que vão adiante de nós; a esse Moisés que nos tirou 

da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. ' E 

naquele tempo fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao 

ídolo, e se alegravam nas obras das suas mãos. Mas Deus virou-

se e entregou-os para servir o exército dos céus; como está escrito 

no livro dos profetas: "Não era a mim que você ofereceu vítimas 

e sacrifícios por quarenta anos no deserto, era isso, ó casa de 

Israel? Você também levou consigo o tabernáculo de Moloque ea 

estrela do deus Rompha, as imagens que vós fizestes para adorá-
los.Além disso, vou retirá-lo além da Babilônia. ( 7: 38-43 ) 



É uma fácil transição de Moisés com a lei, uma vez que os dois estão intimamente 

associados. Enquanto Moisés estava com a congregação de Israel no deserto, ele 

recebeu o direito de o anjo que faloucom ele no monte Sinai e que foi com nossos 

pais. Que os anjos estavam envolvidos na entrega da lei é evidente, versículo 53 (cf . . 

Gal 3:19 ; Hb 2: 2. ), embora a natureza do seu envolvimento não é claro nas 

Escrituras. Os oráculos vivos eram a lei, que, como o resto das Escrituras, é "viva e 

eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes" ( Hb. 4:12 ). É divino, 

revelação autorizada. 

Estevão afirma sua crença na lei, mais uma vez fazendo um apelo "não culpado". Ele 

declara que Deus foi o autor da lei, os anjos eram seu mediador, e Moisés era seu 

destinatário. Isso certamente não era uma blasfêmia, e do Sinédrio sabia disso. 

Tendo defendeu-se suficientemente e mais, Estevão agora vai para a ofensiva. Nossos 

pais, ele lembra-lhes, não estavam dispostos a ser obediente a ele, mas o repudiaram 

e em seus corações voltaram ao Egito. Não era Estevão que desobedeceram a lei, mas 

os próprios pais do Sinédrio reverenciado. Estevão não rejeitou Moisés, mas esses 

mesmos pais repudiou Moisés e da lei, e em seus corações voltaram ao Egito. Por 

incrível que pareça, apesar de terem sido cruelmente oprimidos lá, olharam para trás com 

saudade de sua época no Egito ( Nm 11.: 5 ). 

Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo a lei de Deus, o povo voltou-se para 

a idolatria egípcia. Eles disseram a Arão: "Faça para nós deuses que vão adiante de 

nós; a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com 

ele" ( Ex 32: 1. , 23 ). Sua rejeição de Moisés sobrepôs a sua rejeição da lei. Aaron 

obrigou-os e fez um bezerro, e os israelitas ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se 

alegravam nas obras das suas mãos. adoração do bezerro era uma parte integrante da 

religião egípcia. Propensão de Israel para a idolatria, que começou no Sinai, contradiz as 

alegações orgulhosos do Sinédrio que Israel era o povo da lei. Ainda antes de ser entregue 

a eles, eles o rejeitaram. 

Embora Deus tinha todo o direito de destruir a nação, Ele permaneceu fiel à sua 

aliança. Três mil foram executados ( Ex. 32:28 ), mas a nação foi poupado. Deus se 

afastou em juízo, no entanto, e os entregou para servir o exército dos céus. Assim 

como Ele judicialmente abandonou a gentios ( Rom. 1:24 , 26 , 28 ), assim também Deus 

fez abandonar o Seu povo à idolatria (cf. Os. 4:17 ). Desde o tempo do deserto vagando 

pelo cativeiro babilônico, a idolatria era um problema incessante de Israel. 

Estevão apoia seu ponto citando as palavras de Deus, está escrito no livro dos profetas: 

Não era a mim que você ofereceu vítimas e sacrifícios por quarenta anos no deserto, 

era isso, ó casa de Israel?Você também levou consigo o tabernáculo de Moloque ea 

estrela do deus Rompha, as imagens que vós fizestes para adorá-los. Além disso, vou 

retirá-lo para além da Babilônia ( Amós 5: 25-27 ).Deve-se notar que Amos usou a 

palavra "Damasco", onde Estevão usa Babilônia. Tanto o hebraico e da Septuaginta dizer 

"Damasco". Amos estava profetizando o cativeiro do reino do norte nas mãos da Assíria-

a deportação, que os levaram para além de Damasco. Mais tarde, o reino do sul foi levado 

cativo para a Babilônia. Estevão, guiados pelo Espírito de inspiração, escolhe para 

expandir o texto de Amos para abraçar o juízo de Deus sobre toda a nação. Uso de Estevão 

dessa profecia sucintamente resume a história triste, idólatra de Israel (cf. Dt 17: 3. , 2 

Reis 17:16 ; 21: 3 ; . Jer 8: 2 ; 19:13 ), que culminou com o cativeiro babilônico . 

O Templo 



Nossos pais tinham o tabernáculo do testemunho no deserto, assim 

como ele, que falou a Moisés mandou que ele fizesse segundo o 

modelo que tinha visto. E tê-la recebido, por sua vez, nossos pais 

trouxeram-lo com Josué sobre desapropriando as nações que 

Deus expulsou diante de nossos pais, até o tempo de Davi. E Davi 

achou graça diante de Deus, e pediu que ele pudesse encontrar 

uma morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que construiu 

uma casa para ele. No entanto, o Altíssimo não habita em templos 

feitos por mãos humanas;como diz o profeta: "O céu é o meu 

trono, E a terra é o estrado dos Meus pés; Que tipo de casa você 

vai construir para mim? ' diz o Senhor; "Ou o lugar é lá para o 

meu repouso? Não foi minha mão que fez todas estas coisas? 

' Vocês, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e 

ouvidos estão sempre resistem ao Espírito Santo; você está 

fazendo exatamente como fizeram vossos pais. Qual dos profetas 

que os vossos pais não perseguiram? Até mataram os que 

anteriormente anunciaram a vinda do Justo, cuja traidores e 

assassinos que você já se tornaram; vós que recebestes a lei por 
ordenação dos anjos, e ainda não mantê-lo. ( 7: 44-53 ) 

Em resposta à acusação de que ele falou contra a casa de culto judaico, Estevão traça a 

história do templo para mostrar seu respeito por ele porque ele foi ordenado por Deus. Ele 

começa antes do templo com. do tabernáculo do testemunho no deserto O Senhor 

Deus, diz Estevão, falou a Moisés e dirigiu-o para torná-lo de acordo com o modelo 

que tinha visto ( Ex. 25: 8, 9 , 40 ). A geração do deserto não poderia alegar ignorância 

da glória de Deus, uma vez que o tabernáculo estava no meio deles. Nem poderia os 

posteriores pais que, tendo recebido o tabernáculo , por sua vez, trouxe-o com Josué 

sobre desapropriando as nações que Deus lançou para fora Israel ( Josh. 3: 14ss .; 18: 

1 ; 23: 9 ; 24:18 ) . A partir do momento da conquista até o tempo de Davi, Israel estava 

o tabernáculo-um símbolo constante da santa presença de Deus. No entanto, eles persistiu 

em cair na idolatria. Mais uma vez, Estevão aponta para a apostasia e rejeição dos 

representantes de Si mesmo que Deus envia. 

Depois que Deus deu a Davi vitória sobre todos os seus inimigos, ele pediu para que ele 

pudesse encontrar uma morada para o Deus de Jacó ( 2 Sam. 7 ). Pedido de Davi foi 

negado, no entanto, e foiSalomão que construiu uma casa para ele. Estevão faz apenas 

uma breve referência ao templo de Salomão, uma vez que o Sinédrio estava muito 

familiarizado com a sua história. Além disso, o templo atual não era de Salomão, que 

havia sido destruído pelos babilônios ( Esdras 5:12 ). Esse templo tinha sido substituído 

por um construído por Zorobabel ( Esdras 5: 2 ), que também havia sido destruída. O 

templo atual foi construído pela não-judeu Herodes. E dentro do tempo de vida de muitos 

dos ouvintes de Estêvão, em UM . D . 70, que também templo seria destruído. 

A natureza transitória do templo leva ao ponto de Estêvão, ou seja, que o Altíssimo não 

habita em templos feitos por mãos humanas. Salomão entendeu que a verdade. Em sua 

oração na dedicação do templo, perguntou retoricamente: "Será que Deus realmente 

habitam sobre a terra? Eis que o céu eo mais alto dos céus não podem conter Ti, quanto 

menos esta casa que edifiquei!" ( 1 Reis 08:27 ). 

Estevão contrafortes seu ponto citando Isaías , o profeta, que escreveu: "O céu é o meu 

trono, ea terra é o estrado dos Meus pés; que tipo de casa você vai construir para 

mim?" diz o Senhor; "Ou o lugar é lá para o meu repouso Não foi minha mão que 



fez todas essas coisas?" ( Is. 66: 1 ). Estevão não era culpado de blasfêmia contra o 

templo. Eram, para confinar Deus a ele. Em vez disso, com Salomão e Isaías, ele 

argumentou que Deus era maior do que qualquer templo. O templo era o símbolo da 

presença de Deus, e não a prisão de sua essência. 

Durante todo o discurso de Estevão a tensão deve ter vindo a construir. Como ele apontou 

rejeições e apostasia de Israel, o Sinédrio deve ter se tornado cada vez mais inquieto. Eles, 

sem dúvida, se perguntou o que ponto ele pretendia fazer. Sua espera foi mais como 

Estevão, tendo colocado o fundamento histórico para isso, bater-lhes com uma acusação 

devastadora: Eles eram exatamente como seus pais nos dias de José, Moisés e Davi. Eles 

eram de dura cerviz, ou obstinado, ecoando avaliação de seus antecessores de Deus ( Ex. 

32: 9 ; 33: 5 ). O termo imagens de uma pessoa que se recusa a se curvar em desafio diante 

do Senhor. Porque eles se orgulhavam de sua circuncisão física e comportamento ritual, 

a descrição de Estevão deles como incircunciso de coração e ouvido foi especialmente 

apontou. O pecado deles nunca haviam sido perdoados. Eles eram tão imundo diante de 

Deus como gentios não circuncidados. Essa foi a condenação final. 

Sua teimosa resistência do Espírito Santo fez culpado de fazer exatamente 

como seus pais fizeram. Como seus pais haviam rejeitado José e Moisés, e a presença 

tabernáculo, assim o fizeram rejeitar o Messias. Estevão dirige energicamente esse ponto 

para casa, pedindo-lhes, que um dos profetas que os vossos pais não 

perseguiram? Suas palavras ecoam as do Senhor Jesus Cristo: 

Ai de vós! Para você construir os túmulos dos profetas, e foi vossos pais que os 

mataram. Consequentemente, sois testemunhas e aprovar as obras de vossos pais; porque 

foram eles que os mataram, e você construir suas tumbas. Por esta razão, também a 

sabedoria de Deus disse: "Eu lhes mandarei profetas e apóstolos, e alguns deles eles vão 

matar e alguns também vos perseguirão, a fim de que o sangue de todos os profetas, 

derramado desde a fundação do mundo , podem ser lançados contra esta geração, desde 

o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar ea casa de Deus; 

sim, eu vos digo, será cobrada contra esta geração ". ( Lucas 11: 47-51 ) 

Estevão seguida, desenha o paralelo à sua sangrenta conclusão. Como seus pais 

haviam matado aqueles que tinham previamente anunciado a vinda do Justo, o 

Messias, por isso teve de se tornarem Seustraidores e assassinos. Enquanto orgulhando-

se de ter recebestes a lei por ordenação dos anjos, eles não mantê-lo. Eles foram sem 

desculpas, já que a lei apontava para Cristo ( João 5:39 ). Estevão mais uma vez ecoa as 

palavras de seu Senhor, que disse a esses mesmos líderes, "Se você acredita Moisés, você 

acreditaria em mim, porque ele escreveu de mim" ( João 5:46 ). Eles não tinham nenhum 

respeito real para Moisés ou a lei ou eles nunca teriam assassinado o One Moisés 

prometeu ( Gen. 18:15 ) ou a de quem a lei falou. 

Apesar de sua glória orgulhoso que "se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não 

teríamos sido parceiros com eles para derramar o sangue dos profetas" ( Mat. 23:30 ), que 

tinham feito muito pior. Seus pais haviam assassinado os profetas de Deus; eles haviam 

assassinado seu Filho, o Justo (um título usado somente aqui e em Atos 

03:14 e 22:14 ). Agora eles estavam a cometer mais um assassinato.Estevão em breve 

tornar-se outro na longa linha dos mensageiros de Deus morto por nação escolhida de 

Deus, e com o primeiro morto por pregar o nome de Cristo. 

Que resultou em sua execução, em vez de sua absolvição não manchar o brilho de defesa 

e acusação de Estevão. Ele permanecerá para sempre um dos maiores sermões já 



proferidas. O Sinédrio deve ter ouvido isso com seus corações e se 

arrependeu. Tragicamente, eles não fizeram. 

 

17. O primeiro mártir cristão ( Atos 7: 54-

8: 1-A ) 

E, ouvindo eles isto, eles foram cortados para os vivos, e eles 

começaram a ranger os dentes contra ele. Mas ele, cheio do 

Espírito Santo, fitando os olhos no céu e viu a glória de Deus, e 

Jesus em pé à direita de Deus; e ele disse: "Eis que vejo os céus 

abertos eo Filho do homem em pé à mão direita de Deus." Mas 

eles gritaram com grande voz, e cobriu os ouvidos, e eles 

correram para ele com um impulso. E quando ele tinha conduzido 

para fora da cidade, eles começaram a apedrejá-lo, e as 

testemunhas depuseram lado os seus mantos aos pés de um jovem 

chamado Saulo. E eles foram sobre a lapidação Estevão como ele 

invocou o Senhor e disse: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito!" E 

caindo de joelhos, clamou com grande voz: "Senhor, não imputes 

este pecado eles!" E, havendo dito isto, ele adormeceu. E Saul 
estava de acordo com farto colocando-o à morte. ( 7: 54-8: 1-A ) 

Na primavera de 1521, foi convocado um monge católico romano e professor de teologia 

para comparecer perante o imperador Carlos V e da Dieta Imperial do Sacro Império 

Romano. Para os anos anteriores, Martin Luther tinha destemidamente criticou os abusos 

da Igreja Romana. Suas críticas se espalharam em chamas os ressentimentos de longa 

fumegantes do povo alemão em direção a Roma.Decididos a pôr fim à revolta popular 

religiosa Luther tinha acendido, o jovem imperador convocou-o para Worms, onde a dieta 

convocaria. Lá, ele seria julgado, e se condenado, ele enfrentou a execução.Amigo de 

Lutero Spalatin ele advertiu contra indo para Worms, embora tivesse um conduto a salvo 

do Imperador. Um século antes, João Hus havia sido queimado na fogueira, no Concílio 

de Constança, sua conduta segura passar, não obstante. Em resposta, Lutero escreveu que 

ele iria entrar Worms, apesar das "portas do inferno e os poderes das trevas", mesmo que 

não houvesse ", como muitos demônios em que, como não havia telhas nos telhados das 

casas" (Harold J. Grimm, A Reforma Era [New York: Macmillan, 1954], 137). Ele 

apareceu antes da dieta e se recusou a renegar o que tinha escrito. Ele tomaria de volta 

nada, afirmou ele, que seus acusadores não podia provar errado a partir da Escritura: 

A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por motivo claro (por 

que eu não confio tanto no papa ou em conselhos sozinho, uma vez que é sabido que eles 

têm muitas vezes erram e se contradizem), sou obrigado pelas Escrituras citei e minha 

consciência é cativa da Palavra de Deus. Eu não posso e não vou retirar nada, uma vez 

que não é seguro nem certo ir contra a consciência. Eu não posso fazer o contrário, aqui 

estou eu, que Deus me ajude, Amém. (Lewis W. Spitz, O Rise da Modern Europe: A 

Reforma Protestante [New York: Harper & Row, 1985], 75) 

Mil e quinhentos anos antes, um servo de milagres de Cristo foi julgado por sua 

vida. Como Lutero, Estevão ficou solidamente sobre a rocha da revelação divina. E como 

Lutero, sua posição corajosa era mudar o curso da história. Seu discurso em sua própria 

defesa era um relato magistral da história de Israel. Nela, ele habilmente defendeu-se, e, 



por extensão, todos os cristãos, contra as falsas acusações de que ele havia blasfemado 

contra Deus, Moisés, a lei, e do templo. Evangelista fiel Estevão seguida, partiu para a 

ofensiva, encerrando seu discurso com uma denúncia bolhas de hipocrisia do 

Sinédrio. Ao fazer isso, ele virou o jogo sobre seus acusadores. Foram eles, e não ele, que 

estava condenado por blasfêmia. 

Os versos finais do capítulo 7 recorde dos últimos momentos da vida de Estevão. Pois, 

ao contrário Lutero, que foi subtraído à segurança por Eleitor Frederico, o Sábio da 

Saxônia, Estevão foi para pagar por sua ousadia com sua vida. É um dramático, passagem 

em movimento. Embora ele foi morto, Estevão não era a vítima, ele foi o vencedor. Morte 

meramente inaugurou Estevão à presença do seu Senhor. A maior parte da turba assassina 

(com a notável exceção do jovem Saulo de Tarso), embora vivessem em, pereceria 

eternamente. 

Um contraste entre Estevão e seus assassinos tece o seu caminho através desta breve 

passagem. Então extremo é o contraste que pode ser dito para simbolizar o contraste entre 

o céu eo inferno. Esse contraste pode ser visto a partir de quatro ângulos: é o contraste 

entre a ser preenchido com raiva e ser cheio do Espírito, entre cegueira espiritual e visão 

espiritual, entre a morte ea vida, e entre o amor eo ódio. 

Cheio de raiva Versus Cheios do Espírito 

E, ouvindo eles isto, eles foram cortados para os vivos, e eles 

começaram a ranger os dentes contra ele. Mas ele, cheio do 
Espírito Santo, ( 7: 54-55a ) 

O Sinédrio tinha nenhuma dúvida ouviu a primeira parte do discurso de Estevão com 

interesse e acordo. Afinal, ele estava simplesmente recitando história-a querida tópico da 

nação para seus corações. Mas, como sua deriva tornou-se cada vez mais claro, eles 

começaram a crescer desconfortável. E quando ouviram castigation definitivas de 

Estevão deles em versículos 51-53 , que foram cortados ao rápido.Diapriō ( corte para 

a rápida ) significa literalmente "a viu pela metade." As palavras de Estevão rasgado o 

verniz da sua espiritualidade falsa e expô-los para os hipócritas blasfemas que eram. 

Enfurecido, em vez de quebrado em arrependimento por palavras de Estêvão, eles 

começaram a ranger os dentes contra ele. Esse ato expressaram sua raiva e frustração 

(cf. Sl 35:16. ; 37:12 ), e nos lembra de uma geração de pecadores obstinados para vir 

. Quando os anjos derramar as taças da ira e juízo de Deus durante a Tribulação, os 

pecadores, então, também irá se recusar obstinAdãoente a se arrepender: 

E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com 

fogo. E os homens se queimaram com o intenso calor; e blasfemaram o nome de Deus, 

que tem poder sobre estas pragas; e não se arrependeram, de modo a dar-Lhe glória. E o 

quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta; eo seu reino se fez tenebroso; e 

eles mordiam as suas línguas por causa da dor, e blasfemaram o Deus do céu por causa 

das angústias e das úlceras; e não se arrependeram das suas obras ... E o sétimo anjo 

derramou a sua taça no ar; e uma voz saiu do templo do trono, dizendo: "Está feito." E 

houve relâmpagos e sons e trovões; e houve um grande terremoto, como não tinha havido 

desde que o homem passou a ser sobre a terra, tão grande terremoto foi, e tão poderoso. E 

a grande cidade foi dividida em três partes, e as cidades das nações caíram. E a grande 

Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. E toda a 

ilha fugiu, e os montes não foram encontrados. E enormes pedras de granizo, cerca de £ 



100 cada, desceu do céu sobre os homens; e os homens blasfemaram de Deus por causa 

da praga da saraiva, porque a sua praga era extremamente grave. ( Apocalipse 16: 8-

11 , 17-21 ) 

Até mesmo os julgamentos mais severos sempre para bater a terra não fará com que os 

pecadores obstinados para se arrepender. Três vezes na passagem acima eles mostram a sua 

raiva contra Deus por blasfemar contra Ele. 

Ouvintes de Estevão parecem tão resistentes e insensível para com a verdade. Este foi 

pelo menos a terceira vez que tinham ouvido o evangelho apresentado (cf. 4: 8 e 

seguintes .; 5: 27ff .), mas sua raiva escalado e eles continuaram a endurecer o coração. É 

uma dura realidade que quando os homens persistem em deliberAdãoente endurecendo 

seus corações, Deus pode intervir e judicialmente endurecê-los.O apóstolo Paulo alertou 

essas pessoas, "O Espírito Santo, com razão, falou pelo profeta Isaías a vossos pais, 

dizendo: Vai a este povo e dizer:" Você vai continuar a ouvir, mas você não vai 

entender; e você vai continuar a ver, mas você não vai perceber "'" ( Atos 28: 25-26 ). De 

Israel, escreveu ele, 

E depois? O que Israel está buscando, não tenha obtido, mas aqueles que foram escolhidos 

alcançaram, e os outros foram endurecidos; assim como está escrito: "Deus lhes deu um 

espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de 

hoje." E Davi diz: "Deixe sua mesa se tornar uma armadilha e uma armadilha, e uma 

pedra de tropeço e uma retribuição para eles. Deixe seus olhos escurecerá a ver não, e 

dobrar as costas para sempre." ( Rom. 11: 7-10 ) 

Da mesma forma, depois de Faraó endureceu repetidamente o seu coração, Deus endureceu-

lo (cf. Ex 08:15. , 19 , 32 ; 9: 7 , 34 , com Ex 10: 1. ; 11:10 ). Bem que o escritor de Hebreus 

avisar, 

Portanto, assim como diz o Espírito Santo: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais 

os vossos corações, como quando eles me provocaram, como no dia da tentação no 

deserto, onde vossos pais Me tentaram, testando-me, e vi meu . obras por quarenta anos 

Portanto, eu estava irritado com esta geração, e disse: 'Estes sempre erram em seu coração, 

e eles não sabiam os meus caminhos "; Assim jurei na minha ira:' Eles não entrarão no 

meu repouso." "Tome cuidado, irmãos, para que não haja em qualquer de vós um coração 

mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. ( 3: 7-12 ) 

O Sinédrio tinha ouvido falar a verdade. Eles tinham ouvido o ensinamento de Jesus e 

testemunharam Seus milagres. Eles também tinham ouvido a pregação dos apóstolos e 

visto os milagres que realizavam.Por causa de sua rejeição contínua, Estevão não dar-lhes 

outro convite, mas uma acusação, uma que eles cheio de raiva. Eles rangeram os dentes 

naquele dia, e talvez a maioria deles estão fazendo a mesma coisa hoje no inferno. Sua 

ação visualizaram o que eles estariam fazendo por toda a eternidade. Jesus repetidamente 

descrito o inferno como um lugar onde não é ranger de dentes. Em Mateus 13: 41-42 Ele 

advertiu que "o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu Reino todos 

os obstáculos, e aqueles que cometem a iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo; na 

aquele lugar ali haverá choro e ranger de dentes ". Ele advertiu os judeus incrédulos que 

"muitos virão do oriente e do ocidente, e reclinar-se à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, 

no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores; naquele 

lugar haverá choro e ranger de dentes "( Mateus 8: 11-12. ; cf. . Matt 

13:50 ; 22:13 ; 24:51 ; 25:30 ; Lucas 13:28 ). O sofrimento do inferno vai incluir a raiva 

e frustração sem fim daquelas pessoas que vai sempre sentir tanto intensa convicção do 

seu pecado condenável e raiva para com Deus. As pessoas que rejeitam a graça de Deus 



e amor não vai sentir remorso sob Seu julgamento. Na verdade, isso só vai torná-los mais 

irritado. 

Em nítido contraste, Estevão era cheio do Espírito Santo. Em meio à tempestade de fúria 

que uivava em torno dele, Estevão permaneceu calmo, totalmente entregue ao controle 

do Espírito. Huparchō (sendo ) "adequAdãoente [expressa] continuação de um estado 

antecedente ou condição" (G. Abbott-Smith, um léxico manual de grego do Novo 

Testamento [Edinburgh: T. & T. Clark, 1977], 457), um significado reforçado pelo seu 

uso aqui no tempo presente. Ser cheio do Espírito era um modo de vida para Estevão 

(cf. 6: 3 , 5 ; Ef 5:18. ). Por isso, ele não tem que fazer os ajustes em sua vida, quando 

chegou a hora de enfrentar a morte. 

O Espírito produz o fruto de uma vida piedosa no cotidiano dos crentes. Mas, como Ele 

fez por Estevão, Ele também prevê graça especial e força em tempos de crise. "Quando 

pois, vos levarem às sinagogas e os governantes e as autoridades", Jesus disse aos seus 

seguidores: "não ficar ansioso sobre como ou o que você deve falar em sua defesa, ou o 

que você deve dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer 

"( Lucas 12: 11-12 ). Pedro escreveu: "Se você está injuriado para o nome de Cristo, você 

é abençoado, porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vós" ( 1 Pedro 4:14). O 

Espírito concede graça aos crentes perseguidos, habilitando-os para glorificar a Deus em 

suas mortes. Estevão foi o protótipo para incontáveis milhares de mártires cristãos cujas 

mortes têm confirmado que a verdade. 

Cristãos, então, não deve fugir de situações difíceis. Assim como Paulo, eles podem dizer: 

"Eu estou muito contente com fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, 

nas dificuldades, pelo amor de Cristo, pois, quando sou fraco, então é que sou forte" ( . 2 

Cor 0:10 ) . Eles devem corajosamente comunicar Cristo em todas as circunstâncias, 

sabendo que o Espírito Santo lhes conceda a graça de enfrentar as conseqüências 

triunfante e com alegria e paz. 

Cegueira espiritual e Visão Espiritual 

fitando os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à 

direita de Deus; e ele disse: "Eis que vejo os céus abertos eo Filho 

do homem em pé à mão direita de Deus." Mas eles gritaram com 

grande voz, e cobriu os ouvidos, e eles correram para ele com um 
impulso. ( 7: 55b-57 ) 

Um crente cheio do Espírito Santo continua "buscando as coisas do alto, onde Cristo está 

sentado à direita de Deus" ( Col. 3: 1 ). No meio de suas circunstâncias, Estevão olhou 

atentamente para o céu. Ele estava procurando por Jesus (cf. 1:10, 11 ), e ele não parecia 

em vão. Ele viu a glória de Deus, e Jesus em pé à mão direita de Deus. Estevão era um 

dos poucos na Escritura abençoado com um olhar sobre o céu, junto com Isaías ( Is 6: 1-

3. ), Ezequiel ( Ez 1: 26-28. ), Paulo ( 2 Cor. 12: 2 -4 ), e João ( Rev. 4: 1 e ss ).. Deus 

abriu os olhos de Estevão para ver a ardência Shekinah glória que revelou a presença de 

Deus, o Pai, com Jesus que está na sua mão direita. E foi-lhe concedido o privilégio de 

ser o primeiro a ver Jesus (antes de Paulo e João) em Seu estado glorificado depois de 

Sua ascensão. 

Em outra parte do Novo Testamento, Jesus é descrito como sendo sentado à direita de 

Deus ( Mat. 22:44 ; 26:64 ; Lucas 22:69 ; Atos 2:34 ; Efésios 1:20. ; Cl 3: 1 ; Hebreus 1: 

3. , 8: 1 ; 10: 11-12 ; 12: 2 ).Ele está sentado em termos de Sua obra redentora, que é 



sempre preenchido ( Heb. 10:12 ). Estevão vê Jesus de pé para mostrar sua preocupação 

para ele. Ele também destaca a acolher Estevão ao céu. 

Então encantado era Estevão com sua visão beatífica que ele explodiu, Eis que vejo os 

céus abertos eo Filho do homem em pé à mão direita de Deus. Para o Sinédrio, tal 

declaração foi a última gota, a sua tolerância para esta blasfemo estava exausta. Uso de 

Estevão da frase Filho do Homem pode ter sido o punhal mais nítida, porque ele os levou 

de volta para o julgamento de outro prisioneiro. Como Estevão, Jesus foi acusado de 

blasfêmia por falsas testemunhas, mas Ele se manteve em silêncio. Finalmente, frustrado, 

o sumo sacerdote exigiu que ele fala: "Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu 

és o Cristo, o Filho de Deus." Jesus disse-lhe: "Você mesmo disse, no entanto eu vos digo, 

a seguir você verá o Filho do Homem sentado à direita do Poder, e vindo sobre as nuvens 

do céu" ( Mt 26:. 63-64). Para que o chamado blasfêmia dos que afirmam ser o Filho de 

Deus e Filho do Homem que se sentava na mão direita de Deus, eles haviam executado 

Jesus. Visão e as palavras de Estevão descrevendo quem viu joga essa reivindicação Jesus 

fez de volta em seus rostos. Jesus afirmou que ele estaria na mão direita de Deus; Estevão 

agora afirma que ele está lá! Eles nem deve executar Estevão muito ou admitir que 

estavam errados quando tinha Jesus assassinado. 

O Sinédrio escolheu para silenciar a verdade por matar Estevão. Chorando com grande 

voz, eles cobriram suas orelhas (para não ouvir qualquer outra blasfêmia) e se 

apoderou de Estevão com um impulso. Assim fizeram eles provam verdadeira 

descrição do Senhor Jesus Cristo deles como "guias cegos" ( Matt 15:14. ; cf. 23:16 

Matt. , 24 ). Eles continuaram na tradição arrependido de seus pais ao rejeitar mais um 

dos mensageiros de Deus para eles. E, tendo rejeitado e morto o Messias, não é 

surpreendente que eles rejeitam e matar um de Seus arautos mais fiéis. 

Escolha de Lucas hormao ( apressado ) retrata vividamente a fúria do Sinédrio. É a 

palavra usada para descrever a corrida louca do rebanho de suínos possuído por um 

demônio para o Mar da Galiléia (Marcos 5:13 ; Mat. 08:32 ). Ele também é usado 

em Atos 19:29 para descrever a multidão frenética que correu para o teatro em 

Éfeso. Para colocá-lo em termos de vernáculo moderno Inglês, eles perderam.Deixando 

de lado a dignidade e decoro, a mais alta corte Israel foi reduzida a um urro, turba 

assassina. 

Morte e Vida 

E quando ele tinha conduzido para fora da cidade, eles 

começaram a apedrejá-lo, e as testemunhas depuseram lado os 

seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles foram 

sobre a lapidação Estevão como ele invocou o Senhor e disse: 
"Senhor Jesus, recebe o meu espírito!" ( 7: 58-59 ) 

Comentaristas discordam sobre se Estevão foi abatido pela violência mob ou legalmente 

executado. A cena se presta para a primeira interpretação, assim como a falta de 

autoridade do Sinédrio para levar a cabo a pena de morte ( João 18:31 ). Os detalhes da 

morte de Estevão, no entanto, mostram que eles tentaram segurar a algumas 

características da legalidade. Eles não apedrejaram Estevão até que o tinha levado para 

fora da cidade. Isso estava de acordo com a liminar de Levítico 24:14 . Além disso, o 

apedrejamento foi o castigo por blasfêmia de acordo com Levítico 24:16 . Antes eles 

começaram a apedrejá Estevão, as testemunhas depuseram lado os seus mantos aos 



pés de um jovem chamado Saulo. Deuteronômio 17: 7 ordenou que as testemunhas ser 

o primeiro a atirar pedras contra os acusados. Talvez as falsas testemunhas fez. 

Apesar de sua raiva, o Sinédrio, aparentemente, tentou dar a morte de Estevão a aparência 

de justiça formal. É verdade que os romanos se reservou o direito da pena capital por si 

mesmos. Pilatos, porém, ainda era governador, e do Sinédrio sabia que eles não tinham 

nada a temer dele. Ele tinha provado sua fraqueza vacilante em permitir a execução de 

Jesus, que ele conhecia era inocente. Mas ele mandou matá-lo de qualquer maneira, 

porque temia os judeus o levaria a perder a sua posição como governador (cf. João 19: 1-

18 ). Apesar de seus esforços, ele estava com sérios problemas com a Roma, o que logo 

me lembro dele como governador. Além disso, ele normalmente vivia em Cesaréia, não 

em Jerusalém, e, portanto, foi, provavelmente, nem de longe a cena. 

É duvidoso, porém, que o procedimento completo para execução por apedrejamento 

prescrito no Mishna foi realizado no caso de Estevão. Esse procedimento chamado de a 

vítima ser empurrado de um de dez metros de altura parapeito. Se isso não matá-lo, a 

primeira testemunha deixou cair uma grande pedra em seu coração. No caso improvável 

de que ele sobreviveu a isso, a segunda testemunha, em seguida, caiu mais uma pedra em 

cima dele. É altamente improvável que Estevão teria sido em qualquer condição de falar 

se isso tivesse sido feito no seu caso (cf. vv. 59-60 ). O mais provável é a cena de pessoas 

com raiva incontroláveis empurrando, empurrando e jogando pedras aleatoriamente em 

Estevão. Deve notar-se a partir de Atos 8: 2 que eles não seguem a forma legalmente 

prescrita de enterro dada no Talmud, acrescentando mais evidências de que todo o assunto 

era ilegal. 

A menção de um jovem chamado Saulo marca um importante ponto de viragem na 

história da salvação. Isso, é claro, era o homem mais conhecido na história como o 

apóstolo Paulo. Ele faz aqui a sua primeira aparição em Atos e torna-se a figura 

dominante do capítulo 13 até o final do livro. Por enquanto, porém, ele tem apenas uma 

participação especial, e guardavam durante as roupas dos executores de Estevão. Sua 

posição na frente onde estava a ação sugere que ele estava profundamente envolvido no 

caso todo mau. Em qualquer caso, profundo e poderoso sermão de Estevão, bem como a 

sua calma e amor que perdoa por seus assassinos, causou uma impressão duradoura sobre 

Saul (cf. Atos 22:30 ). Sementes de sua própria conversão surpreendente certamente 

foram plantadas naquele dia. 

A multidão continuou com o trabalho terrível de apedrejamento Estevão. Como a morte 

se aproximava, ele invocou o Senhor e disse: "Senhor Jesus, recebe o meu 

espírito!" Seu grito ecoou a do nosso Senhor na cruz: "Pai, nas tuas mãos Eu entrego o 

meu espírito "( Lucas 23:46 ), com uma exceção importante: Jesus cometeu-se ao Pai, 

Estevão ao Senhor Jesus. Isso ele fez isso atesta a divindade de Cristo, a quem ele 

obviamente considerado igual ao Pai. 

Esta confissão de Estevão indica que ele esperava para entrar na presença do Senhor, logo 

que ele morreu. A Bíblia não ensina qualquer atraso em tudo entre a vida aqui e no céu, 

ou algum lugar de retenção, como o purgatório ou algum estado inconsciente chamado 

soul-sono. Em vez disso, a Escritura ensina que os crentes entrar na presença de Cristo, 

imediatamente após a morte ( 2 Cor. 5: 8 ; Phil 1:23. ).Nosso Senhor prometeu o ladrão 

na cruz que Ele iria levá-lo para o Paraíso (a morada de Deus e os justos) naquele mesmo 

dia ( Lucas 23:43 ). Sua parábola do homem rico e Lázaro ( Lucas 16: 19-31 ) ensinou 

que os mortos nunca são inconscientes ou desconhecem as suas 



circunstâncias. Apocalipse 6: 9-11 descreve os mártires da tribulação como acordado na 

presença divina e capazes de defender com o Senhor por vingança contra seus assassinos. 

Oração confiante de Estevão foi respondida. Após a sua morte, ele foi conduzido 

imediatamente à presença do Senhor, ele havia servido tão fielmente. 

Ódio e Amor 

E caindo de joelhos, clamou com grande voz: "Senhor, não 

imputes este pecado eles!" E, havendo dito isto, ele adormeceu. E 

Saul estava de acordo com farto colocando-o à morte. ( 7: 60-8: 

1-A ) 

A multidão derramou seu ódio por Estevão por apedrejá-lo sem piedade. Seu coração, ao 

contrário, foi preenchido apenas com amor por eles. Em meio às pedras que voam, 

Estevão caiu de joelhos eexclamou em alta voz: "Senhor, não imputes este pecado 

eles!" Como teve seu amado Senhor diante dele, Estevão pediu perdão de Deus, em nome 

de seus algozes. Ele estava orando para a sua salvação, uma vez que é a única maneira 

que Deus perdoa o pecado. A morte do profeta Zacarias, filho de Joiada, fornece uma 

comparação instrutiva. Segundo Crônicas 24: 20-22 descreve seu assassinato: 

Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada; e ele estava em 

cima do povo e disse-lhes: "Assim, Deus disse: 'Por que você transgredir os mandamentos 

do Senhor, e não prosperar? Porquanto abandonastes o Senhor, Ele também se esqueceu 

de você." "Então, eles conspiraram contra ele e sob o comando do rei, eles apedrejaram 

até a morte no átrio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da bondade que 

seu pai Jehoiada lhe havia mostrado, mas ele matou seu filho. E ele, como ele morreu, 

disse: "Que o Senhor veja e vingar!" 

Como Estevão, Zacarias foi injustamente condenado à morte. Ao contrário de Estevão, no 

entanto, a sua oração foi morrendo por justiça e vingança, não o perdão. 

Somente os cristãos podem amar como Estevão fez ", porque o amor de Deus foi 

derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dada" ( Rom. 5: 5 ). 

Tendo terminado a sua Pedido, Estevão adormeceu. Tranquilamente, com calma, ele 

entrou na presença de seu Senhor. Inquestionavelmente, o Mestre lhe disse: "Muito bem, 

servo bom e fiel ... entra no gozo do teu senhor" ( Mat. 25:21 ). O sono é uma bela maneira 

de descrever a morte de um crente. É indolor e temporário e leva um a partir da 

experiência de cansaço, trabalho e consciência de todos os problemas da vida com o 

frescor de um novo dia (cf. João 11: 11-12 ; 1 Cor. 11:30 ; 15: 20 , 51 ; 1 Tessalonicenses 

4:14. ; 05:10 ). 

Lucas fecha seu relato da vida de Estevão com uma nota muito importante. Ele nos lembra 

mais uma vez da presença de Saul, observando que Saul estava de acordo com a 

colocação farto Estevão à morte. Por sua própria confissão Saul era "o principal dos 

pecadores" com intenção homicida para todos os crentes em Jesus Cristo ( 1 Tim. 1: 13- 

15 ). Que ódio assassino era evidente aqui. Como já foi referido, a pregação ousada de 

Estêvão, e, especialmente, sua coragem calma e amor que perdoa em face da morte, 

profundamente afetado Saul como seu testemunho mais tarde, em Atos 

22:20 reconhece.Da influência de Estevão veio Paulo, e de lidar com a morte Saul Deus 

fez Paulo, cujo evangelho, trazendo vida penetrou todo o mundo romano, sempre 

alterando o curso da história. Como Agostinho colocou, "Se Estevão não tivesse orado, a 

igreja não teria tido Paulo". 



Tanto na vida e na morte, Estevão era tão parecido com o seu Senhor. Jesus foi cheio do 

Espírito Santo, assim era Estevão. Jesus estava cheio de graça, assim era Estevão. Jesus 

corajosamente enfrentou o estabelecimento religioso de sua época, o mesmo que fizeram 

Estevão. Jesus foi condenado por mentir testemunhas, assim era Estevão. Jesus teve um 

julgamento simulado, assim fez Estevão. Jesus foi executado embora inocente de 

qualquer crime, assim era Estevão. Ambos foram acusados de blasfêmia. Ambos 

morreram fora da cidade e foram enterrados por simpatizantes. E, como já observado, 

tanto orou pela salvação de seus algozes. Já houve um homem mais parecido com Jesus? 

 

 18. A Igreja Perseguida alcança o mundo 

( Atos 8: 1-B-8 ) 

E naquele dia uma grande perseguição contra a igreja em 

Jerusalém; e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de 

Samaria, exceto os apóstolos. E alguns homens piedosos foram 

enterrar Estêvão, e fizeram grande pranto sobre ele. Mas Saul 

começou a devastar a igreja, entrando pelas casas; e, arrastando 

homens e mulheres, ele iria colocá-los na prisão. Portanto, 

aqueles que tinham sido espalhados pregando a palavra. E Filipe 

desceu à cidade de Samaria e começou a proclamar Cristo a 

eles. E as multidões unanimemente estavam dando atenção ao que 

foi dito por Filipe, porque ouviam e viam os sinais que ele 

realizava. Pois, no caso de muitos que tinham espíritos imundos, 

eles estavam saindo deles gritando em alta voz; e muitos que 

tinham sido paralisada e coxos foram curados. E lá foi muita 
alegria naquela cidade. ( 8: 1b-8 ) 

No domingo, 8 de janeiro, 1956, na margem de um rio só nas profundezas da selva 

equatoriana, cinco missionários foram assassinados por índios Auca primitivos. A notícia 

do massacre chocou o mundo.Para alguns, a morte parecia uma tragédia sem 

sentido. Muitos criticaram o missionário carreiras promissoras interrompida, os cinco 

jovens esposas desprovidas de seus maridos, os filhos deixados órfãos. 

Aqueles com mais profundo discernimento espiritual viu as coisas de forma 

diferente. Nate Santo, um dos cinco mártires, tinha escrito, 

À medida que pesar o futuro e buscar a vontade de Deus, não parece certo que devemos 

arriscar nossas vidas por apenas alguns selvagens? Como nós nos perguntamos essa 

questão, percebemos que não é a chamada dos milhares carentes, sim, é a simples 

intimação da Palavra profética que haverá alguma de todas as tribos em Sua presença no 

último dia e em nossos corações, sinto que é agradável a Ele que devemos nos interessar 

em fazer uma abertura para a prisão Auca para Cristo. (Elisabeth Elliot, Através Gates da 

Splendor [Wheaton, Ill .: Tyndale, 1981], 176) 

Elisabeth Elliot, viúva de outro dos mártires, Jim Elliot, comentou: 

Para o mundo em geral este foi um triste desperdício de cinco jovens vidas. Mas Deus 

tem o Seu plano e propósito em todas as coisas. Havia aqueles cujas vidas foram alteradas 

com o que aconteceu em Palm Beach. No Brasil, um grupo de índios em uma estação de 

missão no interior do Mato Grosso, ao ouvir a notícia, caiu de joelhos e clamei a Deus 



perdão por sua própria falta de preocupação para os companheiros índios que não sabiam 

de Jesus Cristo. De Roma, um oficial americano escreveu a uma das viúvas, "Eu sabia 

que o seu marido. Ele era para mim o ideal do que um cristão deve ser." Um major da 

Força Aérea estacionados na Inglaterra, com muitas horas de vôo do jato, imediatamente 

começou a fazer planos para se juntar ao Missionary Aviation Comunhão. Um 

missionário na África escreveu: "Nosso trabalho nunca mais será a mesma Sabíamos dois 

dos homens Suas vidas deixaram a sua marca no nosso..." 

Ao largo da costa da Itália, um oficial naval americano foi envolvido em um acidente no 

mar. Enquanto flutuava sozinho em uma jangada, ele lembrou as palavras de Jim Elliot 

(que ele tinha lido em um relatório de notícia): "Quando chega a hora de morrer, 

certifique-se que tudo que você tem a fazer é morrer." Ele orou para que ele pudesse ser 

salvo, sabendo que ele tinha mais a fazer do que morrer. Ele não estava pronto. Deus 

respondeu a sua oração, e ele foi resgatado. Em Des Moines, Iowa, um rapaz de dezoito 

anos de idade, orou por uma semana em seu quarto, em seguida, anunciou a seus pais: ". 

Eu estou virando minha vida totalmente ao Senhor eu quero tentar tomar o lugar de um 

daqueles cinco. " (P. 253) 

À primeira vista, a morte de Estevão também pode parecer inútil. Aqui foi outra carreira 

promissora interrompida. Ele era um poderoso pregador milagrosa, com um profundo 

conhecimento do Antigo Testamento. Tal foi o caráter divino de sua vida que ele era um 

dos sete escolhidos pela igreja para supervisionar seus afazeres diários. Por que foi 

necessário que alguém tão talentoso ter uma breve ministério tal? 

Além disso, seu ministério parecia ter terminado em fracasso. Não só ele foi morto como 

um herege, mas a sua morte também desencadeou a primeira perseguição contra a igreja 

inteira. Essa perseguição, liderada por Saulo de Tarso, espalhados comunhão 

Jerusalém. Essa visão distorcida da morte de Estevão, no entanto, revela uma falta de 

compreensão da forma como o Espírito Santo trabalha. A perseguição, que parecia ser 

um fator negativo, era na realidade um fator positivo. Isso levou à primeira grande 

expansão missionária da Igreja primitiva. Tentativa de Satanás para acabar com o 

incêndio da igreja meramente espalhadas as cinzas e começou a novos incêndios em todo 

o mundo. Nas palavras da igreja primitiva Pai Tertuliano, o sangue dos mártires se tornou 

a semente da igreja. 

Primeiro esforço missionário da Igreja, começando neste capítulo, foi prenunciado 

no capítulo 5 , quando as pessoas das cidades perto de Jerusalém trouxe seus doentes para 

os apóstolos para curar ( 05:16 ).Outreach de Estevão aos judeus helenistas, os de terras 

estrangeiras, foi um passo em direção a evangelização do mundo. No capítulo 8 , a igreja 

é vista chegando a Judéia, Samaria, e até mesmo para um gentio. Eles estavam realizando 

o mandato do seu Senhor para "sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em 

toda a Judéia e Samaria, e até à parte mais remota da terra" ( Atos 1: 8 ). 

Este capítulo marca mais um ponto de viragem. Jerusalém, que tem dominado a história 

até este ponto, começa a estabelecer-se em segundo plano, o que ilustra a verdade essa 

oportunidade ignorado é oportunidade perdida. A igreja continua, mas os dias explosivos 

de milagres apostólicos e exponencial crescimento desbotamento. Paulo escreveu que o 

evangelho veio "primeiro do judeu" e depois "do grego" ( Rom. 1:16 ). O assassinato de 

Estevão quase certamente fixa um ponto de rejeição final do evangelho pelos líderes 

judeus, e o projeto de Deus para que o evangelho se mudar para um novo território 

começou. 



Nos versos de abertura deste capítulo crítico três características progressistas que 

descrevem a expansão inicial destacam-se: perseguição, o que levou a pregação, o que 

levou a produtividade. 

Perseguição 

E naquele dia uma grande perseguição contra a igreja em 

Jerusalém; e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de 

Samaria, exceto os apóstolos. E alguns homens piedosos foram 

enterrar Estêvão, e fizeram grande pranto sobre ele. Mas Saul 

começou a devastar a igreja, entrando pelas casas; e, arrastando 
homens e mulheres, ele iria colocá-los na prisão. ( 8: 1b-3 ) 

A perseguição da igreja havia enfrentado até esse ponto tinha sido dirigida aos apóstolos 

e seus associados que estavam proclamando a Jesus ressuscitado. Pedro e João tinha 

encontrado oposição das autoridades judaicas, e Estevão tinha morrido uma morte de 

mártir. Até o momento, no entanto, não existe perseguição, tinha sido dirigido aos 

membros da igreja. Essa foi a mudar rapidamente. 

No mesmo dia da morte de Estevão, uma grande perseguição contra a igreja em 

Jerusalém. Essa perseguição, detonada pelo assassinato de Estevão, foi liderada por um 

judeu helenista chamado Saulo de Tarso. Ele era um aluno brilhante do rabino Gamaliel 

reverenciado ", excedia em judaísmo a muitos dos [seus] contemporâneos entre os [seus] 

compatriotas, sendo mais extremamente zeloso [seus] tradições ancestrais" ( Gál. 

1:14 ). Seu próprio testemunho é que ele era "um hebreu de hebreus; quanto à lei, fariseu; 

quanto ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível" 

( Fp 3: 5. -6 ). Seu compromisso e zelo estavam voltados para a eliminação da 

igreja. (Para mais informações biográficas sobre Paulo, veja Romanos 1-8, MacArthur 

New Testament Commentary . [Chicago: Moody, 1991], xiii-xvii) 

Ironicamente, este mesmo Saul, que aceitou a morte de Estevão viria a sofrer muito mais 

para a causa de Cristo do que Estevão. A primeira perseguição física Estevão encontrou 

o matou, enquanto Paulo foi repetidamente golpeada (cf. 2 Cor. 11: 23 ss .) até que 

finalmente morto. Como o Senhor Jesus Cristo disse sobre ele: "Eu vou mostrar a ele o 

quanto ele deve sofrer por causa do meu nome" ( Atos 09:16 ).Ele suportou a emoção de 

enfrentar a morte muitas vezes ( 2 Cor. 4: 8-12 ). 

O ministério de Paulo foi em muitos aspectos paralelos, a de Estevão. Estevão pregou 

Cristo nas sinagogas, de modo que Paulo ( Atos 17: 1-2 ). O povo judeu rejeitou a 

mensagem de Estevão, como fizeram de Paulo ( Atos 18: 5-6 ). Estevão foi acusado de 

falar contra Moisés, a lei, e do templo, por isso foi Paulo ( Atos 21:28 ; 24: 6 ; 25: 

8 ; 28:17 ). Estêvão foi apedrejado, assim era Paulo (embora ele não morreu) ( Atos 14: 

19-20 ). Ambos foram julgados perante o Sinédrio ( Atos 6: 12ff .; 22: 30 

ss .). Finalmente, ambos morreram como mártires. 

A morte de Estevão, então, foi o catalisador para a tempestade da perseguição, liderada 

por Saul, que quebrou na igreja. As previsões do Senhor Jesus Cristo estavam se tornando 

realidade: "Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós" ( João 

15:20 ); "Eles vão fazer você párias da sinagoga, mas uma hora está chegando para todos 

que mata-lo a pensar que ele está oferecendo o serviço a Deus" (João 16: 2 ). 

Por causa da perseguição, os crentes foram todos dispersos pelas regiões da Judéia e 

de Samaria, exceto os apóstolos. "Todos" não significa que cada um dos indivíduos 



cristãos, exceto os apóstolos, deixou Jerusalém. Que a Igreja de Jerusalém continuou a 

existir, resulta do Atos 09:26 ; 11: 2 , 22 ; 15: 4 ; e 21:17 . O que isto significa é que a 

igreja foi arrombada, e muitos de seus membros obrigados a fugir. Atos 11: 19-20 sugere 

que aqueles que fugiram eram principalmente helenistas. Além disso, "a partir deste 

momento em diante, a Igreja de Jerusalém parece ter consistido quase inteiramente de" 

hebreus "(FF Bruce, O Livro dos Atos [Grand Rapids: Eerdmans, 1971], 174). Era natural 

que os helenistas de que Estevão era um provável seria suportar o peso da perseguição. 

Como vigias fiéis, os apóstolos permaneceram em seus postos. Eles permaneceram na 

cidade por devoção ao seu Senhor e do desejo de pastorear o rebanho de Jerusalém. Uma 

razão adicional aparece noverso 2 : Jerusalém ainda era um campo 

missionário. Os homens piedosos que enterrar Estêvão, e fizeram grande pranto 

sobre ele, pode não ter sido fiéis. Lucas usa o termo devoto outro lugar para falar de 

judeus piedosos (cf. Lucas 02:25 ; Atos 2: 5 ). Talvez eles eram amigos de Estêvão da 

sinagoga helenista ele participou. Sua lamentação alto -forbidden pela Mishná , no caso 

de um criminoso executado-ascenderam a um protesto público sobre a morte de 

Estevão. Apesar de sua rejeição por parte dos líderes, ainda havia pessoas como estas, 

cujo coração pode ser aberto para o evangelho. Os apóstolos ficaram para trás, em parte, 

a prosseguirem os seus esforços evangelísticos. 

Enquanto isso, a tempestade da perseguição continuou inabalável, como Saul começou 

a devastar a igreja. Armado com "autoridade dos principais dos sacerdotes" ( Atos 

26:10 ), ele começou a entrar na casa após a casa em busca de cristãos. arrastando 

homens e mulheres da mesma forma, . ele iria colocá-los na prisão Não contente para 

assediar os santos em Jerusalém, ele "persegui este caminho até à morte, prendendo e 

colocando homens e mulheres em prisões" ( Atos 22: 4 ). Ele "manteve perseguindo-os 

até nas cidades estrangeiras" ( Atos 26:11 ), com a permissão dos líderes judeus ( Atos 

22: 5 ).Ironicamente, foi em uma dessas missões que ele se converteu ( Atos 9: 1 e 

ss .). Em seu zelo por suas crenças (cf. . Gal 1:13 ), ele cumpriu a predição do Senhor 

registradas em João 16: 2 . Ele sinceramente pensei que ele estava servindo a Deus por 

encarceramento e execução de crentes. E só um confronto direto com o Senhor Jesus 

Cristo teria convencê-lo de outra forma. 

Os efeitos da perseguição de Saul foram devastadores. Lumainomai ( devastação ) 

aparece somente aqui no Novo Testamento. Isso significa "destruir", "arruinar", ou 

"prejudicar". Nos escritos extra-bíblicas, foi utilizado para descrever a destruição de uma 

cidade (Walter Bauer, William Arndt e F. Wilbur Gingrich, Um Léxico Grego-Inglês do 

Novo Testamento e Outras Early Cristão Literature[Chicago:. Univ da Chicago Press, 

1979], 481) e desconfiguração por uma fera (Fritz Rienecker e Cleon L. Rogers, 

Jr., Linguistic Key to grego do Novo Testamento [Grand Rapids: Zondervan, 1982], 

278).Saul literalmente rasgou a igreja apart-um ato que assombrá-lo para o resto de sua 

vida para que ele se sentiu totalmente indigno de ser chamado apóstolo (cf. Atos 22: 3-

5 , 19-20 ; 26: 9 e ss ., Gal . 01:13 ; 1 Cor 15: 9. ; 1 Tm 1:13. ). 

A perseguição resultou na dispersão da igreja. Mas Deus usou a ira dos homens para Seus 

propósitos do evangelho. 

Pregando 

Portanto, aqueles que tinham sido espalhados pregando a 

palavra. E Filipe desceu à cidade de Samaria e começou a 

proclamar Cristo a eles. E as multidões unanimemente estavam 



dando atenção ao que foi dito por Filipe, porque ouviam e viam 

os sinais que ele realizava. Pois, no caso de muitos que tinham 

espíritos imundos, eles estavam saindo deles gritando em alta 

voz; e muitos que tinham sido paralisada e coxos foram 
curados. ( 8: 4-7 ) 

Portanto, apesar da perseguição, aqueles crentes que haviam sido espalhados não 

estavam encolhidos em algum lugar no medo, mas pregando a palavra. Eles haviam 

sido fazê-lo antes da eclosão da perseguição, e depois de ser espalhados eles continuaram 

a pregar. Fui sobre é de dierchomai , uma palavra usada frequentemente em Atos dos 

esforços missionários ( 08:40 ; 09:32 ; 13: 6 ; 14:24 ; 15: 3 ,41 ; 16: 6 ; 18:23 ; 19: 

1 , 21 ; 20: 2 ). 

Pregação é de euangelizō , que refere-se a proclamar o evangelho. Todos os crentes 

dispersos estavam envolvidos em evangelismo. Embora alguns são especialmente 

dotados como evangelistas ( Atos 21: 8; Ef 4:11. ; 2 Tm 4: 5. ), todos os cristãos são 

chamados a proclamar Cristo. Perseguição de Satanás promoveu a mesma coisa que ele 

foi projetado para destruir. Ele disparou os crentes com novo ardor para proclamar o 

evangelho em novas áreas. 

No versículo 5 , o Espírito Santo se concentra em um homem como um exemplo de 

evangelismo fiéis. Filipe, o primeiro missionário chamado nas Escrituras, torna-se a 

figura-chave para o resto do capítulo.Este não é o apóstolo Filipe, que teria ficado em 

Jerusalém, mas um dos sete escolhidos para servir as necessidades das viúvas helenistas 

( Atos 6: 5 ). Como Estevão, a sua fidelidade a essa tarefa levou Deus a usá-lo em um 

ministério mais amplo (cf. Mat. 25:23 ). Embora Paulo depois instruiu Timóteo a "fazer 

o trabalho de um evangelista" ( 2 Tim. 4: 5 ), Filipe é o único homem na Escritura, na 

verdade, recebeu o título de "evangelista" ( Atos 21: 8 ). Isso é uma honra montagem à 

luz do seu trabalho pioneiro na divulgação do evangelho. 

Começando seu trabalho evangelístico, Filipe desceu do planalto de Jerusalém para a 

cidade de Samaria, localizada a cerca de 40 milhas ao norte de Jerusalém. Era a antiga 

capital do Reino do Norte de Israel, fundado por Omri ( 1 Reis 16:24 ), que se mudou 

para a capital há de Tirza. Depois de quase um século e meio da idolatria e da rebelião 

contra Deus, a cidade caiu sob os assírios Salmaneser V em 722 B . C . ( 2 Reis 17: 1-

6 ; 18: 9-12 ). A queda de Samaria marcou o fim do Reino do Norte. Muitas de suas 

pessoas foram reassentadas em outras terras pelos assírios ( 2 Reis 17: 6 ) pessoas, que 

também localizadas de outras nações na região ( 2 Reis 17: 24ff .). A mistura resultante 

de judeus e povos gentios ficou conhecido como os samaritanos. Segundo Reis 

17:33 registra seu sincretismo religioso: "Eles temem ao Senhor e serviam a seus próprios 

deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido transportados em 

exílio. " 

Friction logo se desenvolveu entre os samaritanos e os israelitas. Quando alguns 

samaritanos oferecidos para ajudar a reconstruir o templo, eles eram desdenhosamente 

rejeitou-a despeito de suas pretensões de ser adoradores do verdadeiro Deus ( Esdras 4: 

1-3 ). A hostilidade entre judeus e samaritanos cresceu durante o período intertestamental 

e foi evidente durante os tempos do Novo Testamento (cf. Lucas 9: 52-53 ; João 4: 

9 ; 08:48 ). 

O Senhor tinha desafiado opinião convencional ao anunciar sua messianidade a uma 

mulher samaritana, dando o exemplo de seu compromisso com o mundo e para os 

pecadores (cf. Jo 4: 4FF .). Seu comando expresso em Atos 1: 8 foi inicialmente 



cumprida por Felipe, que começou a proclamar Cristo . aos 

samaritanos proclamação é de kerusso ". Herald", que significa "proclamar 

publicamente", ouNa época do Novo Testamento, os samaritanos tinham derramado sua 

idolatria. Eles agora adoraram o Deus verdadeiro, embora à sua maneira confusa, que 

Jesus descreveu como "adorando o que você não sabe" (cf. João 4: 20-24 ). Os 

samaritanos, como os judeus, olhou para a vinda do Messias ( João 04:25 ). Dado que a 

base da crença, Estevão poderia simplesmente proclamar Jesus como o Messias há muito 

esperado. Com um pouco de nós precisa gastar tempo na pré-evangelismo, derrubando 

seu falso sistema de crença e provar a verdade do cristianismo. Só então eles serão 

preparados para compreender a mensagem do evangelho. Outros, como esses 

samaritanos, já que o fundo. Eles estão prontos para ouvir o evangelho. 

O Espírito Santo tinha preparado o seu coração para atender à mensagem de Filipe. Como 

resultado, sua pregação resultou em um despertar espiritual por atacado, como as 

multidões unanimemente estavam dando atenção ao que foi dito por ele. Os sinais 

que Filipe estava realizando ele autenticados como um verdadeiro mensageiro de Deus 

(cf. Atos 2:43 ; 4:30 ; 5: 12-16 ; 6: 8 ; 14: 3 ; 15:12 , ea discussão no capítulo 13 deste 

volume). 

O versículo 7 dá algumas amostras dos milagres realizados por Filipe: No caso de muitos 

que tinham espíritos imundos, eles estavam saindo deles gritando em alta voz; e 

muitos que tinham sido paralisada e coxos foram curados. Lucas observa que aqueles 

possuídos por espíritos imundos, ou demônios, foram libertados da escravidão. Jesus 

tinha encontrado freqüentemente e curou indivíduos possuídos por demônios (cf. Mt 

04:24. ; 8:16 , 28 ; 9: 32-34 ; 12: 22-28 ; etc.), como Satanás reuniu todas as suas forças 

em uma fútil esforço para se opor a ele. Jesus ainda estava curando os através deste 

associado dos apóstolos possuído pelo demônio. 

Tais pessoas habitado por demônios existem em nossos dias, embora possam não ser tão 

frequentemente se manifestam na cultura ocidental, como nas culturas do terceiro 

mundo. Como CS Lewis observa, Satanás e seus demônios se adaptar a qualquer mundo 

vista prevalece em uma dada sociedade. Eles são igualmente em casa com materialistas 

ocidentais e mágicos do terceiro mundo ( O Screwtape Letters[New York: Macmillan, 

1961], 3). Muitos são controlados por demônios que dão nenhum sinal exterior da 

mesma. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que estão envolvidos na promoção 

da religião falsa. (Para uma discussão sobre se os cristãos podem ser possuído pelo 

demônio, ver meu livro Como enfrentar o inimigo [Wheaton, Ill .: Victor, 1992].) 

Apesar das reivindicações daqueles no chamado movimento "guerra espiritual", os 

crentes de hoje não tem a autoridade ou capacidade de comando ou para lançar 

diretamente os demônios. Eu tenho notado que em outros lugares o dom de sinal 

temporária dos milagres era o poder ( dunamis ) para expulsar demônios ( 1 

Coríntios, MacArthur New Testament Commentary [Chicago: Moody, 1984], 302). Tal 

como os outros dons de sinais, esse dom já não opera hoje. Tal como acontece com a cura 

física, no entanto, podemos orar a Deus para interceder. 

Em nenhum lugar nas Escrituras são crentes dito para "amarrar Satanás" ou exercer 

autoridade sobre demônios. Satanás não será preso até um santo anjo faz isso no futuro 

( Apocalipse 20: 1-3 ). E aqueles que tentam afirmar a sua autoridade sobre os demônios 

risco liquidação como os exorcistas judeus, os filhos de Ceva, de Atos 19: 13-16 . É 

perigoso para reivindicar para nós mesmos autoridade que Deus não nos tem 



concedido. A instrução bíblica para conduzir a guerra espiritual é apresentado em Efésios 

6: 10-18 . 

Incapaz de resistir poder dado por Deus de Filipe, os espíritos imundos saíam de suas 

vítimas, gritando em alta voz. Demons chorou muitas vezes quando eles foram expulsos 

de um indivíduo (cf. Marcos 01:23 , 26 ; 03:11 ; 5: 7 ; Lucas 04:33 , 41 ), talvez de raiva 

e protesto. 

Além de expulsar demônios, Filipe também curou muitos que havia sido paralisada e 

coxo. Tais curas de graves doenças físicas fizeram o poder de Deus evidente. Não é de 

admirar, então, que o povo paga muita atenção para a verdade na pregação de Filipe. 

Produtividade 

E lá foi muita alegria naquela cidade. ( 8: 8 ) 

Os poderosos milagres e pregação de Filipe resultou, como teve em Jerusalém, na 

salvação de muitos samaritanos. Mas como verdadeira pregação bíblica inevitavelmente 

acontecer, ele produziu uma outra resposta muito diferente. Alguns aceitaram o 

evangelho, acreditando e reagir com muita alegria. Eles eram os verdadeiros crentes, o 

trigo. Sua alegria não veio só a partir de libertação física de doenças, ou a libertação 

espiritual de demônios, mas de completa libertação do pecado através do Messias, o 

Senhor Jesus Cristo. Outros, no entanto, eram falsos crentes, ou joio. Esse homem era 

Simão, o Mago, o assunto da seguinte narrativa. 

 

19.A Fé que não é mantida ( Atos 8: 9-24 ) 

Ora, havia um certo homem, chamado Simão, que anteriormente 

estava praticando magia na cidade, e surpreendendo o povo de 

Samaria, dizendo ser alguém grande; e todos eles, do menor para 

o maior, prestavam atenção a ele, dizendo: "Este homem é o que 

é chamado o grande poder de Deus." E eles foram dando-lhe 

atenção, porque ele tinha há muito tempo espantou-los com suas 

artes mágicas. Mas, quando creram em Filipe, pregando as boas 

novas do Reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, eles estavam 

sendo batizados, tanto homens como mulheres. E até mesmo o 

próprio Simon acreditava; e depois de ser batizado, ele continuou 

com Filipe; e como ele observou sinais e grandes milagres 

acontecendo, ele estava constantemente espantado. Os apóstolos, 

em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, 

enviaram-lhes Pedro e João, que desceu e orou por eles, para que 

recebessem o Espírito Santo. Pois ele ainda não tinha descido 

sobre nenhum deles; eles simplesmente tinham sido batizados em 

nome do Senhor Jesus. Então eles começaram colocando suas 

mãos sobre eles, e eles recebiam o Espírito Santo. E Simão, vendo 

que o Espírito foi concedido através da imposição das mãos dos 

apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: "Dar autoridade para 

me bem, de modo que a pessoa sobre quem eu puser as mãos 

receba o Espírito Santo. " Mas Pedro disse-lhe: "O teu dinheiro 



seja contigo para perdição, porque você pensou que poderia obter 

o dom de Deus com dinheiro! Você não tem nenhuma parte ou 

porção nesta matéria, para o seu coração não é reto diante de 

Deus. Por isso se arrepender deste maldade do seu, e orar ao 

Senhor para que, se possível, a intenção do seu coração pode ser 

perdoado. Para eu ver que você está no fel da amargura e nos da 

escravidão da iniqüidade ". Mas Simon respondeu, e disse: "Ore 

ao Senhor por me a vós mesmos, para que nada do que você disse 
que pode vir em cima de mim." ( 8: 9-24 ) 

Uma das realidades mais terríveis de toda a Escritura é que alguns que pensam que estão 

a salvo será eternamente perdidos. Pensando que eles estão no caminho estreito da 

verdade salvadora que conduz ao céu, eles são, na realidade, no largo caminho da religião 

que leva à destruição (cf. Mt 7: 13-14. ). Eles um dia vai ouvir o Senhor Jesus Cristo, o 

mais chocante, aterrorizante palavras nenhum homem jamais poderia ouvir: "Nunca vos 

conheci; afastar mim, vós que praticais a iniqüidade" ( Mateus 7:23. ). Para seu horror, 

eles vão descobrir tarde demais que há uma entrada para o inferno na beira dos portões 

do céu. 

Sempre que o evangelho é pregado, ele irá inevitavelmente produzir tanto genuína fé 

salvadora e falsa fé. A semente da Palavra cairá em terra boa e ruim solo. Haverá ramos 

que permanecer na videira, e aqueles que são cortadas e queimadas. Haverá aqueles com 

fé de trabalho e aqueles com fé demônio. Haverá aqueles a quem Jesus Se revela e aqueles 

a quem Ele não confiar-se. Há aqueles que "ter fé para a conservação da alma" e aqueles 

que "retrocedem para a perdição" ( Heb. 10:39 ). Haverá trigo e haverá joio. 

Em Mateus 13: 24-30 , Jesus contou uma parábola que ilustra essa verdade: 

Ele apresentou outra parábola para eles, dizendo: "O reino dos céus é semelhante a um 

homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio 

o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo, e foi embora. Mas quando o trigo brotou e 

deu espigas, o joio tornou-se evidente também. E os escravos do fazendeiro veio e disse-

lhe: 'Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como, então, ele tem o joio?' E 

ele disse-lhes: 'Um inimigo fez isso!' E os escravos disse-lhe: 'Você quer que nós, então, 

para ir e arrancá-lo?' Mas ele disse: 'Não, para que não, enquanto você está recolhendo o 

joio, você pode enraizar-se o trigo com ele permitir que tanto a crescer juntos até a 

colheita;. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros:' Primeiro recolher o joio e atai-o em 

feixes para ser queimado; mas recolher o trigo no meu celeiro '". 

Como muitas vezes aconteceu, os discípulos perdeu o ponto, e pediu uma explicação: 

Então, Ele deixou as multidões, e entrou na casa. E os seus discípulos aproximaram-se 

dele, dizendo: "Explica-nos a parábola do joio do campo." E ele, respondendo, disse: "O 

que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo; e como para a boa 

semente são os filhos do reino; o joio são os filhos do maligno; o inimigo que o semeou 

é o diabo, e a ceifa é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos Portanto, assim como 

o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do. . a idade O Filho do Homem 

enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu Reino todos os obstáculos, e aqueles que 

cometem a iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo; naquele lugar haverá choro e 

ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem 

ouvidos para ouvir, ouça. " ( Mat. 13: 36-43 ) 

Este texto apresenta um exemplo de uma genuína fé salvadora, o eunuco etíope. Mas, 

primeiro, ele apresenta a primeira tentativa conhecida satânico para semear uma tara na 



igreja, Simon Magus. Simon parecia ser um verdadeiro crente; mesmo um tão exigente 

como Filipe aceitou-o como tal e batizou. Simon mesmo "continuou com Filipe" 

( versículo 13 ). Assim, ele se manifestou há três marcas de um verdadeiro crente: ele 

acreditava, era obediente no batismo, e ele continuou com Filipe. Ele ilustra a dificuldade 

de contar o trigo do joio. Não foi até que ele tentou comprar a autoridade para conferir o 

Espírito Santo que ele foi desmascarado. 

Onde é que Simon dar errado? Como é que alguém que chegou tão perto deixar escapar 

a verdadeira salvação? A fé deve ser fundamentada na verdade, e ele não estava. Esta 

passagem revela quatro flagrantes, falhas maciças na teologia de Simon: Ele tinha uma 

visão errada de si mesmo, a salvação, o Espírito, e do pecado. Aquelas falhas impediu de 

fé genuína e deixou-o na posição de perecer eternamente. 

Uma visão errada da Auto 

Ora, havia um certo homem, chamado Simão, que anteriormente 

estava praticando magia na cidade, e surpreendendo o povo de 

Samaria, dizendo ser alguém grande; e todos eles, do menor para 

o maior, prestavam atenção a ele, dizendo: "Este homem é o que 

é chamado o grande poder de Deus." E eles foram dando-lhe 

atenção, porque ele tinha há muito tempo espantou-los com suas 
artes mágicas. ( 8: 9-11 ) 

Uma visão equivocada do homem mantém miríades fora do reino. A visão de que o 

homem é essencialmente bom é tão difundida como é condenável. Ele embala suas 

vítimas em uma falsa sensação de segurança, levando-os a pensar que Deus aplaude suas 

boas ações. Na realidade, Ele vê as supostas boas obras com que vestir-se como "uma 

peça de roupa suja" ( Isaías 64: 6. ). Qualquer visão do homem como basicamente bom e 

capaz de ganhar a aceitação de Deus enfraquece as pessoas para a realidade do julgamento 

iminente de Deus e os cega para a sua necessidade de um Salvador. Aqueles que não se 

vêem como pecadores não vejo necessidade de um Salvador. 

Simon teve uma visão egoísta de si mesmo. Praticar magia na cidade, e 

surpreendendo o povo de Samaria o levou a afirmar que ser alguém grande. Ele viu 

em Filipe de ensinar um meio para ganhar mais grandeza por si 

mesmo. Magia originalmente referia-se a tradição de os magos-os sacerdotes dos medo-

persas. Foi uma mistura de ciência e superstição, astrologia combinando, adivinhação, e 

as práticas ocultistas com história, matemática e agricultura. Poderia ser trapaça ou 

demoníaca. (Para mais informações sobre os magos, ver Mateus 1-7, MacArthur New 

Testament Commentary . [Chicago: Moody, 1985], 26-28) 

Espera de Simon sobre o povo de Samaria estava completa. Todos eles, do menor para 

o maior, prestavam atenção nele. Impressionado com seus poderes ocultos, 

exclamaram: Este homem é o que é chamado o Grande Poder de Deus. Esse título 

mostra que Simon alegou divindade para si próprio (cf. Marcos 14:62 ). Isso Simon via a 

si mesmo como Deus revela a visão mais herética de auto imaginável. Os Padres da Igreja 

primitiva informou que Simon foi um dos fundadores do gnosticismo e que ele via a si 

mesmo como Deus encarnado: 

Os dois primeiros professores para propagar idéias gnósticas dentro de círculos cristãos 

eram Simon e seu sucessor Menandro. Ao contrário de posteriores e mais famosos 

representantes do gnosticismo, ambos Simon e Menandro alegou divindade para si 

próprios. De acordo com Atos 8: 9-11 , Simon chamou a si mesmo o "grande poder de 



Deus." O termo grego que ele usou, dunamis, foi usada pelos teólogos mais tarde, mais 

ortodoxos em referência tanto do Filho e do Espírito Santo ... Justino Mártir também relata 

reivindicação messiânica Simon 's. (Harold OJ Brown, Heresias [Garden City, NY: 

Doubleday, 1984], 50) 

Visão deturpada de Simon de si mesmo deu a Satanás uma abertura para usá-lo para espalhar 

a falsa doutrina através da igreja. Seu falso ensino, posteriormente elaborada em full-blown 

Gnosticismo, foi para ameaçar e fortificar a igreja de Paulo em diante há séculos. 

Como muitos mágicos charlatães de sua época (cf. Atos 13: 6 ), Simon provavelmente 

acreditavam em seus poderes. Que ele não pode ter sido uma fraude consciente rendeu-

lhe ainda mais perigoso e crível.Não é de estranhar, então, que os samaritanos estavam 

lhe dando atenção, porque ele teve durante muito tempo espantou-los com suas artes 

mágicas. Afinal de contas, eles acreditavam em Deus e tinha esperanças 

messiânicas. Isso fez com que eles especialmente vulneráveis a alguém como 

Simon. Infelizmente, as pessoas em nossa época supostamente sofisticada são igualmente 

vulneráveis a charlatães que se dizem operadores de milagres em nome de Deus. 

Enquanto Simon acreditava que ele era Deus, ou quase Deus, ele não poderia chegar a 

um bom senso de si mesmo. As pessoas devem se ver como perdido, fraco e indefeso sem 

Deus antes que eles possam ser salvos. Simon, firmemente travada no aperto de orgulho, 

não o fez. 

O orgulho é um pecado universal e mortal. É o pecado mais característico e controle em 

todos queda humana. O orgulho é um pecado fácil de se dedicar, uma vez que não implica 

a perda da reputação pública, prestígio, saúde, riqueza ou associada a outros pecados 

socialmente inaceitáveis. Orgulho, de fato, foi redefinida como uma virtude. Orgulho 

pecaminoso disfarça muitas vezes sob motivos aparentemente na posição vertical. Em 

Herodes, ele se mascarado como integridade e decapitado João Batista. Na os fariseus, 

ele se mascarado como santidade e rejeitou o Santo. Entre as autoridades judaicas, ela 

própria disfarçada de zelo por Deus e executado o Filho de Deus. 

Homem Eden custo Orgulho, eo céu anjos caídos. É condenado Sodoma e 

Gomorra. Custou Nabucodonosor sua razão, Roboão, seu reino, Uzias sua saúde, e 

Haman sua vida. 

A Bíblia tem muito a dizer sobre o mal de orgulho. Job 35:12 diz: "Eles gritam, mas Ele 

não responde por causa do orgulho dos homens maus." O salmista ressalta que "os ímpios, 

na altivez do seu rosto, não o buscam Todos os seus pensamentos são: 'Deus não existe'." 

( Sl. 10: 4 ); e ele implora ao Senhor que "cortar todos os lábios lisonjeiros, a língua que 

fala grandes coisas" ( Sl. 12: 3 ). Provérbios 6: 16-19descreve sete coisas que o Senhor 

odeia. Encabeçando a lista está ". Olhos altivos" Provérbios 08:13 diz: "O temor do 

Senhor é odiar o mal; o orgulho ea arrogância, o mau caminho", enquanto Provérbios 16: 

5 adverte que "todo mundo que está orgulhoso de coração é abominação ao Senhor; 

certamente, ele não será impune ". As palavras familiares de Provérbios 16:18 advertem 

que "o orgulho vem antes da destruição, e um espírito altivo, antes de tropeço", 

enquanto Provérbios 21: 4 diz claramente que "olhar altivo e coração orgulhoso ... [são] 

o pecado." Paulo aconselha que "se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, 

engana-se a si mesmo" ( Gal. 6: 3 ). Ninguém pode ser salvo enquanto agarrado ao seu 

orgulho, porque "Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes" ( Tiago 4: 6 ). 

Em Lucas 18: 9-14 , o Senhor Jesus Cristo disse a um ensino parábola que o orgulho não 

pode ser salvo: 



E Ele também esta parábola a certas pessoas que confiavam em si mesmos, crendo que 

eram justos, e viram os outros com desprezo: "Dois homens subiram ao templo para orar: 

um, fariseu, eo outro, um coletor de impostos O fariseu, de pé. e orava assim consigo 

mesmo: 'Ó Deus, graças te dou porque não sou como as outras pessoas: roubadores, 

injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano Jejuo duas vezes por semana, dou o 

dízimo de tudo quanto ganho.. ' Mas o publicano, estando em pé de distância, nem ainda 

queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, 

pecador! " Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, em vez do que o outro, 

pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado ". 

É somente aqueles com a humildade de crianças pequenas que estão aptos para entrar no reino 

( Mateus 18: 2-4. ). Em um dos convites mais poderosos para com os pecadores, Tiago 

escreveu, 

Todavia, dá maior graça. Por isso, diz: "Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos 

humildes." Enviar portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-

se de Deus e Ele se aproximará de você. Purificai as mãos, pecadores; e purificai os 

corações, vós de espírito vacilante. Seja miserável e lamentar e chorar; se o vosso riso em 

pranto, ea vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos 

exaltará. ( Tiago 4: 6-10 ) 

Somente os humildes, conscientes das suas insuficiências e deficiências, tem aquela sensação 

de perdição que os leva a Deus. São os pobres em espírito, não o orgulho no coração, que 

vivenciam a fé salvadora (Mat. 5: 3 ). Nada menos do que um verdadeiro estimativa de uma 

miséria, e um coração quebrantado e contrito, juntamente com saudade de perdão, preparar a 

alma para a salvação. 

Uma visão errada da Salvação 

Mas, quando creram em Filipe, pregando as boas novas do Reino 

de Deus e do nome de Jesus Cristo, eles estavam sendo batizados, 

tanto homens como mulheres. E até mesmo o próprio Simon 

acreditava; e depois de ser batizado, ele continuou com Filipe; e 

como ele observou sinais e grandes milagres acontecendo, ele 
estava constantemente espantado. ( 8: 12-13 ) 

Artes mágicas de Simon não eram páreo para o poder dado pelo Espírito de Filipe ( vv. 

6-7 ). Através do ministério de Filipe, um reavivamento eclodiu na cidade. Quando as 

pessoas creram em Filipe pregando as boas novas do Reino de Deus e do nome de 

Jesus Cristo, eles estavam sendo batizados, tanto homens como mulheres. A 

mensagem de Filipe consistiu em duas partes. O reino de Deusrefere-se ao governo 

soberano de Deus sobre a esfera da salvação que é introduzido por aqueles que pertencem 

a Ele pela fé em Seu Filho. O nome de Jesus Cristo simboliza tudo o que Ele é. Filipe 

lhes pregava acerca do reino dos salvos e, em seguida, zerado com as verdades sobre o 

Senhor Jesus Cristo, o único que fornece entrada para esse reino. 

Por causa da pregação de Filipe, o povo acreditou e estavam sendo batizados, tanto 

homens como mulheres. Quanto mais as pessoas acreditavam, Simon viu a seguinte 

diminuir. Seu declínio de popularidade, o desejo de ser associado com Deus e com o 

Messias, e um desejo de aprender o que ele percebeu ser o poder de Filipe, 

motivado Simon-se a acreditar. Depois de ser batizado, ele continuou com Filipe, por 

pelo menos três razões perceptíveis . Primeiro, ele queria manter contato com as pessoas 

que seguem o pregador. Ao juntar-se o movimento de Filipe, foi onde a ação foi e 

manteve a oportunidade de influência vivo. Em segundo lugar, como ele observou sinais 



e grandes milagres acontecendo, ele estava constantemente espantado. Ele tinha, por 

assim dizer, um interesse profissional em descobrir a fonte de poderes incríveis de 

Felipe. Em terceiro lugar, como a sua posterior conduta shows, ele queria descobrir como 

adquirir esse poder para si mesmo. Magicians frequentemente vendidos entre si os seus 

truques e encantamentos. 

Torna-se assim claro que o batismo de Simon não salvá-lo. Batismo não tem poder para 

tirar o pecado. É importante, no entanto, e mandou de todos os crentes seguem a salvação, 

ainda que não desempenha nenhum papel nele. (Para uma discussão mais aprofundada 

desta questão, ver a discussão de Atos 2:38 no capítulo 6 ). 

Simon viram a salvação como uma questão puramente ritualística, externo, um ato 

adicional em sua vida, em vez de a transformação total de toda a sua pessoa no interior 

( 2 Cor. 5:17 ). A fé que não transforma a vida não é a fé salvadora. Tiago escreveu: "De 

que adianta, meus irmãos, a alguém dizer que tem fé, mas não tem obras? Possível que a 

fé salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em por si só. Mas alguém 

pode muito bem dizer, 'Você tem fé, e eu tenho as obras; mostra-me a tua fé sem obras, e 

eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras' "( Tiago 2:14 , 17-18 ). Os demônios têm 

fé ( Tiago 2:19 ), mas não são salvos. Eles acreditam, e até mesmo tremer, mas não amar 

a justiça e odiar o pecado, a evidência da salvação. Tampouco foram os descritos na João 

2: 23-25 salvo por sua fé superficial:. "Agora, quando Ele estava em Jerusalém na Páscoa, 

durante a festa, muitos creram no seu nome, vendo os sinais que Ele estava fazendo, mas 

Jesus, em Sua parte, não estava confiando-se a eles, pois Ele sabia que todos os homens, 

e porque Ele não precisa de ninguém para testemunho do homem porque ele bem sabia o 

que havia no homem. Simon acredita nos sinais, mas não no One cujo poder era por trás 

deles. A verdadeira salvação não é mera profissão ou ato ritual. É a transformação divina 

da alma do amor de si mesmo ao amor de Deus, do amor ao pecado amar de santidade. 

Uma visão errada do Espírito 

Os apóstolos, em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a 

palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, que desceu e orou 

por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Pois ele ainda não 

tinha descido sobre nenhum deles; eles simplesmente tinham sido 

batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles começaram 

colocando suas mãos sobre eles, e eles recebiam o Espírito 

Santo. E Simão, vendo que o Espírito foi concedido através da 

imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, 

dizendo: "Dar autoridade para me bem, de modo que a pessoa 

sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. " ( 8: 14-

19 ) 

Palavra do sucesso incrível do ministério de Filipe atingiu os apóstolos em 

Jerusalém. Quando eles ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram 

para lá Pedro e João para o check-out.Isso samaritanos foram incluídos no reino foi 

chocante para devotos judeus, que os desprezavam como párias mestiços. Pedro e da 

missão de João era tripla: Primeiro, eles vieram para ajudar a Filipe com a colheita 

espiritual. A resposta dos samaritanos era grande demais para um homem para tratar. Em 

segundo lugar, eles vieram para dar sanção apostólica e bênção para a obra de Filipe entre 

os samaritanos.Os apóstolos eram os líderes da igreja e manteve essa posição mesmo após 

a igreja se espalhou a partir de Jerusalém. Finalmente, eles desceram de Jerusalém e 

orou para os samaritanos para que recebessem o Espírito Santo. Apesar de terem 



acreditado e foi batizado, o Espírito ainda não tinha caído em cima de qualquer um 

deles; eles simplesmente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. 

Muitos dos que ensinam que os cristãos recebem o Espírito subseqüente ao apelo a 

salvação a esta e outras passagens de apoio. Aqui está um exemplo claro, eles 

argumentam, de pessoas que foram salvas, mas não têm o Espírito Santo. Tal ensino 

ignora a natureza transitória de Atos. (Para uma discussão mais aprofundada sobre a 

natureza transitória de Atos e a questão da subsequência sobre a vinda do Espírito Santo, 

ver meu livro Charismatic Chaos [Grand Rapids: Zondervan, 1992].) Ele também voa na 

cara do ensino básico das Escrituras que "Se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não 

pertence a Ele" ( Rom. 8: 9 ). Não existe tal coisa como um cristão que ainda não tem o 

Espírito Santo, já que "em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo" na 

conversão ( 1 Cor. 12:13 ). 

Por que os samaritanos (e mais tarde os gentios) tem que esperar para os apóstolos, antes 

de receber o Espírito? Durante séculos, os samaritanos e os judeus haviam sido rivais. Se 

os samaritanos tinham recebido o Espírito independente da igreja de Jerusalém, que rift 

teria sido perpetuada. Não poderia muito bem ter sido duas igrejas separadas, uma igreja 

judaica e uma igreja Samaritano. Mas Deus tinha projetado uma igreja, em que "não há 

judeu nem grego, não há escravo nem homem livre, não há homem nem mulher", mas 

"todos [são] um em Cristo Jesus" ( Gl. 3:28 ). 

Ao atrasar o Espírito está vindo até Pedro e João chegou, Deus preservou a unidade da 

igreja. Os apóstolos precisava ver por si mesmos, e dar testemunho em primeira mão para 

a igreja de Jerusalém, que o Espírito veio sobre os samaritanos. Os samaritanos também 

precisava saber que eles estavam sujeitos à autoridade apostólica. Os crentes judeus e os 

samaritanos foram, assim, unidos em um só corpo. 

Hoje, os crentes recebem o Espírito na salvação (cf. 1 Cor. 12:13 ). Não houve 

necessidade de atraso após judeus, gentios, samaritanos santos, e do Antigo Testamento 

já estavam incluídos na igreja. 

Quando eles chegaram, Pedro e João começou colocando suas mãos sobre os crentes 

samaritanos, e eles recebiam o Espírito Santo. Isso foi demais para Simon. Quando 

ele viu que o Espírito foi concedido através da imposição das mãos dos apóstolos, 

ofereceu-lhes dinheiro. Evidentemente, os crentes estavam falando em línguas como no 

dia de Pentecostes, para que houvesse um sinal perceptível desta grande realidade 

suficiente para despertar o interesse de Simon. Filipe o impressionou, mas Pedro e João 

dominou. Simon pediu-lhes impetuosa e animAdãoente, "Dar autoridade para me 

bem, de modo que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito 

Santo." Ele tratou os dois apóstolos, como se fossem companheiros praticantes de magia, 

e estava pronto para negociar o preço para comprar o segredo de seu poder. Por este ato, 

Simon deu seu nome ao termo "simonia", que ao longo da história se referiu à compra e 

venda de cargos eclesiásticos. 

Nada que Deus tem, no entanto, está à venda, certamente não o Espírito Santo! Na 

verdade, não há nada de homens pecadores tem a lhe oferecer. Salvação e bênção 

espiritual que Ele derrama livremente a Seus filhos. Em Isaías 55: 1 Deus clama: "Ho 

Todo aquele que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai 

e comei Venha, comprar vinho e leite sem dinheiro e sem custo!.."No entanto, incontáveis 

milhares, ignorante desse fato, estão se esforçando desesperAdãoente e inutilmente para 

comprar a bênção de Deus. 



Pedro, sem hesitar, reagiu com indignação a tentativa de Simon. Com sua franqueza 

característica, ele disse-lhe: "O teu dinheiro seja contigo para perdição, porque você 

pensou que poderia obter o dom de Deus com dinheiro! Você não tem nenhuma 

parte ou porção nesta matéria, para o seu coração não é reto diante de Deus. " Pedro 

estava irado, como sua prosa inflamatória indica. O significado literal do texto grego foi 

amaciado pela maioria das traduções. Prestação de JB Phillips, "Para o inferno com você 

e seu dinheiro!" transmite o sentido real das palavras de Pedro. A visão de Simon do 

Espírito como uma mercadoria a ser comprada e adicionou ao seu repertório era 

totalmente e blasfemando errado, e traiu sua condição perdida. 

Uma visão errada do Pecado 

"Portanto, se arrepender de dessa tua maldade, e roga ao Senhor 

para que, se possível, a intenção do seu coração pode ser 

perdoado. Para eu ver que você está no fel da amargura e nos da 

escravidão da iniqüidade". Mas Simon respondeu, e disse: "Ore 

ao Senhor por me a vós mesmos, para que nada do que você disse 
que pode vir em cima de mim." ( 8: 22-24 ) 

Pedro segue sua condenação de Simon com uma chamada para o seu arrependimento. Ele 

comanda Simon a se arrepender de dessa tua maldade, e roga ao Senhor para que, se 

possível, a intenção do seu coração pode ser perdoado. Ele desafia Simon a ter uma 

visão correta de seu hediondo pecado aquele que vê-lo para o que é e se desvia dela. Como 

observado em capítulos 6 e 10 deste volume,metanoeo ( arrepender-se ) envolve 

abandonando o pecado a Deus. Se Simon fez isso, a intenção do seu coração para fazer 

o mal poderia ser perdoado. Pedro, usando expressões do Antigo Testamento para as 

mais graves ofensas contra Deus (cf. Deut. 19: 18-20 ), alerta Simon da seriedade de sua 

situação: ". Eu vejo que você está no fel da amargura e nos da escravidão da 

iniqüidade" A frase fel da amargura é muito forte. Chole ( fel ) refere-se a um 

ingrediente amargo ou bile. Juntamente com pikria ( amargura ), que transmite uma 

condição extremamente amarga, dura, e de mau gosto. Ele vividamente retrata a realidade 

de um no cativeiro da iniqüidade. O pecado é um malvado feitor. Provérbios 

05:22 adverte que "as suas próprias iniqüidades o prenderão os ímpios, e ele será 

realizado com as cordas do seu pecado." 

Simon, no entanto, não foi convencido. Embora abalada e com medo, ele se recusou a 

pedir perdão ao Senhor. Em vez disso, ele disse aos apóstolos, "Ore ao Senhor por me 

a vós mesmos, para que nada do que você disse que pode vir em cima de mim." Sua 

única preocupação era escapar das consequências temporais de seu pecado. O verdadeiro 

arrependimento, no entanto, consiste em mais do que uma mera tristeza pelo 

pecado. Paulo escreve em 2 Coríntios 7: 9-10 , 

Eu agora folgo, não porque fostes contristados, mas que fostes contristados para o ponto 

de arrependimento; para fostes contristados segundo a vontade de Deus, a fim de que você 

não pode sofrer perda de qualquer coisa através de nós. Para a tristeza que está de acordo 

com a vontade de Deus produz um arrependimento sem pesar, levando a salvação; mas a 

tristeza do mundo produz morte. 

Simon teve uma visão errada de si mesmo, da salvação, do Espírito Santo, e do 

pecado. Tudo o que foi adicionado para uma fé que não salvou. 



 

20 A fé que não Salva (Atos 8: 25-40) 

E assim, quando eles tinham solenemente testificado e falado a 

palavra do Senhor, eles começaram a voltar a Jerusalém, e foram 

pregar o evangelho a muitas aldeias dos samaritanos.Mas um 

anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: "Levanta-te e vai para o 

sul para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza." (Esta é uma 

estrada do deserto.) Então ele se levantou e saiu; e eis que era um 

eunuco etíope, um oficial da corte de Candace, rainha dos etíopes, 

que estava no comando de todos os seus tesouros; e ele tinha ido 

a Jerusalém para adorar. E ele estava voltando e sentado no seu 

carro, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: "Vá-se para 

fazer esse carro." E quando Filipe tinha acabado, ele ouviu que 

lia o profeta Isaías, e disse: "Você entende o que você está 

lendo?" E ele disse: "Bem, como eu poderia, se alguém não me 

explicar?" E ele convidou Filipe para subir e sentar-se com 

ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: "Ele 

foi levado como a ovelha ao matadouro, e, como um cordeiro 

diante do seu tosquiador é calada, ele não abre a sua boca em 

humilhação Seu juízo foi tirado; que deve. relacionar sua 

geração? Porque a sua vida é retirado da terra ". E o eunuco a 

Filipe, e disse: "Por favor, diga-me, de quem o profeta dizer isto? 

De si mesmo, ou de outra pessoa?" Então Filipe, abrindo a sua 

boca, e começando nesta Escritura, ele anunciou a Jesus. E, 

quando iam ao longo da estrada que chegaram a um pouco de 

água; e disse o eunuco: "Olha! Água! O que me impede de ser 

batizado?" [E disse Felipe: "Se você crê de todo o coração, você 

pode." E, respondendo ele, disse:] E ele ordenou o carro a parar 

"Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus."; e desceram ambos à 

água, Filipe, bem como o eunuco; eo batizou. E, quando saíram 

da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe; eo eunuco não o 

viu mais, mas jubiloso seguia o seu caminho. Mas Filipe 

encontrou-se em Azoto; e como ele passou por ele continuou 

pregando o evangelho a todas as cidades, até que chegou a 
Cesaréia. (8: 25-40) 

Ao longo da história da redenção, Deus derramou Suas bênçãos para a 

humanidade através do canal de Seu povo do convênio. Deus nunca pretendeu 

Israel para ser um reservatório, armazenando bênçãos divinas para si 

próprios. Em vez disso, eles eram para ser um funil através do qual essas 

bênçãos poderiam ser disperso a um mundo perdido. Em Isaías 42: 6 Deus 

identificou-os como uma lâmpada que ilumina a escuridão ao seu redor. Ele 

disse a Israel: "Eu sou o Senhor, eu te chamei em justiça, eu também vai prendê-

lo pela mão e cuidar de você, e eu vou nomeá-lo como uma aliança do povo, 

como uma luz para as nações. " 

Israel falhado em sua missão. Ela tendia para dois extremos, os quais 

bloquearam o canal das bênçãos de Deus. Primeiro foi um nacionalismo 



separatista que queria nenhum contato com as nações dos gentios. Jonah tipifica 

tal atitude. Mandou pregar aos assírios odiados, em vez disso ele decolou em 

direção oposta. Só depois de passar três dias no estômago de um peixe grande 

que ele relutantemente concorda em ir a Nínive. Então, em vez de alegria 

quando Nínive se arrependeu, ele ficou extremamente chateado: 

Mas [o arrependimento de Nínive] desagradou muito a Jonas, e ele ficou com 

raiva. E orou ao Senhor e disse: "Por favor, Senhor, não foi isso o que eu disse 

quando eu ainda estava no meu próprio país? Portanto, a fim de prevenir este 

fugi para Társis, pois eu sabia que és gentil e compassivo Deus, longânimo e 

grande em benignidade, e que se arrepende do calamidade. Por isso agora, ó 

Senhor, por favor, tome-me a vida, pois a morte é melhor para mim do que a 

vida. " (Jonas 4: 1-3) 

O outro extremo foi o do compromisso. Influenciado pelas nações vizinhas, 

Israel freqüentemente caiu em idolatria pagã. Uma Israel idólatra não tinha 

mensagem para dar às nações idólatras gentios ao seu redor. Na época de Jesus, 

a adoração de ídolos pagãos tinha ido embora, desaparecendo em sua maior 

parte depois do cativeiro babilônico. Foi substituído, no entanto, por uma forma 

corrompida do judaísmo, que advogava a salvação pelas obras. 

Por causa do fracasso de Israel, Deus cortou um novo canal através do qual Suas 

bênçãos poderia alcançar o mundo-da igreja. Ao contrário de Israel nacional, a 

igreja iria abraçar todas as nações. Começando no dia de Pentecostes e em 

Jerusalém como um grupo exclusivamente judaica, a igreja logo estendeu a mão 

para o mestiço samaritanos. Outro marco foi alcançado como Filipe apresentou 

Jesus Cristo a um gentio. Através deste homem, um alto oficial da corte da 

rainha da Etiópia, o evangelho seria primeiro penetrar as almas do grande 

continente Africano. Em contraste com Simon, a sua fé era verdadeira, 

resultando na salvação. Que a fé genuína necessários três elementos: a 

preparação adequada, a apresentação adequada, e que a resposta adequada. 

A preparação adequada 

E assim, quando eles tinham solenemente testificado e falado a 

palavra do Senhor, eles começaram a voltar a Jerusalém, e foram 

pregar o evangelho a muitas aldeias dos samaritanos.Mas um 

anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: "Levanta-te e vai para o 

sul para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza." (Esta é uma 

estrada do deserto.) Então ele se levantou e saiu; e eis que era um 

eunuco etíope, um oficial da corte de Candace, rainha dos etíopes, 

que estava no comando de todos os seus tesouros; e ele tinha ido 

a Jerusalém para adorar. E ele estava voltando e sentado no seu 
carro, lia o profeta Isaías. (8: 25-28) 



Fé salvadora Genuina exige a preparação adequada. Na parábola do semeador, 

apenas o solo bom, devidamente preparado trouxe os frutos da salvação. O texto 

indica quatro características que prepararam o solo do coração do eunuco. 

A obra soberana do Espírito 

E assim, quando eles tinham solenemente testificado e falado a 

palavra do Senhor, eles começaram a voltar a Jerusalém, e foram 

pregar o evangelho a muitas aldeias dos samaritanos.Mas um 

anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: "Levanta-te e vai para o 

sul para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza." (Esta é uma 
estrada do deserto.) (8: 25-26) 

A salvação, tanto em seu planejamento eterno e seu desenvolvimento 

temporais, é totalmente a obra de Deus. Salvação é originário da vontade 

soberana de Deus (Atos 13:48; Romanos 8: 29ff .; Ef 1: 3-7..) E é implementado 

por Sua graça (Ef 2: 8-9; 2 Tessalonicenses 2:13.. ; 2 Tm 2:10; Tito 1:. 1; 1 

Pedro 1: 1). 

Duas barreiras intransponíveis manter o homem de captar a salvação de Deus 

por seus próprios esforços. Primeiro, os homens estão mortos espiritualmente 

e, portanto, incapaz de responder a Deus. Efésios 2: 1 diz de forma simples e 

direta: "Você estava morto em seus delitos e pecados." Ser fisicamente meio 

mortos sejam incapazes de responder a estímulos físicos, e para ser 

espiritualmente meios mortos sejam incapazes de responder aos estímulos 

espirituais. Como diz o ditado, "Os homens inoperantes não acredito!" 

Nosso Senhor foi igualmente contundente em João 6:44: "Ninguém pode vir a 

mim, se o Pai que me enviou não o trouxer". Paulo explica em 1 Coríntios 02:14 

que "um homem natural [rebelde homem, pecador longe de Deus] não aceita as 

coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ele não pode entendê-las, 

porque elas são espiritualmente avaliado. " Consequentemente, a pregação do 

evangelho, além da rápida ação do Espírito, é percebido como nada mais que 

uma "pedra de tropeço", e "loucura" (1 Cor. 1:23). 

Como se morte espiritual do homem não bastasse, um segundo fator impede de 

Deus. Paulo escreve: "Se o nosso evangelho está encoberto, é velado para os 

que estão perecendo, em cujo caso o deus deste século cegou os entendimentos 

dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo , que 

é a imagem de Deus "(2 Cor. 4: 3-4). Satanás e suas hostes demoníacas também 

estão ativamente envolvidos em manter os homens de encontrar a verdade de 

Deus. Como os pássaros na parábola do semeador, eles arrancar dos homens 

caídos a verdade do evangelho. Como resultado, "quando alguém ouve a 

palavra do reino, e não a entende, vem o Maligno e arrebata o que foi semeado 

no seu coração" (Mat. 13:19). 



À luz destas verdades, é absurdo supor que ninguém, além do trabalho do 

Espírito Santo em sua alma sem vida, jamais poderia vir a fé salvadora em 

Cristo. O homem não pode subir as barreiras que separam-lo de 

Deus. Soberanamente, Deus, em Seu amor e misericórdia, deve chegar ao 

homem. Se Ele não o fez, ninguém poderia ser salvo. 

O Espírito começou seu trabalho preparatório manobrando Filipe em uma 

posição estratégica. Depois de Pedro e João tinham solenemente testificado e 

falado a palavra do Senhor, eles começaram a voltar a Jerusalém. Em sua 

viagem de volta, eles estavam pregando o evangelho a muitas aldeias dos 

samaritanos, que exercem o trabalho de evangelização iniciada por 

Filipe. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: "Levanta-te e vai 

para o sul para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza." (Esta é uma 
estrada do deserto.) As circunstâncias que estavam a levar a salvação do 

eunuco foram soberanamente e, especificamente, organizado pelo Espírito. 

Gaza foi uma das cinco cidades principais dos filisteus, junto com Ashdod, 

Ashkelon, Ekron, e Gate. Old Gaza haviam sido destruídas no início do 

primeiro século B . C . e uma nova cidade foi construída perto da 

costa. A estrada de Jerusalém para o Egito, no entanto, ainda corria através 

das ruínas da antiga Gaza. Nota de Lucas de que esta é uma estrada no 

deserto ressalta a estranheza do comando do Espírito a Filipe. Havia duas 

estradas de Jerusalém para Gaza, e do Espírito comandos Filipe levar a que 

raramente foi utilizado (Simon J. Kistemaker, New Testament Commentary: 

Atos [Grand Rapids: Baker, 1990], 311). Também é possível traduzir a frase 

grega kata mesēmbrian (em direção ao sul ) "ao meio-dia" (I. Howard 

Marshall, Os Atos dos Apóstolos [Grand Rapids: Eerdmans, 1984], 161). Essa 

rendição "faria o mandamento divino de Filipe todos os mais incomuns e 

desconcertantes: ao meio-dia a estrada estaria deserto de viajantes por causa do 

calor" (Marshall, Atos dos Apóstolos, 161). 

Este não foi um mero encontro casual e, certamente, não é o resultado do 

engenho humano inteligente. Além de orquestração do Espírito de eventos, ele 

nunca teria tido lugar em tudo. Isso enfatiza novamente a obra soberana do 

Espírito na salvação. 

O Will Submisso de Filipe 

E ele se levantou e foi; (8: 27a) 

Muitas vezes Deus realiza Sua obra soberana através de instrumentos humanos 

(cf. Atos 2: 4, 14; 4: 8, 31; 6: 3-8; 07:55; 08:17; 10: 1-48; 16: 25-34 ). Como 

um mestre escultor, Ele toma outra forma ferramentas inúteis e sem importância 

e os usa para criar uma obra-prima. Não é um pré-requisito, contudo, para ser 

usado por Deus. Paulo escreve: "Ora, numa grande casa, não somente há vasos 

de ouro e de prata, mas também para os navios de madeira e de barro, e outros 



para honrar e alguns para a desonra. Portanto, se alguém se purificar destas 

coisas, ele será um vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, e preparado 

para toda boa obra "(2 Tim. 2: 20-21). Deus usa instrumentos sagrados para 

fazer a Sua obra. 

Filipe era um tal instrumento. Quando pedi para ir para o que deve ter parecido 

uma jornada ilógico, ele se levantou e se foi. Ele não luta com a irracionalidade 

do comando antes de obedecer, nem ele questionar a Deus. Para deixar o 

trabalho próspera em Samaria para uma estrada deserta pode parecer absurdo 

para muitos, mas não para o homem de Deus, que acaba de ser visitado por um 

anjo do Senhor.Por obediência voluntária, tornou-se o meio pelo qual Deus 

salvou o eunuco. 

O Culto Busca do Eunuco 

e eis que era um eunuco etíope, um oficial da corte de Candace, 

rainha dos etíopes, que estava no comando de todos os seus 
tesouros; e ele tinha ido a Jerusalém para adorar. (8: 27b) 

O eunuco etíope era um candidato após o verdadeiro Deus, como mostrado por 

sua longa jornada a Jerusalém para adorar. Como ele entrou em contato com 

o judaísmo não é dito, mas não havia uma grande colônia judaica em 

Alexandria. Ele era um alto funcionário em seu país, um oficial da corte de 

Candace, rainha dos etíopes. Etiópia, em que dia foi um grande reino 

localizado ao sul do Egito. Para os gregos e romanos, que representava os 

limites exteriores do mundo conhecido (João B. Polhill, O New Commentary 

americano: Atos [Nashville: Broadman, 1992], 223). Seus reis se acreditava 

serem encarnações do deus do sol, e os assuntos cotidianos do governo foram 

considerados abaixo deles. O poder real estava com as mães rainha, conhecido 

pelo título hereditário Candace (que não é um nome próprio, mas um título 

oficial, como o Faraó ou Caesar). Esse homem era responsável por todos os 

seus tesouros. Em termos modernos, ele era o ministro das Finanças, ou o 

Secretário do Tesouro. 

Apesar de seu poder e prestígio, ele tinha um grande vazio em sua alma. Ele fez 

uma longa e árdua jornada de sua terra natal para Jerusalém, em busca do 

verdadeiro Deus. Infelizmente, dado o estado do judaísmo contemporâneo, ele 

provavelmente foi embora ainda vazio. Não é certo se ele estava fisicamente 

um eunuco. O termo também foi usado para falar de funcionários do governo 

que não tinha sido emasculados (como Potifar [Gênesis 39: 1 LXX ], que era 

casado). Ele provavelmente era um eunuco real, porém, desde que Lucas usa 

tanto eunuco e quadra oficial para descrevê-lo. Se isso fosse verdade, ele teria 

sido negado o acesso ao templo (Deut. 23: 1) e, portanto, foi incapaz de 

participar plenamente nos cultos judaicos. Além disso, ele não teria sido 

autorizado a se tornar um prosélito completo ao judaísmo 

(Polhill, Atos, 224). Ele teria sido limitada ao status de um Deus temente a-um 



que participou nas sinagogas e ler as Escrituras, mas não chegou a se tornar um 

prosélito completo. O gentio Cornélio foi um exemplo de como um temente a 

Deus (Atos 10: 1-2). 

A soberania de Deus na salvação não elimina a responsabilidade do 

homem. Que Deus recompensa o coração buscando é o claro ensino da 

Escritura. Em Jeremias 29:13 Deus disse: "Você vai buscar-me e encontrar-me, 

quando me procurarem de todo o coração", enquanto que em João 7:17 o Senhor 

Jesus Cristo disse: "Se alguém está disposto a fazer a Sua vontade , ele 

conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. 

" O eunuco é um exemplo clássico de quem viveu até a luz que ele tinha. Deus, 

então, deu-lhe a revelação completa de Jesus Cristo através do ministério de 

Filipe. 

O bíblico Palavra da Verdade 

E ele estava voltando e sentado no seu carro, lia o profeta 

Isaías. (08:28) 

Ao voltar para a sua terra, o eunuco estava sentado no seu carro, lia o profeta 

Isaías. Ele tinha o desejo de conhecer a Deus e sabia que ele viria a ser 

conhecido através da Escritura. Ele era realmente um candidato ansioso. Ele 

não tinha nenhuma dúvida pagou um alto preço em Jerusalém para que rolagem, 

o que teria sido difícil para um gentio de adquirir. Talvez Isaías teve um 

significado especial para ele, já que o livro fala encorajador para eunucos (Is. 

56: 3-5). 

Embora a existência de Deus, e alguns de seus atributos, pode ser discernido da 

natureza (Rom. 1:20), poupando conhecimento Dele vem somente através das 

Escrituras. Jesus disse em João 05:39: "Examinais as Escrituras, porque você 

acha que neles você tem a vida eterna;. E são elas mesmas que testificam de 

mim" No versículo 46 Ele acrescentou: "Se você acredita Moisés, você 

acreditaria em mim, porque ele escreveu a meu respeito." O encontro com dois 

de seus seguidores após a sua ressurreição, ele censurou-lhes a sua obtusidade: 

"homens e tardos de coração ó tolo para acreditar em tudo o que os profetas 

disseram! Não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, 

começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se 

achava em todas as Escrituras "(Lucas 24: 25-27). 

Grandes palavras de Paulo aos Romanos servem para enriquecer a compreensão 

dessa conta: 

Pois não há distinção entre judeu e grego; para o mesmo é o Senhor de todos, 

rico para com todos os que o invocam; para "Quem quer que invocar o nome 

do Senhor será salvo." Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E 

como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há 



quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está 

escrito: "Quão formosos são os pés dos que trazem alegres novas de coisas 

boas!" (Rom. 10: 12-15) 

Todos os fundamentos estavam no local; trabalho de preparação do Espírito 

estava completa. Filipe havia obedecido o chamado do Espírito e estava no local 

para atender o homem. O coração do eunuco estava buscando, elaborado pela 

leitura das Escrituras. Tudo foi definido para o passo seguinte. 

A boa apresentação 

E o Espírito disse a Filipe: "Vá-se para fazer esse carro." E 

quando Filipe tinha acabado, ele ouviu que lia o profeta Isaías, e 

disse: "Você entende o que você está lendo?" E ele disse: "Bem, 

como eu poderia, se alguém não me explicar?" E ele convidou 

Filipe para subir e sentar-se com ele. Ora, a passagem da 

Escritura que estava lendo era esta: "Ele foi levado como a ovelha 

ao matadouro, e, como um cordeiro diante do seu tosquiador é 

calada, ele não abre a sua boca em humilhação Seu juízo foi 

tirado; que deve. relacionar sua geração? Porque a sua vida é 

retirado da terra ". E o eunuco a Filipe, e disse: "Por favor, diga-

me, de quem o profeta dizer isto? De si mesmo, ou de outra 

pessoa?" Então Filipe, abrindo a sua boca, e começando nesta 
Escritura, ele anunciou a Jesus. (8: 29-35) 

Quando o Espírito disse a Filipe: "Vá-se para fazer esse carro", ele 

imediatamente obedecido. Embora comitiva do eunuco deve ter sido 

impressionante, Filipe não se intimidou. Ousadia pertence a pessoas cheias do 

Espírito (Atos 4:31). Podemos discernir nas palavras de Filipe a essência de 

uma apresentação eficaz do evangelho. 

Ele deve estar centrado na Escritura 

E quando Filipe tinha acabado, ele ouviu que lia o profeta Isaías, 

e disse: "Você entende o que você está lendo?" E ele disse: "Bem, 

como eu poderia, se alguém não me explicar?" E ele convidou 

Filipe para subir e sentar-se com ele. Ora, a passagem da 

Escritura que estava lendo era esta: "Ele foi levado como a ovelha 

ao matadouro, e, como um cordeiro diante do seu tosquiador é 

calada, ele não abre a sua boca em humilhação Seu juízo foi 

tirado; que deve. relacionar sua geração? Porque a sua vida é 

retirado da terra ". E o eunuco a Filipe, e disse: "Por favor, diga-

me, de quem o profeta dizer isto? De si mesmo, ou de outra 
pessoa?" (8: 30-34) 

Aparentemente sem o benefício de uma apresentação formal normalmente 

necessário para uma audiência com um líder tão exaltado, e demonstrando sua 

ânsia por ter funcionado acima, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. O 

antigo costume de ler em voz alta, desde uma abertura para Felipe, que, apesar 



de um completo estranho, corajosamente perguntou: "Você entende o que está 

lendo?" O homem estava tão perplexo com a passagem que ele estava lendo 

que ele parece não ter se importado que era Filipe ou por que ele estava em sua 

presença. O eunuco apenas exclamou: "Bem, como eu poderia, se alguém não 

me explicar?" Por incrível que pareça, ele então convidou Filipe para subir 

e sentar-se com ele. O coração do evangelista deve ter sido regozijando-se na 

confiança de que Deus tinha tão preparado este homem. Que o funcionário 

convidou Filipe para explicar as Escrituras para ele fala da busca do eunuco, 

humilde e espírito dócil (cf. Is 55: 6-7.). 

A passagem da Escritura o eunuco estava lendo era esta: "Ele foi levado 

como a ovelha ao matadouro, e, como um cordeiro diante do seu tosquiador 

é calada, ele não abre a sua boca em humilhação Seu juízo foi tirado; que 

devem dizer respeito. ? Sua geração para a sua vida é retirado da terra. 

" Esta passagem, tirada de Isaías 53: 7-8., intrigado o eunuco "Por favor, diga-

me," ele disse a Filipe: "de quem o profeta dizer isso de si mesmo? , ou de 

outra pessoa? " Sua confusão era compreensível, uma vez que o pensamento 

judaico contemporâneo foi dividido sobre a interpretação desta 

passagem. Alguns sustentavam que as ovelhas abatidas representava a nação, 

outros que Isaías falou de si mesmo, outros, ainda, que ele se refere ao 

Messias. Não havia nenhuma dúvida na mente de Filipe, no entanto, de quem 

Isaías escreveu. 

Tal como o seu Senhor (João 3: 1 e ss .; 4:. 5ss), Paulo (1 Cor 9:22.), Apolo 

(Atos 18:24), e Estevão (Atos 7:. 2ff), Filipe foi experiente o suficiente no 

Escrituras para atender o eunuco onde ele estava. Cada crente deve se esforçar 

para ser proficiente nas Escrituras para que nós, também, pode conhecer pessoas 

no ponto de sua perplexidade e levá-los ao Salvador. Nas palavras de Pedro, 

devemos "sempre [ser] pronto para fazer uma defesa a todo aquele que pede 

[us] para dar conta da esperança que está em [nós]" (1 Pedro 3:15). 

Uma boa apresentação do evangelho deve ser baseada solidamente na 

Escritura. O uso de testemunhos pessoais, histórias, folhetos e outras 

ferramentas não é nenhum substituto. Pois as Escrituras por si só é "o poder de 

Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do 

grego" (Rom. 1:16). O poder está na Palavra. 

Ele deve estar centrada em Jesus Cristo 

Então Filipe, abrindo a sua boca, e começando nesta Escritura, 

ele anunciou a Jesus. (08:35) 

Filipe estava pronto. Começando a partir da própria Escritura o eunuco 

estava lendo, ele anunciou a Jesus. Ele mostrou o eunuco que o Cordeiro de 

que a passagem falou não era outro senão o Messias, que seria o sacrifício final 



e final para o pecado . Em seguida, apresentou provas de que Jesus era o 

Messias. 

Qualquer apresentação do evangelho, para ser eficaz, deve apresentar clara e 

exaustivamente a pessoa e obra de Jesus Cristo. Talvez a razão alguns rejeitam 

Jesus é que Ele não tenha sido apresentado bem o suficiente para que eles 

compreendam que Ele é e o que Ele tem feito. Para anunciar aos outros o que 

Cristo fez em nossas vidas é importante, mas a verdade bíblica sobre Jesus 

Cristo é a mensagem essencial o pecador deve ouvir. Como Paulo escreveu aos 

Romanos: "A fé vem pelo ouvir ... a palavra de Cristo" (10:17). 

A Resposta Adequada 

E, quando iam ao longo da estrada que chegaram a um pouco de 

água; e disse o eunuco: "Olha! Água! O que me impede de ser 

batizado?" [E disse Felipe: "Se você crê de todo o coração, você 

pode." E, respondendo ele, disse:] E ele ordenou o carro a parar 

"Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus."; e desceram ambos à 

água, Filipe, bem como o eunuco; eo batizou. E, quando saíram 

da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe; eo eunuco não o 

viu mais, mas jubiloso seguia o seu caminho. Mas Filipe 

encontrou-se em Azoto; e como ele passou por ele continuou 

pregando o evangelho a todas as cidades, até que chegou a 
Cesaréia. (8: 36-40) 

A preparação do Espírito e apresentação de Filipe combinados para produzir a 

resposta adequada por parte do eunuco. Essa resposta foi tríplice: a fé, a 

confissão, e regozijo. 

Fé 

E, quando iam ao longo da estrada que chegaram a um pouco de 

água; e disse o eunuco: "Olha! Água! O que me impede de ser 

batizado?" (8:36) 

Em algum momento, como eles foram ao longo da estrada o eunuco foi 

concedida a fé salvadora e foi instruído a respeito do batismo. Isso está 

implícito por sua reação quando eles chegaram a um pouco de água. O 

eunuco disse a Filipe: "Olha! Água! O que me impede de ser 

batizado?" Eles me deparei com uma piscina ou córrego no deserto, apenas o 

momento adequado para o homem para testemunhar publicamente a sua fé 

salvadora sendo obedientes a ordenança de imersão. Esse é mais um exemplo 

de controle do Espírito soberano dos acontecimentos. 

Confissão 

[E disse Felipe: "Se você crê de todo o coração, você pode." E, 

respondendo ele, disse:] E ele ordenou o carro a parar "Creio que 



Jesus Cristo é o Filho de Deus."; e desceram ambos à água, 

Filipe, bem como o eunuco; eo batizou. (8: 37-38) 

Os manuscritos mais antigos e confiáveis não contêm versículo 37, que deve 

ser omitido do texto. Ainda assim, algo como que a confissão deve ter 

ocorrido. Vindo para a água, o eunuco ordenou o carro a parar; e desceram 

ambos à água, Filipe, bem como o eunuco; eo batizou. Como observado na 

discussão de Atos 2:38 no capítulo 6, o batismo é a confissão pública de fé 

esperado de todos os crentes. O eunuco não só confessou sua fé, pessoalmente, 

para Filipe, mas abertamente na frente de toda a sua comitiva. Que tanto ele 

como Filipe desceu na água indica que o seu batismo era por imersão. O 

mesmo acontece com a palavra baptizo , que significa "mergulhar" ou 

"imergir". 

Regozijo 

E, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou 

Filipe; eo eunuco não o viu mais, mas jubiloso seguia o seu 

caminho. Mas Filipe encontrou-se em Azoto; e como ele passou 

por ele continuou pregando o evangelho a todas as cidades, até 
que chegou a Cesaréia. (8: 39-40) 

Depois saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe; eo eunuco 

não o viu mais. Elias (1 Reis 18:12; 2 Reis 2:16) e Ezequiel (Ezequiel 03:12, 

14; 8: 3.) também foram milagrosamente arrebatados. Ao realizar este milagre 

surpreendente, o Espírito Santo confirmou a toda a caravana que Filipe era de 

fato seu porta-voz. Como para o eunuco, ele seguiu o seu caminho para 

casa alegria.Alegria é uma marca de um verdadeiro crente (João 15:11; 17:13; 

Atos 13:52; Romanos 0:12;. 14:17; 15:13; Gal 5:22; Phil 01:25; 1 

Tessalonicenses 1:.. 6; 1 Pedro 1: 8.; Jude 24). 

Filipe, por sua vez, encontrou-se em Azoto. Azoto, 20 milhas ao norte de 

Gaza, foi o nome atual da antiga cidade filistéia de Ashdod. Como ele 

atravessou a região costeira, ele continuou pregando o evangelho a todas as 

cidades. Não importa onde ele estava, Filipe só tinha uma coisa em sua 

mente. Como ele fez o seu caminho para o norte em direção a Cesaréia, onde 

ele e sua família aparentemente fizeram a sua casa (Atos 21: 9), ele pregou nas 

cidades (como Jope e Lida, que Pedro em breve visita), enquanto viajava. 

Lucas não nos dão a história subsequente do eunuco etíope. De acordo com a 

igreja Padre Irineu, ele se tornou um missionário para os etíopes (Richard N. 

Longenecker, "Atos dos Apóstolos", no Frank E. Gaebelein, ed,. Comentário 

Bíblico do Expositor , vol 9 [Grand Rapids:. Zondervan , 1981], 366). O que 

está claro é que a preparação do Espírito, juntamente com a apresentação de 

Filipe, produziu nele a fé que não salva. 



 

21. A Vida Transformada (Atos 9: 1-31) 

Agora Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os 

discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhe 

cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se 

encontrasse alguns pertencentes ao Caminho, homens e mulheres, 

ele conduzisse presos a Jerusalém. E aconteceu que, indo no 

caminho, ele se aproximava de Damasco, subitamente uma luz do 

céu brilhou ao seu redor; e ele caiu no chão, ouviu uma voz que 

lhe dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" E ele disse: 

"Quem és tu, Senhor?" E Ele disse: "Eu sou Jesus, a quem tu 

persegues, mas subir, e entra na cidade, e lá te será dito o que 

você deve fazer." E os homens que viajavam com ele, pararam 

espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo 

levantou-se do chão, e, apesar de seus olhos estavam abertos, ele 

não conseguia ver nada; e conduzindo-o pela mão, levaram-no a 

Damasco. E esteve três dias sem ver, e não comeu nem 

bebeu. Ora, havia um em Damasco certo discípulo chamado 

Ananias; eo Senhor disse a ele em uma visão, "Ananias". E ele 

disse: "Eis-me aqui, Senhor." E o Senhor lhe disse: "Levanta-te e 

vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um 

homem de Tarso chamado Saulo; pois eis que ele está orando, e 

ele viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-

lhe as mãos, para que ele possa recuperar a vista. " Mas Ananias 

respondeu: "Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste 

homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém; e 

aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a 

todos os que invocam o teu nome." Mas o Senhor lhe disse: "Vai, 

porque este é um instrumento escolhido de Minas, para levar o 

meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel, pois 

vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu 

nome." Partiu Ananias e entrou na casa e, depois de impor as 

mãos sobre ele, disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te 

apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que você 

possa recuperar a sua visão, e ser cheio do Espírito Santo. " E 

logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a 

vista, e ele se levantou e foi batizado; e ele levou comida e foi 

reforçada. Agora por vários dias ele estava com os discípulos que 

estavam em Damasco, e imediatamente começou a proclamar 

Jesus nas sinagogas, dizendo: "Ele é o Filho de Deus." E todos os 

que ouviam ele continuou a se surpreender, e diziam: "Não é este 

o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e que 

tinha vindo aqui com o propósito de levá-los presos aos principais 

sacerdotes?" Mas Saul continuou a aumentar em força e 

confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que 

este Jesus é o Cristo. E quando muitos dias se passaram, os judeus 

conspiraram juntos para acabar com ele, mas as suas ciladas 

vieram ao conhecimento de Saulo. E eles também estavam 

observando as portas de dia e de noite para que pudessem 



condená-lo à morte; os discípulos, tomando-o de noite, desceram-

no através de uma abertura na parede, reduzindo-o em um grande 

cesto. E quando ele tinha ido a Jerusalém, ele estava tentando se 

associar com os discípulos; e todos tinham medo dele, não 

acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé tomou conta 

dele e levou-o aos apóstolos e descreveu-lhes como ele vira o 

Senhor no caminho, e que Ele tinha falado com ele, e como em 

Damasco falara ousAdãoente no nome de Jesus. E ele estava com 

eles andando livremente por Jerusalém, falando ousAdãoente em 

nome do Senhor. E ele estava falando e discutindo com os judeus 

helenistas; mas eles estavam tentando matá-lo. Mas, quando os 

irmãos souberam disso, levaram-no até Cesaréia e enviado a 

Tarso. Assim, a igreja por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, tinha 

paz, sendo edificada; e, acontecendo no temor do Senhor e, no 

conforto do Espírito Santo, ele continuou a aumentar. (9: 1-31) 

Em uma idade jovem, João Newton foi para o mar. Como a maioria dos 

marinheiros de sua época, ele viveu uma vida de rebeldia e deboche. Durante 

vários anos, ele trabalhou em navios negreiros, capturando escravos à venda 

para as plantações do Novo Mundo. Tão baixa que ele afunde que em um ponto, 

tornou-se ele mesmo um escravo, cativo de outro comerciante de 

escravos. Eventualmente, ele se tornou o capitão do seu próprio navio de 

escravos. A combinação de uma tempestade assustadora no mar, juntamente 

com a sua leitura do clássico de Tomé a Kempis Imitação de Cristo, plantou as 

sementes que resultaram em sua conversão. Ele passou a se tornar um líder no 

movimento evangélico na Inglaterra do século XVIII, juntamente com homens 

como João e Charles Wesley, George Whitefield, e William Wilberforce. Em 

sua lápide está inscrito o seguinte epitáfio, escrito pelo próprio Newton: "João 

Newton, escriturário, uma vez um infiel e Libertine, um servo de traficantes de 

escravos na África, foi, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus 

Cristo, preservadas, restauradas , perdoado, e nomeado para pregar a fé que ele 

tinha se esforçado muito para destruir "(Kenneth W. Osbeck,101 Stories 

Hino [Grand Rapids: Kregel, 1982], 28). Quando ele escreveu o hino amado 

"Amazing Graça", ele sabia em primeira mão as verdades que ela proclamados. 

Mel Trotter era um barbeiro de profissão e um bêbado pela perversão. Assim, 

ele se tornou devassa teve que quando sua filha morreu, ele roubou os sapatos 

que ela era para ser enterrado em e penhorou-lhes dinheiro para comprar mais 

bebidas. Uma noite, ele cambaleou para o jardim da missão Pacífico em 

Chicago e foi maravilhosamente salvos. Sobrecarregados para os homens de 

Skid Row, abriu uma missão de resgate em Grand Rapids, Michigan. Ele 

passou a encontrar mais mais de sessenta missões e tornou-se supervisor de uma 

cadeia deles alongamento de Boston a San Francisco (Elgin S. Moyer, quem 

era quem na História da Igreja [New Canaan, Connecticut .: Keats, 1974], 411) 

. 



Um dia, em agosto de 386, um professor de retórica chamado Aurélio 

Agostinho sentou despondently em seu jardim. Embora o filho de uma mãe 

cristã, ele havia abandonado a fé de sua mãe, em favor da religião persa 

conhecido como maniqueísmo. Ele também teve uma amante, com quem viveu 

por 13 anos. Abandonando o maniqueísmo como insatisfatórios, ele continuou 

a busca fútil de verdade. Através da pregação da igreja Pai Ambrósio, ele 

tornou-se intelectualmente convencido da verdade do cristianismo. No entanto, 

se conteve: "impedido de aceitar a fé pela fraqueza em lidar com a tentação 

sexual" (RS Pine-Coffin, "Introdução", de Santo Agostinho: Confessions [New 

York: Penguin, 1978], 11). Agora, em meio a sua confusão, ele ouviu cantando 

em latim uma voz de criança tolle lege ("levar e ler").Em suas Confissões, ele 

descreve o que aconteceu a seguir: 

I resultou minha torrente de lágrimas e se levantou, dizendo a mim mesmo que 

isso só poderia ser uma ordem divina para abrir o meu livro das Escrituras e ler 

a primeira passagem em que meus olhos devem cair ... Então, eu corri de volta 

para o lugar onde [sua amigo] Alípio estava sentado, para quando eu me 

levantei para sair eu tinha colocado para baixo o livro contendo epístolas de 

Paulo. Agarrei-a e abriu-a e, em silêncio, eu li a primeira passagem em que 

meus olhos caíram: Não em glutonarias e bebedeiras, não em luxúria e 

dissoluções, não em contendas e rivalidades. Em vez disso, armem-se com o 

Senhor Jesus Cristo; não gastar mais pensamento sobre a natureza e os 

apetites da natureza [Rom. 13: 13-14]. Eu não tinha vontade de ler mais e não 

há necessidade de fazê-lo. Pois em um instante, como eu vim para o final da 

frase, era como se a luz de confiança inundou meu coração e toda a escuridão 

da dúvida foi dissipada. ( Confissões VIII, 12, traduzido por RS Pine-Coffin 

[New York: Penguin, 1978]) 

Entregues a partir de uma vida de pecado e da confusão, Agostinho passou a se tornar o maior 

teólogo da Igreja conhecia desde o apóstolo Paulo. 

A história da Igreja está repleta de relatos como esses, que destacam o 

maravilhoso poder do evangelho para transformar pecadores. Mas nenhuma 

transformação é tão notável, ou tenha tido tais implicações de longo alcance 

para a história, como a conversão de Saulo de Tarso. Então, um evento 

significativo foi a sua conversão que a Escritura registra nada menos do que três 

vezes (cf. Atos 22: 1-16; 26: 4-18). 

É justo que um indivíduo tão singular teria uma conversão única. Saul era judeu 

de nascimento, pela cidadania romano, pela educação um grego, e puramente 

pela graça de Deus, um cristão (cf. Fl 3. 4-9).Ele era um missionário, teólogo, 

evangelista, pastor, organizador, líder, pensador, lutador de verdade, e amante 

das almas. Nunca um homem mais santo viveu, exceto nosso próprio Senhor. 



Saul nasceu em Tarso, uma cidade importante (Atos 21:39) na província 

romana da Cilícia. Tarso foi localizado perto de onde a Ásia Menor e Síria se 

encontram, não muito longe de Antioquia. Ele era famoso por sua universidade, 

que se classificou com os de Atenas e Alexandria como entre os mais honrados 

no mundo romano. O pai de Saul deve ter sido um cidadão romano, uma vez 

que Saul era o próprio cidadão de Roma por nascimento (Atos 22:28). Suas 

credenciais judaicas foram igualmente impecável. Assim como seu pai antes 

dele, ele era um fariseu (Atos 23: 6), que estudou em Jerusalém sob o rabino 

mais respeitados de sua época, Gamaliel (Atos 22: 3). Desde que ele tinha, 

aparentemente, nunca se encontrou com Jesus, ele deve ter voltado para Tarso 

a viver depois de completar seus estudos. 

Saul faz sua primeira aparição nas Escrituras em relação com Estevão. Como 

observado na discussão de Atos 6: 9, no capítulo 15, Saul pode ter sido um dos 

helenistas que vão debatidos ele. Quando Estevão foi executado, Saul guardava 

as vestes dos envolvidos no apedrejamento. Sua posição tão perto da ação 

sugere que ele estava profundamente envolvido com todo o assunto. 

Não há dúvida quanto ao papel de Saul na perseguição que eclodiu após a morte 

de Estevão, ele foi o seu mentor e líder. Como observado na discussão de Atos 

8: 1-3 no capítulo 18, Saul era terrivelmente adepto de perseguir os crentes. A 

bolsa Jerusalém rompeu sob a força de seus ataques. Muitos dos crentes 

helenistas, que, aparentemente, suportaram o peso da perseguição, fugiu de 

Jerusalém. À medida que os acontecimentos deste capítulo se desdobrar, Saul é 

no encalço daqueles que fugiram de Damasco. Em seu depoimento a Agripa 

(Atos 26: 9-11), ele articulou a ferocidade de seu ataque: 

Então, eu pensei para mim mesmo que eu tinha que fazer muitas coisas hostis 

ao nome de Jesus de Nazaré. E este é apenas o que eu fiz em Jerusalém; Não só 

eu trancar muitos dos santos nas prisões, havendo recebido autorização dos 

principais dos sacerdotes, mas também quando eles estavam sendo condenado 

à morte dei o meu voto contra eles. E como, castigando-os muitas vezes por 

todas as sinagogas, eu tentei forçá-los a blasfemar; e sendo furiosamente furioso 

com eles, eu ficava perseguindo-os até nas cidades estrangeiras. 

Depois do interlúdio do capítulo 8, que descreve o ministério de Filipe, a cena 

muda de volta para Jerusalém. Saul, Lucas observa, ainda respirava ameaças 

e morte contra os discípulos do Senhor.cristãos perseguindo consumiu a 

ele; tornou-se toda a sua vida. O próprio ar que ele estava respirando foi o 

de ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. O 

termo discípulos refere-se a todos os crentes, e não apenas os doze 

apóstolos. Todo cristão é um seguidor de aluno e do Senhor Jesus Cristo. Saul 

queria que cada um que ele poderia colocar em suas mãos. 



Audição de um grupo de cristãos em Damasco, Saulo impulsionadas pela 

ambição mortal e zelo religioso torcida, foi para o sumo sacerdote, e pediu-

lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse 

alguns pertencentes ao Caminho, tanto homens e as mulheres, os 
conduzisse presos a Jerusalém. O sumo sacerdote, na sua qualidade de 

presidente do Sinédrio, foi visto pelos romanos como chefe do Estado 

judeu. Ele, portanto, tinha autoridade sobre assuntos internos judeus como 

esta. Assim, Saul precisava lhe cartas para as sinagogas de Damasco ter 

autoridade para apreender os cristãos. Ele destina-se, caso encontrasse alguns 

pertencentes ao Caminho (se homens ou mulheres ), para trazê-los presos a 

Jerusalém. 

Damasco, a antiga capital da Síria, tinha uma grande população judaica. Isso é 

evidenciado pelo massacre de cerca de 10-20000 judeus em UM . D . 66 (FF 

Bruce, O Livro dos Atos [Grand Rapids: Eerdmans, 1971], 194). Dado o 

tamanho da população judaica, não teria havido várias sinagogas. 

A descrição do cristianismo como o Caminho aparece várias vezes em Atos 

(19: 9, 23; 22: 4; 24:14, 22). Ele aparentemente deriva de descrição de Jesus de 

Si mesmo como "o caminho, ea verdade, ea vida" (João 14: 6). O Caminho é 

um título a propósito para o cristianismo, uma vez que é o caminho de Deus 

(Atos 18:26 ), o caminho para o Lugar Santo (Heb. 10: 19-20), e o caminho da 

verdade (2 Pedro 2: 2). 

Tendo obtido os documentos necessários, Saul e sua comitiva partiu para 

Damasco. O norte rota normal e leste iria levá-los a passar por Samaria. O 

avivamento ali, liderada por Filipe, Pedro e João, pode ter enfurecido Saul tudo 

o mais. Com intensa hostilidade que se aproximava de Damasco e do encontro 

que iria virar seu mundo de cabeça para baixo. 

Desde a dramática história da conversão de Saulo emergir sete características 

da vida transformada: fé no Salvador, fervor em súplica, fidelidade no serviço, 

o enchimento do Espírito, a comunhão com os santos, fervor em falar, e 

destemor no sofrimento. 

A fé no Salvador 

E aconteceu que, indo no caminho, ele se aproximava de 

Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor; e ele 

caiu no chão, ouviu uma voz que lhe dizia: "Saulo, Saulo, por que 

me persegues?" E ele disse: "Quem és tu, Senhor?" E Ele disse: 

"Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas subir, e entra na cidade, 

e lá te será dito o que você deve fazer." E os homens que viajavam 

com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo 

ninguém. E Saulo levantou-se do chão, e, apesar de seus olhos 

estavam abertos, ele não conseguia ver nada; e conduzindo-o pela 



mão, levaram-no a Damasco. E esteve três dias sem ver, e não 

comeu nem bebeu. (9: 3-9) 

A conversão notável de Saul, em que ele colocou sua fé no Salvador que ele 

tinha sido tão cruelmente perseguindo, se desdobra em cinco fases: contato, 

convicção, conversão, consagração e comunhão. 

Contato 

E aconteceu que, indo no caminho, ele se aproximava de 

Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor; (9: 
3) 

Saul ainda estava cobrando velocidade máxima para Damasco quando 

foi subitamente parou em suas trilhas. A luz do céu brilhou ao seu redor, e 

Saul e seus companheiros caiu na sujeira (Atos 26:14). 

Confrontado com o aparecimento da glória de ardência de Jesus Cristo, Saulo, 

o perseguidor dos cristãos endureceu, ficou sem palavras com terror. Outras 

contas de Lucas do evento (Atos 22, 26) preencher mais os detalhes. A partir 

de Atos 22: 6, aprendemos que o encontro ocorreu cerca do meio-dia. A luz do 

céu não era qualquer coisa, desde a criação material, uma vez que transcendeu 

em brilho até mesmo o sol brilhante do Oriente Médio (26:13). Aqueles que 

viajou com Saul ouviu a voz do Senhor, como ele fez, ainda não entendeu as 

palavras ditas (cf. v 7 com 22: 9.; João 12:29), porque as palavras do Senhor 

fosse apenas para os ouvidos de Saul. Saul realmente viu Jesus em glorioso 

brilhantismo como testifica repetidamente (Atos 09:17, 27; 22:14; 26:16; 1 Cor 

9: 1; 15: 8.), Enquanto seus colegas de perseguidores só viu a luz (Atos 22 : 9). 

Ironicamente, a última pessoa até então de ter visto o ressuscitado e glorificado 

Cristo era Estevão. Aqui está mais uma conexão entre os ministérios de Estevão 

e Paulo (cf. capítulo 15 deste comentário). É um testemunho do poder da graça 

de Deus que o homem envolvido na morte de Estevão seria o seguinte para ver 

Jesus Cristo. 

Embora ele não fazê-lo de forma tão dramática, Deus sempre inicia o contato 

na salvação (cf. João 6:37, 44; 10: 27-29; 17: 2, 6, 9, 11, 24; 2 Cor. 4: 6 ; Phil 

1:29;. Tiago 1:18). Como observado no capítulo 20 deste volume, o Espírito 

Santo dispostas soberanamente as circunstâncias que levaram à conversão do 

eunuco etíope. Isso era, e é, necessário, já que os homens incrédulos, mortos 

em seus delitos e pecados: não pode vir a Deus por conta própria (cf. Rom 3: 

10-12; 1 Cor 2 (Ef 2. 1)..: 14; Ef 2: 4-10; Colossenses 2:13).. 

Que a salvação é iniciado por Deus em nenhum lugar é mais poderosa do que 

afirmou por Paulo a Tito: 



Porque também nós éramos outrora insensatos nós mesmos, desobedientes, 

extraviados, servindo a várias paixões e deleites, gastando a nossa vida em 

malícia e inveja, odiosos, odiando um ao outro. Mas quando apareceu a 

bondade de Deus, nosso Salvador e Seu amor pela humanidade apareceu, Ele 

nos salvou, e não com base em ações que nós temos feito em justiça, mas de 

acordo com a Sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e renovação pelo 

Espírito Santo. (Tito 3: 3-5) 

Convicção 

e ele caiu no chão, ouviu uma voz que lhe dizia: "Saulo, Saulo, por 

que me persegues?" (9: 4) 

Prostrado no chão, Saul ouviu uma voz que lhe dizia: "Saulo, Saulo, por que 

me persegues" A repetição é enfático, como em outros lugares nos escritos de 

Lucas (cf. Lc 10:41; 13:34; 22:31 ). Aqui ele marca uma repreensão de Saul, a 

intenção de trazer angústia da alma, então Saul iria perceber o quão errado ele 

tinha sido, e culpa iria esmagá-lo. Ele foi um dos que odiava Jesus Cristo sem 

justa causa (João 15:25). 

As palavras do Senhor "Por que me persegues?" refletir a ligação 

indissociável entre a Si mesmo, como cabeça do corpo, e seus membros. No 

golpe desferido na terra vai unfelt no céu por nosso simpático Sumo 

Sacerdote. Ao perseguir os cristãos, Saul infligido golpes diretamente em seu 

Senhor. 

Saul, que tinha sido tão violento, foi violentamente colocado face a face com a 

enormidade de seus crimes, não contra os cristãos, mas contra Cristo. Aqueles 

que vão para o inferno fazê-lo em última análise, por causa de sua rejeição do 

Salvador. Mesmo aqueles que não perseguem os crentes, mas simplesmente 

viver separado de Jesus Cristo, são tão culpados de crimes contra ele, como era 

Saulo. Como Saul próprio escreveria mais tarde: "Se alguém não ama o Senhor, 

seja anátema" (1 Cor. 16:22). Jesus disse que o Espírito Santo seria convencer 

os homens "a respeito do pecado, porque não crêem em mim" (João 16: 9). O 

crime de todos os crimes pelos quais os homens serão eternamente condenados 

é recusar-se a amar e seguir o Senhor Jesus Cristo. 

A verdadeira salvação deve incluir convicção deste pecado condenável, uma 

vez que é este mesmo pecado e nenhum outro que finalmente separa o homem 

de Deus. Saul sabia o suficiente sobre a fé cristã a odiá-lo e persegui-lo. Ele 

sabia que as afirmações de Jesus e da verdadeira história da redenção de Deus, 

como Estevão pregou ele. Ele sabia que os apóstolos e seus associados Estêvão 

e Filipe tinha poder milagroso sobre a doença e os demônios. Tudo o que o 

Espírito tinha colocado como as bases na vida de Saul. Quando Jesus 

confrontou Saul, a convicção deve ter sido enorme. Ele sabia sobre a 

verdade;Aqui ele foi esmagado na poeira e fez a acreditar nisso. 



Conversão 

E ele disse: "Quem és tu, Senhor?" E Ele disse: "Eu sou Jesus, a 

quem tu persegues, (9: 5) 

A resposta de Saul imediato, "Quem és tu, Senhor?" foi um reconhecimento 

da divindade, ele sabia que era o Senhor. Todo o evangelho cristão cheio sua 

mente (negativamente) o tempo todo enquanto ele exercia a sua paixão de 

perseguir os crentes. Não é difícil de acreditar que ele já sabia a resposta a esta 

pergunta o que ele pediu que, se não pela fé, em seguida, pelo medo. Seu pior 

pesadelo imaginável teria sido para descobrir que Jesus era o Messias, o 

cristianismo era verdade, o evangelho era a verdade de Deus, e ele estava 

lutando contra Deus. Quando Saul ouviu as palavras "Eu sou Jesus, a quem 

tu persegues", a luz da verdade foi confirmada em sua alma e do evangelho 

tornou-se positivo. A mensagem cristã que ele conhecia bem, depois de ter 

debatido com Estevão. Jesus, a quem ele acreditava morto, era, obviamente, 

vivo e obviamente que Ele afirmava ser. E o Senhor lembrou-lhe naquele 

momento como inúteis e dolorosas seus esforços contra ele foram. Em Atos 

26:14, o Senhor disse-lhe: "Saulo, Saulo, por que me persegues? É difícil para 

você chutar os aguilhões [afiada, apontou varas]." A resistência de Saul foi 

esmagado naquele momento e seu coração, quebrado pelo arrependimento, foi 

curado pela fé. Filipenses 3: 4-11 descreve a mudança mental que ocorreu em 

sua alma neste momento: 

... Embora eu poderia até confiar na carne. Se alguém tem uma mente que 

confiar na carne, eu muito mais: circuncidado ao oitavo dia, da nação de Israel, 

da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo, 

perseguidor da Igreja; quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas 

tudo o que para mim era lucro, essas coisas que eu considerei perda por causa 

de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o valor 

de excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a 

perda de todas as coisas, e as considero como lixo, a fim de que eu possa ganhar 

a Cristo, e pode ser encontrado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, 

mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé, 

para que eu possa conhecê-lo, eo poder da sua ressurreição e à comunicação de 

suas aflições, sendo feito conforme à sua morte; a fim de que eu possa alcançar 

a ressurreição dentre os mortos. 

Alguns têm tolamente tentou explicar a experiência de Saul como o resultado 

de um ataque epiléptico. Essa explicação é insuficiente, mesmo concedendo a 

suposição duvidosa que Saul era um epiléptico.No such apreensão poderia ser 

responsável pela reviravolta completa a vida de Saul tomou. Também não 

explicar o fato de que companheiros de viagem de Saul viu a luz e ouviu a 

voz. Para o resto de sua vida Saul ofereceu apenas uma explicação, ele tinha de 

fato visto o ressuscitado, glorificado Senhor Jesus Cristo. 



Esta conversão milagrosa, sem envolvimento humano na sua ocorrência, é um 

exemplo da extensão e poder de poupança, a graça soberana. Paulo atesta que a 

graça em 1 Timóteo 1: 13-17: 

... Mesmo que eu era anteriormente um blasfemo, perseguidor e injuriador. E 

ainda me foi concedida misericórdia, porque o fiz por ignorância, na 

incredulidade; ea graça de nosso Senhor foi mais do que abundante, com a fé e 

amor que há em Cristo Jesus. É uma declaração de confiança, aceitação plena 

merecimento, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos 

quais sou eu o principal de todos. E ainda por esta razão que eu encontrei 

misericórdia, para que em mim, o principal, Jesus Cristo pudesse demonstrar 

sua paciência perfeito, como um exemplo para aqueles que crêem nEle para a 

vida eterna. Ora, ao Rei,,, o único Deus invisível imortal eterna, seja honra e 

glória para todo o sempre. Amém. 

Consagração 

"Mas subir, e entra na cidade, e lá te será dito o que você deve 

fazer." E os homens que viajavam com ele, pararam espantados, 

ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se do 

chão, e, apesar de seus olhos estavam abertos, ele não conseguia 

ver nada; e conduzindo-o pela mão, levaram-no a Damasco. (9: 
6-8) 

A autenticidade da conversão de Saulo tornou-se imediatamente evidente. A 

partir de Atos 22:10, ficamos a saber que ele perguntou: "O que devo fazer, 

Senhor?" Rendição de Saul estava completa, como ele humildemente se 

submeteu à vontade do Senhor, que ele tinha odiado. Em contraste com o ensino 

de muitos hoje, Saul não sabia nada de aceitar Cristo como Salvador, em 

seguida, (espero) fazendo-o Senhor mais tarde. O ensino básico das Escrituras 

é que Jesus é o Senhor (cf. Rom. 10: 9-10), independentemente de qualquer 

resposta humana. A questão na salvação não é se Jesus é o Senhor, mas se 

somos submissos ao Seu senhorio. Saul foi, desde o momento de sua conversão 

ao fim de sua vida. 

Em resposta à pergunta de Saul, Jesus disse-lhe para subir e entrar na 

cidade de Damasco, e lá te será dito o que você deve fazer. Lucas observa 

que os homens que viajavam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, 

mas não vendo ninguém. Este incidente foi nenhuma projeção subjetiva da 

mente de Saul, mas um acontecimento histórico real. Saulo levantou-se do 

chão, e, apesar de seus olhos estavam abertos, ele não conseguia ver nada; e 

conduzindo-o pela mão, levaram-no a Damasco. Sua entrada na cidade era 

muito diferente do que ele havia previsto. Em vez de intrometendo-se como o 

herói conquistador, o flagelo dos cristãos, ele entrou impotente cego, guiado 

pela mão. 



Deus esmagado Saul, trazendo-o para o ponto de consagração total. Das cinzas 

da antiga vida de Saul surgiria a mais nobre e mais útil homem de Deus a igreja 

já conheceu. 

Comunhão 

E esteve três dias sem ver, e não comeu nem bebeu. (9: 9) 

Tão impressionante e súbita tinha sido sua colocação de fé no Salvador que Saul 

precisava de tempo para refletir sobre a transformação de todos os aspectos de 

sua vida. Durante seus três dias sem ver,quando ele não comeu nem 

bebeu, Deus levou-o através do processo de reconstrução de tudo o que ele foi 

e fez. Embora a salvação é uma transformação instantânea da morte para a vida, 

trevas para a luz, é preciso tempo para sondar as profundezas de seu significado 

e riqueza. Saul começou esse processo. 

Fervor na Súplica 

Ora, havia um em Damasco certo discípulo chamado Ananias; eo 

Senhor disse a ele em uma visão, "Ananias". E ele disse: "Eis-me 

aqui, Senhor." E o Senhor lhe disse: "Levanta-te e vai à rua 

chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de 

Tarso chamado Saulo; pois eis que ele está orando, e ele viu numa 

visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos, 
para que ele possa recuperar a vista. " (9: 10-12) 

Enquanto Saul esperou, cego e jejum, pensando profundamente sobre o que 

havia ocorrido, Deus estava lidando com um outro homem. O em Damasco 

certo discípulo chamado Ananias não era, obviamente, o mesmo Ananias 

executado por Deus no capítulo 5. Atos 22:12 o descreve como "devoto" e "bom 

testemunho de todos os judeus que viviam" em Damasco. Ele era 

provavelmente um dos líderes espirituais da igreja Damasco. Se assim for, ele 

também, ironicamente, teria sido um dos principais alvos de Saul. O 

Senhor disse a ele em uma visão a surgir e vai à rua chamada Direita e 

procura em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Isso 

foi uma dura prova de fé de Ananias, uma vez temível reputação de Saul era 

muito conhecido (cf. vv. 13-14). Ananias não teria nenhuma maneira de saber 

da conversão de Saulo, pois o Senhor não revelou a ele. 

A nota de rodapé pois eis que ele está orando nos informa sobre o que Saul 

fez durante seus três dias sem ver. A oração é a resposta espontânea do coração 

crente a Deus. Aqueles verdadeiramente transformado por Jesus Cristo 

encontrar-se perdido na maravilha e alegria da comunhão com Ele. A oração é 

tão natural para o cristão como respirar. Paulo tornou-se um homem de oração 

incessante. 



Enquanto esperava para Ananias, Deus deu a Saul uma visão que Ananias 

iria vir e colocar suas mãos sobre ele, para que ele possa recuperar a 

vista. Deus, em Sua bondade concurso para este perseguidor, não quero que ele 

seja em qualquer sofrimento desnecessário , então ele deu Saul esperança de 

receber a vista. Um par de visões estavam prestes a reunir dois homens que 

estavam em pólos opostos. 

Fidelidade em Serviço 

Mas Ananias respondeu: "Senhor, eu tenho ouvido de muitos 

acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em 

Jerusalém; e aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes 

para prender a todos os que invocam o teu nome." Mas o Senhor 

lhe disse: "Vai, porque este é um instrumento escolhido de Minas, 

para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos 

de Israel, pois vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por causa 

do meu nome." Partiu Ananias e entrou na casa e, depois de impor 

as mãos sobre ele, disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te 

apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes 
a ver", (9: 13-17a) 

Em resposta à oração de Saul, Deus dirigiu Ananias para ir até ele. Como já 

mencionado, que comando desde um teste severo para a coragem de 

Ananias. Compreensivelmente, ele recusou-se a ir, protestando, "Senhor, eu 

ouvi muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos 

em Jerusalém; e aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para 
prender a todos os que invocam o teu nome. " Uma vez que a palavra dos 

crentes em Jerusalém havia chegado antes de Saul, a igreja em Damasco sabia 

que ele estava vindo e por quê. Então, Ananias disse em efeito: "Senhor, você 

sabe que você está pedindo?" O pedido, sem dúvida, apareceu-lhe para ser 

suicida. Sua vida estava em jogo, e por isso foi o ministério que ele tinha na 

igreja. Ele estava perguntando se o Senhor realmente quis dizer para acabar com 

ambos. 

O protesto de Ananias foi anulada, como Deus explicou -lhe: "Vai, porque 

este é um instrumento escolhido de Minas, para levar o meu nome diante 

dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel." A chamada para o ministério 

não é baseada nos caprichos dos homens, mas sobre a escolha soberana de 

Deus. Ananias entendido que a verdade com clareza, e assim o fez Saul. Em 

Gálatas 1: 1, ele escreveu: "Paulo, apóstolo (não enviado de homens, nem por 

intermédio de homem, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou 

dentre os mortos)" (cf. 1 Tim. 2: 7; 2 Tm 1:11).. Para a igreja de Colossos, ele 

disse: "Eu fui feito ministro", e que "pela dispensação de Deus, dado em mim" 

(01:23, 25). Ele também entendeu que apesar de muitas vezes ele pregava aos 

judeus primeiro (Atos 13:14; 14: 1; 17: 1, 10; 18: 4; 19: 8), a sua principal 

vocação era para ministrar aos gentios (Rom 11. : 13; 15:16). Além disso, ele 



teve o privilégio de ter testemunho de seu Senhor , diante dos reis, como 

Agripa (At. 25: 23s), e, muito provavelmente, César (cf. 2 Tim. 4: 16-17). 

Esses ensaios foram apenas uma pequena porção de quanto Saul iria sofrer 

por Jesus ' causa do nome. Primeiro Coríntios 4: 9-13, 2 Coríntios 11: 23-29 e 

12: 7-10 catálogo o sofrimento Saul sofreu por causa de Seu Senhor. E seu 

sofrimento, que nunca parou até um machado cortou sua cabeça devoto fiel de 

seu corpo, não esperar muito tempo para começar somente alguns dias. 

Fortalecidos pela palavra direta do Senhor, e superar seus medos, 

Ananias partiu e entrou na casa de Judas, e depois pôs as mãos sobre ele, 

disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde 

estavam vindo, enviou-me para que você possa recuperar a sua visão 

". Como Atos 22: 14-15 revela, esta foi a colocação de Saul para o serviço: "E 

[Ananias] disse, 'O Deus de nossos pais de antemão te designou para conhecer 

a Sua vai, e ver o Justo, e ouvir um enunciado de sua boca. Por que você vai ser 

uma testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. " 

As histórias de ambos Ananias e Saul ilustram a verdade de que a vida 

transformada exige serviço a Cristo. Como Saul escreveria mais tarde, "Que os 

homens nos consideram dessa maneira, como servos de Cristo e 

administradores dos mistérios de Deus" (1 Cor. 4: 1). 

O enchimento do Espírito 

e ser cheio do Espírito Santo. (9: 17b) 

Ananias foi o portador da notícia muito mais importante do que Saul que ele 

iria recuperar a visão. Muito mais maravilhosamente, ele também iria . enchei-

vos do Espírito Santo O Espírito já estava ativo na vida de Saul, convencendo-

o do pecado (João 16: 9), convencendo-o de o senhorio de Jesus (1 Cor. 12: 3), 

convertê-lo (João 3: 5; Tito 3: 5), colocando-o no corpo de Cristo, a igreja, e 

habitando nele permanentemente (1 Cor 0:13.). Além de tudo isso, ele era para 

ser cheio do Espírito Santo de uma forma que exclusivamente lhe deu o poder 

para o serviço (cf. 2: 4, 14; 4: 8, 21; 6: 5, 8). (Para uma discussão mais 

aprofundada do enchimento do Espírito, ver Efésios, MacArthur New 

Testament Commentary. [Chicago: Moody, 1986], 245ff) 

É significativo que, ao contrário dos judeus (Atos 2: 1-4), os samaritanos (Atos 

8: 14-17), e logo os gentios (Atos 10: 44-46), Saul tinha recebido o Espírito e 

sua colocação ao serviço sem apóstolos presente.Saul era um judeu, por isso 

não havia necessidade de repetir a vinda inicial do Espírito, que ocorreu no dia 

de Pentecostes. Além disso, ele era um apóstolo em seu próprio direito e não 

derivam sua autoridade dos outros apóstolos (Gal. 1: 1; cf. 1 Cor 9: 1; 2 Cor. 

11: 5; 12:11; Gl 1.. : 15-17), nem estava sujeito à sua autoridade. Como eles, 



ele foi escolhido pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo e receberam o Espírito 

de seu comissionamento e poder diretamente dEle. 

O Espírito transformou Saulo de duas maneiras fundamentais. Em primeiro 

lugar, Ele tomou forças naturais de Saul e refinou-los. Saul era um líder natural 

dotado, com força de vontade. Ele era um homem de fortes convicções, um self-

starter, corajoso, um mestre em usar seu tempo e talentos, um indivíduo 

motivado, e um pensador profundamente talentoso e alto-falante. 

O Espírito Santo também eliminado características indesejáveis e substituiu-os 

desejáveis. Ele substituiu o ódio cruel de Saulo com amor; seu espírito inquieto, 

agressivo com a paz; seu áspero tratamento, intransigente das pessoas com 

Gentilza; seu orgulho com humildade. 

Somente o Espírito de Deus pode tão completamente santificar a vida. Saul 

mais tarde expressou essa verdade aos Coríntios: "Mas todos nós, com o rosto 

desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos 

transformados na mesma imagem de glória em glória, assim como pelo Senhor, 

o Espírito" ( 2 Cor. 3:18). 

A comunhão com os santos 

E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou 

a vista, e ele se levantou e foi batizado; e ele levou comida e foi 

reforçada. Agora por vários dias ele estava com os discípulos que 

estavam em Damasco, (9: 18-19) 

Imediatamente depois das palavras de Ananias, não caiu de de Saul olhos 

como que umas escamas, e recuperou a vista. Em resposta à exortação de 

Ananias (cf. Atos 22:16), Saulo levantou-se e foi batizado. Por esse ato, ele 

abertamente se uniram com as mesmas pessoas que ele tinha odiados e 

perseguidos. Seus odiados inimigos se tornaram seus amigos, enquanto seus 

antigos amigos instantaneamente tornou-se seus inimigos (cf. 23 v.). De acordo 

com o padrão consistente de testemunhos dos crentes em Atos, o batismo de 

Saulo seguido de sua conversão. 

Saul gostava de seu primeiro gosto da comunhão cristã como ele levou comida 

e foi fortalecido. Ele permaneceu por vários dias com os discípulos que 

estavam em Damasco, o que lhes permite celebrar a sua conversão com ele e 

ministro para suas necessidades. Pode-se imaginar a alegria esmagadora desses 

dias eo louvor incessante a Deus. 

Uma marca de certeza de uma vida transformada é o desejo de estar com outros 

cristãos. Primeira João 3:14 diz: "Nós sabemos que já passamos da morte para 

a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte." Os 

crentes são aqueles que "não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se 



detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores" 

(Sl 1: 1.). Eles podem dizer com o salmista: "Eu sou um companheiro de todos 

os que te temem, e de quem guardo os teus preceitos" (Sl 119: 63.). 

Isso não significa, é claro, que os cristãos devem ter nenhum contato com os 

incrédulos (1 Cor. 5: 9-10). Mas um cristão professo que prefere a companhia 

dos povos do mundo ainda é provavelmente um deles. 

Fervor na Falando 

e imediatamente ele começou a anunciar Jesus nas sinagogas, 

dizendo: "Ele é o Filho de Deus." E todos os que ouviam ele 

continuou a se surpreender, e diziam: "Não é este o que em 

Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e que tinha 

vindo aqui com o propósito de levá-los presos aos principais 

sacerdotes?" Mas Saul continuou a aumentar em força e 

confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que 
este Jesus é o Cristo. (9: 20-22) 

Aqueles transformado pela graça salvadora de Deus não pode parar de falar 

sobre isso (Atos 4:20), e Saul não foi excepção. Depois de alguns dias de 

comunhão com os santos, ele imediatamente começou a proclamar Jesus nas 

sinagogas. Para os cristãos chocado, surpreendido por sua conversão, podem 

ser adicionados os judeus chocados, que estavam esperando ele tomar cristãos 

preso, e não pregar Jesus Cristo nas suas sinagogas. Desde o início ele sentiu 

que a compulsão corajoso que mais tarde o levou a exclamar: "Ai de mim se eu 

não anunciar o Evangelho" (1 Cor. 9:16). 

Nas próprias sinagogas para a qual ele tinha vindo com mandados de prisão 

contra os cristãos, Saul agora começou a proclamar Jesus. O conteúdo do que 

a pregação era de que Jesus é o Filho de Deus, um título para o nosso Senhor 

que fala de sua divindade (cf . João 10: 31-36). (Para uma discussão sobre a 

questão da filiação de Jesus Cristo, ver Hebreus, MacArthur New Testament 

Commentary. [Chicago: Moody, 1983], 26ff) 

O choque e consternação pregação de Saulo produzido é inconcebível para 

nós. O defensor mais zeloso do Judaísmo agora se tornou o evangelista mais 

zeloso para o cristianismo. Não surpreendentemente,todos os que ouviam ele 

continuou a se surpreender, e diziam: "Não é este o que em Jerusalém 

perseguia os que invocavam este nome, e que tinha vindo aqui com o 

propósito de levá-los presos aos principais sacerdotes?" Eles não podiam 

compreender a mudança drástica na Saul. 

Longe de murchando sob a pressão de confusão transformando-se em 

hostilidade, Saul continuou a aumentar em força e confundia os judeus que 

habitavam em Damasco, provando que este Jesus é o Cristo. Como Estevão 



antes dele, ele conheceu os judeus em debate aberto sobre a divindade e 

messianidade de Jesus. A fé salvadora "vem pelo ouvir, eo ouvir pela palavra 

de Cristo" (Rom. 10:17). 

Isso Saul foi confundindo os judeus neste diálogo não deve surpreender 

ninguém. Ele teve a melhor educação judaísmo do primeiro século poderia 

oferecer, e eles não podiam esperar para corresponder o seu conhecimento da 

Escritura. Uma vez que ele entendeu quem era Jesus, ele tinha a chave que abriu 

todo o Antigo Testamento. Ele então foi capaz de usar seu vasto conhecimento 

daqueles Escrituras e seu brilho controlado pelo Espírito Santo, assim como a 

verdade de Jesus 'milagres, palavras, morte e ressurreição, para provar que este 

Jesus era de fato o Messias esperado. 

Destemor no sofrimento 

E quando muitos dias se passaram, os judeus conspiraram juntos 

para acabar com ele, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento 

de Saulo. E eles também estavam observando as portas de dia e 

de noite para que pudessem condená-lo à morte; os discípulos, 

tomando-o de noite, desceram-no através de uma abertura na 

parede, reduzindo-o em um grande cesto.E quando ele tinha ido a 

Jerusalém, ele estava tentando se associar com os discípulos; e 

todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse 

discípulo. Mas Barnabé tomou conta dele e levou-o aos apóstolos 

e descreveu-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que Ele 

tinha falado com ele, e como em Damasco falara ousAdãoente no 

nome de Jesus. E ele estava com eles andando livremente por 

Jerusalém, falando ousAdãoente em nome do Senhor. E ele estava 

falando e discutindo com os judeus helenistas; mas eles estavam 

tentando matá-lo. Mas, quando os irmãos souberam disso, 

levaram-no até Cesaréia e enviado a Tarso. Assim, a igreja por 

toda a Judéia, Galiléia e Samaria, tinha paz, sendo edificada; e, 

acontecendo no temor do Senhor e, no conforto do Espírito Santo, 
ele continuou a aumentar. (9: 23-31) 

A frase de Lucas quando muitos dias se passaram marcado um período de 

tempo que é mais especificamente definido na instrução de Gálatas 1: 17-18: 

"Nem eu ir a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas eu fui 

embora para a Arábia e voltou mais uma vez a Damasco. Então, três anos 

depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele quinze dias. " Na 

realidade, três anos decorreu entre os versículos 22 e 23. Está implícito que Saul 

passou esses anos aprendendo com o Senhor no reino de Nabatean 

Saudita. (Esta é uma área não deve ser confundido com o território do moderno 

Saudita, mas localizado nas proximidades de Damasco ao sul da península do 

Sinai. Alguns historiadores dizem que uma colônia de Nabateans morava em 

Damasco.) Ele voltou e começou a pregar em Damasco com mais força do que 

nunca, completamente exasperante os judeus que conspiraram juntos para 



acabar com ele. Na providência de Deus, as suas ciladas vieram ao 

conhecimento de Saulo. Ele observou, em 2 Coríntios 11:32 que "em 

Damasco, o que ethnarch sob o rei Aretas guardava a cidade do damascenos, 

para me prender. " Aparentemente, os judeus não foram os únicos Saul tinha 

irritado. Durante os seus três anos de Nabatean Saudita, ele tinha 

completamente pregou o evangelho e tinha gastado suas boas-vindas com os 

judeus e os árabes. 

Unido em seu desejo de matar Saul, eles estavam assistindo as portas de dia 

e de noite para que pudessem condená-lo à morte. A cidade foi cercada por 

um muro, e que a única saída era através dos portões. Os cristãos, porém, 

encontrou outra saída. Um deles, evidentemente, tinha acesso a uma casa na 

muralha da cidade, por isso, de Saul discípulos, tomando-o de noite, 

desceram-no através de uma abertura na parede, reduzindo-o em um 

grande cesto. 

Tendo feito sua fuga, Saul foi imediatamente para Jerusalém, e começou a 

tentar associar com os discípulos. Eles, compreensivelmente, todos tinham 

medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Saul deve ter parecido a 

eles para ser o lobo por excelência em pele de cordeiro, agora a tentar destruir 

a partir de dentro o que ele havia tentado destruir a partir de fora. 

Quanto tempo durou este impasse é desconhecida, mas o imperfeito do verbo 

traduzido estava tentando sugere que repetidas tentativas por Saul para juntar 

a este clube foram repelidos. Finalmente,Barnabas (chamado de "Filho da 

consolação" em Atos 04:36) segurou-o e levou-o aos apóstolos e descreveu-

lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que Ele tinha falado com ele, e 
como em Damasco falara ousAdãoente no nome de Jesus. Com a Barnabé 

altamente considerado para responder por ele, Saul foi finalmente aceite. 

Tendo finalmente ganhou aceitação, Saul começou a mover-se livremente em 

Jerusalém, falando ousAdãoente em nome do Senhor. Pegando onde 

Estevão havia parado, ele estava falando e discutindo com os judeus 

helenistas. Por causa da atitude intolerante que ele mesmo tinha feito tanto para 

iniciar (cf. Atos 8: 1), eles se voltaram contra ele imediatamente e começou a 

tentar matá-lo. As formas em que eles tentaram esta acção não são indicados. 

A igreja logo descobriu que era quase tão ruim ter Saul com eles como contra 

eles. Ele rapidamente despertou um ninho de vespas, e, sem dúvida, na mente 

de alguns, tanto para o seu próprio bem como o seu, eles decidiram mandá-lo 

para casa. De acordo com Gálatas 1:18, a sua estada durou apenas 15 dias. Os 

irmãos souberam da trama os helenistas ", provavelmente da própria visão de 

Saulo registrado em Atos 22: 17-21: 



E sucedeu, quando voltei para Jerusalém e estava orando no templo, que eu caí 

em um transe, e eu vi aquele que me dizia: "Apressa-te, e sair de Jerusalém 

rapidamente, porque eles não vão aceitar o seu testemunho sobre Me. " E eu 

disse: "Senhor, eles entendem que em uma sinagoga após o outro I usada para 

aprisionar e espancar aqueles que acreditaram em Ti. E quando o sangue de 

Estêvão, tua testemunha estava sendo derramado, eu também estava presente, 

aprovando, e olhando para fora para as capas dos que foram matá-lo ". E disse-

me: "Vá! Porque eu enviarei para longe, aos gentios." 

Para sua própria segurança, eles trouxeram Saul até Cesaréia (o porto no Mediterrâneo) e 

enviado a Tarso, sua cidade natal na Cilícia. 

Assim fez Saul desaparecer da cena por alguns anos. Durante esse período, no 

entanto, ele estava longe de ocioso. Entre este momento eo momento em que 

Barnabé encontrou-o em Tarso e trouxe-o para Antioquia (11: 25-26), ele estava 

fazendo de forma agressiva o que o Senhor lhe havia chamado a fazer. De 

acordo com Gálatas 1:21, ele "foi para as regiões da Síria e Cilícia". Pelo menos 

algumas das igrejas da região mencionadas em Atos 15:23 deve ter sido fundada 

por ele naqueles anos. 

Com Saul o tição saído de cena, tanto como o perseguidor da igreja eo principal 

alvo dos inimigos de Cristo, as coisas acalmaram na Palestina. Lucas 

novamente resume o progresso da igreja, afirmando que a igreja por toda a 

Judéia, Galiléia e Samaria, tinha paz, sendo edificada; e, acontecendo no 

temor do Senhor e, no conforto do Espírito Santo, ele continuou a 
aumentar. Além da saída de Saul, mudanças políticas contribuíram para alívio 

temporário da igreja. A expulsão dos Pilatos compliant como governador, 

juntamente com a expansão da autoridade de Herodes Agripa, restringiu a 

liberdade de ação dos judeus. Eram, portanto, menos capaz de tomar medidas 

drásticas contra a igreja. 

A vida de Saul foi dramaticamente e totalmente transformado naquele dia na 

estrada perto de Damasco. E a partir desse momento, assim foi a história do 

mundo, como veremos quando ele retorna ao centro do palco no capítulo 13. 

 

 

 

 



22. As marcas, de um Ministério Pessoal 

Efetivo ( Atos 9: 32-43 ) 

Ora, aconteceu que, como Pedro estava viajando por todas as 

partes, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou 

ali certo homem, chamado Enéias, jazendo numa cama havia oito 

anos, pois ele estava paralisado. E disse-lhe Pedro: "Enéias, 

Jesus Cristo te cura;. Surgem, e fazer a sua cama" Então ele se 

levantou. E todos os que viviam em Lida e Sharon viu, e que eles 

se converteram ao Senhor. Agora em Jope havia uma discípula 

chamada Tabita (que em grego se diz Dorcas); esta mulher foi 

abundante com atos de bondade e caridade, que fazia 

continuamente. E sucedeu naquele tempo que ela ficou doente e 

morreu; e quando tinham lavado o corpo dela, a colocaram no 

cenáculo. E, como Lida era perto de Jope, os discípulos, tendo 

ouvido que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens, rogando-

lhe: "Não demore para vir até nós." E Pedro levantou-se e foi com 

eles. E quando chegou, levaram-no a sala de cima; e todas as 

viúvas estava ao lado dele, chorando e mostrando as túnicas e 

roupas que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro 

enviou todas elas e se ajoelhou e orou, e voltando-se para o corpo, 

disse: "Tabita, levanta-te." E ela abriu os olhos, e, vendo a Pedro, 

sentou-se. E deu-lhe a mão e levantou-a; e, chamando os santos e 

as viúvas, apresentou-lha viva. E tornou-se conhecido em todo 

Jope, e muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele ficou muitos 
dias em Jope, com um certo curtidor, Simon.( 9: 32-43 ) 

Não importa quão grande seus ministérios pode ter sido, mais nobres servos de Deus 

sempre tido tempo para ministrar a indivíduos. Moisés quase usava-se para fora de fazer 

isso, até que seu pai-de-lei, repreendia-o para administrar mal o seu tempo e disse-lhe 

para delegar ( Ex. 18: 14ss .). Apesar das multidões que se aglomeravam Ele 

constantemente, o Senhor Jesus Cristo sempre teve preocupação e tempo para os 

indivíduos (cf. Mt 9: 19-22. ). Estevão haviam sido empenhados no cuidado pessoal das 

viúvas ( Atos 6: 1-6 ). Paulo, no entanto consumido com alcançando cidades e nações, se 

tornou querido para as pessoas cujos nomes são todos através de suas letras. O grande 

apóstolo compartilhou de sua vida e de trabalho com eles (cf. Rm 16. ). Os reformadores 

ocupados Lutero e Calvino não negligenciar seus deveres pastorais. A idéia de um homem 

de Deus que os ministros apenas para os grandes multidões é estranho à Escritura. Deus 

espera que todos os cristãos, os líderes incluídos, para derramar as suas vidas em outros 

( 2 Tim. 2: 2 ). 

O apóstolo Pedro sabia o que era para pregar às massas. Desde o dia de Pentecostes, em 

que ele falou a grandes multidões em Jerusalém. Ele também pregou duas vezes diante 

do Sinédrio ( Atos 4 , 5 ). Esta passagem revela o outro lado do ministério de Pedro, seu 

serviço pessoal a pessoas físicas. Seis elementos desse serviço estão implícitas, não de 

ensino direto de Pedro, mas indiretamente de suas ações. Pedro era eficaz com os 

indivíduos, porque ele estava envolvido, exalta a Cristo, disponível, poderoso, fecundo, 

e livre de preconceitos. 

Pedro estava envolvido 



Ora, aconteceu que, como Pedro estava viajando por todas as 

partes, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou 

ali certo homem, chamado Enéias, jazendo numa cama havia oito 
anos, pois ele estava paralisado. ( 9: 32-33 ) 

A cena muda de Paulo de volta para Pedro, que voltará a ser a figura central na narrativa 

para os próximos três capítulos. Paulo foi convertido e disse enfaticamente sua nova fé, 

tanto em Damasco e Jerusalém.Sua pregação tão agravada seus adversários que o 

primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, eles procuravam matá-lo. Ele tem até agora 

fugiu de Jerusalém para sua cidade natal de Tarso. Vários anos depois, como registrado 

no capítulo 13 , o ministério de Paulo vai dominar o resto do registro de Atos. 

  
A expansão contínua da igreja fora de Jerusalém (assistida pela perseguição observado 

em Atos 8: 1-2 ) movimento necessário da parte de Pedro. A declaração aconteceu que 

como Pedro estava viajandomostra o caráter itinerante incessante do ministério de 

Pedro naquele momento. Em uma de suas viagens, ele desceu para visitar os santos que 

habitavam em Lida. Pedro não foi definido em algum escritório hierárquica, mas estava 

se movendo, o que tornou mais fácil para Deus para dirigi-lo. Aqueles ativamente 

envolvido no ministério são geralmente os únicos a quem Deus concede a maioria das 

oportunidades de ministério. Deus sempre me pareceu confiar Seus ministérios mais ricos 

aos seus santos mais movimentados. Basta estar sinceramente ativos no ministério coloca 

um em oportunidades estratégicas. 

Lida, conhecido no Antigo Testamento como Lod, foi localizado a cerca de 10 milhas a 

sudeste da cidade litoral de Jope. Era um lugar importante, uma vez que as estradas do 

Egito para a Síria e de Jope a Jerusalém passou por isso. Hoje é a localização do aeroporto 

internacional de Israel. Quando Pedro chegou lá, ele encontrou um certo homem, 

chamado Enéias, jazendo numa cama havia oito anos, pois ele estava paralisado. O 

uso do termo um homem para descrevê-lo, quando contrastadas com a descrição de 

Dorcas como "um certo discípulo, "sugere que ele não era um crente. Não há exemplos 

no Novo Testamento de crentes sendo curadas (embora Lázaro, Dorcas, e Eutychus foram 

levantadas dentre os mortos). 

Lucas não diz se Aeneas foi paralisado devido a um acidente vascular cerebral, uma 

doença como a poliomielite, ou uma lesão. Em qualquer caso, sua paralisia foi além das 

habilidades do conhecimento médico limitado daquele dia. Ele já havia sido acamados 

de oito anos, e enfrentou essa perspectiva para o resto de sua vida. 

Disponibilidade de Pedro porque ele estava envolvido deu-lhe uma porta aberta para o 

ministério. O milagre, além de seu impacto óbvio na vida de Enéias, era para ser usado 

por Deus para trazer um grande número de pessoas na região que circunda a fé em Jesus 

Cristo. 

Pedro era de exaltação a Cristo 

E disse-lhe Pedro: "Enéias, Jesus Cristo te cura;. Surgem, e fazer 

a sua cama" Então ele se levantou. E todos os que viviam em Lida 

e Sharon viu, e que eles se converteram ao Senhor.( 9: 34-35 ) 

Aqueles que iria ministrar efetivamente para Jesus Cristo deve procurar exaltar Ele, não 

se promover. Pedro compreendeu o seu papel perfeitamente (cf. Atos 10: 25-26 ). Vindo 

de Enéias, Pedro disse-lhe: "Enéias, Jesus Cristo (e não Pedro) te cura " (cf. Atos 3: 



6 ). Humildade altruísta de Pedro está em nítido contraste com a muitos no ministério 

hoje que procuram a sua própria fama (e fortuna), em vez de procurar exaltar o nome do 

Senhor Jesus Cristo. 

Pedro levou palavras de nosso Senhor, proferidas em João 15: 4-5 , para o coração: 

"Permanecei em Mim, e Eu em vós Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se 

não permanecer na videira, assim também vós, a menos. . permanecerdes em mim Eu sou 

a videira, vós sois os ramos; quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto;. 

pois sem mim, nada podeis fazer " Em sua primeira epístola, ele repetiu essas palavras: 

"Quem fala, deixá-lo falar, por assim dizer, as declarações de Deus; quem serve, deixá-

lo fazê-lo como pela força que Deus concede; para que em todas as coisas Deus seja 

glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder pelos séculos dos 

séculos. Amém "( 1 Pedro 4:11 ). 

Paulo também entendeu que o princípio. Aos Efésios ele escreveu: "Ora, àquele que é 

poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, 

segundo o poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas 

as gerações para sempre e sempre Amém "(. Ef. 3: 20-21 ). Do seu ministério, ele 

escreveu: "Portanto, em Cristo Jesus eu encontrei razão para ostentando nas coisas 

referentes a Deus. Pois não quero a presunção de falar de qualquer coisa, exceto o que 

Cristo realizou por meu intermédio, resultando na obediência dos gentios, pela palavra e 

escritura "( Rom. 15: 17-18 ). 

Então Pedro comandando Aeneas para responder à cura disse: levanta-te, e fazer a sua 

cama. Aeneas imediatamente se levantou, sem paralisia. Desde a cura de Enéias estava 

completa, e ele deixaria de ser confinado a ele, Pedro ordenou que 

ele faça sua cama. Como observado na discussão de Atos 3: 8 no capítulo 8 , as curas 

realizadas por Jesus Cristo e os apóstolos eram instantânea e total. O Novo Testamento 

não sabe nada de "curas progressistas", em que alguém foi "curado", e agora está 

gradualmente melhorando. (Para uma discussão sobre o dom de cura, ver meu 

livro Charismatic Chaos [Grand Rapids: Zondervan, 1992].) 

Cura de Enéias de Pedro teve ampla repercussão e dramáticos. Todos os que viviam em 

Lida e Sharon viu, e eles se voltaram para o Senhor. Tudo pode chocar o leitor, mas 

tal era o poder ea graça de Deus através de Pedro nessa área que todos acreditavam. Não 

só em casa da cidade de Aeneas de Lida, mas também na planície circundante de Sharon, 

o povo veio a fé no Senhor. A disposição de Pedro estar envolvido com as pessoas e seu 

desejo de glorificar seu Senhor fez dele um instrumento útil pelo qual o Senhor poderia 

reunir uma rica colheita para o seu reino. A frase virou-se para o Senhoremprega o 

verbo epistrepho , "dar a volta" (cf. o seu uso em Atos 

3:19 ; 11:21 ; 14:15 ; 15:19 ; 26:18 , 20 , e em 2 Cor. 03:16 e . 1 Tessalonicenses 1: 9 ), 

que descreve a salvação como mais do que uma mudança de mente; na verdade, é uma 

mudança de direção na vida. A conversão é uma reviravolta de uma crença e 

comportamento para um compromisso completamente oposta. 

Pedro estava disponível 

Agora em Jope havia uma discípula chamada Tabita (que em 

grego se diz Dorcas); esta mulher foi abundante com atos de 

bondade e caridade, que fazia continuamente. E sucedeu naquele 

tempo que ela ficou doente e morreu; e quando tinham lavado o 

corpo dela, a colocaram no cenáculo. E, como Lida era perto de 



Jope, os discípulos, tendo ouvido que Pedro estava ali, enviaram-

lhe dois homens, rogando-lhe: "Não demore para vir até nós." E 

Pedro levantou-se e foi com eles. E quando chegou, levaram-no a 

sala de cima; e todas as viúvas estava ao lado dele, chorando e 

mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera enquanto estava 
com elas. ( 9: 36-39 ) 

Disponibilidade de Pedro levou a uma oportunidade ainda mais surpreendente. Enéias foi 

curado, mas Dorcas foi ressuscitado dentre os mortos. 

Enquanto Pedro estava em Lida, a tragédia atingiu a igreja nas proximidades, 

em Jope. Um dos membros mais queridos era uma discípula chamada Tabita (mais 

conhecido por seu grego nome de Dorcas;ambos os nomes significam "gazela"). O 

epitáfio esta senhora encantadora era que esta mulher foi abundante com atos de 

bondade e caridade, que fazia continuamente. Especificamente, como versículo 

39 mostra, ela fazia roupas para os pobres e necessitados. Em contraste com Aeneas, ela 

é especificamente chamado de discípulo. Mathētria ( discípulo ), a forma feminina 

de Mathetes ("discípulo"), aparece somente aqui no Novo Testamento. Dorcas foi 

certamente um modelo adequado para o que uma mulher cristã deve ser. Ela cumpriu sua 

vocação, como discípulo, como descrito por Paulo emEfésios 2:10 : "Pois somos feitura 

dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para 

que andássemos nelas"; e Colossenses 1:10 : "Isso você pode andar de modo digno do 

Senhor, para agradá-Lo em todos os aspectos, frutificando em toda boa obra e crescendo 

no conhecimento de Deus." Ela foi um exemplo do Novo Testamento de um Provérbios 

31 mulher, aquele que "estende a mão para o pobre; e ... estende as mãos para os 

necessitados" ( Pv 31:20. ). 

Naturalmente, quando nesse momento ela adoeceu e morreu, foi um duro golpe para os 

crentes em Jope. Eles lavaram o corpo dela em preparação para o enterro, como era 

costume. No entanto, em vez de enterrá-la imediatamente, como também era costumeiro 

(cf. Atos 5: 6 , 10 ), eles colocaram o corpo dela em um quarto 

superior. Evidentemente, eles tinham outra coisa em mente. 

  
O que foi que se torna imediatamente aparente. Lida era perto de Jope, e os seus 

discípulos ouviram que Pedro estava ali. Sem dúvida, eles também tinham ouvido da 

sua cura de Enéias, o que lhes deu uma idéia. Eles mandaram dois homens para 

Pedro, suplicando-lhe com urgência, "Não demora a vir até nós." 

Apesar de suas funções que consomem entre as massas que confessam Jesus como 

Senhor, Pedro levantou-se e foi com eles. Ele nunca estava ocupado demais com as 

multidões para estar disponível para ajudar em tempo de necessidade. Quando ele tinha 

vindo de Jope, levaram-no a parte superior sala onde tinham colocado o corpo de 

Dorcas. 

Pedro viu em primeira mão como amado Dorcas era eo que a perda de sua morte foi para 

a igreja em Jope. Todas as viúvas da igreja estava ao lado dele, chorando e mostrando 

as túnicas e roupas que Dorcas fizera enquanto estava com elas. O responsabilidade 

da igreja para cuidar das viúvas, embora muitas vezes negligenciado hoje, foi levado a 

sério na igreja primitiva (cf. Atos 6: 1 e segs .; 1 Tm 5: 1 e ss. ).. As oportunidades de 

emprego para as mulheres eram severamente limitada, e viúvas sem família para cuidar 

deles eram muitas vezes desamparados (cf. Mc 12: 41-44 ; Lucas 7: 11-15 ). A perda de 

Dorcas, portanto, foi um duro golpe para essas viúvas. 



Muitos acreditam que a negar papéis mulheres de liderança na igreja é negar-lhes a 

oportunidade de ministrar. Nada poderia estar mais longe da verdade. Dorcas nem pregou 

nem levou a igreja newlyborn, mas seu ministério na Igreja Jope foi tão crucial como a 

encarecer-la a todos. 

Pedro foi Prayerful 

Mas Pedro enviou todas elas e se ajoelhou e orou, e voltando-se 

para o corpo, disse: "Tabita, levanta-te." E ela abriu os olhos, e, 

vendo a Pedro, sentou-se. E deu-lhe a mão e levantou-a; e, 
chamando os santos e as viúvas, apresentou-lha viva. ( 9: 40-41 ) 

Como ele tinha visto o Senhor fazer quando Ele levantou a filha de Jairo ( Marcos 

05:40 ), Pedro mandou que todos saíssem da sala onde o corpo de Dorcas leigos. Ele 

não iria colocar em uma tela diante da multidão que gostaria de chamar toda a atenção 

para ele, e queria um lugar tranquilo para orar. 

Alguns podem pensar que Pedro, que tinha sido envolvido em inúmeras curas (cf. Atos 

5: 12-16 ), deveria ter simplesmente ordenou Dorcas a subir. Ele sabia, no entanto, a fonte 

de seu poder e nada sobre a vontade de Deus presumido. Assim, ele se ajoelhou e orou. 

  

Essencial para todo o ministério bem sucedido, a oração reconhece dependência de 

Deus. Oração percebe que Deus é "poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo 

quanto pedimos ou pensamos, de acordo com a [sua] poder que opera em nós" ( Ef. 

3:20 ). Pedro tinha aprendido a importância da oração do Seu Senhor, tendo visto e ouvido 

ele várias vezes em comunhão com o Pai (cf. 14:23 Matt. ; Lc 6: 12-13 ). 

Muitos anos atrás, cinco estudantes universitários jovens fizeram o seu caminho para 

Londres para ouvir Charles Haddon Spurgeon pregar. Chegando cedo no Tabernáculo 

Metropolitano, encontraram as portas ainda bloqueado. Enquanto esperavam nos degraus, 

um homem aproximou-se deles. "Gostaria de ver o aparelho de aquecimento desta 

igreja?" ele perguntou. Isso não era o que eles tinham vindo para, mas eles concordaram 

em ir com ele. Ele os levou para dentro do prédio, por um longo lance de escadas, e em 

um corredor. No final do corredor, ele abriu uma porta para uma sala grande cheia de 

setecentas pessoas de joelhos Orando. "Isso", disse seu guia (que não era outro senão o 

próprio Spurgeon) ", é o aparelho de aquecimento desta igreja." 

Tendo acabado de Oração, Pedro virou-se para Dorcas do corpo e disse: "Tabita, 

levanta-te." E ela abriu os olhos, e, vendo a Pedro, sentou-se. E deu-lhe a mão e 

levantou-a; e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lha viva. Para aqueles que 

amava a alegria deve ter sido inexprimível. Que Deus não levantou a apenas em seu 

benefício, no entanto, logo se tornará evidente. 

Pedro foi proveitosa 

E tornou-se conhecido em todo Jope, e muitos creram no 
Senhor. ( 09:42 ) 

Maior propósito de Deus para levantar Dorcas agora ficou claro como a palavra de seu 

retorno à vida tornou-se conhecido em todo Jope. Como observado em capítulos 

8 e 13 deste volume, Deus usou milagres como uma confirmação de sinais de que o 

evangelho é verdadeiro. Ele também usou para autenticar os apóstolos como Seus 



mensageiros. Deus usou as reuniões de Dorcas como a faísca para a salvação por toda a 

cidade. 

Tal como acontece com a cura de Enéias, o ministério de Pedro deu muito fruto. Por causa 

da ressurreição de Dorcas, muitos em Jope creram no Senhor. Pode-se afirmar que se 

voltando para o Senhor ( v. 35 ), uma frase comumente usada em Atos, é sinônimo de 

crer no Senhor (cf. Atos 11:21 ) . Não há fé salvadora sem conversão, há verdadeira 

crença sem arrependimento e transformação. Novamente ministério habilitada por Deus 

de Pedro, tanto em Lida e Jope, causada muitas almas para ser adicionado ao reino. 

Pedro estava livre de preconceito 

E aconteceu que ele ficou muitos dias em Jope, com um certo 
curtidor, Simon. ( 09:43 ) 

Esta nota serve como uma ponte entre esta passagem e o seguinte relato da conversão de 

Cornélio. Pedro decidiu permanecer em Jope e ficou muitos dias com um certo 

curtidor chamado Simão. Eles estavam desafiando dias para Pedro, como as paredes de 

seus preconceitos ao longo da vida caiu para baixo. Primeiro veio a conversão e Espírito-

enchimento dos samaritanos, com quem não se preze judeu tinha quaisquer 

negociações. No entanto, Pedro tinha sido obrigado a recebê-los como irmãos em 

Cristo. Logo virá um choque ainda maior, como os gentios entrar na igreja. 

Nesta nota aparentemente insignificante, mais uma parede cai, como Pedro fica com 

um curtidor. Tanners foram desprezados na sociedade judaica do primeiro século, uma 

vez que eles lidavam com as peles de animais mortos. Tanning foi, assim, considerado 

uma ocupação imundo, e Simon teria sido evitado pela sinagoga local. 

Preconceito é devastador para qualquer ministério. Em demasiadas círculos cristãos, 

aqueles que não se encaixa no molde são rejeitados. Qualquer preconceito é uma chaga 

sobre a causa de Deus, que "não é um para mostrar parcialidade" ( Atos 10:34 ). Não há 

lugar em um ministério pessoal efetivo para o preconceito. O nacionalista judeu zeloso 

Paulo aprendeu essa lição. Para o Corinthians, ele escreveu: 

Por que eu estou livre de todos os homens, eu me fiz escravo de todos, para que eu possa 

ganhar o mais. E para os judeus tornei-me como um judeu, que eu poderia ganhar os 

judeus; para os que estão debaixo da lei, como nos termos da Lei, embora não sendo eu 

mesmo sob a lei, para que eu possa ganhar os que estão debaixo da lei; para aqueles que 

estão sem lei, como sem lei, embora não estando sem lei de Deus, mas debaixo da lei de 

Cristo, para que eu possa ganhar os que estão sem lei. Para os fracos tornei-me fraco, para 

que eu possa ganhar o fraco; Tornei-me tudo para todos os homens, para que eu possa por 

todos os meios chegar a salvar alguns. ( 1 Cor. 9: 19-22 ) 

Pedro sabia os princípios para um ministério pessoal eficaz, e viveu-los para fora. Por 

isso, o Senhor abençoou o seu ministério para os indivíduos, tanto quanto o seu ministério 

antes das multidões. Na verdade, um levou ao outro. E seria através de seu ministério a 

outro indivíduo, Cornelius, que a barreira final seria derrubado e gentios seriam admitidos 

para a igreja. 



 

23. A Salvação alcança os de fora (Atos 10: 

1-48) 

Ora, havia um homem em Cesaréia chamado Cornélio, um 

centurião do que foi chamado a coorte italiano, um homem 

piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e deu muitas 

esmolas ao povo judeu, e orou a Deus continuamente. Sobre a 

hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, 

que tinha acabado de chegar em sua casa, e lhe disse: 

"Cornélio!" E fixando o seu olhar sobre ele e sendo muito 

alarmado, ele disse: "O que é, Senhor?" E ele disse-lhe: "Suas 

orações e esmolas têm subido para memória diante de Deus e 

agora despachar alguns homens a Jope, e enviar para um homem 

chamado Simão, que também é chamado de Pedro;. Ele está 

hospedado com um certo curtidor chamado Simão , cuja casa fica 

à beira-mar ". E quando o anjo que estava falando com ele havia 

partido, chamou dois dos seus criados e um piedoso soldado dos 

que estavam em constante presença em cima dele, e depois que ele 

havia explicado tudo para eles, ele enviou a Jope. E no dia 

seguinte, quando eles estavam em seu caminho, e se aproximando 

da cidade, subiu Pedro ao eirado volta da hora sexta para orar. E 

ele ficou com fome, e estava desejando comer; mas enquanto eles 

estavam fazendo preparativos, ele caiu em transe; e ele, olhando 

para o céu se abriu, e um certo objeto como um grande lençol que 

descia, baixou por quatro cantos para o chão, e havia nela todos 

os tipos de quatro patas animais rastejantes e criaturas da terra e 

aves do céu . E uma voz veio a ele: "Levanta-te, Pedro, mata e 

come!" Mas Pedro disse: "De maneira nenhuma, Senhor, porque 

nunca comi nada de profano e impuro". E mais uma vez a voz veio 

a ele uma segunda vez: "O que Deus purificou não mais 

consideram profano." E isso aconteceu por três vezes; e 

imediatamente o objeto foi levado para o céu.Enquanto Pedro 

estava muito perplexo em mente quanto ao que a visão que tinha 

visto pode ser, eis que os homens que haviam sido enviados por 

Cornélio pediu indicações para a casa de Simon, apareceu no 

portão; e gritando, eles estavam perguntando se Simão, que 

também foi chamado Pedro, estava hospedado lá. E enquanto 

Pedro estava refletindo sobre a visão, o Espírito lhe disse: "Eis 

que três homens estão procurando por você Mas surgem, desça as 

escadas, e acompanhá-los sem receios;. Para que eu os tenha 

enviado mim mesmo".E Pedro, descendo para os homens e disse: 

"Eis que eu sou o que você está procurando,? O que é a razão pela 

qual você veio" E eles disseram: "Cornélio, o centurião, homem 

justo e temente a Deus bom testemunho de toda a nação dos 

judeus, foi divinamente dirigido por um santo anjo para enviar 

para você para vir a sua casa e ouvir uma mensagem de você . " E 

assim ele os convidou a entrar e deu-lhes hospedagem. E no dia 

seguinte, ele se levantou e foi embora com eles, e alguns dos 

irmãos de Jope. E no dia seguinte, ele entrou Caesarea.Agora 



Cornélio estava esperando por eles, tendo já convidado os seus 

parentes e amigos mais íntimos. E quando aconteceu que, 

entrando Pedro, Cornélio ao encontro dele, e caiu a seus pés eo 

adoraram. Mas Pedro o levantou, dizendo: "Levanta-te, que eu 

também sou apenas um homem." E enquanto ele falava com ele, 

ele entrou e encontrou muitas pessoas montadas. E ele disse-lhes: 

"Vós bem sabeis como não é lícito a um homem que é um judeu de 

se associar com um estrangeiro ou para visitá-lo;. Contudo, Deus 

mostrou-me que eu não deveria chamar qualquer homem profano 

ou impuro Isso é porque eu vim, mesmo sem levantar qualquer 

objecção quando fui enviado para. E então eu pergunto por que 

razão você enviou para mim. " E disse Cornélio: "Há quatro dias 

a esta hora, eu estava orando em minha casa durante a hora nona, 

e eis que um homem estava diante de mim, com vestes 

resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e suas 

esmolas ter sido lembrado diante de Deus Envia, pois, a Jope e 

convidar Simon, que também é chamado de Pedro, para chegar 

até você;. ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor junto 

ao mar ". E assim eu mandei-lhe imediatamente, e que tem sido a 

Gentilza de vir. Agora, então, estamos todos aqui presentes diante 

de Deus, para ouvir tudo o que lhe foi ordenado pelo Senhor. " E 

abrindo a boca, Pedro disse:. "Eu certamente entendo agora que 

Deus não é um para mostrar parcialidade, mas em cada nação, o 

homem que teme e faz o que é certo, é bem-vinda a Ele A palavra 

que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus 

Cristo (este é o Senhor de todos) -Você mesmos sabeis a coisa que 

aconteceu por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do 

batismo que João proclamou. Você sabe de Jesus de Nazaré, como 

Deus ungiu Ele com o Espírito Santo e com poder, e como Ele 

andou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo 

diabo;. porque Deus estava com ele e nós somos testemunhas de 

todas as coisas que Ele fez, tanto na terra dos judeus e em 

Jerusalém. E eles também colocá-lo à morte, pendurando-o numa 

cruz. Deus ressuscitou no terceiro dia, e certo que ele deve tornar-

se visível, e não a todo o povo, mas às testemunhas que foram 

escolhidos de antemão por Deus , ou seja, a nós, que comemos e 

bebemos com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E Ele 

nos mandou pregar ao povo, e solenemente para testemunhar que 

este é o único que foi designado por Deus como juiz dos vivos e 

dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que em Seu 

nome todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados. 

"Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, caiu o 

Espírito Santo sobre todos os que ouviam a mensagem. E todos os 

judeus convertidos que tinha vindo com Pedro ficaram admirados 

de que o dom do Espírito Santo foi derramado sobre os gentios 

também. Para os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. 

Então Pedro respondeu: "Certamente ninguém pode recusar a 

água para que estes ?. serem batizados que receberam o Espírito 

Santo, assim como fizemos, ele pode "E ele ordenou que fossem 

batizados em nome de Jesus Cristo, então eles pediram para ele 
ficar por alguns dias (10: 1-48). 



Clássico romance de Marcos Twain As Aventuras de Tom Sawyer registra o 

seguinte diálogo entre Tom e seu amigo Huck Finn. Tom acaba de informar 

Huck que ele não é bem-vindo na quadrilha de Tom.Protestos Huck, "Agora 

Tom, hain't Você sempre foi simpática para mim? Você não me SHET fora, não 

é, Tom?" Tom responde: "Huck, eu não iria querer, e eu não quero, mas o que 

as pessoas dizem? Por que eles diziam: 'mph! Turma da Tom Sawyer! 

Personagens muito baixas nele!' . Eles significa que você, Huck Você não 

gostaria que, e eu não iria "([Chicago: Fountain, 1949], 215). 

As crianças não são os únicos que jogam esses jogos cruéis uns com os 

outros; adultos são bastante propensas a isso também. Somos rápidos para 

excluir do nosso grupo aqueles que consideramos indesejável-aqueles que não 

conseguem nos lisonjeiam, apoiar as nossas opiniões, reforçar os nossos 

preconceitos, impulsionar o nosso orgulho, ou alimentar nossos egos, ou cujo 

estilo de vida é significativamente diferente. O mundo, em geral, expressa a sua 

intolerância e fanatismo em conflitos em todos os níveis, do preconceito 

silencioso para uma guerra total. 

Até mesmo a igreja não está imune a essa tendência. Aqueles de outra cultura, 

a cor da pele, classe social, grupo educacional, ou nível de renda encontram-se 

frequentemente como indesejável na igreja como Huck Finn estava na gangue 

de Tom Sawyer. Tal exclusivismo intolerante entristece o coração do Senhor 

Jesus Cristo, cujo propósito e oração era que os crentes "todos sejam um, como 

tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que 

o mundo creia que tu me enviaste "(Jo 17:21). Na igreja, "não há judeu nem 

grego, não há escravo nem homem livre, não há homem nem mulher, pois todos 

vós sois um em Cristo Jesus" (Gl 3,28).. 

As barreiras culturais não eram menos profunda e rígida no mundo antigo do 

que em nossos dias. Se a igreja não era para permanecer para sempre uma 

pequena seita do judaísmo, essas barreiras teriam de ser atravessada. Já em 

Atos, a barreira que separa os judeus e os samaritanos tinham sido violados, por 

meio do ministério de Filipe, Pedro e João, o que resultou em números de 

Samaritan converte. O atraso na sua receber o Espírito até Pedro e João chegou 

enfatizou a ambos os lados que samaritanos e judeus foram dotados pelo mesmo 

Espírito de Deus e colocados dentro da igreja. 

Mas uma barreira ainda mais formidável apareceu. Desgosto dos judeus para os 

samaritanos pouco em comparação com o seu ódio dos gentios (cf. Jonas 3: 10-

4: 4, que mostra a ira do profeta sobre gentios salvadora de Deus). Antes de o 

evangelho pudesse ser pregado a todas as nações e abraçar todas as nações (Mat. 

28: 19-20), esta última barreira para a unidade teve de ser demolido. Uma 

pequena rachadura na parede já tinha sido feita através da conversão do eunuco 

etíope (8: 26-40). Ele, no entanto, voltou à sua terra distante e não restou a 



comunhão com os crentes judeus. Na providência de Deus, tinha chegado o 

momento de conciliar os judeus e gentios na igreja. 

É justo que Pedro, o líder dos Doze, deve ser a pessoa que abriu a porta para os 

não circuncidados. Foi Pedro que pregou no dia de Pentecostes e para a 

multidão no Pórtico de Salomão. Pedro também era o homem ponto na batalha 

em curso com o Sinédrio. Nem, como já observado, foram os samaritanos 

acrescentados à igreja para além de seu ministério. 

Para Pedro para tomar uma medida tão drástica necessária alguma 

preparação. Já, ele havia se tornado cada vez mais emancipada dos preconceitos 

que ele foi levantada com. Ele aceitou samaritanos como irmãos em Cristo e é 

igual na igreja. Como o capítulo 10 se desenrola, ele está hospedado com um 

curtidor-a comércio desprezado pelos judeus devotos. Mas aceitar gentios como 

iguais perante o Senhor era um assunto completamente diferente. Rigorosa 

judeus não teria nada a ver com os gentios. Eles não seriam convidados em 

casas de gentios (cf. v. 28) ou convidar os gentios para suas casas. Sujeira de 

um país Gentil foi considerado contaminado, e um judeu iria removê-la as 

sandálias antes de entrar em Israel (a partir do qual praticar a expressão "sacudir 

a poeira" [Matt 10:14; Marcos 06:11; Lucas 9:. 5; Atos 13:51] veio). Judeus 

não iria comer comida preparada por mãos dos gentios. Utensílios de cozinha 

comprados de um gentio tinha de ser purificado antes de ser usado. Em suma, 

os gentios eram considerados impuros e sua presença contaminando. 

O fundamento teológico para a unidade de judeus e gentios na igreja já havia 

sido posto. Em Efésios 2: 11-22, Paulo apontou que através de um, a morte 

sacrificial de Cristo abrangente Ele "fez os dois grupos em um só, e quebrou a 

barreira da parede divisória" (Ef 2,14).. Lucas aqui narra a realização histórica 

de que a verdade espiritual. 

Mas este capítulo é mais do que apenas a história da introdução de gentios na 

igreja; é também a conta de salvação de um homem. A seqüência de eventos 

que levam à salvação de Cornélio apresenta um padrão intemporal de como a 

salvação se desenrola. A partir do texto de seis elementos podem ser 

discernidos: preparação soberano, vontade submissa, apresentação salvação, 

poder espiritual, a confissão simbólica e doce comunhão. 

Preparação Sovereign 

Ora, havia um homem em Cesaréia chamado Cornélio, um 

centurião do que foi chamado a coorte italiano, um homem 

piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e deu muitas 

esmolas ao povo judeu, e orou a Deus continuamente. Sobre a 

hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, 

que tinha acabado de chegar em sua casa, e lhe disse: 

"Cornélio!" E fixando o seu olhar sobre ele e sendo muito 



alarmado, ele disse: "O que é, Senhor?" E ele disse-lhe: "Suas 

orações e esmolas têm subido para memória diante de Deus e 

agora despachar alguns homens a Jope, e enviar para um homem 

chamado Simão, que também é chamado de Pedro;. Ele está 

hospedado com um certo curtidor chamado Simão , cuja casa fica 

à beira-mar ". E quando o anjo que estava falando com ele havia 

partido, chamou dois dos seus criados e um piedoso soldado dos 

que estavam em constante presença em cima dele, e depois que ele 

havia explicado tudo para eles, ele enviou a Jope. E no dia 

seguinte, quando eles estavam em seu caminho, e se aproximando 

da cidade, subiu Pedro ao eirado volta da hora sexta para orar. E 

ele ficou com fome, e estava desejando comer; mas enquanto eles 

estavam fazendo preparativos, ele caiu em transe; e ele, olhando 

para o céu se abriu, e um certo objeto como um grande lençol que 

descia, baixou por quatro cantos para o chão, e havia nela todos 

os tipos de quatro patas animais rastejantes e criaturas da terra e 

aves do céu . E uma voz veio a ele: "Levanta-te, Pedro, mata e 

come!" Mas Pedro disse: "De maneira nenhuma, Senhor, porque 

nunca comi nada de profano e impuro". E mais uma vez a voz veio 

a ele uma segunda vez: "O que Deus purificou não mais 

consideram profano." E isso aconteceu por três vezes; e 

imediatamente o objeto foi levado para o céu.Enquanto Pedro 

estava muito perplexo em mente quanto ao que a visão que tinha 

visto pode ser, eis que os homens que haviam sido enviados por 

Cornélio pediu indicações para a casa de Simon, apareceu no 

portão; e gritando, eles estavam perguntando se Simão, que 

também foi chamado Pedro, estava hospedado lá. E enquanto 

Pedro estava refletindo sobre a visão, o Espírito lhe disse: "Eis 

que três homens estão procurando por você Mas surgem, desça as 

escadas, e acompanhá-los sem receios;. Para que eu os tenha 
enviado mim mesmo".(10: 1-20) 

Os acontecimentos importantes de inclusão dos gentios na igreja e salvação de 

Cornélio necessária preparação soberano. Tanto o convertido, Cornelius, eo 

pregador, Pedro, recebeu visões de Deus preparando-os para o que viria a 

seguir. 

A Preparação de Cornelius 

Ora, havia um homem em Cesaréia chamado Cornélio, um 

centurião do que foi chamado a coorte italiano, um homem 

piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e deu muitas 

esmolas ao povo judeu, e orou a Deus continuamente. Sobre a 

hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, 

que tinha acabado de chegar em sua casa, e lhe disse: 

"Cornélio!" E fixando o seu olhar sobre ele e sendo muito 

alarmado, ele disse: "O que é, Senhor?" E ele disse-lhe: "Suas 

orações e esmolas têm subido para memória diante de Deus e 

agora despachar alguns homens a Jope, e enviar para um homem 

chamado Simão, que também é chamado de Pedro;. Ele está 

hospedado com um certo curtidor chamado Simão , cuja casa fica 

à beira-mar ". E quando o anjo que estava falando com ele havia 



partido, chamou dois dos seus criados e um piedoso soldado dos 

que estavam em constante presença em cima dele, e depois que ele 
havia explicado tudo para eles, ele enviou a Jope. (10: 1-8) 

Desde que o homem está morto no pecado (. Ef 2: 1-4), a salvação não pode e 

não começa com ele (cf. Jo 1: Atos 13:48; 4: 12-13;; Ef 6:37. 1). Um tal homem 

morto, Cornelius, que Deus estava prestes a salvar, viveu em Caesarea, uma 

importante cidade localizada na costa cerca de 30 milhas ao norte de Jope. Foi 

a capital da província romana da Judéia, e na residência de seu 

procurador. Naturalmente, uma grande guarnição romana estava estacionado 

lá. Entre eles estava Cornélio, um centurião do que foi chamado a coorte 

italiana. A legião romana com força total consistiu de 6.000 homens, e foi 

dividido em dez coortes de 600 homens cada. Um centurião ordenou 100 desses 

homens e, portanto, cada legião tinha 60 centuriões, que foram considerados a 

espinha dorsal do exército romano. O historiador romano Políbio descrito como 

centuriões "não tanto aventureiros ousados como líderes naturais de um espírito 

firme e tranqüilo, não tanto os homens que irão iniciar ataques e abrir a batalha 

como os homens que mantenham sua terra quando penteada e duramente 

pressionado e estar pronto para morrer em seus postos "( Histórias . vi xix-xlii, 

citado em Naftali Lewis e Meyer Reinhold, eds,. civilização romana: 

Sourcebook 1: A República [New York: Harper & Row, 1966], 435). Como os 

outros centuriões mencionados no Novo Testamento, Cornelius tinha alcançado 

seu posto por revelar-se um responsável, homem forte e confiável. 

Mais do que um bom soldado, no entanto, Cornélio era um homem piedoso e 

temente a Deus com toda a sua casa, e deu muitas esmolas ao povo judeu, 
e orou a Deus para sempre. Sua era um coração buscando; ele viveu até a luz 

que tinha, e Deus estava prestes a dar-lhe mais. Este é o equilíbrio necessário 

para a eleição divina, que Deus responde à busca, coração disposto (cf. Is 55: 

6-7; Jer 29:13; João 7:17..). A eleição divina e da responsabilidade humana são 

tanto o claro ensino da Escritura. A salvação é tanto realizada por Deus e 

ordenado dos pecadores. Embora a nossa compreensão limitada não permite 

harmonizá-las, não há conflito na mente de Deus. 

Cornélio era temente a Deus. O Senhor havia se mudado em sua alma sombria 

para que ele havia abandonado a religião pagã e foi adorar a Jeová Deus. Essa 

devoção manifestou-se em sua doação de muitas esmolas ao povo judeu, e 

pelo fato de que ele orou a Deus continuamente. Ele parou, no entanto, de se 

tornar um prosélito completo ao judaísmo através da circuncisão. 

Por causa de Sua soberana eleição de Cornélio, e em resposta a seu coração 

busca, Deus mudou-se para prepará-lo. Sobre a hora nona (03:12 P . M .) do 

dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que tinha acabado de 

chegar a ele, e disse-lhe: "! Cornelius" A nona hora era o momento mais 



importante da oração no dia judaico (Atos 3: 1). Deus respondeu à sua oração, 

enviando o mensageiro Angelicalal. 

A aparição de anjos nas Escrituras produziu terror e espanto (Jz 6:22; 13:20; 1 

Crônicas 21:16; Dan. 10: 4-9.; Mat. 28: 2-5., Lucas 1: 11-13 , 30; 2: 9-10) -

muito diferente da irreverência casual com que muitos hoje tratar seus supostos 

encontros com eles. Compreensivelmente, o soldado veterano Cornélio estava 

apavorada. fixando o seu olhar sobre o anjo e sendo muito assustado, ele 

disse: "O que é, Senhor?" 

O anjo foi rápido para tranquilizar Cornelius, dizendo-lhe: "Suas orações e 

esmolas têm subido para memória diante de Deus." Deus sabia que o 

coração de Cornelius, que ele era um homem temente a Deus, adorando-O com 

o melhor de seu conhecimento. Apesar da sinceridade de Cornelius, e devoção 

ao Deus verdadeiro, ele não poderia ser salvo sem um entendimento correto do 

evangelho de Jesus Cristo (Atos 4:12). Deus estava organizando para fornecer-

lhe com esse conhecimento. Especificamente, o anjo lhe deu instruções 

para "despachar alguns homens a Jope, e enviar para um homem chamado 

Simão, que também é chamado de Pedro;. ele está hospedado com um certo 

curtidor chamado Simão, cuja casa fica à beira-mar" 

Cornelius respondeu imediatamente. Quando o anjo que estava falando com 

ele havia partido, chamou dois dos seus criados e um piedoso soldado dos 

que estavam em constante presença em cima dele, e depois que ele havia 

explicado tudo para eles, ele enviou a Jope. 

À primeira vista, não parece haver nenhuma razão para este atraso. Certamente 

o anjo era bem capaz de entregar a mensagem do evangelho a Cornélio. Embora 

um anjo vai proclamar o evangelho no futuro (Ap 14: 6), Deus escolheu para 

trabalhar através de instrumentos humanos. Deus também queria que Pedro lá 

para observar em primeira mão, a salvação de Cornélio. Só então ele seria 

totalmente preparado para aceitar gentios na igreja. 

A Preparação de Pedro 

E no dia seguinte, quando eles estavam em seu caminho, e se 

aproximando da cidade, subiu Pedro ao eirado volta da hora sexta 

para orar. E ele ficou com fome, e estava desejando comer; mas 

enquanto eles estavam fazendo preparativos, ele caiu em transe; e 

ele, olhando para o céu se abriu, e um certo objeto como um 

grande lençol que descia, baixou por quatro cantos para o chão, 

e havia nela todos os tipos de quatro patas animais rastejantes e 

criaturas da terra e aves do céu . E uma voz veio a ele: "Levanta-

te, Pedro, mata e come!"Mas Pedro disse: "De maneira nenhuma, 

Senhor, porque nunca comi nada de profano e impuro". E mais 

uma vez a voz veio a ele uma segunda vez: "O que Deus purificou 

não mais consideram profano." E isso aconteceu por três vezes; e 



imediatamente o objeto foi levado para o céu. Enquanto Pedro 

estava muito perplexo em mente quanto ao que a visão que tinha 

visto pode ser, eis que os homens que haviam sido enviados por 

Cornélio pediu indicações para a casa de Simon, apareceu no 

portão; e gritando, eles estavam perguntando se Simão, que 

também foi chamado Pedro, estava hospedado lá. E enquanto 

Pedro estava refletindo sobre a visão, o Espírito lhe disse: "Eis 

que três homens estão procurando por você Mas surgem, desça as 

escadas, e acompanhá-los sem receios;. Para que eu os tenha 
enviado mim mesmo". (10: 9-20) 

Enquanto isso, em Jope, Deus estava preparando o pregador para este encontro 

monumental. No dia seguinte, enquanto os homens enviados por 

Cornélio estavam a caminho, e se aproximando de Jope, Pedro recebeu uma 

visão divina. Ele subiu no telhado sobre o hora sexta (meio-dia) para 

Oração. Era hora das refeições, e ele ficou com fome, e estava desejando 

comer. Não era para ser um atraso inesperado em sua refeição, no 

entanto. Enquanto seus anfitriões estavam fazendo preparativos para a 

refeição, Pedro caiu em transe. Deus não apenas soberanamente chamado 

Cornelius para a salvação, mas também preparado Pedro como o meio, 

humanamente falando, para conseguir isso. Chamada soberana de Deus de 

indivíduos para o serviço especial é bem documentado nas Escrituras (cf. Is 49:. 

1; Jer. 1:. 5; João 15:16; Gálatas 1: 1). 

Em seu transe, Pedro viu o céu se abriu, e um certo objeto como um grande 

lençol que descia, rebaixada em quatro cantos da terra, e havia nela todos 

os tipos de quatro patas animais rastejantes e criaturas da terra e aves do 
ar. ApropriAdãoente, já que ele estava com fome, a visão de Pedro envolvia 

comer. Que a folha continha animais tanto puros e impuros reflete a instrução 

do Antigo Testamento em que Deus estabeleceu certas restrições alimentares 

para Israel (cf. Lev. 11). Levítico 20: 25-26 descreve Sua razão para dar essas 

restrições: 

Está, portanto, fazer uma distinção entre o animal limpo e os imundos, e entre 

o pássaro imundo eo limpo; e você não deve fazer-se detestável por animal ou 

por pássaros ou por qualquer coisa que se arrasta sobre a terra, que eu separei 

para você como impuro. Assim, você deve ser sagrado para mim, porque eu, o 

Senhor, sou santo; e eu os separei dos povos, para ser meu. 

Era imperativo que Israel ser mantidos separados de seus vizinhos idólatras, e tais restrições 

prejudicaria as relações sociais com eles. 

Desde o advento da Nova Aliança e da convocação de um novo povo (a Igreja), 

o dia das restrições acabou, como Pedro logo descobriu. Em sua visão, Deus 

ordenou-lhe que surgem, mata e come. Como todo judeu devoto teria sido, 

Pedro ficou horrorizada. Ele protestou imediatamente, "De modo nenhum, 

Senhor, porque nunca comi nada de profano e impuro." Ele tinha guardado 



zelosamente as leis dietéticas toda a sua vida, acreditando que tal compromisso 

"kosher" foi exigido pelo Senhor. Sua adesão estrita refletia sua devoção a Deus 

agradável. Como ele poderia jogar imediatamente tudo isso de lado, sem 

agredir sua consciência, tão sensível ao dever alimentar? 

Pedro resistiu fortemente a mensagem, assim que a voz veio a ele uma segunda 

vez: "O que Deus purificou não mais consideram profano." tão arraigado 

foram os regulamentos alimentares em sua vida, que ele ainda não conseguia 

compreender o que estava acontecendo. Finalmente, depois de este cenário foi 

repetido três vezes, imediatamente o objecto foi feita para o céu. 

A visão deixou Pedro muito perplexo em mente quanto ao que a visão que 

tinha visto pode significar. Que significado era duplo. Do lado negativo, 

significou a abolição das restrições dietéticas do Antigo Testamento (cf. Marcos 

7: 14-23; Rom. 14: 1-3; Colossenses 2:. 16-17; 1 Timóteo 4: 1-5) . Tais 

características que separam eram agora contraproducente, uma vez que Deus 

estava trazendo judeus e gentios juntos na igreja, não mantê-los separados. Do 

lado positivo, a visão retratada a inclusão de ambos os gentios, simbolizados 

pelos animais impuros, e os judeus, simbolizada pelos limpas, em um só corpo. 

Perplexidade de Pedro foi de curta duração. Naquele exato momento, os 

homens que tinham sido enviados por Cornélio, tendo indicações feitas 

pela casa de Simão, apareceu no portão; e gritando, eles estavam 

perguntando se Simão, que também foi chamado Pedro, estava hospedado 
lá. Eles chegaram , enquanto Pedro estava refletindo sobre a visão, ainda 

tentando descobrir o que o Senhor estava dizendo. Havia chegado a hora para 

o encontro que iria esclarecer a confusão de Pedro, assim que o Espírito lhe 

disse: "Eis que três homens estão procurando por você Mas surgem, desça 

as escadas, e acompanhá-los sem receios;. para que eu os tenha enviado 
Mim mesmo. " Deus não apenas soberanamente preparado Cornelius e Pedro, 

mas também determinada soberanamente e arranjou o momento de trazê-los 

juntos. 

Submisso Will 

E Pedro, descendo para os homens e disse: "Eis que eu sou o que 

você está procurando,? O que é a razão pela qual você veio" E 

eles disseram: "Cornélio, o centurião, homem justo e temente a 

Deus bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi divinamente 

dirigido por um santo anjo para enviar para você para vir a sua 

casa e ouvir uma mensagem de você . " E assim ele os convidou a 

entrar e deu-lhes hospedagem. E no dia seguinte, ele se levantou 

e foi embora com eles, e alguns dos irmãos de Jope. E no dia 

seguinte, ele entrou Caesarea.Agora Cornélio estava esperando 

por eles, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais 

íntimos. E quando aconteceu que, entrando Pedro, Cornélio ao 

encontro dele, e caiu a seus pés eo adoraram. Mas Pedro o 



levantou, dizendo: "Levanta-te, que eu também sou apenas um 

homem." E enquanto ele falava com ele, ele entrou e encontrou 

muitas pessoas montadas. E ele disse-lhes: "Vós bem sabeis como 

não é lícito a um homem que é um judeu de se associar com um 

estrangeiro ou para visitá-lo;. Contudo, Deus mostrou-me que eu 

não deveria chamar qualquer homem profano ou impuro Isso é 

porque eu vim, mesmo sem levantar qualquer objecção quando fui 

enviado para. E então eu pergunto por que razão você enviou para 

mim. " E disse Cornélio: "Há quatro dias a esta hora, eu estava 

orando em minha casa durante a hora nona, e eis que um homem 

estava diante de mim, com vestes resplandecentes, e disse: 

Cornélio, a tua oração foi ouvida e suas esmolas ter sido lembrado 

diante de Deus Envia, pois, a Jope e convidar Simon, que também 

é chamado de Pedro, para chegar até você;. ele está hospedado 

na casa de Simão, o curtidor junto ao mar ". E assim eu mandei-

lhe imediatamente, e que tem sido a Gentilza de vir. Agora, então, 

estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo o 
que lhe foi ordenado pelo Senhor. " (10: 11-33) 

Pedro Cornelius e modelar as demandas, tanto obediência Deus no ponto de 

salvação e toda a vida cristã. A Bíblia ensina repetidamente que a obediência 

acompanha a verdadeira fé (cf. Mt 7: 21-23; 21:. 28-32; Lucas 9:23, 57-62; João 

8: 30-31; 14:15, 21, 23; 15:10, 14; At. 6: 7; Rom 1: 5; 16:26; Tiago 2: 14-26; 1 

João 2: 3-4, 19). (Para uma discussão mais aprofundada sobre este ponto vital, 

ver meus livros O Evangelho Segundo Jesus , rev ed [Grand Rapids: 

Zondervan, 1994].. e obras a fé [Dallas: Palavra, 1993.) 

Como tinha Cornélio, Pedro obedeceu, embora ele provavelmente ainda não 

entender completamente o que estava acontecendo. Ele desceu para os 

homens (o soldado e dois funcionários enviados por Cornélio) e disse: "Eis 

que eu sou o que você está procurando, o que é a razão pela qual você 
veio?" Sua resposta, que deve ter espantado Pedro ainda mais, era 

que "Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus bom testemunho 

de toda a nação dos judeus, foi divinamente dirigido por um santo anjo 

para enviar para você para vir à sua casa e ouvir uma mensagem de você. 

" 

Agora era a vez de Pedro para fazer algo surpreendente como ele convidou os 

homens em e deu-lhes hospedagem. Era tarde demais para que elas voltem a 

Cesaréia naquele dia, então Pedro convidou -os a passar a noite lá. 

Aqui estava uma outra rachadura na barreira que divide judeus e gentios. No 

que se preze judeu teria dado alojamento aos gentios-especialmente para um 

soldado do exército de ocupação romana odiado.Lodging é de xenizō , que 

significa "para entreter como um convidado." Ela é usada em Hebreus 13: 2 

para falar de anjos de entretenimento. Pedro deu a seus convidados inesperados 

o tratamento de tapete vermelho, mostrando a obra de Deus em seu coração 

havia quebrado o preconceito judaico típico. Por causa disso, ele sabia a 



diferença entre a lei do Antigo Testamento, que era vinculativo, e da tradição 

humana, o que não era. Ele teve um tempo difícil deixar a lei dietética go mas 

não tinha animosidade em seu coração em relação aos gentios, para que a 

hospitalidade foi fácil. 

No dia seguinte, Pedro levantou-se e foi embora com eles, e alguns dos 

irmãos de Jope. Em obediência à ordem que ele recebeu em sua visão, Pedro 

voltou com os mensageiros de Cornélio para Cesaréia.Apesar de não ser 

ordenados a fazê-lo, ele levou com ele seis (Atos 11:12) dos irmãos de 

Jope. Esta decisão aparentemente insignificante da parte de Pedro se torna 

importante mais tarde na história. Desde Pedro não tinha instrução divina para 

fazer isso, ele ilustra como Deus leva os crentes através de seus desejos (cf. Sl. 

37: 4). 

Depois de passar a noite a caminho, no dia seguinte eles entraram 

Caesarea. Dois mundos estavam prestes a colidir, como sete devoto, os judeus 

ortodoxos estavam prestes a encontrar uma casa cheia de gentios ansiosos. Um 

marco na história da igreja tinha sido alcançado. 

Enquanto isso Cornélio estava esperando por eles, e que ele não tinha sido 

ocioso. Ansiosamente antecipando o que Pedro tinha de partilhar com ele, 

ele havia reunido seus parentes e amigos próximos.Quando Pedro entrou em 

sua casa, Cornélio ao encontro dele. Oprimido, Cornelius caiu a seus pés eo 

adoraram. imediato a resposta de Pedro, enfático deve dar uma pausa para . 

aqueles que defendem a adoração dos santos Pedro levantou Cornelius -se, 

dizendo: "Levanta-te, que eu também sou apenas um homem." Em Atos 

14: 11-15, Paulo e Barnabé foram igualmente horrorizado quando as multidões 

pagãs de Listra tentou adorá-los . Mesmo anjos repudiar tal adoração 

equivocada (Ap 22: 8-9). 

Quando Pedro entrou, ele encontrou muitas pessoas se reuniram. Deus não 

havia ordenado Cornelius para montar essas pessoas, a sua presença foi um 

acordo crucial da providência divina usando a vontade de Cornelius. Se apenas 

Cornelius foram salvos, a igreja de Jerusalém podem tê-lo considerado uma 

aberração. Se um grupo de gentios foram salvos, no entanto, eles teriam que 

aceitar que Deus estava incluindo gentios na igreja. 

Dirigindo-se a este grupo de não-judeus, Pedro disse-lhes: "Vós bem sabeis 

que não é lícito a um homem que é um judeu de se associar com um 

estrangeiro ou para visitá-lo, e ainda assim, Deus me mostrou que eu não 

deveria chamar qualquer homem profano ou impuro. É por isso que eu 

vim, mesmo sem levantar qualquer objecção quando fui enviado para. E 
então eu pergunto por que razão você enviou para mim. " Pedro começa 

por dizer-lhes que ele não deveria estar lá, uma vez que é ilegal para um 

homem que é um judeu de se associar com um estrangeiro ou para visitá-



lo (cf. Jo 4: 9; 18:28; Atos 11: 2-3; 22: 21-22; Gl 2:12.). Por esse critério Pedro 

tinha vivido sua vida. Deus, no entanto, havia lhe ensinado, e ele tinha aceitado 

que ele não era mais a considerar gentios impuros. É por isso que ele veio, 

mesmo sem levantar qualquer objecção quando foi enviado para. Ele ainda 

não tinha certeza por que ele estava presente nesta casa, no entanto, para que 

ele perguntou por que razão eles tinha enviado para ele. 

Cornelius respondeu, relacionando as especificidades de sua visão: "Há quatro 

dias a esta hora, eu estava orando em minha casa durante a hora nona, e 

eis que um homem estava diante de mim, com vestes resplandecentes, e 

disse: Cornélio, a tua oração foi ouvido e as tuas esmolas estão em memória 

diante de Deus Envia, pois, a Jope e convidar Simon, que também é 

chamado de Pedro, para chegar até você;.. ele está hospedado na casa de 

Simão, o curtidor junto ao mar " E assim eu mandei-lhe imediatamente, e 

que tem sido a Gentilza de vir. Agora, então, estamos todos aqui presentes 
diante de Deus, para ouvir tudo o que lhe foi ordenado pelo Senhor. " O 

soldado usa um termo militar, prostassō ( ordenado ), referindo-se a uma 

ordem militar. Ele entendeu que quando o Senhor falou que era uma ordem 

exigindo obediência. Ele estava pronto para receber as ordens do Senhor. 

Então Pedro e Cornélio ambos tinham sido soberanamente preparado por Deus 

e tinha respondido obediente aos Seus sentidos. Tudo estava pronto para a 

apresentação do evangelho de Pedro, o que resultaria na salvação de Cornélio e 

os outros. 

Salvação Apresentação 

E abrindo a boca, Pedro disse:. "Eu certamente entendo agora 

que Deus não é um para mostrar parcialidade, mas em cada 

nação, o homem que teme e faz o que é certo, é bem-vinda a Ele A 

palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por 

Jesus Cristo (este é o Senhor de todos) -Você mesmos sabeis a 

coisa que aconteceu por toda a Judéia, começando pela Galiléia, 

depois do batismo que João proclamou. Você sabe de Jesus de 

Nazaré, como Deus ungiu Ele com o Espírito Santo e com poder, 

e como Ele andou fazendo o bem e curando todos os que eram 

oprimidos pelo diabo;. porque Deus estava com ele e nós somos 

testemunhas de todas as coisas que Ele fez, tanto na terra dos 

judeus e em Jerusalém. E eles também colocá-lo à morte, 

pendurando-o numa cruz. Deus ressuscitou no terceiro dia, e certo 

que ele deve tornar-se visível, e não a todo o povo, mas às 

testemunhas que foram escolhidos de antemão por Deus , ou seja, 

a nós, que comemos e bebemos com Ele, depois que ressuscitou 

dentre os mortos. E Ele nos mandou pregar ao povo, e 

solenemente para testemunhar que este é o único que foi 

designado por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos 

os profetas dão testemunho de que em Seu nome todo aquele que 

nele crê recebe o perdão dos pecados "(10: 34-43). 



Em contraste com os seus sermões acusando, no Dia de Pentecostes e no pórtico 

de Salomão, e suas defesas arrojadas perante o Sinédrio, Pedro aqui é conduzido 

pelo Espírito para fazer uma apresentação simples evangelho. Algumas 

situações exigem uma apresentação detalhada apologético e histórico antes de 

os ouvintes possam compreender a mensagem do evangelho. Outros, com 

corações divinamente arados, exigem apenas as simples verdades do 

evangelho. Cornelius e os demais gentios reuniram com ele eram tais 

indivíduos divinamente preparadas. 

A frase de abrir a boca é uma marca do discurso que se segue como importante 

expressão grega coloquial. Olhando em volta para a platéia improvável, Pedro 

começou quebrando o que restou da barreira que separa os dois grupos com o 

seu novo insight: "Eu certamente entendo agora que Deus não é um para 

mostrar parcialidade, mas em cada nação, o homem que teme e faz o que 

é certo, é bem-vinda a Ele. " Com um só golpe, Pedro corta o coração do 

problema e rebites a atenção nele. 

Dizendo que eu ... entendo é uma admissão de que este é realmente novo para 

ele, e que só agora, finalmente, ele estava começando a entender que a igreja 

foi a de incluir os homens de todas as nações. A verdade das palavras de Jesus: 

"Eu ainda outras ovelhas que não são deste aprisco "(João 10:16) estava 

amanhecendo. O significado da visão foi clara. Na verdade, porque isso não era 

verdade nova, Pedro e seus companheiros judeus já deveria ter sabido que Deus 

não é um para mostrar parcialidade. Isso é claramente ensinado no Antigo 

Testamento (Deuteronômio 10:17; 2 Crônicas 19:.. 7; Job 34:19). 

Paulo elaborou sobre essa verdade. Para os romanos, ele escreveu, "o Deus de 

apenas judeus é Deus? Não é Ele o Deus dos gentios também? Sim, também 

dos gentios, já que de fato Deus, que vai justificar a circuncisão pela fé e pela 

incircuncisão por meio da fé é um" (Rom . 3: 29-30; cf. 2:11; Ef. 6: 9). 

Pedro, então, expandiu esse pensamento, explicando que em cada nação, o 

homem que teme e faz o que é certo é bem-vinda a Ele. Alguns não 

compreendem este versículo para estar ensinando o universalismo, que Deus 

aceita todos os que são sinceros com base em suas obras. Esse ponto de vista é 

obviamente incompatível com o ensino bíblico e absurdo. Se Cornelius e os 

outros já foram salvos, o que era Pedro fazendo lá pregando que somente 

através do nome de Jesus pode ser salva almas (v. 43)? Além disso, que ainda 

não foram salvas se claramente em Atos 11:14. Há alguns que negam que haja 

qualquer trabalho de pré-salvação por parte do pecador, levando a 

salvação. Isto, também, é um absurdo, uma vez que o texto diz claramente que 

a salvação vem para aqueles que temem a Deus e fazer o que é certo. É este 

salvação pelas obras? Claro que não. Pedro é simplesmente expressar a 

realidade de que não é um trabalho Espírito no coração do pecador (cf. João 16: 

8-11; Atos 11:18; 2 Tm 2:25.). Esse trabalho produz uma pessoa que teme ou 



reverencia a Deus e faz o que é certo, e que é bem-vinda ou aceitáveis 

( dektos ) a Deus. Essa palavra significa "marcado por uma manifestação 

favorável do prazer divino", como usado em 2 Coríntios 6: 2 "," No tempo 

aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri '; eis, agora, "o tempo 

aceitável", eis que agora é "o dia da salvação." Este texto mostra que as boas-

vindas ou de tempo aceitável é o tempo da salvação. Não importa o que a idade, 

raça, sexo, ou estratos sociais, quando o coração tem fome de Deus e para a 

justiça (Mateus 5: 6.), É o momento de boas-vindas para a 

salvação. Comentando este versículo, observações Everett Harrison, "O 

significado não é que essas pessoas são assim salvos (cf. Atos 11:14), mas sim 

que eles são candidatos adequados para a salvação. Essa preparação prenuncia 

um fervor espiritual que resultará em fé como o evangelho é ouvida e recebida 

( Atos Interpretação: A Expansão da Igreja [Grand Rapids: Zondervan, 1986], 

182). 

Cornelius respondeu a obra de Deus em sua alma, no entanto, não se deve 

pensar que ele fez isso por conta própria, sem a graça de Deus. A verdade é que 

ninguém, se Gentil (cf. Rm 1,.. 18ss) ou judeus (cf. Rom. 2: 1 e segs.) Faz isso 

(Rom. 3: 10-18). Deus tinha trabalhado no coração de Cornelius para que ele 

procurou conhecer e obedecer a Deus, e quando ouviu a verdade salvadora do 

evangelho, ele ansiosamente respondeu. 

Pedro apresenta o seu mensagem, assegurando-lhes que a salvação estava 

disponível para o coração preparado. No entanto, não foi suficiente para eles 

apenas para saber da sua disponibilidade; eles precisavam saber como se 

apropriar do perdão dos pecados ea libertação de julgamento. Pedro se torna, 

então, para o tema principal do evangelho, ou seja, que a salvação vem por meio 

de Jesus Cristo, para qualquer pessoa de qualquer nação. Nas palavras do hino 

"One Foundation da Igreja," a igreja é 

Eleito de nação ev'ry, 

No entanto, um o'er toda a terra. 

A palavra de Deus que contém a mensagem da salvação veio pela primeira 

vez para os filhos de Israel (cf. Rom. 1:16). Foi a gloriosa mensagem de paz 

através de Jesus Cristo. Todas as pessoas são caído e são inimigos que estão 

em guerra com Deus (cf. Rom. 5:10). A morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo 

que terminou hostilidade e trouxe a paz entre o homem e Deus, pagando o preço 

pelo pecado.Nas palavras do apóstolo Paulo: "Deus estava em Cristo 

reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando os seus pecados deles" 

(2 Cor. 5:19), e tem "feito a paz pelo sangue da sua cruz" (Col. 1:20).A salvação 

é oferecida a todos, porque Jesus é o Senhor de todos. 



Como já observado, Cesaréia foi a sede do governo romano na Judéia. Por 

conseguinte, pode-se afirmar que Pedro Cornelius e os outros que vós mesmos 

sabeis a coisa que aconteceu por toda a Judéia, começando pela Galiléia, 

depois do batismo que João proclamou. Eles estavam cientes de Jesus de 

Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com o poder, e como 

Ele andou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo 

diabo; porque Deus estava com Ele. 

O batismo que João proclamou era um batismo significando uma atitude de 

arrependimento e desejo para o reino de justiça. Ele preparou a nação para o 

Messias, que era . Jesus de Nazaré , quando ele começou seu ministério, Deus 

ungiu com o Espírito Santo e com poder (cf. Mt 3:. 13-17; Lucas 3: 21-

22). Pedro descreve que o ministério como ir sobre fazer o bem, em seguida, 

lista como exemplo Suacura de todos os que eram oprimidos pelo 

diabo. Essa frase engloba toda a gama de doenças humanas, da opressão 

demoníaca direta a doença a escuridão espiritual. "O Filho de Deus", escreveu 

o apóstolo João, "apareceu para este fim, para que pudesse destruir as obras do 

diabo" (1 João 3: 8). Subjugação completa de Satanás e seus demônios de Jesus 

Cristo deixou nenhuma dúvida de que Deus estava com Ele. 

Tudo o que tinha ouvido falar sobre o ministério de Jesus era verdade, Pedro 

afirma. Ele acrescenta a comprovação apostólica que nós somos testemunhas 

de todas as coisas que Ele fez, tanto na terra dos judeus e em Jerusalém, e 

em seguida, vem rapidamente para o evento significativo dizendo: E eles 

também colocá-lo à morte, pendurando-o numa cruz. Deus ressuscitou no 

terceiro dia, e certo que ele deve tornar-se visível, e não a todo o povo, mas 

às testemunhas que foram escolhidos de antemão por Deus, ou seja, a nós, 

que comemos e bebemos com ele, depois que surgiu a partir da mortos. Que 

os homens religiosos levaria o esforço para colocar à morte Aquele que passou 

fazendo o bem e anulando a obra de Satanás ilustra as profundezas da 

depravação humana, mesmo quando ele é mascarado com a 

religião. Deus, porém, anulou o mundo eo inferno , justificando Jesus, 

levantando -O ao terceiro dia. 

O significado da declaração de Pedro de que Jesus tornou-se visível não deve 

ser menosprezada. Hereges inúmeras, desde os tempos apostólicos até o 

presente, negaram a verdade da ressurreição física de Cristo. Esse fato é central 

para o cristianismo, no entanto. Paulo aponta em 1 Coríntios 15: 12-19 as graves 

consequências de negar a ressurreição. Se "Cristo não foi ressuscitado, [nossa] 

fé é inútil; [nós] ainda estão em [nossos] pecados" (1 Cor 15:17.). Aqueles que 

negam a ressurreição literal de Cristo destruir a única ponte sobre o abismo que 

os separa de Deus. Para o registro, Paulo deixou-nos o fato de que o inspirado 

Jesus ressuscitado apareceu a Pedro e depois aos Doze, mais de 500 crentes de 

uma só vez, em seguida, para Tiago, todos os apóstolos, e, finalmente, a si 

mesmo (1 Cor. 15: 5 -8). 



Nem todos tiveram o privilégio de testemunhar Cristo ressuscitado, no 

entanto. Ele apareceu, Pedro declara, não a todo o povo, mas às testemunhas 

que foram escolhidos previamente por Deus, isto é, para nós, que comemos 

e bebemos com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Deus escolheu 

apenas alguns a dar testemunho o mundo que Jesus Cristo havia ressuscitado 

dentre os mortos, e todos eles eram crentes. A referência de Pedro para 

aqueles que comemos e bebemos com Ele, depois que ressuscitou dentre os 

mortos oferece mais uma prova da sua ressurreição corporal, uma vez que em 

seres espirituais pensamento judaico eram incapazes de tais ações. 

O versículo 42 diz respeito a advertência de que era essencial para o testemunho 

apostólico. Eles foram ordenados (comandada) para pregar ao povo, e 

solenemente para testemunhar que este é o único que foi designado por 
Deus como Juiz dos vivos e dos mortos (cf. João 5: 21-29; Atos 17: 30- 31; 2 

Tessalonicenses 1: 7-10; 2 Tim. 4: 8; Ap 19:. 11ss).. Jesus Cristo será para cada 

pessoa ou libertador ou juiz. 

Os apóstolos não eram as únicas testemunhas de Jesus Cristo; assim também 

foram os profetas. Eles suportaram testemunho de que em Seu nome (por 

Seu poder e autoridade) todos os que nele crê recebe o perdão dos 

pecados. Isaías (Is. 53:11), Jeremias (Jer. 31:34), e Zacarias (Zacarias 13: 1.) 

estavam entre aqueles que falou do perdão Messias traria. Tudo o que Jesus é e 

fez é o culminar de promessas divinas feitas séculos antes. A última linha 

gravada da mensagem de Pedro, todos os que nele crê recebe o perdão dos 

pecados, é essencial. Cada componente é fundamental para o evangelho.Toda 

a gente indica a oferta universal da graça salvadora (cf. Atos 02:39; 13:39; Rom 

9:33; 10:11; 1 Tm. 2: 4; 2 Pedro 3: 9. .; Rev. 22:17) Quem crê nele indica os 

meios de receber a graça salvadora-pela fé em Cristo (Atos 09:42; 11:17; 13:39; 

14:23; 15: 9; 16:31 ; 19: 4; cf. João 3: 14-17; 6:69; Rm 10:11, Gal 3:22; Efésios 

2:.... 8-9) recebe o perdão dos pecados indica o maravilhoso privilégio 

indescritível conferida pela graça salvadora (Atos 2:38; 13: 38-39; cf. Mt 26:28; 

Ef. 1:. 7; Col. 1:14). 

Poder Espiritual 

Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, caiu o 

Espírito Santo sobre todos os que ouviam a mensagem. E todos os 

judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de 

que o dom do Espírito Santo foi derramado sobre os gentios 

também. Para os ouviam falando em línguas e exaltando a 
Deus. (10: 44-46a) 

Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras seu sermão foi 

repentina e dramaticamente interrompido. Sem o texto dizendo isso, é evidente 

que, quando Cornelius e os outros gentios, ouvindo que o perdão estava 

disponível por meio de Jesus Cristo (v. 43), eles acreditavam. Em resposta 



imediata a sua fé, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a 

mensagem. Salvando fé resulta na habitação do Espírito Santo (cf. Rom. 8: 9.; 

1 Cor 12:13), e ser "destituída do Espírito" caracteriza incrédulos (Judas 19). É 

verdade que a vinda do Espírito foi adiada para os samaritanos. Apesar de terem 

sido salvos, mediante a pregação de Filipe, eles tiveram que esperar até a 

chegada de Pedro e João. Como observado na discussão de Atos 8: 14-19, no 

capítulo 19, no entanto, que foi para enfatizar a unidade de samaritanos e judeus 

na igreja. Sem esse atraso foi necessário aqui, uma vez que o apóstolo Pedro já 

estava presente. 

Atos 8 não estabelece a norma para receber o Espírito. Se os crentes eram 

sempre para ser salvo e depois de receber o Espírito, por que Cornélio e os 

outros recebem o Espírito do momento em que eles foram salvos? A visão de 

alguns que já foram salvos e apenas receberam o Espírito aqui colide contra 

11:14. Além disso, se eles já foram salvos e isso fosse simplesmente aquando 

da sua receber o Espírito, por que Pedro pregar o evangelho? Por que não, em 

vez dar-lhes ensinar sobre como receber o Espírito? O Espírito está vindo 

necessária nenhuma Pedido, nenhuma confissão, não o batismo nas águas, e 

não há imposição de mãos. Ele veio como eles ouviram e acreditaram. É o que 

resulta do depoimento inspirada de Pedro em Atos 11:17 que Deus lhes tinha 

dado o Espírito Santo, "depois de crer no Senhor Jesus Cristo." 

Não pode haver tal coisa como um cristão sem o Espírito Santo, pois Ele é 

essencial para a vida cristã. O Espírito Santo concede poder para testemunhar 

(Atos 1: 8) (Rom. 8:26) e Oração. Através do seu ministério vem a certeza da 

salvação (Rm 8:16.), Uma vez por ele crentes são "selados para o dia da 

redenção" (Ef 4:30;. Cf. Ef 1:13.). Ele é o "penhor da nossa herança" (Ef. 1:14) 

e também o nosso professor (1 João 2:27). 

Pedro foi, sem dúvida, assustado com o que aconteceu, mas ele já tinha visto a 

mesma realidade com os samaritanos. Mas todos os judeus convertidos que 

vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo foi 

derramado sobre os gentios também. Para os ouviam falando em línguas e 
exaltando a Deus. Estes seis irmãos Pedro trouxe com ele a partir de Jope 

ficaram surpresos que os gentios foram salvos e recebido o Espírito. Não que a 

igreja era para ser exclusivamente judaica deve ter sido um choque para 

eles. No entanto, eles dificilmente poderia negar o que estava acontecendo, uma 

vez que foram ouvir os gentios falando em línguas e exaltando a Deus. 

Esta passagem não ensina que falar em línguas é normalmente se espera com a 

vinda do Espírito. O Espírito concedeu-lhe nesta ocasião como prova visível de 

que Ele habita esses gentios. Ele sabia que os irmãos judeus com Pedro seria 

difícil de convencer, de modo Ele concedeu a mesma manifestação vivida por 

cristãos judeus no Pentecostes. Note-se que aqui, como em toda a Atos, falar 

em línguas é um grupo, não um indivíduo, fenômeno. (Para uma discussão 



sobre o falar em línguas, veja o capítulo 3 deste comentário, o meu 

livro Charismatic Chaos [Grand Rapids: Zondervan, 1992], e 1 

Coríntios,MacArthur New Testament Commentary. [Chicago: Moody, 1984]) 

Confissão Simbolica 

Em seguida, Pedro respondeu: "Certamente ninguém pode 

recusar a água para que estes sejam batizados que receberam o 

Espírito Santo, assim como fizemos, pode?" E ele ordenou que 
fossem batizados em nome de Jesus Cristo. (10: 46b-48a) 

Aqui, como sempre, no Novo Testamento, o batismo segue salvação. De fato, 

todo o argumento de Pedro para batizar Cornelius e os outros se baseia no fato 

de que eles haviam recebido o Espírito Santo, e, portanto, foram 

salvos. Batismo, portanto, desempenha nenhum papel na salvação. Através 

dela, os crentes confessar publicamente de maneira simbólica a transformação 

interior da salvação. Ao invés de fazê-lo sozinho, Pedro sabiamente ordenou 

que fossem batizados em nome de Jesus Cristo pelos cristãos judeus que o 

acompanhavam. Assim, ele envolveu os judeus nesta realidade momentânea, 

sabendo que seria, então, ainda mais disposto a apoiá-lo. Pedro poderia 

antecipar a reação quando ele relatou de volta a Jerusalém, e queria que todo o 

apoio que conseguiu reunir. 

Doce Comunhão 

Então eles lhe pediram para ficar por alguns dias. (10: 48b) 

Desde a alegria da comunhão com os da mesma fé preciosa, bem como a 

oportunidade de aprender com o nobre apóstolo tudo o que podiam sobre seu 

Senhor e salvação era tão preciosa, Cornélio e seus companheiros 

convertidos perguntou Pedro a permanecer por alguns dias. O desejo para a 

comunhão e aprendizagem expressaram Cristão é uma marca da verdadeira fé 

salvadora. Lydia (Atos 16:15) expressa um desejo semelhante depois de sua 

conversão. 

Este capítulo memorável testemunhou a inclusão dos gentios como iguais na 

igreja. A última barreira caiu. Pedro descreveu mais tarde este grande 

experiência em Atos 15: 7-8: ". Irmãos, vós sabeis que, nos primeiros dias, Deus 

me elegeu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do 

evangelho e cressem E Deus, que conhece os corações, testemunhou a eles, 

dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele também fez a nós. " O caminho foi 

assim aberto para a difusão do cristianismo em todo o mundo romano através 

dos esforços incansáveis de missionários da igreja primitiva. 



 

24. A Igreja Gentil ( Atos 11: 1-30 ) 

Agora, os apóstolos e os irmãos que estavam por toda a Judéia 

ouviram que também os gentios tinham recebido a palavra de 

Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, aqueles que foram 

circuncidados teve problema com ele, dizendo: "Você foi para 

homens não circuncidados e comeu com eles." Mas Pedro 

começou a falar e começou a explicar-lhes em seqüência 

ordenada, dizendo: "Eu estava na cidade de Jope orando, e em 

êxtase tive uma visão, um determinado objeto caindo como um 

grande lençol rebaixado em quatro cantos do céu, e ele veio direto 

para mim, e quando eu tinha fixado o meu olhar sobre ele e foi 

observá-lo vi os animais de quatro patas da terra e os animais 

selvagens e as criaturas que rastejam e as aves do céu e eu. 

Também ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro,. matar e 

comer ' Mas eu disse: "De maneira nenhuma, Senhor, pois nada 

profano ou impuro jamais entrou na minha boca." Mas uma voz 

do céu respondeu uma segunda vez: "O que Deus purificou não 

mais consideram profana. ' E isso aconteceu três vezes, e tudo foi 

atraído de volta para o céu. E eis que, naquele momento, três 

homens apareceram diante da casa em que estávamos, tendo sido 

enviado para mim de Cesaréia. E o Espírito disse-me para ir com 

-los sem receios. E também estes seis irmãos foram comigo, e 

entramos na casa do homem. E ele informou-nos como vira em pé 

um anjo em sua casa, e dizendo: 'Enviar a Jope, e têm Simon, que 

é também chamado Pedro, trouxe aqui, e ele deve falar palavras 

a você por que você será salvo, tu e toda a tua casa ". E, quando 

comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, assim como 

fez em cima de nós no início. E me lembrei da palavra do Senhor, 

como Ele costumava dizer: 'João batizou com água, mas vós sereis 

batizados com o Espírito Santo. " Se, pois, Deus lhes deu o mesmo 

dom que Ele nos deu também depois de crer no Senhor Jesus 

Cristo, que era eu que eu poderia estar no caminho de Deus? " E, 

ouvindo eles isto, eles se acalmou, e glorificavam a Deus, dizendo: 

"Bem, então, Deus concedeu também aos gentios o 

arrependimento para a vida." Assim, pois, os que foram dispersos 

por causa da perseguição que surgiu em conexão com Estevão 

fizeram o seu caminho para a Fenícia, Chipre e Antioquia, falando 

a palavra a ninguém, exceto somente aos judeus.Mas havia alguns 

deles, homens de Chipre e de Cirene, que veio a Antioquia e 

começou a falar com os gregos também, anunciando o Senhor 

Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e um grande número 

de pessoas que acreditavam se converteram ao Senhor. E a notícia 

a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles 

enviaram Barnabé off para Antioquia. Então, quando ele tinha 

vindo e testemunhou a graça de Deus, alegrou-se e começou a 

incentivá-los todos com o coração decidido a permanecer fiéis ao 

Senhor; pois ele era um homem de bem e cheio do Espírito Santo 

e de fé. E os números consideráveis foram trazidos para o 



Senhor. E ele partiu para Tarso a procurar Saul; e quando ele o 

encontrou, levou-o para Antioquia. E sucedeu que, durante um 

ano inteiro reuniram-se com a igreja, e ensinaram números 

consideráveis; e os discípulos foram chamados cristãos pela 

primeira vez em Antioquia. Agora, neste momento alguns 

desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E um deles, 

chamado Ágabo levantou-se e começou a indicar pelo Espírito, 

que certamente haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso 

aconteceu no reinado de Claudius. E na proporção em que 

qualquer um dos discípulos tinham meios, cada um deles 

determinado a enviar uma contribuição para o alívio aos irmãos 

que habitavam na Judéia. E isso que eles fizeram, enviando-o a 
cargo de Barnabé e Saulo para os anciãos. ( 11: 1-30) 

A notícia de que os gentios odiados foram incluídos na igreja chegou a Jerusalém antes 

de Pedro fez, já que ele permaneceu em Caesarea por alguns dias ( Atos 10:48 ). Essa 

notícia enviou ondas de choque através da comunidade hebraica Cristão. Tão importante 

foi isso que Lucas, movido pelo Espírito Santo inspirador, repete o relato de sua 

conversão neste capítulo também. 

Que a repetição invulgar marca o evento como um dos significado único. O cristianismo 

não era para se tornar apenas mais uma seita do judaísmo. Tinha que aconteceu, grande 

comissão do Senhor Jesus Cristo ( Mat. 28: 19-20 ) nunca teria sido realizado. Ao 

contrário de Israel à sua frente, a igreja não iria deixar de canalizar as bênçãos da graça e 

do perdão de Deus para o mundo. 

O esforço da Igreja para os gentios era, portanto, um passo crucial na realização do plano 

redentor de Deus. Essa divulgação, que começou com o ministério de Pedro a Cornélio e 

sua família, agora continua com a fundação da primeira igreja Gentil. Tendo se mudado 

de Jerusalém para a Judéia Samaria, o evangelho estava prestes a tomar o seu final, mas 

ainda em curso, passo para a "parte mais remota da terra" ( Atos 1: 8 ). 

A fundação desta primeira congregação Gentil se desdobra em quatro etapas: 

Fundamentação, a gênese, o crescimento, e da generosidade. 

Fundamentação 

Agora, os apóstolos e os irmãos que estavam por toda a Judéia 

ouviram que também os gentios tinham recebido a palavra de 

Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, aqueles que foram 

circuncidados teve problema com ele, dizendo: "Você foi para 

homens não circuncidados e comeu com eles." Mas Pedro 

começou a falar e começou a explicar-lhes em seqüência 

ordenada, dizendo: "Eu estava na cidade de Jope orando, e em 

êxtase tive uma visão, um determinado objeto caindo como um 

grande lençol rebaixado em quatro cantos do céu, e ele veio direto 

para mim, e quando eu tinha fixado o meu olhar sobre ele e foi 

observá-lo vi os animais de quatro patas da terra e os animais 

selvagens e as criaturas que rastejam e as aves do céu e eu. 

Também ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro,. matar e 

comer ' Mas eu disse: "De maneira nenhuma, Senhor, pois nada 

profano ou impuro jamais entrou na minha boca." Mas uma voz 

do céu respondeu uma segunda vez: "O que Deus purificou não 



mais consideram profana. ' E isso aconteceu três vezes, e tudo foi 

atraído de volta para o céu. E eis que, naquele momento, três 

homens apareceram diante da casa em que estávamos, tendo sido 

enviado para mim de Cesaréia. E o Espírito disse-me para ir com 

-los sem receios. E também estes seis irmãos foram comigo, e 

entramos na casa do homem. E ele informou-nos como vira em pé 

um anjo em sua casa, e dizendo: 'Enviar a Jope, e têm Simon, que 

é também chamado Pedro, trouxe aqui, e ele deve falar palavras 

a você por que você será salvo, tu e toda a tua casa ". E, quando 

comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, assim como 

fez em cima de nós no início. E me lembrei da palavra do Senhor, 

como Ele costumava dizer: 'João batizou com água, mas vós sereis 

batizados com o Espírito Santo. " Se, pois, Deus lhes deu o mesmo 

dom que Ele nos deu também depois de crer no Senhor Jesus 

Cristo, que era eu que eu poderia estar no caminho de Deus? " E, 

ouvindo eles isto, eles se acalmou, e glorificavam a Deus, dizendo: 

"Bem, então, Deus concedeu também aos gentios o 
arrependimento para a vida." ( 11: 1-18 ) 

Enquanto Pedro ainda estava ministrando em Caesarea, palavra dos acontecimentos 

marcantes que tiveram lugar alcançado na comunhão Jerusalém. Lucas nos informa que 

o resto dos apóstolos e os irmãos que estavam por toda a Judéia ouviram que também 

os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Por isso , quando Pedro subiu a 

Jerusalém, aqueles que foram circuncidados teve problema com ele, dizendo: "Você 

foi para homens não circuncidados e comeu com eles. " A frase aqueles que foram 

circuncidados parece descrever os judeus crentes que compunham a comunhão 

Jerusalém (cf. Atos 10:45 ). Assustado com as implicações sociais óbvias, muitos sem 

dúvida declarou que, se os gentios foram realmente viver como cristãos, eles primeiro 

têm que se tornar prosélitos judeus (cf. Atos 15: 5 ). Muitos ainda eram zelosos da lei e 

costumes judaicos. O templo era o seu principal local de encontro. Não 

surpreendentemente, eles teve problema com Pedro, dizendo indignada, "Você foi 

para homens não circuncidados e comeu com eles." Mesmo que eles eram crentes em 

Jesus Cristo, uma violação tão óbvia de costume judaico indignados eles. Reconhecendo 

que Jesus era o Messias e Senhor era uma coisa, aceitar que Ele era igualmente o Senhor 

dos gentios mais. 

Em vez de entrar em uma repreensão aquecida do seu prejuízo, Pedro simplesmente 

narrou os acontecimentos notáveis que levam à conversão do gentio ( Atos 10: 1-

48 ). Ele começou a falar e começou a explicar-lhes em seqüência ordenada, dizendo: 

"Eu estava na cidade de Jope orando, e em êxtase tive uma visão, um determinado 

objeto caindo como um grande lençol rebaixado em quatro cantos do céu ; e ele veio 

à direita para baixo para mim, e quando eu tinha fixado o meu olhar sobre ele e 

estava observando-o, vi os animais de quatro patas da terra e os animais selvagens 

e as criaturas que rastejam e as aves do céu E eu também. ouvi uma voz que me 

dizia: 'Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: "De maneira nenhuma, 

Senhor, pois nada profano ou impuro jamais entrou na minha boca." Mas uma voz 

do céu respondeu uma segunda vez: "O que Deus purificou não mais consideram 

profana. ' E isso aconteceu três vezes, e tudo foi atraído de volta para o céu. E eis 

que, naquele momento, três homens apareceram diante da casa em que estávamos, 

tendo sido enviado para mim de Cesaréia. E o Espírito disse-me para ir com -los sem 

receios. E também estes seis irmãos foram comigo, e entramos na casa do homem. E 

ele informou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e dizendo: 'Enviar a Jope, 



e têm Simon, que é também chamado Pedro, trouxe aqui, e ele deve falar palavras a 

você por que você será salvo, tu e toda a tua casa ". E, quando comecei a falar, o 

Espírito Santo desceu sobre eles, assim como fez em cima de nós no início. E me 

lembrei da palavra do Senhor, como Ele costumava dizer: 'João batizou com água, 

mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. " 

Ele, então, embrulhado sua reiteração e resumo ( v. 17 ), com a observação aguçado 

que "se, portanto, Deus lhes deu o mesmo dom que Ele nos deu também depois de 

crer no Senhor Jesus Cristo, que era eu que eu poderia ficar na O caminho de Deus? 

" Quem quer discutir com o que o Senhor tem feito? Foi Deus unarguably salvar os 

gentios, como evidenciado pela vinda do Espírito Santo, com os mesmos fenômenos 

concomitantes como no dia de Pentecostes. Em seu relato dos acontecimentos, eles 

deveriam ter notado mais dois pontos-chave. Primeiro, ele não agiu sozinho, mas levou 

consigo seis irmãos da igreja Jope. Seu testemunho, acrescentou ao seu, fez o caso ainda 

mais convincente. Em segundo lugar, o que aconteceu na casa de Cornélio quadrado com 

as Escrituras. Pedro lembrou seus acusadores a palavra do Senhor, como Ele 

costumava dizer: "João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito 

Santo." A Escritura estava sendo cumprida, assim como o maior profeta de todos tinha 

dito ( cf. Atos 1: 5 ). Fenômenos milagrosos sinalização a chegada do Espírito Santo, 

corroborando o depoimento de testemunhas antipáticos, mas confiável, e a promessa da 

Escritura falado pelo próprio Senhor havia provas suficientes para esmagar os protestos. 

Quando acusadores de Pedro , ouvindo isto, se acalmou. Eles dificilmente poderia 

argumentar com o Espírito Santo, o depoimento de sete testemunhas, ou as 

Escrituras. Que eles viriam para a admissão de que Deus tinha concedido também aos 

gentios o arrependimento para a vida foi uma das admissões mais chocantes nos anais 

da história judaica. Porque até os cristãos hebreus chegaram a essa realização, eles nunca 

iria começar a tarefa de evangelizar os gentios. 

Este foi o início do esforço divino para estabelecer as bases para a primeira igreja 

Gentil. Pelo menos sete anos decorridos desde o Pentecostes até a fundação daquela igreja 

em Antioquia. Há várias razões para esse atraso. Em primeiro lugar, a autoridade 

apostólica teve de ser estabelecido. Levou tempo para os crentes para tornar-se 

fundamentada na doutrina dos apóstolos (cf. At 2,42 ) e para o desenvolvimento de 

líderes. Durante esses sete anos, os apóstolos lançaram as bases doutrinárias para a 

igreja. Em segundo lugar, os crentes individuais precisou ser levado a um nível de 

maturidade suficiente antes que pudessem ser enviados. Crentes imaturos não faria 

missionários eficazes. Em terceiro lugar, ele teve tempo para derrubar as paredes de longa 

data de preconceito. Isso estava começando a ser alcançado (cf. Gal. 2: 11-14 ), assim que 

era o momento certo para dar à luz a igreja em uma terra Gentil e para passar para a última 

fase do plano do Senhor para evangelism- "para o mais remota parte da terra "( Atos 1: 

8 ). 

O começo 

Assim, pois, os que foram dispersos por causa da perseguição que 

surgiu em conexão com Estevão fizeram o seu caminho para a 

Fenícia, Chipre e Antioquia, falando a palavra a ninguém, exceto 

somente aos judeus. Mas havia alguns deles, homens de Chipre e 

de Cirene, que veio a Antioquia e começou a falar com os gregos 

também, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava 



com eles, e um grande número de pessoas que acreditavam se 

converteram ao Senhor. ( 11: 19-21 ) 

Esta passagem pega onde 8: 4 parou, discutindo o efeito de . a perseguição que surgiu 

em conexão com Estevão que a perseguição, liderada por Saulo de 

Tarso, espalhados comunhão Jerusalém todo.Enquanto alguns foram para Samaria ( 8: 

5 , 25 ) e Cesaréia ( 08:40 ; 10: 24ff .), Damasco ( 09:10 ), Lida, Jope, e Sharon ( 9: 35-

36 ), ao mesmo tempo no extremo norte a igreja estava sendo plantada entre os 

gentios. Alguns dos judeus deslocados fizeram o seu caminho para a Fenícia, Chipre 

e Antioquia. Phoenicia foi a região costeira imediatamente ao norte da Judéia, onde se 

localizam as cidades de Tiro e Sidon. De lá, eles poderiam tomar um navio para a ilha 

principal de Chipre, cerca de sessenta milhas da costa. Eles também poderiam continuar 

até a costa de Antioquia, de cerca de 200 km ao norte de Sidon. 

Onde quer que fossem, os refugiados de Jerusalém estavam falando a palavra a 

ninguém, exceto somente aos judeus. Eles não poderiam saber que o evangelho se 

espalhou para os gentios, uma vez que fugiu de Jerusalém antes que isso acontecesse. Na 

falta de conhecimento desse precedente, eles ainda assumiu o evangelho era para o povo 

judeu sozinho. 

Eventualmente, no entanto, que o molde para a igreja estava quebrado. Alguns 

deles (helenistas), homens de Chipre e de Cirene, chegaram a Antioquia e começou 

a falar com os gregos também, anunciando o Senhor Jesus. Sendo judeus de língua 

grega, de predominantemente Gentil áreas, eles eram mais abertos a pregar aos gentios 

que os judeus palestinos nativos. Através de seus esforços, a primeira igreja Gentil 

nasceu. 

Antioquia era uma grande metrópole antigos. Foi a terceira maior do Império, atrás 

apenas de Roma e Alexandria. Antioch foi notada por sua cultura e comércio uma vez 

que muitas rotas comerciais romanas passaram por ela. O autor romano Cícero descreveu-

o como um lugar de homens cultos e estudos liberais. Ele também era um lugar vil, cheia 

de adoração pagã e imoralidade sexual. Quando o satírico romano Juvenal quis apontar 

uma farpa em Roma, ele escreveu que o rio Orontes (perto de Antioquia) esvaziou o seu 

lixo no rio Tibre (perto de Roma). A prostituição debochado do templo de Daphne tinha 

apenas cinco quilômetros de distância. 

Que os helenistas foram anunciando o Senhor Jesus, os fatos de sua vida, morte e 

ressurreição, como Pedro teve de Cornélio e sua família, parece óbvio. Para ter 

apresentado como o Messias judeu teria pouco significado para o público 

predominantemente gentios. 

No Antigo Testamento, a frase a mão do Senhor queria dizer duas coisas. Primeiro, ele 

falou do poder de Deus manifestado em julgamento (cf. Ex 09:33. ; Dt 02:15. ; 04:24 

Josh. ; 1 Sam. 5: 6 ; 07:13 ). Ele também se refere ao poder de Deus expressa em bênção 

( Esdras 7: 9 ; 8:18 ; Neh. 2: 8 , 18 ). Neste caso, estava relacionado com a bênção de 

Deus, de modo que um grande número de crentes se converteram ao 

Senhor. Novamente, como em quase todos os lugares onde Jesus Cristo estava sendo 

pregado, a resposta foi grande (cf. Atos 2:47 ; 4: 4 ; 5:14 ; 6: 

1 , 7 ; 9:31 , 35 , 42 ; 11:24 ; 14: 1 , 21 ;16: 5 ; 17:12 ). As pessoas não 

só acreditava intelectualmente, mas também virou de seus pecados ao Senhor (cf. 1 Ts 

1: 9. ). Como sempre, acreditando que é inseparável do arrependimento manifestado em 

uma vida transformada. 



O Crescimento 

E a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja em 

Jerusalém, e eles enviaram Barnabé off para Antioquia. Então, 

quando ele tinha vindo e testemunhou a graça de Deus, alegrou-

se e começou a incentivá-los todos com o coração decidido a 

permanecer fiéis ao Senhor; pois ele era um homem de bem e 

cheio do Espírito Santo e de fé. E os números consideráveis foram 

trazidos para o Senhor. E ele partiu para Tarso a procurar Saul; e 

quando ele o encontrou, levou-o para Antioquia. E sucedeu que, 

durante um ano inteiro reuniram-se com a igreja, e ensinaram 

números consideráveis; e os discípulos foram chamados cristãos 

pela primeira vez em Antioquia. ( 11: 22-26 ) 

Nem a salvação do eunuco etíope nem a de Cornélio e sua família preparou os crentes de 

Jerusalém para as conversões generalizados gentios em Antioquia. Quando a notícia 

sobre eles chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar um 

representante para investigar. Assim, eles enviaram Barnabé off para 

Antioquia. Barnabas apareceu pela primeira vez no capítulo 4 , quando vendeu alguns 

bens para satisfazer as necessidades de outros crentes. Através de sua influência, Paulo 

foi finalmente aceito pela igreja de Jerusalém ( Atos 09:27 ). Ele era um professor de 

liderança na igreja e um, gentil, generoso homem amoroso, de acordo com o seu nome, 

que significa "filho da exortação". 

A escolha de um representante foi crucial. O envio de um indivíduo rigidamente legalista 

poderia ter escrito desastre. Barnabé, no entanto, tinha as qualificações necessárias para 

o trabalho. O versículo 24descreve ainda o como um homem de bem e cheio do Espírito 

Santo e de fé. Ele possuía as qualidades espirituais necessárias para aquele que estava 

para discernir o que estava acontecendo. 

Barnabé também foi o homem certo para enviar porque, como alguns dos fundadores da 

igreja de Antioquia, ele era judeu cipriota ( 4: 36-37 ). Ele não seria percebido como uma 

pessoa de fora, mas como um deles. 

A graça de Deus pode ser invisível, mas seus efeitos são facilmente vistos. Quando 

Barnabé chegou a Antioquia e testemunhou a graça de Deus, por que eles foram 

salvos, alegrou-se. Outros judeus pode ter sido chateado com a conversão dos gentios, 

mas não Barnabé. Para ver Perdido Souls gentios adicionados ao reino ele trouxe alegria 

imensurável. 

Ele, então, começou a incentivá-los todos com o coração firme determinação de 

permanecer fiéis ao Senhor. Essa exortação reflete a preocupação que cada pastor sente 

para os novos convertidos, que continuem na fé. Em Atos 13:43 , Paulo e Barnabé 

exortou os novos crentes a "continuar na graça de Deus." Em 14:22 , que exortou os 

cristãos de Listra, Icônio e Antioquia "continuar na fé." A única maneira de permanecer 

fiel ao Senhor é continuar em Sua Palavra, onde Ele se revela para o crente. O apóstolo 

João escreveu: "Deixe que permanecerem em vós o que ouvistes desde o princípio. Se o 

que você ouviu, desde o início, fica em vós, também permanecereis no Filho e no Pai" ( 1 

João 2:24 ). "Se vós permanecerdes na minha palavra", disse Jesus, "então você é 

verdadeiramente meus discípulos" (João 8:31 ). É por meio da Palavra que o Espírito 

Santo, o professor residente verdade ( 1 João 2:27 ), instrui os crentes. 



Mais uma vez, Lucas narra o progresso da igreja, sempre em expansão, actualizando o 

seu crescimento. Através do ministério em curso em Antioquia, um número 

considerável foram trazidos para o Senhor. A colheita era demasiado vasto para 

Barnabé para segurar sozinho, então ele foi para a ajuda. Ele imediatamente pensou no 

melhor homem possível para o trabalho, por isso ele partiu para Tarso a procurar 

Saul. Encontrá-lo não foi tarefa fácil, no entanto. Vários anos se passaram desde Saul 

fugiu de Jerusalém para sua casa em Tarso ( Atos 09:30 ). Ele aparentemente tinha sido 

deserdado por suas crenças cristãs ( Fp 3: 8. ). e forçada a se mudar de sua 

casa Anazēteō ( procurar ), sugere uma pesquisa trabalhosa da parte de Barnabé. O 

grego lexicógrafos Moulton e Milligan disse anazēteō é usado "especialmente na procura 

de seres humanos com uma implicação de dificuldade" (citado em G. Abbott-Smith, um 

léxico manual de grego do Novo Testamento [Edinburgh: T. & T. Clark, 1977], 29). 

Eventualmente, Barnabas apanhados com Saul, e quando ele o encontrou, levou-o para 

Antioquia. Estes dois homens dotados formaram uma poderosa equipe de 

ministério. Eles enfrentaram a difícil tarefa de pastorear um grande número de novos 

crentes em um ambiente pagão hostil. A solução foi durante um ano inteiro para 

atender com a igreja, durante o qual eles ensinou números consideráveis.Ao contrário 

de muitos na igreja de hoje, eles sabiam que a necessidade mais urgente desses novos 

cristãos era para ser ensinado a Palavra de Deus. Em reuniões de massa dos crentes 

Antioquia, Barnabé e Saulo fez exatamente isso. 

O seu exemplo é um passo importante para a igreja contemporânea a seguir. Ensinar a 

Palavra de Deus está no coração do ministério da igreja. Os apóstolos em Atos 6 claro 

que ensinar a Palavra é a maior prioridade dos líderes da igreja. Barnabé e Saulo fez bem 

o seu trabalho. Os líderes da igreja em Antioquia mencionados no capítulo 13 foram, 

provavelmente, os seus discípulos. 

Lucas então acrescenta a nota de rodapé histórica que os discípulos foram chamados 

cristãos pela primeira vez em Antioquia. O meio termo "do partido de Cristo" e foi 

utilizado em escárnio. Pedro encorajou aqueles que sofreram "como cristão", para "não 

sentir vergonha, mas em que o nome [para] glorificar a Deus" ( 1 Pedro 4:16 ). O que era 

um termo de escárnio, porém, logo se tornou uma questão de honra para a igreja 

primitiva. O historiador Eusébio refere a conta do mártir Sanctus, que respondeu a todas 

as perguntas dos seus torturadores simplesmente: "Eu sou um cristão" ( História 

Eclesiástica V, I [Grand Rapids: Baker, 1973], 172). 

A Generosidade 

Agora, neste momento alguns desceram profetas de Jerusalém 

para Antioquia. E um deles, chamado Ágabo levantou-se e 

começou a indicar pelo Espírito, que certamente haveria uma 

grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no reinado de 

Claudius. E na proporção em que qualquer um dos discípulos 

tinham meios, cada um deles determinado a enviar uma 

contribuição para o alívio aos irmãos que habitavam na Judéia. E 

isso que eles fizeram, enviando-o a cargo de Barnabé e Saulo para 

os anciãos. ( 11: 27-30 ) 

A primeira igreja Gentil não só foi soar na doutrina, mas também forte no amor. Neste 

momento alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia tendo notícias 

perturbadoras. O termo profeta não se refere a uma figura do Antigo Testamento, como 



Isaías ou João Batista, mas para os pregadores do Novo Testamento (cf. 1 Cor 14:32. ; . 

Ef 2:20 ). Um deles, chamado Ágabo levantou-se e começou a indicar pelo Espírito, 

que certamente haveria uma grande fome em todo o mundo. Como os apóstolos, os 

profetas não eram uma ordem permanente. Tendo cumprido seu propósito fundamental, 

eles gradualmente desapareceu de cena, para ser substituído pelos evangelistas e pastores 

e mestres ( Ef. 4:11 ). 

A profecia de Ágabo aconteceu no reinado de Claudius ( UM . D . 41-54). Os 

anos A . D . 45-46 viu grandes fomes em Israel. Vários escritores antigos atestam esse 

fato, inclusive Tácito ( Anais XI.43), Josephus ( Antiguidades XX.ii.5 ) e Suetônio 

( Claudius 18). 

A resposta da igreja de Antioquia ao pedido de dinheiro para ajudar os crentes da Judéia 

foi imediata. Na proporção em que qualquer um dos discípulos tinham meios, cada 

um deles determinado a enviar uma contribuição para o alívio aos irmãos que 

habitavam na Judéia. Determinado a ajudar a igreja mãe em Jerusalém, os cristãos de 

Antioquia coletado material de socorro para eles. Muito parecido com a generosidade da 

Igreja em Jerusalém ( Atos 4: 34-35 ) foi esta expressão de amor por seus irmãos 

gentios. Cada deu em proporção a seus meios, e a igreja enviou a contribuição de volta 

a Jerusalém no comando de seus dois melhores homens- Barnabé e Saulo. O seu 

regresso a Jerusalém é observado em Atos 12:25 . 

A fase final do mandamento do Senhor registrada em Atos 1: 8 tinha sido alcançado. A 

igreja, originalmente judaica, havia se expandido a partir de Jerusalém e Judéia para a 

Samaria e aos gentios nos confins da terra. A igreja de Antioquia, iniciada neste capítulo, 

foi a desempenhar um papel de liderança por vários séculos. Mas de todas as suas honras, 

uma se destaca: era a igreja que o apóstolo Paulo pastoreada e da qual ele foi chamado 

pelo Espírito para lançar suas viagens missionárias ( Atos 13: 1 e ss .). 

 

25. A loucura de luta contra Deus ( Atos 

12: 1-25 ) 

E por aquele mesmo tempo o rei Herodes lançou mão alguns que 

pertenciam à igreja, a fim de maltratá-los. E ele tinha Tiago, 

irmão de João condenado à morte com uma espada. E quando viu 

que isso agradara aos judeus, continuou, para prender também a 

Pedro. Agora foi durante os dias dos pães ázimos. E quando ele 

se havia apoderado dele, ele colocou-o na prisão, entregando-o a 

quatro esquadrões de soldados para guardá-lo, pretendendo 

depois da Páscoa para trazê-lo para fora diante do povo. Então, 

Pedro foi mantido na prisão, mas a oração por ele estava sendo 

feita com fervor pela igreja para Deus. E na mesma noite, quando 

Herodes estava para apresentá-lo para a frente, estava Pedro 

dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias; e 

guardas em frente da porta estavam vigiando a prisão. E eis que 

um anjo do Senhor apareceu de repente, e uma luz brilhou na 

célula; e ele bateu no lado de Pedro e despertou-o, dizendo: 

"Levanta-te depressa." Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. E 

o anjo disse-lhe: "Cinge-se e calce as sandálias". E assim o fez. E 



ele disse-lhe: "Envolva seu manto em torno de você e siga-me." E 

ele saiu e continuou a seguir, e ele não sabia que o que estava 

sendo feito pelo anjo era real, mas pensei que ele estava tendo 

uma visão. E quando eles passaram a primeira e segunda 

guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que 

abriu para eles, por si só; e eles saíram e foram ao longo de uma 

rua; e logo o anjo se apartou dele. E quando Pedro voltou a si, ele 

disse: "Agora eu sei com certeza que o Senhor enviou o seu anjo, 

e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus 

esperava." E quando ele percebeu isso, ele foi para a casa de 

Maria, mãe de João, que também foi chamado Marcos, onde 

muitos estavam reunidos e oravam. E quando ele bateu à porta do 

portão, um servo-menina chamada Rode saiu a escutar. E quando 

ela reconheceu a voz de Pedro, por causa da alegria não abriu a 

porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava em 

frente ao portão. E eles disseram-lhe: "Você está fora de sua 

mente!" Mas ela continuou insistindo que ele era assim. E eles 

diziam: "É o seu anjo." Mas Pedro continuava a bater; e, quando 

abriram a porta, viram-no e ficaram maravilhados. Mas 

acenando-lhes com a mão para que se calassem, descreveu-lhes 

como o Senhor o levou para fora da prisão. E ele disse: 

"Denunciar estas coisas a Tiago e aos irmãos." E ele saiu e foi 

para outro lugar. Agora, quando amanheceu, houve grande 

perturbação entre os soldados sobre o que poderia ter feito de 

Pedro. E, quando Herodes tinha procurado por ele e não tinha 

encontrado, ele examinou os guardas e ordenou que eles sejam 

levados à execução. E desceu da Judéia para Cesaréia e foi passar 

um tempo lá. Agora, ele estava muito irritado com os de Tiro e de 

Sidom; e com um acordo que veio a ele, e tendo conquistado 

Blastus camareiro do rei, pediam paz, porquanto o seu país se 

abastecia do país do rei. E em um dia marcado, Herodes, tendo 

colocado em sua trajes reais, sentou-se na tribuna e começou a 

entregar um endereço para eles. E o povo continuava gritando: 

"A voz de um deus e não de um homem!" No mesmo instante o anjo 

do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus e, comido de 

bichos, expirou. Mas a palavra do Senhor continuou a crescer e 

se multiplicar. E Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, 

havendo eles cumprido sua missão, levando junto com eles João, 
que também foi chamado Marcos. ( 12: 1-25 ) 

Em todo o universo, raivas guerra em todas as frentes. Deus, os santos anjos, e eleger 

homens batalhar contra Satanás, suas hostes demoníacas, e os homens caídos. Embora o 

resultado da guerra nunca esteve em dúvida, as batalhas não são menos reais. 

A guerra começou no nível Angelicalal quando Lúcifer, o mais alto de todos os seres 

criados, rebelou-se contra o seu Criador. Lúcifer, mais comumente conhecido como 

Satanás ("adversário"), foi lançado do céu, levando consigo um terço dos anjos ( Ap 12: 

4 ). A partir daquele momento até o presente, a guerra é travada entre Satanás e Deus, 

envolvendo anjos e homens. 

Na frente humano, a batalha começou quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus no 

Éden. Quando eles se provar o fruto proibido (por instigação de Satanás) a guerra de todos 

os tempos se espalhar para o reino humano. Através dos séculos, desde então, os homens 



têm abalado os punhos em desafio a Deus. E, embora a loucura de lutar com ele é auto-

evidente, isso não impede que cada nova geração de tentar. Ele opõe sua impotência 

contra sua onipotência, quebrando-se como ovos crus jogados contra granito. 

Solomon bem expressa o desespero da luta contra Deus, quando escreveu: "Não há 

sabedoria, e nenhuma compreensão e nem conselho contra o Senhor" ( Prov. 

21:30 ). Embora os homens pecadores, muitas vezes granizo aqueles que lutam contra 

Deus como sábios, na realidade, eles são tolos. A verdadeira sabedoria reside em estar ao 

lado de Deus. 

A história está repleta de destroços das vidas quebradas daqueles tolo o suficiente para 

lutar contra Deus. O filósofo alemão do século XIX Friedrich Nietzsche desprezava o 

cristianismo como a religião dos fracos. Lutando Deus finalmente o empurrou para a 

beira, e ele passou os últimos anos de sua vida louca. 

Romancista Sinclair Lewis, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura 1930, também 

pensei que ele poderia lutar Deus. Seu romance Elmer Gantry zombou cristianismo. Seu 

protagonista era um evangelista que também era um alcoólatra e um fornicador 

incessante. A luta de Lewis contra Deus lhe custou a sobriedade, e ele morreu um 

alcoólatra inveterado em uma clínica perto de Roma. 

Outro autor Nobel-Prêmio, Ernest Hemingway, considerava-se a prova de que se pode 

combater com êxito Deus vivo. Ele se gabava de lutar em revoluções, caindo mulheres, e 

levando uma vida de pecado, sem consequências aparentes. Seus pecados eventualmente 

encontrou-o, no entanto, e ele colocou uma espingarda na cabeça e se matou. Deus 

Combate lhe custou a vida. 

Nos tempos bíblicos, assim como em nossa própria, havia aqueles que tentou em vão para 

a batalha Deus. Muitos deles eram reis ou outros governantes, cujo poder terreno imenso 

enganou-los a pensar que poderia se opor com sucesso céu. Na realidade, eles e os seus 

reinos "são como uma gota de um balde, e são considerados como um grão de pó na 

balança; eis que ele levanta as ilhas como poeira fina Todas as nações são como nada 

diante dele, eles são. considerada por ele como menos do que nada e sem sentido "( Is. 

40:15 , 17 ). 

Um dos primeiros na longa lista de líderes que lutaram Deus foi o faraó que governou o 

Egito na época do Êxodo. Lutando Deus lhe custou muito caro e seu povo como pragas 

horríveis, culminando com a morte de todos os homens egípcio primogênito, atacou a sua 

terra. Ainda Faraó lutou diante, até que o seu exército se afogou no mar Vermelho. O rei 

cananeu de parte de Arad na guerra contra Deus resultou na destruição de seu povo e suas 

cidades ( 21 Num: 1-3. ). Siom dos amorreus ( Num. 21: 21-31 ) e Og de Basã ( Num. 21: 

33-35 ) sofreu um destino semelhante. Balac, rei de Moab, era inteligente o suficiente 

para evitar um ataque frontal direto. Em vez disso, ele usou esse profeta de aluguel 

Balaão, em uma tentativa para amaldiçoar Israel ( Nm 22-24. ). A estratégia da Balak saiu 

pela culatra, no entanto, como Deus interveio e teve Balaão abençoar Israel em seu 

lugar. O rei de Ai lutou Deus e foi enforcado por seus problemas ( Josh. 08:29 ). Os trinta 

e um reis cananeus listados em Josué 12: 7-24sofreram derrotas 

semelhantes. Senaqueribe, líder orgulhoso do exército assírio temido e poderoso, viu que 

o exército dizimado na batalha contra Deus ( 2 Reis 19:35 ). Logo depois, ele mesmo foi 

morto, assassinado por dois de seus próprios filhos ( Isa. 37:38 ). 

Infelizmente, mesmo muitos líderes do próprio povo de Deus lutou com ele. Cada um dos 

reis de Israel, e muitos daqueles de Judá, se opôs a Deus. O resultado foi a destruição do 



reino do norte pela Assíria eo reino do sul pela Babilônia. Deus não tolera a rebelião, 

mesmo entre as fileiras de seu próprio povo. 

Na era do Novo Testamento uma família de governantes destaca-se na batalha contra 

Deus, os Herodes. O patriarca da família era conhecido em toda a modéstia como 

Herodes, o Grande. Ele governou a Judéia entre 47 B . C . 37 B . C . Então, tendo sido 

apelidado de "rei dos judeus" por Antony, Octavius, e do Senado Romano, ele governou 

toda a Palestina de 37 B . C . até sua morte logo após o nascimento de Cristo ( Mat. 

02:15 ). 

Herodes, o Grande, era um governante particularmente sanguinário. Ele executou uma de 

suas esposas, Mariamne, sua mãe, e três de seus filhos (o último cinco dias antes de sua 

própria morte). Pouco antes de sua morte, ele atraiu líderes judeus proeminentes a Jericó, 

onde ele aprisionou-los. Conhecer as pessoas não choram sua morte, ele ordenou que 

esses líderes ser executado depois que ele morreu. Dessa forma, ele raciocinou, não seria 

pelo menos luto acontecendo no momento da sua morte. Felizmente, seu esquema louco, 

não foi executada. Mais bárbaro de todos foi o abate de Herodes de todas as crianças do 

sexo masculino jovens inocentes perto de Belém ( Matt. 02:16 ). Ele procurou em vão por 

este ato cruel para matar o verdadeiro rei dos judeus, que estava em segurança no Egito 

com seus pais. 

O Herodes, o rei deste capítulo foi Herodes Agripa I, que reinou de UM . D . 37 

para UM . D . 44. Ele era neto de Herodes, o Grande, que havia assassinado seu pai, 

Aristóbulo. O apóstolo Paulo, um dia, ser julgado antes de seu filho, Herodes Agripa 

II. Apesar de ter sido criado e educado em Roma, Agripa eu estava sempre em terreno 

movediço com os romanos. Ele correu inúmeras dívidas em Roma, em seguida, fugiu 

para a Palestina, deixando os credores irritados atrás dele. Comentários imprudentes que 

ele fez voltamos para o imperador romano Tibério, que prontamente o 

prenderam. Libertado da prisão após a morte de Tibério, foi feito a régua do norte da 

Palestina ( Lucas 3: 1 ), a que a Judéia e Samaria foram eventualmente adicionados 

em UM . D . 41. Ele governou o maior território da Palestina desde Herodes, o Grande 

quase cinquenta anos antes. Por causa de sua relação tênue com Roma, era imperativo 

que ele manter a lealdade de seus súditos judeus. 

Uma forma de ganhar o favor com as autoridades judaicas residentes foi a perseguir a 

odiada seita dos cristãos, especialmente os apóstolos. Assim, sobre a hora da fome 

mencionado no capítulo 11 , Agripaimpôs as mãos sobre alguns que pertenciam à 

igreja, a fim de maltratá-los. Um deles foi o amado apóstolo Tiago, irmão de João, a 

quem ordenou Agripa morto com um espada. Tiago, assim, tornou-se o primeiro dos 

apóstolos a sofrer o martírio. Que ele foi executado com uma espada sugere que as 

acusações contra ele incluíam liderar o povo extraviado após falsos deuses (cf. Deut. 13: 

12-15 ). Como seu Senhor havia predito, bebeu do mesmo copo como fez Jesus ( Mat. 

20:23 ). Ele foi o primeiro apóstolo a morrer (Judas além do), e é o único cuja morte é 

registrada no Novo Testamento. 

Estratagema de Agripa foi um sucesso retumbante. Quando ele viu que prisão e 

execução de Tiago agradava aos judeus, ele decidiu ir com tudo. Ele argumentou que a 

prisão e execução de Pedro, o líder reconhecido dos cristãos, para sempre valorize-o a 

seus súditos judeus. Por isso, durante os dias dos pães ázimos, a festa semanal seguinte 

Páscoa, Agripa começou a prender Pedro (pela terceira vez, cf.4: 3 ; 05:18 ). Ele 

astuciosamente escolheu a época da Páscoa, quando Jerusalém seria repleta de peregrinos 

judeus devotos. Isso garantiria sua cobertura máxima ato. 



Tendo apreendido Pedro, Agripa colocá-lo na prisão, entregando-o a quatro 

esquadrões de soldados, com a intenção depois da Páscoa para trazê-lo para fora 

diante do povo. Agripa sabia que durante a própria Páscoa as pessoas estariam 

ocupados. Ele, portanto, a intenção de esperar até depois da Páscoa para trazê-lo para 

fora diante do povo. Ele teria seu julgamento público vistoso de Pedro após a ocupação 

do feriado acabou, mas antes das multidões deixaram Jerusalém. 

Enquanto isso, Pedro permaneceu na prisão, de forma segura guardada por quatro 

esquadrões de soldados, provavelmente porque alguém se lembrou que a última vez que 

ele escapou ( 05:19 ). Esses esquadrões, que consiste de quatro soldados cada, rodado o 

relógio em Pedro. Em um determinado momento, duas estavam na cela com ele, 

acorrentado a ele, e mais dois estavam estacionados em frente a porta da cela ( v. 

6 ). Pedro foi definitivamente na ala de segurança máxima da prisão de Agripa. 

Como tantos outros antes dele, Agripa era aprender da maneira mais difícil a loucura de 

lutar Deus. Ele teria sido prudente acatar o aviso do Gamaliel ao Sinédrio para não ser 

"encontrado lutando contra Deus" ( Atos 05:39 ). Tal curso de ação imprudente é 

perigoso, se não fatal e terrível eternamente, porque Deus luta para trás. Em Jeremias 21: 

5 , Deus adverte Seus inimigos que "eu mesmo guerra contra vós com mão estendida, e 

um braço poderoso, mesmo em raiva e ira e grande indignação". Ele alertou os hipócritas 

na igreja de Pérgamo, "Arrependei-vos, portanto, ou então eu vou para junto de ti em 

breve, e eu vou fazer a guerra contra [você] com a espada da minha boca" ( Ap 2:16 ). 

Três razões para não lutar contra Deus se destacam em Atos 12 : o poder de Deus não 

pode ser contestada, Sua punição não pode ser evitado, e Seus propósitos não pode ser 

frustrado. 

Poder de Deus não pode ser contestada 

Então, Pedro foi mantido na prisão, mas a oração por ele estava 

sendo feita com fervor pela igreja para Deus. E na mesma noite, 

quando Herodes estava para apresentá-lo para a frente, estava 

Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias; e 

guardas em frente da porta estavam vigiando a prisão. E eis que 

um anjo do Senhor apareceu de repente, e uma luz brilhou na 

célula; e ele bateu no lado de Pedro e despertou-o, dizendo: 

"Levanta-te depressa." Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. E 

o anjo disse-lhe: "Cinge-se e calce as sandálias". E assim o fez. E 

ele disse-lhe: "Envolva seu manto em torno de você e siga-me." E 

ele saiu e continuou a seguir, e ele não sabia que o que estava 

sendo feito pelo anjo era real, mas pensei que ele estava tendo 

uma visão. E quando eles passaram a primeira e segunda 

guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que 

abriu para eles, por si só; e eles saíram e foram ao longo de uma 

rua; e logo o anjo se apartou dele. E quando Pedro voltou a si, ele 

disse: "Agora eu sei com certeza que o Senhor enviou o seu anjo, 

e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus 

esperava." E quando ele percebeu isso, ele foi para a casa de 

Maria, mãe de João, que também foi chamado Marcos, onde 

muitos estavam reunidos e oravam. E quando ele bateu à porta do 

portão, um servo-menina chamada Rode saiu a escutar. E quando 

ela reconheceu a voz de Pedro, por causa da alegria não abriu a 

porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava em 



frente ao portão. E eles disseram-lhe: "Você está fora de sua 

mente!" Mas ela continuou insistindo que ele era assim. E eles 

diziam: "É o seu anjo." Mas Pedro continuava a bater; e, quando 

abriram a porta, viram-no e ficaram maravilhados. Mas 

acenando-lhes com a mão para que se calassem, descreveu-lhes 

como o Senhor o levou para fora da prisão. E ele disse: 

"Denunciar estas coisas a Tiago e aos irmãos." E ele saiu e foi 

para outro lugar. Agora, quando amanheceu, houve grande 

perturbação entre os soldados sobre o que poderia ter feito de 

Pedro. E, quando Herodes tinha procurado por ele e não tinha 

encontrado, ele examinou os guardas e ordenou que eles sejam 

levados à execução. E desceu da Judéia para Cesaréia e foi passar 
um tempo lá. ( 12: 5-19 ) 

Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja respondeu como sempre faziam quando 

enfrenta perseguição: oração por ele estava sendo feita com fervor pela igreja para 

Deus (cf. 4: 23-31 ). Eles sabiam que só Deus tem o poder para libertar Pedro. O 

advérbio ektenōs ( fervorosamente ) está relacionada com ektenēs , um termo médico 

que descreve o alongamento de um músculo para os seus limites.Ektenōs é usado 

em Lucas 22:44 para descrever a oração de nosso Senhor no Getsêmani, quando "estar 

em agonia Ele estava orando fervorosamente e seu suor tornou-se como gotas de sangue, 

que caíam na terra ". A igreja serviu o esforço máximo que eles eram capazes de em suas 

orações para Pedro. Eles sabiam a verdade Tiago foi mais tarde para expressar, de que "a 

oração eficaz de um justo pode realizar muito" ( Tiago 5:16 ). O ektenēs grupo palavra 

descreve três elementos essenciais da vida cristã: amor ( 1 Pedro 4: 8 ), serviço ( Atos 26: 

7 ), e, na presente passagem, de oração. 

Herodes pensou que tinha a situação sob controle. Deus tinha outros planos, no 

entanto. Na mesma noite, quando Herodes estava para apresentá-lo para a frente, 

estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias; e guardas em 

frente da porta estavam vigiando a prisão. Apesar de suas circunstâncias terríveis, 

Pedro estava dormindo. Nem a presença dos guardas, a dureza do chão da cela, a miséria 

da prisão, nem a ameaça iminente de execução poderia perturbar seu descanso. Na 

verdade, tão profundamente que ele estava dormindo que o anjo tinha para cutucar ele 

para acordá-lo. 

Nossa sonífero e tranquilizante sociedade saturada poderia tirar uma lição de Pedro sobre 

como confiar em Deus. Em primeiro lugar, ele confiou na promessa de que o Senhor Jesus 

para ele que ele iria morrer mais tarde, quando ele era velho ( João 21:18 ). Desde que ele 

ainda não era um homem velho, ele não tinha nada a temer. Além disso, cada vez que ele 

tinha sido preso antes, ele tinha sido liberado.Deus tinha um histórico perfeito. Tudo isso 

permitiu Pedro para aconselhar os crentes para lançar "toda a sua ansiedade sobre Ele, 

porque Ele tem cuidado de vós" ( 1 Pedro 5: 7 ). Crentes que aprendem, como Pedro, a 

confiar nas promessas de Deus e do desempenho passado, geralmente dormir 

tranquilamente. 

Nos planos de Herodes para bajular o povo judeu havia um major, falha-se fatal 

esqueceram de considerar o que Deus pode fazer. Deus tinha mais ministério para Pedro 

e não queria que ele executado ainda.Portanto , um anjo do Senhor apareceu de 

repente, e uma luz brilhou na célula; e ele bateu no lado de Pedro e despertou-o, 

dizendo: "Levanta-te depressa." Como já observado, Pedro estava dormindo. Nem 



mesmo a brilhante luz que brilhou na cela excitava. Finalmente, o anjo atingiu o lado 

de Pedro e despertou-o, dizendo: "Levanta-te depressa." 

Como Pedro finalmente acordou, suas cadeias caíram-lhe das mãos. Ainda meio 

dormindo e não saber o que fazer com a situação, Pedro teve que ser lembrado que, se ele 

estava saindo, ele precisava para se vestir. O anjo ordenou a Pedro: "Cinge-se e calce as 

sandálias". E assim ele fez. O anjo disse então a Pedro: "Envolva seu manto em torno 

de você e siga-me." 

Pedro obedientemente saiu da cela depois que o anjo e continuaram a seguir ele. Ainda 

grogue, no entanto, ele não sabia que o que estava sendo feito pelo anjo era real, mas 

pensei que ele estava tendo uma visão. Em uma série de milagres maravilhosos, eles 

fizeram o seu caminho passado a primeira ea segunda guarda, e veio para o portão de 

ferro que dá para a cidade, que abriu para eles, por si só; e eles saíram e foram ao 

longo de uma rua. Tendo visto Pedro para fora da célula e, em seguida, para fora da 

prisão e a uma distância segura, logo o anjo se apartou dele. Seu dever foi feito (cf. Heb. 

1:14 ). Herodes aprendeu a mesma verdade que tinha o Sinédrio antes dele (cf. Atos 5: 

17ss .), que nenhuma prisão pode prender aqueles a quem Deus quer sair. 

Só então Pedro realizar plenamente o que estava acontecendo. Ele finalmente voltou a 

si e exclamou: "Agora eu sei com certeza que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou 

da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu estava esperando", ou seja, de sua 

execução. Este não era um sonho; ele realmente estava livre. 

De repente, ocorreu-Pedro que não era sábio para um conhecido, facilmente reconhecível 

escapou prisioneiro a permanecer de pé ali na rua. Quando percebeu isso, ele foi para a 

casa de Maria, mãe de João, que também foi chamado Marcos , onde muitos estavam 

reunidos e oravam. Ele passou a ser com os crentes e para informá-los de sua 

liberdade. Pedro encorajou-lhes que eles também estavam a salvo, porque Deus ainda está 

no controle era e tinha respondido suas orações zelosos. 

A casa de Maria, a mãe do companheiro de Pedro João Marcos, foi onde muitos dos 

crentes estavam reunidos orando pela libertação de Pedro. Ela era, evidentemente, uma 

mulher rica, desde que ela tinha servos ( v. 13 ), e sua casa era grande o suficiente para 

acomodar todos os fiéis presentes. Antes de ir para o esconderijo, Pedro fez o seu caminho 

para a casa dela. Que ele sabia que ir lá sugere que os crentes se reuniram lá regularmente. 

Quando Pedro chegou a casa de Maria, ele bateu à porta do portão e um servo-menina 

chamada Rode saiu a escutar. Ela, naturalmente, perguntou quem era, àquela hora da 

noite. Pedro se identificou, mas em vez de abrir a porta para ele, quando reconheceu a 

voz de Pedro, por causa da alegria não abriu o portão, mas, correndo para dentro, 

anunciou que Pedro estava em frente ao portão.Reunindo toda a fé por trás de suas 

orações, eles disseram-lhe: "Você está fora de sua mente!" Eles sabiam perfeitamente que 

Pedro ainda estava na cadeia! Destemido, ela continuou insistindo que ele era 

assim. Apesar de sua insistência, eles ainda não estavam prontos para aceitar o fato de 

que Deus havia respondido suas orações. Se Rhoda não tinha tomado a licença de seus 

sentidos, então talvez o que tinha ouvido era de Pedro anjo, alguém sugeriu. No 

pensamento judaico, cada pessoa tinha um anjo da guarda que poderia assumir a forma 

de essa pessoa. 

Enquanto isso, o verdadeiro Pedro foi deixado em uma posição desconfortável e 

perigosa. Sem outra opção, ele continuava a bater, esperando que ele não atrair atenção 

para si mesmo e ser preso novamente. Finalmente, Rhoda foi capaz de persuadir os outros 



para vir e ver por si mesmos. Quando eles finalmente abriu a porta (para alívio de 

Pedro), que o viram e ficaram maravilhados. Sua incapacidade de entrar sem sua 

abertura pode mostrar algo do medo de apreensão que tomou conta esses crentes. 

O barulho feito pelos crentes overjoyed ameaçou fazer o que Pedro está batendo não 

tinha: a despertar os vizinhos e se Pedro recapturados. ApressAdãoente acenando-lhes 

com a mão para que se calassem, descreveu-lhes como o Senhor o levou para fora 

da prisão. E ele disse: "Denunciar estas coisas a Tiago e aos irmãos." E ele saiu e foi 

para outro lugar. Pedro rapidamente disse a incrível história de sua fuga, o que 

estimulou, sem dúvida, muito seus ouvintes. Pedro, então, ordenou-lhes para relatar as 

notícias de Tiago (não o apóstolo martirizado, mas o irmão do Senhor, Matt. 13:55 ). A 

partir de Atos 15 aprendemos que ele era o chefe da igreja de Jerusalém neste 

momento. Tendo feito isso, Pedro prudentemente saiu e foi para outro lugar. Ele não 

quer colocar todos os seus irmãos na fé em perigo, e ele sabia que Agripa logo estaria 

procurando por ele. Lucas não nos diz onde ele foi. A sugestão de quem quer identificá-

lo como o primeiro papa, que foi a Roma, nesta fase inicial, não é provável, especialmente 

desde Atos 15 encontra-lo de volta em Jerusalém após a morte de Agripa. 

Independentemente de onde ele foi, Pedro desaparece da cena, tanto quanto o registro de 

Atos está em causa. Além de sua breve aparição no concílio de Jerusalém ( Atos 15 ), esta 

é a última que vemos de Pedro. De agora em diante, a história gira em torno de Paulo e 

seu ministério. 

Repentina, misterioso desaparecimento de Pedro a partir de uma célula guardada em 

segurança causou um alvoroço entre a força de guarda. Quando o próximo dia 

chegou, Lucas nos informa, não houve pequena perturbação entre os soldados sobre 

o que poderia ter feito de Pedro. Eles freneticamente converteu a prisão de cabeça para 

baixo procurando por ele, já que sabia muito bem o que o destino aguardado um soldado 

que perdeu um prisioneiro (cf. 16:27 ; 27:42 ). 

Eles não conseguiram encontrar Pedro, no entanto, e, eventualmente, foram obrigados a 

informar que a Herodes. Seus piores temores se concretizaram, 

por Herodes, tendo procurado Pedro, sem sucesso, voltou sua fúria sobre os guardas 

infelizes. Ele examinou os guardas e ordenou que eles sejam levados à 

execução. Herodes era um homem desconfiado, e os guardas poderiam ter oferecido 

nenhuma explicação razoável para a fuga de Pedro. 

Após martialing tribunal e executar os guardas ofensivos, Herodes num acesso de 

raiva desceram da Judéia para Cesaréia e foi passar um tempo lá. Seu plano tinha 

explodido em seu rosto, e ele precisava de um período de férias para se 

recompor. Infelizmente para ele, que ele ainda não aprendeu que não podia lutar contra 

Deus. Esse erro, que custou-lhe Pedro e seu prestígio com os judeus, foi logo para lhe 

custou a vida. 

Punição de Deus não pode ser evitada 

Agora, ele estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom; e com 

um acordo que veio a ele, e tendo conquistado Blastus camareiro 

do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do 

rei. E em um dia marcado, Herodes, tendo colocado em sua trajes 

reais, sentou-se na tribuna e começou a entregar um endereço 

para eles. E o povo continuava gritando: "A voz de um deus e não 

de um homem!" No mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, 



porque não deu glória a Deus e, comido de bichos, expirou. ( 12: 

20-23 ) 

Vários meses se passaram desde a fuga de Pedro, quando, por razões desconhecidas para 

nós, Herodes ficou muito irritado com os de Tiro e Sidon. Eles estavam fora da 

jurisdição de Herodes, mas desde tempos do Antigo Testamento seu país tinha 

sido alimentado pela região governada por Herodes ( cf. 1 Reis 05:11 ; Esdras 3: 7 ; Ez 

27:17. ). 

Percebendo o perigo de ter Herodes irado com eles, com um acordo que veio a ele, e 

tendo conquistado Blastus camareiro do rei, pediam paz. bloqueio econômico de 

Herodes foi minando-los, e eles precisavam para fazer a paz com ele rapidamente. Eles 

persuadiram (possivelmente com dinheiro) camareiro Blastus do rei para agir como um 

intermediário. 

Herodes concordou com os termos, mas para demonstrar ainda mais seu talento, ele 

submeteu os embaixadores das duas cidades para um espetáculo. Em um dia 

marcado (de acordo com o historiador judeu Flávio Josefo a ocasião foi um banquete em 

honra do padroeiro de Herodes, o imperador romano Claudius ), Herodes, tendo 

colocado em sua trajes reais, sentou-se na tribuna e começou a entregar um endereço 

para eles. Eles se conheceram no anfiteatro construído pelo avô de Agripa, Herodes, o 

Grande. Josephus descreve a cena: "[Herodes] colocar uma roupa feita inteiramente de 

prata, e de uma contextura realmente maravilhoso, e foi para o teatro no início da manhã, 

altura em que a prata do seu manto sendo iluminada pela reflexão fresco de os raios do 

sol sobre ela, brilhou de uma maneira surpreendente "( Antiquities XIX, vii, 2). 

Oprimido por seu esplendor (ou, mais provavelmente, buscando a bajular ele), as pessoas 

continuavam gritando: "A voz de um deus e não de um homem!" Josefo assinala que 

Herodes "fez nem repreendê-los, nem rejeitar a sua bajulação impious "( Antiquities XIX, 

vii, 2 ). 

A resposta de Deus foi rápida. Imediatamente, um anjo do Senhor o feriu, porque não 

deu glória a Deus e, comido de bichos, expirou. Dr. Comentários Jean Sloat Morton, 

A frase "comido de vermes", em grego é skolakobrotos . A raiz da 

palavra skolax significa "uma estrutura de cabeça específica de uma tênia." Desde que a 

palavra scolex (plural escólices ) é aplicada à cabeça de tênias, a morte de Herodes era 

quase certamente devido à ruptura de um cisto formado por uma tênia. Existem vários 

tipos de vermes, mas uma das mais comuns encontrados em países de Ovelhas em 

crescimento é a fita de cão, Echinococcus granulosus. As infecções mais pesadas vieram 

de áreas onde Ovelhas e bovinos são levantadas. Ovelhas e bovinos servem como 

hospedeiros intermediários do parasita. O cão come a carne infectada, então o homem 

recebe os ovos do cão, geralmente por contaminação fecal de cabelo. 

A doença é caracterizada pela formação de cistos, em geral no lobo direito do 

fígado; estes podem estender-se para baixo para dentro da cavidade abdominal. A ruptura 

de um cisto pode liberar tal como muitos como dois milhões de escólices. Os vermes em 

desenvolvimento dentro dos cistos são chamados escólices, porque a região anterior 

constitui a maior parte do desenvolvimento nesta fase. Quando as rupturas de quisto, a 

entrada de detritos celulares juntamente com os escólices podem causar morte súbita. 

A utilização da palavra scolex não se limita a esta referência sobre Herodes; o termo 

também aparece em Marcos 9:44 . A tradução literal da frase em Marcos 9:44 leria ", 



onde sua scolex não morre." Esse uso é muito interessante porque a tênia se mantém 

propagação. Cada secção do sem-fim é uma unidade auto-contida que tem ambas as 

partes macho e fêmea. A parte posterior amadurece e faz centenas de ovos de vermes. A 

palavra scolex neste texto retrata uma descrição biológica de permanência que exige o 

texto para a comparação. ( Ciência na Bíblia [Chicago: Moody, 1978], 261-62) 

Segundo Josefo, Herodes persistiu durante cinco dias, com dores terríveis. No meio de toda 

sua pompa e majestade, ele sofreu uma morte ignominiosa e vergonhoso. Assim terminou o 

reinado e da vida do homem que se atreveu a tocar dois dos apóstolos de Deus. Seu crime 

para o qual ele foi executado ( A . D . 44) foi a de que ele não deu glória a Deus, o próprio 

crime para o qual todos os não regenerados que rejeitam a Deus serão condenados ( Romanos 

1: 18-23. ). 

Propósitos de Deus não podem ser frustrados 

Mas a palavra do Senhor continuou a crescer e se multiplicar. E 

Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, havendo eles cumprido 

sua missão, levando junto com eles João, que também foi chamado 
Marcos. ( 12: 24-25 ) 

Novamente Lucas nos mantém no caminho certo com o crescimento da igreja, relatando 

que, apesar da oposição furiosa dos homens, a palavra do Senhor continuou a crescer 

e se multiplicar. Eles não mais poderiam impedir a sua propagação do rei Canuto poderia 

parar a maré de entrar em . 

Depois de afirmar o fato de que os propósitos de Deus não podem ser frustrados, Lucas 

cita como exemplo Barnabé e Saulo, que voltaram de Jerusalém, havendo eles 

cumprido sua missão. Eles haviam completado a sua missão de trazer o alívio da fome 

à igreja de Jerusalém ( 11:30 ). Essa missão teve lugar depois da morte de Herodes. Ele 

morreu, mas a igreja perseguiu sobreviveu. 

Lucas observa que João, que também foi chamado Marcos, acompanhou-

os. De Colossenses 4:10 aprendemos que ele era primo de Barnabé. Como ele os 

acompanhou em sua missão de ajuda a Jerusalém, para que ele pudesse acompanhá-los 

em sua primeira viagem missionária ( 13: 5 ). Sua deserção durante essa jornada ( 13:13 ) 

acabaria por levar a um racha entre Paulo e Barnabé ( 15: 36-40 ). 

Os versículos 24-25 marcar uma importante transição em Atos. Eles introduzem 

novamente o apóstolo Paulo, com cujo ministério o resto do livro será a principal 

responsável. 

 

 

 

 

 



 

26. O caráter de uma Igreja Eficaz ( Atos 

13: 1-13 ) 

Ora, havia em Antioquia, na igreja que estava lá, profetas e 

mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, 

Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, 

servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: 

"Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho 

chamado." Então, jejuando e orando, e impondo-lhes as mãos, os 

despediram. Então, enviados pelo Espírito Santo, desceram a 

Selêucia e dali navegaram para Chipre. E quando chegaram a 

Salamina, começaram a proclamar a palavra de Deus nas 

sinagogas dos judeus; e tinham a João como seu ajudante. E 

quando eles passaram por toda a ilha até Pafos, acharam um certo 

mago, falso profeta judeu, cujo nome era Bar-Jesus, que estava 

com o procônsul Sérgio Paulo, homem de inteligência. Este 

chamou a Barnabé e Saulo e procurou ouvir a palavra de 

Deus. Mas Elimas, o mágico (porque assim o seu nome é 

traduzido) estava se opondo-los, buscando transformar o 

procônsul da fé. Mas Saul, que também era conhecido como 

Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou seu olhar sobre ele, e disse: 

"Você que é cheio de todo o engano e fraude, seu filho do diabo, 

inimigo de toda a justiça, não deixará de dar a perverter os retos 

caminhos do Senhor? E agora, eis que a mão do Senhor está sobre 

você, e você ficará cego e não ver o sol por algum tempo. " E logo 

uma névoa e escuridão caiu sobre ele, e ele andou buscando 

aqueles que iria levá-lo pela mão. Então o procônsul acreditou 

quando viu o que tinha acontecido, de ser surpreendido com o 

ensinamento do Senhor. Agora, Paulo e seus companheiros-se ao 

mar a partir de Paphos e chegaram a Perge, na Panfília; e João 
deixou e voltou para Jerusalém. ( 13: 1-13 ) 

Há muita verdade no ditado humorístico que algumas pessoas fazem as coisas 

acontecerem, outros vêem as coisas acontecem, enquanto outros ainda estão se 

perguntando o que aconteceu. O que é verdade para os indivíduos também é verdade para 

as igrejas. Algumas igrejas são dinâmicas, atingindo de forma agressiva com o evangelho 

para fazer um impacto no mundo. Alguns sabem Deus está se movendo em outras igrejas 

e me pergunto por que eles não estão passando por esse poder. Outros, ainda, apenas mal 

existe, definhando enquanto as ervas daninhas espirituais (e talvez até mesmo físicas) 

crescer. Eles fazem um impacto apenas na vida social dos seus membros. 

Atos 11 introduziu uma liderança e uma congregação que Deus usou para fazer as coisas 

acontecerem-a igreja de Antioquia, a primeira cabeça de ponte do cristianismo no mundo 

pagão. Essa igreja teve um início impressionante. Atos 11:21 registros que "um grande 

número de crentes se converteram ao Senhor" sob o ministério de helenistas judeus que 

fugiram de Jerusalém após o martírio de Estêvão ( 11: 19-20 ). A igreja de Antioquia 

cresceu dramaticamente sob a liderança capaz de Barnabé e Saulo ( 11:26 ). Foi em 

Antioquia que o nome de cristãos foi dado primeiro aos seguidores de Jesus Cristo 

( 11:26 ).Apesar de ter sido concebido como um termo de escárnio, os crentes usava-o 



como um distintivo de honra. Os membros desta igreja, em grande parte Gentil mostrou 

seu amor por seus irmãos judeus, enviando-lhes o alívio da fome ( 11: 27-30 ). 

Mas de todos os fatores que fizeram da igreja de Antioquia forte, o mais significativo foi 

a sua submissão ao Espírito Santo. Ambos os líderes (cf. 11:24 ; 13: 9 ) e a congregação 

(cf. 13: 2 , 4 ) da igreja de Antioquia foram cheios do Espírito. Eles eram totalmente 

dependentes do Espírito, que energizado cada fase de seu ministério. 

O que marca uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma igreja cheia do Espírito Santo pode 

ser definida simplesmente como alguém cuja membros andar em obediência à vontade de 

Deus. Uma vez que Deus revela Sua vontade nas Escrituras, uma igreja cheia do Espírito 

Santo deve estar profundamente comprometido com a Palavra de Deus. De fato, uma 

comparação de Efésios 5 e Colossenses 3 revela que ser cheio do Espírito e deixando a 

Palavra ricamente habitar na vida de alguém produzir os mesmos efeitos. Por isso, eles 

são as duas faces da mesma realidade espiritual. 

Capítulo 13 marca um ponto de viragem em Atos. Os primeiros doze capítulos têm-se 

centrado sobre o ministério de Pedro; os capítulos restantes se concentrar em Paulo. Até 

agora, a ênfase tem sido na igreja judaica em Jerusalém e Judéia; capítulos 13-

28 descrevem a propagação da igreja Gentil todo o mundo romano. E foi a partir da, cada 

vez maior, igreja controlada pelo Espírito doutrinariamente som dinâmico em Antioquia 

que a bandeira de missões Gentil foi desfraldada. Tinha líderes espirituais, com um 

ministério espiritual, que foi em uma missão espiritual, enfrentou a oposição espiritual, e 

experimentou a vitória espiritual. 

Líderes Espirituais 

Ora, havia em Antioquia, na igreja que estava lá, profetas e 

mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, 

Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. (13: 
1 ) 

Igrejas, fortes e eficazes, inevitavelmente, líderes piedosos, ea igreja de Antioquia não 

foi excepção. Deus sempre tem colocado um prêmio sobre liderança espiritual ( Atos 6: 

3 ; 1 Tm 3: 1-13. ; Tito 1: 5-9 ; cf. Oséias 4: 9. ; Matt 9:36. ). Estes cinco homens eram o 

coração do ministério em Antioquia. 

Lucas descreve-os como profetas e mestres, dois termos importantes do Novo 

Testamento. Profetas desempenhou um papel significativo na igreja apostólica (cf. 1 Cor 

12:28. ; Ef 2,20. ; 3: 5 ; 04:11 ).Como os apóstolos, eles eram pregadores da Palavra de 

Deus e foram responsáveis, nos primeiros anos da igreja para instruir as congregações 

locais. Às vezes, eles receberam nova revelação de Deus, como em Atos 11:28 e 21: 10-

11 . Ambos os incidentes gravar o que os profetas, em contraste com os apóstolos, 

recebeu prática, a revelação não doutrinária. A função dos profetas como receptores da 

revelação divina terminou com a cessação dos dons de sinais temporários. Mesmo a sua 

sede, como a dos apóstolos, foi substituído por pastores e mestres e evangelistas (cf. : Ef 

4 11-12. , que eram os anciãos e os superintendentes () 1 Tim. 3: 1 e ss ., Tito 1: 5- 

9 ). (Para uma discussão sobre a cessação dos dons de sinais, ver John 

Macarthur, Charismatic Chaos [Grand Rapids: Zondervan, 1992] e 1 Coríntios , 

MacArthur New Testament Commentary. [Chicago: Moody, 1984]) 

Os profetas edificados os santos pregando exposições da revelação existente (cf. 1 Ts. 

5:20 ). Embora profetas de que tipo original não existem mais, o dom semelhante para 



pregar a Palavra de Deus permanece. É dado aos pastores e evangelistas, que proclamam 

o que Pedro chamou de "palavra profética" ( 2 Pedro 1:19. ) e ainda é vital para a saúde 

espiritual da igreja (cf. Rom. 10: 14-18 ). Todo o caminho para o retorno do Senhor, o 

"espírito de profecia" continua a ser "o testemunho de Jesus" ( Apocalipse 19:10 ). 

Os professores são fundamentais para a igreja de hoje (cf. 1 Cor 12:28. ; Ef 4:11. ; Tiago 

3: 1 ). Deles é o ministério de dar aos outros uma compreensão clara da verdade bíblica. O 

distintivo do ministério dos professores é sua ênfase na pedagogia do que na 

proclamação. Que eles são um pouco diferentes pregadores parece evidente nos textos 

que discutem tanto, embora o mesmo homem talentoso às vezes pode desempenhar ambas 

as funções, conforme Atos 15:35 indica. 

Antioquia tinha cinco homens que estavam ambos os pregadores e mestres da Palavra de 

Deus. Foi através do seu ministério que a igreja foi edificada na fé. 

Barnabé já apareceu várias vezes em Atos. A partir de 4:36 aprendemos que ele era um 

levita da ilha de Chipre. Seu nome de nascimento era José, mas os apóstolos 

nomeou Barnabé, que significa "Filho da consolação" descrição apt -um deste gentil, 

amoroso homem. Foi Barnabé, que convenceu os céticos e crentes suspeitos em 

Jerusalém que a conversão de Saulo era genuíno ( 09:27 ). A bolsa Jerusalém, enviou-o a 

investigar os rumores de que os gentios tinham sido salvos em Antioch ( 11:22 ) -um sinal 

da grande estima que a igreja de Jerusalém o segurou. Ele trouxe Saulo de Tarso e o 

envolveu no ministério em Antioquia ( 11: 25-26 ). Barnabé, junto com Saul, realizado 

contribuições da igreja de Antioquia para o alívio da igreja da Judéia para Jerusalém 

( 11:30 ). 

Pouco se sabe sobre Simeão , Lucius , e Manaém. nota de Lucas, que Simeão, 

chamado Níger (que significa "negro") pode sugerir que ele era um homem de pele 

escura, um Africano, ou ambos. Enquanto alguns identificá-lo com Simão de Cirene, que 

carregava a cruz de Jesus ( Marcos 15:21 ), não há nenhuma evidência direta para a 

referida identificação. Lucius, mas não Simeão, é identificado com a cidade 

de Cirene no Norte da África. Não há nada para ligá-lo com o Lucius quem Paulo 

cumprimenta em Romanos 16:21 e certamente nenhuma evidência para identificá-lo 

(como alguns têm argumentado) como Lucas, o médico. Manaem foi notáveis, Lucas 

registra, porque ele tinha sido criado com Herodes o tetrarca (Herodes Antipas, o 

Herodes dos evangelhos). Suntrophos ( fora criado com ) pode ser traduzida como 

"irmão de criação." Ele tinha sido criado em Herodes casa do Grande junto com Herodes 

Antipas. Saul, ou Paulo, não precisa de introdução. Através de seus esforços incansáveis 

o evangelho se espalhou por todo o mundo gentio. Estes foram os pastores que levou o 

rebanho para eficácia e impacto. 

Ministério Espiritual 

E, servindo eles ao Senhor e jejuando, ( 13: 2 a) 

A responsabilidade dos pastores espirituais é o ministério espiritual. Ao contrário de 

muitos no ministério hoje que estão ocupados com atividades e programas rasas, os 

líderes em Antioquia entendido seu mandato espiritual claramente. Eles modelou-se após 

os apóstolos, que, de acordo com Atos 6: 4 , se dedicaram à oração e ao ministério da 

Palavra. Essas são sempre as prioridades para o homem de Deus. 

Ministrando é de leitourgeo , uma palavra que originalmente significava "para 

desempenhar um cargo público." Ele foi "usado dos oradores do sótão que serviram o 



Estado, a expensas próprias" (AT Robertson, Palavra Pictures no Novo 

Testamento [Grand Rapids: reimpressão da edição de 1930 Baker], 3: 177). Os líderes da 

igreja de Antioquia descarregada fielmente o cargo Deus os chamou para o e cumpriu seu 

ministério (cf. 2 Tim. 4: 5 ). 

Nas Escrituras, no entanto, leitourgeo significa mais do que o serviço público; ele 

descreve serviço sacerdotal. Na Septuaginta ele descreveu os sacerdotes que serviam no 

tabernáculo ( Ex. 28:41 ). Servir em um papel de liderança na igreja deve ser visto como 

um ato de adoração a Deus. Esse serviço consiste em oferecer sacrifícios espirituais a Ele 

(cf. Heb. 13: 15-16 ), incluindo a oração, a supervisão do rebanho, estudar e pregar e 

ensinar a Palavra. 

Seu ministério não foi para a congregação, mas para o Senhor. É crucial entender que 

Deus é o público para todo o ministério espiritual (cf. Atos 20: 19-20 ). Aqueles cujo 

objetivo é ministrar às pessoas será tentado a comprometer para alcançar esse 

fim. Fazendo o Senhor o objeto do ministério evita a necessidade de compromisso. 

Como os crentes da Macedônia, aqueles no ministério deve dar-se em primeiro lugar ao 

Senhor e só então a outros crentes (cf. 2 Cor. 8: 5 ). Eles devem "ser diligente para 

apresentar [si] a Deus aprovado," não aos homens ( 2 Tim. 2:15 ). O homem de Deus, 

como cada crente, faz o seu "trabalho de coração, como para o Senhor e não para os 

homens", porque "é o Senhor Cristo, a quem [ele serve]" (Colossenses 3: 23-24 ). 

A Bíblia freqüentemente conecta jejum com tempos de vigilante, fervorosa oração 

(cf. Ne 1: 4. ; Sl 35:13. ; Dan. 9: 3 ; . Matt 17:21 ; Lucas 2:37 ; 05:33 ; Atos 14 : 23 ). Os 

crentes podem tornar-se tão preocupado com as questões espirituais que eles perdem a 

vontade de comer, ou de lado para se concentrar em alimentos intensa 

intercessão. Aqueles que conhecem pouco de jejum talvez sabem pouco sobre essa 

preocupação. Escritura em nenhum lugar ordena aos crentes a jejuar, mas Jesus assumiu 

Seus seguidores fariam ( Matt 06:17. ; Lucas 5: 33-35 ). Em nítido contraste com a 

vistosa jejum, hipócrita dos fariseus, o jejum dos crentes é para os olhos de Deus somente 

( Mt 6: 16-18. ). (Para uma discussão mais aprofundada do jejum, ver Mateus 1-7 , 

MacArthur New Testament Commentary . [Chicago: Moody, 1985], 399ff) 

Missão Espiritual 

o Espírito Santo disse: "Separai-me Barnabé e Saulo para a obra 

a que os tenho chamado." Então, jejuando e orando, e impondo-

lhes as mãos, os despediram. Então, enviados pelo Espírito Santo, 

desceram a Selêucia e dali navegaram para Chipre. E quando 

chegaram a Salamina, começaram a proclamar a palavra de Deus 

nas sinagogas dos judeus; e tinham a João como seu 
ajudante. ( 13: 2 b-5) 

Homens espirituais com o ministério espiritual eficaz verão a Deus estender a sua missão 

espiritual. Deus escolhe para posterior ministério das já ativamente servindo a Ele. Ele 

não é susceptível de levar os cristãos ociosas para baixo da prateleira, pó-los fora, e 

confiar-lhes um trabalho importante. Saulo e Barnabé estavam profundamente envolvidos 

em ministrar ao Senhor quando a sua chamada para o serviço adicional prestado 

veio. Deus escolheu experientes, homens comprovada para a missão de vital importância 

para os gentios. 



A verdade que todo o ministério está a ser feito para que o Senhor está aqui reforçado 

pelo comando do Espírito para separar Barnabé e Saulo para a Si mesmo. Eles eram 

seus homens, para usar como Ele o faria e enviar onde quer que Ele desejar. 

Outro princípio que flui para fora do texto é que Deus soberanamente chama os homens 

para o ministério. A igreja não escolheu Saulo e Barnabé. Na verdade, eles provavelmente 

teriam sido os dois últimos escolhido, uma vez que eles foram os melhores da igreja 

tinha. Nem Saulo e Barnabé voluntário. Em vez disso, o Espírito 

soberanamente chamou-os para o serviço missionário de tempo integral. 

A princípio, definitiva, para ser adquirida a partir deste texto é a importância de esperar 

o tempo de Deus. A igreja de Antioquia não inventar esquemas ou traçar estratégias para 

alcançar o mundo gentio. Em vez disso, concentrou-se na realização dos ministérios Deus 

já havia lhe são confiadas. Uma característica importante para discernir a vontade de Deus 

para o futuro é fazer a Sua vontade no presente. 

Como o Espírito Santo comunicada à igreja não é revelado. Presumivelmente, ele falou 

por meio dos profetas. No entanto, a mensagem foi comunicada, a resposta da Igreja foi 

a obediência instantânea.Não houve resmungos ou ressentimento; o Espírito Santo exigiu 

a igreja de melhor, e Antioquia alegremente desde Saulo e Barnabé. 

Depois de terem jejuado e orado, sem dúvida, para o sucesso do ministério de Saulo e 

Barnabé, os líderes impuseram as mãos sobre eles. A imposição de mãos, nem 

concedido Saulo e Barnabé o Espírito Santo nem ordenou ao ministério. Ambos já tinham 

recebido o Espírito ( Atos 09:17 ; 11:24 ) e estava servindo no ministério por muitos 

anos. A imposição das mãos simplesmente significadas identificação, confirmação e 

unidade na sua próxima missão (cf. Nm 08:10. ; 27: 18-23 ). 

Tendo orado para Saulo e Barnabé e tendo identificado publicamente com eles, a igreja 

de Antioquia os despediu. A melhor tradução de apoluo ( os despediu ) pode ser "eles 

deixá-los ir", ou "eles lançaram-los." É claro desde o versículo 1 que o Espírito, não a 

igreja, enviou os dois missionários. Como ele já tinha enviado eles, toda a igreja podia 

fazer era cortar o cordão e deixá-los ir. Essa verdade é repetida no versículo 4 , onde 

Lucas relata que os missionários foram enviados pelo Espírito Santo. 

Deixando de Antioquia para iniciar a missão, eles desceram a Selêucia. Localizado a 

cerca de 16 milhas de distância, perto da foz do rio Orontes, Seleucia serviu como porto 

de Antioquia. Se os missionários levaram a estrada para Seleucia ou viajou de barco para 

baixo as Orontes não é declarado. Uma vez em Seleucia, tomaram passagem em um navio 

e navegaram para Chipre. 

Chipre é a terceira maior ilha do Mediterrâneo, depois da Sicília e Sardenha. É cerca de 

60 milhas ao largo da costa da Síria e teria sido visível do Seleucia em um dia claro. A 

parte principal da ilha é de 90 a 100 quilômetros de comprimento e até 60 km de 

largura. No Novo Testamento vezes suas duas principais cidades eram Salamina, o 

principal porto e centro comercial, e Paphos, a capital. 

Saulo e Barnabé, sem dúvida, escolheu para iniciar sua expansão missionária em Chipre 

por várias razões. De acordo com Atos 4:36 , que era a casa de Barnabé e território assim 

familiar. Além disso, ele estava perto de Antioquia, a jornada provavelmente dois dias, 

no máximo. Além disso, Chipre tinha uma grande população judaica. Todos esses 

motivos fazem dele um ponto de partida ideal para a divulgação para o mundo gentio. 



Chegando na principal cidade portuária, Salamina, começaram a anunciar a palavra 

de Deus nas sinagogas dos judeus. Pregar o evangelho primeiro aos judeus era costume 

de Paulo ao longo de suas viagens missionárias. Chipre teve um assentamento judaico 

grande o suficiente para suportar várias sinagogas em Salamina. Enquanto viajavam de 

sinagoga em sinagoga, Saulo e Barnabé tiveram JohnMark como sua ajudante. Ele era 

um nativo de Jerusalém ( Atos 12:12 ) e era primo de Barnabé ( Col. 4:10 ). Quando Saulo 

e Barnabé voltaram a Antioquia, de Jerusalém após a entrega de ajuda humanitária, João 

Marcos veio com eles ( Atos 12:25 ). Ele, sem dúvida, deixou Antioquia junto com Saulo 

e Barnabé. Embora ele estava prestes a abandoná-los e voltar a Jerusalém, pois agora ele 

era um membro da equipe, ajudando Saulo e Barnabé realizar a sua missão espiritual. 

Oposição Espiritual 

E quando eles passaram por toda a ilha até Pafos, acharam um 

certo mago, falso profeta judeu, cujo nome era Bar-Jesus, que 

estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem de inteligência. Este 

chamou a Barnabé e Saulo e procurou ouvir a palavra de 

Deus. Mas Elimas, o mágico (porque assim o seu nome é 

traduzido) estava se opondo-los, buscando transformar o 

procônsul da fé ... Agora, Paulo e seus companheiros-se ao mar a 

partir de Pafos, chegaram a Perge, na Panfília; e João deixou e 
voltou para Jerusalém. ( 13: 6-8 , 13 ) 

Quando o povo de Deus procuram avançar seus propósitos, a oposição satânica é 

inevitável. A equipe missionária tinha até agora percorrido toda a ilha de Salamina, no 

canto nordeste até Pafos , na costa sudoeste. Além de ser a sede do governo 

romano, Paphos foi 

um grande centro para a adoração de Afrodite [Vênus] ... O maior festival de Chipre em 

honra de Afrodite foi a Aphrodisia, realizada durante três dias a cada primavera. Ele 

contou com a presença de grandes multidões não só de todas as partes do Chipre, mas 

também de países vizinhos. (Charles F. Pfeiffer e Howard F. Vos, A Geografia Wycliffe 

histórico de Terras Bíblicas [Chicago: Moody, 1967], 305-6) 

Era uma cidade repleta de imoralidade: "prostituição religiosa extensa acompanhada [de 

Afrodite] ritos em Paphos" (Pfeiffer e Vos, 306). 

Aqui, na capital, acharam um certo mago. Como aconteceu quando Pedro e João trouxe 

o evangelho para Samaria, Saulo e Barnabé foram confrontados por 

um mago . Magos ( mágico ) não tem necessariamente uma conotação ruim. É usado, 

por exemplo, em Mateus 2: 1 para descrever os homens sábios que visitaram o menino 

Jesus e sua família. O termo se refere originalmente à tribo sacerdotal hereditária dentro 

da nação Median. Eles foram bem versados em astronomia e astrologia, agricultura, 

matemática e história. Eles estavam envolvidos em várias práticas ocultas e eram famosos 

por sua capacidade de interpretar sonhos (cf. Dan. 2: 1 e ss .). Tal era seu poder político 

e influência que nenhum governante persa chegou ao poder sem a sua aprovação. (Para 

mais informações, ver Mateus 1-7 , MacArthur New Testament Commentary . [Chicago: 

Moody, 1985], 26-28) Mais tarde, porém, o termo mágico foi usado para descrever todos 

os tipos de praticantes de magia e curiosos pelo ocultismo .Bar-

Jesus, sendo judeu, obviamente, não foi um dos magos Medo-Persa. Como Simon ( Atos 

8: 9-11 ), ele era um enganador que colocar seu conhecimento para uso mal. 



Bar-Jesus não era apenas um mágico; Lucas descreve-lo mais como um falso 

profeta. Seu nome, ironicamente, significa "filho da salvação", um estranho nome na 

verdade, para um falso profeta enganar.Não foi por acaso que esse homem tinha se ligado 

ao Roman procônsul. O reino das trevas está ansioso para influenciar aqueles que 

governam. Grande parte do mal neste mundo pode ser rastreada finalmente a tal 

influência nefasta por "as forças espirituais do mal, nas regiões celestes" ( Efésios 6:12. ; 

cf. Dan 10: 13-11: 1. ). 

O governador romano de Chipre foi Sérgio Paulo, a quem Lucas descreve como um 

homem de inteligência. A precisão do relato de Lucas é verificada por meio de uma 

inscrição encontrada no Soloi, na costa norte de Chipre. Isso em si datas de inscrição "no 

proconsulado de Paulus" (Sir William M. Ramsay, St. Paulo o viajante e do Cidadão 

romano [reimpressão; Grand Rapids: Baker, 1975], 74). 

Como Roman inteligente, o governador, sem dúvida, teve um grande interesse em novas 

filosofias e crenças religiosas. Que ele tinha em sua comitiva um professor judeu (embora 

um renegado um) mostrou que ele tinha algum interesse no judaísmo. Saulo e Barnabé 

lhe apareceu a ser dois professores mais judeus de quem ele poderia aprender mais sobre 

a fé judaica. Além disso, seus deveres como governador o levou a investigar este novo 

ensinamento que estava varrendo Chipre. Assim, ele convocou Barnabé e Saulo e 

procurou ouvir a palavra de Deus. 

Alarmados com a perspectiva da conversão de Sérgio Paulo, e sua própria subsequente 

perda de status, Elimas, o mágico (porque assim o seu nome é traduzido) estava se 

opondo-los, buscando transformar o procônsul da fé. Ele estava fazendo a licitação 

do seu mau mestre, Satanás. Como muitas pessoas Judeu da época, Bar-Jesus também 

tinha um nome grego, Elimas, pelo qual ele era conhecido na corte de Sérgio Paulo. Nota 

parentética de Lucas, que , assim, o seu nome é traduzido não significa Elimas traduz 

Bar-Jesus. Em vez disso, Elimas era aparentemente a transliteração grega de uma palavra 

árabe para "mágico" (Simon J. Kistemaker, New Testament Commentary: Atos [Grand 

Rapids: Baker, 1990], 462). 

É bom lembrar a lição destes versos. Levar alguém a Cristo não é meramente um 

exercício acadêmico, nem é uma questão de fazer um discurso de vendas bem-

sucedida. Pelo contrário, ela envolve uma guerra total contra as forças do inferno. Saulo 

e Barnabé lutou Bar-Jesus para a alma de Sérgio Paulo. 

Mas tais ataques externos não são apenas a estratégia de Satanás. Ainda mais mortal ao 

longo dos séculos, têm sido seus ataques contra a igreja a partir de dentro. Não é de 

surpreender, então, que ele procurou inviabilizar a missão para os gentios com a pressão 

interna também. Essa pressão veio em deserção de João Marcos. Tendo concluído seu 

trabalho no Chipre, Paulo e seus companheiros-se ao mar a partir de Pafos, chegaram 

a Perge, na Panfília; e João deixou e voltou para Jerusalém. Perga era uma grande 

cidade na província romana da Panfília, na Ásia Menor. 

O que especificamente foi a razão João deixou e voltou para Jerusalém não é 

clara. Alguns sugeriram que ele estava com medo de viajar nas montanhas perigosas da 

Panfília, uma região infestada de bandos de saqueadores (cf. 2 Cor. 11:26 ). Outros acham 

que ele se ressentia Paulo tendo ascendência sobre seu primo, Barnabé; outros que ele 

desaprovavam a ênfase de Paulo sobre a pregação do evangelho para os gentios; e outros 

ainda que temia perseguição. Seja qual for a razão, Paulo não considerou válidos ( Atos 

15:38 ). E, tragicamente, embora deserção de João Marcos não impediu que a missão para 

os gentios, que se dividiu a equipe bem sucedida de Paulo e Barnabé ( Atos 15: 36-



40 ). Dissensão interna, divisão e desunião continuar a perturbar obras de Deus que têm 

resistido rápido contra as tempestades da oposição externa. 

Vitória Espiritual 

Mas Saul, que também era conhecido como Paulo, cheio do 

Espírito Santo, fixou seu olhar sobre ele, e disse: "Você que é 

cheio de todo o engano e fraude, seu filho do diabo, inimigo de 

toda a justiça, não deixará de dar a perverter os retos caminhos 

do Senhor? E agora, eis que a mão do Senhor está sobre você, e 

você ficará cego e não ver o sol por algum tempo. " E logo uma 

névoa e escuridão caiu sobre ele, e ele andou buscando aqueles 

que iria levá-lo pela mão. Então o procônsul acreditou quando viu 

o que tinha acontecido, de ser surpreendido com o ensinamento 

do Senhor. ( 13: 9-12 ) 

A batalha pela alma de Sérgio Paulo agora atingiu o seu clímax. Saul, que, Lucas 

observa, também era conhecido por seu nome romano Paulo, teve o suficiente de 

interferência do mágico. Ser cheio do Espírito Santo, Paulo fixou seu olhar em cima 

do que falso profeta. Tal como acontece com todos aqueles que mexer com a doutrina 

ocultista e demoníaca, Bar-Jesus estava cheio de todo o engano e 

fraude. Dolos ( engano ) é a palavra grega para "uma armadilha". Como um laço 

habilmente disfarçado, Bar-Jesus não era o que parecia ser a suas vítimas 

inocentes. Radiourgias ( fraude ) aparece somente aqui no Novo Testamento. Isso 

significava originalmente ", facilidade ou facilidade em fazer, daí prontidão em 

transformar a mão para qualquer coisa, boa ou ruim, e assim por imprudência, falta de 

escrúpulos, a maldade" (Marvin R. Vincent, Palavra Studies no Novo Testamento [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1946], 1: 516). Longe de ser um "filho da salvação", Bar-Jesus foi 

acusado por Paulo como sendo, na realidade, um filho do diabo. Bar-Jesus imaginava-se 

um profeta justo, mas Paulo denunciou-o como o inimigo de toda a justiça. Ele 

constantemente torcida e verdade pervertida de Deus, levando a questão fulminante de 

Paulo, "será que você não deixará de dar a perverter os retos caminhos do Senhor?" 

Bar-Jesus não era para fugir com uma simples bronca, no entanto. Como ele tinha feito 

outros cegos espiritualmente, ele estava agora a sofrer cegueira física. Paulo informou 

ele, "a mão do Senhor está sobre você, e você ficará cego e não ver o sol por algum 

tempo." Essa cegueira Bar-Jesus 'era para ser temporário foi uma indicação da 

misericórdia de Deus. Só podemos esperar que ele se recuperava de sua cegueira 

espiritual. 

Vitória espiritual dos missionários não era só negativo, como pode ser visto na derrota do 

Bar-Jesus, mas também positivo. O emissário de Satanás havia sido derrotado e 

silenciado; e, agora, Paulo e Barnabé estavam prestes a vencer a batalha pela alma de 

Sérgio Paulo: . Então o procônsul acreditava quando ele viu o que tinha acontecido, 

de ser surpreendido com o ensinamento do Senhor Como tantas vezes está relacionada 

em Atos, Deus usou um milagre para confirmar a autenticidade de seus mensageiros ea 

verdade da Sua Palavra. Significativamente, foi o ensinamento do Senhor, não o 

milagre impressionante que ele tinha acabado de presenciar, que levou o procônsul de 

acreditar. Ele foi surpreendido com a doutrina do Senhor, não com o milagre. 

Não há nenhuma razão para duvidar da autenticidade da crença de Sérgio Paulo. Que ele 

se tornou um verdadeiro cristão é sugerido por algumas fontes extra-bíblicas. O grande 



arqueólogo do século XIX Sir William Ramsay ", argumentou a partir de outras fontes 

literárias que Sergia Paulla, a filha do procônsul, era um cristão, como era seu filho Gaio 

Caristanius fronto, o primeiro cidadão de Antioquia da Pisídia para entrar no Senado 

romano" (Richard N . Longenecker, "Atos dos Apóstolos", no Frank E. Gaebelein, 

ed. Comentário do Expositor Bíblia [Grand Rapids: Zondervan, 1981], 9: 421; cf. EM 

Blaiklock, A Arqueologia do Novo Testamento [Grand Rapids : Zondervan, 1977], 107; 

JA Thompson, a Bíblia e Arqueologia [Grand Rapids: Eerdmans, 1987], 392). Mas, para 

além de tal evidência externa, o relato de Lucas é clara. A conversão de Sérgio Paulo "tem 

sido o ponto principal de todo o Chipre narrativa" (João B. Polhill, O New Commentary 

americano: Atos [Nashville: Broadman, 1992], 295). Como seu conselheiro de outrora 

foi mergulhado na escuridão física, o procônsul emergiu da escuridão espiritual para a 

gloriosa luz do evangelho. 

A igreja de Antioquia está por todo o tempo como um exemplo de uma igreja eficaz. A 

bem-sucedida missão de evangelizar o mundo gentio que iniciou foi um ponto de viragem 

na história. A verdadeira igreja de Jesus Cristo na Terra, hoje, é o legado espiritual de que 

o alcance. 

 

27. Paulo prega Jesus ( Atos 13: 14-41 ) 

Mas indo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e no dia de 

sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura 

da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram-lhes, 

dizendo: "Irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o 

povo, dizê-lo." E Paulo levantou-se, e fazendo sinal com a mão, 

ele disse: "Homens de Israel, e os que temeis a Deus, ouvi: O Deus 

deste povo de Israel escolheu a nossos pais, e fez as pessoas 

grandes durante a sua estadia na terra do Egito , e com um braço 

erguido Ele os levou para fora dela. E por um período de cerca de 

40 anos Ele colocou-se com eles no deserto. E quando Ele tinha 

destruído as sete nações na terra de Canaã, Ele distribuiu a sua 

terra por herança -todos que levou cerca de 450 anos. E depois 

destas coisas que Ele lhes deu juízes até o profeta Samuel. E 

depois pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, homem 

da tribo de Benjamin , por quarenta anos. E depois que ele lhe 

tinha retirado, levantou-se Davi para ser seu rei, a respeito de 

quem Ele também testemunhou e disse: 'Eu encontrei Davi, filho 

de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha 

vai. " Da descendência deste homem, de acordo com a promessa, 

Deus trouxe a Israel um Salvador, Jesus, depois de João tinha 

proclamado antes de Sua vinda um batismo de conversão para 

todo o povo de Israel. E, enquanto João estava completando seu 

curso, ele não parava de dizer , 'O que você acha que eu sou? Eu 

não sou Ele. Mas eis que um vem depois de mim as sandálias de 

cujos pés não sou digno de desatar. " Irmãos, filhos da família de 

Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a nós a palavra desta 

salvação é enviado para fora. Para aqueles que vivem em 

Jerusalém e as suas autoridades, reconhecendo nem Ele nem os 

enunciados dos profetas que se lêem todos sábado, cumpriu estes 

condenando-O. E embora eles não encontraram nenhum motivo 



para colocá-Lo à morte, pediram a Pilatos que ele seja executado. 

E quando eles tinham realizado tudo o que foi escrito a respeito 

dele, tirando-o da cruz e colocado . Ele em um túmulo Mas Deus 

o ressuscitou dentre os mortos,. e por muitos dias, ele parecia que 

subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, os mesmos que agora 

são suas testemunhas para com o povo e nós pregamos-vos as 

boas notícias da promessa feita aos pais, Deus a cumpriu esta 

promessa aos nossos filhos em que Ele ressuscitou a Jesus, como 

também está escrito no Salmo segundo, 'Tu és meu Filho, hoje te 

gerei ". E quanto ao fato de que Ele ressuscitou dentre os mortos, 

para nunca mais tornar à decadência, Ele falou assim: '. Eu te 

darei as santas e fiéis bênçãos de Davi' Por isso, também diz em 

outro Salmo: 'Tu não permitir que teu santo veja corrupção. 

" Para Davi, depois de ter servido ao propósito de Deus em sua 

geração, adormeceu e foi colocada entre seus pais, e foi submetido 

a decadência;. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi 

submetido a decadência Portanto, saiba-se-vos, irmãos, que por 

meio dele o perdão dos pecados é proclamada a você, e por ele, 

todo aquele que crê é libertado de todas as coisas, a partir do qual 

você não poderia ser libertados por meio da Lei de Moisés. Olhai, 

pois, para que a coisa falada nos profetas podem não descerá 

sobre vós: 'Eis que escarnecedores, e maravilhe-se, e perecem, 

porque estou realizando uma obra em vossos dias, uma obra que 

você nunca vai acreditar, se alguém deve descrevê-lo para você.' 
"( 13: 14- 41 ) 

"Se algumas arcanjo homileticamente inclinadas fosse me permitem selecionar outro 

tempo e lugar para se viver", escreve Warren Wiersbe: "Eu imediatamente pediria para 

ser transportado para a Grã-Bretanha durante o reinado da Rainha Victoria" 

( Caminhando com os Giants [ Grand Rapids: Baker, 1980], 51). Entre os grandes 

pregadores que floresceram durante essa época, observa Wiersbe, foram Charles 

Spurgeon, Canon Henry Liddon, Alexander Maclaren, RW Dale, Alexander Whyte, e 

José Parker. 

Mas, para aqueles que, como Warren Wiersbe, que amam a grande pregação (como todos 

os cristãos deveriam), um tempo ainda mais emocionante estar vivo foi durante os 

primeiros anos da igreja. Foi então que a maior pregação na história da igreja ocorreu. Já 

em Atos, Lucas apresentou tais pregadores magistrais como Pedro, Filipe e Estevão. Atos 

13 contém a primeira (e mais longo) registrou sermão do maior pregador de todo-Paulo-

lhes o apóstolo. 

Embora este seja o primeiro de seus sermões registrados em Atos, Paulo não era um 

pregador iniciante. Ele havia pregado em Damasco imediatamente após a sua conversão 

( Atos 09:20 ), durante seus três anos na Arábia ( Gal. 1: 15-18 ), e enquanto servia como 

pastor em Antioquia ( Atos 13: 1 ). (Na verdade, ele não podia deixar de pregar . 1Cor 

9,16 ), uma vez que foi para esse fim que o Senhor lhe havia chamado ( Atos 26: 15-20 ; 1 

Cor 01:17. , 21-23 ; 2 Cor . 5: 19-20 ; Rom. 15:19 ; . Ef 3, 8 ; Col. 1:25 , 28 ; 1 Tm 2: 

7. ; 2 Tm 1:11. ). As palavras de Paulo aos crentes de Roma refletem a importância que 

ele colocou na pregação: "Como, pois, invocarão aquele em quem não creram E como 

crerão naquele de quem não ouviram E como ouvirão, se não um? pregador "( Rom. 

10:14 )? Suas palavras a Timóteo são a chamada clássico para essa responsabilidade: 

"Prega a palavra." ( 2 Tim. 4: 2 ) a Tito, ele disse, "falar das coisas que são ajustadas para 



a sã doutrina", e, "Fala ... com toda a autoridade" ( Tito 2: 1 , 15 ), enfatizando que a 

pregação é a ser doutrinária e autoritária. 

Infelizmente, muitos na igreja hoje não compartilham o compromisso de Paulo para 

pregar a Palavra. Há uma escassez de pregação bíblica som, criando "uma fome sobre a 

terra, não fome de pão ou uma sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor" ( Amós 

8:11 ). A partir de púlpitos de hoje vêm os sons incertos da psicologia, bate-papo 

relacional, comentário social, contação de histórias, homilias rasas, e retórica 

política. Muitos vêem a pregação como um anacronismo na era atual de, igrejas 

orientadas para entretenimento de fácil utilização. Os programas, os membros da igreja 

intratáveis, e detalhes administrativos corroer o tempo de preparação desses pastores que 

querem pregar. 

Enquanto muitos minimizar a importância da pregação bíblica, não deixa de ser vital para 

uma igreja espiritualmente forte. O pregador representa Cristo ao seu povo, reforçando o 

conceito de autoridade e submissão dentro do Corpo de Cristo. Voltando a igreja em um 

centro de terapia de grupo ou de entretenimento mina essa autoridade. Strong pregação 

bíblica também defende a autoridade da Palavra de Deus. Que estranho é que muitos dos 

que afirmam a infalibilidade da Bíblia não conseguem pregar expositivamente (cf. John 

Macarthur, "O Mandate da Biblical Inerrancy: pregação expositiva", do Mestre Seminary 

Journal 1 [Primavera 1990]: 3-15). 

O Novo Testamento sublinha repetidamente a importância da pregação. Jesus disse a um 

seguidor prospectivo para "ir e proclamar em todos os lugares do reino de Deus" ( Lucas 

9:60 ), mesmo como Ele mesmo fez ( Lucas 4: 18-19 , 43 ). Paulo, na cobrança de seu 

jovem protegido Timóteo: "Prega a palavra, estar pronto a tempo e fora de tempo, 

admoesta, repreende, exorta, com grande paciência e doutrina" (2 Tim 4: 2. ), salientou a 

singularidade e abrangência da este dever. "Os anciãos que governam bem sejam tidos 

por dignos de dupla honra", Paulo ordenou, "especialmente aqueles que labutam na 

pregação e no ensino" ( 1 Tim. 5:17 ). Própria paixão e vocação de Paulo era pregar a 

Palavra. 

A pregação bíblica tem sido o catalisador de todo grande avivamento na história da 

igreja. Os Padres da Igreja tomou o bastão dos apóstolos, e através de sua pregação 

cristianismo conquistou o Império Romano. A pregação dos grandes reformadores 

Lutero, Calvino, Knox, Zwingli, e Latimer trouxe a luz da verdade para a igreja depois 

de séculos de escuridão. A poderosa pregação de João Owen, João Bunyan, Richard 

Baxter, Tomé Manton, Tomé Brooks, Tomé Watson, e Jeremiah Burroughs, entre muitos 

outros, disparou o renascimento Puritan na Inglaterra do século XVII. João Wesley, 

George Whitefield, e Jonathan Edwards levou o Grande Despertar do século XVIII. O 

século XIX, como já referimos, foi abençoado com a pregação de Spurgeon, Parker, 

Maclaren, e Whyte. Talvez a igreja hoje sabe pouco de reavivamento porque sabe pouco 

do forte bíblica, pregação, doutrinal. 

A igreja nasceu no Dia de Pentecostes, quando Pedro pregou ( Atos 2: 14ss .). A 

propagação do evangelho para Samaria através da pregação de Filipe ( Atos 8: 4-

5 , 12 ). Como o evangelho se espalhou para o mundo gentio, o catalisador foi novamente 

poderosa pregação por mensageiros escolhidos de Deus. 

Tendo em primeiro lugar visitado casa ilha do Barnabé de Chipre, a equipe missionária 

próxima visitou a região da casa de Paulo, na Ásia Menor. Deixando de Chipre, eles 

navegaram norte cerca de 200 milhas através do Mar Mediterrâneo e desembarcou em 



Atália, o porto de Perge. Nesse ponto, João Marcos abandonou Paulo e Barnabé e 

voltaram para Jerusalém. 

Paulo e Barnabé aparentemente não pregar em Perge , neste momento, embora eles 

fizeram em sua viagem de retorno ( Atos 14:25 ). Alguns têm especulado que Paulo 

estava doente (cf. Gal. 4:13 ), possivelmente com a malária, e necessário para deixar as 

terras baixas costeiras para as regiões montanhosas mais frias (Antioquia da Pisídia era 

3.600 pés acima do nível do mar). Em qualquer caso, eles não permanecem lá, mas indo 

de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Esta cidade foi localizado na Ásia Menor 

e não deve ser confundido com Antioquia, na Síria, de onde os missionários começaram 

a sua jornada. 

Concisa declaração de Lucas passa em silêncio o que deve ter sido uma árdua jornada 

(especialmente se Paulo estava doente com malária). A estrada de Perge para Antioquia 

da Pisídia, cerca de cem quilômetros de distância, era difícil e perigoso. É ferida seu 

caminho através das montanhas Taurus acidentadas, agarrando-se falésias que 

ascenderam a alturas vertiginosas. Os viajantes também tiveram de atravessar os rios 

turbulentos e inundáveis Cestrus e Eurymedon. As montanhas de Taurus eram notórios 

para os bandos de ladrões que os infestadas. Esses bandidos, que haviam atormentado 

Alexandre o Grande e Augusto César, foram ainda indomada no tempo de Paulo. Quando 

Paulo escreveu: "Eu estive em deslocações frequentes, em perigos de rios, perigos de 

salteadores" ( 2 Cor. 11:26 ), ele pode muito bem ter tido esta viagem em mente. 

Depois de sua viagem difícil acabou, Paulo e Barnabé chegaram em Antioquia. No que 

se tornou o padrão para o ministério de Paulo, no dia de sábado, entraram na sinagoga 

e sentaram-se. . Nas sinagogas Paulo encontrou um público pronto de pessoas 

interessadas em verdade religiosa. Além disso, era costume conceder rabinos que visitam, 

como Paulo, o direito de dirigir da sinagoga. Tanto ele quanto o público sinagoga dividiu 

o terreno comum do Antigo Testamento. Paulo podia e fez uso desse fundo comum de 

conhecimento como um ponto de partida, quando apresentou o evangelho. Por fim, seu 

grande amor por seus compatriotas judeus e desejo de vê-los queimando salvo ( Rom. 10: 

1 ), levou o apóstolo para pregar o evangelho nas sinagogas. 

O versículo 15 sugere a liturgia comum a sinagogas do primeiro século. O serviço 

começou com a recitação do Shemá ( . Deut 6: 4ss .) - a profissão de fé judaica. Na 

sequência de outras orações veio da leitura da Lei e os Profetas. Depois veio o ensino, 

geralmente baseado na leitura da Escritura da semana. Como era costume convidar os 

visitantes proeminentes para entregar o ensino-e todo o mais que Paulo era um aluno do 

célebre rabino Gamaliel- os chefes da sinagoga enviado a eles, dizendo: "Irmãos, se 

tendes alguma palavra de consolação para o pessoas, dizê-lo. " 

O Espírito Santo dispostas soberanamente as circunstâncias, abrindo a porta larga para 

Paulo para proclamar o evangelho. Ele se levantou e, apontando com a mão para 

chamar a atenção do público (cf. Atos 12:17 ; 19:33 ; 21:40 ; 26: 1 ), ele lançou em sua 

mensagem. Os homens de Israel eram os judeus apresentar, ao passo que a frase que 

temeis a Deus se refere a prosélitos gentios. Paulo ordenou-lhes queouvir, para o que ele 

estava prestes a dizer continha a mensagem mais importante que alguma vez ouvi. 

Dois personagens principais dominado sermão de Paulo: Deus Pai ( vv 17, 18. , 19, 

20 , 21, 22 , 23 , 30 , 33 , 37 , e do Senhor Jesus Cristo). Embora Ele é mencionado pelo 

nome apenas no verso 23 , a vida de Jesus, morte e ressurreição foram o tema principal. 



Mensagem evangelística de Paulo cai logicamente em três partes. Ele apresenta Jesus 

como o ponto culminante da história, o cumprimento da profecia, e justificador de 

pecadores. 

Jesus: o culminar de História 

O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, e fez as 

pessoas grandes durante a sua estadia na terra do Egito, e com 

um braço erguido Ele os levou para fora dele. E, por um período 

de cerca de 40 anos Ele colocou-se com eles no deserto. E quando 

Ele tinha destruído as sete nações na terra de Canaã, Ele 

distribuiu suas terras como herança-tudo que levou cerca de 450 

anos. E depois destas coisas que Ele lhes deu juízes até o profeta 

Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de 

Quis, homem da tribo de Benjamin, por quarenta anos. E depois 

que ele lhe tinha retirado, levantou-se Davi para ser seu rei, a 

respeito de quem Ele também testemunhou e disse: "Eu encontrei 

Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda 

a minha vontade." ( 13: 17-22 ) 

Os homens têm muito tempo meditam sobre a questão de onde (se em qualquer lugar) 

história está indo. Existe um propósito, objetivo, ou culminar com a história? Ou é apenas 

uma sucessão de amanheceres e entardeceres, uma série de anos sem sentido fluindo 

rapidamente levando a lugar nenhum? É a história, como os filósofos estóicos dos dias de 

Paulo ensinou e religiões orientais de hoje ensinar, uma série interminável de ciclos? 

O filósofo existencialista francês Jean-Paulo Sartre expressa o desespero sombrio de tal 

ponto de vista em seu romance A náusea . Nela se comentários de caráter ", enquanto 

você viver, nada acontece. O cenário muda, as pessoas vêm e vão, isso é tudo. Não há 

começos. Dias add on para dias sem pé nem cabeça, uma adição interminável e 

monótona" ( . Robert Denoon Cumming, ed, O Philosophy da Jean-Paulo Sartre [New 

York: Random House, 1965], 58). Mais tarde, no romance, ele acrescenta: "'Eu só estava 

pensando,' eu digo a ele rindo," que aqui estamos nós, todos nós, comendo e bebendo para 

preservar a nossa preciosa existência, e realmente não há nada, nada, absolutamente 

nenhuma razão para existente '"(apud C. Estevão Evans, Existencialismo: O Philosophy 

da Despair eo Quest for Esperança [Grand Rapids: Zondervan, 1984], 47). 

Vendo a história como apelos sem propósito para pessoas pecadoras, uma vez que lhes 

concede liberdade para fazer o que quiser sem medo de prestação de contas a um juiz 

moral divina. Como um dos irmãos no romance de Dostoievski Os Irmãos 

Karamazov expressou: "Se não há Deus, então tudo é permitido" (citado em 

Evans, Existencialismo , 17). Essa "liberdade" é, na realidade, no entanto, um peso 

esmagador de desespero e desesperança. Para a remoção de Deus a partir da imagem 

reduz o homem a "uma configuração chance de átomos na esteira da história oportunidade 

sem sentido" (Francis A. Schaeffer, Morte in O City [Downers Grove, Ill .: InterVarsity 

de 1972], 18). 

Mas, apesar de tal cinismo e desespero, a história está indo para algum lugar. E cada 

prosélito judeus e gentios em audiência de Paulo sabia exatamente onde: a seu ponto 

culminante no reino vinda do Messias. Comunhão do homem com Deus, abalada pela 

queda, seria restaurada quando o Messias veio e entregues homens da escravidão do 

pecado. História acabaria por resolver-se no resgatadas estar de volta em plena comunhão 



com Deus e dar-Lhe glória. Jesus 'encarnação e da morte sacrificial, Sua segunda vinda 

para estabelecer o Seu terreno, reino milenar, e seu governo eterno sobre os novos céus e 

nova terra são o clímax da história. 

Paulo destina-se a apresentar Jesus como o Messias há muito esperado. Mas ser um 

comunicador hábil, ele sabia que primeiro deve chamar a atenção de seu público. Então, 

ele começou por abordar um tema caro aos corações de seus compatriotas, cuidado 

providencial de Deus para Israel. 

A história de que o cuidado começou quando o Deus deste povo de Israel escolheu os 

seus pais . Deus está no controle total de história. Ele 

soberanamente escolheu os pais (Abraão, Isaque, Jacó, José) da nação, e fez sua aliança 

com eles. Após a era patriarcal, Deus fez o povo grande durante a sua estadia na terra 

do Egito. Essa frase refere-se a Seu propósito soberano realizados na sua aumento em 

número e influência. 

Eventualmente, "um novo rei se levantou sobre o Egito, que não conhecera a José" ( Ex. 

1: 8 ). Temendo o poder dos números crescentes de israelitas, ele escravizados e 

cruelmente maltratados eles. Deus não se esqueceu de seu povo, no entanto, e com um 

braço erguido Ele os levou para fora do Egito. A frase com um braço 

erguido, denotando seu poder ( Sl 89:10. , 13 , 21 ; 136: 12 ; 40:10 Isa. ; 51: 9 ;62: 8 ; 21. 

Jer: 5 ; 27: 5 ; 32 : 17 , 21 ; Ez 20: 33-34. ), tornou-se a expressão comum de libertação 

de Deus da nação do cativeiro egípcio ( Ex. 6: 6 ; Dt 04:34. ; 5:15 ; 7:19 ; 9: 29 ; 26: 8 ; 2 

Reis 17:36 ; Sl. 44: 3 ). 

Depois do Êxodo, Deus continuou a cuidar da nação, como por um período de cerca de 

40 anos Ele pôs-se com eles no deserto. A evidência do manuscrito é dividido 

igualmente entre etropophorāsen (Ele pôs-se com eles ) e etrophophorāsān ("Ele se 

preocupava para eles ") (Bruce M. Metzger, A Commentary on Textual do Novo 

Testamento grego [Londres: Unido Bible Societies, 1975], 405). Ambas as afirmações 

são verdadeiras. Deus cuidou para a nação durante os quarenta anos de peregrinação no 

deserto ( Dt 01:31. ; 2: 7 ; 8: 2 , 4 ; 29: 5 ; Neh 9:21. ) e colocar-se com o seu pecado e 

rebelião ( Neh. 9: 16-19 ; Sl 95: 7-11. ; Amos 5: 25-26 ; Heb. 3: 7-11 , 17-18 ). Deus 

cuidou de seu povo, apesar de sua rebelião, suportando o seu pecado, porque eles tinham 

um papel fundamental a desempenhar em Seu plano para a história. 

Depois de seus quarenta anos de peregrinação no deserto, Deus trouxe uma nova geração 

de Israel para a terra prometida. E quando Ele tinha destruído as sete nações na terra 

de Canaã, Ele distribuiu suas terras como herança-tudo que levou cerca de 

quatrocentos e cinqüenta . anos Deuteronômio 7: 1 lista as sete nações que foram 

destruídas. Na sequência da sua destruição, Deus distribuiu a sua terra como 

herança para o seu povo. A partir do cativeiro no Egito, para a distribuição da terra, 

observou Paulo, cerca de 450 anos -decorrido 400 anos de cativeiro no Egito, quarenta 

anos de peregrinação no deserto, e cerca de dez anos a partir da travessia do Jordão, para 

a divisão do terreno em Josué 14: 1 e ss . Ao longo de todo esse período, Deus mostrou 

Seu poder, cuidado e fidelidade para com Israel. 

Depois que tomou posse da terra, o povo de Israel continuou a ser infiel, mas Deus 

continuou a ser fiel. Quando eles foram oprimidos por seus inimigos, Ele lhes deu 

juízes (libertadores) até o profeta Samuel . Samuel liga o período dos juízes e que dos 

reis. Ele foi o último juiz, e ele ungiu o primeiro rei, Saul. Samuel era ao mesmo tempo 

um juiz e um profeta. 



Ser vítima da sua falta de confiança em Deus e desejo de ser como as outras nações, 

Israel pediu um rei . Em 1 Samuel 8: 5 ", eles disseram para [Samuel]: Eis que já estás 

velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos, agora nomear um rei para nós para nos 

julgar, como todas as nações. '". Embora seu pedido foi uma rejeição do Senhor ( 1 Sam. 

8: 7 ), . Deus lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamin, por quarenta 

anos nome judaico de Paulo, Saul, foi, sem dúvida, que lhe foi dada em honra do primeiro 

rei de Israel. E como Paulo ( Rom. 11: 1 ; . Phil 3: 5 ), Saul era um homem da tribo de 

Benjamim. Há, no entanto, a semelhança terminou. Pois enquanto Paulo era um servo 

obediente de Deus, Saul era orgulhoso, teimoso, e desobedientes. Seu desafio de 

instruções explícitas de Deus levou ao seu afastamento como rei ( 1 Sam. 15: 1 e ss .), 

embora Deus graciosamente lhe permitiu reinar por 40 anos. Essa é a única declaração 

direta da duração do reinado de Saul nas Escrituras, e que concorda com o comprimento 

de seu reinado dada por Josephus (Davi J. Williams, Commentary New International 

bíblica: Atos [Peabody, Mass .: Hendrickson, 1990], 232-33). O texto hebraico de 1 

Sam. 13: 1omite o número para a idade do Saul, no início de seu reinado. Por conseguinte, 

a NASB dá a sua idade como "quarenta", e acrescenta: "trinta" mais tarde no verso para 

tornar o comprimento do reinado 32 anos de Saul. Isso, no entanto, é pura conjectura e 

contradiz palavras explícitas de Paulo aqui. Gleason Archer observa que 1 Samuel 13: 1-

2 deve ser traduzido: "Ele tinha governado por dois anos em Israel quando ... Saul 

escolheu para si mesmo três mil de Israel" ( Enciclopédia de Dificuldades da 

Bíblia [Grand Rapids: Zondervan, 1982 ], 171-72). 

Depois que Deus tinha removido Saul da realeza, Ele levantou Davi para ser seu 

rei. Em nítido contraste com Saul, Davi foi obediente, tanto assim que a respeito dele, 

Deus testemunhou e disse: 'Eu encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu 

coração, que fará toda a minha vontade. " Alguns podem questionar a designação de 

Davi como um homem segundo o coração de Deus. Afinal de contas, ele era culpado de 

covardia ( 1 Sam. 21: 10-22: 1 ), adultério ( 2 Sam. 11: 1-4 ), e assassinato ( 2 Sam. 12: 

9 ). Um homem segundo o coração de Deus, no entanto, não é um homem perfeito. Ele é 

um homem que vê o seu pecado para o que é e se arrepende disso. Isso fez Davi ( Salmos 

32. , 38 , 51 ); castigo divino tinha uma obra aperfeiçoando. Davi pode justamente ser 

chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque (ao contrário de Saul) o seu 

maior desejo veio a ser o de fazer a vontade de Deus. Foi a partir de sua linha que o 

Messias veio. 

Jesus: o cumprimento da profecia 

Da descendência deste homem, de acordo com a promessa, Deus 

trouxe a Israel um Salvador, Jesus, depois de João tinha 

proclamado antes de Sua vinda um batismo de conversão para 

todo o povo de Israel. E enquanto João estava completando seu 

curso, ele continuou dizendo: 'O que você acha que eu sou? Eu 

não sou Ele. Mas eis que um vem depois de mim as sandálias de 

cujos pés não sou digno de desatar ". Irmãos, filhos da família de 

Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a nós a palavra desta 

salvação é enviado para fora. Para aqueles que vivem em 

Jerusalém e as suas autoridades, reconhecendo nem Ele nem as 

declarações dos profetas que se lêem todos os sábados, cumpridas 

estas condenando-O. E embora eles não encontraram nenhum 

motivo para colocá-Lo à morte, pediram a Pilatos que ele seja 

executado. E quando eles tinham realizado tudo o que foi escrito 



a respeito dele, tirando-o da cruz e deitou-o numa tumba. Mas 

Deus o ressuscitou dentre os mortos; e por muitos dias, ele 

parecia que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, os mesmos 

que agora são suas testemunhas para com o povo. E nós pregar a 

vocês a boa notícia da promessa feita aos pais, Deus a cumpriu 

esta promessa aos nossos filhos em que ele ressuscitou a Jesus, 

como também está escrito no Salmo segundo, 'Tu és meu 

Filho; hoje te gerei ". E quanto ao fato de que Ele ressuscitou 

dentre os mortos, para nunca mais tornar à decadência, Ele falou 

assim: '. Eu te darei as santas e fiéis bênçãos de Davi' Por isso, 

também diz em outro Salmo: 'Tu não permitir que teu santo veja 

corrupção. " Para Davi, depois de ter servido ao propósito de 

Deus em sua geração, adormeceu e foi colocada entre seus pais, 

e foi submetido a decadência; Mas aquele a quem Deus 

ressuscitou não sofreu decomposição. ( 13: 23-37 ) 

Não só o Antigo Testamento ponto histórico de Jesus Cristo, mas assim também a 

profecia do Antigo Testamento ( Apocalipse 19:10 ). Ele era a Semente da mulher que 

esmagou a cabeça da serpente ( Gn 3:15 ). Ele era o Filho nascido de uma virgem, cujo 

nome era "Deus conosco" ( Is. 07:14 ). Ele era o Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte 

de Isaías 9: 6 . Miquéias 5: 2 predisse que o Messias nasceria em Belém, e Jesus foi 

( Matt. 2: 1 ). Messias seria um descendente de Abraão ( Gn 12: 2-3 ), Jacó (Num. 24:17 , 

e Jesse () Isaías 11: 1. ), e Jesus foi ( Matt. 1: 1 ; . Gal 3 : 16 ; Lucas 03:32 ). Ele era para 

ser um descendente de Davi ( Jer. 23: 5 ; . 2 Sam 7 ), e Jesus era ( Mt 1: 1. ). Salmo 110: 

4 predito Messias seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e Jesus foi 

( Heb. 6:20 ). Séculos antes de Jesus entrou em Jerusalém montado em um 

jumento, Zacarias 9: 9 predito Messias faria exatamente isso. Salmo 41: 9 previu a traição 

de Judas, e Zacarias 11:12 a quantidade exata de dinheiro que ele iria receber por isso. O 

cumprimento dessas profecias e dezenas mais uma prova esmagadora de que Jesus de 

Nazaré era de fato Israel profetizou e tão esperado Messias. 

Versículo 23 une os dois primeiros pontos de Paulo. Historicamente, Jesus era da 

descendência de Davi. Profeticamente, foi Ele quem, de acordo com a promessa, Deus 

trouxe a Israel como um Salvador. Ele era o cumprimento das profecias do Antigo 

Testamento sobre a vinda do Messias. Em Deus é ele promessa no Antigo Testamento 

foi realizado. 

A primeira profecia Paulo mencionou foi o do precursor Messias. Isaías 40: 3-5 descreve 

seu ministério: 

A voz está chamando, "Limpar o caminho para o Senhor no deserto, endireitai no ermo 

uma estrada para o nosso Deus, Que todo vale será exaltado, e cada montanha e ser feita 

de baixo;. E deixar o terreno acidentado se tornar um planície, e do terreno acidentado 

um amplo vale, então, a glória do Senhor será revelada e toda a carne vai vê-lo em 

conjunto, pois a boca do Senhor o disse ". 

Em Malaquias 3: 1 Deus disse a ele: "Eis que eu estou indo para envio o meu mensageiro, 

que preparará o caminho diante de mim." Essas profecias se cumpriram em João Batista, 

que proclamou antes de Sua vinda um batismo de conversão para todo o povo de 

Israel. de João batismo não era, é claro, o batismo cristão, que ainda não tinha sido 

instituído. Foi uma purificação cerimonial judaica, simbolizando verdade, 

sincero arrependimento. João convidou todo o povo de Israel a arrepender-se e preparar 



seus corações para a vinda do Messias. O arrependimento sempre foi um elemento necessário 

da salvação. 

João não era o Messias, por enquanto ele estava completando seu curso, ele continuou 

dizendo: 'O que você acha que eu sou? Eu não sou Ele. Mas eis que um vem depois 

de mim as sandálias de cujos pés não sou digno de desatar. " Sua notável humildade, 

embora ele foi o maior homem que viveu até o seu tempo ( Matt. 11:11 ), impediu-o de 

qualquer tais pretensões. Quando confrontado pelas autoridades judaicas, João 

distinguiu-se claramente do Messias ainda a ser revelada-: 

E este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram sacerdotes e levitas de 

Jerusalém para perguntar-lhe: "Quem é você?" E confessou, e não negou, e ele confessou: 

"Eu não sou o Cristo." E perguntaram-lhe: "O que então? És tu Elias?" E ele disse: "Eu 

não sou." "És tu o profeta?" E ele respondeu: "Não." Disseram-lhe então: "Quem é você, 

para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram? O que você diz sobre si 

mesmo?" Ele disse: "Eu sou a voz do que clama no deserto: Endireitai o caminho do 

Senhor", como disse o profeta Isaías. " ( João 1: 19-23 ) 

João nem sequer considerar-se digno de desatar as sandálias de Messias pés -os tarefa do 

escravo mais humilde. 

O ministério de João era bem conhecido de ouvintes de Paulo, uma vez que ele teve 

seguidores na Ásia Menor, em seguida, ( Atos 19: 1-3 ). Todos na platéia deve ter sabido 

de identificação de João de Jesus de Nazaré como o Messias ( João 1:29 , 36 ). 

Paulo tinha chegado a um ponto importante em seu sermão, e ele fez uma pausa para 

enfatizar isso. Readdressing os dois grupos na platéia como irmãos, filhos da família de 

Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, Paulo declarou que para nós a palavra da 

salvação anunciada por João é enviado para fora. Foi proclamado e, assim, 

disponibilizado "para todos aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego "( Rom. 

1:16 ). 

Paulo já antecipou e respondeu a duas perguntas que possam ter surgido na mente dos 

seus ouvintes, uma técnica que ele empregou freqüentemente em seus escritos ( Romanos 

3: 3. , 7-9 , 21 ; 6: 1 , 15 ; 7: 7 ,13 ; 09:14 ; 11: 1 , 11 ; 1 Cor 15:35. ; Gal 3:21. ). 

A primeira questão era um povo judeu têm lutado com desde os tempos apostólicos até 

agora: Se Jesus é o Messias, por que os líderes judeus não conseguem reconhecê-lo como 

tal? Paulo deu a mesma resposta Estevão fez: por causa de seus corações endurecidos, 

escurecido pelo pecado. Ele explicou que aqueles que vivem em Jerusalém e as suas 

autoridades, reconhecendo nem Ele nem as declarações dos profetas que se lêem 

todos os sábados, cumpridas estas condenando-O. Os chamados especialistas no 

Antigo Testamento (escribas, fariseus, saduceus, sacerdotes) falharam completamente 

para entender seus ensinamentos (cf. Mt 22:29. ; João 5:39 ). Se o tivessem feito, teriam 

reconhecido Jesus como o Messias. Aqueles que são ignorantes da Palavra escrita será, 

inevitavelmente, ignorante da Palavra viva. A ignorância tornou-se um modo de vida para 

eles, como eles ritualismo substituído pela verdade. Ironicamente, eles 

então cumprido as profecias das Escrituras que eles não entendiam por condenar Jesus. 

Paulo, então, respondeu uma segunda pergunta que teria surgido: Se Messias foi rejeitado, 

isso anularia o plano de Deus? Longe disso, respondeu Paulo. Isaías 53: 3 previu que o 

Messias seria "desprezado, eo mais rejeitado entre os homens." Eles odiavam Jesus sem 

justa causa, de modo que, mesmo que eles não encontraram terreno para colocá-Lo à 

morte, pediram a Pilatos que ele seja executado. Eles, assim, involuntariamente 



cumprida Salmo 69: 4 : "Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos 

da minha cabeça "(cf. João 15:25 ). 

Mesmo o crime hediondo da crucificação cumpriu a profecia. Paulo declara no versículo 

29 que quando eles tinham realizado tudo o que foi escrito a respeito dele, tirando-o 

da cruz. Entre as profecias cumpridas na cruz eram que o Messias seria uma afronta, um 

de quem o povo sacudiu a cabeça ( Salmo 109: 25. ; cf. . Matt 27:39 ); que as multidões 

no local da crucificação olhavam para ele ( Sl 22:17. ; cf.Lucas 23:35 ); e que os Seus 

carrascos dividiriam Sua roupa entre si por sorteio ( Sl 22:18. ; cf. João 19: 23-

24 ). Salmo 69:21 previu Ele seria dado vinagre e fel para Sua sede, Mateus 

27:34 registros o cumprimento dessa previsão. O grito de Jesus na cruz: "Meu Deus, Meu 

Deus, por que me desamparaste?" ( Mat. 27:46 ) foi a realização de Salmo 22: 1 , e suas 

palavras "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito" ( Lucas 23:46 ) foram predito 

em Salmos 31: 5 . Seus carrascos não quebrou nenhum de seus ossos ( João 19:33 ), assim 

como o Salmo 34:20 previu que aconteceria. Zacarias 12:10 predisse o piercing do Seu 

lado com uma lança, registrado em João 19:34 . 

Além dessas profecias, o próprio fato de que o Velho Testamento predisse que o Messias 

seria crucificado é incrível. Crucificação não era uma forma judaica de execução, se é 

que foi mesmo a conhecer a eles nos tempos do Antigo Testamento. No entanto, o Salmo 

22 e Números 21 picture tal morte (cf. João 3:14 ). 

O enterro de Cristo também cumpriu a profecia. Vítimas de crucificação eram 

comumente jogados em valas comuns, uma vez que tal execução foi normalmente 

reservado para as classes mais baixas dos criminosos. No entanto, após a morte de Jesus, 

eles puseram na sepultura. Esse detalhe aparentemente insignificante foi um 

cumprimento de Isaías 53: 9 , que diz: "Seu túmulo foi atribuído com homens ímpios, 

mas Ele estava com um homem rico na sua morte." 

No versículo 30 Paulo trata da verdade culminante de seu sermão quando soa a tônica da 

pregação apostólica, declarando que Deus ressuscitou Jesus dos mortos (cf. Atos 

2:24 , 32 ; 03:15 ; 04:10 ; 05:30 ;10:40 ). De todas as provas de que Jesus é o Messias, 

que é o maior. Como Paulo escreveria mais tarde em Romanos 1: 4 , Jesus "foi declarado 

Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos." 

Como evidência para a ressurreição, Paulo citou o fato de que por muitos dias Ele 

apareceu para aqueles que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, os mesmos que 

agora são suas testemunhas para com o povo. Havia mais de 500 dessas testemunhas 

( 1 Cor. 15: 6 ), incluindo o próprio Paulo ( 1 Cor. 15: 8 ). Nem há qualquer explicação 

credível para os eventos da primeira manhã de Páscoa diferente de que Jesus ressuscitou 

dentre os mortos. (Para uma discussão e refutação das várias teorias alternativas, 

ver Mateus 24-28 , MacArthur New Testament Commentary [Chicago: Moody, 1989], 

317ff .; Josh McDowell, Evidência que Exige um Veredito [San Bernardino, Calif .: Aqui 

é vida de 1986], 1: 232ff .; Frank Morison, Who Moved O Stone? [Grand Rapids: 

Zondervan, 1958], 88ff .; George Eldon Ladd, eu creio na ressurreição de Jesus [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1976], 132ff .) 

Paulo conclui esta seção sobre a ressurreição, mostrando que, por ele , a boa notícia da 

promessa de Deus feita aos pais tenha sido cumpridas. Em versículos 33-37 , Paulo 

enumera três dessas promessas. 

A primeira promessa foi cumprida quando Deus ressuscitou a Jesus, como também está 

escrito no Salmo segundo, 'Tu és meu Filho; hoje te gerei ". Salmo 2: 7 , citado aqui 



por Paulo, prevê não só a encarnação de Cristo, mas também a Sua ressurreição. A 

ressurreição ampliados e filiação glorificado de Cristo. 

A segunda promessa, a partir de Isaías 55: 3 , se tornou realidade quando 

Deus levantou Jesus dentre os mortos, para nunca mais tornar à decadência . Ele 

falou assim: '. Eu te darei as santas e fiéis bênçãos de Davi' A mortos Messias não 

poderia ter sido o canal para as santas e fiéis bênçãos que Deus prometeu a Davi e sua 

posteridade. 

A última e maior, a promessa vem de outro Salmo , Salmo 16 . Davi escreve no versículo 

10 , "Tu não permitir que teu santo veja corrupção." Isso Davi teve Messias, não a si 

mesmo, em vista é óbvio,para Davi, depois de ter servido ao propósito de Deus em 

sua geração, adormeceu e foi colocada entre seus pais, e foi submetido a 

decadência. Que o corpo de Davi permaneceu no túmulo depois de sua morte também é 

óbvio, uma vez que ninguém acreditava que ele já tinha sido ressuscitado. Em nítido 

contraste com Davi, no entanto, o One quem Deus ressuscitou não sofreu 

decomposição. 

Todas essas promessas, e inúmeros outros, necessários a ressurreição de Jesus para o seu 

cumprimento. Um Messias morto cumpre nada. Assim, essas promessas também são 

poderosas provas do Antigo Testamento que Jesus é o Messias. 

Jesus: o justificador de Pecadors 

Portanto, saiba-se-vos, irmãos, que por meio dele o perdão dos 

pecados é proclamada a você, e por ele, todo aquele que crê é 

libertado de todas as coisas, a partir do qual você não poderia ser 

libertados por meio da Lei de Moisés. Acautelai-vos, portanto, 

para que a coisa falada nos profetas não venha sobre você: 'Eis 

que escarnecedores, e maravilhe-se, e perecer; pois estou 

realizando uma obra em vossos dias, uma obra que você nunca 

vai acreditar, se alguém deve descrevê-lo para você '"(. 13: 38-
41 ) 

O povo judeu estava profundamente ciente das conseqüências do pecado e suas 

conseqüências. Eles haviam se agarrado ao pecado individual e nacional em toda a sua 

existência. Todas as pessoas poderiam ecoar os gritos lamentosos de Davi para o perdão, 

que foram expressas nos Salmos penitencial (32, 38, 51). Solomon resumiu sucintamente 

o seu dilema, quando disse: "Não há homem que não peque" ( 1 Reis 08:46 ). 

A questão crítica para o povo judeu era o que fazer com o pecado. Como o antigo livro 

de Jó se expressou: "Como pode um homem ser justo diante de Deus ... Como, então, 

pode o homem ser justo para com Deus, e como pode ser limpo que é nascido de mulher?" 

( Jó 9: 2 ; 25: 4 )? A resposta mais comum, aderiu a acima de tudo pelos fariseus, era 

conformidade externa rígida da lei. Mas tal legalismo, sendo mero esforço humano, foi 

impotente para conter as tendências pecaminosas da natureza caída do homem. E impôs 

um peso esmagador que ninguém podia suportar ( Mateus 23: 2-4. ; Lucas 11:46 ;Atos 

15:10 ), uma vez que "Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas 

no livro da lei , para realizá-las "( Gal. 3:10 ). 

Para os que trabalham em vão para ganhar a salvação através de guardar a lei Paulo 

dramaticamente proclamou o mais glorioso, verdade libertadora que se possa 

imaginar: através de Jesus perdão dos pecados é proclamada a você, e por ele, todo 



aquele que crê é libertado de todas as coisas, a partir do qual você poderia não ser 

liberado por meio da Lei de Moisés. A morte expiatória de Jesus, o Messias satisfez 

plenamente as exigências da lei de Deus ( Gal. 3:13 ), fazendo remissão dos 

pecados disponíveis para todos os que crêem nEle. Que o perdão é a partir de todas as 

coisas, ou seja, ele traz o perdão completo para todos os pecados ( Colossenses 2: 13-

14 ). Como surpreendente que o mesmo pecado de assassinar o Messias desde o sacrifício 

por todos os pecados eo caminho para a glória através do completo perdão dos pecados 

de todos os que se arrependem e crêem. 

Como Paulo, o ex-fariseu bem sabia, mantendo a lei libertou ninguém de seus 

pecados. Para os romanos, ele escreveu, "pois, que o homem é justificado pela fé sem as 

obras da lei" ( Rm 03:28. ; cf. 1 Cor. 1:30 ; . Gal 2:16 ; 03:11 ; Phil. 3: 9 ). O perdão 

oferecido em Cristo liberta pecadores de que eles não poderiam ser liberados por meio 

da Lei de Moisés. Paulo afirma que a verdade em Romanos 3: 20-22: 

Pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele; por meio da Lei vem o 

conhecimento do pecado. Mas agora, sem a lei a justiça de Deus se manifestou, tendo o 

testemunho da lei e dos profetas, mas a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo 

para todos os que crêem; pois não há distinção. 

Paulo fechou seu sermão com uma advertência contra a rejeição da salvação oferecida 

em Jesus Cristo. Ele solenemente os seus ouvintes a dar atenção, portanto, para que a 

coisa de que fala o Profetas não venha sobre você, ou seja, o julgamento sobre os 

pecadores impenitentes e incrédulos. O Antigo Testamento advertiu contra rejeitar o 

Messias (cf. Sl. 02:12 ). Paulo concluiu seu sermão, citando uma das muitas passagens de 

julgamento, Habacuque 1: 5 : Eis que escarnecedores, e maravilhe-se, e perecer; pois 

estou realizando uma obra em vossos dias, uma obra que você nunca vai acreditar, 

se alguém deve descrevê-lo para você. Essas palavras foram ditas sobre o julgamento 

de Deus que estava chegando em Judá. Deus iria usar os malvados caldeus como Seu 

instrumento para trazer julgamento severo sobre ímpios Judá. Paulo usou para ilustrar a 

destruição que o Antigo Testamento promete aos pecadores que se recusam a arrepender-

se e submeter-se ao Senhor. 

A escolha com a qual Paulo deixou seu público é a escolha a cada pessoa 

enfrenta. Aceitando a salvação oferecida em Jesus Cristo traz o perdão do pecado e da 

bem-aventurança eterna. Rejeitando que traz julgamento e condenação eterna. Graça e 

amor de Deus não cancelar sua justiça e santo ódio ao pecado. As palavras sóbrias do 

escritor aos Hebreus ficar para sempre como um aviso para aqueles que rejeitam o 

evangelho: 

Por esta razão, temos de prestar muito mais atenção ao que temos ouvido, para que não 

nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu inalterável, e toda 

transgressão e desobediência recebeu a justa recompensa, como escaparemos nós, se 

negligenciarmos tão grande salvação? ( Heb. 2: 1-3 ) 

 

 



28. O Evangelho Incomoda (Atos 13: 42-

52) 

E, como Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas 

continuavam a pedir que essas coisas poderiam ser ditas a eles no 

sábado seguinte. Agora, quando a reunião da sinagoga tinha 

quebrado, muitos dos judeus e dos prosélitos tementes a Deus, 

seguindo a Paulo e Barnabé, que, falando com eles, foram 

exortando-os a perseverarem na graça de Deus. E no sábado 

seguinte quase toda a cidade se reuniram para ouvir a palavra de 

Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja, 

e começou a contradizer as coisas que Paulo dizia, e estavam 

blasfemando. E Paulo e Barnabé, falando ousAdãoente, disseram: 

"Era necessário que a palavra de Deus deve ser falado para você 

em primeiro lugar;. Desde que você repudiá-lo, e não vos julgais 

dignos da vida eterna, eis que nos estão se voltando para os 

gentios Porque assim o Senhor nos ordenou: "Eu Você colocou 

como uma luz para os gentios, para que sejas para salvação até o 

fim da terra. '" E os gentios, ouvindo isto, eles começaram a se 

alegrar e glorificando a palavra do Senhor; e todos os que haviam 

sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor foi 

sendo espalhado por toda a região. Mas os judeus despertou as 

mulheres devotas de destaque e os principais da cidade, e instigou 

uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram de seu 

distrito. Mas estes, sacudindo a poeira de seus pés em sinal de 

protesto contra eles e foram para Icônio. E os discípulos eram 

continuamente cheio de alegria e com o Espírito Santo. (13: 42-
52) 

Em Romanos 1:16 Paulo descreve o evangelho como "o poder de Deus para a 

salvação." A palavra grega traduzida como "poder" é dunamis , do qual o nosso 

Inglês palavra deriva "dinamite". Refere-se à positivamente dramática 

transformação daqueles que acreditam. Quando o evangelho é pregado com 

poder e convicção, os resultados também podem ser negativamente 

explosivo. Para o evangelho primeiro confronta os pecadores com a lei e 

julgamento, então a graça de Deus em Cristo. Tal confronto e exposição de 

culpa, vergonha e desgraça, juntamente com a oferta de salvação pela graça, 

exige uma resposta; que muitas vezes obriga as pessoas a rejeição bastante 

apaixonado. Ele expõe como os pecadores indefesos são e retira-los de suas 

pretensões e aspirações de justiça própria. E isso, muitas vezes tirando enfurece 

aqueles que rejeitam a mensagem. 

Desde o primeiro pregador do Novo Testamento, esta tem sido o caso. João 

pregação do Batista despertou a oposição das autoridades judaicas a um nível 

tal que eles enviaram representantes para ele exigindo saber quem ele era (João 

1: 19-22) e, por implicação, que direito ele tinha de pregar essas chamadas de 

confronto para arrependimento. 



O Senhor Jesus Cristo foi o pregador mais preocupante que já falou. Sua vida e 

mensagem tão enfurecido as autoridades judaicas de rejeição que eles 

finalmente exigiu a sua execução. Ele próprio declarou a divisão do evangelho 

de Mateus 10: 34-36: 

Não penseis que vim trazer paz à terra; Eu não vim trazer paz, mas 

espada. Porque eu vim para colocar um homem contra seu pai, a filha contra 

sua mãe, e uma filha-de-lei contra a mãe-de-lei; e os inimigos do homem serão 

os membros de sua família. 

Os apóstolos também pregou uma mensagem de divisão que levou à 

hostilidade. Sermões de Pedro em Jerusalém definir a cidade em alvoroço e 

resultou na perseguição dos apóstolos. O sermão de Estevão causou tanto 

rebuliço que não só ele foi apedrejado até a morte, mas também a perseguição 

eclodiu contra a igreja como um todo. Ao longo de Atos, o evangelho continuou 

a causar divisões onde quer que ele foi pregado, como o registro de conflitos 

até o fim do livro demonstra. 

Conflito, muitas vezes, ocorrem quando o verdadeiro evangelho é pregado 

hoje. O evangelho não reunir todos juntos, nem é uma opinião geralmente 

tolerável que os descrentes pode pegar ou largar. Em vez disso, ele divide as 

pessoas, dividindo o penitente do coração endurecido, os salvos dos não salvos, 

o justo do réprobo, aqueles que amam a sua verdade daqueles que a rejeitam. 

A maior parte da oposição ao evangelho nos primeiros anos veio do povo judeu-

a corolário trágico para a sua rejeição de seu Messias, Jesus Cristo (João 

1:11). Em Jerusalém, a perseguição veio dos líderes judeus (Atos 4, 5, 7). Em 

Samaria, a oposição veio de Simão, o mágico, que provavelmente foi total ou 

parcialmente judaica. Paulo enfrentou forte oposição dos judeus em Damasco 

(Atos 9: 20-23). Em Atos 12, Herodes, na tentativa de agradar os líderes judeus, 

assassinados e presos Tiago Pedro. Na primeira parada de sua viagem atual, 

Paulo e Barnabé encontrou o judeu falso profeta Bar-Jesus (Atos 13: 6-8). Atos 

14: 2 registros de que "os judeus incrédulos incitaram as mentes dos gentios, e 

amargurada-los contra os irmãos." O versículo 19 do mesmo capítulo descreve 

como "judeus de Antioquia e Icônio, e tendo ganho sobre as multidões, 

apedrejaram a Paulo eo arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava 

morto." Oposição semelhante aparece em Atos 17: 5, 13; 18: 6; 19: 9; 20: 3; 21: 

27ff .; 23: 12ff.Que a própria esperança de Israel, há muito esperada, não 

despertam a sua fé e amor, mas sua raiva, é a maior tragédia da história da 

redenção. 

Atos 13: 42-52 encontra Paulo e Barnabé em Antioquia da Pisídia. Aqui, 

também, o evangelho provaria divisiva. Como uma pedra gigante lançada uma 

pequena lagoa, ele quebrou a calma superfície entre vários grupos étnicos da 

cidade. A passagem descreve as diferentes reações ao sermão Paulo havia 



acabado de pregar (13: 16-41). A reação inicial parecia positivo; a resposta 

subsequente foi mista. 

A reação inicial 

E, como Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas 

continuavam a pedir que essas coisas poderiam ser ditas a eles no 

sábado seguinte. Agora, quando a reunião da sinagoga tinha 

quebrado, muitos dos judeus e dos prosélitos tementes a Deus, 

seguindo a Paulo e Barnabé, que, falando com eles, foram 

exortando-os a perseverarem na graça de Deus. E no sábado 

seguinte quase toda a cidade se reuniram para ouvir a palavra de 
Deus. (13: 42-44) 

A resposta preliminar ao sermão de Paulo pelo público sinagoga foi favorável, 

embora essa atitude iria mudar em breve. Quatro características de sua resposta 

positiva inicial se destacam. 

Eles ficaram satisfeitos 

E, como Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas 

continuavam a pedir que essas coisas poderiam ser ditas a eles no 
sábado seguinte. (13:42) 

Intrigado com o que tinham ouvido, como Paulo e Barnabé estavam saindo, 

as pessoas continuavam a pedir que essas coisas poderiam ser ditas a eles 

no sábado seguinte. dinâmico, poderoso pregando sobre o Messias havia 

despertado o interesse de Paulo, e que eles queriam ouvir mais . Sua mensagem 

foi imerso no Velho Testamento. Paulo tinha falado de escolha soberana de 

Deus e cuidados em relação Israel. Ele se referiu a maior rei de Israel, Davi, e 

os profetas. Não havia nada de censurável em mensagem de Paulo, exceto a sua 

nomeação Jesus de Nazaré como o Messias. Se não está convencido de que a 

verdade, o povo de Antioquia, pelo menos, não manifestou a violenta oposição 

a ele desenfreada em Jerusalém. 

A capacidade de despertar o interesse das pessoas é a marca de um bom 

pregador. Em Atos 17, Paulo novamente exibido essa habilidade: 

E logo os irmãos enviaram Paulo e Silas afastado por noite para Bereia; e 

quando eles chegaram, eles foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais 

nobres do que os de Tessalônica; pois receberam a palavra com toda a avidez, 

examinando as Escrituras todos os dias, para ver se estas coisas eram 

assim. (Vv. 10-11) 

Pregação persuasiva de Paulo levou os Bereans volta para o Antigo Testamento para verificar 

por si mesmos que o que ele pregava era verdade. O discurso de Paulo no Areópago aos 

atenienses pagãos tão agitado seu interesse, que alguns lhe disse: "Vamos ouvi-lo novamente 

a respeito deste" (Atos 17:32). 



Para um pregador tão fascinam seus ouvintes que eles exigem para ouvi-lo de 

novo é um testemunho da eficácia da sua pregação. Para eles para atrasar a 

conclusão a respeito de Jesus Cristo, no entanto, é perigoso. Para o Corinthians, 

Paulo escreveu: "Pois ele diz:" No tempo aceitável te escutei e no dia da 

salvação te socorri ', eis agora é "o tempo aceitável," eis que agora é' o dia da 

salvação "(. 2 Cor 6: 2). O escritor de Hebreus, ecoando o salmista, escreveu: 

"Portanto, assim como o Espírito Santo diz:" Hoje, se ouvirdes a sua voz, não 

endureçais os vossos corações, como quando eles me provocaram, como no dia 

da tentação no deserto " "(Hb 3: 7-8; cf. Sl 95: 7-11..). 

Eles foram persistentes 

Agora, quando a reunião da sinagoga tinha quebrado, muitos dos 

judeus e dos prosélitos tementes a Deus, seguindo a Paulo e 

Barnabé (13: 43a) 

Alguns na platéia foram tão afectadas pela mensagem de Paulo de que eles não 

poderiam esperar até o próximo sábado para ouvir mais. Assim, quando a 

reunião da sinagoga tinha quebrado, muitosdeles, incluindo ambos 

os judeus e prosélitos tementes a Deus (convertidos completos ao judaísmo 

que tinham sido circuncidados) seguiram Paulo e Barnabé para fora da 

sinagoga. Eles mantiveram um diálogo em execução com os missionários pelas 

ruas de Antioquia. Sua abertura para a mensagem e desejo de mais 

conhecimento sobre o assunto eram sinais encorajadores. 

Estariam Professando 

[Paulo e Barnabé] falando com eles, foram exortando-os a 

perseverarem na graça de Deus. (13: 43b) 

Alguns na multidão que ouviu o sermão de Paulo aparentemente professavam 

crer. Como eles continuaram falando com eles, Paulo e Barnabé foram 

exortando-os a perseverarem na graça de Deus. Se a fé daqueles ouvintes 

era genuíno não estava imediatamente aparente; eles precisavam para validar 

sua confissão, continuando na graça de Deus. A perseverança é uma marca da 

fé salvadora. O apóstolo João descreve aqueles cuja fé não era genuíno como 

aqueles que "Saíram de nós, mas não eram dos nossos; porque, se tivessem sido 

dos nossos, teriam permanecido conosco; mas eles saíram, a fim de que isso 

pode ser demonstrado que todos eles não são de nós "(1 João 2:19). Nosso 

Senhor também destacou a perseverança como a marca da verdadeira fé 

salvadora: "Jesus, pois, dizia aos judeus que haviam crido nele:" Se vós 

permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos "(João 

8:31). É o sinal de verdadeiros ramos que permanecer na videira: 

Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Toda vara em mim que 

não dá fruto, ele o corta; e todo o que dá fruto, ele a limpa-lo, para que produza 

mais fruto ainda. Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado com 



você. Permanecei em Mim, e Eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por 

si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não 

permanecerdes em mim.Eu sou a videira, vós sois os ramos; Aquele que 

permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada 

podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, é lançado fora, como um 

ramo, e seca; e os colhem, e lançá-los no fogo, e ardem. (João 15: 1-6) 

Compare também Colossenses 1: 21-23: 

E, embora estivesse anteriormente alienado e hostil em mente, envolvidos em 

ações más, mas Ele já reconciliou em Seu corpo carnal pela morte, a fim de 

apresentá-lo diante dele santos e imaculados e irrepreensíveis-se de fato você 

continuar na fé alicerçados e firmes, e não se afastou da esperança do evangelho 

que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, 

fui constituído ministro. 

A chave é a frase "se de fato de continuar." O escritor de Hebreus faz o mesmo ponto: "Porque 

nos temos tornado participantes de Cristo, se nos ativermos o início da nossa confiança até 

ao fim" (Hb 3:14.). 

Um defeito trágico em muito evangelismo contemporâneo é a confiança na 

garantia silogística. A pessoa que faz uma profissão de fé em Jesus Cristo é 

apresentado com o seguinte silogismo, projetado para fornecer garantia de 

salvação.:. "Aqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo será salvo Você 

colocou sua fé Nele, portanto, você está salvo . " Infelizmente, a segunda 

premissa pressupõe que a fé do indivíduo é genuíno, que não pode ser provado, 

naquele momento, mas pode ser comprovada por sua perseverança. 

O resultado de tal metodologia evangelística com defeito é que muitos que não 

têm fé genuína é dada uma garantia psicológico falsa. Garantia bíblica Genuina 

é dom de Deus através do Espírito Santo aos crentes obedientes. (Para mais 

informações sobre a doutrina da segurança, ver John Macarthur, salvo sem a 

Doubt [Wheaton, Ill .: Victor, 1992]; Tomé Brooks, o Céu na 

Terra [reimpressão; Edinburgh: Banner da Verdade], 1982.) 

A tentação especial enfrentado por Paulo e ouvintes judeus de Barnabas era 

para voltar a cair no legalismo. Muitos que eram intelectualmente convencido 

de que o evangelho era verdadeiro não chegou a fé salvadora, porque eles não 

podiam deixar de ir a sua tradicional sistema de obras de justiça. Eles 

enfrentaram e sucumbiu a pressões sociais e culturais, e prendeu em legalismo 

e ritualismo, acabou caindo para trás a partir da mensagem da graça. 

O livro de Hebreus contém diversas passagens de alerta voltados para aqueles 

em que posição perigosa. Eles são resumidos no capítulo 10: "Mas o meu justo 

viverá da fé; e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele Mas nós não 



somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que têm fé. para a 

conservação da alma "(vv. 38-39). 

Paulo dirigiu o seguinte aviso aos Gálatas que procuram ser justificados por 

guardar a lei:; (. Gal 5: 4) "Você foi separado de Cristo, você que está 

procurando ser justificados pela lei de ter caído em desgraça". Lei de 

manutenção e fé em Jesus Cristo são formas mutuamente exclusivas de buscar 

a salvação. Aos Romanos Paulo escreveu: "Se é pela graça, já não com base em 

obras é, caso contrário, a graça já não é graça" (Rom. 11: 6). Aqueles que 

buscam a salvação através de obras justiça perde a graça de Deus e de Jesus 

Cristo e são eternamente condenados. 

Estavam presentes 

E no sábado seguinte quase toda a cidade se reuniram para ouvir 

a palavra de Deus. (13:44) 

O interesse demonstrado pelos ouvintes de Paulo foi um pouco sofrido. Eles 

não eram como muitos que professam único interesse momentâneo no 

evangelho. No próximo sábado, eles estavam de volta, esperando 

ansiosamente a mensagem de Paulo tinha para eles. E por causa de seu 

entusiasmo contagiante, quase toda a cidade se reuniram para ouvir a 

palavra de Deus anunciada por Paulo e Barnabé. 

A subsequente Response 

Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja, e 

começou a contradizer as coisas que Paulo dizia, e estavam 

blasfemando. E Paulo e Barnabé, falando ousAdãoente, disseram: 

"Era necessário que a palavra de Deus deve ser falado para você 

em primeiro lugar;. Desde que você repudiá-lo, e não vos julgais 

dignos da vida eterna, eis que nos estão se voltando para os 

gentios Porque assim o Senhor nos ordenou: "Eu Você colocou 

como uma luz para os gentios, para que sejas para salvação até o 

fim da terra. '" E os gentios, ouvindo isto, eles começaram a se 

alegrar e glorificando a palavra do Senhor; e todos os que haviam 

sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor foi 
sendo espalhado por toda a região. (13: 45-49) 

Após a resposta positiva inicial ao sermão de Paulo, a reação subsequente 

dividida em linhas raciais. A resposta do povo judeu foi negativo; que dos 

gentios positivo. 

O Negative Response 

Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja, e 

começou a contradizer as coisas que Paulo dizia, e estavam 

blasfemando. E Paulo e Barnabé, falando ousAdãoente, disseram: 



"Era necessário que a palavra de Deus deve ser falado para você 

em primeiro lugar;. Desde que você repudiá-lo, e não vos julgais 

dignos da vida eterna, eis que nos estão se voltando para os 

gentios Porque assim o Senhor nos ordenou: "Eu Você colocou 

como uma luz para os gentios, para que sejas para salvação até o 
fim da terra." (13: 45-47) 

Em uma reversão surpreendente do sábado anterior, os judeus, vendo as 

multidões, encheram-se de inveja. O que causou a reação inversa 

veemente? Foi muito preconceito; eles se ressentia de que a salvação foi 

disponibilizado aos judeus e gentios. A atitude do profeta Jonas é o caso 

clássico que ilustra essa atitude provincial. Quando enviado para pregar aos 

gentios em Nínive, ele prontamente fugiu na direção oposta porque temia que 

eles se arrependessem e se convertessem a Deus. E quando a cidade se 

arrependeram, Jonah estava tão irritado que ele queria morrer (Jonas 4: 1-3). 

Nada tão enfurecido os judeus como o pensamento de que as bênçãos da 

salvação pode ser estendido para os gentios desprezados. Esse 

pensamento encheu -los com ciúmes , como tinha anteriormente o Sinédrio 

(Atos 5:17). Não só isso, ele agitou-los à ação. Eles começaram a contradizer 

as coisas que Paulo dizia. O imperfeito do antilegō ( contradizendo ) indica 

que eles estavam falando continuamente contra a mensagem de Paulo, na 

tentativa de refutá-lo. 

Não contente com o exercício de um debate furioso com o apóstolo, seus 

adversários foram também blasfemando (cf. Atos 18: 6). Ao falar mal de 

Deus e de Cristo, eles rejeitaram a sua única esperança de salvação e deixou 

claro que a sua profissão de fé inicial (veja a discussão sobre v. 13, supra) era 

superficial e falso. Nenhum verdadeiro crente poderia ser culpado de tal 

blasfêmia (cf. 1 Cor. 12: 3). Cego preconceito, irracional contra os gentios 

custar-lhes o seu Messias, o seu reino, e do céu. 

Longe de ser intimidado, Paulo e Barnabé, falando ousAdãoente em 

resposta. Como a fúria da multidão se intensificou, o mesmo que fizeram a 

coragem dos missionários. Finalmente, Paulo e Barnabé trouxe o debate ao fim, 

informando os seus adversários, "Era necessário que a palavra de Deus deve 

ser falado para você em primeiro lugar." O plano de Deus era que a salvação 

fosse oferecida pela primeira vez para o povo judeu. Em Mateus 15:24 Jesus 

"respondeu [a mulher cananéia] e disse: 'Não fui enviado senão às ovelhas 

perdidas da casa de Israel." Quando Ele enviou os doze para fora em uma 

viagem de pregação, Jesus ordenou-lhes, "Do Não vá no caminho dos gentios, 

nem entreis em cidade de samaritanos; mas sim ir às ovelhas perdidas da casa 

de Israel "(Mateus 10: 5-6.). O Cristo ressuscitado disse que "o arrependimento 

para remissão dos pecados deve ser proclamado em seu nome a todas as nações, 

começando por Jerusalém" (Lucas 24:47). Pedro disse aos judeus em 

Jerusalém, "Para você em primeiro lugar, Deus suscitou a seu Servo, e enviou 



para abençoá-los, transformando cada um de vocês das suas maldades" (Atos 

03:26). Paulo escreveria mais tarde que o evangelho "é o poder de Deus para 

salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego" (Rom. 

1:16). Embora conhecido como o apóstolo dos gentios (Rom. 11:13), Paulo, no 

entanto, colocou uma alta prioridade à evangelização dos judeus. Ele 

normalmente começou seu evangelismo nas cidades gentios por pregar aos 

judeus, reunindo, assim, alguns crentes para auxiliar no testemunho aos gentios. 

Tragicamente, ouvintes de Paulo escolheu para repudiar o evangelho, e ao 

fazê-lo julgar -se indignos da vida eterna. Eles trouxeram o veredicto sobre 

si mesmos por sua própria escolha. Depois de séculos de espera de Messias, o 

povo rejeitaram e a salvação que Ele trouxe (João 1:11). Eles iriam pagar um 

preço terrível para tal orgulho nacionalista e amor da justiça própria. 

Esta passagem ensina a verdade bíblica importante da responsabilidade 

humana. Como todos os que vão para o inferno, os judeus incrédulos em 

Antioquia julgados indignos da vida eterna por sua incredulidade. João 3:18 

diz: "Aquele que crê não é julgado;. Aquele que não crê já está julgado, 

porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus" As pessoas perecem, 

porque não optar por rejeitar e se recusam a acreditar, e sua escolha fecha-los 

para fora da vida eterna. Jesus disse uma vez aos judeus incrédulos: "Vocês não 

estão dispostos a vir a mim, que você pode ter a vida" (João 5:40). Mais tarde, 

ele disse: "A menos que você acredita que eu sou, morrereis nos vossos pecados 

(João 8:24). Condenação é o resultado da rejeição e da incredulidade, para que 

cada alma sem fé é totalmente responsável. Que a verdade da vontade pessoal 

deve ser realizada em conjunto com a verdade igualmente bíblica de que Deus 

é absolutamente soberano na salvação e salva quem Ele quer salvar (veja a 

discussão sobre v. 48 abaixo). A antinomia resultante (uma aparente 

incompatibilidade entre duas verdades inegáveis) está além da capacidade de 

nossas mentes finitas para resolver JI Packer escreve.: 

A antinomia particular que nos interessa aqui é a aparente oposição entre a 

soberania divina ea responsabilidade humana, ou (colocando-o mais 

biblicamente) entre o que Deus faz como Rei e que Ele faz como Juiz. A 

Escritura ensina que, como rei, ele encomendas e controla todas as coisas, as 

ações humanas entre eles, de acordo com o Seu próprio propósito 

eterno. Escritura também ensina que, como juiz, ele detém todos os homens 

responsáveis pelas escolhas que ele faz e os cursos de ação, ele 

prossegue. Assim, os ouvintes do evangelho são responsáveis pela sua 

reação; se eles rejeitarem a boa notícia, eles são culpados de incredulidade. 

  

O homem sem Cristo é um pecador culpado, responsável perante Deus por 

violar a lei. É por isso que ele precisa do evangelho. Quando ele ouve o 



evangelho, ele é responsável pela decisão que ele faz sobre ele. Ele define 

diante de si uma escolha entre a vida ea morte, a escolha mais importante que 

qualquer homem pode enfrentar ... Quando pregamos as promessas e os 

convites do evangelho, e oferecer Cristo aos homens e mulheres pecadores, faz 

parte da nossa tarefa enfatizar e re-enfatizar que eles são responsáveis perante 

Deus pelo modo como eles reagem às boas notícias da sua graça. ( Evangelismo 

e da soberania de Deus [Downers Grove, Ill .: InterVarsity de 1978], 22, 25-

26) 

Confrontado com a rejeição pela comunidade judaica, Paulo e Barnabé 

anunciaram que estavam se voltando para os gentios , como 

o Senhor tinha ordenado a eles. Para apoiar essa decisão, eles citou Isaías 49: 

6, uma profecia messiânica bem conhecido. Nessa passagem, Deus diz de 

Messias, "eu tenho você colocou como uma luz para os gentios, para que 

sejas para salvação até o fim da terra." A visão tacanha da salvação como 

uma possessão exclusivamente judaica é mesmo estranho ao Antigo 

Testamento, que ensinou claramente que o Messias seria enviada aos gentios, 

bem como (ver também Isaías 42: 1, 6; cf. Atos 26: 22-23.) .Não houve 

justificativa para a resposta hostil, negativa do judeu pessoas a Gentil salvação. 

A resposta positiva 

E os gentios, ouvindo isto, começou regozijo e glorificando a 

palavra do Senhor; e todos os que haviam sido destinados para a 

vida eterna. E a palavra do Senhor foi sendo espalhado por toda 
a região. (13: 48-49) 

Em contraste com a animosidade judaica, os gentios, ouvindo a boa notícia de 

que a salvação foi oferecida a eles, eles começaram a se alegrar e glorificando 

a palavra do Senhor. A notícia de que provou ser uma pedra de tropeço para 

os judeus resultou em regozijo entre os gentios. Eles estavam glorificando a 

palavra do Senhor; e como muitos deles , como tinha sido nomeado para a 

vida eterna. 

Essa última frase é uma das declarações mais claras em toda a Escritura a 

respeito da soberania de Deus na salvação. Como tal, é a verdade de equilíbrio 

para a doutrina da responsabilidade humana discutido anteriormente. A Bíblia 

afirma que, sem hesitar, na salvação do homem não escolhe Deus, mas Deus 

escolhe o homem. "Ninguém", Jesus afirmou claramente: "pode vir a mim, a 

não ser que tenha sido concedida a ele a partir do Pai" (João 6:65). Paulo 

descreveu os cristãos como "aqueles que foram escolhidos de Deus" (Col. 3:12; 

cf. 2 Tm 2:10; Tito 1: 1.). Aos Tessalonicenses, ele escreveu: "Nós devemos 

sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus 

vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e 

fé na verdade" (2 Ts. 2: 13). Na verdade, o termo eleito é usado como um título 

para os crentes em passagens como Mateus 24:22, 24, 31; Lucas 18: 7; e 



Romanos 8:33. Pedro chama os crentes "aqueles que são escolhidos ..." (1 Pe. 

1: 1). Esta escolha por Deus foi feito antes da fundação do mundo (Ef. 1: 4), 

quando seus nomes foram realmente escritos no livro da vida (Ap 13: 8). A 

questão da vontade humana e divina eleição é tão inescrutável, tão 

incompreensível para nossas mentes, como exigir que acreditamos tanto sem 

ser capaz de compreender como elas se encaixam na mente de Deus. 

Nomeado é de Tasso , que é usado em alguns documentos antigos, no sentido 

de "inscrever" ou "para se inscrever" (FF Bruce, O Livro dos Atos , A 

Commentary New Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1971 ], 283 n. 72). A lista em que os eleitos estão matriculados é 

descrito como "livro da vida" (Sl 69:28; Fp 4:.. 3; Ap 3: 5; 13: 8; 17: 8; 20:12, 

15; 21:27; 22:19; cf. Ex 32: 32-33; Dan. 12: 1.). 

As Escrituras afirmam que aqueles que vão para o inferno, o fazem porque se 

julgam dignos da vida eterna (v. 46). Por outro lado, os eleitos são salvos porque 

Deus designou para a vida eterna (v. 48). Essas verdades formar uma calçada 

estreita entre dois abismos profundos. Para enfatizar a verdade em detrimento 

do outro é a mergulhar-se no abismo do erro doutrinário. 

Evangelismo sempre segue a verdadeira salvação, como aqueles que são salvos 

naturalmente o desejo de compartilhar sua fé. Os convertidos em Antioquia não 

foram excepção. Através de seu testemunho entusiasta, a palavra do Senhor 

foi sendo espalhado por toda a região. Como sempre, o agente através do qual 

a salvação veio foi a palavra do Senhor (cf. vv. 44, 46, 48). Antioquia foi 

virado de cabeça para baixo não porque Paulo discursou sobre a auto-estima, 

da política ou questões sociais, mas porque ele proclamou a Palavra de Deus. 

Os Resultados 

Mas os judeus despertou as mulheres devotas de destaque e os 

principais da cidade, e instigou uma perseguição contra Paulo e 

Barnabé, e os expulsaram de seu distrito. Mas estes, sacudindo a 

poeira de seus pés em sinal de protesto contra eles e foram para 

Icônio. E os discípulos eram continuamente cheio de alegria e 

com o Espírito Santo. (13: 50-52) 

Impossível melhor os missionários em debate, os judeus despertou as 

mulheres devotas de destaque e os principais da cidade, e instigou uma 

perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram de seu distrito. Eles 

habilmente utilizado as religiosas e respeitados a cidade e os homens 

proeminentes para persuadir as autoridades a expulsar Paulo e Barnabé. Paulo 

se refere a esta perseguição em 2 Timóteo 3:11; possivelmente ele e Barnabé 

foram espancados com varas ou chicotes (cf. 2 Cor. 11: 24-25). 



O versículo 51 descreve o, resultado terrível triste para os judeus incrédulos, 

como Paulo e Barnabé , sacudindo o pó dos seus pés em sinal de protesto 

contra eles e foram para Icônio. Esse ato foi uma das simbolismo 

sinistro. Quando Jesus enviou os setenta, ordenou-lhes: 

Seja qual for a cidade em que entrardes e não vos receberem, sair para as ruas 

e dizer: "Até o pó da vossa cidade que se agarra aos nossos pés, sacudimos em 

protesto contra você; ainda ter certeza disso, que o reino de Deus está próximo. 

" Eu digo a você, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para 

aquela cidade. (Lucas 10: 10-12) 

Os judeus da época de Paulo eram escrupulosos não trazer poeira Gentil de volta para 

Israel. Por seu ato, Paulo e Barnabé estavam dizendo no sentido de que eles consideravam os 

judeus em Antioquia não melhor do que os pagãos. Não poderia haver condenação mais 

forte. Os judeus foram deixados na sua incredulidade obstinada. 

Pelo contrário, . os discípulos estavam continuamente cheio de alegria e com 

o Espírito Santo como os missionários partiram para Icônio (cerca de oito 

quilômetros de distância), que deixaram atrás deles dois grupos completamente 

diferentes: a rejeição, prejudicado, judeus cheio de ódio; e os alegres, crentes 

cheios do Espírito. 

Esta breve passagem pinta em relevo gritante a escolha de frente para cada 

homem. Todos os homens, quer a confiança em Jesus e são salvos ou rejeitá-lo 

e estão condenados. Como ele mesmo disse, "Quem não é comigo é contra 

mim; e quem não ajunta comigo, espalha" (Mateus 12:30.). Ele nos deixou há 

terceira alternativa. 

29. Qualidades de um servo efetivo de 

Jesus Cristo ( Atos 14: 1-28 ) 

E sucedeu que, em Icônio, entraram na sinagoga dos judeus 

juntos, e falaram de tal maneira que uma grande multidão 

acreditava, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus 

incrédulos incitaram as mentes dos gentios, e irritaram-los contra 

os irmãos. Por isso, eles passaram muito tempo lá falando 

ousAdãoente com confiança no Senhor, que dava testemunho à 

palavra da sua graça, concedendo que os sinais e maravilhas ser 

feito por suas mãos. Mas a multidão da cidade foi dividida; e 

alguns do lado dos judeus, e outros pelos apóstolos. E quando 

uma tentativa foi feita por ambos os gentios e os judeus com seus 

governantes, maltratar e apedrejarem, eles se tornaram 

conscientes disso e fugiram para as cidades de Licaônia, Listra e 

Derbe, e da região envolvente; e lá eles continuaram a pregar o 

evangelho. Em Listra estava sentado um homem, sem força em 

seus pés, coxo desde o ventre de sua mãe, que nunca tinha 

andado. Este homem estava ouvindo Paulo enquanto ele falava, 



que, quando ele fixou seu olhar sobre ele, e tinha visto que tinha 

fé para ser curado, disse em alta voz: "Fique em pé em seus 

pés." E ele saltou e começou a andar. E as multidões, vendo o que 

Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, 

"Os deuses tornaram-se como homens e chegaram até nós." E eles 

começaram a chamar Barnabé, Zeus, e Paulo, Hermes, porque ele 

era o principal orador. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo 

estava fora da cidade, trouxe bois e guirlandas para os portões, e 

queria oferecer sacrifício com as multidões. Mas, quando os 

apóstolos, Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram as suas vestes 

e saiu correndo no meio da multidão, clamando e dizendo: 

"Homens, por que você está fazendo essas coisas? Nós também 

somos homens da mesma natureza, como você, e pregai o 

evangelho, a vós, a fim de que você deve virar a partir dessas 

vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que 

neles há. E em tempos passados Ele permitiu que todas as nações 

a seguir seus próprios caminhos, e ainda Ele não deixou a si 

mesmo sem testemunho, em que Ele o bem, dando-vos chuvas do 

céu e estações frutíferas, que satisfaçam os seus corações com 

alimento e alegria ". E mesmo dizendo essas coisas, eles com 

dificuldade conteve as multidões de lhes oferecerem 

sacrifícios. Mas judeus de Antioquia e Icônio, e tendo ganho sobre 

as multidões, apedrejaram a Paulo eo arrastaram para fora da 

cidade, cuidando que estava morto. Mas quando os discípulos o 

rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. E no dia seguinte 

partiu com Barnabé para Derbe. E depois, tendo anunciado o 

evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para 

Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, 

exortando-os a perseverarem na fé, e dizendo: "Através de muitas 

tribulações nos deve entrar no reino de Deus ". E quando eles 

tinham nomeado anciãos para eles em cada igreja, orando com 

jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E eles 

passaram por Pisídia e entrou em Panfília. E quando eles tinham 

anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália; e dali 

navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à 

graça de Deus para a obra que tinha feito. E quando chegaram e 

reuniram a igreja, eles começaram a relatar todas as coisas que 

Deus tinha feito com eles e como abrira a porta da fé aos 

gentios. E eles passaram muito tempo com os discípulos. ( 14: 1-
28 ) 

É certo que esta passagem narrativa longa não contém ensino explícito sobre os requisitos 

de Deus para o serviço eficaz. Ele faz, no entanto, apresentam dois funcionários altamente 

qualificados e eficazes que modelaram as qualificações necessárias para todos os que 

proclamam a boa notícia através do Senhor Jesus Cristo. As muitas características 

diversas e originais deste registro inspirado da nova prorrogação do evangelho para o 

mundo gentio pode ser amarrados juntos, concentrando-se nas duas constantes na 

diversidade, Paulo e Barnabé. Através do fluxo desta narrativa, esses dois servos de Deus 

exemplos manifestos de sete qualidades que fazem de efetivo ministério espiritual: 

Espirito-superdotação, ousadia, humildade, persistência, carinho, compromisso e 

reverência. 



Espírito-Superdotação 

A característica do Espírito-superdotação é evidente em todo o capítulo. Como Paulo e 

Barnabé ministrou, empregaram os dons que o Espírito lhes tinha dado. 

Um dom espiritual não é uma capacidade humana natural ou talento, mas um bestowment 

pela graça de Deus sobre os crentes que fornece um canal através do qual o poder do 

Espírito Santo flui no ministério ( 1 Cor. 12: 7 ). O exercício mútuo dessas capacitações 

é, portanto, vital para o bom funcionamento e edificação do Corpo de Cristo ( 1 Cor. 12: 

14ss .). 

Neste capítulo, quatro desses presentes podem ser vistas em funcionamento. A primeira 

é a profecia ( 1 Cor. 12:10 ), a capacidade dada pelo Espírito Santo de anunciar a Palavra 

de Deus com clareza e poder. O versículo 1 notas que sucedeu que em Icônio entraram 

na sinagoga dos judeus juntos, e falou de tal maneira que uma grande multidão 

acreditava, tanto de judeus como de gregos. O versículo 21 diz que , depois de terem 

pregado o evangelho em Derbe e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e 

Icônio e Antioquia. O versículo 25 relata que quando Paulo e Barnabé tinha falado a 

palavra em Perge, desceram a Atália. 

Um segundo dom graça exibida pelos missionários estava ensinando ( Rom. 12: 7 ). O 

versículo 22 descreve seu ministério de . fortalecendo a alma dos discípulos Esse 

reforço foi o resultado de ensinar-lhes a Palavra (cf. Atos 2:42 ). 

Paulo e Barnabé também manifestou o dom de exortação ( Rom. 12: 8 ). -o encorajamento 

espiritual que leva a uma encorajados a prosseguir o caminho certo de ação versículo 

22 encontra-los encorajar os crentes a perseverarem na fé. 

Um último presente evidente neste capítulo é o da liderança ( Rom. 12: 8 ). Como parte 

de suas funções, Paulo e Barnabé eleger anciãos para eles em cada igreja ( v. 23 ). Eles 

não deixou os seus novos convertidos para se defenderem sozinhos. Seus dons de 

liderança que lhes permitiu trazer estrutura para as congregações recém-formados e 

instalar líderes apropriados. 

Esses quatro presentes estão no cerne de todo o ministério espiritual na construção da 

igreja. Eles ainda são vitais hoje para pastores e mestres e evangelistas. Além desses 

presentes edificantes permanentes, os apóstolos também possuía dons de sinais 

temporários única de seu Senhor e para eles ( 2 Cor. 0:12 ). Esta passagem menciona dois 

desses dons apostólicos: milagres ( v. 3 ) e cura ( 8 v. ). Esses presentes originais 

confirmou que os apóstolos falavam por Deus ( Hb 2: 3-4. ). Essa confirmação 

sobrenatural é desnecessário hoje. Se um homem fala a Deus pode e deve agora ser 

determinada pelo fato de sua mensagem está em conformidade com o único padrão, que 

é a Escritura. 

Desde o ministério eficaz exige o funcionamento coletivo dos dons espirituais, 

em Romanos 12: 6-8 Paulo exorta a igreja: 

Uma vez que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, que cada um 

exercê-las de acordo: se é profecia, de acordo com a medida da fé; se o serviço, seja em 

ministrar; ou aquele que ensina, em seu ensino; ou que exorta, use esse dom em 

exortar; aquele que dá, com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita 

misericórdia, com alegria. 



Pedro também escreveu sobre a necessidade urgente de cada indivíduo para ministrar o 

seu dom especial: "À medida que cada um recebeu um dom especial, empregá-lo em 

servir uns aos outros, como bons administradores da multiforme graça de Deus" ( 1 Pe 

4:10. ). A singularidade do termo dom não exclui o fato de que o único dom que 

possuímos pode ser uma combinação das diversas categorias de sobredotação, misturado 

exclusivamente para cada crente. 

Foi porque Paulo e Barnabé haviam ministrado seus dons de forma eficaz em sua igreja 

local (cf. Atos 13: 1-3 ) que Deus os escolheu para o desafio de serviço missionário. Eles 

haviam provado sua fidelidade e estavam prontos para um âmbito mais alargado do 

ministério. 

Ousadia 

E sucedeu que, em Icônio, entraram na sinagoga dos judeus 

juntos, e falaram de tal maneira que uma grande multidão 

acreditava, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus 

incrédulos incitaram as mentes dos gentios, e irritaram-los contra 

os irmãos. Por isso, eles passaram muito tempo lá falando 

ousAdãoente com confiança no Senhor, que dava testemunho à 

palavra da sua graça, concedendo que os sinais e maravilhas ser 

feito por suas mãos. Mas a multidão da cidade foi dividida; e 

alguns do lado dos judeus, e outros pelos apóstolos. E quando 

uma tentativa foi feita por ambos os gentios e os judeus com seus 

governantes, maltratar e apedrejarem, eles se tornaram 

conscientes disso e fugiram para as cidades de Licaônia, Listra e 

Derbe, e da região envolvente; e lá eles continuaram a pregar o 
evangelho. ( 14: 1-7 ) 

Tendo sido expulsos de Antioquia da Pisídia ( Atos 13:50 ), Paulo e Barnabé foram 

a Icônio, cerca de 80 milhas a sudeste. Icônio era uma fusão cultural pot-nativa 

Phrygians cujos antepassados tinham ocupado a área desde os tempos antigos, gregos e 

judeus que remonta ao período selêucida (312-65 AC), e colonos romanos que tinham 

chegado mais recentemente. 

Quando Paulo e Barnabé chegaram em Icônio que, como era seu costume na 

evangelização uma nova cidade, imediatamente entrou na sinagoga dos judeus. Se eles 

foram para os gentios em primeiro lugar, eles não seriam capazes de ir à sinagoga. Lá, 

eles falaram de tal maneira que uma grande multidão acreditava, tanto de judeus 

como de gregos. pregação dos missionários havia dúvida premissa o Antigo Testamento 

e que visa provar que Jesus era o Cristo. Ele deu muito fruto porque foi feito no poder do 

Espírito Santo. 

Em Antioquia da Pisídia, no entanto, o ciúme apareceu rapidamente em toda a sua 

feiúra. Esses judeus incrédulos incitaram as mentes dos incrédulos gentios, e 

amargurada-los contra os irmãos.Descreu é de apeitheō e poderia ser traduzido como 

"desobedeceu". O Novo Testamento equivale a descrença no evangelho com 

desobediência ( João 3:36 ; Rm 2: 8. ; 15:31 ; Ef. 2: 2 ; 5: 6 ; 2 Tessalonicenses 1: 

8. ; Tito 3: 3 ; 1 Ped . 4:17 ), uma vez que "Deus está agora declarando aos homens que 

todos em toda parte se arrependam" e crêem no Senhor Jesus Cristo ( Atos 17: 30-

31 ). Aqueles que se recusam a fazê-lo são desobedientes à ordem de Deus. 



Amargurado traduz Kakoo , o que pode significar "veneno". Enquanto Paulo e 

Barnabé passou um longo tempo em Icônio falando ousAdãoente com confiança no 

Senhor , seus inimigos envenenado lentamente a opinião pública contra eles. Como ele 

tinha a Antioquia da Pisídia, os missionários 'pregação gradualmente polarizou a 

população de Icônio. Esse é o resultado esperado quando o evangelho é devidamente 

apresentados (cf. a discussão de Atos 13: 42-52 no capítulo 3 deste volume). 

Uso de Lucas do termo , portanto, para começar versículo 3 parece intrigante à primeira 

vista. A palavra implica uma conexão lógica com o que o precede, mas a conexão com o 

versículo 2 não é imediatamente aparente. Por causa disso, alguns têm argumentado que o 

versículo 2 não fazia parte do texto original de Atos, ou que ele pertence a outro local. Na 

sua opinião, ele interrompe o fluxo lógico do texto a partir de versículos de 1 a 3. Tal 

visão é míope, no entanto, como João Polhill explica: 

Versículo 3 está em tensão deliberada com o anterior e enfatiza o poder do testemunho 

cristão e do divino permitindo por trás dele. Mesmo que houvesse uma forte resistência 

aos cristãos ( v. 2 ), ainda assim eles foram capazes de manter o seu testemunho. Os dois 

apóstolos não estavam dispostos a recuar. Eles tinham o poder do Espírito Santo para 

falar "corajosamente" para o Senhor (cf. 4: 29-31 ). Longe de ser intimidados, eles foram 

inspirados a ainda mais ousada testemunha. ( O New Commentary americano: 

Atos [Nashville: Broadman, 1992], 311) 

A crescente oposição não intimidar Paulo e Barnabé, mas energizado-los a falar com 

ousadia. Também não impedi-los de passar um longo tempo ministrando em Icônio. 

Ousadia é que a qualidade essencial, sem o qual nada significativo pode ser feito para o 

evangelho. Ousadia é o que permite aos crentes que persistem em face da oposição. 

Ousadia certamente definiu o apóstolo Paulo. Aos Tessalonicenses ele escreveu: "Depois 

que já havia sofrido e sido maltratados em Filipos, como sabeis, tivemos a ousadia em 

nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus em meio a muita oposição" ( 1 

Tessalonicenses 2: 2. ; cf . Atos 9: 27-28 ; 13:46 ; 19: 8 ). Que ele iria continuar a falar 

ousAdãoente foi a sua constante preocupação ( Ef 6: 19-20. ; Fp 1: 19-20. ). 

Ousadia também marcou os outros pregadores iniciais. Severamente advertido pelo 

Sinédrio para parar de pregar em nome de Jesus ", Pedro e João, respondendo, disse-lhes:" 

Se é justo, diante de Deus, para dar atenção a vós do que a Deus, você é o juiz, porque 

não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido "( Atos 4: 19-20 ). Pedro e João, 

em seguida, relatou as ameaças do Sinédrio para o resto da igreja. A resposta da Igreja 

foi a orar por ainda maior ousadia: "Agora, Senhor, tomar nota de suas ameaças, e 

concede que os teus servos pode falar a tua palavra com toda a confiança" ( Atos 

04:29 ). Tal ousadia tem sido fundamental para o serviço cristão eficaz ao longo dos 

séculos. 

Como os missionários continuaram a corajosa e fielmente proclamar o evangelho, o 

Senhor estava dando testemunho à palavra da sua graça, permitindo que os sinais e 

maravilhas ser feito por suas mãos. Estes atos surpreendentes do poder divino através 

deles afirmaram que falava por Deus. A designação a palavra de Sua graça é adequado, 

uma vez que a mensagem do evangelho é sobre a graça de Deus concedida aos pecadores 

indignos para que eles possam ser reconciliados com Ele. Essa graça é o coração do 

evangelho. Milagrosas sinais e maravilhas eram a confirmação de que a mensagem da 

graça para os pecadores que Paulo e Barnabé, falando era verdadeiramente de Deus. 



Como maravilhosa como a mensagem era, e tão poderoso a confirmação, não havia 

oposição novamente dos judeus incrédulos. Como resultado, a multidão da cidade foi 

dividida; e alguns do lado dos judeus, e outros pelos apóstolos. Como Antioquia da 

Pisídia, Icônio havia se tornado um polarizado, fumegante caldeirão. Não demorou muito 

para que a cidade entrou em erupção em resposta à pregação de confronto dos dois 

homens. 

Lucas refere-se a Paulo e Barnabé como apóstolos. Em que sentido era Barnabé 

apóstolo? Ele, obviamente, não era um apóstolo no mesmo sentido que os doze e 

Paulo. Eles foram testemunhas oculares do Cristo ressuscitado e foram pessoalmente 

chamados por Ele. Barnabas qualificou-se nem contar. Ele não foi encomendado por 

Jesus Cristo diretamente, mas pela Igreja (cf. 2 Cor. 8:19 ). Ele era, portanto, um apóstolo 

apenas no sentido geral da palavra. Por causa disso, é melhor para traduzir apóstolos aqui 

não como um título oficial, mas como "mensageiros" (cf. 2 Cor 8:23. ; Phil 2:25. ). O 

verbo apostello , a partir do qual apostolos ("apóstolo") deriva, significa "enviar". Paulo 

e Barnabé eram ambos os apóstolos, ou aqueles enviados, da igreja de Antioquia. Além 

disso, Paulo era oficialmente um apóstolo de Jesus Cristo ( Rom. 1: 1 , 5 ; 1 Cor 1: 1. ; 9: 

1 ; 2 Cor. 1: 1 ; . Gal 1: 1 ; . Ef 1: 1 ; Col. 1: 1 ; 1 Tim. 1: 1 ; 2: 7 ; 2 Tim. 1: 1 , 11 ; Tt 1: 

1 ), e Barnabé, servindo com ele, veio sob a sombra da autoridade apostólica de Paulo. 

A oposição latente a Paulo e Barnabé, eventualmente, explodiu em chamas. Por iniciativa 

de seus oponentes judeus, uma tentativa foi feita por ambos os gentios e os judeus com 

seus governantes a maltratar e apedrejarem. Tentativa traduz Horme , que 

literalmente significa "uma corrida" ou "um assalto." A forma verbal de Horme aparece 

em Atos 19:29 , onde ele descreve o assalto a companheiros de Paulo pela multidão em 

Éfeso. Sem dúvida, uma cena de violência semelhante mob aconteceu em Icônio, 

enquanto a multidão incontrolável procurou a maltratar e apedrejar os dois 

missionários. A tentativa de pedra Paulo e Barnabé prova que seus oponentes judeus 

foram os instigadores. Apedrejamento era uma forma judaica de execução, geralmente 

por blasfêmia. 

Paulo e Barnabé foram ousados, mas não tolo. Quando eles se tornaram conscientes 

do que estava acontecendo, na auto-preservação sensata eles fugiram para as cidades 

de Licaônia, Listra e Derbe, e da região envolvente. Seu vôo foi um ato de prudência, 

não covardia (cf. Mat. 10:23 ) . Houve, obviamente, nada mais do que poderíamos 

realizar restante em Icônio, então era hora de seguir em frente para um novo território 

onde era necessário o evangelho. Como já havia feito anteriormente em Atos ( 8: 1-4 ), a 

perseguição apenas empurrou a boa notícia do perdão e da salvação em novas regiões. 

Paulo causou uma profunda impressão durante a sua estada em Icônio. Essa impressão 

reflecte-se na descrição dele preservada no segundo século- Atos de Paulo -uma descrição 

tão vigorosas e não convencionais que certamente deve repousar sobre uma boa tradição 

local do que Paulo parecia.Um Onesíforo, residente em Icônio, se propõe a atender Paulo, 

que está em seu caminho para a cidade. "E ele viu Paulo se aproximando, um homem 

pequeno em tamanho, com as sobrancelhas de reuniões, com um grande nariz, calvo, 

pernas arqueadas, fortemente construído, cheia de graça, pois às vezes ele parecia um 

homem, e às vezes ele tinha o rosto de um anjo "(FF Bruce, O Livro dos Atos , A 

Commentary New International sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 

1971], 288). 

Como esta tradição mostra, os crentes em Icônio não acho que qualquer um menos dele para 

seu vôo. 



As cidades de região de Licaônia , Listra e Derbe, a que Paulo e Barnabé fugiram, 

foram tranquilos, cidades do interior, bem fora do caminho batido. . Ambos foram 

localizados na província romana da Galácia Listra era de cerca de 18 milhas de Icônio e 

foi a casa de Lois, Eunice, e Timóteo ( Atos 16: 1 ; . 2 Tim 1: 5 ), que pode ter sido salvo 

durante esta visita pelo apóstolo. Derbe foi 40 milhas ao sudeste de Listra. Uma vez que 

nenhuma sinagoga é mencionado em Listra, ele provavelmente teve um pequeno 

população judaica. Isso não impediu que os missionários, no entanto, e eles 

imediatamente proclamou o evangelho. A partir deste esforço em Listra, Lucas registra 

três eventos notáveis: a cura do homem que nunca tinha andado, o incidente bizarro de 

pagãos que adoram os pregadores, eo apedrejamento de Paulo. 

Humildade 

Em Listra estava sentado um homem, sem força em seus pés, coxo 

desde o ventre de sua mãe, que nunca tinha andado. Este homem 

estava ouvindo Paulo enquanto ele falava, que, quando ele fixou 

seu olhar sobre ele, e tinha visto que tinha fé para ser curado, 

disse em alta voz: "Fique em pé em seus pés." E ele saltou e 

começou a andar. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, 

levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, "Os deuses 

tornaram-se como homens e chegaram até nós." E eles 

começaram a chamar Barnabé, Zeus, e Paulo, Hermes, porque ele 

era o principal orador. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo 

estava fora da cidade, trouxe bois e guirlandas para os portões, e 

queria oferecer sacrifício com as multidões. Mas, quando os 

apóstolos, Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram as suas vestes 

e saiu correndo no meio da multidão, clamando e dizendo: 

"Homens, por que você está fazendo essas coisas? Nós também 

somos homens da mesma natureza, como você, e pregai o 

evangelho, a vós, a fim de que você deve virar a partir dessas 

vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que 

neles há. E em tempos passados Ele permitiu que todas as nações 

a seguir seus próprios caminhos, e ainda Ele não deixou a si 

mesmo sem testemunho, em que Ele o bem, dando-vos chuvas do 

céu e estações frutíferas, que satisfaçam os seus corações com 

alimento e alegria ". E mesmo dizendo essas coisas, eles com 

dificuldade conteve as multidões de lhes oferecerem 
sacrifícios. ( 14: 8-18 ) 

Paulo, é claro, ministrou como o poder do Espírito fluiu livremente através 

dele. Enquanto pregava em Listra, provavelmente no mercado, notou sentado ali um 

certo homem, sem força em seus pés, coxo desde o ventre de sua mãe, que nunca 

tinha andado . A descrição de Lucas tríplice enfatiza a desesperança da condição do 

homem. Ele foi congenitamente aleijado, e todos na cidade sabiam disso. Este homem 

era o hábito de ouvir Paulo enquanto ele falava, como o pretérito imperfeito do verbo 

traduzido escuta indica. 

Das dezenas de pessoas no meio da multidão, Paulo fixou seu olhar sobre ele. Tendo 

visto que tinha fé para ser curado , Paulo disse em alta voz: "Levanta-te direito sobre 

teus pés." O apóstolo viu uma oportunidade de confirmar a sua mensagem com um sinal 

milagroso. Este homem que nunca tinha dado um passo em sua vida 



imediatamente saltou e começou a andar. O fluxo irrestrito do poder do Espírito Santo 

através de Paulo resultou em um milagre dramático. 

Embora os crentes de hoje não possuem poder de cura milagrosa como Paulo fez, o 

princípio é o poder de Deus-instrutivo é absolutamente necessário se seu trabalho está a 

ser realizado ( Ef 6:10. ; . 1 Pe 4:11 ). O poder "para fazer infinitamente mais além 

daquilo que pedimos ou pensamos" ( Ef. 3:20 ) trata de todos os crentes na salvação. O 

poder do Espírito Santo é liberado na vida dos crentes como andam a cada momento, em 

obediência à verdade. Isso permite que eles sejam utilizados como agentes através dos 

quais não ocorre a cura física, mas sim a transformação da alma na salvação e 

santificação. 

Junto com o poder e os resultados em serviço a Cristo vem a tentação do orgulho. Muitas 

vezes, é difícil reconhecer que os resultados decorrem do poder de Deus, não a 

engenhosidade humana e habilidade. 

Pedro escreveu sobre a centralidade da humildade em 1 Pedro 5: 5-6 : 

Vocês, homens mais jovens, da mesma forma, ser sujeitos aos mais velhos; e todos vocês, 

revesti-vos de humildade para com o outro, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá 

graça aos humildes.Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele 

vos exalte no tempo devido. 

Tiago ecoou os pensamentos em Tiago 4: 6 , 10 : "Deus resiste aos soberbos, mas dá 

graça aos humildes ... Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará." A 

humildade é a virtude espiritual supremo, porque dá a Deus o Seu lugar de 

direito. Entendimento de Paulo da realidade da humildade é melhor visto em suas 

palavras aos Coríntios: 

E Ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Muito 

contente, então, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em 

mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, 

nas dificuldades, por amor de Cristo; Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. ( 2 

Cor. 12: 9-10 ) 

Depois de Deus realizada através de Paulo espetacular milagre de curar o homem aleijado, 

uma reação bizarra se seguiu. Quando as multidões, vendo o que Paulo fizera, 

levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, "Os deuses tornaram-se como 

homens e desci para nós ". Este por sua vez, estranho e surpreendente de eventos teve 

suas raízes no folclore local. Havia uma tradição em Listra (gravado pelo poeta romano 

Ovídio, que morreu em AD 17) que os deuses Zeus e Hermes, uma vez veio à terra 

incógnita. Quando chegaram em Listra e pediu comida e alojamento, todos eles se 

recusaram. Por fim, um velho camponês chamado Filemon e sua esposa, Baucis, tomou-

los. Seus vizinhos inóspitas se afogaram em uma enchente enviada pelos deuses 

vingativos. Filemon e Baucis, no entanto, viu a sua humilde casa de campo transformada 

em um magnífico templo, onde serviu como sacerdote e sacerdotisa. Depois de sua morte, 

eles foram transformados em duas árvores imponentes. 

Determinado a não repetir o erro dos seus antepassados, o povo de Listra começou a 

chamar Barnabé, Zeus, e Paulo, Hermes, porque ele era o orador principal. As 

identificações são intrigantes. Que eles identificaram Barnabas com Zeus sugere que ele 

apresentou uma aparência mais distinta e imponente do que Paulo. Identificação de Paulo 

com Hermes , o mensageiro dos deuses, é perfeitamente lógico, uma vez que ele foi o 



orador principal. Porque as multidões falou na língua licaônica, nem Paulo nem 

Barnabas conseguia compreender o que estava acontecendo. 

Para não ficar atrás, o sacerdote de Zeus, cujo templo estava fora da cidade, trouxe 

touros e grinaldas para os portões, e queria oferecer sacrifício com as multidões. Se 

Zeus tinha realmente descer à terra na forma de este pregador, ele tinha que levar o povo 

em oferecer-lhe culto. 

Lucas então descreve a reação de Paulo e Barnabé quando eles finalmente se deu conta 

de que estava transpirando: quando os apóstolos, Barnabé e Paulo ouviram isto, 

rasgaram as suas vestes (uma expressão judaica de horror e repulsa blasfêmia; cf. Matt. 

26:65 ) e saiu correndo no meio da multidão. Decidido a pôr um fim à exaltação 

indesejada, os missionários começaram a gritar e dizer: "Homens, por que você está 

fazendo essas coisas? Nós também somos homens da mesma natureza, como você, e 

pregai o evangelho, a vós, a fim de que você deve virar a partir destas coisas vãs. 

"Eles não eram deuses, Paulo e Barnabé insistiu, mas os homens da mesma 

natureza como o Lyconians. Longe de procurar o seu culto, os missionários vieram para 

Listra para pregar o evangelho paraeles , a fim de que eles devem virar a partir 

destas coisas vãs. Essa última frase descreve bem não só a idolatria de Listra, mas 

também toda a religião falsa. Todas as religiões além da adoração do único Deus 

verdadeiro é inútil, sem esperança, e em vão . 

A multidão em Listra era uma multidão pagã, não versado nas Escrituras do Antigo 

Testamento. Assim, a mensagem de Paulo era muito diferente dos que pregava nas 

sinagogas judaicas em Icônio e Antioquia da Pisídia. Em vez de anunciar o Deus de 

Abraão, Isaque e Jacó a partir das Escrituras, ele proclamou o Deus vivo, que fez o céu, 

a terra, o mar e tudo o que neles há. Uma vez que eles não sabiam o Antigo Testamento, 

ele apelou para o conhecimento universal, racional do Criador, a primeira causa em um 

mundo de causa e efeito. Como ele escreveria mais tarde aos Romanos: 

A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm 

a verdade em injustiça, porque o que se sabe sobre Deus é evidente dentro deles; pois 

Deus tornou evidente para eles. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis, o 

seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo percebidos por 

meio do que tem sido feito, de modo que eles fiquem inescusáveis. ( Rom 1: 18-20. ; 

cf. Sl 19: 1-6. ) 

Mais tarde, Paulo evangelizou os pagãos no Areópago de Atenas a partir do mesmo ponto 

de partida, a necessidade de explicar a causa final para o mundo e tudo que nele (cf. a 

discussão de 17: 22-31 nocapítulo 10 deste volume). 

Embora Ele revelou na revelação geral através da razão e de consciência, Deus nos 

tempos passados permitiu que todas as nações seguir seus próprios caminhos. Houve 

uma tolerância da parte de Deus para com os pecadores que não tinham a plena revelação 

da Sua santa vontade. 

É importante perceber nesse ponto que nada tem devastado a pregação do evangelho ao 

mundo untaught mais do que a teoria da evolução. Porque constitui uma explicação da 

existência de tudo sem um Criador ou legislador moral, as pessoas que aceitam isso não 

conseguem vê qualquer necessidade de Deus ou uma causa primeira. Assim, eles se 

isolam de tudo o que a criação, razão, consciência, e providência são projetados para 

fazer, ou seja levá-los a Deus. (Para uma discussão mais aprofundada da teoria da 

evolução, ver o capítulo 10 deste volume.) 



Especial revelação veio apenas no Escrituras do Antigo Testamento, confiada a Israel. As 

nações pagãs, em sua ignorância, foram deixados para seguir seus próprios 

caminhos, tendo apenas a revelação geral. Como comentarista Albert Barnes explica, 

isso significava que Deus permitiu que eles 

conduzir-se sem as restrições e instruções de uma lei escrita. Eles foram autorizados a 

seguir a sua própria razão e paixões, e seu próprio sistema de religião. Deus lhes deu leis 

não escritas, e enviado para eles não há mensageiros. ( Notas sobre o Novo Testamento: 

At-romanos [reimpressão da edição de 1884-1885; Grand Rapids: Baker], 219-20) 

Esses tempos terminou com a vinda de Cristo (cf. Atos 4:12 ). Desde então, embora "tendo 

em conta os tempos da ignorância, Deus está agora declarando aos homens que todos em toda 

parte se arrependam" (Atos 17:30 ), e o evangelho deve ser pregado a toda criatura ( Marcos 

16:15 ; Lucas 24: 47 ). 

Embora as nações dos gentios não tinha escrito, revelação especial, Deus não deixou a 

si mesmo sem testemunho, em que Ele o bem, dando -lhes as chuvas do céu e estações 

frutíferas, satisfazendo os seus corações com alimento e alegria. providência de Deus, 

como os teólogos chamam esta ilimitada bondade, bem como uma resposta racional a Seu 

poder criador, testemunhar a todos os homens de sua existência. E também fazer suas 

próprias consciências, que contêm lei moral ( Rom. 2: 13-15 ). Por causa de tais 

disposições, os que O rejeitam estão sem desculpa ( Rom. 1:20 ). 

Assim, a intenção era a multidão pagã em homenagem aos dois "deuses" que mesmo 

dizendo essas coisas, era só com dificuldade que Paulo e Barnabé conteve as multidões 

de lhes oferecerem sacrifícios. Por fim, eles conseguiram fazer-se entender, ea 

cerimônia veio a um impasse. 

Este incidente revela a humildade de Paulo e Barnabé. Para ser aclamado um deus era a 

maior honra que se possa imaginar no mundo greco-romano, e foi muito procurado 

(cf. Atos 0:22 ). No entanto, eles desmentiram tais noções sobre si mesmos e, em vez 

apontou a multidão pagã ao Deus Criador. Eles trataram com sucesso à tentação de 

sucumbir ao orgulho. Se Paulo e Barnabé rendeu a essa tentação, ele teria destruído a sua 

utilidade. Aqueles que buscam a glória para si mesmos estão no caminho para a fraqueza 

espiritual e impotência. 

Persistência 

Mas judeus de Antioquia e Icônio, e tendo ganho sobre as 

multidões, apedrejaram a Paulo eo arrastaram para fora da 

cidade, cuidando que estava morto. Mas quando os discípulos o 

rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. E no dia seguinte 

partiu com Barnabé para Derbe. E depois, tendo anunciado o 

evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para 
Listra e Icônio e Antioquia, ( 14: 19-21 ) 

Se os judeus que vieram para Listra de Antioquia e de Icônio à caça de Paulo e Barnabé, 

ou simplesmente foram em viagem de negócios, é desconhecido. Em qualquer caso, eles 

ficaram indignados ao encontrar os dois missionários novamente proclamação do 

evangelho. Eles tomaram medidas imediatas e, depois de ter ganho sobre as multidões, 

apedrejaram a Paulo eo arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava 

morto. Lucas não registrar o que esses judeus argumentos usados para transformar a 

multidão pagã contra Paulo e Barnabé, mas eles eram, obviamente, eficaz. Algumas das 



mesmas pessoas que queriam adorar Paulo como um deus agora virou violentamente 

nele. Sua inconstância é uma reminiscência do povo de Jerusalém que saudaram Jesus 

como o Messias na entrada triunfal, em seguida, alguns dias mais tarde chamado para sua 

execução. Em um ato de violência da multidão a multidão apedrejado Paulo-um ato ao 

qual ele se refere em 2 Coríntios 11:25 (cf. Gal. 6:17 ). Lucas não gravar porque Barnabé 

também não foi atacado. Talvez ele conseguiu escapar, ou a multidão concentrou sua fúria 

sobre Paulo porque ele era o principal porta-voz ( v. 12 ). 

A questão é saber se Paulo morreu de apedrejamento e ressuscitou. Alguns argumentam 

que ele era, e eles ligam este incidente com a sua experiência no terceiro céu gravado 

em 2 Coríntios 12 . Essa visão é pouco provável, no entanto, por várias razões. 

Supondo que é de nomizō , o que normalmente significa "supor algo que não é 

verdade." Nomizō aparece em Atos 07:25 , onde Moisés indevidamente supostas os 

israelitas entenderiam que Deus o havia enviado para entregá-los. Em Atos 8:20 , 

descreve falsa suposição de Simon que ele poderia comprar o poder do Espírito 

Santo. Nomizō é usada em Atos 16:27 para descrever suposição quase fatal do carcereiro 

de Filipos que os presos tivessem fugido (cf. Atos 17:29 ; 21 : 29 ; . Matt 

05:17 ; 10:34 ; 20:10 ; Lucas 02:44 ; 1 Tm 6: 5. ). O uso predominante do Novo 

Testamento de nomizō argumenta que Paulo não estava morto, e suposição do multidão 

estava incorreta. 

Além disso, se Paulo tinha morrido e ressuscitado, por que Lucas inserir a 

palavra supondo? Isso iria prejudicar a credibilidade do milagre, uma vez que os céticos 

poderiam argumentar que a multidão supôs errAdãoente que Paulo estava morto. 

Também não são milagres, especialmente ressurreições, minimizadas em Atos. As 

ressurreições de Dorcas ( Atos 9: 36-42 ) e Êutico ( Atos 20: 9-12 ) são claramente e sem 

ambiguidade apresentada como a criação de uma pessoa morta para a vida. Se Paulo 

tivesse morrido e ressuscitado, por relacionar o incidente de maneira tão vago, 

incerto? Ao longo de Atos, os milagres são sinais sobrenaturais apontando os homens 

para a verdade. Um sinal confuso, no entanto, aponta a lugar nenhum. 

Finalmente, em 2 Coríntios 12: 2 , Paulo afirma que sua experiência terço céu ocorreu 14 

anos antes, ele escreveu 2 Coríntios ( AD 56 ou 57). Que data a experiência do terceiro 

céu em AD 42 ou 43 uma data tão recuada por apedrejamento de Paulo em Listra na 

primeira viagem missionária. 

Sua pretensos carrascos, no entanto, acredita Paulo estar morto. Eles arrastaram o corpo 

para fora da cidade e desprezo despejado, nem sequer se dignar a dar-lhe um enterro 

decente. Ministério dos missionários em Listra não tinha sido sem frutos, e alguns 

dos discípulos que tinham feito agora estavam ao redor do golpeado, o corpo 

inconsciente de seu líder caído. Eles vieram ou para levar o corpo para o enterro de 

distância ou para protegê-lo contra danos adicionais. Possivelmente entre eles estavam 

Timoteo, um nativo de Listra ( Atos 16: 1 ), sua mãe, Eunice, e sua avó, Lois (cf. 2 Tim. 

1: 5 ). Para alegria e surpresa dos crentes, Paulo recuperou a consciência, levantou-se 

e corajosamente entrou na cidade. 

A maioria teria levado algum tempo para se recuperar, mas não Paulo. O muito próximo 

dia partiu com Barnabé para Derbe, a quarenta quilômetros de caminhada. A viagem, 

para um em condição de Paulo, deve ter sido extremamente doloroso. Paulo nunca perdeu 

um dia de boa vontade, no entanto. Uma vez que a porta para o ministério foi 

temporariamente fechada em Listra, ele simplesmente mudou-se para ministrar em outro 



lugar. Nada intimidado ele, nem mesmo sendo apedrejado quase até a morte (cf. Fil. 

4:11 ). Ele foi persistente, compromete-se a "fazer o máximo de [seu] tempo, porque os 

dias são maus" ( Ef. 5:16 ). 

Cuidado 

E depois, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito 

muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, 

fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a perseverarem 

na fé, e dizendo: "Através de muitas tribulações nos deve entrar 

no reino de Deus ". E quando eles tinham nomeado anciãos para 

eles em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao 
Senhor em quem haviam crido. ( 14: 21-23 ) 

Paulo e Barnabé manifestaram o seu cuidado e preocupação com os novos crentes. Um 

funcionário efetivo de Deus sabe a Grande Comissão não é apenas para ganhar profissões 

de fé, mas para nutrir a fé até o vencimento. Depois de os missionários havia pregado o 

evangelho em Derbe e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e 

Antioquia . Depois de terem concluído o trabalho em Derbe, Paulo e Barnabé revisitado 

as três cidades que tinham acabado de chegar de. Essas visitas foram cheia de 

perigos. Alguns têm especulado que a essa altura novos magistrados romanos estavam no 

escritório.Mesmo que isso fosse verdade, as comunidades judaicas em todas as três 

cidades permaneceram implacavelmente oposto ao evangelho. Paulo e Barnabé sabia, no 

entanto, que era muito mais perigoso para a causa do evangelho para esses novos rebanhos 

não ser reforçado. 

De Paulo e Barnabé cuidar dos filhos na fé envolveu pelo menos quatro elementos. Sua 

primeira tarefa foi fortalecendo a alma dos discípulos. Reforço é de epistērizō , uma 

palavra usada em outros lugares em Atos falar de crentes fortalecimento 

( 15:32 , 41 ; 18:23 ). Esse deve ser o objetivo de cada pastor (cf. Ef 4: 11-16. ; Col. 4: 

12-13 ), e é feito pelo ensino da Palavra ( Atos 20: 31-32 ; 1 João 2:14 ). 

Além de seu ensino, Paulo e Barnabé foram encorajadores, ou vinda ao lado, os 

discípulos para exortá-los à obediência. Os crentes não devem apenas ser ensinadas 

verdades bíblicas de som, mas também exortou a praticá-los. Paulo lembrou aos 

Tessalonicenses que "fomos exortando e incentivando e implorando cada um de vocês 

como um pai a seus filhos" ( 1 Ts. 2:11 ). Exortação é companheiro inseparável de ensino. 

De Paulo e Barnabé exortação era duplo. Primeiro, eles exortou os crentes 

a perseverarem na fé. A perseverança é uma marca essencial da fé salvadora (cf. João 

8:31 ; Colossenses 1: 21-23 ; Hb. 3: 6 ; ea discussão de Atos 13:42 b no capítulo 3 deste 

volume). Esse aspecto de exortação foi especialmente importante considerando 

que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus (cf.Mt 

11:12. ; 13: 20-21 ; 16: 24-25 ; 19: 27-29 ; Marcos 04:16 -17 ; Lucas 14: 26-35 ). A 

perseverança na vida cristã é uma guerra incessante contra as forças do reino das trevas 

(cf. Ef. 6: 10 e ss .). Cristãos, portanto, precisam ser lembrados que esperar dificuldades 

e as perseguições e não te assustes por eles. Jesus prometeu que "no mundo tereis 

aflições" ( João 16:33 ). "Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus", Paulo 

exortou a Timóteo, uma vez que "todos os que querem viver piedosamente em Cristo 

Jesus serão perseguidos" ( 2 Tim. 2: 3 ; 03:12 ). Tiago deu a boa notícia de que tal 

tribulação produz perseverança espiritual ( Tiago 1: 2-4 ), e Pedro confirma que a verdade 

em 1 Pedro 5:10 . 



Outra chave para um acompanhamento eficaz é a organização. Conhecendo o seu tempo 

com os crentes nessas cidades seria breve, Paulo e Barnabé fez arranjos de longo prazo 

para o seu crescimento contínuo. Eles fizeram isso com a nomeação de anciãos para eles 

em cada igreja. Essas subpastores do Grande Pastor foram para liderar e cuidar do 

rebanho fielmente muito tempo depois de Paulo e Barnabé foram embora (cf. 1 Ts 5:12. ; . 

1 Tim 5:17 ; Hebreus 13:17. ; 1 Pedro 5: 1-3. ). Que alguns tinham atingido o nível de 

maturidade espiritual necessária de anciãos em tão curto espaço de tempo mostra a 

intensidade da de Paulo e Barnabé ensino e exortação. Que os anciãos foram escolhidos 

apenas depois de terem orado e jejuado mostra a seriedade com que o processo de 

seleção deve ser abordada. 

Tendo feito tudo o que era humanamente possível para seus convertidos, os 

missionários encomendaram-nos ao Senhor, em quem haviam crido (cf. Atos 

20:32 ). Tal atitude reconhece o Senhor Jesus Cristo como o cabeça da igreja e a fonte de 

toda a verdade e poder. 

Compromisso 

E eles passaram por Pisídia e entrou em Panfília. E quando eles 

tinham anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália; ( 14: 
24-25 ) 

Exausto por suas viagens e trabalho duro na proclamação do evangelho, os dois 

missionários foi para casa. Tendo passado através Pisídia, eles entraram em 

Panfília, para a cidade de Perge. Outros podem ter descansado antes de ir para baixo 

para o porto de Atália e reservar passagem para casa, mas não a Paulo e Barnabé. Tal 

era o seu compromisso com a sua evangelística chamando que eles não deixe até que 

haviam anunciado a palavra em Perge. Como observado na discussão de Atos 

13:14 no capítulo 2 deste volume, Paulo e Barnabé, aparentemente, não havia pregado 

em Perge o primeiro tempo eles estavam lá. Deixando de fazer coisa alguma, eles 

passaram a fazê-lo. Eles foram cometidos, não importa o que as suas circunstâncias, a 

cumprir seu chamado. 

Reverência 

e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido 

encomendados à graça de Deus para a obra que tinha feito. E 

quando chegaram e reuniram a igreja, eles começaram a relatar 

todas as coisas que Deus tinha feito com eles e como abrira a 

porta da fé aos gentios. E eles passaram muito tempo com os 
discípulos. ( 14: 26-28 ) 

Sua longa e árdua jornada finalmente acabou, Paulo e Barnabé deixou Atália e dali 

navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus 

para a obra que tinha feito. A igreja em Antioquia havia dúvida muito feliz no retorno 

de seus dois pastores amados. O seu trabalho, elogiado no início para a graça de 

Deus (cf. 9: 15-16 ; 13: 2-4 ), tinha sido muito bem sucedida, como os 

missionários começaram a relatar. 

Alguns podem ter se gabava de tudo o que tinham feito, das igrejas que haviam plantado, 

o número de convertidos que tinham feito, e os milagres que havia realizado, mas não a 

Paulo e Barnabé. Eles mantiveram todas as suas realizações na perspectiva correta, 



observando que Deus havia feito todas aquelas coisas através deles e que . Ele tinha 

aberto a porta da fé aos gentios Viam-se como instrumentos através do qual Deus havia 

realizado seus propósitos; e toda a glória foi para Ele. Essa é uma perspectiva essencial 

para um servo do Senhor. 

Através de seu Espírito-superdotação, ousadia, poder, humildade, persistência, carinho, 

compromisso e reverência a Deus, Paulo e Barnabé tinham sido usados para conseguir 

muito mais para o reino. Essas qualidades ainda marcam aqueles que trilham o caminho 

para o serviço cristão eficaz. 

 

30. O Concílio de Jerusalém: é a salvação 

pela Lei ou Graça? (Atos 15: 1-35) 

E alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: "Se não vos circuncidardes 

segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos." E quando Paulo e Barnabé teve grande 

dissensão e debater com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé, e alguns dentre eles, 

subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre esta questão. Portanto, sendo 

enviado em seu caminho pela igreja, passavam pela Fenícia e Samaria, descrevendo em 

detalhes a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E, quando 

chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes 

contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que 

haviam crido, levantou-se, dizendo: "É necessário circuncidá-los e encaminhá-los para 

observar a Lei de Moisés." E os apóstolos e os anciãos se reuniram para analisar essa 

questão. E depois de ter havido muito debate, Pedro levantou-se e disse-lhes: "Irmãos, vós 

sabeis que, nos primeiros dias, Deus me elegeu dentre vós, para que da minha boca os pagãos 

ouvissem a palavra do evangelho e cressem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu 

testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele também fez para nós, e não fez 

distinção alguma entre nós e eles, purificando os seus corações pela fé Agora, pois, por que 

você colocar Deus. o teste por pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos 

pais nem nós pudemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, 

do mesmo modo como eles também são ". E toda a multidão se calou, e eles estavam ouvindo 

Barnabé e Paulo, que estavam relacionando o que sinais e prodígios Deus havia feito por 

meio deles entre os gentios. E depois de terem parado de falar, Tiago respondeu, dizendo: 

"Irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus sobre a tomada de entre os 

gentios um povo para o seu nome. E com este as palavras dos profetas de acordo, apenas 

como está escrito: "Depois destas coisas, vai voltar, e vou reconstruir o tabernáculo de Davi, 

que caiu, e eu vou reconstruir suas ruínas, e eu vou restaurá-lo, a fim de que o resto da 

humanidade pode buscar ao Senhor, e todos os gentios, que se chama pelo meu nome, diz o 

Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde a antiguidade. Por isso, é o meu juízo de que 

não se deve perturbar aqueles que estão se voltando para Deus, dentre os gentios, mas que 

escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é 

sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde antigas gerações, tem em cada cidade quem o 

pregue, já que ele é lido nas sinagogas todos os sábados ". Então pareceu bem aos apóstolos 

e aos anciãos com toda a igreja, eleger homens dentre eles para enviar a Antioquia com Paulo 

e Barnabé-Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos, e eles 

enviaram esta carta los, 

Os apóstolos e os irmãos que estão velhos, para os irmãos de Antioquia, Síria e Cilícia, 

que são dos gentios, saudações. Porquanto ouvimos que alguns de nosso número a quem nos 

deu nenhuma instrução têm perturbado você com as suas palavras, e transtornaram as vossas 



almas, pareceu-nos bem, tendo-se tornado uma só mente, para selecionar homens e enviá-los 

com os nossos amados Barnabé e Paulo, os homens que arriscaram suas vidas pelo nome de 

nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, enviou Judas e Silas, os quais também relatará as mesmas 

coisas de boca em boca. Porque pareceu bem ao Espírito Santo ea nós não vos impor maior 

encargo além destas essencial: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do 

sangue, do que é sufocado e da prostituição; se vos guardardes livre de tais coisas, você vai 

fazer bem.Adeus. 

Então, quando eles foram mandados embora, desceram a 

Antioquia; e tendo reuniram a assembléia, entregaram a carta. E, 

quando a leram, alegraram-se por causa de seu encorajamento. E 

Judas e Silas, também sendo eles mesmos profetas, incentivada e 

confirmaram os irmãos com muitas palavras. E depois que tinha 

passado um tempo lá, eles foram enviados pelos irmãos 

despedidos em paz para aqueles que haviam mandado. [Mas 

pareceu bem a Silas ficar ali.] Mas Paulo e Barnabé ficaram em 

Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros também, a 
palavra do Senhor. (15: 1-35) 

Em vários momentos da sua história, os líderes da igreja se reuniram para 

resolver questões doutrinárias. Por exemplo, os historiadores reconhecem sete 

concílios ecumênicos nos primeiros séculos de existência da igreja. Desses sete, 

talvez os dois mais significativos foram os Concílios de Nicéia (325), e 

Calcedônia (451). Nesses conselhos, ensino errôneo sobre a pessoa e natureza 

de nosso Senhor foi condenado, e a posição bíblica cuidadosamente definidos. 

Tão importante quanto esses conselhos foram, o Concílio de Jerusalém, descrito 

neste capítulo, foi o primeiro eo mais importante de todos. Para ele fixa a 

questão doutrinal mais importante de todas: O que uma pessoa deve fazer para 

ser salvo? Os apóstolos e os anciãos resistiu com sucesso a pressão para impor 

legalismo judaico e ritualismo sobre os crentes gentios. Em outras palavras, eles 

proibiram a inclusão de obras como parte da salvação. Afirmaram por todo o 

tempo a verdade que a salvação é inteiramente pela graça de Deus por meio da 

fé, para além de todos os esforços humanos. 

A entrada no atacado dos gentios na igreja era muito preocupante e ameaçando 

alguns dos crentes judeus. Muitos acreditavam que os gentios que queriam se 

tornar cristãos tinham de primeiro tornar-se prosélitos judeus. Eles viam o 

cristianismo como o culminar de judaísmo. Que os gentios eram curto-circuito 

no processo e tornando-se cristãos sem primeiro se tornar prosélitos judeus 

chocado e esmagou.Eles não podia conceber que os pagãos poderia 

simplesmente entrar na igreja e ser imediatamente em condições de igualdade 

com os crentes judeus. Isso parecia injusto para aqueles que haviam dedicado 

suas vidas para manter a lei de Deus. Eles temiam, também, que em uma igreja 

cada vez mais Gentil, a cultura judaica, tradições e influência estaria perdido. 

Tendo em conta estas preocupações, o conflito era inevitável. Enquanto os 

conversos gentios eram poucos e já foram prosélitos judeus (como o eunuco 



etíope e Cornelius), o problema pode ser evitado. Mas pelo tempo do Concílio 

de Jerusalém, as questões vieram à tona. A questão não era se Deus quis salvar 

os gentios, mas como eles eram para ser salvo. Eles poderiam entrar no reino 

de Deus diretamente, sem entrar pelo vestíbulo do judaísmo? Essa foi a 

pergunta do Concílio de Jerusalém convocada para decidir. A partir do registro 

inspirado emergir quatro características: a dissensão, a discussão, a decisão, e 

o desenvolvimento. 

A Insurreição 

E alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: "Se 

não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis 

ser salvos." E quando Paulo e Barnabé teve grande dissensão e 

debater com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé, e 

alguns dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos 

anciãos, sobre esta questão.Portanto, sendo enviado em seu 

caminho pela igreja, passavam pela Fenícia e Samaria, 

descrevendo em detalhes a conversão dos gentios, e davam grande 

alegria a todos os irmãos.E, quando chegaram a Jerusalém, foram 

recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes contaram 

tudo o que Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos 

fariseus que haviam crido, levantou-se, dizendo: "É necessário 

circuncidá-los e encaminhá-los para observar a Lei de 
Moisés." (15: 1-5) 

Os falsos mestres têm assolado a Igreja ao longo de sua história. Eles são 

emissários de Satanás, enviados para destruir o poder da igreja e corromper a 

sua proclamação. Dois dos apóstolos no Concílio de Jerusalém, Pedro e Paulo, 

alertou para a influência perniciosa dos falsos professores, que já está sendo 

sentida na igreja. Pedro escreveu: "Mas também falsos profetas entre o povo, 

assim como também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão 

encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, 

trazendo sobre si mesmos repentina destruição" (2 Ped. 2 : 1). "Eu sei que 

depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, que não 

pouparão o rebanho", Paulo advertiu os líderes da igreja em Éfeso ", e que 

dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para 

atraírem o discípulos atrás deles "(Atos 20: 29-30). 

O mais destrutiva das "heresias destruidoras," uma vez que condena os homens, 

é o ensinamento de que a salvação é pelas obras humanas, que Pedro advertiu 

contra. Essa doutrina é o credo de toda a religião falsa e a heresia de mais longa 

duração na história da igreja. Os homens que tinham descido da 

Judéia realizada esta praga espiritual mortal para Antioquia, onde começou a 

ensinar os irmãos, "não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, 
não podeis ser salvos." Sem a autorização da Igreja de Jerusalém (v. 24), esses 

auto-intitulados guardiães do legalismo chegou para endireitar a teologia dos 

crentes Antioquia. Eles, sem dúvida, também se recusou a comer com os 



gentios (cf. Gal. 2: 11ss.) E, portanto, não iria comunhão com eles na Ceia do 

Senhor. Seus ensinamentos e ações representavam uma grave ameaça para a 

verdade do Evangelho (cf. Gal. 5: 2-6), bem como para a unidade da igreja. O 

perigo de uma divisão entre gentios e judeus era real. 

Pronunciamento dos judaizantes aos gentios, "a menos que você são 

circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podeis ser 
salvos", compreensivelmente criou um alvoroço na igreja de 

Antioquia.Gentios, que se pensa ter sido já salvos, mediante a fé em Cristo 

foram agora informados de que a salvação era inválido. Como os bons pastores 

que eram, Paulo e Barnabé reuniram-se para a defesa de seu rebanho e teve 

grande dissensão e debate com os legalistas. Eles lutaram furiosamente para 

a verdade e contra a cunha sendo conduzido entre judeus e gentios na igreja. 

Reconhecendo as implicações de longo alcance desse problema, os irmãos 

resolveram que Paulo e Barnabé e alguns outros (incluindo Tito, Gal. 2: 1, 

3) deles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre esta 

questão. O vital questão de como os gentios seriam salvos não poderia ser 

resolvida em uma congregação local. A decisão teria de ser feita 

em Jerusalém pelos líderes ordenados por Deus da igreja, pelos apóstolos e 

anciãos (cf. Ef. 2:20). 

A delegação de homens de confiança partiu para Jerusalém, a ser enviada em 

seu caminho pela igreja em Antioquia. Ao longo do caminho eles estavam 

passando pela Fenícia e Samaria, descrevendo em detalhes a conversão dos 
gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Essas regiões foram 

povoada em grande parte por judeus helenistas e os samaritanos, que eram mais 

abertos para a salvação de gentios que os judeus da Palestina estavam. A notícia 

da conversão dos gentios trouxe grande alegria a todos estes irmãos. Como 

os filhos espirituais de Estevão, Filipe, Pedro e João, eles não compartilham os 

pontos de vista dos legalistas incomodando a igreja de Antioquia. Paulo e 

Barnabé foram a construção de apoio como eles foram. Não só a igreja de 

Antioquia, mas também os irmãos da Fenícia e Samaria apoiou a doutrina 

apostólica da salvação pela fé somente para judeus e gentios. 

Por fim, a delegação de Antioquia chegaram a Jerusalém, onde foram 

recebidos pela igreja e pelos apóstolos e os anciãos. Eles então contaram 

tudo o que Deus fizera com eles, reconhecendo-O como a fonte de suas 

realizações (cf. 14:27). Deve ter sido uma cena comovente como os guerreiros 

veteranos da cruz relacionados com suas lutas e triunfos para a causa de Cristo. 

Nem todos, porém, ficaram satisfeitos com o relato de Paulo e Barnabé. Alguns 

estavam revoltados com o relatório que os gentios não estavam observando a 

lei de Moisés. Estes certas pessoas da seita dos fariseus que haviam 



crido protestou, "É necessário circuncidá-los e encaminhá-los para 

observar a Lei de Moisés." 

Embora ambos os grupos manifestado legalismo, esses fariseus crentes eram 

diferentes dos judaizantes do versículo 1. Claramente, este último não eram 

verdadeiros cristãos, uma vez que eles ensinaram que a circuncisão era 

necessária para a salvação. Ao misturar, assim, as obras humanas com fé eles 

negaram graça (Rom. 11: 6). Lenski escreve: 

Para acrescentar nada a Cristo como sendo necessário para a salvação, dizem 

circuncisão ou qualquer trabalho humano de qualquer tipo, é negar que Cristo 

é o Salvador completa, é colocar algo de humano em pé de igualdade com ele, 

sim para torná-lo o ponto culminante. Isso é fatal. Uma ponte para o céu que é 

construído de 99/100 de Cristo e até mesmo apenas 1/100 de alguma coisa 

quebra humanos para baixo ao nível da articulação e deixa de ser uma 

ponte. Mesmo que Cristo ser pensado como nos levando 999 milhas do 

caminho, e algo meramente humana ser necessária para a última milha, isso nos 

deixaria pendurado no ar com o céu estar ainda longe. (RCH Lenski, A 

Interpretação dos Atos dos Apóstolos [Minneapolis: Augsburg, 1961], 593) 

Aqueles que acreditam que cerimônia ou ritual desempenha um papel na salvação negaram a 

verdade de que "o homem é justificado pela fé sem as obras da lei" -incluindo a circuncisão 

(Rm 3:28;. Cf. Gl 2,16).. 

Os fariseus do versículo 5 são diferentes, no entanto, uma vez que o texto 

descreve-os como tendo acreditado . Eles não afirmam que a circuncisão era 

necessária para a salvação, mas que os crentes ainda eram obrigados a cumprir 

a lei. Para eles, a circuncisão e guardar a lei não fosse um meio de salvação, 

mas a obediência necessária depois da salvação. Eles ainda estavam 

comprometidos com a lei cerimonial, que tinham sido retiradas em Cristo. Eles 

eram muito parecidos com os irmãos mais fracos de Romanos 14: 1-10, que 

ocupou a leis dietéticas, rituais e códigos de sábado, pelo amor de 

consciência. Estavam convencidos de que Jesus de Nazaré era o Messias que 

morreu por seus pecados e ressuscitou dos mortos. Isso, no entanto, não causou 

imediatamente los a abandonar mantendo a lei mosaica como um modo de 

vida. Eles eram cristãos genuínos, mas ainda não tinha percebido a verdade 

libertadora que as sombras cerimoniais e rituais da Antiga Aliança havia 

falecido (Col. 2: 16-17; Hebreus 8:13.). 

Fariseus , ao contrário de seu arco rivaliza com os saduceus, poderia tornar-se 

cristãos e reter muitas das suas crenças distintas. Eles acreditavam na 

interpretação literal das Escrituras, uma ressurreição literal, a vida após a morte, 

e a existência de anjos (cf. Atos 23: 8). Assim 

eles compartilharam as convicções básicas dos cristãos. Por isso, eles são, por 

vezes em Atos encontrados defesa dos cristãos contra os saduceus, que tinham 



muito menos em comum com vistas cristã (cf. 5:17; 23:. 8-F). Uma grande 

barreira entre cristãos e fariseus foi o uso extensivo de tradição oral pelos 

fariseus, que Jesus e Paulo rejeitadas como tradição humana. Não é de estranhar 

que alguns fariseus vieram para abraçar Cristo como o Messias em quem eles 

esperavam. Por toda a sua ênfase na lei, também não é de surpreender que eles 

estariam reticentes a receber qualquer pessoa para a comunhão de uma maneira 

não de acordo com a tradição. Essa tradição foi bem estabelecido para 

prosélitos-circuncisão e todo o jugo da lei. (João B. Polhill, O New 

Commentary americano: Atos [Nashville: Broadman, 1992], 324-25) 

Crentes da Nova Aliança estão livres da carga insuportável (Atos 10: 13-15; 

15:10) de manter todo o ritual Antiga Aliança. No entanto, eles não são "sem a 

lei de Deus, mas debaixo da lei de Cristo" (1 Cor. 09:21). Não há nenhuma 

licença para pecar em liberdade cristã. 

A Discussão 

E os apóstolos e os anciãos se reuniram para analisar essa 

questão. E depois de ter havido muito debate, Pedro levantou-se e 

disse-lhes: "Irmãos, vós sabeis que, nos primeiros dias, Deus me 

elegeu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a 

palavra do evangelho e cressem. E Deus, que conhece os 

corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim 

como ele também fez para nós, e não fez distinção alguma entre 

nós e eles, purificando os seus corações pela fé Agora, pois, por 

que você colocar Deus. o teste por pondo sobre a cerviz dos 

discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos 

suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor 

Jesus, do mesmo modo como eles também são ". E toda a multidão 

se calou, e eles estavam ouvindo Barnabé e Paulo, que estavam 

relacionando o que sinais e prodígios Deus havia feito por meio 

deles entre os gentios. E depois de terem parado de falar, Tiago 

respondeu, dizendo: "Irmãos, ouvi-me. Simão relatou como 

primeiramente Deus sobre a tomada de entre os gentios um povo 

para o seu nome. E com este as palavras dos profetas de acordo, 

apenas como está escrito: "Depois destas coisas, vai voltar, e vou 

reconstruir o tabernáculo de Davi, que caiu, e eu vou reconstruir 

suas ruínas, e eu vou restaurá-lo, a fim de que o resto da 

humanidade pode buscar ao Senhor, e todos os gentios, que se 

chama pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas 
conhecidas desde a antiguidade. (15: 6-18) 

Depois de receber os homens de Antioquia, os apóstolos e os anciãos se 

reuniram em particular com eles para analisar essa questão da salvação. Os 

líderes, não da congregação, iria decidir esta questão explosiva e 

potencialmente divisiva. E mesmo que eles foram capazes de chegar a uma 

decisão apenas depois de ter havido muito debate. Lucas não satisfazer a 

nossa curiosidade, dando-nos um relato da reunião. Podemos apenas imaginar 



o que deve ter sido, com aprendidas e homens piedosos apaixonAdãoente 

pleiteando seus casos. Lucas retoma a seu relato com toda a congregação se 

reuniu para ouvir a decisão dos seus líderes. Essa decisão foi anunciada em uma 

série de discursos por Pedro, Paulo e Barnabé, e Tiago. Cada expôs a verdade 

de que a salvação é inteiramente pela graça soberana de Deus mediante a fé, 

para além de qualquer ritual ou observância da lei. Tomados em conjunto, estes 

discursos constituem uma das defesas mais fortes do que a verdade nas 

Escrituras. Foi bem dito que Atos 15 é a Magna Carta da igreja cristã. 

Os discursos de Pedro, Paulo e Barnabé, e Tiago presentes seis provas que a 

salvação é somente pela graça. A salvação pela graça é comprovada pela 

revelação passado, o dom do Espírito, purificação do pecado, a incapacidade da 

lei para salvar, o fato de milagres, e da promessa profética. 

Revelação Past prova salvação é pela graça 

Pedro levantou-se e disse-lhes: "Irmãos, vós sabeis que, nos 

primeiros dias, Deus me elegeu dentre vós, para que da minha 

boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cressem. (15: 

7) 

O primeiro orador foi o Pedro, que começou por tomar os crentes reunidos de 

volta para os primeiros dias da igreja. Ele lembrou-lhes que Deus fez uma 

escolha que, através de seu ministério os pagãos ouvissem a palavra do 

evangelho e cressem. Esta questão foi resolvida anos anteriores, Pedro 

afirmou, quando Deus salvou Cornélio e sua família além de circuncisão, a 

observância da lei, e ritual (Atos 10: 44-48). Seu ponto era simples e direta: os 

legalistas não tinha o direito de exigir dos gentios que Deus não tinha. O assunto 

já foi divinamente estabelecido. 

O Dom do Espírito prova salvação é pela graça 

E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-

lhes o Espírito Santo, assim como ele, também a nós; e não fez 
distinção alguma entre nós e eles, (15: 8-9a) 

Pedro, então, habilmente antecipado e refutou uma possível objeção a seu 

primeiro ponto. Os judaizantes poderia ter argumentado que desde que Cornélio 

e os outros não atender suas exigências legalistas para a salvação, eles não 

poderiam realmente ter sido salvo. Pedro demolido esse argumento potencial, 

salientando que Deus, que conhece os corações, testemunhou que a salvação 

deles era genuíno. Ele fez isso por dar-lhes o Espírito Santo, assim como ele 

também fez para os cristãos judeus. O dom do Espírito Santo pertence apenas 

ao verdadeiramente redimidos (Rom. 8: 9; 1 Cor 6:19; 12:13; Gal 3:14; 4:.. 

6). E para que ninguém questão de saber se eles receberam o Espírito, Pedro 

passou a lembrar-lhes que Deus não fez nenhuma distinção entre nós e 

eles. Os gentios receberam o mesmo fenômeno, falando em línguas, como tinha 



os crentes judeus no dia de Pentecostes (Atos 10:44 -45; 11: 17-18). Isso provou 

que eles haviam recebido o Espírito, que por sua vez afirmou que a salvação 

deles era genuíno. 

Purificação do pecado prova salvação é pela graça 

purificando os seus corações pela fé. (15: 9b) 

A limpeza dos crentes gentios ' corações pela fé sozinho oferece mais uma 

prova da salvação pela graça (a fonte da fé, Ef. 2: 8-9). Essas purificado de seus 

pecados são, obviamente, salvo, e Deus não purificar as pessoas que não estão 

verdadeiramente salvos. Tal limpeza vem somente pela graça de Deus. Aos 

Efésios Paulo escreveu: "Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão 

dos pecados, segundo a riqueza da sua graça" (Ef. 1: 7; cf. Atos 10:43). Uma 

vez que os crentes gentios já tinham sido purificados de seus pecados pela 

graça, o que mais poderia a lei e ritual acrescentar? A questão do pecado havia 

sido tratado, e justificação concedido. 

A incapacidade da lei para salvar prova salvação é pela graça 

Agora, pois, por que você colocar Deus à prova, pondo sobre a 

cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós 

pudemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do 
Senhor Jesus, do mesmo modo como eles também são. (15: 10-11) 

Pedro avisa os judaizantes não colocar Deus à prova. Não era o seu lugar para 

desafiar ou questionar evangelho da graça de Deus. Ele ressaltou a loucura 

da pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem seus pais 

nem tinham sido capazes de suportar. A descrição da lei como um pesado, 

escoriações jugo era um um apt. Descrevendo o legalismo dos escribas e 

fariseus, Jesus disse: "Amarram cargas pesadas, e os põem aos ombros dos 

homens" (Mat. 23: 4; cf. Lc 11:46). Era uma tolice dos legalistas que esperar 

gentios a ombro um fardo que eles encontraram-se pesado demais para suportar 

e alegrou-se por ser libertados. 

Foi igualmente falacioso impor sobre os gentios que não tinham trabalhado para 

os judeus. Não é um dos ouvintes judeus de Pedro havia sido salvo pela lei, 

purificados de seus pecados pela lei, ou receberam o Espírito Santo, mantendo 

a lei (cf. Gal. 3: 2-3). Desde mantendo a lei não podia fazer qualquer uma dessas 

coisas vitais para eles, por que exigir isso dos gentios? 

Pedro fechou seu discurso com uma afirmação de toque da gloriosa verdade 

que a salvação é somente pela graça. Acreditamos, declarou ele, que somos 

salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo como eles também 

estão. Quer seja para judeus ou gentios, sempre houve e sempre será apenas um 

caminho de salvação. 



O fato dos Milagres Prova que salvação é pela graça 

E toda a multidão se calou, e eles estavam ouvindo Barnabé e 

Paulo, que estavam relacionando o que sinais e prodígios Deus 

havia feito por meio deles entre os gentios. (15:12) 

Não é possível contradizer pontos de Pedro, toda a multidão ficou em 

silêncio. Barnabé e Paulo , em seguida, subiu ao palco e 

começou relacionando o que sinais e prodígios Deus havia feito por meio 

deles entre os gentios. Essas milagrosas sinais e maravilhas confirmou que 

Paulo e Barnabé eram porta-vozes de Deus (cf. 2 Cor. 12:12). Eles ensinaram a 

salvação pela graça (Atos 13: 38-39), e os milagres que Deus realizou através 

deles confirmou a veracidade do que o ensino (Heb. 2: 3-4). Em contraste, os 

judaizantes poderia ter produzido nenhum milagre para apoiar o seu 

ensino. Deus não confirmar falso ensino por meio de milagres de concessão (a 

verdade aplicável na igreja de hoje para os muitos dos chamados operadores de 

milagres com a teologia aberrante). 

Como argumentos de Pedro, as provas apresentadas por Paulo e Barnabé era 

irrefutável. O ensinamento que a salvação era somente pela graça foi assim 

carimbado unarguably com a aprovação de Deus. 

Profético Promise prova salvação é pela graça 

E depois de terem parado de falar, Tiago respondeu, dizendo: 

"Irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus sobre 

a tomada de entre os gentios um povo para o seu nome. E com este 

as palavras dos profetas de acordo, apenas como está escrito: 

"Depois destas coisas, vai voltar, e vou reconstruir o tabernáculo 

de Davi, que caiu, e eu vou reconstruir suas ruínas, e eu vou 

restaurá-lo, a fim de que o resto da humanidade pode buscar ao 

Senhor, e todos os gentios, que se chama pelo meu nome, diz o 

Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde a antiguidade "(15: 

13-18). 

Depois de Paulo e Barnabé tinha parado de falar, Tiago fez o discurso final 

em defesa da salvação pela graça. Ele lembrou a seus ouvintes 

que Simeão (Pedro) tinha relatou como primeiramente Deus sobre a 

tomada de entre os gentios um povo para o seu nome. Tiago resumiu 

primeiro Deus salvou gentios por anos de carência anteriores de que pontos de 

Pedro. Ele, então, reforçou esse ponto, observando que com isso as palavras 

dos profetas concordam. O Antigo Testamento predisse que Deus iria salvar 

os gentios, e Tiago citou Amós 9: 11-12 para provar isso. Sua cotação difere do 

Texto Massorético do hebraico o Antigo Testamento. Alguns têm especulado 

que ele citou a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, mas sua 

citação não corresponde exatamente a Septuaginta também. Mas o Tiago 

inspirou certamente está dando o sentido da passagem como Deus pretendia que 



ser entendido, como os escritores do Novo Testamento muitas vezes fazem com 

textos do Antigo Testamento. 

A passagem Amos fala do reino milenar. É então que Deus vai reconstruir o 

tabernáculo de Davi, que caiu, ... reconstruir suas ruínas, ... e restaurá-

lo. No reino milenar, o resto da humanidade vaibuscar ao Senhor, e todos os 

gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas 
conhecidas desde a antiguidade. gentios serão salvos como gentios, sem 

primeiro se tornar judeus, ou então o versículo 17 não faria sentido. A passagem 

de Amos, citado nesse versículo, fala claramente de pessoas de fora da 

comunidade da aliança de Israel sendo salvo, sem menção de suas primeiras 

tornando-se prosélitos judeus. Tiago tranquilizou sua audiência judaica que a 

inclusão dos gentios na igreja, não revogar o plano de Deus para Israel. De fato, 

no reino eles serão os mensageiros para trazer gentios a Deus (Zc. 8: 20-23). 

O argumento de Tiago é que o profeta disse gentios será no reino sem se tornar 

prosélitos judeus. Portanto, não há necessidade de que eles se tornem prosélitos 

na idade atual. Seu discurso é uma conclusão adequada para os discursos em 

defesa da salvação pela graça. Pedro começou por salientar que os gentios, no 

passado, foram salvos pela graça; Tiago concluiu, mostrando que o mesmo vai 

ser o caso no futuro. Portanto, Gentil salvação no presente também deve ser 

somente pela graça. 

A decisão 

"Por isso, é o meu juízo de que não se deve perturbar aqueles que estão se voltando para 

Deus, dentre os gentios, mas que escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos 

ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés a partir de antigas 

gerações, tem em cada cidade quem o pregue, já que ele é lido nas sinagogas todos os sábados 

". Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja, eleger homens dentre 

eles para enviar a Antioquia com Paulo e Barnabé-Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens 

influentes entre os irmãos, e eles enviaram esta carta los, 

Os apóstolos e os irmãos que estão velhos, para os irmãos de Antioquia, 

Síria e Cilícia, que são dos gentios, saudações. Porquanto ouvimos que 

alguns de nosso número a quem nos deu nenhuma instrução têm 

perturbado você com as suas palavras, e transtornaram as vossas almas, 

pareceu-nos bem, tendo-se tornado uma só mente, para selecionar homens 

e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, os homens que 

arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, 

enviou Judas e Silas, os quais também relatará as mesmas coisas de boca 

em boca.Porque pareceu bem ao Espírito Santo ea nós não vos impor 

maior encargo além destas essencial: que vos abstenhais das coisas 

sacrificadas aos ídolos, do sangue, do que é sufocado e da prostituição; se 
vos guardardes livre de tais coisas, você vai fazer bem. Adeus. (15: 19-29) 



A evidência para a salvação pela graça apresentado durante os discursos foi 

conclusivo. Portanto, com base em tudo o que havia sido dito, Tiago, como 

chefe da igreja de Jerusalém (cf. Atos 12:17), deu o seu julgamento de 

que eles não perturbar aqueles que foram voltando-se para Deus, dentre os 

gentios. Mantendo a lei e observando os rituais não eram requisitos para a 

salvação. Os judaizantes deviam ser proibidos de problemas os gentios , 

ensinando o contrário. 

Com a grande questão doutrinária resolvido, Tiago virou-se para assuntos 

práticos da comunhão. Ele e os outros líderes estavam preocupados não só que 

os judeus não problemáticos os gentios, mas também que os gentios não 

problemáticos os judeus. O perigo era que os gentios, deleitando-se em sua 

liberdade em Cristo, seria pressionar os crentes judeus para exercer essa mesma 

liberdade e violar suas consciências. Para evitar isso, Tiago propôs 

que escrever uma carta para os gentios ordenando-lhes que se abstenham de 

quatro práticas: . coisas contaminadas pelos ídolos, da prostituição, do que 

é sufocado e do sangue Essas foram as violações da lei de Moisés , que desde 

a antiguidade gerações, tem em cada cidade quem o pregue, já que ele é 
lido nas sinagogas todos os sábados. Violar desnecessariamente as sanções 

Mosaico destruiria a credibilidade da Igreja com os judeus incrédulos e também 

ofender os crentes. Seria um abuso da liberdade em Cristo crentes desfrutar (cf. 

1 Ped. 2:16). 

Coisas contaminados por ídolos se refere a alimentos oferecidos aos deuses 

pagãos e, em seguida, vendidos em lojas templo de açougueiro. A idolatria era 

uma questão repulsivo, blasfemo aos judeus. O Antigo Testamento está repleto 

de advertências contra ele (cf. Ex 20:.. 3; 34:17; Dt 5: 7). Além disso, a prática 

da idolatria de seus ancestrais levaram à destruição da nação (cf. 2 Reis 17: 7-

18; 2 Crônicas 36: 14-16.). Eles naturalmente procurar evitar qualquer 

manifestação do mesmo, incluindo comer carne oferecida aos ídolos. Isso foi 

um problema sério na igreja primitiva, uma mais tarde tratou longamente por 

Paulo (1 Cor. 8: 1-13; 10: 14-33). 

Fornication descreve o pecado sexual em geral, e as orgias associados com o 

culto aos deuses pagãos, em particular. Sexo ilícito foi parte integrante do culto 

pagão Gentil. Sacerdotisas do templo eram muitas vezes pouco mais do que 

prostitutas. Embora a prostituição é, obviamente, uma questão moral (cf. 1 

Cor. 6: 15-20), em um sentido mais amplo, é também uma questão de 

consideração para os judeus. Em todas as suas relações matrimoniais e conduta 

com o sexo oposto, os gentios estavam a fazer nada de ofensivo à lei de Deus 

ou sensibilidades judaicas. 

Abster-se de que é sufocado e do sangue envolveu as leis dietéticas (Gênesis 

9: 4; Lev 03:17; 07:26; 17:.. 12-14; 19:26; Dt 12:16, 23; 15:23 ; 1 Sm 14:34;. 

Ez 33:25).. Embora certamente não impor essas leis sobre os crentes gentios 



(cf. Atos 10: 9-16), Tiago estabelecido estes como requisitos mínimos para a 

comunhão. Como mencionado acima, a liberdade em Cristo não concede o 

direito de pecar, ou ofender outro crente. 

Tendo decidido tanto as questões doutrinais e práticos, pareceu bem aos 

apóstolos e aos anciãos com toda a igreja, eleger homens dentre eles para 

enviar a Antioquia com Paulo e Barnabé-Judas, chamado Barsabás, e 
Silas, homens influentes entre o irmãos. A decisão do Conselho precisava ser 

comunicada à igreja de Antioquia, o centro do cristianismo Gentil. Que os 

apóstolos e os anciãos, com toda a igreja concordou foi mais uma 

manifestação da unidade que marcou a igreja primitiva (cf. Atos 6: 5). 

Era necessário escolher homens dentre eles para enviar a Antioquia com 

Paulo e Barnabé, ou então os judaizantes certamente teria acusado os dois 

missionários de dar uma conta de tendenciosa do processo. Assim, eles 

selecionaram Judas, chamado Barsabás, e Silas, os quais Lucas descreve 

como homens influentes entre os irmãos. Nada mais se sabe de Judas, 

chamado Barsabás, nem se ele estava relacionado com o José Barrabás 

mencionado em Atos 01:23. Silas, no entanto, desempenhado um papel de 

destaque na história do Novo Testamento. Também conhecida como Silvano (2 

Cor 01:19; 1 Tessalonicenses 1:.. 1; 2 Tessalonicenses 1:.. 1; 1 Pe 5:12), ele 

acompanhou Paulo em sua segunda viagem missionária (15:40; 16:19 , 25, 29; 

17: 4, 10, 14, 15; 18: 5). Mais tarde, ele serviu como amanuense de Pedro para 

sua primeira epístola (1 Pe. 5:12). Lucas descreve tanto Judas e Silas 

como principais homens na igreja de Jerusalém. Reconhecendo a importância 

vital da missão, a igreja de Jerusalém enviou dois de seu melhor. Outra 

indicação da seriedade com que os líderes da igreja viram a situação é que eles 

enviaram uma carta junto com a delegação. Essa carta, a partir dos apóstolos, 

e os irmãos que estão anciãos foi dirigida aos irmãos em Antioquia, Síria e 

Cilícia, que são dos gentios. Que a Igreja de Jerusalém dirigiu-se aos gentios 

como irmãos foi significativa. Afirmou a aceitação da Igreja deles como 

irmãos na fé e minou a posição dos judaizantes. A 

saudação chairein ( saudações ) aparece somente aqui, em Atos 23:26 (onde é 

usado por um romano, Cláudio Lísias), e em Tiago 1: 1.Isso pode implicar que 

Tiago escreveu a carta em nome dos outros. Síria e Cilícia foram administrados 

neste momento como um único distrito romano que Antioquia era a 

capital. Muitas das igrejas naCilícia tinha sido, sem dúvida, fundada por Paulo 

durante sua estada lá depois de sua fuga de Jerusalém (Atos 09:30). As igrejas 

dos gentios no Chipre e na Galácia não foram mencionados. Eles podem ter 

sido vistos como extensões da igreja de Antioquia, ou a carta pode ter sido 

dirigida apenas a Antioquia vez que a igreja tinha enviado a delegação a 

Jerusalém (Homer A. Kent, Jr., Jerusalém a Roma [Grand Rapids: Baker, 1992 

], 128). Em qualquer caso, a carta foi entregue às igrejas da Galácia por Paulo 

e Silas (Atos 16: 4). 



A ocasião para a carta é declarado. A Igreja de Jerusalém tinha ouvido dizer 

que alguns dos seu número para o qual ele não deu nenhuma 

instrução havia perturbado os crentes Antioch com suas palavras, e 

transtornaram as suas almas. Os judaizantes que estavam incomodando a 

igreja de Antioquia não tinha autorização de 

Jerusalém. Tarassō ( perturbada ) não é o mesma palavra usada no versículo 

19. É uma palavra forte, que significa "profundamente perturbado", "perturbar 

profundamente", "tornar perplexos", ou "para criar medo." Ele é usado em João 

14: 1 para descrever estado de agitação dos discípulos depois que Jesus disse-

lhes de sua morte iminente. Ele também aparece em referência ao falso ensino 

em Gálatas 1: 7. E 05:10 Anaskeuazō ( inquietante ) aparece somente aqui no 

Novo Testamento. No extra-bíblica grego foi usado para falar de ir à falência 

ou de uma força militar saquear uma cidade (WE Vine, Um Dicionário 

Expositivo de Palavras do Novo Testamento [Old Tappan, NJ: Revell, 1966], 

4:88). Tomadas em conjunto, essas duas palavras descrevem bem os estragos 

causados por falsos ensinamentos. 

Tendo decidido enviar a carta, pareceu bem a líderes da comunhão 

Jerusalém, tendo-se tornado uma só mente, para selecionar homens e 

enviá- Antioch com sua amados Barnabé e Paulo. Que eles eram de uma 

mente sobre esta matéria mostra novamente sua unidade (cf. v. 22). A 

descrição de Barnabé e Paulo , como amados mostra o carinho que sentia por 

esses homens. Louvor da igreja deles como homens que arriscaram suas 

vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo é a mais nobre alguém poderia 

receber. Em sua primeira viagem missionária, os dois haviam enfrentado 

perseguição (Atos 13:50), e Paulo quase havia sido morto (Atos 14: 19-

20). Disposição para sofrer pela causa de Cristo foi o padrão consistente de suas 

vidas. 

O que os fez dispostos a arriscar suas vidas? Primeiro, eles estavam 

preocupados com os outros. Aos Filipenses Paulo escreveu: "Mesmo se eu 

estou sendo derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, 

folgo e compartilhar minha alegria com todos vós" (Fl. 2:17). Em segundo 

lugar, eles sabiam o caminho do sofrimento levou a uma disposição mais rica 

da graça de Deus (2 Cor. 12: 9-10). Em terceiro lugar, eles entenderam a 

continuidade da vida eterna. Em Romanos 14: 7-9, Paulo escreveu: 

Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si mesmo; Porque, se 

vivemos, vivemos para o Senhor, ou se morremos, morremos para o 

Senhor; portanto, quer vivamos quer morramos, somos do Senhor. Porque foi 

para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para que pudesse ser 

Senhor tanto de mortos como de vivos. 



Sabendo que na vida ou na morte, eles eram do Senhor fez destemido. Em quarto lugar, eles 

sabiam que a morte apenas ganhou-lhes o paraíso, o que eles desejavam. Paulo expressou que 

a esperança em Filipenses 1: 21-23: 

Porque para mim o viver é Cristo eo morrer é lucro. Mas se eu estou a viver na 

carne, isto significará fruto do meu trabalho; e eu não sei qual escolher. Mas 

estou duramente pressionado a partir de ambos os sentidos, tendo desejo de 

partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. 

Em quinto lugar, eles procuraram obedecer a Cristo a todo o custo, mesmo quando essa 

obediência envolvido sofrimento. Pedro escreveu que os crentes "têm sido convocada para 

este fim, uma vez que também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que você 

siga seus passos" (1 Pe 2:21; cf. 1 Pe 3:17; 5..: 10). Finalmente, e mais importante, eles 

estavam dispostos a sofrer para o nome de nosso Senhor Jesus Cristo (cf. Fil. 

3:10). O nome de Jesus Cristo incluído tudo o que Ele era, e determinou, e que motivou 

serviço de Paulo (Rom. 1: 5), bem como o serviço dos outros na igreja primitiva (3 João 

7). Quando os apóstolos sofreram perseguição, alegraram-se "que tinham sido considerados 

dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus" (Atos 5:41). Nenhum custo era muito alto a 

pagar para proteger a honra do Senhor Jesus Cristo. 

Como havia sido decidido anteriormente (v. 22), Judas e Silas iria acompanhar 

Paulo e Barnabé para Antioquia. Eles poderiam denunciar as mesmas coisas 

de boca em boca, confirmando, assim, o conteúdo da carta por seu relatório em 

primeira mão do processo. (. Vv 19-21) Então, refletindo a decisão do Conselho 

relativa às questões de companheirismo, conclui a carta: 

Porque pareceu bem ao Espírito Santo ea nós não vos impor maior encargo 

além destas essencial: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, 

do sangue, do que é sufocado e da prostituição; se vos guardardes livre de 
tais coisas, você vai fazer bem. Adeus. (15: 28-29) 

A carta respondeu, assim, a questão doutrinária levantada pela igreja de Antioquia e deu sábia 

instrução sobre como evitar clivagens na irmandade. 

O Desenvolvimento 

Então, quando eles foram mandados embora, desceram a 

Antioquia; e tendo reuniram a assembléia, entregaram a carta. E, 

quando a leram, alegraram-se por causa de seu encorajamento. E 

Judas e Silas, também sendo eles mesmos profetas, incentivada e 

confirmaram os irmãos com muitas palavras. E depois que tinha 

passado um tempo lá, eles foram enviados pelos irmãos 

despedidos em paz para aqueles que haviam mandado. [Mas 

pareceu bem a Silas ficar ali.] Mas Paulo e Barnabé ficaram em 

Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros também, a 
palavra do Senhor. (15: 30-35) 

Tendo sido mandado embora com as bênçãos da comunhão Jerusalém, os 

mensageiros desceu a Antioquia. Lá, tendo reuniram a assembléia, 



entregaram a carta. A toda congregação, que tinha sido esperando 

ansiosamente a notícia de saber se a sua salvação era genuíno, 

reunidos juntos para ouvir a decisão dos apóstolos. 

A leitura da carta e do relatório da delegação evocado quatro respostas dos 

crentes reunidos. A primeira foi a celebração: alegraram-se. A confirmação de 

que a salvação era de fato somente pela graça, levantou uma tremenda carga de 

preocupação de seus ombros. A segunda resposta foi a consolação, por 

causa da carta de encorajamento. Eles já não precisava temer que sua 

salvação não era genuíno. O legalismo produz medo, culpa, e orgulho, enquanto 

graça traz conforto e esperança (2 Ts. 2:16). A terceira resposta foi a 

confirmação, como Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e 

confirmaram os irmãos com muitas palavras. Os dois líderes de Jerusalém 

acrescentou suas próprias palavras animadoras aos da carta. Em 

seguida, depois de terem passado tempo lá, eles foram enviados pelos 

irmãos despedidos em paz para aqueles que os fez sair e voltou para 

Jerusalém. O legalismo não produz nem confirmação nem edificação; que é "a 

palavra de Sua graça" que é "capaz de construir" os crentes (Atos 20:32). A 

resposta final foi continuação. O versículo 34 não está nos melhores 

manuscritos, mas o versículo 35 notas que Paulo e Barnabé ficaram em 

Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros também, a palavra 
do Senhor. Paulo e Barnabé pegou onde haviam parado e continuou seu 

ministério de ensino e pregação ... a palavra do Senhor. O ensinamento claro 

que a salvação é somente pela graça. Lucas acrescenta que muitos outros se 

juntaram a eles em proclamar a verdade libertadora de salvação pela graça. 

A igreja apostólica sobreviveu, assim, o maior desafio ainda havia enfrentado e 

estabeleceu a doutrina da salvação pela graça. Tentativa de Satanás para injetar 

ensino herético foi frustrada. Assim também foi a sua tentativa de dividir a 

igreja ao longo de linhas raciais e culturais. Com a verdade de vital importância 

sobre a salvação salvaguardada, a igreja experimentaram maiores dias do 

ministério do que nunca. 

Sempre houve, e sempre será, apenas uma maneira de ser salvo. Ninguém 

expressou que a verdade mais claro do que o apóstolo Paulo quando escreveu 

as palavras familiares, "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não 

vem de vós, é dom de Deus; não como resultado de obras, para que ninguém se 

glorie "(Ef. 2: 8-9). 

 

 

 



 

31. Evangelismo o caminho certo ( Atos 

15: 36-16: 10 ) 

E depois de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: "Vamos voltar e 

visitar os irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a 

palavra do Senhor, para ver como eles são." E Barnabé estava 

desejoso de tomar João, chamado Marcos, junto com eles 

também. Mas Paulo continuou insistindo que não deve levá-lo ao 

longo de quem os havia abandonado na Panfília e não tinha ido 

com eles para o trabalho. E surgiu um desacordo tão acentuada 

que se separaram um do outro, e Barnabé levou Marcos com ele, 

navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas, partiu, 

encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E ele estava 

viajando pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Chegou 

também a Derbe e Listra. E eis que uma estava ali certo discípulo 

por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas seu pai 

era grego, e ele era bem falado pelos irmãos que estavam em 

Listra e Icônio. Paulo queria que este homem ir com ele; e, 

tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam 

naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E, 

quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam os decretos 

que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos que 

estavam em Jerusalém, para serem observados. Assim, as igrejas 

eram confirmadas na fé, e foram aumentando em número 

diariamente. E passaram pela região frígio e Galácia, tendo sido 

impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia; e, 

quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o 

Espírito de Jesus não lho permitiu; e passando por Mísia, 

desceram a Trôade. E uma visão apareceu a Paulo na noite: um 

certo homem da Macedônia estava em pé e atraente para ele, e 

dizendo: "Passa à Macedônia e ajuda-nos." E quando ele teve esta 

visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, 

concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho 

a eles. ( 15: 36-16: 10 ) 

O Senhor Jesus Cristo definiu a missão da igreja quando ordenou os crentes, "Ide, 

portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e 

do Espírito Santo" ( Mat. 28:19 ).Ao longo de sua história, a Igreja tem procurado realizar 

essa missão. 

Embora exista um consenso geral sobre a necessidade de evangelização, há grande 

diversidade quanto aos métodos. Existem muitas abordagens diferentes, de apresentações 

simples de poucos versos básicos para eventos multimídia sofisticados; de one-on-one 

encontra para toda a cidade cruzadas evangelísticas. Inúmeros livros, fitas e seminários 

existem para treinar cristãos em como compartilhar sua fé.Escolas de evangelismo, 

centros de formação, escolas bíblicas e seminários todos oferecem cursos de 

evangelismo. Existe uma infinidade desconcertante de folhetos, livretos, e outra literatura 



evangelística, tudo, desde "One Way to Céu", a "Quatro Leis Espirituais", com "Seis 

Passos para a paz com Deus," para "Trinta e nove Passos para a Salvação. " 

O que é muitas vezes esquecido na ênfase sobre a metodologia, são os princípios 

fundamentais essenciais fortalecendo todo o evangelismo verdadeiramente bíblica. Esta 

passagem ilustra que a evangelização exige a paixão direita, o direito de prioridade, o 

direito pessoal, as devidas precauções, ea apresentação certa no lugar certo. 

A Paixão Direito 

E depois de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: "Vamos voltar 
..." ( 15:36 a) 

Depois do interlúdio do Concílio de Jerusalém, onde a questão crucial da salvação pela 

graça foi decidido, a igreja de Antioquia retomou o seu trabalho 

evangelístico. Especificamente, esta passagem marca o início da segunda viagem 

missionária de Paulo. Seu ministério, também, havia sido interrompido pela polêmica 

com os legalistas e sua visita a Jerusalém. Com que atrás dele, ele estava pronto para 

seguir em frente com a tarefa de alcançar os perdidos. 

A frase depois de alguns dias denota um período indeterminado, durante o qual "Paulo 

e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros também, a 

palavra do Senhor" ( 15:35 ).No final da época, Paulo disse a Barnabé: "Vamos voltar 

..." Não era como se Paulo estava entediado em Antioquia. Ajudando pastor um grande 

crescimento da igreja local, é desafio suficiente para a maioria dos homens. Mas Paulo 

sempre me senti profundamente o chamado de regiões não evangelizadas. Ele só não 

estava nele permanecer em um só lugar por muito tempo, quando tantos milhares ainda 

não tinha ouvido o evangelho e que ele tinha sido contratado para alcançá-los. Ele era um 

homem apaixonado, impulsionada por um desejo para pregar o evangelho, especialmente 

onde ainda não havia sido proclamado ( Rom. 15:20 ). Essa paixão foi o resultado do 

amor a Deus e compromisso com a obediência. Ele levou a escrever: "Eu estou sob 

compulsão, porque ai de mim se eu não anunciar o Evangelho" (1 Cor 9:16. ). Ninguém 

que não tem essa preocupação pelas almas perdidas nunca será eficaz na 

evangelização. Essa falta de motivação interna é algo que nenhuma quantidade de 

treinamento ou domínio das técnicas pode superar. 

Everywhere Paulo encontrou-se, não importa quanto tempo ele permaneceu, era apenas 

um passo para outro lugar. Por muitos anos ele desejava visitar Roma ( Rom. 15: 22-

23 ). Alguém poderia pensar que Roma seria o objetivo final de Paulo, e ele seria o 

conteúdo ali para servir o resto de sua vida. Afinal, Roma, capital do maior império que 

o mundo já conheceu, era a cidade mais estratégica do mundo. Ele tinha uma vasta 

população e foi visitado por milhares de pessoas de todos os cantos do mundo 

conhecido. No entanto, mesmo poderosa Roma era apenas mais um ponto de paragem 

para Paulo. Para a igreja naquela cidade, ele escreveu que ele planejou para visitá-los 

"sempre que eu vá para a Espanha, pois espero ver-vos de passagem, e de ser ajudado no 

meu caminho lá por você, quando eu tenho apreciado primeiro de sua empresa para um 

enquanto ... vou continuar por meio de você para a Espanha "( Rom. 15:24 , 28 ). Ele era 

um homem obrigado a estender a mão para os perdidos, e ele não poderia descansar de 

que a carga por muito tempo, mesmo na companhia de outros crentes. 

Preocupação apaixonado de Paulo para aqueles sem Cristo encontrou eco no coração de 

J. Hudson Taylor, do século XIX missionário Inglês para China. Ele escreveu: 



Eu tenho um desejo mais forte do que nunca para ir para a China. Essa terra está sempre 

em meus pensamentos. Pense nisso, 360 milhões de almas, sem Deus ou esperança no 

mundo! Pense em mais de doze milhões de nossos semelhantes que morrem todos os anos 

sem que nenhuma das consolações do Evangelho. Barnsley incluindo o comum tem 

apenas 15.000 habitantes. Imagine o que seria se todos estes foram para morrer em 12 

meses! No entanto, na China a cada ano, centenas estão morrendo, para cada homem, 

mulher e criança em Barnsley. Pobres, negligenciada China! Quase ninguém se preocupa 

com isso. (Dr. e Sra Howard Taylor, J. Hudson Taylor: A Biography [Chicago: Moody, 

1981], 17. O grifo no original). 

Essa paixão não pode ser aprendida através do estudo de metodologia evangelística. Ela 

vem de conhecer e amar a Cristo tão profundamente que alguns de Seu amor pelos 

pecadores perdidos se torna a nossa. E conhecer a Cristo vem de estudar a Sua Palavra. É 

através desse estudo que "todos nós, com o rosto, refletindo como um espelho a glória do 

Senhor revelada, estão sendo transformados na mesma imagem de glória em glória, assim 

como pelo Senhor, o Espírito" ( 2 Cor. 3 : 18 ). 

O direito de prioridade 

"... E visitar os irmãos em todas as cidades em que já anunciamos 
a palavra do Senhor, para ver como eles são." ( 15:36 b) 

Embora Paulo foi o maior evangelista humano o mundo já conheceu, ele certamente não 

se encaixam no estereótipo do século XX. A concepção moderna de um evangelista é 

alguém que viaja de cidade em cidade pregando o evangelho, deixando seus convertidos 

a ser seguido por outros. Paulo, no entanto, foi um evangelista bíblica. Ele viu sua 

responsabilidade, não só como proclamar o evangelho de poupança, mas também 

estabelecendo igrejas e amadurecendo os novos convertidos em sua fé. Não é de 

estranhar, então, que ele planejou para sua segunda viagem missionária para refazer sua 

primeira. Seu objetivo era visitar os irmãos em todas as cidades em que eles 

haviam anunciado a palavra do Senhor, e ver como eles eram. Paulo compreendeu 

claramente que a eventual prioridade no evangelismo é crentes-ensinando discipulado a 

obedecer tudo o que Cristo mandou ( Mat. 28: 19-20 ). 

O que motivou Paulo, além de seu desejo de seu vencimento, para revisitar os convertidos 

a partir da primeira viagem missionária? Primeiro, amou-os como seus filhos 

espirituais. Ele expressou que o amor aos Filipenses, quando escreveu: "Deus é minha 

testemunha, como eu desejo para todos vocês com a ternura de Cristo Jesus" ( Filipenses 

1: 8. ). Ele disse aos tessalonicenses: "Nós, porém, irmãos, tendo sido privado de você 

por um curto enquanto pessoa-in, não no espírito-se ainda mais ansiosos com grande 

desejo de ver o seu rosto" ( 1 Ts. 2:17 ). 

Esse é um elemento frequentemente ausente no evangelismo contemporâneo. Há também 

muitas vezes falha em mostrar o amor suficiente para aqueles conduzidos a Cristo. Como 

resultado, o evangelista não aceita a responsabilidade por eles. No entanto evangelismo 

de Paulo sofria de nenhuma falta de amor,. Para o Corinthians, ele escreveu: "Se você 

tivesse inúmeros tutores em Cristo, ainda que você não teria muitos pais, pois em Cristo 

Jesus me tornei seu pai através do evangelho" ( 1 Cor 4:15. ). Paulo via a si mesmo como 

um pai amoroso, responsável pelo bem-estar espiritual de seus filhos. 

Um segundo motivo para revisitar seus convertidos era compromisso de Paulo à estratégia 

evangelística mais eficaz de todo-construção de crentes maduros, não bebês espirituais, 



que são capazes de se reproduzir. Compromisso de Paulo aos crentes com vencimento 

refletia a de nosso Senhor, que passou a maior parte de seu tempo com apenas doze 

homens. Paulo sabia que, como apóstolo, ele foi dado à igreja 

para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo 

de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, 

para um homem maduro, com a medida da estatura que pertence à plenitude de 

Cristo. ( Ef 4: 12-13. ) 

Paulo expressou sua filosofia de ministério em Colossenses 1:28 , onde escreveu: "Nós o 

proclamamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para 

que apresentemos todo homem perfeito em Cristo". Ele não era um evangelista hit-and-

run. Durante o seu ministério em Éfeso, "noite e dia por um período de três anos [ele] não 

deixam de admoestar com lágrimas a cada um" ( Atos 20:31 ). 

No longo prazo, o trabalho de um bem-didata, maduro, espiritualmente forte congregação 

local tem um impacto muito maior do que enormes cruzadas evangelísticas. 

O direito pessoal 

E Barnabé estava desejoso de tomar João, chamado Marcos, junto 

com eles também. Mas Paulo continuou insistindo que não deve 

levá-lo ao longo de quem os havia abandonado na Panfília e não 

tinha ido com eles para o trabalho. E surgiu um desacordo tão 

acentuada que se separaram um do outro, e Barnabé levou 

Marcos com ele, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas, 

partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E ele estava 

viajando pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Chegou 

também a Derbe e Listra. E eis que uma estava ali certo discípulo 

por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas seu pai 

era grego, e ele era bem falado pelos irmãos que estavam em 

Listra e Icônio. Paulo queria que este homem ir com ele; ( 15: 37-
16: 3 a) 

Deus usa as pessoas certas, as pessoas de sua escolha, para as tarefas que ele planeja para 

eles. Para o efeito, Ele pode e usa até mesmo as circunstâncias mais negativas para 

produzir os resultados mais positivos. Ele o fez no caso detalhado neste texto. 

Como eles embarcaram em sua renovada jornada, Paulo e Barnabé tropeçou ao sair do 

portão. Barnabas estava desejoso de tomar João, chamado Marcos, junto com eles 

também. O imperfeito do verbo grego traduzido estava desejoso mostra que Barnabé era 

persistente. Igualmente inflexível, Paulo continuou insistindo que não deve levá-lo ao 

longo de quem os havia abandonado na Panfília e não tinha ido com eles para o 

trabalho (cf. a discussão de Atos 13:13 no capítulo 1 deste volume). Após falha anterior 

de João Marcos, Paulo não tinha confiança nele. O difícil, aguerrido soldado de Cristo 

não tinha uso para desertores. Por outro lado, gentil, incentivando Barnabé insistiu em 

dar seu primo ( Col. 4:10 ) uma segunda chance. 

Eventualmente, surgiu um desacordo tão acentuada que se separaram um do 

outro. Paroxusmos ( forte discordância ) é a raiz da palavra Inglês paroxismo . Sua 

parceria dissolvido não amigavelmente, mas com emoções violentas, e Barnabé, 

levando consigo Marcos com ele, navegou para Chipre (casa-de Barnabé em Atos 

4:36 ). 



A questão de saber quem estava certo, Barnabas ou Paulo. Embora a Bíblia não diz 

explicitamente, o peso da evidência favorece Paulo. Ele era um apóstolo, Barnabas não 

era. Portanto, Barnabas deveria ter apresentado a autoridade apostólica de Paulo. Além 

disso, Paulo e Silas, mas não Barnabas e Marcos, foram elogiados pela igreja ( v. 

40 ). Finalmente, Barnabas deveria ter percebido que teria sido imprudente e difícil ter 

Marcos junto, se Paulo não confiava nele. 

Embora, aparentemente, nunca mais ministrado em conjunto (esta é a última menção de 

Barnabé em Atos), sabemos que Paulo e Barnabé, eventualmente, reconciliado suas 

diferenças, porque Paulo escreveu mais tarde com aprovação do ministério de Barnabé 

( 1 Cor. 9: 6 ). Mesmo João Marcos, a causa de todos os problemas, mais tarde se tornou 

um dos valiosos cooperadores de Paulo ( Colossenses 4:10 ; . Filemon 24 ; 2 Tm 

4:11. ). Ele também se tornou um colaborador próximo do apóstolo Pedro ( 1 Pe. 5:13 ) e 

teve o privilégio de escrever um dos quatro evangelhos. Barnabé fez um trabalho notável 

para ajudar a virar a carreira de seu jovem primo vida e ministério. 

Depois de sua separação com Barnabé, Paulo escolheu Silas, partiu, encomendado 

pelos irmãos à graça do Senhor. No entanto, outra das tentativas de Satanás para 

impedir a propagação do evangelho saiu pela culatra. Ora, havia duas equipes 

missionárias, onde antes havia um. O seu impacto havia dobrado. 

Novo parceiro de Paulo, Silas, tinha sido um dos líderes da igreja de Jerusalém (ver a 

discussão de Silas no capítulo 5 deste volume). Ele estava em todos os aspectos, um 

homem adequado para o trabalho missionário. Como profeta ( Atos 15:32 ), ele era 

adepto de proclamar e ensinar a Palavra. Como judeu, ele tinha entrada nas 

sinagogas. Como cidadão romano ( Atos 16:37 ), ele gostava da mesma protecção e 

benefícios, assim como Paulo. E o seu estatuto como um líder respeitado da igreja de 

Jerusalém reforçou o ensinamento de Paulo Gentil que a salvação era somente pela 

graça. Isso foi especialmente significativo uma vez que parte do seu ministério envolvido 

entregar "os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos que 

estavam em Jerusalém" ( Atos 16: 4 ). 

Na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé entraram Ásia Menor via a ilha de 

Chipre. Mas com Barnabé e João Marcos já está lá ( v. 39 ), não havia nenhum ponto em 

Paulo e Silas de caminhando nessa direção. Paulo preferiu viajar pela Síria e 

Cilícia, entrando assim Galácia do sentido oposto. O significado de que se tornará 

aparente em breve. A Síria foi a região em torno de Antioquia, e na região vizinha 

de Cilícia contido casa da cidade de Paulo de Tarso. Muitas de suas igrejas havia sido, 

sem dúvida, fundada pelo próprio Paulo. Como Paulo e Silas viajaram através dessas 

áreas, eles estavam ocupados com a sua prioridade, fortalecendo as igrejas. 

Após atravessar as Montanhas Taurus robustos através da Cilician Portões norte de Tarso, 

os missionários chegou a Derbe e Listra. Paulo e Barnabé tinha visitado estas cidades 

na primeira viagem missionária ( Atos 14: 6FF .), e Listra havia sido palco de alguns 

eventos notáveis. Foi lá que Paulo tinha curado um homem coxo ( 14: 8-10 ). Em 

resposta, a multidão atônita proclamou os dois missionários deuses ( 14: 11-18 ). Depois 

disso, Paulo tinha sido apedrejado quase até a morte por judeus invejosos de Antioquia e 

de Icônio ( 14:19 ). 

Em Listra , os missionários foram juntados por um certo discípulo chamado 

Timóteo. Assim como Silas tinha substituído Barnabé, então Timoteo substituiu João 

Marcos. Agora o significado de Paulo e de Silas entrar Ásia Menor na direção oposta se 

torna aparente. Se tivessem seguido o mesmo caminho que a primeira viagem 



missionária, que não teria vindo para Listra até o fim. Ao adicionar Timoteo no início da 

viagem, eles tiveram a ajuda dele para toda a viagem. 

Timoteo foi a desempenhar um papel fundamental na vida de Paulo, tornando-se seu 

braço direito ( 1Co 4:17. ; 1 Tes. 3: 2 ; Phil 2:19. ). Timóteo também foi "verdadeiro filho 

na fé" de Paulo ( 1 Tm 1: 2. ; cf. 1Co 4:17. ; 2 Tim. 1: 2 ); ele tinha sido levado a Cristo 

por Paulo quando o apóstolo visitou Listra na primeira viagem missionária. 

Timóteo era filho de uma judia (Eunice) que era um crente (como foi sua avó Lóide, 2 

Tim. 1: 5 ), mas seu pai era grego. O uso de um verbo no tempo imperfeito, em vez de 

presente, para se referir ao pai de Timóteo sugere que ele estava morto. Sendo ambos 

judeus e gentios, Timoteo teve acesso a ambas as culturas, uma qualificação importante 

para o trabalho missionário naquele momento. Ele era um homem jovem, provavelmente 

em seus adolescência ou vinte anos, mas ele era bem falado pelos irmãos que estavam 

em Listra e Icônio. Um requisito fundamental para os líderes da igreja é que eles sejam 

"acima de qualquer suspeita" ( 1 Tim. 3 : 2 , 10 ). Timoteo, mesmo em sua juventude, foi 

qualificada para o serviço a que a contagem. 

Reconhecendo valor e potencial de Timóteo, Paulo queria que este homem para ir com 

ele. Este foi um passo importante para Timóteo e um sacrifício por parte de sua 

família. Eles sabiam muito bem os perigos que enfrentou como companheiro de 

Paulo. Eunice e Lois teria ainda recordo vivamente os acontecimentos da última visita de 

Paulo a Listra, quando ele acabou sangrenta, espancado, e deixado para morrer. Era 

possível que Timoteo pode conhecer um destino semelhante. No entanto, eles lhe 

permitiu ir. Depois de ter sido encomendado pelos anciãos da igreja local de crentes ( 1 

Tm 4:14. ; 2 Tim. 1: 6 ), ele se juntou a Paulo e Silas, e ao longo de sua vida foi definido. 

As devidas precauções 

e, tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam 

naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era 
grego. ( 16: 3 b) 

Com o pai de Timoteo provavelmente mortos, e de ter sido um Gentil, em qualquer caso, 

Paulo assumiu o papel de um pai e levou Timoteo e circuncidou . Alguns criticaram 

duramente Paulo para fazê-lo, acusando-o de cair na mesma heresia ele lutou no Concílio 

de Jerusalém. Mas essas críticas não poderia estar mais longe da verdade. Em nenhum 

lugar está explícita ou implícita de que Paulo circuncidou Timóteo para que ele pudesse 

ser salvo. O texto diz claramente que Paulo circuncidou, por causa dos judeus que 

estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. A circuncisão 

era a condição sine qua non do judaísmo. Teve Timoteo não foi circuncidado, 

os judeus teriam assumido que estava renunciando sua herança judaica e escolhendo a 

viver como um gentio. Circuncisão de Paulo de Timoteo não tinha nada a ver com a 

salvação; ele fez isso por amor de conveniência, de forma a evitar um obstáculo 

desnecessário no caminho da evangelização dos judeus. Circuncisão de Timóteo 

concedeu-lhe pleno acesso às sinagogas ele iria visitar com Paulo e Silas. 

Longe de cair no legalismo, Paulo estava sendo coerente com um princípio ele viria a 

expressar em 1 Coríntios 9: 19-22 : 

Por que eu estou livre de todos os homens, eu me fiz escravo de todos, para que eu possa 

ganhar o mais. E para os judeus tornei-me como um judeu, que eu poderia ganhar os 

judeus; para os que estão debaixo da lei, como nos termos da Lei, embora não sendo eu 



mesmo sob a lei, para que eu possa ganhar os que estão debaixo da lei; para aqueles que 

estão sem lei, como sem lei, embora não estando sem lei de Deus, mas debaixo da lei de 

Cristo, para que eu possa ganhar os que estão sem lei. Para os fracos tornei-me fraco, para 

que eu possa ganhar o fraco; Tornei-me tudo para todos os homens, para que eu possa por 

todos os meios chegar a salvar alguns. 

Significativamente, Paulo se recusou a circuncidar Tito ( Gal. 2: 3 ). Tito, ao contrário de 

Timoteo, era um gentio cheia de sangue. Para ter circuncidado ele teria sido a capitular ao 

legalismo. 

A partir de ações de Paulo acerca de seus dois companheiros um princípio importante se 

torna evidente. Os missionários devem ser sensíveis às características únicas das culturas 

em que trabalham. Como Paulo fez em circuncidar Timóteo, eles devem evitar dar 

qualquer ofensa desnecessária. Mas, como Paulo em se recusar a circuncidar Tito, eles 

não devem comprometer nenhuma das verdades eternas da Escritura. 

O Direito Apresentação 

E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam os 

decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos 

que estavam em Jerusalém, para serem observados.Assim, as 

igrejas eram confirmadas na fé, e foram aumentando em número 
diariamente. ( 16: 4-5 ) 

Em última análise, a chave para o evangelismo eficaz, bíblico é a mensagem certa. Essa 

mensagem é a verdade de que a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, e foi 

essa mensagem de Paulo, Silas e Timóteo lealmente 

proclamada. Como eles passaram pelas cidades da Galácia, a equipe missionária 

foi entregar os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos que 

estavam em Jerusalém, para serem observados. Eles estavam espalhando a verdade 

libertadora afirmou no Concílio de Jerusalém, que salvação era inteiramente pela graça 

de Deus. Além disso, que os novos crentes não seriam impedidas de comunhão com os 

seus irmãos judeus, os missionários informaram as igrejas dos regulamentos impostos 

sobre os gentios. Essa é a dupla mensagem do cristianismo: a salvação pela graça e vida 

por amor. 

Declaração de Lucas resumo (cf. 02:41 , 47 ; 4: 4 ; 5:14 ; 6: 7 ; 09:31 ) mostra o efeito 

saudável de som evangelismo e discipulado bíblico. Ele observa que as igrejas eram 

confirmadas na fé, e foram aumentando em número diariamente. O objetivo do 

evangelismo não é para acumular um grande número de convertidos. No entanto, é 

verdade que as igrejas fortes, confirmadas na fé, vai aumentar em números. 

O Lugar Certo 

E passaram pela região frígio e Galácia, tendo sido impedidos 

pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia; e, quando 

chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de 

Jesus não lho permitiu; e passando por Mísia, desceram a 

Trôade. E uma visão apareceu a Paulo na noite: um certo homem 

da Macedônia estava em pé e atraente para ele, e dizendo: "Passa 

à Macedônia e ajuda-nos." E quando ele teve esta visão, 

imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo 



que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho a 

eles. ( 16: 6-10 ) 

Após ter passado pela região frígio e Galácia, Paulo decidiu mudar-se mais a oeste, para 

a província da Ásia. Essa região era importante, e não mais tarde seria igrejas em cidades 

como Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodicéia, Colossos, Sardes, Pérgamo, Tiatira e. Por 

agora, no entanto, Deus tinha outros planos para os missionários, e de alguma forma eles 

foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. 

Com a forma como a oeste bloqueado, os missionários se virou para o norte em Mísia , a 

região norte de Ásia . Mas, quando eles tentaram ir mais ao norte para Bitínia, o 

Espírito de Jesus não lho permitiu. Não há nenhuma indicação de como eles foram 

impedidos, mas com outro lugar para virar, eles desceram a Trôade , um porto no Mar 

Egeu. Eles sabiam que Deus viria a revelar onde Ele queria que eles vão se manteve em 

movimento. . Por fim, de forma dramática, Ele fez isso Uma visão apareceu a Paulo na 

noite: um certo homem da Macedônia estava em pé e atraente para ele, e dizendo: 

"Passa à Macedônia e ajuda-nos." Macedônia estava do outro lado do Mar Egeu, na 

Grécia continental. Nele estavam localizadas as cidades importantes de Filipos e 

Tessalônica. Mais importante, esta seria a primeira entrada do evangelho para o 

continente europeu. 

Tendo recebido a intimação divinas, Paulo não hesitou. Lucas observa que quando ele 

teve esta visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que 

Deus nos havia chamado para pregar o evangelho a eles. A experiência da equipe 

missionária ilustra um princípio básico de conhecer a vontade de Deus: para seguir em 

frente e permitir que Ele para fechar portas até a oportunidade certa é atingido. 

O versículo 10 é o primeiro dos "nós" passagens em Atos. Lucas, o escritor de Atos, já se 

juntou a equipe missionária. Como Timóteo, ele era para ser Paulo do fiel amigo e 

companheiro leal para o resto da vida do apóstolo. 

Esta passagem ilustra os princípios fundamentais da evangelização: Deus usa pessoas 

com a paixão direito e direito de prioridade, com o pessoal certo de tomar as devidas 

precauções, para fazer a apresentação certa no lugar certo. Qualquer metodologia 

evangelística deve ser avaliada à luz de tais realidades. 

 

 

 

 

 



32. Retratos de duas mulheres ( Atos 16: 

11-18 ) 

Portanto colocando para o mar de Trôade, fomos correndo em 

caminho direito para a Samotrácia e, no dia seguinte a 

Neápolis; e dali para Filipos, que é uma cidade líder do distrito 

da Macedônia, uma colônia romana; e nós estávamos na cidade 

por alguns dias. E no dia de sábado fomos para fora do portão 

para a beira do rio, onde estávamos supondo que haveria um 

lugar de oração; e nos sentamos e começou a falar às mulheres 

que se haviam reunido. E uma certa mulher, chamada Lídia, da 

cidade de Tiatira, vendedora de tecidos roxos, um adorador de 

Deus, era ouvir; eo Senhor lhe abriu o coração para atender às 

coisas que Paulo dizia. E quando ela e sua família tinham sido 

batizados, ela pediu-nos, dizendo: "Se você tiver julgado que eu 

seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficar." E nos 

constrangeu a isso. E aconteceu que, como estávamos indo para 

o lugar de oração, uma certa escrava que tinha um espírito de 

adivinhação nos encontrou, que estava trazendo seus senhores 

muito lucro por adivinhação. Seguindo a Paulo ea nós, ela não 

parava de chorar, dizendo: "Estes homens são servos do Deus 

Altíssimo, que estão anunciando-vos o caminho da salvação." E 

ela continuou fazendo isso por muitos dias. Mas Paulo estava 

muito irritado, e virou-se e disse ao espírito: "Eu te ordeno em 

nome de Jesus Cristo para sair dela!" E ele saiu naquele 
momento. ( 16: 11-18 ) 

As últimas décadas têm testemunhado o surgimento de muitos dos chamados movimentos 

de libertação. Aparentemente, seu objetivo é libertar as pessoas da opressão e da 

desigualdade e elevá-los a um status mais elevado. Só então, os defensores argumentam, 

as pessoas podem ser cumpridas. 

Como todos os outros tais movimentos sociais, no entanto, os movimentos de libertação 

em última análise, estão muito aquém de sua promessa. Nenhum movimento que 

reorganiza status social das pessoas, deixando seus corações não transformada, é 

verdadeiramente libertadora. Há apenas uma maneira de experimentar a verdadeira 

liberdade, e que está a ter um coração liberto da escravidão do pecado e da morte. O 

Senhor Jesus Cristo expressou que a verdade em João 8:32 , quando disse: "E conhecereis 

a verdade, ea verdade vos libertará." Essa liberdade não vem através do esforço 

humano. O profeta Jeremias perguntou retoricamente: "Pode o etíope mudar a sua pele 

ou o leopardo as suas manchas? Então, você também pode fazer o bem, estando 

acostumados a fazer o mal" ( Jer. 13:23 ). A transformação radical da morte espiritual 

para a vida eterna, da escuridão para a luz, do reino de Satanás para Deus vem apenas 

para aqueles "que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do 

homem, mas de Deus "( João 1:13 ). Somente através da transformação completa do novo 

nascimento não cumprimento vir. 

Há, portanto, apenas dois tipos de pessoas no mundo: (aqueles a quem "a lei do Espírito 

da vida em Cristo Jesus libertou da lei do pecado e da morte" . Romanos 8: 2 ) e os 



"mortos em [suas] delitos e pecados "( Ef. 2: 1 ). Existem apenas os escravos da injustiça 

e os escravos da justiça ( Rm 6: 16-18. ). 

Movimento de libertação das mulheres é um exemplo de um esforço social que promete 

liberdade e não pode entregar nada, mas escravidão ao pecado. Nos retratos das duas 

mulheres encontradas em Atos 16: 11-18 , encontramos exemplos de liberdade e 

escravidão. Lydia, o primeiro gravado Gentil converter na Europa, era uma mulher 

verdadeiramente liberada. A, menina sem nome escravo endemoninhado tipificados os 

escravos do pecado e de Satanás. 

A mulher liberada 

Portanto colocando para o mar de Trôade, fomos correndo em 

caminho direito para a Samotrácia e, no dia seguinte a 

Neápolis; e dali para Filipos, que é uma cidade líder do distrito 

da Macedônia, uma colônia romana; e nós estávamos na cidade 

por alguns dias. E no dia de sábado fomos para fora do portão 

para a beira do rio, onde estávamos supondo que haveria um 

lugar de oração; e nos sentamos e começou a falar às mulheres 

que se haviam reunido. E uma certa mulher, chamada Lídia, da 

cidade de Tiatira, vendedora de tecidos roxos, um adorador de 

Deus, era ouvir; eo Senhor lhe abriu o coração para atender às 

coisas que Paulo dizia. E quando ela e sua família tinham sido 

batizados, ela pediu-nos, dizendo: "Se você tiver julgado que eu 

seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficar." E nos 
constrangeu a isso. ( 16: 11-15 ) 

A passagem é aberta com a equipe missionária (Paulo, Silas, Timóteo e Lucas) no porto 

da cidade de Trôade. Trôade foi localizado em frente ao Mar Egeu da Grécia, na costa 

ocidental da Ásia Menor (atual Turquia) perto do local da antiga Tróia. Os missionários 

tinham sido lá a orientação do Espírito Santo, que tinha fechado todas as outras portas do 

ministério para eles ( 16: 6-8 ). Enquanto em Trôade, Paulo teve uma visão de um homem 

da Macedônia (no continente da Grécia), pedindo para ele "Passa à Macedônia e ajuda-

nos" ( 16: 9 ). Em resposta à visão, notas Lucas ", imediatamente procuramos partir para 

a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho a eles" 

( 16:10 ). 

Portanto, por causa do chamado de Deus, colocando para fora ao mar de 

Trôade, eles correndo em caminho direito para a Samotrácia . Samotrácia é uma 

ilha no Mar Egeu, aproximAdãoente a meio caminho entre a Ásia Menor e na Grécia 

continental. Lá, eles se hospedaram noite (para evitar os perigos da vela no escuro) e no 

dia seguinte navegou para Neapolis, a cidade portuária de Filipos. Os ventos devem ter 

sido favorável, para a viagem inversa de Filipos a Trôade na terceira viagem missionária 

tirou cinco dias ( Atos 20: 6 ). Quando a equipe missionária desembarcou em Neapolis, o 

ministério de Paulo finalmente chegou à Europa. 

A equipe não parou para pregar em Neapolis , mas a partir daí passou a Filipos , a cerca 

de 10 milhas para o interior. Filipepi, como Lucas observa, era uma cidade líder do 

distrito da Macedônia, ecolônia romana. Nomeado após Filipe II da Macedônia (pai de 

Alexandre, o Grande), Filipos era o término oriental para a grande estrada romana 

conhecida como o Caminho Egnatian. A cidade foi nomeada uma colônia romana por 

Otaviano, após a batalha de Actium em 31 AC. Como uma colônia Filipepi 



possuía o ius Italicum , que realizou-se o direito de liberdade ( libertas ), ou seja, eles 

eram auto-governo, independente do governo provincial; o direito à isenção de impostos 

( immunitas ); bem como o direito de manter a terra em propriedade plena, como sob a 

lei romana, e de utilização de procedimentos legais italianos e precedentes. Em 16: 16-

40 temos uma imagem clara deste processo e um, além disso, que pertence precisamente 

a este tempo. (Davi J. Williams, New International Biblical Comentário: Atos [Peabody, 

Mass .: Hendrickson, 1990], 284) 

Embora outras oito cidades conhecidas por serem colônias romanas aparecem em Atos, 

Filipepi é o único Lucas refere-se a como uma colônia. 

Os missionários permaneceu em Filipos por alguns dias, em seguida, no dia de sábado 

foi fora do portão para a beira do rio, onde eles estavam supondo que haveria um 

lugar de oração. Era costume de Paulo em cada cidade que visitou a pregar primeiro na 

sinagoga . Como um rabino e um estudante da maior rabino da época, Gamaliel ( Atos 

22: 3 ), Paulo poderia ter certeza de obter uma audiência lá.Para formar uma sinagoga, no 

entanto, necessária a presença de dez homens judeus que eram chefes de 

família. Evidentemente, a comunidade judaica de Filipos era pequena demais para formar 

uma sinagoga. Nesses casos, um lugar de oração, sob o céu aberto e perto de um rio ou 

o mar, era para ser organizadas. A única em Filipos foi localizado fora do 

portão por uma ribeira, provavelmente, onde a estrada que leva para fora de Filipos 

atravessou o rio Gangites. O fato de que o grupo reuniu-se fora da cidade provavelmente 

indica o local de encontro foi bem além da área sagrada, em que não foram autorizados 

divindades estrangeiras. 

Os missionários sentou-se (a postura normal para o ensino; cf. Mt 5: 1. ; 13: 2 ; Lucas 

04:20 ) e começou a falar às mulheres que se haviam reunido. Que somente as 

mulheres são mencionados é mais uma prova do tamanho pequeno da comunidade 

judaica em Filipos. Na falta de um homem para levá-los, essas mulheres se reuniram para 

orar, ler a partir de lei do Antigo Testamento, e discutir o que tinham lido. Para ser 

ensinado por um rabino itinerante, como Paulo era, sem dúvida, um privilégio raro. 

É significativo que as primeiras pessoas que Paulo pregava a na Europa eram 

mulheres. Ele é muitas vezes caricaturado como um machista por aqueles que rejeitam o 

seu ensinamento sobre o papel das mulheres. Mas ele não foi prejudicado, como sua ânsia 

de falar com este grupo mostra. A atitude de Paulo estava em nítido contraste com a de 

seus companheiros fariseus. Eles não se dignou a ensinar uma mulher, e regularmente em 

suas orações repetitivas que agradeceu a Deus que eles não eram nem gentios, escravos, 

nem as mulheres. Ela também vai contra o tratamento das mulheres na sociedade greco-

romana. Paulo valorizado o ministério das mulheres, como Phoebe ( Rom. 16: 1 ), as 

várias mulheres entre aqueles que ele cumprimentou em Romanos 16: 3 e ss ., e mesmo 

Evódia e Síntique ( Filipenses 4: 2-3. ). 

Versículo 14 introduz . certa mulher chamada Lydia Porque sua casa da cidade de 

Tiatira foi localizado na província romana da Lydia, é possível que "Lydia" não era tanto 

o seu nome pessoal, como seu nome no mundo dos negócios; ela pode ter sido conhecida 

como "a senhora Lídia." Tiatira, local de uma das sete igrejas do Apocalipse ( Ap 2: 18-

29 ), era conhecido por sua produção de corante roxo e produtos tingidos. Não 

surpreendentemente, Lydia própria era um vendedor de tecidos roxos. corante roxo, seja 

feita a partir das glândulas do marisco murex ou das raízes da planta mais furiosa, era 

proibitivamente caro. Vestes roxas eram usadas pela realeza e os ricos, e a venda 

de tecidos roxos era um negócio muito rentável. Isso Lydia tinha uma casa grande o 



suficiente para acomodar a equipe missionária ( 15 v. ) e da Igreja nascente em Filipos 

( v. 40 ) indica a sua riqueza. 

Três aspectos seqüenciais de conversão de Lídia destacam-se na narrativa. Em primeiro 

lugar, ela era um adorador de Deus. A dela era um coração buscando, e ela já tinha se 

transformado de idolatria pagã para adorar o único Deus verdadeiro. A frase um 

adorador de Deus mostra que Lydia, como Cornélio ( Atos 10: 2 ), era um crente no 

Deus de Israel. Ela ainda não tinha, no entanto, tornar-se um adepto completo ao 

judaísmo. 

Busca de Lídia foi o primeiro passo de sua libertação espiritual. No entanto, ela, como 

todos os pecadores, não buscar a Deus em seu próprio até que Ele a 

procurou. Em Romanos 3:11 , Paulo escreveu: "Não há quem entenda, não há quem 

busque a Deus." "Ninguém pode vir a mim", declarou o Senhor Jesus Cristo ", se o Pai 

que me enviou não o trouxer" ( João 6:44 ). 

Sua conversão, e aqueles de Cornélio eo eunuco etíope, ilustram um princípio 

importante. Uma pergunta frequentemente feita sobre evangelismo diz respeito ao destino 

daqueles que nunca ouviram o evangelho. Conversão de Lídia mostra que Deus irá revelar 

a plenitude do evangelho àqueles que Ele faz com que o buscam com 

sinceridade. Em João 6:37 , Jesus disse: "Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e 

aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora." Deus nunca retirarei o 

coração seeking. 

Não só foi Lydia procurando, mas ela também estava ouvindo o evangelho proclamado 

por Paulo. Muitos ouvir o som da mensagem que dá vida pregou sem realmente ouvi-

la. Eles são como os companheiros de Paulo na estrada de Damasco, que, embora tenham 

ouvido a sua voz, "não entenderam a voz daquele que falava" ( Atos 22: 9 ). 

O Senhor Jesus Cristo condenou aqueles que ouviram sem ouvir. Em resposta à consulta 

de Seus discípulos sobre por que ele falava por parábolas, ele respondeu: 

Para você que foi concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes 

foi concedido. Por que tem, dar-lhe deve mais ser dado, e terá em abundância; mas quem 

não tem, até aquilo que tem lhe será tirado dele. Portanto eu lhes falo em 

parábolas; porque enquanto vendo, não vêem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem. E 

no seu caso, a profecia de Isaías está sendo cumprida, que diz: "Você vai continuar a 

audiência, mas não vai entender, e você vai continuar a ver, mas não vai perceber, porque 

o coração deste povo tornou-se maçante, e com os ouvidos que ouvem mal, e eles 

fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda 

com o coração e retorno, e eu os cure. " Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque 

vêem; e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que, que muitos 

profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram; e ouvir o que ouvis e não o 

ouviram. ( Mat. 13: 11-17 ) 

Em João 8: 43-45 , Jesus deu a razão as pessoas não conseguem ouvir a Sua Palavra: 

Por que você não entende o que estou dizendo? É porque você não pode ouvir a minha 

palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e você quer fazer os desejos de vosso pai. Ele foi 

homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade 

nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio; pois ele é mentiroso, e pai da 

mentira. Mas porque eu digo a verdade, você não acredita em mim. 



Lydia não era como eles; ela ouviu com fé para o evangelho de salvar. Ela fez isso 

porque o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Como 

observado na discussão de Atos 13:48 no capítulo 3 deste volume, Deus é absolutamente 

soberano na salvação. Foram que não é verdade, ninguém seria salvo. Para aqueles 

"mortos em [suas] delitos e pecados" ( Ef. 2: 1 ) não são capazes de responder a verdade 

espiritual. Deus tem que abrir o coração. 

Lembrando a soberania de Deus na salvação é o alicerce de uma perspectiva adequada 

sobre evangelismo. A salvação não dependem de estratégias evangelísticas inteligentes, 

ou a habilidade do pregador, ou uma apresentação magistral. Não é uma obra humana em 

tudo; é obra de Deus. "Eu plantei," Paulo escreveu aos Coríntios, "Apolo regou, mas Deus 

estava causando o crescimento Por isso, nem o que planta nem o que rega é alguma coisa, 

mas Deus, que dá o crescimento." ( 1 Cor 3.: 6-7 ). 

Em 1 Coríntios 2: 1-4 , Paulo descreveu sua abordagem evangelística aos Coríntios: 

Quando eu vim para vos, irmãos, eu não vim com ostentação de linguagem ou de 

sabedoria, anunciando-vos o testemunho de Deus. Porque decidi nada saber entre vós, 

senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, temor e grande 

tremor. E a minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas 

de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 

Apesar de um erudito, hábeis em lidar com as Escrituras, Paulo reconheceu que a mera 

capacidade de persuasão humana não salva ninguém. Os outros evangelistas primeiros 

também sabia que a verdade; uma pesquisa as mensagens evangelísticas em Atos em vão para 

qualquer tipo de manipulação inteligente. Em vez disso, eles estão cheios de interpretação e 

aplicação das Escrituras, e da proclamação do evangelho (cf. 2: 14ss ,. 41 ; 3: 12ff .; 5:42 ; 8: 

4-5 ; 13: 15ff .; 16: 30-32 ; 17: 10-12 ). 

Muitos em nosso dia tolamente agir como se Deus fosse totalmente dependente deles para 

alcançar os perdidos. Nada poderia estar mais longe da verdade. AW Tozer aponta: 

Provavelmente, o pensamento mais difícil de todos para o nosso egoísmo natural para 

entreter é que Deus não precisa de nossa ajuda. Nós comumente representá-Lo como um 

agitado, ansioso, um pouco frustrado Pai correndo sobre buscando ajuda para realizar Seu 

plano benevolente para trazer paz e salvação para o mundo; mas como disse a Lady 

Julian, "eu vi realmente que Deus faz o todo-coisa, seja ela nunca tão pouco." O Deus que 

faz todas as coisas certamente não precisa de ajuda e não ajudantes. 

  

Demasiados apelos missionários são baseadas essa frustração imaginária de Deus Todo-

Poderoso. Um orador eficaz pode facilmente excitar piedade em seus ouvintes, não só 

para os gentios, mas para o Deus que tentei tanto e tanto tempo para salvá-los e falhou 

por falta de apoio. Temo que milhares de pessoas jovens entram serviço cristão de não 

superior motivo que não para ajudar a entregar a Deus a partir da situação embaraçosa 

Seu amor ficou Ele para e Suas habilidades limitadas parecem incapazes de tirá-lo. ( O 

Conhecimento do Santo [New York: Harper & Row, 1975], 41) 

O elemento mais importante de qualquer apresentação do evangelho é a clareza do 

conteúdo. Para apresentar o evangelho requer claramente invocando o poder do Espírito 

e deixando os resultados com Deus. 

Como era costume na igreja primitiva, Lydia e sua 

família foram batizados imediatamente após a sua conversão, sem dúvida, no rio, perto 

do lugar de oração. Casa do carcereiro também acreditava que o evangelho ( Atos 16:33 ), 



como Deus estabeleceu a igreja em Filipos. O batismo é o sinal externo de identificação 

do indivíduo redimiu com Jesus Cristo. É um ato de obediência pelo crente, mas não 

desempenha nenhum papel na salvação. (Para provas de que o batismo não salva, 

veja Atos 1-12 , MacArthur New Testament Commentary . [Chicago: Moody, 1994], 

73ff) 

Depois de seu batismo, Lydia exortou os missionários para aceitar sua 

hospitalidade ditado: "Se você tiver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em 

minha casa e ficar." Hospitalidade é exigido de todos os cristãos ( Rom. 0:13 ; Heb. 13: 

2 ; 1 Pedro 4: 9. ), especialmente as mulheres ( 1 Tim. 5:10 ) e líderes da igreja ( Tito 1: 

8 ). Era fundamental no mundo antigo, onde estalagens eram muitas vezes inadequados 

para os cristãos a permanecer dentro. Eles estavam imundos, perigoso, caro e muitas 

vezes pouco mais de bordéis. Para fazer uma casa onde os viajantes podem estar expostos 

a amor cristão, a vida familiar, e na comunhão era uma prioridade para as mulheres cristãs 

(cf. 1 Tim. 5: 9-10 ). Hospitalidade de Lídia deu prova de que ela era uma mulher 

verdadeiramente livre (cf. João 13:35 ). 

A Mulher Enslaved 

E aconteceu que, como estávamos indo para o lugar de oração, 

uma certa escrava que tinha um espírito de adivinhação nos 

encontrou, que estava trazendo seus senhores muito lucro por 

adivinhação. Seguindo a Paulo ea nós, ela não parava de chorar, 

dizendo: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que estão 

anunciando-vos o caminho da salvação." E ela continuou fazendo 

isso por muitos dias. Mas Paulo estava muito irritado, e virou-se 

e disse ao espírito: "Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para 
sair dela!" E ele saiu naquele momento. ( 16: 16-18 ) 

Como a igreja se enraizou em Filipos, Satanás mudou-se para atacá-lo. Aqui, como em 

Samaria ( 8: 9 e ss .) e Chipre ( 13: 6FF .), foi o choque de luz e escuridão. Ele tentou se 

infiltrar na igreja ou para esmagá-lo com a perseguição. Ambas as vias de ataque iria se 

revelar infrutífera. 

Sua tentativa de infiltração desdobrou como os missionários continuaram o seu padrão 

de ir para o lugar de oração ao lado do rio. Eles encontraram um emissário do 

diabo, uma certa escrava que tinha um espírito de adivinhação. O texto grego diz 

literalmente "um espírito python." Essa designação deriva da mitologia grega, em que o 

Python era uma serpente que guardava o famoso oráculo de Delfos.Eventualmente, o 

Python foi morto por Apolo, o deus da profecia. Desde que se acreditava que Apollo falou 

através do oráculo de Delfos, o termo "python" veio a referir-se a qualquer pessoa em 

contato com Apollo. Em termos modernos, ela era um meio em contato com os 

demônios. Lucas observa que a garota possuída pelo demônio estava trazendo seus 

senhores muito lucro por adivinhação. Essas pessoas foram acreditados para poder 

prever o futuro, uma mercadoria valiosa na cultura greco-romana: 

Gregos e romanos depositam grande confiança na augúrio e adivinhação. Nenhum 

comandante iria expor em uma grande campanha militar nem seria um imperador fazer 

um decreto importante sem antes consultar um oráculo para ver como as coisas poderiam 

sair. A escrava com um presente clarividente era, portanto, uma verdadeira mina de ouro 

para os seus proprietários. (João B. Polhill, O New Commentary americano: 

Atos [Nashville: Broadman, 1992], 351) 



Esta ferramenta infeliz de Satanás manteve seguinte depois de Paulo e os 

outros, gritando no topo de sua voz, "Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que 

estão anunciando-vos o caminho da salvação." Este foi um sutil e ataque perigoso, uma 

ousada tentativa de se infiltrar em uma tara mortal no meio do trigo, porque o que a garota 

possuída pelo demônio estava dizendo era absolutamente verdadeiro. O demônio mesmo 

utilizado terminologia bíblica. O termo Altíssimo Deus era uma designação Velho 

Testamento do Deus de Israel ( Sl 78:35. ; . Dan 5:18 ) Ela também falou sobre o 

caminho da salvação. O pai da mentira fala a verdade quando convém a seus propósitos, 

disfarçando-se e seus emissários como anjos de luz ( 2 Coríntios 11: 13-14. ). Alguns de 

seus trabalhos mais eficaz e diabólica é feito em nome de Jesus Cristo. Ele sempre usa 

um pouco de verdade para iludir as pessoas em um falso sistema de religião. Uma vez 

que a menina possuída por um demônio estava concordando com os pregadores cristãos, 

a suposição natural seria que ela era parte de seu grupo. Ela, então, ter estado em uma 

posição de fazer mal inominável à causa de Cristo. 

Tal como o seu Senhor ( Marcos 1:34 ; Lc 4:41 ), Paulo não desejava publicidade de 

Satanás. Depois que a garota continuou suas proclamações por muitos dias, 

Paulo tornou-se extremamente irritado. Ele se ressentia o ataque satânico em seu 

ministério e sentiu pena do estado miserável da menina. Ele acabou tanto quando 

ele virou-se e disse ao espírito: "Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair 

dela!" Em obediência à autoridade apostólica de Paulo, o demônio saiu naquele 

momento. A capacidade de expulsar demônios marcado apóstolos (de Cristo Marcos 

3:15 ; . 2 Cor 0:12 ) e passou da igreja com eles. Isso e os outros dons milagrosos 

confirmou que os apóstolos eram porta-vozes de Deus. Apesar das reclamações de muitos 

hoje, nenhum crente tem autoridade direta para comandar os demônios a obedecê-

lo. (Para uma discussão mais aprofundada sobre este ponto, ver John Macarthur, Como 

enfrentar o inimigo [Wheaton, Ill .: Victor, 1992].) A batalha espiritual é agora combatido 

com a armadura e armas discutido em Efésios 6: 10 e ss . 

Estas duas mulheres tipificam toda a humanidade. Todo mundo está ou libertado por 

Jesus Cristo ou escravizados por Satanás. O único caminho para a liberdade é que se 

seguiu por Lydia-de buscar a Deus, ouvindo o evangelho, e ter um coração aberto para 

responder pelo Senhor. Aqueles que fazê-lo não vai se decepcionar, pois o próprio Senhor 

promete em Jeremias 29:13 : "Você vai buscar-me e encontrar-me, quando me 

procurarem de todo o coração." 

 

 

 

 

 



33. Transformando Perseguição em 

Produção ( Atos 16: 19-40 ) 

Mas, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava 

perdida, prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para o lugar de 

mercado perante as autoridades e, quando os havia trazido aos 

magistrados, disseram: "Estes homens estão jogando nossa 

cidade em confusão, sendo judeus, e estão proclamando costumes 

que não está nos lícito receber nem praticar, sendo nós romanos 

". E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados 

rasgou suas vestes fora deles, e começou a pedir-lhes para ser 

açoitado com varas. E quando eles tinham infligido muitos golpes 

em cima deles, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro 

que os guarda-los de forma segura; e ele, tendo recebido tal 

ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no 

tronco. Mas cerca de meia-noite, Paulo e Silas oravam e 

cantavam hinos de louvor a Deus, e os prisioneiros os 

escutavam; e de repente veio um grande terremoto, que os 

alicerces do cárcere se moveram, e imediatamente todas as portas 

se abriram, e as correntes de todos foram desprendido. E quando 

o carcereiro tinha sido despertado do sono e que tinham visto as 

portas da prisão se abriu, ele sacou a espada e ia suicidar-se, 

cuidando que os presos tivessem fugido. Mas Paulo clamou com 

grande voz, dizendo: "Não te faças nenhum mal, que todos aqui 

estamos!" E, pedindo luz e correu para dentro e, tremendo de 

medo, ele se prostrou ante Paulo e Silas, e depois os tirou, ele 

disse: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" E eles disseram: 

"Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa." E falaram a 

palavra do Senhor a ele, juntamente com todos os que estavam em 

sua casa. E, tomando-naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as 

feridas, e imediatamente ele foi batizado, ele e toda a sua casa. E 

trouxe-os em sua casa e pôs-lhes, e se alegrou muito, tendo crido 

em Deus com toda a sua casa. Agora, quando amanheceu, os 

magistrados mandaram seus policiais, dizendo: "Libertar os 

homens." E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, 

dizendo: "Os magistrados mandaram que libertá-lo. Agora, pois, 

sair e ir em paz." Mas Paulo disse-lhes: "Eles nos espancado em 

público sem julgamento, homens que são cidadãos romanos, e nos 

lançaram na prisão, e agora eles estão nos mandando embora 

secretamente No fato Mas venham eles mesmos e nos tirem?!. " E 

os policiais relataram estas palavras para os magistrados. E eles 

ficaram com medo quando ouviram que eles eram romanos, e eles 

vieram e apelou a eles, e quando tinham os tirou, eles 

continuavam a pedir-lhes para deixar a cidade. Então eles saíram 

da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os 
confortaram e partiram. ( 16: 19-40 ) 

Um aspecto muito reconfortante do governo soberano de Deus sobre o universo é sua 

capacidade de trazer bons resultados fora de circunstâncias ruins. Isso é especialmente 

verdadeiro quando o seu povo sofrer perseguição. Deus "faz com que todas as coisas 



contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 

chamados segundo o seu propósito" ( Rom. 8:28 ), muitas vezes, fazendo "a ira do homem 

... louvor [Ele]" ( Sl. 76:10 ). 

Vendido como escravo no Egito por seus irmãos invejosos, José ganhou destaque na corte 

do faraó. Em que posição exaltada ele foi capaz de prever seu pai e irmãos durante a fome 

que se seguiu: 

E agora não se entristeceu ou com raiva de si mesmos, porque você me vendido aqui; pois 

Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Para a fome tem sido na terra nestes 

dois anos, e ainda há cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. E Deus me 

enviou adiante de vós, para conservar para você descendência na terra, e para mantê-lo 

vivo por um grande livramento. Agora, pois, não fostes vós que me enviastes para cá, 

senão Deus; e Ele me fez um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e governador de 

toda a terra do Egito ... E quanto a você, você quis dizer o mal contra mim, mas Deus o 

tornou em bem, a fim de trazer este presente resultar, para preservar muitas pessoas 

vivas. ( Gn 45: 5-8 ; 50:20 ) 

Deus usou José para preservar os antepassados da nação de Israel. 

Apostasia de Israel levaram a seu cativeiro nas mãos de nações estrangeiras cruéis. Mas 

a partir do trauma e da tragédia desse período surgiram essas luzes que brilham como 

Daniel, Jeremias, Ezequiel, Esdras, Neemias e Ester. 

O crime mais hediondo já cometeu foi o assassinato do Filho de Deus, mas fora desse ato 

maligno Deus trouxe a salvação. Em seu sermão no Dia de Pentecostes, Pedro declarou: 

Homens de Israel, ouçam estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus 

entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou através dele no meio de 

vós, como vós mesmos sabeis-este, entregue pelo plano predeterminado e presciência de 

Deus, você pregado a uma cruz pelas mãos de homens ímpios e colocá-lo à morte. E Deus 

O ressuscitou novamente, pondo fim à agonia da morte, uma vez que era impossível para 

ele, a ser realizada em seu poder. ( Atos 2: 22-24 ; cf. Hb 2:10. ) 

Atos capítulos 4 , 5 , 7 , 8 , e 12 registro da perseguição da igreja primitiva. No entanto, 

todos estes casos não resultou no fortalecimento da igreja e um aumento dos seus números 

( 4: 4 ). O versículo 1 docapítulo 8 notas que "naquele dia [do martírio de Estêvão] uma 

grande perseguição contra a igreja em Jerusalém; . e todos foram dispersos pelas regiões 

da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos " Atos 11: 19-21 descreve os resultados de 

que a perseguição: 

Assim, pois, os que foram dispersos por causa da perseguição que surgiu em conexão 

com Estevão fizeram o seu caminho para a Fenícia, Chipre e Antioquia, falando a palavra 

a ninguém, exceto somente aos judeus. Mas havia alguns deles, homens de Chipre e de 

Cirene, que veio a Antioquia e começou a falar com os gregos também, anunciando o 

Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e um grande número de pessoas que 

acreditavam se converteram ao Senhor. 

O décimo sexto capítulo de Atos registra mais um exemplo de Deus de transformar as 

más circunstâncias em vitória espiritual. Falsamente acusado, barbaramente espancado e 

preso injustamente, Paulo e Silas viu Deus usar essas circunstâncias para trazer a salvação 

para uma família inteira. 

Esta seção move-se para os resultados de libertação milagrosa de Paulo da garota possuída 

pelo demônio ( vv. 16-18 ). O ministério de Paulo tinha feito sua primeira cabeça de ponte 



na Europa na importante cidade de Filipos. Junto com seus companheiros missionários 

(Silas, Timóteo e Lucas), ele evangelizou um grupo de mulheres, tanto judeus como 

prosélitos. Um dos prosélitos, Lydia, foi convertido juntamente com a sua família ( vv. 

14-15 ), e da igreja de Filipo nasceu. 

Satanás foi rápido a reagir, primeiro tentando se infiltrar o jovem comunhão com um meio 

possuído pelo demônio. Quando o poder milagroso de Paulo frustrada essa tentativa, 

Satanás tentou destruir a igreja através de perseguição. Essas são sempre seus dois vias 

de ataque: a igreja de dentro-atacar infiltração; e perseguição, atacando-o de fora. Os 

versículos 19-40 registro o fracasso do ataque de Satanás através de perseguição, como 

Deus usou essa perseguição para expandir a igreja de Filipos. Viragem maravilhoso de 

Deus de perseguição em triunfo se desdobra em cinco etapas sequenciais: perseguição, 

louvor, pregação, provisão e proteção. 

Perseguição 

Mas, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava 

perdida, prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para o lugar de 

mercado perante as autoridades e, quando os havia trazido aos 

magistrados, disseram: "Estes homens estão jogando nossa 

cidade em confusão, sendo judeus, e estão proclamando costumes 

que não está nos lícito receber nem praticar, sendo nós romanos 

". E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados 

rasgou suas vestes fora deles, e começou a pedir-lhes para ser 

açoitado com varas. E quando eles tinham infligido muitos golpes 

em cima deles, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro 

que os guarda-los de forma segura; e ele, tendo recebido tal 

ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no 
tronco. ( 16: 19-24 ) 

A reação da garota possuída pelo demônio mestres revela a crueldade desumana da 

instituição da escravidão. Em vez de alegria em sua libertação, que ficou furioso 

quando viu que a esperança do seu lucro estava perdida. A sua atitude é uma 

reminiscência dos gerasenos em Marcos 5 . Em vez de se alegrar com a libertação do 

maníaco possuído pelo demônio de Jesus, eles se irritaram sobre a perda de uma manada 

de porcos ( v. 16 ). Então chateado foram eles que eles "começaram a suplicar [Jesus] 

para afastar sua região" ( v. 17 ). Mais tarde, em Éfeso, os artesãos que fizeram santuários 

da deusa Artemis tornou-se violentamente hostis ao cristianismo. Eles temiam a 

propagação do evangelho iria colocá-los fora do negócio, e o tumulto foi imensa ( Atos 

19: 23 ss .). 

Tais reações ilustrar uma realidade espiritual triste: amor ao dinheiro embaça a percepção 

espiritual. "Aqueles que querem ficar ricos", escreveu Paulo a Timóteo: "cair em tentação 

e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na 

ruína e perdição" ( 1 Tim. 6: 9 ). Isso é verdade porque "o amor ao dinheiro é a raiz de 

todos os males, e alguns por anseio por ela se desviaram da fé e se atormentaram com 

muitos uma pontada" ( v. 10 ). 

Enfurecidos com a perda da renda que ela fornecida, mestres da menina prenderam 

Paulo e Silas e os arrastaram para o lugar de mercado perante as autoridades. Esse 

foi um rumo interessante de eventos para Paulo, que antes de sua conversão tinha feito 

uma carreira de "arrastar off homens e mulheres "para" colocá-los na prisão "( Atos 8: 



3 ). A ágora ( mercado ) foi a praça pública central. Não só funcionaram como um 

mercado, mas também 

como o centro social da cidade. Aqui esperou os desempregados para o trabalho 

adequado, os doentes eram curados, e os magistrados julgados processos 

judiciais. Naqueles dias, um autor pode se arrastar um réu no tribunal e pedir ao juiz para 

passar um veredicto ( Tiago 2: 6 ). Os donos da escrava estavam agindo de acordo com a 

lei romana quando eles puseram as mãos sobre Paulo e Silas e colocar a sua queixa perante 

as autoridades da cidade. (Simon J. Kistemaker, New Testament Commentary: 

Atos [Grand Rapids: Baker, 1990], 595) 

Lucas descreve ainda as autoridades como os magistrados ( Strategos ; pretor em 

latim). Cada colônia romana foi governado por dois desses homens, como foi o caso em 

Filipos. 

Tendo arrastaram Paulo e Silas a essas autoridades, seus acusadores aberto o processo, 

declarando: "Estes homens estão jogando a nossa cidade em confusão, sendo 

judeus." O anti-semitismo não é um fenômeno moderno, mas tem as suas origens na 

antiguidade. Por essa época, o imperador Claudius emitiu uma ordem de expulsão dos 

judeus de Roma ( Atos 18: 2 ). Este anti-semitismo pode explicar por que somente Paulo 

e Silas foram apreendidos, uma vez que Lucas era um gentio e Timoteo uma meia-Gentil. 

A acusação de que Paulo e Silas estavam proclamando costumes que não está nos lícito 

receber nem praticar, sendo nós romanos era tecnicamente verdade. Havia uma lei que 

proíbe os cidadãos romanos para a prática de qualquer religião estrangeira que não tinha 

sido sancionado pelo estado, embora esta lei foi raramente aplicada. Mas a acusação de 

que os missionários estavam criando confusão em massa na cidade era falsa. Ele teve a 

sua base não em fatos, mas em raiva sobre lucros cessantes. 

As acusações contra Paulo e Silas, embora falsa, foram o suficiente para manipular uma 

reação e agitar a multidão no mercado. Mob mentalidade assumiu, ea multidão 

estupidamente se levantou unida contra os dois missionários. Pego em frenesi anti-

semita da multidão, os magistrados falhou miseravelmente para manter os padrões 

altamente valorizados da justiça romana. Eles não se preocuparam em investigar as 

acusações, realizar uma audição adequada, ou dar Paulo e Silas a chance de se defender 

(o que teria revelado, em primeiro lugar, que eles eram cidadãos romanos). Em vez 

disso, os magistrados rasgou suas vestes fora deles, e passou a encomendá-los a ser 

batido (ilegalmente, cf. v. 37 ) com varas. Qualquer aparência de procedimento apenas 

legal era inexistente. A batida foi administrado pelos lictors (os "polícias" de vv. 35 , 38 ), 

que estavam sob o comando dos magistrados ( v. 35 ). Cada lictor carregava um feixe de 

varas amarradas - ironicamente, como um símbolo do direito romano e da justiça. Com 

essas varas eles espancaram brutalmente os homens, uma punição Paulo suportou três 

vezes ( 2 Cor. 11:25 ). 

Depois de Paulo e Silas haviam recebido muitos golpes de varas dos lictors, os 

magistrados ordenaram que ser jogado na prisão. Para o espancamento ilegal eles 

adicionaram uma prisão injusta. Eles pediram Paulo e Silas para serem colocados em 

segurança máxima, mandando ao carcereiro para guardá-las com segurança . Ele, 

tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no 

tronco. correr nenhum risco com esses prisioneiros importantes , o carcereiro atirou os 

dois homens ensangüentados e machucados no interior , mais segura, parte da 

prisão. Ele, então, tomou a precaução adicional de fixar os pés no tronco. Todas essas 

salvaguardas deveriam revelar-se inútil, no entanto. Como Herodes ( Atos 12: 6-11 ) e do 



Sinédrio ( Atos 5: 19-25 ), antes deles, as autoridades de Filipos foram ao saber que 

nenhuma prisão pode prender aqueles a quem Deus quer que seja liberado. 

Nem esta perseguição satânica inspirado intimidar Paulo e Silas; ele encorajou-os a ainda 

mais ousadia. Escrevendo sobre este incidente aos Tessalonicenses, Paulo disse: "Depois 

que já havia sofrido e sido maltratados em Filipos, como sabeis, tivemos a ousadia em 

nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus em meio a muita oposição" ( 1 Tes. 2: 

2 ). Espírito indomável de Paulo, e antecipação alegre de estar com Cristo no céu, deu-

lhe uma ousadia quase temerária na proclamação do evangelho. Nenhuma quantidade de 

oposição poderia impedi-lo de cumprir sua vocação. Escrevendo aos Filipenses da prisão 

em Roma, Paulo se alegrou de que suas "circunstâncias [tinha] se transformou no maior 

progresso do evangelho" ( Fp. 1:12 ). Longe de acabar com seu ministério, que a prisão 

viu-se espalhou até a "aqueles da casa de César" ( Fp. 4:22 ). Paulo poderia aceitar 

qualquer sofrimento resultou de seu ministério, porque ele via a si mesmo como 

dispensáveis. Aos filipenses ele escreveu: "Mas mesmo se eu estou sendo derramado 

como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e compartilhar minha alegria 

com todos vós" ( Fp. 2:17 ). Paulo e Silas manifestou essa mesma atitude de alegria em 

meio a sofrimento na prisão em Filipos, virando perseguição em louvor. 

Louvor 

Mas cerca de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos 

de louvor a Deus, e os prisioneiros os escutavam; e de repente 

veio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se 

moveram, e imediatamente todas as portas se abriram, e as 

correntes de todos foram desprendido. E quando o carcereiro 

tinha sido despertado do sono e que tinham visto as portas da 

prisão se abriu, ele sacou a espada e ia suicidar-se, cuidando que 

os presos tivessem fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, 

dizendo: "Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos!" E, 

pedindo luz e correu para dentro e, tremendo de medo, ele se 
prostrou ante Paulo e Silas, ( 16: 25-29 ) 

Paulo e Barnabé estavam compreensivelmente não conseguia dormir devido às suas 

circunstâncias terríveis. Depois de ter sido espancado, encontraram-se em uma masmorra 

imunda. Seus pés estavam presos em ações destinadas a induzir cólicas dolorosas, 

espalhando suas pernas tão vasta quanto possível. Apesar de tudo isso, eles mantiveram 

uma atitude alegre. Como a meia-noite chegou, Paulo e Silas oravam e cantavam 

hinos de louvor a Deus. A sua atitude surpreendeu os outros prisioneiros, que foram 

ouvi-los, e forneceu um poderoso testemunho da graça transformadora de Deus. 

Como poderiam os dois missionários louvar a Deus em tais condições? Eles entenderam 

o que muitos cristãos parecem esquecer-louvando a Deus não depende de 

circunstâncias. "Alegrai-vos no Senhorsempre ", escreveu Paulo à igreja de Filipos ( Fp 

4: 4. ; cf. 1 Ts 5:16. , 18 ). Os cristãos não se alegram em suas circunstâncias; nem 

mesmo Paulo fez isso. Ele sabia o que estava a sentir aflição tão grave que ele foi 

"excessivamente sobrecarregado" e "até da vida desesperamos" ( 2 Cor. 1: 8 ). Os cristãos 

se alegrar na gloriosa verdade que o Deus soberano controla todas as circunstâncias da 

vida. Eles "sabem que Deus faz com que todas as coisas contribuem juntamente para o 

bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito" 

( Rom. 8:28 ). Quando provações, os crentes podem se consolar com a verdade expressa 

por Pedro em 1 Pedro 5:10 : "Depois de ter sofrido por um pouco de tempo, o Deus de 



toda graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo, Ele próprio perfeita , confirmar, 

fortalecer e estabelecer-lo. " Como Paulo em 2 Coríntios 4: 16-17 eles podem dizer: 

Portanto, nós não desanimamos, mas que o nosso homem exterior está se deteriorando, 

mas o nosso homem interior se renova dia a dia. Para momentânea, leve tribulação produz 

para nós um peso eterno de glória muito além de toda comparação. 

Ele acrescenta em 2 Coríntios 12: 9-10 : 

Ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Muito 

contente, então, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em 

mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, 

nas dificuldades, por amor de Cristo; Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. 

A chave para ter alegria em todas as circunstâncias da vida é para ser cheio do Espírito 

Santo. A alegria é uma parte do fruto do Espírito ( Gl 5:22. ), e cedendo ao Seu controle 

produz canções de alegria ( Ef 5: 18-19. ). O problema com os tristes, os cristãos 

miseráveis não é suas circunstâncias, mas a falta de uma vida controlada pelo Espírito. 

A reação de Paulo e Silas ressalta outra verdade de vital importância na vida cristã: Como 

cristãos vivem está diretamente relacionada ao seu conceito de Deus. Ninguém expressou 

que a verdade mais claramente do que AW Tozer: 

O que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre 

nós. 

  
A história da humanidade provavelmente vai mostrar que não há pessoas já subiu acima 

de sua religião e história espiritual do homem irá demonstrar positivamente que nenhuma 

religião tem sido sempre maior do que a sua idéia de Deus ... 

  

Fomos capazes de extrair de qualquer pessoa uma resposta completa à pergunta: "O que 

vem à sua mente quando você pensa sobre Deus?" podemos prever com certeza o futuro 

espiritual desse homem ... 

  
A concepção direita de Deus é fundamental não só para a teologia sistemática, mas a vida 

cristã na prática também. É a adorar o que a fundação é o templo; onde é inadequada ou 

fora de prumo, toda a estrutura deve entrar em colapso, mais cedo ou mais tarde. Eu 

acredito que não há praticamente um erro na doutrina ou uma falha na aplicação da ética 

cristã, que não podem ser rastreados, finalmente, para pensamentos imperfeitos e ignóbeis 

sobre Deus. ( O Conhecimento do Santo [New York: Harper & Row, 1975], 9, 10) 

Paulo e Silas não baseou a sua teologia em suas circunstâncias. Em vez disso, eles 

avaliaram Nestas condições, tendo em conta o que sabia ser verdade sobre Deus. Suas 

canções expressou confiança confiante de que Deus iria usar suas circunstâncias para seu 

bem e Sua glória. Eles não têm tempo para esperar até que Ele fez. 

De repente, o coro de elogios foi interrompido por um grande terremoto, como Deus 

interveio em nome dos seus santos. Tão poderoso foi o terremoto que os alicerces do 

cárcere se moveram, e imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de 

todos foram desprendido das paredes. Deus enviou um anjo para libertar Pedro da 

prisão ( Atos 12: 7 ss .); aqui Ele usou os meios naturais de um terremoto. Tanto o 

sobrenatural e os reinos naturais estão sob Seu controle soberano. 



O terremoto também balançou a casa do carcereiro, provavelmente localizado ao lado da 

prisão. Tendo sido despertado de seu sono, e vendo que as portas da prisão tinha 

sido aberto, ele sacou a espada e ia suicidar-se, naturalmente, supondo que os presos 

tivessem fugido. Ele sabia muito bem que um soldado romano que permitiu que um 

prisioneiro para escapar, não importa qual a causa, pagou com a própria vida (cf. Atos 

12:19 ; 27:42 ). Ao invés de antecipar de frente para a execução humilhante e doloroso 

que certamente iria seguir, escolheu o carcereiro se matar imediatamente. 

Antes que ele pudesse fazer isso, uma voz fora da escuridão impediu. De dentro da 

prisão, Paulo clamou com grande voz, dizendo: "Não te faças nenhum mal, que todos 

aqui estamos!" Não apenas Paulo e Silas, mas todo o resto dos presos também tinham 

permanecido (eles provavelmente estavam todos em o mesmo calabouço). Por que os 

outros presos não tentou escapar não é notado. Talvez eles ainda estavam atordoados pelo 

terremoto e com medo de novos tremores. Possivelmente eles temiam as conseqüências 

se eles tentaram fugir e foram recapturados. Ou pode ter sido esse o seu respeito por Paulo 

e Silas permitiu que os dois missionários para contê-los. Em qualquer caso, eles 

permaneceram dentro da prisão. 

Espantado com esta virada inacreditável de eventos, o carcereiro pediu luz e correu para 

dentro e, tremendo de medo, ele se prostrou ante Paulo e Silas. As mesas estavam 

virou, e o carcereiro caiu de joelhos diante de seus prisioneiros. Ele foi, sem dúvida ciente 

da mensagem de Paulo e Silas havia pregado, e ele considerava o terremoto como 

confirmação sobrenatural que eles falavam a verdade. Essa confirmação sobrenatural dos 

pregadores e sua mensagem levou o carcereiro para visualizá-las como falar a verdade 

divina e buscar a salvação que foi oferecido. Tal como no caso de Paulo (cf. Atos 9: 1 e 

ss.), levou uma manifestação impressionante do poder de Deus para trazer o carcereiro de 

joelhos. Suas defesas tinham sido arrancados, e seu coração se abriu agora para responder 

à pregação do evangelho. 

Pregando 

e depois os tirou, ele disse: "Senhores, que devo fazer para ser 

salvo?" E eles disseram: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e 

tua casa." E falaram a palavra do Senhor a ele, juntamente com 
todos os que estavam em sua casa. ( 16: 30-32 ) 

Sem dúvida, a certeza de ter feito primeiro os outros presos estavam seguros, o 

carcereiro trouxe Paulo e Silas para fora para o pátio. Lá, ele fez a pergunta que estava 

queimando em seu coração:"Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Alguns 

interpretaram a sua pergunta em termos de ser salvo do castigo, mas que não é o 

caso. Desde há presos tivessem fugido, ele enfrentou nenhuma punição de seus 

superiores. E por que pedir a um de dois prisioneiros tal pergunta? A pergunta do 

carcereiro expressou o desejo profundo de seu coração para estar bem com Deus. Tendo 

sem dúvida, ouviu o depoimento da garota possuída pelo demônio ( v. 17 ), pessoalmente 

ou de outro, ele acreditava que Paulo e Silas tinha a resposta. 

À pergunta simples e direta do carcereiro os missionários deu uma resposta igualmente 

simples e direta: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo." Ao contrário do jovem rico 

( Lucas 18: 18-23 ), o seu coração estava pronto; nada ficou em seu caminho. 

A verdade que a salvação é inteiramente pela fé no Senhor Jesus Cristo permeia as 

Escrituras. "Não há salvação em nenhum outro," de acordo com Atos 4:12 , "pois não há 



outro nome debaixo do céu, que tenha sido dado entre os homens, pelo qual devamos ser 

salvos." Essa verdade gloriosa foi o cerne da pregação apostólica (ver também Atos 2: 

38-39 ; 5:14 ; 08:12 ; 10:43 ; 11:17 , 21 ; 13:12 , 38-39 , 48 ;14: 1 ; 15:11 ; 17:12 ; 18: 

8 ). O próprio Jesus declarou: "Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem ao 

Pai, senão por mim" ( João 14: 6 ). É também o tema constante das epístolas (cf. Rom 3: 

20-25. ; 5: 1 ; 1 Cor. 6:11 ; Gl 2,16. ; 3:24 ; Efésios 2: 8-9. ; 2 Tim 3:15. ; Tito 3: 7 ). 

Para crer no Senhor Jesus significa primeiro a crer que Ele é quem dizia ser. O apóstolo 

João escreveu: "Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de 

Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome" ( João 20:31 ). Em segundo lugar, 

isso significa que acreditar no que Ele fez. Paulo resumiu sucintamente a obra de Cristo 

em 1 Coríntios 15: 3-4 : 

Transmiti-vos, em primeiro lugar o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos 

pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, 

segundo as Escrituras. 

Para os romanos, ele escreveu: 

Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o 

ressuscitou dentre os mortos, será salvo; Porque com o coração se crê para justiça, e com 

a boca se confessa a respeito da salvação. ( Rom. 10: 9-10 ) 

A mensagem da salvação foi pregado não ao carcereiro sozinho, mas também para o resto 

de sua família. Assim, os dois missionários pregaram a palavra de Deus, a ele, 

juntamente com todos os que estavam em sua casa. Sua família, servos, e talvez 

parentes ou os hóspedes que estavam hospedados com ele todos ouviram o evangelho 

(cf. v. 15 ; Atos 11:14 ; 18: 8 ). Que os outros na casa do carcereiro acreditava 

individualmente o evangelho torna-se claro no v. 34 (cf. Atos 10:44 ). 

Provisão 

E, tomando-naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, 

e imediatamente ele foi batizado, ele e toda a sua casa. E trouxe-

os em sua casa e pôs-lhes, e se alegrou muito, tendo crido em Deus 

com toda a sua casa. ( 16: 33-34 ) 

Quando o evangelho é pregado aos corações preparados por Deus, os resultados são 

inevitáveis. O carcereiro e cada membro de sua família foram salvos. Que sua salvação 

era genuíno é evidente a partir de quatro considerações. Primeiro, ele expressa o amor 

genuíno de Paulo e Silas quando ele levou aquela hora da noite, lavou-lhes as 

feridas. Jesus disse em João 13:35 : "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, 

se tiverdes amor um para o outro ". Em segundo lugar, imediatamente ele foi batizado, 

ele e toda a sua casa. Por esse ato que se identificaram publicamente com Jesus 

Cristo. Embora já era tarde, outras pessoas foram, sem dúvida, ainda ao ar livre por causa 

do terremoto. Mesmo se não houvesse outros para testemunhar os batismos, palavra deles 

certamente se locomover. Em terceiro lugar, ele mostrou hospitalidade, como tinha Lydia 

antes dele ( v. 15 ), trazendo Paulo e Silas para a casa e definir alimentos antes 

deles. Tiago 2: 14-17 mostra a importância da hospitalidade em relação à fé.Finalmente, 

ele se alegrou muito, tendo crido em Deus com toda a sua casa. Pouco tempo antes, 

ele estava pronto para cometer suicídio. Agora ele irradiava a alegria que vem de saber 

que seus pecados estão perdoados (cf. 32 Ps:. 1 ; Rom. 4: 7 ). Somente a graça de Deus 

poderia efetuar uma transformação tão instantânea. 



Proteção 

Agora, quando amanheceu, os magistrados mandaram seus 

policiais, dizendo: "Libertar os homens." E o carcereiro anunciou 

a Paulo estas palavras, dizendo: "Os magistrados mandaram que 

libertá-lo. Agora, pois, sair e ir em paz." Mas Paulo disse-lhes: 

"Eles nos espancado em público sem julgamento, homens que são 

cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão, e agora eles estão 

nos mandando embora secretamente No fato Mas venham eles 

mesmos e nos tirem?!. " E os policiais relataram estas palavras 

para os magistrados. E eles ficaram com medo quando ouviram 

que eles eram romanos, e eles vieram e apelou a eles, e quando 

tinham os tirou, eles continuavam a pedir-lhes para deixar a 

cidade. Então eles saíram da prisão, entraram em casa de Lídia e, 
vendo os irmãos, os confortaram e partiram. ( 16: 35-40 ) 

Sempre o fiel pastor em causa pelo seu rebanho, Paulo sabia que tinha de tomar medidas 

para proteger a igreja de Filipo recém-nascido de assédio oficial do governo. A 

oportunidade se apresentou , quando amanheceu, e os magistrados enviaram os seus 

policiais (os mesmos indivíduos que haviam batido Paulo e Silas), dizendo: "Libertar 

os homens." Eles, sem dúvida, a esperança de que os missionários castigados 

discretamente mancar fora da cidade. Paulo, no entanto, tinha outras idéias. 

Sem dúvida, satisfeito com a boa notícia que ele trouxe, o carcereiro anunciou a Paulo 

estas palavras, dizendo: "Os magistrados mandaram que libertá-lo. Agora, pois, sair 

e ir em paz." Mas Paulo recusou-se a ser eliminados tão levianamente . Ele não busca de 

vingança, mas Ele não queria que seu e maus-tratos de Silas para tornar-se um precedente 

para os maus-tratos de outros cristãos. Para Paulo e Silas ter partido tranquilamente 

poderia ter estabelecido um precedente perigoso para o futuro tratamento de missionários 

e expostos os crentes a ação arbitrária e abusiva dos magistrados. 

Os magistrados tinha cometido um erro grave, como Paulo apontou: ". Eles nos 

espancado em público sem julgamento, homens que são cidadãos romanos, e nos 

lançaram na prisão" para infligir castigos corporais em um cidadão foi uma grave 

violação do direito romano , tanto mais que, uma vez que tinha sido feito sem 

julgamento. As conseqüências, tanto para os magistrados e para a cidade, eram 

potencialmente muito grave. Os magistrados poderiam ter sido afastado do cargo, e o 

imperador poderia ter rescindido privilégios de Filipepi como uma colônia romana. 

Paulo recusou-se a permitir que os magistrados para compor sua injustiça por enviar -lhe 

e Silas secretamente. "Não mesmo!", ele respondeu, "mas venham eles mesmos e nos 

tirem." Se os magistrados querem que a gente sair, Paulo declara, que eles nos mostrem 

o respeito devido aos cidadãos romanos. 

Quando os policiais relataram de Paulo palavras aos magistrados o último tinham 

medo quando souberam que os dois homens eram romanos. Eles sabiam que as 

conseqüências de suas ações poderia ser devastador para eles e para a sua 

cidade. Tentando acalmar a situação e aplacar Paulo e Silas, os magistrados veio em 

pessoa para a prisão de uma forma conciliatória e apelou a eles, e quando tinham os 

tirou, como Paulo tinha exigido, eles continuavam a pedir-lhes para deixar a 

cidade. Os magistrados foram em uma posição desconfortável. Por um lado, eles não 

tinham base legal para a expulsão de dois cidadãos romanos que eram culpados de 



nenhum crime. Por outro lado, de Paulo e Silas presença contínua em Filipos pode ter 

provocado mais violência. Sua auto-exaltação do dia anterior devidamente esvaziado, os 

magistrados humilhado só poderia recorrer à mendicância Paulo e Silas para deixar a 

cidade. Eles fizeram isso, mas em seus próprios termos. Primeiro eles saíram da prisão, 

entraram em casa de Lídia, onde viu os irmãos e encorajou-os e só então partiram. 

Mais uma vez os planos de Satanás foram frustrados e anulados por controle soberano de 

Deus de eventos. A perseguição desencadeada Satanás para destruir a igreja de Filipos 

apenas acrescentou mais um lar para ele e ele ganhou proteção contra os governantes da 

cidade. Para aqueles que corajosamente pregar o evangelho e louvá-lo, não importa quais 

sejam as circunstâncias, Deus está pronto para virar perseguição em produção. 

 

34. Os homens que viraram o mundo de 

cabeça para baixo ( Atos 17: 1-15 ) 

Agora, quando eles tinham viajado por Anfípolis e Apolônia, 

chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E 

de acordo com o costume de Paulo, ele foi para eles, e por três 

sábados discutiu com eles as Escrituras, explicando e dando 

provas de que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, 

e dizendo: "Este Jesus, que eu estou anunciando- você é o Cristo 

". E alguns deles foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, 

juntamente com uma grande multidão de gregos tementes a Deus 

e um número de mulheres principais. Mas os judeus, tornando-se 

ciumento e levando consigo alguns homens maus do mercado 

local, formaram uma turba e definir a cidade em alvoroço; e vindo 

sobre a casa de Jason, eles estavam procurando trazê-los para 

junto do povo. E quando eles não encontrá-los, eles começaram 

arrastando Jason e alguns irmãos perante as autoridades da 

cidade, gritando: "Esses homens que perturbam o mundo, 

chegaram também aqui; e Jason congratulou-se com eles, e todos 

eles agem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, 

Jesus. " E eles incitaram a multidão e as autoridades da cidade, 

que ouviram estas coisas. E quando eles tinham recebido uma 

promessa de Jason e os outros, eles lançaram-los. E logo os 

irmãos enviaram Paulo e Silas afastado por noite para Bereia; e 

quando eles chegaram, eles foram à sinagoga dos judeus. Ora, 

estes foram mais nobres do que os de Tessalônica; pois receberam 

a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os 

dias, para ver se estas coisas eram assim. Muitos deles, portanto, 

acredita, junto com um número de mulheres gregas de alta 

posição e os homens. Mas quando os judeus de Tessalônica 

souberam que a palavra de Deus tinha sido anunciada por Paulo 

em Berea, também, foram lá da mesma forma, se agita e agitar as 

multidões. No mesmo instante os irmãos enviaram Paulo para ir 

tão longe como o mar; e Silas e Timóteo ficaram ali. Agora, 

aqueles que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas; e 

recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o 
mais depressa possível, partiram. ( 17: 1-15 ) 



O mundo não é agora como era quando Deus o criou. A queda do homem, e maldição 

resultante de Deus sobre a Terra e seu ambiente, derrubou-o de seu eixo espiritual. O 

homem caído agora está preso em um sistema mundial mal que é inimiga de Deus. A 

nossa é verdadeiramente um mundo virado de cabeça para baixo. 

O universo, no entanto, não vai permanecer assim para sempre. Em última análise, o 

Senhor da glória retornará ( Ap 19: 11-21 ), ter de volta a terra ( Apocalipse 5 ), e 

estabelecer seu Estado soberano sobre tudo isso ( Sl. 2: 6-8 ). A maldição será levantada, 

ea terra será restaurada a algo de seu caráter original. Finalmente, após o reino de Jesus 

Cristo na terra, todo o universo será incriado ( 2 Pe. 3: 10-13 ; Ap 21: 1-4 ). 

Isso não significa que Deus está em pé de braços cruzados até então. Ao longo da história 

redentora Ele enviou seus mensageiros para anunciar a luz da sua verdade ao mundo 

perdido, escurecido pelo pecado. Tais pessoas perturbar o sistema e perturbar o conforto 

dos pecadores, incorrendo, assim, a sua ira. Eles mudar as coisas direito e avesso da 

perspectiva de Deus, mas de cabeça para baixo do mundo. 

Elias ministrou durante os dias negros do reinado de Acabe. Acabe era um homem mau, 

mais do que qualquer um de seus antecessores no trono de Israel ( 1 Reis 16:30 ). Pior 

ainda, ele era casado com Jezabel, filha mau do rei pagão de Sidon. Com ela incitar ele 

( 1 Reis 21:25 ), ele levou a nação no caminho ruinoso à idolatria. Enviado para enfrentar 

a maldade de Acabe, Elias profetizou que uma seca devastadora atacaria Israel ( 1 Reis 

17: 1 ). Ele tão chateado mundo de Ahab que, quando os dois finalmente se encontraram 

cara-a-cara a Ahab exasperado, exclamou: "É você, você perturbador de Israel?" (1 Reis 

18:17 ). 

Outro homem problemático foi levado perante o último rei de Judá, Zedequias. O 

poderoso exército babilônico que havia sido sitiando Jerusalém tinha retirado 

temporariamente para lidar com a ameaça das forças do Faraó ( Jer. 37:11 ). No entanto, 

apesar de que sinal encorajador, Jeremias continuou insistindo que a cidade cairia. Ainda 

pior para o moral, ele tinha declarou solenemente: 

Assim diz o Senhor: "Aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada e pela fome e 

pela peste, mas o que sair para os caldeus viverá e tem a sua própria vida como saque e 

permanecer vivo." Assim diz o Senhor: "Esta cidade certamente será entregue na mão do 

exército do rei de Babilônia, e ele irá capturá-lo." ( Jer. 38: 2-3 ) 

Um grupo de funcionários judiciais enfurecidos arrastado Jeremiah antes rei Sedecias, 

exigindo 

deixar este homem ser condenado à morte, na medida em que ele está a desencorajar os 

homens de guerra que restam nesta cidade e todas as pessoas, por tais palavras a eles; para 

este homem não busca o bem-estar deste povo, mas sim o seu mal. ( Jer. 38: 4 ) 

Jeremias foi proclamar a mensagem de Deus para o Seu condenado, povo rebelde. No 

entanto, a partir de sua perspectiva de cabeça para baixo, ele era culpado de traição. 

O profeta Amós viveu durante os tempos difíceis do reino dividido. Embora um nativo 

do sul do reino de Judá, Deus enviou-o com uma mensagem de destruição para o reino 

do norte de Israel. Em vez de dar atenção aviso divinamente inspirada de Amos, 

Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, dizendo: "Amós 

tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel;. A terra não é capaz de suportar todas 

as suas palavras Porque assim Amos diz: 'Jeroboão morrerá pela espada e Israel 

certamente ir de sua terra para o exílio "(. Amos 7: 10-11 ) 



Amaziah então desprezo ", disse a Amós:" Vai, você vidente, fogem para a terra de Judá, e 

ali come o pão e não fazer sua profecia! '"( Amós 7:12 ). Amos estava virando o mundo de 

cabeça para baixo Amaziah, e ele não gostou. 

Como Elias, Jeremias e Amós, o apóstolo Paulo também abalou pecadores 

complacentes. Em praticamente todas as cidades que visitou, ele causou uma 

perturbação. De fato, como o capítulo 17 abre, ele acaba de deixar Filipepi, onde seu 

ministério tinha perturbar os gregos pagãos. Para seus inimigos, Paulo era "uma 

verdadeira praga e um companheiro que provoca dissensão entre todos os judeus, por 

todo o mundo" ( Atos 24: 5 ). 

O que caracteriza uma pessoa que sacode o mundo para o evangelho? A partir da narrativa 

de Atos 17 emergem quatro palavras-chave que fornecem a resposta: coragem, de 

conteúdo, converte e conflito. As contas do ministério de Paulo em Tessalônica e Berea 

estão intimamente paralelo e precisam ser consideradas em conjunto. 

Coragem 

Agora, quando eles tinham viajado por Anfípolis e Apolônia, 

chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E 

de acordo com o costume de Paulo, ele foi para eles, ... E logo os 

irmãos enviaram Paulo e Silas afastado por noite para Bereia; e 

quando eles chegaram, eles foram à sinagoga dos judeus. ( 17: 1-
2 um, 10) 

Ninguém nunca vai influenciar o mundo para Cristo, que carece de coragem; são pessoas 

corajosas que fazem a diferença. Paulo lembrou Timóteo de que, em 2 Timóteo 1: 

7 . Coragem e ousadia foram essenciais para o impacto da igreja primitiva, e não há 

nenhuma ilustração mais consistente do que do que o próprio Paulo. A perspectiva de 

provas e perseguições não o impediu de realizar seu ministério.Dirigindo-se aos anciãos 

da igreja de Éfeso, ele resumiu sua atitude: 

Eis, encadernado em espírito, estou no meu caminho para Jerusalém, não sabendo o que 

vai acontecer comigo lá, exceto que o Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, 

dizendo que esperam prisões e tribulações me. Mas eu não considero a minha vida de 

como preciosa para mim mesmo, para que eu possa terminar minha carreira, eo ministério 

que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. ( Atos 

20: 22-24 ) 

Os incidentes em Tessalônica e Berea exibir notável coragem de Paulo. 

Paulo, Silas e Timóteo tinha deixado Filipepi, na esteira do tumulto provocado pela cura 

de Paulo de uma escrava possuída pelo demônio ( 16: 16-40 ). Lucas aparentemente não 

acompanhá-los, uma vez que a narrativa Atos agora se desloca para a terceira pessoa 

(cf. 16:19 ). Talvez ele ficou para trás em Filipos para ministrar aos jovens da igreja 

lá. Como um gentio, ele pode ter sido imune ao sentimento anti-judeu que tinha surgido 

contra Paulo e Silas. 

Deixando Filipepi, os missionários viajaram ao sudoeste ao longo da estrada romana 

importante conhecida como o Caminho Egnatian, por Anfípolis e Apolônia, e, 

finalmente, a Tessalônica. Amphipolistinha cerca de trinta quilômetros de 

Filipos, Apollonia cerca de trinta quilômetros de Amphipolis, e Tessalônica pouco 

menos de 40 milhas de Apollonia. A narrativa implica que eles fizeram a viagem de 

Filipos a Tessalônica em três dias, parando para a noite em Amphipolis e novamente 



em Apollonia . Se assim for, eles cobriram cerca de trinta quilômetros por dia, levando 

alguns analistas a especular que eles viajaram em cavalos (talvez fornecido através da 

generosidade da igreja de Filipo). É difícil imaginar que Paulo e Silas, enfraquecido por 

sua batida em Filipos, poderia ter andado quase cem quilômetros em três dias. 

Não há nenhuma indicação de que Paulo e seus companheiros pregou o evangelho em 

qualquer Amphipolis ou Apollonia, embora Amphipolis era uma cidade maior e mais 

importante do que Filipepi. A razão parece ser que nem a cidade teve uma sinagoga. Nota 

de Lucas de que havia uma sinagoga dos judeus em Tessalônica implica uma ausência 

de uma nas outras cidades-nenhuma evidência de uma sinagoga foi identificados, em 

qualquer Amphipolis ou Apollonia. 

Tessalônica era a capital e mais importante cidade da Macedónia, tendo uma população 

estimada de 200.000. Ele havia sido fundada, quer por Filipe da Macedônia (pai de 

Alexandre, o Grande) ou, mais provavelmente, por um de seus generais, Cassandro, e 

nomeado após meia-irmã de Alexandre, o Grande. Nos dias de Paulo, Tessalônica era um 

importante porto e um importante centro comercial.Conhecido hoje como Thessaloniki, 

ainda é uma cidade importante na Grécia. 

Paulo foi impulsionado por um desejo ardente de ver seus companheiros judeus salvos 

( Rm. 9: 1-3 ; 10: 1 ). Não surpreende, então, de acordo com seu costume, ele foi 

para os judeus, quando ele chegou em Tessalônica. Apesar de sua maus tratos freqüentes 

em suas mãos, Paulo nunca perdeu sua paixão pelas almas de seu povo. 

Paulo enfrentou muita oposição judaica em sua primeira viagem missionária. Na ilha de 

Chipre, que se opõe pelo falso profeta judeu Bar-Jesus ( Atos 13: 6FF .). Saindo dali, ele 

foi para a Antioquia da Pisídia, onde "os judeus, vendo as multidões [ouvir Paulo pregar], 

encheram-se de inveja, e começou a contradizer as coisas que Paulo dizia, e foram 

blasfemar" ( Atos 13:45 ). Mais tarde, "os judeus despertou as mulheres devotas de 

destaque e os principais da cidade, e instigou uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e 

os expulsaram de seu distrito" ( Atos 13:50 ). Eles foram para Icônio, onde "os judeus 

incrédulos incitaram as mentes dos gentios, e irritaram-los contra os irmãos" ( Atos 14: 

2 ). Forçado a fugir Icônio ( Atos 14: 5-6 ), Paulo e Barnabé foram para Listra, onde Paulo 

quase perdeu a vida (Atos 14:19 ). Apesar de tudo isso, e sua recente perseguição em 

Filipos nas mãos dos gentios, Paulo não hesitou em entrar corajosamente na sinagoga de 

Tessalônica. 

. Infelizmente, a oposição judaica foi para forçar Paulo fugir Tessalônica 

também versículo 10 notas que os irmãos em Tessalônica . enviaram Paulo e Silas 

afastado por noite para Berea Localizado a cerca de 50 milhas de 

Tessalônica, Berea era uma cidade muito menos importante; o escritor romano Cícero 

descreveu como "fora do caminho". Sem temer a oposição constante de seus irmãos 

judeus, Paulo entrou imediatamente à sinagoga dos judeus , quando ele chegou em 

Berea. Seu amor pelo seu povo e seu Deus o deixou sem opção. Como ele escreveu em 1 

Coríntios 9:16 : "Se anuncio o evangelho, não tenho nada para se orgulhar de, pois estou 

sob compulsão;. e ai de mim se eu não anunciar o evangelho" Essa coragem é o resultado 

de várias virtudes espirituais. 

Em primeiro lugar, a coragem é construído on-fé confiante Deus. Davi também sabia a 

importância de que a verdade. Muitas vezes perturbado e perseguido por seus inimigos, 

ele, no entanto, várias vezes proclamado a sua absoluta confiança em Deus. No Salmo 

27 , ele disse: 



O Senhor é a minha luz ea minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a defesa de minha 

vida; de quem terei medo? Quando os malvados investiram contra mim, para comerem 

as minhas carnes, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um 

exército acampe contra mim, o meu coração não temerá; ainda que a guerra se levantarem 

contra mim, apesar de esta serei confiante. ( vv. 1-3 ) 

Paulo ecoou esse pensamento em Efésios 6:10 , quando escreveu: "Seja forte no Senhor e na 

força do seu poder" (cf. 2 Tm. 2: 1 ). A chave para a coragem é a confiança no poder soberano 

e cuidados de Deus e dependência de Sua força. Em qualquer circunstância da vida, os 

cristãos podem ter a certeza de que "o Senhor preserva os fiéis" ( Sl. 31:23 ). Falta de coragem 

decorre, em última análise a partir de uma compreensão inadequada de Deus. 

Em segundo lugar, a coragem resulta de-confessando pureza pecado. No Salmo 7 , Davi 

escreveu: 

Senhor, Deus meu, em ti me refugio; me salvar de todos os que me perseguem, e livra-

me, para que não rasgar minha alma, como leão, me arrastando para longe, enquanto não 

há ninguém para entregar.Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há injustiça em minhas 

mãos, se paguei com o mal para o meu amigo, ou tê-lo pilhado que sem motivo foi o meu 

adversário, vamos perseguir o inimigo a minha alma e ultrapassá-la; e deixá-lo atropelar 

a minha vida para o chão, e coloco minha glória no pó ... O meu escudo está em Deus, 

que salva os retos de coração. ( vv. 1-5 , 10 ) 

Diante de um julgamento difícil, Davi declarou que não havia pecado não confessado em sua 

vida. Com base nisso, ele pediu a Deus para livrá-lo. Ele sabia que a tentativa de lutar uma 

batalha espiritual com buracos abertos em sua couraça da justiça foi uma tolice. 

Em terceiro lugar, a coragem vem de Deus com antecedência para a vitória-agradecendo 

a esperança. Em 2 Crônicas 20 , Judah enfrentou uma invasão por uma força combinada 

de moabitas e amonitas. O rei Josafá, sabendo Judá era impotente contra seus inimigos, 

orou ao Senhor por ajuda ( v. 12 ). Ele, então, conduziu seu povo para se encontrar com 

os atacantes. versículo 21 registros que antes que a batalha começou, Josafá "nomeados 

aqueles que cantou ao Senhor e aqueles que elogiou em traje de santo". Eles "saiu ao 

encontro do exército e disse:" Dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para 

sempre. "Em resposta a sua confiança grato", o Senhor pôs emboscadas contra os filhos 

de Amom, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, de modo que foram 

derrotados "( v 22. ).Agradecendo a Deus antes deu a coragem às pessoas para antecipar 

a vitória. 

Conteúdo 

e por três sábados discutiu com eles as Escrituras, explicando e 

dando provas de que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os 

mortos, e dizendo: "Este Jesus, que eu estou anunciando-vos é o 

Cristo." ... Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica; 

pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as 

Escrituras todos os dias, para ver se estas coisas eram assim. ( 17: 
2 b-3, 11) 

Coragem deve ser conjugada com o conteúdo adequado, se um crente é sacudir o 

mundo. Para que a mensagem certa, mas não a ousadia de proclamá-lo, torna-se 

inútil. Por outro lado, a proclamar corajosamente erro, como os cultos fazer, causa um 

prejuízo ainda maior. Proclamar a verdade com grande ousadia, como Paulo fez, não pode 

deixar de mudar o mundo. 



Alguns cristãos acreditam que é muito importante para não ofender os não crentes. Assim, 

eles se concentram suas apresentações Evangelho apenas sobre o que Cristo tem para 

oferecer o pecador para melhorar sua vida no tempo e na eternidade. Para declarar para o 

não-cristão que sua vida pecaminosa é uma ofensa a um Deus santo e chamá-lo para 

lamentar e arrepender-se é considerado pobre técnica de marketing. 

Tal abordagem desequilibrada para o evangelismo não encontra apoio nas Escrituras. O 

verdadeiro evangelho deve ofender o descrente, confrontando-o com o seu pecado e 

julgamento. Romanos 9:33 diz: "Eis que eu assentei em Sião uma pedra de tropeço e 

rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será desapontado. " Pedro citou essa mesma 

passagem do Antigo Testamento ( Isaías 28:16. ), bem como o Salmo 118: 22 e Isaías 

8:14 : 

Para isso está na Escritura: "Eis que eu assentei em Sião uma pedra de escolha, uma pedra 

preciosa de esquina, e aquele que nele crê não será desapontado." Este valor precioso, 

então, é para vós que credes.Mas para aqueles que não crêem, "A pedra que os 

construtores rejeitaram, esta tornou-se a pedra muito canto", e, "A pedra de tropeço e 

rocha de escândalo"; porque tropeçam porque são desobedientes à palavra, e, para o 

castigo que também foram destinados. ( 1 Ped. 2: 6-8 ) 

Os pecadores são uma ofensa constante a Deus (cf. Sl 07:11. ); eles precisam saber disso. 

Paulo corajosamente enfrentou os judeus de Tessalônica, e por três sábados discutiu 

com eles as Escrituras, explicando e dando provas de que o Cristo padecesse e 

ressuscitasse dentre os mortos, e dizendo: "Este Jesus, que eu estou anunciando-vos 

é a Cristo. " 

A visão judaica comum do Messias retratado como um governante político conquistador 

que iria restaurar suas fortunas, derrotar seus inimigos, e inaugurar o reino. Que o Messias 

viria a morrer nas mãos de seu próprio povo estava além de sua compreensão. Mesmo os 

apóstolos tinham tido muito tempo para entender que a verdade (cf. Mt 16: 21-22. ; Lucas 

24: 25-26 ). Paulo escreveu sobre a dificuldade povo judeu teve em aceitar a morte do 

Messias em 1 Coríntios 01:23 , quando disse que "Cristo crucificado" era "para os judeus 

uma pedra de tropeço", e até mesmo para os gentios era "loucura". 

Fundamentado é de dialegomai , a partir do qual a palavra Inglês diálogo deriva. Ele 

não descreve um sermão formal, mas uma discussão, durante a qual Paulo alinhar 

repetidamente a perguntas de seus ouvintes. Essa foi a maneira como ele comumente 

ministrado nas sinagogas (cf. Atos 18: 4 , 19 ; 19: 8-9 ). Testemunho cristão eficaz inclui 

ser capaz de responder a perguntas sobre a fé. Pedro ordenou os crentes a "santificar 

Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre pronto para fazer uma defesa a 

todo aquele que vos pedir a dar conta da esperança que há em vós, mas com mansidão e 

respeito" ( 1 Ped. 3:15 ). 

Escritura fornece a verdade de tal defesa. A fundação do método de desculpas de Paulo 

não era o vazio de sabedoria humana, ou as tradições extra-bíblicas tão reverenciado pelos 

judeus. Em vez disso, Paulodiscutiu com eles os do Antigo Testamento Escrituras. Ele 

provou seu caso da própria fonte os judeus reverenciados, explicando e dando provas 

de que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Lucas não registrar os 

detalhes de argumentos de Paulo (para um resumo de uma de suas mensagens, veja Atos 

13: 16ff .). Ele pode ter que se refere aos tipos do sistema sacrificial da lei de Moisés, e, 

sem dúvida, ele apelou para passagens como Salmo 22 e Isaías 53 para provar o Messias 

tinha de morrer, e Salmo 16 para mostrar que o Messias iria subir a partir do 

mortos. Tendo assim demonstrado que o Antigo Testamento profetizou a morte e 



ressurreição do Messias, poderosa conclusão de Paulo era de que este Jesus que eu estou 

anunciando-vos é o Cristo. Só Ele cumpriu essas profecias, tendo "morreu por nossos 

pecados, segundo as Escrituras, "foi" sepultado, e ... ressuscitou ao terceiro dia, segundo 

as Escrituras "( 1 Cor. 15: 3-4 ). Aqueles que iria virar o mundo de cabeça para baixo 

deve usar a Palavra de Deus como a alavanca. 

Paulo usou a mesma abordagem em evangelizar os judeus de Beréia. Ora, estes Lucas 

observa, foram mais nobres do que os de Tessalônica; pois receberam a palavra com 

toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se estas coisas eram 

assim. Evidentemente, eles não têm os preconceitos para superar que os judeus de 

Tessalônica fez. Significativamente, quando a perseguição surgiu em Berea foi liderada 

por judeus de Tessalônica ( v. 13 ). Ao contrário do Tessalonicenses, a quem Paulo teve 

que raciocinar com e persuadir ( v. 4 ), os bereanos receberam a palavra com toda a 

avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas pregada por 

Paulo eram assim. Eles foram abertos para a verdade e procurou seus pergaminhos por 

si. Não admira que Lucas descreve-los como mais nobres do que os de Tessalônica . 

Examinando é de anakrinō , uma palavra usada às vezes de uma investigação 

judicial. Os nobres Bereans peneirada cuidadosamente as provas e concluiu que o 

evangelho proclamado Paulo era a verdade que cumpriu a promessa do Antigo 

Testamento. Aqueles que honestamente examinar as Escrituras sempre vai chegar a essa 

conclusão. Em João 5:39 , Jesus disse aos líderes judeus: "Examinais as Escrituras, 

porque você acha que neles você tem a vida eterna;. e são elas mesmas que testificam de 

mim" No versículo 46 Ele acrescentou: "Porque, se você acredita Moisés, você 

acreditaria em mim, porque ele escreveu a meu respeito." Em João 7:17 Jesus apelou para 

um coração disposto, quando disse: "Se alguém está disposto a fazer a vontade dele, 

conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo de mim 

mesmo." Em Lucas 24: 25-27 O próprio Jesus usou a Escritura do Antigo Testamento 

para convencer os discípulos: 

E disse-lhes: "homens e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram O 

tolo! Não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?" E, começando 

por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as 

Escrituras. 

É claro que agora temos dois testamentos para provar que Jesus é o Cristo. 

A maioria das pessoas que rejeitam o evangelho têm pouco conhecimento das 

Escrituras. Alguns dos críticos mais severos da Bíblia ao longo dos séculos têm exibido 

uma ignorância chocante de seus ensinamentos. O dever primário na evangelização, 

então, deve ser a de demonstrar a verdade do cristianismo a partir das Escrituras. 

Como pode um cristão conhecer a Palavra de Deus bem o suficiente para usá-lo de forma 

eficaz? 

Primeiro, o pré-requisito para o estudo da Bíblia é a confissão do pecado. Primeira Pedro 

2: 1-2 afirma que a verdade de forma sucinta: "Por isso, deixando de lado toda a malícia 

e todo o engano, hipocrisia, inveja e toda calúnia, como crianças recém-nascidas, por 

muito tempo para o puro leite da palavra, que por ele vos seja dado crescimento em 

relação à salvação ". É impossível estudar as Escrituras de forma lucrativa com um 

espírito impuro. 

Em segundo lugar, o estudo da Bíblia deve ser diligente. Paulo comandou seu amado filho 

na fé, Timóteo, de "Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de 



que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade" ( 2 Tim. 2:15 ). Preguiçoso, 

casual, estudo bíblico descuidado não irá produzir um cristão que é "poderoso nas 

Escrituras" ( Atos 18:24 ). 

Em terceiro lugar, os crentes devem se comprometer a praticar as verdades que eles 

aprendem. Tiago cobrado cristãos para "provar-vos cumpridores da palavra e não 

somente ouvintes que se iludem" ( Tiago 1:22 ). O objetivo final de todo o estudo da 

Bíblia não é o aumento do conhecimento, mas aumentou santidade e semelhança de 

Cristo. 

Por fim, uma excelente maneira de aprender a verdade é ensiná-lo a outros ( 2 Tim. 2: 

2 ). Reservamo-nos muito mais do que estudar para ensinar aos outros do que do que 

aprendemos em nosso próprio benefício. 

O crente Antigo Testamento Ezra é um exemplo para os cristãos a seguir. De acordo 

com Esdras 7:10 , ele "colocou seu coração para estudar a lei do Senhor, e para praticá-

lo, e para ensinar os seus estatutos e regulamentos em Israel." 

Converte 

E alguns deles foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, 

juntamente com uma grande multidão de gregos tementes a Deus 

e um número de mulheres principais ... Muitos deles, portanto, 

acredita, junto com um número de mulheres gregas de alta 
posição e os homens. ( 17: 4 , 12 ) 

Aqueles que viria a influenciar o mundo para Cristo devem reconhecer que eles não 

podem fazer isso sozinho. Discipular outros, que por sua vez discípulo ainda outros (cf. 2 

Tm. 2: 2 ), provoca o crescimento exponencial e amplia o impacto do cristianismo no 

mundo. Tal reprodutividade espiritual era um elemento-chave no ministério de Paulo. 

A apresentação de Paulo do evangelho foi tão convincente que alguns dos judeus de 

Tessalônica, embora resistente, foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas. Os 

tessalonicenses não eram tão aberto à verdade como os bereanos, ainda exposição 

convincente de Paulo do Antigo Testamento, juntamente com a obra do Espírito Santo 

( 1 Tessalonicenses 1: 5. ), levou a sua resposta. Não só alguns dos judeus, mas 

também uma grande multidão de gregos tementes a Deus e um número de mulheres 

principais chegou ao conhecimento da salvação do evangelho. 

A igreja de Tessalônica era uma igreja espiritualmente reproduzir. Dois de seus 

integrantes, Aristarco e Segundo, se juntou a Paulo em seu trabalho evangelístico ( Atos 

20: 4 ). Paulo elogiou todos os membros da igreja em 1 Tessalonicenses 1: 8 , porque "a 

palavra do Senhor [tinha] soou adiante de [os], não só na Macedônia e Acaia, mas também 

em todos os lugares [sua] fé em Deus [tinha ] saiu. " Os tessalonicenses usaram sua 

localização estratégica no Caminho Egnatian para espalhar o evangelho muito além de 

sua própria cidade. 

A rica colheita semelhante foi ceifada em Berea, onde muitos dos judeus, ansiosos para 

entender . acreditava, junto com um número de mulheres gregas de alta posição e os 

homens Os tessalonicenses tinham de ser persuadidos; os bereanos estavam prontos 

e acreditava. Seus corações eram mais abertos para a verdade, como evidenciado por sua 

busca ansiosa das Escrituras. Os tessalonicenses e Bereans tipificam dois tipos de pessoas 

encontradas na evangelização. A Palavra de Deus pode convencer o fechado e ao ar 



livre; o obstinado e flexível; por causa daqueles que procuram a verdade, e aqueles que 

não o fazem. 

Conflito 

Mas os judeus, tornando-se ciumento e levando consigo alguns 

homens maus do mercado local, formaram uma turba e definir a 

cidade em alvoroço; e vindo sobre a casa de Jason, eles estavam 

procurando trazê-los para junto do povo. E quando eles não 

encontrá-los, eles começaram arrastando Jason e alguns irmãos 

perante as autoridades da cidade, gritando: "Esses homens que 

perturbam o mundo, chegaram também aqui; e Jason 

congratulou-se com eles, e todos eles agem contra os decretos de 

César, dizendo que há outro rei, Jesus. " E eles incitaram a 

multidão e as autoridades da cidade, que ouviram estas coisas. E 

quando eles tinham recebido uma promessa de Jason e os outros, 

eles lançaram-los ... Mas quando os judeus de Tessalônica 

souberam que a palavra de Deus tinha sido anunciada por Paulo 

em Berea, também, foram lá da mesma forma, agitando e 

mexendo-se as multidões. No mesmo instante os irmãos enviaram 

Paulo para ir tão longe como o mar; e Silas e Timóteo ficaram 

ali. Agora, aqueles que acompanhavam Paulo o levaram até 

Atenas; e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter 
com ele o mais depressa possível, partiram. ( 17: 5-9 , 13-15 ) 

Este último ponto é o resultado dos três primeiros. Aqueles que, corajosamente, a 

proclamar a mensagem certa e ganhar convertidos enfrentará conflito. Sucesso será 

acompanhado por oposição. Paulo e seus companheiros não foram excepção. Os 

descrentes judeus em Tessalônica estavam enfurecidos pelo sucesso do evangelho. Eles 

"amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más" ( João 

3:19 ). Tornando-se ciumento e levando consigo alguns homens maus do 

mercado, eles formaram uma turba e definir a cidade em polvorosa -ironically, a 

mesma coisa que acusou os missionários de fazer ( v. 6 ). Vindo sobre a casa de 

Jason, onde a multidão assumiu os missionários estavam hospedados, eles estavam 

procurando trazê-los para junto do povo. 

Paulo, Silas e Timóteo não estava lá, ea multidão teve de contentar-se com arrastando 

Jason e alguns irmãos perante as autoridades da cidade. descrição de Lucas é 

preciso; ele usa o termo politarchspara funcionários de o termo exato que ocorre para os 

magistrados locais em inscrições descobertos na Macedônia. Nada se sabe 

sobre Jason, exceto que ele provavelmente era judeu, já que Jason era um nome muitas 

vezes tomadas por judeus da diáspora. 

Os líderes judeus trouxe duas acusações contra os crentes. A primeira era que estes 

homens que perturbam o mundo, chegaram também aqui; e Jason congratulou-se 

com eles. Esta vaga acusação de que os missionários eram desordeiros não foi 

fundamentada. Na verdade, foi a multidão que tinha criado a perturbação ( v. 5 ). Ao 

declarar que Jason deu boas-vindas a eles, que o acusou de abrigar criminosos. A 

segunda acusação contra os missionários foi muito mais grave: todos eles agem contra 

os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Para reconhecer qualquer outro 

rei senão César foi um dos mais graves crimes no Império Romano. Foi por supostamente 



alegando ser um governante terreno rival a César que os romanos crucificaram Jesus 

(cf. João 19.12 ). A não adorar César certamente levou à execução de Paulo. 

Estes encargos incitaram a multidão e as autoridades da cidade, que ouviram estas 

coisas. Este último, como os seus homólogos em Filipos, decidiu a solução mais simples 

era expulsar os "perturbadores". Assim, depois de ter exigido e recebido uma promessa 

de Jason e os outros, eles lançaram eles. Desde que o vínculo seria perdido se houvesse 

mais problemas, Paulo e seus companheiros não tinha escolha a não ser deixar. A angústia 

que a expulsão fez com que Paulo se reflete em seus comentários em 1 Tessalonicenses 

2: 17-18 : 

Mas nós, irmãos, tendo sido privado de você por um curto enquanto pessoa-in, não em 

espírito, eram ainda mais ansiosos com grande desejo de ver o seu rosto. Para nós queria 

vir para você-eu, Paulo, mais de uma vez e ainda Satanás frustrado nós. 

(Quando os missionários foram expulsos de Tessalônica e mudou-se para Berea . v 10 ), 

infelizmente a oposição satânica inspirado ao evangelho os seguiu (cf. 1 Ts 2: 14-

16. ). Quando os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus tinha sido 

anunciada por Paulo em Berea, também, foram lá da mesma forma, se agita e agitar 

as multidões. Lucas não dar os detalhes do que aconteceu, mas Paulo, pelo menos, foi 

forçado a sair. Assim, os irmãos enviaram Paulo para ir tão longe quanto o mar, de 

onde ele poderia tomar um navio para Atenas. (Exatamente como Paulo recebeu de Berea 

a Atenas não é clara. Devido a leituras variantes nos manuscritos gregos, os comentaristas 

discordam sobre se ele viajou de navio ou por terra.) Ao contrário da situação em 

Tessalônica, Silas e Timóteo foram capazes de permanecer atrás de transportar sobre o 

trabalho em Berea. Enquanto isso, aqueles que acompanhavam Paulo o levaram até 

Atenas; e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais 

depressa possível, partiram. Aparentemente, os cristãos bereanos decidiu que não havia 

nenhum lugar seguro em qualquer lugar na Macedônia para Paulo, daí a decisão de 

mandá-lo para Atenas. 

Os cristãos que abalariam o mundo como fez Paulo e seus companheiros devem ser 

corajoso. Eles devem proclamar a mensagem certa e reconhecer a importância em buscar 

a ajuda dos outros. Eles também devem estar preparados para enfrentar a tempestade de 

perseguição que certamente irá seguir. Nas palavras de G. Campbell Morgan, 

a medida do nosso triunfo no trabalho para Deus é sempre a medida do nosso 

travail. Nenhum trabalho é feito propagativo Salva ao custo; e cada triunfo genuíno da 

Cruz traz depois que o fruto do trabalho de uma nova aflição, e alguns novos 

tristeza. Então, nós compartilhamos o trabalho que faz com que o Reino vir. ( Atos dos 

Apóstolos [New York: Revell, 1924], 405-6) 

 

 

 



35. Conhecendo a Deus Desconhecido 

(Atos 17: 16-34) 

E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se 

comovia em si a ser como ele estava vendo a cidade cheia de 

ídolos. Então ele estava raciocinando na sinagoga com os judeus 

e os gentios tementes a Deus, e na praça todos os dias com os que 

aconteceu para estar presente. E também alguns dos filósofos 

epicuristas e estóicos estavam conversando com ele. E alguns 

diziam: "O que esse tagarela ocioso quero dizer?" Outros, "Ele 

parece ser um proclamador de divindades estranhas", - porque ele 

estava pregando Jesus ea ressurreição.E tomaram-no eo levaram 

ao Areópago, dizendo: "Poderemos nós saber que nova doutrina 

é essa que você está proclamando Por que você está trazendo 

algumas coisas estranhas aos nossos ouvidos;? Queremos saber, 

portanto, o que significam estas coisas." (Agora todos os 

atenienses e os estrangeiros que visitam lá costumava passar seu 

tempo em nada mais do que dizer ou ouvir alguma coisa nova.) E, 

estando Paulo no meio do Areópago, disse: "Homens de Atenas, 

observo que vocês são muito religiosos em todos os aspectos. Por 

enquanto eu estava passando e examinar os objetos do vosso 

culto, encontrei também um altar com esta inscrição: 'AO DEUS 

DESCONHECIDO. . Portanto, o que você adora na ignorância, 

isso que eu vos anuncio O Deus que fez o mundo e tudo que nele 

há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos 

feitos por mãos; Nem tampouco é servido por mãos humanas , 

como se ele precisava de alguma coisa, uma vez que Ele mesmo é 

quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e Ele feita 

a partir de uma, todas as nações da humanidade a viver em toda 

a face da terra, determinando os seus tempos determinados, e os 

limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se talvez 

tateassem por Ele e encontrá-lo, ainda que não está longe de cada 

um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como até 

mesmo alguns dos vossos poetas disseram "Porque nós também 

somos descendência dele '. Sendo pois, geração de Deus, não 

devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, prata 

ou pedra, uma imagem formada pela arte e do pensamento do 

homem. Portanto, tendo em conta os tempos da ignorância, Deus 

está agora declarando aos homens que tudo em todos os lugares 

devem arrepender-se, porque fixou um dia em que há de julgar o 

mundo com justiça, por meio de um homem que ele designou, 

tendo equipado prova a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. 

" Agora, quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, 

alguns começaram a zombar, mas outros disseram: "Vamos ouvi-

lo de novo a respeito disso." Assim Paulo saiu do meio deles. Mas 

alguns homens se juntaram a ele e creram, entre os quais havia 

também Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Damaris 
e outros com eles. (17: 16-34) 



Em sua mensagem manhã de domingo de 7 de Janeiro de 1855, um jovem 

Charles Haddon Spurgeon abordadas as seguintes palavras à sua congregação: 

Tem sido dito por alguém que "o estudo da humanidade é o homem." Não me 

oponho a idéia, mas eu acredito que é igualmente verdade que o estudo correto 

dos eleitos de Deus é Deus; o estudo adequado de um cristão é a Divindade. A 

mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que 

possa prender a atenção de um filho de Deus, é o nome, a natureza, a pessoa, o 

trabalho, as ações, e a existência do grande Deus, a quem ele chama de seu Pai 

... 

  

Será que você perde suas mágoas? Será que você se afogar suas 

preocupações? Então vá, atire-se no mais profundo mar da divindade; ser 

perdido em sua imensidão; e você sairá a partir de um sofá de descanso, 

renovado e revigorado. Não sei de nada que possa confortar a alma; assim 

acalmar as ondas de dor e tristeza; por isso falam de paz com os ventos de 

julgamento, como uma meditação piedosa a respeito da divindade. ("A 

imutabilidade de Deus", em O New Park Street Pulpit [Pasadena, Tex .: 

Pilgrim, 1981], 1) 

Embora falado bem mais de um século atrás, as palavras de Spurgeon falar com 

força para a igreja de hoje. Nesta época do liberalismo, neoorthodoxy, o 

pragmatismo, psicologia, emocionalismo, experimentalismo, e teologia 

centrada no homem, a igreja precisa desesperAdãoente de uma perspectiva 

adequada de Deus. 

Para o mundo incrédulo, rife com ceticismo, anti-sobrenaturalismo, o 

racionalismo, o misticismo, eo desespero sem esperança cada um produz, o 

cristão oferece a única mensagem de esperança. O homem não é um acidente 

cósmico, um ser pessoal preso em um universo impessoal. Há um Deus, que é 

o Criador do universo e seu governante soberano. Ele não só existe, mas Ele 

também é cognoscível e se revelou ao homem. Deus criou os homens para 

conhecê-lo (João 17: 3) e através desse conhecimento para glorificá-lo (Mt 

5:16; Rm 15:... 6; 1 Cor 6,20). Conhecimento íntimo do homem de Deus foi 

perdida na queda, mas é restaurada através do sacrifício expiatório de Jesus 

Cristo. O pecado é perdoado, e as pessoas alienadas são reconciliados com Deus 

por toda a eternidade. 

Para o crente, o mais alto nível de maturidade espiritual pertence àqueles que 

"conhecem aquele que é desde o princípio" (1 João 2:13). Conhecer a Deus é a 

chave para o contentamento (Phil 4:11.), Felicidade (Sl 33:12; 144:. 15), e paz 

(Is. 26: 3; Rom. 8: 6). Diante de uma crise, é "o povo que conhece ao seu Deus", 

que "irá mostrar força e agir" (Dan. 11:32). 



Em Atos 17: 16-34, Paulo proclama a boa notícia de que o único e verdadeiro 

Deus vivo é cognoscível para a cidade pagã de Atenas. O apóstolo tinha 

chegado lá sozinho depois de ter sido forçado a fugir Tessalônica e Berea (17: 

1-15). Ele mandou um recado para trás com sua escolta para Silas e Timóteo a 

encontrá-lo lá (17:15). Ele não estava em sua natureza, no entanto, permanecer 

inativo enquanto ele esperava. O resultado foi um clássico confronto entre o 

homem de Deus e para a cidade de Satanás. 

Como um judeu helenizado, Paulo tinha sido exposta a cultura grega com suas 

tradições de destaque na arte e filosofia. Atenas era o centro do que a 

cultura. Em seu apogeu, vários séculos antes de Cristo, tinha sido a maior 

cidade do mundo. Sócrates, sua brilhante aluno de Platão e Aristóteles, 

discípulo de Platão, talvez o maior e mais influente filósofo de todos os tempos, 

ensinou lá. Assim também fez Epicuro, fundador do epicurismo, e Zeno, 

fundador do estoicismo, duas filosofias dominantes. 

Por dia de Paulo, Corinto tinha substituído Atenas como o mais importante 

centro político e comercial na Grécia. No entanto, Atenas não perdeu o seu 

significado cultural, ainda era o centro filosófico do mundo antigo, e foi a casa 

da universidade mais famosa do mundo. Atenas também foi um centro 

religioso, onde quase todos os deuses na existência era adorado. O escritor 

pagão Petronius sarcasticamente brincou que era mais fácil encontrar um deus 

em Atenas do que um homem (RCH Lenski, A Interpretação dos Atos dos 

Apóstolos [Minneapolis: Augsburg, 1961], 708). Cada edifício público foi 

dedicada a um deus, e estátuas de deuses encheu a cidade (17:16, 23). 

Foi essa manifestação grosseira da idolatria pagã que agitou Paulo para a 

ação. Lucas observa que enquanto Paulo estava esperando por Silas e 

Timóteo em Atenas, o seu espírito se comovia em si a ser como ele estava 

vendo a cidade cheia de ídolos. Ao invés de vê-lo a partir da perspectiva de 

um turista, viu Atenas como uma cidade cheia de homens e mulheres perdidos, 

condenados a uma eternidade sem Cristo. 

Jerusalém moveu o Senhor tanto às lágrimas e à ira, e Atenas, da mesma forma 

agitada Paulo a ira santa. Provocado não trazer toda a força de paroxunō , o 

que significa "tornar-se irritado ou furioso." Lucas usou o substantivo 

correspondente para descrever a "forte discordância" entre Paulo e Barnabé 

(Atos 15:39). Paulo odiava idolatria porque ele roubou a glória de Deus (cf. 

Rom. 1:23). Missionário do século XIX, Henry Martyn expressa o que Paulo 

deve ter sentido. Ele escreveu a respeito de uma discussão que teve com um 

muçulmano: 

Mirza Seid Ali me contou de um dístico (dístico) feito por seu amigo em honra 

de uma vitória sobre os russos. O sentimento foi de que o príncipe Abbas Mirza 

tinha matado tantos cristãos que Cristo a partir do quarto céu pegou saia [de 



Maomé] de Maomé a suplicar-lhe para desistir. I foi cortado para a alma a esta 

blasfémia. Mirza Seid Ali percebeu que eu era consideravelmente desordenada 

e perguntou o que era que era tão ofensivo? Eu disse a ele que "eu não poderia 

suportar existência se Jesus não foi glorificado, seria um inferno para mim, se 

Ele fosse sempre assim desonrado." Ele ficou surpreso e novamente perguntou: 

"Por quê?" "Se alguém arrancar seus olhos," eu respondi, "não há como 

dizer por que você sente dor;. -ele está sentindo é porque eu sou um com Cristo, 

que eu estou assim, terrivelmente ferido. "(Constance E. Padwick, Henry 

Martyn .. [Chicago: Moody, 1980], 225-26 itálico no original) 

Paulo canalizou sua emoção em ação. Então , por causa de sua indignação com 

a blasfêmia dos atenienses do Senhor Deus por sua idolatria, ele estava 

raciocinando na sinagoga com os judeus e os gentios tementes a Deus, e no 

mercado a cada dia com aqueles que aconteceu para estar 

presente. Seguindo seu padrão normal do ministério, Paulo foi no sábado a seus 

compatriotas, raciocínio na sinagoga com os judeus e os gentios tementes a 

Deus. O resto da semana, ele levou todos os cantos do mercado (famoso em 

Atenas ágora ), dialogando todos os dias com aqueles que aconteceu para 

estar presente. 

Não só Atenas afetar Paulo, mas ele também fez um impacto sobre a 

cidade. Entre os que se envolveu em debate foram alguns dos epicuristas e 

estóicos. Eles, junto com os cínicos, representavam as três escolas 

contemporâneos mais populares da filosofia. 

Central de epicurista filosofia foi o ensinamento que o prazer e evitar a dor é o 

fim principal do homem. Eles eram materialistas, que, apesar de não negar a 

existência dos deuses, acreditavam eles não intervir nos assuntos dos 

homens. Eles ensinavam que, no momento da morte, o corpo ea alma (ambos 

compostos de átomos) se desintegrar; não há vida após a morte. 

Os filósofos estóicos, por outro lado, viu o autodomínio como a maior 

virtude. Eles acreditavam autodomínio vem de ser indiferente ao prazer e dor, 

alcançando o lugar onde se sente nada. Em contraste com o ateísmo prático dos 

epicuristas, estóicos eram panteístas. 

Os extremos do estoicismo e epicurismo resumir a futilidade da existência do 

homem sem Deus. FF Bruce escreve: 

Estoicismo e epicurismo representam tentativas alternativas no paganismo pré-

cristão a chegar a um acordo com a vida, especialmente em tempos de incerteza 

e dificuldades, e paganismo pós-cristã até aos nossos dias não tem sido capaz 

de inventar qualquer coisa bem melhor. ( O Livro dos Atos , A Commentary 

New Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1971], 

351) 



Embora eles diferem radicalmente em suas crenças filosóficas, tanto estóicos e 

epicuristas estavam unidos em seu desprezo pelo ensino de 

Paulo. Alguns deles estavam dizendo com ironia, "O que esse tagarela 

ocioso quero dizer?" Spermologos ( babbler idle ) significa literalmente 

"selecionador de sementes . " A palavra 

evocado imagens de um pássaro bicando indiscriminAdãoente contra sementes 

em um curral. Referia-se a um diletante, alguém que pegou pedaços de idéias 

aqui e ali e passou-off como profundidade, sem profundidade de entendimento 

em tudo. (João B. Polhill, O New Commentary americano: Atos [Nashville: 

Broadman, 1992], 367) 

Outros, mal-entendido completamente a mensagem de Paulo, ele pensou ser um 

proclamador de divindades estranhas, porque ele estava pregando Jesus ea 

ressurreição. Eles podem ter pensado que Paulo usou o termo anastasis ( ressurreição ) 

como o bom nome de uma deusa. 

Paulo criou o suficiente de uma celeuma que, finalmente, eles o levaram e 

levaram ao Areópago. O Areópago era um tribunal, assim chamado para a 

colina sobre a qual ele já havia cumprido. O poder do tribunal que havia 

flutuado ao longo dos séculos, mas no tempo dos romanos foi 

considerável. (Atenas era uma cidade livre no Império Romano, com o direito 

de auto-governo.) Paulo não foi formalmente julgado perante este tribunal (que 

vários séculos antes havia condenado Sócrates), mas ele foi informalmente 

necessário para dar conta de seu ensino . 

O processo começou com a pergunta: "Poderemos nós saber que nova 

doutrina é essa que você está proclamando Por que você está trazendo 

algumas coisas estranhas aos nossos ouvidos;?., queremos saber, portanto, 

o que significam estas coisas" Eles não tinham nenhum interesse genuíno no 

evangelho, no entanto, como comentário entre parêntesis de Lucas mostra: (. 

Agora todos os atenienses e os estrangeiros que visitam lá costumavam 

passar seu tempo em nada mais do que dizer ou algo novo auditiva) opinião 

de Lucas do amor da novidade dos atenienses encontra eco em outro escritores 

antigos. 

O tema da mensagem de Paulo para a assembléia foi a forma de conhecer o 

Deus desconhecido. Isso envolve três etapas: reconhecimento de que Deus é, 

reconhecendo que Ele é, e reconhecendo que Ele tem dito. 

Reconhecendo que Deus é 

E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: "Homens de Atenas, 

observo que vocês são muito religiosos em todos os aspectos. Por 

enquanto eu estava passando e examinar os objetos do vosso 

culto, encontrei também um altar com esta inscrição "AO DEUS 



DESCONHECIDO. Portanto, o que você adora na ignorância, 

isso que eu vos anuncio (17: 22-23). 

De pé no meio do Areópago, Paulo começou seu discurso reconhecendo-lhes 

a sua devoção religiosa: . "Homens de Atenas, observo que vocês são muito 

religiosos em todos os aspectos Ele tomou como ponto de contato algo que ele 

observou enquanto passando e examinar os objetos de seu culto : um altar 

com esta inscrição: "Ao Deus desconhecido". 

Os atenienses tinham tomado o primeiro passo para conhecer a Deus em que 

eles estavam sobrenaturalistas. Obviamente, é impossível para aqueles que 

negam a existência de Deus para conhecê-lo, uma vez que "o que vem de Deus 

creia que Ele é" (Heb. 11: 6). Ninguém vai procurar um caminho para um 

destino que eles acreditam não existe. E eles devem ter acreditado que era um 

deus (entre todas as suas deidades) a quem não conhecia. 

A Bíblia não oferecem argumentos formais da existência de Deus. Sua 

existência é em última instância uma questão de revelação e da fé (Heb. 11: 6; 

cf. João 1:18; 20:29). Essa fé, porém, não é um salto no escuro, mas é baseada 

nos fatos. É verdade que, embora a existência de Deus não é demonstrável no 

sentido de uma experiência científica ou uma equação matemática, é racional e 

lógico em um mundo de causa e efeito. 

A Bíblia revela evidência poderosa e convincente da existência de 

Deus. Externamente, "Os céus proclamam a glória de Deus eo firmamento 

anuncia as obras das suas mãos" (Sl. 19: 1). Internamente, "o que se sabe sobre 

Deus é evidente dentro [as pessoas], porque Deus tornou evidente a eles" (Rom 

1:19.). 

A lei de causa e efeito defende a existência de Deus. O senso comum diz que 

todo efeito tem uma causa. No entanto, não pode haver uma interminável cadeia 

de tais causas. Portanto, deve haver uma causa não causada em primeiro 

lugar. Os teólogos se referem a essa linha de raciocínio, como o argumento 

cosmológico. (Para uma exposição desta forma do argumento cosmológico, 

consulte Norman L. Geisler e Winfried Corduan, Filosofia da religião . [Grand 

Rapids: Baker, 1988], 175ff) Uma forma alternativa de o argumento 

cosmológico é o seguinte: Tudo que começa a existir tem uma causa. O 

universo começou a existir. Portanto, o universo deve ter uma causa. (Para uma 

defesa desta forma do argumento cosmológico, ver William Lane 

Craig, Apologética [Chicago: Moody, 1984], 73ff .; Francis J. Beckwith, 

"Filosofia e crença em Deus: o ressurgimento do teísmo em círculos 

filosóficos," O Seminário Jornal do Mestre 2 [Primavera 1991]: 72ff). 

A Bíblia reconhece o princípio de causa e efeito em Hebreus 3: 4, onde o 

escritor de Hebreus afirma que "toda casa é edificada por alguém, mas o 



construtor de todas as coisas é Deus." Uma casa requer uma causa 

eficiente; seria absurdo de colocar uma pilha de material de construção no 

caminho de um furacão e esperar que a tempestade de montar uma casa. Quanto 

mais absurdo é imaginar que o universo imensamente complexo em que 

vivemos não tinha causa eficiente? 

A natureza também apresenta evidência notável de design. O biólogo Michael 

Pitman escreve: "Por meio de quaisquer mas antolhos olhos do mundo 

biológico mostra sinais claros de planejamento e ordem" ( Adão and 

Evolution [Londres: Rider, 1984], 27). A partir da complexidade 

desconcertante da célula, à miraculosa transformação de lagartas em borboletas, 

à engenharia precisa da terra para suportar a vida, exemplos de design estão em 

todos os lugares. Botânico Alan Radcliffe Smith cita um: 

O deslizador de senhora Orchid é um exemplo de uma orquídea de 2 

estame. Como o nome comum implica, o lábio é muito distinta, sendo em forma 

de um sapato ou chinelo. O interior do lábio é muito bom e isso, juntamente 

com as bordas inrolled, impede a saída fácil de um visitante de insetos da 

mesma maneira em que ele veio. Em vez disso, ela é forçada pela forma do 

lábio e a natureza da superfície a mover-se para a parte traseira, ou ponto de 

ligação, onde existem duas pequenas saídas. A fim de ganhar estas saídas, o 

inseto deve primeiro passar por baixo de um estigma e depois escovar passado 

um ou outro dos dois estames, que os depósitos de pólen para ele, após o que é 

livre para voar. Se, em seguida, vai para outro chinelo, ele vai polinizar-lo com 

o pólen adquirida com a anterior; o segundo chinelo não será na mesma planta 

como apenas uma flor é aberta, em uma determinada planta, a qualquer 

momento, e, assim, a fertilização cruzada é muito eficiente efetuada ... A 

complexidade da interação entre a planta eo inseto é verdadeiramente 

impressionante e, para quem vai ver, traz claramente a marca do criador todo-

sábio. (Citado por Pitman, Adão and Evolution , 82) 

Um plano requer um planejador, um programa requer um programador, e design 

requer um designer. Desde que o mundo apresenta de forma tão clara evidência 

de design, ele deve ter tido um Designer. Essa é a essência do argumento 

teleológico da existência de Deus: a ordem ea complexidade do universo não 

poderia ter surgido por acaso. A Bíblia também apresenta essa verdade. No 

Salmo 94: 9, o salmista escreveu: "Aquele que fez o ouvido, que Ele não ouve 

aquele que formou o olho, que Ele não vê?" Inteligência vem de inteligência, o 

julgamento moral de um ser moral. Argumentar que eles vieram de matéria 

morta é o cúmulo da loucura. 

Uma vez que a prova da existência de Deus é tão avassaladora, a questão de 

saber por que existem ateus. A Bíblia ensina que a razão não é intelectual e 

racional, mas moral e espiritual. Davi escreveu no Salmo 14: 1, "Diz o insensato 

no seu coração: '. Não há Deus'" Que a loucura em vista é moral, não intelectual, 



é claro desde o resto do versículo: "Eles são corruptos, terem cometido atos 

abomináveis; não há ninguém que faça o bem ". Rejeição de Deus do Ateísmo 

apela para as pessoas que desejam evitar o julgamento de seu estilo de vida 

pecaminoso. 

Romanos 1: 18-23 deixa claro que a questão da rejeição de Deus é intencional 

e devido ao amor de pecado: 

A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens 

que detêm a verdade em injustiça, porque o que se sabe sobre Deus é evidente 

dentro deles; pois Deus tornou evidente para eles.Pois desde a criação do 

mundo os atributos invisíveis, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm 

sido vistos claramente, sendo percebidos por meio do que tem sido feito, de 

modo que eles fiquem inescusáveis. Pois, embora tendo conhecido a Deus, não 

o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças; mas eles tornaram-se fúteis 

em suas especulações, eo seu coração insensato se obscureceu.Dizendo-se 

sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus incorruptível em 

semelhança da imagem na forma de homem corruptível, e de aves e de 

quadrúpedes, e de répteis. 

Into O confusão causada por filosofias conflitantes e idolatria, Paulo falou 

enfaticamente a verdade de que o único e verdadeiro Deus não só existe, mas 

também pode ser conhecido: Portanto, o que você adora na ignorância, isso 

que eu vos anuncio. Que Deus se pode conhecer é o claro ensino da Bíblia (. 

Deut 04:35; 1 Reis 08:43; 1 Crônicas 28:.. 9; Sl 09:10; Jer 09:24; 24:. 7; 31:34; 

João 17: 3). Este Deus que pode ser conhecido é a mensagem do crente da 

esperança para o mundo perdido. 

Reconhecendo quem é Deus 

O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do 

céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos; Nem 

tampouco é servido por mãos humanas, como se ele precisava de 

alguma coisa, uma vez que Ele mesmo é quem dá a todos a vida, 

a respiração e todas as coisas; Ele e feita a partir de uma, todas 

as nações da humanidade a viver em toda a face da terra, 

determinando os seus tempos determinados, e os limites da sua 

habitação, para que buscassem a Deus, se talvez tateassem por 

Ele e encontrá-lo, ainda que não está longe de cada um de 

nós; pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como até 

mesmo alguns dos vossos poetas disseram: Pois somos também 

sua geração. Sendo pois, geração de Deus, não devemos pensar 

que a divindade seja semelhante ao ouro, prata ou pedra, uma 

imagem formada pela arte e do pensamento do homem. (17: 24-
29) 



Tendo estabelecido que Deus existe e pode ser conhecido pelos homens, Paulo 

apresenta seus ouvintes a Ele. Ele apresenta Deus como criador, régua, doador, 

controlador e revelador. 

Criador 

O Deus que fez o mundo e tudo que nele (17: 24a) 

Ousada afirmação de Paulo de que Deus fez o mundo e tudo que nele era uma 

verdade poderoso e perturbador para alguns dos atenienses ouvir. Ele correu ao 

contrário do que epicuristas, que acreditavam matéria era eterna e, portanto, não 

teve um criador, e para os estóicos, que como pantheists acreditava que tudo 

era parte de Deus, que certamente não poderia ter criado a si mesmo. Mas ainda 

era a abordagem básica necessária. Sempre que a lógica de um criador foi 

eliminado, as pessoas são cortadas completamente de Deus. 

A verdade de que Deus é o criador do universo e tudo o que ele contém é tão 

impopular em nossos dias. A explicação mais aceita pelos ímpios para a origem 

de todas as coisas é a evolução. Ensina-se dogmaticamente por seus seguidores 

zelosos (incluindo, infelizmente, muitos cristãos) como um fato científico tão 

firmemente estabelecida como a lei da gravidade. No entanto, a evolução não é 

ainda uma teoria científica (uma vez que não é observável e repetível, ou 

testável), e muito menos um fato estabelecido. 

A evidência científica impressionante contra a evolução pode ser brevemente 

resumido como se segue. Em primeiro lugar, a segunda lei da termodinâmica 

mostra que a evolução é teoricamente impossível.Em segundo lugar, a 

evidência do registro fóssil mostra evolução de fato não ocorreu. (Entre os 

muitos livros úteis que apresentam os argumentos científicos contra a evolução 

são Michael Denton,Evolution: A Theory in Crisis [Bethesda, Md .: Adler e 

Adler, 1985]; Duane T. Gish, Evolution: os fósseis ainda dizem NÃO! [El 

Cajon, na Califórnia Institute .: for Creation Research, 1995]; Henry M. 

Morris, a base bíblica para a ciência moderna [Grand Rapids: Baker, 1985]; 

Henry M. Morris e Gary E. Parker, O que é Ciência Criação? [San Diego: 

Mestre Book Publishers, 1984]). 

A segunda lei da termodinâmica, um dos princípios mais bem estabelecidas em 

toda a ciência, afirma que a tendência natural é que as coisas vão de uma forma 

mais ordenada para um estado menos ordenado. Ateu observou Isaque Asimov 

reconheceu que "tanto quanto sabemos, todas as mudanças são no sentido de 

aumentar a entropia, de aumentar a desordem, de aumentar a aleatoriedade, de 

correr para baixo" (citado em Henry M. Morris, ed., Criacionismo 

Científico [San Diego: Criação-Vida, 1976], 39). No entanto, incrivelmente, os 

evolucionistas afirmam que precisamente o contrário que aconteceu.Segundo 

eles, as coisas foram de um estado menos ordenado para uma mais 

ordenada. Tentativas de harmonizar evolução com a segunda lei da 



termodinâmica não foram bem sucedidos, e continua a ser um poderoso 

testemunho contra a evolução (cf. Emmett L. Williams, ed., Termodinâmica e 

o Desenvolvimento da Ordem [Norcross, Ga .: Creation Research Society 

Livros , 1987]). 

A única maneira de determinar se a evolução aconteceu é examinar o registro 

fóssil, que contém a história da vida na Terra. Embora apresentado na literatura 

e livros didáticos como prova para a evolução popular, o registro fóssil é, na 

verdade, uma grande fonte de embaraço para os evolucionistas. As inumeráveis 

formas de transição entre os grupos filogenéticos exigidas pela evolução 

simplesmente não são encontrados. Apesar de um evolucionista, Davi B. Kitts 

da Universidade de Oklahoma admite, 

Apesar da promessa brilhante que a paleontologia fornece um meio de "ver" a 

evolução, ela tem apresentado algumas dificuldades desagradáveis para os 

evolucionistas a mais notória das quais é a presença de "lacunas" no registro 

fóssil. A evolução requer formas intermediárias entre as espécies e 

paleontologia não fornecê-los. ("Teoria Evolutiva e 

Paleontologia," Evolução 28 [setembro 1974]: 467) 

Mesmo Estevão Jay Gould, da Universidade de Harvard, talvez o defensor contemporâneo 

mais conhecido da evolução, candidamente admite, 

A extrema raridade de formas transicionais no registro fóssil persiste como o 

segredo da paleontologia. As árvores evolutivas que adornam nossos livros 

didáticos têm dados apenas nas pontas e nós de seus ramos; o resto é inferência, 

embora razoável, não a evidência de fósseis. ("Errático Pace da 

Evolution," Natural History LXXXVI [maio 1977]: 14) 

Afirmação de Paulo de que Deus fez o mundo e tudo que nele encontra o seu 

apoio nas Escrituras. A Bíblia se abre com a simples declaração "No princípio 

Deus criou os céus ea terra" (Gênesis 1: 1). No Salmo 146: 5-6 o salmista 

escreve: "Bem-aventurado aquele cuja ajuda é o Deus de Jacó, e cuja esperança 

está no Senhor seu Deus; que fez os céus ea terra, o mar e tudo o que neles 

há." Isaías pergunta retoricamente: "Você não sabe? Você não ouviu? O eterno 

Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra não se cansam ou cansado. Seu 

entendimento é inescrutável" (Is. 40:28). Em Isaías 45:18, Isaías descreve Deus 

como "o Deus que formou a terra, e fez isso." Jeremias 10:12 diz de Deus, "É 

Ele quem fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo com a sua sabedoria;. 

E com o seu entendimento Ele estendeu os céus" Tomando conforto no poder 

de Deus, Jeremias exclama: "Ah Senhor Deus! Eis que fizeste os céus ea terra 

com o teu grande poder e com o teu braço estendido! Nada é demasiado difícil 

para ti" (Jer. 32:17). Zacarias 12: 1 refere-se a Deus como Ele ", que estende os 

céus, estabelece as bases da terra e que formou o espírito do homem dentro 

dele." 



O Novo Testamento também ensina que Deus é o criador. Efésios 3: 9 declara 

que Deus "criou todas as coisas." Colossenses 1:16 diz de Jesus Cristo: "Por Ele 

todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, 

sejam tronos ou governantes ou autoridades que todas as coisas foram criadas 

por ele e para ele." O grande hino de louvor a Deus no Apocalipse 4:11 diz: 

"Digno és, nosso Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra eo poder, 

porque criaste todas as coisas, e por causa da tua vontade existiram e foram 

criado. " Em Apocalipse 10: 6 an Anjo "jurou por Aquele que vive para todo o 

sempre, que criou o céu e as coisas nele, e a terra e as coisas nele, e o mar e as 

coisas nele." 

Ainda assim, a verdade de que Deus é o criador de todas as coisas é amplamente 

rejeitado, até mesmo por alguns que professam crer na Sua existência. Eles 

vêem como uma causa primeira remota, que se limitam a pôr em marcha o 

processo evolutivo e pode fazer nenhuma reclamação sobre a vida de 

ninguém. Mas o criador Deus pode e faz. Homens pecadores se sentem 

desconfortáveis com a ideia de que eles são responsáveis perante Aquele que 

os criou e, portanto, é dono deles. 

Ao pregar aos judeus, Paulo começou com a Escritura do Antigo 

Testamento; mas com os gentios, ele começou com a necessidade de explicar a 

causa primeira (veja a discussão sobre 14:15 no capítulo 7 deste volume). 

Régua 

uma vez que Ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em 

templos feitos por mãos (17: 24b) 

Porque Deus os criou, Ele é o Senhor do céu e da terra , e seu legítimo 

governante. Gênesis 14:19 descreve Deus como "o Criador dos céus e da terra", 

enquanto Davi diz em Salmos 24: 1: "A terra é do Senhor, e tudo o que ela 

contém, o mundo e aqueles que nele habitam." O salmista escreveu: "O Senhor 

estabeleceu o seu trono nos céus, eo seu reino domina sobre tudo" (Sl 103: 

19.). Humilhado por julgamento devastador de Deus sobre ele, o rei pagão da 

Babilônia, Nabucodonosor, foi forçado a admitir: 

Domínio [de Deus] é um domínio eterno, eo seu reino é de geração em 

geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, mas Ele segundo 

a Sua vontade no exército do céu e os moradores da terra; e ninguém pode deter 

a mão, nem lhe dizer: "O que fizeste?" (Dan. 4: 34-35) 

O Deus que criou o universo, obviamente, não habita em templos feitos por 

mãos. Em 1 Reis 8:27 Salomão disse: "Mas será que Deus realmente habitam 

sobre a terra? Eis que o céu eo mais alto dos céus não te podem conter, quanto 

menos esta casa que edifiquei! " (Cf. 2 Cr 2: 6; 6:18.). Davi expressou essa 

mesma verdade no Salmo 139: 1-12: 



Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando 

me levanto; Tu entender o meu pensamento de longe. Tu examinar o meu 

caminho, eo meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Mesmo antes que 

haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu sabes tudo. Tu me 

fechado atrás e antes, e colocou a mão sobre mim. Tal conhecimento é 

maravilhoso demais para mim;é muito alto, eu não o posso atingir. Onde posso 

ir do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, 

lá estás também; se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás 

também. Se eu tomar as asas da alva, se eu habito nos confins do mar, mesmo 

ali a tua mão me guiará ea tua destra de lançar mão de mim. Se eu disser: 

"Certamente, a escuridão vai me atropelar, e a luz ao redor de mim será noite", 

mesmo a escuridão não é escura a Ti, ea noite é tão brilhante como o dia. As 

trevas ea luz são iguais a Ti. 

A insensatez da idolatria é mais evidente em sua negação do infinito de Deus. 

Doador 

Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se ele 

precisava de alguma coisa, uma vez que Ele mesmo é quem dá a 
todos a vida, a respiração e todas as coisas; (17:25) 

Paulo aponta o absurdo de imaginar que Deus, o criador e regente do universo, 

deve precisam ser servido por mãos humanas, como se ele precisava de 

alguma coisa . Jó 22: 2-3 pergunta: "Pode um homem vigoroso ser de utilidade 

para Deus ... Existe algum prazer ao Todo-Poderoso, se você é justo, ou lucro, 

se você faz suas formas perfeitas?" Deus diz a Israel: 

Eu não tomará qualquer novilho fora de sua casa, nem bodes fora de suas 

dobras. Para todos os animais da floresta é Mine, o gado sobre milhares de 

montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e tudo que se move no campo é 

de Minas. Se eu tivesse fome, eu não diria a você; para o mundo é meu, e tudo 

o que ele contém. (Sl. 50: 9-12) 

Longe de precisar de nada dos homens, Deus dá a todos a vida, a respiração 

e todas as coisas . Salmo 104: 14-15 diz: 

[Deus] faz com que a erva para o gado, e da vegetação para o trabalho do 

homem, para que ele possa trazer comida da terra, e do vinho que faz com que 

o coração do homem feliz, para que ele possa fazer o seu rosto brilhar com óleo, 

e alimento que sustenta o coração do homem. 

Aos Romanos Paulo escreveu: "Porque dele, e por meio dele e para ele são todas as coisas. 

A ele seja a glória para sempre. Amém" (Rom. 11:36). Ele ordenou a Timóteo para "instruir 

aqueles que são ricos deste mundo que não sejam altivos, nem para corrigir a sua esperança 

na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas 

para desfrutar" (1 Tm. 6:17 ). "Cada coisa boa conferida e todo dom perfeito são lá do alto", 



observa Tiago ", descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de 

mudança" (Tiago 1:17). 

Tampouco Deus dá a apenas para os Seus filhos. Jesus disse em Mateus 05:45 

que Deus "faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover 

sobre os justos e os injustos". Deus abençoa todos os homens, mesmo os 

pecadores mais endurecidos, com os benefícios da graça comum. 

Controlador 

Ele e feita a partir de uma, todas as nações da humanidade a viver 

em toda a face da terra, determinando os seus tempos 
determinados, e os limites da sua habitação, (17:26) 

Deus não é apenas o soberano do universo, mas também o controlador de 

negócios e destinos dos homens e das nações. Paulo declara que Ele fez de 

um (Adão) todas as nações da humanidade a viver em toda a face da 

terra. Essa declaração foi um golpe para o orgulho nacional dos gregos, que 

desdenhosamente referidos não-gregos como "bárbaros". Todos os homens são 

iguais, porque todos foram criados por Deus. Ele determinou os seus tempos 

determinados; a ascensão e queda de nações e impérios estão em Suas mãos 

(cf. Dan 2: 36FF .; Lucas 21:24.). Deus também definir os limites da sua 

habitação,colocando certas nações em locais geográficos específicos (Deut. 

32: 8) e determinar a extensão de suas conquistas (cf. Is. 10: 12-15). 

Revelador 

para que buscassem a Deus, se talvez tateassem por Ele e 

encontrá-lo, ainda que não está longe de cada um de nós; pois 

nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como até mesmo alguns 

dos vossos poetas disseram: Pois somos também sua 

geração. Sendo pois, geração de Deus, não devemos pensar que a 

divindade seja semelhante ao ouro, prata ou pedra, uma imagem 
formada pela arte e do pensamento do homem. (17: 27-29) 

Atividade providencial de Deus como criador, régua, doador, e do controlador 

deverá mover os homens a procurar ele. A razão deve enviá-los a partir da 

maior efeito (o universo) de volta para a primeira causa-Deus. Em tudo o que 

Ele tem feito na criação e manutenção do universo, Deus se revelou à 

humanidade. Essa auto-revelação deve incentivar os homens a tatear por ele e 

encontrá-lo. A revelação natural de Deus na consciência humana (Rom. 2: 14-

15) e o mundo físico deixa todos os homens sem desculpas (Rom 1:.. 18ss) , 

uma vez que Ele não está longe de cada um de nós. Mesmo aqueles que nunca 

ouviram o evangelho ainda são responsáveis perante Deus por não viver de 

acordo com a revelação natural. Se o tivessem feito, Deus os trouxe a revelação 

especial que precisava ser salvo. 



Os gregos certamente não poderia alegar ignorância. Até mesmo 

seus poetas reconheceu a revelação de Deus na natureza, embora de forma 

errada a viu como uma revelação de seus falsos deuses. O poeta cretense 

Epimenides observou que nele vivemos, nos movemos e existimos, enquanto 

Arato, da região de Paulo casa da Cilícia, acrescentou: Pois somos também 

sua prole. Essas citações ilustram a revelação universal de Deus como criador, 

régua, e sustentador. Enquanto Paulo poderia facilmente ter documentado as 

verdades do Velho Testamento, ele preferiu ilustrações familiar para seu 

público pagão, que não estavam familiarizados com as Escrituras. 

Desde que o homem é o filho de Deus, como até mesmo os poetas pagãos 

reconheceu, é tolice pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, prata 

ou pedra, uma imagem formada pela arte e do pensamento do homem. Se 

Deus criou o homem, Ele deve, ser mais do que um mero ídolo feito pelo 

homem. Paulo usou citações de seus próprios poetas para destacar a sua 

audiência o absurdo da idolatria. 

O melhor ponto de partida para a evangelização dos pagãos que não tem 

conhecimento da Escritura é para explicar o poder ea pessoa por trás da 

criação. Invenção da evolução de Satanás que corta caminho da razão que leva 

a Deus. 

Reconhecendo que Deus disse 

Portanto tendo em conta os tempos da ignorância, Deus está 

agora declarando aos homens que todos em toda parte se 

arrependam, porque fixou um dia em que há de julgar o mundo 

com justiça, por meio de um homem que ele designou, tendo 

equipado prova a todos os homens por ressuscitando-o dentre os 
mortos. (17: 30-31) 

Para reconhecer que Deus existe, e até mesmo entender quem Ele é, não vai 

levar ao conhecimento da salvação de Deus. Isso só vem a partir de uma 

compreensão da revelação especial. Consequentemente, Paulo conclui a sua 

mensagem ao apresentar aos seus ouvintes a revelação especial de Deus na 

Pessoa de Jesus Cristo. 

A vinda de Cristo trouxe uma mudança no tratamento de Deus com a 

humanidade. No passado, Deus em conta os tempos da ignorância, ou seja, 

ele nem sempre intervir com julgamento especial (embora o pecado sempre 

consequências causadas) contra as nações que não o conhecia. Mas Deus está 

agora declarando aos homens que todos em toda parte se 

arrependam. revelação Natural é insuficiente para salvar, e serve apenas para 

atrair os homens a Deus. Não há salvação para além de Jesus Cristo ", pois não 

há outro nome debaixo do céu, que tenha sido dado entre os homens, pelo qual 

devamos ser salvos" (Atos 4:12). 



Está chegando o dia em que Deus há de julgar o mundo com justiça, por 

meio de um homem a quem constituiu -Jesus Cristo. Em João 5: 22-27 Jesus 

disse: 

Para nem mesmo o Pai a ninguém julga, mas deu todo o julgamento ao Filho, a 

fim de que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Aquele que não 

honra o Filho não honra o Pai que o enviou.Verdade, em verdade vos digo que 

quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e 

não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Verdade, em 

verdade vos digo que, a hora vem, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz 

do Filho de Deus; e os que a ouvirem viverão. Pois, assim como o Pai tem a 

vida em si mesmo, assim também deu ao Filho também ter a vida em si 

mesmo; E deu-lhe autoridade para julgar, porque Ele é o Filho do Homem. 

Deus a prova de que a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A 

ressurreição de Jesus Cristo mostrou aprovação dAquele de Deus, e qualificou-

o como juiz. Não há desculpas agora-a prova da Palavra do Senhor é tudo. Os 

pecadores serão julgados por aquilo que fazem com que a verdade. 

A resposta à mensagem de Paulo era previsível, considerando-se o desprezo 

seus ouvintes já havia manifestado em relação a ele (cf. v. 18). Quando 

ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns começaram a 

zombar, uma vez que não havia lugar em grego pensou por uma ressurreição 

corporal. Outros , um pouco mais caridosamente, disse: "Vamos ouvi-lo de 

novo a respeito disso." Eles nunca faria no entanto, uma vez que Paulo saiu 

do meio deles e logo deixou Atenas, para nunca mais voltar. 

Apologético de Paulo para o cristianismo não foi totalmente ignorado, no 

entanto. Lucas observa que alguns homens se juntaram a ele e 

acreditava. Eles incluíram Dionísio, o Areopagita, um membro da corte 

Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros. Eles não só 

reconheceu a existência de Deus e que Ele é, mas também deu o passo final e 

escutei o que Ele disse a eles através de seu mensageiro. Por causa disso, eles 

só veio a conhecer o "Deus desconhecido". 

 

 

 

 



36. Incentivar o Servo de Deus ( Atos 18: 

1-17 ) 

Depois destas coisas, ele deixou Atenas e foi para Corinto. E ele 

encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, tendo 

chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscilla, pois 

Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Ele 

veio para eles, e porque ele era do mesmo ofício, ficou com eles e 

eles estavam trabalhando; pelo comércio eram fabricantes de 

tendas. E ele estava raciocinando na sinagoga todos os sábados e 

tentando convencer judeus e gregos. E, quando Silas e Timóteo 

desceram da Macedônia, Paulo começou a dedicar-se totalmente 

à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E 

quando eles resistiram e blasfemado, sacudiu as suas vestes, e 

disse-lhes: "O seu sangue caia sobre a vossa cabeça! Estou limpo. 

A partir de agora irei para os gentios." E partiu dali e foi para a 

casa de um homem chamado Tício Justo, um adorador de Deus, 

cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, chefe da sinagoga, 

creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, 

ouvindo eles estavam acreditando e ser batizado. E o Senhor disse 

a Paulo na noite por uma visão: "Não tenha medo por mais tempo, 

mas continuar a falar e não te cales, porque eu sou contigo, e 

ninguém vai atacá-lo, a fim de prejudicá-lo, para Eu tenho muito 

povo nesta cidade ". E ele se estabeleceu ali um ano e seis meses, 

ensinando a palavra de Deus entre eles. Mas enquanto Gálio 

procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram 

contra Paulo, eo levaram diante do tribunal, dizendo: "Este 

persuade os homens a servir a Deus contra a lei." Mas quando 

Paulo estava prestes a abrir a boca, disse Gálio aos judeus: "Se 

fosse uma questão de agravo ou crime perverso, ó judeus, seria 

razoável para me colocar em contato com você, mas se houver 

dúvidas sobre palavras e nomes, e da lei, cuidar dele vós; não 

estou disposto a ser um juiz destas coisas ". E ele levou-os para 

longe da cadeira de juiz. E todos eles se apoderou de Sóstenes, o 

chefe da sinagoga, e começou a espancá-lo na frente do 

tribunal. E Gallio não estava preocupado com qualquer uma 

dessas coisas. ( 18: 1-17 ) 

A verdade pouco apreciado sobre o ministério é que os pastores e missionários, talvez 

mais do que os outros crentes, estão sujeitos ao desânimo. Charles Spurgeon explica que 

homens bons são prometidas tribulação neste mundo, e os ministros podem esperar uma 

parcela maior do que os outros, para que aprendam a simpatia com o sofrimento do povo 

do Senhor, e por isso pode ser pastores montagem de um rebanho doente. ("Desmaio do 

ministro se encaixa", em Lectures aos meus alunos: Primeiro Series [reimpressão; Grand 

Rapids: Baker, 1980], 168) 

Alguns dos servos escolhidos de Deus têm sofrido tempos de desânimo grave e 

desespero. Sobrecarregados com o peso de um rebelde, resmungando povo, Moisés 

clamou ao Senhor: 



Por que Tu sido tão duro com o teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que 

Tu colocou o peso de todo este povo em mim? Era eu que concebeu todo este povo? Era 

eu quem os trouxe, para teres me dizem: "Leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança 

de peito, para a terra que juraste a seus pais"? Onde estou para obter carne para dar a todo 

este povo? Para eles choram diante de mim, dizendo: "Dá-nos carne a comer!" Eu sozinho 

não sou capaz de realizar todo este povo, porque é muito pesada para mim. Então, se tu 

vais tratar assim comigo, por favor me matar de uma vez, se tenho achado graça aos teus 

olhos, e não me deixe ver a minha miséria. ( Num. 11: 11-15 ) 

Após a derrota de Israel em Ai, Josué disse: "Ai de mim, ó Senhor Deus, por que fizeste 

tu sempre trazer este povo atravessar o Jordão, apenas para nos entregar nas mãos dos 

amorreus, para nos destruir? Se tivéssemos sido disposto a habitar além do Jordão! 

" ( Josh. 7: 7 ) Elias sabia o que era para mergulhar a partir da altura do sucesso para o 

poço do desespero. Depois de sua dramática vitória sobre os profetas de Baal no Monte 

Carmelo ( 1 Reis 18: 20ff .), ele fugiu para o deserto com medo de Jezebel. Lá, ele se 

desesperou da vida e disse: "É o suficiente, agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou 

melhor do que meus pais" ( 1 Reis 19: 4 ). Diante da perspectiva de morte iminente, rei 

piedoso Ezequias chorou e implorou ao Senhor ( Is. 38: 1-20 ). Após o seu mundo 

desmoronou e seu Deus aparentemente abandonou, Job amaldiçoou o dia do seu 

nascimento ( Jó 3: 1 e ss .), e queixou-se amargamente sobre o tratamento de Deus com 

ele ( Jó 9: 16ff .). Jeremias era conhecido como o profeta chorão, e até o nosso Senhor foi 

descrito como "um homem de dores, e experimentado no sofrimento" ( Isaías 53: 3. ). 

Nem o apóstolo Paulo escapar a agonia de desânimo. A abertura de Atos 18 encontra-lo 

em um ponto baixo em seu ministério esgotante. Sua segunda viagem missionária tinha 

sido árdua. Depois de viajar pela Ásia Menor "fortalecer as igrejas" ( Atos 15:41 ), ele 

cruzou o Mar Egeu para o continente grego. Sua cura de uma menina possuída por um 

demônio em Filipos provocou um tumulto, e ele e Silas havia sido espancado e jogado na 

prisão. Após ser liberado após um terremoto devastador, ele foi forçado a deixar a cidade 

( 16: 39-40 ). De lá ele foi para Tessalônica, onde seu ministério teve grande sucesso (17: 

4 ). A perseguição obrigou-o a fugir para Berea ( 17:10 ), onde muitos também respondeu 

a sua pregação e ensino ( 17:12 ). Quando a perseguição seguiu-o lá de Tessalônica, Paulo 

foi novamente forçado a escapar do perigo ( 17:14 ). Ele chegou sozinho na grande cidade 

de Atenas, onde seu brilhante discurso em defesa do cristianismo foi amplamente 

ignorada ( 17: 19-32 ). Ele então saiu de Atenas e foi para Corinto, um 53 milhas a pé. 

Por dia de Paulo Corinto tinha substituído Atenas como principal centro político e 

comercial na Grécia. Corinto desfrutou de uma localização estratégica no istmo de 

Corinto, que ligava a península do Peloponeso com o resto da Grécia. Quase todo o 

tráfego entre a Grécia norte e do sul passaram pela cidade. Porque era uma vela de 200 

milhas em torno da península, alguns navios foram colocados em rolos e puxou outro 

lado da ponte de 4 milhas de terra. Em AD 67 Nero começou a trabalhar em um canal, 

mas não foi concluída até 1893. 

Como um centro de comércio, Corinto era cosmopolita, com uma população em grande 

parte incerta. Pfeiffer e Vos observam que "a maior parte da população era móvel 

(marinheiros, empresários, funcionários do governo, et al. ) e, portanto, foi cortado das 

inibições de uma sociedade assente "( A Wycliffe Geografia Histórica de Terras 

Bíblicas [Chicago: Moody, 1967], 481). Como resultado, Corinto era uma das cidades 

mais debochados da antiguidade. RCH Lenski escreve: 



Corinto era uma cidade perversa mesmo como grandes cidades do império passou neste 

período. O próprio termo "Corinthian" passou a significar um devasso. Korinthiazomai , 

"a Corinthianize," a intenção de praticar prostituição; Korinthiastēs = um 

devasso; Korinthia Kore (menina) = uma cortesã. ( A Interpretação dos Atos dos 

Apóstolos [Minneapolis: Augsburg, 1961], 744) 

Elevando-se cerca de 1.500 metros acima do Corinto era a Acrópole, em cima do que foi 

o templo de Afrodite, a deusa do amor. Todas as noites mil sacerdotisas do templo, que 

eram prostitutas rituais, desceria para a cidade para dobrar seu comércio. Em nítido 

contraste com a calma (por comparação) intelectual e centro cultural de Atenas, Corinto 

era "inegavelmente uma cidade estrondosa onde" ninguém, mas o duro poderia sobreviver 

"(Horácio, Epístolas 1.17.36) "(Davi J. Williams, Novo Comentário Bíblico 

Internacional: Atos [Peabody, Mass .: Hendrickson, 1990], 313). 

Como ele chegou em Corinto, Paulo sentiu maior desânimo. "A combinação de sucesso 

limitado em Atenas, a solidão, e a perspectiva de enfrentar esta cidade, com o seu 

comércio e vice, explica a fraqueza e medo que tomou conta do apóstolo quando ele 

chegou para começar a sua obra" (Everett F. Harrison, Interpretando Atos: A Expansão 

da Igreja [Grand Rapids: Zondervan, 1986], 292). Refletindo sobre o seu estado de 

espírito quando ele chegou pela primeira vez em sua cidade, que mais tarde Paulo 

escreveu aos Coríntios: "Eu estive convosco em fraqueza, temor e grande tremor" ( 1 Cor. 

2: 3 ). Ele também falou de seu julgamento, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, 

escrita de Corinto. Em 1 Tessalonicenses 3: 7 , Paulo escreveu: ". Por esta razão, irmãos, 

em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de você através de 

sua fé" Sua fé era um farol de esperança em sua escuridão. Além de seu desânimo, ele 

pode ter sido fisicamente doente, talvez a partir dos efeitos prolongados da maus-tratos 

que ele tinha recebido em Filipepi ( 16: 22-24 ). A debilidade física, muitas vezes torna 

desânimo ainda pior. 

Mas o "Deus de toda consolação" ( 2 Cor. 1: 3 ), que "conforta o deprimido" ( 2 Cor. 7: 

6 ), não deixou Paulo na sua condição de oprimidos. Ele incentivou o seu servo lutando 

por quatro meios: a companhia de amigos, a bênção dos convertidos, a comunhão de 

Deus, e a frustração de seus inimigos. Estas são as mesmas bênçãos qualquer funcionário 

deprimido do Senhor pode se apegam a para o incentivo. 

A companhia de amigos 

E ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, 

tendo chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscilla, 

pois Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de 

Roma. Ele veio para eles, e porque ele era do mesmo ofício, ficou 

com eles e eles estavam trabalhando; pelo comércio eram 

fabricantes de tendas. E ele estava raciocinando na sinagoga 

todos os sábados e tentando convencer judeus e gregos. E, quando 
Silas e Timóteo desceram da Macedônia, ( 18: 2-5 a) 

A luta de Paulo tornou-se mais intensa, porque ele teve de suportar sozinho. Com Silas e 

Timóteo ainda na Macedónia ( v. 5 ), Deus sabia que Paulo precisava alguém para ajudá-

lo a arcar com os encargos formidáveis que ele carregava. Paulo descobriu que a 

companhia precisava desesperAdãoente de um certo judeu chamado Áquila, natural 

do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscilla, pois 

Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Em Corinto Paulo 



encontraram pela primeira vez esta equipa marido e mulher que estavam a tornar-se dois 

de seus amigos mais próximos, até mesmo, eventualmente, arriscando suas vidas para ele 

( Rom. 16: 3-4 ). Pontus, região natal de Aquila, foi localizado na Ásia Menor, na costa 

sul do Mar Negro. Porque sua esposa Priscilla é nomeado primeiro quatro dos seis vezes 

o casal é mencionado, alguns têm especulado que ela era uma mulher romana de maior 

status social do que Aquila. O mais provável é que ela é mencionada pela primeira vez, 

porque ela era o mais proeminente dos dois ao serviço da igreja. Paulo sempre se refere 

a ela por seu nome formal, Prisca ( Rom. 16: 3 ; 1 Cor. 16:19 ; . 2 Tim 4:19 ), enquanto 

Lucas sempre usa o diminutivo Priscilla (cf. . vv 18 , 26 ) . 

A Bíblia não gravar as conversões de Áquila e Priscila, mas eles eram provavelmente já 

cristãos, quando Paulo se encontrou com eles. Tinham vindo de Roma, onde uma igreja 

já existia ( Rom. 1: 7-8 ), e eles não estão listados entre os convertidos de Corinto, nem 

neste capítulo ou em qualquer outro lugar no Novo Testamento. Tinha dois desses 

indivíduos proeminentes foram salvos sob o ministério de Paulo, suas conversões sem 

dúvida teria sido gravada. 

Ao contabilizar a sua deslocalização para Corinto, Lucas explica que os dois 

tinham chegado recentemente da Itália, porque o imperador Cláudio tinha mandado 

que todos os judeus saíssem de Roma.Este decreto é mencionado pelo historiador 

romano Suetônio, que escreveu: "À medida que os judeus estavam entregando-se 

constante motins na instigação de Cresto, [Cláudio] expulsou de Roma "( Vida da 

Claudius 25,4, citado em FF Bruce, O Livro dos Atos , A Commentary New International 

sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1971], 368 ). Desde Chrestus difere 

em apenas uma carta do Christus (latim para "Cristo"), é comumente assumido que 

Suetônio refere-se a distúrbios na comunidade judaica provocada pela pregação de 

Cristo. Escrevendo 70 anos após o fato, ele supôs errAdãoente Cresto (Cristo) para ter 

sido em Roma instigar os tumultos. 

Tendo sido forçado a deixar Roma, Áquila e Priscila mudou seu negócio para 

Corinto. Paulo, sem dúvida, à procura de trabalho para se sustentar, se encontrou com 

eles lá, e porque ele era do mesmo ofício, ficou com eles e eles estavam 

trabalhando; pelo comércio eram fabricantes de tendas. Skēnopoios ( fabricantes de 

tendas ) também pode se referir a trabalhadores de couro, um comércio que incluía a 

realização de tendas, que muitas vezes eram feitos de couro. Era costume para todos os 

meninos judeus, mesmo os filhos dos rabinos, para aprender o comércio de seu pai. Paulo 

tinha nenhuma dúvida aprendeu com o pai a trabalhar com esta habilidade. 

Paulo, é claro, não negligenciou o seu ministério. Enquanto trabalhava ao lado de Áquila 

e Priscila durante a semana, ele estava raciocinando na sinagoga todos os sábados e 

tentando convencer judeus e gregos. Como observado na discussão de 17: 2 no capítulo 

9 deste volume, raciocínio indica um diálogo. Embora o evangelho era o seu tema único 

(cf. 1 Cor. 2: 1-4 ), Paulo não só pregar; houve a dar-e-receber de perguntas e 

respostas. Seu objetivo era persuadir os judeus e tementes a Deus gregos (prosyletes ao 

judaísmo) que Jesus Cristo era o Senhor de Israel e Messias e Salvador do pecado e do 

inferno. 

O Deus de toda consolação ao encontro das necessidades do seu servo desanimado para 

a companhia, não só fornecendo dois novos amigos, mas também por trazer de volta dois 

familiares. A chegada deSilas e Timóteo da Macedónia , sem dúvida, o incentivou 

muito. Embora Atos não gravá-la, Silas e Timóteo tinha aparentemente voltou Paulo em 

Atenas como ele pretendia ( 17:15 ). De lá, ele enviou Timóteo de volta a Tessalônica ( 1 



Tes. 3: 1-6 ). Silas também foi enviado em algum lugar na Macedónia, uma vez que ele, 

também, foi a Corinto daquela província. Ele pode ter ido para Filipos (cf. 04:15 Phil. ; 2 

Cor 11: 9. ), uma vez que Paulo manteve comunicação freqüente neste momento com sua 

primeira igreja Europeia. 

A Bênção de Conversos 

Paulo começou a dedicar-se totalmente à palavra, testificando aos 

judeus que Jesus era o Cristo. E quando eles resistiram e 

blasfemado, sacudiu as suas vestes, e disse-lhes: "O seu sangue 

caia sobre a vossa cabeça! Estou limpo. A partir de agora irei 

para os gentios." E partiu dali e foi para a casa de um homem 

chamado Tício Justo, um adorador de Deus, cuja casa estava 

junto da sinagoga. E Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor 

com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo eles estavam 
acreditando e ser batizado. ( 18: 5 b-8) 

As generosas doações dos macedônios ( 2 Cor. 11: 9 ; Phil. 4:15 ) interpostos por Silas e 

Timóteo permitiu Paulo cessar trabalho do couro e começar a dedicar-se totalmente à 

palavra (cf. Lucas 24:27 ; João 5: 39 , 46 ; Atos 6: 4 ; 1 Cor 9: 6FF. ).. Usando o Antigo 

Testamento, ele foi solenemente testificando aos judeus que Jesus era o 

Cristo (cf. Atos 13: 16-41 ). 

Como tantas vezes aconteceu quando Paulo apresentou o evangelho a seus compatriotas, 

muitos na comunidade judaica de Corinto rejeitou. Resistido é de antitassō , e significa 

literalmente "para organizar em ordem de batalha" (Lenski, Atos , 748). Eles se 

organizaram para lutar contra o ensinamento de Paulo e até mesmo blasfemado o nome 

de Cristo - o pecado mais grave (cf. Mt 12: 31-32. ; Lucas 22: 64-65 ). 

Finalmente Paulo, percebendo a inutilidade de continuar a jogar pérolas aos porcos ( Mt 

7: 6. ), sacudiu as vestes no gesto tradicional judaica, dramático de rejeição. Judeus que 

retornaram de terras gentios habitualmente sacudiu a poeira Gentil fora de suas sandálias, 

um ato que se tornou um símbolo de seu ódio de não-judeus (cf. Lucas 9: 5 ; Atos 

13:51 ). Ato de Paulo simbolizava sua rejeição dos judeus - um ato irritante para eles por 

um dos seus próprios. Ele também mostrou seu repúdio a sua blasfêmia; ele não quer que 

nenhum de a poeira da sinagoga onde blasfêmia que tinham lugar para se apegam a suas 

roupas. Sua declaração chocante, o seu sangue seja sobre a vossa cabeça; Estou 

limpo (cf. Josh 02:19. ; 2 Sm 01:16. ; 1 Reis 02:37 ; Ez 18:13. ; 33: 4 ; . Matt 27:25 ) 

indicou que seus oponentes eram totalmente responsável pelo que eles estavam 

fazendo. Como o guarda fiel de Ezequiel 33: 2-5 , Paulo absolveu-se de qualquer culpa 

relacionado com sua rejeição. 

Seu ministério do evangelho foi, então, para ir aos gentios, para que Paulo partiu da 

sinagoga e foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, um adorador de 

Deus . Como um adorador de Deus ,Tício Justo, apesar de um gentio, demonstrou 

interesse no Deus de Israel e que tinha se ligado à sinagoga. Seu nome indica que era 

romano, e, uma vez que os romanos muitas vezes tinha três nomes, alguns têm especulado 

que o seu nome completo era Gaio Tício Justo, identificando-o, assim, com o Gaio 

de Romanos 16:23 e 1 Coríntios 01:14 . 

A paixão de Paulo para alcançar seus companheiros judeus com o Evangelho (cf. Rm 9: 

1. ; 10: 1 ) não lhe permitiu ir muito longe da sinagoga. Na verdade, a casa de Tício 

Justo estava ao lado da sinagoga,o que sem dúvida ainda mais enfureceu os judeus 



incrédulos. Ainda pior (a partir de seu ponto de vista) foi a surpreendente notícia de 

que Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa.Essa conversão 

surpreendente deve enviou ondas de choque através da comunidade judaica de Corinto, 

que assistiu em alarme de montagem, como muitos dos o Corinthians quando ouviram 

foram crer e ser batizado. Desesperado para deter a crescente onda de crença em Jesus 

como o Messias, eles logo arrastou Paulo diante das autoridades romanas. Antes essa 

provação, no entanto, o Senhor providenciou o apóstolo com o conforto mais encorajador 

- Ele veio mesmo para Paulo. 

A Irmandade de Deus 

E o Senhor disse a Paulo na noite por uma visão: "Não tenha medo 

por mais tempo, mas continuar a falar e não te cales, porque eu 

sou contigo, e ninguém vai atacá-lo, a fim de prejudicá-lo, para 

Eu tenho muito povo nesta cidade ". E ele se estabeleceu ali um 

ano e seis meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. ( 18: 9-
11 ) 

Amigos de Paulo, ambos seus queridos recém-descoberta e seus antigos, deu muito 

incentivo para ele, assim como os muitos convertidos de Corinto. No entanto, aqueles 

muito converte trouxe intensificando oposição da comunidade judaica da Corinth - na 

medida em que Paulo estava lutando com se ele deve continuar a pregar em Corinto. Para 

incentivar seu servo no nível mais alto e mais reforço, o Senhormesmo disse a Paulo na 

noite por uma visão: "Não tenha medo por mais tempo, mas continuar a falar e não 

te cales." Este é um dos seis visões Paulo recebeu em Atos ( 09:12 ; 16: 9-10 ; 22: 17-

18 ;23:11 ; 27: 23-24 ), todos vindo em pontos cruciais em seu ministério. 

Incentivando a mensagem do Senhor, "Não tenha medo por mais tempo, mas 

continuar a falar e não te cales" respondeu a luta na mente de Paulo. A visão 

sobrenatural fornecida quatro razões para ele não desistir de proclamar o evangelho 

naquela cidade. Em primeiro lugar, Deus ordenou-lo especificamente, quando 

disse "continuar a falar." Em segundo lugar, Deus lembrou-lhe, "Eu estou com 

você."Ele deu uma revelação semelhante a Josué quando ele assumiu a liderança de 

Israel, depois da morte de Moisés: 

Nenhum homem será capaz de estar diante de vocês todos os dias de sua vida. Assim 

como eu fui com Moisés, serei contigo; Eu não te deixará, nem te desampararei ... Não 

fui eu que te mandei? Seja forte e corajoso! Não tremer ou te espantes, porque o Senhor 

teu Deus está com você onde quer que você vá. ( Josué 1: 5. , 9 ) 

Com presença poderosa do Senhor ajudar seu ministério, Paulo poderia realizar tudo o que 

Deus pretendia que ele. O Senhor apareceu-lhe até o final do seu ministério ( 2 Tim. 4: 16-

18 ) e promete Sua presença a todos os crentes ( Mat. 28:20 ; cf. Is 41:10. ; Jer. 1: 17- 19 ). 

Em terceiro lugar, Deus prometeu a Paulo que "ninguém vai atacá-lo, a fim de 

prejudicá-lo." Aqueles sob a proteção de Deus são invulneráveis (cf. Isa 

54:17. ; Apocalipse 11: 5 ). 

A última razão Deus deu a Paulo para manter a pregação era que Ele tinha muitas pessoas 

nesta cidade. Todos aqueles em Corinto que "tinham sido destinados para a vida eterna" 

ainda não tinha "acreditou" ( Atos 13:48 ). A verdade da eleição expressa em versículo 

10 equilibra a verdade da responsabilidade humana no versículo 6 . Como sempre, a 

Escritura apresenta essas duas verdades inescrutáveis sem tentar harmonizá-los. Ambas 



são verdadeiras, e não há nenhuma contradição real entre eles. (Para uma discussão mais 

aprofundada desta questão, ver a exposição de Atos 13:46 , 48 nocapítulo 3 deste 

volume.) Aqui está claro que algumas pessoas pertencem ao Senhor, que ainda não são 

salvos, e eles não vão ser salvo sem a pregação do evangelho (cf. Rom. 10: 13-15 ). Paulo 

definiu sua pregação como tendo o propósito de trazer os eleitos à fé (cf. Tt 1: 1 ). 

Sua força totalmente renovado pela promessa de Deus para ele, Paulo liquidada em 

Corinto por mais um ano e seis meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Ele 

continuou a ministrar em que a localização estratégica e os eleitos continuou a ser salvo 

e crescer na fé . Durante esse período um certo incidente desde a última fonte de 

encorajamento de Deus para Paulo. 

A frustração de seus inimigos 

Mas enquanto Gálio procônsul da Acaia, os judeus de comum 

acordo se levantaram contra Paulo, eo levaram diante do 

tribunal, dizendo: "Este persuade os homens a servir a Deus 

contra a lei." Mas quando Paulo estava prestes a abrir a boca, 

disse Gálio aos judeus: "Se fosse uma questão de agravo ou crime 

perverso, ó judeus, seria razoável para me colocar em contato 

com você, mas se houver dúvidas sobre palavras e nomes, e da lei, 

cuidar dele vós; não estou disposto a ser um juiz destas coisas ". E 

ele levou-os para longe da cadeira de juiz. E todos eles se 

apoderou de Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começou a espancá-

lo na frente do tribunal. E Gallio não estava preocupado com 
qualquer uma dessas coisas. ( 18: 12-17 ) 

Oponentes judeus de Paulo tinha visto em fúria frustrado à medida que mais e mais 

pessoas vieram à fé em Cristo. Finalmente, em desespero, eles tentaram obter as 

autoridades romanas para pôr fim a pregação de Paulo. 

Essa autoridade foi investido em Gallio , o procônsul da Acaia . Gallio era o irmão de 

Seneca, o filósofo romano famoso e tutor de Nero. Seneca descreveu seu irmão como 

"uma pessoa inteligente que odiava bajulação, e foi abençoado com uma" personalidade 

agradável sem afetação "(Simon J. Kistemaker, New Testament Commentary: 

Atos [Grand Rapids: Baker, 1990], 659). Ele era procônsul da Acaia partir de julho, O 

D.C 51 de junho D.C 52. Uso de Lucas do título procônsul é outro testemunho 

importante para sua precisão meticulosa como um historiador, como Richard N. 

Longenecker explica: 

Que Lucas distingue correctamente entre as províncias senatoriais e imperiais e tem o ex-

governado por um procônsul em nome do Senado e da última governada por um 

propraetor representando o imperador diz muito sobre a sua precisão, para o status de 

províncias mudou com os tempos. Acaia era uma província senatorial de 

27 BC para AD 15 e, em seguida, novamente a partir DE ANÚNCIOS de 44 em diante 

... Foi, portanto, regido por um procônsul ... Macedónia, no entanto, era uma província 

imperial, e, portanto, Lucas chamado justamente os magistrados na pretores Filipepi 

. ("Atos dos Apóstolos", em Frank E. Gaebelein, ed,. comentário do Expositor 

Bíblia [Grand Rapids: Zondervan, 1981], 9: 485) 

Na esperança de capitalizar sobre autoridade inexperiente do Gallio, os judeus de 

comum acordo se levantaram contra Paulo, eo levaram diante do 

tribunal. O tribunal foi uma plataforma de pedra grande, levantou que ficava 



no ágora (mercado) em frente à residência do procônsul e serviu como o tribunal público 

onde tentou casos. Os judeus esperavam por um veredicto favorável do Gallio, o que 

poderia, então, ser invocada como precedente em outros lugares onde o evangelho foi 

pregado. Eles começaram o processo pelo dizendo: "Este persuade os homens a servir 

a Deus contra a lei."Judaísmo foi oficialmente tolerado pelos romanos, que, nesta fase 

inicial viram o cristianismo como nada mais do que uma seita do judaísmo. Seu cargo 

que desafiou a sabedoria convencional, dizendo que, desde o ensino cristão de Paulo 

estava fora dos limites do judaísmo, o cristianismo não devem receber a tolerância dos 

romanos que o judaísmo fez. 

Esta foi uma carga com implicações de longo alcance. Teve Gallio decidiu em favor dos 

judeus, o cristianismo poderia ter sido banido não só em Corinto, mas também por todo 

o Império. Gallio, no entanto, não era para ser tão facilmente enganados. Como Paulo 

estava prestes a abrir a boca para se defender, Gallio o cortou. O procônsul se recusou 

a se intrometer em que ele via como uma disputa interna dentro do judaísmo. Assim 

sendo, ele disse aos judeus: "Se fosse uma questão de agravo ou crime perverso, ó 

judeus, seria razoável para me colocar em contato com você, mas se houver dúvidas 

sobre palavras e nomes, e da lei, olhar após isso;. Estou disposto a ser um juiz destas 

coisas " Gallio rendeu o que nos tribunais de hoje seria chamado de um julgamento 

sumário e jogou fora o caso. Ele oficialmente declarado que não houve crime envolvido, 

mas que a questão era apenas uma questão de semântica. Quando os judeus persistiram 

em sua argumentação contra Paulo, Gallio dirigi-los longe do tribunal. 

Embora o antecedente específico de tudo o que não é clara, a interpretação mais razoável 

é que se refere aos judeus irados que ventilados sua frustração por tomar conta de 

Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancando-o em frente ao tribunal. Isso parece mais 

consistente com a recusa de Gallio para parar a batida (veja a discussão 

abaixo). Se Sóstenes era um cristão, neste momento não é conhecido, mas mais tarde ele 

é identificado como um ( 1 Cor. 1: 1 ). Se ele já tinha se tornado um cristão, motivo dos 

judeus para desbaste-lo é óbvia. Se ele não tivesse, seus companheiros judeus 

provavelmente ficaram chateados com sua estragando seu caso antes de Gálio. Como 

um líder da sinagoga (como era Crispus, v. 8 ), ele, sem dúvida, tinha apresentado o caso 

contra Paulo ao juiz. Mas de acordo com a sua recusa de se intrometer nos assuntos 

internos dos judeus, e em reconhecimento de que era uma questão religiosa para 

eles, Gallio não estava preocupado com qualquer uma dessas coisas. 

Deus fortaleceu Paulo através de amigos, convertidos, Sua própria presença, e através da 

derrota dos inimigos de Paulo. Ele foi fiel a sua promessa registrada em Isaías 40: 29-31 : 

Ele dá força ao cansado, e para ele, que não tem nenhum poder aumenta. Os jovens se 

homens jovens esgotado e cansado, e vigorosas tropeçar mal, mas aqueles que esperam 

no Senhor renovam as suas forças; eles subirão com asas como águias, correm e não se 

cansam, eles caminham e não se fatigam. 

Nesse mesmo conforto e encorajamento está disponível para todos os que servem 

fielmente nosso Senhor. 

 

 



37. Rompendo com o passado ( Atos 18: 

18-19: 7 ) 

E Paulo, tendo permanecido vários dias a mais, despediu-se dos 

irmãos e colocar para fora ao mar para a Síria, e com ele Priscila 

e Áquila. Em Cenchrea ele teve seu cabelo cortado, pois ele estava 

mantendo um voto. E chegou a Éfeso, e deixou-os ali. Agora ele, 

entrando na sinagoga, discutia com os judeus. E quando lhe 

pediram para ficar por um longo tempo, ele não consentiu, mas se 

despedir deles e dizendo: "Eu vou voltar para você de novo se 

Deus quiser", ele partiu de Éfeso. E quando ele tinha 

desembarcado em Cesaréia, subiu e cumprimentou a igreja, e 

desceu a Antioquia. E depois de ter passado algum tempo lá, ele 

partiu e passou sucessivamente pela região da Galácia e da 

Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Agora, um certo judeu 

chamado Apolo, natural de Alexandria por nascimento, homem 

eloqüente, chegou a Éfeso; e era poderoso nas Escrituras. Este 

homem tinha sido instruído no caminho do Senhor; e, fervoroso 

de espírito, ele estava falando e ensinando com precisão as coisas 

concernentes a Jesus, sendo familiarizado apenas com o batismo 

de João; e ele começou a falar ousAdãoente na sinagoga. Mas 

quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no de lado e 

explicou-lhe o caminho de Deus com mais precisão. E quando ele 

queria ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos 

discípulos que o recebessem; e quando ele chegou, ele ajudou 

muito aos que pela graça haviam crido; Porque com grande 

veemência os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras 

que Jesus era o Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em 

Corinto, Paulo tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a 

Éfeso, e encontrou alguns discípulos e disse-lhes: "Vocês 

receberam o Espírito Santo quando creram?" E eles disseram-lhe: 

"Não, nós nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo." E ele 

disse: "Em que fostes batizados então?" E eles disseram: "No 

batismo de João." E Paulo disse: "João batizou com o batismo do 

arrependimento, dizendo ao povo que cresse naquele que viria 

depois dele, isto é, em Jesus." E quando eles ouviram isso, foram 

batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo impôs suas 

mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles 

começaram a falar em línguas e profetizar. E havia em todas as 
cerca de doze homens. ( 18: 18-19: 7 ) 

Embora a obra expiatória de Jesus Cristo inaugurou a Nova Aliança, levou tempo para os 

crentes judeus primeiros a abandonar totalmente as práticas cerimoniais do reverenciado 

e seguido obedientemente Antiga Aliança. O livro de Hebreus contém a teologia dessa 

transição, mostrando a superioridade de Cristo a todos e tudo relacionado com a Antiga 

Aliança. O livro de Atos registra desenvolvimento histórico da transição, como uma nova 

entidade entrou na fase da história da redenção. Claramente, Deus colocou 

temporariamente de lado Israel (cf. Mt 21: 33-43. ; 22: 1-9 ; 23: 37-38 ; Rom. 10: 19-

21 ;11: 20-24 ), cuja longa história de apostasia chegou a um clímax apavorante no 

assassinato de seu Messias. Deus começou a trabalhar os Seus propósitos Unido através 



da igreja. No entanto, ele teve tempo para a nova igreja para separar-se completamente 

de seus hábitos religiosos antigos (cf. Atos 10 , 11 , 15 ). 

Do primeiro século judaísmo era muito mais do que uma religião; foi uma combinação 

de leis divinamente ordenadas que cobrem muitos aspectos da vida diária, juntamente 

com o qual desenvolveu uma tradição nacional e cultural feita pelo homem. Para ser judeu 

não era apenas para abraçar um credo bíblica ou afirmar uma teologia do Antigo 

Testamento. Sendo judeu também significava abraçar uma interpretação tradicional da 

Escritura e uma expansão de prescrições legais em quase todas as áreas da vida. Para ser 

judeu significava não só para acreditar de forma diferente de seus vizinhos gentios, mas 

também para se comportar de forma diferente. Na verdade, o objetivo de muitas 

cerimônias e rituais da Antiga Aliança era manter Israel separado de seus vizinhos 

gentios. 

Os judeus eram exclusivamente o povo de Deus, e Ele queria que eles se destacar da 

influência corruptora do resto do mundo, para que pudessem ser uma testemunha para as 

nações do poder e graça do verdadeiro Deus. Este projeto divino foi agravado e até 

mesmo adulterado pelas "tradições dos homens", o que Jesus disse que substituíram o 

"mandamento de Deus" (cf. Mat. 15: 3 , 9 ). 

Não é de surpreender, mesmo os apóstolos tiveram dificuldade derramando as velhas 

exigências e padrões e fazer a transição. Atos 2:46 encontra a igreja eles ainda levaram 

reunião no templo, e 3: 1 mostra que Pedro e João ainda estavam observando os horários 

prescritos de oração. Pedro vigorosamente e repetidamente resistiu abandonando as 

normas dietéticas ( 10: 9-16 ). Os crentes judeus, incluindo os outros apóstolos, ficaram 

chocados que Pedro violado costume judaico por comer com os gentios ( 11: 2-

3 ). Mesmo Paulo, o apóstolo dos gentios, por duas vezes fez um voto judeu 

( 18:18 ; 21:26 ). Deve notar-se que o Senhor foi paciente com essa transição. Ele mesmo 

modo, exortou os crentes a entender que aqueles que ainda observadas as leis do Antigo 

Testamento não deve ser apressado em um pouco de liberdade que possa violar suas 

consciências ou levá-los a envolver-se em auto-condenação. Este é o tema da instrução 

de Paulo em Romanos 14: 1-15: 6 . 

A igreja, mesmo no mundo gentio, foi geralmente associado com as sinagogas. O costume 

de Paulo, ao entrar em uma cidade, era pregar o evangelho em primeiro lugar para os 

judeus se reuniram no sábado.Crentes judeus, muitas vezes continuam a operar no âmbito 

da sinagoga para o maior tempo possível (cf. 19: 8-9 ). Tão comum era que a associação 

que os romanos inicialmente visto cristianismo como nada mais do que uma seita dentro 

do judaísmo. Por essa razão, o procônsul Galião recusou pronunciar-se no caso dos judeus 

de Corinto 'contra Paulo, declarando-a uma disputa interna dentro do judaísmo (18: 12-

15 ). 

O texto de Atos 18: 18-19: 7 está interligado por três exemplos daqueles apanhados nesta 

transição da antiga para a nova aliança: Paulo, Apolo, e doze santos do Antigo 

Testamento. 

Paulo in Transition 

E Paulo, tendo permanecido vários dias a mais, despediu-se dos 

irmãos e colocar para fora ao mar para a Síria, e com ele Priscila 

e Áquila. Em Cenchrea ele teve seu cabelo cortado, pois ele estava 

mantendo um voto. E chegou a Éfeso, e deixou-os ali. Agora ele, 

entrando na sinagoga, discutia com os judeus. E quando lhe 



pediram para ficar por um longo tempo, ele não consentiu, mas se 

despedir deles e dizendo: "Eu vou voltar para você de novo se 

Deus quiser", ele partiu de Éfeso. E quando ele tinha 

desembarcado em Cesaréia, subiu e cumprimentou a igreja, e 

desceu a Antioquia. E depois de ter passado algum tempo lá, ele 

partiu e passou sucessivamente pela região da Galácia e da 

Frígia, fortalecendo todos os discípulos. ( 18: 18-23 ) 

Decisão favorável do Gallio ( 18: 14-15 ) permitiu Paulo permanecer muitos dias a 

mais em Corinto. Por fim, no entanto, ele sentiu a necessidade de voltar à 

Palestina. Ele despediu-se dos irmãos em Corinto e colocar para fora ao mar para a 

Síria, levando com ele Priscila e Áquila, que havia se tornado dois dos amigos mais 

próximos de Paulo. Que ele sentiu a liberdade de convidá-los a acompanhá-lo mostra que 

outros líderes já tinha surgido dentro da igreja de Corinto, como Gaio, Sóstenes, 

Stephanus, e Crispus. E o fato de que Priscila e Áquila deixaria seus negócios para ir com 

Paulo indica sua lealdade e devoção a ele. 

Chegando Cenchrea, o porto oriental de Corinto, onde poderia encontrar um navio indo 

para o leste, Paulo teve seu corte de cabelo, pois ele estava mantendo um voto. Sua 

ação parece enigmática, à primeira vista, uma vez que ele estava bem consciente de que 

a Velha Aliança e todos os seus rituais havia falecido. No entanto, ele tinha sido criado 

de acordo com os mais rígidos padrões da fé judaica. EmGálatas 1: 13-14 Paulo escreveu: 

Para você já ouviu falar do meu ex-modo de vida no judaísmo, como eu costumava 

perseguir a igreja de Deus, além da medida, e tentou destruí-lo; e eu estava excedia em 

judaísmo a muitos dos meus contemporâneos entre os meus compatriotas, sendo mais 

extremamente zeloso minhas tradições ancestrais. 

Aos filipenses ele se descreveu como 

circuncidado ao oitavo dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de 

hebreus; quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à justiça que 

há na lei, fui irrepreensível. ( Fp 3: 5-6. ) 

Depois que ele se tornou um cristão, Paulo percebeu a inutilidade de todos os esforços de 

auto-salvação por ritual, tradição, o legalismo, sinceridade e bondade externa em 

comparação com a verdadeira justiça e conhecimento de Deus que veio através do 

conhecimento de Cristo ( Fp 3: 7. -9 ). Mas ele tinha um amor genuíno pela lei de Deus 

nas Escrituras (cf. Rom 7:12. , 14 ) e ainda foi influenciada por sua herança judaica. E 

quando ele queria mostrar o seu profundo agradecimento por incentivo de Deus 

maravilhosa durante os tempos difíceis em Corinto (cf. capítulo 11 deste volume), ele 

naturalmente pensou em uma maneira tipicamente judaica de fazê-lo. 

O voto Paulo fez foi um voto-a promessa especial Nazirite da separação e da devoção a 

Deus (cf. 2 Cor. 6:17 ). Geralmente foi feita em gratidão ao Todo-Poderoso para a bênção 

graciosa ou libertação. EmNúmeros 6 , o próprio Deus inaugurou o voto de nazireu, 

dizendo a Moisés: 

Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: "Quando um homem ou uma mulher fizer um voto 

especial, o voto de nazireu, para dedicar-se ao Senhor, ele deve se abster de vinho e de 

bebida forte; não beberá vinagre , seja feita a partir de vinho ou bebida forte, nem beberá 

qualquer suco de uva, nem comerá uvas frescas ou secas. Todos os dias da sua separação 

ele não deve comer nada do que é produzido pela videira, desde as sementes até mesmo 

para a pele . Todos os dias do seu voto de separação, navalha não passará sobre a sua 



cabeça Ele será santo até os dias estão reunidas para que ele se separou ao Senhor;. ele 

deve deixar as mechas de cabelo em sua cabeça crescer muito ". ( Num. 6: 2-5 ) 

O voto era para um período específico (geralmente um mês, embora Samson [ Jz. 16:17 ], 

Samuel [ 1 Sam. 01:11 ], e João Batista [ Lucas 1:15 ] foram Nazirites para a vida). Ao 

fim desse tempo, houve uma cerimônia elaborada: 

Agora esta é a lei do nazireu quando os dias da sua separação são cumpridas, ele trará a 

oferta à porta da tenda da congregação. E ele deve apresentar a sua oferta ao Senhor: um 

cordeiro de um ano, sem defeito para o holocausto e uma cordeira de um ano, sem defeito 

como oferta pelo pecado e um carneiro sem defeito, para oferta de paz, e uma cesta de 

pães ázimos de flor de farinha misturada com azeite e coscorões ázimos espalhar com 

óleo, juntamente com a sua oferta de cereais e as suas libações. Então o sacerdote os 

apresentará perante o Senhor, e oferecerá a sua oferta pelo pecado eo holocausto. Ele deve 

também oferecerá o carneiro em sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, juntamente com 

o cesto de pães ázimos; Da mesma forma, o sacerdote deve oferecer a sua oferta de cereais 

e sua libação. O Nazirite deve então raspar a cabeça dedicada de cabelo, à porta da tenda 

da congregação, e ter o cabelo dedicado de sua cabeça e colocá-la sobre o fogo que está 

debaixo do sacrifício das ofertas pacíficas. E o sacerdote tomará o ombro do carneiro 

quando tenha sido fervida, e um pão ázimo do cesto, e um wafer ázimo, e os porá nas 

mãos do nazireu, depois de haver este rapado o cabelo dedicado. Então o sacerdote os 

moverá por oferta de movimento perante o Senhor. Ele é santo para o sacerdote, 

juntamente com o peito oferecido por acenando e coxa oferecida pela exaltação! e depois 

o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu que promete a sua oferta ao Senhor, 

segundo a sua separação, além de o que mais ele pode pagar; de acordo com o seu voto, 

que leva, por isso ele deve fazer de acordo com a lei de sua separação. ( Num. 6: 13-21 ) 

Nos dias de Paulo, foi constituída provisão para aqueles longe de Jerusalém, no termo da 

sua promessa de raspar a cabeça, como Paulo fez, em seguida, dentro de trinta dias atuais 

o cabelo no Templo (cf. Josefo Guerras , 2.15.1 ). A frase que ele estava mantendo um 

voto indica um processo ainda não concluído. Isso exigiu a sua chegada a Jerusalém. 

Tendo atravessado o Mar Egeu como eles navegaram para o leste, Paulo e seu 

partido chegou a Éfeso, a cidade mais importante na Ásia Menor. Paulo deixou Priscila 

e Aquila lá para tornar-se constante e estabelecer o seu negócio. Eles aparentemente 

permaneceu em Éfeso durante alguns anos, teve um encontro da igreja em sua casa ( 1 

Cor 16:19. ), e, finalmente, voltou a Roma ( Rom. 16: 3-5 ). Paulo -se,como era sua 

estratégia comum, entrou na sinagoga e discutia com os judeus. Como em Berea, ele 

foi bem recebido, tanto assim que os judeus lhe pediu para ficar por um longo 

tempo. Sua resposta a esta grande oportunidade dá uma testemunho claro para a 

gravidade de seu voto. Ele se recusou a ficar! Na pressa de chegar a Jerusalém, por causa 

de seu voto, e (como alguns manuscritos gregos adicionar) para chegar à cidade antes da 

Festa (provavelmente Páscoa), ele não consentiu . Infelizmente se despedir deles e 

dizendo: "Eu vou voltar para você de novo se Deus quiser", ele partiu de Éfeso. Ele 

não deixou a cidade sem um testemunho cristão, no entanto, uma vez que Priscila e Áquila 

ficaram ali. E, como se verá em breve, eles foram logo para ter ajuda. 

Chegando na Palestina, Paulo desembarcou em Cesaréia, a cidade romana e porto de 

escala para os viajantes com destino a Jerusalém. A partir daí ele passou a cumprir o seu 

voto, e, em seguida,cumprimentou a igreja. Que Paulo fez visitar Jerusalém, embora a 

cidade não é mencionado, resulta da exigência do voto, bem como do uso de Lucas sobre 

os termos subiu e caiu. Um naturalmente subiude Cesaréia, situada na costa, a 



Jerusalém, localizado no Monte Sião, em seguida, desceu de Jerusalém para qualquer 

outro lugar. Paulo, então, completou sua segunda viagem missionária em Antioquia, de 

onde tinham começado ( 15: 35-36 ). 

Com esses poucos versos curtos, focando o apóstolo na transição das velhas formas, 

Lucas resume uma longa e árdua jornada. William Barclay observa: 

Podemos ver muito claramente aqui o quanto não sabemos sobre Paulo. Atos 18: 23-19: 

1 descrever uma jornada de não menos de 1500 milhas e é demitido com apenas uma 

referência. Há contos incontável de heroísmo de Paulo, que nunca saberemos. ( Atos dos 

Apóstolos [Filadélfia: Westminster, 1955], 150) 

Ardente desejo de Paulo para alcançar o mundo perdido para Cristo não deixá-lo 

permanecer por muito tempo em sua igreja em Antioquia. Depois de ter passado algum 

tempo lá, ele partiu e passou sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, 

fortalecendo todos os discípulos. Com essas palavras Lucas começa o relato da terceira 

viagem missionária de Paulo. Mas antes de continuar com o registro de que a missão, ele 

retorna para contar o que aconteceu em Éfeso após a saída de Paulo. Ele conta a história 

de um segundo indivíduo em transição: Apolo. 

Apolo em Transição 

Agora, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria por 

nascimento, homem eloqüente, chegou a Éfeso; e era poderoso 

nas Escrituras. Este homem tinha sido instruído no caminho do 

Senhor; e, fervoroso de espírito, ele estava falando e ensinando 

com precisão as coisas concernentes a Jesus, sendo familiarizado 

apenas com o batismo de João; e ele começou a falar ousAdãoente 

na sinagoga. Mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-

no de lado e explicou-lhe o caminho de Deus com mais precisão. E 

quando ele queria ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e 

escreveram aos discípulos que o recebessem; e quando ele 

chegou, ele ajudou muito aos que pela graça haviam 

crido; Porque com grande veemência os judeus em público, 

demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. ( 18: 24-
28 ) 

Como a cena muda para Éfeso, o médico inspirado introduz um certo judeu chamado 

Apolo, natural de Alexandria por nascimento. Na época, Alexandria, localizada no 

Egito, perto da foz do rio Nilo, tinha uma grande população judaica. Assim, embora 

criados fora de Israel, Apolo cresceu em um ambiente cultural 

judaica. Logios ( eloquente ) aparece somente aqui no Novo Testamento. A palavra 

"pode significar tanto um homem de palavras ... ou um homem de idéias" (AT 

Robertson, Palavra Pictures no Novo Testamento [reimpressão, 1930; Grand Rapids: 

Baker, nd], 3: 306). Apolo pode muito bem ter sido tanto um homem culto e eloquente. 

Mais importante, ele era poderoso nas Escrituras. Dunatos ( poderoso ) está 

relacionada com dunamis , de onde deriva a palavra Inglês 

"dinamite". Graphais ( Escrituras ), como sempre, no Novo Testamento, identifica o 

Antigo Testamento. Sua aprendizagem e eloqüência, juntamente com o seu tratamento 

poderoso do Antigo Testamento, fez Apolo um debatedor devastadora (cf. v. 28 ). A 

raridade de tais pregadores é indicado pelo fato de que ninguém mais está assim 



designado como poderosa para lidar com as Escrituras. A igreja hoje está na necessidade 

desesperada de homens como Apolo. 

Que Apolo tinha sido instruído no caminho do Senhor não significa que ele já era um 

cristão (cf. v. 26 ). A frase do caminho do Senhor é um termo do Antigo Testamento 

para a instrução nas coisas de Deus. Deus disse a Abraão em Gênesis 18:19 : 

Eu o escolhi, a fim de que ele ordene a seus filhos ea sua casa depois dele, para que 

guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e justiça; a fim de que o Senhor faça vir 

sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. 

Juízes 2:22 descreve a intenção de Deus "para testar Israel" para ver "se eles vão manter 

o caminho do Senhor para andar nele como seus pais fizeram, ou não." No Salmo 25: 8-

9 o salmista declara: "Bom e reto é o Senhor; portanto, Ele instrui o caminho aos 

pecadores Ele lidera os humildes na justiça, e Ele ensina os humildes Seu caminho.". O 

caminho do Senhor, então, era o caminho dos padrões espirituais e morais Deus esperava 

que o seu povo a seguir (cf. 1 Sam 12:23. ; 2 Reis 21:22 ; Pv 10:29. ; Jer. 5: 4- 5 ). 

Apolo combinado seu profundo conhecimento e eloquência com um coração 

apaixonado. Lucas descreve-o como sede fervorosos no espírito, ter uma alma 

despedido com entusiasmo pelas coisas de Deus.Seu zelo traduzida em ação, como ele 

estava falando e ensinando com precisão as coisas concernentes a Jesus, sendo 

familiarizado apenas com o batismo de João; e ele começou a falar ousAdãoente na 

sinagoga. Com base em seu conhecimento limitado, Apolo estava falando e ensinando 

com precisão as coisas a respeito de Jesus. Ele não tem uma compreensão completa do 

evangelho, no entanto, a ser familiarizado apenas com o batismo de João. O batismo 

de João era um dos preparação para vinda do Messias ( Lucas 1: 16-17 ). Apolo aceitou 

a mensagem de João Baptist que o Messias estava chegando. Ele ainda acreditava que 

Jesus era o Cordeiro de Deus ( João 1:29 ) e Messias. Ele certamente expôs com força e 

persuasão das Escrituras que apontavam para Jesus. Mas ele não entendeu o significado 

da morte e ressurreição de Cristo. Nem estava familiarizado com a vinda do Espírito 

Santo e do nascimento da Igreja no dia de Pentecostes. Em suma, ele era um santo 

redimido Antigo Testamento; ele foi salvo, mas não foi capaz de ser chamado de cristão 

ainda. 

Embora o seu ensino foi preciso, na medida em que fui, Apolo precisava do resto da 

história a respeito de Jesus. Assim, quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no 

de lado e explicou-lhe o caminho de Deus com mais precisão. Em vez de instruir 

publicamente Apolo, eles diplomaticamente o levou à parte, possivelmente, em sua casa, 

para falar com ele. Tendo feito isso, eles explicaram-lhe a rica plenitude da verdade a 

respeito da morte expiatória do Messias e ressurreição. Que o poderoso pregador e 

estudioso consentiria em ser ensinado por um fabricante de tendas humilde e sua esposa 

atesta a sua humildade dos deuses. 

Após esta maravilhosa instrução e conclusão de sua fé, Apolo, armado com seu novo 

conhecimento do evangelho de Deus, queria atravessar o Mar Egeu para a Acaia -

Especificamente a sua capital, Corinto ( 19: 1 ). Os irmãos em Éfeso encorajou-o a fazê-

lo e ainda escreveram aos discípulos em Corinto para recebê-lo como um companheiro 

cristão. Cumprindo o seu plano e chegada em Corinto, o pregador eloquente logo fez 

sentir a sua presença em ambas as comunidades cristãs e judaicas. Lucas observa que ele 

ajudou muito aos que pela graça haviam crido. A designação de cristãos aqui 

comoaqueles que pela graça haviam crido é a maneira do Espírito de lembrando a todos 



que a fé é um dom da graça (cf. Ef. 2: 8 ). Apolo ajudou os crentes em seu crescimento 

espiritual através de sua poderosa pregação. 

Este, estudioso do Antigo Testamento brilhante fervoroso também explodiu como uma 

bomba sobre a comunidade judaica não convertido de Corinto. Como Estevão ( 6: 8-10 ) 

e Paulo ( 09:22 ), antes dele, Apolo grande poder refutava publicamente os judeus, 

mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Refutado é de diakatelegchomai , 

uma intensa palavra composta de casal. Apolo era tão eficaz em seu discurso que ele 

esmagou seus oponentes, totalmente refutando-los em todos os pontos. 

Seu desempenho devastador nos debates públicos causou uma profunda impressão na 

igreja de Corinto. Eles logo segurou-o na mesma alta estima que eles seguraram Pedro e 

Paulo ( 1 Cor 01:12. ; 3: 4 , 6 ).Ele deve tê-lo magoado (como fez Paulo e Pedro), de ter 

uma das facções da igreja de Corinto desenvolvimento identificar com ele. Sua transição 

bem sucedida da Antiga Aliança crente ao Novo Testamento santo foi uma bênção 

enorme para a igreja. 

Antigo Testamento Santos in Transition 

E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo tendo 

atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso, e encontrou 

alguns discípulos e disse-lhes: "Vocês receberam o Espírito Santo 

quando creram?" E eles disseram-lhe: "Não, nós nem sequer 

ouvimos que haja Espírito Santo." E ele disse: "Em que fostes 

batizados então?" E eles disseram: "No batismo de João." E 

Paulo disse: "João batizou com o batismo do arrependimento, 

dizendo ao povo que cresse naquele que viria depois dele, isto é, 

em Jesus." E quando eles ouviram isso, foram batizados em nome 

do Senhor Jesus. E quando Paulo impôs suas mãos sobre eles, o 

Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em 

línguas e profetizar. E havia em todas as cerca de doze 
homens. ( 19: 1-7 ) 

Depois do interlúdio descrevendo conversão e ministério de Apolo, Lucas retorna à 

história de Paulo para seu último exemplo de transição. Ele observa que, enquanto 

Apolo estava em Corinto, Paulo (em sua terceira viagem missionária) tendo passado 

por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. O apóstolo amado estava fazendo bem 

em sua promessa de voltar a Éfeso ( 18:21 ), com a esperança de que os judeus ainda 

estaria ansioso para ouvir. Ele chegou lá através do país superior. Ao fazer isso, Paulo 

tomou a rota mais direta, não a rota comercial regular no nível mais baixo através dos 

vales Lico e Maender. Assim, ele se aproximou de Éfeso a partir do norte, onde ele 

estivera ministrando ( 18:23 ). 

Uma vez em Éfeso, Paulo encontrou alguns discípulos. Muita controvérsia envolve o 

status espiritual desses homens. Aqueles que insistem que eles já eram cristãos usam esta 

passagem como um texto de prova para a sua visão de que receber o Espírito Santo é um 

subseqüente, postSalvação, ou "segunda bênção", experiência. Essa interpretação, no 

entanto, é insustentável. Primeiro, ele comete o erro metodológico de não se considerar a 

natureza transitória de Atos, o que significa que as experiências e fenômenos descritos 

em Atos não são normativas para hoje. Em segundo lugar, esta é uma interpretação 

defeituosa porque comete o erro escritural comparativa. Outros textos deixam claro que 

essa passagem não pode ser usada para ensinar que alguns cristãos de hoje pode não ter 



o Espírito Santo. Isso contrariaria o ensino explícito das epístolas do Novo Testamento, 

que declaram de modo inequívoco que cada cristão recebe o Espírito na salvação ( 1 Cor 

06:19. ; 0:13 ; 2 Coríntios 6:16. ; Ef 1:13. ), e definir aqueles sem o Espírito como não 

salvos ( Rom. 8: 9 ; Judas 19 ). (Para uma discussão mais aprofundada sobre o erro de 

fazer as experiências registradas em atos normativos para hoje, ver meu livroCharismatic 

Chaos [Grand Rapids: Zondervan, 1992]., 171ff) 

Nem a descrição de Lucas deles como discípulos provar que estes homens eram 

cristãos. Mathetes ("discípulo") significa simplesmente "aprendiz" ou "seguidor" e nem 

sempre no Novo Testamento se referem aos cristãos (embora cada cristão é um discípulo 

de Jesus Cristo). A Bíblia fala dos discípulos dos fariseus ( Marcos 2:18 ; Lucas 05:33 ) 

e de João Batista ( Matt 09:14. ; 11: 2 ; Lc 5:33 ; 7: 18-19 ;11: 1 ; João 

01:35 ; 03:25 ). Mesmo todos aqueles chamados discípulos de Jesus Cristo não foram 

salvos. João 6:66 diz: "Como resultado disso, muitos dos seus discípulos se retiraram, e 

não andavam mais com ele." 

Paulo certamente não assumir esses doze discípulos eram cristãos. Sua pergunta, "Você 

recebeu o Espírito Santo quando creram?" procurou determinar o seu 

estado. Comentador Davi Williams explica o significado da pergunta de Paulo: 

Seu critério [de Paulo] para o que distingue o cristão é significativo. Assim, também, é a 

maneira em que a pergunta é enquadrado. Isso implica que o Espírito Santo é recebido 

em um ponto definido no tempo e que esse tempo é o momento da crença inicial (o 

particípio aoristo, pisteusantes , sendo interpretada aqui como coincidente com o 

verbo, elabete ). O mesmo pensamento é expresso, por exemplo, em Efésios 1:13 : 

"Tendo crido, você foi marcado nele com um selo, o Espírito Santo prometido" 

(At 11:17 ). Não está previsto nenhum espaço de tempo entre os dois eventos; nem é a 

possibilidade entretido de acreditar sem também receber o "selo do Espírito." ( New 

International bíblicos Comentário: Atos [Peabody, Mass .: Hendrickson, 1990], 329) 

Sua resposta "Não, nós nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo" confirmou ao 

apóstolo que eles ainda não estavam cristãos. Que eles não estavam familiarizados com a 

vinda do Espírito no dia de Pentecostes mostrou que eles eram de fato santos do Antigo 

Testamento. Sua resposta a seguinte pergunta de Paulo, "Em que fostes batizados 

então?", esclareceu ainda mais o seu status. Eles responderam: "No batismo de 

João", mostrando que eles eram discípulos de João Batista. Que Paulo iria encontrar 

seguidores de João Batista quase um quarto de século depois de sua morte não é 

incomum. JB Lightfoot observa que tais grupos ainda existia no século II ( Epístolas aos 

Colossenses e aos Filemon de São Paulo [reimpressão da edição de 1879, Grand Rapids: 

Zondervan]., 402ff). E tinha esses doze já acreditava em Jesus Cristo, eles teriam sido 

batizados em Seu nome. 

Tendo aprendido que eles eram santos do Antigo Testamento, Paulo explicou que "João 

batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresse naquele que 

viria depois dele, isto é, em Jesus." A afirmação do apóstolo oferece mais uma prova 

de que esses discípulos não eram cristãos; eles aparentemente não sabia que Jesus era o 

Messias prometido a quem João proclamada.Significativamente, Paulo não instruí-los 

sobre como receber o Espírito, mas sobre Jesus. 

A luz da verdade amanheceu em seus corações quando ouviram o ensinamento de Paulo, 

e eles foram batizados na água em nome do Senhor Jesus, significando a união 

espiritual com Ele pela fé.Imediatamente, em um gesto de afirmação apostólica, Paulo 

impôs as mãos sobre eles. Alguns dos apóstolos tinha estado presente em cada nova fase 



da igreja ( Atos 2 , 8 , 10 ), de modo que eles seriam testemunhas autorizadas para a 

realidade de que todos que acreditava em Jesus Cristo fosse um nEle. I. Howard Marshall 

observa que 

imposição das mãos deve ser entendido como um ato especial de comunhão, 

incorporando as pessoas em causa para a comunhão da igreja. Isso foi necessário, no caso 

de o samaritano converte no capítulo 8de deixar bem claro que eles foram aceitos 

plenamente na igreja judaica centrada em Jerusalém; e era necessário no caso em apreço 

para deixar claro a esses membros de um grupo semi-cristã de que eles estavam agora se 

tornando parte da igreja universal. ( Atos dos Apóstolos [Grand Rapids: Eerdmans, 1992], 

308) 

Como Paulo fez este gesto, o Espírito Santo veio sobre eles e, como tinha outros antes 

deles (cf. 2: 1-4 ; 8: 14-17 ), eles começaram a falar em línguas e profetizando. Essa 

foi mais uma indicação de que eles agora eram uma parte da única igreja verdadeira 

(cf. 11:15 , 17 ). E uma vez que não tinha sequer ouvido falar que o Espírito havia 

chegado, eles precisavam de prova tangível de que Ele havia de fato chegado em suas 

vidas. 

Estes doze homens, como Paulo e Apolo, antes deles, ilustram a natureza transitória de 

Atos. A igreja, que tinha abraçado judeus, gentios e samaritanos, agora reunidos no 

último grupo: santos do Antigo Testamento. E os mesmos dons miraculosos estavam 

presentes, para que todos soubessem o que foi dito dos gentios em Atos 11: 17-18 : 

Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que Ele nos deu também depois de crer no Senhor 

Jesus Cristo, que era eu que eu poderia estar no caminho de Deus? E, ouvindo eles isto, 

eles se acalmou, e glorificavam a Deus, dizendo: "Bem, então, Deus concedeu também 

aos gentios o arrependimento para a vida." 

Assim, todos os grupos estavam reunidos. E em cada caso, estavam presentes para 

verificar que todos receberam o mesmo Espírito Santo da mesma forma apóstolos. Isso 

tendo sido concluída, Paulo pôde escrever aos Efésios: "Há um só corpo e um só Espírito, 

como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação; um só Senhor, 

uma só fé, um só batismo" ( Ef. 4: 4- 5 ). A partir de então, o Espírito Santo viria para 

cada coração na salvação, como as epístolas ensinar. 

 

 

 

 

 

 



38. A Palavra Poderosa ( Atos 19: 8-20 ) 

E ele entrou na sinagoga e continuou falando ousAdãoente por 

três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de 

Deus. Mas, como alguns deles se tornando endurecido e não 

obedecessem, falando mal do Caminho perante a multidão, 

retirou-se deles e levou os discípulos, discutindo diariamente na 

escola de Tirano. E isso aconteceu há dois anos, de modo que 

todos os que viviam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto 

judeus como gregos. E Deus fazia milagres extraordinários pelas 

mãos de Paulo, de modo que lenços e aventais se ainda realizado 

a partir de seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam 

deles, e os espíritos malignos saíam. Mas também alguns dos 

exorcistas judeus, que iam de um lugar para outro, tentou nomear 

sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, 

dizendo: "Eu te conjuro por Jesus a quem Paulo prega." E sete 

filhos de Ceva, um dos principais sacerdotes judeus, estavam 

fazendo isso. E o espírito maligno, respondendo, disse-lhes: "Eu 

reconheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas quem é você?" E o 

homem, no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles e 

subjugado todos eles e dominou-los, para que eles fugiram 

daquela casa nus e feridos. E isto tornou-se conhecido de todos, 

tanto judeus como gregos, que viviam em Éfeso; e caiu temor 

sobre todos eles, eo nome do Senhor Jesus era engrandecido. E 

muitos dos que haviam crido continuou chegando, confessando e 

divulgação de suas práticas. E muitos dos que haviam praticado 

artes mágicas trouxeram os seus livros e começou a queimá-los, à 

vista de todos; e, calculando-se o valor deles e achei cinqüenta 

mil peças de prata. Então a palavra do Senhor crescia 
poderosamente e prevalecia. ( 19: 8-20 ) 

Desde a queda, os membros da raça humana ter sido em rebelião contra Deus. Tendo 

(para que eles pensam) rasgado de Deus "grilhões de intervalo, e lançar fora [sua] cordas 

a partir de [si]" ( Sl. 2: 3 ), eles imaginam ser livre. Na realidade, eles tornaram-se 

escravos do pecado ( João 8:34 ; Rom. 6:17 ) e Satanás ( 1 João 5:19 ). O apóstolo Paulo 

lembrou aos Efésios: 

Você estava morto em seus delitos e pecados, nos quais você anteriormente andou de 

acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que 

agora atua nos filhos da desobediência. ( Ef. 2: 1-2 ) 

Satanás manipula os homens caídos por dois meios. Primeiro, ele influencia as suas 

mentes. "Um homem natural", escreveu Paulo aos Coríntios, "não aceita as coisas do 

Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se 

discernem espiritualmente" ( 1 Co 2:14. ). Falta de iluminação do Espírito Santo, os 

homens e as mulheres não regenerados são vítimas de Satanás, que visa cegar "os 

entendimentos dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, 

que é a imagem de Deus" ( 2 Cor. 4: 4 ). 

Isto é confirmado pela estratégia espiritual para a guerra com o reino de Satanás dada 

em 2 Coríntios 10: 3-5 , onde Paulo escreve: 



Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa 

milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Estamos 

destruindo especulações e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e 

levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 

Estamos travando uma guerra contra as idéias, filosofias e pensamentos orgulhosos em um 

esforço para derrubar ideologias humanos e trazer cativo todo pensamento à Cristo. Isso só 

pode ser feito com a verdade das Escrituras. 

Em segundo lugar, Satanás exerce uma influência sinistra sobre a vontade humana caída, 

embora ele não pode forçá-lo a agir. Ele faz isso pela tentação, tanto externamente, 

através do sistema de mundo do mal e, internamente, através da natureza humana 

pecaminosa. Jesus expressou o efeito com medo de que a influência para os fariseus, 

quando disse: "Vós tendes por pai ao diabo, e você quer fazer os desejos de vosso pai" 

( João 8:44 ). 

Satanás não tem todas as coisas à sua maneira, no entanto. Dentro deste caído, rebelde, 

mundo mau "o Filho de Deus se manifestou: para este fim, para que pudesse destruir as 

obras do diabo" ( 1 João 3: 8 ).Sua morte na cruz assegurou derrota final de Satanás: 

Desde então, os filhos participam da carne e do sangue, também ele semelhantemente 

participou das mesmas coisas, para que pela morte pode tornar impotente aquele que tinha 

o poder da morte, isto é, o diabo. ( Hb. 2:14 ; cf. Col. 2:15 ; 1 Pe 3: 18-22. ) 

Quando o reino terrestre glorioso do Senhor Jesus Cristo vier, Satanás não terá permissão 

para manchar com a sua presença ( Apocalipse 20: 1-3 ). Lançado para uma última 

explosão de atividade mal, no final desse Millennium, ele e todos os seus maus, forças 

rebeldes, tanto Angelicalal e humana, será, então, lançados no lago de fogo para sempre 

( Ap 20: 10-15 ). 

O ministério terreno de Jesus Cristo prefigurado derrota final de Satanás. Desde o início, 

Ele exerceu o poder absoluto e autoridade sobre Satanás e seus demônios. Tentado três 

vezes pelo próprio Satanás, Jesus saiu da luta vitoriosa. Os evangelhos estão repletos de 

exemplos de seu poder sobre o reino demoníaco. Mateus 17: 14-18 relata um incidente: 

E, quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se dele, caindo de joelhos diante 

dele, e dizendo: "Senhor, tem piedade de meu filho, pois ele é um lunático, e está muito 

doente, pois ele muitas vezes cai o fogo, e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus 

discípulos, mas eles não puderam curá-lo. " E Jesus, respondendo, disse: "Ó geração 

incrédula e perversa, até quando devo estar com você? Quanto tempo devo colocar-se 

com você? Traga-o aqui para mim." E Jesus repreendeu-o, e o demônio saiu dele, e o 

menino foi curado de uma só vez. 

Marcos 1: 32-34 dá outra visão sobre o poder incrível de Jesus sobre os demônios: 

E, quando já era tarde, depois que o sol se punha, eles começaram a trazer a Ele todos os 

que estavam doentes e aqueles que estavam possuídos pelo demônio. E toda a cidade se 

reuniram na porta. E ele curou muitos que se achavam enfermos de diversas 

enfermidades, e expulsou muitos demônios; E ele não estava permitindo que os demônios 

falassem, porque sabiam quem Ele era. 

Jesus não só tem o poder de expulsar os demônios, mas Ele também tinha tal controle 

absoluto sobre os que Ele poderia proibi-los de falar. Marcos 5: 1-13 descreve um dos 

exemplos mais terríveis de possessão demoníaca em toda a Escritura: 



E eles vieram para o outro lado do mar, para o país dos gerasenos. E quando Ele tinha 

vindo para fora do barco, logo um homem dos túmulos com um espírito imundo conheci, 

e ele tinha a sua morada entre os túmulos. E ninguém foi capaz de se ligar mais dele, 

mesmo com uma corrente; porque muitas vezes ele havia sido preso com grilhões e 

correntes, e as cadeias foram dilacerados por ele, e os grilhões em pedaços, e ninguém foi 

forte o suficiente para dominá-lo. E constantemente dia e noite, entre os túmulos e pelos 

montes, ele estava chorando e rasgando-se com pedras. E, vendo Jesus de longe, ele 

correu e prostrou-se diante dele; e clamavam em grande voz, ele disse: "O que eu tenho 

a ver com você, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro por Deus, não me 

atormentes!" Pois Ele tinha dito a ele: "Venha para fora do homem, espírito imundo!" E 

Ele estava perguntando a ele: "Qual é seu nome?" E ele disse-lhe: "Meu nome é Legião;. 

Porque somos muitos" E ele começou a suplicar-lhe encarecidamente para não enviá-los 

para fora do país. Agora havia uma grande manada de porcos alimentação lá na 

montanha. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que 

possamos inseri-los." E Ele lhes deu permissão. E saindo, os espíritos imundos, entraram 

nos porcos; ea manada precipitou-se o banco despenhadeiro no mar, a cerca de dois mil 

deles; e eles se afogaram no mar. 

A cura de mesmo este indivíduo, infestado com numerosos demônios, não representava 

nenhuma dificuldade para Jesus. Ordenou-lhes para entrar nos porcos, para que todos 

observação não teria nenhuma dúvida de que eles obedeceram. Foi uma exibição dramática 

de Seu poder sobre as forças espirituais do mal. 

Os demônios exibiu um terror que deriva de seu conhecimento do seu destino final. Lucas 

4: 33-35 relata que 

havia um homem na sinagoga possuído pelo espírito de um demônio imundo, e exclamou 

em alta voz: "Ha! O que temos a ver com você, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? 

Eu sei quem és: o Santo de Deus! " E Jesus repreendeu-o, dizendo: "Fique quieto e sai 

desse homem!" E quando o demônio o tinha jogado para baixo no meio deles, ele saiu 

dele sem lhe fazer mal. 

Ciente do destino que o aguardava-eterna destruição no inferno-o demônio terrivelmente 

perguntou se este era o momento e se Jesus estava indo para destruí-lo no local (cf. Mat. 

08:29 ). Curiosamente, enquanto os homens através dos séculos têm debatido a identidade 

de Jesus, os demônios não têm essas dúvidas. Este anjo caído sabia que ele estava na 

presença de "o Santo de Deus", e essa consciência aterrorizava (cf. Tg 2,19 ). Note-se 

que, neste caso, como em todos os casos registrados nos evangelhos, não houve luta. Jesus 

falou, e os demônios concordou imediatamente. 

Jesus também estendeu seu poder sobre os demônios, delegando-a para alguns de seus 

seguidores. Durante Seu ministério terreno, Ele enviou setenta dos seus discípulos para 

anunciar o evangelho do reino.Quando eles voltaram, eles exclamaram: "Senhor, até os 

demônios se nos submetem em teu nome" ( Lucas 10:17 ). Os doze foram dadas poder 

sobre demónios (cf. : Matt 10 8. ). Atos 05:16 registros de que "o povo das cidades nos 

arredores de Jerusalém foram se unindo, trazendo pessoas que estavam doentes ou que 

sofrem com os espíritos imundos; e eles foram todos curados "pelos apóstolos. Através 

do ministério de Filipe, o evangelista, "no caso de muitos que tinham espíritos imundos, 

eles estavam saindo deles gritando em alta voz" ( Atos 8: 7 ). O encontro com uma garota 

possuída pelo demônio em Filipepi, "Paulo estava muito irritado, e virou-se e disse ao 

espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela! ' E ele saiu naquele 

momento "( Atos 16:18 ). 



Tal poder milagroso sobre os demônios era única para alguns indivíduos durante a era 

apostólica, sendo basicamente um dos "sinais e maravilhas e milagres" que constituíram 

"os sinais de um verdadeiro apóstolo" ( 2 Cor. 0:12 ). No momento em que Hebreus foi 

escrito, o seu autor falou de tais sinais milagrosos do pretérito: 

Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Depois foi no primeiro 

dito pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho 

juntamente com eles, por sinais e maravilhas e por vários milagres e dons do Espírito 

Santo, de acordo com sua própria vontade. ( Heb. 2: 3-4 ) 

O fascínio, visto hoje em alguns círculos cristãos, com exorcizar demônios é, sem apoio 

bíblico e perigoso. A suposição de que um crente tem autoridade para comandar os 

demônios e Satanás, ou para vinculá-las, é ficção. Até mesmo o arcanjo Miguel não seria 

tão ousado (cf. Judas 9 ). E reduzindo a vida cristã a uma caça demônio evita 

responsabilidade biblicamente ordenado dos crentes a perseguir a verdadeira santificação 

pela santidade e vida piedosa. 

Em nenhum lugar nas epístolas há qualquer promessa aos cristãos que eles podem 

entregar os incrédulos de demônios. Nem há qualquer comando para os crentes para 

exorcizar demônios fora de si. Em nenhum lugar nas Escrituras são demônios nunca 

lançarei fora dos crentes. Desde que não há nenhuma evidência nas Escrituras que os 

demônios residem nos cristãos, não é surpreendente que não há registro de demônios 

nunca ter sido expulso de crentes. Com efeito, a passagem definitiva do Novo Testamento 

sobre a guerra espiritual ( Ef. 6: 10-17 ) enfatiza a vitória do crente através dos meios de, 

uma vida santa justos armado com o Palavra. (Para uma discussão mais aprofundada 

destas questões, ver meus livros Charismatic Caos [Grand Rapids: Zondervan, 1992] e, 

em particular, Como enfrentar o inimigo[Wheaton, Illinois: Victor, 1992].) 

A arma cristãos devem exercer em sua batalha pessoal com as forças das trevas é "a 

espada do Espírito, que é a palavra de Deus" ( Ef. 6:17 ). Como é através do poder da 

Palavra sozinho que as fortalezas intelectuais de Satanás cair, assim que os cristãos de 

que a verdade pode batalhar com sucesso Satanás e suas hostes demoníacas. Até mesmo 

o livro de Atos, que registra ministério evangelístico dos apóstolos, enfatiza a pregação 

da Palavra sobre sinais, maravilhas, milagres e exorcismos. E em Atos 6: 4 apóstolos 

definiu as prioridades do seu ministério na igreja: "Vamos nos dedicar à oração e ao 

ministério da palavra." 

Este texto rico mostra como poderosamente a Palavra de Deus dominou a cidade de 

Éfeso. O versículo 20 resume a passagem: "Então a palavra do Senhor crescia 

poderosamente e prevalecia." O poder da Palavra de Deus é evidente através de sua 

proclamação, a confirmação, a concorrência, convicção e dominação. 

Proclamação 

E ele entrou na sinagoga e continuou falando ousAdãoente por 

três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de 

Deus. Mas, como alguns deles se tornando endurecido e não 

obedecessem, falando mal do Caminho perante a multidão, 

retirou-se deles e levou os discípulos, discutindo diariamente na 

escola de Tirano. E isso aconteceu há dois anos, de modo que 

todos os que viviam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto 

judeus como gregos. ( 19: 8-10 ) 



O primeiro passo para libertar o poder da Palavra é a proclamá-la, e Paulo fez exatamente 

isso. Ele havia estabelecido relações cordiais com os judeus de Éfeso em sua breve visita 

anterior, ( 18: 19-21 ).Voltando a Éfeso, ele encontrou a porta ainda aberta, então ele 

entrou na sinagoga e continuou falando ousAdãoente por três meses, disputando e 

persuadindo-os acerca do reino de Deus. O imperfeito do parrēsiazomai ( falando 

ousAdãoente ) enfatiza a natureza contínua da proclamação de Paulo. Ousadia foi uma 

característica marcante da pregação apostólica ( Atos 04:29 ) e de desejo de Paulo para o 

ministério ( Ef. 6:19 ). O conteúdo de sua pregação era intransigente de confronto; se 

conteve nada por medo de rejeição ou hostilidade. Paulo passou três 

meses corajosamente proclamar o evangelho na sinagoga, sua maior extensão em 

qualquer sinagoga, exceto, possivelmente, em Corinto. Durante esse tempo, Paulo 

estava raciocinando com os judeus e persuadindo-os acerca do reino de 

Deus. Raciocínio é de dialegomai , a partir do qual a palavra 

Inglês diálogo deriva. Paulo não se limitou a palestra, mas novamente foi respondendo às 

suas questões e desafios. Persuadir é o particípio presente de peitho , e significa "para 

convencer pelo argumento" (cf. Atos 28:23 ). Ele era, obviamente, no meio de toda a 

congregação de judeus incrédulos. No entanto, ele unflinchingly e desafiou diretamente 

todo o seu sistema religioso, chamando-os de se arrepender e crer em Jesus como seu 

Messias e Deus. 

Pregando o reino de Deus abrange mais do que o reinado de mil anos escatológico de 

Cristo na terra. Para ensinar o reino de Deus é o de ensinar as coisas a respeito de Cristo 

e da salvação (cf. Atos 28:31 ) e justiça ( Rom. 14:17 ). É ensinar a entrar na esfera da 

salvação e viver lá em comunhão com Deus. 

Embora Paulo era capaz de ministrar na sinagoga por um tempo anormalmente longo, o 

inevitável finalmente aconteceu. Alguns dos judeus tornou-se endurecido e não 

obedecessem, falando mal do Caminho diante da multidão. Endurecido é 

de sklērunō , uma palavra sempre usada no Novo Testamento para falar de um coração 

endurecido contra Deus ( Rm 9:18. ; Heb. 3: 8 , 13 , 15 ; 4: 7 ). O imperfeito do verbo 

mostra que o endurecimento é um processo. Durante o curso do ministério de Paulo de 

três meses na sinagoga de Éfeso, alguns corações gradualmente endurecido contra o 

evangelho.Quando a verdade é rejeitado repetidas vezes, que endurece o coração, e a 

mensagem da salvação torna-se um "aroma da morte para a morte" ( 2 Cor. 2:16 ). A sua 

recusa a se arrepender e crer no evangelho é classificado como sendo desobediente, uma 

vez que a crença é uma ordem divina ( Atos 17:30 ; cf. Mc 1,15 ). 

A manifestação externa de sua endurecido dentro desobediência manifestou-se não só em 

uma recusa a se arrepender e crer, mas também em falar mal do Caminho. Como a 

capitalização do New American Padrão Bible texto sugere, o Caminho foi um título 

antecipado para o cristianismo (cf . Atos 9: 2 ; 19:23 ; 24:14 , 22 ). Oponentes de Paulo 

iniciou uma campanha pública agressiva de calúnia diante da multidão em uma tentativa 

de destruir a influência do apóstolo com eles. 

Percebendo nada era para ser adquirida por permanecer na sinagoga por mais tempo, 

Paulo retirou-se lá e levou os discípulos (aqueles que tinham se arrependido e confessou 

Jesus como Senhor), e começou discutindo diariamente na escola de 

Tirano . Tyrannus pode ter sido o dono da sala de aula ou um filósofo que ensinou lá. Se 

ele era um professor, o seu nome, que significa "o nosso tirano", pode ser um apelido 

dado a ele por seus alunos. Alguns manuscritos do Novo Testamento acrescentar que 

Paulo ensinou em que a escola a partir do quinto ao décimo horas (11:12 AM às 



4:12 PM ), talvez o momento em que Tyrannus teria demitido seus alunos para o resto do 

meio-dia. FF Bruce, por exemplo, escreveu: 

Tyrannus sem dúvida realizou suas aulas nas primeiras horas da manhã. Vida social 

deixou nas cidades de Ionia, durante várias horas, às 11 HORAS DA MANHÃ , e ... mais 

gente estaria dormindo em 1PM do que em 1 AM Mas Paulo, depois de passar as 

primeiras horas do dia na sua tomada de tenda (cf. Ch. 20:34 ), dedicou as horas de carga 

e calor para o seu negócio mais importante e mais desgastante, e deve ter infectado seus 

ouvintes com a sua própria energia e zelo, de modo que eles estavam dispostos a sacrificar 

a sua siesta por causa de escuta para Paulo. ( O Livro dos Atos , A Commentary New 

Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1971], 388-89) 

Paulo não ir fora de serviço às 4:12 PM , mas continuou ministrando bem nas horas da noite 

( Atos 20:31 ), sem dúvida, instruindo a partir de casa em casa. 

Paulo manteve esta programação fatigante por dois anos , com o resultado que todos os 

que viviam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos . Sem 

(tanto quanto se sabe) nunca sair de Éfeso, Paulo, por meio de seus convertidos, 

evangelizado toda a província de Ásia (cf. v 26. ). Durante este tempo, as igrejas em 

Colossos e Hierápolis, e provavelmente também as sete igrejas deApocalipse 2-3 , foram 

fundadas. A estratégia de Paulo muito eficaz para o evangelismo era ensinar a Palavra, 

fazer discípulos, e deixá-los espalhar o evangelho. Cristãos espiritualmente 

Reproduzindo são o coração de qualquer método bem sucedido de evangelismo. 

Assim, o reino das trevas foi efetivamente agredido pela proclamação do evangelho. 

Confirmação 

E Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, de 

modo que lenços e aventais se ainda realizado a partir de seu 

corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos 
malignos saíam. ( 19: 11-12 ) 

Para fornecer provas irrefutáveis de que a mensagem era verdade, Deus fazia milagres 

extraordinários pelas mãos de Paulo. Essa confirmação milagrosa era uma 

característica padrão da pregação apostólica. Na ausência de um Novo Testamento escrito 

destinado a medir a ensino de alguém, Deus usou sinais e maravilhas para autenticar Sua 

mensagem ( 2 Cor 0:12. ; Hb 2: 3-4. ; cf. Atos 2:22 ). 

Repleto de superstição e não compreender que Paulo era apenas o canal humano para o 

poder de Deus, Efésios fez algumas coisas surpreendentes. Os lenços, ou sweatbands 

e aventais Paulo usou durante o seu trabalho, fazer tendas foram ainda realizadas do 

seu corpo aos enfermos. A idéia de que o poder de cura pode ser tão magicamente 

transmitida foi prevalente no mundo antigo (cf. 9:21 Matt. ; Atos 5:15 ).Que as 

enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam através desses meios não 

recomendo esse método (como alguns pretensos curadores teria pessoas acreditam). Deve 

antes ser vista como nada mais do que a acomodação de Deus com a mentalidade dessas 

pessoas. E ainda provado que Paulo era de Deus e, portanto, falava por Deus. Como 

médico, Lucas distingue cuidadosamente entredoenças e aflições causadas por maus 

espíritos para deixar claro que não é tudo doença decorre de causas demoníacas. 

Os milagres que Deus realizou por intermédio de Paulo eram essenciais para convencer 

aos Efésios que ele era de Deus. Impressionado com ele, como o mensageiro de Deus, os 

seus corações estavam preparados para ouvir sua mensagem de salvação. 



Concorrência 

Mas também alguns dos exorcistas judeus, que iam de um lugar 

para outro, tentou nomear sobre os que tinham espíritos malignos 

o nome do Senhor Jesus, dizendo: "Eu te conjuro por Jesus a quem 

Paulo prega." E sete filhos de Ceva, um dos principais sacerdotes 

judeus, estavam fazendo isso. E o espírito maligno, respondendo, 

disse-lhes: "Eu reconheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas quem é 

você?" E o homem, no qual estava o espírito maligno, saltando 

sobre eles e subjugado todos eles e dominou-los, para que eles 
fugiram daquela casa nus e feridos. ( 19: 13-16 ) 

Vendo a potência do nome de Jesus, alguns dos itinerantes exorcistas judeus decidiu 

adicioná-lo ao seu repertório de encantamentos. Como João Polhill explica, 

Magos antigos eram sincréticos e iria emprestar termos de qualquer religião que soavam 

suficientemente estranho para ser considerado eficaz. Esses exorcistas judeus de Éfeso só 

foram exercer o seu ofício."Feitiço" de Paulo em nome de Jesus parecia eficaz para ele, 

assim que deu uma chance. ( O New Commentary americano: Atos [Nashville: 

Broadman, 1992], 403) 

Como Simon Magus ( Atos 8 ), os exorcistas pensei que o poder do Espírito operatório 

nos apóstolos não era mais do que a sua própria falsidade ou atividade demoníaca, e 

poderia ser manipulado para seus próprios fins. Assim, eles tentaram nomear sobre os 

que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: "Eu te conjuro por 

Jesus a quem Paulo prega." Estes, naturalmente, não eram cristãos judeus, uma vez que 

só conhecia Jesus como o um a quem Paulo prega. Exorkistōn ( exorcistas ) aparece 

somente aqui no Novo Testamento. Ela deriva de uma raiz que significa "ligar com 

juramento"; exorcistas antigos tentaram expulsar demônios, invocando o nome de um 

mais poderoso ser espiritual. Exorcistas eram comuns no mundo antigo, mesmo entre os 

judeus ( Mat. 12:27 ; Atos 13: 6). Seus feitiços fantasiosas e fórmulas rituais eram muito 

diferentes da autoridade absoluta delegada por Cristo e exercida pelos apóstolos. 

O nome de Jesus não é um encanto mágico para ser usado por quem quiser usá-lo, já que 

esses exorcistas logo aprendeu da maneira mais difícil. Analisaram o demônio com o 

encantamento "Conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." Ao contrário de Paulo, 

no entanto, que não conhece a pessoa que nomearam nem ter Seu poder delegado a 

eles. Lucas acrescenta a nota entre parênteses que sete filhos de Ceva, um dos principais 

sacerdotes judeus, estavam fazendo isso. Nada mais se sabe de Ceva, e nunca houve 

um judeu alto sacerdote por esse nome. Ou ele era um membro de uma das famílias mais 

sacerdotais, ou, mais provavelmente, ele se apropriou do título para impressionar seus 

clientes. Isso não é diferente dos charlatães em nossos dias que falsamente afirmam ser 

médicos ou professores. 

Embora eles possam ter enganado a Efésios crédulo, esses pretensos exorcistas não 

poderia enganar o demônio. Ele sabia que eles não têm qualquer poder sobre ele. Falando 

através da voz de sua vítima humana, o mau espírito desdenhosamente disse-lhes: "Eu 

reconheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas quem é você?" Ele sabia muito bem quem 

era Jesus, e estava ciente de que Paulo tinha recebido sobrenatural poder sobre o reino 

demoníaco Dele. Ao exigir dos exorcistas "Quem é você?", o demônio desafiou sua 

autoridade sobre ele. 



Os exorcistas, é claro, não tinha nem o direito de usar o nome de Jesus, nem o poder de 

comandar os demônios, então o demônio os atacaram violentamente. Com a força 

sobrenatural que por vezes acompanhada possessão demoníaca (cf. Marcos 5: 3-4 ), o 

homem, no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles e subjugado todos 

os sete deles e vencido eles, para que eles fugiram daquela casa nus e 

feridos. Maltratadas, depravado, e humilhado, eles bateram em retirada e 

ignominiosa. Eles foram, sem dúvida chocado que sua tentativa de exorcismo tinha tão 

completamente falhou.Presumivelmente, Satanás tinha permitido no passado a aparecer 

para ter sucesso. Pode ser útil lembrar que o reino de Satanás é inconsistente e 

aleatória. Mesmo seus demônios não agem de forma consistente, e eles formam uma casa 

dividida contra si mesma, o que não pode suportar ( Mt 12: 25-26. ). Aqui, no entanto, 

Deus anulou os esforços confusas destes loucos por seus próprios propósitos. 

Essa história ilustra vividamente o perigo para qualquer um que assumir o poder 

messiânico ou apostólica sobre os demônios e Satanás e, assim, se intrometer 

descuidAdãoente no reino sobrenatural. 

Satanás teria desejado estes filhos de Ceva para ter sucesso, para que o domínio das trevas 

poderia competir com Deus, como os magos de Faraó fez com Moisés ( Ex. 07:22 ). Mas 

a tentativa de proporcionar uma concorrência para a Palavra foi frustrada. Na verdade, é 

completamente saiu pela culatra e só trouxe maior convicção entre os Efésios do poder 

do nome de Jesus, a verdade da pregação de Paulo. 

Convicção 

E isto tornou-se conhecido de todos, tanto judeus como gregos, 

que viviam em Éfeso; e caiu temor sobre todos eles, eo nome do 

Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido 

continuou chegando, confessando e divulgação de suas 

práticas. E muitos dos que haviam praticado artes mágicas 

trouxeram os seus livros e começou a queimá-los, à vista de 

todos; e, calculando-se o valor deles e achei cinqüenta mil peças 
de prata. ( 19: 17-19 ) 

Destino Os pretensos 'exorcistas logo tornou-se conhecido de todos, tanto judeus como 

gregos, que viviam em Éfeso. Como resultado, caiu temor sobre todos eles, eo nome 

do Senhor Jesus era engrandecido. A tremenda realidade do nome ( abrangendo tudo o 

que é verdade sobre ele) de Jesus foi evidente para todos. Eles reconheceram que Ele 

havia ninguém para brincar com alguém, mas diante de quem se curvar na fé. Abalada 

com o que tinha acontecido, e reconhecendo a inutilidade de magia pagã, muitos também 

dos que haviam crido continuou chegando, confessando e divulgação de suas 

práticas. Assim, eles exibida a viragem do pecado que marca o arrependimento 

genuíno. praxeis ( práticas ) aqui se refere à sua magias secretas, que foram, em geral 

acredita-se ser inútil se eles foram divulgados. Eles se converteram do seu magia como 

os tessalonicenses se arrependeram dos seus ídolos ( 1 Ts 1: 9. ). 

Não contente com apenas arruinando suas magias, revelando-los, muitos dos que 

haviam praticado artes mágicas trouxeram os seus livros e começou a queimá-los, à 

vista de todos; e, calculando-se o valor deles e achei cinqüenta mil peças de 

prata. Eles destruíram todos os seus apetrechos mágicos publicamente, aos olhos de 

todos. O valor impressionante de que, como observou cinqüenta mil peças de 



prata (equivalente a 50.000 dias salário para um trabalhador médio), foi dado para indicar 

o envolvimento generalizado de Éfeso nas artes mágicas. 

Dominação 

Então a palavra do Senhor crescia poderosamente e 
prevalecia. ( 19:20 ) 

Declaração breve resumo de Lucas (cf. Atos 6: 7 ; 12:24 ) puxa a passagem juntos e 

enfatiza a posição dominante da Palavra de Deus alcançado em Éfeso. Todas as forças 

satânicas do ocultismo e da magia dispostas contra o Palavra não conseguiu dominá-lo. A 

pregação ousada do evangelho, os milagres que confirmem, a derrota dos exorcistas, o 

temor resultante e respeito ao nome de Jesus, e o repúdio público das artes mágicas 

demonstrou a força invencível da Palavra de Deus. 

 

39. O motim em Éfeso ( Atos 19: 21-41 ) 

Agora, depois destas coisas terminaram, Paulo propôs, em 

espírito, ir a Jerusalém, depois de ter passado pela Macedônia e 

Acaia, dizendo: "Depois que eu estive lá, me ver também 

Roma." E, enviando à Macedônia dois daqueles que o serviam, 

Timóteo e Erasto, ficou ele na Ásia por um tempo. E sobre esse 

tempo houve um não pequeno distúrbio acerca do Caminho. Para 

um certo homem, chamado Demétrio, um ourives, que fazia de 

prata nichos de Artemis, estava trazendo não pequeno negócio aos 

artífices; estes reuniu com os operários de comércios similares, e 

disse: "Homens, vocês sabem que a nossa prosperidade depende 

deste negócio. E você vê e ouve que não só em Éfeso, mas em 

quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e virou-se um 

número considerável de pessoas, dizendo que os deuses feitos por 

mãos humanas não são deuses em tudo. E não somente há perigo 

de que este comércio de nossa cair em descrédito, mas também 

que o templo da grande deusa Artemis ser considerada inútil e que 

aquela a quem toda a Ásia eo mundo adoram mesmo deve ser 

destronado da sua majestade. " E, ouvindo eles isto e estavam 

cheios de raiva, eles começaram a gritar, dizendo: "Grande é a 

Diana dos efésios!" E a cidade estava cheia de confusão, e eles 

correram com um acordo para o teatro, arrastando Gaio e 

Aristarco, companheiros de viagem de Paulo a partir de 

Macedónia. E quando Paulo queria ir para a assembléia, os 

discípulos não iria deixá-lo. E também alguns dos Asiarchs que 

eram amigos de sua enviadas a ele e repetidamente pediu-lhe que 

não se arriscasse a ir ao teatro. Então, alguns gritavam uma coisa 

e outros de outra, porque a assembléia estava em confusão, e que 

a maioria não sabia por que causa se tinham ajuntado. E alguns 

da multidão concluiu que era Alexander, uma vez que os judeus 

lhe tinha apresentado; e ter um gesto com a mão, Alexander tinha 

a intenção de fazer uma defesa para a assembléia. Mas quando 

perceberam que ele era judeu, um único protesto surgiu de todos 

eles como eles gritaram por cerca de duas horas, "Grande é a 



Diana dos efésios!" E depois de acalmar a multidão, o escrivão 

da cidade disse: "Homens de Éfeso, qual é o homem depois de 

tudo que não sabe que a cidade dos efésios é a guardiã do templo 

da grande Ártemis, e da imagem que caiu de céu? Desde então, 

estes são fatos inegáveis, você deve manter a calma e não fazer 

nada precipitado. Para você ter trazido estes homens aqui que não 

são nem sacrílegos nem blasfemadores da nossa deusa. Então, se 

Demétrio e os artífices que estão com ele tem uma queixa contra 

alguém, os tribunais estão em sessão e proconsuls estão 

disponíveis; deixá-los fazer acusações contra o outro, mas se você 

quiser algo mais além, o conflito será resolvido na assembléia 

lícita Porque, na verdade estamos em perigo de.. sendo acusado 

de um motim em conexão com o caso de hoje, uma vez que não há 

motivo real para isso, e, neste contexto, seremos incapazes de 

explicar esse encontro desordenada ". E depois de dizer isso, ele 
dissolveu a assembléia. ( 19: 21-41 ) 

Uma lição que a história ensina é a verdade paradoxal que a igreja prospera sob 

perseguição. Eficácia e perseguição geralmente andam de mãos dadas, uma vez que uma 

igreja eficaz é uma igreja corajosa, e uma igreja em negrito é muitas vezes uma igreja 

feita forte através do sofrimento. O Senhor Jesus Cristo chamou Sua igreja para ser sal e 

luz do mundo ( Mt 5: 13-14. ); picadas sal quando esfregado em feridas, e da luz revela 

as maldades feitas na escuridão. Ambos podem provocar uma reação hostil. 

A igreja primitiva enfrentou perseguição desde o seu início. Em Jerusalém, que a 

perseguição veio da religião organizada ( Atos 4: 1-31 ; 5: 17-42 ; 6: 9-15 ; 8: 1-4 ). Em 

Antioquia, que resultou de preconceito e inveja ( Atos 13: 44-52 ). Em Listra, foi o 

resultado de paganismo ignorantes ( Atos 14: 8-19 ). Em Filipos, foi a reação a uma 

vitória sobre o reino demoníaco ( Atos 16: 16-40 ). Em Tessalônica, ele veio de uma 

multidão incontrolável, instigados pelas líderes religiosos invejosos ( Atos 17: 1-9 ). Em 

Atenas, o evangelho enfrentou a oposição de filosofia mundana ( Atos 17: 16-34 ). Em 

Corinto, como em Jerusalém, que veio do judaísmo, desta vez em um tribunal romano 

( Atos 18: 5-17 ). Onde quer que a igreja com ousadia e fidelidade proclama o evangelho 

ele enfrenta a oposição satânica. Ele vem como nenhuma surpresa, então, que a 

perseguição também surgiu em Éfeso, decorrente de um materialismo pseudo-

religiosa. Corações endurecidos, da hipocrisia e ódio energizado a oposição ao evangelho. 

Antes de descrever o caos do motim, Lucas dá uma breve nota sobre os planos de 

Paulo. Como o seu ministério de três anos em Éfeso se aproximava do fim, o apóstolo fez 

planos de ir a Jerusalém por meio de Macedônia e Acaia. Seu itinerário parece 

intrigante, uma vez Macedônia e Acaia foram na direção oposta de Jerusalém. Além 

disso, ele tinha acabado ministrado nessas regiões antes de chegar a Éfeso ( 18:23 ). Mas 

Paulo tinha um plano definido em mente, que revela a sua profunda preocupação com a 

unidade da igreja. 

Muitos na igreja em Jerusalém eram pobres e precisam de ajuda financeira 

sustentada. Para atender a essa necessidade, Paulo queria levar a Jerusalém com ele um 

amor oferecendo das igrejas em grande parte dos gentios que ele havia fundado. Antes de 

retornar a Jerusalém, ele revisitou Macedônia e Acaia para coletar que a oferta ( Rom. 15: 

25-27 ; 1 Cor 16: 1-4. ; 2 Cor 8-9. ). Ao contribuir para as necessidades financeiras dos 

crentes judeus em Jerusalém, aqueles gentios seria enfatizar a unidade da Igreja (cf. 1 



Cor. 12:26 , confirmando de uma forma muito prática seu amor por seus irmãos 

judeus). Tiago 2: 15- 16descreve a importância desses cuidados: 

Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisa de alimento de cada dia, e um de vós 

lhes disser: "Ide em paz, ser aquecido e ser preenchido", e ainda assim você não lhes der 

o necessário para o seu corpo, o que uso é isso? 

Jerusalém não era o objetivo final de Paulo, no entanto. "Depois que eu estive 

lá", declarou ele, "eu devo ver também Roma." De acordo com seu desejo de "pregar 

o evangelho, não onde Cristo foi já nomeado, que não pode edificando sobre alicerce de 

outro homem "( Rom. 15:20 ), ele ainda não tinha visitado a capital imperial. No entanto, 

era tão estratégico da igreja lá que ele não poderia ficar de fora por tempo 

indeterminado. Como ele explicou aos membros lá, "Anseio vê-lo, a fim de que eu possa 

conferir algum dom espiritual, para você, que você pode ser estabelecida" ( Rom. 1:11 ). 

Mas mesmo poderosa Roma era apenas uma parada no caminho para outro lugar para 

Paulo. Em Romanos 15: 22-24 , ele escreveu: 

Tenho sido muitas vezes impedido de ir ter convosco; mas agora, sem mais lugar para 

mim nessas regiões, e desde que eu tive há muitos anos grande desejo de ir a você sempre 

que eu vá para a Espanha, pois espero ver-vos de passagem, e de ser ajudado no meu 

caminho até lá por você, quando eu tenho apreciado primeiro de sua empresa por um 

tempo. 

Desde a criação de Antioquia em sua primeira viagem missionária, Paulo tinha vindo a alargar 

o seu ministério mais e mais a oeste. A Espanha foi ainda para o oeste de Roma. Foi também 

o lar de algumas das pessoas mais influentes do Império Romano, como o notável filósofo 

Seneca. Paulo, o mestre estrategista, estava planejando chegar a Espanha com o evangelho. 

Breve expressão de Paulo de seu desejo de visitar Roma marca um ponto de viragem em 

Atos. A partir deste ponto até o final do livro, o alvo em mente do apóstolo é Roma. Ele 

acabaria por chegar lá, embora não pelos meios que ele imaginou. 

Enquanto isso, Paulo enviando à Macedônia dois daqueles que o serviam, Timóteo e 

Erasto , para preparar o caminho para o seu próprio retorno e para a coleção. Timóteo , 

amigo, discípulo, colega de trabalho de Paulo, e filho espiritual amado, tinha ministrado 

em Corinto ( 18: 5 ), antes de ingressar Paulo em Éfeso, em algum momento não 

especificado. Nada mais se sabe de Erasto ou se ele é a mesma pessoa mencionada 

em Romanos 16:23 ou 2 Timóteo 4:20 . Paulo -se, no entanto, fiquei na Ásia por um 

tempo. Ele atrasou todos os seus planos de viagem, temporariamente, porque, como ele 

escreveu, neste momento, o Corinthians, "eu permanecerei em Éfeso até ao Pentecostes; 

para uma grande porta para o serviço eficaz abriu a me, e há muitos adversários "( 1 Cor. 

16: 8-9 ). Esses adversários logo se deu a conhecer, como um motim eclodiu em Éfeso 

sobre o sucesso do ministério de Paulo. O relato de Lucas de que motim relaciona suas 

causas, características e calmante. 

As causas do motim 

E sobre esse tempo houve um não pequeno distúrbio acerca do 

Caminho. Para um certo homem, chamado Demétrio, um ourives, 

que fazia de prata nichos de Artemis, estava trazendo não pequeno 

negócio aos artífices; estes reuniu com os operários de comércios 

similares, e disse: "Homens, vocês sabem que a nossa 

prosperidade depende deste negócio. E você vê e ouve que não só 



em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e 

virou-se um número considerável de pessoas, dizendo que os 

deuses feitos por mãos humanas não são deuses em tudo. E não 

somente há perigo de que este comércio de nossa cair em 

descrédito, mas também que o templo da grande deusa Artemis 

ser considerada inútil e que aquela a quem toda a Ásia eo mundo 

adoram mesmo deve ser destronado da sua majestade. " ( 19: 23-
27 ) 

Lucas nos informa que sobre esse tempo -antes Paulo deixou Éfeso como ele planejou 

(cf. vv 21-22. ) - ., houve um não pequeno distúrbio acerca do Caminho Como 

observado no capítulo 13 deste volume, o Caminho foi um título cedo para a fé cristã 

(cf. Atos 9: 2 ; 19: 9 ; 22: 4 ; 24:14 , 22 ), provavelmente decorrente da descrição de Jesus 

de Si mesmo como "o caminho, ea verdade, ea vida" ( João 14 : 6 ). 

A causa invisível do motim foi o antagonismo do reino satânico para a maior prevalência 

de Palavra ( 19:20 ). Demons despertou agentes humanos para se opor ao evangelho, que 

foi se espalhando rapidamente por toda a província da Ásia ( 26 v. ; cf. v. 10 ). O 

instigador do motim era um certo homem chamado Demétrio, um ourives. Demetrius 

era um nome comum, e não há nenhuma razão para supor que ele é a pessoa mencionada 

em 3 João 12 . Seu negócio era fazer de prata nichos de a deusa Artemis ( 

provavelmente descrevendo-a sentada no templo). Os santuários serviu como ídolos e 

foram apresentados no templo como oferendas votivas. Arqueólogos desenterraram 

santuários cotta numerosos Terra, mas não os de prata. Os últimos foram mais provável 

derretidos pelo seu conteúdo de prata, provavelmente até mesmo pelos sacerdotes do 

templo. 

Demetrius era um empresário de destaque, trazendo não pequeno negócio aos 

artífices a quem ele contratados fora do trabalho. Ele pode até ter sido o chefe do clã do 

ourives. O comércio em que estiveram envolvidos foi importante e lucrativo. O culto da 

deusa Artemis era difundido por todo o Império Romano. Não parece ter sido, pelo 

menos, os trinta e três santuários de Artemis em todo o Império Romano, tornando-se 

talvez o culto mais popular de todos. Éfeso, local da impressionante Templo de Ártemis 

(uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo), era o centro do culto Artemis. Os 

peregrinos se reuniram para a cidade, especialmente durante o festival anual de Artemis 

realizada a cada primavera. O comércio gerado por este afluxo de peregrinos era uma 

parte essencial da economia de Éfeso. É provável que o motim descrita nesta passagem 

ocorreu durante esse festival, na alta temporada para a venda da parafernália de Artemis. 

Alarmada com a propagação do evangelho cristão e sua rejeição de adoração de ídolos, 

Demétrio reuniu seus companheiros ourives com os operários de comércios 

similares. Embora mais tarde viria a mencionar as questões mais nobres, Demetrius 

começou seu discurso sem rodeios afirmando sua preocupação real: "Os homens , você 

sabe que a nossa prosperidade depende deste negócio. " O evangelho estava 

ameaçando seus negócios, o que os obrigou a tomar medidas. Demetrius, em seguida, 

lembrou-lhes a extensão da ameaça que representa a fé cristã e seu principal porta-

voz: Você vê e ouve que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem 

convencido e afastado um número considerável de pessoas, dizendo que os deuses 

feitos por mãos humanas não são deuses em tudo. Os pregadores cristãos negavam a 

realidade de deuses feitos por mãos humanas (cf. 1 Cor. 8: 4-6 ), e que já havia 

convencido um número considerável de pessoas de que a verdade . Como o 



Tessalonicenses, Efésios foram transformando dos ídolos para servir o "Deus vivo e 

verdadeiro" ( 1 Tessalonicenses 1: 9. ). 

Demetrius, um opositor da fé cristã, foi forçado a confessar que a pregação do evangelho 

foi bem sucedida. Significativamente, ele poderia vir com nenhum custo legítimo de 

delito pelos cristãos (cf. v. 37 ).Sua preocupação era puramente financeiro; à medida que 

mais pessoas se tornaram cristãos, o mercado para os santuários iria encolher. Próspero 

negócio do artesão era assim em perigo. 

O que causou o sucesso do evangelho em Éfeso? Em primeiro lugar, a presença poderosa 

e diligente, o trabalho incansável de um homem totalmente comprometida com Jesus 

Cristo. Paulo foi um exemplo da influência que um homem pode ter em uma cidade, 

província, estado ou nação. A chave para a sua influência não era uma personalidade 

carismática, uma estratégia de marketing inteligente, ou influência política. Em seu 

discurso de despedida aos anciãos da igreja de Éfeso, Paulo lembrou-lhes: "Eu não me 

esquivei de vos anunciar todo o propósito de Deus ... noite e dia por um período de três 

anos, não cessei de admoestar cada um com lágrimas "( Atos 20:27 , 31 ). A influência 

de Paulo fluiu de sua devoção ao seu Senhor e à Palavra de verdade. 

Um segundo fator no sucesso do evangelho era uma igreja purgado. Atos 19: 18-

19 registros que 

E muitos dos que haviam crido [em Éfeso] continuavam vindo, confessando e divulgação 

de suas práticas. E muitos dos que haviam praticado artes mágicas trouxeram os seus 

livros e começou a queimá-los, à vista de todos; e, calculando-se o valor deles e achei 

cinqüenta mil peças de prata. 

Por causa da purga, a igreja estava limpo e "a palavra do Senhor crescia poderosamente e 

prevalecia" ( 19:20 ). 

Uma terceira razão para o sucesso do evangelho foi o uso da igreja de meios espirituais 

adequadas. Os crentes de Éfeso não pressionar as autoridades da cidade, piquete lojas dos 

ourives, ou organizar manifestações contra adoração Artemis. Eles não tentar ser 

popular. Eles pregaram e vivida a mensagem e deixar o poder de suas vidas transformadas 

confrontar e empurrar para fora as velhas formas. 

Demetrius, em seguida, iniciou o seu discurso por jogar em medos de ruína financeira de 

seus ouvintes, alertando para o perigo de que o seu comércio cair em descrédito. Como 

típico de uma mente depravada se concentrar no materialismo crasso quando almas 

eternas estão em jogo! O Senhor Jesus Cristo exposto a loucura de que tipo de pensamento 

quando Ele perguntou: "Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua 

alma Para o que dará o homem em troca da sua alma?" ( Marcos 8: 36-37 )? Inferno será 

preenchido com pessoas que, como Judas, amava o dinheiro mais do que Deus. 

Movendo-se um nível de considerações financeiras pessoais, Demetrius próxima apelou 

para sua devoção religiosa. Ele levantou a possibilidade perturbadora de que o templo da 

grande deusa Artemispode vir a ser considerado como sem valor. Os cristãos, 

advertiu, estavam desafiando a majestade de Artemis. 

Finalmente, Demetrius apelou diretamente à questão da renda. Se ela quem toda a Ásia 

eo mundo foram adorado a ser destronado da sua majestade, Ephesus sofreria. O 

templo de Artemis era famoso em todo o mundo romano, e que tinha sido construída com 

doações de muitos governantes. Qualquer coisa que mancharam a reputação da Artemis 

reduziria o status de Éfeso, dificultar orgulho cívico, e desastrosamente paralisar a 



economia da cidade. Lealdade a Éfeso exigiu que os artesãos se opõem à nova religião 

que ameaçava minar reivindicação da cidade à fama e à fonte de receita. 

As características do motim 

E, ouvindo eles isto e estavam cheios de raiva, eles começaram a 

gritar, dizendo: "Grande é a Diana dos efésios!" E a cidade estava 

cheia de confusão, e eles correram com um acordo para o teatro, 

arrastando Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo a 

partir de Macedónia. E quando Paulo queria ir para a assembléia, 

os discípulos não iria deixá-lo. E também alguns dos Asiarchs que 

eram amigos de sua enviadas a ele e repetidamente pediu-lhe que 

não se arriscasse a ir ao teatro. Então, alguns gritavam uma coisa 

e outros de outra, porque a assembléia estava em confusão, e que 

a maioria não sabia por que causa se tinham ajuntado. E alguns 

da multidão concluiu que era Alexander, uma vez que os judeus 

lhe tinha apresentado; e ter um gesto com a mão, Alexander tinha 

a intenção de fazer uma defesa para a assembléia. Mas quando 

perceberam que ele era judeu, um único protesto surgiu de todos 

eles como eles gritaram por cerca de duas horas, "Grande é a 
Diana dos efésios!" ( 19: 28-34 ) 

O espectro do desastre financeiro, o desafio às suas crenças religiosas fervorosamente 

detidos, ea ameaça ao seu orgulho cívico foram demais para a multidão de 

suportar. Quando ouviram o discurso de Demetrius, eles estavam cheios de 

raiva, e começou a chorar, dizendo: "Grande é a Diana dos efésios!" Demetrius havia 

cumprido seu objetivo e açoitado a multidão em um frenesi. Inflamado por seu discurso 

incendiário, as pessoas subiram para as ruas, invocando o nome de sua deusa. Como os 

caldeus da época de Jeremias, eles eram "mad sobre ídolos temíveis" ( Jer. 50:38 ). 

A multidão enfurecida que se manifesta a primeira característica do motim: raiva. Essa 

fúria irracional tipifica tumultos, quando a raiva corre solta e violência é 

indiscriminada. Ele também é típico da forma como o mundo reage ao 

cristianismo. Quando os líderes judeus ouviram o discurso magistral de Estevão em 

defesa do cristianismo ", eles foram cortados para o rápido, e eles começaram a ranger os 

dentes contra ele" ( Atos 07:54 ). Da mesma forma, a multidão enfurecida em Filipos "se 

levantou unida contra [Paulo e Silas] e os principais magistrados rasgou suas vestes fora 

deles, e começou a pedir-lhes para ser açoitado com varas. E quando eles tinham infligido 

muitos golpes em cima deles, jogaram -los na prisão "( Atos 16: 22-23 ). Em Jerusalém, 

os judeus da Ásia, vendo [Paulo] no templo, começou a agitar-se todo o povo e lançaram 

mão dele, gritando: "Homens de Israel, vem em nosso auxílio! Este é o homem que prega 

a todos os homens em todos os lugares contra o nosso povo, e da lei, e este lugar, e além 

disso, ele tem ainda trouxe gregos no templo e profanou este santo lugar ". Porque tinham 

visto anteriormente Trófimo de Éfeso, na cidade com ele, e eles pensavam que Paulo 

introduzira no templo. E toda a cidade se comoveu, e as pessoas correram juntos; e 

tomando conta de Paulo, o arrastaram para fora do templo; e imediatamente as portas 

estavam fechadas. E, enquanto eles procuravam matá-lo, um relatório veio até o 

comandante da coorte romana que Jerusalém estava toda em confusão. ( Atos 21:27 b -

31) 



O evangelho torna as pessoas com raiva porque ela confronta-los com sua religião falsa 

e seu pecado e obriga-os a reconhecer a inadequação de sua visão de mundo, expondo o 

vazio de seu estilo de vida. 

A segunda característica do motim foi a confusão. À medida que os manifestantes 

invadiram frenéticos por Éfeso, a cidade estava cheia de confusão , caos e desordem 

que causaram. Surgindo pelas principais ruas, desceram a colina onde eles correram com 

um acordo para o teatro, e apreendeu Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de 

Paulo da Macedônia. De acordo com Atos 20: 4 , Aristarco foi de Tessalônica, uma 

cidade na Macedônia. Isso mesmo versículo, no entanto, enumera Gaio cidade natal 's 

como Derbe, uma cidade da Galácia. Pode ser, como alguns comentaristas argumentam 

que o genitivo plural Makedonas ("da Macedônia") era originalmente um singular. Nesse 

caso, seria descrever apenas Aristarco. No entanto Gaio era um nome comum (cf. 1 Cor 

01:14. ; 3 Jo 1 , e o mencionado in) 20: 4 . Pode ser uma pessoa diferente Aristarco foi 

um companheiro amado de Paulo, que iria acompanhá-lo em sua má voyage -fated a 

Roma ( Atos 27: 2 ) e compartilhar sua prisão naquela cidade ( Col. 4:10 ). Ele era um 

crente judeu, uma vez que Paulo descreve-o, juntamente com o "primo de Barnabé 

Marcos" e "Jesus, que é chamado de Justus", como "colaboradores para o reino de Deus, 

que são da circuncisão" ( Col. 4: 10- 11 ). O teatro, cujas ruínas estão notavelmente 

preservado até hoje, era o lugar normal para reuniões da cidade, a ser realizada. Como o 

maior edifício público na cidade (segurando aproximAdãoente 25.000 pessoas), que era 

o único lugar uma multidão tão grande poderia reunir. 

Quando ele ouviu o que estava acontecendo, Paulo queria ir para a montagem. O 

apóstolo corajoso queriam cobrar para o teatro para resgatar seus amigos e defender a 

causa de Cristo contra as acusações de Demétrio. Percebendo que para Paulo a 

comparecer perante a multidão incontrolável só colocaria em risco a sua vida (e os de 

seus companheiros), os discípulos não iria deixá-lo . Embora o apóstolo não "considerar 

[sua] vida como preciosa para [ele mesmo]" ( Atos 20:24 ), os outros crentes não 

permitiria que ele a arriscar sua vida desnecessariamente (cf. Atos 9:25 , 30 ; 17:10 , 14 ). 

Não só companheiro de Paulo cristãos contê-lo, mas também alguns dos Asiarchs que 

eram amigos de sua enviadas a ele e repetidamente pediu-lhe que não se arriscasse 

a ir ao teatro. Os Asiarchs 

eram membros da mais nobre e famílias mais ricas da província da Ásia e estavam unidos 

em uma liga para promover o culto ao imperador e Roma ... A cada ano um Asiarch foi 

eleito por toda a província, e Asiarchs adicionais foram eleitos para cada cidade que tinha 

um templo em honra do imperador. O título foi provavelmente suportado por toda a vida 

por oficiais da liga; assim nos dias de Paulo poderia ter havido uma série de Asiarchs em 

Éfeso. (Richard N. Longenecker, "Atos dos Apóstolos", no Frank E. Gaebelein, 

ed,. Comentário Bíblico do Expositor [Grand Rapids: Zondervan, 1981], 9: 503-4) 

Temendo pela segurança de Paulo, os Asiarchs pediu-lhe repetidamente que não se 

arriscasse a ir ao teatro. Que tais indivíduos proeminentes eram simpáticos a Paulo é 

significativo. Everett F. Harrison escreve: 

O próprio fato de que tais homens de destaque e riqueza eram amigos de Paulo revela 

com maior clareza que não considerá-lo como perigoso ou como exercício de uma 

actividade ilegal. Aqui está a prova de que o culto imperial (o culto do imperador romano) 

ainda não havia chegado ao ponto de se opor a causa cristã. A ação de Gálio ( 18: 14-15 ) 

pode ter sido influente em fazer os funcionários da província [os Asiarchs] favorável a 



Paulo. ( Interpretação Atos: A Expansão da Igreja [Grand Rapids: Zondervan, 1986], 

319) 

Enquanto isso, a situação no teatro foi um dos caos completo: . alguns gritavam uma 

coisa e outros de outra, porque a assembléia estava em confusão Então Lucas 

acrescenta com um toque de sátira, a maioria não sabia por que causa se tinham 

ajuntado . varrido por mob histeria, a maioria das pessoas na multidão nem sequer 

compreender a questão. 

Uma característica final do motim foi a mente fechada que produziu. De acordo com 

o NASB tradução, alguns da multidão concluiu a causa da comoção foi Alexander, 

uma vez que os judeus lhe tinha apresentado. Sunbibazō ( concluído ) pode, como 

o NASB nota marginal indica, ser traduzida como "instruído". Nesse caso, o texto estaria 

dizendo que alguns na multidão (os judeus) instruiu Alexander falar por eles. Escalada 

para o palco e ter sinal com a mão, Alexander tinha a intenção de fazer uma defesa 

para a assembléia. Ele pode ter sido um judeu cristão ou, mais provavelmente, um porta-

voz para os judeus incrédulos. (Qualquer identificação dele com os Alexandres das 

epístolas pastorais [ 1 Timóteo 1:20. ; . 2 Tim 4:14 ] é duvidosa, devido à vulgaridade do 

nome.) Em ambos os casos, o propósito dos judeus para colocar ele para a frente foi o 

mesmo. Temendo que o motim pode se transformar em um pogrom, eles queriam 

dissociar-se dos cristãos. 

A tentativa, no entanto, saiu pela culatra. Quando a turba reconheceu que Alexander era 

um judeu, um único protesto surgiu de todos eles como eles gritaram por cerca de 

duas horas, "Grande é a Diana dos efésios!" Para a multidão pagã, teria havido pouca 

diferença entre cristãos e judeus. Ambos adoravam um Deus invisível, e ambos rejeitados 

idolatria. As mentes dos pagãos foram fechadas ao que Alexander teria a dizer. Em vez 

disso, eles se afogou-lo com seus gritos de "Grande é a Diana dos 

efésios!" completamente fora de controle, eles mantiveram a sua gritando por cerca de 

duas horas. 

A Calmando o motim 

E depois de acalmar a multidão, o escrivão da cidade disse: 

"Homens de Éfeso, qual é o homem depois de tudo que não sabe 

que a cidade dos efésios é a guardiã do templo da grande Ártemis, 

e da imagem que caiu de céu? Desde então, estes são fatos 

inegáveis, você deve manter a calma e não fazer nada precipitado. 

Para você ter trazido estes homens aqui que não são nem 

sacrílegos nem blasfemadores da nossa deusa. Então, se Demétrio 

e os artífices que estão com ele tem uma queixa contra alguém, os 

tribunais estão em sessão e proconsuls estão disponíveis; deixá-

los fazer acusações contra o outro, mas se você quiser algo mais 

além, o conflito será resolvido na assembléia lícita Porque, na 

verdade estamos em perigo de.. sendo acusado de um motim em 

conexão com o caso de hoje, uma vez que não há motivo real para 

isso, e, neste contexto, seremos incapazes de explicar esse 

encontro desordenada ".E depois de dizer isso, ele dissolveu a 
assembléia. ( 19: 35-41 ) 

Finalmente, depois de duas horas de confusão desenfreada, a ordem foi restaurada por o 

escrivão da cidade . Como oficial da cidade do chefe administrativo (o equivalente do 



prefeito de uma cidade moderna) e ligação entre a prefeitura e as autoridades romanas, 

ele era importante cidadão de Éfeso. . Como tal, ele sabia que os romanos responsabilizá-

lo pelo que aconteceu Depois de acalmar a multidão, começou a tratar seus 

membros: "Os homens de Éfeso, qual é o homem depois de tudo que não sabe que a 

cidade dos efésios é a guardiã do templo da grande Ártemis, e da imagem que caiu 

do céu? " Ele lembrou-lhes que era de conhecimento comum em todo o mundo romano 

que a cidade dos efésios é a guardiã do templo da grande Ártemis. A imagem que 

caiu do céu , provavelmente, refere-se a um meteorito. João Polhill observa: 

Meteoritos eram frequentemente associados com a adoração da deusa-mãe [Artemis]. A 

mais famosa delas foi a pedra sagrada tirado Pessinus a Roma em 204 AC Um meteorito 

também parece ter sido associada ao culto do Taurian Artemis. Embora não haja nenhuma 

evidência além deste texto para uma pedra sagrada como estando relacionados com o 

culto de Éfeso, é completamente provável que um existia, dado esta associação comum 

da deusa-mãe com uma "pedra do céu." ( Atos, 413) 

O secretário municipal passou a salientar que , desde então, estes são fatos inegáveis, 

você deve manter a calma e não fazer nada precipitado. Nada os pregadores cristãos 

poderia fazer, ele insistiu, poderia afectar a sua grande deusa; O poder de Artemis era 

inegável, e sua reputação seguro. Embora o homem foi sincero, ele foi tragicamente 

enganado. Hoje, ninguém adora Artemis, mas milhões adorar o Senhor Jesus Cristo. 

O escrivão da cidade , em seguida, virou-se para um problema mais sério e repreendeu-

os. Você trouxe estes homens aqui que não são nem sacrílegos nem blasfemadores 

da nossa deusa. Mesmo este oficial pagão testemunhou ao caráter dos cristãos; eles não 

eram ladrões, nem eles usam linguagem insultuosa. Apesar das alegações de Demétrio, 

os cristãos não tinha agido de forma inadequada. 

Após ter tranquilizado a multidão, ele criticou próxima Demétrio e os artífices por 

instigar a revolta. Em vez de recorrer à ação mob, eles deveriam ter seguido o devido 

processo da lei. Afinal, ele lembrou-lhes, os tribunais estão em sessão e proconsuls 

estão disponíveis; deixá-los fazer acusações contra o outro. Qualquer coisa que não 

pode ser resolvido nos tribunais deve ser resolvida na assembléia lícita. 

O escrivão da cidade, em seguida, concluiu seu discurso com uma séria 

advertência: Porque, na verdade estamos em perigo de ser acusado de um motim em 

conexão com o caso de hoje, uma vez que não há motivo real para isso; e, neste 

contexto, seremos incapazes de explicar esse encontro desordenada. Novamente, ele 

exonerou os cristãos, admitindo que não há nenhuma causa real para 

omotim. Conseqüentemente, eles estavam em perigo de ser acusado de um motim pelo 

governo romano, e que iria ser incapaz de explicar esta reunião desordenada. Se os 

romanos investigou o distúrbio, os Efésios seria incapaz de defender suas ações. Isso 

poderia resultar na perda dos privilégios que os romanos lhes tinha concedido. Seus 

argumentos foram convincentes, e quando ele dissolveu a assembléia foram 

calmamente. Tanto quanto se sabe, Demétrio e seus colegas de ofício não levar o assunto 

adiante. 

Os crentes de Éfeso a tempestade da perseguição desencadeada pelo discurso de Demétrio 

e do tumulto resultante. Na verdade, a igreja de Éfeso iria desempenhar um papel de 

destaque na história da igreja por vários séculos. Então, novamente em Atos, Deus fez a 

ira dos homens, para louvá-Lo ( Sl. 76:10 ). 



 

40. Por amor a Igreja ( Atos 20: 1-17 ) 

E, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos 

e quando ele os exortou e levado despediu deles, ele partiu para a 

Macedônia. E quando ele tinha passado por esses distritos e lhes 

dera muito exortação, veio à Grécia. E lá ele passou três meses e, 

quando uma parcela foi formada contra ele pelos judeus como ele 

estava prestes a embarcar para a Síria, determinou voltar pela 

Macedônia. E ele foi acompanhado por Sopater de Berea, filho de 

Pirro; e por Aristarco e Segundo dos tessalonicenses; e Gaio de 

Derbe, e Timóteo; e Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes, indo em 

frente e nos esperavam em Trôade. E nós navegamos de Filipos, 

depois dos dias dos pães ázimos, e foi ter com eles em Trôade no 

prazo de cinco dias; e lá nós ficamos sete dias. E no primeiro dia 

da semana, quando estávamos reunidos para partir o pão, Paulo 

começou a falar com eles, com a intenção de partir no dia 

seguinte, e ele prolongou sua mensagem até meia-noite. E havia 

muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. E houve um 

certo jovem chamado Êutico sentado no parapeito da janela, 

afundando em um sono profundo; e como Paulo continuou a falar, 

ele foi vencido pelo sono e caiu do terceiro andar, e foi pego 

morto. Mas Paulo desceu e caiu em cima dele e depois de abraçá-

lo, ele disse: "Não se perturbe, por sua vida está nele." E quando 

ele tinha ido para cima, e tinha partido o pão e comido, ele 

conversou com eles muito tempo, até o dia amanhecer, e assim 

partiu. E levaram o menino vivo, e ficaram muito consolados. Mas 

nós, ir em frente ao navio, partiu para Assos, com a intenção de 

lá para tomar Paulo a bordo;para, assim, ele tinha organizado, 

pretendendo-se a ir por terra. E quando ele nos encontrou no 

Assos, nós o levamos a bordo e fomos a Mitilene. E, navegando a 

partir daí, chegamos no dia seguinte Chios opostos; e no dia 

seguinte, cruzou para Samos; e no dia seguinte a Mileto. Para 

Paulo tinha decidido passar ao largo de Éfeso, a fim de que ele 

poderia não tem que gastar tempo na Ásia; para ele se apressava 

para estar em Jerusalém, se possível, no dia de Pentecostes. E de 

Mileto mandou a Éfeso, a chamar os anciãos da igreja. ( 20: 1-
17 ) 

Se fosse para fazer a pergunta: "Quais são as qualidades mais importantes de um ministro 

de Jesus Cristo?" ele seria de esperar para receber uma lista de vários. Habilidade na 

pregação e ensino, ousadia e piedade são algumas das qualidades fundamentais que 

devem ser enumerados. Capacidade de pastoreio, a supervisão prudente, e a capacidade 

de trabalhar com as pessoas também são cruciais. 

Por trás de todas essas qualidades deve ser o amor; o amor ao Senhor, o amor pela verdade 

e amor para a Igreja - e não a organização, mas as pessoas. Esse amor, que flui de devoção 

ao Senhor Jesus Cristo e da Palavra de Deus, marca todos os que exercem nobre liderança 

na igreja. 

Sempre houve pastores dedicados que sacrificaram na vida e morte para a igreja. Foi amor 

à Igreja que levou os reformadores ocupados Lutero e Calvino para pregar 



constantemente para os seus rebanhos - não apenas aos domingos, mas durante a 

semana. Muitos pastores puritanos continuou a pregar a Palavra depois de ser proibido de 

o fazer pelas autoridades. Eles sabiam que arriscou de ser preso (como foi João Bunyan), 

mas o amor para a Igreja os obrigou a correr esse risco. Amor à Igreja consumiu o piedoso 

pastor escocês do século XIX, Robert Murray McCheyne. Problemas de saúde não 

poderia impedi-lo de seu serviço amoroso, e, conseqüentemente, ele morreu em uma 

idade jovem. Foi o seu amor para a igreja que motivou Charles Spurgeon para falar contra 

o modernismo, que foi se infiltrando na igreja evangélica de sua época. Durante a 

resultante "Down-Grade Controversy", Spurgeon foi duramente criticado por sua 

posição. Algumas das pessoas próximas a ele abandonou. No entanto, ele se recusou a 

voltar para baixo, embora o estresse a controvérsia gerada apressou sua morte. 

A história da Igreja está repleta de exemplos de pessoas que sacrificially amou a 

igreja. No entanto, nenhum homem jamais amou a igreja mais do que o apóstolo 

Paulo. Ele expressou que o amor muitas vezes em suas cartas. Aos Filipenses, ele 

escreveu: 

Dou graças a Deus em toda a minha lembrança de você, sempre oferecendo oração com 

alegria em meu cada oração por todos vós, tendo em vista a sua participação no evangelho 

desde o primeiro dia até agora. Porque estou certo isto mesmo, que aquele que começou 

a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pois é apenas certo para 

me sentir desse jeito em você, porque eu tenho você no meu coração. ( Fl 1. 3-7 ) 

"Vocês são a nossa carta", disse ele ao Corinthians ", escrita em nossos corações" ( 2 Cor. 3: 

2 ). Ele também escreveu a eles: "Vocês estão em nossos corações para morrer juntos e viver 

juntos" ( 2 Cor. 7: 3 ). Em1 Tessalonicenses 2: 7-8 , Paulo expressa seu amor íntimo para a 

igreja de Tessalônica: 

Nós provou ser brandos entre vós, como uma mãe que amamenta cuida carinhosamente 

por seus próprios filhos. Tendo, portanto, um afeto Apaixonado por você, nós estávamos 

bem o prazer de comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa 

própria vida, porque vocês se tornaram muito caro para nós. 

Paulo, no entanto, não se limitou a "amar com palavra, nem de língua, mas de fato e de 

verdade" ( 1 João 3:18 ). Jesus disse em João 15:13 : "Ninguém tem maior amor do que 

este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos." Paulo fez esse sacrifício final, dando 

a sua vida para servir a igreja Jesus deu a Sua vida para redimir. 

Não só o apóstolo dar a sua vida para a igreja, mas ele também suportou muito sofrimento 

para ele. Ele narra alguns dos que o sofrimento em 2 Coríntios 11: 23-28 : 

Eles são servos de Cristo? (Falo como se insano) eu ainda mais; em muito mais trabalho, 

muito mais em prisões; em açoites, sem número, muitas vezes em perigo de morte. Cinco 

vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Três vezes fui açoitado com varas, 

uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no 

abismo. Eu estive em deslocações frequentes, em perigos de rios, perigos de salteadores, 

perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, 

perigos no mar, perigos entre falsos irmãos; Estive em trabalho de parto e fadigas, muitas 

noites sem dormir, em fome e sede, muitas vezes sem comida, frio e nudez. Além de tais 

coisas externas, existe a pressão diária em cima de mim de preocupação para todas as 

igrejas. 

O pior sofrimento Paulo suportou não foi o sofrimento físico resultante de ser espancado, 

apedrejado, ou náufragos. Muito mais implacavelmente doloroso foi a sua amorosa 



"solicitude por todas as igrejas" (v. 28 ). "Quem é fraco", ele exclama no versículo 29 , 

"sem que eu estivesse fraco? Quem é levado em pecado sem a minha intensa 

preocupação?" 

Quando falsa doutrina ameaçou as igrejas da Galácia, causou Paulo muita angústia. Suas 

emoções turbulentas são reflectidos nas construções gregas desconexas no livro de 

Gálatas. As deserções daqueles que ele amava e confiava, como João Marcos ( Atos 

13:13 ) e Demas ( 2 Tim. 4:10 ), feriu profundamente. O pecado crônica e motim em 

Corinto deprimia ( 2 Cor. 7: 5-6 ). 

O amor de Paulo para a igreja que ele voluntariamente, mesmo com alegria, sofreu por 

isso Tão grande era. "Mas mesmo se eu estou sendo derramado como libação sobre o 

sacrifício e serviço da vossa fé", ele escreveu aos filipenses: "Alegro-me e compartilhar 

minha alegria com todos vós" ( Fp. 2:17 ). Ele repetiu que mesmo tema, em sua carta aos 

Colossenses: "Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e na minha carne, que 

eu faço a minha parte em nome do seu corpo (que é a igreja) em encher o que está faltando 

em sofrimentos de Cristo "( Col. 1:24 ). 

Atos 20: 1-17 não descreve o amor nos termos crescentes de 1 Coríntios 13 Na verdade, 

ele não contém nenhuma doutrina ou exortação prático em tudo.. Mas esta narrativa 

simples e direta ilustra o amor de Paulo para a igreja em ação (onde o amor é melhor 

visto). Que o amor torna-se visível na sua exortação, dando, persistência, disponibilidade 

e preocupação. 

Exortação 

E, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos 

e quando ele os exortou e se despedido deles ... e deu-lhes muito 

exortação ( 20: 1 a, 2-B) 

A calma voltou a Éfeso após o tumulto (o motim descrito em 19: 23-41 ) . cessara A 

palavra thorubos ( alvoroço ) é um descritivo apropriado para esses eventos tumultuosos 

incentivada por Demetrius o ourives. Mateus usou para descrever a perturbação que teve 

lugar durante o julgamento de Pilatos de Jesus ( Mat. 27:24 ). Lucas usou-lo mais tarde 

em Atos para descrever a revolta que eclodiu quando Paulo visitou o templo em Jerusalém 

( 21:34 ). Em todos os três casos, a palavra descreve, uma multidão histérica 

incontrolável. 

Depois de um evento traumático, a maioria dos homens teria sido conteúdo para escapar 

com suas vidas. A preocupação de Paulo para a segurança espiritual da igreja, no entanto, 

anulou qualquer preocupação com sua segurança pessoal. Ele não podia deixar Éfeso até 

que ele tinha enviado para os discípulos e os exortava uma última vez. Paulo estava 

bem ciente, como ele iria em breve alertar os líderes da igreja de Éfeso ( 20: 29-31 ), do 

perigo grave apresentado por falsos mestres. Ele, sem dúvida, também estava preocupado 

que os crentes de Éfeso pode ser intimidado pela ameaça de mais tumultos. A cura para 

ambos os problemas era a instrução de exortação e seguir a Palavra de Deus. Só depois 

de carregar os crentes de Éfeso que Paulo ter se despediu deles para começar a sua 

viagem planejada para Jerusalém via Macedônia e Acaia (cf. 19:21 ). 

Deixando de Éfeso, Paulo atravessou o Mar Egeu para a Macedônia, provavelmente por 

meio de Trôade. O principal objetivo de sua viagem pela Macedônia era coletar uma 

oferta para os pobres crentes em Jerusalém (veja a próxima seção). Ainda assim, ele não 

podia deixar passar a oportunidade de instruir os crentes da Macedônia. Enquanto ele 



estava com eles, deu-lhes, como ele teve a Efésios, muito exortação. Esse conselho 

bíblico e aviso formado o conteúdo de sua pregação para eles. 

Como Paulo partiu para Jerusalém, ele deve ter tido um sentido de Proposito. Sua terceira 

viagem missionária tinha visto seu auge alcance oposição. Quase todos os lugares que 

fosse, ele havia enfrentado perseguição violenta. Ele acreditava que não iria voltar, que 

ele nunca mais iria ver as igrejas da Ásia, Macedônia e Acaia que tinham se tornado tão 

caro a ele (cf. 20:25 ). (Paulo pode ter visitado alguns deles novamente depois de sua 

libertação da sua primeira prisão romana. No entanto, ele não poderia ter previsto essa 

possibilidade neste momento.) É a medida do seu amor que Paulo permaneceu em Éfeso, 

expondo-se ao risco adicional. Ele passou as horas finais dando-lhes muito 

exortação com a Palavra - a fonte de sua vida e força. 

Infelizmente, o compromisso de Paulo para proclamar a verdade de Deus não está em 

voga hoje. Pregação que exorta a partir da Palavra já não ocupa o lugar central, realizada 

na igreja primitiva ( Atos 10:42; 13: 5 , 32 ; 14: 7 , 15 , 21 ; 15:35 ; 16:10 ; 17: 

3 , 13 ; 20:25 ; 28:31 ). Carga de Paulo a Timóteo para "dar atenção para a leitura pública 

da Escritura, à exortação e ensino" ( 1 Tim. 4:13 ) é muitas vezes ignorado. (Para uma 

discussão sobre a importância da pregação, veja Atos 1-12 , MacArthur New Testament 

Commentary . [Chicago: Moody, 1994], 48-50) 

Os resultados minimizando forte pregação bíblica são trágicas. Quando os pastores 

negligenciam a sua responsabilidade para "o aperfeiçoamento dos santos" ( Ef. 4:12 um ), 

então os santos não podem fazer o seu "trabalho de serviço" ( Ef. 4:12 b ). Como 

resultado, a "edificação do corpo de Cristo" ( Ef. 4:12 c ) não ter lugar. As consequências 

desastrosas incluem a falta de verdadeira unidade ( 4:13 a ), imperfeito conhecimento de 

Jesus Cristo ( 4:13 b ), e falta de maturidade espiritual ( 4:13 c ), resultando em imaturo 

"crianças" que são "jogados aqui e não por ondas e levados ao redor por todo vento de 

doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia enganam fraudulosamente "( 04:14 ). 

Por que está pregando a ser minimizado? Em primeiro lugar, por causa do ataque amplo 

sobre a autoridade das Escrituras. Nunca na história da igreja tem a Bíblia foram 

submetidas aos ataques selvagens que tem sofrido no último século e meio. Incrédulos 

céticos negam a inspiração das Escrituras, ridicularizando-os como os mitos pré-

científicas das tribos hebraicas. Eles afirmam que a Bíblia está cheia de erros científicos 

graves, erros históricos, até mesmo manchas morais. 

Ataques mais sutis ter vindo de pessoas dentro da igreja. Alguns concordam com os 

céticos de que a Bíblia contém erros, mas afirmam que ainda é autoritário. O absurdo de 

tal visão é óbvio, 

por enquanto é, sem dúvida, um mistério que a verdade eterna é revelado em eventos 

temporais e apresentados em palavras humanas, é pura irracionalidade de dizer que esta 

verdade é revelada em e através de que o que é errado. (Geoffrey W. Bromiley, "a 

autoridade das Escrituras," em Donald Guthrie, JA Motyer, Alan M. Stibbs, e Donald J. 

Wiseman, eds,. O Comentário New Bíblia: Revisado [Grand Rapids: Eerdmans, 1970], 

10 ) 

Outros afirmam inspiração e infalibilidade da Bíblia, mas negar na prática a sua 

singularidade como fonte de revelação divina. A alegação de que Deus fala hoje através 

de profecias, visões e sonhos nega que somente a Bíblia contém a "fé que uma vez por 

todas foi entregue aos santos" ( Jd 3 ) e "tudo o que diz respeito à vida e à piedade" ( 2 

Pe. 1 : 3 ). (Para uma discussão mais aprofundada sobre este ponto, ver meus 



livros Charismatic Caos [Grand Rapids: Zondervan, 1992], e imprudente Fé . [Wheaton, 

Ill .: Crossway, 1994)] 

A exortação de Paulo estava firmemente baseado nas escrituras autorizadas (como foram 

os seus escritos - cf. Rom. 4: 3 ; 09:17 ; 10:11 ; 11: 2 ; 3 Gal: 8. , 22 ; 04:30 ; 1 Tm . 

5:18 .) Atos 17: 2 notas que "de acordo com o costume de Paulo, ele foi para eles, e por 

três sábados discutiu com eles as Escrituras". Para o Corinthians, ele escreveu: 

Transmiti-vos, em primeiro lugar o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos 

pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, 

segundo as Escrituras. ( 1 Cor. 15: 3-4 ) 

Ele instruiu o jovem pastor Timóteo a "dar atenção para a leitura pública da Escritura, à 

exortação e ensino" ( 1 Tim. 4:13 ), uma vez que "toda a Escritura é inspirada por Deus e 

útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que 

o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra "( 2 Tm 3: 

16-17. ). 

A perda da crença em uma Escritura autoritária afecta seriamente a pregação. Na verdade, 

não pode haver pregação verdadeiramente bíblica, se a autoridade da Bíblia e 

proeminência singular são rejeitados, uma vez que não deixaria a revelação divina para 

proclamar. O que resta é o racionalismo humanista por um lado ou misticismo subjetiva 

do outro, sendo que ambos são a antítese da pregação bíblica.(Pregação bíblica é definida 

em John Macarthur et al., Redescobrindo pregação expositiva [Dallas, Palavra, 1992].) 

A segunda contribuição para o fim da pregação bíblica vem de alguns que alegam 

defender a autoridade das Escrituras. A triste legado dos movimentos fundamentalistas e 

evangélicos tem sido aqueles pastores tacanhos e legalistas que são arrogante, sem 

compaixão, e dura. Eles abusam da autoridade do púlpito. Ignorando a advertência de 

Pedro contra "dominando sobre aqueles atribuídos a [sua] charge" (1 Ped. 5: 3 ), eles têm 

em efeito estabelecer-se como pequenos deuses em suas igrejas. Eles não só exercer 

autoridade abusiva na igreja, mas muitas vezes também na vida privada de seus povos, 

com resultados trágicos. Deus espera que os pastores do seu rebanho para alimentar as 

ovelhas, não vencê-los. 

A pregação de tais homens é muitas vezes denúncia bombástica daqueles com quem eles 

discordam, ou declarações dogmáticas de suas preocupações legalistas particulares. Eles 

jogam com as emoções das suas pessoas, intimidando-os em medo abjeto. Tal pulpitism 

ungracious pode ter contribuído tanto para o desaparecimento da pregação bíblica como 

o enfraquecimento da autoridade das Escrituras. 

Como pastores e congregações visualizar o ministério dificulta som pregação 

doutrinária. O foco do ministério apostólico em "oração" e "o ministério da palavra" 

( Atos 6: 4 ) pode ser perdido em meio às demandas colocadas sobre os pastores. Um 

homem que é esperado para ser visitante, evangelista, conselheiro, assistente social, e 

administrador do calendário da igreja, obviamente, terá pouco tempo para longas horas 

de estudo rica em preparação para a pregação. (Para uma visão bíblica da pastoral, ver 

John Macarthur, ed,. Redescobrindo Pastoral . [Dallas: Palavra, 1995]) fatores pecado 

pessoal, como a preguiça e apatia para estudo de alguns pastores, também contribuíram 

para a pregação de morte. 

Mas nada contribui actualmente mais para o declínio da pregação bíblica do que o 

surgimento de uma filosofia de ministério orientado para o mercado. A tentativa de ser 

"user-friendly", as igrejas têm alijou pregando em favor de filmes, teatro, concertos, os 



testemunhos de superstars cristãs e outras formas de entretenimento. E não é de admirar, 

uma vez que a pregação das verdades bíblicas de pecado, juízo e soberania de Deus na 

salvação não é, decididamente, user-friendly. Em uma filosofia de ministério onde o 

pragmatismo reina supremo, as grandes multidões elaborados por tais serviços 

alternativos "adoração" servem para validá-los. Tal pensamento míope, no entanto, não é 

o ponto. O problema com as igrejas não é mau atendimento, mas pobre saúde espiritual. E 

o que as pessoas mais precisam não é para se divertir, mas para ser ensinado as verdades 

da Palavra de Deus ( 2 Tim. 4: 1-4 ). (I criticar a filosofia voltada para o mercado de 

ministério que permeia a igreja de hoje no meu livro envergonho do evangelho [Wheaton, 

Ill .: Crossway, 1993].) 

Uma marca de certeza do amor genuíno para a igreja é altruísta, exortação incansável da 

Palavra de Deus. Embora cansado, ocupado, e perseguido, Paulo dedicou-se ao ensino 

em todos os lugares que ia.Sua paixão consumindo, mesmo com o risco de sua vida, foi 

ver os crentes levados a maturidade espiritual. Como ele se expressou em Colossenses 

1:28 : "Nós o proclamamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda 

a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo". 

Dar 

ele partiu para a Macedônia. E quando ele tinha passado por 
esses distritos ( 20: 1 b-2A) 

Paulo planejava viajar de Éfeso para Jerusalém através dos 

gregos distritos de Macedonia (zona norte) e Acaia (trecho sul). Esse itinerário levou na 

direção oposta de seu objetivo final de Jerusalém. Paulo, no entanto, tinha um propósito 

definido em mente para fazer uma coleta para os pobres crentes em Jerusalém. Ele 

menciona seus planos em três de suas epístolas escritas neste momento-1 Coríntios, 2 

Corinthians, e romanos. Em 1 Coríntios, escrita pouco antes de ele sair Éfeso ( 1 Cor. 16: 

5-8 ), Paulo escreveu: 

Quanto à coleta para os santos, como Eu dirigido às igrejas da Galácia, assim fazei vós 

também. No primeiro dia de cada semana, cada um de vós ponha de lado e salvar, 

conforme a sua prosperidade, para que se não façam coletas quando eu chegar. E quando 

eu chegar, quem pode aprovar, vou enviá-los com letras para realizar o seu dom para 

Jerusalém; e se é adequado para que eu também vá, irão comigo. (16: 1-4 ) 

Em 2 Coríntios, escrita da Macedônia ( 2 Cor. 2: 12-13 ; 7: 5-6 ), Paulo dedica dois 

capítulos inteiros para a coleção ( 2 Cor 8-9. ). Em Romanos, por escrito da cidade 

Achaian de Corinto ( Rom 16:23. ; 1 Cor 01:14. , ele escreveu o seguinte): 

Mas, agora, vou para Jerusalém para ministrar aos santos. Para Macedônia e Acaia foram 

o prazer de fazer uma contribuição para os pobres dentre os santos em Jerusalém. Sim, 

eles ficaram satisfeitos em fazê-lo, e eles estão em dívida com eles. Porque, se os gentios 

foram participantes em suas coisas espirituais, eles estão em dívida para ministrar-lhe 

também em coisas materiais. Portanto, quando eu terminar isso, e ter dado o meu selo 

sobre este fruto deles, vou continuar por meio de você para a Espanha. ( 15: 25-28 ) 

Por que foi a coleção tão importante para Paulo? Primeiro, porque ele tinha um amor para 

os santos em Jerusalém que foram empobrecidas pela perseguição. Os crentes também 

carregava o fardo dos crentes que haviam sido peregrinos em Jerusalém quando eles 

foram salvos no dia de Pentecostes e depois permaneceu e precisava disposição. Além 

disso, os outros apóstolos em Jerusalém lhe pedira para lembrar os pobres ( Gl. 2:10 ). 



Para agravar a dificuldade da igreja de Jerusalém, a terra de Israel tinha sofrido uma 

grande fome (cf. Atos 11:28 ). Se não fosse para os esforços de socorro organizadas, o 

judeu convertido Rainha Helena de Adiabene (uma região no norte da Mesopotâmia leste 

da Síria), muitos teriam perecido. Crentes ricos estavam vendendo sua propriedade desde 

o início para fornecer dinheiro para os muitos que eram pobres ( Atos 4: 32-37 ). Tais 

recursos não eram ilimitadas, mas o problema da pobreza continuou. Ajuda foi necessária 

a partir do exterior os recursos esgotados da igreja de Jerusalém. 

Quando Paulo finalmente chegou a Jerusalém com a coleta, os judeus, irritado com sua 

presença, tentou matá-lo. Os romanos o resgatou, mas ele era permanecer prisioneiro por 

mais de dois anos ( Atos 24:27), aguentar uma viagem perigosa mar para Roma, e 

julgamento perante o imperador. Os sacrifícios Paulo voluntariamente suportou revelar 

seu grande amor para a igreja. 

Uma razão igualmente importante para o acesso a coleção era profunda preocupação de 

Paulo para a unidade da Igreja. Paulo sabia que as tensões culturais entre judeus e gentios 

posou um perigo sempre presente para aquela unidade. Por generosamente atender às 

necessidades dos pobres crentes judeus em Jerusalém, os gentios que afirmam o seu amor 

por eles ( 1 João 3:17 ; cf. Tg 2: 15-16 ). Que por sua vez iria cimentar o vínculo de 

unidade tão importante para Paulo ( Rom 10:12. ; Gl 3,28. ; Cl 3.11 ). 

Claramente, o amor de Paulo para a igreja foi expressa por doação sacrificial. O apóstolo 

João expressa a relação inseparável entre dar e amar em 1 João 3: 16-18 : 

Nós conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós; e devemos dar nossa vida 

pelos irmãos. Mas quem tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe 

fechar o seu coração contra ele, como é que o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, 

não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. 

Persistência 

E lá ele passou três meses e, quando uma parcela foi formada 

contra ele pelos judeus como ele estava prestes a embarcar para 

a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E ele foi 

acompanhado por Sopater de Berea, filho de Pirro; e por 

Aristarco e Segundo dos tessalonicenses; e Gaio de Derbe, e 

Timóteo; e Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes, indo em frente e nos 

esperavam em Trôade. E nós navegamos de Filipos, depois dos 

dias dos pães ázimos, e foi ter com eles em Trôade no prazo de 
cinco dias; e lá nós ficamos sete dias. ( 20: 3-6 ) 

Depois de três meses em Acaia (mais ou todo ele passou em Corinto), foi a vez de Paulo 

para continuar sua jornada. Ele tinha a intenção de pegar um navio em Cencréia (porto de 

Corinto) transportando peregrinos judeus para a Palestina para a Páscoa. No entanto, 

como tinha feito tantas vezes no passado, Paulo enfrentou o perigo de seus compatriotas 

( 2 Cor. 11:26 ). Quando ele estava prestes a embarcar para a Síria, ele se tornou 

consciente de um terreno que havia sido formado contra ele pelos judeus de 

Corinto. Eles não tinha esquecido as conversões chocantes dos líderes da sinagoga 

Crispus ( 18: 8 ) e Sóstenes ( 18:17 ; 1 Cor. 1: 1 ) ou a sua humilhante derrota diante do 

procônsul Galião ( 18: 12-17 ). Lucas não gravar os detalhes dessa trama, mas Paulo teria 

sido um alvo fácil para o assassinato em um navio pequeno, especialmente um lotado 

com peregrinos judeus. 



O enredo atrasado Paulo, privando-o da rota direta do mar para a Síria. Por isso, 

ele resolveu voltar para a Palestina pela Macedônia. Ele iria refazer seus passos através 

de Achaia norte para a Macedônia.De lá, ele iria atravessar o Mar Egeu para encontrar 

um outro navio na Ásia Menor se dirigiu para Israel. Esse atraso e desvio custar Paulo 

sua oportunidade de estar em Jerusalém para a Páscoa; tudo o que ele poderia esperar 

agora era chegar a tempo para o Pentecostes, cinquenta dias depois da Páscoa ( 20:16 ). 

Paulo não viajar sozinho. Ele estava acompanhado por Sopater de Berea, filho de 

Pirro; e por Aristarco e Segundo dos tessalonicenses; e Gaio de Derbe, e Timóteo; e 

Tíquico e Trófimo da Ásia. O partido aparentemente separadas em Filipepi, já que Lucas 

observa que os mencionados no versículo 4 tinha ido em frente e nos esperavam em 

Trôade. O uso dos pronomes "nós" ( v. 5 ) e " nós "( v. 6 ), revela que Lucas foi 

novamente companheiro de viagem de Paulo, voltando-o em Filipos. Lucas tinha 

aparentemente permaneceu naquela cidade depois que Paulo e Silas tinham sido forçados 

a sair (como o uso de "eles" em 17: 1 sugere). 

Companheiros de Paulo vieram das províncias romanas no qual ele havia ministrado. Eles 

foram provavelmente os representantes oficiais de suas igrejas e tinha tomado coleções 

para a igreja em Jerusalém.Sopater ( Berea ) e Aristarco e Segundo (Tessalônica) eram 

da Macedónia; Gaio ( Derbe ) e Timóteo (Listra, Atos 16: 1 ) a partir de 

Galácia; e Tíquico e Trófimo (ambos provavelmente de Éfeso, cf.Atos 21:29 ) da 

Ásia. Lucas provavelmente representada Filipepi, e Tito Acaia (Corinth, cf. 2 Cor. 8: 16-

19 ). O restante do partido (Paulo, Lucas, e, possivelmente, Tito) navegamos de Filipos, 

depois dos dias dos pães ázimos (Páscoa), e foi ter com eles em Trôade no prazo de 

cinco dias. Depois de celebrar a Páscoa em Filipos, que partiu de Neapolis ( Atos 16 : 

11-12 ) para se juntar seus companheiros . em Trôade viagem de Paulo através do Mar 

Egeu de Trôade para Neapolis na segunda viagem missionária tinha tomado apenas dois 

dias ( 16:11 ). Esta viagem, no entanto, levou cinco dias, possivelmente porque os ventos 

eram contra eles. Reunido em Trôade, o partido ficou lá por sete dias. 

Persistência de Paulo é outra marca de seu amor para a igreja. Nesta passagem, ele 

modelou a persistência do amor que ele escreveu em 1 Coríntios 13 , onde ele descreveu-

a como paciente ( v. 4 ), suportando todas as coisas ( v. 7 ), e que nunca falha ( v. 

8 ). Amor implacavelmente, persistentemente persegue o bem dos outros. 

Disponibilidade 

E no primeiro dia da semana, quando estávamos reunidos para 

partir o pão, Paulo começou a falar com eles, com a intenção de 

partir no dia seguinte, e ele prolongou sua mensagem até meia-

noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos 

reunidos. E houve um certo jovem chamado Êutico sentado no 

parapeito da janela, afundando em um sono profundo;e como 

Paulo continuou a falar, ele foi vencido pelo sono e caiu do 

terceiro andar, e foi pego morto. Mas Paulo desceu e caiu em cima 

dele e depois de abraçá-lo, ele disse: "Não se perturbe, por sua 

vida está nele." E quando ele tinha ido para cima, e tinha partido 

o pão e comido, ele conversou com eles muito tempo, até o dia 

amanhecer, e assim partiu. E levaram o menino vivo, e ficaram 

muito consolados. Mas nós, ir em frente ao navio, partiu para 

Assos, com a intenção de lá para tomar Paulo a bordo; para, 

assim, ele tinha organizado, pretendendo-se a ir por terra. E 



quando ele nos encontrou no Assos, nós o levamos a bordo e fomos 

a Mitilene. E, navegando a partir daí, chegamos no dia seguinte 

Chios opostos; e no dia seguinte, cruzou para Samos; e no dia 

seguinte a Mileto. Para Paulo tinha decidido passar ao largo de 

Éfeso, a fim de que ele poderia não tem que gastar tempo na 

Ásia; para ele se apressava para estar em Jerusalém, se possível, 

no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso, a chamar os 
anciãos da igreja. ( 20: 7-17 ) 

Esta passagem é a descrição gravada a mais adiantada de um culto de adoração cristã, e 

vários recursos são dignos de nota. Em primeiro lugar, os crentes reunidos para o culto 

não no sábado (sábado), mas no primeiro dia da semana (domingo). Apesar das 

alegações de alguns, os cristãos não são obrigados a observar o sábado, como as seguintes 

considerações revelar. 

Em primeiro lugar, apesar de um dia de descanso e adoração é demonstrado por Deus na 

criação, o sábado sábado foi dado a Israel como o sinal da Aliança de Moisés ( Ex 31: 16-

17. ; Ez 20:12. ; Ne 9:. 14 ).Como os cristãos estão sob a Nova Aliança ( 2 Cor. 3: 6FF .; . 

Heb 8 ), eles não são obrigados a observar o sinal associado com o Pacto Mosaico. 

Em segundo lugar, não existe nenhum comando no Novo Testamento para os cristãos a 

observar o sábado. 

Em terceiro lugar, mesmo durante a economia mosaica, o Antigo Testamento nem 

comandou as nações dos gentios a observar o sábado, nem os condenou por não fazê-

lo. Isso oferece mais uma prova de que o sábado foi dado somente a Israel. 

Em quarto lugar, não há registro na Bíblia de que alguém observar o sábado antes do 

tempo de Moisés. Da mesma forma, o primeiro mandamento de guardar o sábado aparece 

na lei dada a Moisés no Sinai (Ex. 20: 8 ). 

Em quinto lugar, o Concílio de Jerusalém ( Atos 15 ) não impor a observância do sábado 

sobre os crentes gentios. 

Em sexto lugar, o apóstolo Paulo alertou os gentios sobre muitos pecados diferentes em 

suas epístolas, mas nunca sobre a quebra do sábado. 

Em sétimo lugar, Colossenses 2: 16-17 descreve o sábado como uma sombra de Cristo; a 

sombra não é mais obrigatória para nós já que a substância (Cristo) chegou. 

Em oitavo lugar, em Gálatas 4: 10-11 , Paulo repreende os gálatas por pensar que Deus 

esperava-os a observar dias especiais, como o Dia do Senhor. 

Em nono lugar, Romanos 14: 5 declara observar o sábado para ser uma questão de 

preferência pessoal entre os judeus convertidos. Era para ser tolerado até que se tornaram 

mais maduro na compreensão de sua liberdade cristã. Por isso, não pode ser algo que 

Deus requer crentes a fazer. 

Em décimo lugar, o livro de Atos e os escritos posteriores dos Padres da igreja primitiva 

deixar claro que a Igreja desde os primeiros tempos reuniram para o culto no 

domingo. Por exemplo, a Epístola de Barnabé , escrito no final do primeiro século, diz: 

Seus sábados presentes não são aceitáveis para mim, mas isso é o que eu fiz, [a saber 

isso,] quando, dando descanso para todas as coisas, vou fazer um começo do oitavo dia, 

isto é, um início de um outro mundo. Por isso, também, mantemos o oitavo dia com 



alegria, o dia também em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. (XV; O Ante-Nicene 

Fathers [reimpressão; Grand Rapids: Eerdmans, 1973], 1: 147) 

Logo no início do segundo século, Inácio escreveu: "Que cada amigo de Cristo manter o 

Dia do Senhor como um festival, a ressurreição-dia, a rainha e chefe de todos os dias" 

( Epístola aos Magnesians , IX; Os Padres Ante-Nicéia [reimpressão; Grand Rapids: 

Eerdmans, 1973], 1:63). Mais tarde, no século II, Justino Mártir descreveu como os 

cristãos de sua época adoravam: 

No dia chamado domingo, todos os que vivem nas cidades ou no país reúnem-se para um 

lugar, e as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas são lidos, enquanto o tempo 

permitir ... o domingo é o dia em que tudo o que nossa reunião ordinária, porque ... Jesus 

Cristo, nosso Salvador, no mesmo dia ressuscitou dos mortos. ( Primeira Apologia , 

LXVII; [reimpressão; Grand Rapids: Eerdmans, 1973], 1: 186) 

Tertuliano, que viveu no fim do segundo e início do século terceiro, a que se refere aos 

cristãos como aqueles "a quem os sábados são estranhas" ( On Idolatria , XIV 

[reimpressão; Grand Rapids: Eerdmans, 1973], 3:70). 

Lucas dá uma segunda característica da adoração cristã primitiva, gravando o local da 

reunião, como a sala de cima de uma casa. As igrejas do Novo Testamento se 

encontraram em casas ( Rom. 16: 5 ; 1 Cor. 16:19 ; Col. 4:15 ; . Filemon 2 ); as primeiras 

datas de construção igreja conhecida a partir da primeira metade do século III (EM 

Blaiklock, "Dura Europos," em EM Blaiklock e RK Harrison, eds,. O Novo Dicionário 

Internacional de Arqueologia Bíblica [Grand Rapids: Zondervan, 1983], 165 ). 

Lucas acrescenta que o objetivo da reunião era para partir o pão -para celebrar a Agape 

(amor festa, ou comum refeição-cf. 1 Cor. 11: 20-22 ) e de comunhão. Em preparação 

para isso, Paulo começou a conversar com eles. Falar é de dialegomai , a partir do qual 

o Inglês palavra "diálogo" deriva. Paulo não parou com a pregação; houve discussão, e 

ele respondeu às suas perguntas. Às vezes, essas questões exigiam longas explicações, 

como neste caso. Embora ele tenha sido a intenção de partir no dia seguinte , ele 

prolongou sua mensagem até meia-noite. Paulo estava prestes a sair em uma jornada 

longa e difícil, mas o seu amor para a Igreja fez disponíveis, desde que os membros 

precisava dele. Sem pensar sua própria necessidade de descanso, ele usou todos os 

minutos disponíveis para ensinar os crentes em Trôade. Como o versículo 11 indica, 

Paulo manteve nele até que era hora de ele ir embora. 

Lucas também estava na reunião e fornece o detalhe testemunha ocular no versículo 

8 que havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. Ele pode ter 

mencionado as luzes para mostrar que a igreja não tinha nada a esconder de seus vizinhos 

pagãos. O mais provável, no entanto, Lucas menciona as lâmpadas para ajudar a explicar 

por que Eutychus adormeceu. As muitas lâmpadas de queima de petróleo teria 

acrescentado vapores e fumos para a atmosfera abafado no quarto. 

Eutychus tinha encontrado seu caminho para a localização mais vantajosa e foi sentado 

no parapeito da aberto janela, onde o ar seria mais frescos e mais legal. Mesmo lá, no 

entanto, ele começou gradualmente (como o tempo presente do 

particípio katapheromenos [ afundando ] indica) afundando em um sono 

profundo. Os fumos, o conservadorismo da sala lotada, a sua juventude (a 

palavra Pais["boy"] em v. 11 sugere que ele tinha entre sete e 14 anos de idade), e do 

adiantado da hora, finalmente, tomou seu pedágio. Como Paulo continuou a falar, ele 

foi vencido pelo sono e caiu do terceiro andar, e foi levantado morto. Lucas declara 



que Êutico estava morto. Como médico ( Col. 4:14 ), ele era obviamente capaz de 

determinar isso. 

O evento chocante terminamos a reunião, e os crentes atordoados se reuniram em torno 

do corpo de Eutychus. A tragédia, no entanto, foi pouco para ser transformado para o 

triunfo. Paulo desceu com o resto e caiu em cima dele e depois de abraçá-lo, ele disse: 

"Não se perturbe, por sua vida está nele." Que Paulo caiu em cima dele , abraçando-

o é uma reminiscência de Elias ( 1 Reis 17:21 ) e Eliseu (2 Reis 4:34 ). A declaração do 

apóstolo de que sua vida está nele não significa que Eutychus não tivesse morrido (cf. v. 

9 ), mas que a sua vida tinha sido restaurado. Consequentemente, Paulo ordenou-lhes que 

parar de ser perturbado; isto é, para parar o choque, tristeza e pranto que deve ter 

começado. Troubled é de thorubeō , a forma verbal da palavra "alvoroço" no versículo 

1 Ela é usada para descrever. tais lamentações em Mateus 09:23 e Marcos 05:38 . 

Tendo tomado longe o menino vivo, os crentes, naturalmente, ficaram muito 

consolados. O ensino foi não acabou, no entanto, assim que todos eles foram de 

volta para a câmara superior. Quando elestinham partido o pão e comido, Paulo falou 

com eles muito tempo, até o dia amanhecer. Após a pausa para uma festa de amor e 

serviço de comunhão, o apóstolo continuou ensinando-os durante a noite.Dada a 

dramática confirmação de sua autoridade apostólica que tinham acabado de presenciar, 

Paulo, sem dúvida, teve sua atenção. 

Ao raiar do dia, Paulo teve que sair. Lucas e os outros foram em frente ao navio e partiu 

para Assos, . 20 milhas de Trôade Há eles planejavam tomar Paulo a bordo; para, 

assim, ele tinha organizado, pretendendo-se a ir por terra. Por que Paulo escolheu 

para caminhar até Assos não é declarado. O mais provável é que ela deu-lhe mais tempo 

para instruir os discípulos de Trôade que o acompanhavam. 

Amor altruísta de Paulo para a igreja é notavelmente clara. Ele estava disponível para 

ministrar por uma noite inteira e por meio de uma nota de vinte quilômetros a pé na manhã 

seguinte. Nenhum sacrifício era grande demais para o apóstolo a fazer para a edificação 

dos santos. Ele era incansavelmente disponível para seu amado povo. 

Lucas demonstra ainda mais a disponibilidade de Paulo no próximo segmento da 

narrativa: 

E quando ele nos encontrou no Assos, nós o levamos a bordo e fomos a Mitilene. E, 

navegando a partir daí, chegamos no dia seguinte Chios opostos; e no dia seguinte, 

cruzou para Samos; e no dia seguinte a Mileto. Para Paulo tinha decidido passar ao 

largo de Éfeso, a fim de que ele poderia não tem que gastar tempo na Ásia; para ele 

se apressava para estar em Jerusalém, se possível, no dia de Pentecostes. E de Mileto 

mandou a Éfeso, a chamar os anciãos da igreja. ( 20: 14-17 ) 

Depois de sua longa caminhada de Trôade, Paulo reuniu o resto do seu partido em 

Assos. Tendo tomado -lo a bordo, o navio partiu para Mitilene, a principal cidade da 

ilha de Lesbos. Paulo e seus companheiros continuaram a sua viagem através das ilhas 

costeiras da Ásia Menor, parando sucessivamente em Chios (o local de nascimento de 

Homer) e Samos (o local de nascimento do matemático Pitágoras) antes de aterrar no 

continente em Mileto, uma cidade 30 milhas ao sul de Éfeso . Lucas observa 

parenthetically que Paulo tinha decidido passar ao largo de Éfeso, a fim de que ele 

poderia não tem que gastar tempo na Ásia; . para que ele se apressava para estar 

em Jerusalém, se possível, no dia de Pentecostes O atraso causado pela conspiração 

contra sua vida em Corinto ( 20: 3 ) forçou Paulo perder comemoração da Páscoa em 



Jerusalém. Ele ainda estava determinada a estar em Jerusalém no dia de 

Pentecostes, cinquenta dias depois da Páscoa. Assim, ele não queria ter que gastar 

tempo na Ásia, especialmente em Éfeso. Paulo, sem dúvida, sentiu que uma visita 

pessoal à igreja lá seria muito demorado, então ele decidiu, em vez de enviar a Éfeso 

e instruir os anciãos da igreja para vir ao seu encontro em Mileto. Isso explica sua 

decisão de assumir um navio em Trôade que faria porto de Mileto em vez de Éfeso. 

O navio em que Paulo era vela, evidentemente, era permanecer em Mileto por vários 

dias. Em vez de descansar, Paulo usou esse tempo para instruir mais e exortar os líderes 

da igreja em Éfeso chave. Tão grande era sua preocupação de que ele não poderia deixar 

passar a oportunidade de dar-lhes uma última palavra de exortação. Eles foram cruciais 

para a obra de Cristo e do Evangelho, e eles estavam a enfrentar tempos muito 

difíceis. Ele tinha um amor especial por essa igreja, que ele havia passado três anos para 

construir. 

O amor de Paulo para a igreja define o padrão para todos os cristãos a seguir (cf. Rom. 

12: 10 e ss .). Que Deus dê a todos os crentes, não apenas os líderes da igreja, tal ensino, 

dando, persistente, amor disponível para a igreja de Cristo "resgatou com seu próprio 

sangue" ( Atos 20:28 ). 

 

41. A visão de Paulo do Ministério ( Atos 

20: 17-24 ) 

E de Mileto mandou a Éfeso, a chamar os anciãos da igreja. E, 

quando chegaram a ele, disse-lhes: "Vós bem sabeis, desde o 

primeiro dia em que entrei na Ásia, como eu estava com você o 

tempo todo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com 

lágrimas e provações que veio em cima de mim pelas ciladas dos 

judeus, como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que 

útil, e ensinar publicamente e de casa em casa, testificando tanto 

a judeus como gregos, o arrependimento para com Deus e fé em 

nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado no espírito, eu 

estou no meu caminho para Jerusalém, não sabendo o que vai 

acontecer comigo lá, exceto que o Espírito Santo me testifica, de 

cidade em cidade, dizendo que esperam prisões e tribulações me . 

Mas eu não considero a minha vida de como preciosa para mim 

mesmo, para que eu possa terminar minha carreira, eo ministério 

que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da 
graça de Deus. " ( 20: 17-24 ) 

Expertise é procurado altamente após mercadoria neste mundo complexo. Seminários 

dadas por especialistas em tudo, desde a tecnologia para gestão de tempo para 

investimentos para relacionamentos são embalados com as pessoas, e livros sobre temas 

muitas vezes são best-sellers. Quase ninguém que conseguiu em alguma coisa vai 

encontrar um público ansioso para saber como eles, também, pode ter sucesso. 

O conselho de especialistas também é procurado na igreja, em particular na área do 

crescimento da igreja, onde o conselho de especialistas em análise e técnicas de marketing 

cultural é muito valorizado.Alguns seminários ainda têm departamentos de crescimento 



da igreja, tentando transmitir aos pastores em potencial dessas técnicas das escolas 

acreditam que irá garantir o crescimento. 

Se o apóstolo Paulo estivesse vivo, ele seria o mais procurado e imitou igreja especialista 

crescimento de todos eles. Afinal, foi em grande parte através de seu ministério que o 

cristianismo cresceu de uma pequena seita palestino a um fenômeno em todo o império. 

Tentando copiar o estilo do apóstolo seria equivocada, no entanto, para o sucesso de Paulo 

não foi baseada em sua metodologia de ministério. Ministério bem sucedido do apóstolo 

fluiu de sua devoção à verdade, caráter espiritual, o compromisso de servir a Deus, e o 

poderoso exemplo resultante sua vida definida para os outros. Não houve falta de 

credibilidade entre a verdade e ele proclamou a maneira como ele viveu. 

O Novo Testamento ensina que o coração da liderança é exemplo. Jesus lembrou Seus 

discípulos em João 13:15 : "Eu dei-lhe um exemplo que você também deve fazer como 

eu fiz com você." Lucas descreveu seu evangelho como o registro de "tudo o que Jesus 

começou a fazer e ensinar "( Atos 1: 1 ). O escritor de Hebreus ordenou a seus leitores a 

"lembrar aqueles que você levou, que falou a palavra de Deus para você, e considerando 

o resultado de sua conduta, imitar sua fé" ( Heb. 13: 7 ). Pedro exortou seus colegas mais 

velhos "ser exemplos para o rebanho" ( 1 Ped. 5: 3 ). Aos Coríntios, Paulo escreveu: 

"Exorto-vos, pois, ser imitadores de mim" ( 1 Cor 04:16. ; cf. 11: 1 ). Ele instruiu aos 

filipenses: "Junte-se em seguir o meu exemplo, e observar aqueles que andam de acordo 

com o padrão que você tem em nós" ( Phil 3:17. ; cf. 4: 9 ). Ele elogiou os tessalonicenses 

porque eles "se tornaram imitadores nossos e do Senhor" ( 1 Tessalonicenses 1: 6. ). Seu 

conselho a Timóteo sobre como ser um líder era "na palavra, no procedimento, amor, fé 

e pureza, mostra-te um exemplo daqueles que acreditam" ( 1 Tim. 4:12 ). 

Esta passagem em Atos 20 dá insights sobre a visão de Paulo do ministério. Não se 

concentrar em técnica, mas sobre as atitudes piedosas ele modelou. Paulo viu seu 

ministério relacionado a quatro dimensões: em direção a Deus, a igreja, os perdidos, e ele 

próprio. Ter a perspectiva adequada nessas quatro áreas é fundamental para um ministério 

bem sucedido. 

O cenário em que Paulo revelou estes princípios foi seu discurso de despedida aos anciãos 

da igreja de Éfeso. Ele estava a caminho de Jerusalém, trazendo uma oferta das igrejas 

dos gentios para os necessitados na igreja de Jerusalém. Ao fazer isso ele esperava para 

aliviar sua carga física, bem como para consolidar o vínculo espiritual entre judeus e 

gentios na igreja. O navio em que ele e seus companheiros viajavam tinha feito uma 

escala em Mileto, na costa da Ásia Menor 30 milhas ao sul de Éfeso. De lá, 

Paulo mandou a Éfeso, a chamar os anciãos da igreja. Ele decidiu (por razões de 

tempo) não para visitar a igreja em Éfeso ( 20:16 ). No entanto o seu amor e preocupação 

por aquela igreja obrigou a dar a esta exortação final de seus líderes. 

Estes homens foram especialmente caro ao coração de Paulo. Ele era o seu pai espiritual 

e fundador da igreja local que servido. Durante três anos, ele havia alimentado e ensinou-

lhes, a perseguição dos judeus e um tumulto causado pelos gentios duradouro. Eles 

haviam crescido em maturidade espiritual sob o ministério de Paulo, e ele soltou-lhes a 

supervisão da congregação de Éfeso. O termo anciãosidentifica-os como pastores, com 

ênfase em sua maturidade espiritual, enquanto os superintendentes ( v. 28 ) descreve a 

sua função. Eles estavam espiritualmente indivíduos maduros que governaram a 

igreja. Os dois termos descrevem o mesmo homem, junto com a palavra "pastor" (ou 

"pastor", v. 28 ), que enfatiza a tarefa de alimentação ou de ensino. Todos os três são 

usados para se referir àqueles no lugar mais alto da liderança espiritual na igreja 



Depois que chegaram junto dele, Paulo começou a compartilhar o que estava em seu 

coração. Seu discurso, o único de sua dirigida aos cristãos que os registros de Lucas, é 

preenchido com Pauline fraseologia. Começou dizendo -lhes: "Vós bem sabeis, desde o 

primeiro dia em que entrei na Ásia, como eu estava com você o tempo todo." Os 

anciãos de Éfeso tinha observado o seu ministério durante os três anos em sua cidade. O 

apelo de Paulo ao seu conhecimento pessoal dele é uma reminiscência de suas palavras 

aos Tessalonicenses: 

Porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa vinda para você não foi em vão ... Para 

nós nunca veio com lisonjas, como você sabe, nem com um pretexto para ganância-Deus 

é testemunha ... Vós sois as testemunhas, e assim por é Deus, como devoção e retidão e 

irrepreensivelmente nos portamos para convosco crentes; assim como você sabe como 

estávamos exortando e incentivando e implorando cada um de vocês como um pai a seus 

filhos. ( 1 Tessalonicenses 2: 1. , 5 , 10-11 ) 

Ao lembrar os anciãos de Éfeso de seu conhecimento em primeira mão do seu ministério, 

Paulo não estava apenas estabelecendo-se como um exemplo para eles imitar, mas 

também pode ter sido se defender. Falsos mestres constantemente tentou derrubar o que 

ele tinha construído, muitas vezes atacando sua credibilidade (cf. 2 Cor 10: 10-12. ; 11: 1 

e ss .; Gl 1: 6-9. ; 3: 1 ; 05:12 ; Fp 3: 2. ). Que tais inimigos do evangelho ameaçado 

Ephesus resulta da advertência de Paulo em versos 29-31 . Por outro lado, ele pode 

simplesmente ter sido estabelecendo seu próprio ministério como um exemplo para os 

mais velhos a seguir. 

Rumo a-Service Deus 

servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e 

provações que vieram sobre mim através das ciladas dos 
judeus; ( 20:19 ) 

Paulo viu o ministério principalmente como servindo ao Senhor e comumente referiu a 

si mesmo como um "servo de Jesus Cristo" ( Rom. 1: 1 ; cf. Gal 1:10. ; Col. 1: 7 ; 4: 

7 ; Tito 1: 1 ). Ele foi o único Paulo procurou agradar, e não os homens. No meio de uma 

grande tempestade no mar, ele testemunhou de que a devoção a servir o seu Senhor, 

dizendo que os outros a bordo, "Esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou ea quem 

sirvo-me" ( Atos 27 : 23 ). Aos Gálatas, ele escreveu: "Porque eu estou agora procurando 

o favor dos homens ou o de Deus? Ou eu estou lutando para agradar a homens? Se eu 

ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria um servo de Cristo" ( Gal. 

1:10 ). Em 1 Tessalonicenses 2: 4 , ele declarou: "Assim como fomos aprovados por Deus 

para ser confiada com o evangelho, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a 

Deus, que prova o nosso coração." Paulo conhecia bem a verdade que "o medo do homem 

traz um laço, mas quem confia no Senhor será exaltado" ( Prov. 29:25). 

Todo mundo no ministério é chamado para servir a Deus do que aos homens. Isso se 

aplica a todos os cristãos, pois tudo crentes fazer, em primeiro lugar, é o serviço a Ele ( 1 

Cor 10:31. ; Matt. 25: 34-40 ).Servir a Deus define o motivo para fazer o que é reto aos 

seus olhos acima de qualquer outra consideração. Isso significa que um pregador não 

serve a vontade e os desejos da congregação ou até mesmo os líderes da igreja, mas 

Deus. Isso significa que um empregado não servem apenas um empregador, mas Deus 

( Ef. 6: 5-7 ). Como Paulo o expressou aos Colossenses: "É o Senhor Jesus Cristo a quem 

você serve" ( Col. 3:24 ). 



Servir é de douleuō , a forma verbal de doulos ("servo; escravo"). Paulo usa a forma 

verbal dezessete vezes em suas epístolas, principalmente para se referir a obediência ao 

Senhor. Ele considerou uma grande honra e privilégio de servir o Rei dos reis e Senhor 

dos senhores. 

Duas atitudes marcar um servo do Senhor. Em primeiro lugar, esse serviço deve ser 

prestado em toda a humildade, uma vez que um servo não é maior do que seu mestre 

( Matt. 10:24 ). Apesar de sua posição e realizações, Paulo era um homem humilde. "O 

que é Apolo?" ele perguntou ao Corinthians faccioso. "E o que é Paulo Servos por meio 

de quem você acredita, assim como o Senhor deu a oportunidade de cada um?" ( 1 Cor. 

3: 5 ). Em 1 Coríntios 15: 9 ele se descreveu como "o menor dos apóstolos ... não sou 

digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus." Em 2 Coríntios 3: 5 , 

ele escreveu: "Não que sejamos adequada em nós mesmos para considerar alguma coisa, 

como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus." Embora ele se considerava 

"nem um pouco inferior aos apóstolos mais eminentes" ( 2 Cor. 11: 5 ), em Efésios 3: 

8 ele se referiu a si mesmo como "o mínimo de todos os santos", e em 1 Timóteo 

1:15 como o "principal de todos [os pecadores]." 

Ambrósio, bispo de Milão do século IV, foi um dos líderes mais notáveis da igreja 

primitiva. Foi sob o seu ministério que Agostinho foi convertido. Ambrósio era o 

governador da província romana que incluiu a cidade de Milão. Ao bispo daquela cidade 

morreu, as pessoas se reuniram na catedral para eleger um novo bispo. Como governador, 

Ambrose levantou-se para falar algumas palavras para a multidão. De repente, alguém 

gritou: "Ambrose para bispo!" Outros na multidão ecoou seu grito. Para sua surpresa e 

consternação (se ele tivesse sido um cristão por um longo tempo, ele não foi ordenado e 

ainda não tinha sido ainda batizado), Ambrose foi eleito bispo. Ele fugiu e tentou, sem 

sucesso, esconder, mas acabou por se convencer de que sua nomeação era a vontade de 

Deus. Seu primeiro ato como bispo foi para dar de presente a sua riqueza aos pobres. 

Chamado para se tornar um pregador do evangelho, reformador escocês João Knox 

irrompeu em lágrimas mais abundantes, e retirou-se para seu quarto. Seu semblante e no 

comportamento, a partir daquele dia até o dia que ele foi obrigado a apresentar-se ao lugar 

público da pregação, teve suficientemente declarar a dor e problemas de seu coração; pois 

ninguém viu qualquer sinal de alegria nele, mas nem ele tinha prazer de acompanhar 

qualquer homem, muitos dias juntos. (William Barclay,As Cartas a Timóteo, Tito e 

Filemom [Filadélfia: Westminster, 1975], 50) 

Em segundo lugar, servindo ao Senhor envolve a disposição de suportar o sofrimento, 

uma vez que o sofrimento é o monte de qualquer funcionário. O Senhor Jesus Cristo era 

o principal exemplo de um servo sofredor. Essas passagens como Salmo 22 e Isaías 

53 retratam Seu sofrimento em detalhes gráficos. Pedro escreveu em 1 Pedro 2:21 , 

"também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que você siga seus 

passos." Assim como Cristo sofreu, assim também "todos os que querem viver 

piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" ( 2 Tim. 3:12 ), pois "através de muitas 

tribulações, nos importa entrar no reino de Deus" ( Atos 14:22 ). 

Paulo lista duas áreas a partir do qual o sofrimento vem. A referência do apóstolo para 

servir ao Senhor com lágrimas fala do sofrimento interno. O zelo de Paulo para o Senhor 

o levou a ser triste e magoado quando Deus foi desonrado por descrentes e 

crentes. Aqueles que compartilham a paixão de Paulo irá compartilhar suas lágrimas. 



Três coisas em particular mudou Paulo às lágrimas. Primeiro, ele se entristeceu com o 

estado dos perdidos. Em Romanos 9: 2-3 , ele escreve: "Eu tenho grande tristeza e 

incessante dor no meu coração para que eu pudesse desejar que eu anátema, separado de 

Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne.". 

Em segundo lugar, ele chorou sobre fraca, lutando, pecando cristãos. Para esses crentes 

de Corinto que ele escreveu, "em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com 

muitas lágrimas" ( 2 Cor. 2: 4 ). 

Finalmente, a ameaça sinistra colocada por falsos mestres causado Paulo dizer aos anciãos 

de Éfeso: "Portanto, [por causa dos falsos mestres mencionados nos vv. 29-30 ] estar em 

alerta, lembrando que dia e noite por um período de três anos não cessei de admoestar 

com lágrimas a cada um "( v. 31 ). Aos Filipenses, ele escreveu: "Porque muitos há, dos 

quais muitas vezes eu lhe disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz 

de Cristo" ( Fil. 3:18 ). 

Mas as lágrimas de um servo de Deus não são em vão. O salmista escreveu no Salmo 

126: 6 : "Aquele que vai para fro e chorando, carregando seu saco de sementes, são de 

fato vir novamente com um grito de alegria, trazendo consigo os seus molhos." Para 

aqueles com inquietação, corações compassivos, que fielmente espalhar a preciosa 

semente da Palavra, Deus promete uma rica colheita espiritual. 

Nem todo sofrimento é interno. Paulo também enfrentou os externos ensaios que vieram 

sobre ele através das ciladas dos judeus. Ele enfrentou a hostilidade e oposição dos 

seus compatriotas em todo o seu ministério ( 2 Cor 11:24. , 26 ). Atos 9:20 observa que 

"imediatamente [seguinte sua conversão] começou a anunciar Jesus nas sinagogas, 

dizendo: "Não demorou muito para a oposição a desenvolver; 'Ele é o Filho de 

Deus." versículo 23 do mesmo capítulo observa que "os judeus conspiraram juntos para 

acabar com ele ". Em Chipre, Paulo enfrentou a oposição de "um falso profeta judeu, cujo 

nome era Bar-Jesus" ( Atos 13: 6 ). Em Antioquia da Pisídia, "os judeus, vendo as 

multidões [reunidos para ouvir falar Paulo], encheram-se de inveja, e começou a 

contradizer as coisas que Paulo dizia, e foram blasfemar" ( Atos 13:45 ). Em Icônio ( 14: 

2 ), Listra ( 14:19 ), Tessalônica ( 17: 5ss .), Berea ( 17:13 ), Corinto ( 18: 6 , 12-13 ), e 

Éfeso ( 19: 9 ) a triste história de hostilidade judaica foi repetido. O início da presente 

viagem de Paulo a Jerusalém havia testemunhado uma conspiração judaica para tirar sua 

vida ( 20: 3 ), e quando ele chegou lá ele iria enfrentar ainda mais a oposição judaica ( 21: 

27ff ., 23: 12ff.). Verdadeiramente fez as palavras do Senhor para Ananias sobre Paulo-

se realidade: "Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome" 

( Atos 09:16 ). 

Alguns julgar o sucesso de um servo de Deus, quão grande ou generalizada seu ministério 

é, quantos graus ele tem, ou o quanto a publicidade que recebe. Mas a verdadeira medida 

de um servo de Deus é se ele se concentra exclusivamente em agradar a Deus, que lhe dá 

a vontade de servir com humildade e sofrer oposição daqueles hostil à verdade. 

Toward a Igreja-Ensino 

como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil, e 
ensinar publicamente e de casa em casa, ( 20:20 ) 

Paulo viu claramente que a sua obrigação para com a igreja era ensinar. Como ele 

escreveu em Efésios 4:12 , a principal tarefa dos líderes na igreja é "o aperfeiçoamento 

dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo", um objetivo 



que só pode ser realizado através do ensino consistente, profunda da Palavra de 

Deus. Portanto Paulo lembra aos líderes de Éfeso que ele não encolher de declarar 

a eles tudo o que era rentável. Encolher de é de hupostellō , que também aparece 

no versículo 27 e significa "chamar de volta" ou "reter". Paulo retido nada do conselho 

sábio e santo propósito, soberana de Deus; ele reteve nenhuma doutrina, exortação, ou 

admoestação, que útil. 

Bem que Provérbios 29:25 advertir: "O temor do homem traz uma armadilha." Mas Paulo 

não tinha tais medos, mesmo quando confrontando outro apóstolo. Em Gálatas 2: 11-21 , 

ele contou a história de sua repreensão pública dramático de Pedro: 

Quando Cefas [Pedro] veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Para 

antes da vinda de certos homens de Tiago, ele comia com os gentios; mas quando eles 

chegaram, ele começou a retirar-se e mantenha-se afastado, temendo o partido da 

circuncisão. E o resto dos judeus se juntou a ele na hipocrisia, com o resultado que até 

Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas, quando vi que não eram simples sobre 

a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: "Se tu, sendo judeu, vives 

como os gentios, e não como os judeus, como é que obrigas ? os gentios a viverem como 

judeus Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, no entanto, 

sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, 

temos também crido em Cristo Jesus, que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não 

pelas obras da lei, uma vez que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada Mas se, 

procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também foram achados pecadores. , 

é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma! Porque, se eu reconstruir o que eu 

tenho uma vez destruído, eu provar a mim mesmo para ser um transgressor. Por meio da 

Lei que eu morri para a lei, para que eu pudesse viver para Deus. I Já estou crucificado 

com Cristo; logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; ea vida que agora 

vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou, e se entregou a si mesmo por 

me. Não anulo a graça de Deus; se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em 

vão. " 

Zelo de Paulo para a pureza do evangelho lhe permitiu jogar há favoritos. Ele 

corajosamente enfrentar qualquer um, até mesmo o respeitado líder dos doze, ou seu 

amigo íntimo Barnabé-que comprometeu a verdade bíblica. Ao contrário de muitos, hoje, 

Paulo poderia declarar: "Estou agora a procurar o favor dos homens ou o de Deus? Ou eu 

estou lutando para agradar a homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, 

não seria um servo de Cristo" ( Gal. 1:10 ). Quando ele comandou Timóteo: "Prega a 

palavra, estar pronto a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com grande 

paciência e doutrina" ( 2 Tim 4: 2. ), o apóstolo foi ele próprio um exemplo de alguém 

que tinha feito exatamente isso. Ele tinha que falar de suas convicções sobre a verdade, 

como ele disse em 2 Coríntios 4:13 , "Cri, por isso falei." 

Que um homem de Deus deve corajosamente proclamar a verdade não é apenas uma idéia 

do Novo Testamento. Davi escreveu: 

Tenho proclamado boas-novas de justiça na grande congregação; Eis que não irá conter 

meus lábios, ó Senhor, Tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração; Falei 

de tua fidelidade ea tua salvação; Eu não escondi tua benignidade ea tua verdade da 

grande congregação. ( Sl. 40: 9-10 ) 

Ezequiel 33: 7-9 contém uma séria advertência sobre as consequências de não declarar a 

verdade de Deus: 



Agora, quanto a ti, filho do homem, te dei por atalaia sobre a casa de Israel; assim que 

você vai ouvir uma mensagem da minha boca, avisá-los-de Mim. Quando eu disser ao 

ímpio: "O ímpio, certamente morrerás", e você não falares para dissuadir o ímpio do seu 

caminho, esse ímpio morrerá na sua iniqüidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua 

mão. Mas se você em sua parte avisar um homem ímpio do seu caminho, e ele não se 

converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniqüidade; mas de ter entregue a sua vida. 

Aqueles que coíbe de proclamar a verdade de Deus estão sujeitos a correção de Deus. 

Segundo Timóteo 3:16 define o que é rentável: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e 

útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na 

justiça." "Ensinar" envolve comunicar os princípios da Palavra de Deus; "Repreensão" 

refere-se a aplicar a Escritura para produzir convicção de pecado; "Correção" dá 

pecadores arrependidos a direção bíblica para abandonar o pecado e seguir a Cristo; e "a 

educação na justiça" conduz os crentes ao longo do caminho em direção a Cristo. Assim 

armado com as Escrituras ", o homem de Deus [vai] ser adequada, capacitado para toda 

boa obra" ( 2 Tim. 3:17 ). 

Havia duas saídas para o de Paulo ensino. Ele ensinou publicamente. Atos 19: 

8 registros de que, quando ele chegou a Éfeso, ele ensinava na sinagoga por três 

meses. Depois de ser forçado a sair de lá, ele ensinou em um salão alugado por mais dois 

anos ( 19:10 ). Mas não só ele proclamar publicamente a Palavra, ele também ensinou 

privada de casa em casa. Ele tomou as verdades que ele proclamou publicamente e 

aplicou-as a indivíduos e das famílias preocupações diárias. 

Seja em público ou em privado, o servo de Jesus Cristo não deixa de declarar as verdades 

rentáveis da Palavra de Deus. E na preparação e da proclamação, ele lida com a Escritura 

como um "obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da 

verdade" ( 2 Tim. 2:15 ). 

Toward O-Evangelismo Perdido 

testificando, tanto a judeus e gregos, o arrependimento para com 
Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. ( 20:21 ) 

Sem vista do ministério é completa, que não consegue ter uma perspectiva adequada em 

alcançar os perdidos. Paulo viu-se como um evangelista, tendo um mandato para alcançar 

os pecadores com a verdade do evangelho. Para os romanos, ele escreveu: 

Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes ... 

Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de 

todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. ( 01:14 , 16 ) 

Primeiro Coríntios 9: 19-23 revela desejo apaixonado de Paulo para cumprir esse mandato: 

Por que eu estou livre de todos os homens, eu me fiz escravo de todos, para que eu possa 

ganhar o mais. E para os judeus tornei-me como um judeu, que eu poderia ganhar os 

judeus; para os que estão debaixo da lei, como nos termos da Lei, embora não sendo eu 

mesmo sob a lei, para que eu possa ganhar os que estão debaixo da lei; para aqueles que 

estão sem lei, como sem lei, embora não estando sem lei de Deus, mas debaixo da lei de 

Cristo, para que eu possa ganhar os que estão sem lei. Para os fracos tornei-me fraco, para 

que eu possa ganhar o fraco; Tornei-me tudo para todos os homens, para que eu possa por 

todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço todas as coisas para a causa do 

evangelho, para que eu possa tornar-se um companheiro participante dele. 



Tão intensa era a preocupação de Paulo para os perdidos que ele gritou: "Ai de mim se 

eu não anunciar o Evangelho" ( 1 Cor. 09:16 ). Ele mesmo fez a declaração chocante que, 

se possível, ele estaria disposto a desistir de sua própria salvação para ver os judeus não 

resgatados salvo ( Rm. 9: 3 ). 

Zelo intenso de Paulo para proclamar o evangelho o obrigou a fazer a sua apresentação 

da mesma profunda e completa. testemunhando é de diamarturomai , uma palavra 

composta formada por um verbo intensificada pela adição de uma 

preposição. Apresentações do evangelho de Paulo nunca foram superficiais ou parcial, 

mas detalhada e completa (cf. vv. 20 , 27 ). Como o apóstolo dos gentios ( Rm 11:13. ; 

cf. 1 Tim. 2: 7 ), ele evangelizou tanto judeus como gregos. 

A apresentação biblicamente som Evangelho deve conter dois componentes. Em primeiro 

lugar, ele deve incluir o arrependimento para com 

Deus. Metanoia ( arrependimento ) é uma palavra rica e importante Novo Testamento, 

significa "mudar de idéia ou propósito." Ele descreve uma mudança de mente que resulta 

em uma mudança de comportamento; é o ato consciente de um pecador se transformando 

de seus pecados a Deus. Teólogo do século XIX Heinrich Heppe definido arrependimento 

como "um poder gracioso, oferecido somente sobre os eleitos, por que deixar de lado a 

vida de pecado e se ocupam com a justiça" ( Reformed Dogmatics [reimpressão; Grand 

Rapids: Baker, 1978], 571 ). Remorso, como a que está expressa por Judas ( Mateus 27: 

3. ) ou Saul ( 1 Sam. 15: 24-25 ), não deve ser confundida com o 

arrependimento. Arrependimento envolve pesar pelo ato do pecado, tristeza remorso por 

suas conseqüências. Uma pessoa arrependida está arrependido ele pecou, ao passo que 

uma pessoa arrependida está arrependido ele foi pego. 

O arrependimento envolve a toda pessoa, intelecto, emoção e vontade. Em Atos 2:36 , 

Pedro concluiu seu sermão no Dia de Pentecostes por corajosamente declarando: 

"Portanto, que toda a casa de Israel saiba com certeza que Deus o fez Senhor e Cristo-

este Jesus, que vós crucificado". Ele tinha clara e poderosamente apresentou seus ouvintes 

com os fatos do evangelho. O versículo 37 descreve o aspecto emocional do 

arrependimento: "Quando ouviram isso, eles foram perfurados para o coração, e disse a 

Pedro e aos demais apóstolos: 'Irmãos , o que devemos fazer '"Mas o verdadeiro 

arrependimento envolve também um ato de vontade:" Então, os que receberam a sua 

palavra foram batizados "( v 41. ). Ao identificar-se publicamente com Jesus Cristo por 

meio do batismo, esses novos crentes fez uma ruptura decisiva com o passado. 

O Novo Testamento não sabe nada de um evangelho que não tenha um chamado ao 

arrependimento. João Batista insistiu que seus ouvintes "produzir frutos dignos de 

arrependimento" ( Lucas 3: 8 ). O Senhor Jesus Cristo também chamado povo ao 

arrependimento ( Matt 4:17. ); Na verdade, Ele descreveu seu ministério como um dos 

chamando os pecadores ao arrependimento ( Lucas 5:32 ). A mensagem de Paulo aos 

judeus e gentios foi "que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras 

adequadas ao arrependimento" ( Atos 26:20 ). As palavras do Senhor Jesus Cristo que "o 

arrependimento para a remissão dos pecados deve ser proclamado em seu nome a todas 

as nações, começando por Jerusalém" ( Lucas 24:47 ; cf. Atos 17:30 ), Marcos 

arrependimento como central para o evangelho mensagem. (Para uma discussão 

detalhada de arrependimento ver meus livros O Evangelho Segundo Jesus (rev ed) [Grand 

Rapids: Zondervan, 1994].. e obras a fé . [Dallas: Palavra, 1993]) 

A mensagem do evangelho inclui também a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Os 

pecadores não devem apenas se afastar do pecado, mas voltar-se para Deus (cf. 1 Ts 1: 



9. ). A fé salvadora, como o arrependimento, tem um aspecto intelectual, emocional e 

volitivo. Teólogos usar três palavras latinas, notitia , assensus e Fiducia , para descrever 

os aspectos. Notitia (conhecimento) é o aspecto intelectual,assensus (parecer favorável) 

do emocional e fiducia (confiança) o aspecto volitivo da fé salvadora. A fé salvadora 

envolve, assim, a pessoa como um todo, confiando inteiramente no Senhor Jesus 

Cristopara a salvação. (Para mais instruções sobre a fé salvadora, ver meu livro Fé 

Trabalho . [Dallas: Palavra, 1993], 37-54) 

Paulo viu-se não só como um servo, alimentando a família de Deus, mas como um arauto, 

anunciando para os pecadores perdidos a boa notícia da salvação. Esses dois aspectos 

essenciais do ministério deve ser uma preocupação de todos os crentes. 

Relação a si mesmo-Sacrifice 

E agora, eis que, ligado no espírito, eu estou no meu caminho para 

Jerusalém, não sabendo o que vai acontecer comigo lá, exceto que 

o Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, dizendo que 

esperam prisões e tribulações me. Mas eu não considero a minha 

vida de como preciosa para mim mesmo, para que eu possa 

terminar minha carreira, eo ministério que recebi do Senhor 

Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. ( 20: 
22-24 ) 

Como um excelente servo de Jesus Cristo, Paulo tinha uma devoção sincera a sua 

Proposito da vida. Ele descreveu-se como ligado no espírito por sua forte compulsão 

para cumprir seu ministério. Deo (ligado ) é comumente usado para se referir a ligação 

física com correntes ou cordas (cf. Mateus 14: 3. ; 21: 2 ; 27: 2 ; Atos 9: 2 ; 12: 

6 ; 21:11 ). Ele é usado no sentido figurado para falar do empate poderoso do vínculo 

matrimonial ( Rom. 7: 2 ; 07:27 1 Cor. , 39 ). Senso de dever e responsabilidade de seu 

Mestre de Paulo levou-o em seu caminho para Jerusalém , sem 

saber especificamente o que iriaacontecer com ele quando ele chegou lá . Ele sabia, no 

entanto, que o Espírito Santo solenemente testemunhou a ele em todas as cidades que 

ele visitou prisões e tribulações que o aguardava (cf. Rom. 15:31 ). Foi revelado a Paulo 

que ele enfrentou perseguição em Jerusalém, embora ainda não o que especificamente 

implicariam tinha sido divulgado. Que viria a ficar claro a ele pelo Agabus profeta quando 

ele chegou na Palestina ( 21: 10-11 ). 

A resposta de Paulo à situação revela seu espírito de sacrifício: Eu não considero a 

minha vida de qualquer conta como preciosa para mim, disse-lhes, a fim de que eu 

possa terminar minha carreira, eo ministério que recebi do Senhor Jesus para 

testemunhar . solenemente do evangelho da graça de Deus Só uma coisa importava 

para Paulo: para terminar a obra que Deus lhe deu para fazer. O que aconteceu com ele 

não teve nenhuma consequência (cf. 21:13 ) quando comparado com o carácter único da 

sua vocação de Cristo-on que todas as acusações contra ele articulada. 

Deve-se notar que a mensagem do apóstolo pregou e todos os pregadores eco é chamado o 

evangelho da graça de Deus. A ênfase é clara sobre a graça, o favor imerecido de Deus 

pelo qual Ele perdoa pecadores indignos a totalidade de seus pecados e livremente, 

misericordiosamente dá-lhes a justiça completa de Jesus Cristo. 

Paulo cumprido com êxito o seu ministério até o fim de sua vida. Como sua morte se 

aproximava, ele escreveu, triunfante a Timóteo: "Combati o bom combate, completei a 

carreira, guardei a fé" ( 2 Tim. 4: 7). E depois que ele pagou o preço final para o seu 



dedicado, leal serviço de Jesus Cristo, ele, sem dúvida, ouviu de seu amado Mestre as 

palavras "Muito bem, servo bom e fiel ... entra no gozo do teu senhor" ( Mat. 25 : 21 ). 

Ele deve ser o objetivo de todos os cristãos para concluir com êxito o ministério que Deus 

lhes deu. Para fazer isso exige que eles mantêm uma perspectiva adequada de seu 

ministério no que se refere a Deus, os crentes, não crentes, e eles próprios. Fazer menos 

é indigno do Senhor, que graciosamente os chamou para o seu serviço. 

 

42. O fardo dos Líderes da Igreja do Novo 

Testamento ( Atos 20: 25-38 ) 

"E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei 

pregando o reino, vai ver o meu rosto. Portanto, eu testemunhar 

a vocês neste dia, que eu sou inocente do sangue de todos os 

homens. Pois eu não me esquivei de vos anunciar todo o propósito 

de Deus. Seja por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito 

Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que 

ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da 

minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, que não 

pouparão o rebanho; e dentre vós mesmos se levantarão homens 

que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si 

Portanto, esteja em estado de alerta, lembrando que dia e noite. 

por um período de três anos, não cessei de admoestar cada um 

com lágrimas. E agora eu encomendo a Deus e à palavra da sua 

graça, a qual é poderosa para vos edificar e dar herança entre 

todos os que estão santificado. cobicei prata ou ouro ou roupas de 

ninguém. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas 

próprias necessidades e para os homens que estavam comigo.Em 

tudo o que eu lhe mostrei que, trabalhando duro dessa maneira 

você deve ajudar os fracos e lembre-se das palavras do Senhor 

Jesus, que Ele mesmo disse: "Há mais felicidade em dar do que 

receber." E quando ele tinha dito estas coisas, ele se ajoelhou e 

orou com todos eles. E começaram a chorar alto e abraçou Paulo, 

e beijou-o repetidamente, de luto, especialmente sobre a palavra 

que dissera, que eles deveriam ver o seu rosto. E eles estavam 
acompanhando-o até o navio. ( 20: 25-38 ) 

O componente crucial em qualquer organização, instituição ou empresa é a sua 

liderança. Uma boa liderança pode levantar uma organização para o alcance do sucesso, 

ao passo que uma liderança fraca pode mergulhá-la para as profundezas da ruína. Não 

surpreendentemente, uma grande quantidade de material está disponível para aqueles que 

desejam aprimorar suas habilidades de liderança. Liderança é tratado como um elemento 

essencial, pois é. 

Deus é ainda mais preocupados com a liderança em seu reino. A Bíblia, tanto no seu 

ensino e os exemplos que ele apresenta, fala sobre a liderança. O Antigo Testamento 

apresenta bons líderes, como Moisés, Samuel e Davi. Ela também revela as 

consequências desastrosas que vêm por causa de líderes pobres, como Saul, Acabe e 

Manassés. O Antigo Testamento contém sábio conselho sobre como ser um bom líder 



( Prov 08:15. ; 14:28 ; 16:10 , 12 ; 20: 8 , 26 , 28 ; 29: 4 , 14 ; 31: 4 ), e ele tem denúncias 

de práticas de liderança pobres ( Is. 9: 14-16 ; . Jer 05:31 ; . Ez 22: 26-28 ; Oséias 4: 9 ). 

O Novo Testamento apresenta líderes pobres, como os fariseus, a quem Jesus descreveu 

como "guias cegos", que serve apenas para liderar a si mesmos e seus seguidores em um 

poço ( Matt. 15:14 ). Os resultados de sua liderança inepta e mortal angustiado muito o 

nosso Senhor. Quando Ele viu "as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam 

aflitas e abatido como ovelhas sem pastor" ( Mat. 09:36 ).Desprovido de liderança 

espiritual competente, os judeus caminho à toa. O sábio, altruísta, sacrificial liderança dos 

apóstolos está em nítido contraste com a liderança incompetente dos líderes de Israel. 

As epístolas pastorais estabelecer os padrões elevados para os líderes da igreja ( 3 1: Tim. 

1-13 ; Tito 1: 5-9 ). Todas essas diretrizes estão resumidas na exigência de que um líder 

ser "acima de qualquer suspeita" ( 1 Tim. 3: 2 ; Tt 1: 6 ). Os padrões são elevados porque 

a responsabilidade é grande. Tiago advertiu: "Não muitos de vocês se tornarem 

professores, meus irmãos, sabendo que, como tal, será punido com julgamento mais 

severo" ( Tiago 3: 1 ). Paulo instruiu Timóteo que os líderes que continuam em pecado 

devem ser repreendidos publicamente ( 1 Tm. 5:20 ). Por outro lado, aqueles que 

"governar bem [devem] ser considerado digno de honra dupla, especialmente os que 

labutam na pregação e no ensino" ( 1 Tim. 5:17 ). Há na liderança espiritual do potencial 

de grande bênção ou condenação sério. 

A principal tarefa dos apóstolos e evangelistas foi a nomeação de pastores nas primeiras 

congregações. Paulo dirigiu Tito, ministrando na ilha de Creta, para "nomear anciãos em 

cada cidade" ( Tito 1: 5 ), como ele e Barnabé tinha feito em sua primeira viagem 

missionária ( Atos 14:23 ). No presente passagem, Paulo se dirige aos mais velhos que 

ele havia designado em Éfeso. Seu navio havia parado em sua viagem para a Palestina 

em Mileto ( 20:15 ), não muito longe de Éfeso. Ele convocou os anciãos de Éfeso para 

encontrá-lo lá ( 20:17 ) para que ele pudesse dar-lhes uma exortação final. Em versos 17-

24Paulo descreve quatro perspectivas atitudes essenciais no ministério: em direção a 

Deus, a igreja, os perdidos, e ele próprio. Tendo dado que visão geral das dimensões do 

ministério, ele agora restringe seu foco para a instrução sobre o ministério na igreja. 

Antes de dar-lhes as prioridades para liderar a igreja, Paulo estabeleceu uma base 

resumindo seu próprio ministério em Éfeso. Ele abriu com uma nota triste, informando-

os, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino, vai ver o meu rosto. Ele tinha 

servido com eles por três anos, e seu trabalho com eles foi feito. Tendo sido ensinado e 

discipulado pelo apóstolo, eles estavam prontos para ministrar por conta própria. O 

termo reino engloba o governo de Deus na esfera da salvação, e não apenas o futuro reino 

milenar de Jesus Cristo (cf. Atos 28:31 ). pregando o reino significava proclamar o 

evangelho, a boa notícia de que os pecadores no reino de Satanás, a morte e destruição 

("o reino das trevas") pode entrar no reino da salvação, da vida e glória ("o reino do Filho 

de Deus"). Paulo pregou o evangelho completamente e de forma clara, como indicou 

em versos 20 e 27 . 

Porque ele completamente cumprido a sua obrigação de ensinar, Paulo 

poderia testemunhar a eles que ele era inocente do sangue de todos os homens -tanto 

judeus e gentios. Ele não só ensinou a igreja, mas também evangelizar os perdidos. Ele 

não havia sido infiel em qualquer aspecto do ministério. 

Declaração de Paulo de que ele era inocente do sangue de todos os homens é uma 

reminiscência de palavras de Deus a Ezequiel: 



Agora, quanto a ti, filho do homem, te dei por atalaia sobre a casa de Israel; assim que 

você vai ouvir uma mensagem da minha boca, avisá-los-de Mim. Quando eu disser ao 

ímpio: "O ímpio, certamente morrerás", e você não falares para dissuadir o ímpio do seu 

caminho, esse ímpio morrerá na sua iniqüidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua 

mão. Mas se você em sua parte avisar um homem ímpio do seu caminho, e ele não se 

converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniqüidade; mas de ter entregue a sua 

vida. ( Ez. 33: 7-9 ) 

Isso é um lembrete da grave responsabilidade que todos os crentes, mas especialmente os 

líderes, tem que falar a verdade de Deus (cf. Tiago 3: 1 ). Paulo declarou-se inocente, porque 

ele não me esquivei de declarar a eles todo o propósito de Deus. A implicação é que 

aqueles anciãos deve seguir o exemplo de Paulo de pregar um evangelho completo da 

redenção dos pecadores de Deus ou enfrentar o castigo de Deus. Isso ainda é verdade para 

todos os pastores. 

Depois disso, nota pessoal, Paulo acusou os líderes da igreja para manter cinco 

prioridades: estar bem com Deus, pastorear o rebanho, guardar o rebanho, estudar e orar, 

e estar livre de auto-interesse. 

Estar bem com Deus 

Seja por vós ( 20:28 a) 

A primeira prioridade para qualquer pessoa envolvida na liderança espiritual é o seu 

próprio relacionamento com Deus. O ministério efetivo não é mera atividade externa; é o 

estouro de um rico e profundo relacionamento com Deus. Como João Owen observou 

com sabedoria: 

Um ministro pode preencher seus bancos, em sua jogada de comunhão, as bocas do 

público, mas o que o ministro está de joelhos em segredo diante de Deus Todo-Poderoso, 

que ele é e não mais. (Citado em IDE Tomé, um puritano de Ouro Tesouro [Edinburgh: 

Banner da Verdade, 1977], 192) 

Ninguém está preparado para enfrentar as pressões e responsabilidades do ministério que não 

está bem com Deus. Essas pressões, bem como a exigência de dar o exemplo, exigir que os 

líderes estar constantemente em guarda ( Marcos 13: 9 ; Lucas 21:34 ). 

O primeiro passo para estar em guarda é o auto-exame. Depois de todo um capítulo de 

exortação ao jovem pregador ( . 1 Tm 4: 1-15 ), Paulo resumiu o que ele tinha dito, 

chamando a Timóteo para examinar a si mesmo ( versículo 16 ): "Preste muita atenção 

para si mesmo e para o seu ensino; perseverar nessas coisas, pois, como você faz isso, 

você vai garantir a salvação tanto para si e para aqueles que você ouve ". Ele cobrou 

Timoteo para examinar sua vida e doutrina para se certificar de ambos Deus honrou. Essa 

foi crucial para sua própria perseverança e à salvação e perseverança dos outros. Paulo 

expressou esta mesma verdade em sua segunda carta a Timóteo: 

Agora, em uma grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também 

para os navios de madeira e de barro, e outros para honrar e alguns para a 

desonra. Portanto, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, 

útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. ( 2 Tim. 2: 20-21 ) 

Em uma casa, havia vasos para usos desonrosos, como lixo e outros resíduos. Havia também 

navios para usos honrosas, como comida e bebida. Somente os limpos de alta qualidade foram 

apto para honra. Uma vez que Deus usa limpas e santas instrumentos, vasos de honra, auto-

exame e abandono do pecado são essenciais para os líderes. Embora Deus não abençoar a 



Sua verdade, apesar de o pregador, Ele não abençoa o líder profana, não importa o título, a 

posição ou cargo que ele poderia segurar. 

Em uma passagem poderosa de sua obra clássica O Reformed Pastor , Richard Baxter dá 

uma chamada agitação para os pastores a examinarem-se: 

Guardai-vos, para que você vive naqueles pecados que você pregar contra em outros, e 

para que você não ser culpado daquilo que diariamente você condena. Você vai fazer isso 

o seu trabalho para engrandecer a Deus, e, quando você tiver feito, desonrá-lo, tanto 

quanto os outros? Você vai proclamar poder de governo de Cristo, e ainda desprezar-lo, 

e vós mesmos rebeldes? Você vai pregar suas leis, e intencionalmente quebrá-las? Se o 

pecado seja mau, por que viver nele? se não ser, por que você dissuadir os homens a partir 

dele? Se é perigoso, como você ousa se aventurar nele? se não ser, por que você dizer aos 

homens assim? Se ameaças de Deus é verdade, por que você não temê-los? se ser falsa, 

por que você desnecessariamente homens problema com eles, e colocá-los em tais sustos 

sem causa? Você "sabe o juízo de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de 

morte"; e ainda assim você vai fazê-las? "Tu, que ensinas a outrem, ensinas tu não 

te?" Tu, que dizes que não se deve cometer adultério, ou ser bebido, ou avarento, és tu, 

tais ti mesmo? "Tu, que te glorias na lei, pela transgressão da lei desonras tu Deus?" O 

Quê! deve o mesmo mal língua falam que falas contra o mal? Deve censurar aqueles 

lábios, e calúnia, e caluniar o seu vizinho, que chorar abaixo estas e semelhantes coisas 

em outros? Guardai-vos, para que você não chorar baixo pecado, e ainda não superá-

lo; para que, enquanto você procura para derrubá-lo em outros, você se curva a ele, e se 

tornam seus escravos vós mesmos: "Para de quem um homem é vencido, do mesmo é 

feito escravo." "Para quem vos ofereceis como servos para lhe obedecer, sois servos 

daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte ou da obediência para a 

justiça." Irmãos O! é mais fácil para repreender o pecado, do que para superá-lo. ( O 

Reformed Pastor [Edinburgh: Banner da Verdade, 1979], 67-68) 

A santidade pessoal é o requisito da verdadeira e poderosa liderança espiritual. Deus 

chama para a santidade que não é apenas para fora, aos olhos dos homens. Paulo teve a 

virtude de ida, mesmo antes de sua salvação, quando ele se descreveu como irrepreensível 

quanto à lei ( Fp 3: 6. ). Mas ele chamou de "lixo" ( v. 8 ) em comparação com a 

verdadeira justiça. A verdadeira santidade é para dentro, de modo que se pode dizer com 

Paulo: "Para a nossa confiança orgulhoso é esta: o testemunho da nossa consciência, de 

que em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, 

temos vivido no do mundo, e especialmente para você "( 2 Cor. 1:12 ). 

Pastorear o rebanho 

e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu 

bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o 
seu próprio sangue. ( 20:28 b) 

Depois de se certificar de que a sua própria vida (e, conseqüentemente, de sua família, 1 

Tim. 3: 4-5 ) está em ordem, segundo a prioridade de um líder é o cuidado espiritual do 

seu rebanho. Positivamente, que o cuidado envolve a alimentação e líder de todo o 

rebanho. A metáfora de um rebanho e um pastor é muitas vezes usado para descrever a 

relação de Deus com o Seu povo. É um um apt, desde ovelhas são impotentes, tímido, 

sujo, e que necessitam de protecção e cuidados constantes. O Antigo Testamento 

freqüentemente descreve Israel como o rebanho de Deus ( Sl 77:20. ; 78:52 ; 80: 1 ; Isa 

40:11. ; 63:11; Jer 13:17. ; 23: 2-3 ; 31:10 ; . Ez 34: 2ff ;. Mic 02:12. ; 5: 4 ; 07:14 ; Zc. 



10: 3 ), e do Novo Testamento retrata a igreja como um rebanho com o Senhor Jesus 

Cristo como seu Pastor ( João 10: 1 ss .; . Heb 13:20 ; 1 Pe 2:25. ; 5: 2-4 ). 

Jesus Cristo, o Supremo Pastor ( . 1 Pedro 5: 4 ), assumiu o seu rebanho e dividiu-a em 

muitos rebanhos menores (cf. 1 Ped. 5: 2 ", o rebanho de Deus no meio [ou repartida para] 

você"; 1 Ped. 5: 3 ", aqueles atribuídos a seu cargo"). O Espírito Santo soberanamente 

levanta superintendentes, ou subpastores, que são responsáveis para apascentar os seus 

rebanhos. Pastor é de poimaino , um termo abrangente que englobe toda a tarefa de um 

pastor. A parte mais importante dessa tarefa, no entanto, é para se alimentar. Em João 21: 

15-17 , Jesus três vezes Pedro encarregou de cuidar de suas ovelhas. O segundo tempo 

Usou poimaino , mas os primeiro e terceiro tempos bosko , que tem o seu significado mais 

restrito de "alimentar". Obviamente, então, a tarefa principal de um subpastor do rebanho 

do Senhor é para alimentar as ovelhas. Infelizmente, muitas subpastores hoje não 

conseguem fazer isso, aparentemente conteúdo para levar suas ovelhas de um deserto 

estéril para outro. O resultado trágico é um rebanho espiritualmente fraco, prontos para 

comer as ervas venenosas de falsa doutrina, ou para seguir falsos pastores que 

enganosamente prometem-lhes pastos mais verdes, enquanto levando-os a deserto estéril. 

Desde ovelhas são seguidores, a tarefa dos pastores também envolve levando o 

rebanho. Eles devem definir a direção para as ovelhas a seguir. O Novo Testamento não 

sabe nada de regra congregacional; em vez disso, comanda os crentes a "obedecer seus 

líderes, e submeter-se a eles" ( Heb. 13:17 ). Paulo lembrou aos Tessalonicenses que seus 

pastores foram dadas "carga sobre vocês no Senhor" e eram para ser apreciado, estimado, 

amado e seguido sem conflito ( 1 Tessalonicenses 5: 12-13. ). Deus confiou a liderança 

da igreja para os bispos (presbíteros, pastores). Aqueles que servem fielmente devem ser 

duplamente honrado ( 1 Tim. 5:17 ); aqueles que caem em pecado devem ser 

repreendidos publicamente ( 1 Tm. 5:20 ). É uma realização sóbria que os idosos um dia 

vai prestar contas a Deus por como eles levam aqueles comprometidos com a sua carga 

( Heb. 13:17 ). 

O motivo para esses altos padrões de liderança reside no fato de que a igreja não pertence 

aos homens, mas a Deus (cf. 1 Ped. 5: 2 ). Os líderes da Igreja têm uma mordomia de sua 

propriedade e deve cumprir fielmente que a mordomia (cf. 1 Cor. 4: 2 ). Além disso, a 

igreja é a realidade de mais precioso na terra, uma vez que o preço final foi pago por ele, 

quando o Senhor Jesus Cristo adquiriu -o com seu próprio sangue (cf. 1 Pe 1: 18-

19. ). Isso exige que cada líder tratar a igreja como a comunhão precioso que é. Deus é 

um espírito e não tem corpo, portanto, não há sangue. No entanto, Paulo pode dizer que 

Deus tanto quanto comprou a igreja com seu próprio sangue, porque ele "acredita tão 

fortemente na divindade de Jesus Cristo e Sua unidade essencial com o Pai que [ele] não 

hesitou em falar de Seu sacrifício no Calvário como um derramamento do sangue de Deus 

"(GT Stokes," Atos dos Apóstolos ", em W. Robertson Nicoll, ed,. A Bíblia do 

Expositor [New York: AC Armstrong e Filho, 1903], 2: 419). 

O Senhor Jesus Cristo deu o exemplo de preocupação para a Igreja que todos os líderes 

devem seguir amando. Em Efésios 5: 25-27 , Paulo descreve o amor sacrificial de Cristo 

para a Igreja: 

Cristo ... amou a igreja ea si mesmo se entregou por ela; para que pudesse santificá-la, 

tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para que pudesse apresentar 

a Si mesmo a igreja em toda a sua glória, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa; mas 

que ela deve ser santa e irrepreensível. 



O subpastor devem ter a mesma preocupação com a pureza da igreja como o fez o grande 

Pastor. Paulo certamente o fez. Para o Corinthians, ele escreveu: "Eu sou ciumento para você 

com um zelo de Deus, porque eu prometi a um marido, que a Cristo vos apresentar como uma 

virgem pura" ( 2 Cor. 11: 2 ). Essas subpastores que realmente valorizam a igreja há de 

apascentar as suas ovelhas, alimentando-lhes a Palavra de Deus e fielmente levando-os. 

Guardar o rebanho 

Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no 

meio de vocês, que não pouparão o rebanho; E que, dentre vós 

mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para 

atraírem os discípulos após si. Portanto, esteja em estado de 

alerta, lembrando que dia e noite por um período de três anos, não 

cessei de admoestar cada um com lágrimas. ( 20: 29-31 ) 

Não é o suficiente para um pastor fiel para alimentar e conduzir o seu rebanho, ele também 

deve proteger de predadores. Paulo não tinha dúvida de que após sua partida falsos 

mestres ameaçaria a igreja de Éfeso, uma vez que já tinha entrado na igreja de Corinto ( : 

11 2 Cor. 4 () e as igrejas da Galácia . Gal 1: 6 ). Sempre que a verdade é proclamada, 

Satanás pode ser esperado para enfrentá-la com as mentiras da falsa doutrina. Tem sido 

sempre assim. Descrição impressionante de Paulo de falsos mestres, como lobos 

ferozes ... não pouparão o rebanho ecoa o do Senhor Jesus Cristo ( Mt 

07:15. ; 10:16 ). Por causa do grave perigo que representam para a igreja, as Escrituras 

condenam os falsos professores na linguagem mais forte. Pedro descreve vividamente 

em 2 Pedro 2 como "aqueles que se entregam a carne em seus desejos corruptos e 

desprezam a autoridade" ( v. 10 ); "Irracional animais" ( v 12. ); "Manchas e 

imperfeições" ( v. 13 ); "Tendo os olhos cheios de adultério ... tendo um coração 

exercitado na ganância ... amaldiçoado filhos" ( v. 14 ); "Fontes sem água ... névoas 

levadas por uma tempestade, para os quais a escuridão preta foi reservado" ( v. 

17 ); "Escravos da corrupção" ( v. 19 ); cães que regressam ao seu próprio vômito e 

porcos chafurdando na lama ( v. 22 ). 

Fiel à previsão de Paulo, falsos mestres que entrarão no meio do rebanho em Éfeso e 

atacá-lo (cf. Ap 2: 2 ). Ainda mais sutil do que o ataque dos falsos mestres de fora da 

igreja, no entanto, é a deserção de pessoas dentro. Consequentemente, Paulo avisou 

que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para 

atraírem os discípulos após si. Perverse é de diastrephō , que significa "distorcer", ou 

"a torcer." Falsos mestres torcer a verdade de Deus para seus próprios fins 

pervertidas. empate fora é de apospaō e poderia ser traduzido por "arrastar para longe" 

ou "para arrancar".Se os subpastores não são vigilantes, Paulo adverte, os lobos vai 

arrastar suas ovelhas longe para devorá-los. 

Tragicamente, mesmo a igreja de Éfeso, onde o próprio Paulo ministrado por três anos, 

viu essas deserções entre a sua liderança. Em suas cartas a Timóteo (que na época era o 

pastor da igreja de Éfeso), Paulo condenou os falsos mestres que tinham surgido a partir 

de dentro da congregação de Éfeso ( 1Tm 1: 3-7. ; 2 Tim. 3: 1-9 ), mesmo nomear alguns 

deles ( 1 Tm 1:20. ; 2 Tm 1:15. ; 2:17 ). 

Jude também alertou em sua epístola do perigo insidioso dos falsos mestres que surgem 

a partir de dentro da igreja: 

Amados, enquanto eu estava fazendo todos os esforços para lhe escrever sobre a nossa 

comum salvação, senti a necessidade de escrever para você atraente que você batalhar 



pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Para certas pessoas se introduziram 

com dissimulação, os que por muito tempo foram previamente marcados para este mesmo 

juízo, homens ímpios, que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam 

o nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo. ( vv. 3-4 ) 

  
Mas esses homens dizem mal do que não entendem; e as coisas que eles sabem, por 

instinto, como animais irracionais, por essas coisas que eles são destruídos. Ai 

deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e por pay se precipitaram no erro de 

Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Estes homens são aqueles que são recifes 

escondidos em suas festas de amor, quando se banqueteiam convosco, sem medo, a cuidar 

de si mesmos; nuvens sem água, levadas pelos ventos; árvores de outono, sem frutos, 

duplamente mortas, desarraigadas; ondas furiosas do mar, lançando a sua própria 

vergonha como a espuma; estrelas errantes, para os quais a escuridão preta foi reservado 

para sempre. ( vv. 10-13 ) 

  
Estes são grumblers, repreendendo, seguindo suas próprias concupiscências; falam 

arrogantemente, adulando pessoas por causa de ganhar uma vantagem. ( v. 16 ) 

Para proteger seus rebanhos contra ataques de dentro e fora da igreja, os subpastores deve 

fazer duas coisas. Primeiro, eles devem estar em alerta. Sabendo que os lobos ferozes 

estão aguardando uma abertura para atacar os seus rebanhos, eles devem estar 

vigilantes. Charles Jefferson descreve a importância da vigilância do pastor: 

O pastor oriental era, antes de tudo, um vigia. Ele tinha uma torre de vigia. Era seu 

negócio para manter um olho muito aberto, constantemente em busca do horizonte para 

a abordagem possível de inimigos.Ele foi obrigado a ser prudente e atento. Vigilância era 

uma virtude cardeal. Uma vigília alerta era para ele uma necessidade. Ele não podia entrar 

em acessos de sonolência, para o inimigo estava sempre próximo. Só por seu estado de 

alerta poderia o inimigo ser contornada. Havia muitos tipos de inimigos, todos eles 

terrível, cada um de uma maneira diferente. Em certas épocas do ano, houve 

inundações.Streams rapidamente tornou-se inchado e transbordou seus bancos. Uma 

acção rápida era necessária, a fim de escapar da destruição Havia inimigos de um tipo 

mais sutis-animais, vorazes e traiçoeiros: leões, ursos, hienas, chacais, lobos. Havia 

inimigos no ar; grandes aves de rapina foram sempre subindo no alto pronto para swoop 

para baixo em cima de um cordeiro ou cabrito. E então, mais perigoso de todos, foram os 

pássaros humanos e animais de caça-ladrões, bandidos, homens que fizeram um negócio 

de roubar e assassinar currais pastores. Que mundo oriental estava cheio de perigos. Ela 

estava cheia de forças hostis ao pastor e seu rebanho. Quando Ezequiel, Jeremias, Isaías 

e Habacuque falar sobre pastores, eles chamam vigias definido para alertar e salvar. 

  
Muitos um ministro não como um pastor, porque ele não está vigilante. Ele permite que 

sua igreja a ser feito em pedaços, porque ele é meio adormecido. Ele tomou como certo 

que não havia lobos, não há aves de rapina, não há ladrões, e enquanto ele estava 

cochilando o inimigo chegou. Idéias falsas interpretações, destrutivas, ensinamentos 

desmoralizantes entrou em seu grupo, e ele nunca sabia. Ele estava interessado, talvez, na 

pesquisa literária; ele foi absorvido na discussão contida no último trimestre teológica, e 

não sabia o que seus jovens estavam lendo, ou o que as idéias estranhas tinha sido 

apresentado na cabeça de um grupo de seus principais membros. Existem erros que são 

tão feroz como lobos e impiedosa como hienas; rasgam fé, esperança e amor em pedaços 



e deixe igrejas, uma vez prósperas, mutilados e meio morto. ( O ministro como 

pastor [Hong Kong: Livros de vida para todos, 1980], 41-42, 43-44) 

O pastor fiel também deve avisar o seu rebanho. Paulo tinha feito durante o seu próprio 

ministério em Éfeso; ele lembra aos anciãos de Éfeso de como noite e dia por um 

período de três anos, ele não deixou de admoestar cada um com 

lágrimas. Admoestar é de noutheteo , que refere-se a dar conselhos com um aviso 

envolvidos (cf. Col. 1:28 ). O padrão do ministério de Paulo mostra a importância dos 

crentes sobre os falsos mestres de aviso. Ele lembrou aos Efésios , por um período de 

três anos, cuidando de cada um do rebanho (cf. v. 20 ). Então, obrigado era ele para 

avisá-los de que ele quase não tinha tempo para dormir, ministrando dia e noite (cf. 1 Ts 

2: 9. ; . 2 Ts 3: 8 ). Também não era um mero exercício académico, para Paulo, ele 

pontuou suas advertências com suas lágrimas. Ele chorou porque ele sabia que as 

terríveis consequências quando se infiltrar falsos mestres. Somente seguindo o exemplo 

de Paulo pode o subpastor fiel proteger o rebanho de Cristo a partir dos lobos ferozes e 

ovelhas doente que constantemente ameaçam. 

Estudo e Pray 

E agora eu encomendo a Deus e à palavra da sua graça, a qual é 

poderosa para vos edificar e dar herança entre todos os que são 
santificados. ( 20:32 ) 

Se um subpastor é alimentar e proteger o seu rebanho, ele deve ser um estudante das 

Escrituras e dedicado à oração. Só então ele vai ter verdadeiro conhecimento e sabedoria 

para aplicar esse conhecimento.Esta dupla prioridade do ministério vai voltar para o 

exemplo dos apóstolos, que declarou em Atos 6: 4 : "Vamos nos dedicar à oração e ao 

ministério da palavra." Esses exercícios são o coração da eficácia de um líder. 

Aqui está outro exemplo de prática constante de Paulo para elogiar os crentes a Deus em 

oração ( Rom. 1: 9-10 ; . Ef 1: 15-16 ; Fl 1. 4 ; 1 Tessalonicenses 1: 2-3. ; 2 

Tessalonicenses. 1:11 ; 2 Tm 1: 3. ;Filemon 4. ). Apesar de não ser especificamente uma 

chamada para pastores para orar, é certamente um lembrete da centralidade da oração na 

vida de Paulo. A igreja em Atos vivia em uma atmosfera constante de oração 

( 01:14 ; 02:42 ). Ele orou ao escolher o sucessor de Judas ( 01:24 ), quando enfrenta 

perseguição ( 4: 23-31 ; 16:25 ); na escolha de sete homens para administrar os esforços 

de ajuda da Igreja ( 6: 6 ), para a libertação de Pedro da prisão ( 12: 5 , 12 ), ao envio de 

Paulo e Barnabé para o campo missionário ( 13: 2 ), quando da nomeação anciãos nas 

igrejas locais ( 14:23 ); em suma, todos os aspectos da vida da igreja primitiva foi 

banhado em oração. 

Não há nenhum substituto para a oração, para a oração reconhece dependência de Deus e 

as linhas-nos com Seus propósitos. A oração também permite que Deus glorificou a si 

mesmo, respondendo ( João 14:13 ). Sem ela, as tentativas dos subpastores para 

alimentar, de chumbo, e guardar o rebanho será em vão. Boas intenções, boas idéias, ou 

bons programas não podem superar os efeitos da falta de oração. 

Estudo da Palavra é o outro pilar fundamental do ministério, uma vez que é a palavra de 

Sua graça que é capaz de construir os crentes e para dar -lhes herança entre todos os 

que são santificados. Em1 Pedro 2: 2 , Pedro ecoou Paulo pensei: "Como crianças 

recém-nascidas, muito para que o leite puro da palavra, para que por ele vos seja dado 

crescimento no que diz respeito à salvação." Paulo disse a Timóteo que a igreja era 



"coluna e baluarte da verdade" ( 1 Tm. 3:15 ), exigindo, portanto, que os seus líderes 

sabem que a verdade. 

A Palavra é a fonte de crescimento espiritual ( 1 Tessalonicenses 2:13. ; 2 Tm 3: 16-

17. ; 2 Pe 3:18. ). A Palavra é também a fonte de garantia, convencendo os crentes que 

têm uma herança entre todos os que são santificados. fracas, crentes que lutam que não 

têm certeza da salvação precisam ser alimentados com a Palavra de Deus que eles possam 

"crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo "( 2 Pe. 

3:18 ). 

Oração e ao ministério da Palavra deve ser a principal ocupação do pastor. Se o subpastor 

ignora esses elementos, tanto ele quanto o seu rebanho sofrer muito. 

Sê Livre de auto-interesse 

Cobicei prata ou ouro ou roupas de ninguém. Vós bem sabeis que 

estas mãos proveram as minhas próprias necessidades e para os 

homens que estavam comigo. Em tudo o que eu lhe mostrei que, 

trabalhando duro dessa maneira você deve ajudar os fracos e 

lembre-se das palavras do Senhor Jesus, que Ele mesmo disse: 

"Há mais felicidade em dar do que receber."E quando ele tinha 

dito estas coisas, ele se ajoelhou e orou com todos eles. E 

começaram a chorar alto e abraçou Paulo, e beijou-o 

repetidamente, de luto, especialmente sobre a palavra que dissera, 

que eles deveriam ver o seu rosto. E eles estavam acompanhando-

o até o navio. ( 20: 33-38 ) 

Um ministério verdadeiramente honra a Deus deve se concentrar em dar, não 

recebendo. Deus não vai abençoar o ministério de alguém que está preocupado com o 

dinheiro. O Senhor Jesus Cristo colocá-lo de forma simples e direta, quando disse: "Você 

não pode servir a Deus e ao dinheiro" ( Mat. 06:24 ). Todos os crentes são ordenou: 

"Deixe o seu personagem estar livre do amor ao dinheiro, estar contente com o que você 

tem" ( Heb. 13: 5 ); que é duplamente verdadeiro para aqueles em posições de liderança 

espiritual ( 1 Tm 3: 3. ; Tito 1: 7 ). Aqueles que se importam com o rebanho de Deus não 

deve fazê-lo para o ganho material. 

Amor ao dinheiro sempre caracterizou os falsos mestres. No Antigo Testamento, Isaías 

( 56:11 ), Jeremias ( 06:13 ; 08:10 ), e Micah ( 03:11 ) denunciou os falsos líderes 

gananciosos de Israel. No Novo Testamento, Paulo descreveu os falsos mestres como 

aqueles que ensinam "coisas que não deveriam ensinar, para o bem de torpe ganância" 

( Tito 1:11 ). Pedro também alertou contra a ganância dos falsos mestres ( 2 Ped. 2: 3 ). 

O ministério de Paulo não foi caracterizado pelo materialismo egoísta. O apóstolo 

declarou enfaticamente cobicei ninguém prata ou ouro ou roupas. Ele, então, apelou 

para a sua observação em primeira mão de seus três anos de ministério em Éfeso. Vós 

bem sabeis , lembrou-lhes, sem dúvida, levantando as mãos enquanto falava, que estas 

mãos proveram as minhas próprias necessidades e para os homens que estavam 

comigo. Embora Paulo tinha todo o direito de receber apoio para o seu ministério ( : 1 

Cor 9 3ff. e às vezes fiz (.) 2 Cor. 11: 8-9 ; Phil . 4: 10-19 ), que era seu costume de se 

sustentar ( 2 Cor. 11: 7 ; 12:13 ; 1 Tessalonicenses 2: 9. ; . 2 Ts 3: 8 ). Fê-lo de que ele 

poderia "oferecer o evangelho sem encargos" ( 1 Cor. 09:18 ). 



Paulo, então, apelou para que eles sigam o seu exemplo: Em tudo o que eu lhe mostrei 

que, trabalhando duro dessa maneira você deve ajudar os fracos e recordar as 

palavras do Senhor Jesus, que Ele mesmo disse: "Há mais felicidade em dar do que 

em receber. " O apóstolo não só apoiou a si mesmo, mas também trabalhou para ajudar 

os necessitados. Esta citação de Jesus não é registrada nos evangelhos, mas foi, no 

entanto, conhecida entre os primeiros cristãos. É de grande importância que esta é a única 

citação gravada fora dos evangelhos de uma declaração falada por Jesus enquanto Ele 

estava na terra. Isso dá um peso significativo para a verdade que revela. Os evangelhos 

não mais contêm todas as palavras de nosso Senhor falou durante Seu ministério terreno 

do que eles fazem todas as suas obras ( João 21:25 ). Só a Bíblia divinamente inspirada, 

no entanto, contém essas palavras e atos que Ele nos quiseram lembrar. As obras 

fantasiosas e dizeres gravados em escritos extra-bíblicos devem ser rejeitados. 

Tendo dito isto, Paulo se ajoelhou e orou com todos eles. Sua exortação foi terminado, 

e ele teve que ir embora, sem dúvida, porque o navio estava pronto para zarpar. Quando 

o tempo de oração acabou,eles começaram a chorar alto e abraçou Paulo, e beijou-o 

repetidamente, de luto, especialmente sobre a palavra que dissera, que eles deveriam 

ver o seu rosto. A separação foi algo emocional, refletindo a profundo amor dos anciãos 

de Éfeso para Paulo e sua imensa tristeza que nunca mais o veria. Mesmo quando o 

apóstolo amado finalmente rasgou-se afastado, não podiam suportar a parte com ele 

e foram acompanhá-lo até o navio. 

O ministério de Paulo foi bem sucedido porque sua vida estava bem com Deus, ele fez a 

sua prioridade para alimentar e proteger o rebanho, dedicou-se à oração e ao ministério 

da palavra, e ele estava totalmente livre de auto-interesse. O resultado foi o amor dedicado 

de seu povo e, mais importante, a aprovação de Deus. 

 

43. A coragem da convicção ( Atos 21: 1-

16 ) 

E quando aconteceu que, separando-nos deles e tinha zarpar, 

corremos um caminho reto para Cos e no dia seguinte a Rodes e 

de lá para Patara; E, achando um navio para a Fenícia, fomos a 

bordo e partimos. E quando a gente tinha chegado à vista de 

Chipre, deixando-a à esquerda, mantivemos vela para a Síria e 

chegamos a Tiro; porque ali o navio estava a descarregar a sua 

carga. E depois de olhar-se os discípulos, ficamos ali sete dias; e 

eles continuavam dizendo a Paulo através do Espírito para não 

pisar em Jerusalém. E quando aconteceu que nossos dias houve 

terminou, partimos e começamos a nossa jornada, enquanto todos 

eles, com suas mulheres e crianças, nos escoltou até fora da 

cidade. E depois se ajoelhando na praia e orando, dissemos adeus 

um ao outro. Depois fomos a bordo do navio, e eles voltaram para 

casa. E quando a gente tinha terminado a viagem de Tiro, 

chegamos a Ptolemaida; e depois de saudar os irmãos, ficamos 

com eles por um dia. E no dia seguinte, partiu e chegou a 

Cesaréia; e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um 

dos sete, ficamos com ele. Agora, este homem tinha quatro filhas 

virgens que profetizavam. E como nós estávamos lá por alguns 



dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia. E vindo até 

nós, ele tomou o cinto de Paulo e ligando os seus próprios pés e 

mãos, e disse: "Isto é o que o Espírito Santo diz: 'Desse modo, os 

judeus em Jerusalém irá vincular o homem a quem pertence este 

cinto e entregá-lo para o mãos dos gentios. "" E quando a gente 

tinha ouvido isso, assim como os moradores locais começaram 

pedindo-lhe para não ir a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: "O 

que você está fazendo, chorando e magoando-me o coração? 

Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer 

em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus." E uma vez que ele não 

iria convencê-lo, ficamos em silêncio, observando: "A vontade do 

Senhor seja feita!" E após estes dias temos pronto e começou no 

nosso caminho para Jerusalém. E alguns dos discípulos de 

Cesaréia também veio com nós, levando-nos a Mnason de Chipre, 

um discípulo de longa data, com quem nos havíamos de 
hospedar. ( 21: 1-16 ) 

Compromisso corajoso, decorrente de fortes convicções, é uma qualidade essencial 

encontrado em todos aqueles a quem Deus escolhe para liderar. Convencidos de que Deus 

tinha dado a Israel na terra de Canaã, Josué e Calebe argumentou energicamente para uma 

invasão imediata ( Nm 13:30. ; 14: 7-9 ) -Apesar os medrosos, covardes recomendações 

dos outros dez espiões. Acreditando que Deus conceda a Sua pessoas vitória sobre as 

forças cananeus liderados por Sísera, Deborah pediu Barak para liderar os israelitas contra 

ele ( Jz. 4: 4-14 ). Tal era a convicção de Davi que Deus iria derrotar Golias (um dos 

Anakim amaldiçoada) e entregar Israel dos filisteus que ele voluntariamente arriscou sua 

vida na batalha com a gigante ( 1 Sam. 17: 32-37 ). Sadraque, Mesaque e Abede-Nego 

estavam dispostos a perder suas vidas em vez de desistir de sua convicção de que só Deus 

deve ser adorado ( Dan. 3: 16-18 ). Daniel também estava disposto a morrer em vez de 

deixar de adorar o verdadeiro Deus ( Dan. 6:10 ). 

O apóstolo Paulo, em pé na linha daqueles santos que eram bem fortes convicções. Ele 

estava completando uma missão crítica para fornecer fundos de ajuda das igrejas dos 

gentios na Ásia Menor e da Grécia para os muitos pobres na igreja de Jerusalém. Devido 

aos muitos peregrinos naquela igreja, e da alienação e perseguição dos crentes de 

Jerusalém, havia muitos pobres entre a congregação que estavam em constante 

necessidade. A igreja havia certamente esgotado seus recursos na generosidade dos 

primeiros anos (cf. Atos 4: 32-37 ) e agora precisava de ajuda generosa (cf. 2 Cor 

8:20. ; 9: 5 ). O objetivo de Paulo era, não só para satisfazer as necessidades básicas da 

congregação de Jerusalém (cf. Gal. 2: 9-10 ), mas também para solidificar a união 

amorosa entre os judeus e as igrejas dos gentios (cf.Ef. 2: 11-17 ) . Como o apóstolo 

viajou a Jerusalém para entregar o dinheiro, ele foi alertado repetidamente para as provas 

e perseguições que enfrentaria quando ele chegou lá ( Atos 20:23 ). Apesar destas 

advertências, ele nunca vacilou na sua convicção de que ele foi para cumprir a vontade 

de Deus na matéria, o que lhe deu a coragem de ver o seu ministério através de não 

importa o que as conseqüências pessoais. 

A partir da narrativa em versos 1-16 emergir quatro aspectos da coragem da convicção 

apresentada pelo apóstolo Paulo: tal coragem conhece a sua Proposito, não pode ser 

desviado, paga qualquer preço, e motiva os outros. 

A coragem da convicção Knows Seu Propósito 



E quando aconteceu que, separando-nos deles e tinha zarpar, 

corremos um caminho reto para Cos e no dia seguinte a Rodes e 

de lá para Patara; E, achando um navio para a Fenícia, fomos a 

bordo e partimos. E quando a gente tinha chegado à vista de 

Chipre, deixando-a à esquerda, mantivemos vela para a Síria e 

chegamos a Tiro; porque ali o navio estava a descarregar a sua 

carga. ( 21: 1-3 ) 

Conviction pressupõe um propósito claro. Josué e Calebe estavam convencidos de que 

Deus tinha dado a Israel na terra de Canaã. Deborah estava convencido de Deus daria a 

vitória a Israel. Davi estava convencido de que Deus iria julgar Golias e preservar Israel 

dos filisteus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego estavam convencidos de que o 

verdadeiro Deus devia ser adorado em vez de ídolos. Paulo estava convencido de que ele 

se mudou e ministrado no propósito e poder de Deus. A partir desse convicção inabalável 

veio sua coragem indomável. 

A Atos 21 narrativa começa com uma lembrança de despedida emocional de Paulo aos 

anciãos de Éfeso. Lucas, um dos principais companheiros de viagem de Paulo e autor de 

Atos, observa que , quando aconteceu que, separando-nos deles e tinha zarpar, 

corremos um caminho reto para Cos e no dia seguinte a Rodes e de lá para 

Patara. uso de Lucas do termo apospaō ( parted ), que significa "arrancar" 

(cf. 20:30 ; Lucas 22:41 ), mostra o trauma daquela despedida. Tão grande era o amor dos 

anciãos de Éfeso para ele que Paulo literalmente teve que se afastar de seus amigos 

entristecidos. 

Tendo com dificuldade apartou deles, Paulo e seus companheiros partiu para retomar 

sua viagem marítima para a Palestina. Deixando de Mileto, eles correram um caminho 

reto para Cos, cidade capital da ilha do mesmo nome. E dali navegaram 

para Rhodes, passando como eles entraram no porto há O Colossus famoso do Rodes, 

uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. De Rhodes eles dobraram a esquina sudoeste 

da Ásia Menor, parando em Patara. Cada um desses portos representa viagem de um 

dia; o navio navegou durante o dia e ancorado em cada porta para a noite. 

A razão [o navio não navegar à noite] encontra-se no vento, que no Egeu durante o verão 

geralmente sopra do norte, começando em uma hora muito cedo pela manhã; no final da 

tarde ele morre; ao pôr do sol há uma calmaria, e, posteriormente, surge um vento sul 

sopra suave e durante a noite. (Sir William M. Ramsay, St. Paulo o viajante e do Cidadão 

romano [reimpressão; Grand Rapids: Baker, 1975], 293) 

Era aquele vento norte que permitiram que o navio para executar um caminho reto de Mileto 

para Cos. 

Patara, localizado na parte continental da Ásia Menor, perto da foz do rio Xanthus, foi 

um grande e movimentado porto. Em sua pressa de chegar a Jerusalém antes do Dia de 

Pentecostes ( 20:16 ), Paulo decidiu arriscar a travessia do Mar Mediterrâneo, em vez de 

continuar a abraçar a costa. Os ventos predominantes oeste feito essa travessia do mar 

aberto possível. Assim, tendo encontrado um cruzamento de navio sobre o 

Mediterrâneo a partir de Patara para a Fenícia, Paulo e seus amigos foi a bordo e 

partimos. Este navio foi, sem dúvida, muito maior do que a embarcação costeira menor 

que haviam sido vela diante. O navio que levaria Paulo através do Mediterrâneo em sua 

viagem a Roma agitado realizadas 276 pessoas ( Atos 27:37 ), e este pode ter sido 

semelhante em tamanho. 



Cruzando o Mediterrâneo, que passou para o sul de Chipre, deixando-a à esquerda. O 

navio não ancorar em Chipre, mas manteve a vela para a Síria e chegamos a Tiro. O 

cruzamento de Patara a Tiro, na costa leste do Mediterrâneo, normalmente levou cinco 

dias. Paulo e seu partido tinha então sete dias ( v. 4 ) para aguardar antes de o navio estava 

pronto para continuar sua viagem. 

Este simples relato de viagens de Paulo retrata um homem movido para cumprir a 

prioridade de atender às necessidades dos pobres e unificar a igreja. Isso mostra que a 

força de sua coragem resultou da devoção a obedecer o que ele sabia eram prioridades 

divinas. 

A coragem da convicção não pode ser desviado 

E depois de olhar-se os discípulos, ficamos ali sete dias; e eles 

continuavam dizendo a Paulo através do Espírito para não pisar 

em Jerusalém. E quando aconteceu que nossos dias houve 

terminou, partimos e começamos a nossa jornada, enquanto todos 

eles, com suas mulheres e crianças, nos escoltou até fora da 

cidade. E depois se ajoelhando na praia e orando, dissemos adeus 

um ao outro. Depois fomos a bordo do navio, e eles voltaram para 
casa. ( 21: 4-6 ) 

Viajando a bordo do navio que navegava diretamente através do Mediterrâneo para a 

Palestina permitiu Paulo e seu partido para passar o tempo em Tiro e ainda chegar em 

Jerusalém, no cronograma de Pentecostes. Paulo não tinha fundado a igreja em Tiro e 

pode não ter conhecido os cristãos daquela cidade, uma vez que a igreja não tinha sido 

fundada por crentes que fugiam da perseguição que eclodiu em Jerusalém depois do 

martírio de Estêvão ( Atos 11:19 ) -a perseguição levou, ironicamente, pelo próprio 

Paulo. Que Paulo não estava familiarizado com a igreja em Tiro necessária sua olhando 

para os discípulos. Tendo encontrado eles, Paulo e seus companheiros ficou com eles 

durante os sete dias que permaneceram em Tiro. 

Os cristãos de lá rapidamente anexado seu amor ao apóstolo e, temendo por sua 

segurança, eles continuaram dizendo a Paulo através do Espírito para não pisar em 

Jerusalém. A questão é saber se Paulo recebeu aqui uma ordem direta do Espírito Santo 

que ele obstinAdãoente desobedeceu. Alguns argumentam que Paulo, impulsionado por 

sua preocupação apaixonada pelos pobres e a unidade da igreja, era desobediente em ir a 

Jerusalém. A Bíblia revela com toda franqueza as deficiências do mesmo os maiores 

homens de Deus. Escritura apresenta as falhas, bem como os triunfos, dos homens, como 

Noé, Abraão, Jacó, Davi, Pedro, João e os demais apóstolos. Paulo não era mais imune 

ao fracasso do que eram; na verdade, Lucas já gravou briga de Paulo com Barnabé sobre 

João Marcos ( 15: 37-39 ). Que Paulo não era desobediente nesta ocasião, no entanto, é 

evidente a partir de várias considerações. 

Em primeiro lugar, a frase através do Espírito não é conclusiva; ele simplesmente 

significa que alguém falou a partir de um dom espiritual de profecia. Como Paulo observa 

em 1 Coríntios 14:29 , no entanto, nem todas as manifestação do dom de profecia é 

legítimo. Se era legítimo neste caso deve ser determinada por outros fatores. 

Segundo, Paulo viveu uma vida sensível à liderança do Espírito. Quando impedidos pelo 

Espírito para pregar em certas regiões, Paulo não desobedeceu ( Atos 16: 6-7 ). Quando 

levado pelo Espírito para ministrar na Macedónia, Paulo imediatamente obedecido ( Atos 



16: 9-10 ). Esse padrão de longo prazo de obediência torna improvável que ele era 

desobediente nesta matéria. 

Em terceiro lugar, o Espírito Santo nunca antes tinha proibido Paulo de ir a Jerusalém. De 

acordo com Atos 20: 22-23 , Ele advertiu Paulo repetidamente sobre o que iria acontecer 

com ele quando ele chegou lá, mas não lhe disse para não ir. 

Em quarto lugar, Paulo descreveu sua missão a Jerusalém como "o ministério que recebi 

do Senhor Jesus" ( Atos 20:24 ). Como pode o Espírito Santo proibir Paulo de fazer o que 

o Senhor Jesus Cristo lhe havia ordenado que? Além disso, Atos 19:21 registros que 

"Paulo propôs, em espírito, ir a Jerusalém", enquanto que em Atos 20:22 , o apóstolo 

descreve a si mesmo como "ligado em espírito ... no meu caminho para Jerusalém." Ele 

foi obrigado em seu interior pelo Espírito Santo para realizar esta missão. 

Por fim, as Escrituras em nenhum lugar sugerem que Paulo pecou por ir a 

Jerusalém. Depois que ele chegou, ele declarou: "Eu vivi a minha vida com um 

perfeitamente boa consciência diante de Deus até este dia" ( Atos 23: 1 ; cf. 24:16 ). É 

difícil ver como ele poderia ter dito que se ele tivesse apenas flagrantemente pecado 

contra Deus. 

Em Tiro, como em tantos outros lugares, o Espírito Santo advertiu Paulo da perseguição 

que ele enfrentou em Jerusalém. Os crentes em Tiro, por meio do Espírito, previu o 

sofrimento que ele iria suportar, quando ele alcançou seu objetivo. Era natural que eles 

iriam tentar dissuadi-lo de ir a Jerusalém, exatamente como alguns de seus amigos mais 

velhos em breve fazer ( 21:12 ). A mensagem do Espírito para Paulo em Tiro, como em 

outros lugares, foi uma advertência, e não uma proibição. 

Após uma semana de comunhão e ministério em Tiro, foi a vez de Paulo e seu grupo para 

sair. Lucas escreve, quando aconteceu que nossos dias houve terminou -o navio tinha 

acabado de descarregar a sua carga e estava pronto para sail- partimos e começamos a 

nossa jornada. Então dedicado tinha os cristãos de Tiro se tornar a eles que todos eles, 

com esposas e filhos, escoltado Paulo e seus companheirosaté que eles estavam fora 

da cidade (cf. 20:38 ). Na costa eles realizaram uma reunião de oração 

improvisada. Lucas registra que depois ajoelhando-se na praia e orando, dissemos 

adeus um ao outro.Então, Paulo e seus companheiros foram a bordo do navio, e os 

crentes de Tiro voltou para casa novamente. 

Nem a ameaça de perseguição, nem os argumentos dos bem-intencionados companheiros 

crentes poderia desviar Paulo de cumprir seu chamado. Ele manteve a coragem de sua 

convicção, apesar das repetidas advertências de perseguição grave uma vez que ele 

chegou a Jerusalém ( Atos 20:23 ). Nada poderia dissuadi-lo de levar a cabo a tarefa que 

o Senhor lhe tinha atribuído. 

A coragem da convicção Pays Qualquer Preço 

E quando a gente tinha terminado a viagem de Tiro, chegamos a 

Ptolemaida; e depois de saudar os irmãos, ficamos com eles por 

um dia. E no dia seguinte, partiu e chegou a Cesaréia; e entrando 

em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com 

ele. Agora, este homem tinha quatro filhas virgens que 

profetizavam. E como nós estávamos lá por alguns dias, um 

profeta chamado Ágabo desceu da Judéia. E vindo até nós, ele 

tomou o cinto de Paulo e ligando os seus próprios pés e mãos, e 



disse: "Isto é o que o Espírito Santo diz: 'Desse modo, os judeus 

em Jerusalém irá vincular o homem a quem pertence este cinto e 

entregá-lo para o mãos dos gentios. "" E quando a gente tinha 

ouvido isso, assim como os moradores locais começaram pedindo-

lhe para não ir a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: "O que você 

está fazendo, chorando e magoando-me o coração? Porque eu 

estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em 

Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus." E uma vez que ele não iria 

convencê-lo, ficamos em silêncio, observando: "A vontade do 
Senhor seja feita!" ( 21: 7-14 ) 

Após ter completado a navegação de Tiro, Paulo e os outros chegaram a 

Ptolemaida. Conhecido nos tempos do Antigo Testamento como Acco ( Jz. 1:31 ), 

Ptolemaida foi cerca de vinte e cinco quilômetros ao sul de Tiro. Nunca um a desperdiçar 

oportunidades de ministério (cf. Ef. 5:16 ), Paulo procurou imediatamente os cristãos 

naquela cidade. Depois de cumprimentar os irmãos, Paulo e seus companheiros ficou 

com eles por um dia. A igreja em Ptolemaida, como a de Tiro, provavelmente tinha sido 

fundada por aqueles que fugiram Jerusalém após o martírio de Estêvão ( Atos 11:19 ). O 

cuidado de Paulo para eles não era menos, porque ele não tinha fundado a igreja; seu era 

um "solicitude por todas as igrejas" ( 2 Cor. 11:28 ). 

Após atraso de um dia, o navio retomou a sua viagem para o sul ao longo da costa. No 

dia seguinte, ele cobriu as 40 milhas para Cesareia , o porto de Jerusalém, localizada a 

cerca de 60 milhas a noroeste da cidade santa. Foi a sede do governo romano na Judéia e 

da residência oficial de seus governadores (mais notavelmente Pilatos). Caesarea tinha 

uma população mista de judeus e gentios. Ela também foi a casa de Filipe, o evangelista, 

que era um dos sete homens fiéis escolhidos pela igreja primitiva cerca de vinte anos 

antes, para supervisionar a distribuição de alimentos para as viúvas ( Atos 6: 5-6 ). Deus 

honrou seu serviço e chamado Filipe para ser um evangelista. Foi ele quem pregou o 

evangelho em Samaria ( Atos 8: 5 ) e muitas outras cidades próximas ( 08:40 ). Filipe 

também foi o pioneiro na pregação do evangelho aos não-judeus, primeiro para o mestiço 

samaritanos, em seguida, para o eunuco etíope Gentil ( 8: 26ff .). Ele merecia a 

denominação evangelista título -a dado a ninguém em Atos (embora Timóteo foi dito 

para fazer o trabalho de um evangelista [ 4 2 Tim.: 5 ]). 

Embora muitos anos antes, Paulo havia sido um amargo inimigo de Felipe e do evangelho 

que ele pregava, eles eram agora companheiros pregadores da salvação. Perseguidor 

chefe dos cristãos, antes tão temido (cf. Gal. 1: 22-24 ), foi recebido em sua casa, e ele e 

seus amigos ficaram com ele. 

Casa de Filipe incluiu suas quatro filhas virgens que profetizavam. Isso Lucas 

descreve-os como virgens sugere que eles podem ter sido anulada por Deus para um 

ministério especial (cf. 1 Cor. 07:34 ).Profetas, como apóstolos, foram especialmente 

designado por Deus na igreja. Eles devem ser distinguidos dos crentes individuais com o 

dom de profecia ( 1 Cor. 12:10 ). Eles complementou o ministério dos apóstolos ( Ef. 

4:11 ), funcionando exclusivamente dentro de uma congregação local particular, 

enquanto os apóstolos tinham um ministério mais amplo. Em contraste com os apóstolos, 

cuja doutrinária revelação foi fundamental para a igreja ( Atos 2:42 ; . Ef 2,20 ), a 

mensagem dos profetas era mais pessoal e prático. Eles às vezes recebeu nova revelação 

de Deus a respeito de assuntos que viria a ser abrangidos nas Escrituras. O principal 

impulso do seu ministério, no entanto, foi a reiteração ou exposição da revelação divina 

existente ( 1 Cor. 14: 3 ), bem como pregadores de hoje e os mestres da Palavra. 



O aspecto revelador do dom da profecia cessaram no fim da era apostólica, com a 

conclusão das Escrituras. O aspecto revelacional, reiterativa do ministério de exortação 

doutrinal e prático dos profetas foi tomado pelos evangelistas, pastores e professores. De 

fato, nas últimas cartas que ele escreveu, as epístolas pastorais, Paulo não se refere aos 

profetas em tudo; em vez disso, o ensino deve ser feito pelos anciãos ( 1 Tim 3: 2. ; Tito 

1: 9 ). Esta falta de referências a profetas é especialmente significativo nas epístolas 

dedicados em grande parte a estrutura da igreja, os oficiais e de serviço (cf. 1 Tm. 

3:15 ). (Para uma discussão mais aprofundada dos profetas e do dom da profecia, veja 1 

Coríntios , MacArthur New Testament Commentary [Chicago: Moody, 1984], 323-

24; Charismatic Caos [Grand Rapids: Zondervan, 1992], 69-70; e imprudente 

Fé [Wheaton, Ill .: Crossway, 1994], 177-99.) 

Lucas registra nenhum detalhe sobre o ministério profético 'filhas de Filipe. Por isso, é 

impossível saber quantas vezes eles profetizaram ou mesmo se eles fizeram isso mais de 

uma vez. No entanto, o Novo Testamento não permite que as mulheres a assumir o papel 

de pregadores ou professores na igreja ( 1 Cor 14: 34-36. ; 1 Tm 2: 11-12. ). É provável, 

portanto, que eles profetizaram recebendo revelação divina, ao invés de pregar 

sermões. Também é possível que eles falaram instrutivamente a indivíduos e não a 

congregações. 

Foi registrado que os primeiros crentes considerado essas mulheres como fontes valiosas 

de informações sobre o início da história da igreja. O historiador Eusébio observa que a 

igreja Pai Papias recebeu informações a partir deles ( História Eclesiástica , III XXXIX;. 

[Grand Rapids: Baker, 1973], 126). Talvez Lucas usaram como uma fonte de informação, 

por escrito, seu evangelho e Atos. Ele teria tido muitas oportunidades de conversar com 

eles, não só durante esta visita, mas também durante o de Paulo de dois anos de prisão 

em Cesaréia ( Atos 24:27 ). 

Qualquer que seja a natureza do seu ministério profético, as quatro mulheres não 

profetizar, nesta ocasião, a respeito de Paulo. Coube a outro profeta para fazer 

isso. Depois, o grupo apostólico tinha ficadopor alguns dias na casa de Filipe, um 

profeta chamado Ágabo desceu da Judéia. Embora localizado na Judéia, Caesarea foi 

considerada uma cidade estrangeira pelos judeus, uma vez que foi a sede das forças de 

ocupação romanas odiados. Escritura menciona uma profecia anteriormente por Ágabo 

(Atos 11:28 ) e profecias por Judas e Silas ( Atos 15:32 ), mas só aqui é uma profecia 

literalmente gravado.Essa profecia representa graficamente iminente prisão de Paulo em 

Jerusalém. Em uma encenação dramática reminiscência dos profetas do Antigo 

Testamento (cf. 1 Reis 11: 29-39 ; Isaías 20: 2-6. ; Jer. 13: 1-11 ; . Ez 4-5 ), 

Agabus tomou o cinto de Paulo e ligado . seus próprios pés e mãos Ele então explicou 

o significado de suas ações: "Isto é o que o Espírito Santo diz:" Desta forma, os judeus 

em Jerusalém irá vincular o homem a quem pertence este cinto e entregarão nas 

mãos dos gentios. " ações e palavras dramáticas de Agabus foram um aviso para Paulo 

de que o esperava em Jerusalém, e um teste de sua coragem. 

Como os crentes em Tiro, os cristãos cesariana ficaram horrorizados quando souberam 

do destino de Paulo. Junto com Lucas e o resto dos companheiros do apóstolo, os 

moradores locais começaram pedindo-lhe para não ir a Jerusalém. O seu amor e 

preocupação com o amado apóstolo lhes causou, em vista de sua captura inevitável, para 

tentar dissuadi-lo de arriscar sua vida. 

A resposta de Paulo refletia sua disposição a pagar qualquer preço necessário para 

concluir a tarefa que o Senhor lhe tinha atribuído. Para seus apelos Paulo respondeu: "O 



que você está fazendo, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto 

não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor 

Jesus." Paulo não seria desviado de seu objetivo, mesmo pelas preocupações de amigos 

bem-intencionados. Sua determinação refletia a de Ezequiel: 

Por que você não está sendo enviado a um povo de fala ininteligível ou língua difícil, mas 

à casa de Israel, nem a muitos povos de fala ininteligível ou língua difícil, cujas palavras 

você não pode entender.Mas eu te enviei a eles quem deve ouvi-lo; ainda a casa de Israel 

não vai estar disposto a ouvi-lo, uma vez que eles não estão dispostos a me ouvir. Com 

certeza toda a casa de Israel é teimoso e obstinado.Eis que tenho feito o seu rosto tão duro 

como seus rostos, e sua testa tão duro como suas testas. Como esmeril mais difícil do 

sílex eu ter feito a sua testa. Não tenha medo deles, nem vos assusteis diante deles, embora 

eles são casa rebelde. ( Ez. 3: 5-9 ) 

Por causa da recusa teimosa e obstinada de Israel observam sua mensagem, Ezequiel teria 

que ser ainda mais teimoso e obstinado em sua determinação de entregá-lo. 

Por fim, percebendo Paulo não seria persuadido a cancelar seus planos de ir a Jerusalém, 

o resto dos crentes ficou em silêncio, observando: "A vontade do Senhor seja 

feita!" Isso não foi resignação fatalista, mas a confiança confiante em Deus soberano e 

perfeita vontade (cf. 1 Sam 03:18. ; . Matt 06:10 ; Lucas 22:42 ). Cometeram Paulo em 

seu cuidado. 

A coragem da convicção motiva os outros 

E após estes dias temos pronto e começou no nosso caminho para 

Jerusalém. E alguns dos discípulos de Cesaréia também veio com 

nós, levando-nos a Mnason de Chipre, um discípulo de longa data, 
com quem nos havíamos de hospedar. ( 21: 15-16 ) 

Incapaz de dissuadir Paulo, seus companheiros se prepararam e começou 

em seu caminho até Jerusalém . Apesar de seus pressentimentos, alguns dos discípulos 

de Cesaréia também veio com Paulo e seu partido, levando -os para Mnason de 

Chipre, um discípulo de longa data, com quem Paulo e seu partido foram a 

apresentar . Em vez de seus medos afetando ele, sua coragem os motivou. Eles sabiam 

que ele seria um homem marcado em Jerusalém, de frente para o ódio, a prisão, até mesmo 

a morte. Eles também sabiam que através da identificação com ele, colocar-se em 

risco. No entanto, eles estavam dispostos a aceitar esse risco, porque o apóstolo 

estava. Sua coragem era contagiante. 

A batalha da guerra civil de Antietam foi um dos dias mais sangrentos da história militar 

americana. Naquele dia de setembro, em 1862, cerca de 6.000 União e confederados 

soldados foram mortos e outros 17 mil feridos. Para colocar isso em perspectiva: 

As baixas em Antietam contados quatro vezes o total sofrida por soldados americanos nas 

praias da Normandia em 6 de junho de 1944. Mais do que o dobro de americanos 

perderam suas vidas em um dia de Sharpsburg [Antietam] como caiu em combate na 

Guerra de 1812, a Guerra do México, e que a guerra hispano-

americana combinado . (Tiago M. McPherson, Battle Cry da Freedom . [New York: 

Oxford, 1988], 544. Os itálicos no original) 

Alguns dos combates mais ferozes naquele dia terrível ocorreu em uma parte do campo 

de batalha conhecida como o campo de milho. Alguns soldados da União, suas fileiras 

dizimadas pelo fogo Confederate pesado, fugiram para a parte traseira em pânico só de 



selvagem a ser parado pela coragem contagiosa de um homem. O historiador Bruce 

Catton descreve a cena: 

Os Pennsylvanians quebrou e correu novamente para ser parado, incompreensivelmente, 

a poucos metros na parte traseira por uma empresa privada de menino que estava em um 

pequeno morro e continuou balançando seu chapéu, gritando: "Rally, meninos, reunir 

morrereis como homens, don ' t correr como cães! " 

  
Estranhamente, naquele campo desesperado onde os homens estavam loucamente heróica 

e cheia de pânico abjeta por turnos, este privado solitário parou o retiro. ( do Sr. Lincoln 

Exército [New York: O Fairfax Press, 1984], 162) 

Como aquele soldado sem nome, Paulo teve a coragem não só para enfrentar o inimigo 

si mesmo, mas também para inspirar os outros a fazerem o mesmo. 

 

44. A Chegada de Paulo em Jerusalém 

( Atos 21: 17-26 ) 

E quando a gente tinha ido a Jerusalém, os irmãos nos receberam 

de bom grado. E agora o dia seguinte Paulo foi em nossa 

companhia a Tiago, e todos os anciãos estavam presentes.E 

depois que ele os tinha recebido, ele começou a relatar uma por 

uma as coisas que Deus fizera entre os gentios através de seu 

ministério. E quando eles ouviram que eles começaram a 

glorificar a Deus; e eles disseram-lhe: "Você vê, irmão, quantos 

milhares há entre os judeus daqueles que acreditaram, e todos eles 

são zelosos da lei, e lhes foi dito sobre você, que você está 

ensinando a todos os judeus que estão entre os gentios a 

apartarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus 

filhos, nem andar de acordo com os costumes. O que, então, deve 

ser feito? Certamente saberão que você veio. Portanto fazer isso 

que nós dizemos a vocês. Temos quatro homens que fizeram voto; 

levá-los e santifica-te com eles, e pagar suas despesas, a fim de 

que eles podem raspar a cabeça, e todos sabem que não há nada 

para as coisas que foram ditas sobre você , mas que também tu 

mesmo andas corretamente, guardando a Lei. Mas sobre os 

gentios que têm crido já escrevemos, tendo decidido que eles 

devem abster-se de carne sacrificada aos ídolos, do sangue, do 

que é sufocado e da prostituição. " Então Paulo, tomando consigo 

aqueles homens, e no dia seguinte, purificando-se, juntamente 

com eles, entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias 

da purificação, até que o sacrifício foi oferecido para cada um 
deles. ( 21: 17-26 ) 

O livro de Atos revela muitos aspectos do caráter do apóstolo Paulo. Ele era um poderoso 

pregador claro e um homem de grande erudição e sabedoria. Ele foi ousado e destemido 

em face da oposição mais feroz. Possuindo notável auto-disciplina e segurando, 

compromissos inabaláveis fortes, Paulo foi persistente na realização das tarefas que o 

Senhor lhe designou. O apóstolo também foi um líder que inspirou outros a imitar a sua 



vida piedosa ( 1 Cor. 11: 1 ). Seu amor pelo perdido o levou por todo o mundo romano, 

buscando incessantemente novas regiões para evangelizar (cf. Rom. 15:20 ). E ele mesmo 

testemunhou que seu interesse amoroso para as igrejas foi o maior fardo que ele deu ( 2 

Cor. 11:28 ). 

Ainda que a descrição de Paulo é incompleto; que carece de um elemento essencial de 

seu caráter: a humildade. 

Paulo certamente tinha muito a se vangloriar. Ele tinha credenciais judaicas impecável 

como um membro dos fariseus de elite e um estudante da maior rabino do dia, 

Gamaliel. Além disso, ele era "excedia em judaísmo a muitos dos [seus] contemporâneos 

entre os [seus] compatriotas, sendo mais extremamente zeloso [seus] tradições ancestrais" 

( Gal 1:14. ; cf. Fl 3, 5-6. ). Não é de admirar que Paulo se caracteriza aos Filipenses como 

um "hebreu de hebreus" ( Fp 3: 5. ). Suas credenciais após sua dramática conversão não 

são menos impressionantes. Como o "apóstolo dos gentios" ( Rom 11:13. ; 1 Tm. 2: 7), 

Paulo liderou a expansão do evangelho e do estabelecimento de igrejas em todo o mundo 

romano. Além de sua visão no caminho de Damasco, ele foi pessoalmente visitado pelos 

ressuscitados, Cristo Glorificado várias outras vezes. Paulo também teve o privilégio 

único de ser "arrebatado ao terceiro céu" ( 2 Cor. 12: 2 ). E os seus sofrimentos pela causa 

de Cristo foram inigualável por qualquer outra pessoa ( 2 Cor. 11: 22ff .; Gal 6:17. ). Ele 

tinha realizado todos os sinais de um apóstolo ( 2 Cor 0:12. ) e foi, em nenhum sentido 

"inferior aos apóstolos mais eminentes" ( 2 Cor. 11: 5 ). 

Todas as revelações que ele recebeu, juntamente com o seu conhecimento e realizações, 

poderia ter feito Paulo orgulhoso, prepotente, egoísta e arrogante. Em vez disso, como o 

Senhor Jesus Cristo ( Mat. 11:29 ), ele era um, gracioso, homem humilde, gentil ( 2 Cor. 

10: 1 ; . 1 Tim 1: 12-17 ). Sua humildade pode ser visto claramente nesta seção. 

A coleção da oferta, que havia consumido Paulo por muitos meses e quilômetros sem fim 

de curso, estava prestes a culminar com a sua chegada há muito aguardada em 

Jerusalém. Lá, ele iria apresentar à igreja de Jerusalém que a oferta, o que ele havia 

meticulosamente recebeu das congregações Gentil da Ásia Menor e na Grécia. Seu dom 

substancial de amor e gesto de unidade iria ajudar a atender as necessidades dos pobres 

crentes em Jerusalém e conciliar as igrejas judeus e gentios. 

Última parada de Paulo antes de Jerusalém era a cidade portuária de Caesarea. De lá, ele 

e seus companheiros "começou em [seu] caminho até Jerusalém" ( Atos 21:15 ), a cerca 

de 65 milhas a sudeste. Os viajantes sempre fui "up" a Jerusalém, uma vez que está 

localizado em um platô. Como era costume (cf. Atos 20:38 ; 21: 5 ), alguns dos cristãos 

cesariana acompanhado partido de Paulo a Jerusalém ( 21:16). Lucas observa que o seu 

destino era a casa do "Mnason de Chipre, um discípulo de longa data, com quem [eles] 

estavam a apresentar" ( 21:16 ). Nome grego de Mnason sugere que ele era um judeu 

helenista. Sua familiaridade com os gentios e com a cultura grega foi, sem dúvida por 

isso que Paulo e seus companheiros Gentil ficou com ele. Mnason teria sido mais 

confortável alojando-os mais rigorosos do que os judeus da Palestina. Descrição de Lucas 

sobre ele como um "discípulo de longa data" pode significar que ele foi um dos 

convertidos, no Dia de Pentecostes. Se assim for, ele pode ter sido uma das fontes de 

Lucas sobre os primeiros dias da igreja. 

A chegada de Paulo em Jerusalém marcou o fim de suas viagens missionárias. Ele logo 

seria preso e continuará a ser um "embaixador em cadeias" ( Ef. 6:20 ) para o restante do 

período abrangido pelo livro de Atos. Esta passagem de transição representa a comunhão 

do apóstolo com a Igreja de Jerusalém e os acontecimentos que levaram à sua prisão. Para 



capturar as características desta reunião monumental, podemos dividir o texto em três 

seções: a comunhão, preocupação e compromisso. 

Comunhão 

E quando a gente tinha ido a Jerusalém, os irmãos nos receberam 

de bom grado. E agora o dia seguinte Paulo foi em nossa 

companhia a Tiago, e todos os anciãos estavam presentes.E 

depois que ele os tinha recebido, ele começou a relatar uma por 

uma as coisas que Deus fizera entre os gentios através de seu 

ministério. E quando eles ouviram que eles começaram a 
glorificar a Deus; ( 21: 17-20 um) 

Paulo, sem dúvida, chegou em Jerusalém pelo Dia de Pentecostes, como ele tinha 

planejado ( 20:16 ). Os irmãos não receberam o apóstolo e seu partido de bom 

grado . Certamente eles estavam satisfeitos com o generoso ( 2 Cor. 8:20 expressão) de 

amor das igrejas dos gentios na tão necessária oferecendo Paulo e os outros 

trouxeram. Mas, mais importante, eles ficaram muito felizes ao Gentil converte que 

acompanhou Paulo. Eles forneceram provas em primeira mão de obra de salvação 

graciosa de Deus em todo o mundo romano. Não havia dúvida um momento de comunhão 

calorosa. 

Após a inicial, a recepção não oficial (possivelmente na casa de Mnason), no dia 

seguinte, Paulo e os outros entraram para Tiago, e todos os anciãos estavam 

presentes . Esta foi a recepção oficial pelos líderes da igreja. A menção de Tiago e todos 

os anciãos marca uma mudança significativa em que a liderança. Quando a igreja em 

Jerusalém começou, o país era governado pelos apóstolos ( 2:42 ; 4: 35-37; 5: 2 ). Como 

a igreja cresceu, os apóstolos reconheceram a necessidade de assistência com os detalhes 

administrativos e sete homens foram escolhidos para servir sob eles ( 6: 2-6 ). Elders são 

mencionados pela primeira vez em 11:30 , e pelo tempo do Concílio de Jerusalém que 

tinha assumido um papel de destaque ( 15: 2 , 4 , 6 , 22, 23 ; 16: 4 ). Agora Paulo e os 

outros encontraram a igreja liderada pelosanciãos sozinhos; os apóstolos não são 

mencionados. Pelo menos um já estava morto-Tiago, irmão de João ( Atos 12: 2 ). Os 

outros tinham entregue as responsabilidades de liderança para os anciãos e deixou a 

cidade para se engajar no trabalho missionário. Elder regra foi, assim, a ser estabelecido 

como o padrão do Novo Testamento do governo da igreja (cf. Atos 14:23 ; 20:17 ; 1 Tm. 

5:17 ; Tito 1: 5 ;Tiago 5:14 ; 5 1 Animais de estimação:. 1 , 5 ). 

Não é dado o número desses anciãos. Alguns têm especulado que havia setenta, em 

paralelo com o Sinédrio judaico. Dado o enorme tamanho da igreja de Jerusalém (cf. v. 

20 ), pode ter havido, pelo menos, que muitos e provavelmente mais. Assim como Pedro 

muitas vezes funcionava como porta-voz dos apóstolos, Tiago preenchido esse papel para 

os mais velhos. Paulo descreveu-o como tendo sido, com Pedro e João, um dos pilares da 

igreja de Jerusalém ( Gal. 2: 9 ). Significativamente, na sequência da sua própria 

libertação milagrosa da prisão de Herodes, Pedro havia ordenado aos crentes a "denunciar 

estas coisas a Tiago e aos irmãos" ( Atos 12:17 ). Tiago realizou uma posição manifesta 

de liderança mesmo em uma data mais cedo. 

Estranhamente, Lucas não menciona a apresentação da coleção. Na verdade, com exceção 

de uma alusão a ele em 24:17 , ele não se refere a ele em tudo em Atos. Podemos supor, 

no entanto, que foi apresentado e aceito com gratidão. 



Depois de ter recebido os anciãos reunidos, Paulo começou a relatar uma por uma as 

coisas que Deus fizera entre os gentios através de seu ministério. Ele não fez sofá o 

seu relatório em generalidades vagas ou estatísticas entediantes. Em vez disso, ele disse 

a eles , um por um (cf. Atos 11: 4 ) de incidentes específicos em suas viagens 

missionárias. Nem a ostentação apóstolo do que ele havia conseguido;em vez disso, ele 

contou o que Deus fizera entre os gentios através de seu ministério. Como em seus 

relatórios anteriores ( 14:27 ; 15: 4 , 12 ), Paulo humildemente deu todo o crédito e glória 

a Deus. Viu-se apenas como um instrumento Deus graciosamente chamado para pregar o 

evangelho aos gentios (cf. Rom. 15:18 ; Ef. 3: 8 ; . 1 Tessalonicenses 2: 4 ). 

Paulo expressou sua humildade em sua repreensão das Corinthians-adorando 

herói. Escrevendo a eles em 1 Coríntios 3: 5-7 , ele declarou: 

Quem é Apolo? E o que é Paulo? Servos por meio de quem você acredita, assim como o 

Senhor deu a oportunidade de cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus estava 

causando o crescimento. Por isso, nem o que planta nem o que rega é alguma coisa, mas 

Deus, que dá o crescimento. 

Mais tarde, na mesma carta, ele acrescentou, "Pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça 

para comigo não se mostrou vã; antes, trabalhei muito mais do que todos eles, não eu, mas a 

graça de Deus com me "(1 Cor. 15:10 ). Para os romanos, ele escreveu: "Eu não vou a 

presunção de falar de qualquer coisa, exceto o que Cristo realizou por meu intermédio, 

resultando na obediência dos gentios por palavras e obras" (Rom. 15:18 ). É a marca de um 

homem piedoso que ele exalta o Senhor e não a si mesmo. "Aquele que possui", escreveu 

Paulo em 2 Coríntios 10:17 ", glorie-se no Senhor." 

Relatório centrada em Deus de Paulo produziu uma resposta correspondente pelos 

anciãos reunidos. Em vez de louvá-lo, quando ouviram isso, eles começaram a 

glorificar a Deus. Como quando Pedro relatou a salvação da casa de Cornélio ( 11:18 ), 

o relatório de Paulo produziu regozijo. (A salvação dos pecadores tem o mesmo efeito no 

céu, como Lucas 15: 7 , 10 , 32 . indicar) por glorificar a Deus, os anciãos reconheceu 

que a salvação é Sua obra, não do homem. 

Preocupação 

e eles disseram-lhe: "Você vê, irmão, quantos milhares há entre 

os judeus daqueles que acreditaram, e todos eles são zelosos da 

lei, e lhes foi dito sobre você, que você está ensinando a todos os 

judeus que estão entre os gentios a apartarem de Moisés, dizendo 

que não devem circuncidar seus filhos, nem andar de acordo com 

os costumes. O que, então, está a ser feito? Eles certamente vai 

ouvir que você veio ". ( 21:20 b-22) 

A alegria de os líderes de Jerusalém era misturada com preocupação. Um problema 

potencialmente grave tinha desenvolvido, um eles precisavam de ajuda de Paulo para 

resolver. Lembraram seu amadoirmão de algo que ele próprio tinha observado ( que você 

vê é de theōreō , o que significa "perceber, discernir, ou refletir sobre"): Havia muitos 

milhares ( muriades , literalmente "miríades", "dezenas de milhares") ... entre os 

judeus ... que tinha acreditado que estavam todos zelosos da Lei. O texto grego usa um 

substantivo e realmente lê "fanáticos pela lei." Estes eram cristãos judeus que 

permaneceram dedicado aos aspectos cerimoniais da lei. Enquanto não vê-la como um 

meio de salvação, eles ainda observou suas festas necessários, sábado regulamentos, 

votos rituais ( 23 v. ), e restrições dietéticas. 



Por que eles estavam ainda agarrados aos costumes e rituais da Antiga Aliança? Em 

primeiro lugar, porque esses costumes e rituais tinha sido estabelecido por Deus. Vindo 

a fé em Jesus Cristo reforçada amor desses crentes judeus por Deus e desejo de obedecê-

lo e, portanto, pode ter motivado um maior zelo pelos antigos cerimônias. 

Em segundo lugar, os apóstolos e outros líderes da igreja de Jerusalém não se opôs à 

continuação destas práticas. Em nenhum lugar do Novo Testamento são crentes judeus 

condenados para observá-los. Na verdade, Paulo ordena tolerância para esses "irmãos 

mais fracos" ( Rom. 14: 1 e ss .; 1 Cor 8-10. ) até que cresçam para compreender a sua 

liberdade e pode usá-lo com consciência limpa. O Concílio de Jerusalém ( Atos 15 ), 

enquanto que proíbe a imposição de rituais da Antiga Aliança em gentios, não proibir 

crentes judeus de continuar a observá-los. 

O próprio Deus foi tolerante durante este período de transição, sabendo o quanto era 

difícil para os cristãos judeus de romper com seu passado (veja a discussão sobre este 

ponto no capítulo 12 deste volume).Ele também sabia que em poucos anos, esta não seria 

mais uma questão dominante na igreja. Após a revolta judaica contra Roma ( AD 66-70), 

que culminou com a destruição de Jerusalém, a influência da igreja de Jerusalém 

diminuiu. Cristianismo tornou-se gradualmente uma fé predominantemente Gentil, e de 

outras igrejas (como Alexandria e Antioquia) subiu para o primeiro plano. 

Tiago e os anciãos definir então adiante o problema específico que estava incomodando-

los. Eles avisaram Paulo, "Os fanáticos para a lei ter sido dito sobre você que você está 

ensinando a todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, 

dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar de acordo com os 

costumes. " Este grande grupo crentes judeus de zelosos fornecida solo fértil para os 

falsos mestres-Paulo nemeses antigos de os judaizantes. Estes amargos inimigos do 

evangelho da graça havia atingido a passos de Paulo ao longo de suas viagens 

missionárias. Na verdade, ele escreveu Gálatas, em grande medida para contrariar os seus 

perigosos falsos ensinamentos. Eles negaram que a salvação é pela graça mediante a fé, 

insistindo que a manutenção da lei mosaica era necessária para a salvação (cf. Atos 15: 

1 ). O Concílio de Jerusalém rejeitou explicitamente os seus ensinamentos heréticos. 

A frase que lhes foi dito indica que esses relatórios preocupantes eram muito mais do 

que meros rumores de que os judeus da Diáspora (aqueles que vivem fora da Palestina). O 

verbo grego subjacente éKatecheo , a partir do qual o Inglês palavra "catecismo", 

implicando a aprendizagem por repetição, deriva. Os judaizantes tinha literalmente 

perfurado suas mentiras sobre Paulo nas cabeças dos cristãos judeus. Ao afirmar que 

Paulo estava ensinando a todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem de 

Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar de acordo com 

os costumes, os judaizantes procurou destruir a sua credibilidade com a comunidade 

hebraica Cristão, que ainda reverenciado o lei mosaica. 

As acusações contra Paulo eram inquietantes para a Igreja de Jerusalém, uma vez que 

tratou de assuntos que foram para o coração do que definir os judeus à parte, como povo 

de Deus. Além disso, este foi 

um momento de intenso nacionalismo judaico e agitação política. Uma insurreição após 

o outro subiu para desafiar os senhores romanos, e Felix brutalmente reprimidos todos 

eles. Isso só aumentou o ódio aos judeus para Roma e inflamou sentimentos anti-

gentios. Era uma época em que o sentimento pró-judeu estava no seu auge, e simpatia 

com pessoas de fora era visto com desconfiança. (João B. Polhill,O New Commentary 

americano: Atos [Nashville: Broadman, 1992], 447) 



Assim, as alegações contra Paulo representava uma ameaça grave para os esforços da Igreja 

para evangelizar Jerusalém judeus incrédulos. 

As acusações do Judaizer eram, naturalmente, completamente falsa. Paulo em nenhum 

lugar ensinou cristãos judeus a abandonar a sua herança judaica. De acordo com a decisão 

do Concílio de Jerusalém que ele fez, no entanto, insistem que os gentios não ser 

pressionado a observar as cerimônias da lei. Toda esta discussão levanta a questão: Se 

Paulo realmente se opôs a circuncisão, por que ele circuncidar Timóteo ( Atos 16: 1-

3 )? E se ele ensinou outros a não observar os costumes judaicos, por que ele tomar um 

voto de nazireu ( Atos 18:18 )? Além disso, as mentiras dos judaizantes cerca de Paulo 

eram contraditórias. Em Galácia, acusou falsamente de defender a circuncisão ( Gl 

5:11. ); aqui em Jerusalém que o acusou falsamente de revogar. Como todos os 

mentirosos inveterados, eles disseram o que quer que era conveniente no momento. 

Não é de surpreender que os filhos de pai da mentira recorrer à mentira ( João 

8:44 ). Mentiras são uma das principais formas Satanás ataca a obra de Deus. Os crentes 

devem ser lento para aceitar acusações contra outros cristãos (especialmente os líderes, 1 

Tm. 5:19 ), especialmente quando tais encargos originou com os opositores da fé cristã. 

Falso ou não, as acusações representavam uma ameaça grave que teve de ser 

tratada. Como uma forma de introduzir a sua solução proposta, os anciãos perguntou 

Paulo "O que é, então, a ser feito? Certamente saberão que você veio." Alguma coisa 

tinha que ser decidido, para a notícia da presença de Paulo em Jerusalém não poderia ser 

segredo mais bem guardado. 

Compromisso 

"Por isso, fazer isso que nós dizemos a vocês Temos quatro 

homens que fizeram voto;. Levá-los e santifica-te com eles, e 

pagar suas despesas, a fim de que eles podem raspar a cabeça, e 

todos sabem que não há nada a as coisas que foram ditas sobre 

você, mas que também tu mesmo andas corretamente, guardando 

a Lei. Mas sobre os gentios que têm crido já escrevemos, tendo 

decidido que eles devem abster-se de carne sacrificada aos ídolos, 

do sangue, do que é sufocado e da prostituição ". Então Paulo, 

tomando consigo aqueles homens, e no dia seguinte, purificando-

se, juntamente com eles, entrou no templo, notificando o 

cumprimento dos dias da purificação, até que o sacrifício foi 
oferecido para cada um deles. ( 21: 23-26 ) 

Os anciãos temia um confronto entre o apóstolo dos gentios e os fanáticos mal informados 

para a lei. Para dirigir essa off, eles sugeriram um compromisso, não um sacrifício de 

verdade por conveniência, mas um ato de humildade auto-sacrifício para promover a 

unidade e compreensão. "Portanto", eles insistiram Paulo, "fazer isso que nós dizemos 

a vocês." Informaram ele de quatro homens de seu número que estavam sob um 

voto (um voto de nazireu, como a referência a raspar suas cabeças deixa claro [cf. Nm 

06:18. ]). O voto de nazireu, expôs longamente em Números 6 , simbolizada separação 

total a Deus. Ela envolveu a abstenção de bebidas alcoólicas e de todos os outros produtos 

derivados de uvas, deixando o cabelo da cabeça cresce muito tempo, e evitando o contato 

com cadáveres. A duração habitual do voto foi 30 dias (cf. Josefo Guerras 2.15.1 ), 

embora Sansão ( Jz. 16:17 ), Samuel ( 1 Sam. 01:11 ), e João Batista ( Lucas 1:15 ) foram 

Nazirites para a vida. Ele manifesta o mais alto nível de devoção espiritual. 



O que isso significou para Paulo purificar -se , juntamente com os quatro não é 

clara. Ele não poderia ter tomado um Nazireu comprometo-se, uma vez que os votos dos 

quatro homens expiraria em sete dias ( v. 27 ). Alguns sugeriram que os quatro tinham 

sofrido uma contaminação ritual durante seus votos. Números 6: 9-12 descreve o ritual 

de purificação, com duração de sete dias, a que se candidataram nessas 

circunstâncias. Isso não parece ser o caso aqui, no entanto, uma vez que os corrompidos 

e purificada teve de começar o período de seus votos tudo de novo ( Num. 06:12 ). Ele 

também não explicaria a visita preliminar ao templo, registrado no versículo 26 . 

A explicação mais provável é que Paulo, tendo regressado a Israel das terras dos gentios, 

foi considerado impuro. Como seu patrocinador, Paulo iria participar na marcação o 

culminar de votos dos quatro homens cerimônia. Mas antes que ele pudesse fazer isso, 

ele teria que se submeter a purificação ritual próprio. Sua vontade de fazer o que mostraria 

que ele não tinha desprezo pelos costumes e tradição judaica. 

Uma segunda forma o apóstolo pôde mostrar sua devoção continua a sua herança judaica 

era pagar os quatro homens despesas, a fim de que eles possam raspar a cabeça. As 

despesas relacionadas com o voto de nazireu (incluindo o pagamento para a cerimônia de 

corte de cabelo no templo e vários sacrifícios caros [ Num. 6: 14ss .]) eram consideráveis, 

e realizando-los para outro foi considerada um ato de devoção. Isso seria mais uma prova 

de que os judaizantes acusações contra Paulo eram falsas. "Todos aqueles preocupados 

com os judaizantes "alegações irá então sei ", informou Tiago Paulo, "que não há nada 

para as coisas que foram ditas sobre você, mas que também tu mesmo andas 

corretamente, guardando a Lei. " 

Tiago então adicionado um comunicado esclarecendo importante: "Mas a respeito dos 

gentios que creram, escrevemos, tendo decidido que eles devem abster-se de carne 

sacrificada aos ídolos, do sangue, do que é sufocado e da prostituição." , instando este 

curso de ação da parte de Paulo, os mais velhos não eram de forma revoga o decreto do 

Concílio de Jerusalém sobre os gentios. Gentios não deveriam ser obrigados a observar 

as cerimônias e rituais da lei mosaica. Para que isso absolutamente claro, Tiago resumiu 

a decisão do conselho que os gentios só eram obrigados a abster-se de carne sacrificada 

aos ídolos, do sangue, do que é sufocado e da prostituição. Uma vez que Paulo era 

judeu, sua participação na cerimônia não iria violar essa decisão. 

Resultados humildade e um desejo de unidade, Paulo concordou com a proposta dos 

idosos. Se o fizer, não comprometeria a verdade bíblica, já que, como o próprio Paulo 

havia escrito em Romanos 14 e 15 , tais assuntos foram temas da liberdade cristã. De fato, 

a participação de Paulo na cerimônia foi uma ilustração do princípio ele previsto no 1 

Coríntios 9: 19-23 : 

Por que eu estou livre de todos os homens, eu me fiz escravo de todos, para que eu possa 

ganhar o mais. E para os judeus tornei-me como um judeu, que eu poderia ganhar os 

judeus; para os que estão debaixo da lei, como nos termos da Lei, embora não sendo eu 

mesmo sob a lei, para que eu possa ganhar os que estão debaixo da lei; para aqueles que 

estão sem lei, como sem lei, embora não estando sem lei de Deus, mas debaixo da lei de 

Cristo, para que eu possa ganhar os que estão sem lei. Para os fracos tornei-me fraco, para 

que eu possa ganhar o fraco; Tornei-me tudo para todos os homens, para que eu possa por 

todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço todas as coisas para a causa do 

evangelho, para que eu possa tornar-se um companheiro participante dele. 

(Para uma discussão mais aprofundada sobre a liberdade cristã, ver 1 Coríntios , MacArthur 

New Testament Commentary . [Chicago: Moody, 1984], 243ff) Assim, Paulo levou os 



homens, e no dia seguinte, purificando-se com eles, entrou no templo, notificando a 

conclusão dos dias da purificação, quando o sacrifício foi oferecido para cada um 

deles. Assim foi colocado em movimento a cadeia de eventos que culminam em prisão do 

apóstolo. 

Alguns argumentaram que por atender o pedido dos anciãos, Paulo cometeu um erro 

trágico. Eles o acusam de comprometer suas convicções e de violar a sua consciência, 

ainda que para o melhor dos motivos. Tal visão é pouco provável, no entanto, por várias 

razões. 

Primeiro, Paulo tinha tomado um Nazireu comprometo-se em sua segunda viagem 

missionária ( 18:18 ). Por que, então, seria errado para ele para participar desta 

cerimônia? 

Em segundo lugar, como se referiu, a participação de Paulo não comprometer qualquer 

verdade bíblica. Em vez disso, era simplesmente uma questão de liberdade cristã. 

Em terceiro lugar, se Paulo cometeu um erro tão grave, não seria o Espírito Santo fez isso 

bem claro no texto? Lucas, sob inspiração do Espírito, registrou falhas de Paulo (cf. 15: 

37-39 ), bem como seus pontos fortes. 

Em quarto lugar, os motivos de Paulo eram pura. Isso, juntamente com o seu vasto 

conhecimento da verdade bíblica, comete um erro tão grave improvável. 

Finalmente, os resultados negativos não provam que ele cometeu um erro. Tal abordagem 

pragmática ignora o fato de que a prisão de Paulo havia sido profetizado antes de ele 

chegar em Jerusalém ( 21: 4 , 11; cf. 20, 22-23 ). 

Humildade de Paulo permeia essa narrativa histórica simples. Ele era humilde diante de 

Deus, dando-lhe a glória por tudo o que havia sido realizado através de seu ministério. Ele 

mostrou sua humildade perante os outros crentes, ao concordar em fazer o que os anciãos 

lhe pedia. Finalmente, Paulo aceitou humildemente a perseguição que ele iria em breve 

enfrentar. 

 

45. A prisão de Paulo (Atos 21: 27-22: 29) 

E quando os sete dias estavam quase a terminar, os judeus da 

Ásia, vendo-o no templo, começou a agitar-se toda a multidão e 

pôs as mãos sobre ele, gritando: "Homens de Israel, vem em nosso 

auxílio! Este é o homem que prega a todos os homens em todos os 

lugares contra o nosso povo, e da lei, e este lugar;. E, além disso 

ele mesmo introduziu gregos no templo e profanou este santo 

lugar " Porque tinham visto anteriormente Trófimo de Éfeso, na 

cidade com ele, e eles pensavam que Paulo introduzira no 

templo. E toda a cidade se comoveu, e as pessoas correram 

juntos; e tomando conta de Paulo, o arrastaram para fora do 

templo; e imediatamente as portas estavam fechadas. E, enquanto 

eles procuravam matá-lo, um relatório veio até o comandante da 

coorte romana que Jerusalém estava toda em confusão. E, uma 

vez que ele tomou ao longo de alguns soldados e centuriões, 

correu para eles; e quando viram o comandante e os soldados, 

cessaram de ferir a Paulo. Em seguida, o comandante se 



aproximou e segurou-o, e ordenou que ele fosse preso com duas 

correntes; e ele começou a perguntar quem ele era eo que tinha 

feito. Mas entre a multidão alguns gritavam uma coisa e outros de 

outra, e quando ele não podia descobrir os fatos por conta do 

tumulto, ele ordenou que ele fosse levado para o quartel. E 

quando ele chegou às escadas, aconteceu que ele foi levado pelos 

soldados por causa da violência da multidão; para a multidão do 

povo seguia atrás, gritando: "Fora com ele!" E, como Paulo 

estava prestes a ser levados para o quartel, ele disse ao 

comandante: "Posso dizer uma coisa para você?" E ele disse: 

"Você sabe o grego? Então, você não é o egípcio que há algum 

tempo atrás despertou uma revolta e levou os quatro mil homens 

dos Assassinos para o deserto?" Mas Paulo disse: "Eu sou judeu 

de Tarso, na Cilícia, cidadão cidade não insignificante, e peço-

lhe, permita-me falar com as pessoas." E quando ele tinha lhe 

dado permissão, Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a 

mão; e quando houve um grande silêncio, falou-lhes em língua 

hebraica, dizendo: "Irmãos e pais, ouvi a minha defesa, que agora 

eu ofereço a você." E quando eles ouviram que ele estava se 

dirigindo a eles em língua hebraica, que se tornou ainda mais 

tranquila; e ele disse: "Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, 

mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, 

estritamente de acordo com a lei de nossos pais, zeloso de Deus, 

assim como todos vocês são hoje. E eu persegui este caminho até 

à morte, prendendo e colocando homens e mulheres em prisões, 

como também o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos 

possam atestar. A partir deles também recebi cartas para os 

irmãos, e partiu para Damasco, a fim de trazer até mesmo aqueles 

que estavam lá para Jerusalém como prisioneiros de ser punido. 

E aconteceu que, como eu estava no meu caminho, aproximando-

se de Damasco, pelo meio-dia, uma luz muito brilhante de repente 

brilhou do céu ao meu redor, e eu caí no chão e ouvi uma voz que 

me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? " E eu respondi: 

Quem és, Senhor? ' E Ele me disse: 'Eu sou Jesus Nazareno, a 

quem tu persegues. E os que estavam comigo viu a luz, para ter 

certeza, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E eu 

disse: 'O que devo fazer, Senhor?' E o Senhor disse-me: 'Levanta-

te e ir a Damasco,. E lá te será dito de tudo o que foi nomeado 

para você fazer'Mas desde que eu não podia ver por causa do 

brilho daquela luz, fui levado pela mão por aqueles que estavam 

comigo, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, um homem 

que estava devotos pela norma da Lei, e bom testemunho de todos 

os judeus que viviam ali, veio a mim, e que está perto de me disse: 

'Irmão Saulo, recobra a vista' E naquele exato momento eu olhei 

para ele. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te 

designou para conhecer a sua vontade, e ver o Justo, e ouvir um 

enunciado de sua boca. Para você será um testemunha para com 

todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que você 

demora? Levanta-te, e ser batizado e lave os seus pecados, 

invocando o nome dele. " E sucedeu, quando voltei para 

Jerusalém e estava orando no templo, que eu caí em um transe, e 

eu vi aquele que me dizia: 'Apressa-te, e sair de Jerusalém 



rapidamente, porque eles não vão aceitar o seu testemunho sobre 

Me. " E eu disse: 'Senhor, eles entendem que em uma sinagoga 

após o outro I usada para aprisionar e espancar aqueles que 

acreditaram em Ti. E quando o sangue de Estêvão, tua testemunha 

estava sendo derramado, eu também estava presente, aprovando, 

e olhando para fora para as capas dos que foram matá-lo. " E 

disse-me: 'Vá! Porque eu enviarei para longe, aos gentios. "" E 

ouviram-se a esta declaração, e, em seguida, eles levantaram suas 

vozes e disse: "Fora com tal homem da terra , para que ele não 

deve ser permitido viver! " E como eles estavam gritando e 

jogando fora de suas capas e lançando pó para o ar, o 

comandante ordenou que ele fosse levado para o quartel, 

afirmando que ele deve ser examinado por flagelação para que ele 

possa descobrir a razão pela qual eles estavam gritando contra -

lo dessa forma. E quando eles se estendia-lo com correias, disse 

Paulo ao centurião que ali estava: "É lícito para você a castigar 

um homem que é um romano, sem ser condenado?" E quando o 

centurião ouviu isso, ele foi para o comandante e disse-lhe, 

dizendo: "O que você está prestes a fazer? Para este homem é 

romano." E o comandante chegou e disse-lhe: "Diga-me, és tu 

romano?" E ele disse: "Sim." E o comandante respondeu: "Eu 

adquiriu este cidadania com uma grande soma de dinheiro." E 

Paulo disse: "Mas eu realmente nasceu um cidadão." Portanto, 

aqueles que estavam prestes a examiná-lo imediatamente deixar 

ir dele; eo comandante também estava com medo quando ele 

descobriu que era romano, e visto que o tinha posto a ferros. (21: 

27-22: 29) 

Esta passagem marca uma grande transição na vida e no ministério do apóstolo 

Paulo. Desde sua conversão no caminho de Damasco (Atos 9: 1 e segs.), Ele 

havia ministrado livremente (exceto para breves detenções como em Filipos 

[Atos 16:. 23 ss .; cf. 2 Cor 11:23]). Mas a partir deste ponto em Atos, Paulo 

vai ser um prisioneiro. 

Essa série de acontecimentos não terminou o ministério do apóstolo, no entanto 

(cf. Atos 28: 30-31.; Filipenses 1: 12-13). Não mais livre para viajar, ele se 

tornou um "embaixador em cadeias" (Ef. 6:20) para Jesus Cristo. Como um 

homem livre, ele pregou o evangelho em todo o mundo romano. Como 

prisioneiro, ele pregou o evangelho aos funcionários possivelmente-romanas, 

incluindo o próprio imperador. E como João Bunyan, que escreveu O 

Peregrino enquanto em Bedford prisão, Paulo escreveu quatro livros do Novo 

Testamento (Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemom) durante sua prisão em 

Roma. 

Durante este encarceramento, Paulo deu seis defesas separadas de suas ações: 

antes da multidão incontrolável em Jerusalém (21:. 27ff), o Sinédrio (22:. 30 

ss), Felix (24: 1 e segs.), Festus (25: 1-12 ), Herodes Agripa (25:. 13 e ss), e os 

judeus em Roma (28: 17-28). Essas defesas magistrais habilmente respondeu 

as falsas acusações feitas contra ele, um fato até mesmo as autoridades romanas 



reconheceu (26: 30-32). Esta passagem, descrevendo sua primeira defesa, se 

desdobra em cinco cenas: o ataque da turba, a prisão pelos romanos, o pedido 

de desculpas de Paulo, a ação pelo povo, e a atitude de Paulo. 

O ataque do Mob 

E quando os sete dias estavam quase a terminar, os judeus da 

Ásia, vendo-o no templo, começou a agitar-se toda a multidão e 

pôs as mãos sobre ele, gritando: "Homens de Israel, vem em nosso 

auxílio! Este é o homem que prega a todos os homens em todos os 

lugares contra o nosso povo, e da lei, e este lugar;. E, além disso 

ele mesmo introduziu gregos no templo e profanou este santo 

lugar " Porque tinham visto anteriormente Trófimo de Éfeso, na 

cidade com ele, e eles pensavam que Paulo introduzira no 

templo. E toda a cidade se comoveu, e as pessoas correram 

juntos; e tomando conta de Paulo, o arrastaram para fora do 
templo; e imediatamente as portas estavam fechadas. (21: 27-30) 

Paulo, a pedido de Tiago e os anciãos, se comprometeram a subscrever as 

despesas de quatro homens que tinham tomado um voto de nazireu (veja o 

capítulo 19 deste volume). Eles esperavam que isso iria silenciar aqueles que 

falsamente alegou que ele ensinou cristãos judeus a abandonar costumes 

judaicos (21:21). Mas desde que Paulo tinha regressado recentemente a Israel 

das terras dos gentios, ele precisava se submeter a purificação ritual. Só então 

ele seria cerimonialmente limpo para participar com os quatro na marcação o 

fim da sua votos Nazirite cerimônia. 

O processo de purificação necessário Paulo para visitar o templo no terceiro e 

sétimo dias. Na última visita, quando os sete dias estavam quase a 

terminar, o apóstolo encontrou alguns velhos inimigos: os judeus 

da província romana da Ásia, em Jerusalém para celebrar a Festa de 

Pentecostes. Eles eram provavelmente de Éfeso, uma vez que eles 

reconheceram Trophimus, que era um residente daquela cidade (v. 29). Uma 

vez que Paulo havia ministrado em Éfeso por três anos (Atos 20:31), que não 

teve problemas para reconhecê-lo. 

Ao ver Paulo no templo, esses inimigos do evangelho não perdeu tempo em 

aproveitar a sua oportunidade. Eles imediatamente começaram a agitar-se 

toda a imensa multidão de peregrinos devotos que estavam na cidade para o 

festival. Tendo lançaram mão de Paulo e os agressores começou gritando: 

"Homens de Israel, vem em nosso auxílio!" Agindo como se Paulo tinha 

cometido um ato de blasfêmia, que pediu ajuda para lidar com ele. Para agitar a 

multidão contra Paulo, fizeram três acusações falsas (cf. as acusações falsas 

semelhantes feitas contra Estevão em 6: 11-14). Eles primeiro acusou de ser 

anti-semita, um inimigo do povo judeu e sua religião, identificando-o como o 

homem que prega a todos os homens em todos os lugares contra o nosso 



povo. Essa foi a mesma acusação falsa de que os judaizantes tinha usado para 

envenenar as mentes dos cristãos judeus contra o apóstolo. Mas Paulo não era 

inimigo dos judeus, como Romanos 9: 1-5 e 10: 1 make clara. Paulo em nenhum 

lugar ensinou crentes judeus a abandonar seus costumes-meramente que os 

gentios não ser pressionado a observá-los. 

A segunda acusação era de que Paulo se opôs à Lei. Isso foi uma acusação 

particularmente grave neste cenário, uma vez que o povo judeu foram 

especialmente zelosos da lei no dia de Pentecostes.Originalmente uma 

celebração dos primeiros frutos da colheita, nos dias de Paulo Pentecostes para 

ser uma celebração da entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. Carregar Paulo 

neste momento com ensino contra a lei tinha certeza de enfurecer as multidões. 

Finalmente, os judeus falsamente acusado Paulo de falar contra este lugar (o 

templo). Porque o povo judeu reverenciado templo (o ponto focal de sua 

adoração), uma acusação de blasfêmia contra ou contaminá-la também foi um 

assunto muito sério. Jesus (Marcos 14: 57-58) e Estevão (Atos 6:13) também 

foram falsamente acusado de falar contra o templo-acusações de que ajudou a 

levar para a morte.Acusadores de Paulo, sem dúvida, esperava um resultado 

semelhante no seu caso. 

Para substanciar essas acusações gerais, acusadores de Paulo veio com um 

específico, gritando para a multidão ", ele mesmo introduziu gregos no 

templo e profanou este santo lugar." A sua "prova", Lucas observa, foi 

que eles tinham anteriormente visto Trófimo de Éfeso, na cidade com ele, 

e eles pensavam que Paulo introduzira no templo. Essa acusação era 

absurda. Enquanto estiver a tomar parte em um ritual de purificação, Paulo 

dificilmente destruir o templo, trazendo um gentio para ele. E para fazer isso, 

Paulo teria de trazer Trophimus passado o tribunal dos gentios, onde foram 

permitidos gentios. Mas isso teria custo Trophimus sua vida, desde os romanos 

permitiu que os judeus para executar qualquer gentio que entrou lá, mesmo 

Roman cidadãos (cf. Josefo Guerras 6.2.4). Uma inscrição, encontrado em 

1935, solenemente adverte: "Não Gentil entra dentro da partição e barreira em 

torno do templo, e quem for apanhado será responsável perante a si mesmo por 

sua posterior morte" (EM Blaiklock e RK Harrison, eds., O New Dicionário 

Internacional de Arqueologia Bíblica [Grand Rapids: Zondervan, 1983], 

389). Paulo nunca teria tão ameaçada vida de seu amigo. E se os judeus da Ásia 

tinham realmente visto Trophimus lá, por que eles não agarrou-o, em seguida, 

e executou-o? 

Falso ou não, as acusações se espalhar rapidamente. Logo toda a cidade estava 

excitado (cf. Mat. 21:10), e as pessoas correram juntos até as proximidades 

do templo. Determinado a aparecer como se eles desejado para proteger esse 

lugar sagrado de uma maior contaminação, prenderam Paulo, e arrastaram-

no para fora do templo; e imediatamente as portas estavam fechadas. Os 



guardas do templo empurrou a multidão frenética fora (assim também a morte 

de Paulo não iria destruir o templo; cf. 2 Reis 11:15) e, em seguida, fechou as 

portas (entre o Tribunal de Justiça das Mulheres e do Tribunal da gentios). O 

seu zelo religioso inflamado pelas falsas acusações de que os judeus da Ásia, a 

multidão enfurecida e irracional começou selvagemente espancar Paulo. Muito 

impaciente para arrastá-lo para fora da cidade e apedrejá-lo (como tinha sido 

feito com Estevão), tinham a intenção de bater o apóstolo até a morte no 

local. Eles teriam tido êxito, mas Deus providencialmente interveio para 

proteger Seu servo.Ajuda chegou na forma de soldados romanos. 

A apreensão pelos romanos 

E, enquanto eles procuravam matá-lo, um relatório veio até o 

comandante da coorte romana que Jerusalém estava toda em 

confusão. E, uma vez que ele tomou ao longo de alguns soldados 

e centuriões, correu para eles; e quando viram o comandante e os 

soldados, cessaram de ferir a Paulo. Em seguida, o comandante 

se aproximou e segurou-o, e ordenou que ele fosse preso com duas 

correntes; e ele começou a perguntar quem ele era eo que tinha 

feito. Mas entre a multidão alguns gritavam uma coisa e outros de 

outra, e quando ele não podia descobrir os fatos por conta do 

tumulto, ele ordenou que ele fosse levado para o quartel. E 

quando ele chegou às escadas, aconteceu que ele foi levado pelos 

soldados por causa da violência da multidão; para a multidão do 
povo seguia atrás, gritando: "Fora com ele!" (21: 31-36) 

O quartel-general das forças de ocupação romanas era Fort Antonia, localizado 

em um precipício com vista para os jardins do templo. A partir de suas torres 

sentinelas tinha uma visão clara da área do templo, onde a agitação civil em 

Jerusalém era mais provável para sair. Durante as principais celebrações 

religiosas, como Pentecostes, os romanos foram especialmente 

vigilante. Assim, não demorou sentinelas alerta longos para manchar o tumulto 

irrompendo abaixo deles. Enquanto a multidão estava procurando 

matar Paulo, um relatório veio a partir dos sentinelas para o comandante da 

coorte romana que Jerusalém estava toda em 
confusão. O comandante ( chiliarchos , a partir da palavra grega para "mil"), 

ou tribuna, comandou toda a coorte romana de mil homens estacionados em 

Fort Antonia. Em Atos 23:26, Lucas dá o seu nome como Cláudio Lísias. Ele 

era o oficial romano escalão em Jerusalém, quando o governador (cuja 

residência oficial estava em Cesaréia) não estava na cidade.Lysias foi, assim, o 

oficial romano mais preocupados com a manutenção da ordem em Jerusalém. 

Após ter recebido o relatório que Jerusalém estava toda em confusão, Lysias 

agiu rápida e decisivamente para acabar com o motim. Imediatamente ele 

tomou ao longo de alguns soldados e centuriões, correu para baixo os 

passos que levam de Fort Antonia para o Pátio dos Gentios, onde a enfurecido 

multidão estava batendo Paulo. Uso de Lucas do plural centuriões sugere 



Lysias tomou duzentos soldados ou mais, uma vez que um centurião ordenou 

cem homens. Este show maciça de força rompeu o motim (e salvou a vida de 

Paulo). Quando a multidão viu o comandante e os soldados, eles pararam de 

bater em Paulo, uma vez que não queria ser preso a si mesmos. 

Porque Paulo era, evidentemente, a causa do distúrbio e deve ter feito algo 

muito grave para excitar os judeus a tal fúria, Lysias pegou (preso) dele. Como 

o versículo 38 revela, ele assumiu (incorretamente) que Paulo era um terrorista 

egípcio. Tendo prendeu, Lysias ordenou que ele fosse ligado entre dois 

soldados com duas cadeias (cf. 12: 6), cumprindo-se assim a profecia de 

Ágabo (21: 10-11). A tentativa de resolver a situação caótica, Lysias 

então começou a pedir que Paulo era eo que tinha feito. Mas na confusão, 

com alguma entre a multidão gritando uma coisa e outros outra (cf. 19:32), 

ele poderia obter nenhuma clara responder. Percebendo que ele não conseguia 

descobrir os fatos por conta do tumulto, ele ordenou Paulo para ser levado 

para o quartel. Não tinha a intenção de questionar o apóstolo em privado e, se 

necessário, usar a tortura para extrair uma confissão. 

Os soldados começaram a escoltar Paulo no meio da multidão, e quando ele 

chegou às escadas, aconteceu que ele foi levado pelos soldados por causa 
da violência da multidão. Os romanos tinham levantado Paulo-se e 

transportou-o acima da multidão para as escadas . Vendo sua vítima que está 

sendo realizado para a segurança, a multidão do povo seguia atrás de Paulo e 

os soldados. Em estúpido, fúria sem rosto, perdendo todo o senso de medo para 

os soldados romanos, a multidão empurrou e empurrou, tentando 

desesperAdãoente chegar até ele. Durante todo o tempo eles 

continuaram gritando: "Fora com ele!" , isto é, "matá-lo" (Lc 23:18; João 

19:15; Atos 22:22). 

A Apologia de Paulo 

E, como Paulo estava prestes a ser levados para o quartel, ele 

disse ao comandante: "Posso dizer uma coisa para você?" E ele 

disse: "Você sabe o grego? Então, você não é o egípcio que há 

algum tempo atrás despertou uma revolta e levou os quatro mil 

homens dos Assassinos para o deserto?" Mas Paulo disse: "Eu 

sou judeu de Tarso, na Cilícia, cidadão cidade não insignificante, 

e peço-lhe, permita-me falar com as pessoas." E quando ele tinha 

lhe dado permissão, Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo 

com a mão; e quando houve um grande silêncio, falou-lhes em 

língua hebraica, dizendo: "Irmãos e pais, ouvi a minha defesa, que 

agora eu ofereço a você." E quando eles ouviram que ele estava 

se dirigindo a eles em língua hebraica, que se tornou ainda mais 

tranquila; e ele disse: "Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, 

mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, 

estritamente de acordo com a lei de nossos pais, zeloso de Deus, 

assim como todos vocês são hoje. E eu persegui este caminho até 



à morte, prendendo e colocando homens e mulheres em prisões, 

como também o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos 

possam atestar. A partir deles também recebi cartas para os 

irmãos, e partiu para Damasco, a fim de trazer até mesmo aqueles 

que estavam lá para Jerusalém como prisioneiros de ser punido. 

E aconteceu que, como eu estava no meu caminho, aproximando-

se de Damasco, pelo meio-dia, uma luz muito brilhante de repente 

brilhou do céu ao meu redor, e eu caí no chão e ouvi uma voz que 

me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? " E eu respondi: 

Quem és, Senhor? ' E Ele me disse: 'Eu sou Jesus Nazareno, a 

quem tu persegues. E os que estavam comigo viu a luz, para ter 

certeza, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E eu 

disse: 'O que devo fazer, Senhor?' E o Senhor disse-me: 'Levanta-

te e ir a Damasco,. E lá te será dito de tudo o que foi nomeado 

para você fazer' Mas desde que eu não podia ver por causa do 

brilho daquela luz, fui levado pela mão por aqueles que estavam 

comigo, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, um homem 

que estava devotos pela norma da Lei, e bom testemunho de todos 

os judeus que viviam ali, veio a mim, e que está perto de me disse: 

'Irmão Saulo, recobra a vista' E naquele exato momento eu olhei 

para ele. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te 

designou para conhecer a sua vontade, e ver o Justo, e ouvir um 

enunciado de sua boca. Para você será um testemunha para com 

todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que você 

demora? Levanta-te, e ser batizado e lave os seus pecados, 

invocando o nome dele. " E sucedeu, quando voltei para 

Jerusalém e estava orando no templo, que eu caí em um transe, e 

eu vi aquele que me dizia: 'Apressa-te, e sair de Jerusalém 

rapidamente, porque eles não vão aceitar o seu testemunho sobre 

Me. " E eu disse: 'Senhor, eles entendem que em uma sinagoga 

após o outro I usada para aprisionar e espancar aqueles que 

acreditaram em Ti. E quando o sangue de Estêvão, tua testemunha 

estava sendo derramado, eu também estava presente, aprovando, 

e olhando para fora para as capas dos que foram matá-lo. " E 

disse-me: 'Vai Porque eu enviarei para longe, aos gentios!'. "(21: 
37-22: 21) 

Até este ponto em seu calvário, Paulo tinha permanecido em silêncio. Mas 

chegar ao topo da escada, como ele estava prestes a ser levados para o 

quartel, ele disse ao comandante: "Posso dizer uma coisa para 
você?" Chocado com a linguagem de Paulo falou, Lysias lhe perguntou, 

incrédulo: "Você sabe grego? " grego era a língua de cultura, homens 

educados, não criminosos comuns, como ele assumiu Paulo ser. A pergunta 

seguinte de Lysias revelou seu pressuposto errado de que o prisioneiro era: "? 

Então, você não é o egípcio que há algum tempo atrás despertou uma 
revolta e levou os quatro mil homens dos Assassinos para o deserto" A 

questão assume uma resposta positiva. Uma vez que Paulo falava grego, ele 

provavelmente não era um encrenqueiro local, como palestinos geralmente 

falava aramaico. Grega, no entanto, foi falada no Egito, portanto, a suposição 

de Lysias. O egípcio era um falso profeta que, alguns anos antes levou um 



grupo de seus seguidores para o Monte das Oliveiras. Ele proclamou que os 

muros de Jerusalém cairia sob o seu comando e que os romanos seriam 

expulsos. Antes que a profecia poderia vir a passar, no entanto, as tropas 

romanas lideradas pelo governador Felix chegou ao local. Eles atacaram os 

egípcios e seus seguidores e os derrotou. Várias centenas foram mortos ou 

capturados e os restantes (incluindo o egípcio) desapareceram. Josefo, que 

também registra este incidente, dá o número de seguidores do egípcio de 

30.000, em vez dos quatro mil Lucas menciona. Josephus, no entanto, tende a 

exagerar números. Alguns comentaristas argumentam que a figura de Josephus 

reflete o número total de seguidores do egípcio, enquanto que Lucas dá apenas 

o número de homens de combate. Ainda outros sugeriram um erro de escriba 

nos manuscritos dos escritos de Josephus para explicar a discrepância. Eles 

observam a semelhança nas letras maiúsculas gregas (que são usados para 

representar números D (quatro) e L (trinta) Em qualquer caso, deve-se lembrar 

que Lucas era divinamente inspirada;. Josephus não era. 

Lysias descrito seguidores do egípcio como Assassins. Os assassinos eram um 

grupo terrorista que surgiram durante o mandato de Félix como governador. A 

sua forte nacionalismo judeu fez amargos inimigos de ambos os romanos e 

colaboradores judeus. Os últimos foram alvos primários dos 

assassinos. ( Sikariōn [ Assassins ] deriva da palavra latina sica [punhal].) 

misturando-se com as multidões, eles esfaqueado suas vítimas. Eles, então, quer 

derreter no meio da multidão ou descarAdãoente juntar os enlutados para 

escapar à detecção. Os assassinos foram especialmente ativo durante as festas 

judaicas, como Pentecostes. Lysias sem dúvida assumiu a multidão tinha pego 

um deles (talvez até o próprio egípcio) no ato de assassinato. 

Mas Paulo , é claro, não era nem um egípcio nem um assassino. Ele se 

identificou com Lysias como um judeu de Tarso, na Cilícia, cidadão cidade 

não insignificante. Como um judeu , ele tinha todo o direito de ter sido onde 

ele estava no templo. Retenção para o momento em que o fato de sua cidadania 

romana, Paulo declarou-se um cidadão de Tarso, na Cilícia. Tarso, como 

Paulo observa, não era umacidade insignificante , mas sim um centro cultural 

com uma universidade que rivalizam com os de Atenas e Alexandria. Ser 

cidadão de Tarso explicou conhecimento de grego do apóstolo. 

Depois de identificar se a Lysias, Paulo corajosamente pediu permissão 

para falar com as pessoas. Embora maltratado, machucado, e em cadeias, o 

apóstolo não pensar em sua própria segurança e conforto.Em vez disso, seu 

desejo apaixonado de ver seus compatriotas salvo (Rom. 10: 1) o levou a 

aproveitar a oportunidade de contar sua conversão para a multidão. 

Com a esperança de acalmar a situação explosiva e veja o que tinha provocado 

isso, Lysias consentiu. Quando ele tinha lhe dado permissão, Paulo, em pé 

na escada, fez sinal ao povo com a mão para acalmar e deixá-lo falar (cf. Atos 



12: 17; 13:16; 19:33). Um grande silêncio se aproximou da multidão 

indisciplinada, e, em seguida, Paulo falou-lhes em língua 

hebraica (aramaico). 

Pedido de desculpas de Paulo, ou o discurso em defesa de si mesmo, é 

biográfico. Ele defendeu ambos os seus motivos (ele não era anti-judeu) e suas 

ações (ele atuou apenas em submissão a Deus). Era um lugar estranho que Paulo 

pregar-pé nos degraus, cercado por soldados romanos, diante da multidão que 

procurava a sua morte. Ele começou a falar à multidão com cortês, palavras 

conciliatórias reminiscentes de Estevão (Atos 7: 2): ". Irmãos e pais, ouvi a 

minha defesa, que agora eu ofereço a você" Reconhecendo que ele estava se 

dirigindo a eles em sua própria língua hebraica, eles tornou-se ainda mais 

tranquilo. Paulo, em seguida, disse-lhes de sua conversão dramática, como ele 

passou de perseguidor mais violenta do cristianismo para o seu maior 

missionário. Como nos outros quatro relatos do Novo Testamento de sua 

conversão (At 9, 26; Fp 3;. 1 Tim. 1), a ênfase é sobre o poder de Deus e da 

graça soberana, não realizações de Paulo. 

O testemunho de Paulo pode ser dividida em três seções: a sua conduta antes 

de sua conversão, as circunstâncias de sua conversão, e sua comissão depois de 

sua conversão. 

Conduta de Paulo antes de sua conversão 

e ele disse: "Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas 

criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, estritamente 

de acordo com a lei de nossos pais, zeloso de Deus, assim como 

todos vocês são hoje. E eu persegui este caminho até à morte, 

prendendo e colocando homens e mulheres em prisões, como 

também o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos possam 

atestar. A partir deles também recebi cartas para os irmãos, e 

partiu para Damasco, a fim de trazer até mesmo aqueles que 

estavam lá para Jerusalém como prisioneiros de ser punido. (22: 
2d-5) 

Paulo começou por refutar a acusação espúria que ele se opôs ao povo judeu 

(cf. 21:28), que declara enfaticamente: "Eu sou judeu!" Longe de ser anti-

semita, o apóstolo tinha credenciais judaicas 

incontestáveis. Embora nascido entre os judeus helenistas da Diáspora em 

Tarso da Cilícia, Paulo tinha sido criado nesta cidade (Jerusalém). Além 

disso, ele foi educado sob Gamaliel -o rabino mais reverenciado da época e 

um dos maiores de toda a antiguidade (para mais informações sobre Gamaliel, 

veja Atos 1-12 , MacArthur New Testament Commentary [Chicago: Moody, 

1994], 172) . Como um estudante de Gamaliel, Paulo foi educado estritamente 

de acordo com a lei de nossos pais. Ele tinha sido cuidadosa e minuciosamente 

instruídos na lei do Antigo Testamento e as tradições rabínicas, e ele era uma 

vez um fariseu que era irrepreensível sob a lei (cf. Phil. 3: 5-6). Considerando-



se que, a acusação de que ele se opôs à lei (21:28) foi ridículo. Sua convicção 

pessoal era que a lei era "santo ..., justo e bom" (Rom. 7:12). 

Nem era Paulo de formação de um mero exercício acadêmico. Ele era, ele 

declarou à multidão, zelosos por Deus, assim como todos vós hoje (cf. Rom. 

10: 2). Generosamente creditando-lhes o melhor dos motivos para o ataque 

violento em cima dele, Paulo atribuiu-o zelo por Deus. Mas seu zelo tinha muito 

superou o deles, por causa disso Paulo tinha persegui este 

caminho (cristianismo, cf. Atos 9: 2; 19: 9, 23; 24:14, 22) à morte, 

prendendo, e pondo homens e mulheres em prisões. Ele tinha sido 

perseguidor dos cristãos mais temida do martírio de Estêvão até a sua 

conversão. Sua reputação como um perseguidor dos cristãos era bem 

conhecido, como Paulo reconheceu quando ele lembrou os gálatas: "Você já 

ouviu falar de meu antigo modo de vida no judaísmo, como eu costumava 

persegui a Igreja de Deus além da medida, e tentou destruí-lo "(Gl. 1:13). 

Se alguma ainda duvidava seu zelo por Deus, Paulo poderia convidar o sumo 

sacerdote e todo o conselho dos anciãos (o Sinédrio) para testemunhar para 

ele. Foi a partir deles que tinha recebido cartas para os irmãos (não-cristãos 

judeus), e partiu para Damasco, a fim de trazer até mesmo aqueles que 

estavam lá para Jerusalém como prisioneiros de ser punido. Tal foi o zelo 

de Paulo de que as mais altas autoridades judaicas o escolheu para a missão de 

prender e extraditar os cristãos, mesmo tão distantes como Damasco. 

Conduta de Paulo antes de sua conversão, refutou as alegações falsas contra 

ele. Longe de ser um inimigo de seu povo, ele tinha sido "excedia em judaísmo 

a muitos dos [seus] contemporâneos entre os [seus] compatriotas, sendo mais 

extremamente zeloso [seus] tradições ancestrais" (Gál. 1:14). Ninguém podia 

legitimamente questionar sua consideração para com Deus e Sua lei. 

As circunstâncias da conversão de Paulo 

E aconteceu que, como eu estava no meu caminho, aproximando-

se de Damasco, pelo meio-dia, uma luz muito brilhante de repente 

brilhou do céu ao meu redor, e eu caí no chão e ouvi uma voz que 

me dizia: "Saulo, Saulo, por que que me persegues? " E eu 

respondi: Quem és, Senhor? ' E Ele me disse: 'Eu sou Jesus 

Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viu a 

luz, para ter certeza, mas não ouviram a voz daquele que falava 

comigo. E eu disse: 'O que devo fazer, Senhor?' E o Senhor disse-

me: 'Levanta-te e ir a Damasco; e lá você será informado de tudo 

o que foi nomeado para você fazer. " Mas desde que eu não podia 

ver por causa do brilho daquela luz, fui levado pela mão por 

aqueles que estavam comigo, e cheguei a Damasco. E um certo 

Ananias, um homem que estava devotos pela norma da Lei, e tem 

bom testemunho de todos os judeus que viviam ali, veio a mim, e 

que está perto de me disse: 'Irmão Saulo, recobra a vista' E 

naquele exato momento eu olhei para ele. E ele disse: O Deus de 



nossos pais de antemão te designou para conhecer a sua vontade, 

e ver o Justo, e ouvir um enunciado de sua boca. Por que você vai 

ser uma testemunha para com todos os homens do que tens visto e 

ouvido. E agora, por que você demora?Levanta-te, e ser batizado 
e lave os seus pecados, invocando o nome dele. " (22: 6-16) 

Tendo mostrado o absurdo da acusação de que ele foi motivado por inimizade 

para com o povo judeu, Paulo, então, defendeu suas ações. O Deus de Israel 

tinha soberanamente, poderosamente interveio em sua vida e transformou-o de 

ser perseguidor mais importante do cristianismo para ser seu principal 

proponente. Paulo tinha actuado em submissão a Ele. 

O relato da dramática conversão de Paulo aparece três vezes em Atos (cf. 9: 1 

e ss .; 26: 4-18), salientando, assim, o seu significado. Na verdade, a conversão 

de Saulo de Tarso foi um importante ponto de viragem na igreja e na história 

do mundo. Enquanto a multidão ouviu atentamente, Paulo relatou os 

acontecimentos desse dia marcante na estrada para Damasco. 

Em uma missão para extraditar os cristãos de volta a Jerusalém para a punição 

(v. 5), Paulo estava se aproximando de Damasco, pelo meio-dia. A hora do 

dia, ausente da conta no capítulo 9, salienta comomuito brilhante a luz foi 

que de repente brilhou do céu tudo em torno de Paulo e seus 

companheiros. A glória de ardência do glorificado, exaltado Jesus Cristo longe 

ofuscado até mesmo o sol do meio-dia brilhante (26:13). Speechless com terror, 

Paulo caiu no chão e ouviu uma voz dizendo- lhe: "Saulo, Saulo, por que 

me persegues?" prostrado, atordoado e cego, Paulo só poderia 

balbuciar: "Quem és tu, Senhor?" A resposta do Senhor, "Eu sou Jesus, o 

Nazareno, a quem tu persegues" chocado e horrorizado 

ele. Instantaneamente Paulo sabia como terrivelmente errado ele tinha 

sido. Aquele a quem ele havia desprezado e rejeitado como um charlatão, um 

blasfemo, e um falso Messias era de fato o Senhor da glória. Que Jesus, o 

Nazareno tinha falado com Paulo do céu também estava perturbando notícia 

para a multidão para ouvir, uma vez que eles também tinham desprezado e 

rejeitaram. Talvez alguns dos que gritaram a respeito de Paulo: "Fora com 

ele!" (21:36) tinha muitos anos levantada anteriormente que mesmo grito contra 

Jesus (cf. Lucas 23:18; João 19:15). 

Sabendo que alguns na multidão iria questionar se o Senhor tivesse realmente 

apareceu para ele, Paulo introduziu corroborando testemunhas. Aqueles que 

estavam com ele na estrada, observou ele, vi a luz, para ter 

certeza. momentaneamente atordoado pelo seu brilho, que caiu no chão em 

terror com Paulo (26:14), mas ao contrário dele foram, então, capaz de se 

levantar ( 9: 7). Incapaz de compreender a voz d'Aquele que estava 

falando, eles ficaram por mudo de medo enquanto Jesus dirigiu a sua 

mensagem singularmente para Paulo. Embora alguns tenham imaginado uma 

contradição entre o versículo 9 e 9: 7, isso não é verdade. Porque a mensagem 



de Jesus era apenas para Paulo, só ele entendeu as palavras; seus companheiros 

apenas ouviu o som (cf. João 12:29). Da mesma forma, apesar de seus colegas 

de perseguidores viu a luz (v. 9), apenas Paulo discerniu a Pessoa de Jesus 

Cristo (9: 7; cf. 9:17, 27; 22:14; 26:16; 1 Cor 9.: 1; 15: 8). No entanto, 

companheiros de viagem de Paulo naquele dia fatídico poderia testemunhar a 

realidade objetiva do que tinha acontecido. Eles viram a luz ofuscante e ouviu 

o som da voz de Jesus falando com Paulo. A experiência de Paulo, portanto, 

não poderia ser julgado ou uma ilusão subjetiva ou uma mentira. 

Oprimido pelo confronto glorioso do Senhor Jesus, o fariseu orgulhoso só 

poderia humildemente pedir, "Que farei, Senhor?" Em resposta, o Senhor 

disse a ele, "Levanta-te e ir a Damasco." Paulo era para continuar sua jornada 

de Damasco, mas agora como a serva do Senhor, e não seu adversário. Ao 

chegar lá ele iria ser informado de tudo o que Deus havia designado 

para ele fazer . Ele era, como o Senhor informou Ananias, "um instrumento 

escolhido de Minas, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos 

filhos de Israel" (9:15). 

E assim, uma vez que ele não podia ver por causa do brilho do que a 

luz, ele foi levado pela mão por aqueles que estavam com ele, e cheguei a 

Damasco. Paulo finalmente alcançou seu destino, mas sob circunstâncias ele 

dificilmente poderia ter imaginado quando ele começou sua jornada. Em 

Damasco, ele conheceu um certo Ananias, a quem o Senhor tinha enviado para 

ele (9: 11-12). Embora Ananias foi um dos principais cristãos em Damasco, 

Paulo descreveu-o para a sua audiência judaica hostil como um homem que 

foi devoto pela norma da Lei, e tem bom testemunho de todos os judeus 
que ali viviam. Identificado como um cristão, Ananias de testemunho teria sido 

suspeito a eles; identificado como um membro devoto da comunidade judaica, 

ofereceu corroboração da história de Paulo. 

Ananias veio (relutantemente, cf. 9: 13-14) a Paulo, e de pé perto disse a ele , 

"! Irmão Saulo, recobra a vista" Ele declarou que Deus havia dado a ele 

milagrosamente de volta sua visão, e naquele tempoPaul olhou para ele . Ele 

disse a Paulo que Deus havia dito a ele em sua visão (9:15): . "O Deus de 

nossos pais de antemão te designou para conhecer a sua vontade, e ver o 

Justo, e ouvir um enunciado de sua boca para você Será uma testemunha 

para com todos os homens do que tens visto e ouvido. " 

A declaração de Ananias " o Deus de nossos pais de antemão te 

designou "salienta a verdade bíblica de que Deus é soberano na 

salvação. "Ninguém pode vir a mim", declarou Jesus, "se o Pai que me enviou 

não o trouxer" (João 6:44; cf. Marcos 13:20; Ef. 1: 4; Col. 3:12; 2 

Tessalonicenses. 2:13; 2 Tm 2:10; Tito 1:. 1; 1 Pe 1: 1-2).. O Senhor também 

escolhe soberanamente aqueles que servi-Lo (Lucas 06:13; João 13:18; 15:16, 

19; Atos 1: 2). Ele escolheu Paulo para conhecer a sua vontade, ver o 



Justo (um título messiânico, Isa 53:11;. Atos 03:14; 07:52), para ouvir um 

enunciado de sua boca (que leva à salvação de Paulo), e ser uma testemunha 

para com todos os homens do que ele havia visto e ouvido . A dramática 

conversão de Saulo de Tarso é um testemunho convincente para os propósitos 

soberanos de Deus. 

Mas o propósito soberano de Deus em indivíduos que escolhem não aliviá-los 

da sua responsabilidade para responder corretamente. Portanto Ananias exortou 

Paulo: "E agora, por que você demora Levanta-te, e ser batizado e lave os 

seus pecados, invocando o nome dele?". Alguns têm erroneamente buscou 

apoio para a regeneração batismal (o falso ensino de que o batismo é necessário 

para a salvação) neste verso. Embora o batismo é um ato de obediência exigida 

de todos os cristãos, ele não salva. Paulo compreendeu que claramente. Para os 

romanos, ele escreveu: 

[Esta é] a palavra da fé que pregamos, que se você confessar com a sua boca 

que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os 

mortos, será salvo; Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se 

confessa a respeito da salvação. (Rom. 10: 8-10) 

Paulo pregou que a salvação veio de crença no coração (cf. Atos 16:31; Rom. 3:28) e 

confissão pública de que a fé (cf. Mt 10:32; Rom. 10:13.). Obviamente, ele não entendia as 

palavras de Ananias para dizer que o batismo salva. 

Atos 10: 44-48 revela claramente a relação do batismo para a salvação. Foi 

só depois de Cornélio e seus amigos haviam recebido o (evidência dando que 

eles foram salvos) Espírito Santo que Pedro lhes ordenou batizado 

(10:47). Batismo segue assim a salvação e não causá-lo. (Para uma discussão 

mais aprofundada da regeneração batismal, consulte MacArthur, Atos 1-12 , 

73-75). 

As palavras de Ananias no versículo 16, quando adequAdãoente compreendida, 

estão em pleno acordo com o Novo Testamento ensina que a salvação é somente 

pela fé. A frase lavar seus pecados deve ser conectado com invocando o nome 

dele, uma vez que conectá-lo com ser batizado deixa o 

particípio epikalesamenos ( chamada ), sem antecedente. Pecados de Paulo 

foram lavados não pelo batismo, mas por meio de invocar o nome do Senhor 

(cf. Rom. 10:13). A tradução literal do versículo diz: "Levanta-te, obter-se 

batizados e seus pecados lavados, depois de ter chamado o Seu nome." Ambos 

os imperativos refletem a realidade de que Paulo já havia chamado em nome do 

Senhor, que é o ato que salva. Batismo e da lavagem dos pecados seguir. 

Ao relacionar as circunstâncias de sua conversão, Paulo virou o jogo contra os 

seus adversários. Ele já havia atuado apenas em submissão a Deus; portanto, 

acusando-o era o mesmo que acusar Deus. Seu testemunho continuou reforçado 

esse ponto. 



Comissão de Paulo depois de sua conversão 

E sucedeu, quando voltei para Jerusalém e estava orando no 

templo, que eu caí em um transe, e eu vi aquele que me dizia: 

"Apressa-te, e sair de Jerusalém rapidamente, porque eles não vão 

aceitar o seu testemunho sobre Me. " E eu disse: "Senhor, eles 

entendem que em uma sinagoga após o outro I usada para 

aprisionar e espancar aqueles que acreditaram em Ti. E quando 

o sangue de Estêvão, tua testemunha estava sendo derramado, eu 

também estava presente, aprovando, e olhando para fora para as 

capas dos que foram matá-lo ". E disse-me: "Vá! Porque eu 
enviarei para longe, aos gentios." (22: 17-21) 

Depois de sua conversão e um breve período de ministério em Damasco (9: 20-

25), Paulo passou três anos na Nabataean Saudita (Gal. 1: 17-

18). Depois voltaram para Jerusalém , Paulo estava Orando no 

templo. Aqui foi mais uma prova de que ele não tinha rejeitado sua herança 

judaica, como seus acusadores falsamente insistiu. Enquanto no templo, 

Paulo caiu em transe. ekstasis ( trance ) descreve a experiência apostólica 

única de serem transportados para além dos sentidos normais para o reino 

sobrenatural para receber revelação divina. A palavra é duas vezes usado para 

descrever a visão de Pedro em Jope (Atos 10:10; 11: 5). 

Em seu transe, Paulo viu o Senhor e ouvi -Lo dizer: "Apressa-te, e sair de 

Jerusalém rapidamente, porque eles não vão aceitar o seu testemunho 

sobre mim." Desde sua chegada na cidade, Paulo tinha destemidamente 

proclamou a fé que ele tinha uma vez tentou destruir (9: 28-29). Sua reviravolta 

chocante, de perseguidor Cristão para pregador cristão, indignados os judeus 

incrédulos, que o considere um apóstata e blasfemo. Aprender de um complô 

para matá-lo, os cristãos Paulo empurrou para fora de Jerusalém e enviou-o para 

Tarso (9:30) para casa. Evidentemente que levou essa palavra do ressuscitado, 

Cristo glorificado para convencer Paulo a sair. Mesmo assim, ele não foi de 

bom grado, protestando, "Senhor, eles entendem que em uma sinagoga após 

o outro I usada para aprisionar e espancar aqueles que acreditaram em Ti. 

E quando o sangue de Estêvão, tua testemunha estava sendo derramado, 

eu também estava em pé, aprovando, e olhando para fora para as capas 

dos que foram matá-lo. " Paulo acredita, errAdãoente, que vendo a 

transformação radical do Senhor havia feito em sua vida iria convencer os 

judeus incrédulos da verdade do evangelho. O Senhor sabia melhor, no entanto, 

e repetiu a ordem para Paulo para sair, dizendo-lhe: "Vá! Porque eu enviarei 

para longe, aos gentios." O Senhor agora torna claro o que foi sugerido nas 

palavras de Ananias- que Paulo seria uma "testemunha para com todos os 

homens" (22:15; cf. 9:15) -commissioning-o como o apóstolo dos gentios. 

Conversão e comissão de Paulo eram ambos atos inconfundivelmente soberana 

de Deus. Ao fazer esses atos o foco de sua defesa para a multidão, o apóstolo 

colocar a multidão na defensiva. Desde que ele tinha apenas agiu em obediência 



ao confronto divino e comunicação de Deus, como eles poderiam questionar, 

muito menos condená-lo? 

A acção das Pessoas 

E ouviram-se a esta declaração, e, em seguida, eles levantaram 

suas vozes e disse: "Fora com tal homem da terra, para que ele 

não deve ser permitido viver!" E como eles estavam gritando e 

jogando fora de suas capas e lançando pó para o ar, (22: 22-23) 

Os membros da multidão tinha escutado Paulo até sua declaração de que 

Deus o havia enviado para ministrar aos gentios. Mas esse foi o fim de seu 

interesse, uma vez que não podia tolerar a sugestão de que os gentios poderiam 

ser salvas sem primeiro se tornar prosélitos judeus. Isso faria com que eles 

espiritualmente iguais ao povo judeu, diante de Deus, o mais flagrante heresia 

imagináveis para a multidão. 

Sua fúria contra Paulo reacendeu: eles levantaram suas vozes e disse: "! Fora 

com tal homem da terra, para que ele não deve ser permitido 
viver" Qualquer um que ousasse lugar gentios em pé de igualdade com os 

judeus no propósito salvífico de Deus não deve ser autorizados a poluir a terra 

com a sua presença. Tomado pela raiva, eles estavam gritando e jogando fora 

de suas capas e lançando pó para o ar. Os judeus pode ter removido os seus 

mantos, em preparação para a pedra Paulo, rasgado-los em uma expressão de 

horror em sua "blasfêmia", ou jogado-los e a poeira para o ar como uma 

expressão de indignação. Em qualquer caso, o preconceito racial tinha 

empurrado suas paixões mais além dos limites da razão. Eles pararam de Paulo 

antes que ele pudesse se defender contra a acusação de que tinha acendido o 

motim, em primeiro lugar, que ele havia trazido um gentio para o átrio interior 

do templo (21:28). 

A atitude de Paulo 

o comandante ordenou que ele fosse levado para o quartel, 

afirmando que ele deve ser examinado por flagelação para que ele 

possa descobrir a razão pela qual eles estavam gritando contra 

ele dessa forma. E quando eles se estendia-lo com correias, disse 

Paulo ao centurião que ali estava: "É lícito para você a castigar 

um homem que é um romano, sem ser condenado?" E quando o 

centurião ouviu isso, ele foi para o comandante e disse-lhe, 

dizendo: "O que você está prestes a fazer? Para este homem é 

romano." E o comandante chegou e disse-lhe: "Diga-me, és tu 

romano?" E ele disse: "Sim." E o comandante respondeu: "Eu 

adquiriu este cidadania com uma grande soma de dinheiro." E 

Paulo disse: "Mas eu realmente nasceu um cidadão." Portanto, 

aqueles que estavam prestes a examiná-lo imediatamente deixar 

ir dele; eo comandante também estava com medo quando ele 



descobriu que era romano, e visto que o tinha posto a ferros. (22: 

24-29) 

Desde o motim foi sair de novo e ele não era mais perto de compreender a sua 

causa, o comandante novamente ordenou Paulo para ser levado para o 

quartel (cf. 21:34). Ele deixou claro que o seu próximo passo para resolver a 

situação seria, afirmando que Paulo deve ser examinado por flagelação para 

que ele possa descobrir a razão pela qual eles estavam gritando contra ele 
dessa forma.Flagelação pela Roman flagelo (um cabo de madeira ao qual 

foram anexados tiras de couro derrubado com pedaços de metal e osso) foi uma 

provação terrível do que os homens frequentemente morreram (devido à perda 

de sangue ou infecção). Jesus suportou antes da Sua crucificação (João 19: 

1). Tal espancamento teria ultrapassado algo Paulo tinha experimentado 

anteriormente. Na preparação, os guardas se estendia-lo com correias para 

fazer o corpo tenso e ampliar os efeitos da flagelação. 

Felizmente, os cidadãos romanos estavam isentos de tais métodos brutais por 

parte do Valerian e leis Porcian (FF Bruce, O Livro dos Atos , o comentário 

New International sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1971], 

445 n 34.). Por isso disse Paulo ao centurião que estava presente, "É lícito 

para você a castigar um homem que é um romano, sem ser 
condenado?" Como ele tinha em face da hostilidade da multidão, Paulo 

permaneceu calmo. Ele não lançam invectivas aos Romanos, mas 

discretamente informado da terrível injustiça (e violação dos seus direitos como 

cidadão romano) que estavam prestes a fazer. 

Quando o centurião supervisão espancamento de Paulo ouviu a afirmação do 

apóstolo a cidadania romana, ele foi para o comandante e disse-lhe, dizendo: 

"O que você está prestes a fazer? Para este homem é romano." Para 

submeter um cidadão romano ao flagelo podia destruíram a carreira militar de 

Lysias ou mesmo lhe custou a vida. 

Seriamente preocupados, ele veio e disse a Paulo : "Diga-me, és tu 

romano?" E ele disse: "Sim." Afirma a cidadania romana eram geralmente 

aceites pelo valor de face, uma vez que a pena para fazer uma falsa alegação 

era a morte. A observação de Lysias sobre sua própria cidadania e seu 

valor, "eu adquiri este direito de cidadão com uma grande soma de 

dinheiro", pode indicar o seu alívio por não ter jogado fora, batendo Paulo. Ou 

ele pode ter sido expressando sarcasmo, lamentando que a cidadania romana 

foi muito desvalorizado se alguém como Paulo poderia obtê-lo. Cidadania 

romana não foi oficialmente à venda. No entanto, especialmente no reinado do 

imperador Claudius (cujo nome Lysias pode ter tomado quando ele adquiriu 

sua cidadania), que poderia ser obtido por suborno de funcionários 

corruptos. Resposta devastadora de Paulo veio com calma dignidade, "Mas eu 

realmente nasceu um cidadão." Ao contrário de Lysias, Paulo não tinha 



obtido sua cidadania por suborno, mas por nascimento. Lysias, mais uma vez, 

tinha mal calculou mal seu prisioneiro. 

A descoberta de que Paulo era um cidadão romano trouxe a suspensão imediata 

do processo. Aqueles que estavam prestes a examiná-lo imediatamente 

deixar ir dele; eo comandante também estava com medo quando ele 
descobriu que era romano, e visto que o tinha posto a ferros. Alarmada com 

o quão perto ele tinha vindo para açoitar um cidadão romano, Lysias 

imediatamente ordenou que seus subordinados para liberar 

Paulo. Ele foi também com medo , porque ele era culpado de colocar um 

cidadão romano em cadeias sem uma audiência preliminar (que também era 

ilegal). Por agora completamente perplexo, ele decidiu trazer Paulo perante os 

juízes judeus, (30 v.) O Sinédrio. 

  

Conduta de Paulo ao longo de sua provação fornece um exemplo para todos os 

crentes de como dar um testemunho positivo em circunstâncias 

negativas. Vários princípios podem ser observados. 

Primeiro, Paulo aceitou a situação como Deus ordenou-lo. Enfrentando 

perseguição nunca o levou a ser infiel ao plano de Deus. Ele havia conhecido 

há algum tempo que ele enfrentou prisão quando ele chegou em Jerusalém (20: 

22-23; 21: 4, 10-13). Ele calmamente aceito isso como a vontade de Deus, 

contando aqueles que tentam dissuadi-lo de ir a Jerusalém, "eu estou pronto não 

só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus" 

(21:13). 

Em segundo lugar, Paulo usou sua situação como uma oportunidade. A 

multidão não se reuniram para ouvi-lo pregar, mas para vencer e matá-lo. Paulo, 

no entanto, que usou a ocasião para anunciar-lhes como o poder salvífico de 

Deus havia transformado sua vida. 

Em terceiro lugar, Paulo era conciliatória em relação a seus perseguidores. Ele 

não ameaçou a multidão hostil ou buscar vingança. Em vez disso, ele 

educAdãoente se dirigiu a eles como "irmãos e pais" (22: 1) e até mesmo 

atribuído ao seu espancamento dele o motivo nobre de zelo por Deus. Paulo 

praticado o comando, ele já havia dado aos cristãos de Roma: "Abençoai os que 

vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis" (Rm 0:14.). Ele era como o seu 

Senhor Jesus, que "sendo injuriado ... não revidava; enquanto que sofrem, não 

fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente" (1 Pe 2:23.). 

Em quarto lugar, Paulo exaltou o Senhor. Sua defesa para a multidão a atenção 

não para as suas credenciais impressionantes e realizações, mas no que Deus 

tinha feito em sua vida. Isso foi consistente com suas palavras aos Coríntios: 



"Aquele que se gloria, glorie no Senhor" (1 Cor 1:31.). Exaltando o Senhor 

também serviu para exonerar Paulo e colocar a multidão na posição de oposição 

a Deus. 

Finalmente, e mais importante, Paulo manteve o bom atitude e um amor 

altruísta. Foi o seu amor por outros crentes que o levaram a Jerusalém (para 

entregar a oferta). Foi seu amor por seus irmãos mais fracos e desejo de unidade 

na igreja que o levou para o templo. Foi o seu amor por seus compatriotas não 

salvos (cf. Rom. 9: 1-3) que o levaram a evangelizar a multidão hostil. E foi o 

seu amor por Deus que motivou seu amor pelas pessoas e causou-lhe para dar 

glória a Ele. 

Os crentes que praticam estes princípios, como Paulo, ser capaz de dar um 

testemunho positivo no mais negativo das circunstâncias. 

 

46. Paulo diante do Sinédrio ( Atos 22: 30-

23: 11 ) 

Mas no dia seguinte, querendo saber ao certo por que ele tinha 

sido acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que os principais 

sacerdotes e todo o Conselho de montar, e trazendo Paulo, 

apresentou-o perante eles. E Paulo, olhando fixamente para o 

Conselho, disse: "Irmãos, eu vivi minha vida com um 

perfeitamente boa consciência diante de Deus até o dia de hoje." E 

o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele 

que o ferissem na boca. Então Paulo disse-lhe: "Deus vai atacar 

você, parede caiada! E você sentar para me tentar de acordo com 

a Lei, e em violação da lei de ordem que eu seja ferido?" Mas os 

transeuntes disse: "Você ultrajar o sumo sacerdote de Deus?" E 

Paulo disse: "Eu não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote; 

porque está escrito: 'Você não deve falar mal de um governante 

de seu povo.'" Mas percebendo que uma parte era de saduceus e 

outra de fariseus, Paulo começou a chorar no Conselho: "Irmãos, 

eu sou fariseu, filho de fariseu;! Estou sendo julgado por causa da 

esperança e da ressurreição dos mortos" E, como ele disse isto, 

houve dissensão entre os fariseus e saduceus; e o conjunto foi 

dividido. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem 

anjo, nem espírito; mas os fariseus reconhecem todos eles. E 

levantou-se um grande alvoroço; e alguns dos escribas do partido 

dos fariseus se levantaram e começaram a discutir 

acalorAdãoente, dizendo: "Nós não encontrar nada de errado 

com este homem;? suponha que um espírito ou anjo lhe falou" E 

como um grande dissensão estava desenvolvendo, o comandante 

estava com medo Paulo seria despedaçado por eles e ordenou que 

as tropas de ir para baixo e levá-lo para longe deles pela força, e 

trazê-lo para o quartel. Mas, na noite imediatamente a seguir, o 



Senhor esteve ao seu lado e disse: "Coragem, pois, como você 

solenemente testemunhada Minha causa em Jerusalém, por isso 
você deve testemunhar em Roma." ( 22: 30-23: 11 ) 

Um tema trágico que atravessa a emocionante história da igreja que cresce em Atos é a 

triste realidade da oposição judaica à Igreja e do evangelho. Junto com a pregação 

apostólica da cruz, Lucas narra a crescente onda de antagonismo judaica. Tendo rejeitado 

e executado o muito aguardado e esperado Messias, Israel como nação posteriormente 

rejeitado aqueles que pregavam a mensagem do perdão e da salvação em Seu nome. 

A oposição começou quando a igreja começou-no Dia de Pentecostes, depois dos 

apóstolos foram batizados no Espírito Santo e, milagrosamente falou em outras 

línguas. Alguns na multidão escarnecido e ridicularizado eles, desdenhosamente 

ridicularizando-os como se os apóstolos estavam bêbados ( 2:13 ). 

Essa oposição relativamente suave endureceu após o sermão de Pedro após a cura de um 

coxo ( 3: 12-26 ). As autoridades judaicas foram irritado ", porque [os apóstolos] estavam 

ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dentre os mortos" ( 4: 

2 ). Decididos a pôr fim a esta nova doutrina perigosa ", eles impuseram as mãos sobre 

eles, e colocá-los na cadeia" ( 4: 3 ). No dia seguinte, o Sinédrio "lhes que absolutamente 

não falassem nem ensinassem em tudo, em nome de Jesus" ( 4:18 ). Mas recusando-se a 

ser intimidado ", Pedro e João, respondendo, disse-lhes:" Se é justo, diante de Deus para 

dar ouvidos a vós do que a Deus, você é o juiz, porque nós não podemos deixar de falar 

do que vimos e ouvido "( 4: 19-20 ). 

A oposição dos líderes judeus continuaram, como registrado no capítulo 5 , quando o 

Sinédrio novamente preso e encarcerado os apóstolos ( 5: 17-18 ). Isso frenética tentativa 

de sufocar a pregação do evangelho falhou quando Deus enviou um anjo para libertá-los 

milagrosamente da prisão ( 5: 19-20 ). Eles, então, corajosamente retomada pregando no 

reduto das autoridades-templo ( 05:21 ). Outras ameaças pelo Sinédrio ( 05:28 ), e até 

mesmo uma surra ( 05:40 ), não intimidou os apóstolos de ensinar e pregar o evangelho 

( 5:42 ). 

O próximo surto de perseguição envolvido Estevão. Aquele pregador destemido e 

poderoso esmagou seus oponentes judeus em debate ( 6: 9-10 ), tão frustrante que eles 

finalmente arranjou para falsas testemunhas para mentir sobre ele ( 06:11 ). Ele, também, 

foi então levado perante o Sinédrio ( 6: 12-15 ), onde ele deu um sermão magistral 

defender a si mesmo e o evangelho cristão ( 7: 1-50 ). Ele fechou essa mensagem com 

uma acusação pungente dos líderes judeus por sua rejeição de coração endurecido da 

verdade ( 7: 51-53 ). Furioso, que o levou para fora da cidade eo apedrejaram até a morte 

( 7: 54-60). 

O assassinato de Estevão foi o catalisador para a primeira perseguição generalizada da 

igreja ( 8: 1 ). Essa perseguição, liderada pelo zeloso fariseu Saulo de Tarso ( 8: 3 ), 

espalhados a igreja de Jerusalém (8: 1 ) e disseminar ainda mais o evangelho ( 8: 4 ). 

Além disso perseguição, desta vez dirigida contra os líderes da igreja, veio de 

Herodes. Buscando agradar as autoridades judaicas, ele executou Tiago e prendeu Pedro 

( 12: 1-3 ). Pedro foi milagrosamente libertado da prisão ( 12: 7-11 ), mas foi forçado a 

reclusão ( 12:17 ). 

Após o encontro de Paulo com Cristo glorificado no caminho de Damasco, ele se tornou 

o principal evangelista do cristianismo. Ironicamente, Paulo, uma vez que o principal 



perseguidor dos cristãos, agora tornou-se o mais perseguido dos cristãos. Oposição 

judaica surgiu pela primeira vez contra ele em Damasco pouco depois de sua conversão 

( 09:23 ). Ele se encontrou mais oposição dos judeus incrédulos ao longo de suas viagens 

missionárias. Na ilha de Chipre, ele enfrentou um falso profeta judeu ( 13: 6-8 ). Os 

judeus incrédulos em Antioquia da Pisídia, cheios de inveja, opôs o ensinamento de Paulo 

( 13:45 ).Em Icônio ( 14: 2 ), Listra ( 14:19 ), Tessalônica ( 17: 5ss .), Berea ( 17:13 ), 

Corinto ( 18: 6 , 12-13 ), Éfeso ( 19: 9 ), Corinto novamente como ele começou sua 

viagem a Jerusalém ( 20: 3 ), e depois de sua chegada a Jerusalém ( 21: 27ff .), Paulo 

enfrentou a hostilidade de seus compatriotas. 

Como o capítulo 23 abre, Paulo volta a enfrentar a oposição judaica. Como visto na seção 

anterior, ele tinha sido atacado nas terras do templo por uma multidão de judeus e 

barbaramente espancado.Somente a intervenção de soldados romanos salvou sua 

vida. Cláudio Lísias, o comandante das forças romanas em Jerusalém, tentou, sem 

sucesso, descobrir o que Paulo havia feito. Ele lhe permitiu abordar a multidão enfurecida 

das etapas de Fort Antonia. Mas menção de Paulo de sua comissão para os gentios 

( 22:21 ) causou o tumulto para sair de novo. Lysias, então, decidiu usar um método de 

interrogatório Roman brutal (flagelando com um flagelo ) para extrair uma confissão 

dele. A descoberta de que Paulo era um cidadão romano que suspendeu processo, uma 

vez que era ilegal assim que examine um cidadão romano. 

Por agora completamente frustrados e perplexos sobre como proceder, Lysias decidiu 

convocar o Sinédrio. Assim, no dia seguinte, querendo saber ao certo por 

que Paulo tinha sido acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou aos chefes dos 

sacerdotes e todo o Conselho de montar, e trouxe -o para baixo e colocou-o diante 

deles. Se Lysias neste tempo liberado Paulo de prisão ou de suas correntes não é 

clara. Dado o seu alarme por ter colocado Paulo, um cidadão romano, em cadeias 

( 22:29 ), provavelmente o primeiro se referia. 

Alguns questionaram se Lysias tinha autoridade para ter encomendado os principais 

sacerdotes e todo o Conselho de montar. Mas esta não era uma convocação formal do 

Sinédrio. Lysias, ainda que desejam saber ao certo por que Paulo tinha sido acusado 

pelos judeus, naturalmente, virou-se para a mais alta corte judaica para 

esclarecimentos. Ele não teria virado um cidadão romano para o Sinédrio para ser julgado 

antes de determinar e avaliar as acusações contra ele. Nesta audiência, também não tem 

as características de um julgamento formal. Não houve acusações feitas contra Paulo, 

nem todas as testemunhas testemunhar contra ele. Além disso, não parece que esta 

reunião teve lugar em lugar de reunião normal do Sinédrio no terreno do 

templo. Lysias trazendo Paulo, apresentou-o perante o Sinédrio em algum lugar fora 

de Fort Antonia. Tropas romanas foram prontamente disponíveis para resgatar Paulo 

( 23:10 ), se as coisas saíram do controle novamente. 

Aparecimento de Paulo perante o Sinédrio marca a quinta (e última) vez que o corpo foi 

chamada para avaliar as reivindicações de Cristo. A primeira foi quando o próprio Jesus 

estava perante ele ( Marcos 14: 53-65 ); os segundos envolvidos Pedro e João ( Atos 4: 

5-22 ); o terceiro seguido sua prisão de todos os apóstolos ( : 5 21ff ;). eo quarto foi o 

julgamento de Estevão ( Atos 6: 12ff .). Cinco vezes os comunicadores incomparáveis do 

evangelho tinha proclamado a verdade para o Sinédrio, e cinco vezes seus membros 

rejeitaram. Não só eles condenam a si mesmos ( João 3:18 ), mas sua rejeição também 

simbolizou a rejeição da nação de Messias. 



O Sinédrio (da palavra grega sunedrion , "Conselho") foi o corpo dirigente religioso dos 

judeus em Israel Roman-ocupado. A autoridade do Sinédrio era final em questões que 

envolvem a lei judaica, enquanto que a sua autoridade em matéria civil foi 

limitado. Governadores romanos (como Pilatos, Felix, e Festus) e governantes romanos-

nomeado (como os Herodes) exercia o poder político em Israel. 

Embora a tradição judaica traça as origens do Sinédrio para os anciãos setenta que 

ajudaram Moisés ( Num. 11:16 ), é, na verdade, remonta a tempos pós-exílio. Após a 

revolta judaica contra Roma ( AD 66-70), o Sinédrio perdeu seus últimos vestígios do 

poder político. Expulsos de Jerusalém, ele se reuniu novamente em Jâmnia, mas se limita 

a considerar questões religiosas. 

Três grupos principais compôs o Sinédrio. Os sumos sacerdotes consistia do presidente 

do Sinédrio, ex-presidentes (como Anás, Lucas 3: 2 ; Atos 4: 6 ), vários oficiais (como o 

capitão da guarda do templo,Atos 5:24 ), e outros " que eram de ascendência sacerdotal 

"( Atos 4: 6 ). Os Elders incluía membros da aristocracia sacerdotal (como 

Nicodemos, João 7:50 ) e indivíduos ricos (como José de Arimatéia,Marcos 15:43 ). Os 

escribas, na sua maioria provenientes das fileiras dos fariseus, eram especialistas em lei 

judaica. 

Duas principais facções religiosas dominaram o Sinédrio: os saduceus e fariseus (cf. 23: 

6 ). O Sinédrio tinha sua própria força policial (cf. 5: 24-26 ) e poderia infligir punição 

para violações da lei judaica (cf. 05:40 ). Eles não, no entanto, tem o direito da pena 

capital ( João 18:31 ), a menos que o caso envolveu a profanação do templo. 

Lucas apresenta aparência de Paulo perante o Sinédrio em quatro cenas: o confronto, o 

conflito, a conquista, e pela consolação. 

A confrontação 

E Paulo, olhando fixamente para o Conselho, disse: "Irmãos, eu 

vivi minha vida com um perfeitamente boa consciência diante de 
Deus até o dia de hoje." ( 23: 1 ) 

Nunca um a ser intimidados ou se afastar um confronto, Paulo ficou por um 

momento olhando atentamente para o Conselho , antes de começar a falar. Olhando 

atentamente é de atenizō , que significa "para contemplar", "fixar os olhos no", ou "a 

olhar." Alguns viram isso como mais uma prova da má visão de Paulo; outros sugerem 

que ele estava olhando para ver quem podia reconhecer. Mas, mais importante, o olhar de 

Paulo foi um dos integridade consciente. Ele sabia que era inocente de qualquer delito, e 

ele tinha total confiança de que Deus estava com ele. Por causa disso, ele não se acovarda 

ou culpa. 

Paulo começou por abordá-los, surpreendentemente, como "irmãos" (o texto grego diz 

"homens, irmãos"). A maneira usual de se abordar o Sinédrio era "governantes e os 

anciãos do povo" ( Atos 4: 8 ) ou "irmãos e pais" ( Atos 7: 2 ). Mas Paulo, ao contrário 

de Pedro ou Estevão, tinha laços estreitos com o Sinédrio. Ele, sem dúvida, sabia que 

muitos deles, tendo provavelmente sido um membro do próprio Sinédrio (cf. Atos 

26:10 ). Alguns podem ter sido alunos de Gamaliel junto com ele. Certamente muitos 

eram companheiros fariseus. Ele certamente trabalhou com alguns deles para erradicar a 

igreja cristã.Toda essa familiaridade com o Sinédrio o levou a abordá-los como iguais. 



Ainda mais desconcertante para o Sinédrio era audaz afirmação de Paulo "Eu vivi minha 

vida com um perfeitamente boa consciência diante de Deus até o dia de hoje." Como 

aqueles que o conheciam poderia atestar, de sempre ter sido motivado por um desejo de 

agradar a Deus (cf . 24:16 ; . Gal 1:14 ; . Fp 3: 6 ). Ao fazer essa afirmação, Paulo colocou 

os membros do Sinédrio na defensiva. Desde que ele tinha agido em obediência a Deus, 

ao opor-se-lhe que eles estavam realmente lutando contra Deus. 

Que Paulo tinha vivido sua vida com um perfeitamente boa consciência diante de 

Deus não significa que todas as suas ações sempre tinha razão. Isso significa que Paulo 

não sentia culpa por tudo o que ele tinha feito, apesar das acusações do Sinédrio. Note-se 

que a consciência não determina se as ações são moralmente certo ou errado-Paulo 

consciência de outrora lhe permitiu perseguir os cristãos. A consciência é a faculdade que 

passa o julgamento moral sobre as ações de uma pessoa ( Rm 2: 14-15. ). Mas ele faz isso 

com base apenas nos mais altos padrões de moralidade e conduta percebidos por esse 

indivíduo. É, portanto, nem a voz de Deus, nem infalível. Uma consciência Mal por 

verdade bíblica não necessariamente passar julgamentos precisos (cf. 1 Cor. 4: 4 ). Antes 

de sua conversão, Paulo não tinha. 

É possível que a consciência de ser danificado, disfuncional, mesmo destruída. A Bíblia 

fala de uma consciência fraca ( 1 Cor. 8: 7 , 10 ), uma consciência ferida ( 1 Cor 8:12. ), 

uma consciência contaminaram ( Tito 1:15 ), má consciência ( Hb 10:22. ) e, o pior de 

tudo, uma consciência cauterizada ( 1 Tim. 4: 2 ) -ona tão coberto de cicatrizes do pecado 

habitual que já não responde às proddings da verdade divina. Obviamente, uma 

consciência em um desses estados nem sempre avaliar as coisas corretamente. 

Por outro lado, a Bíblia recomenda uma boa consciência ( : 1 Tim 1 5. , 19 ; Hb 13:18. ; 1 

Pe 3:16. , 21 , uma consciência irrepreensível () Atos 24:16 ), e uma clara consciência ( 1 

Tim. 3: 9 ; 2 Tim. 1: 3 ).Tal consciência espiritualmente saudáveis resultados do perdão 

dos pecados com base na obra expiatória de Cristo ( Hb 9:14. ; 10:22 ). Consciências dos 

cristãos, informados pelos padrões da Palavra de Deus, é capaz de avaliar com precisão 

suas ações. Os cristãos, portanto, precisam de reforçar as suas consciências 

constantemente expondo-os às verdades da Escritura. Paulo tinha uma tal consciência 

plena e justamente informado, e ele não estava acusando. (Para um estudo bíblico da 

consciência, ver John Macarthur, O Vanishing Conscience . [Dallas: Palavra, 1994)] 

O Conflito 

E o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele 

que o ferissem na boca. Então Paulo disse-lhe: "Deus vai atacar 

você, parede caiada! E você sentar para me tentar de acordo com 

a Lei, e em violação da lei de ordem que eu seja ferido?" Mas os 

transeuntes disse: "Você ultrajar o sumo sacerdote de Deus?" E 

Paulo disse: "Eu não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote; 

porque está escrito: 'Você não deve falar mal de um governante 
de seu povo.'" ( 23: 2-5 ) 

Indignado com afirmação ousada de Paulo de uma boa consciência, o sumo sacerdote, 

Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Ananias, filho 

de Nedebaeus, não deve ser confundido com o ex-sumo sacerdote Anás ( Lucas 3: 

2 ). Ananias reinou por onze ou doze anos, começando no D.C 47 anos, e foi um dos mais 

cruéis, mal, sacerdotes corruptos de sempre a exercer o cargo. Segundo Josefo, ele roubou 

os sacerdotes comuns os dízimos que deveriam ter ido para eles, batendo todos os que 



resistiram ( Antiguidades 20.9.2). Ele não hesitou em usar a violência para alcançar seus 

objetivos; Na verdade, alguns anos antes que os romanos tinham o suspeito de 

cumplicidade nas atrocidades cometidas contra os samaritanos. Eles mandaram para 

Roma a comparecer perante o imperador Cláudio, mas ele foi absolvido 

( Antiguidades 20.6.2-3). Ele foi odiado pelos nacionalistas judeus por causa de sua 

posição firmemente pró-romana. Quando a revolta judaica contra Roma eclodiu 

em AD 66, Ananias foi prontamente morto pelos rebeldes judeus ( Guerras 2.17.9 ). 

De acordo com seu caráter cruel, violento, Ananias ordenou aos que estavam ao lado 

de Paulo para golpeá-lo na boca. O verbo traduzido à greve ( tuptō ) representa mais do 

que um mero tapa na face. É a mesma palavra usada em 21:32 para falar de espancamento 

da multidão de Paulo e de espancamento de Jesus dos soldados romanos ( Matt. 27:30 ). 

Enfurecida com violação ultrajante do Ananias da lei judaica, Paulo respondeu: "Deus 

vai atacar você, você caiada parede!" Ele pode ter se lembrado castigation dos fariseus 

de Jesus como "sepulcros caiados" ( Mat. 23:27 ). A alusão mais provável, porém, é a 

denúncia de Ezequiel, dos falsos profetas, como paredes rebocadas por cima com cal, 

condenado a cair no dilúvio do julgamento divino ( Ez. 13: 10-16 ). 

Uma vez que Paulo não tinha sequer sido formalmente acusado de um crime, muito menos 

condenado por um, ele não poderia legalmente ser derrotado. Ele furiosamente 

repreendido Ananias, pedindo-lhe,"você se sentar para me tentar de acordo com a Lei, 

e em violação da lei de ordem que eu seja ferido?" Paulo foi mais indignado com o 

desrespeito da lei do que com a dor infligida pela fundir-se. 

Alguns se perguntam como harmonizar linguagem forte de Paulo com sua declaração aos 

Coríntios que "quando somos injuriados, bendizemos" ( 1 Cor. 04:12 ). Eles apontam, em 

contrapartida, a exemplo de Jesus, que "ao ser insultado, não revidava; enquanto que 

sofrem, não fazia ameaças" ( 1 Pe 2:23. ). Quando Jesus foi atingido em violação da lei, 

Ele apenas perguntou: "Se falei mal, dá testemunho do mal; mas, se bem, por que me 

feres?" ( João 18:23 ). 

A resposta é, obviamente, que Paulo não era Jesus. Jesus era o Filho de Deus sem 

pecado. Paulo, enquanto que, sem dúvida, o homem mais piedosos que já viveu, ainda 

era um pecador. Ele descreveu vividamente a sua batalha com o pecado interior 

em Romanos 7: 14ss .; este foi um momento em que a carne prevaleceu. 

Chocado com a dura repreensão de Paulo do sumo sacerdote, os circunstantes disse: 

"Você ultrajar o sumo sacerdote de Deus?" RMale traduz loidoreō , que significa 

"censura", "insultar", ou "abusar".Ele é usado em João 09:28 , quando os judeus insultado 

e ridicularizado o cego a quem Jesus havia curado. Paulo usou em 1 Coríntios 4:12 para 

descrever o oposto de bênção. Pedro usou para descrever o abuso contra Jesus ( 1 Ped. 

2:23 ). A forma substantiva aparece duas vezes no Novo Testamento, ambas as vezes em 

listas de vícios que caracterizam os incrédulos ( 1 Cor 05:11. ; 06:10 ). A forma adjetiva 

também aparece duas vezes no Novo Testamento. Primeira Timóteo 5:14 descreve 

injuriando como uma atividade de Satanás, enquanto 1 Pedro 3: 9 proíbe os cristãos a 

fazê-lo. 

O uso de loidoreō mostra que as pessoas se sentiram linguagem forte de Paulo não era 

um estratagema legal calculado para tirar proveito de violação do Ananias da lei, mas 

uma expressão de raiva. Era algo que, como ele próprio reconhece, no versículo 5 , que 

violou a lei de Deus. Embora um homem mau e uma desgraça para seu escritório, o sumo 

sacerdote ainda ocupava uma posição ordenada por Deus de autoridade. Ele não estava a 



ser insultado, mas respeitado (cf. Deut. 17: 8-12 ). "O sumo sacerdote está diante de Deus 

a abusar dele, especialmente no exercício de sua função, é uma blasfêmia." (H. Hanse, 

"loidoreō ", em Gerhard Kittel, ed,. Dicionário Teológico do Novo Testamento [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1967], 4: 293-94). 

Sendo o homem humilde que ele era, Paulo imediatamente reconheceu o seu erro, 

exclamando: "Eu não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote; '. Você não deve falar 

mal de um governante de seu povo", pois está escrito: " Ele ofereceu apenas a 

desculpa da ignorância para a sua explosão, embora tenha sido provocada por ilegalmente 

ordenando-lhe que ser golpeado do sumo sacerdote. Ele rapidamente admitiu que ele 

havia violado proibição expressa de Deus contra caluniar uma régua ( Ex. 22:28 ). Ele 

ainda citou a passagem, para mostrar seu respeito e submissão à Palavra de Deus. A 

reação de Paulo era a de um cristão maduro. Ele viu seu pecado em relação a como Deus 

santo era, não o quão ruim, o sumo sacerdote. E quando ele percebeu seu pecado, ele 

imediatamente confessou-lo e apresentado à autoridade das Escrituras. Os cristãos que, 

assim, lidar com o pecado em suas vidas vai salvar-se muito castigo (cf. 1 Cor. 11:31 ). 

Os céticos têm encontrado incrível que Paulo não reconheceria o sumo sacerdote. Várias 

explicações de suas palavras "Eu não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote" têm 

sido oferecidos. Alguns vêem neles uma outra manifestação de má visão de Paulo, 

argumentando que ele não podia discernir quem falou. Outros sustentam que Paulo estava 

com tanta raiva que ele não parou para considerar a quem ele estava falando. Ainda outros 

acreditam Paulo falou ironicamente; desde Ananias não tinha agido como o sumo 

sacerdote, como deve Paulo teria reconhecido? Mas o mais simples, a explicação mais 

simples é levar as palavras de Paulo pelo valor de face. Desde que ele tinha raramente 

visitou Jerusalém nos últimos anos, ele provavelmente não sabia Ananias pela vista. Que 

esta não era uma convocação formal do Sinédrio, mas um encontro informal em algum 

lugar fora Fort Antonia, oferece mais apoio para este ponto de vista. Paulo teria 

reconhecido o sumo sacerdote que tinha sido vestindo seus altos vestes sacerdotais e 

sentado em sua sede oficial. 

Qualquer que seja a explicação para o seu fracasso em reconhecer o sumo sacerdote, 

Paulo não oferecê-lo como uma desculpa. Ao admitir o seu erro, Paulo aceitou a 

responsabilidade por suas palavras. Tal atitude humilde, não defensiva é a marca de um 

crente espiritual. 

A Conquest 

Mas percebendo que uma parte era de saduceus e outra de 

fariseus, Paulo começou a chorar no Conselho: "Irmãos, eu sou 

fariseu, filho de fariseu; estou sendo julgado por causa da 

esperança e ressurreição dos mortos!" E, como ele disse isto, 

houve dissensão entre os fariseus e saduceus; e o conjunto foi 

dividido. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem 

anjo, nem espírito; mas os fariseus reconhecem todos eles. E 

levantou-se um grande alvoroço; e alguns dos escribas do partido 

dos fariseus se levantaram e começaram a discutir 

acalorAdãoente, dizendo: "Nós não encontrar nada de errado 

com este homem;? suponha que um espírito ou anjo lhe falou" E 

como um grande dissensão estava desenvolvendo, o comandante 

estava com medo Paulo seria despedaçado por eles e ordenou que 



as tropas de ir para baixo e levá-lo para longe deles pela força, e 

trazê-lo para o quartel. ( 23: 6-10 ) 

Confronto de Paulo com o sumo sacerdote o convenceu de que ele não receberia um 

julgamento justo a partir do Sinédrio. Assim, percebendo que uma parte era de 

saduceus e outra de fariseus, Paulo começou a chorar no Conselho: "Irmãos, eu sou 

fariseu, filho de fariseu; estou sendo julgado por causa da esperança e ressurreição 

dos mortos!" Como anteriormente observou, duas principais facções religiosas 

dominaram o Sinédrio: os saduceus e os . fariseus Essas duas facções eram socialmente, 

politicamente e teologicamente em desacordo com o outro. 

Sendo ele próprio filho de fariseus, Paulo apelou a eles para apoio. Ele gritou: "Estou 

sendo julgado por causa da esperança e ressurreição dos mortos!" A ressurreição de 

Jesus Cristo é a verdade central do cristianismo. Paulo afirmou que a questão era sua 

crença e de D.C que a verdade (cf. 24:21 ). A crença na ressurreição era comumente 

realizada pelos cristãos e fariseus contra os saduceus. 

O apelo de Paulo espalharam em chamas as fumegantes tensões teológicas entre os 

saduceus e fariseus. Lucas observa que quando ele disse isso houve dissensão entre os 

fariseus e saduceus; . e o conjunto foi dividido Para o benefício de seus leitores que 

desconheciam as distinções entre os dois grupos, Lucas resume-los brevemente. Os 

saduceus, explica ele, dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito; mas 

os fariseus reconhecem todos eles. Os saduceus aceito apenas o Pentateuco como 

autoritário. Eles rejeitaram qualquer conceito de vida após a morte (cf. Mt 22:. 23-33 ), 

alegando que não foi encontrado lá. Os fariseus, por outro lado, acredita na ressurreição 

e na vida após a morte. Suas crenças eram, assim, mais compatível com o cristianismo do 

que aqueles dos saduceus. FF Bruce observa que "a Sadducee não poderia tornar-se um 

cristão, sem abandonar a posição teológica distintivo do seu partido; um fariseu poderia 

tornar-se um cristão e continuará a ser um fariseu-nas primeiras décadas do cristianismo, 

pelo menos" ( O Livro dos Atos , O Novo Comentário Internacional sobre o Novo 

Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1971], 453). Os fariseus recordes Escrituras que 

se tornaram cristãos, incluindo Nicodemos ( João 3: 1 ) e outros ( Atos 15: 5 ), mas não 

há saduceus. 

O apelo de Paulo jogou a reunião em confusão. Subindo para a defesa de um colega 

fariseu, alguns dos escribas do partido dos fariseus se levantaram e começaram a 

discutir acalorAdãoente, dizendo: "Nós não encontrar nada de errado com este 

homem; suponha que um espírito ou anjo lhe falou?" Então amargo foi a disputa 

teológico entre as duas partes que os fariseus estavam dispostos a defender Paulo contra 

os saduceus. 

Lysias devem ter assistido em crescente frustração quanto a discórdia cresceu. Mesmo 

depois de trazer Paulo antes da mais alta corte judaica, ele não era mais perto de descobrir 

o que o apóstolo crime que cometera. Finalmente, como uma grande dissensão estava 

desenvolvendo, o comandante estava com medo Paulo seria despedaçado por eles e 

ordenou que as tropas de ir para baixo e levá-lo para longe deles pela força, e trazê-

lo para o quartel. Mais uma vez os romanos tinham a resgatá-Paulo de seu próprio povo, 

que o odiavam, como haviam odiado Cristo. 

A Consolação 



Mas, na noite imediatamente a seguir, o Senhor esteve ao seu lado 

e disse: "Coragem, pois, como você solenemente testemunhada 

Minha causa em Jerusalém, por isso você deve testemunhar em 
Roma." ( 23:11 ) 

Para sua própria segurança, os romanos mantiveram Paulo confinado no quartel de Fort 

Antonia. Sozinho em sua cela, o apóstolo foi maltratado fisicamente, desanimado e 

incerto de seu futuro. Mas na noite imediatamente após sua audição abortivo perante o 

Sinédrio, o Senhor esteve ao seu lado. Como ele tinha antes em tempos de necessidade 

(cf. 18: 9 ; 22: 17-21 ), o Senhor apareceu em pessoa para seu servo . 

Começou por consolar Paulo, exortando-o a tomar coragem. Deus graciosamente 

conforta Seus servos baixos, tanto assim que a Escritura chama de "o Deus de toda a 

consolação" ( 2 Cor. 1: 3 ). Aos Coríntios, Paulo escreveu: 

[Deus] nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos ser capazes de consolar 

os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos 

consolados por Deus. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo são nossos em 

abundância, assim também o nosso conforto é abundante por meio de Cristo. ( 2 Cor. 1: 

4-5 ) 

Mais tarde, em II Coríntios, Paulo pôde escrever que ele era cheio de conforto ( 7: 4 ), porque 

Deus conforta o deprimido ( 7: 6 ). 

O Senhor também elogiou Paulo, lembrando-o de ter testemunhado solenemente a 

Minha causa em Jerusalém. Paulo tinha completado com sucesso a tarefa que o Senhor 

lhe tinha dado naquela cidade. 

Finalmente, o Senhor deu Paulo esperança. Ele prometeu-lhe que a sua vida não 

terminaria em Jerusalém, mas que ele seria concedido o seu desejo ( Rom. 1: 9-

11 ; 15:23 ), para testemunhar também em Roma. Essa promessa graciosa sustentada 

Paulo durante as muitas provações ele iria aguentar antes de chegar lá. 

 

47. Proteção Providencial ( Atos 23: 12-

35 ) 

E, quando já era dia, os judeus formaram uma conspiração e amarraram-se sob juramento, 

dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E havia mais de 

quarenta os que formaram esta trama. E vieram ter com os principais sacerdotes e os anciãos, 

e disse: "Nós mesmos temos vinculado sob um juramento solene a nada provarmos até que 

matemos a Paulo. Agora, portanto, você e ao Conselho notificar o comandante para derrubá-

lo para você, como se estivesse indo para determinar o seu caso por uma investigação mais 

aprofundada, e nós, pela nossa parte estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue ao 

lugar ". Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido de sua emboscada, e ele veio e entrou no 

quartel e disse Paulo. E Paulo chamou um dos centuriões para ele e disse: "Conduza este 

moço ao comandante, porque tem alguma coisa que lhe comunicar." Assim, tomando-o e 

levou-o ao comandante e disse: "O preso Paulo, chamou-me a ele e me pediu para levar este 

jovem a você uma vez que ele tem algo a lhe dizer." E o comandante tomou-o pela mão e 

andando de lado, começou a inquiri-lhe em particular: "O que é que você tem que reportar a 

mim?" E ele disse: "Os judeus concordaram em pedir-lhe para trazer Paulo para baixo amanhã 

ao Conselho, como se estivessem indo para saber um pouco mais a fundo sobre ele. Portanto, 



não ouvi-los, por mais de quarenta deles estão mentindo em esperar por ele os quais juraram 

sob pena de maldição a não comer nem beber até que eles matá-lo, e agora eles estão prontos 

e esperando a promessa de você ". Por isso, o comandante deixou o jovem ir, instruindo-o, 

"Não diga a ninguém que você me notificado dessas coisas." E ele o chamou dois dos 

centuriões, disse: "Levanta duzentos soldados prontos até a terceira hora da noite para avançar 

para Cesaréia, com setenta cavaleiros e duzentos lanceiros". Eles também foram para fornecer 

montagens de colocar Paulo on e trazê-lo em segurança ao governador Félix. E ele escreveu 

uma carta com esta forma: 

"Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Quando este homem foi 

preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, deparei-me com eles com as tropas e 

livrei ao saber que era romano. E querer conhecer a carga para a qual foram acusando-o, eu 

o trouxe para baixo a seu Conselho, e eu achei que ele fosse acusado sobre questões sobre a 

sua Lei, mas sob nenhuma acusação digna de morte ou prisão E quando fui informado que 

não iria. ser uma conspiração contra o homem, eu o mandei para você de uma vez, também 

instruindo seus acusadores para trazer acusações contra ele antes de você. " 

Então os soldados, de acordo com as suas ordens, tomando a 

Paulo, o levaram de noite a Antipátride. Mas no dia seguinte, 

deixando aos de cavalo irem com ele, voltaram para o quartel. E 

quando estes vieram a Cesaréia e entregaram a carta ao 

governador, eles também apresentaram Paulo para ele. E quando 

ele tinha lê-lo, ele perguntou de que província ele era; e quando 

soube que era da Cilícia, disse: "Eu vou dar-lhe uma audiência 

depois que seus acusadores chegar também", dando ordens para 
que ele fosse mantido no pretório de Herodes. ( 23: 12-35 ) 

Essa passagem encontra Paulo em circunstâncias difíceis. Ele foi acusado falsamente, 

espancados, detidos, presos, e conspiraram contra. No entanto, Deus vai livrá-lo-não por 

um milagre sobrenatural, mas pela Sua ordenação providencial de circunstâncias. 

A situação de Paulo de perto assemelha a de um outro homem de Deus, Davi. Ele, 

também, foi tratado de forma injusta e conspiraram contra-só para experimentar 

repetidamente libertação providencial de Deus. 

Davi aparece pela primeira vez no registro bíblico em 1 Samuel 16 , quando ele foi ungido 

rei em lugar de Saul o desobediente. Muitos anos iria decorrer, no entanto, antes que ele 

começou a sua regra.Durante grande parte desse tempo Davi era um fora da lei caçado, 

perseguido pelo rei ciúme doentio que ele havia servido lealmente. 

Associação de Davi com Saul começou quando ele foi providencialmente escolhido como 

músico da corte ( 1 Sam. 16: 14-18 ). Sua harpa hábil trouxe conforto ao rei 

atormentado. Como resultado, Saul amava Davi muito e fez dele seu escudeiro ( 1 Sam. 

16:21 ). Logo depois, Davi resgatado Saul e Israel de seus inimigos perenes os 

filisteus. Sem medo de aceitar o desafio de seu campeão, o gigante Golias, Davi matou 

em combate singular ( 1 Sam. 17: 17-51 ). Os filisteus consternados foram então 

encaminhados pelos israelitas ( 1 Sam. 17:52 ). Saul recompensado Davi, fazendo-o 

comandante do exército ( 18: 5 ). 

Mas a admiração de Saul para Davi logo se transformou em desconfiança e ciúme quando 

Davi recebeu aclamação maior do que ele fez ( 1 Sam. 18: 6-9 ). Para o resto de sua vida, 

Saul procurou, sem sucesso, para matá-lo. Depois de não conseguir matá-lo pessoalmente 

( 1 Sam. 18: 10-11 ), Saul rebaixado ele eo baniu do palácio. Ele esperava que Davi iria 



morrer em batalha contra os filisteus ( 1 Sam. 18:17 , 21 ), mas habilidade e triunfo de 

Davi na batalha ele ganhou ainda mais alto estima ( 1 Sam. 18:30 ). 

Saul então ordenou aos seus servos para matar Davi ( 1 Sam. 19: 1 e ss .). Somente a 

intervenção do filho de Saul Jonathan ( 1 Sam. 19: 1-7 ) (, sua filha Mical . 1 Sam 19: 11-

17 ), e seu mentor Samuel ( 1 Sam. 19: 18-24 ) salvou a vida de Davi. Mas a partir de 

então até a morte de Saul na batalha contra os filisteus, Davi era um fugitivo 

caçado. Durante todo esse período difícil e perigosa, Davi permaneceu fiel a Saul ( 1 Sam. 

24: 2ff .; 26: 2ff .; cf. 2 Sam 1: 1 e ss. ). e experiente proteção providencial de Deus ( 1 

Sm 23:14. , 24 -28 ; 28: 1-2 ; 29: 1-11 ). 

A morte de Saul não terminou problemas de Davi. As tribos do norte o rejeitou como rei 

em favor do filho Isbosete de Saul ( 2 Sam. 2: 8-9 ). Foram necessários vários anos de 

guerra civil para Davi para unir a nação inteira sob seu domínio. E mesmo depois de sua 

ascensão ao trono, ele enfrentou outras dificuldades graves. No traição mais comovente, 

seu filho Absalão liderou uma revolta contra ele em que seu conselheiro confiável, 

Aitofel, e seu sobrinho Amasa estavam envolvidos. Mal que revolta foi colocado para 

baixo do que o outro quebrou out ( 2 Sam. 20: 1 e ss .). No entanto, ao longo de 

dificuldades de Davi como rei, Deus providencialmente o protegeu. 

Como o apóstolo Paulo estava sentado em sua cela, ele pode ter refletido sobre as 

experiências de Davi. Talvez as palavras do Salmo 56 , escrito quando Davi fugiu de Saul 

para a cidade filistéia de Gath, me veio à mente. 

Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois o homem pisou em cima de mim; lutando durante 

todo o dia ele me oprime. Meus adversários pisaram me o dia todo, pois são muitos os 

que insolentemente pelejam contra mim. Quando eu tenho medo, vou colocar minha 

confiança em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus pus a minha confiança; Não 

vou ter medo. O que só homem pode fazer para mim?Durante todo o dia eles distorcem 

as minhas palavras; todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Eles atacam, 

eles se escondem, eles assistem os meus passos, como eles esperavam para tirar a minha 

vida. Por causa da maldade, lançados fora, com raiva colocar para baixo os povos, ó 

Deus! Tomaste conta de minhas andanças; põe as minhas lágrimas no teu odre; não estão 

elas no teu livro? Então, meus inimigos vão voltar no dia em que eu chamo; isso eu sei, 

que Deus é para mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, 

em Deus pus a minha confiança, não vou ter medo. O que o homem pode fazer para 

mim? Teus votos vinculam-me, ó Deus; Vou processar ações de graças a Ti. Pois livraste 

a minha alma da morte, na verdade, os meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de 

Deus na luz dos viventes. ( Sl. 56: 1-13 ) 

Esse salmo expressou confiança de Davi em cuidado de Deus para ele, apesar da opressão 

agressiva dos homens. Paulo também tinha experimentado recentemente circunstâncias 

difíceis. Sua tentativa de conciliar os judeus cristãos em Jerusalém ( 21: 20ff .) tinha 

terminado em um motim e um em que ele quase foi morto. Sua tentativa de se defender 

diante de uma multidão enfurecida que lhe prenderam no templo também terminou em 

um motim ( 21: 27ff .). Sua aparição antes da mais alta corte judaica havia terminado em 

caos. E, apesar de acusado de nenhum crime, Paulo permaneceu sob a custódia dos 

romanos. 

Como ele tinha em tempos passados de desânimo ( 18: 9 ; 22: 17-21 ), o próprio Senhor 

apareceu a Paulo ( 23:11 ) para consolá-lo, elogiá-lo e dar-lhe esperança. Ele prometeu a 

Paulo que ele não seria morto em Jerusalém, mas viveria para testemunhar um dia em 



Roma. O Senhor fortaleceu ainda mais a esperança de Paulo em que a promessa pela 

providencial entregando-o a partir de um complô para assassiná-lo. 

Esta passagem narrativa não contém verdades doutrinárias ou exortações práticas; ela 

apenas relata um acontecimento na vida de Paulo. No entanto, nenhuma passagem da 

Escritura poderia ilustrar de forma mais clara a providência de Deus. 

A providência de Deus é o Seu controle soberano sobre e ordenação de circunstâncias 

naturais para realizar a Sua vontade. Ele também é ilustrado claramente no Antigo 

Testamento, no livro de Ester, onde Deus providencialmente protegidos Seu povo, Israel, 

de seus inimigos destrutivos. A providência de Deus está por trás dessas passagens 

familiares e reconfortante como Filipenses 4: 5-7 ; Hebreus 13: 6 ; eLucas 12: 22-34 . 

Dramática libertação de Deus, providencial de Paulo se desenrola em três cenas: o enredo 

formulado, descobriu, e frustrado. 

A trama Formulado 

E, quando já era dia, os judeus formaram uma conspiração e 

amarraram-se sob juramento, dizendo que não comeriam nem 

beberiam enquanto não matassem a Paulo. E havia mais de 

quarenta os que formaram esta trama. E vieram ter com os 

principais sacerdotes e os anciãos, e disse: "Nós mesmos temos 

vinculado sob um juramento solene a nada provarmos até que 

matemos a Paulo. Agora, portanto, você e ao Conselho notificar 

o comandante para derrubá-lo para você, como se estivesse indo 

para determinar o seu caso por uma investigação mais 

aprofundada, e nós, pela nossa parte estamos prontos para matá-
lo antes que ele chegue ao lugar ". ( 23: 12-15 ) 

O dia após o aparecimento de Paulo perante o Sinédrio, alguns judeus, frustrados ao ver 

Paulo escapar com vida, formulou um plano para assassiná-lo. Eles amarraram-se sob 

juramento, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a 

Paulo. Esse juramento mostrou a seriedade das suas intenções. O texto grego diz: "Eles 

anatematizou si mesmos" (cf. Gal. 1: 8, 9 ), invocando, assim, o julgamento divino, se 

eles não conseguiram realizar o seu juramento. Eles provavelmente falou palavras para o 

efeito de "Que Deus fazê-lo para nós e mais se comer ou beber qualquer coisa até que 

Paulo está morto" (cf. 1 Sam 14:44. ; 2 Sm 03:35. ; 19:13 ; 1 Reis 2:23 ; 2 Reis 6:31 ). 

A cena é tragicamente que lembra a morte de Jesus. Jesus e Paulo eram judeus, os 

pregadores do evangelho para o seu povo, e culpado de nenhum crime. No entanto, ambos 

foram desenhados contra, ambos estavam diante de um Sinédrio confuso, e ambos foram 

presos em Fort Antonia. Paulo verdadeiramente compartilhada na "comunhão dos seus 

sofrimentos" ( Phil 3:10. ; cf. Gal 6:17. ). 

Por que os judeus reagem com hostilidade violenta para alguém que não havia cometido 

nenhum delito contra a lei judaica, que os amava, e que proclamou a eles a salvação 

através do Messias, Jesus Cristo?Paulo deu a resposta em 2 Coríntios 4: 4 : "O deus deste 

século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da 

glória de Cristo, que é a imagem de Deus." Então enganados foram eles que eles eram 

incapazes de discernir a verdade e foram arrastados na rebelião de Satanás. Essa rebelião 

começou no céu. Lúcifer, não contente em ser o mais exaltado de todos os seres criados 

de Deus, rebelou-se contra Deus ( Isa. 14: 12ff .; Ez. 28: 12ff .; Apocalipse 12: 3-4 , 7-



9 ). Ele continuou no jardim, quando ele tentou Adão e Eva. Sua desobediência então 

levou a raça humana em pecado.Determinado a frustrar o plano redentor de Deus (cf. Gn 

3:15 ), Satanás tentou em vão destruir a nação de Messias, sua linha, e, finalmente, 

próprio Messias. Mas ele estava completamente derrotado por obra salvadora de Cristo 

na cruz e ressurreição triunfante. Desde então, ele tem trabalhado para calar os pregadores 

do evangelho. Os conspiradores foram enganados por Satanás, dispostos a ser usado para 

abafar o evangelho salvador, matando o pregador cristão mais eficaz. 

Lucas relata que havia mais de quarenta que formou este enredo. Eles sabiam que não 

podiam depender dos romanos para executar Paulo, já que não houve crime capital com 

o qual a acusá-lo. Nem eles ousam arriscar outro discurso de Paulo, temendo que ele 

poderia influenciar a opinião pública a seu lado. Por isso, eles decidiram tomar o assunto 

em suas próprias mãos. Mais de quarenta homens eram necessários, porque Paulo seria 

fortemente guardado por soldados romanos. Que muitos dos conspiradores, sem dúvida, 

ser morto durante o tumulto fala de seu fanatismo (cf. João 16: 2 ). Tendo muitos tomam 

parte na trama também serviria para desviar qualquer culpa de um indivíduo. 

Para garantir o sucesso da trama, os conspiradores necessário o auxílio do 

Sinédrio. Aproximaram-se os príncipes dos sacerdotes e os anciãos que, sendo 

saduceus, seriam mais ansiosos para ajudar.Significativamente, os escribas, que eram 

fariseus, em grande parte como Paulo e defendeu-o recentemente, foram excluídos. Os 

conspiradores previamente informado o Sinédrio das suas intenções, dizendo"Nós 

mesmos temos vinculado sob um juramento solene a nada provarmos até que 

matemos a Paulo." Em seguida, eles mencionaram parte do Sinédrio na trama: "Agora, 

pois, você e ao Conselho notificar o comandante (da tribuna, Cláudio Lísias) para 

derrubá-lo para você, como se você estivesse indo para determinar o seu caso por 

uma investigação mais aprofundada;. e nós, pela nossa parte estamos prontos para 

matá-lo antes que ele chegue ao lugar " Isso os conspiradores assumiu a liderança do 

Sinédrio iria participar de uma trama de assassinato diz muito sobre a corrupção muito 

aparente da mais alta corte de Israel. Nem o Sinédrio decepcioná-los ( v 20. ). 

O Plot Found Out 

Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido de sua emboscada, e 

ele veio e entrou no quartel e disse Paulo. E Paulo chamou um dos 

centuriões para ele e disse: "Conduza este moço ao comandante, 

porque tem alguma coisa que lhe comunicar." Assim, tomando-o 

e levou-o ao comandante e disse: "O preso Paulo, chamou-me a 

ele e me pediu para levar este jovem a você uma vez que ele tem 

algo a lhe dizer." E o comandante tomou-o pela mão e andando 

de lado, começou a inquiri-lhe em particular: "O que é que você 

tem que reportar a mim?" E ele disse: "Os judeus concordaram 

em pedir-lhe para trazer Paulo para baixo amanhã ao Conselho, 

como se estivessem indo para saber um pouco mais a fundo sobre 

ele. Portanto, não ouvi-los, por mais de quarenta deles estão 

mentindo em esperar por ele os quais juraram sob pena de 

maldição a não comer nem beber até que eles matá-lo, e agora 

eles estão prontos e esperando a promessa de você ". Por isso, o 

comandante deixou o jovem ir, instruindo-o, "Não diga a ninguém 

que você me notificado dessas coisas." ( 23: 16-22 ) 



Com tantos conspiradores envolvidos, o enredo não poderia ser mantida em segredo por 

muito tempo. Na providência de Deus, o filho da irmã de Paulo, tendo sabido da 

emboscada. Esta é a única referência específica nas Escrituras para a família de Paulo 

(exceto para possíveis referências em Rom. 16: 7 , 11 , 21 ). Ele levanta muitas questões 

que não podem ser respondidas com certeza. O que era sobrinho de Paulo fazendo em 

Jerusalém, uma vez que a casa da família estava em Tarso? Ele estava seguindo os passos 

de seu tio e estudando para ser rabino? Desde a família de Paulo tinha aparentemente 

deserdou quando ele se tornou um crente ( Fp 3: 8. ), por que ele me importa o que 

aconteceu com seu tio? Teve irmã ou sobrinho de Paulo se tornam cristãos? 

Como o sobrinho de Paulo ouviu da trama também não é conhecido, mas quando o fez, ele 

veio e entrou no quartel e disse Paulo. Paulo não tinha sido acusado de um crime, por 

isso foi apenas em prisão preventiva. Ele foi, portanto, autorizado a receber 

visitas. Sabendo o perigo de tais parcelas a partir da experiência (cf. Atos 09:23 , 29 ; 20: 

3 , 19 ), Paulo imediatamente chamou um dos centuriões para ele e disse: "Conduza 

este moço ao comandante, porque tem alguma coisa para relatar a ele ". 

O centurião levou o sobrinho de Paulo e levou-o ao comandante e disse: "O preso 

Paulo (cf. Ef 3: 1. ; 2 Tim. 1: 8 ; Filemon 1. , 9 , 23 ) me ligou para ele e pediu-me para 

levar esse jovem a você uma vez que ele tem algo a lhe dizer. " Por respeito à 

classificação do Lysias, Paulo comunicada a ele através de um de seus centuriões. Que o 

centurião imediatamente fez o que Paulo pediu mostra o respeito a cidadania romana do 

apóstolo ordenado. Na moda militar adequada ele sucintamente informou seu oficial de 

comando da situação. 

O comandante estava desesperado por qualquer informação que pudesse ajudá-lo a 

decidir o que fazer com Paulo. Portanto, ele gentilmente levou o sobrinho de Paulo pela 

mão e afastando-se, começou a inquiri-lhe em particular: "O que é que você tem que 

reportar a mim?" O menino foi, sem dúvida, muito animado e intimidados por seus 

arredores, assim Lysias levou à parte para falar com ele em particular. Ele também 

percebeu que a informação era confidencial, uma vez que não havia sido revelado ao 

centurião. 

O garoto, então com precisão informado Lysias dos detalhes da trama: "Os judeus 

concordaram em pedir-lhe para trazer Paulo para baixo amanhã ao Conselho, como 

se estivessem indo para saber um pouco mais a fundo sobre ele." Assim, na 

providência de Deus, Lysias ficou sabendo do plano antes que os judeus ainda se 

aproximou dele. O sobrinho de Paulo exortou então o comandante romano não 

ceder: "Portanto, não ouvi-los, por mais de quarenta deles estão à espreita para ele 

os quais juraram sob pena de maldição a não comer nem beber até que eles matá-

lo; e Agora, eles estão prontos e esperando a promessa de você. " 

Reconhecendo a gravidade da situação, Lysias tomou medidas imediatas. Primeiro, 

ele deixou o jovem ir, instruindo-o, "Não diga a ninguém que você me notificado 

dessas coisas." Se os conspiradores perceberam seu enredo tinha sido descoberto, eles, 

sem dúvida, a abandonaram e formulou outra. E se que não foram descobertos, Lysias 

fundamentado, Paulo poderia ser morto. Além disso, se os judeus não sabia que ele sabia 

da trama, eles não poderiam questionar seus motivos para o envio de Paulo a 

Cesaréia. Então, ele tomou as medidas necessárias, sem imaginar que ele estava 

realizando proteção providencial de Deus de Paulo. 

O Plot Frustrado 



E ele o chamou dois dos centuriões, disse: "Levanta duzentos soldados prontos até a 

terceira hora da noite para avançar para Cesaréia, com setenta cavaleiros e duzentos 

lanceiros". Eles também foram para fornecer montagens de colocar Paulo on e trazê-lo em 

segurança ao governador Félix. E ele escreveu uma carta com esta forma: 

"Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Quando este homem foi 

preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, deparei-me com eles com as tropas e 

livrei ao saber que era romano. E querer conhecer a carga para a qual foram acusando-o, eu 

o trouxe para baixo a seu Conselho, e eu achei que ele fosse acusado sobre questões sobre a 

sua Lei, mas sob nenhuma acusação digna de morte ou prisão E quando fui informado que 

não iria. ser uma conspiração contra o homem, eu o mandei para você de uma vez, também 

instruindo seus acusadores para trazer acusações contra ele antes de você. " 

Então os soldados, de acordo com as suas ordens, tomando a 

Paulo, o levaram de noite a Antipátride. Mas no dia seguinte, 

deixando aos de cavalo irem com ele, voltaram para o quartel. E 

quando estes vieram a Cesaréia e entregaram a carta ao 

governador, eles também apresentaram Paulo para ele. E quando 

ele tinha lê-lo, ele perguntou de que província ele era; e quando 

soube que era da Cilícia, disse: "Eu vou dar-lhe uma audiência 

depois que seus acusadores chegar também", dando ordens para 
que ele fosse mantido no pretório de Herodes. ( 23: 23-35 ) 

Diante de uma situação difícil e potencialmente explosiva, Lysias novamente provou ser 

um comandante capaz. Percebendo que as coisas estavam ficando fora de controle, ele 

sabiamente decidiu começar Paulo fora de Jerusalém. Isso, é claro, frustrar a trama e 

manter um prisioneiro para quem ele foi responsável de ser assassinado. E seria evitar um 

confronto com os judeus que poderia degenerar em uma revolta em grande escala. Por 

isso, ele decidiu passar o problema para seu superior, o governador romano Félix. 

Tendo tomado sua decisão, Lysias não perdeu tempo. Ele imediatamente ligou para ele 

dois centuriões , e deu-lhes as suas ordens: "Get duzentos soldados prontos até a 

terceira hora da noite para proceder a Cesaréia, com setenta cavaleiros e duzentos 

lanceiros ". Caesarea, algumas 65 milhas de Jerusalém, foi a sede do governo romano 

na Judéia. Foi lá que Felix tinha seu quartel-general. 

Tomando não há chances de quaisquer outras parcelas de emboscada, Lysias detalhou 

uma força forte, fortemente armados de metade de sua mil-man guarnição para 

acompanhar Paulo na longa marcha para a costa. Os duzentos soldados eram legionários 

romanos, as tropas mais formidáveis da antiguidade. cavaleiros Setenta de destacamento 

de cavalaria da coorte também foram enviados, juntamente comduzentos levemente 

armados lanceiros, ou lançadores de dardo. 

Não estou disposto a arriscar esperar até o dia seguinte, Lysias ordenou o destacamento 

de sair por a terceira hora da noite (9:12 PM ). Como a velocidade era importante, eles 

foram também para fornecer suportes para colocar em Paulo . Sua missão era levá-

lo em segurança ao governador Félix , Lysias do superior imediato. 

Como foi necessária quando um oficial romano enviou um prisioneiro de seu superior 

(Everett F. Harrison, Interpretação Atos: A Expansão da Igreja [Grand Rapids: 

Zondervan, 1986], 373), Lysiasescreveu uma carta de explicação para Felix, que Lucas 

resume: 



Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Quando este homem 

foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, deparei-me com eles com 

as tropas e livrei ao saber que era romano. E querendo saber a carga para a qual 

foram acusando-o, eu o trouxe para baixo a seu Conselho; e eu achei que ele fosse 

acusado sobre questões sobre a sua Lei, mas sob nenhuma acusação digna de morte 

ou prisão. E quando fui informado que haveria uma conspiração contra o homem, 

eu o mandei para você de uma vez, também instruindo seus acusadores para trazer 

acusações contra ele antes de você. ( 23: 26-30 ) 

Cláudio era o nome romano tomou (talvez em honra do imperador Claudius), quando ele 

obteve sua cidadania ( 22:28 ). Desde Lysias é um nome grego, significa que ele 

provavelmente era um grego nascido livre por nacionalidade. 

Ele diplomaticamente endereçada a carta ao excelentíssimo governador Félix. Ele dá 

um resumo razoavelmente precisa dos acontecimentos que levaram à sua decisão de 

enviar Paulo a Cesaréia. Lysias fez embelezar as coisas para colocar-se na melhor luz 

possível; ao contrário do que ele escreveu, ele não descobriu a cidadania romana de Paulo 

até depois que ele resgatou. E ele convenientemente não mencionou seu fim de ter Paulo 

açoitado e sua suposição errônea de que ele era o encrenqueiro egípcio famoso. Lysias 

observou seus esforços para resolver o caso, informando Felix que ele tentou verificar a 

carga para a qual foram acusando-o, e mesmo tendo-o levado ao seu Conselho. Sua 

afirmação de que Paulo estava sob nenhuma acusação digna de morte ou 

prisão equivale a declarar inocente. Então Lysias fechada, dando a sua razão para 

sobrecarregar Felix com o caso de Paulo: "Quando fui informado que haveria uma 

conspiração contra o homem, eu o mandei para você de uma vez, também instruindo 

seus acusadores para trazer acusações contra ele antes de você." segurança de Paulo 

necessária sua remoção para Cesaréia. 

Tendo feito todos os preparativos necessários, os soldados, de acordo com as suas 

ordens, tomando a Paulo, o levaram de noite a Antipátride. Antipatris , cerca de 35-

40 milhas de distância, era um posto militar romano, muitas vezes usado como uma 

parada de descanso para os viajantes entre Jerusalém e Cesaréia. Ele havia sido construído 

por Herodes, o Grande, e nomeado em homenagem a seu pai, Antípatro. Para torná-lo lá 

em uma noite teria exigido uma marcha forçada cansativa, especialmente para os 

soldados. 

Depois de obter êxito passado a principal área de perigo ao redor de Jerusalém, as tropas 

escoltando Paulo passou a noite em Antipatris. No dia seguinte, deixando aos de cavalo 

irem com Paulo para Cesaréia, os soldados retornaram para o quartel em 

Jerusalém. Antipatris marcou a fronteira entre a Judéia e da região em grande parte Gentil 

de Samaria. O perigo de emboscada estava agora muito reduzida, e com a escolta de 

cavalaria seria suficiente para ver Paulo com segurança a Cesaréia. 

Após chegar em Caesarea, escolta de Paulo entregou a carta ao 

governador, e também apresentou Paulo para ele. Quando Felix ler a carta, ele 

perguntou de que província Paulo estava. A resposta seria determinar se Felix tinha 

jurisdição para ouvir o seu caso. Quando ele Aprendi que Paulo era da Cilícia, 

ele concordou em ouvir o caso. Desde Cilícia, como a Judéia, estava naquele momento 

sob o legado da Síria, Felix teve a autoridade para julgar o caso de Paulo. Ele assim 

informou o apóstolo, "Eu vou dar-lhe uma audiência depois que seus acusadores 

chegar também" (cf. v. 30 ). Enquanto isso, ele ordenou que Paulo ser mantido no 

pretório de Herodes residência oficial do -o governador. O palco foi assim definida para 

o primeiro da série de Paulo de julgamentos romanos. 



Proteção providencial de Deus de Seu servo demonstra sua fidelidade. Baseado em parte 

em suas próprias experiências, Paulo poderia declarar aos Coríntios que "Deus é fiel" ( 1 

Cor. 1: 9 ; cf. 10:13 ; 2 Cor 1:18. ; 2 Ts 3: 3. ). O primeiro passo nessa direção ocorreu 

um dia após a promessa de Deus para trazer Paulo a Roma. Ele também mostrou Seu 

cuidado por Paulo soberanamente proporcionando uma viagem segura e confortável para 

Cesaréia e proporcionando o melhor de acomodações quando ele chegou lá. Paulo 

experimentou a verdade expressa por Pedro: "Lançando toda a sua ansiedade sobre Ele, 

porque Ele tem cuidado de vós" ( 1 Ped. 5: 7 ). 

48. Paulo Sobre a provação 1: Antes de 

Felix ( Atos 24: 1-27 ) 

Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com alguns 

anciãos, com um certo advogado chamado Tértulo; e trouxeram 

os encargos para o presidente contra Paulo. E depois que Paulo 

havia sido convocado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo para 

o governador, "Desde que nós temos através de você alcançou 

muita paz, e uma vez que por suas reformas providência estão 

sendo realizados para esta nação, nós reconhecemos isso em 

todos os sentidos e em todos os lugares , ó potentíssimo Félix, com 

toda a gratidão. Mas, para que eu não cansá-lo ainda mais, peço-

lhe que nos conceda, por sua bondade, uma breve audiência. 

Temos achado que este homem é uma verdadeira praga e um 

companheiro que desperta . dissensão entre todos os judeus, por 

todo o mundo, e chefe da seita dos nazarenos e ele ainda tentou 

profanar o templo; e então nós o prendemos E nós queríamos para 

julgá-lo de acordo com a nossa própria Lei Mas Lysias o 

comandante.. veio junto, e com muita violência levou-o para fora 

de nossas mãos, ordenando aos seus acusadores que viessem a ti. 

E, examinando-o a si mesmo sobre todas estas questões, você será 

capaz de conhecer as coisas de que nós acusamos ". E os judeus 

também se juntou no ataque, afirmando que estas coisas eram 

assim. E quando o governador acenou para ele falar, Paulo 

respondeu: "Sabendo que há muitos anos você tem sido um juiz 

para esta nação, com bom ânimo faço a minha defesa, uma vez 

que você pode tomar nota do fato de que não há mais de 12 dias 

atrás Eu subi a Jerusalém para adorar. E nem no templo, nem nas 

sinagogas, nem na cidade em si não me acharam carregando em 

uma discussão com alguém ou causando um tumulto. Nem podem 

provar as acusações de que eles agora me acusam Mas isso eu 

admito a você, que de acordo com o caminho a que eles chamam 

seita eu sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo o que está de 

acordo com a Lei, e que está escrito nos profetas;. ter um Espera 

em Deus, que esses homens valorizar a si mesmos, que não deve 

certamente ser uma ressurreição tanto de justos e os ímpios. Em 

vista disso, eu também faço o meu melhor para manter sempre 

consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Agora, 

depois de vários anos, vim trazer à minha nação esmolas e 

apresentar oferendas; em que se encontravam me ocupada no 

templo, tendo sido purificado, sem qualquer multidão ou 



tumulto. Mas havia alguns judeus da Ásia-que deveria ter estado 

presente antes de você, e acusar, se eles devem ter alguma coisa 

contra mim. Ou então deixar-se estes homens dizer o que misdeed 

eles encontraram quando compareci perante o Conselho, com 

excepção para esta declaração que eu gritei para fora, enquanto 

estando entre eles, 'Para a ressurreição dos mortos sou julgado 

diante de vocês hoje. " Mas Felix, ter um conhecimento mais exato 

sobre o Caminho, colocá-los fora, dizendo: "Quando Lysias o 

comandante vem para baixo, eu vou decidir o seu caso." E ele deu 

ordens para o centurião para ele ser mantido sob custódia e ainda 

têm alguma liberdade, e não para impedir qualquer um de seus 

amigos de ministrar a ele. Mas alguns dias depois, Felix chegou 

com Drusila, sua esposa, que era judia, mandou chamar a Paulo, 

e ouviu-o falar sobre a fé em Cristo Jesus. E, como ele estava 

discutindo justiça, auto-controle e do juízo vindouro, Félix ficou 

assustado e disse: "Vá embora para o presente, e quando eu 

encontrar tempo, vou chamar-te." Ao mesmo tempo, também, ele 

estava esperando que o dinheiro seria dado a ele por Paulo; 

portanto, ele também usado para enviar para ele muitas vezes e 

conversar com ele. Mas depois de dois anos se passaram, Felix foi 

sucedido por Pórcio Festo; e que desejam fazer os judeus a favor, 

Felix deixou Paulo preso. ( 24: 1-27 ) 

Este capítulo apresenta um dos exemplos mais trágicos da oportunidade perdida em toda 

a Escritura. Felix, o governador romano da Judéia, tive o privilégio de passar muito tempo 

com o apóstolo Paulo. No entanto, infelizmente, ele deixou a oportunidade escapar, e não 

há nenhuma evidência que indique que ele não estava perdido eternamente. 

A Bíblia dá muitos exemplos de oportunidade perdida a respeito da salvação. Alguns 

filósofos pagãos, depois de ouvir a defesa capaz de Paulo do cristianismo no Areópago 

de Atenas, demitiu-o com as palavras "Vamos ouvi-lo novamente a respeito deste" ( Atos 

17:32 ). Mas Paulo logo deixou Atenas, para nunca mais voltar, e os filósofos nunca ouvi-

lo novamente. 

Lucas 9: 57-62 registra as oportunidades perdidas de alguns pretensos discípulos do 

Senhor: 

E como eles estavam indo ao longo da estrada, alguém lhe disse: "Eu te seguirei aonde 

quer que vá." E Jesus disse-lhe: "As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas 

o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça." E ele disse a outro: "Segue-Me." Mas 

ele disse: "Deixa-me ir primeiro enterrar meu pai." Mas Ele disse-lhe: "Permitir que os 

mortos sepultem os seus próprios mortos;. Mas como para você, vá em todos os lugares 

e proclamar o reino de Deus" E outra também disse: "Eu te seguirei, Senhor, mas primeiro 

permita-me dizer adeus para os que estão em casa." Mas Jesus disse-lhe: "Ninguém, 

depois de colocar a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." 

A parábola das virgens prudentes e insensatas ( Matt. 25: 1-12 ) também ilustra a tragédia 

da oportunidade perdida. O mesmo acontece com a história dos israelitas rebeldes que 

morreram no deserto, e não conseguiram entrar na Terra Prometida ( Heb. 3: 7 ss .). 

Mas o exemplo mais marcante da oportunidade perdida é Judas. Judas foi graciosamente 

concedido uma oportunidade dada a apenas onze outros, para viver e ministro com o 

Senhor Jesus Cristo durante Seu ministério terreno. Ele poderia ter sentado em um dos 



doze tronos no reino, para julgar as doze tribos de Israel ( Mat. 19:28 ). Seu nome poderia 

ter sido em um dos doze fundamentos da Jerusalém celestial (Rev. 21:14 ). Ele poderia 

ter sido um dos santos mais honrados em toda a história redentora. Em vez disso, Judas 

tornou-se um ladrão, hipócrita e traidor. Ele jogou fora a sua oportunidade para um reles 

trinta moedas de prata, suicidou-se, e foi condenado à danação eterna. Nosso Senhor 

resumiu a vida de Judas nas terríveis palavras de Mateus 26:24 : "Ai daquele homem por 

quem o Filho do homem é traído Teria sido bom para esse homem se não houvera 

nascido!". 

Felix foi tragicamente semelhante a Judas. Judas viveu com o Senhor Jesus por mais de 

três anos; Felix teve Paulo em seu palácio para dois. Judas teve muitas oportunidades para 

falar com Jesus; Felix "usado para enviar para [Paulo], muitas vezes e conversar com ele" 

( v. 26 ). Judas traiu o Filho de Deus por dinheiro; Felix "estava esperando que o dinheiro 

seria dado a ele por Paulo" ( v. 26 ). Judas traiu o Senhor às autoridades judaicas; Felix, 

temendo essas mesmas autoridades, traído Paulo, recusando-se a libertá-lo, apesar de sua 

inocência. 

Audição de Paulo perante Felix, como qualquer julgamento, consistia em três partes: o 

Ministério Público, a defesa eo veredicto. 

A acusação 

Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com alguns 

anciãos, com um certo advogado chamado Tértulo; e trouxeram 

os encargos para o presidente contra Paulo. E depois que Paulo 

havia sido convocado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo para 

o governador, "Desde que nós temos através de você alcançou 

muita paz, e uma vez que por suas reformas providência estão 

sendo realizados para esta nação, nós reconhecemos isso em 

todos os sentidos e em todos os lugares , ó potentíssimo Félix, com 

toda a gratidão. Mas, para que eu não cansá-lo ainda mais, peço-

lhe que nos conceda, por sua bondade, uma breve audiência. 

Temos achado que este homem é uma verdadeira praga e um 

companheiro que desperta . dissensão entre todos os judeus, por 

todo o mundo, e chefe da seita dos nazarenos e ele ainda tentou 

profanar o templo; e então nós o prendemos E nós queríamos para 

julgá-lo de acordo com a nossa própria Lei Mas Lysias o 

comandante.. veio junto, e com muita violência levou-o para fora 

de nossas mãos, ordenando aos seus acusadores que viessem a ti. 

E, examinando-o a si mesmo sobre todas estas questões, você será 

capaz de conhecer as coisas de que nós acusamos ". E os judeus 

também se juntou no ataque, afirmando que estas coisas eram 
assim. ( 24: 1-9 ) 

Cinco dias depois de Paulo vieram a Cesaréia, o sumo sacerdote Ananias desceu de 

Jerusalém com alguns dos anciãos do Sinédrio. Não contente com apenas executando 

Paulo de Jerusalém, eles continuaram a busca da sua vida. Para colocar o seu caso em 

conjunto, encontrar um advogado, viajar as 65 milhas a Cesaréia, e fazer tudo em apenas 

cinco dias necessários ação rápida da sua parte. Talvez eles temiam Felix iria liberar Paulo 

se não se mover rapidamente para trazer acusações contra ele. 

Ananias foi um dos sacerdotes mais corruptos da história de Israel. Ele viu Paulo como 

uma ameaça à sua posição, e alguém que deve ser eliminado. Também na comitiva havia 



vários anciãos, os principais líderes do Sinédrio. Que os líderes religiosos e políticos de 

Israel veio em pessoa para acusar Paulo mostra o quão sério a ameaça que ele representa 

para eles. 

O sumo sacerdote e os próprios anciãos não discutiu o caso contra Paulo, no entanto. Para 

que eles contrataram um certo advogado chamado Tértulo e através dele trouxe 

encargos para o presidente contra Paulo . Se ele era um romano ou um judeu helenista 

não é conhecida, mas ele provavelmente foi escolhido porque ele era bem versado em 

direito romano. Não era incomum para os judeus para contratar esses especialistas para 

representá-los em juízo romanos. 

A audiência começou depois que Paulo havia sido convocado. Antes Tértulo começou 

a acusá-lo, ele se dirigiu Felix com o tipo de florido, lisonjeiro, o discurso de cortesia 

(conhecido como obenevolentiae captatio ) habitual em tais situações. Infelizmente, não 

foi muito bem que poderia ser dito sobre Felix, procurador (governador) da Judéia 

de AD 52 a 59. A ex-escravo, Felix devia sua posição à influência de seu irmão Pallas, 

um dos favoritos do imperador Claudius. O historiador romano Tácito desdenhosamente 

o dispensou com o comentário "Ele exerceu o poder de um rei com a mente de um 

escravo" (FF Bruce, Paulo: Apóstolo do coração posto em liberdade [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1977], 355). 

Declaração de abertura do Tertullus para Felix, "Desde que nós temos através de você 

alcançou muita paz, e uma vez por suas reformas providência estão sendo realizados 

para esta nação, nós reconhecemos isso em todos os sentidos e em todos os lugares, 

ó potentíssimo Félix, com toda a gratidão", estendia-se a verdade ao ponto de 

ruptura. Felix conseguiu suprimir algumas das bandas itinerantes 

de sicários ("assassinos") - os terroristas anti-romanas ferozmente nacionalista 

(cf. capítulo 20 deste volume). Ele também derrotou o falso messias egípcio quem Lysias 

supôs errAdãoente Paulo para ser (cf. capítulo 20 deste volume). Mas seus métodos eram 

tão brutal que ele indignado e alienou os judeus, causando ainda mais inquietação. Se ele 

realizou quaisquer reformas, a história não gravá-los.Seu governo inepto levou ao seu 

afastamento do cargo por Nero dois anos após esta audiência ( 24:27 ). Apesar das 

palavras lisonjeiras de Tértulo, o povo judeu não teria se sentido muito gratidão para com 

Felix. Tertullus fechou suas observações introdutórias, com a promessa habitual para ser 

breve: "para que eu não cansá-lo ainda mais, peço-lhe que nos conceda, por sua 

bondade, uma breve audiência." Apesar de tais promessas foram muitas vezes 

quebrado, Tertullus foi forçado a manter a-uma vez que houve pouco de bom que ele 

poderia dizer sobre Felix e pouco ruim que ele poderia dizer sobre Paulo. 

Voltando então ao caso contra Paulo, Tertullus trouxe três acusações: sedição (violação 

do direito romano), o sectarismo (violação da lei judaica), e sacrilégio (violação da lei de 

Deus). 

A primeira carga, de sedição (revolta, rebelião), foi o mais grave para trazer contra Paulo 

em um tribunal romano e foi o único que realmente envolvido um crime contra a 

Roma. Os romanos tratados com firmeza e severamente com perturbadores da Pax 

Romana . Muitos dos líderes judeus presentes iria experimentar essa verdade em primeira 

mão, alguns anos depois, quando os romanos brutalmente esmagaram a revolta judaica 

de D.C 66-70. Antes de apresentar a acusação de sedição, Tertullus declarado 

Felix, "Temos achado que este homem é uma peste real." Essa descrição de Paulo 

reflete com precisão o ódio do Sinédrio para ele, mas não era uma taxa específica. 



Tertullus seguida, apresentou a alegação específica, denunciando a "praga", Paulo, 

como "um sujeito que provoca dissensão contra Roma entre todos os judeus, por todo 

o mundo " (cf. Atos 17: 7 ). Se o Sinédrio hipócrita, que se desejar a queda de Roma, 

poderia ter justificado esta carga muito exageradas, Paulo teria sido em sérios 

apuros. Roma não tolerar aqueles que despertou dissensão pública. Mas se é verdade que 

Paulo tinha sido envolvido em revoltas, ele tinha sido vítima dos motins, não o seu 

instigador. 

Tertullus habilmente evitado nomear qualquer instância específica. Se o tivesse feito, 

Felix poderia ter transferido o caso de Paulo à jurisdição em que esse motim 

ocorrido. Não querendo Paulo tentou por um governador sobre os quais eles não tinham 

influência, os líderes judeus se contentaram com a carga geral vaga de insurreição 

sediciosa. Mas como é o caso em toda Atos quando o cristianismo é a questão em um 

tribunal romano, que a carga não pode ser comprovada. O Espírito Santo registrou esses 

estudos, em parte, para refutar a acusação de que os cristãos eram revolucionários 

políticos e deixar claro que eles não violou o direito civil romano (cf. Rom. 13: 1-7 ; Tito 

3: 1-7 ; 1 Pe. 2: 13-17 ). A verdadeira questão, como Gallio corretamente percebida ( 18: 

12-16 ), era a hostilidade judaica ao evangelho. Por causa de seu "conhecimento mais 

exato sobre a Way" ( v. 22 ), e avaliação de Lysias ( 23:29 ), Felix estava ciente dos 

motivos por trás encargos ilusórios do Sinédrio, e ele encontrou suas vagas, acusações 

infundadas inadmissíveis como prova. 

A segunda acusação lançada contra Paulo era o sectarismo, ou heresia. Paulo era, de 

acordo com Tertullus, um chefe da seita dos nazarenos. Prōtostatēs ( líder ) é um termo 

militar que significa "aquele que está na linha de frente." Embora Tertullus certamente 

não quis dizer isso como um elogio, era verdade de Paulo. nazarenos foi um termo de 

escárnio para os seguidores de Jesus, que era de Nazaré e foi chamado de Nazareno 

(cf. 06:14 ; João 1:46 ; 7 : 41 , 52 ). Embora pareça apenas em Atos, que o título deve ter 

sido utilizada, uma vez que Tertullus não explicar isso para Felix. A implicação de uma 

identidade, tais sectária foi que Paulo era o líder de uma seita messiânica problemático 

para Israel e, portanto, a Roma. 

A terceira acusação, a que tinha originalmente levou à prisão de Paulo, foi que ele tentou 

profanar o templo. A tentativa de dar uma aparência de legalidade ao ataque selvagem 

da multidão, os judeus caiada seu esforço para matá-lo, alegando ter preso Paulo-se 

(embora os romanos tinham realmente feito isso para protegê-lo da multidão). Ao 

contrário do mob hotheaded que o havia acusado de vários blasfêmias ( 21:28 ), no 

entanto, o Sinédrio era cuidado para acusar Paulo só de tentar profanar o templo. Não 

havia nenhuma evidência de que ele tinha realmente feito isso; se tivesse, os judeus 

tinham o direito de lidar com o assunto a si mesmos, sem transportar Paulo perante um 

tribunal romano (cf. a discussão de 21: 28-29 no capítulo 20 deste volume). Mais uma 

vez, uma vez que não tinha provas para apresentar a Felix, contentaram-se com uma 

acusação geral. 

Quanto mais distorção dos fatos por parte do advogado, dado na última frase do versículo 

6 , todos versículo 7 , e a primeira parte do versículo 8 ( E nós queríamos para julgá-lo 

de acordo com a nossa própria Lei. Mas o comandante Lísias veio junto e com muita 

violência levou para fora de nossas mãos, ordenando aos seus acusadores que 

viessem a ti. ), é omitida por muitos manuscritos antigos.Se a passagem não está no texto 

original, em seguida, Tertullus está incitando Felix examinar Paulo. Seu recital de 

eventos, então, terminar abruptamente com a declaração e, depois, o prendeu . Mas uma 

vez que não é provável que Paulo teria confirmado as falsas acusações de Tertulo em 



análise, mas sim teria negado a eles, teria sido contraproducente para pedir Felix para 

examiná-lo ( v. 8 ). A única esperança do Sinédrio em fazer isso teria sido, dado corda 

suficiente, Paulo iria se enforcar-um evento extremamente improvável. 

Por outro lado, se a passagem está incluído no texto, os representantes do Sinédrio estaria 

dizendo que já tinha feito todas as provas de coleta e análise de e estavam lá para 

apresentar um caso concluído. Eles estariam acusando falsamente Lysias de subverter 

procedimento legal adequado judaica ( "nós queríamos para julgá-lo de acordo com a 

nossa própria Lei" ) e abusando de sua autoridade. (Embora Paulo foi o único que foi 

espancado, os representantes do Sinédrio ignorou a verdade e se queixou de que "Lysias 

o comandante veio junto, e com muita violência levou-o para fora de nossas mãos". ) 

Eles estavam confiantes de que , examinando-o (Lysias, não Paulo) sobre todas estas 

questões, Felix iria ser capaz de conhecer as coisas de que eles acusados lo . Isso 

ajudaria a explicar a decisão de Felix adiar um veredicto até que ele ouviu de Lysias ( v. 

22 ). Os judeus também se juntaram no ataque, afirmando que as acusações feitas 

por seu advogado fosse verdade. Na mesma nota, o caso da acusação terminou. 

A Defesa 

E quando o governador acenou para ele falar, Paulo respondeu: 

"Sabendo que há muitos anos você tem sido um juiz para esta 

nação, com bom ânimo faço a minha defesa, uma vez que você 

pode tomar nota do fato de que não há mais de 12 dias atrás Eu 

subi a Jerusalém para adorar. E nem no templo, nem nas 

sinagogas, nem na cidade em si não me acharam carregando em 

uma discussão com alguém ou causando um tumulto. Nem podem 

provar as acusações de que eles agora me acusam Mas isso eu 

admito a você, que de acordo com o caminho a que eles chamam 

seita eu sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo o que está de 

acordo com a Lei, e que está escrito nos profetas;. ter um Espera 

em Deus, que esses homens valorizar a si mesmos, que não deve 

certamente ser uma ressurreição tanto de justos e os ímpios. Em 

vista disso, eu também faço o meu melhor para manter sempre 

consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Agora, 

depois de vários anos, vim trazer à minha nação esmolas e 

apresentar oferendas; em que se encontravam me ocupada no 

templo, tendo sido purificado, sem qualquer multidão ou 

tumulto. Mas havia alguns judeus da Ásia-que deveria ter estado 

presente antes de você, e acusar, se eles devem ter alguma coisa 

contra mim. Ou então deixar-se estes homens dizer o que misdeed 

eles encontraram quando compareci perante o Conselho, com 

excepção para esta declaração que eu gritei para fora, enquanto 

estando entre eles, 'Para a ressurreição dos mortos sou julgado 

diante de vocês hoje. " ( 24: 10-21 ) 

Paulo começou sua defesa, após o governador acenou para ele falar. Não ter um 

advogado para representá-lo, ele respondeu para si mesmo para Felix: ". Sabendo que 

por muitos anos você tem sido um juiz para esta nação, com bom ânimo faço a minha 

defesa" Felix tinha sido governador por cerca de cinco anos e tinha servido sob Cumano, 

governador de Samaria, por vários anos antes disso. Ao contrário Tertullus, no entanto, a 

intenção de Paulo não era para lisonjear Felix (cf. 12 Ps:. 3 ; Pv 26:28. ; 29: 5 ). Paulo 

meramente lembrou Felix que ele havia servido o tempo suficiente na Palestina para se 



familiarizar com as crenças e costumes judaicos. Ele foi assim obrigado a proferir uma 

decisão justa. 

Defesa magistral de Paulo com calma e desmentiu categoricamente as acusações, uma a 

uma. Em primeiro lugar, ele apontou o absurdo da acusação de sedição, incitando Felix 

a "tomar nota do facto de, no máximo, 12 dias atrás, subi a Jerusalém para 

adorar." Cinco desses 12 dias foram gastos em Cesaréia, e muito de seu tempo em 

Jerusalém havia sido retomado com seus rituais de purificação ( 21: 23-27). Mesmo que 

Paulo tinha sido tão inclinado, ele não tinha tido tempo para incitar uma rebelião. Seu 

objetivo ao vir a Jerusalém, no entanto, não tinha sido a incitar uma revolta, mas a 

adorar. 

Paulo ofereceu mais uma prova de sua inocência (cf. 25: 8 ; 28: 17-18 ), salientando 

que "nem no templo, nem nas sinagogas, nem na cidade em si não me acharam 

carregando em uma discussão com ninguém ou causar um tumulto ". Ele havia se 

envolvido em nenhum debate público, nem era culpado de causar um tumulto. Na 

verdade, ele não tinha ido a Jerusalém em uma missão evangelística, mas para trazer uma 

oferta para os pobres ( v. 17 ; cf . Rm 15: 25-28. ; 1 Cor 16: 1-4. ; 2 Cor. 8: 1 e ss .). 

Como as evidências acima mostra, a acusação de sedição era totalmente falsa. Paulo 

apontou que para Felix, insistindo que o Sinédrio não podia provar as acusações de que 

agora o acusaram. Uma vez que as duas acusações restantes eram de natureza religiosa, 

eles estavam fora da competência de um tribunal romano para julgar. Felix deveria ter 

demitido o caso nesse momento por falta de provas. 

Em resposta à segunda acusação, do sectarismo, Paulo reconheceu ser um cristão, mas 

negou que o cristianismo era herético. Ele disse a Felix, "Mas isso eu admito a você, 

que de acordo com o caminho a que eles chamam seita eu faço servir ao Deus de 

nossos pais." Tertullus tinha derisively refere aos cristãos como nazarenos ( v. 5 ), mas 

Paulo chamado Cristandade o Caminho (cf. . 22 v ; Atos 9: 2 ; 19: 9, 23 ). Embora os 

líderes judeus denunciaram o cristianismo como uma perigosa seita, Paulo declarou 

enfaticamente, "Eu faço servir ao Deus de nossos pais" (o título histórico para o Deus 

de Israel, Gen. 48:15 ; Ex 03:15. ; . Deut 26 : 7 ; . 1 Crônicas 0:17 ; 29:18 ; 2 Crônicas 

20: 6. ; Esdras 7:27 ; Dan. 02:23 ; Atos 03:13 ; 05:30 ). Para ser um cristão, Paulo 

insistiu, não era a abandonar adorar o verdadeiro Deus, mas para ser dedicado a Ele. 

Em contraste com os seus acusadores judeus (que eram na maior parte dos saduceus), 

Paulo cria tudo o que está de acordo com a Lei, e que está escrito nos profetas. Ele 

virou o jogo contra os seus adversários, apontando que eles eram os verdadeiros 

hereges. Eles não verdadeiramente adorar a Deus, uma vez que eles rejeitaram Seu Filho 

( João 5:23 ). Paulo aceitou o plenário (full) inspiração do Escrituras do Antigo 

Testamento, acreditando que tudo escrito neles. Os saduceus aceito apenas o Pentateuco 

como divinamente inspirada, enquanto os fariseus aceito todo o Antigo Testamento. Mas 

ambos rejeitaram o testemunho claro da Lei e os Profetas para Jesus Cristo ( João 

5:39 , 46 ; cf. Lucas 24:27 , 44 ; João 01:45 ). Longe de ser um herege, Paulo era mais 

ortodoxo do que os seus acusadores, já que ele serviu a Deus de seus pais, que se acredita 

na inspiração de todo o Antigo Testamento, e aceito tudo o que ensinou. 

A crença de Paulo, no Antigo Testamento o levou a ter uma esperança em Deus, que 

esses homens valorizar a si mesmos, que não deve certamente ser uma ressurreição 

tanto de justos e os ímpios. A ressurreição foi a esperança do povo judeu, que está 

sendo ensinado na Antigo Testamento ( Jó 19: 25-27 ; . Isa 26:19 ; Dan. 12: 2 ). Aqui, 

Paulo colocou-se, em contraste com os saduceus céticos, firmemente dentro da teologia 



judaica mainstream. Uma vez que os saduceus não acreditavam na ressurreição, a 

referência de Paulo aos homens que prezam essa esperança inclui os fariseus na 

delegação.Esta é a única vez, seja em atos ou as epístolas, que Paulo refere-se 

explicitamente a ressurreição de ambos os justos e os ímpios (cf. Mt 25: 31ff. ;. João 

5: 28-29 ; Ap 20: 11- 15 ). 

A crença de Paulo no julgamento ressurreição e vinda não era mera ortodoxia doutrinária, 

sem impacto sobre sua vida. Ele o levou a fazer o seu . melhor para manter sempre 

consciência pura diante de Deus e diante dos homens Na mesma linha, João escreveu: 

Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou ainda o que havemos de 

ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O 

veremos tal como Ele é. E todo aquele que tem esta esperança purifica-se a Ele, assim 

como Ele é puro. ( 1 João 3: 2-3 ) 

Para refutar a alegação final contra ele (sacrilégio, a tentativa de profanar o templo), Paulo 

contou para Felix as circunstâncias de sua visita a Jerusalém: "Agora, depois de vários 

anos, vim trazer à minha nação esmolas e apresentar ofertas." Longe de buscando 

provocar problemas, Paulo chegou a Jerusalém em uma missão de misericórdia. Ele 

trouxe uma oferta para os carentes cristãos judeus, coletado nos igrejas dos gentios. 

Depois de entregar a oferta para a igreja de Jerusalém, Paulo concordou em patrocinar 

quatro cristãos judeus que estavam a tomar os votos nazireu (cf. capítulo 19 deste 

volume). Como seu patrocinador, Paulo iria participar na marcando o fim de seus votos 

cerimônia. Tendo recentemente voltou para Israel a partir de regiões Gentil, ele precisava 

primeiro a passar pela purificação ritual. Foi ao fazer isso, Paulo informou Felix, 

que "eles encontraram me ocupada no templo, tendo sido purificado, sem qualquer 

multidão ou tumulto." Mais uma vez Paulo enfatizou que ele não tinha feito qualquer 

perturbação;ele estava apenas fazendo o que qualquer judeu devoto faria. 

Paulo, então, virou-se para a causa real dos disturbance- certos judeus da província 

romana da Ásia. Sua falsa acusação de que Paulo profanou o templo provocou o tumulto 

que se seguiu. Assim, tal como Paulo lembrou Felix, os judeus da Ásia "deveria ter 

estado presente antes de você, e acusar, se eles devem ter alguma coisa contra 

mim" (cf. 25:16 ). Este foi um ponto de dizer em favor de Paulo, porque "o direito 

romano era muito forte contra acusadores que abandonaram seus encargos" (AN Sherwin-

White, sociedade romana e direito romano no Novo Testamento [Oxford: Oxford 

University Press, 1963], 52) . Que as testemunhas oculares da alegada profanação do 

Paulo do templo não apareceu prejudicada caso do Sinédrio. 

Pressionando casa o ponto, Paulo corajosamente desafiou o Sinédrio para "dizer o que 

misdeed eles encontraram quando compareci perante o Conselho, com excepção 

para esta declaração que eu gritei para fora, enquanto estando entre eles, 'Para a 

ressurreição dos mortos sou julgado . diante de vocês hoje " Desde testemunhas do 

Sinédrio havia falhado em mostrar-se, deixe-os dizer Felix que eles encontraram Paulo 

culpado de quando ele estava diante deles ( 23: 1-10 ). O único "crime" que eles poderiam 

acusá-lo de foi a declaração que ele gritou enquanto estando entre eles, 'Para a 

ressurreição dos mortos que estou sendo julgado diante de vocês hoje. " Mas a crença 

na ressurreição não foi um crime, mesmo sob a lei judaica (os fariseus aceitou), muito 

menos direito romano.Assim, Paulo refutou com sucesso todas as acusações contra 

ele. As questões foram teológica, e não civil ou criminal, e, portanto, não pertencia a um 

tribunal romano. 



O Veredicto 

Mas Felix, ter um conhecimento mais exato sobre o Caminho, 

colocá-los fora, dizendo: "Quando Lysias o comandante vem para 

baixo, eu vou decidir o seu caso." E ele deu ordens para o 

centurião para ele ser mantido sob custódia e ainda têm um pouco 

de liberdade, e não para impedir qualquer um de seus amigos de 

ministrar a ele. Mas alguns dias depois, Felix chegou com 

Drusila, sua esposa, que era judia, mandou chamar a Paulo, e 

ouviu-o falar sobre a fé em Cristo Jesus. E como ele estava 

discutindo justiça, auto-controle e do juízo vindouro, Félix ficou 

assustado e disse: "Vá embora para o presente, e quando eu 

encontrar tempo, vou chamar-te." Ao mesmo tempo, também, ele 

estava esperando que o dinheiro seria dado a ele por 

Paulo; portanto, ele também usado para enviar para ele muitas 

vezes e conversar com ele. Mas depois de dois anos se passaram, 

Felix foi sucedido por Pórcio Festo; e que desejam fazer os judeus 

a favor, Felix deixou Paulo preso. ( 24: 22-27 ) 

Felix enfrentou uma decisão difícil. Sua prisioneiro era um cidadão romano, contra a qual 

não há testemunhas oculares tinham vindo para a frente para verificar qualquer um dos 

alegados crimes. Nem teve o Sinédrio, a mais alta corte judaica, considerou-o culpado de 

nada específico. E Felix próprio tinha um conhecimento exacto mais sobre o 

Caminho (possivelmente de sua esposa judia, Drusilla). Ele sabia que os cristãos não 

eram revolucionários políticos e que as acusações contra Paulo eram 

infundadas. Portanto, o único veredicto possível sob a lei romana era inocente. No 

entanto, um tal veredicto iria enfurecer os líderes judeus e possivelmente levar a uma 

maior instabilidade. Felix não podia dar ao luxo de ter que acontecer. 

Como muitos políticos antes e depois que foram presos entre a justiça e popularidade, 

Felix decidiu que seu mais sensato era evitar tomar uma decisão. Colocá-los off traduz 

uma forma do verbo anaballō , o prazo legal para adiar uma audiência. Ele justificou o 

atraso com o pretexto de precisar de mais informações de Cláudio Lísias (que os judeus 

lhe encorajamos a consultar, vv. 7-8 ). Portanto, ele informou as partes, "Quando Lysias 

o comandante vem para baixo, eu vou decidir o seu caso." Lysias já havia dado Felix 

um relatório escrito afirmando que o assunto era uma questão de lei judaica ( 23:29 ). Ele 

também afirmou claramente sua crença de que Paulo não era culpado de qualquer crime 

( 23:29 ). É improvável que Lísias teve qualquer informação adicional para adicionar, e 

não há nenhuma evidência de que já fez Felix chamá-lo. Felix simplesmente usou essa 

intenção como uma desculpa para estagnar. 

Enquanto isso, Felix deu ordens ao centurião por Paulo para ser mantido sob 

custódia. Ao fazê-lo, Felix esperava para aplacar as autoridades judaicas, já que ele havia 

se recusado a decidir a seu favor.Uma vez que Paulo era cidadão romano, que não tinha 

sido condenado por um crime, Felix ordenou o centurião para deixar o apóstolo ter 

alguma liberdade, e não para impedir qualquer um de seus amigos de ministrar a 

ele. Ele foi mantido sob guarda, mas não em confinamento . 

Sua prisioneiro evidentemente intrigou, no entanto, para alguns dias mais tarde, Felix 

chegou com Drusila, sua esposa, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouviu-o 

falar sobre a fé em Cristo Jesus . Drusilla, a filha mais nova de Herodes Agripa I ( 

Herodes de Atos 12 ), foi a terceira esposa de Felix (sua primeira tinha sido uma neta de 



Antônio e Cleópatra). Enquanto ainda na adolescência, Drusilla tinha sido dada em 

casamento ao rei de Emesa (localizado na província da Síria). Impressionado com sua 

beleza de renome, Felix artificial (com a ajuda de um mágico cipriota) para atraí-la longe 

de seu marido. Aos dezesseis anos de idade, ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho, 

que foi morto na erupção do Monte Vesúvio ( AD 79). Neste momento, ela ainda não 

tinha 20 anos de idade. De acordo com alguns manuscritos, ele estava em sua insistência 

de que Felix enviado para Paulo. E, como mencionado acima, foi possivelmente através 

dela que Felix obteve seu conhecimento do cristianismo. 

Paulo falou-lhes sobre a fé em Cristo Jesus (o artigo definido aparece no texto grego; 

cf. Judas 3 ). Em outras palavras, ele discutiu o evangelho e crenças cristãs com 

eles. Mirar em dilema de todo pecador, Paulo especificamente estava discutindo justiça, 

auto-controle e do juízo vindouro. A justiça é o padrão absoluto exigido pela natureza 

santa de Deus (cf. . Mateus 5:48 ; . 1 Pedro 1: 15-16 .) O autocontrole é a resposta 

necessária do homem para levá-lo em conformidade com a lei de Deus. Julgamento é o 

resultado inevitável (para além da fé salvadora em Cristo) de não controlarem a si mesmo, 

a fim de viver de acordo com os padrões de Deus. Desde Felix estava vivendo com uma 

mulher que ele havia atraído longe de seu marido, é compreensível que Felix ficou 

assustado . Porque ele não tinha as duas primeiras virtudes, ele enfrentou julgamento 

divino inevitável. 

O medo de Felix não o levou ao arrependimento, no entanto. Meramente alarmado, 

despediu Paulo, dizendo-lhe: "Vá embora para o presente, e quando eu encontrar 

tempo, vou chamar-te." Ele deixou a oportunidade passar, sem se importar com a 

verdade de que "agora é o tempo aceitável, eis agora é o dia da salvação "( 2 Cor. 6: 2 ). 

O momento de convicção e oportunidade passou. Felix (embora aparentemente sem 

Drusilla) foi capaz de enviar para Paulo muitas vezes durante os próximos dois anos e 

conversar com ele, sem voltar a ser alarmado. Seus motivos não eram espiritual, mas 

materialista. Sem dúvida inspirado pelo comentário de Paulo no versículo 17 , 

Felix estava esperando que o dinheiro seria dado a ele por Paulo.Embora a lei romana 

estritamente proibida a tomada de subornos, era prática comum, no entanto. Felix 

esperava Paulo iria tentar subornar o seu caminho fora da custódia. 

Mas nenhum suborno foi sempre próxima, e depois de dois anos se passaram, Felix foi 

sucedido por Pórcio Festo. supressão brutal de Felix de um motim em Cesaréia tão 

enfureceu os judeus que conseguiram levá-lo afastado do cargo. Imperador Nero 

lembrou-o para Roma, onde teria sido submetido a uma severa punição teve seu influente 

irmão Pallas não intercedeu por ele. Após sua retirada, Felix desapareceu da 

história. Embora soubesse Paulo era inocente, ele se recusou a final para libertá-lo. Lucas 

observa que desejam fazer os judeus a favor, Felix deixou a Paulo preso. Buscando 

goodwill do Sinédrio era conveniente para o seu sucesso pessoal, considerando-se as 

circunstâncias de sua recall. 

Felix fica para sempre como um exemplo trágico da oportunidade perdida. Nas palavras 

do escritor aos Hebreus, 

para se continuarmos a pecar deliberAdãoente depois de receber o conhecimento da 

verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa terrível de 

julgamento, e a fúria de um fogo que consumirá os adversários. ( Heb. 10: 26-27 ) 



Todos os que são tentados, como Felix, para adiar uma decisão sobre Jesus Cristo faria bem 

em prestar atenção a séria advertência de Hebreus 3: 7-8 um : "Portanto, assim como diz o 

Espírito Santo:" Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. " 

 

49. Paulo Sobre a provação 2: Antes 

Festus ( Atos 25: 1-12 ) 

Festus, portanto, tendo chegado na província, três dias depois 

subiu de Cesaréia a Jerusalém. E os príncipes dos sacerdotes e os 

principais dos judeus trouxe acusações contra Paulo;e eles 

estavam pedindo-lhe, pedindo uma concessão contra Paulo, que 

ele poderia tê-lo levado a Jerusalém (ao mesmo tempo, a criação 

de uma emboscada para matá-lo no caminho).Festus então 

respondeu que Paulo estava sendo mantido sob custódia em 

Cesaréia e que ele mesmo estava prestes a sair em 

breve. "Portanto", disse ele, "deixar que os homens influentes 

entre você ir lá comigo, e se há alguma coisa errada sobre o 

homem, que eles processá-lo." E depois que ele passou não mais 

de oito ou dez dias entre eles, desceu a Cesaréia; e, no dia 

seguinte, ele tomou o seu lugar no tribunal e ordenou que 

trouxessem Paulo. E depois que ele chegou, os judeus que haviam 

descido de Jerusalém o rodearam, trazendo muitas e graves 

acusações contra ele, que não podiam provar; enquanto Paulo 

disse em sua própria defesa, "Eu não cometi nenhum crime ou 

contra a Lei dos judeus ou contra o templo ou contra César". Mas 

Festo, querendo fazer aos judeus, respondendo a Paulo e disse: 

"Você está disposto a subir a Jerusalém e ser julgado antes de me 

sobre estas acusações?" Mas Paulo disse: "Estou perante o 

tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nada de errado 

com os judeus, como você também sabe muito bem. Se eu sou um 

malfeitor, ou cometi alguma coisa digna de morte, Eu não recuso 

morrer;. mas se nenhuma dessas coisas é verdade de que esses 

homens me acusam, ninguém me pode entregar a eles Apelo para 

César ". Então, quando Festus havia conferido com o seu 

conselho, ele respondeu: "Você tem apelado para César, para 
César irás." ( 25: 1-12 ) 

A última parte de Atos encontra Paulo um prisioneiro de Roma. Por causa de sua 

fidelidade, ele tinha feito um impacto incomparável para Jesus Cristo no mundo. Ele 

havia evangelizado os perdidos, corajosamente enfrentou a religião falsa, fundada igrejas 

e discipulado homens fiéis para a tarefa de pregar o evangelho. 

Mas diligentes, fiéis e incansáveis esforços de Paulo provocou um rastro de ódio e 

oposição dos inimigos do evangelho. Pouco depois de sua conversão, ele "continuou a 

aumentar em força e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que este 

Jesus é o Cristo" ( Atos 09:22 ). Chocado e indignado com a sua mudança surpreendente 

de perseguidor do evangelista ( 09:21 ), "os judeus conspiraram juntos para acabar com 

ele" ( 09:23 ). Mas Paulo descobriu seu plano e conseguiu escapar ( 09:24 ). 



Esse incidente cedo estabeleceu o padrão para o ministério de Paulo; , começou assim e 

ficou assim. Aparentemente onde quer que fosse, ele enfrentou a hostilidade, a oposição, 

mesmo verdadeiras perseguições. A maioria dos que a oposição veio de incrédulos 

judeus, fato que profundamente entristecido ele ( Rm. 9: 1-3 ). Outras vezes, como em 

Éfeso ( 19: 21-41 ), que veio de Gentil seguidores da religião falsa. 

Nós já aprendemos que os inimigos judeus de Paulo conseguiu tê-lo preso pelos romanos 

em acusações forjadas ( 21: 27-33 ). Para os próximos anos, ele permaneceu um 

prisioneiro, primeiro em Jerusalém, em seguida, em Cesaréia, por último, em 

Roma. Durante esse tempo, ele repetidamente se defendeu contra as falsas acusações 

feitas contra ele. Pouco depois de as tropas romanas resgatou-o da multidão enfurecida 

no terreno do templo, Paulo defendeu-se das etapas de Fort Antonia ( 21: 37-22: 21 ). Não 

foi possível determinar crime de Paulo, Cláudio Lísias, o comandante romano em 

Jerusalém, levou-o perante o Sinédrio ( 22: 30-23: 11 ). Mas o mais alto tribunal de Israel 

não conseguiu convencê-lo de qualquer delito. Aprender de um complô contra a vida de 

Paulo, Lísias mandou para Cesaréia, o quartel-general romano na Judéia ( 23: 12-33 ). Lá, 

ele foi julgado perante o governador, Felix, e novamente foi exonerado ( 24: 1-27 ). Felix, 

no entanto, temendo as autoridades judaicas (e na esperança de um suborno de Paulo), 

rendeu nenhum veredicto mas manteve Paulo preso durante os dois anos restantes de seu 

mandato como governador. 

Este texto registra a quarta defesa de Paulo, antes de Pórcio Festo, o sucessor de Felix 

como governador. Prazo brutal de Felix no escritório havia culminado na subjugação 

impiedosa de um motim em Cesaréia. Quando os judeus indignados enviou uma 

delegação a Roma para protestar contra as ações de Felix, o Imperador Nero lembrou o 

governador a Roma em desgraça. Festus logo chegou na Judéia para substituí-lo. 

Ao contrário de Felix, que era um ex-escravo, Festus era um membro da nobreza 

romana. Pouco se sabe de sua breve mandato como governador (ele morreu cerca de dois 

anos após assumir o cargo). Desde historiador judeu do primeiro século, Josephus 

descreveu-o como melhor do que seu antecessor (Felix) e seu sucessor (Albinus), ele 

parece ter sido um líder capaz. 

Julgamento de Paulo diante de Festo se desdobra em quatro cenas: o assassinato plotados, 

as acusações apresentadas, a ausência de prova, e ao recurso proposto. 

O homicídio plotados 

Festus, portanto, tendo chegado na província, três dias depois 

subiu de Cesaréia a Jerusalém. E os príncipes dos sacerdotes e os 

principais dos judeus trouxe acusações contra Paulo;e eles 

estavam pedindo-lhe, pedindo uma concessão contra Paulo, que 

ele poderia tê-lo levado a Jerusalém (ao mesmo tempo, a criação 

de uma emboscada para matá-lo no caminho).Festus então 

respondeu que Paulo estava sendo mantido sob custódia em 

Cesaréia e que ele mesmo estava prestes a sair em 

breve. "Portanto", disse ele, "deixar que os homens influentes 

entre você ir lá comigo, e se há alguma coisa errada sobre o 

homem, que eles processá-lo." ( 25: 1-5 ) 

Quando Festus, o novo governador, chegou na província da Judéia, ele herdou os 

problemas políticos deixados por regra inepta do seu predecessor. Insensibilidade e 

crueldade de Felix tinha deixado um legado de profundo ódio em direção a Roma pelos 



judeus. Sua hostilidade e desconfiança focada agora em Festus, o seu novo soberano 

romano na Palestina ocupada. 

Ao contrário de Felix, Festus não era um procrastinador. Ele moveu-se rapidamente para 

familiarizar-se com a situação; uns meros três dias depois de chegar na Judéia, ele subiu 

de Cesaréia a Jerusalém.Seu primeiro objetivo era reunir os líderes judeus (o sumo 

sacerdote e do Sinédrio) e, tanto quanto possível, conciliá-los. Esses líderes, Festus sabia, 

eram a chave para estabelecer a paz na Judéia. E manter a paz era a maior prioridade de 

um governador provincial romana. 

Festus enfrentou um desafio difícil, pois os judeus tinham provado ser hábeis em 

manipular seus governadores. Capitalizando sobre erros de Pilatos, que o havia 

chantageado para a execução de Jesus. E embora eles não conseguiram pressionar Felix 

em execução Paulo, o haviam forçado a manter o apóstolo inocente preso e fora de 

circulação. 

Somando-se a esse desafio foi a constante ameaça de revolução. Dois séculos antes, sob 

os macabeus, os judeus tinham jogado fora o jugo da Grécia. Tempos mais recentes, já 

tinha visto o surgimento de movimentos ultranacionalistas, como os zelotes. A revolta, 

que foi sempre latente finalmente iria entrar em erupção em AD 66. Festus, como seus 

predecessores, enfrentou o dilema de manter o controle sem provocar uma revolta. 

Não só Festus herdar problemas políticos do Félix, ele também herdou seu prisioneiro 

mais célebre. Embora Paulo tinha sido preso em Cesaréia para os últimos dois anos, as 

autoridades judaicas em Jerusalém não tinha esquecido dele. Uma das primeiras coisas 

que os chefes dos sacerdotes e os principais dos judeus fizeram após Festus chegou a 

Jerusalém foi reviver as acusações contra Paulo. Talvez eles temiam que o novo 

governador que, como muitas vezes aconteceu, rapidamente descartar os casos deixados 

por seu predecessor e liberação Paulo. Na esperança de capitalizar sobre a inexperiência 

de Festus e desejam aplacá-los, eles foram repetidamente pedindo-lhe, pedindo uma 

concessão contra Paulo. 

Sua solicitação parecia bastante inocente, apenas que Festus pode encomendar Paulo a 

ser levada a Jerusalém para julgamento. Mas , ao mesmo tempo, Lucas observa, eles 

pretendiam definir uma emboscada para matá-lo no caminho. O enredo emboscada 

velho, frustrado, dois anos antes por Cláudio Lísias, foi revivida, desta vez pelo próprio 

Sinédrio. 

Festus não era para ser tão facilmente enganados, no entanto. Para o pedido dos líderes 

judeus, ele cautelosamente respondeu que Paulo estava sendo mantido sob custódia 

em Cesaréia e que ele mesmo estava prestes a sair em breve para voltar lá. Assim, ele 

não viu nenhuma razão para transportar o prisioneiro para Jerusalém. Ele defendeu que o 

lugar apropriado para Paulo, um cidadão romano, a ser julgado foi em Cesaréia, sede do 

governo romano na Judéia. Se os homens influentes da nação judaica 

acreditava não foi nada de errado sobre Paulo, eles poderiam processá-lo lá. Embora 

Festus era inexperiente, tinha um desejo evidente de conciliar as autoridades judaicas, e 

faltava conhecimento pessoal de Paulo, Deus o usou, como Ele tinha outros, para proteger 

providencialmente Paulo de outra conspiração contra sua vida. 

As acusações Apresentado 

E depois que ele passou não mais de oito ou dez dias entre eles, 

desceu a Cesaréia; e, no dia seguinte, ele tomou o seu lugar no 



tribunal e ordenou que trouxessem Paulo. E depois que ele 

chegou, os judeus que haviam descido de Jerusalém o rodearam, 
trazendo muitas e graves acusações contra ele ( 25: 6-7 a) 

Fiel à sua palavra, Festus, depois que ele passou não mais de oito ou dez dias entre 

eles, desceram de Jerusalém a Cesaréia. Provando-se de novo para ser um homem de 

ação, no dia seguinte, ele sentou-se no tribunal ( o Bema ou tribunal, cf. Mt 

27:19. ; João 19:13 ; Atos 18:12 ; 25:10 , 17 ), tornando-se assim um julgamento oficial 

romano, e ordenou que Paulo fosse trazido diante dele. 

Após o réu tinha chegado, os judeus que haviam descido de Jerusalém o rodearam, 

trazendo muitas e graves acusações contra ele. Eles se juntaram ao redor Paulo como 

uma matilha de lobos atacam uma ovelha. Mas esses lobos eram desdentados; as muitas 

acusações graves que trouxeram foram os mesmos (sedição, sectarismo e sacrilégio, 

cf. 24: 5-6 ) que tinham sido incapazes de provar dois anos antes, antes de Felix. Não 

tinham mais chances de convencer Festus do que tinham Felix Essas acusações não 

fundamentadas. 

A ausência de provas 

que não podiam provar; enquanto Paulo disse em sua própria 

defesa, "Eu não cometi nenhum crime ou contra a Lei dos judeus 

ou contra o templo ou contra César". Mas Festo, querendo fazer 

aos judeus, respondendo a Paulo e disse: "Você está disposto a 

subir a Jerusalém e ser julgado antes de me sobre estas 

acusações?" Mas Paulo disse: "Estou perante o tribunal de César, 

onde devo ser julgado. Não fiz nada de errado com os judeus, 

como você também sabe muito bem. Se eu sou um malfeitor, ou 

cometi alguma coisa digna de morte, Eu não recuso morrer; mas 

se nenhuma dessas coisas é verdade de que esses homens me 
acusam, ninguém me pode entregar a eles ". ( 25: 7 b-11-A) 

Embora o Sinédrio tinha feito acusações muito graves contra Paulo não podiam provar -

los. Dois anos se passaram desde o julgamento de Paulo antes de Felix, mas eles ainda 

não tinha testemunhas, nenhuma evidência, e, portanto, nenhum caso. Isso argumenta 

convincentemente para a inocência do apóstolo e para seu ódio tendenciosa de Jesus e do 

evangelho. 

Aqui, como ele faz todo Atos, Lucas salienta que os cristãos são inocentes, cumpridores 

da lei, as pessoas. O secretário municipal de Éfeso reconheceu que ( 19:37 ), como fez 

Gálio, procônsul da Acaia ( 18: 12ff .). As alegações frequentes de judeus incrédulos que 

os cristãos eram revolucionários políticos eram falsas. Ironicamente, foi esses mesmos 

judeus, nem os cristãos, que finalmente subiu em revolta aberta contra Roma. Quando 

Roma, em última instância fez tomar medidas contra os cristãos, não era porque eles eram 

revolucionários. Os romanos perseguiram e mataram-los por se recusar, por motivos 

religiosos, para participar do ritual império-unificador de culto ao imperador. 

Uma vez que os judeus tinham apresentado nenhuma prova contra 

ele, Paulo simplesmente disse em sua própria defesa, "Eu não cometi nenhum crime 

ou contra a Lei dos judeus (sectarismo) ou contra o templo (sacrilégio) ou contra 

César (sedição). " Ele negou, assim, ponto por ponto as acusações contra ele. 



Festus encontrou-se sobre as pontas do mesmo dilema que tinha empalado Felix. Paulo 

era um cidadão romano, acusado falsamente e, obviamente, inocente. Mas, para libertá-

lo seria contrariar os líderes-os mesmos líderes judeus Festus desesperAdãoente 

necessários para conciliar a manter a paz. 

Para seu crédito, Festus, ao contrário Felix, não varrer o problema para debaixo do 

tapete. Buscando uma saída para o seu dilema, ele propôs um compromisso. Desejando 

fazer os judeus a favor, Festus perguntou Paulo, "Você está disposto a subir a 

Jerusalém e ser julgado antes de me sobre estas acusações?" Para que a prova era para 

ser diante de Festo, não o Sinédrio, foi, sem dúvida, a intenção de tranquilizar Paulo de 

que seus direitos como cidadão romano seriam protegidos. 

Para o Festus inexperiente, que, sem dúvida parecia um compromisso aceitável. Mas 

Paulo sabia que os líderes judeus muito melhor do que ele fez. O "compromisso", na 

verdade, deu-lhes tudo o que eles queriam. Os membros do Sinédrio não se importava 

que presidiu ao julgamento-se de Paulo nunca pretendeu que houvesse um. Eles 

planejavam assassiná-lo no caminho para Jerusalém ( v. 3 ). 

Até agora, compreensivelmente frustrados com sua incapacidade de obter 

justiça, Paulo rejeitou imediatamente compromisso de Festus. Uma vez que, como 

governador, Festus foi representante do imperador, Paulo podia se gabar, eu estou em pé 

diante do tribunal de César. Como cidadão romano, que era onde ele deveria ser 

julgado; não havia nenhuma razão para ir a Jerusalém. A referência aotribunal de 

César , também serviu como um lembrete sutil de Festus de seu dever como agente oficial 

do imperador. 

Paulo novamente afirmou sua inocência, afirmando, "Não fiz nada de errado com os 

judeus." Porque eles apresentaram nenhuma prova contra ele, os líderes judeus não 

poderiam disputar com sucesso essa reivindicação. Palavras em negrito de Paulo a 

Festus ", como você também sabe muito bem" foi uma reprimenda e uma chamada à 

integridade, já que ele sabia que Paulo era inocente ( vv. 18-19 ). Os elevados padrões de 

justiça romana, e seu dever como um juiz romano, exigiu que ele solte o apóstolo. 

Paulo, então, esclareceu os motivos dele. "Se eu sou um criminoso", disse a Festo: "ou 

cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer." Ele não estava tentando 

escapar à justiça; em vez disso, ele exigiu que, declarando, "mas se nenhuma dessas 

coisas é verdade de que esses homens me acusam, ninguém me pode entregar a 

eles." Como cidadão romano, Paulo tinha o direito de esperar que a justiça de um tribunal 

romano . Uma vez que não houve nenhum caso contra ele, ele não tinha a obrigação de 

colocar-se nas mãos das autoridades judaicas (cf. v. 16 ). 

Prontidão óbvia de Festus para apaziguar os judeus colocar Paulo em uma situação difícil 

e perigosa. Ele não tinha ilusões (mesmo que Festus fez) sobre o que o seu destino seria 

se ele fez sobreviver a uma trama de assassinato e ser julgado em Jerusalém. Ele sabia 

como habilmente os líderes judeus teriam capitalizar sobre a inexperiência de Festus. Para 

retornar a Jerusalém significava a morte quase certa.Paulo, portanto, escolheu um curso 

de ação ousada. 

O Recurso Proposto 

"Apelo para César." Então, quando Festus havia conferido com o 

seu conselho, ele respondeu: "Você tem apelado para César, para 
César irás." ( 25:11 b-12) 



A disposição de Festus de compromisso não augura nada de bom para o Paulo da obtenção 

de um julgamento justo, em Jerusalém. Exercer o seu direito como cidadão romano, Paulo 

anunciou sua decisão deapelar seu caso a César . Tais apelos poderia vir após o 

veredicto ( appellatio ) ou, como no caso de Paulo, antes de ele ( provocatio ). Uma vez 

concedido, o recurso levou o caso fora das mãos do governador e transferiu-o para o 

imperador. O apelo de Paulo parece à primeira vista ser uma loucura, uma vez que o 

imperador na época era o Nero infame. No entanto, os primeiros anos do reinado de Nero 

(durante as quais o apelo de Paulo ocorreu) não foram marcados pela crueldade e 

insanidade de seus últimos anos. 

O apelo de Paulo ofereceu Festus uma forma conveniente para o impasse. Assim, não é 

surpresa que, depois de Festus havia conferido com o seu conselho e obteve a sua 

assessoria jurídica, ele concedeu o apelo de Paulo. Sem dúvida, aliviado por ter este 

problema espinhoso retirado de suas mãos, ele informou o apóstolo, "Você tem apelado 

para César, para César irás." 

Quando Festus anunciou que seu recurso tivesse sido concedido, Paulo deve ter sentido 

uma sensação de alegria. O Senhor tinha mantido sua promessa ( 23:11 ), e Paulo foi 

finalmente ir a Roma. 

A partir dessa passagem várias lições importantes emergir. Primeiro, é outro exemplo 

trágico de hostilidade judaica ao evangelho-um tema que funcionam durante todo Atos 

( 4: 1-31 ; 5: 17-42 ; 6: 9-15 ; 8: 1-4 ; 09:23 ; 13: 6 , 45 ; 14: 2 , 19 ; 17: 1-9 , 13 ; 18: 5-

17 ; 19: 8-9 ; 20: 3 ; 21: 27ff .; 23: 12ff ).. Jesus predisse que a oposição em suas palavras 

aos seus discípulos registrados em João 15: 18-25 : 

Se o mundo vos odeia, você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar você. Se fôsseis 

do mundo, o mundo amaria o que era seu; mas, porque não sois do mundo, mas eu vos 

escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembre-se da palavra que eu disse a você, 

"O escravo não é maior que seu senhor." Se a mim me perseguiram, também vos 

perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas todas 

estas coisas que eles vão fazer com você por causa do meu nome, porque não conhecem 

aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado com eles, eles não teriam pecado, 

mas agora não têm desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu 

Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, não teriam 

pecado; mas agora eles têm visto e odiado Eu e Meu Pai também. Mas eles têm feito isso, 

a fim de que a palavra pode ser cumprido o que está escrito na sua lei: "Eles odiavam-me 

sem causa." 

A referência do Senhor para "sua Lei" mostra que Ele tinha os judeus incrédulos (em 

particular os seus líderes) em mente. 

Nenhuma religião é neutro a respeito de Jesus Cristo; todas as religiões não-cristãs são 

abertamente ou sutilmente oposição a Ele. Como ele mesmo disse, "Quem não é comigo 

é contra mim" ( Mat. 12:30 ).Perseguição aos cristãos por falsa religião é sempre baseada 

em duas premissas: que se baseia em falsas acusações, e é por amor de Cristo. Os crentes 

devem viver vidas inocentes e assim revelar as acusações de seus críticos de ser falso 

( Tito 2: 2-8 ; . 1 Pe 2:12 , 15 ; 03:16 ). 

A segunda verdade este texto ilustra é o poder de ligação do pecado. Apesar de ter sido 

fora do mainstream, preso em Cesaréia por dois anos, o ódio do Sinédrio de Paulo não 

tinha diminuído. "Em verdade, em verdade vos digo que," Jesus disse em João 8:34 , 

"todo aquele que comete pecado é escravo do pecado." Em Romanos 6:16 , Paulo 

perguntou retoricamente: "Você não sabe que quando você se apresentar para alguém 



como escravos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para 

a morte, ou da obediência para a justiça ? " Pedro escreveu em 2 Pedro 2:19 , "Por que 

um homem é vencido, por isso, ele é escravo." Os líderes judeus foram escravizados pelo 

seu ódio venenoso de Paulo, um homem inocente. 

Em terceiro lugar, esta passagem revela a soberania de Deus nos assuntos humanos 

(cf. Gn 45: 7-8 ; Dan 4:17. ; Lucas 22:53 ; João 07:30 ; 19: 10-11 ; Atos 2:23 ) . O pedido 

do Sinédrio para trazer Paulo a Jerusalém para ser julgado parecia bastante 

inocente. Festus necessário o apoio dos líderes judeus, por isso era essencial para ele 

conciliá-los. Conceder esse pedido aparentemente inócua teria sido, do ponto de vista da 

Festo, uma concessão fácil. Mas Deus providencialmente interveio para proteger Seu 

servo. 

Em quarto lugar, uma relação adequada do crente para o governo também aparece nesta 

passagem. Paulo se submeteu voluntariamente para o governo romano, mesmo tal como 

consagrado na pessoa de Nero.Ele praticou o princípio ele determinou em Romanos 13: 

1-5 : 

Que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Pois não há autoridade venha 

de Deus; e os que existem são estabelecidas por Deus. Por isso quem resiste autoridade 

resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos 

condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para o bom comportamento, 

mas para o mal. Você quer ter nenhum medo da autoridade? Faça o que é bom, e terás 

louvor do mesmo; pois é ministro de Deus para teu bem. Mas se você fizer o que é mal, 

teme; pois não traz a espada para nada; pois é ministro de Deus, vingador, para castigar 

o que pratica o mal. Portanto, é necessário ser sujeitos, não somente por causa da ira, mas 

também por causa da consciência. 

Compreensão e aplicação desses princípios ajudaram a vida de Paulo têm o forte impacto 

sobre o mundo que ele fez. 

 

50. Paulo sobre a provação 3: Antes de 

Agripa ( Atos 25: 13-26: 32 ) 

Agora, quando vários dias se passaram, o rei Agripa e Berenice 

vieram a Cesaréia, e prestaram homenagem a Festo. E, enquanto 

eles estavam passando muitos dias lá, Festo expôs o caso de Paulo 

diante do rei, dizendo: "Há um certo homem foi deixado preso por 

Félix, e quando eu estava em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os 

anciãos dos judeus trouxe acusações contra ele, pedindo sentença 

de condenação sobre ele. E eu respondi-lhes que não é o costume 

dos romanos entregar algum homem antes de o acusado se reúne 

seus acusadores cara a cara, e tem a oportunidade de fazer a sua 

defesa contra as acusações . E assim, depois de terem reunido 

aqui, sem me demorar, mas no dia seguinte tomou o meu lugar no 

tribunal, e ordenou que o homem para ser trazido. E quando os 

acusadores, levantando-se, eles começaram a trazer acusações 

contra ele não desse crimes como eu estava esperando;. mas eles 

simplesmente tinham alguns pontos de divergência com ele sobre 

a sua própria religião e de um tal homem morto, Jesus, a quem 



Paulo afirma estar vivo e estar em uma perda como investigar tais 

assuntos, perguntei se ele estava disposto a ir a Jerusalém e ali 

ser julgado sobre esses assuntos. Mas quando Paulo apelou a ser 

realizada em custódia para a decisão do Imperador, eu pedi-lhe 

para ser mantido sob custódia até que eu enviasse a César ". E 

Agripa disse a Festo:" Eu também gostaria de ouvir esse homem. 

"" Amanhã ", disse ele," você deve ouvi-lo. "E assim, no dia 

seguinte, quando Agripa tinha vindo junto com Bernice, em meio 

a grande pompa, e tinha entrado no auditório acompanhado dos 

comandantes e os homens proeminentes da cidade, na ordem de 

Festo, Paulo foi trazido. E Festo disse: "o rei Agripa, e todos os 

senhores aqui presentes conosco, vedes este homem sobre o qual 

todo o povo dos judeus me atraiu, tanto em Jerusalém como aqui, 

em voz alta, que declara que não convém que viva mais. Mas eu 

achei que ele tinha cometido nada digno de morte; e uma vez que 

ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo. No entanto, eu 

não tenho nada definido sobre ele para escrever a meu 

senhor. Por isso eu o trouxe, antes de tudo e principalmente 

perante ti, ó rei Agripa, para que, após a investigação teve lugar, 

eu posso ter algo para escrever. Pois parece-me absurdo enviar 

um preso, e não para indicar também as acusações contra ele "E 

Agripa disse a Paulo:" Você está autorizado a falar por si mesmo 

"Então Paulo, estendendo a mão e começou a fazer a sua defesa..: 

"No que diz respeito a todas as coisas de que sou acusado pelos 

judeus, Considero-me feliz, ó rei Agripa, que estou prestes a fazer 

a minha defesa diante de vocês hoje;especialmente porque você é 

um perito em todos os costumes e questões que há entre os 

judeus; portanto, peço-lhe para me ouvir pacientemente. Então, 

todos os judeus sabem o meu modo de vida desde a minha 

juventude, que desde o início foi gasto entre o meu povo e em 

Jerusalém; uma vez que eles sabem sobre mim por um longo 

tempo antes, se eles estão dispostos a testemunhar, que eu vivi 

como um fariseu de acordo com a mais severa seita da nossa 

religião. E agora eu estou de pé julgamento pela esperança da 

promessa feita por Deus a nossos pais; a promessa de que as 

nossas doze tribos esperam alcançar, pois sinceramente servir a 

Deus noite e dia. E por esta esperança, ó rei, que estou sendo 

acusado pelos judeus. Por que é considerado incrível entre vocês, 

pessoas que Deus ressuscite os mortos? Então, eu pensei para 

mim mesmo que eu tinha que fazer muitas coisas hostis ao nome 

de Jesus de Nazaré. E este é apenas o que eu fiz em 

Jerusalém; Não só eu trancar muitos dos santos nas prisões, 

havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, mas 

também quando eles estavam sendo condenado à morte dei o meu 

voto contra eles. E como, castigando-os muitas vezes por todas as 

sinagogas, eu tentei forçá-los a blasfemar; e sendo furiosamente 

furioso com eles, eu ficava perseguindo-os até nas cidades 

estrangeiras. Enquanto assim contratado como eu estava 

viajando a Damasco, com poder e comissão dos principais dos 

sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, mais 

brilhante que o sol, que brilha ao redor de mim e dos que iam com 

me. E quando todos nós tínhamos caído no chão, ouvi uma voz que 



me dizia em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me 

persegues? É difícil para você chutar os aguilhões. " E eu disse: 

'Quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: "Eu sou Jesus, a quem tu 

persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé; para este fim eu apareci 

para você, para te fazer ministro e testemunha, não só para as 

coisas que tens visto, mas também para as coisas em que eu vou 

lhe aparecem; livrando-te deste povo judeu e dos gentios, a quem 

eu vos envio a vós, para abrir seus olhos, para que se convertam 

das trevas à luz, e do domínio de Satanás para Deus, a fim de que 

recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são 

santificados pela fé em mim '.Consequentemente, o rei Agripa, eu 

não desobediente à visão celestial, mas manteve-se declarar tanto 

aos de Damasco em primeiro lugar, e também em Jerusalém e 

depois por toda a região da Judéia, e até mesmo para os gentios, 

que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras 

adequadas para arrependimento. Por esta razão, alguns judeus 

me prenderam no templo e tentaram me colocar à morte. E assim, 

tendo obtido a ajuda de Deus, ainda até ao dia dando testemunho 

tanto a pequenos e grandes, afirmando nada, mas o que os 

profetas e Moisés disseram que ia ter lugar; que o Cristo devia 

sofrer, e que, em virtude da sua ressurreição dos mortos, Ele deve 

ser o primeiro a anunciar a luz a este povo e aos gentios. "E, 

enquanto Paulo estava dizendo isso em sua defesa, Festo disse em 

um voz ", Paulo, você está fora de sua mente! Seu grande 

aprendizado está te enlouquecendo. "Mas Paulo disse:" Eu não 

estou fora da minha mente, mais excelente Festus, mas eu proferir 

palavras de verdade sóbrio. Para o rei sabe sobre esses assuntos, 

e eu falo com ele também com confiança, uma vez que estou 

convencido de que nenhuma dessas coisas escapar de sua 

notificação; por isso não foi feito no canto. O rei Agripa, você 

acredita os Profetas? Eu sei que você faz. "E Agripa respondeu a 

Paulo:" Em pouco tempo você vai me convencer de se tornar um 

cristão. "E Paulo disse:" Eu iria para Deus que, ou em um curto 

ou longo período de tempo, não só você , mas também todos os 

que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas 

cadeias. "E o rei se levantou e o governador e Berenice, e os que 

estavam sentados com eles, e quando eles tinham tirado de lado, 

eles começaram conversando entre si, dizendo: E Agripa disse a 

Festo, ("Este homem não está fazendo nada digno de morte ou 

prisão." "Este homem poderia ter sido posto em liberdade, se não 

tivesse apelado para César." 25: 13-26 : 32 ) 

O apelo de Paulo de seu caso ao imperador ( 25:11 ) tinha resolvido um impasse difícil 

para Festus. Tal como o seu antecessor, Felix, ele sabia Paulo era inocente das acusações 

levantadas contra ele pelos líderes judeus. Mas, para liberar o apóstolo irritaria os líderes 

e possivelmente provocar tumultos entre os judeus. Buscando acima de tudo para manter 

a paz na Judéia, Felix e Festus perceberam que precisavam de cooperação dos líderes 

judeus. 

A solução de Felix era evitar tomar uma decisão, em vez permitindo que Paulo a definhar 

na prisão por dois anos ( 24: 22-27 ). Herdando o caso de Paulo de Felix, Festus tentou 

comprometer por aplacar as autoridades judaicas. Ele propôs uma audiência em 

Jerusalém, prometendo Paulo ele iria presidir ( 25: 9 ). Percebendo que ele não iria 



receber um julgamento justo sob quaisquer circunstâncias, Paulo exercido o seu direito 

como cidadão romano de apelar seu caso ao imperador. 

Esse recurso, embora a resolução de um impasse, apresentou Festus com uma nova 

dificuldade. Como governador, ele foi obrigado a enviar um relatório, juntamente com 

Paulo a Roma, detalhando as acusações contra ele. Mas no caso de Paulo, essas acusações 

eram teológica e de natureza geral. Festus, apenas duas semanas em seu mandato como 

governador, não estava familiarizado com as nuances da teologia judaica. Desde que ele 

não entendia as acusações (cf. vv. 18-19 ), ele não poderia escrever um relatório coerente 

explicá-los para o imperador. Felizmente, a ajuda chegou na pessoa de Herodes Agripa. 

A Consulta sobre o testemunho de Paulo 

Agora, quando vários dias se passaram, o rei Agripa e Berenice 

vieram a Cesaréia, e prestaram homenagem a Festo. E, enquanto 

eles estavam passando muitos dias lá, Festo expôs o caso de Paulo 

diante do rei, dizendo: "Há um certo homem foi deixado preso por 

Félix, e quando eu estava em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os 

anciãos dos judeus trouxe acusações contra ele, pedindo sentença 

de condenação sobre ele. E eu respondi-lhes que não é o costume 

dos romanos entregar algum homem antes de o acusado se reúne 

seus acusadores cara a cara, e tem a oportunidade de fazer a sua 

defesa contra as acusações . E assim, depois de terem reunido 

aqui, sem me demorar, mas no dia seguinte tomou o meu lugar no 

tribunal, e ordenou que o homem para ser trazido. E quando os 

acusadores, levantando-se, eles começaram a trazer acusações 

contra ele não desse crimes como eu estava esperando;. mas eles 

simplesmente tinham alguns pontos de divergência com ele sobre 

a sua própria religião e de um tal homem morto, Jesus, a quem 

Paulo afirma estar vivo e estar em uma perda como investigar tais 

assuntos, perguntei se ele estava disposto a ir a Jerusalém e ali 

ser julgado sobre esses assuntos. Mas quando Paulo apelou a ser 

realizada em custódia para a decisão do Imperador, eu pedi-lhe 

para ser mantido sob custódia até que eu enviasse a César ". E 

Agripa disse a Festo:" Eu também gostaria de ouvir esse homem. 
"" Amanhã ", disse ele," você deve ouvi-lo "(. 25: 13-22 ) 

Vários dias após o apelo de Paulo a César, o rei Agripa (Herodes Agripa II) e sua 

consorte Berenice vieram a Cesaréia. Eles tinham vindo para pagar seus respeitos 

ao novo governador, Festus. O último na linha de Herodes que figuraram com destaque 

no Novo Testamento história, Agripa II governou a parte norte da Palestina durante a 

ocupação romana. Seu pai, Agripa I, foi a Herodes que matou Tiago, prendeu Pedro, e 

teve um final prematuro, sendo comido pelos vermes depois de não conseguir dar glória 

a Deus ( Atos 12: 1-23 ). Seu tio-avô, Herodes Antipas, figurou com destaque nos 

evangelhos (Lucas 3: 1 ) como o governante que executou João Batista ( Marcos 6: 14-

29 ), procurou a vida de Jesus ( Lucas 13: 31-33 ), e depois tentou Ele ( Lucas 23: 7-

12 ). Seu bisavô era Herodes, o Grande, que governou na época do nascimento de Jesus 

( Matt. 2: 1-19 ; Lucas 1: 5 ) e mataram os filhos de Belém, em um esforço para matar o 

Rei recém-nascido. 

A vida particular de Agripa foi escandaloso; Bernice não era apenas sua consorte, mas 

também a sua irmã. (Sua irmã, Drusilla, era a esposa do ex-governador, Felix.) Seu 



relacionamento incestuoso foi alvo de fofocas em Roma (onde Agripa tinha 

crescido). Bernice ocasionalmente deixar seu irmão e amante de outro homem (ela tinha 

sido amante do imperador Vespasiano e depois de seu filho Tito), mas ela sempre 

voltava. Eles são inseparáveis na narrativa Atos (cf. 25:13 , 23 ; 26:30 ); ela é, como 

alguns sugeriram, o símbolo do vício de Agripa. 

Embora ele não descartou a Judéia, Agripa tinha sido concedido o controle do tesouro do 

templo e o direito de nomear o sumo sacerdote. Os romanos consideravam-no um 

especialista em assuntos judaicos, como fez Paulo ( 26: 3 ). Agripa tentou impedir a 

revolta dos judeus, mas quando ele irrompeu em AD 66, ele ficou do lado com os 

romanos e, assim, tornou-se um traidor de seu povo. 

A natureza da visita de Estado do casal real exigia a sua passar muitos dias em 

Cesaréia. Isso deu Festus oportunidade de buscar experiência e especialista em 

aconselhamento de Agripa. Ele colocou o caso de Paulo diante do rei, dizendo -

lhe: "Há um certo homem foi deixado preso por Félix." Felix havia deixado Paulo na 

prisão para aplacar os líderes judeus. Festus então revistos para a situação de Agripa 

Paulo: Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus 

fez acusações contra ele, pedindo sentença de condenação sobre ele. As palavras de 

Festus lançar nova luz sobre o pedido dos judeus "( 25: 3 ). De sua perspectiva, eles não 

queriam um julgamento justo para Paulo, mas um julgamento sumário de 

condenação. Mergulhada na tradição de justiça romana, Festus corretamente respondeu-

lhes que não é o costume dos romanos entregar algum homem antes de o acusado se 

reúne seus acusadores cara a cara, e tem a oportunidade de fazer a sua defesa contra 

as acusações. Embora Paulo já havia enfrentado seus acusadores antes Felix (e não foi 

condenado por qualquer crime), Festus queria cumprir o seu dever e ouvir o próprio caso 

antes de apresentar um veredicto. 

Recusando-se a aderir às exigências do Sinédrio para que o julgamento em Jerusalém 

(para que os judeus podiam emboscar Paulo no caminho, 25: 3 ), Festus decidiu realizar 

a audiência em Cesaréia ( 25: 4-5 ). "E assim, ele continuou, "depois de terem reunido 

aqui, sem me demorar, mas no dia seguinte tomou o meu lugar no tribunal, e 

ordenou que o homem para ser levado" ( 25: 6 ). Após o seu regresso a Cesaréia, Festus 

moveu-se rapidamente para julgar o caso. Para sua surpresa, " os acusadores, 

levantando-se, eles começaram a trazer acusações contra ele não de tais crimes como 

eu estava esperando. " Festus tinha naturalmente assumiu que acusações contra Paulo 

em um tribunal romano implicaria graves violações dos Roman lei. Em vez disso, ele 

disse Agripa, "eles simplesmente tinham alguns pontos de divergência com ele sobre 

a sua própria religião e de um tal homem morto, Jesus, a quem Paulo afirma estar 

vivo." Festus não entendeu a questão ou as suas implicações e assim não estava 

qualificado para se pronunciar sobre esses elementos, que em qualquer caso, não 

pertencem a um tribunal romano A recusa do Gallio, o governador romano da Acaia, para 

ouvir um caso semelhante havia estabelecido um precedente legal que poderia ter sido 

aplicada (. 18: 12-16 ). 

Sabendo que uma obviamente inteligente, homem educado como Paulo diria que 

um homem morto havia chegado vivo deve ter especialmente perplexo Festus 

(cf. 26:24 ). No entanto, foi precisamente a questão da ressurreição de Jesus Cristo, que 

mais claramente definido o cristianismo para além do judaísmo e foi a pedra angular do 

evangelho. Festus não conseguia entender as implicações da ressurreição de Cristo, 

porque ele era ignorante de sua vida e ministério, e das Escrituras. 



Perplexo, e estar em uma perda como investigar tais assuntos, Festus 

tinha perguntou Paulo se ele estava disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado sobre 

esses assuntos. Paulo, é claro, se recusou. Ele sabia que, mesmo que Festus não o fez, 

que ele nunca iria ter um julgamento justo em Jerusalém (mesmo que ele chegou lá 

vivo). Como cidadão romano, ele tinha o direito de ser julgado perante o representante 

do imperador em um tribunal romano ( 25:10 ). E uma vez que os judeus tinham 

apresentado a Festus nenhuma evidência de irregularidade por parte de Paulo ( 25:10 ), 

por que se preocupar com outra audiência perante eles? 

Tendo nenhum outro recurso, Paulo apelou o seu caso para o tribunal de César 

( 25:11 ). Festus explicou a Agripa que "quando Paulo apelou para ser mantido sob 

custódia para a decisão do Imperador, eu pedi-lhe para ser mantido sob custódia até 

que eu enviasse a César." As palavras de Festus colocar a culpa para o dilema atual em 

Paulo; a implicação é que o apóstolo tinha estado disposto a ir a Jerusalém, a questão 

poderia ter sido resolvida. No entanto, era óbvio desejo de Festus fazer os judeus a favor 

( 25: 9 ), que forçou o apelo de Paulo. Tinha o governador fez o que exigiu justiça e lançou 

o apóstolo, obviamente, inocente, não há recurso teria sido necessário. Na providência de 

Deus, Paulo foi mantido sob custódia romana como uma proteção contra a ser 

assassinado. 

O termo Imperador é um adjetivo, Sebastos , e significa literalmente "o reverenciado ou 

adoravam um." É o equivalente grego do título em latim Augustus , que era comumente 

aplicado ao imperador. Por causa do apelo de Paulo, Festus foi ordenar-lhe o dever de ser 

mantido sob custódia até que ele pudesse enviar a César. Festus precisava da ajuda de 

Agripa para chegar a uma acusação válida contra Paulo pelo seu relatório ao imperador. 

Sem dúvida lisonjeado com o apelo à sua experiência e Curious- Agripa disse a Festo: 

"Eu também gostaria de ouvir esse homem." O tempo imperfeito do boulomai ( eu 

gostaria ) sugere Agripa estava querendo ouvir Paulo para um há muito tempo. Ele, sem 

dúvida, sabia de Paulo e aguarda para ouvir o principal porta-voz para o cristianismo em 

pessoa. "Amanhã", Festus assegurou-lhe, "você deve ouvi-lo." 

As circunstâncias do testemunho de Paulo 

E assim, no dia seguinte, quando Agripa tinha vindo junto com 

Bernice, em meio a grande pompa, e entrou no auditório 

acompanhado dos comandantes e os homens principais da cidade, 

na ordem de Festo, Paulo foi trazido. E Festo disse , "o rei Agripa, 

e todos os senhores aqui presentes conosco, vedes este homem de 

quem toda a gente dos judeus me atraiu, tanto em Jerusalém como 

aqui, em voz alta declarando que ele deve não viva mais. Mas eu 

achei que ele tinha cometido nada digno de morte;.. e desde que 

ele mesmo apelou para o imperador, resolvi mandá-lo Ainda não 

tenho nada definido sobre ele para escrever a meu senhor Por isso 

eu o trouxe diante de todos vocês e especialmente antes de você, ó 

rei Agripa, para que, após a investigação teve lugar, eu posso ter 

algo para escrever. Por isso me parece absurdo enviar um preso, 

e não para indicar também as acusações contra ele ". (25: 23-27 ) 

Esta cena é uma das mais fascinante no Novo Testamento. No dia seguinte, o dia após 

consulta do Festus com Agripa sobre Paulo, Agripa veio, juntamente com Bernice, em 

meio a grande pompa eentrou no auditório . Phantasia ( pompa ) só aparece aqui no 



Novo Testamento, e denota um grande, vistoso cortejo. Festus virou audiência de Paulo 

em uma ocasião para homenagear Agripa. Assim, Agripa e Berenice 

foram acompanhados pelos comandantes (os cinco tribunas comandando as cinco 

coortes estacionadas em Cesaréia) e os homens importantes da cidade. 

O espetáculo deve ter sido de tirar o fôlego. Agripa teria sido vestidos com toda a pompa 

da realeza, incluindo um manto de púrpura, coroa dourada, anéis, e, talvez, um 

cetro. Bernice, embora não tecnicamente rainha de Agripa, teria sido igualmente 

vestido. As cinco tribunas teria sido vestindo seus uniformes de gala, os homens 

importantes da cidade vestindo suas melhores roupas. Uma guarda de honra 

impecavelmente vestidos de soldados, sem dúvida, escoltaram os dignitários para o 

auditório. 

Quando todos estavam sentados, Festus deu o comando, e Paulo foi trazido. O 

contraste não poderia ter sido mais marcante. No meio da sala de reunião, lotado com as 

pessoas mais importantes em Caesarea, andou um judeu que tem sido descrito como curto, 

careca, e fisicamente imponente (cf. 2 Cor. 10:10 ). Murmúrios de surpresa deve ter 

recebido sua aparência; muitos na multidão provavelmente achava difícil acreditar que 

este homem aparentemente inexpressivo foi a causa de tanta controvérsia. Mas as 

aparências podem enganar. A história tem julgado Paulo para ser um dos homens mais 

nobres e poderosos que já viveram e a multidão para ser uma coleção de tolos pomposos. 

O palco estava montado, e Festus abertura do processo através da introdução de 

Paulo: "o rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vedes este homem 

sobre o qual todo o povo dos judeus me atraiu, tanto em Jerusalém como aqui, em 

voz alta declarando que ele não deveria viver por mais tempo. " Ele, então, 

honestamente admitiu seu problema. Festus tinha ouvido acusações dos judeus contra 

Paulo e concluiu que ele havia cometido nada digno de morte. Assim, mais uma vez, 

este oficial romano afirmou inocência de Paulo. Mas Paulo, pelas razões observado 

anteriormente, tinhaapelado para o imperador, e Festus tinha decidiu enviá-lo. O 

governador, então chegamos ao ponto crucial de seu dilema, admitindo, "Eu não tenho 

nada definido a respeito dele para escrever a meu senhor." Festus não entendia as 

questões religiosas em jogo. Ele esperava que os resultados desta investigação lhe 

proporcionaria algo coerente para escrever em seu relatório oficial. Era obviamente um 

absurdo (se não perigoso) para enviar um prisioneiro a César para o julgamento e não 

indicam as acusações contra ele. O imperador não seria favorável a governador 

provincial que assim o tempo perdido de sua corte. 

Paulo foi provavelmente não legalmente obrigados a participar da investigação. Ele já 

tinha apelado seu caso ao imperador, levando-o, portanto, fora da jurisdição de 

Festus. Mas Paulo não pensaria em passar-se uma oportunidade para pregar o evangelho 

em um cenário tão importante. Aqui ainda é outro exemplo de seu compromisso corajoso 

para servir ao Senhor Jesus Cristo, em todas as circunstâncias. O veículo para a sua 

proclamação do evangelho era para ser o poderoso, dramático testemunho de sua 

conversão no caminho de Damasco. 

O início do testemunho de Paulo 

E Agripa disse a Paulo: "Você está autorizado a falar por si 

mesmo." Então Paulo, estendendo a mão e começou a fazer a sua 

defesa: "No que diz respeito a todas as coisas de que sou acusado 

pelos judeus, Considero-me feliz, ó rei Agripa, que estou prestes a 



fazer a minha defesa diante de vocês hoje, especialmente porque 

você é um perito em todos os costumes e questões que há entre os 

judeus; portanto, peço-lhe para me ouvir pacientemente Então, 

todos os judeus sabem o meu modo de vida desde a minha 

juventude, que desde o início foi gasto entre o meu povo e. em 

Jerusalém, uma vez que eles sabem sobre mim por um longo tempo 

antes, se eles estão dispostos a testemunhar, que eu vivi como um 

fariseu de acordo com a mais severa seita da nossa religião E 

agora eu estou a aguardar julgamento por causa da esperança da 

promessa feita. por Deus a nossos pais;.. a promessa de que as 

nossas doze tribos esperam alcançar, pois sinceramente servir a 

Deus noite e dia E para esta esperança, ó rei, que estou sendo 

acusado pelos judeus Por que é considerado incrível entre vocês 

se Deus ressuscite os mortos? Então, eu pensei para mim mesmo 

que eu tinha que fazer muitas coisas hostis ao nome de Jesus de 

Nazaré. E este é apenas o que eu fiz em Jerusalém; Não só eu 

trancar muitos dos santos nas prisões, havendo recebido 

autorização dos principais dos sacerdotes, mas também quando 

eles estavam sendo condenado à morte dei o meu voto contra 

eles. E como, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, 

eu tentei forçá-los a blasfemar; e sendo furiosamente furioso com 

eles, eu ficava perseguindo-os até nas cidades 

estrangeiras. Enquanto assim contratado como eu estava 

viajando a Damasco, com poder e comissão dos principais dos 

sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, mais 

brilhante que o sol, que brilha ao redor de mim e dos que iam com 

me. E quando todos nós tínhamos caído no chão, ouvi uma voz que 

me dizia em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me 

persegues? É difícil para você chutar os aguilhões. " E eu disse: 

'Quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: "Eu sou Jesus, a quem tu 

persegues.Mas levanta-te e põe-te em pé; para este fim eu apareci 

para você, para te fazer ministro e testemunha, não só para as 

coisas que tens visto, mas também para as coisas em que eu vou 

lhe aparecem; livrando-te deste povo judeu e dos gentios, a quem 

eu vos envio a vós, para abrir seus olhos, para que se convertam 

das trevas à luz, e do domínio de Satanás para Deus, a fim de que 

recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são 
santificados pela fé em mim '"(. 26: 1-18 ) 

Agripa assumiu o comando do processo, e, uma vez que não houve acusadores ou 

acusações, informou Paulo, "Você está autorizado a falar por si mesmo." Seguindo o 

exemplo, Paulo estendeu a mão e começou a fazer a sua defesa. Porque Agripa foi o 

figura-chave, Paulo dirigiu suas observações a ele, começando com a declaração 

cortês "No que diz respeito a todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, 

Considero-me feliz, ó rei Agripa, que estou prestes a fazer a minha defesa diante de 

vocês hoje ". Isso não era bajulação; Paulo acreditava que Agripa, por causa de sua 

orientação romana, não era susceptível de ser simpático ao Sinédrio. E a sua origem 

judaica fez dele um especialista em todos os costumes e questões que há entre os 

judeus, para que ele pudesse entender as questões. Para Paulo, então, Agripa era ao 

mesmo tempo objetivo e experiente, talvez o principal candidato para a conversão. 



O principal objetivo do testemunho de Paulo não era de se exonerar, mas para converter 

Agripa (cf. 26:28 ). O apóstolo , portanto, não hesitou em pedir Agripa para 

ouvir ele pacientemente. Paulo viu-se como um embaixador, que representa Jesus Cristo 

ao mundo, implorando as pessoas a se reconciliarem com Deus. Esse era o objetivo do 

seu ministério, como ele escreveu aos Coríntios: 

Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que 

tudo se fez novo. Ora, todas estas coisas são de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo 

por Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo 

reconciliando consigo o mundo consigo mesmo, sem contar os pecados dos homens, e 

Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores da parte de 

Cristo, como se Deus estivesse pedindo por meio de nós; pedimos-te em nome de Cristo, 

se reconciliarem com Deus. ( 2 Cor. 5: 17-20 ) 

Paulo compreendeu a sua vocação desde o primeiro. Em Damasco, pouco depois de sua 

conversão, Ananias disse a ele: "Por que você vai ser uma testemunha para com todos os 

homens do que tens visto e ouvido" ( Atos 22:15 ). Não importa o que suas circunstâncias 

eram, Paulo sempre se viu como um embaixador de Jesus Cristo. Escrevendo de prisão 

em Roma, ele ainda podia chamar-se "embaixador em cadeias" ( Ef. 6:20 ). Paulo não se 

importa com a sua própria vida; ele se preocupava apenas que Jesus Cristo seja exaltado 

( Atos 21:13 ; 01:21 Phil. ). 

O testemunho de Paulo contém dois temas principais: a ressurreição de Jesus Cristo prova 

que Ele é o Messias, e vida transformada de Paulo comprova a realidade da ressurreição 

de Cristo. Ele magistralmente tece o evangelho salvador através de seu relato na primeira 

pessoa. 

Para mostrar como surpreendente e completar a transformação divina de sua vida foi, 

Paulo começou seu testemunho descrevendo a sua vida antes de sua conversão. Ele 

lembrou Agripa que "todos os judeus sabem o meu modo de vida desde a minha 

juventude, que desde o início foi gasto entre o meu povo e em Jerusalém." Paulo era 

bem conhecida das autoridades judaicas; ele tinha sido educado em Jerusalém ( Atos 22: 

3 ) e mais tarde, ele se tornou o principal perseguidor da fé cristã (cf. Atos 8: 1-3 ; 9: 1-

2 ). Os líderes judeus, assim, tinha conhecido sobre ele por um longo tempo. Além 

disso, se elesestavam dispostos a testemunhar a ele, eles sabiam que Paulo tinha vivido 

como um fariseu de acordo com a mais severa seita da sua religião. Josephus 

descreveu os fariseus como "um certo seita dos judeus que aparecem mais religiosas do 

que os outros, e parecem interpretar as leis com mais precisão "( Guerras 1.5.2 ). Quando 

Paulo queria descrever seu zelo pela lei, foi o suficiente para ele dizer, "quanto à lei, 

fariseu" ( Fp 3: 5. ). Paulo enfatizou esse ponto para mostrar como notável de sua 

conversão à fé cristã era. Ele tinha sido tão zelosos e comprometidos como qualquer judeu 

de sua época (cf.Gal. 1: 13-14 ) e era uma perspectiva improvável para essa conversão. 

Como ele tinha em seu julgamento perante Felix (cf. 24: 14-15 ), Paulo afirmou o seu 

compromisso com o ensino do Antigo Testamento. Ele declarou a Agripa, "Estou a 

aguardar julgamento por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos 

pais, a promessa de que as nossas doze tribos esperam alcançar, pois sinceramente 

servir a Deus noite e dia E para esta esperança, ó rei. , estou sendo acusado pelos 

judeus. " Isso, judeu ortodoxo zeloso estava naquele momento a aguardar julgamento 

por acreditar na esperança da promessa feita por Deus para os 

judeus pais . Essa esperançafoi a vinda do Messias e Seu reino (cf. 1: 6 ; 3: 22-24 ; 13: 

23-33 ; Gl 3: 17-18. ; 4: 4 ; Tito 2:13 ; 1 Ped. 1: 11-12 ) e, especificamente, a ressurreição 



conectado com sua vinda. Foi essa a promessa que foifeita por Deus em todo o Antigo 

Testamento: Messias viria para tirar o pecado e estabelecer Seu reino de justiça. E foi isso 

mesmo a promessa de que as doze tribos de Israel esperava atingir, pois 

sinceramente servido a Deus noite e dia . (Menção de Paulo das doze tribos mostra que 

as dez tribos do norte não são perdidos [cf. Mt 19:28. ; Lucas 22:30 ; Tiago 1: 1 ; Rev. 

21:12 ].) No entanto, incrivelmente, foi para proclamando que 

muito esperança cumprida em Jesus Cristo que Paulo estava sendo acusado por estes 

apóstatas judeus. 

A incongruência de ele ser condenado por acreditar no que o povo judeu sempre acreditou 

causado Paulo a exclamar: "Por que é considerado incrível entre vocês, pessoas que 

Deus ressuscite os mortos?" Ao elevar Jesus de entre os mortos, Deus validado 

promessa do Antigo Testamento da ressurreição, ao mesmo tempo, demonstrando que 

Jesus era tão esperado Messias de Israel. 

Mas foi só neste momento que Agripa, juntamente com muitos outros judeus, não estava 

disposto a ceder. A maioria dos judeus (exceto para os saduceus, . Matt 22:23 ) aceitou o 

conceito geral de ressurreição (cf. João 5: 28-29 ; 11:24 ). O que eles não aceitou foi a de 

que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e foi seu Messias. Quando confrontado com o 

fato inegável de Sua ressurreição, os líderes judeus haviam inventado a história de que os 

discípulos roubaram o Seu corpo. Eles ainda subornaram os guardas romanos para 

confirmar sua mentira. Assim, enquanto Agripa aceito sem dúvida, a crença judaica na 

ressurreição geral, ele, como os outros líderes e da nação, não aceitou a ressurreição de 

Cristo ou o Messias. 

Paulo entendeu isso perfeitamente, tendo uma vez acreditava que o mesmo se forma. Ele 

já havia pensado que ele tinha que fazer muitas coisas hostis ao nome de Jesus de 

Nazaré . E isso é exatamente o que ele fez em Jerusalém. Não só ele avance 

para travar muitos dos santos nas prisões, havendo recebido autorização dos 

principais dos sacerdotes, mas também , diz ele, referindo-se a incidentes como o 

assassinato de Estevão ( 07:58 ), "quando eles estavam sendo colocados para morte 

dei o meu voto contra eles. " A frase grega traduzida dei o meu voto literalmente lê "Eu 

joguei minha pedrinha." A referência é o antigo costume de gravar votos-um seixo preto 

para a condenação e uma branca para absolvição. Referência de Paulo a votar contra os 

cristãos podem indicar que ele tinha sido um membro do Sinédrio. 

Paulo também punido cristãos muitas vezes por todas as sinagogas, a tentativa de 

tortura para forçá-los a blasfemar. Se ele não podia matá-los, ele pelo menos queria 

forçá-los a se retratar. Visualizando cristãos como hereges perigosos e blasfemas causou 

Paulo a ser furiosamente enfureceu contra eles (cf. 9: 1 ; . Gal 1: 13-14 ). Não contente 

em limpar Jerusalém dos cristãos, ele manteve a persegui-los até nas cidades 

estrangeiras. 

Era ao mesmo tempo, assim, empenhado que o evento teve lugar que transformou a sua 

vida (e marcou um ponto de viragem na história). Paulo estava viajando a Damasco, 

com poder e comissão dos principais dos sacerdotes para prender quaisquer cristãos 

que ele pode encontrar lá. De repente, ao meio-dia, ele relata, ele viu no caminho uma 

luz do céu, mais brilhante , mesmo que o brilhante Oriente Médio sol, brilhando ao 

redor dele e dos que iam com ele. Depois de Paulo e seus companheiros 

perseguidores tinha tudo caído no chão, ele ouviu a voz do ressuscitado, subiu, e 

glorificado Senhor Jesus Cristo dizendo a ele em língua hebraica (aramaico), "Saulo, 

Saulo, por que me persegues? É difícil para você chutar os aguilhões. " Para lutar 



contra Deus, como Saul estava fazendo, era lutar uma batalha perdida. Era tão estúpido 

como um boi chutando contra os aguilhões (varas afiadas utilizadas para gado do 

rebanho). 

Atordoado, cego, e aterrorizada, Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos de outrora, 

diz ele só podia balbuciar: "Quem és tu, Senhor?" A resposta "Eu sou Jesus, a quem 

tu persegues", embalou para o núcleo do seu ser. O One Saul tinha odiado e desprezado 

como blasfemo e um falso mestre ameaçando a sacralidade do judaísmo era de fato quem 

ele havia afirmado ser-Israel Messias. Um murmúrio de surpresa descrença deve ter ido 

através das pessoas na multidão como Paulo relacionado palavras de Jesus. Eles 

acreditavam que Jesus fosse morto e que seus discípulos zelosos havia roubado seu corpo 

para falsificar a Sua ressurreição. Como poderia, então Paulo afirmam ter falado com Ele? 

Paulo explica, ainda, que Jesus apareceu para ele em um específico propósito : a 

nomear -lhe um ministro e testemunha, não só para as coisas que ele tinha visto, mas 

também para as coisas em queJesus iria aparecer para ele (cf. Atos 18: 9 -10 ; 22: 17-

21 ; 23:11 ; 2 Co 12: 1-7. ; Gal. 1: 11-12 ). Sabendo Paulo enfrentaria oposição feroz 

como ele pregava o que ele tinha perseguido, o Senhor prometeu ser fiel em entregar -

lhe do povo judeu e dos gentios . Foram eles a quem o Senhor 

estava enviando ( apostello , a partir do qual o substantivo apostolos ["apóstolo"] deriva) 

Paulo. Esta foi a colocação de Paulo como um apóstolo. Um apóstolo tinha que ter sido 

uma testemunha ocular do Cristo ressuscitado ( Atos 1: 21-22 ), e Paulo foi (cf. 1 Cor. 9: 

1 ; 15: 8 ). 

Como apóstolo, Paulo foi chamado para proclamar as boas novas de salvação do 

julgamento através da obra de Jesus Cristo. Essa mensagem que dá vida em primeiro 

lugar aberto das pessoas . olhosincrédulos Jesus caracterizado como cegos, liderada por 

líderes cegos ( Mt 15:14. , de quem) 2 Coríntios 4: 4 diz: "O deus deste século cegou os 

entendimentos dos incrédulo. " O Espírito Santo usa a Palavra de Deus para abrir os olhos 

dos cegos espiritualmente, Jesus ensinou, por 

[Condenação] o mundo do pecado, da justiça e do juízo; quanto ao pecado, porque não 

crêem em mim; e da justiça, porque eu vou para o Pai, e você já não eis-me; e do juízo, 

porque o príncipe deste mundo já está julgado. ( João 16: 8-11 ) 

Convicção Genuina resultará na transformação de vida, como os condenados por sua vez, 

das trevas para a luz, e do domínio de Satanás para Deus. A Bíblia ensina que os 

incrédulos vivem na escuridão espiritual. Paulo descreveu-os como 

entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que 

há neles, por causa da dureza de seu coração; e eles, tendo-se tornado insensíveis, se 

entregaram à sensualidade, para a prática de todo tipo de impureza com ganância. ( Ef 4: 

18-19. ) 

Escritura frequentemente usa a luz como uma metáfora para a salvação ( Matt 

04:16. ; João 1: 4, 5 , 7-9 ; 3: 19-21 ; 8:12 ; 9: 5 ; 12:36 , 46 ; Atos 13: 47 ; 26:23 ; 2 Cor. 

4: 4 ; 6:14 ; Efésios 5: 8-9. , 14 ; 1 Tessalonicenses 5: 5. ; 1 João 1: 7 ; 2: 8-10 ). Por 

causa disso, a salvação pode ser descrita como sendo chamado de "das trevas para a sua 

maravilhosa luz" ( 1 Pedro 2: 9. ), e os crentes podem ser descritos como participantes 

"na herança dos santos na luz", que foram "... entregue a partir do domínio das trevas e 

transferido ... para o reino do seu Filho amado" ( Colossenses 1: 12-13 ). 

O resultado abençoado da salvação é o perdão dos pecados ( Mt 01:21. ; 26:28 ; Lc 

1:77 ; 24:47 ; Atos 03:19 ; 05:31 ; 10:43 ; 13:38 ; 1 Cor 15. : 3 ; Gal. 1: 4 ; Col. 1:14 ; Hb 



8:12. ; 09:28 ; 10:12 ; 1 Pedro 2:24. ; 03:18 ; 1 João 2: 1-2 ; 3: 5 ; 4:10 ; Apocalipse 1: 

5 ). Em Romanos 4: 7-8 , Paulo escreveu: "Bem-aventurados aqueles cujas iniqüidades 

foram perdoadas, e cujos pecados foram cobertos Bem-aventurado é o homem cujo 

pecado o Senhor não terá em conta.". Mais tarde, em que mesma epístola, ele descreveu 

a experiência completa crentes perdão, pedindo retoricamente, 

Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é o único que justifica; que é 

aquele que condena? Cristo Jesus é Aquele que morreu, sim, em vez que foi criado, que 

está à direita de Deus, e também intercede por nós. ( Rom. 8: 33-34 ) 

O apóstolo João disse simplesmente: "Estou escrevendo para vocês, filhinhos, porque os 

vossos pecados são perdoados por amor do seu nome" ( 1 João 2:12 ). 

A bênção evangelho última Paulo menciona é que os crentes recebem herança entre os 

que foram santificados (cf. Atos 20:32 ; Ef 1:11. , 14 , 18 ; Col. 1:12 ; 3:24 ; Hb 9:. 

15 ). Pedro descreveu que a herança como um que é "incorruptível, e imaculada, e não irá 

desaparecer, reservada nos céus para vós" ( 1 Pe. 1: 4 ). Essa herança é a riqueza do céu 

eterno. 

O ensino claro das Escrituras é que esta salvação trata de uma pessoa só pela fé em Jesus 

Cristo para além de quaisquer obras humanas ( João 3: 14-17 ; 6:69 ; Atos 13:39 ; 15: 

9 ; 16:31 ; Rom . 3: 21-28 ; 4: 5 ; 5: 1 ; 09:30 ; 10: 9-11 ; Gl 2,16. ; 3:11 , 24 ; Fp 3: 

9. ). Escrevendo aos Efésios, Paulo declarou que a verdade clara e sucinta, quando 

escreveu: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de 

Deus; não como resultado de obras, para que ninguém se glorie "( Ef 2: 8-9. ). 

Testemunho dramático de Paulo fornece uma poderosa evidência para a ressurreição de 

Cristo, especialmente porque ele tinha sido anteriormente um oponente tão hostil e 

violenta da fé cristã. Paulo não estava buscando descobrir se ou não Jesus era o 

Messias; ele já tinha decidido que não era. Nem tinha sido persuadido por falar com os 

cristãos. Paulo não falar com os cristãos, ele prendeu-os e procurou a sua prisão e 

execução. Apenas o miraculoso, a intervenção directa, sobrenatural do ressuscitado, 

vivendo o próprio Jesus virou Paulo de perseguidor dos cristãos em apóstolo de Jesus 

Cristo. 

O ponto culminante do testemunho de Paulo 

Consequentemente, o rei Agripa, eu não desobediente à visão 

celestial, mas manteve-se declarar tanto aos de Damasco em 

primeiro lugar, e também em Jerusalém e depois por toda a região 

da Judéia, e até mesmo para os gentios, que se arrependessem e 

se convertessem a Deus, praticando obras adequadas para 

arrependimento. Por esta razão, alguns judeus me prenderam no 

templo e tentaram me colocar à morte. E assim, tendo obtido a 

ajuda de Deus, ainda até ao dia dando testemunho tanto a 

pequenos e grandes, afirmando nada, mas o que os profetas e 

Moisés disseram que ia ter lugar; que o Cristo devia sofrer, e que, 

em virtude da sua ressurreição dos mortos, Ele deve ser o primeiro 
a anunciar a luz a este povo e aos gentios "(. 26: 19-23 ) 

A chamada para o ministério, como a chamada para a salvação, é um ato soberano de 

Deus que exige e incorpora resposta humana. Por conseguinte, Paulo não desobediente 

à visão celestial que havia recebido do Senhor Jesus Cristo. 



A obediência é a condição sine qua non da vida cristã. Acompanha a verdadeira salvação 

( Rm 6:16. ; 1 Pe 1:14. ), reconhece a autoridade de Deus ( Atos 5:29 ), é uma expressão 

de confiança em Deus ( : Heb 11 8. , e é a prova de crentes) 'amor por Ele ( João 

14:15 , 21 ). 

Paulo expressou sua obediência por indicando tanto aos de Damasco em primeiro 

lugar, e também em Jerusalém e depois por toda a região da Judéia, e até mesmo 

para os gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras 

adequadas para arrependimento. frase que resume O ministério de Paulo, que começou 

em Damasco ( Atos 9: 20-22 ), se espalhou paraJerusalém ( 9: 26-29 ), a partir do qual 

ela influenciou Judéia, então finalmente prorrogado até mesmo para os gentios . Em 

todos os lugares que ele pregava, a sua mensagem era a mesma: as pessoas se 

arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras adequadas para 

arrependimento. Metanoia ( arrependimento ) envolve uma mudança de mente que 

resulta em uma mudança de comportamento. Uso de Paulo epistrepho ( turno ), que 

freqüentemente descreve os pecadores se voltando para Deus ( Lucas 1: 16-17 ; Atos 

09:35 ; 11:21 ; 14:15 ; 15:19 ; 2 Cor. 3:16 ; 1 Tessalonicenses. 1: 9 ; . 1 Pe 2:25 ), reforça 

que o significado. Aqueles que verdadeiramente se arrepender e voltar para Deus irá 

realizar ações adequadas ao arrependimento ( Mateus 3: 8. ; 7:16 , 20 ; Tiago 2:18 ). 

Foi por essa razão, por causa da pregação fiel de Paulo do evangelho, que alguns judeus 

apreendido ele no templo e tentou colocar -lo à morte ( 21: 27ff .). Que definir todos 

os eventos em movimento que levaram a este momento de encontro com Agripa. Eles 

foram especialmente irado que ele proclamou a igualdade espiritual de judeus e gentios 

(cf. 22: 21-23 ). Mas Paulo obteve a ajuda de Deus, que haviam entregado recentemente 

de duas parcelas contra a sua vida ( 23: 12ff .; 25: 2-5 ) e que tinha o ajudou durante todo 

o seu ministério ( 2 Cor 1: 8-10. ; 2 Tm 3:11. ; 4: 17-18 ). Devido a ajuda de Deus, Paulo 

poderia declarar a Agripa, "ainda até ao dia dando testemunho tanto a pequenos e 

grandes, afirmando nada, mas o que os profetas e Moisés disseram que ia 

acontecer." Ao colocar-se na linha de Moisés e do outros escritores do Antigo 

Testamento, Paulo voltou a insistir que o cristianismo não é herética, mas o cumprimento 

das Escrituras. O Antigo Testamento previu "que o Cristo devia sofrer (Sl 22. ; Isa 

53. ) e que, em virtude da sua ressurreição dentre os mortos ( Sl 16:10. ; cf. Atos 13: 

30-37 ), Ele deve ser os primeiros ( protos ; pela primeira vez em preeminência, não 

cronologia) para anunciar a luz a este povo e aos gentios " (cf. Is 42: 6. ; 49: 6 ). 

O testemunho de Paulo pode ser resumida da seguinte forma. Ele era um devoto, judeu 

zeloso, mesmo ao extremo de perseguir os cristãos, a quem ele acreditava judaísmo 

pervertido. Jesus Cristo, cuja aparência de Paulo prova a Sua ressurreição, soberanamente 

mudou sua vida e chamou-o tanto para a salvação e para o ministério. Paulo, 

posteriormente, pregou o evangelho da graça aos gentios, colocando-os em pé de 

igualdade espiritual com os judeus. Por causa disso, alguns judeus invejosos tentou matá-

lo, e é por isso que ele estava diante de Agripa naquele dia. 

As Conseqüências do testemunho de Paulo 

E, enquanto Paulo estava dizendo isso em sua defesa, disse Festo 

em alta voz: "Paulo, você está fora de sua mente! Seu grande 

aprendizado está te enlouquecendo." Mas Paulo disse: "Eu não 

estou fora da minha mente, mais excelente Festus, mas eu proferir 

palavras de verdade sóbrio. Porque o rei sabe sobre esses 

assuntos, e eu falo com ele, também com confiança, pois estou 



convencido de que nenhum deles coisas escapar de seu aviso, pois 

este não tem sido feito em um canto do rei Agripa, você acredita 

que os Profetas eu sei que você faz ".?. E Agripa respondeu a 

Paulo: "Em pouco tempo você vai me convencer de se tornar um 

cristão." E Paulo disse: "Eu iria para Deus que, ou em um curto 

ou longo período de tempo, não só você, mas também todos os que 

hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas 

cadeias." E o rei se levantou e o governador e Berenice, e os que 

estavam sentados com eles, e quando eles tinham tirado de lado, 

eles começaram a falar uns com os outros, dizendo: "Este homem 

não está fazendo nada digno de morte ou de prisão." E Agripa 

disse a Festo: "Este homem poderia ter sido posto em liberdade, 
se não tivesse apelado para César." ( 26: 24-32 ) 

Festus tinha escutado com crescente perplexidade como Paulo continuou a falar 

em sua própria defesa. Paulo era obviamente um homem brilhante e aprendido, assim 

como ele podia acreditar no que ele estava dizendo era realmente verdade? Será que ele 

realmente acha que Jesus de Nazaré, um homem executado sob um dos antecessores de 

Festus como governador, Pilatos, estava vivo e tinha falado com ele? Por fim, a 

declaração explícita de Paulo da ressurreição de Cristo era demais para sensibilidades 

racionais de Festus. Interrompendo discurso de Paulo, ele deixou escapar em voz alta: 

"Paulo, você está fora de sua mente Seu grande aprendizado está te 

enlouquecendo!". Cada Roman inteligente sabia que homens mortos não voltam à vida 

e falar com as pessoas; portanto, reflexões mentais de Paulo deve ter-lhe causado a perder 

o contato com a realidade. 

Não é de estranhar que Paulo foi acusado de ser insano; por isso foi Jesus ( Marcos 

3:21 ; João 08:48 , 52 ; 10:20 ). A razão para as acusações contra os dois é encontrado 

em 1 Coríntios 1:18 : "Porque a palavra da cruz é para os que estão perecendo loucura, 

mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus." Mas Paulo foi 

definitivamente não fora de sua mente. Pelo contrário, ele falou palavras de verdade 

sóbrio, a partir de uma mente sã, com total controle de seus sentidos. 

Paulo aproveitou a interrupção de Festus se concentrar em Agripa, primeiro falando dele 

na terceira pessoa, em seguida, dirigir diretamente a ele. Continuando a abordar Festus, 

Paulo disse: "o rei (Agripa)sabe sobre esses assuntos, e eu falo com ele, também com 

confiança, pois estou convencido de que nenhuma dessas coisas escapar de seu aviso, 

pois este não tem sido feito em um canto . " Paulo, chamado Agripa como testemunha 

de sua sanidade mental, uma vez que os judeus acreditavam na ressurreição, e os assuntos 

dos quais o apóstolo falou (a morte de Jesus, e que o pedido dos cristãos que Ele 

ressuscitou dos mortos) eram de conhecimento comum em Palestina. Ao permanecer em 

silêncio, Agripa confirmou a verdade do que Paulo disse. 

Então Paulo corajosamente enfrentou Agripa diretamente. "rei Agripa, você acredita 

que os profetas? Eu sei que você faz." A implicação era que se o fizesse, ele teria que 

admitir que Jesus era o Messias. Agripa estava preso em um dilema. Admitindo a sua 

crença nos profetas era equivalente a reconhecer Jesus como o Messias. Isso faria com 

que ele de bobo diante de seus amigos romanos e indignação seus súditos judeus. No 

entanto, um rei judeu dificilmente poderia negar os profetas reverenciados de seu 

povo. Consequentemente, ele evitou a pergunta, ironicamente, em vez de responder com 

Paulo, "Em um curto espaço de tempo você vai me convencer de se tornar um 



cristão." A frase é melhor traduzida como uma pergunta: "Você acha que pode me 

convencer a tornar-se cristão em tão pouco tempo? " 

A resposta de Paulo foi gracioso e digno: "Eu iria para Deus que, ou em um curto ou 

longo período de tempo, não só você, mas também todos os que hoje me ouvem, se 

tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias." Não importa quanto tempo levou, 

foi sincero desejo de Paulo de que todos os que o ouviam viria a conhecer o Senhor Jesus 

Cristo. A cena é novamente um dos incongruência surpreendente. Um prisioneiro 

humilde de cadeias diz aos líderes políticos e militares se reuniram e outras figuras 

importantes que ele deseja que eles poderiam ser como ele. Sua desvanecimento, tesouro 

fugaz estava aqui na terra; Paulo tinha "um tesouro nos céus, onde não chega ladrão, nem 

traça destrói" ( Lucas 12.33 ). 

Com estas palavras de Paulo, o inquérito terminou. Agripa o rei se levantou, junto com o 

governador e os ímpios Berenice, e os conselheiros que estavam sentados com 

eles . Depois , eles haviam desenhado de lado, eles começaram a falar uns com os 

outros sobre o caso de Paulo. Seja qual for a sua visão da sanidade de Paulo, todos 

concordaram que ele foi não fazer nada digno de morte ou prisão, mas eles não tiveram 

a coragem de soltá-lo. Agripa resumiu a visão de tudo, quando ele disse a Festo: "Este 

homem poderia ter sido posto em liberdade, se não tivesse apelado para César." 

A questão de saber por que Paulo não poderia ser liberado, já que ambos Festo e Agripa 

tinha encontrado ele inocentes das acusações. Especialista lembrou no direito romano AN 

Sherwin-White explica: 

Quando Agripa comentou: "este homem poderia ter sido liberado, se não tivesse apelado 

para César," isso não significa que, em direito estrito, o governador não conseguia 

pronunciar uma absolvição após o ato de recurso. Não é uma questão de direito, mas das 

relações entre o imperador e seus subordinados, e desse elemento de poder não-

constitucional que os romanos chamavam auctoritas "prestígio", em que a supremacia 

dos Princeps tão amplamente dependia. Nenhum homem sensato com esperanças de 

promoção sonharia em curto-circuito o apelo a César, a menos que ele tinha autoridade 

específica para fazê-lo. ( Obra Romana e Direito Romano, no Novo Testamento [Oxford: 

Oxford University Press, 1963], 65) 

Mais uma vez, Paulo havia sido considerado inocente de qualquer delito. Ele 

corajosamente proclamou o evangelho para algumas das pessoas mais importantes na 

Palestina. Agora, depois de dois anos de espera, foi a vez de a promessa do Senhor a 

Paulo para ser cumprida: "Coragem, pois, como você solenemente testemunhou a Minha 

causa em Jerusalém, por isso você deve testemunhar também em Roma" ( Atos 23:11 ). 

 

51. A Viagem de Paulo a Roma, Parte 1 - 

A Tempestade e Naufragio( Atos 27: 1-8 ) 

E quando foi decidido que havíamos de navegar para a Itália, 

passou a entregar Paulo e alguns outros presos a um centurião da 

coorte augusta nome Júlio. E, embarcando em um navio 

Adramyttian, que estava prestes a navegar para as regiões ao 

longo da costa da Ásia, fizemo-nos ao mar, acompanhado por 

Aristarco, macedônio de Tessalônica. E no dia seguinte, 



colocamos em pelo Sidon; e Júlio, tratando Paulo com 

consideração e lhe permitiu ir ver os amigos e receber cuidados. E 

a partir daí nós colocamos para o mar e navegou sob o abrigo de 

Chipre, porque os ventos eram contrários. E quando a gente tinha 

navegado pelo mar ao longo da costa da Cilícia e da Panfília, que 

desembarcou em Mira, na Lícia.E ali o centurião um navio de 

Alexandria vela para a Itália, e ele nos colocou a bordo dele. E 

quando a gente tinha navegado lentamente durante muitos dias, e 

com dificuldade chegaram off Cnidus, uma vez que o vento não 

nos permite ir mais longe, navegamos sob o abrigo da ilha de 

Creta, fora de Salmone; e com dificuldade de vela passado, 

chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava 

a cidade de Laséia. E quando o tempo considerável tinha passado 

e agora a viagem era perigosa, uma vez que mesmo o jejum já 

estava acabado, Paulo começou a admoestá-los, e lhes disse: 

"Senhores, vejo que a viagem vai certamente ser atendido com 

danos e grande perda, não só da carga e do navio, mas também 

para as nossas vidas. " Mas o centurião estava mais persuadido 

pelo piloto, o capitão do navio, do que com o que estava sendo 

dito por Paulo. E porque o porto não era adequado para o 

inverno, a maioria chegou a uma decisão de colocar para o mar 

a partir daí, se de algum modo podiam chegar a Fenice, um porto 

de Creta, de frente para sudoeste e noroeste, e passar o inverno 

lá. E quando o vento sul moderado surgiu, supondo que eles 

tinham ganho o seu propósito, eles levantaram âncora e começou 

a velejar ao longo de Creta, perto da costa. Mas antes de muito 

tempo lá correu para baixo da terra um vento violento, chamado 

Euraquilo; e quando o navio foi pego nele, e não poderia 

enfrentar o vento, que deu lugar a ele, e deixar-se toa. E, correndo 

sob o abrigo de uma pequena ilha chamada Clauda, fomos mal 

conseguia chegar de barco do navio sob controle. E depois de 

terem hasteado-lo, eles usaram para cabos em sustentar o navio; e 

temendo que eles pudessem encalhar em águas rasas de Syrtis, 

desceram a âncora do mar, e assim deixar-se toa. No dia seguinte, 

como se estivéssemos sendo violentamente tempestade jogou, eles 

começaram a alijar a carga; e no terceiro dia eles jogaram o 

navio de enfrentar ao mar com suas próprias mãos. E uma vez que 

nem o sol nem as estrelas apareceram por muitos dias, e não 

pequena tempestade estava atacando-nos, a partir de então toda 

a esperança de sermos salvos foi gradualmente abandonado. E 

quando eles tinham ido embora há muito tempo sem comer, Paulo 

levantou-se no meio deles e disse: "Homens, você deveria ter 

seguido o meu conselho e não ter partido de Creta, e incorreu este 

dano e perda. E ainda agora Exorto-vos a manter a sua coragem, 

pois não haverá perda de vida no meio de vós, mas somente o 

navio. Por esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou ea 

quem sirvo-me, dizendo: Não tenha medo, Paulo, você deve estar 

diante de César, e eis que Deus te deu todos os que estão 

navegando com você '. Portanto, manter a sua coragem, homens, 

porque creio em Deus, que ele vai sair exatamente como me foi 

dito. Mas é necessário irmos dar em alguma ilha. "Mas quando a 

décima quarta noite havia chegado, como se estivéssemos sendo 



conduzido sobre no mar Adriático, cerca da meia-noite os 

marinheiros começaram a supor que eles estavam se aproximando 

algumas terras. E tomaram sondagens, e achei que fosse vinte 

braças; e um pouco mais adiante, eles tomaram um outro som e 

achei que fosse quinze braças.E temendo que poderíamos 

encalhar em algum lugar sobre as rochas, lançaram quatro 

âncoras da popa e desejou para o dia amanhecer. E, como os 

marinheiros estavam tentando escapar do navio, abaixavam 

barco do navio no mar, com o pretexto de pretender lançar 

âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados ", A 

menos que esses homens permanecem no navio, vocês mesmos não 

podem ser salvos. " Então os soldados cortaram os cabos do barco 

do navio, e deixá-lo cair. E até o dia estava prestes a amanhecer, 

Paulo estava incentivando-os todos para tomar um pouco de 

comida, dizendo: "Hoje é o décimo quarto dia que você tem sido 

constantemente observando e ficar sem comer, não havendo 

provado nada. Portanto, eu encorajá-lo a tomar um pouco de 

comida , pois é para a sua preservação; porque nem um cabelo da 

cabeça de qualquer de vós perecereis ". E, havendo dito isto, 

tomou o pão e deu graças a Deus na presença de todos; e partiu-

o e começou a comer. E todos eles foram incentivados, e eles 

próprios também a comer. E todos nós no navio foram 276 

pessoas. E quando eles tinham comido o suficiente, eles 

começaram a aliviar o navio, lançando o trigo ao mar. E, quando 

amanheceu, não podiam reconhecer a terra; mas eles fizeram 

observar uma enseada com uma praia, e eles resolveram encalhar 

o navio que se pudessem. E despojando-se dos âncoras, deixaram-

nas no mar e, ao mesmo tempo em que foram afrouxando as 

cordas dos lemes, e alçando a vela maior ao vento, eles estavam 

indo para a praia. Mas bater em um recife, onde duas correntes 

se encontravam, encalharam o navio; ea proa, encravando-se, 

ficou imóvel, mas a popa começou a ser rompida pela força das 

ondas. E o plano dos soldados era que matassem os presos para 

que nenhum deles deve nadar para longe e escapar; Mas o 

centurião, querendo trazer Paulo segurança através, impediu-os 

de sua intenção, e mandou que os que pudessem nadar fossem 

pular no mar em primeiro lugar e chegar a terra, e os demais, uns 

em tábuas e outros em várias coisas, desde a navio. E assim 

aconteceu que todos eles foram levados em segurança para 
terra. (27: 1-44 ) 

Nossa sociedade valoriza a liderança. Governo, os militares, negócios, educação, até 

mesmo as equipes de esportes, estão todos procurando desesperAdãoente líderes 

qualificados. Livros, seminários, álbuns de fita, e cursos de formação sobre liderança 

abundam. Algumas pessoas ainda fazem a sua vida viajando ao redor palestras executivos 

das empresas sobre os pontos finos de liderança. 

Modelo tradicional do mundo de um líder tem sido rotulado como o líder natural 

Strong. O perfil de tais líderes podem incluir as seguintes características. Eles são 

visionários. Seus objetivos e planos de chegar longe no futuro. Eles são orientados para a 

acção e estão sempre em movimento; eles nunca estão satisfeitos com o status quo. Eles 

são marcados pela coragem (ou a vontade de assumir riscos, porque eles acreditam em 

seus planos). Esses líderes têm a coragem de tomar decisões difíceis. Eles são geralmente 



energético, capaz de trabalhar longas horas. Eles tendem a ser objetivo-orientado, não-

orientada para as pessoas. Seu foco é geralmente mais na tarefa do que as pessoas 

envolvidas na tarefa. Como pais superprotetores, eles têm de controlar aqueles sob 

eles. Eles são egocêntricas. Seu mundo inteiro gira em torno de si, os seus planos, e os 

seus objectivos. Eles possuem resoluta auto-confiança. Eles são intolerantes de 

incompetência nos outros. As pessoas que não atendem às suas expectativas ou não 

conseguem executar a um nível elevado não são mantidas. Finalmente, eles são vistos por 

outros (e eles mesmos) como indispensável. Sem eles, a empresa está fadada ao fracasso. 

Foi tais líderes naturais, dominando ditadores que usam o controle carismático, que nosso 

Senhor descrito no Marcos 10:42 : "Você sabe que aqueles que são reconhecidos como 

governadores dos gentios dominam sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade 

sobre eles. " Tão comum como tal liderança é do mundo, não é um modelo aceitável para 

a liderança no reino de Cristo: 

Mas não é assim entre vós, mas quem quiser tornar-se grande entre vós, será vosso 

servo; e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. . Porque o Filho do 

Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos 

"( Marcos 10: 43-45 ) 

Vários fatores se combinam para tornar a liderança difícil. O primeiro é o medo do 

fracasso. Falhas dos líderes são a céu aberto para todos verem; não há lugar para eles para 

se esconder. Esse medo, muitas vezes resultante de líderes 'subestimando-se, pode 

paralisar-los em inação. 

Relativamente, às vezes os líderes lutam com desconfiando seu próprio julgamento. Eles 

temem tomar uma decisão, sob pena de vir a ser o errado. Então, para evitar dizer a coisa 

errada, eles não dizem nada. 

Alguns líderes inseguros têm dificuldade em confiar nos outros o suficiente para delegar 

tarefas. Seu lema é: "Se você quer um trabalho bem feito, faça você mesmo". E quando o 

fazem dar uma tarefa para outra pessoa, seu perfeccionismo os leva a estar sempre 

espiando por cima do ombro da pessoa. 

Líderes que tomam firme, estandes de autoridade correr o risco de alienar os outros. Para 

os líderes da igreja, o compromisso com a Palavra nunca deve ser comprometida. No 

entanto, esse compromisso deve ser expresso em humildade e amor. 

A tensão final na liderança é defensiva. Alguns líderes sentem a necessidade de explicar 

e justificar suas ações, o que pode levar a fracas, expressões indecisos. 

É tempos de desafio e de crise que revelam as qualidades de verdadeiros líderes. Winston 

Churchill tinha sido dentro e fora do governo britânico por muitos anos antes de se tornar 

primeiro-ministro. Ele assumiu essa posição em um dos pontos mais baixos da Segunda 

Guerra Mundial (ele assumiu o cargo em 10 de maio, 1940, dia em que os alemães 

invadiram a França e os Países Baixos). Sua coragem indomável como ele levou sua 

nação com os dias de crise que estava por vir tem levado muitos a considerá-lo como o 

maior líder do século XX. 

Atos 27 abre com Paulo como um preso, e não a cargo de alguém ou alguma coisa. Tudo 

o que foi alterado, no entanto, quando uma grave crise atingiu o partido que ele estava 

viajando com. No final do capítulo, Paulo, o prisioneiro, tinha-se tornado o líder 

reconhecido por todos. Sua capacidade de lidar com uma crise elevou-o para esse papel. 



Entre outras ênfases manifestam através deste capítulo único, é útil observar a questão da 

grandeza de liderança de Paulo. A história de sua liderança emergente durante uma 

viagem cheia de tempestade através do Mar Mediterrâneo, e do naufrágio resultante, se 

desdobra em quatro etapas: o início, a estadia, a tempestade, e do naufrágio. 

O Start 

E quando foi decidido que havíamos de navegar para a Itália, 

passou a entregar Paulo e alguns outros presos a um centurião da 

coorte augusta nome Júlio. E, embarcando em um navio 

Adramyttian, que estava prestes a navegar para as regiões ao 

longo da costa da Ásia, fizemo-nos ao mar, acompanhado por 

Aristarco, macedônio de Tessalônica. E no dia seguinte, 

colocamos em pelo Sidon; e Júlio, tratando Paulo com 

consideração e lhe permitiu ir ver os amigos e receber cuidados. E 

a partir daí nós colocamos para o mar e navegou sob o abrigo de 

Chipre, porque os ventos eram contrários. E quando a gente tinha 

navegado pelo mar ao longo da costa da Cilícia e da Panfília, que 

desembarcou em Mira, na Lícia.E ali o centurião um navio de 

Alexandria vela para a Itália, e ele nos colocou a bordo dele. E 

quando a gente tinha navegado lentamente durante muitos dias, e 

com dificuldade chegaram off Cnidus, uma vez que o vento não 

nos permite ir mais longe, navegamos sob o abrigo da ilha de 

Creta, fora de Salmone; e com dificuldade de vela passado, 

chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava 
a cidade de Laséia. ( 27: 1-8 ) 

O uso do pronome plural primeira pessoa que indica o retorno do médico de Paulo e 

querido amigo, Lucas. Ausente da narrativa desde 21:18 , ele havia sido provavelmente 

vivendo em Caesarea, ou nas proximidades, durante os dois anos de prisão de Paulo 

lá. Agora ele estava na mão para navegar com Paulo para a Itália. Eles 

estavam acompanhados de outro dos colegas de trabalho amados de Paulo,Aristarco, 

macedônio de Tessalônica. Aristarco apareceu pela primeira vez em Atos, quando ele 

foi preso pelos manifestantes irados em Éfeso ( 19:29 ) . Ele acompanhou o apóstolo em 

sua viagem a Jerusalém com a oferta das igrejas dos gentios ( 20: 4 ). Mais tarde, ele 

ministrou a Paulo durante a prisão do apóstolo em Roma ( Col. 4:10 ). Segundo a tradição, 

Aristarco, como Paulo, sofreu o martírio sob Nero. Que ele e Lucas estavam dispostos a 

acompanhar a Paulo, uma viagem desconfortável perigosos mostra seu amor pelo 

apóstolo e seu ministério. Além disso, alguns têm especulado que eles podem ter se 

identificaram como escravos de Paulo para que pudessem acompanhá-lo (cf. Sir William 

M. Ramsay, St. Paulo o viajante e do Cidadão romano [reimpressão; Grand Rapids: 

Baker, 1975], 316). 

A jornada começou quando Paulo e alguns outros prisioneiros com destino a Roma, de 

Caesarea foram colocados sob custódia de um centurião da coorte augusta nome 

Júlio. Há evidências de que uma coorte tais Augusto estava estacionado na Palestina 

durante o reinado de Agripa II. É possível que Julius representou o imperador através da 

realização de funções especiais, como escoltar prisioneiros importantes. Como outros 

centuriões mencionados no Novo Testamento (cf. Mt 8:. 5ss ., 27:54 ; Atos 10: 1 e ss .), 

ele era um homem de integridade. 



Julius colocar seu partido de soldados, prisioneiros e funcionários a bordo de um navio 

Adramyttian, que estava prestes a navegar para as regiões ao longo da costa da 

Ásia. Adramyttium, seu porto de origem, foi localizado na costa noroeste da Ásia Menor, 

perto de Trôade. Da Ásia Menor que teria pouca dificuldade em encontrar passagem para 

a Itália. Eles colocar para fora ao mar, tornando porta no dia seguinte em Sidon, 70 

milhas ao norte. 

Em Sidon, Júlio, tratando Paulo com consideração e, surpreendentemente, lhe 

permitiu ir ver os amigos e receber cuidados. Paulo era um prisioneiro muito 

importante para permitir a correr solta. Ele era um cidadão romano, a caminho de Roma 

para ter seu apelo ouvido pelo imperador. Mais importante, ele era odiado pelos líderes 

judeus em Jerusalém. Sua presença poderia ter provocou um tumulto entre a população 

judaica de Sidon, exacerbando as relações voláteis entre os judeus e Roma. Além disso, 

a vida de Paulo pode ter sido em risco, e Júlio teria pago com a própria vida, se ele perdeu 

um prisioneiro tão importante. No entanto, Julius tinha crescido para confiar Paulo e 

acreditava que o apóstolo não faria nada para prejudicar a ele. Quão rápido Paulo 

desenvolveu esta confiança é uma lição rica em liderança. As pessoas vão confiar em 

alguém a quem eles acreditam que tem os melhores interesses dos outros no coração, não 

apenas a sua própria. Paulo se preocupava com as pessoas como Julius, e Júlio sabia disso. 

A igreja em Sidon, cujos membros Lucas descreve como de Paulo amigos (cf. 3 João 

14 ), foi provavelmente fundada por cristãos que fogem Jerusalém depois do martírio de 

Estêvão ( Atos 8: 1-4 ). Paulo, sem dúvida, passou um tempo ensinando os crentes sidônia 

e desfrutar comunhão com eles (que tinha sido impossível durante sua prisão em 

Cesaréia). Através de sua bondade e amor, Paulo foi capaz dereceber 

cuidados, provavelmente sob a forma de provisões para a viagem. 

Deixando de Sidon, Paulo e seus companheiros de viagem -se ao mar e navegou sob o 

abrigo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Eles passaram entre Chipre e 

para o continente, mantendo-se a sotavento da ilha para o abrigo dos ventos de oeste 

prevalecentes. As embarcações mais pequenas costeiras (como a deles) evitou atravessar 

longos trechos de mar aberto, preferindo ficar tão perto da costa possível. 

O navio continuou a sua viagem através do Mediterrâneo nordeste, navegando ao longo 

da costa da Cilícia e da Panfília. Essas regiões eram muito familiar para Paulo; ele era 

originalmente da Cilícia ( Atos 22: 3 ) e tinha viajado extensivamente nessas áreas em 

suas viagens missionárias. Ajudado por ventos locais e uma corrente que flui oeste, o 

navio trabalhou seu caminho para oeste ao longo da costa sul da Ásia Menor, tornando 

porta em Myra em Lycia e desembarque. 

Myra era um porto principal para a frota de grãos imperial, cujos navios fez o circuito 

entre o Egito e Roma. Lá, o centurião, a necessidade de encontrar transporte para o resto 

do caminho, encontrou um alexandrino grão navio que navega para a Itália, e ele 

colocou seu partido a bordo dele. Deixando Myra, o navio navegou lentamente para 

um bom número de dias contra o forte vento noroeste e com dificuldade chegou off 

Cnidus. Localizado em uma península na ponta sudoeste da Ásia Menor, Cnidus foi 

outro porto frequentado por navios mercantes egípcias. Quando os viajantes chegaram 

off Cnidus, eles deixaram o abrigo do continente e do forte, ao contrário do vento não 

permitiu -lhes para ir mais longe para o oeste. O navio foi obrigado a virar para o sul 

em direção à ilha de Creta. 

Alcançar o abrigo de Creta off Salmone (um promontório na costa nordeste da Ilha de 

Creta), o navio de novo com dificuldade navegou ao longo da costa. Completando o 



canto sudeste da ilha, finalmente chegou a um lugar chamado Bons Portos, perto do 

qual estava a cidade de Laséia. Lá, cansado de lutar contra o tempo, os viajantes 

entraram na baía. O primeiro sinal de mau presságio do que estava por vir se tinha 

manifestado. 

O Stay 

E quando o tempo considerável tinha passado e agora a viagem 

era perigosa, uma vez que mesmo o jejum já estava acabado, 

Paulo começou a admoestá-los, e lhes disse: "Senhores, vejo que 

a viagem vai certamente ser atendido com danos e grande perda, 

não só da carga e do navio, mas também para as nossas vidas. 

" Mas o centurião estava mais persuadido pelo piloto, o capitão 

do navio, do que com o que estava sendo dito por Paulo. E porque 

o porto não era adequado para o inverno, a maioria chegou a uma 

decisão de colocar para o mar a partir daí, se de algum modo 

podiam chegar a Fenice, um porto de Creta, de frente para 
sudoeste e noroeste, e passar o inverno lá. ( 27: 9-12 ) 

O navio foi adiada por um tempo considerável em Bons Portos, aparentemente 

esperando por uma mudança nos ventos. Para continuar a viagem se tornado 

perigosa, uma vez que foi no final da temporada de vela. Lucas observa que até mesmo 

o rápido (Dia da Expiação) já tinha acabado. Para veleiros antigos, viajar era 

problemático e perigoso a partir de meados de setembro a meados de novembro. Todos 

velejar em mar aberto deixou de meados de novembro até pelo menos fevereiro. Na 

medida em que o Dia da Expiação caiu no final de setembro ou início de outubro, o navio 

de Paulo já estava bem no período perigo. 

Aparentemente, os marinheiros e Julius tiveram uma discussão para planejar o seu curso 

de ação. Paulo, um viajante experiente, foi autorizada a falar. Na reunião, Paulo começou 

a admoestá-los, e lhes disse: "Senhores, vejo que a viagem vai certamente ser 

atendido com danos e grande perda, não só para a carga eo navio, mas também para 

as nossas vidas." O apóstolo sabiamente aconselhou-os a não fazer apostas; ele já tinha 

experimentado três naufrágios ( 2 Cor. 11:25 ) e não estava ansioso para um 

quarto. Desde que foi no final da temporada, e que já tinha tido problemas com os ventos, 

Paulo advertiu que o navio deve inverno ali mesmo em Bons Portos. Aqui, novamente, é 

outra característica de uma boa liderança, sabedoria e cuidado na tomada de riscos (neste 

caso, com a vida dos viajantes e valiosa carga do navio). 

Infelizmente (mas compreensivelmente), o centurião foi mais persuadido pelo piloto, 

o capitão do navio, do que com o que estava sendo dito por Paulo. (Porque o navio 

pertencia à frota grão imperial, o centurião, e não o piloto ou o capitão -foi o ranking 

oficial a bordo.) Julius, obviamente, tinha crescido para respeitar e valorizar Paulo sua 

experiência como viajante. O conselho dos marinheiros profissionais, no entanto, levou 

mais peso com o centurião. Portanto, uma vez que o porto em Bons Portos não era 

adequado para invernada, a maioria envolvida na discussão chegou a uma decisão de 

colocar para o mar de lá. O plano era chegar Phoenix, um porto de Creta, de frente 

para sudoeste e noroeste, e passar o inverno lá. Uma vez que o porto de Bons Portos 

foi exposto a ventos de metade dos pontos cardeais (embora pequenas ilhas fez fornecer 

algum abrigo), que era um lugar menos desejável para passar o inverno. Porque o porto 

em Phoenix (cerca de 40 milhas de distância) enfrentousudoeste e noroeste, que 

forneceu muito melhor abrigo das tempestades de inverno. 



A decisão foi tomada para o conforto e um os marinheiros e Julius logo se 

arrepender. Eles iriam perceber que o conselho de Paulo tinha vindo a reforçar-sábio, 

assim, o seu lugar em suas mentes como um líder. 

O Storm 

E quando o vento sul moderado surgiu, supondo que eles tinham 

ganho o seu propósito, eles levantaram âncora e começou a 

velejar ao longo de Creta, perto da costa. Mas antes de muito 

tempo lá correu para baixo da terra um vento violento, chamado 

Euraquilo; e quando o navio foi pego nele, e não poderia 

enfrentar o vento, que deu lugar a ele, e deixar-se toa.E, correndo 

sob o abrigo de uma pequena ilha chamada Clauda, fomos mal 

conseguia chegar de barco do navio sob controle. E depois de 

terem hasteado-lo, eles usaram para cabos em sustentar o navio; e 

temendo que eles pudessem encalhar em águas rasas de Syrtis, 

desceram a âncora do mar, e assim deixar-se toa. No dia seguinte, 

como se estivéssemos sendo violentamente tempestade jogou, eles 

começaram a alijar a carga; e no terceiro dia eles jogaram o 

navio de enfrentar ao mar com suas próprias mãos. E uma vez que 

nem o sol nem as estrelas apareceram por muitos dias, e não 

pequena tempestade estava atacando-nos, a partir de então toda 

a esperança de sermos salvos foi gradualmente abandonado. E 

quando eles tinham ido embora há muito tempo sem comer, Paulo 

levantou-se no meio deles e disse: "Homens, você deveria ter 

seguido o meu conselho e não ter partido de Creta, e incorreu este 

dano e perda. E ainda agora Exorto-vos a manter a sua coragem, 

pois não haverá perda de vida no meio de vós, mas somente o 

navio. Por esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou ea 

quem sirvo-me, dizendo: Não tenha medo, Paulo, você deve estar 

diante de César, e eis que Deus te deu todos os que estão 

navegando com você '. Portanto, manter a sua coragem, homens, 

porque creio em Deus, que ele vai sair exatamente como me foi 

dito. Mas é necessário irmos dar em alguma ilha. " ( 27: 13-26 ) 

Não muito tempo depois, quando um vento sul moderado surgiu, os marinheiros 

decidiram que tinha recebido as condições que eles estavam procurando. Eles 

levantaram âncora, deixou Bons Portos, e começou a velejar ao longo da costa sul 

de Creta, perto da costa. Com alguma sorte, que esperava chegar a Phoenix em poucas 

horas. 

Mas antes de muito tempo, o desastre Paulo havia previsto atingido. Roaring para 

baixo das montanhas de Creta veio a temida, violento, a leste-nordeste de vento, 

chamado Euraquilo (a palavra híbrida da palavra grega euros ; "Vento Leste", e da 

palavra latina Aquilo ; "vento norte"). Este poderoso, vendaval perigoso era temida por 

todos que navegou no Mediterrâneo. Quando o navio foi pego nele, e não poderia 

enfrentar em o vento, os marinheiros não tinha escolha, mas para dar forma a ele, e 

deixe -se ser conduzido junto. Fora de controle, o navio estava sendo empurrado pelo 

vento. 

Os viajantes ganhou uma breve pausa do forte tempestade sob o abrigo de uma pequena 

ilha chamada Clauda, cerca de 23 milhas ao sudoeste da ilha de Creta. Fazendo bom 

uso do abrigo temporário Clauda fornecidos, os marinheiros tomaram quais os passos que 



podiam para fraudar o navio para suportar a tempestade. Em primeiro lugar, com 

dificuldade eles conseguiram obter o barco do navio sob controle. Este barco salva-

vidas e tenro, normalmente rebocado atrás, foi retomado com o mau tempo. Até agora, 

sem dúvida, foi preenchido com água, o que explica a dificuldade em transportar-lo a 

bordo.Uso de Lucas do pronome plural que pode indicar que mesmo os passageiros 

ajudou a garantir o barco. As distinções sociais começaram a desaparecer na luta pela 

sobrevivência. 

Depois de terem hasteado a Sombrio a bordo, os tripulantes usado para cabos em 

sustentar o navio. Este procedimento, conhecido como frapping, cabos de envolvimento 

envolvidos em torno do casco do navio e, em seguida, guincho-los apertado. Assim 

apoiada, o navio seria mais capaz de suportar o barulho grave de vento e mar. 

O que o terceiro precauções tomadas pelos marinheiros era não é 

clara. O NASB lê, temendo que eles podem encalhar em águas rasas de Syrtis, 

desceram a âncora do mar, e assim deixar-se toa. OSyrtis era o temido cemitério de 

navios ao largo da costa do Norte Africano. Embora o Syrtis ainda estava longe, os 

marinheiros não sabia o quão longe, nem o quão longe a tempestade pode explodir o 

navio. Abaixando a âncora do mar agiria como uma drag e ajudar a impedir que o navio 

à deriva que extremo sul. Em alternativa, a frase traduzida decepcionou a âncora do 

mar pode ser traduzida como "reduzido a velocidade." Nesse caso, a referência seria a de 

baixar a vela grande, o que de outra forma seriam despedaçados pelo vento violento. No 

entanto, a frase é traduzida, os marinheiros, obviamente, fez as duas coisas-que teria sido 

auto-destrutivo para colocar para fora uma âncora com a vela grande ainda fraudada. 

Durante os dias seguintes, a tripulação tomou novas medidas para ajudar o navio enfrentar 

a tempestade. No dia seguinte, com o navio ainda sendo violentamente tempestade 

jogou, eles começaram a alijar a carga (embora não tudo-cf. v 38. ) ; e no terceiro dia 

eles jogaram o navio de enfrentar ao mar com suas próprias mãos. O navio de 

abordar refere-se a equipamentos diversos não crucial para navegar o navio. Isso 

provavelmente incluía a longarina enorme para que a vela tinha sido anexado. Lucas 

observa que eles jogaram -lo ao mar com suas próprias mãos (alguns manuscritos 

gregos ler "jogamos", indicando novamente que os passageiros ajudaram a); a tripulação 

teria provavelmente não tinha equipamentos a bordo capaz de levantar o mastro pesado. 

Todos os esforços dos marinheiros foram em vão, no entanto. Quando nem o sol nem as 

estrelas apareceram por muitos dias (tornando assim impossível a navegação), tornou-

se evidente que não pequena tempestade estava atacando -os. A partir de então toda 

a esperança de ser salvo foi gradualmente abandonado. Só quem já esteve em uma 

violenta tempestade no mar pode apreciar plenamente o terror os passageiros ea tripulação 

deve ter sentido. O altíssimo, mares brancos-tampado; o rugido do vento; o balanço 

violento do navio na primeira o arco, em seguida, a popa subiu alto no ar, só para 

mergulhar rapidamente para baixo novamente; o movimento constante, induzindo enjôo 

e tornando difícil ficar em pé, muito menos andar; o ardor e spray de sal impulsionada 

pelo vento cegando aqueles expostos no convés; e, pior de tudo, a realidade iminente de 

uma morte horrível por afogamento-todos esses fatores combinados para enervar mesmo 

o marinheiro mais experiente. 

Foi neste momento escura que as habilidades de liderança de Paulo brilhou mais 

intensamente. E quando eles tinham ido embora há muito tempo sem 

alimentos (devido a enjôo, a dificuldade de preparar os alimentos na tempestade, e talvez 

a deterioração de algumas das suas disposições), seguida Paulo levantou-se no meio 



deles. Eles não tinham o ouvia quando foram ancorado em segurança em Bons 

Portos. Mas estes não foram velejadores profissionais e amadores agora, apenas um grupo 

de homens desesperados que lutam por suas vidas. Firmemente estabelecer sua 

credibilidade, Paulo lembrou-lhes,"Homens, você deveria ter seguido o meu conselho 

e não ter partido de Creta, e incorreu este dano e perda." Se tivessem ouvido o seu 

conselho de som, eles não teriam sido neste dificuldade. O propósito do apóstolo, no 

entanto, não foi apenas para repreender-los, mas para incentivá-los. "Portanto", ele pediu 

a eles, "manter a sua coragem, pois não haverá perda de vida no meio de vós, mas 

somente o navio." Isso pode ter parecido uma ilusão e um pequeno conforto para os 

passageiros e tripulação, que certamente não vejo nenhuma esperança. Mas Paulo tinha 

recebido a revelação divina! 

Para confirmar suas palavras (e incentivar os outros a bordo), Paulo confiança 

continuou, "Por esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou ea quem sirvo-me, 

dizendo:" Não tenha medo, Paulo; você deve estar diante de César, e eis que Deus 

te deu todos os que estão navegando com você '". Os outros estavam a beneficiar de 

protecção do Senhor de Paulo (cf. Gn 39: 5 , 23 ; 1 Cor. 07:14 ). Os incrédulos não tem 

idéia de quanto eles devem, na misericórdia de Deus, com a presença de homens justos 

entre eles. "Portanto", ele pediu a eles, "manter-se a sua coragem, homens, porque 

creio em Deus, que ele vai sair exatamente como me foi dito. " Então, talvez, para o 

benefício de todos os céticos que poderia ter se perguntado como eles estavam indo para 

escapar afogamento se o navio foram perdidos, o apóstolo acrescentou: "Mas é 

necessário irmos dar em alguma ilha." 

O palco estava montado para a dramática conclusão desta viagem malfadada e ao 

cumprimento das promessas de Deus. 

O Shipwreck 

Mas quando a décima quarta noite havia chegado, como se 

estivéssemos sendo conduzido sobre no mar Adriático, cerca da 

meia-noite os marinheiros começaram a supor que eles estavam 

se aproximando algumas terras. E tomaram sondagens, e achei 

que fosse vinte braças; e um pouco mais adiante, eles tomaram um 

outro som e achei que fosse quinze braças.E temendo que 

poderíamos encalhar em algum lugar sobre as rochas, lançaram 

quatro âncoras da popa e desejou para o dia amanhecer. E, como 

os marinheiros estavam tentando escapar do navio, abaixavam 

barco do navio no mar, com o pretexto de pretender lançar 

âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados ", A 

menos que esses homens permanecem no navio, vocês mesmos não 

podem ser salvos. " Então os soldados cortaram os cabos do barco 

do navio, e deixá-lo cair. E até o dia estava prestes a amanhecer, 

Paulo estava incentivando-os todos para tomar um pouco de 

comida, dizendo: "Hoje é o décimo quarto dia que você tem sido 

constantemente observando e ficar sem comer, não havendo 

provado nada. Portanto, eu encorajá-lo a tomar um pouco de 

comida , pois é para a sua preservação; porque nem um cabelo da 

cabeça de qualquer de vós perecereis ". E, havendo dito isto, 

tomou o pão e deu graças a Deus na presença de todos; e partiu-

o e começou a comer. E todos eles foram incentivados, e eles 

próprios também a comer. E todos nós no navio foram 276 



pessoas. E quando eles tinham comido o suficiente, eles 

começaram a aliviar o navio, lançando o trigo ao mar. E, quando 

amanheceu, não podiam reconhecer a terra; mas eles fizeram 

observar uma enseada com uma praia, e eles resolveram encalhar 

o navio que se pudessem. E despojando-se dos âncoras, deixaram-

nas no mar e, ao mesmo tempo em que foram afrouxando as 

cordas dos lemes, e alçando a vela maior ao vento, eles estavam 

indo para a praia. Mas bater em um recife, onde duas correntes 

se encontravam, encalharam o navio; ea proa, encravando-se, 

ficou imóvel, mas a popa começou a ser rompida pela força das 

ondas. E o plano dos soldados era que matassem os presos para 

que nenhum deles deve nadar para longe e escapar; Mas o 

centurião, querendo trazer Paulo segurança através, impediu-os 

de sua intenção, e mandou que os que pudessem nadar fossem 

pular no mar em primeiro lugar e chegar a terra, e os demais, uns 

em tábuas e outros em várias coisas, desde a navio. E assim 

aconteceu que todos eles foram levados em segurança para 
terra. (27: 27-44 ) 

Até agora Paulo havia conquistado a liderança sobre todos a bordo do navio. Só Ele 

permaneceu calmo, sábio e no controle, porque ele tinha absoluta confiança na promessa 

de Deus (através do anjo) para salvar todos aqueles a bordo do navio. 

A décima quarta noite desde sua saída do Bons Portos encontrou Paulo e seus 

companheiros de viagem ainda ser conduzido sobre no mar Adriático . O Mar 

Adriático mencionado aqui não é para ser confundido com o moderno Mar Adriático, 

localizado entre a Itália ea Croácia. Nos dias de Paulo, que o corpo de água era conhecido 

como o Golfo de Adria. O Mar de Adria ( Mar Adriático ) referiu-se ao Mediterrâneo 

central. Com nuvens de tempestade obscurecendo o sol durante o dia e as estrelas à noite, 

os marinheiros não podiam navegar. Assim, eles só poderiam adivinhar que eles estavam 

em algum lugar do Mediterrâneo central. 

Finalmente, depois de duas semanas de esforço e terror, seu calvário mostrou sinais de 

acabar. Quem meia-noite naquela noite XIV, os marinheiros começaram a supor que 

eles estavam se aproximando algumas terras, presumivelmente porque eles ouviram a 

queda do surf em uma costa. Embora eles não reconhecê-lo no escuro, eles estavam se 

aproximando da ilha de Malta, ao sul da Sicília. Na verdade, eles eram apenas cerca de 

três quilômetros da entrada do que é conhecido hoje (por razões óbvias) como Baía de 

São Paulo. Notavelmente, na providência de Deus, a tempestade tinha lançado através do 

Mediterrâneo para um pequeno ponto de terra no meio do mar. 

O velejador britânico do século XIX Tiago Smith fez um estudo detalhado da viagem 

registrados neste capítulo. Sua pesquisa, publicada em seu clássico livro A Viagem e 

Naufrágio de São Paulo , confirma a notável precisão do relato de Lucas. FF Bruce diz 

respeito conclusões de Smith: 

Smith relata como ele fez perguntas cuidadosas dos experientes navegadores do 

Mediterrâneo, a fim de determinar a taxa média de tração de um navio deste tipo 

descontraído no tal vendaval. A conclusão a que ele chegou foi um desvio médio de cerca 

de 36 milhas em 24 horas. As sondagens registrado no v. 28 indicam que o navio estava 

passando Koura, um ponto na costa leste de Malta, em seu caminho para a Baía de São 

Paulo. "Mas a distância entre Clauda ao ponto de Koura ... é 476,6 milhas, que, à taxa 

como deduzida a partir da informação ..., levaria exactamente 13 dias, uma hora, e vinte 



e um minutos." E não somente isso: "A coincidência do rolamento real da Baía de St. 

Paulo de Clauda, e a direção em que um navio deve ter conduzido a fim de evitar o Syrtis, 

é, se possível, ainda mais impressionante do que a do tempo efetivamente consumido , e 

o tempo calculado ". Em seguida, após Reconhecendo cuidadosamente a direção do curso 

do navio a partir da direção do vento, a partir do ângulo da cabeça do navio com o vento, 

e da-way lee, ele continua: "Assim de acordo com esses cálculos, a partida do navio no 

final da noite de Clauda seria, à meia-noite do dia 14 [dia], ser inferior a três quilômetros 

da entrada da Baía de São Paulo. Eu admito que uma coincidência tão perto como este, é 

de certa forma acidental, mas é um acidente que não poderia ter acontecido se tivesse 

havido qualquer imprecisão por parte do autor da narrativa em relação aos numerosos 

incidentes em que os cálculos são fundadas, ou tiveram o navio naufragado em qualquer 

lugar, mas em Malta, pois não há nenhum outro lugar concordando, seja em nome ou 

descrição, dentro dos limites a que estamos amarrados por cálculos fundadas sobre a 

narrativa. " ( O Livro dos Atos , A Commentary New Internacional sobre o Novo 

Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1971], 514-15) 

Escritura é preciso, e Deus é fiel à sua palavra. 

Para confirmar suas suspeitas, os marinheiros tomaram sondagens (usando um peso 

ligado a um comprimento de corda) e encontrou a profundidade da água a ser vinte 

braças (120 pés) ; e um pouco mais adiante, eles tomaram um outro som e achei que 

fosse quinze braças (90 pés). A profundidade decrescente da água mostrou que eles 

eram, de fato, se aproximando da terra. 

Desde que atingiu a costa estranha no escuro por uma violenta tempestade não era o que 

os marinheiros tinham em mente, eles lançaram quatro âncoras da popa (para segurar 

o navio no lugar e manter o arco apontado em direção à costa) e desejou para o dia 

amanhecer. Ele Logo se tornou evidente, porém, que os marinheiros não estavam 

satisfeitos com a mera desejando. Em pânico e se esquivando de suas responsabilidades, 

eles tolamente abandonou a relativa segurança do navio maior e estavam tentando 

escapar do navio. Eles realmente deixe que o barco do navio para 

o tempestuoso mar, enquanto que com o pretexto de pretender lançar âncoras da 

proa , com a intenção de tentar escapar da costa. 

Sempre alerta, Paulo percebeu que eles estavam fazendo. Ele mais uma vez exercida a 

liderança, avisando o centurião e os soldados, "A menos que estes homens 

permanecem no navio, vocês mesmos não podem ser salvos." A promessa de Deus de 

que todos seriam salvos ( 24 v. ) assumiu eles iriam ficar juntos; traição dos marinheiros 

ameaçado aquela unidade. Nem a promessa de Deus negar a responsabilidade 

humana. Deus usa meios naturais, e ele estava lá com Paulo, o centurião e seus soldados, 

bem como aqueles marinheiros ímpios. As habilidades dos marinheiros seria 

extremamente necessário no dia seguinte (cf. vv. 39-41 ), quando escapar do navio 

realmente ocorreu. Não prestes a repetir o erro anterior de não ouvir Paulo (que, por agora 

eles lamentaram profundamente), os soldados cortaram os cabos do barco do navio, e 

deixá-lo cair. Isso provavelmente não era o que o apóstolo que se destina; Sombrio 

poderia ter sido útil no dia seguinte em trazer alguma terra. Livrar-se do Sombrio, no 

entanto, evitar novas tentativas de fuga. 

Finalmente, a longa noite de espera ansioso terminou. Como o dia estava prestes a 

amanhecer, Paulo começou a incentivá-los todos para tomar um pouco de comida, 

dizendo: "Hoje é o décimo quarto dia que você tem sido constantemente observando 

e ficar sem comer, nada tendo tomado. Portanto, eu encorajá-lo a tomar um pouco 

de comida, para isto é para sua preservação; porque nem um cabelo da cabeça de 



qualquer de vós perecereis ". Pelas razões observado anteriormente, os passageiros ea 

tripulação tinha comido pouco ou nada desde que deixou Bons Portos. Agora eles 

precisavam para se fortalecerem para o último obstáculo, recebendo a partir do navio para 

a praia. Usando um provérbio judaico familiarizado (cf. 1 Sam 14:45. ; 2 Sm. 14:11 ; 1 

Reis 01:52 ; Lucas 21:18 ), Paulo novamente lembrou da promessa de Deus para libertá-

los, declarando "não é um cabelo a partir da cabeça de qualquer de vós perecereis ". 

Então, levando por exemplo, tomou o pão e deu graças a Deus na presença de todos; e 

partiu-o e começou a comer. Inspirado pela calma de Paulo, tranquilizando atitude, o 

resto foram incentivados, e eles próprios também a comer -todos 276 pessoas a bordo. 

Depois de terem comido o suficiente , eles começaram a fazer os preparativos para a 

praia do navio. O primeiro passo foi a aligeirar o navio (para que ele iria montar maior 

na água e ir mais longe até a praia) , jogando fora o restante trigo ao mar. O próximo 

passo foi encontrar um local para executar o navio em terra. Mas , quando amanheceu, 

não podiam reconhecer a terra. No entanto, os pesquisadores observaram uma 

enseada com uma praia, e eles resolveram encalhar o navio que se pudessem. Tendo 

escolhido o seu lugar, os marinheiros começaram a fazer os preparativos para a praia 

navio. Eles começaram a desfazer-se as âncoras, deixando -os no mar. Eles não eram 

mais necessários, e os marinheiros não queriam que seu peso extra a bordo. Ao mesmo 

tempo em que foram afrouxando as cordas que prendiam os lemes para os lados do 

navio. Em seguida, alçando a vela ao vento, eles dirigido para a praia. A tripulação 

destina-se a praia do navio bem como um navio de desembarque moderna. 

Mas, então, o desastre final desta viagem malfadada ocorreu. A batida em um recife, 

onde duas correntes se encontravam, encalharam o navio; ea proa, encravando-se, 

ficou imóvel, mas a popa começou a ser rompida pela força das ondas. O navio estava 

irremediavelmente capturado; o arco não pode ser libertado do recife, e na popa estava 

sendo espancada em pedaços por disjuntores estrondosos. 

É evidente que o fim havia chegado, e que era hora de abandonar o navio. Temendo a 

punição que eles enfrentariam se os presos escaparam (cf. Atos 12:19 ; 16:27 ), o plano 

dos soldados era matar -los, de modo que nenhum deles deve nadar para longe e 

escapar na confusão. No entanto, o centurião, querendo trazer Paulo segurança 

através, impediu-os de sua intenção. Paulo provou repetidas vezes seu valor, e Júlio 

tinha crescido a respeitá-lo como a viagem progrediu. Em vez de permitir que seus 

homens para matar os prisioneiros, ele ordenou que todos os soldados, prisioneiros, a 

tripulação e os passageiros a abandonar o navio. Julius mandou que os que pudessem 

nadar fossem pular no mar em primeiro lugar e chegar a terra, e os demais, uns em 

tábuas e outros em várias coisas do navio.E assim aconteceu que todos os 276 pessoas 

a bordo foram levados em segurança para terra -apenas como Deus havia 

prometido. Poder e providência de Deus havia triunfado, e Sua glória tinha sido 

apresentado. 

Olhando para trás sobre este episódio dramático na vida de Paulo, vários princípios-chave 

da verdadeira liderança bíblica pode ser visto claramente. 

Em primeiro lugar, um líder é confiável. Paulo era um prisioneiro importante, cuja fuga 

ou morte teria significado sérios problemas para Júlio. Mas de alguma forma durante a 

breve viagem de Cesaréia a Sidon, Paulo convenceu o centurião que ele poderia ser 

confiável. Portanto, Julius deixá-lo sair do navio a ser ministrado pelos cristãos para lá. 



Em segundo lugar, um líder toma a iniciativa. No concílio em Bons Portos, Paulo, apesar 

de um preso, e não hesitou em dar o seu conselho. 

Em terceiro lugar, um líder usa o bom senso. Teve o centurião e os marinheiros atendido 

bons conselhos de Paulo, que teria sido poupado a terrível provação e da perda do navio. 

Em quarto lugar, um líder fala com autoridade. No meio da tempestade, a afirmação 

confiante de Paulo de que todos a bordo seria salvo deve ter parecido loucura. Mas a sua 

confiança inabalável na Palavra de Deus o levou a falar ousAdãoente. Paulo também 

chamou outros à obediência; ele foi o único que impediu que os marinheiros de abandonar 

o resto dos passageiros ( v. 31 ). 

Em quinto lugar, um líder fortalece outros. Paulo três vezes encorajou os passageiros 

aterrorizados e tripulação ( vv. 22 , 25 , 34 ) -twice para não perder a esperança e uma vez 

para comer. Sua calma, confiança, e confiança otimista em Deus também tranquilizou os 

outros. 

Em sexto lugar, um líder nunca compromete seus absolutos. Paulo impediu a equipe de 

abandonar prematuramente o navio. Deus havia dito que todos seriam salvos, mas todos 

devem permanecer juntos, e Paulo se recusou a ceder em que a instrução. 

Em sétimo lugar, e mais importante, um líder lidera pelo exemplo. Crer em Deus faria 

exatamente como Ele disse, Paulo deu um exemplo para os outros, mantendo-se calmo e 

confiante. Percebendo que eles precisavam para comer antes de tentar chegar em terra, 

Paulo ", tomou o pão e deu graças a Deus na presença de todos, e partiu-o e começou a 

comer" ( v 35. ). Seu exemplo motivou os outros ", e eles próprios também a comer" ( v. 

36 ). Líderes não impelem as pessoas por trás; eles levam a partir da frente. 

Estes princípios atemporais da liderança, que se manifesta no meio de circunstâncias 

terríveis, revela Paulo como o líder dos deuses ele era. Eles devem caracterizar cada líder 

que deseja conduzir efetivamente o povo de Deus. 

 

52. A Viagem de Paulo a Roma, Parte 2 O 

Ultima volta: Malta a Roma ( Atos 28: 1-

16 ) 

E quando eles tinham sido levados com segurança através de, em 

seguida, descobrimos que a ilha se chamava Malta. E os nativos 

nos mostrou extraordinária bondade; por causa da chuva que 

havia se estabelecido e por causa do frio, eles acenderam uma 

fogueira e receberam todos nós. Mas quando Paulo ajuntado uma 

quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do 

calor, apegou em sua mão. E quando os indígenas viram o réptil 

pendente da mão dele, começaram a dizer uns aos outros: "Sem 

dúvida, este homem é homicida, e embora ele tenha sido salvo do 

mar, a justiça não lhe permitiu viver." No entanto, ele balançou a 

criatura para dentro do fogo e não sofreu nenhum dano. Mas eles 

estavam esperando que ele estava prestes a inchar ou a cair morto 

de repente. Mas depois que eles haviam esperado muito tempo e 



tinha visto nada de anormal acontecer com ele, eles mudaram de 

idéia e começaram a dizer que ele era um deus. Ora, nos 

arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao 

homem principal da ilha, por nome Públio, que nos acolheu e nos 

entreteve cortesmente três dias. E aconteceu que o pai de Públio 

estava deitado na cama aflitos com febre recorrente e disenteria; e 

Paulo entrou para vê-lo e depois que ele orou, ele pôs as mãos 

sobre ele e curou. E após isso tivesse acontecido, o resto das 

pessoas na ilha que tinha doenças vinham ter com ele e ficar 

curado. E eles também honrou-nos com muitas marcas de 

respeito; e quando estávamos de embarcar, eles nos fornecido 

com tudo que precisávamos. E, ao fim de três meses, partimos em 

um navio de Alexandria, que tinha o inverno na ilha, e que contou 

com a Twin Brothers para a sua figura de proa. E depois que 

colocamos em a Siracusa, ficamos lá por três dias. E a partir daí 

nós navegou ao redor e chegou a Régio, e um dia depois, um vento 

sul surgiram, e no segundo dia chegamos a Puteoli. Lá 

encontramos alguns irmãos, e foram convidados a ficar com eles 

por sete dias; e assim chegamos a Roma. E os irmãos, quando 

ouviram sobre nós, veio de lá, tanto quanto o mercado de Ápio e 

Três Inns ao nosso encontro; e Paulo, vendo-os, deu graças a 

Deus e tomou coragem. E quando entrou em Roma, Paulo foi 

autorizado a permanecer por si mesmo, com o soldado que estava 
vigiando ele. ( 28: 1-16 ) 

É uma verdade bíblica fundamental que a obediência traz bênção de Deus, a 

desobediência sua punição. Em Lucas 11:28 , Jesus disse: "Bem-aventurados são aqueles 

que ouvem a palavra de Deus, e observá-lo." Tiago revela que ele é o "fazedor eficaz" 

que "será bem-aventurado no que ele faz" ( Tiago 1:25 ). Em Deuteronômio 11: 26-28 , 

Moisés exortou os israelitas: 

Veja, eu ponho diante de vós hoje uma bênção e uma maldição: a bênção, se obedeceres 

aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje te ordeno; a maldição, se não 

obedeceres aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas se desviam do caminho que eu 

hoje te ordeno, seguindo outros deuses que não conhecestes. (Cf. Deut. 28: 1 e ss .) 

Por causa de sua obediência, o rei Uzias "foi maravilhosamente ajudado, até que ele era forte" 

( 2 Cron. 26:15 ). "Mas, quando ele se tornou poderoso, o seu coração estava tão orgulhoso 

que ele agiu de forma corrupta, e ele foi infiel ao Senhor seu Deus, pois ele entrou no templo 

do Senhor para queimar incenso no altar do incenso" ( v. 16 ). Por esse ato de desobediência 

Deus o feriu com lepra, e viveu em desgraça o resto de sua vida. 

Uma maneira que Deus abençoa os que lhe obedecem é através da concessão de seus 

desejos. No Salmo 21: 1-2 , Davi escreveu: "Ó Senhor, na tua força o rei será feliz, e na 

tua salvação quão grandemente ele se deleitará Tu lhe o desejo do seu coração, e que não 

me negaste o pedido de! seus lábios. " Salmo 37: 4 promessas, "Deleita-te também no 

Senhor, e ele vos dará os desejos do seu coração", enquanto o Salmo 145: 19 declara: 

"Ele cumprirá o desejo dos que o temem". Provérbios 10:24 contrasta os desobedientes 

com os obedientes: ". o desejo dos justos será concedido" "O que o ímpio teme, virá sobre 

ele," mas 

O apóstolo Paulo tinha desejado por muitos anos para visitar Roma. Em Atos 19:21 disse: 

"Depois que eu estive lá [Jerusalém], devo ver também Roma." Ele repetidamente 

expressou esse desejo aos cristãos romanos: 



Porque desejo muito ver-te, para que eu possa conferir algum dom espiritual, para você, 

que você pode ser estabelecida ... Assim, por minha parte, estou pronto para anunciar o 

evangelho também a vós que estais em Roma ... I ter tido por muitos anos grande desejo 

de ir para você. ( Rom 1:11. , 15 ; 15:23 ) 

Finalmente, havia chegado o tempo para Deus conceder desejo Seu fiel servo. Depois de 

anos de espera, dois anos em uma prisão romana, um terrível tempestade de duas semanas 

de duração no mar, e sua quarta naufrágio (cf. 2 Cor. 11:25 ), Paulo iria finalmente ver 

Roma. Esta passagem climactic registra a história da chegada do apóstolo na capital 

imperial. 

Atos 28 abre com Paulo na ilha mediterrânea de Malta. Ele havia deixado Caesarea mais 

de dois meses antes, com destino a Roma para ter seu apelo ouvido pelo imperador. Em 

uma tentativa arriscada para chegar a um porto mais favorável na ilha de Creta para 

invernar, navio do apóstolo tinha sido apanhado na temida Euraquilo. Isso violenta 

tempestade tinha conduzido a embarcação durante catorze dias cheios de terror em todo 

o Mediterrâneo para Malta. Há a tripulação tentou praia do navio, mas encalhou e foi 

destruída pelo surfe. Milagrosamente, todos os 276 pessoas a bordo conseguiu chegar à 

praia em segurança. Deus havia prometido a Paulo que, embora o navio seria destruído, 

não há vidas seriam perdidas ( 27:22 ). Ele também prometeu que o navio teria encalhado 

em uma ilha ( 27:26 ). Ambas as promessas foram cumpridas quando o navio chegou a 

Malta. 

Os acontecimentos de Atos 28: 1-16 se desdobram em cinco cenas: a hospitalidade pagã, 

dano potencial, cura público, a promessa honrado, e de habitação privada. 

Pagan Hospitalidade 

E quando eles tinham sido levados com segurança através de, em 

seguida, descobrimos que a ilha se chamava Malta. E os nativos 

nos mostrou extraordinária bondade; por causa da chuva que 

havia se estabelecido e por causa do frio, eles acenderam uma 
fogueira e receberam todos nós. ( 28: 1-2 ) 

Tendo feito isso com segurança através dos disjuntores para a praia, as pessoas do 

cargueiro naufragado amontoados molhado e exausto na costa. Foi só então que eles 

descobriram que a ilha eles estavam em foi Malta. Embora alguns membros da 

tripulação provavelmente tinha sido a Malta antes, eles nunca tinham visto Baía de São 

Paulo. Eles teriam parado na porta principal, chamado de Valletta. 

Malta, localizado 58 milhas ao sul da Sicília, é de cerca de 17 milhas de comprimento e 

nove milhas de largura. Uma vez que não é uma grande ilha, ele não teria tomado os 

marinheiros muito tempo para descobrir onde eles estavam. Eles podem ter descoberto a 

partir dos habitantes das proximidades. Esses habitantes eram de ascendência fenícia, eo 

nome Malta significava, de forma adequada, "um lugar de refúgio" na língua 

fenícia. Malta tornou-se uma possessão britânica no início do século XIX e ganhou sua 

independência em 1964. 

Uso de Lucas do termo nativos para descrever o povo de Malta não significa que eles 

eram primitivos ou não civilizados. Barbaroi ( nativos ) denota pessoas cuja língua 

materna não era grego ou latim; não é necessariamente um termo depreciativo. 



A reação dos Maltese aos seus visitantes inesperados prova que eles não eram nada 

incivilizado. Lucas registra que eles mostraram extraordinária bondade, para além do 

que seria normalmente esperado.Eles não assassinar ou escravizar as vítimas do 

naufrágio, como às vezes acontecia no mundo antigo. Em vez disso, Lucas diz que, por 

causa da chuva que tinha, em conjunto e por causa do frio, eles acenderam uma 

fogueira e receberam todos nós. Esgotado de sua longa provação, encharcado de seu 

nadar até a costa, encharcado pela chuva torrencial, e refrigerados por o vento frio de 

novembro, congratularam-se com uma fogueira para se aquecer. 

Deus exige que os cristãos, os dois líderes da igreja ( 1 Tm 3: 2. ; Tito 1: 8 ) e todos os 

crentes ( Rom 0:13. ; Heb. 13: 2 ; . 1 Pd 4: 9 ), para mostrar hospitalidade. Que o maltês 

pagãos exibiu ele ilustra uma importante verdade teológica. Um aspecto da revelação 

geral de Deus para todas as pessoas é a lei moral escrita em seus corações. Embora os 

detalhes podem variar, cada cultura possui algumas coisas para ser coisas certas e outras 

erradas. Paulo estabelece que a verdade em sua carta aos Romanos: 

Para quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente o que a lei, eles, embora não 

tendo lei, são uma lei para si mesmos, na medida em que mostram a obra da lei escrita 

em seus corações, dão testemunho de consciência, e seus pensamentos ora acusando 

defendê-los ... E não aquele que é fisicamente incircunciso, se cumpre a lei, ele não vai 

te julgar que apesar de ter a letra da lei e circuncisão és transgressor da lei? ( Rom. 2: 14-

15 , 27 ) 

Porque Deus tem revelado, todos os homens são indesculpáveis: 

Portanto, você não tem desculpa, cada um de vocês que passa o julgamento, no que julgas 

a outro, você se condena; para você que julgam praticar as mesmas coisas. E nós sabemos 

que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas. E você acha que isso, ó homem, 

quando você passar o juízo sobre os que praticam tais coisas e fazer o mesmo a si mesmo, 

que você vai escapar do juízo de Deus? ( Rom. 2: 1-3 ) 

Deus pode justamente condenar aqueles que nunca ouviram o evangelho, porque eles não 

conseguem manter os padrões morais que impõem aos outros. Porque "não há parcialidade 

com Deus, ... todos os que pecaram sem lei [que têm apenas a revelação geral] também 

perecerão sem a lei; e todos os que pecaram sob a Lei serão julgados pela lei" ( Rom . 2: 11-

12 ). 

Danos Potenciais 

Mas quando Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as 

no fogo, uma víbora, fugindo do calor, apegou em sua mão. E 

quando os indígenas viram o réptil pendente da mão dele, 

começaram a dizer uns aos outros: "Sem dúvida, este homem é 

homicida, e embora ele tenha sido salvo do mar, a justiça não lhe 

permitiu viver." No entanto, ele balançou a criatura para dentro 

do fogo e não sofreu nenhum dano. Mas eles estavam esperando 

que ele estava prestes a inchar ou a cair morto de repente. Mas 

depois que eles haviam esperado muito tempo e tinha visto nada 

de anormal acontecer com ele, eles mudaram de idéia e 
começaram a dizer que ele era um deus. ( 28: 3-6 ) 

Madeira precisava ser adicionado continuamente para a fogueira para mantê-lo de sair. É 

uma medida de caráter de Paulo de que ele humildemente inclinou-se para realizar uma 

tarefa tão humilde. A humildade é essencial para a verdadeira liderança. "Até mesmo o 



Filho do Homem", Jesus disse, "não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida 

em resgate por muitos" ( Mc 10:45 ). Ele deu o exemplo clássico de serviço humilde, 

lavando os pés dos discípulos briguentos ( João 13: 3 e ss .). 

Tendo reuniu um feixe de varas, Paulo pondo-as no fogo. Infelizmente, um dos "sticks" 

estava vivo, e uma víbora, fugindo do calor, apegou em sua mão. Assustada de sua 

letargia pelo calor repentino, o réptil venenoso imediatamente mordeu Paulo na mão. 

Os críticos têm cobrado que esta é uma tentativa de ficção por Lucas para glorificar Paulo, 

ou que Lucas confundiu uma serpente inofensiva para um venenoso. Eles levantam essas 

acusações porque Malta hoje não tem cobras venenosas. Mas isso não prova que não 

havia nenhum há dezenove séculos atrás. Eles desapareceram devido ao progresso da 

civilização em Malta desde os tempos de Paulo. 

Como um médico treinado, Lucas não seria susceptível de confundir uma serpente 

inofensiva para um venenoso. Sir William Ramsay observa que "um médico treinado nos 

tempos antigos era geralmente uma boa autoridade sobre serpentes, a que grande respeito 

foi pago em medicina antiga e custom" ( Lucas do Médico [Grand Rapids: Baker, 1996], 

63-64) . Mas a prova mais convincente que este era na verdade uma cobra venenosa vem 

da reação dos habitantes da ilha, que esperava Paulo morrer depois de ser 

mordido. Quando os indígenas viram o réptil ( Therion - "Aristóteles e os escritores 

médicos aplicar a palavra de serpentes venenosas, o Viper em particular "[AT 

Robertson, Palavra Pictures no Novo Testamento (Grand Rapids: reimpressão da edição 

de 1930, Baker), 3: 479]) pendurada na mão, eles começaram a dizer uns aos outros: 

"Sem dúvida, este o homem é um assassino, e embora ele tenha sido salvo do mar, a 

justiça não lhe permitiu viver ". 

Aqui é outra ilustração da verdade que todas as culturas têm um senso de justiça. Os 

habitantes da ilha não tinha dúvida da presença de soldados romanos que Paulo era um 

criminoso grave, provavelmente, um assassino, e como tal não iria escapar de seu 

destino. Apesar de ter sido salvo do mar, a justiça (provavelmente uma referência 

ao dique , a deusa da justiça) não permitiria que ele viva. O maltês pagãos tinham um 

claro sentido de certo e errado; eles "show [ed] a obra da lei escrita em seus corações" 

( Rom. 2:15 ). 

Embora uma vez disposto a matar os cristãos, Paulo, desde a sua conversão, não era um 

assassino. Ele apenas balançou a criatura para dentro do fogo e não sofreu nenhum 

dano. calma do apóstolo foi notável; a maioria das pessoas picadas por cobras venenosas 

pânico. Mas Paulo tinha fé absoluta em repetidas promessas de Deus que ele iria ver 

Roma ( Atos 23:11 ; 27:24 ). Portanto, ele sabia que não iria morrer em Malta. Como 

sempre, em Atos, Deus usou este milagre para autenticar Sua mensagem e Seu 

Mensageiro. 

Os habitantes da ilha, no entanto, foram ainda esperando a mão de Paulo a inchar a 

partir da mordida, ou que ele iria cair morto de repente. Mas quando eles haviam 

esperado muito tempo e tinha visto nada de anormal acontecer com ele, eles 

mudaram de idéia e começaram a dizer que ele era um deus. É óbvio que eles estavam 

errados; esta não era uma vítima de sua deusa, mas um deus, eles pensavam. Tais seres 

divinos eram, eles acreditavam, impermeável a trivialidades como picada de cobra. Esta 

não foi a primeira vez que Paulo tinha sido confundido com um Deus ( Atos 14: 6FF .), e 

ele, sem dúvida, definir rapidamente os ilhéus reta. 

Cura Pública 



Ora, nos arredores daquele lugar havia umas terras que 

pertenciam ao homem principal da ilha, por nome Públio, que nos 

acolheu e nos entreteve cortesmente três dias. E aconteceu que o 

pai de Públio estava deitado na cama aflitos com febre recorrente 

e disenteria; e Paulo entrou para vê-lo e depois que ele orou, ele 

pôs as mãos sobre ele e curou. E após isso tivesse acontecido, o 

resto das pessoas na ilha que tinha doenças vinham ter com ele e 

ficar curado. E eles também honrou-nos com muitas marcas de 

respeito; e quando estávamos de embarcar, eles nos fornecido 

com tudo que precisávamos. E, ao fim de três meses, partimos em 

um navio de Alexandria, que tinha o inverno na ilha, e que contou 

com a Twin Brothers para a sua figura de proa. ( 28: 7-11 ) 

Não muito longe da Baía de São Paulo eram terras que pertenciam ao homem 

principal da ilha, por nome Públio. Como seu título o principal homem da 

ilha ( tō Proto TES nēsou ) indica, ele foi o governador romano da Malta. Provas 

baseadas nas inscrições confirma uso de Lucas sobre esse título (cf. Bruce, Atos , 

523). Publius graciosamente congratulou-se com todos os 276 pessoas e divertir -

loscom cortesia para três dias até que eles pudessem fazer arranjos para quartos de 

inverno. 

Publius prorrogado hospitalidade mesmo que seu pai estava deitado na cama aflitos 

com febre recorrente e disenteria. A febre recorrente era provável a febre gástrica, 

causada por um micróbio encontrado no leite de cabra, que era comum em 

Malta. Disenteria, muitas vezes resultante de más condições de saneamento, Também 

era comum no mundo antigo. 

Deus freqüentemente recompensa atos de bondade para com o seu povo (cf. Gn 12: 3 ; Mt 

10: 40-42. ; 25: 31ff .), e Paulo foi capaz de reembolsar Publius por sua 

hospitalidade. Ele foi ver o pai de Públio, e depois que ele orou, ele pôs as mãos sobre 

ele e curou. A oração de Paulo reconheceu a sua dependência do poder de Deus; sua 

imposição das mãos afirmou que Deus estava trabalhando por ele. 

Não surpreendentemente, após isso tivesse acontecido, o resto das pessoas na ilha que 

tinha doenças estavam vindo para Paulo e ficar curado. Apesar de Lucas não 

mencionou, Paulo, sem dúvida, pregou o evangelho para os malteses, uma vez que o 

propósito dos milagres era autenticar Paulo como mensageiro de Deus. Tratamento dado 

de Júlio leniente dele, e sua estada de três meses ( v. 11 ), Paulo teria tido muitas 

oportunidades de pregar. Segundo a tradição, a igreja em Malta data dessa época, com 

Publius como seu primeiro pastor. 

O versículo 10 também implica que a igreja foi fundada no momento em Malta. Lucas 

registra que os ilhéus honrado Paulo e os outros com muitas marcas de respeito; e 

quando eles estavam montando vela, fornecido -los com todos eles necessário. Essa 

demonstração de amor sugere que pelo menos alguns dos malteses foram receptivos à 

pregação do evangelho. 

Depois de passar os três meses de inverno em Malta, Paulo e seus companheiros foram 

finalmente capazes de sair. Com o curso de mar começando de novo, Julius era capaz de 

providenciar o transporte para a Itália por seus soldados e prisioneiros em um navio de 

Alexandria, que tinha o inverno na ilha, e que teve os irmãos gêmeos para a sua 

figura de proa. O navio de Alexandria foi provavelmente outro no grão imperial 

frota. Nota de Lucas de que ele tinha o Twin Brothers para a sua figura de proa serve 



para identificar o navio específico em que eles viajavam. Os irmãos gêmeos foram 

Castor e Pólux, filhos de Zeus na mitologia grega e viram como os deuses que protegiam 

marinheiros. 

O Promise Honrado 

E depois que colocamos em a Siracusa, ficamos lá por três dias. E 

a partir daí nós navegou ao redor e chegou a Régio, e um dia 

depois, um vento sul surgiram, e no segundo dia chegamos a 

Puteoli. Lá encontramos alguns irmãos, e foram convidados a 

ficar com eles por sete dias; e assim chegamos a Roma. E os 

irmãos, quando ouviram sobre nós, veio de lá, tanto quanto o 

mercado de Ápio e Três Inns ao nosso encontro; e Paulo, vendo-

os, deu graças a Deus e tomou coragem. ( 28: 12-15 ) 

Deixando de Malta, o navio colocar em Syracuse, 100 milhas de distância, no litoral 

sudeste da Sicília. Segundo a tradição, Paulo fundou uma igreja em Syracuse, durante 

os três dias , o navio parou lá.Depois de sua breve visita, os viajantes navegou ao 

redor (pregado contra o vento) e chegou a Régio, no extremo sul da península 

italiana. Lá eles esperaram por um vento favorável para levar o navio através do Estreito 

de Messina (Sicília que separam do continente italiano). O próximo dia um vento sul 

surgiram, e no segundo dia depois de sair de Régio, o navio chegou a Puteoli . Puteoli , 

Pozzuoli moderno, foi o porto comercial mais importante da Itália. Apesar de quase 150 

quilômetros de Roma, era porto-chefe do capital. (Ostia, um porto artificial, perto de 

Roma, já havia sido construído. Ele não iria afetar significativamente o comércio de 

Puteoli, no entanto, até o início do segundo século.), Localizado na baía de Nápoles, perto 

de Neapolis (Nápoles moderna) e condenada cidade de Pompéia , Puteoli nos dias de 

Paulo era uma cidade de 100.000 pessoas. Acredita-se ter sido o principal porto para a 

frota de grãos egípcio. 

Não inesperAdãoente em uma cidade desse tamanho, Paulo e seus 

companheiros encontraram alguns irmãos (cristãos) em Puteoli. Aqueles 

crentes convidou os viajantes para ficar com eles, e, com a permissão de Julius (cf. 27: 

3 ), eles ficaram por sete dias . De lá, Lucas regista com eufemismo 

dramático, chegamos a Roma. 

Lucas seguida, preenche, brevemente, os detalhes de sua viagem ao longo da Via Ápia de 

Puteoli a Roma. Os irmãos (cristãos) de Roma, quando ouviram sobre nós (sem 

dúvida, dos cristãos da Puteoli),veio de lá, tanto quanto o Mercado de Appius e Três 

Inns ao nosso encontro. Alguns andaram tão ao sul quanto do Mercado de Ápio, 43 

milhas de Roma; outros, possivelmente recebendo um início mais tarde, conheceu Paulo 

10 milhas mais perto de Roma aos Três Inns. Profundamente comovido pela sua 

manifestação visível do amor para ele, Paulo agradeceu a Deus e tomou coragem. 

O Prisoner Instalado 

E quando entrou em Roma, Paulo foi autorizado a permanecer por 
si mesmo, com o soldado que estava vigiando ele. ( 28:16 ) 

Tratamento leniente de Paulo por oficiais romanos continuou. Após o apóstolo e seu 

partido entrou em Roma, Paulo foi autorizado a ficar sozinho com um soldado que o 



guardava. Isso soldado (provavelmente vários em turno) foi acorrentado a pulso de Paulo 

( v. 20 ). 

Esta passagem revela várias maneiras em que Deus abençoa seus servos fiéis. 

Primeiro, Ele envolve-los com bondade. Júlio mostrou Paulo bondade, permitindo-lhe 

para ir à praia em Sidon ( 27: 3 ). O maltês também mostrou-lhe a bondade depois do 

naufrágio ( 28: 1-2 , 10 ). 

Em segundo lugar, Deus atenda às suas necessidades. Publius fornecida Paulo com um 

lugar para ficar em Malta ( 28: 7 ), assim como os cristãos de Puteoli ( 28:14 ). 

Em terceiro lugar, Deus incentiva-los. Durante a terrível provação da tempestade no mar, 

Deus enviou um anjo para animar Paulo ( 27: 23-24 ). E o apóstolo foi muito encorajado 

pelos cristãos romanos, que ansiosamente o conheceram bem fora da cidade ( 28:15 ). 

Em quarto lugar, Deus liberta-los de danos. Ele entregou Paulo de uma tempestade, um 

naufrágio, e uma picada de cobra. 

Em quinto lugar, Deus abençoa a sua influência. Paulo afetou muito os que sobreviveram 

à tempestade e naufrágio. E através de seu ministério, uma igreja foi provavelmente 

começou em Malta e, possivelmente, em Syracuse. 

Finalmente, Deus cumpre seus desejos. Paulo tinha sonhado por muitos anos para ver 

Roma; agora que o desejo tinha sido concedida. 

Provérbios 28:20 resume-se na promessa "um homem fiel serão abundantes com a 

bênção." 

 

53. A história que nunca termina ( Atos 

28: 17-31 ) 

E aconteceu que, depois de três dias, ele convocou os que eram os 

líderes dos judeus, e, quando chegaram juntos, ele começou a 

dizer-lhes: "Irmãos, embora eu não tinha feito nada contra o 

nosso povo, ou os costumes de nossa pais, mas eu estava entregue 

preso desde Jerusalém nas mãos dos romanos. E quando eles me 

examinado, eles estavam dispostos a me libertar, porque não 

havia nenhum motivo para me colocar à morte. Mas, quando os 

judeus se opuseram, eu fui forçado a apelar para César, não para 

que eu tivesse qualquer acusação contra minha nação Por esta 

razão, portanto, pedi para vê-lo e falar com você, por que estou 

usando essa cadeia por causa da esperança de Israel ".. E eles 

disseram-lhe: "Não temos nem cartas recebidas da Judéia que lhe 

dizem respeito, nem ter qualquer um dos irmãos vir aqui e 

relatado ou falado nada de ruim sobre você, mas queremos ouvir 

de você o que os seus pontos de vista são;. Para a esta seita , sabe-

se-nos que se fala contra ela em todos os lugares. " E quando eles 

tinham definido um dia para ele, vieram a ele em sua apresentação 

em grande número; e ele estava explicando a eles por testificando 

sobre o reino de Deus, e tentando persuadi-los a respeito de Jesus, 



tanto a Lei de Moisés e dos profetas, desde a manhã até a noite. E 

alguns foram sendo persuadido por meio das coisas faladas, mas 

outros não iria acreditar. E quando eles não concordam um com 

o outro, eles começaram a sair depois de Paulo tinha falado uma 

palavra de despedida, "O Espírito Santo, com razão, falou pelo 

profeta Isaías a vossos pais, dizendo: Vai a este povo e dizer:" 

Você vai continuar auditiva, mas não vai entender; e você vai 

continuar vendo, mas não percebam; para o coração deste povo 

tornou-se maçante, e com os ouvidos que ouvem mal, e eles 

fecharam os olhos; para que não vejam com os olhos, e ouça com 

os ouvidos, e entenda com o coração e retorno, e eu os cure "'Que 

seja conhecido para você, portanto, que esta salvação de Deus é 

enviada aos gentios.; eles também vão ouvir. " E ele ficou dois 

anos inteiros em seus próprios quartos alugados, e foi acolhendo 

todos os que vieram com ele, pregando o reino de Deus, e de 

ensino a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a abertura, 

sem impedimentos. ( 28: 17-31 ) 

O último capítulo de Atos é tanto um fim e um começo. Nele Lucas traz sua narrativa dos 

começos e início da história da igreja a um fim. Essa narrativa aborda a expansão da igreja 

geograficamente, desde seu nascimento, em Jerusalém no dia de Pentecostes, para a 

Judéia, Samaria, e grande parte do mundo romano (cf. 1: 8 ). Atos também registra a 

expansão da igreja etnicamente. O que começou como uma instituição exclusivamente 

judaica cresceu para abraçar os samaritanos e gentios. 

Graças aos esforços incansáveis do apóstolo Paulo, as igrejas foram fundadas, reforçada, 

dado líderes, e protegido contra os falsos mestres. Mas sua ousada, pregação intransigente 

lhe rendeu muitos inimigos. Por fim, eles conseguiram tê-lo detido e preso pelos 

romanos. Depois de três audiências perante juízes romanos não conseguiram resolver o 

seu caso, Paulo tinha sido forçada a apelar para o imperador. Na sequência de uma viagem 

por mar angustiante e naufrágio, o apóstolo finalmente chegou à capital imperial. É nesse 

ponto que o relato de Lucas termina. 

Mas a história não termina aí. Lançado a partir da prisão romana registrado em Atos 28 , 

Paulo retomou seus esforços-provavelmente missionárias mesmo atingindo Espanha 

( Rom. 15:24 ). Preso pela segunda vez, alguns anos depois, ele finalmente foi 

executado. (Para uma defesa da visão que Paulo foi preso duas vezes em Roma, ver John 

Macarthur, 1 Timóteo , MacArthur New Testament Commentary. [Chicago: Moody, 

1995], x-xi) Mas a história da igreja não terminou com a de Paulo ou que a morte do 

último apóstolo sobrevivente, João, perto do final do primeiro século. Os apóstolos 

entregou o bastão para uma segunda geração de líderes, que, por sua vez, entregou-o a 

outros. Como resultado, a história da igreja ainda está sendo escrito hoje. 

Embora Actos termina abruptamente, não é incompleta. Ele revela fonte da Igreja de 

power-o Espírito Santo; o padrão de bênção para a igreja-walking no Espírito; da igreja 

mensagem-o evangelho salvador de Jesus Cristo; os perigos para a igreja pelo pecado de 

dentro, falsos professores de fora; e da igreja prioridades a ensinar a Palavra para aqueles 

que conhecem a Cristo e pregar o evangelho para aqueles que não o fazem. 

Atos termina com Paulo em Roma. Orgulhosa capital do maior império que o mundo já 

conheceu, Roma era um centro de paganismo decadente. Paulo encontrou-se, assim, um 

prisioneiro no meio de um campo de missão vasto. É justo que os atos, que tem se 

concentrado tanto no evangelismo, fecha com o relato da primeira (mas não por último, 



cf. de Paulo Phil 01:13. ; 04:22 ) esforço evangelístico em Roma. Esse esforço se 

desdobra em cinco etapas: introdução de Paulo, o interesse dos líderes judeus, 

apresentação do evangelho, a rejeição de Israel, e incompletude da história. 

De Paulo Introdução 

E aconteceu que, depois de três dias, ele convocou os que eram os 

líderes dos judeus, e, quando chegaram juntos, ele começou a 

dizer-lhes: "Irmãos, embora eu não tinha feito nada contra o 

nosso povo, ou os costumes de nossa pais, mas eu estava entregue 

preso desde Jerusalém nas mãos dos romanos. E quando eles me 

examinado, eles estavam dispostos a me libertar, porque não 

havia nenhum motivo para me colocar à morte. Mas, quando os 

judeus se opuseram, eu fui forçado a apelar para César, não para 

que eu tivesse qualquer acusação contra minha nação Por esta 

razão, portanto, pedi para vê-lo e falar com você, por que estou 

usando essa cadeia por causa da esperança de Israel ".. ( 28: 17-
20 ) 

Nunca um a perder tempo, três dias depois de chegar em Roma Paulo convocou aqueles 

que eram os principais homens dos judeus. Os principais homens da comunidade 

judaica de Roma incluiu os homens proeminentes das sinagogas. Ele sempre tinha sido o 

padrão de Paulo, quando ele evangelizou a cidade, para ir primeiro para a comunidade 

judaica (cf. Rom. 1:16 ). E, apesar de Paulo tinha sido acusado de ser anti-semita, que 

estava em frente a verdade (cf. Rom. 9: 1-3 ; 10: 1 ). Apesar do abuso e perseguição que 

ele tinha experimentado a partir do povo judeu em todo o seu ministério, ele levou seus 

compatriotas nenhuma animosidade. Por isso, ele foi diretamente para eles depois de 

chegar em Roma. É provável que Paulo assumiu que tinha ouvido falar sobre ele com os 

judeus em Jerusalém. 

O apóstolo enfrentou uma tarefa delicada. Precisava explicar por que ele era um 

prisioneiro, e para defender a sua inocência, sem alienar os membros da comunidade 

judaica de Roma. Sua breve defesa diante deles é o sexto e último registrado em Atos 

(cf. 21: 27ff .; 22: 30 ss .; 24: 1 e ss .; 25: 1-12 ; 25: 13 e ss .). Depois que os 

líderes tinham vindo ao seu alojamento, ele começou a dizer-lhes: "Irmãos, embora 

eu não tinha feito nada contra o nosso povo, ou os costumes de nossos pais, mas eu 

estava entregue preso desde Jerusalém nas mãos dos romanos." O Sinédrio havia 

acusado falsamente de sedição contra Roma, de ser o líder de uma seita herética, e de 

violar o Templo (cf. 24: 5-6 ). Líderes judeus de Roma não teria sido muito preocupado 

com a primeira carga, e Paulo nem sequer mencioná-lo.As duas outras acusações que ele 

negou categoricamente, declarando "eu ter feito nada contra o nosso povo, ou os 

costumes de nossos pais. " Foi só a hostilidade do Sinédrio para o evangelho que causou 

o apóstolo a ser entregue preso desde Jerusalém nas mãos do romanos. 

Para apoiar sua alegação de inocência, Paulo apontou que "quando os romanos me 

examinado, eles estavam dispostos a me libertar, porque não havia nenhum motivo 

para me colocar à morte. " Três funcionários romanos, o tribuno Cláudio Lísias ( 23: 

28- 29 ), e pelos governadores Felix ( 24: 22-27 ) e Festus ( 25: 18-19 ), bem como 

Herodes Agripa ( 26: 31-32 ), tinha afirmado a inocência de Paulo. O Sinédrio não podia 

provar o seu caso, apesar de três audiências distintas. 



A única razão pela qual os romanos não libertou Paulo foi que os judeus se 

opuseram, tornando-se politicamente imprudente para qualquer Felix ou Festus para 

libertá-lo. Foi por causa dessas acusações, que Paulo foi forçado a apelar para 

César; foi não, ele apressou-se a acrescentar, "que eu tinha qualquer acusação contra 

o meu país." O intrigante político do Sinédrio deixou nenhum recurso, mas para apelar 

à imperador, transferindo assim seu caso fora da Palestina. Paulo não queria que nada 

tinha feito para ser interpretada como um ataque contra o povo judeu. Suas ações eram 

estritamente defensiva, não ofensiva; ele foi acusado, não o acusador. 

Então os líderes judeus de Roma podia ouvir tudo dele em primeira mão, Paulo pediu 

para ver -los e falar com eles. Então ele levantou a questão real por trás de sua 

prisão. Ele declarou: "Eu estou vestindo esta cadeia (cf. Ef. 6:20 ; . 2 Tim 1:16 ) . por 

causa da esperança de Israel " A gloriosa esperança de Israel foi a vinda do Messias e 

da ressurreição e reino associada a Sua vinda. Foi a pregação de Paulo de Jesus como o 

Rei ressuscitado que antagonizou as autoridades judaicas. 

Que ele estava em julgamento por sua crença na esperança de Israel foi um tema 

recorrente nas defesas de Paulo. Na sua audição perante o Sinédrio, Paulo "perceber que 

uma parte era de saduceus e outra de fariseus, começou a chorar no Conselho: 'Irmãos, 

eu sou fariseu, filho de fariseu; estou sendo julgado por causa da esperança e da 

ressurreição de os mortos "( 23: 6 )! Em julgamento perante Felix, Paulo declarou ao 

governador: 

Mas isso eu admito a você, que de acordo com o caminho a que eles chamam seita eu 

sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo o que está de acordo com a Lei, e que está 

escrito nos profetas; tendo esperança em Deus, que esses homens valorizar a si mesmos, 

que não deve certamente ser uma ressurreição tanto de justos e os ímpios. ( 24: 14-15 ) 

Paulo insistiu a Agripa que "estou julgada pela esperança da promessa feita por Deus a nossos 

pais" ( 26: 6 ). 

Essa esperança foi firmemente enraizada no Antigo Testamento. Ela é expressa no antigo 

livro de Jó: "Mesmo depois da minha pele é destruída, mas da minha carne verei a Deus; 

quem eu mesmo o contemplarão, e que meus olhos o verão, e não outro" ( Jó 19: 26-

27 ). Isaías profetizou: "Seu mortos viverão, os seus cadáveres subirá Você que se 

encontram no pó, acordado e gritar de alegria, porque o teu orvalho será como o orvalho 

da madrugada, ea terra dará à luz os espíritos dos mortos." ( Isa. 26:19 ). Em Daniel 12: 

2 , Daniel foi dito: "Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida 

eterna, mas os outros à desgraça e desprezo eterno." 

O interesse dos líderes judeus 

E eles disseram-lhe: "Não temos nem cartas recebidas da Judéia 

que lhe dizem respeito, nem ter qualquer um dos irmãos vir aqui 

e relatado ou falado nada de ruim sobre você, mas queremos ouvir 

de você o que os seus pontos de vista são;. Para a esta seita , sabe-
se-nos que se fala contra ela em todos os lugares. " ( 28: 21-22 ) 

Os líderes judeus negou qualquer conhecimento do caso de Paulo. Eles tinham ouvido 

nada oficialmente, depois de ter recebido há cartas de Judea relativas Paulo, ou não 

oficialmente, já que nenhum dos irmãos tinha chegado a Roma e relatado ou falado 

nada de ruim sobre ele. 



Alguns acharam incrível que nenhuma palavra sobre Paulo tinha atingido a comunidade 

judaica de Roma. Mas Paulo deixou a Palestina em um dos últimos navios da temporada 

de vela anterior, e ele chegou à Itália em um dos primeiros navios do presente. Teria sido 

difícil para alguém da Palestina ter chegado em Roma antes que ele fez. Ele também pode 

ser verdade, como alguns sugeriram, que havia pouca interação entre os judeus de Roma 

e os da Judéia. 

Apesar de todas as informações dos judeus romanos podem ter tido, eles provavelmente 

foram deliberAdãoente fechar os olhos legalmente para o caso de Paulo. Depois de ter 

sido temporariamente expulsos de Roma cerca de dez anos antes de colidir com os 

cristãos, eles não estavam ansiosos para mais controvérsia. Além disso, o Sinédrio não 

tinha pediu-lhes para se envolver. E eles, sem dúvida, percebeu a fraqueza do caso contra 

o apóstolo. Paulo já tinha sido exonerado por dois governadores provinciais 

romanas; Agora, seu caso era para ser ouvido pelo imperador. Não querendo parecer tolo 

na frente de Nero (ou enfrentar a penalidades direito romano dispensado para frívola 

promotoria-cf AN Sherwin-White,. A sociedade romana e Direito Romano, no Novo 

Testamento [Oxford: Oxford University Press, 1963], 52) -eles decidiu seu mais sábio 

curso de ação era de dissociar-se do caso de Paulo. 

Diplomaticamente eles assegurou Paulo de seu desejo de ouvir dele o que os 

seus pontos de vista eram. Cautelosamente, evasivamente, que reconheceu o 

óbvio: "quanto a esta seita, sabe-se-nos que se fala contra ela em todos os 

lugares." Eles não eram completamente ignorantes do cristianismo, que tinha sido 

estabelecido em Roma por muitos anos. 

Apresentação do Evangelho 

E quando eles tinham definido um dia para ele, vieram a ele em 

sua apresentação em grande número; e ele estava explicando a 

eles por testificando sobre o reino de Deus, e tentando persuadi-

los a respeito de Jesus, tanto a Lei de Moisés e dos profetas, desde 

a manhã até a noite. E alguns foram sendo persuadido por meio 
das coisas faladas, mas outros não iria acreditar. ( 28: 23-24 ) 

Coerente com a sua vontade expressa de ouvir mais sobre o cristianismo de Paulo, os 

líderes judeus haviam definido um dia para voltar e ouvir dele. No dia marcado, eles 

vieram a ele em sua apresentação em grande número. Paulo passou o dia 

inteiro, desde a manhã até a noite , proclamando o caminho da salvação para eles. Lucas 

registra que ele estava explicando a eles por testificando sobre o reino de Deus, e 

tentando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto a Lei de Moisés e dos profetas. 

O reino de Deus engloba o governo de Deus na esfera da salvação, e não apenas o futuro 

reino milenar de Jesus Cristo. Testemunhando sobre o reino significava a pregação do 

evangelho, a boa notícia de que Deus soberanamente chama os pecadores 

irremediavelmente presos no reino de Satanás, a morte, e destruição para entrar no reino 

da salvação, da vida e glória. Paulo proclamou as verdades a respeito de Cristo, o caminho 

da salvação, e justo viver ( Rom. 14:17 ). Ele apontou o caminho para eles para entrar na 

esfera da salvação e desfrutar de comunhão com Deus. 

O veículo utilizado em Paulo tentando persuadi-los a respeito de Jesus foi a Lei de 

Moisés e os Profetas (a designação comum do Testamento-cf Velha. Matt 07:12. ; Lucas 



16:16 ; Atos 13:15 ; Romanos 3.: 21 ). Este foi o padrão de Paulo em todo Atos para 

evangelizar os judeus (para uma amostra de um de seus sermões, veja Atos 13: 16ff .). 

Como sempre, o evangelho provou divisão. Até o final do dia, alguns estavam sendo 

persuadido por meio das coisas faladas por Paulo, mas outros não iria acreditar. A 

crença em Jesus como o Messias, cujo sacrifício expiatório é o único pagamento aceitável 

para os pecados, juntamente com o arrependimento, é responsabilidade do 

homem. Recusar-se a fazê-lo é desobedecer a Deus (cf. João 16: 9; Atos 17:31 ; 2 Cor. 6: 

1-2 ; Heb. 3: 7-12 ). Como antes, em Atos, ouvintes de Paulo foram divididos entre 

aqueles que acreditaram e aqueles que não o fizeram: 

Mas a multidão da cidade foi dividida; e alguns do lado dos judeus, e outros pelos 

apóstolos. ( 14: 4 ) 

  
E alguns deles foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, juntamente com uma grande 

multidão de gregos tementes a Deus e um número de mulheres principais. Mas os judeus, 

tornando-se ciumento e levando consigo alguns homens maus do mercado local, 

formaram uma turba e definir a cidade em alvoroço; e vindo sobre a casa de Jason, eles 

estavam procurando trazê-los para junto do povo. ( 17: 4-5 ) 

  

E quando eles resistiram e blasfemado, sacudiu as suas vestes, e disse-lhes: "O seu sangue 

caia sobre a vossa cabeça! Estou limpo. A partir de agora irei para os gentios." E partiu 

dali e foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, um adorador de Deus, cuja casa 

estava junto da sinagoga. E Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua 

casa, e muitos dos coríntios, ouvindo eles estavam acreditando e ser batizado. ( 18: 6-8 ) 

  
E ele entrou na sinagoga e continuou falando ousAdãoente por três meses, disputando e 

persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se tornando endurecido 

e não obedecessem, falando mal do Caminho perante a multidão, retirou-se deles e levou 

os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. ( 19: 8-9 ) 

Enquanto havia sempre um remanescente crente, a maioria do povo judeu rejeitou seu 

Messias. 

Rejeição de Israel 

E quando eles não concordam um com o outro, eles começaram a 

sair depois de Paulo tinha falado uma palavra de despedida, "O 

Espírito Santo, com razão, falou pelo profeta Isaías a vossos pais, 

dizendo: Vai a este povo e dizer:" Você vai continuar auditiva, 

mas não vai entender; e você vai continuar vendo, mas não 

percebam; para o coração deste povo tornou-se maçante, e com 

os ouvidos que ouvem mal, e eles fecharam os olhos; para que não 

vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda com o 

coração e retorno, e eu os cure "'Que seja conhecido para você, 

portanto, que esta salvação de Deus é enviada aos gentios.; eles 

também vão ouvir. E quando ele tinha dito estas palavras, 

partiram os judeus, e tinha entre si grande contenda. " ( 28: 25-
29 ) 



Aqueles judeus em Roma que se recusaram a acreditar Paulo continuavam triste história 

de seu país de rejeitar os mensageiros de Deus. Várias vezes em Jeremias, Deus lamentou 

o fato. Em Jeremias 7: 25-26, por exemplo, Deus disse a desobediente, rebelde Israel: 

Desde o dia em que seus pais saíram da terra do Egito até o dia de hoje, vos enviei todos 

os meus servos, os profetas, dia madrugando e enviando-os. No entanto, eles não me 

ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz; eles fizeram o 

mal mais do que seus pais. (Cf. 29:19 ; 35:15 ; 44: 4 ) 

Rejeitando os mensageiros de Deus levou a um desastre para Israel ( 2 Reis 17:13 ). Como 

os viticultores perversos na parábola de Jesus ( Matt. 21: 33-41 ), a sua rejeição final de Deus 

veio quando mataram Seu Filho. 

Não é possível concordar com o outro, os líderes judeus começaram a deixar depois 

de Paulo tinha falado uma palavra de despedida de advertência do Espírito 

Santo, que , com razão, falou pelo profeta Isaías (a definição concisa da inspiração 

divina da Escritura; cf. . 2 Ped 1 : 21 ) para os seus . pais solene advertência do apóstolo 

que se quebrou o encontro foi uma citação de Isaías 6: 9-10 : 

Vai a este povo e dizer: "Você vai continuar a audiência, mas não vai entender, e 

você vai continuar a ver, mas não vai perceber, porque o coração deste povo tornou-

se maçante, e com os ouvidos que mal ouve, e eles fecharam os olhos; para que não 

vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração e retorno, e eu 

os cure ". ( 28: 26-27 ) 

Essa passagem também foi citado pelo Senhor Jesus Cristo como uma repreensão de rejeição 

de coração endurecido de Israel do evangelho (cf. 13, Matt: 14-15. ; João 12: 39-40 ). Ato 

deliberado de Israel de rejeição foi confirmada soberanamente por Deus; por causa da 

incredulidade contínua, ela tornou-se incapaz de acreditar (cf. João 0:37 , 39-40 ). 

Como havia feito em outras ocasiões ( Atos 13: 46-47 ; 18: 6 ; 19: 8-10 ; 

cf. 11:18 ; 14:27 ; 15: 14-18 ), Paulo deixá-lo ser conhecido por seus ouvintes 

judeus que esta salvação de Deus é enviada aos gentios; eles também vão ouvir. Ele 

ampliou essa verdade em sua carta aos cristãos de Roma: 

Mas se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em 

lugar deles e tornou-se participante com eles da rica raiz da oliveira, ... Você [gentios] vai 

dizer, então, "Branches foram quebrados, para que eu fosse enxertado. " Muito bem, 

foram quebrados por sua incredulidade, mas você está por sua fé. Não seja pretensioso, 

mas o medo; Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a você. Pois, 

a bondade ea severidade de Deus; para aqueles que caíram, severidade, mas para você, a 

bondade de Deus, se você continuar em Sua bondade; caso contrário, você também será 

cortado. ( Rom. 11:17 , 19-22 ) 

É a rejeição de Israel final? Paulo respondeu a essa pergunta em Romanos 11: 1-2 : "Digo, 

porém: Deus não rejeitou o seu povo, tem Ele Mas longe esteja Porque também eu sou 

israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim?!. Deus não rejeitou o seu 

povo que antes conheceu. " No versículo 23 , ele acrescentou: "Eles também, se não 

permanecerem na incredulidade, serão enxertados;. de Deus é capaz de enxertar 

novamente" Está chegando o dia em que "todo o Israel será salvo" ( v. 26 ). A rejeição de 

Israel não irá cancelar as promessas de Deus para abençoá-la remanescente crente. O dia 

da fé de Israel em Jesus Cristo ainda está por vir ( Zc. 12:10 ). 

A incompletude da história 



E ele ficou dois anos inteiros em seus próprios quartos alugados, 

e foi acolhendo todos os que vieram com ele, pregando o reino de 

Deus, e de ensino a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a 
abertura, sem impedimentos. ( 28: 30-31 ) 

Por dois anos inteiros, Paulo continuou preso em seus próprios quartos alugados em 

Roma. Ele teve a liberdade para acolher todos os que vieram com ele, embora 

presumivelmente ele não era livre para deixar seus aposentos. As condições de sua prisão 

não o impediu de pregar o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus 

Cristo, com toda a abertura, sem restrições pelos romanos. 

O que aconteceu durante esses dois anos? Paulo realizada uma ampla campanha 

evangelística (cf. Fl 1:13. ; 04:22 ), auxiliado por alguns de seus queridos colegas de 

trabalho (cf. Col. 4: 10-12 , 14 ; Filemon 24. ). Ele também escreveu quatro epístolas do 

Novo Testamento: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemom. 

O que aconteceu quando os dois anos foram mais de? Paulo foi lançado (cf. 1 Timóteo , 

Commentary MacArthur Novo Testamento , x-xi). Uma vez que dois governadores 

provinciais tinha encontrado ele inocentes das acusações, é razoável assumir o imperador 

teria também. Mas um cenário mais provável é que os líderes judeus da Palestina nunca 

mostrou-se em Roma para acompanhar o caso, e Paulo venceu por padrão. Como 

observado acima, o direito romano tomou uma visão sombria de casos mal 

fundamentados. E os judeus tinham alcançado seu objetivo, obtendo Paulo fora da 

Palestina e em custódia Roman. Comentaristas divergem sobre se havia um estatuto de 

dois anos de limitações nos dias de Paulo. Mas mesmo se não houvesse, o caso de Paulo 

provavelmente teria sido demitido quando se tratava de julgamento, se ninguém estava lá 

para prestar queixa. 

Qual foi a razão para o atraso de dois anos? Em primeiro lugar, os atrasos não eram 

incomuns, devido ao acúmulo de casos. Em segundo lugar, os registros relativos ao caso 

de Paulo provavelmente foram perdidos no naufrágio. Teria tido algum tempo para tê-los 

se ressentem de Cesaréia. Em terceiro lugar, as autoridades esperavam a chegada dos 

líderes judeus, que, provavelmente, não apareceu. Desde o direito romano deu a Paulo o 

direito de enfrentar seus acusadores ( 25:16 ), sem julgamento era provável na sua 

ausência. 

Porque Atos é eminentemente um livro sobre evangelismo, é adequado concluir 

desenhando vários princípios de evangelização a partir do exemplo de Paulo. 

Primeiro, Paulo pregou o evangelho, quando e onde ele tinha oportunidade. Em prisão 

domiciliária ( vv. 16 , 20 , 23 , 30 ), ele, no entanto, continuou, "pregando o reino de 

Deus, e de ensino a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a abertura" ( v. 31 ). 

Em segundo lugar, a mensagem de Paulo estava vestida de humildade e 

graciosidade. Em vv. 17-20 , ele foi discreto, respeitoso e conciliatória para os líderes 

judeus em Roma. 

Em terceiro lugar, Paulo pregou biblicamente ( v. 23 ) e doutrinariamente ( v. 31 ). 

Em quarto lugar, Paulo nunca perdeu oportunidade. Ele começou sua campanha 

evangelística apenas três dias depois de chegar em Roma ( v. 17 ). 

Em quinto lugar, Paulo pregou incansavelmente ( v. 23 ) e incessantemente ( vv. 30-31 ). 

Em sexto lugar, Paulo pregou a todos, tanto judeus ( vv. 23-27 ) e gentios ( v. 28 ). 



Finalmente, e mais importante, Paulo pregou Jesus Cristo como Senhor, Salvador e 

Messias ( v. 23 ). 

A igreja em Atos fielmente realizado carga de Cristo "sereis minhas testemunhas tanto 

em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até mesmo para a parte mais remota 

da terra" ( Atos 1: 8 ). A igreja passou o bastão por muitas mãos através dos séculos para 

nós. Será que as futuras gerações achar que nós corremos nosso segmento da corrida com 

fidelidade? 
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Introdução 

A Importância da Epístola 

A maioria, se não todos, os grandes avivamentos e reformas na história da igreja foram 

diretamente relacionados com o livro de Romanos. Em setembro AD 386, um nativo do 

norte da África que havia sido professor por vários anos em Milão, Itália sentou chorando 

no jardim de seu amigo Alípio, contemplando a maldade de sua vida. Ao sentar-se lá, ele 

ouviu um canto infantil, "Tolle, lege, Tolle, lege", que em latim significa "Tome-se e ler. 

Tome-se e ler." Um pergaminho aberto do livro de Romanos estava ao lado dele, e ele 

pegou. A primeira passagem que lhe chamou a atenção ler ", não em orgias e bebedeiras, 

não em promiscuidade sexual e sensualidade, não em contendas e inveja. Mas colocar no 

Senhor Jesus Cristo, e não faz nenhuma provisão para a carne no tocante às suas 

concupiscências" ( 13: 13-14 ). O homem escreveu mais tarde do que a ocasião: "Não 

existe mais nenhuma que eu iria ler, nem que eu preciso, pois de imediato, como a 

sentença acabou, -por uma luz, por assim dizer, ou a segurança infundida no meu coração, 

-todas as trevas da dúvida desapareceu away ( Confessions Livro 8, Capítulo 12). O 

homem era Aurélio Agostinho, que, após a leitura que curta passagem de Romanos, 

recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador e passou a se tornar um dos teólogos e 

líderes proeminentes da Igreja. 

Pouco mais de um milhar de anos mais tarde, Martinho Lutero, um monge da ordem 

católica romana em homenagem a Agostinho, estava ensinando o livro de Romanos a 

seus alunos na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Como ele estudou 

cuidadosamente o texto, ele se tornou cada vez mais condenado por tema central de Paulo 

da justificação pela fé. Ele escreveu: 

Eu desejava muito a entender a Epístola de Paulo aos Romanos, e nada ficou no caminho, 

mas que uma expressão, "a justiça de Deus", porque eu o levei para dizer que a justiça em 

que Deus é justo e lida com retidão em punir os injustos .. .. Noite e dia ponderei até ... 

Agarrei a verdade de que a justiça de Deus é que a justiça em que, através da graça e pura 

misericórdia, ele nos justifica pela fé. Então eu me senti renascer e ter ido através de 

portas abertas para o paraíso. Toda a Escritura assumiu um novo significado, e que antes 

de "justiça de Deus" tinha me cheio de ódio, agora tornou-se para mim indescritivelmente 

doce no amor maior. Esta passagem de Paulo tornou-se para mim uma porta de entrada 

para o céu. (Cf. Barend Klaas Kuiper, Martin Luther: os anos de formação [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1933], pp 198-208.). 

Vários séculos depois, um ministro ordenado na Igreja da Inglaterra com o nome de João 

Wesley foi igualmente confuso sobre o significado do evangelho e estava à procura de 

uma verdadeira experiência de salvação. Para a noite de quarta-feira 24 de maio de 1738, 

ele escreveu em seu diário, 

Eu fui muito a contragosto a uma sociedade em Aldersgate Street, onde se lia Prefácio de 

Lutero à Epístola aos Romanos. Cerca de um quarto antes das nove, enquanto ele estava 

descrevendo a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti meu 

coração estranhamente aquecido. Senti que a confiança em Cristo, somente em Cristo, 

porque a minha salvação; e uma garantia me foi dada de que Ele havia tirado meus 

pecados, mesmo meu, e me salvou da lei do pecado e da morte. 



Na avaliação da importância do livro de Romanos, João Calvin disse: "Quando qualquer 

um ganha um conhecimento desta epístola, ele tem uma entrada aberta para ele para todos 

os tesouros mais escondidos da Escritura" ( comentários sobre a Epístola de Paulo aos 

Romanos [Grand Rapids: Baker, 1979], p 1).. Martin Luther disse que Romanos é "a 

principal parte do Novo Testamento e do evangelho muito mais pura" ( Comentário sobre 

a Epístola aos Romanos [Grand Rapids: Kregel, 1954], p xiii.). Frederick Godet, o 

comentarista Swiss Bíblia observou, chamado Romans "catedral da fé cristã" 

( Comentário sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos [New York: Funk & Wagnalls 

de 1883], p. 1). 

O famoso do século XVI, tradutor da Bíblia William Tyndale escreveu as seguintes 

palavras em seu prefácio ao livro de Romanos: 

Porquanto esta epístola é a principal e mais excelente parte do Novo Testamento, e mais 

puro euangelion , ou seja, boas novas, e que chamamos de evangelho, e também uma luz 

e um caminho-vos toda a escritura; Eu acho que conhecer que cada homem cristão não 

apenas conhecê-lo, de forma mecânica e sem o livro, mas também exercitar-se nele 

sempre continuamente como com o pão de cada dia da alma.Nenhum homem, na verdade, 

pode lê-lo muito frequentemente, ou estudá-lo muito bem; para o mais estudado é, o que 

é mais fácil; mais ele é mastigado, o mais agradável que é; e quanto mais groundly ele é 

procurado, as coisas preciouser são encontrados na mesma, tão grande tesouro das coisas 

espirituais jaz aí escondeu. ( doutrinais Treatises e apresentações em diferentes partes 

das Escrituras Sagradas por William Tyndale, Henry Walter, ed [Cambridge: University 

Press, 1848]., p.484) 

O expositor da Bíblia populares Donald Grey Barnhouse, que transmitir onze anos de 

mensagens semanais sobre o livro de Romanos, escreveu sobre esta epístola amado, 

Um cientista pode dizer que o leite materno é o alimento mais perfeito que o homem 

conhece, e pode dar-lhe uma análise que mostra todos os seus componentes químicos, 

uma lista das vitaminas que contém, e uma estimativa das calorias em uma determinada 

quantidade. Um bebê terá que o leite sem o conhecimento mais remoto do seu conteúdo, 

e vai crescer de dia para dia, sorrindo e prosperando em sua ignorância. Assim é com as 

verdades profundas da palavra de Deus. (Ruína do homem: Romanos 1: 1-32 [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1952], p.3) 

Tem sido dito que os romanos vão deliciar o maior lógico e cativar a mente do gênio 

consumado, mas ele vai trazer lágrimas para a alma humilde e refresco para a mente mais 

simples. Ele vai derrubá-lo e depois levantá-lo. Ele vai tira-lo nu e depois vesti-lo com 

elegância eterna. O livro de romanos tomaram um funileiro Bedford como João Bunyan 

e transformou-o em o gigante espiritual e mestre literário que escreveu O Peregrino e A 

Guerra Santa. 

Esta carta cita o Antigo Testamento cerca de 57 vezes, mais do que qualquer outro livro 

do Novo Testamento. Ele repetidamente utilizado palavras- chave Deus 154 vezes, de 

direito 77 vezes, Cristo 66 vezes, o pecado 45 vezes, Senhor 44 vezes, e de fé 40 vezes. 

Romanos responde a muitas perguntas relativas ao homem e Deus. Algumas das 

perguntas mais importantes que respostas são: Qual é a boa notícia de Deus? Jesus é 

realmente Deus? Como é Deus? Como Deus pode enviar as pessoas para o inferno? Por 

que os homens rejeitam a Deus e Seu Filho, Jesus Cristo? Por que existem falsas religiões 

e os ídolos? Qual é o maior pecado do homem? Por que há perversões sexuais, ódio, 

crime, desonestidade, e todos os outros males no mundo, e por que eles são tão difundida 



e desenfreada? O que é o padrão pelo qual Deus condena as pessoas? Como pode uma 

pessoa que nunca ouviram o evangelho ser realizada espiritualmente responsável? Não 

judeus têm uma responsabilidade maior para acreditar que os gentios? Quem é um 

verdadeiro judeu? Existe alguma vantagem espiritual para ser judeu? Como é bom o 

homem em si mesmo? Como o mal é o homem em si mesmo? Qualquer pessoa pode 

manter perfeitamente as leis de Deus? Como uma pessoa pode saber que ele é um 

pecador? Como pode um pecador ser perdoado e justificado por Deus? Como é que um 

cristão relacionado com Abraão? Qual é a importância da morte de Cristo? Qual é a 

importância da sua ressurreição? Qual é a importância de sua vida presente no céu? Para 

quem Cristo morreu? Onde posso encontrar os homens a verdadeira paz e 

esperança? Como são todos homens relacionados espiritualmente a Adão, e como são 

crentes relacionada espiritualmente a Jesus Cristo? Qual é a graça eo que ele faz? Como 

é a graça de Deus ea lei de Deus relacionados? Como é que uma pessoa morrer 

espiritualmente e tornar-se renascer? Qual é a relação do cristão para o pecado? Qual a 

importância da obediência na vida cristã? Por que está vivendo uma vida cristã fiel tal 

uma luta? Quantas naturezas é que um cristão tem? 

Ainda mais perguntas são: O que o Espírito Santo faz para um crente? Como é a relação 

íntima de um cristão a Deus? Por que existe o sofrimento? Será que o mundo alguma vez 

seria diferente? Quais são eleição e predestinação? Como os cristãos podem orar 

corretamente? Quão seguro é a salvação de um crente? Qual é o plano de Deus presente 

para Israel? Qual é o seu plano de futuro para Israel? Por que e para o que os gentios 

foram escolhidos por Deus? Qual é a responsabilidade do cristão para os judeus e para 

Israel? O que é verdadeiro compromisso espiritual? Qual é a relação do cristão com o 

mundo em geral, para os não crentes, para os outros cristãos, e para o governo humano? O 

que é o verdadeiro amor e como ele funciona? Como os cristãos lidar com questões que 

não são nem certo nem errado em si mesmos? Qual é a verdadeira liberdade? Quão 

importante é a unidade na igreja? 

Não é à toa que Frederick Godet, citado acima, uma vez exclamou: "O Saint Paulo! Teve 

um trabalho teu sido para compor a epístola aos Romanos, que por si só deveria ter 

prestado ti querido por todos os motivos de som." 

Romanos nos fala hoje tão poderosa quanto ele falou com os homens do primeiro 

século. Ela fala moralmente, sobre o adultério; prostituição, homossexualidade, ódio, 

assassinato, mentira e desobediência civil. Ela fala intelectualmente nos dizendo que o 

homem natural é confuso, porque ele tem um sentimento perverso. Ela fala socialmente, 

dizendo-nos como devemos nos relacionar uns com os outros. Ela fala psicologicamente, 

dizendo-nos onde a verdadeira liberdade vem para entregar os homens do fardo de 

culpa. Ele fala nacionalmente, contando-nos a nossa responsabilidade de governo 

humano. Ela fala internacionalmente, dizendo-nos o destino final da terra e, sobretudo, o 

futuro de Israel. Ela fala espiritualmente, respondendo desespero do homem, oferecendo 

esperança para o futuro. Ela fala teologicamente, ensinando-nos a relação entre a carne 

eo espírito, entre a lei ea graça, entre obras e fé. Mas, acima de tudo, é profundamente 

traz o próprio Deus para nós. 

Um poeta anônimo escreveu estas palavras em movimento que captam a maior parte do 

coração do livro de Romanos: 

O longa e escura da escada Pisei 

Com os pés trêmulos para encontrar meu Deus 



Ganhando um pouco posição a pouco, 

Em seguida, deslizando para trás e perdê-lo. 

Nunca progredindo; esforçando-se ainda 

Com alcance de enfraquecimento e vacilante vontade, 

Sangramento de subir a Deus, enquanto ele 

Serenamente sorriu, me unnoting. 

Então veio um certo tempo, quando eu 

Afrouxou minha espera e caiu assim; 

Desceu para o degrau mais baixo a minha queda, 

Como se eu não tinha subido em tudo. 

Agora, quando eu estava deitado desesperançado, 

Ouça ... uma pisada na escada, 

Na mesma escada onde eu com medo, 

Vacilou e caiu e ficou consternada. 

E eis que, quando a esperança tinha deixado de ser, 

Meu Deus desceu as escadas para mim. 

O Autor 

É impossível entender claramente o livro de Romanos, sem saber algo sobre o seu autor 

incrível. 

Paulo foi originalmente chamado Saul, depois de o primeiro rei de Israel, e, como seu 

xará, era da tribo de Benjamim ( Fp 3: 5. ). Ele nasceu em Tarso ( Atos 9:11 ), uma cidade 

próspera ao largo da costa nordeste do Mediterrâneo, na província da Cilícia, localizado 

no que é a Turquia moderna. Tarso era um centro de aprendizagem e cultura grega, a casa 

de uma das três universidades mais destacadas no Império Romano. Saul pode ter 

recebido treinamento lá, assim como em Jerusalém sob o rabino Gamaliel ( Atos 22: 3 ), 

que era neto de Hillel, talvez o mais famoso rabino de todos os tempos. Porque ele foi 

dito para personificar a lei, Gamaliel foi muitas vezes referida como "a beleza da lei." Saul 

foi, portanto, aprendi tanto na literatura e na filosofia grega e na legislação rabínica. 

Seguindo a lei mosaica, Saul foi circuncidado ao oitavo dia ( Fp 3: 5. ). Ele provavelmente 

foi enviado para Jerusalém logo após seu aniversário de treze anos, a idade em que os 

meninos judeus se tornou reconhecido como homens. Sob Gamaliel, Saul teria 

memorizado e aprendeu a interpretar a Escritura, segundo a tradição rabínica, 

nomeAdãoente a do Talmud. Foi, provavelmente, durante a sua estada em Jerusalém, que 

ele se tornou um fariseu. Porque seu pai era um cidadão romano, Saul nasceu em que a 

cidadania (Atos 22:28 ), um ativo valorizado e altamente benéfico. Ele, portanto, tiveram 

as maiores credenciais possíveis tanto da greco-romana e da sociedade judaica. 

De acordo com o costume judaico, Saul também aprendeu o ofício de seu pai, que foi 

fazer tendas ( Atos 18: 3 ). À luz do fato de que este apóstolo nunca encontrou Jesus 



durante Seu ministério terreno; é provável que ele voltou para Tarso depois de sua 

educação em Jerusalém. Por causa de seu treinamento excelente, ele era, sem dúvida, um 

líder em uma das principais sinagogas de Tarso, apoiando-se por fazer tendas. Por sua 

própria conta, ele era um legalista zeloso, um "hebreu de hebreus," totalmente 

comprometido com a lei em todos os detalhes ( Fp 3: 5-6. ). 

Foi, provavelmente, enquanto ele estava de volta a Tarso que ele começou a ouvir sobre 

a nova "seita" que estava enchendo Jerusalém, não só com o seu ensinamento, mas 

também com os seus convertidos.Como a maioria dos líderes judeus na Palestina, Saul 

estava profundamente ofendido com a afirmação de Jesus a messianidade e dedicou-se a 

erradicar a heresia presumido. Ele ainda era um jovem quando ele voltou a Jerusalém, 

mas devido ao seu zelo e habilidade natural ele logo se tornou um líder na perseguição à 

igreja. Em vez de seu suavizando o seu coração para o evangelho, o apedrejamento de 

Estêvão, em primeira endureceu o coração de Saul ainda mais, e ele "começou a devastar 

a igreja, entrando pelas casas; e, arrastando homens e mulheres, ele iria colocá-los na 

prisão" ( Atos 8: 3 ). 

Lucas relata que Saul estava "respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor" 

( 9: 1 ). Ele tornou-se como um cavalo de guerra com o cheiro de batalha em suas narinas, 

cheirando a fúria implacável contra tudo e todos Cristão. Toward os cristãos, ele tornou-

se como o ímpio Haman- "o inimigo dos judeus" que determinou a exterminar todos os 

judeus no vasto império persa do rei Assuero (Ester 3: 8-10 ). 

Não contente com a perseguir os crentes em Jerusalém e Judéia, Saul "foi para o sumo 

sacerdote, e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse 

alguns pertencentes ao Caminho, homens e mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém 

"( Atos 9: 1-2 ). Saul foi consumido por uma paixão para prender e executar os cristãos, 

e antes de ir para Damasco, ele tinha perseguido os cristãos em muitas outras "cidades 

estrangeiras" fora de Israel (ver Atos 26:11 ). 

Naquela época, Damasco era uma cidade de talvez 150 mil pessoas, incluindo muitos 

milhares de judeus. Por conseguinte, é possível que os "sinagogas de Damasco" para que 

Saul referidos poderia ter numerados uma dúzia ou mais. Damasco foi a capital da Síria 

e foi de 160 km a nordeste de Jerusalém, que exige pelo menos seis dias de tempo de 

viagem de uma cidade para a outra. 

Mas em seu caminho até lá, assim como "ele se aproximava de Damasco, ... de repente 

uma luz do céu brilhou em volta dele, e ele caiu no chão, ouviu uma voz que lhe dizia: 

Saulo, Saulo, por que você está perseguindo Me '"(? 9: 3-4 ). Em sua defesa perante o rei 

Agripa muitos anos mais tarde; Paulo relatou que Jesus, em seguida, acrescentou: "É 

difícil para você chutar os aguilhões" ( Atos 26:14 ). A aguilhão era uma vara longa, 

aguçado usada para pastorear gado teimoso como bois. Para manter o movimento animal, 

ele foi picado no flanco ou logo acima do calcanhar. Na cultura grega a frase "difícil 

recalcitrar contra os aguilhões" era uma expressão comum usada para indicar oposição à 

divindade, uma expressão Saul teve, sem dúvida, ouviu muitas vezes enquanto em 

Tarso. Com essa frase, Jesus estava apontando para Saul que sua perseguição aos cristãos 

era equivalente a oposição a Deus, exatamente o oposto do que ele pensava que estava 

fazendo. 

Em medo abjeto Saul respondeu a voz celestial "," Quem és tu, Senhor? E Ele disse: "Eu 

sou Jesus, a quem tu persegues" ( Atos 9: 5 ). Naquele momento Saul deve ter sido tanto 

apavorada e quebrou-medo de que ele estava na presença de Deus e abalada pela 

descoberta de que ele havia sido atacando Deus, em vez de servi-Lo. Ele ficou arrasado 



ao perceber que o sangue que ele tinha sido o derramamento foi o sangue do povo de 

Deus. O Jesus, a quem seus companheiros israelitas haviam ridicularizado, espancado e 

morto; o Jesus a quem havia chamado Estevão como Saul estava junto consentia na sua 

morte; o Jesus cujos seguidores Saul, ele próprio tinha sido aprisionar e executar, de que 

Jesus era realmente Deus, assim como ele tinha reivindicado! Agora Paulo ficou exposto 

e indefeso diante dEle, cegos pelo brilho deslumbrante de Sua majestade revelado. 

Durante vários anos, Saul tinha sido totalmente absorto na aniquilação da igreja, e se ele 

tivesse cumprido o seu plano, a igreja teria morrido na infância, afogado em seu próprio 

sangue. Se o Senhor não tivesse imediatamente acrescentou: "Mas a ascensão, e entra na 

cidade, e lá te será dito o que você deve fazer" ( 9: 6 ), Saul poderia muito bem ter 

expirado simplesmente do medo sobre a enormidade de seu pecado. Muitos anos mais 

tarde, ele olhou para trás em que a experiência e declarou: 

Agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque Ele me considerou fiel, 

pondo-me em serviço; mesmo que eu era anteriormente um blasfemo, perseguidor e 

injuriador. E ainda me foi concedida misericórdia, porque o fiz por ignorância, na 

incredulidade; ea graça de nosso Senhor foi mais do que abundante, com a fé e amor que 

há em Cristo Jesus. É uma declaração de confiança, aceitação plena merecimento, que 

Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal de 

tudo. ( 1 Tim. 1: 12-15 ) 

Nessa estrada perto de Damasco, Saulo foi maravilhosamente e eternamente 

transformado. Embora temporariamente cego e tudo, mas sem palavras, durante essa 

experiência que ele apresentou a sua vida a Cristo. 

É provável que Saulo era tão veementemente empenhados em destruir os seguidores de 

Jesus que nenhum cristão teria sido capaz de apresentar-lhe o evangelho com sucesso. Só 

Deus, por intervenção milagrosa, poderia chamar sua atenção. Ele teve que ser totalmente 

destruída antes que ele iria ouvir a verdade de Deus. Ele foi tão temido pela igreja que até 

mesmo os apóstolos não falaria com ele quando ele pediu para visitá-los. Eles 

descobriram que é impossível acreditar que Saulo de Tarso poderia ser um discípulo de 

Cristo ( Atos 9:26 ). 

Coerente com o seu zelo natural, tão logo Saul recuperou a visão, foi batizado, e teve 

algum alimento depois de três dias sem comer ou beber (ver 9: 9 ), "imediatamente ele 

começou a anunciar Jesus nas sinagogas de Damasco" ( v . 20 ) -as mesmas sinagogas 

para o qual havia sido dado cartas do sumo sacerdote, permitindo-lhe para prender todos 

os cristãos que encontrou entre eles! Não é de surpreender que "aqueles ouvi-lo continuou 

a se surpreender, e diziam 'Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam 

este nome, e que tinha vindo aqui com o propósito de levá-los presos aos principais 

sacerdotes ? '"( v. 21 ). 

Por notável iluminação divina, Saul estava imediatamente disponível após a sua 

conversão não simplesmente para testemunhar o que tinha acontecido com ele, mas para 

defender o evangelho de maneira tão poderosa que ele confundiu todo judeu descrente 

que discutiu com ele ", provando que Jesus é o Cristo" ( v 22 ). 

Ele foi tão bem sucedida na proclamação do evangelho que em breve seus antigos 

cúmplices, junto com outros judeus incrédulos em Damasco, planejava matá-lo. Em sua 

determinação de exterminar esse traidor de sua causa, que contou com o apoio político e 

militar do "ethnarch sob Aretas o rei" ( 2 Cor. 11:32 ). "Mas as suas ciladas vieram ao 

conhecimento de Saulo E eles também estavam observando as portas de dia e de noite 



para que pudessem condená-lo à morte;. Os discípulos, tomando-o de noite, desceram-no 

através de uma abertura na parede, reduzindo-o em um grande cesto "( Atos 9: 24-25 ). 

Como o próprio Paulo explica em sua carta aos Gálatas, foi neste momento que ele foi 

para a Arábia, passando três anos, (ver Gal. 1: 17-18 ). Provavelmente foi lá que o 

apóstolo aprendeu muito e recebeu revelação direta do Senhor. Como ele havia 

testemunhado anteriormente em Gálatas, o evangelho que ele pregava "não estava de 

acordo com o homem porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas 

eu recebi através de uma revelação de Jesus Cristo." ( 1: 11-12 ). 

Depois que o treinamento "seminário divina" em Nabatean Saudita, Saul voltou para 

Damasco por um breve tempo ( Gal. 1:17 ). É possível que ele estava em sua segunda 

visita que o ethnarch sob o rei Aretas tornou-se envolvido, talvez porque Saul havia 

despertado a ira real pela pregação do evangelho, enquanto em Saudita, que estava sob o 

controle do monarca. Se assim for, Saul escapou de Damasco pela segunda vez, desta vez 

por ser reduzido através da parede de um cesto (ver 2 Cor 11:33. ). 

Só após este período de três anos fez Saul ir a Jerusalém e conhecer os outros 

apóstolos. Por intercessão de confiança e gracioso de Barnabé ( Atos 09:27 ), os apóstolos 

finalmente reconheceu Saul como um verdadeiro crente e aceito-o à comunhão. 

A cronologia exata deste período na vida de Saul não pode ser determinado, mas ele 

passou 15 dias em Jerusalém com Pedro ( Gal. 1:18 ), momento em que ele pode ou não 

ter comunicado com os outros apóstolos. Ele logo começou a pregar e ensinar lá e era tão 

forte em "discutir com os judeus helenistas" que "eles estavam tentando matá-lo. Mas, 

quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesaréia e enviado a Tarso ", sua 

cidade natal ( Atos 9: 29-30 ). Ele provavelmente fundaram igrejas em Tarso e em outros 

lugares da Cilícia, e sabemos que o Senhor usou-lo mais tarde para fortalecer as igrejas 

daquela área ( Atos 15:41 ). 

Depois de Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém para organizar a igreja de 

Antioquia da Síria, ele ministrou lá por um período de tempo e, então, decidiu recorrer a 

ajuda de Saul. Depois de pesquisar a Saul em Tarso, Barnabas "levou-o para Antioquia. 

E sucedeu que, durante um ano inteiro reuniram-se com a igreja, e ensinaram um número 

considerável." Foi durante este tempo em Antioquia, no âmbito do Ministério conjunta 

de Saulo e Barnabé, que "os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez" ( Atos 

11: 22-26 ). 

Quando a fome mundial previsto por Agabus ocorreu, a igreja de Antioquia recebeu 

contribuições de seus membros para o alívio dos crentes na Judéia, que estavam em 

necessidade especial. A oferta foi enviado "a cargo de Barnabé e Saulo para os anciãos" 

em Jerusalém ( Atos 11: 28-30 ). 

Como a igreja em Antioquia cresceu, outros profetas e mestres foram levantados, e, 

eventualmente, o Espírito Santo instruiu os líderes: "Separem-me Barnabé e Saulo para a 

obra a que os tenho chamado."Então, depois que jejuaram, oraram e impuseram as mãos 

sobre eles, os despediram "( Atos 13: 1-3 ). Foi nessa altura que Paulo, ainda chamado 

Saul, começou seu ministério único como o apóstolo dos gentios. 

O local ea hora da Redação 

Paulo fez três viagens missionárias extensas, relatadas em Atos 13: 4-21: 17 , e em 

seguida uma última viagem a Roma para ser ouvido antes de César ( 27: 1-28: 16 ). Na 

terceira jornada, ele foi uma terceira vez para Corinto, uma cidade portuária próspera, 



mas ímpio na província da Acaia, no que é hoje o sul da Grécia. Provavelmente foi 

durante essa estada em Corinto para coletar outra oferta para os crentes necessitados na 

Palestina ( Rom. 15:26 ) que Paulo escreveu a carta à igreja de Roma. 

Um exame cuidadoso por outros comentaristas organizou os dados cronológicos 

fornecidos no Livro de Atos e da própria epístola para definir o tempo no início da 

primavera de AD 58, pouco antes de Paulo partiu para Jerusalém ( Rom. 15:25 ) para 

chegar antes de Pentecostes ( Atos 20:16 ). 

O Propósito 

Paulo menciona várias Propositos para escrever o livro de Romanos. Primeiro de tudo, 

ele queria visitar a igreja em Roma, em numerosas ocasiões, mas, até agora, tinham sido 

impedidos ( Rom. 1:13 ). Ele queria ir para lá, ele explicou, "a fim de que eu possa 

comunicar algum dom espiritual, para você, que você pode ser estabelecida" ( v 11 ). Ao 

contrário da doutrina da Igreja Católica Romana, a Igreja de Roma não foi estabelecida 

por Pedro ou qualquer outro apóstolo. Paulo deixa claro no final da carta que ele estava 

determinado a não "edificando sobre alicerce de outro homem" ( 15:20 ), ou seja, não 

para instruir e liderar uma congregação que tinha sido fundada por um outro líder cristão 

apóstolo ou outro. 

É provável a igreja em Roma tinha sido fundada por um grupo de cristãos judeus que veio 

lá da Judéia. É possível que tivesse havido cristãos em Roma, durante muitos anos, 

converte entre os "visitantes de Roma, tanto judeus como prosélitos" no dia de 

Pentecostes ( Atos 2:10 ) que testemunharam a descida do Espírito Santo, ouviram os 

apóstolos falar em suas próprias línguas nativas, e então escutei poderoso sermão de 

Pedro. Se assim for, eles teriam sido entre os três mil almas que acreditaram e foram 

batizadas naquele dia ( v. 41 ). 

Em qualquer caso, embora fossem um grupo dedicado e fiel, e viveu no coração 

estratégico do Império Romano, os crentes na cidade de Roma não tinha tido o benefício 

de pregação ou ensino apostólico.Foi que a deficiência de que Paulo queria remediar, 

visitando com eles por um período de instrução e encorajamento. 

Paulo também queria fazer trabalho evangelístico lá, sugerido por seu dizendo que ele 

ansiosamente desejado "para pregar o evangelho também a vós que estais em Roma" 

( Rom. 1:15 ). 

Além dessas razões, Paulo queria visitar a igreja de Roma para o seu próprio bem, que 

"eu seja consolado em conjunto com você, enquanto no meio de vós, cada um de nós pela 

fé do outro, a vós ea mim" (01:12 ) . Ele queria ir para lá, não só por causa de Cristo, mas 

também para o bem da igreja, por causa dos perdidos, e para seu próprio bem. 

Ele desejava conhecer os crentes em Roma e de tê-los conhecê-lo. Primeiro de tudo, ele 

queria que eles soubessem o que eles pudessem orar por ele. Embora a maioria deles eram 

estrangeiros, ele implorou perto do final de sua carta: "Rogo-vos, irmãos, por nosso 

Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas 

orações por mim a Deus, ... para que eu possa vir a vós com alegria, pela vontade de Deus 

e encontrar refrescante descanso na sua empresa "( 15:30 , 32 ). 

Talvez ele também queria que eles conhecê-lo, de modo que, após a sua estadia em Roma, 

eles estariam dispostos a ajudar a fornecer os recursos necessários para a sua viagem para 

a Espanha, onde ele esperava para ministrar em um momento posterior ( 15:28 ) . 



A carta de Paulo à igreja de Roma era, entre outras coisas, uma introdução de si mesmo 

como um apóstolo. Ele claramente estabelecido o evangelho que ele pregava e ensinava, 

de modo que os crentes em Roma teria total confiança em sua autoridade. Ele escreveu 

um tratado monumental para estabelecer-os na verdade e para mostrar que ele era de fato 

um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. 

Quando ele finalmente chegou a Roma foi à custa do governo romano, devido à sua 

insistência de que, como cidadão romano, ele ser julgado diante de César sobre as 

acusações feitas contra ele pelos príncipes dos sacerdotes e outros líderes judeus em 

Jerusalém ( Atos 25: 2 , 11 ). Seu ministério em Roma foi, portanto, como um prisioneiro, 

e foi durante essa prisão que ele escreveu a carta aos Filipenses, no qual ele enviou 

saudações de "casa de César" ( Fp. 4:22 ). Foi também provavelmente a partir de Roma 

que Paulo escreveu Efésios ( Ef. 3: 1 ; 06:20 ), Colossenses ( Col. 4:10 ), e Filemon 

( Filemon 1. ). 

O triunfo espetacular do evangelho durante e através do ministério de Paulo é impossível 

avaliar, mas que o homem incrível foi energizada e usado pelo Espírito de Deus para 

realizar coisas muito além do que podemos imaginar. Historiadores estimam que até o 

fim do período apostólico havia meio milhão de cristãos! Só Deus sabe quantos desses 

foram trazidos para o Senhor, direta ou indiretamente pelos esforços de Paulo. Através 

dos séculos o Senhor continuou a utilizar os escritos inspirados pelo Espírito de que 

apóstolo para ganhar os perdidos e edificar, fortalecer, encorajar e incontáveis milhões 

corretas de crentes. Ele havia sido separado por Deus desde o ventre de sua mãe, a fim de 

que ele "poderia pregar [Cristo] entre os gentios" ( Gal. 1: 15-16 ). 

Personagem de Paulo 

Fisicamente, Paulo não era atraente (ver, por exemplo, 2 Coríntios 10:10. ; . Gal 

4:14 ). Ele foi descrito como sendo de pequena estatura e com cicatrizes no rosto e corpo 

de seus muitos espancamentos e apedrejamentos. Seja qual for a sua aparência física pode 

ter sido, em estatura espiritual e magnificência Paulo é certamente insuperável entre os 

servos de Deus. 

Paulo tinha características pessoais que o fizeram utilizável por Deus. Obviamente, ele 

possuía uma mente bíblica. Ele estava absolutamente saturada com a Palavra de Deus, 

que em sua época era o que hoje chamamos o Antigo Testamento. Seu grande intelecto 

era continuamente imersos nas Escrituras Hebraicas, sendo constantemente instruído por 

revelação anterior do próprio Deus e Sua vontade. 

No livro de Romanos, por exemplo, Paulo fala com grande competência sobre 

Abraão. Ele entendeu a relação entre graça e da lei e entre a carne eo espírito. Ao ensinar 

sobre essas verdades, ele baseia-se os escritos de Moisés, Oséias, Isaías, Davi, e 

outros. Dos livros da lei, ele demonstra familiaridade especial com Gênesis, Êxodo, 

Levítico e Deuteronômio. Ele cita Jeremias e Malaquias, e faz alusão a Daniel.Ele 

cita Joel 2 e Nahum 1 e refere-se a 1 Samuel, 1 Reis, e Ezequiel 37 . Seus pensamentos e 

ensino cruzam continuamente com o Antigo Testamento, talvez dominantemente com 

Isaías, cujas profecias claramente que ele tinha dominado. 

Citando Isaías 28:16 , ele declara: "como está escrito: Eis que eu assentei em Sião uma 

pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será decepcionado '" 

( Rm 9.: 33 ; cf. 10:11 ). Alguns versos depois, ele cita Isaías 52: 7 , dizendo: ("Assim 

como está escrito: Quão formosos são os pés dos que trazem alegres novas de coisas boas! 

'" 10:15 ). No capítulo 11 , ele pergunta retoricamente cerca de 1 Reis 19:10 : "Você não 



sabe o que a Escritura diz na passagem sobre Elias?" ( v 2 ). Duas vezes mais nesse 

capítulo ele apela para passagens da Escritura não especificadas para reforçar o que ele 

diz, introduzindo cada citação com: "Assim como está escrito:" ( vv 8. , 26 ; cf. Deut. 29: 

4 ; . Sl 69: 22- 23 ; . Isa 27: 9 ; 59: 20-21 ). Ao longo da carta, ele continua a apelar para 

a autoridade das escrituras (por exemplo, 12:19 ; 14:11 ; 15: 3 ). 

O pensamento bíblico de Paulo foi combinado com um sentido de missão que não seria 

desviado ou distraído determinado e resoluto. Se derrotado, ele continuou a ministra, e se 

preso, ele iria começar uma reunião evangelística ( Atos 16: 22-25 ). Se apedrejado e 

deixado para morrer por causa da sua pregação, Deus iria ressuscitá-lo e ele iria seguir o 

seu caminho ( 14: 19-20 ). Quando um ouvinte cansado caiu de uma janela e morreu 

enquanto Paulo estava pregando tarde da noite, o apóstolo saiu e ressuscitou dentre os 

mortos e, em seguida, continuou a sua mensagem ( 20: 9-12 ). 

Paulo atravessado a maior parte do Império Romano de seu tempo, de Jerusalém a Roma 

e de Cesaréia de Filipe da Macedônia. Ele era um construtor de fundação, 

incansavelmente declarar o evangelho com convicção por cerca de vinte anos. Enquanto 

reconfortante e alertando os anciãos de Éfeso, que vieram a Mileto para encontrá-lo, Paulo 

disse: "O Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, dizendo que esperam prisões 

e tribulações mim. Mas eu não considero a minha vida de qualquer conta como preciosa 

para mim, para que eu possa terminar minha carreira, eo ministério que recebi do Senhor 

Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus "( Atos 20: 23-24 ). 

Escrevendo à igreja de Corinto, ele disse: "Eu estou sob compulsão, porque ai de mim se 

eu não anunciar o Evangelho" ( 1 Cor 9:16. ). Em carta posterior a essa mesma igreja que 

ele escreveu, 

Eu [sou] em muito mais trabalho, muito mais em prisões; em açoites, sem número, muitas 

vezes em perigo de morte. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Três 

vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma 

noite e um dia passei no abismo. Eu estive em deslocações frequentes, em perigos de rios, 

perigos de salteadores, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na 

cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos; Estive em 

trabalho de parto e fadigas, muitas noites sem dormir, em fome e sede, muitas vezes sem 

comida, frio e nudez. Além de tais coisas externas, existe a pressão diária em cima de 

mim de preocupação para todas as igrejas. ( 2 Cor. 11: 23-28 ) 

O apóstolo tinha experimentado todas essas coisas e muito mais, antes que ele escreveu 

o livro de Romanos. Ele admoestou seu jovem protegido, Timoteo, a "sê sóbrio em tudo, 

sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério." Ele então 

passou a dizer de si mesmo: "Porque eu já estou sendo derramado como libação, e o tempo 

da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a 

fé" ( 2 Tim. 4: 5-7 ). 

Embora comprometido com a verdade e missão, ele também tinha um imenso ardor 

sentido, do amor de Deus que permeava tudo o que ele fez, disse e escreveu. O grande 

apóstolo não pode ser entendida para além de seu profundo amor por Deus, seu amor por 

irmãos crentes, e seu amor para a humanidade descrente, especialmente seus 

companheiros judeus. Ele tinha um tal amor permanente para Israel e ansiava tão 

profundamente para a sua salvação que ele poderia dizer com sinceridade perfeita, "Eu 

não poderia desejar que eu anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que 

são meus parentes segundo a carne" ( Rom. 9: 3 ). 



O amor de Paulo por seus irmãos e irmãs espirituais na igreja é evidente em toda a sua 

carta a Roma. O Capítulo 16 é quase uma lista contínua de saudações a vários crentes que 

estavam especialmente caro ao apóstolo, incluindo aqueles que tinham o serviam e 

aqueles a quem ele havia ministrado. 

Ele falou de uma profunda experiência pessoal, bem como da revelação divina, quando 

disse: "O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos 

foi dada" ( Rom. 5: 5 ). Da mesma forma, ele declarou: "Quem nos separará do amor de 

Cristo? A tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou 

espada? ... Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio de Àquele que 

nos amou "( Rm 8:35. , 37 ). Como mencionado anteriormente, quase no fim da carta ele 

exorta os seus leitores: "Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do 

Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus" ( 15 : 30 ). 

Como deve ser com cada crente, Paulo estava totalmente sob o controle do amor de Cristo 

(ver 2 Cor. 5:14 ). Enquanto mais e mais compreendido e experimentado o amor de Deus, 

ele mais e mais amado a Deus em troca. 

Acima de tudo, no entanto, Paulo viveu e trabalhou para glorificar a Deus. Do Senhor, 

ele escreveu: "Porque dele, e por meio dele e para ele são todas as coisas A ele seja a 

glória para sempre Amém.." ( Rm 11:36. ; cf. também 1 Cor. 10:31 ). Ele advertiu seus 

leitores a ter o mesmo desejo e propósito: "Com uma só voz glorificar a Deus e Pai de 

nosso Senhor Jesus Cristo" ( 15: 6 ). Como o apóstolo escolhido especialmente para os 

gentios, seu grande desejo era para eles "para glorificar a Deus pela sua misericórdia" 

( 15: 9 ). As palavras de encerramento, com efeito, dedicar a epístola "ao único Deus, 

através de Jesus Cristo", a quem vai "seja a glória para sempre" ( 16:27 ). 

Como Donald Grey Barnhouse observou: "Paulo nunca poderia esquecer do poço a partir 

do qual ele havia sido cavado" ( ruína do homem: Romanos 1: 1-32 [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1952], p. 8). Ele sempre manteve uma perspectiva realista e humilde sobre seu 

trabalho e sobre si mesmo. 

Paulo foi tão totalmente dedicado a Jesus Cristo, para que ele pudesse admoestar seus 

leitores com confiança, mas com perfeita humildade: "Sede meus imitadores, como 

também eu sou de Cristo" ( 1 Cor. 11: 1 ; cf. 04:16 ) e "Irmãos, sede meus imitadores" 

( Phil 3:17. ; cf. Atos 20: 18-24 ; 2 Ts 3: 7-9. ). 

Todo pregador que tem proclamado o evangelho desde o primeiro dia de Paulo dependeu 

de ensino daquele apóstolo para seu material. Os treze Novo Testamento livros escritos 

por ele são o legado desse grande homem, através da inspiração do Espírito Santo. 

 

 

 

 



1. A Boa Nova de Deus - parte 1 (Romanos 

1: 1) 

Paulo, um servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, 
separado para o evangelho de Deus, (1: 1) 

Uma rápida olhada em qualquer jornal ou passar olhar para uma revista semanal 

de notícias nos lembra que em nosso mundo mais notícia é ruim e parece estar 

piorando. O que está acontecendo em uma escala nacional e mundial é 

simplesmente a ampliação do que está acontecendo em um nível 

individual. Como os problemas pessoais, animosidades, e medos aumento, 

assim como os seus homólogos de toda a sociedade. 

Os seres humanos estão no porão de um terrível poder que os apertos no âmago 

de seu ser. Se nada for feito, ele empurra-los para a auto-destruição, de uma 

forma ou de outra. Esse poder é o pecado, que é sempre uma má notícia. 

O pecado é uma má notícia em todas as dimensões. Entre as suas consequências 

são quatro subprodutos inevitáveis que garantem a miséria e tristeza para um 

mundo levado cativo. Em primeiro lugar, o pecado tem o egoísmo em seu 

coração. O elemento básico da natureza humana caída é a exaltação do eu, o 

ego. Quando Satanás caiu, ele estava afirmando sua própria vontade acima de 

Deus, cinco vezes declarando: "Eu vou ..." (Is. 14: 13-14). O homem caiu pela 

mesma obstinação, quando Adão e Eva afirmou seu próprio entendimento sobre 

o certo eo errado acima instrução clara de Deus (Gn 2: 16-17; 3: 1-7). 

Por natureza, o homem é egoísta e inclinado a ter o seu próprio caminho. Ele 

vai empurrar seu egoísmo, tanto quanto as circunstâncias e a tolerância da 

sociedade permitirá. Quando a auto-vontade é desenfreada, o homem consome 

tudo e todos ao seu redor em uma busca insaciável de agradar a si 

mesmo. Quando os amigos, colegas de trabalho, ou um cônjuge deixa de 

fornecer o que se quer, eles são descartados como um velho par de 

sapatos. Grande parte da sociedade ocidental moderna tem sido tão imbuído do 

decoro da auto-estima e auto-vontade que praticamente todos os desejos que 

veio a ser considerado um direito. 

O objetivo final em muitas vidas, hoje, é pouco mais do que auto-satisfação 

perpétua. Cada objeto, cada ideia, cada circunstância, e cada pessoa é vista à 

luz do que ele pode contribuir para os próprios propósitos e bem-estar. Luxúria 

para a riqueza, bens, fama, posição dominante, popularidade e satisfação física 

leva as pessoas a perverter tudo o que possuem e todos que sabem. Emprego 

tornou-se nada mais do que um mal necessário para financiar uma de 

indulgências. Como é frequentemente observado, há o perigo constante de amar 

as coisas e usar as pessoas ao invés de amar as pessoas e usar as coisas.Quando 



essa tentação é sucumbiu a, as relações pessoais estáveis e fiéis se tornar 

impossível. Uma pessoa envolvida em auto-vontade e auto-realização torna-se 

cada vez menos capazes de amar, porque, como seu desejo de possuir cresce, 

seu desejo de dar cernelha. E quando ele perde abnegação para o egoísmo, ele 

perde a fonte da verdadeira alegria. 

Ganância egoísta afasta progressivamente uma pessoa de todos os outros, 

incluindo aqueles que estão mais próximos e queridos. O resultado final é a 

solidão e desespero. Tudo o que se desejava logo cede à lei dos rendimentos 

decrescentes, e quanto mais se tem dele o que menos satisfaz. 

Em segundo lugar, o pecado produz culpa, outra forma de más notícias. Não 

importa o quão convincente se tenta justificar o egoísmo, o seu abuso inevitável 

das coisas e das outras pessoas não podem escapar gerando culpa. 

Como a dor física, a culpa é um dado por Deus aviso de que algo está errado e 

precisa ser corrigido. Quando a culpa é ignorada ou suprimida, que continua a 

crescer e intensificar e com ele vem a ansiedade, medo, insônia, e inúmeras 

outras aflições espirituais e físicas. Muitas pessoas tentam superar essas 

aflições, mascarando-os com posses, dinheiro, álcool, drogas, sexo, viagens e 

psicanálise. Eles tentam amenizar sua culpa pela sociedade culpando, os pais, a 

infância de privações, meio ambiente, códigos morais restritivas, e até mesmo 

o próprio Deus. Mas a noção de irresponsável de culpar outras pessoas e as 

coisas só agrava a culpa e aumenta as aflições que o acompanham. 

Em terceiro lugar, o pecado produz falta de sentido, ainda uma outra forma de 

má notícia e que é endêmica para os tempos modernos. Preso em seu próprio 

egoísmo, a pessoa auto-indulgente não tem senso de propósito ou significado. A 

vida se torna um ciclo interminável de tentar preencher um vazio que não pode 

ser preenchido. O resultado é futilidade e desespero. Para perguntas como: "Por 

que estou aqui? Qual é o sentido da vida? Que é a verdade?" ele não encontra 

respostas do mundo, mas as mentiras de Satanás, que é o autor de mentiras e 

príncipe do atual sistema mundial (cf. João 8:44; 2 Cor. 4: 4). Nas palavras de 

Edna St. Vincent Millay em seu poema "Lamento", ele só pode dizer "A vida 

tem que continuar, eu esqueço porque." Ou, como a personagem central de um 

dos romances de Jean-Paulo Sartre, ele pode dizer ceticamente ", eu decidi me 

matar para remover pelo menos uma vida supérflua." 

Um quarto elemento na cadeia do pecado da má notícia é desesperança, que é 

o companheiro da falta de sentido. A pessoa egoísta consumptively perde a 

esperança, tanto para esta vida e para a próxima.Embora ele pode negá-lo, ele 

sente que mesmo a morte não é o fim, e pela morte pecador sem esperança 

torna-se, portanto, a última palavra má notícia. 



Milhões de bebês nascem a cada dia em um mundo cheio de más notícias. E por 

causa do egoísmo sem limites que permeia a sociedade moderna, milhões de 

outros bebês não estão autorizados a entrar no mundo em tudo. Essa tragédia só 

fez a má notícia do mundo moderno imensuravelmente pior. 

Os boatos de aparentemente boas notícias são muitas vezes apenas uma breve 

pausa do ruim, e às vezes até o que parece ser uma boa notícia apenas máscaras 

um mal. Alguém certa vez comentou cinicamente que tratados de paz 

simplesmente dar tempo para que todos possam recarregar! 

Mas a essência da carta de Paulo aos Romanos é que não é uma boa notícia que 

é verdadeiramente bom. O apóstolo foi, de fato, "um ministro de Cristo Jesus 

entre os gentios, ministrando como sacerdote do evangelho de Deus" (Rom. 

15:16). Ele trouxe a boa notícia de que em Cristo o pecado pode ser perdoado, 

o egoísmo pode ser superada, a culpa pode ser removida, a ansiedade pode ser 

aliviada, e da vida pode realmente ter esperança e glória eterna. 

Em sua carta de Romanos, Paulo fala da boa notícia, em muitos aspectos, em 

cada sentido enfatizando uma beleza única faceta de uma jóia espiritual. Ele a 

chama de uma boa notícia abençoada, a boa notícia da salvação, a boa notícia 

de Jesus Cristo, a boa notícia do Filho de Deus, e as boas novas da graça de 

Deus. A carta começa (1: 1) e termina (16: 25-26), com a boa notícia. 

Todo o impulso dos dezesseis capítulos de Romanos é destilado em sete 

primeiros versos. O apóstolo aparentemente era tão feliz por sua mensagem de 

boas notícias que ele não podia esperar para introduzir seus leitores a essência 

do que ele tinha a dizer. Ele explodiu em-lo imediatamente. 

Em Romanos 1: 1-7 Paulo desdobra sete aspectos das boas novas de Jesus 

Cristo. Ele primeiro se identifica como o pregador das boas novas (v. 1), que 

será discutido no presente capítulo. Em seguida, ele fala da promessa (v. 2), a 

Pessoa (vv. 3-4), a disposição (v. 5 um ), a proclamação (v. 5 b ), a Proposito (5 

v. c ), e os privilégios da boa notícia (vv. 6-7). 

O Pregador da Boa Nova 

Paulo, um servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, 
separado para o evangelho de Deus, (1: 1) 

Deus chamou um homem único a ser o principal porta-voz da Sua gloriosa boa 

notícia. Paulo foi o orador principal de Deus, por assim dizer, para anunciar o 

evangelho. Um homem singularmente talentoso, ele foi dado "compreensão do 

mistério de Cristo" divina (Ef. 3: 4), "o mistério que esteve oculto dos últimos 

séculos e gerações; mas agora foi manifesto aos seus santos" (Col . 1:26). Isso 

judeu notável com a educação grega e cidadania romana, com incrível 



capacidade de liderança, motivação elevada, e expressão articulada, foi 

especialmente e chamado diretamente, convertidos e oferecida por Deus. 

Paulo cruzavam grande parte do Império Romano como embaixador da boa 

nova de Cristo de Deus. Ele realizou muitos milagres de cura, ainda não foi 

destituído de seu próprio espinho na carne. Ele levantou Êutico dos mortos, mas 

foi pelo menos uma vez deixado para morrer sozinho. Ele pregou a liberdade 

em Cristo, mas foi preso pelos homens durante muitos anos de seu ministério. 

No primeiro verso Paulo revela três coisas importantes sobre si mesmo no que 

diz respeito ao seu ministério: a sua posição como um servo de Cristo, a sua 

autoridade como apóstolo de Cristo, e seu poder em ser separado para o 

evangelho de Cristo. 

Posição de Paulo como um servo de Cristo 

um servo de Cristo Jesus, (1: 1-A) 

Doulos ( servo ) carrega a idéia básica de subserviência e tem uma grande 

variedade de conotações. Foi usado às vezes de uma pessoa que 

voluntariamente servido outros, mas é mais comum que se referia aos que 

estavam em cativeiro sem vontade e permanente, a partir da qual muitas vezes 

não houve liberação, mas a morte. 

O equivalente hebraico ( 'ebed ) é usado centenas de vezes no Antigo 

Testamento e carrega a mesma ampla gama de conotações. A lei mosaica previa 

um servo contratado para tornar-se voluntariamente a bond-escravo permanente 

de um mestre que amava e respeitava. "Se um escravo diz claramente:" Eu amo 

a meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, eu não vou sair como um 

homem livre ", então seu senhor o levará a Deus, então ele deve trazê-lo até a 

porta ou à ombreira . E seu mestre deve furar a orelha com uma sovela; e ele o 

servirá permanentemente "(Ex 21: 5-6.). 

Essa prática reflete a essência do uso de Paulo do termo doulos em Romanos 1: 

1. O próprio apóstolo tinha dado todo o coração no amor ao Mestre divino que 

o salvou do pecado e da morte. 

Nos tempos do Novo Testamento havia milhões de escravos no Império 

Romano, a grande maioria dos quais foram forçadas à escravidão e mantidos lá 

por lei. Alguns dos escravos mais educados e qualificados ocupou cargos 

importantes em uma casa ou empresa e foram tratados com respeito 

considerável. Mas a maioria dos escravos eram tratados como qualquer outra 

propriedade pessoal do proprietário e foram considerados pouco melhor do que 

animais de trabalho. Eles praticamente não tinha direitos perante a lei e poderia 

até ser mortos com impunidade por seus mestres. 



Alguns comentaristas argumentam que, devido à grande diferença entre a 

escravidão judaica como praticado nos tempos do Antigo Testamento e da 

escravidão do primeiro século, Roma, Paulo teve apenas o conceito judaico em 

mente quando se fala de sua relação com Cristo. Muitas das grandes figuras do 

Antigo Testamento foram referidos como servos. Deus falou de Abraão como 

seu servo (Gen. 26:24; Num. 12: 7). Josué é chamado de "servo do Senhor" 

(Josué 24:29)., Assim como Davi (2 Sam. 7: 5) e Isaías (. Isa 20: 3). Até mesmo 

o Messias é chamado de Servo de Deus (Is. 53:11). Em todos esses casos, e em 

muitos mais no Antigo Testamento, o termo servo carrega a idéia de nobreza 

humilde e honra. Mas, como já foi referido, a palavra hebraica ( 'ebed ) 

atrás servo também foi usado de bond-escravos. 

À luz da verdadeira humildade de Paulo e sua considerando-se o principal dos 

pecadores (1 Tm. 1:15), é certo que ele não estava arrogando para si o título 

reverenciado e nobre de servo do Senhor, como usado nas citações 

acima. Considerava-se de Cristo servo , no sentido mais despretensioso. 

Há, é claro, uma honra e dignidade ligado a todos os verdadeiros servos de 

Deus, até mesmo os mais aparentemente insignificante, e Paulo estava muito 

consciente da dignidade imerecida mas real Deus confere àqueles que 

pertencem a Ele. No entanto, ele estava constantemente ciente também de que 

a dignidade e honrar a Deus dá aos Seus filhos são puramente de graça, que em 

si mesmos cristãos ainda são pecadores, depravado, e quem não merece. Ele 

escreveu à igreja de Corinto: "O que é Apolo E o que é Paulo Servos por meio 

de quem você acredita, assim como o Senhor deu a oportunidade de cada um?" 

(1 Cor. 3: 5). Aqui Paulo usa o termo diakonos para descrever sua posição como 

servo, um termo comumente usado de garçons de mesa. Mas, como em seu uso 

de doulos , a ênfase aqui é sobre a subserviência e insignificância, não 

honra. Mais tarde, na mesma carta ele pede a seus leitores a considerá-lo como 

um escravo galley (4: 1). O termo usado aqui é hupēretēs ("servos"), que 

significa literalmente "underrowers", referindo-se ao nível mais baixo de 

remadores na grande cozinha de um navio romano. Este foi talvez o mais difícil, 

mais perigoso e mais degradante trabalho escravo podia fazer. Esses escravos 

eram considerados o mais baixo dos baixos. 

Porque ele foi chamado e nomeado pelo próprio Cristo, Paulo nunca 

menosprezar a sua posição como um apóstolo ou até mesmo como um filho de 

Deus. Ele ensinou claramente que os líderes piedosos da igreja, especialmente 

aqueles que são diligentes na pregação e ensino, são "dignos de dupla honra" 

por companheiros de fé (1 Tm. 5:17). Mas ele continuamente enfatizou que tais 

posições de honra são as disposições da graça de Deus. 

Autoridade de Paulo como um apóstolo 

chamado como apóstolo, (1: 1b) 



Paulo próxima estabelece a autoridade do seu ministério, com base em seu 

ser chamado como apóstolo. Talvez uma prestação melhor seria "um chamado 

para ser apóstolo," que aponta mais claramente o fato de que a sua 

posição como um apóstolo não era de seu próprio fazer. Ele não se voluntariar 

para esse cargo, ele nem foi eleito por companheiros crentes. Ele foi 

divinamente chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. 

Enquanto Paulo, então chamado Saul, ainda estava cego de seu encontro 

milagroso com Jesus no caminho de Damasco, o Senhor disse a Ananias sobre 

Paulo: "Ele é um instrumento escolhido de Mine, para levar o meu nome perante 

os gentios e reis, e os filhos de Israel "(Atos 9:15). Em veicular a mensagem 

para Paulo, Ananias disse: "O Deus de nossos pais de antemão te designou para 

conhecer a sua vontade, e ver o Justo, e ouvir um enunciado de sua boca. Para 

você será uma testemunha para com todos homens do que tens visto e ouvido 

"(Atos 22: 14-15). Paulo mais tarde deu a revelação adicional que Cristo já 

havia dado essa mensagem diretamente a ele, dizendo: 

Levanta-te e põe-te em pé; para este fim eu apareci para você, para te fazer 

ministro e testemunha, não só para as coisas que tens visto, mas também para 

as coisas em que eu vou lhe aparecem; livrando-te deste povo judeu e dos 

gentios, a quem eu vos envio a vós, para abrir seus olhos, para que se convertam 

das trevas à luz, e do domínio de Satanás para Deus, a fim de que recebam o 

perdão dos pecados e uma herança entre os que são santificados pela fé em 

mim. (Atos 26: 16-18) 

Paulo disse aos coríntios: "Eu estou sob compulsão, porque ai de mim se eu não 

anunciar o Evangelho" (1 Cor 9:16.). Deus lhe tinha dado uma tarefa que ele 

nunca tinha sonhado e nunca tinha pedido, e ele sabia que ele estaria em sérios 

apuros se ele não fosse obediente à sua missão divina. 

Paulo era "um apóstolo (não enviado de homens, nem por intermédio de 

homem, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os 

mortos)" (Gal. 1: 1). Ele passou a declarar: "Estou agora a procurar o favor dos 

homens ou o de Deus? Ou eu estou lutando para agradar a homens? Se eu ainda 

estivesse tentando agradar a homens, não seria um servo de Cristo" (v . 10). 

Apóstolo traduz apostolos , que tem o significado básico de uma pessoa que é 

enviado. Referia-se a alguém que foi oficialmente contratado para uma posição 

ou tarefa, como um enviado ou embaixador.Navios de carga foram chamados 

às vezes apostólica, porque eles foram despachados com uma remessa 

específica para um destino específico. 

O termo apóstolo aparece cerca de setenta e nove vezes no Novo Testamento e 

é usado em alguns casos em um sentido não-técnico geral (ver Rom. 16: 7; Atos 

14:14). Em seu sentido mais amplo, apóstolopode se referir a todos os crentes, 



porque cada crente é enviado ao mundo como uma testemunha de Cristo. Mas 

o termo é usado principalmente como um título específico e exclusivo para os 

treze homens (os Doze, com Matthias substituir Judas, e Paulo) que Cristo 

escolheu pessoalmente e comissionados para proclamar com autoridade o 

evangelho e levar a igreja primitiva. 

Os treze apóstolos não só foram todos chamados diretamente por Jesus, mas 

todos foram testemunhas da Sua ressurreição, Paulo de terem encontrado o na 

estrada de Damasco depois de Sua ascensão. Esses treze apóstolos receberam 

revelação direta da Palavra de Deus para proclamar com autoridade, o dom da 

cura, e o poder de expulsar os demônios (Mateus. 10: 1). Por estes sinais foi 

verificada a sua autoridade de ensino (cf. 2 Cor. 12:12). Seus ensinamentos 

tornou-se o fundamento da igreja (Ef. 2:20), e sua autoridade estendido para 

além dos organismos locais de crentes para o mundo inteiro acreditar. 

Embora os apóstolos eram "os-enviados" de uma forma única, cada pessoa que 

fala por Deus devem ser chamados e enviados por Ele. Há muitas pessoas 

pregando, ensinando, e presumindo a profetizar em nome de Cristo, a quem 

Cristo claramente não enviou. Eles, obviamente, não têm unção de Deus, pois 

seus ensinamentos e de vida não coaduna com a Palavra de Deus. 

Os falsos profetas sempre atormentado povo de Deus. Eles corrompido antigo 

Israel, eles têm corrompido a igreja através de todos os séculos de sua 

existência, e eles continuam a corromper a igreja hoje.Através de Jeremias, o 

Senhor disse de tais impostores, "Eu não mandei esses profetas, mas eles 

correram. Eu não falei para eles, mas eles profetizaram" (Jer. 23:21). 

Alguns líderes religiosos não só não dão nenhuma evidência de ser chamado 

por Deus para pregar e ensinar em Seu nome, mas ainda dão pouca evidência 

de salvação. Em seu livro O Pastor Reformado,pastor puritano do século XVII, 

Richard Baxter dedica uma centena de páginas para pregadores do evangelho 

de aviso para ter certeza antes de tudo de que eles estão verdadeiramente 

redimidos e segundo que foram chamados por Deus para Seu ministério. 

Poder de Paulo em ser separado para o Evangelho 

separado para o evangelho de Deus, (1: 1-C) 

Porque Paulo foi chamado e enviado por Deus como um apóstolo, toda a sua 

vida foi separado no serviço do Senhor. Mesmo uma pessoa que foi chamado 

por Deus para um tipo especial ou local de serviço não pode ser eficaz se não 

for também separados para Deus para o evangelho de Deus. 

Em todo o Antigo Testamento, Deus previu a criação além de Seu povo 

escolhido. Para toda a nação Ele declarou: "Está a ser santos para mim, porque 

eu, o Senhor, sou santo, e eu os separei dos povos, para ser Mine" (Lv 



20:26.). Pouco antes de Ele libertou seu povo do exército de Faraó, o Senhor 

ordenou: "Você deve se dedicar ao Senhor a primeira prole de cada útero, ea 

primeira cria de todos os animais que você possui; os machos pertencem ao 

Senhor" (Ex. 13: 12). Deus também exigiu as primícias de suas colheitas (Num. 

15:20). Os levitas foram separados como a tribo sacerdotal (Num. 8: 11-14). 

Na versão Septuaginta (grego) de passagens acima de Êxodo, Números e 

Levítico, as palavras traduzidas "presente", "levantar-se", e "separado" são 

todas as formas de aphorizō , o termo Paulo usado para o seu ser conjunto 

apart. Ele é usado de ajuste separado para Deus, o primogênito, de oferecer a 

Deus primeiros frutos, de consagrar a Deus os levitas, e de separação de Israel 

a Deus de outros povos. Não deveria haver nenhuma miscigenação do povo 

escolhido com as nações dos gentios ou do sagrado com o profano e comum. 

O termo aramaico fariseu pode compartilhar uma raiz comum com aphorizō e 

carrega a mesma idéia de separação. Os fariseus, porém, não foram separados 

por Deus ou de acordo com os padrões de Deus, mas tinha um pouco se 

diferenciam de acordo com os padrões de suas próprias tradições (cf. Mt 23:. 1, 

2). 

Embora o próprio Paulo havia sido o mais ardente dos fariseus auto-nomeados, 

ele agora estava separado divinamente, não humanamente. Deus revelou-lhe 

que ele havia sido separado pela graça de Deus já desde o ventre de sua mãe 

(Gl. 1:15). Quando ele e Barnabé foram separados e comissionados para o 

trabalho missionário pela igreja de Antioquia, foi sobre a instrução direta do 

Espírito Santo (Atos 13: 2). 

Compreensão clara de Paulo desta separação vem através de sua escrita a 

Timóteo. Timóteo era um verdadeiro servo de Deus, e ele tinha sido 

pessoalmente discipulado por Paulo e sucedeu-o como pastor da igreja em 

Éfeso. Mas em algum momento de seu ministério, ele pode ter chegado 

perigosamente perto de ser ineficaz, talvez por causa do medo da oposição ou 

por causa da fraqueza temporária. Portanto, Paulo exortou seu querido amigo ", 

eu lembrá-lo para acender de novo o dom de Deus que há em ti pela imposição 

das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de 

fortaleza, amor e disciplina" ( 2 Tim. 1: 6-7). Ele também pode ter sido tentados 

a ter vergonha do evangelho e de Paulo, como sugerido no Paulo do que lhe 

dizia: "Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de 

que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade "(2 Tim. 2:15). 

Talvez porque Timoteo ficou distraído de seu principal trabalho de pregação e 

ensino da Palavra e tinha se envolvido em disputas infrutíferas com incrédulos 

ou crentes imaturos, Paulo admoestou-o ainda mais, dizendo: "Evite tagarelice 

mundana e vazia, por isso vai levar a uma maior impiedade" (2:16). É até 

possível que Timóteo estava em perigo de cair em alguma forma de 



comportamento imoral, o que levou Paulo para avisar: "Foge também das 

paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor ea paz, com aqueles que 

invocam o Senhor com um coração puro "(02:22). 

Apesar Timoteo da vocação e da formação notável, Paulo temia que seu jovem 

discípulo era capaz de voltar a cair algumas maneiras mundanas. Como muitos 

cristãos, ele descobriu que a vida pode parecer mais fácil e menos problemático 

quando compromissos são feitos. Paulo teve de lembrar-lhe que ele foi separado 

por Deus para a obra de Deus e para mais ninguém e por nada mais. 

O termo euangelion ( Evangelho ) é utilizado cerca de sessenta vezes nesta 

epístola. William Tyndale definiu-o como "boas novas" ( doutrinais Treatises 

e apresentações em diferentes partes das Escrituras Sagradas por William 

Tyndale, Henry Walter, ed. [Cambridge: University Press, 1848], p. 484). É a 

boa notícia de que Deus vai nos livrar do nosso pecado egoísta, livra-nos da 

nossa carga de culpa, e dar sentido à vida e torná-lo abundante. 

A coisa mais importante sobre o evangelho é que é de Deus. Paulo deixa isso 

claro na primeira frase de sua epístola, a fim de que seus leitores não têm 

confusão em relação a boa notícia específica sobre o qual ele estava 

falando. Euangelion foi um termo comum usado no culto de adoração ao 

imperador que era comum nos dias de Paulo. Muitos dos Césares reivindicou 

divindade para si e exigiu adoração de todas as pessoas do império, livre ou 

escravo, rico ou pobre, famoso ou desconhecido. Eventos favoráveis relativas 

ao imperador foram proclamadas aos cidadãos como "boa notícia". O arauto da 

cidade estaria na praça da aldeia e gritar: "Boas notícias! A esposa do imperador 

deu à luz um filho", ou, "Boas notícias! Herdeiro do imperador veio de idade", 

ou, "Boas notícias! A nova imperador tenha aderido ao trono. " 

Especialmente porque ele foi escrito para crentes na capital romana, Paulo 

queria ter certeza de que seus leitores entenderam que a boa notícia, ele 

proclamou era de uma ordem totalmente diferente do que as proclamações 

triviais e vãs sobre os imperadores. O fato de que era de Deus significava que 

Deus era a fonte do mesmo. Não foi uma boa notícia do homem, mas as boas 

novas de Deus para o homem. 

Não se pode deixar de se perguntar por que Deus quis se rebaixar a trazer boas 

notícias para um mundo que rejeita e despreza-Lo. Ninguém merece ouvi-lo, 

muito menos para ser salvo por ele. 

O pregador expositivo observou Donald Grey Barnhouse disse a lenda 

fascinante de um jovem francês que foi muito amado por sua mãe, mas no início 

do sexo caiu na imoralidade. Ele era muito apaixonado por uma mulher sem 

escrúpulos, que conseguiu ganhar a sua devoção total. Quando a mãe tentou 

chamar seu filho para longe da associação perversa e degradados, a outra 



mulher ficou furioso. Ela criticou o jovem, acusando-o de não amá-la 

verdadeiramente e insistindo que ele demonstrar o seu compromisso com ela 

por se livrar de sua mãe. O homem resistiu até que uma noite, quando, em um 

bêbado, ele foi convencido a realizar a demanda hediondo. De acordo com a 

história, o homem saiu correndo da sala para a casa de sua mãe por perto, 

brutalmente matou, e até mesmo cortar o coração dela para levar para seu 

companheiro vil como prova de sua maldade. Mas, como ele correu em em sua 

loucura insana, ele tropeçou e caiu, sobre a qual o coração sangrando disse ter 

clamou: "Meu filho, você está machucada?"Dr. Barnhouse, comentou: "Essa é 

a maneira que Deus ama" ( do homem Ruin: Romanos 1: 1-32 [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1952], pp 21-22.). 

O próprio Paulo era a prova viva de grande amor e misericórdia de 

Deus. Embora tivesse oposição Cristo e perseguia a igreja, Deus o havia 

principal porta-voz da Igreja feita. Ele poderia imaginar nenhum papel maior 

do que ser consagrado a Deus para a proclamação de Seu evangelho, as boas 

novas da salvação em Cristo. Talvez essa seja uma razão pela qual ele foi tão 

eficaz. Quem sabia melhor do que Paulo o quão bom a boa notícia realmente 

era? 

 

2. A Boa Nova de Deus - parte 2 

( Romanos 1: 2-4 ) 

Ele, que antes havia prometido pelos seus profetas nas santas 

Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de 

Davi segundo a carne, que foi declarado Filho de Deus com 

poder, pela ressurreição dos mortos, de acordo com o espírito de 
santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor, ( 1: 2-4 ) 

Depois de se apresentar como o pregador do evangelho de Deus ( v. 1 ), Paulo, em 

seguida, fala da promessa ( v. 2 ) e a Pessoa ( vv. 3-4 ), da boa notícia. 

A promessa da Boa Nova 

Ele, que antes havia prometido pelos seus profetas nas santas 

Escrituras, ( 1: 2 ) 

O evangelho, que se originou com Deus, não era uma reflexão tardia divina, nem foi 

ensinado pela primeira vez no Novo Testamento. Ele não reflete uma mudança tardia no 

plano de Deus ou de uma revisão de sua estratégia. Foi prometido por Deus de antemão 

pelos seus profetas nas santas Escrituras, isto é, no que hoje chamamos de Antigo 

Testamento. 

Talvez especialmente por causa de seus críticos judeus, Paulo enfatiza, no início da 

epístola que a boa notícia não se originou com ele ou até mesmo com o ministério terreno 



de Jesus. Ele foi frequentemente acusado de pregar e ensinar contra Moisés e de 

proclamar a mensagem revolucionária inédito no judaísmo antigo (cf. Atos 

21:20 ss.). Mas aqui ele deixa claro que a boa notícia que ele ensina é realmente notícia 

velha do hebraico Escrituras agora cumprida e concluída em Jesus Cristo. 

Uso de Paulo profetas refere-se aos escritores do Antigo Testamento, em geral, os quais 

eram porta-vozes de Deus, que é o significado básico de profetas . Moisés, por exemplo, 

foi o grande legislador, mas ele também se considerava um profeta ( Deut. 18:15 ). A 

referência de Paulo para as Sagradas Escrituras foi, provavelmente, para contrastar a 

divinamente inspirados Antigo Testamento a partir dos muitos escritos rabínicos, que em 

sua época foram estudados e seguidos mais zelosa que era Escritura. Em outras palavras, 

embora os escritos rabínicos disse pouco ou nada sobre o evangelho de Deus, as 

Sagradas Escrituras tinha muito a dizer sobre isso. Eles não se originou com os homens 

ou refletir o pensamento dos homens, mas eram a Palavra divinamente revelado de Deus 

vivo. 

A maioria dos judeus daquela época estavam tão acostumados a olhar para rabínica 

tradição de orientação religiosa que as Sagradas Escrituras foram encarados mais como 

uma relíquia sagrada que como a fonte da verdade. Mesmo depois de seus três anos de 

ensino intenso, Jesus teve de repreender alguns dos seus próprios discípulos por não 

entender e acreditar no que as Escrituras ensinou sobre Ele. Antes que Ele revelou sua 

identidade aos dois discípulos no caminho de Emaús, Ele lhes disse: "homens e tardos de 

coração ó tolo para acreditar em tudo o que os profetas disseram!" ( Lucas 24:25 ). E 

como Ele começou a ensiná-los sobre sua morte e ressurreição, Ele expôs as Escrituras 

( v. 27 , cf. v. 32 ). 

Foi um judaísmo tradicional defeituoso que foi revolucionário, originou-homem, homem-

centrado, e que foi não fundamentada em Sagradas Escrituras. E foram os proponentes 

de que a perversão feita pelo homem do judaísmo que se opuseram mais fortemente 

Jesus. Ele denunciou a devoção religiosa dos escribas e fariseus como sendo hipocrisia 

em vez de piedade e sua teologia como sendo a falsa tradição dos homens, em vez de a 

verdade revelada de Deus. 

As frases "Vocês ouviram o que foi dito" e "Vocês ouviram o que os antigos disseram" 

que Jesus frequentemente utilizados no Sermão da Montanha ( Matt. 

5:21 , 27 , 33 , 38 , 43 ) não se referiu com o Antigo Testamento, mas as tradições 

rabínicas que contradiziam e invalidou o Antigo Testamento ( Mat. 15: 6 ). 

Estima-se que o Antigo Testamento contém pelo menos 332 profecias sobre Cristo, a 

maioria das quais foram cumpridas em sua primeira vinda. O Antigo Testamento está 

cheio de verdades que prever e preparar o terreno para o Novo. 

Jesus ensinou nada que foi desconectado ou contrários aos do Antigo Testamento. "Não 

penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas", declarou Ele; "Eu não vim para abolir, mas 

para cumprir Porque em verdade vos digo que, até que o céu ea terra passem, nem um 

jota ou um til jamais passará da Lei, até que tudo seja cumprido." ( Mat. 5: 17- 18 ). 

Ao longo da história dos judeus da igreja têm resistido o evangelho, argumentando que a 

abraçá-lo seria negar a sua herança. No plano humano que é verdade, porque desde muito 

antes do dia de Jesus, o judaísmo popular tem sido baseado mais na tradição humana que 

na revelação divina. Para se tornar um cristão certamente exige a negação de uma herança 

como esta. Mas, para um judeu para abraçar o evangelho é para ele verdadeiramente 

herdar o que sua herança bíblica sempre prometeu. O maior patrimônio do judeu é a 



promessa do Messias de Deus, e Jesus é o Messias, o cumprimento dessa promessa.Cada 

profeta judeu, direta ou indiretamente, profetizou o máximo Profeta, Jesus Cristo. Cada 

cordeiro sacrificial judaico falou da final Cordeiro, eterno de Deus, que seria sacrificado 

pelos pecados do mundo. 

Confrontando esse mesmo problema, o escritor de Hebreus abre sua carta, declarando: 

"Deus, depois de Ele falou há muito tempo para os pais, pelos profetas em muitas vezes 

e de muitas maneiras, nestes últimos dias nos falou em Seu Filho" ( Hebreus 1: 1-

2. ). Pedro também acentuou esta mesma verdade em sua primeira carta: 

Quanto a esta salvação, os profetas que profetizaram da graça que viria a lhe fez cuidadosa 

pesquisa e investigação; procura conhecer o que pessoa ou tempo o Espírito de Cristo 

dentro deles estava indicando como Ele predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias a 

seguir. Foi revelado a eles que eles não estavam servindo-se, mas você, nestas coisas que 

agora vos foram anunciadas por aqueles que pregavam o evangelho, a vós pelo Espírito 

Santo enviado do céu, as coisas em que os anjos anseiam observar. ( 1 Pe 1: 10-12. ) 

Os profetas falaram geral da nova aliança antecipada (cf. Jer 31: 31-34. ; Ez 36: 25-27. ), 

bem como especificamente do Messias que traria essa aliança (cf. . Isa 7:18 ; 9 : 6, 7 ; 53: 

1-12 ). 

A Pessoa da Boa Nova 

acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo 

a carne, que foi declarado Filho de Deus com poder, pela 

ressurreição dos mortos, de acordo com o espírito de santidade, 
Jesus Cristo, nosso Senhor, ( 1: 3- 4 ) 

Ambos os versos enfatizam a filiação divina de Cristo. Há um grande mistério no conceito 

de Jesus como de Deus Filho . Embora Ele é o próprio Deus e Senhor, Ele é ainda o Filho 

de Deus. Porque a Escritura ensina claramente essas duas verdades, a questão tem a ver 

não com o fato de Ele é o Filho de Deus , mas em que sentido ele é de Deus Filho. 

Claramente em sua humanidade Jesus foi nascido de um descendente de Davi segundo 

a carne . Tanto Maria ( Lucas 3:23 , 31 ), a mãe natural, e José (Jesus Matt. 1: 

6 , 16 ; Lucas 01:27 ), Jesus 'pai legal, eram descendentes de Davi. 

A fim de cumprir a profecia (ver, por exemplo, 2 Sam 7: 12-13. ; Sl 89: 3-4. , 19 , 24 ; Is. 

11: 1-5 ; Jer. 23: 5-6 ), o Messias Tinha que ser um descendente de Davi . Jesus cumpriu 

essas previsões messiânicas, assim como Ele cumpriu todos os outros. À medida que o 

descendente de Davi, Jesus herdou o direito de restaurar e governar o reino de Davi, o 

reino prometido que seria sem fim ( Isaías 9: 7). 

A segunda pessoa da Trindade nasceu em uma família humana e compartilhado a vida 

humana com todos os outros humanidade, identificando-se com a humanidade caída, 

ainda vivendo sem pecado ( Fp 2: 4-8. ). Ele, assim, tornou-se o sumo sacerdote perfeito, 

inteiramente Deus mas também totalmente homem, a fim de que Ele (pode "compadecer-

se das nossas fraquezas, ... aquele que foi ele tentado em todas as coisas como nós somos, 

mas sem pecado" ( Heb. 4 : 15 ). Esse é o evangelho, a grande boa notícia, que, em Jesus 

Cristo, Deus tornou-se um homem que podia morrer por todos os homens, um sacrifício 

substituto pelos pecados de todo o mundo ( Rom 5: 18-19. ). 

Até mesmo a história secular está repleta de relatos de vida e obra de Jesus. Escrever 

sobre AD 114, o antigo historiador romano Tácito relatou que Jesus foi o fundador da 



religião cristã e que Ele foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado do 

imperador Tibério ( Anais 15,44). Plínio, o Jovem escreveu uma carta ao imperador 

Trajano sobre o assunto de Jesus Cristo e seus seguidores (Cartas 10,96-97). Jesus sequer 

é mencionado no Talmud babilônico judaica ( Sinédrio 43 um , Abodah Zera 16 b -

17 um ). 

Escrevendo no D.C 90, antes de o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, o 

historiador judeu Flávio Josefo familiarizado escreveu um breve esboço biográfico de 

Jesus de Nazaré. Nela, ele disse: 

Agora havia sobre este tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-Lo de um 

homem, porque Ele era um fazedor de milagres, um professor de tais homens que recebem 

a verdade com prazer. Ele atraiu para si muitos dos judeus e muitos dos gentios. Ele era 

o Cristo. E quando Pilatos, por sugestão dos principais homens entre nós, Ele tinha 

condenado à cruz, aqueles que amavam a princípio não o abandonaram; pois Ele lhes 

apareceu vivo novamente no terceiro dia como os divinos profetas tinham predito estas e 

dez mil outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos assim chamada 

por ele não são extintos no dia de hoje (Antiguidades, vol. 2, livro 18, cap. 3) 

Uma testemunha ainda mais confiável foi o apóstolo João, que escreveu sob a inspiração 

do Espírito Santo ", por isso você sabe que o Espírito de Deus: todo espírito que confessa 

que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo espírito que não confessa a Jesus não 

procede de Deus; e este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que 

vem e, presentemente, já está no mundo "( 1 João 4: 2-3 ). 

João não estava falando de apenas reconhecer o fato da humanidade de Jesus. Incrédulos 

incontáveis ao longo da história têm sido bastante disposto a admitir que um homem 

chamado Jesus viveu no primeiro século e que Ele viveu uma vida exemplar e gerou um 

grande número de seguidores. O deísta Tomé Jefferson acreditava em Jesus existência 

como homem e na sua importância para a história da humanidade, mas ele não acreditava 

em Jesus 'divindade. Ele produziu uma edição da Bíblia que eliminou todas as referências 

ao sobrenatural. Consequentemente, as contas de Jesus em "evangelhos" de Jefferson 

pertencia a fatos puramente físicos e eventos. 

Isso não é o tipo de exigências reconhecimento de palavras de Deus. O apóstolo estava 

se referindo a acreditar e aceitar a verdade de que Jesus era o Cristo, o Messias prometido 

divina, e que Ele veio de Deus e viveu como um homem-Deus entre os homens. 

Foi no momento em que Ele se tornou um ser humano, diz Paulo, que Jesus foi declarado 

Filho de Deus . Embora o plano era eterno, o título Filho é reservado como um termo de 

encarnação, aplicado a Jesus em sua plenitude somente após Ele vestiu o manto da 

humanidade. Ele era o Filho de Deus no sentido de unidade da essência e no papel de 

obediente, amorosa submissão ao Pai em Sua encarnação auto-esvaziamento. Há, é claro, 

não há dúvida de que Ele é eternamente Deus e eternamente a segunda pessoa da 

Trindade, mas Paulo diz que ele foi declarado de Deus Filho quando Ele foi 

sobrenaturalmente concebido em Maria e foi nascido de um descendente de Davi 

segundo a carne . Poderíamos dizer, então, que Cristo era o Filho de Deus desde toda a 

eternidade na expectativa e foi declarado de Deus Filho , em cumprimento na encarnação 

e para sempre. 

HORIZO ( declarado ) carrega a idéia básica de que delimitam fronteiras. A partir desse 

termo vem o nosso Inglês horizonte, que se refere à linha de demarcação entre a terra eo 



céu. De uma forma infinitamente maior, a filiação divina de Jesus Cristo foi marcado fora 

com clareza absoluta em sua encarnação. 

Citando o Salmo 2: 7 , o escritor de Hebreus explica que, nesse texto Deus estava 

declarando a Cristo, o Messias, "Tu és meu Filho, hoje te gerei". Na cotação subsequente 

de 2 Samuel 07:14 , o Pai continua a dizer de Cristo, "Eu vou ser um pai para ele, e ele 

será para mim um filho" ( Heb. 1: 5 ). Ambos os verbos na última cotação são tempo 

futuro, indicando que, em algum momento após o tempo do salmista, Cristo um dia 

assumiria um título e papel Ele não tinha tido antes. 

Salmo 2: 7 também é citado pelo apóstolo Paulo em Atos 13:33 . Esta passagem aponta 

para a ressurreição como a declaração de que a filiação. Isso não é uma contradição. Do 

ponto de vista de Deus Ele foi gerado como Filho quando Ele veio ao mundo. A realidade 

de que a união com Deus e da perfeição do seu serviço a Deus foi declarado publicamente 

ao mundo pelo fato de que Deus o ressuscitou dentre os mortos! (Para uma discussão 

mais detalhada, ver o comentário do autor sobre Hebreus , pp. 24-29.) 

Cristo foi dado e tomou sobre si a plenitude do título de Filho de Deus , quando ele 

despojou-se do uso independente de Suas prerrogativas divinas e a plena expressão da 

Sua majestade, graciosamente humilhando-se e tornar-se totalmente subserviente à 

vontade e plano da Pai. Em sua carta à igreja em Filipos, Paulo explica que, "Cristo Jesus, 

... pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus uma 

coisa que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um . servo, ... 

sendo feitos em semelhança de homens e, achado na forma de homem, humilhou-se, 

tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz "( Fl 2, 5-8. ). 

Em Sua oração sacerdotal, Jesus disse ao Pai, "glorifica a teu Filho, para que o Filho 

glorifique a ti", e poucos momentos depois implorou ", glorifica-me tu, juntamente com 

a ti mesmo, Pai, com a glória que eu tinha contigo antes o mundo existisse "( João 17: 

1 , 5 ). Cristo existe desde toda a eternidade. ". Ele estava no princípio com Deus Todas 

as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada surgiu que veio a existir" ( João 

1: 2-3 ). Mas de acordo com o plano divino da redenção, que Ele mesmo planejado com 

o Pai eo Espírito Santo, Cristo "se fez carne, e habitou entre nós" ( v. 14 a ). Ele ainda 

possuía alguns de Sua glória divina, a "glória como do unigênito do Pai" ( v. 14 b ), mas 

a glória Ele reteve foi uma glória velado em carne humana, que não pode ser observada 

com olhos humanos. 

Como Paulo passa a explicar, a evidência mais conclusiva e irrefutável da filiação divina 

de Jesus foi dado com o poder, pela ressurreição dos mortos (cf. Atos 13: 29-33 ). Por 

que a demonstração suprema de Sua capacidade de vencer a morte, um poder que pertence 

somente a Deus Ele mesmo (o Doador da vida), Ele estabeleceu além de toda a dúvida de 

que ele era de fato Deus, o Filho. 

De acordo com o espírito de santidade é outra maneira de dizer "de acordo com a 

natureza ea obra do Espírito Santo." Foi o Espírito Santo trabalhando em Cristo, que 

realizou a ressurreição de Jesus e todos os outros milagre realizado por ele ou a ele 

associadas. Na encarnação, Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e foi 

ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo, o Espírito de santidade . 

Imediatamente após o batismo de Jesus por João Batista, "os céus se abriram, e ele [João 

Batista] viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma 

voz dos céus, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo "( Mateus 3: 

16-17. ). Todos os membros da Trindade estavam eternamente iguais em todos os 



sentidos, mas como mencionado acima, na encarnação da Segunda Pessoa da Trindade 

voluntariamente despojou-se da expressão da plenitude da glória divina e as prerrogativas 

da divindade. Durante sua humanidade na terra Ele voluntariamente se submeteu à 

vontade do Pai (cf. Jo 5:30 ) e ao poder do Espírito. A descida do Espírito Santo sobre 

Ele em Seu batismo foi o início de Jesus para o ministério, um ministério totalmente 

controlado e pelo poder do Espírito, tanto que Jesus caracterizado rejeição voluntária de 

Deus como a blasfêmia contra o Espírito Santo ( Matt 12:24. -32 ). 

Aqui, então, é a Pessoa da boa notícia. Ele é plenamente homem ( um descendente de 

Davi ) e plenamente Deus ( declarado ser o Filho de Deus ). Ao longo de seu ministério, 

a humanidade, tanto de Jesus e Sua divindade foram retratados. Quando lhe pediram para 

pagar impostos, Jesus cumpriu. Ele explicou a Pedro que, como Filho de Deus e o regente 

do universo, incluindo o Império Romano, Ele era legitimamente isentos de 

tributação. "Mas, para que não dar-lhes [os cobradores de impostos] ofensa," Ele passou 

a dizer: "ir para o mar, e jogar em um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e quando 

você abrir a boca, você vai encontrar um stater. Tome isso e dar a eles para você e para 

mim "( Mat. 17:27 ). Em sua humanidade Ele voluntariamente pagou impostos, mas em 

Sua divindade Ele providenciou o pagamento sobrenaturalmente. 

Uma noite, depois de um longo dia de ensino Jesus entrou num barco com os discípulos 

e eles partiram para o outro lado do mar da Galiléia. Jesus logo caiu no sono, e quando 

uma tempestade se levantou e ameaçou virar o barco, os discípulos assustados despertou 

Jesus, gritando: "Mestre, não te importas que pereçamos? E, sendo despertado, 

repreendeu o vento e disse ao mar: "Silêncio, ficar quieto." E o vento se acalmou e se 

tornou perfeitamente calmo "( Marcos 4: 38-39 ). Em sua humanidade Jesus estava 

exausto assim como cada pessoa se esgota depois de um dia duro. No entanto, em Sua 

divindade Ele foi capaz de acalmar instantaneamente uma violenta tempestade. 

Quando estava pendurado na cruz, Jesus estava sangrando e em agonia grave por causa 

da Sua humanidade. Mas, ao mesmo tempo, em Sua divindade Ele foi capaz de conceder 

a vida eterna ao ladrão arrependido que pendurou nas proximidades ( Lucas 23: 42-43 ). 

Este Filho de Deus e Filho do Homem que foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder 

do Espírito Santo, foi Jesus Cristo, nosso Senhor, Paulo declara. Jesus significa 

Salvador, Cristo significa Ungido, eSenhor significa governante soberano. Ele é Jesus , 

porque Ele salva o seu povo dos seus pecados. Ele é Cristo , porque Ele foi ungido por 

Deus como Rei e Sacerdote. Ele é Senhor , porque Ele é Deus e é o governante soberano 

do universo. 

 

 

 

 



3. A Boa Nova de Deus - parte 3 (Romanos 

1: 5-7) 

por intermédio de quem recebemos a graça e apostolado para 

trazer a obediência da fé entre todos os gentios, por amor do seu 

nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de 

Jesus Cristo; a todos os que são amados de Deus em Roma, 

chamado como santos: Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e 
do Senhor Jesus Cristo. (1: 5-7) 

A história é contada de um homem muito rico que tinha muitos tesouros de arte 

valiosas. Seu único filho era bastante comum, mas foi muito amada. Quando o 

filho morreu inesperAdãoente como um homem jovem, o pai estava tão 

profundamente entristecido que morreu alguns meses mais tarde. A vontade do 

Pai estipulou que, em sua morte, todas as suas obras de arte foram a leiloar 

publicamente e que uma pintura de seu filho era para ser leiloado em primeiro 

lugar. No dia do leilão da pintura especificado foi apresentado e a licitação foi 

aberta. Porque nem o menino nem o artista eram bem conhecidos, muito tempo 

se passou sem uma proposta que está sendo oferecido. Por fim, um funcionário 

de longa data do pai e amigo do menino timidamente lance setenta e cinco 

centavos, todo o dinheiro que ele tinha.Quando não havia outras propostas, a 

pintura foi dada ao servo. Nesse ponto, a venda foi parado e um funcionário ler 

o restante da vontade, que especificou que quem se importava o suficiente para 

o seu filho para comprar a pintura dele receberia todo o resto da propriedade. 

Essa comovente história ilustra a provisão de Deus para a humanidade 

caída. Qualquer um que ama e recebe o Seu Filho, Jesus Cristo, vai herdar a 

propriedade do Pai celestial, por assim dizer. A boa notícia de Deus é que todos 

os que recebem o Seu Filho pela fé é abençoada "com toda sorte de bênção 

espiritual nas regiões celestiais em Cristo" (Ef. 1: 3). É por isso que Paulo 

poderia exultar, "Você sabe que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, 

sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza nos 

tornássemos ricos" (2 Cor. 8: 9). Citando Isaías, o apóstolo declarou que as 

riquezas do cristãs incluem "coisas que o olho não viu eo ouvido não ouviu, e 

que não entraram no coração do homem, tudo o que Deus tem preparado para 

aqueles que o amam" (1 Cor 2. : 9; cf. Is. 64: 4; 65:17). 

Em Cristo, o crente tem riquezas para além de qualquer imaginação. O cristão 

tem a vida que nunca vai acabar (João 3:16), uma fonte de água espiritual que 

nunca vai secar (João 4:14), um presente que nunca vai ser perdido (João 6:37, 

39), um amor a partir do qual ele nunca pode ser separada (Rom. 8:39), um 

chamado que nunca vai ser revogada (Rom. 11:29), uma fundação que jamais 

será destruído (2 Tim. 2:19), e uma herança que nunca vai diminuir (1 Pe 1: 4-

5.). 



Em Romanos 1: 5-7 Paulo continua a resumir que boa notícia, descrevendo a 

sua disposição (v. 5 um , a sua proclamação e Proposito (vv. 5) b -6), e seus 

privilégios (v. 7). 

A Provisão da Boa Nova 

por intermédio de quem recebemos a graça eo apostolado (1: 5a) 

Paulo aqui menciona duas disposições importantes da boa notícia de Deus: 

conversão, que está junto de Deus a graça, e vocação, que em caso de Paulo 

era apostolado . 

É possível que Paulo estava falando da graça específica de apostolado, mas 

parece mais provável que ele estava se referindo, ou, pelo menos, inclusive, a 

graça pela qual cada crente entra em uma relação salvadora com Jesus Cristo. 

Graça é imerecido, favor imerecido, no qual ele mesmo um crente não pode e 

não contribuir com nada de valor. "Porque pela graça sois salvos, mediante a 

fé", Paulo explica em sua carta aos Efésios; "E isto não vem de vós, é dom de 

Deus; não como resultado de obras, para que ninguém se glorie": (Ef 2, 8-

9.). Graça é amor misericordioso de Deus, através do qual Ele concede a 

salvação como um presente para aqueles que confiam em Seu Filho. Quando 

qualquer pessoa coloca sua confiança em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, 

Deus respira soberanamente em que pessoa Sua própria vida divina. Os cristãos 

estão vivos espiritualmente, porque eles nasceram de cima, criado de novo com 

a própria vida de Deus. 

Um crente não tem causa para a auto-congratulação, porque ele contribui nada 

para a sua salvação. Realização humana não tem lugar no trabalho divino de 

salvação de Deus a graça . Somos "justificados como um presente, por sua 

graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus" (Rom. 3:24), a redenção 

em que o trabalho do homem e jactância do homem são totalmente excluída 

(vv. 27-28). 

A salvação não vem pelo batismo, da confirmação, pela comunhão, por 

membros da igreja, pela freqüência à igreja, ao manter os Dez Mandamentos, 

por tentar viver de acordo com o Sermão da Montanha, servindo outras pessoas, 

ou até mesmo por servir a Deus. Ele não vem sendo moralmente correta, 

respeitável, e auto-doação. Também não vem simplesmente por acreditar que 

existe um Deus ou que Jesus Cristo é o Seu Filho. Até mesmo os demônios 

reconhecem tais verdades (ver Marcos 5: 7; Tiago 2:19). Ele só vem quando a 

pessoa se arrepender do pecado recebe pela fé, a graciosa provisão de perdão 

oferecido por Deus através da obra expiatória de Seu Filho, o Senhor Jesus 

Cristo. 



O grande pregador Donald Grey Barnhouse observou, "Amor que dá para cima 

é a adoração, amor que vai para o exterior é o afeto, o amor que se inclina é 

graça" ( Expositions de Bíblia Doutrinas Tirar a Epístola aos Romanos um de 

s um ponto de partida, vol 1. [Grand Rapids: Eerdmans, 1952], p 72).. Em uma 

condescendência divina inimaginável, Deus olhou para baixo em pecaminosa, 

a humanidade caída e graciosamente oferecido Seu Filho para a sua redenção 

(João 3: 16-17). 

As últimas palavras de um santo antigo foram: "A graça é a única coisa que 

pode nos tornar semelhantes a Deus. Eu poderia ser arrastado por céu, terra e 

inferno e eu ainda seria o mesmo pecador, desgraçado poluído a menos que o 

próprio Deus deve purifica-me pela Sua graça. " 

Outra disposição das boas novas de Deus é o Seu chamando os fiéis para o seu 

serviço, que é uma forma de apostolado . Paulo abre a epístola, falando de si 

mesmo, e ele retoma seus comentários pessoais nos versículos 8-15. Nos 

versículos 2-4, ele fala sobre Jesus Cristo. Mas a partir do final do versículo 4 

até o versículo 7, ele está falando sobre os crentes em geral e sobre aqueles em 

Roma, em particular. Paulo já havia mencionado sua própria vocação e 

escritório como um apóstolo (v. 1), e, por isso, parece razoável para lançar a 

partir desta referência ao seu apostolado para discutir chamado divino de Deus 

e envio de todos os crentes. 

O termo grego Apostolos , que normalmente é simplesmente transliterado 

como apóstolo, tem o significado básico de "alguém que é enviado" (cf. 

capítulo discussão 1). Deus soberanamente escolheu treze homens na igreja 

primitiva para o escritório do apóstolo, dando-lhes autoridade divina original 

de proclamar e milagrosamente autenticar o evangelho. O escritor de Hebreus 

mesmo refere-se a Jesus Cristo como um apóstolo (Heb. 3: 1). 

Mas cada pessoa que pertence a Deus mediante a fé em Cristo é um apóstolo 

em um sentido mais geral de serem enviados por Ele ao mundo como Seu 

mensageiro e testemunho. Em um sentido extra-oficiais, qualquer um que é 

enviado em uma missão espiritual, qualquer um que representa o Salvador e 

traz as boas novas da salvação, é um apóstolo. 

Dois líderes de outra maneira desconhecidos na igreja primitiva, Andrônico e 

Júnias, foram referido por Paulo como sendo "de destaque entre os apóstolos, 

que estavam em Cristo antes de mim" (Rom. 16: 7). Lucas se refere a Barnabé 

como um apóstolo (Atos 14:14). O termo apostolos também é aplicada a 

Epafrodito ("mensageiro", Phil. 2:25), bem como para alguns trabalhadores sem 

nome em, ou conhecido por, a igreja em Corinto ("mensageiros", 2 Cor. 

8:23). Mas esses homens, piedosa como eram, não tinha o escritório do 

apostolado como Paulo e os Doze. Andronicus, Júnias, Barnabé e Epafrodito 



eram apóstolos só no sentido de que cada crente é um apóstolo, um chamado e 

enviado embaixador de Jesus Cristo. 

Às vezes, um aluno atleticamente inepto será colocada em uma equipe por 

simpatia ou para preencher uma lista, mas o treinador vai raramente, ou nunca, 

colocá-lo em um jogo. Deus não é assim que funciona. Cada pessoa que se 

aproxima de Deus através de Seu Filho é colocada sobre a equipe e enviados 

para jogar o jogo, por assim dizer. Todo aquele que é salvo pela graça soberana 

de Deus, também é soberanamente chamou para o apostolado. O Senhor nunca 

permite a conversão sem comissão. Quando pela graça nós "salvos, mediante a 

fé", Paulo explica, não é nós mesmos, mas "é o dom de Deus; não como 

resultado de obras, para que ninguém se glorie." Mas, como ele passa a explicar, 

quando Deus nos salva nós, assim, tornar-se "feitura dele, criados em Cristo 

Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos 

nelas" (Ef. 2: 8-10). Mais tarde, na mesma epístola que Paulo roga crentes "a 

andar de modo digno da vocação a que fostes chamados" (4: 1). 

Um vencedor em um antigo jogo olímpico grego se diz ter sido convidado, 

"Spartan, o que você vai ganhar com esta vitória?" Ele respondeu: "Eu, senhor, 

terá a honra de lutar na linha de frente para o meu rei". Esse espírito deve 

tipificar a todos por quem Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. 

Depois de um dos sermões DL Moody, um homem altamente educado veio até 

ele e disse: "Desculpe-me, mas você fez onze erros em seu tonight 

gramática." Em uma repreensão graciosa Moody respondeu: "Eu 

provavelmente fiz. Minha primeira educação era muito falho. Mas eu estou 

usando toda a gramática que eu sei a serviço do Mestre. E você?" Em outra 

ocasião, um homem aproximou-se de Mr. Moody e disse: "Eu não gosto de seu 

convite. Eu não acho que é o caminho certo para fazê-lo." "Eu aprecio isso", 

Moody respondeu. "Eu sempre fui desconfortável com isso, também. Eu 

gostaria de saber uma maneira melhor. Qual é o seu método de convidar as 

pessoas a Cristo?" "Eu não tenho um", respondeu o homem. "Então eu como o 

meu melhor", disse o evangelista. Quaisquer que sejam nossas limitações 

podem ser, quando Deus nos chama, por sua graça, Ele também nos chama para 

o Seu serviço. 

Ao refletir sobre sua ordenação para o ministério presbiteriano, Barnhouse 

escreveu: 

O moderador do Presbitério perguntou-me perguntas e eu respondi-los. Eles me 

disseram para ajoelhar. Homens veio em minha direção, e um homem foi 

convidado a fazer a oração. Senti sua mão vir na minha cabeça, e em seguida, 

as mãos dos outros, tocando a minha cabeça, e pressionando para baixo em seus 

e as outras mãos. O anel de homens fechado, e um homem começou a 

Oração. Foi uma agradável pequena oração e tinha um tapinha pequena frase 



nele: "Pai, guardá-lo com o Teu amor, guiá-lo com teu olho, e cinge-lo com teu 

poder." Fiquei pensando sobre aqueles três verbos, guarda, guia, cingi.Parecia 

tão tolo quanto realizar uma cerimônia de casamento em cima de duas pessoas 

que tinham vivido juntos por um quarto de século e que tinha tido uma família 

de filhos juntos. Eu sabia que tinha sido ordenado há muito tempo, e que as 

mãos que estavam sobre a minha cabeça eram Mãos que havia sido perfurado, 

e pregado numa cruz. Anos mais tarde, o homem que fez a oração nesse dia 

assinou um papel dizendo que ele era contra a doutrina do nascimento virginal, 

a doutrina da divindade de Jesus Cristo, a doutrina da expiação substitutiva, a 

doutrina dos milagres de Cristo, e a doutrina da inspiração das Escrituras, como 

testes para a ordenação ou uma boa posição mans no ministério. Quando eu li 

o seu nome na lista, eu coloquei minha mão em cima da minha cabeça e sorriu 

para mim, perguntando quantas vezes dúzia eu tivesse meu corte de cabelo 

desde as mãos profanas tinha me tocado. E eu tive a profunda consolação de 

saber que a mão do Senhor Jesus Cristo, ferido e dilacerado por causa dos meus 

pecados, tinha me tocado e me dado um apostolado que era de Deus e que era 

mais importante do que qualquer que os homens poderiam aprovar, por sua 

pequenas cerimônias. (Ruína do homem: Romanos 1: 1-32 [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1952], pp 76-77 Usado com permissão...) 

O relato de Dr. Barnhouse me faz lembrar da minha própria ordenação. Antes 

de ser aprovado, fui entrevistado por um número de homens que me pediu a 

todos os tipos de questões relativas a tais coisas como o meu apelo, o meu 

conhecimento da Escritura, e minhas convicções pessoais e padrões morais. No 

culto de ordenação aqueles homens reunidos em torno de mim e colocou as 

mãos sobre minha cabeça. Cada homem, em seguida, orou e depois assinou seu 

nome para o certificado de ordenação. O primeiro nome no certificado foi 

escrito consideravelmente maior do que os outros. Mas não muito tempo 

depois, que o homem que assinou o primeiro e maior abandonado o 

ministério. Ele se envolveu em imoralidade, negou a virtude da fé, e se tornou 

um professor de psicologia humanista em uma proeminente universidade 

secular. Como o Dr. Barnhouse, dou graças a Deus que o meu ministério não 

vêm de homens, mas de Cristo. 

A proclamação e Propósito da Boa Nova 

para trazer a obediência da fé entre todos os gentios, por amor do 

seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes 
de Jesus Cristo; (1: 5b-6) 

A Proclamação 

para trazer a obediência da fé entre todos os gentios, (1: 5b) 

Como Paulo, cada crente é chamado não só para a salvação e para o serviço, 

mas para testemunhar de Cristo, a fim de trazer a obediência da fé nos 



outros. Paulo usa a frase "obediência da fé" de novo no fim da carta, dizendo 

que "o mistério que foi mantido em segredo durante longos séculos passado, 

mas agora se manifesta, e pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento 

de o Deus eterno, foi dado a conhecer a todas as nações, levando a obediência 

da fé "(Rom. 16: 25-26). 

Uma pessoa que afirma a fé em Jesus Cristo, mas cujo padrão de vida é absoluta 

desobediência à Palavra de Deus nunca foi resgatado e está vivendo uma 

mentira. A fé que não se manifesta em uma vida obediente é espúria e inútil 

(Tiago 2: 14-26). Nós não somos salvos no menor parte por obras, não importa 

quão aparentemente bom; mas como já se referiu, somos salvos para as boas 

obras. Esse é o propósito da salvação, tanto quanto nossa vida terrena está em 

causa (Ef. 2:10). A mensagem do evangelho é para chamar as pessoas para a 

obediência da fé, que é aqui utilizado como sinônimo de salvação. 

Embora Paulo não usar o artigo definido antes de fé nessa passagem, a idéia é 

que de a fé, referindo-se a todo o ensino das Escrituras, especialmente o Novo 

Testamento. É o que Jude se refere como "a fé que uma vez por todas foi 

entregue aos santos" (v. 3). Essa fé é a Palavra de Deus, que é a única autoridade 

divinamente constituída de cristianismo. Afirmação de que a fé leva à, 

fidelidade viveu-out prática, sem a qual a fé professada é nada mais do que 

morto e inútil (Tiago 2:17, 20). A fé genuína é a fé obediente. Para chamar os 

homens para a obediência da fé é para cumprir a Grande Comissão, para trazer 

os homens a Jesus Cristo e à observância de tudo o que Ele manda na Sua 

Palavra (Mat. 28:20). 

Não é que a fé mais a obediência igual a salvação, mas que a fé obediente é 

igual a salvação. A verdadeira fé é verificada em obediência. A fé obediente 

demonstra-se verdadeira, ao passo que a fé desobedientes prova-se falsa. É por 

ter fé verdadeira, ou seja, a fé obediente, que Paulo continua a elogiar os crentes 

romanos. "Dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo para todos vocês", diz ele, 

"porque sua fé está sendo proclamado por todo o mundo" (Rom. 1: 8). Ele dá 

um elogio semelhante no final da carta. Aos seus amados irmãos e irmãs em 

Cristo, a maioria dos quais ele nunca se encontraram, ele diz: "O relatório da 

vossa obediência é conhecida de todos, por isso estou regozijo sobre você" 

(16:19). Em primeira instância Paulo elogia especificamente a sua fé, e no 

segundo ele elogia especificamente a sua obediência. Juntos, fé e obediência 

manifestar os dois inseparáveis lados da moeda da salvação, que Paulo aqui 

chama a obediência da fé . 

Deus tem muitos títulos e nomes nas Escrituras, mas em ambos os testamentos 

Ele é mais frequentemente referido como Senhor, que fala de seu direito 

soberano de ordem e de reger todas as coisas e todas as pessoas, e mais 

especialmente o seu próprio povo. Para pertencer a Deus, numa relação 



de obediência é reconhecer que a salvação inclui estar em submissão ao Seu 

senhorio. Escritura não reconhece outro poupança de relacionamento com Ele. 

Alguns anos atrás, quando eu estava andando com um professor em um 

seminário evangélico conhecido, que aconteceu de passar uma invulgarmente 

grande loja de bebidas. Quando eu fiz um comentário sobre isso, meu 

companheiro disse que era um de uma grande cadeia de lojas de bebidas na 

cidade de propriedade de um homem que foi para a sua igreja e era um 

freqüentador regular de uma classe de adultos da Escola Dominical. "Por uma 

questão de fato, ele está no meu grupo de discipulado", disse o meu amigo; "Eu 

me encontro com ele todas as semanas." "Não o tipo de negócio que está em te 

incomoda?" Perguntei. "Oh, sim", disse ele. "Nós falamos sobre isso muitas 

vezes, mas ele sente que as pessoas que bebem estão indo comprar o seu licor 

em algum lugar e que ele poderia muito bem estar em suas lojas." Tomado de 

surpresa, perguntei: "Será que o resto de sua vida em ordem?" Ele respondeu: 

"Bem, ele deixou sua esposa e está vivendo com uma mulher jovem." "E ele 

ainda vem para a igreja e classe de discipulado a cada semana?" Eu perguntei 

com espanto. O professor suspirou e disse: "Sim, e você sabe que às vezes é 

difícil para mim entender como um cristão pode viver assim." Eu disse: "Você 

já considerou que ele não pode ser um cristão em tudo?" 

Uma teologia que se recusa a reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, 

para cada crente é uma teologia que contradiz a própria essência do 

cristianismo bíblico. "Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor" 

Paulo declara: "e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os 

mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se 

confessa a respeito da salvação "(Rom. 10: 9-10). Com igual clareza e 

ambiguidades, declarou Pedro no dia de Pentecostes, "Que toda a casa de Israel 

saiba com certeza que Deus o fez Senhor e Cristo-este Jesus, que vós 

crucificado" (Atos 02:36). O coração dos ensinamentos de Jesus no Sermão da 

Montanha é que a fé sem obediência não é a fé salvadora, mas é certa evidência 

de que uma pessoa está seguindo o caminho largo e ilusória do mundo que 

conduz à perdição, e não a estrada estreita de Deus que conduz à vida eterna 

(Mt 7: 13-14.). 

Por outro lado, apenas chamando Jesus Senhor, mesmo enquanto fazia o 

trabalho aparentemente importante em Seu nome, é inútil a menos que essas 

obras são feitas a partir de fé, são feitas de acordo com a Sua Palavra, e são 

dirigidas e capacitados pelo Seu Espírito Santo. Com intensidade preocupante, 

Jesus claramente declarado que a verdade quando disse: "Muitos me dirão 

naquele dia: 'Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu 

nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos 

milagres? E então eu lhes direi: 'Nunca vos conheci; afastar mim, vós que 

praticais a iniquidade. "Como ele passa a explicar, a pessoa que afirma Ele, mas 

vive em desobediência contínua de Sua Palavra é a construção de uma casa 



religiosa na areia, o que acabará por lavar e deixá-lo sem Deus e sem esperança 

(Mt 7: 22-27.). Sem santificação, isto é, uma vida de holiness- "ninguém verá 

o Senhor" (Hb. 12:14). 

Chamado único de Paulo era os gentios (Atos 09:15; 22:21; Rom. 11:13;. Gal 

1:16). É provável que ele pregou o evangelho durante seus três anos na Arábia 

(Gal. 1:17), mas ele começou seu ministério gravado por pregar aos 

judeus. Mesmo quando ministrando nas regiões basicamente gentios da Ásia 

Menor e da Macedónia, ele freqüentemente começou o seu trabalho entre os 

judeus (ver, por exemplo, Atos 13:14; 14: 1; 16:13; 17: 1; 18: 2). Tal como 

acontece com Paulo, o chamado de cada crente é proclamar Jesus Cristo a todos 

os homens, judeus e gentios, na esperança de trazê-los para a obediência da fé. 

O Objetivo 

por amor do seu nome, entre os quais sois também vós chamados 

para serdes de Jesus Cristo. (1: 5-C-6) 

Embora Deus deu o Seu próprio Filho para salvar o mundo (João 3:16) e não 

deseja que qualquer pessoa pereça (2 Pedro 3: 9.), Deve-se reconhecer que o 

objetivo principal do evangelho não é por causa do homem mas de Deus, por 

amor do seu nome . A salvação do homem é simplesmente um subproduto da 

graça de Deus; seu foco principal é mostrar a glória de Deus. 

O pregador (v. 1), a promessa (v. 2), a Pessoa (vv. 3-4), a disposição (v. 5 um ), 

a proclamação (vv. 5 b -6), e os privilégios ( v. 7) das boas novas de Deus são 

dadas com o propósito expresso de glorificar a Deus. Toda a história redentora 

centra-se na glória de Deus, e por toda a eternidade as realizações de sua 

redenção vai continuar a ser um memorial à sua majestade, graça e amor. 

Por causa do Seu amor misericordioso para a humanidade caída e indefesa, a 

salvação é importante para Deus por causa do homem, mas por causa de sua 

própria perfeição é infinitamente mais importante para Ele pelo Seu próprio 

bem. Deus é, em última análise e totalmente comprometida com a exaltação da 

sua própria glória. Essa verdade tem sido sempre um anátema para o homem 

natural, e em nosso dia de egoísmo desenfreado, mesmo dentro da igreja, 

também é uma pedra de tropeço para muitos cristãos. Mas a perspectiva e as 

normas depravada do homem não obstante, a principal questão da salvação é a 

glória de Deus, porque Ele é perfeitamente digna e é perfeito para que a 

dignidade que o pecado é como uma afronta. 

Paulo declara que um dia ", ao nome de Jesus todo joelho [vontade] arco dos 

que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua [vontade] 

confesse que Jesus Cristo é Senhor, para o glória de Deus Pai "(Fil. 2: 10-

11). Mesmo as verdades divinas e bênçãos que são dadas para a própria causa 

de seus filhos são , antes de tudo dado "que a graça que está se espalhando para 



mais e mais pessoas podem fazer com que a ação de graças a abundar para a 

glória de Deus" (2 Cor. 4 : 15). 

Quando uma pessoa crê em Cristo, ele é salvo; mas mais importante do que 

isso, Deus é glorificado, porque o dom da salvação é inteiramente por sua 

vontade e poder soberano. Pela mesma razão, Deus é glorificado quando Seu 

povo ama Seu Filho, quando eles reconhecem Sua avaliação do seu pecado e 

sua necessidade de limpeza, quando seus planos de se tornar Seus planos, e 

quando seus pensamentos tornam-se Seus pensamentos. Os crentes vivem e 

existem para a glória de Deus. 

Os crentes em Roma a quem Paulo estava escrevendo estavam entre aqueles 

que tinham sido trazidos para a "obediência da fé" (v. 5) e, portanto, 

foram também o chamado de Jesus Cristo . E, como já foi salientado, o 

chamado de Jesus Cristo, aqueles que são os verdadeiros crentes, 

são chamados não apenas para a salvação, mas a obediência. E para ser 

obediente a Cristo inclui trazendo outros para Ele com fé e obediência. 

Os privilégios da Boa Nova 

a todos os que são amados de Deus em Roma, chamado como 

santos: Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus 
Cristo. (1: 7) 

Entre as inúmeras, privilégios graciosos da boa notícia de Deus são aqueles do 

nosso ser sua amada, o fato de sermos Seus chamados queridos, e sermos Seus 

santos. 

Paulo aqui aborda todos os seus irmãos na fé em Roma como o amado de 

Deus . Uma das verdades mais utilizadas e enfatizados das Escrituras é a do 

amor misericordioso de Deus para aqueles que pertencem a Ele. Davi orou: 

"Lembra-te, Senhor, a tua compaixão e da tua benignidade, porque elas são 

desde os tempos antigos" (Sl. 25: 6; cf. 26: 3) e, "Quão preciosa é a tua 

benignidade, ó Deus!" (Sl. 36: 7). Isaías exultou: "Eu te farei menção das 

misericórdias do Senhor, os louvores do Senhor, conforme tudo o que o Senhor 

nos concedeu, ea grande bondade para com a casa de Israel, que Ele lhes 

concedeu de acordo com a Sua compaixão e, de acordo com a abundância da 

sua benignidade "(Is. 63: 7). Por meio de Jeremias, o Senhor disse a seu povo: 

"Eu vos tenho amado com um amor eterno, por isso te atraí com benignidade" 

(Jer 31: 3.). 

Paulo declara que Deus é "rico em misericórdia, por causa do grande amor com 

que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos" (Ef. 2: 4-5). João 

escreve: "Vede que grande amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos 

chamados filhos de Deus; e como nós somos" (1 João 3: 1). 



Cada crente tem sido feito aceitável a Deus por meio de Cristo ", para o louvor 

da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no Amado" (Ef. 1: 

6). Cada crente é um filho de Deus e é amado por uma questão de Filho amado 

de Deus, Jesus Cristo. Paulo diz que "o amor de Deus foi derramado em nossos 

corações pelo Espírito Santo que nos foi dada" (Rom. 5: 5). Mais tarde, na 

epístola ele nos assegura que nada pode "separar-nos do amor de Cristo," nem 

mesmo "tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, 

ou espada" (08:35). 

Em segundo lugar, aqueles que vieram a Cristo pela obediência da fé são 

também o chamado de Deus. Paulo não está se referindo a chamada geral de 

Deus para a humanidade a acreditar. Por meio de Isaías Ele fez os apelos "Vire-

se para mim, e sereis salvos, todos os confins da terra" (45:22) e "Buscai ao 

Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto" (55: 6 ). Através 

de Ezequiel Ele advertiu: "Vire para trás, vire para trás dos vossos maus 

caminhos!" (Ez. 33:11). Durante Seu ministério terreno, Jesus disse à multidão 

pecadores: "Vinde a Mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu 

vos aliviarei" (Mat. 11:28) e, "Se alguém tem sede, que ele venha a mim e beba 

"(João 7:37). Do céu, através do apóstolo João, Jesus disse: "O Espírito ea noiva 

dizem: 'Vem'. E deixe aquele que ouve dizer "Venha." E deixe aquele que tem 

sede, venha, deixe quem quiser tome a água da vida, sem custo "(Ap 22:17). 

Mas em Romanos 1: 7 Paulo não está falando de que a chamada geral, mas da 

maneira específica em que os que responderam a esse convite ter sido 

soberanamente e efetivamente chamado por Deus para Si mesmo na 

salvação. Chamado aqui é um sinônimo para os termos " eleitos "e" 

predestinado ". Como o apóstolo explica no capítulo 8, aqueles "aos que 

predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também 

justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou" (v 30). Do nosso 

ponto de vista humano limitado, pode parecer que veio pela primeira vez a Deus 

através de um ato de nossa vontade, mas sabemos que a partir de Sua Palavra 

que não poderia ter procurado Ele pela fé a menos que Ele já nos havia 

escolhido pelo ato gracioso de Sua soberana vai. 

As referências a ser chamado para a salvação são sempre, nas epístolas do 

Novo Testamento, chamadas eficazes que economizam, nunca convites 

gerais. Assim chamado é a efetivação do plano de eleição.A doutrina da eleição 

é claramente ensinado em todo o Novo Testamento (cf. Mateus 20: 15-16.; João 

15:16; 17: 9; Atos 13:48; Romanos 9: 14-15; 11: 5; 1 Cor. 1:. 9; Ef 2: 8-10; 

Colossenses 1: 3-5; 1 Tessalonicenses 1: 4-5; 2 Tessalonicenses 2:13; 2 Tm 1:... 

9; 02:10; 1 Ped. 1: 1-2; Apocalipse 13: 8; 17: 8, 14). 

Em terceiro lugar, os crentes são de Deus santos . No NASB texto, como é 

impresso em itálico, indicando que a palavra não está no original grego, mas é 

fornecida. Parece que uma prestação melhor seria colocar uma vírgula no lugar 



do que, tendo "amado", chamado ", e santos como bênçãos do crente ligados 

mas distintos. 

Santos é de hagios , que tem o significado básico de ser posto à parte. No 

Antigo Testamento, muitas coisas e as pessoas foram divinamente separado por 

Deus para seus próprios fins. O Tabernáculo e Templo e todos os seus móveis 

de supremamente a Arca da Aliança e o santo dos santos, foram separados para 

Ele. A tribo de Levi foi separada para o seu sacerdócio, e toda a nação de Israel 

foi designado como o Seu povo. Os dízimos e ofertas do povo de Israel consistia 

em dinheiro e outros presentes especificamente separados para Deus (cf. 1 

cap.). 

Freqüentemente, no Antigo Testamento, no entanto, santo refere-se a uma 

pessoa de ser separado por Deus do mundo e para si mesmo, e, assim sendo 

feitos semelhantes a Ele em santidade. Para ser separado, nesse sentido, deve 

ser feito santo e justo. Quer sob o Antigo ou o Novo Pacto, santos são "santos" 

de Deus. 

Sob a Nova Aliança, no entanto, essas coisas sagradas como o templo, o 

sacerdócio, Ark, e dízimos não existem mais. Únicas coisas verdadeiramente 

santos de Deus na terra hoje são o seu povo, a quem Ele criou soberanamente e 

graciosamente para além de si mesmo por meio de Jesus Cristo. O novo templo 

de Deus e o novo sacerdócio de Deus é a Sua igreja (1 Cor. 3: 16-17.; 1 Pedro 

2: 5, 9). 

Em uma bela bênção para suas observações introdutórias, diz Paulo, graça e 

paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo . As únicas pessoas 

que podem receber as bênçãos maravilhosas degraça e paz são aqueles que são 

a pessoa amada, o chamado, e os santos de Deus. Só eles podem realmente 

chamar Deus seu Pai, porque só eles têm sido adotados em Sua família divina 

através do Seu verdadeiro Filho, o Senhor Jesus Cristo . 

 

4. Liderança Espiritual Verdadeira 

( Romanos 1: 8-15 ) 

Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, 

por todos vós, porque a vossa fé está sendo proclamado em todo 

o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no 

pregação do evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como 

incessantemente faço menção de vós, sempre em minhas orações 

que faz pedido se talvez agora, finalmente, pela vontade de Deus 

que eu possa ter sucesso em chegar a você. Porque desejo muito 

ver-te, para que eu possa conferir algum dom espiritual, para 



você, que você pode ser estabelecido;isto é, para que eu possa ser 

incentivada junto com você, enquanto no meio de vós, cada um de 

nós pela fé do outro, vossa e minha. E eu não quero que ignoreis, 

irmãos, que muitas vezes eu tenho planejado para chegar até você 

(e ter sido impedido até agora), a fim de que eu poderia obter 

algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Eu 

sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como 

a ignorantes. Assim, pela minha parte, estou pronto para anunciar 
o evangelho também a vós que estais em Roma. ( 1: 8-15 ) 

No seminário, eu aprendi muito com os livros que li, as palestras que eu ouvi, e os papéis 

que eu escrevi. Mas eu aprendi mais com as atitudes e ações dos homens de Deus com 

quem eu estudei. Enquanto em torno deles, descobri as suas verdadeiras prioridades, suas 

verdadeiras convicções, a sua verdadeira devoção a Nosso Senhor. 

Nos versos de sua carta aos Romanos de abertura, Paulo também pôs-se diante de seus 

leitores para ver antes de ele tentou ensinar-lhes algumas verdades mais profundas do 

evangelho. Ele abriu o coração e disse, com efeito, "Antes de eu mostrar a minha teologia, 

eu vou mostrar a você mesmo." 

Pessoas servir ao Senhor de muitos motivos. Alguns servem de esforço legalista, como 

um meio de salvação e ganhar o favor de Deus. Alguns servir ao Senhor por medo de que, 

se não o fizerem, eles vão incorrer seu desfavor e talvez até mesmo perder sua 

salvação. Alguns, como Diótrefes ( 3 João 9 ), servir por causa do prestígio e estima que 

a liderança muitas vezes traz. Alguns servem para ganhar posições eclesiásticas 

proeminentes e o poder de assenhorear-se aqueles sob seus cuidados. Alguns servem para 

a causa da aparência, a fim de ser considerado justo por membros da igreja e pelo 

mundo.Alguns servem por causa da pressão dos colegas para obedecer a determinados 

padrões humanos de comportamento religioso e moral. As crianças são frequentemente 

forçadas a atividades religiosas por seus pais, e eles às vezes prosseguir essas actividades 

na vida adulta só por causa da intimidação dos pais ou talvez de mero hábito. Algumas 

pessoas são mesmo zeloso no trabalho cristão por causa do ganho financeiro que pode 

produzir. 

Mas esses motivos para o serviço são meramente externo, e não importa o quão ortodoxo 

ou útil para outras pessoas o serviço possa ser, a menos que seja feito a partir de um desejo 

sincero de agradar e glorificar a Deus, não é espiritual, nem aceitável a Ele (cf. 1 Cor. 

10:31 ). É, claro, possível para uma pessoa para começar o serviço cristão fora da 

verdadeira devoção a Deus e depois cair em uma ocasião ou até mesmo um hábito de 

realizá-lo mecanicamente, apenas a partir de um sentimento de necessidade. Pastores, 

professores da Escola Dominical, líderes juvenis, os missionários e todos os outros 

trabalhadores cristãos podem descuidAdãoente deixar o seu primeiro amor e cair em um 

barranco de atividade superficial que é realizada em nome do Senhor, mas não é feito em 

seu poder ou para a Sua glória. 

Mesmo quando o Senhor é servido a partir de um motivo certo e em Seu poder, há sempre 

permanece perto de uma tentação pronto para ressentimento e auto-piedade quando o 

nosso trabalho não é apreciado por outros cristãos e, talvez, vai completamente 

despercebido. 

O apóstolo Paulo foi, sem dúvida, assaltado por muitas tentações de Satanás para desistir 

de seu ministério, quando ele se opunha, ou desistir de uma, carnal, egocêntrico, e igreja 

mundana difícil como a que está em Corinto. Mas Paulo foi muito usado do Senhor, 



porque, pela graça de Deus e provisão, ele sempre manteve seus motivos pura. Porque o 

seu único propósito era agradar a Deus, o desprazer ou desconsideração de outras pessoas, 

mesmo daqueles que ele estava servindo, não poderia impedir seu trabalho ou levá-lo a 

amargura e auto-piedade. 

Em sua abertura palavras para os crentes em Roma, Paulo fala de suas motivações 

espirituais sinceros em querer ministrar a eles. Com carinho, afeto e sensibilidade que 

permeiam toda a carta, ele assegura-lhes da sua genuína devoção a Deus e seu amor 

genuíno para eles. Embora Paulo não tinha pessoalmente fundada ou mesmo visitou a 

igreja de Roma, ele carregava a paixão sincera de Cristo para seu bem-estar espiritual e 

um desejo ansioso para desenvolver sua amizade espiritual e pessoal. A carta a Roma 

revela que Paulo não só tinha o zelo de um profeta, a mente de um professor, e a 

determinação de um apóstolo, mas também o coração de um pastor. 

Quando receberam a primeira carta de Paulo, os crentes em Roma provavelmente se 

perguntou por que este grande apóstolo que a maioria deles não sabia se incomodaria em 

escrever-lhes uma carta tão longa e profunda. Eles também podem ter se perguntado por 

que, se ele se importava tanto por eles, ele ainda não tinha pago-lhes uma 

visita. Em versículos 8-15 do capítulo 1 , Paulo dá as respostas para ambas as 

perguntas. Ele lhes escreveu, porque ele se importava profundamente com sua maturidade 

espiritual, e ele ainda não tinha visitado-los, porque ele até agora tinham sido 

impedidos. Nestes poucos versículos o apóstolo põe a nu o seu coração eles a respeito. 

A chave que abre a intenção nesta passagem é a frase "Deus, a quem sirvo em meu 

espírito" ( v. 9 a ). Paulo tinha sido criado e educado no judaísmo. Ele havia sido ele 

próprio um fariseu e estava bem familiarizado com o outro conjunto judaica religiosa, os 

saduceus, os escribas, sacerdotes e os anciãos. Ele sabia que, com poucas exceções, os 

líderes serviu a Deus em carne e foram motivados por interesse próprio. Sua adoração e 

serviço foram mecânica, rotineira, externo e superficial. Paulo também foi bem 

familiarizado com o mundo gentio e sabia que o culto religioso pagão e serviço foram de 

igual modo externo, superficial, e completamente motivado por interesse próprio. 

Referindo-se a essa religião, Jesus disse à mulher samaritana no poço de Jacó, "Está 

chegando a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito 

e verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores Deus é. espírito, e os que 

o adoram o adorem em espírito e em verdade "( João 4: 23-24 ). Adoração que é 

verdadeira e aceitável a Deus não envolve um determinado local, ritual, ou quaisquer 

atividades ou formas criadas pelo homem. 

Durante os anos antes de sua salvação, o próprio Paulo tinha adorado e servido a Deus de 

uma forma externa, a auto-interessado ( Fp 3: 4-7. ). Mas agora que ele pertencia a Cristo 

e tinha o próprio Espírito de Cristo habitando nele, ele adoraram e serviram-Lo em 

espírito e em verdade, com todo o seu ser. Paulo já estava motivado por um desejo 

genuíno, interior de servir a Deus pelo amor de Deus, em vez de seu próprio país, em 

revelada de Deus maneira ao invés de seu próprio país, e no poder de Deus, em vez de 

seu próprio. Ele não foi motivada pelo interesse próprio ou por pressão dos colegas e não 

mais focada na tradição religiosa judaica ou mesmo na auto-esforço para manter a lei de 

Deus. Ele não estava interessado em tentar agradar os outros homens, até mesmo o 

próprio, mas só Deus ( 1 Cor. 4: 1-5 ).O foco de sua vida e seu ministério foi para 

glorificar a Deus, proclamando a graça salvadora do evangelho. Ele morava em 

conformidade com a norma divina, proclamou aos Efésios, servindo a Deus "não por meio 

de servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo 



a vontade de Deus de coração" ( Ef. 6: 6 ) . Como ele lembrou os anciãos da igreja que, 

". Cobicei prata ou ouro ou roupas de ninguém, vós mesmos sabeis que estas mãos 

proveram as minhas próprias necessidades e para os homens que estavam comigo" ( Atos 

20: 33-34 ). 

Paulo não servem, porque era "divertido" e auto-satisfação. "Porque também Cristo não 

agradou a si mesmo", ele aponta mais tarde na epístola; "Mas, como está escrito: 'As 

injúrias dos que te injuriaram caíram sobre mim" ( Rom. 15: 3 ; cf. Sl. 69: 9 ). Nem Paulo 

servir para ganhar glória e honra dos homens. "Porque, se anuncio o evangelho, não tenho 

nada para se orgulhar de, pois estou sob compulsão, porque ai de mim se eu não anunciar 

o Evangelho" ( 1 Cor 9:16. ). Em carta posterior à igreja de Corinto, ele declarou, "Nós 

não nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e nós mesmos pregar como seus servos 

por amor de Jesus" ( 2 Cor. 4: 5 ; cf. 1 Cor. 09:19 ). 

Em versículos 8-15 , as palavras de Paulo sugerem nove marcas de verdadeiro serviço 

espiritual: um espírito de gratidão ( v 8 ), um espírito em causa ( v 9-10 um ), com um 

espírito voluntário e submisso ( v. 10 b , um espírito amoroso) ( v. 11 ), um espírito 

humilde ( v. 12 ), um espírito fecundo ( v. 13 ), um espírito obediente ( v. 14 ), um espírito 

ansioso ( v. 15 ). Um décimo, um espírito arrojado, é mencionado no v. 16 a . 

Um espírito de gratidão 

Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, 

por todos vós, porque a vossa fé está sendo proclamado em todo 
o mundo. ( 1: 8 ) 

A primeira marca do verdadeiro serviço espiritual, que Paulo tinha em abundância, é 

gratidão. Ele era grato pelo que Deus tinha feito para e por meio dele, mas ele era 

igualmente grato pelo que Deus havia feito em e através de outros crentes. Ele talvez não 

agradecer aos crentes romanos si mesmos, para que não seja considerado lisonja. Ele disse 

que, em vez disso, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo para você . 

Gratidão de Paulo era íntimo, em primeiro lugar por causa de sua proximidade espiritual 

com Deus. Dou graças a Deus, ele declarou. Sem pagão teria feito tal declaração, nem 

teria a maioria dos judeus que se refere a Deus com um pronome pessoal. Para Paulo, 

Deus não era uma abstração teológica, mas um Salvador amado e amigo próximo. Como 

ele testemunha no verso seguinte, ele serviu a Deus em seu espírito, do fundo do seu 

coração e mente. 

Paulo deu graças por meio de Jesus Cristo, o único mediador eterno entre Deus eo 

homem. "Ninguém vem ao Pai, senão por mim", disse Jesus ( João 14: 6 ), e crentes nele 

têm o privilégio de chamar Deus Todo-Poderoso, meu Deus. "Há um só Deus, e um só 

Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem" ( 1 Tim. 2: 5 ). É porque nos foi 

dado acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, para que possamos sempre "aproximar-nos 

com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça 

para socorro em ocasião oportuna" ( Heb. 4: 16 ), e pode dizer: "Abba, Pai" ( Rom. 8:15 ). 

Gratidão de Paulo também era íntimo por causa de sua intimidade espiritual com outros 

crentes, mesmo para tais como aqueles em Roma, a maioria dos quais ele não conhece 

pessoalmente. Dou graças a Deus ... para todos vocês, ou seja, para todos os crentes na 

igreja em Roma. Sua gratidão foi imparcial e abrangente, sem fazer distinções. 



Em todas as epístolas, mas um, Paulo expressa gratidão por aqueles a quem ele escreve. A 

exceção foi a carta à igreja na Galácia, que havia desertado do verdadeiro evangelho da 

graça a um sistema de obras de retidão e estava adorando e servindo na carne por causa 

da influência dos judaizantes. Não é que as outras igrejas eram perfeitos, o que é evidente 

desde que Paulo escreveu a maior parte de suas cartas para corrigir doutrina errada ou 

estar profano. Mas mesmo onde a necessidade de instrução e correção foi ótimo, ele 

encontrou algo nessas igrejas para que ele pudesse ser gratos. 

Paulo escreveu a carta aos Romanos de Corinto, e no momento em que os judeus não 

estavam conspirando para matá-lo ( Atos 20: 3 ). Ele estava a caminho de Jerusalém, onde 

ele sabia que a prisão e, possivelmente, morte o esperava. No entanto, ele ainda estava 

cheio de ação de graças. 

Alguns anos mais tarde, quando ele foi preso em sua casa em Roma, enquanto aguarda 

uma audiência perante César, Paulo ainda estava agradecido. Enquanto estava lá, ele 

escreveu quatro epístolas (Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemom), comumente 

chamado de epístolas da prisão. Em cada uma dessas cartas que ele dá graças por os 

crentes a quem ele escreve ( Ef 1:16. ; Phil. 1: 3 ; Col. 1: 3 ; Filemon 4. ).Durante a sua 

segunda prisão romana, ele pode ter passado algum tempo na prisão Mamertine 

miserável. Se assim for, podemos ter certeza de que ele era grato, mesmo lá, embora o 

sistema de esgoto da cidade correu pela prisão. Foi-me dito em uma visita que, quando as 

células foram completamente lotado, os portões de esgoto foram abertas e todos os 

internos se afogaria na água imunda, abrindo caminho para um novo lote de 

prisioneiros. Mas a gratidão de Paulo não se levantou e cair com base em suas 

circunstâncias terrenas, mas na riqueza da sua comunhão com o seu Senhor. 

A razão específica para a gratidão de Paulo para os cristãos romanos era a sua fé profunda, 

que estava sendo proclamada em todo o mundo. A partir da história secular, aprendemos 

que em AD 49 imperador Claudius judeus expulsos de Roma, pensando que eram todos 

os seguidores de um certo Cresto (a ortografia variante de Cristo). Aparentemente, o 

testemunho de cristãos judeus tinham tão incitou os judeus não crentes de que a 

turbulência ameaçava a paz de toda a cidade. Os crentes tinha, então, um poderoso 

testemunho não só na cidade, mas em todo o mundo. O que um elogio! 

Pela fé, Paulo não estava se referindo à confiança inicial em Cristo que traz a salvação, 

mas para a confiança perseverante que traz força e crescimento espiritual. A fé como essa 

também pode trazer perseguição. Os crentes em Roma viveu na cova dos leões, por assim 

dizer, ainda viviam a sua fé com integridade e credibilidade. Algumas igrejas são famosos 

por causa de seu pastor, sua arquitetura, seus vitrais, ou da sua dimensão ou riqueza. A 

igreja de Roma era famoso por causa de sua fé. Foi uma comunhão dos santos 

verdadeiramente resgatados por meio do qual o Senhor Jesus Cristo se manifesta na Sua 

vida e poder, de modo que sua personagem era conhecido em toda parte. 

Um coração agradecido por aqueles a quem uma ministros é essencial para o verdadeiro 

serviço espiritual. O cristão que está tentando servir o povo de Deus, no entanto 

necessitados possam ser, sem gratidão em seu coração para que o Senhor tem feito por 

eles vai encontrar seu serviço falta alegria. Paulo geralmente poderia encontrar um 

motivo de graças para que ele pudesse honrar ao Senhor por aquilo que já havia sido feito 

e espero que para o que Deus iria usá-lo para fazer. 

Crentes superficiais são raramente satisfeito e, portanto, raramente agradecido. Porque 

eles se concentrar em seus próprios apetites para as coisas do mundo, são mais 

frequentemente ressentido do que agradecido. Um coração é um ingrato, egocêntrico, 



egoísta coração legalista. Paulo tinha um coração agradecido, porque ele continuamente 

focado no que Deus estava fazendo em sua própria vida, na vida dos outros crentes fiéis, 

e no avanço de Seu reino por todo o mundo. 

O cuidado com o Espirito Santo 

Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no pregação do 

evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como 

incessantemente faço menção de vós, sempre em minhas orações 
( 1: 9-10 a) 

A segunda marca do verdadeiro serviço espiritual que emana aqui, e que Paulo 

exemplificado em sua vida, é a de um espírito em questão. Embora ele era grato pelo que 

tinha sido e estava sendo feito na obra do Senhor, ele também estava profundamente 

preocupado com o equilíbrio aqueles off com o que ainda precisava ser feito. 

É aqui que Paulo apresenta a frase-chave de versículos 8-15 , Deus, a quem sirvo em 

meu espírito . Latreuo (para servir ) é sempre usada no Novo Testamento do serviço 

religioso, e é, portanto, às vezes traduzida como "adoração". Com exceção de duas 

referências para o serviço de ídolos pagãos, o termo é usado em referência ao culto e 

serviço do verdadeiro Deus. A maior adoração o crente pode oferecer a Deus é dedicado, 

o ministério puro, senti-coração. 

Serviço divino exige total compromisso sem reservas. Paulo serviu a Deus com tudo o 

que tinha, começando com o seu espírito , ou seja, que flui para fora de um desejo 

profundo de sua alma. No capítulo 12desta carta, ele apela a todos os crentes ", pelas 

misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e 

agradável a Deus, que é o vosso culto racional" ( v. 1 ). Tal devoção espiritual é realizado 

por se recusar a "vos conformeis com este mundo" e por ser "transformados pela 

renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus é, 

o que é bom, agradável e perfeita" ( v. 2 ). 

Paulo usou uma declaração semelhante sobre a verdadeira adoração por escrito à igreja 

em Filipos: "Nós somos a verdadeira circuncisão, que adoram no Espírito de Deus, e nos 

gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne" ( Fp 3: 3. ) . Quando seus 

companheiros haviam perdido as esperanças de sobreviver à forte tempestade sobre o Mar 

Mediterrâneo como navegaram para Roma, o apóstolo assegurou-lhes: "Exorto-vos a 

manter a sua coragem, pois não haverá perda de vida no meio de vós, mas . somente o 

navio Por esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou ea quem sirvo-me, dizendo: 

"Não tenha medo, Paulo, você deve estar diante de César, e eis que Deus te deu todos 

aqueles que estão navegando com você '. Portanto, manter a sua coragem, homens, porque 

creio em Deus, que ele vai sair exatamente como eu tenho dito "( Atos 27: 22-25 ). 

Paulo poderia declarar a Timóteo: "Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência 

limpa" ( 2 Tim. 1: 3 ). Porque ele serviu a Deus com um coração sincero, ele também 

atuou com a consciência limpa.Adoração e serviço de Paulo eram intrinsecamente 

relacionado. Sua adoração foi um ato de serviço, e seu serviço foi um ato de adoração. 

Porque seu jovem amigo tinha aparecido a tropeçar espiritualmente, Paulo admoestou 

Timóteo: "Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 

envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade" ( 2 Timóteo 2:15. ). Alguns versos 

depois, ele também advertiu: "Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, 

a fé, o amor ea paz, com aqueles que invocam o Senhor com um coração puro" ( v 22. ). 



Primeiro serviço de Paulo de Deus era a pregação do evangelho de seu Filho, o 

ministério para o qual o Senhor o chamou e à qual ele deu a cada sopro de sua vida. Mas, 

como ele passa a explicar, que o serviço de Deus incluiu profunda, a preocupação pessoal 

para todo mundo que acreditou o evangelho, se eles ouviram dele ou de outra pessoa. Ele 

não estava preocupado com os santos em Roma porque eram "seus convertidos", que eles 

não estavam, mas porque ele e eles eram irmãos que tinham o mesmo pai espiritual 

através de confiança no mesmo divino Filho como seu Salvador. 

Como ele menciona várias vezes na abertura da epístola ( 1: 10-11 , 15 ), e reitera perto 

do fechamento ( 15:14 , 22 ), ele estava escrevendo para a igreja romana um pouco como 

um estranho e desconhecido, humanamente falando . Esse fato faz com que a sua intensa 

preocupação com os crentes de lá ainda mais notáveis e tocantes. 

Talvez porque a maioria deles não o conhecia pessoalmente, Paulo aqui chama o Senhor 

como testemunha a seu sincero amor e preocupação com seus irmãos e irmãs espirituais 

em Roma. Ele sabia que Deus, que conhece o verdadeiro motivo e sinceridade de todo 

coração (cf. 1 Cor. 4: 5 ), iria testemunhar a respeito de como incessantemente ele 

fez menção de -los sempre em suas orações . 

Ele não era redundante usando tanto incessantemente e sempre , mas simplesmente deu 

uma expressão negativa e positiva da sua preocupação. 

Embora ele se alegrou e deu graças por sua grande fidelidade, ele sabia que, além de 

prestação contínua de Deus, mesmo forte fé vacila. Aqueles santos eram, 

portanto, sempre em suas orações, nunca tirado sua lista de oração. Embora por razões 

diferentes, o santo fiel precisa do apoio de oração de crentes, tanto quanto o santo que é 

infiel. 

Paulo assegurou os santos de Tessalônica que "nós oramos por você sempre que o nosso 

Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo desejo de bondade e obra de fé com 

poder; a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, 

segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo "( 2 Tessalonicenses 1: 11-

12. ). Em sua carta anterior, o apóstolo advertiu-os a ter devoção a oração incessante ( 1 

Ts. 5:17 ). Ele mesmo modo, aconselhou os crentes de Éfeso para "orar em todo tempo 

no Espírito e, com isso, tendo em vista estar em alerta com toda perseverança e súplica 

por todos os santos" ( Ef. 6:18 ). 

Perto do fim de sua carta Romanos Paulo alega: "Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor 

Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações 

por mim a Deus" ( Rm 15:30. ) .Ele não pediu oração para si mesmo por razões egoístas, 

mas por causa do ministério, para que pudesse "ser entregue a partir daqueles que [eram] 

desobediente na Judéia, e que [sua] serviço para Jerusalém [pode] provar aceitável aos 

santos , de modo que [ele poderia] vir a [Roma] com alegria, pela vontade de Deus "( vv. 

31-32 ). 

Embora Paulo não indica as petições particulares que ele fez em nome dos cristãos 

romanos, podemos seguramente assumir que eles eram semelhantes aos que ele menciona 

em outras letras. "Eu ponho de joelhos diante do Pai, do qual toda a família nos céus e na 

terra toma o nome", escreveu Efésios, "que Ele iria conceder-lhe, de acordo com as 

riquezas da sua glória, para ser reforçado com poder pelo seu Espírito no homem interior; 

para que Cristo habite em seus corações mediante a fé; e que, estando arraigados e 

alicerçados em amor, pode ser capaz de compreender, com todos os santos, qual seja a 



largura, comprimento e altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede 

todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus "( Ef. 3: 14-19 ). 

Isso é orar em profundidade! Paulo orou para que os santos seriam fortalecidos pelo 

Espírito Santo, que Cristo seria em casa, em seus corações, que seria preenchido com o 

próprio amor de Deus, e que eles sejam perfeitos em Sua verdade e semelhança. 

Paulo orou para que os crentes de Filipos iria aumentar no amor "ainda mais e mais no 

conhecimento real e em todo o discernimento, para que [eles] aprovar as coisas que são 

excelentes, a fim de ser sincero e irrepreensíveis até o dia de Cristo", demonstrando que 

eles estavam "cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e 

louvor de Deus" ( Filipenses 1: 9-11. ). 

Ele assegurou a igreja de Colossos: "Nós não paramos de orar por vós e de pedir que 

sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento 

espiritual, de modo que você pode andar de modo digno do Senhor, para agradá-Lo em 

todos os aspectos, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus; 

fortalecidos com todo o poder, de acordo com a sua glória, para a consecução de toda 

firmeza e paciência "( Colossenses 1: 9-11 ). 

O conteúdo das orações tudo de Paulo era espiritual. Ele orou para que os crentes 

individuais, mas ele também ofereceu muitas orações para grupos de crentes. Ele orou 

para que seus corações seria malha com o coração de Deus, que o seu conhecimento da 

Sua Palavra seria feita completa, e que a sua obediência à Sua vontade que se faria 

perfeita. A profundidade e intensidade da oração mede a profundidade e intensidade de 

preocupação. 

Um espírito voluntário e submisso 

fazer pedido, se talvez agora, finalmente, pela vontade de Deus 
que eu possa ter sucesso em chegar a você. ( 01:10 b) 

Paulo não só rezava para o bem-estar espiritual da igreja romana, mas estava ansioso para 

ser usado por Deus como um instrumento para ajudar a responder que a oração de acordo 

com Sua vontade divina.A igreja tem sido sempre cheio de pessoas que são rápidos para 

criticar, mas parece curto daqueles que estão dispostos a ser usado por Deus para resolver 

os problemas com que se preocupar. 

Muitos cristãos estão muito mais dispostos a dar dinheiro para um ministério 

evangelístico do que eles estão a testemunhar a si mesmos. Em seu livro O Evangelho 

Blimp (Elgin, Ill: Davi C. Cook, 1983), Joe Bayly conta a história imaginada de um 

homem que contratou um dirigível para bombardear o seu bairro com folhetos 

evangelísticos. O ponto do livro, eo filme popular feita a partir dele, foi que alguns crentes 

vão a grandes extremos para evitar pessoalmente confrontar os outros com o evangelho. 

Uma vez um homem veio até mim depois de um culto de adoração e sugeriu que a igreja 

fornecer US $ 25.000 para criar um sofisticado serviço de atendimento telefónico que 

daria uma mensagem do evangelho para os chamadores. Como o homem em O 

Evangelho Blimp história, este homem queria usar seu esquema principalmente para 

chegar a um vizinho incrédulo. Por isso, sugeriu: "Por que você não apenas ir lá e dizer-

lhe o evangelho a si mesmo?" 

É muito mais fácil e, portanto, mais atraente para a carne, a orar para que outros possam 

ser usados pelo Senhor do que a orar para que Ele nos usar. Mas como Isaías, quando 



Paulo ouviu o chamado do Senhor para o serviço ou viu uma necessidade espiritual, ele 

disse: "Eis-me aqui, envia-me" ( Is 6: 8. ). Há, é claro, um lugar importante para orar pelos 

outros no serviço do Senhor. Mas a verdadeira medida da nossa preocupação com a Sua 

obra é a nossa vontade para que Ele nos usar. 

Paulo tinha sido tomada pedido a Deus por um longo tempo que ele poderia visitar a 

igreja em Roma, a fim de ministrar a eles e ser ministrado para por eles ( vv. 11-

12 ). Aparentemente, ele esperava para fazer a viagem em breve, dizendo, talvez, agora, 

finalmente, pela vontade de Deus que eu possa ter sucesso em chegar a você . 

Ânsia de Paulo de servir a Deus foi sempre dirigida pela vontade de Deus . Ele não 

servem na direção de seus próprios desejos e introspecção, mas de acordo com 

a vontade d'Aquele que servia. Quando o profeta Ágabo previu dramaticamente o perigo 

que aguardava Paulo em Jerusalém, amigos do apóstolo pediu-lhe para não ir. Mas "Paulo 

respondeu:" O que você está fazendo, chorando e magoando-me o coração? Porque eu 

estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor 

Jesus. " Ao ouvir essas palavras, Lucas e os outros também submetidos à soberania de 

Deus, dizendo: "A vontade do Senhor seja feita! '" ( Atos 21: 11-14 ). 

Algumas pessoas perguntam: "Se Deus é soberanamente vai realizar o que Ele pretende 

fazer de qualquer maneira o que é o propósito de orar?" Dr. Donald Grey Barnhouse 

projetado uma analogia para ilustrar a relação das orações de um crente, a soberania de 

Deus. 

Vamos supor que o caso de um homem que ama a música de violino. Ele tem os meios 

para comprar para si um excelente violino, e ele também compra o melhor rádio 

obtidos. Ele constrói uma biblioteca dos grandes partituras musicais, de modo que ele é 

capaz de levar qualquer peça que é anunciado na rádio, colocá-lo em sua estante de 

música, e tocar junto com a orquestra. O locutor diz que o Sr. Ormandy ea Orquestra de 

Filadélfia vão jogar sétima sinfonia de Beethoven. O homem em sua casa coloca aquela 

sinfonia em sua posição e ajusta seu violino com o que ouve vindo da orquestra. A música 

que vem do rádio que poderíamos chamar de predestinados. Ormandy vai seguir a 

pontuação assim como Beethoven escreveu. O homem em sua sala de estar começa a 

raspar na primeira parte de violino. Ele sente falta de batidas, ele perde o seu lugar e 

encontra-lo novamente, ele quebra uma seqüência de caracteres, e pára para corrigi-lo. A 

música continua e continua. Ele encontra o seu lugar novamente e joga depois da sua 

moda para o final da sinfonia. Os nomes locutor do próximo trabalho que está a ser jogado 

eo violinista coloca esse número em seu rack. Dia após semana após mês após ano, ele 

encontra prazer na raspagem seu violino, juntamente com os violinos dos grandes 

orquestras. Sua música é determinado com antecedência. O que ele deve fazer é aprender 

a jogar em seu tempo, em sua chave e seguir o marcador quando ele foi escrito com 

antecedência. Se ele decide que ele quer jogar Yankee Doodle quando a orquestra está no 

meio de um número de Brahm, não vai ser dissonância e discórdia na casa do homem, 

mas não na Academy da Music. Após alguns anos de este o homem pode ser um jogador 

do violino em vez honroso e pode ter aprendido a submeter-se totalmente com a 

pontuação que são escritas e siga o programa como jogou. Harmonia e alegria vêm a partir 

da apresentação e da cooperação. 

Assim é com o plano de Deus. Ele está rolando em direção a nós, desdobrando-se dia a 

dia, como Ele planejou isso antes da fundação do mundo. Há aqueles que lutam contra 

ela e que deve finalmente ser lançados nas trevas exteriores, porque Ele não terá em seu 

céu aqueles que orgulhosamente resistir. Isso não pode ser tolerado mais do que as 



autoridades permitiriam um homem para trazer seu próprio violino na Academia de 

Música e começar a jogar Shostakovich quando o programa chamado de Bach. A 

pontuação do plano de Deus é apresentado na Bíblia. Na medida em que eu aprender, me 

submeter a ele, e procuram viver de acordo com tudo o que nele está estabelecido, vou 

encontrar-me com alegria e em harmonia com Deus e Seus planos. Se eu me criado para 

lutar contra ela, ou em desacordo com o que vem adiante, não pode haver paz no meu 

coração e na vida. Se no meu coração eu procuro tocar uma música que não é a melodia 

que o Senhor tem para mim, não pode ser nada além de dissonância. A oração é aprender 

a tocar a música que o plano eterno de Deus pede e para fazer o que está em harmonia 

com a vontade do Eterno Compositor e o autor de tudo o que é verdadeiro harmonia na 

vida e viver.(Ruína do homem: Romanos 1: 1-32 [Grand Rapids: Eerdmans, 1952], pp 

122-23 Usado com permissão...) 

A prática popular de exigir coisas de Deus e esperando que Ele para atender a essas 

demandas é pervertida e herética, uma tentativa de influenciar a vontade perfeito e santo 

de Deus para a própria vontade imperfeita e pecaminosa. Paulo procurou o avanço do 

reino e glória de Deus através da vontade de Deus, não a sua própria. 

Messias auto-intitulados são sempre megalomaníacos. Eles têm esquemas grandiosos 

para ganhar o mundo para Cristo. Eles sempre pensam grande, e os seus planos raramente 

mostram evidências de ser limitado pelos planos de Deus, o qual, a partir de uma 

perspectiva humana, às vezes parecem pequenos e insignificantes. O ministério de Jesus 

não se concentrou em converter os grandes líderes do Seu dia ou evangelizar as grandes 

cidades. Ele escolheu doze homens comuns para treinar como seus apóstolos, e mais de 

Seu ensino teve lugar em partes insignificantes, muitas vezes isoladas, da Palestina. Ele 

não levantar grandes somas de dinheiro ou tentar usar a influência de grandes homens a 

seu favor. Seu único objetivo era fazer a vontade do Pai no caminho de seu pai e no tempo 

de Seu Pai. Essa é a meta mais elevada para nós, também. 

Um espírito amoroso 

Porque desejo muito ver-te, para que eu possa conferir algum dom 

espiritual, para você, que você pode ser estabelecido; ( 01:11 ) 

Outra marca de serviço espiritual é um espírito amoroso. Paulo queria visitar os crentes 

romanos a fim de atendê-los com amor em nome de Deus. Ele não queria ir como turista 

para ver a famosa Via Ápia ou o Fórum ou o Coliseu ou as corridas de bigas. Ele queria 

ir a Roma para dar de si mesmo, não para entreter ou entregar-se. 

O cristão que olha em seu serviço ao Senhor como um meio de receber a apreciação e 

satisfação pessoal é inevitavelmente sujeita a decepção e auto-piedade. Mas aquele que 

se concentra em dar nunca tem esses problemas. Objetivo ministério de Paulo era 

"apresentar todo homem perfeito em Cristo e para este fim também trabalho,.", Disse ele, 

"combatendo segundo a sua energia, o que poderosamente trabalha dentro de mim" 

( Colossenses 1: 28-29 ). 

Espírito amoroso do apóstolo se reflete muito bem em sua primeira carta a 

Tessalônica. "Nós provou ser brandos entre vós", ele escreveu, "como uma mãe cuida de 

enfermagem com ternura para seus próprios filhos. Tendo assim um carinho Apaixonado 

por você, nós estávamos bem o prazer de comunicar-vos não somente o evangelho de 

Deus, mas também nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito caro para nós. 

Para você lembrar, irmãos, do nosso trabalho e dificuldades, como a noite eo dia de 



trabalho para não ser um fardo para qualquer um de vocês, que proclamou a você o 

evangelho de Deus " ( 1 Tessalonicenses 2: 7-9. ). 

A característica mais importante do amor genuíno é doação altruísta, e que estava fora de 

tal amor que Paulo garantiu a igreja em Corinto: "Eu vou muito boa vontade gastarei e 

ser despendido para as vossas almas" ( 2 Cor. 0:15 ). Vontade de gastar era vontade de 

usar todos os seus recursos e energia em seu nome, ea vontade de ser gasto foi a disposição 

para morrer por eles, se necessário. 

Paulo estava sobrecarregado para o bem-estar físico dos fiéis romanos, mas sua principal 

preocupação era para o seu bem-estar espiritual, e, portanto, seu principal propósito para 

o anseio de ver eles era queele poderia dar a eles algum dom espiritual . 

O dom Paulo queria transmitir era espiritual , não só no sentido de estar no reino 

espiritual, mas no sentido de que ela teve sua origem no Espírito Santo. Porque ele estava 

escrevendo para crentes, Paulo não estava falando sobre o dom gratuito da salvação 

através de Cristo sobre o qual ele fala em 5: 15-16 . Nem ele poderia ter falado sobre os 

dons que ele discute em capítulo 12 , porque os dons são concedidos diretamente pelo 

próprio Espírito, e não através de um instrumento humano. Ele deve, portanto, têm vindo 

a utilizar o termo dom espiritual em seu sentido mais amplo, referindo-se a qualquer tipo 

de divinamente poderes espiritual benefício que ele pode trazer para os cristãos romanos, 

pregando, ensinando, exortando, confortando, orando, guiando, e disciplinador. 

Quaisquer que sejam as bênçãos particulares o apóstolo tinha em mente, eles não eram 

do superficial, egoísta tipo que muitos membros da Igreja anseiam hoje. Ele não estava 

interessado em agradar os ouvidos ou satisfazer a sua curiosidade religiosa. 

Paulo queria conferir as bênçãos espirituais para que os crentes romanos para ser 

estabelecida . Ele queria que esses irmãos e irmãs espirituais "para crescer em todos os 

aspectos para ele, que é a cabeça, Cristo" ( Ef. 4:15 ). 

Uma jovem mulher uma vez me disse que ela tinha sido uma aula de escola dominical de 

meninas por algum tempo e pensei que ela amava com carinho. Mas numa tarde de sábado 

em sua faculdade jogo de futebol do Senhor condenado a ela sobre a superficialidade de 

seu amor por eles. Por causa de sua movimentada sábados, ela raramente gastou mais do 

que alguns minutos a preparar a lição para o dia seguinte. Daquele dia em diante ela 

determinado a fazer qualquer sacrifício e dar o tempo que necessário para dar aquelas 

meninas algo de significado eterno. Esse era o tipo de cometido, amor abnegado Paulo 

tinha para a igreja em Roma. 

Um espírito humilde 

isto é, para que eu possa ser incentivada junto com você, enquanto 

no meio de vós, cada um de nós pela fé do outro, vossa e 
minha. ( 01:12 ) 

Para que os leitores pensam que ele tinha em mente um one-way bênção, Paulo assegura-

lhes que a visita seria para seu benefício, bem como a deles. Embora fosse um apóstolo 

altamente talentoso e muito usado, tendo a verdade revelada recebeu diretamente de Deus, 

Paulo nunca pensei que ele estava acima sendo edificados espiritualmente por outros 

crentes. 

O espírito verdadeiramente agradecido, preocupada, ansiosa, submisso, e amar é também 

um espírito humilde. A pessoa com esse espírito nunca tem um sentimento de 



superioridade espiritual e nunca tem domínio sobre aqueles a quem serve, em nome de 

Cristo. 

Comentando esta passagem em Romanos, João Calvin disse de Paulo, "Observe como 

modestamente ele expressa o que sente por não recusar-se a buscar o fortalecimento dos 

novatos inexperientes. Ele quer dizer o que ele diz, também, para ninguém há tão vazio 

de presentes no Igreja de Cristo, que não pode, em alguma medida contribuir para o nosso 

progresso espiritual. A má vontade e orgulho, no entanto, evitar que o nosso decorrente 

desse benefício uns dos outros "(João Calvino, A Epístola do Apóstolo Paulo aos 

Romanos e aos Tessalonicenses [Grand Rapids : Eerdmans, 1960], p 24).. 

Pedro advertiu anciãos não assenhorear-se aqueles dados a seus cuidados, mas sim para 

ser exemplos para eles. Ao fazê-lo ", quando o Supremo Pastor, [eles] recebem a 

imarcescível coroa da glória" ( 1 Pedro 5: 3-4. ). Ele então passou a aconselhar os dois 

homens mais velhos e mais jovens a vestir-se "com humildade para com o outro, porque 

Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes" ( v. 5 ). 

Paulo, o maior teólogo que já viveu, também foi um dos homens mais humildes de 

todos. Ele foi abençoado além da medida, no entanto, ele não tinha orgulho espiritual ou 

arrogância intelectual. Porque ele não tinha atingido a perfeição espiritual, mas 

genuinamente perseguiu (cf. Fl 3, 12-14. ), ele estava ansioso para ser ajudado 

espiritualmente por todos os crentes na igreja romana, jovem, bem como velho, maduro, 

bem como imaturo . 

É lamentável não só que muitos aprenderam e líderes talentosos na igreja pensam que 

estão acima aprendendo com ou ser ajudado por mais jovem e crentes menos experientes, 

mas também lamentável que os crentes menos experientes sentem muitas vezes eles não 

têm nada para oferecer aos seus líderes. 

Quando ele estava prestes a embarcar em um navio para a Índia para iniciar o serviço 

missionário lá, alguns amigos de William Carey perguntou se ele realmente queria ir em 

frente com seus planos.Expressando o seu grande desejo por seu apoio em oração, ele 

disse ter respondido: "Eu vou descer [no próprio pit] se você vai segurar a corda" (S. 

Pearce Carey William Carey [London: O Carey Press, 1934 ], pp. 117-18). 

A Espírito frutuoso 

E eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu tenho 

planejado para chegar até você (e ter sido impedido até agora), a 

fim de que eu poderia obter algum fruto entre vós, como também 
entre os demais gentios. ( 01:13 ) 

Paulo frequentemente utilizado uma frase como eu não quero que ignoreis , como forma 

de chamar a atenção para algo de grande importância que ele estava prestes a dizer. Ele a 

usou para introduzir o seu ensinamento sobre coisas como o mistério de gentios chamado 

de Deus para a salvação ( Rm 11:25. , dons espirituais) ( 1 Cor. 12: 1 ), e da segunda 

vinda ( 1 Tessalonicenses 4:13. ) . Aqui ele usa para introduzir o seu determinado plano 

para visitar os santos em Roma. Muitas vezes eu tenho planejado para chegar até você 

(e ter sido impedido até agora), ele garante a seus leitores. Na medida em que seus 

próprios planos estavam em causa, ele teria chegado a eles muito tempo antes se não 

tivesse sido impedido de fazê-lo. 



Sua intenção não era fazer uma visita social, mas para obter algum fruto entre os crentes 

em Roma, assim como entre os demais gentios a quem ele ministrava. 

O ministério de Paulo foi uma busca incessante para o fruto espiritual. Sua pregação, 

ensino e escrita não eram fins em si mesmos. O propósito de tudo verdadeiro ministério 

para Deus é a dar frutos em seu nome e com o Seu poder e para a Sua glória. "Você não 

me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós", declarou Jesus aos seus discípulos: "e 

vos designei, para que vades e deis fruto, eo vosso fruto permaneça" ( João 15:16 ). 

No que diz respeito à vida espiritual, a Bíblia usa o termo fruto de três maneiras. De certa 

forma, ele é usado como uma metáfora para as atitudes que caracterizam o crente guiado 

pelo Espírito. Este "fruto do Espírito", nove vezes Paulo nos diz: "é amor, alegria paz, 

longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio" ( Gl 5: 22-

23. ). 

Em um segundo caminho espiritual fruta refere-se à ação. "Agora, tendo sido libertados 

do pecado e escravizado a Deus", o apóstolo declara: "você derivar seu benefício [lit., 

'fruta'], resultando em santificação" ( Rom. 6:22 ), ou seja, uma vida santa. O fruto ativa 

dos lábios de um cristão é o louvor ( Hb 13:15. ), eo fruto ativa de suas mãos está dando 

( Fp 4: 16-17. ; "lucro" é, literalmente, "fruto"). 

Em um terceiro caminho espiritual fruto envolve disso, o aumento de convertidos a 

Cristo e ao aumento de seu crescimento espiritual nEle. Paulo falou de Epêneto como 

sendo "o primeiro convertido [lit., primícias] para Cristo da Ásia" ( Rom. 16: 5 ). 

Entre os romanos, a fruta Paulo desejava era do terceiro tipo, adição. Ele incluía ambos 

os novos convertidos e convertidos em maturação. Eles foram espiritual fruta no sentido 

mais amplo de ser o produto do poder do evangelho na vida dos homens, tanto para salvar 

e santificar. O apóstolo quis ser usado para ajudar a igreja romana crescer por meio de 

novos convertidos e crescer em santidade, que inclui o crescimento no serviço a 

Cristo. Quando, alguns anos mais tarde, ele escreveu à igreja de Filipo de Roma, ele foi 

capaz de dar cumprimentos mesmo de crentes dentro de "casa de César" ( Fp. 4:22 ), os 

crentes que ele pode ter sido fundamental para levar a Cristo. 

Como já observado, em nome da obra do Senhor algumas pessoas se esforçam por 

prestígio ou de aceitação ou de dinheiro ou de multidões ou influência. Mas um cristão 

que serve a partir do coração e cuja espiritual serviço é esforça genuínos apenas para ser 

usado pelo Senhor para dar frutos para Ele. O cristão que se contenta com menos é o que 

serve apenas externamente. 

Nada é mais encorajador para pastores, professores da Escola Dominical, líderes juvenis, 

e outros trabalhadores cristãos do que para ver os resultados espirituais na vida daqueles 

a quem eles ministram.Nada é mais gratificante do que profundamente a alegria 

duradoura de levar outros a Cristo, ou ajudá-los a crescer no Senhor. 

Um espírito obediente 

Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios 
como a ignorantes. ( 01:14 ) 

Paulo continua a falar sobre suas atitudes e razões para o ministério, explicando que ele 

não pregar e ensinar o evangelho por motivos pessoais ou porque a vocação parecia 

atraente, mas porque ele estavasob a obrigação . "Eu estou sob compulsão", disse ele aos 

Coríntios; "E ai de mim se eu não anunciar o evangelho Para se eu fizer isso 



voluntariamente, tenho recompensa; mas se contra a minha vontade, eu tenho uma 

mordomia que me foi confiado." ( 1 Cor 9: 16-17. ). 

Quando o Senhor o chamou para a salvação e ao apostolado, Paulo estava fazendo nada, 

mas promover o evangelho, mas foi bastante empenhados em destruir-lo a todo custo. Ele 

parece estar dizendo aos Romanos, com efeito, "Não me agradeça por querer ministro 

para você. Embora eu te amo e sinceramente querem visitá-lo, eu estava soberanamente 

nomeado para este ministério muito antes eu tinha um desejo pessoal para ele "(cf. 1 Cor. 

09:16 e segs.). 

Cada pastor sincero e trabalhador cristão sabe que há momentos em que o ministério é a 

sua própria recompensa, quando estudo, preparação, ensino e pastoreio são hilariantes em 

si mesmos. Há outras vezes, porém, quando o trabalho não parece muito atraente, e ainda 

assim você ainda estudar, preparar, ensinar e pastor porque você está sob obrigação para 

com Deus e para aqueles que você está servindo. Cristo é nosso Senhor e nós somos os 

seus servos; e é um servo pobre que serve apenas quando ele se sente como ele. 

Paulo estava sob a obrigação de pelo menos duas maneiras. Primeiro, ele tinha a 

obrigação de Deus em favor dos gentios. Porque Deus o havia apontado como um 

apóstolo única para os gentios ( 1 Rom:. 5 ;Atos 9:15 ), ele estava sob obrigação divina 

para ministrar-lhes o evangelho. 

Em segundo lugar, ele tinha uma obrigação, ou da dívida, aos crentes romanos 

diretamente, por causa de sua necessidade espiritual. Esse é o tipo de obrigação de uma 

pessoa tem de alguém cuja casa está pegando fogo ou que está se afogando. Quando 

alguém está em grande perigo e que somos capazes de ajudar, estamos automaticamente 

e imediatamente sob a obrigação de fazer o que pudermos para salvá-lo. Porque os gentios 

incrédulos, como judeus incrédulos, enfrentar a morte espiritual, Paulo foi obrigado a 

ajudar a resgatá-los por meio do evangelho. 

Para gregos e bárbaros e para os sábios como a ignorantes parecem ser frases 

paralelas, gregos que representam os sábios e bárbaros que representam os 

tolos . Os gregos daquele dia incluiu pessoas de muitas terras que foram educados na 

aprendizagem grega e treinados na cultura grega. Eles eram altamente sofisticado e foram 

muitas vezes encarado como estando em um nível mais elevado do que outros.Eles 

certamente parecia em si mesmos dessa forma. A língua grega foi pensado para ser a 

linguagem dos deuses, e da filosofia grega foi pensado para ser um pouco menos do que 

divina. 

O termo bárbaros , por outro lado, era frequentemente usado para designar aqueles que 

não foram helenizado, ou seja, não mergulhada no aprendizado e na cultura grega. A 

palavra é onomatopéica, tendo sido derivado da repetição do som "bar". Para um grego 

culto, outras línguas parecia tanto rabiscos e foram imitou dizendo "bar, bar, bar, bar." Em 

seu sentido mais restrito, bárbaros que se refere às massas incultas, rudes, e sem 

instrução, mas, no seu sentido mais amplo que foi usado de qualquer um que era não-

grego. 

Paulo foi, portanto, expressando a sua responsabilidade para com o culto e os iletrados, o 

sofisticado e simples, os privilegiados e os mais desfavorecidos. Como o Senhor atuou 

( 1 Ped. 1:17 ), Paulo era não faz acepção de pessoas. O evangelho é o grande equalizador, 

porque cada ser humano é igualmente perdido sem ele e igualmente salvos por ela. 

A primeira pessoa a quem Jesus se revelou como o Messias era uma mulher adúltera que 

teve um número de maridos e estava vivendo com um homem que não era seu 



marido. Não só isso, mas ela era um samaritano, um membro de uma raça muito 

desprezado pelos judeus. No entanto, Jesus chamou a Si mesmo em compaixão amorosa, 

e ela foi usada para trazer muitos de seus companheiros de samaritanos a fé no Messias 

(ver João 4: 7-42 ). 

Um Espírito Ancioso 

Assim, pela minha parte, estou pronto para anunciar o evangelho 
também a vós que estais em Roma. ( 01:15 ) 

Obrigação externa de Paulo de ministro não exclui o seu desejo interno para cumprir essa 

obrigação. Ele não só estava disposto, mas ansioso para pregar o evangelho 

aos crentes em Roma . 

Ele estava tão determinado a pregar ... em Roma como ele era de ir a Jerusalém, embora 

soubesse grande perigo o esperava lá. "E agora eis que, encadernado em espírito, eu estou 

no meu caminho para Jerusalém, não sabendo o que vai acontecer comigo lá, exceto que 

o Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, dizendo que esperam prisões e 

tribulações me ( Atos 20: 22-23 ). Em seu espírito, ele foi obrigado a ir, porque essa era 

a vontade de Deus para ele. Por isso ele disse: "Eu não considero a minha vida de como 

preciosa para mim mesmo, para que eu possa terminar minha carreira, e o ministério que 

recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus "( v. 24 ). 

Paulo sabia que "o viver é Cristo eo morrer é lucro" ( Fp. 1:21 ) , que "estar ausente do 

corpo [é] para ficar em casa com o Senhor" ( 2 Cor. 5: 8 ). 

Paulo tinha a mesma preocupação para os crentes romanos como para aqueles em 

Colossos, a quem ele escreveu: "Eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e na minha 

carne, eu faço a minha parte em nome do seu corpo (que é a igreja) em enchendo o que 

falta aos sofrimentos de Cristo "( Colossenses 1:24 ). 

A vida tinha, mas um valor para Paulo: para fazer a obra de Deus. Ele foi consumido por 

um ávido desejo de servir a Deus, que incluiu a servir os outros em Seu nome. Esse 

compromisso absoluto foi compartilhada por Epafrodito, que "veio perto da morte para a 

obra de Cristo" ( Fil. 2:30 ). Tais piedosos servos são como cavalos de corrida no portão 

ou velocistas nos blocos de partida. Eles não podem esperar para começar com a corrida 

de servir a Cristo. 

Uma última característica do serviço espiritual, um espírito arrojado, é visto no verso 

seguinte, que será estudado com mais detalhes no próximo capítulo. Paulo declarou: "Eu 

não me envergonho do evangelho" ( Rom. 1:16 ). Ele sabia que Roma era um lugar volátil 

e que os cristãos já tinham experimentado perseguição. Ele sabia que a cidade capital do 

império estava mergulhada na imoralidade e paganismo, incluindo culto ao 

imperador. Ele sabia que a maioria dos romanos desprezá-lo e que muitos provavelmente 

fazer-lhe mal. No entanto, ele foi corajosamente ansioso para ir lá, por causa dele do 

Senhor e para o bem do povo do Senhor. 

 

 



5. O Evangelho de Cristo ( Romanos 1: 

16-17 ) 

Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de 

Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e 

também do grego. Para que a justiça de Deus é revelada, de fé em 

fé; como está escrito: "Mas o justo viverá da fé." ( 1: 16-17 ) 

Depois de ter ganhado a atenção de seus leitores, explicando o propósito da sua escrita e, 

em seguida, apresentando-se ( 1: 1-15 ), Paulo agora afirma a tese da epístola. Estes dois 

versos expressam o tema do livro de Romanos, e contêm mais verdade de transformação 

da vida que Deus colocou nas mãos dos homens. Para entender e responder positivamente 

a esta verdade deve ter o seu tempo e da eternidade completamente alterada. Estas 

palavras resumem o evangelho de Jesus Cristo, que Paulo então começa a se desdobrar e 

explicar todo o restante da epístola. Por essa razão, os nossos comentários aqui vai ser um 

pouco breve e uma discussão mais detalhada sobre estes temas virá mais tarde no estudo 

Como observado no fechamento do último capítulo, a frase introdutória para eu não me 

envergonho do evangelho adiciona uma nota final do serviço espiritual para aqueles 

apresentados no versículos 8-15, a marca da ousadia sem vergonha. 

Paulo foi preso em Filipos, expulso de Tessalônica, contrabandeado para fora de Damasco 

e Berea, riu em Atenas, considerado um tolo em Corinto, e declarou um blasfemo e 

transgressor da lei, em Jerusalém. Ele foi apedrejado e deixado para morrer em 

Listra. Alguns pagãos dos dias de Paulo marca o cristianismo como o ateísmo, pois 

acreditava em um só Deus e como sendo canibais por causa de um mal-entendido da Ceia 

do Senhor. 

Mas os líderes religiosos judeus de Jerusalém não se intimidar Paulo, nem os pagãos 

aprendidas e influentes em Éfeso, Atenas e Corinto. O apóstolo estava ansioso agora para 

pregar e ensinar o evangelho em Roma, a capital do império pagão que governou 

praticamente todo o mundo conhecido. Ele nunca foi dissuadido pela oposição, nunca 

desanimado com as críticas, e nunca vergonha, por qualquer motivo,do evangelho de 

Jesus Cristo. Apesar de que Evangelho era então, e ainda é, hoje, um escândalo para os 

judeus e loucura para os gentios, que é a única maneira que Deus proveu para a salvação 

dos homens, e Paulo foi tanto muito feliz e encorajado pelo privilégio de proclamar sua 

verdade e poder onde quer que fosse. 

Apesar de todo verdadeiro crente sabe que é um pecado grave do que se envergonhar do 

seu Salvador e Senhor, ele também sabe a dificuldade de evitar que o pecado. Quando 

temos oportunidade de falar de Cristo, que muitas vezes não o fazem. Sabemos que o 

evangelho não é atraente, intimidante, e repulsivo para o, pessoa não salva natural e para 

o sistema espiritual ímpios que agora domina o mundo. O evangelho expõe homem o 

pecado, a maldade, a depravação, e perdição, e declara o orgulho de ser desprezível e que 

faz a justiça a ser desprezível aos olhos de Deus. Para o coração pecaminoso dos 

incrédulos, o evangelho não parece ser uma boa notícia, mas ruim (cf. meus 

comentários no capítulo 1), e quando ouvem pela primeira vez que eles geralmente 

reagem com desdém contra o que apresenta-lo ou jogar fora argumentos e teorias contra 

ela. Por essa razão, o medo dos homens e de não ser capaz de lidar com os seus 

argumentos, sem dúvida, é o único grande armadilha em testemunhar. 



Diz-se que, se um círculo de giz branco é traçado no chão em torno de um ganso que não 

vai deixar o círculo, com medo de cruzar a marca branca. De forma semelhante, as marcas 

de giz de crítica, o ridículo, a tradição ea rejeição evitar muitos crentes de deixar a 

segurança da comunhão cristã para testemunhar aos perdidos. 

O chamado evangelho da saúde e da riqueza que varreu grande parte da igreja hoje não é 

ofensivo para o mundo, pois oferece o que o mundo quer. Mas esse evangelho espúrio 

não oferece o evangelho de Jesus Cristo. Como o falso ensino dos judaizantes, é "um 

evangelho diferente", isto é, não o evangelho a todos, mas uma distorção ímpios ( Gal. 1: 

6-7 ). Jesus condenou veementemente os motivos do sucesso mundano e conforto, e 

aqueles que apelar para tais motivos jogar bem nas mãos de Satanás. 

Um escriba uma vez se aproximou de Jesus e disse: "Mestre, eu te seguirei aonde quer 

que vá." Sabendo que o homem não estava disposto a desistir de seus confortos, a fim de 

ser um discípulo, o Senhor respondeu: "As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, 

mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça" ( Mt . 8: 19-20 ). Pouco depois 

disso ", disse outro dos discípulos Lhe:" Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai 

'"A frase" enterrar meu pai "não se refere a um serviço de funeral, mas foi um 

coloquialismo para esperando a morte do pai a fim de receber a herança. Portanto, Jesus 

disse ao homem: "Segue-me, e permitir que os mortos enterrem seus mortos" ( vv 21-

22. ). 

Geoffrey Wilson escreveu: "A impopularidade de um Cristo crucificado levou muitos a 

apresentar uma mensagem que é mais palatável para o incrédulo, mas a remoção do 

escândalo da cruz sempre torna a mensagem ineficaz. Um inofensivo evangelho também 

é um evangelho inoperante. Assim, o cristianismo é ferido mais na casa de seus amigos 

"( Romanos: A Digest do Comentário Reformada [Carlisle, Pa .: Banner da Verdade, 

1976], 24 p.). 

Há alguns anos, falou em uma reunião de jovens, após o que a esposa do diretor da reunião 

se aproximou de mim. Expressando uma mentalidade anti-bíblica que é comum na igreja 

de hoje, ela disse: "Sua mensagem me ofendido, porque você pregou como se todos esses 

jovens eram pecadores." Eu respondi: "Estou feliz que veio através dessa maneira porque 

é exatamente a mensagem que eu queria para se comunicar." 

Suprema paixão de Paulo era ver homens salvos. Ele se importava nada para conforto 

pessoal, popularidade ou reputação. Ele ofereceu nenhum compromisso do evangelho, 

porque ele sabia que ela é a única energia disponível que pode mudar a vida para a 

eternidade. 

Em versículos 16-17 , Paulo usa quatro palavras-chave que são cruciais para a 

compreensão do evangelho de Jesus Cristo: o poder, a salvação, fé e justiça. 

Poder 

pois é o poder de Deus ( 1:16 b) 

Primeiro de tudo, Paulo declara, o evangelho é o poder de Deus . Dunamis ( poder ) é o 

termo grego a partir do qual a nossa palavra dinamite é derivado. O evangelho traz 

consigo a onipotência de Deus, cujo poder é suficiente para salvar os homens do pecado 

e dar-lhes a vida eterna. 

As pessoas têm um desejo inato de ser mudado. Eles querem olhar melhor, sentir-se 

melhor; ter mais dinheiro, mais poder, mais influência. A premissa de toda a publicidade 



é que as pessoas querem mudar de alguma forma ou de outra, e o trabalho do publicitário 

é convencê-los de que seu produto ou serviço irá adicionar uma dimensão desejada para 

as suas vidas. Muitas pessoas querem ser mudado para o interior de uma forma que vai 

fazê-los se sentir menos culpado e mais conteúdo, e uma série de programas, filosofias e 

religiões prometem satisfazer esses desejos. Muitos esquemas feitos pelo homem ter 

sucesso em fazer as pessoas se sentirem melhor, mas as idéias promovidas não têm poder 

para remover o pecado que traz os sentimentos de culpa e descontentamento. Também 

não se pode fazer essas idéias homens com Deus. Na verdade, os mais bem-sucedidos tais 

abordagens são de seu próprio ponto de vista, mais eles afastar as pessoas de Deus e isolá-

los de Sua salvação. 

Por meio de Jeremias, o Senhor disse: "Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as 

suas manchas? Então, você também pode fazer o bem, estando acostumados a fazer o 

mal" ( Jer. 13:23 ). Não está no poder do homem para mudar sua própria natureza. Em 

repreendendo os saduceus que tentaram apanhá-lo, Jesus disse: "Você está enganado, não 

conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus" ( Mat. 22:29). Somente o poder de Deus 

é capaz de superar a natureza pecaminosa do homem e conceder vida espiritual. 

A Bíblia deixa claro que os homens não podem ser alteradas ou salvos pelas boas obras, 

pela Igreja, por ritual espiritual, ou por quaisquer outros meios humanos. Os homens não 

podem ser salvos, mesmo mantendo lei própria de Deus que foi dada para mostrar aos 

homens a sua impotência para atender seus padrões em seu próprio poder. A lei não foi 

dada para salvar os homens, mas para revelar o seu pecado e, portanto, para conduzir os 

homens a graça salvadora de Deus. 

Mais tarde, em Romanos, Paulo declara a impotência do homem e do poder de Deus, 

dizendo: "Quando ainda éramos fracos, no momento certo, Cristo morreu pelos ímpios" 

( Rom. 5: 6 ), e, "O que a lei não poderia fazer, fraco como era pela carne, Deus, enviando 

o seu Filho em semelhança da carne do pecado e como oferta pelo pecado "( 8: 

3 ). Afirmando a mesma verdade básica em palavras diferentes, Pedro escreveu crentes 

na Ásia Menor: "Você nasceu de novo não de semente corruptível, mas incorruptível, ou 

seja, através do viva e eterna palavra de Deus" ( 1 Pedro 1:23. ). 

Paulo lembrou a igreja em Corinto que "a palavra da cruz é para os que estão perecendo 

loucura, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus" ( 1 Cor. 01:18 ), e 

"nós pregamos Cristo crucificado , para os judeus uma pedra de tropeço, e aos gentios 

loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de 

Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a 

fraqueza da Deus é mais forte do que os homens "( vv. 23-25 ). O que o mundo parece 

ser absoluto absurdo é, de facto, o poder pelo qual Deus transforma os homens do reino 

das trevas para o reino da luz, e os entrega a partir do poder da morte e dá-lhes o direito 

de serem chamados filhos de Deus ( João 1:12 ). 

Antigos pagãos zombaram cristianismo não só porque a idéia de expiação substitutiva 

parecia ridículo em si, mas também porque os seus deuses míticos eram apáticos, 

individual, e remoto totalmente indiferente ao bem-estar dos homens. A idéia de um 

carinho, redentor, abnegado Deus estava além de sua compreensão. Ao escavar ruínas 

antigas em Roma, os arqueólogos descobriram uma pintura irônica que descreve um 

escravo curvando-se diante de uma cruz com um burro pendurado nela. A legenda diz: 

"Alexamenos adora seu deus." 

No final do segundo século esta atitude ainda existia. Um homem chamado Celso 

escreveu uma carta amargamente atacando o Cristianismo. "Que nenhuma pessoa culta 



aproximar, nenhum sábio, nenhum sensata", disse ele, "para todo esse tipo de coisa que 

contar o mal; mas, se alguém é ignorante, se for o caso está querendo nos sentido e cultura, 

se for o caso é um tolo , venha corajosamente [ao cristianismo] "(William Barclay, as 

cartas aos Coríntios [Filadélfia: Westminster, 1975], p.21; cf. de Orígenes Contra 

Celso ). "Dos cristãos", ele escreveu ainda: "nós vê-los em suas próprias casas, aparadores 

de lã, sapateiros e fullers, as pessoas mais incultas e vulgares" (p.21). Ele comparou os 

cristãos a um enxame de morcegos, para formigas rastejando para fora de seus ninhos, 

para rãs realizando um simpósio em torno de um pântano, e aos vermes agachados na 

lama! 

Não querendo construir sobre a sabedoria humana ou apelar para a compreensão humana, 

Paulo disse aos Coríntios que "quando eu vim para vos, irmãos, eu não vim com 

ostentação de linguagem ou de sabedoria, anunciando-vos o testemunho de Deus. Porque 

decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado "( 1 Cor. 2: 1-2 ). Mais 

tarde, na carta, Paulo disse: "O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder" 

( 4:20 ), o poder redentor de Deus. 

Cada crente, não importa o quão talentoso e maduro, tem limitações e fraquezas 

humanas. Nossas mentes, corpos e percepções são imperfeitos. No entanto, incrivelmente 

Deus nos usa como canais de Seu poder redentor e sustentar quando servimos 

obedientemente. 

Escritura certamente testemunha glorioso poder de Deus ( Ex. 15: 6 ), o Seu poder 

irresistível ( Dt 32:39. , Seu poder insondável) ( Jó 5: 9 ), Seu grande poder ( Jó 9: 4 ), 

Seu grande poder ( Ps 79:11. ), Seu poder incomparável ( Sl 89: 8. ), Seu poder forte ( Sl 

89:13. ), o Seu eterno poder ( Isa. 26: 4 ), o Seu poder eficaz ( . Isa 43:13 ) e Seu poder 

soberano ( Rom. 9:21 ). Jeremias declarou de Deus, "É Ele quem fez a terra pelo seu 

poder, que estabeleceu o mundo por sua sabedoria" ( Jer. 10:12 ), e através de que o 

profeta do Senhor disse de si mesmo: "Eu fiz a terra, os homens e os animais que estão 

sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido "( Jer. 27: 

5 ). O salmista advertiu, "Que toda a terra temem o Senhor, faça todos os habitantes do 

mundo, fico admirado com ele, pois ele falou, e tudo se fez; ele mandou, e logo tudo 

apareceu." ( Sl 33: 8. 9 ). Seu é o poder que pode salvar. 

Salvação 

para a salvação ( 01:16 c) 

Certamente a maior manifestação do poder de Deus é a de trazer os homens para a 

salvação , de transformar a sua natureza e dando-lhes a vida eterna por meio de Seu 

Filho. Aprendemos com o salmista que, apesar de sua rebeldia, Deus salvou o seu povo 

escolhido "por causa do seu nome, para que pudesse fazer conhecer o seu poder" ( Salmo 

106: 8. ). Como o Deus encarnado, Jesus Cristo manifestou Seu poder divino em doenças 

de cura, restaurando membros aleijados, acalmar a tempestade, e até mesmo levantar 

aqueles que estavam mortos. 

Paulo usa o substantivo soteria ( salvação ) alguns dezenove vezes, cinco delas em 

Romanos, e ele usa o verbo correspondente vinte e nove vezes, oito deles em Romanos. A 

idéia básica por trás do termo é o da libertação, ou de emergência, e o ponto aqui é que o 

poder de Deus na salvação resgata pessoas do castigo final do pecado, que é a morte 

espiritual estendido para atormentado a separação eterna de Deus. 



Algumas pessoas se opõem a termos como salvação e ser salvo, alegando que as idéias 

que transmitem estão desatualizados e sem sentido para os homens 

contemporâneos. Mas a salvação é o termo de Deus, e não há outro melhor para 

descrever o que Ele oferece a humanidade caída através do sacrifício de Seu 

Filho. Através de Cristo, e Cristo, os homens podem ser salvos do pecado, de Satanás, do 

julgamento, da ira e da morte espiritual. 

Independentemente das palavras que eles podem usar para descrever a sua missão, os 

homens estão sempre à procura de salvação de um tipo ou outro. Alguns olham para a 

salvação econômica, outros para a salvação política ou social. Como já mencionado, 

muitas pessoas olham para a salvação interior da culpa, frustrações, infelicidade e que 

fazem suas vidas miseráveis. 

Mesmo antes da época de Paulo, a filosofia grega tinha virado para dentro e começaram 

a se concentrar em mudar a vida interior do homem através de uma reforma moral e auto-

disciplina. William Barclay nos diz que o filósofo estóico grego Epicteto chamou sua sala 

de aula "do hospital para as almas doentes." Outro famoso filósofo grego chamado 

Epicuro chamou o seu ensino "o remédio da salvação."Seneca, um estadista e filósofo 

romano e contemporâneo de Paulo, ensinou que todos os homens que procuram ad 

salutem ("para a salvação"). Ele ensinou que os homens são esmagadoramente consciente 

de sua fraqueza e insuficiência nas coisas necessárias e que, portanto, precisamos de "uma 

mão desilusão para nos levantar" ( A Carta aos Romanos [Filadélfia: Westminster, 1975], 

p. 19). 

A salvação através de Cristo é a mão poderosa de Deus, por assim dizer, que Ele nos 

deixou para baixo para levantar homens up. Sua salvação traz libertação da infecção 

espiritual de "esta geração perversa" ( Atos 02:40 ), a partir de perdição ( Matt. 18:11 ), 

do pecado ( Mat. 01:21 ), e da ira de Deus ( Rom. 5: 9 ). Traz libertação para os homens 

de sua ignorância espiritual bruta e voluntarioso ( Oséias 4: 6. ; . 2 Tessalonicenses 1: 8 ), 

a partir de seu mal auto-indulgência ( Lucas 14:26 ), e da escuridão da falsa religião ( Col. 

01:13 ; 1 Pedro 2: 9. ), mas apenas para aqueles que acreditam. 

Fé 

para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do 
grego. ( 01:16 d) 

A quarta palavra-chave sobre o evangelho é a da fé. O poder soberano de Deus 

trabalhando através do evangelho traz a salvação de todo aquele que crê . 

Pisteuo ( acredita ) carrega a idéia básica de confiar em, baseando-se, tendo fé. Quando 

usada no Novo Testamento da salvação, geralmente é no presente, formulário contínuo, 

o que poderia ser traduzida como "para crer". Vida diária está repleta de atos de fé. Nós 

abrir a torneira para obter um copo de água, confiando que é segura para beber. Nós 

dirigimos através de uma ponte, confiando que não vai entrar em colapso sob nós. Apesar 

catástrofes ocasionais, nós confio aviões para nós voar com segurança ao nosso 

destino. As pessoas não poderiam sobreviver sem ter confiança implícita em muitas 

coisas.Praticamente toda a vida exige uma fé natural. Mas Paulo tem em mente aqui uma 

fé sobrenatural, produzido por Deus-a "fé que não vem de vós, mas é o dom de Deus" 

( Ef. 2: 8 ). 

A vida eterna é tanto adquirida e viveu pela fé de Deus em Jesus Cristo. "Porque pela 

graça sois salvos, mediante a fé", Paulo diz-nos ( Ef. 2: 8 ). Deus não perguntar primeiro 



homem a se comportar, mas a acreditar. Os esforços do homem em comportamento 

correto sempre ficam aquém do padrão perfeito de Deus, e, portanto, ninguém pode 

salvar-se por suas próprias boas obras. As boas obras são o produto da salvação ( Ef. 

2:10 ), mas eles não são os meios de que. 

A salvação não é meramente professa ser um cristão, nem é o batismo, a reforma moral, 

ir à igreja, receber os sacramentos, ou viver uma vida de auto-disciplina e sacrifício. A 

salvação é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A salvação vem por meio de 

desistir de sua própria bondade, obras, conhecimento e sabedoria e confiante em terminar 

o trabalho, perfeito de Cristo. 

A salvação não tem a barreira nacional, racial ou étnica, mas é dada a cada pessoa que 

crê, primeiro do judeu e também do grego . Foi para o judeu 

primeiro cronologicamente porque os judeus são o povo de Deus especialmente 

escolhidos, por meio de quem Ele ordenados salvação para vir ( João 4:22 ). O Messias 

chegou primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel ( Mat. 15:24 ). 

O grande evangelista escocês Robert Haldane escreveu, 

Desde os dias de Abraão, seu grande progenitor, os judeus tinham sido altamente distinto 

de todo o resto do mundo por suas muitas e grandes privilégios. Foi a sua alta distinção 

que um deles Cristo veio ", o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente." Eles eram 

assim, como seus parentes, a família real da raça humana, a este respeito, mais alto do 

que todos os outros, e eles herdaram a terra de Emmanuel.Enquanto, por conseguinte, a 

aliança evangélica, e, consequentemente, justificação e salvação, igualmente 

considerados todos os crentes, os judeus realizaram a primeira posição como o antigo 

povo de Deus, ao passo que as outras nações eram estranhos às alianças da promessa. A 

pregação do Evangelho devia ser dirigida a eles em primeiro lugar, e, no início, somente 

a eles, Matt. 10: 6 ; para, durante a morada de Jesus Cristo na terra, Ele era o ministro só 

da circuncisão, Rom. 15: 8 . "Eu não fui enviado", diz Ele, "senão às ovelhas perdidas da 

casa de Israel"; E mandou que o arrependimento ea remissão dos pecados deve ser 

pregado em seu nome entre todas as nações ", começando por Jerusalém." ... Assim, 

enquanto os judeus e gentios estavam unidos na participação do Evangelho, os judeus não 

foram privados de sua classificação, uma vez que eles foram os primeiros chamados. 

A pregação do Evangelho aos judeus primeiro servido vários fins importantes. Ele 

cumpriu as profecias do Antigo Testamento, como Isa. 2: 3 . Ele manifestou a compaixão 

do Senhor Jesus para aqueles que derramou Seu sangue, a quem, após a Sua ressurreição, 

Ele ordenou a seu Evangelho a ser proclamado pela primeira vez. Ele mostrou que era 

para ser pregado para o principal dos pecadores, e provou a eficácia soberana de Sua 

Expiação em expatiating [sic] a culpa mesmo de Seus assassinos. Foi oportuno, também, 

que o Evangelho deve ser começado a ser pregado onde as grandes operações teve lugar 

em que foi fundada e estabelecida; e este forneceu um exemplo da maneira pela qual ela 

é a vontade do Senhor que Seu Evangelho deve ser propagado por seus discípulos, a partir 

de suas próprias casas e seu próprio país. ( Uma Exposição da Epístola aos 

Romanos [MacDill AFB, Fla .: MacDonald Publishing Co., 1958], p. 48) 

Todos os que crêem podem ser salvos. Somente aqueles que realmente acreditam que 

será. 

Justiça 



Para que a justiça de Deus é revelada, de fé em fé; como está 

escrito: "Mas o justo viverá da fé." ( 01:17 ) 

A quarta palavra-chave Paulo usa aqui a respeito do evangelho é a justiça , um termo que 

ele usa mais de trinta e cinco vezes no livro de Romanos sozinho. A fé ativa o poder 

divino que traz a salvação, e nesse ato soberano a justiça de Deus é revelada . A melhor 

prestação é de 

Paulo confessou aos Filipenses: "Eu considero tudo como perda, tendo em vista o valor 

de excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de 

todas as coisas, e as considero como lixo, a fim de que eu possa ganhar a Cristo , e pode 

ser encontrado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em 

Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé "( Fp 3: 8-9. ) . "Mas agora, sem lei, a 

justiça de Deus se manifestou, tendo o testemunho da lei e dos profetas, mas a justiça de 

Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que crêem; porque não há distinção, 

pois todos pecaram e ficam aquém da glória de Deus, sendo justificados como um 

presente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus "( Rom. 3: 21-24 ). 

O Conde pietista alemão Zinzendorf escreveu, em uma profunda hino, 

Jesus: Teu sangue e justiça 

Minha beleza é, meu vestido glorioso; 

'Meio flamejante mundos, nestes vestidos, 

Com alegria poderei levantar a minha cabeça. 

Corajoso devo ficar em tua grande dia, 

Para que alguma coisa ao meu cargo deve colocar? 

Totalmente absolvido por elas eu sou, 

Do pecado e do medo, da culpa e da vergonha. 

De fé em fé parece paralelo "todo aquele que crê" no versículo anterior. Se assim for, a 

ideia é "de fé em fé a fé em fé", como se Paulo estavam separando a fé de cada crente 

individual. 

A salvação pela Sua graça trabalhando através de fé do homem sempre foi o plano de 

Deus, como Paulo aqui implica na citando Habacuque 2: 4 , como está escrito: "Mas o 

justo viverá da fé . " Abraão, o pai da fé, acredita, e isso lhe foi imputado como justiça 

( Rom. 4: 3 ), assim como a fé genuína de cada pessoa, antes e depois de Abraão, foi-lhe 

creditado como justiça (ver Heb 11. : 4-40 ). 

Há ênfase aqui na continuidade da fé. Não é um ato único, mas um modo de vida. O 

verdadeiro crente fez justo viverá pela fé toda a sua vida. Os teólogos chamam isso de "a 

perseverança dos santos" (cf. Cl 1: 22-23 ; Hb 3: 12-14. ). 

 

 

 



6. A Ira de Deus ( Romanos 1:18 ) 

A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça 
dos homens, que detêm a verdade pela impiedade, ( 01:18 ) 

Como Paulo começa a se revelar os detalhes do evangelho de Deus em que Sua justiça é 

revelado (ver vv 16-17. ), ele apresenta uma extensa discussão da condenação do homem 

que se estende até o capítulo 3 e versículo 20 . Ele começa com uma afirmação 

inequívoca do justo de Deus ira . 

A idéia de um Deus irado vai contra o pensamento positivo da natureza humana caída e 

é mesmo uma pedra de tropeço para muitos cristãos. Muito fala de evangelismo 

contemporâneos apenas sobre a vida abundante em Cristo, a alegria e as bênçãos de 

salvação, ea paz com Deus que a fé em Cristo traz. Todos esses benefícios são o resultado 

da verdadeira fé, mas eles não são toda a imagem do plano de salvação de Deus. A 

verdade corolário do juízo de Deus contra o pecado e aqueles que nela participam também 

deve ser ouvida. 

Para Paulo, o medo da condenação eterna foi a primeira motivação que ele ofereceu para 

vir a Cristo, a primeira pressão que ele aplicado a homens maus. Ele estava determinado 

que eles compreendam a realidade de estar sob a ira de Deus, antes que ele ofereceu-lhes 

a maneira de escapar dela. Essa abordagem faz tanto sentido lógico e teológica. Uma 

pessoa não pode apreciar a maravilha da graça de Deus, até que ele sabe sobre as 

demandas perfeitos da lei de Deus e ele não pode apreciar a plenitude do amor de Deus 

para ele, até que ele sabe alguma coisa sobre o ardor da ira de Deus contra seu fracasso 

pecaminoso obedecer perfeitamente essa lei. Ele não pode apreciar o perdão de Deus, até 

que ele sabe sobre as conseqüências eternas dos pecados que necessitam de uma grande 

penalidade e precisam de perdão. 

Orge ( ira ) refere-se a uma constante, determinado indignação, não a raiva momentânea, 

emocional, e muitas vezes descontrolada ( thumos ) a que os seres humanos são 

propensas. 

Os atributos de Deus são equilibrados na perfeição divina. Se Ele não tinha raiva justa e 

ira, Ele não seria Deus, tão certo quanto Ele não seria Deus sem o Seu amor 

misericordioso. Ele perfeitamente odeia assim como Ele ama perfeitamente, justiça 

perfeitamente amoroso e perfeitamente mal odiar ( Sl. 45: 7 ; Hb. 1: 9 ). Uma das grandes 

tragédias do cristianismo moderno, incluindo grande parte do evAngelicalalismo, é a 

incapacidade de pregar e ensinar a ira de Deus ea condenação que traz a todos com o 

pecado imperdoável. O evangelho truncado, sentimental que é frequentemente 

apresentado hoje está muito aquém do evangelho que Jesus eo apóstolo Paulo proclamou. 

Em olhando através de um saltério do final do século XIX, descobri que muitos dos 

salmos em que hinário enfatizar a ira de Deus, assim como grande parte do livro dos 

Salmos em si enfatiza Sua ira. É trágico que alguns hinos ou outras músicas cristãs hoje 

refletem que o foco bíblico importante. 

Escritura, do Novo Testamento, bem como Old, consistentemente enfatiza justo de 

Deus ira . Contra aqueles que zombam dele, Deus "lhes falará na sua ira e aterrorizá-los 

em sua fúria." O salmista continua a admoestar: "Faça uma homenagem ao Filho, para 

que não ficar com raiva, e pereçais no caminho, para a sua ira em breve poderá ser acesas" 

( Sl. 2: 5 , 12 ). Asafe escreveu: "Na tua repreensão, ó Deus de Jacó, cavaleiro e cavalo 



foram lançados num sono profundo Tu, só tu, és a ser temido;.? E quem subsistirá à tua 

presença quando te irares" ( Sl. 76: 6-7 ). Outro salmista lembrou infiel Israel de que Deus 

tinha feito para os egípcios desafiantes que se recusaram a deixar o seu povo sair:. "Ele 

enviou-lhes sua ira ardente, fúria e indignação, e angústia, uma banda de destruir anjos 

Ele nivelou um caminho para Sua ira, Ele não poupou as suas almas da morte, mas 

entregou a vida deles para a praga, e feriram toda a primeiro-nascido no Egito "( Sl 78: 

49-51. ). Falando em nome de Israel, Moisés lamentou: "Porque temos sido consumidos 

pela tua ira, e pelo teu furor temos sido consternado. Tu colocado nossas iniqüidades 

diante de ti, os nossos pecados ocultos, à luz da tua presença. Pois todos os nossos dias 

diminuíram em teu furor "( Sl. 90: 7-9 ). 

Os profetas falaram muito do de Deus ira . Isaías declarou: "Até o furor do Senhor dos 

Exércitos a terra foi queimada, e as pessoas são como combustível para o fogo" ( Is. 

09:19 ). Jeremias proclamou: "Assim diz o Senhor Deus: Eis que a minha ira e meu furor 

se derramará sobre este lugar, sobre o homem e sobre os animais e sobre as árvores do 

campo e sobre o fruto da terra; e ele vai queimar e não se apagará "( Jer. 07:20 ). Através 

de Ezequiel, Deus advertiu o Seu povo que "a sua prata nem o seu ouro [que] não ser 

capaz de entregá-los no dia da ira do Senhor. Eles não podem satisfazer seu apetite, nem 

podem encher seus estômagos, por sua iniqüidade tem tornar-se um motivo de escândalo 

"( Ez. 07:19 ). 

De muitas maneiras bem conhecidas Deus expressou Sua ira contra a humanidade 

pecadora em épocas passadas. Nos dias de Noé, Ele destruiu toda a humanidade no 

Dilúvio, com exceção de oito pessoas (Gen. 6-7 ). Várias gerações depois de Noé, Ele 

confundiu a língua dos homens e os espalhou ao redor da Terra para tentar construir uma 

torre de idólatra ao céu ( Gn 11: 1-9 ). Nos dias de Abraão, Ele destruiu Sodoma e 

Gomorra, com apenas Ló e sua família escapar ( Gn 18-19 ). Ele destruiu o Faraó e seu 

exército no mar como eles vão perseguiram os israelitas para trazê-los de volta para o 

Egito ( Ex. 14). Ele derramou a Sua ira contra os reis pagãos, como Senaqueribe ( 2 Reis 

18-19 ), Nabucodonosor ( Dan. 4 ) e Baltazar ( Dan. 5 ). Ele até derramou a Sua ira contra 

alguns de seus próprios povos contra-Rei Nadab para fazer "o mal aos olhos do Senhor, 

e [andando] no caminho de seu pai e no seu pecado com que fizera Israel pecado" ( 1 Reis 

15: 25-26 ) e contra Arão e Miriam, "irmão e irmã, para interrogatório de Moisés Moisés 

revelações Dele ( Num. 12: 1-10 ). 

A ira de Deus é tão claramente exposta no Novo Testamento, tanto em referência ao que 

Ele já fez e ao que Ele ainda vai fazer no final da época. O evangelho de João, que fala 

de forma tão eloquente do amor e da graça de Deus, também fala poderosamente da sua 

ira e indignação. As palavras de consolação "Porque Deus amou o mundo, que deu o seu 

Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna", 

são seguidos de perto pelo aviso "Aquele que não crê no Filho não deve verá a vida, mas 

a ira de Deus sobre ele permanece "( João 3:16 , 36 ). 

Mais tarde, em sua epístola aos Romanos, Paulo se concentra novamente na ira de Deus, 

que declara: "Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou 

com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição" ( 09:22 ). O apóstolo 

advertiu o Corinthians que quem não ama o Senhor Jesus era para ser eternamente 

amaldiçoada ( 1 Cor. 16:22 ). Ele disse aos Efésios: "Ninguém vos engane com palavras 

vãs, porque por estas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência" ( Ef. 

5: 6 ). Ele advertiu aos colossenses que por causa de "prostituição, impureza, paixão, 

desejo maligno ea avareza, o que equivale a idolatria, ... a ira de Deus virá" ( Colossenses 

3: 5-6 ). Ele assegurou aos tessalonicenses perseguidos que Deus um dia dar-lhes alívio 



e que "quando o Senhor Jesus será revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama 

de fogo, [Ele tratará] a retribuição àqueles que não conhecem a Deus e ao aqueles que 

não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus "( 2 Tessalonicenses 1: 7-8. ). 

A doença tem de ser reconhecido e identificado antes de procurar uma cura significa 

nada. Do mesmo modo e pelo mesmo motivo, a Escritura revela a má notícia antes da boa 

notícia. Justo juízo de Deus contra o pecado é proclamado antes de seu perdão 

misericordioso do pecado é oferecido. Uma pessoa não tem motivos para buscar a 

salvação do pecado se ele não sabe que ele é condenado por ele. Ele não tem nenhuma 

razão para querer a vida espiritual, a menos que ele percebe que ele está morto 

espiritualmente. 

Com a única exceção de Jesus Cristo, todo ser humano desde a queda nasceu condenado, 

porque, quando Adão e Eva caíram, a sentença divina contra todos os pecadores foi 

aprovada. Portanto Paulo declarou aos Romanos que "todos pecaram e estão destituídos 

da glória de Deus" ( Rom. 3:23 ). Ele lembrava aos Efésios: "Vocês estavam mortos em 

suas transgressões e pecados, nos quais você anteriormente andou de acordo com o curso 

deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos 

da . desobediência Entre eles também todos nós outrora, segundo as inclinações da nossa 

carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, 

como também os demais "( Ef. 2: 1-3 ). 

No breve espaço de um verso ( Rom. 1:18 ), Paulo apresenta seis traços que caracterizam 

a ira de Deus: a sua qualidade, o seu tempo, a sua origem, a sua extensão e natureza, e 

sua causa. 

A Qualidade da Ira de Deus 

de Deus ( 1:18 a) 

Em primeiro lugar, a qualidade deste ira é visto no fato de que é divino, é de Deus . É, 

portanto, diferente de tudo o que conhecemos no mundo atual. A ira de Deus não é como 

a raiva humana, que é sempre manchada pelo pecado. A ira de Deus é sempre e 

completamente justo. Ele nunca perde a paciência. O escritor puritano Tomé Watson 

disse: "Será que Deus é tão infinitamente santo depois ver como, ao contrário de Deus é 

pecado .... Não é de admirar, portanto, que Deus odeia o pecado, sendo tão diferente para 

ele, ou melhor, tão contrário a ele,? Ele ataca a sua santidade. " 

Incapaz de conciliar a idéia da ira de Deus com suas próprias idéias de bondade e justiça, 

um teólogo liberal fez esta afirmação: "Não podemos pensar com coerência total de Deus 

em termos dos mais altos ideais humanos de personalidade e ainda atribuem a ele a paixão 

racional de raiva. " Mas é tolice, para não mencionar anti-bíblico, para medir a Deus pelos 

padrões humanos e para descontar a idéia de Sua ira simplesmente porque a raiva humana 

está sempre enferma de pecado. 

A ira de Deus não é caprichosa, raiva irracional, mas é a única resposta que um Deus 

santo poderia ter para o mal. Deus não poderia ser santo e não estar com raiva de 

mal. Santidade não pode tolerar a falta de santidade. "Teus olhos são tão puros para 

aprovar o mal, e Tu não podes olhar para maldade com favor", diz Habacuque do Senhor 

( Hab. 1:13 ). E, como Paulo declara, nem pode amar tolerar falta de santidade, 

recusando-se a "alegrar-se com a injustiça" ( 1 Cor. 13: 6 ). 



Jesus duas vezes purificou o Templo porque Ele estava irritado com os cambistas e 

vendedores de sacrifício que fez a sua "casa do Pai uma casa de comércio" e "antro de um 

ladrão" ( João 2: 14-16 ; Mateus 21: 12-13. ). Ele estava furioso que a casa de seu pai era 

flagrantemente desonrado. Falando no lugar dos habitantes pecaminosos de Jerusalém, 

Jeremias reconheceu a justeza da punição deles de Deus, dizendo: "O Senhor é justo, pois 

me rebelei contra o seu mandamento; ouvir agora, todos os povos, e vede a minha dor; as 

minhas virgens e meus jovens foram para o cativeiro "( Lam. 1:18 ). Ao confessar diante 

de Josué que ele tinha guardado para si algum montante de Jericó que era para ser 

reservado para a casa do Senhor, Achan reconheceu que a punição que ele estava prestes 

a receber foi justo e reto (Josh. 7: 20-25 ). 

Mesmo nas sociedades deformadas e pervertidas dos homens, a indignação contra o vício 

e crime é reconhecido como um elemento essencial da bondade humana. Esperamos que 

as pessoas se indignado com injustiça e crueldade. O exegeta grego observou Richard 

Trench disse: "Não [pode haver] Token mais seguro e mais triste de uma condição moral 

absolutamente prostrado do que ... não ser capaz de ficar zangado com os pecadores e 

pelo pecado" ( sinônimos do Novo Testamento [Grand Rapids : Eerdmans, 1983], p 

134).. Deus é perfeitamente assim o tempo todo com uma fúria santa. 

O momento da ira de Deus 

é revelada ( 1:18 b) 

Em segundo lugar, o tempo da ira de Deus é visto no fato de que ele é revelado , sendo 

uma tradução melhor "constantemente revelado." A ira de Deus está continuamente a ser 

revelado, perpetuamente sendo manifestada. Apokaluptō ( revelado ) tem o significado 

básico de revelar, trazer à luz, ou fazer conhecido. 

A ira de Deus sempre foi revelada à humanidade caída e repetidamente é ilustrado por 

toda a Escritura. Foi revelado pela primeira vez no Jardim do Éden, quando Adão e Eva 

confiança a palavra da serpente acima de Deus. Imediatamente a sentença de morte foi 

passada sobre eles e sobre todos os seus descendentes. Mesmo a própria terra foi 

amaldiçoada. Como já mencionado, a ira de Deus foi revelado no Dilúvio, quando Deus 

se afogou toda a raça humana, exceto para oito pessoas, na destruição de Sodoma e 

Gomorra, e no afogamento do exército de Faraó. Foi revelado na maldição da lei em cima 

de cada transgressão e na instituição do sistema sacrificial da aliança mosaica. Mesmo as 

leis imperfeitas que os homens fazem para deter e punir os malfeitores reflectem e, assim, 

ajudar a revelar a ira perfeito e justo de Deus. 

De longe, a revelação superando da ira de Deus foi que colocou sobre o seu próprio Filho 

na cruz, quando Jesus tomou para Si o pecado do mundo e deu à luz a força divina cheio 

de fúria de Deus como sua pena. Deus odeia o pecado tão profundamente e exige a sua 

pena para que Ele permitiu que Seu Filho perfeito, amado para ser condenado à morte 

como o único meio pelo qual a humanidade caída poderia ser resgatados da maldição do 

pecado. 

O comentador britânico Geoffrey B. Wilson escreveu: "Deus não é espectador ocioso dos 

acontecimentos no mundo, Ele é dinamicamente ativo nos assuntos humanos A convicção 

do pecado é constantemente pontuada por julgamento divino." ( Romanos: A Digest do 

Comentário Reformada [Londres: Bandeira da Verdade], 24 p.). O historiador JA Froude 

escreveu: "Uma lição, e apenas um, a história pode ser dito para repetir com clareza, que 

o mundo é construído de alguma forma, em bases morais, para que, no longo prazo, está 



tudo bem com o bem; a longo executado, ele está doente, com os ímpios "( Estudos curto 

em grandes temas, vol 1,. "O Science da History" [Londres: Longmans, Green and Co., 

1915], 21 p.). 

Perguntamo-nos, então, por que tantas pessoas más prosperar, aparentemente fazendo o 

mal com impunidade total. Mas se a ira de Deus está atrasado, Sua taça da ira é o tempo 

todo enchendo, aumentando julgamento para maior pecado. Eles só estão acumulando ira 

para a vinda dia da ira ( Rom. 2: 5 ). 

Donald Grey Barnhouse narra a história de um grupo de agricultores piedosos em uma 

comunidade Midwest estar irritada numa manhã de domingo por um vizinho de arar seu 

campo em frente a sua igreja.O ruído do seu trator interrompeu o culto de adoração, e, 

como se viu, o homem havia escolhido propositAdãoente para arar o campo especial no 

domingo de manhã, a fim de fazer um ponto. Ele escreveu uma carta ao editor do jornal 

local, afirmando que, embora ele não tenha respeitado o Senhor ou honrar o Dia do 

Senhor, ele teve o maior rendimento por acre de qualquer fazenda no município. Ele pediu 

ao editor como os cristãos poderiam explicar isso. Com discernimento e sabedoria 

considerável, o editor impressos a letra e seguiu-o com um simples comentário, "Deus 

não resolver [todos] Suas contas no mês de outubro" ( do homem Ruin: Romanos 1: 1-

32 [Grand Rapids: Eerdmans , 1952], p. 220). 

A fonte da ira de Deus 

do céu ( 1:18 c) 

A ira de Deus é processado do céu . Apesar presente o poder de Satanás como príncipe 

do ar e deste mundo, a terra é finalmente dominado pelo céu , do trono de Deus, a partir 

do qual a sua cólera se constantemente e de forma dinâmica manifesta no mundo dos 

homens. 

Paulo frequentemente fala sobre a ira, indicando um tempo ou tipo de ira 

específico. Embora o NASB renderização não indica isso, há um artigo definido antes 

de ira em Romanos 3: 5 ". que inflige a ira", que deve ler, No capítulo 5 ele fala de nosso 

ser "salvos da ira de Deus por meio de" Cristo ( v. 9 ), no capítulo 12 da nossa partida 

"espaço para a ira de Deus" ( v. 19 ), e, capítulo 13 de crentes estar em sujeição a Deus ", 

não só por causa da ira, mas também por causa da consciência" ( v. 5 ). Em sua carta a 

Tessalônica ele assegura aos crentes que Jesus entrega-los "da ira vindoura" ( 1 Ts. 1:10 ). 

Céu revela a ira de Deus de duas maneiras, através de Sua ordem moral e através de sua 

intervenção pessoal. Quando Deus criou o mundo, Ele construiu em certa moral, bem 

como as leis físicas que, desde então, presidiram à sua operação. Assim como uma pessoa 

cai no chão, quando ele salta de um edifício alto, por isso é que ele cair no julgamento de 

Deus, quando ele se desvia da lei moral de Deus. Isso é built-in ira. Quando uma pessoa 

peca, não é uma consequência built-in que funciona inexoravelmente. Neste sentido Deus 

não é especificamente intervir, mas está deixando a lei de causa e moral trabalho efeito. 

A segunda maneira em que Deus revela a sua ira é através de Sua intervenção direta e 

pessoal. Ele não é uma força cósmica impessoal que definir o universo em movimento 

para executar o seu próprio curso.A ira de Deus é executado exatamente de acordo com 

a Sua vontade divina. 

Várias palavras hebraicas que transmitem um carácter altamente pessoal são usados no 

Antigo Testamento para descrever a ira de Deus. Hara é usada noventa e uma 



vezes. Refere-se a tornar-se aquecida, a queima de fúria, e é freqüentemente usado por 

Deus (ver, por exemplo, Gen. 18:30 ). Haron é usada quarenta e uma vezes. Ele refere-se 

exclusivamente à raiva e meio divino "a queima, a ira feroz" (ver, por exemplo, Ex. 15: 

7 ). Qâtsaph , o que significa amargo, é usada trinta e quatro vezes, a maioria dos quais 

se referem a Deus (ver, por exemplo, , Deut. 01:34 ). A quarta prazo para a ira, Ḥēmâh , 

que também se refere a um veneno ou veneno, é freqüentemente associada com o ciúme 

e é usado na maioria das vezes de Deus (ver, por exemplo, 2 Reis 22:13 ). Davi declarou 

que "Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias" ( Sl. 

07:11 ). "Indignação" traduz zā'am , o que significa a espumar pela boca, e é usado mais 

de vinte vezes no Antigo Testamento, muitas vezes da ira de Deus. 

Se a causa e efeito ira ou a fúria pessoal de Deus é dispensado, a ira se origina no céu. 

A extensão e natureza da ira de Deus 

contra toda a impiedade e injustiça dos homens, ( 01:18 d) 

O quarto e quinto características da ira preocupação de Deus a sua extensão e sua 

natureza. 

A ira de Deus é universal, sendo descarregada contra tudo que o merecem. Nenhuma 

quantidade de boa vontade, para dar aos pobres, ajuda ao próximo, ou mesmo serviço a 

Deus pode excluir uma pessoa do tudo Paulo menciona aqui. Como ele mais tarde 

explica de forma mais explícita, "tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do 

pecado, ... todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus" ( Rom. 3: 

9 , 23 ). Obviamente, algumas pessoas são moralmente melhor do que outros, mas mesmo 

a pessoa mais moral e reto está muito aquém do padrão de perfeita justiça de 

Deus. Ninguém escapa. 

Relativa bondade dos homens em comparação com o padrão perfeito de Deus pode ser 

ilustrado por uma tentativa hipotética a saltar da praia perto de Los Angeles para a Ilha 

Catalina, uma distância de cerca de 26 milhas. Algumas pessoas não conseguia saltar em 

tudo, muitos poderiam saltar a poucos metros, e alguns raros poderia saltar vinte ou 25 

pés. O salto mais longo concebível, contudo, que cobrem apenas uma pequena fracção da 

distância requerida. A pessoa mais moral tem como poucas possibilidades de alcançar a 

justiça de Deus em seu próprio poder como o melhor atleta tem de fazer esse salto para 

Catalina. Todo mundo fica aquém. 

A segunda ênfase desta frase é sobre a natureza da ira de Deus. Não é como a ira de um 

louco que ataca indiscriminAdãoente, sem se importar com quem está ferido ou 

morto. Também não é como a raiva manchada pelo pecado de uma pessoa que procura 

vingar um mal feito a ele. A ira de Deus é reservado para e justamente dirigida a 

pecado. Asebia ( impiedade ) e adikia ( injustiça ) são sinônimos, o primeiro 

salientando uma relação pessoal com defeito a Deus. Deus está irritado porque os homens 

pecadores são os seus inimigos (ver Rom. 5:10 ) e, portanto, "filhos da ira" ( Ef. 2: 3 ). 

Impiedade refere-se a falta de reverência para, a devoção a, e adoração ao Deus 

verdadeiro, uma falha que inevitavelmente leva a alguma forma de adoração 

falsa. Embora os detalhes e as circunstâncias não são revelados, Jude relata que Enoque, 

os justos descendente de sétima geração de Adão, profetizou sobre a vinda de Deus "para 

executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade, 

que fizeram em um caminho ímpio, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores 



disseram contra ele "( Judas 14-15 ). Quatro vezes ele usa o termo ímpios para descrever 

o foco da ira de Deus sobre a humanidade pecadora. 

Injustiça engloba a idéia de impiedade, mas concentra-se em seu resultado. Pecado ataca 

primeiro a majestade de Deus e, em seguida, a Sua lei. Os homens não agir com justiça, 

porque eles não estão corretamente relacionados com Deus, que é a única medida e fonte 

da justiça. Iniqüidade inevitavelmente leva à injustiça . Porque relação dos homens a 

Deus é errado, sua relação com seus semelhantes é errado. Homens tratar os outros 

homens da maneira que eles fazem, porque eles tratam a Deus da maneira que eles 

fazem. Inimizade do homem com seu semelhante se origina com o seu ser em inimizade 

com Deus. 

O pecado é a única coisa que Deus odeia. Ele não odeia as pessoas pobres ou ricos, 

pessoas burras ou pessoas inteligentes, pessoas sem talento ou pessoas altamente 

qualificadas. Ele só odeia o pecado que aquelas pessoas, e todos os outros, praticar 

naturalmente, eo pecado inevitavelmente traz Sua ira. 

A causa da ira de Deus 

que detêm a verdade em injustiça, ( 01:18 e) 

"Mas como é que é," o que pedimos, "que Deus pode realizar todos os responsáveis pela 

falha moral e espiritual, e ser tão bravo quando algumas pessoas têm muito menos 

oportunidades do que os outros para ouvir o evangelho e para conhecer a Deus?" A 

resposta é que, por causa de sua disposição pecaminosa, cada pessoa é naturalmente 

inclinado a seguir o pecado e resistir a Deus. Esta frase poderia ser processado ", que 

estão constantemente tentando suprimir a verdade por firmemente segurando para o seu 

pecado." A injustiça é tanto uma parte da natureza do homem que cada pessoa tem um 

built-in, natural, desejo compulsivo de suprimir e se opõem a Deus de verdade . 

Como Paulo declara no verso seguinte: "O que se sabe sobre Deus é evidente entre eles, 

porque Deus tornou evidente a eles" ( v 19 ). Seu ponto é que todas as pessoas, 

independentemente de suas oportunidades em relação a conhecer a Palavra de Deus e 

ouvir o seu evangelho, têm interna, dado por Deus, prova de Sua existência e natureza, 

mas são universalmente inclinado a resistir e agressão que a evidência. Não importa o 

quão pouco de luz espiritual que ele possa ter, Deus garante que qualquer pessoa que 

busca sinceramente a Ele vai encontrá-Lo. "Você vai me procurar e encontrar-me:" Ele 

promete: "quando você procura por mim de todo o vosso coração" ( Jer. 29:13 ). 

Mas os homens não são naturalmente inclinados a buscar a Deus. Essa verdade foi 

provado conclusivamente no ministério terreno de Cristo. Mesmo quando cara-a-cara 

com o Deus encarnado, a luz do mundo, "os homens amaram mais as trevas do que a luz, 

porque as suas obras eram más para todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para 

a luz, para. as suas obras não sejam reprovadas "( João 3: 19-20 ). Como Davi tinha 

proclamado centenas de anos anteriores ", Diz o insensato no seu coração: Não há 

Deus." Eles são corruptos, eles tenham cometido atos abomináveis; não há ninguém que 

faça o bem "( Sl 14: 1. ). Homens pecadores se opõem à idéia de um Deus santo, porque 

eles innately perceber que tal Deus seria responsabilizá-los pelos pecados que eles amam 

e não querem abrir mão. 

Cada pessoa, não importa o quão isolado da Palavra de Deus escrita ou a clara 

proclamação de Seu evangelho, tem o suficiente verdade divina evidente dentro e ao redor 

dele ( Rom 1: 19-20. ) para capacitá-lo a conhecer e se reconciliar com Deus, se sua desejo 



é genuína. É porque os homens se recusam a responder a essa prova de que eles estão sob 

a ira e condenação de Deus. "Este é o julgamento", disse Jesus, "que ... os homens amaram 

mais as trevas do que a luz" ( João 3:19 ). Assim, Deus está zangado com o ímpio todos 

os dias ( Sl. 07:11 ). 

 

7. Razões para a Ira de Deus - parte 1 

(Romanos 1: 19-21) 

porque o que se sabe sobre Deus é evidente entre eles, porque 

Deus tornou evidente para eles. Pois desde a criação do mundo os 

atributos invisíveis, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm 

sido vistos claramente, sendo percebidos por meio do que tem sido 

feito, de modo que eles fiquem inescusáveis. Pois, embora tendo 

conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram 

graças; mas eles tornaram-se fúteis em suas especulações, eo seu 
coração insensato se obscureceu. (1: 19-21) 

O chefe do departamento de evangelismo para uma grande denominação na 

América disse: "Nós não precisamos de evangelizar os povos do mundo que 

nunca ouviram a mensagem da salvação. Nós só precisamos de anunciar-lhes 

que já está salvo . " 

Esse líder reflete a crescente onda de universalismo, a crença de que, porque 

Deus é muito amorosa e graciosa para enviar alguém para o inferno, em última 

análise, todos irão para o céu. Se isso fosse verdade, há, obviamente, haveria 

lugar para julgamento na proclamação do evangelho. Assim como, obviamente, 

não haveria lugar para evangelismo bíblico, como a pessoa que acabamos de 

citar alega. 

Alguns anos atrás, um artigo no O Times de Londres informou que quatorze 

grupos de estudo igreja em Woodford olhou para salmos do Velho Testamento, 

e concluiu que oitenta e quatro deles foram "não apto para os cristãos a cantar" 

("Salmos Escolhido Novo Testamento" [23 de agosto de 1962], sec. 1, p. 

10). Eles argumentaram que a ira e vingança refletidos nesses salmos não era 

compatível com o evangelho cristão do amor e da graça. 

Mas a Escritura deixa claro que a justiça, ira e julgamento são tantos atributos 

divinos como são o amor, misericórdia e graça. Nos capítulos 27-28 de 

Deuteronômio mais de cinqüenta versos julgamento detalhe de Deus sobre 

aqueles que violam os Seus mandamentos. Em resposta ao apelo de Jeremias 

por vingança contra os seus inimigos, Deus disse: 

"Eis que eu estou a ponto de trazer uma calamidade sobre este lugar, em que os 

ouvidos de todo mundo que ouve do que vai formigar. Porque deixaram-me e 



fizeram deste um lugar estranho e ter sacrifícios queimados no-lo a outros 

deuses, que nem eles nem seus pais, nem os reis de Judá já tinha conhecido, e 

porque eles encheram este lugar com o sangue dos inocentes e edificaram os 

altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, uma 

coisa que Eu nunca ordenou ou falou, nem sempre entrar na minha mente e, 

portanto, eis que vêm dias ", declarou o Senhor", quando este lugar não será 

mais chamado Tofete ou vale de Ben-Hinom, mas o vale . de abate e farei vão 

o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e eu vou levá-los a cair à espada 

diante de seus inimigos e pela mão dos que procuram a sua morte, e eu darei 

sobre suas carcaças alimento para as aves do céu e os animais da terra. " (Jer. 

19: 3-7) 

Isaías declarou: "Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira 

ardente, para pôr a terra em desolação, e Ele vai exterminar os pecadores" 

(Isaías 13: 9.). Nahum testemunhou que "um zeloso e vingador Deus é o 

Senhor;. O Senhor é vingador e colérico O Senhor toma vingança contra os seus 

adversários, e guarda a ira contra os seus inimigos O Senhor é tardio em irar-se 

e grande em poder, e ao Senhor. de modo algum deixar impunes os culpados 

"(Nah. 1: 2-3). 

Como foi referido no capítulo anterior, para que alguns pensam que a ira eo 

julgamento de Deus são os principais conceitos do Antigo Testamento, deve-se 

notar que o Novo Testamento tem retratos igualmente vivas desses atributos 

divinos. Quando um grupo de fariseus e saduceus veio a João Batista para o 

batismo, despediu-os com as palavras mordazes, "Raça de víboras, quem vos 

ensinou a fugir da ira vindoura? Portanto trazer frutos dignos de 

arrependimento" ( Mat. 3: 7-8). Um pouco mais tarde, ele disse sobre Jesus: 

"Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno 

de remover suas sandálias; ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo E 

sua pá ele tem na mão. e Ele vai limpar bem a sua eira, e recolherá o seu trigo 

no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível "(vv 11-12.). Em uma 

ocasião posterior, João disse a alguns judeus indagando: "Aquele que crê no 

Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas 

a ira de Deus sobre ele permanece" (João 3:36). 

Jesus era Deus encarnado e, portanto, o amor encarnado, mas Ele falou mais 

sobre o julgamento e do inferno do que qualquer outra pessoa na Escritura. Ele 

provavelmente falou mais sobre as verdades do que todo o resto do Novo 

Testamento combinados. O Sermão do Monte está repleto de advertências 

sobre a ira divina e julgamento. "Digo-vos que todo aquele que se encolerizar 

contra seu irmão será réu perante o tribunal", disse Jesus; "E quem disser a seu 

irmão: 'Raca," será culpado perante o tribunal supremo, e quem dirá:' Insensato 

', será culpado o suficiente para ir para o inferno de fogo "(Mt 5:22). . "E, se o 

teu olho direito te faz tropeçar," Ele disse, "arranca-o e lança-o de ti; pois é 

melhor para você que uma das partes do seu corpo perecer, do que todo o teu 



corpo ser lançado no inferno E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e 

lança-o de ti;. Porque é melhor para você que uma das partes do seu corpo 

perecer, do que todo o teu corpo ir para o inferno "(vv. 29-30). Ele declarou que 

"os filhos do reino [incrédulos judeus] serão lançados nas trevas exteriores; 

naquele lugar haverá choro e ranger de dentes" (8:12). 

Como Ele enviou os Doze para testemunhar em Israel, Jesus lhes disse: "Quem 

não receber, nem escutar as vossas palavras, como você sair daquela casa ou 

daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo você, ele vai 

ser mais rigor para a terra de Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, do que para 

aquela cidade "(Mat. 10: 14-15). Mais tarde, durante o mesmo tempo de 

instrução Ele disse: "Não temais os que matam o corpo, mas são incapazes de 

matar a alma; temei antes aquele bur que é capaz de destruir a alma eo corpo no 

inferno" (v 28). Ele alertou as multidões "que toda palavra frívola que 

proferirem os homens, dela darão conta para ele no dia do juízo. Porque por 

tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado" (Mat. 12:36 

-37; cf. vv 41-42; ver também 13:40, 49; 16:26; 18: 34-35.; 22:13; 23:33; 24: 

50-51; 25: 26-30). 

Paulo declarou que é por causa do "temor do Senhor [que] procuramos 

persuadir os homens" (2 Cor. 5:11). Em outras palavras, é por causa do terrível 

juízo de Deus sobre a humanidade descrente que devemos estar motivados para 

testemunhar a provisão de Deus de escape através de Jesus Cristo. Lucas relata 

que, quando Paulo começou a falar sobre "justiça, auto-controle e do juízo 

vindouro, Félix [o governador] ficou com medo" (Atos 24:25). Paulo advertiu 

a igreja de Éfeso: "Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas 

coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência" (Ef. 5: 6). O 

mesmo apóstolo advertiu os incrédulos: "Por causa de sua teimosia e teu 

coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo 

juízo de Deus" (Rom. 2: 5; cf. vv 8-9,. 16). 

O autor de Hebreus declarou: "Pois, se continuarmos a pecar deliberAdãoente 

depois de receber o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos 

pecados, mas uma certa expectativa terrível de julgamento, e a fúria de um fogo 

que consumirá os adversários "(Heb. 10: 26-27). "Porque, se não escaparam 

aqueles quando rejeitaram o que na terra os advertia", diz o escritor mais tarde 

", muito menos escaparemos nós, que se afastam daquele que nos adverte do 

céu" (12:25). 

Em sua visão de Patmos, o apóstolo João ouviu um anjo advertir os incrédulos: 

"Se alguém adorar a besta ea sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, 

também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que é misturado com toda a força 

no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos 

anjos e na presença do Cordeiro E a fumaça do seu tormento sobe para todo o 

sempre;. e não têm repouso nem de dia e de noite "(Apocalipse 14: 9-11). 



O Novo Testamento termina com o aviso sombrio do próprio Senhor: 

Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à 

árvore da vida, e possam entrar pelas portas na cidade. Ficarão de fora os cães, 

os feiticeiros, os imorais pessoas e os assassinos e os idólatras, e todo aquele 

que ama e práticas que encontram-se .... Eu testifico a todo aquele que ouve as 

palavras da profecia deste livro: Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus 

lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro; e se alguém tirar 

qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da 

árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. (Ap 22: 14-15, 

18-19) 

As pessoas hoje, como nos tempos passados, negar que Deus é irado, e essas 

negações vêm em duas formas básicas. Um ensina ideias tais como o sono da 

alma, a noção de que um incrédulo simplesmente entra em sono eterno com a 

morte, sem sofrer qualquer tipo de punição consciente. A outra forma de 

negação é o universalismo, que ensina que, em última instância Deus salvará a 

todos. Mas ambas as heresias contradizem diretamente a Palavra de Deus. 

Quatro precauções estão em ordem no que diz respeito aos ensinamentos 

espúrios sobre a ira de Deus. Em primeiro lugar, devemos estar cientes do 

grande apelo para o homem natural de conceitos como o sono alma inconsciente 

e do universalismo, sendo que ambos negam o julgamento e ira de Deus. Em 

segundo lugar, devemos reconhecer a ampla influência do liberalismo cristão, 

que vê Deus como sendo muito amoroso para condenar ninguém e 

necessariamente nega a autenticidade dos textos que afirmam o contrário. Em 

terceiro lugar, devemos perceber que os grupos religiosos que negam a ira de 

Deus são freqüentemente cultual. E em quarto lugar, devemos lembrar que a 

negação da ira de Deus remove o propósito e motivação para testemunhar, a 

saber; salvação dos incrédulos do pecado e inferno Deus-glorificando. 

Professor de Bíblia RA Torrey sabiamente escreveu: "vista superficial do 

pecado e da santidade de Deus e da glória de Jesus Cristo e Suas reivindicações 

sobre nós, mentira na parte inferior das teorias fracas do castigo do impenitente 

Quando vemos o pecado em tudo. sua hediondez e enormidade, a santidade de 

Deus em toda a sua perfeição, e a glória de Jesus Cristo em toda a sua infinitude, 

nada além de uma doutrina que aqueles que persistem na escolha de pecado, 

que amam mais as trevas do que a luz, e que persistem em a rejeição do Filho 

de Deus, deve suportar a angústia eterna, irá satisfazer as demandas de nossas 

próprias intuições morais .... Quanto mais de perto os homens andam com Deus 

e com o mais devotado eles se tornam a Seu serviço, o mais provável é que eles 

estão a acreditar esta doutrina "( O que a Bíblia ensina [New York: Revell, 

1898], pp 311-13.). 



Ao longo da história da igreja, homens fiéis de Deus têm entendido e proclamou 

as verdades bíblicas que Deus é um Deus de justiça e juízo, e que Sua ira é 

contra toda incredulidade e impiedade. Esse conhecimento foi a grande 

motivação para o seu serviço incansável em ganhar os perdidos. João Knox 

implorou diante de Deus: "Dá-me a Escócia ou eu morro." Como o jovem 

Hudson Taylor contemplado o destino das multidões não alcançados de China, 

ele orou fervorosamente: "Eu sinto que eu não posso continuar a viver a menos 

que eu faça alguma coisa para a China." Após o desembarque na Índia, Henry 

Martyn disse: "Aqui estou eu no meio de meia-noite pagãos e opressão 

selvagem. Agora, meu caro Senhor, deixe-me queimar por Ti." Adoniram 

Judson, o missionário famoso para a Birmânia, passou muito tempo, anos 

cansativos traduzir a Bíblia para que as pessoas. Ele acabou sendo colocado na 

prisão por causa de seu trabalho, e enquanto não sua esposa morreu. Após ser 

liberado, ele contraiu uma doença grave que minou o que pouca energia que lhe 

restava. No entanto, ele orou: "Senhor, deixe-me terminar o meu trabalho. Me 

poupe tempo suficiente para colocar a Palavra que salva nas mãos do 

povo." Tiago Chalmers, um missionário escocês para as Ilhas dos Mares do Sul, 

foi tão sobrecarregado pelos perdidos que alguém escreveu sobre ele: "No 

serviço de Cristo, ele suportou a dureza, a fome, naufrágio e labuta desgastante, 

e fez tudo com alegria. Ele arriscou sua vida um mil vezes e, finalmente, foi 

agredido até a morte, decapitado, e comido por homens cujo amigo ele era e 

quem ele procurou esclarecer. " Embora ele não foi capaz de ir para o exterior, 

Robert Arthington habilitado inúmeros outros para ir. Ao trabalhar duro e viver 

frugalmente ele conseguiu dar mais de US $ 500.000 para o trabalho de missões 

estrangeiras. Ele testemunhou: "Com prazer que eu iria fazer o chão da minha 

cama, uma caixa de minha cadeira, e outra caixa de minha mesa, em vez de que 

os homens devem perecer por falta de conhecimento de Cristo." 

Esses santos fiéis, e muitos outros como eles, ter entendido claramente a ira eo 

julgamento de Deus ea conseqüente horror dos homens que morrem sem 

Cristo. Sem esse entendimento não há fundamento para o evangelismo. Se os 

homens não estão perdidos, sem esperança, e incapaz de glorificar a Deus à 

parte de Cristo, não há nenhuma razão para que possam ser salvos por Ele. 

A ordem bíblica em qualquer apresentação do evangelho é sempre o primeiro a 

advertência do perigo e, em seguida, o meio de saída, o primeiro julgamento 

contra o pecado e, em seguida, os meios de perdão, em primeiro lugar a 

mensagem de condenação e, em seguida, a oferta de perdão, em primeiro lugar, 

a má notícia de culpa e, em seguida, a boa notícia da graça. Toda a mensagem 

eo propósito da graça amorosa, redentor de Deus oferecendo vida eterna, por 

Jesus Cristo repousa sobre a realidade da culpa universal do homem de 

abandonar Deus e, assim, estar sob a Sua sentença de condenação eterna e 

morte. 



Consistente com essa abordagem, o corpo principal de Romanos começa com 

1:18, uma clara afirmação da ira de Deus "contra toda a impiedade e injustiça 

dos homens." Como os pontos apóstolo em sua carta aos Efésios, todos os 

incrédulos são "por natureza filhos da ira" (2: 3), nascido para a ira de Deus 

como sua herança natural na humanidade caída. Com a queda, o sorriso de Deus 

voltou-se para uma carranca. Moisés retoricamente perguntou a Deus: "Quem 

conhece o poder da tua ira, e teu furor, de acordo com o temor de que é devido 

a ti?" (Sl. 90:11). 

O escritor puritano Tomé Watson disse: "Como o amor de Deus faz todo 

amargo doce, por isso a maldição de Deus faz com que cada coisa doce amargo" 

( Um Corpo da Divindade [Carlisle, Pa .: Banner da Verdade, 1983 

reimpressão], p 0,151). Um escritor mais contemporâneo, George Rogers, disse 

que de Deus "justa ira nunca sobe, nunca diminui: é sempre na maré enchente 

na presença do pecado porque Ele é imutavelmente e inflexivelmente justo" 

( Estudos em Epístola de Paulo aos Romanos, vol. 1 [Los Angeles: G. Rogers, 

1936], p 40).. 

Como Aquele que encanta apenas no que é puro e encantador não podia detestar 

o que é impuro e feio? Como poderia Ele que é infinitamente santo pecado 

desrespeito, que por sua própria natureza viola a santidade? Como poderia 

Aquele que não ama a justiça e odeia agir severamente contra toda a 

injustiça? Como poderia Aquele que é a soma de todas as excelências olhar com 

complacência sobre a virtude eo vício da mesma forma? Ele não pode fazer 

essas coisas, porque Ele é santo, justo e bom. Wrath é a única resposta apenas 

um Deus perfeitamente santo poderia fazer para os homens perdidos. Portanto, 

justa ira é cada bocado tanto um elemento da perfeição divina de Deus como 

qualquer outro de seus atributos, como Paulo faz bastante claro em Romanos 9: 

22-23 (ver comentários sobre o referido texto). 

Paulo é determinado para nós saber que antes que possamos entender a graça 

de Deus, devemos primeiro compreender a sua ira, que antes que possamos 

entender o significado da morte de Cristo, devemos primeiro entender por que 

o pecado do homem feito de que a morte necessário; que, antes de podermos 

começar a compreender como Deus amoroso, misericordioso e piedoso é 

devemos primeiro ver como rebelde, pecador e culpado humanidade descrente 

é. 

Tragicamente, até mesmo muitos evangélicos têm vindo a soft-pedal do tema 

da ira e do julgamento de Deus. Mesmo assim tanto quanto uma menção 

mínima do inferno foi discretamente removido de grande pregação. Wrath, 

quando mencionado em tudo, é freqüentemente despersonalizada, como se de 

alguma forma ele é trabalhado de forma automática por alguma operação deistic 

em que o próprio Deus não está diretamente envolvido. 



Muitos são inclinados a se perguntar se o homem realmente merece um destino 

tão cruel. Afinal de contas, ninguém pede para nascer. Por que, então, eles 

supõem, deve uma pessoa que não tinha nada a ver com a sua própria eternidade 

gastos nascimento no inferno por ter nascido pecador? A pergunta: "Por que 

está todo mundo nascido sob a ira e condenação de Deus? " merece 

atenção. São essas mesmas perguntas que Paulo responde em Romanos 1: 19-

23, onde ele explica por que Deus é justificado em sua ira contra todos os 

homens pecadores. 

Algumas pessoas, até mesmo alguns pagãos, têm reconhecido o direito de Deus 

para estar com raiva de pecado do homem. Durante o sacerdócio de Eli, 

enquanto o jovem Samuel ainda serviam com ele no templo, Israel tinha 

chegado a um nível espiritual baixo. Houve tokenism religiosa, mas pouca fé 

ou obediência genuína. Pensando em usar a arca da aliança tanto quanto um 

encanto mágico para assegurar sua vitória, Israel levou-o para a batalha contra 

os filisteus. Mas Israel não só perdeu 30 mil homens na batalha, mas também 

perdeu a arca da aliança para o inimigo. Depois de sofrer inúmeras experiências 

desastrosas e embaraçosas com a arca, os filisteus decidiu devolvê-lo para 

Israel. Quando eles voltaram, eles enviaram ao longo de uma oferta pela culpa 

de amenizar a ira de Deus contra eles. Apesar de sua compreensão do Deus de 

Israel estava com defeito e a oferta que apresentou a Ele estava completamente 

pagã, que, no entanto, reconheceu o Seu poder e Seu direito de julgar e puni-

los como sendo culpado de violar sua honra (ver 1 Sam. 4-6). 

Quando Acã roubou alguns dos despojos de Jericó, os quais devia ser dada ao 

Tesouro Tabernáculo, seu pecado levou Israel a ser derrotado em Ai. Quando 

sua desobediência foi exposto, ele prontamente confessou, dizendo: 

"Verdadeiramente, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel" (Js. 7:20). 

Deus é absolutamente justo, nunca condenando a menos que a condenação é 

merecido. Achan conhecia a lei de Deus dada por Moisés e ele sabia da 

proibição especial de Deus em levar os despojos de Jericó para uso pessoal. Os 

filisteus pagão, por outro lado, sabia que apenas um tremendo poder de 

Deus. Mas Achan e os filisteus tanto sabia que eles eram culpados diante de 

Deus e mereceu a sua ira. Em Romanos 1: 19-23, Paulo dá quatro razões por 

que eles e toda pessoa que nasce senão a Jesus Cristo, totalmente merecem estar 

sob a ira de Deus. Essas razões podem ser identificados como a revelação de 

Deus, a rejeição do homem, a racionalização do homem, ea religião do homem. 

Revelação de Deus 

porque o que se sabe sobre Deus é evidente entre eles, porque 

Deus tornou evidente para eles. Pois desde a criação do mundo os 

atributos invisíveis, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm 

sido vistos claramente, sendo percebidos por meio do que tem sido 
feito, de modo que eles fiquem inescusáveis. (1: 19-20) 



Primeiro de tudo o que Deus é justificado em sua ira contra os pecadores por 

causa da revelação de Si mesmo para toda a humanidade. Romanos 1: 18-2: 16 

pertence especialmente para os gentios, que não têm o benefício da Palavra 

revelada de Deus como fez Israel. Israel, é claro, foi duplamente culpado, 

porque ela não só rejeitou naturais revelação de Deus, universal de Si mesmo 

na criação e na consciência, mas ainda rejeitou a Sua revelação escrita única 

através das Escrituras. 

O Dom de Revelação 

porque o que se sabe sobre Deus é evidente entre eles, porque 

Deus tornou evidente para eles. (1:19) 

Argumento de Paulo aqui é que, mesmo para além da sua revelação escrita, o 

que se sabe sobre Deus é evidente dentro gentios pagãos mesmo, pois Deus 

tornou evidente para eles . O Senhor dá testemunho através de Paulo que a 

Sua ida, manifestação visível de si mesmo é universalmente conhecido pelo 

homem. Ele é evidente entre eles , bem como sem eles. Todos os homens têm 

evidência de Deus, e que os seus sentidos físicos podem perceber Dele seus 

sentidos interiores pode compreender, até certo ponto. Os filisteus tanto viu e 

reconheceu o poder de Deus, assim como os cananeus, dos egípcios, e todas as 

outras pessoas que viveram na Terra. Os rebeldes que construíram a torre de 

Babel viu e reconheceu a grandeza de Deus, como fizeram os ímpios habitantes 

de Sodoma e Gomorra. Todos os homens sabem alguma coisa e entender algo 

da realidade e da verdade de Deus. Eles são responsáveis por uma resposta 

adequada a essa revelação. Qualquer resposta errada é "indesculpável". 

Teólogo Augustus Strong escreveu: "As Escrituras ... ambos assumem e 

declaram que o conhecimento de que Deus é, é universal (Rom. 1: 19-21, 28, 

32; 2:15). Deus tem incrustadas as provas de [que ] verdade fundamental na 

própria natureza do homem, de modo que nenhum lugar é Ele sem uma 

testemunha "( Teologia Sistemática [Valley Forge, Pa .: Judson, 1979 

reimpressão], p.68). O homem não regenerado não tem "nenhuma ajuda e [é] 

sem Deus no mundo" (Ef. 2:12), e não porque ele não tem conhecimento de 

Deus, mas porque ele naturalmente se rebela contra o conhecimento de Deus 

que ele tem. Como Paulo já atestado (Rom. 1:18), a humanidade pecadora 

naturalmente suprime a verdade de Deus com a sua própria injustiça. 

Ninguém pode encontrar a Deus por sua própria iniciativa ou por sua própria 

sabedoria ou à procura. No entanto, Deus nunca deixou o homem à sua própria 

iniciativa e entendimento, mas providenciou graciosamente abundantes 

evidências de si mesmo. Ele soberanamente e 

universalmente feito mesmo evidente para os homens. Nenhuma pessoa pode, 

portanto, alegar ignorância de Deus, pois, inteiramente à parte da Escritura, 

Deus sempre revelou e continua a revelar-se ao homem. Deus é perfeitamente 

justo e, portanto, não poderia, com razão, condenar aqueles que são totalmente 



ignorantes Dele. Como Paulo inequivocamente afirma aqui, nenhuma pessoa 

pode reclamar com razão ignorância de Deus, e, portanto, nenhuma pessoa pode 

se gabar de que a ira de Deus contra ele é injusta. Cada pessoa é responsável 

pela revelação de Deus, que pode levar a salvação. 

Tertuliano, o proeminente Pai igreja primitiva, disse que não era a pena de 

Moisés que iniciou o conhecimento do Criador. A grande maioria da 

humanidade, embora nunca tinha ouvido o nome de Moisés, para não falar do 

seu livro-conhece o Deus de Moisés, no entanto (cf. Uma Resposta aos judeus , 

cap. 2). 

A doença deixou Helen Keller como uma menina muito jovem, sem visão, 

audição e fala. Através de esforços incansáveis e abnegados de Anne Sullivan, 

Helen finalmente aprendeu a se comunicar através do toque e até aprendeu a 

falar. Quando Sullivan primeiro tentou dizer Helen sobre Deus, a resposta da 

moça foi que ela já sabia sobre ele-só não sabia o seu nome (Helen Keller, O 

Story da My Vida [New York: Grosset & Dunlap, 1905], pp . 368-74). 

Aquilo que é conhecido poderia ser traduzida como "o que é 

cognoscível." Obviamente, o homem finito não pode saber tudo sobre Deus, 

mesmo com a perfeita revelação das Escrituras. O ponto de Paulo é que aquilo 

que é capaz de ser conhecido sobre Deus à parte da revelação especial é de 

fato conhecida pela humanidade caída. As características de Deus, que se 

refletem em Sua criação dar testemunho inconfundível a Ele. 

Enquanto ministrava em Listra, Paulo disse à sua audiência Gentil sobre o Deus 

"que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há." Ele passou a explicar que 

"em tempos passados [Deus] permitiu que todas as nações andassem nos seus 

próprios caminhos, e ainda Ele não deixou a si mesmo sem testemunho, em que 

Ele o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, satisfaçam os seus 

corações com alimento e alegria "(Atos 14: 15-17). A própria bondade da vida 

atesta a bondade de Deus, que o fornece. 

Em sua próxima viagem Paulo disse aos filósofos pagãos no Areópago de 

Atenas, 

Enquanto eu estava passando e examinar os objetos do vosso culto, encontrei 

também um altar com esta inscrição: "AO DEUS 

DESCONHECIDO." Portanto, o que você adora na ignorância, isso que eu vos 

anuncio. 

O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, 

não habita em templos feitos por mãos; Nem tampouco é servido por mãos 

humanas, como se ele precisava de alguma coisa, uma vez que Ele mesmo é 

quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas; Ele e feita a partir de 



uma, todas as nações da humanidade a viver em toda a face da terra, 

determinando os seus tempos determinados, e os limites da sua habitação, para 

que buscassem a Deus, se talvez tateassem por Ele e encontrá-lo, ainda que não 

está longe de cada um de nós; pois nele vivemos, nos movemos e 

existimos.(Atos 17: 23-28) 

Em outras palavras, Deus controla as nações, seus limites e seus destinos. Ele 

controla o tempo, as estações do ano, e todos os outros aspectos, tanto do céu e 

da terra. Ainda mais notável do que isso, Paulo diz, porque Deus graciosamente 

escolheu se fazer conhecido e acessível, "Ele não está longe de cada um de nós." 

João fala de Jesus Cristo como "a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina 

todo homem" (João 1: 9). Ele não estava falando sobre o conhecimento 

salvífico de Deus, que vem somente através da fé, mas do conhecimento 

intelectual de Deus, que vem a cada ser humano através da auto-manifestação 

de Deus em Sua criação. Cada pessoa tem um testemunho de Deus e, portanto, 

cada pessoa é responsável para acompanhar a oportunidade de responder a Ele 

com fé. 

O conteúdo da revelação 

Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis, o seu eterno 

poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo 

percebidos por meio do que tem sido feito, de modo que eles 

fiquem inescusáveis. (1:20) 

Próximo Paulo especifica o conteúdo da revelação de Si mesmo que Deus dá a 

conhecer a toda a humanidade. Desde a criação do mundo , ele declara, Deus 

fez a sua atributos invisível visível. Os particulares atributos que o homem 

pode perceber, em parte, através de seus sentidos naturais são de Deus eterno 

poder e sua natureza divina . De Deus eterno poder refere-se a sua 

onipotência que nunca falha, que se reflete na criação impressionante que 

esse poder tanto trazido à existência e sustenta. De Deus a natureza divina de 

bondade e benevolência é refletida, como Paulo disse aos Lystrans, nas "chuvas 

do céu e estações frutíferas, que satisfaçam os seus corações com alimento e 

alegria" (Atos 14:17). 

O teólogo observou Charles Hodge testemunhou: "Deus, portanto, nunca ficou 

sem uma testemunha. Sua existência e perfeições já foi tão manifesta que suas 

criaturas racionais são obrigados a reconhecer e adorá-lo como o verdadeiro e 

único Deus" ( Comentário sobre a Epístola aos Romanos [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1983 reimpressão], p 37).. 

Revelação natural do próprio Deus não é obscura ou selectiva, observável 

apenas por algumas almas perceptivos que são especialmente talentosos. Sua 



revelação de si mesmo através da criação pode serclaramente visto por 

todos, sendo percebidos por meio do que tem sido feito . 

Mesmo na mais antiga das vezes, muito antes do telescópio e microscópio 

foram inventados, a grandeza de Deus era evidente tanto na vastidão e nos 

pequenos meandros da natureza. Os homens podiam olhar para as estrelas e 

descobrir a ordem fixa de suas órbitas. Eles puderam observar uma pequena 

semente se reproduzir em uma árvore gigante, exatamente como aquele de onde 

veio. Eles podiam ver os ciclos maravilhosas das estações do ano, a chuva e 

neve. Eles testemunharam a maravilha do nascimento humano e da glória do 

nascer e do pôr do sol. Mesmo sem a revelação especial Davi tinha, eles 

poderiam ver que "os céus proclamam a glória de Deus eo firmamento anuncia 

as obras das suas mãos" (Sl 19: 1.). 

Algumas aves são capazes de navegar pelas estrelas. Mesmo se chocaram e 

cresceu em um edifício sem janelas, se mostrado um céu artificial, que 

imediatamente são capazes de orientar-se para o lugar adequado para que a 

migrar. O peixe-arqueiro é capaz de disparar gotas de água com incrível força 

e precisão, batendo insetos fora do ar. O besouro bombardier produz 

separAdãoente duas substâncias químicas diferentes, que, quando lançado e 

combinado, explodem em face de um inimigo. No entanto, a explosão nunca 

ocorre prematuramente e nunca prejudica o próprio besouro. Não admira que 

Davi declarou que "o poder pertence a Deus" (Sl 62:11). E que Asafe (Sl 79:11.) 

E Nahum (1: 3) falou sobre a grandeza do Seu poder. 

Robert Jastrow, um astrofísico e diretor do Instituto Goddard da NASA para 

Estudos Espaciais, disse: 

Agora vemos como a evidência astronômica apóia a visão bíblica da origem do 

mundo .... Os elementos essenciais no relato astronômico e bíblicos de Gênesis 

são os mesmos. Considere a enormidade do problema: a ciência provou que o 

universo explodiu em estar em um determinado momento. Ele pergunta o que 

causa produzido esse efeito? Quem ou o que colocar a matéria e energia para o 

Universo? E a ciência não pode responder a estas perguntas .... 

Para o cientista que viveu pela sua fé no poder da razão, a história termina como 

um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância; ele está prestes a 

conquistar o pico mais alto; como ele puxa-se sobre a rocha final, é saudado por 

um bando de teólogos que estão lá há séculos. ( Deus e os astrônomos [New 

York: Norton, 1978], pp. 14, 114, 116) 

Com telescópios gigantes, como o instrumento de 200 polegadas de diâmetro 

em Monte Palomar, na Califórnia astrônomos podem observar objetos 4 bilhões 

de anos-luz de distância, a uma distância de mais de 25 septillion milhas! (Tiago 

Reid, Deus, o Atom, e do Universo [Grand Rapids: Zondervan, 1968). 



Em qualquer dado momento, existe uma média de 1.800 tempestades em 

operação no mundo. A energia necessária para gerar estas tempestades eleva-

se a figura incrível de 1,3 bilhões de potência. Em comparação, uma grande 

máquina de terraplenagem tem 420 cavalos de potência e requer uma centena 

de galões de combustível por dia para operar. Apenas uma dessas tempestades, 

produzindo uma chuva de quatro polegadas por uma área de dez mil 

quilômetros quadrados, exigiria energia equivalente à queima de 640 milhões 

de toneladas de carvão para evaporar a água suficiente para tal chuva. E para 

resfriar esses vapores e coletá-los em nuvens levaria outra 800.000.000 potência 

de refrigeração trabalhando noite e dia para cem dias. 

Estudos agrícolas determinaram que o agricultor média em Minnesota recebe 

407.510 litros de água da chuva por hectare por ano, a título gratuito, é claro. O 

estado de Missouri tem cerca de 70.000 quilômetros quadrados e médias 38 

centímetros de chuva por ano. Essa quantidade de água é igual a um lago 250 

milhas de comprimento, 60 quilômetros de largura e 22 metros de 

profundidade. 

Os EUA. Museu Natural determinou que existem, pelo menos, 10 milhões de 

espécies de insectos, incluindo cerca de 2.500 variedades de formigas. Há cerca 

de 5 bilhões de aves nos Estados Unidos, entre os quais algumas espécies são 

capazes de voar 500 milhas non-stop em todo o Golfo do México. Pato-real 

pode voar 60 milhas por hora, águias 100 milhas por hora, e falcões podem 

mergulhar a velocidades de 180 quilômetros por hora. 

A terra é de 25.000 quilômetros de circunferência, pesa 6 septillion, 588 

sextilhões de toneladas, e trava sem suporte no espaço. Ele gira a 1.000 

quilômetros por hora, com absoluta precisão e careens através do espaço em 

torno do Sol a uma velocidade de 1.000 quilômetros por hora em uma órbita 

580.000 mil milhas de comprimento. 

A cabeça de um cometa pode ser de 10.000 a 1.000.000 quilômetros de 

comprimento, tem uma cauda de 100,000 mil milhas de comprimento, e viajar 

a uma velocidade de 350 quilômetros por segundo. Se a energia irradiada do sol 

poderia ser convertida em potência, seria o equivalente a 500 milhões, milhões, 

bilhões de cavalos de potência. Cada segundo que consome cerca de 4 milhões 

de toneladas de matéria. Para viajar na velocidade da luz (cerca de 186.281 

milhas por segundo) em toda a Via Láctea, a galáxia em que o nosso sistema 

solar está localizado, levaria 125 mil anos. E nossa galáxia é apenas um dos 

milhões. 

O coração humano é aproximAdãoente do tamanho de um punho de seu 

dono. Um coração adulto pesa menos de meio quilo, ainda pode fazer bastante 

trabalho em 12 horas para levantar 65 toneladas de uma polegada fora da 

terra. Uma molécula de água é composta de apenas três átomos. Mas se todas 



as moléculas em uma gota de água eram do tamanho de um grão de areia, eles 

poderiam fazer uma estrada de um pé de espessura e uma ampla meia milha que 

se estenderia de Los Angeles para Nova York. Surpreendentemente, no entanto, 

o próprio átomo é em grande parte do espaço, sua matéria real ocupando apenas 

um trilionésimo de seu volume. 

Exceto para uma mente deliberAdãoente fechado para o óbvio, é inconcebível 

que tal poder, complexidade e harmonia poderia ter se desenvolvido por 

qualquer meio, mas a de um Designer Mestre que rege o universo. Seria 

infinitamente mais razoável pensar que as peças separadas de um relógio 

poderia ser abalada em um saco e, eventualmente, tornar-se um relógio 

confiável do que pensar que o mundo poderia ter evoluído em seu estado atual, 

por mero acaso. 

Mesmo um pagão deve ser capaz de discernir com o salmista, que certamente 

Aquele que fez o ouvido eo olho é mesmo capaz de ouvir e ver (veja Salmo 94: 

9.). Se nós podemos ouvir, então quem nos fez certamente deve entender 

ouvindo e vendo. Se nós, suas criaturas, pode pensar, então certamente a mente 

de nosso Criador deve ser capaz de raciocinar. 

Os homens são julgados e enviados para o inferno não porque eles não vivem 

até a luz evidenciado no universo, mas porque, em última instância que a 

rejeição leva a rejeitar Jesus Cristo. O Espírito Santo "convencerá o mundo do 

pecado, da justiça e do juízo", disse Jesus; "Quanto ao pecado, porque não 

crêem em mim" (João 16: 8-9). Mas se uma pessoa faz jus à luz da revelação 

que ele tem, Deus proverá para sua ouvir o evangelho de uma maneira ou de 

outra. Em Sua graça soberana e predeterminado Ele estende a mão para a 

humanidade pecadora. "Como eu vivo!" declarou o Senhor por intermédio de 

Ezequiel, "não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta 

do seu caminho e viva" (Ez. 33:11). Deus não deseja "que nenhum pereça, 

senão que todos cheguem ao arrependimento" (2 Pe. 3: 9). Ele dará a seus 

eleitos o privilégio de ouvir o evangelho e irá levá-los a Si mesmo. "Buscar-me 

e encontrar-me", o Senhor prometeu através de Jeremias, "quando você procura 

por mim de todo o vosso coração" (Jer. 29:13). 

Porque o eunuco etíope foi sinceramente buscando a Deus, o Espírito Santo 

enviado Filipe testemunhá-lo. Ao ouvir o evangelho, ele acreditou e foi 

batizado (Atos 8: 26-39). Porque Cornélio, um centurião gentio no exército 

romano era "um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e deu 

muitas esmolas ao povo judeu, e orou a Deus continuamente," Deus enviou-lhe 

Pedro para explicar o evangelho. "Enquanto Pedro ainda estava falando, ... o 

Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem," e eles foram 

"batizados em nome de Jesus Cristo" (Atos 10: 2, 44, 48). Porque Lydia era um 

verdadeiro adorador de Deus, quando ouviu o evangelho, "o Senhor lhe abriu o 

coração para atender às coisas que Paulo dizia" (Atos 16:14). 



Rejeição do homem 

Pois, embora tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como 

Deus, nem lhe deram graças; mas eles tornaram-se fúteis em suas 
especulações, eo seu coração insensato se obscureceu. (1:21) 

Deus justifica-se igualmente em Sua ira e julgamento por causa da rejeição 

voluntária do homem de Deus. Paulo declara explicitamente que embora tendo 

conhecido a Deus por este natural, revelação geral, os homens incrédulos ainda 

rejeitaram. Embora o homem é naturalmente consciente da existência e do 

poder de Deus, ele é tão inato e perversamente inclinado a rejeitar esse 

conhecimento. A tendência natural da humanidade não regenerada é "continuar 

de mal a pior, enganando e sendo enganados" (2 Tim. 3:13). Como Paulo 

recorda aos crentes: "Nós também já foram insensatos, desobedientes, 

extraviados, servindo a várias paixões e deleites, gastando a nossa vida em 

malícia e inveja; odiosos, odiando-nos uns aos outros" (Tito 3: 3). 

Um certo evolucionista disse: "Eu me recuso a acreditar em Deus, de modo que 

outra alternativa que eu tenho, mas a evolução?" O homem era honesto, mas ele 

deu testemunho claro para o fato de que não havia provas para a evolução que 

o levou à descrença em Deus, mas sim a sua descrença em Deus que o levou a 

abraçar a evolução. 

Donald Grey Barnhouse fez esta observação potente: 

Será que Deus vai dar homem cérebros para ver essas coisas e vontade do 

homem, em seguida, deixar de exercer a sua vontade para que Deus? A resposta 

triste é que essas duas coisas são verdadeiras. Deus vai dar a um homem 

cérebros para fundir o ferro e fazem a cabeça do martelo e pregos. Deus vai 

crescer uma árvore e dar ao homem a força para cortá-la para baixo e cérebros 

para formar uma alça de martelo de sua madeira. E quando o homem tem o 

martelo e os pregos, Deus vai colocar a sua mão e deixe as unhas homem de 

acionamento através dele e colocá-lo em uma cruz na suprema demonstração 

de que os homens são indesculpáveis. ( Romanos, vol 1 [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1953].., p 245) 

No versículo 21, Paulo menciona quatro maneiras pelas quais os homens 

exibem sua rejeição de Deus: por desonrá-Lo, por ser ingrata para Ele, por ser 

inútil em suas especulações a respeito dele, e por ser escurecido em seus 

corações a respeito dele. 

Em primeiro lugar, o homem deixa de honrar a Deus como Deus . Esta é a 

expressão básica do pecado raiz do orgulho que é o cerne da natureza caída do 

homem. doxazo ( honra ) é provavelmente melhor traduzida aqui 

como glória, como é em inúmeras versões. O pior ato cometido no universo é 



a incapacidade de dar a Deus a honra ou glória. Acima de tudo, Deus é para 

ser glorificado. Para glorificar a Deus é exaltar Ele, para reconhecê-lo como 

extremamente digno de honra, e reconhecer seus atributos divinos. Uma vez 

que a glória de Deus é também a soma de todos os atributos de seu ser, de tudo 

o que Ele revelou de si mesmo para o homem, para dar glória a Deus é 

reconhecer a Sua glória e exaltar-lo. Não podemos dar-Lhe glória, adicionando 

à sua perfeição, mas louvando Sua perfeição. Nós glorificá-lo, louvando a sua 

glória! 

Escritura chama continuamente os crentes a glorificar o Senhor. Davi nos 

admoesta: "Dai ao Senhor glória e força Dai ao Senhor a glória devida ao seu 

nome." (Sl. 29: 1-2). "Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra coisa", 

Paulo diz: "fazei tudo para a glória de Deus" (1 Cor. 10:31). Um dia, os vinte e 

quatro anciãos vai cair antes de Cristo em seu trono celeste e declarar: "Digno 

és, nosso Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra eo poder, porque 

criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existiram e foram criadas "(Ap 

4:11). 

Como o Breve Catecismo de Westminster declara eloquentemente: "O fim 

principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre." O homem foi 

criado para glorificar a Deus (ver Lev. 10:. 3; 1 Crônicas 16: 24-29; Sl 148; 

Rom. 15: 5-6.), E para ele deixar de dar glória a Deus é, portanto, a afronta final 

ao seu Criador. 

Depois que eles foram criados à imagem de Deus, Adão e Eva experimentaram 

continuamente presença e glória de Deus. Eles conversava diretamente com Ele 

e eles elogiaram Ele e reconheceu a sua glória e honra. Mas quando eles 

pecaram, desobedecendo a ordem de Deus e procurando ganhar glória e honra 

para si mesmos, eles "esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as 

árvores do jardim" (Gn 3: 8). O pecado trouxe separação de Deus, e Adão e Eva 

já não procurou a presença de Deus ou desejava trazer-Lhe glória. Desde então, 

o homem caído tem procurado evitar Deus e negar a Sua glória e até mesmo 

sua própria existência. 

Em toda a Escritura, Deus revelou muitos elementos da sua glória. Quando 

Moisés pediu para ver a glória de Deus, o Senhor manifestou a Sua bondade, 

benevolência, e da compaixão, dizendo: "Eu mesmo a passar toda a minha 

bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti; e eu tenha 

piedade quem eu tiver misericórdia, e terá compaixão de quem eu quiser 

mostrar compaixão "(Ex. 33:19).O Senhor colocou Moisés na fenda da rocha e 

cobriu-o com a mão, para que ele não ver a Sua glória e ser consumido. Ele, 

então, permitiu a Moisés para vê-lo parcialmente por trás quando ele 

passava.Como Deus se apresentou diante de Moisés, Ele também deu uma 

ladainha de seus atributos divinos, declarando: "O Senhor, o Senhor 

Deus, compassivo e misericordioso, longânimo, e grande 



embenignidade e verdade; que guarda a beneficência em milhares, 

que perdoa a iniqüidade, a transgressão eo pecado "(Ex 33: 20-34:. 7; grifo do 

autor). 

Embora Ele os livrou da escravidão no Egito e deu-lhes a Sua santa lei pela qual 

a viver, as pessoas persistentemente se rebelou contra Deus e contra o seu líder 

nomeado, Moisés. No entanto, Deus continuou a manifestar a Sua glória ao Seu 

povo escolhido. Depois que o Tabernáculo foi construído, o Senhor encheu-o 

com a Sua glória como o sinal de Sua presença divina com o seu povo (Ex. 

40:34).Como Israel se movia no deserto por quarenta anos, Deus manifestou 

Sua presença e Sua glória através da coluna de nuvem que os guiou de dia e a 

coluna de fogo que lhes tranquilizado por noite (vv. 36-38). Depois que o 

Templo foi construído por Salomão, a nuvem da glória do Senhor encheu o 

lugar santo lá (1 Reis 08:11). No entanto, Israel continuou a se rebelar contra o 

Senhor através de inúmeros tipos de adoração falsa (ver Ez. 8: 4-18). Quando 

ela persistentemente se recusou a se converter dos seus pecados, a glória de 

Deus, eventualmente, partiu do Templo (Ez. 11: 22-23), e nesse ponto o reino 

teocrático de Israel chegou ao fim. 

A glória de Deus não voltou a terra até que o Messias veio. Como a encarnação 

velado da glória de Deus, Jesus Cristo manifestou glória divina através de 

Sua graça e verdade (João 1:14). No Monte da Transfiguração, Jesus se 

apresentou diante de Pedro, Tiago e João, em uma manifestação única de Sua 

real esplendor (Matt. 17: 2). Paulo apontou o poder da glória de Deus, quando 

ele declarou que "Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai," 

(Rom. 6: 4). Em formas menos dramáticas, mas tão certos, Jesus era um 

testemunho vivo para a glória de Deus através de Seus milagres e por meio de 

Seu amor, verdade, misericórdia, bondade e graça. 

O resto do mundo criado, no entanto, nunca se revoltou contra Deus ou tentou 

esconder a Sua glória, como tem homem. Como já citado, Davi exultou que "os 

céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas 

mãos" (Sl. 19: 1). Salmo 148 chamadas em todo o universo de proclamar a 

glória de Deus. Os animais fazem apenas o que Deus criou-os a fazer. As flores 

florescem assim como Deus os projetou para, ea borboleta delicAdãoente e bem 

voa de lugar para lugar, atestando a beleza e ordem de Deus. 

Mas reconhecer atributos e atos gloriosos de Deus e glorificá-lo para eles é 

precisamente o que os homens caídos que não fazer. Milhões e milhões de 

pessoas têm vivido no meio de maravilhoso universo de Deus e ainda 

orgulhosamente recusou-se a reconhecê-Lo como seu Criador e afirmar Sua 

majestade e glória. E, para isso, a rejeição tolo dolosa eles fiquem inescusáveis 

como estão sob o julgamento justo de Deus. A pessoa que pode viver no meio 

da maravilhosa criação de Deus e ainda se recusam a reconhecê-Lo como seu 

Criador e afirmar Sua majestade e glória é um tolo, de fato. 



Por meio de Jeremias, o Senhor advertiu o Seu povo, "Ouça e dar atenção, não 

seja arrogante, pois o Senhor o disse. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes 

que Ele traz a escuridão e antes que tropecem vossos pés das montanhas 

escuras, e enquanto que você está esperando para a luz Ele deixa para a 

escuridão profunda, e os transforma em tristeza "(Jer. 13: 15-16). Quando o rei 

Herodes aceito orgulhosamente aclamação da multidão que ele falou "com a 

voz de um deus, e não de um homem, ... imediatamente um anjo do Senhor o 

feriu, porque não deu glória a Deus e, comido de vermes, morreu "(Atos 12: 22-

23). 

Quando Cristo voltar à Terra ", o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as 

estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados" (Mat. 24:29). E, 

naquele momento, quando todas as luzes naturais do universo são extintas, 

resplandecente luz divina da glória eterna de Deus em seu Filho iluminará toda 

a terra. "Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e todas as tribos da 

terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu 

com poder e grande glória" (v. 30 ). 

Em segundo lugar, porque o homem em seu orgulho não honrar e glorificar a 

Deus como Criador, ele também deixa de dar graças a Ele por Sua graciosa 

provisão. Sua incredulidade é feita ainda pior por sua ingratidão. Embora Deus 

é a fonte de todo o bem que os homens possuem dando-chuva, sol, e outras 

bênçãos naturais para os justos e injustos (05:45 ver Matt; Atos 14: 15-17.) -o 

Homem natural não consegue agradecer Ele, porque ele não consegue mesmo 

a reconhecer sua existência. 

Em terceiro lugar, como consequência da sua não honrar e agradecer a Deus, 

homens caídos tornaram-se fúteis em suas especulações . Para rejeitar a Deus 

é rejeitar a maior realidade no universo, a realidade que dá o único verdadeiro 

significado, propósito e compreensão de tudo o resto. Recusando-se a 

reconhecer a Deus e ter a sua verdade orientar suas mentes, homens pecadores 

são condenados afúteis missões para a sabedoria através de vários 

humanos especulações que levam apenas à falsidade e, portanto, ainda maior 

incredulidade e maldade. O termo especulação abraça raciocínios sem Deus 

tudo do homem. 

Para abandonar a Deus é a troca de verdade para a falsidade, o que significa 

para a desesperança, e satisfação para o vazio. Mas uma mente vazia e alma é 

como um vácuo. Ele não vai ficar por muito tempo vazia, mas vai chamar em 

falsidade e escuridão para substituir a verdade e acendê-lo rejeitou. A história 

da humanidade caída é não devolutionary evolutiva. O coração insensato que 

rejeita e desonra a Deus não se torna iluminado e libertou, como incrédulos 

sofisticados gostam de afirmar, mas sim torna-se espiritualmente escurecida e 

mais escravos do pecado. A pessoa que abandona Deus abandona verdade, luz 



e vida eterna, bem como significado, propósito e felicidade. Ele também 

abandona o fundamento e motivação para a justiça moral. 

Escuridão espiritual e perversidade moral são inseparáveis. Quando o homem 

perde a Deus, ele perde força. A filosofia atéia do mundo inevitavelmente leva 

à perversão moral, porque a incredulidade e imoralidade estão 

inextricavelmente interligados. "Veja por que ninguém vos faça presa por meio 

de filosofias e vãs sutilezas," Paulo advertiu aos Colossenses, "de acordo com 

a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo" 

(Colossenses 2: 8). 

Quando a encarnação da verdade e da luz veio ao mundo, a humanidade 

descrente não o teria. Porque Jesus era a luz do mundo, eles O rejeitaram, 

porque as suas obras eram más e eles amaram mais as trevas do que a luz (João 

3: 19-20). Pela simples razão de que Jesus falou a verdade, eles não 

acreditariam Ele (João 08:45). Esse é o legado da recusa do homem para 

glorificar a Deus. 

 

8. Razões para a Ira de Deus - parte 2 

( Romanos 1: 22-23 ) 

Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do 

Deus incorruptível em semelhança da imagem na forma de homem 
corruptível, e de aves e de quadrúpedes, e de répteis. (1: 22-23 ) 

Em Romanos 1: 19-23 Paulo descreve o caráter do homem caído. Ele dá quatro razões 

pelas quais todo mundo nasce sob a ira e condenação de Deus. Os dois primeiros motivos, 

a revelação de Deus e rejeição do homem, são apresentadas em versos 19-21 e foram 

discutidos no capítulo anterior . A terceira e quarta razões, racionalização do homem e da 

religião do homem, são apresentadas em versos 22-23. 

Racionalização do homem 

Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, ( 01:22 ) 

Ao rejeitar clara revelação do próprio Deus através de Sua criação, os homens não 

conseguiram honrar e glorificar a Deus, não conseguiu dar-lhe graças, tornaram-se fúteis 

em suas especulações filosóficas, e tornou-se tola e escureceu em seus corações ( vv. 19-

21 ). Tentando justificar a si mesmos, eles justificaram o seu pecado, assim como a 

humanidade caída ainda o faz hoje. -se sábios sobre Deus, sobre o universo e sobre si 

mesmos, eles se tornaram ainda maiores tolos (ver v. 21 d ). 

Séculos antes, Davi havia declarado que os homens que negam Deus e Sua verdade são 

tolos ( Sl. 14: 1 ; 53: 1 ), e é essa mesma loucura que os engana em pensar que eles 

são sábios . O homem natural não pode pensar perfeitamente sobre qualquer coisa. Mas 



seu pensamento é pervertido mais severamente no reino espiritual e divina, porque é aí 

que sua rebelião pecaminosa é centrado. Essas coisas também estão além de sua 

percepção humana e desde que ele rejeita a revelação, ele não tem esperança de chegar à 

verdade em si mesmo. Suas especulações tolas, portanto, ir a desviar mais distante quando 

ele filosofa sobre sua origem, propósito e destino e sobre a origem eo significado do 

universo em que vive. 

A mente desprovida de verdade de Deus não tem como distinguir entre a verdade ea 

mentira, entre o certo eo errado, entre o significante eo trivial, entre o verdadeiramente 

belo eo monstruoso, ou entre o efêmero eo eterno. 

Essas especulações mundanas que dominam muitas vezes infectar a igreja. Porque, por 

exemplo, os incrédulos talentosos e articulados têm evolução tanto tempo e em voz alta 

apontado como fato científico em vez de teoria filosófica, muitos cristãos foram 

intimidadas para acomodar sua teologia em conformidade. Em nome de evolução teísta 

ou criacionismo progressivo, eles não só comprometem a integridade científica, mas 

também, e infinitamente mais desastrosamente, comprometer a revelação de Deus. Eles 

aceitam a loucura infundada de homens não regenerados acima da verdade impecável da 

Palavra de Deus. 

Em uma abordagem semelhante, muitos cristãos tentam se adaptar a revelação de Deus a 

especulações dos homens nas áreas da mente e da alma. Intimidado pelo constante 

mudança e mutuamente conflitantes teorias da psicologia; sociologia e antropologia, eles 

tolamente modificar ou trocar as verdades da revelação de Deus sobre o homem em favor 

de conjecturas absurdas do homem sobre si mesmo. 

O falecido Martyn Lloyd Jones perceptivelmente escreveu: "Toda a tendência ao 

modernismo que tem arruinado a igreja de Deus e quase destruiu a sua vida evangélica 

pode ser atribuída a uma hora, quando os homens começaram a virar de revelação para a 

filosofia." Pensando que eles são sábios, tornaram-se loucos, porque as suas próprias 

especulações não pode substituir a revelação eles rejeitam. 

Instituição depois instituição que uma vez estava firmemente na Palavra de Deus já 

acomodou-se progressivamente à loucura intelectual do sistema mundial. Em nome da 

sabedoria do homem que eles vêm para refletir a loucura, e, inevitavelmente, a impiedade, 

do sistema mundial de Satanás. 

Porque ele sabia que "a palavra da cruz é para os que estão perecendo loucura", que "Deus 

[tem] louca a sabedoria do mundo", e que "a loucura de Deus é mais sábia do que os 

homens," Paulo "determinado nada saber entre [aqueles a quem ele pregava], senão a 

Jesus Cristo, e este crucificado "( 1 Cor 01:18. , 20 , 25 ; 2: 2 ). 

A maior tolo em todo o mundo é a pessoa que troca a sabedoria da verdade e da luz de 

Deus para a sabedoria do homem do engano e das trevas. 

Religião do Homem 

e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da 

imagem na forma de homem corruptível, e de aves e de 
quadrúpedes, e de répteis. ( 01:23 ) 

A quarta razão para que todas as pessoas nascem sob a ira e condenação de Deus é feita 

pelo homem religião, refletida nas inúmeras sistemas ele desenvolveu para substituir a 

verdade ea adoração a Deus. 



No entanto, embora o homem caído não é, naturalmente, piedoso, ele é muito 

naturalmente religioso. De acordo com o 1986 Mundo Almanac, aproximAdãoente 2,6 

bilhões de pessoas no mundo têm uma filiação religiosa identificável de algum 

tipo. Muitos mais são disse ter alguma forma de religião não identificado. 

Os hindus têm cerca de 330 milhões de deuses, o que equivale a cerca de oito deuses por 

família. Eles também vacas reverenciar e inúmeros outros animais que eles consideram 

sagrado. Um dente de duas polegadas de comprimento descolorido, alegou ter pertencido 

a Buda e de ter sido recuperado de sua pira funerária, em 543 AC , é venerado por milhões 

de budistas. O dente é definido em uma flor de lótus dourada cercada com rubis e 

consagrada no templo do dente no Sri Lanka. 

As crenças e práticas do cristianismo ritualística pouco diferem tais superstições pagãs. 

Muitos sociólogos humanistas, filósofos e teólogos afirmam que a religião é uma marca 

de escalada ascendente do homem do caos primitivo e ignorância, ascendendo através 

animismo para polydemonism ao politeísmo e, finalmente, ao monoteísmo. Mas o claro 

testemunho da Escritura é que a religião humana de cada espécie, seja simples ou 

altamente sofisticado, é um movimento descendente para longe de Deus, longe da 

verdade, e longe da justiça. Ao contrário do que muita reflexão, as religiões dos homens 

não refletem seus maiores esforços, mas a sua menor depravação. A tendência natural da 

religião ao longo da história não foi para cima, mas para baixo. Ele tem, de fato, 

descendente de monoteísmo. 

Essa verdade é atestada até pela história secular. Heródoto, o famoso historiador grego 

do século V AC , disse que os mais antigos persas não tinha templos pagãos ou ídolos 

( as histórias, 1:31). O erudito romano do século I Varro informou que os romanos não 

tinham nenhum animal ou humano imagens de um deus por 170 anos após a fundação de 

Roma (Agostinho, A Cidade de Deus, 4:31). Lucian, um segundo século AD escritor 

grego, fez declarações semelhantes sobre cedo Grécia e Egito ( A Deusa da Síria, 34). O 

historiador cristão do século IV Eusébio declarou que "os povos mais antigos não tinham 

ídolos." 

Até mesmo muitos incrédulos antigos reconhecido o absurdo de adorar algo formado 

pelas mãos do próprio homem. Horácio, o poeta romano do século I AC , satirizou a 

prática, quando escreveu: "Eu era o tronco de uma figueira, um log inútil. O operário 

vacilou," Devo fazer um banquinho ou um deus? ' Ele escolheu para fazer um deus, e, 

portanto, um deus que eu sou. " 

Os apócrifos conta a história de um lenhador derrubando uma árvore, tirando sua casca, 

e habilmente moldar a madeira em utensílios úteis e peças de mobiliário. Mas o mesmo 

lenhador levaria uma sobra retorcida, de nenhum valor prático, e moldá-lo à semelhança 

de um homem ou animal, o preenchimento de defeitos com argila e pintura sobre 

manchas. Depois de garantir a figura de uma parede ou defini-lo em um nicho para que 

ele não caísse, ele, então, curvar-se e adorá-lo, pedindo proteção e saúde para si e sua 

família (ver Sabedoria 13: 11-19 ). 

Mesmo depois da queda, a princípio "os homens começaram a invocar o nome do Senhor" 

( Gn 4.26 ), porque Ele era a única divindade de que eles tinham qualquer 

conhecimento. Os próximos dois capítulos de Gênesis deixar claro, porém, que apenas 

invocar o nome do verdadeiro Deus não impediu que os homens de cair em pecado 

progressivamente pior e pior. Como antigo Israel provou várias vezes ao longo de sua 

história, apenas conhecer e afirmar o verdadeiro Deus não quer protegê-la do pecado ou 



da descrença espiritual e julgamento divino. Como Jesus afirmou claramente no Sermão 

da Montanha, simplesmente alegando fidelidade ao Senhor não garante a entrada no Seu 

reino ( Matt. 07:21 ). 

No entanto, apesar da maldade rebelde e impenitente do mundo antes do dilúvio, não há 

nenhuma evidência de que os homens daquela época eram idólatras. O mais antigo 

exemplo de idolatria mencionada na Bíblia é o da família de Abraão em Ur ( Josh. 24: 

2 ). Idolatria tinham desenvolvido algum anteriormente entre alguns dos descendentes de 

Noé. Não há nenhuma indicação, no entanto, que Noé e sua família, como os únicos 

sobreviventes do Dilúvio, sequer sabia do conceito de idolatria, quando começaram a 

encher a Terra. 

Mas à medida que a humanidade novamente se afastou do verdadeiro Deus, eles 

começaram a criar substitutos deuses, provavelmente primeira somente em sua 

imaginação e, posteriormente, com as mãos.No momento em que Deus trouxe o Seu povo 

de volta para a terra de Canaã, eles descobriram idolatria tinha-se tornado tão abundante 

lá como foi no Egito. A idolatria dos habitantes pagãos tinham desobedientemente não 

conseguiram destruir era uma ameaça contínua para Israel até que Deus permitiu que eles 

fossem levados cativos para a Babilônia. Notavelmente no entanto, por Sua proteção 

soberano, desde esse momento até agora ainda judeus incrédulos nunca novamente 

fabricado ídolos em número significativo. 

Antes do exílio, Isaías scathingly ridicularizado a loucura perverso de idolatria que tinha 

tão corrompido o seu povo: 

Aqueles que moldar uma imagem de escultura são todos eles fútil, e as suas coisas 

preciosas não são de lucro; até mesmo suas próprias testemunhas não conseguem ver ou 

saber de modo que eles serão envergonhados. Quem forma um deus ou lançar um ídolo 

para nenhum lucro? Eis que todos os seus companheiros serão envergonhados, para os 

artesãos em si são meros homens. Deixe-os todos reunir-se, deixe-os de pé, deixe-os 

tremer, deixá-los juntos seja envergonhado. O homem molda de ferro em uma ferramenta 

de corte, e faz o seu trabalho sobre as brasas, moldando com martelos, e trabalhar com o 

seu forte braço. Ele também fica com fome e sua força falta; não bebe água e torna-se 

cansado. Outra madeira formas, ele estende a linha de medição; ele descreve-a com giz 

vermelho. Ele trabalha com aviões, e descreve-o com uma bússola, e torna-o como a 

forma de um homem, como a beleza do homem, para que possa sentar-se em uma 

casa. Certamente ele corta para si cedros, e toma um cipreste ou um carvalho, e levanta-

lo para si mesmo entre as árvores da floresta. Ele planta uma faia, ea chuva a faz 

crescer. Então torna-se algo para um homem para queimar, então ele toma um deles e se 

aquece; ele também faz um fogo para assar pão. Ele também faz um deus e se prostra 

diante dele; ele faz com que seja uma imagem de escultura, e cai antes dele. Metade do 

que ele queima no fogo; ao longo deste semestre ele come carne como ele assa um assado, 

e está satisfeito. Ele também se aquece e diz: "Ah! Eu estou quente, eu já vi o fogo." Mas 

o resto faz para si um deus, sua imagem de escultura. Ele cai diante dele e adora; ele 

também ora para ele e diz: "Livra-me, pois tu és o meu Deus." ( Isa. 44: 9-17 ) 

Junto com os gentios rebeldes, orgulhosos, vaidosos, insensato e escurecidos, muitos 

judeus também tinham mudaram a glória do Deus incorruptível em que é inglório, 

vergonhoso, e corruptível . Eles substituído a realidade do santo Deus para a 

vã imagem de todo o tipo de Suas criaturas. 

Em sua cegueira espiritual, escuridão intelectual, e depravação moral, os homens são, por 

natureza, inclinado a rejeitar o Espírito Criador para a criatura diabólica. Porque algo 



mesmo em sua caída exige um deus, mas um que eles gostam melhor do que o Deus 

verdadeiro, eles inventam divindades da sua própria criação. 

Não é por acaso que os Dez Mandamentos começam com a advertência:. "Não terás 

outros deuses diante de Mim Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma 

semelhança do que há em cima nos céus, ou embaixo na terra ou na água . debaixo da 

terra Você não devem adorá-los ou servi-los "( Ex. 20: 3-5 ). No entanto, ao mesmo 

tempo em esses e os outros mandamentos e preceitos estavam sendo dada a Moisés, os 

filhos de Israel estavam fazendo um bezerro de ouro para adorar ( 32: 1-6 ). 

Embora o Senhor continuou a advertir 

Israel e Judá, através de todos os seus profetas e de todos os videntes, dizendo: "Voltai de 

vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme 

toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei através de meus servos, os profetas, 

"... eles rejeitaram os seus estatutos e seu pacto que fez com seus pais, e suas advertências 

com que Ele os alertou. E eles seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também 

seguiram as nações que os rodeavam, sobre o qual o Senhor lhes tinha ordenado que não 

fazer como eles. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para 

si imagens de fundição. ( 2 Reis 17: 13-16 ) 

Rejeição do homem de Deus e abraçar os ídolos pode ser comparado a um filho que 

assassinou seu pai e, em seguida, fez uma figura fictícia que ele apresenta para o mundo 

como seu pai. Contudo, o que a humanidade pecadora sempre fez e continua a fazer com 

Deus é infinitamente mais perverso e sem sentido do que isso. 

Os primeiros criatura homem substitutos para Deus é o próprio, uma imagem em forma 

de homem corruptível . Em vez de glorificar e adorar a Deus, ele tenta divinizar-

se. Embora, sem dúvida, fez esta alegada declaração de sarcasmo derisive, Voltaire estava 

correto em observar: ". Deus fez o homem à sua imagem e homem retornou o favor" 

Toda forma de idolatria é uma forma de auto-adoração, assim como todas as formas de 

idolatria é uma forma de demônio, ou Satanás, adoração. Se os seus ídolos são formados 

fora do seu próprio pensamento depravado ou inspirados por Satanás, todos os deuses 

falsos apelos à natureza caída do homem e atrai-lo para glorificar e entregar-se. De uma 

forma ou de outra, toda idolatria é o culto de si e do serviço de Satanás. 

O epítome da auto-adoração humana será a de Anticristo, que vai exigir que todo o mundo 

adorá-lo no Templo reconstruído em Jerusalém ( 2 Tessalonicenses 2: 3-4. ). Como 

emissário supremo de Satanás na Terra nos últimos dias, a demanda do Anticristo de culto 

também vai testemunhar que, apesar de sua auto-glorificação, seu deus real será Satanás, 

assim como Deus verdadeiro de cada idólatra é Satanás. 

"As coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios", declarou Paulo ( 1 

Cor. 10:20 ). Em outras palavras, mesmo que uma pessoa pode fazer um ídolo de seu 

próprio projeto e para seus próprios propósitos fora da madeira, pedra ou metal, demônios 

aproveitar essa impiedade, personificando as características do deus criado pelo homem 

é suposto ter. Acontecimentos sobrenaturais foram relatadas de forma confiável em 

culturas pagãs ao longo da história e em tempos modernos. Embora Satanás é limitado 

em seu poder sobre a natureza e até mesmo em seu próprio reino sobrenatural, a Escritura 

deixa claro que ele é capaz de produzir seus próprios tipos de milagres, como feiticeiros 

de Faraó fez antes de Moisés e Arão ( Ex 07:11. , 22 ; 8 : 7 ). Assim como feiticeiros 

satanicamente-poderes do Faraó demonstrou bastante habilidade sobrenatural para 

manter o coração daquele governante endurecido, Satanás permite previsões astrológicas 



suficientes para se tornar realidade e suficientes eventos sobrenaturais para se manifestar 

para manter seus seguidores iludidos (cf. 2 Ts 2: 9. ). 

Nabucodonosor foi talvez o maior monarca do mundo antigo. Mas ele ficou tão encantado 

com suas realizações que ele ignorou o aviso de Daniel e arrogantemente declarou: "Isto 

não é a grande Babilônia, que eu mesmo construí como residência real, pela força do meu 

poder, e para a glória da minha majestade?" Como Daniel passa a relatar, 

enquanto estava a palavra na boca do rei, uma voz veio do céu, dizendo: "O rei 

Nabucodonosor, para você, é declarado: soberania foi removido de você, e você vai ser 

expulso de humanidade, e sua morada será que ele com os animais do campo. Você será 

dado grama para comer como gado, e sete períodos de tempo vai passar em cima de você, 

até que você reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, eo dá a 

quem quer. " Imediatamente a palavra relativa Nabucodonosor foi cumprida; e ele foi 

expulso de humanidade e começou a comer erva como os bois, e seu corpo foi molhado 

do orvalho do céu, até que seu cabelo tinha crescido como as penas e as suas unhas como 

as das aves águias garras. ( Dan. 4: 31-32 ; cf. . vv 19-27 ) 

Exaltando-se praticamente como um deus, o rei orgulhoso ultrapassou os limites da 

paciência de Deus, e em um tanto seu poder instantâneo e sua sanidade foram confiscados 

para "sete períodos de tempo" (ver vv. 25 , 32 ), ou seja, talvez sete meses ou mesmo sete 

anos. 

"No final desse período," o próprio rei relatou: "Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos 

para o céu, e minha razão voltou para mim, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e 

glorifiquei ao que vive para sempre" (v. 34 ). Parece que seu castigo trouxe-o a acreditar 

em Deus, e ele terminou sua confissão com as palavras: "Agora, eu, Nabucodonosor, 

louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os 

seus caminhos justos, e Ele é capaz de humilhar aos que andam na soberba "( v. 37 ). 

Belsazar, o sucessor de Nabucodonosor, não aprendeu nada com a experiência do seu 

antecessor. Uma noite, ele deu um banquete de luxo para seus nobres, e sob a influência 

de muito vinho, ele ordenou que os vasos sagrados de ouro que seu pai tinha confiscados 

do Templo de Jerusalém ser usada para beber na festa. À medida que os foliões beberam 

provenientes desses navios, eles "louvores aos deuses de ouro e prata, de bronze, de ferro, 

de madeira e de pedra. De repente os dedos de uma mão de homem surgiu e começou a 

escrever em frente ao candelabro no reboco da parede do palácio do rei. " Quando os 

mágicos e adivinhos do rei aterrorizado não conseguiu decifrar a mensagem, ele apelou 

para Daniel. Depois lembrando-o de castigo de Nabucodonosor por Deus, Daniel disse 

ao rei: "No entanto, você, seu filho, Belsazar, não humilharam seu coração, mesmo que 

você sabia de tudo isso, mas você tem exaltado-se contra o Senhor do céu .... Mas o Deus, 

em cuja mão está o fôlego da vida, e os vossos caminhos, você não glorificado .... Esta é 

a interpretação da mensagem: 'MENE'-Deus o teu reino e colocar um fim a isso.' TEKEL 

' -Você tem sido pesado na balança e achado deficiente "PERES'-o seu reino foi dividido 

e entregue aos medos e persas." ( Dan. 5: 1-29 ). 

Belsazar deliberada e abertamente pecado contra o conhecimento de Deus que ele 

tinha. Ele mesmo flagrantemente perfídia Deus, profanando os vasos sagrados de sua 

têmpora e adorando ídolos feitos pelo homem, em vez de Deus. Típico de todos os 

homens pecadores, inclinação natural do rei era transformar a partir do conhecimento que 

tinha do verdadeiro Deus e transformar a falsos deuses de sua própria escolha. 



AW Tozer sabiamente observou que a idolatria começa na mente quando se perverter ou 

trocar a idéia de Deus para algo diferente do que ele realmente é ( O Conhecimento do 

Santo [NY: Harper & Row 1961], pp 9-10.). 

Uma forma ainda mais absurdo da idolatria observado por Paulo é a adoração de aves e 

de quadrúpedes, e de répteis . Entre as muitas aves adorados no mundo antigo eram a 

águia, em Roma, e a cegonha e falcão no Egito. Foi por causa águias eram frequentemente 

deificado pelos romanos que os judeus tão veementemente contra o seu ser exibido em 

qualquer forma em Israel, especialmente na cidade santa de Jerusalém. Alguns índios 

americanos ainda adoram vários pássaros, como pode ser visto em seus 

totens. Thunderbird indiano estilizado tornou-se um símbolo popular na sociedade 

moderna. 

Ídolos antigos em forma de animais de quatro patas eram quase demasiado numerosos 

para contar. Os egípcios adoravam os bull-deus Ápis, o gato-deusa Bubastis, a vaca-deusa 

Hathor, o hipopótamo-deusa Opet, eo deus-lobo Ophois. Como já observado, mesmo os 

antigos israelitas eram culpados de formar e depois adorar um bezerro de ouro, que tinha 

a intenção de representar o verdadeiro Deus!Muitos egípcios e cananeus adoravam os 

touros, alguns dos quais foram enterrados com grandes riquezas, assim como foram os 

faraós. Diana, ou Artemis, a deusa grega popular nos tempos do Novo Testamento 

(ver Atos 19:27 ), não tinha a forma de uma bela mulher, mas sim a de um animal fêmea 

bruto, feio, com incontáveis mamilos pendurado debaixo dela, supostamente suficiente 

para sugar o mundo. Outros ídolos antigos eram na forma de tais objetos diversos como 

camundongos e ratos, elefantes, crocodilos, macacos e do sol e da lua. 

Sabemos, também, a partir de fontes seculares e bem como a partir da Escritura sobre 

muitos tipos de criaturas rastejantes que foram adorados, muitas das quais ainda são 

divinizados em algumas partes do mundo de hoje. Entre os seus muitos ídolos, os antigos 

egípcios adoravam o escaravelho, semelhanças do que são vendidos como lembranças 

nesse país hoje. O inseto vive em pilhas de esterco e é comumente referido como o 

besouro. Os assírios se afeiçoou cobras adorando, assim como muitos gregos. 

O nome do deus cananeu Baal-Zebube ( 2 Reis 1: 2 ), ou Belzebu ( Mat. 10:25 ), significa 

"Senhor das moscas". Porque tanta adoração pagã foi associado com moscas, muitos 

judeus supersticiosos acreditavam que nenhuma mosca ousaria entrar Templo de Deus 

em Jerusalém (cf. Avot 5: 5 no Talmud). Hindus modernos recusam a matar ou ferir a 

maioria dos animais e insetos, porque as criaturas pode ser tanto uma divindade ou a 

forma reencarnado de um ser humano que está transmigrando de um estágio de seu karma 

para outro. 

Para que não pensemos que o homem sofisticado contemporâneo subiu acima essa 

loucura bruto, só temos que considerar o aumento monumental em astrologia e outras 

práticas ocultistas durante as últimas décadas nos Estados Unidos e Europa 

Ocidental. Muitas figuras líderes mundiais, incluindo cientistas notáveis, são disse a 

consultar seus horóscopos ou consultores ocultas para obter informações a partir do 

movimento da estrela ou folhas de chá antes de tomar decisões importantes ou fazer 

viagens longas. 

Sempre houve pessoas que adoram os ídolos da riqueza, saúde, prazer, prestígio, sexo, 

esportes, educação, entretenimento, celebridades, sucesso e poder. E em nenhum 

momento da história tem essas formas de idolatria sido mais difundida e corruptora do 

que em nossos dias. 



Inúmeros livros, revistas, jogos, filmes e vídeos glorificar a promiscuidade sexual, 

incesto, estupro, a homossexualidade, a brutalidade, o dolo, a manipulação de outros para 

sua própria vantagem, e todas as outras formas de imoralidade e impiedade. Muitas dessas 

coisas são especificamente ocultista-envolvendo magia, feitiços, feitiçaria, ritos sexuais, 

o sacrifício humano, e mesmo demônio e adoração a Satanás. Poluição moral e espiritual 

é pandemia na sociedade moderna e é uma forma degenerativa e viciante de 

idolatria. Tragicamente, ele está sendo embalados e comercializados para chegar a idades 

mais jovens e mais jovens. 

Muitos anos atrás, JH Clinch escreveu as linhas provocativas e poderosas, 

E ainda dEle nos afastamos, 

E encher nossos corações com coisas sem valor; 

Os fogos da ganância derreter o barro; 

E diante das nascentes ídolo! 

Ambições chama, e paixões calor, 

Por escória maravilhosa alquimia transmute da Terra 

Para levantar algumas bruta dourada para ocupar o lugar de Jeová. 

Quando o homem rejeita a revelação de Deus, qualquer que seja a forma de que a 

revelação pode ser, ele regride através da racionalização e da religião falsa, finalmente, 

para a reprovação, o que, emRomanos 1: 24-32 , Paulo passa a se relacionar. 

 

9. Abandonados por Deus ( Romanos 1: 

24-32 ) 

Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus 

corações, à imundícia, para que seus corpos fossem desonrados 

entre eles. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e 

honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é 
bendito eternamente. Amém. 

Por isso Deus os entregou a paixões infames; para as suas 

mulheres mudaram o uso natural para o que não é natural, e do 

mesmo modo também os homens abandonaram a função natural 

da mulher, se inflamaram em sua sensualidade em direção ao 

outro, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si 
mesmos a devida recompensa do seu erro. 

E assim como eles não entenderem a reconhecer Deus por mais 

tempo, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, 

para fazerem coisas que não são próprios, estando cheios de toda 

injustiça, malícia, avareza, maldade; cheios de inveja; homicídio, 

contenda, engano, malignidade; São bisbilhoteiros, caluniadores, 

inimigos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores 

de males, desobedientes aos pais, sem compreender, indigno de 



confiança, sem amor, sem misericórdia; e, embora eles sabem o 

decreto de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de 

morte, não somente as fazem, mas também aprovam os que as 
praticam. ( 1: 24-32 ) 

Como Paulo ilustra nestes versos, e desenvolve teologicamente até o final do capítulo 4 , 

o homem não é basicamente boa, mas mal. Sua natureza é inata inclinação para o 

pecado. "Não há justo, nem um sequer; ... não há ninguém que faça o bem, não há sequer 

um .... todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus" ( Rom 

3:10. , 12 , 23 ). Aqueles que ignoram a provisão de Deus para lidar com o pecado e 

procurar melhorar-se por seu próprio poder, invariavelmente, cometem o pecado mais 

hediondo de todos, que é a justiça própria e orgulho. Só Deus pode graciosamente 

remover o pecado ou produzir justiça, e a pessoa que tenta eliminar sua própria culpa ou 

alcançar sua própria justiça meramente dirige-se mais no pecado e mais de Deus. 

Como um jardim sem fiscalização, quando o homem é deixado a si mesmo o mau sempre 

sufoca o bom, porque essa é a inclinação de sua natureza caída. O homem não tem 

capacidade em si mesmo para conter as ervas daninhas de sua pecaminosidade ou a 

cultivar a boa produção da justiça. Desenvolvimento natural do homem não é para cima, 

mas para baixo; ele não evolui, mas delegar. Ele não está ascendendo a Deus, mas 

descendente de Deus. Ele continuou a espiral descendente da depravação ao longo da 

história; ficando cada vez pior, e quando as restrições do Espírito Santo são removidos 

durante o período da tribulação final, todo o inferno vai cair na terra como o mal atinge a 

sua fase final (ver 2 Ts. 2: 3-9 ; Rev. 9: 1 -11 ). 

O homem não pode parar este slide porque ele é naturalmente um escravo do pecado 

( Rom. 6: 16-20 ), e quanto mais ele persegue seus esforços enganadores na auto-reforma 

à parte de Deus, quanto mais ele se torna escravo do pecado, cujo fim último é a morte 

eterna ( Rom. 6: 16-23 ). Como CS Lewis observa acurado, em seu livro O Problema do 

Sofrimento, "[O Perdido] desfrutar para sempre a liberdade horrível eles exigiram, e são, 

portanto, auto-escravizados" (. [New York: Macmillan, 1962], pp 127-28) . 

O principal ponto de Romanos 1: 24-32 é que, quando os homens persistentemente 

abandonar Deus, Deus vai abandoná-los (ver vv 24. , 26 , 28 ). Mesmo quando o povo de 

Deus ignorar e desobedecê-Lo, Ele pode abandoná-las temporariamente. "Mas o meu 

povo não ouviu a minha voz", escreveu o salmista em nome do Senhor ", e Israel não 

obedeceu Me. Por isso, os entregou a obstinação do seu coração, para andar em seus 

próprios dispositivos" ( Ps . 81: 11-12 ). Oséias relata a mesma realidade trágica, relativo 

à infidelidade do reino do norte, representado por Efraim, a quem Deus disse: "Efraim 

está entregue aos ídolos; deixá-lo sozinho" ( Hos 4:17. ). 

Em sua mensagem para o sumo sacerdote e outros líderes religiosos em Jerusalém, 

Estevão lembrou-lhes que, quando os antigos israelitas rejeitaram o Senhor e erguida e 

adoraram o bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Sinai: "Deus virou-se e 

entregou-os para servir o exército dos céus ", ou seja, as divindades de inspiração do 

demônio que fizeram ( Atos 7: 38-42 ). Paulo declarou a uma multidão pagã em Listra: 

"Em tempos passados [Deus] permitiu que todas as nações seguir seus próprios caminhos 

( Atos 14:16 ). 

Quando Deus abandona os homens à sua própria sorte, a Sua proteção divina é 

parcialmente retirado. Quando isso ocorre, os homens não só se tornam mais vulneráveis 

às ciladas destrutivas de Satanás, mas também sofrem a destruição que o próprio pecado 

trabalha neles e através deles. "Você me deixaram e servido a outros deuses", disse o 



Senhor a Israel. "Portanto, eu não vos livrarei mais" ( Jz. 10:13 ).Quando o Espírito de 

Deus veio sobre Azarias, Ele disse a Judá: "O Senhor está com você quando você está 

com ele e se você buscá-Lo Ele vai deixar você encontrá-Lo;. Mas se abandonarmos, Ele 

te abandonarei" ( 2 Chron. 15: 2 ). Através de "Zacarias, filho do sacerdote Joiada," Deus 

disse novamente a Judá, "Por que você transgredir os mandamentos do Senhor, e não 

prosperar? Porquanto abandonastes o Senhor, Ele também se esqueceu de você" ( 2 

Chron. 24:20 ). 

Romanos 1: 24-32 (vividamente retrata as consequências do abandono da humanidade 

rebelde de Deus, mostrando a essência . vv 24-25 ), a expressão ( . vv 26-27 ), ea extensão 

( vv 28-32. ) do homem de pecaminosidade. Cada uma dessas seções progressivamente 

mais preocupantes é introduzida com a declaração "Deus os entregou". 

A Essência da pecaminosidade do homem 

Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus 

corações, à imundícia, para que seus corpos fossem desonrados 

entre eles. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e 

honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é 

bendito eternamente. Amém. ( 1: 24-25 ) 

Portanto remete para as razões Paulo acaba estabelecidos no versículos 18-23 . Embora 

Deus se revelou ao homem ( . vv 19-20 ), o homem rejeitou a Deus ( v. 21 ) e, em seguida, 

racionalizou sua rejeição (22 v. ; cf. v. 18 b ) e suplentes deuses criados de sua própria 

autoria ( v. 23 ). E porque o homem abandonou Deus, Deus abandonou-homens Ele os 

entregou . É que o abandono divino e suas conseqüências que Paulo desenvolve 

em versos 24-32 , a passagem mais sóbria e com medo em toda a epístola. 

Paradidomi ( deu ... over ) é um verbo intensa. No Novo Testamento é usado de dar o 

próprio corpo para ser queimado ( 1 Cor 13: 3. ) e três vezes de Cristo Ele se entregando 

à morte ( Gl 2:20. ; Ef. 5: 2 ,25 ). Ele é usado em um sentido judicial do ser homens 

comprometidos com a prisão ( Marcos 1:14 ; Atos 8: 3 ) ou para julgamento ( Matt 

5:25. , 10:17 , 19 , 21 ; 18:34 ) e de anjos rebeldes sendo entregue aos abismos da 

escuridão ( 2 Pe. 2: 4 ). Ele também é usado de Cristo comprometendo-se aos cuidados 

de Seu Pai ( 1 Pe 2:23. ) e do Pai de entregar seu próprio Filho à morte propiciatório ( Rm 

4,25. ; 08:32). 

Dom de Deus sobre a humanidade pecadora tem um duplo sentido. Primeiro, em 

uma indireta sentido, Deus os entregou simplesmente retirando sua imobilização e mão 

protetora, permitindo que as conseqüências do pecado de tomar o seu curso inevitável, 

destrutivo. Pecado degrada o homem, degrada a imagem de Deus em que ele é feito, e 

retira-o da dignidade, paz de espírito e uma consciência limpa.Pecado destrói pessoais 

relacionamentos, casamentos, famílias, cidades e nações. Também destrói igrejas. Tomé 

Watson disse, "Pecado ... coloca cascalho no nosso pão [e] absinto no nosso cup" ( Um 

Corpo da Divindade [Carlisle, Pa .: Banner da Verdade, 1983 reimpressão], p.136). 

Os homens caídos não estão preocupados com o seu pecado, mas apenas sobre a dor das 

consequências desagradáveis pecado traz. Alguém disse muito bem que o pecado teria 

menos compradores se as conseqüências foram imediatas. Muitas pessoas, por exemplo, 

são muito preocupados com as doenças venéreas, mas se ressentem da sugestão de evitá-

lo, restringindo a promiscuidade sexual e perversões.Em vez de aderir aos padrões de 

pureza moral de Deus, eles tentam remover as conseqüências de sua impureza. Eles se 



voltam para o aconselhamento, à medicina, à psicanálise, às drogas, ao álcool, para viajar, 

e uma série de outros meios para escapar do que não se pode escapar, exceto pela remoção 

do seu pecado. 

Diz-se que um arminho preferia morrer a contaminar seu belo casaco de pele; o animal 

vai para comprimentos incríveis para protegê-lo. O homem não tem essa inclinação a 

respeito da contaminação do pecado. Ele não pode manter-se puro e não tem nenhum 

desejo natural de fazê-lo. 

Nem todos da ira de Deus é o futuro. No caso de promiscuidade sexual, talvez mais 

especificamente e severamente do que em qualquer outra área da moralidade-Deus tem 

derramado continuamente a Sua ira divina por meio de doença venérea. No que diz 

respeito a inúmeras outras manifestações de impiedade, Ele derrama Sua ira nas formas 

de solidão, frustração, falta de sentido, ansiedade e desespero que são tão características 

da sociedade moderna. Como sofisticado, a humanidade auto-suficiente atrai mais e mais 

longe de Deus, Deus dá-los para as consequências da sua rebelião espiritual e moral contra 

ele.Comentador Alan F Johnson disse: "Sem Deus não há verdades permanentes, 

duradouras, princípios ou normas, eo homem é lançada sobre um mar de especulações e 

ceticismo e tentativa de auto-salvação" (A Carta da Liberdade [Chicago: Moody, 1974], 

p. 41). 

O abandono divino dos homens para o seu pecado sobre o qual Paulo fala aqui não é 

abandono eterna. Enquanto os homens pecadores estão vivos, Deus oferece oportunidade 

para a sua salvação. Essa é a boa notícia maravilhosa da graça de Deus, que Paulo se 

desenvolve mais tarde na epístola. Como seu homónimo Antigo Testamento, a Jezebel 

que foi equivocadas a igreja em Tiatira era a personificação da idólatra, godlessness 

imoral, mas o Senhor graciosamente deu-lhe oportunidade de se arrepender (veja Ap 2: 

20-21 ). Apesar de sua justa ira contra o pecado, Deus é paciente para com os pecadores, 

"não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento" ( 2 

Pedro 3: 9. ). 

Depois de dar uma lista de pecados semelhantes ao que, em Romanos 1: 29-31 , Paulo 

lembrou aos cristãos de Corinto: "E tais fostes alguns de vós; mas haveis sido lavados, 

mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no 

Espírito do nosso Deus "( 1 Cor. 06:11 ). É o pecado que faz com que o evangelho da 

salvação necessária e que faz com que a oferta de Deus de salvação através de Cristo tão 

gracioso. 

Em um segundo, direta sentido Deus deu ... sobre a humanidade rebelde por atos 

específicos de julgamento. A Bíblia está repleta de relatos de ira divina diretamente e 

sobrenaturalmente derramado sobre os homens pecadores. O dilúvio dos dias de Noé e 

da destruição de Sodoma e Gomorra, por exemplo, não foram conseqüências naturais 

indiretos de pecado, mas eram expressões sobrenaturais evidentes de juízo de Deus sobre 

o pecado bruta e sem arrependimento. 

Deus muitas vezes permite que os homens para ir cada vez mais fundo no pecado, a fim 

de levá-los ao desespero e mostrar-lhes sua necessidade dEle. Muitas vezes, Ele pune os 

homens, a fim de curar e restaurar ( Isa. 19:22 ). 

Foi devido às concupiscências de seus corações eram para impureza que Deus 

abandonou os homens para o seu pecado. Perdição dos homens não é determinado pelas 

circunstâncias exteriores de suas vidas, mas pela condição interior de seus corações . O 

pecado de uma pessoa começa dentro de si mesmo. "Porque do coração", disse Jesus, 



"saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos 

testemunhos e calúnias Estas são as coisas que contaminam o homem." ( Mat. 15: 19-

20 ). Jeremias tinha proclamado a mesma verdade básica: "O coração é mais enganoso do 

que todas as coisas, e desesperAdãoente corrupto" ( Jer 17: 9. ; cf. Prov 04:23. ). 

Usado metaforicamente nas Escrituras, "o coração" não representa as emoções ou 

sentimentos, como geralmente faz no uso moderno, mas sim todo o processo de 

pensamento, incluindo especialmente a vontade e motivação do homem. Em seu sentido 

mais amplo, o coração representa a natureza básica de uma pessoa, o seu ser interior e 

caráter. 

Em nossos dias, a impiedade básica do homem está em nenhum lugar mais claramente 

expostos do que na admoestação popular para fazer sua própria coisa. "Própria coisa" do 

homem é o pecado, o que caracteriza todo o seu ser natural. A vontade própria é a essência 

de todos os pecados. Embora Satanás foi responsável por seu ser tentado a pecar, foi a 

colocação voluntária de suas próprias vontades acima de Deus que fez com que Adão e 

Eva a cometer o primeiro pecado. 

Homens rejeitam a Deus porque suas preferências, suas paixões , são para o seu próprio 

caminho, em vez de Deus. luxúrias traduz epithumia , que pode se referir a qualquer 

desejo, mas foi o mais usado frequentemente do desejo carnal para o que era pecaminoso 

ou proibido. 

Falando sobre os crentes, bem como os incrédulos, Tiago declarou que "cada um é 

tentado, quando ele é levado e seduzido pela sua própria concupiscência" ( Tiago 

1:14 ). Porque até mesmo os cristãos são tentados a desejar o seu próprio pecado acima 

da santidade de Deus, Paulo advertiu os tessalonicenses sobre a queda nas paixões 

lascivas que caracterizaram gentios pagãos ( 1 Tes. 4: 5 ). Ele lembrava aos Efésios que 

"também todos nós outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da 

carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais" 

( Ef. 2: 3 ). 

Akatharsia ( impureza ) foi um termo geral para a impureza e foi muitas vezes usado de 

decomposição da matéria, especialmente o conteúdo de um túmulo, que foram 

considerados pelos judeus para ser tanto física como impuro. Como um termo moral, 

geralmente referidos ou estava intimamente associado com a imoralidade sexual. Paulo 

lamentou sobre o Corinthians ", que [tinha] pecaram no passado e não se arrependeram 

da impureza, a imoralidade e sensualidade que [tinha] praticado" ( 2 Cor. 12:21 ). Ele 

usou os mesmos três termos para introduzir a lista de "obras da carne" que estão em 

conflito perpétuo com "o fruto do Espírito" ( Gl 5: 19-23. ). Ele exortou os Efésios: "Não 

deixe que a imoralidade ou qualquer impureza ou cobiça sequer se nomeie entre vós, 

como convém a santos" ( Ef. 5: 3 ; cf. 1 Ts 4: 7. ). 

O efeito da rebelde, obstinado dos homens impureza era que seus corpos fossem 

desonrados . Quando os homens procuram para glorificar os seus próprios caminhos e 

para satisfazer os seus corpos através de indulgência vergonhosa em pecados sexuais e 

outros, seus corpos , junto com sua alma, ao invés disso são desonrados . Quando o 

homem procura elevar-se para seus próprios fins e por suas próprias normas, ele 

inevitavelmente faz o oposto. O caminho da humanidade caída é sempre para baixo, 

nunca para cima. Quanto mais ele se exalta, mais ele recusa. Quanto mais ele amplia-se 

quanto mais ele diminui. Quanto mais ele honra a si mesmo, quanto mais ele se 

torna desonrado . 



Nenhuma sociedade na história tem dado mais atenção aos cuidados com o corpo do que 

tem o mundo ocidental moderno. No entanto, nenhuma sociedade causou mais 

degradação do corpo. Quanto mais a vida humana é exaltado por si mesma, mais ela é 

desvalorizada. Em trágica ironia, a mesma sociedade que glorifica o corpo não tem 

nenhuma relação com o corpo, a mesma sociedade que exalta o homem incessantemente 

degrada-lo. O mundo ecoa com demandas por direitos dos homens; ainda livros, filmes e 

televisão, muitas vezes retratar a brutalidade e assassinato como todos, mas normal, e 

promiscuidade sexual e perversão são constantemente glamourizada. 

Porque humanismo rejeita a Deus, não tem nenhuma base para a dignidade do homem. E, 

portanto, em nome do humanismo, a humanidade está desumanizado. Embora 

lamentando a desumanidade do homem para o homem, os homens caídos recusar-se a 

reconhecer que, em rejeitar a Deus eles rejeitam a única fonte e medida da dignidade do 

homem. Portanto, embora proclamando a grandeza do homem, os abusos da sociedade 

moderna homem em cada turno. Nós abusar sexualmente um ao outro, economicamente 

abusar um do outro, criminalmente abusar um do outro; e abusar verbalmente um ao 

outro.Porque eles rejeitam a Deus que os criou e os redimiria, "os corações dos filhos dos 

homens está cheio de maldade e loucura está em seus corações por toda a vida" ( Eccles. 

9: 3 ). 

O fundador bem conhecido de um império pornográfico contemporânea é dito ter 

comentou: ". O sexo é uma função biológica, como comer e beber Então, vamos esquecer 

tudo o puritanismo sobre isso e fazer o que tem vontade de fazer." Que tal pensamento 

não é a invenção moderna de um "mundo vêm de idade" sofisticada é claramente visto 

no fato de que Paulo confrontado precisamente o mesmo pensamento em Corinto cerca 

de 2.000 anos atrás. Um ditado comum em que dia foi "A comida é para o estômago eo 

estômago para os alimentos", e as pessoas íntimas apóstolo que foi usado até mesmo por 

alguns cristãos para justificar a imoralidade sexual, comparando comer a indulgência 

sexual. Ambos foram alegou ser apenas funções biológicas, que poderiam ser usados no 

entanto pode-se escolher.Resposta ardor de Paulo para que o raciocínio era pervertido, 

"O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, eo Senhor é para o corpo" ( 1 Cor 

6:13. ). 

Como o apóstolo passa a explicar nessa passagem, a imoralidade sexual não só é o pecado 

contra o Senhor, mas é o pecado contra o próprio corpo ( v 18 ). Esse é o seu ponto de 

partida da presente passagem. O corpo que se entrega a impureza sexual é, em 

si desonrado ; ele é aviltado, desonrado, e degradado. 

Jornais estão repletos de relatos de espancamentos sem sentido para nenhum outro fim 

que não a diversão pervertida dele. Brutal esposa e abuso de crianças tornaram-se 

epidemia. A estrela de Indianapolisinformou que molesters criança tem sua própria 

organização nacional chamado NAMBLA (Man National Association American Boy 

Amor) que publica um boletim para os membros (Tom Keating, "molestadores Já 

Organização Own" [15 de abril 1981], p.17). Uma das coisas chocantes do artigo 

mencionado foi que em um grande seminário para discutir a prevenção da pornografia 

infantil e crimes conexos, um homem interrompeu o processo e em voz alta defendeu 

seus direitos e outros homens para entrar em tal perversão. Ultimamente NAMBLA tem 

sido notícia novamente, pois é cada vez mais ousado e aberto sobre suas atividades. 

Esse é o legado daqueles que trocaram a verdade de Deus pela mentira . Tendo 

suprimido a verdade de Deus em injustiça ( Rom. 1:18 ), o homem rebelde submete-se a 

mentira, uma mentira . A verdade divina básica que o homem caído é que suprime da 



própria existência de Deus e, portanto, o seu direito e demanda a ser honrado e glorificado 

como soberano Senhor (ver vv 19-21. ). Escritura muitas vezes fala de Deus como sendo 

a verdade, como Jesus declarou de Si mesmo ( João 14: 6 ). Isaías descreveu um pagão 

que realizou um ídolo em sua mão, mas era demasiado cegos espiritualmente para 

perguntar o que deveria ter sido uma questão óbvia: "Porventura não há uma mentira na 

minha mão direita?" ( Isa. 44:20 ). Por meio de Jeremias, o Senhor declarou a apóstata 

Judá: "Você se esqueceu de mim e confiaste em mentiras" ( Jer. 13:25 ). Para abandonar 

a Deus é abandonar a verdade e se tornar um escravo de falsidade. Para rejeitar a Deus, o 

Pai da verdade, é tornar-se vulnerável a Satanás, o pai da mentira ( João 8:44 ). 

Tragicamente, como na igreja de Corinto dos dias de Paulo, muitas pessoas que afirmam 

o nome de Cristo hoje sucumbiram à vista auto-orientado do mundo da moralidade. Um 

colunista do conselho para solteiros recebeu uma carta perguntando como cristãos 

solteiros pode lidar com seus desejos sexuais e ainda mantêm suas crenças cristãs. O 

colunista se refere a uma mulher em sua equipe que conduz retiros cristãos solteiros, que 

responderam que tais decisões foram até cada casal para fazer por si mesmos. Se for fazer 

sexo antes do casamento iria prejudicar a sua relação ou comprometer seus sistemas de 

valores pessoais, eles devem abster-se, disse ela. Caso contrário, o sexo em um 

relacionamento amoroso está tudo certo, sem a sanção do casamento "(Joan Keeler," a 

experiência single, " Glendale News-Press [13 de agosto de 1981], p. 10). 

Quando os homens se afastou de Deus e Sua verdade, Paulo continua a dizer, então 

eles honraram e serviram mais a criatura do que o Criador . Como o apóstolo tinha 

acabado apontou, eles encontraram-se loucamente e perversamente adorando imagens 

sem vida de sua própria autoria, "sob a forma de homem corruptível, e de aves e de 

quadrúpedes, e rastejando criaturas" ( v. 23 ). 

Talvez incapaz de continuar discutindo essas coisas ruins, sem "subir para o ar", por assim 

dizer, Paulo insere uma doxologia judaica comum sobre o verdadeiro Deus, o Criador, 

que é bendito eternamente.Amém. Paulo não conseguiu resistir acrescentando que o 

pensamento refrescante no mar de sujeira que ele estava descrevendo. Essa palavra de 

louvor ao Senhor servido, em contraste absoluto, para ampliar a iniqüidade de idolatria e 

todos os outros a impiedade. 

A Expressão da pecaminosidade do homem 

Por isso Deus os entregou a paixões infames; para as suas 

mulheres mudaram o uso natural para o que não é natural, e do 

mesmo modo também os homens abandonaram a função natural 

da mulher, se inflamaram em sua sensualidade em direção ao 

outro, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si 
mesmos a devida recompensa do seu erro. ( 1: 26-27 ) 

Por esta razão, Paulo declara, isto é, por causa do homem de rejeitar o verdadeiro Deus 

por falsos deuses de sua própria criação, para adorar a criatura do que o Criador- Deus os 

entregou a paixões degradantes . Pela segunda vez (ver v. 24 ), o apóstolo menciona 

abandono da humanidade pecadora de Deus. Abandonou-os não só a idolatria, a 

expressão sexual final de degeneração espiritual do homem, mas também a paixões 

degradantes , que ele identifica nestes dois versículos como o homossexualismo, a 

expressão máxima da degeneração moral do homem. 



Para ilustrar as paixões degradantes que se erguem para fora do coração humano caído, 

Paulo usa a homossexualidade, a mais degradante e repugnante de todas as paixões . Em 

sua liberdade de homens a verdade de Deus voltou à perversão e até inversão da ordem 

criada. No fim o seu humanismo resultou na desumanização de cada um deles. A 

perversão é a expressão ilícito e distorcida de que o que é dado por Deus e natural. A 

homossexualidade, por outro lado, é a inversão, a expressão daquilo que não é nem dado 

por Deus, nem natural. Quando o homem abandona o Autor da natureza, ele 

inevitavelmente abandona a ordem da natureza. 

Algumas mulheres de épocas antigas e ao longo da história têm trocado a função 

natural para o que não é natural . Paulo não usar Gune , o termo usual para as 

mulheres , mas sim thēleia , que significa simplesmente feminino. Na maioria das 

culturas, as mulheres têm sido mais relutante do que os homens a se envolver tanto na 

promiscuidade sexual ou homossexualidade. Talvez Paulo menciona as mulheres em 

primeiro lugar porque a sua prática da homossexualidade é especialmente chocante e 

desanimador. Ao comentar sobre este versículo, teólogo Charles Hodge escreveu: "Paulo 

primeira refere-se à degradação das mulheres entre as nações, porque eles são sempre o 

último a ser afetado na decadência dos costumes, e sua corrupção é, portanto, a prova de 

que toda a virtude está perdido "( Comentário sobre a Epístola aos Romanos [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1983 reimpressão], p 42).. 

Chrēsis (função) era comumente usado de relação sexual, e, neste contexto, o termo pode 

referir-se nada mais do que relações sexuais íntimas. Mesmo sociedades mais pagãos têm 

reconhecido o fato claramente óbvio que a homossexualidade é anormal e não 

natural . É também uma anormalidade que é único para o homem. 

E da mesma forma, também os homens , diz Paulo, novamente usando um termo grego 

que significa simplesmente sexo, neste caso, do sexo masculino. Os termos gregos usuais 

para mulheres e homens, como termos na maioria dos idiomas correspondente, implica 

uma certa dignidade, e Paulo se recusou a atribuir ainda uma dignidade implícita àqueles 

que degenerar em homossexualidade. 

Esses homens, diz Paulo, abandonou a função natural da mulher, se inflamaram em 

sua sensualidade em direção ao outro, homens com homens, cometendo atos 

indecentes . Há um nível de queima de luxúria entre os homossexuais que pede a 

descrição e raramente é conhecido entre os heterossexuais. Os homossexuais de Sodoma 

eram tão apaixonAdãoente consumido com sua luxúria que eles ignoraram o fato de que 

eles tinham sido feitos cegos e "cansaram tentando encontrar a porta de entrada" para a 

casa de Lot, a fim de prosseguir a sua paixão vil ( Gen. 19:11 ). Esses povos antigos eram 

tão moralmente perverso que na Escritura o nome Sodoma tornou-se sinônimo de ateísmo 

imoral, e sodomia, um termo derivado deste nome, tornou-se ao longo da história um 

sinônimo para a homossexualidade e outras formas de desvio sexual. 

Nos Estados Unidos e muitos outros países ocidentais, não é incomum para os homens 

homossexuais ter 300 parceiros por ano. Mesmo quando os relacionamentos estão em 

uma base amigável, os atos mais bizarros imagináveis estão comprometidos, e mutilação 

é comum. Em sua biografia ( Onde Morte Delights, por Marshall Houts [New York: 

Coward-McCann, 1967]), o perito forense New York City Dr. Milton Helpern, que não 

faz nenhuma pretensão de ser um cristão e evita fazer julgamentos morais sobre a 

homossexualidade, no entanto, comenta que, depois de ter realizado milhares de 

autópsias, ele iria avisar quem escolhe um estilo de vida homossexual que estar preparado 

para as conseqüências: "Quando vemos ... brutal, vários casos de feridas em uma única 



vítima ... nós simplesmente assumir automaticamente que estamos lidando com uma 

vítima homossexual e um atacante homossexual .... eu não sei por que é tão, mas parece 

que as explosões violentas de ciúme entre os homossexuais são largamente superiores às 

do ciúme de um homem para uma mulher ou uma mulher para um homem. As acusações 

reprimidas e energia da relação homossexual simplesmente não pode ser contido. Quando 

o ponto de explosivo é alcançado, o resultado é brutalmente violento .... Mas este é o 

padrão "normal" destes ataques homossexuais, as múltiplas facadas, as múltiplas 

agressões sem sentido que, obviamente, deve continuar por muito tempo depois que a 

vítima morre "(pp. 269-70). 

Um médico legista San Francisco estima que dez por cento dos homicídios de sua cidade, 

possivelmente relacionado com sado-masoquista sexo entre homossexuais (cf. Bob 

Greene, "A sociedade tem sido dado Far Too Much Rope", o Chicago Tribune [19 março, 

1981], sec. 2 , p. 1). No entanto, apesar de provas contundentes imparcial e tal, muitas 

pessoas, incluindo um grande número de psicólogos e outros profissionais sociais, 

persistem em manter não há nenhuma prova científica de que a homossexualidade é 

anormal ou prejudicial à sociedade. Alguns até afirmam que tenta converter 

homossexuais aos heterossexuais são eticamente questionável. O governo da cidade de 

San Francisco tem ainda realizou workshops para ensinar os homossexuais como evitar 

lesões corporais graves, enquanto exercício de sado-masoquista sexo, embora, por 

definição, tanto sadismo e masoquismo são destrutivos! O próprio propósito de ambos os 

desvios é infligir dor e danos, sadismo sobre os outros e sobre si próprio 

masoquismo. Muitos assassinos em massa parecem ser homossexuais. 

Inimaginavelmente, muitas denominações de igrejas nos Estados Unidos e em outros 

lugares têm ordenado homossexuais ao ministério e até estabeleceu congregações 

especiais para os homossexuais. Um grupo denominacional afirma que a 

homossexualidade não é mais anormal do que canhotos. Uma organização oficial da 

igreja para homossexuais é chamado Dignidade. 

Em vez de tentar ajudar os filhos a se tornar livre de desvio sexual, muitos pais de 

homossexuais se uniram para defender seus filhos e para coagir a sociedade, o governo e 

as igrejas de reconhecer e aceitar a homossexualidade como normal. Em muitos casos, as 

religiões que consideram a homossexualidade um pecado são responsabilizados pelos 

resultados trágicos que os homossexuais trazendo sobre si mesmos e sobre suas famílias 

e amigos. Cristianismo evangélico, em especial, é feita frequentemente o culpado e é 

acusado de perseguir pessoas inocentes que não pode deixar de ser o que são. 

Mas em ambos os testamentos a Palavra de Deus condena a homossexualidade no mais 

forte dos termos. Sob a Velha Aliança era punível com a morte. Paulo declara 

inequivocamente que, embora a homossexualidade pode ser perdoado e purificado, assim 

como qualquer outro pecado, não homossexual impenitente entrará no céu, assim como 

fará nenhum fornicador impenitente, idólatra, adúltero, pessoa efeminado, ladrão, 

avarento, bêbado, maldizente, ou vigarista ( 1 Coríntios 6: 9-11. ; cf. Gal. 5: 19-21 ; Ef 5: 

3-5. ; 1 Tim. 1: 9-10 ; Judas 7 ). 

Todas as pessoas nascem em pecado, e os indivíduos têm diferentes tendências e 

tentações voltadas para certos pecados. Mas ninguém nasce homossexual, não mais do 

que ninguém nasce um ladrão ou um assassino. A pessoa que se torna um ladrão habitual 

e impenitente, assassino, adúltero, homossexual ou fá-lo de sua própria escolha. 

Qualquer tentativa de tudo para justificar a homossexualidade é fútil e mau, mas para 

tentar justificá-la por motivos bíblicos, assim como muitos líderes da igreja equivocadas, 



é ainda mais fútil e vil. Para fazer isso é fazer de Deus um mentiroso e amar o que Ele 

odeia e justificar o que ele condena. 

Deus abomina a homossexualidade de forma que Ele determinou que as vergonhosas, 

atos vergonhosos que as mulheres cometem com as mulheres e os homens cometem com 

os homens que resultaria em sua recepção em suas próprias pessoas a devida 

recompensa do seu erro . Eles seriam julgados pela auto-destruição do seu pecado. As 

conseqüências físicas terríveis sobre a homossexualidade são a prova visível de justa 

condenação de Deus. Vice-Unnatural traz sua própria recompensa pervertido. AIDS é 

uma evidência assustadora dessa promessa fatal. 

A Extensão da pecaminosidade do homem 

E assim como eles não entenderem a reconhecer Deus por mais 

tempo, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, 

para fazerem coisas que não são próprios, estando cheios de toda 

injustiça, malícia, avareza, maldade; cheios de inveja; homicídio, 

contenda, engano, malignidade; São bisbilhoteiros, caluniadores, 

inimigos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores 

de males, desobedientes aos pais, sem compreender, indigno de 

confiança, sem amor, sem misericórdia; e, embora eles sabem o 

decreto de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de 

morte, não somente as fazem, mas também aprovam os que as 
praticam. ( 1: 28-32 ) 

Porque a humanidade caída não de ter conhecimento de Deus por mais tempo, Deus 

os entregou ainda de outra maneira, neste caso, a uma mente depravada . A mente sem 

Deus é uma mente depravada , cujo pré-determinado e inevitável disposição é fazer as 

coisas que não são próprios . 

O significado básico de adokimos (depravados) é a de não estando o teste, eo termo foi 

usado geralmente de metais que foram rejeitadas pelos refinadores por causa de 

impurezas. Os metais impuros foram descartados, e adokimos , portanto, passou a incluir 

as idéias de desvalia e inutilidade. Em relação a Deus, a mente torna-se rejeitar uma mente 

rejeitado e, assim, torna-se espiritualmente depravado, sem valor e inútil. Dos incrédulos, 

Jeremias escreveu: "Chamam-lhes rejeitou prata, porque o Senhor os rejeitou" ( Jer. 

06:30 ). A mente que se encontra Deus inútil se torna inútil em si. É debochado, 

enganado, e merecedor apenas da ira divina de Deus. 

A mentalidade da carne, depravado diz a Deus: "Afasta de nós! Nós nem sequer 

desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso, que devemos 

servi-Lo, e que iríamos ganhar se suplicar-lhe?" ( Jó 21: 14-15 ). Embora as pessoas ateus 

pensam que são sábios, eles são extremamente tola ( Rom. 1:22 ). Independentemente de 

sua inteligência natural e sua aprendizagem no reino físico, nas coisas de Deus, eles são 

desprovidos até mesmo de "o princípio do conhecimento", porque eles não têm temor 

reverencial a Ele. Eles são apenas "tolos [que] desprezam a sabedoria ea instrução" 

( Prov. 1: 7 ; cf. v 29 ). 

Mesmo povo escolhido de Deus, os judeus, caiu em que loucura quando rejeitaram ou 

negligenciado a revelação e bênçãos que Ele havia tomado banho na tão única e 

abundantemente. "Porque o meu povo é insensato, já não me conhece", declarou o Senhor 

por intermédio de Jeremias; "E os filhos são estúpidos, e eles não têm nenhuma 

compreensão Eles são astutos para fazer o mal, mas para fazer o bem que eles não sabem." 



( Jer 04:22. ; cf. 9: 6 ). Aqueles que rejeitam o verdadeiro Deus são totalmente 

vulneráveis a "o deus deste mundo [que] cegou os entendimentos dos incrédulos, para 

que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus" ( 2 Cor. 

4: 4 ). 

O catálogo dos pecados Paulo passa a mencionar em Romanos 1: 29-31 não é exaustiva, 

mas é representativa do número virtualmente infinito de vícios com que o homem natural 

é preenchido. 

Os dois primeiros termos do NASB texto, toda a injustiça e maldade, são abrangentes e 

geral, sinónimos que abrangem toda a gama dos pecados específicos que se 

seguem. Algumas versões incluemprostituição entre esses dois primeiros termos, mas 

essa palavra não é encontrada nos melhores manuscritos gregos. A idéia não é, 

certamente, inadequado ao contexto, no entanto, porque a prostituição é universalmente 

condenado nas Escrituras e é freqüentemente incluída por Paulo em listas de vícios (ver 1 

Cor. 6: 9 ; . Gal 5:19 ; Cl 3: 5 ) . Fornication está implícita no pecado de impureza, que já 

foi mencionado na presente passagem ( 01:24 ). 

Os pecados mencionados no resto da lista são basicamente auto-explicativo: cobiça, 

maldade; cheios de inveja; homicídio, contenda, engano, malignidade; São 

bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, 

inventores de males, desobedientes aos pais, sem compreensão, sem amor não confiável, 

impiedoso. O termo grego para trás não confiável significa, literalmente, para quebrar 

uma aliança, como refletido em algumas traduções. Unloving refere-se especialmente às 

relações familiares não naturais, como a de um pai que abandona uma criança ou uma 

criança crescida que abandona seus pais idosos. 

Reiterando o fato de que rebeldes, homens ímpios são indesculpáveis, Paulo declara que 

eles sabem o decreto de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte. O 

apóstolo já estabeleceu que, desde a criação do mundo, Deus se fez conhecido a cada ser 

humano ( 19-21 vv. ). As pessoas não reconhecem a Deus, porque eles 

não querem reconhecê-Lo, porque de bom grado "suprimir a verdade em injustiça" ( v. 

18 ). "Este é o julgamento", disse Jesus, "que a luz veio ao mundo, e os homens amaram 

mais as trevas do que a luz,. Para suas obras eram más para todo aquele que faz o mal 

odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas "( João 3: 

19-20 ). 

Se eles reconheçam ou não, até mesmo aqueles que nunca foram expostos à revelação da 

Palavra de Deus são instintivamente consciente de sua existência e de seus padrões 

básicos de justiça. "Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, dão testemunho 

de consciência, e os seus pensamentos ora acusando defendê-los" ( Rom. 2:15 ). 

Na maioria das sociedades do mundo, mesmo naqueles considerados incivilizado, a 

maioria dos pecados Paulo lista aqui são consideradas erradas, e muitos são considerados 

crimes. Os homens sabem inerentemente que as coisas tais como a ganância, a 

inveja; assassinato, o dolo, a arrogância, desobediência e mercilessness estão errados. 

O pit absoluta de maldade é alcançado, diz Paulo, quando aqueles que estão se envolvido 

em males também consentem aos outros que as praticam. Para justificar o seu próprio 

pecado é mau o suficiente, mas para aprovar e incentivar outros a pecar é 

imensuravelmente pior. Mesmo a melhor das sociedades tiveram aqueles dentro deles que 

eram flagrantemente mau e perverso. Mas uma sociedade que tolera e defende 

abertamente males como a promiscuidade sexual, homossexualidade, eo restante atingiu 



o nível mais profundo da corrupção. Muitas das sociedades mais socialmente avançadas 

de nossos dias estão nessa categoria. Sexualmente celebridades promíscuas são 

glamourizada e os direitos dos homossexuais são ardentemente defendeu. Esses atos de 

pecado estão em contradição direta com a vontade revelada de Deus. 

Uma certa espécie de formigas na África constrói seus ninhos em túneis subterrâneos 

profundos, onde a sua jovem e sua rainha vivem. Embora possam ser grandes distâncias 

do ninho em busca de alimento, as formigas operárias dessa espécie são capazes de sentir 

quando a rainha está sendo molestada e tornam-se extremamente nervoso e 

descoordenada. Se ela é morta, eles se tornam frenéticos e correr por aí sem rumo até que 

eles morram. 

Qual a melhor ilustração poderia haver do homem caído. Mesmo em sua rejeição 

pecaminosa e rebelião, ele não pode funcionar adequAdãoente sem Deus e está destinado 

apenas para a morte. 

 

10. Princípios do juízo de Deus - parte 1 

( Romanos 2: 1-5 ) 

Portanto, você não tem desculpa, cada um de vocês que passa o 

julgamento, no que julgas a outro, você se condena; para você que 

julgam praticar as mesmas coisas. E nós sabemos que o juízo de 

Deus contra os que praticam tais coisas. E você acha que isso, ó 

homem, quando você passar o juízo sobre os que praticam tais 

coisas e fazer o mesmo a si mesmo, que você vai escapar do juízo 

de Deus? Ou você acha que despreza as riquezas da sua bondade, 

tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus 

o leva ao arrependimento? Mas por causa de sua teimosia e teu 

coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da 
revelação do justo juízo de Deus, ( 2: 1-5 ) 

Depois de ler severa condenação de Paulo daqueles que abandonaram a Deus e mergulhou 

os pecados graves mencionados no 1: 29-31 , uma pergunta, naturalmente, sobre como 

Deus lida com a pessoa mais ereta, moral e religiosa que tem um senso de certo e errado 

, e leva uma vida aparentemente virtuoso. 

Muitas dessas pessoas eticamente verticais comem com prazer concordar com a avaliação 

de Paulo das pessoas flagrantemente imorais ele acaba de descrever. Eles, obviamente, 

merecemos o julgamento de Deus. Ao longo da história muitos indivíduos e sociedades 

pagãs mantiveram altos padrões de conduta. Como EF Bruce assinala, o filósofo romano 

Sêneca, contemporâneo de Paulo, 

pode ter ouvido a acusação de Paulo e disse: "Sim, isso é perfeitamente verdadeiro de 

grandes massas da humanidade, e eu concordo, no acórdão que você passa sobre eles, 

mas há outros, é claro, como eu, que deploram essas tendências como tanto quanto você. 

"Paulo imagina alguém intervir em termos como estes, e ele aborda a suposta objector .... 

Como apt esta resposta teria sido um homem como Seneca! Para Seneca poderia escrever 

de forma tão eficaz, a boa vida que os escritores cristãos de dias posteriores foram 

propensos a chamá-lo Não só ele exaltar as grandes virtudes morais "nosso próprio 



Seneca.", ele expôs a hipocrisia, ele pregou a igualdade de todos os homens, ele 

reconheceu o caráter difuso do mal, ... ele praticou e incutida auto diária exame, ele 

ridicularizou idolatria vulgar, ele assumiu o papel de um guia moral. Mas muitas vezes 

ele tolerada em si mesmo não vícios tão diferentes daqueles que ele condenou, em outros, 

o exemplo mais flagrante sendo sua conivência com o assassinato de Nero de sua mãe 

Agripina. ( Romanos . [Londres: Tyndale, 1967], pp 86, 87) 

A maioria dos judeus dos dias de Paulo acreditava na idéia de que a realização de certas 

obras morais e religiosos produzidos justiça. Especificamente, eles poderiam ganhar 

favor especial de Deus e da vida eterna, portanto, mantendo a lei mosaica e as tradições 

dos rabinos. Muitos ainda acreditavam que se eles falharam no esforço obras, eles podem 

perder alguma recompensa terrena, mas ainda estavam isentos de julgamento de Deus 

simplesmente porque eram judeus, povo escolhido de Deus. Eles estavam firmemente 

convencidos de que Deus iria julgar e condenar os gentios pagãos por causa de sua 

idolatria e imoralidade, mas que nenhum judeu jamais experimentar tal condenação. Eles 

gostava de repetir esses dizeres como: "Deus ama Israel sozinho de todas as nações", e 

"Deus julgará os gentios com uma medida e os judeus com o outro." Alguns ensinavam 

que Abraão estava sentado do lado de fora dos portões do inferno, a fim de evitar até 

mesmo o mais perverso judeu de entrar. 

Em seu Diálogo com Trifon, o segundo século cristão Justino Mártir relata seu adversário 

judeu, dizendo: "Os que são a descendência de Abraão segundo a carne deve, em qualquer 

caso, mesmo que eles sejam pecadores e incrédulos e desobedientes a Deus, a quota no 

reino eterno. " 

Até mesmo o não regenerado tem o conhecimento básico do bem e do mal construído 

para eles e para a sociedade. Consequentemente muitas pessoas hoje reconhecem e 

procuram manter os padrões morais da Escritura e professam ser cristãos. Mas também 

gosto de Seneca, porque eles não são verdadeiros crentes em Deus, eles não têm os 

recursos espirituais para manter que a moralidade divina em suas vidas e são incapazes 

de conter sua pecaminosidade. Eles confiam em seu batismo, em sua membresia da Igreja, 

em sua ter nascido em uma família cristã, nos sacramentos, em elevados padrões éticos, 

na doutrina ortodoxa, ou em qualquer número de outras exteriores idéias, 

relacionamentos, ou cerimônias para espiritual e até mesmo segurança eterna. 

Mas ninguém pode entender ou salvação adequado para além de reconhecer que ele está 

culpados e condenados diante de Deus, totalmente incapaz de levar-se até o padrão de 

justiça de Deus. E nenhuma pessoa está isenta. A pessoa externamente moral que é 

amigável e de caridade, mas de auto-satisfação é, de fato, geralmente mais difícil de 

alcançar com o evangelho do que os réprobos que chegou ao fundo, reconhecido seu 

pecado, e a esperança. Portanto, depois de mostrar o pagão imoral sua perdição à parte de 

Cristo, Paulo prossegue com grande força e clareza para mostrar o moralista que, diante 

de Deus, ele é igualmente culpado e condenado. 

Ao fazer isso, ele apresenta seis princípios pelos quais Deus julga os homens pecadores: 

o conhecimento ( v. 1 , verdade () vv 2-3. ), culpa ( vv 4-5. ), ações ( vv 6-10. ), a 

imparcialidade ( vv. 11-15 ), e motivo ( v. 16 ). 

Conhecimento 

Portanto, você não tem desculpa, cada um de vocês que passa o 

julgamento, no que julgas a outro, você se condena; para você que 

julgam praticar as mesmas coisas. ( 2: 1 ) 



Por isso se refere ao que Paulo acabou de dizer na última metade do capítulo 1 , e, 

especificamente, para a declaração introdutória: "A ira de Deus se revela do céu contra 

toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porque isso 

que é conhecido sobre Deus é evidente entre eles, porque Deus tornou evidente para eles, 

... para que eles fiquem inescusáveis "( vv 18-20. ). 

Dirigindo-se ao novo grupo de pessoas morais, o apóstolo diz, você também não têm 

desculpa, cada um de vocês que passa o julgamento . Como fica claro no versículo 17 , 

ele estava falando principalmente para judeus, que caracteristicamente 

passaram julgamento em gentios, pensando que eles sejam espiritualmente inferiores e 

mesmo para além do interesse da misericórdia e do cuidado de Deus. Mas cada um de 

vocês engloba todos os moralistas, incluindo cristãos professos, que pensam que são 

isentos de julgamento de Deus, porque eles não têm afundado no pagão, extremos imorais 

Paulo acabou de referir. 

Argumento inicial de Paulo é simples. Em que você julgar o outro , ele aponta, você se 

condena , porque obviamente você tem um critério pelo qual julgar, o que significa que 

você sabe a verdade sobre o que é certo e errado diante de Deus. Mesmo os gentios saber 

a verdade básica de Deus "eterno poder como a sua divindade" através de revelação 

natural ( 01:20 ). Eles também têm um senso de certo e errado pela consciência 

( 02:15 ). O judeu, no entanto, não só tinha esses dois meios de saber a verdade de Deus, 

mas também tinha a grande vantagem de ter recebido Sua revelação especial através das 

Escrituras ( 3: 2 ; 9: 4 ). Não só isso, mas quase todos os judeus da época de Paulo teria 

conhecido algo de Jesus Cristo e de Seu ensino e afirma ainda que não teria acreditado 

que era o Messias prometido. Tal conhecimento teria feito ainda mais indesculpável, em 

que a sua maior conhecimento da verdade de Deus teria feito-los mais responsáveis para 

ele (veja Heb. 10: 26-29 ). 

Se os pagãos não esclarecidos relativamente saber verdades básicas a respeito de Deus e 

perceber que eles merecem Sua punição ( 1: 19-20 , 32 ), Paulo estava dizendo, quanto 

mais deve judeus? O mesmo princípio se aplica aos cristãos, tanto nominal e 

verdadeiro. Porque eles têm um maior conhecimento da verdade de Deus que eles são 

mais responsáveis e que é mais imperdoável quando eles hipocritamente julgar os outros 

por ele. Tiago deu um aviso especial para aqueles que aspiram a ser professores cristãos, 

lembrando-lhes que, por causa de seu maior conhecimento da verdade de Deus, eles serão 

julgados com maior rigor por Ele ( Tiago 3: 1 ). E o fato é que os moralistas que 

condenam os pecados dos outros são preenchidos com as suas próprias iniqüidades que 

exigem julgamento pela mesma norma. 

Mas não foi simplesmente que aqueles que são julgadora está errado na avaliação da 

idoneidade moral dos outros, mas que eles também estão errados na avaliação de 

seu próprio prestígio moral. Você que julgam praticar as mesmas coisas , Paulo 

insiste. O hipócrita fazer dois erros graves: subestimam a altura do padrão de Deus de 

justiça, que abrange o interior, bem como a vida exterior (o tema do Sermão da 

Montanha), e eles subestimam a profundidade do seu próprio pecado. É uma tentação 

universal para exagerar os defeitos dos outros, minimizando a sua própria, para notar um 

pequeno cisco no olho de alguém, mas não o registro em seu próprio olho (ver Mateus 7: 

1-3. ). 

Muitos auto-santificados, judeus cegos que lêem estas palavras de Paulo seria 

imediatamente concluíram que o que ele disse não se aplica a eles. Como o jovem rico 

( Lucas 18:21 ), eles estavam convencidos de que tinham feito um trabalho satisfatório de 



guardar os mandamentos de Deus (cf. também Mat. 15: 1-3 ). Foi esse espírito farisaico 

que Jesus repetidamente prejudicado no Sermão da Montanha. Depois de declarar que, 

"se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus", 

acusou ele que a pessoa que está irritado com ou insulta seu irmão é tão certamente digno 

de punição como o assassino e que o pessoa que anseia é culpado de adultério ou 

fornicação tão certo como a pessoa que comete fisicamente esses atos imorais ( Mat. 5: 

20-22 , 27-28 ).Muitos homens judeus tentaram legalizar sua adultério por se divorciar 

formalmente suas esposas e depois se casar com as mulheres que eles preferidas. Porque 

o divórcio tornou-se fácil e comum, alguns homens repetidamente divorciados novamente 

casados. Mas Jesus advertiu: "Digo-vos que todo aquele que repudia sua mulher, a não 

ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a 

repudiada comete adultério" ( v 32. ). Se alguém tem conhecimento suficiente para julgar 

os outros, ele é, portanto, em si mesmo condenado, pois ele tem o suficiente para julgar a 

sua própria condição verdadeira. 

Verdade 

E nós sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais 

coisas. E você acha que isso, ó homem, quando você passar o juízo 

sobre os que praticam tais coisas e fazer o mesmo a si mesmo, que 
você vai escapar do juízo de Deus? ( 2: 2-3 ) 

Conheça traduz oida , que carrega a idéia de consciência do que é comumente conhecido 

e óbvio. Como Paulo já assinalou, mesmo os gentios pagãos reconhecem que "os que 

praticam tais coisas [os pecados listados em 1: 29-31 ] são dignos de morte "( v 

32. ). Certamente, então, o mais espiritualmente judeus esclarecidos sabemos que o juízo 

de Deus contra os que praticam tais coisas . 

Tudo o que Deus faz é, por natureza, direito e de acordo com a verdade. Paulo declara: 

"Seja Deus achado verdadeiro, embora todo homem seja achado mentiroso" ( Rom. 3: 

4 ), e, "Não há nenhuma injustiça com Deus, é que pode nunca ser?!" ( 09:14 ). Deus não 

é capaz de fazer o que não está certo ou dizendo que o que não é verdade. Davi declarou 

que o Senhor "Dost sentar-se no tribunal, julgando justamente .... Ele julgará o mundo 

com justiça; Ele vai executar o julgamento para os povos com equidade" ( Sl 9: 

4. , 8 ). Outro salmista exultou que Deus "há de julgar o mundo com justiça, e os povos 

com a sua fidelidade" ( Sl 96:13. ; cf. 145: 17 ; cf. também Isa 45:19. ). Há sempre a 

distorção na percepção humana, mas nunca em qualquer Deus. 

Os homens são tão acostumados a bênçãos e misericórdia de Deus que eles levá-los para 

concedido, não percebendo que eles recebem essas coisas puramente por causa da 

longanimidade e da graça de Deus.Deus seria perfeitamente justo para apagar qualquer 

pessoa ou todas as pessoas. Mas a natureza humana comercializa na graça de Deus, 

acreditando que tudo vai dar tudo certo no final, porque Deus é muito bom e 

misericordioso para enviar alguém para o inferno. Como alguém astutamente observou: 

"Há algum tipo de ainda pequena voz em todo mundo que constantemente convence-los 

de que, no final, ele vai ficar bem." Aquela pequena voz fala da natureza caída de uma 

pessoa, que busca constantemente para se justificar. 

Paulo adverte severamente contra essa falsa confiança. Embora ele estava consciente de 

nenhum pecado não confessado específico em sua vida, mesmo que ele sabia melhor do 

que confiar em seu julgamento humano imperfeito, declarando: "Eu não sou por este 

absolvido, mas o único que me julga é o Senhor" ( 1 Cor. 4: 3-4 ). Ele sabia que o 



discernimento de cada pessoa é irremediavelmente distorcida e não pode fazer uma 

avaliação adequada até mesmo de sua própria saúde espiritual, muito menos a de outra 

pessoa. "Portanto, não ir em julgar antes do tempo", o apóstolo continua a dizer ", mas 

espere até que o Senhor venha o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e 

manifestará os desígnios dos corações dos homens; e, em seguida, cada louvor do homem 

virá-lo de Deus "( v. 5 ). 

Julgamento do homem nunca praças completamente com a verdade, porque nunca se sabe 

a verdade completa. Quando os juízes moralistas orgulhosos e condena os outros, ao 

pensar que ele próprio é aceitável a Deus, é apenas porque ele está a julgar pela sua própria 

perspectiva pervertido, que a natureza humana caída sempre distorce a sua própria 

vantagem. Mas a perspectiva eo julgamento de Deus são sempre perfeitos. O escritor de 

Hebreus, portanto, adverte: "E não há criatura alguma encoberta diante dele, mas todas 

as coisas estão abertas e exposto aos olhos daquele com quem temos de fazer" ( Heb. 

4:13 ). Qualquer outro pecado que cada indivíduo já cometeu flashes em uma tela em 

tamanho real diante de Deus, por assim dizer, sem detalhes faltando Sua visão. 

A esperança secreta do hipócrita é que Deus vai julgá-lo de alguma forma por um padrão 

mais baixo do que a verdade perfeita e justiça. Ele sabe o suficiente para reconhecer a 

maldade do seu coração, mas ele espera em vão que Deus vai julgá-lo da mesma forma 

superficial que a maioria dos outros julgá-lo e que ele julga a si mesmo. Ele interpreta um 

tipo de charada religiosa, querendo ser julgado por sua aparência e não por seu verdadeiro 

caráter. E porque a maioria dos homens aceitá-lo para o que ele pretende ser, como a 

maioria dos hipócritas ele assume Deus vai fazer o mesmo. Mas como Deus advertiu 

Samuel: "Não olhe para a sua aparência [de Eliab] ou a grandeza da sua estatura, ... porque 

Deus não vê como vê o homem, pois o homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o 

coração "( 1 Sam. 16: 7 ). 

E você acha que isso, ó homem, quando você passar o juízo sobre os que praticam tais 

coisas e fazer o mesmo a si mesmo, que você vai escapar do juízo de 

Deus? logizomai (suponho) carrega a idéia de calcular ou estimar. (Ela está relacionada 

com o termo Inglês lógica. ). O moralista falsamente calcula seu próprio pecado e culpa. 

Donald Grey Barnhouse dá uma paráfrase contemporânea e contundente deste verso: 

"Você dummy-você realmente descobrir que você tenha dopado para fora um ângulo que 

vai deixar você ir contra Deus e fugir com ela Você não tem um fantasma de uma chance. 

" Dr. Barnhouse continua comentando: "Não há como escapar. Você entende? Não há 

escapatória de sempre. E isso significa que você-a pessoa respeitável, sentado em 

julgamento sobre outro colega criatura, e permanecendo impenitentes yourself" 

( Expositions de Doutrinas da Bíblia, vol 2,. Ira de Deus [Grand Rapids: Eerdmans, 

1953], p 18).. 

O, o homem hipócrita hipócrita que passa julgamento sobre aqueles que praticam as 

coisas pecaminosas que ele mesmo práticas traz maior julgamento sobre si mesmo. Deus 

não só julga-lo por essas práticas maléficas, mas também por sua hipocrisia no julgamento 

hipócrita dos outros. Tais pessoas "são como sepulcros caiados, que por fora realmente 

parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia" 

( Mat. 23:27 ). "Você é tolo e auto-enganados", diz Paulo, "se você acha que você vai 

escapar do juízo de Deus." 

Se um homem não pode escapar de seu próprio julgamento, como ele pode escapar do 

julgamento divino? Se formos forçados a nos condenar, quanto mais a Deus infinitamente 

Santo nos condenará? 



Comparando-se os antigos israelitas (que ouviu Deus falar através de Moisés no Monte 

Sinai) para aqueles que ouvem o evangelho de Cristo (que vem do céu), o escritor de 

Hebreus declara: 

Veja por que você não negamos o que está falando. Pois, se não escaparam aqueles 

quando rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos escaparemos que se afastar 

Dele que adverte do céu. E sua voz abalou a terra, mas agora Ele prometeu, dizendo: 

"Ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu." E esta expressão, "No 

entanto, mais uma vez," denota a mudança das coisas que podem ser móveis, como coisas 

criadas, a fim de que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Portanto, uma 

vez que recebemos um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual 

sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor; porque o nosso Deus é um 

fogo consumidor "(. Heb. 12: 25-29 ) 

Porque os israelitas recusaram-se a ouvir a Deus quando Ele falou com eles sobre a terra 

em relação a Sua lei, que a geração pereceu no deserto. Quanto mais responsável, então, 

vai ser aqueles que desprezam o infinitamente maior mensagem do evangelho? "Se a 

palavra falada pelos anjos", isto é, a lei mosaica (ver Atos 7:53 ), "provou inalterável, e 

toda transgressão e desobediência recebeu a justa recompensa, como escaparemos nós, se 

negligenciarmos tão grande salvação", como que a oferecida pelo próprio Filho de Deus, 

Jesus Cristo ( Hb 2: 2-3. )? 

A única maneira que qualquer pessoa, não importa o quanto externamente moral e 

religiosa, podem escapar do julgamento de Deus é receber Jesus Cristo como Senhor e 

Salvador, que recebe na fé a prestação Ele fez na cruz por Sua pagar a pena de todos 

merecem. 

Tem sido dito que tribos nômades vagavam Rússia antigo tanto quanto os índios 

americanos já habitaram a América do Norte. A tribo que controlava os motivos mais 

seletos da caça e dos recursos naturais foi liderado por um chefe excepcionalmente forte 

e sábia. Ele governou, não só por causa de sua força física superior, mas por causa de sua 

justiça absoluta e imparcialidade. Quando uma onda de roubos estourou, ele proclamou 

que, se o ladrão foi pego ele seria punido por dez chicotadas do mestre chicote tribal. À 

medida que os roubos continuaram, ele progressivamente aumentou o número de cílios 

para quarenta, uma punição que todos sabiam que ele era a única pessoa forte o suficiente 

para aguentar. Para seu horror, o ladrão acabou por ser idosa mãe do chefe, e 

imediatamente começou a especulação sobre se ele iria ou não, na verdade, sentenciá-la 

à punição anunciada. Será que ele satisfazer o seu amor por ela desculpando ou ele 

satisfazer o seu direito ao sentenciar ela para o que certamente seria a sua morte? Fiel à 

sua integridade, o chefe sentenciado sua mãe para os cílios quarenta. Mas vale também 

para o seu amor por sua mãe, pouco antes de o chicote desceu de costas cercou seu frágil 

corpo com a sua, tomando sobre si a pena ele havia prescrito para ela. 

De uma forma infinitamente maior Cristo tomou o castigo do pecado de todos os homens 

sobre Si. 

Culpa 

Ou você acha que despreza as riquezas da sua bondade, 

tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus 

o leva ao arrependimento? Mas por causa de sua teimosia e teu 

coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da 
revelação do justo juízo de Deus, ( 2: 4-5 ) 



Aqui, o Espírito Santo, através de Paulo, afirma que Deus julga com base na verdade a 

culpa de uma pessoa, a culpa que é comum a todos os seres humanos, incluindo aqueles 

que, como antigos judeus, que se consideravam isentos por causa de sua alta autoridade 

moral, sua afiliação religiosa, ou qualquer outro motivo externo. 

O apóstolo adverte primeiro seus leitores a não despreza as riquezas da divina bondade, 

tolerância e paciência . O famoso comentarista Mateus Henry escreveu: "Há em cada 

pecado voluntário um desprezo pela bondade de Deus." Todo pecado intencional toma de 

ânimo leve e presume da de Deus bondade, tolerância e paciência . 

Pense levemente de traduz kataphroneō , o que significa, literalmente, "pensar para 

baixo em" algo ou alguém e subestimar o verdadeiro valor. Por isso, muitas vezes tinha a 

conotação de desconsiderar ou mesmo desprezando. 

Através do profeta Oséias, Deus proclamou Seu grande amor por seu povo, dizendo: 

"Quando Israel era um jovem que eu o amei, e do Egito chamei o meu filho .... eu quem 

ensinou Efraim a andar, eu levei-as na minha braços; ... I levou-os com cordas humanas, 

com laços de amor, e eu me tornei para eles como quem levanta o jugo de suas 

mandíbulas, e eu me abaixei e alimentá-los "( Os 11: 1. , 3 -4 ). Mas "O meu povo está 

apostado em fazer de mim," o Senhor lamentou. "Embora eles chamá-los para o One em 

alta, nenhum em tudo exalta" ( v. 7 ). Parecia que o Deus mais gracioso era para Israel, 

mais ela presume upon ou desprezaram Sua graça. 

Sem exceção, todas as pessoas que já viveu experimentou a bondade, tolerância e 

paciência de Deus. Cada respiração de uma pessoa toma e cada mordida de comida que 

ele come é pela provisão tipo de Deus. Deus é a única fonte de bondade, e, portanto, tudo 

que é bom e vale a pena uma pessoa tem é a partir do lado da graça de Deus. 

Do próprio Deus bondade é refletido em seus filhos e é um entre o fruto do Espírito que 

os crentes devem se manifestar ( Gal 5:22. ). Forbearance vem de Anoche ; que significa 

"segurar", como de julgamento. Foi por vezes utilizado para designar uma trégua, que 

envolve a cessação das hostilidades entre as partes em conflito. De Deus a paciência com 

a humanidade é uma espécie de trégua temporária divina Ele graciosamente 

proclamada. Paciência traduz makrothumia , que foi usado às vezes de um governante 

poderoso que voluntariamente retido vingança contra um inimigo ou punição de um 

criminoso. 

Até o momento inevitável de julgamento, de Deus bondade, tolerância e paciência são 

estendidos a toda a humanidade, porque Ele não quer "que nenhum pereça, senão que 

todos cheguem ao arrependimento" ( 2 Pedro 3: 9. ). Kindness refere-se ao benefícios 

dados por Deus, a paciência se refere ao julgamento Ele retém, e paciência com a 

duração de ambos. Por longos períodos de tempo, o Senhor é bondoso e tolerante. Essa é 

a graça comum de Deus, ou providência que Ele concede a toda a humanidade caída. 

Os salmistas regozijou-se que "a terra está cheia da bondade do Senhor" ( Sl. 33: 5 ), que 

"a bondade de Deus permanece durante todo o dia" ( 52: 1 ), que Ele dá "suas maravilhas 

para com os filhos dos homens "( 107: 8 ), que o Senhor é "bom e fazes o bem" ( 119: 

68 ), e que "o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas 

obras" ( 145: 9 ). 

Estranhamente a maioria das pessoas não percebem de Deus como sendo totalmente 

bom. Em vez de reconhecer a Sua provisão graciosa, paciência, e pela Sua misericórdia, 

que o acusam de ser insensível e sem amor para deixar certas coisas acontecem. "Como 

Deus poderia permitir que um pequeno garoto que morrer?" eles perguntam, ou, "Por que 



Deus permite que uma boa pessoa a sofrer dor e problemas de saúde e permitir um canalha 

para desfrutar de saúde e riqueza?" Tais pessoas julgar a Deus a partir de uma perspectiva 

humana incompleta e distorcida, deixando de reconhecer que, se não fosse pelo amor e 

paciência graciosa de Deus, nenhum ser humano estaria vivo. É somente a Sua graça que 

permite a qualquer pessoa a tomar outra respiração ( Jó 12:10 ). 

Antes que Deus destruiu o mundo no Dilúvio, Ele esperou 120 anos para os homens a se 

arrepender enquanto Noé construía a arca e chamando-os ao arrependimento através de 

sua pregação da justiça ( 2 Ped. 2: 5 ). Apesar de seus muitos avisos e rebelião continuada 

de Israel, o Senhor esperou cerca de 800 anos antes de enviar o Seu povo para o cativeiro. 

Ao invés de perguntar por que Deus permite que coisas ruins aconteçam a pessoas 

aparentemente boas, devemos perguntar por que Ele permite que coisas aparentemente 

boas aconteçam a pessoas obviamente ruins. Poderíamos perguntar por que ele 

faz não derrubar muitas outras pessoas por seus pecados, incluindo os cristãos, como fez 

com Ananias e Safira ( Atos 5: 1-10 ). Devemos perguntar por que Deus não causa a terra 

para que tragasse a cristandade apóstata como fez com o Corá rebelde e seus seguidores 

( Num. 16: 25-32 )? A razão é que Deus "suportou com muita paciência vasos da ira, 

preparados para a destruição, ... a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua 

glória nos vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória" ( Rom 9:22. -

23 ). 

O objetivo da bondade de Deus não é para desculpar os homens de seus pecados, mas 

para condená-los dela e levá-los ao arrependimento . Metanoia ( arrependimento ) 

tem o significado básico de mudar a mente de alguma coisa. Na esfera moral e espiritual 

refere-se a mudar de idéia sobre o pecado, de amá-la a renunciar a ela e voltando-se para 

o perdão de Deus ( 1 Tessalonicenses 1: 9. ). 

A pessoa que, por causa da teimosia e um coração impenitente, presume na bondade, 

paciência e paciência de Deus, é simplesmente acumulando ira contra si mesmo no dia 

da ira e da revelação do justo juízo de Deus . 

Teimosia traduz sklērotēs , que literalmente se refere à dureza e é a palavra da qual nós 

temos o médico termo esclerose. Arteriosclerose refere-se ao endurecimento das 

artérias. Tal endurecimento físico é uma imagem ideal da condição espiritual de corações 

que deixaram de responder e insensível a Deus. Mas a condição espiritual é infinitamente 

pior do que a física. Endurecimento das artérias pode levar uma pessoa à sepultura, mas 

o endurecimento de seu coração espiritual vai levá-lo para o inferno. 

Escritura está repleta de advertências sobre dureza espiritual, uma aflição que o antigo 

Israel sofreu quase que continuamente. Através de Ezequiel, Deus prometeu ao seu povo 

que um dia "Eu te darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de você; e tirarei 

o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne" ( Ez 36.: 26 ). Jesus 

lembrou seus ouvintes judeus que "por causa da dureza do vosso coração, Moisés vos 

permitiu repudiar vossas mulheres" ( Mateus 19: 8. ). Quando os líderes judeus, legalistas 

hipócritas estavam esperando por Jesus para curar no sábado e, assim, dar-lhes uma 

desculpa para acusá-lo de violar a lei, Ele parecia "em redor para eles com raiva, aflito 

com sua dureza de coração" ( Marcos 3: 5 ; cf. 06:52 ; 08:17 ; João 12:40 ). Em cada 

caso, citando o Antigo Testamento, o escritor de Hebreus três vezes adverte contra 

endurecer o coração a Deus ( Heb. 3: 8 , 15 ; 4: 7 ). 

Para teimosamente e sem remorsos recusar o perdão misericordioso de Deus do pecado 

através de Jesus Cristo é o pior de todos os pecados. Para fazê-lo é ampliar 



significativamente sua culpa ao rejeitar a bondade de Deus, abusando de sua bondade, 

abusando de sua misericórdia, ignorando a Sua graça, e rejeitando o Seu amor. A pessoa 

que faz isso aumenta a gravidade da de Deus ira sobre ele no dia da de 

Deus julgamento . Quando a bondade de Deus é persistentemente tomada de ânimo leve 

o resultado é certo e proporcionado julgamento . 

O dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus , sem dúvida, refere-se ao julgamento 

do grande trono branco, em que o perverso de todos os tempos e de todos os lugares serão 

lançados no lago de fogo, onde se juntarão a Satanás e todas as suas outras seguidores do 

mal ( Ap 20: 10-15 ). 

O filósofo alemão Heine presunçosamente declarou: "Deus vai perdoar, afinal é seu 

comércio." Muitas pessoas compartilham essa presunção, embora não possam indicá-lo 

assim sem rodeios. Eles levam tudo de bom da parte de Deus que eles podem e continuar 

pecando, pensando que ele é obrigado a ignorar o seu pecado. 

O homem moderno olha com desconfiança para o Antigo Testamento, achando 

impossível de sua perspectiva puramente humana para explicar os atos aparentemente 

brutais e caprichosas da parte de Deus, que são registrados lá. Comentando sobre o 

lançamento do New Inglês Bíblia , há alguns anos, Lord Platt escreveu ao 

London Tempos (3 de Março de 1970): "Talvez, agora que está escrito em uma linguagem 

todos possam entender, o Antigo Testamento será visto pelo que é uma crônica obsceno 

da crueldade do homem para com o homem, ou pior, talvez, sua crueldade para mulher, 

e do egoísmo e cobiça do homem, apoiado por seu apelo ao seu deus;. uma história de 

terror, se alguma vez houve um Deve ser Esperava que ele vai finalmente ser proscrito 

como totalmente inadequado para a instrução ética das crianças em idade escolar ". 

Estudo superficial do Antigo Testamento parece confirmar esse sentimento. Por que, 

muitas pessoas perguntam, que Deus destruir o mundo inteiro através da inundação, com 

exceção de oito pessoas? Por que Deus virar mulher de Ló em uma estátua de sal, 

simplesmente porque ela virou-se para olhar para Sodoma? Por que Ele ordenou a Abraão 

para sacrificar seu filho Isaque? Por que Ele endureceu o coração de Faraó e depois puni-

lo por sua dureza, matando todas as crianças do sexo masculino no Egito? Por que Deus 

na lei mosaica prescrever a pena de morte para alguns trinta e cinco delitos diferentes?Por 

que Ele comandar o seu povo escolhido para erradicar completamente os habitantes de 

Canaã? Por que Deus enviou um urso para matar crianças quarenta por ridicularizar o 

profeta Eliseu? Por que Ele instantaneamente matar Uzzah para tentar manter a Arca da 

Aliança de cair ao chão, enquanto, ao mesmo tempo permitindo que muitos israelitas 

grosseiramente imorais e idólatras para viver? Por que Deus enviou fogo para devorar 

dois filhos de Arão, Nadabe e Abiú, para fazer um sacrifício imprópria, enquanto permite 

que muitos outros sacerdotes ímpios para viver a velhice? Por que Ele não tirar a vida de 

Davi para cometer assassinato e adultério, sendo que ambos foram crimes capitais sob a 

lei? 

Gostaríamos de saber sobre essas coisas só se compararmos a Sua justiça com a Sua 

misericórdia, do que com a Sua lei. O Antigo Testamento deve ser entendida a partir da 

perspectiva da criação. Deus disse a Adão: "De toda árvore do jardim comerás livremente, 

mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela 

comeres, certamente morrerás" ( Gen. 2: 16-17 ). Desde o início, portanto, tudo o pecado 

era uma ofensa capital. 

A soberania de Deus criou o homem à Sua própria imagem. Ele fez o homem para 

glorificar a Si mesmo e para irradiar sua imagem e manifestar o Seu caráter. Quando o 



homem se rebelou por confiar em palavra de Satanás acima de Deus, Deus tinha todo o 

direito de tirar a vida de volta do homem. O homem é uma criatura de Deus. Ele não criou 

a si mesmo e ele não pode preservar-se. Tudo o que ele tem é de provisão graciosa de 

Deus. 

Embora pela justiça que mereciam morrer por comer o fruto proibido, Adão e Eva, em 

vez experimentou a misericórdia de Deus. E, naquele momento, o plano de salvação foi 

ativado, pois tornou-se necessário para que alguém suportar a pena de morte que Adão e 

Eva merecia e todos os pecadores posterior tenha merecido. À luz dessa disposição, torna-

se claro que exigindo a pena de morte para apenas cerca de trinta e cinco transgressões, 

como na lei mosaica não era uma punição cruel e incomum, mas uma redução 

surpreendente na severidade do julgamento de Deus. 

Comparado com o padrão criado original, o Antigo Testamento está cheio de paciência e 

misericórdia de Deus com os gentios, bem como com o seu povo escolhido, 

Israel. Mesmo no caso dos crimes capitais especificados, Deus freqüentemente não exigir 

o seu cumprimento. Quando o adultério se tornou comum em Israel, em vez de exigir que 

cada adúltero ser condenado à morte, Deus permitiu o divórcio como uma alternativa 

graciosa ( Deut. 24: 1-4 ). E até mesmo uma leitura superficial do Antigo Testamento 

revela claramente que Deus graciosamente poupado muito mais pecadores do que Ele 

executou (pessoas como Davi). Periodicamente. Deus tomou dramaticamente a vida de 

alguém para lembrar os homens do que todos os pecadores merecem. Tais incidentes 

parecem caprichosa, porque eles não estavam claramente relacionados com certos 

pecados ou graus de pecar, mas mostrou, por exemplo, que todos os pecados e graus de 

pecado merece. 

Mesmo sob a Antiga Aliança, o povo de Deus se tornou tão acostumados com a graça de 

Deus que veio para levá-lo para concedido. Eles se tornaram tão acostumados a não ser 

punido na forma como eles mereciam que eles chegaram a pensar que estavam acima 

sendo punido em tudo. Da mesma forma, os cristãos, por vezes, tornam-se ofendido 

quando Deus não é tão benéfica como eles acham que ele deve ser e se escandalizam com 

a idéia de Sua realmente puni-los por seus pecados. 

Se Deus não ocasionalmente exercer julgamento merecido lugar de misericórdia 

imerecida, é difícil imaginar o quanto mais nós trocaria em Sua bondade e abusar de sua 

graça. Se Ele não deu lembretes periódicos das conseqüências do pecado, nós iria 

felizmente presumindo em Sua graça. Paulo sobriamente lembrou aos crentes de Corinto, 

Porque eu não quero que ignoreis, irmãos, que nossos pais estiveram todos debaixo da 

nuvem, e todos passaram pelo mar; e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no 

mar; e todos comeram do mesmo alimento espiritual; e todos beberam da mesma bebida 

espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia; E a pedra era Cristo. No 

entanto, com a maioria deles Deus não estava bem satisfeito; pelo que foram prostrados 

no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, para que não cobicemos as 

coisas más, como eles cobiçaram. E não se idólatras, como alguns deles foram;como está 

escrito: "O povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para jogar." Nem vamos 

agir de forma imoral, como alguns deles fizeram, e vinte e três mil caíram num só 

dia. Nem tentemos o Senhor, como alguns deles fizeram, e foram destruídos pelas 

serpentes. Nem murmureis, como alguns deles fizeram, e pereceram pelo destruidor. Ora, 

estas coisas aconteceram a eles como um exemplo, e foram escritas para nossa 

instrução. ( 1 Cor. 10: 1-11 ) 



Todos os dias em que vivemos, devemos agradecer ao Senhor por ser tão paciente e 

misericordioso conosco, com vista para os muitos pecados para que, assim como seus 

filhos, nós merecemos Sua justa punição. A questão crucial não é "Por que certas pessoas 

sofrem ou morrer ?,", mas "Por que alguém viver?" 

Quando alguns judeus perguntaram a Jesus ", sobre os galileus, cujo sangue Pilatos 

misturara com os seus sacrifícios," Ele respondeu: "Você acha que esses galileus eram 

mais pecadores que todos os outros galileus, por terem padecido tais coisas? Eu lhe digo, 

não, mas, se não se arrependerem, todos vocês vão de igual modo perecereis. Ou você 

acha que aqueles dezoito sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, foram culpados 

do que todos os homens que vivem em Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas, a não ser 

que você se arrepender, você vai todos de igual modo perecereis "( Lucas 13: 1-5 ). 

Obviamente, aqueles que questionaram Jesus pensou que os adoradores que estavam 

abatidos por Pilatos e os homens que foram mortos no acidente torre foram 

excepcionalmente vis pecadores e estavam sendo punidos por Deus. Jesus claramente 

desmentida sua pressuposição, no entanto, dizer-lhes que esses infelizes vítimas não eram 

mais pecadores do que os outros judeus. Mais do que isso, Ele advertiu seus 

questionadores que todos eles eram culpados da morte e seria, de fato, em última análise 

sofrem de que a punição se não se arrependessem e se convertessem a Deus. 

 

11. Princípios do juízo de Deus - parte 2 

(Romanos 2: 6-16) 

que retribuirá a cada um segundo as suas obras: para aqueles 

que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e 

imortalidade, a vida eterna; mas para os que são egoístas, que 

não obedecer à verdade e obedientes à iniqüidade, ira e 

indignação. Haverá tribulação e angústia sobre toda a alma do 

homem que faz o mal, primeiro do judeu e também do grego, mas 

glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem, primeiro do judeu 

e também do grego. Pois não há parcialidade com Deus. Para 

todos os que pecaram sem lei também perecerão sem a lei; e todos 

os que pecaram sob a Lei serão julgados pela lei; para os que 

ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a 

lei será justificado. Para quando os gentios, que não têm lei, fazem 

naturalmente o que a lei, eles, embora não tendo lei são uma lei 

para si mesmos, na medida em que mostram a obra da lei escrita 

em seus corações, dão testemunho de consciência, e sua 

pensamentos ora acusando defendê-los, no dia em que, segundo o 

meu evangelho, Deus julgará os segredos dos homens, por meio 
de Cristo Jesus. (2: 6-16) 

Paulo aqui continua a falar sobre "o dia da ira e da revelação do justo juízo de 

Deus" (v. 5). Como mencionado no capítulo anterior, "dia da ira" refere-se ao 

julgamento final de Deus da humanidade pecadora. Pedro se refere a ele como 

"o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios" (2 Pe. 3: 7), e Judas como "o 

juízo do grande dia" (v. 6). Paulo explica que ocorrerá na segunda vinda de 



Jesus Cristo ", que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e 

pelo seu reino" (2 Tim. 4: 1). Naquele tempo "o Senhor Jesus será revelado do 

céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo, causando a retribuição 

àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de 

nosso Senhor Jesus" (2 Ts 1.: 7-8). 

Este julgamento final é descrito com algum detalhe por João: 

Eu vi um grande trono branco, eo que estava assentado sobre ele, de cuja 

presença a terra eo céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, 

grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos; e outro livro 

foi aberto, que é o livro da vida; E os mortos foram julgados pelas coisas que 

estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que 

estavam nele, a morte eo Hades entregaram os mortos que neles havia; e foram 

julgados cada um deles de acordo com as suas obras. E a morte eo inferno foram 

lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, 

se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado para dentro 

do lago de fogo. (Ap 20: 11-15) 

Jesus declarou que naquele tempo "o Filho do Homem enviará os seus anjos, e 

eles retirarão do seu Reino todos os obstáculos, e aqueles que cometem a 

iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo; em que lugar deve existir . haverá 

choro e ranger de dentes Então os justos brilharão como o sol, no reino de seu 

Pai "(Mat. 13: 41-43). Toda a história está se movendo inexoravelmente em 

direção a esse terrível dia em que o pecado de todas as idades vão "cair nas 

mãos do Deus vivo" (Heb. 10:31). 

A história é contada de um governante romano antigo chamado Brutus, o Velho, 

que descobriu que seus dois filhos estavam conspirando para derrubar o 

governo, um delito que carregou a pena de morte. No julgamento, os homens 

jovens, entre lágrimas implorou a seu pai, chamando-o pelo nome cativante e 

atraente para o seu amor paternal. A maior parte da multidão que havia se 

reunido em tribunal também pediu misericórdia. Mas, devido à gravidade do 

crime, e, talvez, porque sendo filhos do governante fez os homens ainda mais 

responsável e culpado de pior traição, o pai ordenou e depois testemunhou a sua 

execução. Como alguém já comentou sobre o incidente, "O pai se perdeu no 

juiz, o amor à justiça superou todo o carinho do pai." 

Deus oferece a Si mesmo como um Pai para a humanidade caída. Ele pede a 

eles para vir a Ele para a salvação através de Seu Filho, porque Ele não quer 

"nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento" (2 Pe. 3: 

9). Mas um dia a oportunidade para o arrependimento vai acabar. Naquele 

momento Deus vai executar seu julgamento perfeito ainda mais 

inexoravelmente do que governante romano. 



Os três primeiros dos seis critérios Deus vai empregar no julgamento final 

foram discutidos no capítulo anterior. O segundo três são obras (Rom. 2: 6-10), 

imparcialidade (. Vv 11-15), e motivo (16 v.). 

Deeds 

que retribuirá a cada um segundo as suas obras: para aqueles 

que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e 

imortalidade, a vida eterna; mas para os que são egoístas, que 

não obedecer à verdade e obedientes à iniqüidade, ira e 

indignação. Haverá tribulação e angústia sobre toda a alma do 

homem que faz o mal, primeiro do judeu e também do grego, mas 

glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem, primeiro do judeu 
e também do grego. (2: 6-10) 

Embora seja simples e direto, esta passagem abraça várias verdades que são 

facilmente mal interpretado se não for cuidadosamente estudado 

No texto de Apocalipse 20 citado acima, estamos duas vezes disse que os 

homens serão julgados "segundo as suas obras" (vv. 12-13). Essa é a mesma 

verdade Paulo enfatiza em Romanos 2: 6-10, declarando claramente que 

Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras . 

Julgamento por atos ou obras, é claramente ensinado no Velho Testamento. O 

Senhor instruiu Isaías para declarar: "Diga ao justo que ele vai bem com eles, 

pois eles vão comer o fruto das suas ações. Ai do ímpio! Ela vai mal com ele, 

pois o que ele merece que será feito para Ele "(Isa. 3: 10-11). Por meio de 

Jeremias, Deus proclamada ainda mais especificamente, "Eu, o Senhor, 

esquadrinho o coração, eu testar a mente, e isso para dar a cada um segundo os 

seus caminhos, de acordo com os resultados de seus atos" (Jer. 17:10) . 

Jesus reiterou que o princípio do julgamento, ensinando que "o Filho do 

Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará 

a cada um segundo as suas obras" (Mateus 16:27.).Em outra ocasião Ele disse: 

"Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos 

sepulcros ouvirão a sua voz e sairão: os que fizeram o bem sairão para a 

ressurreição da vida, aqueles que fizeram o mal para a ressurreição da 

condenação "(João 5: 28-29). 

Paulo, o grande apóstolo da salvação pela graça através da fé somente, 

consistentemente ensinou que o juízo de Deus dos crentes, bem como os 

incrédulos será baseado em obras. "Aquele que planta e que rega são um; mas 

cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho" (1 Cor. 3: 8). Ele passa 

a explicar, 



Nenhum homem pode estabelecer uma base diferente do que está posto, o qual 

é Jesus Cristo. Agora, se alguém constrói sobre o fundamento com ouro, prata, 

pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada homem se tornará 

evidente; para o dia vai mostrá-lo, porque é para ser revelada pelo fogo; eo 

próprio fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém que 

ele construiu sobre ele permanece, ele deve receber uma recompensa. Se a obra 

de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo; mas ele mesmo será salvo, todavia, 

como que através do fogo. (1 Cor. 3: 11-15) 

Novamente falando aos crentes Paulo escreve: "Nós todos devemos comparecer 

ante o tribunal de Cristo, para que cada um seja recompensado por suas obras 

no corpo, de acordo com o que ele tem feito, seja bom ou ruim" (2 Cor 5.: 

10). Mesmo nesse epístola maravilhosa da graça Paulo declara: "Não erreis: 

Deus não se zomba; pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará Para 

quem semeia na sua carne a partir da carne ceifará a corrupção, mas. mas quem 

semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna e não vamos desanimar 

em fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não se cansam. "(Gal. 6: 7-

9). 

Deus não julga com base na profissão religiosa, relações religiosas, ou herança 

religiosa. Mas, entre outras normas, Ele julga com base em produtos de vida de 

uma pessoa. Uma questão sobre o dia do julgamento não será saber se uma 

pessoa é um judeu ou gentio, se ele é um pagão ou ortodoxa, seja religiosa ou 

não, ou se ele vai à igreja ou não. Uma questão será ou não a sua vida se 

manifestou obediência a Deus. Naquele dia, "cada um de nós dará conta de si 

mesmo a Deus" (Rom. 14:12). 

O critério subjetivo para a salvação é a fé sozinha, sem nada acrescentou. Mas 

a realidade objetiva do que a salvação se manifesta nas obras piedosas 

subseqüentes que o Espírito Santo conduz e capacita os crentes a executar. Por 

essa razão, as boas obras são uma base perfeitamente válido para o julgamento 

de Deus. 

Ações de uma pessoa formam um índice infalível para o seu 

personagem. "Você vai conhecê-los pelos seus frutos", declarou Jesus duas 

vezes no Sermão da Montanha (Matt. 7:16, 20). As obras de vida de uma pessoa 

são uma das bases imutáveis sobre a qual Deus julgará os homens. Cada homem 

um dia vai enfrentar o Juiz divino, que tem um histórico abrangente de ações 

daquele homem, e por esse registro, o destino eterno do homem vai ser 

determinado. 

Deve ficar claro, é claro, que, embora a Escritura, tanto do Antigo como do 

Novo Testamento, ensina que o julgamento é pelas obras, ele em nenhum lugar 

ensina que a salvação é pelas obras. "Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu 

nome dá glória por causa da tua benignidade, por causa de tua verdade" (Sl 115: 



1.). Qualquer bem que uma pessoa tem ou não vem por graciosa provisão de 

Deus, e só Ele deve ser dado o crédito e louvor para essas coisas. "Para meu 

próprio bem, por amor de mim, eu vou agir", declarou o Senhor por meio de 

Isaías. "Pois como pode o meu nome seja profanado? E minha glória não a darei 

a outrem" (Is. 48:11). Deus vai salvar quem Ele salvará, e Sua graça soberana 

exclui completamente obras justiça. 

Falando da Nova Aliança em Seu Filho, Jesus Cristo, Deus prometeu a Israel 

antigo: 

Eis que vêm dias ... quando farei uma nova aliança com a casa de Israel e com 

a casa de Judá, e não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que 

os tomei pela mão, para tirá-los da terra do Egito, o meu pacto que eles 

invalidaram, apesar de eu era um marido para eles .... Mas este é o pacto que 

farei com a casa de Israel depois daqueles dias, ... Eu vou colocar a minha lei 

no prazo eles, e em seu coração eu vou escrevê-lo; e eu serei o seu Deus e eles 

serão o meu povo. (Jer. 31: 31-33) 

A essência da Nova Aliança é a extensão de Deus da misericórdia e graça a 

pessoas indignas. A obra da salvação é inteiramente pela vontade e poder 

soberano e gracioso de Deus. "É uma declaração de confiança, merecendo a 

aceitação plena", disse Paulo, "que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os 

pecadores, dos quais sou eu o principal de todos. E, no entanto, por essa razão 

eu encontrei misericórdia, para que em mim como o principal, Jesus Cristo 

pudesse demonstrar sua paciência perfeito "(1 Tim. 1: 15-16). Para todos os 

crentes o apóstolo diz: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não 

vem de vós, é dom de Deus; não como resultado de obras, para que ninguém se 

glorie" (Ef 2: 8. -9). 

Mas se a salvação é inteiramente pela fé, então como é que as obras entram em 

cena? Paulo continua a sua grande declaração em Efésios 2, dizendo: "Porque 

somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de 

antemão preparou para que andássemos nelas" (v. 10). O mesmo apóstolo 

advertiu os crentes de Filipos de "trabalhar a vossa salvação com temor e 

tremor; porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar a sua 

boa vontade" (Fp 2:12.). Em outras palavras, a vida que é salvo pela fé é dar 

provas de que a salvação, fazendo o trabalho de Deus. Outward obras divinas 

são a evidência da fé interior. 

A salvação não é pelas obras, mas vai certamente produzir obras. A presença 

de genuinamente boas obras na vida de uma pessoa revela que ele realmente foi 

salvo, e nos olhos infalível de Deus essas ações são um indicador perfeitamente 

confiável da fé salvadora. Da mesma maneira, a ausência de verdadeiramente 

bons feitos revela a ausência de salvação. Em ambos os casos, ações tornam-se 

uma base confiável para o julgamento de Deus. Quando Deus vê obras que 



manifestam a justiça, Ele sabe se eles vêm de um coração regenerado. E quando 

Ele vê obras que manifestam a injustiça, Ele sabe se eles vêm de um coração 

não regenerado. 

Em Romanos 2: 1-16 Paulo não está falando sobre a base para a salvação, mas 

a base para o julgamento. Ele não começa a discutir a salvação como tal até o 

capítulo três. No presente passagem que ele está falando sobre suas ações como 

um dos elementos, ou princípios, Deus emprega em julgamento. Ele está a 

discutir as evidências de salvação, não o meio ou base nele. Ele está dizendo 

que, se uma pessoa é verdadeiramente salvo, haverá evidência externa de que 

em sua vida. Se ele não for salvo, não haverá essa prova. Cada crente fica 

aquém da justiça perfeita de Deus e, por vezes, vai cair em desobediência.Mas 

uma vida que é completamente estéril de obras de justiça pode fazer sem a 

pretensão de serem resgatadas. 

Em Romanos 2: 7-10 Paulo traça uma linha clara entre duas classes de pessoas, 

as duas únicas classes que existem: os salvos e os perdidos. Ele se concentra 

em primeiro lugar sobre as ações determinantes dos remidos (v. 7), ao lado das 

obras determinantes da unredeemed (vv. 8-9), e depois novamente em obras da 

resgatadas (v. 10). 

As obras da Redeemed 

aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra 

e imortalidade, a vida eterna; (2: 7) 

A verdadeira salvação se manifesta em um crente perseverança em fazer o 

bem, e o bem maior que ele pode fazer é , procuram glória, e honra e 

imortalidade . Embora esses três termos parecem ser usados aqui quase como 

sinônimos, eles carregam significados distintos. Juntos eles descrevem 

perspectiva e celestial aspirações de um crente. 

Em primeiro lugar, o desejo maior e mais maravilhosa de um crente é glória , 

acima de tudo, a glória de Deus. Uma pessoa que não tem esse desejo dentro 

dele não pode ser um verdadeiro crente. "Portanto, quer comais quer bebais, ou 

façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus", Paulo admoesta (1 Cor. 

10:31). Para viver para a glória de Deus é para manifestar a própria natureza de 

Deus como um veículo dispostos para a Sua própria operação divina. 

Um crente também busca a glória para si mesmo, não no sentido carnal, egoísta 

que é comum a natureza humana caída, mas olhando para a frente a sua partilha 

própria glória de Deus algum dia, quando sua salvação é aperfeiçoado (cf. Rm 

8:21., 30; 2 Tessalonicenses 2:14;. cf. Sl 17:15).. Sabemos que qualquer "leve 

tribulação momentânea produz para nós um peso eterno de glória muito além 

de toda comparação" (2 Cor. 4:17) e que "quando Cristo, que é a nossa vida, se 

manifestar, então [nós] também vai ser revelado com Ele na glória "(Cl 3: 4). Na 



busca desta glória celeste é realmente uma busca de Cristo. Paulo tinha em 

mente quando escreveu Filipenses 3: 10-14, 20, 21: 

para que eu possa conhecê-lo, eo poder da sua ressurreição, ea comunhão dos 

seus sofrimentos, conformando-me com Sua morte; a fim de que eu possa 

alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou que 

seja perfeito, mas prossigo, a fim de que eu possa alcançar aquilo para o que 

também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não me considero como 

tendo prendeu ela ainda;mas uma coisa eu faço: esquecendo o que está por trás 

e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da 

soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 

... Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o 

Senhor Jesus Cristo; que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser 

conforme ao corpo da sua glória; pelo esforço do poder que Ele tem até sujeitar 

todas as coisas para si mesmo. 

Em segundo lugar, um verdadeiro crente procura honra , mais uma vez não a 

honra mundana que a maioria dos homens anseiam mas a honra que vem de 

Deus, a honra de Suas palavras: "Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no 

pouco, eu vai colocar você no comando de muitas coisas, entra no gozo do teu 

senhor "(Mat. 25:21). 

Em terceiro lugar, um verdadeiro crente procura a imortalidade , o dia em que 

seu corpo perecível "se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se 

revista da imortalidade" (1 Cor. 15:53). 

Paulo não está discutindo como uma pessoa vem a salvação ou como Deus 

produz a Cristo nele. Ele está descrevendo o que a vida de um verdadeiro crente 

é como, ressaltando que essas qualidades divinamente concedidos irá suceder 

na glória final da divinamente outorgado a vida eterna . João lindamente 

afirma que a verdade básica no final de sua primeira epístola: "Nós sabemos 

que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que pudéssemos 

conhecer o que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro , em seu 

Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus ea vida eterna "(1 João 5:20). 

A vida eterna não é simplesmente uma quantidade de vida, embora, por 

definição, que dura por toda a eternidade. Mas, mesmo os não-salvos terá 

eterna existência, uma existência que vai ser a morte eterna e punição. (2 

Tessalonicenses 1: 9.; Apocalipse 14: 9-11) A vida eterna, no entanto, é antes 

de tudo uma qualidade de vida, o vida de Deus na alma do homem. Falando de 

sua própria vida eterna, Paulo disse: "Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive 

em mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que 

me amou, e entregou a si mesmo por mim "(Gl. 2:20). 



O ponto de Paulo na presente passagem é que uma pessoa que tem a vida de 

Deus irá refletir o verdadeiro caráter de Deus, e que é com base no que refletia 

caráter divino que ele será julgado. É tão impossível para uma pessoa que tem 

a vida eterna a falhar por tempo indeterminado para refletir algo do caráter de 

Deus como seria para ele segurar indefinidamente o fôlego. A vida eterna induz 

respiração espiritual da mesma forma como a vida física induz a respiração 

corporal. João Murray sucintamente observou que "as obras sem aspiração 

redentora são obras mortas. Aspiração sem boas obras é presunção." 

A justificação pela fé somente não nega obras de justiça na vida do crente. As 

Escrituras deixam claro que da mesma forma como somos salvos pela nossa fé 

seremos julgados por nossas obras. Quando em graça soberana Deus recebe um 

pecador, no momento da sua conversão, Ele não pede nada, mas que ele acredita 

em Jesus Cristo e se submeter a Ele. Mas a partir daquele momento, o crente 

entra em responsabilidade de obediência, e a marca de sua nova vida espiritual 

torna-se sua obediência a Deus. A fé em Cristo não produz liberdade para o 

pecado e para fazer o que quisermos, mas a liberdade do pecado e uma nova, 

dado por Deus, o desejo ea capacidade de fazer o que Lhe agrada. 

Tiago faz a relação entre fé e obras explicitamente claro: 

Qual é a utilidade disso, meus irmãos, a alguém dizer que tem fé, mas não tem 

obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem 

nus e precisa de alimento de cada dia, e um de vós lhes disser: "Ide em paz, ser 

aquecido e ser preenchido", e ainda assim você não lhes der o necessário para 

o seu corpo, o que uso é isso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta 

em por si só. Mas alguém pode muito bem dizer: "Tu tens a fé, e eu tenho as 

obras; mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas 

minhas obras." Você crê que Deus é um só. Fazes bem; os demônios o crêem, 

e estremecem. Mas você está disposto a reconhecer, você companheiro 

insensato, que a fé sem obras é inútil? ... Pois, assim como o corpo sem o 

espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. (Tiago 2: 14-20, 26) 

Em Romanos 2: 7 Paulo está se concentrando no concluída, cumpriu a vida 

eterna que vem após o julgamento final, quando o estado eterno começa. Esta 

vida eterna concluída será processado de acordo com a salvação evidenciado 

por essas boas ações um crente se manifestou durante sua vida na terra (v. 6). 

As obras da irredento 

mas para os que são egoístas, que não obedecer à verdade e 

obedientes à iniqüidade, ira e indignação. Haverá tribulação e 

angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiro do 
judeu e também do grego, (2: 8-9) 



Aqui, Paulo contrasta aqueles que provar por suas boas ações que eles 

pertencem a Deus com aqueles que de forma semelhante provar pelas suas más 

ações que eles não pertencem a Ele. Aqueles que não pertencem a Deus 

manifestar muitas características do mal, três dos mais gerais subjacentes Paulo 

menciona no versículo 8. 

A primeira característica do unredeemed é que eles são egoisticamente 

ambicioso , uma frase que traduz a palavra grega eritheia , a raiz do significado 

que pode ter sido o de um mercenário. A idéia é de um mercenário, que faz o 

seu trabalho simplesmente por dinheiro sem levar em conta as questões ou 

qualquer dano que ele pode estar fazendo. Tudo o que ele faz é para o propósito 

de servir e agradável self.Certamente isso se encaixa ênfase da Bíblia de que o 

problema básico do homem não regenerado é seu que está sendo totalmente 

envolvido-se em si mesmo e não tendo lugar em sua vida para Deus. 

O segundo e conseqüente característica do unredeemed é que eles não 

obedecem a verdade . A pessoa que busca a sua própria maneira, acima de 

tudo, naturalmente, resiste a qualquer outra forma, incluindo a de Deus, que é 

o caminho da verdade . A desobediência de a verdade é sinônimo de rebelião, 

e da rebelião espiritual é o que a queda foi sobre tudo e que a natureza humana 

caída é tudo. A não resgatados são rebeldes por natureza, os inimigos de Deus 

(Rm 8: 7: cf. Col. 5:10; 1:21.). 

A terceira característica do unredeemed é que eles obedecem a 

injustiça . Nenhuma pessoa vive em um vácuo moral e espiritual. Ou ele é 

piedoso ou ímpio, justo ou injusto. Jesus declarou categoricamente que 

"ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o 

outro, ou se irá realizar a um e desprezará o outro" (Mateus 06:24.). E pode-se 

deduzir que nenhum homem não serve a nenhum mestre. Ou é Deus ou de 

outra. E quando o homem não servir a Deus, todos os outros mestres de levá-lo 

ao pecado. Servir a Deus significa obedecer a vontade de Deus! Servindo outro 

mestre significa obedecer pecado. 

A estrada para o inferno é aqui muito simplesmente definido como o espírito de 

antagonismo contra o senhorio de Jesus Cristo. A pessoa não salva é por 

natureza egoisticamente ambicioso, e sua inimizade contra Deus o leva a 

desobedecer a verdade de Deus e, em vez de obedecer a injustiça . 

Para tais pessoas Deus retribuirá (veja v. 6) ira e indignação . Orge ( ira ) 

significa o tipo mais forte de raiva, que atinge seu auge, quando a misericórdia 

ea graça de Deus são totalmente esgotado. Ele vai marcar o fim da paciência e 

tolerância de Deus com regenerado, a humanidade impenitente no inchaço do 

seu último raiva, furioso, que Ele vai desabafar sobre aqueles cujas obras 

evidência sua rebelião persistente e firme contra ele. 



Thumos ( indignação ) representa uma raiva agitado, veemente que corre ao 

longo implacavelmente. O significado da raiz tem a ver com se movendo 

rapidamente e foi usado na respiração de um homem violentamente enquanto 

perseguia um inimigo em grande raiva. Ele é usado pelo escritor de Hebreus 

para descrever a fúria assassina de Faraó por Moisés (Hebreus 11:27;. Cf. Ex 

10:28.). Ele é usado por Lucas para descrever a fúria dos judeus na sinagoga de 

Nazaré, que queria jogar Jesus de um penhasco (Lucas 4: 28-29). Ele é usado 

dos efésios pagãos que se ressentiam de Paulo pregar o evangelho e, 

especialmente, sua afirmação de que os seus ídolos "feitos com as mãos [eram] 

não há deuses em todos" (Atos 19: 26-28). No último dia do juízo de 

Deus indignação vai explodir como um fogo consumidor sobre toda a 

humanidade rebelde. 

Consequentemente, haverá tribulação e angústia sobre toda a alma do homem 

que faz o mal. Thlipsis ( tribulação ) tem o significado de raiz de pressão 

extrema, e às vezes é traduzida como aflição, angústia, ou perseguição. Ele é 

usado da perseguição do igreja primitiva pelos judeus na Palestina (Atos 11:19) 

e da tribulação dos santos em geral (João 16:33; Atos 14:22; Rom. 5:. 3; 2 

Tessalonicenses 1: 4). Paulo usou para descrever sua perseguição na província 

da Ásia (2 Cor. 1: 8), e é usado para o esmagamento das uvas da ira durante a 

grande batalha do Armagedom (Apocalipse 14: 18-20). 

Stenochōria (angústia) literalmente significa "um lugar estreito" e veio 

metaforicamente para se referir ao confinamento grave ou constrição, e, 

portanto, a idéia de angústia ou grave perigo . Além da pena de morte, prisão 

solitária tem sido considerada a pior forma de punição, sendo o absoluto 

confinamento, só de um prisioneiro que já está estritamente limitada. Parte do 

tormento de inferno será o seu confinamento absoluto, isolado, solitário, e 

eterno, sem possível esperança de libertação ou fuga. 

Paulo usa a frase primeiro do judeu e também do grego duas vezes nesta 

passagem, e é significativo que o primeiro exemplo refere-se aqueles que 

são condenados por Deus. Judeus foram acostumados a pensar em si mesmos 

como sendo a primeira à vista de Deus. O judeu típico na verdade, acredita que, 

talvez com muito poucas exceções, como Raabe e Rute, os gentios eram, por 

natureza, fora do alcance do cuidado de Deus e da redenção. 

Deus realmente havia escolhido Israel acima de outros povos para ser Sua nação 

eleita. "Você só tem que escolher entre todas as famílias da terra", Ele declarou 

a Israel (Amós 3: 2 a ). Mas Ele imediatamente passou a dizer "Por isso, eu vos 

punirei por todas as vossas iniqüidades" (v. 2 b ). Israel receberá um castigo 

mais severo porque ela foi dada luz maior e maior bênção. Como Paulo aqui 

deixa claro, primeiro do judeu significa que ser o primeiro na salvação 

oportunidade também significa ser o primeiro em responsabilidade julgamento. 



As obras de justiça que Deus requer e para o qual os homens serão julgados são, 

naturalmente, impossível, mesmo para um crente de produzir em seu próprio 

poder. Ele não é mais capaz de manter a sua salvação por boas obras do que ele 

era capaz de alcançá-lo pelas obras de mercadorias. Como a própria salvação, 

as boas obras que ele produz são possíveis pela graça soberana de Deus sozinho 

e capacitados pelo Seu Espírito Santo trabalhando dentro da vida. A única 

maneira de produzir obras de justiça é possuir a justiça de Cristo, que vem por 

confiar nEle como Senhor e Salvador, para possuir o Espírito Santo que capacita 

essas obras, e buscar conscientemente obedecer a Palavra de Deus! 

Em Sua infinita justiça, bem como Sua infinita graça, Deus vai ter a certeza de 

que a glória e honra que é procurado por todo homem que faz o 

bem realmente será a sua recompensa. Esta paz que Deus dá divinamente 

talvez seja usado por Paulo como um sinônimo para a imortalidade o verdadeiro 

crente procura juntamente com glória e honra (ver v. 7). Tudo divino que o 

santo de Deus pede que ele irá receber. 

Mais uma vez o apóstolo aponta que a ordem de julgamento será o de primeiro 

do judeu e depois do grego . O descrente judeu será o primeiro a ser 

condenado (9 v.). Somente depois que Deus tem lidado com o Seu povo 

escolhido ele vai lidar com os gregos, ou seja, a Gentil. 

Imparcialidade 

Pois não há parcialidade com Deus. Para todos os que pecaram 

sem lei também perecerão sem a lei; e todos os que pecaram sob 

a Lei serão julgados pela lei; para os que ouvem a lei não são 

justos diante de Deus, mas os que praticam a lei será 

justificado. Para quando os gentios, que não têm lei, fazem 

naturalmente o que a lei, eles, embora não tendo lei, são uma lei 

para si mesmos, na medida em que mostram a obra da lei escrita 

em seus corações, dão testemunho de consciência, e seus 
pensamentos ora acusando defendê-los, (2: 11-15) 

Um quinto elemento relacionado com o julgamento de Deus é a 

imparcialidade. Prosōpolēmptēs (parcialidade) significa, literalmente, "para 

receber um rosto", ou seja, para dar conta de uma pessoa por causa de quem ele 

é. Essa idéia exata é visto na estátua simbólica popular de justiça como uma 

mulher de olhos vendados, o que significa que ela é incapaz de ver quem está à 

sua frente para ser julgado e, portanto, não é tentado a ser parcial a favor ou 

contra o acusado. Às vezes, ela também é retratado com as mãos amarradas, 

sugerindo que ela não pode receber um suborno. 

Infelizmente não há parcialidade, mesmo no melhor dos tribunais humanos, 

mas não haverá nenhum no dia do juízo de Deus. Por causa do Seu 

conhecimento perfeito de todos os detalhes e por causa de Sua justiça perfeita, 



não é possível para a Sua justiça para ser qualquer coisa, mas perfeitamente 

imparcial. Tais coisas como posição, educação, influência, popularidade ou 

aparência física terá nenhuma influência sobre a decisão de Deus a respeito 

destino eterno de uma pessoa. 

A criatura mais magnífica e exaltado Deus fez foi Lúcifer, a "estrela da manhã, 

filho da alva". Mas por causa de sua ambição arrogante de se elevar até mesmo 

acima do seu Criador, para tornar-se "como o Altíssimo", mesmo o alto escalão, 

majestoso Lúcifer foi expulso do céu por Deus para Sheol (Is. 14: 12-15) . O 

mais exaltado se tornou o mais degradados. Se alguma vez houve um ser cuja 

posição mereceu especial favor diante de Deus era Lúcifer. Mas sua posição 

elevada em vez fez mais responsáveis por sua rebelião mal e ele, portanto, 

receberá a maior punição de qualquer criatura no inferno. 

Quando Pedro viu como Deus estava trabalhando na vida de Cornélio, ele 

finalmente foi capaz de superar o preconceito contra judeus e gentios confessar: 

"Eu certamente entendo agora que Deus não é um para mostrar parcialidade" 

(Atos 10:34). Tal como o seu Senhor, Paulo não estava impressionado com 

elevada posição religiosa de uma pessoa (Gal. 2: 6). Essa qualidade da justiça 

também está implícito na declaração do apóstolo de que "Deus não se zomba; 

pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará" (Gálatas 6: 7.). Quem é 

a pessoa não terá influência em tudo no que ele colhe no julgamento de 

Deus. "Aquele que semeia na sua carne a partir da carne ceifará a corrupção; 

mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna" (v. 8). 

Em mestres advertindo para ser considerado de seus escravos, Paulo lembra-

lhes que "Senhor tanto deles como vosso está no céu, e não há parcialidade com 

Ele" (Ef. 6: 9). "Aquele que faz injustiça receberá as conseqüências do mal que 

ele fez", o apóstolo assegurou aos Colossenses ", e que, sem acepção de 

pessoas" (Col. 3:25). Pedro advertiu seus leitores: "Se você tratar como Pai 

aquele que julga imparcialmente segundo a obra de cada homem, comportar-

vos com temor durante o tempo de sua estadia na terra" (1 Pe. 1:17). 

Imparcialidade de Deus não exclui Sua tendo em conta a luz espiritual variando 

que as pessoas têm. Paulo menciona dois grupos distintos de pecadores: aqueles 

que não tiveram oportunidade de conhecer de Deus Lei e aqueles que tiveram 

essa oportunidade. Ele está falando, é claro, sobre a lei dada por Moisés ao 

povo de Israel. Aqueles sem a lei , portanto, são os gentios. 

Não é que os gentios não têm consciência de Deus ou senso de certo e errado. O 

apóstolo já estabeleceu que, através da evidência da criação, todos os homens 

têm testemunha de Deus "eterno poder como a sua divindade" 

(1:20). Gentios que pecaram sem lei irá , portanto, também perecer sem a 

Lei, ou seja, eles serão julgados de acordo com o seu conhecimento mais 

limitado de Deus. Isto, é claro, inclui a grande maioria da humanidade de todos 



os tempos. Mesmo com o aumento da capacidade de distribuir a Palavra de 

Deus nas diversas línguas do mundo, e os notáveis novas técnicas e meios de 

comunicação para a pregação do evangelho, a maioria das pessoas no mundo 

de hoje nunca ouvi falar claro ensino da Bíblia, muito menos compreendido 

conhecimento claro suas verdades salvadoras. 

Mas porque eles têm a revelação natural de Deus na criação, bem como o 

testemunho de certo e errado em seus corações e consciências (v. 15), eles são 

culpados e responsáveis. Eles irão, portanto, perecer sem a 

Lei apollumi ( perecem ) refere-se a destruição, mas não aniquilação. Ele 

basicamente tem a ver com o que está em ruínas e não mais útil para a sua 

Proposito é. Esse é o termo que Jesus usou para falar daqueles que são lançados 

no inferno (Mat. 10:28). Como deixa claro em outro lugar, o inferno não é um 

lugar ou estado de nada ou de existência inconsciente, como é o Hindu 

Nirvana. É o lugar de tormento eterno, o local da morte eterna, onde haverá 

"choro e ranger de dentes" (ver Mat. 13:42, 50). Todas as pessoas são criadas 

por Deus para a Sua glória, mas quando eles se recusam a vir a Ele para a 

salvação eles perdem a sua oportunidade de redenção, para se tornar o que Deus 

quer que eles sejam. Eles são, então, que só possam servir para a condenação e 

destruição. 

Os perdidos Gentil vai tão certamente perecer como o judeu perdido, mas, 

como Paulo já deu a entender (v. 9), a sua tribulação eterna e sofrimento será 

menor do que a dos judeus, que tiveram a vantagem incomensurável de possuir 

a lei de Deus . Jesus declarou o princípio claramente. Usando a ilustração dos 

escravos de um senhor que voltou depois de uma longa jornada, Ele disse: "Isso 

escravo que soube a vontade do seu senhor e não se preparar ou agir de acordo 

com sua vontade, será punido com muitos açoites, mas o único que fez não sei, 

e atos cometidos dignos de uma flagelação, vai receber, mas poucos E de todos 

que muito foi dado muito deve ser exigido;. e aos quais confiaram muito, se lhe 

pedir tudo o mais (Lucas 12:47 -48). 

É judeus, aqueles a quem o Senhor confiou muito, a quem os endereços apóstolo 

seguinte, declarando que todos os que pecaram sob a Lei serão julgados pela 

Lei. A pessoa que não teve a vantagem de saber de Deus Lei serão julgados de 

acordo com seu conhecimento limitado de Deus. Mas a pessoa que tem acesso 

a de Deus Lei serão julgados de acordo com a sua maior conhecimento sobre o 

Senhor. 

Aqueles que têm o conhecimento não só da lei do Antigo Testamento, mas 

também do evangelho do Novo Testamento também estão incluídas nesta 

segunda categoria daqueles que são julgados. E porque eles têm ainda maior 

conhecimento de Deus do que os antigos judeus, que será realizada ainda mais 

responsável. Eles serão como as cidades judaicas de Corazim, Betsaida e 

Cafarnaum, que tinha ouvido o ensinamento de Jesus e testemunharam Seus 



milagres, mas haviam rejeitado como o Messias e Rei. Eles não só tinha a lei 

de Deus, mas tinha o privilégio de conhecer o Filho único de Deus. O Senhor 

scathingly disse-lhes que, portanto, seria melhor no dia do julgamento para as 

cidades pagãs de Tiro, Sidon, e Sodoma do que para eles (Mt 11: 20-23.). 

Apesar de todos os incrédulos vai estar lá, a parte mais quente do inferno serão 

reservadas para aqueles que têm desperdiçado a maior oportunidade 

espiritual. É por isso que é uma coisa tão terrível para ser um apóstata, um que 

tenha conhecido e reconheceu mesmo a verdade de Deus, mas em última 

análise, virou as costas para ele. De tais pessoas o escritor de Hebreus diz: 

"Porque, no caso daqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom 

celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa 

palavra de Deus e os poderes do a era por vir, e depois caíram, é impossível 

renová-los novamente para arrependimento, visto que novamente crucificando 

para si mesmos o Filho de Deus, e colocou-o à ignomínia "(Hb 6: 4-6.). Hebreus 

10: 26-31 acrescenta: 

Para se continuarmos a pecar deliberAdãoente depois de receber o 

conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma 

certa expectativa terrível de julgamento, e a fúria de um fogo que consumirá os 

adversários. Qualquer pessoa que tenha anulado a lei de Moisés, morre sem 

misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. Quanto maior castigo 

que você acha que ele será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, 

e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e fizer agravo 

ao Espírito da graça? Para nós conhecemos aquele que disse: "Minha é a 

vingança, eu retribuirei." E, novamente, "O Senhor julgará o seu povo." É uma 

coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. 

Embora aqueles que têm a oportunidade de ouvir a Palavra de Deus tem uma 

grande vantagem sobre os que não têm essa oportunidade, se ele não consegue 

seguir a Sua Palavra eles são muito piores do que aqueles outros. 

Para os que ouvem a lei não são justos diante de Deus , diz Paulo, mas os 

que praticam a lei será justificado . Assim como Tiago faz em seu aviso sobre 

aqueles que ouvem a Palavra de Deus, mas não fazê-lo (Tiago 1: 22-23), Paulo 

aqui não usa o termo grego usual para audição ( akouō ) Mas a 

palavra akroatēs , que foi usada de aqueles cujo negócio é escutar. 

A idéia é muito parecida com a de um estudante universitário. Seu objetivo 

principal na classe é ouvir as instruções do professor. Normalmente, ele 

também tem a responsabilidade de ser responsável por aquilo que ele ouve e é 

testado nele. Se ele é simplesmente a auditoria, no entanto, ele só é exigido para 

participar das sessões de classe. Ele não leva testes e não recebe qualquer 

grau. Em outras palavras, ele ouve sem ser responsabilizado por aquilo que 

ouve. 



Em muitas sinagogas durante a época de Paulo, o ensino não se concentrou nas 

Escrituras, mas no sistema de tradições humanas que os rabinos tinham 

desenvolvido ao longo dos séculos, desde o exílio.Freqüentemente, a Palavra 

de Deus no Antigo Testamento foi apenas lido e ouvido, sem qualquer 

explicação ou aplicativo. A maioria dos judeus, portanto, eram simplesmente 

"auditar o curso," ouvintes da lei e nada mais. 

Mas Deus não reconhece meros "auditores" de Sua Palavra. Quanto mais uma 

pessoa ouve a Sua verdade, mais ele é responsável por acreditar e obedecê-la. A 

menos que haja obediência, maior a audiência, maior o julgamento. 

As pessoas que apenas pensam que são cristãos apenas porque eles fazem coisas 

como ir à igreja, ouvir sermão fitas, participar de um estudo bíblico no bairro, 

e ouvir música cristã "se iludem", Tiago adverte. "Porque, se alguém é ouvinte 

da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que olha para o seu 

rosto natural num espelho, pois uma vez que ele olhou para si mesmo e ido 

embora ele tenha esquecido imediatamente que tipo de pessoa que ele foi 

"(Tiago 1: 23-24). Em outras palavras, a pessoa que está satisfeito com 

superficialmente conhecer a Palavra de Deus é viva a ilusão espiritual, 

pensando que ele é salvo quando ele não está. Ao olhar em um espelho, ele se 

julga por si mesmo, em vez de a Palavra de Deus que ele sabe muito sobre, mas 

não leva a sério. Sua incapacidade de obedecer o que ele ouve prova que ele 

não acredite ou aceitá-la. Sua desobediência prova que ele não confia em Deus, 

cuja palavra que ele ouve. E quanto mais ele ouve sem obedecer, mais ele 

acumula culpa contra si mesmo para o dia do julgamento. Nosso Senhor 

certamente tinha isso em sua mente quando ele pregou a conclusão do Sermão 

da Montanha. Matt. 7: 24-27 registra suas palavras: 

Portanto, quem ouve estas minhas palavras, e age de acordo com eles, pode ser 

comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E 

desceu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e deram contra aquela 

casa; e ainda assim ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo 

aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um 

homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, 

vieram as enchentes, sopraram os ventos e deram contra aquela casa; e ela caiu, 

e foi grande a sua queda. 

Os que praticam a lei , por outro lado, são aqueles que vêm a Deus em 

arrependimento e fé, percebendo que sua Lei é impossível para eles para manter 

à parte Dele e que o conhecimento de que as coloca sob maior obrigação de 

obedecê-la. Os verdadeiros fazedores da lei de Deus são aqueles que vêm a 

Jesus Cristo na fé, porque a Proposito da lei é levar os homens a Ele (Gl. 

3:24). E depois de terem chegado a Ele com fé, suas vidas obedientes dar provas 

da sua poupança de relacionamento com Ele, e do fato de que eles serão 

justificados . A idéia aqui não é que obedecer a lei irá produzir justificação, 



porque a Escritura deixa claro que a justificação vem somente através da fé 

(03:24 Rom., 28). Mas eles serão demonstrados para ser o apenas pelo título de 

seu fazer da santa lei de Deus. 

Novamente Paulo está apontando para a mesma verdade como Tiago em conta 

a relação entre fé e obras, e, também como Tiago, está usando justificação, no 

sentido da salvação concluído ou aperfeiçoado. A pessoa que realmente 

obedece a Palavra de Deus prova pela sua obediência divinamente poderes que 

ele é salvo e, assim, será reconhecido como justificado no dia do juízo (cf. Tg 

2: 20-26). 

Isso quer dizer, então, que os gentios são dispensados do julgamento e punição 

eterna, porque eles não tiveram a vantagem de a lei e, portanto, não tinha base 

para uma vida obediente? Não, porque como Paulo já estabeleceu, os gentios , 

isto é, aqueles que não têm a Lei , tem em geral, ou natural, revelação de Si 

mesmo de Deus na criação e sabe instintivamente que eles são culpados e 

dignos de morte (01:18 -32). Mas Paulo não diz mais tarde nesta epístola que 

"onde não há lei também não há transgressão" (4:15), que "até que a Lei, o 

pecado estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há 

lei" (5:13), e "eu não teria chegado a conhecer o pecado senão pela lei" (7: 7)? 

Antecipando tais questões, Paulo aqui afirma que os gentios, que não têm lei, 

fazem naturalmente o que a Lei , sendo uma lei para si mesmos . Explicando 

mais, o apóstolo diz: Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, 

dão testemunho de consciência, e os seus pensamentos ora acusando 
defendê-los . 

Há quatro razões pelas quais as nações são perdidos. Em primeiro lugar, como 

já observado, sua rejeição a seu conhecimento de Deus disponível através de 

Sua criação condena. 

Em segundo lugar, como o apóstolo agora aponta, a sua conduta, com base no 

conhecimento da lei escrita em seus corações , os condena. Ao longo da 

história tem havido muitos incrédulos que ter sido honesto no negócio, 

respeitosa de seus pais, fiéis às suas esposas ou maridos, cuidar de seus filhos, 

e generosas aos necessitados-tudo dos quais Palavra coisas boas de Deus 

recomenda. Padrão de justiça de Deus se reflete em muitos sistemas seculares 

judiciais, em que o roubo, assassinato, e várias outras formas de imoralidade 

são consideradas erradas e tornadas ilícitas. Muitas filosofias pagãs, antigas e 

modernas, ensinar determinados padrões de ética que são muito similares aos 

das Escrituras. 

A Bíblia relata muitas boas ações feitas pelos pagãos como Darius (Dan. 6: 25-

28), o escrivão da cidade de Éfeso (Atos 19: 35-41), os policiais militares 

romanas que protegiam Paulo (Atos 23:10, 17 -35), e os nativos de Malta que 



fez amizade com Paulo e seus companheiros (Atos 28:10). O fato de que essas 

pessoas fizeram coisas boas, sabendo que eles estavam eticamente bom, prova 

que eles tinham conhecimento de Deus de lei escrita em 

seus corações. Portanto, se as pessoas nunca vir a confiar no Deus verdadeiro, 

suas boas ações vai realmente testemunhar contra eles no dia do julgamento. 

Em terceiro lugar, as nações são condenados por causa da consciência. gentios 

que não têm o privilégio de conhecer a lei de Deus, no entanto, têm 

uma consciência testemunhar a Sua lei. Suneidēsis (consciência ) 

literalmente significa "conhecimento com" ou "co-conhecimento." Sinônimos 

desse prazo, a maioria com o mesmo significado de raiz, são encontrados em 

muitas línguas antigas. A própria idéia por trás da palavra testemunha o fato de 

que os homens reconhecem que têm um instintivo, built-in senso de certo e 

errado que ativa culpa. 

É relatado que uma tribo na África tinha uma maneira incomum, mas eficaz 

para testar a culpa de um acusado. Um grupo de suspeitos seriam alinhados e a 

língua de cada um iria ser tocado com uma faca quente. Se saliva era sobre a 

língua a lâmina iria chiar, mas causam pouca dor. Mas, se a língua estava seca 

a lâmina iria ficar e criar um círculo vicioso, queimando queimadura. A tribo 

sabia que um sentimento de culpa tende a fazer boca de uma pessoa seca, e uma 

língua, portanto, ao vinagrete foi tomada como prova de culpa. A fabricação de 

uma boca tão seca é, naturalmente, o trabalho da consciência. 

Consciências variam em sensibilidade, dependendo do grau de conhecimento 

de um dos e sentindo sobre certo e errado. A pessoa que tem um conhecimento 

considerável da Palavra de Deus vai ter uma consciência mais sensível do que 

alguém que nunca teve oportunidade de conhecer as Escrituras. 

Mas consciências também variam em sensibilidade, dependendo se eles são 

obedecidas ou resistiu. Há alguns anos, descobriu-se que, ao contrário do 

pensamento médico de longa data, a desfiguração total das extremidades que é 

tão comum em leprosos não é causado diretamente pela doença. A hanseníase 

não se deteriorem ou comer a carne, mas sim dessensibiliza os 

nervos. Desprotegido por os sinais de dor, o leproso se desgasta suas 

extremidades ou sofre cortes, queimaduras e infecções sem saber que ele está 

sendo ferido. 

Da mesma forma, a consciência negligenciada e resistiu torna-se mais 

insensível e, eventualmente, pode parar de dar sinais de alerta sobre a 

ilegalidade. Paulo fala de hereges e apóstatas nos últimos dias, cujas 

consciências serão insensíveis como se cauterizada por um ferro quente por 

causa de sua persistente oposição a Deus e Sua verdade (1 Tim. 4: 2). 



Deus usa as consciências dos seus filhos como veículos para a Sua 

orientação. Paulo, portanto, faz com que muitos apelos para que os crentes 

sejam fiéis ao líder de sua própria consciência e respeitar as consciências dos 

outros crentes (cf. Rm 13: 5; 1 Cor. 8:. 7, 12; 10:25, 29; 2 Cor . 05:11). Coerente 

com seu próprio ensino, o apóstolo teve o cuidado de obedecer à sua própria 

consciência (At. 23: 1; 24:16; Romanos 9: 1). 

Em quarto lugar, as nações são perdidos por causa de sua contemplação, seus 

pensamentos ora acusando defendê-los . Esta faculdade natural, obviamente, 

está intimamente relacionado com consciência.Com base no conhecimento 

instintivo de certo e errado que a consciência fornece, mesmo os não crentes 

têm a capacidade óbvia para determinar que certas coisas são, basicamente, 

certo ou errado. 

Muitos combatentes do crime ardentes e defensores dos pobres, por exemplo, 

não retiram sua motivação de Escritura ou a partir de uma poupança de 

relacionamento com Jesus Cristo. Como seres humanos, eles simplesmente não 

pode ajudar, mas sei que reprimir a criminalidade e ajudar os pobres são coisas 

boas para fazer. Mesmo a sociedade mais sem Deus torna-se irritado quando 

uma criança ou uma pessoa idosa é brutalmente agredido ou assassinado. Até 

mesmo os pagãos, agnósticos e os ateus são capazes de discernir direito básico 

e errado. 

Para essas quatro razões profundas, nenhuma pessoa pode ficar sem culpa 

diante de julgamento de Deus. O fato de que eles não voltem para Deus prova 

que eles não vivem até a luz que Deus lhes deu. Jesus declarou categoricamente: 

"Se alguém está disposto a fazer a Sua vontade, ele saberá o ensino, se é de 

Deus, ou se eu falo de mim mesmo" (João 7:17). Paulo assegurou a seus 

ouvintes pagãos em Atenas que Deus "feita a partir de uma, todas as nações da 

humanidade a viver em toda a face da terra, determinando os seus tempos 

determinados, e os limites da sua habitação, que buscassem a Deus, se talvez 

eles tateassem por ele e encontrá-lo, ainda que não está longe de cada um de 

nós "(Atos 17: 26-27). A pessoa que realmente procura conhecer e seguir a 

Deus é divinamente garantiu que ele será bem-sucedido."Buscar-me e 

encontrar-me", o Senhor diz: "quando você procura por mim de todo o vosso 

coração" (Jer. 29:13). 

Um homem de meu conhecimento é uma excelente ilustração de Deus de honrar 

uma verdadeira missão para encontrá-Lo. Este homem cresceu em uma das 

tribos mais primitivas da África. Porque ele estava mal-comportado e 

incorrigível como uma criança, ele era freqüentemente feita para ficar do lado 

de fora quando a família tinha convidados. Embora ele tenha sido severamente 

punidos pela tribo, bem como por sua mãe, ele persistiu em atos de maldade 

sem sentido e até mesmo crueldade. Ele relata que se sentia culpado e 

deprimido mesmo ao fazer o mal, mas não conseguia ajudar a si mesmo. Ele 



sabia que algo estava muito errado com sua vida e que muitas vezes ir para a 

floresta e bater a cabeça contra uma árvore, chorando: "O que há de errado 

comigo? Por que eu faço essas coisas?" Mais de uma vez ele considerou o 

suicídio. 

Um dia, um de seus amigos de voltar de uma visita à costa. Entre as muitas 

histórias fascinantes que ele disse foi que de algumas pessoas que se reuniam 

todos os domingos para cantar e falar. Quando o menino perguntou ao amigo 

por que essas pessoas se reuniram, foi-lhe dito que eles estavam cantando sobre 

e orando ao Deus que criou o mundo todo. Eles chamado o seu Deus Pai e 

acredita Ele ouviu e respondeu às suas orações. 

Com esse pequeno pedaço de conhecimento a respeito do Senhor, o menino 

sobre os quais a tribo tinha desesperou decidiu orar a este Deus. "Eu nunca tinha 

ouvido ninguém pray", ele conta, "mas eu decidi que iria apenas falar com este 

Deus como Ele era meu pai. Eu não posso explicar o que aconteceu, mas foi 

uma experiência emocionante. Eu queria saber mais sobre este Deus, mas não 

havia ninguém na nossa aldeia que sabia nada sobre ele. Então, por dois anos 

eu continuei orando por mim mesmo aos domingos, na esperança de que algum 

dia alguém iria vir que poderia me dizer sobre ele. " 

Enquanto trabalhava em um projeto de estrada governo, ele visitou seu primo 

na aldeia onde ele havia nascido e descobriu a sua grande surpresa e alegria que 

um grupo de pessoas se reuniram lá aos domingos para cantar e Oração para o 

Deus que ele tinha ouvido falar. "Como eu estava animado", diz ele. "Eu mal 

podia esperar para o domingo. Naquela manhã, eu estava sentado na parte de 

trás. Eu ouvi um homem dizer a respeito de Deus, pela primeira vez na minha 

vida. Eu encontrei Ele foi muito mais maravilhosa do que eu jamais havia 

imaginado. O pregador disse que Deus amou tanto que enviou o Seu Filho único 

chamado Jesus para tirar os meus pecados do mundo. Eu me perguntei se ele 

sabia como eu era terrível. Eu me perguntei se ele sabia que as coisas horríveis 

que eu tinha feito para trás na minha aldeia. Mas o pregador disse que não 

importa o que eu tinha feito, Deus me perdoe e faz meu coração limpo. Eu sabia 

que era tudo verdade. " 

Porque aquele jovem tinha sido genuinamente buscando a Deus, quando ele 

finalmente ouviu o evangelho do Espírito Santo confirmou a sua verdade ao seu 

coração anseio. Ele sabia que Deus tinha ouvido suas orações e lhe tinha 

enviado para um lugar onde ele podia ouvir a mensagem da salvação. "Eu dei 

meu coração a Deus, naquela manhã," ele testemunha ", e foi bom saber que ele 

teve um filho, também. Ele era realmente um Pai, assim como eu tinha sido 

orando." 

Motivo 



no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgará os 

segredos dos homens, por meio de Cristo Jesus. (2:16) 

Um sexto princípio do juízo de Deus é a de motivo. Aqui, Paulo deixa claro que 

ele está falando sobre o último julgamento, o dia em que, segundo o meu 

evangelho, Deus julgará . 

Motive é uma base válida para a decisão só porque Deus é capaz de julgar os 

segredos dos homens através de Jesus Cristo. Porque o Senhor infalivelmente 

sabe os motivos de cada pessoa para fazer as coisas que ele faz, ele pode 

infalivelmente julgar ou não essas ações são verdadeiramente bom ou ruim, se 

eles vêm da carne ou do Espírito. 

Davi aconselhou seu filho Salomão para servir a Deus "de todo o coração e 

espírito voluntário; porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e entende 

todas as intenções dos pensamentos" (1 Crônicas 28: 9.). Em um de seus mais 

belos salmos Davi confessou: "Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces Tu sabes 

quando me sento e quando me levanto;.. Tu fazes entender meu pensamento de 

longe Tu és examinar o meu caminho e minha deitar, e conheces todos os meus 

caminhos "(Sl 139: 1-3.). Por meio de Jeremias Deus disse: "Eu, o Senhor, 

esquadrinho o coração, eu testar a mente, e isso para dar a cada um segundo os 

seus caminhos, de acordo com os resultados de seus atos" (Jer. 17:10). Três 

vezes no Sermão do Monte, Jesus disse: "Seu Pai, que vê em secreto, te 

recompensará" (Mat. 6: 4, 6, 18). 

Há obviamente uma coisa como a bondade humana relativa. Muitos incrédulos 

viver num plano moral elevado em comparação com a maioria das pessoas. Mas 

isso não é o tipo de bondade que satisfaz a Deus, porque nada é verdadeiramente 

bom que é feito a partir de qualquer motivo que não seja a Sua glória e feito em 

qualquer poder, mas a Sua própria. Tudo o que é feito na carne só pode servir a 

carne e é por natureza contaminado com a imperfeição e auto-interesse. Ele não 

pode ser feito fora do único motivo certo, que de agradável e glorificando a 

Deus. Se feito para impressionar os outros com sua bondade, para reagir à 

pressão dos pares, para aliviar sentimentos de culpa, ou simplesmente para se 

sentir melhor sobre si mesmo, tudo o que não é feito por Deus e através do Seu 

poder é basicamente pecaminoso e inaceitável a Ele, não importa quão 

exteriormente bom e auto-sacrifício que possa parecer. 

Davi cometido pecados terríveis enquanto atuou como ungido rei da nação 

escolhida de Deus de Deus. Como observado no capítulo anterior, muitos de 

seus pecados, como seu adultério com Bate-Seba e do assassinato de seu 

marido, Urias, eram crimes capitais para as quais Deus poderia justamente 

exigiram a vida de Davi. Mas a motivação básica e direção da vida de Davi não 

eram ambição egoísta e injustiça, mas o serviço e adoração a Deus. Ele 

prontamente reconheceu e confessou seus pecados diante de Deus, lançando-se 



em misericórdia e graça do Senhor. Judas, por outro lado, embora exteriormente 

na posição vertical e religiosa e um professo seguidor de Cristo, foi 

completamente auto-centrada. Interiormente ele chegou a ter desprezo por 

Cristo e Seu evangelho da graça. Os desejos do coração que se moviam aqueles 

dois homens eram livros abertos para o Senhor, e sua respectiva culpa e atos 

serão julgados por aquilo que eles realmente eram e não pela forma como 

apareceu a outros homens. 

Se Romanos 2: 6-16 ensina alguma coisa, ensina que a vida redimida produzirá 

uma vida santa e que uma vida que reflete não uma vida santa não tem direito 

sobre a vida eterna. Bem viver, o que só pode vir de motivação certa, é a 

evidência dada por Deus de salvação genuína. Falta de bem viver é tão certa 

evidência de perdição. 

 

12. Falsa Segurança (Romanos 2: 17-29) 

Mas se você levar o nome "judeu", e contar com a lei, e te glorias 

em Deus, e conhece a Sua vontade e aprovas as coisas excelentes, 

sendo instruído na lei, e estamos confiantes de que você mesmo é 

um guia aos cegos, luz dos que estão em trevas, um dos néscios, 

mestre de o imaturo, tendo na lei a forma da ciência e da verdade, 

você, pois, que ensinas outro, não te ensinas você mesmo? Tu, que 

pregas que não se deve furtar, furtas? Tu, que dizes que não se 

deve cometer adultério, você cometer adultério? Você que 

abominam ídolos, você roubar templos? Você que te glorias na 

lei, através de sua transgressão da lei você desonrar a Deus? Para 

"O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de 

você", assim como está escrito. Porque, na verdade a circuncisão 

é de valor, se você praticar a Lei; mas se você é um transgressor 

da Lei tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a 

incircuncisão guardar os preceitos da lei, não será sua 

incircuncisão ser considerada como circuncisão? E não aquele 

que é fisicamente incircunciso, se cumpre a lei, ele não vai te 

julgar que apesar de ter a letra da lei e circuncisão és transgressor 

da lei? Para ele não é judeu o que o é exteriormente; nem é 

circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas ele é um judeu 

que é interiormente; e circuncisão, a que é do coração, no 

espírito, não na letra; e seu louvor não provém dos homens, mas 
de Deus. (2: 17-29) 

As pessoas anseiam por segurança econômica, segurança no trabalho, 

segurança civil, segurança nacional, segurança sanitária, segurança em casa, 

segurança de posição social, e muitos outros tipos de segurança. É o impulso 

natural de auto-preservação querer segurança. No entanto, apesar das 



afirmações de independência e auto-suficiência que muitas pessoas fazem, eles 

sabem instintivamente que, em si mesmos, não são completamente seguras. 

Uma medida de segurança econômica pode ser tido desde coisas como ter um 

contrato de trabalho a longo prazo, trabalhando a favor ou possuir um negócio 

que tem provado a fazer o bem, mesmo em tempos difíceis, ou por ter uma 

carteira diversificada de investimentos. Uma medida de segurança em casa 

pode ser alcançado por alarmes, cercas altas, ou assistir a cães. Uma medida de 

segurança nacional pode ser tido a partir de um bem treinado, a força militar 

bem equipado. Mas a história pessoal e experiência têm demonstrado uma e 

outra vez que tais coisas não pode garantir segurança absoluta 

Quando eles se preocuparam em pensar sobre isso, a maioria das pessoas 

esperam por alguma forma de eterna segurança. Se eles não acreditam em céu 

e inferno, eles esperam a morte será o fim da existência, que vai inaugurar-los 

em, um nada inconsciente impessoal, ou reciclá-los através de uma outra vida, 

em uma cadeia de ligação sem fim de uma vida melhor do que as anteriores . 

Mas Paulo já declarou inequivocamente que, se eles percebem ou admiti-lo ou 

não, todos os homens, mesmo os réprobos mais pagãs, saber alguma coisa de 

de Deus "atributos invisíveis, o seu eterno poder como a sua divindade" (Rom. 

1: 18-21) . Cada pessoa, judeus e gentios, tem o testemunho de coração e de 

consciência, por que ele é capaz de discernir o certo do errado básico (2: 14-

15). E todas as pessoas sabem, até certo ponto que aqueles que não vivem de 

acordo com os padrões de justiça de Deus são "dignos de morte" (1:32). A 

maioria tem esse medo roendo que Deus vai julgar o seu pecado, para que um 

dia eles vão ser responsabilizados pela forma como viveram. E a Escritura diz 

que eles vão viver e morrer uma única vez ", e depois disso o juízo" (Hb. 9:27). 

Portanto, as pessoas instintivamente espero que, de alguma forma ou de outra, 

eles podem escapar desse acórdão. Consciente ou inconscientemente, 

religiosamente ou irreligiously, eles entendem profundamente dentro de si 

mesmos que eles precisam lidar com sua insegurança espiritual. Eles querem a 

garantia de que eles não serão punidos por sua maldade. Na tentativa de fazer 

isso, os homens criaram inúmeras idéias falsas e filosofias para tentar escapar 

da punição que innately sei que eles merecem. 

Algumas pessoas constroem uma falsa sensação de segurança espiritual, 

tentando convencer-se de que eles são basicamente boas e que um Deus justo 

não poderia condenar pessoas boas para o inferno. Eles acreditam que as suas 

boas obras e intenções de compensar os seus maus e que, na balança, eles são 

agradáveis e aceitáveis a Deus. Outros acreditam que Deus é amoroso demais 

para enviar alguém para o inferno e acabará por salvar até mesmo o mais 

perverso dos pecadores. Ainda outros insistem que não há Deus e que a idéia 

de um julgamento divino final é, portanto, ridícula. Essas crenças são tão 



comuns que aqueles que colocam sua segurança neles pode encontrar 

tranquilidade nas grandes números de outras pessoas fazendo o mesmo. Eles 

até mesmo projetar religiões afirmar esses pontos de vista. 

Longe de ser cruel e insensível, o cristão que expõe tais idéias falsas de 

segurança espiritual faz um ótimo serviço para aqueles avisa. Se uma pessoa 

está de parabéns por ter avisado a família de que a sua casa está pegando fogo, 

ou que uma ponte que eles estão prestes a cruzar poderia entrar em colapso sob 

eles, quanto mais é um crente deve ser elogiado quando ele adverte os perdidos 

de sua perdição e condenação além de Jesus Cristo. Não existe maior bondade 

pode, eventualmente, ser oferecido uma pessoa do que a de mostrar-lhe o 

caminho da salvação. Mas antes que ele possa ter motivação para ser salvo, ele, 

obviamente, deve ser convencido de que ele está perdido. 

Como o precursor de Jesus Cristo, João Batista pregou uma mensagem séria de 

arrependimento do pecado (Mat. 3: 2). Jesus começou Seu próprio ministério 

pregando a mesma mensagem (Mat. 4:17).Talvez mais do que qualquer outra 

coisa, o Sermão da Montanha é uma série prolongada de advertências sobre 

essa segurança espiritual falsa. Nessa mensagem, o Senhor declara 

inequivocamente que a justiça, as atitudes, as boas obras, relacionamentos, 

profissões, orações, jejum, cerimônias e generosidade de homens nunca pode 

medir até o padrão de santidade perfeita para que Deus os considera 

responsáveis (Mat. 05:48 ). 

Jesus desnudado as falsas seguranças hipócritas e legalistas do judaísmo 

daquele dia. Ele declarou que aqueles que confiam em substitutos de ida para a 

verdadeira justiça, um dia, dizer-lhe: "Senhor, Senhor, não profetizamos nós em 

teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos 

muitos milagres?" Mas, para esses falsos discípulos Jesus dirá: "Nunca vos 

conheci; afastar-me, vós que praticais a iniqüidade" (Mateus 7: 22-23.). A 

pessoa que constrói sua casa religiosa em qualquer fundação self-made é certo 

de tê-lo lavado pela tempestade do juízo de Deus (26-27 vv.). 

Tendo mostrado como tanto o judeu moral eo Gentil moral similares serão 

levados perante grande tribunal de Deus no fim dos tempos e não têm nenhuma 

base para qualquer sensação de bem-estar e segurança (Rom. 2: 1-16), Paulo 

agora se concentra exclusivamente sobre os judeus, o povo da aliança de 

Deus. Eles tinham muito maior de luz e bênçãos do que os gentios. Mas, como 

o apóstolo agora aponta, que privilégio maior tornou-os mais responsáveis 

diante de Deus, e não menos, como a maioria deles se supõe. Antes que ele 

explica o caminho da salvação através da fé em Jesus Cristo, ele quebra a ideia 

de falsa segurança espiritual que a maioria dos judeus tinham em sua herança 

(2:17 a ), em seu conhecimento (vv. 17 b -24), e na sua cerimônia (v. 25-29). 

A falsa segurança do Património 



Mas se você levar o nome "judeu" (2: 17a) 

O povo escolhido de Deus teve grande orgulho em nome judeu . Nos séculos 

passados tinham sido referido como Hebreus, assim chamado por causa da 

língua que falavam. Eles também longa tinha sido chamado israelitas, após a 

Deus terra tinha prometido e dado a eles de acordo com a sua aliança com 

Abraão. Mas, no tempo de Cristo, o nome mais comum que eles tinham era a 

de judeu . O termo foi derivado de Judá, o nome de uma das doze tribos, bem 

como o nome do reino do sul após a divisão, após a morte de Salomão. Mas, 

durante e depois do cativeiro babilônico tinha vindo para se referir a toda a raça 

que descende de Abraão através de Isaque. 

O nome representava tanto a sua herança racial e religioso, e em suas próprias 

mentes denotava sua distinção de todos os outros povos do mundo. Apesar da 

escravidão e opressão que sofreram nas mãos dos gentios por centenas de anos, 

e foram presentemente ainda sofrendo, eles usavam o nome judeu como um 

sinal de grande honra e orgulho. O nome marcado-los como pessoas únicas e 

especialmente favorecido por Deus. O significado da raiz de Judá, e, portanto, 

de judeu, é "elogiado", e os judeus da época de Paulo considerou que para ser 

um título merecido e descrição de si mesmos. 

Judeus há muito havia perdido de vista o objectivo da sua única vocação divina, 

no entanto, o que era para ser o canal através do qual "todas as famílias da terra 

serão abençoados" (Gn 12: 3). Eles não tinham nenhum desejo de compartilhar 

suas verdades e as bênçãos dadas por Deus com o resto do mundo, e muito 

menos ser usado pelo Senhor como o meio pelo qual ele desenhava todas as 

nações a Si mesmo. A relutância de Jonas para pregar em Nínive, porque temia 

que acredita em Deus e ser poupado julgamento (Jonas 4: 2) tipificado a atitude 

de muitos judeus em relação aos gentios. 

Em vez de ver as verdades divinas e 'bênçãos como uma custódia de um Deus 

clemente e perdoar, eles viram-los como seu direito por mérito. Eles 

acreditavam que eles eram especialmente abençoados não por causa da graça 

de Deus, mas por causa de sua própria bondade. Eles sentiram superior e 

orgulhoso. Em vez de se gabar em sua grande Deus e em Sua revelação da graça 

de si mesmo para eles, eles se vangloriou em sua própria suposta grandeza para 

tê-la recebido. João Murray observado que tal atitude "demonstra ... o quão 

perto está o vice-grosseira para o mais alto privilégio e como o melhor pode ser 

prostituída ao serviço dos piores." 

Os Profetas Menores advertiu repetidamente seus compatriotas sobre 

ostentação arrogante em sua herança como povo escolhido de Deus, o que 

causou muitos deles a pensar que poderia pecar impunemente.Como os 

herdeiros da promessa de Deus a Abraão, eles acreditavam que estavam 

automaticamente protegido de julgamento. Mas Micah declarou que maus, 



judeus corruptos que presunçosamente disse: "Não é o Senhor no meio de nós? 

Tragedia não virá sobre nós," um dia iria encontrar a sua cidade santa de 

Jerusalém "lavrada como um campo" e deixou "um montão de ruínas "(Mq. 3: 

11-12). 

Orgulho em seu ser o povo escolhido de Deus fez alguns judeus absolutamente 

cegos para a realidade, não só religiosamente mas politicamente. Em certa 

ocasião, quando Jesus estava ensinando "os judeus que haviam crido nele:" Ele 

disse: "Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus 

discípulos; e conhecereis a verdade, ea verdade vos libertará" (João 8: 31-

32). Quando alguns dos líderes judeus incrédulos, ouvindo estas palavras, eles 

foram muito ofendido. Eles eram tão auto-iludidos sobre a sua superioridade e 

independência que retrucou: "Somos descendência de Abraão, e nunca ter sido 

ainda escravizados a ninguém; como é que você diz, 'Você deve se tornar livre'" 

(v 33).. Como o Senhor explicou, eles completamente perdido seu ponto. "Em 

verdade em verdade vos digo que," Ele disse: "todo aquele que comete pecado 

é escravo do pecado" (v. 34). 

Mesmo que Jesus estava falando politicamente, como os líderes assumiram, a 

resposta teria sido ridícula. Para os últimos 100 anos, eles haviam sido 

brutalmente subjugados a Roma, e imediatamente antes que a Grécia. E, 

durante mais de mil anos antes de que eles haviam sido escravizados periódica 

para o Egito, Assíria e Babilônia. 

Confusão principal dos líderes judeus, no entanto, era espiritual. Descendentes 

físicos do ser Abraão não fez judeus seus descendentes espirituais. "Se vocês 

são filhos de Abraão," Jesus lhes disse: "fazeis as obras de Abraão, mas como 

ela é, você está procurando matar-me, um homem que lhe disse a verdade, o 

que eu ouvi de Deus;. Este Abraão não fez fazer. Você está fazendo as obras de 

vosso pai. " Quando eles responderam com indignação "Nós temos um Pai, que 

é Deus," Jesus respondeu: "Se Deus fosse o vosso Pai, você me ama, porque eu 

saí e vim de Deus .... Vós tendes por pai ao diabo, e você quer fazer os desejos 

de vosso pai .... Abraão exultou por ver o meu dia, e viu-o e ficou feliz "(João 

8: 40-42, 44, 56). Se os líderes judeus haviam sido herdeiros espirituais de 

Abraão e os verdadeiros filhos de Deus, eles alegremente receberam Jesus como 

seu Messias e Rei. Em vez de recebê-Lo na fé, no entanto, eles procuravam 

matá-lo, refletindo o caráter assassino de Satanás, seu senhor espiritual e pai. 

Enfurecendo os líderes ainda mais, Jesus disse: "Em verdade, em verdade eu 

vos digo: antes que Abraão existisse, eu sou" (v. 58). O significado da raiz de 

Jeová, ou Javé, é "eu sou" (ver Ex. 3:14). Jesus, portanto, não apenas alegou ter 

existido antes que Abraão existisse, cerca de 2.000 anos antes, mas mesmo 

aplicado o nome da aliança de Deus para Si mesmo. Porque eles rejeitou as 

alegações de Jesus a messianidade, os judeus consideravam Suas palavras para 



ser inconcebivelmente blasfemo, e "portanto, eles pegaram em pedras para lhe 

atirarem; mas Jesus ocultou-se, e saiu do templo" (João 8:59). 

Jesus totalmente prejudicada segurança imaginada de herança racial e religiosa 

dos judeus. João Batista havia feito a mesma coisa. Enquanto ele estava 

batizando judeus arrependidos no rio Jordão, um grupo de fariseus e saduceus 

aproximaram-se dele para o batismo. Mas João scathingly os repreendeu, 

dizendo: "Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Portanto 

trazer frutos dignos de arrependimento." Bem consciente de que aqueles líderes 

religiosos acreditavam que apenas sendo judeus os protegia do julgamento de 

Deus, João acrescentou: "E não acho que você pode dizer a si mesmos: 'Temos 

por pai a Abraão', porque eu digo a você, que Deus é capaz destas pedras 

suscitar filhos a Abraão "(Mat. 3: 7-9). 

De forma semelhante, inúmeras pessoas desde a época de Cristo consideraram-

se seguro do julgamento de Deus, simplesmente porque eles têm sido nascido 

em uma família cristã ou que tenham sido batizados ou pertencer a uma igreja 

ou ter feito uma profissão de fé. Algumas pessoas consideram-se cristãos 

praticamente por padrão. Nos países europeus que foram pensados como cristão 

por séculos, muitos cidadãos que não pertencem especificamente a outra 

religião se consideram cristãos simplesmente em virtude de sua herança 

nacional. Mesmo em alguns países do Oriente Médio, muitos cidadãos que não 

são muçulmanos pensam que são, portanto, Cristão, simplesmente porque a 

outra religião historicamente proeminente no país é a marca do cristianismo 

ortodoxo oriental para que seus antepassados aderido. 

O suíço Ulrich Zwingli Reformer assumiu a posição de que, se uma criança de 

crentes morreram enquanto na infância foi dentro da aliança cristã, em outras 

palavras, ele foi salvo. Ele não acredita, porém, que os filhos de crentes foram 

salvos se eles morreram na infância. Com uma falta de lógica que não era típico 

de seu pensamento, o grande puritano João Owen acreditava que a salvação 

infantil poderia ser transmitida de duas gerações, do avô ao neto, por vezes, 

ignorar a geração de intervenção. Se quer saber como o in-entre os pais, sendo 

eles mesmos filhos de crentes, poderia escapar de ser salvo. 

A Igreja Católica Romana acredita que o batismo infantil, na verdade, confere 

salvação. Como um escritor católico disse: "A fé que a criança não tem passa a 

ter a fé da Igreja." Algumas denominações protestantes, apesar de negar que o 

batismo infantil, em si, tem o poder de salvar, no entanto, sustentam que o ritual 

tem benefício espiritual direta para a criança. Martin Luther, por exemplo, 

acredita que através deste sacramento Deus milagrosamente concede fé 

salvadora para o bebê, que em si é incapaz de acreditar. Outros vêem o batismo 

infantil como uma confirmação da salvação da criança em virtude de sua ter 

nascido em uma família cristã e, assim, para a Nova Aliança de Jesus Cristo. 



Segundo as Escrituras, no entanto, uma pessoa que é criado em um lar cristão e 

treinados em um ambiente cristão não é salvo por uma tal herança, valioso como 

ele é. Nem o batismo, ou qualquer outro rito cristão em si mesmo, possuir ou 

doar qualquer benefício espiritual. Além da verdadeira fé realizada pela pessoa 

que recebe-lo, não ritual ou cerimônia tem qualquer valor espiritual que seja. O 

batismo não é um sacramento e, sem fé, torna-se um sacrilégio. 

Tais idéias sobre transferal pacto de salvação e sobre a eficácia espiritual do 

batismo são apenas extensões do tipo de pensamento que causou a crença 

judaica comum nos tempos do Novo Testamento que uma pessoa foi salva 

simplesmente por ser um descendente de Abraão circuncidado através da linha 

de Isaque . 

A falsa segurança do Conhecimento 

e contar com a lei, e te glorias em Deus, e conhece a Sua vontade 

e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e estamos 

confiantes de que você mesmo é um guia para os cegos, uma luz 

para aqueles que são na escuridão, um dos néscios, mestre de o 

imaturo, tendo na lei a forma da ciência e da verdade, você, 

portanto, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, 

que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu, que dizes que não 

se deve cometer adultério, você cometer adultério? Você que 

abominam ídolos, você roubar templos? Você que te glorias na 

lei, através de sua transgressão da lei você desonrar a Deus? Para 

"O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de 
você", assim como está escrito. (2: 17b-24) 

O segundo segurança da religião falsa Paulo menciona é o conhecimento de 

Deus de Lei, que, neste contexto, representado o que hoje se referem como o 

Antigo Testamento. Esta Lei não representou apenas o Pentateuco, os cinco 

livros da lei mosaica, mas também o que foram chamados os escritos (Salmos, 

Provérbios, etc.) e os profetas. Esta Lei abrangeu toda a revelação de Deus até 

aquele momento: Sua revelação sobre os convênios que fez, Suas bênçãos, Suas 

maldições, Suas advertências, Suas promessas Seus ritos e cerimônias, seus 

padrões morais, e seu ensinamento sobre si mesmo e sobre o homem e com o 

plano de redenção. 

Em relação ao conhecimento dos judeus de que a revelação divina, o apóstolo 

menciona quatro aspectos: o que aprenderam da Lei (vv 17. b , o que lhe 

ensinaram sobre isso, o que eles fizeram em -18) (vv 19-20). luz dele (vv. 21-

22), e que eles causados por dividi-lo (vv. 23-24). 

O que eles aprenderam sobre a Lei 

e contar com a lei, e te glorias em Deus, e conhece a Sua vontade 

e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, (2: 17b-18) 



Tomado por si só, esta declaração de Paulo pode parecer ter sido um 

elogio. Mas, como ele logo deixa claro (ver vv. 21-25), era uma acusação forte, 

porque os judeus não fez jus à Lei que conhecia tão bem e tão altamente 

elogiado. A maioria dos judeus daquela época estavam orgulhosos e auto-justos 

sobre seu patrimônio e tinha vindo a confiar em seu conhecimento da Lei e sua 

vanglória em Deus como meio de satisfazer o Senhor. Eles adoraram a recitar 

passagens como: "[Deus] declara Suas palavras de Jacó, os seus estatutos e as 

suas ordenanças a Israel Não fez assim a nenhuma outra nação;. E, quanto às 

suas ordenanças, elas não as conhecem" (Ps. 147: 19-20). 

Mas já que era impossível para qualquer um para manter tudo da lei de Deus 

perfeitamente, alguns dos rabinos começou a ensinar que apenas aprender os 

fatos da Lei foi suficiente para agradar a Deus.Enfraquecendo a propósito da 

lei ainda mais, alguns ensinou que a mera posse do mesmo, na forma de 

pergaminhos escritos, era suficiente. Outros, ainda, ensinava que os judeus 

estavam a salvo do julgamento de Deus, simplesmente porque, como um povo, 

eles foram os escolhidos especialmente destinatários e depositários de 

Deus Lei . 

O Antigo Testamento faz seu propósito muito claro, no entanto, e adverte 

repetidamente contra os judeus colocando sua confiança em cerimônias 

exteriores e objetos, mesmo aqueles, como os sacrifícios sacerdotais e do 

Templo, que Deus havia ordenado. Por meio de Jeremias, o Senhor disse: 

Os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não 

confie em palavras falsas, dizendo: "Este é o templo do Senhor, templo do 

Senhor, templo do Senhor." Porque, se você realmente os vossos caminhos e as 

vossas ações, se você realmente praticar a justiça entre um homem e seu 

próximo, se você não oprimir o estrangeiro, o órfão ou a viúva e não derramar 

sangue inocente neste lugar, nem andar após outros deuses para a sua própria 

ruína, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que eu dei a vossos pais 

para todo o sempre. (Jer. 7: 3-7) 

Em outras palavras, segurança e proteção espiritual não estava no Templo, mas 

no próprio Deus e na obediência fiel à verdade divina e justiça que seu templo 

representado. 

Quando os judeus ímpios que te glorias em Deus foi realmente um meio de se 

gabar em si mesmos, nos privilégios e bênçãos especiais, eles acreditavam 

serem deles por direito e não pela graça. 

Hipócrita, presunçosos judeus estavam satisfeitos simplesmente para conhecer 

a Sua vontade , sem obedecer a ele. Eles sabiam o que Deus exigia e que Ele 

proibiu, o que Ele mandou e que Ele proibida, o que Ele aprovado e reprovado 

o que Ele, o que Ele recompensados e que Ele punidos. Mas ao invés de salvá-



los, que o conhecimento tornou-se um julgamento contra eles, porque eles se 

recusaram a viver por ela e se recusou a aceitar o remédio para essa falha. 

Eles também estavam dispostos a aprovar as coisas que são 

essenciais . dokimazo ( aprovar ) levou a idéia de testes, a fim de provar o 

valor de alguma coisa, como metais preciosos. Em outras palavras, os judeus 

tinham os meios não só para saber o que era certo e errado, mas para discernir 

o que era a parte mais importante da lei de Deus. 

Judeus foram também continuamente sendo instruído na 

lei . Katecheo ( sendo instruído ) é o termo a partir do qual catecismo é 

derivado. Tinha o significado geral de instrução oral de qualquer tipo, mas foi 

especialmente associado com o ensino pela repetição. Tanto em casa como nas 

sinagogas, meninos judeus em particular, foram sistematicamente e 

completamente instruído na lei . Não só rabinos, mas também muitos outros 

homens judeus memorizadas grandes porções do Antigo Testamento, o que 

muitas vezes eles recitado em público como uma demonstração de piedade. 

É irônico que os antigos judeus consideravam sabedoria para consistem em agir 

de acordo com o conhecimento que tinha, ao passo que os antigos gregos 

simplesmente equiparada sabedoria com o conhecimento. Na época do Novo 

Testamento, no entanto, muitos judeus, especialmente os líderes religiosos, 

tinha, na prática, aceitou a visão grega da sabedoria. Se eles fizeram 

intencionalmente ou não, a conseqüência foi que eles se sentiram satisfeitos 

com apenas saber a lei de Deus e tinha pouca vontade ou motivação para 

obedecê-la. Eles sabiam muito, mas obedeceu a pouco. 

O que ensinaram sobre a Lei 

e estamos confiantes de que você mesmo é um guia dos cegos, luz 

dos que estão em trevas, um dos néscios, mestre de o imaturo, 

tendo na lei a forma da ciência e da verdade, (2: 19-20) 

Os judeus não só se sentiu seguro em que eles sabiam, mas também em que eles 

ensinaram. Considerando-se a ser o mais sábio religiosamente, eles 

naturalmente se julgavam ser os professores mais competentes das 

espiritualmente imprudentes, ou seja, os gentios, que não têm o benefício da 

revelação escrita de Deus. 

Mas infidelidade continuada de Israel a Deus e desobediência da Sua Palavra 

desqualificado como um exemplo e um professor para os gentios não 

esclarecidos. E quando os judeus fizeram um convertido ao judaísmo ocasional, 

eles o fizeram pior do que era antes. "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas," 

Jesus disse, "porque você viaja sobre o mar ea terra para fazer um prosélito; e, 

quando ele se torna um, você fazê-lo duas vezes mais filho do inferno do que 

vós" (Mt . 23:15). Em vez de levar os gentios a confiar no Deus verdadeiro e 



tornar-se obediente à Sua vontade, os líderes judeus convertidos tragado no 

vasto sistema rabínico de sintéticos, tradições legalistas. 

Em Romanos 2: 19-20, Paulo menciona quatro áreas específicas em que muitos 

judeus se consideravam professores espiritualmente superior. 

Primeiro, Paulo disse: "Você está confiante de que você mesmo é um guia 

para os cegos . " Judeus em geral, e dos escribas e fariseus, em particular, se 

consideravam superiores mentores da comunidade em assuntos espirituais e 

morais. Eles se viam como guias religiosas para seus irmãos judeus iletrados e 

especialmente aos espiritualmente cegos pagãos gentios. Mas por causa de seu 

orgulho arrogante e hipocrisia descarada, Jesus ordenou-lhes com ser "guias 

cegos" (ver Matt. 23: 24-28). Longe de ser qualificado para guiar os outros, eles 

mesmos eram na necessidade desesperada de orientação. 

Segundo, Paulo observa que a maioria dos judeus consideravam-se uma luz 

para os que estão em trevas . Na verdade isso foi precisamente o papel que 

Deus tinha a intenção de Israel. Ele chamou o Seu povo para ser uma luz 

espiritual para os gentios (Isaías 42: 6.). Como mencionado acima, foi através 

deles que "todas as famílias da terra serão abençoados" (Gn 12: 3). 

Jesus declara Seus discípulos a ser "a luz do mundo" e acusa-os a colocar a sua 

luz sobre um candelabro, onde pode ser visto e vai fazer algo de bom. "Brilhe 

a vossa luz diante dos homens, de tal forma que vejam as vossas boas obras e 

glorifiquem a vosso Pai que está no céu", disse Ele (Mat. 5: 14-16). Essa sempre 

foi a intenção de Deus para o Seu povo. Ele dá-lhes luz, não apenas para seu 

próprio benefício espiritual, mas também para o benefício espiritual do resto do 

mundo, diante de quem eles são Suas testemunhas. 

Em terceiro lugar, o judeu farisaico orgulhava-se como sendo um dos 

néscios . Mais uma vez o foco principal era sobre os gentios, mesmo de quem 

o mais sábio a maioria dos judeus considerados tolos na área da religião. 

Em quarto lugar, o judeu farisaico pensou em si mesmo como um professor do 

imaturo . A idéia é a de ensinar as crianças muito pequenas, neste caso, 

crianças na fé judaica. Em função do contexto, é provável que o 

termo imaturo aqui representa prosélitos gentios ao judaísmo, que precisava de 

instrução especial. Eles não só precisava aprender a lei de Deus, mas também 

necessário para livrar-se das muitas idéias e práticas pagãs em que tinham sido 

levantadas. 

Através única revelação do próprio Deus e da sua vontade de Israel, os judeus 

tinham na Lei da incorporação do conhecimento e da 

verdade . Morphosis ( encarnação ) tem o significado básico de um esboço ou 

rascunho. Parece, portanto, melhor para traduzir a palavra aqui como a 



"aparência" ou "aparência", porque ao longo desta passagem, Paulo enfatiza a 

superficialidade religiosa da maioria dos judeus de sua época. Ele usa a mesma 

palavra em 2 Timóteo 3: "a forma [5, onde ele alerta para os homens nos últimos 

dias que deterão Morphosis .] de piedade, embora eles [será] negaram o seu 

poder "Em ambas as passagens a idéia de contrafacção está implícita. 

Os judeus, de fato, por meio da Lei tem a revelação do divino conhecimento e 

... a verdade, mas a sua compreensão, ensino e exemplificativa de que tinha se 

tornado tão incrustado com a tradição rabínica que a verdadeira de Deus Lei era 

geralmente desconhecida e ignorada. 

O que eles fizeram em relação à lei 

vós, pois, que ensinas outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que 

pregas que não se deve furtar, furtas? Tu, que dizes que não se 

deve cometer adultério, você cometer adultério? Você que 
abominam ídolos, você roubar templos? (2: 21-22) 

A terceira área de falsa segurança foi relacionado com o que a maioria dos 

judeus fizeram em resposta à lei que afirmaram conhecer e ensinar. Paulo aqui 

alega que a sua compreensão e ensino não só ficou muito aquém da lei de Deus, 

mas que eles mesmos desobedeceram-lo. Mesmo quando eles ensinaram a 

verdade, eles ensinaram que hipocritamente. Assim como Satanás às vezes se 

disfarça em anjo de luz (2 Cor. 11:14), falsos mestres, por vezes, ensinar a 

verdade para seus próprios fins egoístas e perversos. 

Em termos teológicos, sua pregação reflete a ortodoxia (doutrina direita), mas 

a sua vida não reflete ortopraxia (prática direita). Eles são muito parecidos com 

os policiais corruptos ou juízes, cujas vidas estão em contradição direta das leis 

que juraram defender e fazer cumprir. E por causa de sua maior 

responsabilidade, eles trazem em si mesmos o castigo maior quando eles 

quebram essas leis. 

O salmista severamente advertido homens ímpios, que presumem de ensinar em 

nome de Deus. "Para os ímpios Deus diz:" Que direito você tem para contar os 

meus estatutos, e tomar a minha aliança na tua boca? Por que você odeia a 

disciplina, e você lança as minhas palavras atrás de você. Quando você vê um 

ladrão, você está satisfeito com ele, e você associa com os adúlteros Você deixa 

sua boca solta no mal, e sua língua molda engano Você sentar e falar contra o 

seu irmão, você mal contra o filho de tua mãe "(Sl 50: 16-20.)... 

Mesmo os professores que são os verdadeiros crentes são realizadas 

especialmente responsável por viver o que eles ensinam. Portanto, Tiago dá a 

cautela sombria: "Não muitos de vocês se tornarem professores, meus irmãos, 

sabendo que, como tal, será punido com julgamento mais severo" (Tiago 3: 1). 



Como os professores malvados o salmista castigados, o judeu hipócrita dos dias 

de Paulo, muitas vezes ensinar outra pessoa as verdades da Palavra de Deus, 

mas não seria suficiente para ensiná -los a si mesmo. Muito menos que ele 

iria obedecer pessoalmente os verdades. Tais homens foram tipificadas pelos 

escribas e fariseus, de quem Jesus disse: "Eles dizem coisas, e não fazê-las" 

(Mateus 23: 3.). 

Paulo menciona três áreas de sua hipocrisia espiritual e moral:. Roubar, 

adultério e sacrilégio Você, que pregas que não se deve furtar, furtas? , 

pergunta ele. Apesar das declarações claras da lei mosaica contra roubo, era 

muito comum no judaísmo antigo. Isaías repreendeu aqueles que "virou-se para 

o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância" (Is. 56:11). Ezequiel 

denunciou aqueles que "têm recebido suborno para derramar sangue; ... 

tomadas juros e lucros, e ... feridos [seus] vizinhos para ganho de opressão" (Ez 

22:12.). Amos escreveu daqueles que roubaram, fazendo "o bushel menor eo 

shekel maior" e por batota "com escalas desonestas" (Amós 8: 5). Malaquias 

acusou seus companheiros judeus, mesmo de roubar a Deus, retendo alguns dos 

dízimos e ofertas que lhe é devido (Mal. 3: 8-9). 

Quando Jesus purificou o templo durante a última semana de seu ministério 

terreno, Ele censurou os cambistas e comerciantes de sacrifício para fazer a casa 

de Seu Pai "covil de ladrões" (Mateus 21:13;. Cf. João 2:16). Em outra ocasião 

Ele scathingly condenou os escribas e fariseus-as autoridades auto-nomeados 

na justiça-para devorar "as casas das viúvas", sob o pretexto de servir a Deus 

(Mat. 23:14). 

A segunda área de hipocrisia relacionada ao pecado sexual. Tu, que dizes que 

não se deve cometer adultério, não é cometer adultério? Como com o roubo, 

a implicação clara é que eles praticavam o muito mal que condenou em 

outros. Muitos homens judeus tentaram burlar o comando Mosaic contra o 

adultério por se divorciar de suas esposas e se casar com outra mulher a quem 

eles foram atraídos. Mas Jesus declarou que o divórcio e novo casamento em 

qualquer terreno que não seja a infidelidade sexual resulta em adultério com 

tanta certeza como se nenhum divórcio está envolvido (Matt 05:32; 19: 9.). O 

adultério pode até ser cometido sem o ato físico. "Todo aquele que olhar para 

uma mulher para desejá-la", disse Ele, "cometeu adultério com ela em seu 

coração" (Mat. 05:28). 

A terceira área de hipocrisia relacionada com sacrilégio. Você que abominam 

ídolos, fazer templos você roubar? A palavra de raiz 

atrás bdelussō ( abominar ) significa "a cheirar mal, para cheirar."Embora 

Israel tinha caído na idolatria repetidamente durante o período das monarquias, 

uma vez que os Exílio babilônico judeus nunca praticaram o mal em qualquer 

grau significativo. Durante as ocupações gregos e romanos após o seu retorno 

da Babilônia, os judeus desenvolveram uma forte aversão por qualquer coisa 



remotamente parecida com a idolatria. Porque alguns Caesars se haviam 

declarado ser deuses, os judeus ainda detestava o tratamento de moedas 

romanas, porque a imagem de César foi inscrito neles (ver Mateus 22: 19-21.). 

Para roubar templos pode ter que se refere aos judeus que roubaram seu 

próprio Templo em Jerusalém. Como mencionado acima, muitas vezes eles 

roubaram a Deus pela retenção parte de seus dízimos e ofertas. Segundo o 

historiador judeu Flávio Josefo, alguns judeus também roubaram o Templo em 

outros caminhos tortuosos. Ele relata que em uma ocasião, um grupo de homens 

judeus seduzido uma mulher romana rica em dar uma grande soma de dinheiro 

para o Templo. Mas em vez de colocar o dinheiro do tesouro do Templo, eles 

dividiram-se entre si. 

Mas a referência de Paulo a abominando ídolos sugere que ele tinha outra coisa 

em mente em relação ao templo roubo. A lei mosaica proibia estritamente 

Israelitas de fazer o ganho pessoal dos ídolos eles apreendidos depois de 

conquistar inimigos pagãos. "As imagens de escultura de seus deuses você é 

para queimar com o fogo; não cobiçarás a prata nem o ouro que estão sobre 

elas, nem tomá-lo para si mesmos, para que não te enlaces por ela, pois é uma 

abominação ao Senhor teu Deus "(Deut. 07:25). 

Embora por tempos do Novo Testamento a nação de Israel teve muito que 

deixou de conquistar territórios gentios, é possível que os judeus desonestos 

individuais saquearam os templos pagãos, por razões puramente mercenário. A 

declaração do secretário municipal de Éfeso que Paulo e seus companheiros não 

estavam sacrílegos (Atos 19:37) sugere que não era incomum para os judeus 

para ser culpado desse crime. É possível que, apesar da proibição Mosaic claro, 

as ofensivas judeus racionalizada como roubo, pensando que estavam fazendo 

um favor a Deus por um golpe no paganismo. Mas Paulo condena a 

hipocrisia. Sua motivação não era religiosa, mas mercenário. 

O que eles Causada por quebrar a lei de Deus 

Você que te glorias na lei, através de sua transgressão da lei, você 

desonrar a Deus? Para "O nome de Deus é blasfemado entre os 

gentios por causa de você", assim como está escrito.(2: 23-24) 

A acusação do versículo 24 deixa claro que a questão no versículo 23 era 

retórica. Muitos judeus hipócritas foram descarAdãoente quebrar 

o divino Lei que tão orgulhosamente ostentava, e ao fazê-lo, 

trouxeram desonra para Deus . 

Todo pecado desonra a Deus. Davi confessou: "Contra ti, contra ti somente, 

pequei, e fiz o que é mal à tua vista" (Sl. 51: 4). Pecado cometido por aqueles 

que reivindicam o nome de Deus desonra a mais.Citando Isaías 52: 5, Paulo 



repreendeu fortemente judeus hipócritas, declarando que "o nome de Deus é 

blasfemado entre os gentios por causa de você", assim como está escrito. 

O princípio aplica-se ainda mais fortemente para os cristãos, porque eles não só 

têm mais luz espiritual através do Novo Testamento, mas com mais recursos 

espirituais para obedecer a essa luz através da habitação do Espírito 

Santo. Quando um crente cai em pecado, o seu testemunho está arruinada e 

nome de Seu Senhor está manchada perante o mundo. Aqueles que se dizem 

cristãos, mas persistentemente viver em pecado dar provas de que eles carregam 

o nome de Cristo em vão. E porque não há nenhuma diferença entre seu padrão 

de vida e que do mundo, o nome do Senhor é blasfemado. 

O Senhor lamentou a Ezequiel, 

Filho do homem, quando a casa de Israel estava vivendo em sua própria terra, 

eles a contaminaram com os seus caminhos e suas obras; seu caminho diante de 

mim era como a imundícia de uma mulher em sua separação. Por isso, eu 

derramei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a 

terra, porque a contaminaram com os seus ídolos. Também os espalhei entre as 

nações, e foram dispersos pelas terras. De acordo com suas formas e seus feitos, 

eu os julguei. Quando chegaram às nações para onde foram, profanaram o meu 

santo nome, porque foi dito deles, "Estas são as pessoas do Senhor." Ez. 36: 17-

20) 

Quando aqueles que vão pelo nome de Deus são abertamente pecadora, ou é 

exposto como sendo pecaminosa privada, Deus e Sua Palavra são 

compreensivelmente ridicularizado pelo mundo. O incrédulo não tem motivos 

para se arrepender de seus pecados e voltar-se para Deus para a salvação, se ele 

vê os crentes cometem os mesmos pecados professada. 

Infelizmente, o nome de Deus também é ridicularizado quando o mundo vê o 

Seu povo a ser castigado por seus pecados, como no caso do antigo Israel que 

acabamos de citar. Na falta de compreender o propósito da disciplina, as razões 

do mundo: "Se Deus faz o seu próprio pessoas sofrem dessa forma por que 

alguém quer acreditar e servi-Lo?" 

E, por outro lado, quando Deus escolhe a reter castigo por um tempo, o mundo 

pode concluir que ele é ou muito impotente para controlar e corrigir o seu povo 

ou que Ele aprova seus atos pecaminosos e, portanto, mesmo mal. Dessa forma 

Seu nome é blasfemado o pior de tudo. 

Seria melhor para muitos cristãos, crentes verdadeiros, bem como Falsa, para 

esconder a sua profissão religiosa. Sua vida é uma contradição tão óbvia da 

Escritura que a causa de Cristo é ridicularizado e desprezado pelo mundo. 



Por causa da exclusiva farisaísmo dos judeus, muitas lendas difamatórias 

cresceu sobre eles em terras gentios onde viviam. Eles foram acusados de, por 

vezes, sacrificar um gentio em seus ritos religiosos e de ser descendente de um 

grupo de escravos leprosos que conseguiu escapar das pedreiras do 

Egito. Infundadas como essas histórias eram, sua origem é compreensível. Os 

gentios foram simplesmente retornando em espécie o desprezo que a maioria 

dos judeus tinham para eles. 

A falsa segurança de Cerimonial 

Porque, na verdade a circuncisão é de valor, se você praticar a 

Lei; mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna 

em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos 

da lei, não será sua incircuncisão ser considerada como 

circuncisão? E não aquele que é fisicamente incircunciso, se 

cumpre a lei, ele não vai te julgar que apesar de ter a letra da lei 

e circuncisão és transgressor da lei? Para ele não é judeu o que o 

é exteriormente; nem é circuncisão a que o é exteriormente na 

carne. Mas ele é um judeu que é interiormente; e circuncisão, a 

que é do coração, no espírito, não na letra; e seu louvor não 
provém dos homens, mas de Deus. (2: 25-29) 

Procedendo a um terceiro tipo de falsa segurança ( circuncisão ), em que 

muitos judeus depositavam sua confiança, Paulo esclarece o verdadeiro 

significado desse rito. 

Deus havia instituído a circuncisão como um sinal de sua aliança com Abraão 

e seus descendentes, declarando que "todo o homem entre vós, que é de oito 

dias, será circuncidado nas vossas gerações" (Gn 17: 10-12). Séculos mais 

tarde, quando, por algum motivo, Moisés falhou circuncidar um de seus filhos, 

sua esposa, Zípora, realizou o rito si mesma, protegendo, assim, Moisés da ira 

do Senhor (Ex. 4: 24-26). 

Sem dúvida, essa cirurgia foi simbólica do pecado do homem que foi passado 

de geração em geração. O órgão muito procriador precisava ser limpo de uma 

cobertura. Assim, o homem no centro da sua natureza é pecaminosa e precisa 

de purificação do coração. Este símbolo gráfico da necessidade de remover o 

pecado tornou-se o sinal de ser um judeu 

Mas tão importante quanto a circuncisão era como um ato de obediência a Deus 

e como um lembrete para os judeus de sua relação de aliança com Ele, o rito 

não tinha poder espiritual. A circuncisão é de valor , Paulo explica, só se você 

praticar a lei, que é , viver em obediência à vontade de Deus. Para os fiéis, 

obedientes judeu circuncisão era um símbolo da aliança de Deus, Suas 

bênçãos, Sua bondade e Sua proteção de seu povo escolhido. Mas se você é um 

transgressor da lei , Paulo advertiu, a tua circuncisão se torna em 



incircuncisão, isto é, sem valor. Um judeu que continuamente transgredido a 

lei de Deus provou que ele não tinha mais economia de relacionamento com 

Deus do que um gentio pagão, a quem os judeus muitas vezes referida como a 

incircuncisão. 

Importante como era, a circuncisão era apenas um símbolo exterior. E ao invés 

de libertar os judeus da lei de Deus, a circuncisão fez ainda mais responsável 

para obedecê-la, porque esse ritual testemunhou à sua maior conhecimento de 

seu pecado, de Deus e de Sua vontade em relação a elas. 

A circuncisão era, na verdade, mais uma marca de julgamento e obrigação do 

que da salvação e da liberdade. Era uma lembrança constante para os judeus de 

seus pecados e de sua obrigação de obedecer à lei de Deus. Falando sobre os 

judaizantes, que estavam corrompendo a igreja, ensinando que os cristãos foram 

obrigados a guardar a lei mosaica, Paulo escreveu: "eu declaro novamente a 

todo aquele que recebe a circuncisão, que ele tem a obrigação de manter toda a 

Lei" (Gal. 5: 3). A circuncisão era um sinal de obrigação legal. 

Muito antes de o dia de Paulo o rito da circuncisão tornou-se tão envolta em 

superstição que rabinos antigos formulado dizeres como "Nenhum homem 

circuncidado judaica vai ver o inferno" e "A circuncisão nos salva do 

inferno." O Midrash inclui a frase "Deus jurou a Abraão que ninguém que foi 

circuncidado seria enviado para o inferno. Abraão senta-se diante do portão do 

inferno e nunca permite que qualquer israelita circuncidado para entrar." 

Mas os profetas havia deixado claro que a mera circuncisão física não tinha 

poder ou benefício espiritual. "'Eis que virão dias, diz o Senhor', que eu vou 

punir todos os que são circuncidados e ainda incircunciso-Egipto, a Judá e 

Edom, e os filhos de Amom, e de Moabe, e todos aqueles que habitam o deserto 

que cortar o cabelo em seus templos, pois todas as nações são incircuncisos, e 

toda a casa de Israel são incircunciso de coração "(Jr 9: 25-26.). Desobediência 

a Deus colocou os israelitas circuncidados na mesma categoria de julgamento, 

como os gentios não circuncidados. 

Por outro lado, Paulo continua: Se o homem não circuncidado mantém a 

exigência da Lei, não será sua incircuncisão ser considerada como 

circuncisão? E não aquele que é fisicamente incircunciso, se cumpre a lei, 

ele não vai te julgar que apesar de ter a letra da lei e circuncisão és 

transgressor da lei? 

Ponto do apóstolo é que a substância de agradar a Deus é a obediência à Sua 

vontade, de que a circuncisão é, mas uma lembrança simbólica. Mantendo 

Sincerely a exigência da Lei , porque é a vontade de Deus é de grande valor, 

ao passo que a circuncisão sem obediência é de absolutamente nenhum 

valor. Se o homem não circuncidado, ou seja, um gentio, mantém a 



exigência da Lei , Deus vai olhar para ele tão favorável quanto em um judeu 

circuncidado que mantém a Sua lei-contando a acreditar de 

Gentil incircuncisão como se fosse verdadeira circuncisão . 

Próxima salva devastadora de Paulo no judeu que tinha falsa confiança em seus 

privilégios judeus foi a declaração de que o Gentil obediente que é fisicamente 

incircunciso não só agrada a Deus, mas em sentido figurado vai sentar-se no 

acórdão sobre os judeus desobedientes, que apesar de ter a letra da lei 

e física circuncisão és transgressor da lei . Não é que tais gentios irá realizar 

o julgamento real, que é prerrogativa de Deus sozinho, mas que a sua fiel 

obediência vai ficar como uma repreensão à desobediência infiel de judeus 

hipócritas. Para a igreja de Filipo Gentil Paulo disse que os judeus não foram 

salvas e desobedientes que rejeitaram o evangelho da graça eram "cães, ... maus 

obreiros, ... [e] falsa circuncisão" (Fp. 3: 2). 

Teólogo Charles Hodge escreveu: "Sempre verdadeiros declínios religião, a 

disposição para colocar desfazer stress em ritos externos é forçada. Os judeus, 

quando perdeu sua espiritualidade suposto que a circuncisão tinha o poder de 

salvá-los." Apostasia sempre move o foco religioso do interior para o exterior, 

de humilde obediência a formalidade vazia. 

Nos versículos 28-29 Paulo resume sua demolição de falsa confiança. Primeiro, 

ele reitera que herança judaica, maravilhoso como era, não tinha absolutamente 

nenhum benefício espiritual se ele estava sozinho: Ele não é judeu o que o é 

exteriormente . Assim como João Batista havia pronunciado muitos anos 

antes, Deus poderia levantar físicas descendentes de Abraão a partir de pedras, 

se Ele assim o escolheu (Mat. 3: 9). Fazendo praticamente a mesma coisa, mais 

tarde em sua epístola, Paulo afirma que "eles não são todos os israelitas que são 

descendentes de Israel" (Rm. 9: 6). Em segundo lugar, Paulo re-enfatiza a 

verdade que cerimônia é de nenhum valor em si mesmo, dizendo: nem é 

circuncisão a que é somente na carne . 

Colocando estas duas verdades juntos, o apóstolo diz que o verdadeiro filho de 

Deus, simbolizadas pelos fiéis judeus , é a pessoa que é interiormente . A 

verdadeira marca de um filho de Deus não é um símbolo externo, como a 

circuncisão , mas uma condição divina do coração . 

Terceiro, Paulo reafirma a verdade de que o conhecimento da lei de Deus não 

tem poder para salvar uma pessoa. A salvação vem pelo Espírito do próprio 

Deus que trabalha no coração de um crente, não pela mera carta de Sua 

Palavra, é verdade como ela é. 

O elogio que o verdadeiro judeu, o verdadeiro crente, recebe não é de homens , 

que são mais inclinados a ridicularização o povo de Deus do que para elogiá-



los. Recompensa O verdadeiro crente de louvor vem diretamente de Deus, seu 

Pai celestial. 

 

13. A vantagem de ser judeu ( Romanos 3: 

1-8 ) 

Que vantagem tem o judeu? Ou qual é o benefício da 

circuncisão? Grande, em todos os aspectos. Em primeiro lugar, 

porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. E depois? Se 

alguns não creram, a incredulidade deles não vai anular a 

fidelidade de Deus, não é? De maneira nenhuma! Em vez disso, 

seja Deus verdadeiro, e todo homem seja achado mentiroso, como 

está escrito: "Para que sejas justificado em tuas palavras, e 

poderias prevalecer quando fores julgado." Mas se a nossa 

injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? O Deus que inflige 

a ira não é injusto, não é? (Estou a falar em termos humanos.) De 

modo nenhum! Por outro modo, como julgará Deus o 

mundo? Mas, se pela minha mentira a verdade de Deus abundou 

a Sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? E por 

que não dizemos (como somos blasfemados, e como alguns dizem 

que dizemos): "Vamos fazer o mal que venha o bem"? Sua 
condenação é justa. ( 3: 1-8 ) 

Olhando para a história bastante trágica do povo judeu, não está inclinado a pensar que 

tenha havido qualquer vantagem em ser um judeu. Apesar da realidade que eles são uma 

estirpe tão nobre da humanidade e escolhido por Deus, sua história tem sido uma saga da 

escravidão, sofrimento, guerra, perseguição, calúnia, cativeiro, dispersão, e humilhação. 

Eles eram escravos servis no Egito por cerca de 400 anos e, depois de Deus 

milagrosamente salvo, eles vagavam em um deserto estéril, durante quarenta anos, até 

que uma geração inteira morreu. Quando finalmente entrou na terra que Deus lhes havia 

prometido, eles tiveram que lutar para ganhar cada metro quadrado do mesmo e continuar 

a lutar para proteger o que eles ganharam. Depois de várias centenas de anos, a guerra 

civil dividiu a nação. O reino do norte, eventualmente, foi quase dizimada pela Assíria, 

com o restante sendo levados cativos para aquele país. Mais tarde, o reino do sul foi 

conquistada e exilado na Babilônia por 70 anos, após os quais alguns foram autorizados 

a voltar para a Palestina. 

Não muito tempo depois eles reconstruíram sua terra natal, eles foram conquistados pela 

Grécia, eo despótico Antíoco Epifânio revelou em profanar o seu Templo, corrompendo 

seus sacrifícios, eo abate dos seus sacerdotes. Sob o domínio romano que eles não se 

saíram melhor. Dezenas de milhares de rebeldes judeus foram crucificados ao público, e 

sob Herodes, o Grande dezenas de bebês judeus do sexo masculino foram abatidos por 

causa de seu ciúme doentio do menino Jesus. No ano AD 70, o general romano Tito 

Vespasiano realizado ordem de César para destruir completamente Jerusalém, seu 

Templo, ea maioria de seus cidadãos. De acordo com Josephus, mais de um milhão de 

judeus de todas as idades foram impiedosamente massacrado, e cerca de 100.000 dos que 

sobreviveram foram vendidos como escravos ou enviado a Roma para morrer nos jogos 



de gladiadores. Dois anos antes, os gentios em Cesaréia tinha matado 20 mil judeus e 

vendeu muitos mais para a escravidão. Durante esse mesmo período de tempo, os 

habitantes de Damasco cortar as gargantas de 10.000 judeus em um único dia. 

Em AD 115 os judeus de Cirene, Egito, Chipre e Mesopotâmia se rebelaram contra 

Roma. Quando eles falharam, Imperador Adriano destruiu 985 cidades na Palestina e 

matou pelo menos 600 mil homens judeus. Outros milhares morreram de fome e 

doença. Então muitos judeus foram vendidos como escravos que o preço de um escravo 

homem capaz caiu para o de um cavalo. No ano de 380 o imperador Teodósio I formulado 

um código legal que declarou judeus para ser uma raça inferior dos seres-humanos a idéia 

demoníaca que fortemente permeadas maior parte da Europa por mais de mil anos e que 

persiste mesmo em muitas partes do mundo em nossa própria dia. 

Por cerca de dois séculos, os judeus foram oprimidos pelo poder bizantino do império 

romano dividido. Imperador Heroclitus baniu de Jerusalém em 628 e mais tarde tentou 

exterminá-los. Leo o assírio deu-lhes a escolha de se converter ao cristianismo ou ser 

banido do reino. Quando a primeira cruzada foi lançada em 1096 para recapturar a Terra 

Santa dos turcos otomanos, os cruzados abatidos incontáveis milhares de judeus a 

caminho da Palestina, brutalmente atropelamento muitos à morte sob os cascos dos 

cavalos. Essa carnificina, é claro, foi cometido em nome do cristianismo. 

Em 1254, o rei Luís IX banido todos os judeus da França. Quando muitos mais tarde 

voltou ao país, Filipe, o Belo expelido 100.000 deles novamente em 1306. Em 1492 os 

judeus foram expulsos da Espanha assim como Columbus começou sua primeira viagem 

através do Atlântico e, quatro anos mais tarde, eles foram expulsos de Portugal 

também. Logo maior parte da Europa ocidental foi fechado para eles, exceto para algumas 

áreas no norte da Itália, Alemanha e Polônia. Embora a Revolução Francesa emancipado 

muitos judeus, anti-semitismo vicioso continuou a dominar grande parte da Europa e 

partes da Rússia. Milhares de judeus foram massacrados na Ucrânia, em 1818. Em 1894, 

devido ao crescimento do anti-semitismo no exército francês um oficial judeu chamado 

Dreyfus foi falsamente acusado de traição, e que a carga foi usado como uma desculpa 

para purgar os militares de todos os judeus de alto escalão. 

Quando um número de judeus influentes começou a sonhar com o restabelecimento de 

uma pátria na Palestina, o movimento sionista nasceu, o seu primeiro congresso a ser 

convocada em Basel, na Suíça, em 1897. Em 1914, cerca de 90.000 judeus tinham 

resolvido na Palestina. No holocausto nazista incomparável do início dos anos 1940, pelo 

menos, seis milhões de judeus foram exterminados, desta vez por motivos raciais, em vez 

de religiosos. 

Embora em nossa sociedade anti-semitismo é raramente expressa de forma tão aberta, os 

judeus em muitas partes do mundo ainda sofrem por nenhuma outra razão do que seu 

judaísmo. Do ponto de vista puramente histórico, portanto, os judeus estão entre as 

pessoas mais contínua e duramente desfavorecidas de todos os tempos. 

Não só os judeus, historicamente, teve pouca segurança social ou política, mas 

em Romanos 2: 17-20 Paulo declara que, apesar de serem pessoas especialmente 

escolhidos e abençoados de Deus, os judeus não têm sequer garantida espiritual security-

quer por linhagem física ou património religioso . Ter nascido da descendência de 

Abraão, sabendo a lei de Deus e ser circuncidado não assegurar-lhes um lugar no céu. Na 

verdade, em vez de proteger os judeus do julgamento de Deus, essas bênçãos fez com que 

todos o mais responsável para a obediência ao Senhor. 



Depois de ter demolido os falsos valores mobiliários em que a maioria dos judeus 

contavam, Paulo antecipou as fortes objeções seus leitores judeus fariam. As verdades ele 

expõe no livro de Romanos ele havia ensinado muitas vezes antes, em muitos lugares, e 

ele sabia o que as objeções mais comuns em Roma seria. 

Paulo tinha confrontado objectores de judeus desde o início de seu ministério, quando 

Paulo levou os quatro cristãos judeus no Templo para cumprir uma promessa, por 

exemplo. Os líderes se apoderou dele e gritou para a multidão que se reuniu, "Homens de 

Israel, vem em nosso auxílio! Este é o homem que prega a todos os homens em todos os 

lugares contra o nosso povo, e da Lei e este lugar" ( Atos 21:28 ).Foi porque Paulo tinha 

uma reputação para o ensino de tais coisas que os anciãos cristãos em Jerusalém o 

convenceu a levar homens para o templo para a purificação, pensando tal ato seria 

convencer os líderes que Paulo não tinha abandonado o ensino de Moisés (ver vv. 21-

24 ). 

Em sua defesa perante o rei Agripa, Paulo disse: 

Eu não desobediente à visão celestial, mas manteve-se declarar tanto aos de Damasco em 

primeiro lugar, e também em Jerusalém e depois por toda a região da Judéia, e até mesmo 

para os gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras 

apropriada ao arrependimento. Por esta razão, alguns judeus me prenderam no templo e 

tentaram me colocar à morte. E assim, tendo obtido a ajuda de Deus, ainda até ao dia 

dando testemunho tanto a pequenos e grandes, afirmando nada, mas o que os profetas e 

Moisés disseram que ia ter lugar. ( Atos 26: 19-22 ) 

O apóstolo não ensinou que a herança judaica e as cerimônias lei mosaica não eram 

importantes. Porque lhes foi dada por Deus, eles tiveram uma enorme importância. Mas 

eles não estavam nos dias de Paulo, e nunca tinha sido, os meios de satisfazer o padrão 

divino de justiça. Eles ofereceram judeus grandes vantagens espirituais, mas eles não 

oferecem segurança espiritual. 

Depois de sua conversão, Paulo continuou a adorar no Templo quando ele estava em 

Jerusalém e fielmente praticava os ensinamentos morais da lei mosaica. Ele, 

pessoalmente, circuncidado Timóteo, que era judeu por parte de sua mãe, como uma 

concessão aos judeus na região da Galácia ( Atos 16: 1-3 ). Ele ainda continuou a 

acompanhar muitos dos costumes cerimoniais e os padrões rabínicos a fim de não ofender 

indevida aos judeus legalistas, como observado em Atos 21: 24-26 . 

Mas a essência de sua pregação era que nenhum desses atos exteriores têm qualquer 

benefício de poupança e que uma pessoa pode tornar-se bem com Deus através da 

confiança em Seu Filho Jesus Cristo.Foi que a verdade da salvação somente pela graça 

de Deus trabalhando através de fé do homem que os judeus incrédulos encontrado 

intolerável, porque ele expôs a inutilidade de suas tradições e da hipocrisia de sua devoção 

a Deus sem ostentação. 

Hipócrita, judeus de auto-satisfação não podia suportar qualquer ataque à sua suposta 

segurança de Abraão e seu legalismo feita pelo homem. O apóstolo tinha aprendido com 

todas essas experiências que judeus incrédulos sempre acusá-lo de ensino contra o povo 

escolhido de Deus, contra as promessas de Deus para o Seu povo, e contra a pureza de 

Deus. É, portanto, essas três acusações que ele enfrenta emRomanos 3: 1-8 . 

A objeção de que Paulo atacado o Povo de Deus 



Que vantagem tem o judeu? Ou qual é o benefício da 

circuncisão? Grande, em todos os aspectos. Em primeiro lugar, 
porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. ( 3: 1-2 ) 

Acusadores de Paulo o acusou continuamente com ensinando que o chamado do Senhor 

de Israel para ser o Seu povo especial não tinha sentido. Se assim fosse, o apóstolo 

blasfemado o próprio caráter e integridade de Deus. 

Paulo sabia que as perguntas que alguns judeus em Roma pediria depois que ler ou ouvir 

sobre a primeira parte da sua carta. "Se a nossa herança judaica, o nosso saber e ensinar 

a lei mosaica e nossa seguinte rituais judaicos como a circuncisão não fazem um judeu 

justo diante de Deus", eles perguntam, "então o que a vantagem do judeu? Ou qual é 

o benefício da circuncisão ? " 

Muitas passagens da Escritura teria chegado a suas mentes. Pouco antes de Deus 

apresentou Israel com os Dez Mandamentos, Ele lhes disse: "Vós sereis para mim um 

reino de sacerdotes e uma nação santa" ( Ex. 19: 6 ). Moisés escreveu sobre Israel: "Eis 

que o Senhor, teu Deus, pertencem céu e os mais altos céus, a terra e tudo o que nele há. 

No entanto, em seus pais, que o Senhor colocou Sua afeição a amá-los, e escolheu a sua 

descendência depois deles , mesmo que você acima de todos os povos "( Deut. 10: 14-

15 ). No mesmo livro Moisés escreveu: "Vocês são um povo santo ao Senhor, teu Deus, 

eo Senhor te escolheu para ser um povo exclusivamente seu fora de todos os povos que 

há sobre a face da terra" ( 14: 2 ). O salmista exultou: "O Senhor escolheu para Si mesmo 

Jacó, Israel para a Sua própria possessão" ( Sl 135: 4. ). Por meio de Isaías, o Senhor 

declarado de Israel: "O povo que formei para mim, irá declarar o meu louvor" ( Is. 43:21 ). 

Devido a essas e inúmeras outras passagens do Antigo Testamento que testemunham a 

vocação e bênção único de Israel, muitos judeus concluíram que, por si só, ser judeu fez 

aceitável a Deus. Mas, como Paulo apontou, sendo físicas descendentes de Abraão não 

qualificá-los como seus espirituais descendentes. Se eles não têm a marca do Espírito de 

Deus dentro de seus corações, a marca para fora da circuncisão na carne era inútil ( Rom. 

2: 17-29 ). 

No entanto, Paulo continua, a vantagem de ser judeu era grande em todos os 

aspectos. Apesar de não trazer a salvação, ele concedeu muitos privilégios que os gentios 

não tinham. Mais tarde, na epístola, Paulo diz aos seus leitores, sem dúvida, com lágrimas 

nos olhos, como ele escreveu, "Porque eu poderia desejar que eu anátema, separado de 

Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são 

israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, as alianças ea entrega da Lei, eo culto, 

e as promessas, quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne "( 9: 3- 5 ). 

Os judeus como um povo tinha sido adoptado por Deus como Seus filhos, com quem ele 

tinha feito vários convênios exclusivos. Ele lhes deu a Sua santa lei e prometeu que 

através de sua linhagem, o Salvador do mundo viria. O povo judeu estava realmente 

especial aos olhos de Deus. Eles foram abençoados, protegidos e entregue como nenhuma 

outra nação na Terra. 

Mas a maioria dos judeus deram pouca atenção para o lado negativo da revelação de Deus 

para eles. Ele proclamou de Israel, "Você só escolhi entre todas as famílias da terra:" mas 

logo passou a dizer: "Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniqüidades" ( Amós 3: 

2 ). Com alto privilégio também veio de alta responsabilidade. 



Na parábola do banquete de casamento, Jesus comparou o reino dos céus a uma festa dada 

por um rei para celebrar o casamento de seu filho. Várias vezes ele enviou mensageiros 

para os convidados dizendo-lhes que a festa estava pronto, mas cada vez que ignorou o 

convite. Alguns deles ainda espancaram e mataram os mensageiros. O rei enfurecido 

enviou seus soldados para destruir os assassinos e definir suas cidades em chamas. O rei 

então enviou outros mensageiros de convidar a todos no reino para a festa, 

independentemente da posição ou riqueza ( Mateus 22: 1-9. ). 

Essa parábola imagens de Israel como o primeiro e mais privilegiados convidados que 

foram convidados para comemorar a vinda do Filho de Deus para redimir o mundo. Mas, 

quando a maioria dos judeus rejeitaram Jesus como o Messias, Deus abriu a porta para os 

gentios, aqueles a quem os mensageiros do rei encontrados ao longo das auto-estradas e 

nas ruas. Eu acredito que os convidados que assistiram à festa representam a igreja, as 

pessoas em geral que reconhecem Cristo como Filho de Deus e recebeu-o como Senhor 

e Salvador. 

Por meio de Isaías, o Senhor lamentou de Israel: "Que mais se podia fazer à minha vinha, 

que eu não tenha feito? Por que, quando eu esperava que produzir boas uvas se ele 

produzir bravas?" ( Isa. 5: 4 ). A resposta, é claro, foi a de que não havia nada mais que 

Deus poderia ter feito para o seu povo. Ele havia concedido a eles toda a bênção 

concebível e vantagem. 

Tornando-se mais específicas sobre seus benefícios, Paulo disse aos seus opositores 

judeus hipotéticas: "Você lhe foram confiados os oráculos de Deus . 

" Logion ( oráculos ) é um diminutivo de logos , que é mais comumente 

traduzido palavra. Logion geralmente referido provérbios importantes ou mensagens, 

especialmente afirmações sobrenaturais. 

Embora oráculos é uma tradução legítima (ver também Atos 07:38 ; Hb. 5:12 ), por 

causa da associação da expressão com ritos pagãos, que o fornecimento parece 

inadequada neste contexto. Em muitas religiões pagãs daquele dia, os médiuns e videntes 

deu previsões ocultistas do futuro e outras mensagens do mundo espiritual através 

sobrenaturais "oráculos". Ao observar os movimentos dos peixes em um tanque, a 

formação de cobras em um poço, ou a ouvir os apelos de certas aves, cartomantes que 

pretende prever coisas como o sucesso do negócio ou o fracasso, a vitória ou a derrota 

militar, e um feliz ou casamento trágico. 

Essa conotação não poderia ter sido mais longe uso de Paulo logion nesta passagem. Seu 

ponto era que os judeus foram confiados com as próprias palavras do único e 

verdadeiro Deus, referindo-se a todo o Antigo Testamento (cf. Deut. 4: 1-2 ; 6: 1-

2 ). Revelação de Si mesmo e da sua vontade de Deus havia sido confiada aos judeus, e 

que lhes deu inimaginavelmente grande privilégio, bem como igualmente imensa 

responsabilidade. 

Como o poeta William Cowper escreveu, 

Eles, e só eles, entre todos os homens, 

Recebeu a transcrição da Mente Eterna; 

Foram confiados com Suas próprias leis gravarás, 

E constituídos guardiões de sua causa; 

Deles foram os profetas, a deles a vocação sacerdotal, 



E deles, por nascimento, o Salvador de todos nós. 

Tragicamente, no entanto, os judeus haviam se concentrado muita atenção em seus 

privilégios, mas pouco sobre as suas responsabilidades. Durante um período de sua 

história, descabida e perdeu o registro escrito da lei de Deus. Somente quando uma cópia 

dele foi encontrado por Hilquias, o sumo sacerdote durante a restauração do Templo fez 

Judá começar de novo para honrar os mandamentos do Senhor e observar Suas cerimônias 

por um breve período sob o piedoso rei Josias (veja 2 Crônicas 34:. 14- 33 ). 

Por muitos séculos antes do tempo de Paulo, começando durante o cativeiro babilônico, 

a reverência dos judeus por suas tradições e interpretações rabínicas feitas pelo homem 

tinha chegado a superam sua reverência pela Palavra de Deus escrita. 

Os líderes religiosos do tempo de Jesus se orgulhavam de ser especialistas nas 

Escrituras. Mas quando os saduceus tentaram manobrar Jesus em um canto com uma 

pergunta hipotética sobre o casamento no céu, Ele os repreendeu, dizendo: "Não é esta a 

razão pela qual você está enganado, que você não entender as Escrituras nem o poder de 

Deus ? " ( Marcos 12:24 ). 

Para uma multidão de judeus incrédulos em Jerusalém o Senhor declarou: "Examinais as 

Escrituras, porque você acha que neles você tem a vida eterna, e são elas mesmas que 

testificam de mim" ( João 5:39). Na história do homem rico e Lázaro, o homem rico 

morreu e foi para o inferno. De lá, ele clamou a Abraão para enviar um mensageiro 

especial para contar a seus irmãos no caminho da salvação. Mas Abraão respondeu: "Eles 

têm Moisés e os Profetas; ouçam-nos" ( Lucas 16:29 ). Em outras palavras, o Antigo 

Testamento continha toda a verdade que qualquer judeu (ou qualquer Gentil, para que o 

assunto) precisava ser salvo. Judeus que realmente acreditavam que as Escrituras 

reconheceu Jesus como o Filho de Deus, porque Ele é o foco do Antigo Testamento, bem 

como o Novo. Mas a maioria dos judeus preferiu seguir as tradições dos rabinos e os 

anciãos, em vez de "os escritos sagrados, que são capazes de dar ... a sabedoria que conduz 

à salvação, pela fé que há em Cristo Jesus" ( 2 Tim. 3:15 ). 

Essa mesma atitude tem caracterizado muito do cristianismo ao longo de sua história. Os 

ensinamentos e padrões de uma denominação ou de um grupo ou seita exclusiva 

freqüentemente ofuscada, e muitas vezes completamente contrariada, própria revelação 

de Deus na Bíblia. 

Pertencer a uma igreja cristã é muito parecido que era para ser um judeu sob a Antiga 

Aliança. Identidade Outward com aqueles que afirmam ser o povo de Deus, mesmo 

quando eles são crentes genuínos, é em si não traz nenhum benefício para um 

incrédulo. Mas essa pessoa tem uma grande vantagem sobre as outras incrédulos se em 

uma igreja que ele é exposto à sã doutrina da Palavra de Deus. Se ele não aproveitar esse 

privilégio, no entanto, ele faz a sua culpa e condenação pior do que se ele nunca tinha 

ouvido falar do evangelho. "Porque, se nós continuar pecando voluntariamente, depois de 

receber o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma 

certa expectativa terrível de juízo" ( Hebreus 10: 26-27. ; cf. 4: 2-3 ) . 

A objeção de que Paulo atacado Promessas de Deus 

E depois? Se alguns não creram, a incredulidade deles não vai 

anular a fidelidade de Deus, não é? De maneira nenhuma! Em vez 

disso, seja Deus verdadeiro, e todo homem seja achado mentiroso, 



como está escrito: "Para que sejas justificado em tuas palavras, e 

poderias prevalecer quando fores julgado." ( 3: 3-4 ) 

A próxima objeção Paulo antecipou e confrontou foi que seu ensinamento revogada 

promessas de Deus para Israel. Como qualquer estudante do Antigo Testamento sabe, as 

promessas de Deus ao seu povo escolhido são numerosos. Como, então, poderia Paulo 

sustentam que era possível para um judeu não ser seguro nessas promessas? 

A resposta de Paulo reflete tanto o ensino explícito e implícito das próprias Escrituras 

judaicas. Deus nunca prometeu que qualquer indivíduo judeu, não importa o quão puro 

sua linhagem física de Abraão, ou a partir de qualquer um dos outros grandes santos do 

Antigo Testamento, poderia reivindicar segurança nas promessas de Deus para além do 

arrependimento e da fé pessoal em Deus, resultando em obediência . do coração Isaías 

55: 6-7 é um bom exemplo de um convite para tal fé obediente.: "Buscai ao Senhor 

enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto Deixe o ímpio o seu caminho, e os 

injustos homem os seus pensamentos, e deixá-lo voltar para o Senhor, e Ele terá 

compaixão dele; e para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar ". 

Como na passagem de Amós 3: 2 mencionado acima, muitas das maiores promessas de 

Deus foram acompanhadas pelas advertências severas. E a maioria das promessas eram 

condicional, baseada na fé e obediência do Seu povo. As poucas promessas 

incondicionais que ele fez foram para a nação de Israel como um todo, e não para os 

judeus individuais (ver, por exemplo, Gn 12: 3 ; . Is 44: 1-5 ; Zc 0:10. ). 

O apóstolo, portanto, concordou em parte com seus acusadores, dizendo: O que 

então? Se alguns não creram, a incredulidade deles não vai anular a fidelidade de 

Deus, não é? Seus adversários eram perfeitamente certo em defender a integridade do 

Senhor. Não importa o quanto os homens respondem às Suas promessas, Ele é 

absolutamente fiel ao manter sua palavra. 

Embora certamente não intencionalmente, a idéia em teologia do pacto que a igreja 

substituiu Israel no plano de redenção de Deus assume infidelidade de Deus em manter 

suas promessas incondicionais de Israel. Por causa da rejeição de Jesus Cristo como seu 

Messias de Israel, Deus adiou o cumprimento da promessa de resgatar e restaurar Israel 

como uma nação. Mas Ele não tem (e por causa de Sua natureza santa Ele não podia ) 

renegou essa promessa. Sua previsão, por exemplo, que ele um dia "derramar sobre a casa 

de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de graça e de súplicas, para que 

eles olharão para mim, a quem traspassaram" ( Zc. 12 : 10 ) não poderia aplicar-se à 

igreja. E porque essa renovação nunca aconteceu na história de Israel, tanto a previsão é 

falso ou ainda está para ser cumprida. 

Mais tarde, na epístola Paulo afirma enfaticamente que Deus não rejeitou Seu povo Israel 

( Rom. 11: 1 ). Alguns versos depois, ele declara: "Porque eu não quero-vos, irmãos, que 

ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em vós mesmos: que o endurecimento 

parcial que aconteceu com Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado ; e, assim, 

todo o Israel será salvo, como está escrito: "O Libertador virá de Sião, Ele irá remover a 

impiedade de Jacó E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados.". 

"Para que ele seja entendido como referindo-se à igreja como o novo Israel, Paulo 

acrescenta: "Do ponto de vista do evangelho eles [os judeus] são inimigos por seus [os 

cristãos '] causa, mas do ponto de vista da escolha de Deus, são amados por causa do pais, 

porque os dons ea vocação de Deus são irrevogáveis "( vv 25-29. ). 



A salvação nacional de Israel é tão inevitável quanto as promessas de Deus são 

irrevogáveis. Mas essa certeza futuro dá individuais judeus não mais presente garantia de 

ser salvo do que o Gentil mais pagão. 

O erro de acusadores de Paulo foi em acreditar que as promessas incondicionais de Deus 

para Israel aplicado a todos os judeus individuais em todos os momentos. Mas, como 

Paulo mostra mais cedo em 9: 6-7 , quando escreve: ". Mas não é como se a palavra de 

Deus falhou Porque nem todos os israelitas que são descendentes de Israel, nem são todos 

filhos porque eles são Os descendentes de Abraão, mas: "através de Isaque seus 

descendentes serão nomeados. '" 

Os acusadores estavam certos ao afirmar que Deus não pode quebrar a sua palavra. Se as 

bênçãos de uma promessa não se concretizou foi porque Seus pessoas não 

acreditavam e obedecer às condições da promessa. Mas sua incredulidade não conseguiu 

impedir a salvação que Deus acabaria por trazer para a nação prometida. 

Mas uma verdade ainda mais profunda foi a de que, ao contrário do pensamento da 

maioria dos judeus, a salvação foi nunca oferecida por Deus a partir do património, a 

cerimónia, boas obras, ou de qualquer outro modo que não o da fé. Paulo, portanto, 

pergunta retoricamente: "O fato de que os judeus que não acreditam que perderam o 

direito pessoal de bênçãos prometidas por Deus e barrados-se da herança do reino de 

Deus não vai anular a fidelidade de Deus, não é? " Sua salvação virá a Israel alguns 

dia em que todo o Israel será salvo. 

Respondendo à sua própria pergunta, ele exclama: De modo nenhum! A frase me 

genoito ( pode nunca ser ) foi a expressão grega negativa mais forte e normalmente 

realizada a conotação de impossibilidade. "É claro que Deus não pode ser infiel em suas 

promessas ou de qualquer outra forma," Paulo estava dizendo. 

Em vez disso, seja Deus verdadeiro, e todo homem seja achado mentiroso . Se cada 

ser humano que já viveu declarou que Deus é infiel, Deus iria ser encontrado 

verdadeiro e todo homem que testemunhou contra ele iria ser achado mentiroso . 

Convocando Escritura como fez regularmente, Paulo cita o grande salmo penitencial de 

Davi, rei mais ilustre e amado de Israel, de cujo trono o próprio Messias teria algum 

reinado dia. Como está escrito: "Para que sejas justificado em tuas palavras, e 

poderias prevalecer quando fores julgado " (ver Sl. 51: 4 ). Porque Deus é perfeito e é 

Ele mesmo a medida de bondade e verdade, a Sua Palavra é a sua própria verificação e 

seu julgamento a sua própria justificação. É tolice total supor que o Senhor do céu e da 

terra pode não prevalecer contra a, perverteram o direito pecaminosa que um homem ou 

Satanás poderia fazer contra ele. 

A objeção de que Paulo atacado Pureza de Deus 

Mas se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? O 

Deus que inflige a ira não é injusto, não é? (Estou a falar em 

termos humanos.) De modo nenhum! Por outro modo, como 

julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira a verdade de 

Deus abundou a Sua glória, por que sou eu ainda julgado como 

pecador? E por que não dizemos (como somos blasfemados, e 

como alguns dizem que dizemos): "Vamos fazer o mal que venha 
o bem"? Sua condenação é justa. ( 3: 5-8 ) 



A terceira objeção Paulo previsto era que o seu ensino atacou a própria pureza e santidade 

de Deus. O argumento de seus acusadores teria sido algo como isto: 

Se Deus é glorificado pelos pecados de Israel, que está sendo mostrado fiel mesmo apesar 

da infidelidade de seu povo escolhido, então o pecado glorifica a Deus. Em outras 

palavras, Paulo, você está dizendo que o que Deus proíbe estritamente realmente traz-lhe 

glória. Você está dizendo que Deus é semelhante a um negociante que mostra um pedaço 

de jóias de ouro caro em um pedaço de veludo preto de modo que o contraste faz com 

que o ouro aparecer ainda mais elegante e bonito. Está a acusar Deus de usar o pecado do 

homem para trazer glória a Ele mesmo, e isso é uma blasfêmia. Você está impugnando a 

pureza de Deus justo. Não só isso, mas se o homem injustiça prova a justiça de Deus, 

que diremos sobre o juízo de Deus? Se o que você diz é verdade, por que Deus punir o 

pecado? O Deus que inflige a ira não é injusto, não é? 

Mais uma vez para que seus leitores concluir que ele estava expressando o seu próprio 

pensamento, Paulo acrescenta imediatamente a explicação entre parênteses que ele 

estava falando em termos humanos , isto é, de acordo com o humano lógica da mente 

natural. Ele estava dizendo, com efeito, "Não pense nem por um minuto que eu acredito 

que tal absurdo pervertido. Eu estou parafraseando apenas as acusações de que são muitas 

vezes feitas contra mim." 

Para intensificar o aviso legal, Paulo diz novamente: " De modo nenhum! Obviamente 

Deus não encorajar ou tolerar o pecado, a fim de glorificar a Si mesmo, pois de outro 

modo como julgará Deus o mundo? " 

Se judeus entenderam nada sobre a natureza de Deus era que Ele é um juiz perfeito. A 

partir da parte mais antiga do Testamento Ele Old é chamado de "o Juiz de toda a terra" 

( Gen. 18:25 ). Os salmistas repetidamente referem a ele como um juiz (ver, por 

exemplo, Salmos 50: 6. ; 58:11 ; 94: 2 ). Um dos principais temas de praticamente todos 

os profetas é a de juízo de Deus no passado, bem como presente, iminente, bem como em 

um futuro distante. Ponto muito óbvio de Paulo é que Deus não teria qualquer base para 

equitativo, justo, puro julgamento se Ele tolerada pecado. 

Em versos 7 e 8 o apóstolo reitera as falsas acusações contra ele em termos um pouco 

diferentes. "O senhor afirma que eu digo: 'Se através da minha mentira a verdade de 

Deus abundou a Sua glória, por que sou eu ainda julgado pecador? '" 

Isso foi claramente uma acusação de antinomianismo (desrespeito da lei de Deus) da pior 

espécie. Os críticos estavam acusando Paulo de ensinar que a uma pessoa mais perverso 

é, mais ele glorifica a Deus;quanto mais uma pessoa sem fé é, o mais fiel que ele faz de 

Deus aparecer; Quanto mais a pessoa se encontra, mais ele exalta a fidelidade de Deus. 

Aquelas não eram deturpações hipotéticos, como Paulo deixa claro em sua próxima 

declaração: " E por que não dizemos (como somos blasfemados, e como alguns dizem 

que dizemos): 'Vamos fazer o mal que venha o bem? " inimigos de Paulo, obviamente, 

tinha cobrado repetidamente que seu evangelho da salvação pela graça através da fé, não 

só minou a lei de Deus, mas concedeu licença para pecar com impunidade. Na verdade, 

eles o acusaram de dizer que, aos olhos de Deus, o pecado é tão aceitável quanto a justiça, 

se não mais. 

Embora os escribas e fariseus eram eles mesmos pecaminosa e hipócrita para o núcleo, 

que gostava de condenar os outros por quebrar a lei mosaica e as tradições rabínicas, 

mesmo no menor grau. Sua religião era legalismo personificado, ea idéia da graça divina 



era, portanto, um anátema para eles, porque ele destruiu completamente o que faz a justiça 

em que sua esperança foi fundada. 

O mesmo legalismo caracterizado os judaizantes, supostamente judeus convertidos ao 

cristianismo, que insistiram que os cristãos tinham de manter todas as leis e cerimônias 

mosaicos. Suas acusações contra o evangelho de Paulo de graça eram praticamente 

idênticos aos dos escribas e fariseus. O apóstolo, portanto, foi atacado da mesma forma, 

tanto a partir de dentro e fora da igreja. Assim, é provável que Paulo estava tratando seus 

argumentos tanto para os líderes judeus sem e os judaizantes dentro. 

Uma das características mais evidentes da natureza humana caída é a sua incrível 

capacidade de racionalizar o pecado. Mesmo as crianças pequenas são inteligentes em dar 

uma boa razão para fazer uma coisa errada. Isso, essencialmente, foi o que os oponentes 

de Paulo acusou de pecado fazendo-racionalização com base que glorificou a Deus. 

Mais tarde, na epístola Paulo trata em detalhe com esse mesmo problema. Depois de dizer 

que "onde o pecado aumentou, transbordou a graça mais", opõe-se rapidamente a falsa 

conclusão que ele conhecia muita gente iria saltar. "Que diremos, pois? Será que estamos 

a continuar no pecado para que a graça pode aumentar? De maneira nenhuma!" ( Rom. 5: 

20-6: 2 ). Com toda a contundência que conseguiu reunir, o apóstolo denunciou a 

acusação de que ele tolerada qualquer tipo de pecado. Menos do que tudo que ele a 

pretensão de justificar o pecado pelo argumento falso e vil que trouxe glória a Deus. 

É possível, é claro, que alguns dos acusadores de Paulo erroneamente associado seus 

ensinamentos com a de libertinos na igreja, tais como aqueles que eram uma mancha na 

igreja de Corinto. Jude escreveu de "certos indivíduos [que tinham] introduziram 

furtivamente, aqueles que por muito tempo foram previamente marcados para este mesmo 

juízo, homens ímpios, que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam 

o nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo" ( Judas 4 ). 

Para um cristão confesso de viver em contínuo, o pecado não arrependido é uma certa 

marca que ele não é salvo. Ser cristão é estar sob o senhorio de Jesus Cristo e desejo 

realmente servi-Lo. Como Jude faz indiscutivelmente claro, a pessoa que tenta justificar 

seu pecado ao presumir sobre a graça de Deus é ímpios e nega a Cristo ( v. 4 ). 

Resposta final de Paulo aos seus críticos caluniosas foi curta, mas apontou. Embora ele 

não foi o menos culpado de ensinar antinomianism, ele totalmente concordou que para 

aqueles que fazem ensiná-lo,sua condenação é só . 

 

 

 

 

 



14. A culpa de todos os homens (Romanos 

3: 9-20) 

E depois? Somos melhores do que eles? De modo nenhum; para 

nós já que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do 

pecado; como está escrito: "Não há justo, nem um sequer, não há 

quem entenda, não há quem busque a Deus; todos se extraviaram, 

à uma se fizeram inúteis; lá em quem faça o bem, não há . sequer 

uma sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas 

manter enganando, o veneno de víbora está nos seus lábios, sua 

boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ligeiros 

para derramar sangue, destruição e miséria estão em seus 

caminhos e o caminho da paz não conheceram. Não há temor de 
Deus diante de seus olhos ". 

Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, fala para aqueles que 

estão debaixo da Lei, que toda a boca esteja fechada e todo o 

mundo seja condenável diante de Deus; porque pelas obras da lei 

nenhuma carne será justificada diante dele; por meio da Lei vem 
o conhecimento do pecado. (3: 9-20) 

Os homens gostam de acreditar que eles são basicamente boas e que a crença é 

continuamente reforçada por psicólogos, conselheiros e um grande número de 

líderes religiosos. 

Mas no fundo de seu coração se sabe que há um problema com a maneira como 

ele é, que algo está errado. Não importa quem ou o que ele pode tentar a culpa 

por esse sentimento, ele não pode escapar. Ele sente culpa, não só sobre as 

coisas que ele fez que ele sabe que está errado, mas também sobre o tipo de 

pessoa que ele é por dentro. 

A colunista conselhos populares jornal escreveu: "Uma das mais dolorosas, 

auto-mutilação, exercícios que consome tempo e energia na experiência 

humana é culpa .... Ela pode arruinar seu dia ou sua semana ou a sua vida, se 

você deixá-lo ele vira para cima como um mau centavo quando você faz algo 

desonesto, doloroso, brega;. egoísta, ou podre .... Não importa que ele era o 

resultado da ignorância, a estupidez, a preguiça, a desconsideração, a carne é 

fraca, ou pés de barro . Você fez errado ea culpa é matar você. Muito ruim. Mas 

pode ter certeza ", concluiu," a agonia que você sente é normal .... Lembre-se 

de culpa é um poluente e que não precisamos mais dele no mundo "( O 

Encyclopedia Ann Landers [New York: Doubleday, 1978], pp 514-17.). Com 

isso, ela passou a outro assunto. 

O antigo filósofo romano Sêneca escreveu que cada pessoa culpada é seu 

próprio carrasco. Não importa quantas vezes um homem se diz que ele é bom, 

ele inevitavelmente vê que ele não pode deixar de pensar, dizer e fazer coisas 



erradas e se sentindo culpado por isso. Culpa leva as pessoas a álcool, drogas, 

desespero, loucura, e mais e mais freqüentemente ao suicídio. Depois de jogar 

jogos psicológicos sobre a acusação de seu ambiente ou de outras pessoas ou 

da sociedade em geral, o homem ainda não pode escapar do sentimento de sua 

própria culpa. De fato, as sociedades com serviços psicológicos sofisticados 

parecem ainda mais culpa montada. As pessoas querem se livrar de seus 

sentimentos de culpa, mas eles não sabem como. E quanto mais eles sonda de 

soluções, quanto mais eles se sentem culpados. 

Homens se sentem culpados porque eles são culpados. O sentimento de culpa é 

apenas o sintoma do problema real, que é o pecado. Todo o aconselhamento 

psicológico no mundo não pode aliviar uma pessoa de sua culpa. Na melhor das 

hipóteses, só pode fazê-lo se sentir melhor, superficialmente e, 

temporariamente, colocando a culpa em alguém ou alguma outra coisa. Isso, é 

claro, apenas intensifica a culpa, porque acrescenta desonestidade para o pecado 

que fez com que o sentimento de culpa em primeiro lugar. 

Culpa do homem tem apenas uma causa e seu próprio pecado e, a menos que 

seu pecado é removido, sua culpa não pode ser. É por isso que o primeiro 

elemento do evangelho está confrontando os homens com a realidade do seu 

pecado. A palavra evangelho significa "boa notícia". Mas a boa notícia que ele 

oferece é o caminho da salvação do pecado, e até que uma pessoa é condenada 

por seu pecado, o evangelho não tem nada a oferecer. Por isso, o evangelho 

começa declarando que todos os homens são fundamentalmente pecador e que 

a maior necessidade da sua vida é ter que o pecado removido através de 

confiança no Senhor Jesus Cristo. 

Como Paulo já vigorosamente declarado nos dois primeiros capítulos de 

Romanos, tanto o pagão Gentil eo judeu religioso são pecadores e condenados 

diante de um Deus santo. Mas a natureza humana resiste fortemente que a 

verdade. Dr. Donald Grey Barnhouse disse: "É só a auto-orgulho teimoso que 

mantém o homem da confissão a Deus que traria autorização, mas dessa forma 

ele se recusa a tomar. O homem está diante de Deus hoje como um garotinho 

que jura com choro e lágrimas que ele não foi em qualquer lugar perto do frasco 

de doce, e que, com um ar de inocência ultrajada, pleiteia a justiça de sua 

posição, em total ignorância do fato de que uma boa colherada de geléia caiu 

em sua camisa sob o queixo e é claramente visível para todos, mas a si mesmo 

"( de Deus Wrath: Romanos 2-3: 1-20 [Grand Rapids: Eerdmans, 1953], p 

191.). 

O apóstolo Paulo estava bem ciente da disposição do homem para negar o seu 

pecado. Portanto, desde a criação, a partir da história; da razão e da lógica e da 

consciência, Paulo já apresentou um poderoso testemunho do pecado do 

homem. Agora, ele apresenta o testemunho final, o testemunho das 

Escrituras. Começando com o versículo 10 e continuando até o versículo 18, 



Paulo apresenta perante o tribunal, por assim dizer, o testemunho da própria 

Palavra de Deus, como revelado no Antigo Testamento. Os versículos 9-20 

resumir vista divina e perfeita vontade de Deus do homem e eles continuam em 

um motivo julgamento: (v. 9), a acusação, a acusação (vv 10-17.), O motivo (v 

18)., E o veredicto ( vv. 19-20). 

O Arraignment 

E depois? Somos melhores do que eles? De modo nenhum; para 

nós já que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do 
pecado; (3: 9) 

A carga começa com duas perguntas. A primeira é simplesmente que, então? A 

idéia é: "Qual é o ponto de mais um testemunho?" Paulo já condenou o pagão 

imoral, o pagão moral, e, em seguida, tanto o judeu moral e 

imoral. Antecipando o que alguns de seus leitores poderia pensar, a sua segunda 

questão, pergunta retoricamente, Somos melhores do que eles? Isto é, "Será 

que temos uma melhor natureza básica do que aqueles que acabaram de ser 

mostrado para ser condenado? Será que somos feitos a partir de um molde 

diferente , cortado a partir de um pedaço de pano diferente do que elas? " 

Os únicos a quem nós se refere não é absolutamente clara. Alguns 

comentaristas acreditam Paulo está falando de seus companheiros judeus. Mas 

ele já tem lidado nos versículos 1-8 com a pergunta a maioria dos judeus pediria, 

declarando que eles têm de fato uma vantagem espiritual acima gentios por ter 

sido "confiados os oráculos de Deus", isto é, as Escrituras do Antigo 

Testamento. Ele destacou anteriormente que, no entanto, que sua maior 

vantagem também trouxe uma maior responsabilização (2: 17-25). Em nenhum 

outro lugar na epístola que Paulo identificar-se com seus companheiros judeus 

pelo uso de nós . 

Parece melhor tomar esta que para se referir a si mesmo e seus companheiros 

crentes em Roma, tanto judeus e gentios. A questão, então, quer dizer, "Somos 

nós os cristãos, em nós mesmos, melhor do queos outros grupos de pessoas 

que já demonstraram ser condenado diante de Deus? Será que estamos 

intrinsecamente superior aos outros? fomos salvos porque a nossa natureza 

humana básica estava em um plano mais elevado do que a deles? " 

Responder imediatamente à sua própria pergunta, Paulo inequivocamente 

afirma, Nem um pouco . "Não, nós não estamos em nós mesmos nada melhor 

do que os outros", diz ele. Ele já assinalou a condenação de todos, desde o mais 

perverso, cheias de vice-pagão para o judeu mais exteriormente moral e na 

posição vertical. Em outras palavras, toda a raça humana, com absolutamente 

nenhuma exceção, é acusado perante o tribunal de justiça de Deus: Por que já 

denunciou que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado . 



Proaitiaomai ( já cobrados ) foi muitas vezes usado como um termo jurídico 

para designar uma pessoa previamente indiciado por um determinado 

delito. Hupo ( sob ) foi um termo grego comum que muitas vezes significava 

não apenas para ser abaixo, mas para ser totalmente sob o poder, a autoridade, 

e controle de algo ou alguém. Isso é, obviamente, o senso Paulo tem em mente 

aqui: Todo ser humano,tanto judeus como gregos, todos estão debaixo , 

completamente subserviente e em cativeiro para, o domínio do pecado . 

Tal idéia era absurda para a maioria dos judeus. Em sua repreensão de Pedro 

para sucumbir aos judaizantes, Paulo referiu-se a crença comum de judeus que 

eram justos diante de Deus pelo simples fato de serem judeus, membros de sua 

raça escolhida. Por outro lado, os judeus acreditavam tão fortemente que os 

gentios-comumente chamado gregos por causa da prevalência da cultura e da 

língua grega, mesmo sob Roman regra, eram naturalmente pecaminosa 

simplesmente em virtude de ser não -Jewish (cf. Gl. 3:15). 

Se um judeu foi indigente, deficiente, ou de outra forma seriamente atingida, 

assumiu-se que ele ou seus pais haviam cometido algum pecado invulgarmente 

hediondo, para o qual, para uma geração ou assim, perderam a sua normalmente 

alta posição diante de Deus. Essa crença se reflete na história do cego a quem 

Jesus e os discípulos passaram em frente ao um dia Templo. Percebendo a 

condição do homem, os discípulos perguntaram ao Senhor: "Mestre, quem 

pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?" (João 9: 2). Depois de Jesus 

corrigido suposição errada dos discípulos, Ele restaurou a visão do 

homem. Quando o homem estava falando com os fariseus um pouco mais tarde, 

eles veementemente expressou o mesmo pressuposto errado Doze havia 

expressado. Quando o homem disse-lhes de Jesus: "Se esse homem não fosse 

de Deus, Ele não podia fazer nada", os fariseus eram muito ofendido e 

respondeu: "Você nasceu inteiramente em pecados, e que você está nos 

ensinando?" (Vv. 33-34). 

As pessoas que são muito religiosos tendem a pensar em si mesmos como sendo 

inerentemente melhores do que outros e favorecido por Deus por causa de sua 

bondade e religiosidade. Até mesmo os cristãos são, por vezes, tentados a 

pensar que Deus salvou-los porque eles eram de algum modo mais merecedor 

da salvação do que outros. Mas se uma pessoa que nunca se torna reto diante 

de Deus nunca é porque ele é naturalmente melhor do que ninguém, ou porque 

ele conseguiu trazer a sua vida até os padrões de Deus ou porque ele 

zelosamente observa certas práticas religiosas. É só porque ele reconheceu o 

seu pecado e desamparo e prostrou-se em humilde fé diante do Senhor Jesus 

Cristo, para perdão e purificação. 

Apesar das grandes diferenças no comportamento exterior e atitudes entre as 

pessoas, cada pessoa sem Cristo é pecador por natureza e está sob o domínio e 

controle de Satanás. O mundo inteiro não redimido, João declara, "está no poder 



do maligno" (1 João 5:19) e, portanto, é acusado, por assim dizer, antes de bar 

da justiça de Deus. 

A acusação 

como está escrito: "Não há justo, nem um sequer, não há quem 

entenda, não há quem busque a Deus; todos se extraviaram, à uma 

se fizeram inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há . sequer 

uma sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas 

manter enganando, o veneno de víbora está nos seus lábios, sua 

boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ligeiros 

para derramar sangue, destruição e miséria estão em seus 
caminhos e o caminho da paz não conheceram. " (3: 10-17) 

Paulo apresenta agora uma terrível acusação de treze contagem contra a 

humanidade caída. Para reforçar a inclusão da acusação, ele reitera o fato de 

que todos da humanidade caída, judeus e gentios, é sob o pecado (veja v. 

9). Nos versículos 10-18, ele usa o termo nenhum (e seu equivalente, nem 

mesmo um) seis vezes referindo-se a absoluta falta do homem de justiça diante 

de Deus. 

A acusação vem diretamente da Escritura do Antigo Testamento, para a 

qual está escrito se refere. Ambos Jesus e Satanás usou essa frase para 

introduzir citações do Antigo Testamento durante a tentação no deserto (Mt 4:. 

4, 6-7, 10). Está escrito traduz o grego perfect tense, indicando a continuidade 

e permanência do que foi escrito e que implica a sua autoridade divina, que 

cada judeu fiel e cada cristão fiel, seja judeu ou gentio, reconheceu. 

Os treze acusações de acusação são apresentados em três categorias, o primeiro 

sobre o caráter (vv. 10-12), a segunda relativa a conversa (vv. 13-14), eo 

terceiro, relativo à conduta (vv. 15-17 ) do acusado. 

O caráter do acusado 

Não há quem entenda, em quem busque a Deus;; "Não há justo, 

nem um sequer todos se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; 

não há ninguém que faça o bem, não há sequer um (3. : 10-12) 

Sob o título do que poderia ser chamado de caráter, Paulo lista os primeiros seis 

das treze acusações. Por causa de suas naturezas caídas, os homens são 

universalmente mal (v. 10 b ). espiritualmente ignorantes (v. 11 a ), rebelde (v. 

11 b ), rebelde (v. 12 a ), espiritualmente inútil (v. 12 b ), e moralmente 

corrupto (v. 12 c ). 

Em primeiro lugar, a humanidade é universalmente mal, não sendo 

absolutamente sem exceções. Citando os Salmos, Paulo declara: Não há justo, 

nem um sequer . O texto completo do Salmo 14: 1 é, "Diz o insensato no seu 



coração: Não há Deus". Eles são corruptos, eles tenham cometido atos 

abomináveis; não há ninguém que faça o bem ". 

A justiça é um dos principais temas do livro de Romanos, aparecendo de uma 

forma ou de outra, mais de trinta vezes. Outros termos da mesma raiz grega são 

geralmente traduzidas "justificado", "justificação", ou algo semelhante. Juntos, 

eles são usados mais de sessenta vezes no livro de Romanos. Não é de estranhar, 

portanto, que a primeira carga Paulo faz em sua acusação é a de injustiça da 

humanidade. 

Paulo está usando o termo justo em seu sentido mais básico de ser reto diante 

de Deus, de ser como Deus criou o homem para ser. Obviamente, as pessoas 

são capazes fazer muitas coisas que são moralmente correto. Mesmo a pessoa 

mais vil pode, ocasionalmente, fazer algo louvável. Mas o apóstolo não está 

falando de certos actos ou até mesmo padrões gerais de comportamento, mas 

de caráter interior do homem. Seu ponto é que não há nem uma única pessoa 

que já viveu, com exceção do pecado Senhor Jesus Cristo (cf. 2 Cor. 5:21), cujo 

íntimo poderia ser caracterizada como justo pelo padrão de Deus.Para impedir 

algumas pessoas de pensar que eles podem ser exceções, Paulo acrescenta, nem 

um sequer . 

Como já mencionado, há, obviamente, grandes diferenças entre as pessoas 

quanto à sua bondade, amor, generosidade, honestidade, veracidade e 

afins. Mas nem mesmo uma pessoa além de Cristo veio remotamente 

perto justos perfeição, que é o único padrão aceitável a Deus. Padrão de justiça 

para os homens de Deus é a justiça que Ele próprio possui, que se manifestou 

em Cristo. "Está para ser perfeito", declarou Jesus, "como o vosso Pai celeste é 

perfeito" (Mat. 5:48). 

Em outras palavras, uma pessoa que não é tão bom como Deus não é aceitável 

a Deus. Como Paulo deixa claro mais tarde na epístola, e como o Novo 

Testamento ensina por toda parte, os homens podemtornar-se perfeitamente 

justo, quando a justiça de Cristo é imputada a eles. A própria verdade que faz o 

evangelho a "boa notícia" é que Deus providenciou um meio para que os 

homens se tornar perfeito, divinamente perfeito. Mas que a perfeição vem 

inteiramente pela graça de Deus em resposta à fé em Seu Filho, Jesus Cristo. 

Paulo está aqui falando de homens, todos os homens, que são separados de 

Cristo. Aos olhos de Deus, não há níveis de justiça, tanto quanto a salvação está 

em causa. Há tanto justiça perfeita em Cristo ou pecaminosidade perfeito sem 

Cristo. 

Como mencionado acima, a partir da perspectiva do homem há grandes 

diferenças morais e espirituais entre as pessoas. Mas norma de justiça por conta 

própria dos homens alcançar de Deus pode ser comparado a um grupo de 



pessoas que tentam saltar da costa de uma ilha dos mares ao sul para os Estados 

Unidos. Um bom atleta poderia saltar 25 pés ou mais. Muitos poderiam saltar 

dez ou quinze pés, e alguns podem ser de tal forma pobre que mal conseguia 

saltar cinco. Medido contra o outro, portanto, os seus esforços seja 

consideravelmente diferente. Mas medido em relação a distância daquelas ilhas 

para os Estados Unidos, as diferenças entre eles seria indetectável e seus 

esforços seria igualmente inútil. Quase como se comentando sobre tal 

competição, Paulo declara alguns versos mais tarde: "Todos pecaram e estão 

destituídos da glória de Deus" (3:23). 

Em segundo lugar, o homem não só é universalmente mal, mas também 

espiritualmente ignorante. Citando novamente a partir do Salmos, diz 

Paulo, não há quem entenda (14 ver Pss:. 2; 53: 3). Mesmo que os homens de 

alguma forma tiveram a capacidade de atingir a perfeita justiça de Deus, eles 

não sabem o que é ou como fazer para alcançá-la. Para usar o exemplo sul mares 

ilha novamente, eles não têm idéia de como a que forma de saltar. 

O homem não tem capacidade inata para compreender plenamente a verdade de 

Deus ou seu padrão de justiça. Da criação magnífica de Deus, o homem tem 

provas suficientes de seus "atributos invisíveis, o seu eterno poder como a sua 

divindade" fazer com que cada pessoa "sem desculpa" para não honrar e 

glorificar a Deus (Rom. 1:20). Mas para além da capacidade de ver que a 

revelação geral de Seu poder e majestade, o homem não tem capacidade 

espiritual para saber ou entender a Deus, porque o "homem natural não aceita 

as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, 

porque elas se discernem espiritualmente "(1 Cor. 2:14). 

Em sua carta aos Efésios, os pontos apóstolo fora ignorância espiritual do 

homem não é devido a circunstâncias externas infelizes ou falta de 

oportunidade. É unicamente devido a sua própria natureza pecaminosa inata 

que não quer saber e entender, e muito menos obedecer e servir a Deus. Pessoas 

que não foram salvos são "obscurecidos no entendimento, separados da vida de 

Deus, por causa da ignorância que há neles, por causa da dureza do seu coração" 

(Ef. 4:18). Os homens não são pecaminosos e endureceu contra Deus porque 

são ignorantes dele, mas, ao contrário, eles são ignorantes, a Ele por causa de 

sua disposição pecaminosa e endurecido. As pessoas têm um certo sentido, a 

respeito de Deus através do testemunho de criação, como já observado, e 

também através do testemunho de suas consciências (Rom. 2:15). Mas os seus 

blocos de natureza intencional pecaminosas fora que o depoimento e 

testemunho. O homem natural é, assim, endureceu no seu coração e na sua 

mente obscurecida. Ele não só não entende Deus, mas não tem nenhuma 

inclinação para fazê-lo. 

Alguns anos atrás, uma história fascinante, mas patético de um pato em um 

parque de Toronto fez manchetes por vários dias ( Toronto Star, 04-13 



novembro de 1971). O pato, que veio a ser chamado de Ringo, fez sua casa no 

lago do parque. Um dia, ela acidentalmente cutucou seu relato através do anel 

de uma aba de puxar de uma lata pop e não foi capaz de livrar-se. Ela era, é 

claro, incapaz de comer e logo morrer de fome. Quando sua situação foi 

observado por alguns visitantes do parque, ela se tornou uma espécie de 

celebridade. Funcionários do parque e especialistas em animais tentou inúmeras 

maneiras de capturar Ringo para que ela pudesse ser ajudado. Eles até mesmo 

chamado em um chamador pato campeão. As pessoas tentaram atraí-la com 

comida, mas sem sucesso. Infelizmente, o Ringo assustada confundiu todos os 

esforços para ajudá-la como sendo ameaças. As equipes de resgate a perdeu de 

vista e nunca pegá-la. Não se sabe se Ringo eventualmente desalojado a aba 

antes de morrer. 

Caído e condenou o homem, preso em seu pecado, é igualmente 

confusa. Porque ele a vê como uma ameaça ao seu estilo de vida, em vez de 

uma bênção eterna, ele faz todos os esforços para escapar do evangelho, que o 

Senhor tão graciosamente prevista a sua salvação. 

Em terceiro lugar, o homem, além de ser universalmente mal e espiritualmente 

ignorante, caída é rebelde. Não há ninguém que busque a Deus, Paulo 

declara, aludindo novamente para o Salmo 14: 2. A julgar pelo grande número 

de religiões no mundo, com milhões de adeptos fervorosos, alguém poderia 

pensar que um grande número de pessoas são diligentemente buscar a 

Deus. Mas a Escritura deixa claro, nesta passagem e em muitos outros, que 

todos os sistemas religiosos e esforços são, na realidade, tenta escapar do 

verdadeiro Deus e de descobrir ou fabricar falsos deuses do próprio gosto. 

Deus deu a garantia absoluta de que qualquer um que procura Ele com o coração 

vai encontrá-Lo (Jer. 29:13). Jesus oferece a promessa divina de que todos os 

que sinceramente pede Dele recebereis, para que todo aquele que busca 

sinceramente a Ele vai encontrá-lo, e que quem bate sinceramente na porta do 

céu terá que abriu a ele (Mt 7: 8.). Mas o Senhor sabe que a inclinação 

pecaminosa do homem é nãoa buscá-Lo, e, portanto, Ele procura pessoas para 

atraí-los a Si mesmo. 

Durante o concílio em Jerusalém, nos primeiros dias da igreja, Tiago lembrou 

a reunião de apóstolos e anciãos de antigas promessas de Deus que "depois 

destas coisas que eu vou voltar, e vou reconstruir o Tabernáculo de Davi, que 

está caído, e eu vou reconstruir suas ruínas, e eu vou restaurá-lo, a fim de que o 

resto da humanidade pode buscar o Senhor "(Atos 15: 16-17). Pedro dá garantia 

nas palavras mais claras possíveis para que o Senhor não deseja "que nenhum 

pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento" (2 Pe. 3: 9). 

Mas as religiões feitas pelo homem são os esforços de inspiração do demônio 

para escapar de Deus, para não encontrá-Lo. Toda pessoa que vem a Jesus 



Cristo para a salvação foi enviada a Ele através da iniciativa divina de Deus, o 

Pai (João 6:37). "Ninguém pode vir a Mim," Jesus continua a dizer, "se o Pai 

que me enviou não o trouxer" (v. 44). A única pessoa que, por isso, que busque 

a Deus é a pessoa que respondeu positivamente à vontade de Deus busca dele. 

A pessoa que verdadeiramente busque a Deus é como Davi, que declarou: 

"Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim" (Sl. 16: 8). Tal pessoa 

procura em primeiro lugar o reino de Deus ea sua justiça (Mat. 6:33). Deus 

torna-se o foco de tudo, a fonte de tudo, o princípio eo fim de tudo. Para buscar 

verdadeiramente a Deus é respeitar e adorar Sua majestade soberana e 

alimentar-se da verdade da Sua Palavra. É a obedecer Seus mandamentos, para 

falar com Ele em oração, para viver conscientemente em Sua presença com o 

desejo de agradá-Lo. Ninguém pode fazer essas coisas naturalmente, mas 

apenas pelo Espírito de Deus trabalhando através dele. A inclinação natural dos 

homens é "buscar seus próprios interesses" (Fp. 2:21). 

Em quarto lugar, Paulo acusa que os homens são naturalmente 

rebelde. Continuando a citar o Salmos (14: 3), ele declara que todos se 

extraviaram de Deus. A pessoa que é naturalmente mal, naturalmente 

ignorante da verdade de Deus, e, naturalmente rebelde contra Deus, 

inevitavelmente, naturalmente, para além de viver a vontade de Deus. 

Desviaram é desde ekklinō , e tem o significado básico de se inclinar na direção 

errada. Em um contexto militar que se referia a um soldado está correndo de 

forma errada em outras palavras, abandonando no meio da batalha. 

Falando sobre a inclinação humana universal de ir contra o caminho de Deus, 

Isaías escreveu: "Todos nós, como ovelhas, nos desviamos cada um se desviava 

pelo seu caminho" (Isaías 53: 6.). Na igreja primitiva, o evangelho foi chamado 

às vezes "o Caminho" (Atos 9: 2). e os cristãos foram muitas vezes referida 

como seguidores do Caminho. Jesus disse de si mesmo: "Eu sou o caminho, ea 

verdade, ea vida" (João 14: 6). Até mesmo o demônio que tinha dado uma certa 

garota escravo do poder da adivinhação reconheceu através dela que Paulo e 

seus companheiros eram "servos do Deus Altíssimo, que estão anunciando-vos 

o caminho da salvação "(Atos 16:17, a ênfase acrescentado). Lucas se refere a 

alguns oponentes judeus do ministério de Paulo em Éfeso como os homens que 

estavam "falando mal do Caminho" (Atos 19: 9), e por causa do que a oposição, 

"houve um não pequeno distúrbio acerca do Caminho" (v. 23) . Em sua defesa 

perante o governador Felix, Paulo disse: "Isso eu admitir para você, que de 

acordo com o caminho a que eles chamam seita eu sirvo ao Deus de nossos pais, 

crendo tudo o que está em conformidade com a Lei e que está escrito no Profetas 

"(Atos 24:14). O escritor de Hebreus falou da obra expiatória de Cristo como 

"um novo e vivo caminho que Ele inaugurou para nós através do véu, isto é, 

pela sua carne" (Heb. 10:20). Pedro falou de falsos mestres que tinham se 



infiltrado na igreja como aqueles que abandonaram "o caminho certo" do 

verdadeiro evangelho, que é "o caminho da justiça" (2 02:15 Pet., 21). 

Por outro lado, o padrão básico de vida do homem natural é caracterizado como 

"o caminho do mal" (Prov. 8:13), "o caminho que parece certo ao homem, mas 

[cujo] final é o caminho da morte "(Prov. 14:12). 

O grande evangelista Dwight L. Moody disse que foi convidado pelo diretor de 

uma grande prisão em Nova York para falar com os presos. Porque não havia 

capela ou outro local adequado ou seguro para falar com o grupo, ele pregou 

entre um corredor em uma das extremidades de uma grande camada de células, 

incapaz de ver o rosto de um único prisioneiro. Após a mensagem de que ele 

pediu permissão para falar cara-a-cara com alguns dos homens através das 

grades de suas celas. Logo descobriu que a maioria dos homens ainda não 

tinham sido ouvir a sua mensagem. Quando Moody pediria um preso por que 

ele estava na prisão, o homem quase sempre declarou sua inocência. Ele insistia 

que a testemunha falsa testemunhou contra ele, ou que ele foi confundido com 

a pessoa que realmente cometeu o crime, ou que o juiz ou júri tinha preconceitos 

contra ele, ou ele daria algum outro motivo que ele foi injustamente 

encarcerados. "Eu comecei a ficar desanimado", disse Moody ", mas quando eu 

tinha ficado quase completamente Eu encontrei um homem com os cotovelos 

sobre os joelhos e duas correntes de lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Olhei 

para a pequena janela e disse: ' Meu amigo, o que é o seu problema?Ele olhou 

para cima com o desespero e remorso em seu rosto e disse: "Meus pecados são 

mais do que posso suportar." Eu disse: 'Graças a Deus'. "O evangelista estava 

agradecido, porque ele sabia que nenhum homem é aberto a maneira de Deus, 

até que ele abandona o seu próprio caminho, que ele não vai buscar a salvação 

até que ele admite que ele está perdido. 

Em quinto lugar, Paulo acusa que o homem natural é espiritualmente 

inútil. Juntos , isto é, toda a humanidade caída, eles se tornaram inúteis . O 

equivalente hebraico do termo grego traduzido aqui comoinútil era muitas 

vezes usado para descrever o leite que se tornou azedo e rançoso, tornando-se 

imprópria para beber ou para ser usada para fazer manteiga, queijo, ou qualquer 

outra coisa comestível. Na antiga literatura grega, a palavra foi usado até 

mesmo do riso sem sentido de um idiota. 

Para além de uma poupança de relacionamento com Jesus Cristo, uma pessoa é 

um ramo morto espiritualmente, totalmente incapaz de produzir qualquer 

fruto. Como tal, é sem vida e sem valor, que só servem para ser jogado no fogo 

para ser queimado (João 15: 6). A carta de Paulo a Tito enfatiza a mesma 

realidade trágica quando se reflete sobre a inutilidade do mesmo homens 

religiosos (Tito 1:16). O homem natural é inútil para os propósitos de Deus e, 

assim como o ramo morto inútil, é destinado para o fogo do inferno. 



Em sexto lugar, o homem natural é acusado de ser corrupto, que é tanto uma 

repetição da primeira carga e uma espécie de resumo das cinco acusações 

anteriores. Não há ninguém que faça o bem , diz Paulo, não há sequer um . 

Chrestotes ( faz o bem ) refere-se ao que é reto, especificamente para o que é 

moralmente correto. Medido pelo padrão perfeito de Deus da justiça, o homem 

natural não tem capacidade de fazer qualquer coisa na posição vertical 

e bom . Como já mencionado, em relação a outros seres humanos, algumas 

pessoas, obviamente, são mais comportados. Mas nenhum ser humano tem 

dentro de si ou o desejo ou a capacidade para o bom que é santo, perfeito, e 

Deus-glorificação pelo padrão divino. 

A história é contada de um homem na Escócia, que estava caminhando por um 

parque numa tarde de sábado, carregando um pequeno Novo Testamento em 

um estojo de couro. Pensando o caso continha uma câmera, um grupo de jovens 

pediu-lhe para tomar sua imagem. Em resposta, ele disse: "Eu já tenho 

isso." Quando os jovens atônitos perguntei-lhe onde e quando ele tinha tomado, 

ele tirou o Testamento e ler Romanos 3: 9-23. Depois de dizer: "Esta é a sua 

imagem", ele aproveitou a oportunidade para testemunhar sobre Cristo. 

A Conversação do acusado 

A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas manter 

enganando, o veneno de víbora está nos seus lábios; cuja boca 
está cheia de maldição e amargura; (3: 13-14) 

O caráter de uma pessoa, inevitavelmente, manifestar-se em sua conversa. Jesus 

declarou que "a boca fala do que está cheio o coração O homem bom, do seu 

bom tesouro tira o bem;. Eo homem mau do seu mau tesouro tira o mal". 

(Mateus 0:34 -35). Em outra ocasião, Ele ensinou a mesma verdade nas 

palavras ligeiramente diferentes: "As coisas que saem da boca vêm do coração" 

(15:18). O escritor de Provérbios disse: "A boca do justo com os fluxos de 

sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios do justo levar adiante 

o que é aceitável, mas a boca dos ímpios, o que é pervertido" (Prov. 10: 31-

32). Ele também escreveu: "A língua dos sábios torna o conhecimento 

aceitável, mas a boca dos tolos derrama a estultícia ... O coração do justo medita 

no que responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas más" (Prov 15.: 2, 28). 

Continuando a citar os Salmos, Paulo ilustra as verdades sobre o caráter de uma 

pessoa como eles são refletidos em sua conversa. Ao fazer isso, ele acrescenta 

mais quatro encargos para o indiciamento do Céu contra o homem não 

regenerado. 

Comentando sobre o uso de Paulo da anatomia humana para ilustrar como mau 

caráter do homem se manifesta, um escritor parafraseou o salmista as palavras 

do apóstolo, desta forma do e: "Sua língua é derrubado com a fraude, os lábios 



estão contaminados com veneno, a boca cheia de fel [ amargura], a língua ... 

uma espada para executar os homens através, e sua garganta um sepulcro em 

que enterrá-los ". 

A sétima acusação de indiciamento de Paulo é que, por natureza, a humanidade 

caída está espiritualmente morto, demonstrado pela metáfora de sua 

garganta sendo um túmulo aberto (c Ps. 5: 9.). Um coração espiritualmente 

mortos pode gerar palavras apenas espiritualmente mortos. 

A garganta é o coração como uma sepultura aberta é o cadáver dentro 

dele. Onde embalsamamento não estiver disponível, um cadáver é colocado no 

chão e, em seguida, cobriu-se, não só para mostrar respeito para o falecido, mas 

também para proteger os transeuntes de ver a desfiguração e cheirando o cheiro 

de decomposição. Mas o homem natural mantém a garganta aberta, e ao fazê-

lo testifica continuamente a sua morte espiritual pela infâmia de suas palavras. 

A oitava acusação é que, por natureza, a humanidade caída é enganosa: com as 

suas línguas manter enganando . Dolioō , a partir do qual manter 

enganando é derivada, tem o significado básico de atrair e foi usada de isca um 

gancho, cobrindo-o com um pequeno pedaço de comida para disfarçar o seu 

perigo. Quando um peixe morde a comida, pensando que ele vai ter uma 

refeição, em vez disso ele se torna uma refeição para o pescador. O grego 

imperfeito do verbo indica contínua, falsidade repetitivo. Para o homem 

natural, mentir e outras formas de engano são uma parte habitual e normal de 

sua vida. 

Salmo 5: 9 descreve bajuladores, cujas palavras de elogio são realmente um 

meio de servir a si mesmos, em vez de o que eles estão elogiando. E porque 

louvor agrada a natureza humana, também leva a pessoa lisonjeada em orgulho 

e falsa auto-confiança. Um adulador, portanto, ambos os usos e abusos outros. 

Davi declara que a pecaminosidade do homem também pode levar à auto-

engano e auto-bajulação. "A transgressão fala ao ímpio dentro do seu coração; 

não há temor de Deus diante de seus olhos Pois lisonjeia-lo em seus próprios 

olhos, a respeito da descoberta da sua maldade eo ódio dele As palavras da sua 

boca são malícia e engano.. "(Sl. 36: 1-3). 

Isaías escreveu: "Eis que a mão do Senhor não é tão curto que não possa salvar; 

nem é o seu ouvido tão sem graça que não pode ouvir." Mas ele segue essas 

palavras de conforto com a declaração incrível: "Mas as vossas iniqüidades 

fazem separação entre vós eo vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o seu 

rosto de vós, para que vos não ouça as vossas mãos estão contaminadas de 

sangue,. e os vossos dedos de iniqüidade; os vossos lábios falam falsidade, a 

vossa língua pronuncia perversidade "(Is 59: 1-3.). 



Jeremias também expôs sedução natural do homem, dizendo dos ímpios "," Eles 

dobrar a sua língua como o arco, mentiras e não a verdade prevalecerá na terra; 

porque avançam de malícia em malícia, e eles não sabem de mim, diz o Senhor 

. "Vamos todos estar em guarda contra o seu próximo, e não confiar em 

qualquer irmão;. porque cada promoções irmão astuciosamente e cada vizinho 

vai sobre como um caluniador E todos engana o seu próximo, e não fala a 

verdade, eles ensinaram a sua língua a falar a mentira "(Jer 9: 3-5.). 

O nono carga no indiciamento de Paulo do homem não convertido está 

intimamente relacionada com a anterior. Citando parte do Salmo 140: 3, ele diz 

dos homens ímpios que o veneno de víbora está nos seus lábios . O salmista 

precede essa carga com a observação de que "eles afiam suas línguas como uma 

serpente." Por causa das falsas doutrinas espiritualmente condenatórias e do 

caráter enganoso da maioria dos líderes religiosos nos dias de Jesus, ele e João 

Batista os descreveu como ninhadas de víboras (Mt 3: 7; 0:34.). 

Ao descrever víboras , um escritor diz: "As presas de uma cobra tão mortal 

normalmente ficam dobradas para trás no maxilar superior, mas quando a cobra 

joga a cabeça para atacar, esses dentes ocos cair para baixo, e quando as picadas 

de cobra, as presas prima a sac de veneno mortal escondida sob os lábios, 

ejetando veneno na vítima. " 

Lembro-me de ler sobre um homem que encontrou uma cascavel bebê e decidiu 

fazer um animal de estimação dela. Ele manteve-lo em casa e brincou com ele 

por uma semana ou assim, mas depois desapareceu durante vários meses e não 

pôde ser encontrado. Um dia, o homem chegou por trás de uma peça de 

mobiliário para recuperar algo que ele tinha deixado cair. Quando ele sentiu 

uma pontada de dor, ele se afastou sua mão, com o cascavel pendurado nele por 

suas presas. Natureza pecaminosa do homem é igualmente indomável. 

Mesmo aqueles que pertencem ao Senhor pode sucumbir a terrível 

engano. Davi, o rei ungido por Deus de Israel e um homem segundo o coração 

de Deus, tornou-se apaixonado por Bate-Seba, quando ele passou a vê-la tomar 

banho. Embora ele foi dito que ela era casada, ele, no entanto, chamou-a para o 

palácio e teve relações sexuais com ela. Quando ela ficou grávida e notificado 

Davi, o rei lançou as presas do engano, convidando seu marido, Urias, para um 

suntuoso banquete, dando a impressão de que este homem era um amigo 

valorizado. Mas Davi estava determinado a ter Bathsheba por sua própria 

esposa, e na manhã seguinte, ele mandou o marido para a frente de batalha com 

uma nota fechado para o comandante que continha própria sentença de morte 

de Urias (ver 2 Sam. 11: 1-15). 

O décimo carga na acusação continua as imagens de falar, descrevendo os 

ímpios, como aqueles cuja boca está cheia de maldição e amargura (veja Sl. 

10: 7). 



Ara ( xingamentos ) carrega a idéia de intensa invocação do mal, de desejar o 

pior para uma pessoa e tomada de que o desejo do público por meio de crítica 

aberta e difamação. Pikria ( amargura ) não foi utilizado tanto no que diz 

respeito ao gosto física como para descrever abertamente expresso emocional 

hostilidade contra um inimigo. Tal é o significado óbvio neste contexto. 

Davi descreveu xingando, pessoas amargas como aqueles que "têm aguçado a 

sua língua como espada ... dirigida amargo discurso como sua flecha para 

disparar a partir de ocultação no irrepreensível; de repente eles matá-lo, e não 

temais" (Sl 64: 3. -4). Cada idade da humanidade, nossa própria certamente 

incluídos, tem-se caracterizado por pessoas que usam suas línguas como armas 

viciosos. Seus ataques não são apenas contra aqueles que conhecem bem o 

suficiente para odiar, mas às vezes, como Davi parece íntimo, mesmo contra 

estranhos, simplesmente pelo prazer perverso de extravasando sua ira e ódio. 

A conduta do acusado 

Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, destruição e 

miséria estão em seus caminhos, e o caminho da paz não 
conheceram. (3: 15-17) 

As três últimas acusações em acusação de Paulo referem-se à conduta do 

homem natural. A carga décima primeira é que os ímpios são naturalmente 

assassina: seus pés são ligeiros para derramar sangue . 

O canibalismo que ainda existe em algumas tribos primitivas e as execuções em 

massa de civis inocentes que tiveram lugar em numerosos países 

"desenvolvidos" nos tempos modernos, mas são manifestações extremas da 

disposição basicamente destrutivo da humanidade caída. O evangelista escocês 

do século XIX Robert Haldane escreveu: "Os animais mais selvagens não 

destruir tantos de sua própria espécie para aplacar sua fome, como o homem 

destrói de seus companheiros ', para saciar a sua ambição, sua vingança, ou a 

sua cupidez [ganância ] "( Uma Exposição da Epístola aos Romanos[MacDill 

AFB, Fla .: MacDonald, 1958], p. 120). 

Mesmo nos Estados Unidos, com a sua herança cristã, desde a virada do século 

XX, duas vezes como muitos de seus cidadãos foram mortos em atos privados 

de assassinato que foram mortos em todas as guerras de toda a sua 

história. Segundo o pesquisador Arnold Barnett, do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts, uma criança nascida hoje em qualquer uma das cinqüenta 

maiores cidades dos Estados Unidos tem a chance de uma em cinqüenta de ser 

assassinado. Dr. Barnett estimou que um bebê nascido na década de 1980 é mais 

provável de ser assassinado do que um soldado americano na Segunda Guerra 

Mundial era de ser morto em combate. 



Seja em paz ou em guerra, homem mata o homem. Os extermínios em massa 

por nazistas e os marxistas em nosso século tem os seus homólogos na história 

passada. O notório terrorista Chang Hsien-chung no século XVII na China 

matou praticamente todas as pessoas na província de Sichuan. Nesse mesmo 

século, na Hungria, uma certa condessa sistematicamente torturados e 

assassinados mais de seiscentos jovens. 

Obviamente, a maioria das pessoas estão longe de possuir tal brutalidade 

extrema. Mas a Escritura deixa claro que a semente do assassinato é um de uma 

infinidade de sementes do mal que estão universalmente encontrado no coração 

humano e que, até certo ponto, inevitavelmente, crescer e frutificar. 

A décima segunda carga na acusação geral, ea segunda que se manifesta na 

conduta do homem, é o da destruição geral. destruição e miséria estão em seus 

caminhos . Suntrimma (destruição) é uma palavra composta que denota 

quebrando em pedaços e completamente quebra, causando devastação total. 

A manifestação de devassa destruição está se tornando cada vez mais evidente 

em grande parte da sociedade moderna. As vítimas geralmente são roubados ou 

estuprada e depois espancado ou assassinado por nenhuma outra do que 

brutalidade razão. Os termos "crianças abusadas" e "esposas maltratadas" 

tornaram-se comuns nos vocabulários contemporâneos. Divisões especiais de 

muitos departamentos de polícia e agências de serviços sociais são dedicados 

especificamente para lidar com os crimes e as vítimas que esses termos se 

relacionar. 

Miséria é um termo geral que denota o dano resultante que está sempre na 

esteira de atos do homem de destruição contra o seu próximo. Sua 

destrutividade inevitavelmente deixa um rastro de dor e desespero. 

A décima terceira e última das acusações em acusação de Paulo de homem 

condenado é o da sua falta de paz: E o caminho da paz não conheceram . O 

apóstolo não está falando da falta de paz interior apesar de que é certamente 

uma característica dos ímpios pessoa, mas de inclinação essencial do 

homem afastado de paz. Essa acusação é, portanto, uma espécie de 

contrapartida para a anterior. 

A paz nunca foi mais altamente exaltado do que em nossos dias. Mas poucos 

diriam que a paz, seja pessoal ou internacional, na verdade, caracteriza o nosso 

tempo. No entanto, como nos dias de Jeremias, muitos líderes modernos estão 

tentando curar o quebrantamento de seu povo superficialmente clamando: "Paz, 

paz", quando, obviamente, não há paz (cf. Jer 06:14.). 

A Palavra de Deus dá muitos conselhos sobre o que faz para a paz, e os 

indivíduos e as sociedades que optaram por seguir a Sua orientação viveram 



momentos relativos de tranqüilidade. Mas a Escritura deixa claro que a paz 

nunca vai dominar a sociedade humana até que o Príncipe da Paz retorna para 

estabelecer o Seu reino na Terra. 

Nota esta descrição emocionante do pecado: 

É uma dívida, um fardo, um ladrão, uma doença, uma lepra; uma praga, veneno, 

uma serpente, uma picada; tudo o que o homem odeia que é; uma carga de 

maldições, e calamidades sob cuja pressão esmagadora maioria intolerável, 

toda a criação geme .... 

Quem é o sacristão hoary homem que cava uma sepultura? Quem é a mulher 

sedutora pintado que rouba sua virtude? Quem é a assassina que destrói a sua 

vida? Quem é essa feiticeira que engana primeiro, e depois condena sua alma? 

-pecado. 

Quem com sopro gelado, desfaz as justas flores de juventude? Quem quebra o 

coração dos pais? Quem traz cabelos brancos dos homens velhos com tristeza 

à sepultura? -pecado. 

Quem, por uma metamorfose mais hediondo do que Ovídio mesmo imaginava, 

muda crianças suaves em víboras, mães concurso em monstros e seus pais em 

pior que Herodes, os assassinos de seus próprios inocentes? -pecado. 

Quem lança o pomo da discórdia no coração da casa? Quem acende a chama da 

guerra, e os ursos-la em chamas sobre as terras trêmulas? Quem por divisões na 

igreja, rasga túnica inconsútil de Cristo? -pecado. 

Quem é este Delilah que canta a Nazirite dormindo e entrega-se a força de Deus 

para as mãos dos incircuncisos? Quem ganhar com sorrisos no rosto, bajulação 

mel em sua língua, está na porta para oferecer os ritos sagrados da hospitalidade 

e quando suspeita dorme, traiçoeiramente perfura nossos templos com um 

prego? Que sirene justo é este que sentado em uma pedra à beira da piscina 

mortal sorri para enganar, canta para atrair, beijos para trair, e arremessa o braço 

em volta do nosso pescoço para saltar com a gente para a perdição? -pecado. 

Quem transforma o coração mole e suave para a pedra? Quem arremessa razão 

de seu trono elevado, e impele os pecadores, louco como Gadarene suína, para 

baixo do precipício, em um lago de fogo? -pecado.(Citado em de Elon 

Foster New Cyclopedia de Prosa Ilustrações [New York: TY Crowell, 1877], 

p.696) 

A Motive 

Não há temor de Deus diante de seus olhos. "(3:18) 



O motivo para a pecaminosidade do homem é a sua impiedade embutido. A 

condição pecaminosa base de homens e de sua morte espiritual é evidenciado 

pelo fato de que, para os perdidos, não há temor de Deus diante de seus 

olhos . O texto completo do Salmo 36: 1, a partir do qual Paulo aqui cita, lê-se: 

"A transgressão fala ao ímpio dentro do seu coração; não há temor de Deus 

diante de seus olhos." Porque os ouvidos dos homens estão sintonizados com 

as mentiras do pecado, do que à verdade da justiça, eles têm uma preocupação 

inadequadas sobre e há temor de Deus . 

Temer a Deus tem elementos positivos e negativos. De uma forma positiva, 

todo verdadeiro crente tem temor reverencial a Deus uma consciência 

impressionante de Seu poder, Sua santidade, e Sua glória.Adoração adequada 

inclui sempre esse tipo de temor do Senhor. Temor reverencial de Deus é o 

princípio da sabedoria espiritual (Prov. 9:10). Esse tipo de medo é um elemento 

necessário para o ser levado para a salvação, como com Cornélio (Atos 10: 2), 

e motiva novos crentes no seu crescimento espiritual. 

O aspecto negativo do temor de Deus tem a ver com medo e terror. Mesmo os 

crentes devem ter uma medida desse tipo de medo, que atua como uma proteção 

contra o pecado. O escritor de Provérbios observou: "Até o temor do Senhor se 

mantém longe do mal" (16: 6). Pela simples razão de que eles são filhos de 

Deus, os crentes estão sujeitos a Sua castigo (ver Heb. 12: 5-11). Às vezes Seu 

trato com os crentes desobedientes podem ser graves, como com Ananias e 

Safira, que perderam suas vidas por mentir para o Espírito Santo. Deus usou 

essa punição para produzir o temor de Deus e obediência dentro da igreja 

primitiva (Atos 5: 1-11). Alguns dos crentes na igreja em Corinto também 

morreram ou ficaram doentes pela imposição direta do castigo de Deus por seus 

pecados (1 Cor. 11:30). 

O ideal é que os cristãos devem viver uma vida santa por amor a Deus e gratidão 

por Sua graça e bênçãos. Mas que muitas vezes leva dada por Deus sofrimento 

e dor para forçar os crentes de um pecado, ou leva a perspectiva de punição para 

mantê-los de entrar em-lo em primeiro lugar. 

Incrédulos, no entanto, deve ter medo de Deus , em seu sentido mais intenso e 

aterrorizante. O Antigo Testamento está repleto de histórias do Senhor 

causando destruição e morte como castigo pelos pecados de todos os tipos. Ele 

destruiu Sodoma e Gomorra por causa da sua imoralidade indescritível e virou 

a mulher de Ló em uma estátua de sal para simplesmente olhar para trás 

desobedientemente sobre aquela cena horrível. Por causa de sua maldade 

implacável, Deus destruiu toda a raça humana por meio do dilúvio, salvando 

apenas oito pessoas. Ele se afogou todo o exército egípcio quando tentou 

capturar os filhos de Israel e trazê-los de volta à escravidão no Egito. O Senhor 

ordenou a Moisés que têm os levitas matar cerca de três mil homens israelitas 



que haviam erguido e adoraram um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava 

no monte recebendo as tábuas da lei de Deus. 

Em uma ocasião, um grupo de judeus perguntaram a Jesus, com efeito, por que 

Deus havia permitido que Pilatos para matar alguns galileus e se misturam seu 

sangue com seus sacrifícios e por que dezoito pessoas morreram quando uma 

torre de Siloé desabou sobre eles. Ele respondeu que essas pessoas não 

morreram porque eram piores do que os outros, e então começou a alertar seus 

inquiridores, "A menos que você se arrependa, você vai todos de igual modo 

perecereis" (Lucas 13: 1-5). 

Certa vez ouvi de um ministro que era conhecido por sua ênfase na adoração e 

tinha até escrito um livro sobre o assunto. Um dia, quando alguns membros de 

sua congregação estavam ajudando-o mover seu escritório, eles descobriram 

uma caixa grande cheia de revistas pornográficas. Se quer saber se esse homem 

poderia ser um cristão; mas era óbvio que ele tinha pouco medo real do justo 

juízo de Deus ou reverência para Sua honra e glória. 

Robert Haldane, mencionado acima, escreveu, 

É surpreendente que os homens, enquanto eles reconhecem que há um Deus, 

deve agir sem qualquer medo de Seu desagrado. No entanto, este é o seu 

personagem. Eles temem que um verme da terra, como eles próprios, mas 

ignorar o Altíssimo .... Eles têm mais medo do homem do que de Deus, da sua 

ira, seu desprezo, ou ridículo. O medo do homem os impede de fazer muitas 

coisas com as quais não estão seguras por temor de Deus .... Eles não amam a 

Sua personagem, não render a ele que a veneração que é devido; eles não 

respeitar a sua autoridade. Tal é o estado da natureza humana, enquanto o 

coração permanece inalterado. ( Exposição de Romanos, p.121) 

O Veredicto 

Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, fala para aqueles que 

estão debaixo da Lei, que toda a boca esteja fechada e todo o 

mundo seja condenável diante de Deus; porque pelas obras da lei 

nenhuma carne será justificada diante dele; por meio da Lei vem 
o conhecimento do pecado. (3: 19-20) 

Aqui, Paulo declara o veredicto de Deus sobre caído, a humanidade 

impenitente. 

Oida ( saber ) se refere ao conhecimento que é certo e completa. Sabemos com 

certeza absoluta, Paulo estava dizendo, que tudo o que a lei diz, fala para 

aqueles que estão debaixo da Lei, que toda a boca esteja fechada e todo o 
mundo pode tornar-se prestar contas a Deus . Essa declaração não permite 



exceções. Todo o ser humano não redimido, judeu ou gentio, é no âmbito da 

Lei de Deus eprestar contas a Deus . 

Como Paulo já declarou, o judeu está sob a lei de Deus escrita entregue por 

meio de Moisés, eo Gentil está sob a lei igualmente dada por Deus escrita em 

seu coração (Rom. 2: 11-15). Deus é o Criador, o Mantenedor e Senhor de todo 

o universo, e por isso é impossível para qualquer um ou qualquer coisa para 

estar fora do seu controle ou autoridade. 

O veredicto final, então, é que a humanidade não remido não tem defesa que 

quer e é culpado de todas as acusações. A defesa deve descansar, por assim 

dizer, antes que ele tenha oportunidade de dizer qualquer coisa, porque o Deus 

onisciente e sábio tem infalivelmente demonstrada a impossibilidade de 

qualquer fundamento para a absolvição. 

Silêncio absoluto é a única resposta possível, assim como não será completo 

silêncio no céu quando o Senhor Jesus Cristo, um dia quebrar o sétimo selo e 

libertar os sete julgamentos trombeta sobre a terra condenado (ver Apocalipse 

8: 1-6). 

Em antecipação ao argumento de que talvez algumas pessoas extremamente 

zelosos pode viver de acordo com o padrão perfeito da lei de Deus, o apóstolo 

acrescenta: pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante 

dele . Não há salvação através da manutenção da lei de Deus, porque o homem 

pecador é absolutamente incapaz de fazê-lo. Ele não tem nem a capacidade nem 

a inclinação dentro de si mesmo para obedecer a Deus perfeitamente. 

Como Paulo continua a dizer, sem a lei, através da graça de Deus agindo por 

meio do sacrifício de Seu Filho, a salvação ea vida eterna são possíveis (Rom. 

3: 21-22). Mas sob a lei não pode haver sentença, mas a morte. 

 

 

 

 

 



15. Como estar bem com Deus ( Romanos 

3: 21-25a ) 

Mas agora, sem a lei a justiça de Deus se manifestou, tendo o 

testemunho da lei e dos profetas, mas a justiça de Deus mediante 

a fé em Jesus Cristo para todos os que crêem; pois não há 

distinção; para todos pecaram e estão destituídos da glória de 

Deus, sendo justificados como um presente, por sua graça, 

mediante a redenção que há em Cristo Jesus; quem Deus exibido 

publicamente como propiciação em seu sangue pela fé. ( 3: 21-
25 um) 

Job fez a pergunta mais importante, é possível perguntar: "Como pode um homem ser 

justo diante de Deus" ( Jó 9: 2 ). Ele então disse: 

Se se quisesse disputar com Ele, Ele não podia responder-lhe uma vez em mil 

vezes. Sábio de coração e poderoso em forças, que desafiou a Ele sem danos? É Deus que 

remove as montanhas, eles não sabem como quando Ele os transtorna na sua ira; que 

sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem; que comanda o sol não brilhar, 

e estabelece um selo sobre as estrelas; que sozinho estende os céus, e anda sobre as ondas 

do mar; que faz com que o Bear, Orion, e as Plêiades, e as câmaras do sul; quem faz 

grandes coisas, insondável, e maravilhas sem número. Ele estava a passar por mim, eu 

não iria vê-Lo;Ele foi para mover além de mim, eu não percebo. Ele foi para arrebatar, 

que poderia impedi-lo? Quem poderia dizer-lhe: "O que tu estás fazendo?" Deus não vai 

voltar sua ira; Abaixo dele agacham os ajudantes de Raabe. Como, então, eu posso 

responder-lhe, e escolher minhas palavras diante dEle? Por que eu estava certo, eu não 

podia responder; Eu teria que implorar a misericórdia do meu juiz. Se eu chamasse, e ele 

me respondeu: Eu não podia acreditar que ele estava ouvindo a minha voz. Pois Ele me 

machuca com uma tempestade, e multiplica as minhas chagas sem causa. Ele não vai me 

permitir recuperar o fôlego, mas me satura com amargura. Se é uma questão de poder, eis 

que ele é o mais forte! E se é uma questão de justiça, que pode convocá-lo? Embora eu 

sou justo, a minha boca me condenará; que eu sou inocente, Ele vai me declarar culpado 

( vv. 3-20 ) 

Porque Deus é o tipo de Deus que Ele é, Job imaginou como uma pessoa poderia ter a 

esperança de se aproximar Dele, muito menos tornar-se certo e aceitável diante 

dEle. Pode um simples ser humano ter um relacionamento correto com Deus, que é 

perfeitamente santo, infinita e poderosa? Bildade ecoou pergunta de Jó, dizendo: "Como, 

então, pode o homem ser justo para com Deus?" ( Jó 25: 4 ). 

Ao ouvir os avisos temerosos de João Batista sobre o julgamento de Deus ", as multidões 

foram interrogá-lo, dizendo:" Então o que devemos fazer? '"( Lucas 03:10 ). A multidão 

que Jesus tinha milagrosamente alimentado no dia anterior lhe perguntou: "O que 

devemos fazer, para que possamos realizar as obras de Deus?" ( João 6: 27-28 ). O jovem 

rico perguntou a Jesus: "Mestre, que coisa boa que eu devo fazer para que eu possa 

alcançar a vida eterna?" ( Mat. 19:16 ). Depois de ouvir a mensagem séria de Pedro no 

dia de Pentecostes, alguns dos ouvintes lhe disse "e o resto dos apóstolos: 'Irmãos, o que 

devemos fazer?'" ( Atos 02:37 ). Enquanto jazia cego na estrada de Damasco, Saulo 

clamou a Jesus: "O que devo fazer, Senhor?" ( Atos 22:10 ). O carcereiro de Filipos 

perguntou a Paulo e Silas: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" ( Atos 16:30 ). 



Ao longo da história os homens pediram muito as mesmas perguntas como fez Job e os 

outros. A própria razão de que a religião é tão universalmente comum para a humanidade 

reflete tentativas do homem para responder a essas perguntas. Como observado no último 

capítulo, as pessoas não podem escapar sentimentos de culpa, não só para fazer as coisas 

que eles sabem que são erradas, mas por serem do jeito que são. Sentimento de perdição, 

a solidão, o vazio, e falta de sentido do homem se reflete na literatura e restos 

arqueológicos de todas as civilizações. Portanto, são o medo da morte, da existência, se 

for o caso, além da sepultura, e da punição divina. Quase toda religião é uma resposta a 

esses temores e busca oferecer uma maneira de atingir e satisfazer divindade. Mas todas 

as religiões, exceto o cristianismo é e obras centradas feita pelo homem, e por essa razão, 

nenhum deles pode ter sucesso na liderança de uma pessoa para Deus. 

As Escrituras deixam claro que há de fato um caminho para Deus, mas que não se baseia 

em nada os homens se pode fazer para alcançar ou mérito dele. O homem pode ser feita 

bem com Deus, mas não em seus próprios termos ou em seu próprio poder. A este respeito 

básico cristianismo é diferente de qualquer outra religião. Na medida em que o caminho 

da salvação está em causa, há, portanto, apenas duas religiões do mundo já conheceu ou 

jamais saberá-a religião de realização divina, que é o cristianismo bíblico, e a religião de 

realização humana, que inclui todos os outros tipos de religião, por qualquer que seja 

nomes que podem ir abaixo. 

Quando ameaçado pelos babilônios ferozes e poderosos, o povo de Judá perguntou 

Jeremiah para interceder por eles diante de Deus ", que o Senhor, teu Deus pode nos dizer 

a maneira pela qual devemos andar e aquilo que devemos fazer." Para reforçar a sua 

sinceridade aparente eles então ", disse a Jeremias:" Que o Senhor ser um verdadeiro e 

fiel testemunho contra nós, se não agirmos em conformidade com toda a mensagem com 

a qual o Senhor, teu Deus vai mandar você para nós. Se é agradável ou desagradável, 

vamos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. "Mas quando Jeremiah os trouxe a resposta de 

Deus, que era para ficar em sua própria terra e confiar nele para salvá-los, eles rejeitaram 

a Sua palavra e foi para o Egito ( Jer. 42: 1-43: 7 ). 

Sua resposta é típica de uma miríade de pessoas que perguntam como se acertar com 

Deus. Eles parecem muito sincero, mas quando ouvem sobre o verdadeiro e único 

caminho, que é através da confiança em Jesus Cristo, eles não estão dispostos a 

cumprir. Sua resposta torna evidente que eles estão buscando a salvação em seus próprios 

termos, não de Deus. 

Todos os homens são igualmente incapazes de chegar a Deus em seu próprio poder. Eles 

podem ser salvos apenas pela provisão da graça de Deus. Desde Adão e Eva caíram, fé 

responder à oferta da graça de Deus sempre foi o único meio de salvação, de proporcionar 

um relacionamento correto com Deus. O homem não pode ser salvo mesmo por própria 

lei divina de Deus dada por Moisés. Essa lei nunca foi, sob qualquer pacto ou 

dispensação, um meio de salvação. Seu objetivo era mostrar como é impossível de medir-

se aos padrões de Deus por esforço humano. Os padrões morais e comandou as 

cerimônias prescritas na aliança mosaica nunca tiveram a intenção e nunca foram capazes 

de salvar. Um desejo sincero de obedecer a lei e a devida observância dos rituais eram 

agradáveis a Deus, mas apenas como eles refletiam fé Nele. 

Uma das principais e repetidas temas do livro de Romanos é a justiça. Como mencionado 

no capítulo anterior , a raiz grega comum por trás justiça, justificação, e suas diversas 

formas de verbos e adjetivos é encontrado mais de sessenta vezes em Romanos. A 



presente passagem ( 3: 21-25a ) é um dos muitos na epístola que incidem sobre a justiça 

de Deus, pelo qual toda a justiça é medida. 

O único homem a justiça possui ou alcança dentro de si mesmo é a injustiça, porque esse 

é o caráter ea essência da sua natureza caída. "Atos de justiça," do homem Isaías declara: 

"são como trapo da imundícia", referindo-se a um pano menstrual ( Isaías 64: 6. ). 

A luz da justiça só vem de cima. Zacarias, o pai de João Batista, profetizou de Jesus que 

Ele seria "o nascer do sol do alto [que] deve visitar-nos, para brilhar sobre os que jazem 

nas trevas e na sombra da morte" ( Lucas 1: 78-79 ). Como o Simeão piedosa segurou o 

menino Jesus em seus braços, ele declarou: "Meus olhos viram a tua salvação, a qual tu 

preparaste na presença de todos os povos: luz para revelação aos gentios, e para glória do 

teu povo Israel" ( Lucas 2: 30-32 ). João descreve o Senhor Jesus Cristo como "a luz 

verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo homem" ( João 1: 9 ). Jesus Cristo era 

Deus encarnado, trazendo em seu próprio eu a luz da salvação para o mundo. 

Grego antigo e poetas romanos adorava escrever tragédias excessivamente dramáticos em 

que o herói ou a heroína foi resgatado de situações impossíveis pela intervenção de última 

hora de um deus (o deus ex machina dispositivo literário). No entanto; o mais respeitável 

entre eles optou por não trazer um deus para o palco, a menos que o problema fosse aquele 

que merecia um deus para resolvê-lo. 

A tragédia humana supremo é o pecado do homem, e só o verdadeiro Deus pode resolvê-

lo. Somente a Deus perfeitamente justo Ele mesmo pode fornecer a justiça que os homens 

precisam de ser aceitável para Ele. 

A justiça de Deus é diferente de todos os outros tipos de justiça de muitas 

maneiras. Primeiro de tudo, é diferente por causa de sua origem, que é o próprio 

Deus. "Escorrer para baixo, ó céus, a partir de cima, e deixar que as nuvens derramam 

justiça, deixe a terra se abrir e salvação dar frutos, e nascer a justiça com que eu, o Senhor, 

as criei." ( Isaías 45: 8. ). 

Em segundo lugar, a justiça de Deus é diferente em essência. É uma justiça global que 

atende tanto a preceito e a pena da lei de Deus, sob o qual todos os homens são julgados. O 

preceito da lei de Deus é o perfeito cumprimento do mesmo, em outras palavras, a 

perfeição sem pecado, que só Jesus Cristo homem jamais cumprida. Ele manteve todas 

as exigências da lei de Deus, mesmo sem o desvio mais minuto ou deficiência. Embora 

Ele suportou todas as tentações a que o homem está sujeito, Ele estava completamente 

sem pecado ( Hb. 4:15 ). No entanto, a fim de cumprir a pena da lei para a humanidade 

pecadora, Deus "fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos 

tornássemos justiça de Deus em Cristo" ( 2 Cor. 5:21 ). "Ele mesmo levou os nossos 

pecados em Seu corpo na cruz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a 

justiça" ( 1 Pedro 2:24. ; cf. Hb. 9:28 ). 

Em terceiro lugar, a justiça de Deus é único em sua duração. Sua justiça é justiça eterna, 

existente desde a eternidade para a eternidade. Em toda a Escritura Sua justiça é referido 

como eterna (ver, por exemplo, Sl 119:. 142 ; Isa. 51: 8 ; . Dan 9:24 ). A pessoa, portanto, 

que recebe a justiça de Deus recebe justiça eterna. 

Na Ilíada de Homero, o grande guerreiro troiano Heitor estava se preparando para lutar 

Aquiles e os gregos invasoras. Quando estava prestes a sair de casa, Hector queria segurar 

seu filho Astyanax em seus braços e lhe disse adeus para o que acabou sendo a última 

vez. Mas a armadura de Hector assustada assim a criança que ele se encolheu a carícia de 

sua enfermeira. O pai, rindo alto, em seguida, tirou o capacete de bronze e assumiu a sua 



criança em seus braços. O rapaz descobriu o pai de seu amor por trás de toda essa 

armadura. 

Isso é semelhante ao que Paulo faz em sua carta aos romanos, começando 

com 03:21 . Depois de ter mostrado a Deus o juiz e executor; como se fosse, ele agora 

mostra o Deus de amor, que se estende seus braços para os homens pecadores, na 

esperança de que eles virão a Ele e serem salvos. 

Em 3: 21-25 a Paulo dá sete elementos adicionais da justiça que Deus divinamente dá 

àqueles que confiam em Seu Filho, Jesus Cristo. É além do legalismo ( v. 21 a ), 

construído sobre revelação ( v. 21 b ), adquirida pela fé ( v. 22 a ), desde que para todos 

( vv. 22 b -23), dado livremente através da graça ( v 24. a ), realizado pela redenção ( v. 

24 b ), e pago pelo sacrifício expiatório ( v 25 a ). 

A justiça é Além de legalismo 

Mas agora, sem a lei a justiça de Deus se manifestou, ( 03:21 a) 

Mas traduz uma adversativa, indicando um contraste, neste caso uma maravilhosa e 

admirável contraste entre depravação e incapacidade de agradar a do próprio Deus e Deus 

prestação de um caminho para Ele mesmo total do homem. Exceto para a introdução ( 1: 

1-18 ), a epístola retratou uma imagem totalmente escura da maldade do homem e 

desesperança longe de Deus. Nesse introdução Paulo deu um breve vislumbre de luz 

quando ele falou "do evangelho, [que] é o poder de Deus para salvação de todo aquele 

que crê, primeiro do judeu e também do grego. Para que a justiça de Deus é revelada, de 

fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá pela fé "( 1: 16-17 ). 

Agora depois de salvaguardar toda a humanidade pecadora, judeus e gentios, para o canto 

totalmente escuro e aparentemente inevitável da ira de Deus ( 1: 18-3: 20 ), Paulo começa 

a abrir a janela da graça divina que permite à luz gloriosa de salvação através da justiça 

que o próprio Deus providenciou. 

Primeiro de tudo, diz Paulo, a justiça que Deus concede aos crentes é , sem 

lei . Nomos ( Lei ) é usada no Novo Testamento, em uma série de sentidos, muito 

parecido com o seu equivalente Inglês. Em um sentido negativo, ele às vezes se refere ao 

legalismo, o estrito, confiança auto-dependente em esforços próprios de um para executar 

o nível de moralidade divina (ver Lucas 18: 9 ). Às vezes, refere-se aos mandamentos e 

rituais cerimoniais prescritos por Deus na Antiga Aliança por meio de Moisés. Às vezes 

ela se refere simplesmente aos padrões divinos em geral. Às vezes, refere-se a todo o 

corpo da Escritura que Deus tinha revelado antes do tempo de Cristo, o que hoje 

chamamos o Antigo Testamento. Às vezes é sinônimo de um princípio geral ou regra. Na 

interpretação do Novo Testamento, portanto, o significado específico deve ser 

determinado a partir do contexto. 

Porque eles capitalizar Lei nesta passagem, é evidente que os tradutores da Bíblia New 

American Padrão entendido nomos para se referir a revelação divina de Deus, tanto no 

sentido mais estrito da lei mosaica ou o sentido mais amplo de todo o Antigo 

Testamento. Mas acredito que nesta passagem Paulo tem principalmente em mente o 

sentido do legalismo, da tentativa dos homens para se tornar aceitável a Deus por meio 

de seus próprios esforços humanos. 

Mas o ponto principal do apóstolo é o mesmo, qualquer que seja desses sentidos que ele 

tinha em mente para Direito . Ele está declarando que a justiça que Deus dá aos crentes 



é inteiramente além daobediência a qualquer lei, mesmo própria lei revelada de Deus. A 

justiça de Deus é de forma alguma com base na realização humana, em qualquer coisa 

que o homem pode fazer em seu próprio poder. 

Próprias Escrituras dos judeus não ensinava a salvação pela obediência à lei de Deus, 

muito menos por obediência às muitas leis e tradições humanas que tinham sido 

inventadas pelos rabinos e idosos durante as várias centenas de anos antes de Cristo. No 

entanto, os membros da maioria judaica em Jesus "e dias de Paulo colocou sua confiança 

nesses regulamentos feitos pelo homem. Na verdade, a maioria deles tinha mais fé em 

tradições rabínicas do que no direito divinamente revelado de Deus nas Escrituras. Antes 

de sua conversão, Paulo era o próprio o epítome do legalismo judaico (ver Phil. 3: 4-6 ). 

O espírito de legalismo foi transportado para a igreja por muitos judeus que haviam 

assumido o nome de Cristo. Eles eram chamados de judaizantes, porque tentou adicionar 

ao evangelho as exigências legalistas do Antigo Testamento, como a circuncisão e 

obediência às leis do sábado. Paulo admoestou os crentes em Colossos: "Que ninguém 

agir como seu juiz em relação a alimentos ou bebida, ou em relação a um festival ou de 

lua nova, ou de sábados" ( Col. 2:16 ). Ele lembrou os crentes na Galácia que eles foram 

"justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, uma vez que pelas obras da lei 

nenhuma carne será justificada" ( Gl 2,16. ). Mais tarde, em que epístola, escreveu: "Foi 

para a liberdade que Cristo nos libertou;. Permanecei, pois, firmes e não estar sujeito 

novo, a jugo de escravidão Eis que eu, Paulo, vos digo que, se você recebe a circuncisão, 

Cristo ser de nenhum benefício para você ... Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão 

nem a incircuncisão significa alguma coisa "( Gal. 5: 1-2 , 6). Para os romanos, ele 

declarou: "Temos como certo que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei" 

( Rom. 3:28 ). 

Mesmo sob a Antiga Aliança, as boas obras com base em suas normas de Deus eram 

inúteis, tanto quanto a salvação estava em causa. Paulo diz: "Davi também fala da bênção 

sobre o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras" ( Rom. 4: 6 ) 

e então começa a citar o Salmo 32: 1-2 . 

Deus tem diante dos homens os padrões de sua justiça, a fim de demonstrar a 

impossibilidade de mantê-los pelo esforço humano. Por causa dessa incapacidade, "a lei 

opera a ira" ( Rom. 4:15 ), o julgamento de Deus sobre o pecado do homem. "Pois todos 

quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição; ... Agora que ninguém é 

justificado pela Lei perante Deus é evidente, pois," O justo viverá pela fé "(Gal 3. : 10-

11 ). "Porque pela graça sois salvos," Paulo disse aos Efésios; "E isto não vem de vós, é 

dom de Deus; não como resultado de obras" ( Ef 2: 8-9. ). Outras passagens do Novo 

Testamento Inúmeros (ver, por exemplo, Phil. 3: 9 ; 2 Tm 1: 9. ; Tito 3: 5 ) repetir a 

verdade do evangelho básico que atiro com Deus nunca pode ser alcançada pelo esforço 

humano. 

Se a lei de Deus é a lei mosaica dos judeus ou a lei escrita no coração e na consciência de 

todos os homens, inclusive os gentios ( Rom. 2: 11-15 ), a obediência a ela nunca pode 

ser perfeito e, portanto, nunca pode salvar. Essa é uma verdade devastadora para todos os 

que buscam agradar a Deus em seus próprios termos e em seu próprio poder de que é por 

isso que o evangelho é tão ofensiva para o homem natural. 

Agora, no entanto, Paulo declara que a justiça de Deus , a justiça divina e eterna pela 

qual os homens podem ser feitas bem com Deus, se manifestou . Como ele irá explicar 

no verso seguinte, que a justiça se manifestou "em Jesus Cristo para todos os que crêem" 

( v. 22 ). 



A justiça é construída sobre a Revelação 

tendo o testemunho da lei e dos profetas, ( 3:21 b) 

Antes que ele apresenta os meios para que os homens recebem a justiça manifestada de 

Deus, no entanto, Paulo declara que ele não só é para além do legalismo, mas também é 

divinamente revelado, tendo o testemunho da Lei e os Profetas . 

Essa verdade foi, obviamente, dirigida principalmente aos judeus, cuja religião todo 

centrado em a Lei e os Profetas , uma frase comumente usado para abranger toda a 

Palavra de Deus escrita, o que hoje chamamos o Antigo Testamento. Em outras palavras, 

o apóstolo não estava falando sobre um novo tipo de justiça, mas sobre a justiça divina 

que é falado nas Escrituras judaicas. 

Não só a Lei e os Profetas proclamar a perfeita justiça de Deus, mas eles afirmam que 

Paulo acaba de afirmar-que, sem exceção, os homens são incapazes de conseguir que a 

justiça em sua própria maneira ou de poder. 

Os judeus tinham grande reverência para as suas Escrituras, mas a maioria deles não 

conseguiram perceber que, embora divinamente revelado, essas Escrituras em si não tinha 

poder para salvar. "Examinais as Escrituras," Jesus disse a um grupo de ouvintes judeus, 

"porque você acha que neles você tem a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de 

mim" ( João 5:39 ). Em outras palavras, a Lei e os Profetas não mostrar aos homens 

como conseguir a sua própria justiça, mas apontou para a vinda do Messias, o Salvador e 

Filho de Deus, que Ele mesmo iria fornecer a justiça que Deus exige dos homens.Embora 

a revelação plena da salvação através de Cristo não foi dada no Antigo Testamento, que 

tinha sempre sido o caminho da salvação a que esse testamento apontou. 

As leis mosaicas não foram dados como um meio de alcançar a justiça, mas de descrever 

a justiça de Deus e mostrar a impossibilidade de os homens de viver de acordo com 

ela. Os sacrifícios mosaicos não foram prescritos como forma de expiar o pecado, mas 

de, simbolicamente, apontando para Jesus Cristo, que se tornou o sacrifício pelos pecados 

de todo o mundo. Os mandamentos, rituais, sacrifícios e princípios divinos ensinados no 

Antigo Testamento eram, e ainda são, uma parte de sua inspiração divina Palavra. Mas 

eles nunca poderiam remover o pecado, perdoa o pecado, expiar o pecado, ou dar uma 

vida nova e justo para um pecador, não importa quão zelosamente e sinceramente tentou 

cumpri-los. 

A justiça é adquirida pela Fé 

mas a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo ( 3: 22a ) 

Para evitar qualquer equívoco, Paulo menciona novamente que ele está falando da 

absoluta e perfeita justiça de Deus , não a justiça relativa e imperfeita da realização 

humana. 

Seu ponto aqui é que o perfeito poupança, justiça de Deus não só é recebido além do 

legalismo e construído sobre revelação, mas também é adquirido apenas por fé . Essa 

sempre foi a única forma de salvação, tanto quanto a parte do homem está em causa. O 

próprio ponto de Hebreus 11 é para mostrar que não tem nunca foi um meio de salvação 

que não seja a fé no Deus verdadeiro. 



Isso também é um tema repetido da epístola de Paulo Romano. No capítulo 4, ele diz: 

"Para aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada 

como justiça" ( v. 5 ), e, "A promessa feita a Abraão, ou à sua descendência que ele seria 

herdeiro do mundo não foi feita pela lei, mas pela justiça da fé "( v. 13 ; cf. v. 20 ). Ele 

começa o capítulo 5 , ao declarar que "tendo sido justificados pela fé, temos paz com 

Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo." 

Há, é claro, uma coisa como falsa fé, mesmo em nome de Cristo. João relata que muitas 

pessoas que tinham uma fé superficial em Jesus não tinha fé salvadora. "Jesus, pois, dizia 

aos judeus que haviam crido nele:" Se vós permanecerdes na minha palavra, sois 

verdadeiramente meus discípulos "( João 8:31 ). Em outras palavras, a obediência à Sua 

Palavra é a evidência da verdadeira fé, enquanto a desobediência contínua evidência de 

falsa fé. "A fé, se não tiver obras, é morta em por si só," declarou Tiago ( Tiago 2:17 ). Em 

outras palavras, a fé é a fé espúria desobedientes. É "por si só", ou seja, sem relação com 

a fé em Deus. Fé falsa pode ser a fé em boas obras, a fé em ritual, a fé em uma experiência 

religiosa ou sistema, de fé em um própria bondade, ou simplesmente uma fé nebuloso na 

fé que é tão comum em nossos dias. 

Uma pessoa é salvo pela fé em Jesus Cristo sozinho, para além de qualquer outra 

coisa. Mas a Escritura deixa claro que a fé salvadora é infinitamente mais do que 

simplesmente fazer uma declaração verbal de crer sobre Ele. 

O A. tarde W Tozer perceptivelmente comentou: 

Algo que aconteceu com a doutrina da justificação .... A fé de Paulo e Lutero foi uma 

coisa revolucionar. Ele perturbar toda a vida do indivíduo e fê-lo em outra pessoa 

completamente. Pôs a mão sobre a vida e trouxe-o para a obediência a Cristo. Levou-se 

a sua cruz e seguiu junto depois de Jesus, sem intenção de voltar. Ela disse adeus a seus 

velhos amigos tão certo como Elias quando ele entrou no carro de fogo e foi embora no 

turbilhão. Tinha um carácter definitivo sobre o assunto. Ele se fechou sobre o coração de 

um homem como uma armadilha; capturou o homem e fez dele a partir desse momento 

em diante um feliz amor-servo do seu Senhor. ( A raiz dos justos [Harrisburg, Pa .: Cristão 

Publications, 1955], pp. 45-46) 

A poupança de fé em Jesus Cristo que o Novo Testamento ensina é muito mais do que 

uma simples afirmação de certas verdades sobre Ele. Até os demônios reconheceram 

muitos fatos sobre Ele. Um dos demônios que possuíam o homem de Gadara disse a 

Jesus: "O que eu tenho a ver com você, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" ( Marcos 5: 

7 ). O demônio que deu a escrava o poder de adivinhação descrito Paulo e seus amigos 

como "servos do Deus Altíssimo, que estão anunciando-vos o caminho da salvação" 

( Atos 16:17 ). 

A fé salvadora é uma colocação de si mesmo totalmente em submissão ao Senhor Jesus 

Cristo, e tem alguns elementos indispensáveis que o Novo Testamento ensina claramente. 

Salvando a fé em Jesus Cristo envolve o exercício da vontade. Paulo disse aos crentes 

romanos, "Graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de 

coração à forma de doutrina a que foram cometidos" ( Rom. 6:17 ). A salvação começa 

(a partir do ponto de vista humano) com a obediência voluntária de uma pessoa em 

abandonar o pecado para seguir o Senhor Jesus Cristo. 

Salvando fé envolve também as emoções, porque, como no verso apenas mencionado 

acima, deve vir do coração, bem como da mente. Uma pessoa não pode ser salvo por bons 

sentimentos sobre Cristo, e muitas pessoas ao longo dos tempos e em nossos dias têm 



substituído bons sentimentos sobre Cristo para salvar a fé nEle. Mas, por outro lado, uma 

pessoa cuja vida é transformada por Cristo será afetado em suas emoções do modo mais 

profundo possível. 

Salvando fé envolve também o intelecto. Ninguém pode pensar que seu caminho para o 

céu, mas também não pode ele receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador sem alguma 

compreensão da verdade do evangelho (ver Rom. 10: 17ss .). 

Jesus Cristo é a própria encarnação da justiça de Deus, e é por causa do que a verdade 

que Ele pode dar justiça divina para aqueles que confiam nEle. Durante sua encarnação 

terrena, Jesus demonstrou a justiça de Deus, vivendo uma vida sem pecado. Em Sua morte 

Cristo também demonstrou a justiça de Deus mediante o pagamento da multa para as 

vidas injustas de cada ser humano. 

O ministro Inglês do século XVII José Alleine escreveu: 

Tudo de Cristo é aceita pelo convertido sincero; ele ama não só os salários, mas a obra de 

Cristo; não apenas os benefícios, mas o fardo de Cristo; Ele está disposto não só a trilhar 

o grão, mas para desenhar sob o jugo; Ele assume o comando de Cristo, sim, a cruz de 

Cristo. 

O closeth doentio pela metade com Cristo: Ele é tudo para a salvação de Cristo, mas ele 

não existe para a santificação; ele é para os privilégios, mas não se apropria da pessoa de 

Cristo; ele divide os escritórios e os benefícios de Cristo. Este é um erro na 

fundação. Quem vida Loveth, que tome cuidado aqui; é um erro ruína, da qual você tem 

sido muitas vezes alertou, contudo, ninguém é mais comum. 

Jesus é um nome doce, mas os homens "o amor não o Senhor Jesus com sinceridade." Eles 

não vão tê-lo como Deus oferece, "para ser um Príncipe e Salvador." Eles dividem o que 

Deus uniu, o rei e sacerdote; sim, eles não vão aceitar a salvação de Cristo como ele 

pretende-la; eles dividem-lo aqui. 

Voto de cada homem é para a salvação do sofrimento; mas eles não desejam ser salvos 

do pecado; eles teriam suas vidas salvas, mas, além disto teriam suas 

concupiscências. Sim, muitos dividir aqui novamente; eles iriam se contentar em ter 

alguns dos seus pecados destruídas, mas eles não podem sair do colo de Dalila, ou 

divórcio do amado Herodias; eles não podem ser cruel para o olho direito ou mão 

direita; o Senhor deve perdoá-los nesta coisa. O ser cuidadosamente escrupuloso 

aqui; sua alma depende disso. 

O convertido som leva a Cristo todo, e leva-lo para todos os efeitos, sem exceções, sem 

limitações, sem reservas. Ele está disposto a ter Cristo sob quaisquer condições; ele está 

disposto a ter o domínio de Cristo, bem como a libertação por Cristo; ele diz, com Paulo: 

"Senhor, que queres que eu faça?" Qualquer coisa, Senhor. Ele envia o branco para 

Cristo, para definir as suas próprias condições. ( o alarme para não convertidos 

Pecadors [Grand Rapids: Baker, 1980 reimpressão], pp 46-48.) 

João Wesley foi para o céu em 2 de março de 1791, com a idade de oitenta e oito, depois 

de ter pregado o evangelho por cerca de 65 anos. Um de seus hinos favoritos para cantar 

em seu leito de morte foi: 

Vou louvar o meu Criador, enquanto eu tenho fôlego 

E quando a minha voz se perde na morte  

Praise deve empregar meus poderes mais nobres. 



Meus dias de louvor nunca ser passado 

Enquanto a vida e pensamento, e ser o último,  

ou da imortalidade perdura. 

A justiça é fornecido para todos 

para todos os que crêem; pois não há distinção; para todos 
pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ( 3:22 b-23) 

A oferta de salvação e a justiça traz é concedido para todos os que crêem . Qualquer um 

será salvo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pois não há 

distinção . 

Pregando na sinagoga de Antioquia da Pisídia, Paulo declarou: "Por Ele [Cristo] todo 

aquele que crê é libertado de todas as coisas, a partir do qual você não poderia ser 

libertados por meio da Lei de Moisés" ( Atos 13:39 ). Em sua carta à igreja de Galácia, o 

apóstolo disse: "Um homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Cristo 

Jesus" ( Gl. 2:16 ). 

Jesus mesmo disse: "O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora" ( João 

6:37 ). Qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo-se um assassino, prostituta, ladrão, 

estuprador, homossexual, hipócrita religioso, professor falso, pagão, ou qualquer outra 

coisa, será salvo. Assim como ninguém é bom o suficiente para ser salvo, ninguém é tão 

mal que ele não pode ser salvo. 

Esse é o ponto maravilhoso de Romanos 3:22 . Todos os que acreditam serão salvos, 

porque aos olhos de Deus , não há distinção . Assim como todo mundo à parte de Cristo 

é igualmente pecaminosa e rejeitado por Deus, todo mundo que está em Cristo é 

igualmente justo e aceito por Ele. Mesmo os "principal de todos os" pecadores, como 

Paulo chamou a si mesmo ( 1 Tm. 1:15 ), não foi muito mau para ser salvo. 

Não há distinção entre aqueles que são salvos, porque não há distinção entre aqueles que 

estão perdidos, para que todos pecaram e estão destituídos da glória de 

Deus . Hustereō ( aquém ) tem o significado básico de ser a última ou inferior. Todo o 

ser humano vem em último, tanto quanto a glória de Deus está em causa. 

A justiça é dado livremente pela graça 

sendo justificados como um presente por Sua graça ( 3:24 a) 

Da mesma forma, ninguém está à frente de qualquer outra pessoa, tanto quanto a salvação 

está em causa. Ser justificado remete aos "tudo" dos dois versículos-tudo anteriores 

aqueles que acreditaram, dos quais todos eram pecadores. Assim como não existe uma 

distinção entre aqueles que precisam de salvação, não há distinção entre aqueles que a 

recebem, porque todos eles são justificados como um presente pela Sua graça . 

Dikaioo ( justificada ) significa declarar a retidão de algo ou alguém. A justificação é a 

declaração de Deus que todas as exigências da lei são cumpridos em nome do pecador 

crente através da justiça de Jesus Cristo. Justificação é um totalmente forense, ou legal, 

transação. Ele muda a judicial permanente do pecador diante de Deus. Na justificação, 

Deus imputa a justiça perfeita de Cristo na conta do crente, em seguida, declara o redimiu 

totalmente justos. Justificação deve ser diferenciado de santificação, em que Deus, na 



verdade, dá a justiça de Cristo ao pecador. Enquanto os dois devem ser distinguidos, 

justificação e santificação nunca podem ser separados. Deus não justificar a quem Ele 

não santifica. 

No entanto, Deus justifica os crentes como um presente, por sua graça , não por causa 

de alguma coisa boa em quem se justifica. 

Por definição, um presente é algo dado livremente, imerecida pelo destinatário. É do 

maior de todos os dons que Deus o da salvação através de Seu Filho, dado completamente 

fora de Sua divina graça ."Se a justiça vem mediante a lei", isto é, por meio de realização 

humana do padrão divino de Deus, Paulo declara: "então Cristo morreu em vão" ( Gal. 

2:21 ). 

A lei revela a justiça de Deus e expõe homem s injustiça. Graça , por outro lado, não só 

revela a justiça de Deus, mas, na verdade, dá a Sua justiça para aqueles que confiam em 

Seu Filho. Esse dom degraça custou a Deus o sofrimento e morte de Seu próprio Filho 

na cruz, de modo que, para o crente, não há mais nada a pagar. 

A justiça é realizado pela Redenção 

por meio da redenção que há em Cristo Jesus; ( 03:24 b) 

Apolutrosis ( resgate ) é uma forma reforçada de lutrōsis , que carrega a idéia de entregar, 

especialmente por meio de pagar um preço. Era de uso de pagar um resgate para libertar 

um prisioneiro de seus captores ou pagando o preço para libertar um escravo de seu 

senhor. 

Por causa da pecaminosidade e incapacidade de levar-se até o padrão de justiça de Deus 

absoluta do homem, a redenção do pecador só poderia vir por esse que está em Cristo 

Jesus . Somente o Salvador sem pecado poderia pagar o preço para redimir os homens 

pecadores. 

A justiça foi paga pelo sacrifício expiatório 

quem Deus exibido publicamente como propiciação em seu 
sangue pela fé. ( 3:25 a) 

Porque o homem não pode se tornar justo por conta própria, Deus providenciou para sua 

redenção por meio do sacrifício expiatório de Seu próprio Filho, Jesus Cristo. 

Esse sacrifício não foi feito no escuro ou até mesmo nos recantos escondidos e sagradas 

do templo sagrado, mas abertamente sobre a colina do Calvário para todo o mundo 

ver. Deus mostrou o seu Filhocomo propiciação publicamente . 

Hilasterion ( propiciação ) carrega a idéia básica de apaziguamento, ou satisfação. Em 

religiões pagãs antigas, como em muitas religiões hoje, a idéia de um homem de apaziguar 

uma divindade por vários dons e sacrifícios era comum. Mas no Novo 

Testamento propiciação sempre se refere à obra de Deus, não do homem. O homem é 

absolutamente incapaz de satisfazer a justiça de Deus, exceto por passar a eternidade no 

inferno. 

A única satisfação, ou propiciação , que poderia ser aceitável a Deus e que poderia 

reconciliar com Ele para o homem tinha de ser feito por Deus. Por essa razão, Deus em 



carne humana, Jesus Cristo ", deu a si mesmo em resgate por todos" ( 1 Tim. 2: 6 ). Ele 

apaziguado a ira de Deus. 

Isso ransoming propiciação feita por Cristo foi pago em sua própria 

divina sangue . Para os crentes espalhados por todo o Império Romano, Pedro escreveu: 

"Você não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro da vossa vã maneira de vida 

herdado de seus antepassados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito 

e sem mácula, o sangue de Cristo "( 1 Pedro 1: 18-19. ). 

O equivalente hebraico de hilasterion é usado no Antigo Testamento, em referência ao 

propiciatório no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no 

Dia da Expiação, para fazer um sacrifício em nome de seu povo. Naquela ocasião, ele 

aspergiu sangue no propiciatório, simbolizando o pagamento da pena por seus próprios 

pecados e dos pecados do povo. 

Mas esse ato anual, embora divinamente prescrito e honrado, não tinha poder para 

remover ou pagar a pena por um único pecado. Ele só poderia apontar para o verdadeiro 

e eficaz "oblação do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas .... Porque com uma só 

oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados" ( Heb. 10:10 , 14 ). 

Aqueles que são santificados pela oferta de Cristo são aqueles que recebem que a 

santificação por meio da fé Nele. Para os crentes colossenses Paulo escreveu: 

Nele [Cristo] também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, na 

remoção do corpo da carne, a circuncisão de Cristo; tendo sido sepultados com ele no 

batismo, no qual também fostes ressuscitados com Ele através da fé no poder de Deus, 

que o ressuscitou dentre os mortos. E, quando vós estáveis mortos nos vossos delitos e na 

incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, nos ter todas as nossas 

transgressões perdoadas, tendo cancelado o escrito de dívida que consiste em decretos 

contra nós e que era hostil a nós; e Ele o tirou do caminho cravando-a na 

cruz. ( Colossenses 2: 11-14 ) 

Em seu belo hino, Horatius Bonar escreveu, 

Não é o que minhas mãos têm feito 

Pode salvar minha alma culpada; 

Não é o que a minha labuta carne tem suportado 

Pode fazer todo o meu espírito. 

Não é o que eu sinto ou fazer 

Pode dar-me paz com Deus; 

Nem todas as minhas orações e suspiros e lágrimas 

Pode carregar a minha carga terrível. 

Tua graça, ó Deus, 

Para me pode perdoar falar; 

Teu poder sozinho, O Filho de Deus, 

Pode esta pausa bondage dolorido. 



Nenhuma outra obra salvar teu, 

Nenhum outro sangue vai fazer; 

Sem força a salvo o que é divino 

Pode me suportar com segurança. 

 

16. Como Cristo morreu por Deus 

( Romanos 3: 25b-31 ) 

Isto era para demonstrar a sua justiça, porque na paciência de 

Deus Ele impunes os pecados anteriormente cometidos; para a 

demonstração, eu digo, da sua justiça no tempo presente, para que 

ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, 

então, está gozando? É excluída. Com que tipo de lei? De 

obras? Não, mas pela lei da fé. Pois, que o homem é justificado 

pela fé sem as obras da lei. Ou Deus é o Deus dos judeus 

apenas? Não é Ele o Deus dos gentios também? Sim, também dos 

gentios, já que de fato Deus, que vai justificar a circuncisão pela 
fé e pela incircuncisão por meio da fé é um deles. 

Será que nós, em seguida, anular a lei pela fé? De maneira 

nenhuma! Pelo contrário, nós estabelecemos a lei. ( 03:25 b-31) 

Entre as características mais evidentes da sociedade moderna é egoísmo, que se manifesta 

no egocentrismo, o egoísmo, auto-satisfação e auto-realização. Pessoas são absorvidos 

em seus próprios sentimentos, seus desejos, suas próprias posses, e seu próprio bem-estar. 

Infelizmente, selfism encontrou o seu caminho para o cristianismo e quase se tornou uma 

marca registrada de algumas igrejas e organizações supostamente evangélicos. Cristo é 

retratado como a resposta para todos os problemas, a fonte de paz e alegria, sucesso e 

felicidade, o único que vale a pena viver e salva do inferno. 

Na perspectiva bíblica direita, Cristo é a resposta para as necessidades do homem, a 

primeira das quais é a salvação do pecado. E é certamente verdade, é claro, que a vida 

nele é a única saída para o inferno.Obviamente salvação envolve o homem, e assim como, 

obviamente, é a maior bênção que um ser humano pode receber-o único grande bênção 

além de que não há outros têm qualquer valor permanente. 

Mas nas Escrituras, a salvação não o foco no homem, mas em Deus. A Palavra de Deus 

deixa claro que o objetivo principal da salvação é glorificar a Deus. "Todas as coisas 

foram criadas por ele e para ele", Paulo nos lembra ( Colossenses 1:16 ). O salmista 

declarou: "Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por causa da tua 

benignidade, por causa de tua verdade" ( Sl 115: 1. ). Esse deve ser o coração chora 

contínuo de todos os crentes. 

Uma vez que Deus é o único e verdadeiro Deus, o criador e sustentador do universo, a 

fonte e medida de todas as coisas, somente Ele tem o direito de ser glorificado. Só ele tem 

o direito de culto e adoração do homem. 



Por meio de Isaías, Deus disse: "Eu sou o Senhor, e não há outro; fora de mim não há 

Deus .... Não há outro Deus além de mim, um Deus justo e Salvador, não há quem exceto 

me deixam. para mim, e sereis salvos, todos os confins da terra; porque eu sou Deus, e 

não há outro jurei por mim, a palavra saiu de minha boca em justiça e não vai voltar atrás, 

que a mim. todo joelho se dobrará, toda língua jurar fidelidade "( Is. 45: 5 , 21-23 ). 

Porque Deus é o nosso Senhor soberano, Paulo admoesta os crentes para honrar e 

glorificá-Lo, mesmo nas coisas mais pequenas e mais mundanas que fazemos. "Portanto, 

quer comais quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus" ( 1 Cor. 

10:31 ). A nossa própria razão de existência é glorificar a Deus. Em vez de ser consumido 

por nossos próprios interesses e sentimentos e bem-estar, estaríamos perdidos no 

maravilhoso privilégio de viver para dar a Deus louvor e adoração. Em tudo o que 

fazemos, devemos buscar primeiro o reino de Deus ea sua justiça ( Mat. 06:33 ). 

Em seu livro Our Guilty Silence, João Stott diz que o melhor exemplo que ele sabia de 

uma pessoa consumido com glorificando a Deus foi Henry Martyn: 

Apesar de um Wrangler Senior [a especialista matemática], da Universidade de 

Cambridge e, em seguida, um companheiro da faculdade de St João, ele virou as costas 

para uma carreira acadêmica e entrou no ministério. Dois anos depois, em 16 de julho de 

1805, ele partiu para a Índia. "Deixe-me queimar-se para Deus", ele gritou em Calcutá, 

como ele viveu em um templo Hindu abandonado. E, enquanto ele observava as pessoas 

prostrando-se diante de suas imagens, ele escreveu: "este animado mais horror em mim 

do que eu posso bem expresso." 

Mais tarde mudou-se para Shiraz, e ocupou-se com a tradução do Novo Testamento para 

o persa. Muitos visitantes muçulmanos vieram para vê-lo e conversar com ele 

religiosa. Sua serenidade habitual era apenas perturbado quando alguém insultado seu 

Senhor. Em certa ocasião, o sentimento foi expresso que "o príncipe Abbas Mirza tinha 

matado tantos cristãos que Cristo a partir do quarto céu pegou Mahomet de saia [de 

Maomé] a suplicar-lhe para desistir." Era uma fantasia dramática. Aqui era Cristo 

ajoelhado diante de Muhammad. Como Martyn reagiria? "Eu estava cortado para a alma 

a esta blasfémia". Vendo a sua derrota, o visitante perguntou o que era que era tão 

ofensivo. Martyn respondeu: "Eu não podia suportar existência, se Jesus não foi 

glorificado, seria um inferno para mim, se Ele fosse sempre assim desonrado." O visitante 

muçulmano foi surpreendido e novamente perguntou por quê. "Se alguém arrancar seus 

olhos", ele respondeu, "não há como dizer por que você sente dor;. -ele está sentindo é 

porque eu sou um com Cristo, que eu estou assim, terrivelmente ferido. " ([Grand Rapids: 

Eerdmans, 1969], pp. 21-22) 

Ali estava um homem que poderia viver na mais desconfortável de circunstâncias, sem 

reclamação, mas foi com o coração partido sobre uma sociedade pagã que desonrou seu 

Senhor. 

Sem dúvida, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele poderia 

sinceramente declarar: "Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim" ( Sl. 16: 

8 ). Apesar de seus pecados e falhas, o foco principal de sua vida foi sempre em Deus. 

O espírito mundano de selfism é talvez a principal razão a maioria dos cristãos não são 

agressivos em testemunhar para os perdidos. É a razão pela qual a igreja, em sua maior 

parte, não está se movendo para o mundo com o evangelho de Jesus Cristo. O cristão que 

é primariamente preocupado com o seu próprio conforto e bênçãos, até mesmo suas 



bênçãos espirituais, não tem seu foco em Deus.Conseqüentemente, sua vida não vai ser 

direcionado para cumprir a Grande Comissão de Deus. 

No verão de 1865, Hudson Taylor tornou-se tremendamente sobrecarregado para a terra 

da China. Seu biógrafo relata que ele também se tornou muito perturbado sobre a igreja 

que ele estava participando em Brighton, Inglaterra. Quando olhou em volta da 

congregação viu 

banco em cima do banco de comerciantes barbudos prósperas, lojistas, visitantes; esposas 

recatado em gorros e crinolines, crianças lavados treinados para esconder sua 

impaciência; a atmosfera de piedade presunçoso enojava. Ele agarrou o chapéu e saiu. 

"Não é possível suportar a visão de uma congregação de mil ou mais pessoas cristãs que 

exultam na sua própria segurança, enquanto milhões foram perecendo por falta de 

conhecimento, eu saí nas areias sozinho, em grande agonia espiritual." E lá na praia, ele 

orou por "vinte e quatro trabalhadores hábeis dispostos." (Stott, 24 p.) 

Fora de que a oração, eventualmente, veio a Inland Mission China. Devido a que o 

ministério e outros como ele, há relatos vinte e cinco milhões, talvez, cinqüenta milhões 

de crentes na China de hoje, apesar de seu governo oficialmente ateísta. 

Deus poderia usar homens como Henry Martyn e Hudson Taylor, porque sua atenção não 

estava voltada para seus próprios interesses, mas em Deus. 

Salvação é antes de tudo uma forma de glorificar a Deus. O fato de que ele salva os 

homens do inferno e dá-lhes a vida eterna, maravilhosa e maravilhoso que seja, é 

secundário para a glória de Deus. A cruz de Jesus Cristo teve o efeito mais dramático 

sobre a humanidade em fornecer o caminho da redenção. Mas a morte de Jesus na cruz 

foi principalmente para glorificar a Deus. Ele glorificou a Deus durante seu ministério 

terreno, habilitando-o a dizer ao Pai celeste: "Eu te glorifiquei na terra, consumando a 

obra que me deste a fazer" ( João 17: 4 ). 

Falando a cada crente, o apóstolo Paulo escreve: 

Tende em vós mesmos que houve também em Cristo Jesus, que, embora ele, subsistindo 

em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus uma coisa que deve ser 

aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um servo, e sendo -se em semelhança 

de homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se, tornando-se obediente até à 

morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome 

que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que 

estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o 

Senhor, para glória de Deus Pai. ( Filipenses 2: 5-11. ) 

Mesmo quando pensamos sobre o céu, nós temos uma tendência a concentrar-se sobre as 

grandes bênçãos e alegria que terá lá. Mas o Senhor traz crentes para o céu antes de tudo, 

a fim de que eles possam glorificá-lo para sempre. Esse é o propósito para o qual o homem 

foi criado, e que será o propósito eterno de todos os que são recriados pela graça de Deus 

mediante a fé em Seu Filho. 

Em seu leito de morte, Davi Brainerd disse: "Meu céu é agradar a Deus e glorificá-Lo, e 

dar tudo a Ele, e para ser totalmente dedicado à sua glória. Eu não ir para o céu a ser 

avançado, mas para dar honra a Deus. É não importa onde eu será postado no céu, se eu 

tenho um assento alto ou baixo lá, mas para viver e agradar e glorificar a Deus "(Jonathan 



Edwards, A Vida de Davi Brainerd [Grand Rapids: Baker, 1980 reimpressão], pp. 330-

31). 

Haverá, é claro, ser felicidade indescritível no céu, mas mesmo que a felicidade em si 

será um testemunho eterno à graça e glória de Deus. 

O tema do livro de Romanos, e no coração da mensagem evangélica, é a doutrina da 

justificação pela fé somente em resposta à graça de Deus. É uma doutrina que foi perdido 

e encontrado uma e outra vez em toda a história da igreja. Ele sofreu com eufemismo, de 

exagero, e, talvez, na maioria das vezes, simplesmente a partir de negligência. Foi a 

mensagem central da igreja primitiva e a mensagem central da Reforma Protestante, sob 

a liderança piedosa de homens como Martinho Lutero e João Calvino. Ainda hoje é a 

mensagem central de toda igreja que é fiel à Palavra de Deus. Somente quando a igreja 

compreende e proclama a justificação pela fé pode ele realmente apresentar o evangelho 

de Jesus Cristo. 

Uma das passagens mais significativas que ensina que a verdade é o presente texto ( Rom. 

3:25 b -31). Na primeira leitura desta passagem parece terrivelmente complicado, 

complicado e desconcertante.Mas sua verdade básica é simples, além de ser a verdade 

mais profunda em toda a Escritura: Justificação para a humanidade pecadora se tornou 

possível pela graça de Deus através da morte de Seu Filho Jesus Cristo na cruz, e é 

apropriado por homens quando eles colocam sua confiança nEle como Senhor e Salvador. 

A cruz afeta aqueles que confiam em Jesus, dando-lhes a vida eterna. Por meio de Sua 

morte e ressurreição, Deus "nos livra da ira vindoura" ( 1 Ts. 1:10 ). Como Paulo testifica 

mais tarde em Romanos: "Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando 

éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais agora, sendo 

justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus por meio dele "( 5: 8-9 ; cf. 2 

Cor 5:18. ; Tito 2:14 ). 

A cruz Satanás afetados por quebrar seu poder e domínio sobre a terra. O escritor de 

Hebreus declara que através da Sua morte, Jesus Cristo prestados "impotente aquele que 

tinha o poder da morte, isto é, o diabo" ( Heb. 2:14 ). Ao fazer isso, Jesus "nos libertou 

do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a 

redenção, a remissão dos pecados" ( Colossenses 1: 13-14 ). 

A cruz obviamente afetou o próprio Jesus Cristo. Em obediência à vontade do Pai, Ele 

sofreu a agonia de ter pecado sobre Si e de pagar a sua pena de morte, e Ele ressuscitou, 

a fim de que pudesse retornar à presença nunca-mais uma vez a-ser-quebrado do Pai 

celestial ( João 14:28 ). 

A cruz também afetou Deus Pai e do Espírito Santo, por causa da sua perfeita unidade 

com o Filho. 

Em Romanos 3:25 b -31, Paulo orienta o nosso pensamento especificamente para quatro 

maneiras pelas quais a cruz de Jesus Cristo glorifica a Deus, ao revelar a justiça de Deus 

( vv. 25 b -26), exaltando a graça (de Deus vv. 27-28 ), ao revelar a universalidade de 

Deus ( vv. 29-30 ), e confirmando lei (de Deus v. 31 ). 

A Cruz revela Justiça de Deus 

Isto era para demonstrar a sua justiça, porque na paciência de 

Deus Ele impunes os pecados anteriormente cometidos; para a 

demonstração, eu digo, da sua justiça no tempo presente, para que 



ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. ( 03:25 b-

26) 

Como explicado no capítulo anterior , a justiça , a justificação, e seu verbo e adjetivo são 

da mesma raiz grega. Como essas duas palavras em inglês indica, o significado básico 

relaciona-se com o que é certo e justo. 

Um olhar sobre a etnologia ea história da religião mostra que, sem exceção, deuses pagãos 

foram, como eles ainda são, feito à semelhança dos homens. Sua única diferença dos 

homens está em seu poder presumido. Caso contrário, eles refletem as mesmas 

deficiências morais e fragilidades. Eles são caprichosas, inconsistente e totalmente 

imprevisível. Nos panteões gregos e romanos, as divindades fabricadas estavam 

competindo continuamente entre si e tinham ciúmes um do outro e até mesmo dos seres 

humanos que demonstraram invulgar inteligência, habilidade e poder. Alguns dos deuses 

supostamente exigiu um alto padrão de conduta dos seres humanos, mas foram-se 

caprichoso e muitas vezes grosseiramente imoral. 

Isso é exatamente o que se esperaria. Deuses feitos pelo homem nunca pode ser mais do 

que imagens maiores do que a vida dos homens. Muitos homens e mulheres antigos, na 

verdade, viveu em um plano moral muito maior do que os seus deuses supostamente 

fez. Os homens freqüentemente acusam um deus particular de injustiça e ilegalidade e 

apelo a outro deus ou deuses para corrigir o erro da divindade que erra. 

Homens ainda têm sido rápidos para julgar o verdadeiro Deus da mesma 

maneira. Incrédulos freqüentemente apontam para o que eles consideram caprichosas, 

injustas e até brutais atos por parte de Deus."Se o seu Deus é tão santo e justo", eles 

perguntam: "Por que ele deixe seu próprio povo sofrer tanto e deixar que as pessoas 

perversas, incluindo os inimigos e perseguidores de seu povo, conviver com terríveis 

pecados? E por que ele deixe- pessoas inocentes sofrem por causa da maldade dos outros? 

" 

Muitas coisas que Deus está relatados nas Escrituras para ter feito fazer parecer, do ponto 

de vista humano, a ser injusto e iníquo. Por que, por exemplo, que Deus não deixou 

Abraão realmente herdar a terra prometida a ele? Por que Ele permitiu que o Seu povo 

para ficar e sofrer tanto tempo no Egito, antes que Ele os livrou? Os hebreus que foram 

entregues não eram melhores do que os seus antepassados que vieram lá em primeiro 

lugar. Eram, se alguma coisa, muito pior, ter pego muitas crenças e práticas pagãs de seus 

senhores egípcios. Depois que Deus deu a posse da terra prometida a Israel, por que Ele 

costuma usar nações pagãs ímpios e ferozmente perversos para conquistar, perseguir, e 

espalha seu próprio povo escolhido? As punições foram piores do que as que foram 

usadas para punir. 

Em sistemas humanos de justiça, um juiz ou outro alto funcionário em cargo público que 

comete um determinado crime, muitas vezes recebe uma punição maior do que seria um 

cidadão comum. O seu alto cargo exige um padrão mais elevado. "Por que, então, deve o 

mais alto de todos os deuses", as pessoas se perguntam: "Ele mesmo não ser 

responsabilizados para padrões mais elevados do homem de retidão e justiça?" 

O profeta Habacuque, sem dúvida, entendido com Moisés que o Senhor é "O Rock cuja 

obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos; Deus é fiel e sem injustiça, 

justo e reto é ele!" ( Dt 32: 4.). No entanto, a Habacuque piedosa não conseguia entender 

por que o Senhor iria deixar seu próprio povo sofrer, enquanto nações pagãs 

prosperou. "Teus olhos são tão puros para aprovar o mal, e Tu não podes olhar para 



maldade com favor," Ele orou. "Por que tu olhar com bons olhos aqueles que traem? Por 

que estás em silêncio quando engolir os maus-se que são mais justos do que eles?" ( Hab. 

1:13 ). 

Alguns judeus nos dias de Malaquias estavam preocupados sobre a mesma coisa, mas ao 

contrário do humilde Habacuque, temerariamente para julgar a Deus, dizendo impiously 

"Todo aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e Ele se agrada." Outros 

perguntaram: "Onde está o Deus da justiça?" ( Mal. 2:17 ). 

Antecipando essas perguntas, o Espírito Santo levou Paulo a declarar que, por meio da 

cruz, Deus não só permitido, mas planejado antes da fundação do mundo, o que seria o 

ato mais injusto que os homens poderiam comprometer-o morrer de Seu próprio Filho 

sem pecado . Mas através desse ato hediondo por parte dos homens, Deus não 

apenas manifestou a sua justiça divina, oferecendo o seu próprio Filho, mas também usou 

aquele ato da graça divina para demonstrar a sua divina justiça . Através desse 

sacrifício incomparável, Deus providenciou castigo pelo pecado suficiente para perdoar 

e apagar todos os pecados que jamais seria cometido por caído humanidade, inclusive o 

pecado supremo de crucificar o seu próprio Filho, para que cada pessoa não regenerada 

compartilha a culpa ( Heb. 6: 6 ). 

Que o maior de todos os atos da graça de Deus foi ainda demonstrada por Sua 

divina paciência, como Ele impunes os pecados anteriormente cometidos . Deus não 

ignora nem Ele tolera até mesmo o menor pecado. Sua paciência não é, portanto, um 

sinal de injustiça, mas de Sua graça paciente e amoroso. "O Senhor não retarda a sua 

promessa," Pedro nos assegura, "mas é longânimo para convosco, não querendo que 

nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento" ( 2 Pedro 3: 9. ). 

Justiça e da graça de Deus estão em uma escala infinitamente perfeito e grandioso do que 

a sabedoria humana pode perceber ou compreender. Por causa de Sua justiça, não há 

pecado nunca vai ficar impune;todavia, por causa da sua graça, nenhum pecado é além 

do perdão. Por isso, todo o pecado será paga pelo pecador-se sob a forma de morte eterna 

e castigo no inferno, ou ele vai ser pago por ele, porque ele colocou a sua fé no sacrifício 

de Jesus Cristo em seu favor. 

Paresia ( preterido ) não carrega a idéia de remissão, como a Rei Tiago Version torna, 

mas refere-se a passar, ou com vista para. No contexto da de Deus paciência , o 

significado é, portanto, de uma passagem temporária sobre o pecado e da retenção de 

julgamento sobre ele durante um determinado período de tempo. Depois da queda, 

quando Deus poderia ter destruído justamente Adão e Eva, e, portanto, a raça humana, 

Ele passou sobre os pecados da humanidade caída. Mesmo no Flood o Senhor salvou 

oito pessoas, não porque eles eram perfeitamente justos, mas porque confiavam nele. Da 

mesma forma, os muitos julgamentos posteriores de Deus registradas nas Escrituras 

nunca foram universal, mas foram prestados a indivíduos específicos, grupos ou nações. 

O salmista Asafe entendido algo de por que Deus permite que muitas pessoas perversas 

para viver e prosperar, muitas vezes em detrimento daqueles que são menos 

pecaminoso. Ele escreveu que Deus ", sendo compassivo, perdoou a sua iniqüidade, e não 

destruí-los; e, muitas vezes Ele conteve sua ira, e não despertou toda a sua ira Assim Ele 

se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não faz. return "( Sl. 78: 38-39 ). 

Em seu discurso antes da filósofos epicureus e estóicos no Areópago (Mars Hill) nos 

arredores de Atenas, Paulo disse: "Tendo em conta os tempos da ignorância, Deus está 

agora declarando aos homens que todos em todos os lugares devem se arrepender, porque 



fixou um dia em que julgará o mundo com justiça por um Homem que Ele designou, 

tendo equipado prova a todos, ressuscitando-o dentre os mortos "(Atos 17: 30-31 ). 

Desde o início, Deus tinha demonstrado "o seu eterno poder e sua natureza divina" para 

todos os homens, para ver ( Rom. 1:20 ). Através da encarnação, morte e ressurreição de 

Cristo, Deus deu à humanidade a revelação suprema de Si-O ultimate demonstração ... 

de sua justiça no tempo presente . 

É por isso que o Deus de santidade perfeita poderia ser tanto apenas bem 

como justificador do pecador e indigno daquele que tem fé em Jesus . Embora ele não 

poderia saber toda a verdade sobre o que ele escreveu, o antigo salmista lindamente 

retratado o sacrifício de Jesus na cruz: "Bondade e verdade se encontraram, a justiça ea 

paz se beijaram" ( Sl 85:10. ). 

O "problema" real por assim dizer, com a salvação não era a questão de se os homens 

pecadores para um Deus santo, mas de conseguir um Deus santo a aceitar homens 

pecadores sem violar sua justiça. Foi somente através da cruz que Deus poderia fornecer 

uma redenção apenas para os homens pecadores. Mas é infinitamente mais importante foi 

que a cruz demonstra sempre que Deus é soberanamente justo e extremamente 

agradável. Em primeiro lugar, Cristo morreu para que o mundo possa ver que nem a 

santidade de Deus nem a Sua justiça ter sido revogada. Deus tem integridade perfeita e 

absoluta. A cruz foi a vindicação final da justiça e da justiça de Deus. O mais 

incompreensível de todos os mistérios espirituais é o da redenção Deus santo e justo que 

prevê homens pecadores e, nesse ato gracioso, não violando qualquer atributo de sua 

natureza, mas trazendo suprema glória a Ele. 

Assim como o objetivo principal da salvação é glorificar a Deus, por isso é a confissão 

do pecado por aqueles que são salvos. Quando Deus castiga Seus filhos e eles confessam 

seus pecados, eles testemunham a justiça e justiça de seu Pai celestial e, portanto, para a 

Sua glória. É como se uma pessoa viu um pai espancar seu filho e que a criança disse ao 

espectador que ele estava sendo justamente punido por algo errado que havia feito. Assim 

como tal confissão por um ser humano honras criança e reivindica seu pai humano, por 

isso a confissão do pecado por crianças honras de Deus, justifica, e glorifica o Pai 

celestial. 

Josué entendido que a verdade, e quando o pecado de Acã foi exposto, Josué disse-lhe: 

"Meu filho, eu te imploro, dar glória ao Senhor, o Deus de Israel, para dar glória a Ele, e 

me diga agora o que você tem feito. Não esconda isso de mim "( Josh. 07:19 ). 

Dois hinos belos e queridos expressar algo de consciência impressionante do crente fiel 

de justiça, retidão, e da graça de Deus. 

Da caneta do poeta do século XIX, Elisabete C. Clephane veio "as noventa e nove", que 

inclui as seguintes linhas: 

"Senhor, Tu tens aqui Thy noventa e nove, 

Eles não são o suficiente para ti? " 

Mas o pastor fez resposta: "Este meu 

Vagou longe de mim; 

E apesar de a estrada ser áspero e íngreme, 

Eu vou para o deserto para encontrar as minhas ovelhas. " 



Mas nenhum dos já resgatados sabia 

Como profundo foram as águas cruzado; 

Nem quão escuro era a noite 

Que o Senhor passou 

Ere ele encontrou sua ovelha que estava perdida. 

Isaque Watts escreveu em seu famoso hino: 

Quando eu a maravilhosa cruz, 

Por que o Príncipe da glória morreu, 

Meus grandes feitos vejo nada são, 

E derramar desprezo sobre todo o meu orgulho. 

Esteve todo o reino da natureza mina, 

Que fosse um oferecendo muito pequeno; 

Um amor tão incrível, tão divino, 

Exige a minha alma, minha vida, meu tudo. 

A Cruz Exalta Graça de Deus 

Onde, então, está gozando? É excluída. Com que tipo de lei? De 

obras? Não, mas pela lei da fé. Pois, que o homem é justificado 
pela fé sem as obras da lei. ( 3: 27-28 ) 

A cruz prova a futilidade do homem está vindo a Deus à sua própria maneira e 

poder. Onde, então, é do homem jactância ? Paulo pergunta. Em resposta à sua própria 

pergunta, ele declara de forma inequívoca, está excluído . 

Porque o poder da salvação é na cruz de Cristo, o homem não tem motivo de auto-

congratulação ou auto-satisfação e muito menos para a auto-exaltação, que é agora tão 

amplamente proclamada sob o disfarce do evangelho. 

Paulo lembrou aos cristãos de Corinto: "Considere o seu chamado, irmãos, que não são 

muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres" ( 1 

Cor 1:26. ). Paulo era, é claro, usando essas descrições puramente no plano humano, 

porque aos olhos de Deus e pela Sua padrão, nenhuma pessoa é sábio, poderoso, ou 

nobre. Ele continua a dizer "Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para 

envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as 

coisas que são fortes, e as coisas vis deste mundo, e os desprezados, Deus escolheu as 

coisas que não são, para que pudesse anular as coisas que são, para que ninguém se glorie 

diante de Deus "( vv. 27-29 ). 

Com que tipo de lei é vanglória excluídos, Paulo pergunta. É com base em 

trabalhos? Novamente respondendo à sua própria pergunta, ele declara: Não, mas pela 

lei da fé . Nem mesmo Abraão, o pai do povo escolhido de Deus, foi justificado pelas 

obras ( Rom. 4: 2 ). "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé", declarou Paulo à igreja 



de Éfeso; "E isto não vem de vós, é dom de Deus; não como resultado de obras, para que 

ninguém se glorie" ( Ef 2: 8-9. ). 

A atitude de verdadeira fé é exemplificado pelo publicano no templo, que "nem ainda 

queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo:" Deus, sê propício a mim, 

pecador! "( Lucas 18:13 ). 

A maior mentira do mundo, e a mentira comum a todas as religiões e cultos falsos, é que, 

por certas obras de seu próprio fazer, os homens são capazes de se fazer aceitável a 

Deus. O maior erro em que a crença é a sua absoluta impossibilidade. Mas o maior mal 

de que a crença é que ela rouba de Deus a Sua glória. 

Paulo corta completamente o chão debaixo de obras de justiça, declarando, pois, que o 

homem é justificado pela fé sem as obras , até mesmo as boas obras feitas em resposta 

à própria de Deus Lei . 

O que, então, é esta poupança fé que é completamente independente das 

obras ? Primeiro, vamos considerar algumas coisas que nem comprovar nem refutar a 

verdadeira fé. Embora eles serão evidentes para um certo grau ou outro em verdadeiros 

crentes, que também pode ser evidenciado, por vezes a um grau elevado, em crentes. 

Primeiro é a moralidade visível. Uma pessoa pode ser exteriormente moral e ainda não 

ser salvo. Alguns pagãos e sectários colocar muitos cristãos a vergonha pelos seus 

elevados padrões de comportamento.Quando um certo jovem veio a Jesus e perguntou: 

"Mestre, que boa coisa devo fazer para que eu possa alcançar a vida eterna?" Jesus disse-

lhe para guardar os mandamentos e, em seguida, passou a listar algumas das mais 

importantes. Quando o homem respondeu: "Todas essas coisas que eu tenho mantido," 

Jesus não contestou sua sinceridade. De acordo com a aparência externa e sua própria 

percepção humana de obediência, o homem provavelmente estava falando a verdade. Mas 

quando Jesus lhe disse para vender todos os seus bens e dar os recursos para os pobres e, 

em seguida, "vem e segue-Me", o homem "retirou-se triste, porque era aquele que possuía 

muitos bens" ( Mt 19: 16-22. ). Por sua recusa em obedecer a Cristo, o homem 

demonstrou que sua obediência para fora, para a lei não foi feito por amor a Deus ou com 

o propósito de Sua glória, mas foi feito fora do auto-amor e com o propósito de seu próprio 

interesse . Quando ordenou a dar todas as suas posses, bem como todos a Cristo, ele se 

recusou. E por que a recusa, até mesmo seus aparentemente boas obras foram expostas 

como obras espiritualmente sem valor, porque eles foram feitos fora de motivação 

egoísta. 

Em segundo lugar, o conhecimento intelectual da verdade de Deus não é necessariamente 

uma prova de fé salvadora. É possível ter uma grande quantidade de conhecimento sobre 

a Palavra de Deus e ainda ser salvos. Como os escribas e os fariseus do tempo de Jesus, 

muitos estudiosos ao longo dos séculos têm dedicado suas vidas ao estudo cuidadoso das 

Escrituras. Mas porque eles não acreditavam ou obedecer as verdades que eles estudaram, 

essas verdades se tornou um julgamento contra eles, e eles permaneceram tão perdido 

quanto o membro da tribo primitiva que não sabe que não existe tal coisa como 

Escritura. Para seus irmãos auto-confiantes na carne Paulo disse: "Vocês têm o nome 

judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, ... [mas] através de sua transgressão da lei, 

não é desonrar a Deus pela"? nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de 

você ", assim como está escrito" ( Rom 2:17. , 23-24 ; cf. Ez 36: 20-23. ). 

Terceiro envolvimento, religioso não é necessariamente uma prova de fé salvadora. No 

Antigo Testamento, o Senhor condenou repetidamente os israelitas para a sua observância 



exterior meticuloso das ordenanças e cerimônias embora não tenha confiança nele 

Mosaic. As dez virgens da parábola de Jesus tinha o mesmo vestido para fora e levou o 

mesmo tipo de lâmpadas. O fato de que todas as dez mulheres foram mencionados como 

virgens sugere que aparentemente todos eles foram moralmente pura e religiosamente 

fiéis. Mas cinco deles não tinham óleo em suas lâmpadas, e porque eles não tinham o óleo 

da fé salvadora, eles foram desclassificados de cumprir o noivo, que representou Cristo 

(ver Matt. 25: 1-13 ). 

Em quarto lugar, o ministério ativo em nome de Cristo não é uma prova incontestável da 

fé salvadora. Externamente, Judas era tão ativo quanto os outros discípulos, testemunhada 

pelo fato de que ele serviu como seu tesoureiro de confiança. E, obviamente, ele se 

considerava um seguidor de Cristo. Mas Jesus advertiu severamente: "Nem todo o que 

me diz: 'Senhor, Senhor', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu 

Pai que está no céu Muitos me dirão naquele dia: '. Senhor, Senhor, não profetizamos nós 

em teu nome? e em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos 

muitos milagres? E então eu lhes direi: 'Nunca vos conheci; afastar mim, vós que praticais 

a iniqüidade "( Mateus 7: 21-23. ). 

Em quinto lugar, mesmo a convicção do pecado não necessariamente demonstrar a fé 

salvadora. Instituições para doentes mentais em todo o mundo estão cheias de pessoas 

que estão tão sobrecarregados com o conhecimento de sua pecaminosidade que eles não 

podem funcionar na sociedade. Seu sentimento de culpa tornou-se tão avassalador que os 

levou à loucura, mas não levá-los a Jesus Cristo. Outros que são condenados por seus 

pecados determinar a reformar-se. Muitas pessoas que estão há muito tempo e 

profundamente escravizadas por um pecado em particular têm sido capazes, por vezes 

através de força de vontade, para livrar-se dele. Mas deixemos sucesso que pecado em 

particular em seu próprio poder torna ainda mais suscetíveis a outros pecados, 

especialmente orgulho. Eles são como o homem que conseguiu livrar-se de um espírito 

maligno. Mas depois de um tempo o espírito retornou e encontrou a vida do homem 

"desocupada, varrida e colocar em ordem Então vai e leva junto com outros sete espíritos 

piores do que ele, e eles entrar e morar lá;. Eo último estado de que o homem torna-se 

pior do que o primeiro "( Mateus 12: 43-45. ). Self-reforma leva a pessoa ainda mais da 

graça de Deus e, portanto, mais longe da salvação. 

Em sexto lugar, a certeza da salvação não é uma marca infalível da fé salvadora. O mundo 

está cheio de pessoas que estão sinceramente convicto em sua própria mente que eles 

estão bem com Deus e que seu lugar no céu está garantido. Se ser persuadido 

que são cristãos nos faz cristãos, de fato, precisaríamos de nenhum aviso sobre ser 

enganado por falsas esperanças. Se não fosse possível acreditar-se salvo quando não se é, 

Satanás não teria forma de enganar as pessoas sobre a sua salvação. No entanto, a 

Escritura está cheia de avisos para as pessoas não salvas que pensam que são salvos ( Mt 

7: 21-23. ; Tiago 1:22 ). 

Em sétimo lugar, a experiência de uma "decisão" passado por Cristo não prova 

necessariamente a fé salvadora. Se há evidência de resultados vida piedosa de que o 

evento, não importa o quão forte e genuína a profissão parecia ser, não é prova de 

salvação. 

Não são, no entanto, algumas provas confiáveis da fé salvadora. Deus não deixar seus 

filhos na incerteza sobre o seu relacionamento com Ele. 

A primeira evidência confiável de fé salvadora é . amor a Deus "A mentalidade da carne 

é hostil a Deus", diz Paulo ( Rom. 8: 7 ). A pessoa não salva não pode amar a Deus e não 



tem nenhum desejo de amá-Lo. O verdadeiro filho de Deus, no entanto, apesar de muitas 

vezes a sua não seu Pai celestial, terá uma vida caracterizada pela alegria em Deus e Sua 

Palavra ( 1 Ps:. 2 ). "Como suspira a corça pelas correntes das águas," então as calças e 

alma tem sede de Deus ( Sl 42: 1-2. ). Jesus declarou: "Quem ama seu pai ou sua mãe 

mais que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim 

não é digno de mim" ( Mt 10:37. ). O verdadeiro crente proclamará com Asafe, "A quem 

tenho eu no céu senão a ti? E além de ti, desejo nada sobre a terra" ( Sl. 73:25 ). O amor 

a Deus será o rumo da vida do verdadeiro crente, se não a perfeição dele. Pedro declara: 

"A vós, pois, que crê que Ele é precioso" ( 1 Ped. 2: 7 , NVI ). 

A segunda evidência confiável da fé salvadora é o arrependimento do pecado e do ódio 

dele que sempre acompanha verdadeira contrição. Esta segunda marca da fé salvadora é 

o reverso do primeiro. A pessoa que realmente ama a Deus terá um ódio interno do 

pecado. É impossível amar duas coisas que são contraditórias entre si. "Ninguém pode 

servir a dois senhores", declarou Jesus categoricamente;"Porque ou há de odiar a um e 

amar o outro, ou se dedicará um e desprezará o outro" ( Mat. 06:24 ). Para amar a Deus 

santo e justo é, quase por definição, de ter uma profunda aversão ao pecado. 

"O que encobre as suas transgressões nunca prosperará", o escritor de Provérbios declara: 

"mas o que as confessa e deixa, encontrar compaixão" ( Prov. 28:13 ). Este versículo liga 

as duas partes inseparáveis do verdadeiro arrependimento: a confissão e abandono do 

pecado. 

Quando confrontado por Nathan a respeito de seus pecados de adultério com Bate-Seba 

e do assassinato de seu marido, Urias, o arrependimento de Davi era genuíno, que se 

reflectem no Salmo 51 "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade;. 

de acordo com a grandeza da Tua compaixão apaga as minhas transgressões ", ele 

orou. "Lava-me completamente da minha iniqüidade e purifica-me do meu pecado. Pois 

eu conheço as minhas transgressões, eo meu pecado está sempre diante de mim. Contra 

ti, contra ti somente, pequei, e fiz o que é mal à tua vista" ( vv. 1-4 ). 

O verdadeiro crente frequentemente odeia o pecado, mesmo enquanto ele está fazendo 

isso e sempre depois de ter feito isso, porque é completamente contrária à sua nova 

natureza em Cristo. Mesmo que a natureza humana de um crente, por vezes, não o trouxer 

em pecado e, como Paulo, ele faz a mesma coisa que ele sabe que não deveria fazer ( Rom. 

7:16 ), ele não terá a paz de consciência até que se arrependa disso. 

O verdadeiro arrependimento é mais do que simplesmente a tristeza pelo pecado. Judas 

tornou-se amargamente arrependido de seus pecados de trair Jesus, ao extremo de cometer 

suicídio; mas ele não se arrependeu de sua traição ou pedir perdão de Jesus. Paulo elogiou 

os crentes de Corinto por ser "contristados ao ponto de arrependimento, pois fostes 

contristados segundo a vontade de Deus" ( 2 Coríntios 7: 9. ). O verdadeiro 

arrependimento envolve sempre piedosa tristeza, tristeza que uma ter desobedecido e 

ofendido o seu Senhor. 

Nenhum cristão torna-se completamente sem pecado até que ele vai ao encontro do 

Senhor. "Se dissermos que não temos pecado nenhum," João diz, "nós mesmos nos 

enganamos, ea verdade não está em nós." Mas ele passa a dar a palavra lindamente 

encorajador de que "se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar 

os pecados e nos purificar de toda injustiça" ( 1 João 1: 8-9 ). 

Se o pecado de uma pessoa não incomodá-lo e colocá-lo cada vez mais sob convicção 

sobre isso, a salvação da pessoa é questionável. O teste para o verdadeiro arrependimento 



não é simplesmente tristeza pela forma como o pecado prejudica a si mesmo (como 

sempre faz), mas tristeza por ofensa do pecado contra o santo Senhor, que acima de tudo 

leva um crente para implorar o perdão de Deus. 

Alguém escreveu: "Quando Deus toca a vida, Ele quebra o coração. Sempre que Ele 

derrama o espírito de graça, não há alguns suspiros transitórias que agitam a mama, 

existem dores de cortar o coração de tristeza." 

Uma terceira evidência confiável da verdadeira fé é a verdadeira humildade. Uma pessoa 

não pode ser salvo, desde que ele confia em e se exalta. A salvação começa pela confissão 

de sua própria pobreza de espírito ( Mat. 5: 3 ) ea vontade de negar a si mesmo e tomar a 

cruz de Cristo ( Mt 16:24. ). Como o filho pródigo, o verdadeiro crente que peca acabará 

por vir "a seus sentidos", seus sentidos espirituais que lhe convencer do pecado. Ele, 

então, vai, mais uma vez como o filho pródigo, ir ao seu Pai celestial e humildemente 

confessar seu pecado e sua indignidade do perdão, enquanto implorando para ele na base 

da graça do Pai (ver Lucas 15: 17-21 ). 

A quarta prova fiável da verdadeira fé é a devoção a glória de Deus que está intimamente 

relacionado com o amor de Deus e do arrependimento do pecado. O verdadeiro crente vai 

dizer como Paulo: "A minha ardente expectativa e esperança [é] que eu não devem ser 

confundidos em qualquer coisa, mas que, com toda a ousadia, Cristo mesmo agora, como 

sempre, ser exaltado em meu corpo, quer pela vida ou de morte "( Fp. 1:20 ). Como já 

mencionado, apesar de que o desejo não será visto na perfeição na vida do verdadeiro 

crente, ele sempre será evidenciado na direção de sua vida. 

A quinta prova fiável da verdadeira fé é a oração. "Porque sois filhos," Paulo disse aos 

crentes gálatas, "Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, que clama:" 

Abbá, Pai! '"( Gal. 4 : 6 ). O coração de um verdadeiro cristão não pode deixar de chamar 

a Deus, que é seu Pai celestial e cujo Espírito próprio está dentro dele para gerar esse 

anseio. 

Cada cristão genuíno vai admitir abertamente que ele não ora tão frequentemente ou tão 

séria e persistente como devia. Mas, em seu interior, a comunhão com seu Pai celestial 

será o desejo de seu coração.Como Jonathan Edwards sucintamente observou: 

"Hipócritas [são] deficiente no dever da oração", que também é o título de dois grandes 

sermões sobre o tema ( O Trabalho da Jonathan Edwards, vol. 2 [Carlisle, Pa .: Banner 

da Verdade de 1986 reimpressão], pp. 71-77). 

A sexta marca da fé salvadora é amor altruísta , não só para Deus, como na primeira 

marca, mas também para outras pessoas, especialmente outros cristãos. ". Aquele que diz 

que está na luz, e odeia a seu irmão está nas trevas até agora Aquele que ama a seu irmão 

permanece na luz e não há nenhum tropeço nele" ( 1 João 2: 9-10 ) . Mais tarde, nessa 

carta, João disse: "Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos 

os irmãos. Quem não ama permanece na morte" ( 3:14 ). A pessoa que não se importa 

sinceramente pelo bem-estar dos verdadeiros crentes é o próprio não um verdadeiro 

crente, mas ainda permanece na morte espiritual. Mais uma vez, nessa carta, João diz: 

"Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus; e todo aquele que ama é 

nascido de Deus e conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus 

é amor. "( 4: 7-8 ). 

A sétima marca da fé salvadora é a separação do mundo. Os crentes são chamados a ser 

no mundo, mas não dele. Eles estão no mundo para dar testemunho de Cristo, um 

testemunho central, da qual não é para refletir os padrões e formas (ver o mundo João 17: 



15-18 ). "Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no 

mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos ea soberba da vida, não é 

do Pai, mas é do mundo "( 1 João 2: 15-16 ). Por outro lado, "Tudo o que é nascido de 

Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé E quem é aquele 

que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. ? " ( 1 João 5: 4-

5 ). A pessoa que tem fé salvadora tem "recebido, não o espírito do mundo, mas o Espírito 

que provém de Deus" ( 1 Cor. 02:12 ). 

Uma oitava marca da fé salvadora é o crescimento espiritual. A verdade central da 

parábola dos solos ( Mat. 13: 3-23 ) é que os verdadeiros crentes serão sempre crescer 

espiritualmente em diferentes graus, porque pela fé que eles têm realmente recebeu a 

semente de o evangelho. "O reino de Deus é como um homem que lança a semente à 

terra," Jesus disse em outra ocasião; "E [ele] vai para a cama à noite e se levanta por dia, 

e a semente germina e cresce-how que ele próprio não sabe O solo produz colheitas por 

si só;. Primeiro a erva, depois a cabeça, em seguida, o grão maduro na cabeça "( Marcos 

4: 26-28 ).Como o agricultor e as suas culturas, o crente não entende como ele cresce 

espiritualmente, mas ele sabe que, porque ele tem a vida espiritual dentro dele, 

ele vai crescer (ver também Efésios 4:13. ; Fl 1: 6. ). 

A marca nono e último da fé salvadora é uma vida obediente. "Nisto conhecemos o que 

temos vindo a conhecê-Lo [Cristo]", João diz: "se guardarmos os seus mandamentos. 

Aquele que diz:" Eu vim a saber -o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, ea 

verdade não está nele, mas qualquer que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus foi 

realmente aperfeiçoou Nisto conhecemos que estamos nele "(. 1 João 2: 3a ; 

cf. 03:10 ). Embora ninguém é salvo por suas boas obras, aqueles que verdadeiramente 

são salvos vão produzir boas obras, porque "somos feitura [de Deus], criados em Cristo 

Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas" 

( Ef. 2:10 ). 

A Cruz revela Universalidade de Deus 

Ou Deus é o Deus dos judeus apenas? Não é Ele o Deus dos 

gentios também? Sim, também dos gentios, já que de fato Deus, 

que vai justificar a circuncisão pela fé e pela incircuncisão por 
meio da fé é um deles. ( 3: 29-30 ) 

As religiões pagãs, quase invariavelmente, têm muitos deuses. Frequentemente há um 

deus supremo que é mais poderoso do que o resto, mas ele compartilha com eles uma 

forma comum de "divindade". 

A verdade fundamental do judaísmo, no entanto, sempre foi "O Senhor é o nosso Deus, 

é o único Senhor!" ( Deut. 6: 4 ). Essa verdade é repetida em uma ou outra forma em todo 

o Antigo Testamento. Por meio de Seu profeta Isaías, Deus mesmo declarou: "Eu sou o 

Senhor, e não há outro; fora de mim não há Deus" ( Isaías 45: 5. ). Há somente um Deus, 

o Criador, o Mantenedor e Senhor de todo o universo.Não existem "deuses menores", 

apenas falsos deuses que foram criadas pela imaginação do homem e muitas vezes são de 

inspiração demoníaca e capacitados. 

Contudo, apesar da verdade central da fé que há um só Deus, muitos judeus em tempos 

bíblicos acreditavam que os gentios eram de alguma forma fora do domínio do "seu" 

Deus. Em vez de considerar-se como pertencente a Deus, eles praticamente considerado 

Deus como pertencendo só a eles. 



Jonah resistiu ir para Nínive não porque ele pensou que seu testemunho pode falhar, mas 

porque temia que teria sucesso. Ele confessou o Senhor, "Por favor, Senhor, não foi isso 

o que eu disse quando eu ainda estava no meu próprio país? Portanto, a fim de prevenir 

este fugi para Társis, pois eu sabia que és um Deus clemente e compassivo, lento a raiva 

e grande em benignidade "( Jonas 4: 2 ). Ele tentou fugir para Társis, pois sabia que sua 

pregação pode causar os ninivitas pagãos a confiar em Deus e tornar-se aceitável a 

Ele. Ele confessou, com efeito, que, embora ele sabia que pertencia a Deus e era seu servo, 

ele não queria ser como Deus, em Seu amor e graça. 

A partir de sua própria Escritura os judeus sabiam que muitos gentios havia encontrado 

graça diante de Deus. Eles sabiam que Raabe, não só um pagão Gentil, mas também uma 

prostituta, encontraste graça diante de Deus. Eles sabiam que Rute, a moabita, foi a bisavó 

de Davi, seu maior rei. Eles sabiam que o profeta Eliseu graciosamente ofereceu para 

curar Naamã, um capitão do exército da Síria, da sua lepra.No entanto, muitos judeus 

persistiram em seu profundo preconceito contra, e muitas vezes o ódio de, gentios. 

Provavelmente, tendo tido tal preconceito e ódio a si mesmo antes de sua conversão, 

Paulo antecipou a pergunta que muitos judeus se perguntar no que diz respeito à 

justificação pela fé. Ele, portanto, perguntou retoricamente, Ou Deus é o Deus dos 

judeus apenas? Não é Ele o Deus dos gentios também? A resposta óbvia, mesmo para 

um judeu prejudicado teria de ser, Sim, também dos gentios . Se houver apenas um 

Deus, então Ele tinha que ser o Deus dos gentios bem como de judeus. Se houver apenas 

um Deus, Ele tem que ser o Deus de todos. 

Na medida em que as religiões dos homens estão em causa, há, é claro, muitos "que se 

chamem deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores", diz 

Paulo; "Para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós 

vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós existimos por 

meio dele" ( 1 Cor 8.: 5-6 ). 

Tendo estabelecido que os judeus tinham a lei de Deus dada por Moisés, que os gentios 

tinham Sua lei escrita em seus corações e consciências ( 2: 11-15 ), e que não há um só 

Deus verdadeiro, Paulo faz o seu argumento irrefutável: O Deus que de justificar a 

circuncisão, ou seja, os judeus, pela fé e pela incircuncisão , ou seja, os gentios, por 

meio da fé é uma Assim como há um só Deus, só há um caminho para a salvação, a fé 

em Jesus Cristo. 

Em sua carta a Timóteo, Paulo lembrou o seu jovem protegido, "Isto é bom e aceitável 

diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e 

cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e e um só Mediador 

entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se deu em resgate por todos "( 1 Tim. 

2: 3-6 ). 

Assim como todos os homens são igualmente condenados por Deus para o seu pecado 

( Rom. 3:19 ), eles são igualmente ofereceu a salvação graciosa de Deus mediante a fé 

em Seu Filho. Como o apóstolo declarou perto da abertura da carta: "Eu não me 

envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que 

crê, primeiro do judeu e também do grego [gentio]" ( Rom . 01:16 ). 

Como Paulo mais tarde demonstra nesta carta, a salvação pela fé sempre foi 

o único caminho da salvação, sob a aliança de Moisés e, antes disso, mesmo para o seu 

primeiro e maior patriarca, Abraão ( 4: 1-3). Hebreus 11 deixa claro que caminho da 



salvação pela fé de Deus somente estendido de volta para a queda, quando a necessidade 

de salvação começou. 

A Cruz Confirma a Lei de Deus 

Será que nós, em seguida, anular a lei pela fé? De maneira 
nenhuma! Pelo contrário, nós estabelecemos a lei ( 3:31 ) 

A próxima pergunta Paulo sabia que seus leitores gostaria de pedir era, Será que nós, em 

seguida, anular a lei pela fé? "Se os homens nunca foram salvos em qualquer outra base 

do que a fé em Deus", eles argumentam, "então a lei não só é inútil agora mas sempre foi 

inútil. " 

Novamente Paulo responde com o poderoso repúdio ! De maneira nenhuma (veja 3: 

4 , 6 ). "Mil vezes não", é a idéia. A cruz de Jesus Cristo, pela qual a justificação pela fé 

tornou-se possível, não só nãoanula a Lei , mas confirma-lo. Pelo contrário , diz 

Paulo, nós estabelecemos a lei 

Na medida em que a salvação está em causa, o evangelho não substitui a lei porque a lei 

nunca foi um meio de salvação. A lei foi dada para mostrar aos homens os padrões 

perfeitos de justiça de Deus e para mostrar que essas normas são impossíveis de reunir-

se em próprio poder do homem. O objetivo da lei era para conduzir os homens à fé em 

Deus. No Sermão da Montanha, Jesus declarou padrões perfeitos de Deus a ser maior até 

mesmo do que os da Antiga Aliança. A pessoa quebra a lei de Deus, Ele disse: não só 

matando, mas mesmo odiando ( Mat. 5: 21-22 ), não só por cometer adultério, mas por 

ter pensamentos lascivos ( 5: 27-28 ). Se é impossível de cumprir perfeitamente a lei 

mosaica, quanto mais impossível é para manter os padrões estabelecidos por Cristo em 

seu ministério terreno. 

A cruz estabelece, ou confirma, a lei de três maneiras. Em primeiro lugar, estabelece a 

lei, pagando a pena de morte, que a lei exigia para não cumprir perfeita e completamente 

suas exigências justas. Quando Jesus disse que Ele tinha vindo para não abolir a lei ou os 

profetas, mas para cumpri-las ( Mat. 05:17 ), Ele estava falando não só da sua vida terrena 

sem pecado, mas da sua morte o pecado de rolamento. 

Em segundo lugar, a cruz estabelece a lei cumprindo seu propósito dos homens a fé 

condução em Jesus Cristo. Paulo já havia declarado que "pelas obras da lei nenhuma 

carne será justificada" ( 03:20 )."Quem quer que guardar toda a lei, mas tropeça em um 

só ponto", diz Tiago ", ele tornou-se culpado de todos" ( Tiago 2:10 ). "A lei se tornou 

nosso tutor," Paulo disse aos gálatas, "para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos 

justificados pela fé" ( Gal. 3:24 ). 

Em terceiro lugar, a cruz estabelece a lei, ao prever os crentes o potencial para cumpri-

lo. "Para o que a Lei não podia fazer, fraco como era pela carne, Deus, enviando o seu 

Filho em semelhança da carne do pecado e como oferta pelo pecado, condenou o pecado 

na carne, a fim de que os requisitos da a lei se cumprisse em nós "( Rom. 8: 3-4 ). 

 

 

 



17. Abraão - justificado pela fé ( Romanos 

4: 1-8 ) 

Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a 

carne, tem encontrado? Porque, se Abraão foi justificado pelas 

obras, tem de que se gloriar; mas não diante de Deus.Pois o que 

diz a Escritura? "E Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado 

como justiça." Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado 

como favor, mas como o que é devido.Mas, ao que não trabalha, 

mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é contada como 

justiça, assim como Davi também fala da bênção sobre o homem 

a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras: "Bem-

aventurados aqueles cujas maldades foram perdoadas, e cujos 

pecados foram cobertos Bem-aventurado é o homem cujo pecado 
o Senhor não terá em conta (.. 4: 1-8 ) 

Se houver qualquer doutrina de que o principal inimigo do homem e de Deus deseja para 

minar e distorcer, é a doutrina da salvação. Se Satanás pode causar confusão e erro em 

relação a essa doutrina, ele conseguiu manter os homens em seu pecado e sob julgamento 

divino e condenação, que a vontade de uma ação dia não resgatados com Satanás e seus 

anjos demoníacos no tormento eterno do inferno. 

Toda religião falsa do mundo-se um ramo herética do cristianismo, uma religião pagã 

altamente desenvolvida, ou primitivo animismo-se baseia em alguma forma de salvação 

pelas obras. Sem exceção, eles ensinam que, de uma forma ou de outra, o homem pode 

tornar-se direito com a divindade por alcançar a justiça em seu próprio poder. 

Todo o quarto capítulo de Romanos é dedicada a Abraão, a quem Paulo usa como 

ilustração da verdade bíblica central que o homem pode tornar-se bem com Deus somente 

pela fé em resposta à Sua graça, e nunca pelas obras. Os versículos 6-8 referem-se a Davi 

, mas Paulo é simplesmente usando Davi como uma ilustração para comprovar que ele 

está ensinando sobre Abraão. 

Podemos assumir várias razões para a escolha de Paulo Abraão como o exemplo supremo 

da salvação pela fé. Em primeiro lugar, Abraão viveu cerca de 2.000 anos antes de Paulo 

escreveu esta carta, o que demonstra que o princípio da salvação pela fé e não por obras 

não era novo no judaísmo. Abraão foi o primeiro e mais importante patriarca hebreu. Ele 

viveu mais de 600 anos antes da Antiga Aliança foi estabelecido por meio de Moisés. Ele, 

portanto, viveu muito antes de a lei foi dada e, obviamente, não poderia ter sido salvo por 

obediência a ela. 

Em segundo lugar, Paulo usou Abraão como um exemplo de salvação pela fé, 

simplesmente porque ele era um ser humano. Até este ponto, em Romanos, Paulo foi 

falando principalmente sobre verdades teológicas em abstracto. Em Abraão ele dá uma 

ilustração de carne e osso da justificação pela fé. 

O terceiro, e sem dúvida a mais importante, a razão que Paulo usou Abraão como o 

exemplo da justificação pela fé foi a de que, embora o ensino rabínico e crença popular 

judaica eram contrárias à Escritura, tanto quanto a base da justiça de Abraão estava em 

causa, eles concordaram que Abraão foi o exemplo supremo do Antigo Testamento de 



um homem temente a Deus, justo, que é agradável ao Senhor. Ele é o modelo bíblico da 

fé genuína e piedade. 

A maioria dos judeus nos dias de Paulo acreditava que Abraão foi justificado diante de 

Deus por causa de seu próprio caráter justo. Eles acreditavam que Deus escolheu Abraão 

para ser o pai de seu povo Israel porque Abraão era o homem mais justo sobre a terra 

durante seu tempo. Como muitos cultos hoje, tomaram certas passagens bíblicas e torcido 

ou interpretou-as fora do contexto, a fim de apoiar as suas idéias preconcebidas. 

Os rabinos, por exemplo, apontou que o Senhor disse a Isaque, "Eu multiplicarei a tua 

descendência como as estrelas do céu, e vai dar aos seus descendentes todas estas terras, 

e por seus descendentes todas as nações da terra serão abençoados, porque Abraão 

obedeceu Me e guardaram a minha ordenança, os meus mandamentos, os meus estatutos 

e as minhas leis "( Gn 26: 4-5 ). Eles apontaram que o Senhor chamou Abraão "Meu 

amigo" ( Is. 41: 8 ). Habacuque 2: 4 foi rendido frequentemente: "O justo viverá pela sua 

fidelidade," em vez de "por sua fé." Ao invés de compreender a fidelidade como sendo 

um fruto da fé, eles tinham a noção de que a justificação pode ser conquistada através de 

nossos esforços para ser fiel. Da mesma forma, os rabinos interpretado Gênesis 15: 

6 como referindo-se a fidelidade de Abraão, em vez de sua fé. 

Vários livros apócrifos judaicos ensinou que Abraão foi justificado por guardar a lei de 

Deus. Em Eclesiástico (também conhecido como O Sabedoria da Siraque ), Abraão é 

dito ter se tornado bem com Deus por causa de sua obediência ( 44: 19-21 ). A oração de 

Manassés até afirmou impecabilidade de Abraão: "Mas tu, ó Senhor, Deus dos justos, não 

te nomeado arrependimento para os justos, para Abraão, Isaque e Jacó, que não pecar 

contra ti "(v. 8). Em O Livro dos Jubileus , o autor diz: "Abraão foi perfeito em todos os 

seus atos com o Senhor, e bem agradável à justiça todos os dias da sua vida" 

(23:10).Alguns escritos rabínicos alegou que Abraão era tão inerentemente bom que ele 

começou a servir a Deus quando ele tinha três anos de idade e que ele foi um dos sete 

homens justos que tiveram o privilégio de trazer de volta a glória Shekinah ao 

Tabernáculo. 

Usando Abraão como o exemplo bíblico supremo da justificação, ou a salvação, 

pela fé, Paulo estava atacando a própria cidadela do judaísmo tradicional. Ao demonstrar 

que Abraão não foi justificado pelas obras, o apóstolo demolida a fundação de ensino-

rabínica de que o homem é feito bem com Deus por guardar a lei, isto é, com base em 

seus próprios esforços religiosos e obras. Se Abraão não era e não poderia ter sido 

justificada por guardar a lei, então ninguém poderia ser. Por outro lado, se Abraão foi 

justificado apenas com base de sua fé em Deus, então todos os outros devem ser 

justificadas da mesma forma, uma vez que Abraão é o padrão bíblico de um homem justo. 

Abraão não era justificada por suas obras 

o que diremos então que Abraão, nosso pai segundo a carne, tem 

encontrado? Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de 
que se gloriar; mas não diante de Deus. ( 4: 1-2 ) 

Paulo começa por perguntar, O que diremos então que Abraão, nosso pai segundo a 

carne, tem encontrado? Ele estava pedindo, com efeito, "Porque nós concordamos 

que Abraão é o exemplo ímpar de um homem justificado diante de Deus, por que don 't 

nós olhar para ele com cuidado, a fim de determinar a base de sua justificação? " 



Neste contexto, o que, em seguida, é o equivalente a , portanto, amarrando a discussão 

de Abraão para tudo o que Paulo disse no capítulo anterior. Como mencionado acima, 

após afirmar que tanto judeus e gentios são justificados pela fé ( 03:30 ), o apóstolo 

traz Abraão em cena, porque ele sabia que o maior de patriarcas judeus, seu pai segundo 

a carne , foi usado pelos rabinos como o maior exemplo de homem a ser justificado pelas 

obras. Paulo irá demonstrar que, ao contrário, a Escritura ensina claramente que Abraão 

foi salvo pela sua fé. 

Abraão foi o humano antepassado da primeira aliança de Deus com o Seu povo 

escolhido. Ele era, portanto, segundo a carne , o padrão humano de um verdadeiro judeu 

e de um homem que é reto diante de Deus. A corrida inteira hebraico veio de seus lombos, 

o que era verdade a respeito de seu relacionamento com Deus deve, portanto, ser 

verdadeiro de todos os seus descendentes. 

De acordo com a carne refere-se em primeiro lugar para a linhagem física. Mas, neste 

contexto, é também sugere o esforço humano em relação à justificação. Paulo já afirmou 

que judeus e gentios são justificados pela fé ( 03:30 ) e em 4: 2 , ele refere-se à idéia 

tradicional judaico de Abraão de justificar-se pelas boas obras. Portanto, segundo a 

carne poderia se referir a dependência de obras humanas. 

Em um silogismo hipotético, Paulo diz: Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, 

então ele tem algo para se vangloriar . A principal premissa é que, se um homem pode 

ser justificado diante de Deus por seus próprios esforços humanos, então, ele tem base 

para jactância em si mesmo. A premissa menor é que Abraão, como um homem, foi 

justificado pelas obras. A conclusão seria necessário que Abraão, portanto, tem algo 

para se vangloriar . 

A principal premissa é verdadeira: Se um homem pode ser justificado pelas obras , ele 

teria certamente algo para se vangloriar , porque ele teria merecido a sua própria 

salvação. Mas, como Paulo continua a demonstrar, a premissa menor 

é não verdade. Consequentemente, a conclusão é falsa. Abraão fez não tem nada em si 

mesmo para se vangloriar diante de Deus . 

Abraão foi justificado pela sua fé 

Pois o que diz a Escritura? "E Abraão creu em Deus, e isso lhe foi 

imputado como justiça." Ora, ao que trabalha, o salário não é 

considerado como favor, mas como o que é devido.Mas, ao que 

não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é 

contada como justiça; ( 4: 3-5 ) 

No lado positivo de seu argumento, Paulo primeiros apelos à Escritura , a verdade divina 

e infalível sobre a qual todos os seus argumentos são baseados. Citando Gênesis 15: 6 , 

ele declara, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça . Logo no 

início do relato de Gênesis de Abraão, que começa com o capítulo 12 , Moisés foi 

inspirado a escrever do patriarca que ele foi feito bem com Deussomente por causa de sua 

fé. Porque Abraão creu em Deus , e em nenhuma outra base, sua crença lhe foi 

imputado por Deus como justiça . 

Em sua carta às igrejas da Galácia, o apóstolo cita o mesmo versículo do Gênesis e, em 

seguida, passa a dizer: "Portanto, não se esqueça de que é os que são da fé são filhos de 

Abraão" ( Gl 3: 6-7. ). Vários versículos depois, ele refere-se ao patriarca como "Abraão, 

o crente" ( v. 9 ). Porque Abraão era o homem por excelência da fé, ele é, nesse sentido, 



"o pai de todos os que crêem" ( Rom. 4:11 ). Através de sua fé em Deus, "Abraão exultou 

por ver o meu dia", disse Jesus, "e viu-o e ficou feliz" ( João 8:56 ). 

O escritor de Hebreus descreve a fé pela qual Abraão foi declarado justo por Deus: "Pela 

fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por 

herança; e saiu, sem saber . para onde estava indo Pela fé, ele viveu como um estrangeiro 

na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, co-

herdeiros da mesma promessa, porque ele estava olhando para a cidade que tem 

fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus "( Heb. 11: 8-10 ). 

Assim como Paulo, que escrevo esta carta para Roma, Abraão foi soberanamente e 

escolhido diretamente por Deus. Nem Abraão nem Paulo estava à procura de Deus, 

quando foram divinamente chamado e comissionado. Abraão provavelmente nunca tinha 

ouvido falar do verdadeiro Deus, ao passo que Paulo sabia muito sobre ele. Abraão estava 

aparentemente satisfeito com seu paganismo idólatra, e Paulo estava contente com seu 

tradicional, mas falsa, o judaísmo. 

Quando Abraão foi chamado pela primeira vez por Deus, ele morava em Ur da Caldéia 

( Gen. 11:31 ; 15: 7 ), uma cidade totalmente pagã e idólatra. Os arqueólogos estimam 

que ele consistiu de talvez 300 mil habitantes na época de Abraão. Foi uma importante 

cidade comercial localizado na Mesopotâmia no baixo rio Eufrates, um pouco mais de 

uma centena de quilómetros a noroeste do Golfo Pérsico. O povo de Ur foram altamente 

educado, ser proficiente em áreas tão diversas como a matemática, a agricultura, 

tecelagem, gravura, e astronomia. Ao contrário das afirmações de estudiosos liberais do 

século XIX e início do século XX, foi provado que, ao tempo de Abraão caldeus tinha 

desenvolvido um sistema de escrita. 

Os caldeus eram politeístas, com uma multidão de deuses, o principal dos quais foi 

chamado Nanna, o deus da lua. Porque seu pai, Tera, era um idólatra ( Josh. 24: 2 ), 

Abraão, obviamente, foi criado no paganismo. 

Quando Deus chamou Abraão, ou Abrão, que era o seu nome original, Ele não deu 

nenhuma razão para a seleção que pagan dos milhões de outros no mundo. Em nenhum 

lugar nas Escrituras é a razão dada.Deus escolheu Abraão, porque essa era a Sua vontade 

divina, que não precisa de justificação ou explicação. 

Depois de comandar a Abraão para deixar seu país e da sua família e ir para a terra que 

seria mostrado a ele, Deus soberanamente e incondicionalmente prometeu: "Eu vou fazer 

de você uma grande nação, e te abençoarei, e fazer o seu nome; e por isso você deve ser 

uma bênção, e eu os abençoarei os que te abençoarem, e aquele que te amaldiçoarem 

amaldiçoarei E em você serão benditas todas as famílias da terra "(. Gen. 12: 2-3 ). 

Sem garantia, mas a palavra de Deus, Abraão deixou seu negócio, sua terra natal, os seus 

amigos, a maioria de seus parentes, e provavelmente muitos de seus bens. Ele abandonou 

sua segurança temporais para uma incerteza futura, tanto quanto os olhos humanos podem 

ver ou sua mente humana pode compreender. A terra que foi prometida para herdar era 

habitada por pagãos talvez ainda mais perversos e idólatras que os do seu país de 

origem. Abraão pode ter tido apenas uma idéia remota de onde a terra de Canaã era, e é 

possível que ele nunca tinha ouvido falar dele em tudo. Mas quando Deus o chamou para 

ir lá, Abraão obedeceu e começou a longa viagem. 

Porque ele apenas parcialmente obedeceu a Deus, no entanto, trazer ao longo de seu pai 

e seu sobrinho Lot, Abraão desperdiçado 15 anos em Haran, onde o grupo viveu até 

morreu Tera ( Gen. 11:32 ). Por esse tempo Abraão era 75 anos de idade, e como ele 



continuou a viagem para Canaã, ele também continuou a obedecer a Deus apenas 

parcialmente, tomando Lot com ele ( 12: 4 ). 

Quando Abraão, Sara, e Ló chegou a Siquém, em Canaã, Abraão recebeu uma promessa 

soberana e incondicional de Deus: "O Senhor apareceu a Abrão e disse: 'À tua 

descendência darei esta terra' Então ele construiu ali um altar ao. Senhor, que lhe 

aparecera "( Gn 12: 7 ). Como Abraão continuou a sua viagem através Canaã, ele 

construiu um outro altar "ao Senhor e invocou o nome do Senhor" ( v. 8 ). 

Mas a fé de Abraão não foi perfeito, assim como a fé do crente não é perfeito. O primeiro 

teste ele teve de enfrentar foi a fome em Canaã, e Abraão foi para o Egito para a ajuda, 

em vez de a Deus. Essa desobediência colocá-lo em uma situação comprometedora com 

o faraó. Ele alegou que sua bela esposa era sua irmã, temendo que o faraó poderia matá-

lo, a fim de tê-la para si mesmo. Ao fazê-lo, Abraão desonrou o Senhor e causou pragas 

para vir sobre a família do faraó ( Gn 12: 10-17 ). 

O Senhor deu repetidas promessas a Abraão, e Abraão respondeu com fé, que Deus "... 

contada a ele como justiça" ( Gn 15: 6 ). Mas, novamente, quando o teste veio, ele se 

baseou em seu próprio julgamento, em vez de a palavra do Senhor. Quando Sara foi 

ficando para além da idade normal de gravidez e permaneceu estéril, Abraão levou seu 

conselho tolo e tomou o assunto em suas próprias mãos.Ele cometeu adultério com Hagar, 

serva de Sara, na esperança de ter um herdeiro do sexo masculino por ela. Mas, como 

sempre, o seu ato de desobediência saiu pela culatra e novamente causou miséria para os 

inocentes (veja Gn 16: 1-15 ). Ele também trouxe miséria futura aos seus próprios 

descendentes, com quem os descendentes de árabes de Ismael, filho de Agar, estaria em 

conflito contínuo, como são até hoje. 

Apesar de sua imperfeição espiritual, Abraão sempre veio para o Senhor com fé, eo 

Senhor honrou a fé e continuou a renovar suas promessas a Abraão. Deus milagrosamente 

causado Sara para ter um filho na sua velhice, o filho a quem Deus havia prometido dar 

a Abraão. E quando o maior teste de todos veio, Abraão não vacilou em sua confiança do 

Senhor. Quando Deus lhe ordenou a sacrificar Isaque, os únicos meios humanos através 

dos quais a promessa poderiam ser cumpridos, Abraão respondeu com obediência 

imediata, e Deus respondeu dando um substituto para Isaque ( Gênesis 22: 1-18 ). O 

escritor de Hebreus declarou que era "pela fé [que] Abraão, quando foi provado, ofereceu 

Isaque; e aquele que recebera as promessas oferecia o seu Filho unigênito, era aquele a 

quem foi dito: ' Em Isaque seus descendentes serão chamados. " Ele [isto é, Abraão] 

considerou que Deus é capaz de levantar os homens, mesmo dentre os mortos, a partir do 

qual ele também recebeu de volta como um tipo "( Hebreus 11: 17-19. ). 

Nem Abraão nem o seu mais imediato herdeiros-seu filho Isaque e seu neto Jacó-nunca 

possuiu qualquer terra em Canaã, com exceção de um pequeno campo de Manre, em que 

a caverna de Macpela foi localizado. Abraão comprou este terreno a partir de Ephron, 

uma hitita, para o enterro de Sara (veja Gn 23: 3-11 ). O próprio Abraão e Isaque, Rebeca, 

e Leah também foram enterrados lá ( 49:31 ). Muitos anos mais tarde, de acordo com o 

pedido do Jacó, seu corpo foi trazido de volta do Egito por José e seus irmãos para o 

enterro ao lado de pai e avô de Jacó ( Gn 50: 13-14 ). 

Como é sempre o caso com a verdadeira crença, o Espírito Santo iluminar a mente eo 

coração de Abraão a reconhecer o Deus único e verdadeiro, e permitiu-lhe responder em 

fé. Abraão viu a Terra Prometida e vagou por ela como um nômade, mas ele nunca 

possuíram. Mesmo seus descendentes não possuir a terra até mais de meio século depois 

da promessa de que foi dado pela primeira vez. 



Assim como Abraão confiou a palavra de Deus para dar-lhe uma terra que nunca tinha 

visto, ele confiou o poder de Deus para levantar Isaque dos mortos, se necessário, por um 

milagre divino ele nunca tinha visto. Foi em resposta à fé de Abraão em Deus que lhe foi 

imputado como justiça . 

Foi imputado é de logizomai , que realizou o significado económico e jurídico de 

creditar algo a conta de outro. A única coisa que Deus recebeu de Abraão foi a sua fé 

imperfeita, mas por Sua graça e da misericórdia divina, Ele contado que ele conta 

espiritual de Abraão como justiça . Esse acerto de contas gracioso reflete o coração da 

revelação redentora de Deus e é o foco, tanto do Antigo e Novo Testamentos. Deus nunca 

forneceu qualquer meio de justificação a não ser através da fé Nele. 

Mesmo que a desobediência repetida de Abraão era pecaminosa e trouxe mal a si próprio 

e aos outros, Deus, mesmo que a desobediência usado para glorificar a Si mesmo. Esses 

atos de desobediência testemunhar que, ao contrário do ensino rabínico, Abraão foi 

soberanamente escolhido por Deus por suas próprias razões e propósitos divinos, não por 

causa da fidelidade ou a justiça de Abraão. Abraão foi escolhido pela graça soberana e 

eletiva de Deus, não por causa de suas obras ou até mesmo por causa de sua fé. Sua fé era 

aceitável a Deus somente porque Deus graciosamente contada , ou contados, elecomo 

justiça . Não era a grandeza da fé de Abraão que ele, mas a grandeza do Senhor gracioso 

em quem ele colocou sua fé salvou. 

A fé nunca é a base ou o motivo para a justificação, mas apenas o canal através do qual 

Deus opera Sua graça redentora. A fé é simplesmente um coração condenado chegando a 

receber o dom gratuito e imerecido de Deus da salvação. 

O que era verdade no que diz respeito à fé de Abraão é verdade em relação à fé de cada 

crente. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como o 

que é devido, Paulo declara.Mas, ao que não trabalha , mas crê naquele que justifica 

o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça . 

Embora a fé é necessária para a salvação, ela não tem poder em si mesmo para salvar. É 

o poder da graça redentora de Deus sozinho, trabalhando através do trabalho expiatório 

de Seu Filho na cruz, que tem poder para salvar. A fé não é, como alguns dizem, um tipo 

de trabalho. Paulo aqui deixa claro que a fé salvadora é completamente além 

de qualquer tipo de humanos obras . 

Se o homem fosse capaz de salvar-se por suas próprias obras , então a salvação seria 

parte da graça de Deus, e do sacrifício de Cristo na cruz teria sido em vão. Se tais 

justas obras foram atingível por homens, então a salvação não seria um dom da graça de 

Deus, mas seria um salário que é devido . Não só faria justiça funciona obviar a graça de 

Deus, ele também seria roubar-lhe a glória, para que toda a criação foi feita. "Porque dele, 

e por meio dele e para ele são todas as coisas", Paulo lembrou aos fiéis romanos mais 

tarde nesta epístola. "A ele seja a glória para sempre. Amém" ( Rom. 11:36 ). O objetivo 

principal do evangelho não é para salvar os homens, mas para glorificar a Deus. Em outra 

bela bênção no meio de sua carta aos Efésios, Paulo exultou: "Ora, àquele que é poderoso 

para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder 

que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações 

para todo o sempre Amém "(. Ef. 3: 20-21 ). 

Existem muitas razões pelas quais o homem pecador não pode salvar-se por suas próprias 

obras. Em primeiro lugar, por causa do seu pecado, ele é incapaz de alcançar o padrão 

divino de justiça, que é a perfeição absoluta. Em segundo lugar, não importa o quão 



generoso, sacrificial, e beneficente suas obras pode ser, eles não poderiam expiar seus 

pecados. Mesmo que Deus reconheceu todas as obras de uma pessoa como sendo bom, o 

trabalhador ainda estaria sob pena divina de morte por seus pecados. Em terceiro lugar, 

como mencionado acima, se os homens foram capazes de salvar-se, a morte expiatória de 

Cristo foi inútil. Em quarto lugar, como também já foi observado, se o homem pudesse 

salvar a si mesmo, a glória de Deus seria eclipsado pelo homem. 

Deus só salva a pessoa que não confia em seu trabalho, mas crê naquele que justifica 

o ímpio . Até que uma pessoa confessa que é ímpio , ele não é um candidato para a 

salvação, porque ele ainda confia em sua própria bondade. Isso é o que Jesus quis dizer 

quando disse: "Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento" 

( Lucas 5:32 ). Aqueles que são justos aos seus próprios olhos não têm parte na obra 

redentora de Deus de graça. 

Na parábola da vinha Jesus ilustrado graça imparcial de Deus. De uma perspectiva 

humana, os homens que tinham trabalhado durante todo o dia merecia mais do que 

aqueles que trabalharam apenas a última hora. Mas o ponto de Jesus foi a de que o 

proprietário do terreno, o que representa Deus, tinha o direito de fazer o que ele 

quisesse. Ele não defraudar os trabalhadores de todo o dia, mas paga-lhes exatamente o 

que havia prometido e que tinham concordado. 

Por padrão de Deus, o trabalho de cada pessoa está muito aquém de ganhar a redenção 

Ele fornece. Na escala divina da justiça perfeita, mesmo os mais dedicados e longserving 

cristã não é um fio de cabelo mais perto de ganhar a sua salvação que é o criminoso mais 

vil que aceita a Cristo em seu leito de morte. 

Mesmo a fé genuína não constitui em si mérito ou produzir a justiça perfeita além de que 

ninguém pode vir a Deus. A sua fé é bastante reconhecido como que exigia justiça . 

O "acerto de contas" Paulo fala aqui é a justificação, que ato forense de Deus pelo qual 

ele atribui a justiça perfeita de Cristo na conta do pecador, em seguida, declara Seu 

veredicto que o perdoado um é totalmente justa. Em seu livro Redenção Consumada e 

Aplicada , João Murray escreveu: "Deus não pode deixar de aceitar em seu favor daqueles 

que são investidos com a justiça do seu próprio Filho. Enquanto a sua ira se revela do céu 

contra toda impiedade injustiça e dos homens, sua boa vontade também se revela do céu 

sobre a justiça de seu bem-amado e unigênito "([Grand Rapids: Eerdmans, 1955], p 124.). 

Deus, portanto, justifica o ímpio , e não simplesmente desconsiderar o seu pecado, mas 

de ter imputado o pecado a Cristo, que pagou a pena na íntegra, Ele agora acha a justiça 

de Cristo para nós."Certamente nossas dores Ele levou, e as nossas dores Ele 

transportadas, ainda que nós mesmos o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido 

Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas 

iniqüidades;. A correção para o nosso bem- paz estava sobre ele, e por Sua pisaduras 

fomos sarados "( Isaías 53: 4-5. ). 

Porque Deus credita o pecado do crente com o relato de Cristo, Ele pode creditar a justiça 

de Cristo na conta do crente. Deus não poderia ter justiça com justiça creditada a Abraão 

não tinha pecado de Abraão, como o pecado de cada crente, foi pago pelo sacrifício de 

sangue do próprio Cristo. 

Antes da cruz, o pecado do crente foi pago em antecipação do sacrifício expiatório de 

Cristo, e desde que a cruz o pecado do crente foi pago antecipAdãoente. 



Comentando sobre a justiça acerto de contas de Deus para os crentes, Arthur Rosa 

escreveu, 

Ele é chamado de "a justiça de Deus " ( Rom 1:17. ; 03:21 ), porque Ele é o nomeador, 

aprovador, e imputer dele. Ele é chamado de "a justiça de Deus e nosso Salvador Jesus 

Cristo " ( II Pedro 1: 1 ), porque Ele operou-o e apresentou-o a Deus. Ele é chamado de 

"a justiça da fé " ( Rom. 4:13 ), porque a fé é o apreensor e receptor dela. Ele é 

chamado de homem justiça ( Jó 33:26 ), porque ele foi pago por ele e imputada a 

ele. Todas estas variadas expressões referem-se a tantos aspectos daquela perfeita 

obediência até à morte que o Salvador realizou para o seu povo. ( As doutrinas da eleição 

e Justificação [Grand Rapids: Baker, 1974]., p 188) 

Deus imputando a fé de um crente como Sua própria justiça divina é uma verdade 

incontestável, mas incompreensível. Ele emociona o coração daqueles que depositam sua 

fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 

Quando um pecador penitente é confrontado com a majestade, poder e justiça de Deus, 

ele não pode deixar de ver a sua própria perdição e da inutilidade de suas próprias 

obras. Por divinamente dada uma visão que ele percebe que ele é digno apenas de 

condenação de Deus. Mas Deus dá a garantia divina de que, por meio da fé de um pecador 

em Jesus Cristo, Ele não só irá salvá-lo da condenação, mas também vai enchê-lo com 

Sua própria justiça eterna. 

O pecador verdadeiramente arrependido grita com o profeta Miquéias, que confessou: 

"Com que me apresentarei ao Senhor e me prostrarei perante o Deus excelso? Devo ir a 

Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se deleitar em milhares 

de carneiros, em dez mil ribeiros de azeite? Devo apresentar o meu primogênito pela 

minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? " ( Mq 6: 6-7. ). 

Um acróstico simples, usando as letras da palavra fé, pode ajudar a compreender os 

elementos da fé salvadora. "F" poderia representar fatos. A fé não é baseada em um salto 

cego no desconhecido e incognoscível, como muitos teólogos liberais e neo-ortodoxa nos 

querem fazer crer. Ele é baseado em fatos da obra redentora de Deus através de Seu Filho 

Jesus Cristo. 

Em sua primeira carta à igreja de Corinto, Paulo declarou: 

Agora eu faço-vos saber, irmãos, o evangelho que vos anunciei, o qual também 

recebestes, em que também você está, pelo qual também sois salvos, se retiverdes a 

palavra que vos anunciei, a menos que você acredita em vão. Transmiti-vos, em primeiro 

lugar o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as 

Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e 

que Ele apareceu a Cefas, e depois aos Doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos 

irmãos de uma só vez, a maioria dos quais permanecem até agora, mas alguns já 

dormiram; Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos; e por último, como se 

fosse a um abortivo, Ele apareceu também a mim. ( 1 Cor. 15:18 ) 

Para mostrar ainda mais a importância do fato da ressurreição de Jesus, Paulo passou a 

dizer: "Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã a vossa fé também é vã .... E, se 

Cristo não ressuscitou, sua fé é inútil, você ainda estais nos vossos pecados "( 14 

vv. , 17 ). 



A letra "A" poderia representar acordo. É uma coisa para saber a verdade do 

evangelho; outra bem diferente é a concordar com ele. O coração crente afirma a verdade 

que recebe da Palavra de Deus. 

A letra "I" poderia representar internalização, o desejo interior de um crente a aceitar e 

aplicar a verdade do evangelho a sua própria vida. Falando de Cristo, o apóstolo João 

escreveu: "Ele veio para os Seus, e aqueles que foram os seus não o receberam. Mas a 

todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, mesmo para 

aqueles que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da 

carne, nem da vontade do homem, mas de Deus "( João 1: 11-13 ). Internalização envolve 

também o desejo genuíno de obedecer a Cristo como Senhor. "Se vós permanecerdes na 

minha palavra", disse Jesus, "então você é verdadeiramente meus discípulos" ( João 

8:31 ). 

A letra "T" poderia representar confiança. Em alguns aspectos, e em alguns contextos, a 

confiança é sinônimo de fé. Mas a confiança também carrega a idéia de ter a confiança 

incondicional em Deus, de confiar a Ele para cumprir as promessas que nunca nos 

abandonará, como Seus filhos e para fornecer todas as nossas necessidades. As parábolas 

do tesouro escondido e da pérola de grande valor ( Mat. 13: 44-46 ) ensinam a necessidade 

de um crente de entregar tudo o que ele tem para a causa de Cristo, de afirmar e confiando 

na Sua senhoria e Sua graça. 

Confiança Genuina envolve a afastar-se de pecado e de auto e voltando-se para Deus. Isso 

é chamado de viragem arrependimento, além de que nenhuma pessoa pode ser salva. O 

arrependimento é uma parte muito importante do evangelho, que às vezes é equiparado a 

salvação. Pedro declarou: "O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam 

demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que 

todos cheguem ao arrependimento" ( 2 Pedro 3: 9. ). 

A letra "H" pode representar a esperança. Todo crente é guardado na esperança de ir para 

viver eternamente com Deus no céu, embora ele nunca viu o céu ou visto o Senhor, em 

quem acredita. Quando Tomé se recusou a acreditar que Jesus ressuscitou dentre os 

mortos, até que ele tocou seu corpo do Senhor, Jesus disse: "Bem-aventurados os que não 

viram e creram" ( João 20:29 ). A grande maioria das pessoas que confiaram em Cristo 

ao longo dos séculos nunca o vi. Mesmo aqueles que o viram depois da ressurreição e 

testemunhou Sua ascensão ao céu só tinha a esperança, e não ainda a realidade, de sua 

união a Ele um dia no céu. Até que ele se encontra com o Senhor através da morte ou pelo 

arrebatamento, cada crente deve viver na esperança de que ele ainda não tenha recebido. 

Justificação Traz Bênção 

Assim também Davi fala da bênção sobre o homem a quem Deus 

atribui justiça, independentemente de obras: "Bem-aventurados 

aqueles cujas iniqüidades foram perdoadas, e cujos pecados 

foram cobertos Bem-aventurado é o homem cujo pecado o Senhor 
não terá em. conta. " ( 4: 6-8 ) 

Paulo aqui cita Davi, a fim de estabelecer que o maior rei de Israel entendeu e ensinou 

que a justificação é pela fé. A bênção Davi está falando é a salvação, supremo de 

Deus bênção oferecido a humanidade caída. Os únicos que podem recebê-lo são aqueles 

para quem Deus atribui justiça, independentemente de obras . 



No Salmo 32 o homem segundo o coração de Deus declarou: "Bem-aventurados aqueles 

cujas iniqüidades foram perdoadas, e cujos pecados foram cobertos Bem-aventurado é o 

homem cujo pecado o Senhor não terá em conta.". 

Davi compreendeu claramente a graça de Deus. Em sua grande salmo penitencial escrito 

depois Nathan confrontou-o com o seu adultério com Bate-Seba e do assassinato de seu 

marido, Davi lançou-se inteiramente na graça de Deus. "Tem misericórdia de mim, ó 

Deus", suplicou ele, "segundo a tua benignidade; de acordo com a grandeza da Tua 

compaixão apaga as minhas transgressões." Ele confessou: "Contra ti, contra ti somente 

pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que Tu és justificado quando falarás, e 

irrepreensíveis quando tu juiz." Davi sabia que só Deus poderia purificar e lavar seus 

pecados e apaga todas as suas iniqüidades. Só Deus poderia criar nele um coração puro e 

livrá-lo da culpa e do pecado que o produziu ( Sl. 51: 1-14 ). 

A pessoa de fé genuína é abençoada, Davi proclama, porque por graciosa provisão de 

Deus suas maldades foram perdoados, porque os seus muitos pecados particulares foram 

cobertos, e porque o pecado básico e depravação de sua natureza decaída o Senhor não 

terá em conta . 

Abraão foi justificado somente pela fé, Davi foi justificado somente pela fé, e cada crente 

antes e depois deles tem sido justificada apenas pela fé. A fé de um pecador é 

graciosamente aceito por Deus e contados por ele, como justiça, por amor de Cristo. 

A história é contada de um pobre agricultor que tinha salvado sua dinheiro durante anos, 

a fim de comprar um boi para puxar o arado. Quando ele pensou que tinha poupado o 

suficiente, ele viajou uma grande distância para a cidade mais próxima para comprar um 

boi. Ele logo descobriu, no entanto, que o dinheiro de papel que ele tinha sido poupança 

tinha sido substituído por uma nova moeda e que a data para a troca do antigo para o novo 

havia muito tempo já passou. Porque ele era analfabeto, o homem perguntou a um menino 

de escola vizinho para escrever uma carta para o presidente de seu país, explicando sua 

terrível situação e pedir a isenção. O presidente foi tocado pela carta e escreveu de volta 

para o agricultor:. ". A lei deve ser seguido, porque o prazo para a troca de notas já passou 

O governo já não pode mudar suas contas para os novos Mesmo que o presidente não está 

isento a esta regra. No entanto ", continuou o presidente," porque acredito que você 

realmente trabalhou duro para salvar este dinheiro, eu estou mudando o seu dinheiro para 

o novo dinheiro de meus próprios fundos pessoais de modo que você será capaz de 

comprar o seu boi ". 

Diante de Deus, as boas obras de cada pessoa são tão inútil quanto dinheiro desatualizado 

que fazendeiro. Mas o próprio Deus, na Pessoa do Seu Filho, pagou a dívida. E quando 

um pecador confessou lança-se na misericórdia de Deus e recebe na fé obra expiatória do 

Senhor em seu nome, ele pode perdoados e divinamente justos diante dEle. 

Com as seguintes linhas de tocar seu hino "está terminado", Tiago Proctor capturou a 

essência da justificação pela fé, independentemente das obras: 

Nada, nem grande nem pequena  

Nada, pecador, não; 

Jesus fez isso, fez tudo isso,  

Longo, há muito tempo. 

Quando Ele, de Seu trono elevado,  

abaixou-se para fazer e morrer, 



Tudo foi totalmente feito:  

ouvir Seu grito! 

Weary, que trabalha, sobrecarregado um,  

Pelo que trabalham tanto? 

Cessar seu fazer; tudo foi feito  

Comprido, há muito tempo. 

'Até a Jesus "trabalho você se agarrar  

por uma fé simples, 

"Fazer" é uma coisa, mortal  

"Fazendo" termina em morte. 

Lança o teu mortal "fazer" para baixo  

para baixo aos pés de Jesus; 

Fique nele, somente nele,  

Gloriously completa. 

"Está consumado!" Sim, de fato,  

Acabou cada jota; 

Pecador, isso é tudo que você precisa,  

Diga-me, não é? 

(Copyright: 1922. Esperança Publishing Co., proprietário; na escolha Hinos da Fé [Fort 

Dodge, Iowa: Walterick de 1944]., nº 128) 

 

18. Abraão - justificados pela graça 

( Romanos 4: 9-17 ) 

É este bênção então sobre a circuncisão, ou também sobre a 

incircuncisão? Para nós dizemos, "a fé foi imputada a Abraão 

como justiça". Como, então, isso lhe foi imputado?Enquanto ele 

foi circuncidado ou incircunciso? Não na circuncisão, mas na 

incircuncisão; e ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça 

da fé que teve quando ainda incircunciso, que ele poderia ser o 

pai de todos os que crêem sem serem circuncidados, que a justiça 

pode ele contado a eles, e o pai da circuncisão, aqueles que não 

somente são da circuncisão, mas que também seguir os passos da 

fé de nosso pai Abraão, que ele teve enquanto não 

circuncidado. Porque a promessa a Abraão, ou à sua 

descendência que ele seria herdeiro do mundo não foi feita pela 

lei, mas pela justiça da fé. Porque, se os que são da lei são 

herdeiros, logo a fé é vã ea promessa é anulada; para a Lei opera 

a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. Por este motivo, 

é pela fé, para que pudesse ser feita de acordo com a graça, a fim 

de que a promessa seja certo que todos os descendentes, não 

apenas para aqueles que são da lei, mas também para aqueles que 

são da fé Abraão, que é o pai de todos nós, (como está escrito: 



"Um pai de muitas nações já fiz você") aos olhos daquele a quem 

ele acreditava, até mesmo Deus, que dá vida aos mortos e chama 
à existência que não existe. ( 4: 9-17 ) 

É uma experiência muito triste e opressora para visitar locais sagrados católicos, como o 

Santuário de Guadalupe, no México. O santuário é construído sobre o lugar onde Maria 

teria aparecido em uma ocasião. Na esperança de seu intercedendo por eles com o seu 

Filho, Jesus Cristo, a cada miríades de peregrinos anos rastejar em suas mãos e joelhos 

para um quarto de milha ou assim para o santuário. Eles, então, entrar e acender velas, 

uma para cada amigo ou parente para quem eles procuram reduzir a permanência no 

purgatório. 

Alguns anos atrás, um missionário na Índia visitou meu escritório e me mostrou uma 

cópia recente do idioma Inglês-grande revista de notícias indiana. A reportagem foi em 

um grande festival religioso hindu chamado Maha Kumbh Mela, que é celebrado a cada 

12 anos, na confluência do Ganga (Ganges) e rios Yamuna, chamou as águas lendárias 

do Sangam. Alega-se a ser o maior evento religioso do mundo a única. 

Desconsiderando a jornada difícil, o grande despesa, e as águas de refrigeração, multidões 

de fiéis são atraídos para a celebração. Caste e classe econômica são temporariamente 

retiradas. O festival é liderada por um grupo de homens santos nus austeros que levam 

uma procissão de milhares de peregrinos para a água. Fakirs sentar em camas de pregos 

e andar sobre vidro quebrado e deitar-se sobre brasas. A visão comum é ver adoradores 

levando facas longas e piercing suas línguas, para condenar-se ao silêncio eterno, como 

forma de apaziguar seus deuses inumeráveis. Alguns fiéis vão olhar para o sol até que 

eles estão cegos. Outros intencionalmente fazer com que seus membros à atrofia em 

gestos de adoração. Um homem tinha segurado o braço na posição vertical por oito 

anos. Embora seus músculos do braço há muito haviam atrofiado, suas unhas sem cortes 

tivesse continuado a crescer e desceu alguns metros de dois anos e meio abaixo de suas 

mãos. 

Um livro sagrado hindu declara: "Aqueles que se banham na confluência do rio preto e 

branco, o Ganges e Yamuna, ir para o céu." Outra escrita sagrada diz que "o peregrino 

que se banha neste lugar ganha absolvição para toda a sua família e mesmo que ele tenha 

cometido uma centena de crimes, ele é resgatado no momento em que toca o Ganga, cujas 

águas lavar seus pecados." 

Neste festival à beira-mar está alinhada com inúmeros estandes de barbear, em que a tira 

se dedicaram nua e tem todo o cabelo em seus corpos raspado, incluindo as suas 

sobrancelhas e cílios. Cada fio de cabelo raspado é recolhido e todo o cabelo é então 

jogado na água suja. Escritos hindus assegurar peregrinos que "para cada fio de cabelo, 

assim, fique, você está prometido um milhão de anos de residência no céu." 

O artigo fechado com o comentário: "Milhões de pessoas que vêm com fome espiritual 

partida com a paz em seus corações e fé renovada." 

Que infernal condenando engano de Satanás,! Mas que ilustra perfeitamente os sistemas 

de obras centradas de religião que os homens criam sob a inspiração de Satanás, os quais 

procuram convencer as pessoas de que elas podem ser feitas bem com Deus e garantido 

um lugar no céu através da realização de certos ritos e cerimônias. Algumas religiões são 

muito mais sofisticados e humanamente atraente do que outros, mas todos compartilham 

a falsa crença comum em obras de justiça, de alguma forma ou de outra. O homem 



natural, instintivamente, acredita que de alguma forma ele pode tornar-se bem com Deus 

por seus próprios esforços. 

Continuando seu ataque contra obras justiça e estabelecendo que Abraão, o exemplo 

supremo de um homem de Deus, foi salvo pela fé e não por obras ( Rom. 4: 1-8 ), Paulo 

próxima estabelece que Abraão foi salvo pela graça de Deus e não por ser circuncidado 

ou por guardar a lei. Seu argumento era que, se Abraão, o maior homem na antiga 

dispensação, foi salvo pela fé, pela graça de Deus, então todas as outras pessoas deve ser 

justificada com a mesma base. E, ao contrário, se Abraão não podia ser justificado por 

ser circuncidado ou por guardar a lei, então nem poderia qualquer outra pessoa. 

Em Romanos 4: 9-17 Paulo demonstra três verdades intimamente relacionados: a fé de 

Abraão, justificando não veio por sua circuncisão ( vv 9-12. ;) ele não veio por seu guarda 

da lei ( vv 13-15. ); mas ele veio somente pela graça de Deus ( vv. 16-17 ). 

Abraão não foi justificado pela circuncisão 

É este bênção então sobre a circuncisão, ou também sobre a 

incircuncisão? Para nós dizemos, "a fé foi imputada a Abraão 

como justiça". Como, então, isso lhe foi imputado?Enquanto ele 

foi circuncidado ou incircunciso? Não na circuncisão, mas na 

incircuncisão; e ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça 

da fé que teve quando ainda incircunciso, que ele poderia ser o 

pai de todos os que crêem sem serem circuncidados, que a justiça 

pode ser contada a eles, e o pai da circuncisão, aqueles que não 

somente são da circuncisão, mas que também seguir os passos da 

fé de nosso pai Abraão, que ele teve enquanto não 

circuncidado. ( 4: 9-12 ) 

Paulo antecipou a questão de que os judeus estaria perguntando neste momento em seu 

argumento: "Se Abraão foi justificado pela sua fé, por que Deus exigir a circuncisão de 

Abraão e todos os seus descendentes" 

A maioria dos judeus na época do Novo Testamento eram plenamente convencido de que 

a circuncisão não era apenas a marca única, que os distinguem de todos os outros homens, 

como povo escolhido de Deus, mas também foi o meio pelo qual eles se tornaram 

aceitável a Deus. 

O judeu apócrifos Livro de Jubilees declara: 

Esta lei é para todas as gerações, para sempre, e não há nenhuma circuncisão do tempo, 

e não repercussão mais de um dia fora dos oito dias; pois é uma ordenança eterna, 

ordenado e escrito sobre as mesas celestiais. E todo aquele que nasce, a carne de cujo 

prepúcio não é circuncidado ao oitavo dia não pertence aos filhos da aliança que o Senhor 

fez com Abraão, pois ele pertence aos filhos de destruição; nem há, além disso, qualquer 

sinal de que ele é o Senhor, mas (ele está destinado) para ser destruído e que foi morto 

desde a terra. (15: 25ff). 

Muitos judeus acreditavam que a salvação foi baseado em sua obediência a Deus em ser 

circuncidado, e que, portanto, a sua segurança eterna descansou nesse rito. Em seu 

comentário sobre o Livro de Moisés, o rabino Menachem escreveu, "Nosso rabinos 

[rabinos] disseram que nenhum homem circuncidado nunca vai ver o inferno" (fol. 43, 

col. 3). A circuncisão foi considerada tal marca do favor de Deus que foi ensinado que, 

se um judeu tinha praticado idolatria sua circuncisão deve primeiro ser removidos antes 



que ele pudesse ir para o inferno. Uma vez que é humanamente impossível remover a 

circuncisão, presumivelmente, que seria realizado por um ato direto de Deus. 

O Jalkut Rubem ensinou que "A circuncisão salva do inferno" (Nm. 1), e do Midrash 

Millim que "Deus jurou a Abraão que ninguém que foi circuncidado deve ser enviado 

para o inferno" (fol. 7, col. 2). O livro Akedath Jizehak ensinou que "Abraão senta-se 

diante do portão do inferno, e não permite que qualquer israelita circuncidado deve entrar 

lá" (fol. 54, col. 2). 

Tais crenças eram tão fortes no judaísmo que muitos deles foram transportados para o 

cristianismo por judeus convertidos na igreja primitiva. Circuncisão e seguindo a lei de 

Moisés tornou-se tais questões que um conselho especial dos apóstolos e anciãos em 

Jerusalém foi chamado para resolver a questão. A decisão unânime, expressa em uma 

carta enviada a todas as igrejas, era que a obediência ao ritual Mosaic, incluindo a 

circuncisão, não era necessário para a salvação (ver Atos 15: 19-29 ). 

Paulo tinha saído de um fundo judaico fortemente legalista, sendo "circuncidado ao oitavo 

dia, ... hebreu de hebreus; quanto à lei, fariseu" ( Fp 3: 5. ). No entanto, o Espírito Santo 

tinha revelado a ele, e do Concílio de Jerusalém tinha reconhecido, que nem a circuncisão 

nem a qualquer outra cerimônia ou ato humano, não importa como divinamente ordenado, 

poderia trazer a salvação. Circuncisão nunca tinha guardado um judeu e nunca poderia 

salvar um gentio ( Rom. 2: 25-29 ). Paulo, portanto, alertou seus companheiros cristãos, 

crentes judeus, especialmente com "cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, 

guardai-vos da falsa circuncisão, pois somos a verdadeira circuncisão, que adoram no 

Espírito de Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne "( Fp 3: 2-

3. ). Ele deu um aviso semelhante aos crentes na Galácia: 

Foi para a liberdade que Cristo nos libertou; Permanecei, pois, firmes e não estar sujeito 

novo, a jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se você recebe a circuncisão, 

Cristo não será de nenhum benefício para você. E eu depor novamente a todo homem que 

recebe a circuncisão, que ele é obrigado a guardar toda a lei. Você foi separado de Cristo, 

você que está procurando ser justificados pela lei; de ter caído em desgraça. ( Gal. 5: 1-

4 ) 

A pessoa que confia na circuncisão, ou em qualquer outra cerimônia ou trabalho, anula a 

obra de Cristo em seu nome. Ele coloca-se sob a lei, e uma pessoa sob a lei deve obedecê-

la com perfeição absoluta, o que é humanamente impossível. "Porque em Jesus Cristo 

nem a circuncisão nem a incircuncisão têm valor algum, mas a fé que atua pelo amor" 

( Gálatas 5: 6. ). 

Na região da Frígia, que beirava Galácia, a religião pagã dominante envolveu a adoração 

de Cibele. Os sacerdotes Cybelene normalmente-se castrado como um ato de devoção 

sacrificial, e que é talvez a mutilação a que Paulo se refere em Gálatas 5:12 . Se assim 

for, ele estava sugerindo, com efeito, que, se os judaizantes pensei que o ato de 

circuncisão era um ato tão religiosamente meritória, por que não continuar com a auto-

mutilação extrema dos sacerdotes Cybelene? 

Os judaizantes-aqueles que afirmavam que um cristão, Gentil, bem como judeu, tinha que 

manter a lei de Moisés, a fim de ser salvo (ver Atos 15: 5 ) -foram uma ameaça tão 

persistente e poderosa para as igrejas da Galácia que, em sua fechando palavras a eles 

Paulo reiterou suas advertências anteriores. "Aqueles que desejam fazer uma boa exibição 

na carne tentar obrigá-lo a ser circuncidados, simplesmente, que eles não podem ser 

perseguidos por causa da cruz de Cristo" ( Gal. 6:12 ). Em outras palavras, mesmo muitos 



dos judaizantes eram hipócritas sobre a circuncisão, usando-o como um meio de escapar 

da perseguição de colegas judeus. 

Gênesis 17: 10-14 deixa claro que o ato da circuncisão era um dado por Deus marca da 

sua aliança com Abraão e seus descendentes, os judeus. Foi com base nessa passagem 

que os rabinos ensinaram, ea maioria dos judeus acreditavam que a obediência a esse rito 

foi o meio de agradar a Deus e tornar-se bem com Ele. Mas Paulo usa aquela passagem 

para demonstrar que, ao contrário, Abraão foi não fez justos diante de Deus por sua 

circuncisão, mas que quando foi dado o comando da circuncisão tinha já sido declarado 

justo. 

Paulo começa por perguntar, é esta bênção, em seguida, sobre a circuncisão, ou 

também sobre a incircuncisão? Para nós dizemos, "a fé foi imputada a Abraão como 

justiça". Como, então, isso lhe foi imputado? Enquanto ele foi circuncidado ou 

incircunciso? 

A relevância desta verdade fundamental para o nosso próprio dia é grande. Embora 

poucas pessoas, mesmo os judeus, agora acreditam que a circuncisão traz a salvação, 

incontáveis milhões confiar firmemente em alguma outra forma de cerimônia ou 

atividade religiosa para fazê-los bem com Deus. 

Entre aqueles que reivindicam o nome de Cristo, a Igreja Católica Romana é de longe o 

maior agressor. Ao longo de sua história tem ensinado a salvação pelas obras humanas, 

feitas eficaz através da mediação do sacerdócio católico. 

Em seu livro Fundamentos do Dogma Católico (St. Louis: B. Herder, 1962), o Dr. 

Ludwig Ott explica os ensinamentos cardeais do catolicismo romano em relação à 

salvação e bênção espiritual. 

Ott define um sacramento pelo Catecismo Romano (II I, 8) como "uma coisa perceptível 

aos sentidos, que em razão da instituição Divina possui o poder de realizar e que significa 

santidade e justiça" (p. 326). Ele continua a dizer que os sacramentos conferem a graça 

imediatamente, sem a mediação da fé de uma pessoa (p. 326) e que os sacramentos 

conferem graça santificante nos receptores (p. 332). Desde ritos sacramentais conferir 

regeneração, o perdão, o Espírito Santo, ea vida eterna ", em matéria de distribuição desta 

graça, é necessário que o ministro realize o sinal sacramental de forma adequada" (p. 

343). Catolicismo Romano afirma que nem crença ortodoxa nem dignidade moral por 

parte do beneficiário é necessária para a validade de um sacramento (345 p.). 

Em meados do século XVI, o Concílio de Trento emitiu um comunicado que declarou: 

"Se alguém nega que, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é conferida no 

Batismo, a culpa do pecado original é remetido; ou até mesmo afirma que toda a o que 

tem a natureza verdadeira e própria do pecado não é levado embora ... que seja anátema 

"(p.354). 

Citando o apócrifo Carta de Barnabé , Ott relata que os católicos acreditam "que descem 

na água [do batismo] cheio de pecados e sujeira e que surgir a partir dele a dar frutos, 

como temos em nossos corações o temor de Deus, e nossa esperança espírito em Jesus 

"(p. 355). Católicos ensinam que de acordo com o batismo Escritura tem o poder tanto de 

erradicar o pecado e efetuando santificação interior."Batismo efetua o perdão de todas as 

penas do pecado, tanto do eterno eo temporal" (355 p.), E que o batismo é "necessária 

para todos os homens, sem exceção, para a salvação" (p. 356). 



Catolicismo Romano afirma que o sacramento da confirmação dá o Espírito Santo para 

uma pessoa e aumenta a graça santificante (p. 365). O sacramento da Eucaristia (a massa) 

une o destinatário com Cristo (p. 390). Como o alimento espiritual, a massa "preserva e 

aumenta a vida sobrenatural da alma" (p. 395). Consequentemente, se um fiel católico em 

qualquer parte do mundo, é perguntado se ele recebeu a Cristo, ele provavelmente vai 

responder que o receberam no último massa, e em todos os outros de massa que ele 

participou. 

Os sacramentos da penitência, ordens sagradas, casamento e extrema-unção também são 

reivindicados para conferir, em si e por si, outros benefícios espirituais da graça divina. 

Alguns grupos protestantes manter doutrinas semelhantes, acreditando, por exemplo, que 

o batismo coloca uma pessoa em Nova Aliança, para além de qualquer conhecimento ou 

fé de sua parte.Consequentemente, o batismo de uma criança é tão válida quanto o 

batismo de um maduro, professando adulto. 

Mas todas estas doutrinas são formas de mágica, em que nem o receptor nem a fonte do 

resultado desejado precisa de ser conscientemente envolvido. O resultado é conferida 

apenas na base das palavras apropriadas sendo pronunciada ou acções a serem 

realizadas. Mesmo Deus não está envolvido diretamente na eficácia dos 

sacramentos. Eles não funcionar só que sem os destinatários que têm fé, mas também sem 

Deus transmitir diretamente a Sua graça. O poder está na fórmula do rito. 

Isso é exatamente o tipo de poder que os judeus dos dias de Paulo ligados a circuncisão. E 

porque eles acreditavam que o que era verdade para Abraão em relação à justificação era 

verdade de cada pessoa, especialmente todos os judeus, Paulo continua a usar esse 

patriarca como seu modelo. Respondendo à sua própria pergunta sobre o tempo de 

Abraão de ser declarado justo, o apóstolo declara que foi não na circuncisão, mas na 

incircuncisão . 

A cronologia óbvia de Genesis comprova isso. Quando Abraão foi circuncidado, Ismael 

tinha treze anos e Abraão tinha noventa e nove (ver Gênesis 17: 23-25 ). Mas quando 

Abraão foi declarado justo por Deus ( 15: 6 ), Ismael ainda não tinha nascido ou mesmo 

concebido ( 16: 2-4 ). Quando Ismael nasceu, Abraão era oitenta e seis 

(ver 16:16 ). Portanto Abraão foi declarado justo por Deus, pelo menos, 14 anos antes de 

ser circuncidado. 

Abraão estava na aliança de Deus e sob a Sua graça, muito antes de ter sido circuncidado, 

enquanto Ismael, embora circuncidado, nunca foi no convênio. A circuncisão tornou-

se uma marca da relação de aliança entre Deus e seu povo, mas o pacto não foi 

estabelecida com base na circuncisão. Quando Abraão foi dado pela primeira vez a 

promessa da aliança, ele era apenas setenta e cinco ( Gn 12: 1-4 ).Circuncisão não veio 

apenas, pelo menos, 14 anos depois de Abraão foi declarado justo, mas também 24 anos 

depois que ele entrou em uma relação de aliança com Deus em primeiro lugar. Além 

disso, porque não havia judeus naquela época, quando Abraão foi declarado justo ele era, 

por assim dizer, um gentio incircunciso. 

A pergunta natural a ser feita, portanto, seria: "Por que a circuncisão? Por que Deus fez 

esse rito de uma lei vinculativa para todos os descendentes de Abraão?" Primeiro de tudo, 

diz Paulo, a circuncisão era um sinal. Abraão recebeu o sinal da circuncisão . A 

circuncisão era a marca física, racial de identidade para o seu povo. Mesmo sob a Nova 

Aliança, Paulo não tinha objeção a um judeu ser circuncidado, desde que o ato foi visto 

por este prisma. Na verdade Paulo pessoalmente circuncidado Timóteo, que era apenas 



metade judeu, a fim de que Timoteo poderia ter melhor oportunidade de testemunhar a 

judeus perto de sua área de residência que o conheciam ( Atos 16: 3 ). 

A circuncisão também foi uma marca da aliança de Deus, estabelecendo os descendentes 

de Abraão apart como exclusivamente seu povo escolhido, os hebreus ou judeus como 

ficaram conhecidos durante o Exílio babilônico. Durante a peregrinação no deserto em 

Sinai, a circuncisão não foi realizada por aquela geração desobediente, a quem Deus 

permitiu a morrer antes que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Mas quando Deus 

preparou seu povo para entrar na terra, a marca da circuncisão foi reinstituído por Josué 

sob comando direto de Deus ( 5 Josh:. 2 ). 

Em segundo lugar, a circuncisão era um selo da justiça da fé que ele, ou seja, 

Abraão, tinha na incircuncisão . Pessoas Em outras palavras, cada vez circuncisão foi 

realizada de Deus devia ser lembrado de Deus justiça que Abraão teve, e todos os outros 

crentes têm, por meio da fé , completamente à parte da circuncisão. 

Apesar de transmitir idéias semelhantes, um sinal aponta para algo, enquanto que um selo 

garante. Quando um selo oficial foi estampada em uma carta ou decreto, por exemplo, a 

sua autenticidade foi garantida. Nesse sentido, a circuncisão era a autenticação de que as 

promessas da aliança de Deus seria cumprida. Ele apontou para o fato de que Deus queria 

para circuncidar, ou seja, colocar o seu selo de autenticação em cima, corações do Seu 

povo, e não simplesmente os seus corpos. 

Isso sempre foi a intenção de Deus, e os judeus deveria ter sabido que muito antes de 

Paulo apontou em sua carta Roman. Moisés declarou: "Além disso, o Senhor teu Deus 

circuncidará o seu coração e no coração de seus descendentes, a amar o Senhor teu Deus 

com todo o teu coração e com toda a tua alma, de modo que você possa viver" ( Deut. 30: 

6 ). Deus sempre quis em primeiro lugar para cortar o pecado que cobria o 

coração. "Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e para Jerusalém", escreveu 

Jeremias: "Quebre o campo de lavoura, e não semeiam entre espinhos. Circuncidai-vos 

ao Senhor e remover os prepúcios do vosso coração, os homens de Judá e de habitantes 

de Jerusalém, para que não saia o meu furor como fogo e queimar com quem o apague, 

por causa da maldade das suas obras "( Jer. 4: 3-4 ). Através desse mesmo profeta, o 

Senhor declarou, 

"Deixe-o que se gloriar, glorie disso, que ele entende e sabe-me, que eu sou o Senhor, que 

exerce misericórdia, juízo e justiça na terra; porque eu deliciar-se com essas coisas", diz 

o Senhor. "Eis que vêm dias", declara o Senhor, "que eu vou punir todos os que são 

circuncidados e ainda incircunciso-Egipto, a Judá e Edom, e os filhos de Amom, e de 

Moabe, e todos aqueles que habitam o deserto que cortar o cabelo em seus templos, pois 

todas as nações são incircuncisos, e toda a casa de Israel são incircunciso de coração "( Jr 

9: 24-26. ). 

Cada criança do sexo masculino de Israel era um testemunho de que o coração dos 

homens precisa circuncisão espiritual, ou de limpeza. 

De forma semelhante, o batismo simboliza a morte de um crente e ressurreição com 

Cristo. Comunhão simboliza o seu ato redentor em nosso nome, o que estamos a 

comemorar até que Ele volte. Nem rito tem qualquer mérito em si, e os elementos da 

água, pão e vinho, certamente, não têm mérito ou poder em si mesmos. Tanto o batismo 

e comunhão são manifestações exteriores e lembretes da realidade interna da salvação 

através de Jesus Cristo. 



Como Paulo já havia deixado claro nesta epístola, "Porque não é judeu o que o é 

exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, mas ele é um judeu que é no 

interior,. E circuncisão, a que é de o coração, pelo Espírito, não pela letra, e seu louvor 

não provém dos homens, mas de Deus "( Rm 2: 28-29. ). 

Ao contrário do que o ensino em algumas igrejas de hoje, o batismo infantil não 

corresponde à circuncisão de bebês do sexo masculino judeu. Mesmo que ele fez, no 

entanto, o batismo não seria mais do que prover salvação circuncisão. 

A refeição da Páscoa, que foi celebrada por judeus por cerca de três e meio milênios, 

nunca foi considerado um meio de libertação, mas apenas o símbolo e um lembrete 

disso. Para os judeus, a Páscoa é um símbolo coletivo de libertação e circuncisão é um 

símbolo individual de justificação. Para o cristão, a comunhão é o símbolo coletivo, 

corporativo da nossa relação com Cristo; o batismo é o símbolo individual dele. 

Abraão recebeu a circuncisão depois que ele foi considerado justo, a fim de que ele seja 

o pai de todos os que crêem sem serem circuncidados, que a justiça pode ser contada 

a eles, e o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que 

também seguir os passos da fé de nosso pai Abraão, que ele teve enquanto não 

circuncidado . 

Racialmente Abraão é o pai de todos os judeus; espiritualmente, ele é o pai de ambos os 

gentios crentes, que acreditam sem terem sido circuncidados , e de crentes judeus, que 

... são da circuncisão .Ambos os grupos de crentes são considerado justo por causa de 

sua fé em Deus através de Jesus Cristo, e eles também seguir os passos da fé de nosso 

pai Abraão, que ele teve enquanto não circuncidado . 

Abraão não era justificada pela Lei 

Porque a promessa a Abraão, ou à sua descendência que ele seria 

herdeiro do mundo não foi feita pela lei, mas pela justiça da 

fé. Porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã ea 

promessa é anulada; para a Lei opera a ira, mas onde não há lei, 

não há transgressão. ( 4: 13-15 ) 

Segundo o ponto de Paulo nesta passagem é que Abraão não só não foi justificada pelo 

rito da circuncisão, mas também não se justificava por guardar a lei mosaica. Mais uma 

vez a cronologia das Escrituras judaicas prova seu ponto. Como todo bom judeu conhecia 

a lei não foi revelado a Moisés, até mais de 500 anos depois de Abraão viveu, e que 

patriarca obviamente, não tinha como saber o que a lei exige. 

O homem nunca foi capaz de chegar a Deus por meio de uma cerimônia de ida ou de 

padrão de conduta. Quando Abraão foi declarado justo diante de Deus, ele era circuncisão 

nem a posse da lei mosaica.Circuncisão ainda não havia sido requerido por Deus e da lei 

ainda não tinha sido revelada por Deus. Lá na frente, a promessa feita a Abraão ou à 

sua descendência que ele seria herdeiro do mundo não foi feita pela lei, mas pela 

justiça da fé . 

A promessa feita a Abraão foi incorporado na aliança de Deus com Abraão, no qual o 

patriarca foi dito que seus descendentes seriam herdeiros do mundo ( Gn 12: 3 ; 15: 

6 ; 18:18 ; 22:18 ). Ao analisar a promessa de Deus a Abraão, quatro fatores significativos 

emergir. 



Em primeiro lugar, a promessa envolvida uma terra (ver Gênesis 15: 18-21 ), em que 

Abraão se viver, mas que não iria ser possuído até cerca de cinco séculos mais tarde, 

quando Josué conduziu os israelitas na conquista de Canaã. 

Em segundo lugar, a promessa também envolveu um povo, que seriam tão numerosos 

que não poderiam ser contados, como o pó da terra, e as estrelas no céu ( Gn 13:16 ; 15: 

5 ). Eventualmente, Abraão se tornaria o "pai de muitas nações" ( Gn 17: 5 ; cf. Rom 

4:17. ). 

Em terceiro lugar, a promessa envolvida uma bênção de todo o mundo através de 

descendentes de Abraão ( Gn 12: 3 ). 

Em quarto lugar, a promessa seria cumprida na doação de um Redentor, que seria um 

descendente de Abraão através de quem o mundo inteiro seria abençoado pela provisão 

de salvação. Essa promessa feita a Abraão era, em essência, uma pregação para ele do 

evangelho ( Gal. 3: 8 ). Abraão acreditava que Evangelho, e mesmo quando Isaque, o 

único herdeiro divinamente prometido, estava prestes a ser oferecido como sacrifício, 

Abraão confiou que de alguma forma Deus "proverá para si o cordeiro para o holocausto" 

( Gn 22: 8 ) . Através do escritor aos Hebreus, o Senhor dá uma bela revelação do grau 

de compreensão e de fé de Abraão. "Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu 

Isaque; e aquele que recebera as promessas oferecia o seu Filho unigênito, era aquele a 

quem foi dito:" Em Isaque seus descendentes serão chamados. " Ele considerou que Deus 

é capaz de levantar os homens, mesmo dentre os mortos, do qual ele também recebeu de 

volta como um tipo "( Hebreus 11: 17-19. ). 

Jesus disse aos líderes religiosos judeus incrédulos: "Abraão, vosso pai, exultou por ver 

o meu dia, e viu-o e ficou feliz" ( João 8:56 ). De uma forma que não é explicado, Abraão 

previu a vinda do Messias, que nasceria como um de seus descendentes prometidos. Foi 

por meio que desceu Messias, o Cristo, que Abraão iria abençoar o mundo inteiro e 

ser herdeiro do mundo . Referindo-se ao texto hebraico deGênesis 22:17 e 18 , Paulo dá 

a exegese de Sua própria Palavra de Deus, declarando que "as promessas foram feitas a 

Abraão e à sua descendência. Ele não diz:" E a seus descendentes ", como referindo-se a 

muitos, mas sim um ", e à tua descendência", isto é, Cristo "( Gal. 3:16 ). Mais tarde, no 

mesmo capítulo, o apóstolo diz de todos os crentes, Gentil, bem como judeu "Se sois de 

Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa" ( v 

29 ). Nele eles se tornam parte dessa única semente espiritual ", isto é, Cristo." 

Todos os crentes são um em Cristo Jesus ", um espírito com Ele" ( 1 Cor. 06:17 ). Porque 

eles são identificados com unigênito Filho de Deus, os crentes se tornam-se filhos de 

Deus. "O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus", Paulo 

declara mais tarde no livro de Romanos "e, se filhos, também herdeiros, herdeiros de 

Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos a fim de que nós também 

sejamos glorificados com Ele "( Rom. 8: 16-17 ). 

Não é descendência humana de Abraão mas descida espiritual dele, seguindo o seu 

exemplo de fé, que faz um crente um herdeiro tanto com Abraão e com Cristo. Como 

Paulo lembrou aos crentes de Corinto, a maioria dos quais, sem dúvida, eram gentios, 

descendência humana não significa nada, tanto a posição de uma pessoa diante de Deus 

está em causa. "Portanto, ninguém se glorie nos homens Para todas as coisas pertencem 

a você, seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas ou o mundo ou a vida ou a morte seja o presente 

ou o futuro;. Todas as coisas pertencem a você, e você pertence a Cristo; e Cristo é de 

Deus "( 1 Cor. 3: 21-23 ). Por outro lado, Jesus disse aos líderes judeus incrédulos que, 



embora fisicamente descendentes de Abraão, espiritualmente eles eram filhos de seu "pai 

do diabo" ( João 8:44 ). 

Justificação nunca foi através da Lei, assim como nunca foi através da circuncisão. O 

grego da frase é anarthrous, ou seja, não tem nenhum artigo definido, o que está sendo 

inserido por tradutores. Portanto, Paulo estava falando não só da lei mosaica, mas de 

Deus Direito em seu sentido mais amplo, referindo-se a todos os mandamentos e os 

padrões de Deus. Ele também estava falando do princípio geral da lawkeeping humana, 

em que muitos judeus de confiança para sua salvação. 

Como Paulo esclarece mais tarde na epístola, a lei de Deus "é santa, eo mandamento é 

santo, justo e bom" ( Rm 07:12. ; cf. . Gl 3,21 ). Mas a lei nunca foi dado como um meio 

de salvação, mesmo para os judeus. "Pois todos quantos são das obras da lei", isto é, 

procuram justificar-se com base na observância da lei "estão debaixo da maldição; porque 

está escrito: Maldito todo aquele que não cumprir todas as coisas escrito no livro da lei, 

para realizá-las "( Gal. 3:10 ). A pessoa que confia em sua capacidade de salvar a si 

mesmo por lawkeeping é amaldiçoado por causa da impossibilidade de manter 

perfeitamente a lei de Deus. Paulo contou seus próprios esforços anteriores em 

lawkeeping como débitos espirituais, como a perda e lixo ( Fp 3: 7-8. ). 

O objetivo da Lei era revelar padrões perfeitos de Deus da justiça e para mostrar aos 

homens que eles são incapazes em seu próprio poder para viver de acordo com essas 

normas. A consciência de que a incapacidade deve conduzir os homens a Deus com fé. A 

lei foi dada como um "tutor para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados 

pela fé" ( Gal. 3:24 ). 

Deus nunca reconheceu qualquer justiça, mas a justiça de fé nEle, e que a justiça, como 

a Sua justiça comunicada e imputado, vem por meio de sua própria provisão 

graciosa. Jesus Cristo não só é o objeto de nossa fé, mas é também o seu "autor e 

consumador" ( Heb. 12: 2 ). 

Abraão foi justificado porque ele acreditou na promessa de Deus, e, como Paulo já 

declarou nesta epístola, que a crença "lhe foi imputado como justiça ( Romanos 4: 3. ; 

cf. Gn 15: 6 ) Em exatamente da mesma maneira. , quando uma pessoa acredita que a 

promessa da salvação de Deus através da confiança em Seu Filho Jesus Cristo, aquele ato 

de fé lhe é contada a ele como a própria justiça de Cristo ( 1 Cor. 1:30 ; 2 Cor. 5:21 ). 

Confiança de Abraão não estava no que ele possuía, mas no que ele foi prometido. 

Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por 

herança; e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, ele viveu como um estrangeiro na terra 

da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros 

da mesma promessa; pois ele estava olhando para a cidade que tem fundamentos, da qual 

o arquiteto e construtor é Deus. ( Heb. 11: 8-10 ) 

De Abraão fé foi exemplificado em sua vontade de ir para uma terra que nunca tinha 

visto, que era uma herança prometida ele nunca iria possuir. Abraão viajou para que a 

terra e ficou satisfeito de viver lá como um alienígena, porque sua última esperança estava 

na herança de "a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus." 

Paulo continua a explicar, Porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã ea 

promessa é anulada . Se os homens foram capazes de manter a Lei de Deus 

perfeitamente que seria de fatoherdeiros de Deus. Isso, é claro, é impossível, mas se 

fosse verdade faria fé ... vazio e faria de Deus promessa ... anulada . 



A fé é capaz de receber qualquer coisa que Deus promete. Se, por outro lado, a promessa 

de Deus é apenas para ser recebido por meio da obediência a uma lei que nem Abraão, 

nem seus filhos poderiam manter, então a fé é cancelada. Em outras palavras, predicar 

uma promessa em uma condição impossível de anular a promessa. 

A lei não pode salvar, porque a lei opera a ira . Quanto mais uma pessoa procura 

justificar-se, mantendo de Deus Lei , mais ele demonstra sua incapacidade de fazê-lo por 

causa de sua pecaminosidade e mais juízo e ira que ele traz sobre si mesmo. Tão certo 

quanto a lei revela a justiça de Deus para que ele também expõe pecaminosidade do 

homem. 

Como Paulo comenta mais tarde em Romanos, 

Que diremos, pois? É a lei pecado? De maneira nenhuma! Pelo contrário, eu não teria 

chegado a conhecer o pecado senão pela lei; pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei 

não dissesse: "Não cobiçarás".Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, 

despertou em mim a cobiça de toda espécie; para além do pecado lei está morto. E eu era 

uma vez vivia sem a lei; mas quando veio o mandamento, o pecado tornou-se vivo, e eu 

morri; e este mandamento, que era de resultar em vida, provou resultar em morte por 

mim; para o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento me enganou, e por ele me 

matou. (Rom. 7: 7-11 ) 

"Por que a lei, então?" Paulo retoricamente perguntou aos crentes gálatas. "Ele foi 

adicionado", explica ele, "por causa das transgressões, tendo sido ordenada por meio de 

anjos, pela agência de um mediador, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha 

sido feita" ( Gal. 3:19 ). Como já mencionado, a lei não foi dada para nos salvar, mas para 

ser "nosso tutor para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé" ( Gal. 

3:24 ). 

Abraão foi justificado pela Graça de Deus 

Por este motivo, é pela fé, para que pudesse ser feita de acordo 

com a graça, a fim de que a promessa seja certo que todos os 

descendentes, não apenas para aqueles que são da lei, mas 

também para aqueles que são da fé Abraão, que é o pai de todos 

nós, (como está escrito: "Um pai de muitas nações já fiz você") 

aos olhos daquele a quem ele acreditava, até mesmo Deus, que dá 
vida aos mortos e chama à existência que não existe. ( 4: 16-17 ) 

O cerne dessa passagem é o versículo 16 . Deus considera o crente fé como justiça, a fim 

de que a salvação pode estar em conformidade com a graça . Se não fosse soberana de 

Deus graça fornecendo um caminho de salvação, a fé mesmo uma pessoa não poderia 

salvá-lo. É por isso que a fé não é simplesmente uma outra forma de obras humanas, 

como alguns teólogos ao longo dos séculos têm mantido. O poder da salvação, ou 

justificação, é de Deus em graça, não no homem a fé . A fé de Abraão não era , em 

si, mas a justiça foi contado a ele como justiça com base daquele que seria mesmo 

graciosamente fornecer para os crentes, incluindo Abraão, a justiça que nunca poderia 

alcançar por si mesmos. 

Graça é o poder divino que traz a justificação para que a promessa seja determinada 

a todos os descendentes . Que Paulo está aqui falando de espiritual, não físico, 

descendentes, é claro pela sua ida a dizer não apenas para aqueles que são da lei, ou 



seja, os judeus, mas também para aqueles que são da fé de Abraão, que é o pai de 

todos nós . 

Como mencionado acima, quando Abraão foi chamado em Ur dos caldeus, ele era um 

pagão idólatra. Antes da aliança de Deus com Abraão, não havia judeus e, portanto, não 

há gentios, com mais rigor. Mas o ponto aqui de Paulo é que Deus contada a fé de Abraão 

como justiça diante de tais distinções foram feitas. Foi por essa razão que a fé de Abraão 

era uma fé universal que se aplica a toda a humanidade, e não apenas para os judeus, 

os que são da lei . E foi por essa razão que Abraão se tornou o pai de todos nós , ou 

seja, de todos os que confiam em Jesus Cristo, independentemente da herança racial ou 

religiosa. Abraão era o protótipo espiritual de cada crente genuíno. Ele era um pagão, 

idólatra, pecador ímpio que não confiava em seus próprios esforços, mas na promessa 

graciosa de Deus. 

Como sempre, a defesa de Paulo é bíblico. Como está escrito , refere-se a Gênesis 17: 

5 ", que Paulo aqui processa como, Um pai de muitas nações têm te fiz . " A promessa 

feita a Abraão foi cumpridaaos olhos daquele a quem ele acreditava, até mesmo 

Deus . Para que não haja qualquer dúvida sobre o que Deus estava falando, Paulo dá duas 

qualificações. Em primeiro lugar, esse Deus é aquele que dá a vida aos mortos . Abraão 

tinha experimentado em primeira mão que o poder de Deus. Ele foi miraculosamente dada 

Isaque, o filho da promessa, muito tempo depois de Sara havia passado seus anos férteis 

e depois de Abraão era "tão bom como morto" na medida do seu pai de uma criança estava 

em causa ( Heb. 11: 11-12 ). 

Em segundo lugar, esse Deus é aquele que chama à existência o que não existe . Paulo 

aqui, obviamente, refere-se ao poder de Deus, expressa através da criação, em que "o que 

se vê não foi feito do que é aparente" ( Heb. 11: 3 ). Ele é o único e verdadeiro Deus , que 

chama as pessoas, lugares e eventos em existência apenas por sua determinação divina e 

soberana. 

 

 19. A salvação pelo poder divino, não pelo 

esforço humano ( Romanos 4: 18-25 ) 

Na esperança contra toda a esperança que ele acreditava, a fim 

de que ele poderia se tornar um pai de muitas nações, conforme o 

que lhe fora dito: "Assim será a tua descendência."E, sem 

enfraquecer na fé, ele contemplou o seu próprio corpo, agora tão 

bom como morto desde que ele tinha cerca de cem anos de idade, 

e para o amortecimento do ventre de Sara;Ainda, com relação à 

promessa de Deus, ele não vacilou na incredulidade, mas cresceu 

forte na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de 

que o que ele tinha prometido, também era poderoso para o 

fazer. Por isso também que lhe foi imputado como justiça. Agora 

não somente por causa dele se escreveu, que lhe foi imputado, mas 

por nossa causa, também, a quem ele vai ser contada, como 

aqueles que nEle crêem que ressuscitou a Jesus nosso Senhor 

dentre os mortos, o qual foi entregue-se por causa das nossas 
transgressões, e ressuscitou para nossa justificação. ( 4: 18-25 ) 



Esta passagem conclui ilustração de Paulo de Abraão como exemplo supremo do Antigo 

Testamento sobre a fé salvadora. Ela deixa bem claro o fato de que, embora a fé do 

homem e da graça de Deus estão ambos envolvidos na salvação, são de modo algum 

componentes iguais. Fé, mesmo do homem está incluído com a provisão de salvação 

graciosa de Deus, como o apóstolo declara aos Efésios: "Porque pela graça sois salvos, 

mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus; não como resultado de obras, para 

que ninguém se glorie Pois somos feitura dele "(. Ef. 2: 8-10 um ). 

O nome original de Abraão era Abrão (ver Gênesis 11: 26ff .) ". pai de muitos", o que 

significa No entanto, quando Deus o chamou, enquanto ele estava morando em Ur dos 

Caldeus ( Gn 11:28 , 31 ; cf. Atos 7: 2-4 ), o patriarca não tinha filhos. Até o momento 

ele deixou Haran, após a morte de seu pai, Tera, Abraão tinha setenta e cinco anos de 

idade ( Gênesis 12: 4 ) e ainda sem filhos. No entanto, pela fé, ele começou a última parte 

de sua viagem para a terra que Deus havia prometido. 

Em sua chamada inicial, Deus prometeu que Ele faria de Abrão uma grande nação ( Gn 

12: 1-2 ). E quando a promessa foi reiterada alguns anos mais tarde, o Senhor prometeu 

a Abrão que seus descendentes seriam tão inumeráveis quanto as estrelas do céu ( 15: 5 ; 

cf. 22:17 ), embora o patriarca e sua esposa Sara ainda não tinham filhos. Foi nesse 

momento que Abrão "creu no Senhor, e Ele imputou-lhe isto como justiça" ( 15: 6 ). No 

entanto, é evidente a partir das passagens anteriores no Gênesis que a resposta de Abraão 

a Deus tinham sido previamente o de sincero, fé incondicional. 

Nós não sabemos o que os pensamentos de Abrão eram quando ele foi chamado 

originalmente em Ur ou quando ele entrou em Canaã, a Terra Prometida em primeiro 

lugar. Nós não sabemos como Deus convenceu Abrão, um pagão idólatra (ver Josh. 24: 

2 ), que Ele era de fato o verdadeiro e único Deus, ou como ele convenceu Abrão a colocar 

a sua confiança nEle. Mas sabemos que o mesmo Deus que fez a chamada solicitado a fé 

para responder a ela. 

A fé de Abrão foi verdadeiramente surpreendente. Por cerca de quarenta anos antes de ter 

sido cumpridas, Abram acreditou na promessa de Deus para lhe dar um herdeiro. Para o 

século em que viveu na terra de Canaã (veja Gn 25: 7 ), Abram nada disso propriedade, 

exceto para a pequena parcela de terreno que comprou para um local de enterro para Sara 

e ele próprio ( 23: 16-20 ). Abrão confiou em Deus para fazer dele o pai de uma grande 

nação e de uma multidão de pessoas, embora não haveria uma nação no sentido usual do 

termo, até cerca de 600 anos mais tarde, quando Josué levaria os israelitas de volta para 

Canaã, para possuir lo. 

Depois Abrão chegou em Canaã ele foi imediatamente confrontado com uma série de 

testes severos de sua fé. Ele encontrou fome ( Gn 0:10 ), um faraó potencialmente hostil 

( 12: 14-20 ), um conflito com seu sobrinho Lot ( 13: 5-9 ), e, aparentemente, uma luta 

com o medo (ver 15: 1 ). Porém, através de tudo o que testes ele se manteve fiel a Deus, 

que o havia chamado. 

Em seu comentário sobre Romanos, Donald Grey Barnhouse escreve perspicácia de 

Abrão: 

Agora Abrão era um oriental. Ele foi usado para o palavrório dos orientais. Além disso, 

ele foi estrategicamente localizado athwart as estradas das caravanas de camelos que 

transportavam o comércio do mundo antigo entre o Egito eo Norte e Leste. Ele era dono 

de poços, e seus rebanhos e manadas eram grandes. A Escritura diz que "Abrão era muito 

rico em gado, em prata e em ouro" ( Gn 13: 2 ). Quando as caravanas de mercadores ricos 



entraram na terra, a partir do norte ou do sul, eles pararam em poços de Abrão. Os servos 

de Abrão cuidou muito bem das necessidades dos camelos e os servos dos 

comerciantes. Alimentos foi vendida para os viajantes. E no tempo da tarde os 

comerciantes teriam vindo para a tenda de Abrão para prestar suas homenagens. As 

perguntas teriam seguido um padrão definido. Quantos anos você tem? Quem é você? Há 

quanto tempo você está aqui? Quando o comerciante se apresentara, Abram seria 

obrigado a nomear a si mesmo: Abrão, pai de muitos. 

Deve ter acontecido uma centena de vezes, milhares de vezes, e cada vez mais irritante 

que o tempo antes. "Oh, Pai de muitos! Parabéns! E quantos filhos você tem?" E a 

resposta foi tão humilhante a Abrão: ". Nenhum" E, muitas vezes deve ter havido a 

metade escondidos bufo de humor na incongruência do nome e do fato de que não havia 

nenhuma criança para fazer backup de tal nome. Abrão deve ter se preparou para a 

pergunta ea resposta, e ter odiado a situação com grande amargura. 

... Pai de muitos-pai de nenhum. As possibilidades eram variados, e eu acredito que é 

possível detectar na psicologia da narrativa do fato de que havia muita fofoca sobre 

ele. Os servos que ouviram as piadas e que viu constrangimento de Abrão repetiu os 

detalhes com variações bordados. Era um mundo de pano e caprinos peles, onde todos 

viviam em tendas, e onde havia pouca privacidade dos olhos e nenhum no reino das 

orelhas. Deve ter havido muitas conversas sobre o assunto, que era estéril, Abram ou 

Sara? Ele era realmente um homem cheio? Oh, ele era o patriarca; sua palavra era lei; ele 

tinha a multidão de gado e os muitos servos, mas, ele não tinha filhos, e seu nome era 

"pai de muitos." (Remédio de Deus: Romanos 3: 21-4: 25 [Grand Rapids: Eerdmans, 

1954], pp. 311-12) 

Essa pressão, sem dúvida, foi um forte contributo para a sugestão de que Sara Abrão tem 

um filho com sua empregada egípcia, Hagar ( Gn 16: 2 ). É bem possível que os servos 

ouviu a proposta e sabia que, em desespero, Abram consentiu. Quando Hagar engravidou, 

todos sabiam que era Sara, que era estéril. Sara logo lamentou sua sugestão erupção 

cutânea e ficaram com inveja de Hagar e tratava com crueldade considerável. 

Quando Hagar deu à luz Ismael, Abram finalmente teve um herdeiro, mas era um herdeiro 

de seu próprio contriving pecaminoso e virilidade humana, não o herdeiro divinamente 

prometido e divinamente fornecida a quem só Sara poderia dar à luz. Treze anos mais 

tarde, quando Abrão tinha 99 anos de idade, o misericordioso Senhor apareceu-lhe 

novamente e repetiu a promessa de multiplicar os descendentes de Abrão. Ele também 

mudou o nome de Abrão dizendo: 

Já não é o seu nome ser chamado Abrão, mas seu nome será Abraão; pois eu vou fazer 

de você o pai de uma multidão de nações. E eu vou fazer você extremamente frutífero, e 

eu farei nações de ti, e reis sairão de você. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti 

ea tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para ser o teu 

Deus e à tua descendência depois de ti. E eu darei a ti e à tua descendência depois de ti a 

terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão; e eu serei o seu 

Deus. ( Gênesis 17: 5-8 ) 

Mas se Abrão foi constrangido por seu antigo nome, ele foi ainda mais envergonhado por 

sua nova. Porque ele não conseguia perceber como a promessa pode ser cumprida através 

de um filho de Sara, que era agora 90 anos de idade e passado o tempo normal da gravidez, 

Abraão pediu ao Senhor que Ismael pode se tornar o herdeiro prometido ( Gen. 

17:18 ). Mas o Senhor respondeu: "Não, mas Sara, tua mulher te dará à luz um filho, e 

lhe porás o nome de Isaque; e eu estabelecerei a minha aliança com ele para uma aliança 



perpétua para a sua descendência depois dele" ( Gen. 17:19 ). Deus disse a Abraão agora 

explicitamente que ele seria de fato ter um filho por Sara, que o nascimento ocorreria um 

ano depois, e que o nome do filho era ser Isaque ( v. 21 ). 

É uma profunda lição para aprender que as promessas de Deus só pode ser cumprida pelo 

poder de Deus, e os esforços humanos para efetuar sua vontade, não importa o quão 

sincero ou inteligente desses esforços pode ser, estão condenadas ao fracasso, e trazer 

Deus desonrar ao invés de glória. O esforço humano, mesmo com a Proposito de manter 

os mandamentos de Deus ou de cumprir suas promessas, é fútil e é uma forma de obras 

justiça. Em alertando os crentes gálatas contra os judaizantes legalistas (aqueles que 

ensinam que os cristãos devem estar em conformidade com a lei mosaica, bem como 

acredito em Jesus, a fim de ser salvo) Paulo disse: "Diga-me, que querem estar debaixo 

da lei, não é verdade ouvir a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da 

escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da 

mulher livre, por promessa " ( Gal. 4: 21-23 ). 

Ishmael ilustra o produto de legalista auto-esforço humano, enquanto Isaque ilustra o 

produto da provisão soberana e graciosa de Deus. Paulo lembrou aos crentes gálatas que, 

por causa de sua confiança em Jesus Cristo, eles estavam ", como Isaque, filhos da 

promessa" ( 04:28 ). Eles eram filhos de Deus pela operação de Sua graça divina, não 

pelo trabalho de seus próprios esforços humanos. 

Assim como Deus não reconheceria Ismael como o filho de sua promessa de Abraão, por 

causa de que o filho foi concebido naturalmente, Ele não vai reconhecer como Seus filhos 

espirituais aqueles que confiam em sua própria bondade e realizações. 

Depois de mostrar que a salvação vem pela fé não obras ( Rom. 4: 1-8 ), e de graça não 

lei ( . vv 9-17 ), Paulo conclui o capítulo ( . vv 18-25 ), mostrando que a fé também vem 

por divina poder, não pelo esforço humano. Nesta passagem, os pontos apóstolo fora três 

realidades da fé salvadora: a sua análise ( . vv 18-21 ), a sua resposta ( . 22 v ), e sua 

aplicação ( . vv 23-25 ). 

A Análise da fé de Abraão 

Na esperança contra toda a esperança que ele acreditava, a fim 

de que ele poderia se tornar um pai de muitas nações, conforme o 

que lhe fora dito: "Assim será a tua descendência."E, sem 

enfraquecer na fé, ele contemplou o seu próprio corpo, agora tão 

bom como morto desde que ele tinha cerca de cem anos de idade, 

e para o amortecimento do ventre de Sara;Ainda, com relação à 

promessa de Deus, ele não vacilou na incredulidade, mas cresceu 

forte na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de 

que o que ele tinha prometido, também era poderoso para o 

fazer. ( 4: 18-21 ) 

Nesta passagem Paulo enumera sete características principais da fé de Abraão e de toda 

a fé que é dado por Deus, o único tipo de fé que resulta em salvação. 

Em primeiro lugar, o apóstolo declara de Abraão que em esperança contra toda a 

esperança que ele acreditava . Os termos esperança e fé estão relacionados, mas eles 

não são os mesmos. A esperança,neste caso, é o desejo de algo que pode ser verdade ou 

pode acontecer, ao passo que a fé é o firme confiança de que ela é verdadeira 

ou vai acontecer. O patriarca antigo tinha esperança quando, do ponto de vista humano, 



não havia absolutamente nenhuma base ou justificação para a esperança . Contudo, 

apesar da aparente impossibilidade que se esperam, ele acreditava que isso iria 

acontecer, como Deus disse. 

O objeto da fé de Abraão era Deus, e, em particular, a promessa de que ele , ou seja, 

Abraão, pode ser vir a ser pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: "Assim 

será a tua descendência."Quando o Senhor tinha tomadas Abraão "de fora e disse:" 

Agora, olhe para o céu, e conta as estrelas, se você é capaz de contá-los ', e ele disse-lhe:' 

Assim será a tua descendência ", em seguida, [Abraão] creram no Senhor ; e Ele imputou-

lhe isto como justiça ". ( Gênesis 15: 5-6 ). 

Em segundo lugar, Paulo declara que Abraão creu em Deus , sem se tornar fraco na 

fé . Para tornar-se fraco na fé é permitir dúvida para a nuvem e minar parcialmente 

crença. Abraão tinha sido confiando em Deus por 25 anos, reconhecendo, como Paulo 

tinha acabado de intimado, que "Deus ... dá vida aos mortos e chama à existência o que 

não existe" ( Rom. 4:17 ). Tanto quanto sabemos, Abraão havia testemunhado nenhum 

milagre de Deus. Ele nunca tinha visto Deus levantar uma pessoa de entre os mortos ou 

ligar para qualquer coisa ou pessoa a ser que já não existe. No entanto, ele acreditava 

firmemente que o Senhor foi facilmente capaz de fazer essas coisas. Comentando sobre 

essa característica da fé de Abraão, o escritor de Hebreus disse: "Pela fé, Abraão, quando 

foi provado, ofereceu Isaque; e aquele que recebera as promessas oferecia o seu Filho 

unigênito, era aquele a quem foi disse: "Em Isaque seus descendentes serão 

chamados." Ele considerou que Deus é capaz de levantar os homens, mesmo dentre os 

mortos, do qual ele também recebeu de volta como um tipo "( Hebreus 11: 17-19. ). 

Em terceiro lugar, Paulo nos diz que a fé de Abraão o impediu de tornar-se desanimado 

por sua própria fraqueza natural. Porque a fé de Abraão em Deus era forte e inabalável, 

sua própria ignorância e fraqueza havia obstáculos para a sua confiança. Ele, portanto, 

não vacilou quando ele contemplou seu próprio corpo, agora tão bom como morto 

desde que ele tinha cerca de cem anos de idade . Poder de procriação natural do Abraão 

havia ido embora, como se estivesse morto, ainda que fato fisiológico não diminuiu sua 

fé. Impotência Natural foi problema para Abraão, porque a sua fé era no Deus 

sobrenatural que o havia criado, em primeiro lugar. 

Muitas gerações antes da época de Abraão, Noé tinha demonstrado uma fé inabalável em 

Deus semelhante. Quando o Senhor ordenou a Noé que construísse uma arca, que nunca 

tinha visto chuva, porque a umidade necessária toda a Terra veio de neblina e orvalho. No 

entanto, durante 120 longos anos Noé fielmente continuou a construir a arca, por nenhuma 

outra razão do que era a vontade de Deus. Em obediência a Deus, ele reuniu os animais 

exatamente de acordo com a instrução do Senhor e os levou para a arca, antes de começar 

a chover, um fenômeno desconhecido, até que Deus então soberanamente abriu as 

comportas dos céus. 

"Pela fé, Noé sendo avisados por Deus das coisas que ainda não se viam, em reverência 

preparou uma arca" ( Heb. 11: 7 ). Noé não construiu a arca, porque ele viu uma 

necessidade para ela, mas somente porque essa era a sua missão divina. Ele não só 

construir a arca por causa de sua fé no Senhor, mas ao mesmo tempo ele construiu ele 

também era um "pregador da justiça" fiel ( 2 Ped. 2: 5 ), às multidões descrentes em torno 

dele, que, sem dúvida, o ridicularizaram incessantemente sobre seu projeto de construção 

aparentemente tolo e inútil. Esse é o tipo de fé destemida que descendente de Noé Abraão 

teve. 



Em quarto lugar, Abraão não duvidou da promessa de Deus quando as circunstâncias ao 

seu redor parecia fazer a sua realização impossível. Quando Deus repetiu a promessa 

específica que Isaque teria nascido a Abraão e Sara, no ano seguinte, tanto Abraão e Sara 

eram velhos, de idade avançada; Sara era fértil passado "( Gen. 18: 11-14 ; cf. 17:21 ) 

Mas. o amortecimento do ventre de Sara não era mais um obstáculo para a fé de Abraão 

que foi a impotência de seu próprio corpo. 

Em quinto lugar, no que diz respeito à promessa de Deus, Abraão não vacilou na 

incredulidade . Ele não vacilar entre a fé ea dúvida como muitos crentes fazem com 

freqüência. Quando do ponto de vista humano coisas estão indo bem, é fácil confiar em 

Deus. Mas quando as coisas parecem impossíveis, é ainda mais fácil de desconfiar 

dele. Sara era uma mulher de fé, e "ela considerou fiel aquele que lhe havia prometido" 

( Heb. 11:11 ). Mas antes de sua fé veio a esse ponto de confiança sem reservas, tinha 

rido da promessa que ela ouviu a tomada de Senhor para seu marido ( Gn 18:12 ). 

Parece das narrativas do Gênesis que Paulo estava enganado sobre a fé inabalável de 

Abraão. Quando "a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não temas, 

Abrão, eu sou um escudo para você, sua recompensa será muito grande, '... Abram disse,' 

Ó Senhor Deus, o que ? queres me dar, uma vez que estou sem filhos eo herdeiro da minha 

casa é o damasceno Eliézer ... Desde que não me tens dado filhos para mim, um nascido 

na minha casa será o meu herdeiro "( Gen. 15: 1- 3 ). Abraão admitiu abertamente diante 

de Deus que ele não conseguia entender como a promessa divina de um herdeiro, muito 

menos de uma multidão de nações, poderia ser cumprida. O único herdeiro que ele podia 

ver era o seu principal servo, Eliezer, que teria recebido a herança de Abraão não tinha 

nenhum filho nascido a ele por Sara. 

Mas lutando fé não há dúvida, assim como tentação do pecado em si não é pecado. O 

próprio fato de que Abraão estava tentando entender como a promessa de Deus poderia 

ser cumprida indica que ele estava olhando para uma forma de realização, embora ele 

ainda não podia ver um caminho. Weaker fé poderia ter simplesmente sucumbiu à 

dúvida. Sincero lutando com problemas espirituais vem de uma fé forte, dos deuses. Essa 

fé se recusa a duvidar e confia nas promessas de Deus, mesmo quando não há forma de 

realização é humanamente imaginável. Teste de fé de Seus filhos de Deus foi concebido 

para reforçar a sua confiança, e eles devem agradecer a Ele por isso, difícil como parece 

ser na época (ver Tiago 1: 2-4 ). Quando Abraão foi testado por Deus, ele cresceu mais 

forte na fé. 

João Calvin sabiamente observou que os crentes "nunca são tão iluminada que não há 

restos de ignorância, nem é o coração tão estabelecido que não há dúvidas." Um cristão 

que afirma entender toda a verdade de Deus e para vislumbrar o cumprimento de todas as 

Suas promessas não está demonstrando grande fé, mas grande presunção. Fé piedosa não 

é o entendimento completo, mas confiança total, "a certeza de coisas que se esperam, a 

convicção de fatos que se não vêem" ( Heb. 11: 1 ). 

Em sexto lugar, Paulo diz que a fé de Abraão foi caracterizado por sua dando glória a 

Deus. fé piedosa glorifica a Deus; Aquele que dá a fé recebe todo o crédito. Por outro 

lado qualquer fé que não nãoglorificar a Deus não é de ou a partir dele. Fé em Deus, 

porque afirma Seu caráter de confiança, é a maneira suprema que os homens glorificá-lo, 

ao mesmo tempo, sem fé, qualquer tentativa para adorar, louvar, ou honrá-Lo é uma farsa 

hipócrita inútil. João faz a declaração séria de que "aquele que não acredita que Deus fez 

dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de Seu Filho" 

( 1 João 5:10 ). 



Quando o rei Nabucodonosor ordenou Sadraque, Mesaque e Abede-Nego para adorar a 

estátua de ouro sob ameaça de morte, eles calmamente respondeu: "Ó Nabucodonosor, 

não precisamos de lhe dar uma resposta a respeito disso. Se assim é, o nosso Deus a quem 

nós servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente;. e Ele nos livrará da tua 

mão, ó rei Mas mesmo que ele não tem, saiba-se a ti, ó rei, que não vão servir o seu deuses 

nem adoraremos a imagem de ouro que você configurou "( Dan. 3: 16-18 ). A principal 

preocupação desses três jovens era honrar, obedecer e glorificar a Deus, assim como seu 

antepassado Abraão tinha feito. 

Como eles atravessaram o Mar Mediterrâneo a caminho de Roma, Paulo e seus 

companheiros de viagem encontrou uma violenta tempestade que ameaçava rasgar o 

navio distante. Mesmo depois de jogar uma carga todos do navio e atacar ao mar, eles 

continuaram a fundadora, e todos, mas Paulo perdeu a esperança de sobrevivência. Lucas 

relata que 

quando eles tinham ido muito tempo sem comer, Paulo levantou-se no meio deles e disse: 

"Homens, você deveria ter seguido o meu conselho e não ter partido de Creta, e incorreu 

este dano e perda. E ainda agora eu exortá-lo a manter a sua coragem, pois não haverá 

perda de vida no meio de vós, mas somente o navio. Por esta mesma noite o anjo de Deus, 

de quem eu sou ea quem sirvo-me, dizendo: "Faça Não tenha medo, Paulo, você deve 

estar diante de César, e eis que Deus te deu todos os que estão navegando com você 

'. Portanto, manter a sua coragem, homens, porque creio em Deus, que ele vai sair 

exatamente como me foi dito. " ( Atos 27: 21-25 ) 

Nem mesmo o mais perigoso de circunstâncias poderia enfraquecer a confiança de Paulo 

em seu Pai celestial, e é através dessa confiança que Seus filhos glorificar e honrá-Lo 

mais. 

Em sétimo lugar, Abraão estava certíssimo de que a promessa de Deus estava certo e Seu 

poder suficiente, estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido, também era 

poderoso para o fazer . Esta declaração resume o fato de que a sua fé em Deus era 

completa e incondicional. 

A resposta a fé de Abraão 

Por isso também que lhe foi imputado como justiça. ( 04:22 ) 

O coração de toda esta passagem, na verdade, de todo o capítulo, é que, em resposta à fé 

de Abraão, Deus graciosamente contado isso a ele como justiça. Em sua carne do 

pecado, Abraão era totalmente incapaz de cumprir a norma da perfeita vontade de Deus a 

justiça . Mas a boa notícia da salvação, "o evangelho de Deus" ( Rom. 1: 1 ), é que o 

Senhor vai levar a fé que Ele mesmo tem permitido uma pessoa a possuir e contar que a 

fé como divino justiça em nome do pecador crente . 

Não é que merece fé a salvação, mas que a fé aceita a salvação da mão graciosa de 

Deus. Através de que a aceitação vem a justiça que só Deus pode dar. 

A aplicação da fé de Abraão 

Agora não somente por causa dele se escreveu, que lhe foi 

imputado, mas por nossa causa, também, a quem ele vai ele 

achava, como aqueles que nEle crêem que ressuscitou a Jesus 

nosso Senhor dentre os mortos, o qual foi entregue-se por causa 



das nossas transgressões, e ressuscitou para nossa 

justificação. ( 4: 23-25 ) 

A coisa maravilhosa sobre a fé de Abraão sendo contada como justiça é que o mesmo 

princípio divino se aplica a cada pessoa que confia no Filho de Deus. O Espírito Santo 

inspirou a verdade a ser escrito ... por amor a nós também, para quem ele vai ser 

contada assim como foi para Abraão. 

Nenhuma parte das Escrituras foi dada apenas para o período em que foi escrito. O 

salmista declara: "Porque [Deus] estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei 

em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinassem a seus filhos, que a 

geração vindoura a soubesse, os filhos que nascer, os quais se levantassem e as contassem 

a seus filhos, para que eles devem colocar a sua confiança em Deus, e não se esquecessem 

das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos "( Sl 78: 5-7. ). Paulo expressa 

a mesma verdade mais tarde no livro de Romanos: "Porque o que estava escrito em épocas 

anteriores foi escrito para nossa instrução, para que através da perseverança e do bom 

ânimo procedentes das Escrituras, tenhamos esperança" ( Romanos 15: 4. ). 

A história de Abraão e de sua fé é importante para nós hoje, porque os homens agora são 

salvos exatamente na mesma base em que Abraão foi salvo-confiança em Deus. Mesmo 

a obra sacrificial de Jesus foi a provisão para o pecado de Abraão por que Deus o 

salvou. Homens têm hoje muito maior revelação divina do que Abraão teve. Durante sua 

vida, e por muitos séculos depois disso, não havia Palavra de Deus escrita. No entanto, 

Jesus declarou categoricamente aos líderes judeus incrédulos que "Abraão exultou por 

ver o meu dia, e viu-o e ficou feliz" ( João 8:56 ). 

Do lado humano, a frase-chave em Romanos 4:24 é que nEle crêem . A fé é a condição 

necessária para a salvação. Como o décimo primeiro capítulo de Hebreus deixa claro, as 

únicas pessoas que já foram recebidas por Deus são aqueles que o receberam pela fé. 

Se, apesar de sua revelação limitada, Abraão poderia antecipar o Salvador e acreditar que 

Deus poderia ressuscitar os mortos, quanto mais razão que os homens de hoje tem que 

acreditar que o Pai, de fato, aumentar a Jesus nosso Senhor dentre os mortos, a fim de 

que aqueles que acreditam "nele não pereça, mas tenha a vida eterna" ( João 3:16 )? 

Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para nossa 

justificação. Entregue-se era um termo judicial, referindo-se ao compromisso de um 

criminoso para a sua punição. Jesus Cristo foi entregue para cumprir a pena de morte 

que as nossas transgressões merecem, e Ele ressuscitou para fornecer 

a justificação diante de Deus que nunca poderíamos alcançar em nosso próprio poder ou 

mérito. 

O grande teólogo do século XIX, Charles Hodge escreveu, 

Com um Salvador morto, um Salvador sobre quem a morte tinha triunfado e mantido em 

cativeiro, a nossa justificação tinha sido para sempre impossível. Como era necessário 

que o sumo sacerdote, sob a velha economia deve não só matar a vítima no altar, mas 

carregam o sangue para o lugar mais santo, e polvilhe-o sobre o propiciatório; por isso 

era necessário não só que nosso grande Sumo Sacerdote deve sofrer no átrio exterior, mas 

que ele deve passar para o céu para apresentar a sua justiça diante de Deus para a nossa 

justificação. Ambos, portanto, como a prova da aceitação de sua satisfação em nosso 

nome, e como um passo necessário para assegurar a aplicação dos méritos de seu 

sacrifício, a ressurreição de Cristo era absolutamente essencial, até mesmo para a nossa 



justificação. ( Comentário sobre a Epístola aos Romanos [Grand Rapids: Eerdmans, 

1983 reimpressão], p.129) 

Apesar de suas alegações de objetivismo científico, o homem moderno tornou-se 

encantado com o sobrenatural e com a perspectiva de seres extraterrestres. Misticismo 

oriental, em muitas formas e graus, está varrendo o mundo intelectualmente "iluminados" 

como nunca antes na história. Muitos homens e mulheres de grande destaque não pensaria 

em tomar uma decisão importante ou tomar uma longa viagem sem consultar seus 

horóscopos. 

Isso demonstra que não é tão moderno, educado, homem sofisticado está além da crença 

no sobrenatural ou milagroso. É que, como os homens descrentes de todas as idades, ele 

inerentemente resiste ao trabalho sobrenatural e milagrosa de Jesus 

Cristo. Para que sobrenatural, obra milagrosa para ser eficaz, a pessoa deve confessar e 

renunciar a suas transgressões , o que é o crime supremo de natureza depravada do 

homem. Mas só por essa confissão e arrependimento, que sempre acompanham a fé 

verdadeira, uma pessoa pode receber a justificativa , o reconhecimento da justiça 

imerecida para a seu relato, que o sacrifício de Cristo torna possível. 

 

20. A Segurança da Salvação ( Romanos 

5: 1-11 ) 

Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por 

nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também fomos feitos a nossa 

introdução, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes; e nós nos 

gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas 

também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a 

tribulação produz perseverança; e perseverança, experiência 

comprovada; e caráter comprovada, a esperança; e a esperança 

não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos 

corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por enquanto 

ainda éramos fracos, no momento certo, Cristo morreu pelos 

ímpios. Porque dificilmente haverá quem morra por um 

justo; embora, talvez, para o bom alguém ouse morrer. Mas Deus 

prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando éramos 

ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais agora, 

sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus 

por meio dele. Para se nós, quando éramos inimigos, fomos 

reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, 

estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não só 

isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus 

Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a 
reconciliação. ( Rom. 5: 1-11 ) 

Uma das principais táticas de Satanás contra os crentes é que de fazê-las duvidar de que 

a salvação é segura para sempre ou que é real no seu caso pessoal. Talvez por essa razão, 

Paulo descreve uma das peças-chave da armadura do cristão como "o capacete da 

salvação" ( Ef 6:17. ; cf. 1 Ts 5: 8. ), desde a cercar e proteger sua mente contra a dúvida 

e insegurança a respeito de sua redenção. Isto é tanto objetiva e subjetiva. Em primeiro 



lugar, a salvação pode ser mostrado pelo testemunho objetivo da Escritura para ser 

eternamente seguro para todos os salvos. 

A questão da segurança eterna, ou "uma vez salvo, salvo para sempre", tem sido muito 

debatido durante a maior parte da história da igreja. Todos concordam que a verdade ou 

falsidade de que a doutrina é de imensa importância. Mas é também crucial para o crente 

a reconhecer a evidência de que ele realmente tem que a salvação real. Uma vez que a 

segurança está estabelecida como um fato da salvação, então a garantia deve ser mantida 

no coração do cristão subjetivamente. 

Se, como alguns sustentam, uma pessoa é salva pela fé em Jesus Cristo, mas pode pecar 

seu caminho para fora da graça de Deus, os cristãos devem viver na incerteza contínua 

sobre o seu destino espiritual em ambos os casos. Aquilo que eles receberam com base 

na obra de Deus deve ser mantida com base em seu próprio trabalho; a justiça divina que 

receberam de Deus como um dom deve ser mantida pela justiça eles mesmos alcançar. De 

acordo com essa doutrina, a salvação é recebida pela fé, mas mantida pelas obras, dado 

pelo poder de Deus, mas mantido pelo poder do homem. É, portanto, uma forma de obras 

justiça. Ela ensina que se a vida de um crente não medir os padrões de Deus, sua salvação 

está perdido e ele está novamente perdido em seu pecado. Um dia ele pode ser 

espiritualmente vivo e no próximo ser espiritualmente mortos. Um dia ele pode ser um 

filho de Deus e do próximo estar de volta na família de Satanás. Obviamente, se não há 

segurança eterna (objetiva), então não pode haver razão para o medo da falta de garantia 

no coração que se salva (subjetiva). 

Em capítulos 3 e 4 de Romanos, Paulo estabelece inequivocamente que a salvação vem 

somente na base da graça de Deus trabalhando através de fé do homem. Apenas uma parte 

do homem em ser salvo é receber o perdão ea reconciliação livremente na fé da mão 

graciosa de Deus. A pessoa que confia em qualquer outra coisa, incluindo a obediência à 

lei do próprio Deus, não pode ser salvo. Em relação a esse aspecto da salvação, deve-se 

notar, ainda mais daqueles que negam a segurança plenamente de acordo. 

O apóstolo estabeleceu o fato de que a fé tem sempre sido o único caminho para a 

salvação. Abraão, o progenitor física de todos os judeus e sua supremo exemplo de um 

homem bem com Deus, não realizou esse relacionamento através de suas boas obras, mas 

apenas através de sua fé. Citando Gênesis 15: 6 , Paulo declara que "Abraão creu em 

Deus, e isso lhe foi imputado como justiça" ( Rom. 4: 3 ). 

Mas que a verdade há muito estava perdida pela maioria dos judeus dos dias de Paulo. Ele 

tinha sido substituído por um sistema de retidão de obras com base em conformidade 

parcial à lei do Antigo Testamento, bem como em uma infinidade de tradições 

desenvolvidas pelos rabinos. A esse respeito, o judaísmo popular, não era diferente de 

outras religiões de origem humana, os quais são construídas sobre o princípio da 

divindade agradável e apaziguar do homem com base na bondade humana e da 

realização. Por causa da cegueira espiritual e orgulho causada pelo pecado, o homem 

caído sempre foi convencido de que ele é capaz de se erguer por seus próprios meios 

espirituais. Se ele acredita em Deus, acredita ele quer que ele é inerentemente bom o 

suficiente para agradar a Deus ou que ele pode tornar-se aceitável a Deus através de seus 

próprios esforços. (Paulo comenta sobre isso ainda mais em 10: 1-4 .) 

Em Romanos 3-4 , os argumentos de Paulo são dirigidas especificamente aos judeus (ver, 

por exemplo, 3: 1 , 9 , 29 ; 4: 1 , 13 ), e parece provável que continue a ser o seu público 

primário no capítulo 5 . Como ele muitas vezes se nesta epístola, o grande apóstolo 



antecipa os argumentos típicos que seriam levantadas contra o seu ensino inspirado, 

muitos dos quais argumentos ele, sem dúvida, já havia encontrado durante seu ministério. 

As perguntas e objeções Paulo agora endereços dizem respeito a como a salvação é 

mantida. "Admitindo-se que uma pessoa é justificada com Deus apenas por" ser 

justificado como um presente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus 

"( 3:24 ; cf. 04:24 ), alguns dos leitores de Paulo diria " Em que condições, em seguida, é 

a redenção preservados? Se uma pessoa é salva somente através de sua fé, para além de 

quaisquer boas obras que ele pode alcançar, isso significa que ele pode, doravante, viver 

como ele deseja, porque o seu relacionamento correto com Deus é eternamente seguro? 

Ou é salvação preservada por uma de boas obras? " 

Paulo respondeu a segunda pergunta quando ele rebateu a acusação espúria de que a 

doutrina da salvação pela graça mediante a fé encoraja um crente para o pecado. Em 

resposta ao ensino do apóstolo que "a nossa injustiça prova a justiça de Deus" ( 3: 5 ), 

alguns dos seus adversários o acusavam de promover o pecado, de ensinar que os cristãos 

devem fazer "o mal que venha o bem" ( 3: 8 ) . Agora, ele contraria a ideia algo oposto 

que, embora a salvação é recebida pela fé, deve ser preservada pelas boas obras. 

Se a preservação da salvação depende do que os próprios crentes fazer ou não fazer, a sua 

salvação é tão seguro quanto sua fidelidade, que não oferece segurança a todos. De acordo 

com esse ponto de vista, os crentes devem proteger por seu próprio poder humano que 

Cristo começou por Seu poder divino. 

Para contrariar essa presunção e sua conseqüente falta de esperança, Paulo garantiu a 

igreja de Éfeso com estas palavras de conforto: "Eu oro para que os olhos do vosso 

coração seja iluminado, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as 

riquezas da a glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder 

para com os que cremos. Estes são, de acordo com a operação da força do seu poder, que 

Ele trouxe em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos 

lugares celestiais "( Ef. 1: 18-20 ). Como os pontos apóstolo fora nessa passagem, é de 

grande importância para os cristãos a estar ciente da segurança que eles têm agora e para 

sempre terá em Cristo, um segurança que não depende de seus próprios esforços 

pecaminosos e fúteis, mas sobre a "superação grandeza do seu poder para nós. " e sobre 

"a força do seu poder." Que a verdade é a pedra angular do sentimento de segurança. 

Nossa esperança não está em nós mesmos, mas em nosso grande Deus, que, mesmo "se 

formos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo." ( 2 Tim. 

2:13 ). Isaías descreveu a fidelidade de Deus como "o cinto na cintura" ( Is. 11: 5 ). Davi 

declarou que o Senhor "fidelidade chega aos céus" ( Sl. 36: 5 ), e Jeremias louvou com a 

exclamação: "Grande é a tua fidelidade" ( Lam 3:23. ). O escritor de Hebreus adverte os 

cristãos com as palavras: "Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois 

quem fez a promessa é fiel" ( Hb 10:23. ). Enquanto contínua fé é necessária, sermos 

capazes de agarrar-se baseia na fidelidade do Senhor, não a nossa. 

Ao desenvolver seu argumento no livro de Romanos contra a noção destrutiva que os 

crentes devem viver na incerteza sobre a conclusão de sua salvação, Paulo apresenta seis 

"elos" na cadeia de verdade que se liga a um verdadeiro crente eternamente ao seu 

Salvador e Senhor, completamente para além de qualquer esforço ou mérito por parte do 

crente. Esses links são: paz do crente com Deus ( 5: 1 ), sua posição na graça ( v. 2a ), a 

sua esperança da glória ( . vv 2 b -5 a ), seu poder do amor divino ( . vv 5 b - 8), sua 

certeza de libertação ( vv. 9-10 ), e sua alegria no Senhor ( v. 11 ). 



A paz do crente com Deus 

Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por 
nosso Senhor Jesus Cristo, ( 5: 1 ) 

O primeiro elo na cadeia inquebrável que eternamente une os crentes a Cristo é a paz com 

Deus. 

O termo , portanto, conecta presente argumento de Paulo com o que ele já disse, 

especialmente em capítulos 3 e 4 . Nesses capítulos o apóstolo estabeleceu que, como 

crentes, temos sido justificados pela fé . Por causa da nossa justificação pela fé, temos 

paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 

O verbo traduzido temos é no tempo presente, indicando algo que já está 

possuído. Muitas das bênçãos de um crente deve aguardar a sua ressurreição e 

glorificação, mas a paz com Deus é estabelecido no momento em que coloca a sua 

confiança no Senhor Jesus Cristo. 

A paz que Paulo está falando sobre aqui não é subjetiva, mas objetiva. Ele não é um 

sentimento, mas um fato. Além de salvação através de Jesus Cristo, todo o ser humano 

está em inimizade com Deus, espiritualmente em guerra com Ele (ver v. 10 ; cf. 8: 7 ), 

independentemente do que seus sentimentos sobre Deus seja. Da mesma forma, a pessoa 

que é justificado pela fé em Cristo é a paz com Deus, independentemente de como ele 

pode sentir-se sobre ele a qualquer momento. Através de sua confiança em Jesus 

Cristo, a guerra do pecador com Deus é encerrada por toda a eternidade. 

A maioria das pessoas não salvas não pensam em si mesmos como inimigos de 

Deus. Porque eles não têm sentimentos conscientes de ódio por ele e não se opor 

ativamente Sua obra ou contradizer a Sua Palavra, consideram-se, na pior das hipóteses, 

ser "neutro" sobre Deus. Mas existe tal neutralidade é possível. A mente de cada pessoa 

não salva está em paz somente com as coisas da carne e, portanto, por definição, é "hostil 

para com Deus" e não pode ser de outra forma ( Rom. 8: 7 ). 

Depois do famoso missionário Davi Livingstone tinha passado vários anos entre os Zulus 

da África do Sul, ele foi com sua mulher e criança no interior de ministro. Quando ele 

voltou, ele descobriu que uma tribo inimiga tinha atacado os Zulus, matou muitas das 

pessoas, e levado cativo filho do chefe. O chefe Zulu não queria fazer a guerra com a 

outra tribo, mas de forma pungente perguntou Dr. Livingstone, "Como posso estar em 

paz com eles enquanto eles segurar meu filho preso?" 

Comentando sobre essa história, Donald Grey Barnhouse escreveu: "Se essa atitude é 

verdade no coração de um chefe selvagem, quanto mais é verdade de Deus Pai para com 

os que pisoteiam Seu Filho, que contar o sangue da aliança com o qual eles foram 

separados por profano, e que continuam a desprezar o Espírito da graça ( Hb. 10:29 )? 

" ( Rio de Deus: Romanos 5: 1-11 [Grand Rapids: Eerdmans, 1959], 26 p.). 

Não só são todos os inimigos descrentes de Deus, mas Deus também é o inimigo de todos 

os incrédulos, na medida em que Ele está zangado com eles todos os dias (cf. Sl. 07:11 ) 

e os condena ao inferno eterno. Deus é o inimigo do pecador, e que a inimizade não pode 

terminar a menos e até que o pecador coloca sua confiança em Jesus Cristo . Toda pessoa 

que não é um filho de Deus é um filho de Satanás (ver João 8:44 ), e cada pessoa que não 

seja um cidadão do reino de Deus é um cidadão de Satanás. Como Paulo declarou perto 



da abertura da presente carta, "a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e 

injustiça dos homens de que detêm a verdade em injustiça" ( Rom. 1:18 ). 

Além de confiança pessoal em Deus, até mesmo membros de sua raça escolhida Israel 

não estavam isentos de inimizade divina e ira. "Minha ira se acenderá, e eu vou te matar 

com a espada," Deus advertiu Israel antigo logo depois que ele entregue seu do Egito 

( Ex. 22:24 ). Durante a peregrinação no deserto subseqüentes, declarou o Senhor dos 

incrédulos, israelitas infiéis: "Fizeram-me ciúmes com o que não é Deus, pois eles me 

provocaram à ira com os seus ídolos Então eu vou fazê-los com ciúmes com aqueles que 

não são um povo. , vou provocá-los à ira com uma nação insensata, porque o fogo se 

acendeu na minha ira, e queimaduras na parte mais baixa do Seol, e consome a terra com 

seu rendimento, e inflama os fundamentos dos montes "( Dt . 32: 21-22 ). Pouco depois 

de Israel entraram na Terra Prometida, Deus advertiu: "Quando você transgredir o pacto 

do Senhor, teu Deus, te ordenou, e fordes servir a outros deuses, e adorando-os, em 

seguida, a ira do Senhor se acenda contra você, e depressa perecereis de sobre a boa terra 

que Ele lhe deu "( Josh 23:16. ; cf. 2 Reis 22:13 ; Isa 05:25. ; 13: 9 ; Nah 1: 2. ). 

Para aqueles que tolamente acha que Deus é amoroso demais para enviar alguém para o 

inferno, Paulo declarou: "Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por estas coisas 

[os pecados enumerados nov. 5 ] a ira de Deus vem sobre os filhos de desobediência "( Ef. 

5: 6 ). 

Uma vez ouvi um treinador de futebol profissional dizer durante uma pré-jogo de serviço 

devocional Eu segurei para sua equipe: "Eu não sei se existe um Deus, mas eu gosto de 

ter essas capelas, porque se há um que eu quero ter certeza de Ele está do meu lado. 

" Sentimentos como a que são frequentemente expressas pelos incrédulos que pensam 

que o criador e sustentador do universo podem ser persuadidos a fazer o nosso licitação, 

dando-Lhe serviço de bordo superficial. Deus é nunca do lado dos descrentes. Ele é o seu 

inimigo, e sua ira contra eles só podem ser aplacado pela sua confiança no trabalho 

expiatório de Seu Filho, Jesus Cristo. 

Mas na cruz, Cristo tomou sobre Si toda a fúria da ira de Deus que a humanidade pecadora 

merece. E aqueles que confiam em Cristo já não são os inimigos de Deus e não mais sob 

a sua ira, mas estão em paz com Ele. 

Paulo assegurou aos fiéis de Colossos: "Porque aprouve do Pai para toda a plenitude 

morar Nele [Cristo], e por ele, para reconciliar todas as coisas para si mesmo, tendo feito 

a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, eu dizer, se as coisas na terra ou as coisas 

no céu. E, embora estivesse anteriormente alienado e hostil em mente, envolvidos em más 

ações, mas Ele tem agora reconciliou em Seu corpo carnal pela morte, a fim de apresentá-

lo diante dele santos e irrepreensíveis e acima de qualquer suspeita ". ( Colossenses 1: 19-

22 ). 

A consequência mais imediata da justificação é a reconciliação, que é o tema de Romanos 

5 . A reconciliação com Deus traz paz com Deus. Essa paz é permanente e irrevogável, 

porque Jesus Cristo, pelo qual os crentes recebem a sua reconciliação, "vive sempre para 

interceder por eles" ( Hb. 7:25 ). "Porque serei misericordioso para com suas 

iniqüidades", diz o Senhor dos que pertencem a Ele, "e não me lembrarei mais dos seus 

pecados" ( Hb 8:12. ; cf. 10:17 ). Se alguém está sempre a ser punido no futuro para os 

pecados dos crentes, que teria de ser a pessoa que os levou sobre Si mesmo, Jesus 

Cristo. E isso é impossível, porque Ele já pagou a pena na íntegra. 



Quando uma pessoa abraça Jesus Cristo na fé arrependido, o Filho de Deus sem pecado 

que fez perfeita satisfação de todos os nossos pecados faz com que a pessoa eternamente 

em paz com Deus, o Pai. De fato, Cristo não só traz a paz para o crente, mas "ele é a nossa 

paz" ( Ef. 2:14 ). Isso aponta tudo como é crucial para entender a natureza e extensão da 

obra expiatória de Jesus, o Senhor, como base para a garantia. 

Embora a paz da qual Paulo fala nesta passagem é a paz objetivo de ser reconciliados com 

Deus, a consciência de que a verdade objetiva dá ao crente uma paz subjetiva profunda e 

maravilhosa também. Para saber que é um filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, não pode 

deixar de dar aos cristãos o que Charles Hodge chamado de "quiet doce da alma" 

( Comentário sobre a Epístola aos Romanos [Grand Rapids: Eerdmans, 1974 

reimpressão], p.132). 

Mas a consciência da nossa paz com Deus por meio de Jesus Cristo, destina-se a dar-nos 

muito mais do que sentimentos de gratidão e carinho, maravilhosos como esses 

são. Quando um cristão está convencido de que é eternamente seguros em Cristo, ele é 

libertado de se concentrar em sua própria bondade e mérito e é capaz de servir ao Senhor 

com a confiança irrestrita de que nada pode separá-lo de seu Pai celestial. Ele pode dizer 

com Paulo: "Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 

principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a 

profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz separar-nos do amor de 

Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor "( Rom. 8: 38-39 ). 

A paz que um crente tem no conhecimento de que ele é seguro para sempre em Cristo não 

só fortalece a sua fé, mas reforça o seu serviço. O conhecimento de que somos 

eternamente em paz com Deus nos prepara para travar uma guerra espiritual eficaz em 

nome de Cristo e no Seu poder. Quando envolvido em batalha, um soldado romano usava 

botas com pontas na parte inferior para dar-lhe um pé firme enquanto luta. Porque os 

cristãos têm os seus pés calçados com o "evangelho da paz" ( Ef. 6:15 ), eles têm a 

confiança necessária para manter-se firme em Cristo, sem o espiritual escorregando e 

emocional de correr que a incerteza sobre a salvação traz, inevitavelmente, sabendo que 

Deus está do seu lado ! 

Posição do crente na Graça 

pelo qual também obtivemos a nossa introdução, pela fé, a esta 
graça na qual estamos firmes; ( 5: 2 a) 

Um segundo elo da cadeia inquebrável que eternamente une os crentes a Cristo é a sua 

posição na graça de Deus. 

Através de quem se refere, é claro, para o Senhor Jesus Cristo ( v. 1 ). Por causa da nossa 

reconciliação com Deus Pai através da nossa confiança em Seu Filho, obtivemos a nossa 

introdução pela fé a esta graça. Prosagōgē ( introdução ) é usada apenas três vezes no 

Novo Testamento, e em cada caso é utilizado do crente de acesso a Deus por meio de 

Jesus Cristo (ver também Efésios 2:18. ; 03:12 ). 

Para os judeus, a idéia de ter acesso direto, ou introdução , a Deus era impensável, 

porque ver a Deus face a face era morrer. Quando Deus deu a Sua lei para Israel no Sinai, 

Ele ", disse a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça, 

quando eu falo com você, e pode também acreditar em você para sempre ' "( Ex. 19: 

9 ). Mas, depois que o povo se purificado segundo a Sua instrução, "o Senhor desceu 

sobre o Monte Sinai, para o topo da montanha;. E o Senhor chamou Moisés para o topo 



da montanha, e Moisés subiu Então o Senhor falou a Moisés: Desce, adverte ao povo, 

para que não romper com o Senhor para ver, e muitos deles não perecerem '"( vv. 20-21 ). 

Depois que o Tabernáculo foi construído, e mais tarde o Templo, limites estritos foram 

definidas. A Gentil só poderia ir até os confins exterior e não mais distante. Mulheres 

judias poderia ir além do limite Gentil, mas não muito mais longe. E assim foi com os 

homens e os sacerdotes regulares. Cada grupo poderia ir mais perto do Santo dos Santos, 

onde a presença divina de Deus se manifestou, mas nenhum realmente pode entrar 

lá. Somente o sumo sacerdote podia entrar, e que só uma vez por ano e, muito 

brevemente. E mesmo que ele poderia perder a sua vida, se ele entrou 

indignamente. Sinos foram costurados nas roupas especiais que ele usava no Dia da 

Expiação, e se o som dos sinos parado enquanto ele estava ministrando no Santo dos 

Santos, eles sabiam que ele havia sido fulminado por Deus ( Ex. 28:35 ). 

Mas a morte de Cristo terminou isso. Por meio de Seu sacrifício expiatório, Ele fez Deus, 

o Pai acessível a qualquer pessoa, judeu ou gentio, que confia em que o sacrifício. O 

escritor de Hebreus encoraja os crentes a "aproximar-nos com confiança ao trono da 

graça, para que possamos alcançar misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião 

oportuna" ( Hb. 4:16 ). 

Para fazer este gráfico verdade, quando Jesus foi crucificado ", o véu do templo se rasgou 

em dois, de alto a baixo" pelo poder de Deus ( Mat. 27:51 ). Sua morte removido para 

sempre a barreira à santa presença de Deus que o véu do templo 

representado. Comentando que a verdade incrível, o escritor aos Hebreus diz: "Uma vez 

que, pois, irmãos, temos confiança para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo 

novo e vivo caminho que Ele inaugurou para nós através do véu, isto é, Sua carne, e uma 

vez que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero 

coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, eo 

corpo lavado com água pura "( Heb. 10: 19-22 ). 

Prevendo a nova relação que os crentes teria com Deus sob a Nova Aliança, o profeta 

Jeremias escreveu: "E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus; ... E farei uma aliança 

eterna com eles que eu vou não desviará deles, para lhes fazer bem; e porei o meu temor 

nos seus corações, para que não se afastará de mim "( Jer 32:38. , 40 ). 

Na base da nossa fé nEle, Jesus Cristo traz os crentes , a esta graça na qual estamos 

firmes. Histēmi ( ficar ) aqui carrega a idéia de permanência, de pé firme e 

inabalável. Embora a fé é necessária para a salvação, é de Deus a graça , não a fé do 

crente, que tem o poder de salvar e manter salvos. Nós não somos salvos pela graça divina 

e, em seguida, preservado pelo esforço humano. Isso seria uma zombaria da graça de 

Deus, o que significa que o que Deus começa em nós, Ele não quer ou é incapaz de 

preservar e completa. Paulo inequivocamente declarou aos crentes de Filipos: "Porque 

estou certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la 

até o dia de Cristo Jesus" ( Filipenses 1: 6. ). Enfatizando que mesmo verdade sublime, 

Judas fala de Cristo como "àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para 

fazê-lo estar na presença de Sua glória irrepreensível com grande alegria" ( Judas 

24 ). Nós não começam no Espírito para ser aperfeiçoado pela carne ( Gal. 3: 3 ). 

Os crentes, muitas vezes, caem em pecado, mas o pecado não é mais poderoso do que a 

graça de Deus. Eles são os mesmos pecados para os quais Jesus pagou a penalidade. Se 

há pecado que uma pessoa comete antes da salvação é grande demais para a morte 

expiatória de Cristo para cobrir, com certeza nenhum pecado que ele comete depois da 

salvação é grande demais para ser coberta. Mais adiante, neste mesmo capítulo, o 



apóstolo declara: "Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com 

Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela 

sua vida" (Rom. 5:10 ). Se um Salvador morrendo poderia levar-nos a graça de Deus, 

certamente um Salvador vivo pode manter-nos na Sua graça. Ainda mais tarde no capítulo 

Paulo afirma a verdade de novo: "A Lei veio em que a transgressão pode aumentar", ele 

escreve; "Mas, onde o pecado aumentou, transbordou a graça mais" ( Rom. 

5:20 ). Estando na graça , estamos na esfera da constante perdão. 

Expositor da Bíblia Arthur Rosa escreveu graficamente "É totalmente e absolutamente 

impossível que a sentença do juiz divino nunca deve ser revogada ou revertida. Cedo 

devem os relâmpagos de onipotência tremer o Rock da Eras que aqueles abrigados nele 

novamente ser trazido sob condenação" ( As doutrinas da eleição e Justificação [Grand 

Rapids: Baker, 1974], pp 247-48).. 

Para Timóteo, seu amado filho na fé, Paulo afirma com a máxima confiança: "Eu sei em 

quem tenho crido e estou convencido de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei 

até aquele dia" ( 2 Tim. 1: 12 ). Com igual certeza, ele escreveu:? "O que diremos, pois, 

a estas coisas Se Deus é por nós, quem será contra nós Aquele que não poupou o seu 

próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como será que ele não também com Ele nos 

dará todas as coisas Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus Deus é o único 

que justifica;???, que é aquele que condena Cristo Jesus é Aquele que morreu, sim, em 

vez que foi criado, que é à direita de Deus, e também intercede por nós "( Rom. 8: 31-

34 ). 

Se Deus soberanamente declara aqueles que crêem no Seu Filho para ser para sempre 

apenas, que pode anular o veredicto? O tribunal superior pode ignorar que a absolvição 

divina? Há, é claro, nenhum tribunal superior e não há maior juiz. Jesus Cristo é o juiz 

divino de toda a humanidade, e Ele dá Seus verdadeiros discípulos a promessa 

unspeakably reconfortante de que "tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem 

a mim de maneira nenhuma o lançarei fora" ( João 6 : 37 ). 

Não é assim que os crentes podem ser livres do pecado que sua salvação é assegurada. O 

efeito muito efeito e da salvação é para os homens livres de pecado, não para libertá-los 

de fazê-lo. "Tendo sido libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça", Paulo 

lembra aos crentes romanos mais tarde nesta carta ( 06:18 Rom. ). Um cristão professo 

que persistentemente e consistente pecados prova que ele não pertence ao Senhor. Como 

o apóstolo João disse de certos apóstatas da igreja primitiva, "Saíram de nós, mas não 

eram dos nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco; mas 

eles saíram, a fim que pode ser demonstrado que todos eles não são de nós "( 1 João 

2:19 ). Mais tarde, em que epístola João escreveu: "Todo aquele que é nascido de Deus 

não comete pecado .... Qualquer pessoa que não pratica a justiça não é de Deus" ( 3: 9-

10 ). O verdadeiro crente começará, a partir de salvação diante, um novo padrão de justiça 

brotando da sua nova natureza que odeia o pecado e ama a Deus. Ele não vai ser perfeito, 

mas seus desejos será diferente e assim que seus padrões de comportamento. Esse novo 

desenvolvimento para a santidade é obra de Deus, como veremos nos próximos capítulos. 

Escritura detalhes repetidamente a pecaminosidade, fragilidade e fraqueza dos homens, 

incluindo os crentes, e uma pessoa sensata e honesta pode ver essas verdades auto-

evidentes para si mesmo. Portanto, somente a auto-ilusão pode levar um cristão a crer 

que, em sua própria fraqueza e imperfeição, ele pode preservar o grande dom da vida 

espiritual, que só poderia ser comprado pelo precioso sangue, sem pecado do próprio 

Filho de Deus. 



Para um crente a duvidar de sua segurança é para pôr em causa a integridade tanto de 

Deus e Seu poder. Ele também é adicionar o mérito do trabalho dos homens para o 

trabalho gracioso, imerecido de Deus.É para adicionar auto-confiança para confiar em 

nosso Senhor, porque se a salvação pode ser perdida por qualquer coisa que podemos ou 

não podemos fazer, a nossa confiança final, obviamente, deve ser em nós mesmos, e não 

em Deus. 

O poeta escocês santo e pregador Horatius Bonar escreveu estas linhas bonitas em um 

hino intitulado "O portador de pecados" ( Hinos de Fé e Esperança [Londres: Tiago 

Nisbett, 1872], pp 100-102.): 

Tuas cadeias, não meu, ó Cristo, 

Desvincular-me das minhas cadeias, 

E quebrar minha prisão-portas, 

Ne'er de ser barrado novamente. 

A tua justiça, ó Cristo, 

Sozinho pode me cobrir; 

Não aproveita a justiça 

Salve o que é de Ti. 

A tua justiça sozinho 

Pode vestir e embelezar; 

Eu envolvê-la em volta de minha alma; 

Neste eu vou viver e morrer. 

Esperança da Glória do Crente 

e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só 

isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, 

sabendo que a tribulação produz perseverança; e perseverança, 

experiência comprovada; e caráter comprovada, a esperança; e 

esperança não decepciona, ( 5: 2 b-5-A) 

Um terceiro elo da cadeia inquebrável que eternamente une os crentes a Cristo e lhes dá 

razão para exultar é a esperança da glória de Deus. Uma vez que cada aspecto do que 

é apenas a obra de Deus, a salvação não pode, eventualmente, ser perdido. E o fim de que 

o trabalho divino maravilhoso é a glorificação final de cada crente em Jesus 

Cristo. Aqueles "que [Deus] de antemão conheceu, também os predestinou para serem 

conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos; 

e aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também 

justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou "( Rm 8: 29-30. ). 

Como o apóstolo já estabeleceu, a salvação está ancorada no passado , porque Cristo fez 

a paz com Deus para todos aqueles que confiam nele ( 5: 1 ). Ele está ancorado 

no presente , porque, pela contínua intercessão de Cristo ( Hb. 7:25 ), cada crente está 

agora firmemente na graça de Deus ( v. 2a ). Em seguida, ele proclama que a salvação 



também está ancorada no futuro, porque Deus dá a cada um de Seus filhos a promessa 

imutável que um dia eles serão vestidos com a glória do Seu próprio Filho. 

Kauchaomai ( exultar ) denota júbilo e regozijo. O cristão não tem motivos para temer o 

futuro e todos os motivos para se alegrar nele, porque ele tem a divinamente 

garantido esperança que o seu destino final é o de compartilhar a própria glória de 

Deus. Jesus Cristo garante a esperança do crente porque Ele mesmo é nossa Esperamos 

( 1 Tim. 1: 1 ). Em Sua bela oração sacerdotal, Jesus disse ao Pai celeste: "E a glória que 

Tu me deste eu tenho dado a elas, para que eles sejam um, como nós somos um" ( João 

17:22 ). Um crente não ganha sua futura glória no céu, mas vai recebê-lo de mão graciosa 

de Deus, assim como ele recebeu a redenção quando ele confiava primeiro em Cristo e 

santificação desde então. 

Você sabe "que você não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro da vossa vã 

maneira de vida herdado de seus antepassados", Pedro nos lembra, "mas pelo precioso 

sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pois Ele foi 

conhecido antes da fundação do mundo, mas tem aparecido nestes últimos tempos por 

causa de vocês que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu 

glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus "( 1 Pedro 1: 18-21. ; 

cf. Cl 3: 4 ; Hb 2:10. ). E quando a nossa própria perecíveis e corpos mortais, um dia são 

ressuscitarão incorruptíveis e imortais ( 1 Cor. 15: 53-54 ), eles estarão aptos a receber e 

exibir glória divina de Deus "Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também 

aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa 

humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, pelo esforço do poder que Ele tem 

até sujeitar todas as coisas para si mesmo "( . Fp 3 : 20-21 ). 

O Espírito Santo também é Ele mesmo uma garantia de segurança do crente "Nele 

[Cristo], você também, depois de ouvir a mensagem da verdade, o evangelho da vossa 

também a salvação, tendo crido, fostes selados nEle com o Espírito Santo de promessa, 

que é dada como penhor da nossa herança, tendo em vista a redenção da possessão de 

Deus, para o louvor da sua glória "( Ef 1: 13-14. ). 

Como Paulo explica aos crentes de Corinto, a nossa glorificação começa, em parte, 

mesmo em nossa atual vida terrena: "Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo 

como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória 

para a glória, assim como pelo Senhor, o Espírito "( 2 Cor. 3:18 ). 

Porque a nossa compreensão humana é tão imperfeito, é impossível para nós compreender 

a maravilha ea magnitude da glória de Deus. No entanto, temos a própria garantia do 

Senhor que um dia nós não só irá contemplar Sua glória divina, mas vai participar 

dele. A glória de Sua própria santidade divina e majestosa perfeição irá irradiar em nós e 

através de nós para toda a eternidade. Vamos compartilhar a própria glória de Deus 

porque somos "predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho" ( Rm 8,29. ; 

cf. 1 Cor. 2: 7 ). Deus assim nos predestinou, Paulo explica mais tarde na carta, "a fim de 

que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que 

preparou de antemão para a glória" ( Rom. 9:23 ). Em outras palavras, a própria glória de 

Deus se manifesta através de sua graça, por meio de Sua compartilhar sua glória divina 

com aqueles que merecem somente a destruição ( v. 22 ). 

Embora sua segurança repousa inteiramente na obra consumada de Cristo e do poder de 

sustentação do Espírito de Cristo, de estar fora de um cristão vai testemunhar a sua vida 

espiritual interior. A obediência ao Senhor não preserva a salvação, mas é uma evidência 

disso. A nossa perseverança na fé não manter a nossa salvação, mas é uma prova para 



fora dela. Aqueles que renunciar a Cristo-se por palavras heréticos ou por ímpios 

persistente de estar de provar que nunca pertenceu a Ele em primeiro lugar (veja 1 João 

2:19 ). 

O escritor de Hebreus declara que "Cristo foi fiel como Filho sobre a casa de qual casa 

somos nós, se nos ativermos a nossa confiança e orgulho da nossa empresa esperança até 

o fim." Alguns versos depois, ele acrescenta, "porque nos temos tornado participantes de 

Cristo, se nos ativermos o início da nossa confiança até ao fim" ( Heb. 3: 6 , 14 ). Ele não 

está dizendo que a nossa segurança espiritual repousa em nossa própria capacidade de 

agarrar-se a Cristo, mas que a nossa habilidade dada por Deus para se apegam é uma 

evidência de que pertencemos a Cristo. Ele é apenas o Seu nos apegar que nos permite 

segurá-lo rápido. Os dois lados da perseverança cristã são o seguinte: a partir da 

perspectiva divina, Deus detém os crentes; do ponto de vista humano, eles segurá-lo, por 

causa da força do Seu Espírito Santo proporciona. 

Além exultante com a nossa esperança certa da glória de Deus, também nos gloriamos 

nas próprias tribulações. Isso é porque eles contribuem para um presente de bênção e 

glória final. thlipsis (tribulações ) tem o significado subjacente de estar sob pressão e foi 

usado de espremendo azeitonas em uma prensa para extrair o petróleo e de espremer uvas 

para extrair o suco. 

As tribulações de que Paulo está falando não são os problemas que são comuns a toda a 

humanidade, mas os problemas que os cristãos sofrem por causa do seu Senhor. Uma das 

promessas menos atraentes que a Escritura dá aos crentes é que aqueles que são fiéis 

podem estar certos de estar sob pressão de Satanás e do atual sistema mundial que está 

sob seu controle. "Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão 

perseguidos", assegurou Paulo Timóteo ( 2 Tim. 3:12 ). A última bem-aventurança, que 

é o tempo que todos os outros juntos, contém a promessa de que a perseguição traz a 

bênção de Deus (cf. Mt 5: 10-12. ). Talvez porque essa beatitude é humanamente tão 

apetitosa, é dado duas vezes ( vv. 10, 11 ) e é acompanhado pela exortação para "alegrar-

se, e ser feliz" quando a perseguição vem (12 v. ). 

A perseguição por amor a Cristo nesta vida é por si só um penhor ou garantia da nossa 

glória futura "Para momentânea aflição luz", Paulo nos assegura, "produz para nós um 

peso eterno de glória muito além de toda comparação" ( 2 Cor. 4:17 ). A perseguição por 

amor de Cristo é uma evidência de que estamos vivendo de Cristo vive. "Lembre-se da 

palavra que eu disse a você," Jesus lembrou Seus discípulos: "Um escravo não é maior 

do que seu mestre Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós." ( João 

15:20 ; cf. . Matt 10:24 -25 ). 

"Que aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus", diz Pedro, "confiar as suas almas 

ao fiel Criador, fazendo o que é certo" ( 1 Ped. 4:19 ). Os cristãos não têm motivo para 

desespero na vida presente, não importa quão grande o seu sofrimento pode ser ou o quão 

desesperada a sua situação pode aparecer a partir da perspectiva humana. Devemos 

sempre ser capaz de dizer com confiança sem reservas de Paulo: "Porque eu considero 

que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser 

revelada a nós" ( Rm 8:18. ). Como o apóstolo continua a revelar, mesmo "também a 

mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos 

filhos de Deus .... E não só isso, mas também nós mesmos, tendo o primeiro frutos do 

Espírito, igualmente gememos em nós mesmos, esperando ansiosamente nossa adoção 

como filhos, a redenção do nosso corpo "( 21 vv. , 23 ). 



Os cristãos não devem apenas se alegrar em tribulações , porque essas dificuldades são 

a prova de vida fiel, que é abençoado e recompensado, mas também por causa dos 

benefícios espirituais que produzem. Tribulation traz sobre a perseverança; e 

perseverança, experiência comprovada; e caráter comprovada, a esperança; e 

esperança não decepciona . Nossas aflições por amor de Cristo produzir bênçãos sempre 

crescentes. Ele não deve parecer estranho, então, que os filhos de Deus 

são destinados para aflição nesta vida ( 1 Tes. 3: 3 ). 

Os versículos 3-5 a de Romanos 5 são uma sinopse da maturidade cristã ea santificação, 

que, como todos os outros aspectos da salvação, é realizado pelo poder da graça de 

Deus. Em sua bela bênção no final da sua primeira carta a Tessalônica, Paulo ora: "Ora, 

o Deus de paz vos santifique completamente; eo vosso espírito, e alma e corpo sejam 

plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus . Cristo Fiel 

é o que vos chama, e ele também vai trazê-lo para passar "( 1 Tessalonicenses 5: 23-24. ). 

Hupomone ( perseverança ) é muitas vezes traduzida como "paciência"; como é na Rei 

Tiago Version. Ele também carrega a idéia de resistência, a capacidade de continuar a 

trabalhar em face da forte oposição e grandes obstáculos. 

Perseverança, por sua vez, produz caráter comprovada . O termo grego ( dokimē ) 

traduzido caráter comprovada simplesmente significa "prova", que, no presente 

contexto, obviamente, refere-se a Cristão personagem . O termo foi usado de ensaios de 

metais preciosos como prata e ouro para demonstrar a sua pureza. Quando os cristãos 

experimentam tribulações que exigem perseverança, que a perseverança, por sua vez, 

produz neles comprovada espiritual personagem . Assim como um ourives utiliza calor 

intenso para derreter prata e ouro, a fim de purificá-los de impurezas físicas, de modo que 

Deus usa as tribulações para limpar seus filhos de impurezas espirituais. "Bem-

aventurado o homem que suporta a provação", Tiago assegura os fiéis; "Pela primeira vez 

ele tenha sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o 

amam" ( Tiago 1:12 ). 

Fechando o círculo, como se fosse, Paulo diz que a esperança piedosa produz esperança 

dos deuses. Nosso "esperança da glória de Deus" ( v. 2 ) é aumentada e fortalecida pelo 

nosso Pai celestial através do processo de tribulação, perseverança e caráter, o produto 

final do que é comprovada a esperança que não decepciona . Quanto mais um crente 

prossegue santidade, mais ele é perseguido e conturbado e maior será a sua esperança de 

que ele é sustentado por tudo isso pela poderosa graça de Deus. 

Posse do Amor Divino do Crente 

porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo 

Espírito Santo que nos foi dado. Por enquanto ainda éramos 

fracos, no momento certo, Cristo morreu pelos ímpios.Porque 

dificilmente haverá quem morra por um justo; embora, talvez, 

para o bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu próprio 

amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, 
Cristo morreu por nós. ( 5: 5 b-8) 

A quarta ligação maravilhosa na cadeia inquebrável que eternamente une os crentes a 

Cristo é a sua posse do divino amor de Deus, que foi derramado em nossos corações 

pelo Espírito Santo que nos foi dado . Quando a pessoa recebe a salvação através de 

Jesus Cristo, ele entra em uma relação de amor espiritual com Deus que dura por toda a 

eternidade. 



Como o apóstolo torna inequívoca no versículo 8 , o amor de Deus não se refere aqui ao 

nosso amor a Deus, mas ao Seu amor por nós. A verdade mais esmagadora do evangelho 

é que Deus amou pecador, caído, a humanidade rebelde, tanto "que deu o seu Filho 

unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna" ( João 

3:16 ). E, como o apóstolo proclama no versículo 9 do presente capítulo, se Deus nos 

amou com um amor tão grande antes de sermos salvos, quando ainda éramos Seus 

inimigos, quanto mais Ele nos ama agora. 

Como se isso não bastasse, Deus mesmo graciosamente dá o Seu amor por nós. Para 

aqueles que aceitam a Sua oferta de salvação, Deus toma Seu indescritível e 

imerecido amor e derrama-lo dentro doscorações daqueles que acreditam, por meio 

de Seu próprio Espírito Santo que ele dá a eles. Tomando a verdade da segurança eterna 

fora da área objetivo da mente, Paulo revela agora que, em Cristo, nós também são dadas 

provas subjetiva de salvação permanente, a prova de que os implantes o próprio Deus 

dentro de nosso ser mais profundo, em que adoramos Aquele que nos amou primeiro ( 1 

João 4: 7-10; cf. 1 Cor 16:22. ). 

Derramado refere-se a efusão generoso a ponto de transbordar. Nosso Pai Celestial não 

ofertar Seu amor em gotas, mas medidos em torrentes imensuráveis. O próprio fato de 

que Deus dá o Seu Espírito Santo para habitar os crentes é em si um maravilhoso 

testemunho de seu amor por nós, porque Ele dificilmente habitar aqueles que Ele não a 

amava. E é só por causa da habitação do Espírito de que seus filhos são capazes de 

verdadeiramente amam. Falando aos seus discípulos sobre o Espírito Santo, Jesus disse: 

"Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva" ( João 

7:38 ; cf. v. 39 ). Esses rios de bênção pode fluir para fora dos crentes só por causa dos 

rios divinas de bênção, incluindo a bênção do amor divino, que Deus derramou em -los. 

Da mesma forma, nossa segurança espiritual não está na nossa capacidade de viver 

piedosamente, mas no poder da habitação Espírito Santo para fazer -nos deuses. Só 

Deus pode fazer os homens piedosos e do Espírito de levando-nos a santidade é uma das 

grandes evidências da salvação. "Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus", 

Paulo declara: "esses são filhos de Deus" ( Rom. 8:14 ). 

Com o desejo de amar, mesmo o desejo genuíno de ser piedoso é produzido pelo Espírito 

Santo. Sempre que nós sinceramente aspirar a uma vida justa, sempre que temos um 

desejo sincero de orar, sempre ansiamos para estudar a Palavra de Deus, sempre que 

temos tempo para adorar ao Senhor Jesus Cristo com todo o nosso coração, sabemos que 

estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Sempre que nós experimentamos a 

consciência impressionante que Deus é realmente nosso Pai celestial, que é "o mesmo 

Espírito [que] testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e, se filhos, também 

herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo "( Rom. 8: 16-17 ). O homem 

natural não tem tais desejos ou experiências, e até mesmo os cristãos não tê-los além de 

ser habitado e dirigido pelo Espírito Santo . 

Porque reconhecendo suas promessas com a mente não necessariamente trazer confiança 

pessoal para o coração, Deus prevê o incentivo emocional, bem como o esclarecimento 

mental de seus filhos.Quando o Senhor é dada total liberdade em nossas vidas, o Espírito 

Santo vai dar frutos dentro e através de nós, o primeiro fruto do que é o amor ( Gal. 

5:22 ). Mas quando nós entristecê-lo através da nossa desobediência ( Ef. 4:30 ), Ele não 

pode produzir o que ele pretende. Portanto, quando vivemos em desobediência, não só 

não vai sentir amor para com Deus, mas não vai se sentir Seu amor por nós. 



Talvez com essa verdade em mente, Paulo orou pelos crentes de Éfeso: "Por esta razão, 

me ponho de joelhos diante do Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, 

para que Ele vos conceda, de acordo com as riquezas de Sua glória, para ser fortalecidos 

com poder pelo seu Espírito no homem interior; para que Cristo habite em seus corações 

mediante a fé; e que, estando arraigados e alicerçados em amor, pode ser capaz de 

compreender com todos os santos, qual seja a largura eo comprimento, altura e 

profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que 

sejais cheios de toda a plenitude de Deus "( Ef. 3: 14-19 ). O Espírito Santo fortalece o 

homem interior e permite-lhe "conhecer o amor de Cristo, que excede todo o 

entendimento." Pela obra graciosa do Espírito dentro de nós, nossos corações são capazes 

de experimentar a profundidade do amor que nossas mentes não são capazes de entender, 

"o amor de Cristo, que excede todo o entendimento." 

Sabendo que seus leitores gostariam de saber mais sobre a qualidade e caráter do amor 

divino que os enchia, Paulo lembra-lhes a maior manifestação do amor de Deus em toda 

a história, talvez em toda a eternidade: Por enquanto ainda éramos fracos, no momento 

certo Cristo morreu pelos ímpios. Enquanto os homens eram 

totalmente impotente para trazer-se a Deus, Ele enviou o seu Filho unigênito, 

Jesus Cristo , para morrer por nós, não obstante o fato de que fomos ímpios e 

completamente indigno do seu amor. Quando éramos impotentes para escapar de nosso 

pecado, incapaz de escapar da morte, impotente para resistir a Satanás, e impotente para 

agradá-lo de qualquer forma, Deus enviou surpreendentemente Seu Filho para morrer em 

nosso lugar. 

Amor humano natural é quase sempre com base na atratividade do objeto de amor, e nós 

estamos inclinados a amar as pessoas que nos amam. Conseqüentemente, tendem a 

atribuir o mesmo tipo de amor a Deus. Nós pensamos que o Seu amor por nós é 

dependente da forma como somos bons ou sobre o quanto o amamos. Mas, como Jesus 

apontou, até mesmo os cobradores de impostos traidores estavam inclinados a amar 

aqueles que os amava ( Matt. 05:46 ). E, como teólogo Charles Hodge observou: "Se 

[Deus] nos amou porque o amava, ele nos ama apenas enquanto nós o amamos, e nessa 

condição, e então nossa salvação dependeria da constância de nossos corações traiçoeiros. 

Mas, como Deus nos amou como pecadores, como Cristo morreu por nós como ímpio, a 

nossa salvação depende, como o apóstolo argumenta, não em nossa beleza, mas na 

constância do amor de Deus "( Comentário sobre a Epístola aos Romanos [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1974 reimpressão], pp 136-37).. 

Imenso amor de Deus é supremamente demonstrada pela morte de Cristo para o ímpio , 

para a humanidade totalmente injusto, indigno, e ser amado. No reino humano, por outro 

lado, Paulo observa queapenas alguém morrerá por um justo; embora, talvez, para o 

bom alguém ouse morrer . Paulo não está contrastando um homem justo com 

um homem bom , mas é simplesmente usando esses termos como sinônimos. Seu ponto 

é que é incomum para uma pessoa a sacrificar a própria vida para salvar a vida de alguém, 

mesmo de caráter elevado. Ainda menos pessoas estão inclinados a dar suas vidas para 

salvar uma pessoa que sabe ser um canalha perverso. Mas Deus estava tão inclinado, e na 

medida em que é a nossa segurança e garantia. Salvo, nunca pode ser tão miserável como 

estávamos antes da salvação e Ele nos amou totalmente então. 

Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando éramos ainda 

pecadores, Cristo morreu por nós . Esse tipo de amor altruísta e imerecida é 

completamente além da compreensão humana. No entanto, esse é o amor que o Deus 

justo e infinitamente santo teve para conosco mesmo sendo nós ainda pecadores . O 



Deus que odeia todos os pensamentos pecaminosos e cada ato pecaminoso, no entanto, 

ama os pecadores que pensam e fazer essas coisas, mesmo enquanto eles ainda estão 

irremediavelmente enredado em seu pecado. Mesmo quando os homens odeiam 

abertamente a Deus e não tenho a menor vontade de desistir de seu pecado, eles ainda são 

os objetos de redentora de Deus amor , desde que eles vivem. Somente com a morte faz 

um cessar incrédulo de ser amado por Deus. Depois disso, ele é eternamente além dos 

limites do amor de Deus e está destinado de forma irrevogável para a sua ira. Em Cristo, 

estamos para sempre ligado a Deus por Seu amor, demonstrado em bênçãos (positivas) e 

da misericórdia (negativo). 

Certeza da Libertação do Crente 

Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, 

seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Para se nós, quando 

éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu 

Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela 
sua vida. ( 5: 9-10 ) 

Como se os quatro primeiros não foram o suficiente para submergir-nos completamente 

com segurança, há um quinto elo na cadeia inquebrável que eternamente une os crentes a 

Cristo, que é a sua certeza da libertação do julgamento de Deus. 

A frase muito mais, em seguida, indica que o que se segue é ainda mais esmagadora e 

significativa do que o que o precedeu, surpreendente e maravilhoso como que é . Tendo 

sido justificados pelo seu sangue se refere ao aspecto inicial da salvação, que para os 

crentes é passado. À luz do fato de que nós já fomos justificados , Paulo está dizendo, 

temos a certeza de ser salvos da ira de Deus por meio dele, isto é, por meio de 

Cristo. Porque agora estamos identificados com Cristo e são adotados como filhos de 

Deus por meio dele, já não somos "filhos da ira" ( Ef. 2: 3 ). Como parte de sua obra 

expiatória, Jesus nos libertou "da ira vindoura" ( 1 Tessalonicenses 1:10. ; cf. 5: 9 ), 

porque na cruz Ele tomou sobre Si a penalidade e sofreu a ira que merecemos. 

Próximo pensamento de Paulo está intimamente relacionada com a anterior ( v 9. ) e é a 

mensagem central desta passagem: Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados 

com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos 

salvos pela sua vida. Se Deus tinha o poder ea vontade de nos redimir, em primeiro lugar, 

como é muito mais, é que ele tem o poder ea vontade de nos manter redimidos? Em 

outras palavras, se Deus nos trouxe para si mesmo através da morte de Seu 

Filho quando éramos Seus inimigos, como muito mais, agora que somos 

Seus reconciliadoscrianças, vai Ele nos manter salvos pela a vida de Seu Filho? Se o 

Salvador morrendo nos reconciliou com Deus, certamente o Salvador vivo pode e vai 

manter nos reconciliou. 

A orientação deste verdade para os crentes é que o nosso Salvador não só nos libertou do 

pecado e seu julgamento, mas também nos livra da incerteza e dúvida sobre o que a 

libertação. Se Deus já fez com que o nosso resgate do pecado, a morte eo julgamento 

futuro, como poderia a nossa vida presente espiritual, possivelmente, estar em 

perigo? Como pode um cristão, cujo passado e salvação futura são garantidos por Deus, 

ser inseguro durante o tempo entre? Se o pecado não era barreira para o início da nossa 

redenção, como ela pode se tornar uma barreira para a sua conclusão? Se o pecado no 

maior grau não poderia evitar que o nosso se reconciliar, como pode pecar em menor grau 



nos impedem de ficar reconciliados? Se a graça de Deus cobre os pecados até mesmo de 

seus inimigos, quanto mais ele cobre os pecados de seus filhos? 

Aqui Paulo razões do maior para o menor. É um trabalho maior de Deus para trazer os 

pecadores para a graça do que trazer os santos para a glória, porque o pecado é mais longe 

da graça do que a graça é de glória. 

Todas as bênçãos um cristão tem vem de Cristo. Por meio Dele, temos paz com Deus 

( Rom. 5: 1 ) (, graça e a esperança da glória . v 2 ), perseverança, um caráter provado, e 

esperança ( . vv 3-4 ), o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Seu Espírito, 

que é Ele mesmo dom do Salvador para nós ( v. 5 ), a libertação do pecado por Sua morte 

expiatória ( vv. 6-8 ), a libertação da ira de Deus ( v. 9 ), a reconciliação com Deus Pai 

( v. 10 a ), e preservação durante esta vida presente ( v. 10 b ). 

Alegria do crente em Deus 

E não só isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso 

Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a 
reconciliação. ( 05:11 ) 

Um link sexto e último na cadeia inquebrável que eternamente une os crentes a Cristo é 

a sua alegria, a sua grande júbilo, em Deus. Isto pode não ser o mais importante ou a 

evidência mais profunda da nossa segurança em Cristo, mas é talvez o mais bonito. E, 

embora esta evidência divina é subjetiva, ela não deixa de ser real. Por que nós nos 

gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu acesso a Ele? Porque 

Dele que recebeu a reconciliação . Ele deu-o como um presente para nós. 

A alegria abundante que Deus dá aos seus filhos por meio do Senhor Jesus Cristo inclui 

grata alegria em sua salvação e simplesmente quem é Deus. 

Certamente uma das razões Davi era um homem segundo o coração de Deus era sua 

alegria no Senhor para o bem do próprio Senhor. "O amplia o senhor comigo", declarou 

ele, "e exaltemos juntos o seu nome" ( Sl. 34: 3 ). Outros salmistas ecoou a mesma 

alegria. Um deles escreveu: "Para o nosso coração se alegra nele, porque nós confio no 

seu santo nome" ( Sl 33:21. , e outro, "Então irei ao altar de Deus, a Deus a minha grande 

alegria), e sobre o lira Vou Te louvamos, ó Deus, meu Deus "( Sl. 43: 4 ). 

Talvez em nenhum lugar fora da Escritura tem este nível mais profundo da alegria cristã 

sido expressa mais bonito do que nas seguintes estrofes do hino magnífico de Charles 

Wesley "O por mil línguas para cantar." 

O por mil línguas para cantar  

Meu grande elogio do Redentor, 

As glórias do meu Deus e Rei,  

Os triunfos da sua graça! 

Ouve-ye surda; Seu louvor, ye mudo,  

vossas línguas soltas empregar; 

Ye cego, eis aí o teu Salvador vir;  

E salto ye lame para a alegria! 

Onde estes seis ligações vincular o crente para o Senhor, não há verdadeira salvação 

eterna e todas as razões para a plena certeza disso. 



 

21. Adão eo Reino da Morte ( Romanos 5: 

12-14 ) 

Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no 

mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a 

todos os homens, porque todos pecaram-for até que a lei havia 

pecado no mundo; mas o pecado não é levado em conta quando 

não há lei. No entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, 

mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da 

transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de 

vir. ( 5: 12-14 ) 

Muitas pessoas consideram Romanos 5: 12-21 , de que o presente texto é a introdução, 

para ser a passagem mais difícil na epístola. Na primeira leitura, parece complexo e 

enigmático, e em certo sentido é.Como será discutido mais tarde, na medida da 

compreensão humana tão completa está em causa, as verdades desta passagem são além 

do alcance. Mas, por outro lado, as próprias verdades são maravilhosamente simples e 

clara quando aceitou com fé humilde como a Palavra de Deus. Assim como é possível 

aceitar e viver de acordo com a lei da gravidade, sem entendê-la totalmente, por isso é 

possível que os crentes a aceitar e viver de acordo com a verdade de Deus, sem entendê-

la totalmente. 

Os versículos 12-14 estabelecer as bases para o restante do capítulo, apontando a verdade 

óbvia de que a morte é universal para a raça humana. Nestes três versículos Paulo 

concentra-se em Adão e o reinado de morte que o seu pecado engendrado. No restante do 

capítulo ( vv. 15-21 ), ele concentra-se em Cristo e do reinado de vida. 

Como o apóstolo deixa claro mais tarde na carta, a destruição causada pelo pecado 

afeta toda a criação (ver Rom. 8: 19-22 ). Mas seu foco atual é sobre a destruição 

universal da vida humana que o pecado trouxe ao mundo a morte daqueles a quem Deus 

criou à Sua própria imagem. 

Nenhuma verdade é mais evidente do que a inevitabilidade da morte. A terra é com 

sepulturas marcadas de varíola, e o testemunho mais incontestável da história é que todos 

os homens, independentemente das suas riqueza, status ou realizações, estão sujeitos à 

morte. Desde a criação, a cada pessoa, mas dois, Enoque e Elias, morreram. E se não 

fosse por arrebatamento de Sua igreja de Cristo, todos os homens continuam a morrer. 

A realidade dolorosa da morte toca a humanidade, sem interrupção e sem 

exceção. Segundo um provérbio oriental, "A morte de camelo preto kneeleth uma vez em 

cada porta e cada mortal deve montar para voltar nunca mais." O próprio 

termo mortal, significa "sujeito à morte." 

O poeta do século XVIII, Tomé Cinza escreveu estas linhas assombrando em seu Elegy 

em um Churchyard do país: 

O orgulho de heráldica; a pompa de pow'r,  

E toda essa beleza toda essa riqueza e'er deu, 

Aguarda hora inevitável 'th igualmente,  

Os caminhos da glória liderança, mas para o túmulo. 



Em Shakespeare Rei Ricardo II, o rei sabiamente observa (III.II.195): 

Dentro da coroa oca 

Que arredonda os templos mortais de um rei 

Mantém a morte de seu tribunal, e aí está o antick, 

Scoffing seu estado e sorrindo para sua pompa, 

Permitindo-lhe uma respiração, um pouco de cena, 

Para monarchize, ser fear'd, e matar com olhares, 

Infundindo-lo com auto e vaidade 

Como se esta carne, que paredes sobre a nossa vida 

Eram de bronze inexpugnável; e assim humour'd 

Vem no último, e com um pouco de pin 

Bores através de sua parede de castelo e despedida rei! 

O poeta do século XVII Tiago Shirley escreveu em A contenção de Ajax e Ulisses, 

As glórias do nosso nascimento e estado  

são sombras, as coisas não substanciais; 

Não há armadura contra o destino;  

Morte coloca suas mãos geladas em reis:  

Cetro e coroa  

deve cair para baixo, 

E no pó ser feito igual 

Com os pobres foice torto e pá. 

Tendo em vista a universalidade da mortalidade as perguntas vêm à mente: "Por que o 

reinado de morte no mundo? Por que todo mundo morre, se no final de uma longa vida 

ou em seu início? Como a morte tornar-se o vencedor incontestável sobre a humanidade? 

" 

Paulo dá a resposta para essas perguntas no presente texto. E, embora as verdades básicas 

que ele apresenta são em si bastante simples, seu argumento em defesa deles não é. Seu 

raciocínio inspirado divinamente mergulha o leitor profundamente em mistérios que 

nunca vamos entender completamente, até que um dia ver o Senhor face a face. O objetivo 

principal desta passagem, no entanto, não é explicar por que todas as pessoas 

morrem. Paulo traz o tema da morte apenas para estabelecer o princípio de que as ações 

de uma pessoa pode afetar inexoravelmente muitas outras pessoas. O principal objetivo 

da Paulo neste capítulo é mostrar como a morte de um homem, desde a salvação para 

muitos, e para isso o apóstolo primeiro mostra a razoabilidade de que a verdade desde 

que o pecado produziu a condenação de um homem para muitos. 

Analogia de Paulo de Adão e Cristo esclarece várias verdades sobre plano de redenção 

de Deus, mas de nenhuma maneira esclarece todos os aspectos dessa disposição 

maravilhosa. Não é que qualquer das verdades de Deus são inexplicáveis, mas que as 

explicações de muitos deles estão além da compreensão humana. Nossa responsabilidade 



é a de acolher na fé, tanto o que está claro e que não é, o que é compreensível e que 

continua a ser um mistério. 

Depois de descrever o pecado terrível e perdição de toda a humanidade ( 1: 18-3: 20 ), 

Paulo revelou como Cristo, por Sua morte justificando na cruz, desde o caminho da 

salvação de todo aquele que se aproxima de Deus na fé ( 3: 21-5: 11 ). A pergunta 

inevitável que surge então é: "Como pode um homem que fez de uma só vez na história 

têm um efeito tão absoluto sobre a humanidade?" 

A analogia de Adão e Cristo é a antítese, uma analogia dos contrários. Por causa do 

pecado de Adão, todos os homens são condenados; por causa da obediência de Cristo, 

muitos estão perdoados. Adão é, portanto, análogo ao Cristo apenas em conta o princípio 

comum de que o que um homem afetou inúmeros outros. 

O argumento de Paulo em versos 12-14 é composta por quatro elementos lógicos ou 

fases: o pecado entrou no mundo por um homem ( v 12. um ;) a morte entrou no mundo 

por causa do pecado ( v 12. b ); a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram 

( v 12. c ); e a história prova que a morte reina sobre todos os homens ( vv. 13-14 ). 

O pecado entrou no mundo por um homem 

Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no 
mundo, ( 05:12 a) 

Portanto conecta o que se segue com o que acaba de ser declarado, ou seja, que, como 

crentes, fomos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Seu Filho Jesus Cristo 

( vv. 8-11 ). Agora Paulo começa a analogia de Cristo com Adão, o princípio comum é 

que, em cada caso, um efeito de longo alcance sobre inúmeros outros foi gerado por um 

só homem. 

No caso de Adão, foi através de um homem que o pecado entrou no mundo. É importante 

notar que Paulo não diz que o pecado originou-se com Adão, mas apenas que o pecado 

no mundo, ou seja, no reino humano, começou com Adão. O pecado originou com 

Satanás, que "peca desde o princípio" ( 1 João 3: 8 ). João não especificar quando esse 

princípio era, mas, obviamente, foi antes da criação de Adão e Eva, porque eles estavam 

tentado por Satanás. 

Depois Ele colocou Adão no Jardim do Éden ", ordenou o Senhor Deus ao homem, 

dizendo: 'A partir de qualquer árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do 

conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no o dia em que dela comeres, 

certamente morrerás "( Gn 2: 15-17 ). Adão foi dado, mas um, simples proibição por 

Deus, mas a conseqüência da desobediência de que a proibição era grave. 

Depois de Eva foi criada a partir de Adão e se juntou a ele no jardim como sua esposa e 

ajudante, Satanás tentou a duvidar e desobedecer a ordem de Deus. Ela, por sua vez, 

induziu o marido a desobedecer, e eles pecaram juntos. Mas, apesar de Eva 

desobedeceram a primeira, a principal responsabilidade pelo pecado foi Adão, em 

primeiro lugar, porque foi com ele que Deus havia dado diretamente o comando, e 

segundo porque ele tinha liderança sobre Eva e deveria ter insistido em sua obediência 

mútua para Deus, em vez do que deixá-la para levá-lo à desobediência. 

O comando foi o único ponto de submissão a Deus exigida de Adão. Exceto por essa 

única restrição, Adão havia sido dada autoridade para subjugar e dominar toda a terra 

( Gênesis 1: 26-30 ). Mas quando Adão desobedeceu a Deus, o pecado entrou em sua vida 



e gerou uma mudança constitucional em sua natureza, da inocência para a 

pecaminosidade, uma pecaminosidade inata que seria transmitido para cada um de seus 

descendentes. 

O argumento de Paulo começa com a afirmação de que, através de Adão, o pecado entrou 

no mundo. Ele não fala de pecados, plural, mas do pecado, singular. Neste sentido, o 

pecado não representa um ato injusto particular, mas a propensão inerente à injustiça. Não 

foram os muitos outros atos pecaminosos que Adão eventualmente cometidos, mas o 

pecado que habita a natureza que ele veio a possuir por causa de sua primeira 

desobediência, que passou à sua posteridade. Assim como Adão legou sua natureza física 

à sua posteridade, ele também legou a eles sua natureza espiritual, que, doravante, foi 

caracterizado e dominado pelo pecado. 

Deus fez homens uma corrida procriador, e quando eles procriam eles passam para seus 

filhos, e aos filhos de seus filhos, a sua própria, psicológico, físico e espiritual-natureza. 

João Donne escreveu estas linhas bem conhecidas em sua XVII Meditação, 

Nenhum homem é uma ilha, sozinho em si mesmo; todo homem é um pedaço do 

continente, uma parte do principal; se um seixo for levado pelo mar, a Europa fica menor, 

assim como se fosse um promontório, assim como se um solar de teus amigos ou o teu 

próprio; a morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte da humanidade; E 

por isso, nunca procure saber por quem os sinos dobram; Eles dobram por ti. 

A humanidade é uma única entidade, constituindo uma solidariedade divinamente 

ordenada. Adão representa toda a raça humana, que é descendente dele, não importa 

quantas subgrupos pode haver.Portanto, quando Adão pecou, toda a humanidade pecou, 

e porque o seu primeiro pecado transformou sua natureza interna, que a natureza agora 

depravado também foi transmitido à sua posteridade. Porque ele se tornou espiritualmente 

poluído, todos os seus descendentes seriam poluído da mesma forma. Que a poluição tem, 

de fato, da acumulação e intensificado ao longo dos séculos da história humana. Em vez 

de evoluir, como humanistas insistir, o homem devolveu, degenerando em maior e maior 

pecado. 

Os judeus antigos entendido bem a idéia de identidade corporativa. Eles nunca pensaram 

em si mesmos como personalidades isoladas ou como uma massa de indivíduos separados 

que passou a ter a mesma linhagem de suas famílias e companheiros judeus. Eles olharam 

para todas as outras raças da mesma forma. Um dado cananeu ou edomita ou egípcia 

estava intimamente ligado a todos os outros de sua raça.O que um deles afetou todos os 

outros, e que os outros lhe fizeram-in afetados de maneira que é difícil para os modernos, 

homem individual e orientada para a compreender. 

Foi nesta base que Deus freqüentemente punido ou abençoou uma tribo inteira, cidade ou 

nação por causa do que alguns ou mesmo apenas um, dos seus membros fizeram. Foi à 

luz desse princípio que Abraão pediu ao Senhor que poupasse Sodoma se apenas algumas 

pessoas justas poderia ser encontrado lá ( Gen. 18: 22-33 ). Foi também com base neste 

princípio que Deus realizou todo o Israel responsável e acabou destruindo a família de 

Acã junto com ele por causa da desobediência de que um homem em manter para si alguns 

dos despojos de Jericó (ver Josh. 7: 1-26 ). 

O escritor de Hebreus sabia que seus leitores judeus iria entender a sua declaração sobre 

os dízimos que Levi pagos a Melquisedeque. "Sem qualquer disputa", declarou ele, "o 

menor é abençoado pelo maior. E, neste caso os homens mortais recebem dízimos, mas, 

nesse caso, a pessoa recebe, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer , por 



meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, pois ele ainda estava nos 

lombos de seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro "( Heb 7: 7-10. ; cf. vv 1-

3. ; Gn 14.18 -20 ). Em outras palavras, apesar de Melquisedeque viveu muitos anos antes 

de Levi, o pai da tribo sacerdotal, nasceu, juntamente com todos os outros descendentes 

de Abraão, Levi, por estar na semente em lombos de Abraão, compartilhou o dízimo pago 

ao antigo rei . 

Da mesma forma, embora com enormemente maiores conseqüências, o pecado de Adão 

foi passada para todos os seus descendentes. Quando ele pecou no Jardim do Éden, ele 

pecou, não só como homem, mas como homem. Quando ele e sua esposa, que eram uma 

só carne ( Gn 2.24 ), pecaram contra Deus, todos os seus descendentes, isto é, toda a raça 

humana em seus lombos-compartilharia em que o pecado e da alienação de Deus e 

sujeição à morte que eram a sua consequência. "Em Adão todos morrem", Paulo explicou 

aos Coríntios ( 1 Cor. 15:22 ). Na medida em que a culpa está em causa, todo o ser 

humano estava presente no jardim com Adão e ações no pecado que cometeu lá. 

O fato de que Adão e Eva não só eram figuras históricas reais, mas eram os seres humanos 

originais de quem todos os outros já desceu é absolutamente crítico para o argumento de 

Paulo aqui e é fundamental para a eficácia do evangelho de Jesus Cristo. Se um Adão 

histórico não representa toda a humanidade em pecado, um Cristo histórico não poderia 

representar toda a humanidade na justiça. Se todos os homens não caiu com o primeiro 

Adão, todos os homens não poderiam ser salvos por Cristo, o segundo e último Adão 

(ver 1 Cor. 15: 20-22 , 45 ). 

A morte entrou no mundo por Pecado 

e pelo pecado a morte ( 5:12 b) 

O segundo elemento do argumento de Paulo é que, como o pecado entrou no mundo por 

um homem, assim também a morte, consequência do pecado, entrou no mundo por meio 

de que um só homem o pecado . 

Deus não criou Adão como um ser mortal, ou seja, como sujeito à morte. Mas Ele alerta 

explicitamente Adão que a desobediência ao comer o fruto do conhecimento do bem e do 

mal faria sujeito à morte (Gn 2:17 ). E, ao contrário da mentira de Satanás ( 3: 4 ), que 

era de fato o destino que Adão sofreu por sua desobediência. Mesmo antes de existir o 

pecado humano, Deus tinha ordenado que os seus salários seria a morte ( Rm 6:23. ; cf. 

Ez. 18: 4 ). A morte é o fruto infalível do veneno que entrou no coração de Adão e no 

coração de cada um de seus descendentes. 

Mesmo minúsculos bebês podem morrer, não porque eles têm pecados cometidos, mas 

porque eles têm uma natureza pecaminosa, a consequência final de que é a morte. Uma 

pessoa não se torna um pecador por cometer pecados, mas sim comete pecados, porque 

ele é, por natureza, um pecador. Uma pessoa não se torna um mentiroso quando diz uma 

mentira; ele conta uma mentira, porque seu coração já é enganoso. Uma pessoa não se 

torna um assassino, quando ele mata alguém; ele mata porque seu coração já é 

assassina. "Porque do coração", disse Jesus, "saem os maus pensamentos, homicídios, 

adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e calúnias" ( Mat. 15:19 ). 

Pecado traz vários tipos de morte para os homens. A morte é a separação, e primeira 

morte de Adão era espiritual separação de Deus, o que Adão experimentou 

imediatamente após a sua desobediência. 



"Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados", Paulo lembrou aos crentes de 

Éfeso ", em que você anteriormente andou de acordo com o curso deste mundo, segundo 

o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora está trabalhando em os filhos da 

desobediência "( Ef. 2: 1-2 ). Os perdidos são "obscurecidos no entendimento, separados 

da vida de Deus, por causa da ignorância que há neles, por causa da dureza de seu 

coração" ( Ef. 4:18 ). O regenerado estão muito vivos para o mundo, mas eles estão 

mortos para Deus e para as coisas de Deus. 

A segunda, e óbvio, tipo de morte que o pecado traz é física, a separação de outros seres 

humanos. Embora Adão não perdeu imediatamente a sua vida física, tornou-se sujeitos à 

morte física do momento que ele pecou. 

Um terceiro tipo de morte que o pecado traz é eterna , uma extensão 

incomensuravelmente pior do primeiro. Referido na Escritura como a segunda morte ( Ap 

21: 8 ), esta morte não só traz a separação eterna de Deus, mas também o tormento eterno 

no inferno. 

O incrédulo tem razão para temer as três mortes. A morte espiritual impede a sua 

felicidade terrena; morte física vai trazer um fim a oportunidade de salvação; e da morte 

eterna trará castigo eterno. Mas nenhum tipo de morte deve ser temido pelos crentes. Eles 

são salvos permanentemente por Cristo da morte espiritual e eterna, e sua morte física (ou 

êxtase) vai inaugurar-los em Sua presença divina. Para os crentes Cristo removeu o medo 

da morte ( Heb. 2:14, 15 ). 

A morte se espalhou a todos os homens porque todos 

pecaram 

e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos 
pecaram ( 05:12 c) 

Um terceiro elemento do argumento de Paulo é que a morte foi transmitida a todos os 

homens , sem exceção. Nenhum ser humano jamais escapou da morte. Enoque e Elias, 

que escapou da morte física e eterna, no entanto, estavam espiritualmente mortos antes 

que confiou no Senhor. Mesmo Jesus morreu, não por causa do seu pecado próprio, mas 

por causa do pecado do mundo que Ele vicariamente tomou sobre Si. E quando Ele tomou 

sobre Si o pecado, Ele também tomou sobre Si penalidade do pecado. 

Pecado traduz um aoristo grego tenso, o que indica que em um ponto no tempo todos 

os homens pecaram . Isso, é claro, foi o tempo em que Adão primeiro pecado. Seu 

pecado se tornou pecado da humanidade, porque todos os homens estavam em seus 

lombos. 

Os homens aprenderam a identificar certas características físicas e mentais em genes 

humanos, mas nunca vai descobrir uma maneira de identificar a depravação espiritual que 

tem sido transmitida de geração em geração ao longo da história do homem. Sabemos 

desse legado somente através da revelação da Palavra de Deus. 

Paulo não tente fazer a sua explicação inteiramente compreensível para os seus leitores, 

e ele próprio não afirmam ter plena compreensão do significado do que o Senhor revelou-

e por meio dele. Ele simplesmente declarou que o pecado de Adão foi transmitida 

para toda a sua posteridade, pois que a verdade foi revelada a ele por Deus. 



Depravação humana natural não é o resultado, mas a causa de atos pecaminosos do 

homem. Uma criança não tem de ser ensinado a desobedecer ou ser egoísta. Nasce 

assim. A criança não tem que ser ensinados a mentir ou roubar. Aqueles são naturais à 

sua natureza caída, e ele vai expressá-las como uma coisa natural, a menos prevenido. 

"Eis que eu nasci na iniqüidade", Davi confessou ", e em pecado me concebeu minha 

mãe" ( Sl. 51: 5 ). Esta condição não foi exclusivo para Davi, e em outro salmo, ele 

declarou que "os ímpios são alienados desde o ventre, estes que falam mentiras extraviar 

desde o nascimento" ( Sl. 58: 3 ). Jeremias declarou que "o coração é mais enganoso do 

que todas as coisas, e desesperAdãoente corrupto;? Quem pode compreendê-lo" ( Jer. 17: 

9 ). Elifaz perguntou a Jó retoricamente: "Que é o homem, para que seja puro, ou aquele 

que é nascido de uma mulher, para que fique justo?" ( Jó 15:14 ). 

Toda pessoa que não é renascido espiritualmente através de Cristo ( João 3: 3 ) é um filho 

de Satanás. Jesus disse aos líderes judeus incrédulos:. "Vós tendes por pai ao diabo, e 

você quer fazer os desejos de vosso pai Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou 

na verdade, porque não há verdade nele . Quando ele profere mentira, fala do que lhe é 

próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira "( João 8:44). 

Como já se referiu, embora Eva desobedeceram a ordem de Deus em primeiro lugar, Adão 

era mais responsável pela sua desobediência, porque "não foi Adão que foi enganado, 

mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão" ( 1 Tim. 2:14 ). Adão não tinha 

desculpa. Sem ser enganado, e plenamente consciente do que estava fazendo, ele 

deliberAdãoente desobedeceu a Deus. 

Alguns objetos com a idéia de que eles pecaram em Adão, argumentando que eles não só 

não estavam lá, mas nem sequer existia quando ele pecou. Mas por isso mesmo, não 

estávamos fisicamente na crucificação quando Cristo morreu, mas como crentes que 

prontamente aceitamos a verdade de que, pela fé, nós morremos com Ele. Nós não 

literalmente entrar no túmulo com Cristo e não foram literalmente ressuscitado com Ele, 

mas pela fé somos considerados como tendo sido sepultado e ressuscitado com Ele. Se o 

princípio não fosse verdade que todos pecaram em Adão, seria impossível fazer o ponto 

de que tudo pode ser feito justo em Cristo. Essa é a verdade Paulo explicita mais tarde 

nesta carta ( 5: 15-19 ), e em sua primeira carta a Corinto: "Pois como em Adão todos 

morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados" ( 1 Cor. 15: 22 ). 

Outros argumentam que não é justo para nascer culpados do pecado de Adão. "Nós não 

pediu para nascer", dizem eles, "nem os nossos pais ou de seus pais ou avós antes 

deles." Mas também não era "justo" que o Filho de Deus sem pecado sofreu a penalidade 

do pecado, em nome de toda a humanidade. Se Deus fosse justo, Adão e Eva teria sido 

destruída imediatamente por sua desobediência, e que teria sido o fim da raça humana. É 

somente porque Deus é misericordioso e clemente, e não apenas justo, que os homens 

podem ser salvos. A magnitude da analogia de Paulo é incompreensível, e seu significado 

não pode ser totalmente compreendido, mas só aceita pela fé. 

Habacuque tinha grande dificuldade em compreender o Senhor. No começo, ele não 

conseguia entender por que Deus não trazer o avivamento para o seu povo escolhido de 

Israel. Ele gritou: "Até quando, ó Senhor, que eu vou pedir ajuda, e tu não ouvir? Eu 

clamo a Ti," Violência! ' Ainda assim Tu não salvar "( Hab. 1: 2 ). Muito menos que ele 

pudesse entender por que Deus iria punir seu próprio povo através das mãos dos caldeus, 

que eram pagãos e incomensuravelmente mais perverso do que os israelitas. "Teus olhos 

são tão puros para aprovar o mal", o profeta lembrou ao Senhor ", e Tu não podes olhar 

para maldade com favor. Por que me olha com bons olhos aqueles que aleivosamente? 



Por que estás em silêncio quando engolir os maus-se aqueles mais justo do que eles? 

" ( 01:13 ). 

Finalmente percebendo que os caminhos do Senhor são além da compreensão humana, 

Habacuque testifica: "Ainda que a figueira não deve florescer, e não haja fruto na vide, 

ainda que o rendimento da azeitona deve falhar, e os campos não produzam mantimento, 

ainda que a . rebanho deve ser cortado da dobra, e não haja gado nos currais, ainda vou 

exultar no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação O Senhor Deus é minha 

força "( 3: 17-19 ) . 

Habacuque aprendeu que, quando não podemos compreender os caminhos do Senhor, 

devemos evitar a areia movediça da razão humana e ficar na fé sobre a rocha do caráter 

justo de Deus. 

Pode, no entanto, ajudam a entender algo do propósito de Deus para a oferta de salvação 

para a humanidade caída, considerando os anjos. Ao contrário do homem, eles não foram 

criados à imagem de Deus ou como seres de procriação ( Matt 22:30. , e quando eles 

caíram com Lúcifer () Apocalipse 12: 7-9 ), caíram individualmente e foram 

imediatamente condenados ao inferno para sempre, com nenhuma oportunidade de 

redenção. 

Deus criou os anjos para servi-Lo e dar-Lhe glória. Porque eles foram criados santos eles 

totalmente compreendido coisas como a santidade, a justiça ea majestade de Deus. Mas 

eles não tinham a compreensão da sua graça, misericórdia, compaixão, ou perdão, porque 

essas características têm significado apenas onde há o sentimento de culpa do pecado. É 

talvez por essa razão que os santos anjos longos de olhar para o evangelho da salvação 

( 1 Pe. 1:12 ). É impossível, mesmo para os santos anjos para elogiar plenamente Deus, 

porque eles não podem compreender totalmente a Sua grandeza. 

Por suas próprias razões divinas, no entanto, Deus criou o homem para ser procriador. E 

quando Adão caiu, e, assim, trouxe sua própria condenação e a condenação de todos os 

seus descendentes, Deus, em misericórdia, desde o caminho da salvação, a fim de que 

aqueles que iria experimentar a Sua graça teria, então, causa para louvá-Lo por isso. Paulo 

declara que é através santos redimidos, salvos os seres humanos ", que a multiforme 

sabedoria de Deus pode agora ser feito por meio da igreja para os governantes e 

autoridades nas regiões celestiais", isto é, para os seus anjos celestiais ( Ef. 3:10 ). 

Como o objetivo da criação é glorificar a Deus, é justo que Deus iria encher o céu com as 

criaturas que receberam Sua graça e misericórdia, e foram restaurados à Sua semelhança 

divina para dar-Lhe louvor eterno. 

A história prova que a morte reina sobre todos os 

homens 

Pois até a lei havia pecado no mundo; mas o pecado não é levado 

em conta quando não há lei. No entanto a morte reinou desde 

Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à 

semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele 
que havia de vir. ( 5: 13-14 ) 

Um quarto elemento do argumento de Paulo é que a história verifica que a morte é 

universal. 



O apóstolo salienta que, antes que Deus deu a Lei no Monte Sinai, o pecado estava já no 

mundo . Mas o fracasso dos homens para cumprir as normas da Lei foi não 

imputada contra eles, porque durante esse período tinham nenhuma lei. No entanto, 

porque a morte reinou desde Adão até Moisés , ou seja, a morte era universal, mesmo 

que não havia nenhuma lei é óbvio que os homens ainda eram pecadores. Não foi por 

causa de homens atos pecaminosos na violação da lei mosaica que eles ainda não têm, 

mas por causa de sua natureza pecaminosa que todos os homens desde Adão até 

Moisésestavam sujeitos à morte. 

Porque Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden depois que eles pecaram, eles não 

tinham mais oportunidade de desobedecer a proibição único de Deus. Eles já não tiveram 

acesso ao fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem ter qualquer 

um dos seus descendentes. Consequentemente, tem sido impossível para qualquer ser 

humano, seja antes ou depois de Moisés, ter pecaram à semelhança da transgressão de 

Adão. 

Mas no que diz respeito ao princípio da solidariedade humana, Adão era um tipo de Jesus 

Cristo. Essa verdade se torna transição de Paulo o evangelho da glória de salvação do 

pecado e da morte que Deus oferece a humanidade caída através do Seu Filho 

amado, aquele que havia de vir. 

 

22. Cristo e o Reino da Vida ( Romanos 5: 

15-21 ) 

Mas o dom gratuito não é como a transgressão. Porque, se pela 

ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus 

eo dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram 

abundantes sobre muitos. E o presente não é como o que veio por 

um só que pecou; para, por um lado o julgamento derivou de uma 

só ofensa para condenação, mas por outro lado o dom gratuito 

veio de muitas ofensas para justificação. Porque, se pela ofensa 

de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a 

abundância da graça, e do dom da justiça reinarão em vida por 

um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa não 

resultou a condenação de todos os homens, assim também por um 

só ato de justiça não resultou justificação de vida a todos os 

homens. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, 

muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de 

um só, muitos se tornarão justos. E a Lei veio em que a 

transgressão pode aumentar; mas, onde o pecado aumentou, 

transbordou a graça mais, que, como o pecado reinou pela morte, 

assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna em 
Cristo Jesus, nosso Senhor. ( 5: 15-21 ) 

Paulo continua sua analogia de Adão e Cristo, mostrando como a vida que se tornou 

possível para todos os homens, por sacrifício expiatório de Cristo é ilustrada 

antiteticamente pela morte que tornou-se inevitável para todos os homens pelo pecado de 

Adão. É a verdade o apóstolo resume em sua primeira carta a Corinto: "Pois como em 

Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados" (1 Cor 15:22. ). 



Como observado no capítulo anterior , o único fator verdadeiramente análogo entre Adão 

e Cristo é a de um homem / um ato. Ou seja, apenas como um pecado a um só homem o 

pecado de Adão trouxe a toda a humanidade, por isso um sacrifício a um homem Jesus 

de Cristo tornou a salvação disponível a toda a humanidade. 

No presente passagem, como se a examinar todas as facetas dessa analogia maravilhosa, 

Paulo explora cinco áreas essenciais do contraste entre o ato de Adão e condenando o ato 

redentor de Cristo. Esses atos foram diferentes em sua eficácia ( v. 15 ), em sua extensão 

( v. 16 ), na sua eficácia ( v. 17 ), em sua essência ( vv. 18-19 ), e em sua energia ( vv. 20 

-21 ). 

O contraste de Eficácia 

Mas o dom gratuito não é como a transgressão. Porque, se pela 

ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus 

eo dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram 
abundantes sobre muitos. ( 05:15 ) 

O primeiro contraste é claramente indicado como sendo entre o dom gratuito de Cristo 

e da transgressão de Adão, atos que foram totalmente oposto. 

Por definição, todos os presentes são gratuitos, mas carisma ( dom gratuito ) refere-se a 

algo dado com graça especial e favor, e, portanto, deve ser devidamente traduzida por 

"dom da graça". Quando usado do que é dado a Deus, o termo refere-se ao que é certo e 

aceitável diante dele; quando usado de que é dado por Deus, como aqui, refere-se ao que 

é dado completamente à parte do mérito humano. Em relação ao sacrifício expiatório de 

Jesus, ambos os sentidos estão envolvidos. Indo para a cruz foi supremo ato de Jesus de 

obediência ao Pai e, portanto, era totalmente aceitável para o Pai. Sua indo para a cruz 

também foi o supremo ato da graça divina, Seu dom gratuito oferecido a humanidade 

pecadora. 

Transgressão é de paraptōma , que tem o significado básico de desvio de um caminho, 

ou à partida da norma. Por extensão, ele carrega a idéia de ir onde não deveria ir, e, 

portanto, às vezes é traduzida como "transgressão". O único pecado de Adão que foi 

legado para toda a sua posteridade e que trouxe o reinado de morte no mundo era 

uma transgressão do comando um, a partir da norma única para a obediência, que Deus 

tinha dado. 

O impacto da o dom gratuito e de transgressão são distintos para si. Pela ofensa de um 

só , ou seja, Adão, morreram muitos . Talvez por uma questão de paralelismo, Paulo 

usa muitos em dois sentidos diferentes neste versículo. Como se verá mais adiante, ele 

usa o termo todos com significados semelhante distintas no versículo 18 . Em relação ao 

ato de Adão, muitos é universal e inclusivo, que corresponde ao "tudo" no versículo 12 . 

Porque todos os homens, sem exceção, carregam em si a natureza ea marca do pecado, 

eles são todos, sem exceção, sob a sentença de morte (como ele deixou claro em capítulos 

anteriores). 

Ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão afastou-se o padrão 

de Deus e entrou no domínio divinamente proibido. E, em vez de tornar-se mais 

semelhante a Deus, como Satanás havia prometido, o homem tornou-se mais ao contrário 

de seu Criador e separados de Deus. Em vez de trazer o homem para a província de Deus, 

de Adão transgressão entregue a ele e toda a sua posteridade para a província de Satanás. 



O coração de comparação de Paulo, no entanto, é que um só ato de salvação de Cristo 

teve incomensuravelmente maior impacto do que de Adão um ato de condenação. Muito 

mais , diz ele, a graça de Deus eo dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo , 

não faltam a muitos . A provisão divina da redenção não só é uma expressão da graça 

de Deus , o Pai, mas de a graça de Deus, o Filho, um só homem, Jesus Cristo . 

O pecado de Adão trouxe a morte. Mas o dom pela graça de um só homem, Jesus 

Cristo , fez mais do que simplesmente fornecer o caminho para a humanidade caída a ser 

restaurado para o estado de inocência original de Adão. Jesus Cristo não só reverteu a 

maldição da morte por perdão e purificação do pecado mas desde que o caminho para 

homens remidos para compartilhar na justiça plena e glória de Deus. 

João Calvino escreveu: "Desde a queda de Adão teve um tal efeito a produzir ruína de 

muitos, muito mais eficaz é a graça de Deus para o benefício de muitos, na medida em 

que é admitido, que Cristo é muito mais poderoso para salvar, do que Adão era destruir 

"( Comentários sobre a Epístola de Paulo Apóstolo aos Romanos [Grand Rapids: Baker, 

1979], p.206). A graça de Deus é maior que o pecado do homem. Não só é maior que o 

pecado original de Adão, que trouxe a morte a todos os homens, mas é maior do que todos 

os pecados acumulados que os homens têm sempre ou nunca vai cometer. 

Pode-se dizer que o ato pecaminoso de Adão, devastando como era, mas teve um efeito-

lo unidimensional trouxe a morte a todos. Mas o efeito do ato redentor de Cristo tem 

facetas além da medida, porque não só restaura o homem para a vida espiritual, mas dá-

lhe a própria vida de Deus. Morte por natureza, é estática e vazio, enquanto a vida, por 

natureza, é ativa e plena. Só a vida pode abundam . 

Ao contrário do seu uso no início deste versículo sobre Adão, o termo muitos agora 

carrega o seu significado normal, aplicando-se apenas àqueles para quem o dom gratuito 

da salvação de Cristo é efetivada por meio de sua fé Nele. Embora Paulo não menciona 

que a verdade de qualificação neste momento, Ele acaba de declarar que os crentes são 

"justificados pela fé" e são apresentados "pela fé, a esta graça na qual estamos firmes" 

( 5: 1-2 ). Isso, é claro, é a verdade fundamental do evangelho, tanto quanto a parte do 

homem está em causa; é o foco do ensino de Paulo nesta epístola de 3: 21-5: 2 . 

Muitos dos puritanos e reformadores terminou seus sermões ou capítulos comentário com 

uma declaração sobre a passagem do "uso prático." A verdade prática de Romanos 5:15 é 

que o poder do pecado, que é a morte, pode ser quebrado, mas o poder de Cristo, que é a 

salvação, não pode ser quebrado. "Nosso Salvador Jesus Cristo", Paulo declarou a 

Timóteo "aboliu a morte, e trouxe vida e imortalidade à luz através do evangelho" ( 2 

Tim. 1:10 ). 

Jesus Cristo quebrou o poder do pecado e da morte, mas o inverso não é verdadeiro. O 

pecado ea morte não pode quebrar o poder de Jesus Cristo. A condenação do pecado de 

Adão é reversível, a redenção de Jesus Cristo não é. O efeito do ato de Adão só é 

permanente se não for anulado por Cristo. O efeito do ato de Cristo, no entanto, é 

permanente para as pessoas que acreditam e não sujeitos a reversão ou anulação. Temos 

a grande garantia de que, uma vez que estão em Jesus Cristo, estamos nele para sempre. 

O contraste de Extensão 

E o presente não é como o que veio por um só que pecou; para, 

por um lado o julgamento derivou de uma só ofensa para 



condenação, mas por outro lado o dom gratuito veio de muitas 

ofensas para justificação. ( 05:16 ) 

O segundo contraste entre o ato de Adão e um ato de Cristo é em relação à medida. A este 

respeito, assim como na eficácia, a justificação de Cristo é muito maior do que a 

condenação de Adão. 

No versículo 15 , Paulo fala de "a ofensa de um só", enquanto que no verso 16 ele fala 

de quem pecou , isto é, aquele que transgrediu. No primeiro caso, a ênfase é sobre o 

pecado, no segundo é sobre o pecador. Mas a verdade básica é a mesma. Foi o único 

pecado pelo um homem no momento que trouxe de Deus julgamento e sua resultante ... 

condenação . 

Mas o dom da graça de Deus através de Jesus Cristo não é assim . De 

Deus julgamento sobre Adão e sua posteridade surgiu , mas uma transgressão . Por 

outro lado , no entanto, o dom gratuito veionão simplesmente por causa disso única 

transgressão, mas de muitas transgressões , e seu resultado não é simplesmente a 

restauração, mas justificação . 

João Murray oferece uma observação útil: "A única transgressão exigiu nada menos do 

que a condenação de todos, mas o dom gratuito para justificação é de tal natureza que 

deve tomar as muitas ofensas em seu cálculo, não poderia ser o dom gratuito de. 

justificação a não ser que apagou as muitas ofensas. Consequentemente, a oferta gratuita 

está condicionada quanto à sua natureza e ao efeito pelas muitas ofensas, assim como o 

julgamento foi condicionado quanto à sua natureza e ao efeito por aquele delito só "( A 

Epístola aos Romanos [ Grand Rapids: Eerdmans, 1965], p. 196). 

Este versículo contém duas verdades muito práticas que estão intimamente 

relacionados. A primeira é que Deus odeia o pecado tanto que tomou apenas um pecado 

para condenar toda a raça humana e separar dEle. Não era que o primeiro pecado de Adão 

foi pior do que os outros que ele cometeu ou pior do que os homens cometeram desde 

então. Era simplesmente que seu primeiro pecado foi o pecado.Na época, a comer o fruto 

proibido era o único pecado que Adão e Eva poderia ter cometido, porque Deus tinha 

colocado, mas uma restrição sobre eles. Mas se tivesse sido possível, qualquer outro 

pecado teria tido o mesmo efeito. Da mesma forma, qualquer pecado que qualquer 

homem jamais cometido seria suficiente para condenar toda a raça humana, assim como 

um pecado de Adão fez. Um pensamento preocupante, de fato. 

A outra verdade no versículo 16 é ainda mais surpreendente e incompreensível, e é tão 

animador quanto o primeiro é preocupante. Mais até do que o ódio de Deus pelo pecado 

é o seu amor para com o pecador. Apesar do fato de que Deus odeia o pecado tanto que 

qualquer um pecado poderia condenar a raça humana, Sua graça amorosa para com o 

homem é tão grande que Ele oferece não só para o resgate de um homem de um pecado, 

mas para a redenção de todos os homens de todos os pecados. Jesus Cristo tomou sobre 

Si os pecados do mundo inteiro. "Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo 

consigo mesmo, não imputando os seus pecados deles" ( 2 Cor. 5:19 ). 

O contraste de Eficácia 

Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito 

mais os que recebem a abundância da graça, e do dom da justiça 
reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. ( 05:17 ) 



O terceiro contraste entre o ato de Adão e um ato de Cristo é em relação à eficácia, a 

capacidade de produzir o resultado desejado. 

Como Paulo já referiu, o único pecado de um só homem Adão trouxe o reinado da morte 

( vv. 12-14 ). É para que a verdade de que o caso -que aqui carrega a idéia de ", porque" 

-refers. Foi estabelecido que a de Adão um ato de pecado trouxe o reino da morte. Mas 

essa não foi a intenção do primeiro pecado. Nem Adão nem Eva pecaram porque queria 

morrer; pecaram porque deverá tornar-se como Deus. Seu pecado produziu o resultado 

oposto daquilo que eles desejavam e enfatizou a decepção do tentador. Como mencionado 

acima, em vez de tornar-se mais semelhante a Deus, tornaram-se mais ao contrárioDele. 

O único ato de um só homem, Jesus Cristo, porém, produzido precisamente o resultado 

desejado. A intenção divina do sacrifício de Jesus de Si mesmo na cruz foi que aqueles 

que recebem a abundância de que ato incomparável de graça, e do dom da 

justiça iria reinar em vida por um só que por eles morreu, a saber, Jesus Cristo . 

O resultado unidimensional de um ato de Adão era a morte, enquanto que o resultado de 

um ato de Cristo é a vida, que é multidimensional. Cristo oferece não só a vida , mas a 

vida abundante, vida que abunda ( v 15. ; cf. João 10:10 ). Os redimidos em Cristo não 

só receber a vida abundante, mas são dadas a justiça como um dom (cf. 2 Cor. 

5:21 ). Eles reinar em que a vida justo com o seu Senhor e Salvador. Eles possuem o 

muito justo, glorioso e eterno vida do próprio Deus. 

O "uso prático" desta grande verdade é que Aquele que nos concedeu 

espiritual vida cumprirá que a vida em nós. "Porque estou certo isto mesmo," Paulo 

assegurou aos crentes de Filipos, "que aquele que começou a boa obra em vocês, vai 

completá-la até o dia de Cristo Jesus" ( Filipenses 1: 6. ). Deus é o grande transformador 

e cumpridor de vida. "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas 

antigas já passaram; eis que tudo se fez novo" ( 2 Cor. 5:17 ). 

Para reinar na vida através de Cristo é também a ter poder sobre o pecado. Mais tarde 

nesta carta, Paulo diz: "Graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, 

obedecestes de coração à forma de doutrina a que foram cometidos, e tendo sido 

libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça" ( 6: 17-18 ). Como crentes, sabemos 

por experiência, bem como a partir da Escritura que ainda sofrem com o pecado, ainda 

vestido com os trapos pecaminosos da auto velho (veja Ef. 4:22 ). Mas o pecado não é 

mais a natureza ou o comandante do crente. Em Cristo já não somos vítimas do pecado, 

mas vitoriosos sobre o pecado ( 1 Cor. 15:57 ). 

O contraste no Essence 

Portanto, assim como por uma só ofensa não resultou a 

condenação de todos os homens, assim também por um só ato de 

justiça não resultou justificação de vida a todos os 

homens.Porque, assim como pela desobediência de um só homem, 

muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de 
um só, muitos se tornarão justos. ( 5: 18-19 ) 

A quarta contraste entre o ato de Adão e um ato de Cristo é em relação à essência. Estes 

dois versos resumem a analogia de Adão e Cristo. 

Tal como acontece com muitos no verso 15 , Paulo aparentemente usa tudo em verso 

18 para o bem de paralelismo, embora as duas ocorrências do termo carregam 



significados diferentes. Assim como "a muitos morreram" no versículo 15 refere-se 

inclusive a todos os homens, de modo que a vida a todos os homens aqui refere-se 

exclusivamente àqueles que confiam em Cristo. Este versículo não ensina universalismo, 

como alguns afirmaram ao longo dos séculos. É muito claro de outras partes desta 

epístola, incluindo os dois primeiros versos deste capítulo, que a salvação vem somente 

para aqueles que têm fé em Jesus Cristo (ver também 1: 16-17 ; 3:22 , 28 ; 4: 5 , 13 ). 

Ensino primário de Paulo nestes dois versos é que a essência de Adão uma 

transgressão ( v. 18 a ) era desobediência ( v. 19 a ), ao passo que a essência de 

Cristo um ato de justiça ( v. 18 b ) foiobediência ( v. 19 b ). Quando Deus ordenou a 

Adão para não comer do fruto proibido, Adão desobedeceu e trouxe a morte. Quando 

Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para sofrer e morrer, o Filho obedeceu e 

trouxe vida. 

Feito traduz kathistemi e aqui carrega a idéia de constituir, ou o estabelecimento. De 

Adão desobediência causou ele e seus descendentes a serem feitos pecadores por 

natureza e constituição. Da mesma maneira, mas com o efeito oposto, de 

Cristo obediência faz com aqueles que crêem nEle para ser feito justo por natureza e 

constituição. 

Do início ao fim, a vida terrena de Jesus foi caracterizado pela perfeita obediência ao Pai 

celestial. Mesmo com a idade de doze anos, lembrou aos pais que ele tinha de estar na 

casa de Seu Pai ( Lucas 2:49 ).Único propósito de Jesus na Terra era fazer a vontade do 

Pai ( João 4:34 ; 05:30 ; 06:38 ; cf. . Matt 26:39 , 42 ). Em sua encarnação, "Ele se 

humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz" (Fil. 2: 8 ). 

De Cristo obediência aos mandamentos divinos é muitas vezes chamado de "obediência 

ativa", e sua morte na cruz é chamado de "obediência passiva." Embora Ele obedeceu a 

lei perfeitamente em sua vida, Ele também submetidos ao castigo da lei em toda a sua 

plenitude horrível. Ambos obediência ativa e passiva estão incluídas na perfeita justiça 

de Cristo, que é imputada aos crentes. É, portanto, uma justiça que satisfaz todas as 

exigências da lei, incluindo os requisitos da lei penal. A obediência de um resgate, 

portanto, seguro para os muitos que serão feitos justos aos olhos de Deus. Deus- "que 

justifica o ímpio" ( Rom. 4: 5 ), pode, portanto, declarar-crentes ainda pecadores 

totalmente justos, sem qualquer mácula na Sua justiça. Ele é tanto "justo e justificador 

daquele que tem fé em Jesus" ( Rom. 3:26 ). 

O "uso prático" desta verdade é que os crentes genuínos podem realmente cantar com HG 

Spafford em sua grande hino: 

Meu pecado, O bem-aventurança deste pensamento glorioso,  

Meu pecado, não em parte, mas o todo, 

Está pregado na cruz e eu não o carrego mais,  

Ele está bem, está tudo bem com a minha alma. 

O contraste em Energia 

E a Lei veio em que a transgressão pode aumentar; mas, onde o 

pecado aumentou, transbordou a graça mais, que, como o pecado 

reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça 
para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. ( 5: 20-21 ) 

O quinto e último contraste entre o ato de Adão e um ato de Cristo é em relação à energia. 



Como Paulo explica com mais detalhes no capítulo 7 , a força energizante para trás o 

pecado do homem é a Lei que veio em que a transgressão pode aumentar . Sabendo 

que ele seria acusado de ser antinomian e com o mal falando de algo que Deus mesmo 

havia divinamente revelado por meio de Moisés, Paulo afirma inequivocamente que "a 

lei é santa, eo mandamento é santo, justo e bom" ( Rom. 7:12 ) . No entanto, do próprio 

Deus Lei teve o efeito de fazer do homem transgressão a aumentar . 

Deve-se notar aqui que, moral ou cerimonial da lei de Deus nunca espiritual-tem sido um 

meio de salvação durante toda a idade ou dispensação. O lugar divinamente ordenado que 

tinha no plano de Deus era temporário. Como o estudioso bíblico FF Bruce, declarou: "A 

lei não tem nenhum significado permanente na história da redenção" ( A Carta de Paulo 

aos Romanos [Grand Rapids: Eerdmans, 1985], p.121).Paulo já declarou que Abraão foi 

justificado por Deus unicamente na base da sua fé, completamente à parte de qualquer 

boa obra que ele realizou e vários anos antes de ser circuncidado e muitos séculos antes 

de a lei foi dada ( 4: 1-13 ). 

A lei foi um elemento corolário no plano de redenção de Deus, servindo a um propósito 

temporário que nunca foi, em si redentor. Desobediência à lei nunca foi condenado a alma 

para o inferno, e obediência à lei nunca trouxe uma alma para Deus. Pecado e sua 

condenação estavam no mundo muito antes de a lei e por isso foi o caminho de fuga do 

pecado e da condenação. 

Deus deu a Lei através de Moisés como um padrão de justiça, mas não como um meio de 

justiça. A lei não tem poder para produzir justiça, mas para a pessoa que pertence a Deus 

e deseja sinceramente fazer a Sua vontade, é um guia para a vida reta. 

A lei identifica determinadas transgressões, para que esses atos podem ser mais 

facilmente visto como pecaminoso e, assim, fazer com que os homens a se ver mais 

facilmente como pecadores. Por essa razão, a Lei também tem poder para incitar os 

homens a injustiça, e não porque a lei é mal, mas porque os homens são maus. 

A pessoa que lê um sinal no parque que proíbe a colheita de flores e então começa a 

escolher um demonstra a sua natural, rebelião contra a autoridade reflexiva. Não há nada 

de errado com o sinal; sua mensagem é perfeitamente legítimo e bom. Mas porque coloca 

uma restrição à liberdade das pessoas para fazer o que quiserem, que provoca 

ressentimento e tem o efeito de levando algumas pessoas a fazer o que de outra forma não 

pode sequer pensar em fazer. 

A lei é, portanto, um corolário tanto para a justiça e para a injustiça. Para a pessoa sem 

lei estimula-o para a desobediência e injustiça que ele já está inclinado a fazer. Para a 

pessoa que confia em Deus, a lei estimula a obediência e justiça. 

Novamente focando a verdade de que um ato de redenção de Cristo é muito maior do que 

de Adão um ato de condenação, Paulo exulta, Mas onde o pecado aumentou, 

transbordou a graça mais . De Deusa graça não só ultrapassa um pecado de Adão, mas 

todos os pecados da humanidade. 

Como um tecelão mestre, Paulo puxa todos os fios juntos em sua tapeçaria da verdade 

redentora, declarando: Como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a 

graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor . 

 

 



23. Morrer para Viver (Romanos 6: 1-10) 

Que diremos, pois? Será que devemos continuar no pecado para 

que a graça pode aumentar? De maneira nenhuma! Como 

havemos de quem morreu para o pecado ainda viver nele?Ou, 

porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo 

Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com 

ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado 

dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós 

em novidade de vida. Porque, se temos sido unidos a ele na 

semelhança da sua morte, certamente o seremos também na 

semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem 

velho foi crucificado com Ele, que o corpo do pecado seja desfeito, 

que não deve mais ser escravos do pecado; ou aquele que está 

morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, 

cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, havendo 

Cristo ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais morrer de 

novo é; a morte já não tem domínio sobre ele. Para a morte que 

Ele morreu, Ele morreu para o pecado uma vez por todas; mas a 
vida que Ele vive, Ele vive para Deus. (Rom. 6: 1-10) 

No início da adolescência, João Newton fugiu da Inglaterra e se juntou à 

tripulação de um navio negreiro. Alguns anos mais tarde, ele mesmo foi dado à 

mulher negra de um comerciante de escravos brancos na África. Ele foi 

cruelmente maltratados e viveu em restos de refeições da mulher e em inhame 

ele cavou a partir do solo durante a noite. Depois de escapar, ele viveu com um 

grupo de nativos por um tempo e, eventualmente, conseguiu tornar-se um 

capitão de mar-se, vivendo a vida mais ímpios e devasso que se possa 

imaginar. Mas depois de sua conversão milagrosa em 1748, ele voltou para a 

Inglaterra e se tornou um ministro abnegado e incansável do Evangelho, em 

Londres. Ele deixou para a posteridade muitos hinos que ainda estão entre os 

mais populares no mundo. De longe, o mais conhecido e mais amado delas é 

"Amazing Graça". Ele se tornou o pastor de uma igreja na Inglaterra, e até hoje 

a igreja realiza um epitáfio que o próprio Newton escreveu ( das profundezas: 

An Autobiography [Chicago, Moody, sd], p 151.): 

João Newton, Clerk, 

uma vez um infiel e libertino, 

Um servo de escravos na África, 

foi, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador, 

Jesus Cristo, 

Preservado, restaurado, perdoado, 



E nomeado para pregar a fé 

Ele havia se esforçado muito para destruir. 

Como pode um debochado, inimigo auto-proclamado da fé, eventualmente, ser 

capaz de dizer com Paulo: "Agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me 

fortaleceu, porque Ele me considerou fiel, pondo-me em serviço; embora eu era 

antigamente blasfemo, perseguidor e injuriador E a misericórdia ainda foi-me 

mostrado "(1 Tim. 1: 12-13).? Como apóstolo que poderia ter abordado os 

crentes de Corinto como "aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, 

santos chamando" (1 Cor. 1: 2) e ainda dizer-lhes: "Não sabeis que os injustos 

não herdarão o ? reino de Deus Não vos enganeis: nem os devassos, nem os 

idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem os 

ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os 

roubadores, herdarão o reino de Deus. E é o que alguns de vocês " (6: 9-11 um ; 

grifo do autor)? Paulo imediatamente dá a resposta, lembrando-lhes que "eram 

justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus" (v. 

11 b ). 

São aqueles e preocupações vitais semelhantes que Paulo trata de nos capítulos 

6-8 de Romanos. Neste ponto, na epístola ele começa um novo 

desenvolvimento em seu ensinamento sobre a salvação e seu efeito prático 

sobre aqueles que são salvos. Depois de longas discussões sobre o pecado do 

homem e de sua redenção através de Cristo, ele agora se desloca para o assunto 

do crente santidade-a vida de justiça que Deus exige de e fornece para Seus 

filhos, a vida de obediência à Sua Palavra vivida no poder de Seu Espírito. 

Em sua carta às igrejas da Galácia Paulo dá um resumo breve e bela do princípio 

divino que faz transformou a vida e transformou vivendo possível: "Estou 

crucificado com Cristo; logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim; 

ea vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e 

se entregou por mim "(Gl. 2:20). 

Em Romanos 6: 1-10, Paulo relaciona três elementos em sua defesa da santa 

vida do crente: abertura. O antagonista (v. 1), a resposta (v. 2), e o argumento 

de explicar e defender que a resposta (vv 3 -10). 

O antagonista 

Que diremos, pois? Será que devemos continuar no pecado para 
que a graça pode aumentar? (6: 1) 

Como ele freqüentemente faz, Paulo antecipa as principais objeções de seus 

críticos. Bem antes da época em que escreveu esta carta, ele e Barnabé em 

particular, mas, sem dúvida, os outros apóstolos, mestres e profetas, bem-já 



havia encontrado oposição considerável contra a pregação da salvação pela 

graça através da fé. O judeu religioso típico daquele dia não podia compreender 

agradar a Deus para além da adesão estrita à lei mosaica e rabínica. Para eles, a 

conformidade com essa lei era a encarnação da divindade. 

Enquanto Paulo e Barnabé estavam pregando em Antioquia da Síria, alguns 

homens judeus que professavam a fé em Cristo "desceu da Judéia ensinavam 

aos irmãos:" Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não 

podeis ser salvos. " E quando Paulo e Barnabé teve grande dissensão e debate 

com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé, e alguns dentre eles, 

subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre esta questão "(Atos 

15: 1-2). Quando os dois homens chegaram em Jerusalém, alguns outros judeus 

que afirmavam ser cristãos, um grupo de fariseus legalistas, também se opôs o 

seu ensino ", dizendo:" É necessário circuncidá-los [os gentios convertidos], e 

encaminhá-los para observar o Lei de Moisés "(Atos 15: 5). Durante o conselho 

que se seguiu de Jerusalém, Pedro ousAdãoente declarou que Deus "não fez 

nenhuma distinção entre nós [judeus] e eles [os gentios], purificando os seus 

corações pela fé. Agora, pois, por que você colocar Deus à prova, pondo sobre 

a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar 

Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo 

como eles também são "(Atos 15: 9-11)?. Depois de mais comentários por 

Paulo e Barnabé e um resumo por Tiago, o Conselho aprovou por unanimidade 

que a obediência à lei mosaica não contribui em nada para a salvação e não 

devem ser tornadas obrigatórias para qualquer crente, Gentil ou mesmo judeu 

(ver vv 12-29.). 

Alguns anos mais tarde, depois de voltar a Jerusalém de recolher ofertas de 

igrejas em grande parte dos gentios em nome dos crentes necessitados na 

Judéia, Paulo procurou conciliar-crentes como imaturo judeu bem como 

neutralizar parte da oposição de incrédulos judeus, indo ao templo para fazer 

um voto. Quando alguns judeus incrédulos da Ásia viu no templo, eles 

falsamente assumido havia contaminado o Templo, trazendo gentios para a área 

restrita. Eles quase causou um tumulto na cidade, quando eles clamaram: 

"Homens de Israel, vem em nosso auxílio Este é o homem que prega a todos os 

homens em todos os lugares contra o nosso povo, e da Lei e este lugar;! E além 

disso ele ainda trouxe gregos no templo e profanou este santo lugar "(Atos 21: 

28-36). 

Paulo também sabia que, no extremo oposto, alguns leitores interpretassem 

erroneamente sua afirmação de que "onde o pecado aumentou, transbordou a 

graça mais" (5:20). Eles tolamente o acusam de ensinar que o próprio pecado 

glorifica a Deus, fazendo com que a Sua graça a aumentar. Se isso fosse 

verdade, eles fundamentado, então os homens não só são livres de pecado, mas 

são obrigados a pecar, a fim de permitir que Deus para expandir sua graça. Se 

a salvação é toda de Deus e tudo de graça, e se Deus é glorificado na 



dispensação de graça, o coração pecador pode estar inclinado a razão: "Quanto 

mais o pecado, mais graça, por isso, os homens devem pecar com 

abandono." Ou, como os outros possam colocá-lo: "Se Deus se deleita em 

justificar o ímpio, como Romanos 4: 5 diz claramente, em seguida, a doutrina 

da graça coloca um prêmio sobre a impiedade, porque dá mais a Deus 

oportunidade de demonstrar Sua graça. 

Isso é exatamente a interpretação pervertida ensinado pelo Rasputin infame, 

conselheiro religioso para a família governante Romanov da Rússia nos séculos 

XIX e início do XX atrasados. Ele ensinou e exemplificou a visão antinomian 

da salvação através de experiências repetidas de pecado e arrependimento 

falso. Ele acreditava que, quanto mais você peca, mais Deus dá-lhe 

graça. Assim, quanto mais você peca com abandono, quanto mais você dá a 

Deus a oportunidade de glorificar a Si mesmo. Rasputin declarou que, se você 

é simplesmente um pecador comum, você não está dando a Deus uma 

oportunidade de mostrar a sua glória, para que você precisa para ser 

um extraordinário pecador. 

Paulo já tinha rebateu uma carga hipotética semelhante: "Se a nossa injustiça 

prova a justiça de Deus, que diremos O Deus que inflige a ira não é injusto, é 

Ele (estou a falar em termos humanos.)?" O apóstolo responde sua própria 

pergunta com um enfático: "De modo nenhum! Por outro modo, como julgará 

Deus o mundo?" (Rom. 3: 5-6). Ele então começa a condenar veementemente 

aqueles que iria ensinar a idéia de depravado "Façamos o mal que venha o bem" 

(v. 8). 

Judeus legalistas iria cobrar o apóstolo com apenas esse tipo de antinomianism, 

de contradizer as leis de Deus e defendendo licença moral e espiritual de fazer 

o que agrada-presumivelmente justificada com o argumento de que essa vida 

realmente glorifica a Deus. Esses adversários teve um momento especialmente 

difícil aceitar a idéia de salvação com base na fé, para além de quaisquer 

obras. Para adicionar a esta doutrina a idéia de que aumentou o pecado de 

alguma forma aumenta a graça de Deus seria para compor anátema com ainda 

pior anátema. Na tentativa de proteger a fé de que o perigo, no entanto, eles 

injetaram um outro perigo: a idéia de que a salvação, assim como a 

espiritualidade, mesmo para os crentes em Cristo é produzido pela 

conformidade com a lei externa. 

Ao longo da história da igreja, alguns grupos cristãos têm caído no mesmo tipo 

de erro, insistindo que a conformidade com inúmeras regulamentações feitas 

pelo homem e cerimônia é necessário para a verdadeira piedade. Seja na forma 

de extrema ritualismo ou de códigos de conduta estritamente prescritos, têm 

presumido homens para proteger e amparar o puro evangelho da graça de 

trabalho por meio da fé, acrescentando exigências legalistas de sua própria 

criação. 



A igreja também tem sido sempre em perigo de contaminação por falsos crentes 

que perversamente usam a liberdade do evangelho como uma justificativa para 

o pecado. Como Jude declarou: "Para certas pessoas se introduziram com 

dissimulação, os que por muito tempo foram previamente marcados para este 

mesmo juízo, homens ímpios, que transformam a graça de nosso Deus em 

libertinagem e negam o nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo" (Judas 4) 

. 

Aqui Paulo é um golpe de morte para esse tipo de antinomianism, mas ele faz 

isso sem ceder um centímetro de terra para aqueles que negam que a graça de 

Deus é suficiente para a salvação. Sob a liderança do Espírito Santo, o apóstolo 

evitou o extremo do legalismo, por um lado e de libertinagem, de outro. Ele 

nem abandonar a graça de Deus para acomodar os legalistas nem abandonar a 

justiça de Deus para acomodar os libertinos. 

Como a Escritura deixa claro ao longo de suas páginas, de Gênesis a 

Apocalipse, uma relação salvadora com Deus está indissociavelmente ligada à 

vida santa, e uma vida santa é vivida pelo poder de Deus trabalhando em e 

através do coração do verdadeiro crente. Em ato redentor de Deus no coração 

de uma pessoa, a verdadeira santidade é tanto um dom de Deus, como é o novo 

nascimento e da vida espiritual que ele traz. A vida que não é, basicamente, 

marcada pela santidade não tem direito à salvação. É verdade que nenhum 

crente será sem pecado até que ele vai estar com o Senhor pela morte ou por 

rapto, mas um crente professo que persistentemente ignora senhorio e Seus 

padrões de justiça pela desobediência de Cristo não tem nenhuma reivindicação 

sobre como Salvador de Cristo. É que a verdade do evangelho cardeal que Paulo 

defende vigorosamente em Romanos 6-7. 

À luz da antinomianism penetrante de nossos dias, não existe uma verdade mais 

importante para os crentes a entender que a conexão indivisível entre 

justificação e santificação como componentes de salvação, entre a vida nova 

em Cristo e na vida de que a vida na santidade Cristo exige e proporciona. Pelos 

seus ensinamentos anti-bíblicos de salvação fácil e os estilos de vida do mundo, 

de ambos os líderes e membros, muitas igrejas que passam sob a bandeira do 

evAngelicalalismo dar pouca evidência ou de resgate ou da santidade que 

acompanha necessariamente a graça salvadora. 

" Que diremos, pois para tais afirmações tolas? " o apóstolo pergunta, 

acrescentando, retoricamente, " Será que devemos continuar no pecado para 

que a graça pode aumentar? " Epimenō ( para continuar ) carrega a idéia de 

persistência habitual. Foi usado às vezes de uma pessoa está propositAdãoente 

vivendo em um determinado lugar e de torná-lo a sua residência permanente. É 

a palavra que João usou dos determinados líderes judeus que persistiram na 

tentativa de induzir Jesus contradizer a lei de Moisés (João 8: 7). 



Paulo não estava falando de um crente da queda ocasional em pecado, como 

todo cristão faz, por vezes, por causa da fraqueza e imperfeição da carne. Ele 

estava falando de intencional, pecar deliberAdãoente como um padrão 

estabelecido de vida. 

Antes de salvação, pecado não pode ser qualquer coisa, mas a forma 

estabelecida de vida, porque o pecado no melhor contamina tudo o que a pessoa 

não resgatados faz. Mas o crente, que tem uma nova vida e é habitado pelo 

próprio Espírito de Deus, não tem desculpa para continuar habitualmente no 

pecado . Pode ele então possivelmente viver na mesma relação submissa ao 

pecado que ele tinha antes da salvação? Coloque em termos teológicos, podem 

justificação realmente existem para além de santificação? Uma pessoa pode 

receber uma nova vida e continuar em sua antiga maneira de viver? Será que a 

transação divino de redenção não têm continuidade e poder sustentar naqueles 

que são resgatados? Ainda Dito de outra forma, pode uma pessoa que persiste 

em viver como um filho de Satanás foram verdadeiramente nascido de novo 

como um filho de Deus? Muitos dizem que sim. Paulo diz que não, como o 

versículo 2 declara enfaticamente. 

O Answer 

De maneira nenhuma! Como havemos de quem morreu para o 
pecado ainda viver nele? (6: 2) 

Responder imediatamente à sua própria pergunta, Paulo exclama com óbvio 

horror, Que isso nunca aconteça! Me genoito é, literalmente, e precisa 

traduzido De modo nenhum , e era o idioma mais forte de repúdio em grego 

do Novo Testamento. Ele é usado cerca de catorze vezes nas cartas de Paulo 

sozinho. (. Vv 4, 6, 31) O apóstolo já usou três vezes no capítulo 3 de Romanos 

e vai usá-lo mais seis vezes antes de ele conclui (ver 6:15; 7: 7, 13; 09:14; 11: 

1, 11). Ele carrega o sentimento de ultraje que uma idéia desse tipo poderia ser 

pensado como verdadeira. 

A mera sugestão de que o pecado poderia de alguma forma concebível favor e 

glorificar a Deus era abominável para Paulo. A falsidade é quase demasiado 

evidente para ser dada a dignidade da refutação detalhada. Em vez disso, só 

merece condenação. 

Mas para que seus leitores acha que ele pode estar evitando um problema difícil, 

o apóstolo parece quase a gritar por que a noção de que o pecado traz glória a 

Deus é repugnante e absurda. Nesse ponto, ele não responde com o argumento 

fundamentado, mas com uma breve e prender pergunta retórica: Como 

havemos de quem morreu para o pecado ainda viver nele? 



Paulo não reconhecer a afirmação de seus antagonistas como tendo o menor 

crédito ou mérito. Ele não discutem agora a verdade, mas apenas o declara. A 

pessoa que está viva em Cristo morreu para o pecado , e é inconcebível e auto-

contraditório propor que um crente pode doravante viver em pecado do qual 

ele foi entregue por morte. A graça de Deus é dado com o propósito de salvar 

do pecado, e só a mente mais corrupto usando a lógica mais pervertido poderia 

argumentar que continuar no pecado do qual ele supostamente foi salvo de 

alguma forma, homenageia o santo Deus que sacrificou Seu único Filho para 

entregar homens de toda injustiça. 

Por simples razão deve-se admitir que a pessoa que morreu a um tipo de vida 

não pode ainda viver nele . O apóstolo Paulo não estava falando sobre o estado 

actual do crente como diária morrer para o pecado, mas o ato passado 

( apothnēskō , segundo aoristo ativo) de ser mortos para o pecado. Paulo está 

dizendo que é impossível para um cristão a permanecer em um estado constante 

de pecaminosidade.O ato é, nesse sentido, uma vez por todas. 

Mais uma vez, por definição, uma pessoa não continuamente morrer. Se a morte 

é real, é permanente. A pessoa que tem realmente morreu para o pecado não 

pode viver nele . Tanto no espiritual, bem como os reinos físicos, morte e vida 

são incompatíveis. Com toda a lógica e teologicamente, portanto, a vida 

espiritual não pode coexistir com a morte espiritual. A idéia de que um cristão 

pode continuar a viver habitualmente no pecado não só é anti-bíblico, mas 

irracional. Os cristãos, obviamente, são capazes de cometer muitos dos pecados 

que cometeram antes da salvação, mas são não capazes de viver perpetuamente 

naqueles pecados como faziam antes. "Todo aquele que é nascido de Deus não 

comete pecado", declara João ", porque a sua semente permanece nele; e não 

pode pecar, porque é nascido de Deus" (1 João 3: 9). Não se trata apenas de que 

os cristãos não devem continuar a viver no reino e dimensão do pecado, mas 

que eles não podem. 

O apóstolo não equivocar-se sobre a superabundância da graça de Deus. Mas a 

verdade que "onde o pecado aumentou, transbordou a graça mais" (5:20 b ) 

obviamente se concentra em e amplia a graça de Deus, o pecado não do 

homem. Ele declara que nenhum pecado é grande demais para que Deus perdoe 

e que mesmo os pecados coletivos de toda a humanidade para todas as idades, 

passado, presente e futuro, são mais do que suficientemente cobertos pela 

abundância incomensurável da graça de Deus ativado na expiação. 

Paulo continua a declarar com igual unequivocation que uma vida 

verdadeiramente justificada tanto é e vai continuar a ser uma vida 

santificada. Para efeitos de teologia sistemática e tornar o trabalho de resgate 

um pouco mais compreensível para as mentes humanas finitas de Deus, muitas 

vezes falamos da santificação como justificação seguinte. Há, é claro, um 

sentido em que ele faz, em que a justificação envolve o que é muitas vezes 



chamada de forense, ou legal, declaração de justiça que é imediata, completa e 

eterna. Mas a justificação e santificação não são fases distintas em salvação; em 

vez disso, eles são diferentes aspectos do processo contínuo de ininterrupta de 

trabalho divino de redenção de Deus na vida de um crente por que não só Ele 

declara uma pessoa justa, mas recria-o a tornar-se justo. A santidade é tanto 

uma obra de Deus na vida do crente como qualquer outro elemento de 

redenção. Quando uma pessoa é resgatada, Deus não apenas o declara justo, 

mas também começa a desenvolver a justiça de Cristo nele. Assim, a salvação 

não é apenas um negócio jurídico, mas resulta inevitavelmente em um milagre 

da transformação. 

Crescer na vida cristã é sempre um processo, para não ser aperfeiçoado "até o 

dia de Cristo Jesus" (Filipenses 1: 6.). Mas não há tal coisa como um verdadeiro 

convertido a Cristo em quem justificação foi realizado, mas em quem a 

santificação, tanto forense e prático, ainda não tenha começado. Em outras 

palavras, não há nunca uma clivagem entre justificação e 

santificação. Não é, no entanto, sempre e inevitavelmente uma clivagem total e 

permanente entre o velho eo novo auto self. Em Cristo, o homem velho foi feito 

um cadáver; e um cadáver, por definição, tem em si nenhum vestígio 

remanescente de vida. 

O velho, o velho homem, é a pessoa não regenerada. Ele não faz parte justos e 

parte pecaminosa, mas totalmente pecaminosa e sem a menor potencial dentro 

de si mesmo para se tornar justo e agradável a Deus. O novo homem, por outro 

lado, é a pessoa regenerada. Ele é feito agradável a Deus por meio de Jesus 

Cristo e da sua nova natureza é totalmente santo e justo. Ele ainda não está 

aperfeiçoado ou glorificado, mas ele é já espiritualmente vivo e santidade está 

trabalhando nele. O novo homem vai continuar a crescer em que a santidade, 

não importa o quão devagar ou hesitante, porque, pela sua própria natureza, a 

vida cresce. Dr. Donald Grey Barnhouse escreveu: "A santidade começa onde 

termina a justificação, e se a santidade não iniciar, nós temos o direito de 

suspeitar que a justificação nunca começou quer" ( Romanos, vol 3. [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1961], 212) . 

Há, portanto, simplesmente não há tal coisa como justificação sem 

santificação. Não existe tal coisa como a vida divina sem vida divina. A pessoa 

verdadeiramente salva vive uma vida nova e piedosa em uma nova e piedosa 

reino. Ele agora e para sempre vive no reino da graça e da justiça de Deus e 

nunca mais pode viver na esfera do eu e do pecado de Satanás. Como o, 

pecador, o homem não regenerado natural não pode conter a manifestação do 

que ele é, nem pode o homem regenerado. 

Mais uma vez, a salvação não é apenas uma transação, mas uma transformação, 

não só forense, mas real. Cristo morreu, não só pelo que fizemos, mas por 

aquilo que somos. Paulo diz aos crentes: "Porque vós morrestes ea vossa vida 



está escondida com Cristo em Deus" (Colossenses 3: 3). Ainda mais 

explicitamente, ele declara que "se alguém está em Cristo, nova criatura é; as 

coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo" (2 Cor. 5:17). 

E assim, a frase morreu para o pecado manifesta a premissa fundamental de 

todo este capítulo de Romanos, o resto do que é essencialmente uma elaboração 

dessa realidade cardeal. É impossível estar vivo em Cristo e também ainda estar 

vivo para o pecado. Não é que um crente em qualquer momento antes de ir para 

estar com Cristo é totalmente sem pecado, mas que a partir do momento em que 

ele nasce de novo, é totalmente separado do poder de controle do pecado, a vida 

pecado do qual Cristo morreu para libertá-lo . O sentido em que este fato crucial 

é verdade se desdobra no texto a seguir. 

O Argumento 

Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em 

Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, 

sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo 

foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim 

também andemos nós em novidade de vida. Porque, se temos sido 

unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos 

também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que o 

nosso homem velho foi crucificado com Ele, que o corpo do 

pecado seja desfeito, que não deve mais ser escravos do 

pecado; para aquele que está morto está justificado do 

pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também 

viveremos com Ele, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado 

dentre os mortos, para nunca mais morrer de novo é; a morte já 

não tem domínio sobre ele. Para a morte que Ele morreu, Ele 

morreu para o pecado uma vez por todas; mas a vida que Ele vive, 
Ele vive para Deus. (Rom. 6: 3-10) 

A idéia de que um crente pode glorificar a Deus por continuar no pecado, 

aparentemente, foi difundida nas igrejas romanas e em outros lugares, ou Paulo 

não teria dado tanta atenção. Em uma série de quatro princípios lógicos e 

sequenciais, ele raciocina a partir de seu ponto de base feito no versículo 2, que 

a pessoa que morreu para o pecado não pode continuar a viver nele. 

Nós somos batizados em Cristo 

Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em 

Cristo Jesus (6: 3-A) 

O primeiro princípio é que todos os verdadeiros cristãos foram batizados em 

Cristo Jesus . 

Quando João Batista batizou na água para o arrependimento do pecado, a 

intenção clara e óbvia era uma viragem para a justiça. Ao receber o batismo de 



João, o pecador renunciou a seu pecado e através da limpeza simbólica, 

doravante, identificou-se com o Messias e Sua justiça. Batismo representado 

claramente identificação. 

Kenneth S. Wuest define este uso particular de baptizo (a ser batizado ) como 

"a introdução ou a colocação de uma pessoa ou coisa em um novo ambiente ou 

em união com outra coisa, de modo a alterar a sua condição ou a sua relação 

com seu ambiente anterior ou condição "( Romanos no grego do Novo 

Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1955], pp 96-97.). 

Em sua primeira carta a Corinto, Paulo falou do ser de Israel batizados em 

Moisés (1 Cor. 10: 2), simbolizando a identidade do povo ou de solidariedade 

com Moisés como porta-voz e líder de Deus e à colocação de si mesmos sob a 

sua autoridade. Por que a identidade e submissão tenham participado na 

liderança e consequentes bênçãos e honra de Moisés. O israelita fiel era, por 

assim dizer, fundido com Moisés, que foi fundida com Deus. De maneira 

semelhante, mas infinitamente mais profunda e permanente, a todos nós , isto 

é, todos os cristãos, foram batizados em Cristo Jesus , portanto, 

permanentemente imerso nele, de modo a ser feito um com Ele. Deve-se notar 

aqui que o termo grego, bem como a chamada conceito para o batismo de água 

sendo por imersão, a fim de simbolizar essa realidade corretamente. 

Em outras passagens, Paulo afirmou a importância do batismo nas águas em 

obediência à ordem direta do Senhor (ver 1 Cor. 1: 13-17 e Ef. 4: 5). Mas isso 

é apenas o símbolo externo do batismo a que ele se refere aqui. Ele está falando 

metaforicamente da imersão espiritual dos crentes em Jesus por meio do 

Espírito Santo, de união íntima do crente com seu divino Senhor. É a verdade 

de que Jesus falou, quando disse: "Eis que estou convosco todos os dias, até a 

consumação dos séculos" (Mat. 28:20), e que João descreve como "a nossa 

comunhão com o ... Pai e com seu Filho Jesus Cristo "(1 João 1: 3). Em 1 

Coríntios, Paulo fala dele como sendo o fiel de um espírito com Cristo (1 Cor. 

6:17), e ele explica aos crentes gálatas que "todos vós que fostes batizados em 

Cristo vos revestistes de Cristo" (Gal. 3:27). Em cada caso, a idéia é a de ser 

totalmente contemplado por e unificado com Cristo. 

É à luz dessa verdade incompreensível que Paulo repreende tão fortemente a 

imoralidade sexual de alguns dos crentes de Corinto, exclamando incrédulo 

"Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, 

embora os membros de Cristo e fazê-los membros de uma meretriz? De modo 

nenhum! " (1 Cor. 06:15). 

Como mencionado acima e em todo este volume em Romans, a salvação não 

só é tomada em conta de Deus um pecador como justo, mas de conceder -lhe 

uma nova disposição justos ou natureza. A justiça do crente em Cristo é um 

terreno, bem como uma realidade celestial, ou então ele não é uma realidade em 



todos. Sua nova vida é uma vida divina. É por isso que é impossível para um 

verdadeiro crente para continuar a viver da mesma forma pecaminosa em que 

ele vivia antes de ser salvo. 

Muitas pessoas interpretam o argumento de Paulo em Romanos 6: 3-10 como 

se referindo ao batismo com água. No entanto, Paulo está simplesmente usando 

a analogia física do batismo nas águas para ensinar a realidade espiritual da 

união do crente com Cristo. O batismo nas águas é a identificação externa de 

uma realidade-fé para dentro na morte, sepultamento e ressurreição de 

Jesus. Paulo não estava defendendo a salvação pelo batismo em água; que teria 

contradito tudo o que ele tinha acabado de dizer sobre a salvação pela graça e 

não pelas obras em Romanos 3-5, que não tem nenhuma menção do batismo 

nas águas. 

O batismo na água era um símbolo público da fé em Deus. O apóstolo Pedro 

disse que o batismo é um sinal de salvação, porque dá evidência externa de uma 

fé interior em Cristo (1 Pe. 3:21). Tito diz a mesma coisa em Tito 3: 4-5: "Mas 

quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador e Seu amor pela 

humanidade apareceu, Ele nos salvou, e não com base em ações que nós temos 

feito em justiça, mas segundo a sua misericórdia, pela lavagem da regeneração 

e renovação pelo Espírito Santo ". Paulo diz em Atos 22:16: "E agora, por que 

você demora? Levanta-te, e ser batizado e lave os seus pecados, invocando o 

nome dele." Esses versículos não estão dizendo que uma pessoa é salva por 

água, mas que o batismo é um símbolo da verdadeira fé salvadora. 

Os crentes romanos estavam bem cientes do símbolo do batismo. Quando Paulo 

diz que você não sabe , ele está na verdade dizendo: "Você está ignorando o 

significado de seu próprio batismo? Você esqueceu o que o seu batismo 

simbolizava?" Eles não sabiam que o batismo nas águas simboliza a realidade 

espiritual de estar imerso em Jesus Cristo. A tragédia é que muitos confundem 

o símbolo do batismo nas águas, como os meios de salvação, em vez de a 

demonstração disso. Para transformar um símbolo para a realidade é eliminar a 

realidade, que neste caso é a salvação pela graça mediante a fé em Cristo. 

Estamos identificados na morte e ressurreição de Cristo 

foram batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele 

na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado 

dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós 

em novidade de vida. Porque, se temos sido unidos a ele na 

semelhança da sua morte, certamente o seremos também na 
semelhança da sua ressurreição, (__Romans __6: 3b-5) 

O segundo princípio Paulo enfatiza é uma extensão do primeiro. Todos os 

cristãos não só são identificados com Cristo, mas são identificados com Ele 

especificamente em sua morte e ressurreição. 



O elemento inicial do segundo princípio é que todos os verdadeiros 

crentes foram batizados na sua [de Cristo] morte . Isso é um fato histórico 

que olha para trás para a nossa união com Ele na cruz. E a razão fomos 

sepultados com ele na morte pelo batismo é que, como Cristo foi 

ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos 
nós em novidade de vida . Isso é um fato histórico que olha para trás para a 

nossa união com Ele na ressurreição. 

Essa verdade é demasiado maravilhoso para nós compreender plenamente, mas 

a realidade básica e óbvia disso é que já morremos com Cristo, a fim de que 

pudéssemos ter a vida por Ele e viver como Ele.Mais uma vez, Paulo enfatiza 

não tanto a imoralidade, mas a impossibilidade de nossa contínua de viver da 

maneira que fizemos antes de sermos salvos. Ao confiar em Jesus Cristo como 

Senhor e Salvador, nós, por um milagre divino insondável, levado de volta de 

2.000 anos, por assim dizer, e feito para participar do nosso Salvador morte e 

de ser sepultados com ele , o enterro sendo a prova de morte. A Proposito desse 

ato divino de trazer-nos através da morte (que pagou o preço por nossos 

pecados) e ressurreição com Cristo era para nos permitir, doravante, para andar 

em novidade de vida . 

O nobre teólogo Charles Hodge resumiu: "Não pode haver a participação na 

vida de Cristo sem uma participação em sua morte, e não podemos desfrutar 

dos benefícios de sua morte, a menos que sejamos participantes da energia de 

sua vida. Temos de ser reconciliados com Deus em Para ser santo, e não 

podemos ser reconciliados sem tornando-se santo "( Comentário sobre a 

Epístola aos Romanos [Grand Rapids: Eerdmans, sd], p 195.). 

Como a vida da ressurreição de Cristo foi a conseqüência certa da sua morte 

como sacrifício pelos nossos pecados, tão santo vida do crente em Cristo é a 

conseqüência certa de sua morte para o pecado em Cristo. 

Newness traduz kairos , que refere-se a novidade de qualidade e caráter, 

não neos , que se refere apenas a novidade no ponto de tempo. Assim como o 

pecado caracterizado a nossa vida antiga, portanto, a justiça já caracteriza a 

nossa nova vida. Escritura está cheia de descrições de nova vida espiritual do 

crente. Estamos disse para receber um novo coração (Ez 36:26.), Um novo 

espírito (Ez 18:31.), Uma nova canção (Sl. 40: 3), e um novo nome (Ap 

2:17). Somos chamados a nova criação (2 Cor. 5:17), uma nova criatura (Gl. 

6:15), e uma nova auto (Ef. 4:24). 

Continuando a afirmar a verdade que essa união com Cristo em Sua morte traz 

nova vida e também, inevitavelmente, traz uma nova maneira de viver, diz 

Paulo, Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, 

certamente o seremos também na a semelhança da sua ressurreição . Em 



outras palavras, como uma vida de idade morreu, então uma nova foi 

necessariamente nascido. 

Bispo Handley Moule graficamente afirmou, 

Temos recebido o "reconciliação" que podemos agora caminhar, não longe de 

Deus, como se libertado de uma prisão, mas com Deus, como seus filhos em 

seu Filho. Porque nós somos justificados, estamos a ser santos separados do 

pecado, separados para Deus; não como uma simples indicação de que a nossa 

fé é real, e que, portanto, são juridicamente seguro, mas porque fomos 

justificados para este mesmo fim, para que possamos ser santos ... 

As uvas em cima de uma videira não são meramente um símbolo vivo de que a 

árvore é uma planta trepadeira e está vivo; eles são o produto para o qual existe 

a videira. É uma coisa a não ser pensado que o pecador deve aceitar a 

justificação e viver para si mesmo. É uma contradição moral do tipo muito mais 

profundo, e não pode se divertir sem trair um erro inicial em todo credo 

espiritual do homem. ( A Epístola aos Romanos . [Londres: Pickering & Inglis, 

nd], pp 160-61) 

Nosso corpo do pecado foi destruído 

sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, 

que o corpo do pecado seja desfeito, para que não devemos mais 

ser escravos do pecado; para aquele que está morto está 
justificado do pecado. (__Romans __6: 6-7) 

O terceiro princípio salienta Paulo é que o velho pecaminoso foi morto. A 

frase sabendo isto , obviamente, é um apelo para o que deveria ser do 

conhecimento comum entre os crentes, aqueles que e de quem Paulo está 

falando. "Você deve estar bem consciente", ele dizia, "que em Cristo não são 

as mesmas pessoas que eram antes da salvação. Você tem uma nova vida, um 

novo coração, uma nova força espiritual, uma nova esperança, e inúmeras 

outras coisas novas que não tinham parte na sua vida anterior ". Quando Cristo 

nos resgatou, o nosso homem velho foi crucificado , ou seja, condenado à 

morte e destruído. 

Old não traduz archaios , que simplesmente se refere à idade cronológica, mas 

sim palaios , que se refere a algo que está completamente desgastada e inútil, 

que só possam servir para a sucata. Para todos os efeitos práticos, ela é 

destruída. Em um trecho citado acima de Colossenses, Paulo declara: "Estou 

crucificado com Cristo" - isto é, meu velho "eu" está morto e já não exists- "e 

já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim "(Gl. 2:20). Em outras palavras, 

a nossa nova vida como cristãos não é um-over feito velha vida, mas uma vida 

divinamente outorgado novo que é muito próprio de Cristo. 



Quando a Escritura é comparada com a Escritura, que estudo responsável de 

incluir sempre, torna-se claro que o "homem velho", a que Paulo se refere em 

Romanos 6 não é outro senão o não regenerado, em Adão homem descrito no 

capítulo 5, a pessoa que é além de redenção divina e da nova vida que ela traz. 

A visão dualista que um cristão tem duas naturezas utiliza a terminologia não-

bíblica e pode levar à percepção de que é extremamente destrutivo de uma vida 

santa. Alguns que detêm tais pontos de vista ir ao extremo pervertido dos 

gnósticos nos dias de Paulo, alegando que, por causa do mal eu não pode ser 

controlada ou mudou e porque vai ser destruído no futuro de qualquer maneira 

isso não importa muito o que você deixá-lo fazer . É apenas coisas "espirituais", 

como seus pensamentos e intenções, que são de importância. Não é de estranhar 

que em congregações onde tal filosofia reina, conduta imoral entre os membros, 

bem como a liderança é comum e disciplina da Igreja é normalmente 

inexistente. 

Paulo afirma que uma visão tão pervertida da liberdade cristã é conhecida por 

crentes bem ensinados a ser falsa e destrutiva e que ele deve ser condenado out-

da-mão na igreja. Em Romanos 6: 6 Paulo menciona três verdades maravilhosas 

que deveriam proteger os crentes de tais opiniões falsas sobre as antigas e novas 

naturezas. 

A primeira verdade é que o nosso velho homem foi crucificado com ele , isto 

é, com Cristo. Crucificação não se limita a produzir sofrimento extremo; que 

produz a morte. Para ser crucificado é morrer. Ovelho ... auto de cada 

crente foi crucificado com o seu Senhor, ou então ele não foi salvo. Não existe 

tal coisa como um verdadeiro cristão que não morreu com Cristo. 

Em Efésios, Paulo escreve em algum detalhe sobre o velho eu , ou o velho. Ele 

diz aos crentes: "Mas você não aprendeu Cristo dessa maneira, se é que já a 

ouviram e foram ensinados Nele, assim como a verdade está em Jesus, que, em 

referência ao seu antigo modo de vida, você deixar de lado o velho self, que se 

corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovar no espírito da 

vossa mente, e colocar o novo, o qual, à semelhança de Deus foi criado em 

verdadeira justiça e santidade da verdade " (Ef. 4: 20-24). O cristão novo eu é 

realmente em própria semelhança de Deus! 

Como João Murray e outros estudiosos do Novo Testamento têm apontado, 

tanto a "deixar de lado" (v. 22) e "colocar em" (v. 24) traduzir infinitives gregas 

que, neste contexto, deve ser processado como infinitives de resultado. Em 

outras palavras, Paulo não está dando uma advertência ou de comando, mas sim 

uma declaração de fato sobre o que já foi realizado, acabado. Portanto Murray 

traduz o versículo 22 como, "Então que já vos despistes de acordo com a antiga 

vida forma o velho homem" ( Princípios de Conduta [Grand Rapids: Eerdmans, 

1957], ver pp 211-19.). 



Outro estudioso, Bispo Handley Moule, traduzido que o verso como: "O nosso 

velho homem, o nosso antigo estado, como fora de Cristo e sob a liderança de 

Adão, sob culpa e na escravidão moral, foi crucificado com Cristo" ( A Epístola 

aos Romanos [Londres : Pickering & Inglis, nd], p.164). Ainda outro expositor 

e comentarista, o falecido Martyn Lloyd-Jones, rendeu o verso: "Não vá a viver 

como se ainda fosse aquele velho, porque aquele velho morreu Não continuar a 

viver como se ele ainda estava lá. "( Romanos: Uma Exposição de Capítulo 6 

[Grand Rapids: Zondervan, 1972], p 64).. 

Mesmo que o versículo 22 é tido como um comando, ele não seria um comando 

para rejeitar os ditames de nossa velha auto-que o apóstolo acaba declarada foi 

crucificado e agora está morto, e, portanto, não podem ditar para a gente. Pelo 

contrário, vai ser um comando para que nós não siga as memórias restantes de 

suas práticas pecaminosas, como se ainda estivéssemos sob o seu domínio do 

mal. 

Declarar novamente que os verdadeiros crentes já se retiraram da presença e 

controle da antiga pecaminoso, Paulo diz à igreja da Galácia: "Aqueles que 

pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e 

concupiscências "(Gl 5:24.; grifo do autor). 

Em uma passagem de alguma forma paralela em Colossenses, Paulo afirma 

claramente que um crente de adiar o velho self é um fato consumado, algo que 

já e de forma irreversível foi realizado. "Não minta para o outro", diz ele, "desde 

que você deixou de lado o velho homem com suas práticas do mal, e vos 

vestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a 

imagem daquele que o criou "(Colossenses 3: 9-10). Não era que cada crente 

de Colossos era totalmente maduro e tinha conseguido ganhar o domínio 

completo sobre o velho eu residual. Paulo estava dizendo, sim, que cadacrente, 

em qualquer nível de maturidade, pode afirmar que seu velho eu já tenha 

sido posto de lado ", com suas práticas malignas." Exatamente da mesma forma, 

o seu novo eu em Cristo já está "sendo renovado" em conformidade com a 

própria imagem de Deus, que recriou ele. 

A segunda grande verdade Paulo dá no versículo 6, sobre as antigas e novas 

disposições é que o corpo do pecado seja desfeito com . A frase pode ser não 

faz aqui levar a idéia de possibilidade, mas é simplesmente uma forma 

idiomática de afirmar um fato já existente. Em outras palavras, a nossa morte 

histórica para o pecado na cruz em Cristo resulta em nosso pecado que está 

sendo feito com a distância . Essas verdades são tão quase sinônimo de que o 

versículo 6 é quase uma tautologia. Pecado que está morto ( crucificado ) é, 

obviamente, feito com a distância . Paulo afirma a verdade nessas duas 

maneiras diferentes, a fim de fazer o seu ponto mais compreensível e para 

eliminar qualquer ambiguidade 



Tanto o NASB ( feito com a distância ) e do Rei Tiago ("destruído") pode 

sugerir que o corpo do pecado é aniquilado. Mas katargeō ( feito com a 

distância ) significa literalmente "tornar inoperante ou inválido," para fazer 

algo ineficaz, removendo seu poder de controle. Esse significado é visto 

claramente na renderização do prazo em tais outras passagens em Romanos 

como 3: 3, 31 ("anular"), 4:14 ("anulada"), 7: 2 ("liberado"). 

Como aprende cada cristão maduro, mais ele cresce em Cristo, mais ele se torna 

consciente do pecado em sua vida. Em muitos lugares, Paulo usa os 

termos corpo e carne para se referir a propensões pecaminosas que estão 

entrelaçadas com fraquezas e prazeres físicos (ver, por exemplo, Rom. 8: 10-

11, 13, 23). O novo nascimento em Cristo traz a morte para o ego pecaminoso, 

mas não traz a morte para a carne temporal e suas inclinações corrompidos até 

a futura glorificação. Obviamente, o corpo de um cristão é potencialmente bom 

e destina-se a fazer apenas coisas boas, senão Paulo não teria ordenado os 

crentes a apresentar os seus corpos a Deus como "um sacrifício vivo e santo, 

agradável a Deus" (Rom. 12: 1). Ele pode responder à nova disposição santa, 

mas nem sempre fazê-lo. 

Como Paulo explica mais detalhAdãoente no capítulo 7 da carta, de um crente 

não redimida humanidade-de que ele usa o seu próprio como exemplo-

permanece com ele até que ele se transforma em glória celestial. E, como a 

Escritura ea experiência ensinam claramente, a humanidade restante de alguma 

forma mantém certas deficiências e propensões para o pecado. A tirania e da 

penalidade do pecado dentro e sobre a vida do cristão foram quebrados, mas o 

potencial do pecado para a expressão em sua vida ainda não foi totalmente 

removido. Seus pontos fracos e instintos humanos torná-lo capaz de sucumbir 

às tentações de Satanás, quando ele vive à parte da Palavra e do poder do 

Espírito. Ele é um novo redimido, criação, santo encarcerados em carne não 

resgatados. 

Para combater essa fraqueza remanescente em relação ao pecado, o apóstolo 

adverte os crentes no final do presente capítulo: "Assim como você apresentou 

seus membros como escravos à impureza e à ilegalidade, resultando na 

ilegalidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, 

resultando em santificação "(Rom. 6:19). 

O terceiro grande verdade Paulo dá no versículo 6, sobre os velhos e novos 

naturezas é que não devemos mais ser escravos do pecado . Mais uma vez, a 

tradução deixa o significado um tanto ambígua. Mas, como o apóstolo torna 

inequívoca alguns versículos depois, "Graças a Deus que, tendo sido servos do 

pecado, tornando-se obediente de coração à forma de doutrina a que fostes 

cometido, tendo sido libertados do pecado, você se tornaram escravos da 

justiça " (Rom. 6: 17-18; grifo do autor). Todos os verbos nesses dois versos 

deixam claro que a escravidão de um crente sob o pecado já foi quebrado por 



Cristo e é a partir de agora uma coisa do passado. Vários versículos depois, 

Paulo reitera a verdade que a nova escravidão do crente para a justiça é possível 

porque ele está agora escravizados a Deus (v 22;. grifo do autor). 

Em outras palavras, o contexto imediato da não deve mais ser escravos do 

pecado leva a mais precisa e extremamente significativo-o que significa que os 

crentes podem deixar de ser escravos do pecado .Como já observado, Paulo 

não ensina que um cristão não é mais capaz de cometer o pecado, mas que ele 

não está mais sob a compulsão e da tirania do pecado, nem ele vai 

obedientemente e unicamente obedecer o pecado como ele fez 

anteriormente. Para todos os cristãos genuínos, a escravidão ao pecado não 

existe mais. 

O motivo, claro, é que aquele que está morto está justificado do 

pecado . Porque a vida velha morreu , o que caracterizou a vida de idade 

morreu com ele, o mais importante para a escravidão do pecado , do 

qual todos os redimidos em Cristo são uma vez e para sempre libertados . 

Em sua primeira epístola, Pedro enfatiza que a verdade. "Portanto, uma vez que 

Cristo sofreu na carne", diz ele, "armai-vos também com o mesmo propósito, 

porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, a fim de viver o resto 

do tempo na carne não já para as concupiscências dos homens, mas segundo a 

vontade de Deus "(1 Ped. 4: 1-2). Pedro não é, no entanto, o ensino de perfeição 

sem pecado nesta vida terrena, porque ele passa a dar a severa advertência: "De 

maneira nenhuma deixar qualquer um de vós padeça como homicida, ou ladrão, 

ou malfeitor, ou um intrometido problemático" ( 15 v.). 

Martyn Lloyd-Jones oferece uma ilustração útil da relação do crente ao seu 

antigo disposição pecaminosa ( Romanos: Uma Exposição de Capítulo 

6 [Grand Rapids: Zondervan, 1972], pp. 26-27). Ele imagens de dois campos 

adjacentes, um possuído por Satanás e uma propriedade de Deus, que são 

separadas por uma estrada. Antes de salvação, uma pessoa vive no campo de 

Satanás e é totalmente sujeitos à sua jurisdição. Depois de salvação, uma pessoa 

trabalha em outro campo, agora sujeitos apenas à jurisdição de Deus. Como ele 

arados no novo campo, no entanto, o crente é muitas vezes seduzido por seu 

antigo mestre, que pretende atraí-lo de volta para os velhos caminhos 

pecaminosos. Satanás muitas vezes consegue desenhar temporariamente a 

atenção do crente longe de seu novo Mestre e seu novo modo de vida. Mas ele 

não tem poder para tirar o crente de volta para o velho campo do pecado e da 

morte. 

O One Morte de Cristo foi uma morte para o pecado 

Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos 

com Ele, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os 

mortos, para nunca mais morrer de novo é; a morte já não tem 



domínio sobre ele. Para a morte que Ele morreu, Ele morreu para 

o pecado uma vez por todas; mas a vida que Ele vive, Ele vive para 
Deus. (Rom. 6: 8-10) 

O quarto princípio é que a morte de Cristo para o pecado trouxe não só a morte 

do pecado, mas a morte de morte para aqueles que, pela fé, já morremos com 

Ele. Estes três versículos são, essencialmente, um resumo do que Paulo só foi 

ensinar sobre a morte do crente para o pecado e sua nova vida em Cristo. Ele 

também enfatizou a permanência de que a verdade impressionante e gloriosa. 

A garantia de que também viveremos com Ele , obviamente, aplica-se a 

presença definitiva e eterna do crente com Cristo no céu. Mas o contexto, que 

se centra na vida santa, sugere fortemente que Paulo está aqui falando 

principalmente sobre o nosso viver com Ele em justiça na vida presente. Em 

grego; como em Inglês, tempos futuros muitas vezes carregam a idéia de 

certeza. Esse parece ser o caso com o uso de Paulo de suzaō (ou sunzaō ), aqui 

traduzida também viveremos . Como o apóstolo deixa claro no versículo 10 

em relação a Cristo, ele não é apenas falar de existir na presença de Deus, mas 

de viver para Deus, isto é, viver uma vida plenamente coerente com a santidade 

de Deus. 

Partindo desse pensamento, Paulo continua a dizer, sabendo que, havendo 

Cristo ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais morrer de novo é; a 
morte já não tem domínio sobre ele . O ponto é que, porque nós morreram e 

foram ressuscitados com Cristo (vv. 3-5), nós, também, deve nunca morrer 

novamente . O pecado que nos fez sujeito à morte não é mais domínio sobre 

nós, da mesma forma que já não tem domínio sobre ele . Ele também nunca 

pode ser o nosso carrasco. 

O clímax desta seção do capítulo 6 é que a morte que Ele morreu, Ele morreu 

para o pecado uma vez por todas; mas a vida que Ele vive, Ele vive para 
Deus . Porque a morte é a pena do pecado (Rom. 6:23), para quebrar o domínio 

do pecado é quebrar o domínio da morte. 

Duas verdades extremamente importantes no versículo 10 devem ser 

enfatizados. A primeira é que Cristo morreu para o pecado . Tendo vivido 

uma vida perfeita e sem pecado durante sua encarnação, Cristo, obviamente, 

nunca teve a mesma relação ao pecado que qualquer outro ser humano tem. Ele 

não só nunca foi dominado pelo pecado, mas nunca cometeu um pecado dos 

menos sorte. Como, então, nós queremos saber, poderia Ele ter morrido para 

o pecado ? No entanto, é claro a partir deste verso que de qualquer maneira que 

Cristo morreu para o pecado, os crentes também morremos para o pecado. 

Alguns sugerem que os crentes morremos para o pecado, no sentido de deixar 

de ser sensível às seduções do pecado. Mas essa visão não é corroborada pela 

experiência cristã, e isso, obviamente, não poderia aplicar-se a Cristo, que 



nunca foi, em primeiro lugar, sensível às seduções do pecado. Outros sugerem 

que Paulo está ensinando que os crentes deveriam morrer para o pecado. Mas, 

novamente, tal interpretação não poderia aplicar-se a Cristo. Nem poderia dizer 

que Cristo morreu para o pecado, tornando-se perfeito, porque Ele sempre foi 

perfeito. 

Parece que Paulo significa duas coisas ao declarar que Cristo morreu para o 

pecado . Em primeiro lugar, Ele morreu para o pena do pecado ao tomar sobre 

Si os pecados do mundo inteiro. Ele conheceu a demanda legal do pecado por 

toda a humanidade que iria confiar Nele. Por sua fé nEle, autorizada pela Sua 

divina graça e ilimitado, os crentes têm forense morreu para o pecado. Em 

segundo lugar, Cristo morreu para o poder do pecado, sempre quebrando seu 

poder sobre aqueles que pertencem a Deus por meio da fé em Seu Filho. Paulo 

assegurou mesmo os crentes imaturos e pelo pecado propenso em Corinto que 

Deus "fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos 

tornássemos justiça de Deus em Cristo" (2 Cor. 5:21). 

Foi talvez a verdade gêmeo que os crentes morrem tanto à pena, bem como para 

o poder do pecado que Augustus Toplady tinha em mente na linha bonita de seu 

grande hino "Rock da Eras" - "Seja do pecado, a dupla cura, salva de ira e 

tornar-me puro. " 

A segunda ênfase crucial no versículo 10 é que Cristo morreu para o pecado 

uma vez por todas . Ele alcançou uma vitória que nunca vai precisar de 

repetição, uma verdade profunda que o escritor de Hebreus sublinha de novo e 

de novo (7: 26-27; 9:12, 28; 10:10; cf. 1 Pe 3:18.). 

Além de ser realmente identificado com Cristo nos caminhos Paulo menciona 

nesta passagem, ou seja, sua morte e ressurreição, a destruição do corpo do 

pecado e da morte para o pecado-crentes também são analogicamente 

comparado a seu Senhor em seu nascimento virginal , em que tanto ele em seu 

nascimento físico e eles em seus nascimentos espirituais têm sido concebido 

pelo Espírito Santo. Ele identificou com a nossa humanidade em Sua 

encarnação; em seguida, por meio de sua circuncisão, colocou-se 

temporariamente sob a autoridade da lei mosaica, a fim de resgatar os sob a lei 

(Col. 2,11). Nós também se relacionam com o nosso Senhor em seus 

sofrimentos, como nós, como Paulo, trazem as marcas de sofrimento para 

Ele. De muitas maneiras, os crentes são tão completamente e inextricavelmente 

identificado com o Senhor Jesus Cristo, que Ele não se envergonha de chamá-

los de irmãos (Heb. 2:11). 

 

 



24. Vivos para Deus ( Romanos 6: 11-14 ) 

Mesmo assim vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos 
para Deus em Cristo Jesus. 

Portanto, não deixe que o pecado reine em vosso corpo mortal que 

você deve obedecer às suas concupiscências, e não ir em 

apresentar os membros do seu corpo ao pecado, como 

instrumentos de iniqüidade; mas oferecei-vos a Deus, como vivos 

dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de 

justiça de Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois 
não estais debaixo da lei; mas debaixo da graça. ( 6: 11-14 ) 

Depois de Lázaro estava morto há quatro dias, Jesus chamou-o da sepultura. Quando ele 

saiu, ele ainda estava envolta da cabeça aos pés em seus graves roupas, e Jesus instruiu 

os que estavam por perto para "desvincular-o e deixai-o ir" ( João 11:44 ). 

Essa história é um retrato vívido da condição de um crente no momento da sua 

conversão. Ele torna-se totalmente vivo espiritualmente quando ele confia em Cristo 

como Salvador e Senhor, mas ele ainda é obrigado, por assim dizer, em algumas das 

roupas da sepultura de sua antiga vida pecaminosa. A diferença, claro, é que todos os 

pecadores a roupa de um crente velhos não saem imediatamente assim como aqueles de 

Lázaro. Não só isso, mas os crentes são continuamente tentado a colocar as roupas velhas 

de volta. É que continuar a batalha com o pecado e Satanás que Paulo reconhece 

em Romanos 6: 11-14 . 

Depois de lembrar seus leitores que eles morreram para o pecado e foram levantadas para 

uma nova vida com Cristo, o apóstolo agora volta sua atenção para tirar as roupas da 

sepultura de idade e viver a nova vida para a plenitude da justiça de Cristo e para a Sua 

glória. 

No capítulo 7 , utilizando-se como exemplo, Paulo trata mais plenamente com a batalha 

do crente com os velhos hábitos pecaminosos e inclinações. Ele confessa que, mesmo 

como um apóstolo, ele não compreender por que razão, uma vez que ele tinha morrido 

para o pecado, a batalha contra o pecado ainda o assolava. "Porque o que eu estou 

fazendo, eu não entendo, porque eu não estou praticando o que eu gostaria de fazer, mas 

eu estou fazendo a mesma coisa que eu odeio" ( Rom 7:15. ). Ele, no entanto, saber onde 

está o problema, declarando alguns versos mais tarde, "Eu sei que nada de bom habita em 

mim, isto é, na minha carne, porque o que desejam está presente em mim, mas o que faz 

do bem não é "( v. 18 ). 

No presente passagem Paulo novamente responde a perguntas que ele conhecia seus 

leitores saber sobre: ("Se realmente foram libertos do pecado por Cristo . v 7 ), por que 

ele ainda nos dão tanta dificuldade Se estamos agora santos diante de Deus? , por que 

nossas vidas tantas vezes profano? se são justos, como pode nossa vida melhor manifesto 

que a justiça? " Três palavras-chave resumir as respostas apresentadas em 6: 11-

14 : saber, considerar, e de rendimento. 

Saber 

Mesmo assim ( 6:11 a) 



A primeira palavra-chave ( sabe ) tem a ver com a mente e está implícito na frase de 

transição , mesmo assim . Essas duas palavras são cruciais para a explicação de Paulo, 

remetendo para as verdades que ele acaba de dar nos dez primeiros versículos do 

capítulo. A idéia é: "Você deve saber e totalmente acredito que acabei de dizer, ou então, 

o que eu estou a ponto de dizer que não fará sentido. A verdade que você está 

espiritualmente mortos para o pecado, e a realidade de que você está espiritualmente vivo 

para Cristo não são conceitos abstratos para as vossas mentes finitas para tentar verificar. 

Eles estão divinamente revelado, axiomas fundamentais por trás de vida cristã, além de 

que você nunca pode esperar viver o santo vive suas novas demandas Senhor. " 

Percebendo a importância das verdades que ele apresenta em versículos 1-10 , Paulo usa 

formas de saber e acreditar que cerca de quatro vezes ( vv. 3 , 6 , 8, 9 ), e em outros 

lugares que ele implica que seus leitores saber sobre algumas outras verdades (ver, por 

exemplo, vv. 2 , 5 , 7 ). 

Exortação bíblica é sempre baseada no conhecimento espiritual. Embora Deus teria sido 

perfeitamente justificado simplesmente deram homens uma lista de fazer e não fazer 

inexplicada, em Sua graça e compaixão Ele não escolheu ser autocrático. A razão básica 

Ele revela a respeito de porque os homens estão a viver de acordo com seus padrões foi 

resumido na sua declaração ao antigo Israel: "Sede santos, porque eu sou santo" ( Lv 

11:44. ). Citando que muito comando, Pedro adverte os cristãos: "Como é santo aquele 

que vos chamou, sejam santos vocês também em todo o seu comportamento; porque está 

escrito: Sede santos, porque eu sou santo" ( 1 Pe 1:. 15-16 ). 

Escritura está repleta de comandos e padrões específicos de conduta e, por trás de todos 

eles são verdades divinas, explícitas ou implícitas, sobre o qual os comandos e as normas 

são fundadas. 

Paulo acaba de declarar que, como crentes, estamos unidos a Jesus Cristo na Sua morte e 

ter por meio dele teve a pena pagar pelo nosso pecado. Nós subiram com o nosso Senhor 

Jesus Cristo em Sua ressurreição e, portanto, são capazes de andar em novidade de 

vida. Porque Cristo não pode morrer para o pecado, nós nunca vamos morrer de novo 

para o pecado. 

Para um cristão a viver a plenitude de sua nova vida em Cristo, para que ele realmente 

viver como a nova criação que ele é, ele deve saber e crer que ele não é o que ele 

costumava ser. Ele deve entender que ele não é um pecador reformado, mas um santo 

refeito. Ele deve entender que, apesar de seu conflito atual com o pecado, ele não está 

mais sob a tirania do pecado e nunca será novamente. A verdadeira compreensão de sua 

identidade é essencial. 

Por intermédio de Oséias o Senhor lamentou: "O meu povo está sendo destruído por falta 

de conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei-lo de ser 

o meu sacerdote. Desde que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei 

de teus filhos" ( Oséias 4: 6. ). Isaías declarou: "Ouça, ó céus, e ouça a terra;. Para o 

Senhor fala, 'Sons Tenho criados e educados, mas eles se revoltaram contra mim Um boi 

conhece o seu possuidor, e um jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem 

conhecimento, o meu povo não entende "( Is. 1: 2-3 ). Paulo admoestou os crentes de 

Filipos: "Finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que 

é certo, o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma 

excelência e se alguma coisa digna de louvor, deixe o seu importaria me debruçar sobre 

essas coisas "( Filipenses 4: 8. ). Ele lembrou os crentes de Colossos que eles tinham 

"colocados no novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem 



daquele que o criou" ( Colossenses 3:10 ). Vida divina Fiel sem conhecimento divino é 

impossível. 

Considerar 

vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em 
Cristo Jesus. 

Portanto, não deixe que o pecado reine em vosso corpo mortal que 

você deve obedecer às suas concupiscências, ( 6:11 b-12) 

A segunda palavra-chave ( considerar ) tem mais a ver com o que nós chamaríamos o 

coração. Em seu sentido literal, logizomai significa simplesmente para contar ou número 

de algo. Jesus usou-o de si mesmo durante a Última Ceia, quando Ele revelou aos 

discípulos que ele era o único "contado com os transgressores" de quem Isaías profetizou 

( Lucas 22:37 ; cf. Is 53:12. ). Mas a palavra foi utilizada metaforicamente no sentido de 

afirmar plenamente a verdade, de ter confiança interna sem reservas na realidade do que 

a mente reconhece. Embora ambos os aspectos realmente ocorrer na mente, pensamos 

desta matéria, no sentido de ser "coração sentiu". 

No próximo capítulo desta epístola Paulo ilustrarão de sua própria vida como é difícil 

para um cristão para realizar experimentalmente que ele está livre da escravidão do 

pecado. Ao olharmos honestamente para nossas vidas depois da salvação, é mais do que 

óbvio que a contaminação do pecado é ainda muito com a gente. Não importa o quão 

radical nossa transformação exterior no momento da salvação pode ter sido para melhor, 

é difícil compreender que não temos mais o pecado natureza decaída e que a nossa nova 

natureza é realmente divino. É difícil perceber que estamos realmente habitado pelo 

Espírito Santo e que Deus agora nos chama Seus filhos e considera idôneos para viver 

eternamente com Ele na Sua céu. 

Para nos ajudar a considerar , é vantajoso para notar que há uma série de razões crentes 

muitas vezes têm dificuldade em compreender que eles estão agora livres da escravidão 

do pecado. Muitos deles não percebem que a verdade maravilhosa, simplesmente porque 

eles nunca ouviram falar dele. Eles assumem, ou talvez tenham sido indevidamente 

ensinou, que a salvação só traz transacional ou forense santidade, isto por causa de sua 

confiança em Cristo, Deus agora refere -los como santo, mas que a sua relação básica 

para o pecado é a mesma que sempre foi e que não será alterada até que eles vão estar 

com Cristo. Este ponto de vista da salvação, muitas vezes inclui a idéia de que, embora a 

confiança em Cristo traz o crente uma nova natureza, a velha natureza permanece em 

pleno funcionamento, e que a vida cristã é essencialmente uma batalha entre suas duas 

naturezas residentes. Isso faz com que a salvação "adição" ao invés de "transformação". 

A segunda razão os cristãos muitas vezes acham difícil acreditar que eles são realmente 

livres da tirania do pecado é que Satanás não quer que eles acreditem nele. Se o inimigo 

de nossas almas e o acusador de nossos irmãos podem fazer-nos pensar que ele ainda 

domina nossas vidas terrenas, ele enfraquece a nossa vontade de viver dignamente, 

fazendo com que pareça sem esperança. 

Uma terceira razão os cristãos muitas vezes acham difícil acreditar que eles estão livres 

de compulsão do pecado é que a realidade do novo nascimento em Cristo não é 

experimental, não é fisicamente observável ou verificáveis. Redenção é uma transação 

divina e espiritual, que pode ou não ser acompanhado por experiências físicas ou 

emocionais. Um crente não pode perceber ou experiência em 



qualquer humanamente maneira verificável o momento da sua morte e ressurreição com 

Cristo. 

A quarta e talvez a razão mais comum pela qual os cristãos acham difícil acreditar que 

eles estão livres da tirania do pecado, enquanto eles ainda estão na terra é que a sua batalha 

contínua com o pecado parece quase constantemente para contradizer essa verdade. Se 

eles têm uma nova disposição santa e controle do pecado foi realmente quebrado, eles se 

perguntam, por que eles são ainda tão fortemente tentados e por que tantas vezes 

sucumbir? 

A resposta de Paulo segue, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para 

Deus em Cristo Jesus . Ele não estava falando de um jogo de mente psicológica, por que 

continuamos afirmando algo mais e mais até, estamos convencidos contra o nosso melhor 

juízo, ou mesmo contra a realidade que ela é verdadeira. Sabemos que estamos mortos 

para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesusporque a Palavra de Deus declara que 

é assim. Em outras palavras, aqueles que são verdades de fé e que deve ser afirmado na 

fé. 

Davi C. Needham escreveu: "O que poderia ser mais frustrante do que ser um cristão que 

se pensa primeiramente um pecador egocêntrico, mas cujo propósito na vida é produzir 

santidade centrada em Deus?" ( Birthright: Cristão, você sabe quem você é? [Portland: 

Multnomah, 1979], p 69).. Até que um crente aceita a verdade que Cristo quebrou o poder 

do pecado sobre a sua vida, ele não pode viver em vitória, porque em seu íntimo ele não 

acha que isso é possível. 

Comentador Donald Grey Barnhouse disse: 

Anos atrás, no meio de uma revolução latino-americana, um cidadão americano foi 

capturado e condenado à morte. Mas um oficial americano apressado diante do pelotão 

de fuzilamento e colocou uma grande bandeira americana inteiramente em torno da 

vítima. "Se você atirar este homem", ele gritou: "você vai disparar através da bandeira 

americana e incorrer na ira de toda uma nação!" O revolucionário responsável lançou o 

prisioneiro de uma só vez. ( Romanos: Liberdade de Deus [Grand Rapids: Eerdmans, 

1961], p.118) 

De forma semelhante, a justiça de Cristo é estendida sobre cada crente, protegendo-o de 

ataques mortais do pecado. 

Acreditamos que estamos no eterno propósito, plano, presença e poder de Deus porque a 

Sua Palavra nos estamos assegura. Paulo assegurou aos crentes de Éfeso que Deus "nos 

escolheu nele [Cristo Jesus] antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e 

irrepreensíveis diante dele" ( Ef 1: 4. ). E para a igreja em Filipos, ele escreveu: "Porque 

estou certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la 

até o dia de Cristo Jesus .... Então, meus amados, assim como você sempre obedecestes, 

não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, 

desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor; porque Deus é quem efetua em vós 

tanto o querer como o realizar a sua boa vontade " ( Filipenses 1: 6. ; 2: 12-13 ). 

Há muitos resultados importantes e práticos da nossa considerando-nos mortos para o 

pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus . Em primeiro lugar, podemos ter 

confiança no meio da tentação, sabendo que com a tirania do pecado quebrado 

que pode resistir a ela com êxito no poder de Deus. "Nenhuma tentação ultrapassou você, 

mas, como é comum ao homem, e Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do 



que você é capaz, mas com a tentação, vos proverá livramento, de que você pode ser 

capaz suportá-lo "( 1 Cor. 10:13 ). 

Em segundo lugar, temos confiança de que não podemos pecar nosso caminho para fora 

da graça de Deus. Assim como fomos salvos pelo poder de Deus sozinho, estamos 

mantidos sozinhos pelo Seu poder."As minhas ovelhas ouvem a minha voz", disse Jesus, 

"e eu as conheço, e elas me seguem; e dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão;. E 

ninguém as arrebatará da minha mão Meu Pai, que lhes deu para mim, é maior do que 

todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai "( João 10: 27-29 ). 

Em terceiro lugar, quando realmente nos considerar mortos para o pecado e vivos para 

Cristo, temos confiança em face da morte. "Eu sou a ressurreição ea vida", disse o 

Senhor; "Aquele que crê em mim viverá ainda que morra, e todo aquele que vive e crê 

em mim, jamais morrerá" ( João 11: 25-26 ; cf. Hb. 2:14 ). 

Em quarto lugar, sabemos que, independentemente do que nos acontece nesta vida, não 

importa o quão desastroso que seja, Deus vai usá-lo não só para a Sua glória, mas também 

para a nossa bênção."Sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuem 

juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo 

o seu propósito" ( Rom. 8:28 ). 

Todas essas coisas, e muitos mais, são verdadeiras porque estamos vivos para Deus em 

Cristo Jesus. Nenhuma religião no mundo pode ou não fazer tal afirmação. Até mesmo o 

mais fervoroso muçulmano não tem a pretensão de ser em Mohammed ou em Allah. Os 

budistas não pretendem ser no Buddha ou Hindus ser em qualquer um dos seus multidão 

de deuses. Como cristãos, no entanto, sabemos que Deus "nos tem abençoado com toda 

sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo "( Ef. 1: 3 ; grifo do autor). 

Rendimento 

Portanto, não deixe que o pecado reine em vosso corpo mortal que 

você deve obedecer às suas concupiscências, e não ir em 

apresentar os membros do seu corpo ao pecado, como 

instrumentos de iniqüidade; mas oferecei-vos a Deus, como vivos 

dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de 

justiça de Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois 
não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. ( 6: 12-14 ) 

A terceira palavra-chave é o rendimento, ou presente ( v. 13 ), que, obviamente, tem a ver 

com a vontade. Por causa das verdades incompreensíveis sobre seu relacionamento com 

Deus que o crente sabe com sua mente e se sente profundamente empenhado no seu 

coração, ele é , portanto, capaz de exercer a sua vontade com sucesso contra o pecado e, 

pelo poder de Deus, evitar o seu reinado em seu corpo mortal . 

Na vida presente, o pecado sempre vai ser uma força poderosa para o cristão a ser 

enfrentada. Mas já não é mestre, não senhor, e ele pode e deve ser combatida. Pecado é 

personificado por Paulo como um destronado mas ainda poderoso monarca que está 

determinado a reinar na vida do crente, assim como ele fez antes de 

salvação. Admoestação do apóstolo aos crentes, portanto, é para eles para não deixar o 

pecado reinar , porque agora não tem o direito de reinar. Agora não tem poder para 

controlar um crente a menos que o crente escolhe obedecer suas concupiscências . 



Pedro faz um apelo semelhante. Porque "vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, 

nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus", ele diz: "Exorto-vos, como 

peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais, que fazem guerra 

contra a alma" ( 1 Pe. 2: 9 , 11 ). No momento em que eles são salvos, os cristãos se 

tornarem cidadãos do reino de justiça de Deus, e, assim, estrangeiros e peregrinos para o 

reino do pecado e da morte de Satanás. 

Porque um crente é uma nova criatura em Cristo, a sua alma imortal é para sempre fora 

do alcance de pecado. A cabeça de ponte único remanescente, onde o pecado pode atacar 

um cristão está em seu corpo mortal . Um dia que o corpo será glorificado e para sempre 

estar fora do alcance do pecado, mas enquanto isso ainda é mortais , isto é, sujeito à 

corrupção e morte. Ele ainda tem pecaminosasconcupiscências -Porque o cérebro e os 

processos de pensamento são parte do corpo mortal -e Satanás usa esses desejos para 

atrair o povo de Deus de volta para o pecado de todas as maneiras que puder. 

Mais tarde, Paulo declara em sua carta: "Porque sabemos que toda a criação geme e sofre 

as dores de parto, até ao presente. E não só isso, mas também nós mesmos, com as 

primícias do Espírito, igualmente gememos em nós mesmos , esperando ansiosamente 

nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo "( Rom. 8: 22-23 ). Ensinar a 

mesma verdade, ele escreveu aos crentes de Filipos, "a nossa pátria está nos céus, de onde 

também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa 

humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória "( Fp 3: 20-21. ). E para o 

Corinthians, ele escreveu: "Pois isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e 

isto que é mortal se revista da imortalidade" ( 1 Cor. 15:53 ). 

É porque os nossos corpos mortais estão ainda sujeitos ao pecado que Paulo diz: Não vá 

ao apresentar os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de 

iniqüidade . Ele não avisa sobre o pecado reinando em nossas almas ou nossos espíritos, 

mas apenas sobre a sua reinante em nossos corpos, porque esse é o único lugar em um 

cristão, onde o pecado pode operar. É por isso que, mais adiante neste epístola ele 

lamenta: "Porque eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne , porque 

o que desejam está presente em mim, mas o que faz do bem não é para eu concordo com 

alegria. a lei de Deus no homem interior, mas eu vejo uma lei diferente nos membros do 

meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do 

pecado que está nos meus membros "(Rom. 07:18 , 22-23 ). Ele então conclui: 

"Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus 

por Jesus Cristo nosso Senhor! Então, por um lado eu me com a minha mente sou escravo 

da lei de Deus, mas, por outro, com a minha carne à lei do pecado "( Rom. 7: 24-25 ; 

grifo do autor). 

É por causa da guerra do cristão com o pecado é travada no corpo que o apóstolo também 

declarou: "Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para apresentar 

seus corpos um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional 

"( Rom. 12: 1 ), e "I buffet meu corpo e faço dele meu escravo, para que, eventualmente, 

depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado "( 1 Cor. 9:27 ; 

ênfase acrescentado). 

É óbvio que o pecado pode reinar em nossos corpos, admoestação pessoa de Paulo seria 

inútil. Mas também é óbvio que o pecado não tem que reinar lá, ou o aviso seria 

igualmente inútil. Ele, portanto, ordena: Não vá ao apresentar os membros do seu 

corpo ao pecado, como instrumentos de iniqüidade; mas oferecei-vos a Deus, como 

vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça de Deus . 



Por definição, um comando pressupõe uma vontade em o que está sendo ordenado. Os 

comandos da Palavra de Deus, há exceções. É, portanto, a vontade do cristão que Paulo 

está falando sobre aqui. Para um pecado ter poder sobre um filho de Deus, que o pecado 

deve primeiro passar por sua vontade. É por essa razão que Paulo exorta os crentes: 

"Então, meus amados, assim como sempre obedecestes, não como na minha presença 

somente, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com 

temor e tremor, pois é Deus, que é quem efetua em vós tanto o querer e trabalhar para a 

sua boa vontade "( Fp 2: 12-13. ). A vontade de Deus pode estar ativo em nossas vidas 

apenas como nossas vontades são submissos à Sua. 

Quando um crente produz os membros do seu corpo ao pecado , os membros tornam-

se instrumentos de iniqüidade . Por outro lado, quando em obediência a seu Pai celestial 

que ele produz a si mesmo como alguém que está vivo dos mortos caminhos do pecado 

e da morte, esses mesmos membros tornam-se santos instrumentos de justiça de Deus . 

No versículo 14 , Paulo muda de admoestação a declaração, oferecendo a garantia 

palavras: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, 

mas debaixo da graça . 

De Deus lei "é santa, eo mandamento é santo, justo e bom" ( Rom. 7:12 ). Mas a lei não 

pode quebrar qualquer penalidade do pecado ou o seu poder. Ela só pode repreender, 

restringir, e condenar. O cristão não está mais sob a condenação de Deus lei , mas agora 

está sob o poder redentor de Sua graça . É no poder do que a graça que o Senhor o chama 

para viver. 

 

25. Livre do pecado (Romanos 6: 15-23) 

E depois? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, 

mas debaixo da graça? De maneira nenhuma! Você não sabe que 

quando você se apresentar para alguém como escravos para 

obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, seja do pecado 

para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus 

que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração 

à forma de doutrina a que foram cometidos, e tendo sido 

libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Estou falando 

em termos humanos por causa da fraqueza da vossa carne. Pois 

assim como apresentastes os vossos membros para servirem à 

impureza e à ilegalidade, resultando na ilegalidade, assim 

apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para 

santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis 

livres em relação à justiça. Portanto, o que você, então benefício 

foram decorrentes das coisas de que agora vos 

envergonhais? Para que o resultado dessas coisas é a morte. Mas 

agora, libertados do pecado e escravizado a Deus, você deriva o 

seu benefício, resultando em santificação, e por fim a vida 

eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. (6: 15-23) 



O pecado é a mais devastadora, debilitante, poder degenerar que já entrou na 

correnteza humana. Seu mal, de fato, corrompeu toda a criação, que "geme e 

sofre as dores de parto, até ao presente" (Rom. 8:22). 

Escritura caracteriza o pecado e seus efeitos em muitas maneiras. Ele se refere 

a ele como profanação, uma poluição da alma. É a alma humana que a corrosão 

é um metal precioso ou poluição atmosférica é um céu bonito. Pecado é 

chamado de "uma coisa impura" (Is. 30:22), e ele é comparado com "o veneno 

de serpentes, eo veneno mortal de cobras" (Deut. 32:33). Mesmo as coisas que 

os homens consideram justos são como "trapo da imundícia" (lit., "pano 

menstrual") aos olhos de Deus (Is. 64: 6; cf. Zac. 3: 3-4). Paulo refere-se ao 

pecado como "profanação do corpo e do espírito" (2 Cor. 7: 1) e para os 

pecadores como aqueles cujas mentes e consciências estão contaminadas (Tito 

1:15). 

O pecado é rebelde, ignorando e até mesmo pisando na Palavra de 

Deus. Alguém chamou pecado Deus pretensos assassino, porque se o pecado 

tinha seu modo, ela destruiria o próprio Deus, juntamente com a Sua justiça. 

O pecado é ingrato, recusando-se a reconhecer a Deus como a fonte de todo o 

bem. O pecador se entrega a disposições da graça de Deus que estão ao seu 

redor, mas não de crédito, muito menos agradecer, a Deus por essas coisas. Ele 

leva as bênçãos de Deus e os usa para servir a si mesmo e de Satanás. Todo 

pecador é como Absalão, filho de Davi indisciplinado que beijou seu pai, 

quando conspirando para usurpar seu trono (ver 2 Sam. 14: 33-15: 6). 

O pecado é incurável por próprios esforços e poder do homem. Mesmo que o 

homem caído queria livrar-se do pecado, ele não poderia fazê-lo, mais do que 

(13:23 Jer.) ", O etíope [poderia] mudar a sua pele ou o leopardo as suas 

manchas". O Puritan escritor João Flavel comentou sobre o efeito condenatório 

do pecado por escrito, que se lágrimas penitenciais do pecador eram tão 

inumeráveis como todas as gotas de chuva que caíram desde a Criação, não 

podiam lavar um único pecado. 

O pecado é avassalador, pendurado acima humanidade caída como a escuridão 

durante a noite. Ele domina a mente (Rom 1:21.), Os afetos (João 3: 19-21), e 

da vontade (Jer. 44: 15-17). 

Pecado traz o controle satânico, porque cada pecado serve aos propósitos de "o 

príncipe do poder do ar" (Ef. 2: 2). Todo pecador não resgatados é um filho 

espiritual do diabo (João 8:44). 

Embora o pecado promete satisfação, em vez traz miséria, frustração e 

desesperança. Job lamentou que "o homem nasce para a tribulação, como as 



faíscas voam para cima" (Jó 5: 7). Na verdade, por causa do pecado, tudo 

"criação foi submetida à inutilidade" (Rom. 8:20). 

O pior de tudo, o pecado condena a alma não remido para o inferno. Em sua 

visão na ilha de Patmos, o apóstolo João "viu os mortos, grandes e pequenos, 

em pé diante do trono, e livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o 

livro da vida; e os mortos foram julgados a partir da coisas que estavam escritas 

nos livros, segundo as suas ações E deu o mar os mortos que estavam nele, a 

morte eo Hades entregaram os mortos que neles havia;. E foram julgados, cada 

um deles de acordo com a sua obras. E a morte eo inferno foram lançados para 

dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém 

não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado para dentro do lago 

de fogo "(Ap 20: 12-15). 

Com a única exceção de Jesus Cristo, todo ser humano nasce neste mundo nasce 

com uma natureza pecaminosa. A pessoa, não redimido natural é sob a tirania 

do pecado. Ele controla seus pensamentos, palavras, ações de sua existência 

total. Jesus declarou que "todo aquele que comete pecado é escravo do pecado" 

(João 8:34), e porque cada pessoa não salva é incapaz de cometer qualquer 

coisa, mas o pecado, toda pessoa não salva é escravo do pecado. 

Como Paulo observa na presente passagem, o homem natural é 

uma dispostos escravo do pecado. Homens provar que a verdade todos os dias 

de suas vidas como eles rejeitam a luz de Deus que eles têm.Embora as pessoas 

não regeneradas muitas vezes querem desesperAdãoente para escapar das 

conseqüências desagradáveis e destrutivas de seus pecados, eles não querem 

abrir mão de si os pecados secretos. 

Tem sido frequentemente observado que alguns escravos negros lutaram 

voluntariamente com seus mestres durante a Guerra Civil Americana. Não 

diferente de pecadores que se opõem e rejeitar Aquele que oferece para salvá-

los, aqueles escravos lutou contra as forças da União que queriam emancipar-

los. 

Paulo começou a principal seção teológica desta epístola com a declaração 

decepcionante que "a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e 

injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porque o que se sabe 

sobre Deus é evidente dentro deles; pois Deus tornou evidente para eles. Pois 

desde a criação do mundo os atributos invisíveis, o seu eterno poder como a sua 

divindade, claramente se reconhecem, sendo percebidos por meio do que tem 

sido feito, de modo que eles fiquem inescusáveis "(Rom. 1 : 18-20; grifo do 

autor). 

O pecado é a terrível, destruindo-vida, a realidade amaldiçoa as suas almas que 

reside e cresce em cada coração humano não resgatados como um câncer 



incurável. Mesmo quando os homens tentam escapar do pecado, eles não 

podem, e quando eles tentam escapar de sua culpa, eles não podem. O maior 

presente que Deus poderia dar à humanidade caída é a libertação do pecado, e 

é isso mesmo dom que Ele oferece através de Seu Filho, Jesus Cristo. É sobre 

esse grande presente, insuperável de redenção do pecado que Paulo se concentra 

agora sua grande mente inspirada. 

Como ele continua o seu discurso sobre a santificação, Paulo primeiro lembra 

a seus leitores cristãos de sua própria escravização passado para o pecado e, em 

seguida, lembra-lhes a sua nova escravização à justiça através de sua confiança 

em Jesus Cristo. Seu principal ponto em 6: 15-23 é que os crentes em Jesus 

Cristo deve viver em sujeição total a Cristo e Sua justiça e não cair de volta para 

os seus antigos pecados, que já não têm direito sobre elas. Porque eles morreram 

em Cristo para o pecado e ressuscitados com Ele para a justiça, eles não estão 

mais sob o domínio do pecado são, mas agora estão sob o senhorio de 

justiça. Porque o cristão tem um novo relacionamento com Deus, ele também 

tem um novo relacionamento com o pecado. Pela primeira vez, ele é 

capaz não viver pecaminosamente e capaz também pela primeira vez para viver 

dignamente. 

Desenvolvimento de Paulo de Romanos 6: 15-23 de perto assemelha a de 

versículos 1-10 (ver cap 23 deste volume.). Ele apresenta o antagonista (v. 

15 a ), a resposta (v. 15 b ), o axioma (v. 16), o argumento (17-22 vv.), e do 

absoluto (v. 23). 

O antagonista 

E depois? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, 
mas debaixo da graça? (6: 15a) 

Com sua pergunta breve introdução, que, então ? o apóstolo novamente 

antecipa as conclusões falsas seus antagonistas iria retirar da declaração que os 

crentes "não estão debaixo da Lei, mas debaixo da graça" (v. 14 b ). Para eles, 

a idéia de não ser mais sob a lei mas sob a graça era o mesmo que ser livre de 

qualquer restrição moral. "Se a lei não precisa ser obedecida, e se de Deus a 

graça cobre todos os pecados ", eles argumentam," então os crentes são 

perfeitamente livres para fazer o que quiserem. " Legalistas judeus, por outro 

lado, acredita obediência à lei de Deus era a única forma de salvação. Para eles, 

Paulo exaltado justiça fora de um lado de sua boca, enquanto na carta que dá a 

realidade do pecado fora do outro lado. Eles acusaram Paulo de apologia 

ilegalidade em nome de Deus a graça . 

A doutrina da graça sempre esteve sujeito a essa falsa acusação, que os 

primeiros apóstolo responde na primeira metade do capítulo 6. Mas, por causa 

do mal-entendido era tão comum ea questão tão crítica, ele dá a resposta 



novamente a partir de uma perspectiva ligeiramente diferente. A doutrina da 

salvação pela graça de Deus, trabalhando apenas através da fé do homem e 

independentemente de quaisquer obras, é a coisa mais distante de uma licença 

para pecar. 

O Answer 

De maneira nenhuma! (6: 15b) 

Paulo dá a mesma negação contundente e inequívoca que ele deu no verso 2. A 

idéia é "Não, não, mil vezes não!", A mera sugestão de que a graça de Deus é 

uma licença para o pecado é auto-contraditório, uma lógica, bem como um 

absurdo moral e espiritual. O próprio propósito da graça de Deus é libertar o 

homem do pecado. Como, então, poderia justificar a graça possivelmente 

continuar em pecado? A graça não só justifica, mas também transforma a vida 

que é salva. Uma vida que não dá nenhuma evidência de transformação moral 

e espiritual não dá nenhuma evidência de salvação. 

A Axiom 

Você não sabe que quando você se apresentar para alguém como 

escravos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, 

seja do pecado para a morte, ou da obediência para a 
justiça? (6:16) 

Um axioma é uma verdade geral que é tão evidente que não precisa de 

provas. Você não sabe? é claramente retórica, o que implica que seus leitores 

seriam facilmente reconhecer a verdade do que ele estava prestes a dizer se eles 

lhe deram o menor pensamento. O que poderia ser mais óbvio do que o fato de 

que quando você se apresentar para alguém como escravos para obedecer, 

sois servos daquele a quem obedeceis? A frase apresentar-vos indica 

a escolha dispostos de obediência a um mestre e faz o ponto de Paulo ainda 

mais evidente . Por definição, todos os escravos , especialmente os voluntários, 

são obrigados a total de obediência ao seu mestre, a quem eles 

obedecem. Uma pessoa que não está tão ligada não é um escravo. 

O apóstolo aplica o axioma para o estilo de vida dos crentes, o assunto de vida 

santificada sobre o qual ele tem ensinado (vv. 1-14). Em relação à vontade de 

Deus, uma pessoa salva, mas tem duas escolhas:tanto para o pecado , que é 

desobedecer-lhe, ou da obediência . Padrão geral de uma pessoa de vida prova 

que o seu verdadeiro mestre é. Se sua vida é caracterizada pelo pecado , que se 

opõe à vontade de Deus, então ele é escravo do pecado. Se sua vida é 

caracterizada pela obediência , o que reflete a vontade de Deus, então ele é 

escravo de Deus. O resultado final da primeira escravidão é tanto física como 

espiritual da morte , enquanto que a da segunda escravidão é a justiça , a 



marca inevitável da eterna vida. Os crentes são "feitura dele, criados em Cristo 

Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos 

nelas "(Ef. 2:10). A vida habitualmente injustos não pode ser uma vida cristã. 

No capítulo anterior, Paulo descreveu a mesma verdade do ponto de vista 

oposto, o do mestre. Na vida não regenerada, a vida em Adão, o pecado ea 

morte reinado, enquanto que na vida redimida, a vida em Cristo, a justiça ea 

reinado vida eterna (5: 12-21). Não há outra alternativa, não há terreno 

neutro. Todos os homens são ou dominado pelo pecado, o que quer dizer que 

eles estão sob o domínio de Satanás, ou eles são dominados pela justiça, o que 

quer dizer que eles estão sob o senhorio de Jesus Cristo. Como Mateus Henry 

observou: "Se quisermos saber para qual destas duas famílias que pertencem, 

devemos perguntar para qual desses dois mestres cedemos nossa obediência" 

( comentário de Mateus Henry sobre a Bíblia inteira, vol. 6 (Old Tappan, NJ : 

Revell, sd], p 405).. 

Embora a, liberdade, buscando, mente rebelde naturais recua na verdade, 

nenhum ser humano é seu próprio mestre. A noção popular de que uma pessoa 

pode dominar a sua própria vida e seu destino é uma ilusão de que Satanás tem 

impingido sobre a humanidade desde a queda. Foi por essa mentira, de fato, que 

Adão e Eva foram atraídos para o primeiro pecado. Alerta contra falsos mestres 

no primeiro século que proclamou que a mentira atraente, Pedro escreveu: "Para 

falar palavras arrogantes de vaidade que seduzem por desejos carnais, pela 

sensualidade, aqueles que mal escapar os que vivem no erro, prometendo-lhes 

liberdade, enquanto eles mesmos são escravos da corrupção, pois pelo que um 

homem é vencido, por isso, ele é escravo "(2 Pedro 2: 18-19.). Se a realidade 

da situação do homem é reconhecido honestamente, torna-se óbvio que os seres 

humanos não são criaturas independentes. Eles não são e não podem ser livres, 

no sentido em que o mundo define e valoriza a liberdade. 

Muitas pessoas resistem as reivindicações de Cristo porque eles têm medo de 

ter que abrir mão de suas liberdades acarinhados. Na verdade, é claro, eles não 

têm liberdade para perder. A pessoa não salva não é livre para fazer o bem ou 

o mal como ele escolhe. Ele está preso e escravizado ao pecado, ea única coisa 

que ele pode fazer é pecar. Suas únicas escolhas têm a ver com quando, como, 

por que, e até que ponto ele vai pecar. 

Deve ser tão auto-evidente que nenhum ser humano pode ser escravo de dois 

mestres diferentes. "Ninguém pode servir a dois senhores", declarou 

Jesus; "Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará um e 

desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro" (Mat. 06:24). 

O ponto de Paulo na segunda metade de Romanos 6 é a mesma que Jesus fez 

na passagem acima. Uma pessoa não pode ter duas naturezas diferentes e 

opostas ao mesmo tempo, e ele não pode viver em dois mundos espirituais 



diferentes e opostas ao mesmo tempo. Ele é tanto o escravo do pecado , que é 

por nascimento natural, ou ele é escravo de justiça , que ele torna-se pelo novo 

nascimento. 

Paulo não está falando aqui de obrigação moral e espiritual, mas da realidade 

moral e espiritual. Ele não está dizendo que os crentes devem admirar justiça 

ou desejam justiça ou pratica a justiça, embora eles devem, é claro, fazer essas 

coisas. Ele não está aqui ensinando que um cristão deveria ser um escravo 

da justiça , mas que cada cristão, por criação divina, é feito um escravo 

da justiça e não pode ser outra coisa. Paulo está dizendo exatamente o que João 

diz em sua primeira carta:. "Todo aquele que é nascido de Deus não comete 

pecado, porque a sua semente permanece nele; e não pode pecar, porque é 

nascido de Deus, por isso os filhos de Deus e da filhos do diabo são óbvias: 

quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão 

"(1 João 3: 9-10). 

"E, embora estivesse anteriormente alienado e hostil em mente, envolvidos em 

más ações", Paulo diz aos crentes de Colossos, "ainda Ele [Jesus Cristo, o Filho] 

já reconciliou em Seu corpo carnal pela morte, a fim de apresentá-lo perante 

Ele [Deus Pai] santos e imaculados e irrepreensíveis "(Colossenses 1: 21-

22). Em outras palavras, para o cristão, a vida de injustiça, de alienação de e 

hostilidade para com Deus, é passado. O caminho pecaminoso velho da 

vida não pode continuar a caracterizar um verdadeiro cristão. A obediência a 

Deus na vida justa é uma certeza na vida de uma pessoa verdadeiramente 

justificada.Por causa da infidelidade temporária, a desobediência pecaminosa 

pode, por vezes, aparecem a dominar a vida de um cristão. Mas um verdadeiro 

crente não pode continuar indefinidamente em desobediência, porque é 

diametralmente oposta à sua natureza nova e santa, que não pode perdurar 

indefinidamente vida pecaminoso. 

João enfatiza que a verdade repetidamente em sua primeira epístola. "Se 

dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não 

praticamos a verdade; ... Aquele que diz:" Eu vim a conhecê-lo ", e não guarda 

os seus mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está nele; ... Todo aquele 

que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece 

nele; e não pode pecar, porque é nascido de Deus "(1 João 1: 6 ; 2: 4; 3: 9). 

O argumento-Explicando as duas escravidões 

Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, 

obedecestes de coração à forma de doutrina a que foram 

cometidos, e tendo sido libertados do pecado, fostes feitos servos 

da justiça. Estou falando em termos humanos por causa da 

fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos 

membros para servirem à impureza e à ilegalidade, resultando na 

ilegalidade, assim apresentai agora os vossos membros para 



servirem à justiça para santificação. Porque, quando éreis servos 

do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Portanto, o que 

você, então benefício foram decorrentes das coisas de que agora 

vos envergonhais? Para que o resultado dessas coisas é a 

morte. Mas agora, libertados do pecado e escravizado a Deus, 

você deriva o seu benefício, resultando em santificação, e por fim 

a vida eterna. (6: 17-22) 

Paulo aqui explica e aplica o princípio que ele acaba de indicar (v. 16), ou seja, 

que uma pessoa é um escravo, ou do pecado e de Satanás ou para a justiça e 

Deus. Ao fazer isso, ele contrasta os três aspectos de cada um desses dois 

domínios de servidão: a sua posição, a sua prática, e sua promessa. 

Sua posição 

Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, 

obedecestes de coração à forma de doutrina a que foram 

cometidos, e tendo sido libertados do pecado, fostes feitos servos 
da justiça. (6: 17-18) 

Primeiro, o apóstolo dá graças a Deus ... que seus leitores crentes não estavam 

mais sujeitos à escravidão que leva à morte. Ele não agradecer ou elogiá-los por 

sua própria sabedoria ou inteligência ou determinação moral e espiritual, 

porque nenhuma dessas coisas tinha uma parte em sua salvação. "Ninguém 

pode vir a mim", disse Jesus, "se o Pai que me enviou não o trouxer, ... [e] a 

menos que tenha sido concedida a ele a partir do Pai" (João 6:44, 65). Nossos 

agradecimentos para a salvação deve ser sempre a Deus, porque é só Deus "que 

nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo" (1 Cor. 15:57). 

Os crentes são salvos somente pela graça e poder de Deus . E, por sua graça, a 

desobediência a Ele é habitual no passado. Anteriormente, Paulo diz, 

você eram escravos do pecado , mas não mais. Foramtraduz uma imperfeita 

grego tenso, significando uma realidade em curso. Em outras palavras, a pessoa 

não regenerada está sob a contínua escravidão, ininterrupta de pecado. Essa é a 

posição universal do homem natural, sem exceções. Não importa o quanto 

externamente moral, na posição vertical, ou benevolente a vida de uma pessoa 

não salva pode ser, tudo o que ele pensa, diz e faz emana de um coração 

orgulhoso, pecaminoso ímpios. Citando o Salmo 14, Paulo já tinha feito essa 

verdade clara. "Como está escrito: Não há justo, nem um sequer, não há quem 

entenda, não há quem busque a Deus; todos se extraviaram, à uma se fizeram 

inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer "(Romanos 3: 

10-12.). 

Que Paulo não está falando apenas de ida justiça é claro em sua declaração de 

que você tornou-se obediente a partir do coração . Deus trabalha a Sua 

salvação em ser mais íntimo de uma pessoa. Através da graça fornecido por Seu 

Filho, Deus muda própria natureza dos homens quando eles confiam nEle. Uma 



pessoa cujo coração não foi alterado não foi salvo. Justos vivos que emite a 

partir de um ... coração obediente é habitual. E assim como a graça de Deus 

opera somente através de um coração confiante, Sua justiça só funciona através 

de um coração obediente. 

Fé e obediência são inevitavelmente relacionado. Não há fé salvadora em Deus 

para além da obediência a Deus, e não pode haver obediência piedosa sem fé 

piedosa. À medida que a bela e popular hino admoesta: "Confie e obedecer, não 

há outra maneira." Nosso Senhor "se entregou por nós", diz Paulo, não só para 

nos salvar do inferno e nos levar para o céu, mas para "redimir-nos de toda 

iniqüidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras" ( Tito 

2:14). 

A salvação vem ", segundo a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora 

do Espírito", escreveu Pedro aos crentes perseguidos em todo o mundo romano, 

a fim de que aqueles que acreditam que podem "obedecer a Jesus Cristo e 

aspersão do seu sangue "( um símbolo referente a um convênio de obediência, 

ver Ex. 24: 1-8). Mais tarde, na epístola ele advertiu: "Uma vez que você tem 

em obediência à verdade purificado as vossas almas por um amor sincero aos 

irmãos, fervorosamente ameis uns aos outros com o coração, para você ter 

nascido novamente, não de semente corruptível, mas incorruptível, isto é, 

através do viva e eterna palavra de Deus " (1 Pe. 1: 2, 22-23; grifo do autor). A 

obediência a Jesus Cristo e obediência à Sua verdade são totalmente 

coincidentes, e Sua verdade é "viva e eterna Palavra de Deus." 

A obediência não produz nem mantém a salvação, mas é uma característica 

inevitável daqueles que são salvos. Crença em si é um ato de obediência, se 

possível e solicitado pela graça soberana de Deus, mas sempre envolvendo a 

vontade sem coação do crente. Uma pessoa não é transportado passivamente da 

escravidão no reino das trevas de Satanás para a escravidão no reino da luz de 

Deus. A salvação não ocorrer para além de um ato de compromisso por parte 

do crente. A obra da salvação de mudança de vida é pelo poder de Deus sozinho, 

mas ele não funciona sem a vontade do homem. Deus não tem filhos 

involuntários de sua família, não há cidadãos dispostos no seu reino. 

A fé genuína não é só no Filho de Deus, mas na verdade de Deus. Jesus disse: 

"Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim" 

(João 14: 6). Paulo tinha confiança na salvação de seus leitores na igreja em 

Roma, porque eles obedeceram a essa forma de ensino a que [eles] foram 

cometidos . Nenhum crente, é claro, compreende toda a verdade de 

Deus. Mesmo só o cristão mais maduro e fiel começa a sondar as riquezas da 

Palavra de Deus na vida presente. Mas o desejo de conhecer e obedecer a 

verdade de Deus é uma das mais seguras marcas de salvação genuína. Desde o 

seu início, a igreja primitiva foi caracterizado pela sua devoção "a doutrina dos 



apóstolos" (Atos 2:42). E Jesus deixou claro que aqueles que obedeceram a 

palavra foram os verdadeiros crentes (ver João 8:31; 14:21, 23, 24; 15:10; etc.). 

Formulário traduz tupos , que foi usado dos moldes em que o metal fundido 

para a fundição foi derramado. Committed traduz o passivo aorista 

de paradidomi , que carrega o significado básico de entregar até. E 

porque eis ( a ) também pode ser traduzido em, parece que uma tradução mais 

precisa dessa frase é "essa forma de ensino em que fostes entregues." É verdade, 

é claro, que, através da sua leitura e pregação, a Palavra de Deus é 

entregue para os crentes. Mas o ponto de Paulo aqui parece ser que o 

verdadeiro crente também é entregue para a Palavra de Deus, a Sua 

divina ensino . A idéia é que quando Deus faz uma nova criação espiritual de 

um crente, Ele lança-lo para dentro do molde da verdade divina. A prestação 

JB Phillips de Romanos 12: 1 usa a mesma figura: ". Não deixe que o mundo 

ao seu redor espremê-lo em seu próprio molde, mas deixem que Deus re-moldar 

suas mentes a partir de dentro" Em outras palavras, "Não deixe que as forças de 

Satanás tentar encaixar-lo de volta para o velho molde pecaminosa da qual Deus 

libertou você. Deixe que Deus continue a formar-lo para a perfeita imagem de 

Seu Filho." 

Ao longo de suas epístolas, Paulo enfatiza a relação fundamental da verdade de 

Deus para a vida cristã fiel. Em sua segunda carta a Timóteo, ele aconselhou 

seu jovem protegido no ministério para "manter o padrão das sãs palavras que 

você ouviu de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus" (2 Tim. 1:13). Mais 

tarde, ele avisou que "virá o tempo quando [os homens] não suportarão a sã 

doutrina; mas querendo ter comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores 

conforme as suas próprias concupiscências" (4: 3). O apóstolo sustentou que 

um supervisor, ou mais velho, na igreja deve manter "firme a palavra fiel, que 

está de acordo com a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na sã 

doutrina e de refutar os que o contradizem" (Tito 1: 9). Mais tarde, na mesma 

carta ele advertiu Tito para "falar das coisas que são ajustadas para a sã 

doutrina" (2: 1). O cristão que obedece fielmente a Palavra de Deus torna-se 

conformado com a verdade de que o Palavra, um modelo vivo do evangelho. O 

divino ensinoa que um crente se submete em selos Jesus Cristo ele com a 

autêntica imagem de seu Salvador e Senhor. 

Uma pessoa não se torna um cristão, alegando o nome de Cristo e, em seguida, 

acreditando e fazendo tudo o que ele mesmo quer. Você não pode se tornar um 

cristão por apenas dizer ou fazer certas coisas, até mesmo as coisas divinas 

preconizadas nas Escrituras. Mas depois de salvação genuína uma pessoa terá 

a, desejo guiado pelo Espírito inata de conhecer e obedecer a verdade de Deus. 

Depois de um almoço de negócios em que eu falava, um homem me disse: "Eu 

estive neste grupo por um longo tempo, e eu vou te dizer como eu acho que 

você pode chegar a Deus. Você vê, não é esta longa escada, e na parte superior 



há uma porta e por trás dele é esse cara Jesus. O que você realmente quer fazer 

é tentar fazê-lo subir as escadas e passar pela porta e depois esperar Jesus deixa-

nos. Como você está em seu caminho até as escadas, você tem todos esses 

pregadores e movimentos torcendo por você, mas você simplesmente continuar 

subindo as escadas a sua própria maneira. Eu chamo-lhe a escada de esperança. 

Isso é o que eu acho que é o evangelho. " Com o coração pesado, eu respondi: 

"Senhor, você não pode ser um cristão. O que você acabou de dizer não tem 

nada a ver com o evangelho, e sua escada para o céu não tem mais jeito. Você 

precisa depender de Jesus Cristo para a sua salvação. Você tem não tem idéia 

do que significa ser salvo, e você não pode estar no seu caminho para o céu ". 

Uma pessoa não pode inventar seu próprio caminho para Deus, não importa 

quão sincero seus esforços poderia ser. Deus estabeleceu a única maneira de 

chegar a Ele, e que é o caminho da fé em Seu Filho, Jesus Cristo. E a fé 

salvadora em Jesus Cristo é construída sobre a revelação de Deus sobre ele, e 

não sobre as idéias dos homens a respeito dele. Há conteúdo divinamente 

revelado ao evangelho, e a pessoa que rejeita ou contorna esse conteúdo dá 

prova inequívoca de que ele não está realmente buscando o reino de Deus ea 

sua justiça. 

Testemunha Lee, fundador do movimento da Igreja local, escreveu um livro 

intitulado Cristo Versus Doctrine, a tese principal é que se trata de uma relação 

pessoal com Cristo que importa e que a doutrina realmente interfere com essa 

relação. O livro não só é anti-bíblico, mas, como se poderia imaginar a partir 

do título, também é auto-contraditório. A doutrina é simplesmente outra palavra 

para o ensino, e o propósito do livro de Lee, é claro, era ensinar 

sua própria doutrina. 

Sua prática 

Estou falando em termos humanos por causa da fraqueza da vossa 

carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para 

servirem à impureza e à ilegalidade, resultando na ilegalidade, 

assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça 
para santificação. (6.19) 

É difícil colocar princípios e verdades divinas em termos que as mentes 

humanas finitas podem compreender. Ao dizer, estou a falar em termos 

humanos por causa da fraqueza da vossa carne , Paulo queria dizer que a 

analogia de senhores e escravos foi usado como um alojamento para 

humanidade de seus leitores. 

Carne é aqui utilizado como sinônimo de humanidade, ou mortalidade, e é 

equivalente a "os membros de seu corpo", no versículo 13 e os membros no 

final do versículo 19. A carne é a faculdade humana influenciadas pelo pecado, 

e enquanto crentes permanecerão em seus corpos mortais, o pecado ainda tem 



uma cabeça de ponte, um lugar para lançar seus ataques. É por isso que Paulo 

admoesta os crentes para apresentar seus corpos como "um sacrifício vivo e 

santo, agradável a Deus" (Rom. 12: 1). Embora a pessoa interna de um crente 

foi transformado à semelhança de Cristo, a pessoa exterior, representado 

pela carne , ainda está sujeita à contaminação do pecado. 

Paulo aqui altera o foco de posição para a prática, admoestando os crentes a 

fazer a sua vida correspondem às suas novas naturezas. Embora ainda seja 

possível para os cristãos para o pecado, eles não estão mais presos ao 

pecado. Agora, eles são livres não para o pecado, e eles devem exercer essa 

capacidade divinamente fornecida em obediência ao seu novo Senhor e Mestre. 

Antes de salvação, os crentes eram como o resto da humanidade caída, não 

tendo nenhum outro desejo ou capacidade, mas a seguir a sua tendência natural 

de impureza e à ilegalidade . Esses dois termos se referem, respectivamente, 

para dentro e para fora do pecado. A pessoa não regenerada é tanto interna como 

externamente pecaminosa, e como ele vive a sua pecaminosidade que resulta 

em ainda mais a ilegalidade . Como um câncer que se reproduz até que todo o 

corpo é destruído, o pecado se reproduz até que toda a pessoa é destruída. 

Após a homossexualidade e outros comportamentos desviantes do brilhante 

escritor Oscar Wilde foi tornado público, ele escreveu, "eu esqueci que o que 

um homem está em segredo que ele vai algum dia mensagem em voz alta a 

partir do telhado." Outro escritor famoso, Sinclair Lewis, foi o brinde do mundo 

literário e recebeu o Prêmio Nobel de literatura em 1930. Para zombar o que ele 

considerava a hipocrisia do cristianismo, ele escreveu Elmer Gantry, a história 

fictícia de um evangelista Bíblia-batendo que era secretamente um alcoólatra, 

um devasso, e um ladrão. Poucas pessoas sabem no entanto, que o próprio 

Lewis morreu um alcoólatra em uma clínica de terceira categoria fora de Roma, 

uma vítima devastada de seu próprio estilo de vida pecaminoso. 

Porque é possível para eles para resistir ao pecado e viver dignamente os crentes 

devem agora apresentar seus membros como servos da justiça . E assim 

como a vida de pecado leva a mais pecado, para a vida da justiça leva a uma 

maior justiça, cujo fim último é completa santificação . 

O falecido Martyn Lloyd-Jones escreveu: "Como você vai vivendo essa vida 

justa, e praticá-la com toda a força e energia e todo o seu tempo ... você vai 

achar que o processo que passou antes, em que você passou . de mal a pior e 

tornou-se mais vil e mais vil, é inteiramente revertida Você vai se tornar mais 

limpo e mais limpo e mais puro e mais puro, e mais santos e mais santo, e cada 

vez mais conformados à imagem do Filho de Deus "( Romanos: Uma Exposição 

do Capítulo Seis [Grand Rapids: Zondervan, 1972], pp 268-69).. 



Ninguém fica parado moral e espiritualmente. Assim como os incrédulos 

progredir de pecaminosidade a maior pecado, um crente que não está crescendo 

na justiça, apesar de nunca cair totalmente fora da justiça, vai escorregar mais 

e mais para trás em pecado. 

O propósito de Deus em homens resgate do pecado não é dar-lhes liberdade 

para fazer o que quiserem, mas a liberdade de fazer o que Ele quer, que é a de 

viver dignamente. Quando Deus ordenou Faraó a deixar o Seu povo ir, Ele 

também deixou claro seu propósito para a sua libertação: "que me sirva no 

deserto" (Ex 7:16.). Deus liberta os homens da escravidão do pecado para o 

único propósito de se tornarem escravizados para Ele e para a Sua justiça. 

Sua Promessa 

Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres em relação 

à justiça. Portanto, o que você, então benefício foram decorrentes 

das coisas de que agora vos envergonhais? Para que o resultado 

dessas coisas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e 

escravizado a Deus, você deriva o seu benefício, resultando em 
santificação, e por fim a vida eterna. (6: 20-22) 

Pessoas que não foram salvos, que são escravos do pecado , são livres em 

relação à justiça . Ou seja, eles não têm ligação para a justiça; ele não pode 

fazer exigências sobre eles, uma vez que eles possuem nem o desejo nem a 

capacidade de responder às suas necessidades. Eles são controlados e 

governado pelo pecado, o mestre a quem eles são obrigados a servir. Nesse 

sentido, eles não têm a responsabilidade de justiça, porque eles são incapazes 

de cumprir as suas normas e exigências. É por isso que é tolice pregar reforma 

para os pecadores. Eles não podem reformar sua vida até que Deus transforma 

suas vidas. 

Muitas pessoas que não foram salvos, é claro, não acho que a vida precisa de 

reforma, muito menos transformação. O mundo está cheio de pessoas que são 

decentes, honestos, cumpridores da lei, útil, e muitas vezes muito religiosa, que 

pensam que suas vidas são exemplares. Mas Paulo declara que, além da 

salvação através de Jesus Cristo, todas as pessoas são escravos do pecado e 

são livres em relação a, ou seja, totalmente separada e não relacionada com, 

padrão de Deus de justiça . Paulo descreveu suas próprias boas obras e 

realizações religiosas antes de salvação como lixo, ou esterco (Fp 3: 8.). 

Aos olhos de Deus, não há absolutamente nenhum benefício que os homens 

podem derivar as coisas que eles fazem para além de salvação, coisas das quais 

depois da salvação se tornam vergonha . A única possível resultado dessas 

coisas é a morte , a segunda morte, que é a morte espiritual e eterno tormento 

no inferno. 



Uma das marcas da verdadeira salvação é a sensação de estar envergonhado de 

sua vida antes de vir para Cristo. Se a vida anterior foi marcada por imoralidade 

sórdida ou grande propriedade, por crimes hediondos ou serviço sacrificial a 

outros, pelo egoísmo extremo ou extrema generosidade, é uma vida sobre a qual 

o verdadeiro crente não pode ser senão vergonha. Não importa o quanto ele 

pode aparecer perante o mundo, a vida sem Deus é uma vida para além da 

justiça. 

João Calvino escreveu: 

Assim que o piedoso começam a ser iluminado pelo Espírito de Cristo e da 

pregação do evangelho, eles livremente reconhecer que toda a sua vida passada, 

que viviam sem Cristo, é digno de condenação.Assim, longe de tentar desculpá-

lo, eles são, na verdade vergonha de si mesmos. Na verdade, eles vão mais 

longe, e continuamente suportar a sua desgraça em mente, de modo que a 

vergonha de que pode torná-los mais verdadeiramente humilde e de bom grado 

diante de Deus. ( as epístolas de Paulo, o Apóstolo aos Romanos e aos 

Tessalonicenses [Grand Rapids: Eerdmans, 1960], p 135). 

Mas para aqueles que tenham sido libertados do pecado e escravizado a 

Deus mediante a fé em Jesus Cristo, o benefício é a santificação e o 

resultado é a vida eterna . Na salvação que Deus não só nos liberta da 

penalidade final do pecado, mas nos liberta de sua tirania presente. 

Libertos do pecado não significa que um crente não é mais capaz de pecar, 

mas que ele não é mais escravos do pecado, já não seu sujeito impotente. A 

libertação do pecado sobre o qual Paulo está falando aqui não é um objetivo de 

longo alcance ou um final ideal, mas um fato já realizado. Sem exceção, todas 

as pessoas que confia em Jesus Cristo como Salvador e Senhor está livre do 

pecado e escravizado a Deus . Obviamente, alguns crentes são mais fiéis e 

obedientes do que outros, mas os cristãos são igualmente livres da escravidão 

do pecado e igualmente escravizados a Deus , igualmente 

concedidosantificação e igualmente concedida a vida eterna . 

O Absolute 

Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus 

é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. (6:23) 

Este versículo expressa dois absolutos inexoráveis. A primeira é que o salário 

do pecado é a morte . Spiritual morte é merecido. É a compensação justa e 

legítima para uma vida que se caracteriza porpecado , que é toda a vida longe 

de Deus. 



A segunda inexorável absoluta é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna 

em Cristo Jesus nosso Senhor . Por definição, um presente é gratuito, mas 

para que ninguém subestime a magnitude da graça de Deus, Paulo fala de 

Deus dom gratuito . A salvação não pode ser adquirido por obras, por bondade 

humana, por ritual religioso, ou por qualquer outra coisa que o homem pode 

fazer. "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé," o apóstolo lembrou aos 

crentes de Éfeso; "E isto não vem de vós, é dom de Deus; não como resultado 

de obras, para que ninguém se glorie" (Ef 2: 8-9.). 

Se uma pessoa quer que ele merece-eterna morte por Deus vai dar isso a ele 

como seus apenas os salários . E se a pessoa quer o que ele 

faz não deserve- vida eterna -Deus oferece isso para ele também, mas como 

um dom gratuito, a única fonte de que é Cristo Jesus, nosso Senhor . 

Isso é uma grande clímax de Paulo para o capítulo 6 de Romanos: Jesus Cristo 

é o único caminho do pecado para a justiça, da condenação para a salvação, da 

morte eterna para a vida eterna. 

Como ele estava diante do Sinédrio pouco depois de Pentecostes, Pedro 

corajosamente proclamou essa mesma verdade, testemunhando que "não há 

salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu que foi dado 

aos homens, pelo qual devamos ser salvos" (Atos 4:12). Para os fariseus 

incrédulos, Jesus disse: "Em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta 

das ovelhas Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas 

as ovelhas não lhes deram ouvido Eu sou a porta;.. Se alguém entrar por mim, 

será salvo, e entrará, e sairá, e achará pastagem "(João 10: 7-9). Durante o 

discurso Cenáculo, Jesus disse: "Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida; 

ninguém vem ao Pai, senão por mim" (João 14: 6). 

O notável pastor e teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer foi preso por vários anos 

pelos nazistas e foi executado pouco antes do fim da II Guerra Mundial. Em seu 

livro O custo do discipulado, ele escreveu as seguintes palavras interessantes 

sobre o que ele chamou o evangelho da graça barata: 

[A graça barata] equivale à justificação do pecado sem a justificação do pecador 

arrependido que se afasta do pecado e de quem o pecado afasta. A graça barata 

não é o tipo de perdão do pecado que nos liberta das fadigas do pecado .... graça 

barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo 

.... 

[Graça cara, por outro lado] é o chamado de Jesus Cristo, na qual o discípulo 

deixa as redes e segue-o .... Quando [Martin Luther] falou de graça, [ele] sempre 

como corolário que lhe custou sua própria vida, a vida que foi agora submetido 

à obediência absoluta de Cristo .... Felizes são aqueles que, sabendo que a graça, 

pode viver no mundo sem ser do mesmo, que, seguindo Jesus Cristo, são tão 



seguros de sua cidadania celestial que eles são verdadeiramente livres para viver 

a sua vida neste mundo. ([New York: Macmillan, 1959], pp. 47, 53, 60) 

Só o Filho de Deus poderia ter pago o custo da salvação. Mas ele chama seus 

seguidores para pagar o custo do discipulado. "Se alguém quer vir após mim", 

disse Jesus, "negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Pois quem quiser 

salvar a sua vida, perdê-la;. Mas quem perder a sua vida por minha causa achá- 

ela "(Mt 16: 24-25.). 

Lucas registra a questão de lidar com o custo quando cita Jesus em 14: 26-33: 

Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe e esposa e filhos, irmãos 

e irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega 

sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Para que um de vós, 

quando ele quer construir uma torre, não se senta primeiro a calcular o custo, 

para ver se tem com que a acabar? Caso contrário, quando ele estabeleceu uma 

base, e não a podendo acabar, todos os que observam que começam a zombar 

dele, dizendo: "Este homem começou a construir e não pôde acabar." Ou qual 

é o rei, quando ele sai ao encontro de outro rei na batalha, não se senta primeiro 

a consultar se ele é forte o suficiente com dez mil homens ao encontro do que 

vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, enquanto o outro ainda está 

longe; ele envia uma delegação e pede condições de paz. Assim, portanto, não 

um de vocês pode ser meu discípulo que não desistir de todos os seus bens 

próprios. 

Quando nosso Senhor deu as parábolas da pérola e do tesouro no campo (Mat. 

13: 44-46), em ambos os casos, o homem vendeu tudo o que tinha para fazer a 

compra. 

Jesus Cristo não está à procura de pessoas que querem adicionar-Lo para o seu 

pecado como um seguro contra o inferno. Ele não está à procura de pessoas que 

querem aplicar seus altos princípios morais para as suas vidas não 

regenerados. Ele não está olhando para aqueles que querem apenas para ser 

reformada exteriormente por ter sua velha natureza melhorada. 

Jesus Cristo chama para Si aqueles que estão dispostos a transformar 

interiormente por Ele, que desejam uma natureza completamente nova, que é 

criado à Sua semelhança santo. Ele chama para Si aqueles que estão dispostos 

a trocar seus pecados por Sua santidade. Ele chama para Si aqueles que estão 

dispostos a morrer com Ele, a fim de ser ressuscitados com Ele, que estão 

dispostos a abrir mão de escravidão para o seu pecado para a escravidão para a 

Sua justiça. E quando os homens vêm a Ele em Seus termos, Ele muda o seu 

destino da morte eterna para a vida eterna. 



 

26. Mortos para a lei ( Romanos 7: 1-6 ) 

Ou, porventura, ignorais, irmãos (pois falo aos que conhecem a 

lei), que a lei tem jurisdição sobre uma pessoa, desde que ele 

vive? Para a mulher casada está ligada pela lei a seu marido 

enquanto ele está vivo; mas se o marido morrer, ela está livre da 

lei relativa ao marido. De sorte que, enquanto o marido está vivo, 

se for de outro homem, ela será chamada adúltera; mas se o 

marido morrer, ela está livre da lei, de modo que ela não é 

adúltera, se ela for de outro homem. Portanto, meus irmãos, vocês 

também foram feitos para morrer para a lei pelo corpo de Cristo, 

que você pode estar se juntou a outro, àquele que foi ressuscitado 

dentre os mortos, para que demos fruto para Deus. Por enquanto 

estávamos na carne, as paixões dos pecados, que foram reveladas 

pela Lei, estavam no trabalho nos membros do nosso corpo a dar 

frutos para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo 

morrido para aquilo em que nós estávamos destinados, de modo 

que servimos em novidade de espírito, e não na velhice da 
letra. ( 7: 1-6 ) 

Ao estudar o Antigo Testamento, você não pode deixar de ficar impressionado com a 

dignidade e honra concedida a lei de Deus revelada-também conhecido por nomes como 

seus estatutos, mandamentos, ordenanças e testemunhos. Deus inspirou Moisés a 

escrever: 

Agora este é o mandamento, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus ordenou-

me para ensinar você, que você pode fazê-las na terra onde você está indo para possuí-la, 

para que você e seu filho e seu neto pode temem o Senhor, teu Deus, para manter todos 

os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, todos os dias da sua vida, e que seus 

dias sejam prolongados. O Israel, você deve ouvir e ter o cuidado de fazê-lo, que ele pode 

estar bem com você e que você pode multiplicar muito, assim como o Senhor, o Deus de 

vossos pais, lhe prometeu, em uma terra que mana leite e mel . Ouve, ó Israel! O Senhor 

é o nosso Deus, é o único Senhor! Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de 

toda a tua alma e com toda a tua força. E estas palavras, que eu hoje te ordeno, estarão no 

teu coração; e você deve ensiná-los diligentemente a teus filhos, e deve falar deles quando 

você se senta em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e ao 

levantar-te. E você deve vinculá-las como sinal na tua mão e te serão por frontais em sua 

testa. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. ( Deuteronômio 6: 1-9. ) 

Salomão escreveu: "A conclusão, quando tudo tiver sido ouvido, é: Teme a Deus e guarda 

os seus mandamentos, porque isso se aplica a todas as pessoas" ( Eccles 0:13. ). Salmo 

119 utiliza cerca de dez sinônimos diferentes para a lei de Deus. O escritor declara: 

Bem-aventurados aqueles cujas caminho é perfeito, que andam na lei do Senhor ( v. 

1 ); Tu tens ordenado teus preceitos, que devemos mantê-los diligentemente ( 4 v. ); Oh 

que meus caminhos podem ser estabelecidos para os teus estatutos! ( v. 5 ); Tua palavra 

que eu tenho valorizado no meu coração, para que eu não pecar contra Ti ( v. 

11 ); Bendito és tu, ó Senhor; ensina-me os teus estatutos ( v 12. ); Vou deliciar-se com 

os teus estatutos; Não esquecerei a tua palavra ( v 16 ); Dá-me entendimento, para que eu 



observe a tua lei e mantê-lo com todo o meu coração ( v 34. ); O como eu amo a tua lei! É 

a minha meditação o dia todo ( v 97. ); A soma da tua palavra é a verdade, e cada um dos 

teus justos juízos dura para sempre ( v 160. ); Aqueles que amam a tua lei têm grande 

paz, e nada faz com que eles tropeçam (v 165. ); Deixe minha língua a tua palavra, para 

todos os teus mandamentos são justiça ( 172 v. ). 

Para o pai-de-lei Jetro, Moisés explicou que seu objetivo principal como líder 

divinamente designada de Israel era o de "dar a conhecer os estatutos de Deus e Suas leis" 

( Ex. 18:16 ). Isaías proclamou: "O Senhor estava satisfeito por Sua causa da justiça para 

fazer a lei grande e glorioso" ( Is. 42:21 ). 

O grande rei Davi se inspirou para escrever esta declaração definitiva da Proposito, a 

eminência, e da grandeza da lei de Deus: "A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; 

o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos símplices . Os preceitos do Senhor são 

retos e alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro, e alumia os olhos O temor 

do Senhor é limpo, e permanece para sempre;. os juízos do Senhor são verdadeiros;. eles 

são inteiramente justos Eles são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro 

fino; e mais doces do que o mel eo destilar dos favos "( Sl 19: 7-10. ). O último comando 

dado por Deus no Antigo Testamento é "Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, mesmo 

os estatutos e preceitos que lhe ordenei em Horebe para todo o Israel" ( Mal. 4: 4 ). 

A lei de Deus era tão dominante em Israel antigo que muitos judeus tornou praticamente 

um ídolo. No Talmud babilônico, a coleção principal da antiga comentário rabínico sobre 

a Torá (a lei mosaica), Rabi Raba escreveu, "O Santo criou o mal a inclinação do homem, 

mas criou a Torá [a lei mosaica] para superá-la" ( Baba Bathra, 16 a ). Embora 

claramente contradiz a própria Torá divinamente revelado, o comentário de Raba 

demonstra o quão alto a lei foi elevada nas mentes da maioria dos judeus. Rabino Judá, 

outro comentarista talmudic observou, disse: "A natureza do Santo é diferente da dos 

homens mortais. Quando um homem prescreve um remédio que pode beneficiar um 

indivíduo, mas ferir o outro. Mas Deus deu a Torá a Israel como uma fonte de cura para 

todos "( Erubin, 54 a ). 

Na época de Cristo, muitos judeus considerado obediência à lei de Deus para ser não 

apenas a demonstração de piedade de salvação que Deus pretendia que fosse, mas também 

os meios de salvação, que Deus nunca quis. A fidelidade à lei veio para substituir a fé no 

Deus que tinha dado a lei. Como ilustrado ao longo dos relatos evangélicos, tais como os 

judeus, muitas vezes acusado Jesus de contradizer e desobedecer a lei mosaica 

Paulo foi veementemente criticado por seus oponentes judeus incrédulos por 

supostamente desrespeitar a lei mosaica. Quando Paulo voltou de sua terceira viagem 

missionária, os presbíteros na igreja Jerusalém aconselhou-o a participar de um grupo de 

quatro outros homens judeus em uma cerimônia de purificação Nazirite no Templo. Ao 

participar do rito que ele iria demonstrar o seu respeito pela lei e talvez neutralizar 

algumas das falsas críticas. Porque tal ato seria de modo algum comprometer o evangelho, 

o apóstolo de boa vontade concordou ( Atos 21: 20-26 ). Como se viu, no entanto, suas 

ações foram mal interpretadas e mal representado, e à oposição dos judeus contra Paulo 

foi ainda mais endurecido (ver vv 27-30. ). No entanto, o incidente demonstra claramente 

a intensa reverência judaica durante pelo menos os aspectos externos e cerimoniais da lei. 

Antes de sua conversão, Paulo (então conhecido como Saulo) foi o epítome do legalismo 

judaico. Em sua carta à igreja de Filipos ele atesta a confiança que ele teve uma vez em 

seu próprio respeito humano da lei. "Se alguém tem uma mente que confiar na carne", 

escreveu ele, "I muito mais: circuncidado ao oitavo dia, da nação de Israel, da tribo de 



Benjamim, hebreu de hebreus; como a Lei, um fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da 

Igreja; quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível "( Fp 3: 4-6. ). 

A visão oposta da lei do Antigo Testamento também foi um problema durante o ministério 

de Jesus e na Igreja primitiva. Como em todos os anos, muitas pessoas estavam 

procurando uma maneira de ser religioso sem ser prejudicado por uma série de 

restrições. Para eles, a idéia da salvação pela graça através da fé, sem lei parecia uma 

maneira perfeita para ter seu bolo e comê-lo. Eles simplesmente "confiar em Deus" e, em 

seguida, fazer o que quisessem. 

Para deixar claro o seu próprio alta consideração pela lei divina dada por meio de Moisés, 

Jesus declarou no início de seu ministério: "Não penseis que vim revogar a Lei ou os 

Profetas;. Não vim para abolir, mas para cumprir Porque em verdade Eu digo que, até que 

o céu ea terra passem, nem um jota ou um til jamais passará da Lei, até que tudo seja 

cumprido. Todo aquele que anula um dos menos um destes mandamentos, e assim ensinar 

aos homens, será chamado o menor no o reino dos céus, mas aquele que praticar e ensinar, 

esse será considerado grande no reino dos céus "( Mt 5: 17-19. ). 

Paulo testifica que os oráculos de Deus ( Rom. 3: 2 ; cf. Atos 7:38 ), que foram entregues 

e ordenação dos anjos de Deus (próprios : Heb 2 2. ; Atos 7:53 , não poderia ser outra 

coisa senão sagrado) e inviolável. O apóstolo já testemunhou: "?! Será que nós, em 

seguida, anular a lei pela fé De maneira nenhuma, pelo contrário, nós estabelecemos a 

lei" ( Rm 3:31. ). Mais tarde, ele afirma inequivocamente que, apesar das suas limitações 

e incapacidade de se salvar, "a lei é santa, eo mandamento é santo, justo e bom" ( 07:12 ; 

cf. 1 Tim 1: 8. ). 

Paulo também havia declarado, no entanto, que "pelas obras da lei nenhuma carne será 

justificada diante dele, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado" ( Romanos 

3: 19-20. ), e "a lei entrou em que a transgressão pode aumentar, mas, onde o pecado 

aumentou, transbordou a graça mais "( 05:20 ). Os cristãos não são salvos pela lei e "não 

estão debaixo da Lei, mas debaixo da graça" ( 06:14 ). 

Sabendo que seus leitores, especialmente os crentes judeus, ainda teria um grande número 

de perguntas sobre a lei em relação à sua fé em Cristo, Paulo continua na presente 

passagem para explicar essa relação crítica. 

Na última parte de Romanos 6 , ele expõe a primeira verdade do versículo 14 , ou seja, 

que os crentes não estão mais sob a lei sobre o seu poder para condenar. No capítulo 7, ele 

expõe a segunda verdade em que o verso, que os crentes estão agora debaixo da graça. No 

entanto, ao fazê-lo, ele se refere à lei vinte e três vezes neste capítulo, oito vezes nos 

primeiros seis versos. Em sua explicação, ele apresenta um axioma ( v. 1 ), uma analogia 

( vv. 2-3 ), um aplicativo ( vv. 4-5 ), e uma afirmação ( v. 6 ). 

A Axiom 

Ou, porventura, ignorais, irmãos (pois falo aos que conhecem a 

lei), que a lei tem jurisdição sobre uma pessoa, desde que ele 
vive? ( 7: 1 ) 

A questão de tato e retórico Você não sabe ? indica o apóstolo é, mais uma vez usando 

uma verdade auto-evidente como a base de sua argumentação. O termo irmãos refere-se 

a irmãos judeus de Paulo (aqueles que conhecem a lei ). Ele pode estar enfatizando este 



termo para garantir crentes judeus de sua sensibilidade para a sua profunda preocupação 

com sua difamação aparente do Mosaic lei . 

O seu ponto principal aqui, no entanto, refere-se a qualquer lei , como indicado pela 

construção anarto (a ausência de um artigo definido antes de um substantivo, neste 

caso, direito ) no texto grego. A tradução literal é simplesmente, "para aqueles que 

conhecem a lei." Deveria ser óbvio, ele estava dizendo, que qualquer lei -seja dada por 

Deus romano, grego, ou até mesmo lei- bíblica tem justificação sobre uma pessoa só , 

enquanto ele vive . Se um criminoso morre, ele não está mais sujeito a julgamento e 

punição, não importa quão numerosos e hediondo seus crimes podem ter sido. Lee 

Harvey Oswald, o assassino acusado do presidente João F. Kennedy, nunca foi levado a 

julgamento por esse ato porque ele mesmo foi assassinado antes de seu julgamento 

começou. Lei é obrigatória apenas aos vivos. 

A Analogia 

Para a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto 

ele está vivo; mas se o marido morrer, ela está livre da lei relativa 

ao marido. De sorte que, enquanto o marido está vivo, se for de 

outro homem, ela será chamada adúltera; mas se o marido 

morrer, ela está livre da lei, de modo que ela não é adúltera, se 
ela for de outro homem. ( 7: 2-3 ) 

Ao contrário do que as interpretações confusas de alguns comentaristas, o apóstolo não 

está apresentando uma alegoria complexa, ou uma alegoria de qualquer tipo. Ele é 

simplesmente fazer uma analogia com a lei do casamento para ilustrar o único ponto que 

ele acaba de referir, ou seja, que nenhuma lei tem jurisdição sobre uma pessoa depois de 

morto. Esta passagem não tem absolutamente nada a dizer sobre o divórcio e não pode 

legitimamente ser usado como um argumento de silêncio para ensinar que o divórcio 

nunca é justificável para um cristão e, por conseguinte, que só a morte de um cônjuge dá 

o direito de se casar de novo (Essa discussão requer tratamento de outras passagens, 

como Mt 5: 31-32. ; 19: 3-12 ; e 1 Cor. 7: 10-15 . Para um estudo mais aprofundado ver 

o livro do autor O Familia[Chicago: Moody, 1982]). 

Paulo está chamando a atenção para o fato de que as leis do casamento são obrigatórias 

somente enquanto ambos os parceiros estão vivos. Ser de outro homem enquanto seu 

marido está vivo faz uma mulher adúltera , um criminoso contra a lei. Mas, para ser 

unidos em casamento a outro homem depois de seu marido morrer é perfeitamente legal 

e aceitável. A viúva é absolutamente livre da lei que a prendia ao seu ex-marido. Paulo, 

de fato, incentivados viúvas jovens se casar novamente. Enquanto eles se juntaram a um 

crente (ver 1 Cor. 07:39 ), essas viúvas, diz ele, deve "casar, ter filhos, cuidar da casa, e 

dar ao inimigo nenhum motivo para reprovação" ( 1 Tim. 5 : 14 ). 

O Aplicativo 

Portanto, meus irmãos, vocês também foram feitos para morrer 

para a lei pelo corpo de Cristo, que você pode estar se juntou a 

outro, àquele que foi ressuscitado dentre os mortos, para que 

demos fruto para Deus. Por enquanto estávamos na carne, as 

paixões dos pecados, que foram reveladas pela Lei, estavam no 

trabalho nos membros do nosso corpo a dar frutos para a 
morte. ( 7: 4-5 ) 



Por isso marca a transição de breve axioma e analogia de Paulo a seu pedido, e sua 

adição a minha antes de uma segunda utilização de irmãos faz esse termo ainda mais 

suave e mais pessoal do que noversículo 1 . 

É neste ponto que Paulo começa seu ensinamento espiritual na passagem. Assim como a 

morte de seu marido liberta uma mulher a partir do casamento que os unia, declara 

ele, você (ou seja, os cristãos)foram feitos para morrer para o Mosaic lei. Foram 

feitos para morrer traduz o aoristo de thanatoō , que enfatiza a integridade e Proposito 

da morte. O verbo também é passivo, o que indica que os crentes não morrer naturalmente 

ou colocar-se à morte, mas foram feitos para morrer pelo ato divino de Deus em 

resposta a fé em Seu Filho. 

Apesar de ter sido um resultado do Antigo Testamento a salvação pela graça, a obediência 

à lei nunca foi um meio de salvação ( Rom. 3:20 ). A lei só tem poder para condenar 

homens à morte por seus pecados ( 6:23 ), mas não tem poder para resgatá-los a partir 

dele. Paulo já assinalou que a graça de Deus estendida pela fé em Jesus Cristo traz a morte 

de e libertação do pecado ( Rom. 6: 3-7 ). Ele declara agora que a fé nEle também traz a 

morte para a Lei e, consequentemente, a liberdade de grande penalidade do direito. 

Através do corpo de Cristo , que sofreu a pena de morte em seu nome, os crentes são 

libertados de sua relação com a lei, assim como uma viúva é libertado de seu 

relacionamento com seu ex-marido. E como que a viúva, os crentes são livres para ser 

unido a outro marido, por assim dizer, a Jesus Cristo, Aquele que ressuscitou dentre 

os mortos . Salvação traz uma completa mudança de relacionamento espiritual, assim 

como o novo casamento após a morte de um cônjuge traz uma completa mudança de 

relação conjugal. Os crentes não estão mais casados com a lei, mas agora estão casados 

com Jesus Cristo, o Esposo divino de Sua igreja. 

Em Efésios Paulo dá uma bela imagem de que o relacionamento: "Mas como a igreja está 

sujeita a Cristo, assim também as mulheres deve ser a seus maridos em tudo Maridos, 

amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja ea si mesmo se entregou. se 

entregou por ela, para que a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem de água 

pela palavra, para que pudesse apresentar a Si mesmo a igreja em toda a sua glória, sem 

mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas ela deve ser santa e irrepreensível "( Ef 5: 

24-27. ). Usando a mesma figura do casamento, o apóstolo amorosamente disse aos 

coríntios: "Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus; porque eu prometi a um marido, 

que a Cristo vos apresentar como uma virgem pura" ( 2 Cor . 11: 2 ). 

A ênfase subjacente do livro de Romanos é que a salvação produz transformação 

total. Através da morte e ressurreição de Jesus, Deus "fez Aquele que não conheceu 

pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo" ( 2 Cor. 

5:21 ). O objetivo do nosso ser unidos a Cristo é que demos fruto para Deus . "Pois 

somos feitura dele," Paulo diz aos Efésios, "criados em Cristo Jesus para boas obras, as 

quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas" ( Ef. 2:10 ). Ele dá uma 

visão adicional em sua carta a Galácia: "Por meio da Lei que eu morri para a lei, para que 

eu pudesse viver para Deus Já estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu quem 

vive, mas Cristo vive em mim;. ea vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de 

Deus, que me amou e se entregou por mim "(Gal. 2: 19-20 ). A vida transformada vontade 

O grande teólogo Charles Hodge escreveu: "Na medida em que estamos preocupados, o 

resgate está a fim de [produtos] santidade Estamos livres da lei, para que possamos estar 

unidos a Cristo;. E estamos unidos a Cristo, para que possamos fruto para Deus .... Como 

libertação da pena da lei é, a fim de [produtos] santidade, é inútil esperar que a libertação, 



excepto com vista ao fim para o qual foi concedida "(Commentary on Epístola aos 

Romanos [Grand Rapids: Eerdmans, sd], p 220).. 

Godly fruta existe basicamente em duas dimensões: atitude e ação. O fruto do Espírito 

Santo na vida de um crente se manifesta internamente em suas atitudes de "amor, alegria 

paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio" ( Gl 

5: 22-23. ). No que diz respeito piedosos ações . estão em causa, Jesus disse: "Eu sou a 

videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor Toda vara em mim que não dá fruto, ele a 

corta; e todo o que dá fruto, ele a limpa-lo, para que produza mais fruto ainda "( João 15: 

1-2 ). O escritor de Hebreus fala de "o fruto de lábios que confessam o seu nome" ( Heb. 

13:15 ), e Paulo orou para que os crentes de Filipos seria preparado para o dia de Cristo 

por ser "cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor 

de Deus "( Fp. 1:11 ). 

No versículo 5 Paulo lembra seus leitores de quatro coisas que marcaram suas vidas 

antigas como incrédulos. Primeiro, eles estavam na carne . A pessoa, não regenerado 

não resgatados podem operar apenas na área da carne , a esfera natural e pecaminosa da 

humanidade caída. 

Em escritura, o termo carne é usado de várias maneiras. Ele é usado em um sentido moral 

e espiritualmente neutra para descrever estar físico do homem. Nesse sentido, quando se 

tornou o Deus encarnado, o próprio Senhor "se fez carne, e habitou entre nós" ( João 

1:14 ). Na verdade, uma das determinadas marcas de um verdadeiro crente é que ele 

"confessa que Jesus Cristo veio em carne" ( 1 João 4: 2 ). 

Carne também é usado em um sentido moral e ético, mas sempre com uma conotação 

ruim. Paulo usa repetidamente-lo dessa forma, em Romanos 8 , Gálatas 5 , e Efésios 2 , e 

em todos os casos se refere a humanidade não redimida do homem. Uma pessoa que ainda 

vive no reino da carne não pode pertencer a Cristo. "Você não está na carne, mas no 

Espírito", diz Paulo de crentes ", se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se 

alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Ele" ( Rom. 8: 9 ). É possível, é 

claro, para um crente a cair para trás em alguns dos caminhos da carne, o que ele faz 

sempre que ele peca. Embora um cristão nunca pode voltar a ser na carne; a carne ainda 

é capaz de manifestar-se na vida do crente. 

Em segundo lugar, a vida do crente velho foi caracterizado por paixões pecaminosas, os 

impulsos de pensar e de fazer o mal que são geradas naqueles que estão na carne. 

Em terceiro lugar, a vida do crente velho foi caracterizado por suas paixões pecaminosas 

continuamente a ser reveladas pela Lei . Se quer saber como uma coisa boa, como a 

santa Lei de Deus, pode despertar o que é pecaminoso. Primeiro de tudo ele faz isso 

porque, além dos conhecimentos de Lei , a pessoa não saberia o bem do mal (ver 7: 7 ). A 

Lei , ao declarar que está errado, também desperta mal na pessoa unregenerate porque 

seu naturalmente rebelde natureza faz com que ele quer fazer as mesmas coisas que ele 

aprende são proibidos. 

Em quarto lugar, a vida do crente velho foi caracterizada pela incessante trabalho de suas 

paixões pecaminosas nos membros do seu corpo a dar frutos para a morte . O 

trabalho é de um verbo grego que significa operar com o poder. Ficamos com a nossa 

palavra de energia a partir dele. A frase membros do nosso corpo resume toda a pessoa 

em todas as suas componentes como sendo vítima de paixões pecaminosas energizados 

para produzir o fruto do juízo divino final e eterna em morte . 



A Afirmação 

Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo 

em que nós estávamos destinados, de modo que servimos em 
novidade de espírito, e não na velhice da letra. ( 7: 6 ) 

A frase de transição , mas agora introduz no coração desta breve passagem, que 

apresenta um contraste radical com a descrição dada apenas ( v. 5 ) do homem não 

regenerado. Nós , isto é, os crentes em Jesus Cristo (cf. v. 4 ), tem sido libertado 

da nossa antiga escravidão para a lei, tendo morrido para aquilo em que 

estávamos anteriormente vinculado na carne. 

Como Paulo acaba de salientar, "a lei tem jurisdição sobre uma pessoa [somente], 

enquanto ele vive" ( v. 1 ). Por isso, quando uma pessoa morre, ele é exonerado de todas 

as obrigações legais e penalidades.Porque nós, como crentes, morreu em Jesus Cristo, 

quando Ele pagou nossa dívida de pecado no Calvário, que foram, assim, liberado 

de nossas obrigações e sanções morais e espirituais sob de Deus Lei."Cristo nos resgatou 

da maldição da lei, fazendo-se maldição para nós, porque está escrito: Maldito todo aquele 

que for pendurado no madeiro "( Gl. 3:13 ). 

Paulo já declarados como força e inequívoca possível que a liberdade da escravidão da 

lei não não significa liberdade para fazer o que os proíbe de lei ( 6: 1 , 15 ; 

cf. 03:31 ). Liberdade da lei não traz a liberdade para pecar, mas exatamente o oposto da 

liberdade pela primeira vez para fazer o que é justo, a liberdade da pessoa não regenerada 

não e não pode ter. 

O ponto de Paulo não é simplesmente que a pessoa redimida é capaz de fazer o que é 

certo, mas que ele vai fazer o que é certo. Em resposta à sua fé em Seu Filho, Jesus Cristo, 

Deus liberta os homens da escravidão à lei , de modo que eles vão servir . Muitas 

representações inglesas de douleuō ( servir ) são um tanto ambígua e não carregam toda 

a força do termo grego. Este verbo não descreve o serviço voluntário de um trabalhador 

contratado, que é capaz de recusar um pedido e olhar para outro empregador, se ele assim 

o desejar. Refere-se exclusivamente ao serviço de um escravo, cujo único propósito da 

existência é obedecer a vontade de seu mestre. 

Kenneth Wuest dá essa tradução precisa e bela do versículo 6: "Mas agora, nós fomos 

libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos constantemente 

pressionado, de modo que estamos tornando habitualmente obediência de um escravo" 

( Estudos de Wuest Palavra a partir de Novo Testamento em grego, vol 1. [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1973], p 117).. 

Serviço ao Senhor em novidade do Espírito , em vez de na velhice da letra é o fruto 

necessário da redenção, não uma opção. Como já foi referido, um cristão infrutífera não 

é um cristão genuíno e não tem parte no reino de Deus. "Toda vara em mim que não dá 

fruto", disse Jesus, meu pai "tira; e todo o que dá fruto, ele a limpa-lo, para que produza 

mais fruto ainda" ( João 15: 1-2 ). 

A pessoa que é justificado pela fé através da graça de Jesus Cristo é segura ( Romanos 

5 ), santo ( cap. 6 ), livre, frutífero, e servindo ( cap. 7 ). E os últimos quatro dessas 

características do verdadeiro crente não são mais opcional ou condicional do que o 

primeiro. Embora nenhuma dessas marcas divinas de regeneração é sempre perfeito em 

sua manifestação humana, todos eles estão sempre presentes na vida de um crente. 



A lei ainda é importante para o cristão. Pela primeira vez, ele é capaz de atender às 

demandas da lei para a justiça (o que era o desejo de Deus, quando Ele deu-lhe, em 

primeiro lugar), porque ele tem uma nova natureza e próprio Espírito Santo de Deus para 

capacitar a sua obediência. E embora ele não mais sujeito à servidão ou de grande 

penalidade do direito é, ele é mais genuinamente ansioso para viver de acordo com seus 

padrões divinos do que é o legalista mais zeloso. Com toda sinceridade e alegria que ele 

pode dizer com o salmista: "Oh, como eu amo a tua lei!" ( Sl 119: 97. ). 

Como crentes, estamos mortos para a lei, tanto quanto as suas exigências e condenação 

estão em causa, mas porque agora vivemos em novidade do Espírito , nós amar e servir 

a lei de Deus com um coração cheio e alegre. E sabemos que, para obedecer a Sua lei é 

fazer a Sua vontade e que, para fazer a Sua vontade é dar-Lhe glória. 

 

27. Pecado e a Lei ( Romanos 7: 7-13 ) 

Que diremos, pois? É a lei pecado? De maneira nenhuma! Pelo 

contrário, eu não teria chegado a conhecer o pecado senão pela 

lei; pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse: 

"Não cobiçarás". Mas o pecado, tomando ocasião pelo 

mandamento, despertou em mim a cobiça de toda espécie; para 

além do pecado Lei está morto. E eu era uma vez vivia sem a 

lei; mas quando veio o mandamento, o pecado tornou-se vivo, e 

eu morri; e este mandamento, que era de resultar em vida, provou 

resultar em morte por mim; para o pecado, tomando ocasião, pelo 

mandamento me enganou, e por ele me matou. Então, a lei é santa, 

eo mandamento é santo, justo e bom. Por isso que o que é bom 

tornar-se uma causa de morte para mim? De maneira 

nenhuma! Pelo contrário, foi o pecado, a fim de que ele pode ser 

mostrado para ser pecado por efetuar a minha morte por aquilo 

que é bom, que através do pecado mandamento, se mostrasse 
extremamente pecaminoso. ( 7: 7-13 ) 

Capítulos 3-8 de Romanos tecem juntos de uma forma notável os vários temas da fé, da 

graça, pecado, da justiça e do direito. Especialmente importante para leitores judeus de 

Paulo era o seu tratamento abrangente da lei e do seu papel em uma pessoa de vir a Cristo 

e depois viver para Cristo. 

Paulo estabeleceu que a lei não pode salvar ( Rom 3-5. ), que não pode santificar ( cap 

6. , e que ele não pode mais condenar um crente () 7: 1-6 ). Agora, ele estabelece que a 

lei pode condenar ambos os descrentes e crentes do pecado ( 7: 7-13 ) e, em seguida, que 

ele não pode salvar do pecado, seja antes ou depois da salvação ( 7: 14-25 ), e que pode 

ser cumprida por crentes no poder da habitação do Espírito Santo ( 8: 1-4 ). 

Na época do Novo Testamento, rabinos judeus tinham resumiu lei bíblica em 613 

mandamentos, composta de 248 mandatos e 365 proibições. Os mandatos relacionados a 

coisas como o culto, o templo, sacrifícios, votos, rituais, doações, sábados, animais 

utilizados para a alimentação, festivais, assuntos da comunidade, a guerra, as questões 

sociais, responsabilidades familiares, questões judiciais, direitos legais e obrigações, e 

escravidão . As proibições relacionadas a coisas como lições idolatria históricos, a 



blasfêmia, a adoração do Templo, sacrifícios, o sacerdócio, dieta, votos, agricultura, 

empréstimos, negócios, escravos, a justiça e as relações pessoais. 

Para essas leis bíblicas os rabinos tinham acrescentado inúmeros adjuntos, condições e 

interpretações práticas. A tentativa de cumprir todas as leis e tradições tornou-se uma 

maneira de consumir de vida para os judeus legalistas, como os fariseus. No Concílio de 

Jerusalém, Pedro descreveu que o legalismo extremo como "um jugo que nem nossos pais 

nem nós pudemos suportar" ( Atos 15:10 ). 

Na medida em que as leis divinamente reveladas estavam preocupados, é claro por que 

os judeus fiéis tentaram mantê-los em todos os detalhes. Através de Moisés, Deus havia 

declarado: "Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, fazendo deles" ( Deut. 

27:26 ). O próximo capítulo de Deuteronômio especifica algumas das graves 

conseqüências da desobediência, conseqüências que afetaram praticamente todas as áreas 

da vida: 

Mas ela deve vir sobre, se você não vai obedecer ao Senhor, teu Deus, tendo cuidado de 

guardar todos os seus mandamentos e os seus estatutos com a qual eu carregá-lo hoje, que 

todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na cidade, e maldito 

serás no país. Maldito sua cesta e sua bacia de amassar. Maldito o fruto do teu ventre eo 

fruto da tua terra, o aumento do seu rebanho e os jovens do seu rebanho. Maldito serás 

quando entrares, e maldito serás quando você sair. O Senhor mandará sobre ti maldições, 

confusão e repreensão, em tudo o que se comprometem a fazer, até que sejas destruído, e 

até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, porque você me 

deixaram. O Senhor fará com que o agarram a pestilência para você até que Ele te 

consuma da terra, onde você está entrando para a possuir. O Senhor te ferirá com o 

consumo e com febre e com inflamação e com ardente batida e com a espada e com 

crestamento e com ferrugem, e que te perseguirão até que pereças. ( 28: 15-22 ) 

Como um apóstolo de Jesus Cristo, Paulo reiterou a verdade que "para todos quantos são 

das obras da lei estão debaixo da maldição; porque está escrito: Maldito todo aquele que 

não cumprir todas as coisas escritas no livro de a lei, para realizá-las "( Gl 3:10. ; cf. Dt 

27:26. ). Tiago declarou que "qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só 

ponto, tornou-se culpado de todos" ( Tiago 2:10 ). 

Por que um maravilhas, que Deus deu o Seu povo escolhido uma lei que era impossível 

para eles para manter? Seu propósito não era apenas para revelar o padrão de justiça pelo 

qual os salvos estão a viver, mas também para mostrar-lhes a impossibilidade de viver 

sem o Seu poder e mostrar-lhes a profundidade de sua pecaminosidade quando 

honestamente medida contra a lei. A lei não foi dada para mostrar aos homens o quão 

bom eles poderiam ser, mas que bom que não podia ser. Após a sua citação 

de Deuteronômio 27:26 mencionado acima, Paulo disse aos Gálatas: "Agora que 

ninguém é justificado pela Lei diante de Deus é evidente" ( Gal. 3:11 a ). Para 

fundamentar essa verdade ele citou outra passagem do Antigo Testamento, que declarou 

que "o justo viverá pela fé" ( v. 11 b ; cf. Hab. 2: 4 ). A lei foi dada para estabelecer o 

padrão de Deus e revelar aos homens a absoluta impossibilidade de sua realização desse 

padrão de justiça e sua conseqüente necessidade de perdão e por confiar na bondade e 

misericórdia de Deus. Como Hebreus 11 deixa claro, tanto antes como depois da 

promulgação da lei mosaica, aqueles que se tornaram aceitável a Deus eram aqueles que 

confiaram na Sua justiça, em vez de seu próprio. 

Jesus condenou os fariseus para a sua incapacidade de compreender que a verdade ( Lucas 

18: 9 ). Paulo, uma vez consumado o fariseu ( Fp 3: 4-6. ), veio a entender claramente 



que a realidade depois de sua conversão. Ele testemunhou aos crentes de Filipos: "Todas 

as coisas que para mim era lucro, essas coisas que eu considerei perda ... a fim de que eu 

possa ganhar a Cristo, e pode ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça 

derivada da Lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base 

na fé "( Fp 3: 7-9. ). 

Depois de declarar que "enquanto nós [crentes] estavam na carne, as paixões pecaminosas 

... foram despertadas pela Lei", e que "agora temos sido libertados da lei, ... para que 

sirvamos em novidade de Espírito e não na velhice da letra [da Lei] "( Rom. 7: 5-6 ), 

Paulo sabia que a próxima pergunta a seus leitores pediria seria, Que diremos, então? É 

a lei pecado? ", foi a lei dada por Deus através de Moisés, na verdade, o mal?" eles 

perguntam. "E os cristãos podem agora ignorar as normas da lei e viver como eles, por 

favor?" 

Paulo responde por mais uma vez usando o negativo grego mais forte, me genoito ( De 

modo nenhum! Ver 3: 4 , 6 , 31 ; 6: 2 , 15 ; 07:13 ). "Claro que não! Claro que não!" é a 

idéia. A lei não só não é pecado, mas continua a ter um grande valor para o cristão pela 

condenação dele do pecado. Em 7: 7 b -13, Paulo dá quatro elementos da obra de 

convencimento da lei de Deus: (ele revela o pecado . v 7 b ), que desperta o pecado ( v. 

8 ), arruina o pecador ( . vv 9-11 ) e reflete a pecaminosidade absoluta do pecado ( vv. 

12-13 ). 

A Lei revela o pecado 

Pelo contrário, eu não teria chegado a conhecer o pecado senão 

pela lei; pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não 
dissesse: "Não cobiçarás". ( 7: 7 b) 

Pelo contrário , diz Paulo, apenas o oposto é verdadeiro. É escandaloso e blasfemo 

mesmo a sugerir que os comandos qualquer coisa que Deus poderia ser deficiente no 

mínimo, forma, muito menos pecaminoso. 

Por ser perfeito em si, no entanto, a lei de Deus se revelar a imperfeição do homem. Eu 

não teria chegado a conhecer o pecado , Paulo passa a explicar, a não ser através da 

Lei. Em outras palavras, porque Deus revelou Seus padrões divinos de justiça, os homens 

são capaz de identificar com mais precisão o pecado , que é a incapacidade de cumprir 

essas normas. 

O apóstolo já mencionou ou alusão a essa verdade várias vezes na epístola: "pela lei vem 

o pleno conhecimento do pecado" ( 3:20 ); "A lei opera a ira, mas onde não há lei, não há 

transgressão" ( 4:15 ); e "até que a lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado 

em conta quando não há lei" ( 05:13 ). 

Paulo não está falando de consciência geral da humanidade de certo e errado. Mesmo 

gentios pagãos que nunca ouviram falar de Deus revelada de lei, no entanto, ter a sua "lei 

escrita em seus corações, dão testemunho de consciência, e os seus pensamentos ora 

acusando defendê-los" ( Rom. 2:15 ). No presente passagem o apóstolo está falando sobre 

o conhecimento de toda a extensão e depravação do homemdo pecado . 

Durante todo o resto do capítulo, Paulo usa os pronomes da primeira pessoa singular que 

eu e eu, o que indica que ele está dando o seu testemunho pessoal, bem como ensinar a 

verdade universal. Ele está relacionando a convicção de pecado que o Espírito Santo 

trabalhou em seu próprio coração por meio da lei, antes e durante o seu encontro com 



Cristo na estrada de Damasco e os três dias de cegueira que se seguiram (ver Atos 9: 1-

18 ). 

Apesar do aparecimento de Cristo a ele e chamá-lo de apostolado foram atos soberanos 

de Deus, em algum momento Saul (como era então conhecida) teve de confessar seus 

pecados e confiança em Cristo para a salvação. Forças ninguém em seu reino contra a sua 

vontade ou à parte da fé Deus. Em seu depoimento perante o rei Agripa, Paulo contou 

que, mesmo quando ele estava para fora perseguir os seguidores de Cristo, ele foi 

interiormente chutando "contra os aguilhões" da obra de convencimento do Espírito Santo 

em seu coração ( Atos 26:14 ). 

Paulo tinha sido treinado no judaísmo desde sua juventude, estudou com o famoso 

Gamaliel, em Jerusalém, havia tentado seguir a lei meticulosamente, e considerou-se a 

ser zelosos por Deus ( Atos 22: 3 ; . Gal 1: 13-14 ; Fp 3: 5-6. a ). Antes de sua conversão, 

ele poderia facilmente ter feito a oração do fariseu auto-satisfação no Templo que 

agradeceu a Deus que ele não era como as outras pessoas (ver Lucas 18: 11-12 ). Ele pode 

ter afirmado com o jovem rico que ele tinha guardado toda a lei desde a sua juventude 

(ver Matt 19:20. ; Fp 3: 6. b ). 

Judeus zelosos fez tais afirmações porque a tradição rabínica tinham modificado e 

exterioriza a lei de Deus, a fim de fazer uma alavanca aceitável menor de obediência 

humanamente atingível. Eles não levam em conta própria fé em Deus ou a condição 

interna do coração. Para eles, uma pessoa que viveu até os exteriores, demandas 

observáveis das interpretações rabínicas da lei tornou-se plenamente aceitável a Deus. 

Durante a sua experiência pré-salvação da condenação, Paulo veio a perceber que as 

demandas mais importantes da lei revelada de Deus não eram externa, mas interna e que 

ele não tinha conseguido encontrá-los. É significativo que o apóstolo escolheu o mais 

obviamente interno liminar dos Dez Mandamentos para ilustrar sua experiência pessoal 

que a lei revela o pecado. Eu não teria conhecido a cobiça , explica ele, se a lei não 

dissesse : " Não cobiçarás . " Pode ter sido a crescente consciência de sua própria cobiça 

que finalmente quebrou seu orgulho e abriu seu coração para a obra transformadora do 

Espírito. Anos depois da conversão de Paulo, ele disse aos crentes de Filipos: "Nós somos 

a verdadeira circuncisão, que adoram no Espírito de Deus, e nos gloriamos em Cristo 

Jesus, e não confiamos na carne" ( Fp 3: 3. ). 

A verdadeira batalha com o pecado é interno, no coração e na mente. Aconselhamento, 

terapia, ou mesmo força de vontade muitas vezes pode modificar o comportamento de 

uma pessoa. As pessoas podem parar de beber seguindo fielmente o plano de Alcoólicos 

Anônimos ou parar de mentir ou enganar submetendo-se a psicoterapia. Mas só o poder 

transformador do Espírito Santo pode dar um coração pecaminoso e torná-lo puro e 

agradável a Deus. A parte da lei em que a transformação é fazer com que uma pessoa 

consciente de seus pecados e de sua necessidade de perdão divino e resgate e para definir 

o padrão de moralidade aceitável. 

Charles Hodge escreveu, 

A lei, embora não se possa garantir, quer a justificação ou santificação dos homens, 

desempenha um papel essencial na economia da salvação. Ela ilumina a consciência e 

protege o seu veredicto contra uma infinidade de males, que não devemos de outro modo, 

reconhecido como pecados. Ela desperta o pecado, aumentando o seu poder, e tornando-

se, tanto em si mesmo e em nossa consciência, excessivamente maligno. É, portanto, 

produz esse estado de espírito que é uma preparação necessária para o recebimento do 



evangelho .... A convicção de pecado, ou seja, um conhecimento adequado de sua 

natureza, e um senso de seu poder sobre nós, é uma parte indispensável de religião 

evangélica. Antes do evangelho pode ser encarado como um meio de libertação do 

pecado, devemos sentir que estamos envolvidos em corrupção e miséria. ( Comentário 

sobre a Epístola aos Romanos . [Grand Rapids: Eerdmans, sd], p 226) 

Além da lei, não teríamos nenhuma forma de avaliar com precisão a nossa 

pecaminosidade. Somente a lei de Deus revela Seu padrão divino de justiça e, assim, 

permite-nos ver como muito aquém da sua justiça somos e como somos impotentes para 

alcançá-lo por nossos próprios esforços. 

O tema central do Sermão da Montanha é que Deus exige justiça perfeita no coração 

( Mat. 05:48 ), uma justiça que ultrapassa de longe a justiça externa e hipócrita tipificado 

pelos escribas e fariseus ( Mat. 05:20 ). Na sequência desta declaração, Jesus deu uma 

série de ilustrações dos padrões de justiça de Deus. Aos olhos de Deus, a pessoa que odeia 

ou denigre seu irmão é tão culpado do pecado como o assassino ( vv. 21-22 ), a pessoa 

que cobiça é tão culpado de imoralidade como o adúltero ( vv. 27-28 ), a pessoa que se 

divorciar de seu cônjuge, exceto em razão da infidelidade provoca ambos, bem como os 

eventuais futuros cônjuges, a cometer adultério ( vv. 31-32 ; cf. também Mateus 19: 3-

12. ; Marcos 10: 11- 12 ). Verdade é verdade, e falsidade é falsidade, Jesus declarou, eo 

juramento nem pode justificar uma mentira nem autenticar uma verdade ( Mat. 5: 33-37 ). 

Judeus não tinham desculpa para deixar de entender que Deus exige justiça interior, bem 

como para o exterior. O Shema (a partir da palavra hebraica para "ouvir") compreende os 

textos de Deuteronômio 6: 4-9 ; 11: 13-21 ; e Números 15: 37-41 , e foi recitado duas 

vezes ao dia por judeus fiéis. Os dois textos de Deuteronômio também estavam entre as 

quatro passagens que foram escritas em pequenos pedaços de pergaminho e colocados 

em filactérios usados na testa e nos braços de homens judeus deixados durante a 

oração. Os mesmos dois textos foram colocados em mezuzahs, pequenas caixas que os 

judeus ligados a seus portais, seguindo as instruções de Deuteronômio 6: 

9 e 11:20 . Ambos os filactérios e mezuzahs ainda são usados por muitos judeus 

ortodoxos hoje. Os dois textos de Deuteronômio incluem a admoestação repetiu: "Amarás 

o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças" 

( 6: 5 ; 11:13 ). Quando os fariseus (que eram as autoridades supremas sobre a lei 

mosaica) pediu a Jesus para identificar "o grande mandamento da lei", ele respondeu, 

citando Deuteronômio 6: 5 . Ele, então, disse que o segundo maior mandamento "é como 

ele," Amarás o teu próximo como a ti mesmo '", e declarou que" nestes dois mandamentos 

dependem toda a Lei e os Profetas. " Sem dúvida, com grande relutância, seus 

antagonistas aceito Sua resposta como correta ( Matt. 22: 34-40 ;Lev 19:18. ). Numa 

situação inversa, quando Jesus pediu um advogado dos fariseus para identificar "o que 

está escrito na Lei", o homem imediatamente citou Deuteronômio 6: 5 como o 

mandamento mais importante e, como Jesus, afirmou que o segundo grande mandamento 

era amar "o teu próximo como a ti mesmo" ( Lucas 10: 25-28 ). 

É claro, portanto, que, apesar da externalidade de suas tradições rabínicas, que 

frequentemente contradiziam Escrituras ( Mat. 15: 3-6 ), os judeus de Jesus 'e dia de Paulo 

sabia que dois de Deus supremosmandamentos tinha a ver com motivos internos, em vez 

de ações externas. No entanto, eles continuaram a colocar sua fé em suas próprias 

realizações externas e não no Deus que professavam amar com todo o coração. 

A Lei desperta Pecado 



Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em 

mim a cobiça de toda espécie; para além do pecado Lei está 
morto. ( 7: 8 ) 

Paulo mais uma vez (cf. v. 7 ) deixa claro que a lei em si não é pecado e não é responsável 

pelo pecado. É o pecado que já está no coração de uma pessoa que tem oportunidade, 

pelo mandamento da lei para produzir a cobiça de todos os tipos , bem como inúmeros 

outros pecados específicos. 

Pregadores fiéis sempre proclamaram as exigências da lei de Deus, antes de proclamar a 

graça de Seu evangelho. Uma pessoa que não vê a si mesmo como um pecador perdido e 

indefeso não verá necessidade de um Salvador. E a pessoa que não está disposto a ser 

limpo do seu pecado, mesmo se ele o reconhece, não tem acesso a Salvador, porque ele 

se recusa a ser salvo. 

Comentarista da Bíblia FF Bruce escreve: "O vilão da história é o pecado, pecado 

aproveitou a oportunidade que lhe é proporcionada quando a lei me mostrou o que era 

certo eo que era errado" ( A Epístola de Paulo aos Romanos [Grand Rapids: Eerdmans, 

1963] , p. 150). O problema é com o pecado, e não com a lei ", a lei é contrária às 

promessas de Deus?" Paulo retoricamente perguntou aos Gálatas, e, em seguida, 

respondeu com o seu favorito negativo, "De modo nenhum!" ( Gal. 3:21 ). 

Aphormē ( oportunidade ) foi originalmente usado para o ponto de partida ou de base de 

operações para uma expedição. Pecado usa o mandamento , isto é, a lei de Deus, como 

uma cabeça de ponte para lançar seu trabalho mal. 

Não é segredo que o homem tem um lado rebelde natural que ele faz com que quase 

reflexivamente a ressentir-se um comando ou proibição. Quando as pessoas notam uma 

placa que diz "Mantenha a grama" ou "Não escolher as flores", por exemplo, muitas vezes 

há um impulso para fazer a mesma coisa que o sinal proíbe. 

Em seu livro Princípios de Conduta, João Murray observa que quanto mais a luz da lei 

de Deus brilha em nossos corações depravados, mais a inimizade de nossas mentes é 

despertado para a oposição, provando que a mente da carne não está sujeito à lei de Deus 

([Grand Rapids: Eerdmans, 1957], p 185.). Quando uma pessoa é confrontada com a lei 

de Deus, a coisa proibida torna-se ainda mais atraente, não tanto para seu próprio bem 

como para a sua fornecendo um canal para a afirmação da vontade própria. 

Em sua rica alegoria O Peregrino, João Bunyan pinta um retrato vívido palavra de 

excitação do pecado pela lei. A, sala grande cheia de pó na casa de Intérprete simboliza 

o coração humano. Quando um homem com uma vassoura, o que representa a lei de Deus, 

começa a varrer a poeira roda para cima e todos, mas sufoca Cristão. Isso é o que a lei faz 

pecar. É assim que agita o pecado que se torna sufocante. E, assim como uma vassoura 

não pode limpar um quarto de pó, mas apenas mexa-se, portanto, a lei não pode purificar 

o coração do pecado, mas apenas tornar o pecado mais evidente e desagradável. 

O axioma do argumento de Paulo aqui é que para além do pecado Lei está morto . Não 

é que o pecado não tem existência para além da lei, porque isso obviamente não é 

verdade. Paulo já declarou que, muito antes de a lei foi revelada, o pecado entrou no 

mundo através de Adão e depois se espalhou para todos os seus descendentes ( Rom. 

5:12 ). "Até que a lei havia pecado no mundo", ele passa a explicar ", mas o pecado não 

é levado em conta quando não há lei" ( v. 13 ). O argumento de Paulo em Romanos 7: 8 é 



que o pecado está morto no sentido de que ele é um pouco dormente e não totalmente 

ativo.Ele não sobrecarregar o pecador como o faz quando a lei se torna conhecido. 

A Lei Ruínas do Pecador 

E eu era uma vez vivia sem a lei; mas quando veio o mandamento, 

o pecado tornou-se vivo, e eu morri; e este mandamento, que era 

de resultar em vida, provou resultar em morte por mim; para o 

pecado, tomando ocasião, pelo mandamento me enganou, e por 
ele me matou. ( 7: 9-11 ) 

A lei não só revela e desperta o pecado, mas também ruínas e destrói o pecador. Ainda 

contando sua própria experiência antes da salvação, Paulo confessa que tinha sido há 

muito tempo vivia sem a Lei.Como um fariseu altamente treinados e zeloso, ele 

certamente não era , sem lei , no sentido de não saber ou se preocupar com isso. Ele era 

um especialista na lei e considerava-se inocente em relação a ela, pensando assim, ele 

viveu uma vida que agradou a Deus ( Filipenses 3: 6. ). 

Mas ao longo de todos os seus anos de orgulho auto-esforço, Paulo tinha servido apenas 

a "velhice da letra" da lei ( Rom. 7: 6 .) Mas quando uma verdadeira compreensão 

do que veio o mandamento , ele começou a ver a si mesmo como ele realmente era e 

comecei a entender quão longe ele veio de normas justas da 

lei. Seu pecado então tornou-se vivo , ou seja, ele veio a perceber sua verdadeira 

condição de sua maldade completa e destrutividade. Por outro lado, ele morreu no 

sentido de se dar conta de que todas as suas realizações religiosas foram lixo espiritual 

( Fp 3: 7-8. ). Sua auto-estima, auto-satisfação e orgulho foram devastados e em 

ruínas. Paulo morreu . Ou seja, pela primeira vez, ele percebeu que estava morto 

espiritualmente. Quando ele viu a majestade e santidade da lei perfeita de Deus, ele foi 

quebrantado e contrito. Ele estava finalmente pronto para defender com o publicano 

arrependido: "Deus, sê propício a mim, pecador!" ( Lucas 18:13 ). Ele reconheceu a si 

mesmo como um dos desamparados e ímpio por quem Cristo morreu (ver Rom. 5: 6 ). 

No nosso dia de grande ênfase no amor de Deus, muitas vezes em detrimento da sua ira 

e julgamento, é especialmente importante avaliar a autenticidade da salvação mais por 

conta de uma pessoa para a lei de Deus do que por sua relação de amor de Deus. 

Este mandamento , que representa a totalidade da lei de Deus, que foi a resultar na 

vida, mostrou-se , em vez de resultar em morte para mim , diz Paulo. O que ele tinha 

considerado como um meio de ganhar eterna vida tinha acabou por ser o caminho 

espiritual de morte . 

Deus deu a lei para fornecer bênção para aqueles que O amam e servem. Em todo o Antigo 

Testamento, o Senhor deu a Seu povo tais promessas como, "Bem-aventurados são 

aqueles cuja forma é irrepreensível, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que 

observam os seus testemunhos, que buscam de todo o seu coração" ( Sl 119: 1-2. ). 

Mas a lei, a ordem , não pode produzir bênção e paz no incrédulo, porque ele não pode 

cumprir os requisitos da lei e, portanto, está sob a sua sentença de morte . A lei não pode 

produzir a vida que tinha como objetivo produzir, porque nenhum homem é capaz de 

encontrar o padrão perfeito da lei da justiça. Se fosse possível, perfeita obediência à lei 

poderia trazer vida. Mas porque essa obediência é nãopossível para caído, o homem 

pecador, a lei traz-lhe a morte em vez de vida. 



Como crentes em Jesus Cristo, somos salvos e deu a vida eterna, porque " a exigência da 

lei [é] cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito ", e 

porque o próprio Cristo habita em nós através de Seu próprio Espírito ", embora o corpo 

está morto por causa do [nosso] pecado, mas o [nosso] espírito está vivo por causa da 

[sua] a justiça "( Rom. 8: 4 , 10 ; grifo do autor). 

Repetindo o que já tinha dito sobre o pecado, tomando ocasião pelo mandamento (cf. v 

8 ) e causando sua morte ( ele me matou ; cf. . vv 9-10 ), Paulo diz que o pecado 

também enganou ele. Engano é um dos males mais sutis e desastrosos do pecado. Uma 

pessoa que está enganado a pensar que ele é aceitável a Deus por causa de seu próprio 

mérito e as boas obras não verá necessidade de salvação e não há razão para confiar em 

Cristo. Sem dúvida, é por essa razão que todas as religiões falsas-incluindo aqueles que 

reivindicam o nome de Cristo em uma forma ou de outra são construídos sobre uma base 

enganosa de auto-confiança e auto-esforço. Self-justiça não é justiça a todos, mas é o pior 

dos pecados. Tanto pela norma da lei e pelo padrão de graça, o próprio termo justiça 

própria é uma auto-contradição. 

Algum tempo antes de seu encontro com Cristo na estrada de Damasco, Paulo chegou a 

reconhecer o engano do pecado e exigências impossíveis da lei e foi condenado pelo 

Espírito Santo de sua própria impotência injustiça e espiritual. 

A Lei Reflete a malignidade do pecado 

Então, a lei é santa, eo mandamento é santo, justo e bom. Por isso 

que o que é bom tornar-se uma causa de morte para mim? De 

maneira nenhuma! Pelo contrário, foi o pecado, a fim de que ele 

pode ser mostrado para ser pecado por efetuar a minha morte por 

aquilo que é bom, que através do pecado mandamento, se 
mostrasse extremamente pecaminoso. ( 7: 12-13 ) 

O apóstolo novamente responde à pergunta: "É a lei pecado?" ( 7: 7 ). Agora, ele declara 

que não é só a lei não pecar, mas que a lei é , na verdade, santa, eo mandamento é santo, 

justo e bom . Durante todo o restante do capítulo Paulo continua a louvar e exaltar a lei 

de Deus, chamando-espiritual ( v 14 ), bom ( v. 16 ), e com alegria concorrendo em seu 

"homem interior", com sua verdade e normas divina (v. 22 ) . 

Davi exaltou soberanamente a lei de Deus, proclamando: 

A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel, e dá 

sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o 

mandamento do SENHOR é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, e 

permanece para sempre; os juízos do Senhor são verdadeiros; eles são inteiramente 

justos. Eles são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais doces 

do que o mel eo destilar dos favos. Além disso, por eles o teu servo é advertido; em os 

guardar há grande recompensa. ( Sl. 19: 7-11 ) 

O fato de que a lei revela, desperta, e condena o pecado e traz a morte para o pecador não 

faz a própria lei mal. Quando uma pessoa é justamente considerado culpado e condenado 

por assassinato, não há falha na lei ou com os responsáveis pela manutenção dele. A culpa 

é de quem quebrou a lei. 

Mais uma vez antecipando uma pergunta que naturalmente vêm à mente à luz do que ele 

disse, Paulo pergunta: Por isso fez o que é bom tornar-se uma causa de morte para 



mim? E mais uma vez Paulo responde sua própria pergunta com um sonoro, Possa nunca 

ser! 

Para usar novamente a analogia do julgamento do assassinato, não é a lei contra o 

assassinato, mas o cometimento de crime que merece punição. A lei em si é bom; é a 

quebra do que é mau. Quanto mais é a lei de Deus bom , e quanto mais mal é a quebra do 

mesmo. 

Não é a lei que é a causa de morte espiritual, mas sim que é pecado . A lei revela e 

desperta o pecado , a fim de que poderia ser mostrado para ser pecado efectuando ... 

morte por aquilo que é bom .Caráter mortal do pecado é exposta sob a luz pura da lei 

de Deus. 

Deus deu a Sua santa lei, justo e bom, a fim de que através do pecado mandamento, se 

mostrasse extremamente pecaminoso . Como já mencionado, a pregação da lei é 

necessária para a pregação do evangelho. Até os homens vêem o seu pecado para o que 

é, eles não vão ver a sua necessidade de salvação dele. 

Argumento de Paulo aqui é que o pecado é tão totalmente pecaminosa que pode até 

perverter e minar o propósito da santa lei de Deus. Ele pode torcer e distorcer a lei para 

que, em vez de trazer a vida, como Deus planejou, ele traz a morte. Ele pode manipular a 

lei pura de Deus para enganar e condenar pessoas. Essa é a terrível miséria do pecado. 

Em sua carta à igreja da Galácia, Paulo dá uma visão adicional sobre o lugar e propósito 

da lei. 

Por que a Lei, então? Foi acrescentada por causa das transgressões, tendo sido ordenada 

por meio de anjos, pela agência de um mediador, até que viesse a posteridade a quem a 

promessa tinha sido feita. Ora, o mediador não é para apenas uma das 

partes; Considerando que Deus é um só. É a lei, então, ao contrário das promessas de 

Deus? De maneira nenhuma! Porque, se a lei tivesse sido dado que foi capaz de dar a 

vida, então a justiça seria de fato ter sido baseada em lei. Mas a Escritura encerrou a todos 

os homens sob o pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que 

crêem. ( Gal. 3: 19-22 ) 

O objetivo final da lei era para conduzir os homens à fé em Jesus Cristo, que cumpriu as 

exigências da lei em nome dos pecadores que confiam em Sua justiça, em vez do seu 

próprio. 

Embora Robert Murray McCheyne morreu em 1843 com a idade de trinta anos, ele deixou 

o povo de Deus é um grande tesouro suas memórias e outros escritos. No poema "Jeová 

Tsidkenu", que significa: "O Senhor é a Nossa Justiça", ele atesta: 

Uma vez que eu era um estranho para a graça e a Deus, 

Eu não sabia que minha perigo; e não sentiu a minha carga; 

Embora amigos falaram em arrebatamento de Cristo sobre a árvore, 

Jeová Tsidkenu havia nada para mim. 

Eu oft ler com prazer, para acalmar ou se envolver, 

Medida selvagem de Isaías e página simples de João; 

Mas mesmo quando imaginou a árvore sangue aspergido, 



Jeová Tsidkenu parecia nada para mim. 

Como lágrimas das filhas de Sião que rolam, 

Chorei quando as águas passaram Sua alma, 

Ainda não pensei que os meus pecados haviam pregado na árvore 

Jeová Tsidkenu 'twas nada para mim. 

Quando livre graça me acordou pela luz do alto, 

Então temores legais me balançou, eu tremia de morrer; 

Nenhum refúgio, há segurança em auto eu poderia ver- 

Jeová Tsidkenu meu Salvador deve ser. 

Os meus terrores todos desapareceu antes do nome do doce; 

Meu medo culpado banido, com ousadia Vim 

Para beber da fonte, que dá vida e free- 

Jeová Tsidkenu é tudo para mim. 

Jeová Tsidkenu! Meu tesouro e se orgulhar, 

Jeová Tsidkenu! Eu nunca pode ser perdido; 

Por ti eu conquisto por enchentes e por de campo 

Meu cabo, minha âncora, minha couraça e escudo! 

Mesmo trilhando o vale; da sombra da morte, 

Esta "palavra de ordem" deve reunir minha respiração vacilante; 

Por enquanto de febre de vida meu Deus me liberta, 

Jeová Tsidkenu minha morte-canção deve ser. 

McCheyne experimentou a mesma convicção de pecado como fez o apóstolo 

Paulo. Quando ele viu a si mesmo em plena luz da lei de Deus que ele percebeu que ele 

estava arruinado e morto e não tinha esperança, mas na graça salvadora do Senhor Jesus 

Cristo. 

Depois de salvação cristãos ainda precisam de exposição contínua aos padrões divinos da 

lei de Deus, a fim de ver mais claramente o pecado em suas vidas e de confessá-lo e 

experimentar a plena bênção que pertence a seus filhos. Então, eles podem dizer com o 

salmista: "Tua palavra que eu tenho valorizado no meu coração, para eu não pecar contra 

Ti" ( Sl 119: 11. ) e pode reivindicar a promessa de que "se confessarmos os nossos 

pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça 

"( 1 João 1: 9 ). 

 

 



28. O Crente eo pecado interior (Romanos 

7: 14-25) 

Pois sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou carnal, vendido à 

escravidão do pecado. Pois o que eu estou fazendo, eu não 

entendo; pois não estou praticando o que eu gostaria de fazer, mas 

eu estou fazendo a mesma coisa que eu odeio. Mas, se eu faço a 

mesma coisa que eu não quero fazer, estou de acordo com a Lei, 

confessando que ele é bom. Então, agora, já não sou eu quem o 

faz, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que nada de 

bom habita em mim, isto é, na minha carne; para o que deseja está 

presente em mim, mas o de fazer o bem não é. Para o bem que 

quero, eu não faço; mas eu pratico o muito mal que eu não 

desejo. Mas se eu estou fazendo a mesma coisa que eu não quero, 

já não sou o único a fazer isso, mas o pecado que habita em 

mim. Acho então o princípio de que o mal está em mim, aquele que 

deseja fazer o bem. Pois eu alegremente concordar com a lei de 

Deus no homem interior, mas vejo outra lei nos membros do meu 

corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me 

prisioneiro da lei do pecado que está em meu membros.Miserável 

homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta 

morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor! Então, por 

um lado eu me com a minha mente sou escravo da lei de Deus, 
mas, por outro, com a minha carne à lei do pecado. (7: 14-25) 

Esta passagem é, obviamente, uma conta de pungente de conflito interior de 

uma pessoa consigo mesmo, uma parte dele puxando uma direção e uma outra 

parte que puxa o oposto. O conflito é real e é intensa. 

Para talvez desde que a igreja tem conhecido este texto, no entanto, os 

intérpretes têm discordado quanto a saber se a pessoa descrita é um cristão ou 

um não-cristão. Movimentos inteiros têm surgido para promover um desses 

pontos de vista ou o outro. Um lado defende que a pessoa está muito em 

escravidão ao pecado de ser um crente, enquanto o outro lado sustenta que a 

pessoa tem muito amor para as coisas de Deus e muito ódio ao pecado para ser 

um incrédulo. 

É obviamente importante, portanto, para determinar qual tipo de pessoa que 

Paulo está falando antes de qualquer interpretação da passagem é tentada. É 

também de certa importância é determinar se a primeira pessoa do singular 

Paulo refere a si mesmo ou se é simplesmente um artifício literário que ele usa 

para identificar mais pessoalmente com seus leitores. A resposta para essas duas 

perguntas atenderá automaticamente uma terceira: Se Paulo está falando de si 

mesmo, ele está falando de sua condição antes ou depois de sua conversão? 

Aqueles que acreditam que Paulo está falando sobre um ponto de incrédulo que 

ele descreve a pessoa como sendo "de carne, vendido à escravidão" (v. 14), 



como tendo nada de bom habita em ele (v. 18), e como um "miserável homem 

"preso em um" corpo de morte ... "(v. 24). Como, então, argumenta-se, poderia 

tal pessoa correspondem ao Cristão Paulo descreve no capítulo 6 como tendo 

morrido para o pecado (v. 2), como tendo seu antigo eu crucificado e já não 

sendo escravos do pecado (v. 6), como sendo "libertados do pecado" (vv. 7, 18, 

22), como considerando-se mortos para o pecado (v. 11), e como sendo 

obediente de coração à Palavra de Deus (v. 17)? 

Aqueles que alegam Paulo está falando sobre um crente no capítulo 7 destacam 

que essa pessoa deseja obedecer a lei de Deus e odeia fazer o que é mau (vv. 

15, 19, 21), que ele é humilde diante de Deus, percebendo que não habita bem 

algum em sua humanidade (v. 18), e que ele vê o pecado como no-lo, mas 

não tudo há nele (17 vv. 20-22). Ele dá graças a Jesus Cristo como seu Senhor 

e serve-o com sua mente (25 v.). O apóstolo já estabeleceu que nenhuma dessas 

coisas caracterizar os perdidos. O incrédulo não só odeia verdade e da justiça 

de Deus, mas suprime-los, ele voluntariamente rejeita a evidência natural de 

Deus, ele nem honras nem dá graças a Deus, e ele é totalmente dominado pelo 

pecado, de modo que ele arrogantemente desobedece a lei de Deus e incentiva 

os outros a fazer assim (1: 18-21, 32). 

Em Romanos 6, Paulo começou a sua discussão da santificação, focando o 

crente como uma nova criação, uma pessoa completamente nova em Cristo. A 

ênfase é, portanto, sobre a santidade e justiça do crente, tanto imputada e 

comunicada. Pelas razões indicadas no parágrafo anterior, bem como por outras 

razões que serão mencionados mais tarde, parece certo que no capítulo 7, o 

apóstolo ainda está falando sobre o crente. Aqui, no entanto, o foco é sobre o 

conflito um crente continua a ter com o pecado. Mesmo no capítulo 6, Paulo 

indica que os crentes ainda deve continuamente fazer a batalha com o pecado 

em suas vidas. Ele, portanto, os adverte: "Não deixe que o pecado continue 

dominando os seus corpos mortais que você deve obedecer às suas 

concupiscências, e não ir em apresentar os membros do seu corpo ao pecado, 

como instrumentos de iniqüidade" (Rom. 6: 12-13). 

Alguns intérpretes acreditam que o capítulo 7 descreve o carnal, ou carnal, 

Cristão, um que está vivendo em um nível muito baixo de 

espiritualidade. Muitos sugerem que esta pessoa é um frustrado, Cristão 

legalista que tenta em seu próprio poder para agradar a Deus, tentando viver de 

acordo com a lei mosaica. 

Mas a atitude expressa no capítulo 7 não é típico de legalistas, que tendem a ser 

auto-satisfeito com o seu cumprimento da lei. A maioria das pessoas são 

atraídas para o legalismo, em primeiro lugar, pois oferece a perspectiva de viver 

até os padrões de Deus por seu próprio poder. 



Parece sim que Paulo está aqui descrevendo o mais espiritual e maduro de 

cristãos, que, mais eles honestamente medir-se contra as normas da justiça de 

Deus, mais eles percebem o quanto eles ficam aquém.Quanto mais nos 

aproximamos de Deus, mais vemos o nosso próprio pecado. Assim, é imaturo, 

pessoas carnais, e legalistas que tendem a viver sob a ilusão de que eles são 

espirituais e que eles medem-se bem para os padrões de Deus. O nível de 

discernimento espiritual, quebrantamento, contrição e humildade que 

caracteriza a pessoa retratada em Romanos 7 são marcas de um crente espiritual 

e maduro, que diante de Deus não tem confiança em sua própria bondade e 

realizações. 

Parece também, como seria natural supor a partir do uso da primeira pessoa do 

singular (que aparece quarenta e seis vezes em Rom. 7: 7-25), que Paulo está 

falando de si mesmo. Não só ele é o assunto desta passagem, mas é o apóstolo 

maduro e espiritualmente experiente que é retratado. Apenas um cristão, no 

auge da maturidade espiritual seria ou experiência ou se preocupar com tais 

lutas profundas do coração, mente e consciência. Quanto mais clara e 

completamente viu santidade e bondade de Deus, mais Paulo reconhecido e se 

entristeceu com a sua própria pecaminosidade. 

Paulo reflete a mesma humildade muitos lugares em seus escritos. Em sua 

primeira carta à igreja de Corinto, ele confessou: "Eu sou o menor dos 

apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a Igreja 

de Deus" (1 Cor. 15: 9). Embora ele se refere não à sua atitude e as ações antes 

de sua conversão, ele fala de seu apostolado no tempo presente, considerando-

se ainda a ser indigno de que a alta vocação. Para os crentes de Éfeso que ele 

falou de si mesmo como "o mínimo de todos os santos" (Ef. 3: 8), e Timoteo 

admirou que o Senhor "me considerou fiel, pondo-me em serviço" e refere-se a 

si próprio como o mais importante dos pecadores (1 Tim. 1:12, 15). Ele sabia e 

confessou que o que ele estava em Cristo foi totalmente devido à graça de Deus 

(1 Cor. 15:10). 

Só uma nova criatura em Cristo vive com tal tensão do pecado contra a justiça, 

porque só um cristão tem a natureza divina de Deus dentro dele. Porque ele não 

está mais em Adão, mas agora está em Cristo, ele possui o desejo dada pelo 

Espírito para serem conformes à imagem de Cristo e ser aperfeiçoados na 

justiça. Mas o pecado ainda se apega à sua humanidade, ainda que em seu 

íntimo ele odeia e despreza-lo. Ele passou da escuridão para a luz e agora ações 

na morte de Cristo, sepultamento, ressurreição e vida eterna, mas como ele 

cresce à semelhança de Cristo, ele também se torna mais e mais consciente da 

presença contínua e poder do pecado interior, que ele detesta e longs para se 

livrar. É essa sensibilidade que causou a igreja do século IV Padre João 

Crisóstomo a dizer em sua Segunda Homilia sobre Eutrópio que temia nada, 

mas o pecado. A pessoa retratada em Romanos 7 tem uma profunda consciência 



de seu próprio pecado e um desejo igualmente profundo de agradar ao Senhor 

em todas as coisas.Apenas um cristão maduro poderia receber tal qualificação. 

O escritor puritano Tomé Watson observou que um dos certos sinais de 

"santificação é uma antipatia contra o pecado ... Um hipócrita pode deixar o 

pecado, mas ama-lo, como uma serpente lança seu casaco, mas mantém seu 

aguilhão, mas uma pessoa pode santificados dizem que ele não só deixa o 

pecado, mas detesta isso. " Ele continua a dizer que o cristão, "Deus ... não só 

acorrentado pecado, mas mudou a tua natureza, e te criou como filha de um rei, 

toda gloriosa por dentro. Ele colocou sobre ti a couraça da santidade, que, 

embora possa ser alvejado, nunca pode ser um tiro "( Um Corpo da 

Divindade (London:. Banner da Verdade, rev ed, 1965], pp 246, 250).. 

O crente espiritual é sensível ao pecado, porque ele sabe que entristece o 

Espírito Santo (Ef 4:30.), Uma vez que desonra a Deus (1 Cor. 6: 19-20), porque 

o pecado mantém suas orações sejam respondidas (1 Ped. 3:12), e porque o 

pecado faz com que sua vida espiritualmente impotente (1 Cor. 9:27). O crente 

espiritual é sensível ao pecado, porque ele faz com que as coisas boas de Deus 

a ser retido (Jer. 05:25), porque ele rouba-lhe a alegria da salvação (Sl. 51:12), 

porque inibe o crescimento espiritual (1 Coríntios . 3: 1), porque traz castigo do 

Senhor (Hb 12:17), e porque impede que ele ser um navio apto para o Senhor 

usar (2 Tim 2,21)... O crente espiritual é sensível ao pecado, porque polui 

comunhão cristã (1 Coríntios 10:21.), Porque impede participando corretamente 

na Ceia do Senhor (1 Cor. 11: 28-29), e porque pode mesmo pôr em perigo a 

sua vida física e saúde (1 Cor 11:30;. 1 João 5:16). 

Como apontado no capítulo anterior deste volume, Paulo usa verbos no passado 

em Romanos 7: 7-13, o que, sem dúvida, indica que ele estava falando de sua 

vida preconversion. Começando no versículo 14, no entanto, e continuando 

durante todo o resto do capítulo, ele usa o tempo presente exclusivamente em 

referência a si mesmo. Essa mudança abrupta, óbvio, e consistente dos tempos 

apóia fortemente a idéia de que nos versículos 14-25 Paulo está descrevendo 

sua vida como cristão. 

Começando no versículo 14, há também uma alteração evidente da situação do 

sujeito em relação ao pecado. Nos versículos 7-13 Paulo fala do pecado como 

enganando e matá-lo. Ele dá a imagem de estar à mercê de pecado e incapaz de 

livrar-se de seu aperto mortal. Mas nos versículos 14-25, ele fala de uma batalha 

consciente e determinada contra o pecado, que ainda é um inimigo poderoso, 

mas já não é o seu mestre. Nesta última parte do capítulo Paulo também 

continua a defender a justiça da lei de Deus e regozijar-se os benefícios de Sua 

lei, que, embora não se possa salvar do pecado, podem, no entanto, continuam 

a revelar e convencer do pecado na vida do crente, assim como ele fez antes da 

salvação. 



Enquanto um crente permanece na terra em seu corpo mortal e corrompido, a 

lei continuará a ser seu aliado espiritual. O crente obediente e cheio do Espírito 

Santo, por isso, muito valoriza e homenageia todos os mandamentos morais e 

espirituais de Deus. Ele continua a declarar com o salmista: "Tua palavra que 

eu tenho valorizado no meu coração, para eu não pecar contra Ti" (Sl 119: 11.), 

E essa palavra é mais do que nunca uma lâmpada para os pés e luz para o seu 

caminho (Sl 119: 105.). A Palavra de Deus é mais valioso para os crentes sob a 

nova aliança do que era para aqueles sob a Antiga Aliança, não só porque o 

Senhor revelou mais da Sua verdade para nós no Novo Testamento, mas 

também porque os crentes têm agora a plenitude de Sua habitação Espírito 

Santo para iluminar e aplicar Sua verdade.Portanto, embora a lei não pode 

salvar ou santificar, ainda é santo, justo e bom (Rom. 7:12), e obediência a ele 

oferece grandes benefícios, tanto para crentes e não crentes. 

Paulo ainda está ensinando sobre o assunto mais amplo da justificação pela 

graça mediante a fé. Ele estabeleceu que os resultados da justificação na 

segurança do crente (cap. 5), sua santidade (cap. 6), e sua liberdade da 

escravidão da lei (7: 1-6). Para essa lista de benefícios que o apóstolo agora 

adiciona sensibilidade e ódio ao pecado. 

Em Romanos 7: 14-25 Paulo dá uma série de lamentos sobre sua situação e as 

dificuldades espiritual. O primeiro três lamentos (vv. 14-17, 18-20, 21-23) 

seguem o mesmo padrão. Paulo primeira descreve a condição espiritual que ele 

está lamentando, em seguida, dá provas de sua realidade e, finalmente revela a 

origem do problema. O lamento final (. Vv 24-25) também inclui uma bela 

exultação de gratidão a Deus por Seu Filho Jesus Cristo, por causa de cujo 

gracioso sacrifício crentes Nele não estão mais sob condenação, apesar de o 

poder persistente de pecado (8: 1). 

A Primeira Lamento 

Pois sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou carnal, vendido à 

escravidão do pecado. Pois o que eu estou fazendo, eu não 

entendo; pois não estou praticando o que eu gostaria de fazer, mas 

eu estou fazendo a mesma coisa que eu odeio. Mas, se eu faço a 

mesma coisa que eu não quero fazer, estou de acordo com a Lei, 

confessando que ele é bom. Então, agora, já não sou eu quem o 
faz, mas o pecado que habita em mim. (7: 14-17) 

A Condição 

Pois sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou carnal, vendido à 

escravidão do pecado. (7:14) 

A conjunção de carrega a idéia de causa e indica que Paulo não está 

introduzindo um novo assunto, mas está dando uma defesa do que ele acabou 

de dizer. Ele começa por afirmar novamente que a Lei não é o problema, 



porque é espiritual . A salvação pela graça mediante a fé não substitui ou 

desvalorizar a lei , porque a lei nunca foi um meio de salvação. Como 

observado anteriormente, Hebreus 11 e muitas outras passagens das Escrituras 

deixam claro que o único meio de salvação tem sido sempre a disposição e 

poder da graça de Deus operando através do canal da fé do homem. 

" Mas eu , "Paulo continua:" sou ainda da carne . Eu ainda estou preso à terra 

e mortal. " É importante notar que o apóstolo não diz que ele ainda 

está na carne , mas que ele ainda é de que. Ele já explicou que os crentes não 

são mais "na carne" (7: 5; cf. 8: 8), não mais vinculado por e escravizado à sua 

pecaminosidade como já foram. A idéia é que, embora os crentes não estão 

ainda na carne, a carne ainda está neles. Em sua primeira carta à igreja de 

Corinto, Paulo descreve os cristãos de lá como "homens de carne, ... bebês em 

Cristo" (1 Cor. 3: 1). À medida que as confessa apóstolo mais tarde na presente 

passagem, utilizando o tempo presente, "Sei que nada de bom habita em mim, 

isto é, na minha carne" (7:18). Mesmo como um apóstolo de Jesus Cristo, ele 

possuía um remanescente da pecaminosidade que caracteriza todos os seres 

humanos, incluindo aqueles que, em Cristo, somos salvos do seu domínio total 

e de sua condenação. 

Mas o espírito do cristão, o seu eu interior, foi completamente e para sempre 

limpos de pecado. É por essa razão que, no momento da morte, ele está 

preparado para entrar na presença de Deus em perfeita santidade e 

pureza. Porque o seu renascimento espiritual já ocorreu, a sua carne, com seu 

pecado restante, é deixado para trás. 

Cada bem ensinados e honesto Cristão está ciente de que sua vida está muito 

aquém do padrão perfeito de Deus da justiça e que ele cai para trás em pecado 

com freqüência assustadora. Ele não é mais de seu ex-pai, o diabo (João 

8:44); ele já não ama o mundo (1 João 2:15); e ele não é mais escravo do 

pecado, mas ele ainda está sujeita à sua engano e ainda é atraído por muitas de 

suas seduções. No entanto, o cristão não pode ser feliz com seu pecado, porque 

é contrário à sua nova natureza e porque ele sabe que aflige o seu Senhor, bem 

como sua própria consciência. 

A história é contada de um incrédulo que, quando ouviu o evangelho da 

salvação pela graça, comentou: "Se eu pudesse acreditar que a salvação é 

gratuita e é recebida somente pela fé, eu acredito e, em seguida, tomar o meu 

preenchimento do pecado. " A pessoa testemunhando a ele sabiamente 

respondeu: "Quantos pecados que você acha que seria necessário para 

preencher um verdadeiro cristão a satisfação?" Sua tese era de que uma pessoa 

que não perdeu o apetite para o pecado não pode ser verdadeiramente 

convertido. 



A frase vendido à escravidão do pecado fez com que muitos intérpretes de 

perder o ponto de Paulo e de tomar essas palavras como prova a pessoa que está 

sendo falado não é um cristão. Mas Paulo usa uma frase similar no versículo 

23, onde ele deixa claro que só os seus membros, isto é, o seu corpo carnal, é 

"um prisioneiro da lei do pecado." Essa parte persistente de sua humanidade 

não redimida ainda é pecado e, consequentemente, faz com que a guerra contra 

a parte nova e redimida dele, que já não é prisioneiro do pecado e é agora seu 

inimigo declarado. 

Fortes palavras de Paulo sobre sua condição não indicam que ele foi apenas 

parcialmente salvo no momento, mas sim enfatizar que o pecado pode continuar 

a ter poder terrível na vida de um cristão e não é para brincadeiras. Batalha do 

crente com o pecado é árdua e longa vida. E como Paulo também aponta mais 

adiante neste capítulo, mesmo que um cristão pode verdadeiramente dizer: "Eu 

sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne" (Rom. 7:18). Em 

si mesmo, isto é, em o restante ser carnal, um cristão não mais santo ou sem 

pecado é do que era antes da salvação. 

Provavelmente, muitos anos depois que ele se tornou um crente, Davi orou: 

"Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade;. De acordo com 

a grandeza da Tua compaixão apaga as minhas transgressões Lava-me 

completamente da minha iniqüidade e purifica-me do meu pecado . Pois eu 

conheço as minhas transgressões, eo meu pecado está sempre diante de mim 

"(Sl. 51: 1-3). A prestação naNova Versão Internacional do versículo 5 do 

salmo que dá uma visão útil: "Certamente eu tenho sido pecador desde o 

nascimento, e em pecado o tempo me concebeu minha mãe." Davi bem 

compreendido a verdade, o apóstolo João viria a proclamar aos crentes: "Se 

dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, ea verdade não 

está em nós Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. 

nos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça Se dissermos que não 

temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, ea sua palavra não está em nós 

"(1 João 1: 8-10).. 

Foi nesse espírito humilde que Isaías, embora um profeta de Deus, confessou 

que ele estava em pé diante do trono celestial: "Eu sou um homem de lábios 

impuros" (Is. 6: 5). Como Isaías, mais um cristão se aproxima de Deus, mais 

claramente percebe a santidade do Senhor e de sua própria pecaminosidade. 

O comentador CEB Cranfield observado ", mais a sério um cristão se esforça 

para viver de graça e submeter-se à disciplina do evangelho, mais sensível se 

torna a ... o fato de que até mesmo seus melhores atos e atividades sejam 

desfigurados pela egoísmo que ainda é poderoso dentro dele, e não menos mal, 

porque muitas vezes é mais sutilmente disfarçada do que anteriormente "( A 

Crítica e Exegetical na Epístola aos Romanos (Edinburgh: T & T Clark, 1975], 

p 358).. 



Tomé Scott, um pregador evangélico da Igreja da Inglaterra, nos séculos XVIII 

e XIX atrasados, escreveu que quando um crente ", compara suas realizações 

reais com a espiritualidade da lei e com o seu próprio desejo e objetivo de 

obedecê-la, ele vê que ele é ainda, em grande medida, carnal, no estado de sua 

mente, e sob o poder de más inclinações, dos quais (como um homem vendido 

como escravo), ele não pode totalmente emancipar a si mesmo. Ele é carnal na 

exata proporção do grau em que ele fica aquém da perfeita conformidade com 

a lei de Deus "(citado em Geoffrey B. Wilson, Romanos: A Digest do 

Comentário Reformada (London: Banner da Verdade, 1969], p.121). 

O pecado é tão miserável e poderosa que, mesmo em uma pessoa redimida, que 

paira sobre e contamina a vida e frustra o desejo interior de obedecer à vontade 

de Deus. 

A Prova 

Pois o que eu estou fazendo, eu não entendo; pois não estou 

praticando o que eu gostaria de fazer, mas eu estou fazendo a 
mesma coisa que eu odeio. (7:15) 

Prova de Paulo de que o pecado ainda habita ele era na realidade de que o que 

eu estou fazendo, eu não entendo; pois não estou praticando o que eu 
gostaria de fazer . 

Ginosko ( entender ) tem o significado básico de assimilar conhecimento em 

relação a algo ou alguém, o conhecimento que vai além do meramente 

factual. Por extensão, o termo foi usado com freqüência de uma relação especial 

entre a pessoa que conhece eo objeto do conhecimento. Ele foi muitas vezes 

utilizado de a íntima relação entre marido e mulher e entre Deus e Seu 

povo. Paulo usa o termo dessa forma para representar a relação entre os salvos 

e Salvador: "Agora que você chegou a conhecer a Deus, ou melhor, sendo 

conhecidos por Deus, como é que você voltar novamente para os fracos e inúteis 

elemental coisas, para o qual você deseja ser escravizados tudo de novo? " (Gal. 

4: 9). Por nova prorrogação, a palavra foi usada no sentido de aprovar ou aceitar 

algo ou alguém. "Se alguém ama a Deus", diz Paulo, "Ele é conhecido [aceito] 

por Ele" (1 Cor. 8: 3). 

Esse parece ser o significado aqui e é consistente com a última metade da 

pena. Paulo encontrou-se fazendo coisas que ele não aprova. Não era que ele 

era incapaz de fazer uma coisa particular boa, mas que quando viu a plenitude 

e grandeza da lei de Deus que ele não foi capaz de medir-se 

completamente. Não era que ele nunca poderia realizar qualquer bom em tudo, 

nem que ele nunca poderia fielmente obedecer a Deus. O apóstolo foi bastante 

expressar uma agitação interna das mais profundas tipo, de sinceramente desejo 

em seu coração para cumprir o espírito como a letra da lei (ver 7: 6), mas 



percebendo que ele era incapaz de viver de acordo com o Senhor padrões 

perfeitos e desejo de seu próprio coração. 

Não era a consciência de que Paulo estava incomodando por causa de algum 

pecado imperdoável ou relutância egoísta para seguir o Senhor. Era seu homem 

interior, recriado à semelhança de Cristo e habitado pelo Seu Espírito, que agora 

podia ver algo da verdadeira santidade, bondade e glória da lei de Deus e ficou 

aflito com sua menor infração ou aquém disso. Em flagrante contraste com sua 

preconversion auto-satisfação em pensar-se sem culpa perante a lei de Deus 

(Fp. 3: 6), Paulo agora percebi o quão miseravelmente curto de lei perfeita de 

Deus viveu, até mesmo como um crente habitado pelo Espírito, e apóstolo de 

Jesus Cristo . 

Esse espírito de humilde contrição é uma marca de cada discípulo espiritual de 

Cristo, que clama: "Senhor, eu não posso ser tudo que você quer que eu seja, eu 

sou incapaz de cumprir o seu, santa e gloriosa lei perfeita". Em grande 

frustração e tristeza ele dolorosamente confessa com Paulo, eu não estou 

praticando o que eu gostaria de fazer. 

A fonte 

Mas, se eu faço a mesma coisa que eu não quero fazer, estou de 

acordo com a Lei, confessando que ele é bom. Então, agora, já 

não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. (7: 16-

17) 

Paulo agora lida com a razão ou a fonte, de sua incapacidade de cumprir 

perfeitamente a lei e ele começa por defendendo firmemente o padrão 

divino. "Seja qual for a razão para eu fazer a mesma coisa que eu não gostaria 

de fazer ", diz ele," não é culpa da lei. Estou de acordo com a Lei em todos 

os detalhes. O meu novo eu, a nova criação que colocou Deus incorruptível e 

semente eterna dentro de mim, é sinceramente confessando que a lei é boa . Na 

minha redimiu sendo Eu sinceramente muito para honrar a lei e cumpri-la 

perfeitamente ". 

Todo verdadeiro cristão tem em seu coração um sentimento de excelência moral 

de Deus de Lei. E o mais maduro, ele torna-se em Cristo, o mais completamente 

que ele percebe e elogia a lei de Deus, santidade e glória. Quanto mais 

profundamente ele está comprometido com a direção do Espírito Santo em sua 

vida, o mais profundo o seu amor pelo Senhor Jesus Cristo torna-se, quanto 

mais profundo o seu senso de santidade e majestade de Deus torna-se, e maior 

será o seu desejo de cumprir a lei de Deus . 

O que, então, é o problema? Qual é a fonte da nossa incapacidade de viver de 

acordo com os padrões de Deus e dos nossos próprios desejos 



internos? " Agora é já não sou eu que é o único a fazer isso ", Paulo 

explica," mas o pecado que habita em mim . " 

Paulo não estava tentando escapar da responsabilidade pessoal. Ele não estava 

misturando o evangelho puro com o dualismo filosófico grego, que mais tarde 

atormentado a igreja primitiva e é popular em alguns círculos da Igreja hoje. O 

apóstolo não estava ensinando que o mundo espiritual é tudo de bom e do 

mundo físico todo o mal, como a filosofia gnóstica influentes de sua época 

sustentou. Os defensores dessa escola de pensamento ímpio invariavelmente 

desenvolver insensibilidade moral. Eles justificam o seu pecado, afirmando que 

é totalmente o produto de seus corpos físicos, que vão ser destruídos de 

qualquer maneira, e que a pessoa interior, espiritual permanece intrinsecamente 

bom e não é tocada por e irresponsável para qualquer coisa que o corpo faz. 

O apóstolo já tinha confessado sua própria cumplicidade com o seu pecado. "Eu 

sou carnal, vendido à escravidão do pecado", disse ele de sua atual vida terrena 

como um crente (7:14). Se o "real" Cristão interior não foram responsáveis pelo 

pecado em sua vida, ele não teria nenhum motivo para confessá-lo e tê-lo limpo 

e perdoado. Como observado acima, João deixa claro que um pedido de 

impecabilidade faz de Deus um mentiroso e prova que sua palavra não está em 

nós (1 João 1:10). Um verdadeiro crente é continuamente reconhecer e 

confessar o seu pecado (v. 9). 

Ao longo deste capítulo Paulo falou em termos não-técnicos, pessoais. Ele não 

vem atraindo distinções teológicas precisas entre a vida preconversion velho de 

um crente e sua nova vida em Cristo. Ele certamente não estava ensinando que 

um cristão tem duas naturezas ou duas personalidades. Há apenas uma pessoa 

salva, assim como anteriormente havia uma pessoa perdida. 

No versículo 17, no entanto, Paulo se torna mais técnica e teologicamente 

preciso em sua terminologia. Houve uma mudança radical em sua vida, como 

houve na vida de cada cristão. Ouketi ( já não ) é um advérbio de negação de 

tempo, indicando uma mudança completa e permanente. Nova de Paulo I , o 

seu novo eu interior, já não aprova o pecado que ainda se apega a ele através 

da carne. Considerando que antes de sua conversão seu eu interior aprovado do 

pecado que cometeu, agora seu eu interior, um completamente novo interior, 

desaprova fortemente. Ele explica a razão para que a mudança em sua carta aos 

Gálatas: "Já estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu quem vive, mas 

Cristo vive em mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo- na fé do Filho de 

Deus, que me amou e se entregou por mim "(Gl. 2:20). 

Depois de salvação, pecado, como uma régua deposto e exilado, já não reina na 

vida de uma pessoa, mas consegue sobreviver. Ele já não reside no eu mais 

íntimo, mas encontra a sua morada residual em sua carne, na humanidade não 

redimida que permanece até que um crente se encontra com o Senhor no 



Arrebatamento ou na morte. "Pois a carne define seu desejo contra o Espírito, 

eo Espírito contra a carne", Paulo explicou ainda aos Gálatas; "Para esses estão 

em oposição um ao outro, de modo que você não pode fazer as coisas que você, 

por favor" (Gl. 5:17). 

Nesta vida, os cristãos são um pouco como um artista não qualificados que vê 

uma cena bonita que ele quer pintar. Mas sua falta de talento que o impeça de 

fazer a cena justiça. A falha não é na cena, ou em tela, as escovas, ou a pintura, 

mas no pintor. É por isso que temos de perguntar o pintor mestre, Jesus Cristo, 

para colocar a mão sobre o nosso, a fim de pintar os traços que, independente 

Dele, nunca poderíamos produzir. Jesus disse: "Sem mim nada podeis fazer" 

(Jo 15: 5). A única maneira que nós podemos viver vitoriosamente é andar por 

o próprio Espírito de Cristo e no Seu poder, a fim de não "realizar o desejo da 

carne" (Gl. 5:16). 

A Segunda Lamento 

Porque eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha 

carne; para o que deseja está presente em mim, mas o de fazer o 

bem não é. Para o bem que quero, eu não faço; mas eu pratico o 

muito mal que eu não desejo. Mas se eu estou fazendo a mesma 

coisa que eu não quero, já não sou o único a fazer isso, mas o 

pecado que habita em mim. (7: 18-20) 

O segundo lamento segue o mesmo padrão da primeira: a condição, a prova, e 

a fonte. 

A Condição 

Porque eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha 

carne; (7: 18a) 

A fim de que seus leitores não entenda mal, o apóstolo explica que os me em 

quem não habita bem algum não é o mesmo que o "eu", ele acaba mencionado 

no versículo anterior e que se refere ao seu novo redimido, incorruptível, a 

natureza de Cristo. A parte de seu ser presente em que o pecado ainda habita é 

a sua carne , sua velha humanidade, que ainda não foi completamente 

transformada. 

Mais uma vez ele aponta (ver vv 5, 14). Que a única residência do pecado na 

vida do crente é a sua carne, sua humanidade não redimida. Como mencionado 

acima, a carne em si não é pecado, mas ainda está sujeito ao pecado e envolve 

o pecado uma cabeça de ponte a partir do qual a operar na vida de um crente. 



A Prova 

para o que deseja está presente em mim, mas o de fazer o bem não 

é. Para o bem que quero, eu não faço; mas eu pratico o muito mal 

que eu não desejo. (7: 18b-19) 

Paulo tinha um profundo desejo de fazer o bem. O que desejam fazer a vontade 

de Deus era muito presente dentro de seu ser redimido. A me aqui utilizado 

não corresponder ao me do primeiro semestre deste verso, mas para o que eu no 

versículo 17. Infelizmente, no entanto, o perfeito FAZER do bem que seu 

coração desejava para não esteve presente em sua vida. Ligeiramente 

reformular a mesma verdade, diz ele, o bem que eu desejo, eu não faço . 

Como observado em relação ao verso 15, Paulo não está dizendo que ele era 

totalmente incapaz de fazer qualquer coisa que era bom e aceitável. Ele está 

dizendo que ele era incapaz de completamentecumprindo as exigências da santa 

lei de Deus "Não que eu tenha ... já se tornou perfeito", explicou ele à igreja de 

Filipos ", mas prossigo, a fim de que eu possa alcançar aquilo . para o qual 

também fui alcançado por Cristo Jesus Irmãos, eu não me considero como tendo 

obtido dele ainda, mas uma coisa eu faço: esquecendo o que está por trás e 

avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da 

soberana vocação de Deus em Cristo Jesus "(Filipenses 3: 12-14.). 

Como crente cresce em sua vida espiritual, ele inevitavelmente terá tanto um 

aumento ódio ao pecado e um amor cada vez maior por justiça. Como desejo 

para aumentos de santidade, assim será sensibilidade e antipatia para com o 

pecado. 

O outro lado da situação, diz Paulo, é que eu pratico o muito mal que eu não 

desejo . Novamente, é importante entender que esta grande luta interior com o 

pecado não é experimentada pelo crente subdesenvolvido e infantil, mas pelo 

homem maduro de Deus. 

Davi era um homem segundo o coração de Deus (1 Sam. 13:14) e foi 

homenageado por ter o Messias chamado o Filho de Davi. No entanto, nenhum 

santo Antigo Testamento parece um pecador pior ou era mais consciente de seu 

próprio pecado. Particularmente nas grandes salmos penitenciais 32, 38 e 51, 

mas em muitos outros salmos, bem, Davi atormentada e confessou o seu pecado 

diante de Deus. Ele estava tão perto do coração de Deus que o mínimo pecado 

em sua vida apareceu diante de seus olhos como uma grande ofensa. 

A fonte 

Mas se eu estou fazendo a mesma coisa que eu não quero, já não 

sou o único a fazer isso, mas o pecado que habita em mim. (7:20) 



Paulo repete o que ele disse nos versículos 16-17, com apenas ligeira 

variação. Se eu estou fazendo a mesma coisa que eu não desejo , ele 

argumenta com a lógica simples, em seguida, segue-se que eu já não sou o 

único a fazê-lo . O apóstolo novamente usa a frase já não , referindo-se ao 

tempo antes de sua conversão. Antes de salvação foi o interior eu quem pecou 

e concordou com o pecado. Uma pessoa não salva não pode verdadeiramente 

dizer que ele não está fazendo isso. Ele não tem moral ou espiritual "não 

longers." 

A Terceira Lamento 

Acho então o princípio de que o mal está em mim, aquele que 

deseja fazer o bem. Pois eu alegremente concordar com a lei de 

Deus no homem interior, mas vejo outra lei nos membros do meu 

corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me 
prisioneiro da lei do pecado que está em meu membros. (7: 21-23) 

O terceiro lamento é muito parecido com os dois primeiros, tanto em substância 

e em ordem. 

A Condição 

Acho então o princípio de que o mal está em mim, aquele que 

deseja fazer o bem. (07:21) 

A presença contínua de mal na vida de um crente é tão universal que Paulo se 

refere a ele não como uma coisa incomum, mas como uma realidade tão comum 

quanto a ser chamado de um espiritual operando 

continuamente princípio . Persistente pecado luta com cada boa coisa que um 

crente deseja fazer, todo bom pensamento, todas as boas intenções, cada bom 

motivo, toda a boa palavra, cada boa ação. 

O Senhor advertiu Caim quando ele ficou com raiva que o sacrifício de Abel 

foi aceito, mas os seus não o foi: "O pecado jaz à porta; o seu desejo será para 

você, mas você deve dominá-lo" (Gn 4: 7). Pecado continua a agachar-se na 

porta, mesmo de crentes, a fim de levar as pessoas para a desobediência. 

A Prova 

Pois eu alegremente concordar com a lei de Deus no homem 

interior, mas vejo outra lei nos membros do meu corpo, 
guerreando contra a lei da minha mente, (7: 22-23) 

A primeira parte da prova de Paulo de que o pecado não é mais seu mestre e 

que ele é de fato redimida por Deus e feito à semelhança de Cristo é ele ser 

capaz de dizer, eu alegremente concordar com a lei de Deus no homem 

interior . Em outras palavras, o homem interior justificada do apóstolo está do 



lado da lei de Deus e não mais no lado do pecado, como é o caso de cada pessoa 

não salva. 

Salmo 119 oferece muitos paralelos marcantes com Romanos 7. Mais e mais e 

em uma infinidade de formas, os louvores salmista e exalta o Senhor e Sua 

Palavra: "Regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto quanto em todas 

as riquezas" ( v. 14), "Vou deliciar-se com os teus mandamentos, que eu amo" 

(v. 47), "a tua lei é o meu prazer" (v. 77), "A tua palavra é lâmpada para os 

meus pés, e luz para o o meu caminho "(v. 105), e" A tua palavra é muito pura, 

por isso o teu servo a ama "(v. 140). Ela sempre foi verdade que da pessoa 

piedosa "prazer está na lei do Senhor" (Sl 1: 2.). 

De Paulo homem interior , no mais profundo do seu pessoa redimida, o fundo 

de seu coração, fome e sede de justiça de Deus (cf. Mt 5: 6.) e procura primeiro 

o seu reino ea sua justiça (ver Mt 6:33.). "Ainda que o nosso homem exterior 

está se deteriorando", Paulo disse aos coríntios, "mas o nosso homem interior 

se renova de dia em dia" (2 Cor. 4:16). Ele orou para que os cristãos de Éfeso 

iria "ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior" (Ef. 3:16). 

A segunda parte da prova de Paulo de que o pecado não é mais seu mestre e que 

ele é de fato redimida por Deus e feito à semelhança de Cristo envolve uma 

correspondente, mas oposta princípio (cf. v. 21),uma lei diferente , que não 

opera na pessoa interior, mas em os membros do crente corpo , isto é, em sua 

humanidade não redimida e ainda pecaminosa. 

Esse princípio contrária é continuamente guerreando contra a lei da do 

crente mente , um termo que aqui corresponde ao homem interior resgatadas 

sobre quem Paulo tem falado. Paulo não é a criação de uma dicotomia entre a 

mente eo corpo, mas está contrastando o homem interior, ou remidos "nova 

criatura" (cf. 2 Cor. 5:17), com a "carne" (Rom. 7:25) , esse remanescente do 

velho homem, que permanecerá com cada crente até recebermos nossos corpos 

glorificados (8:23). Paulo não está dizendo que sua mente está sempre espiritual 

e seu corpo é sempre pecaminoso. Na verdade, ele confessa que, tragicamente, 

o princípio carnal mina a lei de sua mente e, temporariamente, faz dele um 

prisioneiro da lei do pecado que está nos seus membros . 

Como Paulo vai explicar no capítulo seguinte, o que acaba de dizer de si mesmo 

não poderia se aplicar a um incrédulo, que é inteiramente, em sua mente, bem 

como na sua carne, "hostil para com Deus" (Rom. 8: 7). Os incrédulos não quer 

agradar a Deus e não poderia agradar-lhe se queria (v. 8). 

Salmo 119 também é paralela Romanos 7 no lado de baixo, em relação a luta 

constante do crente com o pecado que ele odeia e anseia para se livrar. Como 

os crentes de todas as épocas, o salmista, por vezes, foi atormentado por forças 

do mal e as pessoas que guerrearam contra Deus e sua própria pessoa 



interior. "A minha alma é esmagada com saudade após as tuas ordenanças em 

todo o tempo" (v. 20), ele lamentou: "A minha alma se unirá ao pó" (v. 25), e: 

"É bom para mim que eu estava aflito, para que eu aprendesse os teus decretos 

"(v. 71). Ele repetidamente pede a Deus para reanimá-lo (vv. 25, 88, 107, 149, 

154). Com a profunda humildade que caracteriza cada crente maduro, o escritor 

acaba por confessar: "Eu andávamos desgarrados como ovelha perdida", 

implorando a Deus para "buscar o teu servo", e finalmente, afirmando mais uma 

vez, "Eu não me esqueço dos teus mandamentos "(v. 176). 

A fonte 

e me tornando um prisioneiro da lei do pecado que está nos meus 

membros. (7: 23b) 

Como Paulo já mencionado na primeira parte deste versículo, a fonte de seu 

pecado não é mais o homem interior, que agora é resgatado e ser 

santificado. Como todos os crentes, enquanto eles estão nesta vida terrena, 

Paulo encontrou-se, por vezes, ser um prisioneiro da lei do pecado , o 

princípio de que o mal ainda estava presente nele (7:21). Mas agora o 

pecado foi apenas nos membros do seu corpo em seu antigo self (Ef. 4:22), 

que ainda estava "morto por causa do pecado" (Rom. 8:10). 

Não é que a salvação de Paulo era imperfeita ou de qualquer forma deficiente. A 

partir do momento que ele recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o 

crente é completamente aceitável por Deus e pronto para encontrá-Lo. Mas, 

enquanto ele permanece em seu corpo mortal, em sua velha humanidade não 

redimido, ele permanece sujeita à tentação e pecado. "Porque, embora andando 

na carne, não militamos segundo a carne", Paulo explicou aos cristãos de 

Corinto (a maioria dos quais eram espiritualmente imaturo e muito ainda 

carnal), "pois as armas da nossa milícia não são da carne, mas poderosas em 

Deus, para destruição das fortalezas "(2 Cor. 10: 3-4). Em outras palavras, 

apesar de um cristão não pode deixar de viver na carne, ele pode e deve evitar 

andar de acordo com a carne em seus caminhos pecaminosos. 

A lamentação final 

Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta 

morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor! Então, por 

um lado eu me com a minha mente sou escravo da lei de Deus, 

mas, por outro, com a minha carne à lei do pecado. (7: 24-25) 

Lamento definitiva de Paulo é ainda mais intensa do que os outros. Ele grita em 

agonia absoluta e frustração, Miserável homem que eu sou! Porque essa 

pessoa descreve a si mesmo em termos tão negativos, muitos comentaristas 

acreditam que ele não poderia estar falando como cristão, muito menos como 



um apóstolo. Se Paulo estava falando de si mesmo, argumentam eles, que ele 

deve ter falado sobre sua condição preconversion. 

Mas o comentarista escocês Robert Haldane observou sabiamente que os 

homens percebem a si mesmos como pecadores em proporção direta à medida 

que já descobriu a santidade de Deus e Sua lei. Em um de seus salmos 

penitenciais, Davi expressou sua grande angústia de alma por não ser tudo o 

que ele sabia que o Senhor queria que ele fosse:. "Ó Senhor, não me repreendas 

na tua ira, e me castigar sem ira Thy queima Para Tua flechas afundaram 

profundamente em mim, e Tua mão tem pressionado para baixo em mim Não 

há coisa sã na minha carne, por causa da tua indignação;. não há saúde nos meus 

ossos, por causa do meu pecado Por minhas iniquidades já ultrapassam a minha 

cabeça;. como um pesado fardo que pesa demais para mim "(Sl. 38:14). 

Outro salmista expressou angústia por seu pecado de palavras que só uma 

pessoa que conhece e ama a Deus podia orar: "Das profundezas clamo a Ti, ó 

Senhor Senhor, ouve a minha voz os teus ouvidos atentos à voz de.! minhas 

súplicas. Se Tu, Senhor, iniqüidades shouldst, ó Senhor, quem subsistirá? Mas 

não há perdão com a Ti, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha 

alma se esperar, e na sua palavra Espero "(Sl 130: 1-5.). 

Paulo seguinte faz uma pergunta para a qual ele bem sabe a resposta: ? Quem 

me livrará do corpo desta morte Mais uma vez ele deixa claro que a causa de 

sua frustração e tormento é o corpo desta morte. É só um crente corpo que 

permanece sujeito ao pecado e da morte . 

Rhuomai ( set ... livre ) tem a idéia básica de resgatar do perigo e foi usado de 

um soldado indo para um companheiro ferido no campo de batalha e levando-

o para a segurança. Paulo ansiava pelo dia em que ele iria ser resgatado do 

último vestígio de seu velho, pecador, carne não resgatados. 

Relata-se que perto de Tarso, onde Paulo nasceu (Atos 22: 3), uma certa tribo 

antiga condenado assassinos condenados a uma execução especialmente 

horrível. O cadáver da pessoa que foi morto foi amarrada firmemente ao corpo 

do assassino e lá permaneceu até o assassino mesmo morreu. Em poucos dias, 

o que, sem dúvida, parecia uma eternidade para o homem condenado, a 

decadência da pessoa que ele havia matado infectado e matou-o. Talvez Paulo 

teve tal tortura em mente quando ele expressou seu desejo de se libertar 

do corpo desta morte . 

Sem hesitar, o apóstolo atesta a certeza de sua eventual resgate e dá graças a 

seu Senhor antes mesmo que ele é libertado: Graças a Deus por Jesus Cristo 

nosso Senhor! ele exulta. Mais tarde, na epístola ele testemunha ainda mais ", 

considero que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a 

glória que há de ser revelada a nós" (Rom. 8:18). Frustrante e doloroso como 



presente luta do crente com o pecado pode ser, que situação terrena temporária 

não é nada comparado com a glória eterna que o espera no céu. 

Porque os cristãos têm um sabor da justiça e da glória de Deus, enquanto eles 

ainda estão na terra, seu desejo para o céu é ainda mais aguda: "Nós mesmos", 

diz Paulo, "tendo as primícias do Espírito, igualmente gememos em nós 

mesmos , esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do 

nosso corpo "(Rm 8:23; cf. 2 Cor. 5: 4.). Naquele grande dia até mesmo os 

nossos corpos corruptíveis serão resgatadas e fez incorruptível. "Em um 

momento, num abrir e fechar de olhos," Paulo nos assegura, "os mortos 

ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por isto que é 

corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da 

imortalidade ... O aguilhão da morte é o pecado, ea força do pecado é a lei, mas, 

graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo 

"(1 Cor 15: 52-53, 56-57.). 

Ênfase principal de Paulo na presente passagem, no entanto, não está na 

eventual libertação do crente da presença do pecado, mas sobre o conflito com 

o pecado que atormenta toda criança sensível espiritualmente de Deus. Ele, 

portanto, acaba por resumir os dois lados dessa luta: Então, por um lado eu 

me com a minha mente sou escravo da lei de Deus, mas, por outro, com a 

minha carne à lei do pecado . 

No poema Maud (x. 5), uma das personagens de Tennyson anseia, "Ah para um 

novo homem a surgir em mim, que o homem que eu sou pode deixar de ser!" O 

cristão pode dizer que um novo homem já surgiu nele, mas ele também deve 

confessar que a parte pecaminosa, seu velho homem, ainda não deixou de ser. 

 

 

 

 

 

 



29. Vivendo no Espírito - parte 1: O 

Espírito Liberta-nos do pecado e da morte 

e nos permite cumprir a lei ( Romanos 8: 

1-4 ) 

Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em 

Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te 

livrou da lei do pecado e da morte. Para que a lei não podia fazer, 

fraco como foi através da carne, Deus, enviando o seu Filho em 

semelhança da carne do pecado e como oferta pelo pecado, 

condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência do lei se 

cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas 
segundo o Espírito. ( 8: 1-4 ) 

Embora a Bíblia é um livro que oferece a boa notícia da salvação do pecado, é também 

um livro que apresenta a má notícia de condenação pelo pecado. Não existe um único 

livro ou coleção de escritos sobre a terra proclama tão completamente e vividamente a 

situação totalmente desesperada do homem sem Deus. 

A Bíblia revela que, desde a queda, todo ser humano nasceu para o mundo com uma 

natureza pecaminosa. O que Davi disse de si mesmo pode ser dito de todos: "Certamente 

eu tenho sido pecador desde o nascimento, e em pecado o tempo me concebeu minha 

mãe" ( Sl 51: 5, NVI ). No início de sua carta aos Romanos, Paulo declarou: "Todos 

pecaram e estão destituídos da glória de Deus" ( Rom. 3:23 ). Por causa disso 

pecaminosidade universal e inato, todos os incrédulos estão sob a condenação de Deus e 

é "por natureza filhos da ira" ( Ef. 2: 3 ). 

O homem não é simplesmente influenciado pelo pecado, mas está completamente 

dominado por ela, e ninguém pode escapar que o domínio por seu próprio esforço. O 

pecado é uma doença contaminando que corrompe cada pessoa, degrada a cada indivíduo, 

cada alma inquieta. Ele rouba a paz ea alegria do coração e substitui-los com problemas 

e dor. Pecado é implantado em toda a vida humana, e sua força mortal traz uma 

depravação universal que ninguém pode curar. 

Pecado coloca os homens sob o poder de Satanás, o governante do atual sistema mundial 

( João 12:31 ). Eles estão sob o controle de "o príncipe do poder do ar" e "do espírito que 

agora atua nos filhos da desobediência" ( Ef. 2: 2 ). Como Paulo passou a lembrar aos 

crentes de Éfeso, todos os cristãos eram uma parte desse sistema mal ( v. 3 ). Jesus 

declarou que Satanás é o pai espiritual de cada crente ( João 8:41 , 44 ), e que "aquele que 

pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio" ( 1 João 3: 8 ; cf . v. 

10 ). 

Por causa do pecado, toda a humanidade nasce em cativeiro para a dor, a doença ea 

morte. Um dos amigos de Jó observou com razão que "O homem nasce para a tribulação, 

como as faíscas voam para cima" ( Jó 5: 7 ). Por causa do pecado, todo o resto da "criação 

ficou sujeita à vaidade (e] ... geme e sofre as dores de parto, até ao presente" ( 08:20 

Rom. , 22 ). 



Por causa do pecado, os homens caídos são herdeiros do julgamento de Deus. "A certa 

expectativa terrível de julgamento" aguarda todos os pecadores não regenerados, "e a 

fúria de um fogo que consumirá os adversários [de Deus]" ( Heb. 10:27 ). O pecador que 

vive na indiferença à parte de Deus o faz como se fosse Damocles no banquete de 

Dionísio, com uma espada pendendo sobre seu pescoço por um único crina, que a 

qualquer momento poderia quebrar e inaugurar-lo para a eternidade. 

Por causa do pecado, há uma maldição sobre a alma do pecador. Entre as últimas palavras 

pronunciadas por Jesus na Terra foram: "Aquele que não crer será condenado" ( Mc 

16:16 ). Paulo declarou: "Se alguém não ama o Senhor, seja anátema" ( 1 Cor 16:22. ), e 

"Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição; porque está escrito: ' 

Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para 

realizá-las "( Gl 3:10. ; cf. 2 Tessalonicenses 1: 8. ). 

Por pelo menos três razões, Deus justifica-se em Sua condenação dos pecadores. Em 

primeiro lugar, ele é justificado porque todos os homens, por meio de sua linhagem de 

Adão, a participação na culpa do pecado original e da depravação moral e espiritual que 

produz. "Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por um", Paulo já explicou nesta 

epístola ", muito mais os que recebem a abundância da graça, e do dom da justiça reinarão 

em vida por um só, Jesus . Cristo Portanto, assim como por uma só ofensa não resultou a 

condenação de todos os homens, assim também por um só ato de justiça não resultou 

justificação de vida a todos os homens "( Rom. 5: 17-18 ). 

Em segundo lugar, Deus é justificado em condenar os pecadores, porque cada pessoa 

nasce com uma natureza má. "Entre eles também todos nós outrora, segundo as 

inclinações da nossa carne", Paulo lembrou aos crentes de Éfeso, "fazendo a vontade da 

carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais" 

( Ef. 2: 3 ). 

Em terceiro lugar, Deus é justificado em condenar os pecadores por causa das maldades 

suas naturezas depravadas inevitavelmente produzem. Deus "retribuirá a cada um 

segundo as suas obras: ... para aqueles que são egoístas, que não obedecer à verdade e 

obedientes à iniqüidade, ira e indignação" ( Rom. 2: 6 , 8 ). 

Por causa do pecado, o não regenerado não têm futuro de olhar para frente, exceto a 

condenação eterna no inferno. Esse destino é a segunda morte do pecador, o lago de fogo, 

o juízo sem misericórdia, dor sem remissão ( Rev. 20:14 ). A perda será em um lugar de 

"trevas exteriores", disse Jesus, onde "haverá choro e ranger de dentes" ( Mat. 08:12 ). 

Como já mencionado, a Bíblia é um livro extremamente condenatória, e o livro de 

Romanos está longe de ser uma exceção. Paulo já estabeleceu que toda a raça humana, os 

judeus, bem como os gentios, é depravado e sob o pecado. Ele declara que "não há 

nenhum justo, nem um sequer", que "não há ninguém que busque a Deus", que "não há 

ninguém que faça o bem", que "com as suas línguas manter enganando", que "destruição 

e miséria estão em seus caminhos ", e que" não há temor de Deus diante de seus olhos 

"( Rom. 3: 9-18 ). 

Mais tarde, na epístola ele declara que, 

assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim 

também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram .... E o presente não é 

como o que veio por um só que pecou; para, por um lado o julgamento derivou de uma 

só ofensa para condenação, mas por outro lado o dom gratuito veio de muitas ofensas 

para justificação .... Portanto, assim como por uma só ofensa não resultou a condenação 



de todos os homens, assim também por um ato de justiça não resultou justificação de vida 

a todos os homens. ( Rom. 5:12 , 16 , 18 ) 

Embora a lei revelada de Deus é "santo, justo e bom" ( Rom. 7:12 ) e é o padrão pelo qual 

os homens estão a viver e ser abençoado, os incrédulos não têm nem o desejo nem a 

capacidade de cumprir as suas exigências. Por causa da natureza depravada e rebelde do 

homem, a santa lei de Deus meramente consegue despertar e agravando o pecado que já 

está presente ( 7: 5 ). 

Em sua segunda carta a Tessalônica, o apóstolo revela que "quando o Senhor Jesus será 

revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo, [Ele será] distribuindo 

retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de 

nosso Senhor Jesus Eles sofrerão a pena de destruição eterna, longe da presença do Senhor 

e da glória do seu poder "(. 2 1 Tessalonicenses: 7-9. ). 

Em si mesmo, mesmo a vinda à terra dos encarnados Senhor Jesus Cristo, Deus, não 

poderia remover essa condenação. Ensino e sem pecado vida perfeita de Jesus, na 

verdade, aumentou a condenação dos que ouviram e viram. "E este é o julgamento", disse 

Jesus, "que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,. Para 

suas obras eram más Pois todo o que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que 

as suas obras não sejam reprovadas "( João 3: 19-20 ). Como o Senhor tinha acabado de 

explicar, que não era o desejo de Deus: "Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para 

condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele" ( João 3:17 ). Mas o ensino 

perfeita de Cristo e da vida perfeita não tinha mais poder em si mesmos para mudar os 

corações dos homens que tinham a lei perfeita de Deus. Porque o ensinamento de Jesus 

foi perfeito e Seu viver sem pecado, eles demonstraram ainda mais vividamente do que a 

lei que os homens caídos não pode atender santos padrões de Deus em seu próprio poder. 

Essa é a condição de cada indivíduo que nasce no mundo, e é à luz dessa condição terrível 

que Paulo proclama em Romanos 8: 1-4 a verdade maravilhosa unspeakably sobre 

aqueles que, pela graça de trabalho por meio da fé, pertencem a Jesus Cristo. Ele proclama 

aos crentes a promessa emocionante que enche o coração de consolação imensurável, 

alegria e esperança. Alguns chamaram Romanos 8: 1 o versículo mais esperançoso nas 

Escrituras. É desconcertante que qualquer mente pensante ou procura da alma não iria 

correr com ânsia de receber tal disposição divina. Mas talvez a maior tragédia do pecado 

é que cega o pecador para as promessas de Deus que dá vida e predispõe-o a confiar nas 

falsas seduções e dando morte de Satanás. 

Ao apresentar promessa de salvação de Deus para os crentes, Paulo concentra-se em sua 

realidade, nenhuma condenação ( v. 1 a ); sua razão, justificação ( vv 1. b -2); o seu 

percurso, a substituição ( v. 3 ); e seu resultado, a santificação ( v. 4 ). 

O Reality da Freedom-Nenhuma condenação 

Portanto, agora, nenhuma condenação ( 8: 1 a) 

Por definição simples, portanto, apresenta um resultado, conseqüência, ou conclusão 

com base no que foi estabelecido anteriormente. Parece pouco provável que Paulo está se 

referindo ao texto imediatamente anterior. Ele acaba de terminar lamentando o problema 

continuou do pecado na vida de um crente, incluindo o seu próprio. Não é certamente 

com base em que a verdade que ele confiantemente declara que os crentes não estão mais 

sob divina são condenação . É de se esperar, sim, que qualquer outra pecado mereceria 

algum tipo de nova decisão. Mas Paulo deixa claro que esse não é o caso com o nosso 



Deus gracioso. Parece provável que , portanto, marca uma consequente conclusão das 

inteiras primeiros sete capítulos, que se concentram principalmente sobre a justificação 

pela fé somente, tornado possível apenas com base e pelo poder da graça de Deus. 

Assim, o capítulo 8 marca uma grande mudança no foco e fluxo da epístola. Neste ponto, 

o apóstolo começa a delinear os resultados maravilhosos da justificação na vida do 

crente. Ele começa por explicar, da melhor forma possível para mentes finitas, algumas 

das verdades cardeais da salvação (nenhuma condenação, bem como a justificação, de 

substituição, e santificação). 

Prestação de salvação de Deus não veio através do ensino perfeita de Cristo ou por meio 

de Sua vida perfeita, mas por meio de Seu sacrifício perfeito na cruz. É através da morte 

de Cristo, e não a sua vida, que Deus provê o caminho da salvação. Para aqueles que 

colocam sua confiança em Cristo e no que Ele tem feito em seu nome há, portanto, agora 

nenhuma condenação . 

A palavra grega katakrima ( condenação ) só aparece no livro de Romanos, aqui e 

em 05:16 , 18 . Embora ele se relaciona com a condenação por um crime, seu foco 

principal não é tanto sobre o veredicto quanto à pena de que as demandas veredicto. Como 

Paulo já declarou, a pena, ou condenação , pois o pecado é a morte ( 06:23 ). 

Paulo aqui anuncia a maravilhosa boa notícia para os cristãos que não haverá nenhuma 

condenação , nem condenação nem punição para os pecados que os crentes tenham 

cometido ou nunca vai cometer. 

Ouketi ( não ) é um advérbio de negação enfática de tempo e carrega a idéia de cessação 

completa. Em Sua parábola sobre o rei que perdoou uma de suas escravas uma dívida 

esmagadora ( Mateus 18: 23-27. ), Jesus retratado perdão gracioso e totais de Deus dos 

pecados daqueles que vêm a Ele com arrependimento humilde e fé. Esse é o coração ea 

alma do evangelho que Jesus completa e permanentemente pagou a dívida do pecado e 

do castigo da lei (que é a condenação à morte) para cada pessoa que humildemente pede 

misericórdia e confia nEle. Através do apóstolo João, Deus assegura a Seus filhos que "se 

alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo; e ele é a propiciação 

pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também para os da mundo inteiro 

"( 1 João 2: 1-2 ). 

Jesus não só paga a dívida do crente do pecado, mas purifica-lo "de toda injustiça" ( 1 

João 1: 9 ). Ainda mais surpreendente, Ele graciosamente imputa e concede a cada crente 

a Sua própria justiça perfeita: "Porque com uma só oblação [Cristo] tornou perfeitos para 

sempre os que são santificados" ( Hb 10:14. ; cf. Rom 5:17. ; . 2 Cor 5:21 ; Fp 3: 

9. ). Mais ainda do que isso, Jesus compartilha Sua vasta herança celestial com aqueles 

que vêm a Ele com fé ( Ef. 1: 3 , 11 , 14 ). É por causa de tanta graça divina imensurável 

que Paulo admoesta os cristãos a serem continuamente "dando graças ao Pai, que nos fez 

idôneos para participar da herança dos santos na luz" ( Col. 1:12 ). Depois de ter sido 

qualificado por Deus, o Pai, nunca; em qualquer circunstância, ser sujeitos a 

divina condenação. Como abençoado para ser colocado fora do alcance da condenação! 

A verdade que não pode nunca ser a pena de morte eterna para os crentes é o fundamento 

do oitavo capítulo de Romanos. Como Paulo pergunta retoricamente perto do final do 

capítulo, "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" ( v. 31 ), e de novo, "que vai trazer 

uma acusação contra os escolhidos? Deus de Deus é aquele que justifica" ( v. 33 ). Se o 

mais alto tribunal do universo nós, justifica que pode nos declarar culpado? 



É extremamente importante perceber que a libertação da condenação não é baseado no 

menor medida sobre qualquer forma de perfeição alcançado pelo crente. Ele não atingir 

a extirpação total do pecado durante sua vida terrena. É essa verdade que Paulo estabelece 

de forma tão intensa e pungente em Romanos 7 . João declara que a verdade inequívoca 

possível em sua primeira epístola: "Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós 

mesmos, ea verdade não está em nós "( 1 João 1: 8 ). Conflito do cristão com o pecado 

não termina até que ele vai estar com o Senhor. No entanto, ainda não há condenação, 

porque a pena para todos os fracassos de sua vida tenha sido paga em Cristo e aplicada 

pela graça. 

Também é importante perceber que a libertação da condenação divina não significa 

libertação da disciplina divina. "Para aqueles a quem o Senhor ama Ele disciplina, e Ele 

açoita a todo filho a quem recebe" ( Heb. 12: 6 ). Nem a libertação da condenação de 

Deus significa fugir da nossa responsabilidade para com Ele:; ("Não erreis: Deus não se 

deixa escarnecer pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará" . Gal 6: 7 ). 

A razão para a Liberdade-Justificação 

para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito 

da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. ( 8: 
1 b-2) 

Como observado no início da seção anterior, o , portanto, que introduz o versículo 

1 remete para o tema principal dos sete primeiros capítulos de justificação completa a 

carta-do crente diante de Deus, graciosamente fornecidas em resposta a confiar na morte 

sacrificial e ressurreição de Seu Filho. 

A condenação divina da qual os crentes são exonerados ( 8: 1 a ) é, sem exceção ou 

qualificação. Ele é concedido para aqueles que estão em Cristo Jesus, em outras 

palavras, em cada cristão verdadeiro.Justificação completamente e para sempre 

libera cada crente da escravidão do pecado e sua pena de morte ( 06:23 ) e, assim, cabe-

lhe para ficar sem pecado diante de um Deus santo para sempre. É esse aspecto particular 

da justificação em que Paulo se concentra no início do capítulo 8 . 

O uso de Paulo dos pronomes da primeira pessoa singular ( I e me ) em 7: 7-25 enfatiza 

a triste realidade de que, na vida presente, nenhum cristão, nem mesmo um apóstolo, está 

isenta de lutas contra o pecado. Nos versos de abertura de capítulo 8 , por outro lado, 

Paulo enfatiza a maravilhosa realidade de que cada crente, mesmo as partes mais débeis 

e improdutivas, em completa liberdade e eterna da condenação do pecado. O mais santo 

dos crentes são advertidos de que, embora eles não estão mais sob o domínio de escravo 

do pecado, eles vão enfrentar conflitos com ele na vida presente. E o mais fraco dos 

crentes a promessa de que, apesar de ainda tropeçar e cair em poder do pecado em sua 

carne, eles vão experimentar a vitória final sobre o pecado na vida por vir. 

A chave para todos os aspectos da salvação está na frase simples, mas infinitamente 

profunda em Cristo Jesus. O cristão é uma pessoa que está em Cristo Jesus. Paulo já 

declarou que "todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na Sua 

morte, "e que" portanto, foram sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como 

Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós 

em novidade de vida. Porque, se nós temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, 

certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição "( Rm 6: 3-5. ). 



Ser cristão não é simplesmente ser exteriormente identificados com Cristo, mas 

ser parte de Cristo, e não simplesmente de estar unido com Ele, mas 

unidos em Deus. Nosso ser em Cristo é um dos mais profundo dos mistérios, que não 

vamos entender completamente até que nos encontremos-Lo face a face no céu. Mas as 

Escrituras não lançar luz sobre essa verdade maravilhosa. Sabemos que estamos em 

Cristo espiritualmente, em uma união divina e permanente. "Pois como em Adão todos 

morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados", explica Paulo ( 1 Cor. 

15:22 ). Os crentes também estão em Cristo em uma vida, o senso participativo. "Agora 

você é o corpo de Cristo", Paulo declara nesse mesmo epístola ", e seus membros em 

particular" ( 12:27 ). Estamos, na verdade, uma parte Dele e, de maneiras que são 

insondáveis para nós agora trabalhamos quando Ele trabalha, sofre quando Ele chora, e 

se alegrar quando Ele se alegra. "Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em 

um corpo", Paulo assegura-nos ", quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e 

todos nós fomos feitos para beber de um só Espírito" ( 1 Cor. 12:13 ). Própria vida divina 

de Cristo pulsa através de nós. 

Muitas pessoas estão preocupadas com a sua herança de família, sobre quem eram seus 

ancestrais, onde viviam, e que eles fizeram. Para melhor ou pior, estamos todos física, 

intelectual e culturalmente aos nossos antepassados ligados a vida. De forma semelhante, 

mas infinitamente mais importante, estamos ligados à família de Deus por causa da nossa 

relação com o Seu Filho, Jesus Cristo. É por essa razão que cada cristão pode dizer: "Já 

estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; ea 

vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou 

por mim "( Gal. 2:20 ). 

A Palavra de Deus deixa claro que todo ser humano é um descendente de Adão e herdou 

natureza caída de Adão. Faz tão claro que todo verdadeiro crente se torna um descendente 

espiritual de Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, e é, assim, adotado na própria família 

divina do Pai celeste como um filho amado. Mais do que apenas sendo adotado, herdamos 

a própria vida de Deus em Cristo. 

Martin Luther disse: 

É impossível para um homem ser um cristão sem ter Cristo, e se ele tem a Cristo, ele tem 

ao mesmo tempo tudo o que há em Cristo. O que dá a paz à consciência é que pela fé os 

nossos pecados não são mais o nosso, mas de Cristo, a quem Deus fez cair todos eles; e 

que, por outro lado, a justiça de Cristo tudo é nosso, a quem Deus deu-lo. Cristo coloca 

sua mão sobre nós, e fomos sarados. Ele lança seu manto sobre nós, e somos 

revestidos; pois Ele é o glorioso Salvador, bendito para sempre. (Citado em Robert 

Haldane, uma exposição de Romanos ; [reimpressão, McLean, Va .: McDonald, 1958], p 

312). 

A relação entre Deus e seu povo escolhido de Israel foi belamente ilustrado na veste do 

sumo sacerdote. Ao longo de suas vestes magníficas que ele usava um peitoral em que 

doze diferentes pedras preciosas foram embutidos, representando as doze tribos de 

Israel. Cada pedra foi gravada com o nome da tribo que representava. Quando o sumo 

sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, no Dia da Expiação, ele estava 

diante de Deus com essas representações visuais de todo o Seu povo. 

Essa couraça era um rico simbolismo de Jesus Cristo, nosso Sumo Sacerdote, de pé diante 

do Pai intercedendo em nome de todos aqueles que o Pai Lhe deu ( Hb 7: 24-25. ). Em 

que é comumente chamado de Sua oração sacerdotal, Jesus orou em nome daqueles que 



pertencem a Ele "que todos sejam um, como Tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também 

eles sejam um em Nós ; que o mundo creia que tu me enviaste "( João 17:21 ). 

Lutero também escreveu: 

A fé une a alma com Cristo, como um cônjuge com o marido. Tudo o que Cristo tem se 

torna propriedade da alma crente; tudo o que a alma tem, torna-se propriedade de 

Cristo. Cristo possui todas as bênçãos e vida eterna: são Thenceforward a propriedade da 

alma. A alma tem todas as suas maldades e pecados: tornam-se daí em diante a 

propriedade de Cristo. É então que uma troca abençoada começa: Cristo, que é Deus e 

homem, Cristo, que nunca pecou, e cuja santidade é perfeita, Cristo, o Todo-Poderoso e 

Eterno, tomando para si mesmo, pelo Seu anel nupcial de fé, todos os pecados o crente, 

esses pecados são perdidos e aboliu Nele; para nenhum pecado habitam perante a Sua 

justiça infinita. Assim, pela fé a alma do crente é entregue a partir de pecados e revestidos 

com a justiça eterna de seu noivo Cristo. (Citado em Haldane, Exposição de Romanos, p. 

313) 

A frase "que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito" aparece no final 

do versículo 1 na Rei Tiago, mas ele não é encontrado nos primeiros manuscritos de 

Romanos ou na maioria das traduções modernas. É provável que um copista, 

inadvertidamente, pegou a frase do versículo 4 . Porque a redacção idêntica aparece lá, o 

significado da passagem não é afetado. 

A conjunção de que aqui tem o significado de porque, leva para a razão não há 

condenação para os crentes: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei 

do pecado e da morte. 

Paulo não aqui usar o termo lei em referência à lei mosaica ou para outros mandamentos 

ou exigências divinas. Ele usa-lo antes no sentido de um princípio de operação, como fez 

no início da carta; onde ele fala de "uma lei da fé" ( 03:27 ) e como ele faz em Gálatas, 

onde ele fala da "lei de Cristo" ( 6: 2 ). Aqueles que crêem em Jesus Cristo são entregues 

a partir da condenação de uma lei divina menor por assim dizer, ao submeterem-se a uma 

lei divina superior. A lei mais baixo é o princípio divino em relação ao pecado, a pena 

para o que é a morte , e a lei maior é a lei do Espírito , que dá a vida em Cristo Jesus . 

Mas não deve-se concluir que o direito Paulo está falando nesta passagem não tem 

nenhuma relação com a obediência. A obediência a Deus não pode salvar uma pessoa, 

porque nenhuma pessoa em sua pecaminosidade unredeemed quer obedecer a Deus e não 

poderia obedecer perfeitamente, mesmo se ele tinha o desejo. Mas a verdadeira salvação 

sempre produzirá a verdadeira obediência, nunca perfeita nesta vida, mas ainda assim 

genuíno e sempre presente em certa medida. Quando realmente acreditava e recebeu, o 

evangelho de Jesus Cristo sempre leva à "obediência da fé" ( Rom. 16: 25-26 ). A vinda 

era do reino de Cristo que Jeremias predisse e do qual o escritor de Hebreus se refere está 

longe de ser sem lei. "Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois 

daqueles dias, diz o Senhor: Porei as minhas leis no seu entendimento, e as escreverei em 

seu coração" ( Hb. 8:10 ; cf. Jer. 31:33 ). Lançamento da escravidão e condenação da lei 

não significa liberação de requisitos e normas da lei. A maior lei do Espírito produz a 

obediência à lei menor de direitos. 

A liberdade que Cristo dá é completa e permanente libertação do poder do pecado e da 

penalidade (e, finalmente, a partir de sua presença). Ele também dá a capacidade de 

obedecer a Deus. A própria noção de um cristão que é livre para fazer o que lhe agrada é 

auto-contraditório. Uma pessoa que acredita que a salvação leva de lei para licença não 



têm a menor compreensão do evangelho da graça e pode fazer nenhuma reclamação sobre 

como Salvador de Cristo e, sem dúvida nenhuma reclamação sobre seu senhorio. 

Ao falar do Espírito da vida, em Cristo Jesus , Paulo faz inequívoca, mais adiante neste 

capítulo que ele está se referindo ao Santo Espírito . A mente do cristão está situado nas 

coisas do Espírito ( v. 6 ) e é habitado e vivificado pelo Espírito Santo ( vv. 9-11 ). Paulo 

resumiu o trabalho dessas duas leis anteriores na epístola: "Porque o salário do pecado é 

a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor" ( Rm 

6:23. ). 

Quando Jesus explicou o caminho da salvação a Nicodemos, Ele disse: "Se alguém não 

nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus" ( João 3: 5 ). Deus "nos 

salvou, e não com base em ações que temos feito na justiça", explica Paulo ", mas segundo 

a sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele 

derramou sobre nós abundantemente através de Jesus Cristo, nosso Salvador "( Tito 3: 5-

6 ). É o Santo Espírito que dá e energiza espiritual vida na pessoa que coloca sua 

confiança em Cristo Jesus . Paulo não poderia estar falando de qualquer espírito, mas o 

Espírito Santo, pois só o Espírito Santo de Deus pode trazer vida espiritual a um coração 

que está espiritualmente morto. 

As verdades de Romanos 7 estão entre os mais deprimente e comovente em toda a 

Escritura, e é em grande parte por essa razão que muitos intérpretes acreditam que não 

podem descrever um cristão. Mas Paulo estava simplesmente sendo honesto e sincero 

sobre as batalhas espirituais frustrantes e desanimadoras que todo crente enfrenta. É, de 

fato, o cristão mais fiel e obediente que enfrenta os maiores lutas espirituais. Assim como 

na guerra física, são aqueles nas linhas de frente que se deparam com ataques mais ferozes 

do inimigo. Mas, assim como na linha de frente de batalha pode revelar coragem, ele 

também pode revelar fraquezas e vulnerabilidade. Mesmo o soldado mais valente está 

sujeito a lesões e desânimo. 

Durante a sua vida terrena, o cristão terá sempre deficiências residuais de sua antiga 

condição humana, a pessoa carnal velho que ele costumava ser. Não importa o quão perto 

ele anda com o Senhor, ele ainda não está completamente livre do poder do pecado. Essa 

é a realidade desconcertante de Romanos 7 . 

Mas o cristão não é mais escravo do pecado, como ele era uma vez, não mais sob o 

domínio e o controle total do pecado. Agora, ele está livre da escravidão do pecado e sua 

pena final. Satanás, o mundo, e sua própria humanidade ainda pode levá-lo a tropeçar e 

vacilar, mas eles não podem mais controlar ou destruí-lo, porque sua nova vida em Cristo 

é a própria vida divina do próprio Espírito de Deus. Essa é a verdade consoladora 

de Romanos 8 . 

A história é contada de um homem que operava uma ponte levadiça. Em um certo 

momento, todas as tardes, ele teve que levantar a ponte para um barco e depois baixá-lo 

rapidamente para um trem de passageiros que atravessou em alta velocidade, alguns 

minutos depois. Um dia, filho do homem foi visitar seu pai no trabalho e decidiu descer 

abaixo para obter um melhor olhar para o ferry, uma vez que passou. Fascinada pela 

visão, ele não observar cuidadosamente para onde estava indo e caiu nas engrenagens 

gigantes. Um pé ficou preso eo menino era incapaz de se libertar. O pai viu o que 

aconteceu, mas sabia que se ele teve tempo para libertar seu filho, o trem iria mergulhar 

para o rio antes da ponte poderia ser abaixado. Mas, se ele baixou a ponte para salvar as 

centenas de passageiros e membros da tripulação no trem, seu filho iria ser esmagado até 

a morte. Quando ele ouviu o apito do trem, o que indica que em breve chegar ao rio; ele 



sabia o que tinha que fazer. Seu filho era muito caro a ele, enquanto que todas as pessoas 

no trem eram totalmente estranhos. O sacrifício de seu filho para o bem das outras pessoas 

foi um ato de pura graça e misericórdia. 

Essa história retrata algo do infinitamente maior sacrifício Deus Pai fez quando Ele 

enviou Seu único Filho amado à terra para morrer pelos pecados da humanidade, a quem 

ele devia nada, mas a condenação. 

A Route to Freedom-Substituição 

Para que a lei não podia fazer, fraco como foi através da carne, 

Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado e 
como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, ( 8: 3 ) 

Este versículo é, talvez, a declaração mais definitiva e sucinta da expiação substitutiva de 

ser encontrado nas Escrituras. Ele expressa o coração da mensagem do evangelho, a 

verdade maravilhosa que Jesus Cristo pagou a pena, em nome de cada pessoa que iria 

abandonar o pecado e confiança nEle como Senhor e Salvador. 

Como no verso anterior, o conjunto para carrega o significado de porque e dá uma 

explicação para o que acaba de ser indicado. Os crentes são libertados da lei do pecado e 

da morte e são vivificados pela lei do Espírito da vida, por causa do que Jesus Cristo fez 

por eles. 

A lei pode provocar o pecado nos homens e condená-los por isso, mas ele não pode salvá-

los de sua pena. "Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição", 

Paulo explicou aos Gálatas ", porque está escrito: Maldito todo aquele que não cumprir 

todas as coisas escritas no livro da lei, para realizar -los '"( Gal 3:10 ). Mais tarde, no 

mesmo capítulo, ele diz: "É a lei, então, ao contrário das promessas de Deus Mas longe 

esteja Porque, se uma lei tinha sido dado que foi capaz de transmitir a vida, então a justiça 

seria de fato ter sido baseada em lei?!" ( 3:21 ). Santa lei de Deus só pode estabelecer as 

normas de sua justiça e mostrar aos homens como absolutamente incapazes são em si de 

cumprir essas normas. 

Paulo já explicou que "este mandamento [isto é, a lei, v 9. ], que estava a resultar na vida 

[se obedeceu], provou resultar em morte para mim, para o pecado, tomando ocasião pelo 

mandamento, me enganou, e por ele me matou "( Rom. 7: 10-11 ). Quando Deus criou o 

homem, o pecado não tinha lugar na sua criação. Mas quando o homem caiu, o poder 

estrangeiro do pecado corrompido o seu próprio ser e condenou-o à morte, tanto física 

como espiritual. Toda a raça humana foi colocada sob a maldição de Deus. Pecado 

expedido humanidade caída para a prisão do devedor divino, por assim dizer, e a lei 

tornou-se seu carcereiro. A lei dada como padrão para viver sob a bênção divina e alegria, 

tornou-se um assassino. 

Embora seja "santo, justo e bom" ( Rom. 7:12 ), a Lei não poderia salvar os homens do 

pecado, porque era fraco ... através da carne . A corrupção pecaminosa da carne feita a 

Lei impotente para salvar os homens. A lei não pode fazer os homens justos, mas só pode 

expor sua injustiça e condená-los por isso. A lei não pode fazer os homens perfeitos, mas 

só pode revelar sua grande imperfeição. Como Paulo explicou na sinagoga de Antioquia 

da Pisídia, por meio de Jesus Cristo "perdão dos pecados é proclamada a você, e por ele, 

todo aquele que crê é libertado de todas as coisas, a partir do qual você não poderia ser 

libertados por meio da Lei de Moisés" ( Atos 13: 38-39 ). 



Durante Sua encarnação, Jesus foi a encarnação da lei de Moisés. Ele sozinho de todos 

os homens que já viveram ou vai viver nunca cumpriu perfeitamente a lei de Deus. "Não 

penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas," Ele disse; "Eu não vim para abolir, mas 

para cumprir" ( Mat. 05:17 ). Durante um de seus discursos no Templo, Jesus expôs o 

pecado dos escribas hipócritas e fariseus, que, por sua incapacidade de atirar pedras a 

mulher apanhada em adultério, admitiram não terem sido sem pecado ( João 8: 7-9 ). Mais 

tarde, na mesma oportunidade, Jesus desafiou Seus inimigos para condená-lo de qualquer 

pecado, e ninguém poderia fazê-lo ou até mesmo tentou ( v 46. ). 

Algumas pessoas, incluindo muitos cristãos professos, acreditam que podem alcançar a 

perfeição moral e espiritual, vivendo de acordo com os padrões de Deus por seu próprio 

poder. Mas Tiago nos lembra que "qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um 

só ponto, tornou-se culpado de todos" ( Tiago 2:10 ). Em outras palavras, mesmo um 

único pecado, não importa quão pequena e não importa quando cometidos, é suficiente 

para desqualificar uma pessoa para o céu. 

Em uma ocasião, um jovem veio a Jesus e disse-lhe: 

"Mestre, que coisa boa que eu devo fazer para que eu possa alcançar a vida eterna?" E 

disse-lhe: "Por que você está perguntando-me sobre o que é bom Não é só aquele que é 

bom,? Mas se queres entrar na vida, observa os mandamentos". Ele disse-lhe: "Quais?" E 

Jesus disse: "Você não matarás; não cometerás adultério; não furtarás; não dirás falso 

testemunho; honra teu pai e mãe;. Amarás o teu próximo como a ti mesmo" O jovem 

disse-lhe: "Todas essas coisas eu mantive;? O que estou ainda falta" Jesus disse-lhe: "Se 

queres ser perfeito, vai e vender seus bens e dar aos pobres, e terás um tesouro no céu; e 

vem, e segue-me." Mas quando o jovem, ouvindo esta afirmação, ele retirou-se triste; pois 

ele foi um dos que possuía muitos bens. ( Mateus 19: 16-22. ) 

Este homem era extremamente religiosa. Mas ele demonstrou que, apesar de sua 

diligência na obediência aos mandamentos, ele não conseguiu manter os dois maiores 

mandamentos-to "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de toda a tua alma 

e com toda tua mente" e "' . amarás o teu próximo como a ti mesmo Destes dois 

mandamentos, "Jesus continuou dizendo," dependem toda a Lei e os Profetas "( Mateus 

22: 37-40. ). O jovem que veio a Jesus era egocêntrico, egoísta e materialista. Seu amor 

por si mesmo ultrapassado o seu amor a Deus e aos seus semelhantes. Conseqüentemente, 

a vida religiosa meticuloso contado para absolutamente nada diante de Deus. 

A lei de Deus ordena a justiça, mas não pode fornecer os meios para atingir essa 

justiça. Portanto, o que a lei não foi capaz de fazer para o homem caído, Deus Ele 

mesmo fez . A lei pode condenar o pecador, mas só Deus pode condenar e destruir o 

pecado, e é isso que Ele tem feito em nome daqueles que confiam em Seu Filho, por Sua 

vinda à Terra , à semelhança da carne do pecado e como oferta pelo pecado . 

Jesus disse: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer deste pão, viverá 

para sempre; eo pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne" ( João 6: 51 ). Em 

sua encarnação Jesus era um homem completamente, totalmente encarnado. Ele, porém, 

foi apenas na semelhança de , na aparência externa de, carne pecaminosa . Embora 

Paulo não menciona especificamente aqui impecabilidade de Jesus, seu fraseado guarda 

cuidadosamente a profunda verdade. 

Jesus foi "tentado em todas as coisas como nós somos, mas sem pecado" ( Hb. 4:15 ). Se 

Ele não tivesse sido tanto plenamente humano e sem pecado, Ele não poderia ter oferecido 

um sacrifício aceitável a Deus pelos pecados do mundo. Se Jesus não tivesse sido ele 



próprio, sem pecado, Ele não só não poderia ter feito um sacrifício para a humanidade 

caída, mas teria de ter um sacrifício feito em seu próprio nome. Jesus resistiu a todas as 

tentações de Satanás e negou qualquer parte pecado em sua vida terrena. Pecado foi 

obrigado a ceder a sua supremacia na carne para o Victor, em que Jesus Cristo tornou-se 

soberano sobre o pecado e sua conseqüência, a morte. 

Aqueles que confiam em Cristo não só são salvos do castigo do pecado, mas também são 

capazes, pela primeira vez para cumprir padrões justos de Deus. A carne de um crente é 

ainda fraco e sujeito ao pecado, mas o homem interior se refaz à imagem de Cristo e tem 

o poder por meio de Seu Espírito para resistir e vencer o pecado. Nenhum cristão será 

aperfeiçoada durante sua vida terrena, mas ele não tem desculpa para pecar, porque ele 

tem poder próprio de Deus para resistir ao pecado. João assegura aos crentes que "maior 

é aquele [o Espírito Santo] que está em vós do que ele [Satanás], que está no mundo" ( 1 

João 4: 4 ). Como Paulo já declarou: "Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos 

reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, 

seremos salvos pela sua vida", isto é, devem estar sempre guardados e protegidos do 

domínio do pecado ( Rom. 5:10 ). 

Falando de sua crucificação iminente, Jesus disse: "Agora é o julgamento sobre este 

mundo, agora o príncipe deste mundo será expulso" ( João 12:31 ). Em outras palavras, 

através da Sua morte na cruz, Cristo condenado e conquistou tanto o pecado e Satanás. Ele 

suportou a fúria da ira de Deus sobre todo o pecado, e em fazer o poder do pecado para 

que quebrou sobre aqueles cuja confiança é em Sua doação de Si mesmo como oferta 

pelo pecado em seu nome. Ao confiar em Jesus Cristo, aqueles que anteriormente eram 

filhos de Satanás se tornarem filhos de Deus, aqueles que foram alvos da ira de Deus 

tornam-se beneficiários de Sua graça. Na cruz, Jesus quebrou o poder do pecado e do 

pecado atribuído a sua destruição final. Deus "fez Aquele que não conheceu pecado, o 

pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo" ( 2 Cor. 

5:21 ). Cristo foi "oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos" ( Heb. 9:28 ). 

O ensinamento de Jesus, milagres e vida sem pecado foram de grande importância em 

seu ministério terreno. Mas seu propósito supremo na vinda à terra era para ser uma 

oferta pelo pecado. Sem o sacrifício de si mesmo para os pecados do mundo, tudo o resto 

Jesus se teria deixado os homens em seus pecados, ainda separados de Deus. 

Para ensinar que os homens podem viver uma vida boa, seguindo o exemplo de Jesus é 

paternalista tolice. Para tentar seguir o exemplo perfeito de Jesus sem ter sua própria vida 

e Espírito dentro de nós é ainda mais impossível e frustrante do que tentar cumprir a lei 

mosaica. O exemplo de Jesus não pode salvar-nos, mas em vez mais demonstra a 

impossibilidade de salvar a nós mesmos por nossos próprios esforços na justiça. 

Os únicos homens têm esperança para a salvação de seus pecados está em sua confiança 

na oferta pelo pecado que o próprio Cristo fez no Calvário. E quando Ele tornou-se 

que oferta , Ele tomou sobre Si mesmo a pena de morte para os pecados de toda a 

humanidade. Em seu comentário sobre Romanos, o evangelista escocês do século XIX 

Robert Haldane escreveu: "Nós vemos o Pai assumir o lugar de juiz contra o Seu Filho, a 

fim de tornar-se o Pai daqueles que eram seus inimigos. O Pai condena o Filho do Seu 

amor, que Ele possa absolver os filhos da ira "( Exposição de Romanos, p. 324). 

Jesus Cristo condenou o pecado na carne . Considerando o pecado uma vez condenou 

o crente, agora Cristo, seu Salvador condena o pecado, entregando o crente do poder do 

pecado e da penalidade. A lei condena o pecado, no sentido de expor-lo pelo que ele 

realmente é, e no sentido de declarar a sua pena de morte. Mas a lei não é capaz de 



condenar o pecado, no sentido de fornecer um pecador do seu pecado ou no sentido do 

pecado avassalador e expeça-lo para sua destruição final. Só o Senhor Jesus Cristo era 

capaz de fazer isso, e é verdade que incrível que inspirou Paulo exultar "," Ó morte, onde 

está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? " O aguilhão da morte é o pecado, 

ea força do pecado é a lei, mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de 

nosso Senhor Jesus Cristo "( 1 Cor 15: 55-57. ). 

O profeta Isaías previu eloquentemente o sacrifício de Cristo encarnado, dizendo: 

Certamente nossas tristezas Ele próprio geraram, e as nossas dores Ele transportados; No 

entanto, nós mesmos o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi 

ferido por causa das nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; o 

castigo que nos bem-estar contar sobre ele, e por Sua pisaduras fomos sarados. Todos nós 

como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho; mas 

o Senhor fez com que a iniqüidade de nós todos a cair sobre ele. Ele foi oprimido e ele 

foi humilhado, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro que é levado ao matadouro, 

e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da 

opressão e do juízo foi tirado; e os da sua geração, que considerou que ele fora cortado 

da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo a quem o curso era devido? ( Isaías 

53: 4-8. ) 

O Resultado da Freedom-Santificação 

a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não 

andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. ( 8: 4 ) 

A liberdade do crente de resultados pecado em seu presente, bem como em sua 

santificação final. O verdadeiro cristão tem tanto o desejo ea capacidade divinamente 

transmitida para viver dignamente, enquanto ele ainda está na terra. Porque Deus enviou 

o Seu próprio Filho para redimir a humanidade, fornecendo o único sacrifício que pode 

condenar e remover seu pecado ( v. 3 ), a exigência da lei é capaz de se cumprisse em 

nós , isto é, nos crentes. 

Paulo, obviamente, não está falando aqui do trabalho que justifique da salvação, mas de 

sua obra santificadora, seu ser vivida na vida terrena do crente. Além da ação do Espírito 

Santo, através da vida de uma pessoa redimida, os esforços humanos na justiça são tão 

suja e inútil como vestes sujas ( Isaías 64: 6. ). Mas porque o Cristão foi purificado do 

pecado e foi dado própria natureza divina de Deus dentro de si, ele agora anseia e é capaz 

de viver uma vida de santidade. 

Deus não os homens livres de seus pecados, para que eles façam o que quiserem, mas 

para fazer o que lhe agrada. Deus não redimir os homens, a fim de que eles podem 

continuar pecando, mas , a fim de que eles podem começar a viver justamente por ter a 

exigência da Lei ... cumprida em -los. 

Porque eles não estão mais sob a lei são, mas agora estão sob a graça, alguns cristãos 

alegam que faz pouca diferença o que eles fazem, porque, assim como nada que eles 

poderiam ter feito poderia ter salvado eles, para que nada fazem agora pode levá-los a 

perder a sua salvação . Mas o Espírito Santo nunca poderia levar um cristão a fazer uma 

declaração tão tolo e ímpio. O cristão espiritual sabe que a lei de Deus é santo, justo e 

bom ( Rom. 7:12 ), e que ele foi salvo, a fim de ter essa divina santidade, justiça e 

bondade cumpriu nele. E esse é o seu desejo. Ele tem anseios santos. 



A frase que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito não é uma 

advertência, mas uma declaração de fato que se aplica a todos os crentes. Como Paulo 

explica alguns versículos mais tarde, nenhuma pessoa que pertença a Cristo é, sem a 

habitação do Espírito Santo ( v. 9 ). Sendo habitado pelo Espírito não é um sinal de 

maturidade ou espiritualidade especial, mas a marca de todo cristão verdadeiro, sem 

exceção. 

Em seu sentido figurativo, peripatéo (a pé ) se refere a uma forma habitual ou dobrada de 

vida, a um estilo de vida. Lucas descreve Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, como 

sendo "justo aos olhos de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e 

exigências do Senhor" ( Lucas 1: 6 ). Paulo aconselhou os crentes de Éfeso a andar já não 

apenas como também andam os gentios, na verdade da sua mente "( Ef. 4:17 ). João 

declara que, "se andarmos na luz, como [Deus] mesmo é no luz está, temos comunhão 

uns com os outros, eo sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado "( 1 João 

1: 7 ). 

Paulo afirma que um crente-se verdadeiro jovem ou velho, imaturo ou maduro, bem 

ensinado ou mal ensinado-se não andam segundo a carne . Assim como 

categoricamente ele declara que um verdadeiro crente não anda segundo o 

Espírito . Não há exceções. Como todo verdadeiro crente é habitado pelo Espírito, todo 

verdadeiro crente irá produzir o fruto do Espírito ( Gl 5: 22-23. ). Jesus deixou claro "se 

a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus" 

( Mat. 05:20 ). No final desse primeiro capítulo do Sermão da Montanha, Jesus ordenou: 

"Deveis ser perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito" ( 05:48 ). 

Nada é mais precioso para o coração de Deus do que a excelência moral e espiritual 

daqueles que Ele criou à Sua imagem, e nada é mais precioso para eles. Ele não quer que 

eles tenham a justiça só imputadas mas justiça prática também. E isso também é o que 

eles querem. É justiça prática sobre a qual Paulo fala aqui, assim como ele faz nas 

palavras de sua carta de abertura para a igreja em Éfeso: "[Deus] nos escolheu, [Cristo] 

antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele "( Ef 

1: 4. ). 

É grande desejo de Deus que os crentes vivem a perfeita justiça que Ele calcula a eles 

quando eles são salvos-que vivem como Seus filhos e não mais como as crianças do 

mundo e de Satanás. Justiça posicional deve ser refletida na justiça prática. Cristo não 

quer uma noiva que é apenas posicionalmente justos, mas aquele que é realmente justo, 

assim como ele é justo. E através do Seu Espírito que habita, Ele dá aos crentes que 

desejam. 

O propósito do evangelho não é para tornar os homens felizes, mas para torná-los 

santos. À medida que as bem-aventuranças deixar claro, a verdadeira felicidade vem para 

aqueles que pertencem a Cristo e são obedientes a Sua vontade. Mas a verdadeira 

felicidade vem apenas de santidade. Deus promete a felicidade, mas Ele exige santidade, 

sem a qual "ninguém verá o Senhor" ( Hb. 0:14 ). 

Em seu livro intitulado Justo de Deus Unido, Walter J. Chantry escreve: 

Quando pregadores falam como se o desejo principal de Deus é para os homens para ser 

feliz, então multidões com problemas migram para Jesus. Aqueles que têm problemas de 

saúde, problemas conjugais, frustração financeira, e olhar de solidão ao nosso Senhor para 

os desejos de seus corações. Cada concebe a alegria como sendo encontrado em saúde, 

paz, prosperidade ou companheirismo. Mas em busca da felicidade ilusória eles não estão 



Salvadora juntou a Jesus Cristo. A menos que os homens vão ser santos, Deus é 

determinado que eles serão para sempre miserável e condenados. (Carlisle, Pa .: Banner 

da Verdade, 1980, p. 67) 

A justiça é o próprio coração da salvação. É de justiça que Deus salva aqueles que 

confiam em Seu Filho. "Porque não me envergonho do evangelho", Paulo declarou no 

início da epístola Roman, "para que a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está 

escrito: Mas o justo viverá pela fé '"( Rom. 1: 16-17 ). Pedro admoesta os crentes, "Como 

é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em todo o seu 

comportamento" ( 1 Ped. 1:15 ). Justiça prática leva os crentes "para negar desejos 

impiedade e mundanas ea viver de forma sensata justa e piedosamente na época atual" 

( Tito 2: 11-12 ; cf. Gl 5: 24-25. ). Como Agostinho observou há muitos séculos atrás, a 

graça foi dada por uma razão, que a lei possa ser cumprida. 

Quando um pecador deixa os tribunais de Deus e recebeu um perdão para o pecado em 

virtude do sacrifício de Cristo, a obra de Deus em sua vida apenas começou. Como o 

crente deixa o tribunal, por assim dizer, Deus lhe entrega o código da vida e diz: "Agora 

que você tem em vós o meu espírito, cujo poder lhe permitirá cumprir a minha lei é 

demandas impossíveis." 

A Bíblia é clara que, de alguma forma mística que só Deus conhece, a pessoa começa a 

andar pelo Espírito do momento em que ele acredita. Mas, por outro lado, ele é também 

exortados a andar pelo Espírito como ele vive a sua vida terrena sob o senhorio de Cristo 

e na força do Espírito. Tal como acontece com a própria salvação, andando pelo Espírito 

vem em primeiro lugar por obra soberana de Deus no coração do crente, mas também 

envolve o exercício da vontade do crente. Romanos 8: 4 está falando do primeiro, 

enquanto que Gálatas 5:25 (" deixe-nos ... andar pelo Espírito ") está falando do segundo. 

Na medida em que a vida de um cristão está em causa, tudo o que é uma realidade 

espiritual é também uma responsabilidade espiritual. Um cristão genuíno vai comungar 

com o seu Pai Celestial em oração, mas ele também tem a responsabilidade de orar. Um 

cristão é ensinado pelo Espírito Santo, mas ele também é obrigado a buscar a orientação 

do Espírito e ajuda. O Espírito Santo vai produzir frutos espirituais na vida de um crente, 

mas o crente também é exortado a dar frutos. Essas verdades são parte da tensão incrível 

e aparentemente paradoxal entre a soberania de Deus e vontade do homem. Embora a 

mente do homem é incapaz de compreender tais mistérios, o crente aceita-los porque eles 

são claramente ensinados na Palavra de Deus. 

Sabemos pouco sobre a relação entre Deus e Adão antes da queda, exceto que ele foi 

direto e íntimo. O Senhor tinha dado, mas um comando, um comando que foi dado para 

Adão e Eva próprio bem e que foi facilmente obedecido. Até que um comando foi 

transgredido, eles viviam naturalmente na perfeita vontade de Deus. Fazendo a Sua 

vontade era parte de seu próprio ser. 

A relação do crente com Deus é muito parecido. Embora os cristãos são atraídos de volta 

aos velhos tempos pelos restos da carne de sua vida antes da salvação, o seu novo ser faz 

a obediência a Deus a coisa "natural" a fazer. 

Obrigações do cristão com Deus não são uma outra forma de legalismo. A pessoa que 

está genuinamente salvo tem uma natureza nova e divina que é, por definição, em sintonia 

com a vontade de Deus.Quando ele vive de sua nova natureza no poder do Espírito, o seu 

desejo é o desejo de Deus, e não há compulsão está envolvido. Mas porque o crente ainda 

está vestida com o antigo eu, ele às vezes resiste à vontade de Deus. É só quando ele vai 



contra a vontade de Deus e contra a sua própria nova natureza que os comandos e os 

padrões divinos parecer um fardo pesado. Por outro lado, a criança fiel de Deus que é 

obediente a partir do coração sempre pode dizer com o salmista: "Ó como eu amo a tua 

lei!" ( Sl 119: 97. ). 

 

30. Vivendo no Espírito - Parte 2: O 

Espírito muda nossa natureza e nos 

capacita para a Vitória (Romanos 8: 5-

13 ) 

Para aqueles que estão de acordo com a carne cogitam das coisas 

da carne, mas os que são segundo o Espírito, das coisas do 

Espírito. Para a mente posta na carne é a morte, mas a 

mentalidade sobre o Espírito é vida e paz, porque a mente posta 

na carne é hostil para com Deus; para não sujeitar-se à lei de 

Deus, pois não é mesmo capaz de fazê-lo; e os que estão na carne 

não podem agradar a Deus. No entanto, você não está na carne, 

mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Mas, 

se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Ele. E, 

se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, 

mas o espírito está vivo por causa da justiça. Mas, se o Espírito 

daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, Ele, que 

ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos 
vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. 

Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne para viver 

segundo a carne-para se você está vivendo segundo a carne, você 

deve morrer; mas, se pelo Espírito que você está colocando à 
morte as obras do corpo, vivereis. ( 8: 5-13 ) 

A riqueza espiritual, tanto teológica e prática, este capítulo é incalculável e supera 

comentário adequada. Quando lido por um crente com uma mente aberta e um coração 

obediente, é extremamente enriquecedora. É um dos capítulos de mudança de vida 

supremos nas Escrituras. Ela se move ao longo de um curso sempre ascendente, 

concluindo no hino maravilhoso de louvor e de segurança: "Pois estou convencido de que 

nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, 

nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação 

será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor 

"( Rom. 8: 38-39 ). 

O Espírito Santo é mencionado, mas uma vez nos sete primeiros capítulos de Romanos, 

mas é referido quase vinte vezes no capítulo 8 . O Espírito é um crente que Deus, o 

Criador é para o mundo físico.Sem Deus, o mundo físico não existiria. Ele foi criado e é 

continuamente sustentado pelo poder onipotente de Deus. Então, o Espírito Santo, que 

também, é claro, participou da criação do mundo, é para o cristão. O Espírito Santo é o 

agente divino que cria, sustenta e preserva a vida espiritual para aqueles que depositam 

sua confiança em Jesus Cristo. É o Espírito Santo que, finalmente, vai trazer cada crente 



para a consumação completa da sua salvação, concedendo-lhe glória eterna na presença 

de Deus. 

Deve ficar claro que o Espírito Santo não é meramente uma influência ou um poder 

impessoal que emana de Deus. Ele é uma pessoa, o terceiro membro da Trindade, igual 

em todos os sentidos a Deus Pai e Deus Filho. A doutrina de Deus ser uma essência, ainda 

existente em três pessoas, é uma das mais certas verdades nas Escrituras. No entanto, o 

Espírito Santo, muitas vezes não é respeitada como cada bocado tanto uma pessoa divina 

como o Pai eo Filho. 

Entre as muitas características de personalidade que o Espírito Santo possui e manifestos 

são: Ele funciona com a mente, emoção e vontade; Ele adora os santos, Ele se comunica 

com eles, ensina, guias, conforta, e castiga-los; Ele pode ser entristecido, extinta, mentiu 

para, testado, resistiu, e blasfemado. A Bíblia fala de Sua onisciência, sua onipotência, 

sua onipresença, e Sua glória divina e santidade. Ele é chamado de Deus, Senhor, o 

Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor (ou Jeová), o Espírito do Pai, 

o Espírito do Filho, do Espírito de Jesus, e o Consolador e advogado para crentes. 

A Escritura revela que o Espírito Santo estava plenamente ativa com o Pai eo Filho na 

criação e que Ele tem sido com todos os crentes e habilitado e deu-lhes poder, mesmo 

antes de Pentecostes. Ele sempre foi convencendo os homens do pecado, dando a salvação 

àqueles que realmente acreditava, e ensinando-os a adorar, obedecer e servir a Deus com 

razão. O Espírito Santo tem sido o agente divino que veio exclusivamente sobre os servos 

de Deus e inspirou homens soberanamente escolhidas de Deus a Palavra caneta de 

Deus. Os verdadeiros crentes sempre serviu a Deus não por força humana ou poder, mas 

pelo Espírito Santo (cf. Zc 4: 6. ). O Espírito estava envolvido na "concepção como um 

ser humano e, em Jesus" Jesus batismo, unção, tentação, ensino, milagres, morte e 

ressurreição. 

Desde Pentecostes, o Espírito Santo tem, em sua plenitude, habitado todos os crentes, 

iluminando a sua compreensão e aplicação da Palavra de Deus, bem como capacitá-los 

para a santificação de uma forma maior do que tinha cada ocorreu antes. Ele enche-los, 

os sela, comunga com eles, tem comunhão com eles, intercede por eles, os conforta, 

admoesta, os santifica, e que lhes permite resistir ao pecado e servir a Deus. 

No presente passagem ( Rom. 8: 5-13 ), Paulo continua a divulgar os inúmeros resultados 

da justificação, especificamente os benefícios maravilhosos, operou-espírito de liberdade 

da condenação. Em versos 2-3 , ele discutiu o Espírito de nos libertar do pecado e da 

morte, e no versículo 4 Sua capacitando-nos a cumprir a lei de Deus. Em versículos 5-

13 Paulo revela que o Espírito também muda a nossa natureza e nos dá força para a vitória 

sobre a carne não resgatados. 

O Espírito Santo muda a nossa Natureza 

Para aqueles que estão de acordo com a carne cogitam das coisas 

da carne, mas os que são segundo o Espírito, das coisas do 

Espírito. Para a mente posta na carne é a morte, mas a 

mentalidade sobre o Espírito é vida e paz, porque a mente posta 

na carne é hostil para com Deus; para não sujeitar-se à lei de 

Deus, pois não é mesmo capaz de fazê-lo; e os que estão na carne 

não podem agradar a Deus. No entanto, você não está na carne, 

mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Mas, 

se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Ele. E, 



se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, 

mas o espírito está vivo por causa da justiça. Mas, se o Espírito 

daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, Ele, que 

ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos 

vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. ( 8: 5-
11 ) 

No versículo 4 , Paulo fala do comportamento do crente, alegando que ele "não andam 

segundo a carne, mas segundo o Espírito." Como nos versos 2 e 3 , o 

conjunto para no versículo 5 carrega o significado de porque. O ponto é que um crente 

não se comporta de acordo com a carne, porque o seu novo coração e mente não são mais 

centrado nas coisas da carne e governado pelo pecado. 

Aos olhos de Deus, existem apenas dois tipos de pessoas no mundo, aqueles que não 

pertencem a Ele e aqueles que o fazem. Dito de outra forma, existem apenas aqueles que 

estão de acordo com a carne eos que são segundo o Espírito . Na medida em que a 

vida espiritual está em causa, Deus não leva em consideração de sexo, idade, educação, 

talento, classe, raça, ou de quaisquer outras distinções humanos ( Gal. 3:28 ). Ele 

diferencia as pessoas apenas com base na sua relação com Ele, e a diferença é absoluta. 

É óbvio que existem graus em ambas as categorias. Algumas pessoas que não foram 

salvos apresentar um comportamento moral elevado; e, por outro lado, muitos santos não 

se importa as coisas de Deus como obedientemente como deveriam. Mas todo ser humano 

é completamente em um estado espiritual do ser ou de outro; ou ele pertence a Deus ou 

ele não faz. Assim como uma pessoa não pode ser, em parte inoperante e em parte vivo 

fisicamente e não pode ser, em parte inoperante e em parte viva espiritualmente. Não há 

meio termo. Uma pessoa é ou perdoado e no reino de Deus ou não perdoado e no reino 

deste mundo. Ou ele é um filho de Deus ou um filho de Satanás. 

Neste contexto, a expressão de acordo com a refere-se a natureza espiritual básico. O 

grego poderia ser traduzido literalmente como aqueles estar de acordo com , indicando 

fundamentais essência, dobrado, ou disposição de uma pessoa. Aqueles que são segundo 

a carne são os perdidos, o imperdoável, a não resgatados, o não regenerado. Aqueles que 

estão de acordo com o Espírito estão a salvo, o perdoados, redimidos, os filhos de Deus 

regenerado. Como o apóstolo aponta alguns versículos depois, os incrédulos não só estão 

de acordo com a carne, mas são em carne e são não habitado pelo Espírito Santo. Os 

salvos, por outro lado, não só estão de acordo com o Espírito, mas são em Espírito 

e habitado por Ele ( v 9. ). Aqui no versículo 5 Paulo está falando do espiritual 

determinante padrão de vida de uma pessoa, enquanto que em versos 8-9 , ele está 

falando do espiritual esfera da vida de uma pessoa. 

Phroneo , o verbo atrás de definir as suas mentes, refere-se à orientação básica, 

curvados, e os padrões da mente, em vez de para a mente ou o próprio intelecto 

(pensamento grego nous ). Ele inclui afetos de uma pessoa e da vontade, bem como o seu 

raciocínio. Paulo usa o mesmo verbo em Filipenses, onde ele adverte os crentes a "ter esta 

atitude [ou," mente "] em vós mesmos que houve também em Cristo Jesus" ( 2: 5 ; ver 

também 2: 2 ; 03:15 , 19 ; Cl 3: 2 ). 

A disposição de base da não resgatados é "saciar a carne em seus desejos corruptos" ( 2 

Pe. 2:10 ). Os perdidos são aqueles "cujo fim é a perdição, cujo deus é o seu apetite, e 

cuja glória é para confusão deles, que defina as suas mentes nas coisas terrenas" ( Phil 

3:19. ). As coisas da carne inclui falsas filosofias e religiões , que invariavelmente 

apelar, se aberta ou sutilmente, a carne através do auto-interesse e auto-esforço. 



Mas aqueles que estão de acordo com o Espírito , diz Paulo, definir as suas mentes 

sobre as coisas do Espírito . Em outras palavras, aqueles que pertencem a Deus está 

preocupado com as coisas divinas.Como Jonathan Edwards gostava de dizer, eles têm 

"afetos santos", profundos anseios depois de Deus e santificação. Como Paulo deixou 

claro em Romanos 7 , filhos de Deus, por vezes, até mesmo vacilar em sua obediência a 

Ele. Mas, como o apóstolo disse de si mesmo, não deixam de "alegremente concordar 

com a lei de Deus no homem interior" ( Rom. 7:22 ). Apesar de suas muitas falhas 

espirituais, sua orientação básica e preocupações mais íntimos têm a ver com as coisas 

do Espírito. 

Phronéma ( a mente ) é a forma substantiva do verbo no versículo 5 , e, como o verbo, 

refere-se ao conteúdo ou padrões de pensamento da mente, em vez de para a própria 

mente. É significativo que Paulo não diz que a mente posta na carne leva à morte , mas 

que é a morte . A pessoa não salva já está morto espiritualmente. O apóstolo está dizendo 

uma equação espiritual, não uma conseqüência espiritual. A conseqüência envolvidos 

nesta relação é inversa, ou seja, porque os homens não resgatados já estão mortos 

espiritualmente, suas mentes estão inevitavelmente posta na carne . Paulo lembrou aos 

crentes de Éfeso que, antes da salvação, todos eles foram uma vez "mortos em [suas] 

delitos e pecados" ( Ef. 2: 1 ). 

Há, é claro, um sentido em que o pecado leva à morte. "Mas as vossas iniqüidades fazem 

separação entre vós eo vosso Deus", Isaías declarou a Israel ", e os vossos pecados 

encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça" ( Is. 59: 2 ). No começo do livro de 

Romanos, Paulo explicou que "o salário do pecado é a morte" ( 6:23 ) e que "enquanto 

estávamos na carne, as paixões dos pecados, que foram reveladas pela Lei estavam no 

trabalho nos membros da nossa corpo a dar frutos para a morte "( 7: 5 ; cf. Gl 6: 8 ). 

Mas a ênfase de Paulo na presente passagem é sobre o estado de morte em que já existe 

todo incrédulo, mesmo enquanto seu corpo e mente pode ser muito vivo e ativo. "O 

homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus", Paulo explicou aos crentes de 

Corinto, "pois são loucura para ele, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem 

espiritualmente" ( 1 Cor. 02:14 ). 

Há alguns anos, conduziu o funeral para um bebé morto em um acidente 

automobilístico. Antes do serviço da mãe guardava atingindo a caixão, levando o pequeno 

corpo sem vida nos braços e acariciando-a e chorando baixinho para ela. O bebê, é claro, 

não poderia mais responder a qualquer coisa no mundo físico, porque não havia vida lá 

para responder. 

A pessoa não salva é um cadáver espiritual e, conseqüentemente, é completamente 

incapaz, em si mesmo, para responder às coisas de Deus. A não ser que o Espírito Santo 

intervém pela condenação dele do pecado e capacitando-o a responder a Deus pela fé e, 

portanto, a ser feitos vivo, a pessoa não salva é tão insensível às coisas de Deus como 

aquele bebê era para as carícias e gritos de sua mãe. 

Mas a mentalidade sobre o Espírito é vida e paz . Mais uma vez Paulo afirma uma 

equação, não uma consequência. A mente posta no espírito , isto é, sobre as coisas de 

Deus, equivale vida e paz , o que equivale ser um cristão. A mente posta no espírito é 

sinônimo de Cristão, uma pessoa que nasceu de novo, dado espiritual vida pela graça de 

Deus trabalhando através de sua fé. 

A mente posta no espírito também é sinônimo de espiritual paz , ou seja, a paz com 

Deus. A pessoa não salva, não importa o quanto ele pode reivindicar para honrar, adorar 



e amar a Deus, é inimigo-a verdade de Deus Paulo já assinalou nesta epístola. Antes de 

sermos salvos, ele afirma, nós éramos todos os inimigos de Deus ( 05:10 ). Somente a 

pessoa que tem uma nova vida em Deus tem a paz com Deus. 

O corolário óbvio de que a verdade é que é impossível ter uma mentalidade sobre o 

Espírito , o que inclui ter espiritual da vida e da paz , e ainda assim permanecer mortos 

para as coisas de Deus. Um cristão professo que não tem sensibilidade para as coisas de 

Deus, não há "santos afetos", não pertence a Deus. Um cristão apenas professar também 

não dispõe de uma batalha com a carne, porque ele é, na realidade, ainda naturalmente 

inclinado para as coisas da carne. Ele anseia por as coisas da carne, que são normais para 

ele, porque ele ainda está na carne e tem sua mente totalmente posta nas coisas da carne. 

Um incrédulo pode ser profundamente preocupado em não viver de acordo com as normas 

e códigos religiosos que ele estabeleceu para si mesmo ou que a sua denominação ou 

outra organização religiosa tem definido, e ele pode lutar duro na tentativa de alcançar 

esses objetivos. Mas sua luta é puramente em um nível humano. É uma luta não gerado 

pelo amor de Deus, mas por amor-próprio eo desejo subseqüente para ganhar maior graça 

diante de Deus ou os homens com base na realização pessoal superior. Seja qual for 

religiosa e lutas morais que possa ter problemas de carne com carne, não de Espírito 

contra a carne, porque o Espírito Santo não é em uma pessoa carnal e uma pessoa carnal 

não está no Espírito. 

Como Paulo ilustrou de sua própria vida em Romanos 7 , um verdadeiro batalhas cristãs 

com a carne, porque o seu corpo mortal ainda paira sobre e tenta atraí-lo de volta para os 

velhos caminhos pecaminosos. Mas ele não está mais na carne, mas no Espírito. Falando 

de verdadeiros crentes, Paulo disse: "Pois a carne define seu desejo contra o Espírito, eo 

Espírito contra a carne, porque estes estão em oposição um ao outro, de modo que você 

não pode fazer as coisas que você, por favor" ( Gal. 5:17 ). Mas "se vivemos pelo 

Espírito", ele continua a dizer ", andemos também pelo Espírito" ( v 25. ; cf. v. 16). Em 

outras palavras, porque a nova natureza de um crente é divino e é habitado pelo próprio 

Espírito de Deus, ele deseja agir em conformidade. 

É importante notar que, quando fala do pecado na vida de um cristão, Paulo é sempre o 

cuidado de identificar o pecado com o corpo exterior, corrompido, não com a nova 

natureza interior. A carne do crente não é redimido quando ele confia em Cristo. Se assim 

fosse, todos os cristãos se imediatamente tornar-se perfeito quando são salvos, que mesmo 

fora da testemunho da Escritura, obviamente, não é verdade.O vestígio de humanidade 

pecadora não remido não vai cair até que o cristão vai estar com o Senhor. É por essa 

razão que o Novo Testamento às vezes fala da salvação de um cristão no tempo futuro 

(verRom 13:11. ). Referindo-se aos que já foram salvos, Paulo diz mais adiante neste 

capítulo, "Ter as primícias do Espírito, igualmente gememos em nós mesmos, esperando 

ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo" ( Rm 8.: 23 ). Como 

o apóstolo explica aos Coríntios: "Semeia-se corpo perecível, ressuscita um corpo 

imperecível; Semeia-se em desonra, ressuscita em glória; Semeia-se em fraqueza, 

ressuscita em poder; é semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual Se há 

um corpo natural, há também um corpo espiritual "(. 1 Cor. 15: 42-44 ). 

Não importa o quão abnegado, moral, e sincero a vida de uma pessoa não redimido pode 

ser, seus esforços religiosos são egoístas, porque ele não pode realmente servir a 

Deus, porque sua mente está posta na carne . Paulo de novo (cf. v 6 ) usa o 

termo phronéma ( a mente ), que se refere ao conteúdo, os padrões de pensamento, a 

inclinação e orientação básicas de uma pessoa. Essa inclinação, ou dobrada, decarne é 



ainda mais profunda e significativa do que a desobediência real, que é simplesmente a 

manifestação exterior das compulsões internas, carnais de uma pessoa não regenerada. 

Cada pessoa não redimido, seja religioso ou ateu, quer exteriormente moral ou 

exteriormente mau, é hostil para com Deus . Uma pessoa não salva não pode viver uma 

vida piedosa e justa, porque ele não tem nenhuma natureza ou recursos piedoso e 

justo. Ele, portanto, não pode ter amor genuíno por Deus ou para as coisas de Deus. Sua 

mente pecaminosa, carnal não se submete à lei de Deus, pois não é mesmo capaz de 

fazê-lo . Mesmo um descrente cuja vida parece ser um modelo de boas obras não é capaz 

de fazer qualquer coisa verdadeiramente bom, porque ele não é motivado ou autorizados 

por Deus e porque os seus trabalhos são produzidos pela carne por motivos egoístas e 

nunca pode ser a A glória de Deus. Segue-se claramente, então, que se a mente carnal não 

é e não pode sujeitar-se à lei de Deus,aqueles que estão na carne não podem agradar 

a Deus. 

Homens foram criados com o propósito de agradar a Deus. No início da parte prática da 

epístola, Paulo diz: "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para apresentar 

os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 

racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da 

vossa mente, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus é, o que é bom, 

agradável e perfeita "( Rom. 12: 1-2 ). De forma semelhante admoestou o Corinthians ", 

seja em casa ou ausente, para ser agradável a [Deus]" ( 2 Cor 5: 9. ; cf. Ef. 5:10 ;4:18 

Phil. ). Ele exortou os crentes em Tessalônica "a andar e agradar a Deus (assim como 

você realmente a pé), que você pode se destacar ainda mais" ( 1 Tessalonicenses 4: 1. ). 

Depois de descrever as características espirituais e incapacidades dos que estão na carne, 

Paulo se dirige novamente aqueles que não estão na carne, mas no Espírito . Como 

Jesus explicou a Nicodemos: "O que é nascido da carne é carne, eo que é nascido do 

Espírito é espírito" ( João 3: 6 ). Carne humana Sinful só pode reproduzir carne humana 

mais pecaminoso. Somente o Espírito Santo de Deus pode produzir vida espiritual. 

Um teste de fé salvadora é a presença interior do Espírito Santo. "Você pode ter certeza 

da sua salvação", Paulo está dizendo: " se é que o Espírito de Deus habita em vós . 

" Oikeō ( habita ) tem a idéia de estar em sua própria casa. De uma maneira maravilhosa 

e incompreensível a própria Espírito de Deus faz com que sua casa, na vida de cada 

pessoa que confia em Jesus Cristo. 

O oposto do que a realidade também é verdadeiro: Mas se alguém não tem o Espírito 

de Cristo, ele não pertence a Ele . A pessoa que não dá nenhuma evidência da presença, 

poder e fruto do Espírito de Deus em sua vida não tem legitimidade para reivindicar a 

Cristo como Salvador e Senhor. A pessoa que demonstra nenhum desejo para as coisas 

de Deus e não tem inclinação para evitar o pecado ou a paixão para agradar a Deus não é 

habitado pelo Espírito Santo e, portanto, não pertence a Cristo. À luz dessa verdade sóbria 

Paulo admoesta aqueles que pretendem ser cristãos: "vós teste para ver se você está na fé; 

examinar-se Ou você não reconhece isso sobre vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, 

a não ser na verdade você não! o teste? " ( 2 Cor. 13: 5 ). 

E, se Cristo está em vós , Paulo continua a dizer aos crentes, que o corpo está morto 

por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça . Em outras 

palavras, se o Espírito de Deus habita em nós, o nosso próprio espírito está vivo por 

causa da justiça , isto é, por causa da justiça divinamente transmitida por que cada crente 

é justificado ( Rom. 3: 21-26 ). À luz do que a justiça perfeita, todas as tentativas humanas 

de ser justo, mas são lixo ( Fp 3: 8. ). 



Resumindo o que ele acaba de declarar em versículos 5-10 , Paulo diz: Mas, se o Espírito 

daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, Ele, que ressuscitou a 

Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu 

Espírito que em vós habita. Foi novamente o Espírito Santo, que foi o agente divino da 

ressurreição de Cristo. E assim como o Espírito levantou Jesus da morte física e lhe deu 

vida em seu corpo mortal, para o Espírito, que habita no crente; dá ao crente uma nova 

vida agora e para sempre (cf. Jo 6:63 ; 2 Cor. 3: 6 ). 

O Espírito Santo nos capacita para a vitória sobre a 

carne 

Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne para viver 

segundo a carne-para se você está vivendo segundo a carne, você 

deve morrer; mas, se pelo Espírito que você está colocando à 
morte as obras do corpo, vivereis. ( 8: 12-13 ) 

Em seu livro, muitas vezes republicado O Reformed Pastor, do século XVII puritano 

Richard Baxter escreveu, 

Guardai-vos, para que você vive naqueles pecados que você pregar contra em outros, e 

para que você não ser culpado daquilo que diariamente você condena. Você vai fazer isso 

o seu trabalho para engrandecer a Deus, e, quando você tiver feito, desonrá-lo, tanto 

quanto os outros? Você vai proclamar poder de governo de Cristo, e ainda assim condená-

lo, e vós mesmos rebeldes? Você vai pregar suas leis, e intencionalmente quebrá-las? Se 

o pecado seja mau, por que viver nele? Se não ficar, por que você dissuadir os homens a 

partir dele? Se é perigoso, como você ousa se aventurar nele? Se não ficar, por que você 

dizer aos homens assim? Se ameaças de Deus é verdade, por que você não temê-los? Se 

eles ser falso, por que você desnecessariamente homens problema com eles, e colocá-los 

em tais sustos sem causa? Você "sabe o juízo de Deus, que os que cometem tais coisas 

são dignos de morte"; e ainda assim você vai fazê-las? "Tu, que ensinas a outrem, ensinas 

tu não te? Tu, que dizes que não se deve cometer adultério", ou estar bêbado, ou avarento, 

és tu, tais ti mesmo? "Tu, que te glorias da lei pela transgressão da lei desonras tu 

Deus?" O Quê! Á o mesmo mal língua falam que falas contra o mal? Deve censurar 

aqueles lábios, e calúnia, e caluniar o seu vizinho, que chorar abaixo estas e semelhantes 

coisas em outros? Guardai-vos, para que você não chorar baixo pecado, e ainda não 

superá-lo; para que, enquanto você procura para derrubá-lo em outros, você se curva a 

ele, e se tornam seus escravos vós mesmos: "Para de quem um homem é vencido, do 

mesmo é feito escravo." "Para quem vos ofereceis como servos para lhe obedecer, sois 

servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte ou da obediência para a 

justiça." Irmãos O! É mais fácil para repreender o pecado, do que para superá-lo .... 

Muitos um alfaiate vai em trapos, que faço roupas caras para os outros; e muitos um 

cozinheiro mal lambe os dedos, quando ele tem vestido para outros os pratos mais 

caros. ([Carlisle, Pa .: Banner da Verdade, 1974], pp. 67-68) 

Paulo acaba de deixar claro ( vv. 5-11 ) que cada cristão genuíno é habitado pelo próprio 

Espírito de Deus e que sua nova vida espiritual, portanto, não será caracterizado por 

mundana, preocupações e atividades carnal, mas pelas coisas de Deus. A ênfase do 

apóstolo, em seguida, se transforma, em versos 12-13 , a responsabilidade do crente para 

eliminar o pecado em sua vida através do Espírito que habita. 



Com a frase assim, então , Paulo lembra aos seus leitores dos privilégios magníficas da 

vitória sobre o pecado que os cristãos têm através do Espírito Santo residente. Nos onze 

versículos anteriores docapítulo 8 , ele apontou, entre outras coisas, que os crentes não 

estão mais sob a condenação de Deus, que eles estão livres da lei do pecado e da morte, 

que eles não estão mais sob o domínio do pecado , que eles andam pelo Espírito, que eles 

têm mentes que são definidas sobre o Espírito, e que eles têm vida e da paz por meio do 

Espírito. 

Todas as exortações bíblicas para os crentes têm por base as bênçãos e promessas de que 

já dispõem do Senhor. Sem as disposições dele temos, nós não seria capaz de cumprir os 

mandamentos que recebemos Dele. Os filhos de Israel, por exemplo, não foram 

ordenados a tomar posse da terra prometida, até que foi prometido a eles por Deus e eles 

foram preparados por Ele para conquistá-la. Nesta carta, a Roma, exortações primárias de 

Paulo começam com o capítulo 12 , depois que ele deu incontáveis lembretes para seus 

leitores de seus grandes privilégios espirituais. Em Efésios ele primeiro dá três capítulos 

que são em grande parte uma lista de benefícios espirituais. Pouco antes de sua bela 

doxologia no final do capítulo 3 , Paulo ora para que Deus "iria conceder-lhe, de acordo 

com as riquezas da sua glória, para ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem 

interior; para que Cristo habite em seus corações mediante a fé; e que, estando arraigados 

e alicerçados em amor, pode ser capaz de compreender, com todos os santos, qual seja a 

largura, comprimento e altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede 

todo o entendimento, para que sejais cheios até toda a plenitude de Deus "( Ef. 3: 16-

19 ). Só então ele suplicar companheiros crentes "caminhar de maneira digna da vocação 

que fostes chamados" ( 4: 1 ). Padrões semelhantes são encontrados em suas cartas a 

Galácia, Filipos, Colossos, muitas vezes notadas pela palavra , portanto. 

Antes de o apóstolo dá a admoestação no presente texto, ele se refere carinhosamente aos 

seus leitores como irmãos, identificando-os como companheiros cristãos, aqueles a quem 

Deus promete vitória sobre a carne. Ele escolhe um termo de estima e de igualdade, não 

de superioridade ou paternalismo, para se referir a seus irmãos e irmãs em Cristo. 

Em seguida Paulo estabelecido o padrão de Deus para a vitória sobre a carne. Como filhos 

de Deus habitado pelo Seu Espírito, nós não temos nenhuma obrigação ... à carne para 

viver segundo a carne . A carne é o complexo feio de desejos pecaminosos humanos, 

que inclui os ímpios motivos, afetos, princípios, objetivos, palavras, e as ações que o 

pecado gera através de nossos corpos. Para viver segundo a carne deve ser ordenada e 

controlada por esse complexo mal. Por causa da obra salvadora de Cristo em nosso favor, 

a carne do pecado já não reina sobre nós, para nos enfraquecer e nos arrastar de volta para 

o pit de depravação em que todos nós nascemos. Por essa razão, estamos já não 

governado por carne para viver pelos seus caminhos pecaminosos. 

Aqueles que vivem segundo a carne ... tem que morrer . O apóstolo não está alertando 

os crentes genuínos que eles podem perder sua salvação e ser condenado à morte, se cair 

para trás em alguns dos caminhos da carne. Ele já deu a garantia absoluta de que "não há, 

portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus" ( 8: 1 ). Ele é 

bastante dizer que uma pessoa cuja vida é caracterizada por as coisas de carne não é um 

verdadeiro cristão e está espiritualmente morto, não importa o que sua filiação ou 

atividades religiosas podem ser. Se ele não vier a Cristo na fé verdadeira, eledeve 

morrer a segunda morte sob o julgamento final de Deus. 

Paulo reafirma próximo a razão cristãos genuínos não são mais obrigados a e presos ao 

pecado e não estão mais sob a sua condenação. Embora sempre haverá alguma influência 



persistente de carne até que o encontro do Senhor, não temos desculpa para o pecado de 

continuar a corromper nossas vidas. A obrigação do cristão não é mais a carne, mas 

ao Espírito . Nós temos os recursos do Espírito de Cristo dentro de nós para resistir e 

colocar à morte as obras do corpo , que resultam de viver segundo a carne. 

Colocando à morte as obras do corpo é uma característica dos filhos de Deus. O teólogo 

escocês Davi Brown escreveu: "Se você não matar o pecado, o pecado vai te matar." Jesus 

disse: "Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti;. Porque é melhor 

para você que uma das partes do seu corpo perecer, do que todo o teu corpo ser jogado 

no inferno E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-o de ti; pois é melhor para 

você que uma das partes do seu corpo perecer, do que todo o teu corpo ir para o inferno 

"( Matt 05:29. -30 ). Nenhuma ação é muito drástica para lidar com o pecado; nenhum 

preço é demasiado grande para pagar abandonando o pecado de confiar em Jesus Cristo 

e, assim, escapar da condenação da morte eterna no inferno. 

Paulo aqui dá uma das muitas passagens auto-exame das Escrituras. Como mencionado 

acima, a pessoa que não dá nenhuma evidência da presença, poder e fruto do Espírito de 

Deus em sua vida não tem legitimidade para reivindicar a Cristo como Salvador e 

Senhor. O óbvio outro lado de que a verdade é que a pessoa cuja vida é caracterizada 

pelos caminhos de pecado da carne ainda está na carne e não está em Cristo. Quando 

Paulo declara que os crentes são "mão de obra, criados em Cristo Jesus para boas obras, 

as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas" de Deus ( Ef. 2:10 ), ele 

está afirmando um fato, não um desejo. 

Como muitos dos membros da igreja de Corinto, um cristão imaturo e desobedientes, 

inevitavelmente, cair em alguns dos caminhos da carne (ver 1 Cor. 3: 1 ). Depois de ter 

sido um apóstolo por muitos anos, o próprio Paulo confessou que nem mesmo ele ainda 

estava espiritualmente impecável. "Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito", 

ele disse aos filipenses ", mas prossigo, a fim de que eu possa alcançar aquilo para o que 

também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, Não me considero ter prendeu dele 

ainda, mas uma coisa eu faço: esquecendo o que está por trás e avançando para as que 

estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo 

Jesus "( Phil. 3: 12-14 ). Paulo ainda não havia alcançado a perfeita justiça de Cristo, 

apesar de que era o objetivo supremo de sua vida. Embora sua carne, por vezes, segurou-

o e interrompeu temporariamente a alegria plena da sua comunhão com Cristo, o desejo 

do seu coração básico era a obedecer e agradar a seu Senhor. 

Se um cristão professo habitualmente vive em pecado e não mostra preocupação com 

arrependimento, perdão, adoração, ou comunhão com outros crentes, ele prova que ele 

afirma que o nome de Cristo em vão. Muitos falsos cristãos na igreja trabalhar duro para 

manter suas vidas puro na aparência, porque as outras pessoas pensam mais altamente 

deles para isso e porque eles se sentem mais orgulhosos de si mesmos quando agir 

moralmente e benevolente do que quando não o fazem. Mas sentir-se melhor sobre si 

mesmo, o popular cura-tudo psicológico para muitas pessoas em nossos tempos, é o 

coração da carne do pecado orgulho, o egoísmo não remido do homem e humanidade sem 

Deus. Fazer o bem para o seu próprio benefício e não para Deus não está fazendo o bem 

a todos, mas é apenas uma projeção hipócrita do pecado de amor-próprio. 

Não deveria ser surpresa que, como o mundo cada vez mais defende a auto-amor e auto-

realização, os problemas de promiscuidade sexual, abuso e perversão, de roubar, mentir, 

assassinato, suicídio, desesperança, e todas as outras formas de moral e os males sociais 

estão se multiplicando exponencialmente. 



O padrão de vida de um verdadeiro crente, por outro lado, vai mostrar que ele não só 

professa Cristo, mas que ele vive sua vida por Cristo Espírito e é 

habitualmente colocando à morte os pecadores e ímpios obras do corpo . Por isso, 

ele vai viver , ou seja, possuir e perseverar para a plenitude da vida eterna que lhe foi 

dada em Cristo. 

Quando Deus ordenou o rei Saul destruir tudo dos amalequitas e os seus animais, Saul 

não completamente obedecer, poupando rei Agag e mantendo o melhor dos 

animais. Quando o profeta Samuel confrontou Saul, o rei tentou defender suas ações, 

alegando seu povo insistia em manter alguns dos rebanhos e que os animais seriam 

sacrificados a Deus. Samuel repreendeu o rei, dizendo: "Tem o Senhor tanto prazer em 

holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer 

é melhor do que o sacrificar, eo atender do que a gordura de carneiros" ( 1 Sam. 

15:22 ). Apesar dos apelos do rei pela misericórdia, Samuel então proclamou: "O Senhor 

tem rasgado o reino de Israel a partir de hoje e tem dado ao teu próximo [Davi], que é 

melhor do que você" ( v. 28 ). O fracasso de Saul para obedecer plenamente Deus lhe 

custou o trono. 

O povo de Deus invariavelmente cair no pecado quando seu foco se afasta do Todo-

Poderoso para si e para as coisas do mundo. Por essa razão, Paulo admoestou os crentes 

em Colossos: "Se depois de ter sido levantado com Cristo, buscai as coisas do alto, onde 

Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não na coisas que estão 

na terra Porque vós morrestes ea vossa vida está escondida com Cristo em Deus 

"(. Colossenses 3: 1-3 ). Ele então deu uma lista parcial, mas representativo dos pecados 

que os cristãos deveriam matar por considerar-se mortos para:. "Prostituição, impureza, 

paixão, desejo maligno ea avareza, o que equivale a idolatria Pois é por causa dessas 

coisas que a ira de Deus virá, e neles você também andou uma vez, quando você estava 

vivendo neles Mas agora você também, colocá-los todos de lado.:. ira, da cólera, da 

malícia, da maledicência, e linguagem ultrajante de sua boca Não mentir um para o outro 

, desde que você deixou de lado o velho homem com suas práticas malignas, e vos 

vestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem 

daquele que o criou "( vv. 5-10 ). 

Paulo não está sugerindo o "Deixe ir e deixar Deus" filosofia de que é promovido por 

grupos e líderes que defendem a chamada vida mais profunda, em que um sobe 

progressivamente para níveis mais elevados de espiritualidade até que o pecado e até 

mesmo a tentação estão praticamente ausentes. Isso não é o tipo de vida espiritual Paulo 

promete ou que ele experimentou pessoalmente, como ele testemunha de maneira tão 

impressionante em Romanos 7 . Enquanto um crente está em seu corpo terreno, ele estará 

sujeito aos perigos da carne e terá que manter colocando seus pecados para a morte. Só 

no céu será sua necessidade de final santificação prática. Até então, todos os crentes são 

exortados a colocar pecado para a morte e para viver e para o seu novo Soberano, o Senhor 

Jesus Cristo (cf. Rom. 6: 3-11 ). 

O puritano João Owen advertiu que o pecado nunca é menos tranquila do que quando ele 

parece ser mais tranqüila, e suas águas são, na maior parte profunda quando eles ainda 

são (cf. o pecado ea tentação[Portland, Ore .: Multnomah, 1983], p. xxi). Satanás é capaz 

de atacar quando um crente é mais satisfeitos com sua vida espiritual. Ou seja, quando o 

orgulho, o chefe dos pecados, facilmente foge em nossas vidas despercebido e nos levam 

a crer que o contentamento com nós mesmos é o contentamento em Deus. 



Escritura oferece muitos crentes ajuda para evitar o pecado e matar em suas 

vidas. Primeiro, é imperativo reconhecer a presença do pecado em nossa carne. Devemos 

estar dispostos a confessar honestamente com Paulo: "Acho então o princípio de que o 

mal está em mim, aquele que deseja fazer o bem" ( Rom. 7:21 ). Se nós não admitir para 

o pecado, nos iludimos e tornar-se ainda mais suscetíveis à sua influência. O pecado pode 

se tornar uma força poderosa e destrutiva na vida de um crente se não for reconhecido e 

condenado à morte. Nossa humanidade restante é constantemente pronto para nos arrastar 

de volta para os caminhos de pecado de nossa vida antes de Cristo. Sabendo que a verdade 

bem, Pedro adverte: "Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que vos 

abstenhais das concupiscências carnais, que fazem guerra contra a alma" ( 1 Pe. 2:11 ). Se 

os cristãos não vivem em constante perigo do pecado, tal conselho seria inútil. 

Devido à influência de nossas fraquezas e limitações humanas em nosso pensamento, 

muitas vezes é difícil reconhecer o pecado em nossas vidas. Ela pode se tornar facilmente 

camuflado, muitas vezes sob o disfarce de algo que parece trivial ou insignificante, 

mesmo justo e bom. Devemos, portanto, orar com Davi: "Sonda-me, ó Deus, e conhece 

o meu coração; prova-me e conhece os meus pensamentos; e vê se há algum caminho 

perverso em mim, e guia-me pelo caminho eterno" ( Salmo 139. : 23-24 ). O conselho de 

Ageu ao antigo Israel é útil para os crentes em qualquer idade: "Considerai os vossos 

caminhos" (Ag 1: 5. , 7 ). 

Uma segunda maneira para os crentes a matar o pecado em sua vida é ter um coração fixo 

em Deus. Davi disse ao Senhor: "Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está 

firme;! Eu cantarei, sim, cantarei louvores" ( Sl. 57: 7 ). Outro salmista declarou: "O que 

os meus caminhos podem ser estabelecidos para os teus estatutos Então eu não serão 

confundidos, quando eu olhar para todos os teus mandamentos!" ( 119 Ps: 5-6. ). Em 

outras palavras, quando se conhecer e obedecer a Palavra de Deus, estamos construindo-

se tanto as nossas defesas e os crimes contra o pecado. 

A terceira via para os crentes a matar o pecado em suas vidas é meditar na Palavra de 

Deus. Muitas das verdades do Senhor se tornam claras somente quando nós 

pacientemente nos imergir em uma passagem da Escritura e dar ao Senhor oportunidade 

para nos dar uma compreensão mais profunda. Davi nos dá o exemplo com estas palavras: 

"A tua palavra que eu tenho valorizado no meu coração, para eu não pecar contra Ti" ( Sl 

119: 11. ). 

A quarta forma de destruir o pecado em nossas vidas é comungar regularmente com Deus 

em oração. Pedro nos chama de "ser de bom senso e espírito sóbrio para o propósito da 

oração" ( 1 Ped. 4: 7 ).Quando somos fiéis nestas disciplinas que descobrir como eles 

estão inter-relacionados. Muitas vezes, é difícil dizer onde estudo da palavra de Deus e 

termina meditação sobre ela começa e onde termina a meditação e oração começa. 

Deve-se ressaltar que a verdadeira oração deve ter sempre um elemento de 

confissão. Embora tenhamos a certeza de que nós pertencemos a Deus e estão livres de 

condenação, também sabemos que não podemos nunca vir antes dele completamente sem 

pecado. "Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, ea verdade não 

está em nós", João avisa os crentes. Mas "se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 

justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não 

temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, ea sua palavra não está em nós" ( 1 João 

1: 8-10 ). O escritor de Hebreus adverte: "Vamos, portanto, aproximar-nos com confiança 

ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e acharmos graça para socorro 

em ocasião oportuna" ( Hb. 4:16 ). Nós precisamos ser limpos cada vez que vêm a Ele. 



A oração sincera tem uma maneira de desmascarar o engano do pecado. Quando os filhos 

de Deus abrir suas mentes e corações para seu Pai celestial, Ele amorosamente revela 

pecados que de outra forma passariam despercebidos. 

A quinta forma de colocar para o pecado a morte em nossas vidas é praticar a obediência 

a Deus. Fazendo a Sua vontade e Sua vontade sozinho em todos os pequenos problemas 

da vida podem ser a formação de hábitos que irá realizar-se nos tempos graves de 

tentações. 

Como Paulo já esclareceu pelo testemunho de sua própria vida no capítulo 7, colocando 

pecado para a morte é muitas vezes difícil, lento e frustrante. Satanás é o grande 

adversário do povo de Deus e fará todos os esforços para arrastá-los para baixo no 

pecado. Mas à medida que vencer o pecado em suas vidas através do poder da habitação 

do Espírito Santo, eles não só se aproximem ao seu Pai celestial, mas atingir todas as 

garantias crescente de que eles são de fato seus filhos e estão eternamente seguros nEle. 

Quando o Novo Testamento fala de coisas como crescer na graça, aperfeiçoando a 

santificação e renovação do homem interior, ele está se referindo a colocar pecado para a 

morte. Pecado produzido pela carne restante em que os crentes devem permanecer 

vinculados temporariamente é tudo que está entre eles e piedade perfeito. 

Mas Paulo assegura aos cristãos que eles têm poder para a vitória sobre a carne do pecado 

que ainda se apega a eles nesta vida. Além de poder sobrenatural do Espírito, nós nunca 

poderia ter sucesso em colocar à morte do pecado recorrente em nossas vidas. Se fomos 

à esquerda para os nossos próprios recursos, a luta contra o pecado seria simplesmente 

carne tentando superar carne, a humanidade tentando conquistar humanidade. Mesmo 

como um cristão, Paulo lamentou: "Porque eu sei que nada de bom habita em mim, isto 

é, na minha carne, porque o que desejam está presente em mim, mas o que faz do bem 

não é" ( Rom. 7:18 ) . Sem o Espírito Santo, um cristão não teria mais poder para resistir 

e derrotar o pecado do que um incrédulo. 

O Espírito Santo é praticamente sinônimo de poder divino. Pouco antes de Sua ascensão, 

Jesus prometeu aos apóstolos: "Ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá 

sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e 

Samaria, e até à parte mais remota da terra "( Atos 1: 8 ). Mais tarde em seu relato da 

igreja primitiva, Lucas relata: "Você sabe de Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o 

Espírito Santo e com poder, e como Ele andou fazendo o bem e curando todos os que 

eram oprimidos pelo diabo; porque Deus estava com Ele "( Atos 10:38 ). Em seu 

evangelho, Lucas relata o anúncio do anjo a Maria, relativo à concepção divina e 

nascimento de Jesus: "O Espírito Santo virá sobre ti, eo poder do Altíssimo te cobrirá 

com sua sombra; e por essa razão a prole será chamado Santo o Filho de Deus "( Lucas 

1:35 ). 

O profeta Miquéias escreveu: "Estou cheio de poder, com o Espírito do Senhor, e com 

justiça e coragem para dar a conhecer aos Jacó seu ato rebelde, mesmo Israel o seu 

pecado" ( Mic. 3: 8 ). No que respeita à reconstrução do Templo, um anjo incentivou 

Zorobabel através do profeta Zacarias: "Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: 

Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos" ( Zc . 

4: 6 ). Em outras palavras, o poder divino do Espírito iria embasar Zorobabel e que 

superam em muito o poder dos homens maus que tentaram impedir seu trabalho. 

Paulo relata mais tarde nesta epístola que a salvação de muitos gentios através de seu 

ministério foi realizada apenas "no poder do Espírito Santo" ( Rom. 15:19 ), e ele orou 



para que os crentes na igreja de Éfeso iria "ser fortalecidos com poder através Seu Espírito 

no homem interior " Ef. 3:16 ). 

Principal ponto de Paulo em Romanos 8:13 é que, pelo poder do Espírito que habita 

em -los, os cristãos são capazes de resistir com sucesso e destruir o pecado em suas 

vidas. "As armas da nossa milícia não são carnais", Paulo nos lembra: "Mas poderosas 

em Deus para destruição das fortalezas" ( 2 Cor. 10: 4 ). É tal a confiança no poder do 

Espírito Santo que dá esperança à frustração Paulo expressa emRomanos 7: 24-25 , uma 

frustração que todo cristão enfrenta ao longo do tempo. 

Falando de conflito do crente com o pecado, Paulo disse aos Gálatas que "a carne define 

seu desejo contra o Espírito, eo Espírito contra a carne, porque estes estão em oposição 

um ao outro, de modo que você não pode fazer as coisas que você, por favor "( Gal. 

5:17 ). Alguns versos depois, ele declara que "os que são de Cristo Jesus crucificaram a 

carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também 

pelo Espírito" ( vv. 24-25 ). Em outras palavras, porque nossa vida interior, espiritual são 

habitados pelo Espírito Santo, o nosso comportamento deve ser de acordo com a Sua 

vontade e em Seu poder. Por meio do Espírito Santo que ele habita, todo verdadeiro 

cristão tem o recurso divino para ter vitória sobre Satanás, sobre o mundo e sobre o 

pecado. 

Em sua carta a Éfeso, Paulo refere-se a necessidade contínua do crente para contar com 

o poder do Espírito, e ele adverte: "Não vos embriagueis com vinho, no qual há 

dissolução, mas enchei-vos do Espírito" Ef. 5:18 ). Uma tradução mais literal é "manter 

a ser cheio do Espírito Santo." A idéia é: "Sempre confiar no poder do Espírito Santo, que 

reside dentro de você e está sempre disponível para fortalecer e protegê-lo." Para ser cheio 

do Espírito é ter a mente completamente sob o controle divino. Isto requer a Palavra de 

habitação ricamente no crente (cf. Cl 3.16 ). E quando nossas mentes estão sob o controle 

de Deus, o nosso comportamento será inevitavelmente também. Não é uma questão de 

poder disponível, mas de vontade disponível. Pelo poder do Espírito, todos os crentes são 

capazes "de andar de modo digno da vocação a que [eles] têm sido chamados" ( Ef. 4: 

1 ). Aqueles que verdadeiramente "-vos do Senhor Jesus Cristo" vai "fazer nenhuma 

provisão para a carne no tocante às suas concupiscências" ( Rom. 13:14 ). 

Ser controlado pelo Espírito de Deus vem de ser obediente à Sua Palavra. A vida cheia 

do Espírito não vem através de experiências místicas ou de êxtase, mas de estudar e 

submeter-se às Escrituras. Como um crente fiel e submisso satura sua mente e coração 

com a verdade de Deus, o seu comportamento controlado pelo Espírito Santo vai seguir, 

tão certo como a noite segue o dia. Quando estamos cheios de verdade de Deus e liderado 

pelo Seu Espírito, até mesmo as nossas reações-essas involuntários que acontecem 

quando não temos tempo para decidir conscientemente o que fazer ou dizer-se ser 

piedoso. 

 

 

 



31. Vivendo no Espírito - parte 3: O 

Espírito confirma nossa Adoção 

( Romanos 8: 14-16 ) 

Para todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são 

filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, a 

temer novamente, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, 

pelo qual clamamos: "Abba, Pai!" O próprio Espírito testifica 
com o nosso espírito que somos filhos de Deus, ( 8: 14-16 ) 

Esta é uma das passagens mais ricos e os mais belos de toda a Escritura. Usando a figura 

de adoção, Paulo explica relação íntima e permanente do crente com Deus como um filho 

amado. 

Nestes versos, Paulo continua a divulgar as formas em que Deus confirma que os crentes 

estão eternamente relacionada a Ele como Seus filhos, atestando que somos levados, dado 

o acesso a Deus, e concedeu garantia interna pelo Seu próprio Espírito. Estas três formas 

de garantia estão intimamente relacionados e interligados, mas cada um apresenta uma 

verdade distintivo sobre a obra do Espírito na vida do crente. 

Somos levados pelo Espírito 

Para todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são 
filhos de Deus. ( 08:14 ) 

A primeira confirmação interior de adoção é do crente ser guiados pelo Espírito de 

Deus . Uma pessoa que está realmente experimentando a mão líder de Deus agindo em 

sua vida pode estar certo de que ele é filho de Deus. 

É importante notar a tensa Paulo usa aqui. estão sendo conduzidos traduz o presente do 

indicativo passivo de atrás , o que indica que já existe. A frase está sendo conduzido não 

significa, contudo, indicam liderança ininterrupta pelo Espírito. Caso contrário, as 

muitas admoestações do Novo Testamento e advertências aos cristãos não teria 

sentido. Mas a vida do verdadeiro crente é basicamente caracterizado pela liderança do 

Espírito, assim como ele é basicamente caracterizado pela justiça de Cristo. 

Um cristão meramente professam não é e não pode ser conduzido pelo Espírito de 

Deus. Ele pode ser moral, consciencioso, generoso, ativo em sua igreja e outras 

organizações cristãs, e exibem muitas outras características louváveis. Mas as únicas 

realizações, religiosas ou não, ele pode fazer a reivindicação são os de sua própria 

ação. Sua vida pode ser excepcionalmente religiosa, mas porque ele vive-lo no poder da 

carne, ele nunca pode ser verdadeiramente espiritual e ele nunca terá a convicção interior 

de liderança e capacitar de Deus. 

Quando alguém confia em mim que ele tem dúvidas sobre a sua salvação, muitas vezes 

eu responder, perguntando se ele já sente a direção de Deus em sua vida. Se ele responde 

que sim, eu lembrá-lo de segurança de Paulo neste versículo: Todos os que são guiados 

pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 



Os filhos de Deus são seguras nele mesmo quando eles não são tão sensíveis e obedientes 

à Sua liderança como elas deveriam ser. Mas isso não quer dizer que um filho de Deus 

vai sempre se sentir segura.O cristão que negligencia estudo das Escrituras, que 

negligencia a Deus em oração, que negligencia a comunhão com o povo de Deus, e quem 

é descuidado com sua obediência a Deus, invariavelmente, têm dúvidas sobre a sua 

salvação, porque ele é indiferente a Deus e as coisas de Deus. Mesmo para a criança 

obediente de Deus, as dúvidas sobre seu relacionamento com Deus pode facilmente 

escorregar para a mente durante momentos de dor, sofrimento, o fracasso ou 

decepção. Satanás, o grande acusador do povo de Deus, está sempre pronto para tirar 

proveito de tais circunstâncias, para plantar sementes de incerteza. 

Mas nosso Pai celestial quer que seus filhos para ter certeza em todos os momentos que 

eles pertencem a Ele e são seguros nEle. Como Paulo acaba de afirmar ( Rom. 8:13 ), 

uma pessoa que está tendo sucesso em colocar para o pecado a morte em sua vida não 

está fazendo isso em seu próprio poder, ou seja, no poder da carne, mas pelo poder de do 

Espírito. Aqueles que vêem a vitória sobre o pecado em suas vidas, que vêem os seus 

desejos e práticas pecaminosas decrescentes, pode estar certo de que eles são filhos de 

Deus , porque só de Deus Espírito pode trazer a vitória sobre o pecado. Da mesma forma, 

quando nós começamos a compreender as verdades bíblicas que há muito tempo 

confundiu-nos, quando nós experimentamos Deus condenar as nossas consciências, 

quando estamos aflitos por causa do Senhor quando pecamos-temos a garantia divina de 

que somos filhos de Deus , porque só a habitação Espírito de Deus pode incutir esse 

entendimento, convicção e tristeza divina. 

Nossas mentes finitas não podem compreender como o Espírito leva um crente, assim 

como nós não podemos compreender plenamente qualquer trabalho sobrenatural de 

Deus. Temos, no entanto, sabemos que o nosso Pai celestial não forçar sua vontade sobre 

Seus filhos. Ele busca a nossa obediência voluntária, o que, por definição, não pode ser 

coagido. É quando estamos verdadeiramente submisso a Ele que o nosso Senhor 

sobrenaturalmente remodela e redireciona a nossa vontade em conformidade voluntária 

com o seu próprio. 

Deus salva os homens através de sua fé nEle, e Ele leva aqueles que ele salva através do 

mesmo canal humano de fé. "Confia no Senhor de todo o teu coração, e não se apóie em 

seu próprio entendimento", o escritor de Provérbios aconselha. "Em todos os teus 

caminhos reconhecê-Lo, e Ele endireitará as tuas veredas" ( Provérbios 3: 5-6. ). A busca, 

disposto e coração obediente é aberto a direção do Senhor. Davi orou: "Faze-me saber os 

teus caminhos, ó Senhor, ensina-me os teus caminhos Guia-me na tua verdade e ensina-

me, pois tu és o Deus da minha salvação; por ti espero o dia todo." ( Salmos 25: 4. -

5 ). Mais tarde, em que salmo, ele nos lembra que Deus "leva os humildes na justiça, e 

Ele ensina os humildes Seu caminho" ( Sl. 25: 9 ). Em outro salmo, ele orou ao Senhor: 

"Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus, que Tua boa Espírito levam-

me no nível do solo" ( Sl 143: 10. ). 

Isaías nos assegura que, se realmente buscar a vontade do Senhor, Ele já está de pé ao 

lado de nós, por assim dizer, pronto para dizer "Este é o caminho, andai por ele" ( Is. 

30:21 ). O profeta não estava falando necessariamente de uma voz audível, mas a voz da 

consciência dirigida a Deus, o crente, uma consciência instruídos pela Palavra de Deus e 

em sintonia com o Seu Espírito. Isaías também nos assegura que o Senhor está sempre 

pronto e ansioso para levar o Seu povo no caminho certo. Profetizando em nome do Cristo 

pré-encarnado, o profeta declarou: "Chegai-vos a mim, ouvir isso: desde o primeiro eu 

não falei em segredo, a partir do momento em que teve lugar, eu estava lá e agora o Senhor 



Deus tem. me enviou, e Seu Espírito Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel;. 

'Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia no caminho que você deve 

ir' "( . Isa 48 : 16-17 ). Jeremias reconheceu: "Eu sei, Senhor, que a maneira de um homem 

não é em si mesmo, nem é em um homem que caminha o dirigir os seus passos" ( Jer 

10:23. ). Até mesmo o filho de Deus não pode discernir a verdade divina por sua própria 

inteligência ou obedecê-la em seu próprio poder. 

O Espírito de Deus soberanamente leva seus filhos de muitas maneiras, às vezes de 

maneiras que são direta e única. Mas as principais maneiras pelas quais Ele promete nos 

levar são as de iluminação e santificação. 

No primeiro modo como Deus conduz seus filhos pela iluminação, pelo divinamente 

esclarecer Sua Palavra para torná-lo compreensível para nossas mentes finitas e ainda 

pecado-contaminados. Como lemos, meditar sobre, e orem sobre a Escritura, o Espírito 

de Deus se torna nosso intérprete divino. Isso começa com a convicção de pecado que 

leva através da economia de crença em toda a vida cristã. 

Embora José não estava habitado pelo Espírito Santo como são crentes sob a nova aliança, 

mesmo o governante egípcio pagão reconheceu-o como um homem ", no qual é um 

espírito divino".Consequentemente "Faraó disse a José:" Uma vez que Deus tenha 

informado você de tudo isso, não há ninguém tão criterioso e sábio como você é '"( Gn 

41: 38-39 ). 

O santo Antigo Testamento, que escreveu o Salmo 119 , que tão eloquentemente glorifica 

a Palavra de Deus, sabia que ele precisava de ajuda divina do Senhor, tanto para entender 

e obedecer a Palavra.Cada crente deve orar continuamente com o salmista: "Faça-me 

andar na vereda de teus mandamentos, pois nela me comprazo" ( Sl 119: 35. ), e, 

"Estabelecer os meus passos na tua palavra, e não deixe que qualquer iniqüidade ter 

domínio sobre mim "( Sl 119:. 133 ). 

Durante o discurso Cenáculo, pouco antes de ser traído e preso, Jesus disse aos apóstolos: 

"Estas coisas vos tenho dito para você, e no respeito com você. Mas o Consolador, o 

Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele esse vos ensinará todas as coisas e 

vos fará lembrar de tudo o que eu disse a você "( João 14: 25-26 ). Essa promessa tinha 

um significado especial para os apóstolos, que se tornariam testemunhas 

excepcionalmente autorizados por Cristo à Sua verdade depois de Sua ascensão aos 

céus. Mas a promessa também se aplica de uma forma geral a todos os crentes após o 

Pentecostes.A partir desse momento, cada crente foi habitado pelo próprio Espírito Santo 

de Cristo, cujo ministério para nós inclui a de lançar luz divina sobre as verdades bíblicas 

que de outra forma estão além da nossa compreensão. 

Durante uma de suas aparições pós-ressurreição, Jesus disse aos onze apóstolos restantes 

"," São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que todas as coisas que 

de mim está escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e Salmos deve ser cumprida. " Então 

ele abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras "( Lucas 24: 44-45 ). Mais 

uma vez as palavras de Jesus tinha um significado único para os apóstolos, mas de uma 

forma semelhante o Senhor abre as mentes de todos os Seus discípulos "para entender as 

Escrituras." 

Em nome dos crentes de Éfeso Paulo orou para que "o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, 

o Pai da glória vos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento 

dele. Rezo para que os olhos do vosso coração pode ser esclarecida , de modo que você 

pode saber o que é a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança 



nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Estes são, 

de acordo com o funcionamento do a força do seu poder " Ef. 1: 17-19 ). Mais tarde, em 

que epístola Paulo ofereceu uma oração semelhante, pedindo a Deus que "iria conceder-

lhe, de acordo com as riquezas da sua glória a ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito 

no homem interior; para que Cristo habite em seus corações mediante a fé; e de que, 

estando arraigados e alicerçados em amor, pode ser capaz de compreender, com todos os 

santos, qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de 

Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de 

Deus "( 3: 16-19 ). 

Paulo assegurou os santos de Colossos que "nós não cessamos de orar por vós e de pedir 

que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento 

espiritual" ( Colossenses 1: 9). Sua devoção a eles foi novamente expressa nas palavras 

de amor: "Que a palavra de Cristo ricamente habitar dentro de você, com toda a sabedoria 

e admoestando uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com 

gratidão em vossos corações a Deus" ( 3 : 16 ). 

Talvez a passagem mais definitiva sobre a obra iluminadora do Espírito Santo está na 

primeira carta de Paulo a Corinto. "O homem natural não aceita as coisas do Espírito de 

Deus", ele afirma; "Porque lhe são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se 

discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele 

próprio é avaliada por nenhum homem. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que 

ele devem instruir-lo, mas nós temos a mente de Cristo "(? 1 Cor. 2: 14-16 ). Em outras 

palavras, os próprios filhos de Deus ainda não conseguia entender a Palavra de seu Pai 

celestial além do trabalho de iluminação de Seu Espírito dentro deles. 

A segunda maneira importante em que o Espírito leva os filhos de Deus é por sua 

santificação. O Espírito não só ilumina as nossas mentes para entender as Escrituras 

divinamente mas ajuda-nos a obedecê-la, e que a obediência torna-se um outro 

testemunho da nossa salvação. O humilde filho de Deus sabe que ele não pode agradar a 

seu Senhor em seu próprio poder. Mas ele também sabe que, quando ele sinceramente 

trabalha na obra do Senhor, de acordo com os mandamentos e princípios das Escrituras, 

o Espírito Santo vai abençoar que o trabalho de maneiras muito além do que habilidades 

próprias do crente poderia ter produzido. É então que o nosso Pai celestial é 

profundamente satisfeito com a gente, não para o que realizamos, mas para o que lhe 

permitiu realizar em nós e por nós. Não é o nosso trabalho em si, mas o nosso espírito de 

obediência a Ele e dependência dele, como fazemos Sua obra que traz alegria ao coração 

do nosso Pai celestial. É através da nossa obediência fiel que experimentamos o trabalho 

gracioso de o Espírito em nossas vidas. E, como com a Sua iluminação divina, Sua obra 

divina da santificação nos dá a garantia de que somos de fato filhos de Deus . 

"Eu digo andar pelo Espírito, e você não vai realizar o desejo da carne", Paulo admoestou 

Gálatas. "Pois a carne define seu desejo contra o Espírito, eo Espírito contra a carne, 

porque estes estão em oposição um ao outro, de modo que você não pode fazer as coisas 

que você, por favor" ( Gal 5: 16-17. ). E porque "vivemos pelo Espírito", ele continua a 

dizer "andemos também pelo Espírito" (v. 05:25 ). 

Tal como acontece com a iluminação e todas as outras obras divinas, não podemos 

entender exatamente como Deus realiza Sua obra santificadora em nós. Nós 

simplesmente saber de Sua Palavra, e, muitas vezes, por experiência, que Ele realiza 

trabalhos espirituais em e através de nós que não são produzidos por nossos próprios 

esforços ou poder. Muitas vezes, nos tornamos conscientes de atividade do Espírito 



apenas em retrospecto, como vemos Sua frutificação poder santificador em nossas vidas 

a partir de sementes plantadas muito tempo antes. Nós também temos a bendita segurança 

que, embora não estamos conscientemente ciente do trabalho do Espírito em nós em todos 

os momentos, Ele é, no entanto, realizar a Sua obra divina em nós em todos os 

momentos. Ele não só dá e sustenta a nossa vida espiritual, Ele é a nossa vida espiritual. 

É o grande desejo de nosso Pai Celestial para Seus filhos se submeter à liderança do Seu 

Espírito, para o bem de Sua glória e para o bem da sua fecundidade espiritual, bem-estar 

e paz. 

Nós têm acesso a Deus pelo Espírito 

Porque não recebestes o espírito de escravidão, a temer 

novamente, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo 

qual clamamos: "Abba, Pai!" ( 08:15 ) 

A segunda maneira pela qual o Espírito Santo confirma nossa adoção como filhos de Deus 

é, libertando-nos do espírito de escravidão, que inevitavelmente nos leva a temer 

novamente . Por causa de Deus "crianças compartilham em carne e osso", é-nos dito pelo 

escritor de Hebreus, "Ele mesmo [Cristo] do mesmo modo também participou da mesma, 

que por sua morte, tornar impotente aquele que tinha o poder da morte, isto é , o diabo, e 

livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a 

vida "( Hb 2: 14-15. ). 

Não importa o quão inteligente, talvez consigam mascarar ou negar a realidade dele, 

homens pecadores são continuamente sujeitos a temer, porque eles continuamente viver 

no pecado e, portanto, são continuamente sob o julgamento de Deus. Escravidão do 

pecado traz a escravidão ao medo, e uma das obras graciosas do Espírito Santo é entregar 

os filhos de Deus de ambos. 

João Donne, poeta Inglês do século XVII, que mais tarde tornou-se pastor e reitor da 

Catedral de St. Paulo, em Londres, escreveu em "Um Hino a Deus Pai", as seguintes 

linhas de tocar: 

Pois, perdoa o pecado, onde comecei, 

Qual foi o meu pecado, se fosse feito antes? 

Pois, perdoa o pecado, através do qual eu corro, 

E não funcionar ainda, embora eu ainda não lamentar? 

Quando tu fizeste, tu não tens feito; 

Porque não tenho mais .... 

Eu tenho um pecado de medo; que quando eu girava 

Minha última discussão, eu perecerá na costa; 

Mas juro por Thy eu que a minha morte Teu Filho 

Resplandecerá como ele brilha agora e até agora: 

E, depois de ter feito isso, tu fizeste, 

Eu temo mais nada. 



Paulo lembrou a Timóteo que o nosso Pai celestial "não nos deu um espírito de timidez 

[ou, medo], mas de poder, amor e disciplina" ( 2 Tim. 1: 7 ). João nos assegura que "não 

há temor no amor, mas o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, 

e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor" ( 1 João 4:18 ). 

Neste ponto em Romanos, Paulo não está tanto enfatizando a transação de adoção como 

segurança do crente dele. Através do trabalho regenerador do Espírito Santo, que não só 

são verdadeiramente e permanentemente adotados como filhos de Deus, mas é dado 

um espírito de adoção. Isso é, Deus faz certas Seus filhos sabem que somos Seus 

filhos. Por causa do Seu Espírito que habita em nossos corações, 

nosso espírito reconhece que estamos sempre o privilégio de estar diante de Deus como 

nosso Pai amado. 

O termo adoção é preenchido com as idéias de amor, graça, compaixão e relacionamento 

íntimo. É a ação pela qual o marido ea mulher decidir tomar um menino ou uma menina 

que não é a sua descendência física em sua família como seu próprio filho. Quando essa 

ação é tomada pelos meios legais adequados, a criança adotada atinge todos os direitos e 

privilégios de um membro da família. 

A primeira adoção registrado nas Escrituras era a de Moisés. Quando o faraó ordenou que 

todos os filhos hebreus do sexo masculino mortos, a mãe de Moisés o colocou em uma 

cesta à prova d'água e colocou-a no rio Nilo entre alguns juncos. Quando a filha de Faraó 

veio para o rio com suas criadas para banhar-se, viu o cesto e teve uma das suas criadas 

recuperá-la. Ela imediatamente percebeu que o bebê era hebraico, mas teve pena dele. A 

irmã de Moisés, Miriam, estava observando nas proximidades e ela se ofereceu para 

encontrar uma babá para a criança, como sua mãe havia instruído. Com a aprovação da 

filha de Faraó, Miriam trouxe sua própria mãe, que era então o pagamento de tomar 

Moisés casa e cuidar dele. Quando Moisés era um jovem garoto, ele foi levado ao palácio 

e adotado pela filha do Faraó (ver Ex. 2: 1-10 ). 

Porque os pais de Ester tinha morrido, ela foi adotada por um primo mais velho chamado 

Mordecai, que a amava como um pai e teve o cuidado especial para cuidar de seu bem-

estar (ver Esther 2: 5-11 ). 

Talvez a adoção mais tocante mencionado no Antigo Testamento era a de Mefibosete, 

filho aleijado de Jonathan e o único descendente remanescente de Saul. Quando o rei Davi 

aprendeu sobre Mefibosete, ele deu-lhe toda a terra que havia pertencido a seu avô Saul 

e honrado este filho de seu melhor amigo, Jonathan, por tê-lo regularmente jantar à mesa 

do rei no palácio em Jerusalém (veja 2 Sam. 9: 1-13 ). 

A filha de Faraó aprovou Moisés por pena e simpatia. E, apesar de Mordecai amava muito 

Esther, sua adoção de seu também foi motivada por dever familiar. Mas a adoção de Davi 

de Mefibosete foi motivada puramente por amor gratuito. Em muitos aspectos, a adoção 

de Davi de Mefibosete imagens de adoção de crentes de Deus. Davi tomou a iniciativa na 

busca de Mefibosete e trazê-lo para o palácio. E, apesar de Mefibosete era filho do melhor 

amigo de Davi, ele também foi o neto e único herdeiro de Saul, que havia procurado 

várias vezes para matar Davi. Ser aleijado em ambos os pés, Mefibosete era impotente 

para tornar Davi qualquer serviço significativo; ele só poderia aceitar a generosidade de 

seu soberano. O próprio nome Mefibosete significa "uma coisa vergonhosa", e ele tinha 

vivido durante vários anos em Lo-Debar, que significa "a terra estéril" (lit., "não há 

pasto"). Davi trouxe este pária para jantar em sua mesa como seu próprio filho e 

graciosamente lhe concedeu uma herança magnífica para a qual ele já não era legalmente 

autorizado. 



Essa é uma imagem bonita da adoção espiritual pelo qual Deus graciosamente e 

amorosamente procura homens e mulheres indignas por sua própria iniciativa e torna-los 

Seus filhos, exclusivamente com base na sua confiança em Seu verdadeiro Filho, Jesus 

Cristo. Por causa de sua adoção, os crentes irão partilhar a herança completa do 

Filho. Para todos os cristãos Deus declara: "'Vou recebê-lo, e eu vou ser um pai para você, 

e você deve ser filhos e filhas para mim, diz o Senhor Todo-Poderoso" ( 2 Cor. 6: 17-

18 ). Paulo nos dá a certeza de indescritivelmente maravilhosa que Deus "nos predestinou 

para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua 

vontade" Ef. 1: 5 ). 

Para algumas pessoas, hoje o conceito de adoção carrega a idéia de status de segunda 

classe na família. Na cultura romana da época de Paulo no entanto, uma criança adotada, 

especialmente um filho adotivo, às vezes tinha maior prestígio e privilégio do que os 

filhos naturais. De acordo com a lei romana, a regra de um pai sobre seus filhos era 

absoluta. Se ele estava decepcionado com habilidade, o caráter de seus filhos naturais, ou 

qualquer outro atributo, ele iria procurar diligentemente para um menino disponíveis para 

adoção, que demonstrou as qualidades que ele desejava. Se o menino mostrou-se digno 

do pai iria tomar as medidas legais necessárias para a adoção. Com a morte do pai, um 

filho adotivo favorecido às vezes herdar o título do pai, a maior parte da propriedade, e 

seria o progenitor primário do nome de família. Por causa de sua óbvia grande 

importância, o processo de adoção Roman envolveu vários procedimentos legais 

cuidadosamente prescritas. O primeiro passo cortado totalmente relação jurídica e social 

do menino à sua família natural e a segunda etapa colocou permanentemente em sua nova 

família. Além disso, todas as suas dívidas anteriores e outras obrigações foram 

erradicadas, como se nunca tivesse existido. Para a transação para se tornar juridicamente 

vinculativo, mas também exigiu a presença de sete testemunhas respeitáveis, que 

poderiam atestar se necessário, a qualquer desafio da adoção após a morte do pai. 

Paulo, sem dúvida, estava bem ciente do que o costume, e pode ter tido isso em mente 

enquanto escrevia esta seção de Romanos. Ele garante crentes da maravilhosa verdade 

que eles são realmente filhos adotivos de Deus, e que por causa desse relacionamento 

imensamente gracioso eles têm todo o direito e privilégio de gritar: "Abba!" a Deus 

como seu celeste Pai, assim como toda criança faz para seu pai terreno. O fato de que os 

crentes têm o desejo compulsivo de gritar de Pedido íntimo e louvor ao seu amado Pai, 

junto com seu desejo de companheirismo e comunhão com Deus, é uma evidência do 

Espírito Santo indewelling, que habita comprova a salvação e dá garantias de eterna vida. 

Abba é um termo aramaico informal para Pai, conotando ternura intimidade, 

dependência, e completa falta de medo ou ansiedade. Equivalentes em inglês moderno 

seria papai ou Papa. Quando Jesus estava agonizando no Jardim do Getsêmani, quando 

estava prestes a tomar sobre Si os pecados do mundo, Ele usou esse nome carinhoso, 

orando: "Pai Abba Todas as coisas são possíveis para Ti;! Remover de mim este cálice; 

Ainda não é o que eu quero, mas o que tu queres "( Marcos 14:36 ). 

Quando somos salvos, a nossa velha vida de pecado é completamente cancelada aos olhos 

de Deus, e não temos mais motivos para temer o pecado ou morte, porque Cristo venceu 

a esses dois grandes inimigos em nosso nome. Nele é-nos dada uma nova natureza divina 

e se tornar um verdadeiro filho, com toda a atendente bênçãos, privilégios, e herança. E 

até que vejamos nosso Senhor face-a-face, Seu próprio Espírito Santo vai ser uma 

testemunha incessante para a autenticidade da nossa adoção na família de Deus. 



A ideia de os cristãos serem filhos adotivos de Deus foi claramente entendido por 

contemporâneos de Paulo para significar grande honra e privilégio. Em sua carta a Éfeso, 

os exults apóstolo: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem 

abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim 

como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e 

irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus 

Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade " Ef. 1: 3-5 ). Inúmeros 

idades atrás, antes que Ele criou o primeiro ser humano à sua imagem divina, Deus 

soberanamente escolheu cada crente para ser Seu filho amado e eterno! 

Deve-se ter em mente que, maravilhoso como ele é, o termo adoção não ilustra 

totalmente obra da salvação de Deus. O crente também é purificado do pecado, salvo de 

sua pena de morte, renascer espiritualmente, justificado, santificado e, finalmente, 

glorificado. Mas aqueles que são salvos pela fé em Jesus Cristo pela obra de Sua graça 

tem título não é mais elevado do que o de uma criança adotada de Deus. Esse nome 

designa a sua qualificação para compartilhar herança completa com Cristo. É, portanto, 

longe de ser incidental que Paulo tanto introduz e fecha este capítulo com garantias aos 

crentes que eles já não são, e nunca mais pode ser, sob a condenação de Deus (ver 8: 

1 , 38-39 ). 

Temos a certeza pelo Espírito 

O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos 
de Deus, ( 08:16 ) 

Para nos dar ainda mais certeza da nossa relação eterna com Ele, o Senhor Santo 

S SPÍRITO mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus . Como 

mencionado acima, assim como as testemunhas de uma adoção Roman tinha a 

responsabilidade de dar testemunho de sua validade assim a habitação Santo Espírito 

mesmo está constantemente presente para prestar testemunho interior para a nossa 

filiação divina. Ele certamente faz isso através do trabalho interno de iluminação e 

santificação, bem como através do desejo de comunhão com Deus. 

Mas aqui Paulo não tem em mente apenas uma voz pequena mística dizendo que somos 

salvos. Ao contrário, ele pode estar se referindo ao fruto do Espírito ( Gl 5: 22-23. ), que, 

quando o Espírito produz, dá a garantia de crente. Ou; ele pode estar pensando no poder 

para o serviço ( Atos 1: 8 ), que quando experientes é evidência da presença do Espírito, 

garantindo, assim, um dos salvação. 

Quando os crentes são obrigados por amor a Deus, sentir profundo ódio ao pecado, 

rejeitar o mundo, por muito tempo para a volta de Cristo, amar os outros cristãos, a 

experiência respondeu à oração, discernir entre a verdade eo erro, por muito tempo para 

e se mover em direção a Cristo, o trabalho do Santo Espírito é evidenciado e os crentes 

têm testemunho de que eles realmente são filhos de Deus . 

O pastor britânico do século XIX Billy Bray parecia nunca ter faltado esse testemunho 

interior. Ele havia sido convertido a partir de uma vida de deboche bêbado durante a 

leitura de João Bunyan visões do céu e do inferno. Ele foi tão continuamente muito feliz 

pela graça e da bondade de Deus, que ele disse, "Eu não posso ajudar a louvar o Senhor. 

Como eu vou ao longo da rua , ergo a um pé, e parece dizer 'Glória' E eu levante a outra, 

e parece dizer "Amém". E assim eles continuam assim o tempo todo eu estou andando. " 



Sempre que o mundo, os outros cristãos, ou podemos nos questionar de que estamos 

verdadeiramente salvos, podemos apelar para a habitação do Espírito para resolver a 

questão em nossos corações. A previsão de que a garantia é um dos seus mais preciosos 

ministérios para nós. 

João oferece as palavras de incentivo: "Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, 

mas de fato e de verdade. Saberemos por isso que somos da verdade, e garantem o nosso 

coração diante dEle, em qualquer que seja o nosso coração nos condena "( 1 João 3: 18-

20 a ). Isso é evidência objetiva de que somos verdadeiramente filhos de Deus. João, em 

seguida, nos lembra das provas subjetiva nosso Senhor misericordioso prevê: "Deus é 

maior que o nosso coração e conhece todas as coisas Amados, se o coração não nos 

condena, temos confiança diante de Deus." ( vv 20. b -21) . 

 

32. O Espírito Santo garante nossa Gloria 

- parte 1: O Ganho Incomparável da 

Gloria ( Romanos 8: 17-18 ) 

e, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros 

de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que possamos 

também ser glorificados com Ele. 

Para considero que as aflições deste tempo presente não são 

dignos de ser comparados com a glória que há de ser revelada a 
nós. ( 8: 17-18 ) 

Conscientemente ou não, cada cristão genuíno vive na luz e na esperança da glória. Essa 

esperança é, talvez, resumiu melhor por João em sua primeira epístola: ". Amados, agora 

somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou ainda o que havemos de ser nós sabemos 

que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos como Ele 

é "( 1 João 3: 2 ). Por causa da nossa confiança consumado em Jesus Cristo como Senhor 

e Salvador, Deus graciosamente nos adotou como Seus filhos, e um dia "seremos 

semelhantes a Ele", como o perfeito Filho de Deus sem pecado que levou sobre si o 

pecado, a fim de que podemos compartilhar não só a Sua justiça, mas a Sua glória! 

Além de liberar os crentes do pecado e da morte ( Rm. 8: 2-3 ), que lhes permita cumprir 

a lei (de Deus v. 4 ), alterar a sua natureza ( vv 5-11. , capacitando-os para a vitória () vv 

12. -13 ), e confirmando a sua adoção como filhos de Deus ( vv. 14-16 ), o Espírito Santo 

garante a sua glória final ( vv. 17-30 ). Em versos 17-18 Paulo se concentra sobre o ganho 

espiritual incomparável dos crentes através da glória divina que eles são garantidos. 

Os vários aspectos e fases da salvação de que fala a Bíblia, tais como regeneração, novo 

nascimento, justificação, santificação e glorificação-podem ser distinguidas, mas nunca 

se separaram. Nenhum dos que pode existir sem os outros. Eles estão inextricavelmente 

entrelaçada no tecido sem costura da obra soberana de Deus de redenção. 

Não pode, portanto, haver perda da salvação entre justificação e glorificação. Por 

conseguinte, nunca poderá haver justificação sem glorificação. "A quem [Deus] 

predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também justificou; e aos 

que justificou, a esses também glorificou" ( 8:30 Rom. ). Justificação é o começo da 



salvação e glorificação é a sua conclusão. Uma vez que começou, Deus não vai parar com 

isso, e nenhum outro poder no universo é capaz de detê-lo. "Nem a morte, nem a vida, 

nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem 

a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos 

separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor "( Rom. 8: 38-

39 ). Durante Seu ministério terreno, Jesus declarou de forma inequívoca: "Tudo o que o 

Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora .... E 

esta é a vontade daquele que me enviou, para que de tudo o que ele me deu eu não perde 

nada, mas o ressuscite no último dia Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele 

que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna;. E eu me elevará -lo no último dia "( João 

6:37 , 39-40 ). 

Porque ele foi criado à imagem de Deus, o homem foi feito com a natureza gloriosa. Antes 

da queda, ele estava sem pecado e, de uma forma que as Escrituras não revelam, ele 

irradiava a glória de seu Criador. Mas quando Adão caiu por desobedecer o comando 

único de Deus, o homem perdeu não só a sua impecabilidade e inocência, mas também a 

sua glória e sua dignidade atendente e honra. É por essa razão que todos os homens agora 

"ficam aquém da glória de Deus" ( Rom. 3:23 ). 

Os homens caídos parecem basicamente para saber que eles são desprovidos de glória e 

que muitas vezes se esforçam incansavelmente para ganhar glória para si mesmos. A 

obsessão contemporânea com a realização de auto-estima é um reflexo trágico dos 

esforços pecaminosos e fúteis do homem para recuperar a glória além de santidade. 

O objetivo final da salvação é para perdoar e purificar os homens de seus pecados e para 

restaurar a eles a glória de Deus e, assim, trazer a Ele ainda maior glória através do 

trabalho do que ato soberano da graça. A glória que os crentes estão destinados a receber 

por meio de Jesus Cristo, no entanto, vai muito além da glória homem tinha antes da 

queda, porque a perfeição é muito superior inocência.Glorificação marca a conclusão e 

perfeição da salvação. Portanto, como o pastor e teólogo britânico tarde Martyn Lloyd-

Jones observou com razão em sua exposição do nosso texto, a salvação não pode parar a 

qualquer curto do ponto de perfeição inteira ou não é a salvação. Apontando-se que a 

verdade, Paulo disse aos crentes de Filipos, "Porque estou certo isto mesmo, que aquele 

que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus" ( Filipenses 

1: 6. ). 

Salvação traz crescimento contínuo na glória divina, até que se aperfeiçoa na semelhança 

de Jesus Cristo. "Mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por 

espelho, a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, 

assim como pelo Senhor, o Espírito" ( 2 Cor. 3:18 ). Como parte de seu ministério para 

nós durante a nossa vida na terra, o Espírito Santo nos transporta de um nível de glória 

para outro. 

Ao proclamar os crentes ganho incomparável têm em sua glória divinamente outorgado, 

Paulo foca, primeiro, os herdeiros ( 08:17 um ), então na fonte ( v. 17 b ), a extensão 

( 17 c ), a prova ( 17 d ), e, finalmente, o comparador ( v. 18 ). 

Os herdeiros de Glória 

e, se filhos, também herdeiros, ( 08:17 ) 

A ênfase em Romanos 8: 17-18 na glória dos crentes está intimamente relacionado com 

a sua adoção como filhos de Deus (cf. vv 14-16. ). Como resulta do contexto anterior, 



o caso no versículo 17 não carrega a idéia de possibilidade ou duvidar da realidade e 

causalidade e pode ser melhor traduzido por "porque". Em outras palavras, porque todos 

os crentes têm a direção do Espírito Santo ( v 14 ) e Seu testemunho ( v. 17 ) que eles são 

realmente filhos de Deus, eles são assim, herdeiros também . 

Os anjos celestiais não só servir a Deus diretamente, mas também servir os crentes, 

porque eles são filhos e herdeiros de Deus. "São eles [os anjos] nem todos os espíritos 

ministradores, enviados para prestar serviço para o bem daqueles que hão de herdar a 

salvação?" o escritor de Hebreus pergunta retoricamente ( Heb. 1:14 ). Por causa de nossa 

fé em Seu Filho Jesus Cristo, Deus Pai "nos fez idôneos para participar da herança dos 

santos na luz" ( Col. 1:12 ). 

Como explicado no último capítulo, a figura de Paulo de adoção parece corresponder 

mais a lei romana e costumes do que a judaica. Poderíamos esperar isso, porque Paulo 

estava escrevendo aos crentes em Roma. E, apesar de muitos deles, sem dúvida, eram 

judeus, se suas famílias vivia ali há várias gerações, eles seriam tão familiarizados com o 

costume romano como a judaica. 

Na tradição judaica, o filho mais velho, normalmente recebia uma porção dupla de 

herança de seu pai. Na sociedade romana, por outro lado, embora o pai tinha a 

prerrogativa de dar mais para uma criança do que para os outros, normalmente todas as 

crianças receberam ações iguais. E sob a lei romana, bens herdados gostei mais proteção 

do que os que foram comprados ou trabalhava. Talvez refletindo esses costumes e leis 

romanas, a ênfase de Paulo nesta passagem é sobre a igualdade dos filhos de Deus e para 

a segurança da sua adopção. 

Paulo disse aos Gálatas: "Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e 

herdeiros segundo a promessa" ( Gl 3:29. ; cf. 4: 7 ). Aqui Paulo está se referindo a 

herança espiritual, citando Abraão, "o pai de todos os que crêem" ( Rom. 4:11 ), como o 

arquétipo humano da criança adotada e herdeiro de Deus. 

O Source da Gloria 

herdeiros de Deus, ( 8:17 b) 

A fonte de glória incomparável dos crentes é Deus , seu Pai celestial, que nos adotou 

como Seus próprios filhos e herdeiros . Paulo assegurou aos cristãos de Colossos "que a 

partir do Senhor recebereis como recompensa a herança" ( Col. 3:24 ). Essa herança é só 

Deus para dar, e Ele soberanamente concede-lo, sem exceção, sobre aqueles que se 

tornam seus filhos e herdeiros pela fé em Seu divino Filho, Jesus Cristo. 

Em sua descrição do julgamento de Ovelhas e caprinos, nos últimos dias, Jesus revela a 

verdade surpreendente que a nossa herança com Ele foi ordenado por Deus na eternidade 

passada! "Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: 'Vinde, benditos de meu Pai, 

possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo" ( Mat. 

25:34 ). Deus não adotar seus filhos como uma reflexão tardia, mas de acordo com o Seu 

plano predeterminado de resgate, que começou antes "da fundação do mundo." 

O valor de uma herança é determinada pelo valor da pessoa que lega-lo, ea herança dos 

cristãos é do Criador, Mantenedor eo dono do mundo. Deus não só é a fonte da nossa 

herança, mas Ele mesmo é a nossa herança. De todas as coisas boas do universo, o mais 

precioso é o Criador do universo próprio. O salmista declarou: "A quem tenho eu no céu 

senão a ti? E além de ti, desejo nada sobre a terra" ( Sl. 73:25 ). Jeremias escreveu: "O 



Senhor é a minha parte", diz a minha alma: 'Portanto, eu tenho esperança n'Ele "( Lam. 

3:24 ). Em sua visão, na ilha de Patmos, João "ouviu uma voz vinda do [celeste] trono, 

dizendo:" Eis aqui o tabernáculo de Deus está entre os homens, e Ele deve habitar no 

meio deles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará entre eles "( Ap 21: 3 ). A maior 

bênção filhos de Deus terá no céu será a eterna presença de seu Deus. 

A extensão da Glória 

e co-herdeiros de Cristo, ( 08:17 c) 

Muitos de nós somos herdeiros daqueles que têm muito pouco a legar em posses terrenas, 

e nossa herança humana ascenderá a pouco, talvez nada. Mas, assim como recursos de 

Deus são ilimitadas, por isso a nossa herança espiritual é sem limites, porque, como 

seus co-herdeiros , partilhamos em tudo o que o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo , 

herda. 

Paulo exultou: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem 

abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, ... também 

fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que 

trabalha todas as coisas segundo o conselho da sua vontade "( Ef. 1: 3 , 11 ). Deus Pai 

nomeou Jesus Cristo, o "herdeiro de todas as coisas" ( Heb. 1: 2 ), e porque somos co-

herdeiros com Ele, estamos destinados a receber tudo o que Ele recebe! 

Na aritmética da terra, se cada herdeiro recebe uma parte igual de uma herança, cada um 

recebe apenas uma certa fração do valor total. Mas o céu não está sob tais limites, 

e cada filho adotivo de Deus receberá a plena herança com o filho. Tudo o 

que Cristo recebe por direito divino, receberemos pela graça divina. A parábola dos 

trabalhadores em Mateus 20: 1-16 ilustra esta graciosidade, mostrando que todos os que 

servem a Cristo receberão a mesma recompensa eterna, independentemente das 

diferenças em seu serviço. 

Crentes um dia entrará na alegria eterna de seu Mestre ( Matt. 25:21 ), que, por uma 

questão de que a alegria ", suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à 

destra do trono de Deus "( Heb. 12: 2 ). Crentes vai sentar-se no trono celestial com Cristo 

e governar lá com Ele ( Ap 3:21 ; cf. 20: 4 ; Lucas 22:30 ), tendo sempre a própria 

imagem do seu Salvador e Senhor ( 1 Cor. 15:49 ; 1 João 3: 2 ).No infinito "graça de 

nosso Senhor Jesus Cristo, ... embora fosse rico, para o [nosso] bem se fez pobre, para 

que [nós] por Sua pobreza nos tornássemos ricos" ( 2 Cor. 8: 9 ). Em Sua grande oração 

sacerdotal, Jesus falou a seu pai da verdade incrível e impressionante que todos os que 

nele crê será um com Ele e vai dividir Sua glória: "A glória que Tu me deste eu tenho 

dado a eles; que eles sejam um, como nós somos um "( João 17:22 ). Nós não vamos 

interferir em prerrogativas de Cristo, porque, em sua graciosa vontade, Ele mesmo dá a 

Sua glória em nós e pergunta ao pai para confirmar que investidura. 

Não é que os crentes se tornam deuses, como alguns cultos ensinar, mas que vamos 

receber, por nossa herança comum com Cristo, todas as bênçãos e grandeza que Deus 

tem. Nós somos "justificados pela sua graça [para que] fôssemos feitos herdeiros segundo 

a esperança da vida eterna" ( Tito 3: 7 ). Jesus Cristo "é o mediador de uma nova aliança, 

a fim de que uma vez que a morte tenha ocorrido para a redenção das transgressões que 

havia debaixo do primeiro pacto, os que foram chamados recebam a promessa da herança 

eterna" ( Heb . 09:15 ). 



O cristão que não está olhando ansiosamente para a Segunda Vinda de Cristo e viver a 

sua vida de acordo com a vontade de Cristo é muito ligado a esta terra. Mas de acordo 

com a Palavra de Deus, somente os crentes que têm uma perspectiva eterna, que são 

verdadeiramente celestial de espírito, pode ser de serviço a Ele na terra, porque eles são 

liberados a partir dos desejos mundanos e motivações que dificultam a obediência de 

muitos de Seus filhos . Crentes fiéis são crentes frutíferos, e eles sabem que sua verdadeira 

pátria está nos céus ( Fp. 3:20 ), e que a sua herança é uma promessa de Deus ( Heb. 

6:12 ), que não pode mentir e que é sempre fiel para cumprir Suas promessas. 

Quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu vistas e ouvidas declarações que 

foram além da descrição humana ( 2 Cor. 12: 2-4 ). Até mesmo o apóstolo inspirado não 

foi capaz de descrever a grandeza, majestade e glória do céu. No entanto, cada crente 

algum dia não só irá contemplar e compreender as maravilhas divinas, mas vai partilhar 

plenamente neles. 

"E todo aquele que tem esta esperança purifica-se a Ele, assim como Ele é puro", João 

nos diz ( 1 João 3: 3 ). A esperança e expectativa de participar da própria glória de Deus 

deve motivar cada crente para se dedicar à vida puramente enquanto ele ainda está na 

terra. Somente uma vida santa é totalmente utilizável por Deus, e apenas uma vida santa 

é justamente preparado para receber a herança do Senhor. 

Um dia tudo na terra perecerá e desaparecer, porque toda a terra está contaminada e 

corrompida. Por grande e admirável contraste, no entanto, um dia todo crente "uma 

herança que não se corrompe e imaculada e não irá desaparecer, reservada nos céus para 

[ele]" ( 1 Pe. 1: 4 ). Nosso presente vida terrena como crentes é apenas uma introdução, 

pela fé, a esta graça na qual estamos firmes ", e nossa última esperança e alegria são" na 

esperança da glória de Deus "( Rom. 5: 2 ). Por causa de sua constante confiança em que 

a herança final, Paulo podia dizer: "Eu sei como se dar bem com os meios humildes, e eu 

também sei como viver em prosperidade; em toda e qualquer circunstância eu aprendi o 

segredo de estar cheio e passando fome, tanto de ter abundância e sofrer necessidade 

"( Fp. 4:12 ). Foi também à luz de nossa herança divina final que Jesus advertiu: "Não 

ajuntai para vós tesouros na terra, onde a traça ea ferrugem destroem, e onde os ladrões 

arrombam e furtam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem 

a ferrugem consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam; para onde o seu 

tesouro, aí estará o seu coração também "( Mt 6: 19-21. ). 

A Prova de Glória 

se é certo que com ele padecemos, para que também sejamos 
glorificados com Ele. ( 08:17 d) 

Como no início do verso, se não aqui conotar possibilidade, mas a realidade e é melhor 

traduzida por "porque" ou "na medida". Paulo está declarando que, por estranho que 

pareça para a mente terrena, o presente prova de glória final do crente vem através do 

sofrimento, em nome do seu Senhor. Porque sofremos com Ele , sabemos que vamos ser 

também glorificados com Ele . Jesus fechou as Bem-aventuranças na mesma nota 

quando deu um duplo promessa de bênção para os que são perseguidos por causa da 

justiça, isto é, por amor a Ele ( Mt 5: 10-12. ). 

Porque o sistema atual mundo está sob o reinado de Satanás, o mundo despreza Deus e 

do povo de Deus. Assim, é inevitável que se a perseguição vem sob a forma de mera 

abuso verbal em um extremo ou como martírio, no outro extremo, nenhum crente está 



isento da possibilidade de pagar um preço por sua fé. Quando sofremos zombaria, 

escárnio, zombaria, ou qualquer outra forma de perseguição por causa da nossa relação 

com Jesus Cristo, podemos tomar essa aflição como prova divina que realmente 

pertencem a Cristo e que a nossa esperança da glória celestial não é em vão, que em última 

análise, também vamos ser glorificados com Ele. 

Muitas das promessas de Deus não são o que nós pensamos como "positivo". Jesus 

prometeu: "O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. É o 

suficiente para o discípulo que ele tornar-se como o seu mestre, e ao servo como seu 

senhor. Se chamaram o chefe da casa Belzebu, quanto mais os membros de sua família! 

" ( Mateus 10: 24-25. ). Paulo prometeu que "todos os que querem viver piedosamente 

em Cristo Jesus serão perseguidos" ( 2 Tim. 3:12 ; cf. 02:11 ). Pedro implica a mesma 

promessa de perseguição em sua primeira epístola: "E depois de ter sofrido por um pouco 

de tempo, o Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo, Ele mesmo 

perfeito, confirmar, fortalecer e estabelecer-lo" ( 1 Ped. 5:10 ). O sofrimento é uma parte 

integrante do processo de maturidade espiritual, e Pedro assume que todo verdadeiro 

crente vai sofrer algum grau de sofrimento por amor do Senhor. Aqueles que reinará com 

Cristo na vida por vir vai desfrutar das recompensas para o seu sofrimento para ele durante 

sua vida na terra. 

Paulo declara com confiança e alegria, "Somos atribulados por todos os lados, mas não 

angustiados; perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não desamparados; 

abatidos, mas não destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, que a vida de 

Jesus se manifeste também em nosso corpo Porque nós, que vivemos, estamos 

constantemente a ser entregue à morte por amor de Jesus, que a vida de Jesus se manifeste 

também em nossa carne mortal "(. 2 Cor. 4: 8- 11 ). Paulo estava disposto a sofrer por 

causa de seus irmãos na fé e para o bem daqueles que precisava acreditar, mas a sua maior 

motivação para o sofrimento era a glória de seu sofrimento trouxe a Deus. "Para todas as 

coisas são por amor de vós", ele passou a dizer "que a graça que está se espalhando para 

mais e mais pessoas podem fazer com que a ação de graças a abundar para a glória de 

Deus" ( v 15 ). No entanto, ele também sofreu voluntariamente para seu próprio bem, 

porque ele sabia que o seu trabalho de parto por causa de Cristo traria para seu próprio 

benefício. "Portanto, nós não desanimamos", disse ele, "mas que o nosso homem exterior 

está se deteriorando, mas o nosso homem interior se renova dia a dia. Para momentânea, 

leve tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito além de toda comparação 

"( vv. 16-17 ). 

Quanto mais um crente sofre nesta vida para o bem de seu Senhor, maior será sua 

capacidade de glória no céu. Jesus fez esta relação clara na Mateus 20: 21-23 , quando 

disse Tiago, João e sua mãe que a elevação à proeminência no reino futuro será 

relacionada à vivência das profundezas do cálice de sofrimento através da humilhação 

aqui e agora. Tal como acontece com a relação entre as obras e benefícios (ver 1 Cor. 3: 

12-15 ), a qualidade espiritual da nossa vida terrena irá, de alguma forma divinamente 

determinado, afetar a qualidade da nossa vida celestial. Deve acrescentar-se que desde 

que o destino final dos fiéis é glorificar a Deus, parece certo que as nossas recompensas 

e glória celestiais em essência será capacidades para glorificá-lo. 

O sofrimento nesta vida cria reações que refletem a verdadeira condição da alma. Deus 

permite o sofrimento para conduzir os fiéis a dependência Dele-prova de sua verdadeira 

salvação. 



Sofrendo por causa da nossa fé não só dá provas de que pertencemos a Deus e são 

destinados para o céu, mas também é um tipo de preparação para o céu. É por isso que 

Paulo estava tão ansioso para experimentar "a comunhão dos sofrimentos, conformando-

me com Sua morte [de Cristo]" ( Fp. 3:10 ), e estava tão determinado a "prossigo para o 

alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus "( v. 14 ). 

Quanto mais nós de bom grado sofrer por amor de Cristo na terra, mais somos levados a 

depender dele, em vez de nossos próprios recursos e quanto mais são infundidas com o 

Seu poder. Sofrer por Cristo nos atrai mais perto de Cristo. Nosso sofrimento para Ele 

também nos permite apreciar melhor os sofrimentos que Ele suportou por amor a nós 

durante sua encarnação. Seja qual for o ridículo, a rejeição, o ostracismo, a perda, a prisão, 

a dor física, ou o tipo de morte que pode ter que sofrer por Cristo não é nada comparado 

com o que vamos ganhar. Como já citado, estes sofrimentos, não importa quão grave que 

parecem, no momento, não são mais que momentâneas, aflições que são "produz para nós 

um peso eterno de glória muito além de toda comparação" ( 2 Cor. 4:17 ). 

Nosso nascer de novo, nosso ser dado esperança por meio da ressurreição de Cristo, o 

nosso obtenção de uma herança incorruptível com Ele, e nossa proteção pelo poder de 

Deus nos dá razão para "alegrar-se muito" ( 1 Pe 1: 3-6. a ). O apóstolo então lembra a 

seus leitores, no entanto, que "agora, por um breve tempo, se necessário, você tem sido 

afligido por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que 

o ouro que perece, embora provado pelo fogo, pode ser encontrada redunde em louvor, 

glória e honra na revelação de Jesus Cristo "( vv. 6 b -7). 

Nossa capacidade eterna para glorificar a Deus no céu, vai depender da nossa vontade de 

sofrer por Deus, enquanto estamos na terra. Como mencionado acima, a perseguição de 

algum tipo não é apenas uma possibilidade para os verdadeiros crentes, mas uma certeza 

absoluta "Se o mundo vos odeia," Jesus garante a seus seguidores: "você sabe que ele tem 

odiado Me antes de odiar você. Se você fosse de o mundo, o mundo amaria o que era 

seu;. mas porque não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos 

odeia vos da palavra que vos disse: 'Um escravo não é maior do que o seu senhor.Se a 

mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, 

também guardarão a vossa Mas todas essas coisas que eles vão fazer com você por causa 

do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou "(. João 15: 18-21 ). 

Para tomar uma posição firme bíblica para Cristo é garantir algum tipo de oposição, a 

alienação, a aflição, e a rejeição do mundo. Infelizmente, é também muitas vezes traz 

críticas daqueles que professam conhecer a Deus, mas por seus atos o negam ( Tito 1:16 ). 

No entanto, também temos maravilhosa garantia do Senhor que nada do que sofrer por 

amor a Ele nos fará nenhum dano duradouro, porque "assim como os sofrimentos de 

Cristo são nossos em abundância, assim também o nosso conforto é abundante por meio 

de Cristo" ( 2 Cor. 1: 5 ). Nós não temos nenhum privilégio maior e não há maior garantia 

de glória do que sofrer por amor de Cristo. 

Os chamados evangelhos de saúde e riqueza e prosperidade que abundam hoje não são 

fiéis ao evangelho de Cristo, mas refletem a mensagem do mundo. Aparentemente boas 

notícias do mundo oferece fuga temporária de problemas e dificuldades. As boas novas 

de Cristo inclui a promessa de sofrer por amor a Ele. 

A comparação da Glória 



Para considero que as aflições deste tempo presente não são 

dignos de ser comparados com a glória que há de ser revelada a 
nós. ( 08:18 ) 

Logizomai (a considerar ) refere-se, literalmente, para cálculos 

numéricos. Figurativamente, como ele é usado aqui, refere-se chegar a uma conclusão 

resolvida por um estudo cuidadoso e raciocínio. Paulo não se limita a sugerir, mas 

fortemente afirma, que qualquer sofrimento por amor de Cristo é um pequeno preço a 

pagar pelos benefícios de graça recebeu por causa do que o sofrimento. Os sofrimentos 

do tempo presente, ou seja, o nosso tempo na terra, não são dignos a ser comparados 

com a glória que há de ser revelada a nós. 

No Novo Testamento, pathēma (sofrimentos) é usado tanto dos sofrimentos de Cristo e 

do sofrimento dos crentes por causa dele. Resistir a Satanás, Pedro adverte, "firmes na fé, 

sabendo que as mesmas experiências de sofrimento estão sendo realizados por seus 

irmãos que estão no mundo" ( 1 Ped. 5: 9 ). Paulo assegurou aos cristãos de Corinto: "Se 

somos atribulados, é para vossa consolação e salvação; ou, se somos consolados, é para 

o seu conforto, que é eficaz para o paciente suportando as mesmas aflições que nós 

também padecemos; e nossa espero que você está firmemente ligado à terra, sabendo que, 

como você são companheiros de nossos sofrimentos, assim também vocês são os nossos 

companheiros de consolação "( 2 Cor. 1: 6-7 ). 

Jesus Cristo é o exemplo supremo e perfeito de sofrer por causa da justiça. "Porque 

convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e por meio de quem são todas as 

coisas, em trazendo muitos filhos à glória, para aperfeiçoar o autor da salvação deles por 

meio de sofrimentos" ( Hb 2:10. ). Assim como o sofrimento era essencial para a 

obediência de Cristo ao Pai, por isso é essencial para a nossa obediência a Cristo. 

Aqueles que não conhecem a Cristo não têm esperança quando eles sofrem. Seja qual for 

a razão para a sua aflição, ele não vem sobre eles, por amor de Cristo, ou amor de justiça, 

e, portanto, não pode produzir para eles uma bênção espiritual ou glória. Aqueles que 

vivem só para esta vida não pode olhar para a frente a qualquer resolução de erros ou de 

qualquer conforto para suas almas. Sua dor, solidão e aflições não servem a nenhum 

propósito divino e trazer nenhuma recompensa divina. 

Os cristãos, por outro lado, têm grande esperança, não só que as suas aflições, 

eventualmente, vai acabar, mas que essas aflições, na verdade, vai adicionar à sua eterna 

glória. Muito antes da encarnação de Cristo, o profeta Daniel falou da glória dos crentes 

como "o brilho do firmamento do céu", e como sendo "como as estrelas sempre e 

eternamente" ( Dan. 12: 3 ). 

Como seguidores de Cristo, nosso sofrimento vem de homens, enquanto que a nossa 

glória vem de Deus. Nosso sofrimento é terrena, ao passo que a nossa glória é 

celestial. Nosso sofrimento é curto, enquanto que a nossa glória é para sempre. Nosso 

sofrimento é trivial, enquanto que a nossa glória é ilimitada. Nosso sofrimento é em 

nossos corpos mortais e corrompidos, enquanto que a nossa glória estará em nossos 

corpos aperfeiçoados e imperecíveis. 

 

 



33. O Espírito Santo garante nossa Gloria 

- parte 2: o inexprimível gemidos por 

Gloria ( Romanos 8: 19-27 ) 

Para o desejo ansioso da criação aguarda a revelação dos filhos 

de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua 

vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de 

que também a mesma criatura será libertada da escravidão da 

corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque 

sabemos que toda a criação geme e sofre as dores de parto, até ao 

presente. E não só isso, mas também nós mesmos, com as 

primícias do Espírito, igualmente gememos em nós mesmos, 

esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do 

nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos, mas a esperança 

que se vê não é esperança; por que é que uma pessoa também 

esperança para o que ele vê? Mas, se esperamos o que não vemos, 
com paciência o aguardamos ansiosamente por isso. 

E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas 

fraquezas; para nós não sabemos orar como convém, mas o 

mesmo Espírito intercede por nós com gemidos muito profundos 

para palavras; e aquele que sonda os corações sabe qual é a 

mente do Espírito, porque Ele intercede pelos santos de acordo 
com a vontade de Deus. ( 8: 19-27 ) 

Em sua apresentação culminante do ministério do Espírito Santo em obter o status de não-

condenação dos crentes (ver 8: 1 ), Paulo concentra-se em Sua nos garantir, garantindo a 

nossa glória futura ( vv 17-30. ). No capítulo anterior deste volume foram estudados os 

ganhos incomparáveis que os crentes possuem por causa de sua glória prometida por Deus 

( vv. 17-18 ). 

No presente capítulo Paulo dirige nossa atenção para a antecipação do que glória: os 

gemidos-de incomparáveis criação ( vv. 19-22 ), de crentes ( vv. 23-25 ), e do próprio 

Espírito Santo ( vv. 26- 27 ). O choro é uma expressão audível de angústia devido à dor 

física, emocional ou espiritual. Esses gemidos lamentar uma condição que é doloroso, 

insatisfatória, e triste, um grito de libertação de uma experiência torturante. 

O gemido da criação 

Para o desejo ansioso da criação aguarda a revelação dos filhos 

de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua 

vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de 

que também a mesma criatura será libertada da escravidão da 

corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque 

sabemos que toda a criação geme e sofre as dores de parto, até ao 
presente ( 8: 19-22 ) 

O primeiro gemido é o lamento personificada vindo do universo criado, uma vez que 

existe agora na condição corrompida causada pela queda. 



Apokaradokia ( ansiosos saudade ) é uma palavra especialmente vívido que, 

literalmente, refere-se a assistir com a cabeça estendida, e sugere que está na ponta do pé 

com os olhos a olhar em frente com esperança de intenção. O prefixo apo acrescenta a 

idéia de absorção fixo e concentração naquilo que está previsto. A criação está de pé na 

ponta dos pés, por assim dizer, uma vez que espera a manifestação dos filhos de Deus. 

Os judeus estavam familiarizados com a promessa de Deus de um mundo redimido, um 

renovado criação . Em nome do Senhor, Isaías previu, "Pois eis que eu crio novos céus e 

uma nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas ou vêm à mente" ( Is 

65:17. ). Judeus antecipou uma época gloriosa quando toda a dor, opressão, escravidão, 

ansiedade, tristeza e perseguição iria acabar e que o Senhor iria estabelecer o seu reino 

perfeito de paz e justiça. 

Mesmo escritos judaicos não-bíblicos refletem esse anseio. O Apocalipse de Baruch 

descreve uma utopia futura esperada e há muito esperado: 

A videira dará o seu fruto de dez mil vezes, e em cada videira haverá mil ramos; e cada 

sucursal deve produzir mil agregados; e cada grupo de mil produzir uvas; Cada uva e uma 

cor de vinho. E aqueles que têm fome se alegrará; Além disso, também, devem 

contemplar maravilhas a cada dia. Para ventos sairá de diante de mim para trazer todas as 

manhãs, a fragrância de frutas aromáticas, e no final do dia as nuvens destilam o orvalho 

da saúde. (29: 5) 

Seções judaicas de sibilino Oráculos gravar expectativas semelhantes. "E a terra, e todas 

as árvores, e os inúmeros rebanhos de ovelhas darão o seu fruto verdadeiro para a 

humanidade, de vinho e de mel e doce de leite branco e do milho, o que para os homens 

é o mais excelente presente de todos" (3 : 620-33). Mais tarde, nos oráculos que diz, 

Terra, a mãe universal, deve dar aos mortais seu melhor fruto de inúmeras loja de milho, 

vinho e azeite. Sim, do céu virá um projecto de doce de mel delicioso. As árvores darão 

os seus frutos próprios, e rebanhos ricos e vacas e cordeiros de ovelhas e de cabras 

crianças. Ele fará com que fontes doce de leite branco a estourar. E as cidades devem 

estar cheio de coisas boas, e os campos ricos; nem haverá qualquer espada por toda a terra 

ou batalha-din; nem a terra ser convulsionado mais, nem haverá mais seca em toda a terra, 

sem fome, ou granizo para trabalhar estragos nas culturas. (3: 744-56) 

Criação não aqui incluem os anjos celestiais, que, embora os seres criados, não estão 

sujeitos à corrupção. O termo, obviamente, não inclui Satanás e seu exército de anjos 

caídos, os demônios. Eles não têm nenhum desejo de, um estado sem pecado divino e sei 

que eles são divinamente condenado ao tormento eterno. Os crentes não estão incluídos 

nesse prazo, quer, porque eles são mencionados separAdãoente em versos 23-25 . Nem é 

Paulo referindo-se incrédulos. A única parte remanescente da criação é a parte não-

racional, incluindo animais e plantas e todas as coisas inanimadas, como as montanhas, 

os rios, planícies, mares e corpos celestes. 

Os judeus estavam familiarizados com essa personificação da natureza. Isaías tinha usado 

quando escreveu que "O deserto eo deserto será feliz, e Arabá vai se alegrar e florescer" 

( Is. 35: 1 ), e mais tarde que "as montanhas e as colinas vai irromper em gritos de alegria 

antes de você, e todas as árvores do campo baterão palmas "( 55:12 ). 

Waits ansiosamente traduz uma forma do verbo apekdechomai , que refere-se a espera 

em grande expectativa, mas com paciência. A forma do verbo grego dá as conotações 

adicionais de prontidão, prontidão, e continuação até o evento esperado ocorre. 



Revelando traduz apokalupsis , que refere-se a uma revelação, inauguração, ou 

revelação. É esta palavra a partir do qual o nome em Inglês do livro do Apocalipse é 

derivado (ver Rev 1: 1 ). O mundo não compreende que os cristãos realmente são. Em 

sua primeira epístola, João explicou a seus companheiros cristãos:. "Vede que grande 

amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus; e tal, estamos 

Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu "( 1 João 3: 1 ). 

Na época atual, o mundo é incapaz de distinguir absolutamente entre cristãos e não 

crentes. Pessoas que se dizem cristãos andar, vestir e falar muito, como todo 

mundo. Muitos incrédulos ter altos padrões de comportamento. Por outro lado, 

infelizmente, muitos cristãos professos dar pouca evidência de salvação. Mas na hora 

marcada Deus revelará aqueles que são verdadeiramente seu. 

Na a revelação dos filhos de Deus ", quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, 

então [crentes] também será revelado com Ele na glória" ( Cl 3: 4 ). Naquela época, todos 

os crentes serão eternamente separados do pecado e da sua humanidade não redimida, 

para ser glorificado com a própria santidade e esplendor de Cristo. 

Quando Adão e Eva pecaram, desobedecendo a ordem de Deus, não apenas a 

humanidade, mas a terra e todo o resto do mundo foi amaldiçoado e corrompido. Depois 

da queda, Deus disse a Adão: 

Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: 

"Não comereis dele"; maldita é a terra por tua causa; em fadiga comerás dela todos os 

dias de sua vida. Ambos os espinhos e abrolhos, deve crescer para você; e você deve 

comer as plantas do campo; com o suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes à terra, 

porque dela foste tomado; pois tu és pó e em pó te tornarás.( Gênesis 3: 17-19 ) 

Antes da queda, não há ervas daninhas ou plantas venenosas, sem espinhos ou cardos ou 

qualquer outra coisa existiu que poderia causar homem miséria ou danos. Mas depois da 

queda, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele 

que a sujeitou. Mataiotēs ( futilidade ) carrega a idéia de estar sem sucesso, de ser 

incapaz de alcançar um objetivo ou propósito. Por causa do pecado do homem, nenhuma 

parte da natureza agora existe como Deus pretendia que fosse e como era 

originalmente. O verbo foi submetido indica por sua forma que a natureza não 

amaldiçoou si, mas foi amaldiçoado por algo ou alguém. Paulo continua a revelar que a 

maldição sobre a natureza foi executado por seu Criador. Deus mesmo sujeito que à 

futilidade. 

Apesar de várias organizações ambientais e agências governamentais hoje fazem 

tentativas nobres para proteger e restaurar os recursos naturais e regiões, eles são 

impotentes para mudar a maré de corrupção que devastou continuamente tanto o homem 

e seu ambiente desde a queda. Tal é o poder de destruição do pecado que a desobediência 

de um só homem trouxe a corrupção a todo o universo. Decay, doença, dor, morte, 

desastres naturais, poluição, e todas as outras formas de mal nunca cessará até que Aquele 

que enviou a maldição remove-lo e cria um novo céu e uma nova terra ( 2 Pedro 3:13. ; Ap 

21 : 1 ). 

Ninguém menos do que o naturalista João Muir foi um erro grave quando escreveu que a 

natureza é "não caída e undepraved" e que só o homem é um "toque aflige." Os 

ambientalistas sentimentais de nosso advogado tempo vivendo em algum descontraído e 

fácil "harmonia com a natureza." Alguns estão chorando para que o governo nos levar de 

volta a viver na Idade das Trevas, quando, eles assumem, pessoas e da natureza estavam 



em harmonia. Todas as corrupções desse ambiente caído eram diferentes no passado do 

que tecnologia e da indústria operou, mas talvez ainda mais mortal. Certamente, doença 

e morte, bem como a exposição aos elementos naturais e desastres, era muito maior do 

que no passado. E quando as pessoas foram supostamente vivendo natureza mais perto, 

eles tinham menos conforto, mais dor, tempos mais difíceis, mais doença, e morreu 

jovem. Esta não é uma terra amigável, mas um violento e perigoso. É uma fantasia 

ridícula a pensar que não é amaldiçoado e que naturalmente produz uma vida confortável. 

Apesar dessa maldição, no entanto, muito da beleza, grandeza e benefícios do mundo 

natural permanece. Embora todos eles se deteriorar, flores ainda são bonitas, montanhas 

ainda são grandes, as florestas ainda são magníficas, os corpos celestes são ainda 

majestoso, comida ainda traz nutrição e é um prazer para comer e água ainda traz refresco 

e sustenta a vida. Apesar da terrível maldição que Ele infligido sobre a terra, disposição 

majestade e graciosa de Deus para a humanidade ainda é evidente sempre que se olha. É 

por essa razão que ninguém tem desculpa para não acreditar em Deus: "Desde a criação 

de seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e sua natureza divina do mundo, têm sido 

vistos claramente, sendo percebidos por meio do que tem sido feito, de modo que eles 

fiquem inescusáveis "( Rom. 1:20). 

O destino de Natureza está indissociavelmente ligado ao homem. Porque o homem pecou, 

o resto da criação foi corrompido com ele. Da mesma forma, quando a glória do homem 

é divinamente restaurado, o mundo natural será restaurado também. Por isso, Paulo diz, 

não há esperança mesmo para o natural, a própria criação , que será libertada da 

escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em outras 

palavras, assim como o pecado do homem trouxe a corrupção para o universo , de modo 

a restauração do homem para a justiça será acompanhado pela restauração da terra e seu 

universo à sua perfeição divinamente pretendido e glória. 

Na física, a lei da entropia refere-se à degradação constante e irreversível de matéria e 

energia do universo para o aumento da desordem. Essa lei científica claramente contradiz 

a teoria da evolução, que é baseado na premissa de que o mundo natural é inclinado a 

auto-aperfeiçoamento contínuo. Mas é evidente mesmo em uma horta simples que, 

quando está sem fiscalização, ele se deteriora. Ervas daninhas e outras plantas 

indesejáveis vai sufocar os bons. A tendência natural do universo-se de seres humanos, 

animais, plantas ou os elementos inanimados da terra e céus, é, obviamente, e 

comprovAdãoente para baixo, não para cima. Não poderia ser de outra forma, enquanto 

o mundo continua em escravidão à corrupção do pecado. 

No entanto, apesar de sua corrupção e degeneração contínua, nem homem nem o próprio 

universo vai trazer a sua destruição final. Ou seja, na província de Deus somente, e não 

há necessidade de temer um holocausto humano iniciado de forma independente. Os 

homens precisam temer somente a Deus, a quem rebelliously rejeitam e se opõem. O 

destino da Terra está inteiramente nas mãos de seu criador, e que o destino inclui a 

destruição total do Deus do universo amaldiçoado pelo pecado. "O dia do Senhor virá 

como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos serão 

destruídos com intenso calor, e a terra e suas obras serão atingidas" ( 2 Pedro 3:10. ). Essa 

destruição será em uma escala infinitamente mais poderoso do que todos os dispositivos 

feitos pelo homem poderia alcançar. 

Em sua visão em Patmos, João "vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu ea 

primeira terra passaram, e já não há qualquer mar .... e [Deus] enxugará toda lágrima de 

seus olhos; e não deve haver mais morte, não deve haver mais luto, nem clamor, nem dor; 



as primeiras coisas passaram E aquele que está assentado no trono disse: Eis que eu estou 

fazendo novas todas as coisas. "E ele disse: 'Escreve, porque estas palavras são fiéis e 

verdadeiras" ( Ap 21: 1 , 4-5 ). 

É por esse tempo prometido de redenção e restauração que todos os gemidos da natureza 

em esperança e expectativa. Tal como acontece com "foi submetido" no verso anterior, o 

verbo será libertado é passivo, indicando que a natureza não vai restaurar-se, mas vai ser 

restaurado por Deus, que Ele mesmo há muito tempo a sujeitou à corrupção e à futilidade. 

Jesus referiu-se a esse tempo impressionante como a "regeneração", numa altura em que 

o ambiente pecaminoso antigo será radicalmente julgado e ser substituído por um novo e 

justo de Deus. "Em verdade vos digo que," Ele disse aos discípulos: "que você que me 

seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, 

você também deve se sentar em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel "( Mat. 

19:28 ). 

A liberdade da glória dos filhos de Deus refere-se ao momento em que todos os crentes 

serão libertados do pecado, liberado da carne, e libertada de sua humanidade. Naquele 

tempo, vamos começar a compartilhar eternamente no próprio Deus a glória , com o 

qual Deus vai vestir todos os seus preciosos filhos . João nos lembra: "Amados, agora 

somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos 

que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos como Ele 

é" ( 1 João 3: 2 ). Ao descrever esse dia glorioso, Paulo escreveu: 

Eis que vos digo um mistério; que nem todos dormiremos, mas todos seremos 

transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última 

trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós 

seremos transformados. Por isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto 

que é mortal se revista da imortalidade. Mas, quando isto que é corruptível se revestir da 

incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então virão sobre a 

palavra que está escrito: "A morte foi tragada na vitória." ( 1 Cor. 15: 51-54 ) 

É impossível para nossas mentes finitas de compreender tais mistérios divinos. Mas pelo 

próprio Espírito Santo de Deus dentro de nós podemos acreditar em tudo de Sua verdade 

revelada e se alegrar com esperança absoluta e confiantes de que nossa vida eterna com 

nosso Pai do céu é segura. Reconhecemos com Paulo que "a nossa pátria está nos céus, 

de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo 

da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, pelo esforço do poder que 

Ele tem até sujeitar todas as coisas para si mesmo "( Fp 3: 20-21. ). 

Reconhecemos também com o apóstolo que a natureza também aguarda com esperança 

para a nossa redenção, uma redenção que vai compartilhar com a gente em sua própria 

maneira. Mas até esse dia maravilhoso e na expectativa de que, toda a criação geme e 

sofre as dores de parto, até ao presente . 

Stenazō ( gemidos ) refere-se às declarações de uma pessoa que está presa em uma 

situação terrível e não tem nenhuma perspectiva imediata de libertação. O termo é usado 

em sua forma substantiva por Lucas para descrever as declarações desesperadas dos 

israelitas durante o seu cativeiro no Egito ( Atos 07:34 ). O verbo é usado pelo escritor de 

Hebreus para descrever a frustração e tristeza dos líderes da igreja causadas por membros 

imaturos e indisciplinados ( 13:17 ). 

Os gemidos e sofrimento da criação vai um cessar dia, porque Deus vai entregá-lo a partir 

de sua corrupção e futilidade. Nesse meio tempo, ela perdura as dores do parto. Como 



Eva, cujo pecado trouxe a maldição do parto doloroso humano ( Gênesis 3:16 ), a natureza 

resiste seu próprio tipo de dores do parto. Mas também como Eva e seus descendentes, 

da natureza dores de parto pressagiar uma nova vida. 

Paulo não faz nenhuma menção de como ou quando o mundo será feito novo. Ele também 

não dar as fases de que a regeneração cósmica ou a seqüência de eventos. Muitas outras 

passagens das Escrituras lançar luz sobre os detalhes das maldições sendo levantado 

(ver Isa 30: 23-24. ; 35: 1-7 ; etc.) e a última criação de um novo céu e uma nova terra ( 2 

Pet. 3:13 ; Ap 22: 3 ), mas o propósito de Paulo aqui é assegurar a seus leitores em termos 

gerais, que o plano mestre de Deus de redenção abrange todo o universo. 

D. Martyn Lloyd-Jones escreveu com visão profunda: 

Gostaria de saber se o fenômeno da Primavera nos fornece uma resposta parcial. Natureza 

a cada ano, por assim dizer, faz um esforço para renovar-se, para produzir algo 

permanente; ele saiu da morte e da escuridão de tudo o que é tão verdade para o 

Inverno. Na Primavera parece estar tentando produzir uma criação perfeita, estar 

passando por algum tipo de ano dores de parto por ano. Mas, infelizmente, não tiver êxito, 

para a Primavera leva apenas a Verão, enquanto Verão leva ao Outono, e outono para o 

inverno. Pobre velha natureza tenta todos os anos para derrotar a "vaidade", o princípio 

da morte e decadência e desintegração que está nele. Mas ela não pode fazê-lo. Ele falha 

o tempo todo. Ele ainda continua tentando, como se ele se sente que as coisas devem ser 

diferentes e melhor; mas nunca consegue. Assim vai em "gemendo e labutando em dores 

até agora." Tem sido assim por muito tempo ... mas a natureza continua a repetir o esforço 

anualmente ( Romans [Grand Rapids: Zondervan, 1980], 6: 59-60) 

O gemido dos Crentes 

E não só isso, mas também nós mesmos, com as primícias do 

Espírito, igualmente gememos em nós mesmos, esperando 

ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso 

corpo. Porque em esperança fomos salvos, mas a esperança que 

se vê não é esperança; por que é que uma pessoa também 

esperança para o que ele vê? Mas, se esperamos o que não vemos, 
com paciência o aguardamos ansiosamente por isso. ( 8: 23-25 ) 

Não só faz a criação natural gemer por libertação das conseqüências destrutivas do 

pecado para o novo universo prometido, mas também nós mesmos, isto é, os crentes. É 

a redenção dos crentes que é central para a regeneração cósmica final de Deus, porque os 

crentes, como seus próprios filhos, remidos e adotados em Sua família celestial, em 

resposta a sua fé em Seu Filho amado, Jesus Cristo, são os herdeiros de Seu glorioso, 

reino eterno, e justo. 

Todo crente verdadeiro agoniza por vezes ao longo dos tremendas manifestações e 

consequências do pecado na sua própria vida, na vida dos outros, e até mesmo no mundo 

natural. Porque nós temos as primícias do Espírito , estamos espiritualmente 

sensibilizados para a corrupção do pecado dentro e em torno de nós. 

Porque o Santo Espírito agora habita em nós, Sua obra em nós e através de nós é um tipo 

de espirituais primeiros frutos . Eles são uma antecipação da glória que nos espera no 

céu, quando nossos corpos corrompidos e mortais são trocados por aqueles que são 

incorruptível e imortal. Embora nós não estaremos totalmente livres do poder do pecado, 

enquanto estamos em nossos corpos presentes, o Senhor nos deu a vitória completa sobre 



o domínio e da escravidão do pecado. Quando experimentamos o Santo Espírito de 

capacitar-nos a dirigir-se da iniqüidade e para adorar verdadeiramente, servir, obedecer e 

amar a Deus, temos uma amostra do futuro concluída e renovação aperfeiçoada Ele 

operará em nós na ressurreição. 

Porque cada crente verdadeiro é habitado pelo Espírito Santo ( Rom. 8: 9 ), cada crente 

genuíno vai até certo ponto manifestar o fruto do Espírito que Paulo enumera em Gálatas 

5: 22-23 , ou seja, "amor, alegria, paz , paciência, benignidade, bondade, fidelidade, 

mansidão, domínio próprio. " Toda vez que vê-Lo trabalhando Sua justiça em e através 

de nós, nós ansiamos tanto mais para ser liberado do nosso pecado restante e fraqueza 

espiritual. Por causa da nossa sensibilidade divinamente outorgado ao pecado, gememos 

em nós mesmos através da terrível maldição do pecado que ainda se manifesta por nossa 

humanidade restante. 

Reconhecendo seu próprio pecado, Davi gritou: "Meus iniquidades já ultrapassam a 

minha cabeça, como um pesado fardo que pesa muito para mim, ... Senhor, todo o meu 

desejo está diante de ti; e meu gemido não lhe está oculto. Meu coração palpita, a minha 

força me falta; e a luz dos meus olhos, mesmo que passou de mim "( Sl 38: 4. , 9-10 ). 

Paulo se entristeceu com os restos de sua humanidade que se agarrou a ele como um 

vestido podre que não poderia ser arrematar. Essa realidade trouxe uma grande frustração 

e angústia espiritual. "Miserável homem que eu sou!" ele lamentou: "Quem me livrará do 

corpo desta morte?" ( Rom. 7:24 ). Em outra carta, ele lembra a todos os crentes de sua 

mesma situação: "Porque, na verdade, enquanto estamos nesta casa, gememos, sendo 

sobrecarregado, porque nós não queremos ser despidos, mas para ser vestido, a fim de 

que o que é mortal pode ser absorvido pela vida "( 2 Cor. 5: 4 ). Enquanto estamos na 

"tenda" de nosso corpo humano, nós nunca vai escapar totalmente a corrupção do pecado 

em nossas vidas. Essa verdade faz com que os cristãos sofrem momentos de profunda 

angústia interior sobre a pecaminosidade debilitante que ainda se apega a eles. 

Como crentes, portanto, encontrar-nos esperando ansiosamente em antecipação 

de nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo . O Novo Testamento fala de 

crentes como aqueles que já são os filhos adotivos de Deus, mas cuja adopção aguarda 

perfeição final. Assim como nunca há salvação que não é concluída, e não há adopção 

divina que nunca é concluída. Um filho de Deus necessidade nunca medo de que ele 

poderia ser expulso de sua família espiritual ou nunca entrar em seu lar celestial. 

Pastor puritano Tomé Watson disse: 

A piedosa pode agir fracamente na religião, o pulso de seus afetos podem bater baixo. O 

exercício da graça pode ser impedida, como quando o curso de água é interrompido. Em 

vez de graça trabalhando na piedosa, a corrupção pode trabalhar; em vez de paciência, 

murmurando; em vez de heavenliness, earthliness .... Assim viva e vigorosa a corrupção 

pode ser no regenerado; eles podem cair em enormes pecados .... [Mas] embora sua graça 

pode ser desenhado de baixo, não é desenhada seca; apesar de graça pode ser diminuído, 

não é abolida .... Graça pode sofrer um eclipse, não uma dissolução .... um crente pode 

cair a partir de alguns graus de graça, mas não a partir do estado de graça. ( Um Corpo da 

Divindade [reimpressão, Edinburgh: Banner da Verdade, 1974], pp. 280, 284-85) 

As Escrituras ensinam que a salvação do crente é garantida por Deus, o Pai, pelo Filho e 

pelo Espírito Santo. Referindo-se a Deus, o Pai, Paulo assegurou ao Corinthians, "o que 

nos confirma convosco em Cristo e nos é Deus, que também nos selou ungido e nos deu 

o Espírito em nossos corações como penhor" ( 2 Cor. 1: 21- 22 ; cf. 2 Tm 2:19. ). O Pai 



não só concede a salvação para aqueles que confiam em Seu Filho, mas também sela a 

sua salvação e dá o Espírito Santo que habita como garante. "Bendito seja o Deus e Pai 

de nosso Senhor Jesus Cristo", declarou Pedro ", que, segundo a sua grande misericórdia, 

nos fez nascer de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre 

os mortos, para uma herança que é imperecível e imaculada e não vai desaparecer, 

reservada nos céus para vós, que são protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a 

salvação preparada para revelar-se no último tempo "( 1 Pe 1: 3-5. ). Embora fé 

perseverante é indispensável para a salvação, Pedro enfatiza que, por Deus própria 

iniciativa e poder do Pai, Ele "nos fez nascer de novo" e nesse mesmo poder que Ele nos 

sustenta em direção a herança que o nosso novo nascimento traz, uma herança que é 

"incorruptível, e imaculada, e não vai desaparecer." É divinamente "reservada nos céus" 

para cada crente, que é divinamente preservados para recebê-lo. Quem pertence a Deus 

pertence a Ele para sempre. 

A fim de apontar-se a segurança absoluta e incontestável dos que confiam em Jesus 

Cristo, o autor de Hebreus declarou: "Da mesma forma Deus, desejando ainda mais para 

mostrar aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um 

juramento, a fim de que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, 

tenhamos forte encorajamento, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança 

diante de nós. Temos esta esperança como uma âncora da alma, uma esperança segura e 

firme e que penetra além do véu "( Heb. 6: 17-19 ). 

Deus, o Filho também assegura a salvação do crente. "Tudo o que o Pai me dá virá a 

mim", Jesus declarou: "e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora" 

( João 6:37 ). Paulo garantiu a igreja de Corinto, que teve mais de sua parcela de crentes 

imaturos e desobedientes, que "assim como o testemunho a respeito de Cristo foi 

confirmado entre vocês, de modo que você não está faltando nenhum dom, aguardando 

ansiosamente a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo , que vos confirmará também até 

ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo "( 1 Cor 1: 6-8. ; 

cf.Col. 1:22 ). Em outras palavras, a sua relação com Cristo, não só havia sido confirmado 

quando eles eram justificados, mas permaneceria confirmada pelo próprio Senhor, até sua 

glorificação no Seu retorno (cf. 1 Ts. 3:13 ). Mais tarde, em que epístola Paulo nos lembra 

que "Fiel é o que vos chama, e ele também vai trazê-lo para passar" ( 1 Ts. 5:24 ). O curso 

de mediação de trabalho, de intercessão de Jesus Cristo no céu inalteravelmente garante 

nossa recompensa eterna. 

Deus, o Espírito também assegura a salvação do crente, por um trabalho que a Escritura, 

por vezes, refere-se a como a selagem do Espírito. Nos tempos antigos, o selo, ou selo, 

era um sinal de autenticidade ou de uma transacção concluída. O selo de uma pessoa 

ilustre monarca ou outro representava sua autoridade e poder. Por exemplo, quando 

Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei Dario tinha uma grande pedra colocada na 

entrada e selado "com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que nada pode ser 

mudado em relação a Daniel "( Dan. 6:17 ). De uma forma infinitamente mais 

significativa e espiritual, o Espírito Santo sela a salvação de todo o crente, que, por 

promessa e proteção divina, nunca pode ser alterado. 

Paulo assegurou aos crentes de Corinto que "o que nos confirma convosco em Cristo e 

nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o Espírito em nossos corações como 

penhor" ( 2 Cor. 1: 21-22 ). Em palavras semelhantes, ele assegurou aos Efésios que 

"Nele [Cristo], você também, depois de ouvir a mensagem da verdade, o evangelho da 

vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa" 

( Ef 1:13. ; cf. 04:30 ). 



As idéias de salvação parcial ou temporária não só são estrangeiros para o ensino das 

Escrituras, mas contradizem completamente. Nenhum verdadeiro crente nunca precisa 

temer a perda da salvação. No momento da conversão de sua alma é redimido, purificado 

e eternamente garantidos na família eo reino de Deus. 

Os crentes devem estar preocupados com o pecado em suas vidas, mas não porque eles 

podem pecar-se para fora da graça de Deus. Por causa da promessa e poder de Deus, que 

é impossível. Até que são glorificados e totalmente libertada do pecado através da 

redenção do nosso corpo, ainda temos corpos não resgatados que o tornam muito 

possível para o pecado para nos prejudicar e entristecer nosso Senhor. Como o termo é 

frequentemente usado no Novo Testamento, o corpo não se limita a estar físico de uma 

pessoa, mas diz respeito a toda a sua humanidade não redimido, em especial para a 

susceptibilidade restante para o pecado. 

É apenas o corpo , a natureza humana mortal, de um crente, que ainda está para ser 

resgatado. A pessoa interior já é uma completamente nova criação, um participante da 

natureza de Deus e habitado pelo Espírito de Deus. "Portanto, se alguém está em Cristo", 

diz Paulo, "ele é uma nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que tudo se fez 

novo" ( 2 Cor. 5:17 ). Pedro assegura-nos que "o poder divino de Deus nos tem dado tudo 

o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua 

própria glória e virtude. Pois por estas Ele nos tem dado as suas promessas preciosas e 

magníficas, em Para que por eles que você pode tornar-se participantes da natureza divina, 

havendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência "( 2 Pe 1: 3-4. ). 

Porque os crentes já são novas criaturas que possuem a natureza divina, suas almas estão 

aptos para o céu e glória eterna. Eles amam a Deus, odiar o pecado, e têm anseios sagradas 

para a obediência à Palavra. Mas enquanto estava na terra eles são mantidos em cativeiro 

por seus corpos mortais, que ainda estão corrompidos pelo pecado e suas 

conseqüências. Os cristãos são sementes sagradas, como se fosse, envolto em uma concha 

profano. Encarcerado em uma prisão de carne e submetido a suas fraquezas e 

imperfeições, que, portanto, aguardam ansiosamente um evento que é divinamente 

garantido, mas ainda está para transpire- a redenção do nosso corpo . 

Paulo já explicou que "se [crentes] tornaram-se unidos com Ele [Cristo] na semelhança 

da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo 

isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, que o corpo do pecado seja 

desfeito, para que não devemos mais ser escravos do pecado "( Rom. 6: 5-6 ). O homem 

velho com sua velha natureza pecaminosa está morto, mas o corrompido corpo em que 

ele morava ainda está presente. Por isso, alguns versos depois, Paulo admoesta os crentes 

não "deixar o pecado reinar em vosso corpo mortal que você deve obedecer às suas 

concupiscências" e não para "ir ao apresentar os membros do seu corpo ao pecado, como 

instrumentos de iniqüidade; mas presente -vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os 

vossos membros como instrumentos de justiça de Deus "( vv. 12-13 ). Porque ainda 

somos capazes de pecar, devemos estar continuamente em guarda para resistir e vencer o 

pecado no poder do Espírito ( vv. 14-17 ). 

Paulo também já explicou "que a lei é espiritual; mas eu sou carnal, vendido à escravidão 

do pecado para o que eu estou fazendo, eu não entendo;. Porque eu não estou praticando 

o que eu gostaria de fazer, mas eu estou fazendo a mesma coisa que eu odeio "( Rom. 7: 

14-15 ). "Mas, se eu faço a mesma coisa que eu não gostaria de fazer", ele continua, "Eu 

concordo com a Lei confessando que ele é bom. Portanto, agora já não sou eu quem o 

faz, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que nada de bom habita em mim, 



isto é, na minha carne, porque o que desejam está presente em mim, mas o que faz do 

bem não é "( vv 16-18. ). 

É encorajador de esperança para os cristãos a compreender que o seu cair em pecado não 

tem a sua fonte no seu ser mais profundo interior, sua natureza nova e santa em 

Cristo. Quando eles pecam, eles o fazem por causa dos desejos e impulsos da carne, isto 

é, os seus corpos, sua permanência humanidade-que eles não podem escapar até que eles 

vão estar com o Senhor. Resumindo essa verdade vital, Paulo disse: "Graças a Deus por 

Jesus Cristo nosso Senhor! Então, por um lado eu me com a minha mente sou escravo da 

lei de Deus, mas, por outro, com a minha carne à lei do pecado "( Rom. 7:25 ). 

Como observado acima, nossas almas já estão integralmente resgatadas e estão aptos para 

o céu. Mas a roupa carnal, exterior do velho, pecador ainda está corrompido e aguarda 

redenção. "Mas a nossa pátria está nos céus", Paulo explica, "de onde também 

aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa 

humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, pelo esforço de o poder que Ele 

tem até sujeitar todas as coisas para si mesmo "( Fp 3: 20-21. ). 

É quase impossível não se perguntar que tipo de crentes corpo ressuscitado e resgatadas 

terá no céu, mas é tolice especular sobre isso além do que a Escritura ensina. Antecipando 

essa curiosidade, Paulo disse aos coríntios: 

Alguém vai dizer: "Como ressuscitam os mortos? E com que tipo de corpo vêm?" Seu 

tolo! Aquilo que você semeia não vem para a vida, a menos que ele morre; e aquilo que 

você semear você não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de 

trigo ou de qualquer outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo assim como ele desejava, e 

para cada uma das sementes um corpo próprio. Nem toda carne é uma mesma carne, mas 

uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne de aves, e outra 

de peixe. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória do celeste é uma, e 

a glória do terrestre é outra. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória 

das estrelas; porque uma estrela difere de estrela em glória. ( 1 Cor. 15: 35-41 ) 

O ponto de Paulo na primeira analogia é que uma semente não tem qualquer semelhança 

com a planta ou árvore em que ela vai crescer. Na medida do tamanho está em causa, 

alguns relativamente grandes sementes produzem pequenas centrais, enquanto algumas 

sementes menores produzem árvores de grande porte. Muitos tipos diferentes de sementes 

de olhar muito parecidos, e a variedade total de sementes ainda não foi calculado. Se for 

dado um punhado de sementes que eram todos diferentes e vieram de várias partes do 

mundo, nem mesmo um agricultor experiente, muito menos a pessoa média, poderia 

identificar todos eles. Não até que se semeia e planta resultante começa a amadurecer 

pode o tipo de semente ser identificado com precisão. O mesmo princípio se aplica em 

relação aos nossos corpos naturais e espirituais. Não podemos determinar o que nossos 

corpos espirituais futuro será como por olhar para os nossos corpos físicos 

presentes. Teremos de esperar para ver. 

Paulo também aponta o fato óbvio de que criaturas animadas variam muito em sua 

aparência e da natureza, e que, sem exceção, como produz o semelhante. O código 

genético de todas as espécies vivas é distinto e único. Nenhuma quantidade de tentativa 

de cruzamento ou mudança de dieta pode virar um peixe em um pássaro, ou um cavalo 

em um cão ou gato. 

Também há variedade nos corpos celestes, uma variedade incomensuravelmente maior 

do que as pessoas nos dias de Paulo estavam cientes. Ponto em mencionar os animais e 



os corpos celestes do apóstolo parece ser a de chamar a atenção para a grande magnitude 

e variação da criação de Deus e à incapacidade do homem, mesmo de chegar perto de 

compreendê-lo. 

A Bíblia revela muito pouco sobre a natureza do corpo ressuscitado de um crente. Paulo 

continua a dizer aos coríntios: "Assim também é a ressurreição dos mortos Semeia-se 

corpo perecível, ressuscita um corpo imperecível;. Semeia-se em desonra, ressuscita em 

glória; Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder; é semeado um corpo natural que 

ressuscita corpo espiritual Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual "(. 1 

Cor 15: 42-44. ). 

Porque nós acabará por ser como Cristo, sabemos que os nossos corpos ressuscitados será 

como o seu. Como observado acima, Paulo nos assegura que, "se temos sido unidos a ele 

na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua 

ressurreição" ( Rom. 6: 5 ). Em sua epístola aos Filipepi explica, ainda, que o nosso 

Senhor "transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua 

glória pelo esforço do poder que Ele tem até sujeitar todas as coisas para si mesmo" ( Fp 

3.: 21 ). 

Durante o período entre Sua ressurreição e ascensão, o corpo de Jesus ainda tinha as 

marcas físicas de sua crucificação ( João 20:20 ) e Ele era capaz de comer ( Lucas 

24:30 ). Ele ainda parecia que Ele mesmo, mas mesmo Seus discípulos mais próximos 

não poderia reconhecê-lo, a menos que Ele permitiu que eles ( Lucas 24: 13-16 , 30-

31 ; João 20: 14-16 ). Ele poderia ser tocado e sentido ( João 20:17 ,27 ), mas Ele poderia 

aparecer e desaparecer em um instante e pode passar através de portas fechadas ( João 

20:19 , 26 ). 

Embora nossos corpos resgatados vão de alguma forma ser como a de Cristo, nós não 

sabemos exatamente o que vai ser como até nos encontrarmos nossa cara Salvador a face 

( 1 João 3: 2 ). Objetivo principal de Paulo em 1 Coríntios 15 e Romanos 8 é enfatizar 

que os nossos corpos ressuscitados, independentemente da sua forma, aparência ou 

capacidades, será sem pecado, justo e imortal. 

Ele continua a explicar que na esperança fomos salvos . A esperança é inseparável da 

salvação. Nossa salvação foi planejada por Deus em eras passadas, agraciado no presente, 

e agora é caracterizada pelaesperança para a sua realização futura. 

O crente esperança não se baseia em wishful thinking ou probabilidade, mas sobre a 

integridade das promessas claras do Senhor. Como já foi citado acima, "Tudo o que o Pai 

me dá virá a mim", Jesus declarou: "e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o 

lançarei fora" ( João 6:37 ). Nossa esperança é que não podemos não perder a nossa 

salvação, mas que, por própria garantia do nosso Senhor, nósnão pode e não vai perdê-

la. 

O escritor de Hebreus nos assegura que "Deus, desejando ainda mais para mostrar aos 

herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para 

que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, podemos ter um 

forte encorajamento, nós que nos refugiamos em lançar mão da esperança diante de nós. 

Temos esta esperança como âncora da alma, uma esperança segura e firme e que penetra 

além do véu "( Heb. 6: 17-19 ). Paulo se refere a nossa esperança de salvação como um 

capacete, simbolizando nossa proteção divina dos golpes de dúvida que Satanás envia 

para esmagar a nossa esperança ( 1 Tessalonicenses 5: 8. ). 



Como Jesus deixou claro na parábola do joio e do trigo ( Matt. 13 ) e na história dos ramos 

infrutíferos ( João 15 ), sempre haverá alguns que levam o nome de Cristo, que não 

realmente pertencemos a Ele.E, por isso mesmo, não são verdadeiros crentes, cujas vidas, 

por vezes, dão pouca evidência de salvação. Mas como vamos continuar a ver até o fim 

deste capítulo, a Palavra de Deus é inequívoco ao declarar que todos os que são salvos 

por Jesus Cristo para sempre pertencemos a Ele. Embora seja perfeitamente possível para 

um cristão pecador a lutar com a certeza da salvação e com a alegria e conforto que traz 

essa garantia, não é possível para ele perder a salvação em si. 

É verdade, por outro lado, que a realização da nossa salvação é, actualmente, 

uma esperança e não ainda uma realidade. Explicando o óbvio, Paulo afirma a verdade 

axiomática que a esperança que se vê não é esperança; por que é que uma pessoa 

também esperança para o que ele vê? Em outras palavras, nesta vida não podemos 

esperar para experimentar a realidade de nossa glorificação, mas apenas 

aesperança dela. Mas desde que o crente esperança é baseada na promessa de Deus, a 

conclusão da sua salvação é mais certo, de longe, do que qualquer coisa que ele vê com 

os olhos. Como veremos mais tarde, a salvação do crente é tão seguro que a sua 

glorificação é falado no passado (veja Rm 8.30. ). 

Portanto, Paulo continua, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos 

ansiosamente por isso. "Porque eu estou confiante isto mesmo," Paulo assegurou aos 

crentes de Tessalônica ", que aquele que começou a boa obra em você a aperfeiçoará até 

o dia de Cristo Jesus "( Filipenses 1: 6. ). Porque a salvação é totalmente a obra de Deus 

e porque Ele não pode mentir, é absolutamente impossível para nós a perder o que Ele 

nos deu e promete nunca mais tirar. É à luz do que a certeza absoluta de que Pedro 

adverte: "Cinge suas mentes para a ação, mantenha sóbrio no espírito, corrigir a sua 

esperança na graça de ser trazido a você na revelação de Jesus Cristo" ( 1 Pedro 1:13. ). É 

para o seu fielmente segurando para que a esperança que Paulo elogia os tessalonicenses, 

assegurando-lhes que ele, Silvano e Timóteo foram "tendo sempre em mente [seu] 

trabalho de fé e trabalho de amor e firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo 

em a presença de nosso Deus e Pai, sabendo, irmãos amados por Deus, a vossa eleição 

"( 1 Tessalonicenses 1: 3-4. ). Em outras palavras, a nossa certeza da salvação não 

descansa em nosso Deus escolher, mas em Sua escolha, mesmo "antes da fundação do 

mundo" ( Ef 1: 4. ). 

O gemido do Espírito Santo 

E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas 

fraquezas; para nós não sabemos orar como convém, mas o 

mesmo Espírito intercede por nós com gemidos muito profundos 

para palavras; e aquele que sonda os corações sabe qual é a 

mente do Espírito, porque Ele intercede pelos santos de acordo 
com a vontade de Deus. ( 8: 26-27 ) 

Da mesma forma, remete para os gemidos da criação e dos crentes para a redenção da 

corrupção e da contaminação do pecado. Aqui, Paulo revela a verdade imensamente 

reconfortante de que o Espírito Santo vem ao nosso lado e toda a criação geme em para o 

dia final de restauração de Deus e Seu reino eterno de justiça. 

Por causa de nossa humanidade restante e susceptibilidade para o pecado e dúvida, o 

Santo Espírito ajuda -nos em nossa fraqueza . Neste contexto, fraqueza , sem dúvida, 

se refere à nossa condição humana em geral, não a deficiências específicas. O ponto é 



que, mesmo depois da salvação, nós são caracterizados por espiritual fraqueza. agir 

moralmente, falando a verdade, testemunhando para o Senhor, ou fazendo qualquer outra 

coisa boa acontece apenas pelo poder do Espírito de trabalho em e através de nós, apesar 

de nossa humana limitações. 

Várias vezes em sua carta aos Filipenses, Paulo lindamente imagens que o relacionamento 

divino-humano. Falando de suas próprias necessidades, ele disse: "Eu sei que isso deve 

vir em minha libertação através de suas orações e de prestação do Espírito de Jesus Cristo" 

( Fil. 1:19 ). O Espírito nos fornece tudo que precisamos ser filhos fiéis, eficazes e 

protegidos de Deus. No capítulo seguinte, ele adverte, "Portanto, meus amados, assim 

como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora 

na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem 

é quem efetua em vós tanto o querer e trabalhar para a sua boa vontade "( Fp 2: 12-13. ). O 

Espírito de Deus trabalha incansavelmente em nós para fazer o que nunca poderia fazer 

sozinha, trazer a perfeita vontade de Deus. 

Para tornar claro como o Espírito trabalha, Paulo se aborda o tema da oração. Embora nós 

somos redimidos e absolutamente seguro em nossa adoção como filhos de Deus, no 

entanto, não sabemos como orar como deveríamos. Paulo não elaborar sobre a nossa 

incapacidade de orar como convém, mas sua declaração é abrangente. Por causa de nossas 

perspectivas imperfeitas, mentes finitas, fragilidades humanas e as limitações espirituais, 

nós não somos capazes de orar em absoluta coerência com a vontade de Deus. Muitas 

vezes nós nem sequer estão conscientes de que existem necessidades espirituais, muito 

menos saber a melhor forma eles devem ser enfrentados. Mesmo o cristão que ora sincera, 

fiel e regularmente não podem conhecer os propósitos de Deus relativos a todos de suas 

próprias necessidades ou as necessidades dos outros para quem ele ora. 

Jesus disse a Pedro: "Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo; mas eu 

roguei por ti, para que tua fé não desfaleça; e tu, quando, uma vez que, uma vez 

convertido, confirma os teus irmãos" ( Lucas 22:31 -32 ). Felizmente para Pedro, Jesus 

manteve a sua palavra, apesar de bravata tolo do apóstolo. Não só foi Pedro páreo para 

Satanás, mas ele logo mostrou que sua devoção a Cristo não podia nem suportar as 

provocações de alguns estranhos ( vv. 54-60 ). Como glorioso que a nossa segurança 

espiritual repousa na fidelidade do Senhor, e não em nosso compromisso vacilante. 

Até mesmo o apóstolo Paulo, que vivia tão perto de Deus e tão fielmente e sacrificial 

proclamou Seu evangelho, nem sempre sabe a melhor forma de orar. Ele sabia, por 

exemplo, que Deus permitiu que Satanás para infligir-lhe um não especificado "espinho 

na carne". Que aflição guardado Paulo contra o orgulho por ter sido "arrebatado ao 

paraíso." Mas depois de um tempo Paulo tornou-se cansado da enfermidade, o que, sem 

dúvida, foi grave, e orou com fervor para que possa ser removido. Depois de três súplicas, 

o Senhor disse a Paulo que ele deve estar satisfeito com a abundância da graça divina pelo 

qual ele já foi sustentado no julgamento (ver 2 Cor. 12: 3-9 ). Pedido de Paulo não 

correspondia à vontade do Senhor para ele naquele momento. Mesmo quando não 

sabemos o que Deus quer, a habitaçãomesmo Espírito intercede por nós , trazendo 

nossas necessidades diante de Deus, mesmo quando não sabemos o que são ou quando 

oramos sobre eles imprudentemente. 

Paulo enfatiza que a nossa ajuda é do próprio Espírito . Sua ajuda divina não é apenas 

pessoal, mas direta. O Espírito não se limita a fornecer a nossa segurança, mas é Ele 

mesmo a nossa segurança. O Espírito intercede em nosso nome em uma forma, diz Paulo, 

que é totalmente além da compreensão humana, com gemidos muito profundos para 



palavras . O Espírito Santo une a nós em nosso desejo de ser libertado de nossos corpos 

terrenos danificados e para estar com Deus para sempre em nossos corpos celestes 

glorificados. 

Ao contrário do que a interpretação da maioria dos carismáticos, os gemidos do Espírito 

não são expressões em línguas desconhecidas, muito jargão menos êxtase que não tem 

conteúdo racional. Como Paulo diz explicitamente, os gemidos não são ainda audível e é 

inexprimível em palavras . No entanto, esses gemidos levar conteúdo profundo, ou seja, 

os recursos divinos para o bem-estar espiritual de cada crente. De uma forma 

infinitamente além da nossa compreensão, esses gemidos representam o que poderia ser 

chamado de comunicação intertrinitarian, articulações divinas pelo Espírito Santo ao 

Pai.Paulo afirmou esta verdade aos Coríntios, quando ele declarou: "Porque, qual dos 

homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim, 

também as coisas de Deus, ninguém conhece, senão o Espírito de Deus" ( 1 Cor. 2:11 ). 

Continuamos justificado e justo diante de Deus, o Pai só por causa do Filho e do Espírito 

Santo, como os nossos advogados constantes e intercessores, nos representar diante 

dEle. É só por causa dessa obra divina conjunta e incessante em nosso nome que vamos 

entrar no céu. Cristo "é capaz de guardar para sempre os que se aproximam de Deus por 

meio dele, pois vive sempre para interceder por eles" ( Hb. 7:25 ). Obra divina de Jesus 

de redenção no coração de um crente começa no momento da conversão, mas não termina 

até que santo é no céu, glorificado e fez como justo, como Deus é justo, porque ele possui 

a justiça plena de Cristo. Isso é garantido pela celeste alta obra sacerdotal de nosso Senhor 

e pela habitação terrena Santo Espírito , que também fazem assegurar a adopção divina 

e destino celeste de cada crente. 

Se não fosse para o poder de sustentação do Espírito dentro de nós e mediação contínua 

de Cristo por nós como Sumo Sacerdote ( Hebreus 7: 25-26. ), nossa humanidade restante 

teria imediatamente tragado nos novamente em pecado o momento depois fomos 

justificados. Se, por um instante Cristo e do Espírito Santo foram parar sua intercessão 

sustentar por nós, teríamos, nesse instante, cair de volta para o nosso estado pecaminoso, 

condenável de separação de Deus. 

Se tal apostasia poderia acontecer, a fé em Cristo nos daria vida espiritual apenas 

temporário, sujeito a qualquer momento a perda. Mas Jesus não oferece a vida, mas a vida 

eterna, que, por definição, não pode ser perdida. Para aqueles que acreditam, Jesus disse: 

"Eu dou a vida eterna, ... e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão" 

( João 10:28 ; cf. 17: 2-3 ; Atos 13 : 48 ). Ter fé em Jesus Cristo e ter a vida eterna são 

biblicamente sinônimos. 

Se não fosse para a sustentação e trabalho de intercessão do Filho e do Espírito em nome 

dos crentes, Satanás e seus falsos mestres poderiam facilmente enganar os eleitos de Deus 

(ver Mat. 24:24 ) e poderia prejudicar a conclusão de sua salvação. Mas se tal coisa fosse 

possível, a eleição de Deus não teria sentido. Satanás sabe que os crentes seria impotente 

para além do trabalho de sustentação do Filho e do Espírito, e em seu orgulho arrogante 

ele em vão guerras contra essas duas pessoas divinas da Trindade. Ele sabe que, se de 

alguma forma ele poderia interromper essa proteção divina, uma vez almas-salvos cairia 

de graça e de novo lhe pertence. Mas o trabalho nunca termina de Cristo e do Espírito 

Santo tornar isso impossível. 

E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito é , Paulo 

continua. Ele refere-se a Deus, o Pai, que sonda os corações dos homens. 



No processo de seleção de um sucessor para o rei Saul, o Senhor disse a Samuel: "Deus 

não vê como vê o homem, pois o homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o 

coração" ( 1 Sam. 16: 7 ). Na dedicação do Templo, Salomão orou: "ouve no céu lugar 

da tua habitação, e perdoa, agir e retribuirá a cada um conforme todos os seus caminhos, 

cujo coração Tu sabes, pois somente Tu conheces os corações de todos os filhos de os 

homens "( 1 Reis 08:39 ; cf. 1 Crônicas 28: 9. ; . Salmo 139: 1-2 ; Pv 15:11. ). Quando 

eles estavam escolhendo entre José Barrabás e Matias como um sucessor para Judas, os 

onze apóstolos orou: "Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes 

dois tens escolhido" ( Atos 01:24 ; cf . 1 Cor. 4: 5 ; . Heb 4:13 ). 

Se o Pai conhece os corações dos homens, quanto mais ele sabe a mente do Espírito . O 

Pai entende exatamente o que o Espírito está pensando porque Ele intercede pelos 

santos de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade do Espírito Santo e da 

vontade do Pai são idênticos, e porque Deus é um só, a declaração de Paulo parece 

desnecessária. Mas ele está apontando para cima a verdade, a fim de dar incentivo aos 

crentes. Como as três pessoas da Divindade sempre foram um em essência e vontade, a 

própria idéia de comunicação entre eles parece supérfluo para nós. É um grande mistério 

para nossas mentes finitas, mas é uma realidade divina que Deus espera que seus filhos a 

reconhecer pela fé. 

Nesta passagem, Paulo enfatiza a intercessão divina que é necessário para a preservação 

dos crentes à sua esperança eterna. Não podemos mais imaginar verdade que maravilhosa 

do que podemos imaginar qualquer outro aspecto do plano de redenção de Deus. Mas 

sabemos que, não foram Cristo e do Espírito Santo continuamente em guarda em nosso 

nome, a nossa herança no céu seria reservado para nós em vão. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. A Segurança final - parte 1: A 

Garantia Infalivel da Glória (Romanos 

8:28) 

E nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuem 

juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que 
são chamados segundo o seu propósito. (08:28) 

Para os cristãos, este versículo contém talvez a promessa mais glorioso na 

Escritura. É de tirar o fôlego em sua magnitude, que abrange 

absolutamente tudo o que diz respeito à vida de um crente. Esta magnífica 

promessa é composto por quatro elementos que continuam o ensino de Paulo 

sobre a segurança do crente no Espírito Santo: a sua segurança, a sua extensão, 

os seus destinatários, e sua fonte. 

A certeza da Segurança 

E nós sabemos (8: 28a) 

No contexto das verdades que seguem em Romanos 8, essas três palavras 

simples expressar absoluta certeza do cristão da segurança eterna no Espírito 

Santo. Paulo não está expressando suas intuições ou opiniões pessoais, mas está 

estabelecendo a verdade infalível da Palavra de Deus. Não é Paulo o homem, 

mas o apóstolo Paulo e do canal da revelação de Deus que continua a declarar 

a verdade que ele recebeu do Espírito Santo. Ele, portanto, afirma com 

autoridade do próprio Deus que, como crentes em Jesus Cristo, sabemos 

que além de toda a dúvida de que todos os aspectos da nossa vida está nas mãos 

de Deus e será divinamente usado pelo Senhor, não só para manifestar a Sua 

própria glória, mas também para trabalhar fora nossa própria bênção final. 

A frase que sabemos aqui carrega o significado de pode saber. Tragicamente, 

muitos cristãos ao longo da história da igreja, incluindo muitos em nossos dias 

se recusam a acreditar que Deus garante segurança eterna do crente. Essa 

negação está ligada à crença de que a salvação é um esforço cooperativo entre 

os homens e Deus, e embora Deus não falhará ao Seu lado, o homem pode-

assim, a sensação de insegurança. A crença na salvação por um Deus soberano 

sozinho, porém, leva à confiança que a salvação é segura, porque Deus, que é 

o único responsável, não pode falhar. Além disso consideração teológica Paulo 

está dizendo que a verdade da segurança eterna é claramente revelada por Deus 

para nós, para que todos os crentes são capazes com certeza para saber o 

conforto e esperança de que a realidade se eles simplesmente tomar a Deus em 

Sua palavra. Filho de Deus nunca precisa temer ser expulso da casa de seu Pai 

celestial ou temem perder sua cidadania em Seu reino eterno de justiça. 



A Extensão da Segurança 

que Deus faz com que todas as coisas contribuem juntamente para 
o bem (8: 28b) 

O grau de segurança do crente é tão ilimitado quanto a sua certeza é 

absoluta. Tal como acontece com todos os outros elementos da segurança do 

crente, Deus é o garante. É Ele que faz com que tudo na vida do crente para 

suceder em bênção. 

Paulo enfatiza que o próprio Deus traz o bem que vem para o Seu povo. Esta 

magnífica promessa não opera através de declarações impessoais, mas requer 

ação divina a cumprir. Decreto de segurança de Deus é realmente levada a cabo 

pelo trabalho direto, pessoal e gracioso de seu Filho divino e do Seu Espírito 

Santo. "Por isso, também, [Cristo] é capaz de guardar para sempre os que se 

aproximam de Deus por meio dele, pois vive sempre para interceder por eles" 

(Hb. 7:25). E, como Paulo acaba de proclamou: "O Espírito mesmo intercede 

por nós com gemidos muito profundos para palavras; e aquele que sonda os 

corações sabe qual é a mente do Espírito, porque Ele intercede pelos santos de 

acordo com a vontade de Deus" ( Rom. 8: 26-27). 

Todas as coisas é totalmente abrangente, não tendo qualificações ou 

limites. Nem este versículo, nem o seu contexto permite restrições ou 

condições. Todas as coisas está incluído no mais completo sentido 

possível. Nada existentes ou que ocorrem no céu ou na terra "será capaz de nos 

separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus" (8:39). 

Paulo não está dizendo que Deus impede seus filhos de experimentar coisas que 

podem prejudicá-los. Ele é bastante atestando que o Senhor toma tudo o que 

Ele permite que aconteça com seus filhos amados, mesmo as piores coisas, e 

transforma as coisas em última análise, em bênçãos. 

Paulo ensina a mesma verdade básica em várias de suas outras cartas. "Portanto, 

ninguém se glorie nos homens", ele adverte os crentes de Corinto. "Para todas 

as coisas pertencem a você, seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas ou o mundo ou a 

vida ou a morte seja o presente ou o futuro; todas as coisas pertencem a você" 

(1 Cor 3: 21-22.). Talvez um ano depois, ele assegurou-lhes em outra carta: 

"Porque todas as coisas são por amor de vós, para que a graça que está se 

espalhando para mais e mais pessoas podem fazer com que a ação de graças a 

abundar para a glória de Deus" (2 Cor 4. : 15). Mais tarde, em Romanos 8 Paulo 

pergunta retoricamente "Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o 

entregou por todos nós, como Ele também não irá com ele nos dará todas as 

coisas?" (V. 32). 



Não importa o que a nossa situação, nosso sofrimento, a nossa perseguição, o 

nosso fracasso pecaminosa, a nossa dor, a nossa falta de fé nessas coisas, assim 

como em todas as outras coisas, o nosso Pai celestial vai trabalhar para produzir 

a nossa vitória final e bênção. O corolário de que a verdade é que nada pode 

finalmente trabalhar contra nós. Qualquer dano temporário sofremos vai ser 

usado por Deus para nosso benefício (ver 2 Cor. 12: 7-10). Como será discutido 

abaixo todas as coisas inclui circunstâncias e eventos que são bons e benéfica 

em si, bem como aqueles que são em si o mal e prejudicial. 

Para trabalhar em conjunto traduz sunergeō , a partir do qual é derivado do 

termo Inglês sinergismo, o trabalho em conjunto de vários elementos para 

produzir um efeito maior do que, e muitas vezes completamente diferente de, a 

soma de cada elemento agindo separAdãoente. No mundo físico a combinação 

certa de produtos químicos de outra forma prejudiciais podem produzir 

substâncias que são extremamente benéficas. Por exemplo, o sal de mesa vulgar 

é composto por dois venenos, sódio e cloro. 

Ao contrário do que a prestação Rei Tiago parece sugerir, não é que as coisas 

em si mesmas trabalham juntos para produzir o bem. Como Paulo deixou claro 

no início do verso, é poder providencial de Deus e vontade, não um sinergismo 

natural de circunstâncias e acontecimentos em nossas vidas, que faz com que 

eles trabalhem em conjunto para o bem. Davi testemunhou que a verdade 

maravilhosa quando ele exultou: "Todos os caminhos do Senhor são 

misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus 

testemunhos" (Sl. 25:10). Não importa o caminho que estamos em ou caminho 

que nós tomamos, o Senhor vai transformá-lo em uma forma de benignidade e 

em verdade. 

Paulo provavelmente tem em mente o nosso bem durante a vida presente, bem 

como, em última instância na vida por vir. Não importa o que acontece em 

nossas vidas, como Seus filhos, a providência de Deus usa-lo para o nosso 

temporal, bem como o nosso bem-estar eterno, às vezes por nos salvar de 

tragédias e, por vezes, enviando-nos por eles, a fim de nos aproximar dele. 

Depois de entregar os israelitas da escravidão no Egito, Deus proveu 

continuamente para o seu bem-estar como eles enfrentaram os obstáculos 

severos do deserto do Sinai. Como Moisés proclamou a lei para Israel, ele 

lembrou as pessoas; "[Deus] levou-o através do grande e terrível deserto, com 

suas serpentes venenosas e escorpiões e de terra árida em que não havia água; 

Ele trouxe água para você sair da rocha pederneira No deserto Ele alimentou 

maná que vossos pais. não sabia, que te humilhar e que Ele possa testá-lo, fazer 

o bem para você no final "(Deut. 8: 15-16). O Senhor não levar seu povo através 

de quarenta anos de dificuldade e sofrimento para trazê-los mal, mas para trazê-

los bem, o bem que, por vezes, deve vir por meio de disciplina divina e refino. 



É claro que a partir de ilustração, bem como de inúmeros outros nas Escrituras, 

que Deus muitas vezes atrasa o temporal, bem como o bem supremo que Ele 

promete. Jeremias declarou: "Assim diz o Senhor Deus de Israel: 'Como a estes 

bons figos, por isso vou considerar como bom os exilados de Judá, os quais eu 

enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei os meus olhos sobre eles para 

o bem, e eu os farei voltar a esta terra, e eu o construí-las e não derrubá-los, e 

vou plantá-las e não arrancá-los e lhes darei um coração para que me conheçam, 

porque eu. sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois 

eles se voltarão para mim de todo o coração "(Jer 24: 5-7.). Em Sua graça 

soberana, o Senhor usou os cativeiros dolorosas e frustrantes de Israel e Judá, 

para refinar o seu povo, e pelo ajuste de contas humano, o processo era lento e 

árduo. 

"Portanto, nós não desanimamos", Paulo aconselhou os crentes de Corinto ", 

mas que o nosso homem exterior está se deteriorando, mas o nosso homem 

interior se renova dia a dia. Para momentânea, leve tribulação produz para nós 

um peso eterno de glória longe além de toda comparação "(2 Cor. 4: 16-

17). Mesmo quando nossas circunstâncias externas são terríveis, 

talvez especialmente quando eles são terríveis e aparentemente sem esperança 

da nossa perspectiva de Deus está purificando e renovando nosso ser interior 

resgatadas em preparação para a glorificação, o bem supremo. 

Primeiro de tudo, Deus faz as coisas justas para trabalhar para o nosso bem. De 

longe o mais importante e melhor das coisas boas são próprios atributos de 

Deus. De Deus o poder apoia-nos em nossos problemas e fortalece a nossa vida 

espiritual. Em sua bênção final dos filhos de Israel, Moisés testificou: "O Deus 

eterno é um lugar de habitação, e por baixo estão os braços eternos" (Deut. 

33:27). Em suas palavras de despedida para os apóstolos, Jesus prometeu: "Ides 

receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas 

testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até à parte 

mais remota da terra "(Atos 1: 8). 

A fim de demonstrar a nossa dependência total de Deus, Seu poder trabalhar 

através de nós é, na verdade, "aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois," 

Paulo testemunhou: "Eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de 

Cristo habite em mim" (2 Cor. 12: 9). 

De Deus sabedoria proporciona para o nosso bem. A maneira mais direta é 

através da partilha de sua sabedoria com a gente. Paulo orou para que o Senhor 

daria aos crentes de Éfeso "um espírito de sabedoria e de revelação no pleno 

conhecimento de Deus" (Ef. 1:17). Ele fez pedidos semelhantes em nome do 

Colossenses: "Nós não paramos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do 

conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual" 

(Col. 1: 9), e mais tarde "A palavra de Cristo ricamente habitar dentro de você, 



com toda a sabedoria e admoestando uns aos outros, com salmos, hinos e 

cânticos espirituais, cantando com gratidão em vossos corações a Deus" (3:16). 

Quase por definição, de Deus bondade trabalha para o bem de seus 

filhos. "Você acha que despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e 

paciência," Paulo nos lembra, "não reconhecendo que a bondade de Deus o leva 

ao arrependimento?" (Rom. 2: 4). 

De Deus fidelidade trabalha para o nosso bem. Mesmo quando Seus filhos são 

infiéis a Ele, o Pai celestial permanece fiel a eles. "Eu sararei a sua apostasia, 

eu voluntariamente os amarei para minha ira se apartou deles" (Os. 14: 

4). Micah se alegrou com o Senhor, exultante: "Quem é Deus semelhante a ti, 

que perdoa a iniqüidade e passa sobre o ato de rebelião do restante da tua 

herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer no amor 

imutável" (Mic. 7:18). Quando um filho de Deus está em necessidade, o Senhor 

promete: "Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; 

eu o livrarei, e honrá-lo" (Sl 91:15). . "Meu Deus suprirá todas as suas 

necessidades", Paulo assegura-nos ", segundo as suas riquezas na glória em 

Cristo Jesus" (Fl. 4:19). 

De Deus Palavra é para o nosso bem. "E agora eu encomendo a Deus e à 

palavra da sua graça, a qual é poderosa para vos edificar e dar herança entre 

todos os que são santificados" (Atos 20:32). Cada coisa boa que recebemos das 

mãos de Deus "é santificado por meio da palavra de Deus e pela oração" (1 Tim. 

4: 5). Quanto mais vemos o pecado através dos olhos das Escrituras, que é vê-

lo através próprios olhos de Deus, mais nos aborrecemos. 

Além de seus atributos, de Deus santos anjos trabalhar para o bem daqueles que 

pertencem a Ele. "Não são todos eles espíritos ministradores," o escritor de 

Hebreus pergunta retoricamente sobre os anjos ", enviados para prestar serviço 

para o bem daqueles que hão de herdar a salvação?" (Heb. 1:14). 

De Deus as crianças são próprios ministros do seu bom para o outro. Na 

abertura de sua carta a Roma, Paulo humildemente assegurou aos seus leitores 

que ansiava para visitá-los não só para ministrar a eles, mas para que se lhe 

ministrasse por eles ", isto é, para que eu possa ser incentivada junto com você, 

enquanto no meio de vós, cada um de nós pela fé do outro, a vós ea mim "(Rom. 

1:12). Para os crentes de Corinto, o apóstolo descreveu a si mesmo e Timóteo 

como "trabalhadores com você para a sua alegria" (2 Cor 1:24;.. Cf. v 1). É ao 

mesmo tempo a obrigação ea alegria dos cristãos "para estimular um ao outro 

ao amor e às boas obras" (Heb. 10:24). 

Embora a verdade é muitas vezes difícil de reconhecer e aceitar, o Senhor faz 

com que mesmo as coisas más para trabalhar para o nosso bem. É estes canais 

menos óbvias e menos agradáveis de bênção de Deus que Paulo aqui parece 



estar enfatizando-essas coisas entre os "todas as coisas" que são em si mesmos 

nada bom. Muitas das coisas que fazemos e que nos acontecem ou são 

abertamente mal ou, na melhor das hipóteses, são inúteis. No entanto, em Sua 

infinita sabedoria e onipotência, nosso Pai celestial vai virar mesmo o pior de 

tais coisas para o nosso bem. 

Como mencionado acima, Deus usou a escravidão de seu povo no Egito e suas 

provações no deserto, não só para demonstrar o Seu poder contra os seus 

inimigos em seu favor, mas para refinar e purificar o Seu povo antes que eles 

tomaram posse da Terra Prometida. Embora as aflições e dificuldades no 

deserto do Sinai endureceu os corações da maioria das pessoas e os fez rebelde, 

Deus quis esses ensaios a ser para a sua bênção. 

Quando Daniel foi ameaçado de morte por se recusar a obedecer a proibição do 

rei Dario em adorar um deus qualquer, mas o rei, o monarca relutante teve o 

profeta jogado na cova dos leões. Quando se tornou evidente que os leões não 

iria prejudicá-lo, Daniel testemunhou a Dario: "Ó rei, vive para sempre! Meu 

Deus enviou o Seu anjo e fechou os leões 'bocas, e eles não me prejudicado, na 

medida em que eu estava declarado inocente diante dele; e também em direção 

a você, ó rei, não tenho cometido nenhum crime ". Em seguida, o rei ficou muito 

satisfeito e deu ordens para que Daniel a ser tirado da cova. Assim foi tirado 

Daniel da cova, e nenhum dano foi encontrado em qualquer que seja ele, porque 

ele havia confiado em seu Deus "(Dan. 6: 21-23). O sofrimento e martírio de 

muitos dos seus santos, porém, é uma prova clara de que Deus nem sempre 

escolhe para abençoar fidelidade por livramento do mal. 

As coisas más que Deus usa para o bem de seu povo pode ser dividida em três 

categorias: sofrimento, tentação e pecado. 

Deus usa o mal do sofrimento como um meio de levar bom para o Seu povo. Às 

vezes, o sofrimento vem como o preço da fidelidade a Deus. Em outros 

momentos, ele é simplesmente a dor comum, dificuldades, doenças e conflitos 

que são o lote de toda a humanidade por causa da corrupção do pecado do 

mundo. Em ainda outras vezes o sofrimento vem com a permissão de Deus, e 

nem sempre como punição ou disciplina. O piedoso Naomi lamentou: "Chame-

me Mara, porque o Todo-Poderoso de amargura comigo" (Rute 1:20). Após as 

aflições desconcertantes com que Deus lhe permitiu ser atormentado por 

Satanás, Jó respondeu em simples confiança: "O Senhor o deu eo Senhor o 

tomou Bendito seja o nome do Senhor." (Jó 1:21). 

Muitas vezes, é claro, o sofrimento não vêm como castigo divino pelo 

pecado. Deus prometeu a Judá que, apesar da rebelião e idolatria que causou 

seu cativeiro: "Eu vou considerar como boas para os exilados de Judá, que eu 

enviei deste lugar para a terra dos caldeus" (Jer. 24: 5). Deus castigou alguns 

membros da igreja de Corinto por causa de seus flagrantes e impenitentes 



pecados, fazendo com que alguns ficam doentes e outros para morrer (1 Cor. 

11: 29-30). Não nos é dito que Deus trouxe boa para os próprios crentes 

pecadores. Talvez fosse simplesmente Seus meios de impedir que caiam no pior 

pecado. É provável que Ele trabalhou bem para o resto da igreja de Corinto, 

como tinha feito na instância de Ananias e Safira, cuja disciplina grave foi uma 

força purificadora, causando "grande medo [vir] a toda a igreja, e em todos os 

que ouviram estas coisas "(Atos 05:11). 

Independentemente do que nossas adversidades pode ser ou como eles podem 

vir, Tiago nos admoesta a "considerar tudo com alegria, meus irmãos, quando 

se deparar com várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz 

perseverança" (Tiago 1: 2-3) . Provas que vêm diretamente por causa da nossa 

relação com Cristo deve ser especialmente bem-vindos, Pedro diz: "que a prova 

da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, 

pode ser encontrada a resultar em louvor e glória e honra na revelação de Jesus 

Cristo "(1 Pe. 1: 7). 

José é um exemplo clássico do Antigo Testamento de Deus usando o sofrimento 

injusto para trazer um grande bem, não só para o próprio doente, mas para toda 

a sua família, que constituíam o povo escolhido de Deus. Se ele nunca tinha 

sido vendido como escravo e lançado na prisão, ele não teria tido a oportunidade 

de interpretar o sonho do Faraó e subir para uma posição de grande destaque, a 

partir do qual ele poderia ser usado para salvar o Egito e seu povo de 

fome. Entendendo que a verdade maravilhosa, José disse a seus irmãos 

terríveis: "E quanto a você, você quis dizer o mal contra mim, mas Deus o 

tornou em bem, a fim de trazer este resultado atual, para preservar muita gente 

em vida" (Gen. 50:20 ). 

O rei Manassés de Judá trouxe conquista estrangeira e grande sofrimento para 

si e sua nação por causa de sua pecaminosidade. Mas "quando ele estava em 

perigo, ele orou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de 

seus pais. Quando ele orou a Deus, Ele foi movido por sua súplica e ouviu a sua 

súplica, e tornou a trazer a Jerusalém, ao seu . reino Então conheceu Manassés 

que o Senhor era Deus "(2 Crônicas 33: 12-13.). 

Embora Job nunca perdeu a fé em Deus, suas aflições incessantes 

eventualmente o levou a questionar os caminhos do Senhor. Depois de uma 

repreensão severa por Deus, porém, Jó confessou: "Tenho ouvido falar de ti 

pela audição do ouvido, mas agora os meus olhos vê-Te, por isso eu retrair, e 

eu me arrependo no pó e na cinza" (Jó 42: 5- 6). 

Um inimigo aflitos agressivamente dor no apóstolo Paulo. Muito 

provavelmente ele era o líder do Corinthian hostilidade contra Paulo. Paulo 

sabia que, embora esta pessoa pertencia ao domínio de Satanás, sua atividade 

contra o apóstolo foi permitido por Deus para mantê-lo (Paulo) a partir 



exaltando-se por causa de suas visões e revelações (2 Cor. 12: 6-7). No entanto, 

Paulo confessou sinceramente três vezes que ele poderia ser entregues a partir 

de ataques do homem. O Senhor respondeu dizendo Seu fiel servo, "A minha 

graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essa explicação foi 

suficiente para Paulo, que disse de forma submissa ", boa vontade, pois, eu 

gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Por 

isso, estou bem contente com fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas 

perseguições , com dificuldades, pelo amor de Cristo, pois, quando sou fraco, 

então é que sou forte "(2 Coríntios 12: 9-10.). Em vez de virar para baixo o 

problema, Deus apareceu a graça suficiente, para que Paulo poderia suportar a 

situação de bom grado e ser humilhado por ela ao mesmo tempo. 

Através do sofrimento de todos os tipos e para todos os motivos, podemos 

aprender a simpatia, Gentilza, humildade, compaixão, paciência e 

mansidão. Mais importante ainda, Deus pode usar o sofrimento como Ele pode 

usar algumas outras coisas para nos trazer mais perto de Si mesmo. "E depois 

de ter sofrido por um pouco de tempo", Pedro tranquiliza-nos, "o Deus de toda 

graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo, Ele mesmo perfeito, 

confirmar, fortalecer e estabelecer vós" (1 Pedro 5.: 10). O puritano Tomé 

Watson observou: "A cama de doente, muitas vezes ensina mais do que um 

sermão" ( um cordial Divino [Grand Rapids: Baker, 1981], 20 p.). 

O sofrimento também pode nos ensinar a odiar o pecado. Nós já odiar o pecado, 

até certo ponto, porque é a causa direta ou indireta de todo o sofrimento. Mas 

pessoalmente sofrendo nas mãos de homens maus vai nos ensinar mais sobre a 

maldade do pecado. Martin Luther disse que ele nunca poderia entender os 

salmos imprecatórios até que ele mesmo foi perseguido ferozmente. Ele não 

conseguia entender por que o Davi piedoso poderia chamar-se a vingança de 

Deus sobre seus inimigos até que ele mesmo [Lutero] tinha sido atormentado 

por inimigos do evangelho. 

Nós também vir a odiar o pecado quando vemos sua destruição dos outros, 

especialmente seus efeitos nocivos para aqueles que amamos. Jesus gemeu em 

agonia no túmulo de Lázaro, mas não porque ele se desesperou por seu amigo 

falecido, porque Ele iria momentaneamente remediar isso. Ele estava zangado 

e triste por causa da dor que o pecado e sua maior conseqüência, a morte, trouxe 

para os entes queridos de Lázaro (ver João 11:33). Ele também percebeu que 

essa agonia é multiplicado um milhão de vezes a cada dia em todo o mundo. 

O sofrimento nos ajuda a ver e odiar o nosso próprio pecado. Às vezes, é só 

quando estamos maltratados, injustamente acusados, ou estão debilitados por 

doença, o desastre financeiro, ou alguma outra forma de dificuldades que nós 

ficar cara-a-cara com o nosso temperamento, a nossa auto-satisfação, ou a nossa 

indiferença para com as outras pessoas e até mesmo a Deus. Ao nos ajudar a 

ver e odeia o nosso pecado, o sofrimento também é usado por Deus para 



expulsá-lo, e nos purificar. "Quando Ele me tentaram, disse Job", sairei como o 

ouro "(Jó 23:10). Nos últimos dias," 'Vai acontecer em toda a terra, diz o 

Senhor, "que duas partes em que será cortado e perecer; mas o terceiro será 

deixado na mesma. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, refiná-los como 

se purifica a prata, e testá-los como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, 

e eu vou respondê-las; Gostaria de dizer, "Eles são o meu povo", e eles vão 

dizer: "O Senhor é o meu Deus" "(Zc 13: 8-9.) Por meio desse período final e 

incomparável do sofrimento, o Senhor vai refinar e restaurar. a Si mesmo um 

remanescente de Seu antigo povo de Israel. 

Sofrendo disciplina divina confirma que somos de fato filhos de Deus. O 

escritor de Hebreus nos lembra que "aqueles a quem o Senhor ama Ele 

disciplina, e Ele açoita a todo filho a quem recebe É para disciplina que 

perseverais;. Deus vos trata como filhos; porque, que filho há a quem o pai faz 

não disciplinar Mas, se estais sem disciplina, da qual todos se têm tornado 

participantes, então você está filhos ilegítimos e não filhos "(Heb. 12: 6-8; cf. 

Jó 5:17)?. 

Como o escritor de notas Hebreus, os pais humanos sábios disciplinar seus 

filhos para próprio bem-estar das crianças. Mesmo os psicólogos seculares e 

conselheiros têm vindo a reconhecer que uma criança que está exagerou em que 

ele quer, mas dado não tem limites e segurou a nenhum padrão por seus pais, 

percebe innately que ele não é amado. 

Três vezes o autor do Salmo 119 reconheceu que o Senhor usou o sofrimento 

para fortalecer sua vida espiritual: "Antes de ser afligido andava errado, mas 

agora guardo a tua palavra" (v 67). "É bom para mim que eu estava aflito, para 

que eu aprendesse os teus decretos" (v 71.); e, "Eu sei, Senhor, que os teus 

juízos são justos, e que em tua fidelidade me aflito" (v. 75). 

O sofrimento é designada por Deus para nos ajudar a identificar de forma 

limitada com o sofrimento de Cristo em nosso nome e nos conformar com 

Ele. É por essa razão que Paulo orou para "conhecê-lo, eo poder da sua 

ressurreição, ea comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com sua 

morte" (Fp. 3:10), e que ele se gabava: "Eu trago no meu corpo os brandmarks 

de Jesus "(Gl. 6:17). Quando nós voluntariamente submetê-lo ao nosso Pai 

celeste, o sofrimento pode ser usado por Ele para nos moldar mais perfeitamente 

à semelhança divina de nosso Senhor e Salvador. 

Deus usa o mal da tentação como um meio de trazer boa para o Seu 

povo. Assim como o sofrimento não é bom em si mesmo, nem, é claro, é a 

tentação. Mas, como é o caso com o sofrimento, o Senhor é capaz de usar a 

tentação para o nosso benefício. 



Tentação devem dirigir-nos aos nossos joelhos em oração e nos levam a pedir 

a Deus força para resistir. Quando um animal vê um predador, ele corre ou voa 

mais rápido que puder para um lugar de segurança. Essa deve ser a resposta da 

Cristão quando ele é confrontado com a tentação. Tentação faz com que o 

crente piedoso a fugir para o Senhor para a proteção. 

Se Satanás se aproxima de nós como um leão que ruge ou como um anjo de luz, 

se estamos bem ensinado na Palavra de Deus, podemos reconhecer suas 

tentações do mal para o que eles são. É por isso que o salmista proclamou: "Tua 

palavra que eu tenho valorizado no meu coração, para eu não pecar contra Ti" 

(Sl 119: 11.). 

Deus também pode causar tentação de trabalhar para o nosso bem, usando-o 

para devastar o orgulho espiritual. Quando lutamos com a tentação, sabemos 

que, em nós mesmos, ainda estamos sujeitos às seduções e impurezas do 

pecado. E quando tentamos resistir a ela em nosso próprio poder, rapidamente 

descobrir como impotente contra ele somos em nós mesmos. 

Em sua encarnação, mesmo Jesus não resistiu a tentação de Satanás na Sua 

humanidade, mas em todos os casos confrontados o tentador com a Palavra de 

Deus (Mt 4: 1-10.; Lucas 4: 1-12). Nossa resposta a tentações de Satanás deve 

ser o mesmo que o nosso Senhor enquanto Ele estava na terra. A experiência de 

Cristo com a tentação, não só nos fornece um exemplo divino, mas desde Cristo, 

com experiência, em virtude dos quais o escritor de Hebreus poderia declarar 

humana ", Por que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-

se das nossas fraquezas, mas aquele que tem foi tentado em todas as coisas 

como nós somos, mas sem pecado "(Hb. 4:15). 

Por fim, a tentação deverá reforçar o desejo do crente para o céu, onde ele será 

para sempre além do pecado sedução, poder e presença. Quando em frustração 

clamamos com Paulo: "Quem me livrará do corpo desta morte?" também 

podemos proclamar com ele, "Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor! 

Então, por um lado eu me com a minha mente sou escravo da lei de Deus, mas, 

por outro, com a minha carne, da lei do pecado" (Rom. 7: 24-25). Nós também 

pode confessar com o apóstolo que, apesar de estarmos dispostos a permanecer 

na terra para cumprir o ministério do Senhor através de nós, o nosso grande 

desejo é estar com Ele (Filipenses 1: 21-24.). 

Deus usa o mal do pecado como um meio de trazer boa para Seus filhos. Isso 

teria de ser verdade, se a declaração de Paulo sobre "todas as coisas" é tomado 

pelo valor de face. Ainda mais do que sofrimento e tentação, o pecado não é 

bom em si mesmo, porque ele é a antítese do bom. No entanto, na infinita 

sabedoria e poder de Deus, é mais notável de tudo o que Ele se vira pecado para 

o nosso bem. 



É de grande importância, é claro, a reconhecer que Deus não usa o pecado para 

o bem, no sentido de que seja um instrumento de Sua justiça. Isso seria o mais 

óbvio de auto-contradições. O Senhor usa o pecado para trazer de bom para 

seus filhos por anulando-lo, o cancelamento de suas conseqüências normais do 

mal e, milagrosamente, substituindo Seus benefícios. 

Porque muitas vezes é mais fácil para nós a reconhecer a realidade e a maldade 

do pecado nos outros do que em nós mesmos, Deus pode fazer com que os 

pecados de outras pessoas para trabalhar para o nosso bem. Se estamos a tentar 

viver uma vida piedosa em Cristo, vendo um pecado nos outros vai fazer-nos 

odiar e evitá-lo mais. Um espírito de julgamento justiça própria, é claro, vai ter 

o efeito contrário, levando-nos para a armadilha sobre a qual Paulo já avisou: 

"Em que você julgar o outro, você se condena, pois tu que julgas, praticas o 

mesmo E. sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas. E 

você acha que isso, ó homem, quando você passar o juízo sobre os que praticam 

tais coisas e fazer o mesmo a si mesmo, que você vai escapar do juízo de Deus? 

" (Romanos 2: 1-3; cf. Mt 7: 1-2..). 

Deus pode até causar a nossos próprios pecados para trabalhar para o nosso 

bem. Pecados de um crente são tão mal como os de incrédulos. Mas a última 

conseqüência do pecado de um crente é muito diferente, porque a pena 

para todos os seus pecados-passado, presente e futuro, foi pago integralmente 

pelo seu Salvador. Embora a verdade fundamental de Romanos 8 é que, com a 

graça inefável de Deus, um cristão é sempre preservada do do 

pecado final conseqüência, que é eterna condenação (v. 1), um cristão ainda 

está sujeita às conseqüências imediatas, temporais dos pecados que comete , 

bem como a muitos efeitos persistentes de pecados cometidos antes da 

salvação. Como observado por diversas vezes citado, o crente pecar não é 

poupada castigo de Deus, mas é a certeza de que como uma ferramenta de 

correcção para a produção de santidade (Heb. 12:10). Isso é o bem supremo 

para o qual Deus faz com que o nosso pecado para trabalhar. 

Deus também faz com que o nosso próprio pecado para trabalhar para o nosso 

bem, levando-nos a desprezar o pecado e para desejar a Sua santidade. Quando 

caímos no pecado, nossa fraqueza espiritual torna-se evidente e somos levados 

humildemente de pedir perdão e restauração de Deus. O mal como ele é, o 

pecado pode nos trazer boas por nós através da remoção do nosso orgulho e 

auto-confiança. 

A ilustração supremo de viragem de Deus "todas as coisas", mesmo os mais 

mal das coisas, para o bem de seus filhos é visto na morte sacrificial de Seu 

próprio Filho. Na crucificação de Jesus Cristo, Deus tomou o mal mais absoluta 

de que Satanás poderia conceber e transformou-o no maior bênção concebível 

Ele poderia oferecer a salvação a humanidade caída-eterna do pecado. 



Os beneficiários da Segurança 

para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados (8: 
28c) 

A única qualificação na promessa maravilhosa deste verso tem a ver com os 

destinatários. É exclusivamente para Seus filhos que Deus promete trabalhar 

tudo para o bem. Aqueles que amam a Deus eaqueles que são chamados são 

dois dos muitos títulos ou descrições do Novo Testamento usa dos cristãos. Do 

ponto de vista humano somos daqueles que amam a Deus, ao passo que na 

perspectiva de Deus nós somos aqueles que são chamados. 

Os destinatários do Deus Amor Segurança 

para aqueles que amam a Deus, 

Primeiro, Paulo descreve os destinatários de segurança eterna como aqueles 

que amam a Deus . Nada mais caracteriza o verdadeiro crente do que 

genuíno amor por Deus . Povo redimido amo o graciosoDeus que os 

salvou. Por causa de suas naturezas depravadas e pecadores, o ódio não 

redimido Deus, independentemente de quaisquer argumentos que eles podem 

ter em contrário. Quando Deus fez sua aliança com Israel por meio de Moisés, 

Ele fez a distinção clara entre aqueles que o amam e aqueles que odeiam. Nos 

Dez Mandamentos do Senhor disse ao Seu povo: "Você não deve adorar 

[ídolos] ou servir-lhes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que 

visito a iniqüidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles 

que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares, aos que me amam e guardam 

os meus mandamentos "(Ex 20: 5-6; cf. Dt. 7: 9-10.; Ne 1: 4-5. ; Sl 69:36;. 

97:10). Aos olhos de Deus, só há duas categorias de seres humanos, aqueles 

que O odeiam e aqueles que o amam.Jesus estava se referindo a que a verdade 

quando disse: "Quem não é comigo é contra mim" (Mat. 12:30). 

Mesmo durante a época da aliança mosaica, quando Deus estava lidando com 

seu povo escolhido de Israel de uma maneira única, qualquer pessoa, mesmo 

um gentio, que confiava nele foi aceito por ele e foi caracterizado por amor ao 

Senhor. Redimidos de Deus incluiu "também os estrangeiros, que se unirem ao 

Senhor, para ministrar a Ele, e para amarem o nome do Senhor, para serem seus 

servos, cada um que impede de profanar o sábado, e se mantém firme a minha 

aliança" (Isa . 56: 6). 

O Novo Testamento é igualmente claro que aqueles que pertencem a Deus 

amam. "Assim como está escrito:" Paulo lembrou aos Coríntios: "As coisas que 

o olho não viu eo ouvido não ouviu, e que não entraram no coração do homem, 

tudo o que Deus tem preparado para aqueles que o amam" ( 1 Coríntios 2: 9; cf. 

Is. 64: 4.). Mais tarde, nessa carta, ele declarou: "Se alguém ama a Deus, ele é 

conhecido por Ele" (1 Cor. 8: 3). 



Tiago diz que aqueles que amam a Deus, isto é, os crentes, são prometidas coroa 

eterna do Senhor da vida (Tiago 1:12). Paulo refere-se aos cristãos como 

"aqueles que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível" (Ef. 

6:24). 

A fé salvadora envolve muito mais do que simplesmente reconhecer Deus. Até 

os demônios com medo acreditam que Deus é um só e é todo-poderoso (Tiago 

2:19). A verdadeira fé envolve a rendição de um auto de pecadores a Deus pelo 

perdão e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a primeira marca da 

fé salvadora é o amor a Deus. A verdadeira salvação produz amantes de Deus, 

porque "o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo 

que nos foi dada" (Rom. 5: 5). Não é por acaso que Paulo relaciona o amor 

como o primeiro fruto do Espírito (Gl. 5:22). 

O amor a Deus está intimamente relacionado com o perdão, porque o crente 

redimido não pode deixar de ser grato por gracioso perdão de Deus. Quando a 

mulher pecadora, sem dúvida, uma prostituta, lavado e ungiu os pés de Jesus na 

casa do fariseu, o Senhor explicou a seu anfitrião ressentido que ela expressou 

grande amor, porque ela tinha sido perdoado grandes pecados (Lucas 7:47). 

O amor a Deus também está relacionado à obediência. "E por que me chamais 

Senhor, Senhor '", Jesus disse, "e não faça o que eu digo?" (Lucas 6:46). O 

coração persistentemente desobediente é um coração descrente e sem 

amor. Porque "o amor de Cristo nos constrange" (2 Cor. 5:14), a Sua Palavra 

também irá controlar-nos. "Vós sois meus amigos", disse Jesus, "se você faz o 

que vos ordenei" (João 15:14). No contexto, é evidente que Jesus usa o amigo 

termo como sinônimo de um verdadeiro discípulo (ver vv 8-17.). 

Obviamente que não amam a Cristo, tanto quanto deveríamos porque ainda 

somos imperfeitos e estão contaminados por restos pecaminosos do velho eu. É 

por essa razão que Paulo disse aos Filipenses: "E peço isto: que o vosso amor 

cresça ainda mais e mais no conhecimento real e em todo o discernimento" (Fl 

1: 9.). Seu amor por Cristo era verdadeira, mas ainda não era perfeito. 

O amor genuíno de Deus tem muitas facetas e manifestações. Primeiro, 

piedosos longs amor para a comunhão pessoal com o Senhor. Foi esse desejo 

que levou os salmistas a proclamar: "Como suspira a corça pelas correntes das 

águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus da minha alma tem sede de Deus, 

do Deus vivo;. Quando entrarei e me comparecer diante de Deus ? " (Sl. 42: 1-

2), e "quem tenho eu no céu senão a ti E além de ti, não desejo nada sobre a 

terra?" (Sl 73:25).. 

Davi orou: "Ó Deus, Tu és o meu Deus; eu te buscam sinceramente, a minha 

alma tem sede de ti, minha carne anseia por ti, numa terra seca e cansada, onde 

não há água Assim eu te vi no santuário. , para ver a tua força e tua glória Porque 



a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarei "(Sl 63: 1-

3.).. Falando para todos os crentes fiéis, os filhos de Corá exultou: "Minha alma 

ansiava e até mesmo ansiava pelos átrios do Senhor;. O meu coração e minha 

carne exultam pelo Deus vivo O pássaro também encontrou uma casa, ea 

andorinha . ninho para si, onde crie os seus filhotes, junto aos teus altares, 

Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus Bem-aventurados os que habitam 

em tua casa Eles estão sempre louvando a Ti "(Sl 84:!. 2- 4). 

Em segundo lugar, amor genuíno por Deus confia no seu poder para proteger o 

seu próprio. Davi admoestou seus companheiros cristãos: "Amai ao Senhor, vós 

todos os seus santos O Senhor preserva os fiéis!" (Sl 31:23).. 

Em terceiro lugar, o amor genuíno por Deus é caracterizada pela paz que só Ele 

pode dar. "Aqueles que amam a tua lei têm grande paz, e nada faz com que eles 

tropeçam" (Sl 119:. 165). Como crentes, temos uma paz divina e segura de que 

o mundo não pode dar, possuir, compreender, ou tirar (João 14:27; 16:33; Fp 4: 

7.). 

Em quarto lugar, amor genuíno por Deus é sensível à Sua vontade e Sua 

honra. Quando Deus é blasfemado, repudiada, ou de qualquer forma desonrada, 

Seus filhos fiéis sofrem de dor em Seu nome. Davi tão identificou-se com o 

Senhor que ele poderia dizer: "O zelo por tua casa me consumiu, e as injúrias 

dos que vituperarem Thee caíram sobre mim" (Sl. 69: 9). 

Em quinto lugar, o amor genuíno porque Deus ama as coisas que Deus ama, e 

nós sabemos o que Ele ama através da revelação de Sua Palavra. Durante todo 

o Salmo 119 o escritor expressa o amor pela lei de Deus, os caminhos de Deus, 

os padrões de Deus, e tudo o mais que é de Deus. "A lei da tua boca é melhor 

para mim do que milhares de peças de ouro e prata" (v 72.); "Oh, como eu amo 

a tua lei é a minha meditação o dia todo!" (V 97.); e "Quão doces são as tuas 

palavras ao meu paladar! Sim, mais doces do que o mel à minha boca!" (V. 

103). Davi declarou: "eu vou me curvar para baixo em direção teu santo templo, 

e dar graças ao teu nome por tua benignidade ea tua verdade, pois tens 

engrandecido a tua palavra de acordo com tudo o teu nome" (Sl 138: 2.). 

Em sexto lugar, o amor genuíno porque Deus ama as pessoas que Deus 

ama. João afirma repetidamente e de forma inequívoca que uma pessoa que não 

ama os filhos de Deus não ama a Deus e não pertence a Deus. "Nós sabemos 

que já passamos da morte para a vida", diz o apóstolo, "porque amamos os 

irmãos. Quem não ama permanece na morte" (1 João 3:14). "Amados, amemo-

nos uns aos outros, porque o amor é de Deus; e todo aquele que ama é nascido 

de Deus e conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus, porque 

Deus é amor." (4: 7-8) . Em linguagem mais forte possível, João declara que 

"se alguém diz:" Eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem 

não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem tem não vi E 



temos este mandamento dele, que aquele que ama a Deus, ame também a seu 

irmão "(4: 20-21).. No próximo capítulo, ele declara a mesma firmeza que ". 

Quem ama o Pai ama o filho nascido daquele Nisto conhecemos que amamos 

os filhos de Deus, quando amamos a Deus e observar os seus mandamentos" (1 

João 5: 1- 2). 

Em sétimo lugar, amor genuíno por Deus odeia o que Deus odeia. O amor 

piedoso não pode tolerar o mal. O cristão amoroso se entristece com o pecado, 

em primeiro lugar para o pecado na sua própria vida, mas também para o pecado 

na vida dos outros, especialmente na vida dos irmãos na fé. Quando canto do 

galo lembrou Pedro de predição de seu Senhor, ele chorou amargamente sobre 

sua negação de Cristo, que ele tinha feito apenas pela terceira vez (Mat. 26:75). 

Por outro lado, a amar o mundo e as coisas do mundo é amar o que Deus odeia, 

e João, portanto, solenemente adverte: "Se alguém ama o mundo, o amor do Pai 

não está nele" (1 João 2: 15). 

Em oitavo lugar, amor genuíno por Deus anseia pela volta de Cristo. Paulo se 

alegrou com o conhecimento de que "no futuro não é reservada para mim a 

coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a 

mim, mas também para todos os que amaram Sua vinda "(2 Tim. 4: 8). 

Nona e, finalmente, a marca global de genuíno amor a Deus é a 

obediência. "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda," Jesus disse: 

"esse é o que me ama; e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o 

amarei, e divulgará-me a ele" (João 14 : 21). Como observado acima na citação 

de 1 João 5: 1-2, a obediência a Deus está inextricavelmente ligado tanto ao 

amor a Deus e amor aos seus irmãos. 

Embora o mandamento de amar a Deus e irmãos, que o amor não pode e não se 

origina de nós. O amor divino é dado por Deus. "O amor é de Deus", explica 

João, e, portanto, "não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos 

amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados" (1 João 4: 7, 

10). Nós somos capazes de amar somente porque Deus nos amou primeiro (v. 

19). 

Os beneficiários da Segurança são qualificados 

para aqueles que são chamados 

Em segundo lugar, Paulo descreve os destinatários de segurança eterna 

como aqueles que são chamados . Assim como o nosso amor se origina de 

Deus, o mesmo acontece com a nossa vocação em Sua família celestial. Em 

todos os sentidos, a iniciativa e disposição para a salvação é de Deus. Em seu 

estado caído, pecador, os homens são capazes apenas de odiar a Deus, porque, 



independentemente do que eles podem pensar, eles são seus inimigos (Rm. 

5:10) e crianças da Sua ira (Ef. 2: 3). 

Quando Jesus disse que "muitos são chamados, mas poucos escolhidos" (Mat. 

22:14), Ele estava se referindo ao do evangelho externa chamada para todos 

os homens a crer Nele. Na história da Igreja não há nada mais óbvio do que o 

fato de que muitos, talvez a maioria, pessoas que recebem esta chamada não 

aceitá-lo. 

Mas nas epístolas, os termos chamadas e chamadas são usados em um sentido 

diferente, referindo-se ao soberano, regenerando obra de Deus no coração de 

um crente que ele traz para a vida nova em Cristo.Paulo explica o significado 

de aqueles que são chamados nos dois versículos seguintes (29-30), onde ele 

fala do que os teólogos muitas vezes se referem como chamado eficaz de 

Deus. Neste sentido, todosaqueles que são chamados são escolhidos e 

redimidos por Deus e são, em última análise glorificado. Eles estão bem 

predestinado por Deus para sermos Seus filhos e para serem conformes à 

imagem de seu Filho. 

Os crentes nunca foram chamados com base em suas obras ou para seus 

próprios propósitos. Como Hebreus 11 deixa claro, a fé em Deus sempre tem 

sido a única forma de redenção. Crentes não são salvos com base em quem eles 

são ou o que eles fizeram, mas apenas com base em quem é Deus e que Ele tem 

feito. Nós somos redimidos ", segundo o seu próprio propósito e graça que nos 

foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade" (2 Tim. 1: 9). Por atuar 

completamente de acordo com a vontade de Deus e pelo seu poder, o evangelho 

nunca deixa de realizar e garantir a sua obra de salvação para aqueles que 

acreditam (1 Ts. 2:13). 

Mais tarde, em Romanos Paulo usa Jacó e Esaú para ilustrar chamado eficaz de 

Deus, que é também um apelo soberano. "Pois, embora os gêmeos ainda não 

nasceram", diz ele, "e não tinha feito nada de bom ou mau, a fim de que o 

propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, 

mas por aquele que chama, que era disse-lhe: 'O mais velho servirá ao mais 

novo.' Assim como está escrito: "Amei a Jacó, mas rejeitei Esaú" (Rm. 9: 11-

13). 

Apesar de fé humana é um imperativo para a salvação, a iniciação graciosa de 

Deus da salvação é ainda mais imperativo. Jesus declarou categoricamente: 

"Ninguém pode vir a mim, a não ser que tenha sido concedida a ele a partir do 

Pai" (João 6:65). A escolha de Deus não só precede a escolha do homem, mas 

torna a escolha do homem possível e eficaz. 

Paulo não só foi chamado por Cristo para a salvação (ver Atos 9), mas também 

foi "chamado como apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus" (1 Cor. 1: 



1). Ele se descreve como sendo "hold colocado por Cristo Jesus" (Fl. 

3:12). Paulo dirigiu os crentes de Corinto como "aqueles que foram santificados 

em Cristo Jesus, santos chamando" (1 Cor. 1: 2), e, posteriormente, refere-se a 

todos os cristãos como "aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos" 

(v 24.). Todos os crentes, sem exceção, são chamados por Deus ", tendo sido 

predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o 

conselho da sua vontade" (Ef. 1:11). 

Em seu sentido primário, chamado de Deus é uma vez por todas, mas em um 

sentido secundário continua até que o crente é finalmente glorificado. Embora 

reconheça a sua chamada permanente tanto como crente e como apóstolo, Paulo 

poderia ainda dizer, "eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação 

de Deus em Cristo Jesus" (Fl. 3:14). 

Como já foi observado, embora a salvação é pela iniciativa e poder de Deus, 

nunca é realizado sem a fé. É, portanto, impossível, como alguns ensinam, que 

uma pessoa pode ser salva e nunca conhecemos.Nenhuma pessoa está salva sem 

a aceitação consciente e intencional de Cristo. "Se você confessar com a sua 

boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre 

os mortos", diz Paulo ", você será salvo; pois é com o coração se crê para justiça, 

e com a boca se confessa a respeito da salvação "(Rom. 10: 9-10). É possível, é 

claro, para um fraco, inculto, ou pecaminoso cristão ter posteriores dúvidas 

sobre a sua salvação. Mas uma pessoa não pode vir a Cristo sem saber. 

Como Paulo explica alguns versículos depois, Deus também usa agentes 

humanos no sentido de tornar eficaz a sua chamada para a salvação. "Como, 

pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem 

não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue?" (Rom. 10:14). 

É através do conteúdo da Sua Palavra, especificamente a verdade da mensagem 

do evangelho, e através do poder do Seu Espírito Santo que Deus leva os 

homens a Si mesmo. Pedro sucintamente afirma o primeiro desses dois 

princípios: "Você nasceu de novo não de semente corruptível, mas 

incorruptível, ou seja, através do viva e eterna Palavra de Deus" (1 Pe. 

1:23). Paulo afirma o segundo princípio, com estas palavras: "Pois em um só 

Espírito fomos todos nós batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer 

escravos, quer livres, e todos nós fomos feitos para beber de um só Espírito" (1 

Cor 12:13. ; cf. João 16: 8). 

A Fonte de Segurança 

segundo o seu propósito. (8: 28d) 

No final do versículo 28, Paulo afirma a fonte de segurança do crente em 

Cristo. Deus faz com que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de 



seus filhos, porque isso está de acordo com Seudivino propósito . Embora o 

texto grego não contém o termo para a Sua , que o significado é claramente 

implícito no contexto e reflecte-se na maioria das traduções. 

Paulo expande e esclarece o significado de Deus Proposito nos versículos 29-

30, que será discutido no próximo capítulo deste volume. Resumidamente 

explicou, mais amplo de Deus Proposito é oferecer a salvação a toda a 

humanidade. Como nosso Senhor declarou no início do Seu ministério terreno: 

"Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele 

que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu 

Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por 

Ele "(João 3: 16-17). Em sua segunda carta, Pedro afirma que o Senhor não 

deseja a condenação de qualquer pessoa, mas quer "todos cheguem ao 

arrependimento" (2 Pe. 3: 9). 

Em Romanos 8:28, no entanto, Paulo está falando do significado restrito e 

limitado das de Deus Proposito , isto é, Seu plano divino para salvar aqueles a 

quem chamou e "predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho" (v. 

29 ). O foco está no plano soberano de redenção de Deus, que Ele ordenou, 

antes da fundação da terra. 

Enquanto Israel ainda estava vagando no deserto do Sinai, Moisés lhes disse: 

"O Senhor não tomou prazer em vós nem vos escolheu porque você era mais 

numerosos do que qualquer um dos povos, pois você era o menor de todos os 

povos, mas porque o SENHOR vos amava e manteve o juramento que fez a 

vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da 

servidão, da mão de Faraó, rei do Egito "(Dt 7: 7. -8). Os judeus não foram 

escolhidos por causa de quem eles eram, mas por causa de quem é Deus. O 

mesmo é verdade para os crentes a escolha de Deus. Ele escolhe somente na 

base da sua vontade e divino propósito . 

Isaías escreveu: "Porque eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há 

outro semelhante a mim, declarando o fim desde o princípio, e desde a 

antiguidade as coisas que não foram feitas, dizendo: Meu propósito 

permanecerá ser estabelecida, e farei toda a minha vontade. '; chamando uma 

ave de rapina desde o Oriente, o homem de Meu propósito de um país distante 

verdade vos tenho falado;. verdadeiramente eu vou trazê-lo para passar eu ter 

planejado, certamente eu o farei "(Is. 46: 9b-11). 

João escreveu sobre Jesus: "Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder 

de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome, os quais 

não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, 

mas de Deus "(João 1: 12-13). 



 

35. A Segurança Final - Parte 2: O 

Propósito e Progresso da Salvação 

(Romanos 8: 29-30) 

Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou 

para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o 

primogênito entre muitos irmãos; E aos que predestinou, a esses 

também chamou; e aos que chamou, a esses também justificou; e 

aos que justificou, a esses também glorificou. (8: 29-30) 

Desde o tempo da igreja primitiva, os cristãos têm debatido a possibilidade de 

um crente de perder sua salvação. Muitas controvérsias amargas, incidiu em 

que única questão. 

Como já manifestou inúmeras vezes neste volume, é o meu forte argumento de 

que, apesar das reivindicações de muitos crentes sinceros em contrário, a 

Escritura é clara ao ensinar que cada pessoa que verdadeiramente salva é 

eternamente salvos. Nós nunca estaremos em perigo de perder a vida espiritual 

que nos foi dada por Deus através de Jesus Cristo. Romanos 8: 29-30 é, talvez, 

a apresentação mais clara e explícita do que a verdade em toda a Palavra de 

Deus. Nestes dois versículos Paulo revela o padrão ininterrupta de resgate 

soberano de Deus, da Sua eterna presciência de salvação de um crente para a 

sua conclusão final na glorificação. 

Por uma questão de compreensão mais fácil, o primeiro título neste capítulo 

serão tomadas fora de ordem textual. Porque a segunda metade do versículo 29 

afirma a propósito dos cinco aspectos da salvação que Paulo menciona nestes 

dois versículos, essa frase vai ser considerado em primeiro lugar. 

A propósito de salvação 

para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o 
primogênito entre muitos irmãos; (8: 29c-d) 

Paulo introduziu as verdades da segurança do crente e do propósito de salvação 

no verso anterior de Deus, afirmando que "Deus faz com que todas as coisas 

contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que 

são chamados segundo o seu propósito" (v. 28 ). Deus está chamando precede 

e torna possível a audição de uma pessoa e de responder com fé a esse apelo 

divino. A salvação resultante é feita por seguro do Senhor fazendo com que 

tudo na vida de um crente para trabalhar para o seu bem supremo. Por outro 

lado, é impossível para qualquer mal para causar um crente qualquer dano final. 



No meio do verso 29, Paulo afirma a dupla Proposito de trazer os pecadores de 

Deus para a salvação eterna. O objetivo secundário é declarada primeiro: fazer 

com que os crentes à semelhança de Seu Filho. 

Se conformar crentes a Cristo 

para serem conformes à imagem de seu Filho, (8: 29c) 

Desde antes dos tempos eternos, Deus escolheu para salvar os crentes de seus 

pecados, a fim de que eles possam se tornar conformes à imagem de seu 

Filho , Jesus Cristo. Consequentemente, todo verdadeiro crente caminha 

inexoravelmente em direção à perfeição na justiça, como Deus faz para si um 

povo recriado à semelhança de Seu próprio divino Filho que vai morar e 

reinaremos com Ele no céu por toda a eternidade. Deus está redimindo para Si 

mesmo uma raça eternamente santa e cristã, a ser cidadãos em seu reino divino 

e crianças em sua família divina. Para um crente perder sua salvação seria para 

Deus a falhar em Seu propósito divino e condenar ao inferno aqueles que Ele 

tinha soberanamente eleitos para a redenção. Seria de Deus (que não pode 

mentir) para quebrar sua aliança com Ele fez antes da fundação da terra. Isso 

significaria que o selo divino do Espírito Santo, impressa pelo Rei dos reis e 

Senhor dos senhores para cada um de seus filhos eleitos, estaria sujeito a 

violação e revogação (ver 2 Coríntios 01:22;. Ef 1:13. ; 4:30). 

Levando até a verdade culminante de que, sem exceção, Deus completará a 

salvação de todos os pecadores que se convertem a Cristo, Paulo já estabeleceu 

que "não é, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo 

Jesus" (8: 1) , que o Espírito Santo de Deus habita em cada crente (v. 9), que 

todo crente é já nesta vida, uma criança adotada de Deus (vv. 14-16), que as 

crianças são, portanto, "herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo "(v. 17), e 

que" também o Espírito ajuda as nossas fraquezas "e" intercede pelos santos de 

acordo com a vontade de Deus "(Rm 8: 26-27.). 

Com base na declaração categórica de que nenhum crente voltará a enfrentar a 

condenação de Deus, o apóstolo estabelece progressivamente que "nenhuma 

condenação" desemboca inevitavelmente na glorificação. Não há nenhuma 

falha ou cumprimento parcial na operação soberana do plano de salvação de 

Deus. Todo crente que é salvo um dia será glorificado. Não há absolutamente 

nenhuma concessão para a possibilidade de um crente está pecando-se para fora 

da graça de Deus. Ele não pode mais trabalhar-se para fora da salvação do que 

ele poderia ter se trabalhou para ele. Nem há qualquer provisão para um estado 

intermediário de limbo ou purgatório, em que alguns cristãos estão longe de ser 

totalmente conformes à imagem de Deus Filho e deve, após a morte, de 

alguma forma, completar a sua salvação por suas próprias obras ou tê-lo 

concluído por outros em seu nome. 



Apesar de toda a verdade sobre ele é muito vasto e magnífico, mesmo para uma 

mente humana redimida de entender, o Novo Testamento nos dá vislumbres do 

que ser conformes à imagem de Cristo vai ser assim. 

Primeiro de tudo, vamos ser como Cristo corporal. Um dia o Senhor vai 

"transformar o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua 

glória, pelo esforço do poder que Ele tem até sujeitar todas as coisas para si 

mesmo" (Fl. 3:21). Como o próprio termo indica, a glorificação (nossa 

conformidade final para Cristo) será adorno graciosa de Deus de Seus filhos 

com a própria glória do Seu divinoFilho . 

O escritor de Hebreus nos diz que "nestes últimos dias [Deus] falou-nos no seu 

Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o 

universo. E Ele é o resplendor da glória ea exata representação de Sua natureza, 

e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder Quando Ele tinha feito a 

purificação dos pecados, sentou-se à direita da Majestade nas alturas ". (Heb. 

1: 2-3). João nos assegura: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não 

se manifestou ainda o que havemos de ser nós sabemos que, quando ele se 

manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos tal como Ele é." (1 

João 3: 2). Nesse meio tempo, enquanto nós permanecemos na terra ", todos 

nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do 

Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, assim 

como pelo Senhor, o Espírito "(2 Cor. 3:18). "Porque, se temos sido unidos a 

ele na semelhança da sua morte," Paulo explicou anteriormente em Romanos, 

"certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição" (6: 5). 'Assim 

como trouxemos a imagem do terreno traremos também a imagem do celestial 

"(1 Cor. 15:49). 

Todos os seres humanos partilham um tipo comum de corpo físico, mas cada 

pessoa tem seus próprios looks distintos e personalidade. Da mesma forma, os 

redimidos no céu irá compartilhar um tipo comum de corpo espiritual, mas 

serão distinguidos individualmente uns dos outros. A Bíblia em nenhum lugar 

ensina a idéia de que a individualidade é destruída no momento da morte e que 

a alma do morto se torna absorvido unidentifiably em algum totalidade cósmica, 

ou, pior ainda, nada cósmico. A Bíblia é clara que, na eternidade, tanto os salvos 

e os condenados vão manter a sua individualidade. A ressurreição final será de 

todos os seres humanos de todos os tempos, uma ressurreição de vida para os 

justos e uma ressurreição da morte para os ímpios (João 5:29; Atos 24:15). 

Em segundo lugar, e mais importante, apesar de não se tornar divindade 

seremos semelhantes a Cristo espiritualmente. Nossos corpos incorruptíveis 

será infundida com a própria santidade de Cristo, e vamos ser tanto externa 

como internamente perfeito, assim como nosso Senhor. O escritor de Hebreus 

dá uma visão sobre gracioso plano de Deus de redimir os que crêem no Seu 

Filho, e do conformando-os à Sua imagem, quando escreve: 



Nós vemos aquele que foi feito por um tempo menor que os anjos, a saber, 

Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para 

que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Pois era adequada para 

ele, para quem são todas as coisas, e por meio de quem são todas as coisas, em 

trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse o autor da salvação deles por meio 

de sofrimentos.Pois tanto o que santifica como os que são santificados, são 

todos de um só; razão pela qual ele não se envergonha de lhes chamar 

irmãos. (Heb. 2: 9-11) 

Fazer Cristo preeminente 

de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos; (8: 29d) 

Supremo propósito de Deus para trazer os pecadores para a salvação é para 

glorificar Seu Filho, Jesus Cristo, fazendo-o mais proeminente no plano divino 

da redenção. Nas palavras deste texto, é a intenção de Deus para que Cristo seja 

o primogênito entre muitos irmãos. 

Na cultura judaica, o termo primogênito sempre se referia a um filho, a menos 

que a filha foi expressamente indicadas. Porque o primeiro filho do sexo 

masculino em uma família judia tinha um status privilegiado, o termo foi usado 

frequentemente em sentido figurado para representar preeminência. No 

presente contexto, que é claramente o significado. 

Como ele está em quase todos os casos, no Novo Testamento, o termo irmãos 

é um sinônimo para os crentes. O propósito primordial de Deus no Seu plano 

de redenção foi fazer seu amado Filho, o primogênito entre muitos irmãos no 

sentido de Cristo sendo exclusivamente preeminente entre os filhos de 

Deus. Aqueles que confiam nEle se tornam filhos adotivos de Deus, e Jesus, o 

verdadeiro Filho de Deus, graciosamente se digna a chamá-los de seus irmãos 

e irmãs na família divina de Deus (Mateus 12:50;. Cf. Jo 15,15). O propósito 

de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo, a fim de criar uma grande 

humanidade redimida e glorificada sobre a qual Ele reinará para sempre e ser 

preeminente. 

Em sua carta a Filipos, Paulo lindamente retrata o propósito de Deus de 

glorificar a Cristo: "Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está 

acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que 

estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra "(Fil. 2: 9-10). Nosso objetivo final 

como os filhos redimidos de Deus será para passar a eternidade adorando e 

dando louvor ao amado primogênito, nosso Senhor preeminente de Deus e 

Salvador, Jesus Cristo. Aos Colossenses, Paulo explica, ainda, que Cristo não 

só é atualmente o "cabeça do corpo da igreja," mas é também "o princípio, o 

primogênito dentre os mortos, para que Ele mesmo pode vir a ter o primeiro 

lugar em tudo "(Col. 1:18). 



O propósito original de Deus na criação era fazer um povo em Sua imagem 

divina que lhe daria honra e glória, servindo e obedecendo a Ele em todas as 

coisas. Mas quando Adão e Eva se rebelaram, alienando-se de Deus e trazendo 

condenação sobre si mesmos e toda a humanidade posterior, Deus teve que 

fornecer uma maneira de trazer a humanidade caída de volta a Ele. 

Através de Cristo, Ele, desde que maneira, colocando os pecados de toda a 

humanidade sobre o Seu Filho sem pecado, fazendo com que "a iniqüidade de 

nós todos a cair sobre Ele" (Isaías 53: 6.). Aqueles que confiam em que o 

sacrifício gracioso em seu nome são salvos dos seus pecados e dado a própria 

glória de Deus. 

Como os redimidos de Deus, conformes à imagem de seu Filho, que sempre irá 

glorificá-Lo com a glória que Ele nos deu. Como os vinte e quatro anciãos que 

caíram para baixo antes de Cristo em seu trono, vamos lançar nossas coroas de 

justiça, de vida (Tiago 1:12; Ap 2:10), e da glória ((2 Tim 4 8). 1 Ped. 5: 4) pelo 

nosso Salvador de pés, exclamando: "Digno és, nosso Senhor e nosso Deus, de 

receber a glória, a honra eo poder, porque criaste todas as coisas, e por tua 

vontade vieram a existir e foram criado "(Rev. 4: 10-11). 

Agradecemos ao Senhor por nos dar a salvação ea vida eterna, a paz ea alegria 

que traz a salvação. Mas nossos maiores agradecimentos deve ser para o 

privilégio indescritível que nos foi dada de glorificar a Cristo por toda a 

eternidade. 

A Progress da Salvação 

Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou 

... E aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que 

chamou, a esses também justificou; e aos que justificou, a esses 
também glorificou. (8: 29a-b, 30) 

Em delinear o progresso do plano de salvação de Deus, Paulo afirma aqui 

brevemente o que pode ser chamado de seus cinco elementos principais: 

presciência, predestinação, chamado, justificação e glorificação. 

É essencial perceber que estes cinco elos da cadeia da obra salvadora de Deus 

são inquebráveis. Com a repetição da frase que liga Ele também , Paulo 

acentua que a unidade, ligando cada elemento ao anterior. Ninguém sabe de 

antemão quem Deus vai deixar de ser predestinado, chamado, justificado, e 

glorificado por Ele. Também é importante observar o tempo verbal em que o 

apóstolo afirma cada elemento da obra salvadora de Deus. Paulo está falando 

aqui da obra redentora do Senhor desde a eternidade passada à eternidade 

futura. O que ele diz é verdade para todos os crentes de todos os 

tempos.Segurança em Cristo é tão absoluta e inalterável que a salvação dos 

crentes ainda não nascidos podem ser expressas no passado, como se já tivesse 



ocorrido. Porque Deus não é limitado pelo tempo como nós somos, não há um 

sentido em que os elementos não só são sequenciais, mas simultânea. Assim, a 

partir de seu ponto de vista eles são distintos e em outro sentido são 

indistinguíveis. Deus fez cada um deles uma parte indispensável da unidade da 

nossa salvação. 

Presciência 

Porquanto aos que de antemão conheceu, (8: 29a) 

Redenção começou com a presciência de Deus. Um crente é antes de tudo 

alguém que Ele [Deus] conheceu. A salvação não é iniciada por decisão de 

uma pessoa para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia é clara 

que a fé arrependido é essencial para a salvação e é o primeiro passo 

que nós tomar em resposta a Deus, mas a fé arrependido não inicia 

salvação. Porque Paulo está aqui representando o plano de salvação da 

perspectiva de Deus, a fé não é sequer mencionado nestes dois versículos. 

Em sua onisciência de Deus é certamente capaz de olhar para o fim da história 

e além e saber com antecedência os mínimos detalhes das ocorrências mais 

insignificantes. Mas é tanto anti-bíblico e ilógico argumentar de que a verdade 

que o Senhor simplesmente olhou para a frente para ver quem iria acreditar e, 

em seguida, escolheu aqueles indivíduos específicos para a salvação. Se isso 

fosse verdade, a salvação não só começaria com a fé do homem, mas faria Deus 

obrigado a concedê-la. Nesse esquema, a iniciativa de Deus seria eliminada e 

Sua graça seria viciada. 

Essa idéia também solicita a perguntas como: "Por que, então, Deus criou os 

incrédulos se Ele sabe de antemão que vão rejeitá-lo?" e "Por que Ele não criar 

somente os crentes?" Outra pergunta irrespondível seria: "Se a salvação em Seu 

conhecimento prévio de quem iria acreditar, de onde veio a sua fé salvadora 

veio de Deus baseado?" Não poderia surgir a partir de suas naturezas caídas, 

porque a, pessoa pecaminosa natural é inimigo de Deus (Rm 5:10; 8:. 7; Ef. 2: 

3; Col. 1:21). Não há absolutamente nada na natureza carnal do homem para 

levá-lo a confiar no Deus contra quem ele está se rebelando. A pessoa não salva 

é cego e mortos para as coisas de Deus. Ele não tem absolutamente nenhuma 

fonte de fé salvadora dentro de si mesmo. "O homem natural não aceita as 

coisas do Espírito de Deus", declara Paulo; "Porque lhe são loucura, e ele não 

pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente" (1 Cor. 2:14). "O 

deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não vejam 

a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus" (2 Cor. 4: 4). 

A verdade sobre a onisciência de Deus não pode ser compreendido até mesmo 

por crentes. Não importa o quanto podemos amar a Deus e estudar a Sua 

Palavra, não podemos compreender tais mistérios. Nós só podemos acreditar no 

que a Bíblia diz claramente-que Deus realmente prever a fé de cada pessoa que 



está salvo. Acreditamos, também, a revelação de Deus que, embora os homens 

não podem ser salvos para além da acção fiel de suas vontades, a fé salvadora, 

assim como todas as outras partes da salvação, se origina com e está habilitado 

somente por Deus. 

Enquanto Ele estava pregando na Galiléia no início de seu ministério, Jesus 

disse: "Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de 

maneira nenhuma o lançarei fora" (João 6:37). Mas para que essa afirmação ser 

interpretada como deixando em aberto a possibilidade de vir a Ele para além do 

Pai do envio, Jesus depois declarou categoricamente que "Ninguém pode vir a 

mim, se o Pai que me enviou não o trouxer" (v. 44). Nova vida através do 

sangue de Cristo não vem de "a vontade da carne, nem da vontade do homem, 

mas de Deus" (João 1:13). 

Paulo também explica que até mesmo a fé não se origina com o crente, mas 

com Deus. "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, 

é dom de Deus; não como resultado de obras, para que ninguém se glorie" (Ef 

2: 8-9.). 

Presciência de Deus não é uma referência à Sua previsão onisciente, mas a Sua 

predestinação. Ele não só vê a fé com antecedência, mas ordena-lo com 

antecedência. Pedro teve a mesma realidade em mente quando escreveu aos 

cristãos como aqueles "que são escolhidos de acordo com a presciência de Deus 

Pai" (1 Pe 1: 1-2.). Pedro usou a mesma palavra "presciência", quando escreveu 

que Cristo "foi conhecido antes da fundação do mundo" (1 Pe. 1:20). O termo 

significa a mesma coisa em ambos os lugares. Os crentes foram conhecidos de 

antemão, da mesma forma Cristo foi conhecido. Isso não pode significar 

prevista, mas deve se referir a uma escolha pré-determinada por Deus. É o 

conhecimento de determinada relação íntima, como quando Deus disse a 

Jeremias: "Antes que eu te formasse no ventre te conheci" (Jer. 1: 5). Jesus falou 

sobre o mesmo tipo de saber quando Ele disse: "Eu sou o bom pastor; e conheço 

as minhas ovelhas" (João 10:14). 

Porque a fé salvadora é preordenado por Deus, ela teria que ser de que o 

caminho da salvação, foi conhecido ainda, como de fato foi. Durante seu 

sermão no dia de Pentecostes, Pedro declarou de Cristo: "Este homem, entregue 

pelo plano pré-determinado e presciência de Deus, você pregado a uma cruz 

pelas mãos de homens ímpios e colocá-lo à morte" (Atos 2:23). "Pré-

determinada" é de HORIZO , de onde obtemos o Inglês horizonte , que designa 

os limites exteriores da terra que podemos ver a partir de um determinado ponto 

de vista. A idéia básica do termo grego refere-se à definição de quaisquer 

limites ou fronteiras. "Plano" é de Boule , um termo usado em grego clássico 

para designar uma convocação oficial, o advogado de tomada de 

decisão. Ambas as palavras incluem a idéia de intenção dolosa."Presciência" é 

a partir da forma nominal do verbo traduzido dantes conheceu em nosso 



texto. De acordo com o que os estudiosos gregos referem como regra de 

Granville Sharp, se dois nomes do mesmo caso (neste exemplo, "plano" e 

"conhecimento prévio") estão ligados por kai ("e") e tem o artigo definido (a) 

antes de o primeiro substantivo, mas não antes do segundo, os substantivos se 

referem à mesma coisa (HE Dana e Julius R. Mantey A Gramática manual do 

grego do Novo Testamento [New York: Macmillan, 1927], p 147.). Em outras 

palavras, Pedro iguala o plano de Deus predeterminado, ou pré-ordenação, e 

sua presciência. 

Além da idéia de pré-ordenação, o termo presciência também conota 

forelove. Deus tem um amor divino preestabelecido para aqueles que Ele 

planeja salvar. 

Antemão conheceu é de proginōskō , uma palavra composta com significado 

além daquele de simplesmente saber de antemão. Nas Escrituras, "conhecer" 

muitas vezes carrega a idéia de intimidade especial e é frequentemente utilizado 

de uma relação de amor. No comunicado, "Caim teve relações com sua mulher 

e ela concebeu" (Gn 4:17), a palavra atrás "tinham relações com" é o verbo 

hebraico normal para saber. É a mesma palavra traduzida como "escolhido" em 

Amós 3: ". Você só tem que escolher entre todas as famílias da terra" 2, onde o 

Senhor diz a Israel, Deus "sabia" Israel no único sentido de ter determinado que 

ela seria o seu povo escolhido. No relato de Mateus do nascimento de Jesus, 

"manteve virgem" ( NVI ) traduz uma frase grega que significa literalmente, 

"não a conhecia" (Mat. 01:25).Jesus usou a mesma palavra quando advertiu: 

"Então eu lhes direi: 'Nunca vos conheci; partem de mim, vós que praticais a 

iniquidade" (Mat. 07:23). Ele não estava dizendo que ele nunca tinha ouvido 

falar desses incrédulos, mas que ele não tinha relação íntima com eles como seu 

Salvador e Senhor. Mas de crentes, Paulo diz: "O Senhor conhece os que são 

seus" (2 Tim. 2:19). 

Predestinação 

Também os predestinou (8: 29b) 

A partir de presciência, que olha para o início do propósito de Deus em seu ato 

de escolher, plano de redenção de Deus se move a sua predestinação, que olha 

para o fim do propósito de Deus em seu ato de escolher. proorizo 

( predestinado ) significa, literalmente, para marcar, nomear, ou determinar de 

antemão. O Senhor tem predeterminado o destino de cada pessoa que vai 

acreditar nEle. Assim como Jesus foi crucificado "pelo determinado desígnio e 

presciência de Deus" (Atos 2:23), assim Deus também tem predestinado cada 

crente para a salvação através dos meios de que o sacrifício expiatório. 

Em sua oração de gratidão pela libertação de Pedro e João, um grupo de crentes 

em Jerusalém louvou a Deus por Seu poder soberano, declarando: "Pois, na 

verdade, nesta cidade, reuniram-se contra o teu santo servo Jesus, a quem 



ungiste, ambos Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, 

para fazer o que tua mão eo teu propósito predestinado a ocorrer "(Atos 4: 27-

28). Em outras palavras, os homens maus e poderosos que pregaram Jesus na 

cruz não teria tanta como colocou um dedo sobre ele foram que não de acordo 

com plano pré-determinado de Deus. 

Na abertura de sua carta aos crentes de Éfeso, Paulo encorajou-os com a 

gloriosa verdade de que Deus "nos escolheu nele antes da fundação do mundo, 

para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos 

predestinou para sermos adotados como filhos através de Jesus Cristo, para si 

mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade "(Ef. 1: 4-5). 

Evangelismo contemporâneo muito, dá a impressão de que a salvação é baseada 

na decisão de uma pessoa para Cristo. Mas nós não somos cristãos em primeiro 

lugar, por causa do que nós decidimos sobre Cristo, mas por causa do que Deus 

decidiu sobre nós antes da fundação do mundo. Fomos capazes de escolher 

somente a Ele porque Ele nos escolheu em primeiro lugar, "de acordo com o 

beneplácito de sua vontade". Paulo expressa a mesma verdade alguns versos 

mais tarde, quando ele diz: "No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a 

remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Ele derramou 

sobre nós. Em toda a sabedoria e discernimento Ele fez -nos conhecer o mistério 

da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo " (Ef. 1: 7-

9, ênfase adicionada). Ele então diz que "fomos feitos herança, havendo sido 

predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o 

conselho da sua vontade" (v. 11). 

Chamada 

E aos que predestinou, a esses também chamou; (8: 30a) 

No plano divino de redenção de Deus, a predestinação leva a chamada. Embora 

o chamado de Deus, também é completamente por sua iniciativa, é aqui que seu 

plano eterno intercepta diretamente as nossas vidas no tempo. Aqueles que 

são chamados são aqueles em cujos corações o Espírito Santo trabalha para 

conduzi-los à fé salvadora em Cristo. 

Como referido na análise do verso 28, Paulo está falando nesta passagem sobre 

chamado interior de Deus, não o chamado externo que vem da proclamação do 

evangelho. A chamada para o exterior é essencial, porque "como crerão naquele 

de quem não ouviram falar?" (Rom. 10:14), mas essa chamada para o exterior 

não pode ser respondido em fé, independentemente das já tendo interiormente 

de Deuschamado a pessoa através do Seu Espírito. 

Vocação soberana do Senhor dos crentes ainda dá mais uma confirmação de 

que estamos eternamente seguros em Cristo. Fomos salvos porque Deus "nos 

chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o 



seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a 

eternidade" (2 Tim. 1: 9). Enfatizando as mesmas verdades de propósito 

soberano do Senhor em sua vocação de crentes, Paulo assegurou aos 

Tessalonicenses que "Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela 

santificação do Espírito e fé na verdade. E foi por isso vos chamou pelo nosso 

evangelho, que você pode ganhar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo "(2 Ts 

2: 13-14.). Do início ao fim, a nossa salvação é obra de Deus, não a 

nossa. Consequentemente, não podemos humanamente desfazer o que Ele fez 

divinamente. Esta é a base da nossa segurança. 

Ele deve ser fortemente enfatizada, no entanto, que em nenhum lugar Escritura 

ensina que Deus escolhe os incrédulos para condenação. Para nossas mentes 

finitas, que o que parece ser o corolário de crentes chamado de Deus para a 

salvação. Mas no esquema divino das coisas, que ultrapassa em muito a nossa 

compreensão, Deus predestina os crentes a vida eterna, mas a Escritura não diz 

que Ele predestina incrédulos para a condenação eterna. Embora essas duas 

verdades parecer paradoxal para nós, pode ter certeza que eles estão em perfeita 

harmonia divina. 

Escritura ensina muitas verdades que parecem paradoxais e contraditórias. Ela 

ensina claramente que Deus é um só, mas tão claramente que há três pessoas-o 

Pai, o Filho eo Espírito Santo-in a única divindade. Com igual unambiguity a 

Bíblia ensina que Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem. Nossas 

mentes finitas não podem conciliar essas verdades aparentemente 

irreconciliáveis, mas eles são verdades fundamentais da Palavra de Deus. 

Se uma pessoa vai para o inferno, é porque Ele rejeita Deus e Seu caminho da 

salvação. "Aquele que crê nele [Cristo] não é julgado; mas quem não crê já está 

julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus" (João 

3:18). Como João declarou mais cedo em seu evangelho, os crentes são salvos 

e feitos filhos de Deus "não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem 

da vontade do homem, mas de Deus" (João 1:13). Mas ele não faz nenhuma 

declaração correspondente no que diz respeito aos incrédulos, nem a qualquer 

outra parte da Escritura. Os incrédulos são condenados por sua própria 

incredulidade, não pela predestinação de Deus. 

Pedro deixa claro que Deus não quer "que nenhum pereça, senão que todos 

cheguem ao arrependimento" (2 Pe. 3: 9). Paulo declara com igual clareza: 

"Deus, nosso Salvador ... quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao 

conhecimento da verdade" (1 Tim. 2: 3-4). Todo o crente está em dívida 

unicamente à graça de Deus para a sua salvação eterna, mas cada incrédulo é o 

próprio o único responsável por sua condenação eterna. 

Deus não escolhe os crentes para a salvação com base em quem eles são ou do 

que eles fizeram, mas com base em Sua graça soberana. Por suas próprias 



razões sozinho, Deus escolheu Jacó acima Esaú (Rom. 9:13). Por suas próprias 

razões sozinho, Ele escolheu Israel para ser o Seu povo do convênio (Deut. 7: 

7-8). 

Não podemos compreender que Deus nos escolher para a salvação, mas só 

podemos agradecer e glorificá-lo para "Sua graça, que ele nos concedeu 

gratuitamente no Amado" (Ef. 1: 6). Nós só podemos acreditar e ser 

eternamente grato que fomos chamados "pela graça de Cristo" (Gal. 1: 6), e que 

"os dons ea vocação de Deus são irrevogáveis" (Rm 11:29).. 

Justificação 

e aos que chamou, a esses também justificou; (8: 30b) 

O próximo elemento da obra salvadora de Deus é a justificação daqueles que 

acreditam. Depois que eles são chamados por Deus, eles são também 

justificados por Ele. E assim como presciência, predestinação e vocação são 

obra exclusiva de Deus, assim é justificação. 

Como justificação é discutida em detalhes consideráveis nos capítulos 17 e 18 

deste volume, é necessário aqui simplesmente para salientar 

que justifica refere-se a ser um crente acertado com Deus porDeus. Porque 

"todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus", os homens só podem ser 

"justificado como um presente pela graça [de Deus] por meio da redenção que 

há em Cristo Jesus" (Rom. 3:24). 

Glorificação 

e aos que justificou, a esses também glorificou. (8: 30c) 

Tal como acontece com a presciência, predestinação, chamado, e justificação, 

glorificação é inseparável dos outros elementos e é exclusivamente uma obra 

de Deus. 

Ao dizer que aqueles aos que justificou, a esses também glorificou , Paulo 

novamente enfatiza a segurança eterna do crente. Como observado acima, 

ninguém sabe de antemão quem Deus vai deixar de ser predestinado, chamado, 

justificado, e, finalmente, glorificado . Como crentes, sabemos com certeza 

absoluta que nos espera é "um peso eterno de glória muito além de toda 

comparação" (2 Cor. 4:17). 

Glória final tem sido um tema recorrente em toda a epístola de São Paulo aos 

Romanos. Em 5: 2, ele escreveu: "Nós nos gloriamos na esperança da glória de 

Deus." Em 8:18 ele disse: "Eu considero que os sofrimentos do tempo presente 

não são para comparar com a glória que há de ser revelada a nós." Ele antecipou 



que dia maravilhoso quando "a própria criação também será liberta da 

escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus" (8:21). 

Aos tessalonicenses Paulo escreveu que a nossa glorificação final é o propósito 

para o qual somos redimidos: "Foi para isso vos chamou pelo nosso evangelho, 

que você pode ganhar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo" (2 Ts 2:14. ). 

Esta promessa de glória final havia esperança incerta, tanto quanto Paulo estava 

preocupado. Ao colocar a frase esses também glorificou no pretérito, o 

apóstolo demonstrou a sua própria convicção de que todos que justificou está 

eternamente seguro. Aqueles que "alcancem a salvação que está em Cristo Jesus 

[receber] com ele glória eterna" (2 Tim. 2:10). Isso é garantia própria de Deus. 

 

36. O Hino de Segurança ( Romanos 8: 

31-39 ) 

Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será 

contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o 

entregou por todos nós, como também não vai com ele, ele nos 

dará todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos 

de Deus? Deus é o único que justifica; que é aquele que 

condena? Cristo Jesus é Aquele que morreu, sim, em vez que foi 

criado, que está à direita de Deus, e também intercede por 

nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou 

angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou 

espada? Assim como está escrito: "Por amor de ti somos ser 

condenado à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas 

para o matadouro." Mas, em todas estas coisas somos mais que 

vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou convencido de 

que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, 

nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, 

nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será 

capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, 
nosso Senhor. ( 8: 31-39 ) 

Paulo fecha este magnífico capítulo com o que poderia ser chamado de um hino de 

segurança. Com todas as apóstolo disse anteriormente neste capítulo sobre a segurança, 

especialmente após suas declarações climáticas em versos 28-30 , ao que parece não 

havia mais nada a acrescentar. Mas esta passagem de fechamento é um crescendo de 

perguntas e respostas sobre questões que alguns opositores ainda pode 

aumentar. Embora versículos 31-39 continuar seu argumento em defesa da segurança, 

eles também equivalem a uma declaração quase poético de agradecimento por graça de 

Deus, em que seus filhos vão viver e se alegrar por toda a eternidade. 

A Introdução 



o que diremos, pois, a estas coisas? ( 08:31 a) 

A julgar pelo que Paulo diz que no resto da passagem, essas coisas , sem dúvida, referem-

se às questões que ele já tenha tratado no capítulo. Muito do que ele diz em versos 31-

39 relaciona-se com a doutrina da expiação substitutiva de Cristo, mas o foco específico 

ainda é sobre a segurança de que Sua expiação traz para aqueles que crêem nEle. 

Paulo percebe que muitos crentes temerosos ainda terá dúvidas sobre sua segurança e que 

os falsos mestres estaria pronto para explorar essas dúvidas. Para dar a esses crentes a 

garantia de que eles precisam, o apóstolo revela a resposta de Deus a duas questões 

intimamente relacionadas: Pode qualquer pessoa ou qualquer circunstância pode causar 

um crente perder sua salvação? 

Pessoas que possam parece ameaçar nossa segurança 

Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou 

o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como também 

não vai com ele, ele nos dará todas as coisas?Quem intentará 

acusação contra os eleitos de Deus? Deus é o único que 

justifica; que é aquele que condena? Cristo Jesus é Aquele que 

morreu, sim, em vez que foi criado, que está à direita de Deus, e 
também intercede por nós. ( 08:31 b-34) 

Paulo começa com uma pergunta retórica abrangente, Se Deus é por nós, quem será 

contra nós? A palavra se traduz do grego partícula condicional ei , significando uma 

condição cumprida, e não uma mera possibilidade. O significado da primeira cláusula é, 

portanto, " Porque Deus é por nós . " 

A implicação óbvia é que se alguém fosse capaz de nos roubar de salvação eles teriam 

que ser maior do que o próprio Deus, porque Ele é o doador e o sustentador da 

salvação. Para os cristãos Paulo está pedindo, com efeito, "Quem concebivelmente 

poderia tirar o nosso estado não-condenação?" (Ver 8: 1 ). Existe alguém mais forte do 

que Deus, o Criador de tudo e de todos que existe? 

Davi declarou com confiança sem reservas: "O Senhor é a minha luz ea minha salvação; 

a quem temerei O Senhor é a defesa de minha vida,? Quem terei medo" ( Sl. 27: 1 ). Em 

outro salmo, lemos: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em apuros 

Portanto, não temeremos, ainda que a terra deve mudar, e ainda que os montes escorregar 

para o meio dos mares;. Ainda que as águas rujam e espuma, embora o terremoto 

montanhas no seu orgulho inchaço .... O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de 

Jacó é o nosso refúgio "( Sl 46: 1-3. , 11 ). 

Proclamando a grandeza incomensurável de Deus, Isaías escreveu: 

É Ele que fica acima da abóbada da terra, cujos moradores são como gafanhotos, que 

estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para nela habitar em .... 

Levantai ao alto os olhos e ver quem criou estas estrelas, aquele que faz sair o exército 

delas segundo número, Ele os chama pelo nome; por causa da grandeza do seu poder e da 

força do Seu poder nenhum deles está faltando .... Você não sabe? Você não ouviu? O 

eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra não se cansam ou cansado. Seu 

entendimento é inescrutável. ( Isa. 40:22 , 26 , 28 ) 

Em Romanos 8:31 Paulo não especificar quaisquer pessoas especiais que possam ser 

bem-sucedida contra nós, mas seria útil considerar algumas das possibilidades. 



Em primeiro lugar, podemos nos perguntar: "Outras pessoas podem roubar-nos a 

salvação?" Muitos dos leitores iniciais de Paulo desta epístola eram judeus e estaria 

familiarizado com a judaizar heresia promulgada por judeus altamente legalistas que 

afirmavam ser cristãos. Eles insistiram que nenhuma pessoa, judeu ou gentio, poderiam 

ser salvas ou manter sua salvação sem a estrita observância da lei mosaica e, 

especialmente, a circuncisão. 

O Concílio de Jerusalém foi chamado para discutir isso muito problema, e sua decisão 

vinculativa foi que nenhum cristão está sob a lei ritual da aliança mosaica (veja Atos 15: 

1-29 ). O maior objetivo da carta de Paulo às igrejas da Galácia era contra a heresia 

judaizante e está resumida na seguinte passagem: 

Se você receber a circuncisão, Cristo não será de nenhum benefício para você. E eu depor 

novamente a todo homem que recebe a circuncisão, que ele é obrigado a guardar toda a 

lei. Você foi separado de Cristo, você que está procurando ser justificados pela lei; de ter 

caído em desgraça. Porque nós pelo Espírito, pela fé, estão esperando a esperança da 

justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão significa alguma 

coisa, mas a fé que atua pelo amor. ( Gálatas 5: 2-6. ; cf. 2: 11-16 ; 3: 1-15 ) 

A Igreja Católica Romana ensina que a salvação pode ser perdida por cometer chamados 

pecados mortais e também reivindica o poder para si a tarefa de reconhecer e de revogar 

a graça. Mas essas idéias não têm fundamento na Escritura e são completamente 

herético. Nenhuma pessoa ou grupo de pessoas, independentemente de sua condição 

eclesiástica, pode conceder ou retirar a menor parte da graça de Deus. 

Quando Paulo estava se despedindo aos anciãos de Éfeso que tinham vindo para encontrá-

lo em Mileto, ele advertiu: "Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual 

o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus que . Ele comprou 

com o seu próprio sangue Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão 

no meio de vocês, que não pouparão o rebanho; e dentre vós mesmos se levantarão 

homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si "( Atos 20: 28-

30 ). Paulo não estava sugerindo que os verdadeiros crentes pode ser roubado de salvação, 

mas foi avisando que eles podem ser seriamente enganados, confuso e enfraquecido em 

sua fé e que a causa do evangelho pode ser muito prejudicada. Embora falso ensino não 

pode impedir a conclusão da salvação de um crente, ele pode facilmente confundir um 

descrente a respeito da salvação. 

Em segundo lugar, podemos nos perguntar se os cristãos podem se colocar fora da graça 

de Deus por cometer algum pecado invulgarmente hediondo que anula o trabalho divino 

de redenção que os une ao Senhor. Tragicamente algumas igrejas evangélicas ensinam 

que a perda da salvação é possível. Mas se nós não pudemos por nosso próprio poder ou 

esforço para salvar a nós mesmos para nos libertar do pecado, para levar-nos a Deus, e 

nos tornar seus filhos-how pode ser que por nossos próprios esforços que poderia anular 

o trabalho de graça que Deus tem feito em nós? 

Em terceiro lugar, podemos nos perguntar se Deus Pai tiraria nossa salvação. Era, afinal, 

o Pai, que "amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele 

crê não pereça, mas tenha a vida eterna" ( João 3:16 ). Se alguém pudesse tirar a salvação, 

ele teria que Aquele que deu. Podemos argumentar que, teoricamente, porque Deus é 

soberano e onipotente, Ele poderia tirar a salvação, se Ele quisesse. Mas a idéia de que 

Ele iria fazer isso voa na cara da Escritura, incluindo o presente texto. 



Em resposta a essa sugestão, Paulo pergunta: Aquele que não poupou o seu próprio 

Filho, mas o entregou por todos nós, como Ele também não irá com ele nos dará 

todas as coisas? Como isso poderia ser possível que Deus iria sacrificar seu próprio Filho 

para o bem daqueles que acreditam em Deus e em seguida, lançar alguns desses crentes 

compradas pelo sangue de sua família e seu reino? Deus faria menos para os crentes 

depois de serem salvos do que Ele fez por eles antes de salvação? Ele faria menos para 

seus filhos do que ele fez por Seus inimigos? Se Deus nos amou tanto quando éramos 

pecadores miseráveis que Ele entregou seu próprio Filho ... para nós , será que ele virar 

as costas para nós depois que foram purificados do pecado e feitos justos aos seus olhos? 

Isaque era uma imagem do Antigo Testamento de Cristo. Quando Deus ordenou a Abraão 

que sacrificasse Isaque, o único filho da promessa, tanto Abraão e Isaque voluntariamente 

obedeceu. A disposição de Abraão de sacrificar Isaque é um belo prenúncio de Deus a 

vontade do Pai para oferecer o seu Filho unigênito como um sacrifício pelos pecados do 

mundo. A disposição de Isaque para ser sacrificado prenuncia vontade de Cristo de ir para 

a cruz. Deus interveio para poupar Isaque e providenciou um carneiro no lugar dele 

( Gênesis 22: 1-13 ). Nesse ponto, no entanto, as mudanças analogia de comparação para 

contrastar, porque Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos 

nós . 

Isaías exaltou o maravilhoso amor de ambos Deus Pai e Deus Filho, quando escreveu: 

Certamente nossas tristezas Ele próprio [Cristo, o Filho] furo, e as nossas dores Ele 

transportados; ainda que nós mesmos o reputávamos por aflito, ferido de Deus [Pai], e 

oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele foi moído pelas 

nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por Sua pisaduras 

fomos sarados. Todos nós como ovelhas, nos desviamos cada um se desviava pelo seu 

caminho; mas o Senhor fez com que a iniqüidade de nós todos a cair sobre ele .... Mas o 

Senhor [o Pai] agradou moê-Lo [Filho], fazendo-o enfermar; Ele se tornaria-se como uma 

oferta pela culpa. ( Is 53: 4-6. , 10 ) 

O sacrifício de Jesus na cruz, não só é o fundamento da nossa salvação, mas também da 

nossa segurança. Porque o Pai nos amou tanto quando éramos ainda sob condenação, "Ele 

fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça 

de Deus em Cristo" ( 2 Cor. 5:21 ). Porque o Filho nos amou tanto quando éramos ainda 

sob condenação, Ele "entregou a si mesmo por nossos pecados, para que Ele possa nos 

livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai" ( Gálatas 1: 4. ; 

cf. 03:13 ). 

Jesus promete a todos aqueles que pertencem a Ele.: "Na casa de meu Pai há muitas 

moradas; se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar E se eu for e 

vos preparar lugar para você, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que 

onde eu estou, estejais vós também "( João 14: 2-3 ). O Senhor não faz provisão 

para qualquer de seu povo para ser perdido novamente, mas promete a cada um deles um 

lar eterno em Sua presença eterna. Jesus também nos assegura que o Espírito Santo estará 

conosco para sempre ( João 14:16 ), novamente sem fazer qualquer provisão para 

exceções. O que o poder no céu ou da terra poderia roubar a Divindade de aqueles que 

foram divinamente salvo para a eternidade? 

Começando no versículo 8 do capítulo 12 , Paulo fala quase que inteiramente nas 

primeiras e segundas pessoas, referindo-se a si mesmo e aos outros crentes. São os 

mesmos irmãos espirituais ( nós ) que ele fala duas vezes no versículo 32 . Se o Pai 

entregou o Seu Filho por todos nós, ele argumenta, como é que Ele não também com 



Ele nos dará todas as coisas? Em sua carta a Éfeso a apóstolo também está falando de 

crentes, quando ele diz: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos 

tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo" ( Ef. 

1: 3 ). Se Deus abençoa a todos nós , Seus filhos, com "toda sorte de bênção espiritual 

nas regiões celestiais em Cristo," a perda da salvação é claramente impossível. Todos 

os crentes recebem a herança eterna. 

Livremente dar traduz charizomai , o que significa para conceder graciosamente ou fora 

de graça. Em algumas das outras cartas de Paulo a mesma palavra carrega a idéia de 

perdão (ver 2 Cor. 2: 7 , 10 ;12:13 ; Colossenses 2:13 ; 3:13 ). Por conseguinte, parece 

razoável interpretar o uso de Paulo de charizomai em Romanos 8:32 como incluindo a 

idéia de perdão misericordioso de Deus, bem como sua doação graciosa. Se assim for, o 

apóstolo também está dizendo que Deus livremente perdoa -nos todas as coisas (cf. 1 

João 1: 9 ). Perdão ilimitado de Deus torna impossível para um crente pecar-se para fora 

da graça de Deus. 

A fim de assegurar o seu povo de sua segurança nele ", da mesma forma Deus, desejando 

ainda mais para mostrar aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se 

interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, em qual é impossível que 

Deus minta, tenhamos forte encorajamento, nós que nos refugiamos em lançar mão do 

conjunto esperança diante de nós "( Hb 6: 17-18. ). As duas características imutáveis da 

imutável propósito de Deus é a Sua promessa e seu juramento de honrar essa 

promessa. Que maior prova de segurança poderia temos do que o imutável propósito de 

Deus para salvar e manter seus eleitos, os herdeiros da promessa? 

Em quarto lugar, podemos nos perguntar se Satanás pode tirar a nossa salvação. Porque 

ele é o nosso inimigo mais poderoso sobrenatural, se alguém que não seja Deus poderia 

roubar-nos a salvação, certamente seria o diabo. Ele é chamado de "o acusador de [o] 

irmãos" ( Ap 0:10 ), e do livro de Jó retrata claramente nesse papel: 

E disse o Senhor a Satanás: "Você já pensou em meu servo Jó? Porque não há ninguém 

igual a ele na terra, um homem íntegro e reto, temente a Deus e afastando-se do mal." E 

Satanás respondeu ao Senhor: "Porventura Jó teme a Deus debalde? Acaso não fez uma 

cobertura sobre ele e sua casa e tudo o que ele tem, por todos os lados? Tens abençoado 

a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na . a terra Mas estende a tua mão, 

e toca tudo o que tem;. Ele certamente vai amaldiçoar Ti na Tua face " ( Jó 1: 8-11 ) 

Satanás acusou Jó de adorar a Deus por egoísmo em vez de fora de reverência e 

amor. Embora Job em um ponto questionado a sabedoria de Deus e foi divinamente 

repreendeu ( caps. 38-41 ), ele se arrependeu e foi perdoado. Desde o início até o fim do 

teste de Jó, o Senhor carinhosamente o chamava de "meu servo" (ver 1: 8 ; 42: 7-

8 ). Embora a fé de Jó não era perfeito, era genuíno. Por isso, o Senhor permitiu que 

Satanás para testar Job, mas Ele sabia que Satanás nunca poderia destruir a fé perseverante 

de Jó ou roubar seu servo de salvação. 

Em uma de suas visões, o profeta Zacarias relata: "Então, ele [o anjo] me mostrou o sumo 

sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para 

acusá-lo E disse o Senhor a Satanás:. 'O Senhor te repreenda, Satanás fato, o Senhor que 

escolheu Jerusalém, te repreenda Não é este um tição tirado do fogo!?' "( Zc 3: 1-

2. ). Apesar de "Josué, vestido de vestes sujas" ( v. 3 ), ou seja, ainda estava vivendo com 

a carne do pecado, ele foi um dos do Senhor redimiu e foi além do poder de Satanás para 

destruir ou desacreditar. 



Satanás também tentou minar a fé de Pedro, Jesus e avisou-o de que o perigo, dizendo: 

"permissão Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como 

trigo." Ele, então, assegurou o apóstolo, "mas eu roguei por ti, para que tua fé não 

desfaleça" ( Lucas 22: 31-32 ). 

Porque cada crente tem que a proteção divina, Paulo pergunta: Quem intentará 

acusação contra os eleitos de Deus? Deus é o único que justifica; que é aquele que 

condena? O mundo e Satanás estão trazendo continuamente acusações contra os eleitos 

de Deus , mas os encargos ascendem a nada diante do Senhor, porque Ele é o único que 

justifica , quem decide quem é justo diante dEle. Eles foram declarados inocentes 

eternamente e não mais sob a condenação de Deus (são 8: 1 ), a única pessoa que 

condena . Deus concebeu a lei, revelou a lei, interpreta a lei, e aplica-se a lei. E por meio 

do sacrifício de Seu Filho, todas as exigências da lei foram cumpridas por aqueles que 

confiam nEle. 

Que grande verdade Conde Zinzendorf inspirou para escrever as seguintes linhas no 

glorioso hino "Jesus, Teu sangue e justiça", traduzido por João Wesley: 

Ousada I estará no grande dia 

Por que deveriam meu cargo deve colocar? 

Totalmente absolvido por Thee I am 

Do pecado e do medo, da culpa e da vergonha. 

Não é que as acusações feitas contra os crentes por Satanás e do mundo incrédulo são 

sempre falsas. O fato de que ainda não estamos sem pecado, é óbvio. Mas, mesmo quando 

uma carga contra nós, é verdade, nunca é motivo suficiente para a nossa condenação, 

porque todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram cobertos pelo 

sangue de Cristo e estamos agora revestido de Sua justiça. 

Em quinto lugar, podemos nos perguntar se o nosso próprio Salvador levaria de volta a 

nossa salvação. Antecipando-se a esta questão, Paulo declara, Cristo Jesus é Aquele que 

morreu, sim, em vez que foi criado, que está à direita de Deus, e também intercede 

por nós . É porque Jesus intercede contínua para todos os crentes, os eleitos de Deus , 

que "jamais perecerão" e que "ninguém pode arrebatá-las da [sua] mão" ( João 

10:28 ). Por Cristo para levar a nossa salvação seria para ele a trabalhar contra si mesmo 

e para anular a sua própria promessa. Cristo oferece nenhuma vida espiritual temporária, 

mas só o que é eterno. Ele não poderia conceder a vida eterna e, em seguida, levá-la 

embora, porque isso seria uma prova de que a vida que Ele havia concedido 

era não eterna. 

No versículo 34 Paulo revela quatro realidades que protegem a nossa salvação em Jesus 

Cristo. Em primeiro lugar, ele diz que Jesus Cristo ... morreu . Em Sua morte, Ele 

tomou sobre Si a penalidade por nossos pecados. Em Sua morte, Ele levou a condenação 

que merecíamos, mas a partir do qual estamos sempre libertados ( 8: 1 ). A morte do 

Senhor Jesus Cristo em nosso favor é a única condenação que nunca vamos saber. 

Em segundo lugar, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, provando Sua vitória sobre 

o pecado e sobre a sua pena suprema da morte. O túmulo não conseguiu segurar Jesus, 

porque Ele venceu a morte; e Sua vitória sobre a morte lega a vida eterna a toda pessoa 

que confia nEle. Como Paulo declarou no início desta carta, Cristo "foi entregue por causa 

das nossas transgressões, e ressuscitou para nossa justificação" ( Rom. 4:25 ). Sua morte 



pagou o preço por nossos pecados e Sua ressurreição deu prova absoluta de que o preço 

foi pago. Quando Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele demonstrou que seu filho 

havia oferecido a plena satisfação para o pecado que a lei exige. 

Em terceiro lugar, Cristo está à mão direita de Deus , o lugar de exaltação divina e 

honra. Porque "Ele se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz, ... 

Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome" ( Filipenses 

2: 8-9. ). Davi predisse que glorioso evento, quando escreveu: "O Senhor disse ao meu 

Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de 

teus pés" ( Sl 110: 1. ). 

Não havia assentos no Templo, porque os sacrifícios feitos lá pelos sacerdotes nunca se 

acabaram. Eles foram, mas as imagens do único e verdadeiro sacrifício que o Filho de 

Deus um dia faria. O escritor de Hebreus explica que "todo sacerdote se ministrando e 

oferecendo tempo diariamente após vez os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os 

pecados, mas Ele [Cristo], havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados de todos 

os tempos, sentou-se à direita de Deus "( Hebreus 10: 11-12. ; cf. 1: 3 ). 

Em quarto lugar, Cristo também intercede por nós . Embora sua obra de expiação foi 

concluída, o Seu ministério contínuo de intercessão pelos salvos, por meio de Seu 

sacrifício vai continuar sem interrupção até que cada alma redimida é seguro no 

céu. Assim como Isaías profetizou: "Ele derramou a sua alma até a morte, e foi contado 

com os transgressores; mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores 

intercedeu" ( Is 53:12. ). Jesus Cristo "é capaz de guardar para sempre os que se 

aproximam de Deus por meio dele, pois vive sempre para interceder por eles" ( Hb. 7:25 ). 

Se entendermos o que Cristo fez na cruz para nos salvar do pecado, nós entendemos o 

que significa estar seguro de sua salvação. Se acreditamos que Deus nos amou tanto 

quando éramos miseráveis e ímpios que Ele enviou Seu Filho para morrer na cruz para 

nos trazer a si mesmo, como poderíamos acreditar que, depois de sermos salvos, Seu amor 

não é forte o suficiente para manter nos salvou? Se Cristo tivesse poder para nos redimir 

da escravidão ao pecado, como Ele poderia não têm poder para nos manter redimidos? 

Cristo, o sacerdote perfeito, ofereceu um sacrifício perfeito para fazer-nos perfeitos. Para 

negar a segurança do crente é, portanto, negar a suficiência da obra de Cristo. Para negar 

a segurança do crente é não compreender o coração de Deus, a interpretar mal o dom de 

Cristo, não entender o significado da cruz, não entender o significado bíblico da salvação. 

Mesmo quando pecamos depois de sermos salvos, "Se confessarmos os nossos pecados, 

ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça", porque 

nele "temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo "( 1 João 1: 9 ; 2: 1 ). Quando 

pecamos, nosso Senhor intercede em nosso favor e vem para a nossa defesa contra Satanás 

e quaisquer outras pessoas que possam trazer acusações contra nós (ver Rom 

8:33. ). "Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós", Paulo assegurou aos crentes 

de Corinto ( 2 Coríntios 9: 8. ). Através de nossos dias restantes na Terra e por toda a 

eternidade, nosso Senhor misericordioso irá realizar nos seguros em Seu amor eterno pelo 

Seu poder eterno. 

Circunstâncias que possam parece ameaçar nossa 

segurança 



Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou 

angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou 

espada? Assim como está escrito: "Por amor de ti somos ser 

condenado à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas 

para o matadouro." Mas, em todas estas coisas somos mais que 
vencedores, por aquele que nos amou. ( 8: 35-37 ) 

Depois de estabelecer que é impossível para qualquer pessoa a tirar a nossa salvação, 

Paulo antecipa uma pergunta semelhante que alguns vão perguntar: "É possível que as 

circunstâncias para roubar um crente da sua salvação?" O apóstolo agora passa a mostrar 

que isso, também, é impossível. 

O pronome interrogativo tis ( que ) é a mesma palavra que começa os dois versículos 

anteriores. Mas o termo grego também pode significar "o que", e o fato de que Paulo fala 

só de coisas e não pessoas emversos 35-37 , deixa claro que agora ele está se referindo a 

coisas impessoais. 

Circunstâncias desagradáveis e perigosas, obviamente, pode ter um efeito negativo na fé 

e perseverança dos crentes. A questão aqui, porém, é se eles podem causar um crente 

pecar-se fora da salvação. Em essência, essa questão é uma extensão do que foi discutida 

anteriormente sobre a possibilidade de um crente de desalojar-se da graça de Deus. 

Paulo antecipa e refuta a noção de que qualquer circunstância, não importa o quão 

ameaçador e potencialmente destrutiva, pode causar um verdadeiro crente a perder a sua 

salvação. No versículo 35 Paulo lista alguns representante das inúmeras circunstâncias 

sinistras que os crentes fiéis podem encontrar enquanto eles ainda vivem no mundo. 

Em primeiro lugar, deve-se notar que o amor de Cristo não se refere ao amor do crente 

para ele, mas sim para o seu amor para o crente (ver vv 37. , 39 ). Nenhuma pessoa pode 

amar a Cristo que não tenha experimentado a obra redentora do amor de Cristo por ele: 

"Nós amamos porque Ele nos amou primeiro" ( 1 João 4:19 ). 

Neste contexto, o amor de Cristo representa a salvação. Paulo é, portanto, perguntando 

retoricamente se qualquer circunstância é poderoso o suficiente para causar um 

verdadeiro crente a se voltar contraCristo de uma forma que faria com que Cristo a virar 

as costas para o crente. A questão, então, são o poder ea permanência do amor de 

Cristo para aqueles que Ele comprou com seu próprio sangue e trazidos para a família eo 

reino de seu Pai. 

João relata que "Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora, que 

partisse fora deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-

os até o fim" ( João 13 : 1 ).Como João deixa claro em sua primeira epístola, "o fim" não 

se refere simplesmente ao fim da vida terrena de Jesus, mas até o fim da vida terrena de 

cada crente. "Por isso o amor de Deus se manifestou em nós, que Deus enviou seu Filho 

unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor: 

não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho 

como propiciação pelos nossos pecados .... por isso, o amor é aperfeiçoado com a gente, 

para que possamos ter confiança no dia do julgamento, porque, como Ele é, assim também 

nós somos neste mundo "(1 João 4: 9-10 , 17 ). Temos confiança em que enfrentamos no 

dia do juízo, porque sabemos que o divino e indestrutível amor de Cristo nos une 

eternamente com Ele. 

Em uma bênção majestosa no final do segundo capítulo de sua segunda carta a 

Tessalônica, Paulo diz: "Ora, o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos 



amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça, conforto e fortalecer 

os vossos corações em toda boa obra e palavra "( 2 Ts 2: 16-17. ). Eterna consolação e 

boa esperança são os presentes permanentes da graça de Deus, porque, por definição, o 

que é eterno não pode acabar. 

A primeira circunstância ameaçadora Paulo menciona é tribulação, a partir thlipsis , que 

carrega a idéia de ser espremido ou colocado sob pressão. Na Bíblia a palavra é, talvez, o 

mais usado frequentemente de dificuldades externas, mas ele também é usado de estresse 

emocional. A idéia aqui é provavelmente a de adversidade grave, em geral, do tipo que é 

comum a todos os homens. 

A segunda circunstância ameaçadora é sofrimento , o que traduz a palavra grega 

composta stenochōria , que é composta dos termos de estreito e espaço. A idéia é 

semelhante ao de tribulação e carrega a idéia principal de confinamento rigoroso, de ser 

impotente cercado. Em tais circunstâncias, um crente só pode confiar no Senhor e Oração 

para o poder de suportar. Às vezes somos apanhados em situações em que somos 

continuamente confrontados com tentações que não podemos evitar. Paulo aconselha os 

crentes que estão sob tal angústia lembrar que "nenhuma tentação ultrapassou você, mas, 

como é comum ao homem, e Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que 

você é capaz, mas com a tentação, vos proverá o meio de saída, também, que você pode 

ser capaz de suportá-lo "( 1 Cor. 10:13 ). Até que Ele fornece um meio de escape, o 

Senhor oferece o poder de resistir. 

A terceira circunstância ameaçadora é perseguição , que refere-se a aflição sofrida por 

amor de Cristo. Perseguição nunca é agradável, mas no bem-aventuranças Jesus dá uma 

dupla promessa de nós a bênção de Deus quando sofremos por amor a Ele. Em seguida, 

ele nos convida a "alegrar-se, e ser feliz, para a sua recompensa no céu é grande, pois 

assim perseguiram os profetas que foram antes de vós" (Mt 5: 10-12. ). 

Fome resulta muitas vezes de perseguição, quando os cristãos são discriminadas no 

emprego e não têm dinheiro para comprar comida suficiente para comer. Muitos crentes 

foram presos por sua fé e foram gradualmente morrendo de fome por causa da 

alimentação inadequada. 

A nudez não se refere a completar a nudez, mas a miséria em que uma pessoa não pode 

vestir-se adequAdãoente. Ele também sugere a idéia de ser vulnerável e desprotegida. 

Para estar em perigo é simplesmente para ser exposto a perigo em geral, incluindo o 

perigo de traição e maus-tratos. 

A espada a que Paulo se refere era mais como um punhal grande e era frequentemente 

usado por assassinos, porque foi facilmente escondidas. Era um símbolo da morte e 

sugere ser assassinado, em vez de morrer em batalha militar. 

Paulo não estava falando dessas aflições em teoria ou em segunda mão. Ele próprio havia 

enfrentado essas dificuldades e muitos mais, como ele relata de forma tão vívida em 2 

Coríntios 11 . Referindo-se a certos líderes judeus na igreja que estavam se gabando de 

seu sofrimento por Cristo, Paulo escreve: 

Eles são servos de Cristo? (Falo como se insano) eu ainda mais; em muito mais trabalho, 

muito mais em prisões; em açoites, sem número, muitas vezes em perigo de morte. Cinco 

vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Três vezes fui açoitado com varas, 

uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no 

abismo. Eu estive em deslocações frequentes, em perigos de rios, perigos de salteadores, 



perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, 

perigos no mar, perigos entre falsos irmãos; Estive em trabalho de parto e fadigas, muitas 

noites sem dormir, em fome e sede, muitas vezes sem comida, frio e nudez. ( vv. 23-27 ) 

Citando a versão Septuaginta (Antigo Testamento grego) do Salmo 44:22 , Paulo 

continua: Assim como está escrito: "Por amor de ti somos ser condenado à morte o 

dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro." Em outras palavras, 

os cristãos não devem se surpreender quando eles têm de suportar o sofrimento por amor 

de Cristo. 

Antes de Paulo escreveu esta carta, povo fiel de Deus sofreu durante séculos, não só nas 

mãos dos gentios, mas também nas mãos dos companheiros judeus. . Eles "escárnios e 

açoites experientes, sim, também cadeias e prisões Eles foram apedrejados, serrados ao 

meio, eles foram tentados, eles foram condenados à morte com a espada; andaram de 

ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos , maltratados (homens dos quais o mundo não 

era digno), errantes pelos desertos e montanhas e cavernas e buracos no chão "( Heb. 11: 

36-38 ). 

O custo de fidelidade a Deus sempre foi alta. Jesus declarou: "Quem ama seu pai ou sua 

mãe mais que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho ou a filha mais do que a 

mim não é digno de mim E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno. . de 

Mim Quem acha a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa achá-la 

"( Mt 10: 37-39. ). Paulo garantiu seu amado Timóteo que "de fato, todos os que desejam 

viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" ( 2 Tim. 3:12 ). 

Se um cristão professo vira as costas para as coisas de Deus ou vive persistentemente em 

pecado, ele prova que ele nunca pertenceu a Cristo em tudo. Tais pessoas não perderam 

a sua salvação, mas nunca recebeu. Sobre tais cristãos nominais, João disse: "Saíram de 

nós, mas não eram dos nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido 

conosco; mas eles saíram, a fim de que ele pode ser mostrado que todos eles não são de 

nós "( 1 João 2:19 ). 

Se as coisas do mundo continuamente manter uma pessoa de as coisas de Deus, essa 

pessoa prova que ele não é um filho de Deus. Durante o ministério terrestre de Jesus, 

muitos milhares de pessoas caminharam grandes distâncias para ouvi-lo pregar e receber 

a cura física para si e para seus entes queridos. Em Sua entrada triunfal em Jerusalém, a 

multidão aclamado como o Messias e queria fazê-lo rei.Mas depois que ele foi condenado 

e crucificado, e ao custo do verdadeiro discipulado tornou-se evidente, a maioria dos que 

tiveram uma vez saudado Cristo estivesse longe de ser encontrada. 

Lucas dá conta de três homens, sem dúvida, representante de muitos outros, que 

professavam fidelidade a Jesus, mas que não se submeteriam ao Seu senhorio e, assim, 

demonstrado a sua falta de fé salvadora. O primeiro homem, a quem Mateus identifica 

como um escriba ( 08:19 ), prometeu seguir Jesus onde quer que fosse. Mas saber o 

coração do homem ", disse-lhe Jesus:" As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, 

mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça "( 9: 57-58 ). Quando o Senhor 

chamou um segundo homem, ele pediu permissão para enterrar seu pai primeiro. Ele não 

quis dizer que seu pai tinha acabado de morrer, mas sim que ele queria adiar o 

compromisso com Cristo até depois que seu pai morreu eventualmente, momento em que 

o filho iria receber sua herança familiar. Jesus ", disse-lhe: 'Deixe que os mortos sepultem 

os seus próprios mortos; mas como para você, vá em todos os lugares e proclamar o reino 

de Deus'" ( vv 59-60. ). Em outras palavras, deixar que aqueles que estão espiritualmente 

mortos cuidar de seus próprios interesses carnais. O terceiro homem queria seguir Jesus 



depois que ele disse "adeus para os que estão em casa." Para ele, o Senhor respondeu: 

"Ninguém, depois de colocar a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus" 

( vv. 61-62 ). 

Não nos é dito que qualquer um dos três homens finalmente fez em relação ao seguimento 

de Cristo, mas a implicação é que, como o jovem rico ( Mat. 19:22 ), o custo do 

verdadeiro discipulado, que é sempre a marca da verdadeira salvação, era demasiado 

elevado para eles. 

Só o verdadeiro crente persevera, não porque ele é forte em si mesmo, mas porque ele 

tem o poder do Espírito de Deus habita. Sua perseverança não manter sua salvação segura, 

mas prova que sua salvação é segura. Aqueles que não conseguem perseverar não só 

demonstram a sua falta de coragem, mas, muito mais importante, a sua falta de fé 

genuína. Deus irá manter e proteger até mesmo a pessoa mais terrível que realmente 

pertence a Ele. Por outro lado, mesmo o mais corajoso dos que são apenas os cristãos 

professos, invariavelmente cair quando o custo de ser identificado com Cristo torna-se 

muito grande. 

Só os verdadeiros cristãos são vencedores porque somente os verdadeiros cristãos têm a 

ajuda divina do próprio Espírito de Cristo. "Porque nos tornamos participantes de Cristo", 

explica o escritor de Hebreus: "Se nos ativermos o início da nossa confiança até ao fim" 

( Heb. 3:14 ). Para alguns judeus que haviam crido nele, Jesus disse: "Se vós 

permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos; e conhecereis a 

verdade, ea verdade vos libertará" ( João 8: 31-32 ). Segurando rápido e duradouro no 

Palavra nem mérito de Deus, nem preservar a salvação. Mas a presença dessas virtudes 

confirma a realidade da salvação, e a ausência deles confirma a condição de perdição. 

Assim como só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, só podemos segurar 

a Deus, porque Ele tem para nós. Podemos sobreviver a qualquer circunstância 

ameaçadora e superar qualquer obstáculo espiritual que o mundo ou a Satanás coloca em 

nosso caminho, porque em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele 

que nos amou. 

Esmagadoramente conquista é de hupernikaō , um verbo composto que significa, 

literalmente, para hiper-conquista, ao excesso de conquista, para conquistar, por assim 

dizer, com o sucesso de sobra.Aqueles que são esmagadoramente 

conquistar extremamente vitorioso na superação de todos e de tudo que ameaça a sua 

relação com Jesus Cristo. Mas o faz inteiramente por meio de seu poder, o poder 

de Àquele que nos amou tanto que Ele deu a Sua vida por nós para que pudéssemos ter 

a vida Nele. 

Porque nosso Senhor tanto nos salva e mantém, nós fazemos muito mais do que 

simplesmente resistir e sobreviver às circunstâncias ameaçadoras Paulo menciona 

no versículo 35 . Em primeiro lugar, temosque vencedores por sair dos problemas mais 

fortes do que quando eles nos ameaçaram. Paulo acaba de declarar que, por Sua graça e 

poder divino, Deus faz tudo, inclusive as piores coisas, a trabalhar para o bem de seus 

filhos ( 8:28 ). Mesmo quando sofremos por causa do nosso próprio pecado ou 

infidelidade, nosso Senhor misericordioso vai trazer-nos através de uma compreensão 

mais profunda da nossa própria injustiça e da Sua justiça perfeita, de nossa própria falta 

de fé e de Sua fidelidade inabalável, de nossa própria fraqueza e da sua grande poder. 

Em segundo lugar, temos que vencedores , porque a nossa recompensa final será 

superam qualquer que seja terrestre e temporal perda podemos sofrer. Com Paulo, 



devemos ver mesmo o mais terrível circunstância como, mas "momentânea, leve 

tribulação", que produz "para nós um peso eterno de glória muito além de toda 

comparação" ( 2 Cor. 4:17 ). 

Do ponto de vista humano, é claro, o excesso de conquista Deus promete muitas vezes 

parece um longo tempo a chegar. Mas quando, como verdadeiros crentes, nós passamos 

por momentos de testes, qualquer que seja sua natureza ou causa, nós saem refinado 

espiritualmente por nosso Senhor. Em vez dessas coisas que nos separam de Cristo, eles 

vão nos trazer para mais perto Dele. Sua graça e glória vai descansar em nós e vamos 

crescer em nossa compreensão da Sua vontade e da suficiência de Sua graça. Enquanto 

esperamos por Ele, para nos conduzir através das provações, sabemos que Ele nos diz o 

que Ele disse a Paulo: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na 

fraqueza." E nós devemos responder com Paulo: "De boa vontade, pois, eu gloriarei nas 

minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim" ( 2 Cor. 12: 9 ). 

Paulo provavelmente escreveu sua carta a Roma durante um inverno em Corinto, e não é 

provável que Paulo ou os crentes romanos percebi o quão curto o tempo seria antes que 

eles necessitam de palavras de conforto do apóstolo nesta passagem. Não seria muitos 

anos antes que eles teriam de enfrentar uma feroz perseguição de um governo pagão e as 

pessoas que agora toleradas-los com indiferença. Não demoraria muito para que o sangue 

daqueles a quem esta epístola é dirigida absorveria as areias de anfiteatros 

romanos. Alguns poderiam ser atacados por animais selvagens, alguns seriam mortos por 

gladiadores implacáveis, e os outros seriam usados como tochas humanas para iluminar 

festas no jardim de Nero. 

Consequentemente, os verdadeiros e falsos crentes em breve iria ser facilmente 

distinguidos. Muitas congregações seria dizer de ex-membros ", Saíram de nós, mas não 

eram dos nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco; mas 

eles saíram, a fim de que poderia ser demonstrado que todos eles não são de nós "( 1 João 

2:19 ). Mas aqueles que o mundo olha como o oprimido e conquistou são, na realidade 

conquistadores esmagadora. No esquema das coisas de Deus, os vencedores são os 

vencidos e os vencidos são os vencedores. 

A Conclusão 

Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os 

anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as 

potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra 

coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que 
está em Cristo Jesus, nosso Senhor. ( 8: 38-39 ) 

Este capítulo termina com um belo resumo do que acaba de ser dito. O apóstolo garante 

a seus leitores que ele não estava ensinando-lhes qualquer coisa sobre a qual ele mesmo 

não estava totalmenteconvencido . Ele estava convencido de que, antes de tudo, devido 

à natureza da salvação, que Deus tinha revelado a ele e que ele apresenta de forma tão 

clara nestes primeiros oito capítulos. Seu conselho é também um testemunho pessoal. Ele 

estava convencido, porque ele tinha experimentado a maioria das coisas mencionadas e 

não separá-lo de Cristo. Ambos revelação e experiência o convenceu. Paulo estava 

dizendo aos crentes em Roma a mesma coisa que ele diria alguns anos mais tarde a 

Timóteo: "Por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho; porque eu 

sei em quem tenho crido e estou convencido de que Ele é capaz para guardar o que lhe 

confiei até aquele dia "( 2 Tim. 1:12 ). 



Paulo começa a sua lista com a morte, que, em nossa vida terrena, nós experimentamos 

última. Mesmo que inimigo supremo não pode separar-nos de nosso Senhor, porque Ele 

mudou picada da morte de derrota em vitória. Podemos, portanto, alegrar com a 

afirmação do salmista que "Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos" ( Sl 

116: 15. ), e podemos testemunhar com Davi que "ainda que eu ande pelo vale da sombra 

da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara eo teu cajado me 

consolam "( Sl 23: 4. ). Com Paulo, devemos "desejamos antes estar ausentes do corpo", 

porque isso vai significar que estamos, finalmente, "em casa com o Senhor" ( 2 Cor. 5: 

8 ). 

Donald Grey Barnhouse contou uma história pessoal que ilustra belamente impotência da 

morte sobre os cristãos. Quando sua esposa morreu, seus filhos ainda eram muito jovens, 

e Dr. Barnhouse perguntou como ele poderia explicar a morte de sua mãe em uma maneira 

suas mentes infantis conseguia entender. Enquanto dirigia para casa do funeral, um 

grande caminhão passou por eles e brevemente lançar uma sombra escura sobre o 

carro. Imediatamente, o pai teve a ilustração que ele estava procurando, e ele perguntou 

às crianças, "Você prefere ser atropelada por um caminhão ou pela sombra de um 

caminhão?""Isso é fácil papai", eles responderam. "Preferimos ser atropelado pela 

sombra, porque isso não faria mal." O pai então disse: "Bem, crianças, sua mãe acabou 

de passar pelo vale da sombra da morte, e não há dor lá, também." 

O segundo suposto impedimento não parece ser um obstáculo em tudo. Pensamos 

na vida como algo positivo. Mas é no nosso presente terrena vida que perigos espirituais 

mentir. Não só a própria morte segurar nenhum dano para os crentes, mas vai trazer o fim 

de todo o mal. É enquanto ainda temos esta vida que enfrentamos tribulação, a angústia, 

a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada ( 08:35 ) e os muitos outros estudos 

que Paulo poderia ter mencionado. Mas porque temos a vida eterna em Cristo, as ameaças 

durante o nosso presente de vida estão vazios. 

A terceira suposta ameaça é anjos . Porque a próxima perigo na lista ( principados ), sem 

dúvida refere-se aos anjos caídos, parece provável que as mencionadas aqui são 

santos anjos . A referência de Paulo aqui para anjos pressupõe uma situação puramente 

hipotética e impossível, assim como fez uma de suas advertências aos Gálatas. Ele disse 

aos crentes gálatas para se manter firme em sua salvação através de sangue derramado de 

Cristo na cruz e de se recusar a aceitar qualquer evangelho contrário, mesmo que pregava, 

se isso fosse possível, por um apóstolo ou "um anjo do céu" ( Gal. 1 : 8 ). 

A quarta suposta ameaça não está no mínimo hipotético. Como já mencionado, os 

principados parece referir-se seres do mal, especificamente demônios. Como o termo 

grego ( Arche ) por trás dele,principados indica nem bom nem mal. Mas o uso negativo 

óbvia de Arche em passagens como Efésios 6:12 ("governantes"), Colossenses 

2:15 ("governantes"), e Judas 6 ("domínio próprio") -, bem como a sua aparente contraste 

com o termo que o precede aqui (anjos) -seems para indicar anjos caídos, os demônios. Se 

assim for, Paulo está dizendo que nenhum ser criado sobrenatural, bem ou mal, pode 

cortar a nossa relação com Cristo. 

Coisas presentes e coisas para vir representar tudo o que estamos experimentando e 

vontade ainda experiência. 

Poderes traduz dunamis , a palavra grega comum para o poder. Mas, em sua forma 

plural, como aqui, que muitas vezes refere-se a milagres ou atos poderosos. Também foi 

usado no sentido figurado de pessoas em posições de autoridade e 



poder. Independentemente do significado específico Paulo tinha em mente 

aqui, poderes representa mais um obstáculo que os cristãos não precisam temer. 

Paulo pode ter usado altura e profundidade como termos astrológicos que eram 

familiares em seu dia hupsōma ( altura ) referentes ao ponto mais alto, ou zênite, do 

caminho de uma estrela, e bathos (profundidade ) para seu ponto mais baixo. Se assim 

for, a idéia é que o amor de Cristo assegura um crente desde o início até o fim do caminho 

da vida. Ou talvez ele usou os termos para significar o infinito do espaço, que é infinito 

em todas as direções. Em ambos os casos, o significado de base é o da totalidade. 

Para não deixar dúvidas de que a segurança é abrangente, Paulo acrescenta , nem 

qualquer outra criatura . Uma vez que apenas o próprio Deus é incriado, todos os outros 

e tudo o resto é excluído. 

Não há nada em qualquer lugar, a qualquer momento que deve ser capaz de nos separar 

do amor de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa salvação foi garantido pelo 

decreto de Deus desde a eternidade passada e será realizada seguro pelo amor de Cristo 

por todo o tempo futuro e por toda a eternidade. 

Mais cedo nesta epístola Paulo declarou que, "como está escrito:" Não há justo, nem um 

sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus; todos se extraviaram, à uma 

se fizeram inúteis; não . há ninguém que faça o bem '"Para certificar-se de que nenhuma 

pessoa poderia fazer uma exceção para si mesmo, o apóstolo acrescentou," não há nem 

um sequer "( Romanos 3: 10-12. ). De forma semelhante Paulo permite absolutamente 

nenhum exceções em relação à segurança do crente em Cristo. 

Nesta seção fechamento maravilhoso de capítulo 8 , versículos 31-34 foco no amor de 

Deus, o Pai, e versículos 35-39 foco no amor de Deus, o Filho. Lembramo-nos de oração 

sacerdotal de Jesus, na qual Ele ora em favor dos fiéis ", que todos sejam um, como Tu, 

Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós; ... E a glória que Tu me 

deste eu tenho dado a eles, para que eles sejam um, como nós somos um: Eu neles e Tu 

em Mim, para que eles sejam perfeitos na unidade que o mundo conheça . que tu me 

enviaste e os amaste a eles, assim como Tu Me ama Pai, quero que eles também, que me 

tens dado, estejam comigo onde eu sou "( João 17: 21-24 ). 

George Matheson nasceu em Glasgow, na Escócia, em 1842. Quando criança, ele tinha 

apenas visão parcial, e sua visão tornou-se cada vez pior, até que resultou na cegueira 

pelo tempo que ele tinha dezoito anos. Apesar de sua deficiência, ele era um aluno 

brilhante e se formou na Universidade de Glasgow e mais tarde no seminário. Ele tornou-

se pastor de várias igrejas na Escócia, incluindo uma grande igreja em Edimburgo, onde 

ele era muito respeitado e amado. Depois que ele tinha sido contratado para uma jovem 

mulher por um curto tempo, ela rompeu o noivado, tendo decidido que ela não poderia se 

contentar casada com um homem cego. Alguns acreditam que essa decepção dolorosa no 

amor romântico levou Matheson para escrever o belo hino que começa com os seguintes 

versos: 

O amor que não vai me deixar ir, 

Eu descanso minha alma cansada em Ti; 

Eu dou-te de volta a vida que eu devo, 

Isso na tua oceano profundidades seu fluxo 

Que rica, mais cheia ser. 



Porque o nosso Deus é infinito em poder e amor, "nós dizer com confiança: O Senhor é 

o meu auxílio, não temerei O que deve fazer o homem para mim.? '" ( Heb. 13: 6 ). Porque 

o nosso Deus é infinito em poder e amor, podemos dizer com Davi: "Quando eu tenho 

medo, vou colocar minha confiança em Ti" ( Sl. 56: 3 ) e, "em paz Vou tanto deitar e 

dormir, porque Tu sozinho, ó Senhor, és fazer-me habitar em segurança "( Ps. 4: 

8 ). Porque o nosso Deus é infinito em poder e amor, podemos dizer com Moisés, "O 

Deus eterno é um lugar de habitação, e por baixo estão os braços eternos" ( Deut. 

33:27 ). Porque o nosso Deus é infinito em poder e amor, podemos dizer com o escritor 

de Hebreus, "a qual temos como âncora da alma, uma esperança segura e firme" ( Heb. 

6:19 ). 

 

37. A Tragica incredulidade de Israel 

( Romanos 9: 1-5 ) 

Eu estou dizendo a verdade em Cristo, não minto, a minha 

consciência me dá testemunho do Espírito Santo, que tenho 

grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu poderia 

desejar que eu mesmo fosse amaldiçoado e separado de Cristo, 

por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, 

que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, as 

alianças ea promulgação da Lei eo culto, e as promessas, quais 

são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre 
todos, Deus bendito eternamente.Amém. ( 9: 1-5 ) 

Romanos 9-11 é uma das passagens mais fascinantes do Novo Testamento, cheio de 

doutrina essencial e muito prático e focado em Israel, o povo escolhido de Deus. 

Ao longo da história da igreja, no entanto, esta passagem tem sido muitas vezes muito 

mal compreendido. Alguns comentaristas e expositores todos, mas ignorá-la. Outros 

tratá-lo como um parênteses que tem pouca, se alguma, ligação ao resto da carta. Eles 

levam isso como um aparte em que Paulo expressa preocupações pessoais e insights sobre 

seus companheiros judeus. De acordo com esses intérpretes, a mensagem central da 

justificação pela fé é interrompido no início do capítulo 9 e retoma no início do capítulo 

12 . Eles argumentam que belo e culminante hino de Paulo de louvor, esperança e de 

convicção em 8: 38-39 flui naturalmente em 12: 1 . 

É verdade que, se Paulo tivesse deixado de fora capítulos 9-11 , o argumento e o fluxo da 

carta seria ainda parecem ininterrupta. Mas, como se verá, é também verdade que estes 

três capítulos são integralmente relacionada com o resto da carta. Paulo não queria 

continuar a sua doutrina sobre a justificação pela fé até que ele esclareceu algumas 

verdades relacionados referentes Israel e israelitas. Como parte desse esclarecimento, o 

apóstolo necessário contradizer algumas falsidades que prevalecem sobre as quais muitos 

cristãos, especialmente aqueles que eram judeus, foram tropeço. 

Paulo, sem dúvida, tinha ensinado as verdades básicas de Romanos 9-11 muitas vezes, e, 

embora ele ainda tinha que visitar Roma em pessoa ( 01:13 ), numerosos crentes havia 

conhecido Paulo pessoalmente e tinha ouvido falar essas verdades faladas de seus 

próprios lábios . É possível que algumas das suas cartas a outras igrejas tinha sido lido 

por cristãos em Roma. E porque Paulo havia recebido oposição anterior a essas verdades, 



ele antecipou as perguntas e argumentos que alguns dos membros da igreja romana 

tinham certeza de levantar e responde-los nas palavras inspiradas desses capítulos. Um 

olhar inicial para estas questões e uma breve sugestão de suas respostas podem fornecer 

um começo útil a esta seção. 

Primeiro, ele antecipou o argumento de que, se o evangelho de Jesus Cristo ofereceu a 

salvação a todos os gentios, então Deus deve ter abandonado Seu antigo povo de 

Israel. Judeus que ouviram o evangelho concluiu que a doutrina da justificação pela fé 

era uma nova idéia que era válida apenas para os gentios e que os cristãos acreditavam 

que as cerimônias e que faz a justiça do judaísmo não tinha mérito diante de Deus. Eles 

tinham certeza do evangelho implícita de que os judeus já não tinha um lugar único ou 

propósito no plano de redenção de Deus. 

Esses judeus foram muito bem, é claro, que o evangelho descontos ritual judeu e que faz 

a justiça como um meio de salvação. Mas ritualismo e legalismo, mesmo a guarda da lei 

divinamente revelado de Deus, tinha nunca foi um meio de salvação, só um meio de 

expressar ou simbolizando a obediência a Deus. Como Paulo deixa claro no início desta 

carta (ver especialmente caps. 3-5 ), Deus nunca justificou qualquer pessoa, judeu ou 

gentio, nem mesmo Abraão-em qualquer outra base de Sua graça efetivada pela fé 

pessoal. Também era verdade que a Nova Aliança no sangue de Cristo tinha substituído 

a Antiga Aliança e que Deus o estava chamando um novo povo para o Seu nome, de entre 

todas as nações e povos. 

Em sua introdução a esta carta, Paulo afirma inequivocamente que Cristo lhe havia dado 

um apostolado única para os gentios ( 1: 1-5 ; cf. Gal 1:16. ). Mas o livro de Atos indica 

claramente que ele também foi chamado para levar o evangelho para "os filhos de Israel" 

( 09:15 ). Portanto, não é estranho que, sempre que possível, este apóstolo dos gentios 

começou um novo ministério pela primeira pregação do evangelho para os judeus, em 

uma sinagoga ou outro local de encontro (ver, por exemplo, Atos 09:20 ; 13: 5 , 14 ; 14: 

1 ; 16:13 ; 17: 1-2 ; 19: 8 ). Ele estava realmente, apaixonAdãoente preocupado para a 

condição espiritual de Israel e por isso estava ansioso para responder às perguntas que ele 

sabia que eles estavam pedindo. 

Perto do fim de Romanos 11 Paulo afirma com autoridade divina que o Salvador do 

mundo veio de Sião (ou seja, era um judeu), e que, em última instância "todo o Israel será 

salvo", assim como o profeta Isaías havia declarado ( 11 Rom. : 26 ; cf. Is 59: 20-21. ; 27: 

9 ). No início de Seu ministério terreno, Jesus disse à mulher samaritana que "a salvação 

vem dos judeus" e que Ele era o Messias prometido judeu que iria oferecer a salvação, 

não só para os judeus, mas para toda a humanidade ( João 4: 22-26 ). Paulo era, sem 

dúvida familiarizado com essa declaração através de seu Senhor, e ele garante que os 

romanos que é inconcebível que Deus poderia rejeitar e esquecer o Seu povo Israel. O 

verdadeiro cristianismo e anti-semitismo, portanto, são termos contraditórios no sentido 

mais absoluto. 

Paulo antecipou e respondeu a uma segunda pergunta que ele sabia que iria surgir na 

mente de muitos de seus leitores, ou seja, "Se a salvação é de os judeus e está em primeiro 

lugar para os judeus, por que Israel, incluindo seus maiores líderes religiosos, rejeitam 

Jesus como seu Messias, Salvador e Rei? " Se, como Paulo disse: "... o evangelho é o 

poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do 

grego" ( Rom. 1:16 ), e se Deus concede "glória e honra e paz a todo aquele que faz o 

bem, primeiro do judeu e também do grego "( 2:10 ), por que a maioria dos judeus ainda 

na incredulidade? Porque é que a nação exclusivamente escolhido e abençoado de Israel, 



que conhece a lei e os profetas tão bem, não só rejeitando o evangelho de Jesus Cristo, 

mas zelosamente perseguindo colegas judeus que acreditam que ele? " 

Como iremos estudar em detalhe em um capítulo posterior, a resposta de Paulo para tal 

pensamento foi: "Que diremos, então, que os gentios, que não buscavam a justiça, 

alcançaram a justiça, mas a justiça que é pela fé, mas Israel, que buscava um? lei da 

justiça, não chegou a essa lei Por Porque não foi pela fé, mas como se fosse por obras e 

tropeçaram na pedra de tropeço "da salvação pela fé (.?. 9: 30-32 ).Continuando sua 

explanação, o apóstolo diz: "Irmãos, o desejo do meu coração ea minha súplica a Deus 

por eles [colegas judeus] é para sua salvação. Para lhes dou testemunho de que eles têm 

zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento. Para não conhecendo a justiça de 

Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus Pois 

Cristo é o fim da lei para justiça de todo aquele que crê "(. 10: 1-4 ). 

Porque Paulo bem entendido que a maioria de seus compatriotas judeus confiou em sua 

descendência de Abraão e em suas boas obras, ele afirma em termos inequívocos que "ele 

não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. 

Mas ele é um judeu que é no interior, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não 

na letra, e seu louvor não provém dos homens, mas de Deus "( Rm 2: 28-29. ) . Em outras 

palavras, o verdadeiro judeu é judeu espiritual, um judeu cujo coração e mente foram 

limpos e purificado ("circuncidado") pelo Espírito e que, portanto, pertence a Deus pela 

fé. Nem a circuncisão física nem linhagem física de Abraão pode salvar uma pessoa. Eles 

podem, de fato, tornar-se facilmente as barreiras para a salvação, dando uma falsa 

sensação de segurança espiritual. Confiando em tais coisas humanas mantidas judeus de 

receber Jesus Cristo. 

Porque o evangelho é claro que ambos os judeus e gentios são salvos pela fé, os judeus 

devem se converter da sua confiança em sua própria realização religioso, humilhando-se, 

rejeitando a pressão intimidante da tradição que viveu. Eles rejeitaram o evangelho e 

assim rejeitaram o seu Messias. 

Esta salvação não era nova. "Além de a lei a justiça de Deus se manifestou", diz Paulo, 

"tendo o testemunho da lei e dos profetas, mas a justiça de Deus mediante a fé em Jesus 

Cristo para todos os que crêem; porque não há distinção" ( Rom. 3: 21-22 ). O indivíduo 

judeu nunca foi salvo de qualquer outra forma que a fé pessoal em Deus, não importa o 

quão puro e bem documentada a sua descendência física de Abraão. "Afirmamos que o 

homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ou Deus é o Deus de apenas judeus? Não 

é Ele o Deus dos gentios também? Sim, também dos gentios, já que de fato Deus, que vai 

justificar a circuncisão por fé e os não circuncidados por meio da fé é um "( 3: 28-

30 ). Deus cria tanto judeus como gregos, e Ele salva-los da mesma forma, na fé, 

independentemente das obras e rituais. Os judeus não foram salvas porque as barreiras de 

cerimônias, tradições e legalismo em geral bloqueado seu caminho. 

O apóstolo depois pergunta retoricamente: "Digo, porém: eles [Israel] não tropeçar, de 

modo a cair, eles De modo nenhum Mas, pela sua salvação transgressão veio aos gentios, 

para torná-los com ciúmes?!" ( 11: 11 ). Em outras palavras, o fracasso de Israel para vir 

a Jesus Cristo na fé, trágico como tem sido, não é permanente e irreversível. Na verdade, 

porque o fracasso de Israel abriu a porta do evangelho aos gentios, o ciúme dos gentios, 

eventualmente, terá uma parte em levar Israel a voltar-se para o Deus Salvador pela fé em 

Cristo, para receber finalmente o Messias que eles rejeitaram em Sua primeira vinda. 

Não só isso, o apóstolo diz, mas, "se a transgressão deles é a riqueza do mundo e seu 

fracasso é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua realização ser!" ( v. 12 ). Se 



incredulidade de Israel trouxe tantos gentios ao Senhor, quantas mais serão levados a Ele 

quando Israel finalmente acredita. João revela que o número será incalculável. "Depois 

destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as 

nações e todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e perante o Cordeiro, 

trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos "( Apocalipse 7: 9 ). 

Esta questão poderia ser dito de outra forma: "Se Abraão é o pai dos que são 

verdadeiramente salvos pela fé, como podem seus descendentes rejeitar em grande parte 

caminho da salvação de Deus, conforme estabelecido no evangelho de Jesus Cristo?" O 

apóstolo tinha respondido a essa pergunta no capítulo 4 , dizendo: 

Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, tem 

encontrado? Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar; mas não 

diante de Deus. Pois o que diz a Escritura?"E Abraão creu em Deus, e isso lhe foi 

imputado como justiça." Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, 

mas como o que é devido. Mas, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, 

sua fé lhe é contada como justiça ... E ele [Abraão] recebeu o sinal da circuncisão, selo 

da justiça da fé que teve quando incircunciso, que ele poderia ser o pai de todos os que 

crêem sem serem circuncidados, que a justiça pode ser contada a eles. ( Rom. 4: 1-5 , 11 ) 

Em outras palavras, um grande número de judeus rejeitam o evangelho de Cristo, porque 

eles confiam no rito da circuncisão para fora e, como já mencionado, em sua descendência 

física de Abraão, e não na fé sem reservas em Deus que trouxe a salvação a Abraão e fez 

ele "o pai de todos os que acreditam sem ser circuncidado ", Gentil, bem como judeu ( v. 

11 , grifo do autor). 

Paulo sabia que um terço e intimamente relacionado questão também surgem na mente 

dos judeus: "É verdade que os judeus individuais devem ser salvos pela fé pessoal, o que 

dizer da nação ? Será que Deus de Israel descartado Sua nação escolhida antiga? " A 

resposta de Paulo a essa pergunta é dada no capítulo 9 . São os "israelitas", explica ele, 

"a quem pertence a adoção de filhos, a glória, as alianças ea entrega da Lei, eo culto, e as 

promessas, cujas são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, 

Deus bendito eternamente Amém "(. 9: 4-5 ). Ela sempre foi uma bênção única e um 

privilégio ser um judeu, e da nação de Israel sempre teve "estatuto favorecido" diante de 

Deus entre as nações do mundo. 

Mas essa posição favorecida não tem impedido Deus de disciplinar que nação ou de 

colocá-lo temporariamente de lado "até que a plenitude dos gentios haja entrado" ( Rom. 

11:25 ). Uma vez que isso tenha ocorrido, o Senhor "Derramarei sobre a casa de Davi e 

sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de graça e de súplicas, para que eles olharão 

para mim, a quem traspassaram; e eles vão chorar por ele, como quem chora por um filho 

único, e chorarão amargamente por ele, como o choro amargo ao longo de um 

primogênito "( Zc. 12:10 ). Então, "a soberania, o domínio, ea grandeza de todos os reinos 

debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo; o seu reino será um 

reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão "( Dan. 7:27 ). 

Nesta seção, Paulo mostra que a nação de Israel foi temporariamente de lado por Deus 

por causa de sua impenitência continuada e incredulidade, mais especialmente para sua 

rejeição do Messias. Em Sua soberania gracioso, no entanto, e com certeza divina, Deus 

vai preservar para si um remanescente de Israel. Essa nação, sob a forma de um 

remanescente ordenado do seu povo, será trazido pela fé, não só no reino purificada e 

restaurada de "Filho de Davi maior", mas no reino eterno de Deus. 



Paulo também lembra a seus leitores que, assim como Isaías profetizou: "Ainda que o 

número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo" 

( Romanos 09:27. ; . Isa 10:22 ).Através de Seus profetas que Deus deixou claro que 

apenas um remanescente da nação acabaria por vir a Ele com fé genuína. Por meio de 

Isaías Ele havia prometido que "nos últimos dias, então isso vai acontecer no mesmo dia 

que o Senhor voltará a recuperar o segundo tempo com a mão o restante do seu povo, que 

permanecerão, da Assíria, Egito, Patros, Cush, Elam, de Sinar, de Hamate, e das ilhas do 

mar. E ele arvorará um estandarte para as nações, e vai reunir os exilados de Israel, e vai 

reunir os dispersos de Judá dos quatro cantos da terra "( Isaías 11: 11-12. ; cf. v. 16 ). Por 

meio de Jeremias Ele prometeu: "Então, eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, 

de todos os países onde os tenho lançado e deve trazê-los de volta para seu pasto; e eles 

serão fecundos e multiplicai-vos" ( Jer. 23: 3 ; cf.Mic 02:12. ; Zc. 8: 11-12 ). E porque 

"os dons ea vocação de Deus são irrevogáveis" ( Rom. 11:29 ), Israel tem a garantia divina 

que este remanescente, o que representa a nação, vai ser salvo. O plano de Deus desde a 

eternidade passada tem sido sempre que rejeição dEle de Israel seria ao mesmo tempo 

parcial e temporária. 

Nessas respostas para companheiros judeus, Paulo também respondeu a uma pergunta 

que ele sabia que surgem na mente de muitos crentes gentios. "Se Deus não cumprir as 

promessas que o seu povo escolhido de Israel," eles se perguntam: "como podemos 

esperar que Ele cumprir as promessas que nós, como crentes gentios?" O problema, é 

claro, é em questão. Deus não falhou em suas promessas de Israel ou para os judeus 

individuais. Suas promessas foram dadas aos fiéis Israel e aos fiéis, crentes judeus, para 

aqueles que eram espirituais, não apenas física, descendentes de Abraão. Porque ele era 

um tal modelo de fidelidade, Abraão não só foi o pai dos fiéis que viviam atrás dele, mas, 

em certo sentido prevenient, o pai mesmo dos fiéis que viveram antes dele. A fé de 

Abraão chegou à frente, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que: "Abraão exultou 

por ver o meu dia, e viu-o e ficou feliz" ( João 8:56 ). 

Como veremos, estas e muitas outras perguntas são respondidas com profunda sabedoria 

e razão santo. 

Então ele é sobrecarregado com o que o Senhor lhe deu para escrever, Paulo termina esta 

seção três capítulo sobre Israel ( Romanos 9-11 ), com um majestoso doxologia, 

triunfante de louvor e agradecimento a Deus: "Ó profundidade da riqueza tanto da 

sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e 

inescrutáveis os seus caminhos! Para quem conheceu a mente do Senhor, ou quem se 

tornou seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele que ele pode ser pago de volta 

para ele ? novamente Porque dele, e por meio dele e para ele são todas as coisas A ele 

seja a glória para sempre Amém "(.. Rom. 11: 33-36 ). 

No primeiro desses três capítulos, Paulo se concentra em primeiro lugar na tragédia da 

incredulidade de Israel ( Rm. 9: 1-5 ). Ele, então, declara que este incredulidade faz parte 

do plano eterno de Deus de redenção ( vv. 6-13 ) e demonstra que este plano divino para 

a incredulidade de Israel não é caprichoso ou injusto, mas é perfeitamente justo ( vv. 14-

29 ). 

Ao expressar o seu profundo pesar pela condição espiritual de Israel, o apóstolo declara 

primeiro o seu amor por seu povo como companheiros judeus. 

Conexão pessoal de Paulo com Israel descrente 



Eu estou dizendo a verdade em Cristo, não minto, a minha 

consciência me dá testemunho do Espírito Santo, que tenho 

grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu poderia 

desejar que eu anátema, separado de Cristo, por amor de meus 
irmãos, que são meus parentes segundo a carne, ( 9: 1-3 ) 

Como acabamos de observar, Paulo começa nesta seção sobre Israel, declarando seu pesar 

pessoal sobre a incredulidade de seus queridos parentes. Ele acaba de apresentar oito 

capítulos de verdades divinas que são emocionante para aqueles que acreditam, mas 

devastador para todos os incrédulos, particularmente para judeus incrédulos, que sentiram 

totalmente seguros em sua herança racial de Abraão, em seu desempenho legalista de 

cerimônia, e na sua adesão às tradições rabínicas. Um judeu descrente que levou a sério 

as palavras de Paulo em capítulos 1-8 provavelmente sentir que o evangelho lhe rendeu 

um pária total, baixado por Deus. 

Paulo já tinha sido o mais zeloso perseguidor de judeus que nomeou o nome de Cristo, 

incansavelmente "ameaças de respiração e assassinato contra os discípulos do Senhor" 

( Atos 9: 1 ). Agora, ele tinha sido completamente transformada, de bom grado contando-

se entre os discípulos de Cristo e condenando veementemente o legalismo e falsa 

segurança do judaísmo tradicional. Para incrédulos judeus religiosos, o cristianismo seria 

visto como uma conspiração anti-judeu. Em seus olhos, Paulo totalmente contrariada o 

ensinamento de Moisés, pregando coisas como, "Faça-se-vos saber, irmãos, que por meio 

dele [Cristo] perdão dos pecados é proclamada a você, e por ele, todo aquele que crê é 

libertado de todas as coisas, a partir do qual você não poderia ser libertados por meio da 

Lei de Moisés "( Atos 13: 38-39 ).Paulo, um ex-fariseu ( Atos 23: 6 ; Fp 3: 5. ) e defensor 

zeloso de tradicionais Judaísmo ( Atos 8: 1 , 3 ; 9: 1-2 ), foi agora considerado o traidor 

de traidores de seu povo, mais desprezado do que um pagão Gentil. Ele foi o grande 

traidor, o Judas do judaísmo e o arquiinimigo de Israel (ver, por exemplo, Atos 

09:23 ; 13:50 ; 20: 3 ; 2 Cor 11:24. ). 

Ainda hoje, os judeus consideram o cristianismo como inerentemente anti-

semita. Quando ouvem Jesus proclamado como seu longamente aguardado Messias, o 

grande Salvador e Libertador de Israel, eles se tornam altamente indignado. Em vez de 

ver o evangelho como o cumprimento perfeito e conclusão do judaísmo, eles vêem isso 

como uma ameaça destrutiva. Infelizmente, suas muitas perseguições ao longo da história 

nas mãos de cristãos professos que exacerba ressentimento. 

Paulo teve grande preocupação não apenas para Israel como uma nação, mas um amor 

incrivelmente profunda para israelitas como indivíduos. E ele sabia que antes de judeus 

incrédulos iria ouvir qualquer outra coisa que ele tinha a dizer, que primeiro teria de ser 

convencido de que ele realmente se preocupava com eles e estava longe de liderar uma 

conspiração anti-judeu. Em sua pregação e os escritos do apóstolo irrefutavelmente 

neutralizaram os dois pilares básicos do judaísmo popular, descendência física de Abraão 

e que faz a justiça sob a lei. Como Jesus durante Seu ministério terreno, Paulo despida a 

farsa hipócrita e legalista do judaísmo rabínico. Também como Jesus, ele sabia que tinha 

que assegurar judeus incrédulos de seu verdadeiro amor para eles. Ele tinha que 

convencê-los de que ele proclamou o evangelho como um amigo que queria proteger e 

resgatá-los, não como um inimigo que procurou condenar e destruí-los. Ele teve que 

mostrar-lhes o seu coração antes que ele pudesse dar-lhes a sua teologia. 

Ele começa por assegurando-lhes a sua honestidade e integridade pessoal, dizendo, eu 

estou dizendo a verdade em Cristo, não minto. Paulo certificada a sua autenticidade, 



declarando que esta verdade foi dito em Cristo. Ele chamou o seu Senhor e Salvador, 

Jesus Cristo , como uma testemunha indiscutível. Ele estava dizendo que tudo o que ele 

pensou ou fez ou sentiu foi feito para e por meio de Seu Senhor.União de Paulo com 

Cristo era a órbita dentro do qual suas emoções e se mudou a fonte de onde fluiu. Em 

outras palavras, Cristo, que foi muito a vida do apóstolo e respiração, que atestam a 

veracidade do que ele estava prestes a ensinar. Sua onisciente, justo, soberano e gracioso 

Senhor, que sabia perfeitamente coração e os motivos de Paulo, afirmaria a veracidade 

do amor sem limites do apóstolo para seus companheiros judeus. Nas palavras do 

comentarista suíço do século XIX e teólogo Frederic Godet, "aos olhos de Paulo há algo 

tão santo em Cristo, que na atmosfera pura e luminosa da Sua presença senti nenhuma 

mentira, e nem mesmo qualquer exagero, é possível "( Comentário sobre a Epístola de 

São Paulo aos Romanos [New York: Funk & Wagnalls de 1883], p 338.). 

Paulo freqüentemente chamado de Deus como sua testemunha. Na abertura desta carta, 

assegurou a igreja romana que "Deus, a quem sirvo em meu espírito, no pregação do 

evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de 

vós, nas minhas orações" ( 1: 9-10 ). Para Paulo, uma promessa feita foi uma promessa 

cumprida. Em sua segunda carta a Corinto, ele escreveu: "Invoco a Deus como 

testemunha de minha alma, que para poupá-lo eu vim não mais a Corinto" ( 2 Cor. 

1:23 ). Mais tarde, na mesma carta, ele novamente garantiu a seus leitores de sua 

veracidade, declarando: "O Deus e Pai do Senhor Jesus, Ele que é bendito eternamente, 

sabe que não estou mentindo" ( 11:31 ). 

Dando a mesma garantia em 9: 1 , Paulo insistiu que eu não estou mentindo. O apóstolo 

não dizer ou fazer nada simplesmente por uma questão de conveniência ou para fazer uma 

impressão favorável. Ele não estava tentando seduzir seus leitores judeus a aceitar o que 

ele disse bajulando-os ou fazendo reivindicações insinceros e exageradas para si 

mesmo. Ele não quis dizer nada que fosse falsa ou hipócrita, a fim de ganhar a sua atenção 

ou o seu acordo. Suas palavras exatamente expressou sua mente e coração. 

Em seguida, ele chama a sua própria consciência como uma testemunha. Enquanto se 

defender perante o Sinédrio em Jerusalém, "Paulo, olhando fixamente para o Conselho, 

disse: 'Irmãos, eu vivi minha vida com um perfeitamente boa consciência diante de Deus 

até o dia de hoje" "( Atos 23: 1 ). Não era a consciência de Paulo em si que era 

confiável. Sua consciência foi sempre clara e uncondemning porque ele viveu em 

obediência consistente ao Senhor. "Para a nossa confiança orgulhoso é este", disse ele, "o 

testemunho da nossa consciência, de que em santidade e sinceridade de Deus, não em 

sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e especialmente para 

você" ( 2 Cor. 1:12 ). 

Ao contrário do que o conselho comum, "Deixe sua consciência ser seu guia," a 

consciência natural do ser humano está longe de ser um guia confiável. Ele pode ser 

"cauterizada" ( 1 Tim. 4: 2 ), coberto com tecido cicatricial insensível. Como qualquer 

outro aspecto da natureza caída do homem, sua cultura está manchada e corrompida pelo 

pecado. "Para os puros, todas as coisas são puras", explicou Paulo a Tito;", Mas para 

aqueles que estão corrompidos e incrédulos nada é puro, mas tanto a sua mente como a 

sua consciência estão contaminadas" ( Tito 1:15 ). Por negligência de comunhão com 

Deus e desobediência à Sua Palavra, a consciência mesmo de um crente pode se tornar 

insensível e não confiável. É por isso que Paulo não permite que os crentes violentar 

consciência, mesmo em relação a coisas não-morais. Para fazê-lo é o de treinar-se para 

rejeitar consciência (cf. Rom. 14: 20-23 ). Todos os crentes devem ser capazes de dizer 

com Martin Luther, "Minha consciência é cativa da Palavra de Deus." 



A consciência se rendeu a Palavra de Deus é uma consciência que está sujeita a do 

Espírito Santo, a quem Paulo próximo invoca como testemunha de sua veracidade e à 

confiabilidade de sua consciência. 

A consciência humana por si só é neutro. É activado e de acordo com a natureza da pessoa 

a quem pertence. A consciência, um homem não regenerado mal há guarda contra 

pensamentos e ações pecaminosas. A consciência de um crente fiel, por outro lado, é de 

confiança, porque ele é ativado pelas verdades e padrões da Palavra de Deus e é 

energizado pelo poder de habitando de Deus Espírito Santo. Quando vivemos no 

Espírito, andar no Espírito e obedecer ao Espírito, podemos confiar em nossa consciência, 

pois está sob controle divino. O Espírito perfeito levando vão quer louvar ou condenar o 

que estamos fazendo ou estão planejando fazer. 

Porque o que ele está prestes a dizer parece tão inacreditável-no melhor dos casos, 

altamente exagerados-Paulo tem uma razão importante para convocar uma tal variedade 

de testemunhas. 

Sua declaração introdutória é crível o suficiente. Poucos cristãos que conheceram Paulo 

duvidaria que ele tinha grande tristeza e constante angústia em seu coração para seus 

companheiros judeus incrédulos. Como mencionado acima, embora ele fosse um apóstolo 

especialmente designado para os gentios, ele também foi contratado para proclamar o 

evangelho para "os filhos de Israel" ( At 9,15 ).Como deixa claro no presente passagem, 

ele teria arrancado seu coração se ele não ter oportunidade de proclamar o caminho da 

salvação a seus companheiros filhos e filhas de Israel. Mesmo com a oportunidade de 

testemunha, ele não podia amenizar o grande tristeza e contínua dor que sentia por 

aqueles judeus que se recusaram a acreditar. 

Foi esse mesmo tipo de dor que o profeta Samuel tinha por Saul. Lemos que "Samuel não 

viu a Saul até ao dia da sua morte, pois Samuel se entristeceu com Saul E o Senhor se 

arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel." ( 1 Sam 15:35. ). Por sua própria 

arrogância e desobediência, Saul havia se tornado um pária diante de Deus e seu 

povo. Mas fora de profundo amor pelo Senhor do ungido, Samuel nunca mais parou de 

luto em nome do rei. No salmo maciça que tão altamente exalta a Palavra de Deus, o 

escritor confessa: "Meus olhos derramam rios de água, porque eles [Israel] não manter a 

tua lei" ( Sl 119:. 136 ). 

Jeremias é chamado profeta chorando por causa do seu profundo pesar pela incredulidade 

e maldade do seu povo. "Oh, que minha cabeça se tornasse em águas", ele lamentou, "e 

os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite os mortos 

da filha do meu povo!" ( Jer. 9: 1 ). Mais tarde, ele implora: "Ouvir e dar atenção, não 

seja arrogante, pois o Senhor tem falado Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele 

traz a escuridão e antes que tropecem vossos pés das montanhas escuras, e enquanto você 

está esperando para a luz. Ele deixa para a escuridão profunda, e transforma-lo em 

melancolia Mas se você não vai ouvir, a minha alma vai chorar em segredo por tanto 

orgulho;. e meus olhos vão chorar amargamente e fluir em lágrimas, porque o rebanho do 

Senhor foi levado cativo "( Jer. 13: 15-17 ). 

Rejeição de seu Messias de Israel pesou tão fortemente no coração de Paulo, que ele pediu 

aos dois membros da Trindade para atestar a sua angústia implacável. E ele sabia disso, 

mas para a intervenção da graça de Deus no caminho de Damasco, ele não apenas ainda 

estariam entre os judeus incrédulos, mas ainda estaria conduzindo-os em perseguir 

aqueles que tinha reconhecido o seu Messias. 



A profundidade e autenticidade da dor de Paulo é expresso na sua declaração, quase 

inacreditável que eu poderia desejar que eu anátema, separado de Cristo, por amor 

de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne . Como indicado por seu 

qualificador de abertura, eu poderia desejar, Paulo sabia que não podia rejeitar a sua 

salvação e voltar a ser amaldiçoada (devotado à destruição no inferno eterno) e, assim, 

para sempre separado de Cristo. 

Foi para a salvação de seus irmãos judeus que Paulo se expressa em uma hipérbole, 

dizendo que ele estava disposto até mesmo a perder a sua salvação, se, de alguma forma, 

que poderia salvá-los da condenação de Deus. Ninguém, é claro, sabia melhor do que 

Paulo que a salvação é o tesouro mais precioso de um crente e que só a morte sacrificial 

de Cristo tem o poder de salvar. Mas aqui ele estava falando emocionalmente, não 

teologicamente, e não há nenhuma razão para duvidar de que sua declaração 

impressionante de auto-sacrifício era a expressão de um coração completamente 

honesto. Paulo sentiu tanto amor que ele estava disposto a abrir mão de sua própria 

salvação e passar a eternidade no inferno, se de alguma forma que poderia trazer seus 

companheiros judeus à fé em Cristo! Ele sabia, é claro, que, mesmo que tal coisa fosse 

possível, o seu ser separado de Cristo não teria nenhum poder em si mesmo para trazer 

uma única pessoa a Cristo. O apóstolo também sabia que a impossibilidade óbvia e 

inutilidade de tal sacrifício causaria alguns de seus críticos a acusá-lo de oferecer 

segurança a sacrificar aquilo que ele sabia que era impossível perder. Foi, sem dúvida, 

para combater essas acusações de que ele havia chamado de Cristo e do Espírito Santo 

para testemunhar sua sinceridade. 

Paixão para oferecer um sacrifício tão definitiva de Paulo refletiu o coração 

misericordioso de Deus, que amou o mundo de desamor e do mal que Ele enviou Seu 

Filho unigênito para garantir a sua redenção ( João 3:16 ). Ele também refletiu o coração 

igualmente gracioso do Filho, que, em obediência ao Pai, deu a Sua vida para que outros 

pudessem viver. Paulo tinha acabado de júbilo em toda a segurança do crente em Cristo, 

da qual "nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas 

presentes, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem 

qualquer outra criado coisa "pode" separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus 

nosso Senhor "( Rom. 8: 38-39 ). No entanto, seu amor pelos perdidos em Israel deu-lhe 

a vontade de entregar essas bênçãos íntimas, inestimáveis, e eternas, se isso traria seus 

irmãos judeus a Cristo. 

Era exatamente o grande amor de Paulo para os perdidos que fez dele um instrumento tão 

poderoso nas mãos de Deus. Evangelismo tem pouco efeito se o evangelista tem pouco 

amor pelos perdidos. João Knox refletiu o grande amor de Paulo quando ele orou: "Dê-

me a Escócia ou eu morro", Henry Martyn, quando disse: "O que eu fosse uma chama de 

fogo na mão de Deus", e Davi Brainerd, que rezou para que ele possa queimar a Deus, o 

que ele fez antes de ele tinha trinta anos. 

Moisés amava os israelitas volúveis, ingratos, desobedientes e, da mesma forma que 

Paulo amava séculos mais tarde. Intercedendo por eles depois que eles construíram e 

adoraram o bezerro de ouro durante a muito tempo ele estava no Monte Sinai recebendo 

as tábuas da lei de Deus, Moisés suplicou ao Senhor em seu nome ", Agora, se quiseres, 

perdoarei os seus pecados e- se não, risca-me do teu livro, que tens escrito! " ( Ex. 32:32 ). 

Alguns anos atrás, uma jovem mulher em nossa área foi esfaqueado e morto enquanto 

fazia jogging perto de seu apartamento. Tanto a mulher e seu marido eram cristãos, mas 

os pais da mulher não eram, e ela teve um grande peso para a sua salvação. Pouco antes 



de ser morta, ela tinha confiado ao seu marido que ela estaria disposto a morrer se sua 

morte poderia ser usado por Deus para ganhar seus pais a Si mesmo. Após o serviço 

memorial, no qual o evangelho foi proclamado, a mãe dela, de fato, receber a Cristo como 

Senhor e Salvador. 

Só próprio amor misericordioso de Cristo nos corações daqueles que pertencem a Ele 

pode produzir tanta devoção abnegado. Quanto mais obedecer à Sua Palavra e se entregar 

à Sua vontade, mais vamos amar como Ele ama. 

Conexão pessoal de Deus com Israel descrente 

os quais são israelitas, a quem pertence a adoção de filhos, a 

glória, as alianças ea entrega da Lei, eo culto, e as promessas, 

quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é 

sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. ( 9: 4-5 ) 

Paulo próxima expressa seu profundo pesar pela incredulidade de Israel por causa de sua 

ligação pessoal com Deus. Ele não só amava os judeus porque eram seus parentes físicos, 

mas ainda mais porque eles são o povo escolhido de Deus. Ele amava quem Deus ama, e 

porque Deus ama Israel exclusivamente, Paulo amava Israel de forma exclusiva. 

Nestes dois versículos o apóstolo coloca diante nove privilégios maravilhosos que 

pertencem a Israel, graciosamente concedido a eles por um Deus amoroso. 

Primeiro, eles são privilegiados simplesmente para ser israelitas, descendentes de 

Abraão através de Isaque e, em seguida, através de Jacó, cujo nome foi mudado para 

Israel ( Gen. 32:28 ). 

Ao longo da história, os israelitas (ou judeus, uma vez que veio a ser chamado após o 

exílio na Babilônia) distinguiram-se em praticamente todos os campos do esforço humano 

em ciência, das artes, música, negócios, educação, liderança política, e inúmeras outras 

áreas . Eles sempre foram um povo nobre e produziram uma parcela desproporcional dos 

gênios do mundo. Quando Deus preparou Sua vinha terrena especial: "Ele plantou-a de 

excelentes vides", ou seja, Israel ( Isa. 5: 2 ). 

Em segundo lugar, é israelitas a quem pertence a adoção de filhos. Além de sua 

ascendência patriarcal, os judeus têm o privilégio de ter a adoção como de 

Deus filhos. Deus ordenou a Moisés, para "dizer a Faraó: Assim diz o Senhor," Israel é 

meu filho, meu primogênito "'" ( Ex. 04:22 ). Por intermédio de Oséias, o Senhor declarou 

que "quando Israel era um jovem que eu o amei, e do Egito chamei o meu filho" ( Oséias 

11: 1. ). No concerto do Sinai, quando a lei foi dada por Moisés, Deus declarou a Israel: 

"Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa" ( Ex. 19: 6 ). Israel foi 

separado para ser sua testemunha única e justo para o resto do mundo. 

É evidente a partir do contexto desses versos, bem como de inúmeras outras partes da 

Escritura, que a nação de Israel foi, em alguns aspectos, o filho de Deus. A salvação tem 

sido sempre numa base individual. Uma pessoa não pode ser salvo por de outra fé. Como 

Paulo deixa claro alguns versos mais tarde, "Eles não são todos os israelitas que são 

descendentes de Israel" ( Rm. 9: 6 ). No entanto, embora não no sentido da salvação, era 

como uma nação que Deus soberanamente concedido a Israel, sua especial vocação, 

aliança, bênção e proteção. 

O Antigo Testamento não se referir a Deus como o Pai da individuais judeus-na forma 

como o Novo Testamento faz de Deus como Pai de cristãos individuais, mas como o Pai 



de Israel. Foi por esta razão, entre outras, que os líderes judeus eram tão irritado quando 

Jesus se refere a Deus em um relacionamento pessoal como Seu Pai. 

Mas Israel mal cumprida chamar assim, desperdiçando seu privilégio. Por meio de Isaías 

o Senhor lamentou: "Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vocês 

que têm sido suportados por Mim, desde o nascimento, e têm sido realizadas desde o 

ventre, até mesmo para a sua idade avançada, Eu serei o mesmo, e até mesmo a seus cãs, 

eu te sustentarão eu ter feito isso, e eu vou levar você, e eu te dará à luz, e eu te livrará 

"(! Isaías 46: 3-4. ). 

Em terceiro lugar, Deus abençoou Israel por revelar a ela sua própria presença na glória 

Shekinah. Dessa forma única e inexplicável, Deus habitou no meio de Seu povo. No 

deserto, "a glória do Senhor apareceu [de Israel] na nuvem" ( Ex. 16:10 ). Foi em Sua 

glória que Ele apareceu a Israel no Sinai ( Ex. 24: 16-17 ), e Sua glória estava presente na 

tenda da congregação, onde Ele falou "com os filhos de Israel" ( Ex. 29: 42- 43 ; . Lev 

09:23 ). Sua glória era extremamente presente no Santo dos Santos no Tabernáculo e 

depois o Templo, que se manifesta na luz entre as asas dos querubins na arca da aliança 

(veja Ex 25:22. ; 40:34 ; 1 Reis 08:11 ). 

Em quarto lugar, Israel teve o privilégio de ter sido dado os convênios. O primeiro pacto 

foi com Abraão, o pai físico de todos os judeus ( Gn 12: 15-17 ) e o pai espiritual de todos 

os que crêem ( Rom 4:11.). Através de Moisés, Israel foi dado o pacto da lei no Monte 

Sinai ( Ex 19-31. ; cf. Dt 29-30. ). Através de Davi Israel foi dado o pacto de um reino 

eterno ( 2 Sam. 7: 8-16 ). Seria mesmo através de Israel que a aliança suprema de 

redenção de Deus através de Seu Filho viria ( Jer. 31: 31-34 ; . Ez 37:26 ). Nenhuma outra 

nação tem nem nunca será abençoado com esses convênios. Como disse um comentarista 

observou, nenhum aspecto da história de Israel apontou sua singularidade como os 

destinatários de revelação redentora mais do que esses convênios. 

Em quinto lugar, Israel foi privilegiado pela promulgação da Lei de Deus a eles através 

de Moisés. Nesse Lei Israel não só foi ensinado os Dez Mandamentos, mas inúmeros 

outros princípios e normas, o obediência de que honram a Deus e trazer bênção sobre o 

povo. Eles mostraram o caminho de bênção e prosperidade, não apenas moral e 

espiritualmente, mas também materialmente. Desobedecer era para ser amaldiçoado 

(cf. Deut. 27-28 ). 

Como Israel estava acampado nas planícies de Moab, pouco antes de entrar na Terra 

Prometida, Moisés lembrou ao povo: 

Veja, eu tenho ensinado estatutos e juízos Assim como o Senhor meu Deus me ordenou, 

para que você deve fazer assim na terra onde você está entrando para a possuir. Portanto, 

manter e fazer-lhes, porque essa é a sua sabedoria e seu entendimento perante os olhos 

dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dizer: "Certamente este grande povo é gente 

sábia e inteligente." Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a ele como 

é o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação há que tenha 

estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho diante de vocês 

hoje? (Deut. 4: 5-8 ) 

Como Paulo já havia dito a seus leitores, Israel teve o privilégio incomparável de ser 

guardião dos "oráculos de Deus" ( Rom. 3: 2 ), que não só incluía os livros de Moisés, 

mas todos o que hoje chamamos o Antigo Testamento. 

Em sexto lugar, Israel foi abençoada com exclusividade ao ser confiado com o serviço 

do templo, por meio do qual ela adorou e tratado com o pecado perante o Senhor. O 



serviço do templo refere-se a todo o sistema cerimonial que Deus revelou por meio de 

Moisés, os sacrifícios, oferendas, limpezas, e outros meios de adoração e arrependimento 

pelo ministério dos sacerdotes e levitas. Quando Israel obedientemente e sinceramente 

adoraram o Senhor, Ele prometeu: "Eu vou encontrar lá [na tenda de reunião] com os 

filhos de Israel, e será consagrado pela minha glória E eu vou consagrar a tenda da 

congregação eo altar. ; também santificarei Arão e seus filhos para servir como sacerdotes 

para mim e eu habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus e eles saberão que 

eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do.. Egito, para que eu possa habitar no 

meio deles; eu sou o Senhor seu Deus "( Ex 29: 43-46. ). 

Em sétimo lugar, Israel recebeu as promessas de Deus de uma forma distinta e 

única. Embora Paulo não explica a natureza de promessas, parece provável que ele 

estava se referindo ao Messias prometido, que iria sair de Israel, e ao Seu reino prometido, 

bem como para a vida eterna. Essa é a promessa de que Pedro lembrou sua audiência em 

Jerusalém no dia de Pentecostes, dizendo: "Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e 

para todos os que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar para si mesmo" 

( Atos 2:39 ). Mais tarde, no livro de Atos, Lucas relata a mensagem de Paulo aos judeus 

na Galácia: "Nós pregamos a você a boa notícia da promessa feita aos pais, Deus a 

cumpriu esta promessa aos nossos filhos em que Ele ressuscitou a Jesus, como ele 

Também está escrito no Salmo segundo, 'Tu és meu Filho, hoje te gerei ". E quanto ao 

fato de que Ele ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar à decadência, Ele 

falou assim: 'Eu te darei as santas e fiéis bênçãos de Davi' "( Atos 13: 32-34 ; cf. 2 Sam. 

7: 8-17 ). 

Em oitavo lugar, Paulo lembra seus leitores que era de Israel que Deus levantou os 

pais, começando com as primeiras grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó / Israel. Foi 

por meio desses homens que as fundações de todas as bênçãos foram definidas. 

Em nono lugar, e, finalmente, Israel teve o privilégio de fornecer a linhagem de Cristo 

segundo a carne. Cristo não foi, aliás, nascido judeu, mas foi predestinado a ser um 

descendente humano de Abraão e de Davi. É por essa razão que Mateus dá a genealogia 

de pai adotivo de Jesus, José ( 1: 1-17 ) e que Lucas dá a genealogia de sua mãe natural, 

Maria ( Lucas 3: 23-38 ). Como observado acima, o próprio Jesus disse à mulher 

samaritana que "a salvação vem dos judeus" e que Ele era o Messias prometido judeu que 

iria oferecer a salvação a toda a humanidade ( João 4: 22-26 ). 

Para encerrar este abreviado, mas abrangente conta de bênçãos especiais de Israel, Paulo 

declara que Jesus Cristo, de longe seu maior bênção, a bênção em quem todos os outros 

a encontrar a sua plena de significado é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. 

Essas palavras não são tanto uma bênção como uma afirmação de majestade e soberania 

divina de Cristo. Sem exceção nas Escrituras, tanto em hebraico o Antigo Testamento e 

Novo Testamento em grego, uma doxologia sempre coloca a palavra 

"abençoado" antes do nome de Deus. Aqui, Paulo usa a forma inversa, Deus os 

abençoou, indicando além de qualquer dúvida que o apóstolo equivale 

intencionalmente Cristo com Deus. O antecedente de Deus é que, e o antecedente 

de que é Cristo. 

Ele foi a bênção suprema, mas eles rejeitaram! Descrença trágico que entristeceu o 

coração de Paulo e entristece o coração do próprio Deus. 



 

38. A incredulidade de Israel está de 

acordo com o Plano de Deus - parte 1: É 

consistente com suas promessas 

( Romanos 9: 6-13 ) 

Mas não é como se a palavra de Deus falhou. Porque nem todos 

os israelitas que são descendentes de Israel; também não são 

todas as crianças, porque eles são descendentes de Abraão, mas: 

"através de Isaque seus descendentes serão nomeados." Ou seja, 

não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos 

da promessa são contados como descendência. Porque esta é uma 

palavra de promessa: "Neste momento eu virei, e Sara terá um 

filho." E não só isso, mas não havia Rebeca também, quando ela 

tinha concebido gêmeos por um homem, o nosso pai Isaque; pois, 

embora os gêmeos ainda não nasceram, e não tinha feito nada de 

bom ou mau, a fim de que o propósito de Deus, segundo a eleição, 

ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, 

foi dito a ela: "O mais velho servirá ao mais jovem. " Assim como 

está escrito: "Amei a Jacó, mas rejeitei Esaú." ( 9: 6-13 ) 

Embora o tema principal capítulos 9-11 é tratamento de Deus com o Seu povo eleito, o 

tema subjacente, especialmente do capítulo 9 , é a soberania de Deus em fazê-lo. Ele 

exige mais do que uma compreensão superficial. E, no entanto, quando o significado e as 

implicações desta passagem mais profunda são cuidadosamente considerado, 

especialmente sua declaração inequívoca do poder soberano absoluto e irrestrito de Deus, 

mesmo o crente mais devotado fica com alguns mistérios profundos. 

Em 1948, os judeus restabeleceu a nação de Israel em parte da antiga terra que Deus lhes 

havia prometido por meio de Abraão. Na Guerra dos Seis Dias de 1967, adquiriram mais 

de que a terra, incluindo o controlo total sobre a sua cidade santa de Jerusalém. 

Mas o moderno Estado de Israel não é uma teocracia, com Deus como seu Senhor 

soberano, ou até mesmo uma nação governada por líderes que servem a Deus. Embora 

contenha grupos religiosos grandes e influentes, que é, como a maioria das nações de 

hoje, um estado secular. 

Alguns israelenses são abertamente ateu. Outros valorizam sua, herança bíblica religiosa 

e vê-lo como a chave para justificar o seu direito à terra. Alguns até acreditam que o 

Estado de Israel em si é o Messias falado de figurativamente, no Antigo Testamento, o 

libertador prometido que iria recuperar os direitos dos judeus e influência em um mundo 

onde a nação tem sido assim por muito tempo perseguidos e reprimidos. 

Um desses grupos ainda traça paralelos entre esse ponto de vista nacional e as 

reivindicações dos cristãos de que a pessoa histórica de Jesus Cristo é o Messias. Alega-

se, por exemplo, que, assim como Jesus Cristo, a nação de Israel foi chamado 

soberanamente, ou com destino, a existir como o seu próprio messias. Essa nação 

enfrentou destruição pela fome e era protegido no Egito, assim como o menino Jesus 

enfrentou a destruição por Herodes e foi levado por José e Maria para o Egito para a 



proteção. Essa nação / Messias tornou-se desprezada e odiada pelo mundo e foi 

crucificado, por assim dizer, pelos romanos em UM . D . 70, assim como Jesus havia sido 

crucificado pelos romanos cerca de quarenta anos antes. Finalmente, assim como Jesus 

ressuscitou para a vida no terceiro dia, a nação / messias de Israel foi ressuscitado para a 

vida nacional no terceiro milênio (o calendário geral de 1948-1976). 

Por outro lado, muitos judeus religiosos em Israel ainda estão aguardando a primeira 

vinda de seu rei prometido, o Messias. No entanto, eles olham para a frente a um homem 

que virá como seu libertador da opressão humana, não do pecado. Eles acreditam que ele 

um dia vai triunfante entrar no portão oriental de Jerusalém e que ele vai estabelecer o 

seu trono na cidade, pondo em colocar a supremacia de seu país a partir do qual ele vai 

dominar o mundo. 

Na terra da própria promessa de Deus para eles, alguns judeus reconhecer o verdadeiro 

Messias. Eles vivem, onde os profetas viveram e caminhar por onde Jesus andou, mas 

eles realmente não acreditam que os profetas (honrando apenas suas memórias) e, muito 

pior, eles rejeitam a verdade do sacrifício da própria vida do Messias fez para o pecado. 

Muitos israelenses pragmaticamente apreciar os cristãos evangélicos que apoiam 

fortemente o estado de Israel. Mas gratidão judaica para esse tipo de expediente cristã é 

baseada principalmente em seu poder para ajudá-los a alcançar seus próprios objetivos 

econômicos e políticos. 

Perguntas que os judeus em todos os lugares possam representar para os cristãos poderiam 

ser formuladas algo como estes: "Se, como você diz, Deus enviou o Seu Filho ao mundo 

como o prometido Rei e Salvador para redimir Israel e para o mundo a si mesmo, como 

poderia Seus antigos povo escolhido possivelmente não ter reconhecido e aceito-Lo? 

Como poderia judeus-que os cristãos reconhecem como sendo de Deus eleger 

exclusivamente race-concebivelmente ter rejeitado a sua esperança prometida e tão 

esperada e até mesmo colocá-Lo à morte? Se os líderes judeus do tempo de Jesus, bem 

como a grande maioria dos outros judeus daquela época e de todas as idades, já que, não 

o reconheceu como seu próprio Messias, então é totalmente irracional acreditar que Jesus 

de Nazaré era, muito menos ainda, que os cristãos afirmam que ele seja. " 

Porque eles assumem que aqueles muito dilemas-se refutar que Jesus poderia ter sido o 

Messias, os judeus concluem que o cristianismo não é nada mais do que uma perversão 

da verdade dada por Deus religião, do judaísmo. 

Duas razões mais que os judeus não aceitam o cristianismo é que ela substitui a Antiga 

Aliança de Moisés e que abre a porta para os gentios para ir diretamente a Deus nos 

mesmos termos que os judeus e, assim, tornar-se membros de pleno direito e não 

qualificados da família de Deus, sem passando pelo vestíbulo do judaísmo. Para aceitar a 

Nova Aliança em Jesus Cristo foi reconhecer que cumpriu e substituiu a Antiga Aliança, 

que completamente anulado as cerimônias e todas as tradições rabínicas feitas pelo 

homem, e que anule Israel como nação escolhida exclusivamente de Deus, a fim de 

chamar a um novo povo de os gentios, que foram assim oferecidos igualdade de acesso à 

graça e favor de Deus. 

Nas mentes da maioria dos judeus de Jesus 'e dias de Paulo, o cristianismo, já que logo 

passou a ser chamado (ver Atos 11:26 ), era nada menos do que um movimento herético 

que tentou revogar aliança e promessas feitas por meio de Abraão antigo de Deus e 

reiterou aos outros patriarcas, bem como a aliança e lei que Ele deu através de Moisés e 



Davi. A maioria dos judeus, portanto, considerado o cristianismo é a difamação total de 

integridade e fidelidade de Deus. 

Porque o judaísmo de sua época foi tão profundamente mergulhado na obras legalistas 

justiça de tradições rabínicas, e porque o plano de Deus para oferecer a salvação em 

igualdade de condições para os gentios era um mistério não revelado plenamente no 

Velho Testamento, Paulo dedica capítulos 9-11 de Romanos para esclarecer o lugar de 

Israel na presente era da igreja. 

Como o apóstolo explicou à igreja de Éfeso, 

Por revelação não foi dado a conhecer-me o mistério, como escrevi antes em breve. E 

referindo-se a isso, quando você lê, você pode entender a minha compreensão do mistério 

de Cristo, que em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora 

tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito; para ser mais 

específico, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes 

da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. ( Ef. 3: 4-6 ) 

Em Romanos 9: 6-33 Paulo dá quatro razões básicas para que o evangelho de Jesus Cristo 

não é uma heresia blasfema e, em particular, por que a sua rejeição pela maioria dos 

judeus individuais e por Israel como uma nação não impugna caráter reto e justo de Deus, 

não pode viciar Sua revelação dada nas Escrituras judaicas (o Antigo Testamento), não 

altera os meios de salvação, e não abandona o lugar de Israel em seu plano final de 

redenção. 

Primeiro, Paulo declara que a incredulidade de Israel está de acordo com as promessas de 

Deus ( 9: 6-13 ); segundo, que é consistente com a Sua Pessoa ( vv 14-24. ); terceiro, que 

é consistente com a revelação profética de Deus ( vv 25-29. ); e em quarto lugar, que é 

consistente com pré-requisito de salvação de Deus pela fé ( vv. 30-33 ). 

Mas não é como se a palavra de Deus falhou. Porque nem todos os israelitas que são 

descendentes de Israel; também não são todas as crianças, porque eles são 

descendentes de Abraão, mas: "através de Isaque seus descendentes serão 

nomeados." Ou seja, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos 

da promessa são contados como descendência. Porque esta é uma palavra de 

promessa: "Neste momento eu virei, e Sara terá um filho." E não só isso, mas não 

havia Rebeca também, quando ela tinha concebido gêmeos por um homem, o nosso 

pai Isaque; pois, embora os gêmeos ainda não nasceram, e não tinha feito nada de 

bom ou mau, a fim de que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não 

por causa das obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: "O mais velho servirá 

ao mais jovem. " Assim como está escrito: "Amei a Jacó, mas rejeitei Esaú." ( 9: 6-

13 ) 

Conforme discutido no capítulo anterior , Paulo começou sua correção da falsa crença 

judaica sobre o evangelho de Jesus Cristo, declarando seu amor inequívoca para descrente 

Israel ( Rm. 9: 1-5 ). Quase inconcebivelmente, chamando o Espírito Santo como 

testemunha, ele declarou que, por causa de sua "constante angústia" sobre sua alienação 

eterna de Deus, ele ficaria feliz em sacrificar sua própria salvação, se isso poderia resgatar 

seus companheiros judeus, seus "irmãos, [ seus] parentes segundo a carne "( vv. 1-

3 ). Além de declarações do próprio Jesus durante sua encarnação, há maior testemunho 

humano de compaixão e sacrifício voluntário para o bem dos outros é registrada em toda 

a Escritura. 



O apóstolo não poderia, é claro, realizar tal coisa, mas ele foi obrigado a assegurar judeus 

incrédulos de seu grande amor por eles e seu desejo para a sua salvação, antes que ele 

declarou-lhes a mais do que desagradável notícia de que todo o seu gracioso e exclusivo 

dadas por Deus vantagens e bênçãos de nada valeram diante Dele se eles rejeitaram o Seu 

próprio Filho como Salvador e Senhor ( vv. 4-5 ). Por implicação ele estava dizendo que, 

ao rejeitar Jesus Cristo, Israel rejeitou a Deus e perdeu seu status como favorecido, nação 

divinamente abençoado de Deus. Ela já não seria a menina dos olhos de Deus, já não ser 

o povo a quem Deus iria derramar o Seu grandes bênçãos de cuidado e proteção. A 

pergunta é: "O que não esta rejeição por Deus, constituem uma violação de suas 

promessas e, assim, sacrificar sua integridade?" Foi com base em tal raciocínio de que os 

judeus rejeitaram a Jesus como o Messias e sentiu-se justificado em que a rejeição porque 

concluiu-se com base na defesa som do caráter de Deus. E, eles fundamentado, tal 

rejeição quase unânime tinha de provar que Jesus não era o Messias. 

A primeira das razões mencionadas acima, que Paulo dá para contradizer a idéia judaica 

prevalente que a rejeição de Jesus de Israel provou que ele não poderia ter sido o 

verdadeiro Messias é que a incredulidade de Israel como uma nação era perfeitamente 

consistente com as antigas promessas de Deus. 

Ele começa por declarar: Não é como se a palavra de Deus falhou (ou, mais 

literalmente, "caiu"). Paulo estava se referindo a "adoção de filhos, a glória, as alianças 

ea entrega da Lei, eo culto, e as promessas" de Israel ( v. 4 ). O Senhor não tinha revogado 

ou de qualquer forma invalidado o cumprimento final de suas promessas incondicionais 

para os judeus. Por meio de Jeremias, Ele tinha há muito tempo assegurou o seu povo 

que, "assim como eu trouxe todo este grande mal sobre este povo, por isso estou indo 

para trazer-lhes todo o bem que eu estou prometendo-lhes" ( Jer. 32:42 ). Por meio de 

Isaías Ele disse: "Minha palavra ... que sair da minha boca ... não voltará para mim vazia, 

sem realizar o que eu desejo, e sem conseguir o assunto para que a enviei" ( Is 55.: 

11 ). Mesmo corte de Deus fora descrente Israel era perfeitamente consistente com Suas 

promessas a eles. Correção e punição são elementos de Sua divina fidelidade, integridade 

e amor e não estão a ser questionada. 

Nosso próprio dia testemunhou prova irrefutável de que, embora Deus puniu a nação por 

sua incredulidade, Ele não permitiu que as muitas provações e dispersões de seu povo, a 

deportação dos judeus de Israel, primeiro pela Assíria em 722 B . C . e pela Babilônia, 

em 586, e em seguida por Roma, parcialmente em UM . D . 70 e todos, mas inteiramente 

em 132 para obliterar Israel como um povo distinto.Depois de quase dois mil anos (até 

1948), o Senhor restabeleceu-la em sua própria terra e ela foi reconhecida pela 

comunidade internacional como um Estado independente e soberano. 

Trazer Israel de Deus de volta para a sua terra, no entanto, não prova que, como uma 

nação, ela é mais uma vez agradável aos Seus olhos. E, como já mencionado, a mera 

descendência física de Abraãonunca fez um indivíduo judeu membro da Sagrada Família 

de Deus. Mas, como veremos, sua salvação vai vir, junto com o reino que Deus prometeu. 

Como Paulo continua a explicar como incredulidade dos judeus não desacreditar a 

Palavra de Deus, ele escreve: Eles não são todos os israelitas que são descendentes de 

Israel; também não são todas as crianças, porque eles são descendentes de Abraão, 

mas: "Através de Isaque seus descendentes serão nomeados." Ou seja, não são os 

filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como 

descendência. 



Mas, mesmo estando na linha de Isaque por Jacó, que se tornou Israel, não fazer uma 

pessoa um verdadeiro filho da promessa. Eles não são todos os israelitas que são 

descendentes de Israel. Nem todos os israelitas físicas são verdadeiros herdeiros da 

promessa (ver a discussão de Romanos 2: 28-29 no volume do comentário anterior ). 

Porque os judeus eram tão familiarizado com eles, Paulo escolhe textos familiares do 

Antigo Testamento para apoiar seu ponto de vista. O primeiro descendente masculino de 

Abraão foi Ismael, a quem ele tinha por Hagar, a escrava egípcia de sua esposa 

Sara. Descrendo a promessa de Deus que Abraão teria um herdeiro através dela, a Sara 

estéril deu Hagar a Abraão como outra esposa e insistiu em que seu marido seria pai de 

um herdeiro do sexo masculino através de seu ( Gen. 16: 1-3 ). Assim que Hagar 

engravidou, porém, Sara tornou-se ressentido e com ciúmes. No devido tempo, Ismael 

nasceu, e, se ele tivesse sido o único filho de Abraão, teria se tornado o único 

herdeiro. Sara logo exigiu que Hagar e seu filho recém-desmamados ser expulsos da casa 

( vv. 4-6 ). 

Embora Ismael era filho de Abraão, e apesar de Sara foi passado da idade de procriar 

normal, foi através dela, a verdadeira esposa de Abraão, que Deus deu a garantia de que 

o verdadeiro filho de Sua promessa iria nascer: "Sara, tua mulher, dará dará um filho, e 

lhe porás o nome de Isaque; e eu estabelecerei a minha aliança com ele para uma aliança 

perpétua para a sua descendência depois dele ... a minha aliança, estabelecerei com 

Isaque, o qual Sara te dará à luz nesta estação no próximo ano "( 17:19 , 21 ; cf. 18: 10-

14 ). 

Foi a essa passagem específica que Paulo se refere quando ele lembrou seus leitores da 

declaração de Deus a Abraão que através de Isaque seus descendentes serão 

nomeados. Como filho de Abraão, Ismael receberia suas próprias bênçãos especiais de 

Deus ( Gn 17:18 ), mas ele não é e nunca foi poderia ter sido o herdeiro da promessa de 

Deus. Após a morte de Sara, Abraão teve outros seis filhos, por uma nova esposa, Quetura 

( 25: 1-2 ); mas, como Ismael, nenhum deles poderia ter sido o herdeiro da promessa. 

Não só poderiam os descendentes desses filhos não ser os filhos da promessa de Deus, 

mas mesmo os descendentes privilegiados de Sara através de Isaque não poderia tornar-

se herdeiros de pleno direito da promessa apenas por sua linhagem física. 

Deus sempre soube que os judeus seriam mortos espiritualmente e cortado da promessa 

e da salvação. Nem são todos filhos porque eles são descendentes de Abraão afirma a 

mesma verdade. Porque alguns judeus rejeitam Jesus não provar que ele não é o Messias, 

nem denegrir a integridade de Deus. Ele sabia que haveria judeus incrédulos ao longo da 

história toda de Israel. 

Para ilustrar essa realidade, Paulo se volta para Isaque. Porque Isaque era o único filho 

do divino de Abraão promessa de Gênesis 17: 19-21 , Paulo aqui refere-se a crianças de 

Isaque como descendentes de Abraão (os judeus) e, portanto, os únicos 

verdadeiros filhos de Deus num sentido racial. Toda a nação de Israel foi eleito e levado 

para privilégio divino. 

Não era os filhos da carne, de Abraão outras crianças por Hagar e Quetura, mas os filhos 

de Isaque, o filho da promessa, que eram os descendentes da promessa. O ponto é que, 

não apenas como todos os filhos físicos de Abraão são para herdar a promessa de 

pertencer ao povo de Deus fisicamente, apenas os de Isaque, de modo que nem todos os 

filhos de Abraão por meio de Isaque pertencem ao povo de Deus espiritualmente. A 

incredulidade, o pecado, rejeição e hostilidade de Israel em direção a Cristo não é prova 



de que ele não é o Messias. Ao contrário, eles se encaixam perfeitamente com a promessa 

de Deus, que antecipou que nem todos os judeus acreditam em Jesus e será salvo. 

Essa verdade foi notavelmente ilustrado durante o tempo de Elias. Devido às constantes 

ameaças contra a sua vida, não só por parte dos sacerdotes de Baal, mas por também por 

o rei Acabe e da rainha Jezebel de Israel, Elias tornou-se convencido de que todo o Israel 

tinha se tornado apóstata. Mais tarde no livro de Romanos, Paulo lembra aos seus leitores 

da queixa com medo do profeta e de resposta assegurando de Deus: "Senhor, mataram os 

teus profetas, eles rasgaram os teus altares, e só eu fiquei, e eles estão buscando o meu 

vida. " Mas qual é a resposta divina para ele "que eu tenho guardado para mim sete mil 

homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal" (? Romanos 11: 3-4. ; cf. 1 Reis 

19:10 , 18 ). Em outras palavras, mesmo durante o ministério de que grande profeta que 

opera milagres, a grande maioria de Israel era completamente e abertamente pagã. 

Desde o momento da queda, muito antes de a aliança de Deus com Abraão, Deus 

estabeleceu que a única maneira que uma pessoa pode se tornar justo diante dEle é pela 

fé. O escritor de Hebreus explica que, no que diz respeito a suas próprias filhos de Adão, 

o sacrifício de Abel foi aceito por Deus, porque foi feita com fé e que o sacrifício de Caim 

foi rejeitada porque não foi feita com fé: "Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício 

melhor do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus 

testemunho sobre seus dons, e por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala "( Heb. 

11: 4 ). 

Isaque também é uma excelente ilustração do verdadeiro filho de Deus, porque, muito 

antes que ele fosse concebido, ele foi divinamente escolhido entre os descendentes de 

Abraão para ser o herdeiro da promessa. Sua se tornando a criança espiritual de Deus era 

tão soberanamente e sobrenaturalmente predestinado como ele se tornar a criança física 

de Abraão. Essa eleição soberana, efetivada por meio da fé, é verdade de cada pessoa que 

tenha sido salvo, tanto antes como depois de Isaque. 

Mesmo antes de Jesus reuniu Nathaniel, ele disse a respeito dele: "Eis um verdadeiro 

israelita, em quem não há dolo!" ( João 1:47 ). "De fato" traduz alēthōs , o que significa 

genuíno. Em outras palavras, dos milhares multiplicados de judeus em Israel na época, 

Jesus identificou Nathaniel como um verdadeiro, genuíno israelita-declarar 

implicitamente que a maioria dos outros judeus não eram, não importa o quão impecável 

sua genealogia de Abraão. Nathaniel estava espiritualmente sem "dolo", sem dolo ou 

simulação, um descendente espiritual de Abraão que confiava em Deus e não em sua 

linhagem humana ou obras. 

Em contraste com Nathaniel, os líderes religiosos que enfrentaram Jesus enquanto Ele 

estava ensinando no tesouro do Templo ( João 8:20 ) se irritam por Sua declaração de que 

eles precisavam para receber a Sua verdade, a fim de ser livre. "Somos descendência de 

Abraão", responderam eles, "e nunca ter sido ainda escravizados a ninguém;? Como é 

que você diz, 'Você deve se tornar livre'" Quando Jesus explicou que ele estava falando 

de liberdade do pecado, do qual só Ele, o Filho de Deus, poderia livrá-los, eles indignado 

apelou para a justiça presumida com base na sua descendência física de Abraão. Mas 

Jesus disse-lhes: "Se vocês são filhos de Abraão, fazeis as obras de Abraão, mas como 

ela é, você está procurando matar-me, um homem que lhe disse a verdade, o que eu ouvi 

de Deus;. Este Abraão não fez não "(ver vv. 8: 32-40 ). Alguns momentos depois, chamou 

esses incrédulos líderes judeus filhos de seu "pai o diabo" e denunciou que, por sua 

rejeição a Ele e Seu evangelho, que eles não eram "de Deus" (ver vv. 43-47 ). 



Afirmação de Paulo em Romanos 9 ecoa o que Jesus disse aos judeus incrédulos no 

templo e que ele mesmo havia enfatizado alguns anos antes em sua carta às igrejas da 

Galácia: "Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça 

Portanto. , certifique-se de que é os que são da fé são filhos de Abraão "( Gal. 3: 6-7 ). 

O argumento de Paulo em Romanos 9: 6-33 é que a rejeição de Israel de Jesus como o 

Messias não provou Jesus não é de Deus, mas era, ao contrário, que Israel descrente e 

israelitas não eram de Deus. Sua rejeição não revogar a promessa de Deus, mas 

simplesmente deu mais uma prova de que a promessa tinha sido sempre para aqueles que 

acreditavam como Abraão creu, não para aqueles que eram apenas sua descendência 

física. No final do capítulo em Gálatas já referido, Paulo reitera que "se sois de Cristo, 

também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa" ( Gal. 3:29 ). 

Caráter justo e reto de Deus não permite a possibilidade de Sua falha em qualquer uma 

das suas promessas. Além dos problemas primários de amor do pecado e da falta de fé, o 

grande obstáculo para os judeus da época de Paulo, como acontece com a grande maioria 

dos judeus de hoje, foi incapacidade de compreender o verdadeiro significado das 

promessas de Deus. 

Os profetas repetidamente deixou claro que, assim como só Isaque, filho de Abraão eleito, 

seria o herdeiro da promessa física, portanto, apenas um remanescente divinamente eleito 

se qualificaria como os destinatários da promessa de Deus a Abraão. Perto do fim 

de Romanos 9 , Paulo escreveu que "assim como Isaías profetizou:" Se o Senhor dos 

exércitos não nos deixara a posteridade [um remanescente], que teria se tornado como 

Sodoma, e teria se assemelhava Gomorra "( Rom. 9:29 ). 

Como mencionado acima, a referência de Paulo a de Deus palavra de promessa era a 

Sua declaração a Abraão que neste momento eu virei, e Sara terá um filho (ver Gen. 

18:10 , 14 ). Como visto anteriormente, em sua declaração anterior de que a promessa, o 

Senhor disse a Abraão, mesmo que o nome do filho seria Isaque ( 17:19 , 21 ). 

Deus sempre levanta, no momento e no lugar certo, aqueles que Ele escolhe para usar em 

Seu plano divino. O Senhor levou Rute para voltar a Judá com Naomi, sua mãe-de-lei, a 

fim de que ela poderia tornar-se um ancestral do rei Davi. Mordecai percebeu que a 

verdade quando disse a sua sobrinha, Esther, "Quem sabe se você não tiver atingido a 

realeza para um momento como este?" ( Esther 4:14 ). 

Suprema soerguimento de Deus de a pessoa certa no momento certo foi o envio de seu 

próprio Filho para trazer a salvação para Israel e para o mundo: "Quando a plenitude do 

tempo veio", Paulo lembrou aos Gálatas: "Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, 

nascido sob a lei, a fim de que pudesse resgatar os que estavam sob a lei, para que 

recebêssemos a adoção de filhos "( Gl 4: 4-5. ). 

E não só isso, Paulo continua com uma segunda ilustração desta verdade, mas havia 

Rebeca também, quando ela tinha concebido gêmeos por um homem, o nosso pai 

Isaque. Embora ela viveu na terra de Padan-Aram, Deus escolheu especificamente 

Rebekah não apenas para se tornar a esposa de Isaque, mas para suportar ele filhos 

gêmeos. No entanto, em vez de permitir que aqueles gêmeos herdeiros iguais de Isaque, 

o Senhor soberanamente escolheu Jacó acima Esaú, mesmo quando os gêmeos ainda não 

nasceram, e não tinha feito nada de bom ou mau, a fim de que o propósito de Deus, 

segundo a Sua escolha pode firme, não por causa das obras, mas por aquele que 

chama, foi dito a ela: "O mais velho servirá ao mais novo." 



Deus não escolheu os dois filhos para continuar a linha física da promessa, mas 

soberanamente eleitos Jacó e Esaú passou antes de terem nascido. E assim como Ele os 

escolheu, sem qualquer consideração para o que eles fariam em suas vidas, mas 

puramente que o propósito de Deus ... pode ficar sem se importar com qualquer trabalho 

humano, por isso Deus escolheu alguns judeus, não todos, para a salvação. 

Incondicionalmente, e completamente à parte de qualquer consideração de mérito 

humano, Deus elege aqueles que se tornarão Seus herdeiros da promessa. Jacó e Esaú não 

só tinham o mesmo pai e mãe, mas nasceram ao mesmo tempo. Tecnicamente, Esaú 

nasceu um pouco à frente de Jacó, mas Deus propositAdãoente desconsiderado esse fato, 

dizendo a sua mãe que, ao contrário do costume daqueles dias,o mais velho servirá ao 

mais novo (cf. Gen. 25:23 ). 

A própria vida de Esaú e as vidas de seus descendentes dão provas claras de que rejeitaram 

a Deus. E a afirmação de Deus que Esaú serviria seu irmão mais novo estendido aos seus 

descendentes também.Não há nenhum registro bíblico de Esaú ser pessoalmente 

subserviente a Jacó, mas muitas evidências de que a nação de Edom, que descendem de 

Esaú, foi muitas vezes em subserviência, direta ou indireta para e em conflito com a nação 

de Israel, que derivou de Jacó, cujo nome mais tarde foi mudado para Israel. 

O edomitas logo se tornou idólatra, e séculos mais tarde, o profeta Amós declarou-lhes: 

"Assim diz o Senhor: 'Por três transgressões de Edom e por quatro, não retirarei o castigo, 

porque perseguiu a seu irmão à espada, enquanto ele sufocou sua compaixão, sua raiva 

também rasgou continuamente, e ele manteve sua fúria sempre Então porei fogo a Temã, 

e ele consumirá os palácios de Bozra [a antiga capital de Edom] '"(. Amos 1: 11-

12 ). Obadiah avisou que, "por causa da violência para o seu irmão Jacó, você será coberto 

de vergonha, e você vai ser cortado para sempre" ( Obad. 10 ). 

Porque Ele é um Deus de verdade e justiça, o Senhor não tolera engano depois de sua 

mãe de seu pai cego, a fim de Jacó e para receber a bênção do primogênito. No entanto, 

como sempre faz, Deus usou engano de Jacó para cumprir Seus propósitos divinos-que 

Ele teria realizado perfeitamente em qualquer caso, sem intervenção humana pecaminosa. 

O pecado de Jacó não revogar a promessa de Deus, no mínimo grau, mas trouxe muitos 

problemas dolorosos e desnecessários para si Jacó e muitos outros. Ao contrário de seu 

irmão gêmeo, Jacó buscou a Deus e tinha um coração para Deus, mas ele sofreu por causa 

de sua falta de confiança em Deus para alcançar seus próprios objetivos em sua própria 

maneira santa e em Seu próprio tempo divino. 

Próxima declaração de Paulo, resumindo o que ele acaba de escrever, é citado 

de Malaquias 1: 2-3 e parece chocante e completamente ao contrário da opinião de 

imparcialidade de Deus da maioria das pessoas: Assim como está escrito: "Amei a Jacó, 

mas rejeitei Esaú. " Mas, assim como a previsão de Deus que o mais velho Esaú serviria 

o Jacó mais jovem não se aplicam diretamente a esses dois indivíduos, mas sim para os 

seus descendentes, de modo a declaração do Senhor, aqui, parece aplicar-se da mesma 

forma. O livro de Gênesis menciona nenhum ódio divina de si mesmo Esau. A declaração 

de Obadiah que Deus odiou Esaú foi escrito mais de mil anos depois de Esaú viveu, e a 

interpretação mais razoável da declaração do profeta parece indicar que o ódio do Senhor 

é contra os descendentes de Esaú idólatras. Da mesma forma, o amor do Senhor de Jacó 

remete para os descendentes de Jacó, que, apesar de muitas vezes as pessoas eram seus 

rebeldes e, por vezes, idólatras, soberanamente eleitos por meio do qual o Redentor do 

mundo viriam. 



De forma análoga, através das ilustrações de Isaque e Jacó, Paulo mostra que, dos lombos 

de Abraão, Isaque e Jacó viria um remanescente eleito de judeus resgatados e que os 

outros permanecem na incredulidade e, assim, perder as promessas espirituais de Deus . 

Mas Paulo já declarou de forma inequívoca que a justificação de Deus para a escolha de 

Jacó sobre Esaú não foi baseado em suas características pessoais ou obras, mas 

unicamente na base da sua prerrogativa divina e infalível ( v. 13 ) -a mistério que nossas 

mentes humanas finitas não conseguem compreender. Fora de seus lombos veio duas 

nações, um dos quais Deus escolheu para a bênção divina e da protecção e do outro a 

quem Ele escolheu para o julgamento divino. 

Paulo já estabeleceu a necessidade absoluta de fé humana na salvação, Abraão é o pai 

espiritual de todos aqueles que confiam em Deus ( Rom. 4:11 ). Mas o poder da salvação 

é inteiramente de graça de Deus, eo propósito primário da salvação é dar-Lhe glória. 

Homem rebeldes auto-centrado em tal noção, e até mesmo muitos cristãos vão tentar 

explicar a verdade claro que Deus é Deus e que, por definição, tudo o que Ele faz pode 

ser nada, mas apenas e justiça. Ele não precisa de justificação para qualquer coisa que Ele 

faz, inclusive chamando alguns homens para a salvação e não chamar os outros. Ele 

sempre agiu assim. 

Nós só podemos reconhecer com Paulo, com plena convicção, mas com longe de plena 

compreensão, de que "Deus é fiel, por quem [que] foram chamados à comunhão com seu 

Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor" ( 1 Cor. 1: 9 ). 

 

39. A incredulidade de Israel está de 

acordo com o Plano de Deus - parte 2: É 

compatível com a Sua Pessoa ( Romanos 

9: 14-24 ) 

Que diremos, pois? Não há injustiça com Deus, não é? De 

maneira nenhuma! Pois ele diz a Moisés: "Terei misericórdia de 

quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu 

quiser ter compaixão." Assim, pois, não depende do que quer, nem 

do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Porque a 

Escritura diz ao faraó: "Para isto mesmo te levantei, para 

demonstrar o meu poder em ti, e que o meu nome seja anunciado 

em toda a terra." Portanto, tem misericórdia de quem ele quer, e 

endurece a quem ele deseja. Dir-me então: "Por que se queixa ele 

ainda? Pois, quem resiste à sua vontade?" Pelo contrário, quem é 

você, ó homem, para questionar a Deus? A coisa moldada não vou 

dizer para o modelador: "Por que me fizeste assim", será? Ou não 

tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um 

vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? E se Deus, 

querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou 

com muita paciência os vasos da ira, preparados para a 

destruição? E fê-lo a fim de que também desse a conhecer as 

riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que preparou de 



antemão para a glória, até mesmo nós, a quem também chamou, 

não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. ( 9: 14-
24 ) 

Segundo o ponto de Paulo em explicar que a incredulidade de Israel não é inconsistente 

com o plano revelado de Deus é que a sua incredulidade não reflete contra ou avilta a 

pessoa de Deus, em particular o seu poder soberano e justiça. Nesta passagem, o apóstolo 

responde a duas questões antecipadas que muitas vezes são levantadas sobre o Deus de 

eleger algumas pessoas para a salvação enquanto outros são deixados à condenação. 

A primeira pergunta respondida Antecipado 

Que diremos, pois? Não há injustiça com Deus, não é? De 

maneira nenhuma! Pois ele diz a Moisés: "Terei misericórdia de 

quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu 

quiser ter compaixão." Assim, pois, não depende do que quer, nem 

do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Porque a 

Escritura diz ao faraó: "Para isto mesmo te levantei, para 

demonstrar o meu poder em ti, e que o meu nome seja anunciado 

em toda a terra." Portanto, tem misericórdia de quem ele quer, e 
endurece a quem ele deseja. ( 9: 14-18) 

A questão subjacente a este número é uma questão de justiça de Deus. Se Ele só escolheu 

alguns para serem herdeiros da promessa, e não outras, as pessoas vão dizer que Ele é 

injusto. Paulo tinha acabado lembrou seus leitores judeus que Deus soberanamente 

escolheu Isaque acima Ismael e Jacó acima seu irmão gêmeo Esaú antes de eles nascerem 

( Rm. 9: 6-13 ). Eles não foram escolhidos ou rejeitados por causa de quem eles eram ou 

seriam, ou por causa do que eles tinham feito ou iria fazer ", mas por causa daquele que 

chama de" ( v. 11 ), ou seja, totalmente em função da vontade soberana de Deus . Isaque 

e Jacó foram "os filhos da promessa" ( v 8. ); Ismael e Esaú não foram. Assim, no sentido 

da salvação espiritual, Deus escolheu alguns a acreditar. 

A resposta natural do ser humano é afirmar que Deus estava injustamente arbitrária na 

escolha de um sobre o outro, muito antes que eles teriam oportunidade de confiar ou 

rejeitá-lo ou ser obediente ou desobediente. Essa resposta natural, no entanto, é o mesmo 

que dizer que não há injustiça com Deus. Assim, Paulo pergunta retoricamente, se temos 

o direito de acusar Deus de ser injusto. 

Essa acusação foi levantada em toda a história da igreja e ainda é ouvida hoje, quando a 

eleição e predestinação de Deus são proclamados. Como Deus pode eleger uma pessoa e 

rejeitar outro antes mesmo que elas nasceram? À luz da sabedoria humana e as normas, 

especialmente em sociedades democráticas, onde todas as pessoas são consideradas 

iguais perante a lei, as ideias de eleição e predestinação são repulsivas e inaceitável. Essas 

doutrinas, alega-se, não poderia caracterizar um Deus que é verdadeiramente justo e 

reto. Para a mente salvos, mas ignorante ou imaturo, Deus simplesmente não poderia 

fazer tal coisa, e não salvo para a mente, como um deus que não seria digno de 

reconhecimento, muito menos culto. 

Logo após suas grandes aflições começou, a esposa de Jó aconselhou-o a "Maldição Deus 

e morre!" ( Jó 2: 9 ), o que implica que Deus estava manifestamente abusivas e não 

merecia a adoração de um homem fiel, quem foi autorizado a ser tão atormentado. 



À luz de tais acusações humanos e conjecturas, Paulo passa a defender a pessoa de 

Deus. De modo nenhum! declara ele, usando o mais forte negativo grego ( genoito ME ), 

que emprega cerca de dez vezes nesta epístola. A frase às vezes é traduzida 

idiomaticamente (como no KJV ) como "Deus me livre!" A idéia é a de "não, não, mil 

vezes não!" A própria idéia de que Deus poderia ser injusto ou injusto, para o menor grau 

é blasfêmia. Mesmo com sua compreensão limitada de Deus, muito antes de qualquer de 

Sua Palavra revelada foi gravado, Abraão afirmou retoricamente: "Não fará o Juiz de toda 

a terra com justiça negócio?" ( Gen. 18:25 ). 

Porque o próprio Deus é a medida de retidão e justiça, Ele não tem capacidade para a 

injustiça ou a injustiça. É a Sua própria natureza de ser gracioso, compassivo, 

misericordioso e amoroso. Os salmistas declarou repetidamente que a verdade 

cardeal. Davi afirmou que "o Deus justo tenta os corações e mentes" ( Sl 7: 9. ) e "O 

Senhor é misericordioso e compassivo; longânimo e grande em benignidade" (145: 

8 ). Outros salmistas proclamou: "A tua mão direita está cheia de justiça" ( 48:10 ); "A 

tua justiça, ó Deus, atinge os céus" ( 71:19 ); "Compassivo é o Senhor, e justo" ( 116: 

5 ); "Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos" ( 119: 137 ); e "A tua justiça é uma 

justiça eterna" ( 119: 142 ). 

Com igual certeza Jeremiah testificou: "Assim diz o Senhor: 'Não deixe um homem sábio 

se vangloriar de sua sabedoria, e não deixar que o homem poderoso se orgulhar de sua 

força, não deixe que um homem rico gabar-se de suas riquezas; e aquele que se gloriar, 

glorie a isso, que ele entende e sabe Me, que eu sou o Senhor, que exerce misericórdia, 

juízo e justiça na terra "( Jer. 9: 23-24 ). Por sua própria natureza, Deus sempre foi e 

sempre será justo e correto. Como Ele revela através de Malaquias: "Eu, o Senhor, não 

mudo" ( Mal. 3: 6 ). 

Assim como fez com o ponto anterior, em resposta à acusação de que a eleição soberana 

de Deus é injusto, Paulo cita dois textos das Escrituras do Antigo Testamento que ilustram 

claramente o contrário. Ele não recorre a argumentos racionais ou apologética filosófica, 

mas baseia sua afirmação diretamente na própria Palavra de Deus. 

Em primeiro lugar, ele cita Êxodo 33:19 , declarando: Por Ele [Deus] diz a Moisés: 

"Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem 

eu quiser ter compaixão." 

Moisés tinha acabado de passar por uma experiência muito dificil. Enquanto ele estava 

no Monte Sinai recebendo as duas tábuas do testemunho de Deus, o seu irmão Arão, o 

sumo sacerdote, levou as pessoas impacientes de Israel a derreter suas jóias de ouro para 

fazer um bezerro para adorar como se representasse o verdadeiro Deus ( Ex. 32: 2-6 ). Em 

resposta a essa grande apostasia, Deus ordenou que "cerca de três mil homens" ser 

condenado à morte ( v. 28 ). Ele teria sido perfeitamente justificado em matar todos os 

israelitas que tinham participado na idolatria, mas Ele soberanamente escolheu para 

executar apenas aqueles três mil como um aviso para os outros e para preservar Sua nação 

testemunha. 

Horrorizada com que "grande pecado", Moisés intercedeu pelo seu povo, Orando: 

"Agora, se quiseres, perdoarei os seus pecados, e se não, risca-me do teu livro, que tens 

escrito!" ( vv. 30-31 ). O Senhor respondeu: "Aquele que tiver pecado contra mim, a este 

riscarei do meu livro Mas ir agora, levar as pessoas onde eu lhe disse: Eis que o meu anjo 

irá adiante de ti;.. No entanto, no dia em que eu punir, eu vai puni-los por seus pecados 

"( vv. 33-34 ). 



Apesar da garantia de Deus de que Ele iria levar e proteger o seu povo como eles entraram 

e conquistou a Terra Prometida ( 33: 1-3 ), e apesar de sua proximidade de Moisés ao 

Senhor, que falou com ele ", assim como um homem fala com seu amigo "( v. 11 ), este 

homem leal de Deus sentiu profundamente sua própria inadequação para uma tarefa tão 

formidável e sua própria necessidade e de seu povo para a contínua presença, orientação 

e poder do Senhor ( vv. 12-13 ). Em resposta a esta súplica adicional, Deus deu a garantia, 

temperada pela declaração de Sua prerrogativa divina: "Eu mesmo a passar toda a minha 

bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti; e eu serei gracioso 

para quem eu tiver misericórdia, e vai mostrar compaixão de quem eu quiser mostrar 

compaixão "( v. 19 ). Em outras palavras, Sua poupando as pessoas e continuar a orientar 

e protegê-los era puramente reflexo de Sua misericórdia e graça. Ele tinha o direito 

absoluto de condenar ou para salvar como Ele divinamente bem entendesse. A soberania 

de Deus e Sua graça, não só são compatíveis, mas são inseparáveis. 

Porque todos os homens são pecadores e merecem a condenação de Deus, nenhuma 

pessoa é injustiçado ou tratado injustamente, se Deus escolhe para condená-lo. Isso é 

justiça. Sua misericórdia para com qualquer pessoa é puramente por Sua graça. 

Misericórdia e compaixão são essencialmente sinônimas, mas misericórdia refere-se 

principalmente à ação, ao passo que a compaixão se refere mais ao sentimento ou 

alienação por trás dessa ação. 

Continuando simplesmente a declarar a verdade de Deus, ao invés de inutilmente tentando 

explicar a lógica do que está além da compreensão humana, Paulo continua a 

dizer, Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que 

tem misericórdia. Não é a escolha do homem ou o seu exercício, mas Deus, que dá início 

a misericórdia para o pecador. Salvação nunca é iniciada pela escolha humana ou 

merecido pelo esforço humano zeloso. Ele sempre começa na vontade soberana, gracioso, 

e eterna de Deus. Aqueles que recebem de Deus a misericórdia recebê-lo unicamente 

por Sua graça. Ishmael desejar a bênção, mas não conseguiu recebê-lo. Esaú correu para 

a bênção, como se fosse, mas também não conseguiu recebê-lo (veja Gn 27 ). 

Como o escritor de Hebreus explica: "Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu 

Isaque; e aquele que recebera as promessas oferecia o seu Filho unigênito, era aquele a 

quem foi dito:" Em Isaque seus descendentes serão chamados '"( Heb. 11: 17-18 ). 

O mesmo autor também deixa claro, no entanto, que a escolha de Deus deve ser 

confirmada pela fé do homem. "Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, acerca de coisas 

para passar por aqui. fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de 

José "( Heb. 11: 20-21 , grifo do autor). Esaú recebeu uma bênção de seu pai, mas 

não a bênção ele procurou em lágrimas, porque ele era descrente e buscou a bênção sem 

arrependimento ou fé ( 12: 16-17 ). 

Em seguida, Paulo cita outra passagem de apoio a partir de Êxodo, desta vez do capítulo 

9 , versículo 16 : Porque a Escritura diz ao faraó: "Para isto mesmo te levantei, para 

demonstrar o meu poder em ti, e que o meu nome seja anunciado por toda a terra. 

" Sendo um monarca absoluto, o faraó do princípio de que, certamente, dentro de seu 

próprio reino, tudo o que ele disse e fez foi por sua própria escolha livre para servir a seus 

próprios propósitos humanos. Mas o Senhor deixou claro através de Moisés que o faraó 

foi divinamente levantados para servir a um propósito divino, a fim de que o rei não estava 

ciente. 



Exegeirō ( levantou-se ... ) carrega a idéia de trazer para a frente ou levantar-se e foi 

usado da ascensão de figuras históricas para posições de destaque. A palavra é usada 

várias vezes na Septuaginta.Falando do Messias, Balaão declarado Balac, rei de Moab, 

"Um de Jacó terá domínio, e destruirá os sobreviventes da cidade "( Num. 24:19 ). Por 

meio do profeta Natã, o Senhor disse a Davi que, por causa de seu assassinato de Urias, 

e tendo sua mulher, Bate-Seba, para si mesmo: "Eu vou levantar-se contra o mal de sua 

própria casa "( 2 Sam. 12:11 ). Um dos "consoladores" de Jó disse acertAdãoente de 

Deus, que "Ele define em alta aqueles que são humildes, e os que choram são levantados 

para a segurança "( Jó 05:11 ). Da mesma forma que Ele levantou Faraó, o Senhor 

também levantou "caldeus" para fazer a Sua vontade ( Hab. 1: 6 ) e um dia vai 

" levantar um pastor [o Anticristo], na terra que não se importa para os que perecem, 

procurar os dispersos, a curar os quebrantados, ou manter a uma posição, mas vai devorar 

a carne da ovelha gorda e arrancar seus cascos "( Zc. 11:16 ). 

O Faraó de quem Moisés e Paulo estavam falando era provavelmente Amenhotep II, a 

quem o Senhor soberanamente elevado a proeminência e poder. Para este fim, Deus 

declarou, te levantei, para demonstrar o meu poder em ti, e que o meu nome seja 

proclamada por toda a terra. " O Senhor de toda a história que o rei colocou em uma 

posição de grande autoridade, a fim de demonstrar seu poder muito maior autoridade 

divina e que iria trazer glória ao Seu nome ... por toda a terra. 

É que o poder redentor muito divina que os judeus têm celebrado há milênios na Páscoa, 

lembrando gracioso poder libertador do Senhor, como mostrado por Sua salvá-los da mão 

opressivo de Faraó. Essa festa é a referência do Antigo Testamento de resgate a libertação 

física de Israel da escravidão humana, e prenunciou infinitamente maior libertação 

espiritual de Cristo de homens da escravidão espiritual do pecado. 

Usando orgulhosa altivez do Faraó, o Senhor demonstrou que seu poder milagroso era 

muito maior do que os milagres Satan-habilitadas de magos de Faraó. Ele fez um caminho 

através do Mar Vermelho para libertar Seu povo e, em seguida, trouxe de volta que 

mesmo mar que correr mais e afogar todo o exército de Faraó. Comemorando que a 

libertação gracioso, 

Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor, e disse: "Cantarei ao Senhor, 

porque Ele é exaltado;. O cavalo e seu cavaleiro Ele lançou no mar O Senhor é a minha 

força e canção, e Ele é a minha salvação; este é o meu Deus, e eu o louvarei;. Deus de 

meu pai, e eu vou exaltar-lhe o Senhor é um guerreiro; o Senhor é o seu nome carros de 

Faraó e seu exército Ele já lançado no. mar;. e as mais seletas de seus oficiais foram 

submersos no Mar Vermelho Os abismos cobri-los;. desceram às profundezas como pedra 

mão direita Tua, ó Senhor, é majestoso em poder, a tua destra, ó Senhor, estilhaça o 

inimigo. " ( Ex. 15: 1-6 ) 

A música continua até o versículo 18 , declarando misericórdia soberana de Deus em 

favor do seu povo e sua ira divina contra os seus inimigos. Israel cantaram: "Os povos o 

ouviram e estremeceram; angústia tomou conta dos habitantes de Philistia Então os 

príncipes de Edom se pasmaram;. Os líderes de Moabe, tremores apertos eles, todos os 

habitantes de Canaã ter derretido away" ( Ex. 15 : 14-15 ).Assim como o Senhor havia 

predito, que causou grande livramento Seu nome [para] ser proclamada por toda a 

terra. Ele ficou conhecido mesmo pelos pagãos como o Deus maravilhoso e com medo 

que entregou Israel do Egito (cf. Josh. 9: 9 ) . 



Mesmo antes na história de Israel, como a conquista de Canaã começou, a prostituta 

Raabe Gentil verificado que a intenção do Senhor estava sendo cumprida, dizendo aos 

espiões israelitas em Jericó, 

Eu sei que o Senhor lhe deu a terra, e que o terror de vós caiu sobre nós, e que todos os 

habitantes da terra tem derreteu antes de você. Porque temos ouvido que o Senhor secou 

as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, eo que você fez aos 

dois reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Siom e Og, a quem você destruíram 

. E quando o ouvimos, nossos corações derretido e nenhuma coragem permaneceu em 

qualquer homem por mais tempo por causa de você; porque o Senhor, teu Deus, Ele é 

Deus em cima no céu e embaixo na terra. ( Josh. 2: 9-11 ) 

Salmos 105 , 106 e 136 todos celebrar manifestação soberana de Deus de Seu poder e 

glória, entregando o Seu povo do Egito. Como disse um comentarista observou, Faraó era 

o adversário aberto de Deus, um inimigo declarado seguindo seus próprios projetos; ainda 

um propósito divino estava sendo cumprida em sua vida. Só esse fim, e nada mais, pode 

explicar de Faraó próprio ser. 

Esse ato poderoso de Deus demonstrou duas grandes verdades. Ele libertou a Israel para 

expor Sua soberana misericórdia de [aqueles] quem ele quer, e Ele levantou-se e 

destruiu o Faraó para expor a verdade corolário de que Ele endurece aqueles a quem ele 

quer. Só Seu desejo divino determina qual será. 

Moisés era um judeu, enquanto o Faraó era um gentio; mas ambos eram 

pecadores. Ambos eram assassinos, e ambos testemunharam milagres de Deus. No 

entanto, Moisés foi redimido e Faraó não era. Deus levantou Faraó a fim de revelar a sua 

própria glória e poder, e Deus teve misericórdia de Moisés, a fim de usá-lo para libertar 

Seu povo Israel. Faraó era um governante, ao passo que o povo de Moisés eram escravos 

sob Faraó. Mas Moisés recebeu misericórdia e compaixão de Deus, porque essa era a 

vontade de Deus. A obra do Senhor é soberano, e Ele age inteiramente de acordo com a 

sua vontade para alcançar seus próprios objetivos. A questão não era os direitos 

presumidos de ambos os homens, mas sim a vontade soberana de Deus. 

Endurece traduz sklērunō , o que significa, literalmente, fazer duro e metaforicamente 

significa tornar teimoso e obstinado. O relato do Êxodo do confronto de Moisés com o 

Faraó fala dez vezes de Deus endurecendo o coração daquele governante (ver, por 

exemplo, 4:21 ; 7: 3 , 13 ). Essa mesma passagem também nos informa que Faraó 

endureceu seu próprio coração (ver, por exemplo, 08:32 ; 09:34 ), confirmando o ato de 

Deus por seu próprio. Tais passagens apontam-se a tensão humanamente irreconciliáveis 

entre a soberania de Deus e vontade do homem. Esaú foi rejeitado antes de ele nascer, e, 

ainda antes de ele nascer, Judas foi nomeado para trair Cristo (ver Atos 01:16 ; João 6: 

70-71 ). No entanto, ambos os próprios homens escolheram seguir pecado e 

incredulidade. 

Durante Sua encarnação, Jesus revelou claramente que a escolha dos homens de Deus 

precede sempre a sua escolha Dele. Ele disse a um grupo de judeus incrédulos: "Ninguém 

pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia" 

( João 6:44 ). Em uma ocasião posterior, Ele explicou aos seus discípulos: "Vós não me 

escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos designei" ( João 15:16 ). Mas ele 

também disse aos judeus incrédulos: "Você morrereis em vossos pecados, porque se não 

crerdes que Eu Sou, morrereis nos vossos pecados" ( João 8:24 ). Nas palavras familiares 

de João 3:18 , Jesus disse que "aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no 



nome do unigênito Filho de Deus." Por causa da incredulidade natural e dispostos dos 

homens, Deus é justo em condenar aqueles que já merece. 

A segunda questão respondida Antecipado 

Portanto, tem misericórdia de quem ele quer, e endurece a quem 

ele deseja. Dir-me então: "Por que se queixa ele ainda? Pois, 

quem resiste à sua vontade?" Pelo contrário, quem é você, ó 

homem, para questionar a Deus? A coisa moldada não vou dizer 

para o modelador: "Por que me fizeste assim", será? Ou não tem 

o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso 

para uso honroso e outro para uso desonroso? E se Deus, 

querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou 

com muita paciência os vasos da ira, preparados para a 

destruição? E fê-lo a fim de que também desse a conhecer as 

riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que preparou de 

antemão para a glória, até mesmo nós, a quem também chamou, 

não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. ( 9: 18-
24 ) 

A segunda questão, ou objeção, que Paulo antecipa e responde a é: Por que Deus, em 

seguida, ainda nos culpa? Pois, quem resiste à sua vontade? Em outras palavras, se 

Deus soberanamente tem misericórdia de quem quer e endurece a quem ele 

quer, como os seres humanos podem ser responsabilizados? Como eles podem ser 

culpados por sua incredulidade e pecado, quando o seu destino já foi divinamente 

determinado? Mais uma vez, tal raciocínio desafia justiça e justiça de Deus. 

Como Israel foi conquistando Canaã, "Josué travou uma guerra de um longo tempo com 

todos esses [cananeus] reis Não havia uma cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, 

senão os heveus que vivem em Gibeão. Que os levou a todos na batalha para ele. era do 

Senhor a endurecer o coração, ao encontro de Israel no campo de batalha, a fim de que 

ele poderia destruir totalmente, para que recebessem nenhuma piedade, mas que ele pode 

destruí-los, assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés "( Josh 11.: 18-20 ). 

Tais ordens de Deus, com o qual o Antigo Testamento abunda, parecem totalmente 

caprichoso e cruel para, mentes carnais mundanos, que aceitam apenas o que se adapta às 

suas idéias preconcebidas sobre o certo eo errado, justiça e injustiça. Consequentemente, 

eles julgam até mesmo Deus por sua própria finito, tendenciosa, e as normas manchada 

pelo pecado. 

Vontade totalmente soberana de Deus é tão claramente ensinada no Novo 

Testamento. Mais tarde, esta carta para Roma, Paulo diz aos seus leitores: ("O que Israel 

está buscando, não tenha obtido, mas aqueles que foram escolhidos alcançaram, e os 

outros foram endurecidos" . Romanos 11: 7 ). Em sua primeira carta a Tessalônica, ele 

declara que "Deus não nos destinou [crentes] para a ira, mas para alcançarmos a salvação 

por nosso Senhor Jesus Cristo" ( 1 Tessalonicenses 5: 9. ). 

Em Sua sabedoria perfeita, e em perfeita justiça e justiça, Deus destinou algumas pessoas 

para a salvação pela Sua graça e, por causa do seu pecado e incredulidade, deixou outras 

para a condenação por Sua ira. Falando de incrédulos impenitentes, Pedro escreve: "Estes, 

como animais irracionais, como criaturas de instinto de ser capturado e morto, injuriando 

onde eles não têm conhecimento, vai na destruição dessas criaturas também ser 

destruídos" ( 2 Pe. 2: 12 ). 



Muitos críticos de tal doutrina, supostamente vindo para a defesa da justiça de Deus, 

deixar de reconhecer que cada ser humano desde a queda tem merecido nada, mas apenas 

a condenação de Deus a uma eternidade no inferno. Se Deus fosse exercer apenas a Sua 

justiça, nenhuma pessoa poderia ser salvo. É, portanto, dificilmente injusto se, de acordo 

com Sua soberana graça, Ele escolhe para eleger alguns pecadores para a salvação. 

Não se trata, é claro, que podemos compreender plenamente o que Deus revela sobre a 

Sua soberana eleição e predestinação. Ela só pode ser aceita pela fé, reconhecendo a sua 

verdade, simplesmente porque Deus o revelou para ser verdade. Como crentes, sabemos 

que, em nós mesmos, nós merecemos apenas rejeição e condenação de Deus. Mas 

também sabemos que, por suas próprias razões de soberania, Deus nos elegeu para sermos 

Seus filhos e, em seu próprio tempo e forma, trouxe-nos à fé salvadora em Jesus 

Cristo. Por outro lado, também sabemos que a nossa vontade humana tinha um papel em 

nossa salvação. Jesus disse: "Todo aquele que o Pai me dá virá a mim." Essa é a escolha 

da vontade de Deus. Mas Jesus dirigiu-se imediatamente a dizer que "aquele que vem a 

mim, certamente não lançarei fora" (João 6:37 ). Essa é a escolha da vontade do homem, 

que Deus aderir graciosamente para para todos os que crêem no Seu Filho. 

Continuando simplesmente para proclamar a justiça eo direito soberano de Deus ao invés 

de tentar explicar, Paulo vira uma questão de volta para aqueles que iria questionar o 

Senhor. Pelo contrário, ele diz,quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Em 

Ou seja, é uma blasfêmia, mesmo a questionar, para não mencionar negar, o direito de 

Deus para manter os homens responsáveis quando estão cativos de sua vontade soberana. 

É óbvio a partir formulação de Paulo de que os que poderiam ser fazer tais perguntas não 

estaria buscando a verdade de Deus, mas sim auto-justificação. A tentativa de desculpar 

a sua própria incredulidade, pecaminosidade, ignorância e rebelião espiritual, eles 

estariam aptos a acusar Deus de injustiça. 

Mas, por causa da compreensão humana é tão limitado, mesmo perguntas sinceras sobre 

eleição e predestinação soberana de Deus, em última análise deve ficar sem 

resposta. Como já foi referido, é uma das muitas verdades sobre Deus que devemos 

aceitar pela fé, simplesmente porque Ele revelou em Sua Palavra. 

Mais uma vez tendo o apoio do Antigo Testamento, Paulo continua sua repreensão dos 

incrédulos presunçosos, mostrando o absurdo de alguém está questionando os direitos de 

Deus. A coisa moldada não vou dizer para o modelador: "Por que me fizeste assim", 

será? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso 

para uso honroso e outro para uso desonroso? 

Muitos séculos antes, o profeta Isaías tinha usado essa analogia: 

Para todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da 

imundícia; e todos nós murchar como uma folha, e as nossas iniqüidades, como o vento, 

nos arrebatam. E não há quem invoque o teu nome, que se desperta para tomar posse de 

ti; Pois tu tens escondido teu rosto de nós, e livraste-nos em poder de nossas 

iniqüidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro; e 

todos nós obra das tuas mãos. ( Isaías 64: 6-8. ) 

Também usando essa figura, Jeremias escreveu, 

Então eu fui até a casa do oleiro, e lá estava ele, fazendo algo no volante. Mas o vaso, que 

ele fazia de barro, se estragou na mão do oleiro; então ele refez-lo em outro navio, como 

aprouve ao oleiro fazer.Em seguida, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: "Posso 



não, ó casa de Israel, tratá-lo como este oleiro faz?" diz o Senhor. "Eis que, como o barro 

na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel." ( Jer. 18: 3-16 ) 

Embora seja a um grau infinitamente maior, Deus é o criador dos homens tanto quanto 

um oleiro é o criador de seus vasos de barro. E não é mais racional, e muito mais arrogante 

e tolo é, para os homens a questionar a justiça ea sabedoria de Deus que, se tal fosse 

possível, para uma tigela de barro para questionar os motivos e propósitos do artesão que 

o fez. 

Para seu amigo humanista Erasmo, Martin Luther disse: 

Razão humana Mere jamais poderá compreender como Deus é bom e misericordioso; e, 

portanto, você faz a si mesmo um deus de sua própria fantasia, que endurece ninguém, 

condena ninguém, se compadece de todos. Você não pode compreender como um Deus 

justo pode condenar aqueles que nascem em pecado, e não podem ajudar a si mesmos, 

mas devem, por uma necessidade de sua constituição natural, continuar no pecado, e 

continuam a ser filhos da ira. A resposta é, Deus é incompreensível por toda parte, e, 

portanto, sua justiça, assim como seus outros atributos, deve ser incompreensível. É nesta 

mesma terra que São Paulo exclama: "Ó profundidade da riqueza, tanto o conhecimento 

de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e os seus caminhos insondáveis!" Agora, 

os seus juízos, não seria passado descobrindo, se pudéssemos sempre percebê-los para 

ser apenas. (Veja Martin Luther no Cativeiro da Vontade, trans JI Packer e OR Johnston 

[Westwood, NJ: Revell, 1957].., pp 314-15) 

Para entender plenamente a Deus, teria que ser igual a Deus, que nos-a noção ainda mais 

absurdo do que uma panela de barro de ser igual ao oleiro que moldou-lo feito. 

Seja qual for a soberania de Deus pode significar em sua plenitude, isso não significa e 

não pode significar que Ele escolheu para os homens para se tornar pecaminoso. O Deus 

perfeitamente santo e justo não é responsável no menor caminho para o pecado de Suas 

criaturas. Fazendo essa verdade simples, Tiago declara: "Que ninguém diga quando é 

tentado, 'Estou sendo tentado por Deus; porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele 

mesmo não tenta ninguém" ( Tiago 1:13 ). "Teus olhos são tão puros para aprovar o mal", 

disse Habacuque do Senhor ", e Tu não podes olhar para maldade com favor" ( Hab. 

1:13 ). 

Como no resto do Romanos 9 -indeed, como no resto da Escritura-o fechamento de três 

versos desta passagem não tente mostrar a fonte ou origem do mal ou tentar explicar a 

consistência humanamente inexplicável da justiça de Deus com a Sua justiça . O apóstolo 

simplesmente faz uma declaração na forma de uma pergunta retórica: E se Deus, 

querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita 

paciência os vasos da ira, preparados para a destruição? 

Paulo, então, dá duas razões para, embora não seja uma explicação completa de, 

permitindo que o pecado de Deus para entrar e contaminar o seu universo. O termo grego 

para trás dispostos é muito mais forte do que esta palavra tem a conotação de Inglês. A 

palavra grega carrega a idéia de determinada intenção, não é indiferente ou aquiescência 

impotente. 

Em primeiro lugar, diz Paulo, Deus determinou para permitir que o pecado em Sua 

criação, porque lhe deu a oportunidade de mostrar a sua ira. Deus é glorificado em 

exibir a sua ira, da mesma forma como na exibição de Sua graça, porque ambos esses 

atributos, juntamente com todos os outros, compreender sua natureza divina e de caráter, 

que são perfeitamente e de forma permanente auto-consistente e é digno de adoração e 



culto. Mesmo raiva, vingança e retribuição de Deus derramado sobre os pecadores são 

gloriosos, porque eles exibem Sua santidade majestosa. 

Em segundo lugar, Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo, a fim de fazer 

conhecer o seu poder. Seu poder se manifesta em seu julgamento e castigo do 

pecado. Os eventos vivas e sóbrias encontradas nos capítulos finais de Apocalipse 

descrevem final ira de julgamento de Deus. As pragas, o julgamento de fogo, e todas as 

outras maldições do apocalipse não deixam dúvida de que o Senhor julgará e remover 

todo o pecado e os pecadores da terra antes que Ele estabelece o Seu reino 

milenar. Quando Cristo vem do céu em suas vestes manchadas de sangue, montando um 

cavalo branco e carregando uma espada, ele vai derrotar o Anticristo e todos os seus 

seguidores ímpios. De Deus poder, originalmente exibida na criação, será igualmente 

glorioso em destruição. Será impressionante manifesta na Sua vingativo, mas totalmente 

justos e justificados, a conquista de todos os inimigos que tentariam conquistá-Lo. 

Deus tem todo o direito de agir gloriosamente por tal decisão, mas ele tem, pela Sua 

misericórdia, suportou com muita paciência um mundo de 

pecadores. Ele suportou sua incredulidade, a rejeição, o ódio, a blasfêmia, e iniqüidade, 

enquanto pacientemente dando tempo para o arrependimento (cf. Sl. 103: 8 ; 2 Pe. 3: 9 ). 

Vasos da ira, preparados para a destruição é certamente uma das identificações mais 

trágicos dos incrédulos em toda a Escritura. Paulo, é claro, está falando de ímpios e 

impenitentes humanos navios,todos eles vão se sentir o máximo ira de Deus, para o qual 

foram preparados para a destruição por sua própria rejeição dEle. Como já foi referido, 

não é que Deus faz os homens pecadores , mas que Ele os deixa em seu pecado se não se 

arrependerem dele e voltar-se para o Seu Filho para a libertação. 

O verbo grego traduzido preparado é passiva. Deus não é o sujeito fazendo a 

preparação. Há a noção muito clara nesse uso da voz passiva para aliviar Deus da 

responsabilidade e para colocá-lo totalmente sobre os ombros daqueles que se recusam a 

prestar atenção à Sua Palavra e crer em seu Filho. Eles são preparados por sua própria 

rejeição de um lugar (o inferno), preparado por Deus, não originalmente para eles, mas 

"para o diabo e seus anjos" ( Mat. 25:41 ). 

O corolário dessa verdade sóbria sobre os incrédulos é a verdade reconfortante sobre os 

crentes: E Ele fez isso a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória 

nos vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória, até mesmo nós, 

a quem também chamou , não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. 

Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo, não só para manifestar a sua ira e dar a 

conhecer o seu poder, mas também para demonstrar as riquezas da sua glória por 

conceder Sua graça nos vasos de misericórdia (cf. Ef. 2: 6-7 ). Estas são as pessoas que 

Ele preparou de antemão para a glória. Neste caso, o verbo grego traduzido preparada 

na voz ativa, e o assunto fazendo a ação é especificamente Deus ( Ele ). A grande obra 

que Deus fez para salvar os eleitos coloca a Sua glória em exibição antes de todos os anjos 

e todos os homens (cf. Ap 5: 9-14 ). Ele tem o direito absoluto de revelar e demonstrar 

Seu caráter em qualquer maneira que Ele escolhe, seja por Sua justa condenação dos 

incrédulos ou por Sua redenção graciosa de crentes. 

As Escrituras deixam claro que nenhuma pessoa é salva sem a fé em Cristo, porque Deus 

soberanamente requer que a resposta humana à Sua graça. Mas o objetivo principal da 

salvação não é o benefício que ela traz para aqueles que são salvos, mas sim a honra que 

ela traz para o Deus que os salva, ao dar a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos 



de misericórdia. Os crentes são salvos sem qualquer mérito ou trabalho de seus próprios, 

a fim de que Deus possa ter um meio de mostrar a sua glória, que é visto na graça, a 

misericórdia, a compaixão e perdão que só Ele concede àqueles que vêm a Cristo. 

Paulo encerra essa passagem, identificando -nos , isto é, ele mesmo e todos os outros 

crentes-tal como predeterminado de Deus vasos de misericórdia. Cada crente está entre 

aqueles a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os 

gentios. Esse é o glorioso verdade da oferta universal da graça de Deus. 

A verdade insondável que Deus escolhe alguns homens para a salvação e outros para a 

destruição não é revelado para nos confundir ou perturbar-nos, e certamente não para 

tentar-nos a questionar o caráter da pessoa de Deus. Essa verdade é dado para demonstrar 

glória e soberania de Deus a todos os homens. Ele também é dado a fazer crentes grato 

que Ele nos escolheu, que, em nós mesmos, não foram e não são mais dignos de salvação 

do que aqueles que continuam perdidos. 

Ao mostrar misericórdia e em julgar o pecado, Deus não faz distinções com base na raça, 

etnia, nacionalidade, inteligência, ou mesmo mérito moral ou religiosa. Ele distingue 

apenas entre aqueles que Ele escolheu e aqueles a quem não tem. Essa é uma verdade 

difícil de aceitar, porque contraria directamente inclinações e padrões naturais do 

homem. Para o homem natural parece manifestamente abusiva, e até mesmo o crente best-

ensinado e mais fiel não pode explicá-la totalmente. Mas a verdade é totalmente bíblico 

e está entre as verdades ensinadas por Paulo que Pedro diz que são "difíceis de entender, 

que os ignorantes e instáveis distorcem, como eles também fazem o resto das Escrituras, 

para sua própria perdição" ( 2 Pe. 3 : 16 ). 

Para aqueles que recebem a Palavra de Deus como inerrante, haverá sempre uma tensão 

entre reconhecendo plenamente a vontade soberana de Deus e reconhecendo plenamente 

Sua exigência da fé humana.Nós só podemos acreditar que a Escritura ensina, aceitando 

em nossos corações o que não podemos explicar com nossas mentes. 

E, embora a Escritura deixa claro que Deus elege e rejeita exclusivamente com base de 

Sua soberania divina, faz igualmente claro que Deus não tem prazer na morte do ímpio 

( Ez 18:32. ), e não tem nenhum desejo de que mesmo uma pessoa deve pereça ( 2 Pedro 

3: 9. ). Sem comprometer tanto a Sua santidade ou a Sua justiça, Jesus nos garante que 

"aquele que vem a mim, certamente não lançarei fora" ( João 6:37 ). 

E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, eo cântico do Cordeiro, dizendo: 

"Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso; justos e 

verdadeiros são os Teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, ó Senhor, e não 

glorificará o teu nome para Thou sozinho arte santos, porque todas as nações virão e se 

prostrarão diante de ti, porque os teus juízos foram revelados (?.Rev. 15: 3-4 ) 

 

 

 

 



40. A incredulidade de Israel é consistente 

com o Plano de Deus - partes 3-4: é 

coerente com sua Profético Apocalipse e 

Sua Pré-requisito da Fé ( Romanos 9: 25-

33 ) 

Como também diz em Oséias: "Chamarei aqueles que não eram 

meu povo, meu povo ', e ela que não era amada,' amado '". "E será 

que, no lugar onde foi dito a eles "Você não é meu povo, aí serão 

chamados filhos do Deus vivo." E Isaías exclama acerca de Israel: 

"Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do 

mar, o remanescente é que será salvo;. Para o Senhor executará 

a sua palavra sobre a terra, completamente e rapidamente" E, 

assim como Isaías profetizou: "Se o Senhor dos exércitos não nos 

deixara a posteridade, que teria se tornado como Sodoma, e teria 
se assemelhava Gomorra." 

Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justiça, 

alcançaram a justiça, mas a justiça que é pela fé; mas Israel, que 

buscava a lei da justiça, não chegou a essa lei. Por quê? Porque 

não foi pela fé, mas como se fosse pelas obras. E tropeçaram na 

pedra de tropeço, como está escrito: "Eis que eu assentei em Sião 

uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê 
não se decepcionarão" ( 9: 25-33 ) 

Continuando o seu argumento de que a incredulidade de Israel não é inconsistente com a 

aliança prometida de Deus de redenção, Paulo passa a dar mais duas características do 

Antigo Testamento que apoiar a integridade divina. Ele confirma a verdade que a 

incredulidade de Israel é perfeitamente coerente com a revelação de Deus através dos 

profetas do Antigo Testamento. Ele, então, confirma que a incredulidade de Israel é 

consistente com pré-requisito eterno de Deus de fé por parte daqueles que Ele salva. 

A incredulidade de Israel é consistente com a revelação 

profética de Deus 

Como também diz em Oséias: "Chamarei aqueles que não eram 

meu povo, meu povo ', e ela que não era amada,' amado '". "E será 

que, no lugar onde foi dito a eles "Você não é meu povo, aí serão 

chamados filhos do Deus vivo." E Isaías exclama acerca de Israel: 

"Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do 

mar, o remanescente é que será salvo;. Para o Senhor executará 

a sua palavra sobre a terra, completamente e rapidamente" E, 

assim como Isaías profetizou: "Se o Senhor dos exércitos não nos 

deixara a posteridade, que teria se tornado como Sodoma, e teria 
se assemelhava Gomorra." ( 9: 25-29 ) 



Paulo usa duas citações de Oséias e dois de Isaías para mostrar que a incredulidade de 

Israel e da rejeição do Messias e Seu evangelho caber o que os profetas haviam predito. 

Parafraseando o profeta, Paulo declara que Ele, que é Deus, diz também em Oséias: 

"Chamarei aqueles que não eram meu povo, meu povo ', e ela que não era amada,' 

amado '" (ver Hos. 2:23 ). 

Para entender o significado completo de que a verdade é necessário olhar para o primeiro 

capítulo de Oséias, onde lemos: "O Senhor disse a Oséias: Vai, toma por esposa de 

prostituição, e têm filhos de prostituição, porque o terra comete prostituição flagrante, 

abandonando o Senhor '"( Hos. 1: 2 ). Não é claro no texto se Gomer, a esposa de Oséias, 

era uma prostituta antes que ela se casou com ele ou tornou-se um após o casamento. Em 

ambos os casos, o Senhor ordenou ao profeta para mantê-la como sua esposa, apesar de 

seu adultério, ou mais corretamente, por causa disso. 

Então [Oséias], e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu à luz um filho. E 

o Senhor disse-lhe: "Diga a ele Jezreel; porque daqui a pouco tempo, e eu vou punir a 

casa de Jeú para o derramamento de sangue de Jezreel, e vou colocar um fim ao reino da 

casa de Israel." .. . Então ela [Gomer] concebeu outra vez e deu à luz uma filha. E o 

Senhor disse-lhe: "Nomeie seu Lo-Ruama, pois eu já não terá compaixão da casa de 

Israel, que eu deveria perdoá-los." ... Quando ela tinha desmamado a Lo-Ruama, ela 

concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor disse: "Nomeie o Lo-Ami, porque vós não sois 

meu povo, e eu não sou o seu Deus." ( Hos. 1: 3-4 , 6 , 8-9 ) 

Infidelidade moral de Gomer a Oséias proporcionou uma profunda analogia a infidelidade 

espiritual de Israel de Deus. Por Seu projeto soberano e disposição, ela teria Oséias um 

filho cujo nome significa "Deus semeia" (referindo-se a dispersão de sementes, bem como 

ao local onde Jeú assassinado filhos de Acabe). Oséias em seguida, teve uma filha, cujo 

nome significa "não tinha pena" ou "não ter obtido compaixão", e um outro filho, cujo 

nome significa "não meu povo." Esses três nomes representados atitude de Deus para 

Israel, o seu povo escolhido, mas desobedientes. Por um período de tempo determinado 

por Deus, eles seriam espalhados como sementes semeadas, unpitied pelo mundo, e 

abandonado por Deus. 

O Senhor continua a promessa, no entanto, que o seu povo não será permanentemente 

abandonado. Aplicando a analogia com infiel e espiritualmente adúltera Israel Deus diz: 

"Eu a atrairei, trazê-la para o deserto, e falar gentilmente com ela", e falando com Israel, 

Ele acrescenta: "E desposar-te a mim para sempre; Sim , desposar-te a Mim em retidão e 

em justiça, em benignidade e em compaixão "( Os. 2:14 ,19 ). Assim como Oséias 

protegido e apoiado Gomer, mesmo durante as suas prostituições, e um dia comprou-lhe 

como um escravo no bloco no mercado aberto, nu e cheio de vergonha, assim que Deus 

um dia vai resgatar Israel. 

Até esse momento, Deus não só irá tratar Israel como não sendo Seus filhos, mas vai 

tratar os gentios, que não eram o seu povo, como o Seu povo. É verdade que converse, 

encontrado em Oséias 02:23 , que Paulo paráfrase: "Vou chamar aqueles que não eram 

meu povo, meu povo ', e ela que não era amada,' amado '. E será que, no lugar onde 

se dizia-lhes: "Vocês não são meu povo ', lá eles serão chamados filhos do Deus vivo." 

Oséias já havia testemunhado a conquista assíria e devastação do reino do norte de Israel, 

o que ocorreu em 722 B . C ., alguns doze anos antes, o profeta escreveu seu livro. Essa 

nação pagã tornou-se a vara da ira de Deus (ver Isa. 10: 5 ), que ele usou para castigar o 

seu povo rebelde. Quando Deus tirou a mão protetora, Israel tornou-se sujeito ao 



expansionismo militar da Assíria e, assim, tornou-se, por um tempo, não o povo de 

Deus. Israel estava disperso, unpitied, e abandonado por Deus, assim como ele havia 

declarado. Em 586 B . C . o reino do sul de Judá iria cumprir um destino semelhante nas 

mãos dos babilônios. Só depois de muitos anos de exílio em terras estrangeiras que Deus 

iria trazer o seu povo escolhido de volta para a terra prometida. Ainda hoje, ele ainda não 

remiu do mercado de escravos do pecado. 

É importante entender que Paulo está aqui falando sobre Israel como uma nação e que 

eles serão o foco de sua mensagem até o final do capítulo 11 . O propósito de Paulo é 

mostrar que a incredulidade de Israel não foi surpresa para Deus e não estava em forma 

inconsistente com Seu plano divino para o seu povo escolhido ou para o mundo. 

Paulo também estava se referindo a rejeição do Messias, Jesus Cristo de Israel, em sua 

primeira vinda. Rejeitando o próprio Filho de Deus era supremo infidelidade de Israel a 

Deus, seu ato final de adultério espiritual, no qual ela ainda vivia quando Paulo escreveu 

sua carta a Roma e vive até hoje. Como sua rejeição de Deus na época de Oséias, a 

rejeição de Israel de Cristo no tempo de Paulo era perfeitamente coerente com o plano 

divino de Deus. Israel respondeu a Cristo exatamente como os profetas haviam predito 

centenas de anos anteriores. 

Paulo diz, com efeito, "Nós não estamos surpresos quando vemos incredulidade dos 

judeus e nós os vemos como negar o evangelho. Não estamos surpresos quando eles 

entram em incredulidade e cortar-se de Deus." Através do profeta Oséias, o Senhor 

revelou que tipo de pessoas que seriam. O profeta viu e compreendeu a infidelidade de 

Israel e espalhamento de Deus e da rejeição de sua durante esse tempo antigo, e por meio 

de Paulo, o Espírito Santo se aplica aos tempos do Novo Testamento que Oséias tanto 

vislumbradas e testemunhou em conta a Israel do seu dia. Em UMA . D . 70, cerca de dez 

anos depois que Paulo escreveu aos romanos, a cidade de Jerusalém, incluindo o seu 

magnífico templo, foi totalmente destruída pelo general romano Tito, sob ordens diretas 

do imperador. Naquela época uma grande percentagem dos judeus sobreviventes fugiram 

Israel, e em 132 o restante deles foram expulsos à força por Roma. Eles permaneceram 

um povo disperso até 1948, quando o moderno Estado de Israel foi formado e passou a 

ser reconhecido como tal pela maioria do mundo. 

No entanto, a grande maioria dos judeus não vivem hoje em Israel, mas ainda estão 

espalhados por todo o mundo. E que nação continua a rejeitar seu Messias e não é mais 

uma vez o povo de Deus. Mas, como Paulo explica mais tarde nesta epístola, Deus não 

rejeitou permanentemente Seu povo. Um dia, quando "a plenitude dos gentios haja 

entrado, ... todo o Israel será salvo" ( Rom. 11: 25-26 ). Deus promete através de Oséias 

e através de Paulo que aqueles que tinham se tornado, por um longo tempo, não o meu 

povo iria, por Seu plano gracioso, um dia tornar-se mais uma vez o meu povo. 

Desenho de a mesma passagem em Oséias e referindo-se a essa mesma graça divina, o 

Senhor diz através de Pedro: "Para você, uma vez não éreis povo, mas agora sois povo de 

Deus, você não tinha recebido misericórdia, mas agora que você recebeu misericórdia 

"( 1 Ped. 2:10 ). Aqui as palavras se referem à igreja, escolhido de Deus as pessoas desta 

idade atual. 

O foco de Paulo, no entanto, é Israel. Quando os judeus rejeitaram a Deus e tornou-se 

dispersos, unpitied, e não o meu povo, que se tornou assim como os gentios, tanto quanto 

sua relação com Deus estava em causa, dispersos e não salvo. 



Paulo continua a explicar que será que no lugar onde se dizia-lhes: "Você não é meu 

povo", lá eles serão chamados filhos do Deus vivo. Paulo cita novamente a partir de 

Oséias, mas desta vez não parafrasear , usando as próprias palavras do profeta quase 

textualmente (ver Hos. 1:10 ). O lugar do qual Oséias falou foi todo lugar a que os judeus 

tinham sido espalhados. Nesses locais foram chamadosnão o meu povo, mas um dia eles 

vão nos mesmos lugares ser chamados filhos do Deus vivo. 

Como Oséias fez com sua esposa, após a dispersão do povo de Deus nos dias de Oséias, 

Deus finalmente, trouxe-os de volta. E após a sua dispersão presente, Ele voltará a trazê-

los de volta, não apenas para sua própria terra, mas o seu verdadeiro Senhor, como filhos 

do Deus vivo. A redenção de Israel virá. 

Mas a ênfase de Paulo nesta passagem não é restauração final de Israel a Deus, mas sua 

alienação presente de Deus. Como já mencionado, o principal ponto do apóstolo é que a 

incredulidade de Israel que causou sua alienação e dispersão não era incompatível com o 

plano soberano de Deus para o Seu povo. Pelo contrário, historicamente e no que diz 

respeito ao tempo do Messias, Deus previu e previu rejeição judaica e as suas 

consequências a longo antes que ocorresse. 

Paulo próximo cita um outro profeta, um contemporâneo de Oséias, dizendo: Isaías 

exclama acerca de Israel: "Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia 

do mar, o remanescente é que será salvo." (ver Isa. 10:22 ). O termo 

grego krazō ( grita ) atrás citação de Paulo de Isaías tem o sentido de clamar com grande 

emoção, a partir de medo ou dor, e foi muitas vezes utilizado de um grito de desespero e 

agonia. A verdade ele foi divinamente chamados a proclamar cortou o coração do 

profeta. Quando ele proferiu que a verdade triste, ele sem dúvida chorou por seus 

irmãos. Do vasto número de descendentes humanos de Abraão através Isaque-

a número tão grande quanto a areia do mar -apenas o remanescente, um pequeno 

remanescente em que, será salvo. 

Começando cerca de 760 B . C ., Isaías profetizou para o reino do sul de Judá para alguns 

48 anos. Assim como Oséias, ele recebeu a revelação divina que o povo de Deus em Judá, 

assim como aqueles em Israel, seria conquistada, disperso, e temporariamente 

abandonado por Deus por causa da incredulidade deles. É provável que Isaías, como 

Oséias, pessoalmente entendido que a verdade como relativa a um julgamento que viria 

em sua própria idade, quando a rejeição de Deus de Judá levaria a sua conquista e exílio 

por Nabucodonosor, rei da Babilônia. 

Paulo está dizendo que tão importante e trágico como aqueles dois espalhamentos foram, 

eles eram apenas previews de incomensuravelmente maior e mais trágico rejeição do 

Messias de Israel, e da conquista posterior, abate, e espalhamento de judeus que se 

seguiram. 

Citando o seguinte verso em Isaías 10 , Paulo declara: Porque o Senhor executará a sua 

palavra sobre a terra, completamente e rapidamente (ver Isa. 10:23 ). Quando Deus 

usou os babilônios para julgar Israel por sua incredulidade e infidelidade, a Sua justiça 

foi minuciosa e rápida, e apenas alguns, o remanescente de verdadeiros crentes, 

escapou. Assim também foi com a destruição de Jerusalém e devastação da Palestina 

em UM . D . 70. 

O profeta Amós, que profetizou em Judá pouco antes de Isaías, declarou: "Assim diz o 

Senhor Deus: 'Um inimigo, mesmo um em torno do terreno, vai puxar para baixo a sua 

força a partir de você e suas cidadelas serão saqueadas.' Assim diz o Senhor: "Assim 



como o pastor arranca da boca do leão um par de pernas ou um pedacinho da orelha, 

assim será dos filhos de Israel que habitam em Samaria ser arrebatada, com o canto de 

uma cama e uma capa de couch "(! Amós 3: 11-12 ). 

Se um pastor não poderia resgatar uma ovelha de um predador, ele faria todos os esforços 

para arrebatar pelo menos uma parte da carcaça para levar para o proprietário como prova 

de que a ovelha estava realmente atacado e devorado por um animal selvagem, e não 

roubado ou vendido pelo pastor. 

Assim como um pastor arrebata uma pequena parte de uma ovelha da boca de um leão, 

Deus vai arrebatar para si mesmo, por assim dizer, apenas uma pequena parte de Israel de 

incredulidade e condenação. 

Para mais press casa a verdade, ele está declarando, Paulo cita novamente a partir 

de Isaías, que predisse, "Se o Senhor dos Exércitos não nos deixara a posteridade, 

que teria se tornado como Sodoma, e teria se assemelhava Gomorra" (ver Isa. 1 : 9 ). 

Senhor dos Exércitos é muitas vezes traduzida como "Senhor dos Exércitos", e refere-

se ao senhorio abrange tudo de Deus do universo, de tudo o que Ele 

criou. posteridade traduz sperma , que literalmente significa "semente", mas, por 

extensão, também pode se referir aos descendentes da semente ou esperma. Os judeus 

dos dias de Isaías e, mais ainda os judeus do tempo de Cristo, enfrentou julgamento 

terrível por sua incredulidade. Eles não só matou muitos dos antigos profetas de Deus, 

mas mesmo mortos próprio Filho de Deus, o Messias e Salvador. E desde esse dia, todos 

os judeus que rejeitam Cristo continuam a enfrentar o mesmo julgamento terrível. 

Mas o Senhor dos Exércitos graciosamente nos deixou a posteridade, um 

remanescente, além de que ninguém seria salvo, mas todos os seres humanos, judeus e 

gentios, teria se tornado como Sodoma, e teria se assemelhava Gomorra -divinely 

julgado e destruído. A destruição do Senhor dessas duas cidades moralmente pervertidos 

tornou-se sinônimo de aniquilação total sem um traço remanescente. Só a graça de Deus 

tem impedido tal destruição definitiva e total de todo o mundo. 

A destruição rápido e repentino de Sodoma e Gomorra no tempo de Abraão, e de Israel e 

Judá, em UM . D . 70, ilustram como o Senhor executará sua palavra de 

julgamento sobre a terra, completamente e de forma rápida, quando a hora 

chegou. Apenas misericórdia soberana de Deus poupa o remanescente. 

Incredulidade de Israel, por isso, não é incompatível com a revelação de Deus através de 

seus profetas. Eles previram que, estendendo-se por todo o caminho de seu próprio dia-

a-dia do Messias. 

A incredulidade de Israel é consistente com Pré-

requisito da Fé de Deus 

Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justiça, 

alcançaram a justiça, mas a justiça que é pela fé; mas Israel, que 

buscava a lei da justiça, não chegou a essa lei. Por quê? Porque 

não foi pela fé, mas como se fosse pelas obras. E tropeçaram na 

pedra de tropeço, como está escrito: "Eis que eu assentei em Sião 

uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê 
não se decepcionarão" ( 9: 30-33 ) 



Quarto e último ponto de Paulo nesta seção é que pré-requisito de fé para a salvação de 

Deus não entra em conflito com ou violar Seu plano divino da redenção, mas sempre foi 

uma exigência inseparável desse plano. 

A exigência de Deus para a fé por parte dos homens não é de forma inconsistente com a 

Sua soberania. Por Seu próprio decreto soberano, Sua graciosa oferta de salvação torna-

se efetiva somente quando ele é de bom grado recebido pela fé. No que diz respeito à 

salvação, o outro lado da soberania divina é responsabilidade humana. Do ponto de vista 

humano há uma tensão, mesmo uma aparente contradição entre essas duas 

realidades. Pelo raciocínio humano, eles parecem mutuamente excludentes. Mas ambos 

são claramente ensinados na Palavra de Deus, e quando um é enfatizada à exclusão do 

outro, o evangelho é, invariavelmente, pervertido. Por Sua própria determinação, 

Deus não vai salvar uma pessoa que não acredita em Seu Filho, e uma pessoa não pode 

salvar -se simplesmente pelo ato de sua própria vontade, não importa o quão sincero e 

sentido. De forma soberana de Deus, são necessários tanto na Sua provisão graciosa e do 

exercício da vontade do homem para a salvação. Como muitas outras revelações das 

Escrituras, essas duas verdades não podem ser inteiramente harmonizada pela razão, só 

aceita pela fé. 

Portanto, Paulo declara: Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a 

justiça, alcançaram a justiça, mas a justiça que é pela fé. 

Paulo não está dando a entender que os gentios são salvos em uma base diferente do que 

os judeus. Ele está simplesmente afirmando a exigência humana para a salvação, que 

sempre foi o único meio de alcançar a justiça que é necessário para a salvação; a justiça 

que é pela fé. 

Prosseguir é de Dioko , o que significa a correr rapidamente atrás de algo, e foi, portanto, 

freqüentemente usado de caça. Era também usado metaforicamente para sinceramente 

procurando uma meta ou objetivo desejado. 

A implicação para os judeus era que eles não perseguir ... a justiça que é pela fé , mas 

em vez confiou na sua primogenitura como judeus ou sobre suas supostas boas obras em 

obediência à lei de Deus.Mas nenhuma pessoa que nunca tenha sido salvo, a qualquer 

momento, em qualquer dispensação ou aliança, em qualquer outra base de fé exercida em 

resposta ao chamado da graça de Deus. É essa verdade que o escritor de Hebreus torna 

tão clara. A partir de Abel por meio dos profetas, homens "obteve a aprovação [de Deus] 

por meio de sua fé" ( Heb. 11: 4-39 ). Como Paulo estabelece explicitamente no início 

desta carta, Abraão, "o pai de todos os que crêem", foi salvo por sua fé, que Deus "contada 

como justiça" -antes Ele requereu o rito da circuncisão e muito antes que deu o seu direito 

através de Moisés ( Rom. 4: 1-11 ). 

Paulo não está dizendo, é claro, que os gentios pagãos naturalmente procuraram a justiça 

de Deus mediante a fé. Seja judeu ou gentio, o homem natural não busca a Deus por sua 

própria escolha independente. "A mentalidade da carne é hostil a Deus, pois ele não 

sujeitar-se à lei de Deus, pois não é mesmo capaz de fazê-lo, e os que estão na carne não 

podem agradar a Deus" ( Rom. 8: 7-8 ; cf. 05:10). Apesar de seu ser chamado como povo 

escolhido de Deus e terem recebido Sua revelação divina por meio de Moisés, os 

salmistas, os profetas, e outros homens inspirados por Deus, os judeus não mais 

naturalmente inclinados a procurar ou a obedecer a Deus do que foi o Gentil mais pagã 

foram . 



Na verdade, quando o evangelho veio através de Cristo, muito mais do que os judeus 

acreditavam gentios. O maior obstáculo para a salvação é a justiça própria. A pessoa que 

pensa que já é justo e agrada a Deus não verá necessidade de salvação. Como observado 

acima, porque a maioria dos judeus achavam que tinham Deus satisfeito por seu judaísmo 

ou suas obras justiça, não sentiam necessidade de o evangelho da graça por meio da fé. 

Consequentemente, Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a essa lei. Que 

comentário trágica em um esforço desperdiçado. A justiça de Deus não pode ser 

alcançado por obras do homem, porque eles estão sempre manchada pelo pecado e ficam 

aquém do padrão perfeito e santo de Deus. Por seu próprio esforço, nenhuma pessoa 

pode chegar a essa lei. 

Por que os judeus hipócritas falhar? Porque eles não persegui-lo pela fé, mas como se 

fosse pelas obras. E tropeçaram na pedra de tropeço. A única coisa que qualquer 

pessoa, judeu ou gentio, pode fazer para ser salvo é crer que ele não pode fazer nada para 

merecer a salvação e lançou-se aos pés de Deus pela sua misericórdia por amor de 

Cristo. Judeus foram irritado com o evangelho da graça efetivada por fé porque anulou 

todas as boas obras por que eles pensaram que poderiam agradar a Deus. Vários anos 

antes, ele escreveu a carta a Roma, Paulo lembrou a igreja em Corinto que "Porque, na 

verdade judeus pedem sinais e os gregos procurar a sabedoria; mas nós pregamos Cristo 

crucificado, para os judeus uma pedra de tropeço, e aos gentios loucura" ( 1 Cor. 1: 22-

23 ). 

Novamente citando Isaías, Paulo explica que, Assim como está escrito: "Eis que eu 

assentei em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê 

não se decepcionarão" (ver Isa. 28:16 ; cf. 08:14 ; 1 Ped. 2: 8 ). Muito antes de o 

Messias veio, o Senhor havia predito em muitas maneiras e através de muitos profetas 

que Israel iria rejeitá-Lo. Longe de ser incompatível com a Palavra de Deus, a 

incredulidade de Israel verificado que Palavra. Assim como Isaías declarou, ela tropeçou 

na pedra de tropeço, recusando-se a receber o seu Salvador e Senhor, porque Ele não se 

encaixava sua compreensão do Messias e porque, como uma rocha de escândalo, Ele 

declarou que suas obras sejam inúteis. Daniel completa o quadro, adicionando que Aquele 

que era a pedra sobre a qual os judeus tropeçaram e a rocha que lhes ofendeu irá, no 

futuro, ser a pedra que vai quebrar em pedaços todos os reinos do mundo ( Dn. 2:45 ). 

Mas a boa notícia do evangelho é que, ao contrário daqueles que O rejeitam, aquele que 

nele crê -a quem tem fé no Senhor Jesus Cristo, a pedra de tropeço e rocha de divino 

offense- não irá se decepcionar. 

A questão sobre o lado humano é a fé, a única que pode trazer a salvação que a graça de 

Deus provê. O homem é justificado pela graça mediante a fé. Mas a incredulidade de 

Israel, sua falta de fé, não surpreendeu o Senhor ou anular o Seu plano. Pré-requisito da 

fé de Deus tem sido sempre o mesmo, e sua escolha de um remanescente de Israel para a 

salvação estava em perfeita harmonia com a Sua consciência onisciente que poucos 

acreditariam em Seu Filho, e sereis salvos. Essa é a maneira que Deus sabia que seria e 

planejado que seja, e isso, é claro, é a forma como acabou por ser. 

 

 



40. O Fracasso de Israel - parte 1: O 

desconhecimento da pessoa de Deus: Sua 

Justiça ( Romanos 10: 1-3 ) 

Irmãos, o desejo do meu coração ea minha súplica a Deus por eles 

é para sua salvação. Para lhes dou testemunho de que eles têm 

zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento. Para não 

conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua 
própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. ( 10: 1-3 ) 

Como ele continua o seu tema explicando o lugar de Israel no plano de Deus, Paulo agora 

se concentra no que pode ser chamado de fracasso de Israel, ou ignorância. 

Ele será útil para começar por olhar para uma questão crucial na Escritura, ou seja, a 

questão da verdade. Na introdução de seu evangelho, João declarou que Jesus era "cheio 

de graça e de verdade" ( João 1:14 ). Enquanto ensinava no tesouro do templo, "Jesus, 

pois, dizia aos judeus que haviam crido nele:" Se vós permanecerdes na minha palavra, 

sois verdadeiramente meus discípulos; e conhecereis a verdade, ea verdade far- você livre 

'"( João 8: 31-32 ). Em outras palavras, Jesus declarou-se a origem e a medida da verdade, 

e que "todo aquele que é da verdade ouve a minha voz" ( João 18:37 ). "Eu sou o caminho, 

ea verdade, ea vida", ele disse em outra ocasião, e "ninguém vem ao Pai, senão por mim" 

( João 14: 6 ). 

Jesus prometeu aos Seus discípulos que "quando Ele, o Espírito da verdade vier, Ele vos 

guiará a toda a verdade, pois Ele não falará por sua própria iniciativa, mas o que Ele ouve, 

Ele falará, e Ele irá revelar a você o que há de vir "( João 16:13 ). Em seu nome, Ele orou 

ao Pai celestial, "Consagra-os na verdade; a tua palavra é a verdade" ( João 17:17 ). Em 

muitos outros casos, Jesus enfatizou a veracidade de seu ensino, introduzindo Sua 

instrução com palavras como: "Porque eu falo a verdade, você não acredita em mim" 

( João 08:45 ) e "Digo-lhes a verdade" ( João 16: 7 ). 

Paulo declarou que "aqueles que perecem," fazê-lo ", porque não receberam o amor da 

verdade para serem salvos" ( 2 Ts. 2:10 ), e que aqueles que são salvos são santificados 

"pelo Espírito e fé na verdade "(02:13 ). Não importa o quão erudito, religioso e sincero 

que sejam, aqueles que confiam em seu próprio conhecimento e compreensão estão 

destinados a ser "sempre aprendendo e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade" 

( 2 Tim. 3: 7 ). 

O evangelho coloca um prêmio elevado na verdade de Deus. O evangelho é a mudança 

de vida, o pecado de limpeza, a salvação-doação, soul-transformadora, a abertura do céu 

verdade que vem somente através da confiança em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. 

No grupo de pessoas na história tem sido mais preocupados com a verdade religiosa do 

que os judeus (ver Rom. 2: 17-20 ). Desde os tempos antigos, séculos antes da época de 

Cristo, crianças judias, especialmente os rapazes, foram meticulosamente instruídos no 

Antigo Testamento. Mas eles também foram cuidadosamente instruídos na tradição 

judaica, que muitas vezes mal interpretada e até mesmo em contradição com o Antigo 

Testamento. Essas tradições ensinadas pelos rabinos, juntamente com os seus 

comentários sobre as Escrituras, foram considerados pela maioria dos judeus a ser 

essencial para compreender a verdade de Deus. 



Rabinos líderes, que muitas vezes eram os escrivães, foram pensados para ser os 

possuidores e os detentores da verdade religiosa e, consequentemente, tinham grande 

poder e influência sobre o povo judeu.Paulo relata que ele havia estudado aos pés de o 

rabino famoso Gamaliel ( Atos 22: 3 ). Os rapazes que aspiravam a ser os próprios 

professores que viajam grandes distâncias para estudar com rabinos observado, o mais 

renomado dos quais eram geralmente encontrados em Jerusalém. Que a cidade santa dos 

judeus tinha se tornado uma cidadela de aprendizagem, e seus rabinos e escribas foram 

homenageados e venerada. Os professores foram realizadas em tal estima que as suas 

interpretações das Escrituras e suas instruções religiosas eram raramente questionada, 

independentemente de quanto as suas ideias podem ter contradito a mensagem clara da 

própria Palavra de Deus. Porque esses professores foram pensados para ter poderes 

esotéricos de discernimento espiritual que a maioria dos judeus não possuía, a sua palavra 

tornou-se o direito virtual. 

Uma história simples no Talmud ilustra a extrema admiração a maioria dos judeus tinha 

para os escribas. O Dia da Expiação foi o dia mais sagrado do ano judaico, quando o sumo 

sacerdote foi sozinho para o Santo dos Santos e aspergiu o sangue sobre o propiciatório 

como expiação pelos seus próprios pecados e os de todos os povos. Conta-se que, na 

véspera de um Dia da Expiação, o sumo sacerdote estava indo para sua casa, seguido por 

uma grande multidão e admirando. Mas quando dois escribas amados passava, a multidão 

deixou o sumo sacerdote e seguiu os escribas. 

Os escribas receberam os títulos de prestígio do rabino, o que significa professor, e até 

mesmo de mestre e pai (cf. Mateus 23: 1-12. ). Tão grande era a sua influência que alguns 

historiadores acreditam que foi um grupo de escribas zelosos que incitou as revoltas dos 

judeus contra Roma, em UM . D . 66, uma rebelião que levou à destruição de Jerusalém 

e do seu templo, quatro anos depois. 

Os escribas sempre se sentava nos lugares de maior honra nos banquetes e festas 

religiosas. Na sinagoga eles iriam sentar com as costas voltadas para os armários que 

continham os rolos da Torá, a lei sagrada de Moisés, indicando a sua posição única como 

seus únicos intérpretes. Mesmo os túmulos de rabinos famosos eram venerados com um 

respeito supersticioso, e suas memórias foram embelezadas com lendas fictícias sobre sua 

sabedoria e obras. 

Como o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, enquanto a maioria dos judeus da 

época do Novo Testamento só falava aramaico, os escribas tinham uma vantagem 

adicional em sua interpretação das Escrituras. Parte de sua responsabilidade foi traduzir 

as Escrituras para o aramaico, tornando as pessoas quase completamente dependentes de 

esses líderes para qualquer conhecimento da Palavra de Deus. 

Como será estudado mais adiante neste capítulo em mais detalhes, Paulo fala de Israel, 

que se caracteriza por tais escribas e os seus seguidores, como tendo "um zelo por Deus, 

mas não de acordo com o conhecimento" ( 10: 2 ). De outro grupo de líderes religiosos 

judeus, os saduceus, Jesus disse: "Você está enganado, não conhecendo as Escrituras nem 

o poder de Deus" ( Mat. 22:29 ). Em outras palavras, com todo o seu esforço e presume 

intenso estudo das Escrituras, eles eram ignorantes de seu verdadeiro significado. Eles 

não podiam conhecer verdadeiramente a Palavra de Deus, porque eles não sabiam o 

próprio Deus. "Você sabe que nem eu, nem meu pai", disse Jesus aos seus rostos; "Se 

você me conheceu, você saberia também a meu Pai" ( João 8:19 ). Um pouco mais tarde 

o Senhor respondeu a acusação de blasfêmia, ao declarar: "Se eu glorifico a mim mesmo, 

a minha glória não é nada, é meu Pai, que me glorifica, de quem você diz, Ele é o nosso 



Deus '; e você não chegaram a O conheço, mas sei que Ele, e se eu disser que eu não 

conheço, serei mentiroso como vós, mas eu o conheço, e guardo a sua palavra "( João 8: 

54-55 ; ver também 9: 39-41 ). 

Após a cura do aleijado na porta do Templo, Pedro explicou aos judeus que querem saber 

que se reuniram em torno de "O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, 

glorificou seu servo Jesus, a quem vós entregastes e rejeitado na presença de Pilatos, 

quando ele havia decidido soltá-lo. Mas você renegou o Santo e Justo, e pediu um 

assassino a conceder a você ... E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância , assim 

como os seus governantes fizeram também "( Atos 3: 13-14 , 17 ). 

Inúmeras outras passagens em ambos os testamentos falar da ignorância espiritual de 

Israel e suas terríveis conseqüências. Por meio de Isaías, o Senhor declarou: "Portanto, o 

meu povo ir para o exílio por sua falta de conhecimento, e os seus nobres terão fome, ea 

sua multidão está seca de sede" ( Isa 05:13. , e por meio de Oséias: "O meu povo está) 

destruído por falta de conhecimento Visto que rejeitaste o conhecimento, também eu te 

rejeitarei-lo de ser o meu sacerdote Desde que te esqueceste da lei do teu Deus, também 

eu me esquecerei de teus filhos "(.. Oséias 4: 6. ). 

Ao longo de sua história, os judeus achavam que sabiam a verdade de Deus. Mas Isaías 

declarou ao seu povo: "Ouça, ó céus, e ouça a terra;. Para o Senhor fala, 'Sons Tenho 

criados e educados, mas eles se revoltaram contra mim Um boi conhece o seu possuidor, 

e um burro sua manjedoura de mestre, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não 

entende. " ! Ai, nação pecadora, povo carregado de iniqüidade, descendência de 

malfeitores, filhos que agem de forma corrupta Eles abandonaram o Senhor, desprezaram 

o Santo de Israel, eles se afastaram de Deus "( Is 1: 2-4. ). E através do salmista Ele 

declarou: "Por 40 anos eu detestava essa geração, e disse que eles são um povo que erra 

de coração, e eles não sabem os meus caminhos" ( Sl. 95:10 ). 

Séculos mais tarde, Jesus disse aos descendentes incrédulos desses judeus "[Você 

invalidar] a palavra de Deus pela vossa tradição que vocês mesmos transmitiram, e você 

faz muitas coisas, como que" (Marcos 7:13 ). Em outra ocasião, Ele disse: ". Este povo 

honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim Eles me adoram em vão, 

ensinando doutrinas que são preceitos dos homens" ( Mat. 15: 8-9 NVI ) Sua líderes 

haviam tão modificado e explicado a revelação de Deus que as tradições religiosas 

resultantes freqüentemente anulada Sua verdade. Consequentemente, Israel trilhou um 

caminho de dor e confusão, tristeza e sofrimento-despossuídos, odiado e 

caluniado. Porque eles acreditam que já conhecem a Deus e são favorecidos por Ele, tal 

sofrimento e perseguição sempre foram difíceis para os judeus de entender. 

Sanford C. Mills, se um cristão hebreu, comentou, "Israel quer ser o capitão de sua própria 

alma, o mestre de seu próprio navio. Mas Israel perdeu tanto o seu leme e sua bússola, e 

agora, com a sua embarcação de Estado cambaleando sobre em um turbilhão de pecado, 

o que é para salvá-la de ser arrastado para o vórtice do inferno No entanto, esta é a 

condição de Israel hoje, assim como era no tempo de Paulo "(? Um cristão hebraico Olha 

Romans [Grand Rapids: Dunham, 1968], p. 333). 

Paulo confessou a Timóteo sua própria rejeição e ignorância espiritual antes de vir para a 

salvação: "Agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque Ele me 

considerou fiel, pondo-me em serviço; mesmo que eu era anteriormente um blasfemo, 

perseguidor, e um agressor violento E ainda me foi concedida misericórdia, porque o fiz 

por ignorância, na incredulidade "(. 1 Tim. 1: 12-13 ). Paulo deixa claro que sua própria 

ignorância espiritual, como a de todos os outros judeus, foi devido à incredulidade. Em 



outras palavras, a ignorância de Deus não traz rejeição dEle, mas sim a rejeição de Deus 

traz ignorância espiritual dEle. 

Em Romanos 9 , Paulo concentra-se em eleição soberana de Deus e sobre a resposta do 

eleito da fé Nele. O corolário é que, porque Deus não elegeu todos os judeus, todos os 

judeus não tiveram fé salvadora.Como vimos anteriormente, porque Paulo sabia quão 

ofensivo que a verdade seria a maioria dos judeus, ele começou esse capítulo de Romanos 

com grande compaixão e tristeza, atestando que ele ficaria feliz em sacrificar sua própria 

salvação, se isso iria trazer a salvação para seus parentes incrédulos de acordo com a carne 

( 9: 1-3 ). 

Romanos 10 é igualmente ofensivo para os judeus, porque o apóstolo aqui se concentra 

na incredulidade de Israel e dispostos a ignorância espiritual e condenação divina que 

essa incredulidade traz. 

A oração de Paulo para Israel 

Irmãos, o desejo do meu coração ea minha súplica a Deus por eles 

é para sua salvação. ( 10: 1 ) 

Novamente (ver 9: 1-3 ) Paulo começa declarando seu grande amor por companheiros 

judeus, dizendo: Irmãos, o desejo do meu coração ea minha súplica a Deus por eles é 

para sua salvação. O antecedente deeles é Israel (ver 09:31 ), a nação escolhida por Deus 

através de Abraão. 

Paulo não tinha uma aquiescência fria e indiferente a eleição soberana de Deus. Ele tinha, 

um anseio sincero atraente para trazer seus parentes físicos para Cristo. Seu mais 

profundo desejo do coração era que cada judeu ser salvo, e sua fervorosa oração a 

Deus em seu nome foi para a sua salvação. Deesis ( oração ) transmite a idéia de 

súplica e súplica, de Pedido persistente a Deus. Paulo não estava fazendo um apelo 

desesperado que ele não esperar que Deus responda. Ele orou porque acreditava 

plenamente Deus poderia salvar todo o Israel, que, não importa o quão improvável 

aparentemente, o povo de Israelpoderiam ser salvas se eles iriam colocar a sua confiança 

em seu Messias e Salvador. 

Embora chamado lugar de Paulo era para ser o apóstolo dos gentios ( Rom. 11:13 ; cf. At 

9,15 ), que não diminuiu em todo o seu amor sem limites para a salvação de seus irmãos 

judeus. Ele foi, sem dúvida, bem consciente da última comissão terrena de Jesus para os 

outros apóstolos, pouco antes de subir ao céu: "Vós sereis minhas testemunhas tanto em 

Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até à parte mais remota da terra" ( Atos 1: 

8 ). Ele também sabia que Jesus havia declarado que "a salvação vem dos judeus" ( João 

4:22 ). Paulo já havia proclamado que "o evangelho ... é o poder de Deus para salvação 

de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego" ( Rom. 1:16 ). Em seu 

ministério antes, Paulo sempre pregou o evangelho pela primeira vez em uma sinagoga 

ou outro local de culto judaico se pudesse encontrar um (ver, por exemplo, Atos 

09:20 ; 13:14 ; 14: 1 ; 16:13 ). 

Como Ele estava morrendo na cruz, Jesus orou por aqueles que o colocou lá, dizendo: 

"Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem" ( Lucas 23:34 ). Essa foi uma oração para 

a salvação de Seus assassinos!Seguindo o exemplo de seu Senhor, Estevão rezava com 

seu último suspiro: "Senhor, não imputes este pecado eles!" ( Atos 7:60 ). Isso, também, 

foi uma oração para a salvação de seus assassinos. Com a mesma compaixão que perdoa, 



Paulo não tinha nenhum rancor contra outros judeus que caluniado e perseguido Seu 

Senhor ou a si mesmo, mas sim oraram por sua salvação. 

No apóstolo melhor compreendido ou mais plenamente declarou a soberania de Deus do 

que fez Paulo. No entanto, ele sabia com certeza que, perfeitamente coerente com o poder 

ea graça soberana de Deus, a salvação de Israel não era impossível. O apóstolo não tentar 

conciliar racionalmente a incongruência aparente entre a eleição soberana de Deus e fé 

disposta do homem. 

O decreto da eleição de Deus é absoluta e certo, mas é uma escolha segredo que só ele 

conhece. Não é nossa responsabilidade para tentar determinar a quem Deus escolheu, mas 

para proclamar o evangelho de poupança para cada pessoa que vai ouvi-lo, orando com 

fervor de Paulo de que todos eles vão receber a Cristo e ser salvo. Nossa responsabilidade 

é a de pregar diligentemente, ensinar, testificar, e interceder, acreditando plenamente com 

Paulo de que "Deus, nosso Salvador ... quer que todos os homens sejam salvos" ( 1 Tim. 

2: 3-4 ) e com Pedro que "o Senhor não é lento sobre sua promessa, como alguns a julgam 

demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que 

todos cheguem ao arrependimento "( 2 Pedro 3: 9. ). Devemos ser capazes de dizer com 

Paulo: "suportar todas as coisas para o bem daqueles que são escolhidos, para que também 

eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus e com ele a glória eterna" ( 2 Tim. 

2:10 ). 

Os crentes devem orar e testemunha de todos os incrédulos, sabendo que Deus irá 

fielmente salvar aqueles que crêem no Seu Filho. Programa redentor de Deus não é 

unidimensional. Para isolar escolha soberana de Deus de fé pessoal do crente é tola e 

presunçosamente separar o que Deus tem inextricavelmente unidos. Uma teologia que 

não reflecte uma genuína compaixão, sentido para os perdidos e um desejo profundo para 

a sua salvação é uma teologia que não é bíblica. 

O Zeal Ignorante de Israel 

Para lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não 
de acordo com o conhecimento. ( 10: 2 ) 

Paulo ardentemente desejado e orou pela salvação de Israel, porque ele deu -lhes 

testemunho de que eles [tinha] um zelo por Deus, mas não de acordo com o 

conhecimento. O apóstolo sabia de sua própria experiência como fariseu radicalmente 

zeloso que a maioria dos judeus daquela época eram muito religiosa, mas ainda longe de 

Deus. Ele testemunhou aos Gálatas: "Porque você já ouviu falar do meu ex-modo de vida 

no judaísmo, como eu costumava persegui a Igreja de Deus além da medida, e tentou 

destruí-lo, e eu estava avançando em judaísmo a muitos dos meus contemporâneos entre 

meus compatriotas, sendo mais extremamente zeloso minhas tradições ancestrais "( Gal. 

1: 13-14 ). Ele deu um testemunho semelhante aos Filipenses: "[Eu estava] circuncidado 

ao oitavo dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, 

fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da igreja; quanto à justiça que há na lei, fui 

irrepreensível "( Fp 3: 5-6. ). No que diz respeito legalistically cumprindo as exigências 

exteriores da lei, Paulo era irrepreensível. No entanto, com os outros judeus de sua época, 

ele não tinha conhecimento da verdade espiritual e piedade genuína. Ele não só não 

conhecer e seguir o caminho de Deus, mas se opôs veementemente lo, persegui a Igreja 

de Deus. 



Antes da multidão enfurecida de judeus em Jerusalém, Paulo declarou: "Eu sou judeu, 

nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, 

estritamente de acordo com a lei de nossos pais, zeloso de Deus, apenas como todos vós 

hoje "( Atos 22: 3 ). Alguns anos mais tarde, antes do comandante romano Festus, o rei 

Herodes Agripa, e sua esposa Berenice em Cesaréia, o apóstolo deu testemunho similar: 

"Todos os judeus sabem o meu modo de vida desde a minha juventude, que desde o início 

foi gasto entre o meu povo e em Jerusalém, uma vez que eles sabem sobre mim por um 

longo tempo antes, se eles estão dispostos a testemunhar, que eu vivi como um fariseu de 

acordo com a mais severa seita da nossa religião "( Atos 26: 4-5 ). 

Por suas próprias palavras, Paulo tinha sido um membro zelosos da seita judaica mais 

zeloso. Ninguém compreendeu melhor do que ele o que era têm zelo por Deus, mas não 

de acordo com o conhecimento. Os judeus tinham um certo grau ou tipo de 

conhecimento ( gnose ), uma consciência intelectual das demandas externas da lei de 

Deus. Mas eles não têm o discernimento espiritualconhecimento ( epignosis ) que vem 

apenas de uma poupança de relacionamento com Deus. Eles tinham o tipo de 

conhecimento religioso superficial que causa orgulho e arrogância ( 1 Cor. 8: 1 ), mas não 

o divino conhecimento que tanto vem e produz humildade e santidade. 

Em nome da igreja de Éfeso, Paulo orou "para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, 

o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento 

[ epignosis ] Dele. Rezo para que os olhos do o seu coração pode ser esclarecida, de modo 

que você pode saber [outro termo é usado aqui para madura conhecimento, completa] 

qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos 

santos "( Ef. 1: 17-18 ). A verdadeira salvação traz consigo uma verdadeira 

"conhecimento de Deus", que abre a porta a sabedoria e iluminação espiritual. 

A Injustiça Ignorante de Israel 

Para não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer 

a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. ( 10: 3 ) 

A falta de conhecimento está ligada à falta de fé. Paulo já deixou claro que o fracasso de 

Israel em justiça foi devido a uma falha na fé. "Israel, que buscava a lei da justiça," ele 

havia dito anteriormente, "não chegar a essa lei. Por que? Porque eles não persegui-lo 

pela fé, mas como se fosse pelas obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço" ( Rom. 9: 

31-32 ). 

A rejeição de Israel por Deus não foi devido à eleição divina arbitrária, como se tivesse 

retido Sua graça de Seu povo escolhido. Toda as Escrituras judaicas são um testemunho 

de Deus de chamar Israel para Si mesmo. Ele a chamou de uma e outra vez, através da 

lei, os profetas, e os outros escritos sagrados. De todas as pessoas na terra, Israel foi 

confiada com as próprias palavras de Deus ( Rom. 3: 2 ). Ela era, portanto, 

exclusivamente responsável por sua rejeição por Deus, que fez todos os esforços para 

trazê-la para si mesmo. 

Tal como acontece com o resto do mundo (cf. Rom. 1: 18-21 ), Israel rejeitou a Deus 

diante de Deus rejeitou Israel. A tragédia na história de Israel foi desperdiçando o 

privilégio imensurável de ter recebido directamente a própria Palavra de Deus -primeiro 

Sua Palavra escrita nas Escrituras, e ainda mais tragicamente a Palavra viva, apenas o 

Filho de Deus, Jesus Cristo. 



Israel foi de bom grado e imperdoavelmente ignorante de justiça de Deus , porque ela 

procurou estabelecer sua própria justiça e se recusou a submeter -se à justiça de 

Deus. Essa cobrança foi um golpe terrível para um povo que se orgulhavam em conhecer 

a verdade sobre Deus e em ser Seus escolhidos. 

Paulo deixa claro que a ignorância mais grave de Israel estava prestes a justiça de Deus, a 

natureza central da sua personalidade. À luz de ter recebido a revelação completa do 

Antigo Testamento, é chocante pensar que os judeus subestimar perfeição santidade e 

justiça de Deus. Mas eles tinham trazido santidade e pureza de Deus até o seu próprio 

nível pecaminoso, e sua falha espiritual e moral básica estava em pensar que Deus era 

menos santo e mais tolerante do pecado que Ele tinha revelado claramente a Si mesmo 

para ser. 

Por meio de Jeremias, o Senhor advertiu o Seu povo "," Não deixe um homem sábio se 

vangloriar de sua sabedoria, e não deixar que o homem poderoso se orgulhar de sua força, 

nem um homem rico gabar-se de suas riquezas, deixe-o que se gloriar, glorie deste, que 

ele entende e conhece-me, que eu sou o Senhor, que exerce misericórdia, juízo e justiça 

na terra; porque eu deliciar-se com essas coisas ", diz o Senhor" ( Jer. 9: 23-24 , grifo do 

autor). Única causa do homem por vanglória está na justiça de Deus, nunca o seu 

próprio. 

Mas a maioria dos judeus daquela época se vangloriar em sua própria justiça e 

consideravam-se agradável a Deus, simplesmente porque eles eram seus antigos povo 

escolhido. Por essa mesma razão que eles pensavam muitas tradições rabínicas que 

haviam substituído pela Palavra de Deus foram perfeitamente aceitável a Ele. Não só eles 

eram voluntariamente ignoram a justiça de Deus, mas eles também não tinha 

conhecimento de sua própria injustiça. Eles pensaram que eles eram mais santo e justo do 

que eram e, portanto, totalmente acreditava que qualquer déficit em seu próprio mérito 

poderá ser financiada por seus próprios através de boas obras-medidos a sua 

própria norma de justiça. 

Consequentemente, eles não sentiam necessidade de um Messias para salvá-los do 

pecado, mas sim um Messias para livrá-los de seus opressores terrestres, nomeAdãoente 

Roma. Esse erro de julgamento hediondo e ignorância sobre a justiça de Deus e sua 

própria injustiça foi a base para todo o seu sistema de legalista justiça própria. Através de 

suas tradições rabínicas que tinham trazido os padrões infinitamente santo de Deus, a qual 

nenhum homem pode conseguir por seus próprios esforços, para um nível feita pelo 

homem que poderia alcançar sem a graça divina. 

Apesar do ensino clara e inequívoca do Antigo Testamento, os judeus optaram 

por estabelecer os seus próprios padrões de santidade e justiça e, assim, não submeter-

se à justiça de Deus. Eles sabiam que Moisés declarou: "Quem é como tu entre os deuses, 

ó Senhor? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando 

maravilhas? " ( Ex. 15:11 ). Mas preferiu submeter-se às normas muito menos exigente 

de suas próprias tradições. 

Judeus sabiam do fervoroso apelo que o piedoso rei Josafá fez ao seu povo: ". Ouça-me, 

ó Judá e habitantes de Jerusalém, colocar a sua confiança no Senhor, teu Deus, e será 

estabelecido Põe tua confiança em seus profetas e suceder ... Dai graças ao Senhor, porque 

a sua benignidade dura para sempre "( 2 Crônicas 20: 20-21. ). Eles provavelmente muitas 

vezes entoou, "Cante louvores ao Senhor, vós os seus santos, e dai graças ao seu santo 

nome" ( Sl. 30: 4 ), mas em seus corações eles elogiaram-se para o seu próprio 

merecimento presumido. 



Justiça e santidade são basicamente sinônimo, mas eles podem levar um pouco diferentes 

conotações. Alguém já disse que a justiça é "transitivo, a santidade manifesta." Em outras 

palavras, a santidade pode ser dito para ser o padrão e justiça seu cumprimento ativa. Ou 

pode-se dizer que a santidade de Deus é a sua separação completa de tudo o que é mau e 

pecaminoso, e que Sua justiça é a manifestação de que a santidade. Ele é o "majestoso 

em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas" ( Ex. 15:11 ). 

Não é que qualquer homem pode começar a compreender plenamente a santidade de Deus 

ou a Sua justiça. Mas é justamente esta incapacidade de compreender a perfeição de Deus 

deve ser motivo suficiente para cair a seus pés em reverência e louvor. Homens são 

capazes , pelo menos, para reconhecer que a santidade e justiça de Deus é absolutamente 

perfeito e impecável, porque Ele revelou que a verdade sobre si mesmo. Como Paulo 

declarou mais cedo ", A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça 

dos homens que detêm a verdade em injustiça, porque o que se sabe sobre Deus é evidente 

entre eles, porque Deus tornou evidente para eles Para. desde a criação do mundo os 

atributos invisíveis, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, 

sendo percebidos por meio do que tem sido feito, de modo que eles fiquem inescusáveis. 

Pois, embora tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram 

graças, mas eles tornaram-se fúteis em suas especulações, eo seu coração insensato se 

obscureceu "( Romanos 1: 18-21. , grifo do autor). 

Deus também revelou claramente que Sua santidade perfeita abomina todo o mal e que, 

portanto, Ele odeia mesmo o menor manifestação do pecado. Essa percepção por si só 

deveria conduzir uma pessoa de joelhos em arrependimento, sabendo que a justiça divina 

de Deus permanece em julgamento de seu próprio pecado. 

Os judeus da época de Paulo não eram muito diferentes do que a maioria das pessoas de 

todo o dia, inclusive a nossa. Porque os homens pensam que Deus é menos santo do que 

Ele é, e que eles são mais santo do que são, eles acreditam que podem conseguir a 

aceitação com Ele. Eles medem a Deus ea si mesmos pelos padrões humanos de certo e 

errado e são enganados em ambos os aspectos. O salmista Asafe escreveu de tal auto-

engano: 

Para os ímpios Deus diz: "Que direito você tem para contar os meus estatutos, e tomar a 

minha aliança na tua boca? Por que você odeia a disciplina, e você lança as minhas 

palavras atrás de você. Quando você vê um ladrão, você está satisfeito com ele e você 

associa com os adúlteros Você deixa sua boca solta no mal, e sua língua molda engano 

Você sentar e falar contra teu irmão;.. você caluniar seu próprio filho de mãe Essas coisas 

que você fez, e eu me calei;. você pensou que Eu era como você, vou te repreenda e 

declarar o caso, a fim diante de seus olhos ". ( Sl. 50: 16-21 ) 

O verdadeiro Deus não é como os deuses que os homens inventam para acomodar sua 

pecaminosidade. O hipócrita prepotente "não subsistirão diante dos olhos [de Deus]; [que 

odeia] todos os que praticam a iniqüidade" ( Sl 5: 5. ), porque "Deus é um juiz justo, um 

Deus que sente indignação todos os dias" ( Ps. 07:11 ). 

O homem natural abomina tal Deus, assim como ele abomina a idéia de que ele é 

inerentemente pecaminoso e está condenado sob santa ira de Deus. Ele prefere muito mais 

um deus menor de sua própria criação que irá tolerar suas deficiências morais e 

espirituais. 

Tragicamente, muito ensinamento cristão e hoje evangelismo proclamar o amor ea 

misericórdia de Deus à custa de Sua santidade perfeita e Seu julgamento justo. As pessoas 



não gostam de ouvir que, na Sua justiça perfeita, Deus condena todos os homens que não 

se arrependem e não perdoados para a eternidade no inferno. 

Não surpreendentemente, um entendimento enfraquecido da justiça de Deus traz uma 

visão enfraquecida de seu julgamento. Quando não vemos Deus como Ele realmente é, 

não podemos ver o homem como ele realmente é. Quando Isaías ficou cara-a-cara com o 

Deus santo, ele gritou: "Ai de mim, porque estou arruinado Porque eu sou um homem de 

lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros;! Para os meus olhos já 

viram o Rei, o Senhor dos Exércitos "( Isa. 6: 5 ). Quando Pedro testemunhou Jesus 

'enchimento milagrosa de suas redes com os peixes ", prostrou-se aos pés de Jesus, 

dizendo:" Apartai-vos de mim, porque sou um homem pecador, Senhor!' "( Lucas 5: 

8 ). Quando ele viu a divindade impressionante de Jesus manifesta, Pedro ficou com medo 

de seu próprio pecado. Quando um pecador vem à presença de um Deus santo, ele torna-

se terrivelmente consciente de sua própria falta de santidade. Na verdade, o homem nunca 

pode ser consciente de sua própria falta de santidade para além de uma consciência da 

santidade perfeita de Deus. 

Todos os outros atributos da função de Deus em concerto com Sua perfeição divina. Ele 

é amor, e Seu amor é o amor perfeito. Ele é sábio, e Sua sabedoria é perfeita sabedoria. Ele 

é todo-poderoso, e seu poder é o poder perfeito. Ele é onisciente, e seu conhecimento é o 

conhecimento perfeito. Ele é justo, e Sua justiça é a justiça perfeita. Ele é gracioso, e Sua 

graça é graça perfeita. 

Não só é o próprio Deus perfeito, mas ele exige perfeição de todos os homens. Jesus disse: 

"Portanto, você deve ser perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito" ( Mat. 

05:48 ). Citando Levítico, Pedro escreveu: "Está escrito: 'Sereis santos, porque eu sou 

santo" ( 1 Pedro 1:16. ; cf. Lev. 11:44 ). 

Só os loucos mais arrogante teria a pretensão de ser perfeitamente santo. No entanto, a 

santidade perfeita é o único padrão aceitável a Deus. Por essa razão, torna-se óbvio que, 

além de Deus que concede graciosamente que a santidade, nenhum homem pode ter 

esperança de alcançá-lo. 

 

41. O Fracasso de Israel - parte 2: A 

ignorância das Disposições de Cristo, A 

ignorância do lugar da fé ( Romanos 10: 

4-10 ) 

Pois Cristo é o fim da lei para justiça de todo aquele que 

crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que 

é baseada na lei viverá por que a justiça. Mas a justiça baseada 

na fé fala assim: "Não digas no teu coração: Quem subirá ao 

céu? (Isto é, a trazer do alto a Cristo), ou "Quem descerá ao 

abismo? (Isto é, para levar Cristo dentre os mortos). " Mas o que 

ele diz? "A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração", 

isto é, a palavra da fé que pregamos, que se você confessar com a 

sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o 



ressuscitou dentre os mortos, será salvo; Porque com o coração 

se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da 
salvação. ( 10: 4-10 ) 

Como Paulo sublinha nos três primeiros versículos do capítulo 10 , os judeus de sua época 

eram ignorantes da pessoa de Deus, em particular, sua santidade perfeita e 

justiça. Consequentemente, eles também eram ignorantes do padrão divino de santidade 

que Ele exige dos homens. Se qualquer coisa, o padrão de Deus para Israel foi maior do 

que para os gentios, porque Israel teve o grande privilégio ea vantagem de ser "confiados 

os oráculos de Deus" ( Rom. 3: 2 ) e porque, sob a Antiga Aliança, era Israel " a quem 

pertence a adoção de filhos, a glória, as alianças ea entrega da Lei, eo culto, e as promessas 

"( 9: 4 ). 

Mas orgulhosa altivez levou a maioria dos judeus a desconsiderar "justiça de Deus" e 

procurar "estabelecer a sua própria" ( 10: 3 ). Como Paulo já havia declarado, eles 

procuraram "a lei da justiça, [mas] não chegou ao que a lei Por Porque eles não persegui-

lo pela fé, mas como se fosse pelas obras.?" ( 9: 31-32 ) . 

Israel era ignorante da Prestação de Cristo 

Pois Cristo é o fim da lei de justiça ( 10: 4 a) 

Por causa de que a auto-satisfação arrogante e auto-justiça, os judeus estavam cegos para 

a verdade maravilhosa da Nova Aliança, que Cristo é o fim da lei para justiça. "Eles 

tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: ' Eis que eu assentei em Sião uma 

pedra de tropeço e rocha de escândalo "( Rm 9: 32-33. ; cf. Is 8: 14-15. ; 28:16 ). Assim 

como Jesus Cristo, "a pedra de tropeço", havia declarado no início de seu ministério 

terreno, a auto-justiça feita pelo homem caracterizado pelos escribas e fariseus era 

repugnante para Deus e se qualificar ninguém para "entrar no reino dos céus" ( Matt. 

05:20 ). Para os fariseus, que o criticaram por comer com "publicanos e pecadores", Jesus 

disse sarcasticamente: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os 

que estão doentes" ( Mateus 9: 11-12. ). Em outras palavras, aqueles que pensam que já 

são justos e agradável a Deus vai ser ignorante da verdadeira provisão de Deus para a 

justiça. 

Paulo explicou que a igreja em Filipos que antes de sua conversão, ele era "um hebreu de 

hebreus; quanto à lei, fariseu; ... quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível" ( Fp 3:. 

5- 6 ). Mas ele passou a dizer que agora ele contou "todas essas coisas como perda, tendo 

em vista o valor de excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor" e que ele 

já não se baseou em "uma justiça de [seu] próprio derivado da Lei, mas a que vem pela 

fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé "( vv. 8-9 ). 

Até que uma pessoa reconhece a sua própria injustiça, à luz da justiça divina e perfeita, 

ele vai ver nenhuma necessidade de um Salvador para libertá-lo do pecado e fornecer-lhe 

com a própria justiça de Deus. Nenhum pregador, professor, ou evangelista pode 

fielmente ou efetivamente apresentar o evangelho se ele não se primeiro convencer seus 

ouvintes de sua injustiça condenatória sem Cristo. 

Judeus na época do Novo Testamento procurou cumprir a lei por seus próprios esforços 

e, assim, alcançar uma justiça aceitável a Deus. Mas Paulo declara que Cristo é o 

único fim, a única realização, de perfeito, divinamente aceitável justiça. 



Alguns intérpretes acreditam que Paulo está aqui referindo-se ao cumprimento da lei de 

que Jesus falou, quando disse: "Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas;. Não 

vim para abolir, mas para cumprir Porque em verdade vos digo que, até que o céu ea terra 

passem, nem um jota ou um til jamais passará da Lei, até que tudo se cumpra "( Mateus 

5: 17-18. ). Outros sustentam que o apóstolo está falando de realização da Antiga Aliança 

de Cristo através da Nova Aliança do evangelho. 

Paulo não pode estar falando de cumprimento histórico do Cristo da lei, tão importante 

quanto o que é a verdade. Cristo, de fato, historicamente cumprir a lei e toda a Antiga 

Aliança por Sua perfeita, a vida-se sem pecado ninguém acreditava nele ou não. Mas essa 

realização não fornece qualquer outra pessoa com justiça salvadora. Em vez disso, tal 

como indicado no final do versículo 4 , Paulo está dizendo que a crença em Cristo como 

Salvador e Senhor põe fim a busca fútil do pecador para a justiça através de suas próprias 

tentativas imperfeitas para cumprir a lei. Quando um pecador recebe a Cristo, ele também 

recebe o dom do próprio Cristo justiça. 

Paulo aqui usa o termo lei em seu sentido mais geral, como representando a totalidade 

dos comandos e os requisitos de Deus sob a Antiga Aliança, incluindo coisas como a 

observância dos sacrifícios do templo e as festas. 

Aqueles que tentam agradar a Deus e, assim, alcançar a salvação através de legalismo ou 

comportamento de ritual religioso e até mesmo formas comandado por ele, exercer uma 

missão absolutamente vão, porque a melhor justiça o homem caído pode esperar 

conseguir por conta própria não vale mais do que um " trapo da imundícia "aos olhos de 

Deus ( Isaías 64: 6. ). Antecipando-se à disposição por Cristo, Isaías declarou que 

"somente no Senhor há justiça e força" ( 45:24 ). A gloriosa verdade do evangelho é que 

Deus "fez com que Ele [Cristo] que não conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos 

tornássemos justiça de Deus em Cristo" ( 2 Cor. 5:21 ). 

"Foi para a liberdade que Cristo nos libertou", Paulo lembrou aos crentes 

gálatas; "Permanecei, pois, firmes e não estar sujeito novo, a jugo de escravidão" ( Gal. 

5: 1 ). Em outras palavras, ele explicou a mesma verdade básica para a igreja de Colossos: 

"Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pela incircuncisão da vossa 

carne, [Deus] deu vida juntamente com [Cristo], com todas as nossas transgressões 

perdoadas, tendo cancelado o escrito de dívida que consiste em decretos contra nós e que 

era hostil a nós, e Ele o tirou do caminho, cravando-o na cruz "( Colossenses 2: 13-

14 ). Em sua carta a Roma, Paulo já proclamou que "pelas obras da lei nenhuma carne 

será justificada diante dele, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado Mas 

agora, sem a lei a justiça de Deus se manifestou. , tendo o testemunho da lei e dos profetas, 

mas a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que crêem "( Rom. 3: 

20-22 ). 

Sendo ignorantes de Cristo e Sua justiça, os judeus se isolam da redenção. 

Israel ignorava o lugar da fé 

para todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem 

que pratica a justiça que é baseada na lei viverá por que a 

justiça. Mas a justiça baseada na fé fala assim: "Não digas no teu 

coração: Quem subirá ao céu? (Isto é, a trazer do alto a Cristo), 

ou "Quem descerá ao abismo? (Isto é, para levar Cristo dentre os 

mortos). " Mas o que ele diz? "A palavra está perto de ti, na tua 

boca e no teu coração", isto é, a palavra da fé que pregamos, que 



se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em 

seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será 

salvo; Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se 
confessa a respeito da salvação. ( 10: 4 b-10) 

Porque Israel era ignorante da santidade de Deus e da Sua provisão para a salvação através 

de Seu Filho, Jesus Cristo, ela também era ignorante do lugar de fé no plano de salvação 

de Deus. Porque eles confiaram em seu próprio retidão de obras, os judeus não via 

necessidade de fé. Como Paulo já havia apontado, "Israel, que buscava a lei da justiça, 

não chegou a essa lei. Por que? Porque eles não persegui-lo pela fé, mas como se fosse 

pelas obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço" Jesus Cristo ( Rm. 9: 31-

32 ). Consequentemente, eles se isolam de Cristo e, assim, também isolar-se da justiça 

que Ele concedea todos os que acreditam Nele. Para rejeitar a Cristo é perder a perfeita 

justiça que só Ele pode dar. 

Crentes recebem como um dom da graça divina o que nunca poderia ter alcançado por 

seus próprios esforços. Todo aquele que crê nele, sinais, por assim dizer, a nova e eterna 

aliança que Cristo selou com seu próprio sangue (ver Heb. 12:24 ; 13:20 ), tornando, 

assim, a Sua justiça nossa. 

Para verificar o lugar da fé no plano eterno de Deus para a redenção do homem, Paulo 

lembra aos seus leitores que Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça que 

é baseada na lei viverá por que a justiça. O Senhor também declarou através de Moisés: 

"Você deve manter Os meus estatutos e os meus juízos, por que um homem pode viver, 

se ele faz deles "( Lev. 18: 5 ). Em outras palavras, quem confia em sua própria 

obediência à lei é responsabilizado por tudo o que a lei exige. Citando novamente a partir 

de Deuteronômio, Paulo testifica que "todos quantos são das obras da lei estão debaixo 

da maldição; porque está escrito: Maldito todo aquele que não cumprir todas as coisas 

escritas no livro da lei, para realizar -los '"( Gal 3:10. ; cf. Dt 27:26. ). 

A justiça que é baseada na lei exige perfeição absoluta em todos os detalhes da lei. Por 

essa razão, Tiago diz: "O que guarda toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se 

culpado de todos" ( Tiago 2:10). Em outras palavras, se tal fosse possível, uma pessoa 

que falhou em apenas um ponto da lei permaneceria tão perdido como uma pessoa que 

falhou em todos os pontos da lei. 

Qualquer um que não é totalmente auto-enganados percebe a impossibilidade de nunca 

tropeçando até no modo menor. E a pessoa tola que não presunçosamente confiar em sua 

própria obediência à lei vai atingir apenas o imperfeita e inaceitável justiça que os seus 

méritos obediência imperfeita. Aos olhos de Deus, como a justiça é totalmente injusto e 

nunca pode remover pecado ou ganhar o favor divino."Que ninguém é justificado pela 

Lei diante de Deus é evidente" ( Gal. 3:11 ). 

Por causa das inúmeras tradições rabínicas que haviam sido desenvolvidos ao longo dos 

últimos várias centenas de anos, os judeus do tempo de Paulo tinha tão reduzido e 

substituído pelo padrão divino tradição da justiça de Deus que muitos judeus realmente 

acreditava viveram em obediência satisfatória para a lei. Depois de Jesus citou vários 

mandamentos do Antigo Testamento, o jovem rico disse com sinceridade, sem dúvida, 

"Todas essas coisas que eu tenho guardados" ( Mat. 19:20 ). 

As verdades que Paulo enfatiza aqui podem ser resumidas da seguinte forma: Em primeiro 

lugar, o homem que persegue a salvação pela tentando manter a lei serão julgados com 



base no que o esforço. Em segundo lugar, é impossível manter toda a lei. Em terceiro 

lugar, o fracasso inevitável da retidão de obras resulta em condenação eterna. 

A idéia de que mesmo o fariseu mais ardente foi incapaz de manter a lei de Deus e, 

portanto, foi amaldiçoado era impensável para os judeus. Muitos judeus acreditavam que 

eles eram agradáveis a Deus,simplesmente porque eram judeus, membros de sua raça 

escolhida através de descendência física de Abraão. Em seu pensamento, o mais réprobo 

judeu era mais agradável a Deus do que o Gentil mais reto. 

Mas como Paulo deixa claro no início deste epístola, "A Lei opera a ira" ( Rom. 4:15 ). A 

lei demonstra e incita ilegalidade natural do homem e liberta a ira de Deus contra ele. A 

lei justifica ninguém, redime ninguém, fornece misericórdia para ninguém. Pela lei, o 

homem é deixado aos seus próprios recursos, os quais são imperfeitos, pecadores, e sem 

poder para salvar, o que exige a salvação pela fé. 

Personificando a justiça baseada na fé, Paulo diz que ele fala assim: "Não digas no teu 

coração: Quem subirá ao céu? (Isto é, a trazer do alto a Cristo), ou "Quem descerá 

ao abismo? (Isto é, para levar Cristo dentre os mortos) " (cf. Deut. 30: 12-14 ). 

Chamando o Seu povo à obediência fiel, Deus disse a Israel: "O Senhor vosso Deus vai 

prosperar abundantemente ... se você obedecer ao Senhor, teu Deus, de guardar os seus 

mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se você voltar para o Senhor 

teu Deus com todo o seu coração e alma "( Deut. 30: 9-10 , ênfase adicionada). 

Em Sua lei, Deus estabeleceu os padrões para uma vida santa e sempre exigiu obediência 

do coração, de modo que as promessas feitas a Israel que acabamos de mencionar 

dependiam sua fé, evidenciado por buscar o Senhor ", com todos os [seus] coração e 

alma." Como Paulo foi apontado anteriormente, "Abraão creu em Deus, e isso lhe foi 

imputado como justiça" ( Rom. 4: 3 ; cf. Gn 15: 6 ). O pai físico de Israel tornou-se o "pai 

de todos os que crêem sem serem circuncidados, que a justiça pode ser contada a eles" 

espiritual ( Rom. 4:11 ), porque "a promessa feita a Abraão ou à sua descendência que ele 

seria herdeiro de o mundo não foi feita pela lei, mas pela justiça da fé "( Rom. 4:13 ). 

Mesmo os mandamentos nos livros do Antigo Testamento da lei (o Pentateuco) não são 

primariamente um chamado à obediência externa. Eles são, acima de tudo, uma chamada 

para sentido, adorando a fé no Deus de misericórdia e bondade, que quer obediência e 

que graciosamente perdoa o pecado. Observância externa da lei, sem fé interna em Deus, 

que deu a lei resulte em condenação pelo pecado sem perdão, não a salvação dele. 

Nas planícies de Moab, Moisés proclamou: "Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o 

Senhor é um Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com 

toda a tua força!" ( Dt. 6: 4-5). Pouco tempo depois, ele lembrou ao povo: 

O Senhor não tomou prazer em vós nem vos escolheu porque você era mais numerosos 

do que qualquer um dos povos, pois você era o menor de todos os povos, mas porque o 

SENHOR vos amava e manteve o juramento que fez aos seus antepassados, o Senhor vos 

tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do 

Egito. Sabe, portanto, que o Senhor, teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a sua 

aliança e sua benignidade para uma milésima geração com aqueles que o amam e guardam 

os seus mandamentos. ( 7: 7-9 ; ver também 9: 4-5 ; 10:15 ; 14: 2 ; 15: 15-16 ) 

O quadro de Deuteronômio e de todo o resto da Escritura-é a graça soberana de 

Deus. Salvação e bênção divina sempre começaram com a graça de Deus, que é feito 

eficaz para o pecador, quando ele se aproxima de Deus na fé. 



O argumento de Paulo em Romanos 10: 6-7 é que, mesmo que essas coisas eram 

possíveis, os homens não poderia vir para a salvação através da procura de Cristo no céu, 

... para trazer [Ele] para baixo,ou ao descer para o abismo, o profundezas da terra ou 

dos oceanos, para levantá-lo dentre os mortos. A justiça de fé não requer alguma viagem 

mística, esotérica, e impossível através do universo para encontrar Cristo. Não importa a 

forma que assuma, "justiça que se baseia na lei" ( v. 5 ) nega a encarnação de Cristo e 

nega Sua ressurreição. Consequentemente, as obras de justiça é também uma negação da 

salvação graciosa Cristo fornecida por seu próprio sangue. Como Geoffrey Wilson 

observa: "A pura perversidade da incredulidade é mostrado pelos muitos que preferem 

realizar uma odisséia impossível, em vez de colocar a sua confiança em um Cristo 

acessível" ( Romanos: A Digest do Comentário Reformada [Londres: Banner da Verdade 

Trust, 1969 ], p. 177). 

Continuando sua personificação de "a justiça baseada na fé" ( v. 6 ), Paulo pergunta: O 

que ele diz? "A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração", isto é, a 

palavra da fé que pregamos. Em outras palavras, os homens não têm de subir ou descer 

para encontrá-lo, pois caminho da salvação de Deus tinha já foi revelada de forma clara 

e abundantemente. Seu povo escolhido tinha sido envolvido em e cercado por a palavra 

da fé que Paulo estava agora a pregação. Mesmo sob os homens da Antiga Aliança 

poderia reivindicar a graça de Deus simplesmente por recebê-la na fé. 

Grande parte da sociedade ocidental de hoje é como a Israel dos dias de Paulo. Embora a 

maioria dos incrédulos têm um conceito limitado e muitas vezes distorcida do 

cristianismo, eles têm uma idéia geral de suas reivindicações e ter acesso a Bíblias, 

igrejas, e os cristãos-through que eles poderiam facilmente descobrir o evangelho se 

realmente desejava. Tragicamente, no entanto, os homens ainda escolher retidão de obras 

e "suprimir a verdade em injustiça, porque o que se sabe sobre Deus é evidente dentro 

deles;. De Deus tornou evidente para eles Pois desde a criação do mundo os atributos 

invisíveis, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo 

percebidos por meio do que tem sido feito, de modo que eles fiquem inescusáveis 

"( Romanos 1: 18-20. ). 

A maneira de ser salvo e para garantir a justiça que Deus requer é a suprema essencial. Há 

uma grande confusão em grande parte da igreja hoje sobre caminho da salvação de Deus, 

mas é o mesmo que era quando Paulo escreveu aos crentes romanos: Se você confessar 

com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou 

dentre os mortos, serás salvo; Porque com o coração se crê para justiça, e com a 

boca se confessa a respeito da salvação. A salvação ea sua justiça atendente são 

apropriados pela confissão e pela fé. 

Seguindo a ordem do versículo 8 , que cita Deuteronômio 30:14 , Paulo fala primeiro da 

confissão, que é com a boca, e, em seguida, da fé, que está no coração. No versículo 10 , 

no entanto, ele menciona-los em ordem inversa, que é a ordem cronológica da 

redenção. Primeiro, com o coração se crê e é concedida justiça ; em segundo lugar, com 

a boca se confessa e é concedida a salvação. 

Paulo vem falando sobre o verdadeiro eo falso justiça. Justiça Falsa é baseado na lei 

( Rom. 10: 5 ), o que é impossível para o homem a cumprir. A verdadeira justiça, por 

outro lado, baseia-se na fé em Cristo (vv. 6-8 ), que concede Sua própria perfeita justiça 

sobre aqueles que crêem nEle. Por isso, é de grande importância que, em versículo 

10 Paulo equivale a justiça e salvação. Só a pessoa que é justo diante de Deus é 

verdadeiramente salvos. 



Essas duas verdades representam o positivo e os lados negativos da graça redentora de 

Deus. O lado positivo reflete Sua própria perfeita justiça, que Ele graciosamente imputa 

aos e confere àqueles que crêem no Seu Filho, Jesus Cristo. O crente é 

simultaneamente declarado justo (justificado) e fez justos (regenerado). Trata-se de que 

a justiça divina completa que Paulo exulta aos Filipenses: "Eu considero tudo como perda, 

tendo em vista o valor de excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo 

qual sofri a perda de todas as coisas, e contá-los, mas lixo, a fim de que eu possa ganhar 

a Cristo, e pode ser encontrado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que 

vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé "( Fp 3: 8-9. ). 

O lado negativo da obra de Deus na vida do crente é a salvação, libertação divina do 

pecado que separa o homem caído de Deus santo. 

A justiça tem a ver com o que nos tornamos, e salvação tem a ver com o que nós 

escapar. A primeira tem a ver com a vida eterna que recebemos, mas não merecem, a 

segunda com o castigo eterno que merecemos, mas não recebem. O primeiro refere-se a 

entrar na bem-aventurança, o segundo refere-se a escapar cursedness. 

Infelizmente, esses dois aspectos são muitas vezes fora de equilíbrio no evangelismo e 

testemunho pessoal. Quando libertação do pecado e inferno é feita primordial, doação 

graciosa de Deus da Sua justiçasobre os crentes é deixado nas 

sombras. Consequentemente, os incrédulos que têm sido repetidamente feitas pelos 

cristãos: "Você está salvo?" pode muito bem dar uma orelha ao evangelho, se eles foram 

convidados em vez disso, "Você já foi santificado em Cristo?" Por outro lado, quando o 

amor ea graça de Deus são apresentados ao virtual exclusão da necessidade 

de salvação do pecado e seu acórdão, barateamento do evangelho é quase inevitável. 

Outro contraste entre os dois versos é que, enquanto o versículo 9 é um convite pessoal 

para acreditar, com foco no individual ( você ), versículo 10 apresenta a verdade do 

Evangelho sobre o homem em geral. 

As Escrituras nunca aprova, muito menos, louva a fé sem conteúdo, uma "fé na fé", como 

é muitas vezes descrita. Paulo aqui especifica duas verdades que devem ser acreditadas, 

a fim de ser salvo. A primeira é que Jesus é o Senhor, o segundo que Deus o ressuscitou 

dentre os mortos. 

Muitas pessoas reconhecem que Jesus é tanto o Filho de Deus e Senhor do universo. Mas 

Paulo está falando da profunda, pessoal, permanente convicção de que, sem qualquer 

reserva ou qualificação, vaiconfessar ... Jesus como Senhor, ou seja, vai confessar 

que Jesus é o crente próprio soberano, governando Senhor, em quem ele confia sozinho 

para a salvação e para quem ele se submete. 

Tiago ensina que mesmo os demônios reconhecem verdade sobre Deus. Em um sentido 

puramente factual, eles são completamente ortodoxa em sua teologia. "Você acredita que 

Deus é um só", escreve ele."Fazes bem; os demônios o crêem, e estremecem" ( Tiago 

2:19 ). Em outras palavras, os demônios são monoteístas. Satanás e seus anjos caídos, 

também estão confirmados os criacionistas, tendo assistido Deus formar os céus ea terra 

simplesmente falando-lhes a existência. Demons têm observado mais do trabalho de Deus 

e saber mais sobre a sua natureza e poder do que todos os seres humanos combinados, 

além do Cristo encarnado. E, tendo originalmente vivia lá, eles sabem exatamente como 

é o céu. Eles também sabem com grande certeza que eles estão destinados para o 

julgamento, e, conhecendo um pouco do que significa o julgamento, eles 

"estremecimento". 



Ponto de Tiago é que os homens podem realizar tal crença demônio, a crença de que é 

teologicamente correta, mas que não inclui a recepção de Jesus como Senhor. As pessoas 

podem estar bem consciente do seu pecado, estar sob profunda convicção sobre o assunto, 

e até mesmo ter um grande senso de culpa emocional a partir do qual eles querem ser 

entregue. Mas eles não se arrependem e abandonar o pecado que faz com que a culpa, 

nem eles confiam no Salvador que pode perdoar e remover o pecado. Falando sobre essas 

pessoas, o escritor de Hebreus dá uma das advertências mais sérias que podem ser 

encontrados nas Escrituras: "Pois, no caso daqueles que uma vez foram iluminados e 

provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa 

palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, é impossível renová-

los novamente para arrependimento, visto que novamente crucificando para si mesmos o 

Filho de Deus, e colocá-lo para abrir shame "( Hb 6: 4-6. ). 

Em outras palavras, uma pessoa pode manter teologia ortodoxa, levar uma vida moral, 

reconhecer o seu pecado, desejam a vida eterna, ser escrupulosamente religioso, e ainda 

ir para o inferno. Jesus encontrou tais superficiais e espúrios "crentes" no início de sua 

ministério. "Quando Ele estava em Jerusalém na Páscoa, durante a festa, muitos creram 

no seu nome, vendo os sinais que ele estava fazendo. Mas Jesus, de sua parte, não estava 

confiando-se a eles, pois Ele sabia que todos os homens" ( João 2: 23-24 ). Aqueles 

discípulos aparentemente reconheceu que Jesus era o Messias (acreditando "em seu 

nome"), e, ao contrário dos fariseus (ver Matt 0:24. ), acreditavam que seus poderes 

sobrenaturais eram de Deus. Mas eles não se submetem a Ele como seu Senhor e 

Salvador. 

Essa também foi a resposta do jovem rico, que parecia disposto a fazer o que Jesus disse 

a ele, a fim de herdar a vida eterna, exceto reconhecer seu pecado e se arrepender, assim 

como abandonar as riquezas que foram seu primeiro amor e depois servir a Jesus como 

Senhor (ver Mateus 19: 16-22. ). Da mesma forma, outros três homens professada 

vontade de seguir Jesus, mas colocar as suas próprias preferências acima Sua autoridade, 

provando serem falsos discípulos ( Lucas 9: 57-62 ). 

O Pai repetidamente declarado publicamente que ele havia cometido autoridade, poder, 

justiça e soberania nas mãos de Seu Filho, Jesus Cristo. No batismo de Jesus, o Pai dos 

céus anunciou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo" ( Mat. 

03:17 ). Depois Jesus manifesta a Sua glória na transfiguração, o Pai disse ao apavorado 

Pedro, Tiago e João: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo;! Ouvi-

lo" ( Mateus 17: 5. ). 

Submeter-se o senhorio de Cristo é uma parte tão integral da salvação que Paulo declarou: 

"Eu faço-vos saber, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz:" Jesus é maldito ", 

e ninguém pode dizer: 'Jesus é o Senhor, 'senão pelo Espírito Santo "( 1 Cor. 12: 

3 ). Quando o Espírito Santo traz fé e salvação para um coração, que o coração proclama 

o senhorio de Cristo. "Porque foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver", 

diz Paulo, "para que pudesse ser Senhor tanto de mortos como de vivos" ( Rom. 14: 9 ). 

Em Filipenses, Paulo ensina que Deus tem derramado sobre Jesus Cristo ", o nome que 

está acima de todo nome," um nome que requer curvando submissão ( 2: 9-

11 ). Obviamente, esse nome é "Senhor".Deus deu a Cristo esse nome, e todos os homens 

devem reconhecê-lo e curvar a ele para ser salvo. 

Ao contrário do que muitos ensinamentos hoje, a Escritura nunca separa o senhorio de 

Cristo como Salvador de Sua. Senhor é de kurios , que significa poder soberano e 

autoridade. No livro de Atos, Jesus é duas vezes referido como Salvador, mas noventa e 



duas vezes como Senhor. Em todo o Novo Testamento, Ele é conhecido há cerca de dez 

vezes como Salvador e cerca de setecentas vezes como Senhor.Quando os dois títulos são 

mencionados juntos, Senhor sempre precede Salvador. E mesmo se, como alguns 

erroneamente afirmam, Senhor eram simplesmente um sinônimo para Deus, o próprio 

termo Deus, por definição, inclui a idéia de autoridade soberana, isto é, do senhorio. (Para 

um tratamento completo desta questão, ver o livro do autor O Evangelho Segundo 

Jesus [Grand Rapids: Zondervan, 1988].) 

A segunda verdade que deve ser acreditado, a fim de ser salvo é que Deus o ressuscitou 

[Jesus] dentre os mortos. Há muitas verdades importantes sobre Jesus que os cristãos 

devem acreditar. O Novo Testamento deixa claro, por exemplo, que Cristo se encarnou, 

que Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo para uma mãe que era virgem, e que 

Ele experimentou todo tipo de tentação, enquanto vivia uma vida sem pecado. 

Mas a verdade da ressurreição de Jesus dentre os mortos foi a validação suprema do seu 

ministério. No início desta carta, Paulo afirma que Jesus Cristo "foi declarado Filho de 

Deus com poder, pela ressurreição dos mortos, de acordo com o Espírito de santidade, 

Jesus Cristo, nosso Senhor" ( Rom. 1: 4 ). Quando Deus o ressuscitou dentre os 

mortos, o Pai estava declarando novamente que o Salvador era o Seu Filho amado, em 

quem Ele se agrada. 

A ressurreição de Cristo, também demonstrou que era eternamente vitorioso sobre o 

pecado, a morte, e Satanás. Foi "por nossa causa, também, a quem ele vai ser contada, 

como aqueles que nEle crêem que ressuscitou a Jesus nosso Senhor dentre os mortos" 

( Rom. 4:24 ). Os homens devem acreditar na ressurreição de Cristo, porque isso prova 

que Ele realizou a sua salvação na cruz. Acreditar que Deus ressuscitou Cristo dentre os 

mortos é identificar-nos com Aquele que comprou a nossa redenção na cruz e ressuscitou 

para compartilhar sua vida eterna com aqueles por quem Ele é o Senhor e Salvador. Se 

Jesus não tivesse sido levantada, o pecado ea morte teria sido vitorioso sobre a 

humanidade caída, que então não teria nenhuma esperança de alcançar a perfeita justiça 

que Deus requer. 

Em Antioquia da Pisídia, Paulo disse aos judeus reunidos na sinagoga: "Nós vos anunciar 

a boa notícia da promessa feita aos pais, Deus a cumpriu esta promessa aos nossos filhos 

em que Ele ressuscitou a Jesus, como também é escrito no Salmo segundo, 'Tu és meu 

Filho, hoje te gerei "( Atos 13: 32-33 ). Proclamando a mesma verdade fundamental do 

evangelho, Pedro disse: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, 

segundo a sua grande misericórdia nos fez nascer de novo para uma viva esperança, pela 

ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não se corrompe e 

imaculada e não irá desaparecer, reservada nos céus para vós "( 1 Pe 1: 3-4. ). 

Para além da ressurreição de Cristo, não poderia haver salvação. Paulo advertiu a igreja 

de Corinto que "Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã a vossa fé também é vã. 

Além disso, estamos mesmo considerados como falsas testemunhas de Deus, porque nós 

testemunhamos contra Deus, que ressuscitou Cristo, a quem Ele não levantou, se de fato 

os mortos não ressuscitam, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou;. 

E, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, você ainda estais nos vossos pecados "( 1 

Cor. 15: 14-17 ). 

A ressurreição foi carimbo definitivo do Pai de aprovação, em Seu Filho e o recurso final 

na provisão de salvação para aqueles que confiam nEle. A ressurreição divinamente 

certifica que Jesus é o Messias, o único Salvador, o Senhor soberano e sem pecado, o 



Cordeiro sacrificial que pagou o preço da nossa redenção, o juiz de todos os homens, o 

vencedor da morte, a vinda Rei dos reis. 

Os versículos 9 e 10 afirmarem claramente que verdadeira crença no senhorio de Cristo 

e na Sua ressurreição vem do coração. Os hebreus considerado o coração para ser o 

núcleo da personalidade e da residência da alma, a parte mais profunda, mais íntima do 

pensamento-man onde , vontade e motivação são gerados. É por isso que o antigo escritor 

admoestou seus colegas israelitas, "vigiar seu coração com toda a diligência, porque dele 

procedem as fontes da vida" ( Prov. 04:23 ). 

É com o coração que o homem acredita, e, portanto, é com o coração que o homem 

determina o seu destino eterno. No início de Seu ministério Jesus falou as palavras 

bonitas, "Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele 

que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna" ( João 3:16 ). Mais tarde, ele declarou: 

"Eu sou a luz do mundo; quem segue [acredita em] Me não andará nas trevas, mas terá a 

luz da vida" ( João 8:12 ). Em ambos os casos, o positivo e os aspectos negativos do 

evangelho são novamente visto claramente. Em 3:16 , "vida eterna" é o positivo e 

"perecer" é o negativo. Em 8:12 , "a luz da vida" é o positivo e andando "na escuridão" é 

o negativo. 

Muito propósito de João para escrever o quarto evangelho era de que "você pode acreditar 

que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome" 

( João 20:31 ). A crença em Cristo traz um tipo totalmente diferente e qualidade de vida: 

um vida santa, uma vida justa, uma vida eterna. 

É com a boca que o homem confessa, diz Paulo. homologeo ( confessar ) tem o 

significado de raiz de falar a mesma coisa, de estar em concordância e harmonia com 

alguém. A pessoa que confessa Jesus como Senhor ( v. 9 ) concorda com Deus, o Pai, e 

que a confissão misturado com confiança genuína traz salvação. 

Israel entendeu mal o lugar dessa fé salvadora. Então, fazer muitas pessoas hoje. 

 

42. OFracasso de Israel - parte 3: Os 

parâmetros de Salvação, as previsões das 

Escrituras ( Romanos 10: 11-21 ) 

Porque a Escritura diz: "Todo aquele que nele crê não será 

desapontado." Pois não há distinção entre judeu e grego; para o 

mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o 

invocam; para "Quem quer que invocar o nome do Senhor será 

salvo." Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E 

como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como 

ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem 

enviados? Assim como está escrito: "Quão formosos são os pés 
dos que trazem alegres novas de coisas boas!" 

No entanto, eles não acatam tudo o evangelho; pois Isaías diz: 

"Senhor, quem deu crédito à nossa pregação?" Assim, a fé vem 

pelo ouvir, eo ouvir pela palavra de Cristo. Mas eu digo, com 



certeza eles nunca ouviram falar, têm eles? Na verdade, eles 

têm; "A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até 

os confins do mundo." Mas eu digo, certamente Israel não sabia, 

não é? Na primeira Moisés diz: "Eu vou te deixar com ciúmes por 

aquilo que não é uma nação, por uma nação sem entendimento I 

ira." E Isaías é muito ousada e diz: "Fui achado por aqueles que 

não Me buscam, tornei-me manifesto para aqueles que não 

perguntavam por mim." Mas, como para Israel Ele diz: "Todo o 

dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e obstinado." ( 10: 
11-21 ) 

Continuando a discutir o fracasso de Israel para crer no evangelho, Paulo aprofunda a 

questão da salvação, mostrando a sua extensão e apontar que o fracasso de Israel não foi 

uma surpresa, mas muito tempo antes estava previsto nas Escrituras. 

Os Parâmetros de Salvação 

Porque a Escritura diz: "Todo aquele que nele crê não será 

desapontado." Pois não há distinção entre judeu e grego; para o 

mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o 

invocam; para "Quem quer que invocar o nome do Senhor será 

salvo." Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E 

como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como 

ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem 

enviados? Assim como está escrito: "Quão formosos são os pés 

dos que trazem alegres novas de coisas boas!" 

No entanto, eles não acatam tudo o evangelho; pois Isaías diz: 

"Senhor, quem deu crédito à nossa pregação?" Assim, a fé vem 

pelo ouvir, eo ouvir pela palavra de Cristo. Mas eu digo, com 

certeza eles nunca ouviram falar, têm eles? Na verdade, eles 

têm; "A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até 

os confins do mundo." ( 10: 11-18 ) 

Paulo explica próxima dos parâmetros, a extensão, de salvação. 

Porque a maioria dos judeus rejeitaram fortemente a ideia de que a graça de Deus 

estendida para os gentios, que eram voluntariamente ignoram a plena medida e extensão 

de Sua provisão para resgate.Porque eram pessoas especialmente escolhidas por Deus, 

eles acreditavam que também era o Seu povo só salvos. Eles sabiam, é claro, que Rute, a 

moabita, foi a bisavó de Davi e, portanto, na linha do Messias. Mas eles insistiram que 

tais gentios que se converteram ao judaísmo e foram abençoados por Deus eram exceções 

que comprovavam a regra. 

Consequentemente, tal como haviam rejeitado Jesus e Seus ensinamentos, eles também 

rejeitou veementemente o ensinamento de Paulo, um ex-fariseu zeloso e perseguidor da 

Igreja, que agora não só afirmou que Jesus era o Messias, o Cristo, mas que Cristo tinha 

nomeado ele ser "um instrumento escolhido ... para suportar [seu] nome diante dos 

gentios" ( Atos 09:15 ; cf. . Gl 1,16 ). 

Mas Paulo declara que Deus estendendo a salvação a todos os gentios não era nada 

novo. Essa oferta graciosa não começou com o evangelho all-inclusive de Jesus Cristo, 

que os cristãos, a maioria dos quais eram judeus, foram, então, proclamar a todos que 



quiseram ouvir. Ao contrário, como Paulo já havia citado ( 09:33 ), A Escritura 

diz através de Isaías, "Quem crê nele não se decepcionarão" (cf. Is. 28:16 ). Deus tinha 

sido sempre chamando a gentios ( quem ). Na verdade, Israel era para ter sido Sua nação 

testemunha, "um reino de sacerdotes e uma nação santa" ( Ex. 19: 6 ), para pregar a 

salvação no Deus verdadeiro para o resto do mundo. 

A Escritura do Antigo Testamento, como "o testemunho da Lei e os Profetas", havia muito 

tempo testemunhou que "a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo [é] para todos 

os que crêem; porque não há distinção "( 3 Rom.: 21-22 , grifo do autor). Em outras 

palavras, a salvação através da fé nEle para qualquer um ( quem acredita ) sempre foi o 

plano de Deus. Como Paulo declarou mais cedo: "Eu não me envergonho do evangelho, 

porque é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê, primeiro do judeu e 

também do grego "( Rom. 1:16 , ênfase adicionada). E como ele assegurou aos crentes de 

Corinto, muitos dos quais eram gentios: "Se alguém está em Cristo, é nova criatura; as 

coisas antigas já passaram; eis que tudo se fez novo "( 2 Cor. 5:17 , grifo do autor). Desde 

a eternidade passada, a Palavra de Deus, invariavelmente, tem realizado Seu objetivo 

divino, que tem sempre incluído Sua amorosa e graciosa desejo de que nenhum ser 

humano pereça, mas que "todos [seria] cheguem ao arrependimento" ( 2 Pedro 3: 9. ). 

Que maravilhosa verdade é um equilíbrio para a grande ênfase Paulo tem colocado sobre 

a soberania de Deus (ver, por exemplo, Rom. 9: 6-26 ). Embora as duas verdades parecem 

mutuamente exclusivos para nossas mentes finitas, escolha soberana de Deus de cada 

pessoa que é salva é, em Sua mente infinita, perfeitamente consistente com a promessa 

de que todo aquele que crê nele não vai se decepcionar. Tanto no Antigo como no 

Novo Testamento deixar claro que a salvação é concedida apenas àqueles que confiam 

em Deus e que Ele oferece a Sua redenção gracioso a toda a humanidade, judeus e 

gentios. Ninguém que nele crê será sempre ficar desapontado pela salvação que Ele 

oferece tão graciosamente e universalmente. 

A barreira para a salvação, portanto, não é racial ou cultural, mas rejeição pessoal do Deus 

que ela oferece. As pessoas perecem, porque eles se recusam a "receber o amor da 

verdade, a fim de ser salvo" ( 2 Ts. 2:10 ). No entanto, foi esse aspecto muito universal 

do evangelho que muitos judeus se ressentia. O exemplo bíblico clássico de orgulho 

religioso e racial judaica e relutância para alcançar os gentios é encontrado em o profeta 

Jonas, quando ele respondeu ao chamado do Senhor para pregar em Nínive. 

Jonah viveu em Israel durante o reinado de Jeroboão II, que governou 793-753 B . C . Foi 

um momento próspero para o país, que se expandiu seus limites para nordeste a incluir 

Damasco. Porque os assírios feitas periodicamente ataques em Israel, os judeus 

desenvolveram um ódio especial para Nínive, a capital da Assíria. 

Essa imensa cidade de talvez 600 mil habitantes é dito ter tomado três dias para percorrer 

a pé. Ninivitas, como todos os outros assírios, eram conhecidos por sua imoralidade e 

idolatria, e soldados assírios eram famosos por sua brutalidade impiedosa. Nahum falou 

de Nínive como "a cidade sanguinária, completamente cheia de mentiras e pilhagem; sua 

presa nunca sai" ( Nah 3: 1. ). 

Portanto, quando o Senhor chamou Jonas para pregar a essa cidade Gentil ímpios, o 

profeta imediatamente tomou navio para viajar na direção oposta. Por causa do ódio dos 

assírios que ele compartilhou com seus irmãos israelitas, a preocupação de Jonas não foi 

a de que sua pregação pode falhar, mas que certamente iria suceder. Não é de estranhar, 

portanto, que o arrependimento notável dos ninivitas, do rei para o menor servo ", 

desagradou muito Jonas, e ele ficou com raiva. E ele orou ao Senhor e disse:" Por favor, 



Senhor, não foi isso o que Eu disse quando eu ainda estava no meu próprio país? Portanto, 

a fim de prevenir este fugi para Társis, pois eu sabia que és um Deus clemente e 

compassivo, lento para a ira e grande em benignidade, e que se arrepende do calamidade 

' "( Jonas 4: 1-2 ). No exato momento em que ele foi forçado a testemunhar a graça e 

misericórdia de Deus, ele desdenhosamente recusou-se a imitar as virtudes si mesmo. 

Obra milagrosa de Deus nos corações dos ninivitas foi uma lição para Israel de várias 

maneiras. Primeiro de tudo, demonstrou que grande poder para a salvação estava em Deus 

e Sua Palavra proclamada, não no profeta que proclamou essa palavra. Em segundo lugar, 

sem dúvida, também se destina a vergonha Jonas e todos os outros, israelitas de coração 

duro hipócritas. Um profeta extremamente relutante passou um tempo para pregar uma 

mensagem e Deus fez com que a cidade inteira para se arrepender! 

Por trágico contraste, apesar de todas as bênçãos em ser chamado povo de Deus, com 

quem fez aliança e para quem ele deu a sua lei e enviou seus profetas, Israel repetidamente 

se afastaram Dele em idolatria e qualquer outra forma de impiedade. No entanto, Nínive, 

que era completamente pagã e não tinha tais vantagens, em um dia "Acredita em Deus; e 

proclamaram um jejum, e colocou-se de saco desde o maior até o menor deles" ( Jonas 3: 

5 ). 

Cerca de oito séculos mais tarde, os judeus ainda segurava desdém inabalável para os 

gentios. Ao retornar para Israel a partir de outro país, judeus sacudir a poeira de suas 

vestes e os pés, para que não carregam qualquer terra contaminado em suas terras. Eles 

não iriam entrar em uma casa Gentil, comer ou beber a partir de um navio de Gentil, ou 

tanto como o toque de uma mão Gentil. Todas as manhãs, muitos homens judeus rezava: 

"Dou graças a Deus que eu não sou uma mulher, um escravo, ou um gentio." Judeus 

estavam relutantes em ter nenhuma relação com os gentios, e foram especialmente 

relutantes em compartilhar a verdade redentora de seu Deus, para que, como Jonas temia, 

o seu "Deus clemente e compassivo, lento para a ira e grande em benignidade," faria com 

que até mesmo os pagãos para arrepender e ser salvo. 

Paulo sabia que era o plano do Senhor para que o evangelho seja pregado em primeiro 

lugar "em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até à parte mais remota da terra" 

( Atos 1: 8 ), fazendo com que "discípulos de todas as nações "( Mat. 28:19 ). Como já 

observado, Paulo havia testemunhado no início de Romanos que "o evangelho ... é o poder 

de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do 

grego "( Rm 1:16. , ênfase acrescentada ). Mas foi, sem dúvida, também por outra razão 

que Paulo sempre testemunhado pela primeira vez em uma sinagoga ou outro local de 

culto judaico.Se ele tivesse pregado primeiro a gentios, a indignação judaica teria sido 

tão forte que eles nunca teria ouvido a ele. 

Como mais e mais judeus acreditavam em Jesus e foram salvos, muitos mais se virou 

mais ferozmente contra ele e seus seguidores judeus. Assim como Jesus tinha avisado: 

"Eles vão fazer você párias da sinagoga, mas uma hora está chegando para todos que 

mata-lo a pensar que ele está oferecendo o serviço a Deus" ( João 16: 1-2 ). Quando Paulo 

levou quatro homens judeus que estavam sob um voto para o templo para a purificação 

ritual, "judeus da Ásia, vendo-o no templo, começou a agitar-se todo o povo e lançaram 

mão dele, gritando:" Homens de Israel , vem em nosso auxílio Este é o homem que prega 

a todos os homens em todos os lugares contra o nosso povo, e da Lei, e este lugar!; e, 

além disso ele mesmo introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Porque 

tinham visto anteriormente Trófimo de Éfeso, na cidade com ele, e eles pensavam que 

Paulo introduzira no templo "( Atos 21: 27-29 ). 



No moderno Estado de Israel, a maioria dos judeus, incluindo muitos que não são 

religiosos, ainda fortemente ressentir e se opor a obra missionária cristã em seu 

país. Embora os judeus consideram todas as outras religiões para ser falso, eles são 

particularmente fervoroso em sua oposição ao cristianismo. Como os judeus em 

Jerusalém que lamentou a visita de Paulo ao templo, eles vêem o Cristianismo como 

religião Gentil que é especificamente "contra [suas] povo, e da Lei" ( Atos 21:28 ). E eles 

fazem pouco ou nenhum esforço para converter os gentios ao Judaísmo. 

Nada poderia ter sido mais devastador para os judeus do que ser lembrado de que Deus 

faz nenhuma distinção entre judeu e grego; para o mesmo é o Senhor de todos, rico 

para com todos os que o invocam. Aqueles cujo maior orgulho foi na crença de que eles 

eram muito superior a todos os outros povos não podia tolerar que a verdade humilhante. 

Proclamando a mesma mensagem para a igreja da Galácia, Paulo escreveu: "Não há judeu 

nem grego, não há escravo nem homem livre, não há homem nem mulher;. Porque todos 

vós sois um em Cristo Jesus" Não só isso, mas surpreendentemente ele chegou a dizer 

que os crentes gentios, tanto quanto os crentes judeus, "são descendentes de Abraão e 

herdeiros segundo a promessa" ( Gálatas 3: 28-29. ). 

Para os crentes gentios na igreja em Éfeso Paulo declarou: "Portanto, lembre-se, que 

antigamente você, os gentios na carne, que são chamados" incircuncisão "pela chamada" 

Circuncisão ", que é realizada na carne por mãos- humano lembre-se que você estava 

naquele tempo separado de Cristo, excluídos da comunidade de Israel, e estranhos aos 

pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo 

Jesus, vós, que antes estavam longe, foram trazidos aproximados pelo sangue de Cristo 

"( Ef. 2: 11-13 ). Mais tarde, nessa carta, ele disse: "Eu, Paulo, [sou] o prisioneiro de 

Cristo Jesus por amor de vós, os gentios" ( 3: 1 ). A grande "mistério de Cristo", que os 

judeus tão intensamente odiado, é que "os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo 

corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho" (ver vv 4-

6. ). 

O mesmo Senhor que chamou Abraão e seus descendentes para ser o seu povo escolhido, 

é o Senhor de todos os que nEle crêem. Mas porque a maioria dos judeus estava 

procurando um libertador nacional, em vez de um Salvador universal, o evangelho de 

Jesus Cristo, que Ele estende-se a todos os que o invocam, era inaceitável. 

Não só é Cristo, o Salvador e Senhor de todos os que crêem, mas Ele também é rico 

para com todos os que o invocam. crentes gentios têm igual bênção de Deus, bem como 

a Sua salvação igual. E assim como Deus soberanamente chama os fiéis para si mesmo, 

todos devem chamá-Lo na fé. 

Para enfatizar ainda mais o alcance universal da mensagem de salvação, Paulo cita um 

outro profeta, Joel, que séculos antes havia declarado a Israel a extensão da graça 

salvadora quando disse que quem quer que invocar o nome do Senhor será 

salvo (ver Joel 2 : 32 ). 

No Antigo Testamento, a frase invocam o nome do Senhor foi especialmente associada 

com a adoração direito do verdadeiro Deus. Ele transportava as conotações de culto, 

adoração e louvor e exaltou majestade, poder e santidade de Deus. Enfatizando o lado 

negativo dessa frase, o salmista imprecatório clamou a Deus: "Até quando, ó Senhor? 

Queres ser irado para sempre? Fará o teu ciúme queima como fogo? Derrama a tua 

indignação sobre as nações que não te conhecemos, e sobre os reinos que não invocam o 

teu nome "( Sl. 79: 5-6 , ênfase adicionada). Mais uma vez o salmista exultou: "Dai graças 



ao Senhor, invocai o seu nome ; fazei conhecidas as suas obras entre os povos "( 105: 1 , 

grifo do autor). Ainda outra vez nos Salmos, lemos que ele " invocou o nome do Senhor ", 

orando:" 'O Senhor, eu Te suplico, salva a minha vida!' Compassivo é o Senhor, e justo; 

sim, nosso Deus é compassivo "( 116: 4-5 , ênfase adicionada). 

Nos quatro referências citadas apenas a partir de Joel e os Salmos, a 

palavra Senhor representa o nome da aliança de Deus, o Senhor, ou Jeová, que é 

processado em muitas traduções em letras maiúsculas grandes e pequenas 

( SENHOR ). Portanto, para invocar o nome do Senhor não era um grito desesperado 

para apenas qualquer divindade-quem quer que, seja qual for, e onde quer que ele ou ela 

pode ser, mas um grito para o único e verdadeiro Deus, o Criador, Senhor de todos os 

homens e todas as coisas . Como Paulo acaba de afirmar, é pela confissão de "Jesus como 

Senhor" e opinião em seu "coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos" que qualquer 

pessoa "será salvo" ( Rom. 10: 9 ). Ele é o único e verdadeiro Senhor a quem os judeus 

fiéis sempre chamado em penitência, adoração e culto. Parainvocar o nome de Jesus 

como Senhor é reconhecer e se submeter a Sua divindade, Sua autoridade, Sua soberania, 

Seu poder, Sua majestade, Sua Palavra, e Sua graça. Todos, judeu ou gentio, que faz 

issoserá salvo. 

Formas de a palavra hebraica yasha , mais comumente traduzido Salva, é encontrado 

cerca de 160 vezes no Velho Testamento, e as formas de o termo grego 

correspondente Sozo ( salvo ) são encontrados mais de cem vezes no Novo 

Testamento. Paulo sozinho utiliza o termo quarenta e cinco vezes. 

Para explicar melhor o alcance universal, ou parâmetros, da graça salvadora de Deus, o 

apóstolo pergunta retoricamente, Como, pois, invocarão aquele em quem não 

creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se 

não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? 

Com simples, lógica progressiva Paulo estabelece que somente aqueles que invocar o 

nome do Senhor pode ser salvo, somente aqueles que acreditaram nele pode invocá-

Lo, só quem já ouviu Dele podecrer Nele, somente aqueles que têm um pregador pode 

justamente ouvir Dele, e, finalmente, nenhum pregador pode pregar o verdadeiro 

evangelho que não tenha sido enviado por Deus. Visto de outra direção, Paulo está 

dizendo que, se Deus não enviou pregadores ninguém podia ouvir, se ninguém pudesse 

ouvir ninguém podia acreditar que, se ninguém podia acreditar que ninguém poderia 

invocar o Senhor, e se ninguém poderia chamar Nele ninguém poderia ser salvo. 

O ponto crucial do argumento de Paulo nesta passagem é que uma mensagem clara que 

dá compreensão da verdade deve preceder a fé salvadora. Ele lembra a seus leitores 

judeus, que Deus chamou Abraão e seus descendentes, a fim de que "toda a terra serão 

abençoados" ( Gn 12: 3 ) e que Ele chamou aqueles descendentes (Israel) para serem suas 

testemunhas antes de toda a terra, como " um reino de sacerdotes e uma nação santa "( Ex. 

19: 5-6 ). Assim como Ele fez, no Antigo Testamento, stills Deus envia Seus pregadores 

para testemunhar para os cantos mais distantes da terra. 

Mais uma vez reunindo apoio Antigo Testamento, Paulo cita Isaías, Assim como está 

escrito: "Quão formosos são os pés dos que trazem alegres novas de coisas 

boas!" (ver Isa. 52: 7 ). Não são as físicas pés de pregadores de Deus que são lindos, mas 

as maravilhosas boas novas de coisas boas que esses pés levam até os confins da terra. 

Esse versículo de Isaías foi escrito em comemoração da libertação de Israel a partir de 

anos de cativeiro e escravidão, primeiro na Assíria e, em seguida, na Babilônia. Mas, para 



o propósito de Paulo, uma aptidão ainda maior do que o verso é visto na declaração 

posterior de Isaías de um dia futuro, quando "O Senhor desnudou o seu santo braço à vista 

de todas as nações, para que todos os confins da terra verão a salvação do nosso 

Deus "( Is. 52:10 , ênfase adicionada). Naquele dia, aprendemos com João ", os quatro 

seres viventes e os vinte e quatro anciãos [cairá] se diante do Cordeiro, tendo cada um 

deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles 

[cantarei] um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos; 

porque foste morto, e compra fizeste para Deus com teu sangue homens de toda tribo, 

língua, povo e nação '"( Ap 5: 8-9 , ênfase adicionada). 

Mudando de uma nota de grande alegria para um de grande tristeza, Paulo lembra aos 

seus leitores judeus que eles não acatam tudo o evangelho; pois Isaías diz: "Senhor, 

quem creu em nossa pregação" (veja Is 53: 1. ). Heed traduz hupakouō , que tem o 

significado básico de escuta atenta e o significado derivado de submissão ou 

obediência. Tragicamente, a oferta de salvação que é proclamada a todos os homens não 

é lida por todos os homens. 

Como fazer muitas outras passagens das Escrituras, este versículo deixa claro que, mesmo 

em sua soberania onipotente, Deus não escolhe exercer controle absoluto sobre os 

assuntos humanos. Ao contrário do que a idéia de um determinismo divino, como o de 

ultra-Calvinismo, de Deus evangelho deve ser recebido na fé por aqueles que a 

ouvem. Somente teologias tortos e anti-bíblicas colocar tudo do lado de Deus, ou tudo do 

lado do homem. Para produzir a salvação, graça imerecida de Deus exige resposta 

positiva do homem. Inerente no plano eterno de Deus de salvação é a fé obediente do 

homem. Em talvez a declaração mais concisa e bela do Evangelho, Jesus disse: "Porque 

Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não 

pereça, mas tenha a vida eterna "( João 3:16 , ênfase adicionada). 

Lucas relata que na igreja muito cedo, "A palavra de Deus continuou a espalhar, eo 

número dos discípulos continuaram a aumentar consideravelmente em Jerusalém, e um 

grande número de sacerdotes foram tornando-se obediente à fé" ( Atos 6: 7 ). A frase 

"obedientes à fé" é aqui sinônimo de ser salvo. Perto da abertura de sua carta a Roma, 

Paulo declarou que "por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor ... nós recebemos graça e 

apostolado para trazer a obediência da fé entre todos os gentios, por amor do seu nome, 

entre os quais sois também vós chamado de Jesus Cristo "( Rom. 1: 4-6 ). Aqui, 

novamente, ver os dois lados da salvação. Aqueles que são "obedientes à fé" são crentes 

que foram "chamados por Jesus Cristo." Mais tarde, na carta, Paulo declara a verdade 

corolário: "Para aqueles que são egoístas, que não obedecer à verdade e obedientes à 

iniqüidade, ira e indignação [de Deus]" ( 2: 8 ). Mais tarde ainda, o apóstolo diz: "Você 

não sabe que quando você se apresentar para alguém como escravos para obedecer, sois 

servos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a 

justiça? Graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração 

à forma de doutrina a que foram cometidos "( 6: 16-17 ). 

Paulo garantiu a igreja em Tessalônica que, "quando o Senhor Jesus será revelado do céu 

com seus anjos poderosos, em chama de fogo, [ele vai lidar] a retribuição àqueles que não 

conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus "( 2 

Tessalonicenses 1: 7-8. ). Da mesma forma, o escritor de Hebreus fala de Cristo como 

tendo-se tornado "a todos aqueles que Lhe obedecem fonte de salvação eterna" ( Heb. 5: 

9 ). As Escrituras deixam claro que a fé salvadora é marcada por obediência submissa a 

verdade da justiça de Deus, e que a incredulidade é marcada por desobediência a essa 

verdade (cf. 2 Ts 2: 10-12. ). 



João declara que "Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, 

mentimos e não praticamos a verdade; mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, 

temos comunhão uns com os outros , eo sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo 

pecado "( 1 João 1: 6-7 ). Como o apóstolo continua a dizer, a verdadeira salvação não 

traz a perfeição sem pecado nesta vida. "Se dissermos que não temos pecado nenhum", 

explica ele, "nós mesmos nos enganamos, ea verdade não está em nós. Se confessarmos 

os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a 

. injustiça Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, ea sua 

palavra não está em nós "( 1: 8-10 ). Quando caem em pecado, crentes genuínos ir para o 

Senhor de buscar e receber o perdão que Ele oferece continuamente aos que são Seus. 

Para ser salvo é submeter-se ao senhorio de Jesus Cristo. Jesus não vai e não pode ser o 

Salvador daqueles que não irá recebê-Lo como Senhor. "Ninguém pode servir a dois 

senhores", Jesus atestada;"Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará um 

e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro" ( Mat. 06:24 ). Em outra 

ocasião, Jesus declarou a um grupo de judeus que afirmam crer nEle: "Se vós 

permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos; e conhecereis a 

verdade, ea verdade vos libertará" ( João 8: 31-32 ). Quando eles afirmaram já estar livre, 

"Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete 

pecado é escravo do pecado" ( v. 34 ). Para a sua pretensão de ser a descendência de 

Abraão, Ele disse: "Eu sei que vocês são descendentes de Abraão; contudo, procurais 

matar-me, porque a minha palavra não entra em vós" ( v 37. ). Para sua alegação de que 

Abraão era o seu pai, Ele disse: "Se vocês são filhos de Abraão, fazeis as obras de Abraão. 

Mas como ela é, você está procurando matar-me, um homem que lhe disse a verdade, o 

que eu ouvi de Deus, o que Abraão não fez "( vv 39-40. ). E a sua alegação de que Deus 

era seu Pai, Ele respondeu: "Se Deus fosse o vosso Pai, você me ama, porque eu saí e vim 

de Deus, por que eu não vim mesmo por mim mesmo, mas ele me enviou ... Vós tendes 

por pai ao diabo, e você quer fazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o 

princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele "( 8:41 -42 , 44 ). 

Para ter um pai espiritual é ter um senhor espiritual. Essas relações são inseparáveis. Não 

existe tal coisa como a paternidade parcial ou senhorio parcial. Da mesma forma, a ter 

Cristo como Salvador é tê-Lo como Senhor. Cristo não existem em partes e não pode ser 

aceite em partes. Aqueles a quem Cristo não é tanto Salvador e Senhor, Ele 

é nem Salvador, nem Senhor. Aqueles que não aceitaram como Senhor não aceitaram 

Jesus como Salvador. Aqueles que não aceitaram o Filho como Senhor não terá direito ao 

Pai, mas ainda são escravos do pecado e ainda estão sob a paternidade e senhorio de 

Satanás. 

Quando Isaías escreveu as palavras citadas por Paulo em Romanos 10:16 , o profeta 

estava falando do sofrimento, morte, substitutiva Salvador, que "foi ferido por causa das 

nossas transgressões, [e] foi moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz -ser 

caiu sobre ele, e pelas Sua pisaduras fomos sarados "( Isaías 53: 5. ). O relatório de que 

Isaías e Paulo falar é as boas novas do evangelho, a boa notícia da morte de Cristo, para 

que pudéssemos viver, a gloriosa verdade de que "Deus amou tanto o mundo, que deu o 

seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê em Ele não pereça, mas tenha a vida 

eterna Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que 

o mundo fosse salvo por Ele "(. João 3: 16-17 ). Mas porque os judeus e gentios não fez 

tudo ouvir as boas novas,Jesus passou a declarar que "aquele que não crê já está julgado, 

porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus" ( João 3:18 ). Mais tarde em seu 

relato Evangelho João relatou que Jesus "tinha feito tantos sinais diante deles, mas eles 

não estavam acreditando nele, para que a palavra do profeta Isaías que se cumprisse o que 



ele falou: 'Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E para quem tem o braço do 

Senhor foi revelado "(? 12: 37-38 ). 

Como Paulo e Barnabé explicou a judeus incrédulos em Antioquia da Pisídia, "Era 

necessário que a palavra de Deus deve ser falado para você em primeiro lugar; [mas] 

desde que você repudiá-lo", isto é, rejeitar as boas novas "e não vos julgais dignos da 

vida eterna, eis que estão se voltando para os gentios "( Atos 13:46 ). 

Resumindo o que ele havia dito em versículos 1-16 , Paulo declarou, assim, a fé vem 

pelo ouvir, eo ouvir pela palavra de Cristo. A salvação não vem por intuição, 

experiência mística, a meditação, a especulação, filosofar, ou consenso, mas por ouvir e 

ter fé na palavra de Cristo. Para proclamar a salvação palavra de Cristo é, portanto, o 

objetivo central e essencial da evangelização para "Ide, portanto, fazei discípulos de todas 

as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Espírito, ensinando-os 

a observar tudo o que vos ordenei "( Mat. 28: 19-20 ). Paulo lembrou aos anciãos da igreja 

de Éfeso que, em obediência a essa comissão, ele solenemente testemunhou "para tanto 

judeus como gregos, o arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo" 

( Atos 20:21 ). 

A propósito do evangelismo não é para usar a persuasão humana e dispositivos 

inteligentes para manipular confissões de fé em Cristo, mas para proclamar fielmente o 

evangelho de Cristo, por meio do qual o Espírito Santo trará condenação e salvação 

àqueles que ouvir e aceitar a palavra de Cristo. É trágico que muitos apelos à salvação 

são um convite à confiança em alguém e alguma coisa que eles não sabem 

nada. Respostas positivas a tais apelos vazios equivale a nada mais do que a fé em fé, um 

cego, sem arrependimento, confiança insubmissa em uma mensagem sem conteúdo que 

resulta em uma falsa sensação de segurança espiritual. Essa falsa evangelismo cruelmente 

leva os perdidos para acreditar que eles são salvos, e deixa-los ainda em seus pecados, 

sem um Salvador e sem salvação. 

Paulo próxima pergunta retoricamente, ? Mas eu digo, com certeza eles nunca ouviram 

falar, têm eles e, em seguida, respostas, citando a versão Septuaginta (grego) do Salmo 

19: 4 , Na verdade, eles têm;"A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras, 

até aos confins do mundo." Em outras palavras, mesmo Davi entendeu os parâmetros 

universais da oferta de salvação de Deus, que já saiu (um tempo passado) em todos a 

terra. Davi abre esse salmo com a declaração de que "Os céus proclamam a glória de 

Deus;.. e o firmamento proclama a obra das suas mãos Dia-a-dia discursa a outro, e de 

noite para noite revela conhecimento Não há fala, nem há palavras, a sua voz não é ouvida 

"( vv 1-3. ). A sua voz e suas palavras se referem a revelação do próprio Deus 

que passou por toda a terra e foi proclamado aos confins do mundo -para todos os 

homens e mulheres que já nem nunca viverão. 

Essa é a mesma verdade Paulo enfatiza tão fortemente no primeiro capítulo de 

Romanos. Para "aqueles que detêm a verdade em injustiça ... o que se sabe sobre Deus é 

evidente dentro deles;. De Deus tornou evidente para eles Pois desde a criação do mundo 

os atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são sido vistos claramente, sendo 

percebidos por meio do que foi feito, de modo que eles [os incrédulos] são indesculpáveis 

"( 1: 18-20 ). Todos os homens têm tanto evidência interna e externa de Deus. Assim 

como os corpos celestes tocar toda a terra e se estendem até os confins do mundo, com a 

revelação natural de Deus, para o Seu evangelho toca toda a terra e se estende até os 

confins do mundo com a Sua revelação especial. Deus não pode ser injusto ou 



injusto. Aqueles que se recusam a confiar Nele o fazem porque "suprimir a verdade em 

injustiça" ( v 18. ). 

O caminho da salvação sempre foi oferecida a todos os homens em todos os 

lugares. Como o Senhor graciosamente prometeu através de Jeremias: "Você vai buscar-

me e encontrar-me, quando você procura por mim de todo o vosso coração" ( Jer. 

29:13 ). Garantia absoluta e universal de Deus para todos os homens é que nenhuma 

pessoa que busca sinceramente a Ele vai deixar de encontrá-Lo. O Cristo encarnado "era 

a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem "( João 1: 9 , grifo do autor), 

e encarnar o Cristo mesmo declarou que "este evangelho do [seu] reino será pregado em 

todo o território mundo, em testemunho a todas as nações "( Mat. 24:14 ). Mesmo no 

primeiro século Paulo poderia, portanto, declarar: "a palavra da verdade, o evangelho ... 

veio para você, assim como em todo o mundo também é constantemente, frutificando e 

crescendo" ( Colossenses 1: 5-6 ) . Embora o apóstolo estava provavelmente falando aqui 

apenas da parte do "mundo" para que a plenitude do evangelho tinha sido proclamado, o 

benefício do evangelho estava disponível para toda a terra e os confins do mundo. 

Em Romanos 10: 11-18 , Paulo afirma que o evangelho não é apenas mais uma invenção 

local ou mais um pagão mistério religião, mas é a boa notícia da salvação que Deus 

sempre tem procurado ser proclamada a todas as nações e de todas as pessoas, judeu e 

gentios. 

É nessa medida universal do evangelho que causou muitos judeus a rejeitar Jesus como o 

Messias. Os fariseus repreendeu os oficiais que relataram ensino e trabalho com 

autoridade de Jesus, com arrogância, dizendo: "Nenhum dos governantes ou fariseus 

acreditou nele, não é?" ( João 7:48 ). Em outras palavras, um judeu comum era 

presunçoso acreditar e confiar em um Messias que não foi reconhecido por seus líderes 

religiosos. Tragicamente, muitos judeus hoje rejeitar Jesus como o Messias, pelo mesmo 

motivo tolo. 

Quando Galileu foi convocado perante a inquisição católica romana por ensinar que a 

Terra girava em torno do Sol, e não o sol em torno da terra, ele foi acusado de 

heresia. Quando ele se ofereceu para demonstrar a veracidade de suas conclusões, tendo-

lhes olhar através de seu telescópio, eles se recusaram. Suas mentes já foram feitas, e eles 

se recusaram até mesmo a considerar evidências em contrário.Com essa mesma 

obstinação, a maioria de Israel, desde os tempos do Novo Testamento para o presente, se 

recusaram até mesmo a considerar as reivindicações do evangelho. Consequentemente, 

eles não conseguiram conhecer a Deus, Jesus Cristo, e fé salvadora. 

As previsões da Escritura 

Mas eu digo, certamente Israel não sabia, não é? Na primeira 

Moisés diz: "Eu vou te deixar com ciúmes por aquilo que não é 

uma nação, por uma nação sem entendimento I ira." E Isaías é 

muito ousada e diz: "Fui achado por aqueles que não Me buscam, 

tornei-me manifesto para aqueles que não perguntavam por 

mim." Mas, como para Israel Ele diz: "Todo o dia estendi as 
minhas mãos a um povo rebelde e obstinado." ( 10: 19-21 ) 

Finalmente, Paulo aponta que Israel era ignorante das previsões de suas próprias 

Escrituras, uma verdade implícita em toda a parte anterior deste capítulo. Mas, 

ironicamente, a ignorância de Israel não foi baseada em falta de verdade; não foi porque 

o povo não sabia. Como já observado, Deus chamou Abraão e seus descendentes, a fim 



de que "toda a terra serão abençoados" ( Gn 12: 3 ) e chamou aqueles descendentes 

(Israel) para serem suas testemunhas antes de toda a Sua terra, "um reino de sacerdotes e 

uma nação santa" ( Ex. 19: 5-6 ). Eles sabiam, e, consequentemente, não tinha nenhuma 

desculpa por não entender e aceitar parâmetros universais de Deus da salvação. 

Citando uma outra parte do Pentateuco, Paulo lembra aos seus leitores que Moisés diz: 

"Eu vou te deixar com ciúmes por aquilo que não é uma nação, por uma nação sem 

entender vou irritar você"(ver Deut. 32:21 ). A bênção de Deus dos gentios que crêem 

nEle faria seu povo escolhido com ciúmes e raiva. Alguns de mil e quinhentos anos antes 

de Paulo escreveu esta carta, Moisés declarou que a mensagem de salvação era chegar 

gentios e judeus. 

Jesus descreveu que a verdade na parábola do "proprietário de terras que plantou uma 

vinha e colocar um muro em torno dele e cavou um lagar nele, e edificou uma torre, e 

arrendou-a aos viticultores, e foi em uma viagem" ( Matt. 21:33 ). Quando os viticultores 

bater, mortos, ou apedrejado dois grupos sucessivos de escravos que vieram para colher 

produtos do proprietário e, em seguida, matou o filho do proprietário, o proprietário 

trouxe "esses desgraçados a um final infeliz" e alugou "a vinha a outros videira -growers, 

que [se] pagar-lhe o produto nas épocas apropriadas "( vv. 34-41 ). 

Citando novamente a partir de Isaías, Paulo finalmente lembra a seus leitores que o 

profeta era muito ousado quando o Senhor disse através dele, "I foi encontrado por 

aqueles que buscavam a mim não, tornei-me manifesto para aqueles que não 

perguntavam por mim" (cf. Isa . 65: 1 ). Através de Moisés, que representou a lei e 

através de Isaías, que representava os profetas, Paulo firmemente estabelecido que a 

rejeição de seu Messias de Israel não foi nenhuma surpresa para Deus. A previsão era de 

que, por causa dessa rejeição, Deus seria encontrado por gentios que não 

tinham procurado Ele e iria manifestar -Se para aqueles gentios que não pedir para 

ele. 

Mas, quanto a Israel, o povo escolhido de Deus, que ignorou a Sua Palavra e buscavam 

em seu próprio caminho e em seus próprios termos, o Senhor disse: Todo o dia estendi 

as minhas mãos a um povo rebelde e obstinado. Apeitheō ( desobediente ) literalmente 

significa contradizer, para falar contra. Ao longo de sua história, Israel teve, em sua 

maior parte, contrariada e se opunham à verdade de Deus, que tinha carinhosamente 

chamado ela e graciosamente e com paciência ( o dia todo ) estendeu a [sua] mãos para 

ela. 

Em outra das parábolas de Jesus, um homem deu um grande banquete a que nenhum dos 

convidados originalmente convidados vieram. Quando o escravo relatou as várias 

desculpas que foram dadas ", disse o chefe da família ficou irritado e disse ao seu servo: 

Vá para fora de uma só vez para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os 

aleijados, os cegos e coxos . ' E o escravo disse: "Mestre, o que lhe ordenou que foi feito, 

e ainda há lugar '. E o mestre disse ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e obriga-os a 

entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo, nenhum daqueles homens que 

foram convidados provará a minha jantar '"( Lucas 14: 21-24 ). 

Por causa da persistente rejeição dEle de Israel, Jesus lamentou: "Jerusalém, Jerusalém, 

que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar 

os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e você não 

estavam dispostos "( Mat. 23:37 ). 



O fracasso monumental e trágico! Judeus incrédulos incompreendido e rejeitado a Deus, 

Jesus Cristo, e fé salvadora por causa de sua justiça própria, e eles mal compreendido a 

extensão da salvação por causa de seu preconceito orgulhoso. Eles, portanto, não como 

nação testemunha de Deus. 

 

43. Deus não  Cancelou suas promessas a 

Israel - parte 1: Sua anulação de Israel é 

parcial (Romanos 11: 1-10 ) 

Digo, porém, Deus não rejeitou o seu povo, não é? De maneira 

nenhuma! Porque também eu sou israelita, da descendência de 

Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que 

antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz na passagem 

de Elias, como ele fala a Deus contra Israel? "Senhor, mataram 

os teus profetas, eles rasgaram os teus altares, e só eu fiquei, e 

eles estão buscando a minha vida." Mas qual é a resposta 

divina? "Eu tenho guardado para mim sete mil homens, que não 

dobraram os joelhos diante de Baal." Da mesma forma, em 

seguida, também passou a ser no tempo presente ficou um 

remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já 

não com base em obras é, caso contrário, a graça já não é 

graça. E depois? O que Israel está buscando, não tenha obtido, 

mas aqueles que foram escolhidos alcançaram, e os outros foram 

endurecidos; assim como está escrito: "Deus lhes deu um espírito 

de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, 

até o dia de hoje." E Davi diz: "Deixe sua mesa se tornar uma 

armadilha e uma armadilha, e uma pedra de tropeço e uma 

retribuição para eles. Deixe seus olhos escurecerá a ver não, e 
dobrar as costas para sempre." ( 11: 1-10 ) 

Nenhuma mensagem das Escrituras é mais clara ou repetido com mais freqüência do que 

a declaração não qualificada que Deus pode ser confiável, de que Ele é a fonte e medida 

da verdade. Por definição, a Sua Palavra divina é absolutamente confiável. O que quer 

que ele diz é verdade e tudo o que Ele promete que venha a acontecer. 

Pouco antes de sua morte, Josué testemunhou a Israel: "Ora, eis que hoje eu vou pelo 

caminho de toda a terra, e você sabe que em todos os vossos corações e em vossas almas 

que nem uma palavra de todas as boas palavras que o Senhor, o seu Deus falou a respeito 

de você falhou, todos foram cumpridos para você, nenhum deles falhou "( Josh 23:14. ; 

cf. 21:45 ). Davi louvado e exaltado o Senhor como o "Deus da verdade" ( Sl. 31: 

5 ). Depois Salomão orou diante do altar em nome de seu povo ", ele se levantou e 

abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que 

deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que Ele prometeu ; nem uma palavra 

falhou de todas as boas palavras, que Ele prometeu por meio de Moisés, seu servo "( 1 

Reis 8: 55-56 ). 

Em Sua oração sacerdotal, Jesus orou ao Pai, em nome de Seus seguidores: "Consagra-

os na verdade; a tua palavra é a verdade" ( João 17:17 ). Paulo lembrou a Tito que Deus 



não pode mentir ( Tito 1: 2 ), e o autor de Hebreus declara que "Ele [Deus] que prometeu 

é fiel" ( Hb 10:23. ; cf. 6: 17-18 ). As promessas de Deus nunca falham porque tudo o que 

ele diz é totalmente verdadeiro, sem um traço de erro. 

Nenhuma passagem da Escritura articula veracidade e confiabilidade de Deus de maneira 

mais eloquente do que capítulos 9-11 de Romanos. Como vimos no capítulo anterior, 

Paulo começa nesta seção notável sobre a nação de Israel com a declaração de que é 

"israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, as alianças ea entrega da Lei e do 

templo serviço e as promessas "( Rm. 9: 4 ). 

Deus fez promessas claras e específicas para a Sua nação escolhida Israel. Algumas 

dessas promessas eram condicional, dependente de obediência de Israel. Mas sua maior 

promessas a Seu povo escolhido eram incondicionais e, portanto, foram fundamentadas 

exclusivamente na integridade da justiça de Deus. Se Deus a falhar nessas promessas, Ele 

seria menor do que justo e correto. Ele seria o que Deus não pode ser. 

Ao contrário do que alguns cristãos sinceros manter, Deus não pode ser concluída com a 

nação de Israel, pela razão óbvia de que todas as Suas promessas a ela ainda não foram 

cumpridas. Se Deus fosse completamente com Sua nação escolhida, a Sua Palavra seria 

falsa e Sua integridade desacreditada. Entre aqueles que insistem mais fortemente que 

Deus é completamente com a nação de Israel são aqueles cuja teologia é comumente 

referido como a teologia do pacto. É irônico que, por causa de uma visão distorcida de 

Israel, a teologia do pacto não pode escapar a implicação de que Deus não é fiel no honrar 

totalmente seus convênios. 

Primeira aliança de Deus com Israel foi através de Abraão, o pai do povo hebreu, que se 

tornaram a nação de Israel. Pouco antes de Ele ordenou a Abraão que procedem de Haran 

para Canaã, Deus prometeu: "Eu vou fazer de você uma grande nação, e te abençoarei, e 

fazer o seu nome, e assim que você deve ser uma bênção, e eu os abençoarei os que 

abençoe, e aquele que te amaldiçoarem amaldiçoarei E em você serão benditas todas as 

famílias da terra "(. Gen. 12: 2-3 ). Depois de Abraão (então chamado Abram) entraram 

em Canaã, "O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele:" Ergue os olhos e 

olha desde o lugar onde estás, para o norte e para o sul e para o leste e para o oeste, por 

toda a terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre E farei a tua 

descendência como o pó da terra;. de modo que se alguém puder contar o pó da terra, 

então seus descendentes podem também ser numeradas ' "( Gênesis 13: 14-16 ). Alguns 

anos mais tarde, Deus reiterou a promessa, dizendo: "Agora, olhe para o céu, e conta as 

estrelas, se você é capaz de contá-los. ' E disse-lhe: 'Assim será a tua descendência "( Gn 

15: 5 ). 

Naquela ocasião Deus instruiu Abraão para cortar certos animais prescritos pela metade, 

colocando as duas partes opostas entre si. Exceto como observador, Abraão não participar 

da confirmação de que a aliança. Só o Senhor passou entre os pedaços dos animais, o que 

significa que somente Ele tinha ditado e iria cumprir o convênio (veja Gênesis 15: 8-21 ). 

Apesar de que a aliança era para o benefício de Abraão e seus descendentes, e, finalmente, 

para a bênção de toda a terra, os termos do pacto estavam incondicional, e foi jurado e 

afirmou por Deus com Ele.Ele fez um juramento inviolável com Ele para manter suas 

promessas a Abraão. No entanto fiel Abraão ou seus descendentes israelitas poderia ser, 

Deus iria cumprir o convênio em cada detalhe. Esta foi uma aliança divina fundada sobre 

a eleição soberana de Deus de Israel como povo escolhido (ver Heb. 6: 13-20 ). 



Por causa das promessas de Deus a Abraão e à sua descendência através de Isaque, o filho 

da promessa, a nação de Israel sempre foi e sempre será divinamente preservados. Caso 

contrário, Deus não poderia cumprir Suas promessas irrevogáveis para ela. Ele levou 

Israel a durar mais que todas as nações que estavam contemporâneo com ela, e ele ainda 

preserva-la hoje. Em 1948, ele trouxe-a de volta para a sua terra como um estado 

independente e reconhecida entre as nações do mundo. 

O caráter de Deus e integridade, confiabilidade e fidelidade Sua dependem Sua 

preservação continuada de Israel. Deus tem obrigado a Si mesmo para, em última 

instância redimir a nação de Israel e para estabelecê-la como um reino purificado e 

gloriosa acima de todos os outros no mundo. 

Deus prometeu abençoar todos os povos do mundo através de Abraão e seus 

descendentes, e o cumprimento dessa promessa culminou com a vinda do Messias, Jesus 

Cristo, o Salvador do mundo. Ele surgiu a partir de Israel, mas a redenção Ele ofereceu 

foi a judeus e gentios. No início de seu ministério, Jesus declarou que "Deus amou tanto 

o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, 

mas tenha a vida eterna" ( João 3:16 ). Perto da abertura desta epístola, Paulo assegura 

aos seus leitores que "o evangelho ... é o poder de Deus para salvação de todo aquele que 

crê, primeiro do judeu e também do grego [gentio]" ( Rom. 1:16 ) . 

Mas porque os judeus como uma nação rejeitaram o seu Messias, Deus estabeleceu 

temporariamente aquela nação de lado "até que a plenitude dos gentios haja entrado" 

( Rom. 11:25 ). Naquela época, com certeza infalível, "todo o Israel será salvo" ( 26 

v. ). Além de trazer o seu povo escolhido para a salvação, Deus cumprirá suas promessas 

para restaurar seu próprio reino em sua própria terra, que se tornará uma terra de bênção 

eterna e paz. 

Acima de tudo, Deus prometeu 

"Uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e não conforme a aliança 

que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, o 

meu pacto que eles invalidaram , embora eu era um marido para eles ", diz o Senhor. "Mas 

este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias", declara o Senhor, "Eu 

vou colocar a minha lei no seu interior, e no seu coração eu vou escrevê-lo; e eu serei o 

seu Deus, e eles serão o meu povo ". ( Jer. 31: 31-33 ) 

Os judeus dos tempos do Velho Testamento entendido que essas promessas divinas 

seriam cumpridas literalmente. Mas quando o Messias veio, cegueira espiritual impediu 

de reconhecê-Lo. "Ele veio para os Seus, e aqueles que foram os seus não o receberam" 

( João 1:11 ). Quando Pilatos ironicamente perguntou à multidão judaica, "Hei de 

crucificar o vosso rei?" os príncipes dos sacerdotes, falando por todos apóstata Israel, 

declarou com veemência hipócrita, "Não temos rei, senão César" ( João 19:15 ). 

Paulo sabia que a maioria dos judeus estavam confusos sobre o verdadeiro destino de 

Israel em relação a seu Messias. Eles argumentaram que, porque Israel era a nação 

escolhida por Deus, seria inconcebível que ela iria rejeitar seu próprio Messias, muito 

menos colocá-lo à morte. Independentemente de como desobediente, rebelde e cegos 

espiritualmente Israel pode tornar-se, com certeza ela não poderia deixar de reconhecer e 

receber seu Libertador muito aguardada. Mesmo que os judeus comuns fracassou em 

reconhecer e honrá-lo, os líderes religiosos estavam certos de que eles próprios nunca 

poderia cometer um erro tão flagrante. 



Mas Jesus profetizou que a rejeição na parábola do "um certo nobre [que] foi para um 

país distante para receber um reino para si mesmo, e depois voltar." Assim como os 

cidadãos daquele país declarou: "Nós não queremos que este homem reine sobre nós" 

( Lucas 19: 12-14 ), assim que a nação de Israel recusou o reinado de Jesus Cristo sobre 

eles. Pouco depois de Pentecostes, Pedro lembrou a seus companheiros judeus de que a 

rejeição trágico: "Você renegou o Santo e Justo, e pediu um assassino a conceder a você, 

mas condenado à morte o Príncipe da vida, aquele a quem Deus ressuscitou dentre os 

mortos, um fato de que nós somos testemunhas "( Atos 03:15 ). 

Porque Israel "tropeçaram na pedra de tropeço", Jesus Cristo, e não iria acreditar nele 

( Rm. 9: 32-33 ), porque Israel não sabia "sobre a justiça de Deus, e [procurou] para 

estabelecer a sua própria" ( 10 : 3 ), e porque Deus tinha continuamente, "todo o dia, ... 

estendeu a [sua] mãos a um povo rebelde e obstinado" ( 10:21 ), que rejeitou, que Deus 

não estaria plenamente justificada em rejeitar para sempre -los? 

Em si mesmo, que a maldade seria mais do que merecem condenação completa e 

permanente de Deus. Paulo deixa claro, porém, que a rejeição de Cristo de Israel não 

pegou Deus de surpresa, mas foi, de fato, uma parte integrante do seu plano eterno de 

redenção. Ele faz igualmente claro que, apesar de sua parte sendo desse plano, a rejeição 

de Cristo de Israel era por sua própria escolha rebelde, para que o Senhor segura seu 

totalmente responsável. 

Mais uma vez vemos a associação notável e aparentemente inconciliáveis da soberania 

de Deus ea responsabilidade do homem. É perfeitamente evidente a partir da história, bem 

como a partir da Escritura que Israel rejeitou Jesus Cristo e do evangelho da salvação que 

Ele ofereceu. Escritura também faz certo de que Deus, conseqüentemente, definir o seu 

povo antigos e queridos de lado. 

Mas Paulo sabia que nem judeu nem Gentil iria colocar a sua confiança em um Deus que 

não manter suas promessas. E promessas não qualificados de Deus para Israel incluía a 

garantia de que Ele nunca iria abandonar completamente. Porque a Palavra de Deus é 

fundamentada na sua integridade e fidelidade divina, mesmo rejeição e crucificação de 

Seu Filho do Seu povo escolhido não poderia revogar o cumprimento final de Suas 

promessas a eles. É essa gloriosa verdade que Paulo explica e esclarece em Romanos 11 . 

O apóstolo começa por afirmar a verdade na forma de uma pergunta retórica, um facto 

que reflecte a confusão e mal-entendidos que ele deve ter lidado com inúmeras 

vezes: Digo, Deus não rejeitou o seu povo, não é? 

Rejeitado é de apōtheō , o que significa a empurrar para longe. No Novo Testamento, este 

verbo é sempre utilizado no meio voz, indicando um empurrão longe de si mesmo. Paulo, 

portanto, não está pedindo ou não a Deus se recusou a receber o Seu povo, mas se ele 

tem ou não lançam fora de Si mesmo as pessoas que Ele há muito tempo receberam como 

sua. 

Paulo imediatamente responde sua própria pergunta, declarando o que deveria ter sido 

óbvio para seus leitores fiéis. Para quem conhece o caráter de Deus e entender Suas 

promessas a Israel, pode haver apenas uma resposta: De maneira 

nenhuma! Impossível! Esse é o impulso sucinta de Romanos 11 -Ele é totalmente 

inconcebível que Deus poderia renegar suas promessas incondicionais a Israel. 

A frase genoito mim ( De modo nenhum! ) foi a negativa mais forte na língua grega, 

traduzida idiomaticamente na Rei Tiago Version como "Deus me livre." Exceto para o 

seu uso em uma das parábolas de Jesus ( Lucas 20:16 ), a expressão é usada em outros 



lugares no Novo Testamento apenas por Paulo, que emprega quatorze vezes, dez vezes 

em Romanos sozinho. Como aqui, ele empregou-se quase exclusivamente para repudiar 

um mal-entendido antecipado por seus leitores (ver, por exemplo, Romanos 3: 

4. , 6 , 31 ; 6: 2 , 15 ; 1 Cor. 6:15 ; . Gal 2:17 ) . 

Apesar de Israel ser "desobediente e obstinado" ( Rom. 10:21 ), a Escritura está repleta 

de promessas do Senhor para nunca abandone o seu povo escolhido. "O Senhor não 

abandonará o seu povo por causa do seu grande nome, porque o Senhor tem sido o prazer 

de fazer você um povo para si mesmo" ( 1 Sam. 12:22 ). É a fidelidade de Deus para Israel 

que garante sua redenção final e restauração. 

Através do salmista, declarou o Senhor de Israel, 

Se eles violam os meus estatutos, e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei 

a sua transgressão com a vara, ea sua iniqüidade com açoites. Mas eu não vou quebrar 

minha misericórdia dele, nem falsamente em minha fidelidade. Minha aliança não vou 

violar, nem vou alterar o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha 

santidade; Eu não vou mentir para Davi. Seus descendentes durará para sempre, eo seu 

trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e do 

testemunho no céu é fiel. ( Sl 89:. 31-37 ) 

Através de outro salmista Deus prometeu que "o Senhor não abandonará o seu povo, nem 

desamparará a sua herança" ( Sl. 94:14 ). Apesar de infidelidade continuação de Israel, 

Deus "atentou para a sua aflição, quando ouviu o seu clamor, e se lembrou da sua aliança 

para o bem deles, e cedeu de acordo com a grandeza da sua misericórdia" ( Sl 106: 44-

45. ). A graça de Deus sempre supera o pecado do Seu povo. 

Salmo 105 é totalmente dedicado agradecendo e louvando a Deus por sua relação de 

aliança imutável e permanente com Israel. "Lembrou-se da sua aliança para sempre", o 

escritor declara, "a palavra que ordenou para mil gerações, o pacto que fez com Abraão, 

e do seu juramento a Isaque. Então, Ele confirmou a Jacó por estatuto, para Israel como 

uma aliança eterna "( Sl 105: 8-10. ). 

Depois de Israel retornou de setenta anos de cativeiro na Babilônia, os levitas falou com 

o Senhor, em nome de uma nação agora arrependido, reconhecendo diante dEle ciclos 

repetidos das pessoas de ir de maldade ao arrependimento para o perdão de restauração 

e, em seguida, voltando novamente para a impiedade; 

Eles se tornaram desobedientes e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das 

costas e mataram os teus profetas que lhes tinha admoestou para que eles possam voltar 

para Ti, e cometeram grandes provocações. Portanto Tu entregá-los nas mãos dos seus 

opressores que os oprimidos, mas quando eles clamaram a Ti, no tempo de sua angústia, 

Tu ouvirei dos céus, e segundo a tua grande compaixão Tu dar-lhes libertadores que os 

livraram da mão de seus opressores. ( Ne 9: 26-27. ; cf. . vv 28-30 ) 

"No entanto, em Tua grande compaixão, Tu que não fazer um fim de los ou abandoná-

los", os levitas continuou a orar ", pois Tu és um Deus clemente e compassivo" 

( 09:31 ). Embora Israel merecia apenas condenação de Deus, Suas próprias promessas 

para ela não permitiria, porque "o grande, poderoso, mas a Deus, impressionante, ... fazes 

manter a aliança ea misericórdia" ( v. 32 ). 

Por meio de Jeremias, o Senhor garantiu seu povo: 



"Não temas, ó Jacó, meu servo", diz o Senhor ", e não te espantes, ó Israel;. Porque eis 

que te livrarei mesmo de longe, ea tua descendência da terra do seu cativeiro E Jacó 

voltará, e deve ser tranqüilo e sossegado, e ninguém o amedrontam Porque eu estou com 

você ", diz o Senhor", para salvá-lo;. para eu vou destruir completamente todas as nações 

onde te espalhei, só que eu não destruirá -lo completamente. "... Aquele que espalhou a 

Israel o congregará, e mantê-lo como o pastor ao seu rebanho. ( Jeremias 30: 10-

11. ; 31:10 ) 

Por causa de sua aliança promete Israel, essa nação nunca foi, e nunca pode ser 

completamente posta de lado pelo Senhor. 

À luz do que a verdade, Paulo afirma que o presente de Deus a retirada de Israel é apenas 

parcial ( 11: 1-10 ). Ele o faz, apontando para si mesmo como um judeu crente ( v. 1 b ), 

apontando para o remanescente crente que Deus sempre preservou em Israel ( vv. 2-7 a ), 

e apontando para a revelação de Deus sobre Israel descrente cuja corações estão 

endurecidos à Sua graça ( vv. 7 b -10). 

A Verdade Sobre o Escritor 

Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da 
tribo de Benjamim ( 11: 1 b) 

A primeira prova de que Deus não rejeitou o seu povo escolhido foi que Paulo, não só um 

crente em Cristo, mas também um apóstolo ( 1: 1 ), foi ele próprio um israelita. 

Embora Paulo não menciona-lo aqui, a grande maioria dos primeiros cristãos eram 

judeus. Foi pela simples razão de que muitos de seus compatriotas judeus tinha se 

transformado em Jesus como o Messias que Paulo, sob o seu antigo nome de Saul, havia 

uma vez ferozmente perseguido a igreja ( Atos 8: 1-3 ; 9: 1-2 ) . Antes de sua conversão, 

ele tinha sido o mais fanático que odeia Cristo e cristã que odeia judeus em Israel. Se tal 

um judeu como a si mesmo poderia ser trazido à fé salvadora rejeitando-Cristo, o 

evangelho tinha poder para salvar qualquer judeu. 

Mais do que isso, no entanto, própria conversão de Paulo tornou óbvio que Deus não 

poderia ter rejeitado todo o Israel. Ele foi a prova viva de que, assim como as promessas 

de Deus para Israel não incluem todos os judeus individuais, para seu julgamento e 

rejeição de Israel não incluem todos os judeus individuais. Paulo dificilmente iria dedicar 

o resto de sua vida, e muitas vezes arriscar sua vida, para pregar um evangelho do qual 

ele mesmo foi excluído. 

Paulo não era um adepto ao judaísmo, mas era um judeu por nascimento, um 

verdadeiro israelita, descendente de Abraão. Provavelmente falando de judaizantes, 

que estavam entre os "falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, [que foram]-se 

disfarçando-se em apóstolos de Cristo "Paulo perguntou aos coríntios:" São hebreus? Eu 

também são israelitas? Então estou I. Eles são descendentes de Abraão? Então, sou eu 

"( 2 Coríntios 11:13. , 22 ). 

Paulo não só era um descendente de Abraão , mas um membro da tribo de 

Benjamin, "uma das tribos mais favorecidos" de Israel, segundo o teólogo Charles 

Hodge. "Judá e Benjamin, especialmente depois do exílio, foram os principais 

representantes do povo theocractical" ( Comentário sobre a Epístola aos 

Romanos [Grand Rapids:.. Eerdmans, 1950; orig ed revisto de 1886], p 353.). 



Paulo voltou a mencionar essa distinção em sua carta à igreja em Filipos, declarando: "Se 

alguém tem uma mente que confiar na carne, eu muito mais: circuncidado ao oitavo dia, 

da nação de Israel, da tribo de Benjamim , hebreu de hebreus; quanto à lei, fariseu; quanto 

ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível "( Fp 3: 4-

6. ). Mas ser da tribo de Benjamin era apenas uma distinção terrestre, que, como os 

outros, ele nomes aqui, ele contou como "perda de vista do valor sublimidade do 

conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas as coisas e 

considero como lixo, a fim de que eu possa ganhar a Cristo "( v. 8 ). 

A Verdade Sobre o Remnant 

Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis 

o que a Escritura diz na passagem de Elias, como ele fala a Deus 

contra Israel? "Senhor, mataram os teus profetas, eles rasgaram 

os teus altares, e só eu fiquei, e eles estão buscando a minha 

vida." Mas qual é a resposta divina? "Eu tenho guardado para 

mim sete mil homens, que não dobraram os joelhos diante de 

Baal." Da mesma forma, em seguida, também passou a ser no 

tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da 

graça. Mas se é pela graça, já não com base em obras é, caso 

contrário, a graça já não é graça. E depois? O que Israel está 

buscando, não tenha obtido, mas aqueles que foram escolhidos 
obteve, ( 11: 2-7 a) 

A segunda prova de que Deus a retirada de Israel é apenas parcial é que o Senhor sempre 

preservou um remanescente para Si mesmo. A partir de Pentecostes, para os dias de hoje, 

a igreja de Cristo nunca foi sem acreditar judeus. 

Paulo aqui dá uma resposta direta e enfática para a pergunta retórica com a qual ele abriu 

o capítulo: . Deus não rejeitou o seu povo, que de antemão conheceu Como 

mencionado acima em relação aoversículo 1 a , o termo rejeitado não se refere a não 

receber (como na rejeição de um pedido), mas para não jogar fora de si 

mesmo (rejeitando o que antes haviam sido recebidos). Não é que Deus nuncarecebeu o 

Seu povo, mas que Ele nunca lançará completa e permanentemente longe aqueles que de 

antemão conheceu desde a eternidade passada e que Ele há muito tempo recebeu consigo 

mesmo por sua aliança com Abraão. 

Paulo não está se referindo aos judeus regenerados individuais ou gentios-embora a 

promessa básica certamente se aplicam a eles, mas a Israel como uma nação, a entidade 

coletiva do povo escolhido de Deus, que são o foco de Romanos 9-

11 . As pessoas mencionadas no 11: 2 são a nação "desobediente e obstinado" de Israel, 

a quem o apóstolo acabou de se referir ( 10:21 ). 

Neste contexto, dantes conheceu (de proginōskō ) não significa simplesmente estar 

ciente de algo antes, mas para determinar que ele virá a acontecer. Nas Escrituras, 

"conhecer" muitas vezes carrega a idéia de intimidade, como a de um marido e uma 

esposa, uma intimidade caracterizada por devoção e amor. Presciência de Deus é 

freqüentemente usado de Seu relacionamento íntimo e com todos aqueles que Ele chamou 

a Si mesmo "antes da fundação do mundo" amor ( Ef 1: 4. ). Falando de Jesus Cristo, 

Pedro declarou aos que estavam reunidos no dia de Pentecostes, que "este homem, 

entregue pelo plano pré-determinado e presciência de Deus, você pregado a uma cruz 

pelas mãos de homens ímpios e colocá-lo à morte" ( Atos 2: 23 ). Plano predeterminado 



de Deus e Sua presciência são equiparados. Para Deus, a saber de antemão é 

predeterminar e preordenar. 

Pedro fala dos crentes como aqueles "que são escolhidos de acordo com a presciência de 

Deus Pai" ( 1 Pe 1: 1-2. ). Deus conhecendo de antemão quem será salvo é o mesmo que 

Sua predestina aqueles que serão salvos. "Para quem [Deus] dantes conheceu", explica 

Paulo anteriormente neste epístola ", também os predestinou para serem conformes à 

imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos; e aos que 

predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também justificou; e aos 

que justificou, a esses também glorificou "( Rm 8: 29-30. ). 

Israel é a única nação Deus tem conhecido de antemão e pré-determinado para o seu povo 

e os destinatários do seu amor e graça. "Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus", 

Moisés declarou a Israel. "O Senhor teu Deus te escolheu para ser um povo 

exclusivamente seu, de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou 

prazer em vós nem vos escolheu porque você estava em maior número do que qualquer 

dos povos, para que você era o menor de todos os povos, mas porque o SENHOR vos 

amava e manteve o juramento que fez aos seus antepassados "( Deut. 7: 6-8 ). 

Porque Deus previu e pré-determinado antes da fundação do mundo para definir Seu amor 

especial sobre Israel para sempre, Ele nunca pode rejeitá-las totalmente. Para fazer isso 

invalidaria Suas promessas divinas, anularia Sua fidelidade divina, desacreditar a sua 

integridade divina, e comprometer o seu amor divino. Uma das maiores evidências de que 

Deus não rejeitou totalmente Israel é o remanescente contínuo de que as pessoas a quem 

Deus tem graciosamente preservados para Si mesmo. Desde o dia em que Deus chamou 

Abraão, até o dia de Cristo voltar em glória e julgamento, não houve e nunca haverá um 

momento em que a terra não poderá contar com os crentes judeus. 

Paulo lembra seus leitores sobre o que a Escritura diz na passagem de Elias, como ele 

fala a Deus contra Israel? "Teus profetas Senhor, eles mataram, eles rasgaram os 

teus altares, e só eu fiquei, e eles estão buscando a minha vida" (cf. 1 Reis 19:10 ). 

Quando sua vida foi ameaçada por Jezebel, mesmo o Elias piedosa e, normalmente, sem 

medo tornou-se amedrontado e desanimado, pensando na auto-piedade que ele era o único 

crente deixou na terra. Masa resposta divina a ele foi: "Eu tenho guardado para mim 

sete mil homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal" (cf. 1 Reis 19:18 ). 

Chrēmatismos ( resposta divina ) carrega a idéia de oráculo divino ou revelação. Por 

meio de Sua palavra direta, o Senhor assegurou Elijah que sete mil outros permaneceram 

fiéis ao verdadeiro Deus e tinha não dobraram os joelhos para o deus pagão Baal, a 

quem os maus Jezebel e seus sacerdotes tinham levado a maioria de Israel para adoração 

(ver 1 Reis 19 : 9-18 ). 

Quando o Senhor chamou Isaías para pregar, Ele avisou o profeta que a maioria de seus 

ouvintes não quis ouvir ou se arrepender e que apenas um pequeno remanescente santo 

permaneceria, como o tronco para a esquerda quando uma árvore é derrubada ( Isa. 6: 9-

13 ) . Essa passagem de Isaías é o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo 

Testamento (ver, por exemplo, Mt 13: 14-15. ; Marcos 04:12 ;Lucas 08:10 ; João 

12:40 ; Atos 28:26 ) -usado várias vezes para enfatizar a verdade que Deus judicialmente 

cegado os de seus escolhidos, que deliberAdãoente cego-se a Ele. 

Enquanto o povo de Deus eram cativos na Babilônia, a maioria deles se recusou a voltar 

para Deus. Mas alguns, o remanescente piedoso que incluía Daniel, Ezequiel, Sadraque, 

Mesaque, Abednego, Mordecai e Ester-permaneceu fiel ao Senhor. Malaquias garantiu 



tais crentes que seus nomes foram escritos no "livro de recordações" do Senhor ( Mal. 

3:16 ). 

Quando o Messias de Israel, Jesus Cristo, veio à terra, a nação apóstata rejeitado e 

crucificaram. Mas houve um remanescente piedoso em Israel antes de Jesus nascer, 

inclusive Zacarias e Isabel, Maria e José. Houve um remanescente incluindo piedoso 

Simeão, Ana, e os pastores perto de Belém, quem recebeu e adoraram Jesus quando Ele 

estava, mas uma criança. Durante o seu ministério, um número crescente de judeus 

voltaram para Ele como Senhor e Salvador. Cerca de 3.000 fiéis, em sua maioria judeus, 

foram adicionados no dia de Pentecostes ( Atos 2:41 ), e outra de 5000 um pouco mais 

tarde ( 4: 4). Até o momento dos eventos mencionados no final de Atos 4 , é provável que 

havia pelo menos 20.000 cristãos judeus em Jerusalém sozinho. 

Da mesma forma, em seguida, Paulo continua a dizer, há também tem vindo a ser no 

tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. No momento em 

que o apóstolo escreveu essas palavras, houve sem dúvida, centenas de milhares de judeus 

cristãos em todo o Império Romano e, provavelmente, até mesmo além dela. 

Escolha Graça traduz eklogēn charitos e poderia ser traduzido por "eleição pela 

graça." Como acontece com todos os crentes em todas as idades, a 

acreditar remanescente de judeus durante Paulo temponão foram eleitos em virtude do 

seu valor espiritual ou moral boas obras-e, obviamente, não simplesmente com base em 

sua racial descida, mas de acordo com a de Deus eleição soberana , Sua escolha 

graciosa. Antes da fundação do mundo, Deus graciosamente predeterminado 

Sua escolha desses descendentes físicos de Abraão, que também se tornaria sua 

descendentes espirituais. 

Como membro desse remanescente eleito de judeus, Paulo explica que "Deus nos salvou, 

e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu 

próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternidade 

"( 2 Tim. 1: 9 ). 

Como o apóstolo já explicou em algum detalhe em Romanos (ver, por exemplo, 3: 21-

31 ; 4: 1-11 ; 5: 2 , 20-21 ; 9:11 ), se a salvação de Deus é pela graça, é não mais com 

base em obras, caso contrário, a graça já não é graça. A frase adicional na Rei Tiago 

Version ("outra maneira a obra já não é obra") pode ter sido nota marginal de uma 

copiadora que encontrou seu caminho para o texto. 

Resumindo o que ele acaba de salientar, Paulo pergunta: O que então? Novamente 

respondendo à sua própria pergunta, ele responde: O que descrente Israel está 

buscando, não tem obtido, mas apenasaqueles que foram graciosamente escolhido 

obteve. 

A frase está buscando é de epizēteō , o que indica intenso, busca diligente. Os judeus da 

época de Paulo eram fanaticamente religioso, uma condição que o apóstolo reconheceu 

no capítulo anterior: "Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas 

não de acordo com o conhecimento" ( Rom. 10: 2 ). E porque seu zelo focado em sua 

própria justiça falsa em vez de verdadeira justiça de Deus ", eles não se sujeitaram à 

justiça de Deus" ( v. 3 ). Consequentemente, eles não reconhecem ou receber Jesus Cristo, 

que "é o fim da lei para justiça de todo aquele que crê" ( v. 4 ). Mas aqueles a quem 

Deusescolheu para Si mesmo se buscar a Sua justiça e graciosamente obteve. 

No fim dos tempos, Deus selará para Si mesmo um remanescente especial de 144 mil 

judeus, que serão protegidos contra o Anticristo e quem vai ser suas testemunhas durante 



os dias cada vez mais degenerados e depravados ( Apocalipse 7: 1-8 ; 14: 1-5 ). Em 

última análise, Paulo assegura-nos mais adiante neste capítulo, "Todo o Israel será salvo" 

( Rom. 11:26 ). 

O estudioso cristão observou Charles Feinberg, como Paulo um judeu crente, conta a 

seguinte história que dá evidência contemporânea que Deus nunca ficará sem um 

remanescente fiel do Seu povo escolhido de Israel. 

Mais de um quarto de século atrás, um judeu de grande aprendizado chamado José 

Rabbinowitz russo foi enviado para a Palestina pelos judeus para comprar terras para 

eles. Ele foi para Jerusalém. Um dia, ele subiu ao Monte das Oliveiras para 

descansar. Alguém lhe disse para tomar um Novo Testamento como o melhor guia sobre 

Jerusalém. O Cristo que ele havia conhecido era o Cristo do grego e igrejas romanas, que 

eram seus perseguidores e os perseguidores de seu povo. Mas, como ele ler o Novo 

Testamento ele se familiarizou com o verdadeiro Cristo, de quem Escrituras do Antigo 

Testamento havia predito, e seu coração ficou quente. Ele olhou em direção Calvário e 

pensei: Por que é que o meu povo são perseguidos e expulsos? E sua condenação deu a 

resposta: . Deve ser porque nós pusemos à morte o nosso Messias Ele ergueu os olhos 

para que o Messias e disse: " Meu Senhor e meu Deus ". Ele desceu do monte um 

discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi para casa para a Rússia e erigiu uma sinagoga 

para os judeus, sobre a porta da qual estava escrito: "Que toda a casa de Israel saiba que 

Deus fez esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Senhor e Cristo" [ Atos 2: 36 ]. Ele 

era um dos muitos presentes remanescente de Israel, o que prova conclusiva e melhor do 

que as palavras que Deus não rejeitou o seu povo. ( Israel: No Centro de História e 

Apocalipse . [Portland, Ore .: Multnomah, 1980], p 108) 

A verdade sobre a Revelação 

e os outros foram endurecidos; assim como está escrito: "Deus 

lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e 

ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje." E Davi diz: "Deixe sua 

mesa se tornar uma armadilha e uma armadilha, e uma pedra de 

tropeço e uma retribuição para eles. Deixe seus olhos escurecerá 
a ver não, e dobrar as costas para sempre." ( 11: 7 b-10) 

A terceira prova de que Deus a retirada de Israel é apenas parcial é que o Senhor 

endureceu o coração só de judeus que se recusam a acreditar. 

Foram endurecidos é passivo, indicando que o endurecimento foi causado por um poder 

externo. Esse poder fora não era outro senão Deus, que, assim como está escrito: ... lhes 

deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até 

o dia de hoje (cf. Deut. 29: 4 ; Isa 29:10. ). Deuteronômio representa a lei e os profetas 

Isaías. Tanto a lei e os profetas dão testemunho ao endurecimento soberano e 

predeterminado de Deus de coração. Mas que o endurecimento não é caprichosa e 

injusto. Deus endurece apenas os corações que, ao rejeitar sua oferta graciosa de justiça, 

endurecem-se a Sua graça. 

Coração Deus judicialmente endurecido do faraó (ver, por exemplo, Ex 

04:21. ; 09:12 ; 10:20 ), porque Faraó voluntariamente "endureceu o seu coração 

[própria]" contra Deus ( Ex 08:15. ; cf. 08:32 ; 09:34; 10: 1 ). 

Durante a Ceia do Senhor, Jesus disse: "Eis que a mão do um trair Me está comigo na 

mesa Porque, na verdade, o Filho do homem vai, como foi determinado;. Mas ai daquele 



homem por quem é traído! ! " (Lucas 22: 21-22 ). Predeterminação justo de Deus da 

traição de Judas foi inextricavelmente ligado ao próprias intenções injustos de Judas, para 

o qual foi realizada eternamente responsável. Um dos grandes mistérios da Escritura é a 

coexistência de preordination soberana de Deus e responsabilidade pessoal do 

homem. Endurecimento judicial de Deus do coração de um homem nunca está separado 

de endurecimento que o homem tem de seu próprio coração. 

Citando o Velho Testamento, novamente, Paulo cita Davi, que disse: "Deixe sua mesa 

se tornar uma armadilha e uma armadilha, e uma pedra de tropeço e uma 

retribuição para eles. Deixe seus olhos ser escurecido para não ver, e dobrar as 

costas para sempre" ( cf. Sl. 69: 22-23 .) Salmo 69 é uma das passagens mais 

maravilhosas messiânicas do Antigo Testamento e um dos salmos mais citado no Novo 

Testamento. Como o Salmo 22 , é um lamento do sofrimento e da dor do 

Messias. Também é perseverante, pronunciando uma maldição sobre os inimigos de Deus 

que causaram que o sofrimento e tristeza. 

Uma pessoa da mesa é geralmente considerado como um lugar de segurança, comilança 

e sustento. Mas a tabela dos ímpios e hipócrita vai se tornar uma armadilha e uma 

armadilha. Os judeus consideravam a Palavra de Deus, em particular, a Torah, para ser 

o seu sustento espiritual-que de fato era. Mas, por causa da incredulidade deles rebelde, 

que a Palavra tornou-se um juízo sobre eles, uma pedra de tropeço e uma retribuição. 

Um dos comentários mais tristes da história é que tantas pessoas depositam a sua 

confiança na própria coisa que os condena. Todas as falsas religiões pagãs,-cultuais, o 

cristianismo não-bíblica, e todos os outros meios de contrafacção amáveis-presente da 

salvação. Quanto mais os seus adeptos se alimentam das falsidades, mais eles se tornam 

imunes ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, o pão vivo da vida. 

Como ela continuou a rejeitar a Deus, Israel tornou-se progressivamente mais cegos 

espiritualmente tão cego que não podia reconhecer seu próprio Messias e Salvador. Assim 

como Davi orou em justa indignação contra os pecados de seu povo, de 

Israel olhos foram escurecidos para não ver. Porque Israel recusou-se a ver as coisas de 

Deus, Deus judicialmente ratificou sua cegueira voluntária. Dobre as costas sugere a 

debruçado sobre posição na que as pessoas cegas, por vezes, a pé como eles tatear seu 

caminho em um caminho que não podem ver que leva a um destino que eles não 

procuram. 

 

44. Deus não cancelou suas promessas a 

Israel - Parte 2: A disciplica de Israel Está 

acabando (Romanos 11: 11-24) 

Digo, porém, eles não tropeçar, de modo a cair, não é? De 

maneira nenhuma! Mas, pela sua salvação transgressão veio aos 

gentios, para torná-los com ciúmes. Agora, se a transgressão 

deles é a riqueza do mundo e seu fracasso é a riqueza dos gentios, 

quanto mais a sua realização ser! Mas eu estou falando com você 

que são gentios. E, porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico 

o meu ministério, se de alguma forma eu poderia passar para 



emulação os da minha raça e salvar alguns deles. Porque, se a 

sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua 

admissão, senão a vida dentre os mortos? E se o primeiro pedaço 

de massa ser santo, o nódulo é também; e se a raiz é santa, os 

ramos também o são. Mas se alguns dos ramos foram quebrados, 

e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e tornou-se 

participante com eles da rica raiz da oliveira, não seja arrogante 

contra os ramos; mas se você é arrogante, lembre-se de que não 

é você que apóia a raiz, mas a raiz a ti. Você vai dizer em seguida 

", ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado." Muito 

bem, foram quebrados por sua incredulidade, mas você está por 

sua fé. Não seja pretensioso, mas o medo; Porque se Deus não 

poupou os ramos naturais, não te poupará a você. Pois, a bondade 

ea severidade de Deus; para aqueles que caíram, severidade, mas 

para você, a bondade de Deus, se você continuar em Sua 

bondade; caso contrário, você também será cortado. E também 

eles, se não permanecerem na incredulidade, serão 

enxertados; pois Deus é poderoso para os enxertar 

novamente. Pois se tu foste cortado do que é, por natureza, 

zambujeiro, e foram enxertados contrário à natureza em uma 

oliveira cultivada, quanto mais estes que são os ramos naturais 

serão enxertados na sua própria oliveira? (11: 11-24) 

A segunda verdade importante que Paulo apresenta em Romanos 11 é aquele 

ato de estabelecer Israel lado de Deus está passando, não é permanente. Esta 

verdade esperançoso é visto em seu propósito definido, a sua premonição 

definitiva, e sua promessa definida. 

Ele tem um propósito definido 

Digo, porém, eles não tropeçar, de modo a cair, não é? De 

maneira nenhuma! Mas, pela sua salvação transgressão veio aos 

gentios, para torná-los com ciúmes. Agora, se a transgressão 

deles é a riqueza do mundo e seu fracasso é a riqueza dos gentios, 

quanto mais a sua realização ser! Mas eu estou falando com você 

que são gentios. E, porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico 

o meu ministério, se de alguma forma eu poderia passar para 

emulação os da minha raça e salvar alguns deles. Porque, se a 

sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua 

admissão, senão a vida dentre os mortos? (11: 11-15) 

Em primeiro lugar, a criação temporariamente Israel de Deus de lado não foi 

uma reflexão tardia ou uma explosão de raiva emocional, mas tinha um 

propósito definido. Novamente (ver 11: 1) Paulo apresenta seu ponto com uma 

pergunta retórica e, em seguida, dar a resposta negativa mais forte possível: eu 

digo, então, eles não tropeçar, de modo a cair, não é? De maneira 
nenhuma! Deus não permitiu que seu povo escolhido de Israel a cair em tal 

incredulidade e desobediência que eles são irrecuperáveis. Ele, de fato, deu-lhes 

"um espírito de atordoamento", e Ele "deixar que os seus olhos se escurecerá a 



ver não" (vv. 8, 10). Por um tempo designado por Deus, Ele deixá-los vaguear 

em cegueira espiritual e escuridão. No entanto, a sua cegueira não é irreversível, 

e sua escuridão era para nunca mais ser permanente. 

O tropeço grave do qual Paulo fala é, naturalmente, a rejeição de seu Messias, 

Jesus Cristo de Israel. Mas a rejeição de Israel do próprio Filho de Deus e Seu 

reino não frustrar o plano de Deus. Pelo contrário ( mas ), o Senhor usou esse 

terrível transgressão do seu povo para realizar a Sua própria objetivo divino. 

Que grande objectivo é duplo: para trazer a salvação aos gentios e aos judeus. 

Gentil Salvação 

veio a salvação aos gentios (11: 11b) 

Através do tropeço de Israel, gracioso, de longo alcance de Deus a salvação foi 

estendida aos gentios. perda temporária de Israel foi ganho permanente dos 

gentios. "Eu digo a você:" Jesus prometeu, "que muitas [gentios] virão do 

oriente e do ocidente, e reclinar-se à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, no 

reino dos céus, mas os filhos do reino [ judeus incrédulos] serão lançados nas 

trevas exteriores; naquele lugar ali haverá pranto e ranger de dentes "(Mateus 

8: 11-12.). As mesmas pessoas para quem o reino foi intencional e a quem o 

reino foi oferecido ficarão de fora do reino. Indivíduos judeus que rejeitam o 

Messias será banido e enviado de forma permanente "nas trevas exteriores", 

mas a nação incrédula deve um dia acreditar e ser restaurado. Entretanto, por 

causa de sua rejeição do reino, Deus ofereceu o reino, ea salvação que ele 

representa, para um povo chamado dentre os gentios. 

Em uma ocasião posterior, Jesus advertiu Israel descrente através de uma 

parábola: "Por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado de você, e será 

dado a uma nação que produza os frutos do que" (Mateus 21:43). . Ele começou 

a contar os príncipes dos sacerdotes e os fariseus enfurecidos ainda outra 

parábola (22: 1-14) que vividamente retratado sua rejeição dEle e rejeição de 

Seu Pai deles, convidando para o reino dos gentios desprezados a quem não 

tinha originalmente foi prometido . 

Apesar da generalizada salvação de gentios surgiu porque Israel como uma 

nação recusou seu Salvador, que a extensão da graça não era uma reflexão tardia 

com Deus. Desde a sua primeira vocação de Abraão, que era a intenção de Deus 

que Seu povo escolhido devem ser os instrumentos de levar a salvação aos 

gentios. "Em ti", o Senhor disse a Abraão, "todas as famílias da terra serão 

abençoados" (Gn 12: 3). Na aliança no Sinai Deus chamou Israel para ser Suas 

testemunhas, Seus embaixadores espirituais para o mundo como "um reino de 

sacerdotes e uma nação santa" (Ex. 19: 6). Tal como o seu Messias, "as tribos 

de Jacó, e ... os preservados de Israel" deveriam ser "uma luz das nações, para 

que a salvação [de Deus] pode chegar ao fim da terra" (Isaías 49: 6. ). 



Paulo aplicou esse mesmo chamado a si mesmo e Barnabé. Para os judeus 

ressentidos e invejosos em Antioquia da Pisídia, e na presença de muitos 

gentios, os dois homens, declarou: "Era necessário que a palavra de Deus deve 

ser falado com você primeiro, uma vez que você repudiá-lo, e não vos julgais 

dignos de eterna . vida, eis que estão se voltando para os gentios Porque assim 

o Senhor nos ordenou: "Eu Você colocou como uma luz para os gentios, para 

que sejas para salvação até o fim da terra" (Atos 13: 46- 47). 

Alguns anos mais tarde, enquanto pregava aos judeus infiéis e blasfemas em 

Corinto, Paulo "sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a 

vossa cabeça! Estou limpo. A partir de agora irei para os gentios '" ( Atos 18: 

6). Em suas últimas palavras registradas para seus incrédulos "parentes segundo 

a carne" (Rm. 9: 3), o apóstolo disse: 

O Espírito Santo, com razão, falou pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo: 

"Vai a este povo e dizer, 'Você vai manter a audiência, mas não vai entender, e 

você vai continuar a ver, mas não vai perceber, porque o coração deste povo 

tornou-se maçante, e com os ouvidos que ouvem mal, e eles fecharam os olhos; 

para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda com o 

coração e retorno, e eu os cure. "Que seja conhecido para você, portanto, que 

esta salvação de Deus é enviada aos gentios; eles também vão ouvir. (Atos 28: 

25-28) 

Paulo foi chamado exclusivamente para ser apóstolo de Deus para os gentios 

(Rom 11:13; At. 9:15), como aquele a quem ", o mínimo de todos os santos, foi 

dada esta graça de anunciar aos gentios a insondáveis riquezas de Cristo "(Ef. 

3: 8). No entanto, quando ele veio pela primeira vez a uma cidade, ele 

invariavelmente iria primeiro à sinagoga ou procurar judeus individuais, se eles 

eram muito poucos para ter uma sinagoga. Alguns desses ouvintes iria 

acreditar, mas, na maioria das vezes, eles resistiram e rejeitaram o evangelho 

que foi "falado contra toda a parte" (Atos 28:22). Nesse ponto, Paulo iria 

transformar seu foco para os gentios. A Igreja é o novo povo de Deus, chamados 

de entre todas as nações. 

Salvação judaica 

para torná-los com ciúmes. Agora, se a transgressão deles é a 

riqueza do mundo e seu fracasso é a riqueza dos gentios, quanto 

mais a sua realização ser! Mas eu estou falando com você que são 

gentios. E, porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu 

ministério, se de alguma forma eu poderia passar para emulação 

os da minha raça e salvar alguns deles.Porque, se a sua rejeição 

é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a 
vida dentre os mortos? (11: 11-C-15) 

O segundo objetivo de Deus na criação Israel de lado era para fazê-la com 

ciúmes de gentios. Para fazer com que traduz um infinitivo grego com uma 



preposição e carrega a idéia de propósito. E, embora o ciúme é, essencialmente, 

um termo negativo, a intenção de Deus era que o ciúme de Israel dos gentios 

para ser um estímulo positivo para desenhar o seu povo de volta a Ele. Mas 

judeus há muito desprezado gentios, a quem eles considerados fora dos limites 

da graça de Deus. Para ser informados de que tinha perdido a sua relação 

especial com Deus foi angustiante o suficiente, mas para ser dito que Deus 

ofereceu essa relação perdida para os gentios era uma pílula amarga de fato. 

Paulo já tinha lembrou seus leitores judeus da antiga revelação de Deus a 

respeito de sua Proposito para os gentios. Através de Moisés Ele disse: "Eu vou 

te deixar com ciúmes por aquilo que não é uma nação, por uma nação sem 

entender vou irritar você", e por meio de Isaías disse: "Fui achado por aqueles 

que não Me buscam, tornei-me manifesto para aqueles que não perguntavam 

por mim "(Rom. 10: 19-20). 

Mas o propósito final de Deus na criação Israel de lado não estava a conduzir o 

seu povo mais longe, mas para trazê-los de volta a Ele. Ele queria fazê-los 

enfrentar seu próprio pecado e suas conseqüências, para sentir sua alienação da 

parte do Senhor e reconhecer sua necessidade para a salvação que Ele agora 

oferecido aos gentios. Como judeus ver o Senhor derramará o tipo de bênçãos 

sobre a igreja gentia, que antes eram reservadas para Israel, alguns deles 

desejam essa bênção para si e para chegar a Jesus Cristo, o Messias rejeitado, 

em arrependimento e fé. Isso acontece com os judeus individuais ao longo desta 

idade, e um dia vai acontecer com toda a nação. 

Uma das grandes ironias da história é a relação do povo escolhido de Deus (os 

judeus) para o resto da humanidade (os gentios). Anti-semitismo por gentios 

tem sido muitas vezes acompanhada por, e às vezes precipitado por, os 

sentimentos anti-Gentil de judeus. Era, portanto, e sem dúvida ainda é para 

muitos judeus-um enorme salto de um desprezo negativo de gentios a um ciúme 

positiva deles. Contudo, é precisamente o salto que o Senhor pretende para eles 

fazerem, como primeiro passo para trazê-los de volta a Ele. 

Deve ser o desejo de cada cristão para manifestar as realidades espirituais de 

uma vida transformada que gostaria de chamar a judeus incrédulos a crença em 

nosso Senhor e seu Messias, uma testemunha que iria tocar seu ciúme de 

inspiração divina dos gentios e ser usado para transformá-lo em uma fé 

divinamente desejada em seu Filho. 

Infelizmente, o cristianismo que os judeus vê em muitos professos, e até mesmo 

alguns cristãos genuínos, reflete pouco do amor e da justiça de Cristo e da 

salvação que Ele traz. Quando eles vêem os cristãos gentios que estão desonesto 

e imoral, e especialmente aqueles que são anti-semitas, em nome de Cristo (que 

era o judeu supremamente perfeito), eles estão profundamente e 

compreensivelmente ofendidos e repelidos. Eles são tudo menos ciúmes de tais 



gentios, e eles se distanciar ainda mais do Senhor em vez de desenhar para mais 

perto Dele. 

Um tempo futuro virá quando a nação vai reconhecer seu Messias, arrepender-

se de matá-lo, e ser salvos (Zc. 12:10). 

Deus tem usado até mesmo o grande transgressão de Israel em rejeitar seu 

Messias para cumprir o Seu propósito último de trazer 

espirituais riquezas para o mundo, ou seja, os gentios , assim como ele havia 

declarado a Abraão quando ele chamou Israel para si mesmo: "Em ti todas as 

famílias da terra serão abençoados "(Gn 12: 3). Embora Israel não conseguiu 

testemunhar o mundo com justiça, Deus a levou a testemunhar ao mundo, por 

assim dizer, na injustiça. Porque o Senhor não poderia usar a fidelidade de Israel 

para trazer riquezas para os gentios, Ele em vez usou seu fracasso. 

Mas quanto mais a sua [dos judeus] cumprimento ser! Paulo exulta. Ou seja, 

se o Senhor tem usado grande transgressão de rejeitar seu Messias para 

abençoar o mundo gentio de Israel, quanto mais ele vai abençoar o mundo, 

quando Israel se volta para Ele na fé e no reino milenar gloriosa vem. 

No início da carta, Paulo tinha usado outro contraste extremo para retratar a 

grandeza do amor e da graça de Deus: "Mas Deus prova o seu próprio amor 

para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós 

muito mais, agora, sendo justificados. pelo seu sangue, seremos salvos da ira 

de Deus por meio dele. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados 

com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, 

seremos salvos pela sua vida " (Rom. 5: 8-10). Se um Salvador morto poderia 

redimir-nos, quanto mais pode um Salvador vivo nos sustentar. 

Pela mesma lógica, se a Israel infiel poderia trazer a salvação para os gentios, 

quanto maior bênção vai trazer sua fidelidade. O Senhor promete que, quando 

Israel um dia recebe o Messias ela rejeitou, Ele "Derramarei sobre a casa de 

Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de graça e de súplicas, para 

que eles olharão para mim, a quem traspassaram "(Zc. 12:10). "Naquele dia 

haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, 

para remover o pecado ea impureza" (13: 1). Depois disso, "o Senhor será rei 

sobre toda a terra; naquele dia o Senhor será o único, e seu nome o único ... E 

não haverá mais maldição, ... Então ele virá sobre que qualquer que são 

deixados de todas as nações ... subirão de ano em ano para adorar o Rei, o 

Senhor dos Exércitos "(14: 9, 11, 16). 

Naquele dia o Senhor Jesus Cristo estabelecerá o Seu reino na Terra, Israel 

reinaremos com Ele, e seu povo vai se tornar os fiéis testemunhas e bênção para 

o mundo que Deus sempre quis que fossem. E no dia em que Israel se volta para 

Cristo, Satanás será preso, os céus ea terra será renovada, a justiça vai 



prevalecer sobre a terra, e não haverá justiça em todo o mundo e paz 

universal. Esse será o muito maisbênção que a fé de Israel vai trazer para o 

mundo. 

Como este reavivamento espiritual de Israel começa durante a Grande 

Tribulação, o Senhor irá selar for Himself "144000 ... de todas as tribos dos 

filhos de Israel" (Apocalipse 7: 4), e através do seu fiel testemunha "uma grande 

multidão [dos gentios], que ninguém podia contar, de todas as nações e todas 

as tribos, povos e línguas, [estará] diante do trono e perante o Cordeiro, trajando 

vestes brancas e ramos de palmeira [será ] em suas mãos "(v. 9). O fruto do fiel 

de Israel cumprimento será a salvação em todo o mundo. Isso também vai 

continuar durante o reino, como judeus levar gentios ao Senhor Cristo. 

Paulo atinge mais profundamente as provas de sua própria afeição genuína para 

Israel. Eu estou falando com você que são gentios, diz ele, e na medida em 

que, em seguida, como eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu 

ministério. Em outras palavras, ele não quer subestimar sua vocação especial 

para alcançar o mundo gentio para Cristo. Ele enfatizou que chamando onde 

quer que ele ministrou (ver Atos 18: 6; 22:21; 26: 17-18.; Ef. 3: 8; 1 Tm 3: 

7). Mas ele também sabia que "a salvação vem dos judeus" (João 4:22), e que 

"o evangelho ... é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, 

primeiro do judeu e também do grego" ( Rom. 1:16). Além de que o 

conhecimento, ele tinha grande amor pessoal para seus companheiros judeus e 

"grande tristeza e contínua dor no [seu] coração" por causa de sua 

perdição. "Porque eu poderia desejar que eu anátema, separado", ele declarou, 

"separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo 

a carne, que são israelitas" (Rm. 9: 3-4).Sua constante "desejo do coração e ... 

oração a Deus [foi] para ... sua salvação" (10: 1). Sua vocação especial e amor 

para o mundo gentio não salvo em nada diminui sua afeição por companheiros 

não salva os judeus e para descrente Israel como povo. 

Ele, portanto, não faz nenhum pedido de desculpas por sua própria intenção, o 

que refletiu a intenção de seu Senhor para trazer ao ciúme [seus] raça e salvar 

alguns deles. Além de querer trazer gentios para a salvação para seu próprio 

bem, ele também queria a sua salvação para ser instrumento de Deus para os 

judeus redentoras. E se a sua rejeição pode levar a reconciliação do 

mundo, ele continua a dizer, qual será a sua admissão, senão a vida dentre 

os mortos? A tragédia de sua rejeição será ultrapassado pela glória de sua 

aceitação. 

Ao falar de vida dentre os mortos, Paulo não estava se referindo à ressurreição 

corporal. Quanto judeus individuais, ele estava falando de receber vida 

espiritual como um dom gracioso para deslocar a morte espiritual, o salário de 

incredulidade. Quanto Israel, ele estava falando de seu renascimento eo 

renascimento de todo o mundo no reino milenar de Deus glorificado (ver, por 



exemplo, Isaías 11: 1-9; Apocalipse 20.). Nesse dia glorioso, mesmo "a própria 

criação também será liberta da escravidão da corrupção, para a liberdade da 

glória dos filhos de Deus" (Rom. 8:21). 

Foi um Premonition Definite 

E se o primeiro pedaço de massa ser santo, o nódulo é também; e 

se a raiz é santa, os ramos também o são. Mas se alguns dos ramos 

foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar 

deles e tornou-se participante com eles da rica raiz da oliveira, 

não seja arrogante contra os ramos; mas se você é arrogante, 

lembre-se de que não é você que apóia a raiz, mas a raiz a ti. Você 

vai dizer em seguida ", ramos foram quebrados, para que eu fosse 

enxertado." Muito bem, foram quebrados por sua incredulidade, 

mas você está por sua fé. Não seja pretensioso, mas o 

medo; Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te 

poupará a você. Pois, a bondade ea severidade de Deus; para 

aqueles que caíram, severidade, mas para você, a bondade de 

Deus, se você continuar em Sua bondade; caso contrário, você 
também será cortado. (11: 16-22) 

Em segundo lugar, a criação temporariamente Israel de Deus de lado era uma 

premonição definitiva. Paulo aqui dá um aviso severo para os gentios sobre ter 

o mesmo tipo de arrogante, presunçoso orgulho que causou a remoção descrente 

de Israel da bênção. Deus não julgar Israel e oferecer o evangelho aos gentios 

porque os judeus são inerentemente mais injusta e indigna ou porque gentios 

são inerentemente mais justo e digno (cf. Rom. 2: 14-15). Esse é o reverso dos 

vista judeus haviam tido por muito tempo dos gentios. 

Não demorou muito para que os primeiros cristãos gentios, para ser tentado a 

desprezar os judeus porque eles haviam desprezado Cristo. Essa noção 

derramou combustível no fogo de anti-semitismo que tinha existido em muitas 

nações e culturas gentios por incontáveis séculos. Ele é visto nas Escrituras na 

inimizade entre Israel e seus vizinhos, tais como vizinhas Síria, Fenícia, Moab, 

Edom, os filisteus e outros povos cananeus. É visto em conquista e dominação 

de Israel pela Babilônia, Assíria, Grécia, e depois Roma. E porque muitos 

crentes gentios na igreja primitiva tinha sido levantada no meio de anti-

semitismo pagão, não foi difícil para Satanás para tentá-los ao preconceito 

contra os judeus continuou por causa da rejeição e crucifixão do seu próprio 

Messias e Salvador de Israel. 

Alguns modernos cultos "cristãos" são baseadas na noção de Israelism 

britânico. Eles sustentam a noção totalmente antibíblico e anti-histórica que os 

anglo-saxões compreendem os dez chamadas tribos perdidas de Israel em um 

nome para que eles acreditam que os judeus têm muito tempo perdido toda 

reivindicação, porque Deus eternamente rejeitou e condenou-os para rejeitar e 



colocar Jesus Cristo morte.O anti-semitismo é a própria sustentação de tais 

cultos. 

Menos extremo preconceito, muitas vezes escondida e normalmente negado, 

também se reflete em algumas igrejas e organizações cristãs. Não é impossível, 

mesmo para os verdadeiros crentes a se infectar com essa doença espiritual 

milenar que o Senhor detesta tão intensamente. 

Como sempre, a lógica de Paulo é irrefutável. Se o primeiro pedaço de massa 

ser santo, ele aponta, o nódulo é também. Primeiro pedaço de massa traduz 

a palavra grega único aparchē , o que significa, literalmente, um primícias 

(como no KJV ) oferta de qualquer espécie, animal, bem como de 

grãos. Refere-se à primeira parte de uma oferta que foi reservada 

especificamente para o Senhor. 

Através de Moisés, Deus instruiu seu povo recém-entregues.: "Quando você 

come a comida da terra, você levantará uma oferta ao Senhor do primeiro de 

sua massa de pão você levantará um bolo como oferenda, como o oferta da eira, 

assim que você deve levantá-lo Desde o primeiro de sua massa que você deve 

dar ao Senhor uma oferta nas vossas gerações. "(Num. 15: 19-21). Esses bolos 

ou pães, foram dados para alimentar os sacerdotes, que serviram-e, assim 

representados: o Senhor no seu ministério único no tabernáculo e mais tarde no 

templo. Portanto, antes de qualquer pão seria comido por uma família, uma 

parte especial, o primeiro pedaço de massa, foi consagrado e apresentado ao 

Senhor em primeiro lugar. 

Apesar de apenas uma parte do que especial pedaço de massa representava o 

pão inteiro ( a massa ), todos os quais foi reconhecido como sendo do 

Senhor. Em outras palavras, eles estavam dando volta para o Senhor uma 

representação de tudo que Ele tinha fornecido por eles. É por essa razão que o 

caroço também é santo ("separado"). Essa idéia é expressa na encantadora 

estrofe vezes cantada nos cultos de adoração, pouco antes ou depois da oferta: 

Te damos, mas a tua,  

Whate'er o presente pode ser. 

Tudo o que temos é a Tua sozinho,  

uma relação de confiança, ó Senhor, de Ti. 

William W. Como 

Outro, e de certa forma inversa, a analogia é dado usando a figura de uma árvore 

ou videira. E se a raiz é santa, os ramos também o são. Se a peça fundamental 

de uma planta ( raiz ) é santo, então o que ele produz ( os ramos ) Da mesma 

forma deve ( também ) ser santo. 



Mas o uso específico de Paulo da analogia nesta passagem aponta para o fato 

de que, se as primícias e raiz de Israel, talvez simbolizando os primeiros 

patriarcas (Abraão, Isaque e Jacó) -foram santo,consagrado ao Senhor, por isso 

estavam por toda a descendentes, o povo de Israel. Portanto, para que Deus 

abandonará Israel seria para ele a renegar suas promessas aos patriarcas, algo 

Seu caráter santo não vai permitir. 

Mesmo João Murray, um amilenarista principal (aquele que não acredita em 

um literal, de 1.000 anos terrena reino prometido aos judeus e governado por 

Cristo no trono de Davi em Jerusalém, mas que em geral acredita que Deus está 

lidando com a nação de Israel terminou com a sua rejeição de Jesus Cristo), não 

pode resistir ao poder da verdade maravilhosa que Paulo enfatiza aqui. Em seu 

comentário sobre Romanos, Murray surpreendentemente observa que "não 

pode haver rejeição irremediável de Israel A santidade da consagração 

teocrático não é abolida e, um dia, ser vindicada na restauração plenitude e de 

Israel." ( A Epístola aos Romanos [Grand Rapids: Eerdmans, 1965], p. 85). 

Para ser fiel à Sua própria Palavra, o Senhor deve fornecer uma salvação futura 

de Israel. Israel ainda não foi completamente cumprido promessa da aliança de 

Deus a Abraão ou Suas incontáveis reiterações de que a promessa de resgatar e 

restaurar os descendentes de Abraão. Se a raiz, Abraão e outros patriarcas, 

é santo, então os ramos, seus descendentes, são santo também. Eles foram 

divinamente chamados e designados antes da fundação do mundo e a obra de 

Deus com esses ramos não estará completa até que o fruto espiritual que Ele 

tem a intenção de produzir neles e através deles, até o fim dos tempos, quando 

eles realmente tornar-se o povo santo eles estavam destinados a ser. 

"Ouça-me, você que segue a justiça," disse Deus a Israel por meio de Isaías ", 

que buscam o Senhor:. Olhe para a rocha de que fostes cortados, e para a 

pedreira de onde foram extraídos Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que 

te deu à luz na dor, quando ele era um que eu o chamava, então eu abençoou e 

multiplicou-lo "(Is 51: 1-2.). Deus estabeleceu a Sua relação permanente com 

Israel através de sua aliança com o seu antepassado, Abraão. Eles foram 

consagrados como um povo na consagração de Abraão. 

Paulo continua com a figura de uma árvore: Mas se alguns dos ramos foram 

quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e 

tornou-se participante com eles da rica raiz da oliveira. 

Aqui, o apóstolo faz seu ponto, referindo-se a prática familiar de 

enxertia. Oliveiras foram um esteio agrícola e comercial na antiga Palestina e 

grande parte do Oriente Médio e regiões mediterrânicas, e ainda apoiar uma 

indústria valioso na maioria dessas regiões hoje. Oliveiras podem viver por 

centenas de anos, mas à medida que envelhecem, eles se tornam cada vez menos 

produtiva, e, a fim de restaurar a produtividade, galhos de árvores mais jovens 



são enxertados para os antigos. Quando uma filial deixou de produzir azeitonas, 

um jovem foi enxertado em seu lugar. 

Essa é a figura que Paulo usa aqui. Os velhos, improdutivos ramos de 

Israel foram quebrados. Séculos antes Deus tinha avisado Seu povo do que 

sua incredulidade continuada e idolatria traria. "O Senhor chamou o seu nome, 

'A oliveira verde, bonita em frutas e forma.» Com o ruído de um grande tumulto, 

acendeu fogo nela, e seus ramos são inúteis E o Senhor dos exércitos, que você 

plantou, pronunciou mal contra vós por causa da maldade da casa de Israel e da 

casa de Judá, que fizeram para me provocarem, oferecendo sacrifícios a Baal 

"(Jer. 11: 16-17). O próprio Jesus advertiu Seu povo Israel, "[Por isso eu digo a 

você, o reino de Deus vos será tirado de você, e será dado a uma nação melhor," 

um povo " NVI ] produzindo o fruto do it "(Matt. 21:43). 

No lugar dos infiéis, ramos improdutivos de Israel, aqueles de uma oliveira 

brava, os gentios crentes, foram enxertados no meio deles. Essas sucursais 

gentios, pessoas de todas as nações que acreditam no Messias, o Senhor Jesus 

Cristo, em seguida, tornou-se co-participante de eles, os descendentes de 

Abraão crentes, em ricos raiz da oliveira, a raiz da bênção divina e da relação 

eterna com Deus através da salvação. 

No início deste versículo, Paulo deixa claro que alguns, mas não todos, dos 

ramos foram quebrados. Isso também é indicado pela frase entre 

eles. Sempre houve um remanescente crente em Israel, e muitos judeus 

acreditavam em Cristo durante Seu ministério terreno e no tempo da igreja 

primitiva. Provavelmente até o final do primeiro século, a maioria dos cristãos, 

incluindo todos os apóstolos, eram judeus. Essas sucursais judeus originais 

permaneceu ligado para a rica raiz de Deus oliveira, como têm filiais judeus 

de então até agora. Crentes gentios são co-herdeiros com eles e de Abraão, "o 

pai de todos os que crêem sem ser circuncidado [sem ser ou tornar-se judeus], 

que a justiça pode ser contada a eles" (Rom. 4:11). 

Agora vem um comando para os gentios com base em que a verdade: Não seja 

arrogante para com os ramos, ou seja, os judeus incrédulos que foram 

cortados; mas se você é arrogante, lembre-se de que não é você que apóia a 

raiz (a promessa a Abraão que "em ti serão benditas todas as famílias da terra", 

Gn 12: 3), ., mas a raiz a ti Os próprios gentios não eram a fonte de bênção 

mais do que os crentes judeus tinham sido. Gentios crentes são abençoados por 

Deus porque eles são descendentes espirituais dos fiéis Abraão. Somos 

abençoados porque fomos enxertados na aliança de salvação que Deus fez com 

Abraão e agora graciosamente oferece a todos os que acreditam em Deus de 

Abraão. Como Paulo tinha explicado às igrejas da Galácia, alguns anos antes, 

Mesmo assim Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como 

justiça. Portanto, certifique-se de que é os que são da fé são filhos de Abraão. E 



a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou 

primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: "Todas as nações serão benditas em 

ti." Então aqueles que são da fé são abençoados com Abraão, o crente. (Gal. 3: 

6-9) 

Alguns versículos adiante no mesmo capítulo de Gálatas, o apóstolo explica 

ainda que "Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós; 

porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no tree'- a fim de 

que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que 

recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé "(vv 13-14.). Que ridículo 

e pretensioso, então, para os crentes gentios para ser arrogante para com 

os naturais ramos, até mesmo aqueles que foram cortados na 

incredulidade. Lembre-se, continua ele, que não é você que apóia a raiz, mas 

a raiz a ti. A bênção de tanto crentes judeus e gentios vem através da raiz das 

promessas da aliança de Deus e poder. 

É trágico e lamentável que, em grande parte da história da igreja, judeus 

convertidos a Cristo têm sido muitas vezes sujeito a atitudes de superioridade e 

Gentil sido evitado ou relutantemente aceito na comunhão cristã. 

Paulo antecipou que, apesar de esta verdade evidente, alguns de seus leitores 

gentios iria continuar a argumentar contra ele. Você vai dizer em seguida ", 

ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado." Muito bem, ele 

admite, foram quebrados por sua incredulidade, mas você está por sua 

fé. Em outras palavras, o rompimento e do miocárdio em basearam-se em 

crença, não em qualquer inferioridade racial ou nacional inerente ou 

superioridade. A questão não é merecimento e não é racial, étnica, social, 

intelectual, ou mesmo moral. O único problema é a fé. Os judeus foram 

quebrados por causa dessa incredulidade, e gentios que acreditavam 

foram enxertados, ou seja, feito para ficar de pé, com base em sua fé no 

Senhor Jesus Cristo. 

É, portanto, não tem nenhuma razão para ser vaidoso, mas muito boa razão 

para temer, Paulo adverte. Ele deu um aviso semelhante à igreja de Corinto: (1 

Cor. 10:12). "Portanto, quem pensa estar de pé veja que não caia" Porque se 

Deus não poupou os ramos naturais, seu povo da aliança Israel, nem Ele vai 

poupá-lo gentios, que não fazem parte desse pacto. Se chamado especial de 

Israel e bênção do Senhor não podia protegê-los de serem quebrados, então, 

certamente, que a falta de vocação e bênção não pode protegê-los dos gentios 

"sendo quebrados por sua incredulidade. Portanto, você faria bem, Paulo 

aconselha seus leitores gentios, para ter um justo medo e resistir fortemente a 

qualquer tentação de arrogância (v. 18) e presunção (v. 20). 

Paulo lembrou os crentes em Éfeso, "lembre-se, portanto, que antes de você, os 

gentios na carne, que são chamados" incircuncisão "pela chamada" Circuncisão 



", que é realizada na carne por humanos hands-lembre-se que você estava em 

esse tempo separado de Cristo, excluídos da comunidade de Israel, e estranhos 

às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo "(Ef. 2: 

11-12). Se Deus cortou um apóstata Israel por causa de sua incredulidade, 

quanto mais certa Ele vai cortar uma igreja apóstata por causa da incredulidade. 

A igreja visível hoje é principalmente Gentil, e que igreja abrange uma grande 

porcentagem de apóstatas, hereges e outros que rejeitam a autoridade absoluta 

e inerrante das Escrituras e negam suas verdades cardeais, incluindo a divindade 

de Cristo. E o julgamento do Senhor cairá sobre o apóstata Gentil igreja com a 

mesma certeza e rapidamente, como o fez em Israel apóstata. Jesus advertiu a 

igreja de Pérgamo, "Você também tem alguns que da mesma forma sustentam 

a doutrina dos nicolaítas Arrependei-vos, portanto,., Ou então eu vou para junto 

de ti em breve, e eu vou fazer a guerra contra eles com a espada da minha boca" 

(Apocalipse 2: 15-16). E para a igreja de Laodicéia, Ele prometeu que cristãos 

nominais e incrédulos será cuspir fora da boca de Deus em desgosto (Ap 

3:16). Coletivamente, eles são mais tarde conhecida como a prostituta da 

Babilônia do fim dos tempos que o Senhor vai fazer com que seja brutalmente 

devastada pelo Anticristo e sua confederação de dez nações (Apocalipse 17:16). 

O apóstolo tinha deixado claro anteriormente nesta passagem sobre Israel: "Que 

diremos, pois Que os gentios, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça, 

mas a justiça que é pela fé (capítulos 9-11.); Mas Israel, que buscava a lei da 

justiça, não chegou a essa lei Por Porque não foi pela fé, mas como se fosse por 

obras e tropeçaram na pedra de tropeço "(9: 30-32).?.. Desde o início e durante 

toda a epístola, Paulo repete que a verdade fundacional mais e mais. Na medida 

em que parte do homem está em causa, a salvação sempre foi e sempre será pela 

fé e fé. É, claro, a graça soberana de Deus que faz fé possível, aceitável, e eficaz, 

mas a Sua graça não vai salvar parte da fé. 

Pois, a bondade ea severidade de Deus; para aqueles que caíram, 

severidade, mas para você, a bondade de Deus, se você continuar em Sua 

bondade; caso contrário, você também será 
cortado.Gravidade traduz apotomia , que tem o significado de raiz de corte 

para a direita fora, ou cortar rapidamente, e corresponde ao 

verbo ekkoptō ( cortado ), com o qual este versículo termina. E, neste 

contexto, piptō ( caiu ) significa a cair para baixo, de modo a ser 

completamente arruinado. Paulo é, portanto, a falar de uma condição espiritual 

extremamente grave, em que as pessoas caíram de oportunidade espiritual em 

juízo. 

Que olha para o passado. Paulo, então, adverte que no presente que se 

identificaram com o evangelho salvador que eles devem continuar em Sua 

bondade ou eles também serão julgadas severamente como os do passado que 

estavam perto a bênção e caiu. Essa é uma idéia Novo Testamento familiar, que 



afirma a realidade da verdade, a fé salvadora pela sua continuidade. Essa é a 

perseverança dos santos que evidencia a sua conversão genuína (ver João 08:31; 

15: 5-6; Colossenses 1: 22-23; Heb. 3: 12-14; 4:11; 1 João 2:19 ). 

Por causa da bênção de Deus do antigo Israel como uma nação, muitos 

incrédulos judeus compartilhada em que a bênção. Da mesma forma, por causa 

da bênção de Deus sobre a igreja, muitos incrédulos dentro da igreja provar essa 

bênção. Mas se cair, a paciência de Deus será esgotado e Sua oferta de graça 

retirado, essa bênção por associação será de nenhum valor quando incrédulos 

enfrentar o Deus vivo em julgamento e estão eternamente cortar Dele. Aqueles 

que se recusam na incredulidade de Deus bondade na oferta de salvação estão 

destinados a ser cortada por Sua gravidade. 

Ele tem uma promessa definida 

E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão 

enxertados; pois Deus é poderoso para os enxertar 

novamente. Pois se tu foste cortado do que é, por natureza, 

zambujeiro, e foram enxertados contrário à natureza em uma 

oliveira cultivada, quanto mais estes que são os ramos naturais 
serão enxertados na sua própria oliveira? (11: 23-24) 

Em terceiro lugar, a criação temporariamente Israel de Deus de lado tem uma 

promessa maravilhosa e definitiva. Embora a promessa é feita aqui com uma 

condição (em paralelo com a condição de ser julgado por não continuar na 

crença) - se não permanecerem na incredulidade -Deus havia muito tempo 

de antemão assegurado o seu povo que a condição seria atingido. Israel vai 

finalmente ver Jesus como seu Messias e vai se arrepender de sua incredulidade 

e lamentar sua rejeição dEle. Através de Zacarias, o Senhor declarou: 

"Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito 

de graça e de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem traspassaram; e 

eles vão chorar por ele, como quem chora por um filho único, e chorarão 

amargamente por ele, como o choro amargo ao longo de um primogênito "(Zc. 

12:10). Deus é poderoso para os enxertar de novo, e Ele o fará. 

No fim dos tempos, durante a Grande Tribulação, o apóstata Gentil igreja que 

havia sido cortada a partir do que é, por natureza, zambujeiro, e [foi] 

enxertado contrário à natureza em uma oliveira plantada -Será próprio ser 

cortado, assim como Israel era uma vez. E naquele tempo Israel, os ramos 

naturais, irá então ser enxertado [voltar] em sua própria oliveira. Os 

descendentes naturais de Abraão também se tornará seus descendentes 

espirituais e mais uma vez ser o povo escolhido do Senhor de bênção. 

Um dos textos mais interessantes que promete a futura restauração de Israel é 

encontrada em Apocalipse 11. 



E foi-me dada uma vara de medir como uma equipe; e alguém disse: "Levanta-

te e mede o santuário de Deus, eo altar, e os que nele adoram E deixa o átrio 

que está fora do templo, e não medi-la, pois foi dado às nações.; e eles vão pisar 

aos pés a cidade santa por quarenta e dois meses. E eu vou conceder a autoridade 

às minhas duas testemunhas, e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, 

vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que diante do 

Senhor da terra. " (Vv. 1-4) 

Nessa visão, o apóstolo João é dito para tomar uma vareta de medição (cf. Ez. 

40: 5) e medir o templo, o altar, e os adoradores. Esse ato parece definir a 

extensão da propriedade de Deus (cf. Ap 21,15). Em outras palavras, Deus 

ordena João para marcar Sua possessão divina para a preservação. 

. Embora no momento João escreveu que não havia mais um templo, os profetas 

haviam falado muitas vezes de um templo nos últimos dias (Dan 9:27; Amós 

9:11; Mic. 4: 1; Hag. 2: 9; Zech . 6: 12-13; Mal. 3:.. 1; cf. Mt 24:15; 2 Ts 2: 4). 

Durante o tempo da Grande Tribulação, os judeus serão convertidos (cf. 

Zacarias 12: 8-14; 13: 1-2.) E ser marcados fora por Deus como Seu próprio 

para proteção durante o Dia do Senhor. 

Medição do templo de João, portanto, parece simbolizar que os judeus serão o 

seu povo que virão para a salvação e reino bênção. A cena Apocalipse é 

semelhante ao descrito em Zacarias 2: 1-5, em que Jerusalém é medida para a 

proteção pela "muralha de fogo ao seu redor" divina e experiências "glória no 

meio dela" de Deus (v. 5). Como a cidade é medida para marcá-lo como 

possessão de Deus, para ser reconstruída em glória milenar, de modo que o 

templo é medido a afirmar que a salvação está vindo para Israel. 

Os gentios neste momento são deixados de fora (Ap 11: 2). A maioria deles 

parecem opor-se tudo o que representa a Deus, embora alguns irão receber a 

Cristo e ser salvo, mas não como um povo inteiro, como acontece com 

Israel. Mais uma vez, é o futuro de Israel que está em vista. 

A identidade das duas testemunhas também fala de vir a salvação de Israel. Eles 

são chamados ", as duas oliveiras e os dois castiçais" (11: 4), a terminologia 

tomado de visão de Zacarias. O profeta Zacarias viveu entre os tempos de 

Esdras e Neemias. A reconstrução do templo havia sido aprovado na época de 

Esdras, mas não havia começado. Portanto, Deus usou Zacarias para encorajar 

dois homens para liderar a reconstrução a Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, 

o governador de Jerusalém. 

Os judeus daquela época sabiam que tinham pecado e temia que não tinha base 

para o favor de Deus. Eles sabiam que Ele não podia tolerar seus infiéis, 



corações mal e sentiu que tinha abandonado para sempre eles. Mas a visão 

registrada em Zacarias 3 graciosamente prometida restauração. 

Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor, 

e Satanás estava à sua mão direita, para acusá-lo. E disse o Senhor a Satanás: 

"O Senhor te repreenda, Satanás! Na verdade, o Senhor que escolheu Jerusalém, 

te repreenda! Não é este um tição tirado do fogo?" Ora, Josué, vestido de vestes 

sujas e em pé diante do anjo. E ele falou e disse aos que estavam diante dele, 

dizendo: "Remover as vestes sujas dele." Mais uma vez ele disse-lhe: "Veja, eu 

tenho tomado sua iniqüidade longe de você e vai te vestimos com vestes de 

festa." Então eu disse: "Deixe-os colocar um turbante limpo sobre a sua 

cabeça." Então eles colocaram um turbante limpo sobre a sua cabeça e vestiram 

de vestes, enquanto o anjo do Senhor estava junto. 

E o anjo do Senhor admoestou Josué, dizendo: "Assim diz o Senhor dos 

exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se você irá realizar meu serviço, 

então você também vai governar minha casa e também têm a seu cargo os meus 

átrios, e eu vou lhe conceder o livre acesso entre estes que estão aqui. Agora 

escute, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus amigos que estão sentados na frente 

de vocês, na verdade eles são os homens que são um símbolo, para eis que eu 

estou indo para trazer o meu servo do Poder Pois eis a pedra que pus diante de 

Josué;. em pedra única estão sete olhos Eis que gravar uma inscrição sobre ele, 

diz o Senhor dos Exércitos, "e eu tirarei a iniqüidade. de terra num só dia. 

Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, "cada um de vós convidará o seu 

próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. '" (vv. 

1-10) 

O sumo sacerdote Josué, o símbolo da nação de Israel e do representante do 

povo diante de Deus, é purificado, perdoado, e restaurado para atuar como 

agente de Deus na restauração da nação. Deus reiterou sua promessa de 

salvação no pacto, se as pessoas iriam obedecer as condições. Quando o povo 

obedecer a Deus, a restauração virá. Nos versículos 8-10 olharmos todo o 

caminho para o Messias e Seu reino, o grande, final, final, e gloriosa restauração 

de santidade e de paz. 

Deus escolheu Josué para estar diante dele como o limpos e perdoados 

representante de Israel, em um novo templo a ser construído em um novo Israel, 

voltaram do cativeiro para sua terra e do seu Deus.Isso foi um gosto, uma 

pequena prévia do derradeira salvação e restauração que será dirigido por 

Messias em sua segunda vinda. 

A segunda figura chave, Zorobabel, é apresentado a seguir. 

Então o anjo que falava comigo voltou, e me despertou, como um homem que 

é despertado do seu sono. E ele disse-me: "O que você vê?" E eu disse: "Eu 



vejo, e eis um castiçal todo de ouro com a sua taça sobre o início da mesma, 

com sete lâmpadas nele com sete bicos pertencentes a cada uma das lâmpadas 

que estão em cima dele; também dois oliveiras por isso, um no lado direito da 

bacia e outro para o lado esquerdo. " (Zacarias 4: 1-3.) 

O profeta então descreve uma disposição espontânea, automática, que está para 

além de qualquer ação humana: "Então eu respondi e disse ao anjo que falava 

comigo, dizendo: 'O que são estes, meu senhor?'Então o anjo que falava 

comigo, respondendo, disse-me: 'Você não sabe o que é isso?' E eu disse: 'Não, 

meu senhor. " Então ele respondeu, e disse-me: "Esta é a palavra do Senhor a 

Zorobabel, dizendo: Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz 

o Senhor dos Exércitos" (4: 4-6). 

Somente o Espírito Santo tem o poder de restaurar Israel, mas que a energia irá 

fluir através de "duas oliveiras". 

O que é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel você se tornará uma 

planície; e ele trará a pedra angular com aclamações de "Graça, graça a 

ela!" Além disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: "As mãos de 

Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, e suas mãos vai terminá-lo. 

Então, você vai saber que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. Para quem 

despreza ? o dia das coisas pequenas Mas estes sete estaremos contentes quando 

vêem o prumo na mão de Zorobabel-estes são os olhos do Senhor, que vão para 

lá e para cá em toda a terra (4: 7-10). 

Como visto anteriormente, Zorobabel, juntamente com Josué, é uma das duas 

oliveiras Deus vai usar. Juntos, um padre e um príncipe (governador), eram as 

ferramentas humanas do Espírito Santo usados para restaurar a nação. 

Mas havia um componente final do plano de Deus. 

Então eu respondi e disse-lhe: "O que são estas duas oliveiras à direita do 

castiçal e à sua esquerda?" E eu respondi a segunda vez e disse-lhe: "O que são 

os dois ramos de oliveira, que estão junto aos dois tubos de ouro, que esvaziar 

o óleo dourado de si mesmos?" Então ele respondeu-me dizendo: "Você não 

sabe o que é isso?" E eu disse: "Não, meu senhor." Então ele disse: "Estes são 

os dois ungidos, que estão em pé diante do Senhor de toda a terra." (Zacarias 4: 

11-14.) 

Deus usou esses dois "ungidos" para reconstruir e restaurar o antigo 

Israel. Portanto, quando lemos no Apocalipse que Deus tem duas testemunhas 

que são "oliveiras" e "castiçais" (11: 3-4), nós sabemos o que significa visão de 

Zacarias. Deus está no meio de renovação e restauração, só que desta vez o 

novo templo será milenar, o novo trabalho será a salvação nacional, eo novo 

culto será do Senhor Jesus Cristo. 



Josué e Zorobabel foram instrumentos de Deus para a antiga restauração física 

da-Israel "tubos de ouro" por meio do qual o Espírito Santo fluiu. De forma 

semelhante as duas testemunhas de Apocalipse 11 será futuros instrumentos de 

salvação de Israel. Eles estão pregando em Jerusalém (v. 8) no momento em 

que eles estão mortos, e sua ressurreição três dias e meio depois leva à salvação 

daquela cidade (v. 13). A frase "deram glória ao Deus do céu" é melhor tomar 

para se referir a salvação (cf. 14: 6-7; 16: 9; 19: 7). Depois que a salvação, a 

última trombeta será soada, e "o reino do mundo tornou-se o reino de nosso 

Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre" (Ap 11:15). 

O destino de Israel pode e vai ser revertida. Seu retorno ao Senhor, não só é 

possível, mas certo. Para ser fiel à sua própria promessa, seu povo escolhido 

não pode continuar para sempre na incredulidade.Citando Isaías, Paulo declara 

com Proposito absoluta de que "todo o Israel será salvo, como está escrito:" O 

Libertador virá de Sião, Ele irá remover a impiedade de Jacó E esta é a minha 

aliança com eles, quando eu tirar. os seus pecados "(. vv 26-27, grifo do autor; 

cf. Is 59: 20-21.). 

 

45. Deus não Cancelou suas promessas a 

Israel - Parte 3: Sua disciplina a Israel 

tem um proposito: glorificar a Deus 

( Romanos 11: 25-36 ) 

Porque eu não quero que você, irmãos, que ignoreis este mistério, 

para que não sejais sábios em vós mesmos: que o endurecimento 

parcial que aconteceu com Israel até que a plenitude dos gentios 

haja entrado; e, assim, todo o Israel será salvo; assim como está 

escrito: "O Libertador virá de Sião, Ele irá remover a impiedade 

de Jacó." "E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os 

seus pecados." Do ponto de vista do evangelho, são inimigos por 

causa de vós, mas do ponto de vista da escolha de Deus que eles 

são amados por causa dos pais; Porque os dons ea vocação de 

Deus são irrevogáveis. Pois, assim como você uma vez que foram 

desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela 

desobediência deles, assim também estes agora foram 

desobedientes, a fim de que por causa da misericórdia mostrado 

a você eles também podem agora ser mostrado 

misericórdia.Porque Deus encerrou a todos na desobediência 

para que pudesse mostrar misericórdia para com todos. Ó 

profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do 

conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e 

inescrutáveis os seus caminhos! Para quem conheceu a mente do 

Senhor, ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem lhe deu 



primeiro a ele que ele pode ser pago de volta com ele 

novamente? Porque dele, e por meio dele e para ele são todas as 
coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. ( 11: 25-36 ) 

Definindo Israel de Deus de lado não só é parcial e passageira, mas também 

proposital. Deus colocou temporariamente de lado o seu povo escolhido, a fim de trazer 

a salvação para os gentios ( 11:11 b ), para fazer Israel inveja deles ( v. 11 c ) para que 

eles anseiam para receber as bênçãos do Messias que eles haviam rejeitado, e assim, ser 

utilizado para trazer benção para o resto do mundo ( vv. 12-15 ). Mas final, o propósito 

primordial de Deus é glorificar a Si mesmo. 

A doxologia no final da presente passagem clímax seção doutrinária da epístola e enfoca 

o propósito supremo de tudo o que Deus faz-de glorificar a Si mesmo. 

O benefício supremo do plano redentor de Deus, tanto para os judeus e para os gentios, é 

trazer-lhes a salvação ea vida eterna. Mas o supremo objetivo desse plano é glorificar a 

Si mesmo. Mesmo Seu propósito em julgar os injustos é glorificar a Si mesmo. Sua 

preparação do céu para os salvos e do inferno para os perdidos é para mostrar a Sua 

glória. O objetivo superação de todos os seres criados e coisa no universo é glorificar a 

Deus (cf. Sl. 19: 1 ; Isa 43:20. ; 1 Cor 10:31. ). Todas as outras intenções divinas são 

subservientes a esse objetivo supremo e final. Nas palavras do Breve Catecismo de 

Westminster: "O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre." 

Há dois aspectos da glória de Deus. O primeiro é o que poderia ser chamado de Sua glória 

intrínseca, a glória que é uma parte de seu próprio ser e natureza. Glória é a própria 

essência de Deus, a manifestação de quem Ele é. É o que Ele possui em si mesmo e que 

não pode ser dado a ele ou tirado. É que radiante, glória essencial que Moisés desejava 

ver. "Rogo-te", suplicou ele, "me mostrar Tua glória!" ( Ex. 33:18 ). "Revelar-te a mim", 

ele dizia. É que a glória que um dos serafins declarou para outro diante do Senhor em 

visão celestial de Isaías: "Santo, Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está 

cheia da sua glória" ( Isa. 6: 3 ). É que a glória que Estevão proclamou perante o Sinédrio 

em Jerusalém: "Ouvi-me, irmãos e pais O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão" 

( Atos 7: 2 ). É que a glória que estava em Jesus, a glória de "graça e de verdade" cheio 

de Deus ( João 1:14 ), e que foi exibido na transfiguração ( Mt 17: 2. ). 

O segundo aspecto da glória de Deus é dado a Ele. É a honra que os homens e anjos 

rendem ao Senhor que os fez. Essa glória não, é claro, adicione um pouquinho para a 

glória intrínseca de Deus, que é completa e perfeita. É, antes, o reconhecimento e 

afirmação da glória de Deus tem em si mesmo e à santa vida e proclamação que exibe a 

sua glória através do crente para o mundo. 

É essa glória de que o coro cantou sacerdotal quando Davi trouxe a Arca da Aliança para 

Jerusalém:. "Cantai ao Senhor, terra inteira; proclamar boas novas de Sua salvação de dia 

para dia Diga de Sua glória entre as nações, suas maravilhas entre todos os povos ... Dai 

às famílias Senhor, ó dos povos, tributai ao Senhor glória e força Dai ao Senhor a glória 

devida ao seu nome "(. 1 Crônicas 16: 23-24. , 28 -29 ). 

Porque propósito supremo do homem é reconhecer e honrar a Deus para a Sua glória e 

majestade, a falta de glorificá-Lo é a certa marca de rebelião espiritual e impiedade. Como 

Paulo explica no início desta carta, não há desculpa para qualquer pessoa, viva a qualquer 

momento ou em qualquer lugar, a falhar ou recusar-se a glorificar a Deus. "A ira de Deus 

se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em 

injustiça, porque o que se sabe sobre Deus é evidente entre eles, porque Deus tornou 



evidente para eles Pois desde a criação do. mundo os atributos invisíveis, o seu eterno 

poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo percebidos por meio do 

que tem sido feito, de modo que eles fiquem inescusáveis. Pois, embora tendo conhecido 

a Deus, não o glorificaram como Deus "( Rom. 1: 18-21 ). 

Deus escolheu o povo de Israel "que eles poderiam ser para mim um povo, de renome, 

para louvor e glória" ( Jer. 13:11 ). Por isso, o profeta implora seus irmãos israelitas "dar 

glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele traz a escuridão e antes que tropecem vossos 

pés das montanhas escuras, e enquanto você está esperando para a luz Ele deixa para a 

escuridão profunda, e transforma-lo em gloom "( v. 16 ). 

Por um ano inteiro, Nabucodonosor, recusou-se a acatar a ordem de Deus para se 

arrepender de seu grande orgulho e arrogância ( Dan. 4: 19-29 ). Então, um dia, quando 

ele estava caminhando em torno do teto de seu magnífico palácio, deleitando-se com o 

seu próprio poder e glória ", enquanto estava a palavra na boca do rei, uma voz veio do 

céu, dizendo: 'O rei Nabucodonosor, para você, é declarou: soberania foi removido você 

.'... imediatamente a palavra a respeito Nabucodonosor foi cumprida, e ele foi expulso de 

humanidade e começou a comer erva como os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho 

do céu, até que seu cabelo tinha crescido como as penas e as suas unhas como as das aves 

águias garras "( vv. 31 , 33 ). Quando esse tempo de humilhação acabou, o rei penitente 

testemunhou: "Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu, e minha razão voltou 

para mim, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre" ( v. 

34 ). 

Quando o povo de Tiro e Sidon lisonjeado rei Herodes Agripa, dizendo: "'A voz de um 

deus e não de um homem!' ... Imediatamente um anjo do Senhor o feriu, porque não deu 

glória a Deus, e ele foi comido pelos vermes e morreu "( Atos 12: 22-23 ). Em contraste, 

quando Cornelius conheceu Pedro "e caiu a seus pés eo adoraram", o apóstolo 

rapidamente "levantou-o, dizendo:" Levanta-te, que eu também sou apenas um homem 

'"( Atos 10: 25-26 ). Da mesma forma, após os pagãos de Listra ouviu falar Paulo, e 

testemunhou a cura do aleijado ", levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, 'Os 

deuses tornaram-se como homens e chegaram até nós." E eles começaram a chamar 

Barnabé, Zeus, e Paulo, Hermes, porque ele era o orador principal ... Mas quando os 

apóstolos, Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram as suas vestes e saiu correndo no meio 

da multidão, gritando e dizendo: , '? Homens, por que você está fazendo essas coisas Nós 

também somos homens da mesma natureza, como você' "( Atos 14: 11-12 , 14-15 ). 

Ao longo da história da redenção, Deus chamou homens e mulheres para dar louvor, 

honra, adoração e glória somente a Ele e atribuir-lhe o seu valor como o Criador só 

infinitamente santo e majestoso, Salvador e Senhor. O objetivo de todas as coisas-anjos, 

homens, outras criaturas, vida, morte, céu, inferno, a terra e os mares, céus, todo o 

universo-é exibir a majestade do santo, soberano Criador que os fez e levar tudo criaturas 

para glorificá-Lo. 

Com uma muito maior obrigação e privilégio que outros homens, os crentes podem e 

devem glorificar a Deus, porque eles têm testemunhado a glória da Sua graça 

salvadora. Portanto, devemos proclamar continuamente com Paulo: "A ele seja a glória 

na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre. Amém" ( Ef. 3:21 ). 

O mais certa razão que Deus acabará redimir Israel é que a Sua palavra de promessa deve 

ser cumprida para o louvor da Sua glória. Assim como Ele soberanamente ordenado: "O 

povo [Israel] que formei para mim, vai [um dia] declarar o meu louvor" ( Is. 43:21 ). 



No presente passagem-que culmina foco de Paulo sobre graciosas lidar com Israel de 

Deus ( caps. 9-11 ) -que ver Deus glorificado em sua soberania ( vv. 25-26 um ), em sua 

integridade ( vv. 26 b -29) , em sua generosidade ( vv. 30-32 ), e na sua 

incompreensibilidade ( vv. 33-36 ). 

Glorificar a soberania de Deus 

Porque eu não quero que você, irmãos, que ignoreis este mistério, 

para que não sejais sábios em vós mesmos: que o endurecimento 

parcial que aconteceu com Israel até que a plenitude dos gentios 
haja entrado; e, assim, todo o Israel será salvo; ( 11: 25-26 a) 

Paulo tinha apenas advertiu os crentes gentios sobre como se tornar orgulhoso e vaidoso 

porque descrente Israel foi cortado da bênção, a fim de que poderia ser oferecido aos 

gentios, explicando que "se Deus não poupou os ramos naturais [Israel], nem Ele vai 

poupá-lo [ a igreja Gentil] "( Rom. 11: 20-21 ). Se em Sua graça soberana Ele agora está 

concedendo a salvação aos gentios crentes, "quanto mais" vai Ele trazer Sua nação da 

aliança Israel volta a Si mesmo na crença e para a bênção e cortou a apóstata Gentil igreja 

( v. 24 ). Deus não terminou com Seus antigos povo escolhido, e mesmo durante este 

tempo em que os judeus como uma nação são destacáveis da bênção especial de Deus por 

causa da incredulidade, anti-semitismo em qualquer forma é um anátema para o 

Senhor. Quem quer que prejudica o povo escolhido de Deus "toca na menina [aluno] do 

Seu olho" ( Zc 2: 8. ). 

Sem dúvida, com grande alegria e expectativa, Paulo diz crentes judeus e gentios 

igualmente que ele não quer que eles sejam ignorantes de um maravilhoso mistério. No 

final da epístola Paulo definemistério como sendo uma revelação ", que foi mantido em 

segredo durante longos séculos passado, mas agora se manifesta, e pelas Escrituras dos 

profetas, segundo o mandamento do Deus eterno "( Rm 16:26. ; cf. Ef 3: 5-7. ). 

Antes Paulo identifica e explica o particular mistério do qual ele está falando aqui, mais 

uma vez ele adverte gentios contra o orgulho, alertando-os para evitar interpretar as 

verdades desse mistério como razões para ser sábio na sua própria estimativa. 

O primeiro componente deste mistério é que uma parcial espiritual endurecimento 

que aconteceu com Israel. Parcial não modifica mistério , mas Israel. Ou seja, aqueles 

que estão endurecidos pela grande maioria são totalmente-endurecido, mas não todos os 

judeus tem sido ou venham a ser endurecido. Como sempre através dos séculos de história 

da redenção, Deus soberanamente preservou para si um remanescente crente. Essa é a 

verdade gracioso Paulo sublinha, na primeira parte deste capítulo ( 11: 1-10 ). 

O segundo componente deste mistério é que o endurecimento só vai permanecer até 

que a plenitude dos gentios haja entrado. Até que se refere ao tempo, plenitude indica 

a conclusão, e juntos esses termos denotam impermanência. O endurecimento vai durar 

apenas para duração divinamente determinada de Deus. Tudo começou quando Israel 

rejeitou Jesus como seu Messias e Salvador, e isso vai acabar quando a plenitude dos 

gentios haja entrado. 

Chegou-in é de eiserchomai , um verbo que Jesus usou com freqüência. Usou-o de entrar 

no reino dos céus / Deus ( Matt 05:20. ; Marcos 9:47 ; João 3: 5 ; cf. Atos 14:22 ) e de 

entrar na vida eterna ( Marcos 9:43 , 45 ), ambos dos quais se referem a receber a 

salvação. Incredulidade de Israel vai durar apenas até o número completo dos 

gentios escolhidos por Deus ter vindo para a salvação. Chamado especial de Paulo era 



"para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando como sacerdote o 

Evangelho de Deus, que a minha oferta dos gentios pode se tornar aceitável, santificada 

pelo Espírito Santo" (Rom. 15:16 ). Em sua carta a Tito, Paulo refere-se a si mesmo como 

"um apóstolo de Jesus Cristo, para a fé dos escolhidos de Deus" ( 1: 1 ). O mistério 

termina quando a reunião dos eleitos está completa. 

Isso, é claro, é também o chamado da igreja. Embora muitos judeus foram salvos, 

mediante o testemunho da igreja, a grande maioria dos convertidos têm sido, e continuará 

a ser, gentios -até o seu número é completa. Isso vai sinalizar o início de eventos que 

levam à redenção de Israel, quando todo o Israel será salvo -a verdade que deve ter 

enchido o coração de Paulo com grande alegria (cf. Rom. 9: 1-3 ; 10: 1 ). 

Todos Israel deve ser tomado para significar apenas isso: toda a nação que sobrevive o 

juízo de Deus durante a Grande Tribulação. A vista amillennial comum que todo o 

Israel se refere apenas a um remanescente resgatadas durante a era da igreja é uma 

injustiça para o texto. Declaração de Paulo sobre todo o Israel é definido em claro 

contraste com o que ele já disse sobre o remanescente judeu crer que o Senhor sempre 

preservou para Si mesmo. O fato, por exemplo, que apenas alguns dos ramos (judeus 

incrédulos) foram quebrados ( v. 17 ), indica claramente que um remanescente de crentes 

judeus que aqueles que não estão quebrados, vai existir continuamente enquanto a 

plenitude dos gentios está sendo concluída. Estes judeus estão sendo resgatados que 

estão não parte do endurecimento espiritual que se abateu sobre Israel por causa de sua 

rejeição de seu Messias ( v. 25 ). 

Antes de tudo Israel é salvo, seus incrédulos, membros ímpios serão separados por mão 

infalível de Deus de julgamento. Ezequiel faz que a verdade vividamente clara: 

"Enquanto eu viver", diz o Senhor Deus ", certamente com mão forte, e com braço 

estendido, e com indignação derramada, hei será rei sobre você. E eu vos tirar dentre os 

povos e vos congregar das terras onde estão espalhados, com mão forte, e com braço 

estendido, e com indignação derramada; e eu vou trazê-lo para o deserto dos povos, e lá 

eu entra em juízo com você cara a cara Como entrei em juízo. com seus pais, no deserto 

da terra do Egito, assim entrarei em juízo com você ", diz o Senhor Deus. "E eu vou fazer 

você passar debaixo da vara, e eu vou trazê-lo para o vínculo da aliança; e eu de você 

limpar os rebeldes e os que transgridem contra mim; eu vou trazê-los para fora da terra 

em que peregrinar, mas eles não entrarão na terra de Israel. Assim você vai saber que 

eu sou o Senhor ". ( . Ez 20: 33-38 , grifo do autor; cf. Dan 0:10. ; Zc 13: 8-9. ) 

Aqueles que ouvem a pregação dos 144.000 ( Apocalipse 7: 1-8 ; 14: 1-5 ), de outros 

convertidos ( 7: 9 ), das duas testemunhas ( 11: 3-13 ), e do anjo ( 14: 6 ), e passar, assim, 

com segurança sob vara do juízo de Deus, então, compreender todo o Israel, que, em 

cumprimento da de Deus soberana e irrevogável promessa será completamente uma 

nação de crentes que estão prontos para o reino do Messias Jesus. 

"Eis que vêm dias", declara o Senhor, "quando farei uma nova aliança com a casa de 

Israel e com a casa de Judá, e não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que 

os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, o meu pacto que eles invalidaram, 

apesar de eu era um marido para eles ", diz o Senhor. "Mas este é o pacto que farei com 

a casa de Israel depois daqueles dias", declara o Senhor, "Eu vou colocar a minha lei no 

seu interior, e no seu coração eu vou escrevê-lo; e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu 

povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: 

Conhece ao Senhor; porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles ", diz 



o Senhor, "porque lhes perdoarei a sua maldade, e seus pecados não me lembrarei 

mais." ( Jer. 31: 31-34 ; cf. 32:38 ) 

Controle da história de Deus é prova irrefutável de sua soberania. E tão certo como Ele 

cortou Israel descrente de sua árvore de salvação, assim como certamente Ele vai enxerto 

acreditando Israel de volta em uma nação completamente restaurado e completamente 

salvo. 

É útil observar uma verdade adicional que Paulo não menciona neste momento, ou seja, 

que, assim como a plenitude dos gentios irá iniciar a salvação de Israel, de modo a 

salvação de Israel iniciará o reino milenar de Jesus Cristo. 

Esse plano de três estágios de Deus foi predito no Antigo Testamento e proclamada no 

Novo. Em cerca de UM . D . 50, um conselho de "os apóstolos e os anciãos vieram 

juntos" em Jerusalém para discutir se deve ou não os gentios tinham de submeter-se a lei 

mosaica, incluindo a circuncisão, a fim de ser salvo ( Atos 15: 1-6 ). Após amplo debate, 

incluindo declarações de Pedro, Paulo, e Barnabé, 

Tiago respondeu, dizendo: "Irmãos, ouvi-me. Simeão [Pedro] relatou como 

primeiramente Deus sobre a tomada de entre os gentios um povo para o seu nome. E com 

este as palavras dos profetas concordam, assim como está escrito "Depois destas coisas, 

vai voltar, e vou reconstruir o tabernáculo de Davi, que caiu, e eu vou reconstruir suas 

ruínas, e eu vou restaurá-lo, a fim de que o resto da humanidade pode buscar ao Senhor, 

e todos os gentios que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas 

conhecidas desde a antiguidade "( vv 12-18. ). 

Depois de Israel está definido temporariamente de lado, Deus vai reunir os crentes gentios 

para si mesmo, então ("Depois destas coisas") Ele vai restaurar e recuperar seu antigo 

povo de Israel (em sentido figurado, "o tabernáculo de Davi"), e, finalmente, Ele 

estabelecerá Seu glorioso reino na Terra. 

Glorificar Integridade de Deus 

assim como está escrito: "O Libertador virá de Sião, Ele irá 

remover a impiedade de Jacó." "E esta é a minha aliança com 

eles, quando eu tirar os seus pecados." Do ponto de vista do 

evangelho, são inimigos por causa de vós, mas do ponto de vista 

da escolha de Deus que eles são amados por causa dos 

pais; Porque os dons ea vocação de Deus são 

irrevogáveis.( 11:26 b-29) 

Escritura está repleta de afirmações de veracidade e confiabilidade absoluta de 

Deus. "Deus não é homem, para que minta," Balaão informado Balak ", nem filho do 

homem, para que se arrependa; que Ele disse, e ele não vai fazer isso Ou, tendo falado, 

não o fará? é bom? " ( Num. 23:19 ). O escritor de Hebreus dá a certeza encorajador 

"Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é 

fiel" ( Heb. 10:23 ). De Pedro temos uma afirmação semelhante: "O Senhor não retarda a 

sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas é longânimo para convosco, não 

querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento" ( 2 Pedro 3: 

9. ). As promessas de Deus são certas e eles são pontuais. Eles serão cumpridas 

exatamente da forma e a exatamente o tempo que o Senhor determinou e 

declarou. Outros não podem frustrar as promessas de Deus, e Ele próprio não vai quebrá-

las. Em todas as formas e de todos os graus, a Sua Palavra é imutável. 



Como ele se aproxima da conclusão desta seção momentosa em tratamento de Deus com 

Israel ( caps. 9-11 ), Paulo enfatiza mais uma vez a soberania e integridade de Deus. Na 

economia de "todo Israel", o Senhor irá exibir-se àquele que sempre cumpre suas 

promessas e cumpre Seus convênios. Assim como está escrito, Paulo diz: "O 

Libertador vai vir de Sião, Ele irá remover a impiedade de Jacó " ( grifo do autor; 

cf. Is 59: 20-21. ). Citando novamente a partir de Isaías, ele então diz: "E esta é a minha 

aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados" (cf. Is. 27: 9 ). 

A salvação é o perdão e remoção do pecado, a erradicação do que a que separa o homem 

caído do Deus santo. O poder da salvação é a graça de Deus, e a condição da salvação é 

a fé do homem. Mas, mesmo que a fé necessária é divinamente providenciado. Como 

Paulo já deixou claro, nosso chamado para a salvação, a nossa justificação, santificação 

e glorificação todo o fluxo da graça soberana de Deus, fruto de sua presciência divina e 

predestinação ( Rom. 8: 29-30 ). 

A derradeira salvação de Israel também é assegurada por certeza divina. A fim de que 

"todo o Israel [para] ser salvo", todo o seu pecado deve ser perdoado e removido. E isso 

é expressamente o que Deus promete fazer: remover a impiedade de Jacó e . tirar os 

seus pecados A promessa é incondicional. Ele não vai depender de Israel de decidir sobre 

o seu próprio para voltar para o Senhor, mas em soberanamente trazendo Israel do Senhor 

de volta a Ele. 

Talvez o mais dramático promessa de negociação final, incondicional com o povo eleito 

de Deus Israel é visto no pacto misterioso e único Ele fez com Abraão, que é descrito 

em Gênesis 15 . Em resposta à pergunta do patriarca: "Ó Senhor Deus, como posso saber 

que hei de possuir [a terra]? " Deus o orientou a tomar "uma novilha de três anos, e uma 

criança de três anos cabra e um carneiro de três anos" e que cortá-los ao meio ( vv. 8-

9 ). As partes de cada animal foram então dispostos opostos um ao outro, juntamente com 

uma rola e um pombo. Depois de causar Abraão cair em um sono profundo, só Deus 

passou entre as peças, selando assim várias promessas divinas. Abraão iria morrer em paz 

na velhice; depois de 400 anos de opressão e escravidão, seus descendentes seriam 

entregues a partir de uma nação estrangeira; e promessa da terra de Deus foi reiterada 

( vv. 10-21 ). Mas ao contrário de outros convênios, não só os seus termos, mas a sua 

ratificação eram totalmente obra de Deus. Apesar de ser adormecido, Abraão estava 

ciente de que Deus estava fazendo e dizendo, mas apenas como um espectador 

silencioso. Abraão não era necessária tanto como a reconhecer, muito menos aceitar, este 

pacto.As promessas eram sem condição. Este pacto equivalia a uma declaração divina e 

imutável, ao qual Deus ligou-Se no ato único descrito nesta passagem. 

Paulo continua a explicar que, do ponto de vista do evangelho eles [Israel] são inimigos 

por vossa causa [da Gentil], mas do ponto de vista da escolha de Deus que eles são 

amados por causa dos pais. Como ele já explicou em algum comprimento ( vv. 11-24 ), 

por causa da transgressão de Israel na rejeição de seu Messias, ela foi posta de lado, 

tornando-se de Deus inimigos, como se fosse-a fim de que a salvação pode vir para os 

gentios. Essa era a sua situação temporária do ponto de vista do evangelho. Mas a partir 

do permanente, eterno ponto de vista de Deus soberana escolha, Israel é ainda agora 

( são ) e será para sempre amados por causa dos pais Abraão, Isaque e Jacó . 

Quando o Senhor eleito (por divina escolha ) a nação de Israel para ser o seu próprio 

povo, Ele ligou-se por suas promessas de levar os judeus para a salvação e ser para sempre 

Seus amados pessoas e santos. Durante a presente época, Israel poderia ser chamado de 

"inimigos" amados de Deus. Por causa da incredulidade, eles são, como todos os 



incrédulos, em inimizade com Deus ( Rom. 5:10 ; 8: 7 ). Mas eleição eterna de Deus 

garante que a sua inimizade não é permanente, porque os dons ea vocação de Deus são 

irrevogáveis. Presentes traduz charismata , que carrega a conotação mais ampla de 

graça presentes, presentes decorrentes do favor pura e inteiramente imerecido de 

Deus. chamada refere-se a eleição divina de Deus de Israel para ser o Seu povo 

santo. Deus não vai mudar o seu plano para a regeneração espiritual de Israel. 

Como a graça e eleição soberana de Deus não pode ser conquistada, eles nem podem ser 

rejeitadas ou frustrado. Eles são irrevogável e inalterável. Nada, portanto, pode impedir 

que o ser de Israel salvos e restaurados, nem mesmo a sua própria rebelião e 

incredulidade, porque, como Paulo acaba de declarar, sua impiedade serão soberanamente 

removido e seus pecados graciosamente tirado ( vv. 26-27 ). O que é verdade dos crentes 

eleitos é verdadeiro de Israel eleito: "Fiel é o que vos chama, e ele também vai trazê-lo 

para passar" ( 1 Tessalonicenses 5:24. ). 

Glorificar a generosidade de Deus 

Pois, assim como você uma vez que foram desobedientes a Deus, 

mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, 

assim também estes agora foram desobedientes, a fim de que por 

causa da misericórdia mostrado a você eles também podem agora 

ser mostrado misericórdia. Porque Deus encerrou a todos na 

desobediência para que pudesse mostrar misericórdia para com 
todos. ( 11: 30-32 ) 

Misericordia é de eleeō , que carrega a idéia básica de ter uma compaixão pelos 

necessitados que leva ao encontro de suas necessidades. Porque a maior necessidade do 

homem é ter seus pecados removida e ser dado a vida espiritual, de 

Deus misericórdia generosamente oferece exatamente isso. 

Os salmistas declarou: "Tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em 

benignidade [misericórdia] para todos os que te invocam" ( Salmo 86: 5. ), e "Dai graças 

ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade [misericórdia] é eterno "( Sl 136: 

1. ). Solomon testemunhou perante o Senhor: "Tu tens mostrado grande benignidade 

[misericórdia] para o teu servo Davi, meu pai, como ele andou diante de ti em verdade, e 

justiça e retidão de coração para ti, e tu tens reservado para lhe esta grande benignidade 

[misericórdia ], que lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste 

dia "( 1 Reis 3: 6 ). 

Cheios do Espírito Santo, Zacarias, pai de João Batista, exultava com o ministério 

profetizou de seu filho recém-nascido, dizendo: "E tu, menino, serás chamado profeta do 

Altíssimo, porque irás diante do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu 

povo conhecimento da salvação pela remissão dos seus pecados, por causa da 

misericórdia do nosso Deus, com o qual o Sunrise do alto deve visitar-nos, para brilhar 

sobre os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho 

da paz "( Lucas 1: 76-79 , grifo do autor). Em sua primeira carta, Pedro escreveu: 

"Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande 

misericórdia, nos fez nascer de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus 

Cristo dentre os mortos "( 1 . Pe 1: 3 , grifo do autor; cf. Ef 2: 4-5. ). Assim como Ele 

concede o perdão, que é não merecia, ao mesmo tempo Ele rescinde Sua punição, o que 

é merecido. 



A explicação de Paulo passou círculo completo, por assim dizer. Por causa da 

incredulidade de Israel, a nação foi parcial e temporariamente posta de lado e o evangelho 

da salvação foi estendida aos gentios.E se Deus estendeu a Sua graça para os gentios 

pagãos, mesmo enquanto eles estavam na incredulidade, quanto mais Ele certamente irá 

estender sua graça novamente para o seu povo escolhido de Israel, enquanto eles estão 

em incredulidade? Especificamente, diz ele, se você, como os gentios, eram 

desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia por causa da 

desobediência de Israel, quanto mais Israel, por causa da misericórdia mostrado a 

você gentios, mercê também ... agora ser mostrado . 

Seja para Gentil ou para judeu, a salvação é baseada em misericórdia, e não o mérito. É 

uma expressão da graça soberana e generoso de Deus. Sobre sua própria salvação 

gracioso, Paulo testificou: "Agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, 

porque Ele me considerou fiel, pondo-me em serviço; mesmo que eu era anteriormente 

um blasfemo, perseguidor e injuriador E, no entanto. Eu alcancei misericórdia, porque o 

fiz por ignorância, na incredulidade; ea graça de nosso Senhor foi mais do que abundante, 

com a fé e amor que há em Cristo Jesus "( 1 Tm 1: 12-14. ). Em sua segunda carta a 

Corinto, o apóstolo chama o Senhor "o Pai das misericórdias" ( 2 Cor. 1: 3 ). 

Através dos séculos, os teólogos têm lutado com o que é chamado teodiceia, a explicação 

da justiça e da onipotência de Deus à luz do mal. Sem dúvida, quase todo o crente tem 

em algum momento se perguntou sobre onde o mal veio e por que Deus permitiu-lhe 

entrar em seu mundo perfeito. Embora a Palavra de Deus não responde plenamente a essa 

pergunta, Paulo dá pelo menos uma explicação parcial, declarando que Deus encerrou a 

todos na desobediência para que pudesse mostrar misericórdia para com todos. 

Desobediência ("incredulidade" KJV ) é de apeitheia , que tem o significado básico de 

ser inflexível. Denota recusa intencional e obstinada a acreditar, reconheça, ou 

obedecer. Em sua carta a Éfeso, Paulo duas vezes refere-se aos pecadores impenitentes 

como "filhos da desobediência" ( Ef. 2: 2 ; 5: 6 ). 

O pecado do homem, que se manifesta em sua obstinada desobediência, proporciona um 

meio de Deus para demonstrar a magnitude e graciosidade de Sua misericórdia. Se não 

houvesse desobediência,não haveria necessidade e não poderia haver nenhuma 

expressão de Deus misericórdia. Para revelar como misericordioso , Ele permitiu que o 

pecado. Ele encerrou a todos -o mundo inteiro, judeus e Gentil- em desobediência e 

incredulidade, a fim de que Ele possa mostrar misericórdia para com todos os que se 

arrependerem de seus pecados e voltar-se para Ele em busca de salvação graciosa. 

Por sua natureza, Deus é o Salvador, como visto em usos de Paulo da frase "Deus e 

Salvador", em 1 e 2 Timóteo e Tito. Ele não podia mostrar essa característica da sua 

pessoa, sem permitir que o pecado e inferno. 

Em sua onipotência soberana, Deus permitiu que o homem intelectualmente, moralmente 

e espiritualmente a cair em um estado de pecado na medida em que, por conta própria, 

ele é incapaz de ser convencido da verdade de Deus, especificamente o fato de que ele 

está perdido e condenado e que ele é impotente em si mesmo para mudar sua 

condição. Deus permitiu que o homem cair em pecado, a fim de que sua única esperança 

seria a divina misericórdia. 

Deve-se notar que esta misericórdia salvífica é mostrada a todos. O trabalho perfeito, 

satisfatório de Jesus Cristo na Sua morte e ressurreição atendeu às exigências da justiça e 

da santidade de Deus, e, assim, removeu todas as barreiras para o perdão para todos, e 



qualquer pessoa que busca o perdão e salvação irá recebê-lo. Como João Brown observou, 

a revelação de Deus de misericórdia nos evangelhos se refere aos homens como 

pecadores, não como eleitos os pecadores. 

Cristo morreu para o mundo e está reconciliando o mundo consigo mesmo, porque Ele 

ama o mundo. 

Como Paulo explicado anteriormente neste epístola, o Senhor deu a Sua lei "que toda a 

boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus" ( Rom. 3:19 ). O 

pecado entrou a toda a humanidade através da Queda, e conhecimento e prestação de 

contas para o pecado veio "para todo o mundo" através da Lei. "Mas agora, sem lei, a 

justiça de Deus se manifestou", continua ele, "tendo o testemunho da lei e dos profetas, 

mas a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que crêem; porque não 

há distinção , pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados 

como um presente, por sua graça [expressa em Sua misericórdia] por meio da redenção 

que há em Cristo Jesus "( vv 21-24. ). 

Glorificar a incompreensibilidade de Deus 

Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do 

conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e 

inescrutáveis os seus caminhos! Para quem conheceu a mente do 

Senhor, ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem lhe deu 

primeiro a ele que ele pode ser pago de volta com ele 

novamente? Porque dele, e por meio dele e para ele são todas as 
coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. ( 11: 33-36 ) 

Paulo explode com uma doxologia maravilhosa, em que ele se alegra que a criação 

temporariamente Israel de Deus de lado glorifica sua incompreensibilidade. A maravilha 

cheia de onipotência graciosa de Deus é totalmente além da compreensão humana. Ele 

cambaleia até mesmo a mente cristão mais maduro, incluindo a mente do próprio 

apóstolo. 

Depois de terminar o argumento e afirmou a soberania de Deus, integridade e 

generosidade, Paulo tem mais nada a acrescentar, mas um hino de louvor a profundidade 

das riquezas de Deus sabedoria e conhecimento. Além disso descrição e explicação são 

completamente além do reino da expressão humana e compreensão. Como um alpinista 

que chegou ao cume do Monte Everest, o apóstolo só pode ficar com a beleza e majestade 

de Deus horrorizada. Incapaz de explicar mais um Deus infinito e santo para homens 

finitos e pecadores, ele só pode reconhecer que de Deus juízos são insondáveis e seus 

caminhos são insondáveis! 

Incomensurável traduz anexichniastos , que literalmente se refere a pegadas que são 

impossível de rastrear, tais como os de um animal que um caçador é incapaz de seguir. É 

a idéia exata expressa pelo salmista em declarar de Deus: "O teu caminho estava no mar, 

e as tuas veredas nas águas poderosas, e as tuas pegadas não pode ser conhecido" ( Sl 

77:19. ). Apenas do próprio Deus "Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as 

profundezas de Deus" ( 1 Cor. 02:10 ). 

Escritura é a revelação divina do próprio Deus e da sua vontade, e Ele não tem dado a 

zombar e confundir os homens, mas para iluminá-los e trazê-los a Si mesmo. O Senhor 

tem a certeza de que qualquer pessoa que realmente procura Ele pode saber o suficiente 

da Sua verdade para serem salvos. Apesar de "o homem natural não aceita as coisas do 



Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se 

discernem espiritualmente" ( 1 Cor. 02:14 ), Deus, no entanto, dá a certeza gracioso que 

"você vai procurar-me e encontrar-me, quando você procura por mim de todo o vosso 

coração" ( Jer. 29:13 ). 

Crentes que fielmente estudar a Palavra de Deus pode aprender e ter uma certa 

compreensão da Sua verdade, tudo o que for necessário "para o ensino, para a repreensão, 

para a correção, para a educação na justiça," para que nós "ser perfeito e perfeitamente 

habilitado para toda boa obra "( 2 Tim. 3: 16-17 ). Nosso Deus misericordioso nos dá 

mais do que toda a verdade, precisamos conhecê-lo, confiar nele, e servi-Lo. Mas não 

importa o quão diligentemente podemos ter estudado a Sua Palavra, devemos confessar 

com Davi que "tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é muito alto, eu não o 

posso atingir" ( Salmo 139: 6. ). 

Como o seu louvor sobe nesta doxologia, Paulo apresenta três perguntas retóricas que 

servem para exaltar a Deus, a resposta a cada uma das quais é óbvio e o mesmo. As duas 

primeiras questões, cotados a partir da Septuaginta (Antigo Testamento grego), são os 

seguintes: Para quem conheceu a mente do Senhor, ou quem se tornou seu 

conselheiro? (cf. Is 40:13. ). Os shows muito pedindo ambas as perguntas para ter apenas 

uma resposta: ninguém. Os homens podem refletir sobre a mente do Senhor, mas 

somente o Senhor Ele mesmo pode conhecê-lo. Entre os homens, "na multidão de 

conselheiros há vitória", ou de segurança ( Prov. 11:14 ), mas apenas de 

Deus conselheiro é ele mesmo. 

Não são as inúmeras não reveladas coisas sobre Deus de que Paulo está falando, mas as 

profundezas das coisas que nós não sabemos por meio de Sua auto-revelação. No entanto, 

mesmo estas verdades parcialmente cognoscíveis esconder elementos que estão muito 

além de nossa compreensão (cf. Deut. 29:29 ). 

Terceira pergunta de Paulo é também tirados do Antigo Testamento. Citando Job, ele 

pergunta: Ou quem lhe deu primeiro a ele que ele pode ser pago de volta com ele 

novamente? (cf. Jó 41:11 ). Porque ninguém estava diante de Deus e ninguém pode 

dar a Deus o que primeiro não foi recebida a partir dele, a resposta aqui também deve 

ser: Ninguém. Deus é soberano, auto-suficiente, e livre de qualquer obrigação, exceto 

aqueles que Ele coloca sobre si mesmo. Ele deve a nada judeu e nada Gentil. 

Estamos em êxtase diante do nosso Senhor misericordioso e se alegrar que a partir dele 

e por ele e para ele são todas as coisas. Com os vinte e quatro anciãos, que "vai cair 

diante daquele que se assenta no trono, e adoravam ao que vive para sempre e sempre, e 

vai lançar suas coroas diante do trono, "nós proclamamos:" Digno és, nosso Senhor e 

nosso Deus, de receber a glória, a honra eo poder, porque criaste todas as coisas, e por 

tua vontade vieram a existir, e foram criadas "( Apocalipse 4: 10-11 ; cf. 1 Cor 15: 24-

28. ). 

A ele seja a glória para sempre. Amém. 

Isso é culminante comentário do apóstolo inspirado nos primeiros onze capítulos deste 

magnífico epístola. Depois de atravessar todas as grandes realidades da salvação, Paulo 

termina com uma atribuição de glória para o seu Senhor. Este simples doxologia traça 

uma linha clara entre a parte doutrinal e os cinco últimos capítulos sobre dever cristão. 



 

46. O supremo ato de culto espiritual do 

crente ( Romanos 12: 1-2 ) 

Exorto-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para 

apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável 

a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com 

este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, 

para que experimenteis qual seja a vontade de Deus é, o que é 
bom, agradável e perfeita. ( 12: 1-2 ) 

Tendo concluído onze capítulos de profunda agitação e ensino sobre o que Deus deu aos 

crentes, Paulo agora cobra os crentes com o que eles precisam para dar a Deus. 

Alguns anos atrás, uma jovem mulher chorosa e obviamente perturbado se aproximou de 

mim em uma conferência onde eu estava falando. Ela me contou uma história que eu ouvi 

muitas vezes. "Eu só não consigo viver a vida cristã como deveria", disse ela. "Estou 

frustrado. Eu não tenho vitória espiritual ou um sentimento de realização. Eu luto com as 

formas mais simples de obediência, e eu estou constantemente derrotado. Você pode me 

ajudar?" 

Eu disse: "O que tem sido a sua abordagem para resolver os problemas por si 

próprio?" Ela respondeu: "Eu já tentei de tudo. Eu já assisti igrejas onde eles falam em 

línguas, têm curas, e têm todos os tipos de experiências espirituais extraordinárias. Eu 

tenho falado em línguas mim, tinha experiências de êxtase, foi profetizado por cima, e 

experientes vários supostos milagres. Eu estive "cair no Espírito". Mas apesar de tudo 

isso, eu não estou satisfeito com a minha vida e sei que Deus não está satisfeito. Eu tentei 

fazer tudo com ele que eu posso, mas eu não estou satisfeito. Eu ainda estou infeliz e quer 

mais. " 

"Eu acho que você acabou de colocar o dedo sobre o problema", eu disse. "A chave para 

a vitória espiritual e verdadeira felicidade não está na tentativa de obter tudo o que 

pudermos de Deus, mas em dar tudo o que somos e temos a Ele." 

Incontáveis milhares de pessoas hoje, incluindo muitos cristãos genuínos, rebanho de 

várias igrejas, seminários e conferências em busca de benefícios-práticas pessoais, 

emocionais e espirituais-que eles esperam receber. Eles fazem exatamente o oposto do 

que Paulo tão claramente enfatiza em Romanos 12: 1-2 . Nesta exortação forte e 

compassivo, o apóstolo não se concentrar no que mais precisamos receber de Deus, mas 

sobre o que estamos a dar-Lhe. A chave para uma vida cristã produtiva e satisfatória não 

é no sentido de obter mais, mas em dar tudo. 

Jesus disse: "Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois são 

estes que o Pai procura para seus adoradores" ( João 4:23 ). Deus deu a si mesmo por nós, 

para que possamos nos dar a Ele. Paulo define os cristãos como aqueles "que adoram no 

Espírito de Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne" ( Fp 3: 3. ). 

Todo cristão é como Melquisedeque, "um sacerdote do Deus Altíssimo" ( Gn 

14.18 ). Juntos, somos um sacerdócio espiritual, tanto assim como o sacerdócio levítico 

e arônicos da Antiga Aliança. A igreja é "um sacerdócio santo", cuja vocação é "oferecer 

sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo ... [É] um sacerdócio real, nação 



santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que possais proclamar as virtudes 

daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz "( 1 Ped. 2: 5 , 9 ). 

Nossa vocação sublime é servir a Deus com todo o nosso ser, em primeiro lugar na 

adoração. Através de Cristo, o escritor de Hebreus nos diz, devemos "continuamente 

oferecer um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu 

nome" ( Heb. 13:15 ). 

A verdadeira adoração inclui muitas coisas além das óbvias de oração, louvor e ação de 

graças. Ele inclui a servir a Deus servindo aos outros em seu nome, especialmente irmãos 

na fé. Adoração sacrificial inclui "fazendo o bem e partilha; porque com tais sacrifícios 

Deus se agrada" ( Heb. 13: 15-16 ; cf. . Phil 4:14 ). Mas acima de tudo, o nosso supremo 

ato de adoração é oferecer-nos totalmente e continuamente ao Senhor como sacrifício 

vivo. 

Tragicamente, que está longe de ser a abordagem que é tão comum hoje em dia pelo qual 

os crentes procuram a chave para a vida abundante. Somos informados de que a vitória 

na vida cristã é ter mais de Deus e de ter mais de Deus, apesar de "o Deus e Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo, [já] nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas 

regiões celestiais em Cristo "( Ef. 1: 3 , grifo do autor). E em Cristo, nós já temos "todos 

os tesouros da sabedoria e do conhecimento", para que nele nós "foram feitas completa" 

( Colossenses 2: 3 , 10 ). Pedro disse que na verdade e salvar o conhecimento de Cristo, 

temos "tudo o que pertence à vida e piedade" ( 2 Pe. 1: 3 ). E nós temos o professor 

residente verdade, o Espírito Santo, cuja unção, João diz, "ensina [us] sobre todas as 

coisas" ( 1 João 2:27 ). 

No mais profundo, sentido eterno, portanto, não podemos ter mais de Deus ou de Deus 

do que possuímos agora. É mais do que óbvio, porém, que a maioria de nós não tem a 

plenitude da alegria que esta plenitude da bênção deve trazer. A alegria e satisfação para 

que tantos cristãos são em vão se esforçando só pode ser tido, entregando de volta ao 

Senhor o que Ele já nos deu, incluindo o nosso ser mais íntimo. O primeiro e maior 

mandamento é o que Jesus disse que sempre foi: "Amarás o Senhor teu Deus com todo o 

teu coração, e de toda a tua alma e com toda tua mente" ( Matt 22:37. ; cf. Deut. 6: 5 ). 

No presente texto, descobrimos quatro elementos de apresentar-nos a Deus como um 

vivo, santo, agradável sacrifício-essencialmente os mesmos quatro elementos 

encontrados no primeiro e maior mandamento. Eles são: oferecendo a Deus as nossas 

almas, nossos corpos, nossas mentes e nossas vontades. Apesar de reconhecer que estes 

quatro sobreposição, ainda podemos ver como eles fornecem um esboço útil para agarrar 

este texto. 

A alma tem sido dado a Deus 

Exorto-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ( 12: 1 a) 

Urge é de parakaleo , que tem o significado básico de chamar ao lado, a fim de ajudar ou 

dar ajuda. Ele mais tarde veio a conotar exortando, advertindo, ou incentivando. Em seu 

discurso Cenáculo, pouco antes de ser traído e preso, Jesus se refere ao Espírito Santo 

como o parakletos , nossa ajudante divino (também traduzido Consolador, Conselheiro, 

advogado). Ele seria "outro Consolador", que na vida presente toma o lugar do Senhor 

encarnado ( João 14:16 ; cf. v 26. ; 15:26 ; 16: 7 ). 



Paulo está falando como um ajudante humana ou conselheiro para seus irmãos cristãos 

em Roma. Sua advertência é um comando que carrega todo o peso de seu apostolado. Não 

é opcional. No entanto, ele também queria vir ao lado desses irmãos como um irmão, 

para incentivá-los cuidadosamente para cumprir o que já era o verdadeiro desejo interior 

e dobrados de seus novos corações-dedicar-se sem reservas ao Senhor que os havia 

resgatado. Ele reflete a mesma ternura humilde visto em sua admoestação a Filêmon, a 

quem ele escreveu: "Ainda que eu tenho bastante confiança em Cristo para pedir que você 

faça aquilo que é próprio, mas por causa do amor que eu em vez apelar para você" ( Fm. 

8 -9 ). 

O comando suave [ desejo ] que Paulo passa a dar só pode ser obedecido 

pelos irmãos, por aqueles que já pertencem à família de Deus. Nenhuma outra oferta é 

aceitável a Deus a menos que tenhamos oferecido Ele em primeiro lugar as nossas 

almas. Para os cristãos, que o primeiro elemento de "um sacrifício vivo e santo" já foi 

apresentado a Deus. 

A pessoa não regenerado não pode dar a Deus o seu corpo, sua mente, ou sua vontade, 

porque Ele não deu Deus a si mesmo. Porque ele não tem poupança de relacionamento 

com Deus ", um homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois eles lhe são 

loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se espiritualmente avaliado "( 1 Cor. 

02:14 ). Apenas os remidos pode apresentar uma vida sacrifício a Deus, porque só os 

remidos têm espiritual vida. E só os crentes são sacerdotes que podem vir diante de Deus 

com uma oferta. 

"Pois que aproveitará o homem se aproveitou", disse Jesus, "se ganhar o mundo inteiro e 

perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma?" ( Mat. 16:26 ). A alma 

é a parte interna, invisível do homem, que é a própria essência do seu ser. Portanto, até 

que a alma de um homem pertence a Deus, nada mais importa, ou tem qualquer 

significado espiritual. 

A generosidade amorosa das igrejas da Macedônia tornou-se possível e foi agradável a 

Deus e elogiado por Paulo porque os crentes nessas igrejas "primeira deu-se ao Senhor e 

para nós, pela vontade de Deus" ( 2 Cor. 8: 5 ). Antes de qualquer outra coisa que vale a 

pena e aceitável pode ser dado a Deus, o auto deve ser dada a Ele na fé salvadora em 

direção a Jesus Cristo para a regeneração. 

No início da epístola, Paulo deixou claro que "os que estão na carne não podem agradar 

a Deus" ( Rom. 8: 8 ). Não importa o que seus sentimentos pessoais pode ser, a pessoa 

não remido não pode adorar a Deus, não pode fazer uma oferta aceitável a Deus, não pode 

agradar a Deus de forma alguma com qualquer oferta. Isso é análogo ao que Paulo queria 

dizer quando disse: "E se eu der todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que 

entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria" 

( 1 Cor. 13 : 3 ). Se uma pessoa não possui o amor de Deus, todos os seus sacrifícios, não 

importa quão caro, não valem nada para Ele. 

Porque a alma de um incrédulo não tenha sido oferecida a Deus, ele não pode fazer 

nenhum outro sacrifício que seja aceitável para Ele. O unredeemed não pode apresentar 

os seus corpos a Deus como um sacrifício vivo, porque eles não apresentaram-se a Deus 

para receber a vida espiritual. 

Por isso remete para a doxologia glorioso dado apenas nos quatro versículos anteriores 

( 11: 33-36 ). É porque "a partir dele e por ele e para ele são todas as coisas," que a Ele 

pertence "a glória para sempre."Nós só podemos glorificar o Senhor-só 



podemos desejar para glorificar o Senhor, se nós fomos salvos pela misericórdia de 

Deus. 

Como observado acima, Deus já "nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões 

celestiais em Cristo" ( Ef. 1: 3 ). As misericórdias de Deus que Paulo cita aqui incluem 

as muitas bênçãos gracioso, ou a graça presentes (cf. 11:29 ), que discutiu nos primeiros 

onze capítulos de Romanos. 

Talvez os dois mais preciosos misericórdias de Deus são Seu amor e da Sua graça. Em 

Cristo, somos o "amado de Deus" ( Rom 1: 7. ; cf. 5: 5 ; 8:35 , 39 ), e, como o apóstolo, 

todos nós "recebemos a graça" por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor ( 1: 6-7 ; 3:24 ; 5: 

2 , 20-21 ; 6:15 ). As misericórdias de Deus são refletidas em sua potência de salvação 

( 1:16 ) e em Sua grande bondade para com aqueles que Ele salva ( 2: 

4 ; 11:22 ). Suas misericórdias em Cristo nos trazer o perdão e propiciação dos nossos 

pecados ( 3:25 ; 4: 7-8 ) e também a liberdade deles ( 6:18 ; 7: 6 ). Temos recebido a 

reconciliaçãocom Ele ( 05:10 ), justificação ( 2:13 ; 3: 4 ; etc.) perante 

Ele, conformação ao Seu Filho ( 08:29 ), a glorificação ( 08:30 ) a Sua própria 

semelhança, eterno vida ( 5:21 ; 6: 22-23 ), em Sua presença, earessurreição de nossos 

corpos ( 08:11 ) para servi-Lo no Seu reino eterno. Recebemos 

as misericórdias de filiação divina ( 8: 14-17 ), e do Espírito Santo -que pessoalmente 

habita em nós ( 8: 9 , 11 ), que intercede por nós ( 8:26 ), e por meio de quem "o amor de 

Deus foi derramado dentro (nossos corações " 5: 5 ). Em Cristo, também receberam 

as misericórdias de fé (mencionados trinta vezes em Romanos 1-11 ), paz ( 1: 

7 ; 2:10 ; 5: 1 ; 8: 6 ), esperança ( 5: 2 , 8:20 , 24 ). De Deus misericórdias incluem Sua 

compartilhada justiça ( 3: 21-22 ; 4: 6 , 11 , 13 ; 5:17 , 19 , 21 ; etc.) e até mesmo seu 

compartilhadaglória ( 2:10 ; 5: 2 ; 8:18 ; 09:23 ) e honra ( 02:10 ; cf. 09:21 ). E, claro, as 

misericórdias de Deus incluem Sua soberana misericórdia ( 9: 15-16 , 18 ; 11: 30-32 ). 

Tais de salvar almas misericórdias deve motivar os crentes para completar dedicação. O 

Novo Testamento dá muitas advertências sobre castigo de crentes infiéis e desobedientes 

de Deus. "Aquele que semeia na sua carne a partir da carne ceifará a corrupção" ( Gal. 6: 

8 ), e "Aqueles a quem o Senhor ama Ele disciplina, e Ele açoita a todo filho a quem 

recebe" ( Heb. 12: 6 ) . Um dia "todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para 

que cada um seja recompensado por suas obras no corpo, de acordo com o que ele tem 

feito, seja bom ou ruim" ( 2 Cor. 5:10 ). Mas a motivação mais forte para fiel, obediente 

vida não deve ser a ameaça de disciplina ou perda de recompensa, mas transbordando e 

incessante gratidão pelas maravilhosas misericórdias de Deus. 

O corpo deve ser dada a Deus 

para apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso culto racional. ( 12: 1 b) 

O segundo e conseqüente elemento de apresentar-nos a Deus é a de oferecer-Lhe os 

nossos corpos. Depois fica implícito que os crentes deram suas almas a Deus mediante a 

fé em Jesus Cristo, eles são chamados especificamente para apresentar os seus corpos a 

Ele como a vida e santo sacrifício. 

Na Septuaginta (Antigo Testamento grego), paristemi ( apresentar ) foi muitas vezes 

usado como um termo técnico para um padre de colocar uma oferta sobre o altar. É, 

portanto, levou a idéia geral de entregar ou rendendo-se. Como membros de presente 

"sacerdócio santo" de Deus ( 1 Ped. 2: 5 ), os cristãos são exortados aqui para realizar o 



que é essencialmente um ato sacerdotal de adoração. Porque o verbo está no imperativo, 

a exortação carrega o peso de um comando. 

A primeira coisa que temos a ordem de apresentar a Deus é o nosso corpo. Porque 

nossas almas pertencem a Deus através da salvação, Ele já tem o homem interior. Mas 

Ele também quer que o homem exterior, em que o homem interior habita. 

Nossos corpos, no entanto, são mais do que conchas físicas que abrigam nossas 

almas. Eles também são o lugar onde a nossa velha, a humanidade não redimida 

reside. Na verdade, a nossa humanidade é uma parte de nossos corpos, enquanto que as 

nossas almas não são. Nossos corpos incorporar nossa humanidade, nossa humanidade 

incorpora nossa carne, e nossa carne incorpora nosso pecado, comoRomanos 6 e 7 de 

modo explicar claramente. 

Nossos corpos , portanto, abranger não só o nosso ser físico, mas também os anseios do 

mal de nossa mente, emoções e vontade. "Por enquanto estávamos na carne", Paulo 

informa-nos, "as paixões pecaminosas, que foram reveladas pela Lei, estavam no trabalho 

nos membros do nosso corpo a dar frutos para a morte" ( Rom. 7: 5 ). Muito tempo depois 

ele foi salvo, no entanto, o apóstolo confessou: "Porque eu alegremente concordar com a 

lei de Deus no homem interior, mas vejo outra lei nos membros do meu corpo, guerreando 

contra a lei da minha mente, e fazendo-me prisioneiro da lei do pecado que está nos meus 

membros "( Rom. 7: 22-23 ). Em outras palavras, a alma redimida deve residir em um 

corpo de carne que ainda é o cabeça de ponte do pecado, um lugar que pode facilmente 

ser dada aos pensamentos e desejos impuros. É essa força poderosa dentro de nossos 

corpos mortais "" que tenta e nos atrai para fazer o mal. Quando eles sucumbem aos 

impulsos da mente carnal, nossos "corpos mortais" voltar a ser instrumentos do pecado e 

da injustiça. 

É uma coisa terrível a considerar que, se permitirmos que eles, os nossos corpos caídos e 

não resgatados ainda são capazes de contrariar os impulsos de nossas almas redimidas e 

eternas. O corpo ainda está no centro de desejos pecaminosos, depressão emocional e 

dúvidas espirituais. Paulo dá uma visão sobre que dura realidade quando ele disse: "Eu 

buffet meu corpo e faço dele meu escravo, para que possivelmente, depois de ter pregado 

aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado" ( 1 Cor. 9:27 ). A fim de manter 

uma vida santa e testemunho e para ministrar eficazmente, mesmo os grandes apóstolo 

teve que esforçar-se fortemente e continuamente, a fim de controlar a parte humana e 

pecadora de si mesmo que persistentemente queria dominar e corromper a sua vida e seu 

trabalho para o Senhor. Em Romanos 8 , soubemos que ele tinha que matar a carne. Paulo 

também disse que Deus lhe tinha dado um "espinho", ou um jogo, em que para empalar 

sua carne de outra forma orgulhoso ( 2 Cor. 12: 7 ). 

É útil para entender que a filosofia grega dualista ainda dominava o mundo romano nos 

tempos do Novo Testamento. Esta ideologia pagã considerado o espírito ou alma, para 

ser inerentemente bom e que o corpo seja inerentemente mau. E porque o corpo foi 

considerada inútil e acabaria por morrer de qualquer jeito, o que foi feito a ele ou com ela 

não importa. Por razões óbvias, que vista abriu as portas para todo tipo de 

imoralidade. Tragicamente, muitos crentes na igreja primitiva, que têm muitos 

homólogos na igreja hoje, achei fácil de cair de volta para as práticas imorais de suas 

vidas anteriores, justificando o seu pecado pela idéia falsa e herética de que o que o corpo 

não pode prejudicar a alma e não tinha nenhum significado espiritual ou eterna. Assim 

como em nossos dias, porque a imoralidade era tão difundida, muitos cristãos que não 

eles mesmos levam uma vida imoral se tornou tolerante do pecado em irmãos, pensando 



que apenas estava a carne fazer o que naturalmente fez, completamente afastada da 

influência ou da responsabilidade da alma . 

No entanto, Paulo ensinou claramente que o corpo pode ser controlada pela alma 

resgatado. Ele disse ao Corinthians pecaminosa que o corpo não é para a imoralidade, 

mas para o Senhor; eo Senhor é para o corpo "( 1 Cor. 6: 11-13 ). 

As Escrituras deixam claro que Deus criou o corpo tão bom (Genesis), e que, apesar de 

sua contínua corrupção pelo pecado, os corpos das almas redimidas será também um dia 

ser redimidos e santificados.Mesmo agora, os nossos corpos não resgatados podem e 

devem ser feitos escravos para o poder de nossas almas redimidas. 

Tal como acontece com nossas almas, o Senhor criou os nossos corpos para si mesmo, e, 

nesta vida, Ele não pode trabalhar através de nós sem, de alguma forma de trabalho 

através de nossos corpos. Se falamos para ele, deve ser através de nossas bocas. Se lermos 

a Sua Palavra, deve ser com os nossos olhos (ou as mãos para aqueles que são cegos). Se 

ouvirmos a Sua Palavra que deve ser através de nossos ouvidos. Se formos para fazer a 

Sua obra, devemos usar os nossos pés, e se ajudar os outros em seu nome, ele deve ser 

com as nossas mãos. E se pensarmos por Ele, deve ser com as nossas mentes, que agora 

residem em nossos corpos. Não pode haver santificação, sem viver santo, além de nossos 

corpos. É por isso que Paulo orou: "Que o Deus da paz vos santifique completamente; eo 

vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda 

de nosso Senhor Jesus Cristo" ( 1 Tessalonicenses 5:23. ). 

É porque os nossos corpos ainda não resgatados que eles devem ser o resultado 

continuamente ao Senhor. Foi também por essa razão que Paulo advertiu: "Portanto, não 

deixe que o pecado continue dominando os seus corpos mortais que você deve obedecer 

às suas concupiscências" ( Rom. 6:12 ). Paulo, então, deu uma advertência positivo 

semelhante ao encontrado em nosso texto ( 12: 1 ), precedido por sua contraparte 

negativa: "Não vá em apresentar os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos 

de iniqüidade; mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos 

membros como instrumentos de justiça para Deus "( Rom. 6:13 ). Sob o controle de Deus, 

nossos corpos não resgatados podem e devem tornar-se instrumentos de justiça. 

Paulo retoricamente perguntou aos crentes de Corinto: "Não sabeis que o vosso corpo é 

templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não 

sois de vós mesmos?" ( 1 Cor. 6:19 ). Em outras palavras, nossos corpos não resgatados 

estão temporariamente na casa de Deus! É porque os nossos corpos ainda estão mortal e 

pecador que, "tendo as primícias do Espírito, igualmente gememos em nós mesmos, 

esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo" ( Rom. 

8:23 ). Nosso espiritual "pátria está nos céus", Paulo explicou aos Filipenses, "de onde 

também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa 

humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, por o esforço do poder que Ele tem 

até sujeitar todas as coisas para si mesmo "( Fp 3: 20-21. ). 

Não podemos evitar que os restos do pecado de persistir em nossos corpos mortais. Mas 

somos capazes, com o poder do Senhor, para manter esse pecado de governar nossos 

corpos. Uma vez que estamos dado um novo, natureza habitado pelo Espírito, através de 

Cristo, o pecado não pode reinar em nossas almas. E isso não deve reinar em nossos 

corpos ( Rom. 8:11 ). Pecado não vai reinar ", se pelo Espírito [que] está colocando à 

morte as obras do corpo" ( Rom 8:13. ; cf. 06:16 ). (Para uma discussão completa 

de Romanos 6-8 , veja o Romans 1-8 volume desta série comentário .) 



Paulo nos adverte, por misericórdia de Deus, para oferecer aos nossos corpos imperfeitos, 

mas úteis para o Senhor como um sacrifício vivo e santo. Como observado acima, Paulo 

usa a linguagem das oferendas rituais do Antigo Testamento no Tabernáculo e no Templo, 

a linguagem do levítico sacerdócio. De acordo com a Lei, um judeu iria trazer a sua oferta 

de um animal para o sacerdote, que iria levá-la, matá-lo e colocá-lo sobre o altar em nome 

da pessoa que o trouxe. 

Mas os sacrifícios exigidos pela Lei já não são de qualquer efeito, nem mesmo efeito 

simbólico, porque "o Cristo, quando apareceu como um sumo sacerdote dos bens futuros, 

Ele entrou através de uma maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos , isto é, 

não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio 

sangue, entrou no lugar santo uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção "( Hb 9: 

11-12. ) . 

Sacrifícios de animais mortos não são mais aceitáveis a Deus. Porque o Cordeiro de Deus 

foi sacrificado em seu lugar, os remidos do Senhor estão agora a oferecer-se, tudo o que 

somos e temos, como vidade sacrifícios. A única adoração aceitável sob a Nova Aliança 

é a oferta de si mesmo a Deus. 

Desde o início, o primeiro e mais importante requisito de Deus para a adoração aceitável 

tem sido um coração fiel e obediente. Foi por causa de sua fé, não por causa de sua oferta 

de material, que "Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim" ( Heb. 11: 

4 ). É porque primeiro desejo de Deus é que um coração fiel e obediente que Samuel 

repreendeu o rei Saul para não destruir completamente os amalequitas e seus animais e 

por permitir que os israelitas a sacrificar alguns desses animais para o Senhor em 

Gilgal. O profeta disse: "Será que o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, 

como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o 

sacrificar, eo atender do que a gordura de carneiros" ( 1 Sam. 15:22 ). 

Davi, o sucessor de Saul ao trono, entendeu que a verdade. Quando confrontado pelo 

profeta Natã a respeito de seu adultério com Bate-Seba, Davi não oferecer um sacrifício 

animal mas confessou: "Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração 

quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezeis tu queres" ( Ps . 51:17 ). Davi ofereceu a 

Deus o seu coração arrependido como um sacrifício vivo, além do exterior, cerimônia e 

visível que ele estava perdoado ( 2 Sam. 12:13 ). 

Uma ilustração útil de a diferença entre um morto e um sacrifício vivo é a história de 

Abraão e Isaque. Isaque era o filho da promessa, o único herdeiro através de quem a 

aliança de Deus com Abraão poderia ser cumprida. Ele foi milagrosamente concebido 

depois de Sara, mulher de Abraão, era idade fértil longe passado. Só podia ser a partir de 

Isaque que a nação escolhida por Deus, cujos cidadãos seria tão inumeráveis como as 

estrelas no céu e os grãos de areia da praia do mar ( Gen. 15: 5 ; 22:17 ), poderia 

descer. Mas quando Isaque era um jovem, provavelmente no final da adolescência, Deus 

ordenou a Abraão: "Toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem amas, Isaque, e vai 

à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto em uma das montanhas, que eu vou dizer-

lhe "( Gn 22: 2 ). Sem sombra de dúvida ou hesitação, Abraão começou imediatamente a 

obedecer. Depois de alcançar Moriah e tendo amarrado Isaque para o altar, Abraão estava 

pronto para mergulhar a faca no coração de sua amada filho. 

Se ele tivesse realizado esse sacrifício, Isaque teria sido uma oferta de mortos, assim como 

as ovelhas e carneiros, que mais tarde viria a ser oferecido no altar do Templo pelos 

sacerdotes de Israel. Abraão teria sido um sacrifício vivo, como se fosse, dizendo a Deus, 

com efeito, "eu vou obedecer você mesmo que isso signifique que eu vou viver sem meu 



filho, sem o meu herdeiro, sem a esperança de sua promessa de aliança a ser 

cumpridas." Mas Isaque, o filho da promessa, teria sido um sacrifício morto. 

Hebreus 11:19 deixa claro que Abraão estava disposto a matar Isaque, porque ele tinha 

certeza de que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos, se necessário, para manter 

sua promessa. Abraão estava disposto a cometer absolutamente tudo a Deus e confiar 

nele, não importa quão grande a demanda e como devastador o sacrifício, porque Deus 

seria fiel. 

Deus não exigia qualquer pai ou filho para realizar o sacrifício que se destina. Os dois 

homens já tinha oferecido o verdadeiro sacrifício que Deus queria-a sua vontade de dar a 

ele tudo o que amava. 

O sacrifício vivo estamos a oferecer ao Senhor que morreu por nós é a vontade de entregar 

a Ele todas as nossas esperanças, planos, e tudo o que é precioso para nós, tudo o que é 

humanamente importante para nós, tudo o que encontramos gratificante. Como Paulo, 

devemos, nesse sentido, "morrer diariamente" ( 1 Cor. 15:31 ), porque para nós "o viver 

é Cristo" ( Fil. 1:21 ). Por causa do seu Senhor e para o bem daqueles a quem ele 

ministrava, o apóstolo mais tarde declarou: "Mesmo se eu estou sendo derramado como 

libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e compartilhar minha alegria com 

todos vós "( Fp. 2:17 ). 

Porque Jesus Cristo já fez o único sacrifício morto a Nova Aliança exige-o único 

sacrifício que tem poder para salvar os homens da morte eterna, tudo o que resta para os 

adoradores de hoje é a apresentação de si mesmos como sacrifício vivo. 

A história é contada de um cristão chinês que foi movido de compaixão, quando muitos 

de seus compatriotas foram levados para trabalhar como coolies em minas sul-

Africano. A fim de ser capaz de testemunhar a seus colegas chineses, este homem de 

destaque se vendeu para a empresa de mineração para trabalhar como um carregador para 

cinco anos. Ele morreu lá, ainda um escravo, mas não até que ele tinha ganhado mais de 

200 homens a Cristo. Ele era um sacrifício vivo no sentido mais pleno. 

Em meados do século XVII, um inglês pouco conhecido foi capturado por piratas 

argelinos e fez um escravo. Enquanto um escravo, ele fundou uma igreja. Quando seu 

irmão arranjou sua libertação, ele recusou-se a liberdade, tendo prometeu manter-se um 

escravo até que ele morreu, a fim de continuar a servir a igreja que ele fundou. Hoje uma 

placa em uma igreja argelino leva seu nome. 

Davi Livingstone, missionário de renome e nobre para a África, escreveu em seu diário, 

As pessoas falam do sacrifício que fiz em gastar tanto da minha vida na África. Isso pode 

ser chamado de sacrifício que é simplesmente pago de volta como uma pequena parte da 

grande dívida devido ao nosso Deus, que nunca pode pagar? Isso é um sacrifício que traz 

sua própria recompensa de atividade saudável, a consciência de fazer o bem, a paz de 

espírito, e brilhante esperança de um destino a seguir glorioso? 

... Fora com tal palavra, esse ponto de vista, e tal pensamento! É enfaticamente nenhum 

sacrifício. Diga sim, é um privilégio. A ansiedade, a doença, o sofrimento ou perigo agora 

e, em seguida, com um precedente das conveniências e instituições de caridade da vida 

comum, pode fazer-nos parar e fazer com que o espírito a vacilar e pia; mas deixe isso só 

ser por um momento. Todos estes são nada quando comparados com a glória que a seguir 

se revelar no e para nós. Eu nunca fiz um sacrifício. Deste que não devemos falar quando 

lembramos o grande sacrifício que Ele fez que deixou o trono de seu pai na alta para dar 



a si mesmo por nós. ( de Livingstone privada Journal: 1851-1853 , ed I. Schapera.. 

[London: Chatto & Windus de 1960], pp 108, 132) 

Como Livingstone, os cristãos que ofereçam em sacrifício vivo de si geralmente não 

consideram que é um sacrifício. E não é um sacrifício, no sentido comum de perder algo 

valioso. As únicas coisas que inteiramente desistir por Deus para ser removidas e 

destruídas-são pecado e pecadores coisas, que só nos trazem ferimentos e morte. Mas 

quando nos oferecer a Deus o sacrifício vivo de nós mesmos, Ele não destruir o que lhe 

dão, mas refina e purifica-lo, não só para a Sua glória, mas para o nosso bem presente e 

eterno. 

Nosso sacrifício vivo também é ser santo. Hagios ( santo ) tem o sentido literal de ser 

separado para um propósito especial. Na sociedade grega secular e pagã a palavra 

realizada nenhuma idéia de pureza moral ou espiritual. Os deuses feitos pelo homem eram 

tão pecaminoso e degradados como os homens que as fizeram, e simplesmente não havia 

necessidade de uma palavra que representava a justiça. Como os eruditos hebreus que 

traduziram o Antigo Testamento grego (Septuaginta), o cristianismo santificou a prazo, 

usando-o para descrever Deus, povo de Deus, e as coisas divinas. 

Sob a Velha Aliança, um animal de sacrifício era para ser sem mancha ou defeito. Essa 

pureza física simbolizava a pureza espiritual e moral que Deus exigia do próprio 

proponente. Como aquele devoto que estava para vir a Deus com "mãos limpas e um 

coração puro" ( Sl. 24: 4 ), a oferta do corpo de um cristão não deve ser apenas uma vida , 

mas também um sacrifício santo. 

Através de Malaquias, o Senhor repreendeu aqueles que sacrificaram animais que eram 

cegos e reduzidos de outra forma. "Quando você apresenta o cego para o sacrifício, isso 

não é mau? E quando você apresenta o coxo ou o doente, isso não é mau? Por que não 

oferecê-lo ao governador? Será que ele ficaria satisfeito com você? Ou será que ele 

receber a Gentilza? " ( Mal. 1: 8 ). Aquelas pessoas estavam dispostos a dar uma oferta 

de segunda categoria ao Senhor que não pensaria em apresentar como um presente ou 

pagamento de imposto a um funcionário público. Eles temiam os homens mais do que 

Deus. 

Embora tenhamos sido considerados justos e estão sendo feitos justos por causa da 

salvação em Jesus Cristo, não estamos ainda aperfeiçoado em justiça. É, portanto, o 

propósito do Senhor para a Sua Igreja para "santificá-la, tendo-a purificado por meio da 

lavagem de água pela palavra, para que pudesse apresentar a Si mesmo a igreja em toda 

a sua glória, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que ela deve ser santa e 

irrepreensível "( Ef 5: 25-27. ). Esse foi também o propósito de Paulo para aqueles a quem 

ele ministrava. "Eu sou ciumento para você com um zelo de Deus", ele disse aos cristãos 

de Corinto; "Porque eu prometi a um marido, que a Cristo vos apresentar como uma 

virgem pura" ( 2 Cor. 11: 2 ). 

Infelizmente, como aqueles nos dias de Malaquias, muitas pessoas hoje estão 

perfeitamente dispostos a dar a Deus o segundo melhor, as sobras que significam pouco 

para eles, e significa ainda menos para Ele. 

Apenas um sacrifício vivo e santo, o dom de nós mesmos e de dar a nosso melhor, 

é aceitável a Deus. Só assim podemos dar-Lhe o nosso culto racional. 

Logikos ( espiritual ) é o termo de que cheguemos a lógica e lógica. As nossas ofertas a 

Deus são, certamente, ser espiritual, mas isso não é o que Paulo está falando neste 

momento. logikos também pode ser traduzida razoável, como no Rei Tiago Versão. O 



apóstolo está dizendo que, à luz da "profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do 

conhecimento de Deus" e da sua "insondáveis ... julgamentos e insondáveis ... 

caminhos"; e porque "a partir dele e por ele e para ele são todas as coisas" ( Rm 

11:33. , 36 , incluindo a sua imensuráveis "misericórdias" que já receberam) ( 12: 1 a ), 

nossa única razoável -e por implicação , espiritual - serviço de adoração é apresentar a 

Deus com tudo o que somos e tudo o que temos. 

Serviço de adoração traduz a palavra grega único latreia , que se refere ao serviço de 

qualquer tipo, o contexto dando-lhe o significado adicional 

de adoração. Como paristemi e hagios (mencionados acima), latreia foi usado no 

Antigo Testamento grego para falar de adorar a Deus de acordo com as cerimônias 

Levíticos prescritos, e tornou-se parte da linguagem sacrificial sacerdotal. O 

sacerdotal serviçoera parte integrante de Antigo Testamento adoração. O autor de 

Hebreus usa latreia para descrever o "culto divino" ( 9: 6 NVI ), ou "serviço de Deus" 

( NVI ), realizado por sacerdotes do Velho Testamento. 

A verdadeira adoração não consiste em orações elaboradas e impressionantes, liturgia 

intrincado, vitrais, velas acesas, robes, incenso e música sacra erudita. Ele não requer 

grande talento, habilidade ou capacidade de liderança. Muitas dessas coisas podem ser 

uma parte das formas exteriores de adoração genuína, mas eles são aceitáveis a Deus 

somente se o coração ea mente do adorador é focado nele. O único serviço espiritual de 

adoração que honra e agrada a Deus é a devoção sincera, carinhosa, pensativo, e sincera 

e louvor de Seus filhos. 

Durante uma conferência em que eu estava pregando sobre a diferença entre verdadeiros 

e falsos crentes, um homem veio até mim com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, 

lamentando, "Eu acredito que eu sou um cristão farsa." Eu respondi: "Deixe-me perguntar 

uma coisa. O que é o desejo mais profundo do seu coração? O que pesa mais pesado em 

seu coração? O que ocupa sua mente e pensamentos mais do que qualquer outra 

coisa?" Ele respondeu: "Meu maior desejo é dar tudo o que eu sou e tenho a Jesus 

Cristo." Eu disse: "Amigo, que não é o desejo de uma farsa Cristão. Esse é o desejo 

estimulado pelo Espírito de uma alma redimida para tornar-se um sacrifício vivo." 

A mente deve ser dada a Deus 

E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela 
renovação da vossa mente, ( 12: 2 a) 

O terceiro elemento da nossa auto-sacrifício sacerdotal é a de oferecer-Lhe nossas mentes. 

É na mente que a nossa nova natureza e nossa velha humanidade são misturados. É 

na mente que nós fazemos escolhas quanto a saber se vamos expressar nossa nova 

natureza em santidade ou permitir que nossa humanidade carnal para atuar em impiedade. 

Vos conformeis é de suschēmatizō , que refere-se a uma expressão externa que não 

reflete o que está dentro. Ele é usado de mascaramento, ou colocando em um ato, 

especificamente, seguindo um padrão prescrito ou esquema ( esquema ). Ele também 

carrega a idéia de ser transitória, impermanente, e instável. O negativo me ( não ) faz com 

que o verbo proibitivo. O verbo em si é passiva e imperativo, o passivo indicando que a 

conformação é algo que permitem a ser feito para nós , o imperativo indicando um 

comando, não uma sugestão. 



Comando suave, mas firme de Paulo é que estamos não nos permitir vos conformeis com 

este mundo. Nós não somos a mascarar-se como uma pessoa mundana, por qualquer que 

seja o motivo. JB Phillips traduz essa frase como "Não deixe que o mundo ao seu redor 

espremê-lo em seu próprio molde." Não devemos padrão de nós mesmos ou nos 

permitimos ser modelado após o espírito da época. Não devemos ser vítimas do 

mundo. Devemos parar de nos deixarmos formado depois do presente século mau em que 

vivemos. 

Estudioso do Novo Testamento Kenneth Wuest parafraseado desta cláusula: "Pare de 

assumir uma expressão externa que é moldada a partir deste mundo, uma expressão que 

não vem, nem é representativa de que você está em seu ser interior como um filho 

regenerado de Deus" ( Wuest de Estudos palavra do Novo Testamento grego [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1955], 1: 206-7). 

Mundial traduz Aion , que é melhor traduzida como "idade", referindo-se à idade atual 

pecaminosa, o mundo sistema agora dominado por Satanás, "o deus deste mundo ( Aion ) 

"( 2 Cor. 4: 4 ). Mundo aqui representa o soma da filosofia demoníaca-humana de 

vida. Corresponde ao alemão zeitgeist (espírito da época) e foi bem descrito como 

"aquela massa flutuante de pensamentos, opiniões, máximas, especulações, esperanças, 

impulsos, objetivos, aspirações, a qualquer hora atual no mundo, o que pode ser 

impossível de apreender e precisa definir, mas que constituem um poder mais real e 

eficaz, sendo a atmosfera moral ou imoral, que a cada momento de nossas vidas que 

inalamos, mais uma vez, inevitavelmente, para exalar "(GC Trench, sinônimos do Novo 

Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1973], pp 217-18).. 

Não é incomum para os incrédulos para mascarar-se como cristãos. Infelizmente, também 

não é incomum para os cristãos a usar máscaras do mundo. Eles querem desfrutar de 

entretenimento do mundo, a moda do mundo, o vocabulário do mundo, de música do 

mundo, e muitos do mundo atitudes, mesmo quando as coisas claramente não estão em 

conformidade com os padrões da Palavra de Deus. Esse tipo de vida é totalmente 

inaceitável a Deus. 

O mundo é um instrumento de Satanás, e sua influência é ímpio pandemia. Isto é visto no 

espírito orgulhoso de rebelião, mentiras, erros e na rápida propagação de falsas religiões-

especialmente aqueles que promovem a auto e vir sob o amplo guarda-chuva da "New 

Age". "Sabemos que somos de Deus," João escreveu quase dois mil anos atrás ", e o 

mundo inteiro jaz no poder do maligno" ( 1 João 5:19 ). Ele claramente ainda o faz. 

Em vez disso, Paulo continua a dizer, você deve, antes, ser transformado. O verbo grego 

( metamorphoo ) denota mudança na aparência externa e é o termo da qual nós temos o 

Inglês metamorfose . Mateus usou a palavra para descrever a transfiguração de 

Jesus. Quando "Ele foi transfigurado [ metamorphōtheē ] diante deles; e o seu rosto 

resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz "( : Matt 17 2. , 

natureza divina interior de Cristo e glória foram, por um breve tempo e para) um grau 

limitado, que se manifesta exteriormente. Nossa natureza remidos interior também deve 

ser manifesta exteriormente, mas tão completamente e continuamente quanto possível, 

em nossa vida diária. 

Como o verbo anterior ( se conformar ), ser transformado é um imperativo 

passiva. Positivamente, somos ordenados a deixar-se mudado para o exterior em 

conformidade com a nossa natureza interior resgatadas. "Todos nós," Paulo assegurou 

aos crentes Corinthians ", com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a 

glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, assim 



como pelo Senhor, o Espírito" ( 2 Cor . 03:18 ). Apesar de estarmos a aspirar a esta 

mudança para o exterior, que só pode ser realizado pelo Espírito Santo trabalhar em nós, 

pelo nosso ser "cheio do Espírito" ( Ef. 5:18 ). 

O Espírito Santo realiza essa transformação pela renovação de a mente, um tema 

essencial e repetiu Novo Testamento. A transformação para o exterior é feita por uma 

mudança interna na mente, e os meios de transformar as nossas mentes é a Palavra do 

Espírito. Davi testemunhou: "Tua palavra que eu tenho valorizado no meu coração, para 

eu não pecar contra Ti" ( 119 Ps: 11. ). A própria Palavra de Deus é o instrumento de Seu 

próprio Espírito Santo usa para renovar nossas mentes, o que, por sua vez, que Ele usa 

para transformar a nossa vida. 

Paulo enfatizou repetidamente que a verdade em sua carta aos Colossos. Como ele 

proclamou Cristo, ele foi "admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em 

toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo" ( Colossenses 

1:28 ). Ao receber a Cristo como Senhor e Salvador, que "se revestiram do novo homem 

que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou" 

( 03:10 ). Consequentemente, devemos "deixar a palavra de Cristo ricamente habitar 

dentro de [nós], com toda a sabedoria e admoestando uns aos outros, com salmos, hinos 

e cânticos espirituais, cantando com gratidão em [nosso] coração a Deus" ( 3:16 ) . 

O transformado e renovado mente é a mente saturada com e controlada pela Palavra de 

Deus. É a mente que gasta tão pouco tempo quanto possível, mesmo com as coisas 

necessárias à vida terrena e, tanto tempo quanto possível com as coisas de Deus. É a 

mente que está definido "sobre as coisas do alto, não nas coisas que estão na terra" ( Cl 

3: 2 ). Seja bom ou ruim, quando alguma coisa acontece em nossas vidas, a nossa resposta 

imediata, quase reflexivo deve ser bíblica. Durante Sua encarnação, Jesus respondeu às 

tentações de Satanás lançando Escritura de volta para o rosto de seu adversário ( Mat. 4: 

4 , 7 ,10 ). Só a mente que está constantemente a ser renovado pelo Espírito de Deus 

trabalhando através da Palavra de Deus é agradável a Deus. Só uma mente é capaz de 

fazer nossas vidas "um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o [nosso] culto 

racional." 

A vontade deve ser dada a Deus 

para que experimenteis qual seja a vontade de Deus é, o que é 
bom, agradável e perfeita. ( 12: 2 b) 

Um quarto elemento implícito de apresentar-nos a Deus como um vivo, santo e sacrifício 

aceitável é a de oferecer-Lhe nossas vontades, de permitir que o Seu Espírito através da 

Sua Palavra para se conformar a nossa vontade à vontade de Deus. 

A construção grega faz que você pode provar uma frase propósito / resultado. Ou seja, 

quando a mente de um crente é transformado, sua capacidade de raciocínio, raciocínio 

moral, e inteligência espiritual são capazes de avaliar adequAdãoente tudo, e para aceitar 

apenas o que está em conformidade com a vontade de Deus. Nossas vidas podem provar 

que a vontade de Deus é somente fazendo as coisas que são boa, agradável e 

perfeita para ele. 

Ao utilizar euarestos ( aceitáveis ), Paulo pede novamente a partir do Antigo Testamento 

linguagem sacrificial para descrever o tipo de vida santa que Deus aprova, um "sacrifício 

vivo" que é moralmente e espiritualmente impecável e sem mancha. 



Perfeito carrega a idéia de ser completa, de que algo está sendo tudo o que deveria 

ser. Nossas vontades deve desejar só o que Deus deseja e nos levam a fazer apenas o que 

Ele quer que façamos da maneira que Ele quer que façamos isso, de acordo com a Sua 

vontade e pelo Seu poder. Nossas vontades imperfeitas deve ser sempre sujeito a 

Sua perfeita vontade. 

A mente transformada produz uma vontade transformada, pelo qual nos tornamos 

ansiosos e capaz, com a ajuda do Espírito, a deixar de lado nossos próprios planos e aceitar 

com confiança de Deus, não importa a que custo. Isto continuou rendendo envolve o forte 

desejo de conhecer melhor a Deus e de compreender e seguir o Seu propósito para nossas 

vidas. 

A transformação divina de nossas mentes e vontades deve ser constante. Porque ainda 

estamos continuamente tentado através de nossa humanidade restante, nossas mentes e 

vontades deve ser continuamente transformado pela Palavra de Deus e pelo Espírito de 

Deus. 

O produto de uma mente transformada é uma vida que faz as coisas que Deus declarou 

ser justo, adequado e completo. Esse é o objetivo do ato supremo de culto espiritual, e 

prepara o terreno para o que Paulo fala de next-o ministério dos nossos dons espirituais. 

 

47. O Ministério dos Dons Espirituais - 

Parte 1 ( Romanos 12: 3-5 ) 

Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós 

que não pense mais alto de si mesmo além do que convém 

pensar; mas que pense de modo a ter bom senso, como Deus 

repartiu a cada um uma medida de fé. Pois, assim como temos 

muitos membros em um só corpo e todos os membros não têm a 

mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo 

em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos 
outros. ( 12: 3-5 ) 

Após a Segunda Guerra Mundial, um grupo de estudantes alemães se ofereceu para ajudar 

a reconstruir uma catedral Inglês que tinham sido severamente danificado por bombas 

alemãs. Como o trabalho progredia, eles ficaram preocupados com uma grande estátua 

de Jesus, cujos braços estavam esticados e sob a qual havia a inscrição: "Vinde a 

Mim". Eles tinham dificuldade particular tentando restaurar as mãos, que tinha sido 

completamente destruídas. Depois de muita discussão, eles decidiram deixar as mãos 

continuam desaparecidas e mudou a inscrição para: "Cristo não tem mãos, mas o nosso." 

É a verdade básica de que a frase que Paulo enfatiza em Romanos 12 . A obra de Jesus 

Cristo no mundo está nas mãos daqueles que pertencem a Ele. Nesse sentido, ele não tem 

mãos, mas nossas mãos, sem pés, mas nossos pés. O Senhor encomendou Seu ministério 

terreno aos seus seguidores, dizendo: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar 

tudo o que vos ordenei" ( Mat. 28: 19-20 ). Seus ministros apresentar ao mundo em Seu 

nome são aqueles descritos nos últimos onze capítulos de Romanos, que tinham sido 

libertos da escravidão do pecado e se tornar filhos de Deus e servos de Jesus Cristo. No 



lado humano, é em cima de sua fidelidade, obediência e utilidade que o trabalho de Seu 

reino depende agora. 

Como vimos, a primeira obrigação do servo de Cristo é a adoração suprema expressa em 

oferecer-se para o seu Senhor como um sacrifício vivo ( Rom. 12: 1 ). Isso é exigência 

fundamental de Deus para cada crente. Apenas como um sacrifício vivo que podemos ser 

o que Ele quer que sejamos, fazer o que Ele quer que façamos, e, assim, "provar qual é a 

vontade de Deus é, o que é bom, agradável e perfeita" ( 12: 2 ). Esse ato de culto espiritual 

marca a entrada da Cristão em utilidade divina. A ordem de Deus de obediência para o 

seu povo tem sido sempre adoração e depois serviço. 

Mas nossa passagem presente ( Rom. 12: 3-8 ) acrescenta a verdade maravilhosa que, 

embora Cristo envia Seus servos com uma comissão comum para servi-Lo, Ele prepara-

los para que a responsabilidade com muito diversos dons. Seu plano divino para os crentes 

é a unidade na mensagem e compromisso, mas a diversidade no serviço. O objetivo 

principal destes versos é deixar claro que, embora devamos entrar no lugar de utilidade 

para Cristo com a mesma abnegação total, estão equipados para cumprir essa utilidade de 

formas distintas com exclusividade. 

A propósito de oferecer-se a Deus como sacrifício vivo não é místico ou monástica, mas 

eminentemente prático. A devoção ao Senhor e ativa, fiel ministério para Ele são 

inseparáveis. Nós não podemos ser verdadeiramente sacrificado a Ele e ser inativo em 

Sua obra. E, por outro lado, não podemos ser verdadeiramente bem sucedido em seu 

trabalho sem ser verdadeiramente dedicado a Ele. Serviço a Deus traz honra a Ele e 

bênção para nós somente quando é a saída de nossa adoração na oferta de nós mesmos 

como sacrifício vivo. Tal compromisso natural e inevitavelmente produz um ministério 

eficaz. Não há compromisso piedoso sem ministério abençoado por Deus, e nenhum 

ministério abençoado por Deus, sem o compromisso dos deuses. 

Esta passagem destrói completamente a noção de que um cristão pode ser comprometido 

com Cristo, mas estar inativo no seu serviço, que ele pode amar o Senhor, mas não 

obedecem ao Senhor, para que possa ser entregue ao Senhor, mas não o ministro para o 

Senhor. A verdadeira adoração não pode ser dissociada do serviço. 

Infelizmente, a igreja sempre teve membros que piedosamente afirmam proximidade e 

devoção ao Senhor, mas cujas vidas exibem nenhum serviço para Ele. Ele também sempre 

teve aqueles que estão ocupados ativa no trabalho da igreja, mas que apresentam pouca 

profundidade pessoal de devoção ao Senhor da igreja. Ambos são uma vergonha para o 

Senhor e são um obstáculo ao seu trabalho, porque eles frustrar a maturidade espiritual 

dos salvos ea evangelização dos perdidos. 

Recebi uma carta de um homem que manifestou preocupação com o que é certamente um 

problema comum. Ele escreveu: "Por favor, se encontrar comigo e orar comigo. Eu dirigi 

minha esposa fora, porque eu ensinei a ela pelo exemplo de como ser um domingo santo 

e viver da maneira que quiser durante a semana. Eu vivi para o exterior como um Cristão 

e foi ativo na igreja, mas o resto do tempo eu vivi uma mentira. Quando nosso 

relacionamento começou a desmoronar, eu tentei levar-nos a leitura da Bíblia e oração, 

mas ela pensou que era apenas mais um dos meus fachadas e não queria nada disso. " Tais 

situações são uma característica familiar na igreja hoje. 

É verdade, é claro, que Deus pode trabalhar mesmo através dos crentes infiéis e 

desobedientes. Ele pode usar a pregação e testemunho de um hipócrita para trazer os 

pecadores para Si mesmo. Mas, nesses casos, é a verdade da mensagem que Ele abençoa, 



e não o esforço hipócrita de quem a dá. Hipócritas, embora eles não podem limitar o poder 

da verdade que transcende duplicidade, acumular nenhuma bênção de Deus pelo que Ele 

pode fazer por eles, porque o seu verdadeiro motivo é servir os seus próprios fins e glória, 

não dele. Se executar no exterior, mas não são dedicados no interior, o nosso serviço é 

limitado e nossa recompensa é perdido. Mais importante ainda, o nome de Deus não é 

honrado e Sua obra é limitado e fez menos eficaz com um vaso sujo do que com uma 

limpa (cf. 2 Tm. 2: 20-22 ). 

Mas a unidade dos crentes não se limita ao seu empenho comum. Embora os nossos dons 

são diversos, a nossa obrigação de usá-los no serviço do Senhor, não é. A pessoa com um 

presente aparentemente insignificante é tanto obrigada a usar esse dom fiel e plenamente 

como aquele que tem vários presentes proeminentes e aparentemente mais 

importantes. Assim como nenhum crente está isento de ser um sacrifício vivo, nenhum 

crente está isento de usar seu talento divino, seja ele qual for. Neste capítulo, Paulo deixa 

claro que ele está advertindo "todo homem" ( v. 3 ), ou seja, cada crente. Ele também 

deixa claro que, embora não temos a "mesma função" ( v. 4 ) e, embora os nossos dons 

"diferem de acordo com a graça que nos foi dado" ( v. 6 a ), nós todos têm uma função 

na igreja de Cristo e nós todos têm dons de Seu Espírito Santo e a obrigação de "exercê-

los" ( v. 6 b ) em seu nome e em seu poder. 

Entrega total ao Senhor, também é fundamental para o serviço cristão de outra 

maneira. Sem genuína, compromisso altruísta a Ele, não só vai perder o desejo e perder 

o poder necessário para servi-lo de forma eficaz, mas também nunca vai experimentar o 

que Deus planejou para nós quando os nossos dons ea vocação são utilizados ao 

máximo. Deus não dá Seus dons crianças sem deixá-los saber o que esses presentes 

são. Portanto, se não temos certeza de nossos dons de Deus, o mais provável é porque não 

estamos a fechar a Deus. Passamos a conhecer os nossos dons mais plenamente como, 

através da adoração na verdade espiritual, chegamos a conhecê-Lo mais 

plenamente. Quando nossas vidas estão no altar do sacrifício, que não terá nenhum 

problema de descobrir ou usando nossos dons espirituais.Eles não podem ser 

reconhecidos, exceto como os usamos. Quando um crente anda na santa obediência ao 

Senhor, cheios do Espírito Santo e servir a Deus, torna-se evidente para ele e para os 

outros o seu dom é e como ele abençoa o corpo de Cristo. 

Estima-se que até mesmo as pessoas mais brilhantes usar apenas cerca de onze por cento 

de sua capacidade de deixar cérebro quase noventa por cento não utilizado. A proporção 

semelhante provavelmente se aplica a uso de seus dons espirituais a maioria dos cristãos 

". Quando um crente tem dificuldade para entender como os dons mencionados 

em Romanos 12: 6-8 se aplicam a ele, pessoalmente, não é porque ele não consegue 

descobrir o que seu dom é, mas porque ele não chegou a um acordo com a dedicação e 

exigências do anterior cinco versos. E, por outro lado, quando um crente é usado 

poderosamente na obra do Senhor, não é porque ele compreendeu perfeitamente e 

analisado o seu dom, mas sim porque a sua vida é "um sacrifício vivo e santo", que é 

"aceitável Deus ", como um" culto racional "( v. 1 do), e Deus Espírito está se movendo 

através dele no serviço de alimentação. 

O pregador americano nobre e teólogo Jonathan Edwards foi tão temerosos de que seus 

maneirismos pessoais e inflexões pode interferir com o poder da Palavra de Deus, para 

que ele não apenas ler seus sermões, mas muitas vezes os entregou quase 

mecanicamente. No entanto, o Espírito Santo usou fortemente essas mensagens, e os 

ouvintes foram às vezes tão convicto do pecado que gritava por misericórdia de Deus e 

agarrados seus bancos por medo de cair imediatamente no inferno. Deus era capaz de usá-



lo de tal forma porque ele viveu até os seguintes resoluções (resumida) que ele fez no 

início de seu ministério: 

Resolvi viver com todas as minhas forças  

, enquanto eu viver. 

Resolvi nunca perder um momento de tempo,  

para melhorá-lo da maneira mais rentável eu puder. 

Resolvi nunca fazer nada que eu deveria  

desprezar ou pensar mal de em outro. 

Resolvi nunca fazer qualquer coisa fora de vingança. 

Resolvi nunca fazer nada que eu deveria estar  

com medo de fazer se fosse a última hora da minha vida. 

(Veja Iain H. Murray, Jonathan Edwards: A New Biography . [Carlisle, Penn .: Banner 

da Verdade Trust, 1987], p 43) 

O seguinte bela oração, usado no final dos serviços de comunhão na Igreja da Inglaterra, 

reflete com precisão o total dedicação do qual Paulo fala em Romanos 12 . Lê-se: "E aqui 

nós oferecemos e presente a Ti, ó Senhor, a nós mesmos, nossas almas e corpos para ser 

um sacrifício santo e vida razoável para Ti. " 

Nossa utilidade absoluta ao Senhor depende de três coisas Paulo menciona em nosso texto 

atual: atitude apropriada ( v. 3 ), bom relacionamento ( vv 4-5. ), e serviço adequado ( vv 

6-8. ). 

A atitude correta: a verdadeira humildade 

Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós 

que não pense mais alto de si mesmo além do que convém 

pensar; mas que pense de modo a ter bom senso, como Deus 
repartiu a cada um uma medida de fé. ( 12: 3 ) 

Para indica uma transição do que o apóstolo acaba comandado, amarrando serviço 

espiritual a dedicação espiritual, a ponte entre eles, sendo a atitude espiritual. 

Atitude correta do cristão é a humildade, não pensar mais alto de si mesmo além do 

que convém pensar. Falta de que a virtude fundamental faz com que muitos crentes a 

tropeçar. Não importa o quão bem fundamentada podemos estar na Palavra de Deus, 

como teologicamente som que pode ser, ou quão vigorosamente podemos buscar a servi-

lo, nossos dons não funcionam de modo que nossa vida pode ser espiritualmente 

produtiva até eu é posto de lado. A partir de abnegação no culto espiritual de Deus flui 

auto-rendição à vontade de Deus, e de auto-rendição flui serviço abnegado na obra de 

Deus.Nenhum crente está isento desta chamada para a humildade, porque Paulo está 

falando a cada um dentre vós -a comando universal para todos os que são de Cristo. 

A base de tudo de valor que um cristão tem e faz, a partir de salvação para o serviço, é a 

graça dada a ele por Deus. Assim como nós somos salvos somente pela graça de Deus, 

para que possamos servi-lo apenas por essa mesma graça. Mas o divino 

específico graça do qual Paulo fala aqui é que a partir do qual ele foi ordenado como 

apóstolo de Deus e autorizados a revelar a Palavra (de Deus Rom. 1: 1-5 ; cf.15:15 ; 03:10 

1 Cor. ; Gal. 2: 9 ). 



No entanto, nesta passagem sobre a humildade, não é de estranhar que Paulo apela apenas 

indiretamente a sua posição na hierarquia apostólica, chamando a atenção, em vez de a 

autoridade divina da qual sua própria autoridade foi derivado. Ele é humilde, mesmo em 

relação ao seu próprio apostolado, que foi conferido a ele unicamente na base do de 

Deus a graça, e em nenhum mérito ou valor de sua autoria."Agradeço a Cristo Jesus 

nosso Senhor, que me fortaleceu", informou Timoteo ", porque Ele me considerou fiel, 

pondo-me em serviço; mesmo que eu era anteriormente um blasfemo, perseguidor e 

injuriador E ainda me foi mostrado. misericórdia, porque o fiz por ignorância, na 

incredulidade; e a graça de nosso Senhor foi mais do que abundante, com a fé e amor 

que há em Cristo Jesus "( 1 Tim. 1: 12-14 , grifo do autor). Como um apóstolo de Jesus 

Cristo, ele pede humildade-a virtude cristã mais básico, e aquele que abre a porta para o 

amor, poder e unidade. 

Para enfatizar a necessidade de mansidão, Paulo usa uma forma de phroneo ( a pensar ) 

quatro vezes no versículo 3 . Um cristão não é a superestimar a si mesmo, para pensar 

mais altamente (huperphroneō ) de si mesmo além do que convém pensar , mas é 

pensar de si mesmo como ele realmente é. Ele não está a supervalorizar suas habilidades, 

seus dons, ou o seu valor, mas fazer uma estimativa precisa de si mesmo. "Porque, se 

alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada", Paulo adverte em outros lugares ", ele 

engana a si mesmo" ( Gal. 6: 3 ). E uma estimativa honesta será muito baixo (cf. 1 Tim 

1: 12-16. ). 

Referindo-se a auto-exame e julgamento de outros cristãos, Paulo disse à igreja de 

Corinto: "Ora, estas coisas irmãos, eu apliquei figurAdãoente a mim ea Apolo, por amor 

de vós, para que em nós que você pode aprender a não ultrapassar o que está escrito, a 

fim que ninguém de vocês pode se tornar arrogante em favor de um contra o outro. Por 

que respeita-lo como superior? E o que você tem que você não recebeu? Mas se você se 

o recebeste, por que te glorias, como se não tivesse recebido? " ( 1 Coríntios 4: 6-7. ; 

cf. vv 1-5. ). Pedro admoestou todos os presbíteros da igreja, jovens e velhos, para 

"revesti-vos de humildade para com o outro, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá 

graça aos humildes" ( 1 Ped. 5: 5 ). 

Para se ter bom senso traduz um composto ( sōphroneō ) de que verbo e tem o 

significado básico de "pensar com a mente sã, pense com moderação" (como 

a KJV ). Para pensar de nós mesmos com bom senso nos leva a reconhecer que, em nós 

mesmos, somos nada, mas que, em Cristo, pode ser usado para a glória de Deus através 

do dom do Espírito derramou sobre nós. Devemos entender que, a partir de nós mesmos, 

de nossa humanidade carnal, nada eterno pode ser produzido, mas que, no poder do 

Espírito que pode ser usado para construir o reino e glorifico ao Rei. 

As pessoas não sofrem de baixa auto-estima. Em vez disso, eles estão orgulhosos. Essa é 

a atitude essencial da natureza humana. Orgulho egoísta domina a carne. Para ser útil ao 

nosso Senhor, devemos honestamente reconhecer nossos limites como homens caídos e 

as mulheres, bem como as nossas capacidades como novas criaturas em Cristo, mantendo 

tanto na perspectiva correta. 

Essa humildade, que é essencial para todos os assuntos espirituais, não é facilmente 

encontrado ou mantida. Nos tempos do Novo Testamento, algumas igrejas foram 

caracterizados por membros que desejavam ter os dons mais vistosas e espetacular, a 

igreja de Corinto, sendo o principal agressor. Paulo, portanto, adverte-os em vez de 

"procurai com zelo os maiores dons E eu mostrar-lhe ainda um caminho mais excelente,." 

O caminho do amor humilde ( 1 Cor 12:31. ; cf. 13: 1-13 ). Com uma repreensão 



claramente implícita, o apóstolo João identifica um crente auto-busca por nome, um 

homem chamado Diótrefes ", que adora estar em primeiro lugar" ( 3 João 

9 ). Infelizmente, a igreja ainda está bem saturado com membros que orgulhosamente 

buscam preeminência pessoal e, assim, perdem o poder de humildade. 

A sociedade moderna debruça-se sobre a verdadeira humildade. Ele em vez caracterizada 

por mal-estar, e até mesmo exaltado, egocentrismo, construção ego, mimos do corpo, e 

se esforçando para cumprir toda concupiscência pessoal e ambição, com pouca 

consideração para que possam ser prejudicados. Não é de admirar que a depressão eo caos 

emocional são tão comuns. Em seu livro Psychological Seduction, o fracasso da 

psicologia moderna, o professor William K. Kilpatrick escreve: "Formas extremas de 

doença mental são sempre casos extremos de auto-absorção ... A qualidade distintiva, a 

coisa que literalmente põe as pessoas paranóicas apart é hiper . -chapas, consciência E a 

coisa que eles prêmio mais sobre si mesmo é a autonomia Seu medo constante é que 

alguém está a interferir com a sua vontade ou a tentar orientar a sua vida ". ([Nashville: 

Nelson, 1983], p 67).. 

Muito antes do advento da psicologia moderna, teólogos confrontados os efeitos 

devastadores do amor-próprio. Nos primeiros dias da igreja, Agostinho escreveu em sua 

obra clássica A Cidade de Deus,"Duas cidades foram formadas por dois amores, o terreno 

pelo amor de si mesmo, até o desprezo de Deus, o celestial pelo amor de Deus, mesmo 

ao desprezo de si mesmo A primeira, em uma palavra, glórias em si, este último no Senhor 

"(. Civitas Dei , XIV, 28. Citado por João Warwick Montgomery, O Shape da O 

Past [Minneapolis: Bethany de 1975 ], p. 46). 

O grande reformador João Calvino observou, 

Para tão cegamente fazer tudo o que corro na direção da auto-amor que todo mundo acha 

que ele tem uma boa razão para exaltando-se e desprezando todas as outras em 

comparação ... Não há outro remédio do que para arrancar pela raiz as pragas mais nocivas 

, o amor-próprio e do amor de vitória ... Esta doutrina da Escritura faz. Para ela nos ensina 

que lembrar que os dons que Deus nos concedeu não são nossos, mas seus brindes, e que 

aqueles que se plume sobre eles traem a sua ingratidão. (Institutas da Religião Cristã, 

trans Henry Beveridge, 2 vols.. [Grand Rapids: Eerdmans, 1966], 2:10) 

Enfrentar o problema de uma forma positiva, o escritor de Hebreus adverte: "Vamos 

estudar a forma de estimular um ao outro ao amor e boas obras, não abandonando a nossa 

congregação, como é costume de alguns, mas encorajando um ao outro, e todos a mais, 

como você vê chegar o dia "( Heb. 10: 24-25 ). 

Embora eles não são mencionados no texto, as atitudes orgulhosas em direção dons 

espirituais podem ser colocados em cinco categorias. Vários já foram mencionados. A 

primeira atitude errada é a de usar um gift-proeminente ou qualquer outro presente, para 

que o assunto-boastfully. Como Paulo admoestou os crentes de Corinto: "O olho não pode 

dizer à mão:" Eu não preciso de você ", ou ainda a cabeça aos pés: Não tenho necessidade 

de vós" ( 1 Cor. 12:21 ) , que é o que um cristão faz por implicação, sempre que ele se 

orgulha de seus próprios dons e realizações. 

A segunda atitude errada é a de depreciar a nós mesmos e nossos dons em falsa humildade 

(ver 1 Cor. 12: 11-12 , 19 ). Tal atitude é um esforço mal disfarçado para obter louvor. No 

outro extremo, quando uma pessoa está claramente dotado acima a maioria dos cristãos, 

é tentador para fingir humildade quando genuinamente elogiado, menosprezando assim o 



que Deus tem dado a e está fazendo por ele ou ela.São necessárias e perfeitamente 

desenhado por Deus para o Seu propósito glorioso Todos os dons espirituais. 

A terceira atitude errada sobre os dons espirituais é o de presentes, alegando, em especial 

as mais impressionantes, o que não possuem. Fazer isso não só é desonesto, mas denigre 

sabedoria e soberania de Deus na menosprezando por implicação do presente ou presentes 

que nós temos Dele. "Tudo não são apóstolos, são eles?" Paulo pergunta 

retoricamente. "Tudo não são profetas, são? Todos não são professores, são eles? Todos 

não são operadores de milagres, são eles? Todos não têm dons de curar, não é? Todos não 

falar em línguas, não é? Todos fazer não interpretar, não é? " ( 1 Cor. 12: 29-30 ). Se Deus 

não o escolheu para nos dar qualquer um dos mais notáveis presentes, não devemos nem 

fingir nem cobiçar-los. 

A quarta atitude errada é a de não usar um presente imperceptível por ciúme, 

ressentimento ou vergonha. PropositAdãoente descaso e negligência um dom espiritual é 

a desdenhar graça soberana de Deus."Se o pé disser:" Porque eu não sou mão, não sou 

uma parte do corpo, "não é por este motivo qualquer a menos de uma parte do corpo. E 

se a orelha disser: 'Porque eu não sou olho, não sou uma parte do corpo, "não é por este 

motivo qualquer a menos de uma parte do corpo" ( 1 Cor. 12: 15-16 ). Deus tem um plano 

para cada um de Seus filhos, e cada plano é bom, perfeito e adequado. 

Um quinto atitude errada não está a usar seus dons em tudo, por qualquer motivo, seja 

por negligência, amargura, ciúme, vergonha ou simplesmente indiferença. Todo dom 

espiritual de Deus é para ser usado em sua plenitude, porque cada dom é divinamente 

ordenado e feito para ser divinamente capacitado e empregado. Certamente Paulo está 

preocupado com esta questão quando, em versos 6-8 , ele insiste em que todos os 

presentes ser usado. 

A humildade que Deus requer e honras não superestimar ou subestimar os Seus dons, mas 

estima-los corretamente e usa-los corretamente. Todo cristão pode atestar, "Deus me 

presenteou. Ele me presenteou graciosamente e com amor e vai me dar tudo o que eu 

preciso usar meus dons de forma eficaz para a Sua glória. Agradeço a Ele e bendizei o 

seu nome." 

Há também certas atitudes corretas para com os nossos dons espirituais. Primeiro, 

devemos reconhecê-los corretamente e reconhecer que o próprio Senhor fornece 

exatamente o que Ele quer para nós e tudo o que precisamos para servi-lo de acordo com 

sua vontade, apenas como [Ele] tem atribuído a cada uma medida de fé. Neste 

contexto, uma medida de fé parece referir-se a medida correta do dom espiritual e suas 

características operacionais que Deus concede soberanamente em cada crente. Cada 

crente recebe o dom exato e os recursos mais adequados para cumprir o seu papel no 

corpo de Cristo. 

Um artigo fictício publicado há alguns anos na Springfield, Oregon, newsletter escola 

pública ilustra esse princípio muito bem. 

Era uma vez, os animais decidiram que deveria fazer algo significativo para resolver os 

problemas do novo mundo. Então, eles organizaram uma escola. 

Adotaram um currículo de corrida, escalada, natação e vôo atividade. Para torná-lo mais 

fácil de administrar o currículo, todos os animais, tomou todas as disciplinas. 

O pato era excelente em natação; na verdade, melhor do que o seu instrutor. Mas ele fez 

apenas passando notas em voo, e era muito pobre em execução. Desde que ele era lento 



na corrida, ele teve de abandonar a natação e ficar depois da aula para a prática de 

execução. Isso fez com que os pés da Internet para ser mal gasto, para que ele [tornou-se] 

apenas média na natação. Mas média foi bastante aceitável, de modo que ninguém 

preocupado com isso, exceto o pato. 

O coelho começou como o primeiro de sua classe na corrida, mas desenvolveu um tique 

nervoso em seus músculos da perna por causa de tanta maquiagem trabalho na natação. 

O esquilo era excelente em escalada, mas ele encontrou frustração constante na classe de 

vôo porque seu professor o fez começar a partir do zero, em vez de a partir da copa de 

árvore para baixo. Ele desenvolveu "cavalos Charley" de esforço excessivo, e por isso só 

tenho um C em alpinismo e um D em execução. 

A águia foi uma criança problema e foi severamente punido por ser um não-

conformista. Na escalada aulas bateu todos os outros para o topo da árvore, mas insistiu 

em usar o seu próprio caminho para chegar lá ... 

O ponto da história é óbvio. Como os animais, cada pessoa tem seu próprio conjunto 

especial, mas limitado de recursos. Tentando operar fora essas capacidades produz 

frustração, desânimo, sentimentos de culpa, a mediocridade, e derrota final. Nós 

cumprimos a nossa vocação quando funcionar de acordo com projeto soberano de Deus 

para nós. 

Paulo não aqui está se referindo a economia de fé, que os crentes já exercido. Ele está 

falando de uma mordomia fiel, o tipo e quantidade de fé necessária para exercer o nosso 

próprio dom particular. É a féatravés do qual o Senhor usa seu dom medido em nós ao 

máximo. Abrange toda a sensibilidade, capacidade e compreensão que precisamos, com 

razão, e totalmente utilizar o nosso presente excepcionalmente-outorgado. Nosso Pai 

Celestial não nos sobrecarregar com os presentes para que não forneça todos os recursos 

espiritual, intelectual, físico e emocional, precisamos exercitá-los com sucesso. 

Porque cada crente é perfeitamente dotado, nenhum dom que Deus não tem dado deve 

ser procurada e nenhum dom que Ele tem dado deve ser negligenciada ou denegridas. "A 

cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum", explica Paulo em sua 

primeira carta a Corinto, e "um único e mesmo Espírito opera todas estas coisas, 

repartindo particularmente a cada um como quer" ( 1 Cor. 12: 7 , 11 ). 

A seguir, estão nove diretrizes que podem ser úteis no cumprimento do propósito de 

nossos dons espirituais. Nós devemos apresentar-nos como um sacrifício vivo ( Rom. 12: 

1 ); Reconhecemos que todos os crentes, incluindo nós mesmos, são dotados ( v. 3 ); orar 

por sabedoria; procurar por nada ( Atos 8:18 , 24 ); examinar o desejo do nosso coração 

( 1 Tim. 3: 1 ); buscar a confirmação; olhar para a bênção de Deus; sinceramente servi-

Lo; e cultivar o dom, uma vez que se torna óbvia. 

Mesmo quando tudo o que é feito, ele ainda pode ser impossível para analisar 

completamente e identificar o nosso dom espiritual especificamente. Muitas vezes, não é 

possível distinguir entre talento dado por Deus natural, dadas por Deus habilidades 

espirituais, e poder do Espírito Santo. Quando a vida de um cristão é um sacrifício vivo a 

Deus e ele está andando no Espírito de Deus, ele não tem nenhuma razão para fazer 

distinções precisas, porque tudo o que ele é e tem se comprometido com o 

Senhor. Simplificando e overdefining dons espirituais pode causar uma grande confusão, 

frustração, desânimo, e limitação de sua utilidade. Concentrando-se muito sobre os 

próprios presentes pode dificultar seu uso fiel no serviço do Senhor. 



O Novo Testamento não promete que o nosso presente virá cuidadosamente embalados e 

rotulados. Também não se identificar com precisão o dom específico de qualquer crente 

do Novo Testamento, incluindo os apóstolos. Os crentes na igreja primitiva nunca foram 

classificados por presentes. Pelo contrário, o Novo Testamento deixa claro que Deus dota 

Seus filhos com muitas combinações e graus de superdotação. Ele mistura estes presentes 

tanto quanto um artista mistura cores em sua paleta para criar o tom exato que ele deseja 

para uma parte específica da pintura. 

Pedro disse: "À medida que cada um recebeu um dom especial, empregá-lo ..." ( 1 04:10 

Pet. a ). Ele usou o artigo definido (a), indicando um presente único para cada 

crente. Mas, claramente, que a única presente será único na vida de cada crente, porque é 

uma combinação do colector e multicoloridas categorias de falar e servindo superdotação 

( vv. 10 b -11) a partir do qual as cores do espírito do crente, e que são em seguida, 

misturado com a unicidade da mente, a formação, a experiência, e o esforço do indivíduo-

o resultado é que cada cristão é como um floco de neve, com nenhum outro que tenha o 

mesmo padrão. 

O impulso de Romanos 12 e 1 Coríntios 12 , as duas passagens centrais sobre os dons 

espirituais, não é em um crente de identificar com precisão os seus dons, mas em sua 

fidelidade a usá-los. É também significativo o facto de cada uma destas passagens 

presentes menciona que o outro não. Isso nos leva a crer que as categorias são cores 

básicas, por assim dizer, a partir do qual o Senhor se mistura a tonalidade única de cada 

um de Seus filhos. 

Tudo isso deve produzir humildade, porque a nossa utilidade espiritual é um trabalho 

puramente soberano de Deus, nenhum dos quais pode ser atribuído ao homem. Nossa 

utilidade espiritual é a despeito e em contraste com a nossa indignidade e inutilidade na 

carne, em que nada habita o que é bom ou é capaz de glorificar a Deus. 

O bom relacionamento: Unidade na Diversidade 

Pois, assim como temos muitos membros em um só corpo e todos 

os membros não têm a mesma função, assim nós, que somos 

muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos 

membros uns dos outros. ( 12: 4-5 ) 

No versículo 1 Paulo exorta seus irmãos na fé para apresentar seus corpos físicos como 

"um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." Agora ele 

usa a figura do corpo para representar a igreja, o Corpo de Cristo, do qual cada crente é 

um membro. Ele se concentra em sua unidade na diversidade- um só corpo (mencionado 

em ambos os versos), que representa a sua unidade, emuitos membros que não têm a 

mesma função, representando a diversidade. Assim como é na natureza, a diversidade 

unificada na igreja é uma marca da obra soberana e maravilhoso de Deus. 

A equipa de futebol pode ter quarenta a cinqüenta homens no plantel. Se todos eles 

decidiram ser o quarterback, a equipe não teria nenhuma unidade e nenhuma eficácia. A 

verdadeira unidade surge quando cada membro da equipe está disposta a desempenhar a 

posição específica que lhe são atribuídos. 

Paulo agora se concentra especificamente na singularidade diversificada e importância de 

cada membro para o desempenho adequado do organismo. Ele ressalta a verdade óbvia 

de que, embora temos muitos membros em um só corpo, no entanto, todos os 

membros não têm a mesma função. 



Função traduz praxis , que tem o significado básico de um fazer de alguma coisa, ou seja, 

uma ação. Ele mais tarde veio a conotar algo que foi feito ou praticado ordinariamente, 

uma normal de função. 

Os dons espirituais nem sempre correspondem ao que comumente chamamos de igreja 

escritórios, tais como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ou diácono, como a 

prestação Rei Tiago sugere ("todos os membros têm o mesmo escritório , "grifei ). A 

maioria dos membros da igreja não tem um escritório ou título específico. Mas cada 

crente, do mais jovem ao mais velho e do mais recente para o mais maduro, tem uma 

capacidade dada pelo Espírito para ministrar o corpo de Cristo através de algum dom 

espiritual. É o uso do dom que é o seu ordenado por Deus função no reino. 

No organismo espiritual que é a Igreja de Cristo, cada componente de parte-se óbvio e 

importante, como o braço, ou escondido e despercebido, como os pequenos vasos 

sanguíneos e glândulas é fundamental para o seu bom funcionamento como um 

todo. Então, nós, que são muitos, Paulo explica, somos um só corpo em Cristo, mas 

individualmente somos membros uns dos outros. É a diversidade trabalhar em unidade 

e harmonia que permite que o Corpo de Cristo para ser e fazer o que Ele direciona para 

ser e fazer. 

Porque é tão normal e confiável, a grande maravilha do bom funcionamento do nosso 

corpo raramente é apreciado ou mesmo notado. Nós temos, mas para pensar, e as nossas 

mãos, pés ou olhos imediatamente fazer o que quer que eles façam. Porque nós os 

treinamos para responder em determinadas maneiras, eles fazem muitas coisas quase que 

automaticamente. Nossas funções-tais corporais mais críticos como "surra e nossos 

pulmões dos nossos corações respiração-não necessitam de pensamento em tudo. Eles 

simplesmente fazer o seu trabalho, realizando suas funções divinamente concebido 

minuto após minuto, dia após dia, ano após ano. A inter-relação das partes do nosso corpo 

é tão incrivelmente complexa que a ciência médica descobre continuamente novas 

funções e relações. Muitas vezes, é somente quando nossos corpos deixam de funcionar 

corretamente que nós apreciamos como maravilhosamente Deus projetou-los. 

Em seu livro Feito temìvel e maravilhosamente, o cirurgião de renome internacional Dr. 

Paulo Brand escreve sobre a incrível diversidade e inter-relação das partes do corpo 

humano. Falando de células do corpo, ele diz: 

Estou impressionado pela primeira vez por sua variedade. Quimicamente minhas células 

são quase iguais, mas visualmente e funcionalmente eles são tão diferentes quanto os 

animais em um zoológico. Os glóbulos vermelhos, discos que lembram doces Lifesaver, 

viagem através do meu sangue carregado com oxigênio para alimentar as outras 

células. As células musculares, que absorvem grande parte do que o alimento, são 

elegante e suave, cheio de energia enrolada. Células de cartilagem com brilhantes núcleos 

negros parecem com cachos de feijão-fradinho colados firmemente juntos para a 

força. As células de gordura parece preguiçoso e chumbo, como abaulamento branco 

sacos de lixo de plástico encravados juntos. 

Células ósseas vivem em estruturas rígidas que exalam força. Corte na seção transversal, 

os ossos se assemelham anéis de árvores, sobrepondo força com força, oferecendo 

impliability e resistência. Em contraste, as células da pele formam padrões ondulantes de 

maciez e textura que subir e mergulho, dando forma e beleza para nossos corpos. Eles 

curva e saliência em ângulos imprevisíveis para que a impressão digital de cada pessoa, 

para não mencionar a sua cara-é único. 



Os aristocratas do mundo celular são as células sexuais e células nervosas. Uma 

contribuição da mulher, o ovo, é uma das maiores de células no corpo humano, a sua 

forma ovóide apenas visíveis a olho nu.Parece apropriado que todas as outras células do 

corpo deve derivar dessa estrutura elegante e primordial. Em grande contraste com 

repouso tranquilo do óvulo, os espermatozóides minúsculos do sexo masculino estão 

furiosamente flagelando girinos com cabeças distendidas e caudas magros. Eles lutam por 

posição como se ciente competitiva que apenas um dos milhares de milhões vai ganhar a 

honra de fertilização. 

O rei das células, o que tenho dedicado grande parte da minha vida a estudar, é a célula 

nervosa. Tem uma aura de sabedoria e complexidade a respeito. Aranha-como, se 

ramifica para fora e une o corpo com uma rede de computadores de sofisticação 

deslumbrante. Seus axônios, "fios" que transportam mensagens distantes de e para o 

cérebro humano, pode chegar a um metro de comprimento. 

Não me canso de ver esses espécimes variadas ou folheando livros que tornam as 

células. Individualmente, eles parecem insignificantes e estranhamente projetado, mas sei 

que essas partes invisíveis cooperar para me pródigo com o fenômeno da vida ... 

Meu corpo emprega um zoológico desconcertante de células, nenhum dos quais se 

assemelha individualmente o corpo maior. Da mesma forma, o Corpo de Cristo 

compreende uma variedade improvável dos seres humanos. Não é exatamente a palavra 

certa, pois somos decididamente ao contrário das outras e do One seguimos. De cujo 

projeto vêm estas formas humanas cômicas que tão vagamente refletem os ideais do corpo 

como um todo? 

O Corpo de Cristo, como nossos próprios corpos, é composto de um indivíduo, ao 

contrário das células que são de malha em conjunto para formar um só corpo. Ele é a 

coisa toda, e a alegria do corpo aumenta à medida que as células individuais percebem 

que podem ser diversas, sem se tornar postos avançados isolados. 

Dr. Marca também descreve a unidade da diversidade aparentemente interminável das 

células. 

O que move as células a trabalhar juntos? O que inaugura as funções superiores 

especializados de movimento, visão e consciência através da coordenação de uma centena 

de trilhões de células? 

O segredo para a adesão encontra-se trancado dentro de cada núcleo da célula, 

quimicamente enrolada em uma fita de DNA. Depois que o ovo e share de esperma a sua 

herança, a escada química DNA divide ao centro de cada gene tanto quanto os dentes de 

um zíper separar. Si reformas DNA cada vez que a célula se divide: 2, 4, 8, 16, 32 células, 

cada uma com o DNA idêntico. Ao longo do caminho células se especializam, mas cada 

um carrega o livro de instruções inteiro de cem mil genes. DNA é estimado para conter 

instruções que, se por escrito para fora, irá preencher uma livros mil de seiscentas 

páginas. Uma célula nervosa pode operar de acordo com as instruções do volume de 

quatro e uma célula de rim de volume de vinte e cinco anos, mas ambos carregam todo o 

compêndio. Ele fornece credencial selada de cada célula da sua pertença ao corpo. Cada 

célula possui um código genético completo de modo que todo o corpo pode ser remontado 

a partir de informação em qualquer uma das células do corpo ... 

Assim como o código de identificação completa do meu corpo é inerente em cada célula 

individual, assim também a realidade de Deus permeia cada célula em [de Cristo] Corpo, 

ligando-nos membros de uma verdadeira ligação, orgânica. Eu sinto essa ligação quando 



eu conhecer outras pessoas na Índia ou na África ou na Califórnia que compartilham a 

minha lealdade ao chefe; imediatamente nos tornamos irmãos e irmãs, companheiros de 

células no corpo de Cristo. Eu compartilho o êxtase da comunidade em um corpo 

universal, que inclui todo homem e mulher em quem Deus reside. (Retirado de temìvel e 

maravilhosamente feito, pelo Dr. Paulo Brand e Filipe Yancy. Copyright © 1980 por Dr. 

Paulo Brand e Filipe Yancy. Usado com permissão da Zondervan Publishing House) 

Há também células rebeldes, por assim dizer, no Corpo de Cristo. Alguns são benignos, 

no sentido de que eles não destruir a igreja. Eles simplesmente se empanturrar de bênçãos 

e benefícios à custa do resto do corpo. Tornam-se mais gordo e mais gordo, sempre 

levando em, raramente dando. O foco de toda a sua existência é self-service. Seu credo é: 

"Eu vou pegar tudo o que puder de Deus e tudo o que puder da igreja." Em sua 

infidelidade ao Senhor e ao seu povo, eles minam a igreja de sua vitalidade e pode 

enfraquecê-lo de modo que ele se torne emagrecido e não pode funcionar normalmente. 

A igreja também tem "células" que estão amotinados ao ponto de destruição. Através de 

heresia a título definitivo e flagrante imoralidade, esses membros malignos abertamente 

atacar o resto do corpo, corroendo sua própria vida. 

Como crentes, estamos todos interligados em uma unidade espiritual. Cristo nos projetou 

para trabalhar com exclusividade, mas harmoniosamente como Seu Corpo na terra-de ser 

as próprias mãos, seus próprios pés, a sua própria voz. Nós compartilhamos uma vida 

comum, um ministério comum, um poder comum, e, acima de tudo, um chefe 

comum. Somos dotados de inúmeras combinações diferentes de dons específicos 

mencionados aqui e em outros lugares no Novo Testamento. Mas é o desígnio de nosso 

Senhor e desejo que a nossa diversidade em dons espirituais se manifestar em unidade de 

serviço espiritual. 

 

48. O Ministério dos Dons Espirituais - 

parte 2 (Romanos 12: 6-8) 

O serviço adequado: Exercitando o nosso Presentes 

E uma vez que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi 

dada, que cada um exercê-las de acordo: se é profecia, de acordo 

com a medida da fé; se o serviço, seja em ministrar; ou aquele que 

ensina, em seu ensino; ou que exorta, use esse dom em 

exortar; aquele que dá, com liberalidade; o que preside, com 

cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. (12: 6-8) 

Nenhum dom ou habilidade, espiritual ou de outra forma, é de valor se não for 

usado. Eu li o relato de um agricultor aposentado em uma pequena cidade da 

pradaria em Saskatchewan, no Canadá, que possui uma grande coleção de 

violinos raros e valiosos. É altamente improvável que alguém vai jogar esses 

maravilhosos instrumentos, desde que eles estão simplesmente guardados, 

protegidos e admirado. Mas nas mãos de músicos realizados, esses violinos 



poderia estar fazendo uma bela música para inspirar e abençoar incontáveis 

milhares de ouvintes. 

É infinitamente mais trágico que muitos cristãos manter seus dons espirituais 

armazenado, ao invés de usá-los para servir ao Senhor que lhes deu os presentes. 

Foi observado que as mães americanas muitas vezes preservar primeiros 

sapatos de seus filhos em bronze, talvez para representar a liberdade e 

independência, enquanto que muitas mães japonesas preservar uma pequena 

parte do cordão umbilical da criança, para representar a dependência e 

lealdade. Dependência e lealdade lindamente descrever a inter-relação o 

Senhor deseja para os membros do seu corpo, da igreja. 

Os dons espirituais mencionados no Novo Testamento, principalmente em 

Romanos 12 e em 1 Coríntios 12, se dividem em três categorias: sinal, falando, 

e servir. Antes que o Novo Testamento foi escrito, os homens não tinham 

padrão para julgar a veracidade de alguém que pregou, ensinou, ou testemunhou 

em nome de Cristo. Os dons de sinais autenticado o ensinamento dos apóstolos, 

o que era a medida de todas as outras situações de ensino-e, portanto, cessaram 

após a morte dos apóstolos, provavelmente, ainda mais cedo. "Os sinais de um 

verdadeiro apóstolo foram realizados entre vós com toda a perseverança", Paulo 

explicou à igreja de Corinto ", por sinais, prodígios e milagres" (2 Cor. 

12:12). O escritor de Hebreus dá mais revelações sobre o propósito desses dons 

especiais: "Depois [o evangelho] estava no primeiro dito pelo Senhor, foi-nos 

confirmada pelos que a ouviram, Deus testemunhando também com eles, por 

sinais e maravilhas e por vários milagres e dons do Espírito Santo, de acordo 

com sua própria vontade "(Heb. 2: 3-4). Mesmo durante o ministério terrestre 

de Jesus, os apóstolos "saíram e pregaram por toda parte, enquanto o Senhor 

cooperava com eles, confirmando a Palavra com os sinais que se seguiram" 

(Marcos 16:20). 

Primeira Carta aos Coríntios foi escrito sobre A . D . 54 e romanos há cerca de 

quatro anos mais tarde. É importante notar que nenhum dos dons de sinais 

mencionados em 1 Coríntios 12: 9-10, ou seja, os dons de cura, milagres, falar 

em línguas, e interpretação de línguas-é encontrado em Romanos 12. As outras 

duas passagens do Novo Testamento que menciona os dons espirituais (Ef. 4:. 

7, 11; 1 Pedro 4: 10-11) foram escritos vários anos após romanos e, como a 

epístola, não fazem menção de sinal presentes. Pedro menciona 

especificamente as categorias de falar e servindo presentes ("quem fala" e 

"quem serve", v. 11), mas nem a categoria nem um exemplo dos dons de sinais. 

Parece evidente, portanto, que Paulo não mencionou os dons de sinais em 

Romanos porque o seu lugar na igreja já estava chegando ao fim. Eles 

pertenciam a uma época única na vida da igreja e não teria lugar permanente no 

seu ministério em curso. É significativo, portanto, que os sete dons 



mencionados em Romanos 12: 6-8 são todos dentro das categorias de falar e de 

servir. 

Também é importante notar que, em 1 Coríntios 12, Paulo usa o 

termo pneumatikos (v. 1, lit., "spirituals") para descrever os dons divinamente 

concedidos específicos mencionados nos versículos 8-10. Ele explica que "há 

diversidade de dons, mas o mesmo Espírito" (v. 4), e que "o mesmo Espírito 

opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer" (v. 

11). 

Mas em Romanos 12, o apóstolo usa o termo carisma (presentes), que é 

de Charis (graça). Na Primeira Carta aos Coríntios, Paulo enfatiza a natureza e 

autoridade dos dons espirituais presentes-capacitados pelo Espírito Santo. Em 

Romanos ele simplesmente enfatiza sua fonte-a graça de Deus. 

Paulo introduz esta lista de presentes, referindo-se de volta para a unidade na 

diversidade, ele acaba de salientar nos versículos 4-5. Uma vez que temos 

diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, que cada um exercê-los 
em conformidade. Diferem relaciona-se com a diversidade, e graça para a 

unidade. Sob soberana de Deus a graça, que todos os crentes 

compartilhar, temos presentes que diferem de acordo com as formas 

específicas em que Ele nos concede individualmente. Assim como o versículo 

3 não se refere à fé salvadora, versículo 6 não se refere à economia 

de graça. Paulo está falando para aqueles que já têm confiado em Cristo e se 

tornarem filhos de Deus. Para Seus filhos, o apóstolo explica, "Deus repartiu a 

cada um uma medida de fé" (v. 3), e derramou sobre eles presentes que 

diferem de acordo com a graça dada a cada um. A graça é o favor de Deus, 

bondade imerecida de sua parte, que é a única fonte de todas as capacitações 

espirituais. Eles não estão ganha por merecimento, ou eles não seria pela 

graça. E a graça é soberano, só que Deus faz a escolha quanto ao que o presente 

de cada um de Seus filhos recebe. Cada crente é, portanto, de exercer seus dons 

em conformidade. 

Paulo lista ao lado de algumas categorias de sobredotação como exemplos. 

Profecia 

se é profecia, de acordo com a medida da fé; (12: 6b) 

O primeiro dom espiritual nesta lista é profecia. Alguns intérpretes acredito 

que este foi um presente de revelação especial que pertencia apenas aos 

apóstolos, e, como os dons de sinais, cessou depois daqueles homens 

morreram. Embora certamente tinha um aspecto revelador durante os tempos 

apostólicos Antigo Testamento e, não se limitava a revelação. Ele foi exercido 

quando houve proclamação pública da verdade divina, velho ou novo. Em 1 

Coríntios 12:10 que está ligada com dons de sinais sobrenaturais, e 



reveladores. Aqui ela está ligada com a fala e servindo presentes, levando à 

conclusão de que não tinha tanto aspectos reveladores e não-revelação. O 

profeta do Antigo Testamento ou do Novo Testamento (ou apóstolo) pode falar 

revelação direta, mas poderia e também ter declarado que havia sido revelado 

anteriormente. O dom de profecia não se refere ao conteúdo, mas sim aos meios 

de proclamação. Em nossos dias, é capacitação ativa para proclamar a Palavra 

de Deus já está escrito nas Escrituras. Paulo dá nenhuma distinção a este 

presente entre os outros seis, que são claramente presentes em curso na igreja, 

portanto, não limitando-a revelação. 

Prophēteia ( profecia ) tem o significado literal de falar diante, sem nenhuma 

conotação de previsão ou outro significado sobrenatural ou místico. O dom 

de profecia é simplesmente o dom de pregar, de proclamar a Palavra de 

Deus. Deus usou muitos profetas do Antigo e do Novo Testamento para 

predizer eventos futuros, mas que nunca foi uma parte indispensável do 

ministério profético. Paulo dá, talvez, a melhor definição do dom profético em 

1 Coríntios: "Aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação 

e consolação" (1 Cor. 14: 3). Admoestação de Pedro também se aplica ao 

presente: "Quem fala, deixá-lo falar, por assim dizer, as declarações de Deus; 

... para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a 

glória e poder para sempre e sempre "(1 Ped. 4:11). 

Quando Deus chamou Moisés para libertar Israel do Egito, Moisés deu a 

desculpa: "Por favor, Senhor, eu nunca fui eloqüente, nem recentemente nem 

no tempo passado, nem depois que falaste a teu servo; porque sou pesado de 

boca e pesado de língua "(Ex. 04:10). Apesar de irritado com a falta de 

confiança de Moisés, Deus disse: "Não há o seu irmão Arão, o levita, eu sei que 

ele fala fluentemente ... Você está a falar com ele e colocar as palavras na sua 

boca;? E eu, eu mesmo , estará com sua boca e sua boca, e eu vou te ensinar o 

que você está a fazer "(vv. 14-15). 

O dom de profecia é o dom de ser porta-voz de Deus público, principalmente 

para próprio povo-a de Deus instruir, admoestar, advertir, repreender, corrigir, 

desafio, conforto, e incentivar. Deus também usa seus profetas para alcançar 

incrédulos. "Se tudo profetiza", Paulo explicou ao Corinthians ", e um descrente 

ou um homem pouco dotados entra, ele é condenado por todos, ele é chamado 

a prestar contas por todos; os segredos do seu coração são divulgados, e assim 

ele vai cair em seu rosto e adoração a Deus, declarando que Deus está 

certamente entre vós "(1 Cor. 14: 24-25). 

Deus usou alguns profetas em determinados momentos para dar nova revelação 

e para prever eventos futuros, mas Ele usou e continua a usar todos os Seus 

profetas para falar sua verdade em Seu nome. Eles são instrumentos de Deus 

para proclamar e fazer relevante a Sua Palavra para seu mundo. João Calvin 

disse que, da profecia, ele não entendeu o dom de prever o futuro, mas de 



interpretar as Escrituras, de modo que um profeta é um intérprete da vontade de 

Deus. 

Em seu comentário sobre este texto, Calvino escreveu: 

Eu prefiro seguir aqueles que estender essa palavra mais ampla, até mesmo para 

o dom peculiar da revelação, pelo qual qualquer um com habilidade e sabedoria 

realizada no escritório de um intérprete para explicar a vontade de Deus. Daí 

profecia no dia de hoje na Igreja cristã é quase nada mais é do que a correta 

compreensão da Escritura, ea faculdade peculiar de explicá-lo, na medida em 

que todas as antigas profecias e os oráculos de Deus foram concluídos em Cristo 

e no seu evangelho. Pois neste sentido, é tomada por Paulo quando ele diz: "Eu 

desejo que você falou em línguas, mas sim que ye profecia" (1 Cor. Xiv. 5 :) 

"Em parte, conhecemos e, em parte, nós profecia" (1 Cor. xiii. 9). E não parece 

que Paulo pretende aqui mencionar aquelas graças milagrosas pelo qual Cristo, 

em primeira prestados ilustre seu evangelho; mas, pelo contrário, achamos que 

ele se refere apenas aos dons ordinários, como eram para continuar 

perpetuamente na Igreja. ( Comentários de Calvino, v.xix, "romanos". [Grand 

Rapids: Baker, 1991], p 460) 

No século XVI, na Suíça, em Zurique pastores se reuniram todas as semanas 

para o que eles chamaram de "profetizar". Eles compartilharam exegético, 

expositiva e insights práticos que tinha recolhido a partir da Escritura que os 

ajudou de forma mais eficaz ministro ao seu povo naquele dia. 

O livro de Atos fala de muitos profetas, além dos apóstolos. Agabus, parte de 

um grupo de profetas (os outros são sem nome) de Jerusalém, previu uma fome 

que assolam Judéia durante o reinado do imperador Cláudio (Atos 11: 27-28) 

e, posteriormente, predisse detenção e prisão de Paulo (21: 10- 11). "Judas e 

Silas," por outro lado ", também sendo eles próprios profetas", não deu 

previsões ou nova revelação, mas simplesmente "encorajados e confirmaram os 

irmãos com muitas palavras" depois de Paulo e Barnabé haviam entregado a 

carta do Concílio de Jerusalém ( Atos 15:32;. cf. vv 22-31). (Para uma discussão 

mais completa da profecia, consulte a seção relevante sobre 12:10 no 

comentário do autor sobre uma Corinthians nesta série. [Chicago: Moody Press, 

1984]) 

Seja qual for a forma que sua mensagem pode levar, o profeta é ministrar lo de 

acordo com a proporção de sua fé. Porque o grego inclui o artigo definido, a 

fé pode aqui referem-se a fé, isto é, a mensagem do evangelho completo. Nesse 

caso, de acordo com a medida da fé que se relacionam objetivamente para o 

profeta de ser cuidadoso para pregar, de acordo com o evangelho revelado 

através do Apóstolos, "a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos" 

(Judas 3). Ele também poderia se relacionar subjetivamente a compreensão 

pessoal do crente e discernimento a respeito do evangelho para sua fala de 



acordo com o indivíduo proporção de ... fé que Deus soberanamente atribuído 

a ele para a operação do seu dom. 

Se ele se relaciona com a revelação, a previsão de declaração, instrução, 

incentivo, ou qualquer outra coisa, tudo profecia foi sempre a proclamar a 

Palavra de Deus e exaltar o Filho de Deus, porque "o testemunho de Jesus é o 

espírito de profecia" (Rev. 19:10). Taxa específica de Paulo a Timóteo se aplica 

a todos os anunciadores da Palavra de Deus, incluindo profetas: "Prega a 

palavra, estar pronto a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com 

grande paciência e doutrina" (2 Tim. 4: 2) . 

Serviço 

se o serviço, seja em ministrar; (12: 7-A) 

O segundo dom espiritual é o de serviço, um termo geral para o 

ministério. Serviço traduz diakonia , do qual também 

temos diácono e diaconisa -os que servem. Os primeiros diáconos na igreja 

primitiva eram "homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria" 

que foram colocados responsável pelo fornecimento de alimentos para as 

viúvas, a fim de libertar os apóstolos para dedicar-se "à oração e ao ministério 

da palavra "(Atos 6: 3-4). 

Serviço é um presente simples e direta que é amplo na sua aplicação. Parece 

que carregar um significado semelhante ao do dom de ajuda mencionado em 1 

Coríntios 12:28, embora um termo grego diferente ( antilēpsis ) é usado lá. Este 

presente certamente se aplica para além dos ofícios de diácono e diaconisa e é 

a idéia no comando de Paulo aos anciãos de Éfeso para "ajudar os fracos" (Atos 

20:35). O dom de serviço se manifesta em todo o tipo de ajuda prática que os 

cristãos podem dar um ao outro em nome de Jesus. 

Ensino 

ou aquele que ensina, em seu ensino; (12: 7b) 

O terceiro dom espiritual é a de ensinar. Mais uma vez, o significado é simples 

e direta. Didaskōn ( ensina ) refere-se ao ato de ensinar, e didaskalia ( ensino ) 

pode referir-se ao que é ensinado, bem como para o ato de ensiná-la. Ambos os 

significados são adequadas a este presente. 

O cristão que ensina é divinamente dotado com habilidade especial para 

interpretar e verdade, presente de Deus, compreensivelmente. A principal 

diferença entre ensino e profecia não está no conteúdo, mas na distinção entre 

a capacidade de proclamar e a capacidade de dar instrução sistemática e regular 

na Palavra de Deus. O dom de ensino poderia se aplicar a um professor no 

seminário, faculdade cristã, escola dominical, ou em qualquer outro lugar, 



elementar ou avançado, onde a verdade de Deus é ensinada. A mais antiga 

igreja foi caracterizado por ensino regular (Atos 2:42). A Grande Comissão 

inclui o comando, "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações ... 

ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei" (Mat. 28: 19-20). Dom 

espiritual de Paulo incluiu características de ambos pregação e ensino (2 Tim. 

1:11). 

Mais tarde, na epístola que acabamos de citar, Paulo cobrado Timóteo: "E as 

coisas que você já ouviu falar de mim na presença de muitas testemunhas, isso 

mesmo transmite a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros" (2 

Timóteo 2: 2. ). Barnabas tinha esse dom e ministrou-lo ao lado de Paulo em 

Antioquia, onde eles estavam "ensinando e pregando, com muitos outros 

também, a palavra do Senhor" (Atos 15:35). Da mesma forma "um certo judeu 

chamado Apolo, natural de Alexandria por nascimento, homem eloqüente ... 

tinha sido instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, ele 

estava falando e ensinando com precisão as coisas concernentes a Jesus" (Atos 

18 : 24-25). 

Jesus, é claro, era ao mesmo tempo o supremo Pastor e Mestre supremo. Mesmo 

depois de sua ressurreição, Ele continuou a ensinar. Quando Ele se juntou aos 

dois discípulos no caminho de Emaús ", começando por Moisés e por todos os 

profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras ... E 

disseram uns aos outros:" Não se nos abrasava o coração dentro de nós enquanto 

Ele nos falava na estrada, enquanto Ele estava explicando as Escrituras? 

"(Lucas 24:27, 32). Ambos diermēneuō ("explicou," v 27). 

E dianoigō ("explicando", lit. "abertura", v 32). são sinônimos 

de didaskōn ( ensina ) edidaskalia ( de ensino ) em Romanos 12: 7. 

Regular de ensino, sistemático da Palavra de Deus é a principal função do 

pastor-professor. Como presbítero, ele é necessário "ensinar" (1 Tim. 3: 2) e 

segurar "firme a palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que seja 

poderoso, tanto para exortar na sã doutrina e refutar aqueles que o contradizem 

"(Tito 1: 9). Acima de tudo, Paulo Timoteo suplicou, "prestar muita atenção 

para si mesmo e para o seu ensino" (1 Tim. 4:16). Pastores não são os únicos 

que o Senhor chama e habilitados para ensinar. Mas, se o ministério de um 

pastor deve ser julgado, entre outras coisas, sobre a solidez de seu ensino, como 

as passagens apenas citados indicam-então parece razoável supor que, em 

alguma medida, ele deve ter o dom de ensino. 

Exortação 

ou que exorta, use esse dom em exortar; (12: 8-A) 

Tal como acontece com os três dons anteriores, a conotação de exortação é 

amplo. Tanto o verbo parakaleo ( exorta ) eo 

substantivo paraklesis ( exortação ) são compostos das mesmas duas palavras 



gregas ( de para e Kaleo ) e tem o significado literal de chamar alguém para um 

jogador da equipa. Eles estão intimamente relacionados 

com parakletos (advogado, edredom, helper), um título que Jesus usou tanto de 

si mesmo ("Helper", João 14:16), e do Espírito Santo ("outro Consolador"; João 

14:16, 26; 15 : 26; 16: 7). Em 1 João 2: 1, esta palavra é traduzida como 

"advogado", referindo-se a Jesus Cristo. 

O dom de exortação, portanto, engloba as idéias de aconselhamento, 

pleiteando, incentivando, advertindo, fortalecimento e reconfortante. Ao 

mesmo tempo o presente pode ser usado para convencer um crente para 

transformar a partir de um pecado ou mau hábito e em um momento posterior 

para incentivar essa mesma pessoa para manter o seu comportamento 

corrigido. O presente pode ser usado para admoestar a igreja como um todo, 

para a obediência à Palavra. Como o dom de mostrar misericórdia (veja 

abaixo), exortação pode ser exercido em confortando um irmão ou irmã no 

Senhor, que está enfrentando problemas ou está a sofrer fisicamente ou 

emocionalmente. Um que exorta também pode ser usado por Deus para 

incentivar e embasar um crente fraco que está enfrentando um julgamento 

difícil ou tentação persistente. Às vezes, ele pode usar o seu dom simplesmente 

para caminhar ao lado de um amigo que está sofrendo, desanimado, frustrado 

ou deprimido, para dar uma ajuda no que for preciso maneira. Este presente 

pode ser exercido em ajudar alguém carregar um fardo demasiado pesado para 

aguentar sozinho. 

Paulo e Barnabé estavam exercendo o ministério de exortação quando "eles 

voltaram a Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, 

exortando-os a perseverarem na fé, dizendo:" Através de muitas tribulações, 

nos importa entrar no reino de Deus "(Atos 14: 21-22). Este ministério é 

refletida no comando de Paulo a Timóteo: "corrige, repreende, exorta, com 

grande paciência e doutrina" (2 Tim. 4: 2). 

É o ministério da exortação de que o escritor de Hebreus fala como ele adverte 

os crentes a "considerar como estimular um ao outro ao amor e às boas obras, 

não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas 

encorajando um ao outro; e tudo o mais, como você vê chegar o dia "(Heb. 10: 

24-25). O sentimento que motiva este presente também é exibido na bela 

bênção com que essa epístola fecha: "Ora, o Deus de paz, que fez subir dentre 

os mortos o grande Pastor das ovelhas através do sangue da aliança eterna, 

mesmo Jesus, nosso Senhor , equipá-lo em todas as coisas boas para fazer a Sua 

vontade, operando em nós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a 

quem seja a glória para todo o sempre Amém ". (13: 20-21). 

Em resumo, pode-se dizer que, assim como as profecias proclama a verdade e 

ensino sistematiza e explica a verdade, exortação chama os fiéis para obedecer 

e seguir a verdade, viver como cristãos devem viver consistente com vontade 



revelada de Deus. Em muitos servos de Cristo, todas essas habilidades são única 

e maravilhosamente misturado. 

Dar 

aquele que dá, com liberalidade; (12: 8b) 

A quinta categoria da sobredotação é o de dar. O verbo grego usual para dar 

é didomi , mas a palavra aqui é a intensificou metadidōmi , que carrega os 

significados adicionais de partilha e de transmitir aquilo que é a sua 

própria. Aquele que exerce este dom dá sacrificially de si mesmo. 

Quando perguntado pelas multidões que eles devem fazer para "produzir frutos 

dignos de arrependimento", João Batista respondeu: "Deixe o homem que tem 

duas túnicas compartilhar [ metadidōi ] com quem não tem nenhuma; e aquele 

que tem alimentos não Da mesma forma (Lucas 3: 8, 11). 

Na abertura de sua carta a Roma, Paulo expressa seu desejo de "dar 

[ metadidōi ] algum dom espiritual, para você, que você pode ser estabelecida 

"(Rom. 1:11). E em sua carta a Éfeso, ele deixa claro que, se um crente tem o 

dom de dar, ele é ter o espírito de generosidade que caracteriza este 

presente. Todo cristão deve "trabalho, tocando com as mãos o que é bom, a fim 

de que ele pode ter algo a compartilhar [metadidōi ] com aquele que tem 

necessidade "(Ef. 4:28). Parece certo que Paulo tinha elementos de tamanha 

generosidade em seu presente. E em nenhum lugar é refletida mais do que em 

seu serviço aos santos de Tessalônica. Depois de ter ministrado a eles por um 

tempo relativamente curto, ele poderia dizer com perfeita humildade e 

sinceridade que o evangelho que ele, Sylvanus, e Timoteo trouxe-lhes "não foi 

a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em 

plena convicção, assim como você sabe que tipo de homem que provou ser entre 

vós, por amor de vós "(1 Tessalonicenses 1:. 5; cf. 1: 1). "Tendo, portanto, um 

afeto Apaixonado por você", continuou ele alguns versos depois, "fomos bem 

satisfeito de transmitir [ metadidōi ] para você não somente o evangelho de 

Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito caro 

para nós "(2: 8). 

Liberality traduz haplotes , que tem o significado de raiz de singeleza e veio 

para conotar simplicidade (como no KJV ), obstinação, openheartedness, e, em 

seguida, generosidade. Ele carrega a idéia de sincero, dar todo o coração que 

esteja ao abrigo de afetação ou segundas intenções. O cristão que dá com 

liberalidade dá de si mesmo, não para si mesmo. Ele não dá para 

agradecimento ou reconhecimento, mas por uma questão de quem recebe a 

ajuda dele e para a glória do Senhor. 

Aqueles que dão o com liberalidade são o oposto daqueles que "tocar trombeta 

diante de [si], como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para que 



possam ser honrados pelos homens" (Mateus 6: 2.).Ananias e Safira foram 

fulminado por Deus por ter mentido ao Espírito Santo, e por trás de sua mentira 

foi o desejo egoísta de reter para si alguns dos recursos obtidos com a venda de 

sua propriedade (Atos 5: 1-10). Nesse caso trágico, não dar com 

liberalidade custar a vida dos doadores. 

Ananias e Safira foram exceções na igreja primitiva, que se caracterizou por 

aqueles que, voluntariamente, possuía "todas as coisas em comum, e [que] 

começou a vender suas propriedades e bens e os repartiam por todos, como que 

alguém tinha necessidade" (Atos 2: 44-45). Porque as pousadas não poderia 

começar a abrigar todos os judeus que vieram para Jerusalém para a festa de 

Pentecostes, a maioria deles ficaram em casas de companheiros judeus. Mas 

aqueles que confiaram em Cristo imediatamente se tornou indesejável. Muitos 

queria ficar dentro da comunidade dos crentes em Jerusalém, mas não tinha um 

lugar para ficar. Alguns tinham dificuldade de comprar comida para 

comer. Nesse crise, os cristãos que tinham os meios compartilhada 

espontaneamente suas casas, sua comida, e seu dinheiro com os irmãos em 

necessidade. 

Muitos anos mais tarde, as igrejas da Macedônia teve uma abundância de 

crentes que exerceram o dom de dar a sua plenitude. "Em uma grande provação 

de aflição sua abundância de alegria e de sua pobreza profunda transbordou na 

riqueza da sua generosidade", disse Paulo. "Porque vos dou testemunho de que 

de acordo com a sua capacidade, e além de sua capacidade, deram por vontade 

própria, pedindo-nos com muitos rogos, a graça de participarem da assistência 

aos santos, e isso, não como nós esperávamos, mas primeiro deu-se ao Senhor 

e para nós, pela vontade de Deus "(2 Coríntios 8: 2-

5.).Deram com grande liberalidade, acreditando que a sementeira bountifully 

significava colhendo bountifully (2 Cor. 9: 6). 

Chefia 

o que preside, com cuidado; (12: 8-C) 

Leads é de proistemi , que tem o significado básico de "posição diante de" 

outros e, portanto, a idéia de liderança. No Novo Testamento, ele nunca é usado 

de governantes governamentais, mas da liderança na família (1 Tim. 3: 4, 5, 12) 

e na igreja (1 Tm. 5:17). Em 1 Coríntios 12:28, Paulo refere-se ao mesmo dom 

por um nome diferente, "administrações" ( kubernēsis ), que significa "para 

guiar." Em Atos 27:11 e Apocalipse 18:17, é usado de um piloto ou timoneiro, 

a pessoa que dirige, ou leads, um navio. 

Embora ela não se limita a esses gabinetes, o dom da liderança da igreja 

pertence claramente a anciãos, diáconos e diaconisas. É significativo que Paulo 

não faz menção de líderes em sua primeira carta a Corinto. A falta de uma 

liderança funcionando ajudaria a explicar os seus graves problemas morais e 



espirituais, o que certamente teria sido exacerbados por essa deficiência. "Free-

for-all" democracia ascende a anarquia e é desastroso em qualquer sociedade, 

incluindo a igreja. A ausência de líderes resultados em todo mundo fazendo o 

que é "certo aos seus próprios olhos", como os israelitas fizeram sob os juízes 

(Jz. 17: 6; 21:25; cf. Deut. 12: 8). 

A liderança eficaz deve ser feito com diligência, com seriedade e 

zelo. Spoudē ( diligência ) também pode realizar a idéia de pressa (ver Marcos 

06:25; Lucas 01:39). Portanto liderança adequada impede a procrastinação e da 

ociosidade. Se ele está possuído por oficiais da igreja ou por membros que 

dirigem coisas como escola dominical, o grupo de jovens, o berçário, ou um 

programa de construção, o dom de liderança deve ser exercida com cuidado, 

constância e consistência. 

Mostrando Misericordia 

o que exercita misericórdia, com alegria. (12: 8-D) 

A sétima e última categoria espiritual mencionado aqui é o de 

mostrar misericórdia. Eleeō ( mostra misericórdia ) carrega a idéia comum 

de demonstrar ativamente simpatia por alguém e de ter os recursos necessários 

para confortar e fortalecer essa pessoa com sucesso. 

O cristão talentoso que mostra misericórdia é divinamente dotado de especial 

sensibilidade ao sofrimento e tristeza, com a capacidade de perceber a miséria 

e sofrimento que pode passar despercebida por outros, e com o desejo e os 

meios para ajudar a aliviar essas aflições. Esse dom envolve muito mais do 

sentimento de simpatia. É sentir-se colocar em ação. O cristão com este 

presente sempre encontra uma maneira de expressar seus sentimentos de 

preocupação na ajuda prática. Ele mostra a sua misericórdia com o que ele diz 

eo que ele faz para a pessoa em necessidade. 

O crente que mostra misericórdia pode exercer o seu dom em visitação 

hospital, ministério de prisão, ou em serviço para os sem-teto, os pobres, os 

deficientes, o sofrimento e os sofredores. Este dom está intimamente 

relacionado com o de exortação, e não é incomum para os crentes têm uma 

medida de ambos. 

Esta capacitação não é para ser ministrado a contragosto ou simplesmente fora 

de um senso de dever, mas com alegria. Como todo mundo sabe que teve um 

tempo de sofrimento ou necessidade especial, a atitude de um companheiro 

crente pode fazer a diferença entre o seu ser uma ajuda ou um obstáculo. O 

conselho dos amigos de Jó só o levou ao desespero mais profundo. 

"O que despreza seus pecados vizinho", o escritor de Provérbios nos diz, "mas 

feliz é aquele que se compadece do pobre" (Provérbios 14:21.); e "O que oprime 



o pobre insulta ao seu Criador, mas o que é gracioso para as honras carentes 

Ele" (Prov. 14:31). A palavra-chave nesses versículos é gracioso. O ajudante 

genuína sempre serve com gracioso alegria, e nunca é condescendente ou 

paternalista. 

Leitura do livro de Isaías, Jesus testificou de Si mesmo que "o Espírito do 

Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o evangelho aos 

pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos cativos, e restauração da 

vista aos cegos, para libertar os que são oprimidos, a proclamar um ano 

favorável do Senhor "(Lucas 4: 18-19). O próprio Filho de Deus, em Sua 

encarnação mostrou grande misericórdia com gracioso alegria. 

Quem dera que todos os cristãos com este presente não só faria ministro com 

alegria, mas também regularmente e de forma consistente. Haveria muito 

menos necessitados que têm de depender de um governo impessoal sem Deus 

ou de uma agência social. E se o povo de Cristo modelado suas vidas após o 

seu exemplo gracioso, muito mais pessoas pudessem ouvir, responder ao 

evangelho poupança que atenda a sua necessidade mais profunda. 

Em relação a esse dom e todos os outros, os crentes devem "kindle de novo o 

dom de Deus que está em [eles]" (2 Tim. 1: 6). 

O prolífico puritano João Owen escreveu que os dons espirituais são de que, 

sem a qual a igreja não pode subsistir no mundo, nem pode ser útil fiéis um ao 

outro e o resto da humanidade para a glória de Cristo como elas deveriam 

ser. Eles são os poderes do mundo vindouro, essas operações efetivas do poder 

de Cristo em que Seu reino foi erguida e é preservada (ver O Espírito 

Santo [Grand Rapids: Kregel, sd]). 

Embora, obviamente, deve prestar atenção ao nosso presente, nunca podemos 

exercê-lo fielmente, incidindo sobre o presente em si. Eles podem ser usados 

inteiramente do Senhor apenas como "com o rosto desvendado, contemplando, 

como por espelho, a glória do Senhor, [que] estão sendo transformados na 

mesma imagem de glória em glória, assim como pelo Senhor, o Espírito" ( 2 

Cor. 3:18). Nós podemos servir a Cristo apenas como nos tornamos 

semelhantes a Cristo, e nós podemos exercitar os dons do Espírito apenas como 

nos apresentamos como sacrifício vivo e se submeter a Sua contínua 

transformação e santificação de nossas vidas. 

Belo hino de AB Simpson expressa o que a verdadeira atitude sobre nossos 

dons espirituais e todo o resto de nossas vidas deve ser: 

Uma vez que era a bênção,  

Agora é o Senhor. 



Uma vez era o sentimento,  

Agora é Sua Palavra. 

Uma vez que os Seus dons que eu queria,  

agora a apenas Doador. 

Uma vez que eu buscava a cura,  

agora mesmo sozinho. 

 

49. Viver no Sobrenatural - parte 1 

(Romanos 12: 9-13) 

O amor seja sem hipocrisia. Abomino o que é mau; apegar ao que 

é bom. Ser dedicado a um ao outro em amor fraternal; dar 

preferência a um outro em honra; não ficar para trás em 

diligência, fervorosos no espírito, servindo ao Senhor; alegrai-vos 

na esperança, perseverantes na tribulação, dedicado à oração, 

contribuindo para as necessidades dos santos, praticando a 
hospitalidade. (12: 9-13) 

Nossa sociedade está obcecada com esportes, recreação, entretenimento e 

gratificação emocional, e que está a pagar as consequências dessa preocupação 

desequilibrado. Quando tais atividades exceder seus papéis razoáveis, eles 

tornam-se marcas visíveis da sociedade rasa, superficial, e muitas vezes 

decadente que os cultiva. "Disciplina corporal é apenas de pouco lucro", Paulo 

adverte, "mas a piedade é proveitosa para todas as coisas, uma vez que tem a 

promessa da vida presente e também para a vida futura" (1 Tim. 4: 8). 

Teddy Roosevelt uma vez comentou: "As coisas que destruirão América são a 

prosperidade a qualquer preço, a paz a qualquer preço, segurança em primeiro 

lugar, em vez de dever em primeiro lugar, o amor da vida mansa e da teoria de 

enriquecimento da vida." Essa observação ainda é válido. 

A única vida produtiva, bem como a única vida realmente gratificante, é a vida 

auto-disciplinado. Isso é certamente verdade da vida cristã. Embora a nossa 

orientação espiritual e poder vêm do Senhor, Ele só pode funcionar de forma 

eficaz através de vidas que estão sujeitos a ele. "Todos os que competem nos 

jogos exerce domínio próprio em todas as coisas", Paulo lembrou a igreja em 

Corinto. "Eles, então, fazê-lo para alcançar uma coroa corruptível, mas nós uma 

incorruptível Por isso eu corro de tal forma, como não sem meta;. Eu caixa de 

tal forma, não como batendo no ar, mas eu esmurro o meu corpo e torná-lo meu 

escravo, para que, eventualmente, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo 

não venha a ser desqualificado "(1 Cor. 9: 25-27). 



Só a mente disciplinada pode pensar com clareza e ser usado pelo Senhor para 

compreender corretamente e apresentar a sua verdade ao mundo. Só a mente 

disciplinada pode efetivamente avaliar e desafiar os ideais e padrões do mundo 

à luz do que a verdade. Da mesma forma, somente a vida cristã disciplinada 

pode ser um exemplo convincente e eficaz, tanto dentro da igreja e perante o 

mundo. 

Em seu livro A vida disciplinada, Richard Shelley Taylor escreve: 

Caráter disciplinado pertence à pessoa que atinge o equilíbrio, trazendo todas 

as suas faculdades e poderes sob controle ... Ele enfrenta resolutamente o seu 

dever. Ele é governado por um sentido de responsabilidade. Ele 

aperfeiçoamento activo recursos e reservas pessoais, que são a maravilha das 

almas mais fracas. Ele traz adversidade sob tributo, e obriga a servi-lo. Quando 

a adversidade torna-se muito difícil e sopra queda que ele não pode desviar, ser 

arcos para eles, mas não é quebrado por eles. Seu espírito ainda sobe. O forte 

caráter de MAdãoe Guyon [o evangélico francesa do início do século XVIII] 

permitiu-lhe, embora preso, a subir em espírito e cantar: 

Minha gaiola me confina rodada;  

Abroad Eu não posso voar. 

Mas, apesar de minha asa está intimamente ligada,  

Meu coração está em liberdade. 

Minhas paredes da prisão não pode controlar  

o voo, a liberdade da alma. 

(Kansas City, Mo .: Beacon Hill, 1962, p. 22) 

Simplificando, a auto-disciplina é a disposição de subordinar os desejos e 

objetivos pessoais para aqueles que são altruísta e divino, a subordinar o que é 

atraente e fácil de o que é certo e necessário. Para o cristão, a auto-disciplina é 

a obediência à Palavra de Deus, a vontade de subordinar tudo em nossas vidas, 

físicas, emocionais, sociais, intelectuais, morais e espirituais-à vontade e 

controle de Deus, e para a glória de Deus. 

É tão absurdo como é antibíblico para acreditar que alguém pode viver uma 

vida cristã frutífera fiéis em meras boas intenções e sentimentos calorosos para 

o Senhor e Sua obra. A vida cristã é uma vida responsável, e, por definição, a 

prestação de contas é baseada em princípios e normas específicas. Para o 

cristão, eles são os princípios e normas divinamente revelado para que Deus 

detém todos os Seus filhos. É porque nós somos responsáveis para que o Senhor 

nos disciplina quando desobedecemos a Sua Palavra e ignorar a vontade Dele. 



"Você esquecidos da exortação que é dirigida a você como filhos", o autor de 

Hebreus nos lembra: "Meu filho, não considero levemente a disciplina do 

Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido; para aqueles a quem 

o Senhor ama Ele disciplina, e Ele açoita a todo filho a quem recebe. " É para 

disciplina que perseverais; Deus vos trata como filhos; porque, que filho há a 

quem o pai não corrige ... Toda disciplina no momento não parece ser alegre, 

mas de tristeza;? Ainda para aqueles que têm foram treinados por ele, depois 

produz um fruto pacífico de justiça "(Hb 12: 5-7, 11; cf. Prov. 3: 11-12.). 

O século XIX inglês Robert C. Chapman escreveu: "Vendo que muitos pregam 

a Cristo e tão poucos vivo Cristo, I terá como objectivo vivê-Lo." Seu bom 

amigo JN Darby disse dele: "Ele vive o que eu ensino." 

Dizia-se do século XIX populares autor Inglês William Arnot, "Sua pregação é 

bom. Sua escrita é melhor. Sua vida é o melhor de tudo." Será que isso poderia 

ser dito de todos os cristãos que a sua vida é o melhor de tudo. 

Um jovem uma vez me perguntou: "Como você pode saber se você é realmente 

um cristão? Como você pode saber se sua decisão por Cristo não era apenas 

uma experiência emocional?" Eu respondi: "A única maneira de saber se temos 

experimentado justificação, foram feitas bem com ele e foi trazido para a Sua 

família, é olhando para o nosso coração e as nossas vidas. Se Cristo é o nosso 

Salvador e Senhor, o desejo mais profundo de nossa corações será para servir e 

agradar a Deus, e que o desejo será expressa em um anseio de santidade e um 

padrão de vida justa. " Não é que a nossa vida se tornará perfeito ou que nunca 

iremos vacilar em nosso compromisso e obediência, mas que a direção de 

nossas vidas será godward, que o nosso desejo supremo será a tornar-se cada 

vez mais como Cristo. 

Embora ele rejeitou tanto a Bíblia e Deus, Julian Huxley corretamente observou 

que "não é preciso muito de um homem para ser um cristão, ele só tem tudo 

dele." Henry Drummond, um amigo próximo de DL Moody, disse: "A taxa de 

entrada para o reino de Deus não é nada, mas as taxas anuais são tudo." 

Uma pessoa que foi justificada pela graça de Deus, que tem apresentado o seu 

corpo como "um sacrifício vivo e santo" (Rom. 12: 1), e que está a exercer os 

dons espirituais que o Senhor lhe deu (. Vv 3-8) , vai experimentar um 

outflowing de santificados, vida espiritual. Em outras palavras, uma pessoa que 

é verdadeiramente salvo evidenciará sua salvação pela forma como ele vive. E 

porque a vida cristã obediente, disciplinado e produtivo é controlado e 

fortalecido pelo próprio Espírito de Deus, a vida cristã é viver 

sobrenatural. Nesse sentido, é anormal, não natural Vivendo-estar que não é 

natural e não pode ser alcançada pelo homem não regenerado. 



Sobrenatural vida é conduzida "de maneira digna do evangelho de Cristo" (Fl. 

1:27). Sobrenatural vida é "ter esta atitude em [nós] que houve também em 

Cristo Jesus" (2: 5) e, humildemente, para "trabalhar fora [nossa] salvação com 

temor e tremor" (2:12). Mas o trabalho de nossa salvação não é mais realizado 

em nosso próprio poder do que o novo nascimento foi realizado em nosso 

próprio poder. "É Deus que está no trabalho em [nós], tanto o querer e trabalhar 

para a sua boa vontade" (2:13). 

Em suma, a vida sobrenatural é conformando a nossa vida exterior para nossa 

vida interior, vivendo a natureza redimida, purificada, e santo que temos em 

Jesus Cristo, tornando-se, na prática, o que nós estamos em posição e nova 

criação. 

Mas a vida sobrenatural não é uma vida mística, indefinido baseado em 

indescritíveis bons impulsos e intenções sinceras. É a vida prática que resulta 

da obediência consciente aos padrões da justiça de Deus, uma vida vivida dentro 

de parâmetros divinamente ordenados. Ele está pensando, falando e agindo em 

conformidade diário com a Palavra ea vontade de Deus. 

Sobrenatural vida é livre na medida em que não está mais sob o jugo do 

pecado. Mas também é escravizado, na medida em que é inalteravelmente preso 

à vontade de Deus justo. "Graças a Deus", Paulo declarou no início desta carta, 

"que, apesar de [nós] eram escravos do pecado, [nós] tornou-se obediente de 

coração à forma de doutrina a que [nós] foram cometidos, e de ter sido libertos 

do pecado, [nós] tornaram-se escravos da justiça "(Rom. 6: 17-18). Com Martin 

Luther, cada cristão deve ser capaz de dizer: "Minha consciência é cativa da 

Palavra de Deus." 

Através de Romanos 12: 8, Paulo lançou as bases doutrinárias da vida cristã 

justificado, santificado e dedicado. No resto da epístola, ele se concentra em 

formas específicas em que os crentes devem viver suas vidas em obediência à 

Palavra de Deus e para a glória do Seu nome. A chamada para a prática, uma 

vida santa é o clímax desse rico epístola. 

Em 12: 9-21, Paulo dá uma abrangente, mas não exaustiva, a lista das 

características básicas da vida cristã sobrenatural. Em essência, ele está dando 

a mesma admoestação que ele tinha dado para os crentes de Corinto ou menos 

um ano antes: "Tendo, pois, estas promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de 

toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor 

de Deus" (2 Cor. 7: 1). É por causa de tudo o que Deus fez por nós e tudo o que 

Ele nos equipou com que estamos a responder pelo fiel, obediente, de estar 

capacitado pelo Espírito Santo. Nós somos "obra" de Deus, Paulo explicou à 

igreja de Éfeso, "criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de 

antemão preparou para que andássemos nelas" (Ef. 2:10). Salvação é projetado 

para produzir em nós um padrão inconfundível de piedoso, vida reta. Vamos 



dar alguns frutos, mas o Senhor quer nos dar muito fruto para a sua glória (João 

15: 8). Todas essas características serão os desejos da criação nova interior, e 

Paulo exorta os crentes a submeter a carne a estes anseios santos interior e para 

manifestar essas virtudes como um padrão regular de vida. Essas qualidades 

não são estranhas à nossa natureza, mas para o que nós desejamos, de modo 

que, como a nossa vontade se submete à Palavra e do Espírito, as qualidades 

tornam-se realidade. 

No presente texto (12: 9-21), Paulo dá algumas vinte e cinco exortações 

distintas, mas intimamente relacionados. Qualquer crente que honestamente 

avalia a sua vida por essas normas não podem deixar de ser condenado por 

muito aquém da perfeição da pessoa interior desejos. Por outro lado, no entanto, 

o crente que está andando no Espírito vai ver o Espírito trabalhando fora esses 

preceitos em sua vida para um maior e maior medida. Um olhar honesto sobre 

as nossas vidas à luz desses preceitos trará convicção sobre a nossa 

incapacidade de manter alguns deles e confiança sobre o nosso sucesso em 

manter os outros. Onde estamos aquém do esperado, devemos pedir a ajuda do 

Senhor. Onde temos sido fiéis, devemos dar-lhe graças e louvor. 

As exortações específicas cair em quatro categorias gerais ou fases, que formam 

um círculo cada vez maior, por assim dizer, que se expande a partir de atitudes 

pessoais até às mais vastas aplicações sociais.São eles: deveres pessoais (v. 

9); deveres familiares (vv 10-13.); dever de outras pessoas em geral (vv 14-

16.); e dever para aqueles que estão declararem inimigos pessoais (vv. 17-21). 

Deveres pessoais 

O amor seja sem hipocrisia. Abomino o que é mau; apegar ao que 
é bom. (12: 9) 

Em um dos vários trigêmeos (ver também vv. 11, 12, 16), Paulo menciona três 

deveres pessoais da vida sobrenatural. 

Amor sem hipocrisia (12: 9-A) 

O primeiro dever é, O amor seja sem hipocrisia. A maior virtude da vida cristã 

é o amor. O uso de ÁGAPE ( amor ) era raro na literatura grega pagã, sem 

dúvida, porque o conceito que representava-altruísta, doar-se, dolosa devoção-

era tão incomum em que a cultura foi até mesmo ridicularizado e desprezado 

como um sinal de fraqueza. Mas no Novo Testamento é proclamado como a 

suprema virtude, a virtude ao abrigo do qual todos os outros são 

agrupados. Ágape amor centros sobre as necessidades e bem-estar da pessoa 

amada e vai pagar qualquer preço pessoal é necessária para atender a essas 

necessidades e promover o bem-estar . 



O próprio Deus "é o amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e 

Deus nele" (1 João 4:16). Jesus declara inequivocamente que, tanto no Antigo 

como no Novo Testamento os dois maiores mandamentos são: "Amarás o 

Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de toda a tua alma e com toda tua 

mente" e "Amarás o teu próximo como a ti mesmo "(Mt 22: 37-39.). Na 

verdade, Ele passou a dizer: "Destes dois mandamentos dependem toda a Lei e 

os Profetas" (v. 40). Ecoando essa mesma verdade, que mais tarde Paulo 

admoesta em sua carta a Roma, "não devem nada a ninguém, exceto a amar uns 

aos outros; pois quem ama o próximo tem cumprido a lei" (13: 8; cf. v. 10). 

O amor é mais importante para um cristão do que qualquer dom espiritual que 

ele possa ter. "Mas agora, permanecem a fé, a esperança eo amor, estes três," 

Paulo explicou aos crentes de Corinto ", mas o maior destes é o amor" (1 Cor 

13:13;. Cf. 12:31). Portanto, não é de estranhar que o primeiro "fruto do Espírito 

é amor" (Gl. 5:22), e que é por nosso amor por nossos irmãos que "todos os 

homens saberão que [nós somos de Jesus] discípulos" ( João 13:35). Em nome 

dos crentes de Tessalônica, Paulo orou: "Que o Senhor lhe causar a crescer e 

abundar em amor uns aos outros" (1 Tessalonicenses 3:12;. Cf. 1 João 

3:18). Sofrimento "muito endurance, nas aflições, nas necessidades, nas 

angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas insônia, na 

fome", o próprio Paulo servido o povo do Senhor "no Espírito Santo, no amor 

verdadeiro" ( 2 Cor. 6: 4-6). 

É esse mesmo amor não fingido um do outro que Pedro admoesta todos os 

crentes a mostrar: "Uma vez que você tem em obediência à verdade purificado 

as vossas almas por um amor sincero aos irmãos, fervorosamente ameis uns aos 

outros com o coração" (1 Pedro 1. : 22). Mais tarde, na mesma carta, o apóstolo 

repete o comando: "Acima de tudo, manter a sede fervorosos no seu amor um 

pelo outro, porque o amor cobre uma multidão de pecados" (1 Pedro 4: 8.). 

O amor genuíno é tão essencial para a vida sobrenatural que João declara: "Nós 

sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. 

Quem não ama permanece na morte" (1 João 3:14).Em outras palavras, uma 

pessoa que não mostra nenhuma evidência de ÁGAPE amor não tem direito 

sobre Cristo ou na vida eterna. 

A mulher judia que morava perto de nossa igreja foi recusado aconselhamento 

matrimonial por sua sinagoga, porque ela não tinha pago as suas dívidas. Ela 

estava chateada e determinado para ir para a instituição religiosa mais próximo 

para obter ajuda. Como ela passou por nossa igreja num domingo de manhã, ela 

logo se viu dentro. Como ela explicou mais tarde, ela foi atraída para o seu 

Messias e Salvador naquele dia, porque ela podia sentir o grande amor 

manifestado por nossos membros para o outro. 



O amor de que Paulo, Pedro e João, falar é o amor verdadeiro, o amor sincero 

e fervoroso que é completamente sem hipocrisia e não contaminada pelo 

egocentrismo. O amor cristão é puro, sincero, e não afetado. 

Hipocrisia é a antítese do e completamente incompatível 

com Ágape amor . Os dois não podem coexistir. Hipocrisia é excedido em mal 

só por incredulidade. O hipócrita consumado nas Escrituras, Judas, também foi 

o egoísta consumado. Ele fingiu devoção a Jesus para atingir seus próprios fins 

egoístas. Sua hipocrisia foi desmascarada e seu egocentrismo ficou evidente 

quando ele traiu Jesus por trinta moedas de prata. Comentando este versículo 

em Romanos, o teólogo João Murray escreve: "Se o amor é a soma da virtude 

e da hipocrisia é o epítome do vício, o que é uma contradição para trazer os dois 

juntos." 

Odiar o mal (12: 9b) 

O segundo desejo da nova natureza e dever pessoal de vida sobrenatural é 

a detestar o que é mau. O ódio do mal é o outro lado do amor, que, por sua 

própria natureza, não pode aprovar ou "alegrar-se com a injustiça" (1 Cor. 13: 

6.) O mal é a antítese da santidade e, portanto, a antítese da piedade. Assim 

como "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria" (Prov. 9:10), "O temor 

do Senhor [também] é odiar o mal" (Prov. 8:13). O filho de Deus abomina o 

mal, porque Deus abomina o mal. 

O mal é o inimigo de Deus e o inimigo do amor, e é para ser tão fervorosamente 

abominado como o amor deve ser fervorosamente cobiçado. É por essa razão 

comanda o salmista: "Odeio o mal, vocês que amam o Senhor" (Sl. 97:10). O 

cristão que realmente ama genuinamente . abominar o que é mau Por causa 

de seu grande amor por Deus, Davi determinado, "Um coração perverso se 

apartará de mim; eu sei nenhum mal" (Sl 101: 4.). O crente fiel pode atacar 

nenhum acordo com o mal, toda forma e grau de que serão evitados. 

Até mesmo o grande apóstolo lutou contra o pecado. Mais cedo nesta carta a 

Roma, Paulo confessou: "Eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado para 

o que eu estou fazendo, eu não entendo;. Porque eu não estou praticando o que 

eu gostaria de fazer, mas eu estou fazendo a mesma coisa que eu odeio ... Para 

o bem que quero, eu não faço, mas eu pratico o muito mal que não quero Mas 

se eu estou fazendo a mesma coisa que eu não quero, já não o sou. . único a 

fazer isso, mas o pecado que habita em mim Acho então o princípio de que o 

mal está em mim, aquele que deseja fazer o bem "(Rm. 7: 14-15, 19-21).Em 

outras palavras, quando os crentes cair no pecado, o seu interior, piedosa auto 

vai resolutamente desaprovam. 

Jude adverte: "Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, 

orando no Espírito Santo;. Guardai-vos no amor de Deus, esperando 



ansiosamente para a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida 

eterna e tem misericórdia de alguns, que estão duvidando; salvar os outros, 

arrebatando-os do fogo; e de outros tende misericórdia com temor, detestando 

até a roupa contaminada pela carne "(Judas 20-21, 23). Em outras palavras, 

quando testemunhamos para os não crentes, temos de ter cuidado para que em 

nosso zelo para ganhá-los nós não nos permitimos ser arrastado para os pecados 

dos quais eles precisam de libertação. Médicos e enfermeiros se dedicam a 

ajudar os que estão doentes, mesmo de doenças mais mortais, mas eles tomam 

todas as precauções para proteger-se das doenças, para que eles, também, ser 

infectado. 

"Demas, tendo amado o mundo presente, me abandonou", Paulo infelizmente 

relatou a Timóteo (2 Tim. 4:10). O amor de Demas do pecado era maior do que 

o seu amor pelo Senhor, o povo do Senhor, e a obra do Senhor. 

Alguém já disse que a única segurança contra o pecado é para ser chocado com 

isso. O bombardeio constante de nossos sentidos através de TV, jornais, 

revistas, filmes e livros com as imoralidades, violência e perversões da 

sociedade moderna faz com que seja difícil de ser chocado com qualquer 

coisa. Tragicamente, muitos cristãos entreter-se regularmente com sheer 

impiedade, talvez racionalização que, simplesmente por ser um cristão, eles são 

de alguma forma imune à infecção pecaminoso. 

Ódio Genuina do mal engendra evitar o mal. Em seu Essay on Man, Alexander 

Pope sabiamente observou que, 

O vício é um monstro, de semblante tão aterrador,  

Como seria de necessidades, mas para ser visto odiava; 

No entanto, vemos muito, familiarizado com seu rosto,  

Primeiro aguentar, então piedade, então se abraçam. 

Essa estrofe reflete a progressão encontrada no primeiro Salmo: "Bem-

aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se 

detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos 

escarnecedores" (1: 1). Não podemos flertar com o pecado e escapar caindo 

nele. Recusando-se a ser atraído até mesmo pelas primeiras atrações, 

aparentemente inofensivos do pecado, o homem justo se deleita "na lei do 

Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite" (v. 2). 

Mesmo entre os pagãos, Corinto era conhecida como "cidade do pecado", e 

muitos crentes na igreja não tinha grande dificuldade em abrir mão das formas 

de sua antiga vida. Paulo advertiu que a sua resposta só é seguro para os 

fascínios da imoralidade sexual e idolatria era o de "fugir" com eles (1 Coríntios 

6:18;. 10:14). Ele alertou a Timóteo que "o amor ao dinheiro é a raiz de todos 



os males, e alguns por anseio por ela se desviaram da fé e se atormentaram com 

muitos uma pontada" (1 Tim. 6:10). Mais uma vez o conselho dele foi simples 

e direta: "Fugi do essas coisas, você homem de Deus; e segue a justiça, a 

piedade, a fé, o amor, a perseverança e mansidão" (v. 11). Paulo repetiu esse 

conselho a Timóteo na segunda carta: "Foge também das paixões da mocidade, 

e segue a justiça, a fé, o amor ea paz, com aqueles que invocam o Senhor com 

um coração puro" (2 Tim 2:22.). É impossível seguir a justiça, enquanto nós 

tolerar o mal. 

"Há seis coisas que o Senhor odeia, sim, sete que são uma abominação para 

Ele", o escritor de Provérbios nos diz. São eles: "Os olhos altivos, língua 

mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos 

iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere 

mentiras, e aquele que se espalha contendas entre irmãos" (Prov. 6: 16-

19). Obviamente, isso não é uma lista exaustiva, mas uma amostragem 

representativa dos inúmeros pecados que o homem já inventou a desobedecer 

ao Senhor e rejeitar os Seus caminhos. 

Maior exposição ao mal deve invocar uma maior resistência a ele, não importa 

quantas vezes ou quão intensamente somos confrontados por ele. Temos de 

"examinar tudo com cuidado, retende o que o que é bom [e] abster-se de toda 

forma de mal" (1 Tessalonicenses 5: 21-22.). Porque "nós temos a mente de 

Cristo" (1 Cor. 2:16), devemos, como Ele, amar a justiça e odiar o pecado (Heb. 

1: 9). Devemos amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. 

Segure-se a Boa (12: 9-C) 

O terceiro dever pessoal de vida sobrenatural é para se apegar ao que é bom. O 

verbo kollaō (para se agarrar ) é de kolla ( cola ) e passou a ser usado de 

qualquer ligação física, emocional ou espiritual.Como servos de Jesus Cristo, 

devemos nos ligar ao que é bom ( agathos ), o que é inerente à direita e digno. 

O bom é "tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é certo, 

o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa reputação." E "se houver 

alguma excelência e se alguma coisa digna de louvor," Paulo continua: "deixe 

sua mente me debruçar sobre [ou agarrar-se ] essas coisas "(Filipenses 4: 8.). 

Em 1 Tessalonicenses 5: 21-22, o apóstolo dá instrução similar: "Examine tudo 

com cuidado; apegar-se que o que é bom; abster-se de toda forma de mal." É, 

claramente, uma chamada para o discernimento, o pensativo avaliação, cuidado 

de tudo, para que possamos decidir, julgado contra a Palavra de Deus, o que 

rejeitar eo que se agarrar. 

Como Paulo já explicou, a chave para encontrar e seguir o que é bom está em 

não ser "conformeis com este mundo, mas [sendo] transformados pela 



renovação da [nossa] mente, para que [nós] pode revelar qual é a vontade de 

Deus é, o que é bom, agradável e perfeita "(Rom. 12: 2). Como nós nos 

separamos das coisas do mundo e de nós mesmos saturar com a Palavra de 

Deus, as coisas que são boas vão cada vez mais substituir as coisas que estão 

mal. 

Dever para com a Família de Deus 

Ser dedicado a um ao outro em amor fraternal; dar preferência a 

um outro em honra; não ficar para trás em diligência, fervorosos 

no espírito, servindo ao Senhor; alegrai-vos na esperança, 

perseverantes na tribulação, dedicado à oração, contribuindo 

para as necessidades dos santos, praticando a hospitalidade. (12: 
10-13) 

A segunda fase de vida sobrenatural diz respeito a uma mais ampla dimensão, 

em grande parte pertencente ao dever do crente para outros membros da família 

de Deus. 

Ser dedicado no amor fraternal (12: 10a) 

A lista de Paulo de dez obrigações "família" começa com o comando: se 

dedicará a um outro no amor fraterno. 

Ser dedicado a e amor fraternal transportar ideias 

sinônimos. Devoted traduz philostorgos , um composto de philos (amigo, 

amigável, o amor de amizade) e storge . (amor da família natural, que não se 

baseia na atração pessoal ou conveniência) O amor 

fraternal traduz Filadélfia , outra compound- phileo (ter terna afeição) 

e adelphos (o irmão). Estamos a ter uma filial afeto amoroso para o outro na 

família de Deus. 

Dedicado ... amor fraternal é uma das marcas pelas quais o mundo vai saber 

que pertencemos a Cristo. "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, 

se tiverdes amor uns aos outros" (João 13:35).Este amor não é opcional para os 

crentes. Ele não só é necessária, mas é inevitável, porque "quem ama o Pai ama 

o filho nascido de Deus" (1 João 5: 1). De fato, como João acaba de declarar: 

"Se alguém diz:" Eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem 

não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem tem se não 

vêem "(04:20). 

O amor fraternal reflete a natureza dos cristãos. É por isso que Paulo podia 

dizer: "Agora, quanto ao amor dos irmãos, você não tem necessidade de alguém 

para escrever para você, por vocês mesmos são ensinados por Deus a amar uns 

aos outros" (1 Tessalonicenses 4: 9.). Ser "ensinado por Deus", o verdadeiro 

filho de Deus sabe intuitivamente que ele é amar seus irmãos e irmãs 



espirituais. Pela simples razão de que Deus é nosso Pai celestial comum, o amor 

um para o outro deve ser o mais natural e normal como o amor carinhoso dos 

membros da família para o outro. 

O apóstolo João vigorosamente afirma que a verdade. "Aquele que diz que está 

na luz, e odeia a seu irmão está nas trevas até agora. Aquele que ama a seu 

irmão permanece na luz e não há causa de tropeço nele. Mas aquele que odeia 

a seu irmão é em trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as 

trevas lhe cegaram os olhos "(1 João 2: 9-2: 11). No próximo capítulo, o 

apóstolo usa palavras ainda mais fortes: "Por isso, os filhos de Deus e os filhos 

do diabo são óbvias: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que 

não ama a seu irmão ... Mas quem tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão 

necessitado, lhe fechar o seu coração contra ele, como é que o amor de Deus 

permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de 

fato e de verdade. Nós saberão por isso que somos da verdade, e garantem o 

nosso coração diante dele "(1 João 3:10, 17-19). 

Prefere um outro em Honra (12: 10b) 

Se somos verdadeiramente "dedicados um ao outro com amor fraternal", ele 

quase desnecessário dizer que vamos dar preferência a um outro em 

honra. A virtude aqui é a humildade, não pensar mais altamente de nós mesmos 

do que devemos pensar (Rom. 12: 3). Ele está fazendo "nada de partidarismo 

ou vanglória, mas com humildade de espírito", a respeito de "um ao outro como 

mais importante do que" a si mesmo (Fil. 2: 3). 

Proēgeomai ( dar preferência ) tem o significado básico de ir antes, ou 

líder. Mas a idéia aqui não é o de colocar-nos perante os outros no que diz 

respeito à importância ou valor, mas a idéia exatamente o oposto de 

dar honra aos outros crentes, colocando-os em primeiro lugar. 

Para honrar não é para lisonjear, para louvar hipócrita na esperança de ter o 

elogio devolvidos ou de ganhar o favor com o homenageado. Mais uma vez, o 

oposto está na mente. Para honra é mostrar apreciação genuína e admiração 

por uns aos outros na família de Deus. Temos de ser rápido para mostrar 

respeito, rápido em reconhecer as conquistas dos outros, rápido para demonstrar 

o amor verdadeiro por não ter ciúmes ou inveja, que não têm parte no amor, 

se ágape ou Filadélfia . 

Não ficam em Diligence (12: 11a) 

Não ficando para trás em diligência poderia ser processado ", não preguiçoso 

no zelo e intensidade." Alguns versos antes, Paulo declara que o cristão que tem 

o dom de governar, ou líder, deve exercê-lo com diligência (v. 8). 



No contexto de Romanos 12, diligence refere-se a tudo o que os crentes fazem 

em sua vida sobrenatural. O que quer que vale a pena fazer no serviço do Senhor 

vale a pena fazer com entusiasmo e carinho.Jesus disse aos discípulos que Ele 

"que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia; a noite vem, 

quando ninguém pode trabalhar" (João 9: 4). O Senhor sabia que seu tempo de 

ministério foi limitado e que a cada momento no serviço de Seu Pai na terra 

deve contar para o mais possível. Paulo admoestou os crentes nas igrejas da 

Galácia: "Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, 

e especialmente para aqueles que são da família da fé" (Gal 6:10; cf. 2 Ts.. 

3:13). 

Não há lugar para a preguiça e indolência na obra do Senhor. "Tudo o que te 

vier à mão para fazer," Salomão aconselhou: "em verdade, fazê-lo com todo o 

seu poder, e não há nenhuma atividade ou planejamento ou conhecimento, nem 

sabedoria no Seol [a sepultura]" (Ec 9:10.). Tudo o que fazemos para o Senhor 

deve ser feito na vida presente. 

A preguiça na vida cristã não só previne o bem do que está sendo feito, mas 

permite que o mal prosperar. "Portanto, tenha cuidado como você andar", Paulo 

cobrado aos Efésios: "Os homens não como néscios, mas como sábios, 

aproveitando ao máximo o seu tempo, porque os dias são maus" (Ef. 5: 15-

16). "Ele também que é negligente na sua obra é irmão do que destrói" (Prov. 

18: 9). Para ervas daninhas a prosperar, o jardineiro só precisa deixar o jardim 

sozinho. 

O Senhor recompensa aqueles que servi-Lo com diligência. "Deus não é 

injusto para se esquecer da sua obra e do amor que demonstraram para com o 

seu nome, por ter ministrado e ainda ministrar aos santos. E desejamos que cada 

um de você mostre o mesmo zelo, de modo a perceber a completa certeza da 

esperança até o fim, que você não pode ser lento, mas imitadores daqueles que, 

pela fé e paciência herdam as promessas "(Hb 6: 10-12.). 

Ser fervorosos no espírito (12: 11b) 

Considerando que a diligência se refere, principalmente, à ação, 

sendo fervoroso de espírito pertence a atitude. Literalmente, Zeo significa 

para ferver e metaforicamente a ser fervorosa . A idéia aqui não é de ser 

superaquecido ao ponto de ebulição sobre e fora de controle, mas, como um 

motor a vapor, de ter de calor suficiente para produzir a energia necessária para 

começar o trabalho feito. Esse princípio se reflete na vida de Henry Martyn, o 

missionário incansável para a Índia, cujo desejo do coração era o de "queimar 

a Deus." 

Uma das pragas mais antigas da Terra é a falta de entusiasmo. A maioria das 

pessoas poderia fazer uma lista considerável de seus fracassos que foram 



simplesmente acidentes com indiferença e falta de compromisso. Fervor requer 

determinação e persistência, não mera boa intenção. "Não vamos perder o 

coração em fazer o bem", Paulo admoesta, "porque a seu tempo ceifaremos, se 

não se cansam" (Gal. 6: 9). 

Mesmo antes de ter uma compreensão completa do evangelho, Apolo estava 

"fervorosos no espírito, ... falando e ensinando com precisão as coisas 

concernentes a Jesus" (Atos 18:25). Mas nenhum crente na igreja primitiva era 

mais fervorosos no espírito, mais incansável na obra do Senhor do que o 

próprio Paulo. "Por isso eu corro de tal forma, como não sem objetivo", disse 

ele; "Eu caixa de tal forma, não como batendo no ar" (1 Cor 9:26.); "E para este 

fim também trabalho" (Col. 1:29). 

Servi ao Senhor (12: 11c) 

Como fervor no espírito, servindo ao Senhor tem a ver com a perspectiva e 

prioridade. Tudo o que fazemos deve, antes de tudo, ser coerente com a Palavra 

de Deus e, em segundo lugar, ser verdadeiramente em Seu serviço e para a Sua 

glória. Strict devoção ao Senhor iria eliminar uma grande quantidade de 

atividade da igreja infrutífera. 

Paulo nunca perdeu de vista que a missão fundamental. Ele começa esta carta 

com a afirmação de que ele serviu a Deus "em [seu] espírito na pregação do 

evangelho do Seu Filho" (Rom. 1: 9). 

Em Romanos 12, Paulo usa três palavras diferentes para descrever o serviço 

cristão. No versículo 1, ele usa latreia , que é traduzido, "o serviço de culto", e 

enfatiza temor reverencial. A segunda palavra édiakonia , que pertence ao 

serviço prático. No versículo 11, ele usa douleuō , que se refere ao serviço de 

um escravo de títulos, cuja própria razão de existência é fazer a vontade de seu 

mestre. 

Acima de tudo, Paulo se considerava um bond-escravo de Jesus Cristo. É com 

essa descrição que ele primeiro se identifica nesta carta (Rom. 1: 1), assim como 

em Filipenses (1: 1) e Tito (1: 1). 

No entanto, nós não servir ao Senhor em nosso próprio poder mais do que nós 

veio a Ele em nosso próprio poder. Nosso objetivo supremo é para servir ao 

Senhor Jesus Cristo, e nosso poder para cumprir esse serviço é Dele. "Para este 

efeito, também eu trabalho", Paulo testificou, "combatendo segundo a sua 

energia, o que poderosamente trabalha dentro de mim" (Col. 1:29). 

Alegrem-se na esperança (12: 12a) 

Viver a vida sobrenatural traz inevitavelmente oposição do mundo e às vezes 

até faíscas ressentimento por outros cristãos. Mesmo depois de anos de serviço 



fiel ao Senhor, alguns vêem poucos, se algum, resultados aparentes de seus 

trabalhos. Sem esperança nunca poderíamos sobreviver. "Porque em 

esperança fomos salvos", Paulo já explicou, "mas a esperança que se vê não é 

esperança;? Por que é que uma pessoa também esperança para o que ele vê Mas, 

se esperamos o que não vemos, com paciência o que esperar ansiosamente por 

ela "(Rom. 8: 24-25). 

Regozijando-se de que a esperança, nós sabemos que, se formos "firmes e 

constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, o" nosso "trabalho não é em 

vão" (1 Cor. 15:58). Podemos, portanto, olhar para a frente para uma audiência 

dia: "Muito bem, servo bom e fiel" (Mat. 25:21). Sabemos que "no futuro não 

é reservada para [nós] a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, premiará 

[para nós] naquele dia, e ... a todos quantos amam a sua vinda" (2 Tim. 4: 8). 

Perseverar na Tribulação (12: 12b) 

É porque nós podemos nos gloriamos na esperança de que também podemos 

perseverar na tribulação, qualquer que seja a sua forma ou gravidade. Porque 

nós temos perfeita segurança em relação ao resultado final de nossas vidas, 

somos capazes de persistir contra qualquer obstáculo e suportar qualquer 

sofrimento. É por isso que Paulo poderia declarar com perfeita confiança de que 

"nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não só isso, mas também 

nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz 

perseverança;. E perseverança, experiência comprovada; e caráter provado , 

esperança, e esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado 

em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado "(Rm 5: 2-5.). 

Ser dedicado à oração (12: 12c) 

Sem dúvida, uma das razões que o Senhor permite que Seus filhos passar por 

tribulação é para conduzi-los a Si mesmo. O crente que tem a força de 

perseverar em ensaios e aflições, angústia e infelicidade, às vezes mesmo a 

privação e miséria, vai orar mais do que ocasionalmente. Ele vai ser dedicado 

à oração, em comunhão com o seu Senhor, como uma parte constante de sua 

vida. Então, todos nós devemos ser, não importa quais sejam as circunstâncias 

de nossas vidas. 

Proskartereō ( dedicada ) significa, literalmente, para ser forte em direção a 

alguma coisa, e ele também carrega as idéias de firme e inabalável. Foi com 

esse dedicado ... oração que os primeiros Cristãos adorado, tanto antes como 

após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes (Atos 1:14; 02:42). Foi 

para permitir que os apóstolos a dedicar-se "à oração e ao ministério da palavra" 

(Atos 6: 4) que os diáconos foram nomeados pela primeira vez na igreja. 



Dedicada, firme oração deve ser tão contínuo uma parte da vida espiritual do 

cristão, como a respiração é uma parte de sua vida física. Os ora cristã vitoriosa 

"com o espírito e com a mente ..." (1 Cor. 14:15). Como ele ora com seu próprio 

espírito, ele também ora "no Espírito Santo" (Judas 20; cf. Ef 6:18.). Ele ora 

"sem cessar" (1 Ts. 5:17). Portanto, Paulo admoestou Timóteo a ter "os homens 

em todos os lugares para orar, levantando mãos santas" (1 Tim. 2: 8). 

Contribuir para as necessidades dos santos (12: 13a) 

Os próximos dois princípios Paulo menciona nesta lista parecem bastante 

mundano. Mas eles são qualidades que o Senhor personificados durante Seu 

ministério terreno e para a qual o próprio Paulo foi carinhosamente 

conhecidos. O fluxo da vida sobrenatural é exterior, e não para dentro, e 

satisfazer as necessidades dos irmãos de fé é mais importante do que encontrar 

a nossa própria. 

Contribuir é de koinōneō , o que significa participar, ou compartilhar com, eo 

substantivo Koinonia é muitas vezes traduzida como "comunhão" ou 

"comunhão". O significado básico é o da uniformização ou parceria, que 

envolve partilha mútua. O espírito de partilha foi imediatamente evidente na 

igreja primitiva, como crentes após o Pentecostes "E perseveravam na doutrina 

dos apóstolos e na comunhão [Koinonia ], à fracção do pão e na oração ... E 

todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum [ Koina ] "(Atos 

2:42, 44; cf. 4,32). Pedro usou esse termo ao falar da nossa partilha [ koinōneō ] 

em "os sofrimentos de Cristo" (1 Ped. 4:13). 

Mas porque a ênfase no presente texto é do lado dando de partilha, o termo é 

aqui traduzida contribuindo. Paulo também usou uma forma de essa palavra 

no mesmo sentido quando admoestou Timóteo para "instruir aqueles que são 

ricos deste mundo ... para ser generoso e pronto para compartilhar [ koinōnikos ] 

"(1 Tim. 6: 17-18). 

Aos olhos da sociedade, legitimamente possui certas coisas, mas diante do 

Senhor que nós possuímos nada. Nós somos simplesmente mordomos do que 

Ele nos abençoou com. E uma de nossas responsabilidades mais importantes 

como Seus mordomos está usando nossos recursos pessoais para contribuir com 

as necessidades dos santos, nossos irmãos e irmãs em Cristo. 

Na parábola do Bom Samaritano, Jesus deixou claro que temos a 

responsabilidade, com o melhor de nossa capacidade, para ajudar alguém em 

necessidade que encontrarmos. Mas nós temos uma ainda maior 

responsabilidade para servir outros cristãos. "Portanto, enquanto temos 

oportunidade", Paulo diz: "façamos o bem a todos os homens, e especialmente 

para aqueles que são da família da fé" (Gl. 6:10). 



Prática Hospitalidade (12: 13b) 

A última responsabilidade de companheiros de fé que Paulo menciona nesta 

lista é o de praticar hospitalidade. O significado literal dessa frase no grego é 

", perseguindo o amor de estranhos." Em outras palavras, não são apenas para 

atender às necessidades dessas pessoas, crentes e não crentes, que vêm em todos 

os nossos caminhos, mas estão a procurar oportunidades para ajudar. "Não vos 

esqueçais da hospitalidade," o escritor de Hebreus nos adverte, "para os anjos 

por isso alguns têm entretido sem sabê-lo" (Heb. 13: 2). 

Em nosso texto, Paulo está falando a todos os crentes, mas ele também deixa 

claro que os líderes da igreja deve dar o exemplo, sua própria hospitalidade. Os 

anciãos devem ser "hospitaleiro, amando o que é bom, sensato, justo, piedoso, 

temperante" (Tito 1: 8). 

Tal como acontece com todas as virtudes, este deve ser exercido sem hipocrisia 

ou interesse próprio. Admoestação de Jesus a Seu anfitrião fariseu aplica-se a 

todos os Seus seguidores: "Quando você dá um almoço ou um jantar, não 

convide seus amigos ou seus irmãos ou seus parentes ou vizinhos ricos, para 

que eles também convidá-lo em troca, e reembolso vir . a você Mas quando 

você dá uma recepção, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e 

você será abençoado, uma vez que eles não têm os meios para recompensá-lo, 

porque você vai ser reembolsado na ressurreição do justos "(Lucas 14: 12-14). 

Porque estalagens em tempos do Novo Testamento eram escassos, caros e 

muitas vezes perigosas, as famílias cristãs comumente abriram suas casas para 

os crentes que passaram por suas cidades. Ao contrário de Paulo, que insistiu 

em pagar a maior parte de suas próprias despesas, pregadores mais itinerantes 

e professores confiou inteiramente com o apoio de outros cristãos. João elogiou 

Gaio por sua generosidade, a este respeito: "Amados, você está agindo 

fielmente em tudo o que realizar para os irmãos, e especialmente quando eles 

são estranhos, e eles testemunhar seu amor diante da igreja, e você vai fazer 

bem para enviar los em seu caminho de uma maneira digna de Deus. Para eles 

saíram por causa do nome, aceitar nada dos gentios. Por isso convém apoiar 

esses homens, para que sejamos cooperadores da verdade "(João 5 3 -8). 

Devemos "ser hospitaleiro um ao outro sem reclamar", adverte Pedro (1 Pedro 

4: 9.). Ou seja, devemos olhar para a nossa hospitalidade como um privilégio 

feliz, não um dever drudging. Onesíforo demonstrou esse tipo de beneficência 

em ministrar a Paulo, de quem o apóstolo escreveu: "Muitas vezes ele me 

recreou, e não se envergonhou das minhas cadeias; mas quando ele estava em 

Roma, ele procurou ansiosamente para mim, e me encontrou-o Senhor conceder 

a ele para encontrar a misericórdia do Senhor naquele dia, e você sabe muito 

bem quais os serviços que prestou em Éfeso "(2 Tim. 1: 16-18). 



 

50. Vivendo no Sobrenatural - parte 2 

(Romanos 12: 14-16) 

Nosso Dever para Todas as Pessoas 

Abençoai os que vos perseguem; abençoar e não 

maldição. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que 

choram. Seja o mesmo sentimento para com o outro; Não sejam 

orgulhosos em mente, mas associado com os humildes. Não sejais 

sábios em sua própria estimativa. (12: 14-16) 

O terceiro círculo na lista de Paulo de características básicas da vida cristã 

sobrenatural alarga ampla para incluir o nosso dever de todos em geral, crentes 

e não crentes. 

Bendizei os que vos perseguem (12: 14a) 

Esta seção começa com uma advertência muito difícil, que é totalmente 

contrário à natureza humana não resgatados: . Abençoai os que vos 

perseguem O cristão obediente, não só deve resistir odiando e retaliação contra 

aqueles que o mal, mas é ordenado a dar o passo adicional de bênção eles. 

Paulo é, essencialmente, parafraseando as palavras do próprio Senhor: "Eu digo 

a vocês que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, 

bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam" (Lucas 6: 27-28; 

cf. Matt. 5:44). Jesus referiu-se ao mesmo, sem hipocrisia sincero amor de 

doação, dispostos ( ágape ) que Paulo admoesta em Romanos 12: 9. Caso 

alguém pense que ele estava falando simplesmente de bons sentimentos, o 

Senhor deu várias ilustrações específicas de que o amor verdadeiro faz em 

resposta a maus-tratos. "Quem quer que você bate no rosto," Ele ordena: 

"oferecer-lhe também a outra; e quem tira seu casaco, não reter sua camisa dele 

ou Dê a quem lhe pede, e quem tira o que é seu. , não exigi-lo de volta "(Lucas 

6: 29-30). Comentando ainda sobre a nossa atitude em tais situações, Ele 

explica: "Se amais os que vos amam, que mérito há nisso? Porque até os 

pecadores amam aqueles que os amam. E se você fizer o bem daqueles que 

fazem o bem para você, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o 

mesmo "(vv. 32-33). Para realmente abençoar aqueles que perseguem -nos é 

tratá-los como se fossem nossos amigos. 

Alguns anos atrás, na loja onde trabalhava, um sobrinho meu foi assassinado 

por um viciado em busca de dinheiro da droga. Embora profundamente 

entristecido por esta trágica perda, meu irmão-de-lei se recusou a tornar-se 



amargo ou de ódio. Em vez disso, seu desejo contínuo e oração foi para a 

salvação do homem que tirou a vida de seu filho. Ele chegou a visitá-lo na 

prisão para dar-lhe a maior bênção, o evangelho. Esse é o tipo de distintivo 

amor cristão que procura abençoar aqueles que nos fazem mal terrível. 

Como seria de esperar, o exemplo supremo de bênção perseguidores, foi dada 

por nosso Senhor. Como o Filho de Deus sem pecado pendurado em grande-

bearing pecado na cruz, Ele orou com misericórdia inimaginável: "Pai, perdoa-

lhes, eles não sabem o que fazem" (Lucas 23:34). Como ele estava sob as pedras 

sangrentas que foram esmagadores a vida fora dele, Estevão ecoou as palavras 

de seu Salvador, dizendo: "Senhor, não imputes este pecado eles!" (Atos 

7:60). "Para você ter sido convocada para este fim", escreveu Pedro muitos anos 

depois, "uma vez que também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo 

para que você siga seus passos, que não cometeu pecado, nem dolo algum se 

achou em sua boca e, enquanto sendo injuriado, não revidava; enquanto que 

sofrem, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente "(1 

Pedro 2: 21-23.). 

Abençoai e não amaldiçoá-los (12: 14b) 

Embora ele deve ir sem dizer, Paulo faz certo para explicar que a verdadeira 

bênção daqueles que nos perseguem é abrangente e permanente. Não só 

estamos a abençoá-los, estamos não em tudo ou nunca para amaldiçoá -los. 

Por causa do tom geral da liberdade religiosa na sociedade ocidental moderna, 

a perseguição física ou política para de uma fé cristã é raro. Nossos tentações 

para amaldiçoar são mais propensos a ser em reação a hostilidade que nos faz 

mal nenhum risco de vida, mas faz com que nos incomodam ou 

constrangimento. Alguns estudos têm indicado que tanto a hipertensão arterial 

e outras doenças relacionadas com ansiedade não é causada por problemas 

sérios, de longo prazo e as pressões de risco de vida, mas por atitudes 

persistentes de ressentimento e hostilidade que comer em pessoas que 

habitualmente reagem negativamente a situações desagradáveis e 

pessoas. Muitas vezes, é uma série de "raposinhas" que fazem o maior dano em 

nossos "vinhas" espirituais e emocionais (cf. Canção do Sol. 2:15). 

Alegrai-vos com os que se alegram (12: 15a) 

Em uma veia muito mais positiva, Paulo próxima nos aconselha a se alegrar 

com os que se alegram. À primeira vista, que a princípio parece fácil de 

seguir. Mas quando bênção e felicidade de outra pessoa é a nossa custa, ou 

quando suas circunstâncias favorecidas ou realizações notáveis fazer nosso 

parecer estéril e sem brilho, a carne não nos leva para se alegrar, mas nos tenta 

a ressentir-se. 



A pessoa "que se alegra da calamidade" desagrada a Deus e "não ficará impune" 

(Prov. 17: 5). Mas é distintamente cristã para se alegrar com as bênçãos, a honra 

eo bem-estar dos outros, especialmente os irmãos na fé, não importa o que pode 

ser nossas circunstâncias pessoais. Como sempre, Paulo seguiu seu próprio 

conselho. Assim como ele tinha anteriormente disse aos crentes de Corinto que 

"se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele" (1 Cor. 

12:26), mais tarde ele assegurou-lhes: "Minha alegria seria a alegria de todos 

vós" ( 2 Cor. 2: 3). 

Chorai com os que choram (12: 15b) 

Também é distintamente cristã para ser sensível às decepções, dificuldades e 

tristezas dos outros, para chorar com os que choram. Esse é o dever de 

simpatia, empatia, entrando no sofrimento dos outros. A compaixão tem na 

própria palavra a idéia de sofrimento com alguém. Deus é chamado de um 

compassivo Deus (Dt 04:31; Neemias 09:17; Joel 2:13, Jonas 4:.. 2). Ele é tão 

misericordioso, tão carinhoso para com seu povo, que "Suas misericórdias não 

têm fim" (Lm. 3:22). Tiago fala de Deus como "cheio de compaixão" (Tiago 

5:11). Vemos essa compaixão, simpatia e ternura de Deus nas lágrimas de Jesus 

sobre o túmulo de Lázaro. Ele misturava Suas lágrimas com os de Maria e 

Marta (João 11:35). Lembrando-nos que devemos refletir o caráter de nosso 

Senhor, Paulo disse: "Então, como aqueles que foram escolhidos de Deus, 

santos e amados, colocar em um coração de compaixão, bondade, humildade, 

mansidão e paciência" (Col. 3:12 ). 

Certamente um dos testemunhos mais tocante, profundo para o coração de terna 

simpatia para com os Seus filhos que choram de Deus é encontrada no Salmo 

56, onde o escritor pede o Senhor, "Ponha minhas lágrimas no teu odre" (v. 

8). O Senhor armazena até nossas lágrimas como tesouros. Se queremos ser 

como nosso Pai e de Seu Filho, que, também, deve entrar na tristeza de outros. 

Uma ilustração bonita do que a atitude é vista em um costume praticado na 

antiga Jerusalém. Quando o grande templo construído por Herodes ficou no 

monte do templo, que tinha apenas uma entrada, localizada na base da parede 

sul, os restos do que ainda são reconhecíveis hoje. Leste mais distante na mesma 

parede era a saída. As pessoas iriam entrar pela abertura que lhes permitiu 

atravessar a parede, suba as escadas para a área do templo, e em seguida, sair 

pela outra passagem. Enormes multidões fluiu dentro e fora de correntes 

constantes. Há uma excepção, no entanto, para esse padrão. Um grupo de 

adoradores era ir para o lado oposto, entrando pelo caminho da saída e sair pela 

porta. Como eles esbarrou e espremido por outro, os dois grupos se face a 

face. Os rostos tristes daqueles que estavam experimentando a tristeza poderia 

ser visto por quem vai na direção oposta, e, naqueles breves momentos, a dor 

pode ser compartilhada. 



Além de choro para aqueles que não choram, nós devemos, como Jeremias 

luto por pecaminoso Israel (Jeremias 9: 1-3.) e Jesus olhando para Jerusalém 

descrente (Lucas 19: 41-44), também chorar por aqueles 

que deveriam chorar , mas não. 

Não seja parcial (12: 16a) 

A virtude expressa nas palavras ser da mesma mente em direção ao outro é 

o da imparcialidade. Mais tarde, em sua epístola Paulo repete a advertência, 

dizendo: "Ora, o Deus que dá perseverança e encorajamento vos conceda o 

mesmo sentimento uns com os outros, segundo Cristo Jesus" (Rom. 15: 5). 

O ensinamento do Novo Testamento mais explícita sobre a imparcialidade é 

dada por Tiago. "Meus irmãos, não prenda sua fé em nosso glorioso Senhor 

Jesus Cristo, com uma atitude de favorecimento pessoal", adverte. "Porque, se 

alguém entra em seu conjunto com um anel de ouro e vestido com roupas finas, 

e também vem em um homem pobre com roupas sujas, e você prestar atenção 

especial para a pessoa que está vestindo as roupas finas, e dizer ' Você senta 

aqui em um bom lugar ", e você diz para o homem pobre, 'Você fica lá, ou 

sentar-se por escabelo dos meus pés", você não fez distinção entre vós mesmos 

e se tornam juízes com maus motivos? ... Mas se fazeis acepção de pessoas, 

você está cometendo pecado e são condenados pela lei como transgressores 

"(Tiago 2: 1-4, 9). 

Falando sobre honrar e corrigindo anciãos, Paulo disse a Timóteo: "Conjuro-te 

na presença de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, para manter estes 

princípios, sem preconceito, sem fazer nada, num espírito de parcialidade" (1 

Tim. 5:21). 

Se "não há parcialidade com Deus" (Rm 2:11;. Cf. Atos 10:34;. 1 Pe 1:17), não 

deve o mesmo ser verdade para nós? 

Evite arrogância e associado com o Humilde (12: 16b) 

Intimamente relacionado ao não ser parcial não é ser arrogante em 

mente, como Tiago deixa claro na passagem citada acima. 

Arrogante em mente traduz phronountes hupsēla , o que significa, 

literalmente, "cuidando de coisas altas." Mas as coisas a que Paulo se refere 

aqui não são nobres, no sentido espiritual, mas no sentido de orgulho egoísta. 

Como Tiago também deixa claro na passagem acima mencionado, parcialidade 

está intimamente relacionada com a relutância de mostrar o respeito, ou até 

mesmo para associar-se com os humildes, como "um homem pobre em roupa 

suja" (Tiago 2: 2). A idéia não é que devemos evitar a associação com aqueles 

em altas posições de riqueza ou influência. Mas, tanto quanto o nosso serviço a 



eles está em causa, que normalmente têm mais obrigação de associar-se com 

os mansos, porque eles não são mais importantes, mas porque eles são mais 

necessitados. 

A questão é que não há nenhuma aristocracia na igreja, não há lugar para uma 

uppercrust elite. Como mencionado no capítulo comentário anterior em relação 

à hospitalidade (v. 13), o Senhor maravilhosamente ilustrada e explicitamente 

que a verdade. "Quando você dá um almoço ou um jantar," Ele disse, "não 

convidar seus amigos ou seus irmãos ou seus parentes ou vizinhos ricos, para 

que eles também convidá-lo em troca, e reembolso vir até você. Mas quando 

você dá uma recepção , convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e 

você será abençoado, uma vez que eles não têm os meios para recompensá-lo, 

porque você vai ser reembolsado na ressurreição dos justos "(Lucas 14: 12-14 

). 

Jesus, é claro, não estava falando sobre o ato em si, mas o motivo por trás 

dele. Não é pecado ou não espiritual convidar a família, os amigos, ou o rico e 

influente para uma refeição em nossa casa. O mal vem em convidá-los para um 

propósito de auto-serviço, a ser convidado a voltar, um mal que é ampliada por 

ignorar aqueles que não têm meios para pagar a gente. 

Não sejas sábio aos seus próprios olhos (12: 16c) 

A vaidoso, auto-promoção Cristão é uma contradição séria. Cada crente deve 

ser humildemente submisso à vontade de Deus encontrada na Palavra de Deus, 

não tendo confiança em si mesmo ou em sua própria sabedoria e talento. E com 

certeza não deve haver aristocracia social da igreja, nem deve haver aristocracia 

intelectual. Não há castas de qualquer tipo, no Corpo de Cristo. Devemos não 

sejais sábios em nossa própria estimativa em qualquer sentido, pensando que 

são de alguma forma superior aos outros cristãos. 

Nos últimos anos, alguns profissionais de crescimento da igreja têm defendido 

construção de igrejas com base em unidades homogêneas, cada congregação a 

ser composto por membros que são tão parecidos em tantas maneiras quanto 

possível. Porque muitas igrejas têm de fato cresceu e prosperou com base nisso, 

é de alguma forma, do princípio de que o padrão é certo e deve ser 

imitado. Aparentemente pouco, se houver, deve-se considerar a solidez bíblica 

de tal filosofia ou à questão de saber se o crescimento e prosperidade são o 

resultado de fidelidade espiritual ou do mundanismo não espiritual. 

Uma igreja que está em busca de servir fielmente Cristo prosseguirá e 

ansiosamente aceitar todos os crentes genuínos em seu companheirismo e 

considerá-los todos iguais, independentemente de distinções humanas 

superficiais. O terreno comum só necessária deve ser uma poupança de 

relacionamento com Jesus Cristo e submissão sem reservas à Palavra de Deus. 



Nosso dever para com inimigos pessoais 

Nunca pague o mal com o mal a ninguém. Respeite o que é correto 

aos olhos de todos os homens. Se for possível, quanto depender de 

vós, tende paz com todos os homens. Nunca tome sua própria 

vingança, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está 

escrito: "Minha é a vingança, eu retribuirei", diz o Senhor. "Mas 

se o teu inimigo tiver fome, alimentá-lo, e se ele tiver sede, dá-lhe 

de beber;. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a 

sua cabeça" Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com 
o bem. (12: 17-21) 

O quarto círculo na lista de Paulo de características básicas da vida cristã 

sobrenatural amplia novamente para incluir as nossas responsabilidades para 

com inimigos pessoais. 

Nunca retribuir o mal com o mal (12: 17a) 

Em primeiro lugar, estamos nunca para pagar o mal com o mal a 

ninguém, reiterando e prorroga o segundo aspecto do princípio ensinado no 

versículo 14. Nós não só são para abençoar aqueles que nos perseguem 

e não amaldiçoá-los, mas certamente são nunca ir além uma maldição verbal a 

um ato de vingança. 

A lei do Antigo Testamento de "olho por olho, dente por dente" (Ex 21:24;.. Cf. 

Lev 24:20;. Dt 19:21) pertencia à justiça civil, não a vingança pessoal. Não só 

isso, mas o seu principal objectivo era impedir que a severidade da punição 

exceda a gravidade da ofensa. Em outras palavras, alguém culpado de destruir 

o olhar de uma outra pessoa não poderia ser punido com pena de qualquer maior 

do que a de perder um de seus próprios olhos. 

Alguns versos mais tarde nesta carta Paulo declara que a autoridade civil "é um 

ministro de Deus para teu bem Mas se você fizer o que é mal, teme;. Pois não 

traz a espada para nada, porque é um ministro de Deus, vingador, para castigar 

o que pratica o mal "(Rom. 13: 4). Mas essa mesma autoridade, que não só é 

divinamente permitido mas divinamente mandatado para o governo civil, é 

divinamente proibido para fins pessoais. 

"Vede que ninguém paga com outro mal por mal", Paulo advertiu os crentes de 

Tessalônica, "mas sempre buscam o que é bom para o outro e para todos os 

homens" (1 Ts. 5:15). Pedro ecoa a mesma verdade em quase as mesmas 

palavras: "Para resumir, vamos todos ser harmonioso, Simpático, fraternal, 

bondoso e humilde de espírito, não retribuir o mal com o mal, ou injúria por 

injúria, mas dando uma bênção em vez, por vocês foram chamados para o 

mesmo propósito que você pode herdar uma bênção "(1 Pe. 3: 8-9). 



Sempre respeite o que é direito (12: 17b) 

A atitude correta para com os inimigos envolve respeito de o que é correto aos 

olhos de todos os homens. Se nós realmente respeitar os outros, incluindo 

nossos inimigos, teremos uma proteção "built-in" contra raiva pagá-los mal por 

mal e estarão predispostos a fazendo o que é certo para eles. 

Tal relação vai nos ajudar a desenvolver a auto-disciplina necessária para nos 

preparar com antecedência para responder ao mal com o bem, em vez de com 

o que é ruim. Os crentes devem responder instintivamente e espontaneamente 

com o que é agradável a Deus e proveitosa para os outros. 

Kalos ( direita ) se refere ao que é intrinsecamente bom, correto e honesto 

(como no KJV deste verso). Ele também carrega a idéia de ser visível, 

obviamente direita, como sublinha o ser adequado e apropriado aos olhos de 

todos os homens. Paulo não está falando de sentimentos ocultos, mas da 

bondade expressa exteriormente. Nosso perdão comportamento, gracioso para 

com nossos inimigos devem elogiar-nos para eles e para outros que 

testemunham esse comportamento. Ele irá também "ornamento da doutrina de 

Deus, nosso Salvador em todos os aspectos" (Tito 2:10). 

Viver em paz com todos (12:18) 

Cumprimento da próxima característica é condicional, na medida em que, em 

parte, depende das atitudes e respostas de nossos inimigos. Se 

possível, portanto, Paulo diz que, até agora, uma vez que depende de vós, 

tende paz com todos os homens. Se entre as nações ou indivíduos, a paz é de 

mão dupla. Por definição, uma relação pacífica não pode ser unilateral. Nossa 

responsabilidade é a certeza de que o nosso lado da relação é certo, que o nosso 

desejo interior é genuinamente para estar em paz com todos os homens, até 

mesmo o mais vil e mais indignos. Curta de comprometer a verdade e as normas 

de Deus, devemos estar dispostos a ir para grandes comprimentos para construir 

pontes pacíficas para os que nos odeiam e nos prejudicar. Devemos abandonar 

qualquer rancor ou amargura resolvido e perdoar totalmente a partir do coração 

a todos os que nos prejudicar. Tendo feito isso, podemos buscar a reconciliação 

com honestidade. 

Nunca Vingar Yourself (12:19) 

As duas últimas características Paulo lista aqui estão as duas reiterações. Ele 

mais uma vez denuncia retribuir o mal com o mal, declarando: Nunca tome 

sua própria vingança, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Se um errado 

foi feito para nós, não importa o quão sério e prejudicial que pode ter sido, 

nunca estamos qualificado para ou têm o direito de processar a punição para o 

crime de nós mesmos.Estamos a deixar que a ira de Deus. Citando a lei 



mosaica (Deut. 32:35), o apóstolo lembra a seus leitores que está escrito: 

"Minha é a vingança, eu retribuirei", diz o Senhor (cf. 2 Sam 22:48; Nah 

1:.. 2; Hb 10:30).. Em seu tempo divina, a ira de Deus virá (Col. 3: 6), e justa 

retribuição aguarda o imperdoável. 

Supere o mal com o bem (12: 20-21) 

Mas simplesmente não pagar o mal com o mal não cumprir a nossa 

responsabilidade. E às vezes a parte positiva é mais difícil. Para reter a vingança 

é uma coisa. Ela exige apenas não fazer nada. Mas para realmente bom retorno 

para o mal é outra completamente diferente. 

No entanto, essa era a obrigação do homem de Deus, mesmo sob a Antiga 

Aliança. Paulo cita Provérbios 25: 21-22, citando liminar de Deus séculos de 

idade: "Mas se o teu inimigo tiver fome, alimentá-lo, e se ele tiver sede, dá-

lhe de beber; porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua 

cabeça ". 

A frase carvões ardentes acumular sobre a cabeça que se refere a um 

costume egípcio antigo. Quando uma pessoa queria demonstrar contrição 

pública, ele carregava na cabeça uma panela de brasas para representar a dor 

ardente de sua vergonha e culpa. O ponto aqui é que, quando amamos o nosso 

inimigo e genuinamente buscam satisfazer suas necessidades, nós envergonhá-

lo para o seu ódio. 

A advertência não te deixes vencer pelo mal, tem dois significados e 

aplicações. Em primeiro lugar, não devemos permitir que o mal feito para nós 

por outras pessoas a superar e dominar-nos. Segundo, e mais importante ainda, 

não devemos deixar-nos vencer por nossos próprios maus respostas. O nosso 

próprio mal é infinitamente mais prejudicial para nós do que é o mal feito a nós 

por outros. 

Em cada caso, é o mal em si que devem ser superados, e que só pode ser 

realizado com o bem. 

 

 

 

 



51. A resposta do cristão ao Governo - 

parte 1: Submeter ao Governo (Romanos 

13: 1-7) 

Que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Pois 

não há autoridade venha de Deus; e os que existem são 

estabelecidas por Deus. Por isso quem resiste autoridade resiste 

à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos 

condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor 

para o bom comportamento, mas para o mal. Você quer ter 

nenhum medo da autoridade? Faça o que é bom, e terás louvor do 

mesmo; pois é ministro de Deus para teu bem. Mas se você fizer o 

que é mal, teme; pois não traz a espada para nada; pois é ministro 

de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Portanto, é 

necessário ser sujeitos, não somente por causa da ira, mas 

também por causa da consciência.Por causa disto você também 

paga impostos, para os governantes são servos de Deus, 

dedicando-se a isso mesmo. Dai a todos o que lhes é devido: o 

imposto a quem imposto é devido;personalizado a quem 
costume; medo a quem temer; honrar a quem honra. (13: 1-7) 

Estes sete versos contêm o ensino mais claro e específico do Novo Testamento 

sobre a responsabilidade do cristão à autoridade civil. Todo cristão, não importa 

qual a forma de governo que ele vive sob, está sob o comando do Senhor para 

manter a apresentação adequada e útil para que o governo por uma questão de 

levar uma vida tranquila e ter um testemunho eficaz. Este tema recorrente de 

submissão ao poder de controle da sociedade não está nem mais força tratados 

do que aqui. 

Os primeiros onze capítulos de Romanos (em especial, caps. 1-8) explicar em 

detalhe maravilhoso o que significa ser salvo e como os homens se tornam 

salva-by, sendo justificados pela graça de Deus operando por meio da fé. Toda 

essa realidade se resume geralmente por Paulo: "Mas agora, sem lei, a justiça 

de Deus se manifestou, tendo o testemunho da lei e dos profetas, mas a justiça 

de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que crêem; pois não há 

distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo 

justificados como um presente, por sua graça, mediante a redenção que há em 

Cristo Jesus "(3: 21-24). 

O milagre monumental dos impactos salvação todo relacionamento associada à 

vida do crente. Paulo defende essas implicações, como o capítulo 12 

começa. Primeiro, e mais importante e óbvia, é o efeito sobre a nossa relação 

com Deus. Quando somos salvos, a nossa resposta inicial deve ser o de 

apresentar totalmente nossos "corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a 

Deus, que é o [nosso] culto racional" (12: 1). Próximo a preocupação do 



apóstolo é para o nosso ter um relacionamento correto com os nossos irmãos e 

irmãs em Cristo (12: 3-16) (. Vv 17-21) e com os não-cristãos, incluindo até 

mesmo os nossos inimigos. 

Depois de lidar com essas questões, o escritor inspirado centra-se na 

necessidade de ter um relacionamento correto com os governos humanos sob 

as quais vivemos (13: 1-7). 

Devido à liberdade religiosa que a maioria dos ocidentais têm desfrutado por 

muitas gerações, é difícil para os crentes que vivem nesses países, de apreciar 

plenamente a luta que muitos dos seus irmãos e irmãs em Cristo rosto sob 

regimes que restringem a liberdade e oprimem o cristianismo. 

"guerras santas", como as Cruzadas, que são travadas em nome do cristianismo, 

são, em geral, e com razão condenado. Mas, historicamente, os cristãos têm 

sido envolvidos, muitas vezes em nome de sua fé, com a derrubada forçada de 

governos opressores e às vezes despóticos. Democracia e liberdade política são 

comumente identificada com o cristianismo. Por tais razões, é difícil para 

muitos cristãos a ser clara, ou mesmo objetivo e honesto, sobre uma passagem 

tão inequivocamente restritiva como Romanos 13: 1-7. 

Muitos evangélicos acreditam fortemente que a Revolução Americana foi 

totalmente justificada, não só politicamente, mas biblicamente. Eles acreditam 

que os direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade, não só são 

divinamente dotado, mas que a sua realização e defesa de alguma forma é cristã 

e, assim, justificada a qualquer custo, inclusive o de rebelião armada quando 

necessário. Obviamente, tal ação é proibido por Deus, e, julgado à luz do nosso 

texto actual, é igualmente óbvio que os Estados Unidos nasceu de violação das 

Escrituras. Isso não significa que, em Sua graça, Deus não concedeu grande 

bênção para a América, que Ele, sem dúvida, tem. Isso significa, no entanto, 

que as Suas bênçãos têm sido, apesar da desobediência à Sua Palavra, que 

estava envolvido na revolução trazendo a nação a ser. 

Acreditando que o fim justifica os meios, por vezes, muitos evangélicos alegam 

que a desobediência civil não-violenta é justificada quando uma causa, como a 

oposição ao aborto, é claramente bíblica.Alguns evangélicos até se recusar a 

pagar impostos porque parte do dinheiro será usado para causas e atividades 

que são injustos e imorais. Muitos evangélicos acreditam que os cristãos devem 

tornar-se ativo em causas políticas, apoiando-se em táticas de ação e pressão 

social para mudar as leis e as políticas governamentais e práticas que são 

claramente mal e para proteger os direitos religiosos queridas que estão sendo 

invadidas em cima. Em nome de conceitos como co-beligerância, alguns 

evangélicos estão unindo forças com indivíduos e organizações que são 

anticristão, herética, e mesmo culto. O raciocínio é que às vezes é permitido 

unir forças com um mal, a fim de combater o que é considerado um mal 



maior. Este zelo pela preservação da fé cristã, tanto culturalmente e 

individualmente, muitas vezes fica misturado com opiniões fortes sobre a 

economia, a fiscalidade, questões sociais, e partidarismo, de modo que a Bíblia 

é embrulhado na bandeira. 

Mesmo as atividades sociais e políticas que são perfeitamente pena pode esgotar 

a quantidade de tempo, a energia de um crente, e dinheiro que está disponível 

para o trabalho central do evangelho. O foco é deslocado da chamada para 

construir o reino espiritual por meio do evangelho aos esforços para moralizar 

para mudar a sociedade a partir do exterior, em vez de indivíduos de dentro para 

tentar cultura.Quando a igreja é politizada, mesmo em apoio a boas causas, o 

seu poder espiritual está viciada e sua influência moral diluído. E quando essas 

causas são suportados em caminhos do mundo e por meios mundanos, a 

tragédia é agravada. Devemos ser a consciência da nação através da pregação 

fiel e viver piedoso, confrontando-o não com a pressão política do homem-

sabedoria incluindo a nossa própria, mas com o poder espiritual da Palavra de 

Deus. Usando legislação, adjudicação, ou intimidação para alcançar um 

superficial e temporal "moral cristã" não é o nosso chamado, e não tem nenhum 

valor eterno. 

Em uma mensagem entregue na Universidade de Oxford, em 1898, o teólogo 

britânico Robert L. Ottley observado, 

O Antigo Testamento pode ser estudada ... como instrutor na justiça social. Ela 

exibe o governo moral de Deus, como atestado em suas relações com as nações, 

e não com os indivíduos; e foi a sua consciência da acção e presença de Deus 

na história que fez os pregadores profetas, não apenas para os seus 

compatriotas, mas para o mundo em geral ... Há de fato importância no fato de 

que, apesar do seu ardente zelo reforma social que não fez como regra tomar 

parte na vida política ou exigir reformas políticas. Eles desejavam ... não 

melhores instituições, mas homens melhores. ( Aspectos do Antigo 

Testamento , A Bampton Palestras de 1897. [Londres: Longmans, 1898], pp 

430-31) 

Alguns pastores evangélicos e outros líderes cristãos transformaram-se de 

enfatizar o evangelho a política, enfatizando, de enfatizar a Palavra de Deus 

para enfatizar coalizões para "cultura impacto." Alguns cristãos esperam que o 

governo não só ser aliado da Igreja, mas o seu principal parceiro. Mas o Estado 

é temporal e afeta apenas as coisas que são temporal. É uma mordomia tolo e 

inútil que dedica uma grande parte do tempo tentando trazer as pessoas melhor 

moralidade que na melhor das hipóteses é tempo transitória, mas pouco 

trazendo-lhes o evangelho, que oferece a vida eterna. Realmente não importa 

se as pessoas vão para o inferno como policiais ou prostitutas, juízes ou 

criminosos, pró-vida ou pró-aborto. A moral vai persistir com o imoral. A nossa 

tarefa é a proclamação do evangelho. Negligenciar isso é o equivalente 



espiritual de um cirurgião cardíaco hábil abandonando sua profissão para se 

tornar um artista de make-up, gastando seu tempo fazendo as pessoas olhar 

melhor ao invés de salvar vidas. A missão da Igreja não é mudar a sociedade, 

apesar de que muitas vezes é um benéfico subproduto do ministério fiel e de 

viver, mas para adorar e servir ao Senhor e para levar outros a fé salvadora nEle. 

Muito parecido com os cristãos liberais na virada do século, muitos evangélicos 

perderam seu foco em valores eternos e tornar-se apaixonado por questões 

temporais, criando o que equivale a uma versão politicamente conservadora do 

cristianismo social. Também como os liberais que pregam apenas uma 

mensagem social, os evangélicos que enfatizam as preocupações sociais acima 

espirituais olhar cada vez mais para o governo como um aliado ou inimigo 

terrena temporal. Mas o melhor mesmo a absoluta dos governos humanos não 

participar nos trabalhos do reino, eo pior dos sistemas sociais humanos não 

podem prejudicar o poder da Palavra e do Espírito. Deus instituiu a autoridade 

civil para um propósito completamente diferente, temporal e transitório. 

Não é que os cristãos não devem estar envolvidos, às vezes diretamente, no 

governo civil. Certamente não é que os crentes devem evitar expressar suas 

crenças através de voto para os candidatos políticos mais qualificados e de 

legislação de som. Isso faz parte de fazer o bem em nossa sociedade (cf. Gal 

6:10; Tito 3: 1-2.). Devemos ser gratos a Deus pela liberdade civil para 

adoração, para pregar e ensinar o evangelho e viver nossas vidas quase sem 

restrições. Isso é um bom privilégio, mas não é necessário para a eficácia da 

verdade do evangelho ou para o crescimento espiritual. Também devemos ser 

gratos, e, dentro da razão, tirar proveito de nossos muitos recursos legais e 

eficazes para mudar as leis ruins e maus governos e para promover bons. Mas 

isso não tem nada a ver com a prioridade de proclamar o evangelho e viver uma 

vida santa para demonstrar que Deus é um Deus salvador do cristão. 

Tanto o Antigo e Novo Testamento apresentam ilustrações de crentes cujo papel 

terrena colocou em serviço público, e eles foram úteis para Deus lá. José no 

Egito e Daniel na Babilônia são os dois exemplos do Antigo Testamento 

supremos. Depois que Jesus curou o servo do centurião, Ele não aconselhá-lo a 

deixar o exército (ver Matt. 8: 5-13). Depois de Zaqueu foi convertido, ele não 

deixou sua profissão civil, mas tornou-se um coletor de impostos honesto (ver 

Lucas 19: 1-10). Cornelius, um outro centurião romano, foi salvo por meio do 

ministério de Pedro e continuou a servir no exército (ver Atos 10). E não há 

razão para acreditar que o procônsul Sérgio Paulo não permaneceu em seu alto 

cargo público depois que ele foi salvo (ver Atos 13: 4-12). 

Em causa está a questão de prioridade, de perceber que mesmo o maior bem 

terrestre, pode ser capaz de realizar no mundo temporal empalidece ao lado o 

que o Senhor é capaz de realizar através de nós no trabalho espiritual de Seu 

reino. Como o antigo Israel (Ex. 19: 6), a Igreja é chamada a ser um reino de 



sacerdotes, e não um reino de ativistas sociais. "Mas vós sois a geração eleita, 

o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus," Pedro 

nos lembra, " que você pode proclamar as virtudes daquele que vos chamou 

das trevas para a sua maravilhosa luz "( 1 Pedro 2: 9., grifo do autor). 

Nosso Senhor nasceu em uma sociedade onde a corrupção política e governo 

autocrático eram comuns. Tiranos e ditadores implacáveis assassinos estavam 

em toda parte, juntamente com a escravidão-os humanos antíteses da 

democracia. Aqueles eram normas quase não impugnadas. Segundo algumas 

estimativas, o império romano daquele dia tinha três escravos para cada pessoa 

livre. Embora um vassalo de Roma, o Idumean rei Herodes governou a maior 

parte da Palestina, incluindo a Judéia e Samaria, com crueldade 

autocrático. "Quando Herodes viu que ele tinha sido enganado pelos magos" 

sobre o paradeiro do menino Jesus ", ele ficou muito enfurecido, e," com 

absoluta impunidade ", mandou matar todos os meninos que havia em Belém, 

e em toda a sua arredores, de dois anos para baixo "(Mat. 2:16). Durante esse 

tempo, os impostos eram exorbitantes e sobrecarga e extorsão por parte de 

cobradores de impostos feita a carga financeira sobre as pessoas 

imensuravelmente pior aprovado pelo governo. 

Como os outros povos conquistados, os judeus da Palestina eram pouco mais 

que chattel Roman, uma minoria desfavorecida e oprimidos. Eles não tinham 

voz, em qualquer nível de governo e pouco recurso legal para 

injustiças. Consequentemente, muitos judeus reacionárias estavam em 

constante rebelião contra Roma, alguns para o exterior e alguns só 

interiormente. Alguns dos líderes recusou-se a ver a realidade da situação, 

porque era muito mau gosto. Eles aparentemente se recusou a reconhecer o 

óbvio. Quando Jesus declarou "aos judeus que haviam crido nele:" Se vós 

permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos; e 

conhecereis a verdade, ea verdade vos libertará "(João 8: 31- 32), que 

estranhamente respondeu: "Somos descendência de Abraão, e nunca ter sido 

ainda escravizados a ninguém; como é que você diz, 'Você deve se tornar 

livre"? (V. 33). Por mais de 50 anos tinham sido sujeitos a Roma, e antes que a 

Grécia, Medo-Pérsia, Babilônia, Assíria, e do Egito. Foi sem dúvida o seu ponto 

que nunca havia sido conquistada interiormente, que, independentemente dos 

seus joelhos tinha que fazer, seus corações nunca se curvou para qualquer poder 

Gentil. 

Apesar das restrições pesadas, Roma permitiu judeus um notável grau de 

liberdade religiosa. Na época de Cristo, eles não eram obrigados a caesar culto 

ou qualquer divindade pagã. Eles estavam livres para manter o seu sacerdócio 

e do templo e para apoiar estas instituições religiosas por ofertas. Os romanos 

salvaguardado o sábado, as leis cerimoniais e dietéticos Mosaic, e confirmou o 

desejo dos judeus para proibir ídolos, incluindo imagens do imperador, com a 

exceção das moedas, o que fez ofender os judeus. Eles ainda manteve a lei 



judaica que exigia a execução de um gentio que entrou no pátio interior do 

templo. Porque os romanos geralmente considerado o cristianismo como uma 

seita do judaísmo, a igreja primitiva foi capaz de compartilhar muitas das 

liberdades religiosas dos judeus. 

A maioria dos judeus, no entanto, se irritou sob a dominação romana, e os 

nacionalistas fanáticos, chamados zelotes, recusou-se a pagar impostos e 

envolvido em ataques terroristas contra os seus governantes. Com base no 

Deuteronômio 17:15 ("Você não pode colocar um estrangeiro de vocês mesmos 

que não é seu compatriota"), alguns judeus acreditavam que apenas o 

reconhecimento de um governante Gentil era pecaminoso. Muitos fanáticos se 

tornaram assassinos, causando vingança não só sobre Romanos, mas até mesmo 

em seus próprios compatriotas a quem eles consideravam traidores.Mesmo que 

a igreja estava apenas começando, insurreição judaica foi se expandindo 

rapidamente e eventuated no holocausto de Jerusalém UM . D . 70, em que a 

cidade e seu templo foram totalmente destruídos e alguns 1.100.000 habitantes-

incluindo mulheres, crianças e padres foram massacrados sem piedade pelos 

romanos retaliar. 

Porque a maioria dos judeus daquela época acreditavam que o Messias viria 

como um libertador político, muitos dos discípulos de Jesus esperava que ele 

para libertá-los do jugo romano. Mas Ele não fez nenhum pedido de reforma 

política ou social, até mesmo por meios pacíficos. Ele nunca tentou capturar a 

cultura para a moralidade bíblica ou a ganhar maior liberdade. Ao contrário, Ele 

declarou de forma inequívoca: "Dai a César o que é de César, ea Deus o que é 

de Deus" (Mateus 22:21.). Em uma ocasião posterior, ele disse aos seus 

discípulos: "Os escribas e os fariseus têm-se sentado na cadeira de Moisés; 

portanto, tudo o que eles dizem, fazei e observai, mas não façais segundo as 

suas obras, pois eles dizem as coisas, e não fazê-las "(Mat. 23: 2-3). Esses 

líderes iníquos não eram para ser emulado, mas eles deveriam ser 

obedecidas. Alterar a forma de governo ou superficialmente moralizante não 

eram alvos de Jesus. Ele procurou resgatar almas individuais. 

Quando ele não estava pregando, Ele estava demonstrando sua grande 

compaixão pela dor e sofrimentos dos homens em suas vidas pessoais. Mesmo 

a leitura mais casual dos evangelhos revela que Sua compaixão não era 

meramente emocional ou idealista. Ele não só empatia com os pecadores, mas 

curou incontáveis milhares de cada tipo de doença e aflição, muitas vezes com 

grande sacrifício pessoal. A moralidade social e estrutura nunca foi a sua 

preocupação. 

Mas mesmo a satisfação das necessidades físicas não era o objetivo de sua vida 

e ministério. Acima de tudo, Ele veio para suprir uma necessidade que 

ultrapassa de longe todas as outras necessidades, uma necessidade que só Ele 

poderia satisfazer. Ele, portanto, falou com os corações e as almas dos homens 



e mulheres individuais, para nunca mais os seus direitos políticos, sociais, 

econômicos, ou raciais ou dor física e plights. Ele ensinou o evangelho salvador 

que tinha poder para fazer suas almas direito com seu pai e conceder-lhes a luz 

da vida em eterna da qual, os direitos temporais e moral pálido em 

importância. Ele não veio para proclamar ou estabelecer uma nova ordem social 

ou moral, mas uma nova ordem espiritual, Sua igreja. Ele não procurou fazer a 

velha moral criação, mas para fazer as novas criações santo. E Ele determinou 

Sua igreja para perpetuar seu ministério naquela mesma maneira e em direção 

a esse mesmo fim, para "ir por todo o mundo e pregai o evangelho a toda 

criatura" (Marcos 16:15). 

Nenhuma minoria nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte do mundo 

ocidental teve seus bebês massacrados enquanto dormiam. Muitas pessoas no 

bem-estar hoje têm comodidades, conveniências, oportunidades e direitos que 

até mesmo os cidadãos mais ricos da época de Jesus não poderia ter 

imaginado. No entanto, nem o Senhor nem Seus apóstolos dar qualquer 

justificação para a revolta política, rebelião ou desobediência civil. Não havia 

nenhum esforço de sua parte para eliminar a injustiça social ou político. 

O que, então, é responsabilidade do cristão para a sociedade e para o governo, 

em particular, se quisermos permanecer "peregrinos e forasteiros" neste mundo 

(1 Ped. 2:11), que têm uma plataforma para chamar as pessoas para a 

salvação? Como devemos viver no mundo, mas não ser dele (João 17:11, 

16)? No presente texto, Paulo apresenta os dois princípios básicos que 

responder essas perguntas. Primeiro: Seja sujeito a governo; (v. 1) e segundo: 

pagar impostos (v. 6). Esses comandos resumir dever cívico do cristão. É 

através de cumprir essas duas obrigações que nós "Dai a César o que é de César, 

ea Deus o que é de Deus" (Mateus 22:21.). 

O Padrão:  

estar sujeito a Autoridade Civil 

  

Que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. (13: 1 a ) 

  

O comando básico é simples e sucinto: Que todo homem esteja sujeito às 

autoridades superiores. No sentido mais amplo, cada pessoa aplica-se a todo 

o ser humano, porque o princípio afirmado aqui reflete o plano universal de 

Deus para a humanidade. Mas Paulo está falando especificamente aos cristãos, 

declarando, com efeito, que o cristianismo e boa cidadania devem ir juntos. E, 

como ele vai continuar a explicar, a sujeição às autoridades superiores inclui 

muito mais do que simplesmente obedecer às leis civis. Ele também inclui 



honra genuína e respeito pelos funcionários do governo como agentes de Deus 

para a manutenção da ordem e da justiça na sociedade humana. 

Como o apóstolo estava escrevendo para a igreja de Roma, a capital do império, 

alguns intérpretes sugerem que ele estava dando um aviso exclusivo para os 

cristãos devido à maior perigo para os traidores e rebeldes, reais ou 

imaginários. A maioria das pessoas não gozam da protecção legal de inocência 

presumida, especialmente em relação aos crimes contra o Estado. Por muito 

tempo considerada uma seita do judaísmo, com as suas inclinações rebeldes, a 

igreja foi especialmente suspeito. 

Mas os argumentos de Paulo aqui, assim como ensinamentos semelhantes em 

outras partes do Novo Testamento, deixam claro que o princípio da sujeição à 

autoridade humana aplica-se a todos os crentes, em qualquer parte do mundo e 

sob qualquer forma de governo. Escrevendo aos crentes que foram "dispersos 

no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia" (1 Pe. 1: 1), Pedro disse: 

"Sujeitai-vos, por amor do Senhor para toda instituição humana, quer a um rei 

como o em posição de autoridade, quer aos governadores, como por ele 

enviados para castigo dos malfeitores e o louvor dos que fazem o bem. Para tal 

é a vontade de Deus que, fazendo direito você pode emudecer a ignorância dos 

homens insensatos. Agir como homens livres, e não usem a liberdade como 

uma cobertura para o mal, mas usá-lo como bondslaves de Deus honrar todos 

os homens, o amor da irmandade, temem a Deus, honrar o rei "(1 Pedro 2: 13-

17.).. 

Como sempre, Paulo seguiu sua própria instrução. Depois de ter sido 

falsamente acusado de violar a lei romana, ele e Silas foram brutalmente 

espancado, jogado na prisão, e colocado em ações em Filipos.Mas ao invés de 

trilhos contra os que os haviam maltratado e exigindo seus direitos por parte 

das autoridades, eles passaram a primeira noite na prisão (até que o Senhor 

milagrosamente salvo-los) "orando e cantando hinos de louvor a Deus" (Atos 

16:25 ). 

Georgi Vins é um pastor russo que, por muitos anos antes da queda do 

comunismo soviético, sofreu, juntamente com muitos outros, grande 

perseguição por sua fé. No entanto, ele narra que, no entanto severa repressão 

e maus-tratos se tornou, pastores e outros cristãos determinado a obedecer a 

todas as leis, justo ou injusto, com exceção de leis que os obrigaria a deixar de 

culto ou desobedecer a Palavra de Deus. Seguindo o conselho de Pedro, que 

sofreu voluntariamente "para fazer o que é certo", mas não "para fazer o que é 

errado" (1 Pe. 3:17). Eles não iriam "sofrer como homicida, ou ladrão, ou 

malfeitor, ou um intrometido problemático", mas seria bom grado sofrer "como 

cristão" (4: 15-16). 



Os crentes devem ser cidadãos modelo, conhecido como lei não cumpridores 

ralé-empolgante, obediente, em vez de rebeldes, respeitosas do governo, em vez 

de humilhante dele. Temos de falar contra o pecado, contra a injustiça, contra a 

imoralidade e impiedade com dedicação sem medo, mas temos de fazê-lo no 

âmbito do direito civil e no que diz respeito às autoridades civis. Devemos ser 

uma sociedade piedosa, fazendo o bem e viver em paz dentro de uma sociedade 

ímpia, manifestando nossas vidas transformadas de modo que o poder salvífico 

de Deus é vista claramente. 

Em seu livro importante para uma visão bíblica do Governo Civil, Robert D. 

Culver escreve: 

Clérigos cujo ativismo cristão tomou principalmente para sinalização, 

marchando, protestando e gritando bem poderia observar o autor destes versos 

[Rom. 13: 1-7] e, em seguida, eles podem observá-lo pela primeira vez em 

oração, em seguida, em conselho com os seus amigos, e, depois disso, pregando 

nas casas e praças. Quando Paulo chegou a ser ouvido pelo poderoso, foi para 

defender a sua ação como um pregador (embora nas ruas) [do] caminho para o 

céu. (. [Chicago: Moody Press, 1975], 262, grifo no original p) 

Seja em sujeição a traduz hupotassō , que foi muitas vezes usado como um 

termo militar referindo aos soldados que foram classificados abaixo e sujeitos 

à autoridade absoluta de um oficial superior. O verbo aqui é um imperativo 

passiva, ou seja, em primeiro lugar, que a princípio é uma ordem, não uma 

opção, e segundo que o cristão deve colocar-se voluntariamente sob todas 

as autoridades governamentais, sejam eles quem forem. 

Paulo dá nenhuma qualificação ou condição. Cada autoridade civil deve ser 

submetido à vontade. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo ensina "que 

súplicas e orações, súplicas e ações de graças, ser feita em nome de todos os 

homens, pelos reis e por todos os que estão em posição de autoridade, para que 

tenhamos uma vida tranqüila e sossegada, em toda a piedade e dignidade "(1 

Tim. 2: 1-2), novamente com nenhuma exceção relacionada com a competência 

dos governantes ou incompetência, a moralidade ou imoralidade, crueldade ou 

bondade, ou mesmo piedade ou impiedade. Ele dá a mesma instrução em sua 

carta a Tito, a quem ele escreveu: "Lembre-os [os crentes sob seus cuidados] 

sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes, e estejam 

preparados para toda boa obra, para difamar ninguém , para ser controverso, 

moderados, mostrando toda a consideração por todos os homens "(Tito 3: 1-

2). Ele lembrou aos cristãos de Tessalônica "para torná-lo a sua ambição de 

levar uma vida tranquila e assistir ao seu próprio negócio e trabalhar com as 

mãos, assim como nós, te ordenou; de modo que você pode se comportar 

adequAdãoente em direção forasteiros e não estar em qualquer necessidade" ( 

1 Tessalonicenses 4: 11-12.). 



Durante os primeiros séculos da Igreja, muitos cristãos foram tão pouco 

envolvido com as sociedades em que viviam que, por vezes, eles eram 

considerados estranhos em suas próprias comunidades. Eles não eram sem 

amor, sem se importar, ou insensível aos outros, mas eles viviam muito distinta 

e separada vidas. E embora eles não eram pacifistas ou oposição ao governo 

civil, alguns cristãos se alistou no serviço militar ou procurado escritório do 

governo. O escritor cristão do século III, Tertuliano comentou que, sob o 

Império Romano pagão, os cristãos não foram executados para o ensino ou 

comportamento inflamatório mas por tendências anti-sociais 

presumidas. Mesmo que esse ponto de vista foi tendenciosa, que, no entanto, 

refletiu o foco da Igreja sobre o reino de Deus e não os reinos do 

homem.Infelizmente, esse foco não caracteriza a maior parte da igreja de 

hoje. Até mesmo as batalhas espirituais e morais são muitas vezes combatidos 

por meios mundanos, materialistas. Muitas das "armas da nossa milícia são ... 

da carne" e ineficaz, e não espiritual e "divinamente poderosa para a destruição 

das fortalezas" (2 Cor. 10: 4). 

O princípio da obediência civil, aplicado no Antigo Testamento. Mesmo 

enquanto a população estava cativo na distante terra, pagã da Babilônia, o 

Senhor lhes ordenou: "Buscai o bem-estar da cidade onde eu te enviei para o 

exílio, e orar ao Senhor, em seu nome, pois na sua paz vós tereis ter bem-estar 

"(Jer. 29: 7). 

Como mencionado acima, há apenas uma limitação à obrigação do crente sob 

o Senhor a submissão voluntária e completa à autoridade civil: ou seja, qualquer 

lei ou comando que exigiria desobediência à Palavra de Deus. 

Quando o faraó ordenou as parteiras judeus Sifrá e Puá para matar todos os 

bebês do sexo masculino quando eles nasceram, eles "temia a Deus e não 

fizeram como o rei do Egito lhes ordenara, mas deixe os meninos vivem" (Ex. 

01:17 ). Porque essas mulheres recusaram-se a desobedecer a Deus por cometer 

assassinato, Deus honrou que a desobediência civil e "era bom para as parteiras 

e as pessoas se multiplicaram, e se tornou muito poderoso" (v. 20). Quando os 

quatro jovens judeus nomeados Daniel, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego 

foram ordenados a comer "de escolha a comida do rei e do vinho que ele bebia", 

eles respeitosamente recusou, porque isso teria significado corromper-se pela 

quebra de as leis dietéticas do mosaico. A fim de manter-se de ofender o rei, 

Daniel sugeriu ao comandante que os quatro "'ser dado alguns legumes para 

comer e água para beber. Então deixe a nossa aparência ser observada em sua 

presença, e a aparência dos jovens que estão comer alimentos escolha do rei, e 

lidar com os seus servos de acordo com o que você vê ". Assim, ele ouviu-os 

nesta matéria e testou-os por dez dias ". Deus honrou e abençoado que a 

fidelidade ", e no final de 10 dias de sua aparência parecia melhor e eles estavam 

mais gordos do que todos os jovens que tinham sido comer comida escolha do 

rei" (Dan. 1: 12-15). 



É importante notar que, mesmo enquanto se recusam a fazer o que Deus havia 

proibido, esses quatro homens fiéis de Deus mostrou respeito pela autoridade 

humana tiveram que desobedecer. Falando para os outros três, bem como para 

si mesmo, Daniel não exigiu deferência às suas crenças, mas respeitosamente 

" pediu permissão do chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se 

"(v. 8, grifo do autor), e ele se referiu a si mesmos como "servos" do 

comandante (vv. 12-13). Em obediência a Deus, eles não hipocritamente ou 

desrespeitosa difamar, enfrentar, ou condenar autoridade civil. 

Duas outras contas familiares de desobediência civil justificável também são 

registrados nesse livro. Quando o rei Nabucodonosor ordenou que Sadraque, 

Mesaque e Abede-Nego para adorar os seus deuses e a imagem de ouro que ele 

tinha erguido, eles "respondeu, e disse ao rei:" Ó Nabucodonosor, não 

precisamos de lhe dar uma resposta quanto a este assunto. Se Que assim seja, o 

nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente;. 

e Ele nos livrará da tua mão, ó rei Mas, mesmo se ele não, que seja conhecida 

a ti, ó rei , que não estamos indo para serviremos a teus deuses nem adoraremos 

a imagem de ouro que você configurou "(Dan. 3: 16-18). Mais uma vez Deus 

abençoou sua fidelidade, na medida em que "o fogo não teve efeito sobre os 

corpos destes homens, nem era o cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem 

foram as calças danificados, nem tinha o cheiro de fogo mesmo veio sobre eles" 

(v . 27). 

Por iniciativa de seus comissários e sátrapas, que estavam com ciúmes de favor 

real de Daniel, um rei babilônico depois, Darius, emitiu um decreto "que 

qualquer um que faz uma Pedido a qualquer deus ou homem além de você, ó 

rei, por trinta dias, deverá ser lançado na cova dos leões "(Dan. 6: 7). Daniel 

respeitosamente, mas com firmeza se recusou a obedecer o decreto, eo rei 

relutantemente o tinha jogado na cova dos leões. Mais uma vez, Deus honrou a 

fidelidade de seu servo. "Daniel foi levado para fora da cova, e nenhum dano 

foi encontrado qualquer que seja em cima dele, porque ele havia confiado em 

seu Deus" (v. 23). Novamente, é importante notar a falta de Daniel de malícia 

e seu respeito genuíno pela autoridade humana a sua consciência o obrigou a 

desobedecer. Depois de ser libertado, ele disse: "Ó rei, vive para sempre!" (V. 

21). 

Quando os líderes judeus de Jerusalém advertiu Pedro e João "não falassem 

nem ensinassem em nome de Jesus" (Atos 4:18), os apóstolos responderam: "Se 

é justo, diante de Deus, para entender o que você em vez de Deus, você é o juiz, 

porque nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos "(Atos 4: 19-

20). O Senhor ordenou: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda 

criatura" (Marcos 16:15; Mat. 28: 19-20), e, portanto, a obedecer os 

governantes humanos significaria desobedecer seu Governante divina, que eles 

não fariam. Quando Pedro e João persistiram na sua evangelização, os líderes 

judeus advertiu-los novamente ", dizendo:" Nós lhe deu ordens estritas para não 



continuar a ensinar neste nome, e eis que enchestes Jerusalém dessa vossa 

doutrina, e quereis lançar este homem de sangue em cima de nós ". Mas Pedro 

e os apóstolos, respondendo, disse: "Temos de obedecer a Deus do que aos 

homens" (Atos 5: 28-29). 

Como crentes, uma igreja local é obrigada a observar as leis civis, tais como 

zoneamento, códigos de construção, os regulamentos de segurança contra 

incêndio, e todas as outras leis e regulamentos que não iria levá-los a 

desobedecer a Palavra de Deus. A igreja só se justifica em desobedecer uma lei 

que, por exemplo, exigiria a aceitação de homossexuais na membresia da Igreja 

ou de contratá-los para trabalhar em equipe. 

Na maior parte do mundo de hoje, mesmo incluindo muitos ex-países 

comunistas, cristãos raramente enfrentam a necessidade de "obedecer a Deus 

do que aos homens." De longe, a nossa obrigação mais comum, portanto, é a 

obedecer a Deus e os homens. 

Alguns anos atrás, o departamento fiscal do estado da Califórnia emitiu uma 

forma tão lata, que exigia que todos os organizações isentas de impostos, 

incluindo igrejas, para atestar que não fez e não se envolver em atividades 

políticas. Um número de congregações locais arqueou as costas, como se fosse, 

e se recusou a assinar a declaração, o que resultou em seus prédios sendo 

abordado por funcionários estaduais. Embora ele não teve associação com as 

igrejas e não foi convidado por eles para intervir, um proeminente advogado 

Cristão conversou com funcionários do Estado em nome das igrejas. Ele 

explicou que a consciência de um crente, por vezes, exige que ele tomar certas 

posições sobre as questões morais que se relacionam com as leis civis, mas que 

essas posições vêm de convicções religiosas que são baseados na Escritura, e 

não em ideologia política. Apreciando essa explicação, os funcionários do 

Estado reformulou a forma de uma forma que melhor protegidos os direitos 

religiosos. Conflitos não, é claro, trabalhar sempre que favoravelmente, mas as 

igrejas e crentes individuais devem fazer todos os esforços para explicar 

cuidado e respeito as suas razões para querer um direito civil ou mandato para 

ser alterado que eles acreditam que os forçaria a desobedecer a Deus. 

Na maioria dos assuntos que estamos a respeitar e obedecer às leis civis e 

ordenanças, e estamos a fazê-lo de bom grado. Mesmo quando a consciência 

não nos deixa outra alternativa senão a desobedecer a autoridade humana, 

fazemo-lo com respeito e com disposição de sofrer o que quer que as sanções e 

consequências podem resultar. 

Embora envia o seu próprio povo "como ovelhas no meio de lobos", nosso 

Senhor nos ordena a "ser astutos como as serpentes e simples como as pombas" 

(Mat. 10:16). Devemos estar alerta, cauteloso e preocupado com o que está 

acontecendo ao nosso redor e no mundo. Mas isso não deve ser o foco de nossa 



atenção e nosso viver em meio a ele deve ser inocente, livre de ansiedade, má 

vontade, rancor, e auto-justiça. Homens "vos entregarão aos tribunais e vos 

açoitarão nas sinagogas deles," Jesus continuou a alertar; "E você mesmo deve 

ser interposto perante governadores e reis, por minha causa, como um 

testemunho para eles e para os gentios Mas, quando vos entregarem, não ficar 

ansioso sobre como ou o que você vai falar;. Por isso vos será dado naquela 

hora o que haveis de falar Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito de 

vosso Pai é que fala em vós ". (Mat. 10: 18-20). Além disso, "irmão entregará 

à morte o irmão, e um pai a seu filho; e filhos se levantarão contra os pais e 

levá-los a ser condenado à morte E sereis odiados por todos por causa do meu 

nome, mas é. aquele que perseverar até o fim quem será salvo "(vv. 21-22). 

A perseguição não é motivo de rebelião, mas a perseverança e retidão. Não é 

que um cristão deve procurar perseguição ou não deve tentar escapar dela 

quando possível. Perseguição em si não tem valor espiritual. Portanto, "sempre 

que vos perseguirem numa cidade," Jesus passou a dizer ", fugi para outra" (v. 

23). 

Independentemente das falhas de governo-muitos deles imoral, injusta e ímpia-

cristãos devem orar e viver vidas pacíficas que influenciam o mundo pela 

piedosa, de estar desinteressado, não por protestos, sit-ins, e marchas, muito 

menos pela rebelião . Como os profetas do Antigo Testamento, temos o direito 

eo dever de enfrentar e resistir os pecados e males da nossa sociedade, mas 

apenas na forma e poder do Senhor, e não o mundo. Desta forma, diz Paulo, a 

nossa vida é "bom e proveitoso para os homens" (Tito 3: 8), porque ele mostra-

lhes o poder de Deus na salvação. Eles vêem o que uma pessoa salva do pecado 

é como. 

O Objetivo:  

Razões de Deus para nossas submeter-se a autoridade 

humana 

Pois não há autoridade venha de Deus; e os que existem são 

estabelecidas por Deus. Por isso quem resiste autoridade resiste 

à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos 

condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor 

para o bom comportamento, mas para o mal. Você quer ter 

nenhum medo da autoridade? Faça o que é bom, e terás louvor do 

mesmo; pois é ministro de Deus para teu bem. Mas se você fizer o 

que é mal, teme; pois não traz a espada para nada; pois é ministro 

de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Portanto, é 

necessário ser sujeitos, não somente por causa da ira, mas 

também por causa da consciência. (13: 5-1b) 

Paulo apresenta próxima sete razões pelas quais os cristãos devem se submeter 

ao governo humano: Governo é por decreto divino (v. 1 b ;) resistência ao 



governo é a rebelião contra uma instituição de Deus (v. 2 a ); aqueles que 

resistem serão punidos (v 2. b ); governo serve para restringir o mal (v. 

3 a ); governo serve para promover a boa (vv 3. b -4 um ); governantes são 

capacitados por Deus para infligir punição por desobediência (v. 4 b ); e 

governo deve ser obedecida por amor de consciência (v. 5). 

O governo é pelo Decreto Divino 

Pois não há autoridade venha de Deus; e os que existem são 

estabelecidas por Deus. (13: 1b) 

Em primeiro lugar, diz Paulo, o governo humano é ordenado por Deus para o 

benefício da sociedade. Em qualquer das muitas formas que existe, a autoridade 

civil deriva diretamente de Deus. Como no casamento, é uma instituição 

universal de Deus, e, como o casamento, é válido independentemente do local, 

circunstância ou de qualquer outra consideração. 

Não há civis autoridade, Paulo diz, venha de Deus. Não importa a forma que 

assuma, nenhum governo humano em qualquer momento da história, em 

qualquer lugar do mundo, entre todos os povos da terra, em qualquer nível da 

sociedade, já existiu ou venha a existir para além da 

soberana autoridade de Deus, porque tudo "o poder pertence a Deus" (Sal. 

62:11). O mundo inteiro, tudo no céu e da terra, incluindo Satanás e suas hostes, 

estão sujeitos ao seu Criador. Deus soberanamente criou e absolutamente 

controla o universo, sem exceções ou limitações. Além disso, sem excepção, o 

poder que qualquer pessoa, grupo ou sociedade pode possuir é divinamente 

delegada e circunscrito. Quão bem ou mal que o poder é usado é outro 

assunto. Argumento de Paulo aqui é que esse poder tem apenas uma fonte -

Deus. 

No entanto, em Sua soberana sabedoria, Deus permitiu que Satanás tem grande 

mas limitado poder sobre o mundo e os assuntos dos homens. Embora Satanás 

não foi diretamente responsável pelo pecado do homem na Queda, foi sua 

sedução sedutora, que levou Adão e Eva a desobedecer a Deus e, assim, cometer 

o primeiro pecado, um pecado que legou a toda a sua posteridade. Satanás não 

tem poder para fazeros homens pecam, mas desde aquele dia trágico no Jardim 

do Éden, ele tem usado todos os meios à sua disposição para seduzir os homens 

para saciar seus impulsos pecaminosos e, assim, expressar o seu desafio a 

Deus. Paulo lembrou aos crentes de Éfeso que "vocês estavam mortos em seus 

delitos e pecados, nos quais você anteriormente andou de acordo com o curso 

deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua 

nos filhos de desobediência "(Ef. 2: 1-2). Em outras palavras, a propensão 

natural do homem ao pecado é explorada por astutas ciladas de Satanás. 

Conseqüentemente, "o mundo inteiro jaz no poder do maligno" (1 João 5:19), 

que é "agora o príncipe deste mundo" (João 12:31; 16:11; 14:30). Na sua 



tentação, Jesus não questionou a afirmação de Satanás para "todos os reinos do 

mundo" ou a sua capacidade de dar a Jesus "todo este poder ea sua glória, pois 

foi entregue a mim, e eu dou para quem eu quiser "(Lucas 4: 6). 

A partir de Daniel 10, é evidente que alguns, se não todas, as nações estão sob 

o comando de um demônio específico, ou talvez um grupo de demônios. O 

contexto deixa claro que "o príncipe do reino da Pérsia" (v. 13), que resistiu ao 

santo anjo (5-6 vv., 11-12) "para 21 dias", foi o próprio sobrenatural, não é 

humano . Ele não foi derrotado, até que "Michael, um dos primeiros príncipes" 

dos santos anjos, veio para ajudar (v. 13). Depois de prever a morte do rei 

orgulhoso e blasfemo de Babilônia (Is. 14: 4), Isaías dirige um que tenha "caído 

do céu", e o chama de "estrela da manhã [Lúcifer]" e "filho da alva" (v. 12). A 

estreita associação do rei humano eo agente sobrenatural parece indicar que o 

próprio Satanás se encarregou especial dessa nação pagã. 

Embora tratado como "o rei de Tiro," o que é que Isaías se refere como tendo 

"tinha o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza", como 

estando em "Éden, jardim de Deus", e quem ele chama de "o querubim ungido" 

(Ez 28: 12-14.) é claramente sobrenatural e só poderia ser Satanás. 

Em ambas as contas Isaías e Ezequiel, Satanás está intimamente identificado 

com os reis das nações envolvidas. Torna-se claro que, embora o governo 

humano foi instituído por Deus e cumpre, em certa medida, o Seu plano para 

manter a ordem na terra, muitos governos, se não a maioria, estão sob a 

influência de Satanás e são um meio de promover e perpetuar atividade satânica 

. 

Os regimes autocráticos, cruéis, e demoníacos de Adolf Hitler, José Stalin, Mao 

Tse Tung e houve exceções a ordem de Deus para operar sob a autoridade 

civil. Os impérios igualmente implacáveis da antiga Assíria e Babilônia 

estavam sem exceções. O império romano, às vezes governado por Caesars que 

se proclamavam ser deuses, não foi excepção. O apóstata e heréticas reinos 

"cristãos" da Idade Média houve exceções. Tribos primitivas e animistas 

governou-Shaman da América do Sul não são exceções. Não há exceções. 

Essa é uma parte da verdade Paulo declarados antes das filósofos pagãos em 

Atenas: "O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu 

e da terra, não habita em templos feitos por mãos; Nem tampouco é servido por 

mãos humanas, como se ele precisava de alguma coisa, uma vez que Ele mesmo 

é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e Ele feita a partir de 

uma, todas as nações da humanidade a viver em toda a face da terra, 

determinando os seus tempos determinados, e os limites da sua habitação "(Atos 

17: 24-26). 



Essa é a principal razão que estamos a apresentar ao governo humano: é 

instituído pelo decreto de Deus e é parte integrante do Seu plano divino para a 

humanidade caída. 

Resistência ao governo é a rebelião contra Deus 

Por isso quem resiste autoridade resiste à ordenação de 

Deus; (13: 2a) 

A ramificação lógica é simples. Porque o governo civil é uma instituição de 

Deus, a se rebelar contra o governo é rebelar-se contra Deus, que o 

inaugurou. Em seu comentário sobre Romanos, o evangelista escocês do século 

XIX Robert Haldane escreveu: "O povo de Deus, em seguida, deve considerar 

a resistência ao governo sob o qual eles vivem como um crime muito terrível, 

assim como a resistência ao próprio Deus" ( uma exposição de 

Romans [McLean, Va .: MacDonald Pub. Co., sd], p. 579). 

A seriedade com que Deus toma rebelião é ilustrada vividamente no livro de 

Números. Deus tinha escolhido Moisés não apenas para ser o legislador 

humano, mas para ser o líder humano de Israel como Ele entregou a ela do Egito 

e levou-a através do deserto para a Terra Prometida. O Senhor também 

designou o irmão de Moisés para ser sumo sacerdote. Durante essa viagem, um 

grupo de cerca de 250 pessoas descontentes, liderada por Coré, Datã, Abirão e 

On, "reunidos contra Moisés e Arão, e disse-lhes:" Vocês foram longe o 

suficiente, por toda a congregação é santa, todos os um deles, eo Senhor está no 

meio deles; então por que você exaltar-se acima da assembléia do Senhor ... 

Não é o suficiente para que você nos tirou de uma terra que mana leite e mel 

para ter-nos? morrer no deserto, mas você também faria senhor sobre nós 

'"(Num. 16: 3, 13)?. 

O Senhor estava tão irritado com sua insolência "que o fundamento de que 

estava debaixo deles se abriu; ... Fogo também veio do Senhor e consumiu os 

duzentos e cinqüenta homens que ofereciam o incenso" (. Vv 31-35) . Por 

incrível que pareça, as pessoas aprenderam nada com aquele terrível 

julgamento. Em vez de desenhá-los de volta para Deus, se limitou a escalou seu 

ódio de seus líderes escolhidos. "No dia seguinte toda a congregação dos filhos 

de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: 'Vocês são aqueles que têm 

causado a morte do povo do Senhor'" (v. 41). Em resposta a esta acusação 

desafiante, o Senhor enviou uma praga mortal que matou instantaneamente 

"14.700, além dos que morreram por causa de Corá" (49 v.). Não tinha Aaron 

interveio, fazendo expiação pelo povo, toda a congregação teria sido aniquilada 

(vv. 46-48). 

Aqueles que resistem Governo serão punidos 

e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. (13: 2b) 



Paulo, sem dúvida, não está falando sobre o julgamento direto de Deus sobre 

aqueles que se opuseram a autoridade civil, mas sim 

as desapropriações homens sofrem com o próprio governo, como punição por 

crime. Como o apóstolo menciona alguns versos mais tarde, a autoridade civil 

"é um ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal" (Rom. 13: 

4). 

Uma ilustração gráfica e marcante deste princípio veio de nosso 

Senhor. Quando ele estava sendo preso no jardim, a ser injustamente acusado e 

executado, Pedro puxou uma espada para lutar contra os soldados (autoridades) 

que vieram para levá-lo. Se alguma vez houve uma justa causa para a revolta, 

que parece ter sido isso. Mas Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada no seu 

lugar, para todos aqueles que pegar a espada perecerão pela espada" (Mateus 

26:52.). Jesus afirmou que, não importa quão nobre a causa, o governo tem o 

direito de executar um assassino. 

A lei mosaica prescrito muitos tipos de punição, os quais eram apropriadas à 

infracção cometida. Para o roubo, a punição inclui restituição, devolvendo o 

que foi roubado ou pagamento de igual valor. Se ele não tinha dinheiro ou bens 

com os quais a restituir, o ladrão foi obrigado a trabalhar a sua dívida. 

Sob a lei mosaica, a punição foi sempre público. O agressor foi humilhado 

diante de sua família, amigos e sociedade como um meio de dissuasão. Punição 

também foi geralmente corporal. As chibatadas, por exemplo, trouxe a dor 

física e corporal imediato. Mas, com a exceção óbvia da execução, punição 

também foi de curto prazo. E, uma vez que a pena foi paga, o agressor estava 

livre para seguir sua vida novamente. 

Sob a lei do Antigo Testamento, a punição era para ser sem piedade para o 

ofensor. "Você não terá piedade dele [assassino], mas você deve limpar o 

sangue dos inocentes de Israel, para que te vá bem com você" (Deut. 

19:13). Essa política está em contraste com o que é encontrado em muitas 

sociedades de hoje, onde muitas vezes mais piedade é expresso para os 

criminosos do que para suas vítimas. 

Punição sob lei mosaica tinha vários objectivos. Em primeiro lugar, foi 

administrado como uma questão de justiça, de retribuição adequada para um 

crime ou outro mal cometido: "vida por vida, olho por olho, dente por dente, 

mão por mão, pé por pé" (Dt 19:21). . Mas esse preceito bem conhecida de 

"olho por olho" -muito criticado no nosso dia-foi dada por Deus, tanto para 

evitar o excesso de punição como sub-punição. Além disso, deve-se notar que 

a punição deveria ser determinado e administrado pela autoridade civil 

propriamente dita, não pelas vítimas. A vingança pessoal não estava envolvido. 



Em segundo lugar, a punição era para ser um impedimento para o crime, para 

desencorajar a pessoa culpada de cometer mais crimes e para desencorajar 

outros de seguir seu exemplo ilegal. "Então, todas as pessoas vão ouvir e ter 

medo, e não agir com presunção de novo" (Dt 17:13;. Cf. 13:11; 19:20). 

Em terceiro lugar, a lei mosaica necessária imparcialidade. Os culpados seriam 

punidos, independentemente da sua riqueza, posição social ou posição na 

comunidade, mesmo se fossem membros da própria família ", seu irmão, filho 

de sua mãe, ou seu filho ou filha, ou a mulher que você estima , ou seu amigo 

que é como sua própria alma "(Deut. 13: 6). 

Em quarto lugar, a punição era para ser sem demora. "Se o homem mau merece 

ser espancado, o juiz deve, em seguida, fazê-lo deitar-se e ser derrotado em sua 

presença com o número de distribuições de acordo com a sua culpa" (Deut. 25: 

2). A maior punição foi aplicada no local, imediatamente após a sentença foi 

declarada. O princípio do julgamento rápido e punição é encontrado nas 

constituições da maioria das democracias modernas, mas, infelizmente, é 

frequentemente reconhecido mais pela desconsideração do que pela 

observância. Aparentemente, o princípio foi também, por vezes, não será 

considerada em Israel, daí o alerta em Eclesiastes: "Porque o juízo sobre a má 

ação não é executada rapidamente, por isso o coração dos filhos dos homens 

entre eles são dadas inteiramente a fazer o mal" (Eclesiastes 8. : 11). 

Quinta-novamente com a exceção do direito de execução-Velho Testamento 

prevista perdão e reabilitação. A pessoa culpada poderia ser batido "quarenta 

vezes, mas não mais, para que não vencê-lo com muito mais do que estas listras, 

e seu irmão ser degradado em seus olhos" (Deut. 25: 3). Os criminosos não 

estavam a ser permanentemente estigmatizada. Uma vez que um infrator pagou 

sua pena, ele era para ser aceito de volta à sociedade como um cidadão 

respeitável. 

Governo serve para restringir o mal 

Porque os magistrados não são motivo de temor para o bom 

comportamento, mas para o mal. (13: 3a) 

Devemos submeter à autoridade civil, porque Deus ordenou-lo como um meio 

de contenção mal. 

Paulo foi, obviamente, falando em termos gerais em dizer que os magistrados 

não são motivo de temor para o bom comportamento, mas para o mal. Ele 

próprio sofreu muito nas mãos de governantesque o abusadas por nenhuma 

outra razão do que o seu piedoso bom comportamento. Mas, naquele dia, 

como ao longo da história, até mesmo os regimes mais perversos eram um 

impedimento para o assassinato, roubo e muitos outros crimes da 

população. Embora o fato longe de justificar governo totalitário, as taxas de 



crimes frequentemente sob tais sistemas são mais baixos do que os do mundo 

livre.Até recentemente, pelo menos, tais violações como homicídio, roubo e 

estupro foram todos, mas inexistente em alguns países comunistas. Em nações 

muçulmanas, punição severa tem sido um excelente obstáculo a tais crimes. 

Quando Adão e Eva pecaram, comendo o fruto proibido, eles entraram em um 

conhecimento do bem e do mal (Gn 2:17; 3: 1-7), e que o conhecimento tem 

sido transmitida a todos os seus descendentes ao longo da história. É esse 

conhecimento que constitui a base para a consciência, mesmo a consciência dos 

perdidos. "Quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente o que a Lei", 

Paulo explica, "estes, não tendo lei, são uma lei para si mesmos, na medida em 

que mostram a obra da lei escrita em seus corações, a sua consciência 

testemunho, e os seus pensamentos ora acusando defendê-los "(Rom. 2: 14-

15). Quando os homens pecam, não é porque eles não sabem a diferença entre 

o bem eo mal, mas porque "suprimir a verdade em injustiça, porque o que se 

sabe sobre Deus é evidente entre eles, porque Deus tornou evidente a eles" 

(Rom . 1: 18-19). 

Portanto, através de revelação natural de Deus na consciência e da razão e sob 

a Sua graça comum universal, mesmo os governantes não regenerados 

instintivamente sabem o certo do errado e, consequentemente, saber que parte 

de seu dever é o de punir o comportamento mal e promover o bom 

comportamento. As autoridades civis também perceber que básico moralidade 

é essencial para uma sociedade viável. Nenhuma sociedade pode sobreviver por 

muito tempo assassinato devassa, roubo, desonestidade, imoralidade sexual, e 

violência. O bom comportamento é essencial para a auto-preservação de 

qualquer nação. Sem ele, a sociedade se auto-destrói. 

Certamente não é insignificante que, apesar de prisões eram comuns nas terras 

pagãs dos tempos bíblicos, há pouco registro de seu ser usado no antigo 

Israel. Os criminosos perderam a vida ou trabalharam para pagar 

reparações. Meramente encarcerando-os servido nenhum bom propósito. O 

pedido foi apresentado à prisão em Esdras 7:26 no meio do século V B . C ., 

depois de o povo de Deus tinha passado 70 anos como cativos na Babilônia, 

onde a prisão foi comum. Mas encarceramento longo prazo nunca foi uma 

opção sob a lei divinamente revelado Antigo Testamento. 

E, apesar de prisões haviam sido comum na Europa durante séculos, eles não 

aparecem na América até o final do século XVIII. Curiosamente, a idéia foi 

introduzida por Quakers, provavelmente em razão de que a prisão era mais 

humano do que o castigo corporal. Mas os Estados Unidos tem agora a dupla e 

acredito-distinções relacionadas de ter o maior número per capita de 

presidiários no mundo ocidental, bem como a mais alta taxa de 

criminalidade. As prisões são terreno fértil para o crime, para a 

homossexualidade, e para a brutalidade. Porque os presos não são capazes de 



fazer a restituição de seus crimes, não há restauração da sua dignidade. Embora 

certamente não deveria ser, eles são, de fato, as escolas de crime patrocinadas 

pelo governo. O facto de uma incrivelmente grande porcentagem de criminosos 

nunca são punidos ou mesmo indiciado incentiva crime ainda mais. "Porque o 

juízo sobre a má ação não é executada rapidamente, portanto, o coração dos 

filhos dos homens entre eles são dados totalmente a fazer o mal" (Ec. 

8:11). Quanto mais são os homens "dadas totalmente a fazer o mal", quando a 

punição não é executada em tudo. 

Governo serve para promover Boa 

Você quer ter nenhum medo da autoridade? Faça o que é bom, e 

terás louvor do mesmo; pois é ministro de Deus para teu bem. (13: 
3b-4a) 

Deus quer para o governo civil para promover o bem público. De um modo 

geral, os cidadãos pacíficos e respeitadores da lei têm sido tratados 

favoravelmente pelos seus governos ao longo da história. Com notáveis 

exceções, essas pessoas têm nenhum medo de autoridade. Enquanto 

eles fazem o que é bom, eles não só não serão maltratados, mas terá elogios 

de seu governo. 

Não é errado para os cristãos olham para os seus governos para a proteção da 

vida e da propriedade. Paulo aproveitou o papel do governo em promover o que 

é bom quando ele usou sua cidadania romana para garantir justiça, apelando a 

César (Atos 25:11). O apóstolo também experimentou a proteção do direito 

romano, enquanto ele estava em Éfeso, em sua terceira viagem 

missionária. Quando a multidão foi incitado contra ele por Demétrio ao ourives, 

o escrivão da cidade levou Paulo em custódia protetora e advertiu a multidão 

contra tumultos, dizendo: "Assim, pois, se Demétrio e os artífices que estão 

com ele têm alguma queixa contra alguém, o tribunais estão em sessão e 

proconsuls estão disponíveis; deixá-los fazer acusações contra o outro Mas se 

você quer alguma coisa, além disso, o conflito será resolvido na assembléia 

lícita "(Atos 19: 38-39).. 

Porque ele representa a instituição ordenada por Deus do governo civil, um 

funcionário civil é, na verdade, um ministro de Deus, independentemente de 

suas crenças pessoais sobre ou relação com Deus.Ele está fazendo a obra do 

Senhor se ele percebe ou não, através da promoção da paz e segurança entre os 

homens. 

Robert Haldane comenta que 

A instituição do governo civil é uma dispensação de misericórdia, e sua 

existência é tão indispensável, que o momento em que cessa sob um formulário, 

ele restabelece-se em outro. O mundo, desde a queda, quando o domínio de uma 



parte da raça humana sobre a outra foi imediatamente introduzida (Gen. 3:16), 

está em tal estado de corrupção e depravação, que, sem o poderoso obstáculo 

apresentado por civis governo para as paixões egoístas e malignos dos homens, 

que seria melhor para se viver entre os animais do bosque do que na sociedade 

humana. Assim que suas restrições são removidos, o homem mostra-se em seu 

caráter real. Quando não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era reto aos 

seus próprios olhos, vemos nos últimos três capítulos do Livro dos Juízes Quais 

foram as conseqüências terríveis. (Uma Exposição de Romanos , p. 581) 

Governantes são capacitados por Deus para infligir punição por desobediência 

Mas se você fizer o que é mal, teme; pois não traz a espada para 

nada; pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que 
pratica o mal. (13: 4b) 

A fim de promover e proteger o bem na sociedade, governo humano deve punir 

o mal. Conseqüentemente, aqueles que fazem o que é o mal tem razão para ter 

medo. 

Como a espada é um instrumento de morte, a arma aqui simboliza o direito do 

governo civil de infligir punição, incluindo a pena máxima de morte para os 

crimes que merecem. No primeiro período da existência humana, o Senhor 

instituiu a pena capital. "Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o 

seu sangue será derramado, porque à imagem de Deus fez o homem" (Gn 9: 

6). Quando Jesus disse a Pedro: "Põe a tua espada no seu lugar, pois todos os 

que tomarem a espada perecerão pela espada" (Mat., 26:52), ele estava 

lembrando Seu discípulo que a pena para sua matando um dos Os inimigos de 

Jesus seria a perecer-se através de execução, o que o Senhor aqui reconhece 

seria justificado. 

Quando Paulo, diante do governador romano Festus e fez seu apelo a César, ele 

disse: "Se eu sou um malfeitor, ou cometi alguma coisa digna de morte, não 

recuso morrer" (Atos 25:11). Ao dizer isto, ele reconheceu que a pena capital 

foi, por vezes, justificada e que ele estaria disposto a aceitá-lo se ele fosse 

considerado culpado de um crime capital. 

Robert Culver novamente nos lembra: 

O que não deve ser perdido de vista é que, como é desagradável a tarefa de o 

carcereiro e o uso do chicote, o celular, o laço, a guilhotina, estas coisas estão 

por trás da estabilidade da sociedade civilizada, e eles estão lá, necessariamente, 

porque Deus declarou-lo assim, em harmonia com a realidade, em vez de com 

a opinião sociológica apóstata. Governo, com os seus poderes coercitivos, é 

uma necessidade social, mas uma determinada pelo Criador, e não pelos 

quadros estatísticos de alguma universidade equipe de pesquisa 

social! Nenhuma sociedade pode votar com êxito multas, prisão e pena de morte 



corporal afastado permanentemente. A sociedade que tenta perdeu o contato 

com a realidade do homem (seu estado pecaminoso caído), realidades do 

mundo, ea verdade da revelação divina na natureza, a consciência do homem, e 

da Bíblia. ( para uma visão bíblica do Governo Civil , p. 256) 

Quando uma sociedade rejeita a pena capital, mesmo para os crimes mais 

graves, incluindo assassinato, que entra sob derramar sangue de Deus. Após 

Caim matou Abel, "O Senhor disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele 

disse, 'Eu não sei. Eu sou o guarda do meu irmão? " E Ele disse: 'O que você 

fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra "(Gn 4:10). Como 

Satanás, a quem, sem saber, tinha vindo a servir, Cain era ao mesmo tempo um 

assassino e mentiroso (João 8:44). Imediatamente depois do dilúvio, Deus 

estabeleceu a lei divina da pena de morte por assassinato (Gn 9: 6). Como parte 

da lei mosaica, Deus declarou: "Você não deve poluir a terra em que você é, 

porque o sangue profana a terra e nenhuma expiação se poderá fazer pela terra 

por causa do sangue que é derramado sobre ele, exceto pelo sangue de daquele 

que o derramou "(Num. 35:33). 

Entre outras coisas, Israel foi enviado para o cativeiro babilônico por causa dos 

muitos crimes de sangue na nação que passaram impunes. "Faça a cadeia", disse 

Deus ", porque a terra está cheia de crimes de sangue, ea cidade está cheia de 

violência. Por isso, vou trazer a pior das nações, e eles vão possuirão as suas 

casas. Vou também fazer o orgulho dos mais fortes cessar, e os seus lugares 

santos serão profanado "(Ezequiel 7: 23-24.). Quando uma nação não 

administrar a justiça, ela eventualmente cai sob a justiça de Deus. 

O aborto é assassinato de bebês em gestação, e uma nação que permite e até 

incentiva esta execução medonho do mais inocente e indefeso de aqueles 

criados à imagem de Deus não pode escapar de Seu julgamento. A terra clama 

pelo sangue dos milhões e milhões de bebês massacrados. Deus responderá. 

Governo deve ser submetido a para a causa da Consciência 

Portanto, é necessário ser sujeitos, não somente por causa da ira, 

mas também por causa da consciência. (13: 5) 

Os cristãos devem se submeter à autoridade civil, não só por causa do medo de 

punição, por causa da ira, mas também para o seu próprio amor de 

consciência -que para o cristão é por amor do Senhor."Sujeitai-vos, por amor 

do Senhor para toda instituição humana", Pedro declara, "se a um rei como o 

de autoridade, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos 

malfeitores e o louvor dos que fazem o bem. Para tal é a vontade de Deus que, 

fazendo direito você pode emudecer a ignorância dos homens insensatos "(1 

Ped. 2: 13-15). Como filhos de Deus, que são habitados pelo Espírito Santo, 

devemos perceber com instintividade espiritual que a desobediência e 

desrespeito para o governo é errado, ou não esses pecados são punidos, e que a 



obediência e respeito por ele está certo, se nós são pessoalmente protegido por 

ele ou não. 

 

52. A resposta do cristão ao Governo - 

parte 2: Pagamento de Impostos 

( Romanos 13: 6-7 ) 

Por causa disto você também paga impostos, para os governantes 

são servos de Deus, dedicando-se a isso mesmo. Dai a todos o que 

lhes é devido: o imposto a quem imposto é devido;personalizado 

a quem costume; medo a quem temer; honrar a quem honra. ( 13: 
6-7 ) 

Ninguém gosta de pagar impostos. Mas os impostos são uma parte da vida 

cotidiana. Embora seja adequado para os cidadãos, incluindo os cristãos, para tirar 

proveito de deduções e outros benefícios que a lei prevê, nenhum cidadão, especialmente 

um cristão, é justificada em contornar o pagamento de impostos por qualquer meio que 

seja ilegal ou antiético. 

No entanto, a fraude fiscal é, provavelmente, o crime mais comum nos Estados 

Unidos. Há alguns anos, a Receita Federal estimou que a diferença entre o que foi pago 

eo que deveria ter sido pago em impostos de renda foi 93000000000 dólares para o ano 

mais recente. 

Escusado será dizer que todos os impostos não são apenas. O sistema tributário somente 

completamente apenas que o mundo conheceu estava na lei mosaica divinamente 

revelado do antigo Israel. Mas, embora os seus impostos eram absolutamente justo, o 

povo logo descobriu maneiras de enganar sobre eles. 

Muitos impostos que são cobrados são justamente não justamente gasto pelo órgão 

governamental que recolhe-los. No entanto, assim como com a apresentação ao governo 

humano em geral ( Rom. 13: 1-5), Paulo não faz exceção em versos 6-7 para um cristão 

pagar todos os impostos que ele é avaliado. 

Como observado no capítulo anterior , o governo romano dos tempos do Novo 

Testamento era pagão, despótico, e muitas vezes impiedoso. Alguns de seus imperadores 

se declararam deuses e exigiu adoração de cada pessoa no império. Além disso, como 

observado anteriormente, o império tinha muito mais escravos do que os homens 

livres. Durante seus últimos anos, Roma degenerou em um estado de bem-estar gigante, 

em que cada vez menos pessoas trabalharam para ganhar a vida e cada vez mais se tornou 

dependente do governo. Como em muitos países hoje, aqueles que trabalhavam tinham 

de pagar impostos cada vez mais altos, a fim de suportar o número crescente que não 

funcionou. E de especial preocupação para os judeus e cristãos foi o fato de que parte dos 

impostos romanos foram utilizados para apoiar os templos pagãos e outras instituições 

religiosas em todo o império. 



Em Israel, como na maioria das outras partes do império, os cidadãos do país foram 

nomeados (geralmente depois de pagar uma taxa alta) como os cobradores de impostos e 

receberam quantidades especificadas de recolher para Roma a cada ano. Eles eram livres 

para cobrar praticamente qualquer taxa que eles queriam e de cobrar impostos quase tão 

frequentemente como eles queriam, sob a proteção de soldados romanos. O que quer que 

eles recolhidos sobre a quantidade prescrita para Roma, eles poderiam manter para si 

próprios. Como seria de esperar, o abuso era galopante, e porque a maioria deles eram 

conterrâneos, os cobradores de impostos eram muitas vezes mais odiado do que os oficiais 

romanos e soldados. Os evangelhos vividamente revelar quanto o cobrador de impostos 

foi desprezado em Israel (ver, por exemplo, Mateus 9: 10-11. ). 

Tal foi o pano de fundo para o ensino de Paulo sobre a obrigação do cristão sobre os 

impostos. Em dois versos curtos, ele apresenta a princípio ( v. 6 a ), a Proposito ( v. 6 b ), 

bem como os elementos ( v. 7). 

O Princípio 

Por causa disto você também paga impostos, ( 13: 6 a) 

Por causa de esta se refere, é claro, para os cinco versículos anteriores, em que Paulo 

tem estabelecidos obrigação do cristão se submeter à autoridade 

humana. O também indica que o pagamento de impostos é parte dessa obrigação geral. 

Phoros ( impostos ) mais comumente foi usada de impostos pagos pelos indivíduos, 

especialmente aqueles que são pagos por cidadãos de uma nação subjugada aos seus 

governantes estrangeiros. Esta taxa, provavelmente, foi uma combinação de renda e 

imposto sobre a propriedade. O contexto, no entanto, indica que Paulo usou o termo para 

representar os impostos de todos os tipos, os quais o cristão devepagar. 

Israel há muito estava familiarizado com a tributação opressiva e injusta. Enquanto 

reconstruir Jerusalém sob a liderança de Neemias, o povo queixou-se amargamente sobre 

sua pesada tributação por Persia, por cuja permissão do templo e as muralhas da cidade 

foram sendo reconstruído: "Temos tomado dinheiro emprestado para o tributo do rei sobre 

os nossos campos e as nossas vinhas" ( Neh. 5: 4 ). Até mesmo seus próprios reis, por 

vezes sobrecarregada eles. Após a morte de Salomão, as tribos do norte pediu seu filho e 

sucessor, Roboão, suplicando: "Seu pai fez o nosso jugo duro; agora, pois, alivia a dura 

servidão de teu pai e seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos vós "( 1 Reis 

12: 4 ). Mas seu pedido foi em vão, e os impostos foram levantadas ainda mais. Roboão 

"falou-lhes de acordo com o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez o seu jugo pesado, 

mas vou acrescentar ao seu jugo" ( v. 14 ). Foi em grande parte por causa de que a política 

fiscal extremamente injusta que as tribos do norte se revoltaram e se tornou um reino 

judeu separado (ver vv 16-20. ). 

Às vezes, os judeus eram tributados por seu próprio rei com a Proposito de pagar o seu 

tributo, uma forma de extorsão, exigiu por uma nação soberano. Tal foi o caso quando o 

rei Joaquim de Judá "exigiu a prata eo ouro dos povos da terra, cada um segundo a sua 

avaliação, para o dar a Faraó Neco" ( 2 Reis 23:35 ). 

A primeira referência bíblica a tributação é encontrado na conta da grande fome no 

Oriente Médio quando José foi nomeado primeiro-ministro do Egito. Por causa de sonhos 

do faraó que simbolicamente representados sete anos de colheitas abundantes, seguidos 

de sete anos de fome, José ordenou que, durante os sete anos de abundância, um quinto 

do grão produzido seriam armazenados e mantidos em reserva ", para que a terra não 



pereça durante a fome "( Gen. 41:36 , 48-49 ). Alguns anos depois, quando outro fome 

apertou aquela região, José promulgou uma lei permanente que exige que um quinto da 

produção da terra passará a ser pago ao faraó cada ano ( 47:26 ). Porque José foi dirigida 

tão unicamente por Deus, parece razoável supor que esse padrão de pagar vinte por cento 

de imposto para o governo humano foi, pelo menos, divinamente sancionado, se não 

divinamente autoria. 

Como mencionado acima, quando Deus estabeleceu a nação de Israel, Ele instituiu um 

sistema específico e detalhado de tributação para o seu povo escolhido. O primeiro 

imposto foi um dízimo, ou décimo."Assim, todos os dízimos da terra, da semente da terra 

ou do fruto da árvore, é do Senhor, é consagrado ao Senhor" ( Lev 27:30. ). Este dízimo 

foi inteiramente dedicado ao apoio da tribo sacerdotal de Levi (ver 18 Num:. 21-24 ), que 

não tinha terra atribuída a ele e não tinha meios de auto-sustentação. Foi, portanto, por 

vezes referido como o dízimo do levita. 

Além de serem os líderes espirituais de Israel, os sacerdotes, em particular, os principais 

sacerdotes e sumo sacerdote, também foram governadores civis do país. Este dízimo, 

portanto, era essencialmente um imposto para apoiar o governo teocrático de Israel. 

Outro imposto divinamente instituído foi o dízimo festival anual, que foi usado para 

sacrifícios, para apoiar o tabernáculo e depois no templo, para cultivar a vida social e 

cultural, e para a promoção da unidade nacional (ver Deut. 12: 10-19 ). 

Foi por não contribuir com seus dízimos que o Senhor repreendeu fortemente Seu povo 

através de Malaquias, declarando: "Roubará o homem a Deus? No entanto, você está 

roubando-me! Mas você diz: 'Como é que te roubamos?' Nos dízimos e nas ofertas "( Mal. 

3: 8 ). Ele, então, deu a promessa bem conhecido: "Trazei todos os dízimos à casa do 

tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e testar-me nisto, diz o Senhor dos 

Exércitos," se eu não vos abrir para as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma 

bênção tal até que transborde "( Mal. 3:10 ). 

Um terceiro imposto também foi um dízimo, mas desde que foi cobrado apenas a cada 

três anos, esse valor era de 3,3 por cento ao ano. Os recursos foram utilizados para ajudar 

"o estrangeiro, o órfão ea viúva, que estão em sua cidade, [que] deve vir e comer e ficar 

satisfeito, a fim de que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que 

você faz "( Deut. 14:29 ). 

O primeiro dízimo pago por despesas do governo, o segundo dízimo era usado para o 

cultivo de vida nacional, eo terceiro dízimo trienal apoiado serviços de bem-estar. 

Uma quarta imposto foi usado para apoiar o tabernáculo e no templo. Este imposto meio-

shekel anual foi cobrado sobre todo o homem de Israel "20 anos ou mais de idade," e era 

"uma contribuição para o Senhor" ( Ex. 30:14 ). 

A lei mosaica previa também duas outras taxas que eram um tanto indireta. No final de 

cada temporada, os judeus foram obrigados a deixar algumas de suas lavouras não 

colhidas, permitindo que o restante a ser adquirida pelos pobres. "Agora, quando você 

colhe os frutos da vossa terra", o Senhor instruiu seu povo ", você não deve colher os 

próprios cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da sua colheita. Também 

não lhe recolher a tua vinha, nem tão-pouco você colher o fruto caído de sua vinha, você 

deve deixá-los para os necessitados e para o estrangeiro Eu sou o Senhor vosso Deus 

"(. Lev 19:10.). 



O segundo imposto indirecto necessário que a cada sete anos terra cultivada deveria 

repousar. O que quer que as culturas possam surgir por conta própria durante esse ano 

eram para ser deixada para os pobres, eo que restou depois que foi deixado para o gado 

para comer. 

O total desses seis impostos, todos os quais foram obrigatório, ascendeu a talvez 24 por 

cento ao ano. 

Na época do Novo Testamento, a situação fiscal em Israel foi, naturalmente, muito 

diferente, em primeiro lugar por causa da Exile e segundo por causa de sua subjugação 

subsequente para a Grécia e depois Roma. Mas os romanos deixou que a nação de cobrar 

alguns impostos religiosos. Quando os cobradores de impostos em Cafarnaum exigiu a 

de dois dracma imposto do templo de Jesus, Ele voluntariamente pagou. Nesse caso, ele 

forneceu o dinheiro milagrosamente, por ter Pedro lançar uma linha para o Mar da 

Galiléia e pegar um peixe em cuja boca era um stater-a moeda no valor de quatro dracmas, 

a quantidade exata necessária para pagar de Jesus e os impostos de Pedro ( Matt . 17: 24-

27 ). 

A força do exemplo de Jesus, neste caso, era especialmente atraente para os seus 

seguidores. Ele explicou a Pedro, com efeito, que, como o Filho de Deus, Ele não tinha 

nenhuma obrigação de pagar um imposto para apoiar própria casa de Deus ( v. 26 ), mas 

que, tal como o Filho do homem, Ele o fez de modo a não ofender as autoridades civis e 

para ser um exemplo para os seus discípulos ( v. 27 ). Sua ação, nessa ocasião, é ainda 

mais pungente em que a contribuição foi para os cofres do sumo sacerdote e príncipes 

dos sacerdotes, que, um pouco mais tarde, iria colocá-lo à morte. O dinheiro, de fato, foi 

para o tesouro do templo, que tinha se tornado tão corrupto que Jesus já tinha limpado 

uma vez de seus cambistas e vendedores de sacrifício ( João 2: 14-16 ) e iria fazê-lo 

novamente pouco antes de Sua prisão e crucificação ( Mat. 21: 12-13 ). Foi até mesmo 

fora do tesouro do templo que seriam tomadas trinta moedas de prata para subornar Judas 

a trair Cristo. Sabendo de tudo isso, Jesus pagou o imposto sem hesitação ou reserva. 

Como acabamos de observar, porque o templo era a casa de Deus, e porque Ele era o 

Filho de Deus, Jesus não tinha obrigação de pagar o imposto do templo. Em um pouco da 

mesma forma, os cristãos não estão sob a obrigação de dar uma quantidade especificada 

para o trabalho de seu Pai celestial. Em nenhuma de suas formas fazer o dízimo e outras 

contribuições, do Antigo Testamento se aplica aos cristãos.Quanto ao montante que 

estamos a dar ao Senhor, Paulo aconselha: "No primeiro dia de cada semana, cada um de 

vós ponha de lado e salvar, conforme a sua prosperidade" ( 1 Cor. 16: 2 ). E quanto a 

nossaatitude em dar, diz ele, "Que cada um contribua segundo propôs no seu coração; 

não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria" ( 2 Cor 9: 

7. ). 

Na semana seguinte, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, os fariseus estavam 

determinados a condená-lo por um crime capital, e eles ", aconselhou juntos como eles 

podem armar uma cilada em que Ele disse. E enviaram os seus discípulos, juntamente 

com os herodianos . " O grupo tratou Jesus com bajulação simulada ", dizendo:" Mestre, 

sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e adiar a 

ninguém;. Para Você não é parcial para qualquer Conte-nos, portanto, o que você ? É 

lícito pensar para dar uma sondagem de impostos a César, ou não '"(? Matt. 22: 15-17 ). 

Porque fariseus eram ferozmente nacionalista e odiava os romanos, eles sabiam que sua 

trazendo uma acusação de traição contra Jesus provavelmente não seria levado a sério 

pelas autoridades romanas. Foi, sem dúvida, por isso que eles se tornaram co-



conspiradores contra Jesus com os herodianos, que eles normalmente não tinham nada a 

ver com, porque os herodianos eram muito pró-romana. E, como o nome sugere, os 

herodianos apoiou os reis Herodes, que não só eram vassalos de Roma, mas também 

foram desprezadas Idumeans. Pois, os fariseus acreditavam que uma acusação de traição 

trazida pelos herodianos quase certamente resultará em condenação e execução de 

Jesus. "Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, e disse: 'Por que você está me testando, 

vós, hipócritas? Mostre-me a moeda utilizada para o pagamento do imposto." E eles lhe 

apresentaram um denário. E disse-lhes: 'cuja semelhança e inscrição é isso?' Eles 

disseram-lhe: "De César." Então Ele lhes disse: 'Então dar a César o que é de César, ea 

Deus o que é de Deus "( Mateus 22: 18-21. ). 

Porque Jesus sabia que sua morte era iminente, mesmo os críticos mais duros não poderia 

acusá-lo de fazer essa resposta, a fim de proteger o seu bem-estar. Ele teria dado a mesma 

resposta no início ou durante qualquer parte de seu ministério. Ele estava afirmando 

inequivocamente que pagar impostos ao governo humano é uma obrigação ordenada por 

Deus. Os fatos que Roma era despótico, pagan, muitas vezes injusta, e até mesmo o fato 

de que o caesar desenhada nessa moeda particular era Augustus-que se chamava o filho 

de deus-não revogar a obrigação. Os impostos são a ser pago. 

O Objetivo 

para os governantes são servos de Deus, dedicando-se a isso 
mesmo. ( 13: 6 b) 

As autoridades governamentais, aqui referidos coletivamente como governantes, têm 

uma responsabilidade muito maior do que eles e o resto do mundo incrédulo 

perceber. Independentemente de sua posição política, qualificação pessoal, ou mesmo a 

sua moralidade, espiritualidade, ou a consciência pessoal, os funcionários que recolhem 

impostos são servos de Deus. Como qualquer outro oficial civil, o cobrador de impostos 

"é um ministro de Deus ... para o bem" ( 13: 4 ), e é por essa razão que estamos a pagar 

os nossos impostos. 

Servos não traduz doulos , o termo Novo Testamento mais comum para o servo, 

mas leitourgos , que foi originalmente usado de uma pessoa que serviu em um cargo 

público, a expensas suas, e que mais tarde foi usado de todos os funcionários, tanto no 

mesmo sentido que o termo funcionário público é usado hoje. Em outra parte do Novo 

Testamento, no entanto, esta palavra é rendido às vezes ministro, e é usado de anjos 

("ministros", de Cristo Hebreus 1: 7. , 14 ), do próprio Paulo ("um ministro de Cristo 

Jesus entre os gentios," Rom 15:16. ), e até mesmo de Cristo ("um ministro do santuário, 

e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem," Heb. 8: 2 ). É, sem 

dúvida, porque leitourgos foi usada no Novo Testamento e na Igreja primitiva para 

representar um religioso servo, um ministro de Deus, que ela veio para o idioma Inglês 

como liturgia, que se refere a um religioso prescrito serviço. 

Tendo sido o mais zeloso dos fariseus ( Fp 3: 5-6. ), Paulo (então conhecido como Saulo), 

sem dúvida, tinha se irritou ferozmente sob o domínio romano desprezado e reclamava 

de cada denário que ele foi forçado a pagar por seu apoio. Mas agora que ele era submissa 

a Cristo como seu Senhor, ele sabia que ele também deve ser submissa à instituição do 

governo, que o seu Senhor tinha ordenado. Seu ponto no presente texto, portanto, é que, 

por causa da sua autoridade vem de Deus, todos os civis servos-, desde o menor até o 

maior, do melhor para o pior também são servos de Deus. Apesar do fato de que a grande 

maioria de líderes civis iria rejeitar a idéia de que eles estão dedicando-se ao serviço de 



Deus, Paulo deixa claro que não deixam de representar uma instituição divina, bem como 

uma missão humana. 

Perto do final do primeiro século, sem dúvida pensando no severa perseguição pelo 

imperador Nero, e mais recentemente por Domiciano, Clemente de Roma (possivelmente 

o colega de trabalho Paulo menciona em Filipenses 4: 3 ) orou a seguinte oração: 

Guie os nossos passos para andar em santidade e justiça e singeleza de coração, e fazer 

aquelas coisas que são boas e aceitáveis aos teus olhos, e aos olhos de nossos 

governantes. Sim, Senhor, porque teu rosto brilhar sobre nós em paz para o nosso bem, 

para que possamos ser protegida por tua mão poderosa e entregue de todo pecado com o 

teu braço estendido. Livrai-nos daqueles que nos odeiam. Dê concórdia e da paz para nós 

e para todos os que habitam sobre a terra, como fizeste aos nossos pais, quando eles 

chamaram em Ti na fé e na verdade com a santidade, enquanto nós prestar obediência ao 

Teu nome todo-poderoso e mais excelente, e aos nossos governantes terrenos e os 

governadores. 

Tu, ó Senhor e Mestre, deste-lhes o poder de soberania através Tua excelente e 

indescritível poder, que, conhecendo a glória ea honra que Tu lhes deste, pode apresentar-

nos a eles, em nada resistindo a Tua vontade. Conceder-lhes, pois, ó Senhor, saúde, paz, 

concórdia e estabilidade, para que possam, sem falha administrar o governo, que tens que 

lhes são cometidas. Para Tu, ó celeste Mestre, Rei dos séculos, Dost dar para os filhos 

dos homens glória, honra e poder sobre todas as coisas que estão na terra. Não Tu, ó 

Senhor, dirigir o seu conselho de acordo com o que é bom e aceitável diante de ti, que 

eles, a administração em paz e mansidão com piedade o poder que tens que lhes são 

cometidas, podem obter Teu favor. ( 1 Clement lx.2-lxi.2 Citado em FF Bruce,. A 

Epístola de Paulo aos Romanos [Londres: Tyndale Press, 1967]., p 235) 

Justino Mártir, o teólogo e da igreja do segundo século Pai, escreveu ao imperador 

romano Antonino Pio, "Onde quer que [os cristãos], mais facilmente do que todos os 

homens, se esforçar para pagar àqueles nomeados por vós, os impostos, tanto ordinária e 

extraordinária, como nós foram ensinados por [Jesus] ... De onde somente a Deus que 

prestamos culto, mas em outras coisas temos o prazer de atendê-lo, reconhecendo-lo 

como reis e governantes dos homens, e Orando para que com seu poder régio você ser 

reconhecida como tendo também soam juízo "(" O Primeiro Apology de Justin ", capítulo 

27 em Os Padres Ante-Nicéia, vol 1, Alexander Roberts e Tiago Donaldson, ed [Grand 

Rapids:... Eerdmans, rep 1973, p 168).. 

Durante uma época em que Roma foi especialmente hostil para com os cristãos, uma 

igreja mais tarde Pai, Tertuliano, escreveu: "Sem cessar, para todos os nossos imperadores 

oferecemos oração Oramos para a vida prolongada;. Para a segurança ao império; para a 

proteção para a casa imperial ; para os exércitos bravo, um senado fiel, um povo virtuoso, 

o mundo em repouso, o que quer, como homem ou Caesar, um imperador desejariam "(" 

Apologia ", capítulo 30 em Os Padres Ante-Nicéia, vol 3, p.. 42). 

Tal respeito para o governo humano era a norma na igreja primitiva, muito antes do 

Império Romano foi "cristianizado". 

Como observado no capítulo anterior , os cristãos têm todo o direito de usar qualquer 

recurso legal pode estar disponível para contestar uma lei ou política civil, incluindo o 

que eles consideram ser autuações fiscais de injustiças. Mas quando estes recursos foram 

esgotados, somos obrigados a pagar o que for definitiva quantidade as demandas do 

governo, mesmo que seja injusto ou excessivo. 



É importante para os cristãos lembram a seus líderes que as responsabilidades civis são 

uma confiança divina, concedida e supervisionou por Deus. Devemos lembrá-los de, e 

lembre-se de nós mesmos, das muitas declarações nos Salmos de Deus do governo 

soberano sobre os assuntos dos homens. No Salmo 92: 8 , Ele é abordada com as palavras: 

"Tu, ó Senhor, estás nas alturas para sempre." Em 93: 1 -2 o salmista fala de Deus como 

o sumo e eterno Ruler: "O Senhor reina, Ele está vestido de majestade; o Senhor tem 

vestido e cingiu-se com força, na verdade, o mundo está firmemente estabelecida, não vai 

ser movido teu trono é estabelecida a partir da idade;. Tu és desde a eternidade ". 

Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia se vangloriou: "Não é esta a grande Babilônia, 

que eu mesmo construí como residência real, pela força do meu poder, e para a glória da 

minha majestade?" o Senhor trouxe julgamento imediato em seu arrogante auto-

estima. "Ainda estava a palavra na boca do rei, veio uma voz do céu, dizendo: 'O rei 

Nabucodonosor, para você, é declarado: soberania foi removido de você, e você vai ser 

expulso de humanidade, e sua morada será com os animais do campo. Você será dado 

grama para comer como gado, e sete períodos de tempo vai passar em cima de você, até 

que você reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, eo dá a 

quem quer " "( Dan. 4: 30-32 ). O outrora orgulhoso rei estava sinceramente humilhado e 

confessou: "Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu, e minha razão voltou para 

mim, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre; porque o 

seu domínio é um domínio eterno , eo seu reino é de geração em geração "( Dan. 4:34 ). 

Os cristãos precisam afirmar perante o mundo que Deus é o Soberano final e só. Devemos 

respeitosamente lembrar nossos líderes humanos que o Senhor "castiga as nações" ( Sl 

94:10. , e que "Ele está vindo para julgar a terra); [que] há de julgar o mundo com justiça 

e os povos com equidade "( Sl 98: 9. ). Como o seu povo, devemos "falar de Sua glória 

entre as nações, suas maravilhas entre todos os povos Porque grande é o Senhor e mui 

digno de ser louvado;. Ele é mais temível do que todos os deuses Porque todos os deuses 

do. povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus "( Sl 96: 3-5. ). 

Robert Culver está correto ao dizer, 

Onde a religião teísta cresce fraco, [o conceito de justiça] vai enfraquecer. Crimes em 

seguida, são definidas como atividade anti-social, que por sua vez é, então, apenas o que 

a maioria diz que é. Então punições parecem ser o resultado das maiorias agrupando-se 

em minoria. Este, por sua vez parece inconsistente com os sentimentos democráticos. O 

resultado é uma diminuição da aplicação uniforme das penas para o crime, aborto 

resultante da justiça, desprezando os direitos de cumpridores da lei, as pessoas, 

juntamente com um aumento que deveria ser chamado de crime. ( para uma visão bíblica 

do Governo Civil [Chicago: Moody Press, 1974], pp. 78-79) 

Normas baseadas em opinião da maioria são, por definição, sem prejuízo das alterações 

e caprichos dos indivíduos que compõem a maioria. O que é considerado um crime um 

dia pode ser visto como um comportamento satisfatório o próximo, e vice-versa. 

Os pais fundadores dos Estados Unidos estavam bem conscientes de que o perigo, ea 

coisa mais distante de suas mentes foi o estabelecimento de um sistema de governo que 

não reconheceu a Palavra de Deus como a base do bom direito civil, para não falar de um 

governo que possa excluir-Lo completamente. Sempre que os princípios do governo estão 

afastados de Deus e não são vistas como um reflexo de Sua mente divina, a justiça sofre 

na medida em que Ele é desconsiderada. 



Os cristãos devem escolher funcionários do governo que são fiéis às suas 

responsabilidades cívicas. É certamente desejável ter cristãos genuínos em cargos 

públicos, mas o simples fato de ser um cristão não se qualifica uma pessoa para qualquer 

cargo público. Em alguns casos, um não-cristão pode ser mais qualificado para o serviço 

público do que o seu adversário Cristão. 

Como servos de Deus, as autoridades civis não só deve perceber que eles servem com 

permissão soberana de Deus, mas que eles são, portanto, responsáveis por Ele para servir 

de forma responsável em nome da sociedade. 

O Senhor requer humildade em líderes do governo, talvez a característica mais incomum 

encontrados entre eles, especialmente entre aqueles que exercem o poder 

considerável. Deus promete para "pôr fim à arrogância do orgulhoso, e humilhar a 

arrogância do implacável" ( Is. 13:11 ). 

O Senhor também requer justiça, misericórdia e compaixão. Falando de um rei não 

identificado da Babilônia, Ele declarou: "Como cessou o opressor, e como fúria cessou! 

O Senhor quebrou o bastão dos ímpios, o cetro de governantes que costumavam atacar os 

povos com furor, com golpes incessantes, que subjugou as nações em ira com perseguição 

desenfreada ... Sua pompa e a música de suas harpas foram trazidos até Sheol "( Is. 14: 

4-6 , 11 ). 

Daniel repreendeu Nabucodonosor por seu orgulho ( Dan. 4:25 ) e pela sua não "de 

misericórdia com os pobres" ( v. 27 ). Ele repreendeu Belsazar por sua indolência, 

preguiça, estupidez, a blasfêmia, sacrilégio, embriaguez, orgulho, e por não glorificar a 

Deus ( Dan. 5 ). 

O Senhor requer que os governantes manter a ordem por justa e firme aplicação da lei. O 

Antigo Testamento indiciado repetidamente reis, governadores e outros funcionários para 

não fazê-lo. Quando o povo de Judá renegou a sua aliança com o Senhor a libertar todos 

os escravos judeus, depois de seis anos de serviço, eles não foram punidos pelo rei 

Sedecias e as outras autoridades civis. Portanto, Deus declarou um terrível julgamento 

sobre esses funcionários por sua negligência no cumprimento do dever, bem como sobre 

os donos de escravos desobedientes eles não conseguiram castigar ( Jer. 34: 12-

22 ).Recusa de liberar esses escravos foi um dos pecados para os quais Deus entregues 

Judá, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que naquele momento estava se 

preparando para sitiar Jerusalém ( Jer. 34: 1-3 ). 

Além dessas normas, o Senhor cobra governantes não procurar o seu próprio bem-estar, 

em detrimento de seus súditos. Por meio de Isaías, Ele advertiu os líderes de Judá, "Ai 

dos que ao promulgar estatutos mal, e para aqueles que constantemente registrar decisões 

injustas, de forma a privar os necessitados da justiça, e roubar o pobre do meu povo de 

seus direitos, a fim que as viúvas pode ser o seu despojo, e que eles possam saquear os 

órfãos "( Is. 10: 1-2 ). 

Deus advertiu o opressivo e injusto rei Joaquim de Judá: 

"Ai daquele que edifica a sua casa sem justiça, e os seus aposentos sem justiça, que utiliza 

os serviços do seu próximo sem remuneração e não dá a ele o seu salário, que diz: 'Vou 

construir-me uma casa espaçosa, com quartos superiores espaçosos e corte as suas janelas, 

painéis com cedro e pintando-o vermelho brilhante. " ? Você se tornar um rei, porque 

você está competindo em cedro O teu pai não comer e beber, e fazer justiça e retidão Em 

seguida, ele estava bem com ele Ele confessou a causa do pobre e necessitado;. Então era 

bem é não. que o que significa conhecer-me? " diz o Senhor. "Mas seus olhos e seu 



coração está decidido apenas em cima de seu próprio ganho desonesto, e no 

derramamento de sangue inocente e em praticar a opressão e extorsão." ( Jer. 22: 13-17 ) 

Ao contrário do que a prática de Joaquim, os governantes são a simpatizar com as 

necessidades de seu povo e para mostrar-lhes bondade, aliviando seu sofrimento e 

quer. Eles são para ser como o rei Josias, o pai de Joaquim, que "fez justiça e retidão" e 

"implorou a causa do pobre e necessitado" ( vv 15-16. ). 

O Senhor exige veracidade dos governantes humanos, e eles estão sujeitos a Sua ira divina 

quando suas mentiras desencaminhar o povo ( Amós 2: 4 ). 

Finalmente, as autoridades civis são responsáveis por fazer cumprir a moralidade pública 

e decência. O Senhor enviou Jonas a Nínive para "clama contra ela, porque a sua malícia 

subiu até mim" ( Jonas 1: 2). 

Embora os cristãos estão a ser submisso aos líderes civis, eles também são obrigados, 

assim como os profetas, para falar contra a autoridade que é injusto. 

As indicações 

Dai a todos o que lhes é devido: o imposto a quem imposto é 

devido; personalizado a quem costume; medo a quem 
temer; honrar a quem honra. ( 13: 7 ) 

Em seu último comentário sobre a submissão do cristão com o governo humano, Paulo 

menciona várias indicações sobre o pagamento de impostos. 

Em primeiro lugar, estamos a prestar a todos o que lhes é devido. Apodidōmi ( renda ) 

carrega a idéia de pagar de volta algo que é devido, e que o significado é reforçada pela 

frase o que lhes é devido. Os impostos não são ofertas voluntárias ou opcionais dadas 

para o apoio do governo, e pagar-lhes é a obrigação não qualificado de cada cidadão. Os 

cristãos não só tem uma moral, mas uma responsabilidade espiritual para pagar impostos, 

porque eles sabem, ou deveriam saber, que Deus exige deles. Traindo impostos é um 

crime contra o governo e um pecado contra Deus. 

Este imposto ( phoros ) é o mesmo prazo mencionado no versículo 6 , provavelmente 

referindo-se a uma combinação de renda e de propriedade imposto pago pelos indivíduos 

para os seus governantes estrangeiros, o que fez o seu pagamento particularmente 

oneroso. No entanto, a ordem é clara: os cristãos devem pagar imposto a todos a quem 

imposto é devido. 

Os personalizados ( telos ) era uma forma de pedágio ou bens de impostos, pagos 

diretamente aos governadores romanos ou procuradores ou aos seus vassalos, como o rei 

Herodes. Avaliações, tais como aqueles são também a ser pago unbegrudgingly a 

quem eles são legalmente devidos. 

As próximas duas obrigações mencionadas neste versículo não se relacionam com o 

pagamento de impostos, mas a atitude de um cristão para com os funcionários públicos. 

Primeiro, Paulo diz, estamos a tornar o medo para quem o medo é 

devido. Phobos ( medo ) foi usado para se referir a tudo, desde a admiração terror 

abjeto. Neste contexto, isso provavelmente significa ter respeito pela autoridades civis 

que recolhem impostos. 



Em segundo lugar, estamos a prestar homenagem a quem honra é 

devida. Tempo ( honra ) refere-se a alta estima que é genuíno, não fingida ou 

simplesmente fingia. A homenagem que prestamos para aqueles que têm autoridade, 

incluindo aqueles que recolhem impostos de nós, em si deve ser honrado. 

Em sua Epístola a Diogneto, um segundo século anônimo Cristão escreveu o seguinte 

bela descrição de crentes que realmente obedecer aos mandamentos divinos de Romanos 

13: 1-7 : 

Os cristãos se distinguem dos outros homens nem por país, nem língua, nem os costumes 

que eles observam. Para eles não habitam cidades próprias, nem recorrer a uma forma 

peculiar de expressão, nem levar uma vida que é marcado por qualquer singularidade. O 

comportamento que eles seguem não foi concebida por qualquer especulação ou 

deliberação de homens curiosos; nem eles, como alguns, se proclamam os defensores de 

quaisquer doutrinas meramente humanas. Mas, habitando grego, bem como cidades 

bárbaras, de acordo como o monte de cada um deles havia determinado, e seguindo os 

costumes dos nativos em relação à roupa, comida, e o resto de sua conduta comum, eles 

exibem para nós a sua maravilhosa e método de vida confessedly impressionante. Eles 

moram em seus próprios países, mas simplesmente como peregrinos. Como cidadãos, 

eles compartilham em todas as coisas com os outros, e ainda suportar todas as coisas 

como se os estrangeiros. Cada terra estrangeira é para eles como seu país de origem, e 

toda a terra de seu nascimento como uma terra de estranhos. Casam-se, como fazem todos 

os [outros]; eles geram filhos; mas eles não destruir sua prole. Eles têm uma mesa 

comum, mas não uma cama comum. Eles estão na carne, mas não vivem segundo a 

carne. Eles passam seus dias na terra, mas são cidadãos do céu. Obedecem às leis 

estabelecidas, e ao mesmo tempo superar as leis pelas suas vidas. Eles amam todos os 

homens, e são perseguidos por todos. Eles são desconhecidos e condenados; eles são 

levados à morte, e restaurado para a vida. Eles são pobres, mas enriquecem a muitos; eles 

estão em falta de todas as coisas, e ainda abundam em todos; São desonrados, e ainda em 

sua própria desonra são glorificados. Eles são mal falado, e ainda assim são 

justificadas; eles são injuriados, e bendizemos; eles são insultados, e reembolsar o insulto 

com honra; eles fazer o bem, ainda são punidos como malfeitores. Quando punidos, eles 

se alegram, como se acelerado em vida; eles são assaltados pelos judeus como 

estrangeiros, e são perseguidos pelos gregos; No entanto, aqueles que os odeiam são 

incapazes de atribuir qualquer razão para o seu ódio. ( Os Padres Ante-Nicéia, Alexander 

Roberts e Tiago Donaldson, ed.. [Grand Rapids:. Eerdmans, rep 1973], pp 26-27) 

 

 

 

 

 



53. O amor cumpre a lei ( Romanos 13: 8-

10 ) 

Devo nada a ninguém, exceto a amar uns aos outros; pois quem 

ama o próximo tem cumprido a lei. Para isso, "Não cometerás 

adultério, não deve assassinato, Você não deve roubar, não 

cobiçarás", e se há algum outro mandamento, tudo se resume 

nesta palavra: "Amarás o teu próximo como a si mesmo . " O amor 

não pratica o mal contra o próximo; amo, portanto, é o 
cumprimento da lei. ( 13: 8-10 ) 

O entusiasmo é mais fácil do que a obediência. Essa verdade é especialmente adequada a 

este texto. É muito mais fácil de elogiar o amor do que viver por ela, como era mesmo 

para Paulo. Mais cedo nesta epístola ele confessa: "Porque sabemos que a lei é espiritual;. 

Mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado para o que eu estou fazendo, eu não 

entendo, porque eu não estou praticando o que eu gostaria de fazer, mas eu estou fazendo 

a mesma coisa que eu odeio ", e que" o bem que quero, eu não faço, mas eu pratico o 

próprio mal que não quero "( Rm 7: 14-15. , 19 ). Todo cristão honesto sabe que esta 

verdade sóbria aplica-se a sua própria vida. 

No entanto, a obediência é o coração da vida cristã fiel. É por meio da obediência a Deus 

que os crentes têm bênção, alegria e poder espiritual. Jesus advertiu: "Nem todo o que me 

diz: 'Senhor, Senhor', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai 

que está nos céus" ( Mateus 7:21. ). Em outra ocasião Ele disse: "Pois quem faz a vontade 

de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe" (Marcos 3:35 ). Jesus também deu o exemplo 

perfeito de obediência, o padrão para todos os crentes a seguir, dizendo: "Meu alimento 

é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra" ( João 4:34 ). A essência 

de Sua encarnação foi a obedecer a Seu Pai celestial. "Eu desci do céu", Ele disse: "não 

para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou" ( João 6:38 ). Ele 

também declarou: "Eu não posso fazer nada por mim mesmo Como eu ouço, julgo;. E 

meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que 

me enviou" ( João 5:30 ). Durante a Sua intensa agonia no Getsémani sobre a provação 

terrível Ele sabia apenas aguardava Ele, Ele, no entanto, duas vezes orou para que seu pai 

vai ser feito. Ele primeiro orou: "Meu Pai, se é possível, deixe este cálice de mim, ainda 

não como eu quero, mas como tu queres" ( Mateus 26:39. ). Um pouco mais tarde, depois 

de encontrar os discípulos dormindo, "Ele foi embora novamente uma segunda vez e orou, 

dizendo: Meu Pai, se este não pode passar a não ser que eu o beba, se a Tua vontade" ( v. 

42 ). 

Obediência exige o exercício da vontade sob a inspiração eo poder do Espírito Santo, 

assim como na vinda do Senhor para a salvação. Esse poder é a fonte de toda a obediência, 

o Senhor exige obediênciapara viver a vida espiritual, assim como Ele 

exige fé para receber a vida espiritual. A admoestação popular "Deixe ir e deixar Deus" 

é válida se for utilizado no sentido de confiar na sabedoria e poder de Deus, em vez de 

recursos humanos. Mas não é válido, e certamente não é bíblico, se isso significa colocar 

a vontade em ponto morto, por assim dizer, e esperando que Deus controla tudo para além 

da vontade pessoal e esforço. Caso contrário, os inúmeros comandos e exortações na 

Escritura, muito incluindo o Novo Testamento, não teria sentido. Por que castigar os 

rebeldes se eles não têm responsabilidade por si mesmas? Por falar nisso, por que 

recompensá-los se eles não obedecer? 



Ainda assim, por razões óbvias, a obediência nunca foi popular. Desde os primeiros anos 

de uma criança, a idéia de fazer o que seus pais querem que ele faça é desagradável e 

frustrante, porque contraria a sua própria vontade e senso de independência. A noção de 

submeter a vontade pessoal com a vontade de outra pessoa, que é Deus, ou melhor, 

especialmente Deus, sempre foi detestável para a natureza humana caída. Era de Adão e 

Eva do colocando suas próprias vontades acima de Deus que foi o primeiro pecado, e é 

esse mesmo espírito de desobediência, que tem sido o cerne de todo o pecado, desde 

aquele dia trágico. O pecado é a ilegalidade ea rebelião em sua própria natureza (cf. 1 

João 3: 4 ). 

Como o apóstolo explicou no início desta carta, desobediência causa da incredulidade 

causou a humanidade caída desde o início de abraçar "a impiedade e injustiça", para 

"suprimir a verdade em injustiça", para desonrar a Deus, para tornar-se "fúteis em suas 

especulações," para ter seu coração insensato escurecido, e para trocar "a glória do Deus 

incorruptível em semelhança da imagem na forma de homem corruptível, e de aves e de 

quadrúpedes, e de répteis" (ver Rom. 1: 18-23 ). E foi por causa dessa desobediência que 

"Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia" ( v. 24 ), "a paixões 

infames" ( v. 26 ), e "a uma disposição mental reprovável" ( 28 v. ). 

Por causa do velho eu persistente ( Ef. 4:22 ), a obediência a Deus não vem sempre fácil, 

mesmo para os seus próprios filhos. Mas porque ele é novo em Jesus Cristo e é habitado 

pelo Espírito Santo, o cristão genuíno tem uma disposição que deseja fazer a vontade e 

esse desejo interior de Seu Pai é uma prova mais confiável da salvação. Todo crente pode 

dizer com razão com Paulo, que, embora "Acho então o princípio de que o mal está em 

mim, aquele que deseja fazer o bem", no entanto, "Eu alegremente concordar com a lei 

de Deus no homem interior" ( Rom. 7: 21-22 ). Até mesmo o santo mais espiritual irá 

desobedecer ao seu Senhor na ocasião, mas sua consciência não será livre até que ele se 

arrepende e se torna obediente, porque sua desobediência não só é contrário à vontade de 

Deus, mas ao contrário de suas próprias profundos anseios. 

Para o crente, a obediência à Palavra de Deus é lindo, incentivando, e esperançoso. Em 

nenhum lugar é que a verdade mais bela e majestosa retratada do que no Salmo 119 . Sem 

dúvida, este poema é a série maior de declarações feitas por um filho de Deus expressando 

seu desejo mais íntimo a submeter-se a vontade do seu Senhor. O salmista usa dez 

palavras diferentes, a maioria deles repetido inúmeras vezes, para representar a Palavra 

de Deus, que ele ama e anseia a obedecer. Ele diz ao Senhor (ênfases adicionadas) de seu 

desejo de "aprender a tua justa julgamentos "( v. 7 ) e "nunca desviar dos 

teusmandamentos "( v. 10 ). Ele declara: "Eu vou meditar sobre os teus preceitos, e 

consideram os teus caminhos "( v. 15 ); "Vou deliciar-se com os teus estatutos ; não me 

esquecerei Tua palavra "( v 16. ); e, "se a tua lei não fora o meu deleite, então eu teria 

perecido na minha angústia "( v. 92 ). Ele confessa: "Minha alma é esmagada com 

saudades de teus juízos em todo o tempo "( v 20. ); "Os teus testemunhossão o meu 

prazer, pois eles são os meus conselheiros "( v 24. ); "Eis que eu almejo as preceitos ; 

vivifica-me por Tua justiça "( v 40. ); "A lei da tua boca é melhor para mim do que 

milhares de peças de ouro e prata "( v 72. ); e "Quão doces são as tuas palavras ao meu 

paladar! Sim, mais doces do que o mel à minha boca! " ( v. 103 ). Ele implora ao Senhor: 

"Dá-me entendimento, para que eu observe a Tua lei, e mantê-lo com todo o meu coração 

"( v 34. ); e "não tomar a palavra da verdade , totalmente fora da minha boca, para eu 

esperar por teus preceitos "( v. 43 ). E ele exulta: "Aqueles que amam a tua lei têm grande 

paz, e nada faz com que eles tropeçam "( v. 165 ). Todos esses anseios estão em apuros 

por causa do pecado remanescente, como o salmista conclui quando ele termina o Salmo 



com "Eu andávamos desgarrados como ovelha perdida; procurar o teu servo, para que eu 

não esquecerei de teus mandamentos "( v 176. ). 

Uma parte vital de "a obra santificadora do Espírito" é para nos permitir "obedecer a Jesus 

Cristo" ( 1 Pedro 1: 2. ). Paulo admoestou os santos filipenses: "Assim, meus amados, 

assim como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais 

agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor" ( Fp. 

2:12 ). Nós "exercitar-se" a nossa salvação do lado de fora por ser obediente ao Senhor 

Jesus Cristo. Paulo elogiou os cristãos de Roma porque a sua fiel obediência a Cristo, 

muitas vezes no meio da perseguição e sofrimento, era conhecido em todas as igrejas 

(Rom. 16:19 ). A marca de qualquer cristão fiel é uma vida de submissão a Deus e à Sua 

Palavra, a vida, como Paulo de que alegremente concorda "com a lei de Deus no homem 

interior" ( 07:22 Rom. ). Sua paixão consumindo agrade ao Senhor em tudo. 

Paulo tem início deixou claro que, na medida do seu julgamento e pena estão em causa, 

um cristão está livre da lei. "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão 

em Cristo Jesus Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado 

e da morte." ( Rom. 8: 1-2 ). Mas logo ele passa a explicar que Deus "condenou o pecado 

na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo 

a carne, mas segundo o Espírito" ( vv. 3- 4 ). Por refletir próprio caráter e vontade eterna 

de Deus, as exigências morais e espirituais da lei ainda são válidos. A diferença para o 

cristão não está na "a exigência da Lei", mas na maneira como essa exigência é 

"cumprisse em nós", ou seja, pela nossa caminhada "segundo o Espírito", cuja justiça e 

poder trabalhar em e através de nós.Para os crentes, a exigência divina é divinamente 

cumprida conforme o Espírito Santo de Cristo nos capacita a obedecer a Sua santa 

Palavra. 

Uma vez que eu conversei com um recém-convertido, que disse: "Desde que eu recebi a 

Cristo em minha vida, me parece ter uma batalha constante com o pecado. Quando é que 

a luta acabar?" Eu respondi: "Quando você morrer ou serem arrebatados." Quando ela 

expressa angústia compreensível, eu assegurei-lhe que sua luta contra o pecado em sua 

humanidade restante era um sinal de confiança da sua salvação. Os perdidos não têm essa 

luta intensa, porque a sua vida de pecado está em harmonia com os seus desejos 

pecaminosos. Eu também lhe assegurou que, quanto mais tempo a batalha é fielmente 

lutou em obediência à Palavra de Deus e na força do Seu Espírito, os mais vitoriosos 

nossas vidas se tornam. 

Na parte prática do livro de Romanos, vimos que Paulo primeira lida com a relação direito 

do crente com Deus ( 12: 1 ), em seguida, com o seu relacionamento correto com o mundo 

( v. 1 ), com os irmãos (vv. 3-8 ), com todo mundo ( vv 9-21. ), e com o governo humano 

( 13: 1-7 ). Ele agora se concentra novamente em nosso relacionamento com os outros, 

uma relação que deve ser resumido por amor ( vv. 8-10 ). Mais do que isso, ele ressalta, 

o amor é a chave para tudo obediência divina, porque o amor cumpre a lei de Deus ( vv. 

8 b , 10 b ). 

Nestes três versos belos e desafiadores, o apóstolo se refere a dívida de amor ( v. 8 ), a 

descarga de amor ( vv. 9-10 um ), eo projeto de amor ( v. 10 b ). 

A dívida de amor 

Devo nada a ninguém, exceto a amar uns aos outros; pois quem 
ama o próximo tem cumprido a lei. ( 13: 8 ) 



Paulo acaba falando de pagamento de impostos ( vv. 6-7 ), e a advertência para não 

devem nada a ninguém continua seu foco sobre as obrigações financeiras da cristãs. 

Essa frase é por vezes interpretado como significando que um cristão nunca se justifica 

em entrar em dívida de qualquer espécie. Mas nem o velho nem Novo Testamento 

categoricamente proíbe empréstimos contraídos ou concedidos. 

A lei mosaica exigia que, "Se você emprestar dinheiro ao meu povo, ao pobre que você, 

você não está a agir como um credor para ele, você não deve acusá-lo de juros" ( Ex 

22:25. ; cf. Ps . 15: 5 ). É óbvio que este verso que, se era permitido emprestar, assim foi 

o empréstimo. A questão moral envolvia cobrança de juros (ou "usura" KJV ) para os 

pobres. O princípio da cobrança de juros é afirmado de forma mais explícita em Levítico: 

"Agora, no caso de um conterrâneo de vocês torna-se pobre e os seus meios no que diz 

respeito a você vacilar, então você está para sustentá-lo, como um estranho ou um 

estrangeiro, para que ele possa viver com . Você não toma juros usurários dele, mas 

reverenciar o seu Deus, que o seu compatriota pode viver com você "( Lev. 25: 35-36 , 

grifo do autor; cf. Neh. 5: 7 ; . Ez 22:12 ). 

Deus também alertou seu povo contra recusando-se a dar um empréstimo para o seu 

compatriota, porque um ano sabático estava próximo, quando todas as dívidas foram 

canceladas ( Deut. 15: 7-9 ). O Senhor prometeu o credor altruísta e generoso que "para 

esta coisa que o Senhor teu Deus te abençoará em todo o seu trabalho e em todos os seus 

empreendimentos" ( v. 10 ). Ele declarou que "o justo se compadece e dá ... Durante todo 

o dia ele é misericordioso e empresta, e seus descendentes são uma bênção" ( . Ps 

37:21 , 26 ), e que "aquele que se compadece do pobre homem empresta ao Senhor, e Ele 

vai recompensá-lo por sua boa ação "( Prov. 19:17 ). Seja ou não um credor gracioso é 

reembolsado pelo mutuário, ele, sem dúvida, será reembolsado pelo Senhor. 

A partir dessas passagens e muitos outros, é óbvio que os empréstimos e, portanto, 

empréstimos, eram práticas comuns e legítimas de Israel antiga. A Lei de empréstimo 

cuidadosamente regulado, proibindo a cobrança de juros para aqueles que estavam 

desamparados, mas não proibiu empréstimos com juros honesto e razoável. 

No Sermão da Montanha, Jesus dá aprovação tácita dos empréstimos e comandos 

potenciais financiadores: "Dá a quem te pede, e não volte as costas àquele que deseja 

pedir emprestado de vós" ( Mt 5:42. ).Aumentando a verdade acima mencionado sobre 

bênção divina de quem dá graciosamente e generosamente, Jesus disse: "Amai os vossos 

inimigos, fazei bem e emprestai, sem esperar nada em troca, e sua recompensa será 

grande, e sereis filhos do Altíssimo "( Lucas 6:35 ). Mais uma vez temos a promessa de 

que, quando damos de genuína bondade para com os necessitados, o próprio Senhor nos 

recompensará a Sua própria maneira graciosa. 

Ambos os Antigo e Novo Testamento, portanto, justificar empréstimos contraídos por 

aqueles que estão em necessidade grave e não têm outro recurso, e ambos os testamentos 

comandar os crentes que são capazes de fazê-lo para emprestar aos seus irmãos 

necessitados sem tirar proveito. 

Na esfera dos negócios, além de os necessitados, Jesus aprovou empréstimo financeiro 

para efeitos de investimento. Na parábola dos talentos ( Mt 25: 14-30. ), o mestre 

altamente elogiou os dois servos que sabiamente tinham investido seu dinheiro, mas 

repreendeu fortemente o servo infiel que simplesmente enterrado o dinheiro confiado a 

ele: "Você devia ter dado o meu dinheiro no banco, e em minha chegada eu recebi o meu 

dinheiro de volta com juros "( v. 27 ). 



Muitas empresas não poderia funcionar sem pedir dinheiro emprestado para investir em 

coisas como edifícios, equipamentos e matérias-primas. Muitos agricultores não podiam 

plantar novas culturas, sem pedir dinheiro emprestado para sementes e fertilizantes. A 

maioria das famílias nunca poderia dar ao luxo de comprar uma casa sem tirar uma 

hipoteca. 

Quando o empréstimo é realmente necessário, o dinheiro deve ser pago conforme 

acordado com o credor, prontamente e completamente. Mas em nenhum lugar Escritura 

justifica empréstimo para o propósito de comprar coisas desnecessárias, especialmente 

luxos, que não podem ser oferecidas. E tudo o que é devido deve ser pago no tempo e na 

íntegra. Esses princípios financeiros são a essência da admoestação de Paulo a dever 

nada a ninguém. 

O apóstolo, em seguida, faz o que parece à primeira vista ser uma transição radical, 

declarando que todos os cristãos têm um tipo de dívida perpétua. Completamente para 

além de considerações financeiras ou situações, todos os crentes têm a obrigação 

constante amar uns aos outros. É uma dívida que estão constantemente a pagar contra, 

mas nunca pode pagar. O Pai da igreja primitiva, Orígenes disse: "A dívida de amor 

permanece conosco permanentemente e nunca nos deixa. Esta é uma dívida que nós 

pagamos todos os dias e sempre deve." E por provisão graciosa de nosso Senhor, é uma 

dívida que sempre têm os recursos para pagar e que, quanto mais pagar em direção a ela, 

mais disposto e alegre o pagamento será. 

O nosso amor para com o outro se aplica antes de tudo, amados irmãos, nossos irmãos e 

irmãs em Cristo. "Um novo mandamento vos dou", disse Jesus, "que vos ameis uns aos 

outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Com isso todos saberão 

que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros "( João 13: 34-35 ). Para servir 

os outros cristãos é para servir a Cristo. "Eu estava com fome, e me destes de comer", 

disse Ele; "Eu estava com sede, e me destes de beber; fui estrangeiro, e você convidou-

me dentro; nu, e vestistes-me; eu estava doente, e visitastes-me; estive na prisão, e fostes 

ver-me .. . Em verdade vos digo que, na medida em que o fizestes a um destes meus 

irmãos, mesmo o menor deles, você fez isso para mim "( Mt 25: 35-36. , 40 ). "Ministrar 

aos santos" não só demonstra nosso amor por eles, mas também o nosso amor por Deus 

( Heb. 6:10 ). 

O amor é o tema da primeira carta de João. Ele nos diz que "aquele que ama a seu irmão 

permanece na luz e não há causa de tropeço nele" ( 1 João 2:10 ). Ele nos lembra que 

Deus ordena "que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos 

outros, como Ele nos mandou" ( 03:23 ). Ele nos adverte: "Amados, amemo-nos uns aos 

outros, porque o amor é de Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a 

Deus" ( 4: 7 ), e que "temos este mandamento dele, que a única que ama a Deus, ame 

também a seu irmão "( 04:21 ). 

Paulo também tem muito a dizer sobre o amor de irmãos em Cristo. Em sua carta aos 

Colossos, ele escreveu: "E assim, como aqueles que foram escolhidos de Deus, santos e 

amados, colocar em um coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão e 

paciência; suportando uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros , quem tem uma 

queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também você deve E 

além de todas essas coisas se do amor, que é o perfeito vínculo de unidade "(. Col. 3: 12-

14 ). Ele aconselhou os crentes de Corinto, muitas vezes facciosos e mundanos para 

"seguir o amor" ( 1 Cor. 14: 1 ), e ele aconselhou Timóteo a incentivar as mulheres 

piedosas "continuar na fé e amor e santidade" ( 1 Timóteo 2:15. ) . Ele orou para que o 



amor dos crentes em Filipos pode "abundam ainda mais e mais no conhecimento real e 

em todo o discernimento" ( Filipenses 1: 9. ). 

O apóstolo Pedro, que tinha encontrado é tão difícil amar da forma como o seu Senhor 

desejado (ver, por exemplo, João 21: 15-22 ; Atos 10 ), escreveu: "Uma vez que você tem 

em obediência à verdade purificado as vossas almas para um sincero amor dos irmãos, 

fervorosamente ameis uns aos outros com o coração "( 1 Ped. 1:22 ). 

Mas o outro também se aplica a unbelievers- todos os incrédulos, e não apenas aqueles 

que são simpático e amigável. Nosso Senhor nos diz: "Ouvistes que foi dito: Amarás o 

teu próximo, e odeia seu inimigo. ' Mas eu digo que, amai os vossos inimigos e orai pelos 

que vos perseguem "( Mat. 05:44 ). Como vimos no capítulo anterior de Romanos, Paulo 

ordena: "Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis" ( 0:14 ), e: "Se o 

teu inimigo tiver fome, alimentá-lo, e se tiver sede, dar-lhe uma bebida "( v. 20 ). Em sua 

carta às igrejas da Galácia, ele adverte, "Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem 

a todos os homens, e especialmente para aqueles que são da família da fé "( Gl 6:10. , 

ênfase acrescentada) . 

Justo amor é tão imensamente importante que aquele que ama seu próximo tem cumprido 

a lei, uma verdade que Paulo reitera no versículo 10 e que será discutido em detalhes no 

estudo de que o verso. 

É claro que justo, o amor divino é muito mais do que emoção ou sentimento. Como visto 

na passagem Gálatas acabamos de citar, o amor começa com "um coração de compaixão, 

bondade, humildade, mansidão e paciência." Mas também e sempre encontra maneiras de 

" fazer o bem "para aqueles a quem amamos, se eles parecem merecer isso ou não. Por 

causa da distância ou outras circunstâncias além do nosso controle, às vezes o único bem 

que podemos fazer é orar por eles ou perdoá-los. Há, é claro, sem maiores atrações para 

qualquer um que orar por eles e perdoá-los, especialmente se estamos orando por sua 

salvação e se o nosso perdão deles poderia levá-los a buscar a Deus. Mas, como 

mencionado acima, "enquanto tivermos oportunidade," estamos também ordenou para 

demonstrar o nosso amor de maneiras diretos e práticos. O amor piedoso inclui ministrar 

às necessidades físicas e financeiras dos outros, incrédulos, assim como crentes. Essa 

verdade é o ponto central da parábola de Jesus do Bom Samaritano ( Lucas 10: 25-37 ). 

Existem muitas outras formas de demonstrar o amor divino. De suprema importância é o 

de ensinar e viver a verdade de Deus. Para os descrentes, de longe, a verdade mais 

importante a saber é o evangelho da salvação. Crentes ensinar a verdade de Deus, vivendo 

fielmente "na pureza, na ciência, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor 

verdadeiro, na palavra da verdade, no poder de Deus" ( 2 Cor 6: 6-7. ). Mesmo quando 

achamos necessário para avisar ou repreender os outros, estamos a falar "a verdade em 

amor" ( Ef. 4:15 ). 

Amor divino nunca vira a "liberdade para dar ocasião à carne" ( Gl 5:13. ) e nunca se 

alegra em tudo o que é falso ou injusto ( 1 Cor. 13: 6 ). O amor se recusa a fazer qualquer 

coisa, até mesmo coisas que não são pecado em si, que possam ofender a consciência de 

um irmão e levá-lo a tropeçar moralmente ou espiritualmente ( Rom. 14:21 ). "Acima de 

tudo," Pedro nos lembra, "manter fervorosos no seu amor um pelo outro, porque o amor 

cobre uma multidão de pecados" ( 1 Pedro 4: 8. ). 

O amor divino é perdoar. Devemos "ser gentil com o outro, compassivos, perdoando-vos 

uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou [us]" ( Ef. 4:32 ). A promessa 

do Senhor de que "se perdoardes aos homens por suas transgressões, também vosso Pai 



celestial vos perdoará a vós", é seguido pelo aviso sóbrio: "Mas se não perdoardes aos 

homens, em seguida, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas transgressões" ( Matt. 

6: 14-15 ; cf. Lc 6: 36-37 ). 

O amor divino é caracterizada por humildade, mansidão, paciência e tolerância ( Ef. 4: 

2 ). Em sua bela súplica à igreja de Corinto, que foi não caracteriza-se por amor, Paulo 

disse: "O amor é paciente, o amor é bondoso, e não é ciumento, o amor não se vangloria, 

não é arrogante, não age unbecomingly; isso não acontece buscar a sua própria, não se 

irrita, não leva em conta um errado sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-

se com a verdade;. Suporta todas as coisas, acredita todas as coisas, espera todas as coisas, 

persevera em todas as coisas O amor nunca falha "( 1 Cor. 13: 4-8 ). 

A maior prova de amor divino é a sua disposição de sacrificar suas próprias necessidades 

e bem-estar para as necessidades e bem-estar dos outros, até mesmo ao ponto de perder a 

vida, se necessário."Ninguém tem maior amor do que este", disse Jesus, "que aquele que 

dá a sua vida por seus amigos" ( João 15:13 ). O exemplo supremo de tal amor era o 

próprio Senhor Jesus, "quem, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou a 

igualdade com Deus uma coisa que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a 

forma de um servo, e . a ser feito à semelhança de homens e, achado na forma de homem, 

humilhou-se, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz "( Fl 2, 6-8. ). Devemos 

ser "imitadores de Deus, como filhos amados; e andai em amor, como também Cristo 

amou [us], e deu a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus como um aroma 

perfumado" ( . Ef 5 : 1-2 ). Como João nos lembra: "Nisto conhecemos o amor: que Cristo 

deu a sua vida por nós; e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos" ( 1 João 3:16 ). 

Mas como, o que pedimos, nós podemos amar de uma forma tão justa e altruísta? Em 

primeiro lugar, devemos ter em mente que o nosso Pai celestial gracioso fornece Seus 

filhos todos os recursos de que necessitam para obedecer aos Seus mandamentos e seguir 

o seu exemplo. Estamos divinamente capacitado para pagar a nossa grande dívida de 

amor ", porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo 

que nos foi dado" ( Rom. 5: 5 ). Próprio amor de Deus é o bem inesgotável, onde, por 

assim dizer, podemos tirar o amor sobrenatural que Ele nos ordena a viver. Paulo orou 

para os Efésios que ", estando arraigados e alicerçados em amor, [você] pode ser capaz 

de compreender, com todos os santos, qual seja a largura, comprimento e altura e 

profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, que você 

pode estar cheios de toda a plenitude de Deus "( Ef. 3: 17-19 ). 

Para amar como Deus manda, os cristãos devem submeter-se ao Espírito Santo. Ao fazê-

lo, temos de entregar todo o ódio, a animosidade, rancor, vingança ou orgulho que está 

entre nós e aqueles que são chamados a amar. "Agora, quanto ao amor dos irmãos", diz 

Paulo, "você não tem nenhuma necessidade de alguém para escrever para você, para você 

mesmos sois instruídos por Deus a amar uns aos outros" ( 1 Tessalonicenses 4: 9. ). Por 

meio de Seu próprio Espírito Santo, o próprio Deus nos ensina a amar! E porque o próprio 

Deus é amor ( 1 João 4:16 ), não é de surpreender que o primeiro "fruto do Espírito é 

amor" ( Gal. 5:22 ). 

O amor que Deus ordena deve ser puro e genuíno, porque o amor não pode coexistir com 

a hipocrisia. Portanto, Pedro adverte: "Desde que você tem em obediência à verdade 

purificado as vossas almas por um amor sincero aos irmãos, fervorosamente ameis uns 

aos outros com o coração" ( 1 Ped. 1:22 ). Mais tarde, na mesma carta, o apóstolo pede 

para o amor com um senso de urgência: "O fim de todas as coisas está próximo, portanto, 

ser de bom senso e espírito sóbrio para o propósito da oração Acima de tudo, manter a 



sede fervorosos no seu amor para. um ao outro, porque o amor cobre uma multidão de 

pecados "( 4: 7-8 ). 

O amor divino é uma questão de escolha, e nada menos do que dispostos, amor voluntário 

é agradável a Deus ou pode energizar e unificar seu povo. "Além de todas estas coisas 

vos da caridade", diz Paulo, "que é o perfeito vínculo de unidade" ( Col. 3:14 ). O nosso 

próprio amor divino incentiva outros crentes para amar, e por essa razão o escritor de 

Hebreus nos convida a "estudar a forma de estimular um ao outro ao amor e às boas obras" 

( Heb. 10:24 ). A melhor oportunidade que temos para inspirar amor nos outros, o escritor 

continua a dizer, é por "não abandonando a nossa congregação, como é costume de 

alguns, mas encorajando uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que o dia aproxima 

"( v. 25 ). "Se, pois, há alguma exortação em Cristo", Paulo orou ao Filipenses ", se 

houver alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se houver 

afeição e compaixão, completem a minha alegria por ser da mesma opinião , mantendo o 

mesmo amor, unidos em espírito, com a intenção de um propósito "( Filipenses 2: 1-2. ). 

E, surpreendentemente, na infinita graça de nosso Senhor, justo amor é o amor 

recíproco. Sabemos que somos capazes de apenas amam a Deus "porque Ele nos amou 

primeiro" ( 1 João 4:19 ). E, no entanto, nosso Senhor promete que "aquele que me ama 

será amado por meu Pai, e eu o amarei, e divulgará-me a ele ... e nós viremos a ele e 

faremos nele morada" ( João 14 : 21 , 23 ). 

A descarga de Amor 

Para isso, "Não cometerás adultério, não deve assassinato, Você 

não deve roubar, não cobiçarás", e se há algum outro 

mandamento, tudo se resume nesta palavra: "Amarás o teu 

próximo como a si mesmo . " O amor não pratica o mal contra o 
próximo; ( 13: 9-10 a) 

Depois de declarar que o amor cumpre a lei ( v. 8 b ), o apóstolo ilustra seu ponto citando 

cinco leis específicas do Antigo Testamento. Os quatro primeiros são a partir dos Dez 

Mandamentos, embora eles não estão na ordem exata encontrada em Êxodo 20: 13-

17 e Deuteronômio 5: 17-21 . A quinta lei é de Levítico 19:18 . 

O amor piedoso que não cometerás adultério, porque tal mácula de pecado de uma 

pessoa revela desrespeito de outro pureza. Amor valoriza muito a virtude dos outros e não 

fará nada que é moralmente contaminando. Como qualquer outra forma de imoralidade 

sexual, adultério vem do impuro, desejo pecaminoso, nunca de puro amor. 

O mesmo princípio se aplica da mesma forma, obviamente, para a pessoa que iria 

cometer assassinato ou quem iria roubar. O amor não roubam os outros de sua vida ou 

de sua propriedade. 

Porque nem sempre tem uma manifestação externa, quando cobiçam, o Senhor pode ser 

o único, além de nós mesmos, que está ciente de que o pecado. Mas, novamente, se 

estamos amando, não vamoscobiçam, porque o amor não tem parte em qualquer injustiça 

( 1 Cor. 13: 6 ). 

Jesus deixou claro que tudo o pecado se origina no coração e na vontade, se é ou não é 

expressa exteriormente: "Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, 

adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e calúnias" ( Mat. 15: 19 ). No Sermão 

da Montanha Ele advertiu: "Você já ouviu falar que os antigos disseram: 'Você não 



matarás" e "Quem comete homicídio será responsável perante o tribunal." Mas eu vos 

digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu perante o tribunal "( : 

Matt 5 21-22. Vocês ouviram o que foi dito: 'Não cometerás adultério', mas eu, e) " dizer-

vos que todo aquele que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com 

ela em seu coração "( vv. 27-28 ). 

O cristão que ama com o amor de Deus não precisa se preocupar em quebrar aqueles 

ou qualquer outro mandamento, incluindo os outros dois dos dez mandamentos que 

dizem respeito ao nosso relacionamento com outras pessoas, ou seja, honrar pai e mãe e 

não falso testemunho ( Ex. 20:12 , 16 ). Todas as leis de Deus que dizem respeito a 

relações humanas são resumida nesta palavra: "Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo." 

Se realmente amar os outros como a nós mesmos, não vai querer fazer-lhes mal 

algum. Esta lei que Paulo cita é retirado de Levítico 19:18 , e Jesus declarou ser apenas a 

segunda supremo mandamento "amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de 

toda a tua alma e com toda tua mente" ( Matt. 22: 37-39 ), que é retirado do Deuteronômio 

6: 5 . 

O apóstolo não menciona o primeiro e maior mandamento, ou qualquer outro 

mandamento, directamente relacionada com Deus, porque ele está aqui com foco em 

nossos relacionamentos com os outros seres humanos, a quem ele se refere três vezes, 

uma vez em cada verso, como o nosso vizinho. E , como mencionado acima, Jesus deixou 

claro que um vizinho é alguém com quem temos contato, especialmente se ele está em 

necessidade ( Lucas 10: 25-37 ). 

O comando para amar o próximo como a si mesmo não é, como alguns intérpretes hoje 

insistir, uma defesa da idéia popular, mas totalmente anti-bíblica de que estamos a ter 

uma auto-imagem de alta psicológico. Ao contrário, ela assume que, como seres humanos 

caídos, já temos uma visão elevada de nós mesmos e que devemos, pela graça de Deus, 

têm o mesmo carinho para os outros. Elsewhere Paulo adverte que devemos cuidar dos 

outros mais do que a nós mesmos. "Nada façais por partidarismo ou vanglória", diz ele, 

"mas por humildade, considerando cada um de vocês consideram o outro como mais 

importante do que a si mesmo ; não se limitam a olhar para os seus próprios interesses 

pessoais, mas também para os interesses dos outros "( Filipenses 2: 3-4. , grifo do autor). 

Se os crentes têm essa preocupação altruísta pelo bem-estar dos outros, segue-se 

claramente que genuíno, piedoso amor não pratica o mal contra o próximo, o que 

significa que não faz mal a ninguém. 

O ponto de Paulo é que um cristão que permite que o amor de Deus para governar a sua 

vida é divinamente protegido do pecado e inclinado a justiça. O cristão amoroso não 

obedecer à lei de Deus, porque ele teme as conseqüências da desobediência, mas porque 

Ele ama a Deus e procura agradar a Deus por amar os outros. 

O medo é uma razão legítima para não pecar, como inúmeras advertências da Bíblia sobre 

o pecado e suas conseqüências depor. É sempre melhor não pecar do que o pecado, seja 

qual for o motivo. Mas o medo não é o motivo mais nobre para não pecar, especialmente 

para o cristão. Até mesmo os incrédulos abster-se de muitos vícios visíveis, porque eles 

têm medo de serem pegos e punidos. 

Muitos cristãos nominais levar uma vida exteriormente morais na esperança de agradar a 

Deus e fazer-se aceitáveis a Ele por seu bom comportamento. Mas, como disse o Senhor 

do antigo Israel durante o tempo de Isaías, que "se aproximam com as suas palavras e me 



honra com os serviço de bordo, mas eles removem seus corações longe de mim, e sua 

reverência para mim consiste em tradição aprendida de cor "( Is. 29:13 ). 

A Palavra de Deus está repleta de promessas de bênção e recompensa para Seus filhos 

fiéis, embora eles nem sempre são cumpridas de uma maneira que preferir ou que é 

agradável à carne. Mas mesmo a perspectiva gracioso e maravilhosa de Suas bênçãos 

celestiais não é motivo mais elevado e puro do crente para obedecer ao Senhor. Os 

cristãos tementes a Deus rejeitar o mal e fazer o bem, porque essas são as únicas coisas 

que o amor da sua habitação habitação Senhor vai levá-los para fazer. O que Deus quer 

será o que nós queremos. Como alguém já disse, se amamos a Deus com todo o nosso 

coração e outras pessoas com todo o nosso coração, nós podemos fazer o que quisermos, 

porque nós só vai querer fazer o que agrada a Deus e beneficia outros. 

A descarga de Amor 

amo, portanto, é o cumprimento da lei. ( 13:10 b) 

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, viver por amor e viver por lei não são 

mutuamente excludentes. Eles são, na verdade, inseparavelmente relacionados. De 

Deus lei não pode ser realmente obedecida além de amor, porque o amor e só amor, 

como já explicou Paulo ( v. 8 b ), é o cumprimento da lei. 

No início de seu ministério, Jesus declarou: "Não penseis que vim revogar a Lei ou os 

Profetas; não vim para abolir, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que, até 

que o céu ea terra passem, nem o i ou um til jamais passará da Lei, até que tudo seja 

cumprido Todo aquele que anula um dos menos um destes mandamentos, e assim ensinar 

aos homens, será chamado o menor no reino dos céus;. Mas quem guarda e ensina-los, 

ele será chamado grande no reino dos céus "( Mt 5: 17-19. , grifo do autor). 

Mais tarde, no Sermão da Montanha, em que é comumente chamado a regra de ouro, Ele 

disse: "Por isso, no entanto, você quer que as pessoas a tratá-lo, para tratá-los, porque esta 

é a Lei e os Profetas" (Mat. 07:12 ). Tiago se refere a amar nosso próximo como a nós 

mesmos como "cumprindo a lei real, de acordo com a Escritura" ( Tiago 2: 8 ). O 

amor do Senhor cumpre regra de ouro e do Senhor real lei. 

Eu ouvi uma bela analogia do campo da música que ajuda a compreender a grandeza e 

plenitude do amor. A escala musical tem apenas sete notas básicas, que muitas crianças 

podem aprender em uma hora ou menos. No entanto, grandes compositores, como 

Beethoven, Handel e não poderia esgotar tais notas e suas variações em uma vida 

inteira. O amor divino é assim. Ele usa as coisas básicas, e às vezes aparentemente 

insignificantes, na vida para produzir o maior. Controles Amor temperar e guias 

razão. Ele busca superar as piores qualidades e desenvolver o melhor. Sob a orientação e 

no poder do Espírito Santo, que transforma os homens e as mulheres resgatadas mais e 

mais à semelhança de Jesus Cristo. Não há grandeza de caráter para que o amor não pode 

elevar uma pessoa. Na verdade, nenhuma grandeza de caráter é possível sem ele, porque 

o amor é grande personagem. 

Alguns anos atrás a seguinte paráfrase de 1 Coríntios 13 apareceu: 

Se eu [saber] a língua perfeitamente e falar como um nativo, e não tivesse amor [de Deus] 

para eles, eu não sou nada. Se eu tiver diplomas e graus e conhecer todos os métodos de 

up-to-date, e não ter o Seu toque de entender o amor, nada serei. Se eu sou capaz de 

argumentar com sucesso contra as religiões das pessoas e fazer de bobos, e não ter a Sua 



nota cortejo, eu não sou nada. Se eu tivesse toda a fé e grandes ideais e planos magníficos, 

e não o Seu amor que suam e sangra e chora e ora e implora, não sou nada. Se eu dou 

minhas roupas e dinheiro para eles, e não ter o seu amor por eles, eu não sou nada. 

Se eu me rendo todas as perspectivas, sair de casa e os amigos, fazer os sacrifícios de uma 

carreira missionária, e azedar e egoísta em meio aos aborrecimentos diários e deslizes de 

uma vida missionária, e não ter o amor que produz os seus direitos, os seus lazeres, o seu 

animal de estimação planos, eu não sou nada. Virtue deixou de ir para fora de mim. Se eu 

posso curar toda sorte de doenças e enfermidades, mas machucar os corações e 

sentimentos feridos por falta de Seu amor, que é tipo, eu não sou nada. Se eu puder 

escrever artigos ou publicar livros que ganham aplausos, mas não conseguem transcrever 

a palavra da cruz para a língua do Seu amor, eu não sou nada. (Fonte desconhecida) 

 

54. Confie em nosso Senhor Jesus Cristo 

( Romanos 13: 11-14 ) 

E isso faz, conhecendo o tempo, que já é a hora para você 

despertar do sono; por agora salvação está mais perto de nós do 

que quando no princípio cremos. A noite é passada, eo dia está 

próximo. Vamos, portanto, deixar de lado as obras das trevas e 

vestir a armadura da luz. Andemos honestamente, como em pleno 

dia, não em orgias e bebedeiras, não em promiscuidade sexual e 

sensualidade, não em contendas e inveja. Mas colocar no Senhor 

Jesus Cristo, e não faz nenhuma provisão para a carne no tocante 
às suas concupiscências. (13: 11-14 ) 

Após a sua declaração de que o amor divino cumpre a lei ( 13: 8-10 ), Paulo próximo 

centra-se na urgência de crentes se tornando mais e mais como seu Salvador e Senhor, 

Jesus Cristo, que é Ele mesmo a fonte eo poder de que divinamente exigido 

amar. Estamos para "colocar no Senhor Jesus Cristo" ( v. 14 a ). Essa frase resume a 

santificação (o tema de capítulos 12-16 ), o crescimento espiritual contínuo de aqueles 

que se tornaram filhos de Deus pela fé em Seu Filho, Jesus Cristo. O fiel, obediente, 

amoroso cristão cresce espiritualmente, tornando-se cada vez mais como Jesus 

Cristo. Como nos vestimos com Cristo, a Sua justiça, a verdade, santidade e amor se torna 

cada vez mais evidente em nossas próprias vidas. Seu personagem torna-se refletido em 

nós. 

É interessante que os incrédulos gentios em Antioquia da Síria foram os primeiros a se 

referir aos seguidores de Cristo zombeteiramente como cristãos ( Atos 11:26 ), um nome 

que carregava o sentido diminutivo de "pequenos Cristos." Cristão logo passou a ser 

usado como um termo de desdém por ambos Gentil e incrédulos judeus durante o tempo 

da igreja primitiva. Quando o rei Agripa, um judeu descrente ", respondeu a Paulo:" Em 

pouco tempo você vai me convencer a tornar-se cristão "( Atos 26:28 ), o escárnio óbvio 

não indicam que ele considerava o nome a ser um dos honra e respeito. O único outro uso 

de Cristão no Novo Testamento é na primeira carta de Pedro, em que ele incentiva 

companheiros de fé com as palavras: "Se alguém sofre como cristão, que ele não se sinta 

envergonhado, mas em que o nome glorifique a Deus" ( 1 Pe. 4:16 ). Ele parece estar 

dizendo, com efeito, "Se os seus perseguidores ridicularizar-lo com o nome cristão, não 

se envergonhe, mas sim aceitar "esse nome", como um distintivo de honra, porque 



identifica-lo com o Filho de Deus e seu Salvador e, assim, glorifica o Pai celestial. Como 

cristãos, você deve querer ser identificado com Cristo e ser como Ele ". 

O significado prático de se tornar como Cristo pode ser entendida através da simples 

aparência de colocar a roupa. A santificação é estar vestido com Cristo. A figura de 

colocar na roupa como símbolo do comportamento moral e espiritual foi usada pelos 

rabinos antigo, que falou dos verdadeiros adoradores de colocar o manto da glória 

Shekinah, o que significa que eles foram para refletir e se tornar como o Deus que eles 

adoravam. Jesus usou a figura de roupa várias vezes e ele é encontrado em vários outros 

lugares em todo o Novo Testamento. 

Paulo advertiu os efésios a "deixar de lado o velho homem, que se corrompe segundo as 

concupiscências do engano", e para "ser renovados no espírito da vossa mente, e colocar 

em o novo, o qual, à semelhança de Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade da 

verdade "( Ef. 4: 22-24 , grifo do autor). "Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo", 

o apóstolo disse aos Colossenses, "assim também andai nele, tendo sido firmemente 

arraigados e edificados nele, e confirmados na fé" ( Cl 2: 6-7 ) . 

Em alguns lugares, as figuras de decolando e colocando em são usados no passado, 

indicando o tempo de conversão, quando um crente é justificado, considerados justos por 

causa de sua confiança em Jesus Cristo. A velha natureza morre e uma nova natureza é 

criada. Paulo usou a figura quando ele admoestou os cristãos de Colossos: "Não mintais 

uns aos outros, uma vez que você deixou de lado o velho homem com suas práticas 

malignas, e vos vestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, 

segundo a imagem daquele que o criou "( Colossenses 3: 9-10 ). "Deixado de lado" e "ter 

colocado em" referem-se ao que os crentes já tinha experimentado. "Está sendo renovada" 

refere-se ao que foi, então, acontecendo em suas vidas. As duas primeiras frases referem-

se a justificação, o aspecto da salvação que ocorre e se torna permanente no momento da 

crença. A terceira frase se refere a santificação, o aspecto da salvação que o Espírito Santo 

continua a alcançar na vida dos crentes até glorificação quando seu tempo na terra é 

encerrado, seja por morte ou por rapto. 

Não é algo que já está a verdade sobre a nossa vida espiritual e algo que deve ser verdade 

sobre ele, um indicativo e um imperativo. Há uma santidade que já temos e uma santidade 

que deve continuar a perseguir. Nós fomos feitos justos, mas nós nos esforçamos para 

viver dignamente. 

Falando sobre a época de sua conversão, o apóstolo lembrou crentes na Galácia que todos 

os que "fomos batizados em Cristo vos revestistes de Cristo" ( Gal. 3:27 ). No início de 

sua carta a Roma, Paulo assegura aos cristãos que "a justiça de Deus mediante a fé em 

Jesus Cristo" é concedido a "todos os que crêem" ( Rom. 3:22 ). Ele também declara que 

"para a pessoa que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é 

imputada como justiça" ( Rom. 4: 5 ; cf. 5:17 ; 6: 1-11 ; 2 Cor . 5:21 ; Mateus 22: 11-

12. ). Pela graça de Deus, o Pai, que "estão em Cristo Jesus, que se tornou para nós 

sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção" ( 1 Cor. 01:30 ). 

Estas passagens, e muitos outros no Novo Testamento, deixam claro que todo verdadeiro 

cristão já foi vestida com Cristo e Sua justiça. Muito antes da época de Cristo, o profeta 

Isaías exclamou: "Eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu 

Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, Ele me envolveu com o manto de justiça" 

( Isa. 61:10 ). 



É de grande importância para distinguir entre justificação, que foi realizada uma vez por 

todas, e santificação, que é um processo contínuo. Justificação refere-se a declarada 

e posicional justiça, às vezes chamado de justiça forense. Sanctification refere-se ao 

processo de crescimento ao longo da vida em prática justiça. 

Na passagem presente ( Rom. 13: 11-14 ), Paulo usa a figura de decolando e colocar na 

roupa para representar a santificação, o cristão de abandonar os pecados que permanecem 

em sua caída restante ou carne e abraçando a justiça de seu novo eu , sua nova criação em 

Jesus Cristo. Mas antes que o apóstolo apresenta essa verdade vital, ele quer ter total 

atenção de seus leitores e exorta-os a acordar de sua letargia espiritual e pecado. 

Acorde! 

E isso faz, conhecendo o tempo, que já é a hora para você 

despertar do sono; por agora salvação está mais perto de nós do 

que quando no princípio cremos. A noite é passada, eo dia está 
próximo. ( 13: 11-12 um) 

As frases que já é a hora ... agora salvação está mais perto ... a noite está quase 

acabando ... eo dia está à mão todos expressam urgência. O tempo é limitado, a 

oportunidade é breve. O tempo para prestar atenção e obedecer é agora. Não há tempo 

para a apatia, complacência, ou indiferença. 

Se essa admoestação era urgente durante dias de Paulo, quanto mais urgente é hoje! Tem 

sido sempre urgente e continuará sempre a ser urgente até que o Senhor voltar, quando 

nossas oportunidades de fidelidade terrena, obediência e evangelismo vai acabar e 

julgamento cairá. 

Cada geração teve a sua quota de céticos que perguntam: "Onde está a promessa da Sua 

vinda Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o 

princípio da criação" ( 2 Pe. 3: 4 ). Nenhum crente que honestamente detém a Palavra de 

Deus para ser inerrante poderia pensar que Paulo e Pedro eram simplesmente muito 

ansiosa sobre a iminência da segunda vinda de Cristo. Mas a maioria dos cristãos durante 

a maior parte, se não todos, da história da igreja tem vivido acreditando que era verdade. 

E fazei isto carrega a idéia de alcançar algo além do que Paulo acaba de ser estressante, 

especialmente em versículos 8-10 em relação ao amor. JB Phillips amplamente 

parafraseia o versículo 11 a como: "Por que todo esse estresse no comportamento? 

Porque, como eu acho que você já perceberam, o tempo presente é da mais alta 

importância." Nunca devemos parar de oferecer nossos "corpos em sacrifício vivo e santo 

e agradável a Deus, que é o [nosso] culto racional" ( 12: 1 ). Estamos sempre de ser 

devidamente relacionado com os incrédulos, bem como os crentes, para os líderes civis, 

bem como os líderes da igreja, para os inimigos, bem como amigos e vizinhos-cumprindo 

a lei de Deus através do amor ( 12: 13/02: 10 ). 

Paulo não está se referindo a cronológica tempo ( chronos ), mas a kairos , o 

tempo como uma era, época, ou idade. Este termo e seu equivalente hebraico são 

freqüentemente usados nas Escrituras. Durante o reinado do Rei Davi, "os filhos de 

Issacar" foram descritos como "homens que entendiam os tempos, com o conhecimento 

de que Israel deveria fazer" ( 1 Cron. 12:32 ). 

Quando um grupo de fariseus e saduceus tentaram testar Jesus autoridade, eles exigiram 

que ele executar "um sinal do céu. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Ao cair da tarde, 



você diz:" Vai ser bom tempo, porque o céu está rubro. "E pela manhã," Haverá uma 

tempestade de hoje, porque o céu está de um vermelho sombrio. "Você sabe como 

discernir o aspecto do céu, mas não pode discernir os sinais dos tempos [ kairos ] 

'"(? Matt. 16: 1-3 ). Jesus estava falando sobre seu entendimento do que Deus estava 

fazendo, em seguida, diante de seus olhos. O Messias, o Redentor divinamente 

prometido, o Filho de Deus encarnado, estava em pé diante deles, mas eles não O 

reconheceram ou aceitar qualquer coisa que Ele ensinou ou fez. Eles foram bem no meio 

da temporada [ kairos ] de redenção, mas a sua cegueira espiritual impediu seu vê-lo. 

Tais períodos distintos ou épocas de especial importância na história redentora de Deus 

são referidos em muitas outras passagens do Novo Testamento (ver, por exemplo, Matt 

26:18. ; Marcos 1:15 ; Rm 03:26. ; Apocalipse 1: 3 ). O momento particular da história 

da redenção de que Paulo está falando, no presente texto é o que antecede a parusia de 

Cristo. 

Porque eles são ignorantes ou mal ensinados na Palavra de Deus ou têm pouco interesse 

nas coisas espirituais, muitos crentes voluntariamente compartilhar um pouco da cegueira 

espiritual dos incrédulos.Especialmente lamentável é sua ignorância e falta de interesse 

no retorno de seu Senhor. Essa doença espiritual crentes atormentado na igreja primitiva, 

obviamente incluindo alguns em Roma. Foi por essa razão que o apóstolo parece quase a 

gritar: Já é a hora para você despertar do sono. 

A Enciclopédia Britânica define sono como "um estado de inatividade, com uma perda 

de consciência e uma diminuição na capacidade de resposta a eventos que estão 

ocorrendo." Paulo chama-los a despertar espiritual sono -de inconsciência, apatia, e 

inatividade, quanto às coisas de Deus. 

O apóstolo também clamou a certos crentes em Éfeso, dizendo: "Desperta, dorminhoco, 

e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará" ( Ef. 5:14 ). Ele não estava falando 

com os incrédulos, aos que estavam espiritualmente "morto", mas para os crentes 

genuínos cujos espiritual letargia e preguiça fazia parecer e agir como se não tivessem 

espiritual vida. Essa indolência é intolerável em função da urgência do espiritual 

assuntos. 

Paulo ambos advertidos e apelou aos crentes de Corinto: "Torne-se sóbrio como deveria, 

e parar de pecar, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus digo-o para 

vergonha vossa." ( 1 Cor 15:34. ).Tal como acontece com os crentes de Éfeso apenas 

falado acima, o apóstolo não estava acusando aqueles Corinthians de não conhecer a Deus 

como Salvador, mas de ser ignorante da Palavra de Deus. Eles desconheciam e não se 

preocupar com o que o Senhor foi então fazendo no mundo e muito menos preocupados 

com o que Ele prometeu que ainda iria fazer-em particular a promessa de que Cristo 

voltará à Terra, não como um humilde servo, mas como conquistador, Rei e Juiz. 

Ao declarar que a salvação é agora mais perto de nós do que quando cremos, Paulo, 

obviamente, está falando sobre a conclusão da salvação. Ele está se dirigindo cristãos, 

aqueles que já haviamacreditado e foram convertidos. A salvação que é cada vez mais 

perto se refere ao futuro e última dimensão da redenção, a saber, a glorificação. Como 

mencionado acima, a justificação refere-se a justiça declarada e posicional que acontece 

uma vez e salva o crente da penalidade do pecado. A santificação refere-se ao processo 

do crente de crescer espiritualmente na justiça prática ao longo da vida.Glorificação 

refere-se a perfeição final do crente como um filho de Deus. 



Mais cedo nesta carta, o apóstolo falou de "esperando ansiosamente nossa adoção como 

filhos, a redenção do nosso corpo" ( Rom. 8:23 ), referindo-se a este terceiro e último 

aspecto da salvação, quando o Senhor nos leva a ser com Ele por toda a eternidade. Esse 

é o aspecto futuro da salvação que ele diz aqui é mais perto de nós do que quando 

cremos. 

É a esse motivo escatológico, a esperança da volta iminente de Cristo, para que os 

recursos apóstolo. Em todo o Novo Testamento, os cristãos são chamados a uma vida 

santa, em antecipação do retorno de Jesus Cristo. Esse deve ser o maior incentivo para se 

viver segundo a Sua vontade e para a Sua glória. 

Paulo lembra a Tito que "a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os 

homens, ensinando-nos a negar desejos impiedade e mundanas ea viver de forma sensata, 

justa e piedosamente na idade atual, procurando a bendita esperança ea manifestação da 

glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo "( Tito 2: 11-13 ). O escritor de 

Hebreus adverte os crentes a "considerar como estimular um ao outro ao amor e às boas 

obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas 

encorajando uns aos outros; e tanto mais, como você vê o desenho dia perto "( Heb. 10: 

24-25 ). Tiago aconselha: "Seja paciente, pois, irmãos, até a vinda do Senhor; ... fortalecer 

os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima" ( Tiago 5: 7-8 ). Pedro avisa: 

"O fim de todas as coisas está próximo, portanto, ser de bom senso e espírito sóbrio para 

o propósito da oração Acima de tudo, manter fervorosos no seu amor um pelo outro, 

porque o amor cobre uma multidão de pecados." ( 1 Pet. 4: 7-8 ). Paulo nos lembra que, 

mesmo como crentes, "todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada 

um seja recompensado por suas obras no corpo, de acordo com o que ele tem feito, seja 

bom ou ruim" ( 2 Cor. 5:10 ). 

Nós já estamos eternamente livre da condenação e punição por nossos pecados. Tomada 

de Cristo sobre Si os pecados do mundo ( João 1:29 ) tornou-se permanentemente em 

vigor para nós no momento em que receberam como Senhor e Salvador. Mas quando Ele 

voltar, haverá um julgamento de nossos esforços em nome do reino, quando Ele "também 

trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações dos 

homens; e, em seguida, o louvor de cada homem virá para ele de Deus "( 1 Cor. 4: 5 ). 

Perto do fim de seu ministério extraordinariamente fecundo, Paulo se alegrou: "Combati 

o bom combate, terminei o curso, eu guardei a fé; no futuro não está guardada para mim 

a coroa da justiça, que o Senhor, o justo Juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, 

mas também a todos quantos amam a sua vinda "(2 Tim. 4: 7-8 ). O próprio Senhor 

promete ao seu povo: "Que aquele que é justo, ainda praticam a justiça, e deixar o que é 

santo, ainda manter-se santo Eis que venho sem demora, eo meu galardão está comigo." 

( Apocalipse 22 : 11 b -12 um ; cf. Rom 14:10. ). 

Não sabemos e não podemos saber a hora da vinda de Cristo. Mas sabemos que é cerca 

de 2000 anos mais perto do que quando Paulo escreveu sua carta a Roma. Não sabemos 

quanta areia permanece no topo da "ampulheta" do Senhor da história humana como a 

conhecemos, mas não há provas abundantes de que não resta muito tempo. Sabemos que 

estamos mais perto da vinda de nosso Senhor ", com poder e grande glória" ( Mat. 24:30 ) 

do que qualquer outra geração na história. Todos os dias em que vivemos, passamos um 

dia mais perto a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, os eventos finais no plano redentor 

de Deus. 

A promessa dos dois anjos para os discípulos imediatamente após a ascensão de Jesus 

deve ser a palavra de ordem constante e contínua a esperança de cada cristão: "Esse Jesus, 



que foi levado de vocês para o céu, há de vir exatamente da mesma maneira como você 

acompanhei-ir para o céu "( Atos 01:11 ). Enquanto isso, eles deveriam obedecer própria 

último mandamento do Senhor para eles: "Não é para você conhecer tempos ou épocas 

que o Pai reservou à sua própria autoridade; mas recebereis a força do Espírito Santo, que 

descerá sobre vós ; e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a 

Judéia e Samaria, e até mesmo para a parte mais remota da terra "( 1: 7-8 ). 

Declaração de Paulo de que a noite é passada, eo dia está na mão significa tempo em 

que o homem tem de incredulidade espiritual, rebelião e pecado está prestes a acabar e 

tempo de julgamento, a glória de Deus, ea justiça está prestes a começar. 

No Novo Testamento, o termo dia é muitas vezes usado para significar o amanhecer, por 

assim dizer, do iminente retorno de Cristo, e é usado aqui em contraste com a noite de 

escuridão espiritual do homem, que está quase no fim. 

Falando de Sua volta, Jesus advertiu: "Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, Senhor, não 

profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome 

não fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi: 'Nunca vos conheci; afastar mim, vós 

que praticais a iniqüidade "( Mateus 7: 22-23. , grifo do autor). Falando dos rebeldes 

"anjos que não guardaram o seu próprio domínio, mas abandonaram o seu próprio 

domicílio", Jude afirma que Deus "tem mantido [eles] em laços eternos na escuridão para 

o juízo do grande dia "( Judas 6 , ênfase acrescentada ). 

Do ponto de vista humano, às vezes parece que a noite da depravação do homem é 

interminável e que o domínio de Satanás sobre o homem está se tornando mais forte e 

mais inalterável. O mundo como um todo, certamente não está se tornando mais piedosa 

e pacífico, mas mais ímpios e violenta (cf. 2 Tm. 3:13 ). Todos os dias, a notícia da 

desumanidade do homem para o homem torna-se mais terrível e seu repúdio de Deus, 

mais blasfema e presunçoso. 

Mas essa degenerescência crescente não era imprevisto por Deus, nem deve o seu povo 

ser surpreendido por ele. Através de Pedro, o Senhor há muito tempo declarou: 

Conheça esta em primeiro lugar, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus 

escárnios, segundo as suas concupiscências, e dizendo: "Onde está a promessa da sua 

vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como foi desde 

o princípio da criação. " Pois, quando eles mantêm isso, escapa-lhes aviso que pela 

palavra de Deus os céus existia há muito tempo e a Terra foi formada da água e pela água, 

pela qual o mundo naquela época foi destruído, sendo inundado com água. Mas os céus 

ea terra através da Sua Palavra estão sendo reservados para o fogo, mantida para o dia do 

juízo e da perdição dos homens ímpios. ( 2 Pe. 3: 3-7 ) 

Em uma palavra de grande encorajamento para os crentes, o apóstolo continua a dizer: 

"Mas não deixe que este fato escapar o seu aviso, amado, que, com o Senhor, um dia é 

como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, como 

alguns a julgam demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum 

pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento "( vv. 8-9 ). 

O escritor de Hebreus consolou os crentes a quem ele escreveu, dizendo: "Não jogue fora 

a sua confiança, que tem uma grande recompensa. Porque necessitais de paciência, para 

que, quando você tem feito a vontade de Deus, você pode receber o que foi prometido 

Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará "(. Heb. 10: 35-

37 ). 



Em todo o Novo Testamento, o Senhor incentiva os salvos e os perdidos adverte que o 

retorno de Cristo está próxima. Paulo dá essa combinação de segurança e advertência em 

sua segunda carta aos crentes perseguidos em Tessalônica. Seu sofrimento por amor de 

Cristo foi 

uma indicação clara do justo juízo de Deus, para que você pode ser considerado digno do 

reino de Deus, para que de fato você está sofrendo. Pois, afinal, é apenas justo para Deus 

retribuir com tribulação aos que vos atribulam, e dar alívio a vocês, que estão aflitos e 

para nós também, quando o Senhor Jesus será revelado do céu com seus anjos poderosos, 

em chama de fogo, lidando a retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não 

obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. ( 2 Tessalonicenses 1: 5-8. ) 

Em sua primeira carta, Pedro admoestou os crentes que "o fim de todas as coisas está 

próximo, portanto, ser de bom senso e espírito sóbrio para o propósito da oração" ( 1 Ped. 

4: 7 ). Tiago escreveu: "Seja paciente, fortalecer seus corações, pois a vinda do Senhor 

está próxima" ( Tiago 5: 8 ). 

O noturna da história do mundo em breve dará lugar à luz do glorioso reino de Cristo. E 

naquele dia, "no céu grandes vozes" que proclamam: "O reino do mundo se tornou o reino 

de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre" ( Ap 11:15 ). Quanto 

à nossa expectativa de e preparação para o grande dia, Paulo nos diz: 

Agora quanto aos tempos e às épocas, irmãos, você não tem necessidade de qualquer 

coisa para ser escrita para você. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do 

Senhor virá como um ladrão de noite.Enquanto eles estão dizendo: "Paz e segurança!" em 

seguida, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher 

grávida; e eles não escapará. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que o dia vos 

surpreenda como um ladrão; porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não 

somos da noite nem das trevas; por isso, então, não durmamos como os outros fazem, 

mas vamos estar atentos e sóbrio. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se 

embriagam ficar bêbado na noite. Mas uma vez que somos do dia, sejamos sóbrios, tendo 

colocado a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. ( 1 

Tessalonicenses 5: 1-8. ) 

Jogar fora! 

Vamos, portanto, deixar de lado as obras das trevas e vestir a 

armadura da luz. Andemos honestamente, como em pleno dia, não 

em orgias e bebedeiras, não em promiscuidade sexual e 
sensualidade, não em contendas e inveja. ( 13:12 b-13) 

As imagens aqui imagens de um soldado que foi envolvido em uma orgia noite e beber 

luta e, ainda vestido com as vestes de seu pecado, caiu em um sono bêbado. Mas a aurora 

está se aproximando ea batalha está à mão. É hora de acordar, jogar fora as roupas de 

noite, e colocar o equipamento de batalha. 

Deixe de lado aqui carrega a idéia de abandonar ou renunciar, e, neste contexto, 

obviamente, refere-se ao arrependimento de as obras das trevas, um termo geral que 

inclui todos os pecados em que um crente pode se entregam. O Senhor se entristece por 

todo o pecado, mas os pecados de seus próprios filhos trazer tristeza especial para "o 

Espírito Santo de Deus, no qual [que] foram selados para o dia da redenção" ( Ef. 4:30 ). 



Davi falou de um homem que "vestiu de maldição como sua roupa" ( Sl 109: 

18. ). Pecamos por opção, voluntariamente roupa-nos com sua maldade. Em poder do 

Espírito podemos reverter essa decisão edeixar de lado o pecado, nos despir dela. Paulo 

usa a mesma figura em admoestando os crentes em Éfeso para "deixar de lado o velho 

homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano" ( Ef. 4:22 ). Ele disse 

aos crentes em Colossos de arrumar ("ira, da cólera, da malícia, da maledicência, e 

linguagem ultrajante de sua boca Não minta para o outro, desde que você deixou de lado 

o velho homem com suas práticas malignas." Colossenses 3: 8- 9 ). Como mencionado 

acima, quando recebemos Cristo, todo o nosso pecado foi removido diante de 

Deus. Fomos justificados, contados a ser perfeitamente justos diante de Deus, porque Ele 

aplicou a própria justiça de Cristo para a nossa conta espiritual. Paulo estava dizendo aos 

Colossenses para continuar deixando de lado, para lançar continuamente off especial 

pecados, neste caso, "ira, da cólera, da malícia, da maledicência, e linguagem ultrajante" 

-as, roupas sujas não espirituais eles mantiveram colocando novamente. 

Através do escritor aos Hebreus, o Senhor nos diz: "deixemos todo embaraço, eo pecado 

que tão de perto nos rodeia" ( Heb. 12: 1 ). Através de Pedro Ele nos diz para colocar "de 

lado toda a malícia e todo o engano, hipocrisia, inveja e toda calúnia" ( 1 Ped. 2: 1 ). E 

através de Tiago Ele nos diz para colocar "de lado toda a imundícia e tudo o que resta da 

maldade, [e] com humildade receber a palavra implantada, a qual é poderosa para salvar 

as vossas almas" ( Tiago 1:21 ). 

Escritura frequentemente usa a figura das trevas para representar o pecado, aqui descrito 

como obras das trevas. Os crimes são frequentemente cometidos durante a noite, o 

tempo de trevas, porque eles podem mais facilmente passar despercebida. Job falou de 

"aqueles que se rebelam contra a luz, pois eles não querem saber as suas formas, e não 

permanecem nas suas veredas O assassino surge ao amanhecer;.. Ele mata os pobres e os 

necessitados, e, à noite, é como um ladrão E o olho do adúltero aguardam o crepúsculo, 

dizendo: 'Não olho vai me ver. " E ele disfarça o rosto No escuro que cavem até casas, 

eles se fecham por dia;. Eles não sabem a luz para a manhã é o mesmo com ele escuridão 

tão espessa, pois ele está familiarizado com os terrores da escuridão. "( Jó 24: 13-17 ). 

Paulo próxima move a partir do negativo para o positivo, de enfatizar confissão e 

arrependimento genuíno em deixar de lado a escuridão destrutiva do pecado para colocar 

o protetor de luz da justiça. 

Paulo usa a imagem de um soldado que havia se vestido com roupas de festa e passou a 

noite em glutonarias. Como o dia amanhece, o comandante ordena que ele acordar, tirar 

a roupa da noite, e vestir a armadura ele precisa lutar a batalha do dia. armadura é feita 

para a guerra, e seu objetivo é proteger a pessoa que o usa. Até o Espírito que habita a 

trabalhar através da nossa nova natureza em Cristo, não só temos todos os recursos 

necessários para abandonar as obras das trevas, mas também todos os recursos que 

precisamos para vestir a armadura da luz. próprio de Deus luz fornece proteção divina 

em nossa batalha contra Satanás poderes sobrenaturais das trevas, bem como contra a 

escuridão natural do pecado humano, o qual, até mesmo como crentes, nós ainda somos 

tão propensos. 

A armadura de luz é "toda a armadura de Deus", que estamos a colocar em ordem "para 

permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e 

sangue, mas contra os principados, contra as potências , contra as forças deste mundo 

tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes "( Efésios 6: 11-

12. ). Nós não podemos ser espiritualmente e moralmente seguro em nada menos do que 



"toda a armadura de Deus", a fim de "ser capaz de resistir no dia mau e, havendo feito 

tudo, permanecer inabaláveis" ( v. 13 ). Pleno de Deus armas da luz inclui o cinto de 

"verdade ... a couraça da justiça," pés calçados "com a preparação do evangelho da paz, 

... o escudo da fé com o qual [que] será capaz de extinguir todos os dardos inflamados do 

maligno ", e" a espada do Espírito, que é a palavra de Deus "( vv. 14-17 ). 

Em seu relato do evangelho, João descreve Jesus como "a luz verdadeira que, vindo ao 

mundo, ilumina todo homem" ( João 1: 9 ), e em sua primeira carta, ele proclama que 

"Deus é luz, e nele não há nenhuma trevas "( 1 João 1: 5 ). Ele continua a dizer que 

aqueles que realmente pertencem a Deus também são caracterizados pela luz da justiça 

divina. "Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e 

não praticamos a verdade; mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos 

comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado 

"(vv 6-7. ; cf. 2: 6 ). Pecado e justiça são tão incompatíveis e mutuamente exclusivas 

como a escuridão e luz. 

Paulo admoestou os crentes de Éfeso a "ser renovados no espírito da vossa mente, e 

colocados no novo, o qual, à semelhança de Deus foi criado em verdadeira justiça e 

santidade da verdade" ( Ef 4: 23-24. ), lembrando -lhes alguns versos depois, "Você 

estava anteriormente trevas, mas agora sois luz no Senhor; andai como filhos da luz" ( 5: 

8 ). Espiritual do cristão armadura é a luz da própria santidade e pureza de Deus, com o 

qual Ele deseja que Seus filhos sejam constantemente vestida. É a roupa de pureza 

espiritual e integridade, um reflexo da santidade de nosso Senhor que-se reconhecê-lo ou 

não-todo o mundo pode ver. 

Por isso, porque somos filhos da luz e tem disponível do próprio Senhor armas da 

luz, devemos honestamente, como de dia. 

Para comportar corretamente é viver de uma maneira que agrada a Deus. É viver 

honestamente diante de nosso Senhor e diante dos homens, para viver uma vida exterior 

que é consistente com nossa natureza interior em Cristo, para viver uma vida santificada 

que reflete nossa vida justificada. É viver uma vida que não tem "nenhuma mancha nem 

ruga, nem coisa semelhante" ( Ef. 5:27 ), e é "para ser encontrado por ele em paz, sem 

mácula e irrepreensíveis" ( 2 Pe. 3:14 ) . 

O cristão que não está vivendo uma vida santa e obediente é um cristão que não 

compreende o significado do retorno do Senhor. Por outro lado, o crente que entende do 

julgamento vindouro e é diariamente à procura de seu Senhor a aparecer é um crente, cuja 

Proposito primordial é agradar e honrar a seu Senhor por uma vida santa consistente. O 

cristão que anseia pela vinda de Cristo é caracterizada por "conduta santa e à piedade," 

porque ele está "esperando e apressando a vinda do dia de Deus, ... à procura de novos 

céus e uma nova terra, nos quais habita justiça" ( 2 Pe. 3: 11-13 ). 

Depois de Paulo admoestou os crentes de Colossos a considerar-se mortos para os vários 

pecados a que estavam propensas e "colocá-los todos de lado" ( Colossenses 3: 5-9 a ), 

ele lembra-lhes que, quando eles foram salvos, eles tinham " deixou de lado o velho 

homem com suas práticas malignas, e [tinha] colocar o novo homem que se refaz para o 

pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou "(vv. 3: 9 b -10). E, "como 

aqueles que foram escolhidos de Deus, santos e amados," eles estavam a dedicar-se à 

justiça, colocando "em um coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão e 

paciência; suportando uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros , quem tem uma 

queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também você deve E 

além de todas essas coisas se do amor, que é o perfeito vínculo de unidade "(. vv 12-14. ). 



Devemos comportar corretamente como no dia, porque, como filhos de Deus, 

"somos do dia "e, portanto, deveriam" ser sóbrio, tendo colocado a couraça da fé e do 

amor, e tendo por capacete a esperança da salvação . Porque Deus não nos destinou para 

a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo "( 1 Tessalonicenses 

5: 8-9. , grifo do autor). 

Voltando novamente para o negativo, Paulo, como sempre faz, menciona uma série de 

pecados específicos, as características de nossas vidas que refletem escuridão espiritual 

do que a luz, a noite da injustiça, em vez de o dia da justiça. 

O primeiro da lista é farra, o que se traduz Komos , um termo usado frequentemente de 

uma celebração da vitória militar ou atlética. Porque tal folia frequentemente se 

transformou em desordem bêbado e imoral, Komos passou a ser usado de qualquer festa 

selvagem, orgias sexuais, brigas, e às vezes até mesmo rebelados (como no Rei Tiago 

deste verso), principalmente quando associada a embriaguez, o segundo pecado 

mencionado aqui. Methe ( embriaguez ) na maioria das vezes foi utilizado de intoxicação 

intencional e habitual. É interessante que em Gálatas 5:21 e 1 Pedro 4: 3 orgias e 

bebedeiras também são encontrados side-by-side. 

Os próximos dois pecados mencionados aqui, promiscuidade sexual e 

sensualidade, também estão intimamente associados. A promiscuidade sexual não se 

traduz porneia , o termo grego mais comum para a imoralidade sexual, mas sim Koité , 

que, literalmente, refere-se a uma cama ou quarto. Mas chegou a ter a mesma conotação 

que a frase "ir para a cama" com alguém do sexo oposto carrega hoje. No Novo 

Testamento, a palavra é usada tanto do leito conjugal honrado ( Heb. 13: 4 ) e do 

ilícito promiscuidade sexual, como aqui. 

Sensualidade traduz aselgeia , que tem o significado básico do excesso de sem vergonha 

e falta de contenção. Como Koité , foi usado quase exclusivamente de imoralidade sexual 

especialmente lascivo, de lascívia desinibida e ousado. Refere-se ao tipo de libertinagem 

sexual e abandono, que caracteriza grande parte da sociedade moderna e que é muitas 

vezes elogiado quase como um símbolo de distinção. 

Strife ( eris ) refere-se a contenção persistente, briga, desentendimento mesquinho, e 

inimizade. Ele reflete um espírito de competitividade antagônica que luta para ter o seu 

próprio caminho, independentemente do custo para si mesmo ou de danos a outros. É 

produzido por um profundo desejo de prevalecer sobre os outros, para ganhar o maior 

prestígio, proeminência, e reconhecimento possível.Strife é caracterizada pela auto-

indulgência e egoísmo. Ela não tem lugar ainda para a tolerância simples, muito menos 

para a humildade ou amor. 

Zelos ( jealosy ) é o termo da qual nós temos o Inglês zelo e zeloso , que muitas vezes 

carregam uma conotação positiva. Ele também é usado às vezes positivamente no Novo 

Testamento. Mais cedo nesta carta, Paulo falou de alguns judeus incrédulos que teve um 

"zelo por Deus" ignorantes e mal direcionada ( Rom. 10: 2 ). E em sua segunda carta à 

igreja de Corinto, ele expressou profunda gratidão por seu zelo ( zelos ) para ele ( 2 Cor. 

7: 7 ). Mas na presente passagem, esta palavra é devidamente traduzida no sentido muito 

negativo do ciúme ("invejar", KJV ). Tiago duas vezes conecta "ciúme" com "ambição 

egoísta" ( Tiago 3:14 , 16 ). 

Strife e ciúme foram os dois pecados carnais específicos que causaram as profundas 

divisões partidárias, na igreja de Corinto ( 1 Cor 3: 3. ). E, com exceção de Koité , todos 

os pecados mencionados emRomanos 13:13 são especificamente listada entre as "obras 



da carne" mencionado por Paulo em Gálatas 5: 19-21 . E o mal básico conotado 

por Koité é coberto nessa lista por "imoralidade" e "impureza" ( v. 19 ). 

Paulo nunca perdeu de vista o fato de que ele próprio era uma vez o principal dos 

pecadores ( 1 Tm. 1:15 ). Ele lembrou Tito, 

Porque também nós éramos outrora insensatos nós mesmos, desobedientes, extraviados, 

servindo a várias paixões e deleites, gastando a nossa vida em malícia e inveja, odiosos, 

odiando um ao outro. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador e Seu 

amor pela humanidade apareceu, Ele nos salvou, e não com base em ações que nós temos 

feito em justiça, mas de acordo com a Sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e 

renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de 

Jesus Cristo, nosso Salvador, que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos 

herdeiros segundo a esperança da vida eterna. ( Tito 3: 3-7 ) 

Vestir! 

Mas colocar no Senhor Jesus Cristo, e não faz nenhuma provisão 

para a carne no tocante às suas concupiscências. ( 13:14 ) 

Como mencionado no início deste capítulo, a colocar-vos do Senhor Jesus 

Cristo representa o crescimento espiritual contínuo de aqueles que se tornaram filhos de 

Deus pela fé em Seu Filho, Jesus Cristo."Tendo sido firmemente enraizada" em Cristo, 

somos "agora a ser edificados nele" ( Colossenses 2: 7 ). E à medida que crescemos em 

Cristo, a velha roupa de pensamentos e hábitos pecaminosos está continuamente a ser 

descartado, e sua roupa divino de justiça, verdade, santidade e amor está sendo 

colocada. Como o processo de santificação progride, o personagem do Senhor torna-se 

cada vez mais o nosso próprio caráter. Nesse sentido, o único propósito de um cristão é 

continuamente -vos do Senhor Jesus Cristo. Este é o que Paulo tinha em mente quando 

ele disse que tinha apenas "uma coisa" a fazer-perseguir a meta de semelhança de Cristo, 

que será o prêmio em glória ( Fp 3: 13-14. ). 

"Amados, agora somos filhos de Deus", João nos diz ", e ainda não se manifestou ainda 

o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a 

Ele, porque O veremos tal como Ele E é todo mundo que tem esta esperança purifica-se 

a Ele, assim como Ele é puro "(. 1 João 3: 2-3 ). Olhando para a vinda de Cristo com a 

expectativa amorosa purifica nossas vidas, porque a muito tempo para ele é querer agradá-

Lo, e querer agradá-Lo é querer ser como Ele. Paulo disse aos crentes gálatas que ele não 

seria o conteúdo, que ele permaneceria "no trabalho", por assim dizer, "até ser Cristo 

formado em vós" ( Gal. 4:19 ). Cristo já está formado em nós, no sentido de que Ele habita 

em nós e nos deu a Sua própria natureza. Mas, como João, devemos olhar para a frente 

para o glorioso dia quando "seremos semelhantes a Ele, porque O veremos como Ele é" 

( 1 João 3: 2 ). Regozijamo-nos que "todos nós, com o rosto, refletindo como um espelho 

a glória do Senhor revelada, estão sendo transformados na mesma imagem de glória em 

glória, assim como pelo Senhor, o Espírito" ( 2 Cor. 3:18 ) . 

Nós crescemos de um nível da glória de Cristo para outro, como nós fielmente estudar e 

meditar em Sua Palavra, como comunhão com Ele na oração, pois contamos com o Seu 

Espírito Santo, e como nós "estimular um ao outro ao amor e às boas obras, não 

abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas encorajando uns aos 

outros; e tanto mais, como você vê chegar o dia "( Hebreus 10: 24-25. ). 



Um atleta pode vestir o uniforme e levar o nome de um time campeão, mas é o seu 

desempenho, não uniforme ou o nome de sua equipe, que determina o seu próprio valor 

como jogador. Um juiz pode vestir o manto apropriado de seu escritório, mas é o seu 

conhecimento e sabedoria que determinam seu próprio mérito como um juiz judicial. De 

uma maneira muito mais profunda, mas um pouco semelhante, a pessoa que recebe a 

Cristo como Salvador assume o nome de Cristão. Mas a qualidade do seu cristianismo é 

determinada por sua fidelidade espiritual. 

Mais uma vez, Paulo usa o contraste para fazer seu ponto, desta vez na ordem inversa da 

de versículo 12 . Aqui, a ordem é a primeira a colocar em Cristo e Sua justiça e, em 

seguida, para adiar o pecado, fazendo nenhuma provisão para a carne no que diz 

respeito às suas concupiscências. 

Pronoia ( disposição ) tem o significado básico de premeditação, do planejamento à 

frente. Na maioria das vezes, os pecados que cometemos desenvolver a partir de idéias 

erradas e desejos lascivos que temos permissão para ficar em nossas mentes (cf. Tiago 1: 

14-15 ). Quanto mais nós permitimos que eles ficassem, mais disposição que 

fazemos para a carne para trazê-los à fruição. 

Davi entendeu que "a transgressão fala ao ímpio dentro do seu coração; não há temor de 

Deus diante de seus olhos ... Ele planeja maldade na sua cama; põe-se em um caminho 

que não é bom, ele não despreza o mal" ( Ps. 36: 1 , 4 ). Para um grau ou outro, mais 

maldade está nos planos. A pessoa ímpios não tropeçar em pecado, mas "planos para fazer 

o mal" ( Prov. 24: 8 ). 

O pregador puritano devoto Tomé Manton escreveu: "Toda a corrupção tem uma voz", o 

que significa que todo o tipo de pecado encontra uma maneira de trazer em si a mente eo 

coração do homem. Para sentir o desejo de pecar é uma evidência da presença do pecado 

em nós. Para cumprir esse desejo é prova do poder do pecado sobre nós. Enquanto 

estamos em nossos corpos mortais, vamos experimentar a presença do pecado em 

nós. Mas em nenhum momento faz um cristão tem a ceder ao poder do pecado. Porque 

temos a prestação de própria natureza e do Espírito de Cristo dentro de nós, não temos de 

fazerprovisão para a carne , cumprindo suas concupiscências. 

A carne não se refere principalmente aos nossos corpos físicos, mas a nossa humanidade 

restante, nossa tendência persistente para o pecado, que se exprime através de nossos 

corpos. É por essa razão que, "tendo as primícias do Espírito, igualmente gememos em 

nós mesmos, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso 

corpo" ( Rom. 8:23 ). A provisão para o pecado origina em nossos corações, mentes, 

emoções, e, que ainda são influenciados fortemente pela carne. É somente como "andar 

no Espírito" que "não vai realizar o desejo da carne" ( Gal. 5:16 ). E a andar pelo Espírito 

é viver pela Palavra. 

A urgência da obediência a esse comando para colocar em Cristo foi expressa há alguns 

anos em um poema que se comunica muito bem o sentimento de muitos cristãos: 

Quando eu fico no tribunal de Cristo,  

e Ele me mostra o Seu plano para mim, 

O plano da minha vida como ela poderia ter sido,  

e vejo como eu bloqueei Ele aqui 

E verificou-lo ali,  

e não daria a minha vontade. 



Será que vai haver dor nos meus olhos do Salvador,  

tristeza embora Ele me ama ainda? 

Ele teria me rico,  

mas eu ficar lá pobres, 

Despojado de todos, mas a Sua graça,  

enquanto a memória funciona como uma coisa mal-assombrada 

Por um caminho que não posso refazer;  

então meu coração desolado 

Vai quebrar bem perto  

de lágrimas Eu não posso derramado. 

Vou cobrir o rosto com as mãos vazias,  

eu vou me curvar minha cabeça sem coroa. 

Ó Senhor, dos anos que me restam,  

eu dou-lhes a tua mão. 

Leve-me e me quebrar e molda-me  

ao padrão Tu tens planejado. 

 

55. A unidade dos cristãos fortes e fracos - 

parte 1: Receba um outro com 

compreensão ( Romanos 14: 1-12 ) 

Agora aceitar aquele que é fraco na fé, mas não com a Proposito 

de julgar em suas opiniões. Um homem tem fé que ele pode comer 

todas as coisas, mas aquele que é fraco, come só legumes. Não 

deixe o que come conta com desprezo aquele que não come, e não 

seja aquele que não come julgar o que come, porque Deus o 

acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio 

senhor ele está em pé ou cai; e ficar ele vai, porque o Senhor é 

capaz de fazê-lo ficar. Um homem considera um dia acima, mas 

outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente 

convicto em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, 

observa-o para o Senhor, e ele que come, faz isso para o Senhor, 

porque dá graças a Deus; e quem não come, para o Senhor não 

come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e 

nenhum morre para si mesmo; Porque, se vivemos, vivemos para 

o Senhor, ou se morremos, morremos para o Senhor; portanto, 

quer vivamos quer morramos, somos do Senhor. Porque foi para 

isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para que pudesse 

ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas 

teu irmão? Ou tu, também, por que você considera seu irmão com 

desprezo? Para nós todos estar diante do tribunal de Deus. Pois 

está escrito: "Por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará 



diante de mim, e toda língua dará louvores a Deus." Assim, pois, 

cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. ( 14: 1-12 ) 

Um dos principais temas do Novo Testamento é a do poder do pecado para destruir a 

saúde espiritual e moral da Igreja, bem como dos indivíduos que cometem os pecados. As 

epístolas estão cheias de comandos e injunções sobre a necessidade de erradicar 

continuamente pecado na igreja. Esse é o propósito de ambos disciplina eclesiástica e 

auto-disciplina. Celebração regular da Ceia do Senhor não só nos ajuda a lembrar o 

sacrifício de Jesus em nosso nome, mas é um tempo para cada cristão a "examinar a si 

mesmo" ( 1 Cor. 11:28 ), para fazer um balanço de sua vida e de confessar, renunciar, e 

pedir perdão por seus pecados. 

Jesus ordenou: "Se teu irmão pecar, vai, e repreende-o em privado;. Se ele te ouvir, 

ganhaste a teu irmão, mas se ele não ouvi-lo, pegue um ou dois com você, para que pela 

boca de duas ou três testemunhas toda fato pode ser confirmado e se ele se recusar a ouvi-

los, dize-o à igreja;. e se ele se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um 

pagão e um publicano "( Mateus 18: 15-17. ). 

Paulo deu um conselho semelhante à igreja de Corinto sobre a auto-disciplina: "Limpe o 

fermento velho [do pecado], que você pode ser uma nova massa, assim como você é, de 

fato, sem fermento Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado.. Vamos, portanto, 

celebrar a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da 

corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade "( 1 Cor. 5: 7-8 ). Em sua 

segunda carta a que igreja ele suplicou: "Portanto, tendo estas promessas, caríssimos, 

purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação 

no temor de Deus" ( 2 Cor. 7: 1 ). 

Mas flagrante pecado não é o único perigo para a saúde e unidade espiritual de uma 

igreja. Embora eles não são pecado em si, certas atitudes e comportamentos pode destruir 

comunhão e fecundidade e debilitaram o trabalho, a testemunha, ea unidade de inúmeras 

congregações ao longo da história da igreja. Esses problemas são causados por diferenças 

entre os cristãos sobre assuntos que não são nem comandados nem proibida nas 

Escrituras. Eles são questões de preferência pessoal e tradição histórica, que, quando 

imposta aos outros, inevitavelmente causar confusão, conflitos, má vontade, consciências 

abusadas, e desarmonia. 

Mesmo em pequenas igrejas, há muitas vezes diferenças consideráveis em idade, 

educação, maturidade, personalidades e origens culturais e religiosas. Alguns membros 

podem vir de uma longa linha de evangélicos. Algumas dessas famílias pode ter um 

patrimônio de legalismo estrito, enquanto outros têm um de abertura e liberdade 

considerável. Alguns membros podem ter sido acostumado a adoração altamente 

litúrgico, outros a adoração que é em grande parte não-estruturados e espontânea. Alguns 

podem ter ouvido o evangelho e foram expostos ao ensino bíblico, durante muitos anos, 

enquanto outros podem ter ouvido o verdadeiro evangelho só recentemente e entender 

apenas sua essência. Alguns podem ter sido convertidos do paganismo, um culto, o 

protestantismo liberal, catolicismo romano, o judaísmo, o humanismo ateu, ou 

simplesmente indiferença religiosa. 

Como mencionado no capítulo anterior deste volume comentário, ao contrário do que 

alguns líderes de crescimento da igreja manter, essa diversidade pode reforçar uma 

congregação local, lembrando da própria igreja e testemunhar para o mundo em torno 

deles do poder de Jesus Cristo para unir as pessoas desiguais em uma bolsa de unidade 

genuína e profunda. O Senhor não planejou para a sua igreja a ser dividido em uma 



centena de variedades, com base em distinções de preferência pessoal e tradições que não 

têm fundamento na Escritura. Mas, por razões óbvias, a diversidade dentro de uma 

congregação pode ser facilmente utilizado pela carne e não resgatados por Satanás para 

criar divisão e discórdia, mesmo ódio e animosidade. 

Foi preocupação permanente de Paulo de que cada cristão tem um profundo desejo de 

preservar "a unidade do Espírito no vínculo da paz" ( Ef. 4: 3 ) e para colocar "sobre o 

amor, que é o perfeito vínculo de unidade" ( Col . 03:14 ). Nosso Senhor expressou esse 

mesmo desejo em seu "novo mandamento ... que vos ameis uns aos outros, como eu vos 

amei, que também vos ameis uns aos outros. Com isso todos saberão que sois meus 

discípulos, se tiverdes amor uns aos outros "( João 13: 34-35 ). É a preocupação que ele 

expressou em Sua oração sacerdotal ao Pai em nome daqueles que pertencem a Ele pela 

fé ", que todos sejam um, como Tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles Também pode 

ser em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste "( João 17: 20-21 ). 

O perigo especial para a unidade que Paulo aborda em Romanos 14: 1-15: 13 é o conflito 

que surge facilmente entre aqueles a quem ele se refere como crentes fortes e fracos, 

aqueles que são maduros na fé e aqueles que são imaturos, aqueles que entender e 

desfrutar a liberdade em Cristo e aqueles que ainda se sentem ou algemado ou ameaçado 

por certos tabus e práticas religiosas e culturais que estavam profundamente arraigadas 

partes de suas vidas antes de vir para Cristo. 

Na igreja primitiva, muitos judeus que vieram para a fé em Cristo não poderia trazer-se a 

descartar as leis cerimoniais e práticas em que tinham sido mergulhada desde a primeira 

infância, especialmente os ritos e proibições o próprio Senhor havia instituído sob a 

Antiga Aliança. Eles ainda se sentiu compelido, por exemplo, para dar cumprimento à 

Mosaic leis dietéticas, para observar estritamente o sábado, e até mesmo para oferecer 

sacrifícios no Templo, porque eles foram dadas pelo Deus verdadeiro. 

Por outro lado, muitos gentios convertidos tinham sido tão fortemente impregnada de 

rituais e costumes pagãos de deuses falsos, e eles sentiram repulsa por qualquer coisa 

remotamente relacionados com tais males. Muitos gentios, por exemplo, não poderia 

trazer-se a comer carne que tinha sido oferecido a uma divindade pagã e depois foi 

vendido no mercado. 

Outros crentes, tanto judeus e gentios, compreendido e exercido a sua liberdade em 

Cristo. Crentes judeus maduras perceberam que, sob a Nova Aliança em Cristo, as 

exigências cerimoniais da lei mosaica já não eram válidas. Maduras gentios crentes 

entenderam que a idolatria era um mal espiritual e não teve efeito sobre qualquer coisa 

física, como a carne, que pode ter sido usada no culto idólatra. 

Aqueles que ainda estavam fortemente influenciada, favorável ou desfavoravelmente, por 

suas antigas crenças e práticas religiosas eram fracos na fé, porque eles não entendiam a 

sua liberdade em Cristo. 

Certa vez, encontrei um fazendeiro de Amish na Pensilvânia, que era um recém-

convertido a Cristo. Contrariamente à tradição Amish de não utilizar aparelhos modernos 

e veículos a motor, este homem era dono de uma rádio, que ele secretamente ouviu, e um 

automóvel, que ele mantinha escondida no celeiro maior parte do tempo e raramente 

levou durante o dia. Ele sabia que em sua mente que o uso dessas coisas não era 

pecaminoso ou não-bíblica, mas ele ainda tinha dificuldade em expressar essa liberdade 

abertamente, especialmente diante de seus amigos e vizinhos Amish. 



Por outro lado, aqueles que são fortes são frequentemente confrontados com a tentação 

de empurrar a sua liberdade em Cristo para os limites, para viver na borda externa de 

decoro moral, para ver até onde eles podem ir sem, na verdade, cometendo um 

pecado. Aqueles que são fracos são tentados no sentido oposto. Eles têm tanto medo de 

cometer algum delito religioso que se cercam de restrições auto-impostas. 

O crente libertado é tentado a olhar para o seu irmão legalista por ser demasiado rígida e 

restrita a ser de alguma utilidade para o Senhor. O legalista, por outro lado, é tentado a 

pensar em seu irmão liberada como sendo demasiado de roda livre e indisciplinado para 

servir a Cristo de forma eficaz. Esta é a raiz da desunião. 

No presente passagem ( Rom. 14: 1-12 ), o apóstolo fala de dois tipos de crentes e ambas 

atitudes, mas seu primeiro conselho é dirigido aos crentes fortes, pela simples razão de 

que eles são mais fortes na fé.Dos dois grupos, eles são os mais bem equipados tanto para 

entender e ser compreensivo. Ele, portanto, lhes diz: Aceite aquele que é fraco na fé. 

Proslambanō ( aceitar ) é um verbo composto, o prefixo pros sendo uma preposição que 

intensifica o verbo básico, tornando-se um comando. Em outras palavras, Paulo não era 

simplesmente sugerindo, mas comandando, que os crentes fortes aceitar os crentes 

fracos. 

No Novo Testamento, proslambanō é sempre utilizado no meio voz grega, o que lhe dá 

a conotação de aceitação pessoal e dispostos de outra pessoa. Este significado é 

claramente visto em Atos 28: 2 , onde Paulo usa o verbo para descrever a hospitalidade 

dos nativos de Malta, que "acenderam uma fogueira e receberam todos nós "(grifo 

nosso). Este significado também é claro em Romanos 15: 7 , onde Paulo usa o verbo duas 

vezes, primeiro em relação a cristãos 'aceitar um ao outro e depois de Cristo aceitar "nós 

[isto é, todos os crentes] para a glória de Deus." 

É fraco traduz um particípio presente grego, sugerindo uma condição temporária. O texto 

grego também tem o artigo definido ( a ) antes de fé, o que indica que Paulo não estava 

falando de confiança ou fidelidade espiritual, mas de compreender a verdade da 

mensagem do evangelho. A melhor renderização, portanto, poderia ser: aquele que é 

fraco em o . fé Isso é claramente o significado do apóstolo quando ele advertiu os 

colossenses a "continuar na fé alicerçados e firmes "( Col. 1:23 , ênfase acrescentada; cf 

. Tito 1: 4 ). 

Como observado acima, Paulo não estava falando do compromisso doutrinário ou 

moral. A este respeito, ele severamente advertido aos gálatas que "mesmo que nós 

mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que vos temos pregado 

a você, seja anátema" ( Gálatas 1: 8. ). Ele não estava falando, por exemplo, cerca de 

judaizantes, judeus que se infiltraram na igreja e, em seguida, insistiu que um gentio não 

poderia vir a Cristo sem ser circuncidados e que ambos os crentes judeus e gentios tinham 

de observar a lei de Moisés (ver Atos 15: 5 ) . Ele estava falando de crentes, judeus ou 

gentios, que são fracos em sua compreensão e viver sua verdadeira fé em Jesus Cristo. 

Esses crentes estão a ser totalmente e amorosamente aceita por aqueles que são 

espiritualmente maduros. Não é que a liberdade do crente em Cristo nunca deveria ser 

discutido com os cristãos que ainda estão em cativeiro a algum tipo de compulsão 

religiosa ou restrição, mas que essa discussão nunca deve ser com a Proposito de julgar 

o subdesenvolvidos mas sinceras opiniões. 

Uma das advertências mais sombrias de Jesus era contra qualquer um que "faz com que 

um destes pequeninos que crêem em mim a tropeçar." Seria "melhor lhe fora que uma 



pedra de moinho heavy ser pendurado no pescoço, e que ele se submergisse na profundeza 

do mar Ai do mundo por causa de seus tropeços Pois é inevitável que tropeços vir;.! Mas 

ai daquele homem por quem o escândalo vem! " (Mateus 18: 6-7. ). O Senhor observou 

que a oposição ("pedras de tropeço") do mundo contra o povo de Deus é inevitável e deve 

ser esperada. Mas naquela ocasião, Jesus estava falando em grande parte, se não 

totalmente, de e para "os discípulos" ( v. 1 ), provavelmente só os Doze (ver Marcos 9: 

30-50 ; Lucas 9: 43-48 ). No versículo 14 Ele chama seus ouvintes filhos "de vosso Pai 

que está nos céus." Nos versículos seguintes ( 15-17 ), Ele claramente está falando sobre 

a disciplina na igreja, dando instruções para lidar com um "irmão", isto é, um irmão, que 

peca. O Senhor está falando, portanto, para e sobre os cristãos genuínos quando Ele diz 

nos versos seguintes, 

Se a sua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-a e lança-o de ti; é melhor para você entrar 

na vida aleijado ou coxo, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo 

eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para você 

entrar na vida com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no inferno de 

fogo. Veja que você não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo, que os 

seus anjos no céu eis incessantemente a face de meu Pai que está nos céus. ( Mateus 18: 

8-10. ) 

Esta obviedade hiperbólica era para dizer que o pecado deve ser tratados com severidade, no 

caso de um incrédulo que enfrentou o inferno. Mas o princípio ainda se aplica a um crente 

que foi entregue do inferno. O pecado é grave e exige quaisquer medidas necessárias para 

impedir. 

Paulo advertiu as igrejas da Galácia, que tinham experimentado problemas consideráveis 

de judaizantes legalistas ", fostes chamados à liberdade, irmãos, só não vire sua liberdade 

em uma oportunidade para a carne, mas através do amor servir um ao outro Para toda a 

Lei é. cumpre numa só palavra, no comunicado, "Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo." Mas se você morder e devorar um ao outro, cuidar para que você não ser 

consumido por uns aos outros "( Gl 5: 13-15. ). 

O apóstolo lembrou aos anciãos de Éfeso: "Em tudo o que eu lhe mostrei que, trabalhando 

duro dessa maneira você deve ajudar os fracos e lembre-se das palavras do Senhor Jesus, 

que Ele mesmo disse:" Há mais felicidade em dar do que receber '"( Atos 20:35 ). Para 

amadurecer os crentes nas igrejas da Galácia que ele deu uma advertência e uma 

cautela. A advertência foi: "Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós que 

sois espirituais [forte], corrigi o tal [fraco] num espírito de mansidão." A cautela foi, "cada 

um [olhar] para si mesmo, para que você também tentado" ( Gal. 6: 1 ). Em outras 

palavras, aqueles que estão presentemente forte não são invulneráveis a atitudes que 

podem torná-los fracos. Em palavras ligeiramente diferentes, ele deu o mesmo conselho 

aos crentes de Corinto: "Que aquele que pensa estar em pé veja que não caia" ( 1 Cor 

10:12. ). 

Qualquer que seja espiritual força que temos, temos em e do Senhor. E quando nos 

tornamos orgulhosos e auto-satisfeito, o Senhor vê o ajuste para retirar alguns dos Sua 

força e bênção, a fim de lembrar-nos de quão fraco cada crente é em si mesmo. 

O apóstolo exortou a igreja de Tessalônica, de um lado a "admoestar os insubmissos", 

isto é, para advertir os crentes que pensam que são fortes e que continuamente tomar a 

sua liberdade para os seus limites, não para servir e agradar ao Senhor, mas para servir e 

agradar a si mesmos. No mesmo versículo, ele então exorta aqueles que são 

verdadeiramente forte para "encorajar os desanimados, ajudar os fracos, sejam pacientes 



com todos os homens" ( 1 Ts. 5:14 ), ou seja, para usar sua liberdade para servir ao 

Senhor, servindo Seus pessoas que estão em necessidade especial de ajuda. 

A maturidade espiritual é um contínuo de crescimento que se destina a progredir até que 

o Senhor nos leva a estar com Ele. Em sua primeira carta, João elogia os crentes em vários 

níveis de maturidade espiritual, referindo-se a eles como pais, jovens e crianças. Ele 

lembra de todos eles que a sua força espiritual vem de seu Deus e sabendo da Sua Palavra 

habitando neles ( 1 João 2: 13-14 ). 

É importante notar que o uso intercambiável de títulos e nomes de Deus nesta passagem 

apresentar um dos ensinamentos mais claros da divindade de Cristo. No versículo 3 Paulo 

fala de Deus, no versículo 4do Senhor, no versículo 6 , tanto o Senhor (três vezes) 

e Deus (duas vezes), no versículo 8 do Senhor (três vezes), e no versículo 9 nove 

especificamente de Cristo como Senhor. 

Em Romanos 14: 2-12 , Paulo dá quatro razões pelas quais todos os crentes (ambos fortes 

e fracos) devem receber todos os outros crentes. Devem receber um ao outro porque Deus 

recebe-los ( vv. 2-3 ), porque o Senhor sustém cada crente ( v. 4 ), porque o Senhor é 

soberano de cada crente ( vv. 5-9 ), e porque só o Senhor julgará cada crente ( vv. 10-

12 ). 

Deus os receba 

Um homem tem fé que ele pode comer todas as coisas, mas aquele 

que é fraco, come só legumes. Não deixe o que come conta com 

desprezo aquele que não come, e não seja aquele que não come 
julgar o que come, porque Deus o acolheu. ( 14: 1-3 ) 

A primeira razão todos os crentes devem receber todos os outros crentes é que Deus 

recebe-los. 

O único homem que tem fé que ele pode comer todas as coisas , obviamente, refere-se 

ao mais forte Cristão, mais maduro, que aprecia e exerce a sua liberdade em Cristo. O 

primeiro exemplo de liberdade é o do direito do cristão para comer todas as coisas. 

O evangelho da Nova Aliança em Jesus Cristo não inclui restrições cerimoniais ou 

alimentares Mosaic ou de outra forma. Em sua primeira carta a Timóteo, o apóstolo 

escreve: "O Espírito diz expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da 

fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios, por meio da 

hipocrisia de mentirosos cauterizada a sua própria consciência como com um ferro em 

brasa, os homens que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus 

criou para serem recebidos compartilhada por aqueles que crêem e conhecem a verdade 

"( 1 Tim. 4: 1-3 ). 

Vários anos depois, ele começou o seu ministério apostólico, Pedro ainda estava com 

medo de comer animais que foram declarados impuro sob a lei do Velho 

Testamento. Levou três declarações repetidas pelo Senhor em uma visão de convencer 

Pedro de que "O que Deus purificou não mais consideram profana" ( Atos 10: 15-16 ). O 

maior ensinamento da visão era que Pedro "não deve chamar qualquer homem [isto é, 

gentios] profano ou impuro" ( v. 28 ). 

Como observado anteriormente, alguns crentes gentios, como alguns judeus, estavam 

preocupados com o consumo de certos alimentos, mas por razões diferentes. Por causa da 

idolatria e imoralidade relacionadas às suas antigas religiões, eles não poderiam trazer-se 



a comer carne ou qualquer outro alimento que tinha sido usado como oferenda a uma 

divindade pagã. Como Pedro, eles ainda estavam espiritualmente fraca em relação a 

essas coisas. Consequentemente, alguns judeus e gentios cristãos iria comer apenas 

vegetais, tomando nenhuma chance de comer carne que consideravam ser contaminado 

pelos ídolos. 

Embora Paulo menciona apenas comer em versos 2-3 e 6 , os seus comentários em versos 

17 e 21 sugerem que alguns crentes tinham preocupações semelhantes sobre a bebida. Se 

assim for, a referência provavelmente aplicado principalmente para os gentios que haviam 

participado ou estavam familiarizados com festas pagãs, como os bacanais romanos, que 

foram caracterizadas por orgias sexuais e embriaguez. 

No versículo 3 Paulo dá uma liminar de casal. O primeiro é o forte, a quem ele diz: Não 

deixe o que come conta com desprezo ele [o fraco] que não come. Exoutheneō ( conta 

com desprezo ) é um termo forte que carrega a idéia de olhar em alguém como totalmente 

sem valor, como sendo nada ou menos que nada. Ele não pode ser conotada simplesmente 

não gostam ou desrespeito, mas completo desprezo e aversão. Muitos judeus daquela 

época considerada todos os gentios com desprezo, e muitos gregos e romanos tinham a 

relação semelhante para aqueles que se referiam como bárbaros. 

Parece improvável que muitos cristãos genuínos na igreja primitiva, em Roma ou em 

qualquer outro local, olhou para baixo em alguns outros crentes com desprezo em seu 

sentido mais extremo. Mas é preciso apenas um extremista de danificar uma congregação 

inteira. Ao longo dos séculos, as igrejas têm sido atormentado por aqueles que 

orgulhosamente se consideram espiritualmente superior. 

Próxima liminar de Paulo é para os fracos e não deixe-o que não come julgar o que 

come. Como conta com desprezo, o termo juiz traduz um verbo forte grego ( Krino ), 

que tem o significado básico de separar e isolar. Em um sentido legal que se referia a 

encontrar o acusado culpado de um crime. 

Neste versículo, conta com desprezo e juiz são essencialmente sinônimas. Em ambos os 

casos, um tipo de pessoa despreza o outro, e ambos estão errados. O membro forte 

contemptibly considera o membro fraco para ser legalista e hipócrita, e os fracos juízes 

membros do membro forte para ser irresponsável no melhor e no pior dos casos 

perdulários. 

Embora a frase Deus o acolheu diretamente segue o que come (forte), o contexto deixa 

claro que a aceitação divina se aplica tanto para os fortes e os fracos, para aquele que 

come livremente e aquele que não o faz. O ponto de Paulo é que, se o próprio Deus não 

faz uma questão de tais coisas, que direito tem um de seus filhos tem que fazê-lo? Se os 

fortes e os fracos têm igual aceitação por e comunhão com o Senhor, é arrogância 

pecaminosa para esses dois tipos de crentes, a não aceitar o outro. 

O Senhor sustém Cada Crente 

Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio senhor ele 

está em pé ou cai; e ficar ele vai, porque o Senhor é capaz de fazê-
lo ficar. ( 14: 4 ) 

A segunda razão, cada cristão deve aceitar todos os outros cristãos é que o Senhor sustém 

a todos. Um crente que é "forte" sobre assuntos que não são doutrinal ou moral, e que não 

são nem ordenei, nem proibidos na Escritura, é tanto na necessidade de força de Deus 



como aquele que é "fraco". Somos todos fraco no sentido de que tudo que é bom e justo 

que possuímos é um dom de Deus, nunca o produto de nossa própria sabedoria ou 

esforços. 

Mas a influência restante da carne, muitas vezes tenta crentes liberadas para pensar 

legalistas são tão rígidas e hipócrita que eles sacrificam não só muita alegria pessoal, mas 

também limitar a sua utilidade para o Senhor. Por outro lado, a mesma influência carnal 

tenta legalistas a acreditar que os crentes são libertados egocêntrico e loose-estar e, 

portanto, não pode servir ao Senhor de forma eficaz. 

Estar bem ciente dessas tendências, Paulo confronta dois grupos, com a pergunta retórica 

picadas, quem é você para julgar o servo alheio? Que direito algum de vós, maduro ou 

imaturo, bem ensinado ou mal ensinado, já que julgas o servo de outro, especialmente 

um companheiro servo de Jesus Cristo? A avaliação pessoal do crente de outros crentes 

faz nem um pouco afecta a sua posição perante o Senhor. 

Talvez referindo-se críticos na igreja em Corinto, Paulo escreveu: "Para mim, é uma coisa 

muito pequena que eu deveria ser examinado por você, ou por qualquer tribunal humano, 

na verdade, eu nem sequer examinar a mim mesmo Porque eu sou consciente. de nada 

contra mim mesmo, mas eu não sou por este absolvido; mas aquele que examina me é o 

Senhor, pois, não ir em julgar antes do tempo, mas espere até que o Senhor venha o qual 

também trará à luz as coisas ocultas. a escuridão e divulgar os motivos dos corações dos 

homens; e, em seguida, o louvor de cada homem virá a ele de Deus "( 1 Cor 4: 3-5. ). 

É para o seu próprio mestre, isto é, Jesus Cristo, para que cada crente está em pé ou 

cai. E quanto à matéria de tradição religiosa e preferências estão em causa, cada crente, 

fortes e fracos, vai passar o julgamento divino, porque o Senhor não leva essas coisas em 

consideração. Esteja ele vai, Paulo diz de cada crente, porque o Senhor é capaz, e, 

obviamente, dispostos, para o firmar. 

No início da carta, Paulo fez uma pergunta retórica similar. "Quem intentará acusação 

contra os eleitos de Deus?" Ele pergunta. "Deus é o único que justifica;?, Que é aquele 

que condena Cristo Jesus é Aquele que morreu, sim, em vez que foi criado, que está à 

direita de Deus, e também intercede por nós" ( Rm 08:33. -34 ). "Pois estou convencido", 

continua ele alguns versos mais tarde ", que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem 

os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a 

profundidade, nem qualquer outra criado coisa, deve ser capaz de nos separar do amor de 

Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor "( vv. 38-39 ). 

O próprio Jesus assegura aqueles que pertencem a Ele: "Dou-lhes a vida eterna, e nunca 

hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão" ( João 10: 27-28 ). A bênção de 

encerramento breve epístola de Jude reflete essa promessa, lembrando os crentes de 

"àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para fazê-lo estar na presença de 

Sua glória irrepreensível com grande alegria" ( Judas 24 ). 

O escritor de Hebreus confirma que Cristo "é capaz de guardar para sempre os que se 

aproximam de Deus por meio dele, pois vive sempre para interceder por eles ( Hb. 7:25 ). 

Paulo proclamou sua confiança "de que Aquele que começou a boa obra em vós há de 

completá-la até o dia de Cristo Jesus "( Filipenses 1: 6. ), e Pedro sua garantia de que nós 

"(são protegidos pelo poder de Deus através da fé" . 1 Pedro 1: 5 ). 

Muitos séculos antes da vinda de Cristo, o Messias, o salmista declarou com igual 

confiança de que "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai permanecer na 

sombra do Todo-Poderoso", que "Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas 



asas você pode procurar refúgio; Sua fidelidade é escudo e baluarte ", e que" Ele vai Aos 

seus anjos ordenará a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos "( Sl 91: 

1. , 4 , 11 ). Verdadeiramente, o Senhor sustém os Seus. 

O Senhor é soberano para cada fiel 

Um homem considera um dia acima, mas outro julga iguais todos 

os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria 

mente. Aquele que faz caso do dia, observa-o para o Senhor, e ele 

que come, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus; e 

quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a 

Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para 

si mesmo; Porque, se vivemos, vivemos para o Senhor, ou se 

morremos, morremos para o Senhor; portanto, quer vivamos quer 

morramos, somos do Senhor.Porque foi para isto mesmo que 

Cristo morreu e tornou a viver, para que pudesse ser Senhor tanto 
de mortos como de vivos. ( 14: 5-9 ) 

A terceira razão, cada cristão deve aceitar todos os outros cristãos é que o Senhor Jesus 

Cristo é soberano de cada crente. Seja forte ou fraco, um crente sincero sente-se livre ou 

não é livre para fazer certas coisas para fora do mesmo motivo: para agradar ao 

Senhor. Nenhum dos dois é mais ou menos espiritual ou fiéis por causa de suas 

convicções sobre práticas tais como os discutidos acima. Ser "forte" neste sentido não é 

sinônimo de ser espiritual, e sendo "fraco" não é sinônimo de ser carnal. O problema na 

igreja de Roma, como em muitas igrejas, desde aquele dia, foi que alguns crentes de 

ambas as persuasões pensou-se mais espiritual e os outros a ser mais carnal. Todo o 

propósito de Paulo nestes versos, e no contexto mais amplo de 14: 15/01: 13 , foi a 

desiludir os crentes dessas noções falsas, divisivos e destrutivos. 

Seu primeiro exemplo tem a ver com o significado religioso e observância de certos 

dias. Ele continua a tratar os crentes tanto fortes e fracos, lembrando que um homem (o 

fraco) refere entre dia e dia,enquanto que um outro (o forte) refere iguais todos os 

dias. 

Para os judeus, o sábado que se refere não só para o sétimo dia da semana, o dia de 

descanso e adoração, mas a uma série de outros dias e períodos que eram venerados e 

especialmente observados. Algumas religiões pagãs também venerada certos dias ou 

épocas. 

Tal como acontece com a ingestão de certos alimentos, o fraco judaica cristã continuavam 

fortemente ligados aos dias especiais do judaísmo e se sentiu compelido a observá-los. O 

fraco Gentil, por outro lado, queria separar-se, tanto quanto possível, desde os dias 

especiais de sua ex-paganismo por causa de seu caráter idólatra e imoral. 

Paulo admoestou os crentes em Colossos: "Que ninguém agir como seu juiz em relação 

a alimentos ou bebida, ou em relação a um festival ou de lua nova, ou de sábados" ( Col. 

2:16 ). Ele não quer aconselhar o abandono ou o seguimento de tais costumes, mas 

lembrou seus leitores de sua insignificância. Aqueles eram "coisas que são uma mera 

sombra do que está por vir, mas a substância pertence a Cristo" ( Colossenses 2:17 ). 

As palavras do Apóstolo das igrejas da Galácia a esse respeito era muito mais dura, 

porque alguns crentes estavam retornando aos costumes e rituais de que tinham uma vez 

se consideravam liberado. "Como é que é", ele perguntou: "que você voltar novamente 



para os fracos e inúteis coisas elementares, para o qual você deseja ser escravizados tudo 

de novo Você observa dias, meses e estações e anos?" ( Gal. 4: 9 -10 ). 

"Portanto resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus", os gentios, assim como 

os judeus, o escritor de Hebreus nos assegura ( Heb. 4: 9 ). Mas é um Sabbath futuro, que 

vamos aproveitar e comemorar apenas quando estamos no céu. Na medida em que o nosso 

presente vida terrena está em causa, Paulo insiste que cada um esteja inteiramente 

convicto em sua própria mente sobre observando ou não observar o sábado ou qualquer 

outro dia. 

Neste contexto, a mente , obviamente, inclui o coração ea consciência, nossas mais 

profundas convicções e motivações. Diante de Deus, não é uma questão de observância 

ou inobservância mas de intenções. O irmão sincero mais fraco que observa o dia, 

observa-lo para o Senhor. O irmão sincero mais forte que come, faz isso para o 

Senhor, porque dá graças a Deus. E mais uma vez, o crente mais fraco que não come, 

para o Senhor o faz não come, e dá graças a Deus. 

Em assuntos que não são especificamente ordenado ou proibido nas Escrituras, é sempre 

errado para ir contra a consciência, porque a nossa consciência representa o que nós 

realmente acreditamos ser certo.Para ir contra a nossa consciência, portanto, é fazer aquilo 

que acreditamos ser errado. E, apesar de um ato ou prática em si pode não ser pecado, ela 

é tratada como pecaminosa para aqueles que estão convencidos de que em suas próprias 

mentes que é errado, e produz culpa. 

Ele também é pecador, no entanto, para tentar impor nossas convicções pessoais sobre os 

outros, porque, ao fazê-lo, estamos tentando-os a ir contra suas próprias 

consciências. Paulo é, portanto, dando um comando duplo: Não comprometa a sua 

própria consciência, a fim de estar em conformidade com a consciência de outro crente e 

não tente levar outro crente de comprometer a sua consciência para se conformar ao seu. 

Como já mencionado, a maior responsabilidade é do crente forte, pela simples razão de 

que ele é mais bem informado na Palavra e mais maduro em seu entendimento. Paulo, 

portanto, adverte severamente a forte Cristão:. "Cuide para que não esta vossa liberdade 

de alguma forma tornar-se uma pedra de tropeço para os fracos Porque, se alguém te vê, 

que têm conhecimento, de jantar em templo de ídolo, não é a sua consciência, se ele é 

fraco , ser reforçado para comer coisas sacrificadas aos ídolos? Para através de seu 

conhecimento que ele que é fraco está arruinada, o teu irmão por quem Cristo morreu. E 

assim, por pecar contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência quando fraca, pecais contra 

Cristo "( 1 Cor. 8: 9-12 ). Falando de si mesmo, ele continua: "Portanto, se a comida fizer 

tropeçar a meu irmão, nunca mais comerei carne, novamente, que eu não poderia fazer 

meu irmão tropeçar" ( 1 Cor. 8:13 ). 

De pé diante do Sinédrio, conselho supremo judaica em Jerusalém, Paulo declarou: 

"Irmãos, eu vivi minha vida com um perfeitamente boa consciência diante de Deus até 

este dia" ( Atos 23: 1 ). À luz da passagem de 1 Coríntios que acabamos de citar, e de 

muitos outros que ele tinha escrito, Paulo não só estava confessando que ele era inocente 

de comprometer a sua própria consciência, mas que ele também era inocente de ter outros 

crentes causados a comprometer suas consciências. 

Esse é o princípio que ele enfatiza próximo em nosso presente texto: Porque nenhum de 

nós vive para si, e nenhum morre para si mesmo; Porque, se vivemos, vivemos para 

o Senhor, ou se morremos, morremos para o Senhor; portanto, quer vivamos quer 



morramos, somos do Senhor. Em toda a Escritura, não há maior apelo a uma vida santa 

e de submissão ao senhorio soberano e incondicional de Jesus Cristo. 

Nem o forte nem os fracos vive para si mesmo ou morre para si mesmo, e pela mesma 

razão, os dois viver para o Senhor e ambos morrem para o Senhor. O que fazemos 

para os outros crentes, o que fazemos, não só por causa deles mas, por causa de nosso 

Senhor, porque, quer vivamos quer morramos, somos do Senhor. Cristo é o nosso 

mútuo Senhor, nosso soberano mútuo; e, portanto, tudo o que fazemos, mesmo em nossa 

morte, deve ser para agradar e glorificar nosso Salvador e Senhor soberano. 

Nós pertencemos totalmente a Cristo porque "foram comprados por preço" ( 1 Cor. 6:20 ; 

cf. 7:23 ) que Ele mesmo pagou com seu próprio sangue para a nossa redenção ( Ef. 1: 

7 ; Col. 1 : 14 ). Paulo cobrados os anciãos de Éfeso para "estar em guarda para vós e por 

todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja 

de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue" ( Atos 20:28 ). 

Nós somos do Senhor , no sentido mais pleno possível, e para isto mesmo que Cristo 

morreu e tornou a viver, Paulo declara de forma inequívoca, para que Ele pudesse ser 

Senhor tanto de mortos como de vivos. Para negar o senhorio de Jesus Cristo na vida 

de qualquer crente é para subverter o pleno trabalho, poder e propósito de Sua 

crucificação e ressurreição. 

Parece inconcebível que os crentes genuínos que amar e servir ao Senhor e são bem 

ensinadas em Sua Palavra pode manter, como fazem alguns, que é possível para uma 

pessoa para receber Jesus Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Ele morreu não 

apenas para nos salvar, mas para nós próprios, não só para nos libertar do pecado, mas 

para nos escravizar a Si mesmo. Embora a igreja primitiva totalmente apreciado e 

elogiado Cristo como Salvador para a Sua, sua confissão mais antiga e mais comum era: 

"Jesus é o Senhor." 

"Graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma 

de doutrina a que foram cometidos", Paulo já exultou com e declarou nesta carta, "e tendo 

sido libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça ... Mas agora, libertados do 

pecado e escravizado a Deus, você derivar seu benefício, resultando em santificação, e 

por fim a vida eterna "( Rom. 6: 17-18 , 22 , grifo do autor) . 

Só quando ele retorna Cristo será universalmente reconhecido como soberano Senhor, 

momento em que "toda língua [vontade] confesse que Jesus Cristo é o Senhor" ( Fl 2:11. ; 

cf. Ap 17:14 ; 19:16 ). Mas ele não vai se tornar Senhor naquele momento. Ele já é "o 

bendito e único Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores" ( 1 Tim. 6:15 ), e Seu 

povo reconhecê-lo como tal. 

Só o Senhor julgará Cada Crente 

Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que você 

considera seu irmão com desprezo? Para nós todos estar diante 

do tribunal de Deus. Pois está escrito: "Por minha vida, diz o 

Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua dará 

louvores a Deus." Assim, pois, cada um de nós dará conta de si 
mesmo a Deus. ( 14: 10-12 ) 

A quarta razão Paulo dá para cada cristão de aceitar todos os outros cristãos é que só o 

Senhor julgará cada crente. Se cada crente pertence ao Senhor sozinho, e se "Cristo 



morreu e tornou a viver, para que pudesse ser Senhor tanto de mortos como de vivos" 

( vv. 8-9 ), Paulo pergunta: por que você (os fracos, ver v. 3 b ) julgas teu irmão? Ou 

tu, também, por que você (o forte, ver v. 3 a ) considerar seu irmão com desprezo? 

É uma coisa terrível para os homens "brincar de Deus", como muitas vezes é formulada. É 

particularmente imperdoável para o povo de Deus para insinuar que presunção julgando 

e desprezando o outro. 

O trabalho dos cristãos é para servir ao Senhor, para não usurpar Sua senhoria por 

hipocritamente julgando companheiros crentes. Nossa preocupação, em vez disso, deve 

ser para ser julgado nos pelo Senhor, porque havemos de comparecer perante o 

tribunal de Deus. 

Quando nós, juntamente com todos os outros crentes, diante do Senhor em Seu trono de 

julgamento, seu divino Bema ", obra de cada um se tornará evidente, para o dia vai 

mostrá-lo, porque é para ser revelado a fogo, e o fogo em si vai testar a qualidade do 

trabalho de cada homem Se a obra de alguém que ele construiu sobre ela permanece, ele 

deve receber uma recompensa Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo;.. mas 

ele mesmo será salvo, todavia, como através do fogo "( 1 Cor. 3: 13-15 ). 

Como citado anteriormente, o apóstolo disse de si mesmo, 

Que um homem nos consideram dessa maneira, como servos de Cristo e administradores 

dos mistérios de Deus. Neste caso, além disso, se requer dos administradores que um ser 

encontrado fiel. Mas, para mim, é uma coisa muito pequena que eu deveria ser examinado 

por você, ou por qualquer tribunal humano; na verdade, eu nem sequer me examinar. Pois 

eu sou consciente de nada contra mim mesmo, mas eu não sou por este absolvido; mas 

quem me julga é o Senhor. Portanto, não ir em julgar antes do tempo, mas espere até que 

o Senhor venha o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os 

desígnios dos corações dos homens; e, em seguida, o louvor de cada homem virá para ele 

a partir de Deus. ( 1 Cor. 4: 1-5 ) 

Reforçando seu argumento para o julgamento do crente com uma citação de Isaías 45:23 , 

Paulo lembra aos seus leitores que está escrito: "Por minha vida, diz o Senhor, todo 

joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus" ( cf. Fl 2: 10-11. ). 

Nossa responsabilidade é não julgar, a desprezar, para criticar, ou de qualquer forma de 

menosprezar os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Não vamos ser chamados pelo Senhor 

para dar conta dos pecados e defeitos dos outros, mas cada um de nós dará conta de si 

mesmo a Deus. 

 

56. A unidade dos cristãos fortes e fracos - 

parte 2: Confie um no outro sem ofender 

( Romanos 14: 13-23 ) 

Portanto não nos julguemos mais uns aos outros, mas sim 

determinar isso-não colocar um obstáculo ou uma pedra de 

tropeço no caminho de um irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor 

Jesus que nada é impuro em si mesmo; mas para aquele que pensa 



que qualquer coisa para ser imundo, para ele, é imundo. Porque, 

se por causa da comida seu irmão está machucado, você não está 

mais andando de acordo com amor. Não destrua com tua comida 

aquele por quem Cristo morreu. Portanto, não deixe que o que é 

para você uma coisa boa ser falado de como o mal; para o reino 

de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no 

Espírito Santo. Pois aquele que, desta forma serve a Cristo é 

agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então vamos buscar 

as coisas que servem para a paz e para a edificação de um 

outro. Não acabe com a obra de Deus por causa da comida. Na 

verdade tudo é limpo, mas eles são mal para o homem que come e 

dá ofensa. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer 

outras coisas em que teu irmão tropece. A fé que tens, tem como 

sua própria convicção diante de Deus. Feliz é aquele que não se 

condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é 

condenado se comer, porque não come de fé; e tudo o que não é 

de fé é pecado. ( 14: 13-23 ) 

Em Sua Nova Aliança, nosso Senhor Jesus Cristo concedeu liberdade maravilhosa para 

aqueles que pertencem a Ele pela fé. Mais importante ainda, estamos livres do castigo do 

pecado, da morte espiritual e condenação eterna. Mas os cristãos também estão livres dos 

gravames da lei cerimonial e restrições alimentares da Antiga Aliança. Para além do 

pecado, estamos completamente livres para desfrutar de todas as boas dádivas que Deus 

tão graciosamente concedido àqueles que confiam em Seu Filho amado, Jesus Cristo. 

Mas, embora nos é permitido desfrutar essa liberdade, nós não somos ordenados a fazê-

lo. Não somos obrigados a exercer toda a liberdade que temos em Cristo. Na verdade, o 

maior nosso amor e maturidade espiritual, as menos importantes essas liberdades será 

para nós e quanto mais dispostos estaremos a abrir mão deles por uma questão de melhor 

servir ao Senhor e os outros, especialmente outros crentes. Mais especialmente, a nossa 

preocupação deve ser para outros cristãos a quem Paulo descreve como fracos, aqueles 

que ainda estão acorrentados, de alguma forma pelas exigências externas e restrições sob 

as quais eles viveram anteriormente. A questão para os fortes, maduros cristã não é se 

deve ou não ele possui liberdade, mas como ele deve exercer ou renunciar a essa liberdade 

com base em como isso afetará os outros. 

Mas, como Paulo enfatiza todo 14: 15/01: 13 e, como foi discutido no capítulo anterior , 

toda a responsabilidade não recaia sobre o irmão mais forte. Crentes fortes e fracos têm 

uma responsabilidade mútua de amor e comunhão uns com os outros e de não julgar as 

convicções do outro no que diz respeito a questões que o Novo Testamento não ordena 

nem condena. 

A maioria das igrejas incluem dedicados, crentes fiéis cujas consciências não lhes 

permitem participar ou aprovar certas práticas. Quando os crentes mais fortes, por amor 

a esses irmãos e irmãs no Senhor, voluntariamente restringir suas próprias vidas para estar 

em conformidade com as normas mais rigorosas dos crentes mais fracos, eles constroem 

relações mais próximas entre si e a igreja como um todo está fortalecida e unificada. E 

nesse ambiente de amor, os crentes mais fracos são ajudados a se tornar mais forte. 

Nossa liberdade cristã é vertical, diante do Senhor. Mas o exercício dessa liberdade é 

horizontal, porque ele é visto por e afeta os outros. Para entender corretamente e usar a 

nossa liberdade em Cristo traz grande satisfação. Mas que a satisfação é multiplicado 

quando entregar voluntariamente o exercício de uma liberdade para o bem dos outros 



crentes. Mais importante, ele agrada muito o nosso Senhor e promove a harmonia em sua 

igreja. 

O Novo Testamento coloca restrições consideráveis sobre o uso de nossa liberdade em 

Cristo. Não é, por exemplo, para ser usado auto-enganosamente para justificar um mal ou 

excesso na nossa vida. "Aja como homens livres", Pedro declara, "e não usem a liberdade 

como uma cobertura para o mal, mas usá-lo como bondslaves de Deus" ( 1 Ped. 2:16 ). 

Nem o Senhor nos conceda a liberdade para fazer com que a auto-destruição ou auto-

escravidão. O que Paulo disse de si mesmo deve ser verdade de cada crente. "Todas as 

coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, 

mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas" ( 1 Cor. 06:12 ). Mais tarde, na 

mesma epístola, ele acrescentou: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas 

edificam" ( 10:23 ). Um hábito ou prática que pode não ser pecado em si pode facilmente 

tornar-se pecaminoso por ganhar o controle sobre e ferindo a pessoa que se dedica a 

isso. O que começou como um exercício de legítima liberdade pode se transformar em 

uma forma de escravidão e de auto-destruição. Exercício Careless e egoísta de uma 

liberdade dada por Deus muitas vezes resulta em perda de liberdade, tornando-se no nosso 

"dominado", como disse Paulo, pela própria coisa que estamos usando-a livremente 

perigo o próprio apóstolo estava determinado a evitar. Em vez de servir e honrar Aquele 

que dá-lo, a liberdade que é descuidAdãoente usado pode prejudicar o trabalho de Deus, 

desonrar o Seu nome, e causar estragos entre o Seu povo. 

Liberdade cristã não é para trazer espiritual auto-retardo, como o seu uso indevido 

invariavelmente faz. Muito mais do que qualquer outra época da história, o nosso é 

assediada com uma matriz aparentemente ilimitada de coisas que podem consumir nosso 

tempo, energia e finanças. Muitas dessas coisas são flagrantemente imoral e ímpios. Mas 

mesmo as coisas inerentemente inocentes são tão difundida e acessível que facilmente 

pode minar a nossa devoção ao Senhor e ao seu povo, retardar o nosso crescimento 

espiritual, e reduzir a nossa utilidade espiritual. 

Supremo propósito de Paulo era "fazer todas as coisas para o bem do evangelho" ( 1 Cor. 

09:23 ). Para ilustrar sua busca por esse propósito, ele usou a figura dos jogos ístmicos, 

que foram realizadas em Corinto e, portanto, bem conhecidos para os leitores de 

Paulo. Esses jogos foram um dos dois famosos festivais atléticos gregos, sendo o outro 

os Jogos Olímpicos. "Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas 

um só leva o prêmio?" Paulo pergunta. Portanto, "Correi de tal maneira que você pode 

ganhar. E todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas. Eles, então, 

fazê-lo para alcançar uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Por isso eu corro 

de tal forma , como não sem meta; eu caixa de tal forma, não como batendo no ar, mas 

eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, eventualmente, depois de ter 

pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado "( 1 Cor. 9: 24-27 ). 

Paulo usou sua liberdade cristã, e todos os outros dons e bênçãos que possuía, para um 

único propósito: para alcançar a justiça ", que é pela fé em Cristo, a justiça que vem de 

Deus com base na fé, para que eu possa conhecê-Lo, eo poder da sua ressurreição, ea 

comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Sua morte; a fim de que eu possa 

alcançar a ressurreição dentre os mortos "( Fl 3, 9-11. ). Ele passou a confessar com 

humildade: "Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo, a fim de 

que eu possa alcançar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus Irmãos,. 

Eu não me considero como tendo prendeu dele ainda, mas uma coisa eu faço: esquecendo 



o que está por trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o 

prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus " ( Fp 3: 11-14. ). 

Em Romanos 14: 13-23 Paulo continua seu ensinamento sobre a liberdade cristã e da 

obrigação mútua de crentes fortes e fracos para aceitar uns aos outros em Cristo sem 

julgar ou ofender. Nestes onze versículos, o apóstolo menciona uma série de princípios, 

cada dada de forma negativa, ou servir de orientação para todos os cristãos. Os princípios 

estão intimamente relacionados e, por vezes, se sobrepõem, mas eles parecem cair em 

seis categorias gerais: A nossa liberdade nunca deve causar um irmão a tropeçar ( v. 13 , 

para lamentar) ( vv 14-15. um , ou para ser devastada () 15 v. b ); e ele nunca deve perder 

o nosso testemunho de Cristo ( vv. 16-19 ), derrubar a Sua obra ( vv. 20-21 ), ou ser 

denunciado ou ostentado ( vv. 22-23 ). 

Não leve seu irmão a tropeçar 

Portanto não nos julguemos mais uns aos outros, mas sim 

determinar isso-não colocar um obstáculo ou uma pedra de 
tropeço no caminho de um irmão. ( 14:13 ) 

Portanto remete para versículos 10-12 , em que Paulo lembra a seus leitores que só Deus 

é qualificado e tem a autoridade para julgar as mentes e os corações de seu povo, que 

serão todos em pé diante de Seu trono de julgamento ( v. 10 ) e dar conta de si mesmos a 

Ele ( v 12. ; cf. 2 Cor. 5:10 ). O julgamento é prerrogativa exclusiva de Deus. 

Por conseguinte, temos de não julgar uns aos outros (cf. Mt 7: 1-5. ). É a atitude de 

desamor de superioridade desprezo pelos crentes fortes e a atitude igualmente sem amor 

da justiça própria por crentes fracos ( v. 3 ), pelo qual eles julgar uns aos outros. A partir 

do dia de Paulo à nossa, esses julgamentos ilícitos têm sido as principais causas de 

desrespeito , desarmonia, e desunião na igreja. 

Tal como consta do texto da Bíblia New American Padrão (usado aqui), Paulo usa o 

mesmo verbo grego ( Krino ) com duas conotações diferentes no versículo 13 . Na 

primeira frase, não vamos julgar uns aos outros , o verbo carrega a idéia de condenação, 

como faz em versos 3, 4 , e 10 . Mas na seguinte frase, o mesmo verbo é 

traduzido determinar, que refere-se a tomar uma decisão. Essas duas conotações 

também são encontrados na palavra Inglês juiz. "Ser crítico" carrega a idéia negativa de 

denúncia, ao passo que "usando o bom senso" refere-se a tomar uma decisão cuidadosa, 

sem conotação negativa. 

Brincadeira de Paulo em palavras exige que nunca devemos julgar de crentes mas deve 

utilizar o nosso melhor julgamento para ajudá-los. Em relação ao segundo significado, 

devemos determinar ... para não colocar um obstáculo ou uma pedra de tropeço no 

caminho de um irmão. Ele dá a mesma advertência em sua primeira carta a Corinto, 

dizendo: "Tome cuidado para que esta vossa liberdade [ a forte] de alguma forma tornar-

se uma pedra de tropeço para os fracos "( 1 Cor. 8: 9 ). Esta carrega a idéia de tropeço em 

pecado. 

Por exemplo, embora o Novo Testamento não proíbe o consumo de bebidas alcoólicas, 

há muitas boas razões para os cristãos de se abster. Um dos mais importantes é o efeito 

prejudicial que pode ter sobre um ex alcoólico. Nossa beber, mesmo com moderação, 

pode facilmente colocar uma pedra de tropeço nesse caminho do irmão e fazê-lo cair 

de volta para seu antigo vício. 



O mesmo princípio aplica-se a qualquer atividade ou prática que não é inerentemente 

pecaminoso. As áreas problemáticas variam de sociedade para sociedade e de pessoa para 

pessoa, mas a princípio não muda nunca. O amor, carinho, forte Cristão irá determinar 

em sua mente e coração para ser sensível a qualquer fraqueza em um irmão e evitar 

fazer qualquer coisa, incluindo o que é inocente em si mesma e de outra forma 

admissível, que pode levá-lo a tropeçar moralmente ou espiritualmente. 

Não se aflija seu irmão 

Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus que nada é impuro em si 

mesmo; mas para aquele que pensa que qualquer coisa para ser 

imundo, para ele, é imundo. Porque, se por causa da comida seu 

irmão está machucado, você não está mais andando de acordo 

com amor. ( 14: 14-15 a) 

Uma segunda maneira de construir companheiros crentes sem ofendê-los é ter cuidado 

para não dizer ou fazer qualquer coisa que possa levá-los a ser triste ou magoado 

espiritualmente. 

Na medida em que as coisas nonsinful estão em causa, o apóstolo diz: Eu sei, e estou 

certo no Senhor Jesus que nada é impuro em si mesmo. Ele não estava declarando 

uma opinião pessoal ou preferência sobre essas coisas, mas foi convencido no Senhor 

Jesus; que é , ele sabia por revelação divina. 

Tendo sido um fariseu, Paulo, sem dúvida, tinha sido extremamente cuidadoso sobre o 

que ele comeu e não comia. Mas agora ele entendeu com certeza absoluta a verdade que 

o Senhor declarou a Pedro três vezes em uma visão: "O que Deus purificou não mais 

consideram profana" ( Atos 10:15 ). Essa limpeza divina encaminhados diretamente para 

a multidão de animais Pedro foi ordenado a comer que eram impuros segundo a lei 

mosaica ( vv. 12-13 ). Indiretamente, e de forma ainda mais importante, que se referia a 

aceitação plena e imparcial dos gentios crentes de Deus para a igreja ( 28 vv. , 34 ). 

Jesus declarou que "não há nada fora do homem que, entrando nele, possa contaminá-lo" 

( Marcos 07:15 ). Paulo assegurou Timoteo que "Deus criou [todos os alimentos] para ser 

compartilhado em gratidão por aqueles que crêem e conhecem a verdade para tudo que 

Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com gratidão;. Para ele é 

santificado por meio da palavra de Deus e pela oração "( 1 Tim. 4: 3-5 ). Ele informou 

que Tito "para o puro, todas as coisas são puras" ( Tito 1:15 ). 

O cristão é forte, portanto, inteiramente certo em sua convicção de que ele tem a liberdade 

de desfrutar de tudo que o Senhor não declaram ser pecaminoso. O fraco Cristão, por 

outro lado, é errado em seu entendimento sobre algumas dessas coisas. Mas ele não está 

errado no sentido de ser herético ou imoral. Ele está errado, no sentido de não ter a 

compreensão completa e madura, o que faz com que sua consciência de ser 

desnecessariamente sensível. Por essa razão, a ele que pensa tudo para ser imundo, 

para ele, é imundo em sua mente. 

Em relação ao mesmo problema, Paulo deu a seguinte explicação para a igreja em 

Corinto: 

Portanto, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que não existe tal coisa 

como um ídolo no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Pois mesmo que há que 

se chamem deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, 



para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos; e 

um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós existimos através Dele. No 

entanto, nem todos os homens têm esse conhecimento; mas alguns, estar acostumado com 

o ídolo, até agora, comer a comida como se fosse sacrificado a um ídolo; e sua 

consciência, sendo fraca, fica contaminada. ( 1 Cor. 8: 4-7 ) 

É provável que cada cristão tem um ponto fraco de alguma sorte em sua consciência. O 

próprio Paulo, provavelmente, teve um ou mais. Ele não pretendem ser livre de cada 

deficiência espiritual, mas ele testemunhou perante o governador romano que ele fez o 

seu "melhor para manter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens" 

( Atos 24:16 ). 

Por várias razões, há certas coisas que sabemos que não são pecaminosas, mas que não 

se sentem confortáveis em fazer ou até mesmo estar perto. E enquanto nós sentimos 

desconforto sobre qualquer coisa, devemos evitar fazê-lo, mesmo que ele não iria causar 

ofensa a outros crentes. Se nós nos consideramos qualquer coisa para ser 

imundo, então para nós é imunda. E se continuar a infringir a nossa consciência, que a 

consciência vai se tornar cada vez mais insensível até que seja "cauterizada ... como com 

um ferro em brasa" ( 1 Tim . 4: 2 ). Em seguida, ele já não é tão sensível quanto ele precisa 

ser para proteger-nos do pecado. 

Mas grande ênfase de Paulo nesta passagem é sobre a forma como as nossas palavras e 

ações afetam o bem-estar espiritual dos cristãos. Portanto, se por causa da comida, ou 

qualquer outra questão, o nossoirmão está machucado, nós já não andas segundo o 

amor. 

É ferido traduz lupeō , que tem o significado básico de causar dor, angústia ou 

tristeza. Ele é usado por João para descrever a reação de Pedro quando Jesus perguntou: 

"lhe terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? '" E "Entristeceu-se Pedro" ( João 

21:17 ). Ele ainda é usado do Espírito Santo, que se entristece quando pecamos ( Ef. 

4:30 ). 

É lamentável quando os cristãos são prejudicados pelos incrédulos. Mas é trágico quando 

os cristãos ferir um irmão Cristão, especialmente sobre assuntos que não são 

inerentemente errado. Um cristão fraco pode ser ferido ou angustiado de ver outro cristão 

dizer ou fazer algo que ele considera pecaminoso. A dor é mais profunda, se o crente 

agressor é admirado e respeitado por um mais fraco. Um cristão fraco também pode 

ser ferido quando, por palavras ou por exemplo, ele é levado por um irmão mais forte 

para ir contra as convicções de sua própria consciência. Essa é de longe a maior 

ofensa. Sendo chateado com o que outro cristão não pode certamente machucar, mas 

isso dói não é quase tão grave e prejudicial quanto a mágoa de consciência de um crente 

sobre o que ele mesmo fez. Ele sofre sentimentos de culpa, e perde muito de sua paz de 

espírito, sua alegria, seu testemunho, e talvez até mesmo a sua certeza da salvação. Um 

cristão cujo uso da sua liberdade descuidada faz com que tal mágoacom outros crentes 

é não andar de acordo com amor. 

Após a cautela citados acima 1 Coríntios 8 , Paulo continua a dizer que um crente forte 

que faz com que um irmão mais fraco tropeçar, indo contra a sua consciência não é só 

falta de amor, mas comete o pecado contra o irmão e contra o próprio Senhor. "Comida 

não nos há de recomendar a Deus; não somos nem o pior, se não comermos, nem melhores 

se comermos Mas tome cuidado,.", Ele adverte, "para que esta vossa liberdade de alguma 

forma tornar-se uma pedra de tropeço para os fracos . Porque, se alguém te vê, que têm 

conhecimento, jantando em templo de ídolo, não sua consciência, se ele é fraco, ser 



reforçado para comerem coisas sacrificadas aos ídolos? Para através de seu conhecimento 

que ele que é fraco está arruinada, o irmão de quem Cristo morreu E assim, por pecar 

contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência quando fraca, pecais contra Cristo. "( 1 Cor. 

8: 8-12 ). 

Paulo não é, claro, falando de "arruinado", no sentido da condenação, porque é isso que 

os crentes são eternamente salvos de. Ele está falando da perda de tais coisas como os já 

mencionados-paz de espírito, alegria, testemunho e certeza da salvação. A melhor 

salvaguarda contra a afligir a consciência de outro crente é determinar a fazer o oposto 

do que a pessoa insensível e sem amor faz: a andar sempre de acordo com amor. 

Não Devastate seu irmão 

Não destrua com tua comida aquele por quem Cristo 

morreu. ( 14:15 b) 

Um terceiro princípio para a criação, em vez de prejudicar os crentes mais fracos não é a 

devastar-los espiritualmente. Como mencionado no início deste capítulo, os seis 

princípios ou diretrizes em versos 13-23 sobrepõem e não são completamente distintos 

ou separáveis. Enquanto esta terceira advertência é muito parecido com o segundo, é 

consideravelmente mais forte. 

Apollumi ( destruir ) refere-se a proferir devastação. Mas, como o estudioso grego 

observou WE Vine, explica: "A ideia não é extinção, mas ruína, perda, não de ser, mas 

de bem-estar" ( Um Dicionário Expositivo de Palavras do Novo Testamento [Westwood, 

NJ: Revel, 1940]). O termo é muitas vezes usada no Novo Testamento para indicar a 

condenação eterna (ver, por exemplo, Matt 10:28. ; Lucas 13: 3; João 3:16 ; Rm 2:12. ), 

que se aplica aos incrédulos. Mas mesmo com esse significado da palavra não pode ser 

conotada extinção, como aniquilacionistas reclamar, mas de calamidade em vez espiritual 

que vai continuar para sempre. 

Para destruir ... aquele por quem Cristo morreu, não é para causar sua condenação, 

mas a devastar a sério seu crescimento espiritual. Quando Jesus disse: "Não é da vontade 

de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos perecer [ apollumi ] "( Mat. 

18:14 ), o contexto deixa claro que "estes pequeninos" são crentes. Eles têm sido 

"convertam e se tornem como crianças" ( v. 3 ) e "acreditar em mim" ( v. 6 ). Jesus não 

estava preocupado com a perda da salvação, mas sobre a sua perda de bem-estar 

espiritual, que, embora não seja uma perda eterna, é uma lesão que o Senhor considera 

ser extremamente grave. Mesmo para "desprezar um daqueles pequeninos" ( v. 10 ) por 

quem Cristo morreu é uma grande ofensa a Deus. 

Também é importante notar que a frase por quem Cristo morreu é aqui utilizado para 

descrever os crentes. Isto é comumente chamado expiação limitada, ou redenção 

particular, a idéia de que Cristo sacrificou Sua vida na cruz só em nome dos eleitos que 

vêm a fé. 

Certamente a expiação em seu sentido último e pleno é limitada aos eleitos, mas o Novo 

Testamento está repleto de declarações de que o sacrifício de Cristo foi suficiente para 

cobrir o pecado de cada ser humano. Nos seguintes cotações, itálico foram adicionados 

para dar ênfase de que a verdade. João Batista proclamou Jesus como "o Cordeiro de Deus 

que tira o pecado do mundo! " ( João 1:29 ). Jesus disse de si mesmo ", que todo aquele 

que crê pode Nele [o Filho do homem] tenha a vida eterna ", e que" Deus amou tanto o 

mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê n'Ele não pereça, 



mas tenha a a vida eterna "( João 3: 15-16 ). "Eu sou o pão vivo que desceu do céu", disse 

Jesus; e "se alguém comer deste pão, viverá para sempre; eo pão que eu darei pela vida 

do mundo é a minha carne "(João 6:51 ). 

Paulo já deixou claro em Romanos que " Quem quer que invocar o nome do Senhor será 

salvo "( 10:13 ). Em outro lugar, ele diz com igual unambiguity, que "o amor de Cristo 

nos constrange, tendo concluído este, se um morreu por todos, logo todos morreram "( 2 

Cor. 5:14 ), "Deus, nosso Salvador, ... deseja que todos os homens para serem salvos e 

cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só Mediador 

entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu em resgate por todos, o 

testemunho dado na hora certa " ( 1 Tim. 2: 3-6 ), e que "temos posto a nossa esperança 

no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis "( 1 Tm 

4:10. ). 

Pedro advertiu contra "entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente 

heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos 

repentina destruição "( 2 Pe. 2: 1). Em outras palavras, o Senhor pagou um preço 

suficiente para salvar mesmo os descrentes que corrompem a Sua Palavra e blasfemar do 

seu nome. 

Em sua primeira carta, João escreveu que "temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o 

Justo; e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas 

também pelos do mundo inteiro "(1 João 2: 1-2 ), e que "nós vimos e testemunhamos que 

o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo "( 4:14 ). 

A provisão de Deus de uma expiação sem limite é prefigurado no Antigo 

Testamento. Quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, fez um sacrifício no Dia da 

Expiação, o Yom Kippur, ele o fez em nome de "todos os povos da montagem", isto é, 

todos os israelitas ( Lev. 16:33 ). O escopo do sacrifício era ilimitada em sua suficiência, 

mas limitada na sua aplicação. Este acto não limpar os pecados, mesmo de crentes judeus, 

mas prefigurada futura oferta de expiação de Deus pelo Sumo Sacerdote, Jesus Cristo, 

que se sacrificou pelos pecados de todo o mundo e aplicá-la aos eleitos. 

Não perca a sua Testemunha 

Portanto, não deixe que o que é para você uma coisa boa ser 

falado de como o mal; para o reino de Deus não é comida nem 

bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois aquele 

que, desta forma serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado 

pelos homens. Então vamos buscar as coisas que servem para a 

paz e para a edificação de um outro. ( 14: 16-19) 

Uma quarta Proposito para construir ao invés de ferir os crentes mais fracos é para evitar 

perder o nosso testemunho diante do resto do mundo. 

É possível assim abusar da nossa liberdade em Cristo em relação a outros crentes que 

criamos conflitos dentro da igreja que dar a causa mundo para criticar e condenar aqueles 

que afirmam deter o amor fraternal em tão alta estima. Por isso, Paulo diz, não deixar 

que o que é para você uma coisa boa ser falado de como o mal. 

Embora ele traz muita bênção e prazer para aqueles que entendem e exercê-lo 

corretamente, a liberdade cristã não é simplesmente não para o nosso próprio benefício e, 

certamente, para o nosso abuso egoísta. É um dom da graça de Deus e um 



maravilhosamente coisa boa. Mas como todos os outros bênção divina, pode ser mal 

utilizado de maneiras que estão fora de, e muitas vezes contrária, os propósitos de 

Deus. Esta coisa boa de liberdade deve ser usado com cuidado, com amorosa solicitude 

por nossos irmãos mais fracos e com uma preocupação com seu testemunho ao mundo 

incrédulo. Ele não deve fazer com que esses irmãos a tropeçar, ser triste, ou prejudicado 

de forma alguma; e ele nunca deve dar ao mundo assistindo uma desculpa para que ele ser 

falado de como o mal. 

Conforme relatado em Atos 15 , o Concílio de Jerusalém denunciou com veemência a 

insistência dos judaizantes que "É necessário circuncidar [crentes gentios], e encaminhá-

los para observar a Lei de Moisés" ( v. 5 ). Mas também foi decidido que deve ser tomado 

cuidado para não ofender as consciências ou de crentes judeus ou gentios que estavam 

fracos. Conseqüentemente, o grupo enviou uma carta às igrejas aconselhando "que vos 

abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da 

fornicação, se vos guardardes livre de tais coisas, você vai fazer bem" ( Atos 

15:29 ).Fornication aparentemente era um problema moral em muitas das igrejas e foi 

proibido porque é flagrante pecado. Mas os outros três proibições tinha a ver com a lei 

religiosa e cerimônia, tanto judeus e pagãos. 

Como mencionado anteriormente, muitos crentes gentios não poderia trazer-se a comer 

carne que tinha sido usado em um ritual pagão. Paulo cuidadosamente tratadas com esse 

problema em sua primeira carta a Corinto, que, como se poderia imaginar, incluía muitos 

gentios convertidos que continuou a ter contato social com os gentios incrédulos, bem 

como com outros crentes. Por isso, o apóstolo aconselhou-os: 

Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são 

lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o seu próprio bem, mas o de 

seu vizinho. Coma tudo o que é vendido no mercado de carne, sem fazer perguntas por 

causa da consciência; porque a terra é do Senhor, e tudo o que ele contém. Se um dos 

incrédulos convida você, e você quiser ir, comer qualquer coisa que se coloca diante de 

você, sem fazer perguntas por causa da consciência. Mas, se alguém deveria dizer a você: 

"Esta é a carne sacrificada aos ídolos", não comê-lo, para o bem de quem te informado, e 

por causa da consciência; Eu não significa que sua própria consciência, mas o outro o do 

homem; por que é minha liberdade julgada pela consciência de outrem? Se eu com 

gratidão participo, por que sou caluniado, relativa a esse por que dou graças? Se, então, 

você comer ou beber ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Dê sem ofensa 

nem a judeus ou gregos ou para a igreja de Deus. ( 1 Cor. 10: 23-32 ) 

A situação era a seguinte: Um forte e um cristão fraco, por vezes, iria para o jantar na 

casa de um gentio descrente. Quando o anfitrião serviu a refeição, ele pode mencionar 

que a carne tinha sido usado em um sacrifício pagão. O crente fraco seria imediatamente 

perturbado e dizer ao outro crente que ele não poderia, em sã consciência comer essa 

carne. Por amor a seu irmão mais fraco, o cristão forte iria se juntar ao recusar-se a comer 

a carne, a compreensão de que é melhor para ofender um descrente do que um 

irmão. Embora esse ato incomum e altruísta de amor possa ofender temporariamente o 

anfitrião descrente, ele também pode ser usado pelo Espírito para mostrar a profundidade 

do amor cristão e atraí-lo para o evangelho. 

Dupla mensagem de Paulo era, com efeito, "Não peço desculpas por ou renunciar a sua 

liberdade em Cristo, e não deixe que a sua própria consciência ser incomodado. Aproveite 

sua liberdade com alegria e gratidão, porque é um dom precioso de Deus . Mas, por outro 

lado, estar disposto a qualquer momento para desistir do exercício da sua liberdade se ele 



pode causar dano espiritual de um crente ou tornar-se uma ofensa desnecessária a um 

incrédulo. Antes de a igreja e perante o mundo, é muito mais importante para demonstrar 

o nosso amor do que a nossa liberdade. " Ele disse à igreja de Corinto: "Porque ainda que 

eu esteja livre de todos, eu me fiz escravo de todos, para que eu possa ganhar o mais" ( 1 

Cor. 09:19 ). 

Muitos cristãos judeus, por causa das restrições de Mosaic ao qual haviam sido 

levantadas, não poderia trazer-se a comer carne que ainda continha sangue nem podiam 

comer carne de um animal que havia sido morto por estrangulamento. Quando um judeu 

crente fraco encontrou-se em uma refeição onde essa carne estava sendo servido, todo o 

crente mais forte que estava presente deve, por amor a seu irmão, também se recusam a 

comer. 

Tal exercício cuidadoso da liberdade cristã é vital para a unidade da Igreja e para o 

testemunho da igreja antes e para o mundo incrédulo. Abandonando a liberdade é uma 

pequena concessão para fazer para o bem de ambos os crentes e potenciais crentes, para 

o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito 

Santo. 

Quando esses três atributos caracterizar indivíduos cristãos e da igreja local em que eles 

adoram e através dos quais eles servem, a obra de Cristo é avançado e abençoado no 

Espírito Santo. 

A justiça em nossa vida diária deve ser sempre mais precioso para nós do que o exercício 

das nossas liberdades. Mesmo que essas liberdades são dadas por Deus, devemos buscar 

continuamente a ser "cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para 

glória e louvor de Deus" ( Fp. 1:11 ) e para sempre estar vestindo "o couraça da justiça 

"( Ef. 6:14 ). 

Paz na-igreja amorosa, relacionamento tranquilo de crentes que estão mais interessados 

em servir aos outros do que em agradar a si mesmos, também é mais importante do que 

as liberdades individuais e é um poderoso testemunho para o mundo incrédulo. É um fruto 

do Espírito ( Gl. 5:22 ). O povo de Deus é chamado para "ser dedicado a um ao outro em 

amor fraternal, dar preferência a um outro em honra; não ficar para trás em diligência, 

fervorosos no espírito, servindo ao Senhor; alegrai-vos na esperança, perseverantes na 

tribulação, dedicado à oração, contribuindo às necessidades dos santos, praticando a 

hospitalidade "( Rm 12: 10-13. ; cf. Tiago 3:17 ). Essas são as marcas de uma 

verdadeira paz. 

Assim como a paz, a alegria dos crentes é um produto da justiça. É ao mesmo tempo um 

mistério e uma forte atração para o mundo e é muitas vezes usado pelo Espírito Santo 

para chamar homens e mulheres para Cristo. Também como a paz, a alegria é um fruto 

do Espírito. Mesmo no meio de dificuldades e perseguições, somos capazes de ter, e deve 

sempre procurar, "a alegria do Espírito Santo" ( 1 Tessalonicenses 1: 6. ). 

O cristão amoroso e altruísta que desta forma serve a Cristo é agradável a Deus e 

aprovado pelos homens. Dokimos ( aprovado ) refere-se a aceitação após um exame 

cuidadoso, como quando um joalheiro inspeciona cuidadosamente uma jóia sob uma lupa 

para determinar sua autenticidade e valor. Quando servimos Cristo abnegAdãoente, 

provamos a nós mesmos "para torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus acima de 

qualquer suspeita, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual aparecem 

como astros no mundo" ( Fp. 2:15 ). 



O próprio Paulo exemplificou os princípios altruístas Ele recomenda nesta passagem. Ele 

reconheceu, por exemplo, o seu direito de ter uma esposa e a ser pago para o seu 

ministério ( 1 Cor. 9: 5-6 ). No entanto, "nós não usamos deste direito", explicou ele, "mas 

nós suportar todas as coisas, para que possamos causar nenhum obstáculo ao evangelho 

de Cristo" ( v. 12 ). 

Então, Paulo continua, vamos buscar as coisas que servem para a paz e para a 

edificação de um outro. A humildade, o amor altruísta, e compaixão para com as 

necessidades dos outros estão entre as coisas que servem para a paz. No discurso de 

encerramento de sua segunda carta a Corinto, Paulo disse: "Finalmente, irmãos, regozijai-

vos, ser completo, ser consolada, mesma mentalidade, viver em paz; e o Deus do amor e 

da paz estará convosco" ( . 2 Cor 13:11 ). Uma parte indispensável do testemunho fiel é 

"ser diligente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz" ( Ef. 4: 3 ). Essas 

virtudes, junto com a vontade de abandonar nossas liberdades por uma questão de irmãos, 

também garantir a construção de um outro em comunhão cristã. 

Não puxar para baixo a Obra de Deus 

Não acabe com a obra de Deus por causa da comida. Na verdade 

tudo é limpo, mas eles são mal para o homem que come e dá 

ofensa. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer 
outras coisas em que teu irmão tropece. ( 14: 20-21 ) 

A quinta razão para a criação em vez de ferir os crentes mais fracos é não para demolir 

a obra de Deus por causa da comida. 

Não derrubar traduz o imperativo presente de kataluō , sugerindo que Paulo estava 

comandando certos crentes em Roma para interromper algo que eles já estavam fazendo. 

Como vimos, nos dias da igreja primitiva muitos delitos contra as consciências dos irmãos 

fracos envolvidos comida . Para os judeus que se referia a comer alimentos que foi 

declarado cerimonial imundo sob a lei mosaica. Para os gentios, que se referia a ingestão 

de alimentos, mais comumente carne, que tinha sido usado em um sacrifício pagão. Mas, 

no contexto mais amplo de Romanos 14 e 15 , as advertências de Paulo sobre comida e 

bebida relacionar com qualquer coisa não pecaminosa em si, que pode ser dito ou feito 

que faria com que um cristão mais fraco para ser ofendido e prejudicado espiritualmente. 

Também neste contexto, a obra de Deus refere-se claramente aos crentes, os quais 

"feitura sua, criados em Cristo Jesus" ( Ef. 2:10 ). Portanto, não é apenas um delito grave 

contra um irmão mais fraco para fazê-lo tropeçar, mas uma ofensa grave contra os 

propósitos de Deus. 

Gostaríamos de considerar-se um crime terrível para alguém desfigurar um quadro de 

Rembrandt, para quebrar uma escultura de Michelangelo, ou para esmagar um violino 

Stradivarius. Como infinitamente pior é para derrubar uma obra de Deus, um homem 

"por quem Cristo morreu" ( Rom. 14:15 ). 

"Ao pecar contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência quando fraca, pecais contra 

Cristo", Paulo escreveu que ele castigou os crentes imaturos e auto-indulgente em 

Corinto. "Por isso, se a comida fizer tropeçar a meu irmão", disse de si mesmo: "Eu nunca 

vou voltar a comer carne, que eu não poderia fazer meu irmão tropeçar" ( 1 Cor. 8: 12-

13 ). 



O apóstolo nos lembra mais uma vez que ele não está falando sobre coisas pecaminosas 

e impuros, mas com as liberdades discricionários que são bons presentes de 

Deus. Todas essas coisas de fato são limpos e bons em si mesmos (cf. vv. 14 , 16 ). O 

perigo é que, quando eles são exercidas de forma egoísta e descuidada pelos cristãos 

fortes, essas mesmas bênçãos pode tornar-se mal para o homem que come e dá ofensa. 

Portanto, é bom não comer carne, nem beber vinho, que são, em si bom, ou de fazer 

qualquer coisa mais que é bom em si mesmo, por que teu irmão tropece, porque tal 

tropeço dificulta o trabalho de Deus em e através de que crente . Deus está se esforçando 

para construir esse crente up ( Ef. 4: 11-15 ), enquanto estamos rasgando-o para 

baixo. Isso é impensável! 

Como observado anteriormente, Paulo não está proibindo toda consumo de bebidas 

alcoólicas, que nem o velho nem Novo Testamento proíbe. Deve também notar-se que o 

vinho comum bebido por judeus da dia foi altamente diluída com água e tinha um baixo 

teor de álcool. Mas, se Paulo considerado o consumo de vinho a ser pecaminoso em si 

mesmo, não faria sentido para usá-lo como uma ilustração de práticas discricionárias, 

nonsinful. (Para uma discussão mais detalhada sobre este assunto, consulte 

o autor Efésios nesta série comentário , pp. 229-44). 

As preocupações temáticas que fazem qualquer coisa em tudo em que teu irmão 

tropece. O prazer de comer alimentos ofensivo ou bebida, ou o prazer de fazer qualquer 

outra coisa nossa liberdade nos permite fazer, é absolutamente trivial comparado com o 

bem-estar espiritual de um irmão ou irmã em Cristo. É pior do que trivial. Torna-se, na 

verdade, pecadora, se temos razão para acreditar que pode fazer com que um dos 

pequeninos por quem Cristo morreu a tropeçar. 

Não denunciam ou Flaunt sua liberdade 

A fé que tens, tem como sua própria convicção diante de 

Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas 

aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não come 

de fé; e tudo o que não é de fé é pecado. ( 14: 22-23 ) 

A sexta e última razão para o exercício da nossa liberdade com grande cuidado é que pode 

prejudicar até mesmo nós mesmos quando não vêem a nossa liberdade a partir da 

perspectiva de Deus. Nós perder a perspectiva de que divino quando denunciamos ou 

menosprezar as coisas boas que Ele nos deu, ou quando, no outro extremo, temos 

lovelessly ostentam nossa liberdade sem se preocupar com a forma como afetam os 

outros. 

O versículo 22 , obviamente, é direcionado para o cristão forte, aquele que entende e 

aprecia a sua liberdade. O conselho de Paulo para ele é simples e direta: A fé que tens, 

tem como sua própria convicção diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena 

naquilo que aprova. Quando, por sincera fé e uma correta compreensão da Escritura, 

temos uma convicção diante de Deus que um costume, uma prática, ou uma atividade 

vale a pena e bom, que não se atrevem a denunciá-la como pecaminoso. Também não 

devemos permitir que a nossa consciência para condenar -nos para exercê-lo, com 

estipulação repetido de Paulo de que temos o prazer de abrir mão de que a liberdade por 

causa de um irmão ou irmã em Cristo. 

O versículo 23 , assim como, obviamente, é direcionado para o fraco cristão, aquele cuja 

consciência ainda é ofendido por certas transições religiosas de sua antiga vida. E o 



conselho do apóstolo com ele é tão simples e direta: aquele que duvida é condenado se 

comer, porque não come de fé; e tudo o que não é de fé é pecado. A estipulação 

correspondente é que, assim como o crente forte comete pecado, fazendo com que um 

irmão fraco para ir contra sua própria consciência, os fracos irmão pecar, é 

condenado, quando, ao contrário das convicções de seu própria fé, ele sucumbe ao que a 

sua consciência condena. 

 

57. A unidade dos cristãos fortes e fracos - 

parte 3: Ajudar um ao outro, como fez 

Cristo ( Romanos 15: 1-6 ) 

Agora nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos 

que, sem força e não agradar a nós mesmos. Que cada um de nós 

agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque 

também Cristo não agradou a si mesmo; mas, como está escrito: 

"As injúrias dos que te injuriaram caiu sobre mim." Para o que foi 

escrito em épocas anteriores foi escrito para nossa instrução, para 

que através da perseverança e do bom ânimo procedentes das 

Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus que dá 

perseverança e encorajamento vos conceda o mesmo sentimento 

uns com os outros, segundo Cristo Jesus; que com um acordo que 

você pode com uma só voz glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo. (15: 1-6 ) 

Deus sempre esteve profundamente preocupado com a unidade do seu povo. Por 

salvação, Ele efetuou uma unidade espiritual real. Ele criou uma vulgaridade, assente na 

partilha a mesma vida eterna. Esta realidade de conversão deve impactar a vida da igreja 

por ser o ímpeto para a unidade prática. Escritura enfatiza dois aspectos. 

Através de Davi, o Senhor proclamou: "Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos 

vivam em união!" ( Sl. 133: 1 ). Falando especificamente de seu povo escolhido de Israel, 

Ele profetizou através de Jeremias que um dia, "eles serão o meu povo, e eu serei o seu 

Deus, e eu lhes darei um só coração e uma só maneira, que me temam sempre, para a sua 

próprio bem e para o bem de seus filhos, depois deles "( Jer. 32: 38-39 ). Em uma das 

visões de Ezequiel, o Senhor instruiu o profeta: "Filho do homem, toma para si um pedaço 

de madeira e escreve nele: Por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros"; em 

seguida, toma outro pau, e escreve nele, "Por José, vara de Efraim, e toda a casa de Israel, 

seus companheiros." Então junte-se a eles por si mesmo um para o outro para que se 

unam, para que possam tornar-se um em sua mão, ... e eles serão uma só na minha mão 

"( Ez 37: 16-17. , 19 ; cf. Oséias 1:. 11 ). 

Falando de todo o mundo, judeus e gentios, Deus previu que no fim dos tempos: "Eu vou 

dar para os lábios povos purificados, que todos eles podem invocar o nome do Senhor, 

para servi-lo ombro a ombro" ( Sofonias 3: 9. ), ou seja, lado a lado, como irmãos. "O 

Senhor será rei sobre toda a terra; naquele dia o Senhor será o único, e seu nome o único" 

( Zc 14: 9. ). 



A unidade dos crentes é também a preocupação de Deus Filho. Falando em uma ocasião, 

diante de um público em grande parte judaica, Jesus disse: "Tenho ainda outras ovelhas 

[gentios], que não são deste aprisco [Israel], eu devo levá-los também, e elas ouvirão a 

minha voz, e eles se tornarão uma só rebanho e um só Pastor "( João 10:16 ). Em outras 

palavras, o plano eterno de Deus é que todos os que crêem nEle se tornará aquilo que 

aparentemente já estão interiormente unificados Nele pela fé em Seu Filho. "Quando 

todas as coisas estão sujeitas a Ele [Cristo]", diz Paulo ", então o próprio Filho também 

será submetido a daquele que a sujeitou todas as coisas a Ele, para que Deus seja tudo em 

todos" ( 1 Cor. 15:28 ). Em última análise, todos que pertence ao Senhor estará unida em 

uma grande e gloriosa comunhão com Ele e uns com os outros. 

Enquanto exilado na ilha de Patmos, o apóstolo João escreveu: 

Eu vi um novo céu e uma nova terra; pois o primeiro céu ea primeira terra passaram, e já 

não há qualquer mar. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de 

Deus, feito pronta como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz vinda 

do trono, dizendo: "Eis aqui o tabernáculo de Deus está entre os homens, e Ele deve 

habitar no meio deles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará entre eles, e Ele 

enxugará toda lágrima de seus olhos, e não deve haver mais morte, não deve haver mais 

pranto, nem clamor, nem dor; as primeiras coisas passaram ". ( Apocalipse 21: 1-4 ) 

Mesmo para agora, no entanto, apesar das limitações dos restantes roupas velhas da carne 

do pecado, que é a vontade absoluta e incondicional do Senhor que Seu povo estar em 

harmonia com Ele e uns com os outros. 

A unidade do seu povo era um dos desejos nosso Salvador expressa em sua oração 

sacerdotal: "Eu não estou mais no mundo sou, e ainda que eles próprios estão no mundo, 

e eu venho a Ti Pai Santo, guarda-os em teu. nome, o nome que tu me deste, para que 

sejam um, como nós somos "( João 17:11 ). 

A unidade da Igreja é também, naturalmente, a preocupação de Deus, o Espírito Santo. No 

dia de Pentecostes, o Espírito veio de forma dramática em cima e habitados dos apóstolos 

( Atos 2: 4 ), que, em seguida, foram milagrosamente concedia que falassem "dos grandes 

feitos de Deus" nas línguas nativas da multidão de judeus de várias partes do mundo que 

tinha ido a Jerusalém para a Festa de Pentecostes ( vv. 7-12 ). Depois de Pedro pregou 

antes da grande multidão ", eles foram perfurados para o coração, e disse a Pedro e aos 

demais apóstolos: 'Irmãos, o que devemos fazer?" E Pedro disse-lhes: "Arrependei-vos, e 

cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, 

e recebereis o dom do Espírito Santo" ( vv 37-38. ). 

Com a presença do Espírito veio uma unidade espiritual entre os crentes que 

imediatamente foi expressa em serviço desinteressado ao outro. A alguns "três mil almas" 

que acreditaram no evangelho e foram salvos naquele dia "E perseveravam na doutrina 

dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações ... E todos os que criam 

estavam juntos, e tinham tudo em comum;. E vendiam suas propriedades e bens e os 

repartiam por todos, como que alguém tinha necessidade e dia a dia perseveravam 

unânimes no templo, e partindo o pão de casa em casa, eles tomavam as suas refeições 

com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. 

E o Senhor estava adicionando ao seu dia a dia, os que iam sendo salvos "( vv. 41-42 , 44-

47 ). 

Nos dias seguintes, como os apóstolos, especialmente Pedro e João, continuou a pregar 

", a congregação dos fiéis era um só coração e alma, e não um deles dizia que coisa alguma 



que lhe pertença era sua própria, mas todas as coisas eram propriedade comum a eles ... 

Pois não havia uma pessoa necessitada entre eles, para todos os que eram proprietários de 

terras ou casas vendiam-los e trazer o produto das vendas, e os põem aos pés dos 

apóstolos, e que seria ser distribuído a cada um, como a necessidade de cada "( Atos 

4:32 , 34-35 ). 

Não há evidências de que esta prática da Igreja infantil em Jerusalém tornou-se o padrão 

para outras igrejas da época ou que continuava indefinidamente, mesmo em 

Jerusalém. Mas a unidade espiritual e abnegação desses primeiros crentes deve 

caracterizar cada cristão e cada congregação de todos os tempos. 

Em sua carta a Éfeso, Paulo declarou que, "com toda a humildade e mansidão, com 

paciência," devemos mostrar "paciência um com o outro no amor, ser diligente para 

preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz" ( 4: 2-3 ). Em seguida, ele menciona 

especificamente a participação de cada Pessoa da Trindade no bem-estar espiritual e 

unidade da Igreja. "Há um só corpo e um só Espírito ; ... um só Senhor [Cristo, o Filho], 

uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de tudo e por todos 

e em todos "( vv 4-6. , ênfase adicionada). 

Para o, igreja discordante faccioso em Corinto, Paulo escreveu: "Rogo-vos, irmãos, pelo 

nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos concordam, e não haja divisões entre vocês, 

mas você ser feita completa na mesma mente e no mesmo parecer "( 1 Cor. 01:10 ). Mais 

tarde, na mesma carta, ele lembrou-lhes que, "assim como o corpo é um só e ainda tem 

muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, somos um só corpo, 

assim é Cristo também. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, 

quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós fomos feitos para beber 

de um só Espírito "( 12: 12-13 ). 

O apóstolo lembrou os crentes nas igrejas da Galácia que "todos vós sois filhos de Deus 

mediante a fé em Cristo Jesus. Para todos os que fomos batizados em Cristo vos 

revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre homem, não há 

homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus "( Gl 3: 26-28. ). Ele advertiu 

os crentes de Filipos: "comportar-vos de modo digno do evangelho de Cristo, de modo 

que se eu vir vê-lo ou permanecer ausente, ouça dizer que estais firmes em um só espírito, 

como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho "( Fp. 1:27 ). Eles fariam a sua 

"alegria completa por ser da mesma mente, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, 

com a intenção de um propósito" ( 2: 2 ). 

Na igreja de Cristo ", não há distinção entre judeu e grego, circuncidados e não 

circuncidados, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos" ( Cl 3.11 ). Entre 

as características que fazem de unidade e harmonia na igreja são "um coração de 

compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência; suportando uns aos outros, e 

perdoando-vos uns aos outros" ( vv 12-13. ). "E além de todas essas coisas", Paulo 

continua, "colocar sobre o amor, que é o perfeito vínculo de unidade" ( v. 14 ). 

Pedro adverte os cristãos a "ser harmonioso, Simpático, fraternal, bondoso e humilde de 

espírito" ( 1 Pe. 3: 8 ). Em sua primeira carta, João enfatiza a relação entre a unidade 

espiritual e da luz divina da Palavra de Deus: "Se andarmos na luz, como ele na luz está, 

temos comunhão uns com os outros" ( 1 João 1: 7 ). Ele também enfatiza a relação entre 

unidade e amor por Deus amor de para nós e nosso amor para com Deus e para o 

outro. "Nós conhecemos o amor", diz ele, "que Cristo deu a sua vida por nós; e nós 

devemos dar a nossa vida pelos irmãos Mas quem tiver bens do mundo, e, vendo o seu 

irmão necessitado, lhe fechar o seu coração. contra ele, como é que o amor de Deus 



permanecer nele Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de 

verdade "(? 1 João 3: 16-18 ; cf. 04:11 , 20-21 ). 

Além de flagrante pecado, nada abala a comunhão, o crescimento espiritual, e do 

testemunho de uma congregação tanto como desarmonia entre os seus 

membros. Romanos 15 continua ensinamento de Paulo sobre a importância vital da 

unidade na igreja, adicionando mais dois princípios para atingir esse objetivo. A primeira 

é uma agradável outro, seguindo o exemplo de nosso Senhor ( vv. 1-6 ), eo segundo, 

discutido no capítulo seguinte , está se regozijando com o outro no plano eterno de Deus 

de redenção ( 13/07 vv. ). 

No primeiro destes apelos sinceros, Paulo chama os fiéis para agradar um ao outro, 

usando o próprio Cristo como nosso modelo. Ele menciona seis características espirituais 

que deve levar-nos para agradar um ao outro: respeito pelos outros ( 15: 1a ), desrespeito 

de auto ( 1 vv. b -2), a conformidade com Cristo ( v. 3 ), a submissão às Escrituras ( v. 

4 ), a dependência do poder divino ( v. 5 ), e dando glória a Deus ( v. 6 ). 

Consideração pelos outros 

Agora nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos 

que sem força ( 15: 1 a) 

Tal como acontece com os princípios de receber um outro com a compreensão ( 14: 1-

12 ) (e de construção de um outro sem ofender . vv 13-23 ), a responsabilidade de um 

agradável outro cai sobre todos os crentes, mas especialmente para aqueles que são fortes 

. Conseqüentemente, eles , devemos suportar as fraquezas dos que, sem força. 

Opheilō ( deveria ) tem o significado básico de devido uma dívida ou ter uma forte 

obrigação. Ela é usada em Hebreus 5: 3 para se referir à responsabilidade única do sumo 

sacerdote no antigo Israel, que foi " obrigada a oferecer sacrifícios pelos pecados, como 

para o povo, como também por si mesmo "( Heb. 5: 3 , a ênfase acrescentado). Em sua 

primeira carta, João usa o termo três vezes para indicar a nossa obrigação de seguir o 

exemplo de Deus. "Aquele que diz que permanece nele, [Cristo] deve -se a caminhar na 

mesma maneira como Ele andou, porque Cristo "deu a Sua vida por nós, ... 

nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos "; e , "se Deus assim nos amou, também 

nós devemos amar uns aos outros "( 1 João 2: 6 ; 03:16 ; 04:11 , ênfase adicionada). 

Bastazō ( suportar ) refere-se a levantar e carregar um fardo. Ele é usado literalmente de 

"carregando um cântaro de água" ( Marcos 14:13 ) e de levar um homem ( Atos 21:35 ), 

e figurativamente de suportar um jugo de obrigação ( Atos 15:10 ). 

Portanto, para suportar as fraquezas dos outros crentes não é simplesmente tolerar 

essas fraquezas , mas para ajudar a levá-los-a não ser crítica ou condescendente e 

mostrando respeito pelos pontos de vista ou práticas que podem não concordar com 

sinceros. Trata-se de "não fazer nada de partidarismo ou vanglória, mas com humildade 

de espírito ... [para] que diz respeito uns aos outros como mais importante do que" nós 

mesmos, e não apenas olhar "para fora para [nossos] próprios interesses pessoais, mas 

também para o interesses dos outros "( Filipenses 2: 3-4. ). 

A idéia é que de mostrar verdadeira, amorosa e consideração prática para outros 

crentes. Nós não estamos a discutir sobre questões menores ou ser crítico daqueles que 

ainda pode ser sensível sobre um ex-prática religiosa ou tabu. A liminar é para crentes 

maduros para voluntariamente e com amor não exercer sua liberdade de formas que 



possam ofender desnecessariamente a consciência dos irmãos e irmãs menos maduros em 

Cristo, aqueles que estão sem força. 

Paulo estava se referindo a essa atitude quando ele testemunhou: 

Embora eu seja livre de todos, eu me fiz escravo de todos, para que eu possa ganhar o 

mais. E para os judeus tornei-me como um judeu, que eu poderia ganhar os judeus; para 

os que estão debaixo da lei, como nos termos da Lei, embora não sendo eu mesmo sob a 

lei, para que eu possa ganhar os que estão debaixo da lei; para aqueles que estão sem lei, 

como sem lei, embora não estando sem lei de Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para 

que eu possa ganhar os que estão sem lei. Para os fracos tornei-me fraco, para que eu 

possa ganhar o fraco; Tornei-me tudo para todos os homens, para que eu possa por todos 

os meios chegar a salvar alguns. ( 1 Cor. 9: 19-22 ) 

Ele não estava falando de comprometer os padrões do evangelho ou piedosas de vida, a 

fim de ganhar a aceitação e aprovação por parte do mundo, um pecado que ele condenou 

veementemente. "Estou agora a procurar o favor dos homens ou o de Deus?" ele 

perguntou Gálatas. "Ou eu sou procuro agradar aos homens? Se eu ainda estivesse 

tentando agradar a homens, não seria um servo de Cristo" ( Gal. 1:10 ).Pelo contrário, ele 

estava falando de abandonar as liberdades pessoais e vantagens para o bem dos irmãos na 

fé, mesmo para o bem dos descrentes, se isso pode ser fundamental para levá-los a Cristo. 

Desrespeito pela Auto 

e não agradar a nós mesmos. Que cada um de nós agrade ao seu 
próximo no que é bom para edificação. ( 15: 1 b-2) 

O uso correto da liberdade cristã, que o crente forte entende e aprecia, muitas vezes 

envolve auto-sacrifício. Quando a nossa verdadeira motivação é agradar a Cristo, 

ajudando "para suportar as fraquezas dos que aqueles sem força" ( v. 1 a ), podemos 

esperar a perder certas liberdades legítimas, no exercício deles iria prejudicar um irmão 

mais fraco ou irmã. 

O Senhor deseja que um relacionamento com ele ser do coração e tão graciosamente nos 

concede liberdade para o nosso próprio bem, para nos libertar dos grilhões do superstições 

religiosas e até mesmo de certas aparências cerimoniais e restrições que Ele mesmo havia 

instituído como símbolos, mas que , na Nova Aliança, Ele declarou ter deixado de ser 

válida. Para além de que o que em si é pecaminoso, estamos divinamente liberado para 

fazer tanto quanto nós agradar. 

Mas o Senhor não concede essas liberdades apenas para que possamos 

egoisticamente agradar a nós mesmos. Ele lhes concede para o benefício de toda a Sua 

Igreja. Cada crente tem a mesma liberdade em Cristo, como todos os outros crentes, mas 

porque os crentes variam muito em conhecimento e maturidade espiritual, o exercício 

negligente de uma liberdade por um membro pode fazer um grande dano à consciência e 

bem espiritual - estar do outro membro e até mesmo para o bem - estar de uma 

congregação inteira. 

Paulo se entristeceu com a igreja de Filipos, quando soube que alguns membros lá, 

aparentemente em posições de liderança e influência, procurou "após os seus próprios 

interesses e não os de Cristo Jesus" (Fp. 2:21 ). Não era que eles estavam ensinando 

doutrina errada ou viver uma vida imoral, mas que não tinham grande preocupação para 

os seus próprios interesses e pouca preocupação com os interesses de outros crentes. E 



por essa razão, Paulo declarou, tinham pouca preocupação genuína para os interesses "de 

Cristo Jesus" si ou para a sua igreja. 

Obviamente, a igreja em Roma também tinha esses membros, eo apóstolo apelou a 

eles, Que cada um de nós agrade ao seu próximo. Paulo não excluem-se da 

exortação. Que cada um de nós expressa a responsabilidade de tudo incluído e não 

permite isenções, mesmo para um apóstolo. 

O objetivo de agradar o nosso vizinho é promover o seu bem e sua edificação, mesmo 

que se exige o sacrifício de alguns dos nosso próprio bem-estar e prazer, o que costuma 

acontecer. É essencialmente o mesmo apelo Paulo havia feito no início desta carta, mais 

uma vez não isentando-se: "Deixe -nos buscar as coisas que servem para a paz e para a 

edificação de uns aos outros "( Rom 14:19. , grifo do autor). 

Para fazer bom para o nosso vizinho e promover a sua edificação está a ser "o mesmo 

sentimento" como nossos irmãos e irmãs em Cristo, "mantendo o mesmo amor, unidos 

em espírito, com a intenção de um propósito," fazer "nada de egoísmo ou vanglória, mas 

com humildade de espírito "em relação a" um ao outro como mais importante do que 

[se];. ... não apenas [procura] fora de [nossos] próprios interesses pessoais, mas também 

para os interesses dos outros " É a "Tende em [nós] que houve também em Cristo Jesus" 

( Filipenses 2: 2-5. ). 

Conformidade com Cristo 

Porque também Cristo não agradou a si mesmo; mas, como está 

escrito: "As injúrias dos que te injuriaram caiu sobre mim." ( 15: 

3 ) 

A "atitude ... em Cristo Jesus" só se referia era não para agradar a si mesmo. É a atitude 

Paulo passa a explicar em sua carta aos Filipepi. Durante sua encarnação ", pois ele, 

subsistindo em forma de Deus," nosso Senhor "não considerou a igualdade com Deus 

uma coisa que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um servo, 

tornando-se em semelhança da homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se, 

tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz "( Fl 2, 6-8. ). Apesar de sua vida 

perfeitamente justo e sem pecado, Jesus podia dizer com Davi, mas com infinitamente 

maior importância, as injúrias dos que te injuriaram caiu sobre mim (cf. Sl. 69: 9 ). 

Se Jesus queria agradar a Si mesmo, em vez de Seu Pai, Ele não teria despojou de sua 

glória e se tornar um homem, certamente não é um servo. No entanto, com grande anseio 

Ele orou: "glorifica-me tu, juntamente com a ti mesmo, Pai, com a glória que eu tinha 

contigo antes que o mundo existisse" ( João 17: 5 ). Momentos antes de ser preso no 

Jardim do Getsêmani, Ele pediu ao Pai: "Se for possível, deixe este cálice de mim", 

referindo-se a Sua tomar os pecados do mundo sobre Si por sua crucificação. Mas Ele 

não tinha vindo à Terra para agradar a si mesmo, e, portanto, acrescentou, "ainda não 

seja como eu quero, mas como tu queres" ( Mateus 26:39. ; cf. Heb 5: 7. ). 

Esse propósito supremo de Jesus foi para agradar seu pai e para realizar a vontade do Pai 

é evidente em todos os quatro evangelhos, mas a Sua vontade altruísta é visto mais 

explicitamente no registro de João. Jesus disse aos Doze: "Meu alimento é fazer a vontade 

daquele que me enviou, e realizar a sua obra" ( João 4:34 ). Para um grupo de judeus 

incrédulos no Templo-que já estavam indignados com a Sua "que Deus era seu próprio 

Pai, fazendo-se igual a Deus" -Jesus testificou: "Não posso fazer nada por mim mesmo 

Como eu ouço, julgo.; eo meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a 



vontade daquele que me enviou "( João 5:18 , 30 ). Para uma multidão perto de 

Cafarnaum, Ele disse: "Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a 

vontade daquele que me enviou" ( João 6:38 ). Para outro grupo de judeus no tesouro do 

Templo, que lhe perguntou: "Quem és tu?" e que "não sabia que ele tinha falado com eles 

sobre o Pai, Jesus, pois, disse," Quando você levantar o Filho do Homem, então sabereis 

que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas Eu falo essas coisas como o Pai me 

ensinou E aquele que me enviou está comigo;. Ele não me tem deixado só, porque eu faço 

sempre as coisas que são agradáveis a Ele "( João 08:25 , 27-29 ; cf . 14:31 ). Ele veio ao 

mundo para cumprir o plano maravilhoso de Deus para reunir os remidos para a glória. 

O escritor de Hebreus incisivamente deixa claro que "Jesus, o Apóstolo e Sumo Sacerdote 

da nossa confissão ... ele foi fiel ao que o constituiu" ( Heb. 3: 1-2 ). 

No entanto, o Pai celestial de Jesus não forçou o Seu Filho para encarnar-se e morrer 

pelos pecados do mundo. "Eu eo Pai somos um" ( João 10:30 ), Jesus declarou. Portanto, 

quando o Pai "deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, 

mas tenha a vida eterna" ( João 3:16 ), o Filho foi tão totalmente disposto a ir como Seu 

Pai era enviá-Lo. Não só isso, mas Jesus disse: "Eu dou a minha vida para que eu possa 

levá-la novamente. Ninguém ma tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho 

autoridade para a dar, e eu tenho autoridade para retomá-la "( João 10: 17-18 ). 

Ao contrário, nosso Senhor, nós não temos o poder de estabelecer e retomar nossas 

próprias vidas. Mas, como já referimos, somos capazes, com o poder do Espírito, para 

serem conformes a Cristo em ter a "atitude em [nós] que houve também em Cristo Jesus" 

altruísta ( Fp 2: 5. ). Por esse mesmo poder do Espírito, somos capazes de conformar-se 

com Cristo em Sua vontade de agradar a Deus a qualquer custo.Portanto, que a vontade 

de agradar ao Senhor, apesar mal-entendido, ridicularização, calúnia, privação, 

perseguição e até mesmo a morte deve caracterizar cada crente. Ele vai caracterizar cada 

crente cuja vida está conformado a Cristo e que deseja agradar a outro irmão. 

Submissão a Escritura 

Para o que foi escrito em épocas anteriores foi escrito para nossa 

instrução, para que através da perseverança e do bom ânimo 
procedentes das Escrituras, tenhamos esperança. ( 15: 4 ) 

A quarta característica que nos levará para agradar uns aos outros como Cristo fez é a 

nossa submissão voluntária e sem reservas à Palavra de Deus. 

O que estava escrito em épocas anteriores , obviamente, refere-se às verdades 

divinamente revelado que hoje chamamos de Antigo Testamento. Eles foram escritos 

para os tempos em que foram gravadas, mas também para a nossa instrução, para o 

povo de Deus na era atual. 

Como vimos, começando com Romanos 14: 1 , Paulo enfatiza que as exigências 

cerimoniais da Antiga Aliança já não são vinculativas para os crentes, judeus ou 

gentios. Mas mesmo que não somos obrigados a obedecer a todos os comandos desse 

convênio, cada parte da revelação de Deus escrita em tempos anteriores ainda é valiosa 

para nossa instrução. O conhecimento de todos Escritura teve benefício espiritual para 

os cristãos nos dias de Paulo e ainda tem o benefício para os cristãos de todos os tempos. 

Com poucas exceções ( Rom 16:26. ; . 2 Pe 3:16 ), as referências do Novo Testamento 

para significar a Escritura do Antigo Testamento. Bem conhecida declaração de Paulo de 



que "toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a 

correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e 

perfeitamente habilitado para toda boa obra" ( 2 Tm 3.: 16-17) certamente se aplica ao 

Novo Testamento. Mas nas mentes dos leitores iniciais, que se referia a "os escritos 

sagrados" ( v. 15 ) do Antigo Testamento. Esse mesmo entendimento foi nas mentes 

daqueles a quem Pedro escreveu, dizendo "que nenhuma profecia da Escritura é uma 

questão de interpretação pessoal, pois nunca jamais qualquer profecia foi dada por 

vontade humana, mas homens movidos pelo Espírito Santo falou de Deus "( 2 Pe 1: 20-

21. ). 

Paulo lembrou os crentes de Corinto que os acontecimentos do êxodo sob Moisés "se 

tornaram exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram 

... Ora, estas coisas aconteceram a eles como um exemplo, e foi escrito para nosso, para 

quem os fins dos séculos têm chegado "( 1 Cor. 10: 6 , 11 ). 

A nossa parte nesta bênção é perseverança, que está intimamente relacionada com a 

paciência. Em relação ao retorno do Senhor, Tiago nos admoesta a "ser paciente, pois, 

irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o produto precioso do solo, sendo 

paciente sobre ele, até que ele recebe no início e . chuvas tardias Você também ser 

paciente, reforçar os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima "( Tiago 5: 

7-8 ). Como a fé salvadora, a perseverança é ambos comandados de nós e que nos foi 

dada por Deus, como Paulo nos assegura no próximo versículo da nossa passagem 

presente (Rom. 15: 5 ). Ele continua fidelidade ao Senhor por todas as 

circunstâncias. Apocalipse 14:12 identifica perseverança com fé sustentada e 

obediência. Segundo Tessalonicenses 1: 4 diz que a perseverançaé a fé que não falha 

"no meio de todas as perseguições e aflições que suportais . " A exortação mais clara 

a perseverança é dada em Colossenses 1: 22-23 : "No entanto, Ele tem agora reconciliou 

em Seu corpo carnal pela morte, a fim de apresentá-lo diante dele santos e imaculados e 

irrepreensíveis-se de fato você continuar na fé alicerçados e firmes, e não se afastou da 

esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu 

"(cf. Mt 24:13. ; Heb. 3: 12-14 ; 4:11 ) . 

Deus também nos dá incentivo para perseverar. Ele fornece esse impulso por meio de as 

Escrituras, que relatam todas as razões para continuar acreditando. Eles nos dão razão 

para sustentar a esperançapara o nosso futuro glorioso. 

Jeremias fala de Deus, o autor da Escritura, como a "esperança de Israel, o seu Salvador, 

em tempo de angústia" ( Jer. 14: 8 ; cf. 17: 7 ). Os salmistas repetidamente falar de sua 

esperança no Senhor. "Por que você está em desespero, ó minha alma?" um escritor se 

pergunta. "E por que você se tornar perturbada dentro de mim?" Dando resposta à sua 

própria pergunta, ele diz: "A esperança em Deus, pois ainda o louvarei pela ajuda da Sua 

presença" ( Sl. 42: 5 ). Outro salmista aconselha-se: "Minha alma, espera silenciosa 

somente em Deus, a minha esperança é de Deus" ( Sl 62: 5. ). Na grande salmo que tão 

majestosamente exalta a Palavra de Deus, o escritor convida o Senhor para "lembrar a 

palavra ao teu servo, na qual fizeste-me a esperança" ( Sl 119: 49. ), e implora, "Sustain 

me de acordo com a A tua palavra, para que eu viva; e não deixe que me envergonhado 

da minha esperança "( v 116. ), e testifica, "Eu espero que a tua salvação, ó Senhor, e 

fazer os teus mandamentos" ( v 166. ). Outro salmista afirma: "Aguardo o Senhor, a 

minha alma faz esperar, e na sua palavra eu espero" ( Sl 130: 5. ). 

Lemos no livro de Jó que "a esperança do ímpio perecerá" ( Jó 08:13 ) -Ao contrário de 

Jó, de quem Tiago escreve: "Eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram 



aflições. Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o resultado de procedimentos do Senhor, 

que o Senhor é cheio de compaixão e é misericordioso "( Tiago 5:11 ). Era seu 

certa esperança na justiça e justiça do Senhor, que deu a Jó a perseverança inimaginável 

para suportar os tormentos com que Deus permitiu a Satanás para afligir Seu servo 

"íntegro e reto" ( Jó 1: 8 ). 

Paulo lembrou os crentes gentios em Éfeso que antes de sua conversão eles "estavam 

naquele tempo separado de Cristo, excluídos da comunidade de Israel, e estranhos aos 

pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo" ( Ef. 2: 12 ; cf. 4: 17-

18 ). "As alianças da promessa" faziam parte do Antigo Testamento, Palavra revelada de 

Deus para o seu povo escolhido de Israel. 

A partir dessas passagens e muitos outros em ambos os testamentos, é claro que, tanto 

quanto do crente esperança está em causa, Deus e Sua Palavra são 

inseparáveis. Sabemos que de Deus vivendo a Palavra, o Seu Filho "Cristo Jesus, ... é a 

nossa esperança" ( 1 Tim. 1: 1 ) porque essa gloriosa verdade é dado a conhecer a nós de 

Deus escrita Palavra. 

A dependência do Poder Divino 

Ora, o Deus que dá perseverança e encorajamento vos conceda o 

mesmo sentimento uns com os outros, segundo Cristo Jesus; ( 15: 
5 ) 

Como mencionado acima, até mesmo as coisas que Deus exige de nós, Ele dá a nós por 

Sua graça soberana. Paradoxalmente, é Deus que dá a perseverança Ele requer, bem 

como o incentivo. Assim comoo versículo 4 é essencialmente uma chamada para confiar 

no poder de Deus através da Sua Palavra, versículo 5 é essencialmente uma chamada para 

confiar em Seu poder através da oração. 

Neste bênção, Paulo ora para que o Senhor conceda seus companheiros crentes em 

Roma para ser o mesmo sentimento uns com os outros, segundo Cristo Jesus. Tal 

como acontece com perseverança e encorajamento, a harmonia Deus requer, Ele vai 

também proporcionar. 

No seu apelo para os crentes para ser da mesma mente uns com os outros, segundo 

Cristo Jesus, o apóstolo está falando de unidade em relação às matérias em que a Bíblia 

é silenciosa ou que não são mais válidas. É desacordo sobre questões não essenciais que 

faz com que o conflito entre os crentes fortes e fracos. Paulo, portanto, continua a chamar 

os crentes, apesar de seus pontos de vista diferentes, para estar em harmonia amorosa, 

espiritual e fraternal com o outro de acordo com o seu Salvador comum e Senhor, Jesus 

Cristo. O cumprimento deste comando é pelo poder de Deus. 

Dando glória a Deus 

que com um acordo que você pode com uma só voz glorificar a 
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. ( 15: 6 ) 

O objetivo consumado da unidade dos cristãos, no entanto, não é para agradar os outros 

crentes, tão essencial como que é, mas para agradar ao Senhor, tanto interna como 

externamente e tanto individualmente como coletivamente. É só quando o seu povo estão 

em um acordo e adorá-Lo a uma só voz que eles verdadeiramente e 

plenamente glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 



Com exceção de Seu apelo na cruz, quando Ele foi temporariamente separado do Pai 

como Ele levou todo o peso do pecado da humanidade sobre Si e exclamou: "Meu Deus, 

Meu Deus, por que me desamparaste?" ( Mat. 27:46 ) -Jesus sempre se refere a Deus 

como seu Pai. Foi por esta razão, entre outras, que os líderes judeus denunciaram Jesus 

como um blasfemador, porque ele chamou de "Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual 

a Deus" ( João 5:18 ). 

Ao chamar os fiéis a glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo estava 

enfatizando a divindade de Jesus. Jesus não é um filho adotivo de Deus, como são aqueles 

que crêem nEle ( Rom. 8: 14-17 ; Gal. 4: 5 ; . Ef 1: 5 ). Ele é o único e "unigênito do Pai", 

que era em si mesmo, "cheio de graça e de verdade" ( João 1:14 ; cf. v. 18 ; 03:16 ). Ele é 

o Messias prometido, o Cristo, e é o nosso Senhor,completamente igual a Deus o Pai na 

divindade. 

O Novo Testamento fala repetidamente desta relação única e insondável de Deus Pai e 

Deus Filho. Imediatamente após a sua saudação à igreja de Éfeso, Paulo exulta: "Bendito 

seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte 

de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo" ( Ef. 1: 3 ; cf. 2 Cor. 1: 3 ), e mais 

tarde em que o primeiro capítulo ele fala de "o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai 

da glória" ( v. 17 ). Em sua carta para Filipos, as profecias apóstolo que um dia, "ao nome 

de Jesus todo joelho [devem] arco, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, 

e toda língua [devem] confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai 

"( Filipenses 2: 10-11. ). 

Usando palavras idênticas a de Paulo, Pedro declarou: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo", acrescentando: "que, segundo a sua grande misericórdia, nos fez 

nascer de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os 

mortos "( 1 Pe. 1: 3 ). João cumprimentou os leitores de sua segunda carta com estas 

palavras: "Graça, misericórdia e paz estará conosco, da parte de Deus Pai e de Jesus 

Cristo, o Filho do Pai, na verdade e no amor" ( 2 João 3 ), claramente atestando que divina 

graça, misericórdia e paz são igualmente parte de Deus Pai e Deus Filho. 

Através da graça muito além da nossa compreensão, nosso Senhor Jesus Cristo orou 

ao Pai em nosso nome, 

que todos sejam um; até mesmo como Tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles 

sejam um em nós; que o mundo creia que tu me enviaste. E a glória que Tu me deste eu 

tenho dado a eles; que eles sejam um, como nós somos um; Eu neles, e tu em mim, para 

que eles sejam perfeitos na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os 

amaste a eles, assim como Tu Me ama. ( João 17: 21-23 ) 

 

 

 

 



58. A unidade dos cristãos fortes e fracos - 

parte 4: Alegrai-vos uns aos outros no 

plano da redenção de Deus ( Romanos 15: 

7-13 ) 

Portanto, aceitar uns aos outros, como também Cristo nos recebeu 

para glória de Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou um 

ministro da circuncisão, em nome da verdade de Deus para 

confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios 

glorifiquem a Deus pela sua misericórdia; como está escrito: 

"Portanto, eu vou louvar a Ti entre os gentios, e eu vou cantar 

para o teu nome." E novamente ele diz: "Alegra-te, ó gentios, com 

o seu povo." E, novamente, "Louvado seja o Senhor todos os 

gentios, e que todos os povos louvá-Lo."E mais uma vez Isaías diz: 

"Virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para reger os gentios, 

nele os gentios esperarão." Ora, o Deus da esperança vos encha 

de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de 
esperança no poder do Espírito Santo. ( 15: 7-13 ) 

Nesta passagem, que fecha a principal seção teológica da sua carta a Roma, Paulo discute 

a quarta grande princípio para a promoção da unidade na igreja: regozijo corporativa por 

causa da partilha comum no plano eterno de Deus de redenção. 

Este princípio é apresentado de uma forma mais positiva e não se concentra diretamente 

sobre os aspectos negativos de conflitos entre os crentes fortes e fracos, assim como os 

três primeiros. A ênfase aqui é sobre as responsabilidades mútuas de todos os crentes para 

o outro, que abrange três aspectos: a instrução básica ( v. 7 ), ilustrações bíblicas ( . vv 8-

12 ), e uma oração de intercessão benedictory ( v. 13 ) . 

A Instrução Básica 

Portanto, aceitar uns aos outros, como também Cristo nos recebeu 
para glória de Deus. ( 15: 7 ) 

Este versículo, na verdade, resume os dois anteriores, que também nos concentrar em 

nossa aceitar uns aos outros, como também Cristo nos aceitou e em dar glória a Deus. 

Proslambanō ( aceitar ) é uma forma intensificada de lambanō e carrega o significado 

de receber algo ou alguém para si mesmo, com preocupação especial. Ele pode ter uma 

conotação negativa, como quando Pedro presunçosamente "tomou [Jesus] de lado 

[ proslambanō ] e começou a repreendê-lo "( Marcos 08:32 ). 

Mas a conotação em Romanos 15: 7 é positivo e é várias vezes ilustrado no livro de 

Atos. Quando Apolo "começou a falar ousAdãoente na sinagoga", Priscila e Aquila 

carinhosamente "o levou à parte [proslambanō ] e explicou-lhe o caminho de Deus com 

mais precisão "( Atos 18:26 ). Depois de navio de Paulo naufragou ao largo da costa de 

Malta ", os nativos nos mostrou bondade extraordinária , pois por causa da chuva que 

tinha, em conjunto e por causa do frio, eles acenderam uma fogueira e recebeu 

[ proslambanō ] todos nós "( Atos 28 : 2 , ênfase adicionada). É a palavra que Paulo usa 



em implorando Filemon tomar carinhosamente de volta o seu escravo fugitivo Onésimo, 

a "aceitar [ proslambanō ] ele como a mim mesmo "( Fm. 17 ). 

No presente texto, o apóstolo dá uma ilustração infinitamente maior do modo pelo qual 

os cristãos devem receber outro. Ele usou a palavra duas vezes em Romanos 14 , cada 

vez que ( 1 vv. , 3 ) referentes, como aqui, para os crentes aceitam uns aos outros com 

amor e sem reservas ou julgamento. E em 14: 3 , como aqui, os crentes são ordenados 

a aceitar um ao outro , da mesma forma graciosa que Cristotem . aceite nos Embora 

Ele usou um verbo diferente, Jesus declarou que "Quem vos recebe a mim me recebe, e 

quem me recebe recebe aquele que me enviou "( Mat. 10:40 ). Portanto, para aceitar um 

ao outro é aceitar Cristo Si mesmo. 

Paulo não mencionar tipos específicos de crentes neste verso. Ele está falando com os 

fortes e os fracos, para os gentios e judeus. Todos os crentes são chamados a aceitar um 

ao outro. Ele não está simplesmente falando de aceitar novos crentes em nossa comunhão 

da igreja, embora isso certamente ser incluído nesta admoestação. Ele está chamando 

todos os cristãos a aceitar um ao outro no sentido mais amplo e mais profundo, para 

tratar uns aos outros com amor e compreensão, como também Cristo nos aceitou. Se o 

perfeito Filho de Deus sem pecado nos aceitou em família divina de Deus, como muito 

mais que devemos estar dispostos a aceitar um ao outro, apesar do fato de que todos nós 

ainda carregam armadilhas pecaminosos da nossa idade, a carne não resgatados. Os 

escribas, hipócritas e fariseus hipócritas criticaram Jesus porque Ele "acolhe os pecadores 

e come com eles" ( Lucas 15: 2 ). Todos esses pecadores podem não foram salvos, mas 

antes da salvação, cada pessoa a quem Cristo aceita é como aqueles pecadores. 

Jesus Cristo é o nosso padrão de aceitação do outro. Como Ele lembrou aos Doze: "O 

discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu mestre" ( Mat. 10:24 ). Ao 

dizer: "Pegue o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de 

coração" ( Mat. 11:29 ), Jesus nos ordena a aprender com seu exemplo as virtudes da 

bondade, mansidão e humildade. Paulo advertiu os efésios a "ser gentil com o outro, 

compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, 

pois, imitadores de Deus, como filhos amados;. E andai em amor, como também Cristo 

amou você, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus como um aroma 

perfumado "( Ef. 4: 32-5: 2 ). 

Para aceitar um ao outro, assim como Cristo também aceitou nós, é uma marca de 

certeza de piedade, e não fazê-lo é tão certamente uma marca de carnalidade. Falha 

em aceitar um ao outro no amor e na compaixão é uma afronta ao Salvador que nos 

aceitou. A congregação que é divisionista, brigão, polêmico e julgador dá a razão do 

mundo para ridicularizar a igreja de Cristo e rejeitar Aquele que é a única esperança de 

salvação. 

Há pelo menos quatro características de pecadores que aceitam de Cristo. Primeiro, Ele 

as aceita com alegria. Na passagem acima citada de Lucas 15 , Jesus disse aos Seus 

críticos eo resto da multidão uma parábola, 

dizendo: "Que homem dentre vós, se ele tiver cem ovelhas e perdendo uma delas, não 

deixa as noventa e nove no pasto aberto, e vai atrás da que se perdeu, até encontrá-la? E 

quando ele encontrou-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E quando ele chega em 

casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: 'Alegrai-vos comigo, porque já achei 

a minha ovelha que estava perdida!' Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais 

alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que 

não necessitam de arrependimento. " ( Lucas 15: 3-7 ) 



Jesus graciosamente suplica todos os homens: "Vinde a mim, todos os que estais 

cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei "( Mateus 11:28. , e "If) qualquer homem 

tem sede, venha a mim e beba "(João 7:37 , ênfase adicionada). Em grande tristeza, Ele 

olhou para a cidade santa, e lamentou: "Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e 

apedrejas os que te são enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a 

galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não o quiseste "( Mat. 23:37 ). A 

partir da cruz, Ele expressou sua disposição para perdoar e salvar até mesmo aqueles que 

foram, então, colocá-Lo à morte ", dizendo:" Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão 

fazendo '"( Lucas 23:34 ). 

Alguns anos atrás, eu estava visitando em uma cidade e dirigimos por uma igreja que 

tinha um sinal proeminente na frente que proclamou o convite de Jesus mencionado 

acima: "Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mais 

tarde soube que um ex-pastor da igreja que haviam testemunhado e foi discipulado um 

homem de outra raça. As pessoas da igreja e da comunidade fortemente desencorajado 

sua fazendo isso, e quando ele continuou, ele estava praticamente condenado ao 

ostracismo. Ele não era capaz de comprar gás na estação de serviço ou mantimentos no 

supermercado. Seu seguro foi cancelado e seus filhos eram continuamente assediadas. O 

pastor ficou tão perturbado que ele teve um colapso nervoso e teve de ser 

hospitalizado. Poucos dias depois de ser internado, ele cometeu suicídio. Seu estado 

desesperado da mente e do ato pecaminoso foram, em alguma medida, impulsionada pela 

absoluta incapacidade de que igreja para viver de acordo com a mensagem que proclamou 

publicamente. 

Jesus também tem uma mensagem para os crentes que presunçosamente oprimem e 

maltratam seus filhos: "Quem quer que escandalizar um destes pequeninos que crêem em 

mim a tropeçar, é melhor lhe fora que uma pedra de moinho heavy ser pendurado no 

pescoço, e que ele se afogar na profundeza do mar "( Mateus 18: 6. ). 

Em segundo lugar, Jesus aceita os pecadores para a salvação, apesar de seu pecado. Caso 

contrário, nenhuma pessoa poderia ser salvo, porque nenhuma pessoa pode purificar seu 

próprio pecado. "Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco," Paulo disse mais 

cedo nesta carta ", em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós" ( Rm 

5: 8. ). Em sua primeira carta a Timóteo, ele testemunhou, "É uma declaração de 

confiança, que merece a plena aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os 

pecadores, dos quais sou eu o principal de todos" ( 1 Tim. 1:15 ). 

Um dia, quando Jesus "estava reclinado à mesa em casa, eis que muitos publicanos e 

pecadores, e foram jantar com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram 

aos seus discípulos:" Por que é o vosso Mestre comer com os publicanos e pecadores? 

' Mas quando Ele ouviu isso, Ele disse: "Não são os que têm saúde que precisam de 

médico, mas sim os que estão doentes. Mas ir e aprendei o que significa:" Eu desejo a 

compaixão, e não sacrifício ", pois eu não fiz vim chamar os justos, mas os pecadores 

"( Mt 9: 10-13. ). Em outra ocasião, "os fariseus e os escribas começaram a resmungar 

aos Seus discípulos, dizendo: 'Por que você comer e beber com os publicanos e 

pecadores?' E Jesus, respondendo, disse-lhes: "Não são os que têm saúde que precisam 

de médico, mas sim os que estão doentes '" (Lucas 5: 30-31 ; cf. 6: 32-36 ). 

Em ainda outra ocasião, Jesus 

contou esta parábola para certas pessoas que confiavam em si mesmos, crendo que eram 

justos, e viram os outros com desprezo: "Dois homens subiram ao templo para orar: um, 

fariseu, eo outro, um coletor de impostos O fariseu, de pé e estava Orando. assim, para si 



mesmo: "Ó Deus, graças te dou porque não sou como as outras pessoas: roubadores, 

injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano Jejuo duas vezes por semana, dou o 

dízimo de tudo quanto ganho.". Mas o publicano, estando em pé de distância, nem ainda 

queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, 

pecador! " Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, em vez do que o outro, 

pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado ". ( Lucas 18: 9-

14 ) 

Em terceiro lugar, Jesus aceita pecadores imparcial. Sua promessa é inequívoca: "Tudo o 

que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei 

fora" ( João 6:37 ). O Senhor ligou-Se pela Sua própria palavra que Ele aceitará qualquer 

pessoa, sem qualificação, que o recebe pela fé. No início desta carta, Paulo declarou que 

não absolutamente "há parcialidade com Deus" ( Rom. 2:11 ). Era uma verdade difícil 

para Pedro de aceitar, mas ele finalmente confessou: "Eu certamente entendo agora que 

Deus não é um para mostrar parcialidade, mas em cada nação, o homem que teme e faz o 

que é certo, é bem-vinda a Ele" ( Atos 10: 34-35 ). 

Tiago vividamente enfatizou que a verdade. "Meus irmãos", escreveu ele, 

não mantenha sua fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, com uma atitude de 

favorecimento pessoal. Porque, se alguém entra em seu conjunto com um anel de ouro e 

vestido com roupas finas, e também vem em um homem pobre com roupas sujas, e você 

prestar atenção especial para a pessoa que está vestindo as roupas finas, e dizer: "Você 

sentar aqui em um bom lugar ", e você diz para o pobre homem:" Você fique longe de lá, 

ou sentar-se por escabelo dos meus pés, "você não fez distinção entre vós mesmos e se 

tornam juízes com maus motivos? ... Se, no entanto, você está cumprindo a lei real, de 

acordo com as Escrituras: "Amarás o teu próximo como a si mesmo", você está fazendo 

bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, você está cometendo pecado e são condenados 

pela lei como transgressores. ( Tiago 2: 1-4 , 8-9 ) 

Em quarto lugar, Jesus aceita os pecadores para a glória de Deus, como Paulo afirma 

explicitamente em nosso texto: Cristo também nos aceite para a glória de Deus. Deus 

estabeleceu Seu plano eterno de redenção para glorificar a Si mesmo. Tudo o que Ele faz 

é para Sua glória, e tudo Seus filhos fazer deve ser para Sua glória. 

Deus "nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o 

beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu 

gratuitamente no Amado", declara Paulo ( Ef. 1 : 5-6 ). Em uma bênção mais tarde, nessa 

carta, ele disse: "Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo 

quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a ele seja a glória na 

igreja e em Cristo Jesus a todas as gerações para todo o sempre Amém "(. 3: 20-

21 ). "Deus o exaltou soberanamente [Cristo], e lhe deu o nome que está acima de todo 

nome," a fim de que, quando Ele vier de novo ", ao nome de Jesus se dobre todo joelho, 

dos que estão nos céus, e sobre terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus 

Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai "( Filipenses 2: 9-11. ). 

Portanto, quando seguimos o exemplo de nosso Senhor em receber uns aos outros em 

amor e sem julgamento ou condescendência, fazemo-lo como Ele fez, para a glória de 

Deus. E lembre-se, Jesus disse: "Quem receber um destes meninos em meu nome 

recebe Me "( Mt 18: 5. , ênfase adicionada)! 

As ilustrações bíblicas 



Pois eu lhes digo que Cristo se tornou um ministro da circuncisão, 

em nome da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas 

aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua 

misericórdia; como está escrito: "Portanto, eu vou louvar a Ti 

entre os gentios, e eu vou cantar para o teu nome." E novamente 

ele diz: "Alegra-te, ó gentios, com o seu povo."E, novamente, 

"Louvado seja o Senhor todos os gentios, e que todos os povos 

louvá-Lo." E mais uma vez Isaías diz: "Virá a raiz de Jessé, aquele 

que se levanta para reger os gentios, nele os gentios 
esperarão." ( 15: 8-12 ) 

Para ilustrar que sempre foi o plano de Deus para trazer gentios e judeus tanto em Seu 

reino, Paulo cita passagens do Antigo Testamento. Eles, obviamente, foram dadas para 

suavizar o preconceito dos judeus cristãos contra os gentios cristãos, demonstrando a 

partir de suas próprias Escrituras que a inclusão dos gentios não era nem divina nem uma 

reflexão tardia humano. 

Durante toda a epístola, Paulo enfatizou que a verdade. No início ele deixou claro que 

Cristo "foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dos mortos, de acordo 

com o Espírito de santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem 

recebemos a graça e apostolado para trazer a obediência de fé entre todos os gentios, por 

amor do seu nome "( 1: 4-5 ). Ele também explicou em seus comentários de abertura, "Eu 

não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu tenho planejado para chegar até você 

(e ter sido evitados até agora), a fim de que eu poderia obter algum fruto entre vós, mesmo 

como entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a 

sábios como a ignorantes ... Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder 

de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego 

"( Romanos 1: 13-14. , 16 ). 

Citando Isaías 52: 5 , Paulo repreendeu os judeus hipócritas na congregação, lembrando-

lhes que ao longo dos séculos: "O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa 

de você", assim como está escrito "( Rom. 2: 24 ). Em vez de ser como seu Messias, "a 

luz das nações, para que a minha salvação até à extremidade da terra" ( Is. 49: 6 ), eles 

hipocritamente separado dos gentios e os tratou com desdém (cf . Atos 13:47 ). O 

apóstolo depois pergunta retoricamente: "Deus é o Deus dos judeus apenas? Não é Ele o 

Deus dos gentios também?" e, em seguida, responde sua própria pergunta: "Sim, também 

dos gentios" ( Rom. 3:29 ). 

Em Romanos 9-11 , que incide especificamente sobre Israel, ele declara: "Não há 

distinção entre judeu e grego, pois o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os 

que o invocam, pois," como o profeta Joel proclamou: "' Quem quer que invocar o nome 

do Senhor será salvo "( Rom. 10: 12-13 , grifo do autor; cf. Joel 2:32 ). Ele informou que, 

"por seus [dos judeus] transgressão veio a salvação aos gentios, para torná-los com 

ciúmes. Agora, se a transgressão deles é a riqueza do mundo e seu fracasso é a riqueza 

dos gentios, quanto mais a sua realização ser! ... Porque eu não quero que você, irmãos, 

que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em vós mesmos: que o 

endurecimento parcial que aconteceu com Israel até que a plenitude dos gentios haja 

entrado "( 11 : 11-12 , 25 ). O livro de Romanos é uma declaração do plano soberano e 

esforço de Deus para salvar os judeus e gentios. 

Jesus Cristo, é claro, nasceu um judeu e tornou-se um ministro da circuncisão [os 

judeus], em nome da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos 

pais, ou seja, aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Deus Filho se encarnou como judeu a 



cumprir e para verificar a Palavra de Deus. Embora Ele veio para trazer uma Nova 

Aliança, Ele não veio "para abolir a lei ou os profetas ... mas cumpri-las" ( Mat. 

05:17 ). Ele cumpriu a lei ao confirmar sua sacralidade e restabelecendo sua verdade. Ele 

cumpriu a lei, mantendo-o perfeitamente. Ele cumpriu a lei em todas as outras formas 

possíveis, e ponto aqui de Paulo é que Cristo veio para verificar toda a verdade revelada 

de Deus. Ele veio para salvar o homem pecador e para trazer glória ao Seu Pai, cumprindo 

as promessas de seu pai, em ambos "a lei [e] os profetas." 

Cristo confirmou estas promessas feitas aos pais , a fim de glorificar a Deus por Sua 

misericórdia. O próprio Paulo ministrou aos judeus por mais plenamente explicando-

lhes a verdade de Deus e mostrando gentios a misericórdia de Deus. O judeu salvo elogia 

principalmente a Deus por Sua verdade, que Ele verificada em Cristo. O Gentil salvo 

elogia principalmente a Deus por sua misericórdia, que Ele forneceu em Cristo. 

Citando Davi no Salmo 18:49 (cf. 2 Sam. 22:50 ), Paulo passa a explicar, como está 

escrito: "Portanto, eu vou louvar a Ti entre os gentios, e eu vou cantar para o teu 

nome." Citando Deuteronômio 32:43 , ele aponta que novamente ele diz: "Alegrai-vos, 

gentios, com o seu povo." Embora ele aqui se refere ao autor humano, Moisés, é o autor 

divino cuja verdade está sendo declarado e elogiado. 

No versículo 11, Paulo cita o Salmo 117: 1 , continuando a lembrar seus leitores judeus 

do testemunho de suas próprias Escrituras: ". Louvado seja o Senhor todos os gentios, 

e que todos os povos louvá-Lo" Ainda novamente Isaías diz: "Não deve vir a raiz de 

Jessé, aquele que se levanta para reger os gentios, nele os gentios esperarão 

" (ver Isa. 11:10 ). O Messias, que vem da raiz de Jessé, o pai de Davi, não só governará 

sobre seu antigo povo de Israel, mas também sobre os gentios, e nele os gentios 

esperarão, assim como os judeus. 

À luz da magnífica, gracioso, e soberano plano de Deus, revelado em parte, em Sua 

revelação antiga para Israel-judeus pode ter nenhum rancor contra os gentios, porque a 

sua vocação, o seu propósito para o existente, era chegar a gentios para a glória de o 

Senhor. Os gentios não pode ter nenhum rancor contra os judeus, porque foi através dos 

judeus que Deus os trouxe a salvação. 

O benedictory Intercessão 

Ora, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso 

crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito 
Santo. ( 15:13 ) 

Paulo encerra nesta passagem, com uma bela bênção de intercessão para todas as pessoas 

de Deus, não mencionando judeu ou gentio, mas abordando o todo, unificado Corpo de 

Jesus Cristo. Ele petições a Deus de esperança para graciosamente preencher o seu povo 

com Sua divina alegria e paz e esperança. Ela expressa o desejo do apóstolo profunda 

para todos os crentes para ter satisfação espiritual total, em seu amado Salvador e Senhor. 

É essencialmente a mesma bênção com que Paulo abençoou a igreja em Filipos: "E a paz 

de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes 

em Cristo Jesus" (Filipenses 4: 7. ; cf. 1 Ped. 1: 3 , 8 ). É uma oração pelas almas 

satisfeitos em Cristo para conhecer e experimentar a paz, a esperança, o amor, a vitória, 

a alegria, e o poder do Espírito de Deus, que os torna um em Jesus Cristo seu Senhor. 



 

59. Em defesa da Ousadia ( Romanos 15: 

14-21 ) 

E vocês, meus irmãos sobre, eu também estou convencido de que 

vós mesmos estais cheios de bondade, cheios de todo o 

conhecimento, e podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas eu 

tenho escrito muito corajosamente a você em alguns pontos, a fim 

de lembrá-lo de novo, por causa da graça que me foi dada por 

Deus, para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, 

ministrando como sacerdote o Evangelho de Deus, que a minha 

oferta dos gentios pode tornar-se agradável, santificada pelo 

Espírito Santo. Portanto, em Cristo Jesus eu encontrei razão para 

ostentando nas coisas referentes a Deus. Pois eu não a presunção 

de falar de qualquer coisa, exceto o que Cristo realizou por meu 

intermédio, resultando na obediência dos gentios por palavras e 

obras, no poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito 

Santo; de modo que desde Jerusalém e arredores, até ao Ilírico 

Tenho totalmente pregou o evangelho de Cristo. E, assim, eu 

aspirava a pregar o evangelho, não onde Cristo houvera sido 

nomeado, para que eu não edificar sobre fundamento alheio; mas, 

como está escrito: "Os que não tinha notícias Dele o verão, e os 

que não ouviram o entenderão." ( 15: 14-21 ) 

Depois de completar o grande tratado doutrinário desta carta ( 1: 18-15: 13 ), Paulo 

começa agora o que equivale a um epílogo, que inclui comentários sobre o seu ministério 

( 15: 14-21 ), seus planos para o futuro serviço ( vv. 22-33 ), os cumprimentos pessoais 

de si mesmo e outros ( 16: 1-24 ), e uma bênção final ( vv 25-27. ). 

No presente texto, Paulo dá uma defesa de seu ministério, especialmente de sua ousadia 

em escrever esta carta para uma igreja que ele não encontrado e nunca tinha visitado. Com 

exceção de alguns indivíduos que ele havia conhecido em outros lugares, ele não sabia 

que os cristãos em Roma. No entanto, ele se dirige a eles tanto calorosamente e sem 

rodeios, como se fossem amigos íntimos. Ele confronta-los com coragem em muitas 

questões cruciais, incluindo a da relação dos crentes mais fortes e mais fracos, que ele 

tratou na seção de comprimento ( 14: 15/01: 13 ) acaba de concluir. Tendo estabelecido 

a sua doutrina divinamente revelado, ele agora, mais uma vez (veja 1: 8-16 ) descobre sua 

própria alma e coração. 

Porque ele tem falado com tanta força, Paulo não queria prejudicar o seu relacionamento 

com a igreja em Roma por parecer insensível, arrogante, ou desamor. Ele há muito 

esperava visitá-los pessoalmente, a fim de ministrar a eles e para compartilhar incentivo 

mútuo, "cada um de nós pela fé do outro, a vós ea mim" (ver 1: 10-15 ). Agora, 

finalmente, parecia esse desejo em breve seria cumprida, durante a sua estada prevista em 

Roma a caminho de Espanha ( 15:24 ). 

Paulo parceiro na Fé 

E vocês, meus irmãos sobre, eu também estou convencido de que 

vós mesmos estais cheios de bondade, cheios de todo o 



conhecimento, e podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas eu 

tenho escrito muito corajosamente a você em alguns pontos, a fim 

de lembrá-lo de novo, por causa da graça que me foi dada por 
Deus, ( 15: 14-15 ) 

Paulo escreveu esta carta com autoridade apostólica completa ( 1: 1 ). Mas, como foi dito 

acima acima em relação a 1: 10-15 , ele também sabia que, em si mesmo, ele tinha as 

mesmas necessidades pessoais e limitações que são comuns a todos os cristãos. 

Neste contexto, Paulo dirige aos seus leitores como meus irmãos indica não só o seu 

reconhecimento de sua salvação, mas também a sua maturidade. No início da carta, ele 

agradeceu a Deus por sua fidelidade, que estava "sendo proclamado por todo o mundo" 

( 1: 8 ). 

O apóstolo agora reconhece mais uma vez que, completamente à parte de sua influência, 

os crentes romanos estão cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, e capaz 

de admoestar uns aos outros. Ele está dizendo, com efeito: "Apesar de tudo o que eu 

escrevi para -lo nesta carta com lembretes fortes que foram salvos unicamente pela graça 

de Deus, postas em vigor por sua fé em Seu Filho, com as advertências de obediência ao 

Senhor, para mortificar a carne, para viver santo, para o exercício de seus dons espirituais, 

para servir uns aos outros em amor e humildade, e todos os outros ensinamentos-Estou 

plenamente consciente de sua maturidade espiritual e da virtude moral, e felicito-lhe por 

isso ". A única outra igreja, ele elogiou tão altamente era o único em Tessalônica (veja 1 

Tessalonicenses 1: 2-10. ). 

A primeira recomendação foi para a sua bondade, seu caráter moral elevado e de 

viver. Como Paulo deixa claro em Gálatas 5: 22-23 , toda a virtude é o fruto do Espírito 

Santo. Mas o Espírito pode dar fruto somente na vida dos crentes, como aqueles em 

Roma, que são submissos à Sua vontade e poder divino. Eles não eram perfeitos, mas 

nem foram eles espiritualmente deficiente. Nesta carta, Paulo não faz referência a 

problemas particulares na Igreja, seja pessoa física ou jurídica. Aqueles crentes realmente 

odiava o mal e ama a justiça, e eles viviam em conformidade. Eles foram obedientes ao 

Senhor e foram tipo, generoso e humilde. Por sua moral bondade, eles deram provas 

abundantes de sua transformação espiritual e das boas obras em que Deus ordena a todos 

os crentes a caminhar ( Ef. 2:10 ). O apóstolo poderia dizer deles o que ele disse sobre os 

Colossenses: 

Damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde 

que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os 

santos; por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual você já ouviu 

falar na palavra da verdade, o evangelho, que já chegou a vós, assim como em todo o 

mundo também é constantemente, frutificando e crescendo, até mesmo, pois tem vindo a 

fazer em você também, desde o dia que você ouviu falar dele e entendi a graça de Deus 

em verdade. ( Colossenses 1: 3-6 ) 

Em segundo lugar, Paulo elogiou a igreja em Roma para ser preenchido com o 

conhecimento. Ele não é, claro, falando de amplo conhecimento humano, mas de 

profundo conhecimento da verdade de Deus no evangelho de Jesus Cristo. Crentes nesta 

igreja eram doutrinariamente som. Eles foram bem no seu caminho para "alcançar a toda 

a riqueza que vem da plenitude da inteligência, resultando em um verdadeiro 

conhecimento do mistério de Deus, isto é, o próprio Cristo, no qual estão escondidos 

todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento" ( Colossenses 2: 2-3 ). 



Virtude e da verdade, aqui referido como bondade e conhecimento, são 

inseparáveis. Paulo poderia ter descrito os crentes como tendo "um coração puro, de uma 

boa consciência e de uma fé sincera" ( 1 Tm 1: 5. ; cf. v. 19 ). Eles sabiam que Deus, eles 

sabiam Sua verdade, e, pelo poder do Seu Espírito, eles se comprometeram a viver uma 

vida santa. 

Essa bondade e conhecimento são possíveis para todos os crentes de possuir e viver. O 

Espírito Santo, que habita em cada crente, também trabalha para ensinar e purificar cada 

crente. Como Paulo já declarou, "From [Cristo], e por meio dele e para ele são todas as 

coisas" ( Rom. 11:36 ). É pelo Senhor está fazendo que "estão em Cristo Jesus, que se 

tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção" ( 1 Cor. 1:30 ; cf. Ef 

1: 8-9. ). 

A terceira força para o qual Paulo elogia os crentes em Roma é um produto dos dois 

primeiros. Cristãos que estão cheios de bondade e preenchido com todos os 

conhecimentos são podendo admoestar-vos uns aos outros. 

Noutheteo ( admoestar ) carrega as idéias de animadores, aviso, e aconselhando. É um 

termo abrangente para aconselhamento. Neste contexto, refere-se a vinda ao lado de 

outros cristãos para aconselhamento espiritual e moral. Paulo não está se referindo a um 

presente especial de aconselhamento, mas do dever e responsabilidade que cada crente 

tem para incentivar e fortalecer outros crentes. 

Tragicamente, muitos cristãos de hoje ter sido convencido de que o aconselhamento 

competente só pode ser realizado por uma pessoa que é treinado nos princípios da secular 

psicologia-apesar do fato de que as várias escolas de psicologia são, em sua maior parte, 

em desacordo extremos com a Palavra de Deus e frequentemente uns com os 

outros. Embora possam professar que "toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 

ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça" ( 2 Tim. 3:16 ), 

muitos evangélicos, tanto aqueles que dão e os que recebem counseling- não contam com 

a suficiência completa da Palavra de Deus. 

Não existe tal coisa como um problema psicológico. Todos os problemas pessoais são ou 

espiritual ou física. Qualquer um que sugere que os chamados problemas psicológicos 

podem existir independentemente ou entre esses dois reinos da existência humana não 

compreende nem a natureza do homem e do poder do pecado ou a natureza eo poder da 

Palavra e do Espírito de Deus. 

É óbvio que alguns cristãos são dotados exclusivamente para dar conselhos incentivando, 

assim como alguns têm dons e habilidades especiais em outras áreas do ministério. Paulo 

tem início deixou claro que, "uma vez que temos diferentes dons segundo a graça que nos 

foi dada, [devemos] cada exercê-los em conformidade" ( Rom. 12: 6 ). Seu ponto mais 

amplo em 15:14 c é que, através de Sua Palavra e do Seu Espírito Santo, Deus havia 

fornecido a igreja em Roma e irá fornecer toda congregação piedoso de crentes-com tudo 

o necessário para viver fielmente, de forma eficaz, e com alegria para Ele. Seu ponto 

específico é que, além de particulares dons do Espírito, todos os fiéis cristãos são 

divinamente equipados para admoestar uns aos outros conforme as necessidades e 

oportunidades de surgir entre eles. Os romanos tinham um exemplo para outros nessa. 

Paulo enfatizou a mesma verdade geral em sua carta aos Colossos, dos quais paráfrase de 

JB Phillips é especialmente útil. 

Como, portanto, os representantes escolhidos de Deus da nova humanidade, purificada e 

amado de Deus, sê propício em ação, gentilmente no coração, humilde em mente. Aceite 



a vida, e ser mais paciente e tolerante com o outro, sempre pronto a perdoar, se você tem 

uma diferença com ninguém. Perdoe tão livremente como Cristo vos perdoou. E, acima 

de tudo, ser verdadeiramente amar, pois o amor é a corrente de ouro de todas as 

virtudes. Deixe a harmonia de Deus reine em vossos corações, lembrando que, como 

membros do mesmo corpo que são chamados a viver em harmonia, e nunca se esqueça 

de ser grato pelo que Deus tem feito por você. 

Vamos ensinar ao vivo de Cristo em seus corações, tornando-o rico na verdadeira 

sabedoria. Ensinar e ajudar uns aos outros ao longo do caminho certo com os seus salmos, 

hinos e cânticos cristãos, cantando louvores a Deus com corações alegres. E seja qual for 

o trabalho que você pode ter que fazer, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças a 

Deus Pai por meio dele. ( Colossenses 3: 12-17 ) 

Quando a Palavra de Deus governa nossos corações, o Seu Espírito Santo nos torna "rico 

na verdadeira sabedoria" e nos prepara para admoestar uns aos outros, para "ensinar e 

ajudar uns aos outros ao longo do caminho certo." 

O lugar para os cristãos para aconselhar e ser aconselhado é na igreja. Isso não é, 

naturalmente, dizer que isso deve ser feito em um prédio da igreja, mas que seja 

aconselhamento cristão Cristão. Este princípio aplica-se a advertências gerais entre os 

irmãos, como Paulo menciona no texto, bem como para o aconselhamento sobre 

problemas mais graves e prolongadas confrontado por um ministro cristão biblicamente 

orientada e espiritualmente talentoso. 

Após essa breve mas comovente elogio, Paulo começa a defesa de sua ousadia em 

escrever a carta, que alguns leitores podem ter considerado ser presunçoso. Eu tenho 

escrito muito corajosamente a você em alguns pontos, ele explica, de forma a 

lembrá-lo de novo, por causa da graça que me foi dada por Deus. 

Paulo foi caracterizado pela ousadia e coragem. Lucas relata que, "em Damasco," Paulo 

"falara ousAdãoente em nome de Jesus" ( Atos 9:27 ), como ele também fez nas cidades 

da Galácia ( 13:46 ; 14: 3 ) e na sinagoga em Éfeso, "raciocínio e persuadindo-os acerca 

do reino de Deus" ( 19: 8 ). 

Como já mencionado, ao contrário de alguns outros cartas de Paulo, o livro de Romanos 

não contém repreensões ou repreensões. Mas inclui alguns cuidados graves. Ele advertiu 

os crentes em Roma para "considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em 

Cristo Jesus" e não a "deixar o pecado reinar em vosso corpo mortal que você deve 

obedecer às suas concupiscências, e não ir em apresentar os membros do seu corpo ao 

pecado, como instrumentos de iniqüidade; mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre 

os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça de Deus "( 6: 11-13 ).Ele 

lhes lembrou: "Você não está na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus 

habita em vós Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Ele." ( 8: 

9 ). Ele advertiu gentios na igreja contra sendo orgulhoso porque eles estavam agora 

totalmente aceito em Nova Aliança de Deus: 

Se você foram cortadas a partir do que é, por natureza, zambujeiro, e foram enxertados 

contrário à natureza em boa oliveira, quanto mais esses, que são os ramos naturais 

[judeus] serão enxertados na sua própria oliveira? Porque eu não quero que você, irmãos, 

que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em vós mesmos: que o 

endurecimento parcial que aconteceu com Israel até que a plenitude dos gentios haja 

entrado; e, assim, todo o Israel será salvo. ( 11: 24-25 ) 



Paulo advertiu cada crente na igreja "não pensar mais alto de si mesmo além do que 

convém pensar" ( 12: 3 ), para "estar em sujeição às autoridades do governo", os quais 

"são determinadas por Deus" ( 13: 1 ), a pagar impostos e costumes que são avaliados, e 

ter respeito por aqueles a quem é devido ( v. 8 ). 

Ele deu à igreja muitos outros comandos e admoestações numerosos demais para repetir 

aqui, mas todos eles foram dadas em um espírito de amor, bem como a ousadia, a fim de 

lembrar -lhes de novo. Ele não estava ensinando-lhes coisas que eles nunca tinham 

ouvido falar, mas foi lembrando-lhes verdades que sabia. Ele não falou com força porque 

os crentes eram ignorantes e imaturo, mas, ao contrário, porque eles eram espiritualmente 

forte e bem equipado. Ele não foi ousado porque eram carnal e vacilante, mas porque 

eram intransigente e firme. 

Um bom professor deve ter em mente os problemas opostos de familiaridade e 

esquecimento. Mesmo para as melhores mentes com a devoção sincera, o que não é 

mantido familiarizado eventualmente será esquecido. 

Paulo instruiu seu amado Timóteo para continuar a lembrar os irmãos sob seu cuidado 

das verdades do evangelho, a fim de que o próprio Timóteo, bem como os irmãos, seria 

"constantemente alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem vindo a 

seguir "( 1 Tim. 4: 6 ). Em sua segunda carta a este jovem protegido, Paulo novamente 

admoestou-o para lembrar continuamente seu rebanho das verdades centrais do evangelho 

( 2 Tim. 2: 8-14 ). Ele aconselhou Tito para lembrar aqueles sob seus cuidados "a estar 

sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes, e estejam preparados para 

toda boa obra ( Tito 3: 1 ). Em sua segunda carta, Pedro assegurou a seus leitores que ele 

sempre estar pronto para lembrá-los das importantes verdades do evangelho que eles já 

sabiam ( 2 Pe 1:12. ) e explicou que a própria Proposito do que epístola foi para agitar 

suas mentes sinceras "por meio de lembrança" ( 3: 1 ). A principal responsabilidade de 

cada pastor é manter a ensinar seu povo as verdades que eles já sabem de maneiras que 

refrescam e reforçam. 

Por causa da graça que foi dada a ele por Deus , que lhe permita fazê-lo, Paulo 

corajosamente lembrou aos cristãos romanos de verdades que há muito conhecidos e 

aceites. Ele não estava falando de salvífico de Deus ou sustentar a graça, mas 

da graça de seu mandato e autoridade apostólica divinamente outorgado para proclamar 

a Palavra. Ele não escreveu esta carta para expressar suas próprias crenças e sabedoria ou 

para satisfazer um desejo pessoal ou plano. Ele escreveu sob ordens divinas para ensinar 

as verdades divinas. Paulo era um "servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, 

separado para o evangelho de Deus", de quem e para quem ele tinha "recebido a graça eo 

apostolado" ( Rom. 1: 1 , 5 ). Ele explicou para a igreja em Corinto que, embora ele se 

considerava ser "o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo," 

não obstante poderia dizer que "pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo 

não se mostrou vão "( 1 Cor. 15: 9-10 ). 

Em formas menos específicas, mas com a mesma certeza, cada crente, o que quer que os 

seus dons espirituais pode ser, está sob compulsão divina para obedecer e servir ao Senhor 

", segundo a graça dada a [ele]" ( Rom. 12: 6 ). 

Após ter reintroduzido, por assim dizer, o sujeito de seu chamado divino como um 

apóstolo, Paulo agora define seu papel de três vezes no desempenho desse cargo, como 

sacerdote ( v. 16 ), como pregador (vv. 17-19 ), e como pioneiro ( vv. 20-21 ). 

Paulo o Sacerdocio 



para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando 

como sacerdote o Evangelho de Deus, que a minha oferta dos 

gentios pode tornar-se agradável, santificada pelo Espírito 
Santo. ( 15:16 ) 

Sob a Nova Aliança, Jesus Cristo é o nosso perfeito e eterno Sumo Sacerdote ( Hebreus 

2:17. ; 3: 1 ), e já não há um ser humano, instituição terrena do sacerdócio como sob a 

Antiga Aliança. Há apenas "um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, 

homem" ( 1 Tim. 2: 5 ). 

No entanto, todos os crentes são sacerdotes. "Como pedras vivas, [nós] sois edificados 

casa espiritual para serdes sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais 

agradáveis a Deus por Jesus Cristo" ( 1 Ped. 2: 5 ). Nós "é uma raça escolhida," Pedro 

depois acrescenta, "um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de 

Deus, para que [nós] podemos proclamar as virtudes daquele que vos chamou [nós] das 

trevas para a sua maravilhosa luz "( v. 9 ). Cristo "fez de nós um reino de sacerdotes para 

o Seu Deus e Pai" ( Ap 1: 6 ). Aqueles que têm "uma parte na primeira ressurreição", isto 

é, os crentes, "serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos" 

( Ap 20: 6 ). Nesse sentido, toda a igreja é um sacerdócio de crentes. Nós não temos que 

passar por um mediador humano para chegar a Deus. Ele é o nosso Pai celestial, com 

quem nós somos capazes de ter um relacionamento direto e comunhão. E nós se envolver 

em uma função sacerdotal por trazer outros para a presença de Deus. 

Paulo não herdou uma sacerdotal escritório por nascimento. Ele era um sacerdote da 

mesma forma que todos os cristãos são sacerdotes, com exceção de uma forma mais 

ampla. Durante suas viagens missionárias, Paulo tipicamente começou seu ministério em 

uma cidade ou vila, pregando e ensinando na sinagoga ou entre um grupo informal de 

judeus, tais como as mulheres que estavam orando por uma ribeira ( Atos 16:13 ). Ele 

seria usado por Deus para trazer alguns deles para Cristo. Mas sua vocação especial 

era para ser um ministro de Cristo Jesus entre os gentios de uma forma sacerdotal. 

Leitourgos ( ministro ) era um termo grego usado geral de funcionários públicos. Mais 

cedo nesta carta, Paulo usou de funcionários do governo em geral, que são, se eles 

percebem ou não, "servos [leitourgos ] de Deus "( 13: 6 ). Mas, no Novo Testamento, a 

palavra é usada na maioria das vezes daqueles que servem a Deus em alguma forma de 

adoração pública. Ele é usado para o sacerdote levítico Zacarias, o pai de João Batista, e 

é traduzida como "serviço sacerdotal" em Lucas 01:23 . Ele é usado no mesmo sentido 

do ministério de louvor em Filipenses 2:17 (cf. Heb 9:21. ; 10:11 ). Ele é usado de 

ministradores anjos ( Heb. 1: 7 , 14 ), e até mesmo do ministério celestial de Cristo como 

nosso Sumo Sacerdote eterno ( Heb. 8: 1-2 , 6 ). 

Como Paulo ministrou figurativamente como sacerdote o Evangelho de Deus para os 

gentios, ele o fez, a fim de que sua oferta de acreditar gentios a Deus, por assim 

dizer, pode se tornar aceitável a Ele, sendo santificada pelo Espírito Santo. Em fiel 

cumprimento das sua única vocação apostólica, supremo de Paulo oferenda a Deus foi 

um grande número de gentios, que, em virtude do poder do Espírito Santo tinha sido 

santificados e, portanto, feitas aceitável para a comunhão com o Pai. 

Como Paulo, todo crente que é fundamental para ganhar uma alma para Jesus Cristo 

apresenta que converso, seja judeu ou gentio, como oferta sacerdotal ao Senhor. 

Paulo, o pregador, 



Portanto, em Cristo Jesus eu encontrei razão para ostentando nas 

coisas referentes a Deus. Pois eu não a presunção de falar de 

qualquer coisa, exceto o que Cristo realizou por meu intermédio, 

resultando na obediência dos gentios por palavras e obras, no 

poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo; de modo 

que desde Jerusalém e arredores, até ao Ilírico Tenho totalmente 

pregou o evangelho de Cristo. ( 15: 17-19 ) 

Embora Paulo era um sacerdote apenas em sentido figurado, ele era um pregador, no 

sentido mais literal. Ele foi constrangido pelo amor de Deus a Palavra ministro de Deus 

( 2 Cor. 5:14 ). "Eu estou sob compulsão", declarou em sua primeira carta a Corinto; "E 

ai de mim se eu não anunciar o Evangelho" ( 1 Cor. 09:16 ). 

Foi em conta a sua pregação que ele poderia declarar tanto com ousadia e 

humildade: razão Portanto, em Cristo Jesus que eu encontrei para ostentando nas 

coisas referentes a Deus. 

Nos próximos dois versos Paulo explica a natureza do que a jactância, e ao fazê-lo revela 

cinco características de um fiel pregador. 

Primeiro, Paulo levou nenhum crédito para si. Para que ele não ser mal interpretado, 

explicou imediatamente, eu não vou a presunção de falar de qualquer coisa, exceto o 

que Cristo realizou por meu intermédio. Em outras palavras, ele não estava ostentando 

no que ele tinha realizado como um apóstolo, mas apenas no que Cristo tinha feito por 

ele . 

Em suas duas cartas à igreja em Corinto, Paulo admoestou os crentes imaturos e orgulhoso 

por aí: "Aquele que se gloria, glorie no Senhor" ( 1 Cor 01:31. ; 2 Cor 10:17. ). Não temos 

o direito de levar o crédito para qualquer efeito espiritual que tivemos, mas todo o direito 

de se vangloriar em que Deus tem feito por nós, embora sejamos vasos fracos. 

Do que nós encontramos no Novo Testamento, Paulo parece ter tido mais um motivo para 

se orgulhar do que qualquer dos outros apóstolos, incluindo Pedro e João. Ele foi usado 

por Deus para revelar mais do Novo Testamento do que qualquer outro escritor humano, 

e a maior parte do livro de Atos se concentra em seu ministério. Mas Paulo descontado 

seus próprios méritos, tanto antes como depois da sua salvação. Ele se referiu a sua vida 

religiosa eminente antes que ele foi convertido como "lixo" ( Fp 3: 8. ). Ele escreveu a 

Timóteo: "Dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque Ele me 

considerou fiel, pondo-me em serviço; mesmo que eu era anteriormente um blasfemo, 

perseguidor e injuriador E ainda me foi concedida misericórdia,. porque o fiz por 

ignorância, na incredulidade; ea graça de nosso Senhor foi mais do que abundante "( 1 

Tm 1: 12-14. ). Ele se considerava ainda a ser o principal de todos os pecadores, e 

testemunhou que foi por isso mesmo que ele "encontrou a misericórdia, a fim de que em 

mim, o principal, Jesus Cristo pudesse demonstrar sua paciência perfeito, como um 

exemplo para aqueles que acreditaria nele para a vida eterna "( vv. 15-16 ). 

Em seu "nome próprio", no entanto, Paulo iria "se vangloria, exceto no que diz respeito à 

[sua] fraquezas ... Muito contente, então, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o 

poder de Cristo habite em mim" ( 2 Cor. 12: 5 , 9 ). "Deus escolheu as coisas loucas do 

mundo para envergonhar os sábios", ele escreveu em sua carta anterior a Corinto, "e Deus 

escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as coisas que são fortes, e as coisas 

vis deste mundo e os desprezados, Deus escolheu as coisas que não são, para que pudesse 

anular as coisas que são, para que ninguém se glorie diante de Deus "( 1 Cor. 1: 27-



29 ). Portanto, Paulo declarou: "De maneira nenhuma que eu me glorie, a não ser na cruz 

de nosso Senhor Jesus Cristo" ( Gal. 6:14 ). 

Ele recomendou que os crentes de Tessalônica, dizendo que "nós também agradecer 

constantemente a Deus que quando você recebeu de nós a palavra da mensagem de Deus, 

a recebestes, não como palavra de homens, mas por aquilo que ele realmente é, a palavra 

de Deus, que também realiza um trabalho em vós que credes "( 1 Ts. 2:13 ). Eles sabiam 

que tinham sido salvos não por palavras ou poder de Paulo, mas pela palavra eo poder de 

Deus que ele fielmente pregada. 

Gabar-se de Paulo era nunca em si mesmo. Seu orgulho era de ser na cruz de Cristo, na 

graça e misericórdia de Deus para salvar os pecadores indignos, como ele mesmo, e no 

poder de Deus para usá-lo para trazer outros pecadores indignos para o Salvador. No 

entanto, sua não era uma falsa humildade que negou as grandes coisas que Deus tinha 

claramente feito por meio dele. "Proclamamos [Cristo]", disse ele, "admoestando a todo 

homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo 

homem perfeito em Cristo. E para este fim também trabalho, combatendo segundo a sua 

energia, o que poderosamente obras dentro de mim "( Colossenses 1: 28-29 ). 

Quando Paulo e Barnabé voltaram a Antioquia, onde tinham sido encomendados e 

enviados ( Atos 13: 2-3 ) ", eles começaram a relatar todas as coisas que Deus tinha feito 

com eles e como abrira a porta da fé aos gentios "( 14:27 ). No Concílio de Jerusalém ", 

toda a multidão ficou em silêncio, e eles estavam ouvindo Barnabé e Paulo, que estavam 

relacionando o que sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios" 

( Atos 15:12 ; cf. 21:19 ) . Em ambos os casos, esses homens deixaram claro que eles não 

estavam contando o que eles mesmos haviam conseguido, mas "o que Deus havia feito 

por meio deles." 

Paulo explicou que a igreja em Corinto, 

Nós não contará além da medida, mas dentro da medida da esfera que Deus repartiu a nós 

como uma medida, para chegar até mesmo tanto quanto você. Para nós não estamos uso 

abusivo de nós mesmos, como se não chegamos a você, para nós foram os primeiros a 

chegar ainda mais longe que no evangelho de Cristo; não ostentando além de nossa 

medida, isto é, em trabalhos alheios, mas com a esperança de que a vossa fé cresce, 

estaremos dentro da nossa esfera, ampliado ainda mais por você, a fim de pregar o 

evangelho, mesmo para as regiões além de vós, e não para se vangloriar em que foi 

realizado no âmbito de um outro. ( 2 Cor. 10: 13-16 ) 

Mas mesmo sua jactância "dentro da medida da esfera que Deus repartiu a nós" não era 

auto-jactância, como Paulo continua a deixar claro. "Mas aquele que possui, glorie-se no 

Senhor. Para não aquele que se recomenda é aprovado, mas a quem o Senhor recomenda" 

( vv. 17-18 ). 

As pessoas que Deus usa para realizar a Sua vontade são os seus instrumentos, e nenhum 

cristão deveria tomar o crédito pessoal para o que Deus faz por ele. Sem escova leva o 

crédito por uma obra-prima que foi usado para pintar. No violino leva o crédito pela bela 

música do músico faz com ele. Nem que o cristão deve negar ou menosprezar o que Deus 

fez por meio dele, porque isso seria negar e menosprezar o trabalho do próprio Deus. 

A segunda característica de um fiel pregador está enfatizando obediência ao Senhor. A 

pregação de Paulo resultou na obediência dos gentios. O evangelho não só chama os 

homens à fé em Cristo como Salvador, mas a obediência a Ele como Senhor. No início 

desta epístola, Paulo afirma claramente que "nós recebemos graça e apostolado para trazer 



a obediência da fé entre todos os gentios, por amor do seu nome" ( Rom. 1: 5 ). Ele nunca 

pregou um evangelho que não incluiu um chamado à obediência, porque essa chamada 

foi parte integrante de seu mandato apostólico de Deus. Mais tarde, na carta, ele lembra 

os crentes em Roma "que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração 

à forma de doutrina a que foram cometidos" ( 06:17 ). Nesse contexto, a obediência do 

coração é um sinônimo para a fé salvadora. 

A terceira característica de um pregador fiel é a integridade pessoal. Paulo pregou aos 

gentios por palavras e atos. Sua vida foi totalmente coerente com sua mensagem, sem 

hipocrisia ou farisaísmo. Não há maior impedimento para a obra de Deus do que uma 

disparidade na vida de um pregador entre a mensagem que ele proclama e a vida que ele 

vive. 

A quarta marca de um fiel pregador é a afirmação divina de seu ministério. Para Paulo, 

que a afirmação muitas vezes ficou evidente no poder de sinais e prodígios, no poder 

do Espírito. afirmação Divina não requer milagres. Grande parte, talvez a maioria, de 

próprio ministério de Paulo não foi afirmada de maneiras tão dramáticas. Mas o poder 

do Espírito é sempre evidenciada, de alguma forma, quando o evangelho é justamente 

proclamada, mesmo pelo pregador mais simples e ignorante que proclama e glorifica a 

Cristo. 

Antes de a mensagem do evangelho completo foi gravado em o que hoje chamamos o 

Novo Testamento, Deus muitas vezes utilizados sinais e maravilhas para autenticar 

verdadeira pregação e ensino. O ministério dos apóstolos, especialmente nos primeiros 

dias da igreja, foi acompanhado por autenticar milagres. 

Paulo lembrou aos Coríntios que "os sinais de um verdadeiro apóstolo foram realizados 

entre vós com toda a perseverança, por sinais, prodígios e milagres" ( 2 Cor. 

0:12 ). Embora alguns contestam a autenticidade da última metade de Marcos 16 , as 

verdades que ele contém são consistentes com o resto do Novo Testamento. Por isso, é 

perfeitamente cabível a reconhecer que os apóstolos "saíram e pregaram por toda parte, 

enquanto o Senhor cooperava com eles, confirmando a Palavra com os sinais que se 

seguiram" ( Marcos 16:20 ). 

Mas, mesmo nos dias dos apóstolos, a autenticação mais milagrosa do evangelho não foi 

através de sinais físicos e maravilhas. O maior milagre dos milagres tem sido sempre a 

regeneração de uma alma humana de pecador a santo, de ser um inimigo de Deus para ser 

um filho de Deus, de ser transformado a partir do reino das trevas para o reino da luz. A 

maior afirmação divina do ministério tem sido sempre a transformação espiritual das 

almas. A verdade do evangelho de hoje é autenticado pela Palavra de Deus completado 

no Novo Testamento, mas o poder do evangelho é demonstrado pelas vidas que são 

transformadas. 

O quinto longa do pregador fiel é que o seu trabalho é minucioso. Ele completa que Deus 

o chamou para fazer. Paulo poderia alegar que desde Jerusalém e arredores, até ao 

Ilírico, tenho pregado o evangelho de Cristo. 

De Jerusalém, no extremo sudeste, Paulo viajou pela Ásia Menor, Macedônia, Grécia, e 

até a Ilíria, a região que corresponde aproximAdãoente ao antigo país do leste europeu 

da Jugoslávia-uma extensão de cerca de 1.400 milhas. O livro de Atos não registra sua 

ida a Ilíria, mas ele provavelmente visitou aquele lugar remoto durante uma de suas 

estadas na Macedónia. 



A frase totalmente pregado pode significar duas coisas. Pode referir-se à pregação da 

mensagem do evangelho completo (cf. Atos 20:27 ) ou a pregar por toda a área geográfica 

total em que ele foi chamado para ministrar. Paulo, obviamente, teve o primeiro 

significado em mente quando disse aos crentes de Colossos: "É esta igreja que eu fui 

constituído ministro segundo a dispensação de Deus deu em mim para o seu benefício, 

para que eu possa exercer plenamente a pregação da palavra de Deus "( Col. 1:25 ). 

Ambos os significados descrever adequAdãoente o ministério de Paulo, mas o contexto 

parece indicar que o apóstolo aqui teve o segundo significado em mente. Ele estava 

afirmando que ele fielmente e integralmente ministrado em cada lugar para o qual o 

Senhor lhe enviou. Ele permitiu nada para deter o seu ministério altruísta, corajosa, e 

fervorosa. Ele informou ao Corinthians que, para além de qualquer outra pessoa que 

ministrou entre eles, ele tinha sido envolvido em 

muito mais trabalho, muito mais em prisões; em açoites, sem número, muitas vezes em 

perigo de morte. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Três vezes fui 

açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um 

dia passei no abismo. Eu estive em deslocações frequentes, em perigos de rios, perigos 

de salteadores, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, 

perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos; Estive em trabalho de 

parto e fadigas, muitas noites sem dormir, em fome e sede, muitas vezes sem comida, frio 

e nudez. ( 2 Cor. 11: 23-27 ) 

Paulo foi o pregador mestre ideal. Ele era humilde, fiel, verdadeira, divinamente 

abençoada, completa e inabalável. Perto do fim de sua vida, ele poderia dizer com 

sinceridade seu amado Timóteo: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei 

a fé" ( 2 Tim. 4: 7 ). 

Paulo Pioneer 

E, assim, eu aspirava a pregar o evangelho, não onde Cristo 

houvera sido nomeado, para que eu não edificar sobre 

fundamento alheio; mas, como está escrito: "Os que não tinha 

notícias Dele o verão, e os que não ouviram o entenderão." ( 15: 
20-21 ) 

Mesmo uma leitura superficial do livro de Atos revela que Paulo era um missionário 

pioneiro, evangelista e plantador de igrejas. Ele pregou o evangelho onde ninguém mais 

havia ministrado, onde Cristo foi não já nomeado. A julgar pelo registro do Novo 

Testamento, Paulo ministrou em mais áreas anteriormente não-evangelizados do que 

qualquer outro apóstolo ou pregador. Mais do que qualquer outro, ele alcançou os não-

alcançados, porque sua vocação e seu desejo fosse para não edificar sobre fundamento 

alheio. Essa foi certamente a principal função de um evangelista do Novo Testamento. 

Não é que é errado para construir sobre alicerce de outro ministro, porque esse processo 

faz parte do plano de Deus para a criação e manutenção de sua igreja. Paulo explicou que 

a igreja faccioso em Corinto que ele "plantei, Apolo regou, mas Deus estava causando o 

crescimento" ( 1 Cor. 3: 6 ). Nesse caso, Apolo tinha construído sobre a fundação de 

Paulo, que foi perfeitamente de acordo com a vocação de ambos os homens. Ele ainda é 

o plano de Deus que alguns crentes estabelecer as bases, trazendo incrédulos à fé 

salvadora em Cristo (evangelistas) e que outros constroem esses convertidos, ministrando 

a Palavra de Deus para eles (os pastores). 



Citando Isaías 52:15 a partir da Septuaginta, o Antigo Testamento grego, Paulo declara 

que, como está escrito: "Os que não tinha notícias sobre Ele o verão, e os que não 

ouviram o entenderão." O contexto desta passagem em Isaías indica que a sua principal 

referência é a segunda vinda de Cristo. Mas, em sua aplicação mais ampla que se refere 

ao processo de evangelização que começou nos dias de Paulo e vai continuar ao longo da 

história da igreja até à sua plenitude definitiva na volta de Cristo. 

As pessoas que não tinham notícias de Cristo, que não ouviram o evangelho, são 

encontrados em todos os lugares. Eles podem ser encontrados em cada país, cada cidade 

e cidade, e em cada comunidade e vizinhança. Deus não chama cada crente para ser um 

evangelista, mas Ele chama cada crente para ser uma testemunha. É, portanto, deve ser o 

desejo e oração de todos os fiéis que os incrédulos serão dadas visão espiritual para ver 

Cristo como sua única esperança de salvação e que será dada audição espiritual, a fim 

de compreender o evangelho e se voltam para Ele para ser salvo. 

 

60. Ministrando na vontade de Deus 

(Romanos 15: 22-33) 

Por esta razão, muitas vezes tenho sido impedido de ir ter 

convosco; mas agora, sem mais lugar para mim nessas regiões, e 

desde que eu tive há muitos anos grande desejo de ir a você sempre 

que eu vá para a Espanha, pois espero ver-vos de passagem, e de 

ser ajudado no meu caminho até lá por você, quando eu tenho 

apreciado primeiro de sua empresa por um tempo, mas agora, eu 

estou indo para Jerusalém para ministrar aos santos. Para 

Macedônia e Acaia foram prazer de fazer a contribuição para os 

pobres dentre os santos em Jerusalém. Sim, eles ficaram 

satisfeitos em fazê-lo, e eles estão em dívida com eles. Porque, se 

os gentios foram participantes em suas coisas espirituais, eles 

estão em dívida para ministrar-lhe também em coisas 

materiais. Portanto, quando eu terminar isso, e ter dado o meu 

selo sobre este fruto deles, vou continuar por meio de você para a 

Espanha. E eu sei que quando eu chegar para você, eu virá na 
plenitude da bênção de Cristo. 

Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do 

Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus por 

mim, para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e 

que o meu serviço para Jerusalém pode ser aceitável aos 

santos; para que eu possa vir a vós com alegria, pela vontade de 

Deus e encontrar refrescante descanso em sua empresa. Ora, o 
Deus de paz seja com todos vós. Amém. (15: 22-33) 

Paulo escreveu a maior parte de sua carta à igreja romana para se estabelecer 

com eles doutrinariamente. Neste epílogo, ele se estabelece com eles 

pessoalmente, indicando o desejo do seu coração para ministrar a eles e à 

comunhão com eles. 



Paulo aqui faz comentários adicionais sobre o seu ministério, em especial os 

seus planos e esperanças para o futuro trabalho no serviço do Senhor. Essas 

expressões pessoais revelam algumas verdades que são mais implícito do que 

explícito e são gerais e não específicas. Como Paulo descobre o seu coração 

para um grupo de crentes, a maioria dos quais ele nunca conheceu e que viviam 

em um lugar onde ele nunca tinha estado, ele fornece alguns princípios valiosos 

para todos os que lêem. 

Subjacente à superfície desta passagem muito pessoal é o princípio básico de 

que foi a base da vida de Paulo, o princípio de que tudo o que ele dirigiu pensou, 

disse, escreveu, e fez. Ele articula que a verdade no versículo 32: "pela vontade 

de Deus." O resto da passagem leva até essa declaração e revela de uma maneira 

íntima e única as atitudes, percepções e efeitos de um crente que vive 

inteiramente no conhecimento da vontade de Deus. 

A vida de Paulo foi centrada na obediência sua divina vocação "para ser 

ministro de Cristo Jesus entre os gentios" (Rm 15:16; cf. Atos 09:15; 26: 17-

18.). Como visto no capítulo anterior comentário, ele ministrou como um padre, 

um pastor e um pioneiro. Embora tipicamente começou seu ministério em uma 

nova área, pregando aos judeus, seu propósito final era usar essa base judaica 

para alcançar os incrédulos em terras dos gentios, a fim de que sua "oferta dos 

gentios pode tornar-se agradável, santificada pelo Espírito Santo" (Rom. 

15:16). 

Serviço de Paulo foi cuidadosamente focado exatamente sobre a vontade de 

Deus trabalhou com precisão. Ele procurou seguir o exemplo de seu Senhor, 

que disse: "Eu não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me 

enviou" (João 5:30). Para além de ser cuidadoso sobre aqueles a quem ele 

pregou, ele também foi cuidadosamente focada quanto ao local onde ele 

ministrava. Seus três viagens missionárias cobria grande parte os mesmos 

territórios, embora o segundo e terceiro expandida no primeiro por sua ida para 

a Macedônia e Acaia, a área geral do que é a Grécia moderna. Durante a 

segunda jornada, após ministrar novamente na Galácia, ele e Silas tinha 

planejado viajar para o norte "para Bitínia, [mas] o Espírito de Jesus não 

permitia a eles, e que passa por Mísia, desceram a Trôade", onde Paulo tinha a 

visão de um homem chamando-os para a Macedônia, após o que "procurou 

partir para a Macedônia, concluindo que Deus havia chamado [eles] para pregar 

o evangelho a eles" (Atos 16: 6-10). Planos pessoais de Paulo eram 

continuamente sujeitos a direção e revisão de Deus. 

Paulo sabia desde o início de sua nova vida em Cristo que, após a chamada 

divina o levaria a suportar o sofrimento de seu Senhor (Atos 09:16). Ele disse 

aos anciãos de Éfeso que ele foi obrigado a ir para Jerusalém, não sabendo 

exatamente o que iria acontecer com ele lá, "a não ser que o Espírito Santo me 

testifica, de cidade em cidade, dizendo que esperam prisões e tribulações me" 



(Atos 20 : 22-23). "Mas eu não considero a minha vida de qualquer conta como 

preciosa para mim", continuou ele, "a fim de que eu possa terminar minha 

carreira, eo ministério que recebi do Senhor Jesus" (v. 24). 

O custo pessoal de seu ministério era de nenhuma conseqüência, no 

entanto. "Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós", escreveu ele 

crentes em Colossos ", e na minha carne, que eu faço a minha parte em nome 

do seu corpo (que é a igreja) para preencher o que falta aos sofrimentos de 

Cristo. Deste igreja eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus 

dado em mim para o seu benefício, para que eu possa exercer plenamente a 

pregação da palavra de Deus ... E para este fim também trabalho, combatendo 

segundo a sua energia, o que poderosamente trabalha dentro de mim 

"(Colossenses 1: 24-25, 29). 

O fiel servo de Deus sabe que o verdadeiro sucesso na obra do Senhor só pode 

ser alcançada quando ele aceita totalmente sua vocação divina e irrestritamente 

compromete seu coração, sua mente, seu tempo, suas habilidades, e seu dom 

espiritual para cumprir esse chamado. Sucesso Genuina às vezes pode falhar 

tanto de tentar fazer mais do que nós somos chamados a fazer a partir de fazer 

menos. Paulo não tentar fazer o trabalho de vários apóstolos, mas apenas o 

trabalho para o qual o Senhor o tinha chamado especificamente. Ele 

demonstrou o mesmo tipo de economia de esforço como Jesus, cujo ministério 

foi estritamente focada no chamado do Pai e da vontade. Ele não curar todas as 

doenças na Palestina, nem ele tenta pregar para todos os judeus, muito menos a 

cada Gentil. No entanto, depois de apenas três anos de ministério, Ele podia 

dizer a Seu Pai no Cenáculo: "Eu te glorifiquei na terra, completando a obra 

que me deste a fazer" (João 17: 4), e poderia dizer na cruz diante do mundo, 

"Está consumado" (19:30). 

Profundidade do ministério é sempre mais importante do que a largura, 

meticulosidade mais significativa do escopo. Deus sempre exige profundidade 

do compromisso, se o campo de serviço de ser grande ou pequeno, constante 

ou mudando, pública ou privada, e, aos olhos do mundo, nobres ou ignóbeis. 

Em Romanos 15: 22-32, Paulo demonstra em sua própria vida seis 

características ou elementos de seu próprio ministério que devem ser 

evidenciados na vida e ministério de cada crente que está empenhada em fazer 

a vontade de Deus. Estes podem ser categorizadas como providência (v. 22), 

planejamento (vv. 23-24), a prioridade (vv. 25-28), prosperidade (v. 29), a 

Proposito (v. 30 a ), e de oração (vv. 30 b-32). 

Providência 

  



Por esta razão, muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco; (15:22) 

  

Esta razão refere-se a Paulo de cumprir seu chamado divino como "um 

ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ... a partir de Jerusalém e arredores, 

até ao Ilírico," a fim de que "eles não que tinha notícias sobre Ele o verão, e eles 

que não ouviram entenderão "(15:16, 19, 21). A fidelidade à sua 

vocação impedido -o de fazer muitas das coisas que ele gostaria de ter feito, 

inclusive, até o momento, a visitar a igreja em Roma. 

Enkoptō ( impedido ) significa, literalmente, para cortar ou cortar. Ele foi 

usado de trincheiras profundas que, por vezes, foram escavados em uma estrada 

para impedir um exército inimigo. Ele chegou a ser usado metaforicamente de 

qualquer obstáculo ou impedimento. O imperfeito do verbo grego indica 

continuação, e que seja passiva indica que a causa era a partir do exterior. Por 

causa do plano e controle de Deus, Paulo foi providencialmente e 

continuamente impedido de vir para a igreja em Roma. 

Deus mudou o curso natural dos acontecimentos por, intervenção milagrosa 

direta, como na abertura do Mar Vermelho por Israel para atravessar com 

segurança e, em seguida, fechá-lo, o exército egípcio perseguindo. Mas Deus 

também, e na maioria das vezes, tanto quanto nosso entendimento humano pode 

perceber-Controla homens e eventos de maneiras não-milagrosas e indiretos 

que não podemos observar ou estar ciente. Este é o controle soberano de 

providência por Deus de tudo não exercidas através da milagrosa, mas através 

de encomendar todos os eventos naturais complexos para que eles realizar a Sua 

vontade. Mesmo Paulo, o mais proeminente dos apóstolos, que foi usado como 

um instrumento humano para a gravação de muito da Palavra de Deus no Novo 

Testamento, não presumir compreender inteiramente de trabalho do Senhor em 

sua vida. Mas a providência de Deus foi um elemento fundamental na 

realização dos fins previstos para o serviço de Paulo. 

Na circunstância mencionado acima, Deus não explicou para Paulo Sua razão 

para não permitir que ele ministra na Bitínia. De alguma forma, Paulo sabia 

apenas que era "o Espírito de Jesus [que] não lhes permitiu" (Atos 16: 7). E não 

foi até ele e seus companheiros tinham viajado para Trôade que seu destino 

final ficou claro. 

A ilustração clássica do Antigo Testamento de controle indireto de Deus para 

realizar a Sua vontade é encontrada na história de José. Durante o tempo que os 

eventos se desenrolavam, nem José, e seus irmãos, nem o seu pai Jacó sabia que 

o propósito de Deus em permitir que os irmãos de vender José como 

escravo. Passaram-se muitos anos depois que a alta posição de José no Egito 

foi usado pelo Senhor para salvar o seu povo escolhido de fome. Como José 



mais tarde percebeu e explicou a seus irmãos arrependidos: "Você quis dizer o 

mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, a fim de trazer este resultado atual, 

para preservar muita gente em vida" (Gen. 50:20). De maneira semelhante, o 

Senhor fez com que o rei Assuero para escolher Esther como sua rainha e, 

assim, permitiu-lhe para interceder em nome de seus companheiros judeus e 

salvá-las da aniquilação. 

Jeremias declarou: "Eu sei, ó Senhor, que a maneira de um homem não é em si 

mesmo, nem é um homem que caminha o dirigir os seus passos" (Jr 10:23).. De 

Provérbios aprendemos que "a mente do homem traça o seu caminho, mas o 

Senhor lhe dirige os passos" (Prov. 16: 9), e que "muitos são os planos no 

coração do homem, mas o conselho do Senhor, ele vai stand "(19:21). Paulo 

lembrou os crentes de Filipos que "Deus é quem efetua em vós tanto o querer 

como o realizar a sua boa vontade" (Fp. 2:13). 

Deus efetuada a Sua vontade na vida de Paulo por providencialmente controlar 

todas as circunstâncias complexas em torno dele. 

Planejamento 

mas agora, sem mais lugar para mim nessas regiões, e desde que 

eu tive há muitos anos grande desejo de ir a você sempre que eu 

vá para a Espanha, pois espero ver-vos de passagem, e de ser 

ajudado no meu caminho até lá por você, quando eu tenho 

apreciado primeiro de sua empresa para uma enquanto- (15: 23-
24) 

Um segundo elemento para um crente que cumpre fielmente seu chamado 

divino é o cuidado em fazer planos para o ministério. Ao contrário de como 

pode parecer em primeiro pensamento, sensível e um planejamento cuidadoso 

pelo povo de Deus não indica necessariamente falta de confiança na Sua 

providência. À espera de providência do Senhor não impede o planejamento 

pessoal. 

Jesus perguntou retoricamente: "Qual de vocês, quando ele quer construir uma 

torre, não se senta primeiro a calcular o custo, para ver se tem com que a acabar? 

... Ou qual é o rei, quando ele sai para encontro de outro rei na batalha, não se 

senta primeiro a consultar se ele é forte o suficiente com dez mil homens ao 

encontro do que vem contra ele com vinte mil? " (Lucas 14:28, 31). Neste caso, 

Jesus estava falando do custo do discipulado (v. 33), mas o princípio de 

planejamento também é válido no que diz respeito à maneira como nós 

cumprimos nosso discipulado. 

O pré-requisito em todos os casos, é claro, é que o nosso planejamento, não 

importa o quão feita com cuidado e sinceramente, estar constantemente e 



completamente sujeita ao controle do Senhor e alteração, exatamente como 

eram os planos de Paulo para ministrar na Bitínia e para visitar Roma. 

Ele acreditava que havia mais nenhuma lugar para ele nessas regiões onde 

ele estivera ministrando, e ele teve durante muitos anos grande desejo de ir 

para Roma quando ele foi para a Espanha. Ele não afirmou que Deus o 

estava chamando para ministrar tanto em Roma ou em Espanha, mas ele 

fortemente esperado e planejado para ambos os ministérios. 

Espanha incluiu a cidade ou região mencionada no Antigo Testamento como 

Társis, o lugar para onde Jonas tentou fugir (Jonas 1: 3) e a partir do qual os 

navios trouxe Rei Salomão "ouro e prata, marfim e macacos e pavões" a cada 

três anos (1 Reis 10:22). 

Espanha estava do outro lado ocidental do continente e tornou-se um 

importante centro de comércio e cultura, acessíveis por meio das estradas 

romanas de renome. Ruínas de impressionante arquitetura romana ainda existe 

lá hoje. Essa província tinha produzido tais homens em aberto em Martial, 

famosa por seus epigramas; o poeta Lucan; o orador notável Quintiliano; e o 

maior espanhol no Império Romano, Seneca, o estadista notável e filósofo 

estóico que tutelado Nero e foi primeiro-ministro do Império. No entanto, a 

partir da evidência histórica e arqueológica mais confiável, a Espanha não foi 

evangelizada até meados do século III. 

Por isso, é compreensível que o plano de Paulo era ministrar em Espanha. E 

ele fortemente desejado para ver os crentes em Roma , de passagem. Porque 

a igreja em Roma estava bem estabelecida e madura, Paulo não queria, como 

ele já havia explicado, "a pregar o evangelho ... onde Cristo houvera sido 

nomeado, para que [ele] não pode construir sobre alicerce de outro homem "(v. 

20). Mas, apesar de sua escala prevista, em Roma era para ser breve, foi de 

grande importância pessoal para Paulo. Ao visitar essa igreja, ele esperava para 

ser ajudado em seu caminho até lá (Espanha), depois de terapreciado 

primeiro a companhia dos fiéis romanos por um tempo. 

Para ser ajudado é do verbo propempō , que, no Novo Testamento, é usado 

em um sentido bastante específico e técnico. Ele sempre foi utilizado de 

costume na igreja primitiva de fornecer uma escolta, bem como suprimentos, 

para alguém que está sendo enviado para ministrar em um campo 

distante. Depois de voltar para a igreja em Antioquia, que tinha originalmente 

encomendado e enviou-os para fora (Atos 13: 2-3), Paulo e Barnabé foram 

novamente "a ser enviada em seu caminho [ propempō ] pela igreja "(15: 3). O 

termo é usado dos "anciãos de Éfeso" acompanha [Paulo] para o navio ", que 

iria levá-lo a Jerusalém. É traduzida como "escoltado" em Atos 21: 5; "Enviar 

... [na] way" em 1 Coríntios 16: 6, 11 e 3 João 6; e "ajudar ... em [a] caminho" 

em Tito 3:13. 



Não era que as igrejas em que ele já havia ministrado eram perfeitos, que não 

precisaram de cuidados mais pastoral, ou que todo crente professando era 

verdade ou madura. Como ele havia expressado nos comentários desta epístola 

de abertura, a sua grande esperança era que, "talvez agora, finalmente, pela 

vontade de Deus que eu possa ter sucesso em chegar a você. Porque desejo 

muito ver-te, para que eu possa conferir algum espiritual presente para você, 

que você pode ser estabelecido;. isto é, para que eu possa ser incentivada junto 

com você, enquanto no meio de vós, cada um de nós pela outra fé, vossa e 

minha E eu não quero que ignoreis, irmãos, "ele continuou," que muitas vezes 

eu tenho planejado para chegar até você (e ter sido impedido até agora), a fim 

de que eu poderia obter algum fruto entre vós, como também entre os demais 

gentios "(Rom. 1: 10- 13). 

Paulo expressou outros tais planos pessoais, nenhum dos quais ainda 

comprometidas seu maior desejo de obedecer plenamente a vontade de 

Deus. Ele disse aos crentes de Tessalônica: "Mas vós, irmãos, tendo sido 

privado de você por um tempo curto-in pessoa, e não em espírito, eram ainda 

mais ansiosos com grande desejo de ver o seu rosto. Para nós queria vir para 

você- Eu, Paulo, mais de uma vez e ainda Satanás nos frustrados "(1 

Tessalonicenses 2: 17-18.). Satanás não, é claro, frustrar o plano de Deus, mas 

Deus, para seus próprios fins, permitiu a Satanás para frustrar os planos de 

Paulo. 

Fazer planos sensíveis e cuidadosas para servir a Deus não entra em conflito 

com a dependência de Sua providência, e dependência de Sua providência não 

é desculpa para falta de plano. 

Mas os planos pessoais, não importa quão altruísta e motivado espiritualmente, 

devem estar sujeitos ao plano de Deus. O desejo de Paulo de visitar Roma era 

forte, mas seu desejo de obedecer a Deus foi mais forte ainda. Ele tinha a auto-

disciplina e dedicação inabalável de cumprir o que Deus lhe tinha dado para 

fazer, definindo seus sonhos pessoais de lado, até que, e se, o Senhor trouxe a 

passar. 

Prioridade 

mas agora, vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Para 

Macedônia e Acaia foram prazer de fazer a contribuição para os 

pobres dentre os santos em Jerusalém. Sim, eles ficaram 

satisfeitos em fazê-lo, e eles estão em dívida com eles. Porque, se 

os gentios foram participantes em suas coisas espirituais, eles 

estão em dívida para ministrar-lhe também em coisas 

materiais. Portanto, quando eu terminar isso, e ter dado o meu 

selo sobre este fruto deles, vou continuar por meio de você para a 
Espanha. (15: 25-28) 



Paulo ilustra um terceiro elemento característico de um crente que cumpre 

fielmente a sua vocação, ou seja, a de definir prioridades claras. Planejamento 

para o futuro ministério nunca deve causar um presente ministério a sofrer. 

Antes Paulo estaria livre para ir a Roma, e muito menos a Espanha, era 

necessário para ele ir cerca de mil quilômetros na direção oposta para 

Jerusalém, a fim de servir os santos lá. 

Sua tomar essa viagem parece contradizer sua vocação "para pregar o 

evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado" (15:20). A igreja nasceu 

em Jerusalém, e nenhuma cidade no primeiro século teve ministério mais direta 

pelos apóstolos e outros líderes da igreja. Mas no momento em que Paulo 

escreveu esta carta, provavelmente em UM . D . 58, a igreja 

em Jerusalém estava sofrendo não só grande perseguição, mas grande 

pobreza. Houve uma fome por toda a Palestina, e por causa da perseguição por 

judeus incrédulos, muitos homens cristãos perderam seus empregos e muitos 

outros foram colocados na prisão, fazendo com que as más condições ainda 

piores para as suas famílias. Além disso, muitos judeus estrangeiros que 

visitavam Jerusalém para a Festa de Pentecostes foram convertidos a Cristo e 

decidiu permanecer na cidade, geralmente como convidados de crentes que 

viviam ali. 

Por causa dessa grande necessidade, Paulo havia feito um apelo às igrejas 

da Macedônia e Acaia, que eram o prazer de fazer uma contribuição para 

os pobres dentre os santos em Jerusalém. Durante sua viagem anterior a 

Jerusalém, Paulo e Barnabé tinha sido prorrogado "o mão direita de 

companheirismo ", de Tiago, Pedro e João," para que possamos ir para os 

gentios ", Paulo escreveu aos Gálatas alguns anos anteriores", e eles ao 

circuncidado. Eles só nos lembrássemos dos pobres, o muito coisa que eu 

também estava ansioso para fazer "(Gal. 2: 9-10). Isso fazia parte de assegurar 

que o muro de separação entre judeus e gentios, discriminados em Cristo (Ef. 

2:14), e não foi reconstruída. 

Em sua primeira carta a Corinto, que foi na província de Acaia, Paulo escreveu: 

"Ora, quanto à coleta para os santos, como Eu dirigido às igrejas da Galácia, 

assim fazei vós também" (1 Cor. 16: 1). Em sua segunda carta a Corinto, ele se 

alegrou com a generosidade das igrejas da Macedônia. "Em uma grande 

provação de aflição sua abundância de alegria e de sua pobreza profunda 

transbordou na riqueza da sua generosidade. Porque lhes dou testemunho de 

que de acordo com a sua capacidade, e além de sua capacidade, deram por 

vontade própria, pedindo-nos com muitos rogos, a graça de participarem da 

assistência aos santos "(2 Cor. 8: 2-4). 

Durante este período, ainda havia animosidade e desconfiança entre crentes 

judeus e gentios considerável. A contribuição das igrejas principalmente 



Gentil da Macedônia e Acaia, que, em sua maior parte, também eram pobres, 

foi um gesto poderoso de amor e reconciliação para os pobres santos em 

Jerusalém, que estavam principalmente judaica. Paulo foi o compromisso de 

tomar essa oferta, juntamente com os representantes das igrejas dos gentios que 

o deu, a fim de promover a harmonia no Corpo de Cristo. 

Contribuição traduz Koinonia , que tem a idéia básica de partilha e é mais 

comumente interpretados como "comunhão" ou "comunhão". Mas aqui, como 

em 2 Coríntios 9:13, o contexto dá a conotação de partilha financeira, um 

presente. Parece que a preocupação de Paulo era fortalecer a Koinonia de 

comunhão espiritual entre judeus e gentios, por meio da Koinonia de apoio 

material. Central para o seu ministério estava proclamando a verdade de que 

"agora, em Cristo Jesus, vós [gentios], que antes estáveis longe, foram 

aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, que fez os dois 

grupos", judeus e gentios, "em um, e quebrou a barreira da parede divisória" 

(Ef. 2: 13-14). Deus lhe tinha dado especial "compreensão do mistério de 

Cristo, que em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, 

como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, 

para ser mais específico, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo 

corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho 

"(3: 4-6). 

Os crentes na Macedônia e na Acaia, não só estavam dispostos a dar 

generosamente, mas o prazer de fazê-lo. Eles deram porque os santos em 

Jerusalém eram irmãos e irmãs em Cristo e também porque eles perceberam 

que, como Jesus disse à mulher de Sicar ", a salvação vem dos judeus "(João 

4:22). Isaías profetizou que "a lei sairá de Sião, e a palavra do Senhor de 

Jerusalém" (Is. 2: 3). 

No plano humano, todos os cristãos gentios devem suas vidas espirituais para 

os judeus apóstolos, profetas, professores e evangelistas que primeiro 

proclamou o evangelho da salvação em Jesus Cristo. Por isso, os gentios que 

contribuíram para os santos em Jerusalém reconheceu que eram em dívida 

com os judeus. Porque, se os gentios foram participantes em suas coisas 

espirituais, Paulo continua a explicar, eles estão em dívida para ministrar-

lhe também em coisas materiais (dinheiro). 

Leitourgeo ( ao ministro ) é o termo grego de que cheguemos a "liturgia". Ele 

foi muitas vezes utilizado de serviço sacerdotal, a que Paulo se referiu em 

15:16. Mesmo suas doações de coisas materiais foi um ato de serviço 

espiritual. 

Não era que os gentios "ser espiritual e materialmente endividados aos judeus 

fizeram sua generosidade menos significativo ou amorosa. O dever de não 

excluem o cumprimento disposto e alegre. Mesmo o dever mais exigente ou 



endividamento pode ser cumprida por amor. E os cristãos macedônios e 

Achaian cumpriu seu dever e reconheceu seu endividamento em disposição 

alegre, não por compulsão. Como já foi referido, a carta de Romanos foi escrita 

em Corinto, uma grande cidade da Acaia, e os crentes ali, sem dúvida, tinha 

ouvido muitas vezes a admoestação Paulo lhes escreveu em sua segunda carta: 

"Que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou 

por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria "(2 Cor 9: 7.). Muitos 

deles haviam se tornado alegres doadores e, assim, agradou a Deus. 

Eles também foram agradável a Paulo. Por isso, quando eu terminar 

isso, disse ele, e ter dado o meu selo sobre este fruto deles, vou continuar 

por meio de você para a Espanha. Paulo estava muito feliz com o dom 

generoso que ele e a delegação dessas igrejas dos gentios estavam trazendo a 

Jerusalém. Ele queria colocar seu selo sobre este fruto deles, confirmando, 

tanto como judeu e como apóstolo, o verdadeiro amor e gratidão dos 

representantes Gentil deve ter expresso como eles apresentaram sua 

contribuição conciliatória para os santos judeus que sofrem em Jerusalém. 

Paulo mencionou novamente (ver v 24). Seu plano de visitar a igreja romana 

em seu caminho para a Espanha. Mas sua prioridade atual foi demonstrar 

Gentil amor para com os crentes judeus, fornecendo a oferta das igrejas dos 

gentios para a igreja em Jerusalém. Foi esta oferta sobre a qual Paulo escreveu 

em sua segunda carta a Corinto, assegurando aos crentes ali que "o ministério 

deste serviço não é apenas fornecer plenamente as necessidades dos santos, mas 

também transborda através de muitas ações de graças a Deus. Por causa da 

prova dada por este ministério, eles [os santos judeus em Jerusalém] vai 

glorificam a Deus pela obediência à sua confissão do evangelho de Cristo, e 

pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos "(2 Cor. 9: 12-13) 

. Notícias desta próxima gesto de amor, aparentemente, já tinha atingido a igreja 

de Jerusalém, porque, Paulo continua a dizer, "eles também, pela oração em seu 

nome, anseiam por você por causa da superabundante graça de Deus em você" 

(v. 14 ).Essa oferta altruísta foi mais uma prova para os judeus que a graça 

salvadora de Deus no evangelho de Jesus Cristo que, de fato, se estendem para 

os gentios. 

Prosperidade 

E eu sei que quando eu chegar para você, eu virá na plenitude da 
bênção de Cristo. (15:29) 

Um elemento quarta característica de uma pessoa que cumpre fielmente seu 

chamado divino é a prosperidade espiritual. Ditado de Paulo Eu sei reflete sua 

segurança absoluta de que, quando chegou a Jerusalém seria na plenitude da 

bênção de Cristo. Porque ele viveu continuamente em obediência ao Senhor, 

sua vida sempre foi abençoada. Obviamente, essa bênção não excluiu 



dificuldades físicas e aflições, como ele menciona no versículo 31 e em muitas 

de suas outras cartas. Mas nada físico poderia roubar-lhe a plenitude do que 

espiritual bênção. 

O que é muitas vezes referido como o "evangelho da saúde e da riqueza" era a 

coisa mais distante da mente de Paulo. Sua obediência a Cristo lhe custou caro 

em ambas as áreas. Por causa de seu serviço a Cristo, ele sofreu prisões, 

espancamentos, apedrejamentos, perigos de gentios e judeus, e uma série de 

outras dificuldades (ver 2 Cor. 11: 23-27). Mas nenhum desses problemas 

externos poderia roubar-lhe a bênção interior. Ao contrário, ele escreveu, "as 

minhas circunstâncias se voltaram para fora para o maior progresso do 

evangelho, para que a minha prisão na causa de Cristo tornou-se conhecido a 

toda a guarda pretoriana e de todos os outros, e ... a maioria dos os irmãos, 

confiando no Senhor por causa da minha prisão, têm muito mais coragem de 

falar a palavra de Deus sem medo ... Em todos os sentidos, ... Cristo seja 

anunciado, e neste eu me regozijo, sim, e me alegre "(Filipenses 1: 12-14., 18). 

Dificuldades de Paulo lhe deu maior oportunidade "para ser ministro de Cristo 

Jesus entre os gentios" e oferecer-lhes como uma oferenda a Deus ", agradável, 

santificada pelo Espírito Santo" (Rom. 15:16) e, assim, receber a bênção que 

somente esse serviço abnegado ao Senhor pode trazer. Ele sabia que "a paz de 

Deus, que excede todo o entendimento"; ele sabia "como se dar bem com os 

meios humildes" e "como viver em prosperidade"; e Deus supriu todas as suas 

"necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus" (Filipenses 

4:. 7, 12, 19). 

Paulo acreditava profundamente a verdade expressa na missionário do século 

XVI belo hino de Francisco Xavier: 

Meu Deus, eu amo-Vos; não porque  

eu espero para o céu, assim, 

Nem ainda porque quem Te amo não  

é perdido para sempre. 

Tu, ó meu Jesus, Tu me fizeste  

Após o abraço cruz; 

Para me fizeste suportar os pregos e da lança,  

e desgraça manifold. 

E tristezas e atormenta inúmeros,  

e suor de agonia; 



E a própria morte; e tudo para mim,  

Quem era Teu inimigo. 

Então por que, benditos Jesus Cristo,  

deve Eu não te amo bem? 

Não por uma questão de ganhar o céu  

, ou de escapar do inferno. 

Não com a esperança de ganhar alguma coisa,  

não procurar uma recompensa; 

Mas como a ti mesmo me amou,  

ó Senhor sempre amando? 

E'en assim que eu Te amo, e amo,  

e em teu louvor vai cantar; 

Porque Tu és o meu Deus amoroso,  

E meu eterno Rei. 

Propósito 

Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do 

Espírito, (15: 30a) 

A quinta característica implícita de uma pessoa que cumpre fielmente a sua 

vocação divina é a de ter um propósito claro em seu serviço para o Senhor. A 

preposição por tem o sentido de "em nome de", ou "em relação a." Rogo-

vos introduz a exortação aos leitores para orar por sua proteção e 

ministério. Antes de dar essa exortação, Paulo declarou inequivocamente que o 

propósito primordial para o seu pedido foi para glorificar nosso Senhor Jesus 

Cristo. Ele disse aos crentes de Corinto: "Eu faço tudo por causa do evangelho" 

(1 Cor. 09:23) , o que significa dizer, pelo amor de Cristo, fonte e poder do 

evangelho."Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo 

para a glória de Deus" (10:31). 

Em uma carta a seguir a Corinto Paulo declarou: "Nós não pregamos a nós 

mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor ... Para nós, que vivemos, estamos 

constantemente a ser entregue à morte por amor de Jesus, que a vida de Jesus 

se manifeste também em nossa carne mortal "(2 Cor. 4: 5, 11). "Portanto, eu 

estou bem contente com deficiências", confessou, "com insultos, com angústias, 

nas perseguições, nas dificuldades, pelo amor de Cristo" (12:10). Em seu 

discurso de encerramento para as igrejas da Galácia, Paulo escreveu: "De agora 

em diante ninguém causar problemas para mim, porque eu trago no meu corpo 

as marcas-marcas de Jesus" (Gl. 6:17). E aos Filipenses ele disse: "Eu considero 



tudo como perda, tendo em vista o valor de excelência do conhecimento de 

Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as 

considero como lixo, a fim de que eu possa ganhar Cristo "(Filipenses 3: 8.). 

As testemunhas de fé cristã para o bem daqueles que precisam do Senhor e ele 

serve para o bem daqueles que precisam de ajuda, mas o motivo supremo 

sempre deve ser o de servir o seu Senhor e Salvador, em nome de quem e por 

cujo poder ele ministra a outros . 

Paulo se alegrou com o fato de que, se ele conseguiu chegar a Jerusalém com a 

contribuição das igrejas da Macedônia e Acaia, Cristo seria glorificado, dentro 

da igreja e perante o mundo expectante. O Senhor seja glorificado pela 

generosidade disposto e amorosa dos contribuintes gentios, bem como pela 

recepção grata do dom pelos judeus a quem foi enviado. Cristo é sempre 

honrado e glorificado quando Sua igreja é unificado em seu nome e em Seu 

serviço. 

Não só Paulo ministro em nome da glória de Cristo, mas também por uma 

questão de amor do Espírito. Esta frase ea ideia expressa não são encontrados 

em outros lugares na Escritura. Alguns interpretaram essa frase como 

significando o amor do Espírito Santo para Paulo. Como parte da Trindade, o 

Espírito certamente tem o mesmo amor para o mundo como um todo e para os 

crentes em particular no que se fazer o Pai eo Filho. O contexto, no entanto, 

parece indicar que Paulo estava falando do seu amor para o Espírito, em vez 

de amor do Espírito para ele. O grande amor de Deus por Paulo obviamente 

incluídos amor para o Espírito Santo, bem como para Deus Pai e Deus 

Filho. Davi expressou um sentimento similar, quando escreveu: "Ensina-me a 

fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus, deixe o teu bom espírito guia-me 

no nível do solo "(Sl 143:. 10, grifo do autor). Em ambos os casos, o Espírito 

Santo é elogiado e, por implicação, é amado. 

A devoção à glória do Senhor Jesus Cristo e de amor por Seu 

Santo Espírito deve ser o motivo principal e final para todos os seres vivos e 

serviço cristão. Em gratidão pela graça divina pelo qual Cristo nos salvou e para 

o poder divino do Espírito Santo que habita em nós, tudo o que pensamos, 

dizemos e fazemos deve expressar o nosso amor por eles e trazê-los de glória e 

de honra. 

Oração 

esforçar-se juntamente comigo nas vossas orações a Deus por 

mim, para que eu possa ser salvo dos rebeldes que estão na 

Judéia, e que o meu serviço para Jerusalém pode ser aceitável aos 

santos; para que eu possa vir a vós com alegria, pela vontade de 

Deus e encontrar refrescante descanso em sua empresa. (15: 30-
B-32) 



Talvez a característica cardinal de uma pessoa que fielmente faz a vontade de 

Deus é a oração. E Paulo exorta agora seus companheiros crentes em Roma a 

lutar juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus. 

Sunagōnizomai ( a lutar juntos ) é uma forma intensificada de agōnizomai , o 

que significa que lutar ou lutar e é o termo da qual nós temos o Inglês 

"agonizar". A palavra foi usada originalmente de eventos esportivos, 

especialmente ginástica, em que os competidores, como lutadores ou boxers, 

lutaram uns contra os outros. Jesus usou a palavra quando disse a Pilatos: "O 

meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então meus 

servos estaria lutando [ agōnizomai ] "(João 18:36). 

A oração é muitas vezes uma batalha. Às vezes, o "adversário" é o nosso velho 

homem, que continua a travar uma "guerra contra a lei da [nossa] mente, e [nos 

faz] um prisioneiro da lei do pecado que está em [nosso] membros" (Rm. 7: 

23). A oração é sempre, de uma forma ou de outra, a luta contra o pecado e do 

mal, seja em nós ou ao nosso redor. Às vezes, como Isaías atesta, é necessário 

para nos despertar, por assim dizer, e "tomar posse" Deus (Is. 64: 7). Embora 

não temos que lutar com o Senhor da maneira que fez Jacó (Gn 32:24), a luta 

espiritual da oração às vezes pode ser igualmente intensa. A luta de Paulo em 

favor dos fiéis de Colossos e Laodicéia incluído sem dúvida muitas horas de 

oração agonizante em seu nome, de que seriam justamente ensinou "um 

verdadeiro conhecimento da misericórdia de Deus, isto é, o próprio Cristo", e 

estaria protegido contra aqueles que queriam iludir-los (Cl 2: 1-4). Perto do 

final da carta, Paulo enviou saudações de Epafras, que era de sua comunhão, e 

que estava "sempre trabalhando fervorosamente por [eles] em suas orações, 

para que [eles podem] firmes, perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade 

de Deus "(4:12). 

Nossas mentes finitas não podem conciliar o poder da oração com a soberania 

absoluta de Deus. Tal como acontece com a Trindade, e muitos outros 

ensinamentos claramente revelada, mas humanamente insondáveis da 

Escritura, nós simplesmente reconhecer a sua verdade absoluta. Quaisquer 

inconsistências aparentes são devido aos limites de nossa compreensão 

humana. Nós sabemos de Sua própria Palavra que Deus é soberano e 

imutável. No entanto, sabemos também que mesmo a Palavra que "a oração 

eficaz de um justo pode realizar muito" (Tiago 5:16). Temos a promessa nosso 

soberano Senhor de que "todo aquele que pede, recebe; o que busca, encontra; 

e ao que bate, se abrirá" (Lucas 11:10). Qualquer teologia que menospreza o 

poder da oração ou intensidade na oração é heresia. 

Embora ele pede proteção enquanto na Judéia, na presente passagem, Paulo não 

está falando principalmente sobre lutando em oração contra as forças do 

mal. Sua ênfase aqui é sim sobre sinceramente lutando junto com seus irmãos 

em Roma, em suas orações a Deus por ele. Ele faz muitas solicitações 



semelhantes em suas cartas. "Com toda oração e súplica, orando em todo tempo 

no Espírito", ele aconselha os Efésios ", e com isso em vista, estar em alerta 

com toda perseverança e súplica por todos os santos, e orar em meu nome" (Ef. 

6: 18-19). Durante sua primeira prisão em Roma, ele implorou aos Colossenses: 

"Dediquem-se à oração, mantendo alerta nele com uma atitude de ação de 

graças; orando ao mesmo tempo para nós também" (Col. 4: 2-3). Em sua 

segunda carta a Tessalônica, ele disse: "Finalmente, irmãos, orai por nós para 

que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada" (2 Ts 3: 1.). 

No início da carta para Roma, Paulo assegura os fiéis ali que "Deus, a quem 

sirvo em meu espírito, no pregação do evangelho de seu Filho, é minha 

testemunha de como incessantemente faço menção de vós, sempre em minhas 

orações "(1: 9-10). Agora, ele pede a esses irmãos e irmãs em Cristo que orem 

por ele, porque a sua segurança na Judéia quando ele visita Jerusalém 

(15:31 a ), para o sucesso em seu ministério aos santos lá (v 31. b ), e para a 

satisfação pessoal , como ele antecipa comunhão com os seus leitores, quando 

ele finalmente chega a Roma (32 v. a , c ). 

Segurança 

que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, (15: 31a) 

Desobediente é de apeitheō , que carrega a idéia básica do ser obstinado e 

inflexível. Neste contexto, refere-se aos judeus que obstinAdãoente se recusou 

a crer no Evangelho e, portanto, eram desobedientesa Deus, cujo Filho, o 

Messias, eles rejeitaram. Portanto, torna-It "não acredita" na Rei Tiago 

Version. O mesmo verbo é traduzido por "não acreditava" em Atos 14: 2 

( NVI ), referindo-se aos judeus que "despertou a mente dos gentios, e irritaram-

los contra os irmãos", especificamente, Paulo e Barnabé (ver 13:50). 

A partir do momento que ele primeiro "começou a proclamar Jesus nas 

sinagogas, dizendo:" Ele é o Filho de Deus "(Atos 9:20), Paulo estava marcado 

para morrer por líderes judeus em Damasco (v. 23) e, pouco depois por judeus 

em Jerusalém, quando ele começou a pregar o evangelho lá (v 30).. Até o 

momento ele escreveu a carta a Roma, ele já tinha sofrido ridículo, prisões, 

amarrações, espancamentos e até apedrejamento por judeus que se opõem 

ferozmente ele e o evangelho que ele pregou (ver, por exemplo, 2 Cor. 11: 23-

25; Atos 14:19; 18:12; 20: 3, 19). 

Pedido de Paulo para ser entregue não foi com o propósito de ele ser poupado 

mais perseguição ou até mesmo a morte. Ele desinteressAdãoente queria para 

ser entregue apenas na medida do necessário para ele completar o ministério 

que o Senhor lhe tinha dado. Muito antes de ele chegou na Judéia, ele sabia 

que problemas esperavam por ele. Enquanto seu navio colocada sobre em 

Mileto, ele disse aos anciãos de Éfeso que vieram-lhe ao encontro: "Agora, eis 

que, subjugados em espírito, eu estou no meu caminho para Jerusalém, não 



sabendo o que vai acontecer comigo lá, exceto que o Espírito Santo testifica, de 

cidade em cidade me, dizendo que esperam prisões e tribulações mim. Mas eu 

não considero a minha vida de qualquer conta como preciosa para mim ", 

continuou ele," a fim de que eu possa terminar minha carreira, eo ministério que 

eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus 

"(Atos 20: 22-24). 

Quando Paulo e seus companheiros chegaram Caesarea, ficaram alguns dias na 

casa de Filipe, o evangelista. Enquanto estava lá, ". Um profeta chamado Ágabo 

desceu da Judéia E vindo até nós", relata Lucas, "tomou o cinto de Paulo e 

ligando os seus próprios pés e mãos, e disse: 'Isto é o que o Espírito Santo diz:" 

Em Desta forma, os judeus em Jerusalém irá vincular o homem a quem pertence 

este cinto e entregarão nas mãos dos gentios "'" (Atos 21: 10-11). 

Pedido de oração de Paulo para ser entregue a partir daqueles que são 

desobedientes na Judéia , portanto, foi respondido de forma positiva, na 

medida em que os judeus incrédulos na Judéia não foram autorizados a tirar 

sua vida. Ele foi espancado e preso, mas sua vida foi divinamente 

poupado. Enquanto estava sendo realizada sob guarda pelos romanos em 

Jerusalém ", o Senhor esteve ao seu lado [de Paulo] e disse: 'Coragem, pois, 

como você solenemente testemunhada Minha causa em Jerusalém, por isso 

você deve testemunhar também em Roma" ( Atos 23:11). 

Sucesso 

e que o meu serviço para Jerusalém pode ser aceitável aos 

santos; (15: 31b) 

Segundo pedido de oração de Paulo era de que, independentemente do que 

possa acontecer a ele perigos, seu serviço de Jerusalém pode ser aceitável 

para os santos. Em outras palavras, ele queria que seu ministério para 

beneficiar o povo do Senhor lá, no berço da igreja. Ele não estava preocupado 

com o que poderia ser chamado de sucesso profissional. Certa vez, ele advertiu 

os crentes gálatas que, "Mesmo que nós mesmos ou um anjo do céu vos 

pregasse outro evangelho além do que vos temos pregado a você, seja anátema 

... Por que eu estou agora a procurar a favor de ? homens ou o de Deus ou 

procuro agradar a homens Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não 

seria um servo de Cristo "(Gal. 1: 8, 10). 

Porque ele e seus companheiros Gentil de Macedónia e da Acaia estavam 

trazendo uma contribuição financeira para a igreja em Jerusalém, que ainda 

estava em grande parte judaica, o serviço que Paulo menciona, sem dúvida, a 

que se refere, pelo menos em parte, para que a oferta. Ele queria que os santos 

em Roma para Oração com ele que o presente não poderia ofender os crentes 

judeus em Jerusalém, mas sim poderia provar aceitável aos santos lá. Ele 



queria que fosse recebido com gratidão e amor para o que era, um gesto de amor 

fraterno e de conciliação. 

A oração de Paulo para o sucesso em Jerusalém também foi atendida. "Quando 

a gente tinha ido a Jerusalém," Lucas diz, "os irmãos nos receberam com alegria 

... E depois [Paulo] os tinha recebido, ele começou a relatar uma por uma as 

coisas que Deus fizera entre os gentios através de seu ministério. E quando eles 

ouviram que eles começaram a glorificar a Deus "(Atos 21:17, 19-20). 

Satisfação 

para que eu possa vir a vós com alegria ... e encontrar refrescante 

descanso em sua empresa. (15: 32a, c) 

Este é um pedido pessoal mais do Paulo oração dos três. Ansioso para o 

momento em que ele finalmente seria capaz de vir para a igreja em Roma, ele 

esperava que ele poderia fazê-lo com alegria. Ele já lhes tinha dito: "Eu espero 

vê-lo de passagem, e de ser ajudado na minha caminho até lá por você, quando 

eu tenho apreciado primeiro de sua empresa por um tempo "(15:24). 

Nos comentários finais da sua primeira carta a Corinto, ele disse: "Eu me 

regozijo sobre a vinda de Estéfanas, de Fortunato e Acaico;. Por terem 

fornecido o que estava faltando em sua parte Porque recrearam o meu espírito 

eo vosso" (1 Cor . 16: 17-18). Ele se alegrou com as bênçãos e alegria de 

outros. "Além do nosso conforto", ele escreveu mais tarde à mesma igreja, "nos 

alegramos ainda muito mais pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi 

recreado por vós todos" (2 Cor. 7:13). 

Desejo pessoal de Paulo para ministrar na Espanha nunca foi realizado, mas ele 

fez chegar a Roma e encontrou a alegria e descanso refrescante em sua empresa 

para a qual ele ansiava. Quando ele e seus companheiros chegaram a Roma, "os 

irmãos, quando ouviram sobre nós, veio de lá, tanto quanto o mercado de 

Appius e Três Inns ao nosso encontro, e quando Paulo viu, deu graças a Deus e 

tomou coragem" ( Atos 27:15). 

Mais uma vez notamos que, acima de tudo, Paulo foi cometido inalteravelmente 

para . a vontade de Deus Logo depois que ele e Barnabé foram enviados pelo 

Espírito Santo da igreja em Antioquia da Síria (Atos 13: 2-3), Paulo pregou no 

sinagoga de Antioquia da Pisídia (v. 14), na Ásia Menor. Duas vezes ele se 

referiu a obediência de Davi à vontade de Deus. Citando 1 Samuel 13:14, 

lembrou sua audiência judaica da palavra do Senhor a respeito deste maior rei 

de Israel: "Eu encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, 

que fará toda a minha vontade" (v 22. ). Mais tarde, em que o sermão ele 

observou mais uma vez que "Davi ... tinha servido ao propósito de Deus em sua 

própria geração" (v. 36). A partir do momento de sua conversão-se como 

sacerdote, profeta, ou pioneiro (cf. Rom. 15: 14-21) -Paulo procurou fazer nada, 



mas a vontade de Deus, a fim de que, como Davi, ele também pode ser um 

homem segundo o coração do Senhor. 

Ao longo de sua carta à igreja de Roma, o apóstolo atesta esse desejo. Como no 

presente texto, ele deixa claro que sua esperança de visitar Roma em pessoa foi 

qualificado por seu ser em "a vontade de Deus" (Rom. 1:10). Ele já declarou 

que um dos ministérios do Espírito Santo é a interceder "pelos santos de acordo 

com a vontade de Deus" (8:27), e exorta os crentes ", pelas misericórdias de 

Deus, que ofereçais os vossos corpos a vida e santo sacrifício, aceitável a Deus 

", e" não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação 

da vossa mente, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus é "(12: 1-

2). Ele elogiou os crentes na Macedônia, porque "deu-se ao Senhor e para nós, 

pela vontade de Deus" (2 Cor. 8: 5). Ele advertiu os crentes em Éfeso para não 

"sejais insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor" (Ef. 

5:17), e os escravos admoestados a ser "obediente àqueles que são seus senhores 

segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a 

Cristo, não como forma de servindo à vista, como para agradar aos homens, 

mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração "(6: 5-6). 

Nos versos de suas duas cartas à igreja de Corinto abertura, suas cartas às igrejas 

de Éfeso e Colossos, e sua segunda carta a Timóteo, Paulo reconhece que ele 

era "um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus." O foco supremo de 

sua vida pessoal e do seu ministério público foi sempre a vontade de Deus. 

Quando os crentes em Caesarea implorou Paulo não continuar a Jerusalém por 

causa dos perigos que enfrentaria lá, ele respondeu: "O que você está fazendo, 

chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser 

ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus "(Atos 

21:13; cf. 20:24). O que aconteceu com ele não era importante, contanto que 

ele estava seguindo a vontade do Senhor em fazer a obra do Senhor. 

Quando ele testemunhou sobre sua conversão e chamando diante de uma grande 

multidão de judeus em Jerusalém, ele contou as palavras de Ananias, que havia 

dito a ele: "O Deus de nossos pais de antemão te designou para conhecer a sua 

vontade, e ver o Justo e ouvir um enunciado de Sua boca "(Atos 22:14). 

Como Paulo já testemunhou em Romanos 15, por causa de seu ministério na 

vontade de Deus, ele sabia triunfo espiritual e poder dizer com humildade 

perfeita, "Em Cristo Jesus eu encontrei razão para ostentando nas coisas 

referentes a Deus. Pois não quero a presunção de falar de qualquer coisa, exceto 

o que Cristo realizou por meu intermédio, resultando na obediência dos gentios 

por palavras e obras "(vv. 17-18). Ao ministrar unicamente na vontade de Deus, 

ele experimentou o poder sobrenatural "de sinais e prodígios, no poder do 

Espírito Santo" e poderia alegar "que, desde Jerusalém e arredores, até ao 

Ilírico, tenho pregado o evangelho de Cristo" ( v. 19). 



Bênção 

Ora, o Deus de paz seja com todos vós. Amém. (15:33) 

Antes de estender saudações pessoais a vários amigos em Roma e dando um 

aviso final para estar em guarda contra aqueles que causaram dissensões para 

seus próprios fins egoístas, Paulo dá esta bênção curta mas comovente. 

Neste capítulo, ele falou de "o Deus que dá perseverança e encorajamento" (v. 

5) e "o Deus da esperança" (v. 13). Agora, ele pede que o Deus de paz seja 

com todos vós, isto é, todos os crentes em Roma. 

Deus é a fonte de toda a verdadeira paz, a paz ", que excede todo o 

entendimento" (Filipenses 4: 7.). Na verdade, "ele é a nossa paz, que fez os dois 

grupos", judeus e gentios, "em um" (Ef 2,14;.. Cf. vv 11-13). 

No plano humano, a vida de Paulo como apóstolo estava longe de ser 

pacífica. Na medida em que elementos exteriores estavam preocupados, ele 

vivia na incerteza e muitas vezes tumulto. Ele estava sob ameaça quase contínua 

contra a sua integridade física e da vida. Mas ele conhecia intimamente o Deus 

da paz, e viveu-se em paz e se estabeleceram tranquilidade que Deus dá àqueles 

que fielmente permanecer em Sua vontade. Amém. 

 

61. O amor pelos irmãos ( Romanos 16: 1-

24 ) 

Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está 

em Cencréia; que recebe no Senhor de um modo digno dos santos, 

e que você ajudá-la em qualquer coisa que possa ter necessidade 

de ti; para ela mesma também tem sido o amparo de muitos, e de 
mim também. 

Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, os 

quais pela minha vida expuseram as suas cabeças; o que não só 

eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos 

gentios; Cumprimento também a igreja que está em sua 

casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é o primeiro convertido 

a Cristo a partir da Ásia. Saudai a Maria, que trabalhou duro 

para você. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e meus 

companheiros de prisão, que são destaque entre os apóstolos, que 

estavam em Cristo antes de mim. Cumprimente Amplíato, meu 

amado no Senhor. Saudai Urbano, nosso companheiro de 

trabalho em Cristo, e Estáquis, meu amado. Saudai a Apeles, 

aprovado em Cristo. Cumprimente aqueles que são da casa de 

Aristóbulo. Cumprimente Herodion, meu parente. Saudai aos da 



família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, 

que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito 

trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, também sua 

mãe e minha. Cumprimente Asíncrito, Phlegon, Hermes, 

Pátrobas, Hermas e os irmãos com eles. Saudai Filólogo e Júlia, 

Nereu e sua irmã, e Olimpas, ea todos os santos que estão com 

eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as 
igrejas de Cristo vos saúdam. 

Rogo-vos, irmãos, manter seus olhos sobre aqueles que causam 

dissensões e obstáculos contra a doutrina que aprendestes, e 

afastai-vos deles. Pois os tais são escravos, não de nosso Senhor 

Jesus Cristo, mas de seus próprios apetites; e com palavras suaves 

e lisonjas enganam os corações dos incautos. Para o relatório de 

sua obediência atingiu a todos; portanto estou regozijando-se 

com você, mas eu quero que você seja sábio no que é bom e 

inocente que é mau. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás 

debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com 

você. 

Timoteo meu companheiro de trabalho cumprimenta-lo, e assim 

fazer Lucius e Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que 

escrevo esta carta, saúdo-vos no Senhor. Gaio, anfitrião para mim 

e para toda a igreja, cumprimenta-lo. Erasto, tesoureiro da 

cidade cumprimenta-lo, e Quartus, o irmão. [A graça de nosso 
Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.Amém] (. 16: 1-24 ) 

Apesar da grande popularidade do livro de Romanos, capítulo 16 é muitas vezes 

negligenciada por pregadores, professores e estudantes da Bíblia. Ele quase não tem 

ensino explícito e inclui várias listas de pessoas, muitas das quais não sabemos nada sobre 

exceto o que pouco, ou nada, é dito deles aqui. Mas eles eram, sem dúvida, uma amostra 

representativa dos crentes em Roma e de companheiros de Paulo na época em que 

escreveu a carta. 

Esta passagem é de longe a expressão mais ampla e íntima de amor e apreço que vir do 

coração terno e mente inspirada do apóstolo Paulo. É uma seção rica e gratificante que 

rende muitos insights sobre a vida de Paulo, sobre a vida de outros cristãos primitivos, e 

sobre a natureza eo caráter da igreja do primeiro século. Os comentários do apóstolo sobre 

estes indivíduos na sua maioria desconhecidos são ainda mais pungente porque este 

grande apóstolo leva tempo para falar com tanto carinho e apreço desses cristãos 

"comuns", que eram tanto os seus irmãos e irmãs em Cristo, como Pedro, Tiago, João e 

outros notáveis do Novo Testamento. Ele aqui revela sua profunda afeição por aqueles a 

quem ele tinha servido, para quem ele tinha servido, e para aqueles que serviram com ele. 

Paulo continua o epílogo pessoal que começou em 15:14 e revela ainda mais de seus 

pensamentos e sentimentos mais íntimos, não tanto como um apóstolo como um 

companheiro servo de Jesus Cristo. Em15: 14-33 ele se concentra em seu relacionamento 

com o Senhor em seu ministério. No capítulo 16 , ele se concentra em seu relacionamento 

com os outros cristãos com quem ele tem sido associado, de uma forma ou de outra em 

seu ministério. Ele identifica especificamente, e às vezes comenta brevemente sobre, 

aqueles a quem ele se sentiu o mais próximo. Ele revela o seu amor para a comunidade 

dos redimidos, sua responsabilidade mútua com eles diante de Deus, e sua dependência 

deles para seu próprio ministério e para o seu próprio bem-estar. De muitas maneiras, este 



capítulo reflete o pessoal e prática Ágape amor que ele tem lindamente descrito no 13: 8-

10 e que, alguns anos antes, ele havia retratado no capítulo 13 da sua primeira carta à 

igreja de Corinto. 

Nesta bela conta Paulo revela que o amor de quatro formas: (através de seu louvor . vv 1-

2 ), através de sua cordialidade ( . vv 3-16 ), por meio de sua cautela ( . vv 17-20 ), e 

através de observações sobre e cumprimentos de seus companheiros ( vv. 21-23 ), após o 

que ele acrescenta um breve bênção ( v. 24 ). 

Comenda de Paulo 

Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está 

em Cencréia; que recebe no Senhor de um modo digno dos santos, 

e que você ajudá-la em qualquer coisa que possa ter necessidade 

de ti; para ela mesma também tem sido o amparo de muitos, e de 
mim também. ( 16: 1-2 ) 

Paulo dedica estes dois versos para o elogio de um único indivíduo, Phoebe, ... um 

servo e um membro da igreja que está em Cencréia. Cenchrea foi o vizinho porto da 

cidade de Corinto, a partir do qual Paulo escreveu esta carta, e da igreja ... em Cencréia , 

sem dúvida, era uma igreja filha de um de Corinto. Foi a partir Cenchrea, no final de seu 

primeiro ministério em Corinto, Paulo, Priscila e Aquila "-se ao mar para a Síria" ( Atos 

18:18 ). 

Paulo poderia elogiar essa mulher não só para o que tinha feito como um 

fiel irmã e servo de Cristo, mas também para o que ela estava prestes a fazer no serviço 

adicional ao seu Senhor. É quase certo quePhoebe entregue esta carta pessoalmente à 

igreja de Roma, a responsabilidade de magnitude considerável. 

O nome Phoebe significa "brilhante e radiante", e de breves comentários de Paulo sobre 

ela, parece que essas palavras, de fato, caracterizar sua personalidade e sua vida 

cristã. Paulo elogia-la para a igreja em Roma, de três maneiras diferentes: como uma irmã 

em Cristo, como um servo e como o amparo de muitos, incluindo ele próprio. 

Em Cristo, pertencemos a Deus, não apenas como "concidadãos dos santos" em seu reino 

divino, mas também são irmãos e irmãs em sua própria "casa" divina ( Ef. 2:19 ). Para se 

referir a Phoebe comonossa irmã significava que ela era um membro dedicado da família 

de Deus, e do contexto deixa claro que ela era especialmente querido por Paulo. 

Paulo próxima elogia Phoebe como um servo amado por aqueles que ela serviu em sua 

igreja local em Cencréia, e, provavelmente, na igreja matriz de Corinto também. 

Servo traduz diakonos , o prazo a partir do qual obtemos diácono. A palavra grega aqui 

é neutro e foi usado na igreja como um termo geral para servo antes foram desenvolvidos 

os ofícios de diácono e diaconisa. Ele é usado dos empregados domésticos que puxavam 

a água que Jesus transformou em vinho ( João 2: 5 , 9 ), e Paulo usou o termo mais cedo 

nesta carta ( 13 Rom:. 4 , duas vezes) para se referir ao governo secular como "ministro 

de Deus para teu bem" e até mesmo de Cristo como "um ministro da circuncisão", isto é, 

para os judeus ( 15: 8 ). Quando diakonos , obviamente, refere-se a um escritório da 

igreja, é geralmente transliterado como "diácono" (ver, por exemplo, Phil. 1: 1 ; 1 Tm 

3:10. , 13 ). 

Em 1 Timóteo 3:11 , Paulo declara que "as mulheres também deve ser digna, não 

caluniadoras, mas temperantes, e fiéis em todas as coisas." Alguns argumentam que ele 



está se referindo às esposas de diáconos, ao invés de um escritório de mulheres 

diáconos. Mas não faz sentido que os elevados padrões seriam especificados para as 

esposas de diáconos, mas não para esposas de supervisores (ou bispos, que também são 

chamados de anciãos, veja Tito 1: 5 ), cujas qualificações que ele acaba de dar em versos 

1-7 . Neste contexto ( 3: 1-10 , 12-13 ), o cargo de diaconisa está claramente implícita. A 

"da mesma forma" em versículo 11 laços as qualificações dessas mulheres aos já dado 

para os cargos de superintendente e diácono. No versículo 11 , Paulo não se referiu a essas 

mulheres como diaconisas porquediakonos não tem forma feminina. 

Durante os primeiros séculos da Igreja, o papel de uma mulher servo ( diakonos ) era para 

cuidar de outros crentes que estavam doentes, para os pobres, para os estranhos que 

passam, e para o preso. Eles também foram responsáveis por ajudar batizar e discipular 

novos mulheres converte e instruir crianças e outras mulheres. 

Seja ou não Phoebe realizada algum título oficial ou não, Paulo elogiou-a como uma 

altamente comprovada servo de Cristo e implorou a igreja em Roma para receber no 

Senhor. 

Como mencionado acima, Phoebe foi incumbidos de realizar esta carta para a igreja em 

Roma. Havia, é claro, não há fotocopiadoras ou papel carbono, naqueles dias, e até 

mesmo os mais simples materiais de escrita eram muito caros. Por isso, é altamente 

improvável que Paulo, através da mão de Tertius ( v. 22 ), fez mais do que uma cópia 

desta carta. Uma vez que Paulo percebeu que a carta se tornaria parte da Palavra escrita 

de Deus, ele sabia que as verdades que ele conferidas nesta carta tinha a marca de 

autenticidade divina. Por isso, teria a certeza de que esta epístola aos Romanos foi 

confiada apenas para o mais confiável de pessoas. 

Paulo sabia que a viagem de Corinto a Roma não seria fácil, e envolveria mar 

considerável, bem como viagens por terra. Quando esta senhora especial chegou a Roma 

e apresentou os crentes lá com a carta de Paulo, eles devem ter percebido a sua grande 

confiança nela antes mesmo de ler este elogio pessoal. Seria imediatamente evidente que 

ela merecia o seu maior apreço e respeito. 

Viagem naqueles dias era muitas vezes perigosos, e as poucas pousadas que existiam 

geralmente estavam relacionados com o pior tipo de bares, muitos dos quais eram também 

bordéis. Os únicos lugares seguros para ficar estavam com um amigo ou um amigo de um 

amigo. Consequentemente, cartas de recomendação foram rotineiramente dada aos 

viajantes por amigos que tinham parentes ou amigos ao longo do caminho que poderia 

fornecer comida, alojamento, e às vezes escoltar através de áreas perigosas. Essa ajuda 

foi especialmente importante para os cristãos e ainda mais especialmente para aqueles 

que eram judeus, que muitas vezes foram sujeitos a perseguição não só pelos gentios, mas 

por incrédulos irmãos judeus. 

Tais cartas de recomendação são mencionados várias vezes no Novo Testamento. Quando 

Apolo "queria ir para a Acaia, os irmãos [em Éfeso] encorajaram e escreveram aos 

discípulos para recebê-lo" ( Atos 18:27 ). Paulo incluiu umO elogio de Tito e alguns 

outros homens fiéis em sua segunda carta a Corinto, dizendo: "Quanto a Tito, ele é meu 

companheiro e cooperador no meio de vós, como para os nossos irmãos, são mensageiros 

das igrejas, uma glória . Por isso Cristo abertamente diante das igrejas mostrar-lhes a 

prova de seu amor e de nossa razão de gabando-se de vós "( . 2 Cor 8: 23-24 ). João faz 

alusão a uma tal elogio escrito em verso 9 de sua terceira epístola. 



Phoebe estava a ser recebido em comunhão de um modo digno dos santos, isto é, como 

um verdadeiro e fiel crente. Jesus prometeu que quando o ministro crentes a "um destes 

meus irmãos, mesmo o menor deles", eles fazem isso para Ele ( Mt 25: 35-40. ). Os 

cristãos devem receber, de amar, de ministrar uns aos outros de uma maneira que é 

diferente do mundo que nos rodeia e que não podem compreender. Estamos a abraçar, 

servir e cuidar de todos aqueles que genuinamente citar o nome de Cristo (cf. Mateus 18: 

5-10. ). 

Paulo pediu que a igreja romana ajuda Phoebe em qualquer coisa que possa ter 

necessidade de -los para. A matéria é de pragma , da qual nós temos pragmático, e 

refere-se a tudo o que foi feito ou realizado. Ele foi muitas vezes utilizado de transações 

comerciais, e provavelmente carrega essa idéia aqui, como indicado pela prestação de do 

Rei Tiago "negócios". Paulo não só estava dando umO elogio de Phoebe como um cristão 

fiel, mas também estava dando uma carta de referência, por assim dizer, em relação a 

qualquer negócio que importa que ela pode ter tido em Roma. 

Essa idéia é reforçada pelo discurso de Paulo sobre ela como um ajudante, que se 

traduz prostatite , que era comumente usado para significar um patrono, uma pessoa rica 

que incentivou e apoiou financeiramente uma organização ou causa, como em um patrono 

das artes. Em outras palavras, Phoebe não era comum ajudante, mas um de alta estima e 

integridade e provavelmente era uma empresária de riqueza considerável. Ela usou sua 

influência e seus meios financeiros, bem como o seu tempo e esforço pessoal, como um 

ajudante de muitos companheiros de fé e de mim mesmo [Paulo] também. 

Essa declaração diz muito sobre como Paulo como faz sobre Phoebe. O apóstolo estimado 

prontamente e graciosamente reconheceu seu endividamento pessoal e amor a uma irmã 

cristã, a quem ele comemorou nestes dois versículos da Palavra de Deus. E, embora Deus 

inspirou nenhuma mulher a escrever uma parte da Escritura, ele usou Phoebe para 

transportar a primeira cópia desta carta maravilhosa, que é um dos fundamentos da 

teologia do Novo Testamento. Esta mulher foi emblemático dessas inúmeras mulheres de 

Deus que Ele tem usado e honrado com grande distinção no âmbito do seu plano divino. 

Cordialidade de Paulo 

Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, os 

quais pela minha vida expuseram as suas cabeças; o que não só 

eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos 

gentios; Cumprimento também a igreja que está em sua 

casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é o primeiro convertido 

a Cristo a partir da Ásia. Saudai a Maria, que trabalhou duro 

para você. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e meus 

companheiros de prisão, que são destaque entre os apóstolos, que 

estavam em Cristo antes de mim. Cumprimente Amplíato, meu 

amado no Senhor. Saudai Urbano, nosso companheiro de 

trabalho em Cristo, e Estáquis, meu amado. Saudai a Apeles, 

aprovado em Cristo. Cumprimente aqueles que são da casa de 

Aristóbulo. Cumprimente Herodion, meu parente. Saudai aos da 

família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, 

que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito 

trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, também sua 

mãe e minha. Cumprimente Asíncrito, Phlegon, Hermes, 

Pátrobas, Hermas e os irmãos com eles. Saudai Filólogo e Júlia, 



Nereu e sua irmã, e Olimpas, ea todos os santos que estão com 

eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as 
igrejas de Cristo vos saúdam. ( 16: 3-16 ) 

Paulo continua a sua demonstração de amor e carinho para uma série de amigos queridos 

e amados irmãos. Sem dúvida, ele poderia ter incluído muitos mais, mas os que ele 

escolheu para reconhecer aqui foram especialmente próximo e querido. Tal como 

acontece com seus comentários sobre Phoebe, ele não está falando como sua autoridade 

tanto como um amigo em Cristo. 

Embora ele ainda não tinha visitado Roma, Paulo nomes vinte e quatro indivíduos, sete 

homens e sete mulheres, juntamente com muitos que não são nomeados, como as famílias 

de Aristóbulo e Narciso.Nestes versos o apóstolo dá uma lista de cristãos escolha que ele 

conhecia e com quem ele havia trabalhado. Ele lhes havia servido e foram servidos por 

eles. 

O primeiro a ser saudado são Priscila e Aquila, um marido e mulher, que 

eram companheiros de trabalho em Cristo Jesus com Paulo. Eles não eram apóstolos 

ou profetas, mas, no entanto, foram inestimáveis trabalhadores na igreja primitiva. 

Paulo se conheceram este casal judeu cristão em sua primeira visita a Corinto, a 

que Prisca, cujo nome era diminuto Priscilla, e Aquila havia fugido de Roma, quando 

todos os judeus foram expulsos pelo imperador Claudias. É possível que ela era um 

gentio, e, talvez, um cidadão romano como Paulo, e Aquila um judeu, mas a expulsão 

teria aplicado a ambos, mesmo que apenas um era judeu. 

Durante esse período, era costume nas sinagogas não apenas que homens e mulheres se 

sentavam em lados separados, mas que os homens sentaram-se em grupos de acordo com 

a profissão ou ofício. Por isso, é provável que Paulo conheceu Aquila quando ele sentou-

se como um visitante na sinagoga de Corinto. Como isso aconteceu, ele e Prisca eram 

fabricantes de tendas como Paulo, que ficaram em sua casa enquanto ele começou seu 

ministério em Corinto ( Atos 18: 1-3 ). Este casal notável é mencionada seis vezes no 

Novo Testamento, três vezes por Lucas no livro de Atos e três vezes por Paulo, aqui e 

em1 Coríntios 16:19 e 2 Timóteo 4:19 . 

É interessante que em quatro desses seis referências, o nome de Priscila é dada em 

primeiro lugar. Não há razão para que a ordem inesperada é dada nos próprios textos. Ela 

pode ter sido o mais dominante e ativo dos dois, ou, como alguns sugeriram, ela pode ter 

tido uma posição social mais elevada. Nenhuma única explicação parece satisfatório, no 

entanto, porque ambos Lucas e Paulo usam os nomes em ambas as ordens. 

Eles eram muito mais do que colegas de trabalho com Paulo, para quem eles expuseram 

as suas cabeças. Provavelmente mais de uma vez, eles colocaram suas próprias vidas em 

risco para proteger Paulo.Do ponto de vista humano, impediram a vida e ministério de 

Paulo de ser interrompida antes de ter cumprido o seu papel no plano de Deus. Eles, 

obviamente, prestado serviço desinteressado para muitos outros cristãos também, porque 

Paulo continua a fazer a declaração notável que a eles não só eu lhes agradeço, mas 

também todas as igrejas dos gentios. Onde quer que viajou e viveu, que casal judeu 

ministrou irrestritamente e sem preconceitos. 

Áquila e Priscila mais tarde mudou-se de Corinto a Éfeso. Enquanto estava lá, eles 

encontraram um jovem pregador judeu "chamado Apolo, natural de Alexandria por 

nascimento, e homem eloqüente ... poderoso nas Escrituras." Ele não tem uma 



compreensão completa do evangelho ", sendo familiarizado apenas com o batismo de 

João ... Mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no de lado e explicou-lhe o 

caminho de Deus com mais precisão" ( Atos 18: 24-26 ). 

Depois Cláudio morreu, Áquila e Priscila voltou para Roma, onde viveu e ministrou 

quando Paulo escreveu esta carta à igreja lá. Por esta altura, havia muitos crentes em 

Roma, provavelmente espalhados por toda a cidade. Uma das congregações se reunia em 

sua casa, e Paulo estendeu suas saudações a eles. 

O comentador observou William Hendricksen faz a seguinte observação: 

Durante sua carreira missionária Paulo tinha colegas e companheiros de trabalho. Mas ele 

considerou necessário opor-se a Pedro para o rosto ( Gal. 2: 11f .). Com Barnabas ele teve 

um desentendimento tão acentuada que os dois se separaram ( Atos 15:39 ). Houve uma 

época em que Paulo se recusou a permitir que Marcos continuar a ser um de seus 

companheiros ( Atos 15:38 ). Ele estava indo para repreender Evódia e Síntique 

( Filipenses 4: 2. ). E Demas ia abandoná-lo ( 2 Tim. 4:10 ). Mas, apesar de Priscila e 

Áquila, em certo sentido ficou mais perto dele do que quaisquer outros, porque eles eram 

seus companheiros, tanto no comércio e na fé, na medida em que o registro mostra, entre 

Paulo, por um lado, e Priscila e Aquila, em o outro, sempre houve perfeita 

harmonia! ( Exposição da Epístola de São Paulo aos Romanos [Grand Rapids: Baker, 

1981]., p 503) 

Seguinte saudação de Paulo é a Epêneto, meu amado, que é o primeiro convertido a 

Cristo a partir da Ásia. É provável que Epêneto foi especialmente amado de Paulo 

pela simples razão de que ele foi o primeiro convertido a partir da Ásia, agora, por 

vezes referido como a Ásia Menor , a área geral da Turquia moderna. Porque Paulo fala 

desse homem tão carinhosamente, ele poderia muito bem ser que ele veio a Cristo através 

da pregação de Paulo e foi carinhosamente discipulado por ele. 

Primeiro converso traduz aparchē , o que significa primícias literalmente. Este crente 

foi o primeiro convertido a partir da Ásia , que se tornou parte da "oferta dos gentios" 

de Paulo ao Senhor ( Rom. 15:16 ). Ao longo dos anos seguintes, Paulo tinha mantido o 

controle de Epêneto e ficou satisfeito que agora fazia parte da igreja em Roma. 

Saudai a Maria, Paulo continua, que trabalhou duro para você. Nós não sabemos 

onde Maria veio, como ou quando ela foi convertida, ou qualquer outra coisa sobre ela, 

exceto que ela havia trabalhado duro para a igreja em Roma. Kopiaō ( trabalhou 

duro ) carrega a idéia de labutando em uma tarefa para o ponto de cansaço e exaustão. A 

formulação deste versículo sugere que Maria não pode ter sido conhecida a Paulo 

pessoalmente e que ele sabia de seu trabalho duro a partir dos relatórios de outros, talvez 

Aquila e Priscila. O contexto sugere também que ela havia ministrado na igreja em Roma 

por algum tempo, e, possivelmente, foi membro fundador que trabalharam 

abnegAdãoente para estabelecer e desenvolver a comunhão dos cristãos na capital do 

império. 

Andrônico e Júnias tinha uma relação especial e talvez única para 

Paulo. Porque Junias pode ser um nome de mulher, estes dois poderia ter sido marido e 

mulher. E porque muitas das pessoas mencionadas nesta passagem eram 

judeus, parentes indica não só que eles eram companheiros judeus, mas provavelmente 

significa também que eles, junto com Herodion ( v. 11 ) e Jason e Sosípatro ( v. 21 ) eram 

parentes de Paulo. Se isso for verdade, Paulo deve ter sentido um calor especial em ver 

seus parentes na carne se tornam seus parentes em espírito. 



Além de ser parentes de Paulo, esses dois crentes foram, em algum momento, talvez até 

então, seus companheiros de prisão. Porque Paulo foi muitas vezes na prisão (ver 2 Cor 

11:23. ), sua prisão compartilhada poderia ter sido em qualquer número de 

lugares. Porque eles eram de destaque entre os apóstolos, podemos ter certeza de que, 

como Paulo, eles foram presos por causa de sua fé. Se eles compartilhavam as mesmas 

células ou conjugados, que a prisão teria aprofundado e reforçado a sua ligação pessoal e 

espiritual uns com os outros. 

A frase de destaque entre os apóstolos poderiam ter um dos vários significados. É, 

obviamente, não se refere ao ofício de apóstolo. O próprio termo significa "aqueles 

enviados", de forma simples e, nesse sentido, refere-se a qualquer crente a quem o Senhor 

envia no ministério. Parece provável que o significado aqui é que Andrônico e Júnias 

realizada excelente serviço na obra do Senhor, enquanto trabalhavaentre, e, 

possivelmente, abaixo, alguns dos apóstolos ordenado, como Paulo e Pedro. Esta 

interpretação é corroborada pela observação de Paulo que esses dois crentes estavam em 

Cristo antes de mim, isto é, foram convertidos a Cristo antes que ele era. No momento 

da conversão de Paulo, a maioria dos convertidos ainda viviam em ou perto de Jerusalém, 

onde vários dos Doze foram líderes na igreja. Se, portanto, dois parentes de Paulo foram 

convertidos antes ele era, é provável que eles viviam em Jerusalém e realizou 

seu excelente serviço entre os apóstolos naquela cidade. 

Porque esses dois crentes foram convertidos antes de Paulo, é bem possível que eles 

haviam sofrido perseguição sob Paulo (então chamado Saulo), cuja grande zelo contra a 

igreja não teria sido diminuído por seu ser seus parentes. Também é possível que as 

orações daqueles parentes de Paulo para a salvação, e talvez seu testemunho a ele-pode 

ter sido instrumental na sua eventual entrega ao Salvador. Se essas coisas são verdadeiras, 

a conciliação entre a Andrônico e Júnias com Paulo quando ele veio para Cristo teria sido 

ainda mais gratificante. 

Amplíato é saudado como Paulo do amado no Senhor. A partir de história e 

arqueologia, aprendemos que Amplíato era um nome comum entre os escravos. E porque 

os escravos não foram autorizados a ostentar o nome de homens livres, este amado amigo 

de Paulo deve ter sido, e, possivelmente, ainda era um escravo. Muitos escravos nas 

famílias imperiais daquele dia tinha esse nome, e porque Amplíatoestava então em 

Roma, é concebível que ele estava entre os crentes em "casa de César" mencionado por 

Paulo em sua carta à igreja em Filipos ( Fil. 4 : 22 ). 

Em uma das primeiras catacumbas cristãs perto de Roma, o nome Amplíato ainda pode 

ser visto em um túmulo bem decorados. Porque Romanos gratuitas sempre teve três 

nomes, o fato de que esta grave marcador contém um único nome poderia ser mais uma 

prova de que o Amplíato mencionado aqui por Paulo era, ou tinha sido, um escravo. Mas 

o fato de que sua tumba foi elaborAdãoente decoradas indica que ele era tido em alta 

estima especial por seus companheiros cristãos e era um de seus amados irmãos, assim 

como a de Paulo. Embora forte advertência de Tiago ( Tiago 2: 1-9 ) indica houve 

exceções, em sua maior parte, status social ou económica exercida pouco de peso na igreja 

primitiva. Sob perseguição carregava ainda menos peso, como crentes suportou perigos 

comuns e sofrimento em situações em que a riqueza ou status deram pouca, ou nenhuma, 

proteção. Parece evidente que na igreja romana houve de fato "judeu nem grego, não [era] 

nem escravo nem homem livre, não [era] nem homem nem mulher", porque os crentes 

verdadeiramente se consideravam "um em Cristo Jesus "( Gal. 3:28 ). 



Os próximos dois santos a quem Paulo envia saudações 

são Urbanus e Estácio. Urbanus era um nome romano comum, o que sugere que ele 

pode ter sido um cidadão romano. Paulo fala dele como o nosso companheiro de 

trabalho em Cristo, mas não dá nenhuma indicação de como ou onde ele ministrou 

para Cristo. Nossa poderia se referir a Paulo e qualquer número de outros colegas de 

trabalho, ou pode referir-se a Paulo e a igreja em Roma. Neste último caso, em 

seguida, Urbanus teria de ter trabalhado com Paulo em outro lugar antes de ir para Roma 

e servir a igreja lá. 

Ao contrário de Urbanus, o nome Stachys, que significa "espiga de milho", era grego e 

incomum. Uma vez que ele é chamado amado, ele teria sido intimamente associado com 

Paulo, mas não sabemos onde ou em que tipo de relacionamento. Como mencionado 

acima, muitos daqueles a quem Paulo envia saudações não eram grandes líderes da igreja 

primitiva. Esse fato revela o amor profundo e sincero do apóstolo para outros crentes e 

para colegas de trabalho, em particular, não importa o quão pouco conhecido que eram e 

como insignificante o seu serviço foi a partir de uma perspectiva puramente humana. 

Não sabemos nada sobre o relacionamento de Paulo com Apeles, e não pode ter a certeza 

de como os dois se conheciam pessoalmente. Mas se a partir de sua própria experiência 

com esse homem ou a partir de relatos confiáveis de outros, Paulo 

reconheceu Apelles como sendo aprovado em Cristo. Dokimos ( aprovado ) carrega a 

idéia de que está sendo experimentado e testado, e foi usado de metais preciosos, como 

ouro e prata , que passaram por testes de pureza. Seja qual for a sua área de serviço em 

Cristo pode ter sido, Apelles realizada lo bem. 

Seguinte saudação de Paulo era um grupo de crentes cujos nomes e números que nós não 

sabemos. Eles simplesmente são identificados como aqueles que são da casa de 

Aristóbulo, que se não for identificado. Porque ele não é cumprimentado, parece certo 

que ele não era um cristão. A frase grega diz apenas "de Aristóbulo", a palavra das 

famílias sendo implícita. Quantos de seu lar eram cristãos, e se eram membros da 

família, funcionários, ou ambos não nos é dito. 

De seu estudo cuidadoso da época do Novo Testamento, o estudioso bíblico observou JB 

Lightfoot sugere que Aristóbulo pode ter sido o irmão de Herodes Agripa I e neto de 

Herodes, o Grande. Se assim for, ele teria sido um aliado próximo do imperador 

Claudius. Quando Aristóbulo morreu, sua família, inclusive sua esposa, filhos, escravos, 

e posses-se teria tornado a propriedade do imperador, embora eles ainda teria sido referido 

como a casa de Aristóbulo. Por isso, é possível que este grupo de crentes poderia ter 

sido parte da família imperial. 

Tal como acontece com Andrônico e Júnias ( v. 7 ), Paulo 

cumprimenta Herodes como meu parente, que, pelo mesmo motivo explicado acima, 

era parente físico de Paulo e, portanto, um judeu, assim como seu parente espiritual em 

Cristo. Como o nome indica, Herodes estava relacionado com a família de Herodes, de 

alguma forma e, portanto, pode ter sido associada à casa de Aristóbulo. 

Como Aristóbulo, Narciso provavelmente não era um crente, mas alguns os 

de seu lar eram no Senhor. 

Alguns estudiosos acreditam que com JB Lightfoot que, como Aristóbulo, 

o Narciso mencionado aqui estava intimamente ligado ao imperador Claudius como sua 

secretária. Porque todo o contato com o imperador tinha de ser canalizado através do 

secretário, ele tornou-se extremamente rico através das muitas que ele recebeu subornos 



para conceder acesso a, ou simplesmente para se corresponder com o imperador. Por isso, 

é possível que pelo menos duas famílias dentro do palácio tinha cristãos neles. Se assim 

for, os crentes podem ter sido entre os santos "da casa de César" que se juntaram a Paulo, 

em seguida, preso em Roma, em enviar saudações à igreja em Filipos ( Fp. 4:22 ). 

No versículo 12 , Paulo saúda e felicita três mulheres. Os dois primeiros, Trifena e 

Trifosa, possivelmente eram irmãs gêmeas, cujos nomes significam "delicada" e 

"delicado", respectivamente. Essas palavras podem ter caracterizado as suas vidas antes 

da salvação, mas espiritualmente eles eram ativos e fiéis trabalhadores no Senhor. 

Persis recebido, sem dúvida, o seu nome a partir de sua terra natal da Persia. Não só ela 

era a pessoa amada, sugerindo (pelo artigo definido a ) ela era amada por todos que a 

conheciam, mas ela também foi um dos que haviam trabalhado arduamente no 

Senhor. Porque o trabalho de Trifena e Trifosa é falado no presente tensa e que 

de Persis no passado, pode ter sido a de que as duas primeiras foram as mulheres mais 

jovens e ainda está ativo e que Persis era um santo mais velho, que tinha já viveu seus 

anos mais produtivos. Mas todos os três eram conhecidos por seu trabalho para e no 

Senhor. 

Paulo fala de Rufus como um homem eleito no Senhor. eklektos ( escolha ) tem o 

significado literal de escolhido ou eleito. Paulo dificilmente poderia estar falando sobre 

seu ser escolhido para a salvação, já que, como deixou claro no início da epístola, cada 

crente é "predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho" ( Rom. 8:29 ). Nesse 

sentido, todo cristão é igualmente escolhido "em [Cristo] antes da fundação do mundo" 

( Ef 1: 4. ). A idéia aqui, como a New American Padrão Bible prestação indica, é 

que Rufus foi escolha no sentido geral em que essa palavra é usada hoje. Ele era um 

cristão extraordinário, conhecido por seu amor e trabalho para o Senhor e para o povo do 

Senhor. 

Aprendemos com o Evangelho de Marcos, que foi escrito em Roma, depois de Paulo 

escreveu esta carta para Roma, que Simão de Cirene, uma cidade na costa mediterrânea 

do norte da África, que foi pressionado em serviço pelos soldados para levar a cruz de 

Jesus, era " o pai de Alexandre e Rufus "( Marcos 15:21 ). Marcos não teria nenhuma 

razão para incluir os nomes de Alexandre e de Rufo, a menos que eles eram conhecidos 

para a Igreja em geral (através da ampla distribuição da carta de Paulo a Roma) ou pelo 

menos conhecidos para a igreja em Roma. Scholars, portanto, concordam que 

o Rufusmencionado aqui por Paulo era um desses filhos de Simon, que podem ter sido 

trazidos para a fé salvadora em Cristo através desse contato com Ele no caminho para o 

Calvário. Se assim for, ele deve ter morrido antes da epístola Roman foi escrito, então ele 

certamente teria sido cumprimentado e elogiado por Paulo. Se Simon, o homem 

privilegiado por ter levado a cruz de Jesus e ter caminhava ao lado dele para o Calvário, 

havia se tornado um crente, ele teria sido um dos mais honrados dos homens na igreja 

primitiva. É óbvio que a sua esposa, a mãe de Rufus, acredita, e parece seguro supor a 

partir deste texto que Alexander da mesma forma se converteu, dando razão para Marcos 

para mencioná-lo junto com seu irmão. Alexander ou estava morto ou não viveu em 

Roma, no momento, senão Paulo teria o cumprimentou. 

A saudação a sua mãe e minha não significa Rufus era irmão de Paulo, mas que de 

Rufus mãe, em algum lugar e, de alguma forma durante as viagens e ministério de Paulo, 

cuidou o apóstolo, como se fosse seu próprio filho. Como muitos outros judeus 

convertidos no momento ou logo após o Pentecostes, Simon e sua família pode ter 



escolhido para ficar em Jerusalém e, portanto, tiveram a oportunidade de conhecer e fazer 

amizade com Paulo durante suas visitas lá. 

Paulo não faz comentários sobre a Asíncrito, Phlegon, Hermes, Pátrobas, e Hermas. A 

menção de os irmãos com eles indica que os cinco homens chamados aqui eram líderes 

de uma das muitas assembléias de crentes em Roma. Neste contexto, irmãos incluiria 

todos os crentes de lá, inclusive mulheres. 

Saudações de Paulo em versículo 15 foram para outro tal assembléia de santos, em 

que Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, e Olympas eram membros e líderes 

proeminentes. 

A pesquisa cuidadosa de William Barclay lança luz sobre um dos indivíduos Paulo 

menciona nesta bela passagem. Sobre Nereus Barclay escreve: 

Em UMA . D . 95 lá aconteceu um evento que chocou Roma. Duas das pessoas mais 

ilustres em Roma foram condenados por serem cristãos. Eles eram marido e mulher. O 

marido era Flavius Clemens. Ele tinha sido cônsul de Roma. A esposa foi Domatilla e ela 

tinha sangue real. Ela era neta de Vespasiano, um ex-imperador, e sobrinha de 

Domiciano, o imperador reinante. Na verdade, os dois filhos de Flavius Clemens e 

Domatilla tinha sido designado sucessores de Domiciano no poder imperial. Flavius foi 

executado e Domatilla foi banido para a ilha de Pontia onde anos mais tarde Paula viu a 

caverna onde "ela [Domatilla] tirou um longo martírio para o nome de cristão." E agora 

o ponto de o nome do camareiro de Flavius e Domatilla foi Nereus. É possível que Nereus 

o escravo tinha algo a ver com a tomada em cristãos de Flavius Clemens o ex-cônsul e 

Domatilla a princesa de sangue real? Mais uma vez, talvez seja uma especulação ociosa, 

por Nereus é um nome comum, mas, novamente, talvez seja verdade. (Cartas aos 

Romanos [Filadélfia: Westminster, 1957]., p 237) 

Paulo termina esta seção com a admoestação, Saudai-vos uns aos outros com ósculo 

santo. A prática de se abraçando e beijando amigos na testa ou na bochecha era comum 

nos tempos do Antigo Testamento. Os homens, por vezes, ser beijada na barba. Esses 

beijos eram em nada romântico, muito menos erótico, e beijar na boca era raro, exceto 

para os casais. Beijar era comum entre os parentes e amigos próximos, especialmente 

quando eles vieram juntos pela primeira vez após uma longa separação e quando eles 

saíram, como é comum hoje em dia. Para beijar uma pessoa de alta posição era um sinal 

de honra e respeito. 

A igreja do Novo Testamento, à primeira composta principalmente de judeus, continuou 

a prática tradicional de se beijando entre parentes e amigos próximos. Porque muitos 

novos crentes foram feitos párias por suas famílias biológicas, o parentesco espiritual dos 

cristãos tornou-se tudo o mais caro e era frequentemente manifestada por que veio a ser 

chamado de um ósculo santo. Paulo admoestou os crentes em Roma para manter a 

prática, quando eles se saúdam . 

Ele deu a mesma advertência no final das suas duas cartas à igreja de Corinto ( 1 Cor 

16:20. ; . 2 Cor 13,12 ) e em sua primeira carta aos crentes em Tessalônica ( . 1 

Tessalonicenses 5:26 ) . Pedro tinha em mente a mesma idéia de demonstrar afinidade 

espiritual, quando disse: "Saudai-vos uns aos outros com um beijo de amor" ( 1 Ped. 

5:14 ). 

Depois de Paulo exortou os anciãos de Éfeso que vieram ao seu encontro em Mileto como 

ele estava viajando para Jerusalém ", ele se ajoelhou e orou com todos eles. E eles 

começaram a chorar alto e abraçou Paulo, e beijou-o várias vezes, especialmente ao longo 



de luto a palavra que dissera, que eles deveriam ver o seu rosto não mais "( Atos 20: 36-

38 ). 

Enquanto Jesus jantou na casa de Simão, o fariseu, "uma mulher na cidade que era um 

pecador", provavelmente uma prostituta, entrou na casa e começou a lavar, ungir, e beija 

os pés de Jesus. Simon ", disse para si mesmo:" Se este homem fosse profeta, saberia 

quem e que tipo de pessoa é essa mulher que está tocando-lhe que ela é uma pecadora. 

'"Depois de contar uma parábola, Jesus", disse a Simão: "Do Vês esta mulher Entrei em 

tua casa;?. não me destes de água para os pés, mas ela tem molhar meus pés com lágrimas, 

e mos enxugou com os seus cabelos Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou in, 

não tem cessado de me beijar os pés "(ver Lucas 7: 36-45 ). Jesus não só aprovado de 

beijar os pés da mulher, mas lembrou que Simon tinha negligenciado para cumprimentá-

lo com um beijo, o que implica que tal beijo não só foi adequado, mas era esperado de 

uma pessoa que organizou um convidado de honra. 

A prática do ósculo santo, ou beijo de amor, continuou por muitos anos na igreja 

primitiva. Ele provavelmente chegou ao fim por ser corrompida por perversão 

sensual. Alguns séculos mais tarde, ele foi um pouco reviveu sob a forma de um beijo 

litúrgica, que era puramente formal e ritualista, e não pessoal ou espiritual. 

Em nossos dias, há também o perigo de certos sinais físicos de carinho ser mal 

interpretado e abusado. Esses perigos sempre existiram e continuarão a existir até a volta 

do Senhor. Mas, se praticado com sensato critério, um abraço carinhoso e um beijo 

verdadeiramente santa que reflecte uma genuína, amor sincero entre cristãos não deve ser 

descartada simplesmente por causa de possível equívoco ou uso incorreto. 

Paulo estendeu cumprimentos em nome de todas as igrejas de Cristo, sem dúvida, 

referindo-se congregações ele tinha recentemente visitado. Sabemos que a partir do Novo 

Testamento que havia diferenças de opiniões na igreja primitiva, mesmo entre os líderes 

mais espirituais, incluindo os apóstolos. Mesmo facciosismo grave, como a que está na 

igreja em Corinto, não era desconhecido, mas não havia denominações como os 

conhecemos hoje, não há grupos dissidentes dentro do corpo de crentes 

ortodoxos. Eles todos eram simplesmente as igrejas de Cristo. Esses crentes, judeus e 

gentios, ricos e pobres, livres e escravos, famosos e desconhecidos, se em Cristo uma 

profundidade de companheirismo e parceria o mundo não tem caminho do entendimento. 

Mas o mundo pode observá-lo, eo povo de Deus deve dar ao mundo mais uma 

oportunidade para fazê-lo. O Senhor nos assegurou: "Nisto todos conhecerão que sois 

meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros" ( João 13:35 ). Que o amor deve ser 

genuíno e puro para ele fortalecer a igreja ou para ter um impacto sobre o mundo. Por 

essa razão, Paulo tem início ordenou: "O amor seja sem hipocrisia detestar o que é mau;. 

Apegar ao que é bom se dedicará a um outro no amor fraterno;. Dê preferência a um outro 

em honra ... Alegrai-vos com os que alegram e chorai com os que choram Seja o mesmo 

sentimento para com o outro, não ser arrogante em mente, mas associado com os humildes 

não sejais sábios em sua opinião "(.. Rom. 12: 9-10 , 15 16 ). 

Esse tipo de amor caracterizou a igreja de Éfeso, de quem Paulo escreveu que tinha 

"ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre você e seu amor por todos os santos" 

( Ef. 1:15 ). Novamente ligando a fé em Cristo com amor para com os irmãos, ele disse 

aos crentes de Colossos: "Nós ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que 

tendes para com todos os santos" ( Col. 1: 4 ; cf. v 8. ) . Ele podia dizer da igreja em 

Tessalônica, "Você não tem necessidade de alguém para escrever para você, para você 

mesmos sois instruídos por Deus a amar uns aos outros" ( 1 Tessalonicenses 4: 9. ). 



Cuidado de Paulo 

Rogo-vos, irmãos, manter seus olhos sobre aqueles que causam 

dissensões e obstáculos contra a doutrina que aprendestes, e 

afastai-vos deles. Pois os tais são escravos, não de nosso Senhor 

Jesus Cristo, mas de seus próprios apetites; e com palavras suaves 

e lisonjas enganam os corações dos incautos. Para o relatório de 

sua obediência atingiu a todos; portanto estou regozijando-se 

com você, mas eu quero que você seja sábio no que é bom e 

inocente que é mau. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás 

debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com 
você. ( 16: 17-20 ) 

O amor piedoso "não se alegra com a injustiça" ( 1 Cor. 13: 6 ). É a natureza do amor 

para alertar contra os riscos para aqueles a quem ele ama. O maior dano contra os crentes 

é que o que compromete a verdade de Deus em que vivem. O amor está pronto a perdoar 

todo o mal, mas não tolera ou ignorar o mal, especialmente na igreja. Portanto, Paulo 

achou necessário inserir esse cuidado em suas saudações de amor. 

Para amar verdadeiramente alguém é esforçar-se para o que é bom para eles e para se 

opor a tudo o que lhes prejudica. É o caso das maridos 'e as mulheres de amor um pelo 

outro, dos pais para os filhos, de pastores para suas congregações, e dos crentes de todos 

os outros crentes. 

Paulo, portanto, demonstra o seu amor pela igreja de Roma, tanto dando esse cuidado 

como ele faz por expressar suas comendas e sua cordialidade. Rogo-vos, irmãos, ele 

implora, manter seus olhos sobre aqueles que causam dissensões e obstáculos 

contrárias ao ensinamento que você aprendeu, e afastai-vos deles. 

O cristão maduro é manter o seu olho sobre aqueles que causam dissensões e 

obstáculos. Paulo não está falando sobre a divisão cabelo sobre interpretações menores, 

ou cerca de crentes imaturos que são divisivos por causa de preferências pessoais, como 

perturbadores e prejudiciais como as coisas podem ser. Devemos "shun controvérsias 

tolas, genealogias e contendas e disputas sobre a Lei, porque são coisas inúteis e sem 

valor" ( Tito 3: 9 ). Nós somos a "recusar especulações tolas e ignorantes, sabendo que 

produzem contendas" ( 2 Tim. 2:23 ). Paulo está aqui falando de algo infinitamente mais 

grave. Ele está advertindo sobre aqueles que desafiam e minar o ensinamento que você 

aprendeu, ou seja, a apostólica divinamente revelado ensino que receberam. 

Mantenha seu olho em tais homens, diz Paulo. Marcá-los como falsos mestres que estão 

a ser combatidos e evitados. skopeo ( manter seus olhos sobre ) carrega a idéia de olhar 

ou observar com intensidade. É a partir da forma substantiva dessa palavra que temos 

o escopo no telescópio e microscópio. Isso significa mais do que simplesmente a olhar, 

mas para analisar e examinar cuidadosamente. 

Paulo não está falando sobre o que hoje é muitas vezes referida como uma "caça às 

bruxas", um esforço que está determinado a encontrar a falha se é lá ou não. Ele nem está 

falando de "testes ao" legalistas e muitas vezes mesquinho e sem amor para uma ortodoxia 

que é mais rígida do que as Escrituras. 

Os evangélicos que aderem estritamente mas despretensiosamente à infalibilidade das 

Escrituras e se recusam a se juntar fileiras com aqueles que se dizem cristãos, mas que 

comprometer ou denegrir a Palavra de Deus são muitas vezes injustamente acusado de 



ser divisiva. Mas a verdadeira igreja de Deus está ligado através de Sua Palavra e do poder 

de Seu Espírito que habita, que aplica e constrói a Igreja e através dessa Palavra. Os que 

realmente causam divisão destrutiva e desarmonia, os ímpios dissensões e 

obstáculos sobre o qual Paulo fala aqui, são aqueles que promovem e falsidade prática e 

injustiça.Nenhuma instituição ou movimento pode reivindicar justamente unidade em 

Cristo, se eles não são unificados na e pela Sua Palavra. Seja qual for a unidade espiritual 

que eles podem ter se baseia no espírito deste século, que é satânico, não deuses. 

No início de sua carta às igrejas da Galácia, Paulo expressa com emoção óbvia seu grande 

espanto que "você está passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, 

para outro evangelho" (Gal. 1: 6 ). Para enfatizar a gravidade do perigo, ele acrescentou: 

"Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do 

que vos temos pregado a você, seja anátema" ( v. 8 ). 

Mais uma vez, deve ser dada uma advertência sobre o cuidado de Paulo. Ele não estava 

ensinando ou implicitamente que os verdadeiros crentes têm o direito de fazer dano físico 

a hereges. Durante a Reforma, alguns protestantes, bem como os católicos cometeram 

graves desumanidades, em nome de Cristo. Quando um grupo de samaritanos se recusou 

a prestar hospitalidade a Jesus e os discípulos, Tiago e João, a quem Jesus tinha apelidado 

de "Sons da Thunder" ( Lucas 03:17 ) -asked: "Senhor, queres que façamos para 

comandar descer fogo do céu e os consuma? " Jesus respondeu: "Você não sabe que tipo 

de espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, 

mas para salvá-los" ( Lucas 9: 54-56 ). Uma das várias repreensões fortes de Jesus de 

Pedro foi dada em resposta ao corte do discípulo que fora a orelha de um dos escravos do 

sumo sacerdote, quando os judeus trouxe soldados romanos para prender Jesus. "Põe a 

tua espada no seu lugar", disse a Pedro; "Para todos aqueles que pegar a espada perecerão 

pela espada" ( Mt 26:52. ; cf. João 18: 10-11 ). Mesmo protecção do Filho de Deus não 

justifica o uso da violência física. Essa prerrogativa é de Deus por si só, seja diretamente 

por intervenção divina ou indirectamente através divinamente instituída governo humano 

( Rom. 13: 1-4 ). 

A resposta certa dos crentes para falsos mestres, especialmente aqueles que ensinam sua 

heresia sob o disfarce do cristianismo, não é debater ou diálogo. Estamos a afastar-nos 

deles, para rejeitar o que eles ensinam e proteger companheiros crentes, especialmente os 

novos convertidos e os imaturos, de ser enganado, confuso e enganado. Paulo muitas 

vezes discutido e debatido com os incrédulos, tanto judeus e gentios. Enquanto em 

Atenas, ele "estava raciocinando na sinagoga com os judeus e os gentios tementes a Deus, 

e do mercado todos os dias com aqueles que aconteceu de estar presente", incluindo 

filósofos gregos ( Atos 17: 16-17 ; cf. 9 : 29 ; 17: 2 ; 18: 4 ; 19: 8-9 ). Ele não fez, no 

entanto, fornecer uma plataforma para aqueles que professavam Cristo, mas ensinou um 

evangelho falso e pervertida. Essas pessoas não estão a ser debatida, mas denunciou. 

Embora seja útil para os cristãos, especialmente os pregadores e professores, para ter 

algum conhecimento do que liberal cristianismo e os chamados cultos cristãos ensinam, 

é espiritualmente imprudente e perigoso para ser excessivamente expostos a suas 

falsidades, seja através da leitura de sua literatura ou se envolver em suas igrejas, colégios, 

seminários ou outras instituições. Ao fazer essas coisas, muitos mal-preparados, mas 

crentes autoconfiantes tiveram sua fé, bem como a sua doutrina seriamente subvertida, 

como eles são "levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que 

com astúcia enganosa" ( Ef. 4:14 ). Muitos seminaristas, que normalmente são mais 

familiarizados com as Escrituras do que a maioria dos outros cristãos de sua idade, 

tornaram-se tão envolvido em diálogo com erro teológico que o seu ministério eficaz é 



tudo, mas perdeu. Eles não são, é claro, perder a salvação, mas eles podem facilmente ter 

a sua utilidade para o Senhor severamente enfraquecida e, por vezes destruída. 

Na cena tocante mencionado anteriormente, como Paulo despediu-se dos anciãos de 

Éfeso, lembrou-lhes que "não me esquivei de declarar que [eles] todo o propósito de 

Deus." Porque ele amava tão ternamente, ele teve o cuidado especial para avisá-los com 

estas palavras sensatas: 

Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu 

bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu 

sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, que não 

pouparão o rebanho; E que, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas 

perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, esteja em estado de alerta, 

lembrando que dia e noite por um período de três anos, não cessei de admoestar cada um 

com lágrimas. E agora eu encomendo a Deus e à palavra da sua graça, a qual é poderosa 

para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. ( Atos 20: 27-32 ) 

O próprio Jesus advertiu repetidamente os discípulos contra falsos mestres e profetas. No 

Sermão da Montanha, Ele disse: "Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós 

vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores Você vai conhecê-los 

pelos seus frutos." ( Mateus 7: 15-16. ). Em outra ocasião Ele alertou que, no fim dos 

tempos, "falsos cristos e falsos profetas se levantarão e mostrarão grandes sinais e 

prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos" ( Mat. 24:24 ). 

Paulo dá duas razões negativas para afastar-se de falsos mestres. A primeira é que seus 

motivos são errados. Tais homens são escravos, ele explica, não de nosso Senhor 

Cristo, mas de seus próprios apetites. Não importa o quão aparentemente falsos mestres 

ou pregadores sinceros e carinho pode parecer ser, eles nunca estão genuinamente 

preocupados com a causa de Cristo ou por Sua igreja. Eles são movidos por interesse 

próprio e auto-satisfação, às vezes para a fama, às vezes para o poder sobre seus 

seguidores, sempre com fins lucrativos, e com freqüência para todas essas razões. Muitos 

deles desfrutar de estilos de vida pretensiosos e luxuosos, e imoralidade sexual é a regra 

mais do que a exceção. Tais pessoas "são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a 

perdição, cujo deus é o seu apetite, e cuja glória é para confusão deles, que defina as suas 

mentes nas coisas terrenas" ( Fp 3: 18-19. ). "Estes homens são aqueles que são recifes 

escondidos em suas festas de amor, quando se banqueteiam convosco, sem medo, a cuidar 

de si mesmos", Jude testemunha. Eles são "nuvens sem água, levadas pelos ventos; 

árvores de outono, sem frutos, duplamente mortas, desarraigadas; ondas furiosas do mar, 

lançando a sua própria vergonha como espuma, estrelas errantes, para os quais a escuridão 

negra tem sido reservado para sempre" ( Jude 12-13 ). 

Muitos falsos mestres dedicam suas vidas ao estudo das Escrituras, mas porque eles nunca 

confiou em Cristo para a salvação e porque vêem a Bíblia como as idéias do homem sobre 

Deus, em vez de revelação de Deus ao homem, eles distorcem a Sua Palavra e torcê-lo 

para caber sua próprias predisposições pecaminosas. Porque eles têm sido de tal contato 

próximo com a verdade de Deus ", que seria melhor para eles não terem conhecido o 

caminho da justiça, do que, conhecendo-o, a afastar-se do santo mandamento que lhes" 

( 2 Ped. 2: 21 ). Esses estudiosos estão "sempre aprendendo e [são] nunca podem chegar 

ao conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim 

que estes homens também se opõem à verdade, homens de mente depravada, rejeitou que 

diz respeito à fé" ( 2 Tim. 3: 7-8 ). Eles rejeitam a verdade que Pedro declara tão 

claramente em sua segunda carta: 



Saber isso, antes de tudo, que nenhuma profecia da Escritura é uma questão da própria 

interpretação, para nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas 

homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Mas falsos profetas houve 

também entre o povo, assim como também haverá entre vós falsos mestres, os quais 

introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, 

trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas sensualidade, 

e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado; e em sua ganância eles farão de 

vós negócio com palavras fingidas; o seu julgamento de há muito tempo não é ocioso, ea 

sua destruição não dorme. ( 2 Pe 1: 20-2: 3. ; cf. 2: 10-19 ) 

Até mesmo os falsos mestres e líderes que vivem modestamente e passam a vida 

sacrificially ajudar os outros estão realmente vivendo para si raras. Eles tentam agradar a 

Deus por suas boas obras e não por fé Nele e em obediência à Sua Palavra. Eles mesmos 

não conhecem a Deus ou servir a Deus e são um obstáculo para os outros que vêm a 

conhecê-Lo e servi-Lo. 

Em segundo lugar, os falsos mestres deve ser rejeitada porque os resultados de seus 

ensinamentos são sempre destrutivos. Por sua palavras suaves e lisonjas, enganam o 

coração dos incautos. 

Os muitos evangelhos populares e sentimental de ecumenismo e de unidade eclesiástica 

proclamados hoje refletem tais palavras suaves e lisonjas, que se disfarça como amoroso 

e beneficente, apesar de negar as verdades centrais do evangelho. Em nome de fortalecer 

e unificar a igreja de Cristo, eles minam sua fundação. Em nome de trazer os homens 

mais próximos de Deus, eles levá-los mais longe Dele.Assim como nos dias de Paulo, eles 

enganam o coração dos incautos. 

Em sua segunda carta à igreja de Corinto, Paulo alertou para "falsos apóstolos, obreiros 

fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio 

Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, não é surpreendente que os seus servos 

também disfarcem em ministros da justiça; o fim dos quais será conforme as suas obras 

"( 2 Cor. 11: 13-15 ). 

Qualquer amor que não reconhece a verdade de Deus não tem parte no amor de Deus. Não 

importa o quão habilmente disfarçada em simpatia religiosa e respeitabilidade, e não 

importa o quão grande as suas reivindicações a amar a Deus e ao Seu povo, os que 

contradizem ou comprometer a Sua Palavra são inimigos de Deus e de Seu povo. O amor 

que Deus ordena e louva nunca pode ser separada da verdade que Ele revelou. 

Porque eles fingem falar em nome de Deus e servir o seu povo, a mais dura dos 

julgamentos de Deus nas Escrituras são reservados para os falsos mestres e profetas, 

aqueles que se propõem a falar por e servir o Deus verdadeiro, mas que falam apenas para 

si e só servem a si mesmos. 

Paulo também dá uma razão positiva para evitar falsos mestres. Para o relatório de sua 

obediência atingiu a todos. A melhor proteção contra a falsidade está aderindo à verdade 

de Deus, assim como a melhor proteção contra o pecado está segurando a Sua justiça. 

Os crentes em Roma estavam protegidos contra os falsos mestres, pela sua obediência a 

Cristo e à verdade do evangelho. Não só a sua obediência se proteger, mas também 

ajudou os crentes em outros lugares que conheciam e foram incentivados pela reputação 

da igreja romana por piedade. No início desta carta, Paulo elogiou por sua 

fidelidade. "Dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa 

fé está sendo proclamado por todo o mundo" ( Rom. 1: 8 ). Ele, portanto, tinha um bom 



motivo para regozijo sobre eles. A piedade dessa igreja trouxe encorajamento e alegria 

para Paulo, embora ele nunca tinha visitado Roma e não sabia a maioria dos crentes lá. 

No entanto, sabendo que mesmo os crentes mais fiéis podem cair em armadilhas de 

Satanás, o apóstolo acrescentou . mas quero que sejam sábios no que é bom e inocente 

que é mal Ele ecoou cautela semelhante de Jesus aos Seus seguidores: " Eis que eu vos 

envio como ovelhas no meio de lobos; portanto, ser astutos como as serpentes e simples 

como as pombas "( Mt 10:16. ). Nós não estaremos livres dos fascínios do pecado, até 

que Cristo nos leva a estar com Ele. É, portanto, necessário que os cristãos 

constantemente para "abominam o que é mau [e] se apegam ao que é bom" ( Rom. 12: 

9 )."Finalmente, irmãos," Paulo admoestou os crentes de Filipos, "tudo o que é 

verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é certo, o que é puro, tudo o que é amável, 

tudo o que é de boa fama, se há alguma excelência e se alguma coisa digna de louvor , 

deixe sua mente me debruçar sobre essas coisas "( Filipenses 4: 8. ; cf. Cl 3.16 ). 

Muitos cristãos racionalizar assistir filmes degradantes e programas de TV, afirmando 

que eles precisam estar familiarizados com os caminhos do mundo, a fim de melhor 

analisar a cultura secular e estar melhor preparado para testemunhar para aqueles que são 

mundanos. Mas não é necessário vasculhar o lixo para reconhecê-lo pelo que ele é, e 

quanto mais nós somos em torno dele o mais que nós pegar seu fedor. O mais boa vontade 

que nós associamos com o mal, mais ele vai nos arrastar para baixo ao seu nível. 

Para ser inocente no que está mal não é ser ignorante do mesmo ou para ignorá-lo. Não 

podemos abominar mal a menos que tenhamos uma idéia do que se trata. Mas, para usar 

uma analogia popular, a única maneira confiável para reconhecer uma nota falsa é estar 

completamente familiarizado com o projeto de lei genuína. A única maneira confiável 

para reconhecer o mal é estar bem familiarizado com obom, e que a única maneira 

confiável para aprender o que é bom é para aprender a Palavra de Deus. 

Para aqueles que se afastam dos falsos mestres e que são sábios no que é bom e inocente 

no que é o mal, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos seus pés. Paulo 

assegura crentes fiéis que eles podem contar com o dia em que a sua espiritual guerra terá 

terminado. Professores de engano e falsidade são instrumentos do diabo, e eles serão 

destruídos quando o Deus da paz esmaga Satanás. EmRomanos 15:33 , Paulo se refere 

a "o Deus da paz" em relação à sua provisão divina para Seus filhos. Aqui o Deus da 

paz é falado em relação a Sua vitória permanente sobre Satanás e seus asseclas, em nome 

de seus filhos. Paulo usa a figura de Gênesis 3:15 , onde, depois da queda, Deus declara 

que a serpente ( Satanás ), que "Ele [o Messias] te ferirá a cabeça", isto é, infligir uma 

ferida mortal. 

A frase en tachei , aqui traduzida em breve, tem o significado de celeridade, ou 

rapidamente, como ele é processado em Atos 12: 7 e 22:18 , e muitas vezes levada a 

conotação secundária de forma inesperada. O advérbio intimamente relacionado tachu é 

usado três vezes em Apocalipse 22 em relação ao de Cristo "vem rapidamente" ( vv. 

7 , 12 , 20 ). Sabemos que a partir do próprio Novo Testamento que Satanás não foi logo 

esmagada a partir da perspectiva de crentes que vivem naquela época. Ele ainda não está 

ainda subjugada. 

É encorajador que o Senhor vai esmagar Satanás debaixo dos vossos pés, os pés do 

povo de Deus, que se juntarem Cristo no Seu triunfo sobre Satanás. 

Paulo agora dá uma segunda bênção de curta duração (ver 15:33 ). A graça de nosso 

Senhor Jesus esteja com você. "Eu sei", diz o apóstolo, com efeito, "que, mesmo com o 



seu fiel obediência ( v. 19 ), você precisa continuar a graça de Deus para dirigir e 

fortalecê-lo. Você precisa Sua sabedoria que lhe dê sabedoria para reconhecer os falsos 

mestres. Você precisa de Sua graça para dar-lhe conforto e paciência quando você é 

atacado por emissários de Satanás, enquanto ele ainda está no poder sobre o mundo. " 

Companheiros de Paulo 

Timoteo meu companheiro de trabalho cumprimenta-lo, e assim 

fazer Lucius e Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que 

escrevo esta carta, saúdo-vos no Senhor. Gaio, anfitrião para mim 

e para toda a igreja, cumprimenta-lo. Erasto, tesoureiro da 

cidade cumprimenta-lo, e Quartus, o irmão. [A graça de nosso 
Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.Amém] (. 16: 21-24 ) 

Paulo próxima envia saudações à igreja de Roma, em nome de seus companheiros, 

presumivelmente os homens que eram conhecidos por alguns dos crentes nessa cidade. 

O primeiro é Timoteo, uma escolha colega de trabalho e protegido. Paulo lembrou a 

igreja em Filipos: "Você sabe de seu valor [de Timoteo] provado que serviu comigo no 

progresso do evangelho como uma criança que serve seu pai" ( Fp. 2:22 ). Ele recomenda, 

louvores, e dá graças por Timoteo duas vezes em 1 Coríntios ( 04:17 ; 16: 10-11 ), uma 

vez que em 1 Tessalonicenses ( 3: 2 ), e inúmeras vezes em suas duas cartas para que o 

amado colega de trabalho. 

Lúcio pode ser o nativo de Cirene, que era um dos profetas e mestres em Antioquia que, 

sob a direção do Espírito Santo, primeiro comissionados Paulo e Barnabé ( Atos 13: 1-

3 ). A julgar pelo nome sozinho, ele poderia ter sido qualquer um judeu ou gentio. Paulo 

pode ter sido usando outra forma de Lucas, que escreveu o evangelho que leva seu nome 

e foi o único Gentil para escrever qualquer parte da Escritura. Paulo se refere a Lucas 

como "o médico amado" ( Col. 4:14 ) e menciona-o em duas outras cartas ( 2 Tim 

4:11. ; 24 Filemon. ). Lucas e Paulo eram companheiros frequentes, como indicado no 

livro de Atos, quando Lucas usa "nós" no que diz respeito a grupos que incluíram Paulo 

(ver, por exemplo, 16:11 ; 21: 1-8 ). 

Paulo refere-se a Jason e Sosípatro como meus parentes, provavelmente indicando 

simplesmente que eles eram companheiros judeus, não necessariamente parentes. Se 

o Lucius apenas mencionado era um judeu, ele também teria sido um dos de 

Paulo parentes. Um dos primeiros convertidos em Tessalônica foi nomeado Jason e 

aparentemente hospedado Paulo em sua casa por um curto período de tempo antes que os 

crentes não enviaram Paulo e Silas para Bereia pela sua segurança ( Atos 17: 5-10 ). Nós 

aprendemos de Atos 20: 4-6 que um homem de Berea nomeado Sopater (uma forma 

abreviada deSosípatro ) estava entre os companheiros de Paulo que o encontraram em 

Trôade depois que ele deixou Éfeso. Sopater sem dúvida estava entre os judeus em Berea 

que "foram mais nobres do que os de Tessalônica; pois receberam a palavra com toda a 

avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se estas coisas [que Paulo 

pregou] fosse assim," e foi entre os "muitos deles [que], portanto, acredita" ( Atos 17: 10-

12 ). O fato de que o Jason e Sopater mencionado em Atos eram de cidades vizinhas que 

Paulo visitou em sucessão dá um forte apoio à idéia de que eles são o Jason e 

Sosípatromencionado aqui, e que eles não apenas eram amigos íntimos de Paulo, mas do 

outro. 



Tertius, foi secretário ou amanuense de Paulo, que escreveu esta carta que Paulo ditou 

a ele, e que aqui insere o seu próprio cumprimento. O fato de que Paulo afirma que "a 

saudação é de próprio punho-Paulo", indica que o corpo principal de um Corinthians 

também foi escrito por ele (ver 16: 19-21 ). Sua dizendo: "Vede com que grandes letras 

Estou escrevendo para você com a minha própria mão", pode significar que ele, 

pessoalmente, escreveu apenas os versos finais de Gálatas (ver 06:11 ). Assim como 

Phoebe tive o grande privilégio de entregar o livro de Romanos, Tertius tive o grande 

privilégio de escrevê-lo para Paulo. 

Gaio foi um host para Paulo, bem como a toda a Igreja, provavelmente referindo-se a 

uma congregação que se reuniu em sua casa. Porque o livro de Romanos foi escrito a 

partir de Corinto, este Gaiusquase certamente estava entre os muitos crentes de Corinto 

que vieram à fé em Cristo através do ministério de Paulo e foi um dos dois homens 

naquela igreja que Paulo havia batizado pessoalmente ( 1 Cor . 01:14 ). Ele é geralmente 

pensado para ser "Tício Justo, um adorador de Deus, cuja casa estava junto da sinagoga" 

em Corinto ( Atos 18: 7 ) e cujo nome completo teria sido Gaio Tício Justo. 

Erasto era tesoureiro da cidade de Corinto e, portanto, um homem de destaque e um 

alto cargo político. Porque o seu era um nome tão comum, e porque não há nenhuma 

evidência clara Novo Testamento para sugerir o contrário, este Erasto provavelmente 

não era o homem mencionado em Atos 19:22 ou em 2 Timóteo 4:20 . 

Quartus foi o último dos companheiros de Paulo, em nome de quem enviou 

saudações. Ele é identificado apenas como o irmão, o que poderia significar que ele era 

o irmão biológico de Erasto, que acaba de ser mencionado, ou, mais provavelmente, 

simplesmente, que ele era um irmão em Cristo. 

Como indicado por colchetes no New American Padrão Bible, terceira bênção curta de 

Paulo (cf. 15:33 ; 16:20 b ) não é encontrado nos primeiros manuscritos gregos do livro 

de Romanos. Isso é compreensível, porque estes fechando três versos formam, uma 

bênção mais explícito por mais tempo, para que o versículo 24 não acrescenta nada e 

parece um pouco fora do lugar. Mas o sentimento é totalmente coerente com o resto do 

epílogo graciosa de Paulo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos 

vós. Amém. 

 

 

 

 

 

 



62. A Revelação do Segredo de Deus 

( Romanos 16: 25-27 ) 

Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu 

evangelho ea pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do 

mistério que foi mantido em segredo por muito tempo épocas 

passadas, mas agora se manifesta, e pelas Escrituras dos profetas, 

segundo o mandamento do Deus eterno, foi dado a conhecer a 

todas as nações para obediência da fé; ao único Deus, através de 
Jesus Cristo, seja a glória para sempre. Amém. ( 16: 25-27 ) 

O livro de Romanos termina com uma bela doxologia, louvando a Deus pelo que Ele tem 

feito por meio de Seu Filho, Jesus Cristo. 

Doxologias são encontrados em toda a Escritura. Às vezes, um escritor é tão 

sobrecarregados com gratidão que ele invade louvor inspirado a Deus por Sua bondade e 

graça. Isso é especialmente evidente nos Salmos, o hinário do antigo Israel. Os 150 

salmos são divididos em cinco seções, geralmente referidos como livros. Apesar de 

louvores a Deus são encontrados em todo o Salmos, cada um dos cinco livros termina 

com uma doxologia especial. Reserve um termina com: "Bendito seja o Senhor, o Deus 

de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém" ( 41:13 ). Exceto para a atribuição 

de encerramento para Davi ( v 20. , livro duas extremidades com: "Bendito seja o Senhor 

Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas E bendito seja o seu nome glorioso 

para sempre.), E toda a terra pode ser preenchido com a Sua glória Amém e amém "(. 72: 

18-19 ). Reserve três extremidades com: "Bendito seja o Senhor para sempre! Amém e 

amém" ( 89:52 ). Livro quatro extremidades com: "Bendito seja o Senhor, o Deus de 

Israel, de eternidade a eternidade. E que todas as pessoas dizem:" Amém ". Louvado seja 

o Senhor! " ( 106: 48 ). Livro cinco pontas com o Salmo 150 , todos os versos de que é 

um grande doxologia. 

O Novo Testamento está repleto de doxologies. No nascimento de Jesus, o anjo e "uma 

multidão dos exércitos celestiais, [foram] louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas 

alturas" ( Lucas 2: 13-14 ).Quando Cristo fez Sua entrada triunfal em Jerusalém, "toda a 

multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com alegria em alta voz por todos os 

milagres que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor; paz no 

céu e glória nas alturas "(! Lucas 19: 37-38 ). A oração que Jesus ensinou seus discípulos, 

vulgarmente conhecido como a Oração do Senhor, termina com a doxologia: "Porque teu 

é o reino, o poder ea glória, para sempre. Amém" ( Mat. 06:13 ). 

Em meio a esta carta para a igreja romana, Paulo declara: "Ó profundidade da riqueza, 

tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos 

e inescrutáveis os seus caminhos! Para quem conheceu a mente do Senhor? ou que se 

tornou seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele que ele pode ser pago de volta 

com ele novamente? Porque dele, e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele 

seja a glória para sempre. Amém "( Rom. 11 : 33-36 ). Da mesma forma, no meio de sua 

carta aos crentes de Éfeso, Paulo exclama uma doxologia que muitas vezes é usado no 

final de cultos: "Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo 

quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a ele seja a glória na 

igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre Amém. "( Ef. 3: 20-

21 ). 



Perto do final da carta aos Hebreus, o autor diz: "Ora, o Deus da paz, que fez subir dentre 

os mortos o grande Pastor das ovelhas através do sangue da aliança eterna, mesmo Jesus, 

nosso Senhor, equipá-lo em todos os boa coisa a fazer sua vontade, operando em nós o 

que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre 

Amém "(. Heb. 13: 20-21 ). 

O livro do Apocalipse está repleto de hinos de louvor. "Os quatro seres viventes e os vinte 

e quatro Anciãos prostraram-se diante do Cordeiro ... e eles cantavam um cântico novo, 

dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos; porque foste morto, e te 

compra de Deus para com os teus homens de sangue de toda tribo, língua, povo e nação 

"( Ap 5: 8-9 ). Eles se juntaram a "a voz de muitos anjos, ... eo número deles era miríades 

de miríades e milhares de milhares, dizendo:" Digno é o Cordeiro que foi morto, de 

receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra e glória, e louvor "( vv. 11-

12 ). Outra grande multidão no céu cantou, "Salvação Aleluia, glória e poder pertencem 

ao nosso Deus; porque os seus juízos são verdadeiros e justos!" ( 19: 1-2 ). 

Há uma notável relação entre os três últimos versos de Romanos e o primeiro 

onze. Em 16:25 Paulo fala àquele que é poderoso para vos confirmar, e em 1:11 ele 

fala de seus leitores a ser estabelecida.Ele fala de meu evangelho, e em 1: 1 de "o 

evangelho de Deus." Ele fala do mistério de Deus , que foi mantido em segredo por 

muito tempo eras passadas, e em 1: 2 do evangelho ", que ele antes havia 

prometido." Ele menciona a pregação de Jesus Cristo, e em 1: 3 o evangelho relativo 

Filho de Deus. Ele fala de as Escrituras dos profetas, assim como ele faz em 1: 2 . Ele 

fala do evangelho que está sendo dado a conhecer a todas as nações, levando a 

obediência da fé, e em 1: 5 ". sobre a obediência da fé entre todos os gentios" de trazer 

Doxologia fechamento de Paulo em Romanos é único, na medida em que, em seu louvor 

ao Senhor, ele recapitula os principais temas da epístola. Talvez tirar a caneta do Tertius 

(ver v. 22 ), os toques apóstolo sobre o evangelho que estabelece os homens ( v. 25 a ), o 

evangelho que proclama Jesus Cristo ( v. 25 b ), e do evangelho, que revela o mistério de 

Deus ( vv. 25 c -26). 

O Evangelho que estabeleça Homens 

Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu 
evangelho ( 16:25 a) 

Primeiro de tudo, Paulo louva a Deus para que o evangelho que estabelece os 

homens. Deus é capaz, ou seja, tem poder suficiente, para estabelecer os que confiam 

nEle de acordo com o verdadeiroevangelho que Paulo, e todo verdadeiro pregador e 

professor, claramente estabelecido. 

Stērizō ( estabelecer ) significa fazer firme e estável, para fazer rápido. Neste contexto, 

refere-se a ser resolvido mentalmente, firmemente enraizada na verdade do evangelho. O 

incrédulo não tem certeza sobre Deus ou a Sua Palavra ou o caminho da salvação. A 

maioria da humanidade não tem mesmo interesse em encontrar o verdadeiro Deus. Eles 

são perfeitamente satisfeito com a religião que herdaram ou foram expostos a, ou então 

não têm nenhuma preocupação com religião. Mesmo aqueles que tentam encontrar Deus 

por sua própria busca e discernimento são "sempre aprendendo e nunca podem chegar ao 

conhecimento da verdade" ( 2 Tim. 3: 7 ). 

Mas, por meio do evangelho, Deus é capaz de estabelecer as mentes e os corações dos 

crentes na verdade, para nos contentar, aterre-nos e tornar-nos firmes n'Ele. Ninguém, 



mas um cristão pode ter certeza a respeito de Deus, certo sobre a sua verdade, certo sobre 

seus padrões de retidão, certo sobre o Seu amor e cuidado, ou certeza sobre estar com Ele 

por toda a eternidade. Somente o genuinamente convertido pode verdadeiramente dizer 

com Paulo: "Eu sei em quem tenho crido e estou convencido de que Ele é poderoso para 

guardar o que lhe confiei até aquele dia" ( 2 Tim. 1:12 ). O apóstolo assegurou aos cristãos 

de Corinto que "Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, de que tendo sempre, 

em tudo, você pode ter uma abundância para toda boa obra" ( 2 Cor. 9: 8 ). 

Em Orando para Deus para estabelecer os crentes em Éfeso, Paulo pediu ao Senhor "que 

Ele iria conceder-lhe, de acordo com as riquezas da sua glória, para ser fortalecidos com 

poder pelo seu Espírito no homem interior; para que Cristo habite em seu corações 

mediante a fé; e de que, estando arraigados e alicerçados em amor, pode ser capaz de 

compreender, com todos os santos, qual seja a largura, comprimento e altura e 

profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que 

sejais cheios de toda a plenitude de Deus "( Ef. 3: 16-19 ). 

Ao se referir ao meu evangelho, Paulo não estava falando de seu próprio ponto de vista 

pessoal do evangelho. Seu evangelho era o mesmo que o Evangelho de Pedro, o 

evangelho de João, e do evangelho pregado pelos outros apóstolos e professores-o 

verdadeiro evangelho divinamente revelado de Jesus Cristo. Como ele explicou aos fiéis 

da Galácia: "Eu gostaria que você soubesse, irmãos, que o evangelho que por mim foi 

anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi de homem algum, nem me foi 

ensinado, mas eu recebi através uma revelação de Jesus Cristo "( Gal. 1: 11-12 ; cf. 2: 2 ). 

Através do evangelho de Jesus Cristo, quando e por quem quer que é justamente 

proclamada, Deus tomará a, corrompido, vacilante, à deriva, inseguro, incerto, mente 

caótica caído e alma condenada eestabelecer -lo para sempre em Sua verdade pelo poder 

do Espírito Santo . 

Muitas pessoas tentam espremer toda a alegria e significado da vida que eles podem, 

apenas para descobrir que não há nada lá que satisfaz. A vida não pode ter significado 

para além do criador e sustentador da vida. Fora dele, não há propósito, nenhum 

significado, nenhuma satisfação, sem alegria, sem esperança. Há apenas pecado, 

decepção, e julgamento. 

Esse é o tema dos três primeiros capítulos de Romanos. O homem pecador suprime 

"verdade em injustiça, porque o que se sabe sobre Deus é evidente entre eles, porque Deus 

tornou evidente para eles" de Deus ( 1: 18-19 ). Ao rejeitar a luz que tinham de Deus, eles 

se voltaram para o seu próprio deus tomada ", e mudaram a glória do Deus incorruptível 

em semelhança da imagem na forma de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes, 

e de répteis" ( v . 23 ). O produto inevitável da idolatria é a imoralidade. "Por isso Deus 

os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia," Paulo continua: "que seus 

corpos fossem desonrados entre eles ... Deus os entregou a paixões infames, porque as 

suas mulheres mudaram o uso natural para aquilo que é antinatural, e da mesma forma 

também os homens abandonaram a função natural da mulher, se inflamaram em sua 

sensualidade em direção ao outro, homens com homens, cometendo atos indecentes "( 24 

vv. , 26-27 ). Junto com a homossexualidade veio "a injustiça, malícia, avareza, 

maldade", e inúmeras outras formas de pecado ( vv. 28-30 ), que causa o homem a cair 

sob o julgamento de Deus. 

No capítulo 2, Paulo diz que Deus não levanta homens e estabelecê-los na justiça por 

causa de Seu favor especial para um grupo ou pessoa, ou de outra, "pois não há 

parcialidade com Deus" ( v. 11 ). Deus também não perdoardes aos homens por causa da 



ignorância ", para todos os que pecaram sem lei também perecerão sem a lei; e todos os 

que pecaram sob a Lei serão julgados pela lei" ( v 12. ). Deus não perdoa e estabelecer os 

homens com base no ritual ", pois ele não é um judeu [um verdadeiro filho de Deus] que 

o é exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, mas ele é um judeu que 

é. no interior, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, e seu louvor não 

provém dos homens, mas de Deus "( vv 28-29. ). 

No capítulo 3, Paulo afirma que "Não há justo, nem um sequer" ( v. 10 ) e que "pelas 

obras da lei nenhuma carne será justificada à vista [de Deus]" ( v. 20 ). Como ele declarou 

mais cedo, apenas "o evangelho ... é o poder de Deus para salvação de todo aquele que 

crê, primeiro do judeu e também do grego" ( 01:16 ). Em sua bela e encorajador 

doxologia, Jude nos lembra que Deus "é poderoso para vos guardar de tropeçar, e para 

fazê-lo ficar na presença de Sua glória irrepreensível com grande alegria" ( Judas 24 ). 

O Evangelho, que proclama Jesus Cristo 

ea pregação de Jesus Cristo, ( 16:25 b) 

O único evangelho de Deus que estabelece os homens é o evangelho que proclama Jesus 

Cristo. O tema principal de Romanos, como o tema principal de toda a Escritura, é Jesus 

Cristo. A pregação de Jesus Cristo foi o compromisso supremo de vida de Paulo. "Nós 

pregamos a Cristo crucificado", disse ele, "para os judeus uma pedra de tropeço, e aos 

gentios loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, 

poder de Deus e sabedoria de Deus" ( 1 Coríntios. 1: 23-24 ). Em sua segunda carta à 

igreja de Corinto, ele testemunhou, "Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus 

como Senhor ... Porque Deus, que disse: 'luz brilhará para fora das trevas", é quem 

resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, 

na face de Cristo "( 2 Cor. 4: 5-6 ). "A fé vem pelo ouvir", ele explica em Romanos ", eo 

ouvir pela palavra de Cristo" ( 10:17 ). 

Na segunda parte de Romanos ( 3: 21-8: 39 ), o apóstolo delineia praticamente todas as 

bênçãos que o evangelho traz para a vida daqueles que pertencem a Jesus Cristo, aqueles 

que Ele criou. Para dar apenas uma lista parcial: a justiça vem pela fé em Cristo 

( 3:22 ); Somos "justificados como um presente, por sua graça, mediante a redenção que 

há em Cristo Jesus" ( 3:24 ); justiça será contado para "aqueles que acreditam n'Ele 

[Deus] que ressuscitou a Jesus nosso Senhor dentre os mortos" ( 4:24 ); "Temos paz com 

Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo" ( 5: 1 ); "Se já morremos com Cristo, cremos que 

também viveremos com Ele" ( 6: 8 ); "O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito 

de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor" ( 06:23 ); "Temos sido libertados 

da lei, tendo morrido para aquilo em que nós estávamos destinados, de modo que 

servimos em novidade de espírito, e não na velhice da letra" ( 7: 6 ); somos habitados pelo 

Espírito Santo ( 8: 9 ), tenha a vida no Espírito ( 8:11 ), são guiados pelo Espírito ( 8:14 ), 

tem o testemunho do Espírito de que somos filhos de Deus ( 8:16 ); temos as primícias 

do Espírito ( 8:23 ), são intercedeu por pelo Espírito ( 8:26 ), e não podem ser separados 

"do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor" ( 08:39 ). 

O Evangelho que revela o mistério de Deus 

conforme a revelação do mistério que foi mantido em segredo por 

muito tempo épocas passadas, mas agora se manifesta, e pelas 

Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, 

foi dado a conhecer a todas as nações, levando a obediência da 



fé; ao único Deus, através de Jesus Cristo, seja a glória para 

sempre. Amém. ( 16:25 c-27) 

O evangelho que nos confirma e que proclama Jesus Cristo também revela de 

Deus mistério divino que foi mantido em segredo durante longos séculos passado. 

Este mistério ( musterion ) não leva a conotação que a palavra tem em Inglês moderno, 

como usado, por exemplo, de um romance de mistério. No Novo Testamento se refere a 

algo escondido em épocas anteriores, mas agora conhecido. Especificamente, ele se refere 

a uma parte da verdade de Deus que não foi revelado, ou foi apenas parcialmente 

revelado, no Antigo Testamento. 

Em 1 Coríntios, Paulo usa o termo de uma maneira geral, falando dos apóstolos e dos 

profetas do Novo Testamento, como a si mesmo, Apolo e Pedro, como "administradores 

dos mistérios de Deus" ( 4: 1 ; cf. 03:22 ) . Ou seja, eles estão trazendo nova revelação 

escondido desde todos os séculos (cf. Ef. 3: 9 ; Colossenses 1: 25-26 ). 

Há muitos mistérios, como "o mistério da iniqüidade" ( 2 Ts 2: 7-8. ), "o mistério da 

piedade" ( . 1 Tm 3.16 ), o mistério do arrebatamento ( 1 Cor. 15: 51 ), "o mistério do 

reino de Deus" ( Marcos 4:11 ), "o mistério da sua [de Cristo] vontade" ( Ef 1: 9. ), o 

mistério de Cristo ( Colossenses 2: 2 ; 4: 3 ), o mistério de Cristo e da Igreja ( Ef. 5:32 ), 

"o mistério do evangelho" ( Ef. 6:19 ), o mistério de Cristo nos crentes ( Cl 1:27 ), "o 

mistério da fé "( 1 Tm 3: 9. ), e vários outros mistérios mencionados no livro de 

Apocalipse ( 01:20 ; 10: 7 ; 17: 5 , 7 ). Mas o mistério mais comum de que fala o Novo 

Testamento se refere ao fornecimento de salvação de Deus para os gentios e 

judeus. Falando da verdade divina revelada a ele como um apóstolo, Paulo escreveu: "Por 

revelação não foi dado a conhecer-me o mistério, como escrevi antes, em breve. E 

referindo-se a isso, quando você lê, você pode entender a minha visão sobre a mistério de 

Cristo, que em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora 

tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito "( Ef 3: 3-

5. ). Especificamente, o mistério é "que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo 

corpo e co-participantes da corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por 

meio do evangelho" ( v. 6 ; cf. v. 9 ) . Em outras palavras, o plano final de Deus de 

redenção sempre incluiu os gentios em todos os sentidos, tanto quanto os judeus, o Seu 

povo especialmente escolhidos sob a antiga aliança. Através de Jesus Cristo, os crentes 

gentios são tão completamente salvo, como plenamente os filhos de Deus, e como sempre 

os cidadãos do seu reino divino como são crentes judeus. 

O mistério que agora se manifesta tinha sido previsto em palavras veladas pelas 

Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, [e] foi dado a 

conhecer a todas as nações, levando a obediência da fé. Por meio de Isaías, Deus 

prometeu que "o Justo, meu Servo, justificará a muitos, como Ele irá suportar as suas 

iniqüidades" ( Is. 53:11 ). Jeremias profetizou: "Eis que vêm dias, diz o Senhor," quando 

farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá ... Porei a minha lei no 

seu interior, e no seu coração Vou escrevê-lo, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu 

povo "( Jer 31:31. , 33 ). Através de Ezequiel, o Senhor disse: "Eu lhes darei um só 

coração, e deve colocar um novo espírito dentro deles. E eu tomará o coração de pedra da 

sua carne e lhes darei um coração de carne" (Ez. 11:19 ). 

Judeus sempre tinha pensado que tais previsões, sejam elas quais totalmente significaram, 

aplicada apenas a eles, a raça escolhida de Deus. "Quanto a esta salvação", Pedro explica, 

"os profetas que profetizaram da graça que viria a lhe fez cuidadosa pesquisa e 

investigação, procurando saber o que pessoa ou tempo o Espírito de Cristo dentro deles 



estava indicando como Ele predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias de seguir "( 1 

Pedro 1: 10-11. ). Mesmo para profetas inspirados de Deus sob a antiga aliança, o sentido 

pleno de suas profecias era um mistério. 

No entanto, quando Deus fez sua aliança com Abraão, o pai de seu povo escolhido de 

Israel, Ele fez alusão a sua oferta de graça para o mundo inteiro. "Em você", ele disse a 

Abraão, "todas as famílias da terra serão abençoados" ( Gn 12: 3 ). Quando Deus fez a 

aliança com o Seu povo através de Moisés no Monte Sinai, Ele disse: "Vós sereis para 

mim um reino de sacerdotes e uma nação santa" ( Ex. 19: 6 ).Em outras palavras, era 

desígnio de Deus que Israel, como nação, era para ser um padre, um mediador de Deus, 

para o resto do mundo. 

Por meio de Isaías, o Senhor disse a Israel que Ele não só tinha chamado em justiça e iria 

segurá-la pela mão e vigiá-la, mas também que Ele iria apontar-lhe "como uma aliança 

do povo, como uma luz para as nações" ( Isa. 42: 6 ; cf. 49:22 ; 54: 3 ; 60: 5 ; 62: 

2 ; 66:19 ). Falando do Messias, Deus previu: "Eu também vai fazer você uma luz das 

nações, para que a minha salvação até à extremidade da terra" ( Is. 49: 6 ), uma passagem 

que Paulo e Barnabé citado diante de uma multidão de ambos os gentios e judeus em 

Antioquia da Pisídia ( Atos 13: 46-47 ). 

Essa é a verdade Paulo sublinha, na terceira maior seção de Romanos ( caps. 9-16 ). Deus 

fez "conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, ... não só dentre os 

judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias:" Chamarei aqueles 

que não eram o meu povo: "Meu povo ", e ela que não era amada," amado "( 9: 23-25 ). 

"Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crê não será desapontado." Pois não há 

distinção entre judeu e grego; para o mesmo é o Senhor de todos "( 10: 11-12 ). Paulo 

falou especificamente de " o mistério ... que o endurecimento parcial que aconteceu com 

Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado "( 11:25 , grifo do autor), ou seja, até 

que os gentios tiveram plena oportunidade de ouvir e receber o evangelho. 

Em 12: 3-8 Paulo comanda todos os crentes, judeus e gentios, para ministrar uns aos 

outros com os dons do Espírito Santo lhes deu. No capítulo 13, ele se concentra sobre a 

responsabilidade de todos os fiéis a respeitar as autoridades governamentais e comportar-

se adequAdãoente perante o mundo. No capítulo 14 , ele enfatiza a responsabilidade dos 

crentes para não ofender um consciências dos outros, e nocapítulo 15 , ele lembra a seus 

leitores mais uma vez de extensão da graça salvadora de judeus e gentios de 

Deus. No capítulo 16 , cumprimento de Paulo judeus e gentios reflete tanto sua convicção 

pessoal de sua unidade em Jesus Cristo. 

Paulo coroa esta carta maravilhosa com louvor ao único Deus, o Deus dos judeus e dos 

gentios, o Deus de toda a criação. Pode-se perguntar por que ele não diz, "para o único 

poderoso" ou "só amar" ou "só gracioso" Deus. Ele tem muito a dizer sobre esses atributos 

divinos em suas cartas, incluindo este. Talvez ele chama a atenção aqui para a sabedoria 

de Deus, a fim de enfatizar que apenas uma mente infinitamente sábio poderia ter 

concebido e realizado um tal plano de redenção. 

Em sua carta à igreja de Éfeso, Paulo testificou: "Para mim, o mínimo de todos os santos, 

foi dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e para trazer 

à luz o que é a administração do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, 

que criou todas as coisas, a fim de que a multiforme sabedoria de Deus pode agora ser 

dado a conhecer . através da igreja para os governantes e autoridades nas regiões 

celestiais Este foi, de acordo com o propósito eterno que Ele realizou em Cristo Jesus, 

nosso Senhor "( Ef. 3: 8-11 , ênfase adicionada). 



Foi por meio de Jesus Cristo, que Deus supremamente revelou não só a sua grande 

graça, mas também sua grande sabedoria. Para Ele, portanto, seja a glória para 

sempre. Amém. 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



1 Corintios 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Introdução 

Hoje Corinto é uma pequena cidade com pouco significado que não seja 

histórico. Mas nos tempos do Novo Testamento era uma cidade próspera, 

próspero e estrategicamente localizado. 

A Grécia está dividida geograficamente em duas partes. A parte sul, o 

Peloponeso, está ligado ao norte por um istmo de largura de quatro milhas muito 

estreita. No lado ocidental foi o Golfo de Corinto e na cidade portuária de 

Lecaion. No lado oriental era o Golfo de Salónica e na cidade portuária de 

Cencréia. No meio do istmo, ao sul, é Corinth, situada num planalto 

comandante. Nos tempos antigos, todos norte e tráfego terrestre ao sul, 

incluindo a de e para Atenas, teve que passar por Corinto. 

Mar de viagens ao redor do Peloponeso foi tanto demorado e perigoso. Era tão 

traiçoeiro que os marinheiros tinham o ditado "Um marinheiro nunca toma uma 

viagem ao redor Malea [a capa, no extremo sul da península] até que ele 

primeiro anota a sua vontade." A maioria dos capitães, portanto, escolheu para 

levar seus navios terrestre em patins ou rolos através do istmo estreito, 

directamente passado Corinto.Este procedimento foi mais rápido, mais 

econômico, e muito mais seguro do que navegava 250 milhas em torno da 

península. Na verdade, o istmo veio a ser conhecido como dialcos , que 

significa "o lugar de arrastar transversalmente." Corinto beneficiou de tráfego 

em todas as direções e, consequentemente, tornou-se um importante centro 

comercial. 

Hoje, um por Perisander no século VI imaginou-canal BC , iniciada pelo 

imperador romano Nero no primeiro século AD , mas não concluído até o final 

do século XIX-liga os dois golfos através do istmo, facilitando grandemente as 

viagens marítimas. 

Corinto também foi bem sucedido como um centro de entretenimento. Os dois 

grandes festivais atléticos daquele dia foram o atleta olímpico e os jogos 

ístmicos, e Corinto foi a cidade anfitriã para o posterior-homenagem e jogou no 

Istmo de Corinto. 

Corinto havia sido destruído pelos romanos em 146 AC e, em seguida, 

reconstruída por Júlio César de cem anos mais tarde. No início, era uma colônia 

romana, povoada em grande parte pelos romanos, e, eventualmente, tornou-se 

a capital da província romana da Acaia. Devido à sua localização em breve se 

tornou novamente um grande centro comercial, com a população cosmopolita 

resultante. Foi composta por gregos, romanos funcionários e empresários, e 

Perto povos orientais, incluindo muitos judeus. 



Como a maioria das cidades gregas, Corinto tinha uma acrópole (literalmente, 

"cidade alta"), chamado Acrocorinth, que foi usado como um lugar de defesa e 

para o culto pagão. Desde o seu início em um dia claro de Atenas pode ser visto, 

cerca de quarenta e cinco quilômetros de distância. Situado em um monte de 

2.000 metros de granito, Acrocorinth era grande o suficiente para manter toda 

a população de Corinto e de suas fazendas vizinhas em tempo de cerco. Além 

disso, realizou um famoso templo de Afrodite, deusa do amor. O templo 

normalmente alojados cerca de mil sacerdotisas, prostitutas rituais, que cada 

noite desceria em Corinto e dobrar seu comércio entre os muitos viajantes 

estrangeiros e os homens locais. 

Mesmo para o mundo pagão a cidade era conhecida por sua corrupção moral, 

tanto que em grego clássico corinthiazesthai ("se comportar como um 

Corinthian") passou a representar imoralidade e deboche bêbado. O nome da 

cidade tornou-se sinônimo de depravação moral. Nesta carta à igreja de lá, 

Paulo lista algumas das característica pecados-prostituição da cidade ( porneia , 

de onde vem a nossa pornografia prazo), idolatria, adultério, effeminacy, a 

homossexualidade, o roubo, a cobiça, a embriaguez, injúria (linguagem 

grosseira), e burla (6: 9-10). 

Alguns dos crentes de Corinto tinha sido culpado de praticar esses pecados 

antes de sua conversão e que tinha sido limpa (06:11). Outros, na igreja, no 

entanto, foram ainda vivem de forma imoral, alguns envolvidos em pecados 

piores do que aquelas-pecados que Paulo lembra-los ainda gentios pagãos não 

cometeu, como o incesto (5: 1). 

Fundação da Igreja em Corinto 

Paulo veio pela primeira vez a Corinto em sua segunda viagem missionária. Ele 

estava pregando e trabalhando em cidades da Macedônia / Grego por algum 

tempo. De Filipepi (onde ministrou pela primeira vez na Europa), ele tinha ido 

a Tessalônica, Berea, Atenas, e, em seguida, Corinto (Atos 16: 11-18: 1). 

Ao chegar em Corinto ele conheceu Áquila e Priscila, os judeus que haviam 

sido expulsos de Roma, e que estavam, como ele, fazedores de tendas. Ele ficou 

com eles por um tempo e começou a pregar regularmente na sinagoga todos os 

sábados. Silas e Timóteo se juntou a ele da Macedônia, e, como a pregação de 

Paulo se intensificou, o mesmo que fizeram resistência à sua mensagem. Logo, 

porém, muitas Corinthians, incluindo judeus, começaram a acreditar em 

Cristo. Mesmo Crispo, chefe da sinagoga, juntamente com a sua família, de 

confiança no Senhor (Atos 18: 8). 

Paulo continuou a ministrar em Corinto por um ano e meio (Atos 

18:11). Oposição judaica tornou-se tão forte que ele foi levado perante um 

tribunal romano. Uma vez que as acusações eram puramente religiosa, no 



entanto, o procônsul Galião, recusou-se a ouvir o caso. Depois de ficar um 

tempo mais longo, Paulo deixou Corinto com Priscila e Aquila e foi para 

Éfeso. Deixando seus amigos lá, ele voltou para a Palestina (Atos 18: 12-22). 

O segundo líder da igreja de Corinto era Apolo. Um judeu convertido eloquente 

de Alexandria, Apolo tinha chegado a Éfeso e começou a pregar enquanto 

Aquila e Priscila estavam lá. Embora "ele era poderoso nas Escrituras", ele 

tinha algumas deficiências doutrinárias, que Áquila e Priscila foram 

determinantes para corrigir. Quando ele queria pregar na Acaia, a igreja de 

Éfeso, não só o incentivou, mas deu-lhe uma carta de recomendação, e ele 

começou a ministrar em Corinto como seu próximo pastor (Atos 18: 24-19: 1). 

Algum tempo entre de Paulo deixando Corinto e sua escrita o que chamamos 

de Primeira Carta aos Coríntios, Paulo tinha escrito a igreja outra carta (1 Cor. 

5: 9), comumente referido como a epístola perdida. Ele também foi corretiva na 

natureza. 

Problemas Igreja 

A igreja de Corinto tinha muitos problemas graves, um dos quais era o 

partidarismo. Depois de Apolo havia ministrado em Corinto por um tempo, 

alguns dos crentes desenvolveu uma lealdade especial para ele. O atrito 

começou a desenvolver-se entre eles e aqueles cuja lealdade era Paulo. Outros 

eram leais a Pedro (Cefas, o nome aramaico) e ainda um outro grupo se 

identificou como pertencentes somente a Cristo. O apóstolo repreendeu 

fortemente todos eles para discutir e ter essas divisões não espirituais (1: 10-13; 

3: 1-9). 

O problema mais grave, no entanto, foi em não separar-se dos caminhos 

mundanos da sociedade em torno deles. Eles não podiam entender e, talvez, não 

quer entender, o princípio de "Não ameis o mundo, nem o que há no mundo" (1 

João 2:15). Eles não podiam ficar "decorinthianized." Em sua carta perdeu 

anterior, Paulo especificamente havia alertado eles "não devem associar-se com 

pessoas imorais" (1 Cor. 5: 9). Alguns dos cristãos pensavam que ele 

significava para eles não se associar com os incrédulos que estavam 

imoral. Mas o sexualmente corruptos, os avarentos, burla, e as pessoas idólatras 

a quem Paulo se refere eram membros da igreja que se recusaram a desistir, ou 

tinham caído de volta para o estilo de vida devassa de Corinto (5: 9-11). Os 

crentes fiéis não deviam associar tais como aqueles. Tais irmãos malvados 

foram, de fato, a ser posto para fora da bolsa, a fim de purificar a igreja (5:13). 

Como muitos cristãos hoje em dia, os crentes de Corinto tinha grande 

dificuldade em não imitar a sociedade descrente e corrupto em torno deles. Eles 

geralmente conseguiram ficar um pouco mais alto do que o mundo moralmente, 

mas eles estavam se movendo para baixo, na mesma direção que o mundo. Eles 



queriam estar no reino de Deus, mantendo um pé no reino deste mundo. Eles 

queriam ter as bênçãos da vida nova, mas preservar os prazeres da idade. Eles 

queriam ter o que eles pensavam que era o melhor dos dois mundos, mas Paulo 

claramente avisou que isso era impossível (6: 9-10). 

O Corinthians tinha conseguido os princípios confusos. Eles continuaram a 

associar-se com os membros da igreja abertamente e arrogantemente 

pecaminosas, com quem devem ter comunhão quebrada. E, por outro lado, eles 

imitaram, mas recusou-se a associar, seus vizinhos incrédulos, a quem eles 

deveriam ter vindo a assistir. 

No entanto, eles não tinham nenhuma recursos espirituais (1: 5-7) e tinha um 

grande potencial para o poder espiritual e bênção. Paulo ansiava por ver que o 

potencial de realização. Tal era a igreja a quem Paulo escreveu. 

Breve Resumo da Primeira Carta aos Coríntios 

I. Chamando e benefícios de santidade (1: 1-9) 

II. Erros e problemas na igreja (1: 10-16: 4) a respeito: 

A. Unidade (1: 10-3: 23) 

B. Servanthood (4: 1-21) 

C. Moralidade (5: 1-6: 20) 

D. Casamento (7: 1-40) 

E. Liberdade (8: 1-11: 1) 

F. Homens e mulheres na igreja (11: 2-16) 

G. A Ceia do Senhor (11: 17-34) 

H. Os dons espirituais (12-14) 

I. A ressurreição (15) 

J. Modormia (16: 1-4) 

K. Planos pessoais e saudações (16: 5-24) 

 

 

 

 



1. O Chamados dos Santos (1 Coríntios 1: 

1-3) 

Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade 

de Deus, eo irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, 

aos santificados em Cristo Jesus, santos chamando, com todos os 

que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 

Senhor deles e nosso: Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e 
do Senhor Jesus Cristo. (1: 1-3) 

Ao invés de colocar seus nomes no final de uma carta, como é o costume 

moderno, antigos gregos colocaram seus nomes no início, permitindo que os 

leitores a identificar imediatamente o autor. Em uma carta conjunta, os nomes 

dos outros envolvidos no envio da mensagem também foram 

dadas. Paulo sempre deu o seu nome, no início de suas cartas e freqüentemente 

chamado outros líderes da igreja que, em algum grau ou outro, se uniram a ele 

por escrito. Em 1 Coríntios, ele menciona Sóstenes , e em 2 Coríntios, Timoteo 

(2 Cor. 1:. 1; cf. Filipenses 1: 1; Col. 1:. 1; 1 Tessalonicenses 1: 1; 2 

Tessalonicenses 1:. 1; Filemon . 1). 

Em seguida foi dado o nome do destinatário, a pessoa ou pessoas a quem a carta 

foi enviada, o que para a presente carta era a igreja de Deus que está em 

Corinto . Em seguida, palavras de saudação ou bênção foram frequentemente 

objecto, como no v. 3. Paulo usou tal saudação tríplice em todas as suas cartas 

do Novo Testamento. 

Paulo também geralmente referiu a si mesmo como um apóstolo , não com a 

Proposito de identidade, isto é para se distinguir de outro Paulo na igreja ou 

simplesmente para informar seus leitores de seu escritório, mas para indicar o 

início que ele estava escrevendo primeiro de todos, como um emissário do 

Senhor. Seu apostolado estabeleceu a sua autoridade. Mesmo em suas cartas a 

Timóteo, seu colaborador próximo e "verdadeiro filho na fé" (. 1 Tim 1: 2), 

Paulo chama a atenção para o seu apostolado (1 Tm 1: 1; 2 Tim. 1:. 1) Apenas 

em Filipenses, as letras de Tessalônica, e Filemon ele não mencionar o seu 

apostolado em suas palavras de abertura. 

Sua descrição de si mesmo como um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade 

de Deus não era um reflexo de orgulho ou auto-glorificação. Ele não estava 

exibindo sua posição de autoridade, como alguns oradores e escritores 

costumam fazer com seus títulos, graus e realizações. Self-glória era a coisa 

mais distante a intenção de Paulo. Mais tarde nesta mesma epístola ele se refere 

a si mesmo como "o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado 

apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus" (15: 9). 



Às vezes, porém, é importante para estabelecer o direito de alguém para falar 

com autoridade sobre um assunto. Uma pessoa, por exemplo, que não tem 

diploma de médico ou de formação ou experiência nunca iria conseguir uma 

audiência em uma conferência sobre medicina. Credenciais de uma pessoa dar 

alguma indicação quanto à possibilidade ou não o que ele tem a dizer deve ser 

levado a sério. Paulo não mencionou o seu apostolado, a fim de ganhar a honra 

como um indivíduo, mas para ganhar respeito como um mestre da Palavra de 

Deus. Ele não era um apóstolo por sua própria nomeação, ou até mesmo por 

nomeação da Igreja, mas por consulta- de Deus pela vontade de Deus . No 

início ele queria provar que o que ele tinha a dizer foi dito com autoridade 

própria de Deus. Desde a sua mensagem era tão corretiva, este foi de grande 

necessidade. 

Cinco razões para Paulo afirmar sua Apostolado 

Eu acredito que há uns cinco razões pelas quais Paulo, ao contrário dos outros 

escritores apostólicos, era tão cuidadoso para fazer valer o seu apostolado em 

suas cartas. Primeiro de tudo, ele não fazia parte dos doze. Ele não havia sido 

chamado por Jesus durante Seu ministério terreno para ser um do círculo íntimo 

dos discípulos que acompanharam a Ele ", começando com o batismo de João, 

até ao dia em que foi recebido em cima de nós" (Atos 01:22). Desse grupo 

original, um (Judas) foi desclassificado e mais tarde foi substituído por Matthias 

(Atos 1: 21-26) -que, embora identificado por sorteio, foi escolhido por Deus 

(v 24).. Com a seleção de Matthias as fileiras apostólicos foram novamente 

completa. Começando no dia de Pentecostes, os apóstolos eram claramente a 

voz autorizada do evangelho. Quando Pedro deu a sua mensagem, nesse 

momento, ele o fez ", tendo a sua posição com os onze" (Atos 02:14;. Cf. v 37), 

e da Igreja infantil em Jerusalém-se a "doutrina dos apóstolos" dedicado (v . 

42). Os apóstolos eram representantes terrestres supremos do Senhor, e eles 

pregado e ensinado com a Sua autoridade. Com Cristo como a "pedra angular", 

eram os apóstolos a fundação da igreja (Ef. 2:20). 

Tanto quanto sabemos no entanto, Paulo nunca vi ou ouvi Jesus durante esse 

tempo. Paulo foi o primeiro conhecido para a igreja como um amargo inimigo 

e perseguidor, "ameaças de respiração e assassinato contra os discípulos do 

Senhor" (Atos 9: 1; cf. 8: 1). Ele não só não tinha escolhido para ser um 

seguidor de Cristo, mas tinha escolhido para se opor os seguidores de Cristo 

com toda a força. Mesmo depois de sua conversão não havia nenhuma maneira 

que ele pudesse retroativamente se tornar um dos doze. No entanto, ele se 

declarou para ser apóstolo, com base nas mesmas qualificações fundamentais 

como os dos doze. Ele, também, tinha visto o Cristo ressuscitado (Atos 9: 3-

6,17; 22: 11-15; 1 Cor. 9: 1; 15: 8) e ele, também, em revelações únicas, tinha 

sido escolhido especificamente por o Senhor para ser apóstolo (1 Cor. 1: 1). Ele 

estava preocupado para estabelecer o fato de que ele era igual ao de doze como 

professor fundacional da verdade revelada. 



Em segundo lugar, acredito que ele enfatizou seu apostolado por causa de suas 

relações com os detratores e falsos mestres, por quem ele foi sendo 

continuamente desafiados e assediados. Os judaizantes foram particularmente 

forte e persistente na oposição a autoridade e doutrina de Paulo e em questionar 

seus motivos. Até mesmo alguns que diziam ser seus amigos resistiu sua 

liderança e questionou seu ensinamento. Tal ridículo e perseguição Paulo 

considerado crachás de apostolado. "Porque", ele disse, "Eu acho que Deus tem 

exibido nos apóstolos último de todos, que os homens condenados à morte; 

porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos e aos homens" (4: 

9). Apesar dos desmentidos, o ensinamento de Paulo era verdadeira e confiável, 

pois ele era um divinamente chamado apóstolo de Jesus Cristo. 

Em terceiro lugar, Paulo enfatizou seu apostolado por causa de sua relação com 

Cristo. Essa ênfase era para o benefício de outros crentes. Os cristãos em 

Jerusalém, especialmente, não tinha certeza sobre a autenticidade da fé de 

Paulo. Tê-lo conhecido, ou conhecido dele, como Saulo de Tarso, o perseguidor 

feroz da igreja, eles tinham dificuldade em acreditar que ele poderia agora ser 

um líder cristão confiável, muito menos um apóstolo (Atos 09:26). Seus 

temores foram, é claro, também alimentada pelas acusações e detractions dos 

falsos mestres. Não era difícil acreditar que o pior sobre ele. Cristãos em outros 

lugares também tinha dúvidas. Judaizantes legalistas, por exemplo, tinha 

confundido muitos cristãos da Galácia, tanto sobre o evangelho (Gal. 1: 6; 3: 1-

5) e sobre a autoridade de Paulo ao ensiná-la (1: 11-2: 10). Ele, portanto, 

cuidadosamente lembrou a igreja de Corinto de sua autoridade apostólica 

completo em escrever esta carta para eles, lembrando que, quando ele ministrou 

entre eles, ele fez isso no poder e sabedoria de Deus (1 Cor. 2: 1-7). 

Em quarto lugar, Paulo enfatizou o seu apostolado para apontar a sua relação 

especial com a igreja em si Corinto, que era "um selo de [sua] apostolado no 

Senhor" (9: 2). Eles, de todas as pessoas, deve reconhecer a sua vocação 

especial e posição. Sua própria existência como um corpo de crentes era uma 

prova do seu direito de tratá-los com autoridade divina. Ele havia sido o 

instrumento que Deus usou para trazer a salvação. 

Em quinto lugar, Paulo enfatizou o seu apostolado, a fim de mostrar a sua 

relação especial com Deus como seu emissário. Ele era um apóstolo de Jesus 

Cristo, pela vontade de Deus . Ele estava dizendo, com efeito, "O que eu digo 

que é delegada por Deus. Eu sou seu apóstolo, e minha mensagem para vocês é 

a mensagem de Deus para você." 

Quando o supremo tribunal judaico, o Sinédrio, foi convidado a arbitrar uma 

disputa séria ou para dar uma interpretação sobre a lei judaica ou tradição, eles 

iriam enviar a sua decisão por um apostolos para as partes envolvidas, que 

muitas vezes eram representados através de uma sinagoga. Na medida em que 

a mensagem estava em causa, os apostolos possuía a plena autoridade do 



Sinédrio. Ele não falou para si mesmo, mas para o Sinédrio. No entanto, ele foi 

mais do que um mensageiro. Ele era um emissário, um enviado, um 

embaixador. Paulo foi embaixador enviado de Deus de Deus (cf. 2 Cor 5:20;.. 

Ef 6:20), de Deus apostolos Enquanto entre eles não havia pregado sua própria 

mensagem para o Corinthians, mas a mensagem de Deus. Ele não estava agora 

a escrever sua própria mensagem para eles, mas a mensagem de Deus. 

À luz dos doze, à luz dos falsos mestres, e à luz de sua relação com Cristo, à 

igreja de Corinto, ea Deus, o Pai, Paulo era totalmente um apóstolo. Ele teve o 

cuidado de estabelecer a legitimidade do seu apostolado, a fim de estabelecer a 

legitimidade de sua mensagem. 

Os objetivos e responsabilidades dos Apóstolos 

Apóstolos foram escolhidos por Deus para trabalhar na fundação e formação da 

igreja, após o que apostolado tempo cessou. Quando todos os apóstolos tinham 

morrido, o ofício de apóstolo não existia mais.Eles foram selecionados, enviou, 

e autorizados por Deus para esse período da história da igreja, que era sobre 

quando suas vidas tinham acabado. Como os fundadores humanos e fundação 

da igreja, os apóstolos tinham objetivos e responsabilidades específicas. 

Em primeiro lugar, como testemunhas, eles foram para pregar o evangelho, a 

verdadeira, completa e autoritária evangelho de expiação substitutiva de Cristo 

por Sua morte e ressurreição e da salvação pela fé Nele (1 Cor 1: 17-18; cf. 9.: 

14). Seu ensino era equivalente ao ensinamento de Cristo. Como será 

desenvolvido em um capítulo posterior, não há distinção, como alguns 

intérpretes manter, entre o que Paulo (ou Pedro ou Tiago ou João) ensina no 

Novo Testamento e que Deus ensina. A declaração de Paulo em 1 Coríntios 

7:12 ("eu digo, não o Senhor"), por exemplo, simplesmente indica que Jesus, 

durante Seu ministério terreno, não deu nenhuma ensino específico sobre o 

assunto a ser discutido (a de um crente restante com um descrente 

cônjuge). Como apóstolo, Paulo estava qualificado para ensinar em nome de 

Cristo, e seu ensinamento era tão autoritária como se falado da própria boca de 

Jesus. 

Os apóstolos também estavam a ser dedicado à oração e ao ministério da palavra 

(Atos 6: 4) e para equipar os crentes para o serviço, a fim de construir o Corpo 

de Cristo (Ef. 4: 11-12). Finalmente, eles foram para evidenciar seu apostolado 

por realizar milagres (2 Cor. 12:12). 

Irmão Sóstenes pode ter sido amanuense de Paulo, ou o secretário, no 

momento em que esta carta foi escrita. O fato de que o seu nome está incluído 

na saudação, no entanto, indica que ele não só escreveu a carta, mas concordou 

plenamente com Paulo sobre sua mensagem. 



Este é sem dúvida o mesmo Sóstenes mencionado em Atos 18, alguém que 

conhecia bem a situação de Corinto. Ele tinha sido um líder da sinagoga em 

Corinto, provavelmente substituindo Crispo, o ex-líder, que havia se tornado 

um crente (Atos 18: 8). Em uma ocasião Sóstenes foi espancado por seu 

envolvimento em trazer Paulo antes de o tribunal civil em Corinto (Atos 18: 12-

17). Alguns manuscritos antigos do relatório de texto que os judeus vencê-lo e 

outros manuscritos relatam que os gregos vencê-lo. Se pelos judeus, que, sem 

dúvida, foi porque ele representou-los tão mal na corte. Se pelos gregos, foi 

porque eles se ressentiam da sua ocupando seu tempo quadra com um assunto 

que causa única religião judaica. 

Agora, no entanto, Paulo poderia se referir a Sóstenes como "nosso irmão", 

indicando que algum tempo após o incidente que acabamos de mencionar, e 

talvez em parte por causa disso, este ex-adversário do evangelho, como o 

próprio Paulo, tornou-se um cristão. Tendo provavelmente foi convertido sob a 

pregação de Paulo e de ter trabalhado com o apóstolo para talvez um ano ou 

mais em Corinto, Sóstenes foi conhecido e respeitado pelos crentes de Corinto 

a quem ele agora se uniram a Paulo por escrito. 

Santidade 

À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo 

Jesus, santos chamando, com todos os que em todo lugar invocam 
o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. (1: 2) 

A igreja a quem Paulo estava escrevendo não era a igreja do Corinthians, mas a 

igreja de Deus , que foi localizado em Corinto. A igreja é um corpo de pessoas 

que pertencem não para si mesmos ou para qualquer líder ou grupo, mas a 

Deus. Crentes, quer pastores, oficiais, ou membros comuns da igreja, 

juntamente compor o Corpo de Cristo na terra e todos são chamados a ser 

mordomos dele (Ef. 4: 11-13).Nós não somos o nosso próprio, individual ou 

coletivamente, mas foram todos comprados com o preço do sangue de Cristo (1 

Cor. 6:20). 

Posição e Prática 

Todos os crentes foram santificados em Cristo Jesus e são santos 

chamando . Um santo, como o termo é usado no Novo Testamento, não é um 

especialmente piedoso ou de auto-sacrifício cristão que foi canonizado por um 

concílio eclesiástico. A palavra grega traduzida santo é hagios , que significa 

"separado um", ou "um santo". Os crentes de Corinto estavam santo aos olhos 

de Deus, independentemente de sua vida pecaminosa e doutrina distorcida. Eles 

eram santos porque eles tinham sido santificados (de hagiazo ), separado do 

pecado, feito santo em Cristo Jesus . Segundo as Escrituras, todo verdadeiro 

crente em Jesus Cristo-se fiel ou infiel, conhecido ou desconhecido, líder ou 



seguidor-se separar uma pessoa, uma pessoa santa, um santo. No sentido 

bíblico, o crente mais obscuro hoje é tanto um santo como o apóstolo 

Paulo. Esta é a posição do crente em Cristo. 

Santidade, nesse sentido posicional, não é uma questão de boas obras, de uma 

vida santa. Como cristãos devemos viver vidas santas, mas uma vida santa não 

nos faz santos. Na medida em que a nossa vida é santa, é porque, em Cristo, 

que já são santos e têm o conselho e poder do Seu Espírito Santo. Somos santos 

porque o Santificador (Aquele que faz de santo) já nos santificou em resposta a 

nossa confiança nele (Hb. 2:11). A obra de Cristo, não a nossa, nos faz 

santos. Nós somos "santos chamando." Isso refere-se ao chamado eficaz de 

Deus para a salvação (01:24, 26). 

Como todos os crentes, os coríntios eram santos porque Deus os chamou para 

ser santos (cf. Gal. 1: 6; Ef 4: 1, 4; Col. 3:15; 1 Tm 6:12; 1 Pe 2...: 9, 21; 3: 9; 

2 Pe. 1: 3; Jude 1). "Nós temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus 

Cristo, uma vez por todas" (Hb 10:10;. Cf. v. 14). Por Sua própria obra 

sacrificial na cruz, Jesus Cristo santifica aqueles que nEle crêem. Ele 

diferencia-los (a raiz do significado hagiazo ) para Si mesmo, limpa-los, e 

aperfeiçoa-los. Deus provê a santidade através do Seu Filho. A parte do homem 

é a alegação de santidade, para reivindicar a santidade, pela fé no Filho (Atos 

26:18). Nós temos uma nova natureza, a natureza divina, e terem escapado das 

corrupções do mundo, possuindo todas as coisas relacionadas à vida e piedade 

(2 1 Animais de estimação: 3-4.). 

Declarar todos os crentes de Corinto a ser santos de Paulo foi uma declaração à 

luz das coisas, muito evidentes do resto desta carta-que caracterizou sua vida. A 

igreja de Corinto estava longe de ser santo, no sentido em que o termo é 

frequentemente utilizado. Eles estavam particularmente mundano e imoral, mas 

em suas palavras de abertura Paulo salientou que cada um deles, que tinham 

verdadeiramente acreditado em Jesus Cristo foi salvo e foi um santo. Não só 

são todos os santos salvos, mas todos os salvos são santos. Cada crente tem o 

direito de chamar-se um santo. Nenhum de nós é digno do título, mas Deus nos 

declarou a ser santos por causa da nossa confiança em seu Filho. Nossa prática, 

o nosso comportamento em nossa humanidade, precisa ser conformado com o 

nosso "santo" nova natureza divina. 

Paulo parece ter sido especialmente determinado a fazer que a verdade clara 

para o Corinthians. Praticamente toda a carta de 1 Coríntios, começando com 

1:10, lida com a doutrina errada e comportamento errado. Parece que quase 

todos os sério erro doutrinário e moral que se possa imaginar poderia ser 

encontrado dentro dessa congregação. No entanto, Paulo começa a carta, 

chamando-os santos. Na prática, eles eram grandes pecadores, mas, na posição 

em que estavam santos puros. Devemos observar que houve, sem dúvida, 



alguns na igreja que não eram santos em todos os que estavam incrédulos 

(16:22). 

É importante que cada cristão tenha em mente a grande diferença entre a sua 

posição e sua prática, sua posição e seu estado. Deus nos vê como justo, porque 

Ele nos vê através do Seu Filho justo, que tomou o nosso lugar, e porque Ele 

plantou em nós uma nova natureza justa. Sem manter essa verdade importante 

e encorajador em mente, é impossível compreender claramente um Corinthians 

ou qualquer outra parte do Novo Testamento. 

Presidentes Nem sempre agem por seus presidentes, diplomatas nem sempre 

agir diplomaticamente, reis nem sempre agir real, mas eles ainda são 

presidentes, diplomatas e reis. Cristãos nem sempre agem como cristãos, mas 

eles ainda são cristãos. 

Alguns anos atrás, um rapaz, cujo pai era um pastor, foi preso por roubar alguma 

mercadoria de uma loja de departamento. Seu pai passou a ser jogar golfe com 

alguns dos líderes da igreja na época e recebeu uma chamada enquanto no 

campo de golfe de descer para a prisão para ter seu filho. Pensando que era um 

erro; o pastor levou os outros homens com ele para a delegacia, onde 

abundavam constrangimento. A impressão mais profunda do incidente à 

esquerda na mente do garoto foi feita pelos repetidos avisos que recebeu de 

aqueles homens, e de muitos outros depois, sobre quem era seu pai."Tendo um 

pai como o seu", eles perguntavam: "como você poderia ter feito o que você 

fez?" No entanto, como humilhante e dolorosa como a experiência foi, o 

menino sabia que ele ainda era filho de seu pai. Ele não agiu como um filho de 

seu pai deveria ter agido, mas ele ainda era um filho. 

Como cristãos uma das repreensões mais fortes que podemos ter quando 

pecamos é para ser lembrado de que nosso Pai é. E lembrando-nos de quem 

somos deve ser um dos nossos mais fortes impedimentos para o 

pecado. Lembrando a nossa posição pode obrigar-nos a melhorar a nossa 

prática. 

Além disso, Paulo maior senso de responsabilidade dos coríntios, lembrando-

os de que eles estavam ligados na vida espiritual a todos os que em todo lugar 

invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso . Isso 

é adicionado para aumentar o seu sentido de identidade e responsabilidade com 

todos "os que tenham recebido uma fé da mesma espécie como a nossa" (2 Pe. 

1: 1). 

Antes de Paulo levou o Corinthians a tarefa para os seus fracassos, como 

cristãos, ele com cuidado e carinho lembrou-lhes que eles eram cristãos. Eles 

pertenciam a Deus e uns aos outros em uma bolsa de longo alcance. Isso por si 

só deveria ter sido uma repreensão para eles e, sem dúvida, perfurou as 



consciências daqueles que foram em todos os sensíveis espiritualmente. Em 1: 

2-9, ele resume a sua posição e suas bênçãos como crentes em Jesus Cristo, 

como filhos de Deus, como santos. "Olhe para o que você é! Olhe para o que 

você tem!" Só então ele diz: "Rogo-vos, irmãos" (1:10). 

Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus 
Cristo. (1: 3) 

Paulo usou uma forma comum de saudação cristã (cf. Rm 1,.. 7; Gal. 1: 3; Ef 1: 

2; 1 Pe 1: 2; 2 João 3; Apocalipse 1:. 4; etc.). Graça é favor e paz é um dos 

seus frutos. Paz (grego eirēnē ) foi usado como o equivalente do 

hebraico Shalom , ainda a saudação judaica mais comum hoje em dia. A paz de 

que Paulo fala aqui é "a paz de Deus, que excede todo o entendimento" 

(Filipenses 4: 7.). É a paz que somente os cristãos podem ter, pois só Cristo 

pode dar a ele (João 14:27). O mundo não tem e não pode dar esse tipo de paz. A 

"graça e paz" saudação é apropriado apenas para crente para crente, porque fala 

de bênçãos que só eles possuem. 

 

2. Os benefícios de ser um Santo (1 

Coríntios 1: 4-9) 

Dou graças a Deus sempre por vós, pela graça de Deus que vos 

foi dada em Cristo Jesus, que em tudo fostes enriquecidos nele, em 

toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho a 

respeito de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que você 

não está faltando nenhum dom, aguardando ansiosamente a 

revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos confirmará 

também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso 

Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados à 
comunhão com seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. (1: 4-9) 

Como discutido no capítulo anterior, Paulo sempre usou a palavra santo para se 

referir aos cristãos, não para os mortos, mas para aqueles que vivem, não para 

alguns, mas para todos. Eu acho que deve ter sido sua palavra favorita para os 

cristãos, porque ele usou cerca de sessenta vezes em suas cartas. Nas palavras 

desta carta muito de abertura (1: 2) Paulo assegurou aos crentes de Corinto, 

imoral e infiel como muitos deles eram, que eram todos os santos, juntamente 

com todos os outros que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. 

A ideia principal da carta é a exortação para pura vida, dos deuses. Mas a 

fundação de Paulo para esta exortação é o fato de santidade dos crentes, terem 

sido santificados por Cristo por causa de sua confiança nEle. Porque eles foram 

declarados santos e ter sido dada uma natureza santa, ele implora, eles devem 



agir santo. O indicativo você é "é a base para o imperativo" você deveria ", um 

princípio básico ensinado em todo o Novo Testamento. Como o apóstolo iria 

escrever aos crentes de Filipos, alguns anos depois, é o plano de Deus que" 

aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo 

Jesus "(Filipenses 1: 6.) e que o propósito supremo de aqueles que estão em 

Cristo deve ser para ser como Cristo-de ter sua mente, sua atitude, sua maneira 

de pensar e viver (2: 5; cf. 1 João 2: 6). 

Depois de Jesus ter perdoado a mulher apanhada em adultério, suas palavras de 

despedida para ela foram: "De agora em diante não peques mais" (João 

8:11). Ele estava comandando uma mulher que tinha vivido uma vida vil como 

uma prostituta, e que tinha sido apanhada no ato de adultério, a abandonar sua 

vida de pecado. Para pedir a ela para mudar seu jeito tão radicalmente teve que 

assumir que ela havia experimentado uma mudança não só em sua posição, mas 

em seu coração e mente, na própria natureza de sua vida. É óbvio, embora João 

não mencioná-lo explicitamente, que a mulher havia confiado em Cristo, e que 

ela foi salva. Instruções de Jesus a deixar de pecar, dada a ninguém, mas um 

crente, teria sido uma farsa, uma vez que não poderia ter sido obedecida. Jesus 

tinha concedido à mulher uma nova vida, e agora Ele exortou-a a seguir uma 

nova maneira de viver. Primeiro ele disse: "Nem eu te condeno." Só então ele 

diz: "Siga seu caminho. De agora em diante não peques mais." O Senhor estava 

dizendo a ela: "De agora em diante eu segurar nenhum pecado contra você. 

Você é santo em meus olhos, aos olhos de Deus. Ide e viver uma vida santa." 

Essa mesma verdade é proclamada em todo o Novo Testamento. Como cristãos, 

não estão condenados, mas são declarados santos. Nossos pecados são 

perdoados, retiradas para sempre. E uma vez que a nossa nova natureza em 

Cristo é santo, nossa vida também deve ser santo. "Portanto, considerar os 

membros do seu corpo terreno como morto à impureza imoralidade, paixão, 

desejo maligno ea avareza, o que equivale a idolatria", ensina Paulo 

(Colossenses 3: 5). Em outras palavras, a nossa orientação para o mundo, 

nossos desejos pecaminosos e carnais, devem ser feito com a distância e 

considerado como não-existente, porque nós "morreram e [nossa] vida está 

escondida com Cristo em Deus" (3: 3 ). Alguns versos depois, o apóstolo 

explica que a mentira razão deve ser abandonado é que "o velho homem com 

suas práticas do mal" foi deixado de lado e que temos "colocar o novo homem 

que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou 

"(3: 9-10). Porque nós ter entrado em uma relação única com Deus através de 

Cristo, essas coisas não têm parte legítima em nossas vidas. Unholy coisas não 

têm lugar em uma vida santa. Não estamos a mentir ou roubar, ou cobiçar, ou 

cometer qualquer outro pecado, porque todo o pecado é inconsistente com o 

que somos em Jesus Cristo. A nova pessoa é conformes à imagem de 

Cristo. Porque Ele é santo, somos santos, nós somos santos. Porque nós somos 

em Cristo, devemos agir como Cristo. Nunca devemos pensar qualquer coisa 

que Ele não poderia pensar, dizer qualquer coisa que Ele não iria dizer ou fazer 



qualquer coisa que Ele não faria.Porque Ele é santo nossas vidas deve ser 

santo. Esse é o fundamento da vida cristã. 

Paulo dá os primeiros nove versículos de 1 Coríntios para mostrar crentes que 

eles são santos, santos, santificados. O resto da carta é construído sobre esta 

fundação. "Você é santo, portanto, agir santo Viva uma vida compatível com 

quem você é. ". 

Em 1: 4-9 Paulo resume os benefícios de crer em Cristo, de ser um santo. Os 

benefícios têm três dimensões. Alguns são passado, dado o momento em que 

aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor. Outros estão presentes, funcionou 

como vivemos nossas vidas Nele. Ainda outros são o futuro, para ser 

experimentado apenas quando vamos estar com Ele no céu. No passado, não é 

de graça, no momento, há presentes, e para o futuro não são garantias. Nosso 

passado já é cuidado, o nosso presente está prevista, e nosso futuro está 

assegurado. 

Passado Benefícios da Graça 

Dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada 

em Cristo Jesus ... assim como o testemunho a respeito de Cristo 
foi confirmado entre vocês. (1: 4, 6) 

A primeira vantagem de ser um santo é a graça da salvação. Tanto que foi 

dado e foi confirmado no grego são no tempo aoristo ação, indicando 

concluído em um determinado ponto, definido de tempo. No momento em que 

uma pessoa confia em Jesus Cristo, recebe a graça de Deus e do testemunho de 

Cristo é confirmada por ele. Uma vez que estamos em Cristo a graça de Deus é 

nosso. Paulo é grato [ Dou graças a Deus sempre que lhe dizem respeito ] 

para aqueles que receberam a graça da salvação. Sua paixão era ver as pessoas 

resgatadas, e sua alegria era maior quando isso aconteceu. Manter uma 

perspectiva correta, o seu agradecimento é dirigido a Deus. 

Graça ( charis ) foi um cumprimento cristão comum, que Paulo tinha acabado 

de usar no verso anterior, em sua saudação. O significado básico da palavra é 

"favor", mas em relação aos homens salvadores de Deus através de Seu Filho 

que sempre tem o sentido especial e distinta de bondade ou misericórdia 

imerecida e impagável dada aos pecadores. É dar supermagnanimous, dando 

que é totalmente imerecida e imerecido. Ele não precisa, de fato, não pode, ser 

reembolsado. Salvação a graça de Deus é gratuito e imerecido. 

A fim de compreender o verdadeiro significado e importância da graça de Deus, 

precisamos entender três coisas que não podem coexistir com a graça: a culpa, 

obrigação humana, e por mérito humano. 



Graça não pode coexistir com Guilt 

Primeiro de tudo, a graça não pode coexistir com a culpa. Graça fornece para o 

alívio da culpa. Deus não pode dizer: "Eu sou misericordioso e eu dar-lhe a 

salvação, mas um movimento em falso e eu vou levá-la para longe." Isso não 

seria um dom da graça, mas um dom qualificado, legal que poderia ser tirado 

sempre que ficou aquém das exigências de Deus. A graça não seria graça se 

Deus disse: "Eu vou te salvar se você não faz pecado". Se pudéssemos ficar 

longe do pecado, não precisaríamos de graça, porque teríamos merecer a 

salvação, nós merecemos. Se a graça foi dada e depois retido no mínimo grau 

por causa do pecado, não seria a graça ensinado nas Escrituras. Graça envolve 

imerecido, imerecida e permanente perdão. A graça pode operar apenas onde 

há pecado. Sem necessidade de perdão, não há necessidade da graça. 

O homem não pode fugir nem expiar seu próprio pecado. Ele é culpado e 

impotente em si mesmo. Porque Deus é santo e justo Ele não pode ignorar o 

pecado. Ele deve ser punido, e sua pena é a morte (Rm. 6:23). No entanto, este 

mesmo verso que declara penalidade do pecado também declara o caminho da 

sua remoção, a sua expiação: "O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo 

Jesus nosso Senhor."Por Sua obra na cruz, Cristo cumpriu as exigências da 

justiça de Deus, tendo a pena dos nossos pecados sobre si mesmo. Nesta era 

disposição supremo da graça de Deus. Quando Jesus Cristo tornou-se culpado 

pelo nosso pecado, o preço foi pago em sua morte. E uma vez que Deus age 

soberanamente na graça de perdoar o pecado de uma pessoa por causa da 

confiança na obra de Seu Filho, que a pessoa é totalmente e para sempre livre 

de culpa. Ele permanece na graça, que é continuamente dispensado a ele (Rom. 

5: 1-3). Toda a culpa é removido e nunca pode voltar. Graça é dom de Deus que 

completa e permanentemente anula a culpa. 

Eu tenho conversado com os cristãos que são tão absolutamente perturbada com 

a culpa que eles não são mais capazes de lidar com a vida. Eles não podem 

aceitar a realidade do perdão. Eles têm muito antes confiou em Cristo como 

Salvador e entendeu a verdade da graça teologicamente e teoricamente. Mas 

eles não entendem isso praticamente. Isso é muitas vezes porque eles não 

conseguem separar os sentimentos de culpa que resultam do pecado da 

condenação final do culpado. O pecado não só produz sentimentos de culpa, 

mas a culpa real, para nós são culpados pelos pecados que cometemos. No 

entanto, essa é a verdadeira culpa que Cristo suportou na cruz e que a graça de 

Deus em Cristo remove. Sentimo-lo, nós pode ser castigado por isso (Heb. 12: 

3-11), mas nunca será condenado por ele. A dor que segue o pecado não é uma 

marca de condenação ou rejeição por Deus, mas é um lembrete de que pecamos 

e também deve ser um impedimento para mais pecado. 

Para ter o benefício de ser um santo, mas não será capaz de experimentar a sua 

bênção completa por causa da dúvida é trágico. Ainda assim, alguns cristãos, 



aparentemente, não posso acreditar que Deus poderia ser tão completamente 

gracioso. No entanto, a graça incompleto ou temporário não seria graça. É claro 

que não podemos ganhá-lo. É claro que não podemos nunca merece. É claro 

que nós nunca pode pagá-lo. Isso é o que faz a graça graça. 

Que maior motivação para se tornar um cristão poderia ter um incrédulo, e que 

maior consolo poderia um crente tem, do que saber que em Cristo todos os 

pecados, passado, presente e futuro, estão perdoados para sempre? Em Cristo 

toda a culpa e toda pena são removidos permanentemente. Nele nós estaremos 

totalmente inocente e santo para o resto da eternidade. Quando Deus salva, Ele 

finalmente tira todo o pecado, toda a culpa, todos os castigos. Essa é a graça. 

Graça não pode coexistir com Obrigação Humano 

Em segundo lugar, a graça não pode coexistir com a obrigação humana. Não 

estamos a dizer: "Bem, Deus teve misericórdia de mim e Ele me salvou, e agora 

eu tenho que pagar de volta." A graça é um dom gratuito, não um 

empréstimo. Graça nos faz totalmente grato a Deus, mas porque o custo é tão 

grande que não pode pagá-lo, e por Sua graça é tão grande que não precisa pagá-

lo. Em outras palavras, estamos completamente endividado, mas não temos 

nenhuma dívida. Nós não podemos pagar para a nossa salvação, antes ou depois 

de sermos salvos. 

Ao discutir a relação entre fé e obras para a graça de Deus, Paulo escreve: "Ora, 

ao que trabalha, o salário não é considerado como favor [ charis , a graça], mas 

como o que é devido "(Rom. 4: 4) . Se fomos capazes a qualquer momento ou 

em qualquer forma de ganhar o perdão de Deus, seria o nosso 

devido. Gostaríamos de ganhá-lo e Deus deve isso a nós. Podemos agradecer 

ao nosso empregador para obter nosso salário para nós no tempo e para pagar-

nos de boa vontade e de bom grado, mas não agradecer-lhe simplesmente para 

nos pagar. Se temos trabalhado para ele como deveríamos, nós merecemos o 

dinheiro e ele é obrigado a pagá-lo. Ao pagar seus funcionários o que eles 

ganharam, o empregador não é ser agradável, mas simplesmente honesto e 

justo. E se por algum motivo ele não vai pagar pelo trabalho feito, seu 

empregado pode exigir o seu dinheiro, porque por direito pertence ao 

trabalhador. 

Mas a graça não opera no princípio de obras, de ganhar. É a doação do que não 

foi ganha por merecimento. Em relação ao dom de Deus através de Seu Filho, 

ele não pode ser ganha por merecimento. O dinheiro pode ser dada ou pode ser 

conquistada. Mas a graça de Deus só pode ser dada. 

Como poderíamos pagar por aquilo que não tem preço? Para oferecer a Deus o 

maior amor e devoção e obediência e serviço que temos não podia aproximar-

se de pagar por aquilo que Ele nos oferece em Jesus Cristo. Para fazê-lo seria 



como oferecer alguns tostões para pagar a dívida nacional. Ao lado a graça de 

Deus os nossos melhores trabalhos são ainda mais de uma ninharia. 

O que faz com que a mensagem de Cristo tal boa notícia é que não precisa pagar 

para a salvação. Por si só, a verdade que não podemos ganhar a salvação seria 

uma má notícia, a pior das notícias, porque iria deixar o homem completamente 

sem esperança. Mas a graça faz com que seja uma boa notícia, a muito maior 

de notícia, porque a graça tornou desnecessária a pagar para a salvação. Nossas 

limitações pecaminosas tornar impossível; Abundante graça de Deus torna 

desnecessário. Deus em Cristo pagou por ele; só temos que recebê-lo por meio 

dele. 

Nós devemos a Deus o nosso maior amor, a nossa mais profunda devoção, e 

nosso maior serviço como expressões de nossa gratidão e porque tudo o que 

temos e somos pertence a ele, mas não porque estes são capazes, no mínimo 

maneira de comprar ou pagar o seu dom de amor e misericórdia para nós. Nós 

O amamos; mas só é capaz de amá-lo, porque em primeiro lugar "Ele nos amou 

e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados" (1 João 

4:10). Devemos a ele tudo de gratidão; que devemos a Ele nada por obrigação. 

Graça não pode coexistir com o mérito humano 

Em terceiro lugar, a graça não pode coexistir com o mérito humano. A graça 

não é oferecido apenas para pessoas "boas". Em relação uns aos outros, algumas 

pessoas são obviamente melhores do que outros moralmente. Mas em relação à 

justiça de Deus, o nosso melhor é "como trapo da imundícia" (Isaías 64: 

6.). Bondade de uma pessoa, em relação a outras pessoas e, certamente, em 

relação a Deus, não é considerado na graça de Deus. Mérito, como culpa e 

obrigação, não tem parte na graça. Jesus, falando com os líderes judeus 

religiosos e morais, chocou-los com o fato de que os cobradores de impostos 

(traidores de seu próprio povo e, geralmente, desonestas) e prostitutas (os mais 

baixos membros dessa sociedade) iria entrar no reino de Deus antes que esses 

líderes religiosos ( Matt. 21: 31-32). Lucas 18: 9-14 dá o relato clássico de um 

homem moralmente bom condenado ao inferno e um homem moralmente ruim 

dirigiu-se para o céu. 

Durante séculos Israel acreditavam que Deus os havia escolhido como Seu povo 

especial da aliança porque eles eram melhores do que outros. Eles acreditavam 

firmemente este, apesar do fato de que Deus lhes havia dito de outra forma no 

início. "O Senhor não tomou prazer em vós nem vos escolheu porque você era 

mais numerosos do que qualquer um dos povos, pois você era o menor de todos 

os povos, mas porque o SENHOR vos amava e manteve o juramento que fez 

aos seus antepassados "(Deut. 7: 7-8). 



Paulo ressalta que, embora os judeus tinham muitas bênçãos e muitas 

vantagens, especialmente como destinatários da revelação especial de Deus de 

Si mesmo, eles não foram escolhidos porque eram merecedores. Em muitos 

aspectos, eles foram especialmente indignos (Rom. 2: 17-3: 20). Para gentios, 

ele deu a mesma advertência. Eles não eram melhores ", pois já demonstramos 

que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado" (3: 9). Entre 

nós, podemos distinguir entre aqueles que são humanamente melhor e aqueles 

que estão pior, mas diante de Deus todas as pessoas espiritualmente ergue-se o 

mesmo pecaminoso e condenado em relação ao seu próprio mérito, a sua 

própria justiça. "Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da 

glória de Deus" (3: 22-23). Mesmo em si mesmo, na verdade, especialmente 

em se-Paulo reconheceu nenhuma justiça, nenhum mérito diante de Deus. Em 

seus próprios olhos que ele era o principal dos pecadores (1 Tm 1:15.) E "o 

mínimo de todos os santos" (Ef. 3: 8). 

Mas novamente a graça de Deus se transforma más notícias em boas. Por causa 

de Sua graça nós não precisamos para merecer a salvação. Paulo era 

eternamente grato pela graça de Deus que foi dada em Cristo Jesus ... . 

Nos últimos anos, temos sido capazes, através de revistas, jornais e televisão, 

para ver ao vivo o terrível sofrimento e angústia de pessoas em lugares como o 

Camboja, Afeganistão, na América Central e no Oriente Médio. O cristão 

sensível que vive em um país pacífico livre não pode deixar de perguntar: "Por 

que, Senhor, que me deu tanto? Por que eu estou livre para viver em paz, livres 

para adorar onde e como eu escolher, livre para trabalhar, livre para levantar a 

minha família como eu acho melhor, livre para ter comunhão com outros 

crentes? " Sabemos que não é porque somos mais merecedores de 

bênção. Estamos sujado por causa da graça de Deus e não por outro motivo. 

Três razões para a Graça de Deus 

Deus tem três razões, três motivos, para ser agradável para nós. Primeiro, ele 

dá a salvação, a fim de que aqueles que são salvos podem produzir boas 

obras. As boas obras e ajudar a tocar a vida dos outros, inclusive dizendo-lhes 

da graça de Deus em Jesus Cristo. Paulo diz aos Efésios: "Pois somos feitura 

dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão 

preparou para que andássemos nelas" (Ef. 2:10). Em outra carta, ele instrui Tito 

que Cristo "se entregou por nós, que nos remir de toda iniqüidade e purificar 

para si um povo seu especial, zeloso de boas obras" (Tito 2:14). Mais tarde, na 

epístola ele explica: "Esta é uma declaração de confiança;. E respeito destas 

coisas que eu quero que você fale com confiança, de modo que aqueles que 

acreditavam que Deus pode ter o cuidado de envolver-se em boas ações Essas 

coisas são boas e proveitosas para os homens" ( 3: 8). Deus nos salvou para 

fazer boas obras, porque as boas obras beneficiar homens. Deus quer que seus 



filhos para tocar todo o mundo com a sua bondade, tornada possível por meio 

de Seu Filho. 

Em segundo lugar, a graça salvadora se destina a trazer bênçãos para os 

crentes. "Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos 

amou, ... nos deu vida juntamente com Cristo, ... a fim de que nos séculos 

vindouros, mostrar a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco 

em Cristo Jesus "(Ef. 2: 4-7). Deus graciosamente nos salva, a fim de que Ele 

possa derramar Seus grandes bênçãos sobre nós para sempre. 

Terceiro, e mais importante, Deus nos salva pela graça, a fim de glorificar a Si 

mesmo. Graça é dado ", a fim de que a multiforme sabedoria de Deus pode 

agora ser feito por meio da igreja" e que "a ele seja a glória na igreja e em Cristo 

Jesus por todas as gerações para todo o sempre" (Ef. 3:10, 21). Jesus ensinou 

que o objetivo principal para deixar nossa luz brilhar diante dos homens, 

tornada possível pela nossa salvação, é o de "glorificar o [nosso] Pai que está 

nos céus" (Mat. 5:16). Própria Proposito primária de Jesus em ir para a cruz, o 

que fez a nossa salvação possível, era glorificar o Pai e para ser glorificado Ele 

mesmo (João 12:28; 17: 1, 4-5). A glória de Deus é claramente em exposição 

no trabalho gracioso e poderoso de salvação. 

Graciosa salvação do Senhor é dada para que o salvou para trazer bênção para 

outros homens através de boas obras, para trazer Brincalhão para os próprios 

crentes, e acima de tudo para trazer glória a Ele mesmo. Ele é misericordioso 

para o bem do mundo, pelo amor de seus filhos, e para a Sua própria causa. 

assim como o testemunho a respeito de Cristo foi confirmado entre 
vocês. (1: 6) 

. Nós recebemos a graça de Deus, quando o testemunho de Cristo é confirmada, 

isto é, instalou-se, fez firme e sólido-in nos Testemunho é o grego marturion , 

que significa "testemunha", como às vezes é traduzida (veja Atos 1: 8). É a 

partir deste termo que temos o Inglês mártir. testemunho de Cristo é liquidada 

e confirmado em nós quando nós confio nele como Senhor e Salvador. Naquele 

momento, e para sempre depois daquele momento, estamos na graça de Deus. 

No Novo Testamento marturion é mais comumente usado em relação ao 

evangelho, e antes de tudo para a sua proclamação. O Espírito Santo habilitada 

os apóstolos, e continua a capacitar todos os discípulos de Cristo, para serem 

suas testemunhas (Atos 1: 8). Próprio chamado de Paulo centrado em sua 

"testificando tanto a judeus como gregos, o arrependimento para com Deus e fé 

em nosso Senhor Jesus Cristo" (Atos 20:21;. Cf. v 24), se o seu testemunho foi 

aceito ou não (22:18 ). O Senhor garantiu Paulo que ele não morreria até que o 

seu testemunho para Ele estava completa, a última testemunha de estar em 

Roma (23:11). 



O contexto indica que o significado mais profundo 

de marturion (ou maraturia ), no entanto, está em sua representação do próprio 

evangelho, e não apenas a sua proclamação. O testemunho de que Paulo 

aconselhou Timóteo não ter vergonha era o "testemunho de nosso Senhor" (2 

Tim. 1: 8), ou seja, o evangelho do Senhor. João nos diz que "o testemunho é 

este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho" (1 João 

5:11). O maior testemunho não é sobre a mensagem da salvação, mas é a 

mensagem da salvação. Não é quando ouvimos o testemunho a respeito de 

Cristo, mas quando nós temoso testemunho a respeito de Cristo ... 

confirmada em nós, que nos tornamos participantes da graça de Deus. 

Em 1 Coríntios 1: 4, em seguida, vemos a oferta divina da graça, e em 1: 6 a 

resposta humana positiva para a graça. Quando uma pessoa com fé aceita a 

oferta de Deus, a graça torna-se operacional. Todo pecado é perdoado e tudo 

culpa é removido, para sempre. Naquele momento Deus começa a derramar a 

superabundância de Suas bênçãos e riquezas em seu novo filho, e ele não vai 

parar por toda a eternidade. Essa é a extensão da graça de Deus. 

Benefícios presentes da Graça 

Que em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo 

conhecimento, ... de modo que você não está faltando em todo o 
presente. (1: 5, 7a) 

Os primeiros benefícios da graça para o crente são estabelecidas no passado, 

totalmente concluída quando nós confio em Cristo. Outros benefícios estão 

presentes, um tesouro contínuo de riquezas dadas ao longo de nossas vidas 

terrenas. Em Cristo somos continuamente enriquecidos em tudo. A palavra-

chave no versículo 5 é em . Estamos enriquecido em tudo ... 

nEle . O Nele qualifica o em tudo . Ou seja, temos tudo o que Cristo tem para 

dar, e Ele dá tudo o que precisamos, embora não muitas vezes tudo o que 

queremos. De Deus "poder divino nos tem dado tudo o que diz respeito à vida 

e à piedade" (2 Pe. 1: 3), que é tudo um crente precisa e deve ser tudo o que ele 

quer. Em Jesus Cristo, "foram feitas completa" (Col. 2:10). "Todas as coisas 

pertencem a [nós]" (1 Cor. 3:21). 

Entre os mais importantes das coisas que temos em Cristo são tudo fala e todo 

o conhecimento . Mais uma vez a todos é qualificado. Temos todo o discurso 

e os conhecimentos necessários para realizar tudo o que Deus quer que 

façamos. Nós sempre será capaz de dizer tudo o que Deus nos quer dizer e saber 

tudo o que Ele quer que saibamos Sua vontade é concomitante com sua 

capacitação. 



All Speech 

O especial fala em mente aqui é que de contar a verdade de Deus. Deus dá a 

cada crente a capacidade de falar por Ele. Nós não têm todos eloqüência, um 

vocabulário impressionante, ou uma personalidade cativante. Mas todos nós 

temos a habilidade dada por Deus necessário, a mesma capacidade ea mesma 

capacidade, para falar por Ele na forma única que Ele quer nos dizer. 

Além de falta de santidade, eu acredito que a falha mais comum dos cristãos 

está em não falar para o seu Senhor. As desculpas mais frequentes são "Eu não 

sei o que dizer" ou "Eu não sei como dizer isso" ou "Eu só não acho que posso 

fazer isso." Paulo quebra essas desculpas. Nós são enriquecidos nele, em toda 

palavra e em todo conhecimento . Testemunhar não é mais opcional para os 

crentes "comuns" do que para os apóstolos. "Você deve receber uma força, a do 

Espírito Santo, que descerá sobre vós, e você deve ser minhas testemunhas 

"(Atos 1: 8). Podemos testemunhar e devemos testemunhar. Não temos 

desculpas para não dar testemunho de 

Cristo. Nós podemos falar; nós pode testemunhar, assim como aqueles da 

igreja primitiva testemunhou. Aqueles santos orou: "Fazei com que os teus 

servos pode falar a tua palavra com toda a confiança" (Atos 04:29). Deus foi 

rápido a responder e fornecer, e "eles estavam todos cheios do Espírito Santo e 

começaram a falar a palavra de Deus com ousadia" (v. 31).Como crentes, nós 

também temos o Espírito Santo, e Ele nos permitirá, como eles, para falar em 

nome do Senhor com confiança e ousadia. 

Apesar de todo o crente tem acesso ao testemunho corajoso, é óbvio que nós 

todos não aproveitá-lo confiante e fiel testemunho não só exige de Deus 

capacitando mas nossa disposição. Paulo perguntou a igreja de Éfeso: "Ore em 

meu nome, que seja dada a mim no abrir da minha boca, para dar a conhecer 

com ousadia o mistério do evangelho" (Ef. 6:19). Como um rio ártica no 

inverno profundo, nossas bocas estão congelados. É tão fácil de falar-nos de 

falar com os outros sobre o evangelho. 

Quando alguns cristãos levar uma pessoa ao Senhor, eles são mais espantado 

que Deus realmente usou-os de que o milagre do novo nascimento ocorreu. Eles 

estão chocados que eles são capazes de testemunhar de forma eficaz. 

Como um jovem estudante ministerial fui enviado a pregar às multidões no 

terminal de ônibus. Depois de cerca de duas semanas eu decidi que isso não foi 

muito eficaz, por causa das muitas distrações. As pessoas esperam em uma 

linha do bilhete ou subir ou descer de um ônibus não eram os mais 

atentos. Então eu comecei a andar para cima e para baixo da rua falando com 

as pessoas individualmente e descobriu que esta abordagem é muito mais 

proveitoso. Um dia como outro estudante e eu fomos para testemunhar, nos 

deparamos com dois companheiros em seu caminho para uma dança YMCA e 



cada um de nós pegou um deles para conversar. Depois de apresentar 

brevemente o evangelho a minha ouvinte nervoso, eu perguntei-lhe se ele queria 

confessar Jesus como Senhor e recebê-lo em sua vida, ao que ele respondeu: 

"Sim." No começo eu estava mais surpreso do que satisfeito. O Senhor tinha 

realmente usado me trazer alguém para Si! Que bênção que sempre é. 

Muitos anos mais tarde, depois de muito treinamento e experiência na 

proclamação do evangelho, um homem se aproximou de mim fora da igreja um 

dia e disse: "Eu sou judeu e eu quero saber como ser cristão." Tudo o que eu 

precisava fazer era dizer a ele. Depois que tinha olhado para Escritura e oraram 

juntos, ele recebeu do Senhor. Mesmo quando nós confiantemente esperar que 

o Senhor nos usar, ele ainda não é menos surpreendente e maravilhoso quando 

ele faz. Se nós somos experientes ou inexperientes, a nossa vontade de 

testemunho é a chave para Deus nos usar. 

Quando estamos dispostos a abrir a boca para falar por ele, podemos ter certeza 

de que Ele nos dará a coisa certa a dizer. Não é que nós colocamos nossas 

mentes em ponto morto, mas que nos submetemos nossas mentes a Ele para 

usar como Ele vê o ajuste e para capacitar como prometeu. Precisamos estar 

preparados, no conhecimento da Palavra de Deus, na oração, na limpeza, e até 

mesmo em técnicas de testemunhar. Devemos "ser diligente para apresentar 

[nos] a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que 

maneja bem a palavra da verdade" (2 Tim. 2:15) e estamos sempre a ser "pronto 

para fazer uma defesa a todo aquele que pede [us] para dar conta da esperança 

que está em [nós] "(1 Pe. 3:15). Estamos a ser paciente, diligente e suave em 

nossa apresentar a fé (2 Tim. 2: 24-25).Mas com todo o nosso estudo e 

fidelidade e oração, somente o Espírito de Deus pode trazer uma pessoa para Si 

mesmo. 

Todos Conhecimento 

Apesar de sua autorização, Deus não espera que falemos de um vácuo. Com 

disposição de todo o discurso necessário Ele também fornece todo o 

conhecimento necessário. Não é que nós sabemos tudo, até mesmo sobre o 

evangelho. Agora só sabemos "em parte" (1 Cor. 13:12). Mas estamos deu tudo 

o que precisa saber para falar de forma eficaz para o Senhor. Deus nos deu a 

revelação suficiente e nos dará entendimento suficiente para falar a sua verdade 

ao mundo. Temos a Sua Palavra e nós o Seu Espírito para interpretá-lo. "As 

coisas que o olho não viu, eo ouvido não ouviu, e que não tenham entrado no 

coração do homem, tudo o que Deus tem preparado para aqueles que O amam 

Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito;. Para o Espírito sonda todas as coisas , 

até mesmo as profundezas de Deus "(1 Cor. 2: 9).Essas coisas não são 

cognoscíveis ou aceitável para o homem natural ", porque lhe são loucura para 

ele, e ele não pode entendê-las, porque elas se espiritualmente avaliado" (14 

v.). Deus esconde "estas coisas aos sábios e inteligentes e [revela] aos 



pequeninos" (Mat. 11:25). Apenas para os crentes é que ele dá "a luz do 

conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo" (2 Cor. 4: 6). 

É necessário reivindicar e usar o conhecimento que Deus provê para nós, a fim 

de que ela seja eficaz em nosso testemunho. Em Cristo, sabemos que Deus, o 

Seu Espírito, Sua verdade, Sua revelação, e Seu poder. No entanto, Paulo orou 

para os Efésios que Deus lhes daria "um espírito de sabedoria e de revelação no 

pleno conhecimento de Deus" (Ef. 1:17). Da mesma forma, ele orou para a 

igreja de Colossos que eles iriam "ser preenchido com o conhecimento de Sua 

vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, ... frutificando em toda 

boa obra e crescendo no conhecimento de Deus" (Colossenses 1: 9-10) . Temos 

de interiorizar o conhecimento que Deus dá, a fim de torná-lo verdadeiramente 

nossa. 

Deus tem nos dado todo o discurso, mas temos de abrir a boca, a fim de usá-

lo. Deus tem nos dado todo o conhecimento, mas temos de apropriar-se 

dela. Assim como nós graciosamente salvos, estamos também graciosamente 

presenteado. Deus nos fez apto para o reino ", idôneos para participar da 

herança dos santos na luz" (Col. 1,12). 

Todos os presentes 

Paulo se move a partir das disposições específicas do discurso e conhecimento 

para disposição geral de Deus de todos os dons que o crente precisa para servi-

Lo. Um cristão nunca é desprovido de qualquer presente que ele precisa para 

viver uma vida plena e fiel. 

Não falta é no tempo presente e, portanto, é ainda referindo-se a apresentar os 

benefícios de se acreditar. À luz da corrupção na igreja de Corinto, pode parecer 

estranho que Paulo iria afirmar categoricamente que eles não tinham nada. Ao 

contrário das igrejas de Tessalônica e Filipos, a igreja de Corinto foi 

excepcionalmente não atingiram a maturidade espiritual e na pureza moral. Mas 

eles não faltaram, diz Paulo, em qualquer dom espiritual. Eles não têm a mesma 

maturidade espiritual e caráter moral, como crentes nessas outras igrejas, mas 

eles tiveram todos os mesmos recursos. 

Paulo estava falando de provisões de Deus, e não o uso de Suas provisões. Deus 

já tinha fornecido com tudo e continuou a fornecer-lhes tudo, apesar do fato de 

que eles eram tão infiel e perversa em usar seus dons e em ser grato por eles. (E 

eles procuraram presentes que eles não têm, como vemos em 1 Cor. 14) O 

apóstolo parecia estar enfatizando duas coisas nesta declaração. Em primeiro 

lugar, os crentes de Corinto, como crentes em todos os lugares, não precisa 

procurar, e não deve tentar olhar para, bênçãos ou dons especiais 

adicionais. Deus já providenciou todos os dons espirituais Seus filhos precisam 

ou podem ter. Em segundo lugar, os crentes devem reclamar e começar a usar 



os dons que o Senhor lhes deu. As Corinthians faltava prendas, somente a 

vontade de usá-los. 

A palavra dom é o grego carisma , que é especificamente um dom da graça, 

derivado do termo de graça ( charis ) usado nos versículos 3-4. Os presentes de 

que eles não tinham falta foram presentes fornecidos por "a graça de Deus que 

vos foi dada em Cristo Jesus" (1: 4). As bênçãos particulares de expressão e 

conhecimento parecem referir-se principalmente ao apresentar o evangelho ao 

mundo; os presentes gerais do versículo 7 parecem referir-se principalmente 

para ministrar a outros crentes. Os recursos de Deus dispensados às igrejas são 

adequados para alcançar o mundo e adequado para construir a igreja. 

Nossa palavra Inglês carismático vem do plural ( charismata ) do termo usado 

aqui, e refere-se à doação por Deus de graciosas presentes ao Seu povo para 

ministrar a Sua igreja. Não se refere à dotação de especiais, extraordinários 

dons àqueles que são supostamente mais espiritual ou mais avançado na fé, 

como afirmam muitos em que é geralmente conhecido como o movimento 

carismático. Deus dota todos os crentes com carismas , embora, como com a 

outra bênçãos, esses dons são muitas vezes ignorados ou mal utilizado. 

Como crentes que todos nós temos dons espirituais, dado desde que o Senhor 

nos redimiu, e nós tê-los, tanto quanto precisamos deles e pode tê-los. Por causa 

da indiferença ou ignorância pode levar anos para reconhecê-los e muitos mais 

anos para desenvolvê-los, mas nós já possuí-las. Muitos de nós, como o 

Corinthians (1 Cor. 12: 1), são ignorantes dos nossos dons espirituais e até 

mesmo do fato de que as possuem. Temos de reconhecer que temos dons 

espirituais e precisamos identificá-los e usá-los. Precisamos saber se temos o 

dom de ensinar, pregar, exortação, administração, ajuda, doação, ou o que quer 

que seja. E nós, em seguida, deve ser sensível ao Espírito que Ele nos usa para 

ministrar com os dons que Ele nos deu. 

Nós nascemos espiritualmente, assim como nós nascemos fisicamente, com 

tudo completo e intacto. Nós não adicionamos braços ou pernas ou órgãos à 

medida que amadurecemos fisicamente. Estes crescem e se desenvolvem, mas 

eles não são adicionados. Da mesma forma, quando nascemos espiritualmente, 

estamos subdesenvolvido, mas completa. Precisamos de alimento espiritual e 

exercício, a fim de crescer, mas nós não precisamos e não será dado adicional 

"parte espiritual." Se não crescer ou se nós regredir, não é porque nos faltam 

recursos de Deus, mas apenas porque não usá-los. Quando um cristão cai em 

pecado, a preguiça, o serviço ineficaz, ou impureza não é porque ele não tem 

nada do Senhor. É porque ele não está se apropriando o que ele tem. Em Cristo, 

"foram feitas completa" (Col. 2:10). Já foi dado tudo o que precisamos para a 

saúde espiritual, vitalidade, crescimento e reprodução. Um cristão nunca pode 

dizer. "Eu preciso esta bênção espiritual, ou que dom espiritual ou capacidade" 

Precisamos de mais nada de Deus. Deus tem sido fiel em abundância; Ele nos 



deu tudo. Falha nunca está do lado de Deus, mas sempre na nossa. A única falta, 

o único defeito, está em nosso compromisso de utilizar os nossos recursos 

divinos. 

Benefícios futuros da Graça 

Esperando ansiosamente a revelação de nosso Senhor Jesus 

Cristo, que vos confirmará também até ao fim, para serdes 

irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, 

pelo qual fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus 
Cristo nosso Senhor. (1: 7b-9) 

A graça de Deus não só proporciona benefícios do passado e presente, mas 

também benefícios futuros. Deus nos salvou por Sua graça; Atualmente, ele nos 

capacita com dons de Sua graça; e Ele garante o cumprimento final da Sua 

graça. O melhor ainda está por vir. O crente fiel não pode deixar de ser 

escatológica. Estamos gratos pela graça passado, buscamos ser responsável no 

uso de presente graça, mas a nossa maior alegria está ansioso para futuro 

graça. Nós assistimos, esperamos, e esperamos para a próxima vinda do Senhor, 

sua vinda final. Temos trabalho a fazer na terra, presentes para empregar para 

o Senhor. E enquanto Ele trabalha para nós aqui, "é mais necessário" para nós 

para permanecer. Mas para entrar na vida futura, para ser para sempre com 

Cristo "é muito melhor" (Filipenses 1: 23-24.) Porque o nosso verdadeiro lar, a 

nossa verdadeira pátria está nos céus (3:20). Estamos constantemente a sentir o 

puxão de que o mundo por vir. Estamos aguardando ansiosamente a 

revelação de nosso Senhor Jesus Cristo . Estamos à procura de Jesus para 

vir. Estamos confiantes Ele está chegando, e nós sabemos que poderia ser em 

breve. 

A palavra grega apekdechomenous ( aguardando ansiosamente ) significa 

que esperar com grande expectativa e também com a atividade. Não é ocioso, 

espera passiva, como quando sentado em uma esquina da rua esperando por um 

ônibus. Trata-se de trabalhar, enquanto esperamos e assistir e 

esperança. Sabemos que Deus cuida dos Seus. Aguardamos ansiosamente, mas 

não ansioso. Vivemos em um mundo sem esperança, e muitas vezes não 

podemos deixar de luto por ele, como Jesus sofreu por causa de Jerusalém 

(Lucas 13:34). Mas desesperança do mundo não roubar a nossa 

esperança. Podemos dizer com Paulo: "Eu sei em quem tenho crido e estou 

convencido de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia" 

(2 Tim. 1:12). É nesse mesmo dia , que é a manifestação de nosso Senhor 

Jesus Cristo . A revelação se refere à Sua manifestação sem o véu da 

humanidade. Ele usava em sua encarnação. Em Sua próxima vinda Ele será 

totalmente revelado em ardência esplendor. 

Nós olhamos para a vinda de nosso Senhor por pelo menos cinco razões. 



É Meios exaltação de Cristo 

A manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo trará Sua exaltação longo 

devido e merecido eternamente. Ele vai finalmente ser coroado "Senhor dos 

senhores e Rei dos reis" (Apocalipse 17:14). Ele tem sido geralmente 

negligenciado, humilhado, desprezado, e rejeitado por 2.000 anos desde a sua 

primeira vinda. Sua segunda vinda vai acabar que, para então "todo joelho 

[vontade] arco dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra" (Fl. 

2:10). Ele não virá pela segunda vez como portador de pecados (Hb 9:28.), Mas 

em toda a sua glória, honra e majestade (Ap 4:11; 5:12). 

Que significa a derrota de Satanás 

A volta do Senhor trará última derrota, humilhação e punição de Satanás, que 

ele merece, assim como Cristo merece e vai então receber a exaltação. Satanás 

já não será "o governante do mundo" (João 14:30) ou "o príncipe do poder do 

ar" (Ef. 2: 2). Ele será preso por mil anos, lançado por um tempo, então 

acorrentado e lançado no lago de fogo por toda a eternidade (Apocalipse 19:20; 

20:10). 

É Meios Justiça para os mártires 

A volta do Senhor trará vingança contra todos os que têm perseguido e oprimido 

povo fiel de Deus. Em sua visão dos juízos dos selos, João "vi debaixo do altar 

as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa 

do testemunho que tinham mantido; e clamou com grande voz, dizendo: "Até 

quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, queres abster-se de julgar e vingar o 

nosso sangue dos que habitam sobre a terra?" (Ap 6: 9-10). Vengeance pertence 

ao Senhor (Dt 32:35;.. Rom 12:19), e quando o filho retorna, Deus tomará que 

a vingança de comprimento merecia e demorada. "Porque, afinal de contas, é 

apenas justo para Deus retribuir com tribulação aos que vos atribulam, e dar 

alívio a vocês, que estão aflitos e para nós também, quando o Senhor Jesus será 

revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo" (2 

Tessalonicenses 1: 6-7.). Eles merecem-lo totalmente. 

Isso significa que a morte de Cristo Rejectors 

O retorno de Cristo trará a morte de todos os que rejeitaram. "Quando o Senhor 

Jesus será revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo," Ele 

vai lidar out "retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não 

obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. E estes irão pagar a pena de 

destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder "(2 

Tessalonicenses 1: 7-9.). O Senhor vem para julgar aqueles que têm odiado e 

rejeitado, pois eles merecem. 



Que significa céu para aqueles que acreditam 

Para todos os que creram no Senhor Jesus Cristo, Sua vinda vai significar o céu 

por toda a eternidade. Ao contrário da derrota de Satanás, justiça para os 

mártires, e morte para que rejeitam Cristo, nosso presente dos céus será 

totalmente imerecida. Isso é porque estamos sob a graça de Deus. Em nós 

mesmos merecem o mesmo destino que eles; mas em Cristo nos é concedido o 

perdão, redenção, santidade e vida eterna na presença da glória imperecível de 

nosso Senhor. 

Quando Cristo voltar, Ele vai confirmar , ou estabelecer, nós 

como irrepreensíveis diante do Pai celestial. Quando entrar no céu não 

teremos todos os nossos pecados e falhas passou diante de nós para que todos 

possam ver, como às vezes ouvimos na teologia popular. Cristo se afirmar 

diante do trono eterno de Deus que agora estamos contado irrepreensível. Só 

então será confirmada irrepreensível, feita sem culpa, na 

verdade, ser irrepreensível-resolvida e fixada em blamelessness por toda a 

eternidade. 

Quando o dia do Senhor Jesus Cristo vier, Ele vai apresentar ao Pai "a igreja 

em toda a sua glória, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas ela 

deve ser santa e irrepreensível" (Ef 5:. 26-27.) A noiva será sempre "uma 

virgem pura" (2 Cor. 11: 2). 

Temos a certeza de esta carência de passado, presente e futuro, porque Deus é 

fiel . A ordem grego é invertida ("fiel é Deus"), porque essa forma é mais 

enfático. Deus é fiel à Sua dispostos soberano pelo qual fostes 

chamados . Quando Deus chama alguém para a salvação, Ele é fiel a esse 

apelo. Assim, a nossa glória futura no aparecimento de Cristo é certa, para quem 

"Ele chamou, a esses também justificou; e aos que justificou, a esses também 

glorificou" (08:30 Rom.). É útil notar que nas epístolas de Paulo o chamado de 

Deus é sempre visto como uma chamada eficaz que produz salvação. 

Somos salvos porque Deus queria que nos salvou, e nós continuar salvo porque 

Deus não muda de idéia sobre esse desejo. Nós não tivemos nenhuma parte no 

desejo original de Deus para nos chamar, e não podemos fazer nada para mudar 

isso. Se Ele nos chamou quando estávamos perdidos e miserável, Ele 

certamente não deixará de ser fiel a esse chamado, agora que chegamos à 

comunhão com seu Filho . A palavra Koinonia ( comunhão ) também 

significa parceria, unicidade. Estamos garantidos para a glória por ser um com 

o Filho amado de Deus. Entramos no reino pela graça e que será mantido no 

reino pela graça. 

A oração de Paulo para a igreja de Tessalônica foi: "Que o Deus da paz vos 

santifique completamente; eo vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente 



conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo" (. 1 

Tessalonicenses 5:23) . Foi uma oração que ele sabia com toda a certeza seria 

respondida, a oração não do pedido, mas de reconhecimento, como resulta do 

seguinte verso: "Fiel é o que vos chama, e ele também vai fazê-la." 

 

3. Divisões e brigas na Igreja ( 1 Coríntios 

1: 10-17 ) 

Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que 

todos concordam, e não haja divisões entre vós, mas você ser feita 

completa em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Por 

eu ter sido informado a respeito de vós, meus irmãos, por pessoas 

de Chloe, que há contendas entre vós. Agora eu quero dizer isto, 

que cada um de vocês está dizendo: "Eu sou de Paulo", e "Eu de 

Apolo", e "Eu sou de Cefas", e "Eu de Cristo." Cristo está 

dividido? Paulo não foi crucificado para você, não é? Ou você 

foram batizados em nome de Paulo? Eu agradeço a Deus que eu 

batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém 

deve dizer que você foram batizados em meu nome. Agora eu fiz 

batizar também a família de Estéfanas; além disso, eu não sei se 

batizei algum outro. Porque Cristo não me enviou para batizar, 

mas para pregar o evangelho, não na esperteza do discurso, que 
a cruz de Cristo não deve ser anulada. ( 1: 10-17 ) 

Uma das principais razões que os cultos em nossos dias têm tido um impacto tão grande 

sobre o mundo é a sua unidade. Desarmonia não é tolerada. Embora equivocada, mal 

utilizado, e muitas vezes totalitário, essa unidade é atraente para muitas pessoas que estão 

cansadas de incerteza religiosa, ambiguidade e confusão. 

Poucos de nós, que freqüentava a igreja para um número de anos não foram em ou 

conhecido de uma congregação onde havia uma divisão ou, pelo menos, brigas sérias. O 

problema já existia na igreja desde os tempos do Novo Testamento. Os crentes de Corinto 

ficou aquém dos padrões do Senhor, em muitos aspectos, ea primeira coisa para a qual 

Paulo chamou a tarefa foi brigar. 

Brigas são uma parte da vida. Nós crescemos com eles e ao redor deles. Os bebês são 

rápidos para expressar desagrado quando não é dado algo que eles querem ou quando 

algo que eles gostam é tirado.Filhinhos chorar, lutar, e acessos de raiva, porque eles não 

podem ter seus próprios caminhos. Defendemos e lutar por um chocalho, em seguida, um 

brinquedo, em seguida, uma bola de futebol, então uma posição no time de futebol ou na 

torcida, então no negócio, o PTA, ou da política. Amigos lutar, maridos e esposas lutar, 

lutar contra as empresas, cidades lutar, mesmo nações lutar, às vezes ao ponto de guerra. E 

a fonte de toda a luta é a mesma: depravada, egoísta, natureza egoísta do homem. 

Escritura ensina nada mais claramente do que a verdade de que o homem é basicamente 

e, naturalmente, pecadora, e que o coração de sua pecaminosidade é auto-vontade. Desde 

o nascimento até a morte a inclinação natural de cada pessoa é de olhar para fora "número 

um" -para ser, fazer e ter o que quer. Até mesmo os crentes são continuamente tentados a 



cair de volta na vida de auto-vontade, auto-interesse, e egocentrismo geral. No coração 

do pecado é o ego, o "eu" Egocentrismo é a raiz da depravação do homem, a depravação 

em que cada pessoa desde Adão e Eva, senão a Jesus Cristo nasceu. Mesmo os cristãos 

ainda são pecadores justificados, mas ainda pecado em si. E quando que o pecado é 

permitido ter o seu caminho em nossa carne, o conflito é inevitável. Quando duas ou mais 

pessoas estão empenhados em ter seus próprios caminhos, que em breve estará brigando 

e discutindo, porque os seus interesses, preocupações e prioridades cedo ou mais tarde 

entrarão em conflito. Não pode, eventualmente, ser harmonia em um grupo, até mesmo 

um grupo de crentes, cujos desejos, objetivos, propósitos e ideais são geradas por seus 

egos. 

? Escrever para outros cristãos, Tiago pergunta: "Qual é a fonte de brigas e conflitos entre 

você Você não é a fonte vossos deleites, que fazem guerra em seus membros luxúria e 

não tem;? Para que você cometer um assassinato E você é invejoso e. não é possível obter, 

por isso você lutar e brigar "( Tiago 4: 1-2 ). A causa para todos os conflitos, brigas, e 

luta é o desejo egoísta. 

Tragicamente, embora é proibido por Deus, é totalmente fora do personagem com a nossa 

natureza resgatados, e está em completa oposição a tudo o que o nosso Senhor orou e 

destina-se a Sua igreja de combate a ocorrer entre os crentes, entre aqueles que são 

chamados a ser um no Senhor Jesus Cristo. 

O que o Senhor lamenta e se opõe, Satanás aplaude e estimula. Poucas coisas 

desmoralizar, desanimar, e enfraquecer a igreja tanto quanto brigas, calúnia, e os 

combates entre os seus membros. E algumas coisas de forma tão eficaz minar sua 

testemunho perante o mundo. 

Disputar é uma realidade na igreja porque egoísmo e outros pecados são realidades na 

igreja. Por causa da briga, o Pai é desonrado, o Filho é desonrado, seu povo estão 

desmoralizados e desacreditado, eo mundo está desligado e confirmado na 

incredulidade. Comunhão fraturado rouba cristãos de alegria e eficácia, rouba de Deus a 

glória, e rouba o mundo do verdadeiro testemunho do evangelho. Um preço alto para uma 

viagem de ego! 

Entre os muitos pecados da igreja de Corinto e deficiências, brigas é a que Paulo escolheu 

para lidar com a primeira. Na unidade encontra-se a alegria do ministério cristão e a 

credibilidade do testemunho cristão. Em Sua oração sacerdotal do Senhor orou 

repetidamente que sua igreja seria um ( João 17:11 , 21-23 ). A implicação da unidade da 

natureza e comunhão com Deus para que Ele orou por seus discípulos era um 

"concretizada" unidade na vida. Imediatamente depois de Pentecostes os crentes recém-

habilitadas estavam em perfeita harmonia uns com os outros de partilha, regozijando-se, 

adorando e testemunhando juntos ", dia a dia perseveravam unânimes no templo ... 

louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E o Senhor estava adicionando ao 

seu dia a dia, os que iam sendo salvos "( Atos 2: 46-47 ). Sua unidade deu grandes frutos 

no seu ministério para o outro, em seu testemunho para o mundo, e em seu agradar a Deus 

e glorificar. 

A primeira necessidade de a igreja de Corinto era para esse tipo de harmonia. É também 

a necessidade de muitas igrejas hoje. Com essa discussão, Paulo muda para a exortação e 

instrução que ocupa o resto da epístola. 



Em versos 10-17 ele lida com quatro áreas básicas que se relacionam com a unidade: 

o fundamento para um acordo doutrinal, os partidos que eram leais aos homens, 

o princípio da unidade em Cristo, eaprioridade da pregação. 

Um apelo: Acordo Doutrinário 

Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que 

todos concordam, e não haja divisões entre vós, mas você ser feita 

completa em um mesmo pensamento e em um mesmo 
parecer. ( 01:10 ) 

Exortar vem do grego parakaleo , a raiz do verbo de parakletos , o "ajudante" (ou 

Consolador) de João 14:16 , 26 ; 15:26 ; 16: 7 e o "advogado" de 1 João 2: 1 . O 

significado básico é o de que vem ao lado de alguém para ajudar. Paulo queria vir ao lado 

de seus irmãos e irmãs de Corinto, a fim de ajudar a corrigir os seus pecados e 

defeitos. Ele usou a mesma palavra, por escrito, Filemon. Depois de notar que ele tinha o 

direito de ordenar Filemon para perdoar o escravo Onésimo e mandá-lo de volta para 

Paulo, o apóstolo diz: "No entanto, por causa do amor apelo [ parakaleo ] a vós 

"( Filemon 9. ; cf. 10 ). 

Da mesma forma, ele apelou para o Corinthians. Ele havia tido o cuidado de estabelecer 

sua autoridade apostólica nas palavras da carta de abertura. Mas agora ele apela para eles 

como irmãos . Ao fazê-lo ele modera a dureza, sem minimizar a gravidade, da 

repreensão. Eles são seus irmãos e irmãos uns dos outros, e devem agir em harmonia 

como irmãos. 

Eles tinham sido "chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo" ( 1: 9 ) e agora 

estão sendo amorosamente exortados pelo nome de nosso Senhor Jesus 

Cristo para acordar , para eliminar as divisões, e para ser feita completa na mesma 

mente e no mesmo juízo . Porque eles eram um em comunhão com o seu Senhor, eles 

devem ser um em comunhão uns com os outros. Sua unidade em Jesus Cristo foi a base 

para o apelo de Paulo para a unidade entre si. Como em muitas das cartas de Paulo, a 

identidade dos crentes com Cristo é o bloco a partir do qual ele lança seu chamado para 

uma vida santa. 

De Cristo nome representa tudo o que Ele é, Seu caráter e Sua vontade. Para Oração "em 

nome de Jesus" não é para esperar que Deus se curvar aos nossos desejos ou demandas 

simplesmente porque nós usamos essa frase. Para orar em Seu nome é orar de acordo com 

a Sua Palavra e Sua vontade. Jesus disse para orar, dizendo: ("Santificado seja o teu nome 

... se a Tua vontade." Matt. 6: 9-10 ). Palavra de Cristo, o que reflete perfeitamente o Seu 

caráter e Sua vontade, forma a base suprema para todo comportamento cristão. O que nós 

pensamos, dizemos e fazemos é certo ou errado não principalmente por causa do seu 

efeito sobre nós ou sobre os outros, mas porque ele faz ou não se conforma a Cristo e 

trazer honra para Ele. Nosso comportamento, como crentes tem a sua relação mais direta 

de Jesus Cristo.Quando pecamos ou reclamar ou briga, nós prejudicar a igreja e seus 

líderes e nossos irmãos. Também colocamos uma barreira entre incrédulos e do 

evangelho. Mas o pior de tudo, nós trazer desonra para nosso Senhor. 

Quando os anciãos de Éfeso a Mileto para atender Paulo em seu caminho para Jerusalém, 

ele advertiu-os a "estar em guarda para vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito 

Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele resgatou com seu 

próprio sangue "( Atos 20:28 ). Ele estava dizendo-lhes: "Não perca de vista de quem 



você é e de quem eles são. Vocês todos pertencem a Jesus Cristo e são preciosos para Ele. 

Está superintendentes em nome do Senhor." 

A ênfase nesta passagem, escrita a uma igreja local, está na unidade da assembléia local 

de crentes, não na unidade mística da igreja universal, como é a ênfase, por exemplo, em 

Efésios, que era uma carta geral, sem referência local. Paulo também não está falando 

sobre a unidade denominacional. Ele está dizendo que deve haver unidade no seio da 

congregação local, que tudo o que você deve concordar . 

Esse parece ser um padrão impossível. No entanto, o próprio Senhor ordenou a seus 

seguidores a "sede perfeitos como vosso Pai celeste é perfeito" ( Mat. 05:48 ), e que 

poderia ser mais humanamente impossível que isso? Em nome e no poder de Cristo que 

a norma é possível. Então, é um presente. Deus não dá Seus padrões com base na 

capacidade humana, mas com base na provisão divina. Ele não acomodá-los às limitações 

humanas, muito menos para inclinações e desejos humanos. Não importa o quão 

impossível a ideia possa parecer, todos os crentes em uma igreja local devem estar de 

acordo com as coisas de Deus. 

No grego, que todos concordam é, literalmente, "de que todos falam a mesma coisa", 

como na Rei Tiago Version. Nada é mais confuso para os novos cristãos, ou para os 

incrédulos que estão considerando as afirmações de Cristo, do que ouvir supostamente 

madura e informou cristãos dizer coisas contraditórias sobre o evangelho, a Bíblia, ou a 

vida cristã. E poucas coisas são mais devastador para uma igreja do que todo mundo que 

tem suas próprias idéias e interpretações sobre a fé, ou da congregação a ser dividido em 

várias facções, cada um com seus próprios pontos de vista. 

Para uma igreja local para ser espiritualmente saudável harmoniosa e eficaz, é preciso, 

acima de tudo, ser unidade doutrinária. O ensinamento da Igreja não deve ser uma 

miscelânea de que os membros podem escolher. Nem deve haver vários grupos, cada um 

com suas próprias características e líderes. Mesmo que os grupos se dão bem uns com os 

outros e tolerar opiniões uns dos outros, a confusão doutrinária e fraqueza espiritual são 

inevitáveis. Infelizmente algumas igrejas hoje, e até mesmo alguns seminários, temos 

apenas esse tipo de seletividade doutrinal e ético. Eles têm muitas vezes a unidade em um 

nível, mas social e organizacional doutrinariamente, ética e espiritualmente eles estão 

confusos e confuso. Eles sustentam a não certezas, incluindo as certezas e absolutos das 

Escrituras. Eles não têm compromissos duradouros ou de ligação. Uma coisa não assumir 

compromissos permanentes às crenças temporários. Muitas pessoas, é claro, incluindo 

alguns cristãos professos, não quer absolutos na doutrina ou ética, simplesmente porque 

verdades absolutas e normas exigem aceitação absoluta e obediência. 

Na medida em que a verdade de Deus está em causa, não pode haver duas opiniões 

contraditórias que têm razão. Obviamente, não podemos saber o que dogmaticamente não 

é totalmente ou claramente revelada ( Deut. 29:29 ). Mas Deus não é confusa ou 

contraditória. Ele não discorda com Ele e Sua Palavra não discordar de si 

mesma. Consequentemente Paulo insiste que o Corinthians, e todos os crentes, têm 

doutrinária unidade, não apenas qualquer unidade doutrinária, mas a unidade que é clara 

e completamente baseado na Palavra de Deus. Ele agrada a eles em nome de nosso 

Senhor Jesus Cristo . Ou seja, deve haver um acordo nEle, em Sua vontade, na Sua 

Palavra. 

Muitas das facções na igreja de Corinto, como em algumas partes da igreja de hoje, teve 

a unidade dentro de seus próprios grupos, mas não a união com outros crentes em Jesus 

Cristo. Chamada de Paulo para acordo não era apenas um acordo sobre qualquer base, 



mas acordo em verdade revelada de Deus, dada por e consumado em Jesus Cristo e 

concluída através do ensino de seus apóstolos. "Vamos, portanto, a todos quantos somos 

perfeitos, temos essa atitude, e se em alguma coisa você tem uma atitude diferente, Deus 

irá revelar que também para você, no entanto, vamos continuar a viver por esse mesmo 

padrão a que temos alcançado" ( Fp 3: 15-16. ). A norma foi a doutrina apostólica que 

Paulo tinha pessoalmente com elas relacionadas e exemplificado entre eles ( v. 17 ), assim 

como o ensino que ele tinha dado o Corinthians era como "um apóstolo de Jesus Cristo, 

pela vontade de Deus" e "em demonstração do Espírito e de poder "( 1 Cor 1: 1. ; 2: 4 ). 

A palavra divisões traduz o grego schismata da qual nós temos cisma. No sentido físico, 

o significado é "a rasgar ou rasgar", isto é, separar, como em Mateus 

9:16 ("tear"). Metaforicamente que significa ter uma diferença de opinião, uma divisão 

de julgamento, a dissensão. Certa vez, quando Jesus estava pregando em Jerusalém as 

pessoas ouvi-Lo não poderiam concordar com quem Ele era. Alguns pensavam que Ele 

era o grande profeta, alguns que Ele era o Cristo, e alguns que Ele era apenas um homem 

comum fazendo afirmações extraordinárias. Por isso, João relata: "Há uma dissensão 

[ schisma ] no povo por causa dele "( João 7:43 ). Ainda hoje há divisões por causa de 

divergências quanto a quem é Cristo, mesmo entre aqueles que vão pelo seu nome. 

As divisões mais graves uma igreja pode ter são os que envolvem doutrina. Ao encerrar 

sua carta aos Romanos, Paulo advertiu: "Rogo-vos, irmãos, manter seus olhos sobre 

aqueles que causam dissensões e obstáculos contra a doutrina que aprendestes, e afastai-

vos deles" ( Rom. 16:17 ). Aqueles que ensinam qualquer coisa contrária às Escrituras 

não estão servindo a Cristo, mas a si mesmos e seus próprios interesses. Nas matérias em 

que a Escritura não é explícita que há espaço para a diferença de opinião. Mas nos ensinos 

claros da Bíblia, não há espaço para a diferença, porque a divergir com a Escritura é para 

ser diferente com Deus. Por essas coisas de uma igreja deve concordar. 

Creio que existem até mesmo algumas coisas, embora não especificamente ensinado nas 

Escrituras, sobre a qual a igreja deve ser de uma mente quando os presbíteros e pastores 

chegaram a um acordo sobre isso. Caso contrário, não haverá confusão na igreja local e, 

muitas vezes divisão e facções. Os membros tendem a se alinhar com os professores e 

líderes com os quais concordamos, e que em breve tornar-se como o Corinthians, que 

eram de Paulo, Apolo, Pedro, ou Cristo ( 1 Cor. 01:12 ). Não houve discordância 

doutrinal entre os professores; a divisão foi uma das personalidade ou preferência de 

estilo por parte do Corinthians-a concurso de popularidade. Porque Paulo classificou-los 

com as outras facções, sabemos que mesmo aqueles que afirmam ser leal apenas a Cristo 

foram realmente leal apenas para suas próprias opiniões. 

Eu também acredito que deve haver um acordo no processo da liderança da igreja local 

de tomada de decisão e que as suas decisões devem ser aceitas e seguido por outros 

membros da igreja, especialmente por aqueles que, como os professores, que estão em 

posições de responsabilidade e influência. Estas decisões não, é claro, tem a mesma 

autoridade que a Escritura. Mas se eles estão de acordo com o que a Escritura ensina e 

são procurados em oração, eles devem ser seguidos por todos na igreja por causa da 

harmonia e unidade. Uma boa palavra para aqueles que buscam a unidade na liderança da 

vida e da prática da Igreja é encontrada em Filipenses 1:27 , onde Paulo exorta os crentes 

a ficar "firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do 

evangelho." 

Obviamente, a chave para a unidade na doutrina e decisões é ter líderes piedosos que 

estão se unidos na vontade do Espírito. Homens que não estão perto do Senhor e bem 



ensinado em Sua Palavra não pode reconhecer ou concordar com a sã doutrina ou tomar 

decisões sensatas. Sem conhecer a Palavra de Deus, eles não podem perceber erro, mesmo 

quando eles querem. A única maneira segura de identificar uma nota falsa é compará-lo 

com um conhecido para ser genuíno. Só ensinou-Escritura, homens guiados pelo Espírito 

são capazes de guiar uma igreja na unidade da verdade e protegê-lo de erro. Se a igreja 

não tem esse tipo de homens, nenhuma forma de liderança vai trabalhar 

espiritualmente. Tais homens são homens de Deus e eles representam Jesus Cristo. Cristo 

governa a igreja por meio deles, e as suas decisões devem ser acordados com e 

seguido. Tais homens são capazes de levar a Igreja na unidade da fé e prática que o Novo 

Testamento de forma consistente exige (cf. Heb. 13: 7 ). Eles são capazes de guiar uma 

congregação em ser completo em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Mas 

se eles não se unem, o povo não vai ser qualquer um. 

Feito completo é o grego katartizō , usado em grego clássico, bem como no Novo 

Testamento para falar de remendar coisas como redes, ossos, articulações deslocadas, 

utensílios quebrados, e as vestes rasgadas. O significado básico é colocar de volta, para 

fazer um novo algo que foi quebrado ou separados. Os cristãos devem ser feita 

completa ("perfeitamente unidos", KJV ), tanto internamente ( na mesma mente ) e 

externamente ( no mesmo acórdão ). Em nossas mentes individuais e entre nós devemos 

ser um em crenças, normas, atitudes e princípios da vida espiritual. 

As epístolas não têm nada a dizer sobre o papel da congregação no governo da igreja, mas 

muito a dizer sobre o papel da sua liderança. "Nós pedimos de vocês, irmãos, que você 

aprecia aqueles que trabalham entre vós, e tem carga sobre vós no Senhor e dar-lhe 

instruções, e que você estima-los muito bem no amor por causa de seu trabalho" ( 1 Tes. 

5 : 12-13 ). Somente quando a sua liderança é certo pode ser uma congregação 

direita. Eles nunca será perfeito ou infalível, mas os homens piedosos são instrumentos 

de Cristo para liderar e pastorear o Seu povo. Eles têm o direito de conduzir a congregação 

e para tomar decisões para eles no Senhor, e eles devem ser respeitados, amado e seguido 

no Senhor. "Obedeçam aos seus líderes", lemos em Hebreus ", e submeter-se a eles;. Pois 

eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta para que o façam com 

alegria e não gemendo, porque isso não seria rentável para you "( 13:17 ). 

O povo de Deus a seguir não tergiversar com e pergunta, líderes piedosos que são um só 

na mente como a Palavra ea vontade de Deus. Em ordem de Deus de uma congregação é 

estar sob o domínio de seus líderes, assim como as crianças devem estar sob a regra de 

seus pais. Esse é o caminho de Deus. 

Sendo do mesmo pensamento e ... o mesmo julgamento exclui unidade relutante ou 

hipócrita. Unidade deve ser genuíno. Nós não estamos simplesmente a falar a mesma 

coisa, ao mesmo tempo manter as nossas divergências e objeções a nós mesmos, fazendo 

com que uma pretensão de unidade. Unidade que não é da mesma opinião e julgamento 

não é verdadeira unidade. Hipócritas irá adicionar ao tamanho de uma congregação, mas 

eles vão tirar de sua eficácia. Um membro que discorda fortemente com a sua liderança 

da igreja e política para não mencionar a doutrina, não pode ser feliz ou produtivo em Sua 

própria vida cristã ou ser de qualquer serviço de positivo para a congregação. 

Não é que os crentes devem ser cópias carbono uma da outra. Deus nos fez individual e 

única. Mas devemos ser da mesma opinião em relação à doutrina cristã, padrões e estilo 

de vida básico. Os próprios apóstolos eram diferentes uns dos outros em temperamento 

personalidade, capacidade e presentes; mas eram unânimes na doutrina e política da 



igreja. Quando as diferenças de compreensão e interpretação surgiu, a primeira ordem de 

trabalhos foi conciliar essas diferenças. Ego não tinha lugar, apenas a vontade de Deus. 

Quando, por exemplo, a controvérsia judaizar tornou-se sério em Antioquia ", os irmãos 

resolveram que Paulo e Barnabé, e alguns dentre eles, subissem a Jerusalém, aos 

apóstolos e aos anciãos, sobre esta questão" ( Atos 15: 2 ). Pelo o que veio a ser chamado 

Concílio de Jerusalém a questão foi discutida, orou sobre, e se estabeleceram; ea decisão 

foi posta em forma de carta a ser distribuída entre as igrejas envolvidas ( vv. 6-30 ). Não 

foi uma decisão arbitrária feita por um grupo de homens influentes e persuasivas. Foi uma 

decisão tomada pelos apóstolos e anciãos piedosos, de acordo com vontade revelada de 

Deus e sob a orientação do Espírito Santo. Esses líderes foram capazes de dizer de sua 

decisão: "Pois pareceu bem ao Espírito Santo ea nós" ( v. 28 ). Podemos ele certo de que 

muitos dos judaizantes não estavam convencidos ou prazer, para o problema continuou a 

assolar a igreja primitiva por muitos anos. Mas para os crentes fiéis que o problema foi 

resolvido e "alegraram-se por causa de seu encorajamento" ( v. 31 ). É por isso que as 

qualificações para anciãos são espirituais ( 1 Tim. 3: 1 e ss ., Tito 1: 5 e ss .). 

Anciãos Pastorais devem tomar decisões com base em um acordo unânime. Nem mesmo 

um voto de três quartos deve levar um movimento. Nenhuma decisão deve ser feita sem 

um total de mentalidade, não importa quanto tempo que leva. Porque o Espírito Santo tem 

apenas uma vontade, e porque a igreja deve estar em completa harmonia com a Sua 

vontade, os líderes devem estar em total harmonia uns com os outros em que a vontade. A 

congregação, em seguida, é submeter-se os anciãos, pois tem a confiança de que as 

decisões dos presbíteros são feitas sob a direção eo poder do Espírito. Porque eles 

acreditam que os idosos são um no Espírito, a congregação é então determinada a ser um 

com os anciãos. Pode haver luta para chegar a esse tipo de unidade como havia em 

Corinto, mas ele está aqui mandatado pelo mesmo Espírito, através de Paulo. 

Unidade tem sido sempre o caminho de Deus para o seu povo e uma fonte de bênção para 

eles. "Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união" ( Sl. 133: 1 ). No 

final do grande discurso sobre a liberdade cristã em sua carta aos Romanos, Paulo orou: 

"Ora, o Deus que dá perseverança e encorajamento vos conceda o mesmo sentimento uns 

com os outros, segundo Cristo Jesus, para que com um acordo você pode com uma só voz 

glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, aceitar uns aos outros, 

como também Cristo nos recebeu para glória de Deus "(. 15: 5-7 ). Visto que Cristo é de 

uma mente sobre nós devemos estar de uma mente com e sobre o outro. Lucas relata que 

pouco depois de Pentecostes "a congregação dos fiéis era um só coração e alma" ( At 

4,32 ). Paulo encorajou os filipenses a fazer a sua "alegria completa por ser da mesma 

mente, mantendo o mesmo amor, inspirit unida, com a intenção de um propósito ( 2: 2 ). 

Entre os presentes maravilhosos de Deus para Seu povo é a união em mente, amor, 

harmonia , voz, propósito e espírito. 

O objetivo da unidade antes de tudo é para glorificar a Deus. Unidade será sempre 

abençoar uma congregação e ser uma alegria para os seus líderes ( 13:17 Heb. ), o seu 

principal objectivo é a glória de Deus. Assim como Cristo nos aceitou, para a glória de 

Deus, nós aceitar uns aos outros e do Estado de nossos líderes para Sua glória. Nós sempre 

deve, portanto, ser "diligente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz" ( Ef. 

4: 3 ). 

A fonte da unidade é o próprio Senhor. Somos chamados a preservá-la e que somos 

capazes de destruí-lo, mas não somos capazes de criá-lo. A unidade da igreja já está 

estabelecido pelo Espírito Santo. Nós só podemos mantê-lo ou prejudicá-lo. Ele é 



mantido por fazer "nada de egoísmo ou vanglória", mas com humildade contando os 

outros superiores a nós mesmos ( Filipenses 2: 3. ). Se surgir uma questão que nós 

sentimos atenção necessidades, devemos cuidadosa e amorosamente apresentar os nossos 

pontos de vista aos envolvidos ou para aqueles que têm autoridade, mas sem orgulho ou 

contenção. Vaidade e obstinação são quase sempre as causas de divisões e facções em 

uma congregação e em todos os outros grupos. Nós manter a unidade por não insistir no 

nosso próprio caminho, evitando disputas e brigas, e colocando os interesses de nosso 

Senhor e do Seu povo acima de tudo. 

As partes: a lealdade ao Homens 

Por eu ter sido informado a respeito de vós, meus irmãos, por 

pessoas de Chloe, que há contendas entre vós. Agora eu quero 

dizer isto, que cada um de vocês está dizendo: "Eu sou de Paulo", 

e "Eu de Apolo", e "Eu sou de Cefas", e "Eu de Cristo." ( 1: 11-
12 ) 

Paulo havia ministrado em Corinto por um ano e meio. Ele, então, enviado Apolo para 

ser o segundo pastor. Aparentemente, um grupo de judeus na igreja tinham sido salvos 

em (Cephas de) o ministério de Pedro. Partes logo desenvolveu nos nomes de cada um 

desses homens. Paulo aprendeu das facções através de Chloe, provavelmente uma pessoa 

de destaque na igreja de Corinto que havia escrito ou vêm visitar Paulo em Éfeso. Os dois 

primeiros grupos, cada um tinha o seu ex-pastor favorito, o terceiro tinha uma forte 

lealdade para com Pedro, eo quarto, provavelmente, o mais piedoso e hipócrita, parecia 

pensar que eles tinham um pedido especial a Cristo. Eles tinham o nome certo, mas é 

claro a partir de acusação de Paulo de que eles não têm o espírito certo. Talvez, como 

alguns "somente Cristo" grupos hoje eles sentiram que não tinha necessidade de 

instrutores-apesar de disposição específica do Senhor para e nomeação de pregadores 

humanos, professores, e outros líderes em sua igreja (humanos 1 Cor. 1: 1 ; 12:28 ; Ef 

4:11. ; . 2 Tim 1:11 ; etc.). 

Cada grupo foi vocal em suas opiniões e teve seu próprio shibboleth, o seu próprio slogan 

da identidade e da superioridade implícita "Eu sou de Paulo", "Eu, de Apolo", "Eu 

sou de Cefas", e "Eu de Cristo." Estas foram as grandes professores dos primeiros anos, 

em torno do qual as pessoas se reuniram e através de quem eles receberam a mensagem 

salvífica. Pessoas agarrou-se ao homem que tinha evangelizado e ensinou-lhes, em 

seguida, sem caroço seu grupo contra os grupos leais a outros líderes. Muitas vezes, como 

acontece com a igreja de Corinto, os líderes sobre quem tais facções centro não são 

responsáveis pela divisão. Muitas vezes eles nem sequer estão conscientes disso. Quando, 

porém, os líderes sabem e até mesmo de incentivar os grupos que têm uma lealdade 

especial para eles, esses líderes são duplamente culpado. Eles não só participar de 

partidarismo, mas deixe-a centrar-se em si mesmos. 

O resultado inevitável de tal espírito de festa é de contenção, brigas, disputas e litígios 

uma igreja dividida. É natural ter carinho especial para a pessoa que nos levou a Cristo, 

por um pastor que nos alimentou da Palavra, durante muitos anos, para um professor 

capaz domingo, ou para um presbítero ou diácono que aconselhou e nos consolou. Mas 

tal afeto torna-se equivocada e carnal quando é permitido para nos separar de outros na 

igreja ou para diminuir a nossa lealdade para com os outros líderes. Torna-se então, uma 

exclusividade obstinado egocêntrico que é a antítese da unidade. 



Espiritualidade produz humildade e união; carnalidade produz orgulho e divisão. A única 

cura para brigas e divisão é renovada espiritualidade. Na minha experiência, o meio mais 

eficaz de corrigir, uma pessoa facciosa contencioso é compartilhar com ele passagens 

bíblicas selecionadas em carnalidade e suas evidências, para confrontá-lo diretamente 

com a causa do seu pecado. 

O Princípio: Unidade em Cristo 

Cristo está dividido? Paulo não foi crucificado para você, não 
é? Ou você foram batizados em nome de Paulo? ( 01:13 ) 

O princípio central do argumento de Paulo é que os crentes são um em Cristo e nunca 

deve fazer nada que perturbe ou destrói aquela unidade. Nenhum líder humano, não 

importa o quão talentoso e eficaz, deve ter a lealdade que pertence somente ao 

Senhor. Paulo começou sua carta ao estabelecer a sua autoridade como apóstolo. Mas ele 

não queria fazer parte da facção nomeado para ele. Ele nunca tinha sidocrucificado para 

qualquer um. Ninguém nunca foi batizado em seu nome. Sua autoridade foi delegada a 

ele e não era seu, e seu propósito era levar os homens a Cristo, não a si mesmo. 

A igreja cristã que se divide é uma contradição. "Aquele que se une ao Senhor é um 

espírito com Ele" ( 1 Cor. 06:17 ). "Porque, assim como o corpo é um e ainda tem muitos 

membros, e todos os membros do corpo, embora sendo muitos, formamos um só corpo, 

assim é Cristo também. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um corpo, 

quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós fomos feitos para beber 

de um só Espírito "( 12: 12-13 ). "Nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, 

mas individualmente somos membros uns dos outros" ( Rom. 12: 5 ). "Há um só corpo e 

um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação; 

um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de 

tudo e por todos e em todos" (Ef . 4: 4-6 ). Para ser dividido no Corpo de Cristo é uma 

violação de nossa natureza resgatado e está em oposição direta à vontade de nosso 

Senhor. Em sua mais longa oração registrada, Jesus intercedeu por aqueles que eram dele 

e que seria seu. Foi incluído Seu belo apelo para a sua unidade ", que todos sejam um, 

como Tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles talvez em nós, para que o mundo 

creia que tu me enviaste. E a glória que Tu me deste eu tenho dado a elas, para que eles 

sejam um, como nós somos um "( João 17: 21-22 ). 

Quando as pessoas briga e disputa e luta do Senhor, eles refletem contra o Senhor diante 

do mundo, eles enfraquecem Sua igreja, eo pior de tudo que lamentar e envergonhados 

Aquele que os-que morreram para torná-los um Nele comprado. O Pai é um só, o Filho é 

um, o Espírito é um, e a igreja é uma delas. 

A Prioridade: Pregar o Evangelho 

Eu agradeço a Deus que eu batizei nenhum de vocês, exceto 

Crispo e Gaio, para que ninguém deve dizer que você foram 

batizados em meu nome. Agora eu fiz batizar também a família de 

Estéfanas; além disso, eu não sei se batizei algum outro. Porque 

Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, 

não na esperteza do discurso, que a cruz de Cristo não deve ser 

anulada. ( 1: 14-17 ) 



Crispus era o líder da sinagoga em Corinto, quando Paulo primeiro ministrou lá e foi 

convertido sob a pregação do apóstolo. Sua conversão levou ao de muitos outros na 

cidade ( Atos 18: 8 ). Uma vez que a carta aos Romanos foi escrita de Corinto, 

esta Gaio foi provavelmente o "host" Corinthian a quem Paulo se refere em Romanos 

16:23 . O apóstolo estava grato por ele pessoalmente batizado apenas os dois e alguns 

outros. 

Jesus não batizou ninguém pessoalmente ( João 4: 2 ). Ter sido batizado pelo próprio 

Senhor teria trazido tentação quase irresistível de orgulho e tenderia a definir essas 

pessoas à parte, se eles queriam ser ou não. Como apóstolo, Paulo enfrentou um perigo 

similar. Mas ele também tinha um outro: o perigo de criar seu próprio culto; e por isso 

ele declarou: Eu agradeço a Deus ... que nenhum homem deve dizer você foi batizado 

em meu nome . 

Como já foi mencionado, não é errado ter carinho especial por certas pessoas, como 

aquele que nos batizados, especialmente se foram convertidos sob seu ministério. Mas é 

completamente errado a ter orgulho especial em que fato ou orgulho em qualquer relação 

íntima de um líder cristão. Paulo não estava lisonjeada por um grupo de Corinto estava 

reivindicando lealdade especial para ele. Ele estava perturbado e envergonhado com a 

idéia, como ele já havia dito: "Paulo não foi crucificado por você, foi ele ou fostes 

batizados em nome de Paulo?" ( 01:13 ). "Como você pode sequer pensar em mostrando 

uma lealdade para mim", ele estava dizendo: "que pertence somente ao Senhor Jesus 

Cristo?" Ele queria que nenhum culto construído em torno de si mesmo ou em torno de 

qualquer outro líder da igreja. 

Paulo não tinha certeza do número exato que ele havia batizado em Corinto. Agora eu 

batizando também a família de Estéfanas; além disso, eu não sei se batizei algum 

outro . Este comentário dá uma visão interessante sobre a inspiração das 

Escrituras. Como um apóstolo a escrever a Palavra de Deus, Paulo fez nenhum erro; mas 

ele não era onisciente. Deus protegeu Seus apóstolos de erro, a fim de proteger a Sua 

Palavra de erro. Mas Paulo não sabia tudo sobre Deus ou mesmo sobre si mesmo, e teve 

o cuidado de nunca fazer tal afirmação. Ele sabia o que Deus revelou-coisas que ele tinha 

nenhuma maneira de saber sobre o seu próprio. O que ele poderia saber sobre a sua 

própria, ele estava propenso a esquecer. Ele era um de nós. 

Outra razão para batizar tão poucos convertidos de Paulo era que a sua principal vocação 

estava em outro lugar. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o 

evangelho, e não na esperteza do discurso, que a cruz de Cristo não deve ser 

anulada . Ele não foi enviado para iniciar um culto de pessoas batizadas por ele. Jesus 

tinha pessoalmente encomendado a ele: "Para este efeito, eu apareci para você, para te 

fazer ministro e testemunha, não só para as coisas que tens visto, mas também para as 

coisas em que eu vou aparecer para você, entregando-o de o povo judeu e dos gentios, a 

quem eu vos envio a vós, para abrir seus olhos, para que se convertam das trevas à luz, e 

do domínio de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança 

entre aqueles que foram santificados pela fé em mim "( Atos 26: 16-18 ). Seu chamado 

foi para pregar o evangelho e levar os homens a unidade em Cristo, não em batizar para 

criar uma facção em torno de si. 

Como cada um de nós tem o direito de prioridade em nossas vidas, nós também será 

determinado a servir o Senhor na verdade e na unidade que não vive na carnalidade e 

confusão de dissensão e divisão. 



 

4. A loucura de Deus - parte 1 (1 Coríntios 

1: 18-25) 

Porque a palavra da cruz é para os que estão perecendo loucura, 

mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois 

está escrito: "Destruirei a sabedoria dos sábios, e a esperteza do 

inteligente I deixará de lado." onde está o sábio? Onde está o 

escriba? onde está o debatedor desta idade? Acaso não tornou 

Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que, na sabedoria de 

Deus o mundo pela sua sabedoria não chegou a conhecer a Deus, 

Deus estava bem satisfeito pela loucura da pregação para salvar 

aqueles que crêem. Porque, na verdade judeus pedem sinais e os 

gregos procurar a sabedoria; mas nós pregamos Cristo 

crucificado, para os judeus uma pedra de tropeço, e aos gentios 

loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como 

gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a 

loucura de Deus é mais sábia do que os homens, ea fraqueza de 
Deus é mais forte do que os homens. (1: 18-25) 

Primeira Carta aos Coríntios 1: 18-25 continua a lidar com o problema de 

divisão na igreja, incidindo sobre o que Paulo chama de "loucura de Deus" (v 

25).. É um contraste entre a loucura dos homens, o que eles acham que é a 

sabedoria, e na sabedoria de Deus, o que eles acham que é loucura. É um 

contraste entre a verdadeira sabedoria de Deus e suposta sabedoria do homem, 

entre suposta loucura de Deus e verdadeira loucura do homem. 

A inferioridade da sabedoria humana 

Os antigos gregos estavam no amor com a filosofia, em torno do qual a sua 

cultura foi construída. Eles tinham talvez até cinqüenta identificáveis partidos 

ou movimentos, que disputavam a aceitação e influência filosóficas. Cada um 

tinha seu ponto de vista da origem do homem, o significado, o destino, e sua 

relação com os deuses-dos quais eles tinham muitos. Algumas das filosofias 

tinha esquemas detalhados para a ordem religiosa, política, social, econômica e 

educacional da sociedade. Os gregos foram no amor com sabedoria 

humana. Eles acreditavam que a filosofia ( philosophia , "amor à sabedoria") 

era o mais importante. Filosofia forneceram uma visão, inventada pelo homem, 

do sentido da vida, valores, relacionamentos, propósito e destino. Assim, havia 

tantas filosofias como havia filósofos, e as pessoas tendem a se alinhar atrás de 

seu favorito. Eles amplamente discordaram a respeito de que a filosofia foi a 

mais verdadeira e confiável, e, inevitavelmente, muitas facções desenvolveram, 

cada um com seus próprios líderes e adeptos. Sem um padrão absoluto da 

verdade, as idéias de certo e errado foram inteiramente baseado em parecer 

humano. 



Infelizmente muitos dos convertidos de Corinto realizado o seu espírito de 

partidarismo filosófico para a igreja. Alguns deles ainda segurei crenças de sua 

antiga filosofia pagã. Eles foram divididos não só em relação a líderes cristãos 

(1:12), mas também em relação a pontos de vista filosóficos. Eles não poderiam 

sobre seu amor pela sabedoria humana. Eles tinham confiança em Cristo e 

reconhecido a sua redenção pela graça por meio da cruz, mas queria acrescentar 

a sabedoria humana para o que Ele havia feito por eles. 

Embora seja verdade que os homens têm reconhecido tanto que é verdade sobre 

a vida, o cristão não tem necessidade da filosofia humana. É desnecessário e, 

na maioria das vezes, enganosa. Onde ele passa a ser certo que irá concordar 

com as Escrituras, e é, portanto, desnecessário. Onde é errado ele vai discordar 

com as Escrituras, e por isso é enganoso. Não tem nada necessário ou confiável 

para oferecer. Por natureza é especulação, com base em conhecimentos e 

compreensão limitados e falíveis do homem. É sempre confiável e sempre 

divisiva. "Veja por que ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs 

sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e 

não segundo Cristo" (Colossenses 2: 8). 

A intenção geral do que Paulo está dizendo aos coríntios orientados 

filosoficamente pode ele declarou o seguinte: "Uma vez que você se tornou 

cristãos, foram preenchidos pelo Espírito de Deus, e reconhecer as Escrituras 

como a Sua Palavra, você não tem mais necessidade de filosofia It. não ajudá-

lo quando você era incrédulos e certamente não irá ajudá-lo, agora que você 

acredita. Desista. Não tem nada a oferecer, mas confusão e divisão. Você agora 

está unida em torno suprema revelação de Deus em Jesus Cristo. Não que ele 

enganado e dividir por especulações humanas ". 

Sociedade em nossos dias ainda é apaixonado por várias filosofias. Estes não 

são normalmente expressos em sistemas filosóficos tais como os gregos tinham, 

mas eles são, no entanto, formas humanas de compreensão do significado e os 

valores da vida e de compreendê-los. O mundo de hoje, assim como nos dias 

de Paulo, está preso na admiração e adoração a opinião humana, a sabedoria 

humana, e os desejos e aspirações humanas. Homens são continuamente 

tentando descobrir por conta própria o que é a vida-de onde veio, para onde vai, 

o que significa (se houver), e que pode e deve ser feito sobre isso (se alguma 

coisa). O homem moderno tem feito deuses da educação e da opinião 

humana. Embora as idéias humanas estão mudando constantemente, 

aparecendo e desaparecendo, sendo julgado e achado em falta, em conflito com 

e contradizendo uns aos outros, os homens continuam a colocar a fé em 

si. Enquanto eles rejeitam a autoridade divina, eles não têm outra opção. 

Assim como no tempo de Paulo, a igreja hoje não escapou o problema. Nós 

mesmos podemos ser vítima de tendências atuais no pensamento 

humano. Alguns cristãos freneticamente olhar quase todos os lugares, mas a 



Deus e à Sua Palavra para os valores, significados, orientação e ajuda. Ou eles 

acrescentam idéias humanas e insights a escritura ou tentam "batizar" humano 

idéias e insights com Escritura.Por vezes, estão mais preocupados com a 

opinião humana do que cerca Verbo- de Deus "usando" a Escritura, mas não 

acreditando totalmente, confiando, e obedecê-la. 

Paulo tinha começado a atacar o problema no início do capítulo: "Porque Cristo 

não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não em inteligência 

de expressão, que a cruz de Cristo não deve ser anulada" (1:17) . "Esperteza de 

expressão" ( sophia logou ) literalmente significa "sabedoria das palavras" ou 

"sabedoria da doutrina." Paulo veio para pregar a Palavra de Deus (que é o 

evangelho), as palavras não dos homens (que são logou sophia ). A partir de 

01:18 até o final do capítulo 3, ele continua a mostrar a superioridade do 

primeiro sobre o segundo. Nessa passagem, ele usa sophia (sabedoria) 13 

vezes, às vezes se referem a verdadeira sabedoria de Deus (como em 1:24, 30; 

2: 6-7) e, por vezes, a sabedoria presumida do homem (como em 1:17, 19, 22; 

2: 4-5). A Palavra de Deus é a única sabedoria verdadeira e é toda a sabedoria 

que é confiável e necessário. Toda a verdade que Deus quer que nós temos e 

que nós precisamos é de lá. Ela não precisa de adição de sabedoria humana, que 

sempre fica aquém da Sua Palavra e na maioria das vezes contradiz ou 

distorce. Escritura está sozinho-confiável, suficiente, e completa. 

A sabedoria humana, simbolizadas em filosofia sempre foi uma ameaça para a 

revelação. Martyn Lloyd-Jones comentou: "Toda a tendência ao modernismo 

que tem arruinado a igreja de Deus e quase destruiu a sua vida evangélica pode 

ser atribuída a uma hora, quando os homens começaram a virar de revelação 

para a filosofia." Mas a confiança na sabedoria humana que chamamos de 

modernismo é mal moderno. Tudo começou com Adão e Eva, quando definiu 

seu próprio julgamento acima de Deus, e estava em plena floração nos dias de 

Paulo. Sempre que a sabedoria humana, seja um sistema filosófico definitiva 

ou não, se confunde com a revelação divina, revelação perde. 

A Bíblia, por exemplo, afirma que seus primeiros cinco livros foram escritos 

por Moisés. Em muitos lugares na Escritura esses livros são referidos como "a 

lei de Moisés", usando "lei" em seu sentido mais amplo. A partir do final do 

século 18, no entanto, e chegando a um pico de cerca de cem anos depois, os 

estudiosos racionalistas desenvolveu a "hipótese documentária". Eles não 

concordam com todos os detalhes, mas a ideia principal era que o Pentateuco 

(os cinco primeiros livros) foi escrito por um certo número de homens 

diferentes durante um período de tempo considerável. Alguns desses homens 

fortemente afirmou que códigos sofisticados de lei nem sequer existia nos dias 

de Moisés e que ele não poderia ter escrito qualquer do Pentateuco. (Aliás 

arqueologia há muito tempo já provou que a lei era altamente desenvolvida no 

Oriente Próximo séculos antes de Moisés.) Algumas partes do Pentateuco, eles 

mantida, não foram escritos ou finalmente editado até depois do Exílio 



babilônico. Eles dividiram os livros da Bíblia em várias subpartes chamado J, 

E, D, e P (representando o suposto Jahwist, Elohist, deuteronomista, e fontes 

Sacerdotais das peças). 

Por trás dessa teoria foi o pressuposto de que somente o que é compreensível 

para a mente humana (racional) é verdadeira e confiável. Também por trás dele 

era a noção específica de evolução, em seguida, entrar em voga entre muitos 

intelectuais. Eles argumentaram que, porque o homem e suas idéias evoluem, 

as partes do Pentateuco que refletem mais histórias "primitivas" e crenças foram 

obviamente escrito mais cedo do que aqueles que são mais "avançado". Mais 

tarde, os editores ou redatores, juntar tudo em sua forma atual. Eles ensinaram 

que o monoteísmo (a crença em um único Deus) não tinha evoluído como uma 

teoria da divindade no início do período Pentateuco, de modo que parte da 

Escritura deve ser datado mais tarde. Assim, a filosofia tornou-se o juiz de 

autoridade bíblica e Escritura foi declarado não confiável. 

A parte mais difícil do Pentateuco para racionalistas para aceitar é o seu relato 

da criação. Não há espaço na evolução para o tipo de imediato e adulta da 

criação descrito em Gênesis 1-2. Alguns estudiosos, tentando permitir algum 

tipo de criação, bem como algum tipo de evolução, sustentam que Deus tem 

tudo começou criando os elementos brutos, ou talvez formas primitivas de vida, 

e que a evolução em seguida, assumiu, com Deus interjecting o alma no 

momento adequado. Mas tal "evolução teísta" ou "criacionismo progressivo" 

também contradiz as Escrituras. Ele impõe uma filosofia e um processo sobre a 

criação que a interpretação literal das Escrituras não permite. Novamente 

revelação foi forçado a ceder à ego humano. 

A psicologia é uma outra forma de sabedoria humana que freqüentemente 

contradiz ou é usado para modificar ou "melhorar" a Palavra de Deus. Não é 

uma ciência exata, mas verdadeira ou é basicamente filosófica. Procura-se 

compreender e modificar seu funcionamento-do homem interior mente, 

emoções e espírito, através de observações e teorias humanas. Mas toda a forma 

de psicologia tem um subjacente, filosofia preconcebida de que, as cores e, em 

grande medida predetermina, seus métodos e sua interpretação dos 

resultados. Como qualquer outra forma de filosofia, ele vê o homem e para o 

mundo através da lente da razão humana e compreensão. Por sua própria 

natureza, psicologia nunca poderia descobrir e compreender o pecado, porque 

o pecado é ofensa a Deus, cuja natureza e vontade são âmbito da psicologia 

totalmente fora. A psicologia pode entender os homens ofensivos dos homens 

e tentar lidar com uma pessoa sentimento de pecado e culpa. Mas a razão ea 

sabedoria humana não pode identificar, muito menos determinar, o que o 

pecado contra Deus é ou dar um remédio para qualquer uma delas. Somente a 

Palavra de Deus pode identificar o pecado e só Seu perdão pode removê-

lo. Porque o pecado é ofensa a Deus, somente Deus pode determinar o que é 

pecado ou fornecer perdão por isso. A Bíblia é clara que o coração dos 



problemas físicos de todo o homem, mentais, sociais, econômicos e espirituais-

é pecado. E uma verdadeira compreensão do pecado é completamente fora do 

reino de psicologia. Mas Cristo não só pode remover sentimentos de culpa; Ele 

pode remover a culpa em si, na verdade, o próprio pecado. 

Mesmo alguns teólogos (cujo nome significa "estudante ou studier de Deus") 

tentar melhorar na Palavra de Deus por seus próprios entendimentos. Porque a 

sua própria filosofia não permitia o miraculoso, o muito influente teólogo 

alemão Rudolph Bultmann, por exemplo, decidiu "desmistificar" a Bíblia, para 

identificar os supostos mitos e considerar apenas o que restava para ser a 

Palavra de Deus. Ou seja, ele decidiu de antemão o que a Palavra de Deus podia 

e não podia ser. Ele confiou em sua própria sabedoria para determinar a 

sabedoria de Deus. Ao fazer isso ele tentou fazer de Deus à sua imagem 

humana.Quando o homem tenta por conta própria para determinar como é Deus, 

o que é a Sua vontade, e que Ele pode e não pode fazer, a criatura apenas cria 

um deus imaginário, um ídolo em sua própria imagem e para sua própria 

satisfação egoísta. Quando a filosofia humana é de qualquer forma imposta a 

revelação de Deus, a revelação perde. 

Sem exceção, a sabedoria do homem se eleva e abaixa Deus. É sempre, não 

importa o quão aparentemente sincero e objetivo e acadêmica, atende a auto-

vontade do homem, orgulho, inclinações carnais, e independência. Essas são as 

características básicas do homem natural, e eles sempre dirigir e determinar o 

do homem natural de pensamento, desejos e conclusões. Os homens da razão 

amor, filosofias e religiões elaboradas complexas é porque estes apelar para ego 

humano. Eles oferecem o desafio de compreender e fazer algo complexo e 

difícil. Pela mesma razão, alguns homens zombam do evangelho. Ele exorta-os 

a não fazer nada, pois permite-lhes para não fazer nada, mas acolher na fé 

simples que Deus tem feito. A cruz esmaga o pecado do homem e esmaga o 

orgulho do homem. Ele também oferece a libertação do pecado e libertação de 

orgulho. 

Em sua própria sabedoria humana inevitavelmente troca a verdade de Deus em 

mentira, e adora a criatura do que o Criador (Rom. 1:25). A sabedoria do 

homem é fundada em sua própria vontade e é sempre voltada para o 

cumprimento da sua própria vontade. Por isso, é sempre contra a sabedoria de 

Deus e vontade de Deus. A sabedoria humana ("esperteza de expressão") fará 

sempre a sabedoria de Deus ("o evangelho" e "a cruz de Cristo") void (1 Cor. 

1:17). 

Os homens têm, é claro, fez descobertas notáveis e realizado proezas incríveis 

ao longo dos séculos, especialmente nos últimos 50 anos mais ou menos. A 

ciência ea tecnologia têm desenvolvido inúmeros produtos, máquinas, 

instrumentos, medicamentos e procedimentos que fizeram grandes 

contribuições para o bem-estar humano. 



Também é verdade que se tornar um cristão não nos dá todas as respostas para 

tudo, certamente não nas áreas de ciência, eletrônica, matemática, ou qualquer 

outro domínio da aprendizagem estritamente humano. Muitos descrentes são 

mais educados, brilhante, talentoso e experiente do que muitos crentes. Se 

queremos que o nosso carro fixo vamos para o melhor mecânico, podemos 

encontrar, mesmo que ele não é um cristão. Se precisarmos de uma operação 

que vamos para o melhor cirurgião. Se quisermos ter uma educação que vamos 

tentar ir a escola que tem o melhor corpo docente na área em que deseja estudar. 

Enquanto eles são usados corretamente e com sabedoria, medicina e da 

tecnologia e da ciência e todos os campos do saber humano e realização pode 

ele de grande valor. Os cristãos devem agradecer a Deus por eles. 

Mas se queremos respostas para o que a vida é de cerca de-respostas sobre de 

onde viemos, para onde vamos, e por isso que estamos aqui, sobre o que é certo 

eo que é errado, então a aprendizagem humana não pode nos ajudar. Se 

queremos saber o significado último e Proposito da vida humana, e a fonte da 

felicidade, alegria, satisfação e paz, temos de olhar para além do que até mesmo 

as melhores mentes humanas pode descobrir. Tentativas do homem para 

encontrar essas respostas por conta própria estão fadadas ao fracasso. Ele não 

tem os recursos até mesmo para encontrar as respostas sobre si mesmo, muito 

menos sobre Deus. Em relação aos mais importantes verdades-os sobre a 

natureza humana, o pecado, Deus, moralidade e ética, o mundo espiritual, a 

transformação e futuro da filosofia da vida humana é falível. 

A superioridade da sabedoria de Deus 

Porque a palavra da cruz é para os que estão perecendo loucura, 
mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. (1:18) 

Quando o homem eleva sua própria sabedoria, ele automaticamente tenta 

diminuir a sabedoria de Deus, que se parece com ele como tolice, porque está 

em conflito com seu próprio pensamento. Que Deus assumir a forma humana, 

seja crucificado, e levantou a fim de proporcionar o perdão do homem do 

pecado e da entrada no céu é uma idéia muito simples, tolo e humilhante para 

o homem natural para aceitar. Que um homem (mesmo o Filho de Deus) 

poderia morrer em um pedaço de madeira em uma colina indefinido em uma 

parte anódino do mundo e, assim, determinar o destino de cada pessoa que já 

viveu parece estúpido. Ele permite que não há lugar para o mérito do homem, 

a realização do homem, a compreensão do homem, ou o orgulho do 

homem. Esta palavra da cruz é loucura ( Moria da qual nós temos idiota ). É 

imbecil, um disparate absoluto, para os incrédulos, que contam com sua própria 

Sabedoria para os que estão perecendo . Essa frase é uma descrição gráfica 

do que rejeitam Cristo, que estão em vias de ser destruída em juízo eterno. 



Palavra no versículo 18 é do mesmo termo grego ( logos ) como "fala" no 

versículo 17. Paulo está contrastando a palavra do homem, o que reflete a 

sabedoria do homem, ea Palavra de Deus, o que reflete a sabedoria de 

Deus. Consequentemente a palavra da cruz inclui toda a mensagem do 

evangelho e de trabalho, o plano de Deus e provisão para a redenção do 

homem. Em seu sentido mais amplo, é revelação completa de Deus, para os 

centros de Sua revelação na cruz. Redenção história toda de Deus e toda a Sua 

processo de resgate parecem tolos aos incrédulos. E porque a obra de Cristo na 

cruz é o pináculo da Palavra revelada de Deus e de trabalho, para rejeitar a cruz 

é rejeitar Sua revelação, e exterminados. 

Quando Paulo chegou a Corinto, ele continuou a enfrentar o turbilhão de 

filosofias com o qual ele alegou em Atenas (Atos 17: 18-21). Mas ele tinha 

"decidi nada saber entre [eles], senão a Jesus Cristo e este crucificado" (1 Cor. 

2: 2). A resposta de alguns em Corinto era a mesma que a de alguns em Atenas: 

"Quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, [eles] começou a 

zombar" (Atos 17:32). Mas Paulo não mudou sua mensagem para atender seus 

ouvintes. O Corinthians, como os atenienses e a maioria dos outros gregos, 

tinha mais de filosofia suficiente. Eles não precisavam de pareceres de Paulo 

adicionado ao seu próprio, e o apóstolo estava determinado a não dar-lhes suas 

opiniões, mas a palavra da cruz . Ele lhes daria nada, mas, a verdade não-

especulações profundamente simples, mas históricas e objetivas de outro 

homem de Deus complexos e subjetivos. 

A sabedoria humana não pode entender a cruz. Pedro, por exemplo, não 

entendia a cruz quando ouviu pela primeira vez Jesus falar disso. Na verdade 

Pedro tomou Jesus "à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: 'Deus me livre, 

Senhor! Isso nunca deve acontecer com você" (Mat. 16:22). Próprio 

entendimento de Pedro sobre o Messias não tinha lugar para a cruz. Ele pensou 

que o Messias iria logo criou um reino terreno e que tudo seria agradável para 

os seus seguidores. Mas a sabedoria de Pedro foi ao contrário da sabedoria de 

Deus, e qualquer coisa contrária à sabedoria de Deus trabalha para Satanás. A 

resposta de Jesus a Seu discípulo foi rápida e afiada: "Arreda, Satanás Você é 

uma pedra de tropeço para mim, porque você não está definindo sua mente os 

interesses de Deus, mas do homem!" (V 23)..Quando os soldados chegaram ao 

jardim para prender Jesus, Pedro ainda não entendeu. Ele ainda tentou interferir 

com o plano de Deus. Desenho sua espada, ele cortou um escravo de orelha 

para que Jesus repreendeu-o de novo (João 18: 10-11). Só depois da 

ressurreição e ascensão fez Pedro compreender e aceitar a cruz (Atos 2: 23-24; 

3: 13-15). Ele agora tinha sabedoria e Espírito de Deus de Deus, e não mais 

confiou em sua própria. Anos mais tarde ele escreveria: "Ele mesmo os nossos 

pecados em Seu corpo na cruz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos 

para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados" (1 Pe 2:24.). 



Para a mente natural, se judeu ou gentio, a cruz é ofensiva e inaceitável. Mas 

para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus . Todos os homens 

são ou no processo de ser salvo (a salvação presente não está completo até que 

o resgate do corpo-Rom 8:23;. 13:11) ou de ser destruído. Um de vista da cruz 

determina quais. 

Paulo procede (1: 19-25), para dar cinco razões pelas quais a sabedoria de Deus 

é superior ao do homem: a sua permanência, o seu poder, seu paradoxo, sua 

Proposito, e sua apresentação. 

A permanência da Sabedoria de Deus 

Pois está escrito: "Destruirei a sabedoria dos sábios, e a esperteza 

do inteligente I deixará de lado." onde está o sábio? onde está o 

escriba? onde está o debatedor desta idade? Acaso não tornou 
Deus louca a sabedoria do mundo? (1: 19-20) 

Paulo usa uma citação de Isaías 29:14 para enfatizar que a sabedoria dos 

homens serão destruídos. Ensino de Isaías terá seu cumprimento final, nos 

últimos dias, quando as filosofias e acusações de todos os homens para o 

evangelho será varrido. Cristo vai reinar sem oposição e sem obstruções como 

Senhor dos senhores e Rei dos reis (Rev. 17:14), e todos da sabedoria do homem 

se tornará cinzas. 

Mas a profecia também tinha um significado mais imediato e cumprimento, o 

que serve para ilustrar o seu futuro e cumprimento final. Quando Isaías fez a 

profecia, Senaqueribe, rei da Assíria, estava planejando para conquistar Judá. O 

Senhor disse a Seu profeta não se preocupar ou temer, porque o plano do rei 

seria um fracasso. Mas não seria um fracasso por causa da força do exército de 

Judá, ou por causa da estratégia do rei Ezequias e seus assessores. "A sabedoria 

dos seus sábios [seria] perecer, e o discernimento de seus homens mais 

exigentes [seria] oculto" (Is. 29:14). Judá seriam salvos unicamente pelo poder 

de Deus, sem a ajuda humana. Ele destruiu 185 mil homens do exército assírio 

com apenas um anjo (37:36). O relato completo é dado em 2 Reis 17. 

Deus continuamente disse a Israel que Ele iria lutar por ela. Tudo o que tinha a 

fazer era confiar e obedecer. É por isso que, quando Israel entrou na batalha, 

um coro cantando louvores do Senhor muitas vezes precedido do exército. 

Os homens são todos inclinados a tentar resolver os seus problemas e lutar suas 

batalhas pela sua própria ingenuidade e em seu próprio poder. Mas a 

engenhosidade humana e poder apenas ficar no caminho de Deus. Próprios 

esforços dos homens atrapalhar Deus em Sua obra, em vez de ajudá-lo. "Há um 

caminho que parece certo ao homem," Salomão nos diz: "mas o seu fim são os 

caminhos da morte" (Prov. 14:12). Uma das coisas que mantém muitas pessoas 

longe de Cristo, longe da Bíblia, e longe da salvação é o seu desacordo com o 



evangelho. Ele simplesmente não se encaixa a sua maneira de pensar.Mesmo 

quando sabem que a sua própria filosofia ou a sua própria religião é instável, 

muitas vezes eles preferem colocar a cabeça na areia e esperar o melhor do que 

simplesmente tomar a Deus em Sua palavra. Esta é a ignorância voluntária da 

descrença descrito por Paulo em Romanos 1: 18-23. Fingindo ser sábio, esses 

homens são tolos. 

Jeremias perguntou: "Os sábios são envergonhados, eles estão consternados e 

capturado;? Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, e que tipo de sabedoria que 

eles têm" (8, 9). Se os homens rejeitam a revelação de Deus, o que é verdade 

para a esquerda, que tipo de sabedoria que eles têm? "Não é aquele que desce 

do alto, mas é terrena, natural, demoníaca" (Tiago 3:15). Sendo terrena, ele 

nunca fica para além do que o homem pode ver, tocar e medir. Ser natural, que 

se baseia em desejos e padrões humanos. Sendo demoníaco, sua fonte real é 

Satanás. Essa é a sabedoria humana. "Mas a sabedoria de cima", Tiago continua 

a dizer, "é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de 

misericórdia e de bons frutos, sem vacilar, sem hipocrisia" (3:17). 

Onde está o sábio? onde está o escriba? onde está o debatedor 

desta idade? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria do 
mundo? (1:20) 

Este versículo ensina especificamente que a sabedoria humana não só não é 

confiável, mas impermanente Para continuar esse pensamento, Paulo faz várias 

perguntas, realmente uma questão em três partes.Em forma ligeiramente 

diferente que cada perguntar: "Onde estão todas as pessoas inteligentes que têm 

as respostas?" Quanto mais perto da paz é o homem que ele era um século atrás, 

ou há um milênio?Quanto mais perto estamos a eliminar a pobreza, a fome, a 

ignorância, o crime ea imoralidade do que os homens eram na época de 

Paulo? Nossos avanços do conhecimento e da tecnologia e da comunicação 

realmente não tenho nos avançados. É a partir de entre aqueles que são 

inteligentes e espertos que os piores exploradores, enganadores, e opressores 

vir. Nós somos mais educados do que os nossos antepassados, mas não estamos 

mais moral. Nós temos mais meios de ajudar uns aos outros, mas não somos 

menos egoístas. Nós temos mais meios de comunicação, mas não se entendem 

melhor. Temos mais de psicologia e educação, e mais crime e mais guerra. Nós 

não mudamos, exceto em encontrar mais maneiras de expressar e desculpem a 

nossa natureza humana. Ao longo da história a sabedoria humana nunca 

basicamente mudou e nunca resolveu os problemas básicos do homem. 

Ao perguntar sobre o homem sábio Paulo parafraseou Isaías, que escreveu: 

"Bem, então, onde estão os seus sábios?" (Isa. 19:12). O profeta estava se 

referindo aos sábios do Egito, os adivinhadores, médiuns e assistentes-que 

sempre prometidas mas nunca produziram bons conselhos. "Eles levaram o 

Egito extraviados em tudo o que ele faz, como um homem bêbado cambaleia 



no seu vômito" (14 v.). O escribaprovavelmente se refere aos assírios, que 

enviaram escribas junto com seus soldados para gravar o espólio tomado na 

batalha. Mas Deus iria fazer com que eles não tinham nada para gravar, nada 

para contar ou pesar (Isa. 33:18). 

O debatedor desta idade não parece ter uma contrapartida no Testamento. 

Old Debater era uma palavra muito grego ( suzētētēs ) e referiu-se a discutir 

sobre filosofia, de que os gregos eram tão apaixonados. "Onde está a debater 

agora?" Paulo pede quase sarcasticamente "Para onde foram todos os 

argumentos inteligentes e retórica impressionante trouxe você? Você está 

melhor por causa deles, ou simplesmente mais auto-satisfeito e complacente? 

Você não vê que toda a sabedoria dos seus sábios, os seus escribas e seus 

debatedores é loucura? " Nada realmente muda. A vida tem os mesmos 

problemas;os homens têm as mesmas lutas. 

Poderia o apóstolo escreveu nada mais apropriado para o nosso próprio 

dia? Para onde foram nossos grandes pensadores nossos filósofos, sociólogos, 

psicólogos, economistas, cientistas, estadistas e trouxe-nos? Nunca antes a 

humanidade tem sido tão temerosos de auto-destruição ou sido tão auto-

consciente perplexo, confuso e corrupto. Sabedoria humana moderna falhou tão 

antiga sabedoria humana falhou, exceto que seus fracassos vêm mais rápido e 

se espalhou mais longe. A vida exterior melhora de uma forma material, 

enquanto a vida interior parece ter correspondentemente menos significado. Os 

verdadeiros problemas não são resolvidos. 

A sabedoria humana, por vezes, vê a causa imediata de um problema, mas ele 

não vê a raiz, que sempre é pecado. Pode ver que o egoísmo é uma causa da 

injustiça, mas não tem nenhuma maneira de remover o egoísmo. Pode ver que 

o ódio provoca sofrimento, dor e destruição, mas não tem cura para o ódio. Ele 

pode ver claramente que o homem não se dá bem com o homem, mas não vê 

que a causa real é que o homem não se dá bem com Deus. A sabedoria 

humana não pode ver porque ele não vai ver. Enquanto ele olha para a 

sabedoria de Deus como loucura, a sua própria sabedoria será insensato. Em 

outras palavras, o próprio sabedoria humana é uma parte de base do problema. 

Paz, alegria, esperança, harmonia, fraternidade, e todos os outros aspiração do 

homem está fora de seu alcance, desde que ele segue o seu próprio caminho na 

tentativa de alcançá-los. Aquele que vê a cruz como loucura está condenado a 

sua própria loucura. 

O poder da sabedoria de Deus 

Visto que, na sabedoria de Deus o mundo pela sua sabedoria não 

chegou a conhecer a Deus, Deus estava bem satisfeito pela 

loucura da pregação para salvar aqueles que crêem.Porque, na 

verdade judeus pedem sinais e os gregos procurar a 



sabedoria; mas nós pregamos Cristo crucificado, para os judeus 

uma pedra de tropeço, e aos gentios loucura, mas para aqueles 

que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de 

Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia 

do que os homens, ea fraqueza de Deus é mais forte do que os 
homens. (1: 21-25) 

Com todos os seus supostos homens de sabedoria nunca foram capazes de 

conhecer a Deus, e muito menos chegar a um relacionamento pessoal com 

Ele. Aumento do homem no conhecimento e filosofias tende a aumentar os seus 

problemas, não resolvê-los. Aumenta o ódio, incompreensão aumentos, 

conflitos e guerras aumento, embriaguez aumenta, o aumento da criminalidade, 

aumento repartições mental, problemas de família aumentar. Eles não só 

aumentar em número, mas também na medida e na gravidade. Quanto mais o 

homem olha para si mesmo e depende de si o pior sua situação se torna. Como 

sua dependência de sua sabedoria aumenta, o mesmo acontece com os seus 

problemas. 

Este é o plano de Deus, como as palavras de sabedoria de Deus indicam. Deus 

sabiamente estabelecido desta forma, que o homem não poderia vir a conhecê-

Lo pela sabedoria do mundo. O homem não pode resolver os seus problemas, 

porque ele não vai reconhecer a sua origem, que é o pecado, ou a sua solução, 

que é a salvação. Própria natureza pecaminosa do homem é a causa de seus 

problemas, e ele não pode mudar sua natureza. Mesmo que a sabedoria humana 

poderia reconhecer o problema ele não tem o poder de mudá-lo. Mas Deus tem 

o poder. Deus estava bem satisfeito pela loucura da pregação para salvar 

aqueles que crêem . Ele optou por usar o que a sabedoria do mundo conta 

como imbecil, como loucura , para salvar os do mundo que 

simplesmente acreditar . Acreditando implica completo assentimento a todos 

a verdade do evangelho salvador. Para quem vai trocar a sua sabedoria para a 

Sua, Deus oferece transformação, regeneração, novo nascimento e nova vida 

através do poder da cruz de Jesus Cristo, Seu Filho. Esta "loucura" é a única 

esperança do homem. 

Quando a sabedoria humana reconhece a sua própria falência e um homem se 

transforma em fé para Jesus Cristo, cuja obra de salvação é a mensagem 

pregada , ele pode trocar de pobreza para a riqueza, o pecado para a justiça, 

desespero para a esperança, a morte para a vida. A simplicidade do evangelho 

dá o que a complexidade das promessas sabedoria humana, mas nunca 

cumpre. "Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós pensa que é 

sábio neste mundo, faça-se louco para que ele possa tornar-se sábio" 

(3:18). Quando descemos (aos olhos do mundo) para a cruz, Deus nos 

ressuscitará para a vida eterna. 

Mesmo cercado por evidências de homens a sabedoria de Deus optar por confiar 

em seu próprio. Eles "suprimir a verdade em injustiça, porque o que se sabe 



sobre Deus é evidente entre eles, porque Deus tornou evidente para eles Pois 

desde a criação do mundo os atributos invisíveis, o seu eterno poder como a sua 

divindade, claramente se reconhecem. , sendo percebidos por meio do que tem 

sido feito, de modo que eles fiquem inescusáveis "(Romanos 1: 18-20.). A 

sabedoria dos homens é totalmente indiciado. Sua sabedoria não é 

simplesmente ignorante da sabedoria de Deus, mas é de desprezo dela. Sua 

ignorância é intencional, porque se recusam a reconhecer o que é "evidente", o 

que pode ele "claramente visto." 

Toda vez que uma pessoa olha para uma montanha que ele deve pensar da 

grandeza de Deus. Toda vez que ele vê um pôr do sol, ele deve pensar da glória 

de Deus. Toda vez que ele vê uma nova vida veio ao mundo, ele deve ver a mão 

criadora de Deus no trabalho. No entanto, um astrônomo pode olhar através de 

seu telescópio e vê uma centena de milhares de estrelas, e não ver a grandeza 

de Deus. Um cientista natural pode olhar através de seu microscópio e ver 

meandros da vida além da descrição, ainda não ver a criação de Deus. Um físico 

nuclear pode produzir mil megatons de destruição, ainda não reconhecer o 

poder de Deus. 

Quando Paulo chegou a Atenas, ele notou um santuário escrito: "Ao Deus 

desconhecido". Ele passou a declarar à aqueles ao redor dele em Mars Hill 

(Areópago), "o que, portanto, vocês adoram na ignorância, isso que eu vos 

anuncio" (Atos 17:23). Com toda a sua aprendizagem e filosofias e debater 

tinham vindo a reconhecer inúmeros deuses, mas não o Deus verdadeiro. Eles 

fizeram para si muitos deuses, mas o Deus que fez a eles que não sabia. O 

mundo pela sua sabedoria não veio para conhecer a Deus . 

Deus não espera que os homens venham a Ele através de sua própria 

sabedoria; Ele sabe que não pode. Mas eles podem vir a Ele através 

de Sua sabedoria. Deus estava bem satisfeito pela loucura da pregação para 

salvar aqueles que crêem . A frase mensagem pregada é uma palavra no 

grego ( kērugmatos ) e pode, também ele traduziu "proclamação". Não se refere 

ao ato de declarar uma mensagem, mas com o conteúdo da mensagem. O 

conteúdo da mensagem de Deus é o evangelho ", a palavra da cruz" e "o poder 

de Deus" (v. 18). O conteúdo, na verdade, é o próprio Jesus Cristo, que é "o 

poder de Deus e sabedoria de Deus" (v. 24). 

Paulo não está falando sobre pregação insensato, de que há sempre foi mais do 

que suficiente. Ele está falando sobre a pregação de que é tolice nos olhos-o 

sem adornos verdade do mundo simples, descomplicada da cruz de Jesus Cristo, 

que permite que não há lugar para a sabedoria do homem ou o trabalho do 

homem ou a glória do homem. A sabedoria e trabalho e glória são todos de 

Deus. Mas a bênção que ele pode dar homem. 



Não é por meio da filosofia, a compreensão intelectual, ou a sabedoria humana 

que a salvação vem, mas através da fé. Deus salva apenas aqueles que 

acreditam . Os homens não podem "descobrir" a salvação; eles só podem 

aceitá-la na fé. 

Porque, na verdade judeus pedem sinais e os gregos procurar a 

sabedoria; mas nós pregamos Cristo crucificado, para os judeus 
uma pedra de tropeço, e aos gentios tolice. (1: 22-23) 

A incredulidade é sempre a razão básica por não aceitar a vontade de Deus e da 

maneira de Deus, mas a descrença é expressa de várias 

maneiras. Os judeus queriam sobrenaturais sinais antes que iria crer no 

evangelho. Os gentios, representados por gregos , queria uma prova através 

humana sabedoria , através de idéias que poderiam propor e poderia debater. 

Desejo para a prova com mais freqüência é uma evasão, uma desculpa para não 

acreditar. Jesus operou milagre após milagre no coração do Judaísmo, a maioria 

deles em público. No entanto, a maioria dos que testemunharam os milagres, os 

sinais sobrenaturais, não acreditava nele. Um homem a quem Jesus curou em 

Jerusalém tinha sido cego desde o nascimento e era um mendigo bem conhecido 

na cidade.Depois que ele foi curado, no entanto, alguns de seus vizinhos se 

recusaram a acreditar que ele era a mesma pessoa, mesmo que ele lhes disse a 

si mesmo (João 9: 9). O homem foi levado perante os fariseus, a quem deu o 

seu testemunho de cura milagrosa. Eles também se recusaram a acreditar que 

o sinal , mesmo com a testemunha adicional de os pais do homem. Os fariseus 

acreditavam no sobrenatural, mas só no sobrenatural que se encaixam seu 

próprio esquema de compreensão. 

Em outra ocasião, um grupo de escribas e fariseus foram ter com Jesus, exigindo 

um sinal dele para provar que era de Deus. Sabendo que sua falta de sinceridade 

e hipocrisia, Jesus recusou-se a dar-lhes um sinal, pelo menos do tipo que eles 

queriam. Ele lhes disse: "Uma geração má e adúltera pede um sinal, e ainda 

nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas", que representou a 

Sua crucificação e ressurreição (Mateus 12: 38-40.). Como os acontecimentos 

provaram, a maioria dos judeus não acreditam mesmo que o maior de todos os 

sinais quando foi dado. 

A maioria dos judeus de Jesus 'e dias de Paulo não podia aceitar a ideia de um 

Messias crucificado. Essa foi uma pedra de tropeço para eles (cf. Rom. 9: 31-

33). Para eles, Ele estava para vir em poder terreno e esplendor e estabelecer 

um trono terreno e reino. Tais ensinamentos messiânicos claras como as 

encontradas no Salmo 22 e Isaías 53 foram explicados ou ignorado. Escritura 

que não se conformava com as suas noções preconcebidas foi reinterpretado ou 

simplesmente esquivou. 



Os gregos , por outro lado, queria uma prova intelectual, algo que eles 

pudessem meditar sobre e descobrir com suas próprias mentes. Eles também 

estão sendo sinceros. Como Paulo havia descoberto em Atenas, os filósofos 

gregos não estavam interessados em descobrir a verdade, especialmente não a 

verdade sobre Deus. Eles estavam interessados apenas em ouvir e discutir sobre 

novas idéias e problemas (Atos 17:21) emocionantes. Eles não tinham nenhum 

interesse em buscar a verdade eterna de acreditar e aceitar e 

seguir. A sabedoria que procuravam não era divina e eterna sabedoria, mas a 

sabedoria humana e temporário. A sabedoria buscavam, como ilustrado pelos 

filósofos atenienses, não era verdade divina, mas a novidade intelectual. 

Como os judeus, eles também tinham idéias preconcebidas sobre o que um deus 

poderia e não poderia, ou seria e não quis, fazer. Gregos geralmente 

acreditavam que toda matéria era mau e que tudo espiritual era bom. Foi, 

portanto, inconcebível para eles que um deus poderia vir à Terra como um 

homem. Foi ainda mais inconcebível que ele iria querer . Para eles, os deuses 

eram indiferentes aos homens. Eles foram totalmente apático às coisas que 

ocorreram na Terra. 

O filósofo Celso segundo século, que fez uma carreira fora de atacar o 

cristianismo, escreveu: "Deus é bom e belo e feliz, e se no que há de mais bonito 

e melhor, se, em seguida, ele desceu para o homem que envolve a mudança para 

ele, e uma mudança de bom a teve, de bonito para feio, da felicidade para a 

infelicidade, a partir do que é melhor para o que é pior, e Deus jamais aceitaria 

tal mudança. " A idéia da encarnação, para não mencionar a crucificação, era 

uma loucura absoluta ao pensamento grego. Para aqueles racionalistas nada 

poderia ser mais absurdo do que a idéia de um Deus encarnado dando-se para 

ser crucificado, a fim de assegurar a salvação, santidade e vida eterna para um 

mundo decaído. 

Os dois grupos Paulo menciona aqui são representativos de toda a humanidade 

descrente. Quer; como o judeu típico, eles exigem a prova por um sinal 

sobrenatural, ou, como o típico grego, eles querem a prova pela sabedoria 

natural, incrédulos vai encontrar uma desculpa para rejeitar o evangelho. 

Paulo muito acreditava no sobrenatural; e ele foi, por qualquer padrão, 

altamente inteligente. Ele era tanto um Sobrenaturalist e um racionalista nos 

melhores sentidos. Mas acima de tudo ele era um crente, um crente em Deus. O 

evangelho é tanto sobrenatural e sensata. Mas não pode ser descoberto através 

de sinais sobrenaturais ou apropriação através da sabedoria natural para além 

de um coração disposto. Ele só vai salvar aqueles que crêem. 

Paulo só pregamos a Cristo crucificado, o único sinal verdadeira e única 

sabedoria verdadeira. Aqueles que não acreditam que o sinal ou aceitar que a 

sabedoria não aceitará Deus. Para aqueles que procuram outros sinais da cruz é 



uma pedra de tropeço , e para aqueles que procuram outra sabedoria 

é loucura . 

A única mensagem cristã tem de dizer é a mensagem do Deus Filho se homem-

da cruz, do seu morrer para pagar a pena pelos nossos pecados, e do seu ser 

ressuscitado dentre os mortos, a fim de elevar-nos para a vida. 

Mas, para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, 

Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de 

Deus é mais sábia do que os homens, ea fraqueza de Deus é mais 
forte do que os homens. (1: 24-25) 

Paulo deixa claro que ele estava usando os termos judeus e gregos de uma 

maneira geral para representar incrédulos judeus e gentios. Chamados de povo 

de Deus também incluem tanto judeus como gregos . Para aqueles que crêem 

no Seu Filho, o crucificado Cristo é tanto o poder de Deus e sabedoria de 

Deus . Ele, que é escândalo para os judeus incrédulos é Salvador do crente, e 

Aquele que é loucura para os gentios incrédulos é Redentor para o crente. 

Ao mencionar de Deus loucura e fraqueza , o apóstolo é, claro, falando do 

ponto de vista do incrédulo. Ironicamente, e tragicamente, a própria parte do 

plano e obra de Deus que parece mais ridícula e inútil do ponto de vista natural 

do homem, na verdade, exibe sua maior potência e maior sabedoria. 

Paulo também está dizendo que, mesmo que Deus poderia possuir qualquer tipo 

de loucura, seria mais sábio do que maior sabedoria do homem. E se Deus 

fosse capaz de ter qualquer fraqueza, seria mais forte do que os maiores 

homens de força poderia reunir. 

O poder de Deus é o poder real, o poder que isso significa alguma coisa e realiza 

algo. Não é de homens, mas ele é oferecido para os homens. É o poder da 

salvação do pecado, da libertação de Satanás, da vida em muito a presença de 

Deus por toda a eternidade. 

 

 

 

 



5. A loucura de Deus - parte 2 (1 Coríntios 

1: 26-2: 5) 

Para considerar o seu chamado, irmãos, para que não houvesse 

muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem 

muitos os nobres; mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo 

para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do 

mundo para confundir as coisas que são fortes, e as coisas vis 

deste mundo, e os desprezados, Deus escolheu as coisas que não 

são, para que pudesse anular as coisas que são, para que ninguém 

se glorie perante Deus. Mas, vós sois dele, em Cristo Jesus, que 

se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santificação e 

redenção, que, assim como está escrito: "Aquele que se gloria, 

glorie no Senhor." E quando eu vim para vos, irmãos, eu não vim 

com ostentação de linguagem ou de sabedoria, anunciando-vos o 

testemunho de Deus. Porque decidi nada saber entre vós, senão a 

Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, 

temor e grande tremor. E a minha mensagem e minha pregação 

não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em 

demonstração do Espírito e de poder, que a sua fé não se apoiasse 
em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. (1: 26-2: 5) 

O Paradoxo da Sabedoria de Deus 

Paulo possivelmente passou por cima da adesão à igreja de Corinto em sua 

mente quando escreveu o versículo 26. Ele lembrou-lhes que eles tinham muito 

poucos os que eram famosos, ricos, altamente educado, poderoso ou influente, 

quando creram no Senhor Jesus Cristo. É provável que, quando se tornaram 

cristãos, eles perderam uma grande quantidade de prestígio, influência e renda 

que tinha.Considere a sua vocação, irmãos , diz ele. Paulo sempre usa o 

termo chamando para se referir à chamada economia de Deus, o chamado 

eficaz que resulta em redenção. "Você sabe que tipo de pessoas que você era 

quando Deus vos chamou das trevas. Você sabe que Ele não aceitá-lo como Seu 

filho, porque você era brilhante ou rico ou inteligente ou poderoso. Se você 

fosse qualquer uma dessas coisas", diz ele , "você foi salvo, apesar deles não 

por causa deles. Se qualquer coisa que eles foram pedras de tropeço que você 

impedidos, obstáculos entre você e graça de Deus." Ele implica que eles devem 

ser felizque muitos não eram sábios segundo a 

carne ou poderoso ou nobre . Essas coisas, muitas vezes manter as pessoas a 

partir do sentimento de necessidade que leva à salvação. Se mais deles tinha 

sido sábio, poderoso , ou nobre , é provável que um número menor deles 

teriam sido salvas. 

Deus não está à procura de Phi Beta Kappa para salvar e fazer o Seu 

trabalho. Nem é Ele procura milionários ou atletas famosos ou artistas ou 

estadistas. Sua salvação está aberta a eles da mesma forma como os outros, mas 



só na mesma base de fé. As mesmas coisas que os colocam à frente no mundo 

pode realmente colocá-los atrás com Deus. É o sentimento de inadequação que 

faz as pessoas conscientes de que têm necessidade, e muitas vezes chama-los 

para o evangelho. 

Jesus orou em uma ocasião, "Eu Te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que 

te escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e te revelaste aos 

pequeninos" (Mat. 11:25). Como o contexto deixa claro, esta oração foi falado 

publicamente como parte de sua pregação para as multidões. Ele estava se 

dirigindo a seus ouvintes, tanto quanto seu pai quando ele orou estas 

palavras. Ele queria que eles soubessem que Deus queria que só a sua fé e nada 

mais. Ele também estava advertindo que "o sábio e inteligente" estavam em 

desvantagem, tanto quanto a vida espiritual e compreensão estão em causa. Não 

é que eles não poderiam aceitar e acreditar, mas que o orgulho ea confiança em 

suas realizações e habilidades poderia mantê-los a partir do reino. Fraqueza e 

insuficiência são o clima em que a força de Deus se manifesta. 

A sabedoria de Deus é uma espécie de paradoxo. No pensamento humano, a 

força é a força, a fraqueza é fraqueza, e inteligência é a inteligência. Mas na 

economia de Deus algumas das coisas aparentemente mais fortes são os mais 

fracos, algumas das coisas aparentemente mais fracos são os mais fortes, e 

algumas das coisas aparentemente mais sábios são os mais tolos. O paradoxo 

não é por acaso, mas por desígnio de Deus. 

Um crente simples, sem instrução, sem talento, e desajeitado que confiou em 

Jesus Cristo como Salvador e que fielmente e humildemente segue seu Senhor 

é incomensuravelmente mais sábio do que o Ph.D. brilhante que ridiculariza o 

evangelho. O crente sabe simples perdão, amor, graça, vida, esperança, Palavra-

Deus do próprio Deus. Ele pode ver a eternidade. O Ph.D. descrente, por outro 

lado, não sabe nada além de seus livros, sua própria mente, e sua própria 

experiência. Ele não vê nada além desta vida, e ele não pode ser considerado 

tudo menos tolo. 

Muitas vezes somos tentados a pensar que seria maravilhoso se tal e tal um 

grande cientista-atleta ou brilhante, artista popular, ou mundo-líder iria se tornar 

um cristão. Mas Jesus não pensava assim quando Ele escolheu Seus 

discípulos. Alguns eram provavelmente bem conhecido em seus círculos locais 

e talvez alguns deles foram bem financeiramente. Mas Ele não escolhê-los por 

sua riqueza ou influência, e em Seu treinamento deles Ele não tentou capitalizar 

sobre qualquer dessas coisas. Nenhum deles tinha qualquer coisa tão grande que 

ele não estava pronto para deixá-lo de seguir a Cristo. 

Em AD 178 a Celsus filósofo escreveu ironicamente dos cristãos: 



Que nenhuma pessoa culta aproximar, nenhum sábio e nenhum sensata, por 

todo esse tipo de coisa que contar o mal; mas, se alguém é ignorante, se alguém 

está querendo nos sentido e cultura, se alguém é um tolo, venha corajosamente 

[para se tornar um cristão]. ... Vemo-los em suas próprias casas, vestidos de lã, 

sapateiros, o pior , o vulgarest, as pessoas mais incultas. ... Eles são como um 

enxame de morcegos ou formigueiro fora de seu ninho, ou rãs que prendem um 

simpósio em torno de um pântano, ou worms convocação na lama. 

Isso também é o que a maior parte do resto do mundo de seu pensamento dia 

dos cristãos. A simplicidade do evangelho e da humildade de crentes fiéis é 

incompreensível para o mundo; parece ser loucura abjeta. O Senhor planejou 

que fosse assim, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar 

os sábios, e ... escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as coisas 

que são fortes, e as coisas vis deste mundo e do desprezado, Deus escolheu, 

as coisas que não são, para que pudesse anular as coisas que são. É 

interessante notar que os desprezados meios, na forma de raiz ", a ser 

considerado como nada." O grego é no tempo perfeito aqui, indicando que o 

que antes era desprezado vai continuar a ser desprezado. Então, as pessoas que 

foram pensados para ser ninguéns na sociedade continuaria a ser pensado como 

ninguéns. A frase coisas que não são traduz a expressão mais desprezível na 

língua grega. "Ser" era tudo para os gregos, e para ser chamado de nada foi o 

pior insulto. A expressão pode ter sido usado de escravos. 

O mundo mede a grandeza por muitos padrões. No topo estão inteligência, 

riqueza, prestígio e posição, coisas que Deus determinou para colocar na parte 

inferior. Deus revela a grandeza do Seu poder, demonstrando que é ninguéns 

do mundo, que são os seus alguéns. 

De acordo com Deus, o maior homem que já viveu, para além do próprio Jesus, 

foi João Batista. Ele não teve educação formal, nenhum treinamento em um 

ofício ou profissão, não há dinheiro nenhum hierarquia militar, nenhuma 

posição política, sem pedigree social, nenhuma prestígio, nenhuma aparência 

impressionante ou oratório. No entanto, Jesus disse: "Em verdade vos digo que, 

entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista" 

(Mat. 11:11). Este homem caber nenhum dos padrões do mundo, mas todos de 

Deus. E o que ele se tornou era tudo para o crédito do poder de Deus. 

A Proposito da sabedoria de Deus 

Que nenhum homem se glorie perante Deus. Mas, vós sois dele, 

em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria de Deus, 

justiça, santificação e redenção, que, assim como está escrito: 

"Aquele que se gloria, glorie no Senhor." (1: 29-31) 

O primeiro e principal objetivo da sabedoria de Deus que produz a salvação é 

que Ele seja glorificado. Ninguém nunca vai ter um motivo para se gabar 



diante de Deus . Foolish, fraco, homem de base não pode fazer nada por si 

mesmo; Deus fez tudo. "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não 

vem de vós, é dom de Deus; não como resultado de obras, para que ninguém se 

glorie Pois somos feitura dele." (Ef 2: 8. 10). 

Deus também tem um propósito para aqueles que são salvos. Seu propósito para 

seus remidos tem muitos aspectos, quatro dos quais são mencionados no 

versículo 30. Porque eles estão em Cristo Jesus, que recebem de 

Deus sabedoria , justiça , santificação e redenção . 

Em primeiro lugar, os crentes recebem de Deus a sabedoria . Eles não só 

são salvos pela sabedoria de Deus, em vez de sua própria, mas são dadas a 

sabedoria de Deus para substituir o seu próprio. O verdadeiramente sábios deste 

mundo são aqueles cuja sabedoria não é deste mundo, mas é do Senhor. Os 

cristãos podem dizer, sem orgulho ou auto-jactância, que se tornaram sábios em 

Jesus Cristo. Eles são um testemunho por todo o tempo que Deus, em Sua 

sabedoria, escolheu o pecador, o fraco, e os imprudentes, a fim de torná-los 

justos, forte e sábia. Deus concede-lhes a Sua sabedoria que Ele seja 

glorificado, que pode ser visto claramente que a sabedoria cristãos têm não é a 

sua própria, mas é pelo Seu poder e graça. 

Os homens não são salvos por sua inteligência, realizações, ou a sabedoria 

humana. Aqueles que confiam nestes nunca receberá de Deus a salvação ea vida 

e sabedoria, porque estes podem ser tido apenas por humildemente receber o 

que seu filho fez em nosso nome na cruz. Jesus disse: "Eu sou o caminho, ea 

verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim" (João 14: 6), e, em outra 

ocasião: "Se vós permanecerdes na minha palavra, então você é 

verdadeiramente meus discípulos; e conhecereis a verdade, ea verdade vos 

libertará "(8: 31-32). 

A sabedoria recebida de Deus por meio de Cristo é ao mesmo tempo imediato 

e progressivo. Em sua próxima carta aos Coríntios, Paulo escreveu: "Porque 

Deus, que disse: 'luz brilhará para fora das trevas", é quem resplandeceu em 

nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na rosto 

de Cristo "(2 Cor. 4: 6). O criador e doador da luz física é também a fonte e 

doador da luz espiritual. A primeira coisa que um crente aprende é o 

conhecimento da glória de Deus. 

A glória de Deus significa Sua majestade e Sua grandeza. Mas, em seu sentido 

mais amplo que representa tudo o que Deus é, todos os Seus atributos, Sua 

natureza todo, a plenitude do seu ser divino.Passamos a conhecer pessoalmente 

o criador do universo e fonte de toda a vida e toda a bondade. 

A sabedoria divina também tem um aspecto progressivo. O Deus que temos 

vindo a conhecer através de Cristo passamos a conhecer melhor como vivemos, 



pelo Seu Espírito. Paulo orou pelos crentes de Éfeso a ser dado "um espírito de 

sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele", isto é, de Cristo (Ef. 

1:17). Eles já tinham o dom inicial da sabedoria de Deus, recebeu, quando 

creram em primeiro lugar. Mas o apóstolo estava preocupado que eles 

continuam a crescer em Sua sabedoria e verdade (cf. 2 Ped. 3:18). 

A sabedoria de Deus também tem um aspecto futuro. Nesta mesma oração 

Paulo pergunta: "que os olhos do vosso coração seja iluminado, para que saibais 

qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua 

herança nos santos" (v. 18) . Tanto "esperança" e "herança" sugerem futuro 

cumprimento da sabedoria e do conhecimento. Deus nos deu sabedoria, Ele está 

agora a dar-nos a sabedoria, e Ele acabará por nos dar sabedoria. 

A pessoa do mundo não pode ver ou receber a sabedoria de Deus, a sabedoria 

que podia mostrar-lhe o próprio Deus, Seu plano para o mundo e para o seu 

povo, ea eternidade futuro que Ele dá através do Seu Filho. E assim os homens 

vivem apenas para o momento, para a empresa não ter idéia de onde vieram, 

para onde estão indo, ou o que eles estão fazendo aqui, em primeiro lugar. No 

entanto, a pessoa mais simples, mais ignorante que humildemente coloca sua 

vida nas mãos de Cristo é dado a verdade sobre todas essas coisas. Ele sabe o 

que todos os sábios e filósofos de todos os tempos nunca foram capazes de 

descobrir ou nunca vai ser capaz de descobrir. Ele tem a sabedoria de Deus 

como um dos dons mais preciosos da sua salvadora. 

Em segundo lugar, os crentes recebem de Deus a justiça . Elas são feitas bem 

com Deus e participam na Sua justiça, Sua retidão. Rightness significa ser como 

algo ou alguém deve ser com o botão direito em oposição ao errado, bem ao 

contrário do mal, sem pecado, em oposição a pecadora. Deus é totalmente justo 

porque Ele é totalmente como ele deve ser. Ele não pode variar de Sua 

retidão. Quando nós confio Seu Filho, Ele compartilha a justiça de Seu Filho 

com a gente. "Para aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o 

ímpio sua fé lhe é imputada como justiça" (Rom. 4: 5). Deus "fez Aquele que 

não conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de 

Deus em Cristo" (2 Cor. 5:21). Quando Deus olha para um cristão Ele vê o Seu 

Filho e da justiça de Seu Filho. Quando alguém confia em Cristo, sua injustiça 

é trocado por justiça de Cristo ", a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem 

de Deus, na base da fé" (Fp. 3: 9). Homem nunca teve qualquer justiça própria 

e nunca pode ter qualquer justiça própria, ou seja, que se origina nele. A única 

justiça que ele pode ter é o que Deus lhe dá através do Seu Filho. É a única 

justiça que ele precisa, porque é perfeita justiça. 

Em terceiro lugar, os crentes recebem de Deus a santificação . Em Cristo 

somos separados, santificados. Estamos declarado justo em Cristo e são 

santificados em Cristo. Quando recebemos a natureza de Cristo, recebemos Sua 

semente incorruptível, a semente que não é, e não pode ser, habitualmente 



corrompida pelo pecado. Com a carne ainda presente, podemos cair em pecado, 

mas apenas de forma intermitente. À medida que amadurecemos 

espiritualmente a freqüência de quedas pecado. A justiça que é contado para 

nós judicialmente também se torna nossa, na verdade, em santidade, em 

santificação.É-nos dada a vida no Espírito e começamos a andar no Espírito 

(Rom. 8: 4-11). Começamos a produzir o fruto do Espírito (Gl 5: 22-23.) Como 

estamos sendo transformados à imagem de Cristo (2 Cor 3:18.) Em. A nossa 

nova natureza é "criados em Cristo Jesus para boas obras," para a santidade (Ef. 

2:10). 

Em quarto lugar, os crentes recebem de Deus a redenção . Para resgatar meios 

para comprar de volta. Deus por Cristo comprou-nos do poder do 

pecado. Cristo "é dada como penhor da nossa herança, tendo em vista a 

redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória" (Ef. 1:14). Pedro 

nos lembra que "não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro ... mas 

pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de 

Cristo" (1 Pedro 1: 18-19.). 

Que, assim como está escrito: "Aquele que se gloria, glorie no 
Senhor." (1:31) 

Embora em Cristo recebemos sabedoria, justiça, santificação e redenção de 

Deus, não temos motivos para orgulho ou ostentação, porque não merecíamos, 

ganhar, ou produzir qualquer um deles. A sabedoria do homem pode produzir 

nenhuma dessas coisas. Ela só pode produzir orgulho, mal-entendidos, conflitos 

e divisão. Como Jeremias havia escrito centenas de anos antes de Paulo citou 

ele, " Aquele que se gloria, glorie no Senhor . " "De maneira nenhuma", ele 

escreveu aos gálatas, "que eu me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus 

Cristo" (Gal. 6:14). 

A apresentação da Sabedoria de Deus 

O espírito de festa em Corinto foi o resultado da filosofia, da sabedoria 

humana. As Corinthians foram fragmentados em suas crenças e em suas 

lealdades, porque aqueles eram crenças humanas e lealdades humanas. Paulo 

lembrou-lhes que quando ele veio pela primeira vez a Corinto e apresentou o 

evangelho que ele não fazê-lo com palavras impressionantes de raciocínio 

humano. 

E quando eu vim para vos, irmãos, eu não vim com ostentação de 

linguagem ou de sabedoria, anunciando-vos o testemunho de 

Deus. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e 
este crucificado. (2: 1-2) 

Como já observamos, o evangelho de Deus da sabedoria, justiça, santificação e 

redenção não pode ser obtido por meio da sabedoria humana. Aqui, Paulo 



demonstra que também não é para ser apresentado por meio da sabedoria 

humana. Paulo não veio a Corinto como um filósofo, mas como 

testemunha. Ele veio proclamar ... o testemunho de 

Deus. Testemunho ( maturion ) significa exatamente isso, um testemunho ou 

testemunha. Uma pessoa só pode testemunhar o que ele mesmo viu ou ouviu 

falar ou experimentou. Uma testemunha em um tribunal é relatar apenas o que 

ele sabe objectivamente factualmente e pessoalmente. Ele é não especular, 

acho, ou deduzir. Paulo era uma testemunha apenas a revelação de Deus, e não 

no seu próprio entendimento ou razão ou inclinações humano. A revelação de 

Deus foi tudo; a sabedoria humana não era nada. 

Nós não deve vir à igreja para ouvir opiniões do pastor sobre política, 

psicologia, economia, ou até mesmo a religião. Devemos chegar a ouvir uma 

palavra do Senhor através do pastor. A Palavra de Deus edifica e 

unifica; opiniões humanas confundir e dividir. 

Paulo assegurou ao Corinthians que não tinha chegado a eles com muita 

verborragia humana e opinião. Ele apresentou-los com o testemunho de Deus e 

nada mais. Alguns anos depois, ele assegurou-lhes de novo: "Nós rejeitamos as 

coisas escondidas por vergonha, não andando com astúcia ou adulterando a 

palavra de Deus, mas, pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à 

consciência de todo homem, na presença de Deus" (2 Cor. 4: 2). A tarefa 

principal, a única tarefa, do ministério é para manifestar a verdade de Deus. 

Paulo advertiu a Timóteo: "O Espírito diz expressamente que, nos últimos 

tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ea 

doutrinas de demônios, por meio da hipocrisia de mentirosos marcados a ferro 

em sua própria consciência, como com um ferro em brasa" ( 1 Tim. 4: 1-

2). Timóteo era "dar atenção para a leitura pública da Escritura, à exortação e 

ao ensino" (v. 13). Esse era o seu trabalho. Isso é tarefa de cada 

pregador. Qualquer outra abordagem prostitutas do púlpito. 

Em sua segunda carta a que o jovem ministro, Paulo solenemente o acusaram 

"na presença de Deus e de Cristo Jesus" para "pregar a palavra" (2 Tim. 4: 1-

2). Eu não posso compreender como qualquer homem que se chama um 

ministro de Deus pode fazer qualquer coisa, mas pregar a Palavra de Deus e 

estar pronto para fazê-lo "a tempo e fora de tempo" (v. 2). Muitas congregações, 

no entanto, não quer que os seus pastores a pregar apenas o Palavra. Eles "não 

suportarão a sã doutrina; mas querendo ter comichão nos ouvidos, amontoarão 

para si doutores conforme as suas próprias concupiscências" (v. 3).Como um 

comentarista observou: "Em períodos de fé instável, ceticismo e mera 

especulação curiosa em matéria de religião, os professores de todos os tipos 

enxameiam como as moscas no Egito. A demanda cria a oferta. Os ouvintes 

convidar e moldar os seus próprios pregadores. Se as pessoas desejam um 

bezerro para adorar, um ministerial bezerro-maker é facilmente encontrado. 



" Algumas pessoas, inclusive alguns crentes imaturos, vão de igreja em igreja 

olhando para o pregador direita. Infelizmente a sua ideia de pregação "direito" 

não é boa exposição bíblica, mas interessantes observações e sugestões com 

base na filosofia pessoal do pregador. Eles não estão à procura de uma palavra 

de Deus para acreditar, mas uma palavra de homem a considerar. 

Quando Paulo pregou aos Coríntios, como quando ele pregou ruim em qualquer 

lugar, ele estava determinado a não saber nada entre seus ouvintes , exceto 

Jesus Cristo, e este crucificado . Ele não estava interessado em discutir idéias 

ou percepções dos homens, seus próprios ou os de qualquer outra pessoa. Ele 

proclamava nada, mas Jesus Cristo, o crucificado, ressuscitado e redentor Jesus 

Cristo. Ele não pregou Jesus simplesmente como o professor perfeito ou o 

exemplo perfeito ou o Homem perfeito, embora ele era tudo isso. O fundamento 

de toda a sua pregação era Jesus como o Salvador divino. 

Obviamente, o apóstolo não estava dizendo que ele pregou ou ensinou nada, 

mas mensagens evangelísticas, ou que ele expôs às partes da Escritura que 

lidam diretamente com a expiação de Cristo. Ele ensinou todo o conselho de 

Deus, como seus escritos tornar claros (Atos 20:27). Ele ministrou em Corinto 

por um ano e meio ", ensinando a palavra de Deus entre [eles]" (Atos 

18:11). Mas era, e ainda é, a cruz de Jesus Cristo, que é a pedra de tropeço ou a 

loucura para os incrédulos (1 Cor. 1:23), e até uma pessoa aceita a revelação de 

Deus na cruz, há outros assuntos revelação. A pregação da cruz era tão 

dominante na igreja primitiva que muitos judeus e gentios acusaram os cristãos 

de adorar um homem morto. Para ajudar uma pessoa a entender o evangelho 

Paulo iria para qualquer comprimento para explicar e esclarecer a cruz, mas ele 

não diria uma palavra para modificar ou contradizê-la. 

E eu estive convosco em fraqueza, temor e grande tremor. E a 

minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras 

persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de 

poder, que a sua fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas 
no poder de Deus. (2: 3-5) 

Fraqueza , temor e tremor não parece adequado Paulo; e eles não eram 

adequadas nos seus sentidos habituais. A fraqueza em que Paulo tinha chegado 

a Corinto era a fraqueza do evangelho, que é realmente o poder de Deus (1 Cor. 

1:25, 27). E por medo e tremor que eu não acho que ele estava se referindo a 

timidez mental ou a agitação física. Ele pregou corajosamente, viveu 

corajosamente e aconselhou outros crentes de ser ousado nas coisas do Senhor 

(Atos 13:46; 19: 8; Ef 3:12; 6:19.). Ele usou a frase "temor e tremor" em várias 

outras passagens, cada uma das quais tem a ver com profunda preocupação com 

uma importante questão, urgente (2 Cor 7:15; Ef. 6:. 5; Phil 2:12.). 

Paulo chegou a Corinto depois de ser espancado e preso em Filipos, correr para 

fora de Tessalônica e Berea, e zombou em Atenas (Atos 16: 22-24; 17:10, 13-



14, 32). Ele veio saber que para ser "Corinthianized" pretende ser moralmente 

corrupto ao extremo. Corinto era a epítome do paganismo e à degeneração 

moral. Apesar de ter toda a razão humana para ser desencorajados e sem dúvida 

a todas as tentações de Satanás para comprometer, Paulo não iria mudar a sua 

mensagem. Ele estava com medo e tremendo, apenas no sentido de ser 

profundamente ansioso para que o evangelho de alguma forma encontrar raiz 

até mesmo na mais promissor de lugares. Ele não estava com medo por sua 

própria vida ou a segurança ou do evangelho de ter perdido seu poder. Ele 

estava com medo só de seu ser rejeitado, e das terríveis conseqüências dessa 

rejeição. Certamente ele também temia que sua própria inadequação e do 

pecado que poderia enfraquecer o seu ministério (cf. 1 Coríntios 9:16., 27). 

Paulo foi especialmente determinado, portanto, que a sua mensagem e ... 

pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria . As 

palavras humanas de sabedoria, não importa o quão impressionante e 

convincente, teria roubado o evangelho de seu poder. Ele viu nenhum lugar para 

teatro e técnicas para manipular a resposta calculados. Muitos responderam a 

um apelo emocional, sem um verdadeiro conhecimento e convicção de 

Deus. Paulo não fazer esse tipo de pregação. Ele certamente teria conseguido 

uma audiência mais ampla e mais receptivo, mas seus ouvintes teriam sido 

deixados em seus pecados e sem um Salvador. Alguns disseram que o grande 

pregador Jonathan Edwards ler seus sermões para que ele não seria culpado de 

usar técnicas persuasivas humanos para obter uma resposta.Ele queria apenas a 

mensagem para trazer os resultados. 

Paulo tinha grandes habilidades naturais, mas ele não confiar neles. Mesmo as 

palavras humanas e sabedoria de um apóstolo não poderia salvar uma 

pessoa. Ele não queria que seus ouvintes a se identificar com sua própria 

sabedoria, o que poderia dar-lhes apenas uma outra filosofia, mas com a 

sabedoria de Deus em Jesus Cristo, o que poderia dar-lhes a vida eterna. 

Lembro-me de um pastor do que me dizia: um dia após o culto da manhã, "Você 

vê aquele homem ali? Ele é um dos meus convertidos". Ele então explicou: 

"Não é o Senhor, mas o meu." O homem tornou-se um discípulo do pastor, mas 

não um discípulo de Cristo. 

João Stott escreveu: "Parece que as honras Deus só de pregação através do qual 

Sua sabedoria e poder são expressas é a pregação de um homem que está 

disposto em si mesmo para ser o fracote e o tolo." 

O descrente Corinthians, como todos os incrédulos, tinha precisado a 

demonstração do Espírito e de poder, e é isso que Paulo lhes trouxe. Isso é tudo 

o que ele havia pregado e praticado entre eles. Só Espírito e poder de Deus 

poderia livrá-los do pecado e trazê-los a Si mesmo. Ele não quer que eles 

tenham uma nova filosofia, mas uma nova vida. 



Charles Spurgeon disse: 

O poder que está no Evangelho não reside na eloqüência do pregador, caso 

contrário, os homens seriam os conversores de almas, nem mentir na 

aprendizagem do pregador, caso contrário, consistiria na sabedoria dos 

homens. Podemos pregar até nossas línguas apodreceu, até que esgotaria nossos 

pulmões e morrer, mas nunca uma alma seria convertido a menos que o Espírito 

Santo estejam com a Palavra de Deus para dar-lhe o poder de converter a alma. 

Se o Corinthians tinha chegado a ter fé na sabedoria dos homens , mesmo na 

sabedoria de Paulo, eles poderiam ter mudado intelectualmente, mas que não 

teria mudado espiritualmente. Eles ainda teriam sido mortos espiritualmente, e 

Paulo não teria sido capaz de escrever para eles como santos e irmãos (1: 2, 

10). Ele não tinha vindo com a sua própria mensagem, mas havia chegado 

simplesmente como um canal da mensagem de Deus. Apenas a mensagem de 

Deus traz consigo o poder de Deus . 

A igreja não deve ter divisões baseado na filosofia mais do que deveria ter 

divisões baseadas em indivíduos. Devemos estar unidos em torno da sabedoria 

de Deus, não a sabedoria humana. Somos um em Jesus Cristo e deve ser um em 

Sua Palavra e poder, e na comunhão dos que são Seus. 

 

6. Compreendendo a Sabedoria de Deus 

(1 Coríntios 2: 6-16) 

No entanto, fazemos falamos sabedoria entre aqueles que são 

maduros; uma sabedoria, no entanto, que não é deste mundo, nem 

dos príncipes deste mundo, que estão passando; mas falamos a 

sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, que Deus 

predestinou antes dos séculos para nossa glória; a sabedoria que 

nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu; porque, se 

tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da 

glória; mas, assim como está escrito: "As coisas que o olho não 

viu eo ouvido não ouviu, e que não entraram no coração do 

homem, tudo o que Deus tem preparado para aqueles que O 

amam." Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito; porque o Espírito 

penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Para 

quem conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do 

homem, que nele está? Mesmo assim os pensamentos de Deus 

ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Agora nós não 

recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de 

Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas dadas livremente 

a nós por Deus, que também falamos, não com palavras ensinadas 

pela sabedoria humana, mas naqueles ensinadas pelo Espírito, 

que contém pensamentos espirituais com palavras espirituais.Mas 



o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus; porque 

lhe são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se 

discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem 

tudo, enquanto ele próprio é avaliada por nenhum homem. Para 

quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-
lo? Mas nós temos a mente de Cristo. (__1 Cor __2:. 6-16) 

Esta seção continua a lidar com o problema de desunião na igreja em Corinto e 

em particular com a fidelidade continuou a filosofias humanas e líderes que 

contribuíram para a desunião. A sabedoria humana estava mantendo crentes da 

sabedoria divina, e de crescimento espiritual e de unidade. 

No entanto , Paulo disse, nós falamos sabedoria entre aqueles que são 

maduros . Considerando falso, a sabedoria humana é um grande obstáculo para 

o evangelho, verdade, sabedoria divina flui a partirdo evangelho. Para os 

crentes, "para aqueles que são chamados", Cristo é "o poder de Deus e sabedoria 

de Deus" (__1 Cor __1:. 24). Mature ( teleios ) pode significar "perfeito" 

( NVI ) ou "completa, ", mas também pode se referir a uma pessoa que tem a 

plena adesão em um grupo, aquele que está totalmente iniciada. Aqui, Paulo 

usa este termo na mesma forma como é utilizado em outras formas pelo escritor 

de Hebreus (6: 1; 10:14). Para se referir a salvação Aqueles que estão 

maduros são aqueles que são resgatados e estão completamente confiante em 

Jesus Cristo . O apóstolo não está dizendo que ele fala a sabedoria de Deus só 

quando ele está com os crentes que são avançados na fé, mas apenas quando ele 

está entre os crentes que estão verdadeiramente na fé-a salvo. Os verdadeiros 

crentes são os únicos entre os quais o evangelho pode ser sabedoria. Para todos 

os outros, é uma pedra de tropeço ou loucura (1:23). Obviamente, alguns 

cristãos são melhores e ensinado em mais obediente à sabedoria de Deus do que 

outros. Mas, para cada cristão ", em toda a sabedoria e discernimento Ele fez-

nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que 

propusera em Cristo" (Ef. 1: 8-9). Enquanto os que rejeitam Cristo ouvir sua 

mensagem como loucura, para os crentes é sabedoria-a sabedoria de Deus. 

Em 1 Coríntios 2: 6-16 Paulo enfatiza dois pontos: (1) a verdadeira sabedoria 

não é humanamente descoberto e (2) a verdadeira sabedoria é divinamente 

revelado. 

A verdadeira sabedoria é não Humanamente 

Descoberto 

É impossível que uma criatura menor para entender um mais avançado. Como 

nada pode compreender algo mais complexo e avançado do que a si 

mesma? Para uma pulga de compreender um cão que teria de ser pelo menos 

tão avançados como um cão. Para um cão de compreender um homem que teria 

de ser pelo menos tão avançados como um homem. Quanto maior a distância 



que há entre Criador e criatura. Os homens podem imaginar o que Deus poderia 

ser, e as pessoas têm muitas idéias a respeito dele. Quase todo mundo tem uma 

opinião sobre o que Deus está ou não gosta, ou para saber se ele ainda 

existe. Mas as opiniões do homem são irrelevantes, porque eles nunca podem 

ser mais do que especulações. Por seus próprios meios, a criatura não pode 

compreender o seu Criador. 

A sabedoria de Deus, a verdade sobre ele e sua mensagem para o homem, é 

uma sabedoria, no entanto, que não é deste mundo, nem dos príncipes deste 
mundo. Idade ( AIONOS ) refere-se a um período de tempo, uma idade 

histórico. Paulo estava falando não só do período histórico particular em que 

ele viveu, mas de todos os períodos da história. Toda a sabedoria humana 

está passando . Está vazio, fútil, e trata de nada. Até mesmo os 

governantes ( archontōn , significado, levando homens, ou homens de 

autoridade) não pode reivindicá-lo ou até mesmo se relacionar com ele. 

Paulo repete a afirmação de que ele é de fato a sabedoria de falar: mas falamos 

a sabedoria de Deus ... a sabedoria oculta . O homem natural não sabe e 

compreendê-lo, e considera que é tolice, porque ésabedoria em mistério, a 

sabedoria oculta. Mistério ( musterion ) não se refere a algo estranho e 

intrigante, mas para aquele que é mantido em segredo. Deus intencionalmente 

detém Sua sabedoria em segredo de homem natural e sua sabedoria terrena (cf. 

Mt 11:25; 13: 10-13.). 

Mas, para o seu povo, seus chamados e aperfeiçoaram queridos, Deus 

predestinou antes dos séculos para dar a Sua sabedoria através do Seu 

Filho para a nossa glória . Antes que o tempo começou, nosso Pai celestial 

determinado a dar-nos a Sua sabedoria salvadora que levaria, finalmente, a 

nossa glorificação eterna (Rom. 8:18). 

A sabedoria que nenhum dos príncipes deste mundo 

compreendeu; porque, se tivessem compreendido, não teriam 
crucificado o Senhor da glória. (2: 8) 

A crucificação é a prova de que os príncipes deste mundo não têm a sabedoria 

de Deus. Se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da 

glória . Nem os líderes dos judeus, a quem o evangelho foi uma pedra de 

tropeço, nem os líderes dos gentios, a quem foi loucura, entendida sabedoria 

divina de Deus. Em sua ignorância de Deus, a sua ignorância voluntária, 

executaram Seu Filho.Próprio testemunho de Paulo demonstra que a ignorância 

(1 Tim. 1: 12-13). Esse é o resultado da sabedoria humana. Aos olhos do 

mundo, Jesus não foi nada gloriosa; mas aos olhos de Deus Ele é o 

próprioSenhor da glória . No entanto, tudo o 



coisas que o olho não viu, eo ouvido não ouviu, e que não 

entraram no coração do homem, tudo o que Deus tem preparado 
para aqueles que O amam. (2: 9-10) 

Essa citação livre de Isaías 64: 4 e 65:17 é frequentemente memorizado. Mas é 

também freqüentemente mal aplicado. Paulo não está se referindo às 

maravilhas do céu, mas com a sabedoria que Deus preparou para os fiéis. Seu 

ponto é que os naturais olhos, ouvidos e corações dos homens não pode 

conhecer ou compreender a Sua sabedoria. Ele é preparado apenas para 

aqueles que o amam . 

Nem externamente nem internamente, nem objetivamente subjetivamente, o 

homem pode descobrir Deus. Sua procura externa é empírico, experimental, 

representada por ver e ouvir. A verdade de Deus não é observável pelo olho ou 

o ouvido , não importa quantos instrumentos sofisticados que podem usar. 

Somos tão impotente na tentativa de descobrir a sua verdade subjetiva, através 

de nossas mentes ( coração ). O racionalismo não pode raciocinar a verdade de 

Deus. Do homem dois maiores recursos humanos, o empirismo e racionalismo, 

a sua observação e sua razão, são igualmente inúteis em descobrir a verdade 

divina. Eles vão sempre, de fato, eventualmente, se transformar homens contra 

a verdade divina. Em última análise, levar os homens para crucificar Cristo. 

Mas a verdade de Deus, o plano de Deus, a sabedoria de Deus, não é escondido 

Seus filhos. Tudo que Deus tem preparado para aqueles que O amam . 

A verdadeira sabedoria é divinamente revelado 

É como desnecessária, uma vez que é impossível para o homem a descobrir a 

verdade de Deus em seu próprio país. O que o homem não pode encontrar Deus 

deu. O homem não pode vir a Deus por conta própria; mas Deus veio a 

ele. Caixa fechada do homem O Espírito Santo tem invadido e mostrou-lhe a 

Deus por revelação, inspiração e iluminação. 

Por revelação 

Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito; porque o Espírito penetra 

todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Para quem 

conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem, 

que nele está? Mesmo assim os pensamentos de Deus ninguém 
conhece, senão o Espírito de Deus. (2: 10-11) 

O Espírito Santo é o agente de transmissão e de comunicação da Trindade. O 

primeiro passo de Sua transmissão da verdade de Deus é revelação. Como um 

membro da Trindade, o Espírito conhece a mente de Deus perfeitamente. Deus 

tem usado anjos para muitos serviços incrível e maravilhoso para o 

homem. Mas Ele não confiou a revelação da Nova Aliança para um anjo. As 



verdades de Sua Palavra , Deus revelou por meio do Espírito . O Espírito 

Santo é o autor divino das Escrituras. Ele usou muitos agentes humanos, mas a 

mensagem é inteiramente sua. A revelação é pura Palavra de Deus. 

Para ilustrar qualificação única do Espírito Santo para revelar a Palavra, Paulo 

compara o conhecimento da mente de Deus do Espírito para o conhecimento de 

sua própria mente de um ser humano. Nenhuma pessoa pode conhecer outra 

pessoa, assim como ele conhece a si mesmo. Até mesmo maridos e mulheres 

que viveram juntos por dezenas de anos, e compartilhados livremente os seus 

pensamentos e sonhos e problemas e alegrias, nunca chegou a conhecer seus 

companheiros tão intimamente como eles se conhecem. Os nossos mais 

íntimos pensamentos , as profundezas de nossos corações e mentes, são 

conhecidos apenas por nós mesmos. 

De forma semelhante, próprio Espírito de Deus só pode conhecê-Lo 

intimamente. E, maravilha das maravilhas, é o Espírito de Deus , Aquele que 

conhece intimamente as profundezas de Deus e os pensamentos de Deus , 

que Deus enviou para revelar sua própria sabedoria para aqueles que 

Acredite para nós . 

Por Inspiration 

Agora nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que 

provém de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas dadas 

livremente a nós por Deus, que também falamos, não com 

palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas naqueles 

ensinadas pelo Espírito, combinando pensamentos espirituais com 
palavras espirituais. (2: 12-13) 

O processo de transmissão da verdade de Deus, o Espírito é chamado 

de inspiração. Sua verdade não pode ser descoberto pelo homem; ela só pode 

ser recebido . De modo a ser recebido, algo deve primeiro ser oferecido. A 

verdade de Deus pode ser recebido porque ele é dado livremente . O Espírito 

que vem de Deus , não o espírito do mundo Palavra-que (isto é, a sabedoria 

humana) trouxe de Deus compreende as coisas dadas livremente a nós por 

Deus . A Bíblia é o veículo do Espírito para trazer a revelação de Deus. 

O que é e o nos versículos 12-13 (como em vv. 6-7, 10) não se referem aos 

cristãos em geral, mas para o próprio Paulo. A Palavra de Deus é para todos os 

crentes, mas foi revelado somente aos apóstolos e os outros escritores da 

Escritura. Apenas os homens corretamente pode ser dito ter sido inspirado. A 

promessa de João 14:26 ("Mas o Consolador, o Espírito Santo ... vos ensinará 

todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu disse a você") é para o 

benefício de todos os crentes, mas foi dado somente aos apóstolos. Paulo e os 

outros escritores da Bíblia não registrou suas próprias idéias e 

interpretações.Eles gravaram o que Deus deu a eles e só o que Ele lhes 



deu. Temos recebido ... para que pudéssemos conhecer . O Espírito usou 

palavras que os escritores humanos conheciam e usados, mas Ele os 

selecionados e dispostos-los precisamente no fim de que Ele queria. A Bíblia, 

portanto, não só é a Palavra de Deus, mas as palavras de Deus. 

Não é simplesmente a "Palavra por trás das palavras" que é de Deus, como 

muitos intérpretes liberais e neo-ortodoxa manter. "Tudo a Escritura é inspirada 

por Deus [lit., "soprada por Deus ']" (2 Tim. 3:16) .Escritura significa 

"escritos", e refere-se especificamente ao que os homens escolhidos de Deus 

escreveu por Sua revelação e inspiração, não para tudo o que disse e 

escreveu. Refere-se, como Paulo explica, para as coisas dadas livremente a 

nós por Deus , com as palavras "sopro de Deus" eles gravados. 

Quando Jesus respondeu a primeira tentação de Satanás no deserto, Ele disse 

(citando Deut. 8: 3), "O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra 

que procede da boca de Deus" (Mt 4.: 4). Deus deu a Sua própria Palavra em 

suas próprias palavras. "Cada palavra que procede da boca de Deus" é revelada, 

inspirado, e com autoridade. As quais também falamos, não 

em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo 

Espírito, combinando pensamentos espirituais com espirituais palavras. 

Por Illumination 

Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de 

Deus; porque lhe são loucura, e ele não pode entendê-las, porque 

elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne 

bem tudo, enquanto ele próprio é avaliada por nenhum 

homem. Para quem conheceu a mente do Senhor, para que possa 
instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. (2: 14-16) 

O terceiro passo na transmissão do Espírito da verdade de Deus é a 

de iluminação. 

É possível ler a Bíblia, até mesmo muitas cópias e versões da Bíblia diferentes 

e ainda não entendo. É possível estudar a Bíblia por muitos anos, memorizando 

muito dele, e ainda não entendo isso. Os escribas e fariseus do tempo de Jesus 

eram altamente treinados no Antigo Testamento, mas eles perderam a sua 

mensagem central. Eles completamente falhado em reconhecer o Messias 

prometido, quando Ele veio e viveu entre eles (João 5: 37-39). Eles não 

acreditavam que Jesus porque não acredito verdadeiramente Moisés, o grande 

legislador em quem eles colocaram sua esperança (vv. 45-47). Eles fizeramnão 

aceita as coisas do Espírito de Deus , porque essas coisas parecia 

ser loucura . Porque esses homens não pertencem a Deus, eles não 

podiam entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente .Esses 

escribas e fariseus, como todo mundo que rejeita a Deus, viveu apenas no reino 



do homem natural . Eles não tinham meios e não tinha vontade de entender a 

natureza espiritual da Palavra de Deus. 

O homem natural não pode saber ou entender as coisas do Espírito de Deus , 

porque eles só podem ser apreciadas espiritualmente . Espiritual está em 

oposição ao natural, e, portanto, refere-se à capacidade interna dos redimidos 

de compreender a verdade de Deus. A Palavra de Deus é avaliada 

espiritualmente, discernem espiritualmente, entendeu-e espiritualmente o 

homem natural está morto espiritualmente. 

O salmista compreendeu a necessidade de iluminação da Sua Palavra de 

Deus. Ele orou: "Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da 

tua lei" (Sl 119: 18.). Ele não precisava da ajuda do Senhor para ler Sua Palavra, 

mas ele sabia que precisava de sua ajuda para compreendê-lo. 

Martinho Lutero disse: "A Bíblia não pode ser entendida simplesmente por 

estudo ou talento, você deve contar apenas com a influência do Espírito Santo." 

João Calvino escreveu: "O testemunho do Espírito é superior à razão For ... 

estas palavras não obterá crédito total no coração dos homens, até que sejam 

selados pelo testemunho interior do Espírito.". 

Alguém sugeriu que o melhor homem pode fazer em seu próprio país é a "roer 

a casca da Escritura, sem ficar com a madeira." 

Deus deve abrir os olhos do nosso entendimento para que possamos 

verdadeiramente conhecer e interpretar corretamente a Sua verdade. Sua 

verdade está disponível apenas para aqueles com um espírito regenerado e em 

quem habita o seu Espírito, pois só o Espírito pode iluminar as 

Escrituras. Assim como o fisicamente cego não pode ver o sol, os cegos 

espiritualmente não pode ver o filho. Ambos não têm iluminação 

adequada. Martin Luther disse: "O homem é como uma estátua de sal, como de 

Ló esposa, ele é como um tronco ou uma pedra, ele é como uma estátua sem 

vida que usa olhos nem boca, nem sentidos nem coração, a não ser que ele é 

iluminado, convertidos e regenerados pelo Espírito Santo ". 

Ele, que é espiritual , por outro lado, avalia todas as coisas . O crente tem um 

residente Verdade professor para esclarecê-lo sobre todas as coisas de Deus, 

sobre o qual ele precisa saber "Quanto a você," João escreveu, "a unção que vós 

recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém para 

ensiná-lo, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e 

não é uma mentira, e assim como ela vos ensinou, você permanecer nele "(1 

João 2:27). O Espírito Santo toma a Palavra de Deus, a Palavra que Ele revelou 

e inspirado, e ilumina-lo para aqueles em quem Ele habita. 



Ao contrário de revelação e inspiração de Deus, que foram dadas para os 

escritores bíblicos, Sua iluminação é para todos os cristãos. Todos nós podemos 

avaliar corretamente a Palavra, quando contamos com o Doador da Palavra. 

Porque o homem natural não pode justamente avaliar a Palavra de Deus, ele 

não pode justamente avaliar o povo de Deus, qualquer um. Aquele que é 

espiritual ... se é avaliado por nenhum homem. Ele é tão impossível para o 

mundo a compreender os fiéis cristãos, pois é para eles compreender o próprio 

Deus e Sua Palavra. Eles tentam avaliar os crentes, é claro, mas eles estão 

sempre errados. Eles podem avaliar com precisão as nossas falhas, deficiências, 

e nossa vida que é inconsistente com a nossa fé. Mas eles não podem avaliar 

com precisão a nossa fé. Se o próprio evangelho é uma pedra de tropeço e 

loucura para eles, por isso é a fé com base no evangelho. 

A pessoa em Cristo serão incompreendidos e maltratados, como Cristo foi mal 

interpretado e maltratados (João 15:20). O mundo vai rir de nós, zombam de 

nós, e, em muitos lugares do mundo ainda hoje, mesmo nos matar. O mundo 

Cristo crucificado e vai crucificar Seus seguidores. 

Paulo pergunta: Quem conheceu a mente do Senhor? O homem natural pensa 

os pensamentos de Deus? Nenhum. Incrédulos freqüentemente querem corrigir 

os crentes, para discutir sobre as verdades que acreditam e seguem. Mas quando 

elas contradizem ensino bíblico, eles não estão discutindo com a gente, mas 

com Deus, cujos pensamentos eles não entendem. Eles estão tentando instruí-

lo . Que loucura. 

Como cristãos, no entanto, Deus nos instrui. Nós somos capazes de 

compreender todas as coisas de Sua Palavra, porque nós temos a mente de 

Cristo . Cristo pensa os pensamentos de Deus, entende a sabedoria de 

Deus. Temos Sua mente ( nous ). Este termo é traduzido como "compreensão" 

em 14:14, 15,19. Seu uso aqui pode ser melhor entendida a partir de seu uso em 

Lucas 24:45 da revelação de Jesus aos discípulos na estrada de Emaús: "Então 

lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras". 

A doutrina da iluminação não significa que possamos conhecer e entender tudo, 

que nós não precisamos de professores humanos (Dt 29:29). (Ef. 4: 11-12), ou 

que o estudo não é um trabalho árduo (2 Tim 2. : 15). Isso significa que a 

Escritura pode ser entendida por todo cristão que é diligente e obediente. 

 

 

 



7. Os cristãos carnais ( 1 Coríntios 3: 1-9 ) 

E eu, irmãos, não poderia falar como a espirituais, mas como a 

homens de carne, como a crianças em Cristo. Eu dei-lhes leite, 

alimentos não sólidos; para você ainda não foram capazes de 

recebê-la. Na verdade, até agora você ainda não estão em 

condições, porque ainda são carnais. Para uma vez que há inveja 

e divisão entre vocês, não é carnal, e que você não está agindo 

como mundanos? Pois quando alguém diz: "Eu sou de Paulo", e 

outro: "Eu sou de Apolo," você não meros homens? Quem é 

Apolo? E o que é Paulo? Servos por meio de quem você acredita, 

assim como o Senhor deu a oportunidade de cada um. Eu plantei, 

Apolo regou, mas Deus estava causando o crescimento. Por isso, 

nem o que planta nem o que rega é alguma coisa, mas Deus, que 

dá o crescimento. Agora o que planta e que rega são um; mas 

cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque 

nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de Deus e 
edifício de Deus. ( 3: 1-9 ) 

Em seu livro A Nova Vida Michael Green relata que um amigo dele veio até ele e explicou 

a sua recém-descoberta vida cristã pela palavra, algo como estes: "É um pouco como um 

ciclista que, quando ele está subindo uma colina longa, acha que ele será capaz de roda 

livre para o outro lado. Não é até que ele atinja o topo que ele vê que sua tarefa apenas 

começou e que os ventos da estrada sobre colinas com ainda mais drásticas do que a que 

ele acaba de subir ". 

Muitos cristãos têm chegado à mesma conclusão. Vida cristã fiel torna-se cada vez mais 

difícil e mais exigente. É a coisa mais distante de um passeio de downhill. Cristo não 

resolve todos os nossos problemas importantes. Ele traz paz, alegria, sentido, propósito e 

muitas outras bênçãos de que o incrédulo não sabe nada. Mas a vida cristã não é fácil. De 

muitas formas de vida é muito mais exigente do que antes de sermos salvos. 

Como isso é possível? Como quando nós temos o próprio Espírito de Deus dentro de nós, 

a mente de Cristo e do poder de Deus-que poderia tornar-se mais difícil de fazer o que é 

certo, para fazer o que o Senhor quer que façamos? Há duas razões: o mundo e da carne. O 

primeiro está fora de nós, a segunda está dentro de nós. São instrumentos supremos de 

Satanás em tentador crentes e mantê-los a partir de fidelidade e vitória. 

A promessa da Nova Aliança em Cristo é a promessa de um novo espírito e um novo 

coração ( Ez 36: 25-27. ). Quando uma pessoa se torna um cristão, ele também se torna 

uma nova criação, com uma nova natureza, um novo ser interior, e uma disposição 

favorável para com Deus, nenhum dos quais uma pessoa pode ter parte de Cristo ( 2 Pe 

1: 4. ; 2 Cor . 05:17 ). A partir desse ponto, até que o Senhor leva-lo para estar com Ele 

mesmo, ele está nadando contra a corrente. Como um salmões que retornam para desovar, 

ele descobre que a gravidade ea corrente são continuamente contra ele. Seu novo coração 

o leva em uma direção completamente diferente daquele do mundo ao seu redor. 

A igreja tem muitas vezes pensou em mundanismo só em termos de dança, bebida 

alcoólica, e afins. Mas mundanismo é muito mais profundo do que os maus hábitos; é 

uma orientação, uma maneira de pensar e acreditar. Basicamente, é a compra de filosofias 

do mundo, a compra de sabedoria humana. Ele está olhando para o mundo, para os líderes 

humanos, para pessoas influentes e populares, para os vizinhos, associados e colegas 



estudantes-para nossos padrões, atitudes e significado. O mundanismo está aceitando 

definições do mundo, varas de medição do mundo, os objetivos do mundo. 

O segundo grande obstáculo cristãos enfrentam é a carne. Na verdade, é a carne que 

produz a ponte do mundo usa para chegar até nós. Quando nos é dada a natureza divina 

de Cristo, a nossa carne não é removido. Isso não ocorrerá até que sejamos glorificados 

( Rom. 8: 18-25 ). Até então, a carne continuamente resiste e se opõe ao novo 

coração. Paulo fala sobre a luta em sua própria vida: 

Pois o que eu estou fazendo, eu não entendo; pois não estou praticando o que eu gostaria 

de fazer, mas eu estou fazendo a mesma coisa que eu odeio ... Para o bem que quero, eu 

não faço.; mas eu pratico o muito mal que não quero. ... Pois eu alegremente concordar 

com a lei de Deus no homem interior, mas vejo outra lei nos membros do meu corpo, 

guerreando contra a lei da minha mente. ( Rom. 7:15 , 19 ,22-23 ) 

Fisicamente Quando nascemos herdamos de Adão a carne com a sua propensão para o 

pecado. Quando nascemos espiritualmente e dado um novo espírito, um novo coração, 

Deus quebrou a parte de trás do pecado, aleijado sua capacidade, e pagou sua pena. Mas 

a tendência para o mal permanece. A única palavra que melhor caracteriza a carne, nossa 

humanidade, a nossa natureza adâmica, é egoísta. O pecado de Adão, como o pecado do 

tentador quando ele caiu ( Isa. 14:13 ), centrada na definição de sua própria vontade e os 

interesses contra de Deus; e que tem sido o centro do pecado desde então. 

O mundo e da carne estão intimamente relacionados. Eles são usados pelo mesmo poder, 

Satanás, e eles têm a mesma Proposito, o mal. Eles se complementam e são muitas vezes 

difíceis de distinguir. Mas não é necessário distinguir precisamente entre eles, porque 

ambos são inimigos espirituais, e ambos devem ser combatidos com a Palavra de as 

mesmas armas que Deus eo Espírito de Deus. 

Nosso último triunfo sobre o mundo ea carne é certo, mas a nossa luta continuou com 

eles nesta vida também é certa. Vamos ganhar a batalha final, mas pode perder uma 

grande quantidade de escaramuças ao longo do caminho. 

Os crentes de Corinto tinha uma luta especialmente difícil contra os inimigos gêmeos, 

uma luta que eles raramente ganha. Eles não iria romper com o mundo ou romper com a 

carne e eram continuamente sucumbir a ambos. Conseqüentemente, eles caíram em um 

pecado grave após o outro. Quase toda esta epístola tem a ver com a identificação e 

correcção desses pecados. 

O pecado da divisão foi estreitamente relacionado com vários outros pecados. Pecados 

estão sempre interligados. Não existe tal coisa como um pecado isolado. Um pecado leva 

a outra, e a segunda reforça o primeiro. Todo pecado é uma combinação de pecados, e 

um crente pecar não pode limitar o mal a uma dimensão. 

A partir de 1:18 através 02:16 Paulo aponta que os coríntios estavam divididos por causa 

do mundanismo, por causa da continuação de seu amor para a sabedoria humana. Em 3: 

1-9 , o apóstolo mostra-lhes que eles também foram divididos por causa da carne, por 

causa de sua continuou cedendo ao mal em sua humanidade. Ele mostra a causa, os 

sintomas, e a cura. 

A causa da Divisão: O Carne 

E eu, irmãos, não poderia falar como a espirituais, mas como a 

homens de carne, como a crianças em Cristo. Eu dei-lhes leite, 



alimentos não sólidos; para você ainda não foram capazes de 

recebê-la. Na verdade, até agora você ainda não estão em 
condições, porque ainda são carnais. ( 3: 1-3 um) 

A causa da divisão na igreja era mais do que uma influência externa, mundano. Foi 

também interno, carnal. O Corinthians sucumbiu às pressões do mundo, mas também 

foram sucumbindo às pressões e tentações de sua própria carne. 

Antes Paulo castiga-los por seus pecados imaturo, ele lembra-lhes mais uma vez que ele 

está falando a eles como irmãos , como companheiros de fé. Isso é um termo de 

reconhecimento e de amor. Ele lembrou a seus irmãos em Cristo que eles ainda estavam 

guardados, que o seu pecado, terrível e imperdoável como era, não perdeu a sua 

salvação. Ele não tentou diminuir a gravidade de seus pecados, mas ele tentou diminuir 

ou prevenir qualquer desânimo que sua repreensão outra forma poderiam causar. Ele 

estava com eles como um irmão, e não sobre eles como um juiz. 

Mas Paulo não podia falar com os crentes de Corinto como homens espirituais . Eles 

tinham vindo pela porta da fé, mas tinha ido mais longe. A maioria deles tinha recebido 

Jesus Cristo anos antes, mas estavam agindo como se tivesse acabado de nascer de 

novo. Eles eram ainda bebês em Cristo . 

O Novo Testamento usa a palavra espiritual em uma série de maneiras. Em um sentido 

neutro significa simplesmente o reino das coisas espirituais, em contraste com o reino da 

física. Quando aplicado a homens, no entanto, ele é usado de seu relacionamento com 

Deus em uma de duas maneiras: posicionalmente ou praticamente. Os incrédulos são 

totalmente não-espiritual em ambos os sentidos. Eles não possuem nem um novo espírito, 

nem o Espírito Santo. Sua posição é natural e sua prática é natural. Os crentes, por outro 

lado, são totalmente espiritual, no sentido posicional, porque eles têm sido dado um novo 

ser interior que ama a Deus e é habitado pelo Seu Espírito Santo. Mas, na prática, os 

crentes também podem ser unspiritual. 

Em 2: 14-15 Paulo contrasta crentes e não crentes, e seu uso de "espiritual", nesse 

contexto, refere-se, portanto, à espiritualidade posicional. O "homem natural" ( v. 14 ) é 

o não salvo; "Aquele que é espiritual" ( v. 15 ) é o salva. No sentido posicional, não existe 

tal coisa como um cristão não espiritual ou um cristão parcialmente espiritual. Neste 

sentido, cada crente é igual. Este espiritual é um sinônimo para possuir a vida de Deus na 

alma, ou, como vimos em 02:16 , tendo a mente de Cristo. 

Uma pessoa espiritual posicionalmente é um com um coração novo, habitado por e 

controlado pelo Espírito Santo. "Você não está na carne, mas no Espírito, se de fato o 

Espírito de Deus habita em vós Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não 

pertence a Ele." ( Rom. 8: 9 ; cf. v . 14 ). Quando nós confio em Jesus Cristo, o Seu 

Espírito toma conta de nossas vidas e permanece no cargo até morrer. Ele nos controlar 

para Seus próprios fins últimos, quer apresentar ou não. "Sabemos que Deus faz com que 

todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles 

que são chamados segundo o seu propósito" ( Rom. 8:28 ). Nossa resistência e 

desobediência pode causar muitos desvios desnecessários, atrasos e tristezas, mas 

Ele vai realizar a Sua obra em nós. "Aquele que começou a boa obra em vocês, vai 

completá-la até o dia de Cristo Jesus" ( Filipenses 1: 6. ). 

Na prática, no entanto, os crentes podem ser qualquer coisa, mas espiritual. Tais eram os 

cristãos de Corinto. Paulo dirigiu-los como irmãos, mas ele deixou claro que ele tinha que 



falar com eles sobre o menor nível espiritual possível. Ele tinha que falar com eles como 

se fossem homens de carne . 

Homens de carne ( sarkinos ) é, literalmente, "os carnudas." Neste contexto, refere-se a 

humanidade caída do homem, a sua auto-adâmica seu corpo deseja que rebeldia manifesta 

para com Deus, seu gloriar-se em si mesmo, e sua propensão para o pecado. Como 

mencionado acima, a carne não está erradicada quando somos salvos. Já não se pode, em 

última análise dominar ou destruir-nos, mas ele ainda pode influenciar muito a gente. É 

por isso que nós ansiamos para a redenção do corpo ( Rom. 8:23 ). Glorificação, em certo 

sentido, será menos de uma mudança de justificação. Justificação era transformação do 

ser interior; glorificação é a eliminação do ser exterior, que carrega a maldição. 

Assim, um cristão não é caracterizada pelo pecado; já não representa a sua natureza 

básica. Mas ele ainda é capaz de pecar, e seu pecado é tão pecador como o pecado de um 

incrédulo. O pecado é pecado.Quando um crente peca, ele está sendo praticamente não 

espiritual, vivendo no mesmo nível prático como um incrédulo. Consequentemente Paulo 

é obrigado a falar com os crentes de Corinto muito como se fossem incrédulos. 

Talvez um pouco para suavizar a repreensão, ele também compara-los a crianças em 

Cristo . Estava longe de ser um elogio, mas fez reconhecer que eles realmente pertencia 

a Cristo. 

Os crentes de Corinto estavam espiritualmente ignorante. Paulo havia ministrado a eles 

por 18 meses, e depois que eles foram pastoreada pelos Apolo altamente 

talentoso. Alguns deles estavam familiarizados com Pedro e outros aparentemente tinha 

sequer ouvido falar de Jesus pregar ( 01:12 ). Como os "bebês" de Hebreus 5:13 , eles não 

tinham desculpa para não ser maduro. No entanto, eles eram exatamente o oposto. Eles 

não eram bebês, porque eles foram recentemente resgatados, mas porque eram 

inexcusably imaturo. 

Os coríntios não eram pouco inteligentes. Seu problema não era baixo QI ou a falta de 

ensino. Eles não eram ignorantes da fé, porque eles eram mudos, mas porque eram 

carnais. A causa não era mental, mas espiritual. Porque eles se recusaram a desistir de 

suas maneiras mundanas e seus desejos carnais, eles se tornaram o que Tiago chama 

ouvintes esquecidos ( Tiago 1:25 ). Uma pessoa que não usa as informações vai perdê-

la; e verdade espiritual não é excepção. As verdades espirituais que ignoramos e 

negligência se tornarão cada vez menos lembrado e significativo (cf. 2 Ped. 1: 12-

13 ). Nada nos leva a ignorar a verdade de Deus mais do que não vivê-la. Um cristão 

pecar é desconfortável, à luz da verdade de Deus. Ele quer se transforma a partir de seu 

comportamento carnal ou ele começa a bloquear a luz de Deus. Somente quando 

deixamos de lado "malícia e todo o engano, hipocrisia, inveja e toda calúnia", isto é, a 

carne são-nos capazes de "tempo para o leite puro da palavra" e "crescer em relação a 

salvação" ( 1 Ped . 2: 1-2 ). 

Eu dei-lhes leite, alimentos não sólidos; para você ainda não 

foram capazes de recebê-la. Na verdade, até agora você ainda não 

estão em condições, porque ainda são carnais. ( 3: 2-3um) 

Quando Paulo pregou aos Coríntios ele ensinou as verdades elementares mais facilmente 

digeríveis de doutrina, o leite . Mas agora cerca de cinco anos depois, eles ainda 

precisavam ser alimentados com leite. Eles ainda não conseguiu digerir 

espiritualmente alimentos sólidos . 



Como muitos cristãos de hoje, o Corinthians parecia bastante conteúdo para ficar sobre o 

leite. Algumas congregações não quer o pastor para obter "muito profundo." Seus hábitos 

carnais não são muito ameaçado se, por exemplo, o pregador varas principalmente para 

mensagens evangelísticas. Evangelismo é a vanguarda da missão da Igreja, mas é para os 

incrédulos, e não crentes. Ou a congregação quer Escritura deve ser pregado tão 

superficialmente que seu pecado não está exposta, muito menos repreendido e corrigido. 

Não há diferença alguma entre as verdades de uma dieta de leite espiritual e uma sólida 

dieta espiritual, exceto em detalhe e profundidade. Todos doutrina pode ter tanto leite e 

elementos de carne. Não é que devemos estar continuamente aprendendo novas doutrinas, 

a fim de crescer, mas que estamos a ser aprender mais sobre as doutrinas que conhecemos 

há anos. Um novo Cristão poderia explicar a expiação, por exemplo, como: "Cristo 

morreu pelos meus pecados." A estudante de longa data do Palavra, por outro lado, iria 

entrar em coisas como a regeneração, a justificação, a substituição, e propiciação. Uma 

explicação não seria mais verdadeiro do que o outro; mas a primeira seria o leite e o 

segundo, comida sólida . 

Para um pregador cristão ou um professor para dar somente leite semana após semana, 

ano após ano, é um crime contra a Palavra de Deus e do Espírito Santo! Ele não pode ser 

feito sem descuidar muito da Palavra e sem descuidar da liderança e capacitação do 

Espírito Santo, o Mestre supremo e iluminador. Ele também é um terrível desserviço para 

aqueles que ouvem, ou não estiver satisfeito com ter apenas leite. O apetite deve ser 

criado. 

Nada é mais precioso ou maravilhoso do que um bebê. Mas uma nota de vinte anos de 

idade, com a mente de uma criança é devastador. Um bebê que age como um bebê é uma 

alegria; mas um adulto que age como um bebê é uma tragédia. É, sem dúvida, entristeceu 

o Espírito Santo, como pesou Paulo, que os cristãos de Corinto nunca tinha saído de sua 

infância espiritual. Esta tragédia é imensamente pior do que a da física ou mentalmente 

retardado, que não têm nenhuma responsabilidade por suas condições. Retardo espiritual, 

no entanto, é sempre essencialmente do nosso próprio esforço. Podemos não ter o melhor 

pregador humano ou professor, mas cada crente tem o professor perfeito dentro, que 

anseia para instruí-lo nas coisas de Deus (cf. 1 João 2:20 , 27 ). Se não crescer 

espiritualmente, a razão é sempre que estamos ainda carnal. 

Tempos de crescimento do crente são aqueles momentos em que ele anda no Espírito ( Gl 

5: 16-17. ). É essencial compreender que a carnalidade não é um estado absoluto, em que 

existe um crente ( Rom. 8: 4-14 ), mas um padrão de comportamento que ele escolhe um 

momento de cada vez. Para dizê-lo de outra forma, um cristão não é carnal, no sentido de 

ser, mas no sentido de se comportar. 

Os sintomas da Divisão: Ciúme e Strife 

Para uma vez que há inveja e divisão entre vocês, não é carnal, e 

que você não está agindo como mundanos? Pois quando alguém 

diz: "Eu sou de Paulo", e outro: "Eu sou de Apolo," você não 
meros homens? ( 3: 3 b-4) 

Imaturos, cristãos carnais nunca são o resultado de genes deficientes espirituais ou de um 

defeito de nascimento espiritual. Eles são do jeito que são, por suas próprias 

escolhas. Uma das piores e mais decepcionantes problemas a igreja pode ter é uma 



congregação cheia de bebês, os cristãos que não estão crescendo porque procuram 

satisfazer apetites carnais. 

Porque egocentrismo é o cerne do comportamento carnal, inveja e contendas são sempre 

encontrados em uma congregação imaturo. O ciúme é a atitude, e discórdia é a ação que 

resulta dele. Uma delas é a condição emocional interna, a outra a expressão externa de 

egoísmo. 

Estes dois problemas, no entanto, são apenas representativos dos muitos sintomas da 

carne. Desejo pecaminoso é como câncer; ele tem muitas formas e afeta muitas partes da 

igreja, em muitos aspectos, todos eles destrutivo. Carnalidade é um mal geral que tem 

muitas manifestações. Vai moral corruptos, enfraquecer as relações pessoais, produzir 

dúvida sobre Deus e Sua Palavra, destruir a vida de oração, e fornecer um terreno fértil 

para heresia. Ele vai atacar a doutrina certa e bem viver, crença correta e prática correta. 

Ciúme e conflitos não são o menor dos sintomas de vida carnal. Esses pecados são mais 

destrutivas do que muitos cristãos parecem pensar. Eles estão longe de ser mesquinhos 

pecados, porque, entre outras coisas, que causam divisão na igreja, o corpo de Cristo, a 

quem Ele deu a vida. Eles estão entre os mais seguros marcas da humanidade caída, assim 

como a unidade é uma das mais seguras marcas da transformação divina. 

O ciúme é uma forma grave de egoísmo, invejar alguém que desejamos eram nossos. E o 

egoísmo é uma das características mais evidentes da primeira infância. A vida de uma 

criança é quase totalmente egocêntrico e egoísta. Toda a sua preocupação é com o seu 

próprio conforto, a fome, a atenção, o sono. É típico de uma criança para ser auto-

centrado, mas não deve ser típico de um adulto, especialmente um cristão adulto. É 

espiritualmente infantil para ter ciúmes de e para causar discórdia entre irmãos, e trai uma 

perspectiva carnal. 

Divisão só pode ocorrer onde há egoísmo. Carnal, as pessoas imaturas cooperar apenas 

com os líderes e companheiros crentes com quem elas acontecem para concordar ou que 

pessoalmente recorrer a eles ou irá embelezar-los. Facções não pode ajudar, resultando 

onde há inveja e contendas, ou qualquer outra forma de carnalidade. Quando uma 

congregação desenvolve lealdades em torno dos indivíduos, é um sintoma certeza de 

imaturidade espiritual e problemas. Foi pecaminoso para facções para desenvolver em 

torno de Paulo e Apolo , e que é pecaminoso para facções divisórios para desenvolver 

em torno de qualquer líder na igreja hoje. Você não está agindo como mundanos? é 

outra maneira de dizer: "Você está pensando e se comportando de sentido carnal ". 

O Cure para as divisões: Glorificar a Deus 

Quem é Apolo? E o que é Paulo? Servos por meio de quem você 

acredita, assim como o Senhor deu a oportunidade de cada um. Eu 

plantei, Apolo regou, mas Deus estava causando o 

crescimento. Por isso, nem o que planta nem o que rega é alguma 

coisa, mas Deus, que dá o crescimento. Agora o que planta e que 

rega são um; mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu 

trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois 
lavoura de Deus e edifício de Deus. ( 3: 5-9 ) 

A cura para a divisão é afastar-se de si mesmo e definir os nossos olhos, por um Deus a 

quem nós todos glorificar. Quando a nossa atenção está focada em nosso Senhor, como 

sempre deveria ser, não haverá tempo e nenhuma ocasião para a divisão. Quando a nossa 



atenção é sobre ele que não pode estar em nós mesmos ou de líderes humanos ou facções 

humanos. 

Apolo e Paulo eram simplesmente os servos através de quem você acredita. Eles foram 

os instrumentos, e não o de origem, de salvação. Como Paulo lhes tinha lembrado 

anteriormente, ele não tivesse morrido para eles e eles não foram batizados em seu nome 

( 1:13 ). O mesmo era verdade, é claro, por Apolo e Pedro, como é verdade para todos os 

outros ministros do Senhor de todos os tempos. Todos os cristãos, incluindo até mesmo 

homens como aqueles, a quem o Senhor usou tão poderosamente, mas são Seus servos 

( diakonoi ), ou ministros ( KJV ). Não é a mesma palavra ( doulos ), muitas vezes 

traduzido como "servo, escravo ou servo." ( 7: 21-23 ; Rom. 1: 1 ; etc.), mas 

simplesmente significa um trabalhador braçal de qualquer espécie, livres ou escravos. Ele 

foi muitas vezes utilizado de um garçom de mesa ou o que hoje chamaríamos de um 

ajudante de garçom. 

Paulo estava dizendo, com efeito, "Ninguém constrói um movimento em torno de um 

garçom ou ajudante de garçom, ou ergue monumentos a eles. Apolo e eu somos apenas 

garçons ou busboys quem o Senhor utilizados como servos para lhe trazer comida. Você 

não nos agradar, tentando honrar-nos. Meritíssimo, sua glória, é equivocada. Você está 

agindo como o mundo, como meros homens . Construa seus monumentos, dar o seu 

louvor Àquele que preparou o alimento espiritual que entregue. " 

As honras do mundo e tenta imortalizar grandes homens porque os homens são a maior 

coisa que ele sabe. O mundo não pode ver além de si mesma. Mas os cristãos conhecem 

a Deus, o Criador, o Sustentador, o Salvador, o Senhor do universo, ea Fonte de todas as 

coisas. Só Ele é digno de honra. Somos apenas Seus servos, Seus instrumentos. Se um 

artista tem de ser honrado, você não fazer uma estátua de seu pincel ou sua paleta. Não 

faz mais sentido para os cristãos para glorificar homens, até mesmo um Paulo ou um 

Apolo, que são apenas escovas ou paletas nas mãos do Mestre. Tal estão a ser estimado e 

amado por seu trabalho ( 1 Tessalonicenses 5: 12-13. ), mas não reverenciado ou definir 

um contra o outro. 

Aqueles homens tiveram seu trabalho designado por Deus para fazer. Usando metáforas 

agrícolas, Paulo reconheceu que ele tinha plantado e que Apolo regou . Eles tinham 

feito seu trabalho bem e fielmente. Mas o verdadeiro trabalho foi o de. Senhor Deus 

estava causando o crescimento . Nenhum homem, nem mesmo o melhor agricultor ou 

o melhor horticultor, pode dar a vida física ou o crescimento de uma planta. Quanto 

menos alguém pode, até mesmo um apóstolo, dar vida espiritual ou crescimento de uma 

pessoa. O máximo que os homens podem fazer em qualquer dos casos é o de preparar e 

água do solo e plantar as sementes. O resto é com Deus. Nem o que planta nem o que 

rega é alguma coisa, mas Deus, que dá o crescimento . O instrumento humano não 

é nada além de uma ferramenta. Toda a honra para a realização vai para Deus. 

Paulo aqui menciona apenas dois tipos de ministério, representada por plantar e regar. Seu 

princípio, no entanto, aplica-se a todo o tipo de ministério. Aos nossos olhos, alguns 

trabalhos de Cristão é mais glamourosa, ou parece ser mais importante ou mais importante 

do que outro trabalho. Mas se Deus chamou uma pessoa para um trabalho, que é o 

ministério mais importante que ele pode ter. Todo o trabalho de Deus é importante. Para 

glorificar um tipo de trabalho cristão acima de outro é tão carnal e divisiva quanto para 

glorificar um líder acima de outro. 

Parábola de nosso Senhor em Mateus 20: 1-16 demonstra a igualdade de nossos 

ministérios, no dia de recompensas. Jesus contou a parábola como um corretivo para o 



sentimento dos discípulos que eles eram mais dignos que os outros ( 19: 27-30 ). Vamos 

todos igualmente herdar a vida eterna prometida, com todas as suas bênçãos. Essa é a 

mesmice da glória futura. 

Aquele que planta e quem águas são um . Todos os trabalhadores de Deus são um Nele 

e com Ele toda a glória deve ir. O reconhecimento da nossa unidade no Senhor é o 

remédio certo e apenas para divisão. Ela não deixa lugar para a carne e sua contenda 

ciúme, e divisão. 

Deus não falha para reconhecer o trabalho dos seus servos fiéis. Cada um receberá o 

seu galardão segundo o seu trabalho . Deus vai "dar a sua recompensa para [sua] 

servos, os profetas e os santos, e aqueles que temem a [sua] nome, o pequeno eo grande" 

( Rev. 11:18 ). Essa é a singularidade da glória futura. 

Deus recompensa com base no trabalho , não o sucesso ou resultados. Um missionário 

pode trabalhar fielmente durante 40 anos e ver apenas um punhado de conversos. Outro 

pode trabalhar muito menos anos e ver muito mais adeptos. Jeremias foi um dos profetas 

mais fiéis e dedicados de Deus, mas ele viu pouco resultado de seu ministério. Ele foi 

ridicularizado, perseguido, e geralmente rejeitada juntamente com a mensagem que ele 

pregava. Jonas, por outro lado, era mesquinho e sem vontade, mas por meio dele Deus 

ganhou toda a cidade de Nínive, em uma breve campanha. Nossa utilidade e eficácia são 

puramente pela graça de Deus (cf. 1 Cor. 15:10 ). 

É conveniente que os servos fiéis de Deus ser valorizados e incentivados, enquanto eles 

estão na terra. Mas eles não estão para ser glorificado, separado, ou fez o centro de grupos 

ou movimentos especiais. 

Paulo e Apolo eram apenas cooperadores de Deus . Não foi o próprio ministério que eles 

trabalharam, mas dEle. O divino companheirismo! Era a igreja de Deus em Corinto, não 

de Paulo ou Apolo ou Pedro. Os crentes de lá eram o campo de Deus , edifício de Deus , 

e só dele. E a glória para todo o bom trabalho feito lá, ou em qualquer lugar, também é só 

dele. 

 

 

 

 

 

 



8. O Julgamento das Obras dos crentes (1 

Coríntios 3: 10-17) 

Segundo a graça de Deus que me foi dada, como sábio construtor, 

lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Mas que cada 

homem tenha cuidado como edifica sobre ele.Porque ninguém 

pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus 

Cristo. Agora, se alguém constrói sobre o fundamento com ouro, 

prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada 

homem se tornará evidente; para o dia vai mostrá-lo, porque é 

para ser revelada pelo fogo; eo próprio fogo provará a qualidade 

da obra de cada um. Se a obra de alguém que ele construiu sobre 

ele permanece, ele deve receber uma recompensa. Se a obra de 

alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo; mas ele mesmo será 
salvo, todavia, como que através do fogo. 

Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus 

habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o 

destruirá, porque o templo de Deus é santo, e é isso que você é. (3: 
10-17) 

Esta passagem continua a discussão de Paulo (1: 10-3: 23) de divisões dentro 

da igreja de Corinto. Mas o seu fundo mais imediato é o Senhor da segunda 

vinda. Paulo mostra como mundana e carnal comportamento, e da divisão 

espiritual que provoca, afeta as recompensas que o Senhor lhe dará quando Ele 

voltar. Avançando, ele discute o paradoxo de recompensas, com a sua firmeza 

(uma vez que todos nós somos igualmente indignos) e sua singularidade (em 

que cada um de nós é recompensado individualmente) Paulo afirma ambas as 

verdades, enquanto espera para a glória de trazer resolução final para o 

paradoxo. 

A vinda do Senhor para recompensar o Seu próprio foi um dos maiores 

motivações de Paulo. Em certo sentido, tudo o que o apóstolo fez foi motivada 

por essa verdade. Seu objetivo, no âmbito do objectivo supremo de glorificar a 

Deus, seu Salvador, foi a preparar-se para estar diante do Senhor e ser capaz de 

ouvi-Lo dizer: "Muito bem, servo bom e fiel" (Mat. 25:21, 23). Ele escreveu 

aos filipenses: "Uma coisa eu faço: esquecendo o que está por trás e avançando 

para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana 

vocação de Deus em Cristo Jesus" (Filipenses 3: 13-14. ). Não era que ele queria 

a glória ou honra para si mesmo, ou queria provar a si mesmo melhor do que os 

outros cristãos, mostrando-los no serviço cristão. Ele queria mais alta 

recompensa do Senhor, porque isso seria o mais agradável ao Senhor mesmo, e 

quem mais graficamente demonstrar seu amor grato. 

Em sua segunda carta a Corinto, Paulo menciona três motivações específicas 

que tinha para fazer o seu melhor para Cristo. Primeiro, ele queria agradar o seu 



Senhor: "Temos como nossa ambição", disse ele, "seja em casa ou ausente, para 

ser agradável a Ele" (2 Cor. 5: 9). Em segundo lugar, o grande amor de Cristo 

controlava tudo que ele fez (v. 14); todo o seu ministério foi dirigido por seu 

amor a Deus. E em terceiro lugar, ele sabia que a obra de Cristo foi completa, 

que "Ele morreu por todos", e que, portanto, o ministério do evangelho seria (v 

15). sempre ser eficaz; ele não podia falhar. Jesus Cristo já tinha terminado 

todo o trabalho que sempre tem que ser feito para que as pessoas sejam salvas. 

Paulo não era de fazer as coisas pela metade. Quando ele correu uma corrida ou 

fez uma luta, ele fez isso para ganhar para ganhar a coroa imperecível de 

recompensa do seu Senhor (1 Cor. 9: 24-27). Ele não estava competindo com 

outros crentes, mas contra sua própria fraqueza, cansaço, e do pecado. Embora 

as palavras particulares ainda não tinha sido escrito, Paulo sempre tinha diante 

de si o conhecimento de que, "Eis que eu [Jesus] venho, eo meu galardão está 

comigo, para dar a cada um de acordo com o que ele fez" ( Rev. 22:12). 

Ao falar sobre as recompensas dos crentes, Paulo não estava falando sobre os 

nossos trabalhos de julgamento ou sobre o pecado julgar de Deus. Porque todos 

os crentes "diante do tribunal de Deus," cada um de nós dar uma "conta de si 

mesmo a Deus", não temos o direito de julgar o trabalho de outros crentes (Rom. 

14: 10-12). Não sei mesmo o que recompensa receberemos para nós mesmos, 

muito menos o que o outro vai receber. Ambos julgamento favorável e 

desfavorável, são excluídos. Nós nem sequer têm o discernimento necessário 

para julgar os incrédulos na igreja, que são o joio no meio do trigo (cf. Mt 13:. 

24-30). Obviamente, devemos repreender o pecado e confrontar o irmão 

pecador (Mt 18: 15-19; 1 Cor. 5:. 1-13), mas isso é porque nós podemos ver tal 

pecado. A julgar os motivos e a dignidade de recompensa é para Deus, o único 

que conhece o coração. 

É tão errado altamente elevar uma pessoa, pois é para degradá-lo. Paulo já tinha 

advertido duas vezes nesta carta contra tal elevação mundano de líderes 

cristãos, incluindo a si mesmo (1 Cor. 1: 12-13; 3: 4-9).Nós não sabemos o 

suficiente sobre o coração e os motivos do outro e fidelidade, de fato, não o 

suficiente sobre o nosso próprio-de saber o que as recompensas são ou não 

merecia. Nós não deve "ir em julgar antes do tempo, mas espere até que o 

Senhor venha o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e 

manifestará os desígnios dos corações dos homens; e, em seguida, o louvor de 

cada homem virá a ele de Deus" (1 Cor. 4: 5). 

O assunto aqui não é o julgamento de Deus sobre o pecado, tampouco. O 

"tribunal" antes que todos os crentes deverão um dia (Rom 14:10;.. 2 Cor 5:10) 

é o grego Bema , um tribunal. Mas ambas as passagens deixam claro que o 

julgamento naquele local e que o tempo não vai ser para dispensar condenação 

para o pecado, mas recompensa para as boas obras, e que envolve apenas os 

crentes. Cristo julgou o pecado na cruz, e porque estamos Nele nós nunca será 



condenado pelos nossos pecados; Ele foi condenado por nós (1 Cor. 15: 3; Gl 

1: 4; 1 Pe 2.24; etc...). Ele pegou a pena de todos os nossos pecados sobre si 

mesmo (Col. 2:13; 1 João 2:12). Deus não tem mais acusações contra aqueles 

que confiam em Seu Filho, aqueles que são os seus eleitos, e permitirá que mais 

ninguém para fazer acusações contra eles (Rom. 8: 31-34). "Portanto, agora 

nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus (Rm 8: 1.). Como 

veremos mais tarde," louvor de cada homem virá a ele de Deus "(1 Cor. 4: 5). 

Em 1 Coríntios 3: 10-17 Paulo muda a analogia da agricultura para a 

arquitetura. Ele estava falando de sua própria plantação, de rega de Apolo, e de 

Deus que dá o crescimento (vv. 6-8). No final do versículo 9 ele faz uma 

transição em suas metáforas: "Você é o campo de Deus, edifício de Deus." 

Usando a figura de um edifício, Paulo discute cinco aspectos do trabalho do 

povo do Senhor na Terra: o mestre de obras, a fundação, os materiais, o teste, e 

os operários. 

O mestre de obras: Paulo 

Segundo a graça de Deus que me foi dada, como sábio construtor, 

lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Mas que cada 
homem tenha cuidado como edifica sobre ele.(3:10) 

O próprio Paulo foi o mestre de obras do Corinthian projeto. Mestres é uma 

palavra ( architektōn ) no grego, e, como se pode imaginar, é o termo da qual 

nós temos arquiteto . Mas a palavra nos dias de Paulo levou a idéia do 

construtor, bem como designer. Ele era um arquiteto combinação e empreiteiro 

geral. 

Como apóstolo, especialidade de Paulo era fundações. Ao longo dos anos, 

desde sua conversão, Paulo tinha sido usado pelo Senhor para estabelecer e 

instruir muitas igrejas em toda a Ásia Menor e na Macedônia e Grécia. Mas 

para que alguns pensam que ele estava se vangloriando, começou por deixar 

claro que sua vocação e sua eficácia foi apenas pela graça de Deus que foi 

dada a ele. Que ele era um bom, sábio construtor foi obra de Deus, não a sua 

própria. Ele já havia declarado que "nem o que planta nem o que rega é alguma 

coisa, mas Deus, que dá o crescimento" (3: 7). A mesma verdade aplicada 

àqueles que lançaram os fundamentos e os que construíram em cima 

deles. Alguns anos mais tarde, ele diria aos crentes em Roma, "Eu não vou a 

presunção de falar de qualquer coisa, exceto o que Cristo realizou por mim" 

(Rom. 15:18). Seu grande sucesso como uma camada de fundação apostólica 

deveu-se inteiramente a Deus. "Pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça 

para comigo não se mostrou vã; antes, trabalhei muito mais do que todos eles, 

não eu, mas a graça de Deus comigo" (1 Cor. 15: 10). Ele trabalhou e se 

esforçou pelo poder de Deus (Cl 1:29) e alegou nenhum motivo para se 



orgulhar, exceto em seu Senhor (1 Cor. 1:31). Ele não escolheu ser um 

construtor, muito menos tornar-se um construtor. Ele "foi feito ministro, 

segundo o dom da graça de Deus", e considerava-se "o mínimo de todos os 

santos" (Ef. 3: 7-8). Ele incentivou as pessoas a não elogiar ele (1 Cor. 9: 15-

16), mas sim para orar por ele (Ef 6:19.). 

Nos 18 meses que ele tinha trabalhado entre o Corinthians (Atos 18:11) tinha 

fielmente pregado e ensinado o evangelho e nada mais (1 Cor. 2: 2). Em que 

ele se mostrou ser um sábio arquiteto. Sábio (Sophos ) neste contexto tem a 

ver não só com a sabedoria espiritual, mas também com a sabedoria prática, 

com habilidade. Paulo sabia por que ele tinha sido enviado a Corinto. Ele foi 

enviado para a construção da fundação da igreja lá, e isso é o que ele cuidadosa 

e habilmente fez. Ele tinha a motivação correta, a mensagem certa, eo poder de 

direito. 

Ele também teve a abordagem correta; ele era um mestre estrategista. Embora 

ele foi principalmente o apóstolo dos gentios (Atos 9:15), Paulo foi à sinagoga 

para pregar em primeiro lugar, porque o evangelho é, antes de tudo para os 

judeus (Rom. 1:16). Ele também sabia que os judeus seriam ouvidos a ele, como 

um deles, e que aqueles que foram convertidos poderia ajudá-lo a alcançar os 

gentios. Os judeus eram o seu melhor porta aberta, assim como a paixão do seu 

coração (cf. Rm 9: 1-3; 10: 1.). Depois de ganhar convertidos na sinagoga, e, 

muitas vezes sendo jogados fora, ele iria começar a pregar e ministrar entre os 

gentios na comunidade (Atos 17: 1-4; 18: 4-7). Ele atenta e diligente planejada 

e estabeleceu uma base sólida. Os fundamentos eram profundos e iria durar. 

A fundação é apenas a primeira parte do processo de construção. A tarefa de 

Paulo foi para estabelecer as bases adequada do evangelho, para estabelecer as 

doutrinas e princípios para a crença e prática revelado a ele por Deus (1 Cor. 2: 

12-13). Era a tarefa de estabelecer os mistérios da Nova Aliança (cf. Ef. 3: 1-

9). Depois que ele saiu, outro começou a construir em cima dele. No caso de 

Éfeso, essa pessoa era Timóteo (1 Tim. 1: 3). No caso de Corinth, foi 

Apolo. Paulo não estava com ciúmes dos que o seguiam no ministério. Ele sabia 

que, como aquele que lançou as bases, ele teria que ser seguido por outros 

construtores. A maior parte do Corinthians, por exemplo, tinha sido batizado 

por pastores posteriores. Paulo estava feliz por isso, porque deu menos desculpa 

para o Corinthians para desenvolver lealdades terrenos para ele (1: 14-15). 

Ele estava bastante preocupado, no entanto, que aqueles que construíram sobre 

o fundamento que ele tinha colocado funcionaria como fidelidade e assim como 

ele havia trabalhado. Que cada homem tenha cuidado como edifica sobre 

ele . A forma grega do verbo constrói é o presente do indicativo ativo, o que 

reforça a ação contínua. Todos os crentes vão continuar através de suas vidas e 

através da criação de história em Jesus Cristo. 



Cada homem refere-se principalmente para evangelistas, pastores e 

professores, que continuaram a construir sobre o fundamento dos 

apóstolos. Estes são dados especial e a responsabilidade mais direta para o 

ensino da doutrina cristã. Mais tarde, Paulo instrui Timóteo que os homens que 

constroem deve ser fiel e capaz (2 Tim. 2: 2). 

Mas o contexto deixa claro que uma aplicação mais ampla e inclusiva também 

está na mente. As numerosas referências a "cada homem" e "qualquer homem" 

(vv. 10-18) indicam que o princípio se aplica a todos os crentes. Todos nós, por 

aquilo que dizemos e fazemos, em certa medida, ensinar o evangelho. Nenhum 

cristão tem o direito de ser descuidado em representar o Senhor e Sua 

Palavra. Cada crente deve ser um construtor cuidadoso. Nós todos temos a 

mesma responsabilidade. 

A Fundação: Jesus Cristo 

Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está 
posto, que é Jesus Cristo. (03:11) 

Paulo era um mestre de obras cuja principal tarefa, como apóstolo, foi para 

estabelecer as bases do evangelho cristão. Mas ele não projetar a fundação; ele 

só colocou-o. O único fundamento do Cristianismo bíblico é Jesus Cristo . A 

fundação não é a ética do Novo Testamento, muitos dos quais se encontram em 

outras religiões. Nem é na história, tradições e decisões de igrejas e líderes da 

igreja ao longo dos séculos. É Jesus Cristo, e Ele sozinho. Em certo sentido, é 

toda a Escritura, para toda a Escritura é tanto de e sobre Jesus Cristo. O Antigo 

Testamento previsto e preparado para sua encarnação. Os evangelhos contam a 

história do Seu ministério terreno, e atos a história de Sua Igreja, em seus 

primeiros anos. As epístolas são comentários sobre a sua mensagem e de 

trabalho, e no livro de Apocalipse é o testemunho final do seu reinado e retorno 

iminente. O que Jesus disse sobre o Antigo Testamento é ainda mais verdadeiro, 

se isso fosse possível, do New: "Você examinar as Escrituras ... e são elas que 

dão testemunho de mim" (João 5:39). 

Alguns construtores tentaram fazer a fundação do Cristianismo a ser tradição 

da igreja, outros os ensinamentos morais de Jesus humano, outros humanismo 

ético, e outros ainda alguma forma de pseudo-cientificismo ou simplesmente 

amor sentimental e boas obras. Mas o único fundamento da Igreja e da vida 

cristã é Jesus Cristo. Sem esse fundamento nenhum edifício espiritual será de 

Deus ou vai ficar. 

Depois que o homem coxo foi curado à porta do templo e as multidões não se 

admiravam-lo, Pedro deu-lhes um sermão de improviso. Ele explicou em 

detalhes como Jesus era Aquele em quem o Antigo Testamento focado e foi o 

único por quem poderia ser salvo e ter a vida eterna. Os sacerdotes e saduceus 



tinha então Pedro e João preso e colocado na cadeia. No dia seguinte, os dois 

homens foram trazidos perante o sumo sacerdote e um grande grupo de outros 

líderes sacerdotais e mandou para explicar sua pregação e da cura. Pedro 

continuou a sua mensagem do dia anterior, dizendo-lhes que era por Jesus de 

Nazaré, o One quem tinham crucificado, que Deus ressuscitou o homem 

aleijado, e que esse mesmo Jesus, a pedra que haviam rejeitado, era a pedra 

angular da reino (Atos 3: 1-4: 12) de Deus. Ele estava dizendo que os líderes 

judeus não podia aceitar o evangelho do reino, porque eles se recusaram a 

aceitar o próprio centro, a própria fundação, do Reino, o Senhor Jesus Cristo. 

Esses construtores presumidos de Israel, do povo escolhido de Deus, tentou 

erguer um sistema religioso de tradição e obras, mas eles não tinham 

fundamento. Eles construíram sua casa religiosa na areia (Mt 7: 24-27.). A 

fundação tinha sido revelado em suas Escrituras por séculos por Isaías e outros 

profetas, mas eles rejeitaram, como Pedro nos lembra mais uma vez (1 Ped. 2: 

6-8). Toda a filosofia humana, sistema religioso, e código de ética está fadado 

ao fracasso e destruição, porque não tem nenhum fundamento. Há apenas uma 

fundação, e, não importa o quanto ele pode tentar, ninguém pode lançar outro 

fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo . O reino de Deus 

é edificada sobre Jesus Cristo, e cada vida individual (cada homem ", v. 10), 

que agrada a Deus deve ser cuidadosamente construído sobre essa base. 

Os Materiais: Obras dos crentes 

Agora, se alguém constrói sobre o fundamento com ouro, prata, 
pedras preciosas, madeira, feno, palha. (3:12) 

Edifícios antigos foram muitas vezes construídos com metais preciosos e 

jóias. Nenhum cristão precisa se preocupar com a fundação de sua fé. Esse é o 

mármore e granito da pessoa e obra de Cristo, seguro e estável e perfeito. Nossa 

preocupação deve ser que, o que quer que construir sobre esta fundação, que 

construímos com o melhor de materiais. Há apenas uma fundação, mas há 

muitos tipos de materiais para erguer o edifício espiritual. Enquanto os crentes 

estão vivos, eles estão construindo. Eles estão construindo algum tipo de vida, 

uma espécie de igreja, algum tipo de companheirismo e serviço cristão.Pode ser 

uma bela estrutura ou um casebre, pode ser por intenção ou por negligência, 

mas não pode deixar de ser algo. 

Desde os primórdios da história da igreja em Atos e as epístolas, e das contas 

das sete igrejas do Apocalipse 2-3 através de hoje, tornou-se evidente que os 

cristãos e as congregações que formam são muito diferentes. Desde o início 

houve ouro cristãos e madeira cristãos, prata igrejas 

e feno igrejas, preciosos pedra esforços e aqueles que são palha -em cada 

grau e combinação. 



Os materiais de construção mencionados no versículo 12 estão em duas 

categorias, cada listados em ordem decrescente de valor. O primeiro 

categoria- ouro, prata, pedras preciosas representa -clearly materiais de alta 

qualidade. A segunda madeira, feno, palha representa -apenas como 

claramente materiais de qualidade inferior. Ouro significa a maior fidelidade, o 

trabalho mais hábil e cuidadoso feito para o Senhor. Straw significa o oposto, 

pelo menos, as sobras. 

Os materiais não representam riqueza, talentos ou oportunidade. Nem 

representam os dons espirituais, os quais são bons e são dadas a cada crente 

pelo Senhor como Ele vê o ajuste (1 Cor. 12:11). Os materiais representam as 

respostas dos crentes para que eles têm-quão bem eles servem ao Senhor com 

o que Ele lhes deu. Em outras palavras, eles representam os nossos 

trabalhos. Nós não podemos ser salvos pelas boas obras ou continuar salvo 

pelas boas obras. Mas cada cristão tenha sido "criados em Cristo Jesus para 

boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas" (Ef. 

2:10) e está a suportar "fruto em toda boa obra" (Col. 1:10 ). Obras não são a 

fonte da vida cristã, mas são as marcas do mesmo. 

Todo cristão é um construtor, e cada cristão constrói com algum tipo de 

materiais. Deus nos quer construir apenas com os melhores materiais, porque 

só os melhores materiais são dignos dele, são os mais eficazes, e vai durar. 

É importante notar que estes três primeiros materiais são igualmente 

valiosos. Não há nenhuma classificação, uma vez que algumas pedras preciosas 

(como pérolas) foram, no mundo antigo, considerado mais valioso do que o 

ouro, e prata poderia ser usado para coisas que o ouro não podia. Coisas com 

diferentes funções podem ser igualmente preciosa (cf. Mat. 13:23). 

Só o Senhor pode determinar quais obras são de alta qualidade e que são 

baixos. Não é papel do crente para cristãos grau e pelo trabalho que fazem. O 

ponto de Paulo está fazendo é que o nosso objectivo deve ser sempre para servir 

ao Senhor com o melhor que Ele nos deu e com total dependência Dele. Ele 

somente determina o valor final da obra de cada um. 

Se o próprio Cristo é o fundamento da nossa vida, Ele também deve ser o centro 

do trabalho que construir sobre o fundamento. Ou seja, o trabalho que fazemos 

deve ser verdadeiramente Sua obra, não apenas a atividade externa ou trabalho 

religioso ocupado. É fácil tornar-se profundamente envolvido em todos os tipos 

de programas da igreja e atividades e projetos que fazem trabalho de feno. Eles 

não são maus programas ou projetos, mas eles são 

triviais. A madeira , feno e palha não são, aparentemente, as coisas 

pecaminosas, mas as coisas astutamente pecaminosas. Cada um pode ser útil na 

construção de algo. Mesmo feno grama ou pode ser usada para fazer uma 



cobertura em alguns casos. Mas quando testado pelo fogo, todos os três do 

segundo grupo de materiais irá queimar. 

Paulo pode ter tido um pensamento semelhante em mente em 2 Timóteo 2: 20-

21, onde ele diz: "Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de 

prata, mas também para os navios de madeira e de barro, e alguns de honra e 

alguns para a desonra. Portanto, se alguém se purificar destas coisas, será vaso 

para honra, santificado, útil ao Senhor, preparado para toda boa obra ". 

Nós construímos para o Senhor, e usar os diversos materiais para o Senhor, de 

três formas básicas: por nossos motivos, pela nossa conduta, e por nosso 

serviço. 

Em primeiro lugar, estamos a construir pelos nossos motivos. Por que fazer uma 

coisa é tão importante quanto o que estamos fazendo. A campanha do bairro 

visitação feito por causa da compulsão é de madeira, mas visitar as mesmas 

pessoas no amor para ganhá-los para o Senhor é ouro. Cantando um solo na 

igreja e se preocupar com a forma como as pessoas como a nossa voz é feno, 

mas cantando para glorificar o Senhor é prata. Dar generosamente por dever ou 

a pressão dos homens é de palha, mas dando generosamente com alegria para 

estender o evangelho e de servir aos outros em nome do Senhor é uma pedra 

preciosa. Trabalhar em que os olhares de fora, como o ouro para nós pode ser 

feno aos olhos de Deus. "Ele sabe os motivos do coração dos homens" (1 Cor. 

4: 5). 

Em segundo lugar, estamos a construir pela nossa conduta. "Porque todos 

devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um seja 

recompensado por suas obras no corpo, de acordo com o que ele tem feito, seja 

bom ou ruim" (2 Cor. 5:10). "Bad" ( phaulos ) é melhor aqui entendida como 

"inútil". Ela produz nenhum ganho. Nossa conduta, portanto, pode ser "bom" 

( agathos ", inerentemente bons em qualidade"), ou simplesmente inútil-como 

mal de madeira , feno e palha , quando testado pelo fogo. Assim, as coisas 

que fazemos também pode ser de ouro ou madeira, prata ou feno, pedra preciosa 

ou palha. 

Em terceiro lugar, vamos construir pelo nosso serviço. A forma como usamos 

os dons espirituais que Deus nos deu, a nossa forma de ministrar em Seu nome, 

é de suma importância no nosso prédio para Ele.No serviço de Cristo, devemos 

buscar ser esses navios "para honra, santificado e útil ao seu mestre." 

Alguns anos atrás, um jovem me disse que estava deixando um certo 

ministério. A razão que ele deu foi: "Eu não estava fazendo o que eu faço 

melhor que eu estava usando minhas habilidades, mas não os meus dons 

espirituais.". Não havia nada de errado com o trabalho que ele vinha 

fazendo. Na verdade, para uma outra pessoa poderia ser ouro. Mas, para ele, era 



de madeira, feno ou palha, porque ele estava fazendo o que os outros pensavam 

que ele deve fazer e não o que o Senhor tinha particularmente talentoso e 

chamou para fazer. 

O Teste: De Fogo 

Obra de cada um se tornará evidente; para o dia vai mostrá-lo, 

porque é para ser revelada pelo fogo; eo próprio fogo provará a 
qualidade da obra de cada um. (3:13) 

Um novo edifício é geralmente verificadas cuidadosamente antes de ser 

ocupado ou utilizado. Cidades, os municípios e estados têm códigos que 

requerem prédios para atender a certos padrões. Deus tem normas rigorosas 

para o que construímos para Ele e com as nossas vidas. Quando Cristo voltar, 

o trabalho de cada crente será testado quanto à qualidade . fogo é o símbolo do 

teste. Como se purifica metal, assim vai o fogo da sabedoria de Deus queimará 

a escória e deixar o que é puro e valioso (cf. Jó 23:10; Zc 13:.. 9; 1 Pe 1:17; 

Rev. 03:18 ). 

Como os versos seguintes (14-15) deixam claro, que não vai ser um tempo de 

castigo, mas um tempo de recompensa. Mesmo aquele que tem construído com 

madeira, feno ou palha não será condenado; mas a sua recompensa 

corresponderá à qualidade dos seus materiais de construção. Quando a 

madeira, feno, palha ou entrar em contato com o fogo já estão queimadas. Nada 

é deixado mas cinzas. Eles não podem resistir ao teste. Ouro, prata e pedras 

preciosas, no entanto, não se queimar. Eles vão resistir ao teste, e eles vão trazer 

grande recompensa. 

Os operários: todos os crentes 

Se a obra de alguém que ele construiu sobre ele permanece, ele 

deve receber uma recompensa. Se a obra de alguém se queimar, 

sofrerá ele prejuízo; mas ele mesmo será salvo, todavia, como que 
através do fogo. 

Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus 

habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o 

destruirá, porque o templo de Deus é santo, e é isso que você é. (3: 
14-17) 

Dois tipos de trabalhadores correspondem às duas categorias de materiais: o 

valioso e do inútil, o construtivo eo inútil. Ainda outro tipo de trabalhador não 

construir em tudo, mas destrói. 



Trabalhadores construtivas 

Os crentes que têm motivos certos, conduta adequada e eficaz serviço construir 

com ouro, prata e pedras preciosas. Eles fazem um trabalho construtivo para o 

Senhor e receberão recompensas correspondentes. Ele deve receber uma 

recompensa . Essa promessa simples e cheio de esperança é a mensagem de 

alegria e glória eterna. Seja qual for o nosso serviço para a glória de Deus, Ele 

o recompensará. 

Quando um pastor prega som, sólida doutrina que ele está construindo de forma 

construtiva. Quando um professor ensina a Palavra de forma consistente e 

totalmente, ele está construindo com bons materiais. Quando uma pessoa com 

o dom de ajuda gasta-se servir aos outros em nome do Senhor, ele está 

construindo com materiais que irão suportar testes e trarão grande 

recompensa. Quando a vida de um crente é santo, submisso, e adorador, ele está 

vivendo uma vida construída com materiais preciosos. 

Recompensa do Senhor por todos os Seus seguidores fiéis são variados e 

maravilhoso, e todos eles são imperecíveis (1 Cor. 09:25). O Novo Testamento 

se refere a eles como coroas. " Para aqueles que têm a verdadeira fé salvadora 

e, portanto, são fiéis a viver na esperança até que Jesus venha, haverá "a coroa 

da justiça» (2 Tim. 4: 7-8). Porque os fiéis proclamar a verdade, não é 

prometido uma "coroa de exultação" (1 Tessalonicenses 2: 19-20.). Por causa 

do serviço dos redimidos, a recompensa dada é "a imarcescível coroa da glória" 

(1 Ped. 5: 4). " Para todos os que amam o Senhor haverá "a coroa da vida" 

(Tiago 1:12). Cada um deles é melhor entendida como um genitivo grego de 

aposição (ou seja, a coroa que é a justiça, a coroa que é exultação, a coroa que 

é a glória, ea coroa que é a vida. Todos se referem à plenitude da prometida 

recompensa dos crentes. 

Trabalhadores sem valor 

Muitas obras humanamente impressionantes e aparentemente bonitas e de valor 

que os cristãos fazer em nome do Senhor não vai resistir ao teste em "naquele 

dia." Ele "se tornará evidente" (v. 13) que os materiais utilizados eram madeira, 

feno e palha. Os trabalhadores não vão perder a sua salvação, mas eles vão 

perder uma parte de qualquer recompensa que pode estar 

esperando. Eles devem ser salvo, todavia, como que através do fogo . O 

pensamento aqui é de uma pessoa que atravessa chamas sem se queimar, mas 

quem tem o cheiro de fumaça sobre ele, mal escapando! No dia de recompensas, 

as coisas inúteis e mal será queimada, mas a salvação não será perdido. 

É fácil nos enganar em pensar que tudo o que fazemos em nome do Senhor está 

no seu serviço, apenas contanto que somos sinceros, trabalhador, e bem 

intencionados. Mas o que parece para nós como o ouro pode vir a ser de palha, 



porque não temos os nossos materiais julgados pelos padrões de motivos de 

Deus Palavra-puros, conduta santa e serviço altruísta. 

Devemos ter cuidado para não desperdiçar as oportunidades através da 

construção com materiais inúteis, pois, se o fizermos, vai se tornar 

trabalhadores sem valor. Paulo advertiu os materiais inúteis, pois, se o fizermos, 

vai se tornar trabalhadores sem valor. Paulo advertiu aos Colossenses, "Que 

ninguém manter fraudar você de seu prêmio por deliciando-se com auto-

humilhação e da adoração dos anjos, tendo a sua posição sobre as visões que 

ele viu, inflados sem justa causa pelo seu entendimento carnal" (Col. 2: 

18). Quando confiamos na sabedoria humana, ou até mesmo visões 

sobrenaturais, ao invés de a Palavra de Deus, nós somos carnal, na sequência 

de uma "mente carnal". Podemos ter certeza de que qualquer doutrina ou 

princípio ou prática desenvolvida a partir de tais fontes carnais na melhor das 

hipóteses ser inútil. 

Trabalhadores Destrutivos 

O terceiro grupo de operários, obviamente, é composta de incrédulos, porque 

Deus nunca vai destruir aqueles que Ele redimiu e deu a vida eterna. É 

composto por mal, as pessoas não salvas que atacam o povo de Deus e obra de 

Deus. Esse grupo destrutivo pode trabalhar a partir de dentro ou de fora da 

igreja, destruindo o que Deus construiu. 

Cada crente é um templo de Deus , habitado pelo Espírito de Deus . Por 

conseguinte, a própria igreja é um templo de Deus, um templo composto 

composto por todos os eleitos de Deus. Como cada cristão, ele é santo , e Deus 

guarda ciosamente o que é santo. De acordo com o Antigo Testamento, 

qualquer pessoa, que não seja o sumo sacerdote no Dia da Expiação, que se 

atreveu a entrar no Santo dos Santos iria cair morto no local. Ele não teria 

necessidade de ser condenado à morte pelo povo; Deus iria agredi-lo 

morto. Muito menos que Deus olhai com bondade para aqueles que ameaçam 

ou contaminam Seu povo santo (cf. Mateus 18: 6-10.). 

O dia de recompensas está chegando. Ele está chegando, logo que Jesus retorna, 

pois Ele vai trazer o seu recompensas com Ele (Apocalipse 22:12). Se ainda 

estamos vivendo na terra, então, não haverá tempo de sobra para preparar. Se 

formos para estar com o Senhor antes que o tempo, não haverá oportunidade de 

se preparar depois que morremos. A única vez que temos para fazer a obra do 

Senhor que traz recompensa é agora. 

 

 



9. Como eliminar a Divisão ( 1 Coríntios 

3: 18-23 ) 

Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós pensa que é 

sábio neste mundo, faça-se louco para que ele possa tornar-se 

sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de 

Deus. Pois está escrito: "Ele é o único que apanha os sábios na 

sua própria astúcia"; e novamente, "O Senhor conhece os 

pensamentos dos sábios, que eles são inúteis."Então, ninguém se 

glorie nos homens. Para todas as coisas pertencem a você, seja 

Paulo, ou Apolo, ou Cefas ou o mundo ou a vida ou a morte ou 

coisas presentes ou as coisas futuras;todas as coisas pertencem a 
você, e você pertence a Cristo; e Cristo é de Deus. ( 3: 18-23 ) 

Esta passagem segue o problema Paulo já cuidadosamente delineado, que de divisão e 

desunião. Típico de Paulo, é encontrado a solução para o problema no pensamento 

correto. Para ganhar e manter a unidade na igreja, devemos ter a visão correta de nós 

mesmos, dos outros, das nossas posses, e do nosso possuidor. 

O conceito correto de nós mesmos 

Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós pensa que é 

sábio neste mundo, faça-se louco para que ele possa tornar-se 

sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de 

Deus. Pois está escrito: "Ele é o único que apanha os sábios na 

sua própria astúcia"; e novamente, "O Senhor conhece os 

pensamentos dos sábios, que eles são inúteis." ( 3: 18-20 ) 

Muito divisão na igreja seria eliminado se os indivíduos não foram tão impressionado 

com sua própria sabedoria. Uma pessoa que pensa que é sábio neste mundo, ou seja, o 

sábio na sabedoria humana contemporânea nada-faz, mas enganar a si 

mesmo . Qualquer um que é tão auto-iludidos deveria tornar-se tolas ( Moros ), isto é, 

identificar-se com aqueles que reconhecem que a sabedoria humana, incluindo a nossa, é 

mera tolice ( Moria ) sem Deus. Esses dois termos gregos são da mesma raiz da qual nós 

temos idiota. A sabedoria humana é imbecil aos olhos do Senhor, diante de 

Deus . Unidade na igreja nunca pode vir sem reconhecer a sabedoria humana para ser o 

que Deus declara ser: tolo . E a unidade nunca pode vir sem os cristãos se tornando tolo 

aos olhos do mundo, conformando-se a sabedoria de Deus. 

A sabedoria humana que é insensato é na área da verdade espiritual. Paulo não está 

falando sobre coisas como negócio, matemática, ciências, ou mecânica. Podemos ser 

muito bem informados sobre essas coisas, sem qualquer iluminação especial de 

Deus. Onde a sabedoria humana se torna tolo e inútil é em matéria de Deus, a salvação 

ea verdade espiritual. A sabedoria humana não tem nenhuma maneira de descobrir e 

entender as coisas divinas. 

Mesmo os cristãos, portanto, não tem direito às suas próprias opiniões sobre as coisas que 

Deus revelou. Quando os cristãos começar a expressar e seguindo suas próprias idéias 

sobre o evangelho, a igreja, ea vida cristã, os santos não pode deixar de tornar-se 

dividida. Os cristãos não são mais sábios em sua carne do que são incrédulos. O primeiro 



passo para se tornar um cristão verdadeiro sábio é reconhecer que sua própria sabedoria 

humana é loucura , um reflexo de a sabedoria deste mundo , que é loucura diante de 

Deus . É o produto de orgulho intelectual e é o inimigo da revelação de Deus. 

A igreja deve criar uma atmosfera na qual a Palavra de Deus é honrado e submetidos, em 

que a opinião humana nunca é utilizado para julgar ou qualificar revelação. No que diz 

respeito às coisas de Deus estão em causa, os cristãos devem estar totalmente sob o ensino 

da Escritura e da iluminação do Espírito Santo. Só então poderemos estar aberto a 

sabedoria de Deus e realmente tornar-se sábio .Compromisso comum com a Palavra de 

Deus é o unificador básico. 

Onde a Palavra de Deus não está configurado como a autoridade suprema, a divisão é 

inevitável. Tal acontece mesmo nas igrejas evangélicas, quando os pastores e outros 

líderes começam substituindo suas próprias idéias para as verdades da Escritura. A 

substituição raramente é intencional, mas ele sempre vai acontecer quando a Bíblia é 

negligenciada. A Bíblia que não é estudada com cuidado não pode ser seguido com 

atenção. E onde isso não for seguida, haverá divisão, porque não haverá uma base comum 

para as crenças e práticas. Quando a verdade da Escritura não é a única autoridade, 

opiniões diversas dos homens tornar-se a autoridade. 

Algumas pessoas não estão satisfeitas, a menos que eles podem expressar a sua opinião 

sobre praticamente tudo. Alguns não são felizes a menos que tomar o lado oposto da 

maioria. O orgulho intelectual não pode se contentar em ouvir e admirar; ele deve sempre 

falar e criticar. Por sua própria natureza, deve sempre tentar ganhar em um problema. Ele 

não pode ficar oposição ou contradição. Deve justificar-se a qualquer custo e é 

exclusiva. Ele olha para baixo o nariz para todos os que discordam. 

O orgulho é sempre no coração da sabedoria humana, a sabedoria deste mundo , que é 

loucura diante de Deus . É difícil ensinar uma pessoa que acha que sabe tudo. O orador 

romano Quintiliano disse de alguns dos seus alunos: "Eles, sem dúvida, tornaram-se 

excelentes estudiosos, se não tivessem sido tão plenamente convencidos da sua própria 

bolsa de estudos." Um conhecido provérbio árabe: "Aquele que não sabe e não sabe que 

não sabe, é um tolo Shun ele Aquele que não sabe, e sabe que ele não sabe, é simples 

ensiná-lo...." 

Se uma congregação estavam a ter dez homens com doutorado que estavam apenas 

nominal em seu compromisso com o Senhor e com a Sua Palavra, e dez outros homens 

que apenas concluíram o ensino médio, mas que foram completamente esgotados para o 

Senhor e rica em Sua Palavra, ele não deve ser difícil decidir quais dez eram mais 

qualificado para liderar a igreja. Pelos padrões de Deus seria nenhuma competição. Ter 

membros que são altamente talentosos e treinados podem ser de ajuda considerável para 

a igreja, mas apenas se aqueles que possuem tais habilidades são submetidos às verdades 

e normas da Escritura. Cristo vai governar e unificar sua igreja, se Ele é dado canais puros 

comprometidos com a Sua Palavra através de quem para mediar essa regra. 

Quando os crentes olhar para a psicologia sozinho, em vez de a Palavra de Deus, para 

obter respostas a problemas pessoais ou conjugais ou morais, resultados desastre 

espiritual. Quando os empresários cristãos olham para métodos mais populares de 

conveniência sozinho, em vez de com os princípios das Escrituras, para determinar a ética 

nos negócios, sua vida espiritual e testemunho são prejudicados. Em Ciência e Tecnologia 

homens fizeram grandes avanços, para o qual devemos estar contentes e da qual podemos 

tirar proveito. Mas no que diz respeito às coisas de Deus e Seu plano e vontade para os 

homens, as idéias humanas e compreensão ficar completamente vazio e impotente. 



Os teólogos e estudiosos do final dos anos 19 e início do século 20 liberais bíblicos eram 

homens brilhantes, altamente instruídos em muitas áreas. Eles muitas vezes discordam 

entre si sobre doutrinas e interpretações, mas a crença em que eles estavam unânime foi 

de que a Bíblia era essencialmente um livro humano. Porque eles consideravam ser 

principalmente humano, embora, talvez influenciado pela orientação divina de algum 

tipo, eles se sentiram perfeitamente livre para rejeitar ou modificar qualquer parte da 

Escritura não se encaixava seu próprio entendimento. Porque eles não acreditam que a 

escrita tinha sido desenvolvido por tempo de Moisés, eles concluíram que ele não poderia 

ter escrito o Pentateuco. Porque não acredito em previsões sobrenaturais, eles não 

acreditam que o homem Daniel poderia ter escrito o livro de Daniel, que fala de 

acontecimentos centenas de anos depois que ele viveu. Quando a Escritura informou que 

Deus disse ou fez algo que era contrário à sua visão auto-inventado de Deus, eles negaram 

que ele disse ou fez. Em nome do intelectualismo que dizimou a Palavra de Deus, 

deixando apenas o que servia a seus preconceitos pessoais. Eles também dizimou grande 

parte da sua igreja, causando confusão inimaginável, dúvida, incredulidade e divisão 

espiritual. O legado desses homens ainda seminários, colégios e igrejas poluentes em todo 

o mundo. 

A pessoa que eleva a sua própria sabedoria sempre terá uma vista de baixo da 

Escritura. Mas a verdade mais importante é que Deus sabe o valor da própria sabedoria 

da pessoa. É loucura, estúpido, totalmente confiável e inútil. Eventualmente Deus irá 

desarmar-se aqueles que se opõem a Sua Palavra. Ele é aquele que apanha os sábios na 

sua própria astúcia . Como Haman, eles pendurar em sua própria forca ( Ester 7: 7-

10 ). Seus planos ardilosos virar para condená-los como Deus pega-los em sua própria 

armadilha. Ele conhece os pensamentos dos sábios, que eles são inúteis . 

A filosofia humana é totalmente inadequado para trazer os homens para Deus, para 

mostrar-lhes como ser salvo ou como viver. Ele sempre vai ficar aprisionado em seus 

próprios esquemas, e prender aqueles que confiam nele. Aquele que confia no 

entendimento humano não tem o direito de entender a si mesmo. Ele não vê que suas 

opiniões espirituais, idéias e raciocínios são inúteis ( mataios ), vão e vazio. 

O conceito correto de nós mesmos, o ponto de vista divino e verdadeiro, é que além de 

verdade divina somos tolos com pensamentos vazios. Reconhecendo essa verdade abre a 

porta para a verdadeira sabedoria e fecha a porta à divisão. 

A Adequada vista dos outros 

Então, ninguém se glorie nos homens. Para todas as coisas 
pertencem a você, seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas. ( 3: 21-22 a) 

Um segundo requisito para a superação da divisão da igreja é ter a visão correta dos 

outros. Paulo tinha falado fortemente contra lealdades especiais aos líderes da igreja ( 1: 

12-14 ; 3: 4-9 ), os mesmos três líderes ele menciona aqui. Mas agora a ênfase é 

diferente. Embora esses homens não deveriam ter sido especialmente elevados ou 

reverenciado, que eram fontes de grande ajuda e bênção. Eles foram enviados para o 

Corinthians pelo Senhor, e, portanto, deveriam ter sido ouvidos e respeitados. Eles eram 

professores de Deus. Eles ensinaram as mesmas verdades de Deus e fomos feitos por 

Deus para ser fonte de unidade, e não de divisão. 

As divisões que se desenvolveram em torno deles foram baseados em atração das pessoas 

de seus estilos e personalidades individuais, a sua apelo pessoal a vários Corinthians. Os 



membros da igreja começou a se vangloriar de Paulo ou Pedro (Cefas), ou Apolo, dando 

honra de um sobre o outro, e a igreja tornou-se dividido. 

Entre parênteses, deve acrescentar-se que, por vezes, certos líderes devem ser respeitados 

em detrimento de outros. Um pastor que prega cuidadosamente a Palavra de Deus e vive 

uma vida coerente com sua pregação merece ser respeitado e seguido. Aquele que é 

negligente na pregação e de estar, por outro lado, não merece ser respeitado ou 

seguido. Em ambos os casos, nossa resposta deve ser baseada na fidelidade do líder para 

o Palavra, não em sua personalidade ou estilo. Se ele é fiel, ele é digno de estima ( 1 

Tessalonicenses 5: 12-13. ). 

Há alguns anos, falou em uma conferência com a participação de pessoas de uma ampla 

variedade de igrejas, protestantes e católicos, liberais e evangélicos. A série de mensagens 

foi na ética cristã, comHebreus 13 como o texto. Quando eu comecei a explicar 

"Obedeçam aos seus líderes e submeter-se a eles, pois eles velam por vossas almas," Eu 

recebi algumas respostas interessantes. Muitas das pessoas achava difícil justificar a idéia 

de obediência e submissão aos seus pastores e por uma boa razão. Os pastores não 

acreditava que a Bíblia é a Palavra de Deus, e suas vidas foram consistentes com essa 

incredulidade. Salientei que Hebreus ensina submissão a piedosas líderes, para aqueles 

que são fiéis à Escritura, tanto no ensino e na vida ( Heb. 13: 7 , 17 ). 

As Corinthians a sorte de ter tido o ministério de pelo menos três homens notáveis de 

Deus, dois deles apóstolos. Pedro provavelmente não servem pessoalmente em Corinto, 

mas alguns dos Corinthians tinha beneficiado de seu ministério. Cada um desses homens 

tinham dons e habilidades especiais que Deus usou para ensinar e liderar os crentes. Essa 

variedade de liderança deveria ter enriquecido a igreja, não dividiu. 

Os cristãos podem aprender com muitos bons professores e líderes de rádio hoje-through, 

televisão, livros, revistas, fitas, conferências e outros meios. Na medida em que os líderes 

são escriturais e piedoso, eles vão se unir espiritualmente aqueles a quem eles 

ministram. Nossa primeira responsabilidade é a nossa igreja local, e nossa submissão 

espiritual deve antes de tudo ser para os nossos próprios pastores.Mas nenhum pastor 

deve ter inveja da bênção espiritual que alguém pode dar aos membros de sua 

congregação. Este foi o espírito de Paulo, mesmo nas circunstâncias muito adversas 

relatou em Filipenses 1: 12-18 . 

O ponto de Paulo faz em 03:22 um é que devemos nos alegrar e lucrar com todos os 

líderes fiéis a Deus nos envia, seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas . Se o Corinthians tinha 

tido o cuidado de entender e seguir o que todos esses três homens ensinou, em vez de, por 

exemplo, como eles olharam ou falou, a igreja teria sido unida, não dividida. Sua visão 

de outras pessoas tiveram de ser corrigidos. 

O conceito correto de Posses 

ou o mundo ou a vida ou a morte seja o presente ou o futuro; todas 

as coisas pertencem a você. ( 03:22 b) 

A terceira condição para a superação da divisão é ter a visão correta de nossas posses. 

Esta frase ( v. 22 b ) continua na lista dos "todas as coisas" que pertencem a nós ( v. 

21 ). Não só são todos os líderes nosso piedosos, mas tudo de Deus é nossa 

também. Como crentes, são "herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo" ( Rm 

8:17 ). Temos ainda herdou a glória de Cristo, que nos foi legado por nosso Senhor ( João 



17:22 ). "Sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuem juntamente para o 

bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito" 

( Rom. 8:28 ). 

O mundo, a vida, a morte, as coisas presentes ou coisas por vir é totalmente 

inclusiva. Paulo começa e termina esta declaração, com todas as coisas pertencem a 

você (cf. 21 b ). Em Cristo, todas ascoisas são para o nosso bem e para a glória de Deus 

( 2 Cor. 4:15 ). 

Especificamente, o mundo ( kosmos ) é nossa, mesmo agora, Seu ponto principal é que, 

no reino milenar e por toda a eternidade nos novos céus e nova terra, vamos possuirão a 

terra de uma forma mais rica ( Mat. 5: 5 ; Rev 21. ). Mas mesmo agora, o universo é uma 

possessão do povo de Deus. Ele é nosso. Nosso Pai celestial fez isso por nós. Ele ainda 

está nas garras do maligno ( 1 João 5:19 ), mas, um dia, e para sempre nos pertence, não 

a ele. 

José Parker relata uma história interessante sobre o seu primeiro pastorado: 

Eu comecei meu ministério em Banbury, e minha janela superior olhou para a vasta 

propriedade de um homem rico. Era eu, realmente, que herdou que estate. Oh, eu não 

tinha um pé dele, mas era toda minha. O proprietário veio para baixo para vê-lo uma vez 

por ano, mas eu andei seu dia quilômetros após dia. 

Quando herdamos totalmente do mundo, com Jesus no trono, será perfeito, e ainda mais 

o nosso. Enquanto isso, o mundo presente já nos pertence, com suas maravilhas e glórias, 

imperfeições e desilusões. O crente pode apreciar o mundo como nenhuma lata 

descrente. Nós sabemos de onde veio, por que ele foi feito, por isso que estamos nele, e 

qual o seu destino final será. Nós podemos cantar com certeza, bem como alegria, "Este 

é o mundo de meu Pai". E nós somos seus herdeiros. 

Todos vida é nossa; mas a partir do contexto, é claro que Paulo está se referindo 

principalmente à vida espiritual, a vida eterna. Em Cristo, temos uma nova vida, uma 

qualidade de vida que nunca vai manchar, diminuir, ou se perder. A própria vida de Deus 

está em nós agora. Através de Cristo, Deus permanece em nós ( João 14:23 ), e nós 

compartilhamos Sua natureza e Sua vida (cf. 2 Pe 1: 3-4. ). 

Mesmo a morte é nossa. O grande inimigo da humanidade tem sido superado. Cristo 

venceu a morte, e por meio dele temos conquistado a morte (cf. 1 Cor. 15: 54-57 ). A 

menos que sejamos arrebatados, vamos ter de passar pela morte; mas vamos passar por 

ele como seu mestre não seu escravo. Todos morte pode fazer para o crente é entregá-lo 

a Jesus. Ela nos traz à presença eterna de nosso Salvador. É por isso que Paulo podia dizer 

com tanta alegria: "Porque para mim o viver é Cristo eo morrer é lucro" ( Fp. 1:21 ). Se 

ele permaneceu na terra por mais algum tempo ou foi estar com o Senhor, ele não poderia 

perder. Para os cristãos, a morte só pode fazer as coisas melhor. Para ficar aqui e terminar 

o trabalho Cristo deu-nos a fazer pode ser "mais necessária", mas "de partir e estar com 

Cristo ... é muito melhor" (Filipenses 1: 23-24. ). Para o povo de Deus, a vida presente é 

bom, mas de morte que nos introduz a vida eterna: é melhor. 

Coisas presentes são nossas. Que engloba tudo o que temos ou experiência nesta vida. É, 

de fato, um sinônimo para esta vida. Ele inclui o bom eo mau, o agradável eo doloroso, 

as alegrias e as decepções, a saúde ea doença, o contentamento e do pesar. Nas mãos de 

Deus tudo nos serve e nos faz espiritualmente rico. "Em todas estas coisas somos mais 

que vencedores, por aquele que nos amou"; e porque nada "será capaz de nos separar do 

amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor", nada pode nos causar qualquer 



dano real ( Rom. 8: 37-39 ). Deus faz com que todas as coisas para estar trabalhando para 

o nosso bem ( v. 28 ). 

As coisas que estão por vir são nossas. A referência aqui não é primariamente, em sua 

totalidade, para o futuro de nossas vidas presentes. Isso está incluído sob as coisas 

presentes , ou seja, tudo o que vai experimentar na terra. As coisas que estão por vir são 

bênçãos celestes, dos quais agora temos apenas um vislumbre. No entanto, eles serão as 

maiores bênçãos de todos. Estes termos um pouco sobrepostas cruzam a realidade de que 

tudo é para nós para compartilhar igualmente herdeiros de glórias de Deus. Então, por 

que nos dividimos em facções? Nenhum homem é a fonte de qualquer dessa herança, por 

isso não há razão para se "vangloriar em homens" ( v. 21 a ). 

O conceito correto de Nossa Possuidor 

e você pertence a Cristo; e Cristo é de Deus. ( 03:23 ) 

De longe, o requisito mais importante para a superação da divisão é ter a visão correta do 

nosso Possuidor, Jesus Cristo. Ele próprio é a fonte de unidade espiritual e da fonte para 

a divisão de cura. É em tirar os olhos dele que a divisão começa, e é em colocar os nossos 

olhos para trás sobre ele que as extremidades de divisão. "Aquele que se une ao Senhor é 

um espírito com Ele" ( 1 Cor. 06:17 ). Crentes todos pertencem ao mesmo Senhor, e são, 

portanto, um com o outro. Portanto, qualquer coisa que nega a nossa unidade com o outro 

nega a nossa unidade n'Ele (cf. Fl 2: 1-4. ). 

A maior motivação possível para manter a unidade do Espírito e para evitar a divisão da 

igreja é saber que nós pertencemos a Cristo e que Cristo pertence a Deus . Porque 

todos nós pertencemos a Ele, todos nós pertencemos um ao outro. 

Em Sua oração sacerdotal, nosso Senhor maravilhosamente enriquece seu ensinamento 

sobre a unidade. Falando dos crentes, Ele diz: "porque são teus; e todas as coisas que são 

minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas; ... que todos sejam um, como Tu, Pai, 

estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, ... para que sejam um, como 

nós somos um: Eu neles e Tu em Mim, para que eles sejam perfeitos em unidade "( João 

9: 9-10 , 21-23 ) . 

Estamos amarrados juntos em uma união eterna com Deus Pai e de Jesus Cristo, e, 

portanto, um com o outro em si. Como podem os homens que são tanto um, ser 

dividido? Ela começa com a incapacidade de compreender a realidade da nossa unidade 

espiritual n'Aquele que é o nosso possuidor. Com um Possuidor comum e posses, os 

líderes comuns e professores, e dependência comum nas Escrituras, não deve haver 

nenhum motivo para facções e desunião. 

 

 

 



10. Os verdadeiros servos de Cristo (1 

Coríntios 4: 1-5) 

Que um homem nos consideram dessa maneira, como servos de 

Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Neste caso, além 

disso, se requer dos administradores que um ser encontrado 

fiel. Mas, para mim, é uma coisa muito pequena que eu deveria 

ser examinado por você, ou por qualquer tribunal humano; na 

verdade, eu nem sequer me examinar. Estou consciente de nada 

contra mim mesmo, mas eu não sou por este absolvido; mas quem 

me julga é o Senhor. Portanto, não ir em julgar antes do tempo, 

mas espere até que o Senhor venha o qual também trará à luz as 

coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações 

dos homens; e, em seguida, o louvor de cada homem virá para ele 
a partir de Deus. (4: 1-5) 

Um jogo popular jogado por muitos cristãos é a de pastores avaliando. Todos 

os tipos de critérios são utilizados para determinar quem são os mais bem-

sucedido, o mais influente, o mais talentoso, o mais eficaz. Algumas revistas 

periodicamente fazer pesquisas e escrever relatórios extensos, ranking 

cuidadosamente os pastores por membros da igreja, a participação em cultos de 

adoração, tamanhos de pessoal da igreja e da escola dominical, graus 

académicos e honorários, livros e artigos escritos, o número de mensagens 

dadas em conferências e convenções , e assim por diante. Tão popular como 

essa prática pode ser, é extremamente ofensivo a Deus. 

Primeiro Coríntios 4: 1-5 incide sobre a verdadeira natureza e marcas dos 

ministros de Deus. Ele estabelece as diretrizes básicas e padrões pelos quais os 

ministros são para ministrar e ser avaliados. Ele lida com o que a atitude da 

congregação para o ministro deve ser e que a atitude do ministro em direção a 

si mesmo deve ser. Em suma, ele coloca o ministro de Deus na perspectiva de 

Deus. Paulo deixa claro que a popularidade, a personalidade, graus, e os 

números não desempenham qualquer papel na perspectiva do Senhor e que eles 

devem desempenhar qualquer papel na nossa. 

O principal ponto de passagem aqui ainda refere-se às divisões sobre diferentes 

ministros. A mensagem é que os servos de Deus não deve ser classificado em 

tudo, por outras pessoas ou por elas próprias.Todos os que são fiéis a Escritura 

em sua pregação e vida devem ser tratados de forma igual. Onde há a sã 

doutrina e santidade pessoal não há justificativa para o ranking servos de 

Deus. (Romanos 16:17 e 1 Timóteo 5:20, no entanto, salientar que quando esses 

dois elementos essenciais estão faltando, deve haver avaliação e confronto.) 



Para nos ajudar a entender o propósito de Deus para Seus servos, Paulo dá três 

características do verdadeiro ministro, o verdadeiro servo de Cristo: a sua 

identidade, suas necessidades, e sua avaliação. 

A identidade do Ministro 

Que um homem nos consideram dessa maneira, como servos de 

Cristo e administradores dos mistérios de Deus. (4: 1) 

Nos remete para 03:22, indicando Paulo, Apolo, Cefas, e, por extensão, todos 

os outros "companheiros de trabalho" (cf. v. 9). Um homem é uma referência 

não específica que antes de tudo se aplica aos cristãos. Isto é, "Que todos os 

cristãos consideram-nos desta maneira . " Mas em um sentido mais amplo, 

pode também se referir aos incrédulos, não só a forma como o mundo deveria 

considerar os ministros de Deus, mas também a forma como a igreja deve 

retratar os ministros de Deus perante o mundo. Um incrédulo não pode entender 

as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente ou apreciado 

(2:14). Mas os cristãos não devem desfile padrões mundanos do ministério 

diante dos incrédulos mais do que deveriam desfile essas normas entre si. Não 

temos o direito de utilizar os critérios de tal mundanos como popularidade, 

personalidade, graus, e os números para fazer o evangelho parecer mais 

atraente. Não devemos tentar fazer o mundo ver mensageiros humildes de Deus 

como qualquer coisa, mas o que Ele ordenou que eles sejam: servos de Cristo 

e administradores dos mistérios de Deus . 

Servos de Cristo 

Servos ( hupēretēs ) significa, literalmente, "sob remadores", originalmente 

indicando os menores galeotes, os remos na camada inferior de um navio. Eles 

foram os mais servis, unenvied e desprezado escravos. Desde que o significado 

do termo veio a referir-se a seus subordinados, de qualquer tipo, para aqueles 

sob a autoridade do outro. 

Ministros cristãos são de primeira e acima de tudo servos de Cristo . Em tudo 

o que eles estão subordinados e sujeitos a Ele. Eles são chamados a servir os 

homens em nome de Cristo; mas eles não podem servir os homens, com razão, 

a menos que eles servem o seu Senhor, com razão. E eles não podem servir a 

Ele, com razão, a não ser que eles se vêem com razão: como Seus underslaves, 

Seus servos humildes. 

Para olhar em primeiro lugar para as necessidades dos homens é deixar os 

homens, bem como a falha do Senhor. Um ministro que se torna tão ocupado 

com aconselhamento e ajuda a sua congregação e da comunidade que ele gasta 

pouco tempo na Palavra é incapaz de satisfazer as necessidades mais profundas 

dessas pessoas, porque ele tem negligenciado o seu maior recurso para saber 



corretamente e atender de forma adequada a essas necessidades. Isso 

geralmente leva a comprometer a verdade de Deus por causa dos desejos das 

pessoas. Antes de tudo ele deve ser um servo de Jesus Cristo ", servindo ao 

Senhor com toda a humildade" (Atos 20:19). Então, e só então, é que ele pode 

melhor servir às pessoas. 

Paulo, apesar de um apóstolo, considerava-se um hupēretēs , um escravo 

galera, de seu Senhor, e ele queria que toda a gente a considerá-lo, e todos os 

ministros de Deus, como isso. Galeotes não estavam exaltados um acima do 

outro. Eles tinham uma classificação comum, o menor. Eles tinham o trabalho 

mais difícil, o castigo mais cruel, a menos apreciação, e, em geral, a existência 

mais desesperado de todos os escravos. Como Paulo já havia escrito: "O que é 

Apolo E o que é Paulo Servos [? diakonoi ] através de quem você acredita, 

assim como o Senhor deu a oportunidade de cada um "(3: 5). Um ministro de 

Cristo só pode ser útil como o Senhor dá a oportunidade e poder: "Por isso, nem 

o que planta nem o que rega é alguma coisa, mas Deus, que dá o crescimento" 

(3: 7). 

Lucas fala dos "servos [ hupēretēs ] da Palavra "que proferiu relatos de 

testemunhas oculares de ensino e ministério de Jesus (Lucas 1: 2). Para servir a 

Cristo é servir a Sua Palavra, que é a revelação de Sua vontade. Um servo de 

Cristo deve também ser um servo, um escravo galera, da Escritura. Sua função 

é a de obedecer aos mandamentos de Deus revelada em Sua Palavra. 

Mais tarde, na epístola, Paulo diz: "Porque, se anuncio o evangelho, não tenho 

nada para se orgulhar de, pois estou sob compulsão, porque ai de mim se eu não 

anunciar o Evangelho" (1 Cor 9:16.). Sua pregação do evangelho havia motivo 

para a vanglória ou elogios; ele só estava cumprindo seu dever, assim como seu 

Mestre havia ordenado (Lucas 17:10). Ele não tinha sido idéia de Paulo mesmo 

a tornar-se um cristão, muito menos para pregar o evangelho. Antes que o 

Senhor confrontou abruptamente na estrada de Damasco, Paulo (então Saul) foi 

o mais distante possível de servir a Cristo (Atos 9: 1-6). 

Em sua segunda carta a Corinto Paulo descreve em detalhes o que a vida de um 

ministro de Deus é como. Ele pode esperar aflição, sofrimento, angústia, 

espancamentos, prisões, tumultos, insônia e fome-bem como pureza, 

conhecimento, paciência, bondade, o Espírito Santo, o amor, a palavra da 

verdade, o poder de Deus, e as armas de justiça (2 Coríntios 6: 4-7.). Servo de 

Deus às vezes aparece como um enigma e um paradoxo: 

pela honra e por desonra, por má fama e boa fama; considerado 

como enganadores e ainda Verdadeiro; como desconhecido ainda 

bem conhecido, ainda morrendo eis que vivemos; como 

castigados ainda não condenados à morte, como entristecidos mas 

sempre alegres, como pobres mas enriquecendo a muitos, como 
nada tendo e possuindo tudo. (Vv. 8-10) 



O ministro de Deus não pode depender de sua aparência antes de outros 

homens. Suas opiniões variam e mudar, e nunca são confiáveis. A obediência 

do servo deve ser o de seu mestre sozinho, e seu desejo deve ser o de agradar 

seu mestre sozinho. Paulo procurou fazer somente aquilo que o Senhor o 

chamou para fazer. Seu chamado foi para pregar a Palavra de Deus (Cl 1:25), 

para levar a Palavra e dá-lo para fora. Em que ele era fiel. 

Os ministros de Deus não são chamados a ser criativo, mas obediente, não 

inovadora, mas fiel. 

Administradores dos mistérios de Deus 

Os ministros do evangelho são também administradores dos mistérios de 

Deus . O grego ( oikonomos ) para steward significa literalmente "gerente da 

casa," uma pessoa colocada no controle completo de um agregado familiar. O 

mordomo supervisionou a propriedade, os campos e vinhas, as finanças, a 

comida, e os outros agentes em nome de seu mestre. 

Pedro fala de todos os cristãos serem "bons administradores da multiforme 

graça de Deus" (1 Pe. 4:10), mas os ministros são mordomos de uma forma 

especialmente importante. O ministro "deve ser irrepreensível como 

despenseiro de Deus" (Tito 1: 7), porque ele é encarregado de proclamar os 

mistérios de Deus . 

Como mencionado no capítulo anterior, um mistério ( musterion ), como usado 

no Novo Testamento, é o que foi escondido e só pode ser conhecido pela 

revelação divina. Como um dispensador dos mistérios de Deus, um ministro é 

levar Palavra revelada de Deus e dispensá-la para a casa de Deus. Ele é 

dispensar toda a Palavra de Deus, sem reter nada. Paulo podia dizer aos anciãos 

de Éfeso: "Eu não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil, e ensinar 

publicamente e de casa em casa, testificando, tanto a judeus e gregos, ... vos 

anunciar todo o propósito de Deus" ( Atos 20: 20-21,27). Aquilo que é rentável 

é "toda a Escritura" (2 Tim. 3:16). A razão por que muitos cristãos têm 

desnutrição espiritual é que muitos pregadores dispensar uma dieta 

desequilibrada da verdade bíblica. O que eles pregam pode ser bíblica, mas eles 

não anunciar o conselho completo, todo o propósito, de Deus. 

Alguns anos atrás eu li uma entrevista à revista de um certo pastor bem 

conhecido. A essência de sua declaração foi: 

Eu decidi que o púlpito não era para ser uma plataforma de ensino, mas um 

instrumento de terapia espiritual. Eu já não pregar sermões; I criar 

experiências. Eu não tenho tempo para escrever uma teologia sistemática para 

dar uma base teológica sólida para o que eu sei intuitivamente. O que eu 

acredito intuitivamente é certo. Todo sermão tem que começar com o 



coração. Se alguma vez você me ouvir pregar um sermão contra o adultério, 

você vai saber o que o meu problema. Se você já ouviu falar de mim pregar um 

sermão sobre a vinda de Jesus Cristo, você vai saber que é onde eu estou 

heartwise. Acontece que eu não estou preso a qualquer uma dessas áreas para 

que eu nunca pregou um sermão sobre qualquer um. Eu não poderia, em 

impressão ou em público negar o nascimento virginal de Cristo ou a 

ressurreição física de Jesus Cristo ou o retorno de Cristo. Mas quando eu tenho 

algo que eu não consigo entender, eu só não lidar com isso. 

Essa é a descrição de um ministério totalmente corrompida e perversa. Aqueles 

que ouvir que o homem não está ouvindo tudo o que Deus tem a dizer. Em vez 

de levar os homens a Deus, ele está em pé entre os homens e Deus. A Palavra 

de Deus é explícita sobre o adultério, o nascimento virginal de Jesus, e Sua 

segunda vinda. Os ministros de Deus não são necessários para compreender 

plenamente as verdades, mas a plena e fielmente proclamar-los. Caso contrário, 

eles serão "como muitos, falsificadores da palavra de Deus" (2 Cor. 2:17), a 

venda de um evangelho barateado e uma Bíblia banalizado, feito mais palatável, 

removendo verdade essencial. A aceitação de uma mensagem tão huckstered 

pode ser condenável. 

"Portanto", disse Paulo, "uma vez que, tendo este ministério, ..., rejeitamos as 

coisas ocultas por causa da vergonha, não andando com astúcia ou adulterando 

a palavra de Deus" (2 Cor. 4: 1-2). O pregador ou professor que ignora certos 

textos da Escritura, ou torce-los a apoiar suas próprias idéias e programas, 

adultera a Palavra de Deus. Os cultos tentar apoiar suas falsas doutrinas usando 

textos bíblicos fora do contexto e com as interpretações que contradizem 

claramente outros textos. Mas a Bíblia não é um repositório de prooftexts para 

opinião dos homens é o repositório da verdade de Deus, que o ministro de Deus 

é um mordomo. Sua preocupação não deve ser para agradar seus ouvintes ou 

para distribuir seus próprios pontos de vista, mas para "ser diligente para 

apresentar [ele mesmo] a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 

envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade" (2 Tim. 2:15). 

Um ministro que não estuda a Palavra não pode ensinar corretamente a 

Palavra. Ele não pode lidar com precisão aquilo que ele não sabe. Sob seus 

cuidados, como Milton observou: "As ovelhas com fome olhar para cima, e não 

são alimentados." 

O requisito do Ministro 

Neste caso, além disso, se requer dos administradores que um ser 
encontrado fiel. (4: 2) 

De longe, a qualidade mais importante de um bom administrador é a fidelidade, 

confiança. Ele é encarregado de agregado familiar e as posses de seu mestre; e 



sem fidelidade ele vai arruinar ambos. Acima de tudo, Deus quer que Seus 

ministros, do servo Seus mordomos , para ser digno de confiança . Deus 

deseja que Seus ministros espirituais ser consistentemente obedientes à Sua 

Palavra, firme no seu compromisso de ser fiel. Ele não exige brilhantismo ou 

inteligência ou criatividade ou popularidade. Ele pode usar servidores com 

essas qualidades, mas apenas confiabilidade é absolutamente essencial. Ele é 

necessário . 

Paulo enviou Timóteo para ministrar aos Coríntios, porque aquele jovem era 

"amado e fiel" (1 Cor. 4:17). Paulo sabia que ele estava completamente 

confiável para pregar e ensinar a Palavra de Deus. Ele não precisa se preocupar 

com Timoteo de adulterar o evangelho ou desistir em confusão. Ele foi fiel ao 

chamado de Deus, assim como o próprio Paulo, "pela misericórdia do Senhor 

[era] de confiança" (07:25).No livro de Colossenses Paulo menciona dois outros 

co-trabalhadores que estavam em aberto em confiabilidade. Epafras foi um 

"companheiro amado servo" e "um fiel servo de Cristo" (1: 7). Tychicus era um 

"irmão amado e fiel servo e companheiro servo no Senhor" (4: 7). 

Servanthood e mordomia são inseparáveis da fidelidade. Um servo infiel ou um 

steward não confiável é uma auto-contradição. "Quem é o escravo fiel e sensata 

a quem o senhor pôs à frente da sua casa, para dar o sustento a seu 

tempo?" Perguntou Jesus. "Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor 

encontrar fazendo assim quando vem" (Mt 24: 45-46.). Quando o Senhor voltar, 

a única exigência absoluta pelo que há de julgar os Seus servos é a fidelidade: 

foram eles fiéis ao mandamento de seu Senhor? 

Deus supre a Sua Palavra, o Seu Espírito, os dons, e Seu poder. Tudo o que o 

ministro pode fornecer é sua fidelidade em utilizar esses recursos. O trabalho é 

exigente, mas é basicamente simples: tomar a Palavra de Deus e alimentando-

o com fidelidade ao seu povo de dispensação dos mistérios de Deus, 

proclamando as verdades ocultas que Ele fez conhecido. Não deve haver Gloria 

aqui, ficando um por cima do outro. O melhor que qualquer ministro pode ser 

é fiel, que está apenas cumprindo o requisito básico. 

A avaliação do ministro 

Mas, para mim, é uma coisa muito pequena que eu deveria ser 

examinado por você, ou por qualquer tribunal humano; na 

verdade, eu nem sequer me examinar. Estou consciente de nada 

contra mim mesmo, mas eu não sou por este absolvido; mas quem 
me julga é o Senhor. (4: 3-4) 

Paulo não estava se vangloriando ou colocando-se acima de outros ministros ou 

acima de qualquer outro cristão. O que ele disse sobre sua própria atitude em 

relação a si mesmo deve ser dito por cada ministro e cada cristão. Deve ser uma 

coisa muito pequena para qualquer um de nós quando o nosso ministério ou a 



nossa vida espiritual é criticado ou elogiado, seja por outros cristãos, por 

qualquer tribunal humano , ou qualquer outro dos tribunais do 

homem. Podemos beneficiar muito com o conselho de um amigo espiritual 

sábio, e às vezes até mesmo das críticas dos descrentes. Mas nenhum ser 

humano é qualificado para determinar a legitimidade, a qualidade ou a 

fidelidade do nosso trabalho para o Senhor. Nós não somos mesmo qualificado 

para determinar essas coisas por nós mesmos. Matéria do pecado exterior estão 

a ser julgados como 1 Timóteo 5: 19-21 indica. Mas para além da disciplina de 

pecar servos, podemos fazer nenhum juízo absolutamente precisos quanto à 

fidelidade de coração, mente e corpo de qualquer servo de Deus. 

Examinado e examinar são de anakrino , que significa "para investigar, 

questionar, avaliar." Isso não significa para determinar culpa ou inocência, 

como o Rei Tiago ("julgado, o juiz") sugere. tribunal Humano ( anthrōpinēs 

hēmeras ) literalmente significa "dia humano", isto é, um dia, em um tribunal 

humano. Nenhum ser humano, ou grupo de seres humanos, é qualificado para 

examinar e avaliar os servos de Deus. Nenhum cristão, e, neste contexto, 

especialmente os ministros de Deus, deve estar preocupado com tal 

avaliação. Só Deus sabe a verdade. 

Avaliação dos Outros 

Nós não deve ser ofendido quando as pessoas nos criticam, ou mostrar falsa 

modéstia quando nos elogiam. Devemos simplesmente dizer com Paulo: "Mas 

todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória 

do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória" (2 Cor. 

3:18). Nosso foco está em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que estamos 

sendo transformados à Sua imagem, porque Ele diz que somos, e não por causa 

do que podemos ver ou o que os outros podem ver. 

Um ministro de cuidar de Cristo não pode ser insensível aos sentimentos, 

necessidades e opiniões do seu povo. Ele não deveria tentar ser. Uma palavra 

sincera de agradecimento depois de um sermão é encorajador, e reflete a 

preocupação espiritual e crescimento na vida do ouvinte. A palavra de crítica 

útil pode ser um corretivo necessário e até mesmo uma bênção. Mas nenhum 

ministro pode permanecer fiel à sua vocação, se ele permite que sua 

congregação, ou quaisquer outros seres humanos, decidir como verdadeiro seus 

motivos são ou se ele está trabalhando dentro da vontade do Senhor. Porque o 

seu conhecimento e compreensão dos fatos são imperfeitos, suas críticas e 

elogios são imperfeitos. Em humildade e amor, ministro de Deus não deve 

permitir-se preocupam com avaliações do seu ministério de outras pessoas. 



Sua Própria de Avaliação 

Ele também não deve permitir-se preocupam com a sua própria avaliação de 

seu ministério. Todos nós somos naturalmente inclinados a construir-nos em 

nossas próprias mentes. Nós todos olhamos em espelhos de cor de rosa. Mesmo 

quando nos colocamos para baixo, especialmente na frente dos outros, que 

muitas vezes são simplesmente apelando para o reconhecimento e elogio. O 

ministro maduro não confia em seu próprio julgamento em tais coisas mais do 

que ele confia no julgamento dos outros. Ele concorda com Paulo que a sua 

própria avaliação pode ser tão confiável quanto o de qualquer outra pessoa. 

Introspecção espiritual é perigosa. Pecado conhecido deve ser enfrentado e 

confessou, e as deficiências conhecidas estão a ser rezou sobre e trabalhado por 

melhorias. Mas nenhum cristão, não importa o quão avançados na fé, é capaz 

de avaliar corretamente a sua própria vida espiritual. Antes de conhecê-lo, 

vamos ser nós mesmos escalão, classificando-nos e descobrir que uma grande 

parte do tempo está sendo gasto em pensar em nada a não ser nós mesmos. O 

preconceito em nosso próprio favor e a tendência da carne em direção à auto-

justificação fazer deste um projeto perigoso. 

Paulo sabia de nenhum pecado grave ou deficiência em sua própria vida. Estou 

consciente de nada contra mim mesmo (cf. 2 Cor. 1:12). Mas ele sabia que 

podia estar errado nessa avaliação; mesmo como um apóstolo que ele poderia 

estar errado sobre seu próprio coração. Ele, também, necessário lembrar-se de 

tomar cuidado quando ele se levantou, para que ele não deve cair (1 Cor. 

10:12). Então ele continuou explicando ao Corinthians, mas não estou por esta 

absolvido . Mas isso não o deixou importa tanto. Ele não estava orgulhoso de 

que ele sabia de nada de errado, e ele não se preocupe, pois ele poderia ser 

confundido. Sua própria avaliação, favorável ou desfavorável, não fez 

diferença. 

A única avaliação que faz a diferença é o Senhor. O que me examina é o 

Senhor . Somente Seu exame conta. Paulo tinha seguido o conselho longo ele 

deu a Timóteo: "Procura apresentar-te a Deus aprovado" (2 Timóteo 2:15.). Ele 

não estava preocupado com a apresentar-se para os outros, para aprovação, ou 

até para si mesmo, para aprovação, mas apenas para o seu Senhor. 

Um ministro serve o seu povo espiritualmente somente quando ele é um servo 

fiel de Cristo e dispensador dos mistérios de Deus. E só Deus é o juiz do 

verdadeiro valor espiritual desse serviço. 

Avaliação de Deus 

Portanto, não ir em julgar antes do tempo, mas espere até que o 

Senhor venha o qual também trará à luz as coisas ocultas das 



trevas e manifestará os desígnios dos corações dos homens, e, em 

seguida, o louvor de cada homem virá-lo de Deus. (4: 5) 

Deus tem um dia planejado quando Ele também trará à luz as coisas ocultas 

das trevas e manifestará os desígnios dos corações dos homens . Essas duas 

frases referem-se as atitudes do homem interior, que só Deus pode 

ver. Julgamento final de todos os tipos, incluindo a avaliação dos ministérios 

dos seus servos, será por ele e em seu tempo. O povo de Deus, incluindo-se os 

ministros, não tem nenhum negócio julgamento passagem 

antes [que] tempo . Vemos apenas o exterior, o visível, e não é possível saber 

o que está escondido nos recônditos da alma. 

Porque Paulo fala aqui de louvor de cada homem , eu não acredito que as 

coisas escondidas na escuridão se refere a pecados ou qualquer coisa mal, mas 

simplesmente as coisas atualmente desconhecida para nós. A passagem enfatiza 

que todo crente terá louvor, não importa o que as suas obras e os motivos, 

porque "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo 

Jesus" (Rm. 8: 1).Todos os cristãos terão alguma recompensa e alguns 

elogios. Quem vai receber muito e que vai receber pouco só Deus sabe. Mas 

uma vez que a madeira, feno e palha são queimados fora, o ouro, prata e pedras 

preciosas permanecerá a ser eternamente recompensado. 

Sabemos no entanto, que as recompensas dadas não vai basear-se nos graus por 

trás do nosso nome, os números que temos anunciado ou testemunhado, os 

programas que temos planejadas e orientadas, os livros que temos escrito, ou 

até mesmo o número de convertidos ganho para Cristo através de nós. Ela será 

baseada em uma coisa só: a motivos ( Boule ; "pensamentos 

secretos") de [nossos] corações . 

Uma das experiências maravilhosas que teremos nesse dia será a perceber que 

muitos queridos santos, completamente desconhecidas para o mundo e, talvez, 

mal conhecidos irmãos, receberá recompensa depois de recompensa após a 

recompensa do Senhor mãos, porque as suas obras eram de ouro, prata e pedras 

preciosas. Seus corações terá sido pura, suas obras terá sido precioso, e sua 

recompensa será grande. 

Porque Deus recompensará de acordo com os motivos dos corações dos 

homens , o nosso único propósito na vida deve ser que, "se, em seguida, [nós] 

comer ou beber ou o que quer que [nós] não, [nós] fazei tudo para a glória de 

Deus" ( 1 Cor. 10:31). Esse motivo deve determinar tudo o que pensamos e 

fazemos. 

É bom quando irmãos cristãos pode falar bem de nós sinceramente. É bom 

quando a nossa própria consciência não nos acusar. Mas vai ser maravilhoso 



além da descrição se, naquele dia, nosso Senhor pode dizer de nós, "Muito bem, 

servo bom e fiel". 

O propósito de Paulo aqui é mostrar que, porque todos os ministros não são 

mais do que funcionários e administradores, porque nem nós nem eles podem 

avaliar corretamente o valor e mérito do seu ministério, e porque só Deus pode 

e vai dar o valor correto em um futuro dia acerto de contas , não é apenas 

destrutiva, mas ridículo para causar divisões na igreja por discutindo sobre 

quem é o servo mais honrado. 

 

11. A presunção e a Humildade (1 

Coríntios 4: 6-13) 

Ora, estas coisas, porém, irmãos, tenho aplicado figurativa para 

mim ea Apolo, por amor de vós, para que em nós que você pode 

aprender a não ultrapassar o que está escrito, a fim de que 

nenhum de vocês pode se tornar arrogante em favor de um contra 

o outro. Para quem você considera como superior? E o que você 

tem que você não recebeu? Mas se você se o recebeste, por que te 

glorias, como se não tivesse recebido? Você já está cheio, você já 

se tornou rico, você se tornaram reis sem nós; e eu gostaria de 

fato que você tinha se tornado reis para que também nós 

viéssemos a reinar convosco. Pois, eu acho que Deus tem exibido 

nos apóstolos último de todos, que os homens condenados à 

morte; porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos 

e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, mas é 

prudente em Cristo; somos fracos, mas você é forte; você é 

distinto, mas estamos sem honra. Para esta presente hora estamos 

ambos com fome e sede, e estão mal vestidos, e são tratados 

aproximAdãoente, e são sem-teto; e nós labuta, trabalhando com 

nossas próprias mãos; quando somos injuriados, 

bendizemos; quando somos perseguidos, suportamos; quando 

caluniados, tentamos conciliar; nós nos tornamos como a escória 
do mundo, a escória de todas as coisas, até agora (4: 6-13) 

Quando Abraão estava intercedendo a Deus em nome de Sodoma ele disse: 

"Ora, eis que eu me aventurei a falar ao Senhor, embora eu sou pó e na cinza" 

(Gn 18:27). Quando Jacó estava com medo de que Esaú estava prestes a atacá-

lo, ele orou: "Eu sou indigno de toda a benignidade e de toda a fidelidade que 

tens demonstrado que o teu servo" (Gn 32:10). Quando Deus ordenou a Moisés 

que ir até Faraó e exigir a libertação dos israelitas, Moisés respondeu: "Quem 

sou eu, que eu deveria ir a Faraó, e que eu deveria trazer os filhos de Israel do 

Egito?" (Ex. 03:11). De forma semelhante Gideon respondeu ao chamado de 

Deus para libertar o seu povo dos midianitas: "Ó Senhor, como posso libertar 



Israel: Eis que a minha família é a menos em Manassés, e eu sou o mais novo 

na casa de meu pai" (Jz 6. : 15). 

João Batista não poderia conceber seu Cristo batizando. "Eu é que preciso ser 

batizado por ti, e tu vens a mim?" (Mat. 3:14). No dia anterior, João havia dito 

as multidões, "Eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um a quem 

você não sabe é aquele que vem depois de mim, a tanga de cuja sandália eu não 

sou digno de desatar." (João 1: 26-27). Mesmo auto-confiante Pedro, depois de 

testemunhar o milagre da grande captura de peixe ", prostrou-se aos pés de 

Jesus, dizendo:" Apartai-vos de mim, porque sou um homem pecador, Senhor! 

'"(Lucas 5: 8) . Paulo serviu ao Senhor "com toda a humildade" (At 20,19), 

reconhecendo que "nós [não] são adequados em nós mesmos para considerar 

alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus" (2 

Cor. 3: 5) e considerando-se a ser "o mínimo de todos os santos" (Ef. 3: 

8). Escolha o povo de Deus sempre foi humilde. 

Em sua encarnação Jesus Cristo deu o maior exemplo de humildade. Paulo fala 

de Deus como Aquele que, "pois ele, subsistindo em forma de Deus, não 

considerou a igualdade com Deus uma coisa que deve ser aproveitada, mas se 

esvaziou, assumindo a forma de um servo, tornando-se em semelhança . dos 

homens e, achado na forma de homem, humilhou-se, tornando-se obediente até 

à morte, e morte de cruz "(Fil. 2: 6-8). Jesus mesmo falou de si mesmo como 

"manso e humilde de coração" (Mat. 11:29). 

Os cristãos de Corinto, no entanto, não tinha aprendido que a virtude, não de 

santos do Antigo Testamento ou a partir de Paulo ou mesmo do próprio 

Senhor. Paulo enfrenta o problema, contrastando o pecado de seu próprio 

conceito com o exemplo de humildade dos apóstolos. 

Presunção O Corinthians ' 

Ora, estas coisas, porém, irmãos, tenho aplicado figurativa para 

mim ea Apolo, por amor de vós, para que em nós que você pode 

aprender a não ultrapassar o que está escrito, a fim de que 

nenhum de vocês pode se tornar arrogante em favor de um contra 

o outro. Para quem você considera como superior? E o que você 

tem que você não recebeu? Mas se você se o recebeste, por que te 

glorias, como se não tivesse recebido? Você já está cheio, você já 

se tornou rico, você se tornaram reis sem nós; e eu gostaria de 

fato que você tinha se tornado reis para que também nós 
viéssemos a reinar convosco. (4: 6-8) 

Os coríntios estavam orgulhosos e prepotente. A causa de sua factionalism- 

com algum Paulo alegando, alguns Apolo, e alguns Cephas (1:12; 3: 4, 22) -

basically era orgulho. Eles estavam orgulhosos de sua sabedoria humana e 

orgulhosa de seus líderes humanos. Foi essa mundana, orgulho carnal que 



causou graves divisões que atormentavam a igreja. Esses próprios líderes eram 

piedosos servos e humildes do Senhor, e os Corinthians teve muitos motivos 

para ser gratos por ele ter enviado-los tais homens. Mas, em vez de ser grato 

eles estavam orgulhosos. 

Durante a maior parte da carta, até agora, Paulo tinha sido ensinando-os a não 

exaltar a sabedoria humana e os líderes humanos. Ora, estas coisas, porém, 

irmãos, tenho aplicado figurativa para mim ea Apolo, por amor de 

vós. Essas coisas refere-se aos números de agricultores (3 (3: 10-15), e servos-

stewards (4: 1-5), que se referem àqueles que ministram para o Senhor Paulo 

diz a seus coríntias. irmãosque ele aplicou estas . figuras de linguagem e 

analogias para si mesmo e Apolo Sua razão é começar a ensinar-lhes que não 

se exaltar, seja : que em nós que você pode aprender a não ultrapassar o 

que está escrito, a fim de que nenhum de vocês pode se tornar 

arrogante Paulo. ( eu mesmo ) e Apolo tinha sido dado como ilustrações do 

que verdadeiros ministros deve ser: servos humildes e comissários de bordo (4: 

1) Servos são fiéis e manso, não orgulhoso; stewards são confiáveis e submisso, 

não arrogante Nem é que todo o cristão.. ser. 

Servos fiéis de Deus deve receber a honra eo respeito. Nós somos a "apreciar 

aqueles que trabalham entre [nós], e os intendentes [us] no Senhor e dar [us] 

instrução" (1 Ts. 5:12), e anciãos fiéis devem "ser considerados dignos de dupla 

honra, especialmente os que labutam na pregação e ensino "(1 Tim. 5:17). Mas 

eles devem ser válida somente dentro desses limites das Escrituras. Respeito 

piedoso transforma em exaltação ímpios quando eu exceder o que está 

escrito . Quando gratidão amorosa e lealdade legítimo estão contaminados com 

orgulho e vaidade, a igreja de Cristo é fraturado e enfraquecido. O que Deus 

quer como um meio de unidade Satanás se transforma em um meio de divisão. 

O Corinthians tinha ido muito além da relação das escrituras para os ministros 

e tinha desenvolvido facções que eram virtualmente seitas. Como é 

frequentemente o caso, os líderes foram exaltados para os seguidores do 

"próprio bem, e não para os líderes 'saquês. Os líderes não eram uma festa para 

sua glorificação, mas foram simplesmente usada como um ponto focal para o 

próprio orgulho do Corinthians. Na verdade, o exemplo humilde de seus líderes 

foi rejeitado; assim, Paulo teve de lembrá-los de sua própria humildade e que, 

de Apolo. As facções deu ao Corinthians um meio para se tornar arrogante 

em favor de um contra o outro . 

Quando os israelitas estavam sendo libertados do Egito, Moisés foi claramente 

o líder. Moisés havia se diante de Faraó e exigiu a libertação de seu 

povo. Através de Moisés, o Senhor tinha realizado grandes milagres que 

finalmente convenceu Faraó para deixá-los ir. Moisés era o chefe incontestável 

do seu povo. Depois que o Senhor enviou uma unção especial do seu Espírito 

sobre setenta dos anciãos, dois deles, Eldad e Medad, continuou a profetizar no 



acampamento depois que os outros tinham parado. Quando Moisés foi dito que 

eles estavam fazendo, seu jovem assistente, Josué, ficou irritado e disse: 

"Moisés, meu senhor, contê-los. ' Moisés, porém, lhe disse: "Você está com 

ciúmes por causa de mim Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, 

que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele! '" (Num. 11: 28-29). A lealdade 

de Josué a Moisés foi extraviado. Lealdade equivocada, mesmo a homens fiéis 

de Deus, inevitavelmente traz hostilidade a outros dos servos de Deus. Ela 

provoca inveja, competição, e divisão. 

Moisés não exaltar-se e não deixe que os outros exaltá-lo. Essa foi a atitude de 

Paulo e Apolo. "Se nós, como apóstolos e ministros de Deus, se recusam a nos 

exaltar ou ser exaltado por você ou qualquer outra pessoa", Paulo estava 

dizendo aos coríntios, "o que razão você tem para exaltar a si mesmos?" (Uma 

comparação interessante para este texto pode ser feita a partir de 14: At. 8-18) 

O motivo foi a arrogância. Arrogante ( phusioō ) significa literalmente "inchar 

( KJV ), encha, explodir. " O termo foi usado metaforicamente para indicar o 

orgulho, que está tendo uma visão inflada de si mesmo. Paulo usa essa palavra 

quatro vezes para descrever os crentes de Corinto (ver também 4:18, 19; 5: 2) e 

três outras vezes para avisá-los contra o orgulho (8: 1; 13: 4; 2 Cor 0:20.). O 

significado de orgulho, basicamente, é "Eu sou para mim." Quando todo mundo 

está puxando em primeiro lugar para si mesmo, companheirismo e harmonia 

são dilacerados no processo. 

Um pecado intimamente relacionado é vanglória. Orgulho deve gabar, mas que 

não é mais desculpável do que ser arrogante é. Por que te glorias? perguntou 

Paulo. Na verdade, ele fez a pergunta em três partes. Em primeiro lugar, para 

que você considera como superior? "Por que", diz ele, "você acha que você 

está acima de outros crentes na igreja? Por que você acha que o seu grupo é 

melhor do que qualquer outro? Você são feitas do mesmo material que eles são 

e foram redimidos pelo mesmo Senhor. Você não é melhor. Você não tem nada 

para se orgulhar de ". 

Segundo ele pergunta: E o que você tem que você não recebeu? Que alguém 

tem que, de uma forma ou de outra, não foi dado a ele? Nós não nos dar a vida, 

a comida e cuidados e proteção tivemos como bebês, uma educação, talentos, o 

país em que nascemos em, a oportunidade de ganhar a vida, o IQ nós temos, ou 

qualquer outra coisa. Não importa o quanto a gente pode ter estudado na escola 

e trabalhou no nosso negócio ou profissão, não teríamos nada a não ser o que o 

Senhor e muitos outros, pela sua mão providencial, nos deram. 

Os cristãos têm sido dado ainda mais. Nós temos a salvação, a vida eterna, a 

presença de Deus dentro de nós, a Sua Palavra, Seus dons espirituais, Seu amor, 

e inúmeras outras bênçãos para que nós temos feito nada e não pode fazer 

nada. Todos esses são dons da graça de Deus. Não temos absolutamente 



nenhuma coisa boa que nós não receber (cf. Tg 1:17; 1 Crônicas 29: 11-16.). O 

que qualquer pessoa tem que se vangloriar? 

Se tivermos um bom pastor, Deus lhe deu para nós. Se temos bons pais, Deus 

lhes deu para nós. Se vivemos em um país bom, Deus deu para nós. Se temos 

uma boa idéia ou talento criativo Deus deu para nós. Nós não temos nenhuma 

razão para se orgulhar tanto em pessoas ou bens. Não só os ministros, mas todos 

os cristãos, mas são mordomos de Deus. Tudo o que temos é por empréstimo 

do Senhor, que nos foi confiado por um tempo para usar em servi-Lo. 

A terceira questão decorre logicamente. Mas se você se o recebeste, por que 

te glorias, como se não tivesse recebido? Em outras palavras, se eles possuíam 

apenas o que alguém lhes tinha dado, por que eles foram ostentando como se 

tivessem criado o coisas em si, ou lhes valeu? Toda a base da sua jactância não 

era nada mais do que uma invenção de seu orgulho. Nada é mais auto-

enganador do que o orgulho. Estamos inclinados a acreditar em quase tudo 

sobre nós mesmos se é favorável. 

Mas Paulo não permitiria que o Corinthians para permanecer auto-

enganados. Ele arrancada todas as desculpas e derrubou todas as defesas. Ele 

os amava demais para permitir que Satanás assim enganar e abusar deles. O 

apóstolo estava tão preocupado e tão determinado que eles iriam compreender 

a gravidade do seu pecado, que ele levou para casa o seu ponto de sarcasmo 

incisiva: 

Você já está cheio, você já se tornou rico, você se tornaram reis 

sem nós; e eu gostaria de fato que você tinha se tornado reis para 
que também nós viéssemos a reinar convosco. (4: 8) 

Para desmascarar sua presunção ele amontoa em louvor fingida. Ele diz que os 

crentes de Corinto são grandes e maravilhoso. Eles estão saciados com todas as 

coisas boas; eles são ricos; eles são reais. Eles tinham tudo. Eles haviam 

chegado. Exceto para o contexto, o Corinthians provavelmente teria tomado as 

palavras de Paulo no versículo 8, pelo valor de face. Isso é exatamente o que 

eles pensavam de si mesmos. Como está em Laodicéia, eles se consideravam 

ser rico e não precisa de nada. Também como Laodicéia, no entanto, eles foram 

realmente "miserável e miserável, pobre, cego e nu" (Apocalipse 3:17). 

Eles eram auto-satisfeito, e, portanto, estavam em falta da bênção e satisfação 

daqueles que "têm fome e sede de justiça" (Mateus 5: 6.). Eles não estavam 

inclinados a dizer com o seu ex-pastor, "Não que eu já tenha alcançado, ou que 

seja perfeito" (Fp. 3:12), pois, em suas próprias mentes, 

eles tinham obtido. Eles já se consideravam ser reinante, como se sua própria 

Millennium tinha começado. Vocês se tornaram reis sem nós . Continuando 

o sarcasmo, Paulo sugeriu que eles tinham recebido as suas coroas de 



Cristo sem ( Choris , "sem a agência de"; cf. João 1: 3) A assistência dele e 

Apolo, ou de qualquer dos outros apóstolos. 

Nesse ponto, o sarcasmo é modificado, e Paulo muda de reprimenda à 

reflexão. Eu realmente gostaria que você tinha se tornado reis para que 

também nós viéssemos a reinar convosco . Paulo queria que fosse o tempo 

realmente coroação para todos eles. Se o Millennium tinha realmente 

começado, eles teriam tido verdadeira glória, compartilhei com eles pelo 

Senhor, e seria realmente reinando com Ele e com Paulo e Apolo. Mas esse não 

foi o caso. Os crentes de Corinto não foram reinante, e eles não tinham nenhum 

motivo em tudo para a glória. 

Humildade do Apóstolo 

Pois, eu acho que Deus tem exibido nos apóstolos último de todos, 

que os homens condenados à morte; porque nos tornamos 

espetáculo ao mundo, tanto aos anjos e aos homens. Nós somos 

loucos por amor de Cristo, mas é prudente em Cristo; somos 

fracos, mas você é forte; você é distinto, mas estamos sem 

honra. Para esta presente hora estamos ambos com fome e sede, 

e estão mal vestidos, e são tratados aproximAdãoente, e são sem-

teto; e nós labuta, trabalhando com nossas próprias 

mãos; quando somos injuriados, bendizemos; quando somos 

perseguidos, suportamos; quando caluniados, tentamos 

conciliar; nós nos tornamos como a escória do mundo, a escória 
de todas as coisas, até agora (4: 9-13) 

O Pai tinha permitido o Filho para ser condenado à morte e fez um 

espetáculo. Agora Deus tem exibido nos apóstolos último de todos, que os 

homens condenados à morte . Para o mundo que eles eram professores inúteis 

ensinando idéias sem valor, que contribuem nada para a humanidade. A única 

coisa que eles mereciam era a morte. As imagens usadas aqui é de pessoas 

trazidas para a arena, condenado a morrer como criminosos. Os últimos que 

trouxe para o abate foram o grand finale. Neste caso, Deus trouxe 

os apóstolos para fora para ser um espetáculo aos olhos dos homens, a fim de 

mostrar a Sua glória. 

Os versículos 9-13 pode ser resumido em quatro palavras: espetáculos, tolos, 

os sofredores, e escória. Estas palavras descrevem a condição do Paulo, em 

contraste com o que o Corinthians considerado sua condição de ser. Eles 

pensaram que tinha tudo em si mesmos; ele sabia que não tinha nada em si 

mesmo. 

Óculos 

Quando um general romano conquistou uma grande vitória foi celebrada pelo 

que foi chamado de um triunfo. O general iria entrar na cidade em grande 



esplendor militar, levando seus oficiais e soldados.Atrás aqueles viria um grupo 

de prisioneiros em cadeias, com o rei e os seus oficiais conquistados exibido 

com destaque para que todos possam ver e simulados. Os presos estavam sob a 

sentença de morte e seria levado para a arena para lutar contra os animais 

selvagens. Esse é o espetáculo a que Paulo se refere. Na batalha espiritual que 

ele estava lutando, ele foi considerado esse tipo de cativeiro, esse tipo de 

conquistado prisioneiro, condenado à morte . Tiago Moffatt traduz: "Deus 

quer-nos apóstolos a entrar bem no final como gladiadores condenados na 

arena." 

Pouco depois de sua transfiguração de Jesus disse a seus discípulos sobre o Seu 

breve retorno prisão, morte e ressurreição. Eles não entendiam o que ele estava 

falando; mas em vez de pedir-lhe para explicar, eles começaram a discutir sobre 

qual deles era o maior. Quando Jesus perguntou o que eles estavam discutindo, 

eles compreensivelmente tinham vergonha de responder. 

E sentando-se, chamou os doze e lhes disse: "Se alguém quiser ser o primeiro, 

será o derradeiro de todos eo servo de todos." E pegar uma criança, colocou-o 

diante deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: "Quem receber um 

menino como este, em meu nome a mim me recebe." (Marcos 9: 35-37) 

A vida de discipulado é a vida de servidão, ea vida de servidão é a vida de 

humildade, uma vida que tão intimida o mundo que está em perigo de morte 

(cf. João 10: 2). 

Durante o reino milenar dos doze apóstolos reinará com Cristo na terra. Eles 

vão "sentados em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel" (Mat. 

19:28). Mas quando eles ministravam na terra fizeram nada, mas regra. Eles se 

tornaram um espetáculo ao mundo, tanto aos anjos e aos homens . Eles 

foram ridicularizados, cuspido, preso, espancado, escarnecido, um geralmente 

tratados como criminosos.Em seguida, eles foram pela última vez; mas na vinda 

do reino de Cristo, eles serão os primeiros. 

Tolos 

Renovando o sarcasmo, Paulo diz: Nós somos loucos por amor de Cristo, mas 

é prudente em Cristo; somos fracos, mas você é forte; você é distinto, mas 
estamos sem honra . "Você ainda pensa realmente do evangelho como tolos e 

de seus ministros como tolo. Você tem vergonha de ser servo de Cristo. Você 

quer glória, honra e reconhecimento do mundo." O Corinthians ainda amava a 

sabedoria humana. Eles ainda estavam tentados a olhar para pregadores do 

evangelho como tagarelas, assim como os filósofos atenienses tinham feito 

(Atos 17:18). Eles não podiam suportar a ser loucos por amor de Cristo , e se 

consideravam prudente , forte e distinto . 



Sofrem 

Os apóstolos não apenas eram espetáculos e tolos, mas quem sofre por amor de 

Cristo. Para esta presente hora estamos ambos com fome e sede, e estão mal 

vestidos, e são tratados mais ou menos, e estão desabrigadas . Eles viviam 

em níveis mais baixos da sociedade. Enquanto os crentes de Corinto viviam 

como reis, os apóstolos estavam vivendo como escravos. Os apóstolos tinham 

vindo a conhecer em primeira mão o significado das palavras de Jesus: "As 

raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem 

onde reclinar a cabeça" (Mt 08:20).. 

Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo catalogado seus sofrimentos no 

ministério: 

I [era] em muito mais trabalho, muito mais em prisões; em açoites, sem número, 

muitas vezes em perigo de morte. Cinco limes que recebi dos judeus uma 

quarentena de açoites. Três cais fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 

três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Eu estive em 

deslocações frequentes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos 

meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, 

perigos no mar, perigos entre falsos irmãos; Estive em trabalho de parto e 

fadigas, muitas noites sem dormir, em fome e sede, muitas vezes sem comida, 

frio e nudez. Além de tais coisas externas, existe a pressão diária em cima de 

mim de preocupação para todas as igrejas. (2 Cor. 11: 23-28) 

Paulo também envolvida em labuta ( kopiaō , "para trabalhar para o ponto de 

exaustão") com suas próprias mãos , um tipo de trabalho considerado pelos 

gregos para ser abaixo de sua dignidade. O trabalho manual era para 

escravos. Mas Paulo não se envergonhava de qualquer tipo de tratamento 

suportou por Seu Senhor ou de qualquer tipo de trabalho precisa ser feito para 

o seu Senhor (cf. Atos 18: 3; 20:34; 1 Tessalonicenses 2: 9.; 2 Ts 3. : 8). 

. Nem estava ressentido ou amargo Quando somos injuriados ( loidoreō , "a 

abusar com palavras"), bendizemos; quando somos perseguidos, 

suportamos; quando caluniados, tentamos conciliar . Os apóstolos 

realmente olhou para si próprios como escravos e comissários de bordo da 

galera de Cristo. Sua preocupação era ser humilde e fiel. Eles não tinham tempo 

para ressentimento ou ciúme. Eles sabiam que eles eram infinitamente melhores 

do que os seus perseguidores. Sabendo que seria o primeiro no mundo 

vindouro, eram perfeitamente disposto a ser o último no mundo. Isso deu a Deus 

a oportunidade de demonstrar o seu poder em sua fraqueza. 



Escumalha 

Nós nos tornamos como a escória do mundo, a escória de todas as coisas, 

até agora . É evidente a partir do verso seguinte (14) que Paulo ainda estava 

contrastando a si mesmo e aos outros apóstolos com o Corinthians. Eles 

orgulhosamente viu-se como sendo na parte superior; os apóstolos 

humildemente se viam como na parte inferior. 

Scum e escória são sinônimos e referem-se raspados ou sucata limpas de um 

prato sujo ou panela e depois jogado fora. As palavras eram comumente usado 

no sentido figurado das mais baixas, os criminosos mais degradadas, que muitas 

vezes eram sacrificados em cerimônias pagãs. Essa é a forma como o mundo 

olhou para os apóstolos. Eles eram escória e borra religioso, e não há melhor do 

que os criminosos como quem foram tratados muitas vezes. 

Não é difícil para os crentes para se dar bem no mundo, desde que mantenha o 

evangelho a si mesmos. Mas se eles pregar, ensinar e viver a Palavra de Deus 

completo, o mundo tem grande ofensa (cf. 2 Tm. 3:12). Ele se ressente de estar 

sob a luz da verdade. Satanás é o deus deste mundo e do rei das trevas. Seu 

reino não pode suportar a luz do evangelho e irá perseguir e destruir, se possível, 

aqueles que ficam para ele e viver nele. O mundo vai tentar vasculhar fora e 

jogar fora qualquer um que proclama a Palavra. 

Nós não somos escória e os resíduos aos olhos de Deus, mas nós somos, no 

entanto, serventes e mordomos. Por conseguinte, nem aos olhos do mundo, nem 

aos olhos de Deus que nós temos razão para se orgulhar em nós mesmos. Aquilo 

que o Senhor ama nos seus servos, e que acabará por levá-los recompensa e 

glória é um espírito humilde e obediente. "Humilhai-vos, portanto, sob a 

poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido" (1 Ped. 5: 6). 

Assim, Paulo traz a um clímax a denúncia de espírito orgulhoso, divisionista e 

faccioso do Corinthians. 

 

 

 

 



12. As marcas, de um pai espiritual ( 1 

Coríntios 4: 14-21 ) 

Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para vos 

admoestar, como a filhos meus amados. Porque, se você tivesse 

inúmeros tutores em Cristo, ainda que você não teria muitos 

pais; pois em Cristo Jesus me tornei seu pai através do 

evangelho. Exorto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por 

esta razão, enviou para você Timóteo, que é meu filho amado, e 

fiel no Senhor, e ele vos fará lembrar de meus caminhos que estão 

em Cristo, assim como toda parte eu ensino em cada 

igreja. Agora, alguns tornaram-se arrogantes, como se eu não 

estavam vindo para você. Mas eu vou chegar até você em breve, 

se o Senhor quiser, e eu vou descobrir, e não as palavras daqueles 

que são arrogantes, mas seu poder.Porque o reino de Deus não 

consiste em palavras, mas em poder. O que você deseja? Irei ter 

convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? ( 4: 14-
21 ) 

Nesta epístola, Paulo descreveu o professor e líder espiritual como um servo ( 3: 5 ), um 

fazendeiro ( 3: 6 ), colega de trabalho de Deus ( 3: 9 ), um construtor ( 03:10 ), um escravo 

galley (" servo ", 4: 1 ), e um comissário de bordo ( 4: 1 ). Ele agora descreve-o como um 

pai espiritual, utilizando-se como o exemplo. 

O apóstolo tem sido severo, até mesmo ao ponto de sarcasmo ( 4: 8-10 ), em repreender 

os pecados do Corinthians. Agora, ele diz-lhes por que ele foi tão dura: ele ama-los como 

um pai ama seus filhos. Ele não podia suportar para que possam ser se afastar da Palavra 

de Deus e à plenitude da vida cristã. Ele era o seu pai espiritual e, portanto, duplamente 

responsável por seu bem-estar espiritual. Ele podia dizer com João, "Não tenho maior 

alegria do que esta, para ouvir os meus filhos andam na verdade" ( 3 João 4 ; cf. Gl 

4,19. ; Fp 1: 23-27. ). 

Em 1 Coríntios 4: 14-21 Paulo apresenta por implicação e padrão seis características de 

um pai espiritual fiéis: ele adverte, amores, gera, dá um exemplo, ensina e disciplinas. Ele 

não rotular especificamente essas características ou dar-lhes em ordem cronológica ou 

por ordem de importância. Eles estão implícitas no que ele diz, e ilustram as várias 

maneiras em que um pai fiel é responsável por seus filhos. Eles são elementos necessários 

em uma relação de discipulado eficaz. 

Ele admoesta 

Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para vos 
admoestar. ( 4:14 a) 

Paulo não estava sendo duro em sua correção, a fim de vergonha o Corinthians, para 

fazê-los se encolher e se esconder. Eles tinham muito do que se envergonhar, e se eles 

levaram as palavras do apóstolo ao coração que não poderia ter ajudado a ter 

vergonha. Mas não era o propósito final de Paulo para envergonhá-los. Ele iria deixar isso 

para as suas próprias consciências. Seu propósito era admoestá -los, exortá-los, em juízo 



com que eles se arrependam e corrigir seus caminhos. Ele não queria destruí-los, mas para 

recuperá-los. 

É possível que um pai para corrigir uma criança de uma forma que derruba um pouco do 

que se acumula. Em Efésios Paulo adverte: "Pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas 

criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor" ( Ef 6: 4. ). Em nome da disciplina, 

mesmo disciplina cristã, as crianças podem ser provocados e abusado de formas que 

deixam cicatrizes permanentes. Eles são muitas vezes colocados para baixo com a crítica 

e punição, mas raramente levantado com admoestação e encorajamento. 

Admoestar ( noutheteo ) significa, literalmente, "para colocar em mente", com o objetivo 

de advertência e reprovação. Ela pressupõe que algo está errado e sua intenção é corrigir, 

para fazer direito. Seu objetivo é trazer uma crença mudança-in, atitude, hábitos, estilo de 

vida, ou de qualquer forma é necessário. Na verdade, ele é um aviso para mudar ou 

incorrer em julgamento. 

Eli era o sumo sacerdote no tabernáculo em Siló; mas ele era um pai irresponsável. Só 

depois que ele era muito velho fez ele questionar hábitos pecaminosos e extremamente 

perversas de seus filhos. Nesse ponto, os filhos, Hofni e Finéias, foram por muito tempo 

cresceu e além de seu controle. Eles abusaram das ofertas de sacrifício e prostituíram com 

as mulheres que serviam à tenda da congregação. Parece que Eli não estava ciente do que 

eles estavam fazendo até dito por algumas pessoas. A Escritura diz que a sua própria vida 

ea de seus filhos terminou de forma trágica, porque ele não tinha admoestou-los como 

uma empresa, atencioso, pai amoroso. Ele havia honrado seus filhos acima de Deus, e ao 

fazer isso ele não conseguiu Deus e não deles ( 1 Sam. 2-4 ). 

Falha de admoestar filhos espirituais pode ser tão trágico. Se nós temos responsabilidade 

espiritual em detrimento de outro crente, especialmente se nós o trouxemos para o Senhor, 

haverá momentos em quedeve admoestar. Como um pai espiritual devemos 

amorosamente criticar crenças erradas ou comportamento errado com o propósito de 

trazer correção e mudança (ver Matt. 18: 15-20 ; 1 Tessalonicenses 5:14. ). Não devemos 

intimidar ou humilhar ou juiz auto-retidão. Um pai amoroso não fazer essas coisas. Mas 

um pai amoroso sempre admoestar, repreenda, corrija, e até mesmo a disciplina quando 

necessário Ele vai fazer o que ele tem de que é certo e apropriado para o bem-estar de 

seus filhos. A ferramenta para isso é a Palavra de Deus, como indicado na 2 Timóteo 3: 

16-17 . 

"Vocês são testemunhas", Paulo disse aos tessalonicenses ", e por isso é Deus, como 

devoção e retidão e irrepreensivelmente nos portamos para convosco crentes, basta que 

você saiba como estávamos exortando e incentivando e implorando cada um de vocês 

como um pai seria sua os próprios filhos, de modo que você pode andar de uma maneira 

digna de Deus, que vos chama para o seu reino e glória "( 1 Tessalonicenses 2: 10-12. ). 

Ele ama 

como meus filhos amados. ( 04:14 b) 

Paulo se referiu ao Corinthians como seus irmãos várias vezes ( 1:10 ; 2: 1 ; 3: 1 ), mas 

agora ele os chama seus filhos, o que representa uma relação ainda mais íntima. Eles não 

são apenas as crianças, masamados filhos , especialmente caros ao seu pai espiritual. É 

evidente a partir do que Paulo vem dizendo a eles que eles não eram obedientes, 

moralmente correta, doutrinariamente som, ou madura. Mas eles eram amados. 



Amado é do verbo Ágape , que se refere ao tipo mais forte de amor, o amor mais 

profundo. É mais do que o amor fraternal ( philia ), uma terna afeição. É um amor que é 

determinada e intencional, tendo o objectivo de servir o objeto de amor. 

Alguns anos mais tarde, Paulo voltou a falar de seu grande amor para o Corinthians: "Eu 

não vou ser um fardo para você, porque não busco o que é seu, mas você, porque as 

crianças não são responsáveis por salvar-se de seus pais, mas os pais . para os seus filhos 

E eu vou muito boa vontade gastarei, e ele gasta para as vossas almas "( 2 Coríntios 12: 

14-15. ). O Corinthians pouco fez para merecer o amor de Paulo, mas eles tiveram que na 

medida certa. Seu amor por eles deu tudo e não pediu nada. Foi abnegado, de longo 

alcance, e duradoura. 

Um pai amoroso quer entender seus filhos o mais profundamente possível. Ele quer saber 

onde se machucar para que ele possa ajudar a curar. Ele quer saber quando eles estão com 

medo de que ele possa ajudar a dissipar seus temores. Ele quer saber onde eles são fracos 

para que ele possa ajudar a fortalecê-los. Ele quer saber as suas necessidades para que ele 

possa ajudar a encontrá-los. Paulo amava o Corinthians dessa maneira. Ele os amava, 

compreender a sua situação e as suas necessidades. 

Um pai amoroso é suave. Jesus foi "manso e humilde de coração" ( Mateus 11:29. ), e 

Paulo procurou tratar o Corinthians com "mansidão e benignidade de Cristo" ( 2 Cor. 10: 

1 ). Filhos espirituais, como filhos naturais, crescem lentamente. Eles não nascem maduro 

e devem ser treinados com amor e cuidado, bem como com cuidado e, por vezes, com 

firmeza (cf. 1 Ts 2: 7-8. ). 

Um pai amoroso também é intensa. Quando aqueles que amamos está em perigo, não 

podemos deixar de tornar-se preocupado. Quando nossos filhos eram pequenos eu me 

preocupava com a sua correndo para a rua. Então, dei uma palestra e explicou sobre os 

perigos de ser atropelado por um carro. Eu, às vezes acorda no meio da noite com uma 

sacudida, depois de ter sonhado com uma das crianças que estão sendo atropelado. O 

amor não pode deixar de sentir intensa preocupação e ficando animado, às vezes. Quanto 

mais os nossos entes queridos estão ameaçadas e em perigo, o mais intenso o nosso amor 

se torna. Devemos ter o mesmo tipo de preocupação para os nossos entes queridos 

espirituais, nossos filhos no Senhor. O testemunho de Paulo aos anciãos de Éfeso era que 

ele entre lágrimas admoestados "noite e dia por um período de três anos," por amor a seus 

filhos na fé ( Atos 20:31 ). 

Ele cria o 

Porque, se você tivesse inúmeros tutores em Cristo, ainda que 

você não teria muitos pais; pois em Cristo Jesus me tornei seu pai 
através do evangelho. ( 04:15 ) 

Como já mencionado, Paulo não está discutindo a paternidade espiritual em ordem 

cronológica. Como na paternidade natural, a procriação deve ocorrer antes que possa 

haver amor ou admoestação. A criança deve nascer antes que ele possa ser cuidada e 

treinado. 

Paulo aqui ilustra a singularidade da paternidade. Nenhuma criança pode ter mais de um 

pai natural. No reino espiritual, bem como, o Corinthians teve inúmeras tutores em 

Cristo, mas apenas um espiritualpai . Paulo foi o pai espiritual da maioria deles. É 

importante notar aqui que ele não está dizendo que ele era a fonte da vida espiritual 



(cf. Mateus 23: 9. , uma referência aos líderes religiosos judeus que se sentiam como se 

fossem a verdadeira fonte da vida), mas foi o ferramenta Deus usou. 

Inúmeros ( murios ) pode representar a figura específica de dez mil, como no KJV , ou 

simplesmente uma grande quantidade, inúmeros. Tutores ( paidogōgos ) refere-se a 

instrutores casa, geralmente escravos, que foram responsáveis pela formação de base e 

educação moral de pequeno crianças. Eles não eram professores em um sentido formal, 

mas eram mais responsáveis e ajudantes. 

Os Coríntios, Paulo diz a eles, poderia ter tido tutores espirituais inumeráveis de vários 

tipos, e de todos aqueles pode ter sido útil para um grau ou outro. Mas ele era 

exclusivamente seu pai espiritual. 

Um pai, por definição, é um homem que tem filhos. Ele é o agente de Deus da criação de 

uma vida. Um homem pode ser um homem sem ter filhos e até mesmo um marido sem 

ter filhos. Mas ele não pode ser um pai sem ter filhos. Um cristão não pode ser um pai 

espiritual sem ser usado por Deus para trazer vida às crianças espirituais. 

Infelizmente, muitos cristãos nunca se tornaram pais espirituais. Eles nunca produziram 

qualquer descendência espiritual. Eles nunca levaram uma pessoa a Cristo e ajudou a 

treiná-lo nos caminhos de Deus.Um cristão é alguém que tem sido dada uma nova vida 

em Cristo, e uma das características mais importantes da vida é a reprodução. Contudo, 

muitos crentes nunca reproduzido crentes. Em certo sentido, eles são contradições com o 

que um cristão é. Cada crente deve ser um pai espiritual, o instrumento de Deus para 

trazer novas vidas para o Seu reino. Isso começa o processo de discipulado. 

Paulo deixou descendência espiritual em todos os lugares que ele visitou e ministrou. Ele 

tinha fundado numerosas igrejas na província da Galácia, e quando ele lhes escreveu ele 

dirigiu-se não só como seus irmãos ( Gl 1:11. ; 04:12 ), mas também como seus filhos 

( 4:19 ). Paulo chamado Timoteo seu "verdadeiro filho na fé" ( 1 Tim. 1: 2 ) e Tito seu 

"verdadeiro filho na fé comum" ( Tito 1: 4 ). O escravo fugitivo Onésimo era "filho, a 

quem [tinha] gerado na [sua] prisão" do apóstolo ( Filemon. 10 ). Onde quer que fosse, 

ele levou as pessoas a Cristo, tornando-se assim o seu pai espiritual. 

O apóstolo não afirmam ter o poder de procriação espiritual. Em Cristo Jesus eu me 

tornei seu pai através do evangelho . A fonte de todo nascimento espiritual é o poder 

de Deus em Cristo, juntamente com a Palavra de Deus. Apenas "o que é nascido do 

Espírito é espírito" ( João 3: 6 ) e "No exercício da [de Deus] Será que ele nos gerou pela 

palavra da verdade" ( Tiago 1:18 ). 

Mas o Senhor também optou por usar humanos como suas testemunhas ( Atos 1: 8 ), para 

"fazer discípulos de todas as nações" ( Mt 28:19. ). Jesus nos mandou Oração para "o 

Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe" ( Mat. 09:38 ). O fruto da 

colheita está inteiramente nas mãos do Senhor, mas Ele nos chamou para sermos seus 

colaboradores nas suas áreas. Charles Hodge disse: "Pois, embora multidões são 

convertidos pelo Espírito através da Palavra, sem qualquer intervenção ministerial, assim 

como molas de grãos aqui e ali, sem um lavrador, no entanto, é o decreto de Deus que a 

colheita de almas deve ser recolhida por trabalhadores designado para o efeito. " 

Colheitadeiras de Deus se tornam os pais espirituais daqueles que "colher" para o Senhor. 

Ele dá o exemplo 



Exorto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta razão, 

enviou para você Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, 

e ele vos fará lembrar de meus caminhos que estão em Cristo. ( 4: 
16-17 a) 

Sem um bom exemplo, o ensino de um pai não pode ser eficaz. Um pai espiritual deve 

dar o exemplo para seus filhos espirituais, como Paulo teve o cuidado de fazer. Com 

confiança, mas sem se gabar, ele poderia dizer, que sejais meus imitadores . Ele não só 

conseguiu dizer: "Faça o que eu digo", mas também, "Faça o que eu faço." O termo grego 

é equivalente a nossa palavra mímico (cf. Mateus 23: 3. ). 

Muitas vezes, o lugar mais difícil para discípulo é em casa. Quando discipular aqueles 

fora de nossas famílias, muitas vezes eles nos vêem apenas em situações ideais, onde é 

fácil agir espiritual e maduro.Mas os nossos filhos nos ver em todos os nossos humores, 

em todas as nossas atitudes e ações. Eles sabem em primeira mão, se nós estamos vivendo 

até o que estamos tentando ensiná-los. Se não somos, a maioria de nossa instrução e 

admoestação vai cair em saco roto. Mesmo se nós sinceramente amá-los, nossos filhos 

são mais propensos a seguir o que fazer do que o que dizemos. Ter filhos piedosos é 

exigido de um ancião ( 1 Tim. 3: 4-5 ), em parte, pelo menos, porque essa é uma boa 

evidência de que ele próprio é piedoso. Discipulado é mais do que ensinar princípios 

corretos; ele também está vivendo esses princípios antes as que estão sendo discipulado 

(cf. 1 Tm. 4:12 ). 

Paulo foi tão bem sucedido como um discipulador que ele poderia confiar seu discipulado 

para aqueles que ele tinha discipulado. Por esta razão eu enviou a você Timóteo, que é 

meu filho amado, e fiel no Senhor, e ele vos fará lembrar de meus caminhos que são 

em Cristo . Por esta razão refere-se ao objetivo de tornar os imitadores Corinthians de 

Paulo. Para conseguir que ele enviou Timóteo. Que pensamento! Timóteo era tão 

parecido com Paulo que ele poderia ser enviado como um modelo de Pauline. O apóstolo 

tinha feito um trabalho tão completo como um pai espiritual a Timóteo que ele poderia 

enviar Timóteo para continuar discipular o Corinthians em seu nome. Ele era uma 

réplica. Essa é a epítome da criação dos filhos espirituais: ser capaz de enviá-los para 

trabalhar em nosso lugar. Quando estamos de Cristo, aqueles que nós discípulo será mais 

provável que se torne semelhante a Cristo e ser capaz de ajudar os outros a se tornar 

semelhantes a Cristo. Isto, obviamente, fornece um potencial grande multiplicação do 

ministério. Paulo amava Timoteo e elogiou-o como um filho fiel, que traria de volta à 

mente o padrão de vida semelhante à de Cristo de Paulo, porque ele também era o seu 

próprio padrão de vida. 

Ele ensina 

assim como toda parte eu ensino em cada igreja. ( 04:17 b) 

Não podemos acreditar verdades que não conhecemos ou princípios vivos que nunca 

ouviu falar. Uma parte importante do discipulado é o ensino da Palavra de Deus, dizendo 

e explicando suas verdades. 

No caso da igreja de Corinto, Paulo já havia ensinado-os cuidadosamente para 18 meses 

( Atos 18:11 ). Eles haviam sido exaustivamente fundamentada na Palavra. Trabalho de 

Timóteo era para lembrá- los de que Paulo tinha ensinado e do jeito que ele tinha vivido 

entre eles. Seu discipulado era um follow-up dos apóstolo da. Paulo tinha ensinado as 

mesmas verdades em todos os lugares em cada igreja , indicando que ele está se 



referindo à doutrina, em vez de um conselho específico, e trabalho de Timoteo era 

reforçar as grandes verdades eternas por seu próprio ensino e seu próprio exemplo. 

Não é o suficiente para ser correto em que ensinamos; temos também de ser 

compreensível. Temos de colocar de lado nossas graus, realizações acadêmicas e jargão 

teológico e simplesmente falar a verdade com clareza e no amor ( Ef. 4:15 ). Se amamos 

aqueles que testemunhar e discípulo, o nosso objectivo não será para impressioná-los com 

o nosso aprendizado, mas para ajudá-los com a deles. Bispo João Ryle estava convencido 

de que uma das chaves para o renascimento do século 18 na Inglaterra foi a simplicidade 

da pregação de homens como Wesley e Whitefield. Ele disse: "Eles não tinham vergonha 

de crucificar seu estilo ou sacrificar sua reputação de aprendizagem. Eles realizaram a 

máxima de Agostinho, que disse que uma chave de madeira não é tão bonita quanto uma 

de ouro, mas se ele pode abrir a porta quando o ouro não se pode, é muito mais útil. " Não 

é pregar sermões que é necessário, nem homilias demonstrando esperteza, mas o som, a 

verdadeira doutrina de Escritura para contrariar a sabedoria dos homens (cf. 2: 1-8 ). 

O ensinamento de Jesus não só foi o modelo supremo do poder e profundidade, mas de 

simplicidade. As grandes multidões para quem pregava eram compostas principalmente 

de comum, povos incultos. No entanto, eles "gostava de ouvir a Ele", ou, como no Rei 

Tiago Version, "as pessoas comuns ouvia com prazer" ( Marcos 12:37 ). 

Ele disciplinas 

Agora, alguns tornaram-se arrogantes, como se eu não estavam 

vindo para você. Mas eu vou chegar até você em breve, se o 

Senhor quiser, e eu vou descobrir, e não as palavras daqueles que 

são arrogantes, mas seu poder. Porque o reino de Deus não 

consiste em palavras, mas em poder. O que você deseja? Irei ter 

convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? ( 4: 18-

21 ) 

Há momentos em que pais espirituais, como pais naturais, têm de disciplinar seus 

filhos. Quando um cristão desliza em doutrina errada ou comportamento errado, ele 

precisa de correção. Ele precisa ser contada no amor, mas com firmeza, "Seu testemunho 

não é o que deveria ser. Você não está vivendo pelos princípios bíblicos que você 

aprendeu. Você precisa mudar." Tais confrontos nunca são fáceis, mas são muitas vezes 

necessário. 

Algumas das Corinthians não só tinha escorregado para o pecado, mas tinha se tornado 

arrogante ( phusioō , "para inflar, inchar, explodir") sobre isso. Pensando que eles 

provavelmente nunca ver Paulo de novo, como se [ele] não estavam vindo , eles 

pensaram que poderiam obter com a fazer o que quisessem. Eles podem ter sido tão 

arrogante para pensar Paulo não teria coragem para enfrentá-los. A igreja tinha um 

problema sério com orgulho e auto-vontade, e quando uma forte liderança espiritual não 

estava no local, muitos crentes facilmente escorregou invadir suas velhas maneiras de 

pensar e de se comportar. 

Mas ao contrário do que eles esperavam, Paulo assegurou-lhes que ele planejou para vê-

los novamente e em breve . Ele sabia melhor do que fazer planos que não foram objecto 

de alteração do Senhor, e assim adicionados, se o Senhor quiser . Mais de uma vez ele 

tinha feito planos para o seu ministério que ele não foi capaz de realizar. Na segunda 

viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo "tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito 

de Jesus não lho permitiu" ( Atos 16: 7 ). O plano de Deus era para eles para começar a 



evangelizar mais a oeste, para o que hoje conhecemos como Europa, e então eles foram 

para a Macedônia, em vez de Bitínia. É sempre presunçoso para fazer planos, mesmo para 

própria obra do Senhor, que não são de boa vontade aberta a Sua aprovação e mudança. 

A despeito do que eles pensavam que Paulo pode ter medo de fazer, se ele voltou a Corinto 

sua primeira ordem de negócio seria chamar o blefe dos que estavam flagrante em sua 

apostasia. Ele logo descobriria não as palavras daqueles que são arrogantes, mas o seu 

poder . Ele não deixaria de pecar passar em branco. Para seu próprio bem, assim como 

do evangelho, ele não poderia deixar de discipliná-los. A criança indisciplinada pertence 

aos pais que não se preocupam profundamente o seu bem-estar. Paulo foi muito amar um 

pai espiritual não disciplinar. Como esperava o Corinthians a seguir o seu exemplo, ele 

seguiria de Deus: "Porque o Senhor ama Ele reprova, assim como o pai, ao filho a quem 

quer bem" ( Prov. 3:12 ; cf. Hb 12: 6. ; Rev. 03:19 ). 

Os apóstatas arrogantes falou muito sobre sua liberdade e independência e direitos, bem 

como muitos crentes professos hoje que compram a filosofia do mundo e gostam de imitar 

os seus caminhos. Eles, sem dúvida, pensei que eles tinham bons argumentos para Paulo 

em caso ele aparecesse. Mas ele seria verificar o seu poder espiritual, e não as suas 

palavras, o interior e não o exterior. O povo de Deus deve refletir de Deus reino , Seu 

governo e glória, que não consiste em palavras, mas em poder . Este é um princípio 

central de grande importância. A fé que não resulta em bem viver pode ter muitas palavras 

para apoiá-lo, mas ele não terá poder. Verdadeiro caráter espiritual de uma pessoa não é 

determinado pela imponência de suas palavras, mas pelo poder de sua vida (cf. Mt 7: 21-

23. ). 

Paulo estava esperançoso de que o Corinthians errantes se arrependessem de sua 

arrogância e mudar antes que ele retornasse. Deu-lhes uma escolha. O que você 

deseja? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo tinha 

feito a sua própria preferência clara. Ele não queria envergonhá-los, mas para admoestá-

los como filhos, que ele tanto amava ( v. 14 ). Essa é a marca de todo pai dos deuses. 

Se ele precisava usar uma vara para moldá-los para cima, ele usaria um. Ele não tem em 

mente uma vara literal para vencê-los com, mas uma atitude e espírito de disciplina forte, 

dolorosa. Ele iria lidar severamente com seu orgulho, o pecado, Deus mais odeia. Mas se 

eles responderam favoravelmente à sua carta, ele iria tratá-los com comedida, bondade 

paciente. 

Em seu trato com aquela igreja rebelde que ele amava tanto, Paulo demonstra os 

elementos para o discipulado eficaz de filhos espirituais. 

 

 

 

 



13. Imoralidade na Igreja ( 1 Coríntios 5: 

1-13 ) 

É realmente relatado que há imoralidade entre vocês, e 

imoralidade de tal natureza que não ocorre nem entre os pagãos, 

que alguém tem a mulher de seu pai. E você se tornou arrogante, 

e não lamentou em vez disso, a fim de que a pessoa que tinha feito 

tal ação ele removido do seu meio. Pois eu, de minha parte, 

embora ausente no corpo, mas presente no espírito, já condenei 

aquele que fez tão comprometido isso, como se estivesse 

presente. Em nome de nosso Senhor Jesus, quando você está 

montado, e eu com vocês em espírito, pelo poder de nosso Senhor 

Jesus, eu decidi entregar tal homem a Satanás para a destruição 

da carne, para que o espírito pode ser salvo no dia do Senhor 

Jesus. O orgulho de vocês não é bom. Não sabeis que um pouco 

de fermento leveda toda a massa? Limpe o fermento velho, para 

que sejais uma nova massa, assim como você é, de fato, sem 

fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Vamos, 

portanto, celebrar a festa, não com o fermento velho, nem com o 

fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da 
sinceridade e da verdade. 

Eu lhe escrevi na minha carta não devem associar-se com pessoas 

imorais; Eu não me refiro aos imorais deste mundo, ou com os 

avarentos e os roubadores, ou com os idólatras; para, em seguida, 

você teria que ir para fora do mundo. Mas, na verdade, eu escrevi 

para você não se associar com qualquer chamado irmão se ele 

deve ser uma pessoa imoral, ou avarento, ou idólatra, ou 

maldizente, ou beberrão, ou roubador; nem mesmo para comer 

com tal um. Porque, que tenho eu a ver com a julgar os de 

fora? Não julgais vós os que estão dentro da igreja? Mas aqueles 

que estão de fora, Deus julga. Retire o perverso do meio de 
vós. ( 5: 1-13 ) 

A cidade de Corinto nos dias de Paulo era como grande parte da sociedade ocidental 

hoje. As pessoas estavam fortemente decididos a ter os seus próprios caminhos. Em 

nenhuma consideração eram mais intenção do que no que diz respeito ao cumprimento 

luxúria física. Permissividade sexual era galopante; e então, como agora, a igreja não foi 

afetada. 

Todas 1 Coríntios 5 é dedicado ao problema da imoralidade na igreja, muito do que 

especificamente à imoralidade sexual Tão grave quanto a imoralidade em si era a 

tolerância da igreja dele. Provavelmente por causa de sua orientação filosófica e seu amor 

pela sabedoria humana, eles justificaram o comportamento imoral de seus companheiros 

crentes. Em qualquer caso, eles não estavam inclinados a tomar medidas 

corretivas. Mesmo aqueles que não estavam envolvidos em imoralidade havia se tornado 

arrogante sobre a matéria ( v. 2 ), possivelmente citando sua "liberdade em Cristo", como 

fazem muitos crentes de hoje. Aparentemente, havia muitos que arrogantemente exibiam 

a sua vice-na igreja. 



O capítulo não é dirigida aos crentes, ou "chamados" crentes ( v. 11 ), que estavam 

cometendo os pecados, mas ao resto da igreja que estava sem fazer nada sobre isso, na 

verdade, arrogantemente se recusara fazer qualquer coisa sobre isso. 

A partir de 1:10 através 04:21 Paulo tem sido lidar com os tipos mais filosóficas e 

psicológicas do pecado, os pecados do intelecto e atitude. A divisão na igreja foi causada 

principalmente pelo espírito de festa, visto em seus inúmeros grupos exclusivos, com cada 

grupo, considerando-se a ter a trilha interna em espiritualidade. 

Capítulo 5, no entanto, se concentra principalmente em pecados da carne. Mas esses 

pecados não estão relacionados com os da mente ou coração, porque todo o pecado é 

relacionado. Pecado em uma área sempre nos torna mais suscetíveis ao pecado em outras 

áreas. Em nossos dias, o aumento dos pecados sexuais e pecados de violência têm 

semelhança com a ascensão na educação humanística e filosofia amoral, e correspondem 

a um aumento de orgulho e auto-satisfação, e uma diminuição da preocupação com as 

coisas de Deus. 

Empuxo de Paulo neste capítulo é para a disciplina de persistentemente pecando membros 

da igreja. Ele apresenta a necessidade, o método, a razão, ea esfera da disciplina que deve 

ser imposta. 

A necessidade de disciplina 

É realmente relatado que há imoralidade entre vocês, e 

imoralidade de tal natureza que não ocorre nem entre os pagãos, 

que alguém tem a mulher de seu pai. E você se tornou arrogante, 
e não lamentou em seu lugar. ( 5: 1-2 um) 

As primeiras coisas que o Corinthians precisava ver era a necessidade de 

disciplina. Porque eles aparentemente tinha racionalizado ou minimizada a imoralidade 

em seu meio, eles não via necessidade de disciplina. O primeiro passo de Paulo foi para 

mostrar-lhes que a imoralidade era imoralidade e que era sério e não deve ser tolerada, 

algo que já deveria saber. O facto de ter sido , na verdade, relatou que há imoralidade 

entre vocês , indica que era informação comum e deveria ter sido tão chocante para eles 

como era de Paulo. 

A igreja tinha sido cuidadosamente ensinado por Paulo e outros ministros. Os crentes de 

Corinto foram bem fundamentada na doutrina e moral cristãs. Eles também tinha sido 

dito, em uma epístola nonbiblical anterior de Paulo, da necessidade de uma disciplina de 

crentes que persistiram no pecado. "Eu lhe escrevi na minha carta não devem associar-se 

com pessoas imorais" ( v. 9 ). Mas, infelizmente, os problemas aborda Paulo deste 

capítulo não eram novos para o Corinthians, e estavam sendo tolerado por eles. 

A igreja de Corinto tinha uma reputação geral para a imoralidade, e palavra de que tinha 

chegado a Paulo mais de uma vez. Como já mencionado, ele os tinha escrito sobre ele 

anteriormente. Mas o problema particular, ele menciona foi o primeiro a imoralidade de 

uma natureza tal que não existe mesmo entre os gentios, que alguém tem a mulher 

de seu pai . 

A imoralidade é o grego porneia de que cheguemos a pornografia, e refere-se a 

qualquer atividade sexual ilegal. Neste caso, foi uma forma de incesto, porque um homem 

estava morando com a mulher de seu pai, ou seja, sua madrasta. O termo mulher do 



pai indica que a mulher não era sua mãe natural, mas havia se casado com seu pai depois 

que sua mãe tinha morrido ou sido divorciado. 

Que Deus considera essa relação incestuosa é claro desde o Antigo Testamento. As 

relações sexuais entre um homem e sua madrasta estava na mesma categoria que as 

relações entre ele e sua mãe natural.Qualquer um culpado desses ou outros "abominações" 

sexuais devia ser extirpado do seu povo ( Lev 18: 7-8. , 29 ; cf. Dt 22:30. ), uma 

referência à pena capital. De Cicero e outros, sabemos que tal incesto também era 

estritamente proibido sob a lei romana. Como observa Paulo, que fez não existir mesmo 

entre os gentios . Um membro da igreja em Corinto era culpado de um pecado que até 

mesmo seus vizinhos pagãos não praticar ou tolerar. O testemunho da igreja em Corinto 

foi assim seriamente prejudicada. 

Três coisas sobre essa relação particular, parecem evidentes. Em primeiro lugar, o tempo 

presente tem indica que a atividade pecaminosa vinha acontecendo há algum tempo e 

ainda estava acontecendo. Não foi uma única vez ou caso de curto prazo, mas foi contínuo 

e aberto. Eles podem ter vivido juntos como se marido e mulher. Em segundo lugar, uma 

vez que o adultério não é cobrado, a relação entre o filho e sua madrasta tinha 

provavelmente a levou a ser divorciada do pai. Naquela época nenhum dos dois era 

legalmente casada. Em terceiro lugar, porque Paulo não pede disciplina da mulher, talvez 

ela não era cristão. O homem, portanto, ser um crente, não só foi imoral, mas de forma 

desigual relacionado com a mulher ( 2 Cor. 6:14 ). 

Mais chocante para Paulo do que o pecado em si era a tolerância da igreja dele. E você 

se tornou arrogante, e não lamentou vez . Nada parecia romper seu orgulho e 

ostentação (cf. 1:12 ; 3: 3 , 21 ; 4: 6-7 ,18 ). Eles eram tão auto-satisfação e auto-

confiante de que eles dispensado ou racionalizado o comportamento mais perverso dentro 

da congregação. Talvez eles olharam no incesto como uma expressão de liberdade cristã, 

ou, talvez, eles olharam em sua tolerância para com ele como uma expressão do amor 

cristão. Em qualquer caso, a sua arrogância cegou para a verdade clara de padrões de 

Deus. Talvez eles me senti tão seguro como membros de um partido ligado a um grande 

líder espiritual (Paulo, Apolo, ou Pedro; ver 01:12 ) que eles achavam que poderia pecar 

sem conseqüência. 

Eles deveriam ter lamentado vez . A igreja que não choram sobre o pecado, 

especialmente o pecado dentro de sua própria comunhão, está à beira de um desastre 

espiritual. Quando deixamos de ser chocado pelo pecado perdemos uma forte defesa 

contra ela. Alexander Pope escreveu: 

O vício é um monstro, de semblante tão aterrador, 

Como ser odiado necessidades, mas para ser visto; 

No entanto, vemos muito, familiarizado com seu rosto, 

Nós primeiro aguentar, então piedade então se abraçam. 

Esse foi o padrão seguido pela igreja em Corinto. Ela arrogantemente seguiu seus 

próprios sentimentos e racionalizações, em vez de Deus da Palavra, e encontrou-se 

ignorando, e talvez até mesmo justificar, o pecado flagrante no meio dela. 

A igreja em Tiatira, em muitos aspectos era uma igreja modelo. Ele era forte em "amor e 

fé e de serviço e perseverança" e foi crescendo em boas ações. Mas foi tolerar "a Jezabel, 

mulher que se diz profetisa, e ela ensina e leva meus servos extraviados, para que eles 



cometem atos de imoralidade" ( Ap 2: 19-20 ). Alguém na igreja, afirmando falar em 

nome de Deus, foi, na verdade, levando os crentes em práticas imorais. Embora 

repreendido, ela se recusou a se arrepender. Consequentemente, ela e todos os que 

participaram na imoralidade com ela, tornou-se sujeito a julgamento severo de Deus. A 

punição era para ser um aviso a todos os cristãos e um lembrete de padrões justos de Deus 

para o seu povo e do seu saber suas mentes e corações ( vv. 21-23 ). Deus toma a pureza 

de sua igreja a sério, e que Ele manda seus filhos para levá-lo igualmente a sério. 

Sempre que o pecado não é arrependeu de e purificados, ela aumenta e se espalha a sua 

infecção. Quando Paulo escreveu sua epístola próxima à igreja de Corinto, ele ainda 

estava profundamente preocupado com sua condição espiritual e moral. "Tenho medo de 

que, quando eu voltar, meu Deus pode me humilhar diante de você, e eu posso chorar por 

muitos daqueles que pecaram no passado e não se arrependeram da impureza, a 

imoralidade e sensualidade que cometeram" ( 2 Cor. 0:21 ). Porque o Corinthians 

recusou-se a chorar, causaram Paulo para lamentar e do Espírito Santo para se lamentar 

( Ef. 4:30 ). 

Os cristãos não devem tolerar o pecado dentro da igreja mais do que eles estão a tolerá-

lo dentro de suas próprias vidas. "Mas não deixe que a imoralidade ou qualquer impureza 

ou cobiça sequer se nomeie entre vós, como convém a santos ... E não participar das obras 

infrutuosas das trevas, mas em vez disso, mesmo expô-los." ( Ef. 5: 3 , 11 ) . É da 

responsabilidade de todos os membros da igreja, e não simplesmente o pastor e outros 

líderes, para expor práticas pecaminosas na comunhão. Sem ser hipócrita ou curiosos, 

somos obrigados a estar continuamente à procura de qualquer tipo de imoralidade ou 

pecado que ameaça a pureza do corpo de nosso Senhor, a igreja. Temos de reconhecer a 

necessidade de identificação e limpeza pecado dentro da igreja. Quando é encontrado 

devemos estar de luto espiritual até que seja limpo. 

O Método de Disciplina 

a fim de que a pessoa que tinha feito este feito ele pode removido 

do seu meio. Pois eu, de minha parte, embora ausente no corpo, 

mas presente no espírito, já condenei aquele que fez tão 

comprometido isso, como se estivesse presente. Em nome de nosso 

Senhor Jesus, quando você está montado, e eu com vocês em 

espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, eu decidi entregar tal 

homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito 
pode ser salvo no dia do Senhor Jesus. ( 5: 2 b-5) 

Paulo deixa claro que a ação deveria ter sido tomada para disciplinar o homem que se 

recusou a se arrepender e abandonar de sua imoralidade flagrante. Ele deveria ter sido 

excomungado, removido do seu meio . 

Jesus estabeleceu o método básico da disciplina eclesiástica: 

E se teu irmão pecar, vai, e repreende-o em privado; Se ele te ouvir, ganhaste a teu 

irmão. Mas se ele não ouvi-lo, tomar um ou dois com você, para que pela boca de duas 

ou três testemunhas cada fato pode ser confirmado. E se ele se recusar a ouvi-los, dize-o 

à igreja; e se ele se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um 

publicano. ( Mateus 18: 15-17. ) 

Disciplina não é incompatível com o amor. É falta de disciplina, de fato, que é 

incompatível com o amor. "Aqueles a quem o Senhor ama Ele disciplina, e Ele açoita a 



todo filho a quem recebe" ( Heb. 12: 6). O Senhor disciplina seus filhos, porque ele os 

ama, e nós vamos disciplinar os nossos irmãos e irmãs no Senhor, se realmente amá-Lo 

e amá-los verdadeiramente. 

Pois eu, de minha parte, embora ausente no corpo, mas presente no espírito, já 

condenei aquele que fez tão comprometido isso, como se estivesse presente . Paulo 

exortou a igreja de Corinto a reconhecer com ele a gravidade da infração, a reconhecer a 

necessidade de disciplina, e de tomar medidas, como apropriado Paulo já tinha feito como 

se estivesse lá. Ele está dizendo que ele tinha em seu espírito interior julgou a pessoa 

pecar e afirmaram as consequências obrigatórias. 

A igreja estava para vir juntos em nome de nosso Senhor Jesus e com o poder de nosso 

Senhor Jesus . Ou seja, eles foram se reúnem para fazer o que eles sabiam ser a vontade 

de Cristo na matéria, para fazer o que Ele faria se estivesse lá. Eles estavam cientes dos 

princípios Jesus havia ensinado ( Matt. 18 ), e o apóstolo chama o povo para aplicar esses 

princípios. Como o Senhor tinha instruído, a congregação local foi responsável pela 

disciplina. E quando um locais atos da igreja em Jesus ' nome , que está de acordo com a 

Sua Palavra, eles podem ter certeza que eles estão agindo em Seu poder. É no contexto 

do seu ensinamento sobre disciplina na igreja que o Senhor disse: "Tudo o que ligares na 

terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus" e "Se 

dois de vós se unirem sobre a terra sobre qualquer coisa que eles podem pedir, deve ser 

feito por eles por meu Pai que está nos céus, onde estiverem dois ou três reunidos em meu 

nome, aí estou eu no meio deles "(. Mateus 18: 18-20. ). O Senhor te abençoe sempre e 

capacitar o que realmente fazem em seu nome. Se temos seguido Sua instrução para ter a 

certeza de que "cada fato pode ser confirmado" ( v 16. ), sabemos que a nossa decisão 

sobre a culpa ou inocência (obrigatório ou perder) será de acordo com o céu de. Quando 

nos reunimos em Seu nome, Ele está sempre conosco, fazendo a disciplina Ele mesmo 

(cf. Ef 5: 25-27.). Nunca é a igreja mais em harmonia com o Céu e operando em perfeita 

harmonia com o seu Senhor do que quando se lida com o pecado para manter a pureza. 

Quando os coríntios estavam reunidos para tomar medidas disciplinares Paulo estaria 

com eles em espírito . O apóstolo lhes havia ensinado como um pastor, foi agora a 

escrever-los pela segunda vez ( 1 Cor. 5: 9 ), e destina-se a continuar a dar-lhes o seu 

conselho e incentivo em fazer a vontade do Senhor, mesmo quando ele não podia estar 

com -los pessoalmente. 

Para colocar o crente professo fora de sua irmandade, a excomungá-lo, seria para 

entregar esse homem a Satanás para destruição da carne . Satanás é o príncipe deste 

mundo, e transformando um crente a Satanás, portanto, empurra o crente de volta ao 

mundo por conta própria, para além da assistência e apoio da comunhão cristã. Essa 

pessoa perdeu seu direito de participação na igreja de Jesus Cristo, que Ele tem a intenção 

de manter pura a todo custo. A palavra entregar ( paradidomi ) é um termo forte 

indicando o ato judicial de condenação, de entregar para a punição. A condenação de um 

crente pecar é para ser dado a Satanás . Paulo excomungado Himeneu e Alexandre por 

causa de sua blasfêmia continuado e sem arrependimento. Eles eram pastores com um 

falso evangelho; ele "entregou [os] a Satanás para que possam ser ensinados a não 

blasfemar" ( 1 Tim. 1:20 ). 

O resultado de tal disciplina é a destruição da carne . Destruição ( olethros ) pode 

referir-se até mesmo à morte. Ele é usado freqüentemente em conexão com o julgamento 

divino sobre o pecado. Mas Satanás não tem poder sobre os espíritos dos crentes. Quando 

Satanás atacou Jó, ele só foi autorizado a prejudicar aquele homem de Deus 



fisicamente. Ele poderia destruir suas posses e afligir o seu corpo, mas ele não poderia 

destruir sua alma. O crente interior pertence inteiramente a Cristo e temos a certeza 

absoluta de que ele vai ser salvo no dia do Senhor Jesus . Mas nesse meio tempo o 

crente impenitente pode ser entregue a sofrer muito nas mãos de Satanás. 

Jesus deixou claro que todo o sofrimento e aflição não é o resultado direto do pecado, 

assim como a de Jó não era. Quando os discípulos do princípio de que o cego de nascença 

estava sendo castigado por causa do pecado, Jesus respondeu: "Não era nem de que este 

homem pecou, nem seus pais; mas foi para que as obras de Deus se manifestasse nele" 

( João 9: 2-3 ). Escritura é tão claro, no entanto, que a doença pode ser o resultado direto 

do pecado. Porque alguns dos cristãos de Corinto tinha abusado e indignamente 

participou da Ceia do Senhor, Paulo lhes disse: "Por esta razão, há entre vós muitos fracos 

e doentes, e vários já dormiram" ( 1 Cor. 11:30 ). A debilidade física, doença e até mesmo 

a morte pode resultar de pecar persistente. Quando Ananias e Safira mentiram para a 

igreja sobre as receitas provenientes da venda de sua propriedade, eles também mentiu 

para o Espírito Santo. Sua maldade lhes causou a morrer no local, "E um grande temor 

em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas" ( Atos 5: 1-11 ). Porque eles 

eram crentes, o Senhor levou-os para estar com Ele, mas Ele não podia permitir que tal 

maldade para corromper a igreja. 

A destruição da carne indica que o homem incestuoso em Corinto acabaria por morrer, 

a menos que ele se arrependeu de seu pecado. Não nos é dito dos específicas aflição, 

doença, ou circunstâncias, mas seu corpo estava a caminho de destruição de uma forma 

disciplinar especial. Se ele continuasse pecando, sua vida iria acabar antes que de outra 

forma teriam morrido. Ele iria para o céu, se ele foi realmente um crente; mas ele iria 

antes que ele deveria ter ido. Para proteger a sua igreja, o Senhor teria que levá-lo 

cedo. Uma vez que alguns crentes terem tanta força a esta vida, porque eles têm essa visão 

limitada do céu, tal disciplina mortal actua como um aviso do que poderia acontecer com 

eles por causa do pecado. 

Talvez o homem se arrependeu. Ele pode ser o único mencionado em 2 Coríntios, a quem 

disse Paulo deve ser perdoado e consolados e para quem eles devem reafirmar o seu amor 

", a fim de que nenhuma vantagem ser tomado de nós por Satanás, porque nós não somos 

ignorantes de seus esquemas" ( 2: 5-11 ). Um irmão disciplinado ainda é um irmão e 

nunca deve ser desprezado, mesmo quando não arrependido ( 2 Ts 3: 14-15. ). E se ele se 

arrepender, ele deve ser perdoado e restaurado no amor ( 6 Gal: 1-2. ). 

O Motivo da Disciplina 

O orgulho de vocês não é bom. Não sabeis que um pouco de 

fermento leveda toda a massa? Limpe o fermento velho, para que 

sejais uma nova massa, assim como você é, de fato, sem 

fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Vamos, 

portanto, celebrar a festa, não com o fermento velho, nem com o 

fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da 
sinceridade e da verdade. ( 5: 6-8 ) 

Disciplina, por vezes, deve ser grave porque as consequências de não disciplinar são 

muito piores. O pecado é uma malignidade espiritual e que não vai ficar muito tempo 

isolado. A não ser removido ele vai se espalhar sua infecção até que toda a comunidade 

de crentes é doente. 



O Corinthians não poderia enfrentar a verdade, apesar de terem sido ensinado muito 

antes. Seu orgulho lhes causou a ser esquecido e negligente, e Paulo diz-lhes, O orgulho 

de vocês não é bom . "Olhe onde sua arrogância e sua jactância ter trazido você. Porque 

você ainda ama a sabedoria humana e reconhecimento humano e as coisas deste mundo, 

que são completamente cegos para o pecado flagrante que irá destruir a sua igreja se você 

não removê-lo." Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Em uma 

figura mais moderno que ele estava dizendo: "Você não sabe que uma maçã podre pode 

estragar todo o barril?" 

Deus diagnostica saúde espiritual só para os padrões da Sua justiça. Podemos ser muito 

talentoso, muito abençoado, de grande sucesso e altamente respeitado e também ser 

altamente pecaminoso. Essa foi a condição da igreja de Corinto. Os crentes não tinha 

havido sob o ministério de Paulo, Apolo, e Pedro. Eles foram "enriquecido em [Cristo], 

em toda palavra e em todo conhecimento", o "testemunho a respeito de Cristo foi 

confirmado" neles, e eles eram "não falta nenhum dom" ( 1: 5-7 ). No entanto, eles 

estavam orgulhosos, arrogantes, presunçosos, e imoral, mesmo tolerante dos pecados, 

incluindo um pecado que os pagãos condenado. 

Da mesma forma, os escribas e os fariseus do tempo de Jesus eram bastante satisfeito com 

eles mesmos. Eles adoraram "o lugar de honra nos banquetes", os "respeitosas saudações 

no lugar de mercado", e "sendo chamado pelos homens, o rabino" ( Mateus 23: 6-

7. ). Eles achavam que mereciam esse reconhecimento. Mas Jesus pronunciou sobre eles 

uma longa série de "desgraças", em que ele apontou o pecado depois do pecado de que 

eles eram culpados. Ele caracterizou-los como cegos e hipócritas. Seu orgulho 

desmarcada cegado completamente-los para o mais óbvio dos princípios espirituais, e sua 

arrogância levou-os a viver uma vida de fingimento contínua. "Serpentes, raça de 

víboras", disse Jesus, "como você deve escapar da sentença do inferno?" ( vv. 13-

33 ). Mas esse orgulho é menos ofensivo no caso de hipócritas espirituais, como os 

judeus, a quem o Senhor falou do que é na montagem de crentes. 

A grande congregação, um impressionante escola dominical, testemunho ativo e visitação 

e aconselhamento, e todo outro tipo de programa bom dar nenhuma proteção ou 

justificativa para uma igreja que não é fiel na limpeza em si. Quando o pecado é por 

vontade própria, ou mesmo negligente, autorizados a passar em branco e indisciplinado, 

uma igreja maior será o risco de um tumor maligno maior. 

Nos tempos antigos, quando o pão estava prestes a ser cozido, um pequeno pedaço de 

massa foi retirado e guardado. Isso pouco de fermento , ou levedura, seria, então, deixa-

se fermentar em água, e, mais tarde, ser amassado para o próximo lote de massa fresca 

para fazê-lo subir. 

Fermento na ilustração de Paulo, como em toda a Escritura, representa 

influência. Normalmente, refere-se à influência do mal, embora em Mateus 13:33 que 

representa a boa influência do reino dos céus.Neste caso, no entanto, a influência do mal 

está em vista. Toda a bola de massa é aqui da igreja local. Se lhe for dada oportunidade, 

o pecado irá permear toda a igreja, assim como o fermento penetra um pão 

inteiro. Natureza do pecado é a fermentar, corrupto e spread. 

Para os judeus, o fermento, historicamente, também havia representado algo ruim do 

passado trazido para o presente. Quando Deus estava preparando Israel para deixar o 

Egito Ele instruiu seu povo para aspergir o sangue do cordeiro nos batentes das portas e 

vergas de modo a que, na última das dez pragas sobre o Egito, o anjo da morte passaria 

por cima e não matar o seu primogênito ( Ex. 12 : 23 ). E quando eles pão cozido em 



preparação para a caminhada para fora do Egito, os israelitas não tinham permissão para 

adicionar fermento. Por um lado, eles não têm tempo para amassar o fermento na massa 

e esperar por ele para subir, uma vez que "não podiam atrasar" ( v. 39 ). Por outro lado, 

pão representado sustento da vida, e da Páscoa e Êxodo representado libertação da antiga 

vida (no Egito) e entrada na nova vida (na Terra Prometida). O fermento representava a 

velha vida, o caminho do Egito, a caminho do mundo, o que era para ser deixada 

totalmente para trás. Consequentemente, enquanto eles estavam viajando para fora do 

Egito e durante toda a celebração da Páscoa subseqüente, o Senhor ordenou que "nada 

levedado deve ser visto no meio de vós" ( 13: 3 , 7 ). Cada pedaço de fermento era para 

ser jogado fora. 

Cristãos, semelhantemente, para ser separada da vida de idade. Devemos levar nada disso 

para a nova vida. Limpe o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim 

como você é, de fato, sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi 

sacrificado. Limpe se expressa com o uso de uma palavra composta ( ekkathairō ", para 

purgar ou limpar cuidadosamente") para enfatizar a abrangência de limpeza. Como 

retratado na Páscoa no Egito, o sacrifício de Jesus Cristo, Cordeiro pascal perfeito de 

Deus, e à colocação de Seu sangue sobre nós, nos separa completamente do domínio do 

pecado e da pena de julgamento. Nós, também, são para remover tudo, desde a antiga 

vida que iria manchar e permear o novo. Como Israel foi libertado do Egito, como 

resultado da Páscoa e foi para fazer uma ruptura com esse opressor, para que o crente 

deve ser totalmente separado de sua antiga vida, com suas atitudes pecaminosas, padrões 

e hábitos. Cristo morreu para nos separar da escravidão do pecado e nos dar uma nova 

escravidão para a justiça ( Rom. 6:19 ), que é a única liberdade verdadeira. 

Davi Brainerd, que passou sua vida adulta curto como missionário para os índios 

americanos, escreveu em seu diário: 

Eu nunca ficou longe de Jesus, e este crucificado, e eu achei que quando o meu povo 

foram tomados por esta grande doutrina evangélica de Cristo e este crucificado, eu não 

tinha necessidade de dar-lhes instruções sobre a moralidade. Descobri que um seguido 

como o fruto certo e inevitável do outro. ... Eu encontro meus índios começam a vestir as 

vestes de santidade e de sua vida comum começa a ser santificado, mesmo em pequenas 

coisas quando são possuídos pela doutrina de Cristo e crucificaram. 

Uma das maiores proteções do pecado que temos como cristãos é simplesmente 

concentrando-se em nosso Senhor e no sacrifício que Ele fez por nós. Para entender que 

Sua morte para o pecado aplicado a nós nos chama para longe do pecado e uma ruptura 

com as velhas formas é entender a obra santificadora da cruz (ver Tito 2: 11-14 ). É 

impossível ser ocupado com esta verdade e com o pecado, ao mesmo tempo. 

A conclusão do ponto de Paulo é que temos que continuar a celebrar a festa, não com o 

fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos 

da sinceridade e da verdade . A Páscoa do Antigo Testamento foi comemorado, mas 

uma vez por ano, como uma lembrança da libertação do Egito. Celebração do cristão deve 

ser contínuo. Nosso pensamento todo, todo plano, toda a intenção deve estar sob o 

controle de Cristo. O perfeito pães ázimos Ele deseja que comer é a de sinceridade e da 

verdade . A sinceridade é a atitude de honestidade e integridade genuína, a partir do 

qual a verdade resultados. Neste contexto, essas duas palavras são sinônimos de pureza, 

a pureza da vida nova em Jesus Cristo limpou-o que não tem lugar para o fermento , a 

impureza, da malícia e maldade . Malice fala de uma natureza maligna ou 

alienação. Maldade é o ato que manifesta que o mal disposição. Somos chamados a 



celebrar a nossa Páscoa em Cristo não com uma festa anual, mas com devoção vida 

constante para pureza e rejeição do pecado. 

Disciplina nas assistências da igreja nesta celebração, removendo impurezas que 

contaminam e corrompem-lo. Ele preserva o Corpo de Cristo a partir da permeação do 

mal. 

A Esfera de Disciplina 

Eu lhe escrevi na minha carta não devem associar-se com pessoas 

imorais; Eu não me refiro aos imorais deste mundo, ou com os 

avarentos e os roubadores, ou com os idólatras; para, em seguida, 

você teria que ir para fora do mundo. Mas, na verdade, eu escrevi 

para você não se associar com qualquer chamado irmão se ele 

deve ser uma pessoa imoral, ou avarento, ou idólatra, ou 

maldizente, ou beberrão, ou roubador; nem mesmo para comer 

com tal um. Porque, que tenho eu a ver com a julgar os de 

fora? Não julgais vós os que estão dentro da igreja? Mas aqueles 

que estão de fora, Deus julga. Retire o perverso do meio de 
vós. ( 5: 9-13 ) 

A disciplina de Deus ordena a Sua Igreja a tomar contra os impenitentes é ser de um certo 

tipo e deve ser exercida dentro de certos limites. Estes versos indicam alguns tipos de 

crimes que exigem disciplina e dar mais explicações sobre a forma como a disciplina deve 

ser realizada. 

Em uma carta anterior (ver Introdução ) Paulo havia ordenado aos coríntios cristãos a 

não associar com pessoas imorais . Associar com traduz sunanamignumi , que 

literalmente significa "misturar-se com ele." Nesta forma composto é mais intensa e 

significa "para manter íntimo, próximo empresa com". 

Crentes fiéis não são para manter estreita empresa com qualquer crentes companheiros 

que persistentemente praticam pecados graves, como os mencionados aqui. Se o infractor 

não vai ouvir o conselho e aviso de dois ou três outros crentes e nem mesmo de toda a 

igreja, eles devem ser colocados para fora da irmandade. Eles não devem ser autorizados 

a participar de quaisquer atividades dos serviços de igreja-culto, escola dominical, 

estudos bíblicos, ou mesmo eventos sociais. Obviamente, e mais importante, eles não 

devem ser autorizados a ter qualquer papel de liderança. Eles devem ser totalmente 

cortada ambos da bolsa individual e corporativo com outros cristãos, incluindo o de comer 

juntos ( v. 11 ; cf. 2 Ts 3:. 6-15 ). 

Sem exceções são feitas. Mesmo que a pessoa não se arrepende é um amigo ou membro 

da família perto, ele deve ser posto para fora. Se ele é um verdadeiro crente que ele não 

vai perder sua salvação por causa do pecado ( v. 5 ), mas ele está a perder contato com 

outros crentes, a fim de não lhes corromper com sua maldade e sofrer as conseqüências 

de seu pecado. A dor de tal isolamento pode conduzir a pessoa ao arrependimento. 

A igreja que não disciplinar um membro em pecado é como uma pessoa que tem boas 

razões para acreditar que ele tem câncer, mas que se recusa a ir a um médico, porque ele 

quer não quer enfrentar o problema ou não quer enfrentar o tratamento. Se esperar muito 

tempo todo o seu corpo será permeada com a doença e será tarde demais para um 

tratamento de fazer qualquer bem. Nenhuma igreja é saudável o suficiente para resistir à 

contaminação do pecado persistente no meio dela, mais do que o bushel mais saudável e 



nutritiva de maçãs pode resistir a contaminação do mesmo um único ruim. A única 

solução, em ambos os casos é a separação. 

O Corinthians tinha interpretado mal o conselho anterior de Paulo sobre a associação com 

pessoas imorais. Eu não me refiro aos imorais deste mundo, ou com os avarentos e os 

roubadores, ou com os idólatras; para, em seguida, você teria que ir para fora do 

mundo , explicou. Aparentemente, a igreja tinha parado de ter contato com os incrédulos, 

em vez de com os crentes que não se arrependem. O apóstolo assinalou que para fazê-lo 

é impossível sem sair do planeta. Além disso, o pecado do lado de fora da igreja não é tão 

perigoso para a igreja como o pecado dentro de seus próprios membros. Talvez a sua 

resposta errada também refletiu o querer tolerar o pecado na igreja. E o seu tratamento 

dos perdidos no mundo pode ter indicado a sua arrogância espiritual. 

É o mundo a quem estamos a testemunhar, a quem somos chamados para levar o 

evangelho. Não devemos conformar com o mundo ( Romanos 12: 2. ), mas temos de estar 

no mundo e ter contato com pessoas perdidas ou nunca poderíamos evangelizá-los. Em 

Sua oração sacerdotal, o Senhor orou: "Eu não te peço para levá-los para fora do mundo, 

mas para mantê-los do mal. ... Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao 

mundo "( João 17:15 , 18 ). Devemos "torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus 

acima de qualquer suspeita, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual 

[nós] aparecem como astros no mundo" ( Fp. 2:15 ). Deus nos tem a intenção de estar no 

mundo, para que possamos ser o seu sal e luz ( Mt 5: 13-16. ) e suas testemunhas para ele 

( Atos 1: 8 ). 

É o chamado [ onomazō , "para carregar o nome de"] irmão que é uma ameaça para o 

bem-estar espiritual de uma igreja e com quem nós somos não se associar . Não podemos 

saber o que é e não é um verdadeiro crente, mas a disciplina deve ser administrada 

a qualquer que professa ser um cristão. Uma vez que não pode dizer a diferença, joio 

deve ser tratado como o trigo. Qualquer um que leva o nome de Cristo está sujeito à 

disciplina. 

Paulo deixa claro que a excomunhão não se limita apenas aos casos de extrema pecado, 

como a do irmão incestuoso que estava vivendo com sua madrasta. Deve ser aplicado a 

qualquer crente professo que éuma pessoa imoral, ou avarento, ou idólatra, ou 

maldizente, ou beberrão, ou roubador . 

Embora os verdadeiros crentes são os destinatários de uma nova natureza, a natureza 

divina, a vida de Deus em sua pessoa interior, um novo santo auto-a carne ainda está 

presente e oferece o potencial para todos os tipos de pecado. O crente que se recusa a 

apropriar-se dos recursos de sua nova vida e rendimentos para a carne vai cair em padrões 

habituais do mal, como as mencionadas aqui. Os termos gregos usados aqui para 

identificar os pecados são substantivos, indicando padrões de comportamento. 

Crentes podem desenvolver tais padrões de pecado? A resposta é sim. Na salvação do 

castigo do pecado é pago e do domínio do pecado é quebrado, de modo que a sujeição a 

que não é necessário, mas crentes voluntários que escolher o pecado irá desenvolver 

padrões pecaminosos se não se arrependerem. Em 6: 9-11 Paulo diz que 

tais descrentes não entrar no reino (salvação), e ele garante ao Corinthians que eles não 

são como aquelas pessoas mais. No entanto, em 6: 8 ele diz que eles estão agindo como 

eles. O ponto é que em incrédulos há um padrão contínuo de pecado que não pode ser 

contido. Em crentes que o padrão ininterrupta está quebrado, a frequência ea totalidade 

do pecado é alterado. Justiça e bondade encontrar um lugar e a vida se manifesta 

virtude. Por causa de nossa humanidade, no entanto, o pecado, às vezes, quebrar o padrão 



de justiça. Se persistir, ele estabelece um padrão pecaminoso, interrompendo as 

manifestações de santidade provenientes da nova natureza. É por isso que há tantos 

comandos e chamadas para obediência e à disciplina da Igreja. O crente nunca se tornará 

totalmente pecaminosa, mas pode ser pecaminoso suficiente em determinados pontos em 

sua vida para ser caracterizados como um incrédulo. 

Pensamento de Paulo, como combinamos este texto com 6: 9-11 , é que os crentes podem 

agir como os incrédulos, os que são excluídos do reino. Nem sempre podemos contar 

trigo do joio, ou saber se umchamado irmão é genuína. Tais atos de pecado fazer um 

crente indistinguível de um descrente para o mundo, para a igreja, e até para si 

mesmo. Todos garantia é perdida (cf. 2 Ped 1: 5-10. ; 1 João 2: 5 ). É essencial perceber 

que em um verdadeiro crente o fluxo de pecado não será ininterrupto, como em alguém 

que é não resgatados. Haverá algum fruto da justiça, para a nova natureza deve se 

manifestar ( João 15: 1-8 ). 

A igreja de Corinto tinha membros que praticaram todos esses 

pecados. Um imoral membro é o tema principal de 1 Coríntios 5 que alguns 

eram avarentos é implícita em 10:24 ; e alguns estavam envolvidos em idolatria ( 10: 21-

22 ). Aparentemente, muitos deles eram os maldizentes, ou caluniadores, descendo 

membros de outros partidos ( 3: 3-4 ) e provavelmente a desprezar Timóteo quando ele 

veio para ministrar a eles ( 16:11 ). Eles tiveram os bêbados ( 11:21 ) e eles 

tinham vigaristas ( 6: 8 ). Toda a epístola nos lembra da capacidade pecado dos 

crentes. Todos os infratores deveriam ser expulsos da congregação, a menos que se 

arrependeu e mudou. O resto dos crentes estavam a retirar-los em qualquer ambiente 

social que implica a aceitação, e foram nem mesmo para comer com tal pessoa . 

Não temos nenhuma responsabilidade para julgar os de fora . Estamos a testemunhar a 

pessoas de fora, mas não julgá-los. Não podemos castigar-los, e não há medidas corretivas 

irá alterar o pecado dos ímpios Aqueles que estão de fora, Deus julga . Mas nós temos 

a responsabilidade de julgar os que estão dentro da igreja . Devemos remover o 

perverso do meio [nossos] eus . 

A disciplina é difícil, dolorosa, e muitas vezes comovente. Não é que não devemos amar 

os infratores, mas que devemos amar a Cristo, a Sua Igreja, e à Sua Palavra ainda 

mais. Nosso amor aos infractores não é ser tolerância sentimental, mas o amor de 

correcção (cf. Prov. 27: 6 ). 

Não é que todos na igreja deve ser perfeita, por isso é impossível. Todo mundo cai em 

pecado e tem imperfeições e deficiências. A igreja é de certa forma um hospital para 

aqueles que sabem que estão doentes. Eles confiaram em Cristo como Salvador e querem 

segui-Lo como Senhor, para ser o que Deus quer que eles sejam. Não é os que 

reconhecem seu pecado e fome de justiça, que são para ser colocado fora da comunhão, 

mas aqueles que persistentemente e unrepentantly continuar em um teste padrão do 

pecado sobre o qual foram aconselhadas e avisado. Devemos continuar a amá-los e orar 

por eles para que se arrepender e voltar a uma vida pura. Se eles não se arrependem 

devemos bom grado e com alegria "perdoar e conforto"-los e recebê-los de volta à 

comunhão ( 2 Cor. 2: 7 ). 

 

 



14. Ações Proibidas ( 1 Coríntios 6: 1-11 ) 

Será que qualquer um de vocês, quando ele tem um caso contra o 

seu próximo, se atrevem a ir a juízo perante os injustos, e não 

perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o 

mundo? E se o mundo é julgado por você, você não é competente 

para constituir os menores cortes de lei? Não sabeis vós que 

havemos de julgar os anjos? Quanto mais, assuntos desta 

vida? Se, pois tribunais lidar com assuntos desta vida, você 

nomeá-los como juízes que não são de conta na igreja? Eu digo 

isso para vergonha vossa. É assim, que não há entre vós um 

homem prudente, que será capaz de decidir entre seus irmãos, mas 

o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante incrédulos? Na 

verdade, então, já é uma derrota para você, que você tem ações 

judiciais uns com os outros, por que não sofreis antes a 

injustiça? Por que não sofreis antes a fraude? Pelo contrário, vós 

mesmos errado e fraudar, e que seus irmãos. Ou não sabeis que 

os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe 

enganar; nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, 

nem efeminados, nem sodomitas, nem os ladrões, nem os 

avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os 

roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de 

vós; mas haveis sido lavados, mas fostes santificados, mas fostes 

justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do 
nosso Deus. ( 6: 1-11 ) 

Os crentes de Corinto estavam tão tomado com a filosofia humana e tão insistente em 

acreditar e fazer o que eles queriam que eles foram divididos, brigando, e 

excepcionalmente imoral. As velhas formas de pensar e de agir tinha reocuparam suas 

vidas, e o padrão de justiça, a expressão do novo homem interior feita após a natureza 

divina, estava tão quebrado por pecar que teria sido difícil de ter distinguido muitos deles 

a partir de sua vizinhos pagãos. Este texto revela que eles tinham inveja de outros cristãos, 

crítica de outros cristãos, e levou negócios e vantagem financeira de cada um. Eles 

carregavam essas coisas tão longe para levar o outro para corte-e seculares, quadras 

pagãos naquela. Eles andavam a sua roupa suja para todo o mundo ver. 

A situação legal em Corinto, provavelmente, era muito como foi em Atenas, onde o litígio 

era uma parte da vida cotidiana. Tornou-se uma forma de desafio e até mesmo 

entretenimento. Um antigo escritor afirmou que, em uma maneira de falar, cada ateniense 

era um advogado. Quando surgiu um problema entre as duas partes que não poderiam 

resolver entre si, o primeiro recurso era arbitragem privada. Cada grupo foi atribuído um 

cidadão privado desinteressada como um árbitro e os dois árbitros, juntamente com uma 

terceira pessoa neutra, tentaria resolver o problema. Se eles não conseguiram, o caso foi 

entregue a um tribunal de quarenta, que atribuiu um árbitro público a cada 

partido. Curiosamente, cada cidadão tinha de servir como um árbitro público durante o 

sexagésimo ano de sua vida. Se a arbitragem pública falhou, o caso foi a um tribunal de 

júri, composto por de várias centenas a vários milhares de jurados. Todos os cidadãos 

com mais de trinta anos de idade foi objecto de servir como jurado. Ou como uma parte 

de um processo judicial, como um árbitro, ou como jurado, a maioria dos cidadãos 

regularmente foram envolvidos em processos judiciais de um tipo ou outro. 



Os crentes de Corinto tinha sido tão acostumados a discutir, disputando, e tendo um ao 

outro ao tribunal antes que eles foram salvos que levaram essas atitudes e hábitos egoístas 

sobre em suas novas vidas como cristãos. Esse curso não só estava espiritualmente errado, 

mas praticamente desnecessário. 

Durante séculos, os judeus tinham resolvido todas as suas controvérsias ou por 

particulares ou em um tribunal sinagoga. Eles se recusaram a assumir seus problemas 

perante um tribunal pagão, acreditando que para fazê-lo implicaria que Deus, através de 

seu próprio povo, usando seus próprios princípios bíblicos, não era competente para 

resolver todos os problemas. Foi considerada uma forma de blasfêmia que ir ao tribunal 

antes de gentios. Ambos grego e governantes romanos tinham permitiu que os judeus 

continuar essa prática, mesmo fora da Palestina. Sob a lei romana judeus poderia tentar 

praticamente toda ofensa e dar a quase qualquer sentença, excepto a morte. Como 

sabemos por julgamento de Jesus, o Sinédrio era livre para prender e bater Jesus como 

quisessem, mas eles necessária a permissão de Roma, representado por Pilatos, a fim de 

colocá-lo à morte. 

Porque os cristãos eram considerados pelos romanos como uma seita judaica, os crentes 

de Corinto eram provavelmente livre para resolver os seus diferendos entre 

si. Possivelmente porque eles não foram capazes de obter assentamentos como favoráveis 

de seus irmãos cristãos, no entanto, muitos deles optaram por processar uns aos outros 

nas sinagogas perante juízes judeus, ou em quadras públicas pagãs.Contencioso Pública 

foi uma manifestação de suas atitudes carnais, mais um pedaço de fermento ( 5: 6-8 ) que 

haviam transitado em suas novas vidas em Cristo. 

Ao enfrentar esse mal na igreja de Corinto, Paulo menciona três áreas de mal-entendido 

que os crentes tinham. Eles mal entendido o posto verdade que eles tinham em relação ao 

mundo, a verdadeira atitude que deveria ter tido em relação a um outro, e o verdadeiro 

caráter que deveria ter tido em relação aos padrões de justiça de Deus. 

O Verdadeiro Posto de cristãos 

Será que qualquer um de vocês, quando ele tem um caso contra o 

seu próximo, se atrevem a ir a juízo perante os injustos, e não 

perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o 

mundo? E se o mundo é julgado por você, você não é competente 

para constituir os menores cortes de lei? Não sabeis vós que 

havemos de julgar os anjos? Quanto mais, assuntos desta 

vida? Se, pois tribunais lidar com assuntos desta vida, você 

nomeá-los como juízes que não são de conta na igreja? Eu digo 

isso para vergonha vossa. É assim, que não há entre vós um 

homem prudente, que será capaz de decidir entre seus irmãos, mas 

o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante incrédulos? ( 6: 1-
6 ) 

Um caso contra traduz três palavras gregas (um substantivo, verbo e preposição) que 

foram usadas para indicar uma ação judicial. Seu vizinho é, literalmente, um "outro" e, 

provavelmente, o melhor é processado dessa forma. Unrighteous não se refere ao caráter 

moral, mas para a posição espiritual daqueles diante de quem os cristãos estavam tomando 

seus casos. Os árbitros públicos e jurados eram não salvos e, portanto, sem justa causa, 

ou injustos. Os cristãos foram instauração de ações judiciais contra o outro diante dos 

incrédulos, e Paulo ficou chocado e entristecido. Porque ele já sabia a resposta, a pergunta 



era retórica. Ele estava dizendo: "Como pode ser? É verdade que alguns de vocês estão 

na verdade processando o outro, e que você está mesmo fazendo isso em, quadras públicas 

pagãs?" O verbotolmaō ( ousar ) é no tempo presente, indicando uma realidade de 

continuar. 

A preocupação de Paulo não era que os crentes gostaria de obter uma audiência desleal 

nos tribunais públicos. Eles podem ter sido dado como julgamentos justos lá como eles 

teriam recebido de outros cristãos. Paulo estava preocupado porque tinha tão pouco 

respeito pela autoridade da igreja e capacidade de resolver seus próprios conflitos. Os 

cristãos são membros do próprio Corpo de Cristo e são habitados por Seu próprio 

Espírito. Os cristãos são santos , os santos de Deus, que são "enriquecidos nele" e "não 

falta nenhum dom" ( 1: 2-7 ). "Como", Paulo pergunta: "você pode pensar em tomar seus 

problemas fora da família para ser resolvido?" Todos os recursos da verdade, sabedoria, 

equidade, justiça, amor, bondade, generosidade e compreensão residir no povo de Deus. 

Os cristãos não estão a tomar outros cristãos mundanos tribunais. Quando nos colocamos 

sob a autoridade do mundo, desta forma, nós confessamos que não temos direito acções 

e atitudes certas. Crentes que ir a tribunal com os crentes estão mais preocupados com a 

vingança ou o ganho do que com a unidade do Corpo e da glória de Jesus Cristo. As 

disputas entre os cristãos devem ser resolvidas por e entre os cristãos. Se nós, como 

cristãos, com os nossos dons e recursos maravilhosos em Cristo, não pode resolver uma 

disputa, como podemos esperar que os incrédulos para fazê-lo? Paulo insiste que os 

cristãos sãocapazes de resolver disputas, sempre. Não sabeis vós que os santos hão de 

julgar o mundo? E se o mundo é julgado por você, você não é competente para 

constituir as menores tribunais? "Se você é um dia vai se sentar no tribunal supremo 

de Deus sobre o mundo, que você não está qualificado para julgar nas pequenas coisas, 

todos os dias que surgem entre você agora? " Deve-se notar que o 

termotribunais também pode ser traduzida como "processos em tribunal." 

Quando Jesus Cristo voltar para estabelecer o Seu reino milenar, crentes de ao longo da 

história será Seus coregents, sentando-se com Ele em Seu trono ( Ap 3:21 ; cf. . Dan 

7:22 ). Parte de nossa responsabilidade como governantes com Cristo será para julgar o 

mundo. Os apóstolos terá autoridade especial, governando a partir de "doze tronos para 

julgar as doze tribos de Israel" ( Mat. 19:28 ). Mas cada crente vai participar de alguma 

forma. Ele "que vencer, e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei 

autoridade sobre as nações; e ele as regerá com vara de ferro, como os vasos do oleiro 

são quebradas em pedaços, como eu também ter recebido autoridade de meu Pai "( Ap 2: 

26-27 ). 

Se os santos, um dia, ajudar a excluir toda a terra, eles certamente são capazes de governar 

a si mesmos dentro da igreja agora. Essa regra futuro será baseado em perfeita adesão à 

Palavra de Deus e atitudes piedosas adequadas, que já estão disponíveis. Não será, então, 

quaisquer princípios diferentes de sabedoria e justiça do que temos revelado a nós na 

Escritura agora. 

Os cristãos de Corinto, no entanto, não só não estavam no poder em si, mas estavam 

fazendo um espetáculo de si mesmos diante dos incrédulos, arejando o seu orgulho, 

carnalidade, ganância e amargura antes de todo mundo, o mundo que um dia eles seriam 

chamados pelo Senhor para ajudar a julgar e governar com justiça. 

Os crentes que um dia sequer de julgar os anjos . Escritura não é clara quanto ao que os 

anjos vamos julgar. Os anjos caídos serão julgados pelo Senhor ( 2 Pe. 2: 4 ; Judas 6 ), 

mas não nos é dito se os crentes vão participar no referido acórdão. O grego ( Krino ) 



por juiz também pode significar "para governar ou governar." Isso certamente seria o 

sentido, se quisermos ter autoridade sobre os santos anjos, pois eles não terão nenhum 

pecado para o qual deve ser condenada. Não se pode ser dogmático, mas estou inclinado 

a pensar que os crentes glorificados ajudará a julgar os anjos caídos e exercer algum 

domínio sobre os santos anjos. Se Cristo foi exaltado acima de todos os anjos ( Ef. 1: 20-

23 ), se estamos nele e são semelhantes a Ele, e se formos para reinar com Ele, deve ser 

que de alguma forma vamos compartilhar em Sua autoridade. Qualquer que seja a esfera 

ea extensão deste juízo celestial ou decisão, argumento de Paulo aqui é a mesma: Se 

formos julgar e governar o mundo e sobre os anjos na era por vir, estamos certamente 

capazes, sob a orientação da Escritura e da Espírito Santo, para dirimir as questões de 

desacordo entre nós hoje. 

Se, então, você tem cortes de lei que trata de questões da vida, você nomeá-los como 

juízes que não são de conta na igreja? Como as diferentes acepções de versões em 

inglês sugere, versículo 4 é difícil de traduzir, e não devemos ser dogmáticos sobre a 

formulação específica. Mas o significado básico é clara: Quando os cristãos têm brigas 

terrenas e disputas entre si, é inconcebível que aqueles que irão governar eternamente 

deve tentar resolvê-las por meio dos tribunais geridos pelos incrédulos, por juízes que 

não são de conta na igreja . Se dois partidos cristãos não podem acordar entre si, eles 

devem pedir companheiros cristãos para resolver a questão para eles, e estar disposto a 

acatar essa decisão. O crente mais pobres equipada, que busca o conselho da Palavra e do 

Espírito de Deus, é muito mais competente para dirimir divergências entre irmãos na fé 

do que é o juiz incrédulo mais altamente treinados e experientes, que é desprovido de 

verdade divina. Porque estamos em Cristo, os cristãos classificar acima do mundo e até 

mesmo acima dos anjos. E por se estabelecer nossas próprias disputas, damos um 

testemunho de nossos recursos e da nossa unidade, harmonia e humildade diante do 

mundo.Quando vamos ao tribunal público, o nosso testemunho é o oposto. 

Paulo tinha vergonha do comportamento daqueles a quem ele havia ensinado e entre os 

quais ele havia ministrado. Eles sabiam melhor. Eu digo isso para vergonha vossa . Ele 

continua com uma nota de sarcasmo, É assim, que não há entre vós um homem 

prudente, que será capaz de decidir entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com 

o irmão, e isto perante incrédulos? A marca que deve caracterizar mais irmãos cristãos 

é o amor. João deixa absolutamente claro que "quem não pratica a justiça não é de Deus, 

nem aquele que não ama a seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o 

princípio: que nos amemos uns aos outros" ( 1 João 3: 10-11 ). Amor, no entanto, não 

caracteriza os irmãos e irmãs de Corinto. Eles estavam agindo como o não resgatados e, 

como Paulo iria lembrá-los alguns capítulos depois, um cristão sem amor é "um gongo 

ruidoso ou como o címbalo que retine"; ele é, na verdade, "nada" ( 13: 1-2 ). 

Às vezes, na nossa sociedade uma briga entre os cristãos sobre os direitos de propriedade 

e não pode deixar de vir antes de um tribunal secular. Quando, por exemplo, um cristão 

é ser divorciado por seu cônjuge, a lei exige um tribunal secular de ser envolvidos. Ou, 

no caso de abuso ou negligência, um pai cristão pode ser forçado a buscar proteção 

judicial de um ex-cônjuge desviado. Mas mesmo nesses tipos de exceções, quando, por 

algum motivo, um cristão encontra-se inevitavelmente no tribunal com um irmão, seu 

propósito deve ser o de glorificar a Deus, e nunca para ganhar vantagem egoísta. A regra 

geral é: não ir a tribunal com outros cristãos, mas resolver questões entre vós. 

A verdadeira atitude dos cristãos 



Na verdade, então, já é uma derrota para você, que você tem ações 

judiciais com o outro. Por que não sofreis antes a injustiça? por 

que não ao contrário, ele defraudado? Pelo contrário; vós 
mesmos errado e fraudar, e que seus irmãos. ( 6: 7-8 ) 

Cristãos que levam companheiros cristãos a tribunal perder espiritualmente antes que o 

caso seja ouvido. O fato de que eles têm ações judiciais em tudo é um sinal de moral e 

espiritual derrota ( hēttēma , uma palavra usada de derrota no tribunal). Um crente que 

tem um irmão para o tribunal por qualquer motivo, sempre perde o caso aos olhos de 

Deus. Ele já sofreu um espiritual derrota . Ele é egoísta, e ele desacredita o poder, 

sabedoria e obra de Deus, quando ele tenta conseguir o que quer através do julgamento 

dos incrédulos. 

A atitude correta de um cristão é a vez ser injustiçado , ao invés ser defraudado , do 

que para processar um companheiro cristão. É muito melhor para perder financeiramente 

do que a perder espiritualmente. Mesmo quando estamos claramente no direito legal, não 

temos o direito moral e espiritual para insistir em nosso direito legal em um tribunal 

público. Se o irmão nos ofendeu de forma alguma, a nossa resposta deve ser a perdoá-lo 

e deixar o resultado do assunto nas mãos de Deus. O Senhor pode dar ou tirar. Ele é 

soberano e tem Sua vontade e propósito, tanto no que ganhar e em que nós 

perdemos. Devemos aceitar com gratidão que. 

Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar um irmão que pecou 

contra ele, o Senhor respondeu: "setenta vezes sete" ( Mt 18: 21-22. ), uma figura que 

representava uma quantidade ilimitada. Para ilustrar o princípio, Jesus contou a parábola 

do escravo implacável. Depois de ser perdoado uma soma enorme, impagável pelo rei, o 

homem se recusou a perdoar um co-escravo por uma ninharia, e foi entregue "o aos 

torturadores," pelo rei irado. "Assim será a meu Pai celeste também fazer com você", 

disse Jesus, "se cada um de vós não perdoar a seu irmão do seu coração" ( vv. 23-

35 ).Porque Deus em Cristo vos perdoou cada nós de tão grande pecado contra si mesmo, 

nenhum cristão tem o direito de ser implacável, especialmente de outros cristãos. Se ele 

é implacável, o Senhor o livrará de castigo até que se arrependa ou é removido. 

Se estamos injustiçado ou defraudado devemos perdoar, não amargo. Se não 

conseguirmos convencer o irmão a fazer as coisas direito, e se ele não vai ouvir irmãos, 

estamos melhor que sofrer a perda ou a injustiça do que para entrar com uma ação contra 

ele. "Não resistam ao perverso", Jesus ordenou: "mas se qualquer te bater na face direita, 

oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar sua camisa, que ele 

tem o seu casaco também" ( Mat. 5: 39-40 ). Ao contrário do que o padrão do mundo, é 

melhor para ser processado e perder do que processar e ganhar. Espiritualmente, é 

impossível para um cristão para processar e ganhar. Quando somos privados injustamente 

estamos a lançar-nos sobre os cuidados de Deus, que é capaz de trabalhar que para o nosso 

bem e Sua glória. 

Um advogado amigo meu diz que ao longo dos anos, ele aconselhou dezenas de cristãos 

para largar ações judiciais contra o outro. Em alguns noventa por cento dos casos, ele tem 

sido bem sucedida, e ele relata que, sem exceção, os fiéis foram abençoados. Também 

sem exceção, aqueles que insistiam em resolver os seus litígios em tribunal se tornou 

amargo e ressentido-se ganhou ou perdeu seus casos. Se eles foram para a quadra, elas 

sempre perdido espiritualmente. 

O Senhor conhece as necessidades de seus filhos e vai ver que não temos o que 

precisamos. Devemos "buscai primeiro o seu reino ea sua justiça, e todas estas coisas vos 



serão acrescentadas" ( Mt 6:33. ). A principal preocupação do cristão não deve ser para 

proteger os seus bens ou de seus direitos, mas para proteger seu relacionamento com o 

Senhor e com os seus companheiros crentes. 

O verdadeiro caráter dos cristãos 

Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não 

se deixe enganar; nem os devassos, nem os idólatras, nem os 

adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem os ladrões, nem 

os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os 

roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de 

vós; mas haveis sido lavados, mas fostes santificados, mas fostes 

justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do 

nosso Deus. ( 6: 9-11 ) 

O propósito de Paulo aqui não é dar uma lista de pecados que indicarão se perdeu a sua 

salvação. Não existem tais pecados. Ele é bastante dar um catálogo de pecadores que são 

típicas dos perdidos. As pessoas cujas vidas são totalmente caracterizado por tais pecados 

não são salvos e, portanto, injusto , injustificado. Eles não hão de herdar o reino de 

Deus , porque eles não estão bem com Deus. Eles estão fora do reino, a esfera da salvação. 

A aplicação aos crentes é clara. "Por que, então," Paulo pede aos Coríntios, "você 

continuar a viver como os incrédulos, os injustos? Por que você continua caindo nas 

formas de sua antiga vida, a vida da qual Cristo salvou você? Por que você está seguindo 

o normas de idade, e ter as velhas egoístas motivos, ímpios? Está a ser separadas dos 

caminhos do mundo, e não segui-los. E, especificamente, por que você está tomando os 

seus problemas aos tribunais de todo o mundo? " 

Um crente é uma nova criação ( 2 Cor. 5:17 ), com uma nova personalidade interna feita 

após própria pessoa de Deus ( 2 Pe. 1: 4 ), e já não há injustiça ininterrupta. Mas a carne 

pode se tornar dominante no Cristão desobedientes, para que ele possa tomar a aparência 

de um incrédulo. 

O catálogo dos pecados em versículos 9-10 não é exaustiva, mas esses pecados 

representam todos os principais tipos de pecado moral, os tipos de pecado que sempre 

caracterizaram as sociedades ímpios e que nunca deveria caracterizar a sociedade piedosa 

dos redimidos. 

Fornicadores tem a ver com a imoralidade sexual em geral e que, por pessoas não 

casadas em particular. Escritura condena-lo continuamente. O pecado é a característica 

da nossa sociedade ocidental hoje.Ele é retratado e exaltado em livros, revistas, filmes e 

programas de televisão como a norma da vida humana. Mas a prostituição em qualquer 

forma é uma abominação a Deus e deve ser uma abominação para o Seu povo. Aqueles 

que habitualmente praticam e defendê-la não pode possivelmente pertencem a Deus, para 

os herdeiros de Seu reino não costumam praticar e defender a imoralidade sexual. Os 

verdadeiros crentes podem fazer isso, mas não importa o quão envolvido e fracos que são, 

no fundo eles reconhecem o seu mal. (Veja Rom. 7: 15-25 para a discussão de Paulo deste 

conflito.) 

Idólatras se refere àqueles que adoram qualquer falsos deuses e falsos sistemas 

religiosos, e não simplesmente para aqueles que se curvam às imagens. Nossa sociedade 

nunca foi tão tragado por e enamorado de falsas religiões e cultos como em nossos 



dias. Nenhuma crença, reclamação ou prática parece ser muito bizarro para obter uma 

sequência. 

Adúlteros refere-se especificamente a pessoas casadas que se entregam em atos sexuais 

fora do casamento parceria. Porque o casamento é sagrado, que é um pecado 

especialmente hediondo aos olhos de Deus. O Antigo Testamento exigia a pena de morte 

para ele. Além corrompendo-se os participantes também corrompe a família. Ela 

prejudica a única relação, estabelecida por Deus entre marido e mulher e que, 

inevitavelmente, traz prejuízos para os seus filhos. E aqueles podem ser apenas os efeitos 

iniciais. 

Efeminado e homossexuais tanto se referir àqueles que trocar e papéis entre homens e 

mulheres normais corruptos sexuais e relações. Travesti, mudança de sexo, 

homossexualidade e outras perversões de gênero estão incluídos. Criação única de Deus, 

aqueles criados à Sua imagem, foram criados "homem e mulher" ( Gn 1:27 ), e que o 

Senhor proíbe estritamente os dois papéis a esbater-se, e muito menos trocado. "A mulher 

não deve usar roupas de homem, nem o homem a vestir roupas de mulher, pois todo 

aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor teu Deus" ( Dt. 22: 5 ). Os termos 

hebraicos em que o verso indicar mais do que a roupa, e incluem qualquer ferramenta, 

implementar ou aparelho. 

O homossexualismo é condenado por toda a Escritura. Era tão característico de Sodoma 

que o termo sodomia é sinônimo de que o pecado. Os homens Sodomite se inflamaram 

de desejo sexual pervertida, e em uma ocasião, eles cercaram a casa de Ló e exigiram que 

os dois anjos (que vieram na forma de homens) ser enviado para fora para que eles 

pudessem "ter relações com eles" ( Gen. 19: 4-5 ). Deus completamente destruído 

Sodoma e Gomorra, porque "seu pecado [foi] extremamente graves" ( 18:20 ). Desde 

aquela época a sodomia é sinónimo de perversão sexual ea frase Sodoma e Gomorra é 

sinónimo de corrupção moral. Para os crentes os termos têm também vindo a ficar para o 

ódio de Deus e julgamento da corrupção moral. 

Por dia, a homossexualidade de Paulo tinha sido galopante na Grécia e em Roma durante 

séculos. Em seu comentário sobre esta passagem, William Barclay relata que Sócrates era 

homossexual e Platão provavelmente foi. De Platão Symposium on Amor é um tratado 

glorificar o homossexualismo. É provável que quatorze dos quinze primeiros imperadores 

romanos eram homossexuais. Nero, que reinou perto do tempo Paulo escreveu 1 

Coríntios, tinha um menino chamado Sporis castrado para que o menino para se tornar 

"esposa" do imperador, além de sua esposa natural. Depois de Nero morreu, o menino 

passou para um dos sucessores de Nero, Otho, para usar da mesma forma. 

Confusão de papéis sexuais, como o adultério, é particularmente mal porque ataca a 

família. Ela corrompe o plano bíblico para a família, incluindo as normas para autoridade 

e submissão no seio da família e, portanto, retarda a passagem de justiça de uma geração 

para a seguinte. As sociedades mais ímpios da história têm sido atormentado por 

perversões papel sexual, sem dúvida, porque Satanás é tão intenção de destruir a 

família. Igrejas que, em nome do amor, defender a homossexualidade e toleram ministros 

homossexuais, "casamentos", e congregações não apenas perverter padrões de 

moralidade de Deus, mas incentivar os seus membros em pecado. Incentivo em pecado 

não tem parte no amor. O verdadeiro amor dos outros não está fazendo por eles o que eles 

querem, mas fazendo por eles o que Deus quer. "Nisto conhecemos que amamos os filhos 

de Deus, quando amamos a Deus e observar seus mandamentos Porque este é o amor de 



Deus, que guardemos os seus mandamentos." ( 1 João 5: 2-3 ). Tolerando o pecado nunca 

é um ato de amor, seja para Deus ou para aqueles cujos pecados que nós toleramos. 

Ladrões e avarento se relacionam com o mesmo pecado básico de ganância. O avarento 

deseja que o que pertence aos outros; o ladrão na verdade, leva-lo. A ganância é uma 

manifestação de egoísmo e, como todo o egoísmo, nunca está satisfeito. A demanda 

ganancioso mais e mais. Em nossos dias, é difícil encontrar uma pessoa, mesmo um 

cristão, que está satisfeito com o seu rendimento e posses. Mas a ganância não é 

caracterizar os herdeiros do reino de Deus. Ela não tem lugar na vida cristã. 

Bêbados é auto-explicativo. Tal como os outros pecados listados aqui, é quase 

inevitavelmente encontrado para ser um problema sério, onde o nome de Deus e Palavra 

são desconsiderados ou desprezados.Hoje o alcoolismo está se espalhando até mesmo 

para as idades elementares. Pré-Adolescentes e jovens alcoólatras adolescentes estão se 

tornando cada vez mais comuns, como são alcoólatras entre os mais velhos. O mal que o 

álcool faz para indivíduos e para as famílias é incalculável. 

Maldizentes são aqueles que destroem com suas línguas; eles acabaram com as 

palavras. Deus não considera o seu pecado para ser leve, porque vem de corações cheios 

de ódio e causa miséria, dor e desespero nas vidas daqueles que ele ataca. 

Swindlers são ladrões que roubam indiretamente. Eles levam vantagem desleal de outros 

para promover seu próprio ganho financeiro. Roubadores, estelionatários, homens de 

confiança, promotores de mercadorias com defeito e serviços, falsos anunciantes, e 

muitos outros tipos de vigaristas são tão comuns ao nosso dia, como a de Paulo. 

E tais fostes alguns de vós , Paulo continua. A igreja de Corinto, como tinha igrejas hoje 

ex-fornicadores, ex-adúlteros, ex-ladrões, e assim por diante. Embora muitos cristãos 

nunca foram culpados dos pecados particulares que acabamos de discutir, cada cristão era 

pecado antes que ele foi salvo. Todo cristão é um ex-pecador. Cristo veio com o propósito 

de salvar os pecadores ( Mat. 09:13 ). Essa é a grande verdade do cristianismo: nenhuma 

pessoa pecou muito profundamente ou muito longo para ser salvo. "Onde o pecado 

aumentou, transbordou a graça mais" ( Rom. 5:20 ). Mas alguns tinham deixado de ser 

assim por um tempo, e estavam voltando para seu comportamento de idade. 

Paulo usa , mas ( alla , a partícula adversativa grego mais forte) três vezes para indicar o 

contraste da vida cristã com a vida mundana, ele acaba de descrever. Mas vocês foram 

lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados. Não fazia diferença que eram 

antes que eles foram salvos. Deus pode salvar o pecador de qualquer pecado e todo o 

pecado. Mas ele faz uma grande diferença que um crente é como depois da salvação. Ele 

é viver uma vida que corresponde a sua purificação, sua santificação, e sua 

justificação. Sua vida cristão é ser puro, santo, e justo. A nova vida produz e requer um 

novo tipo de vida. 

Lavado fala de uma nova vida, de regeneração. Jesus "nos salvou, e não com base em 

ações que nós temos feito em justiça, mas de acordo com a Sua misericórdia, pela lavagem 

da regeneração e renovação pelo Espírito Santo" ( Tito 3: 5 ). A regeneração é obra de re-

criação de Deus. "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já 

passaram; eis que tudo se fez novo" ( 2 Cor. 5:17 )."Pois somos feitura dele, criados em 

Cristo Jesus" ( Ef. 2:10 ). Quando uma pessoa é lavado por Cristo não nascer de novo 

( João 3: 3-8 ). 

Santificados fala do novo comportamento. Para ser santificado é para ser feito santo para 

dentro e para poder, no poder do Espírito, para viver uma vida justa para o exterior. Antes 



de uma pessoa é salva não tem natureza santa e capacidade para uma vida santa. Mas em 

Cristo nos é dada uma nova natureza e pode viver o novo tipo de vida. Total domínio do 

pecado é quebrado e passa a ter uma vida de santidade.Por sua pecaminosidade carnal os 

coríntios estavam interrompendo esse trabalho divino. 

Justified fala da nova posição diante de Deus. Em Cristo somos revestidos na Sua justiça 

e Deus agora vê em nós a justiça de Seu Filho, em vez do nosso pecado. A justiça de 

Cristo é creditado em nossa conta ( Rom. 4: 22-25 ). Estamos declarado e feito na nova 

natureza justo, santo, inocente, e sem culpa, porque Deus é "o justificador daquele que 

tem fé em Jesus" ( Rom. 3:26 ). 

Os crentes de Corinto tinha experimentado transformação em nome do Senhor Jesus 

Cristo e no Espírito do nosso Deus . O nome de Deus representa a Sua vontade, Seu 

poder e Sua obra. Por causa da submissão voluntária de Jesus à vontade do Pai, Sua morte 

na cruz em nosso lugar, e sua ressurreição dentre os mortos, Ele providenciou o nosso 

lavar roupa, nossa santificação e nossa justificação. 

A vida transformada deve produzir vida transformada. Paulo está dizendo muito 

fortemente que era inaceitável que alguns crentes estavam se comportando como os que 

estão fora do reino. Eles estavam agindo como seus antigos eus. Eles não foram salvos 

por isso, mas a partir daí. 

 

15. A Liberdade Cristã e a  liberdade 

sexual (1 Coríntios 6: 12-20) 

Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas 

convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei 

dominar por nenhuma. O alimento é para o estômago, o estômago 

e é para fins alimentares; mas Deus vai acabar com os dois. No 

entanto, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor; eo 

Senhor é para o corpo. Ora, Deus não somente ressuscitou ao 

Senhor, mas também nos ressuscitará a nós através do Seu 

poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de 

Cristo? Tomarei, pois, embora os membros de Cristo e torná-los 

membros de uma meretriz? De maneira nenhuma! Ou não sabeis 

que o que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois ele 

diz: "Os dois serão uma só carne." Mas aquele que se une ao 

Senhor é um espírito com Ele. Fugi da imoralidade. Qualquer 

outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se 

prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o 

vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual 

tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque 

fostes comprados por bom preço; glorificai pois a Deus no vosso 
corpo (6: 12-20) 

Liberdade em Cristo era uma verdade Paulo nunca se cansou de enfatizar. "Foi 

para a liberdade que Cristo nos libertou; Permanecei, pois, firmes e não estar 

sujeito novo, a jugo de escravidão ... Porque fostes chamados à liberdade, 

irmãos." (Gl 5: 1, 13).. Ele continuamente se alegrou com "a liberdade da glória 



dos filhos de Deus" (Rom. 8:21). Crentes "não estão debaixo da Lei, mas 

debaixo da graça" (Rom. 6:14). Nós não somos salvos pelas obras ou mantidos 

salvos pelas obras. "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem 

de vós, é dom de Deus; não como resultado de obras, para que ninguém se 

glorie" (Ef. 2: 8-9; cf. Rom. 3:20). "Agora temos sido libertado da lei, tendo 

morrido para aquilo pelo qual fomos obrigados, de modo que servimos em 

novidade de espírito, e não na velhice da letra" (Rm. 7: 6). 

Graça de Deus salva e graça de Deus mantém a salvação. Cristãos são 

justificados, contados justo e santo aos olhos de Deus (Rom. 4: 22-25). "Quem", 

portanto, "vai trazer uma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os 

justifica" (Rom. 8:33). Um cristão pode cometer nenhum pecado que ainda não 

está coberto pela graça de Deus. Nenhum pecado pode perder a sua 

salvação. Nenhuma acusação pode ter sucesso contra o crente. Deus é o mais 

alto tribunal, e Ele declarou que os crentes são justos. Não há maior 

recurso. Isso resolve o problema. 

A igreja de Corinto tinha sido ensinado essa verdade muitas vezes enquanto 

Paulo estava entre eles, mas eles estavam usando-o como uma desculpa 

teológica para o pecado. Eles ignoraram a verdade ", só não vire sua liberdade 

em uma oportunidade para a carne" (Gl. 5:13), o que com certeza ele também 

tinha ensinado a eles. Quando Paulo falou da liberdade cristã sempre foi em 

relação à liberdade de obras justiça, isto é, ganhar a salvação pelas boas obras-

se pela lei mosaica, tradição farisaica, ou qualquer outro meio. O Corinthians 

tinha perverteu essa verdade para justificar o seu pecado. Eles possivelmente 

usou o mesmo argumento de que Paulo antecipado quando ele estava 

explicando graça para a igreja romana: "Que diremos, pois somos nós para 

continuar no pecado para que a graça possa aumentar" (Rom. 6: 1). Eles 

fingiram ter justificativa teológica para a vida como eles queriam. 

Eles podem ter tido um argumento filosófico do seu pecado, bem como, talvez, 

implícita em 06:13, "A comida é para o estômago eo estômago para os 

alimentos." Filosofia grega muito considerado tudo físico, incluindo o corpo, a 

ser basicamente o mal e, portanto, de nenhum valor. O que foi feito com ou para 

o corpo não importa. Comida era comida, o estômago era o estômago e sexo 

era sexo. O sexo era apenas uma função biológica como comer, para ser usado 

apenas como alimento foi utilizado, para satisfazer os seus apetites. O 

argumento soa incrivelmente moderno. 

Como muitas pessoas hoje em dia, os cristãos de Corinto racionalizada seu 

pensamento pecaminoso e hábitos. Eles foram espertos em chegar com 

aparentemente boas razões para fazer coisas erradas. Eles também viveu em 

uma sociedade que era notoriamente imoral, uma sociedade que, na prostituição 

templo e outras maneiras, sexo promíscuo realmente glorificado. Para se ter 

relações sexuais com uma prostituta era tão comum em Corinto que a prática 



veio a ser chamado de "Corinthianizing." Muitos crentes anteriormente tinha 

sido envolvido em tal imoralidade, e era difícil para eles para romper com as 

velhas formas e fácil de cair de volta para eles. Assim como foi difícil para eles 

a desistir de seu amor da sabedoria humana, seu mundanismo, seu orgulho, seu 

espírito de divisão, e seu amor por processando, também foi difícil para eles a 

desistir de sua imoralidade sexual. 

Em 6: 12-20 Paulo mostra três dos males do pecado sexual: é prejudicial para 

todos os envolvidos; ele ganha o controle sobre aqueles que se entregam a ela; e 

perverte o propósito de Deus para o corpo. 

Sexuais Pecado Harms 

Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas 
convêm. (6: 12a) 

A declaração, Todas as coisas são lícitas pode ter sido um Corinthian comum 

dizendo em que a sociedade liberada Paulo empresta-lo e, jogando fora dela, 

diz: "É por isso para mim também. Todo pecado eu como cristão commit é 

perdoado em Jesus Cristo . " Mas nenhum pecado está sempre certo ou bom, e 

há pecado que nunca produz nada certo ou bom. O pecado jamais pode ser 

interessante ou rentável.rentável ( sumpherō ) significa "ser com 

vantagem". No sentido de que os crentes são livres e não mais sob a pena da lei 

de qualquer forma, todas as coisas são lícitas para eles. Mas o preço para fazer 

algumas coisas é terrivelmente alto, terrivelmente inútil. Pecado nunca traz 

lucro; ele sempre traz prejuízos. 

O tipo específico de pecado Paulo tem em mente aqui (vv. 13-20) é o pecado 

sexual. Nenhum pecado que uma pessoa comete tem mais built-in armadilhas, 

problemas e destrutividade do que o pecado sexual. Acabou com mais 

casamentos, quebrou mais casas, causou mais sofrimento e doença, e destruiu 

mais vidas do que o álcool e as drogas combinadas. Isso faz com que mentir, 

roubar, enganar e matar, bem como amargura, ódio, calúnia, fofoca, e 

unforgivingness. 

Os perigos e os danos do pecado sexual estão longe apresentado de forma mais 

vívida e força do que em Provérbios. "Os lábios de um mel gotejamento 

adúltera, e mais suave do que o petróleo é o seu discurso" (Prov. 5: 3). A 

verdade básica se aplica a uma prostituta ou a qualquer outra mulher que tenta 

seduzir um homem. Também se aplica a um homem que tenta seduzir uma 

mulher. O ponto é que aliciamento sexual é extremamente sedutora e 

poderosa. Parece bom, agradável e bom. Ele promete nada além de prazer e 

satisfação. Mas o que acaba dando "é amargoso como o absinto, agudo como a 

espada de dois gumes Os seus pés descem à morte, seus passos se apoderam 

Sheol Ela não refletir sobre o caminho da vida;.. Os seus caminhos são 



instáveis, ela faz não conhecemos "(vv. 4-6). A primeira característica do 

pecado sexual é enganar. Ele nunca cumpre o que promete. Ele oferece grande 

satisfação, mas dá uma grande decepção. Ele afirma ser vivo real, mas é 

realmente o caminho para a morte.Relações sexuais ilícitas são sempre 

"instável". Nada liga os envolvidos, exceto a gratificação temporária e 

impessoal de impulsos físicos. Isso é pobre de cimento. Outra tragédia do 

pecado sexual é que muitas vezes as pessoas envolvidas que "não sabe" é 

instável, não percebe, talvez por um longo tempo que a sua relação não pode 

ser duradoura. Assim, eles caem cada vez mais fundo no poço de seu 

relacionamento condenado, o que torna a dissolução tanto mais nefasta e 

dolorosa. 

Aqueles que consideram todo o sexo a ser basicamente o mal, no entanto, estão 

tão longe da verdade como aqueles que consideram todas as relações sexuais é 

basicamente bom e permitido. Deus não é contra o sexo. Ele criou e abençoou-

o. Quando utilizado exclusivamente dentro do casamento, conforme o Senhor 

planejou, o sexo é belo, satisfatória e de estabilização. "Deixe sua fonte 

abençoou:" A Escritura diz: "e se alegrar com a mulher da tua mocidade ... 

alegre sempre com o seu amor." (Prov. 5: 18-19). 

O conselho da Bíblia para evitar envolvimento sexual fora do casamento é 

simples: ficar o mais longe possível das pessoas e lugares que possam levá-lo 

em apuros. "Mantenha o seu caminho longe dela, e não vá perto da porta da sua 

casa" (Prov. 5: 8). Quando repetidamente seduzido pela mulher de Potifar, José 

recusou não só "a mentir ao seu lado", mas até mesmo para "estar com ela" (Gn 

39:10). Quando ela tentou forçá-lo a adultério e pegou seu casaco, "ele deixou 

a sua roupa na mão dela e fugiu, e foi para fora" (v. 12). Não era o momento 

para discussão ou explicação, mas para o vôo. Quando nós inevitavelmente 

pego em tal situação, a única coisa sensata a fazer é ficar longe de o mais rápido 

que pudermos. Paixão não é racional ou sensato, e situações sexualmente 

perigosas devem ser evitadas ou fugiram, não debatida. 

Envolvimento em sexo ilícito leva à perda de saúde, perda de bens e perda de 

honra e respeito. Toda pessoa que continua em tais pecados não 

necessariamente sofrer todas essas perdas, mas esses são os tipos de perda que 

o pecado sexual persistente produz. O indulger sexo virá ao descobrir que ele 

perdeu seus "anos de um cruel", que seus "bens suado" ter ido "para a casa de 

um estrangeiro", e que ele vai "gemido" em seus últimos anos e encontrar sua 

"carne e [seu] corpo são consumidos" (Prov. 5: 9-11). A "água roubada" de 

relações sexuais fora do casamento "é doce; eo pão comido às ocultas é 

agradável";mas "ali estão os mortos" (Prov. 9: 17-18). O pecado sexual é um 

"não ganhar" a situação. Nunca é rentável e sempre prejudicial. 

Deus olha para a imoralidade sexual com extrema seriedade. Por causa deste 

pecado em Israel ", vinte e três mil caíram num só dia" (1 Cor. 10: 8). Davi era 



um homem segundo o coração de Deus e foi muito usado do Senhor em liderar 

Israel e até mesmo, por escrito, a Escritura. Mas Davi não foi isento das 

conseqüências do seu pecado. Ele cometeu adultério com Bate-Seba e ela ficou 

grávida. Ele, em seguida, arranjou para que seu marido ser morto em batalha e 

tomou como sua própria esposa. "Mas a coisa que Davi tinha feito era mau aos 

olhos do Senhor" (2 Sam. 11:27). Por meio de Seu profeta Natã, Deus disse a 

Davi que, por causa do seu pecado ", a espada jamais se apartará da tua casa, ... 

eu levantarei contra o mal de sua própria casa", e "também o filho que te nasceu 

certamente morrerá "(12: 10-11, 14). Davi pagos por esses pecados quase todos 

os dias de sua vida. Vários de seus filhos eram rebeldes, ciumento, e vingativo, 

e sua vida familiar foi para a maior parte trágica frangalhos. 

Davi se arrependeu e foi perdoado. "O Senhor também tem tirado seu pecado" 

(12:13), mas o Senhor não tirou as consequências do pecado. Depois dessa 

experiência, o rei escreveu o Salmo 51, em gratidão, mas também em profundo 

remorso e agonia. Ele tinha experimentado maravilhoso e gracioso perdão de 

Deus, mas ele também tinha vindo para ver o horror do seu pecado. "Contra ti, 

contra ti somente, pequei, e fiz o que é mal à tua vista" (v. 4). A graça de Deus 

é livre, mas o custo do pecado é alto. 

Controles pecado sexual 

Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar 

por nenhuma. (6: 12b) 

Paulo estava livre na graça de Cristo para fazer o que quisesse, mas ele se 

recusou a permitir-se ser dominado por nada ou ninguém, mas Cristo. Ele não 

iria se tornar escravo a qualquer hábito ou costume e certamente não para 

qualquer pecado. "Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais 

debaixo da lei, mas debaixo da graça" (Rom. 6:14). 

Nenhum pecado é mais escravizante do que o pecado sexual. Quanto mais ele 

é o espectáculo, mais ele controla o indulger. Muitas vezes ele começa com 

pequenas indiscrições, que levam a outras maiores e, finalmente, para flagrantes 

vício. A progressão do pecado é refletida no Salmo 1: "Bem-aventurado o 

homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho 

dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores" (v. 1). Quando nós 

voluntariamente associar com o pecado, que em breve chegará a tolerá-la e, em 

seguida, para praticá-la. Como todos os outros pecados que não são resistidos, 

os pecados do sexo vai crescer e, eventualmente, eles vão corrompido e não 

destruir apenas as pessoas diretamente envolvidas, mas muitas pessoas 

inocentes além. 



Os coríntios não eram estranhos para os pecados do sexo, e, infelizmente, 

muitos crentes de lá tinha ido de volta para eles. Em nome da liberdade cristã 

eles haviam se tornado controlado por seus próprios desejos carnais. 

Paulo escreveu aos tessalonicenses: "Porque esta é a vontade de Deus: a vossa 

santificação, ou seja, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós 

saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da 

concupiscência, como o gentios que não conhecem a Deus "(1 Tessalonicenses 

4: 3-5.). O contexto argumenta que "vaso" é aqui sinônimo de corpo, em vez de 

para a esposa, como muitos intérpretes segurar. Cada crente é, com razão, 

possuem, justamente controlar, seu próprio corpo. Se estamos vivendo no 

Espírito, que "estão colocando à morte as obras do corpo" (Rom. 8:13). 

Não é tão fácil de estar no controle de nós mesmos como às vezes 

pensamos. Muitas pessoas se enganam ao pensar que são perfeitamente no 

controle de seus pensamentos e ações, simplesmente porque eles sempre fazem 

o que querem. O fato, porém, é que os seus desejos e paixões estão dizendo a 

eles o que fazer, e eles estão indo junto. Eles não são donos de seus desejos, 

mas são escravos voluntários. Sua carne é controlar suas mentes. 

O próprio Paulo testifica que ele tinha de "buffet [seu] corpo e torná-lo [sua] 

escravo, para que, eventualmente, depois de [ele tinha] pregado a outros, [ele 

mesmo] deve ser desqualificado" (1 Cor. 9:27).Buffet ( hupōpiazō ) significa, 

literalmente, "para dar um olho negro, ou para bater o rosto preto e azul." Para 

manter seu corpo de escravizar, ele teve de escravizar seu corpo. Caso contrário, 

ele pode tornar-se desqualificado, não para a salvação, mas para uma vida santa 

e útil serviço a Deus. 

Pecado sexuais pervertidos 

O pecado sexual não só prejudica e controles, mas também pervertidos. É 

especialmente perverte plano e propósito de Deus para os corpos de seu povo. O 

corpo de um cristão é para o Senhor; é um membro de Cristo; e é o templo do 

Espírito Santo. 

O corpo é para o Senhor 

O alimento é para o estômago, o estômago e é para fins 

alimentares; mas Deus vai acabar com os dois. No entanto, o 

corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor; eo Senhor é 

para o corpo. Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas 
também nos ressuscitará a nós através do Seu poder. (6: 13-14) 

Alimentar eo estômago foram criados por Deus para o outro. Seu 

relacionamento é puramente biológico. É provável que o Corinthians estava 

usando esta verdade como uma analogia para justificar a imoralidade sexual. O 



texto grego diz literalmente, "Os alimentos a barriga, a barriga os 

alimentos." Talvez isso foi ditado popular significou para celebrar a idéia de 

que "Sex não é diferente de comer: o estômago foi feita para a comida, eo corpo 

foi feito para o sexo." Mas Paulo pára-los curtos. "É verdade que os alimentos 

e do estômago foram feitos um para o outro", ele está dizendo: "mas também é 

verdade que essa relação é puramente temporal." Um dia, quando o seu 

propósito foi cumprido, Deus vai acabar com os dois. Esse processo biológico 

não tem lugar no estado eterno. 

Não é assim com o próprio corpo. Os corpos dos crentes são projetados por 

Deus para muito mais do que as funções biológicas. O corpo não é para a 

imoralidade, mas para o Senhor; eo Senhor é para o corpo . Paulo teve um 

melhor provérbio em mente com essa afirmação. O corpo é para ser o 

instrumento do Senhor, para o Seu uso e glória. 

Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos 

ressuscitará a nós através do Seu poder . Nossos corpos são projetados não 

apenas para servir nesta vida, mas na vida por vir. Eles serão alterados corpos, 

corpos ressuscitados, corpos glorificados, heavenly órgãos de mas eles vão 

ainda assim ele nossos próprios corpos. 

O estômago e alimentos têm apenas um, relação temporal horizontal. Na morte, 

a relação cessa. Mas nossos corpos são muito mais do que biológica. Para os 

crentes têm também, uma relação vertical espiritual. Eles pertencem a Deus e 

eles vão permanecer para sempre com Deus. É por isso que Paulo diz: "Mas a 

nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor 

Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme 

ao corpo da sua glória" (Phil. 3: 20-21). Precisamos tomar cuidado grave deste 

corpo, porque ele vai subir de glória a ser o instrumento que carrega o nosso 

espírito eternamente glorioso e puro por toda a eternidade. 

O corpo é um membro de Cristo 

Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de 

Cristo? Tomarei, pois, embora os membros de Cristo e torná-los 

membros de uma meretriz? De maneira nenhuma! Ou não sabeis 

que o que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois ele 

diz: "Os dois serão uma só carne." Mas aquele que se une ao 

Senhor é um espírito com Ele. Fugi da imoralidade.Qualquer 

outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se 
prostitui peca contra o seu próprio corpo. (6: 15-18) 

Os corpos dos crentes não são apenas para o Senhor, agora e no futuro, mas 

eles são de Deus, uma parte do próprio corpo do Senhor, membros de 

Cristo . Cristo é "cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o Seu corpo, 

a plenitude d'Aquele que preenche tudo em todos" (Ef. 1: 22-23). "Nós, que 

somos muitos, somos um só corpo em Cristo" (Rom. 12: 5). Estamos, nesta 



época, o templo espiritual vivo em que Cristo vive. Nós somos o seu corpo, a 

encarnação de sua pessoa na igreja. 

Próximo ponto de Paulo segue logicamente. Para um cristão a se prostituírem é 

fazer com que os membros de Cristo ... Membros de uma meretriz . É para 

usar uma parte do próprio corpo de Cristo em um ato de fornicação e 

adultério. A idéia é incompreensível para Paulo, como deveria ser para todos os 

crentes. De maneira nenhuma! 

As relações sexuais envolvem uma união; o homem ea mulher se tornam uma 

só carne . Isso indica que o significado mais essencial da frase uma só 

carne (cf. Gen. 2:24; etc.) é a união sexual. Em suasCartas do Inferno CS 

Lewis diz que cada vez que um homem e uma mulher entra em uma relação 

sexual um vínculo espiritual é estabelecida entre os que devem ser eternamente 

gostei ou eternamente resistiu. Deus toma o pecado sexual a sério, porque ele 

corrompe e destrói relações espirituais, tanto humana quanto divina. 

O povo de Cristo são um espírito com Ele . Essa declaração é preenchida com 

profundo significado e as implicações maravilhosas. Mas para o seu propósito 

aqui, Paulo usa-lo para mostrar que um cristão que comete imoralidade sexual 

envolve o seu Senhor. Tudo o sexo fora do casamento é pecado, mas quando é 

cometido por crentes é especialmente condenável, porque profana Jesus Cristo, 

com quem o crente é um (cf. João 14: 18-23; 15: 4, 7; 17: 20-23). Uma vez que 

somos um com Cristo, eo pecador sexo é um com o seu parceiro, Cristo é 

colocado em uma posição impensável no raciocínio de Paulo.Cristo não é 

pessoalmente maculado com o pecado, mais do que o raio de sol que brilha em 

um depósito de lixo está poluída. Mas Sua reputação está sujo por causa da 

associação. 

O conselho de Paulo em relação ao pecado sexual é o mesmo que o de Salomão 

no livro de Provérbios: Fugi da imoralidade . O imperativo presente de grego 

indica a ideia é fugir continuamente e para manter em fuga até que o perigo é 

passado. Quando estamos em perigo de tal imoralidade, não devemos discutir 

ou debater ou explicar, e nós certamente não deve tentar racionalizar. Não 

estamos a considerá-lo um desafio espiritual para ser atendido, mas uma 

armadilha espiritual de escape. Devemos fugir o mais rápido que pudermos. 

Paulo não elucidar sobre o que ele quer dizer com Qualquer outro pecado que 

o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o 
próprio corpo . Eu acredito que ele está dizendo que, embora o pecado sexual 

não é necessariamente o pior pecado, é o mais original em seu caráter. Levanta-

se a partir de dentro do corpo curvado na gratificação pessoal. Dirige como 

nenhum outro impute e quando cumprido afeta o corpo como nenhum outro 

pecado. Ele tem uma maneira de destruir internamente uma pessoa que nenhum 

outro pecado tem. Por ser a intimidade sexual é a união mais profunda de duas 



pessoas, o seu uso indevido corrompe no mais profundo nível humano. Isso não 

é uma análise psicológica, mas um fato divinamente revelado. A imoralidade 

sexual é muito mais destrutivo do que o álcool, muito mais destrutivo do que as 

drogas, muito mais destrutivo do que o crime. 

Há alguns anos, uma garota de dezesseis anos de idade, veio ao meu escritório 

em completo desespero. Ela tinha cometido tantos pecados sexuais que ela se 

sentiu totalmente sem valor. Ela não olhava no espelho há meses, porque ela 

não poderia estar a olhar para si mesma; e para mim ela parecia mais perto do 

que 40 16. Ela estava à beira do suicídio, não querendo viver mais um dia. Eu 

tive uma alegria especial em que a levou a Jesus Cristo e ver a transformação 

que ele fez em sua vida. Ela disse: "Pela primeira vez em anos, eu me sinto 

limpo." 

Muitos dos Corinthians precisava que a limpeza novamente. 

O corpo é um templo do Espírito Santo 

Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que 

habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de 

vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço; glorificai 

pois a Deus no vosso corpo. (6: 19-20) 

Como cristãos nossos corpos não são os nossos. Paulo coloca sting neste 

versículo por enquadrá-la como uma questão sarcástico. Eles são, membros do 

Senhor de Cristo e templo do Espírito Santo, que foi dada por Deus para habitar 

em nós. Assim, Paulo apela para a pureza sexual, não só devido à forma como 

o pecado sexual afeta o corpo, mas porque o corpo que afeta não é nem mesmo 

o crente própria.Compreender a realidade da frase do Espírito Santo que está 

em vós, o qual tendes da parte de Deus deve nos dar o máximo de 

compromisso com a pureza como qualquer conhecimento da verdade divina 

podia. 

Para cometer o pecado sexual em um auditório da igreja, nojento como isso 

seria, não seria pior do que cometer o pecado em qualquer outro lugar. Ofensa 

é feita dentro de santuário de Deus, onde e quando a imoralidade sexual é 

cometido por crentes. Cada ato de infidelidade, a cada ato de adultério por 

cristãos, está empenhada no santuário de Deus: seus próprios corpos. "Porque 

nós somos o templo do Deus vivo" (2 Cor. 6:16). O fato de que os cristãos são 

a morada do Espírito Santo é indicado em passagens como João 7: 38-

39; 20:22; Atos 1: 8; Romanos 8: 9; e 1 Coríntios 12: 3. O fato de que Deus 

enviou o Espírito Santo é claro de João 14: 16-17; 15:26; e Atos 2:17, 33, 38. 

Nós não pertencemos mais a nós mesmos porque foram comprados por um 

preço . Nós não "com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, a partir de 

[nossa] vã maneira de viver herdado de [nossos] antepassados, mas pelo 



precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de 

Cristo" (1 Ped. 1 : 18-19). 

Corpos dos cristãos são o templo de Deus, e um templo é para a 

adoração. Nossos corpos, portanto, têm um objetivo supremo: glorificar a 

Deus . Esta é uma chamada para viver de modo a trazer honra para a pessoa de 

Deus, o único que é digno de nossa obediência e adoração. 

Um amigo uma vez levou um visitante a uma grande catedral católica no 

leste. O visitante queria Oração na estação de seu santo preferido. Mas ao 

chegar nessa estação, ele ficou surpreso ao encontrar não há velas acesas, e um 

sinal, dizendo: "Não adore aqui, fechado para limpeza." O Corinthians não 

forneceu foco divino, seja, não há lugar para a procura de almas para o culto, 

uma vez que não eram limpas.Isso, Paulo disse, tinha que mudar. 

 

16. Casar ou não casar ( 1 Coríntios 7: 1-

7 ) 

Ora, quanto às coisas que me escrevestes, é bom que o homem não 

tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha 

a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O 

marido deve cumprir seu dever para com a sua mulher, e da 

mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade 

sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido; e da mesma sorte o 

marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a 

mulher. Pare de privar um ao outro, senão por consentimento 

mútuo por algum tempo que você pode dedicar-se à oração, e se 

reúnem novamente para que Satanás não tentá-lo por causa de 

sua falta de auto-controle. Mas digo isto por meio de concessão e 

não por mandamento. No entanto, eu gostaria que todos os 

homens fossem como eu mesmo sou. No entanto, cada homem tem 

seu próprio dom de Deus, um deste modo, e outro em que. ( 7: 1-
7) 

Os capítulos 7-11 de 1 Coríntios compreendem respostas de Paulo para questões práticas 

sobre o qual os crentes de Corinto ele tinha escrito ( 7: 1 ), em uma carta provavelmente 

entregues por Estéfanas, Fortunato e Acaico ( 16:17 ). 

A primeira dessas questões tinham a ver com o casamento, uma área em que o Corinthians 

teve problemas sérios. Tal como acontece com os seus muitos outros problemas, muito 

do seu problema conjugal refletia a sociedade pagã e moralmente corrupto em que viviam 

e da qual eles não tinham totalmente separadas. Sua sociedade tolerado fornicação, 

adultério, homossexualidade, poligamia, e concubinato.Juvenal (60-140 AD ), o poeta 

romano, escreveu sobre as mulheres que rejeitaram seu próprio sexo: eles usavam 

capacetes, prazer em atos de força, e com os seios expostos de suínos, com lanças 

caçados.Ele também disse que eles usavam os seus véus de noiva com tantos casamentos. 



Sob a lei romana e os costumes daquela época, eram praticadas quatro tipos de 

casamento. Os escravos geralmente eram considerados bens móveis subumanas. Se um 

homem e uma mulher escrava queria se casar, eles podem ser autorizados a viver juntos 

no que foi chamado de contubernium , o que significa "tenda companheirismo." O arranjo 

durou apenas enquanto o proprietário permitido. Ele era perfeitamente livre para separá-

los, para providenciar outros parceiros, ou para vender um ou o outro. Muitos dos 

primeiros cristãos eram escravos, e alguns deles tinham vivido, talvez ainda viviam-in 

esse tipo de relação conjugal. 

Um segundo tipo de casamento foi chamado usus , uma forma de união de facto que 

reconheceu um casal para ser marido e mulher, depois de terem vivido juntos por um 

ano. Um terceiro tipo era o coemptio em manum , em que um pai iria vender sua filha 

para um futuro marido. 

O quarto tipo de casamento foi muito mais elevada. A classe de Patrícia, a nobreza, 

casaram-se em um serviço chamado o confarreatio , em que a cerimônia de casamento 

cristão moderno é baseado. Foi adotado pela Igreja Católica Romana e usado com certas 

modificações cristãos-vinda, com pouca mudança, em protestantismo através da 

Reforma. A cerimônia inicial envolveu a participação de ambas as famílias nos arranjos 

para o casamento, uma matrona para acompanhar a noiva e um homem para acompanhar 

o noivo, troca de votos, o uso de um véu de noiva, a doação de um anel (colocado no o 

terceiro dedo da mão esquerda), um bouquet de noiva, e um bolo de casamento. 

No império romano do dia divórcio de Paulo era comum, mesmo entre aqueles casados 

sob o confarreatio . Não era impossível para os homens e mulheres de ter sido casada 20 

vezes ou mais. Um movimento feminista ativa e vocal também se desenvolveu. Algumas 

esposas competiu com seus maridos no mundo dos negócios e até mesmo em feitos de 

força física. Muitos não estavam interessados em ser donas de casa e mães, e até o final 

dos primeiros casamentos sem filhos do século eram comuns. Tanto os homens como as 

mulheres estavam determinados a viver suas próprias vidas, independentemente de votos 

de casamento ou compromissos. 

A igreja primitiva tinha membros que viveram juntos, e ainda viviam juntos, em todas as 

quatro arranjos de casamento. Teve também aqueles que tiveram vários casamentos e 

divórcios. Não só isso, mas alguns crentes tinha chegado a noção de que ser solteiro e 

celibatário era mais espiritual do que ser casado, e eles desacreditado casamento 

inteiramente. Talvez alguém estava ensinando que o sexo era "não espiritual" e deve ser 

completamente abandonado. 

A situação era difícil e complicado até mesmo para os cristãos maduros. Para Corinthians 

imaturos foi especialmente confuso. A grande pergunta era: "O que vamos fazer agora 

que estamos crentes que devemos ficar juntos como marido e mulher, se nós dois somos 

cristãos deveríamos se divorciar, se nosso cônjuge é um descrente Devemos tornar-se ou 

manter-se, única???? " O caos de possibilidades conjugais posou perplexidades 

inumeráveis, que Paulo se aproxima nesta seção da carta. 

Nos sete primeiros versículos do capítulo 7 Paulo começa com a questão da unicidade. Ele 

ensina que o celibato é bom, que ele pode ser tentador, que é errado para as pessoas 

casadas, e que é um dom de Deus. 

O celibato é bom 



Ora, quanto às coisas que me escrevestes, é bom que o homem não 

tocasse em mulher ( 7: 1 ) 

Para tocar uma mulher era um eufemismo comum entre os judeus para o intercurso 

sexual. A frase é usada nesse sentido em passagens como Gen. 20: 6 ; Rute 2: 

9 ; e Prov. 6:29 . Paulo usa-o para afirmar que é uma coisa boa para os cristãos a não ter 

relações sexuais, ou seja, para ser único, solteiro. Ele não diz, no entanto, que a singeleza 

é o único bom estado ou que o casamento é de alguma forma errada ou inferior a 

singeleza. Ele diz apenas que singeleza, contanto que é celibatário, pode ser bom. 

Deus mesmo declarou na criação que "não é bom que o homem esteja só; vou dar-lhe 

uma ajudadora idônea" ( Gn 2:18 ). Todas as pessoas precisam de companhia e Deus 

casamento ordenado para ser, entre outras coisas, os meios mais gratificantes e ordinárias 

da companhia. Deus permitiu a singeleza e não precisaram de casamento para todos sob 

a Antiga Aliança, mas a tradição judaica não só olhou sobre o casamento como o estado 

ideal, mas olhou em singeleza como desobediência da ordem de Deus para "Sede 

fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra" ( Gênesis 1:28 ). 

É possível que, como resultado disso, alguns dos judeus cristãos de Corinto estavam 

pressionando os crentes gentios solteiras a se casar. Alguns dos gentios, por outro lado, 

talvez por causa de experiências passadas que tiveram, estavam inclinados a permanecer 

solteira. Como os judeus tinham feito com o casamento, aqueles gentios, reagindo ao 

pecado sexual de seu passado, veio a olhar sobre o celibato não só como o estado ideal, 

mas o Estado só verdadeiramente piedosa. Paulo reconhece que solteiro é bom , honrado 

e excelente, mas ele não suporta a alegação de que se trata de um estado mais espiritual 

ou que é mais aceitável a Deus do que o casamento. 

O celibato é tentador 

Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria 
mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. ( 7: 2 ) 

Mas por causa da prostituição não implica que cada membro da igreja de Corinto era 

imoral, embora muitos deles eram. Paulo está falando do perigo de prostituição para 

aqueles que são solteiros. Porque desejo sexual está por cumprir e pode ser muito forte, 

há uma grande tentação de imoralidade sexual para aqueles que não são casados, 

especialmente em sociedades-tais como o de Roma antiga e da nossa própria onde licença 

sexual é praticado livremente e glorificado. 

O casamento não pode ser reduzido simplesmente a ser válvula de escape de Deus para o 

desejo sexual. Paulo não sugerem que os cristãos sair e encontrar outro cristão a se casar 

só para não ficar no pecado moral. Ele tinha uma visão muito maior de casamento do que 

isso (ver Ef 5: 22-23. ). Seu objetivo aqui é enfatizar a realidade das tentações sexuais de 

singeleza e reconhecer que eles têm uma saída legítima em casamento. Portanto, cada 

um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido . 

Escritura dá inúmeras razões para o casamento. Em primeiro lugar, o casamento é para a 

procriação. Deus ordenou a Adão e Eva "Sede fecundos e multiplicai-vos" ( Gn 

1.28 ). Deus quer que a humanidade se reproduzir. O casamento é também para o 

prazer. Provérbios fala de ser de um homem "alegre sempre" com a esposa da sua 

juventude ( 5: 18-19 ), e Cantares de Salomão gira em torno das atrações físicas e prazeres 

do amor conjugal. O casamento é uma parceria. A mulher foi criada para o homem ser 

"uma ajudadora idônea" ( Gn 2:18 ). Amizade entre marido e mulher é um dos principais 



ingredientes de um bom casamento. O casamento é uma imagem da igreja. Os maridos 

devem ter autoridade sobre e amar suas esposas como Cristo tem autoridade sobre e ama 

a Igreja ( Ef. 5: 23-32 ). E o casamento é para a pureza. Ele protege contra 

sexual imoralidade , respondendo à necessidade de realização física. 

Embora o celibato é bom, não é superior ao casamento, e tem perigos e tentações que o 

casamento não tem. 

O celibato é errado para Pessoas casadas 

O marido deve cumprir seu dever para com a sua mulher, e da 

mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade 

sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido; e da mesma sorte o 

marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a 

mulher. Pare de privar um ao outro, senão por consentimento 

mútuo por algum tempo que você pode dedicar-se à oração, e se 

reúnem novamente para que Satanás não tentá-lo por causa de 
sua falta de auto-controle. ( 7: 3-5 ) 

Que o celibato é errado para os que são casados deve ser uma verdade óbvia, mas não era 

óbvio para alguns dos crentes de Corinto. Por causa de sua crença errônea na 

superioridade espiritual de abstinência sexual total, cerca de membros na igreja praticou 

mesmo dentro do casamento. Alguns maridos excesso de zelo aparentemente tinha 

decidido se diferenciam totalmente para Deus. Ao fazê-lo, no entanto, que esqueceram 

ou até mesmo negado suas responsabilidades para com suas esposas, especialmente na 

área de relações sexuais. Algumas esposas tinha feito a mesma coisa. A prática de 

privação provavelmente era mais comum quando o cônjuge não era um crente. Mas Paulo 

aplica seu comando para todos os casamentos, como resulta dos vv. 10-17 . Crentes 

casados não são sexualmente privar seus cônjuges, com ou sem o cônjuge é um cristão. 

O apóstolo não fez nenhuma exceção à instrução que o marido cumprir seu dever para 

com a sua mulher, e da mesma sorte a mulher ao marido . Deus tem todo o casamento 

para ser sagrado e Ele tem relações sexuais entre marido e mulher, não só para ser sagrado, 

mas adequada e até mesmo obrigatório. Paulo deixa claro que as relações físicas dentro 

do casamento simplesmente não são um privilégio e um prazer, mas uma 

responsabilidade. Maridos e esposas têm o dever de dar satisfação sexual entre si. Não 

há distinção entre homens e mulheres. O marido não tem mais direitos a este respeito do 

que a mulher. 

No versículo 4 Paulo reforça a mutualidade de obrigação. A mulher não tem autoridade 

sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido; e da mesma sorte o marido não tem 

autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher . Deus honra o desejo sexual 

e de expressão dentro do casamento. Na verdade, o fracasso para os maridos e esposas 

cristãos a submeter sexualmente a autoridade de seus cônjuges traz desonra a Deus, pois 

desonra casamento. 

O tempo presente de exousiazei ( tem autoridade sobre ) indica uma declaração geral 

que sempre é verdade. Autoridade mútuo dos cônjuges sobre os corpos uns dos outros é 

contínua; que dura durante todo o casamento. Nos reinos normais da vida, o corpo de um 

cristão é a sua própria, para cuidar e usar como um dom de Deus. E no mais profundo 

sentido espiritual, é claro, que pertence inteiramente a Deus ( Rom. 12: 1 ). Mas no reino 

civil, que também pertence ao cônjuge. 



A expressão sexual dentro do casamento não é uma opção ou um extra. Ela certamente 

não é, como às vezes tem sido considerado, um mal necessário em que os cristãos 

espirituais envolver apenas para procriar filhos. É muito mais do que um ato físico. Deus 

o criou para ser a expressão e experiência do amor no mais profundo nível humano e ser 

um vínculo bonito e poderoso entre marido e mulher. 

Deus quer que o casamento seja permanente e para a relação sexual dentro dele para ser 

permanente. Seu plano original para o casamento não permitia o divórcio ou para o 

celibato. Os cristãos não estão a abandonar os cônjuges infiéis ( vv. 12-17 ), e eles não 

estão a privar sexualmente cônjuges, se acreditar ou descrente. A proibição é 

abrangente: Pare de privar um ao outro . É um comando enfático. As relações sexuais 

entre um marido e sua esposa são Deus-ordenado e comandado. 

A única exceção é tanto mútuo e temporário: por acordo por um tempo que você pode 

dedicar-se à oração . Como no caso de jejum, se ambos os parceiros concordam em se 

abster de atividade sexual por um breve período para permitir que um ou os dois para 

passar tempo em oração intensa, eles podem fazê-lo. Ambas as idéias de um período 

específico de tempo e de um propósito específico para a oraçãoestão implícitas. O 

período de tempo para a separação física e a necessidade específica e propósito da oração 

deve ser acordada com antecedência. 

Deus pode nos dar uma forte carga sobre uma pessoa ou um ministério, um fardo que 

requer toda a nossa atenção e oração concentrada. Mágoa ou doença grave, por exemplo, 

pode levar a esse ou podemos cair em um pecado particularmente nocivo e precisa retirar, 

por algum tempo para se endireitou com o Senhor. 

Após o concerto do Sinai tinha sido dado, o Senhor planejou para descer e se manifestar 

antes de Israel "em uma nuvem espessa, para que o povo ouça, quando eu falar com 

[Moisés]." Em preparação para a Sua vinda, as pessoas estavam a consagrar-se, lavando 

as roupas e abstendo-se de relações sexuais durante três dias ( 19 Ex: 9-15. ). 

Centenas de anos depois, em resposta a extrema maldade de Judá, o Senhor ordenou: 

Retornar para mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, lágrimas e luto; E rasgai 

o vosso coração, e não as vossas vestes. Agora volte para o Senhor, teu Deus, ... Quem 

sabe se não se voltará e se arrependerá, ... Reúna o povo, santificai a congregação, ajuntai 

os anciãos. Reúna as crianças e os lactentes. Deixe o noivo sair do seu quarto ea noiva do 

seu câmara nupcial. ( Joel 2: 12-14 , 16 ) 

A necessidade de perdão foi tão grande que até mesmo as noivas e os noivos foram a 

deixar suas câmaras nupciais para participar luto nacional e penitência. 

Quando Jesus Cristo voltar, Ele vai "derramar sobre a casa de Davi e sobre os habitantes 

de Jerusalém, o Espírito de graça e de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem 

traspassaram; e eles vão chorar por ele, o ... terra se lamentarão, cada família, por si só, a 

família da casa de Davi, por si só, e suas mulheres à parte "( Zc 12:10. , 12 ). Relações 

matrimoniais serão abandonados durante esse período de luto. 

Mas quando essas necessidades espirituais urgentes são passado, relações conjugais 

normais são para continuar. Maridos e esposas são, então, a se unir novamente . 

A razão para voltarem juntos é explícito: para que Satanás não tentá-lo por causa de 

sua falta de auto-controle . Quando o tempo de oração concentrada é longo, desejos 

normais e tentações vai voltar, muitas vezes com maior intensidade. Satanás sabe que os 



cristãos podem ser especialmente vulneráveis após uma experiência de montanha. Nossas 

defesas estão aptos a ser baixo e nosso orgulho pode ser para cima. Ou, por causa da 

experiência, podemos simplesmente não têm o desejo de sexo por um tempo depois. O 

nosso cônjuge, por outro lado, especialmente se ele ou ela não tenha participado da 

oração, podem ter desenvolvido uma particularmente forte desejo durante a 

separação. Como se proteger contra cair em tentação nós mesmos, ou de causar o nosso 

parceiro de casamento cair em tentação, as relações sexuais são para retomar 

imediatamente. 

A menos que seja por mútuo consentimento, por uma necessidade oração específica e por 

um breve período de tempo, a abstinência sexual pode se tornar uma ferramenta de 

Satanás. Nunca é para ser usado como pretexto para a superioridade espiritual ou como 

um meio de intimidar ou manipular o cônjuge. O amor físico é para ser uma experiência 

normal e regular compartilhada por ambos os cônjuges da mesma forma, como um dom 

de Deus. 

O celibato é um presente 

Mas digo isto por meio de concessão e não por mandamento. No 

entanto, eu gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo 

sou. No entanto, cada homem tem seu próprio dom de Deus, um 
deste modo, e outro em que. ( 7: 6-7 ) 

Eu não acredito que concessão é a melhor tradução. O grego ( sungnōmē ) significa "a 

pensar a mesma coisa que alguém, para ter um parecer conjunto, um pensamento comum 

ou compreensão." Também pode significar "a consciência." Mas digo isto remete para o 

que acaba de ser dito a respeito do casamento. Eu acho que Paulo estava dizendo que ele 

estava ciente da bondade de ser solteiro e celibatário, mas ciente também dos privilégios 

e responsabilidades do casamento. Seus comentários foram não entende como 

um comando para cada crente para se casar. O casamento foi instituído por Deus e é a 

norma para as relações homem-mulher, e isso é uma grande bênção para a 

humanidade. Mas não é necessário para os crentes ou para qualquer outra pessoa. Seu 

ponto era: Se você é único que é bom, e se você é casado ou se casar, ficar casado e 

manter relações conjugais normais, para que é de Deus. Espiritualidade não é 

determinado pelo status marital. 

Em certo sentido, Paulo desejava que todos os crentes poderiam ser solteira, como eu 

mesmo sou . Ele disse que, à luz da grande liberdade e independência que tinha como 

uma única pessoa para servir a Cristo. Mas ele não esperava que todos os crentes a serem 

solteiros. Ele não esperava que todos os que foram, então, único a ficar solteiro. E para 

aqueles que já foram casados, seria errado a viver como se fossem solteiros, para se tornar 

o celibato enquanto casada. 

Embora o celibato é bom para os cristãos que não são casados, é um dom de Deus que 

Ele não dá a cada crente. Assim como é errado abusar um dom que temos, também é 

errado tentar usar um presente não temos. Para uma pessoa que não tem o dom do 

celibato, tentando praticar traz frustração moral e espiritual. Mas para aqueles que tê-lo 

como dom de Deus, singeleza, como todos os Seus dons, é uma grande bênção. 

A atitude entre os cristãos hoje sobre singeleza, no entanto, muitas vezes é como a de 

tradição judaica nos dias de Paulo. Ele é visto como uma condição de segunda 

classe. "Não é assim", diz o apóstolo. Se singeleza é dom de Deus a uma pessoa, que é a 



vontade de Deus para que a pessoa a aceitar e exercer o dom. Se essa pessoa é submissa 

a Deus, ele pode viver no celibato toda a sua vida em perfeito contentamento e felicidade. 

Obviamente, singeleza tem muitas vantagens práticas. Ele permite muito mais liberdade 

em onde e como uma pessoa serve ao Senhor. Ele está mais livre para se movimentar e 

definir seus próprios horários.Como Paulo aponta mais tarde neste capítulo, as pessoas 

casadas têm muitos cuidados e preocupações que os solteiros não têm ( vv. 32-34 ). 

Rachel São serviu como um único missionário entre os índios Aucas do Equador por 

muitos anos sem companheirismo. Ela derramou a sua vida e seu amor para os índios e 

encontrou grande bênção e realização. 

Jesus disse aos discípulos em uma ocasião, "Nem todos podem aceitar esta declaração, 

mas só aqueles a quem foi dado Porque há eunucos que nasceram assim do ventre da 

mãe;. E há eunucos que foram castrados pelos homens;. e também há eunucos que fizeram 

eunucos por amor do reino dos céus Ele que é capaz de aceitar isso, deixe que ele aceitá-

la "( Mt 19:12 ). 

Jesus e Paulo deixam claro que a vida celibatária não é exigida por Deus para todos os 

crentes e que pode ser vivida de forma satisfatória apenas por aqueles a quem Deus deu 

a ele. 

Cada homem tem seu próprio dom de Deus, um deste modo, e outro em que . Nosso 

objetivo deve ser o de descobrir os dons que Ele nos deu e para usar esses dons com 

fidelidade e alegria em seu serviço, sem qualquer inveja ou depreciar os presentes que 

nós não temos. 

 

17. Orientações divinas para o casamento 

( 1 Coríntios 7: 8-16 ) 

Mas eu digo, aos solteiros e às viúvas que é bom para eles, se eles 

ficarem como eu Mas se eles não têm auto-controle, casem-

se; pois é melhor casar do que abrasar. Mas, aos casados, dar 

instruções, e não eu, mas o Senhor, que a mulher não deve deixar 

o marido (mas se ela não sair, que fique sem casar, ou que se 

reconcilie com seu marido), e que o marido não deve enviar a sua 

esposa de distância. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: Se 

algum irmão tem mulher incrédula, e ela consente em habitar com 

ele, que ele não mandá-la embora. E uma mulher que tem marido 

incrédulo, e ele consente em habitar com ela, que ela não enviar 

o seu marido embora. Porque o marido incrédulo é santificado no 

convívio da esposa, ea esposa incrédula é santificada pelo marido 

crente; pois de outra forma os seus filhos seriam imundos; mas 

agora são santos. No entanto, se o descrente vai embora, deixá-lo 

sair; o irmão ou a irmã, não está sujeito à servidão, em tais casos, 

mas Deus chamou-nos para a paz. Para saber como você sabe, ó 

mulher, se salvarás teu marido?Ou, como você sabe, ó marido, se 
salvarás tua mulher? ( 7: 8-16 ) 



Nos Estados Unidos, hoje quase todos os outros casamento termina em divórcio. Há 

quase tantos divórcios os casamentos por ano. Amor hoje é alto aclamado e procurado, 

mas não é muito evidente, até mesmo dentro de casamentos. 

Problemas conjugais não são exclusivos para os tempos modernos. Eles têm ocorrido ao 

longo da história, e foram galopante nos tempos do Novo Testamento no império 

romano. Como seria de esperar, a igreja em Corinto foi severamente afetada. Como já foi 

referido, é ao casamento e alguns dos problemas relacionados a ela que o sétimo capítulo 

de 1 Coríntios é dedicado. Aqui, Paulo lida com os equívocos graves e mau 

comportamento dos crentes de Corinto em conta a singeleza, o celibato e 

casamento. Em versos 1-7 , ele estabelece o princípio geral de que o casamento é a norma 

para os cristãos, mas que de solteiro como um dom especial de Deus é bom. 

Em versículos 8-16 Paulo aplica essa verdade básica para quatro grupos de crentes: (1) 

aqueles que são casados anteriormente; (2) aqueles que são casados com crentes; (3) 

aqueles que são casados com incrédulos e que querem permanecer casado; e (4) aqueles 

que são casados com incrédulos e que querem deixar o casamento. Na primeira situação, 

Deus oferece uma opção; nos outros três Ele não. 

Diretrizes para únicos cristãos 

Mas eu digo, aos solteiros e às viúvas que é bom para eles, se eles 

ficarem como eu Mas se eles não têm auto-controle, casem-
se; pois é melhor casar do que abrasar. ( 7: 8-9 ) 

Estes versos responder à pergunta: "Se aqueles que se casaram e se divorciaram antes de 

se tornarem cristãos se casar de novo?" Sem dúvida que foi uma questão-chave na igreja 

de Corinto. Antigamente as pessoas casadas veio a salvação em Cristo e perguntou se eles 

já tinham o direito de se casar com outra pessoa. A resposta de Paulo aqui é 

exclusivamente equipada para aqueles que querem conhecer as suas opções. 

O solteiros e viúvas são as duas categorias de pessoas solteiras mencionados aqui, mas 

há uma terceira categoria de pessoas solteiras ("virgens"), indicado no versículo 25 . 

Entender as diferenças em relação a estes três grupos é essencial. "Virgins" ( parthenoi ) 

claramente se refere a pessoas solteiras que nunca foram casados. Viúvas ( chērais ) são 

pessoas solteiras que anteriormente eram casados, mas foram cortadas a partir dessa 

relação com a morte do cônjuge. Isso deixa a questão da solteira . Quem são eles? 

O termo não casados ( agamos , de "o casamento, ou união," com o prefixo negativo a) é 

utilizado apenas quatro vezes no Novo Testamento, e todos os quatro são neste 

capítulo. Precisamos ir em nenhum outro lugar para a compreensão deste termo 

chave. Versículo 32 usa-lo de uma forma que dá poucas pistas quanto ao seu significado 

específico; ele simplesmente se refere a uma pessoa que não é casado. O versículo 34 usa-

lo de forma mais definitiva: "a mulher que é solteira e virgem." Assumimos Paulo tem 

dois grupos distintos em mente: quem são os solteiros, eles não são virgens. O versículo 

8 fala com "assolteiras e às viúvas , "assim, podemos concluir que os solteiros não são 

viúvas. A visão mais clara vem na utilização do termo em versos 10 e 11 : "a mulher não 

deve deixar [o divórcio] seu marido (mas se ela não sair, que fique sem casar ....)". O 

termo solteira indica aqueles que eram casada anteriormente, mas não são 

viúvas; pessoas que estão agora único, mas não são virgens. A solteira mulher, portanto, 

é uma mulher divorciada. 



Paulo está falando com as pessoas que estavam divorciados antes de vir para Cristo. Eles 

queriam saber se eles tinham o direito de se casar. Sua palavra a eles é que é bom para 

eles , que estão agora livres de casamento para ficarem como eu . Por que a declaração 

Paulo afirma que ele era casado anteriormente. Porque o casamento parece ter sido 

necessária para os membros do Sinédrio, a que Paulo pode ter pertencido, porque ele tinha 

sido tão devotamente comprometido com a tradição farisaica ( Gal. 1:14 ), e porque ele 

se refere a alguém que poderia ter sido a sua a mãe da mulher ( Rom. 16:13 ), podemos 

assumir que ele já foi casado. Sua declaração aqui para os confirma anteriormente casados 

que- assim como eu . É provável que ele era viúvo. Ele não se identifica com as virgens, 

mas com solteiros e às viúvas, ou seja, com o ex-casados. 

O ponto é que aqueles que são solteiros, quando convertidos a Cristo deve saber que ele 

é bom para eles para ficar desse jeito. Não há necessidade de apressar-se em 

casamento. Muitos cristãos bem-intencionados não se contentam em deixar as pessoas 

permanecer solteira. A vontade de bancar o cupido e matchmaker pode ser forte, mas 

crentes maduros devem resistir a ela. O casamento não é necessário ou superior a 

singeleza, e que limita algum potencial para o serviço a Cristo ( vv. 32-34 ). 

Uma das mais belas histórias associadas com o nascimento e infância de Jesus é o de 

Anna. Quando Maria e José levaram o menino Jesus ao templo para apresentá-lo ao 

Senhor e para oferecer um sacrifício, a profetiza Ana reconheceu Jesus como o 

Messias. Assim como Simeão tinha feito um pouco antes ", ela se aproximou e começou 

a dar graças a Deus, e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de 

Jerusalém." Seu marido tinha vivido apenas sete anos depois de seu casamento, e ela tinha 

uma vez que ficou viúva. Com a idade de 84 ela ainda estava servindo fielmente o Senhor, 

em Sua Templo ", servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações" ( Lucas 2: 21-38 ). Ela 

não olhou em seu lote como inferior e certamente não tão sem sentido. Ela tinha o dom 

do celibato e usou-o com alegria na obra do Senhor. 

Mais tarde, no capítulo Paulo aconselhou os fiéis a permanecer como estavam. Ficar só 

não estava errado, e tornando-se casado ou permanecer casado não estavam errados. Mas, 

"tendo em conta a presente aflição" os crentes de Corinto estavam experimentando, 

parecia muito melhor para ficar como estavam ( 7: 25-28 ). 

Se, no entanto, um único crente que não tem auto-controle , a pessoa deve procurar se 

casar . Se um cristão é único, mas não tem o dom do celibato e está sendo fortemente 

tentado sexualmente, ele ou ela deve prosseguir casamento. Casem no grego está no 

imperativo aoristo, indicando um comando forte. "Casar", diz Paulo, pois é melhor casar 

do que abrasar . O meio termo "para ser inflamado", e é melhor entendida como 

referindo-se a paixão forte (cf. Rom. 1:27 ). Uma pessoa não pode viver uma vida feliz, 

muito menos servir ao Senhor, se ele está continuamente queimando com desejo sexual, 

mesmo que o desejo nunca resulta em imoralidade real. E em uma sociedade como a de 

Corinto, ou o nosso, em que a imoralidade é tão prevalente e aceito, é especialmente 

difícil não sucumbir à tentação. 

Eu acredito que uma vez que um casal cristão decide se casar devem fazê-lo muito em 

breve. Em um dia de padrão de vida inferior, a liberdade de expressão, e suggestiveness 

constante, é extremamente difícil para se manter sexualmente puro. Os problemas 

práticos de um casamento precoce não são quase tão grave quanto o perigo de 

imoralidade. 

Decidir sobre o casamento, obviamente, é mais difícil para a pessoa que tem fortes desejos 

sexuais, mas que não tem nenhuma perspectiva imediata para um marido ou 



esposa. Nunca é a vontade de Deus para os cristãos a se casar com os incrédulos ( 2 Cor. 

6:14 ), mas também não é direito apenas para se casar com a primeira crente que vai dizer 

sim. Embora possamos quer muito se casar, devemos ter cuidado. Fortes sentimentos de 

qualquer tipo tendem a julgamento maçante e fazer um vulneráveis e descuidado. 

Há várias coisas que os cristãos neste dilema deveria fazer. Em primeiro lugar, eles não 

deveriam simplesmente buscar a se casar, mas deve procurar uma pessoa que pode amar, 

confiança e respeito, deixando o casamento veio como uma resposta a esse compromisso 

de amor. As pessoas que simplesmente querem se casar por causa de se casar correr um 

grande risco de se casar com a pessoa errada. Em segundo lugar, é bom estar atento para 

a "pessoa certa", mas a melhor maneira de encontrar a pessoa certa é a de ser a pessoa 

certa. Se os crentes estão bem com Deus e é a Sua vontade para eles para se casar, ele 

enviará a pessoa-e direita nunca tarde demais. 

Em terceiro lugar, até que a pessoa certa é encontrado, a nossa energia deve ser 

redirecionada de uma forma que será o mais útil para manter nossas mentes fora da 

tentação. Dois dos melhores caminhos são serviço espiritual e atividade física Devemos 

evitar de ouvir, olhando, ou estar perto de tudo o que reforça a tentação. Devemos 

programar nossas mentes para se concentrar apenas no que é bom e útil.Devemos ter um 

cuidado especial para seguir as instruções de Paulo em Filipenses: "Tudo o que é 

verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é certo, o que é puro, tudo o que é amável, 

tudo o que é de boa fama, se há alguma excelência e se alguma coisa digna de louvor , 

deixe sua mente me debruçar sobre essas coisas "( 4: 8 ). 

Em quarto lugar, devemos compreender que, até que Deus nos dá a pessoa certa, Ele lhe 

dará força para resistir à tentação. "Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além 

do que você é capaz, mas com a tentação, vos proverá livramento, de que você pode ser 

capaz de suportar" ( 1 Cor. 10:13 ). 

Finalmente, devemos dar graças ao Senhor para a nossa situação e ser conteúdo 

nele. Salvação traz o amanhecer de um novo dia em que o casamento "no Senhor" ( v. 

39 ) é uma opção. 

Orientações para os cristãos Casado com outros cristãos 

Mas, aos casados, dar instruções, e não eu, mas o Senhor, que a 

mulher não deve deixar o marido (mas se ela não sair, que fique 

sem casar, ou que se reconcilie com seu marido), e que o marido 
não deve enviar a sua esposa de distância. ( 7: 10-11 ) 

Sem distinção é feita quanto ao tipo de casamento envolvido. Como visto no capítulo 

anterior, pelo menos quatro arranjos conjugais eram praticados em que a partir da lei 

comum variando-dia usus ao nobreconfarreatio . Para os casados covers cada tipo. Que 

ambos os parceiros do casamento em vista aqui eram cristãos resulta do Paulo de dar-

lhes instruções (que ele nunca deu para os incrédulos) e do fato de que em versos 12-

16 ele lida especificamente com os casamentos em que apenas um dos parceiros é um 

crente. 

Para que não haja qualquer dúvida quanto à fonte do ensinamento aqui, o apóstolo 

acrescenta, não eu, mas o Senhor . Jesus havia ensinado a verdade durante Seu 

ministério terreno. Citando Gênesis 2:24 , Jesus disse: "Por esta razão, o homem deixará 

seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne", e, em seguida, 

acrescentou: "Portanto o que Deus ajuntou não o separe o homem "(Mateus 19: 5-6. ). Em 



resposta à pergunta dos discípulos, Jesus explicou que Deus permitiu a Moisés que 

permite o divórcio só por causa de seus povos '"dureza de coração" ( vv. 7-8 ), e que era 

permitido apenas em caso de adultério ( Matt. 5: 31-32 ). "Eu odeio o divórcio", declarou 

Deus através de Malaquias ( Mal. 2:16 ). O divórcio é contrário ao plano de Deus para a 

humanidade, e quando permitido em casos de adultério é apenas uma concessão gratuita 

à parte inocente em um caso de infidelidade irreconciliável. Onde há arrependimento, não 

pode haver restauração. 

Nós não sabemos por que alguns dos Corinthians queria divorciar-se seus parceiros. À 

luz dos versículos 1-7 , é provável que alguns membros da igreja pensaram que poderiam 

viver vidas santas e mais dedicados como celibatários e queria divorciar-se por esse 

motivo. Alguns provavelmente queria deixar seus companheiros, porque eles viram 

alguém mais desejável, ou simplesmente porque eles sentiram insatisfeito com 

eles. Quaisquer que sejam as razões, no entanto, eles não foram a se divorciar. A esposa 

não deve abandonar o marido e que o marido não deve enviar a sua esposa de 

distância. Os termos deixar ( chouriço ) e mandar embora ( aphiēmi ) neste contexto 

das relações homem-mulher dizer divórcio, e tal ação é proibida. 

Paulo não estava discutindo o divórcio com base em adultério, para a qual Jesus 

especificamente afirmou provisão ( Matt 05:32. ; 19: 8-9 ). Ele estava falando sobre o 

divórcio, por outras razões, mesmo aqueles supostamente espirituais. 

Alguns dos crentes de Corinto já havia se divorciado de outro ou estavam em movimento 

para esse fim. Para essas pessoas, o apóstolo diz, mas se ela não sair, que fique sem 

casar, ou que se reconcilie com seu marido . Se um cristão faz divorciar outro cristão, 

com exceção de adultério, nenhum dos parceiros é livre para se casar com outra. Eles 

devem ficar solteiro ou voltar a sua ex-companheira. Aos olhos de Deus que a união 

nunca foi quebrado. Estas não são as sugestões de um conselheiro, mas os mandamentos 

do Senhor. 

Orientações para os cristãos Casado com incrédulos que 

querem ficar Married 

Mas aos outros digo eu, não o Senhor: Se algum irmão tem mulher 

incrédula, e ela consente em habitar com ele, que ele não mandá-

la embora. E uma mulher que tem marido incrédulo, e ele 

consente em habitar com ela, que ela não enviar o seu marido 

embora. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da 

esposa, ea esposa incrédula é santificada pelo marido crente; pois 

de outra forma os seus filhos seriam imundos; mas agora são 
santos. ( 7: 12-14 ) 

Quais foram os cristãos a fazer que já foram casados para os incrédulos, possivelmente, 

até mesmo aos pagãos imorais e idólatras? Eles eram livres para se divorciar o único a 

quem foram jugo desigual e, em seguida, liberdade para viver isolAdãoente ou casar-se 

com um crente? Essas foram perguntas honestas. À luz dos ensinamentos de Paulo de que 

seus corpos eram membros de Cristo e foram templos do Espírito Santo ( 6: 15-20 ), os 

cristãos de Corinto eram justificAdãoente preocupados sobre se deve ou não manter a 

união matrimonial com um incrédulo. Alguns podem ter pensado que uma tal união se 

juntou Cristo a Satanás, contaminando o crente e as crianças e desonrar o Senhor. O 

desejo de um parceiro de Cristão seria muito forte. 



Jesus não tinha ensinado diretamente sobre esse problema, e por isso Paulo diz, para o 

resto dizer que eu, não o Senhor . Isso não é uma negação da inspiração ou uma 

indicação de que Paulo só está dando a sua própria opinião humana. É só para dizer que 

Deus não tinha dado qualquer revelação anterior sobre o assunto, mas a Paulo se agora 

defini-lo por diante. Se algum irmão tem mulher incrédula, e ela consente em habitar 

com ele, que ele não mandá-la embora . 

Os cristãos casados com incrédulos não deviam se preocupar que eles próprios, seu 

casamento, ou seus filhos seriam corrompidos pelo cônjuge descrente. Pelo contrário, o 

oposto era o caso. Ambos os filhos eo cônjuge incrédulo seriam santificados a 

acreditar esposa ou marido . 

Sendo jugo desigual, uma só carne com um incrédulo, pode ser frustrante, desanimador, 

e até mesmo caro. Mas não precisa ser contaminando porque um crente pode santificar 

um lar. Neste sentidosantificar não se refere à salvação; caso contrário, o cônjuge não 

ser falado de como descrente . Refere-se a ser posto à parte, o significado básico 

de santificai e santos , termos que são da mesma raiz grega. A santificação é matrimonial 

e familiar, não pessoal ou espiritual. Aos olhos de Deus uma casa é separado para si 

mesmo quando o marido, esposa, ou, por implicação, qualquer outro membro da família, 

é um cristão. Essa casa não é cristã, no sentido pleno, mas é imensamente superior ao que 

é totalmente descrente. Mesmo que o cristão é ridicularizado e perseguido, incrédulos na 

família são abençoados por causa desse crente. Um cristão em uma casa enfeita toda a 

casa. Deus habita em que crente e todas as bênçãos e graças que correm para a vida do 

crente do céu se alastrem para enriquecer a todos os que estão perto. 

Além disso, embora a fé do crente não é suficiente para a salvação de ninguém, mas a si 

mesmo, ele é muitas vezes a forma de outros membros da família que vêm ao Senhor pelo 

poder do seu testemunho. 

Uma jovem veio até mim depois que o serviço num domingo de manhã e me disse que 

quando ela estava crescendo sua avó era o único cristão na família. A avó costumava falar 

de seu amor por Cristo e testemunharam a família em que ela disse e pelo que ela 

fez. Eventualmente, três dos quatro netos veio a conhecer o Senhor, e cada um deles 

declarou que sua avó teve a maior influência sobre a sua decisão por Cristo. 

Quando Deus estava para destruir Sodoma, Abraão implorou-lhe para poupar a cidade se 

cinqüenta justos morava lá. "Então o Senhor disse:" Se eu achar em Sodoma cinqüenta 

justos na cidade, então eu pouparei a todo o lugar em seu relato '"( Gen. 18:26 ). Quando 

que muitos não pôde ser encontrado, o patriarca reduziu o número de quarenta e cinco, 

em seguida, para quarenta, trinta vinte, e, finalmente, dez. Em cada caso, o Senhor 

concordou em poupar a cidade, mas nem mesmo dez justos poderia ser encontrado. Mas 

Deus estava disposto a abençoar muitas pessoas perversas para o bem, mesmo de alguns 

de seu próprio povo em seu meio. 

Além disso, Deus olha para a família como uma unidade. Mesmo se ele é dividido 

espiritualmente ea maioria de seus membros são incrédulos e imoral, toda a família é 

agraciado por um crente entre eles.Portanto, se um cônjuge incrédulo está disposto a ficar, 

o crente não é para pedir o divórcio. 

O cristão não precisa temer que as crianças será impuro , contaminado pelo pai 

descrente ou mãe. Deus promete que o oposto é verdadeiro. Eles teriam de outra 

forma ser imundo se ambos os pais eram incrédulos. Mas o Senhor garante que a 

presença de apenas um dos pais Cristão irá proteger as crianças. Não é que a sua salvação 



está garantida, mas que eles estão protegidos de danos espirituais indevida e que eles vão 

receber a bênção espiritual. Porque eles compartilham os benefícios espirituais de seu pai 

acreditar, são santos . Muitas vezes, o testemunho do pai acreditando nessa situação é 

especialmente eficaz, porque as crianças ver um claro contraste com a vida do pai 

incrédulo, e que leva a salvação. 

Orientações para os cristãos Casado com incrédulos que 

querem deixar 

No entanto, se o descrente vai embora, deixá-lo sair; o irmão ou 

a irmã, não está sujeito à servidão, em tais casos, mas Deus 

chamou-nos para a paz. Para saber como é que você sabe ó 

mulher, se salvarás teu marido? Ou como você sabe O marido, se 

salvarás tua mulher? ( 7: 15-16 ) 

Tertuliano (160-230 AD ), o teólogo de Cartago, escreveu sobre maridos pagãos, 

indignado com as esposas cristãs porque queriam beijar mártires obrigações, abraçar os 

cristãos, e visitar as casas dos pobres.Muitas vezes, quando um cônjuge incrédulo quer 

deixar o casamento o crente não tem controle sobre o resultado. Mas Paulo diz que os 

cristãos não deveriam sequer tentar insistir na permanência do cônjuge, se ele ou ela está 

determinada a ir. Se o incrédulo deixa, deixá-lo sair . Se o incrédulo começa o processo 

de divórcio, o parceiro de Cristão não é de contestar. Mais uma vez a 

palavra licença (chouriço ) refere-se ao divórcio. 

O irmão ou a irmã, não está sujeito à servidão em tais casos . Aos olhos de Deus, o 

vínculo entre marido e mulher é dissolvido somente com a morte ( Rom. 7: 2 ), adultério 

( Mateus 19: 9. ) e abandono de um incrédulo. Quando o vínculo, ou servidão , é 

quebrado em qualquer um desses caminhos, um cristão é livre para se casar 

novamente. Em toda a Escritura, sempre que ocorrer o divórcio legítimo, o novo 

casamento é assumido. Onde é permitido o divórcio, é permitido um novo casamento. É 

evidente que é proibido no caso em versículo 11 , mas aqui e em outros textos que lidam 

com o divórcio por causa do adultério não é. Por implicação, a permissão dada por um 

viúvo ou viúva casar de novo ( Rom. 7: 3 ; porque a pessoa não é mais "se juntou", ou 

ligada, para o parceiro morto) pode estender-se ao caso em apreço, em que um crente é 

também já não vinculado, não sujeito à servidão . 

Deus permite o divórcio em caso de deserção, porque Ele nos chamou para a paz . Se o 

marido incrédulo ou esposa não pode tolerar a fé do cônjuge e deseja ser livre a partir da 

união, é melhor que a de dissolução do casamento, a fim de preservar a paz de Seu 

filho. Lutar, tumulto, brigas, críticas e frustração perturbar a harmonia e paz que Deus 

quer que Seus filhos têm. Novamente, é uma concessão. 

"Se possível", diz Paulo em Romanos, "tão longe quanto depender de vós, tende paz com 

todos os homens" ( 0:18 ). Mas quando um incrédulo quer sair de um casamento, a paz já 

não depende do Cristão.Muitos cristãos têm tentado manter um casamento juntos, mesmo 

quando o cônjuge era descrente e queria o divórcio. Mas esse curso é contra a vontade de 

Deus. Que ele deixe não é permissão, mas um comando. 

A mulher não tem nenhuma garantia de que ela vai salvar seu marido , e 

um marido não tem nenhuma garantia de que ele vai 

salvar sua esposa . Independentemente dos motivos e esperanças de um cristão, a 

probabilidade de levar o parceiro a Cristo é mínima. Se o parceiro permanece no 



casamento a contragosto ou relutantemente a probabilidade é ainda menos, e o 

rompimento da família paz está garantida. Por isso, o Senhor permite que nenhuma 

opção. 

Evangelismo não é motivo suficiente para manter um casamento, especialmente se o 

descrente quiser sair. O crente deve deixar que Deus siga alma que o cônjuge com a 

mensagem da salvação, e usar quem Ele vai assumir o apelo à fé. 

 

18. Cristãos e revolução social ( 1 

Coríntios 7: 17-24 ) 

Só que, como o Senhor tem atribuído a cada um, como Deus tem 

chamado cada, desta forma deixá-lo andar. E, assim, dirigir em 

todas as igrejas. Foi alguém chamado, já circuncidado? Que ele 

não se tornar circuncidado. Alguém já foi chamado na 

incircuncisão? Que ele não ser circuncidado. A circuncisão é 

nada, ea incircuncisão nada é, mas o que importa é a observância 

dos mandamentos de Deus. Que cada homem permanecer nessa 

condição em que foi chamado. Fostes chamados, enquanto um 

escravo? Não se preocupe com isso; mas se você é capaz também 

de se tornar livre, prefiro fazer isso. Pois aquele que foi chamado 

no Senhor, enquanto um escravo, é liberto do Senhor; Da mesma 

forma que ele, que foi chamado enquanto livre, é escravo de 

Cristo. Fostes comprados por um preço; não se tornem escravos 

de homens. Irmãos, cada um permaneça com Deus nessa condição 
em que foi chamado. ( 7: 17-24 ) 

Muito tem sido dito e escrito sobre o papel social e da responsabilidade da 

igreja. Periodicamente, em toda a história da igreja, e fortemente em nossos dias as 

pessoas têm reclamado que o cristianismo deve ser um agente de reforma social externo, 

mesmo da revolução, se necessário. 

Crentes mais sensíveis já se perguntou como e em que medida elas devem ser envolvidas, 

se em tudo, na promoção da mudança social, econômica e política. Todas as instituições 

humanas e formas de governo são imperfeitos; alguns são obviamente corrupta, cruel e 

injusto. Mas o que são cristãos, individual ou coletivamente, para fazer sobre erros e 

abusos em sistemas civis e práticas sociais? 

Primeiro Coríntios 7: 17-24 não é um tratado completo sobre esse assunto, mas ensina 

claramente o princípio básico pelo qual os cristãos devem olhar e responder às condições 

civis e sociais em que vivem.O princípio é este: os cristãos devem aceitar de bom grado 

a situação em que Deus colocou-os e se contentar em servi-lo lá. É um princípio contra o 

qual os rebeldes natureza humana, e Paulo afirma que três vezes nestes oito versos, de 

modo que seus leitores não poderia perder o seu ponto. Não devemos nos preocupar com 

a mudança de nossas circunstâncias externas. 

O princípio declarado 



Só que, como o Senhor tem atribuído a cada um, como Deus tem 

chamado cada, desta forma deixá-lo andar. E, assim, dirigir em 

todas as igrejas. Foi alguém chamado, já circuncidado? Que ele 

não se tornar circuncidado. Alguém já foi chamado na 

incircuncisão? Que ele não ser circuncidado. A circuncisão é 

nada, ea incircuncisão nada é, mas o que importa é a observância 

dos mandamentos de Deus. ( 7: 17-19 ) 

Os cristãos são individualmente e coletivamente para ministrar, em muitos aspectos, 

incluindo as práticas maneiras, material de alimentar os famintos, curar os doentes e 

feridos, e outros serviços. O cristianismo tem sido, de longe, o líder na construção de 

hospitais e orfanatos, em visitar prisioneiros, em ajudar os pobres, e em ministrar em 

inúmeras outras maneiras que são considerados serviços sociais.Mas esses são os 

ministérios cristãos fazer como cristãos, e não serviços que convencer a sociedade a 

realizar. 

Cristo deixou claro que Ele não veio para instigar uma revolução social externo, como 

muitos judeus de seus dias pensei que o Messias faria. Jesus disse a Pilatos: "O meu reino 

não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo, então meus servos estariam lutando, 

para que eu não fosse entregue aos judeus;., Mas como ele é, o meu reino não é deste 

reino "( João 18:36 ). A missão de Cristo foi "buscar e salvar o que estava perdido" 

( Lucas 19:10 ), e que é a missão da sua igreja. Quando o cristianismo torna-se 

estreitamente identificado com um movimento social, a mensagem do evangelho é o risco 

de ser perdido. 

Quando ele é seguido fielmente, no entanto, o cristianismo bíblico não pode deixar de ter 

efeitos radicais em cada pessoa, instituição, e praticam em torno dele. Mas o objetivo 

principal do evangelho é mudar as pessoas, não mudar a sociedade. Seu foco é a mudança 

interior, não para fora. Devemos estar satisfeitos de estar onde Deus nos colocou, para 

aceitar o que o Senhor tem atribuído nós, e para ser fiel em qualquer condição Deus 

chamou -nos. 

Obviamente, o apóstolo não está dizendo crentes para ficar em ocupações, profissões, ou 

hábitos que são inerentemente imoral ou ilegal. Um ladrão não era para continuar 

roubando, uma sacerdotisa do templo não era para continuar na prostituição, ou beberrão 

não era para manter a ficar bêbado. Tudo pecaminoso deve ser abandonado. A questão 

tem a ver com os crentes viver contente em condições sociais e situações que estão em 

quando salvo. 

Várias áreas de descontentamento foram predominantes na igreja de Corinto. Alguns 

crentes queriam mudar a sua situação conjugal-de solteiro para casado, desde casada com 

o single, ou de um parceiro descrente a uma crê. Alguns eram escravos e queria ser 

livre. Eles tinha interpretado mal, e abusado muitas vezes, a verdade do cristão-liberdade 

levando-a para significar a liberdade para fazer o que quisessem, em vez de liberdade para 

fazer o que Deus quisesse. 

A unidade da igreja em Corinto estava seriamente fraturado. Não só havia inúmeros 

partidos e facções, mas alguns grupos estavam encorajando aqueles com o dom do 

celibato para se casar, enquanto outros grupos foram incentivando aqueles que eram 

casados para se tornar celibatário. Os escravos eram atrito sob a sua escravidão e estavam 

tentando encontrar justificativa espiritual para exigir liberdade. Embora o evangelho é a 

antítese das normas e valores do mundo, ele não desdenha ou procuram destruir governos, 

sociedades, ou famílias. Pelo contrário, onde o evangelho é crida e obedecida, alguns dos 



mais óbvios subprodutos são um governo melhor, sociedades melhores, e melhores 

famílias. 

Mas os cristãos podem ser cristãos em uma ditadura, uma democracia, ou mesmo sob a 

anarquia. Podemos ser cristãos se estamos homem, mulher, criança, casado, solteiro, 

divorciado, judeus, gentios, escravo ou livre. Podemos ser cristãos na Rússia ou nos 

Estados Unidos, em Cuba ou China, na França ou no Japão. O que quer que nós somos e 

onde quer que estejamos, podemos ser cristãos. 

Deus não justificar governos corruptos ou sociedades imorais, e eles serão julgados no 

seu tempo e no seu caminho. Mas o propósito do evangelho de Seu Filho Jesus Cristo não 

é revolucionar as instituições sociais, mas para revolucionar corações. O evangelho é 

dirigida ao coração do homem, e não para a sociedade humana. Porque os fiéis cristãos 

são melhores maridos ou esposas, melhores amigos, melhores escravos ou mestres, 

melhores filhos ou filhas, e melhores cidadãos, eles não podem ajudar contribuindo para 

melhores sociedades. Mas o uso de meios naturais para tentar efetuar uma sociedade 

melhor não é o seu ministério. 

O evangelho pode ser plantada e enraizar-se sempre que há uma pessoa a ouvir e aceitar 

que, mesmo em países ou em famílias que são pagão, ateu, humanista, e declarAdãoente 

anti-cristão. Como diz o ditado, devemos florescer onde estamos plantados. Onde o 

Senhor tem atribuído e onde Deus chamou é onde devemos caminhar . 

O princípio é universal. Não foi dado apenas aos Coríntios dividida, contenciosos, e 

imaturas, mas para todas as igrejas . Objetivo principal de Deus para Sua Igreja, em 

todas as nações é para eles para evangelizar, para mudar o mundo por meio da 

regeneração espiritual, não a revolução social. 

A primeira ilustração Paulo dá desse princípio geral, tem a ver com a identidade como 

judeu ou gentio. Foi alguém chamado, já circuncidado? Que ele não se tornar 

incircunciso . Nas epístolas, sendochamado por Deus (cf. 17 v. ) refere-se sempre a uma 

chamada eficaz para a salvação. Quando um judeu é salvo, ele não deve tentar tornar-se 

como um gentio. 

Isto teve uma aplicação muito específica. A circuncisão era um embaraço no mundo 

romano. De acordo com os Macabeus, alguns homens judeus "fizeram-se 

circuncidado." Josephus nos diz que durante o governo grego dos orientais vários séculos 

antes de Cristo do Mediterrâneo, alguns homens judeus que queriam ser aceito na 

sociedade grega fez uma cirurgia realizada para fazer-se parecer incircunciso quando 

banhado ou exercido nos ginásios. Eles literalmente se 

tornou incircuncisão cirurgicamente. O enciclopedista romano Celsus, no primeiro 

século AD , escreveu uma descrição detalhada do procedimento cirúrgico para 

decircumcision ( De Medicina VII. 25). 

A prática era tão comum que a literatura rabínica considerável abordou o problema (por 

exemplo, Aboth 03:11; Jerushalmi Peah 1 e 16 b ; Lamentações Rabá 1:20). Judeus que 

tinham esse tipo de cirurgia foram referidos como epispatics, um nome tirado do 

eufemístico termo epispaomai , que significa "para desenhar sobre" ou "para puxar 

para." Isso é o próprio termo que Paulo usa aqui para incircunciso .Talvez alguns cristãos 

judeus achavam que era uma forma de demonstrar o seu rompimento com o judaísmo. 

O apóstolo do significado aqui também pode ser 

figurativa. Circuncidado e incircunciso eram comumente usados para representar 

judeus e gentios, respectivamente. Por extensão, os termos podem até ter relacionado com 



mulheres, para quem a circuncisão literal, obviamente, não se aplica. E a idéia poderia ser 

também que, quando eles se tornam cristãos, os judeus não estão a desistir de seu 

judaísmo e tentar aparecer como gentios. Muitas crenças religiosas devem ser alteradas, 

mas não racial ou identidade cultural como judeus. 

O mesmo princípio se aplica aos gentios. Alguém já foi chamado na 

incircuncisão? Que ele não ser circuncidado. gentios que se tornam cristãos não estão 

a tornar-se como os judeus. 

O problema relativo a circuncisão não era tão grave em Corinto como era na Galácia, 

onde judaizantes ensinou que a circuncisão era necessária para a salvação ( Gal. 5: 2-

3 ). Em Corinto a prática pode ter sido visto como um sinal de dedicação especial e um 

meio de bênção especial. Mas a circuncisão não é necessário tanto para a salvação ou para 

a bênção. Não tem nenhum significado espiritual ou valor para os cristãos de todo. A 

circuncisão é nada, ea incircuncisão nada é. 

Para os judeus a querer aparecer como gentios, nem para os gentios para se inscrever em 

coisas exclusivas para judeus era tanto espiritual e praticamente errado. Ele estava 

espiritualmente errado porque adicionou uma forma exterior ao evangelho que o Senhor 

não exige e que não tem nenhum mérito ou significado espiritual. Era praticamente errado 

porque desnecessariamente separados crentes de suas famílias e amigos e fez testemunhar 

a eles muito mais difícil. 

O que importa é a observância dos mandamentos de Deus. A obediência é a única 

marca da fidelidade do Senhor reconhece. Obediência às vezes é caro, mas é sempre 

possível. Podemos ser obedientes em qualquer lugar e em qualquer circunstância. A 

questão é interna. 

O Princípio repetida 

Que cada homem permanecer nessa condição em que foi 

chamado. Fostes chamados, enquanto um escravo? Não se 

preocupe com isso; mas se você é capaz também de se tornar livre, 

prefiro fazer isso. Pois aquele que foi chamado no Senhor, 

enquanto um escravo, é liberto do Senhor; Da mesma forma que 

ele, que foi chamado enquanto livre, é escravo de Cristo.Fostes 

comprados por um preço; não se tornem escravos de 

homens. Irmãos, cada um permaneça com Deus nessa condição 
em que foi chamado. ( 7: 20-24 ) 

Pela segunda vez, Paulo afirma o princípio de ser satisfeito em permanecer na condição 

de que estávamos quando salvos, se é racial ou social. O foco da preocupação de um 

cristão deve ser em coisas sobrenaturais divinamente. 

Outra ilustração é dado, desta vez a respeito de escravos. O ponto de Paulo é não aprovar 

de escravatura ou a sugerir que ele é tão bom uma condição de viver sob a liberdade. Seu 

ponto é que, se uma pessoa é um escravo, ele ainda é capaz de viver uma vida cristã. Ele 

é tão capaz de obedecer e servir a Cristo na escravidão como em liberdade. Nenhuma 

circunstância, não importa o quão terrível, doloroso, ou injusto, pode nos impedir de estar 

em todos os sentidos um cristão. 

Um escravo pode, de fato, servir a Cristo através de sua escravidão. Paulo escreveu aos 

efésios, 



Escravos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na 

sinceridade de vosso coração, como a Cristo; não por meio de servindo à vista, como para 

agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus com o 

coração. Com boa vai prestar serviço, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que 

tudo o que boa coisa cada um faz, isso ele vai receber de volta do Senhor, quer escravos, 

quer livres. ( Ef. 6: 5-8 ) 

Paulo consistentemente ensinou esse princípio. Os escravos eram para servir seus mestres 

honesta e sincera ", como para o Senhor e não aos homens" ( Col. 3:23 ). Os escravos 

tinham uma oportunidade única para testemunhar para o Senhor. Eles foram para mostrar 

seus mestres humanos que eles trabalharam duro e honestamente não porque eles foram 

forçados, mas porque eles queriam, por amor e obediência ao seu verdadeiro Senhor e 

Mestre. Eles poderiam demonstrar verdadeiro contentamento e paz no meio da 

escravidão, mostrando, assim, a prestação interna de salvação. 

O livro de Filemom gira em torno da runaway slave Onésimo, que Paulo havia levado a 

Cristo enquanto estava na prisão ( v. 10 ). Quando isso acontece, o proprietário de 

Onésimo, Filemon, era um cristão.Ele era Paulo do "amado irmão e companheiro de 

trabalho", e da igreja em Colossos se reuniu em sua casa ( vv. 1-2 ). O apóstolo faz um 

forte apelo pessoal e espiritual para Filemom a perdoar Onésimo e aceitá-lo de volta, e 

não apenas como escravo, mas como um irmão Cristão ( 16 v. ). No entanto, como 

embaraçoso como tem sido para alguns ativistas cristãos, Paulo não condenam a 

escravidão ou pergunta direitos legais de Filemom sobre seu escravo. Ele não pediu para 

a igualdade social para Onésimo. Na verdade, ele até usou a escravidão como uma 

analogia para a caminhada do crente com Deus. 

No império romano da época de Paulo, talvez cinqüenta por cento da população eram 

escravos. Mas ao contrário de a maioria dos escravos ao longo da história, o escravo 

daquele dia, muitas vezes era melhor educados, mais qualificados, e mais instruída e culta 

do que a pessoa livre média. Uma grande porcentagem dos médicos, professores, 

contadores e outros profissionais eram escravos. Muitos deles viviam em relativa 

facilidade e foram tratados com respeito. Outros, é claro, viveu na pobreza e humilhação 

constante sob donos cruéis e impiedosos. 

Paulo fez nenhuma distinção. Todo o escravo, em qualquer circunstância, era de estar 

dispostos a permanecer como ele era. Só o pecado pode nos impedir de obedecer e servir 

ao Senhor; circunstância não pode. Portanto, se estamos em uma situação difícil, 

desconfortável, e restringindo, devemos não se preocupar com isso , mas deve 

determinar a ser fiel, desde que o Senhor nos deixa lá. 

Mesmo tendo afirmado que o princípio, Paulo deixa claro que ele não considerava a 

escravidão ser o estado mais desejável. Mas, se você é capaz também de se tornar livre, 

prefiro fazer isso. A liberdade é infinitamente melhor do que a escravidão, e um cristão 

não é mais espiritual para ficar na escravidão. Se ele tem oportunidade de se tornar livre, 

como fizeram muitos escravos na época do Novo Testamento, um crente deve tirar 

proveito dela. Paulo estava contente em estar na cadeia e servir ao Senhor, desde que ele 

foi preso. Ele levou em grande parte de seu ministério a partir de uma cela de prisão.Mas 

quando ele foi libertado, ele deixou a prisão. Se um escravo cristão tem a oportunidade 

de tornar-se livre, ele deve sim fazer isso . 

Embora o evangelho não aprova remoção escravidão pela revolução social, o evangelho 

em toda a história trouxe a liberdade de mais escravos do que qualquer filosofia humana, 

o movimento ou sistema político. Em tempos passados, alguns cristãos, infelizmente, têm 



apoiado e tentou justificar a escravidão. Mas a Bíblia não faz; e onde os cristãos são fiéis 

a Escritura, a escravidão não pode prosperar. 

Mesmo enquanto ele é um escravo, um cristão é liberto do Senhor . Sem escravidão é 

tão terrível ou escravizar como que a partir do qual Cristo nos redime. Nele somos 

libertados do pecado, de Satanás, do julgamento e da condenação, do inferno, e da 

maldição da lei. A partir da escravidão que realmente importa, todo cristão já foi 

entregue. Em Cristo, temos o maior, mais completo e mais gloriosa liberdade 

possível. Uma pessoa que é liberto do Senhor , e que vai continuar assim por toda a 

eternidade, não deve ser excessivamente preocupados com restante em servidão humana 

por alguns anos. 

Para que os cristãos que eram fisicamente livre deve regozijar-se, pensando que eles 

foram mais favorecidos por Deus que os escravos ou que sua liberdade significa licença 

para fazer o que quisessem, Paulo lembra-los, da mesma forma que ele, que foi 

chamado ao mesmo tempo livre, é escravo de Cristo . A nossa liberdade em Cristo não 

é pecado, mas do pecado, não a liberdade de fazer a nossa própria vontade, mas a 

liberdade de fazer a Sua vontade. Em Cristo somos "libertados do pecado e escravizado 

a Deus" ( Rom. 6:22 ). 

Quando nos concentramos em nossa liberdade espiritual e nossa escravidão em Deus, a 

nossa liberdade ou escravidão entre os homens não é o mais importante, e podemos vê-lo 

na perspectiva correta e viver nele na atitude certa. Não importa se somos fisicamente 

preso ou livre, só que somos tanto espiritualmente ligado e livre-no maravilhoso paradoxo 

do evangelho. 

Porque fomos comprados por um preço , a nossa grande preocupação, se somos livres 

ou em cativeiro, deve ser que nós não nos permitimos ser escravos de homens . Aqui 

Paulo não significa escravidão física, mas a escravidão espiritual. Ele está falando de se 

tornar escravos dos caminhos dos homens, os caminhos do mundo, os caminhos da 

carne. Essa é a escravidão em que muitos dos crentes de Corinto tinha caído, a escravidão 

que causou suas divisões e contendas e sua imaturidade e imoralidade. 

Fomos comprados com o inestimável preço do "precioso sangue, como de cordeiro sem 

defeito e sem mácula, o sangue de Cristo" ( 1 Ped. 1:19 ). Fomos comprados por Deus e 

nós pertencemos a Deus. Nós nunca deve tornar-se as morais e espirituais escravos dos 

homens , vivendo por seus padrões e buscando satisfazê-lo. 

Pela terceira vez Paulo dá o princípio: Irmãos, cada um permaneça com Deus nessa 

condição em que foi chamado. No entanto, é que fomos salvos ( chamado ), e em 

qualquer condição que agora estão em, devemos ser dispostos a permanecer . Deus nos 

permite estar onde estamos e para ficar onde estamos com um propósito. A conversão não 

é o sinal para uma pessoa a deixar a sua condição social, seu casamento ou sua singeleza, 

seu mestre humano, ou suas outras circunstâncias. Estamos a deixar o pecado e tudo o 

que incentiva o pecado; mas por outro lado é para ficarmos onde estamos até que Deus 

nos move. 

 

 



19. Razões para ficar solteiro ( 1 Coríntios 

7: 25-40 ) 

Agora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas 

dou uma opinião como alguém que pela misericórdia do Senhor 

para ser fiel. Acho, então, que isso é bom, tendo em conta a 

presente angústia, que é bom para o homem permanecer como ele 

é. Você está ligado a uma mulher? Não busque a ser 

lançado. Você está liberada a partir de uma mulher?Não busque 

uma esposa. Mas se você deve se casar, você não ter pecado; e, se 

a virgem deve se casar, não pecou. Contudo, tal terá problemas 

nesta vida, e eu estou tentando poupá-lo. Mas digo isto, irmãos, 

que o tempo foi reduzido, de modo que a partir de agora aqueles 

que têm esposas deveriam ser como se não a tivessem; e os que 

choram, como se não chorassem; e os que se alegram, como se 

não se alegrassem; e os que compram, como se não possuíssem; e 

aqueles que usam o mundo, como se eles não fazem pleno uso do 

mesmo;para a forma deste mundo passa. Mas eu quero que você 

seja livre de preocupação. Aquele que é solteira está preocupada 

com as coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor; mas 

aquele que é casado preocupa-se com as coisas do mundo, em 

como há de agradar à mulher, e seus interesses estão divididas. E 

a mulher que é solteira e virgem, está preocupado com as coisas 

do Senhor, para que ela possa ser santa, tanto no corpo como no 

espírito; mas aquele que é casado preocupa-se com as coisas do 

mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para seu 

próprio benefício; não colocar uma restrição em cima de você, 

mas para o que é decente, e para garantir a devotar-se 
completamente ao Senhor. 

Mas, se alguém pensa que ele está agindo unbecomingly em 

direção a sua filha virgem, se ela deve ser maior de idade, e se ele 

deve ser assim, deixá-lo fazer o que ele deseja, ele não 

pecar; deixá-la se casar. Todavia aquele que está firme em seu 

coração, estando sob nenhuma restrição, mas tem autoridade 

sobre a sua própria vontade, e decidiu isso em seu próprio 

coração, para manter sua própria filha virgem, ele vai fazer 

bem. De modo que aquele que dá a sua própria filha virgem em 

casamento faz bem, e quem não dá-la em casamento vai fazer 
melhor. 

A mulher está ligada enquanto o marido vive; mas se o marido 

está morto, ela está livre para casar com quem quiser, contanto 

que seja no Senhor. Mas na minha opinião, ela é mais feliz se 

permanecer como está; e eu acho que também tenho o Espírito de 

Deus. ( 7: 25-40 ) 

Em sua discussão sobre o casamento e singeleza, Paulo deixou claro que nem o Estado é 

espiritualmente melhor do que o outro. A idéia católica romana de que padres e freiras 

celibatários são necessariamente mais devotados a Deus é contrária a este 



ensinamento. Ser casado ou solteiro não tem nada em si mesmo a ver com 

espiritualidade. A pessoa casada para quem é a vontade do Senhor para ser casado há 

mais ou menos espiritual do que uma única pessoa para quem é a vontade do Senhor para 

ser único. Espiritualidade é baseada em obediência a Deus. Assim como em relação à 

circuncisão, "o que importa é a observância dos mandamentos de Deus" ( 7:19 ). 

Muitos livros, artigos de revistas, conferências e programas de hoje focar os padrões 

bíblicos para o casamento e da família. Muitos dos que são excelentes e útil. Muito menos 

a atenção, no entanto, é dada ao que a Bíblia diz sobre celibato. Uma grande parte da 

literatura e programas para solteiros é direcionado para ajudá-los a "lidar", e parece 

refletir uma suposição de que ser solteiro não é normal e não é certamente desejável. 

É certo que muitos que são solteiros têm dificuldade porque o pecado trouxe na singeleza, 

e eles têm que estar na cama vazia que eles fizeram para si próprios. Mas para a pessoa a 

quem Deus deu o dom do celibato ( 7: 7 ) que o estado tem muitas vantagens 

práticas. Continuando a responder às perguntas sobre qual o Corinthians ele tinha escrito 

( 7: 1 ), Paulo dá seis razões para permanecer solteiro: (1) a pressão do sistema ( vv 25-

27. ;) (2) os problemas da carne ( 28 v. ); (3) a passagem do mundo ( vv 29-31. ); (4) as 

preocupações de casamento (32-35) ; (5) as promessas de pais ( vv 36-38. ); e (6) a 

permanência do casamento ( vv. 39-40 ). 

A pressão do sistema 

Agora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas 

dou uma opinião como alguém que pela misericórdia do Senhor 

para ser fiel. Acho, então, que isso é bom, tendo em conta a 

presente angústia, que é bom para o homem permanecer como ele 

é. Você está ligado a uma mulher? Não busque a ser 

lançado. Você está liberada a partir de uma mulher?Não busque 

uma esposa. ( 7: 25-27 ) 

O princípio aqui é que é bom ... para permanecer como [um] é , e aqueles em vista 

são virgens , incluindo homens e mulheres ( um homem ). 

Mais uma vez (cf. v. 12 ) Paulo mostra que Jesus não deu nenhum ensinamento direto 

sobre a bondade de solteirice ( não tenho mandamento do Senhor ), embora Ele alude 

a ela em Matt. 19:12 . No entanto, o ensino do apóstolo não menos divina e autoritário 

é. Parecer ( GNOME ) pode levar as idéias de "julgamento, consideração e 

convicção." Como um apóstolo que pela misericórdia do Senhor é digno de 

confiança , a convicção de Paulo era que é melhor para os cristãos individuais para 

permanecer solteira, se eles têm o dom de Deus. 

Mas, embora essa perspectiva é autoritário, não é dada como um absoluto ou como um 

comando. É uma orientação autoritária, conselhos completamente confiável, e é duas 

vezes indicado no versículo 26para ser bom . Paulo e o Senhor está dizendo que singeleza 

faz muito sentido. 

A primeira razão Paulo dá para ficar solteira é a pressão do sistema, a situação do mundo 

daquele dia, que ele chamou o presente angústia . Ananke ( angústia ) significa "um 

stress, calamidade", ou, por vezes, "os meios de calamidade" ( como a tortura ou 

violência). Alguns sugerem que a referência é para o violento conflito entre a nova criação 

em Cristo e os antigos cosmos, o sistema mundial. Quando uma pessoa se torna um 



cristão, ele imediatamente entra em algum grau de conflito com o sistema ímpio em torno 

dele. 

A menção de presente angústia, no entanto, também pode indicar que Paulo tinha um 

tipo mais específico e grave de conflito em mente. Inúmeros cristãos foram presos, 

espancados, presos e até mortos por causa do evangelho. Jesus tinha avisado aos 

discípulos que eles seriam feitos "párias da sinagoga", e que "está chegando a hora para 

todos que mata-lo a pensar que ele está oferecendo o serviço a Deus" (João 16: 2 ). 

Paulo pareceu sentir nos próximos terríveis perseguições romanas, o primeiro dos quais 

começaria sob Nero cerca de dez anos depois que Paulo escreveu 1 Coríntios. Isso 

imperador refinado tortura a uma arte diabólica, e seu nome se tornou sinônimo de 

crueldade sádica. Ele havia cristãos costurado com peles de animais e jogado antes de 

cães selvagens a ser dilacerado e comido. Outros crentes estavam vestidos com roupas 

embebidas em cera, amarrados às árvores, e abrasa-se tornar velas humanos para o seu 

jardim. 

Si Corinth forneceria um dos primeiros mártires cristãos. De acordo com a Foxe Livro 

dos Mártires, Erasto, o tesoureiro daquela cidade ( Rom. 16:23 ) e, provavelmente, um 

convertido de Paulo, foi martirizado. 

A perseguição é difícil o suficiente para uma única pessoa, mas os problemas e dores são 

multiplicados por um que é casado. Se Paulo tinha sido casado, o seu sofrimento teria 

sido ampliada por sua preocupação com a sua família e conhecimento de sua preocupação 

a respeito dele. Eles teriam sofrido a cada vez que ele foi espancado ou drogado ou preso 

e teria sido constantemente temeroso por sua vida. Quem teria cuidado dele na sua 

ausência? Quem teria ensinado aos seus filhos e confortou a mulher dele? Seu sofrimento 

e seus problemas práticos teria aumentado e a eficácia do seu ministério 

diminuiu. Crentes casados que passam por turbulência social e perseguição não pode 

escapar transportar uma carga muito mais pesada do que aqueles que são solteiros. 

Aqueles que já são casados, no entanto, deve procurar não para ser lançado . O 

casamento é um vínculo vitalício que só pode ser quebrada por morte, adultério, ou 

divórcio por um cônjuge incrédulo.Outros problemas, não importa quão grave, nunca são 

motivos para o divórcio. 

Para aqueles que têm o dom do celibato, por isso, é muito mais sensato para permanecer 

solteiro. Você está liberada a partir de uma mulher? Não busque uma esposa. "Cuide 

da sua singeleza como uma bênção de Deus", Paulo está dizendo. "Aproveite as suas 

muitas vantagens." 

Deus ainda dá o dom do celibato para alguns de Seus filhos. E muitos sinais apontam para 

tempos de crescente conflito e até mesmo perseguição aos cristãos em nosso 

mundo. Em Mateus 24, Jesus vividamente retratado o tumulto e terror do fim dos 

tempos. Ele seria caracterizado por guerras, apostasia, perseguições, falsos profetas, e 

tribulação universal. Já podemos ver a superpopulação, poluição, criminalidade 

desenfreada e imoralidade, falsos profetas e os cultos, a apostasia, e aumentou a ameaça 

de uma guerra global. A virada do século, poderia produzir uma guerra generalizada, 

guerra civil, revolução, a fome, a doença, a perseguição, o despotismo, desastres naturais, 

e estagnação econômica e depressão. 

Os problemas da Carne 



Mas se você deve se casar, você não ter pecado; e, se a virgem 

deve se casar, não pecou. Contudo, tal terá problemas nesta vida, 
e eu estou tentando poupá-lo. ( 07:28 ) 

Paulo novamente deixa claro que não é um pecado para os crentes individuais para se 

casar, enquanto ela é feita para outro crente ( v 39. ; cf. 2 Cor 6:14. ). Mesmo aqueles com 

o dom do celibato não pecar se casar. Então, se você deveria se casar , por qualquer 

motivo, você não pecou . O ponto é que o casamento é uma opção legítima, mas é bom 

considerar primeiro a opção do celibato. 

Contudo, tal terá problemas nesta vida, e eu estou tentando poupá-lo. O apóstolo está 

dando conselhos práticos, não uma ordem moral ou espiritual. Os crentes ainda são 

pecaminosos e sujeitos a limitações e fraquezas da carne. É duro o suficiente para um 

pecador viver consigo mesmo, e muito menos com outro pecador. Quando duas pessoas 

estão unidos em casamento os problemas da natureza humana são multiplicados. Fechar 

vida nos permite ver as falhas de nossos parceiros de forma mais clara, e vice-

versa. Filhos de pais cristãos nascem pecadores, assim como é cada criança, e eles não se 

tornam sem pecado quando eles são salvos. Eles terão alguma medida de conflito uns 

com os outros e com os pais. 

Não é que o casamento não é gratificante, ou que a vida familiar é problema 

ininterrupto. A, dedicado, amoroso família espiritual, não só é uma grande alegria e força 

para os seus membros, mas também fortalece e abençoa aqueles ao seu redor. Paulo está 

simplesmente apontando que o casamento pode causar alguns problemas enquanto ele 

resolve outros. Ela não se destina por Deus para resolver todas as dificuldades pessoais, 

emocionais ou espirituais. Ele definitivamente intensifica alguns deles. 

Problema ( thlipsis ) significa, literalmente, "pressionado juntos, ou sob 

pressão." Casamento pressiona duas pessoas juntas nos próximos maneiras possíveis. Os 

dois se tornam um, mas eles ainda são duas personalidades, duas pessoas distintas, com 

os seus próprios gostos e desgostos, as suas próprias características, emoções, 

temperamentos e vontades. Cada parceiro tem algum grau de raiva, egoísmo, 

desonestidade, orgulho, esquecimento e falta de consideração. Isso é verdade mesmo dos 

melhores casamentos. Quando um dos parceiros é um descrente, ou é imaturo, 

egocêntrico, temperamental, ou dominador, cada conflito é ampliado. 

Casamento envolve conflitos, demandas, dificuldades, sacrifícios e ajustes que singeleza 

não. O casamento foi ordenado por Deus, bom, santo, ea realização pessoal; mas isso não 

resolve todos os problemas.Traz mais. O casamento nunca deve ser usada como um meio 

de escape, mesmo de solidão. Muitas pessoas carregam sua solidão direito ao casamento, 

e acabam fazendo outra pessoa solitária. E, embora seja meio de Deus para a satisfação 

sexual normal, o casamento não termina tentação de luxúria e da imoralidade. Paulo diz 

aqueles que não têm auto-controle sexual "se casar, pois é melhor casar do que abrasar" 

( 7: 9 ). Mas mesmo que não haja a satisfação do desejo físico, a mente pode ser elaborado 

para cumprimento ilícito. Os pecados sexuais não serão corrigidos pelo casamento. Eles 

só podem ele piorou, adicionando uma outra pessoa à sua lista de pessoas atingidas. Por 

meio do arrependimento e do perdão que podem, é claro, ele retirou depois que uma 

pessoa é casada, mas eles não serão removidos pelo casamento. Também não é o 

casamento uma garantia de que o pecado sexual não vai voltar. Há problemas exclusivos 

para singeleza, mas eles podem ser ultrapassados por aqueles em casamento. 

O Passing da O Mundo 



Mas digo isto, irmãos, que o tempo foi reduzido, de modo que a 

partir de agora aqueles que têm esposas deveriam ser como se não 

a tivessem; e os que choram, como se não chorassem; e os que se 

alegram, como se não se alegrassem; e os que compram, como se 

não possuíssem; e aqueles que usam o mundo, como se eles não 

fazem pleno uso do mesmo;para a forma deste mundo passa. ( 7: 

29-31 ) 

O foco dessa passagem é no final do versículo 31 : para a forma deste mundo 

passa . Form ( esquema ) significa "forma, modo de vida, a maneira de fazer as coisas, 

ou modo de existência." O modo domundo é a impermanência; ele está passando . 

Embora Deus-ordenado e abençoado, o casamento não é um relacionamento 

eterno. Falando dos anjos no céu, Jesus disse que "nem se casam, nem se dão em 

casamento" ( Mat. 22:30 ). Casamentos piedosos são "feitos no céu", mas eles não irão 

transitar para o céu. O casamento vai desaparecer com este mundo, porque ele é projetado 

apenas para este mundo, e não o outro. Cults que ensinam de casamento no céu contra 

um dos ensinamentos mais claros e específicos do Senhor. O casamento está passando . 

O tempo ( kairos ) refere-se a um período definido, uma vez nomeado fixa; e esse 

período foi encurtado , ou reunidos de modo que seja uma pequena quantia. A vida 

humana, na sua mais longa é breve, "um vapor que aparece por um pouco, e depois se 

desvanece" ( Tiago 4:14 ). "Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor 

da erva A erva seca, ea flor cai fora." ( 1 Pe 1:24. ; cf. Is 40: 6-8. ).Em tempos de 

perseguição vida é muitas vezes feita ainda mais breve. 

Para maridos e esposas para viver como se não as tivessem , não ensina que o casamento 

já não é vinculativa para os crentes ou que as suas responsabilidades conjugais são 

reduzidos. O casamento dura apenas para a vida, e é, portanto, tão breve quanto a vida. No 

entanto, uma breve vida e circunstâncias difíceis não diminuir as obrigações dos maridos 

e esposas. Entre outras coisas, as esposas devem ser sujeitas a seus maridos, os maridos 

devem amar suas esposas ( Ef 5: 22-25. , 28 , 33 ; Cl 3: 18-19 ), e nem é privar o outro de 

direitos maritais ( 1 Cor. 7: 3-5 ). Paulo está ensinando que o casamento não deve reduzir 

obrigação e devoção de um cristão para o Senhor e Sua obra. As responsabilidades do 

casamento não são desculpa para faltar o trabalho do Senhor. Que é a de inverter as 

prioridades. 

Hoje tornou-se cada vez mais difícil, por causa da estreita ligação às famílias, para obter 

os cristãos-incluindo missionários de estar fortemente dedicada ao serviço do Senhor. Em 

muitos casos, eles não querem ser separada da companhia de suas esposas por mais de 

uma semana ou duas, no máximo, apesar de um ministério importante pode precisar de 

mais tempo do que isso. Deve haver um equilíbrio, um equilíbrio bíblico, entre a 

satisfação das necessidades de casamento e servindo ao Senhor. 

As afecções primárias de todos os cristãos, casadas ou solteiras, devem ser estabelecidos 

"nas coisas do alto, e não nas coisas que estão sobre a terra" ( Cl 3: 2 ). "Não ameis o 

mundo, nem as coisas do mundo Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele ... 

E o mundo está passando, e também as suas concupiscências;.. Mas aquele que faz a 

vontade de Deus permanece para sempre "( 1 João 2:15 ,17 ). Devemos entender a 

prioridade do eterno sobre o temporal. 

Além de casamento, Paulo dá outras quatro áreas em que as prioridades e perspectivas 

que ele deve mantidos direita. A segunda e terceira áreas têm a ver com as emoções de 



tristeza e alegria. Aqueles que choram deve viver como se não chorassem; e os que se 

alegram, como se não se alegrassem . As emoções são mais controlável do que às vezes 

acho que, especialmente para os cristãos. Não devemos ser sem emoção, e certamente 

não de coração duro ou indiferente. O amor não permitir que tais atitudes. Mas o amor 

cristão é muito mais do que emoção; é um ato de vontade, e não simplesmente uma reação 

às circunstâncias. O verdadeiro amor, de fato, ajudar a manter nossas emoções em 

proporção e perspectiva. Quando um marido, esposa, filho ou amigo querido morre ou 

fica aleijado ou doente, nós não rir ou comemorar. Por outro lado, o cristão maduro não 

cair e perder toda a esperança e propósito e motivação. 

Com o objectivo da celebração e felicidade também é fácil para os crentes a se deixar 

levar em se alegrar com essas coisas que passam. Um sucesso pessoal, uma herança, ou 

uma promoção de negócios, por vezes, nos emociona mais do que uma vitória 

espiritual. Mesmo quando damos o crédito Senhor para a bênção, podemos perder a nossa 

perspectiva e ser controlado mais por nossas emoções do que pelo nosso bom senso e 

prioridades espirituais. 

A quarta área de preocupação é a de finanças e posses: e os que compram, como se eles 

não possuem . Cristãos de Corinto não estavam em perigo mais nesta área do que muitos 

crentes hoje. O acúmulo de dinheiro e das coisas que pode comprar é uma preocupação 

de muitos cristãos, que, neste contexto, não pode ser distinguido do mundo descrente em 

torno deles. Muitos de nós estão mais preocupados com as nossas contas bancárias, casas 

e carros do que sobre a nossa espiritualidade, mais preocupados com o exterior do que o 

interior. Estamos fortemente ligado à figura deste mundo , apesar de sabermos queestá 

passando . 

A quinta área de preocupação é a de prazer: e aqueles que usam o mundo, como se eles 

não fazem pleno uso do mesmo . Em tempos de abundância, facilidade, a 

permissividade, e desordenado auto-aceitação é fácil viver para o prazer. Prazeres que 

não são imorais ou extravagante ainda pode ser mundano. Mais lazer, mais tempo de 

férias, a aposentadoria mais cedo, habitações mais confortáveis, e essas coisas podem 

assim ocupar o nosso interesse e do tempo que as coisas do Espírito são negligenciados. 

Nenhuma das cinco áreas sobre as quais Paulo adverte é inerentemente mau. Casamento, 

alegria tristeza, posses, e prazer todos têm um lugar próprio na vida cristã. Na verdade, 

cada um é uma parte da provisão de Deus para a vida aqui. O ascetismo não só não é 

ensinado nas Escrituras, é proibido ( Col. 2:18 , 23 ; 1 Tim. 4: 3 ). Mas as relações 

humanas, as emoções, as posses e prazeres se tornar pecaminosa quando dominam o 

pensamento e comportamento, e, especialmente, quando eles nos prejudicar o trabalho do 

Senhor. Estamos a realizar o casamento no maior honra ( Heb. 13: 4 ), para "alegrar-se 

com os que se alegram e chorai com os que choram" ( Rm 0:15. ), e não desprezar posses 

terrenas. O nosso "Pai celestial sabe que [nós] precisa de todas essas coisas" ( Mat. 

06:32 ). Mas não devemos supervalorizar essas coisas, sabendo que eles estão passando . 

A preocupação do Casamento 

Mas eu quero que você seja livre de preocupação. Aquele que é 

solteira está preocupada com as coisas do Senhor, em como há de 

agradar ao Senhor; mas aquele que é casado preocupa-se com as 

coisas do mundo, em como há de agradar à mulher, e seus 

interesses estão divididas. E a mulher que é solteira e virgem, está 

preocupado com as coisas do Senhor, para que ela possa ser 



santa, tanto no corpo como no espírito; mas aquele que é casado 

preocupa-se com as coisas do mundo, em como há de agradar ao 

marido. E digo isto para seu próprio benefício; não colocar uma 

restrição em cima de você, mas para o que é decente, e para 
garantir a devotar-se completamente ao Senhor. ( 7: 32-35 ) 

A quarta razão para ficar solteiro é as preocupações de que o casamento traz. Ambos os 

maridos e esposas estão preocupados com as coisas do mundo . Eles estão preocupados 

com as necessidades terrenas um do outro, como deveriam ser. O marido está preocupado 

com como ele pode agradar a esposa , ea esposa sobre como ela pode agradar ao 

marido . A quem é solteiro (aqui agamos é usado de uma maneira geral) está 

preocupada com as coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor e como ela 

pode ser santa, tanto no corpo e no espírito . Mas a pessoa casada interesses estão 

divididos entre o terreno eo celestial. E assim deve ser. 

A mulher que é solteira , (aqui agamos é usado no sentido de divorciada) ea virgem (em 

contraste com aqueles único pelo divórcio) são capazes de ser santa de corpo e 

espírito. Santo é usado aqui no seu sentido básico de separação, ser posto à parte. Único 

cristãos, se anteriormente casado ou nunca se casou, não são intrinsecamente mais justos 

ou fiel do que os casados. Mas eles são capazes, por causa do menor número de exigências 

e obrigações familiares, para ser mais dedicado à obra do Senhor. Ser santo , ou 

separados, é contrastada com a ser dividido . Não é que o crente casado dividiu lealdades 

espirituais ou que os não casados é mais espiritualmente fiéis. Muitos crentes casados são 

santos, no sentido de ser altamente dedicado ao Senhor, e muitos crentes individuais são 

divididas em seus interesses espirituais. Mas , na prática, a pessoa solteira, tanto no 

corpo como no espírito , é potencialmente capaz de definir a si mesmo para além das 

coisas desta vida mais exclusivamente para a obra do Senhor que é a casar. 

Cristãos casados não deve se sentir culpada por ser casada e cristãos não casados não 

deve se sentir culpada por se casar. O apóstolo não está tentando adicionar aos encargos 

e cuidados que as pessoas casadas já tem, e ele não está tentando forçar os crentes 

individuais no molde permanente de solteiro. E digo isto para seu próprio 

benefício; não colocar uma restrição em cima de você, mas para o que é decente, e 

para garantir a devotar-se completamente ao Senhor. 

Casamento não impede grande devoção ao Senhor, e singeleza não garante ele. Mas 

singeleza tem menos obstáculos e mais vantagens. É mais fácil para uma única pessoa 

para ser sincera nas coisas do Senhor. O cristão casado não tem escolha. Os seus 

interesses devem ser divididos. Ele não pode ser fiel ao Senhor, se ele é infiel à sua família 

"Se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, tem negado a fé, e é 

pior que um incrédulo" ( 1 Tim. 5 : 8 ). A única pessoa, no entanto, tem uma escolha. Ele 

é livre para se casar ou não. Ele não está sob restrição para permanecer solteiro. Sua 

escolha não é entre o certo eo errado, mas entre o bem e melhor. 

Paulo não estava colocando uma corda legalista (o significado literal de contenção) em 

torno do pescoço de cristãos individuais. Eles não estão sob compulsão ou para casar ou 

permanecer solteiro. Em aconselhando-os a permanecer como estavam, ele tinha dois 

motivos, ambos para o seu próprio benefício . Ele queria poupá-los de problema ( v 28. ; 

cf. v. 32 ), e ele queria que eles tivessem devotar-se completamente ao Senhor . A 

palavra devoção tem a idéia de esperar ao lado do Senhor como aqueles que servem 

(cf. 09:13 ). 



As Promessas de Padres 

Mas, se alguém pensa que ele está agindo unbecomingly em 

direção a sua filha virgem, se ela deve ser maior de idade, e se 

ele deve ser assim, deixá-lo fazer o que ele deseja, ele não 

pecar; deixá-la se casar. Todavia aquele que está firme em seu 

coração, estando sob nenhuma restrição, mas tem autoridade 

sobre a sua própria vontade, e decidiu isso em seu próprio 

coração, para manter sua própria filha virgem, ele vai fazer 

bem. De modo que aquele que dá a sua própria filha virgem em 

casamento faz bem, e quem não dá-la em casamento vai fazer 
melhor. ( 7: 36-38 ) 

Na cultura judaica, os pais, e especialmente pais, há muito tempo teve um papel 

preponderante na decisão de quem seus filhos se casaria. O mesmo costume geral 

prevaleceu em muitas sociedades antigas, incluindo a de Roma. Alguns historiadores 

creditam o declínio de Roma, em parte, para o enfraquecimento da família causado pela 

perda de controle dos pais na organização de casamentos. Nos tempos do Novo 

Testamento, o casamento arranjado, especialmente para os jovens, era a norma. 

Na luz da doutrina existente sobre as vantagens de singeleza, alguns dos pais em Corinto, 

aparentemente, tinha dedicado suas filhas ao Senhor como virgens permanentes. Mas 

quando as filhas tornou-se em idade de casar, muitos deles, sem dúvida, queria se casar, 

e seus pais estavam em um dilema. Caso eles quebram o voto que fizeram para a 

menina? É provável que muitas das meninas não têm o dom do celibato e estavam lutando 

com o seu desejo de se casar e seu desejo de agradar seus pais e ao Senhor. O problema 

estava entre os mencionados na carta da igreja para Paulo ( 7: 1 ). 

Mais uma vez a ênfase é sobre os crentes de opções têm em relação ao casamento. Se o 

parceiro pretendido é um cristão, o casamento é sempre permitido. Um pai que tinha 

jurado único remanescente de sua filha, a fim de servir ao Senhor mais devotAdãoente 

estava livre para mudar de idéia e permitir que ela se case com se ela fosse insistente. . 

Afinal de contas, foi uma promessa feita por outra pessoa, e era, portanto, sujeito a 

necessidades espirituais dessa pessoa Se ela deve ser maior de idade, e se ele deve ser 

assim, deixá-lo fazer o que ele deseja, ele não peca; deixá-la se casar. Apenas as 

pessoas solteiras como eles mesmos não estejam sujeitas à retenção ( 35 v. ) e não 

cometem pecado ao se casar ( v. 28 ), nem faz um pai que fez um voto de errado, alterando 

sua mente. Sua tornando o voto é bom;mas se sua filha não é capaz ou disposto a segui-

lo, tanto ela quanto seu pai são livres para fazer o que quiserem. Se tem que ser 

assim indica que ela realmente é projetado para o casamento, e o pai deve permitir isso. 

Mas se o pai se mantém firme em seu coração , ou seja, não muda de idéia sobre a 

promessa; e está sob nenhuma restrição pela filha a mudar de idéia; e tem uma boa e 

pura motivação ( tem autoridade sobre a sua própria vontade ) e está profundamente 

comprometida ( decidiu esta no seu próprio coração ); ele pode manter sua própria 

filha virgem . Restrição é melhor traduzida como "necessidade", referindo-se a 

necessidade da filha para se casar (cf. "se tem que ser assim", v. 36 ). Indisposição Só da 

filha para manter o voto deve fazer com que o pai a mudar de idéia. Sua firmeza em seu 

voto vai incentivar sua filha a ser firme na dela. Ao fazer isso , ele vai fazer bem . 

Paulo repete a opção: . De modo que aquele que dá a sua própria filha virgem em 

casamento faz bem, e quem não dá-la em casamento vai fazer melhor Tal como 



acontece com os próprios única ( v. 28 ), a escolha não é entre o certo e errado, mas entre 

o bem ( bem ) e melhor . 

A permanência de Casamento 

A mulher está ligada enquanto o marido vive; mas se o marido 

está morto, ela está livre para casar com quem quiser, contanto 

que seja no Senhor. Mas na minha opinião, ela é mais feliz se 

permanecer como está; e eu acho que também tenho o Espírito de 
Deus. ( 7: 39-40 ) 

Este adicional palavra sobre solteirice não é anexados a discussão de Paulo, como alguns 

intérpretes sugerem. Centra-se na permanência do relacionamento conjugal. A relação 

não é permanente, no sentido de ser eterna, mas no sentido de ser ao longo da vida. É 

obrigatório, desde que ambos os parceiros estão vivos. Os discípulos responderam a esse 

ensinamento de nosso Senhor, dizendo: "Se a relação do homem com a mulher é assim, 

é melhor não casar" ( Mat. 19:10 ). Embora os cristãos com o dom do celibato são livres 

para casar, eles devem ter em mente que eles estão vinculados para o resto de suas vidas 

se eles devem morrer antes de seus parceiros. Em qualquer caso, o crente será ligada 

enquanto o marido [ou mulher] vive , que é muitas vezes até uma idade avançada e 

passado o tempo para o serviço mais produtivo para o Senhor. 

Se o parceiro está morto , o crente é livre para casar , desde que o novo parceiro é no 

Senhor (cf. 9: 5 ). O conselho aqui é especial para viúvas, mas aplica-se também aos 

viúvos. Os dois pontos principais são que os crentes enviuvadas não são obrigados a ficar 

solteiro, mas que, se eles não se casar de novo, ele deve ser para outro crente. 

Mas o novo casamento não é o ideal; não é o melhor para todos. de Deus Na minha 

opinião ela é mais feliz se permanecer como está. Novamente (cf. vv. 28 , 32 , 35 ) 

Paulo deixa claro que ele não está dando um comando, mas está dando conselho para o 

benefício e bênção dos que tomá-lo. Uma pessoa viúva que tem a graça de Deus para a 

singeleza será mais feliz para permanecer solteiro. 

A declaração de Paulo Eu acho que também tenho o Espírito de Deus não diminui, 

mas reforçar o seu ponto. Com um toque de sarcasmo, ele estava dizendo que ele, 

também, teve acesso à liderança do Espírito Santo-a alegação aparentemente fez tanto 

pelo grupo que defendeu apenas o celibato e pelo grupo que defendeu apenas o 

casamento. Ele ainda estava falando como "um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de 

Deus" ( 1: 1 ). Sua ordem era a ordem de Deus e seu conselho foi o conselho de Deus. 

 

 

 

20. Os Limites da Liberdade Cristã ( 1 

Coríntios 8: 1-13 ) 



Agora no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que 

todos temos ciência. O conhecimento torna arrogante, mas o amor 

edifica. Se alguém supõe que ele sabe alguma coisa, ele ainda não 

sabe como convém saber; mas, se alguém ama a Deus, ele é 

conhecido por Ele. Portanto, ao comer das coisas sacrificadas aos 

ídolos, sabemos que não existe tal coisa como um ídolo no mundo, 

e que não há outro Deus senão um só. Pois mesmo que há que se 

chamem deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses 

e muitos senhores, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são 

todas as coisas e para quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus 
Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós existimos através Dele. 

No entanto, nem todos os homens têm esse conhecimento; mas 

alguns, estar acostumado com o ídolo, até agora, comer a comida 

como se fosse sacrificado a um ídolo; e sua consciência, sendo 

fraca, fica contaminada. Mas a comida não nos há de recomendar 

a Deus; não somos nem o pior, se não comermos, nem melhores 

se comermos. Mas tome cuidado para que esta vossa liberdade de 

alguma forma tornar-se uma pedra de tropeço para os 

fracos. Porque, se alguém te vê, que têm conhecimento, jantando 

em templo de ídolo, não é a sua consciência, se ele é fraco, ser 

reforçado para comerem coisas sacrificadas aos ídolos? Para 

através de seu conhecimento que ele que é fraco está arruinada, o 

teu irmão por quem Cristo morreu. E assim, por pecar contra os 

irmãos e ferindo-lhes a consciência quando fraca, pecais contra 

Cristo. Por isso, se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca 

mais comerei carne, novamente, que eu não poderia fazer meu 
irmão tropeçar. ( 8: 1-13 ) 

Os capítulos 8-10 de 1 Coríntios continuar respostas de Paulo às perguntas feitas na carta 

a ele mencionou em 7: 1 . Todos os três capítulos lidar com o problema de práticas 

questionáveis, que em Corinto centrados em torno de comer alimentos que tinha sido 

oferecida aos ídolos. 

Esse problema específico ainda existe em algumas partes do mundo para os cristãos 

libertaram das religiões idólatras. Mesmo para o resto de nós, no entanto, o problema 

básico que enfrentou o Corinthians enfrenta todos nós. A questão é: Até onde vai a 

liberdade cristã ir em relação ao comportamento não especificamente proibida nas 

Escrituras? 

Durante os últimos várias gerações alguns dos debates mais forte entre os 

fundamentalistas evangélicos e tem-se centrado em torno de práticas questionáveis 

práticas que muitos crentes se sentem para estar errado, mas que não são especificamente 

proibida nas Escrituras. Algumas das questões-chave foram beber bebidas alcoólicas, 

tabagismo, cartão de jogo, usando maquiagem, dança, esportes domingo, estilos de 

música e ir ao teatro ou cinema. Uma razão pela qual os cristãos têm passado muito tempo 

discutindo essas questões é que a Bíblia não diz especificamente proibi-los. 

Não é que esses e muitos problemas semelhantes pode não ser importante. Mas não 

podemos falar como autoridade sobre eles como nós podemos coisas como roubo, 

assassinato, calúnia, adultério, ou cobiça-que Escrituras claramente proíbe como 

pecaminoso. Tanto o Antigo como o Novo Testamento menciona muitas coisas que os 

crentes são proibidos de fazer. Da mesma forma ambos os testamentos ensinam muitas 



coisas que estão sempre bom fazer-amar e adorar a Deus, amor ao próximo, ajudando os 

pobres, e assim por diante. Essas coisas específicas são preto ou branco, certo ou errado. 

Muitos comportamentos, no entanto, não são ordenados, elogiou, ou proibido nas 

Escrituras. Eles não são nem preto nem branco, mas cinza. Tais questões em uma idade 

ou área pode não ser o mesmo que as de outros tempos ou lugares; mas todos os tempos 

e todos os lugares teve de lidar com as zonas cinzentas da vida cristã. O primeiro grande 

conselho da igreja cristã, relatado em Atos 15 , foi chamado, principalmente para lidar 

com tais questões. Alguns crentes judeus estavam insistindo que todos do sexo masculino 

Gentil converte ser circuncidados ( v. 1 ) e outros tinham medo de socializar com os 

gentios crentes, especialmente durante uma refeição, por medo de que iria quebrar leis 

dietéticas judaicas. O Conselho decidiu que os gentios não precisam ser circuncidados 

( v. 19 ), mas que os crentes "abster-se de coisas contaminadas pelos ídolos, da 

prostituição, do que é sufocado e do sangue" ( v. 20 ). Ao seguir essas políticas que iriam 

"fazer o bem" ( v. 29 ). 

Porque não poderia ter havido nenhuma pergunta sobre o pecado de fornicação, a menção 

de que nesta lista deve ser figurativo, provavelmente referindo-se ao casamento 

nonincestuous de um parente próximo. Os judeus tinham ensino muito clara quanto ao 

fato de que o casamento consanguíneo em graus prolongados foi proibido de-los como 

parte de sua identidade única. As práticas mencionadas não foram em si pecaminosa, mas 

o conselho aconselhou as igrejas se abster delas, a fim de não ofender desnecessariamente 

irmãos judeus que tinham fortes convicções sobre eles. 

Liberdade cristã é uma verdade central do Novo Testamento. "Se vós permanecerdes na 

minha palavra," Jesus disse: "então você é verdadeiramente meus discípulos; e 

conhecereis a verdade, ea verdade vos libertará" ( João 8: 31-32 ). "Onde está o Espírito 

do Senhor, aí há liberdade" ( 2 Cor. 3:17 ). "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou" 

( Gal. 5: 1 ). 

Mas a liberdade cristã não é licença desenfreada. Nunca é a liberdade para o pecado, e 

muitas vezes ele deve excluir as coisas que em si mesmas não são pecado, mas que podem 

se tornar pecaminoso ou levar os outros ao pecado. Pedro diz: "Aja como homens livres, 

e não usem a liberdade como uma cobertura para o mal, mas usá-lo como bond-escravos 

de Deus" ( 1 Ped. 2:16 ). 

Dois extremos comuns são muitas vezes seguidas em relação a coisas duvidosas. Um 

deles é o legalismo; o outro é licença. O legalismo acredita que cada ato, cada hábito, 

todo o tipo de comportamento é preto ou branco. Os legalistas viver pelas regras, em vez 

de pelo Espírito. Eles classificar tudo como bom ou ruim, se a Bíblia menciona-lo ou 

não. Eles desenvolvem listas exaustivas de fazer e não fazer.Fazer as coisas na boa lista 

e evitando as coisas na lista ruim é a sua ideia de espiritualidade, não importa o que a 

pessoa interior é semelhante. Suas vidas são direito controlado, não Espírito 

controlada. Mas abstendo-se de fazer as coisas não é espiritualidade; andar no Espírito é 

a espiritualidade. O legalismo sufoca a liberdade, sufoca consciência, extingue o Palavra, 

e sufoca o Espírito Santo. 

Licença é o extremo oposto. É como o legalismo na medida em que também não tem 

cinza áreas, mas também não tem muito preto. Quase tudo é branco; tudo é aceitável, 

desde que ele não é estritamente proibida nas Escrituras. Esses defensores acreditam que 

a liberdade cristã é praticamente absoluta e incondicional. Enquanto sua própria 

consciência é livre, você pode fazer o que quiser. Essa parece ter sido a filosofia do grupo 

aborda Paulo em 1 Coríntios 8 . Eles provavelmente concordou com ele que os crentes 



devem "manter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens" ( Atos 

24:16 ). Além disso, porém, eles queriam sem restrições. 

Mas Paulo ensina que ela também pode ser errado para ofender as consciências dos 

irmãos na fé, quando eles são menos maduros ("fraco") e quando o que estamos fazendo 

não é necessário em nosso serviço ao Senhor. 

Em resposta à pergunta específica sobre comer comida oferecida aos ídolos, Paulo dá um 

princípio geral e universal que pode ser aplicado a todo o comportamento duvidoso. Ele 

afirma e explica o princípio no capítulo 8; ele ilustra a mesma 9: 1-10: 13 ; e aplica-lo 

em 10: 14-11: 1 . O princípio é: "Tome cuidado para que esta vossa liberdade de alguma 

forma tornar-se uma pedra de tropeço para os fracos" ( 8: 9). Antes de exercer a nossa 

liberdade cristã em uma determinada área não proibido pela Escritura, devemos 

considerar como isso afetará os outros, especialmente nossos irmãos. 

Em preparação para dar o princípio, Paulo responde a três razões alguns dos Corinthians 

deu para sentir completamente livre para agir como bem entendessem em relação às 

práticas de não especificamente proibido por Deus. Os motivos foram: (1) Nós sabemos 

que todos nós temos conhecimento; (2) Nós sabemos que o ídolo não é nada; e (3) 

Sabemos que a comida não é um problema com Deus. O apóstolo concorda que cada 

motivo é basicamente válida, mas, em seguida, passa a mostrar como nenhum desses 

motivos deve ser aplicada às práticas que possam causar alguém tropeçar espiritualmente. 

Nós sabemos que todos temos Conhecimento 

Agora no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que 

todos temos ciência. O conhecimento torna arrogante, mas o amor 

edifica. Se alguém supõe que ele sabe alguma coisa, ele ainda não 

sabe como convém saber; mas, se alguém ama a Deus, ele é 
conhecido por Ele. ( 8: 1-3 ) 

Coisas sacrificadas aos ídolos é uma palavra em grego e pode ser traduzido 

simplesmente como "sacrifícios Idol". Os sacrifícios eram oferendas de alimentos, 

simbolicamente apresentado na adoração ao deus em cujo templo que receberam. A 

questão em particular foi o de comer alimentos que tinha sido oferecido nesses sacrifícios. 

Os gregos e romanos eram politeístas, adorando muitos deuses. Eles tinham um deus, ou 

um grupo de deuses, por qualquer circunstância, todas as necessidades, e todas as 

atividades de qualquer conseqüência. Eles tinham um deus da guerra, a deusa do amor, 

um deus da viagem, uma deusa da justiça, e assim por diante. Eles também foram 

polydemonistic, acreditando em muitos espíritos malignos.Eles acreditavam que o ar 

estava cheio de espíritos malignos de todos os tipos. 

Dando sacrifícios alimentares, que geralmente eram carne, foi de grande importância no 

que diz respeito a ambas as crenças. Acreditava-se que os espíritos malignos estavam 

constantemente a tentar invadir seres humanos e que a maneira mais fácil de fazer isso 

era para juntar-se a comida antes de ser comido. A única maneira que os espíritos 

poderiam ser removidos da comida era através do seu ser sacrificada a um deus. Por isso, 

o sacrifício serviu a dois propósitos; ganhou o favor de Deus e purificar a carne de 

contaminação demoníaca. 

Ofertas Idol foram divididos em três partes. Uma parte foi queimada em um altar como 

sacrifício adequado. A segunda parte foi dada como pagamento para os sacerdotes que 



serviam no templo, e a parte restante foi mantido pelo ofertante. Devido ao grande 

número de ofertas, os sacerdotes não foram capazes de comer toda a sua parte, e eles 

venderam no mercado o que eles não precisam. Que a carne foi muito valorizado porque 

foi limpo de espíritos malignos, e foi, assim, a carne servida em festas e para os hóspedes. 

O consumo de carne oferecida aos ídolos, portanto, tinha as mesmas duas associações 

para os cristãos, especialmente para aqueles que cresceram nesse ambiente religioso. A 

carne foi associada a deuses e deusas pagãos, tendo sido parte de uma oferta a eles, e foi 

associado com a superstição de que uma vez havia sido contaminado por espíritos 

malignos. 

Era quase impossível para um crente que teve qualquer contato pessoal com os gentios 

para evitar enfrentar a questão de comer coisas sacrificadas a ídolos. A maioria das 

ocasiões sociais, incluindo casamentos, culto pagão envolvido de alguma sorte, e uma 

grande parte das festividades foram realizadas em templos. Idol comida sempre foi 

servido. Se um parente estava se casando, ou um amigo de longa data estava dando um 

banquete, um cristão ou tinha que inventar desculpas para não comparecer-o que ele não 

podia fazer por tempo indeterminado, ou ele tinha que comer a comida que ele sabia que 

tinha sido parte de um oferta ídolo. 

Alguns crentes sensíveis gentios se recusou a comprar essa carne porque ele trouxe de 

volta memórias de suas vidas pagãos anteriores ou porque aqueles que os viu comprá-lo 

pode pensar que tinha voltado ao paganismo. Também muitos crentes, tanto gentios e 

judeus, estavam relutantes em comer nas casas dos gentios e pagãos até mesmo de alguns 

cristãos gentios, porque eles tinham medo de ser servido de que a carne. Esses alimentos 

só poderia ser duplamente imundo de acordo com a dieta judaica-lei a partir do qual 

muitos cristãos judeus achavam difícil separar-se. 

Por outro lado, alguns cristãos não foram chateado. Para eles, a carne era carne. Eles 

sabiam que realmente não existem divindades pagãs e que os espíritos malignos não 

contaminar os alimentos. Eles estavam maduros, bem fundamentada na verdade de Deus, 

e as suas consciências estavam claros na matéria. Esse grupo deu a Paulo os três razões 

para exercer livremente a sua liberdade. 

Respostas de Paulo aos motivos foram dirigidos a esse grupo de crentes mais 

maduros. Mas suas respostas centrado sobre o outro grupo. Ele disse aos crentes maduros 

não se concentrar em sua liberdade, mas no bem-estar espiritual daqueles que eram menos 

maduro. Ele estava dizendo: "Não olhe para a sua liberdade, olhe para sua necessidade 

Sua própria liberdade deve ser limitada pelo seu amor por companheiros de fé Se você 

amá-los como Deus o chama a amar, você não vai usar a sua liberdade, seja.. forma que 

vai ofender, confundir ou enfraquecer sua fé. " 

A primeira razão que tinha sido dada para o exercício da liberdade é resumido por 

Paulo: sabemos que todos temos ciência . A declaração era verdade, mas egoísta. Ele 

refletiu um sentimento de superioridade. Os crentes que fizeram o pedido não foram 

sugerindo que eles eram onisciente, mas que tinham mais do que o conhecimento e 

compreensão da Palavra de Deus o suficiente para saber que os deuses pagãos e ídolos 

não eram reais e que a comida sacrificada a eles ainda era apenas comida. Eles sabiam 

que comer a comida não poderia contaminá-los espiritualmente, que não teve nenhum 

efeito sobre a sua vida cristã. Eles me senti totalmente livre para comer o que quisessem, 

não importa o que os outros pensavam. 



Mas eles são lembrados de que o conhecimento faz arrogante . Aqueles crentes estavam 

maduros em conhecimento, mas não foram amadurecer no amor. edifica amor , ou se 

acumula outros; e que a edificação que eles não têm. Eles eram sólidos na doutrina, mas 

fraco no amor. Eles eram fortes no amor próprio, mas fraco no amor fraterno. 

De todos os apóstolos, Paulo é menos provável de ser acusado de menosprezar doutrina, 

o conhecimento da Palavra de Deus. Ele era teólogo do teólogo. "Por tudo o que foi 

escrito em épocas anteriores foi escrito para nossa instrução", ele diz aos Romanos ( 15: 

4 ). Ele orou para que os crentes de Colossos pode "ser preenchido com o conhecimento 

de Sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual" ( Colossenses 1: 9 ), e 

encorajou-os a ser "renovado para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que 

o criou [eles] "( 03:10 ). Na longa lista de maneiras em que seu ministério foi elogiado, 

Paulo inclui o "conhecimento" e "a palavra da verdade" ( 2 Cor. 6: 4-10 ). Na mesma 

carta ele elogia os coríntios se para a sua "fé e expressão vocal e do conhecimento" ( 8: 

7 ). Inúmeras vezes o apóstolo diz aqueles a quem ele está escrevendo que ele não quer 

que eles sejam ignorantes sobre certas verdades ( Rom 1:13. ; 11:25 ; 1 Cor 10: 1. ; 12: 

1 ; . 2 Cor 1: 8 ; 1 Tessalonicenses 4:13. ). 

Conhecimento da Palavra de Deus é extremamente importante. É impossível acreditar ou 

obedecer o que não é conhecido. O Senhor disse a Israel, "O meu povo está sendo 

destruído por falta de conhecimento Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te 

rejeitarei-lo de ser o meu sacerdote." ( Oséias 4: 6. ). Entre outras coisas, Deus é "Aquele 

que ensina ao homem o conhecimento" ( Sl. 94:10). A Bíblia coloca nenhum prémio na 

ignorância. 

Mas o conhecimento, mesmo da Palavra de Deus, não é suficiente. É essencial, mas não 

suficiente. Por si só conhecimento torna arrogante . Para ter amor, mas nenhum 

conhecimento é lamentável; mas para ter conhecimento e nenhum amor é igualmente 

trágico. 

Entre os muitos problemas espirituais dos cristãos de Corinto era arrogância, uma palavra 

que Paulo usa seis vezes em relação a eles. Eles estavam orgulhosos e auto-satisfeito. Eles 

tinham conhecimento sem amor. Como eles são lembrados vários capítulos depois, uma 

pessoa que tem todos os tipos de habilidades e virtudes, mas não tem o amor é "nada", e 

"o amor não se vangloria e não é arrogante" ( 1 Cor. 13: 1-4 ). 

Conhecimento que os ídolos não eram reais e que os alimentos ídolo não foi corrompido 

espiritualmente era de conhecimento certo e conhecimento útil. Mas por si só, voltada 

para dentro aqueles que tinham. Eles viram a verdade como ela aplicada a eles e nada 

mais. Eles eram insensíveis a respeito de como ele pode aplicar para aqueles que não "têm 

esse conhecimento" ( 1 Cor. 8: 7 ). Ostentando a liberdade de este conhecimento poderia 

ofender gravemente outros crentes. E como disse Jesus, que seria melhor para ser afogado 

do que ofender um outro filho de Deus ( Matt. 18: 6-14 ). 

O cristão verdadeiramente bem-arredondado pensa e age de duas maneiras: 

conceitualmente e relacionalmente. Ele tem a capacidade de compreender as verdades 

bíblicas e a capacidade de relacioná-los com as pessoas, para si, e para os outros. Ele tem 

o conhecimento mais o amor, porque o amor é o meio através do qual a verdade deve ser 

comunicada. "Falando a verdade em amor, estamos a crescer em todos os aspectos para 

ele, que é a cabeça, Cristo" ( Ef. 4:15 ). Conhecimento por si só traz arrogância, não a 

maturidade. 



Divisão na igreja pode ser causada por problemas de comportamento, bem como 

problemas de doutrina. Quando alguns crentes insistem em exercer sua liberdade sem 

levar em conta os sentimentos e padrões de outros crentes, a igreja está enfraquecida e 

dividida freqüentemente. 

Edifica amor , e o crente conhecedor sem a edificação do amor não é tão maduro quanto 

ele está inclinado a pensar. Se alguém supõe que ele sabe alguma coisa, ele ainda não 

sabe como convém saber.Os ortodoxos desamor são arrogantes, mas não edificados 

. Eles têm conhecimento direito, mas não entendimento correto. 

A pessoa verdadeiramente edificado tem alguma idéia do que ele ainda tem que 

aprender. Alguém definiu conhecimento como "o processo de passar do estado de 

inconsciência da ignorância para o estado consciente da ignorância." Ignorância não sabe 

que ele não sabe. O verdadeiro conhecimento não conhece e sabe disso. 

Mas, se alguém ama a Deus, ele é conhecido por Ele. É impossível conhecer a Deus e 

não o amam. Amar a Deus é a prova mais importante de um relacionamento correto com 

Ele. Sem amor a Deus, tornada possível por Seu amor por nós ( 1 João 4:19 ), podemos 

ter nenhum conhecimento direita Dele, porque não vamos ter uma correta relação com 

Ele. Os únicos que conhecem a Deus e são conhecidos por Ele são aqueles que têm uma 

relação de amor com Ele ( João 14:21 ). O conhecimento é importante, extremamente 

importante. Mas, como tudo o mais, sem amor não é nada. Amar e ser amado por Deus é 

tudo. Paulo aqui implica que, se um é amado por Deus e ama a Deus, ele também vai 

amar os outros crentes, a quem Deus ama ( 1 João 5: 1 ). 

O amor é a chave para o comportamento. Saber o que não é proibido não é 

suficiente. Quando nós "não se limitam a olhar para fora [nossos] próprios interesses 

pessoais, mas também para os interesses dos outros" ( Filipenses 2: 4. ), estamos na 

estrada para amadurecer, amando o comportamento cristão. 

Amor define os limites da liberdade cristã. 

Nós sabemos que o ídolo nada é 

Portanto, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos 

que não existe tal coisa como um ídolo no mundo, e que não há 

outro Deus senão um só. Pois mesmo que há que se chamem 

deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos 

senhores, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as 

coisas e para quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, 

pelo qual são todas as coisas, e nós existimos através Dele. 

No entanto, nem todos os homens têm esse conhecimento; mas 

alguns, estar acostumado com o ídolo, até agora, comer a comida 

como se fosse sacrificado a um ídolo; e sua consciência, sendo 
fraca, fica contaminada. ( 8: 4-7 ) 

Em versos 4-6 Paulo afirma seu acordo com o Corinthians, que foram teologicamente 

bem ensinado. Primeiro, ele concorda que não há tal coisa como um ídolo no 

mundo . A pedra, metal precioso, ou madeira é real, mas não há nenhum deus por trás 

dele. A imagem não é de qualquer coisa que realmente existe. Reflecte apenas a 

imaginação de quem o projetou, ou a representação do demônio que engana por ele 

( 10:20 ). 



Quando eu estava no Havaí, há alguns anos, visitei um templo budista. Uma velha senhora 

foi curvando-se a uma grande estátua de bronze de Buda e jogando pequenas pedras em 

direção a ela. As pedras foram rolou um pouco como dados, e da forma como eles 

desembarcaram indicaram boa ou má sorte. Outras pessoas vieram e trouxeram ofertas de 

alimentos, que ficaram na frente do ídolo. Eu tinha um forte desejo de dizer-lhes: 

"Ninguém está lá. Casa de ninguém. Não há nada lá, mas de bronze." Não há Deus, mas 

um. 

Não é que não há deuses imaginários, que se chamem deuses, quer no céu ou na terra, 

como há muitos deuses e muitos senhores . Alguns são falsificações definitivas e alguns 

são manifestações de demônios, mas nenhum é realmente deuses. Os chamados 

deuses têm um certo tipo de realidade, mas não como divindade. 

Paulo ensinou que a verdade todo o seu ministério e foi muitas vezes perseguidos por 

isso. Demétrio, um ourives pagão em Éfeso, despertou seus companheiros comerciantes 

cobrando, "Você vê e ouve que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo 

tem convencido e afastado um número considerável de pessoas, dizendo que os deuses 

feita com as mãos não são deuses em todos "( Atos 19:26 ). O apóstolo concordou com o 

salmista: 

Os ídolos deles são prata e ouro, 

O trabalho das mãos do homem. 

Têm boca, mas não podem falar; 

Eles têm olhos, mas não vêem; 

Têm ouvidos, mas não ouvem; 

Eles têm nariz, mas não cheiram; 

Têm mãos, mas não podem se sentir; 

Eles têm pés, mas não podem andar; 

Eles não podem fazer um som com sua garganta. 

Aqueles que fazem deles vai se tornar como eles, 

Todos os que neles confiam. ( Salmos 115: 4-7. ) 

Paulo repete a verdade que há um só Deus . Ele é o único de quem são todas as coisas, 

e para quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, 

e nós existimos através Dele . Há um só Deus verdadeiro. Ele veio a nós na pessoa do 

Filho, Jesus Cristo , e somos levados ao Pai por meio do Filho divino. Tudo vem do Pai, 

e todos os crentes existir para o Pai. Tudo é por o Filho, e todo mundo que vem ao Pai, 

vem por meio do Filho. Esta é uma afirmação poderosa e clara da igualdade de essência 

de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 

É absolutamente verdade que os ídolos não são reais, que os chamados deuses não são 

reais, e que o único Deus verdadeiro é o Deus da Escritura revelada em Jesus 

Cristo. Nestas doutrinas os cristãos de Corinto amantes da liberdade eram completamente 

ortodoxa. Mas eles não estavam bem na forma como aplicou as verdades à sua vida 

diária. Eles tiveram os conceitos corretos, mas não levá-los ao longo de fazer os 

relacionamentos certos. 



Paulo lembra-los de uma verdade adicional, que eles devem ter sabido, mas que eles não 

levaram em consideração no exercício da sua liberdade cristã. No entanto, nem todos os 

homens têm esse conhecimento. Nem todos os crentes eram maduros em seu 

conhecimento e compreensão das verdades espirituais. Alguns eram cristãos novos, 

recém-saída do paganismo e suas muitas tentações e corrupções. Eles ainda imaginava 

que os ídolos, embora mal, eram reais e que os deuses representados os ídolos eram 

reais. Eles sabiam que só há um certo Deus, mas talvez eles não tinham compreendido 

ainda plenamente a verdade que há apenas um verdadeiro Deus. 

Mesmo que eles fizeram compreender que não havia um só Deus verdadeiro, as 

experiências de seu paganismo passado eram tão fresco que eles rejeitaram tudo o que 

estava relacionado a ele. Para participar de qualquer forma era para ser tentado a cair em 

antigas práticas. 

Alguns, estar acostumado com o ídolo até agora comer comida como se fosse 

sacrificado a um ídolo; e sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Alguns 

novos convertidos quis tomar nenhuma chance de ser contaminado novamente pelas más 

influências que por tanto tempo haviam governado tudo o que pensava e fazia. Os deuses 

pagãos não eram reais, mas as práticas iníquas associados a eles eram reais e fresco em 

suas mentes. Eles recuou de ter contato com qualquer coisa associada com seu paganismo 

passado. Sua consciência não eram ainda suficientemente forte para permitir-lhes de 

comer comida ídolo sem ter que trazê-los de volta à sua antiga atividade idólatra. 

Se essas pessoas, seguindo o exemplo dos crentes mais experientes, vá em frente e comer 

o que a sua consciência lhes dizer para não comer, sua consciência, sendo fraca, fica 

contaminada . Mesmo que o ato em si não é moralmente ou espiritualmente errado, 

torna-se errado quando é cometido contra a consciência. A contaminaram consciência é 

aquele que tem sido ignorados e violados. Tal consciência traz confusão, ressentimento e 

sentimentos de culpa. Uma pessoa que viola a sua consciência de boa vontade faz o que 

ele pensa ser errado. Em sua própria mente, ele cometeu o pecado; e até que ele entende 

perfeitamente que o ato não é pecado aos olhos de Deus, ele não deverá ter parte 

nela. "Aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não come da fé; e tudo o 

que não é de fé é pecado" ( Rm 14:23.). Contaminado a consciência está contaminada 

fé. Tal comportamento traz sentimentos de culpa, desespero e perda de alegria e paz. Ele 

também pode levar a pensamentos pecaminosos relacionados com antigas práticas pagãs 

e até mesmo levar a pessoa de volta para alguns deles. 

Principal ponto de Paulo na presente passagem é que qualquer um que faz com que um 

irmão tão fraca assim contaminando sua consciência e sua fé ajuda a levar esse irmão em 

pecado. O conhecimento pode nos dizer que algo é perfeitamente aceitável, mas o amor 

vai nos dizer isso, porque não é aceitável para a consciência de um colega do crente, não 

devemos tirar proveito de nossa liberdade. 

Sabemos que a comida não é um incidente com Deus 

Mas a comida não nos há de recomendar a Deus; não somos nem 

o pior, se não comermos, nem melhores se comermos. Mas tome 

cuidado para que esta vossa liberdade de alguma forma tornar-se 

uma pedra de tropeço para os fracos. Porque, se alguém te vê, que 

têm conhecimento, jantando em templo de ídolo, não é a sua 

consciência, se ele é fraco, ser reforçado para comerem coisas 

sacrificadas aos ídolos? Para através de seu conhecimento que 



ele que é fraco está arruinada, o teu irmão por quem Cristo 

morreu. E assim, por pecar contra os irmãos e ferindo-lhes a 
consciência quando fraca, pecais contra Cristo. ( 8: 8-12 ) 

A terceira verdade com a qual Paulo acordado foi que comer ou não comer alimentos não 

tem significado espiritual em si. Nem ato vai nos louvar a Deus . Elogiar ( paristemi ) 

significa "colocar perto, trazer ao lado, presente para." Nem comer ou não 

comer alimentos vai trazer-nos mais perto de Deus ou nos fazer aprovado por Ele. O 

ponto geral é que fazer as coisas não proibidos por Deus não tem nenhum significado em 

nosso relacionamento com Ele. Eles são espiritualmente neutra. A comida é uma 

excelente ilustração desse fato. 

O bom senso ea preocupação dos organismos que Deus nos deu nos deve fazer cuidadoso 

sobre o que e quanto nós comemos. A gula é comer alimentos prejudiciais e à qual é 

alérgico é prejudicial. Não, pessoa madura sensata vai fazer essas coisas. Mas, por si só, 

comer ou não comer certos alimentos não tem absolutamente nenhum significado 

espiritual. Jesus deixou claro que "não há nada fora do homem que, entrando nele, possa 

contaminá-lo; mas as coisas que sai do homem é o que contamina o homem ( Marcos 

7:15 .) A ordem do Senhor a Pedro de "matar e comer "foi tanto figurativa, referindo-se 

aos gentios aceitar e literal, referindo-se a ingestão de alimentos antes considerado impuro 

( Atos 10: 10-16 ; cf. v 28. ) E Paulo disse a Timóteo para receber todos os alimentos com 

gratidão (. 1 Tim . 4: 4 ). 

Alimentos não faz diferença para a causa da comida, pelo amor de cerimônia, ou pelo 

amor de Deus. Mas pode fazer uma grande diferença para o bem da consciência de alguns 

de Seus filhos. O que não seria de outra maneira errada para nós torna-se errado, se é 

uma pedra de tropeço para os fracos. Obviamente, alguns crentes de Corinto não 

poderia lidar com tal liberdade; que iria trazê-los para dentro do poço de onde tinham sido 

entregues. Se um irmão imaturo nos vê fazendo algo que incomoda a sua consciência, sua 

vida espiritual é prejudicado. Nós nunca deve influenciar um companheiro cristão a fazer 

qualquer coisa que o Espírito Santo, através da consciência da pessoa, está protegendo-o. 

Um crente maduro vê corretamente nenhum dano para si mesmo em um jantar em templo 

de ídolo em algum evento de família ou comunidade. Ele não aceita as crenças pagãs ou 

participar das práticas pagãs, mas ele pode se associar com pessoas pagãs, porque ele é 

espiritualmente forte; ele tem espiritual conhecimento. 

Mas, se um cristão que tem uma consciência que é fraco vê um crente maduro comer no 

templo, o irmão fraco é susceptível de ser tentado a ir contra a sua própria consciência e 

para comer no próprio templo. Isso pode ser perigoso para ele, levando-o a ir contra sua 

própria consciência. Consequentemente, através de seu conhecimento aquele que é fraco 

está arruinada, o teu irmão por quem Cristo morreu. Arruinado tem a idéia de "vir 

para o pecado." Nós causar essa pessoa para o pecado, conduzindo-o em uma situação 

que não pode segurar. 

Nunca é certo para causar um outro crente a violar sua consciência. Para fazê-lo, corre o 

risco de arruinar um irmão por quem Cristo morreu (cf. Atos 20:28 ; 1 Pe 1: 18-

19. ). Nossa liberdade cristã nunca deve ser utilizado em detrimento de um irmão ou irmã 

cristã que foi redimido a tal preço. 

A voz da consciência do cristão é o instrumento do Espírito Santo. Se a consciência de 

um crente é fraco, é porque ele é espiritualmente fraco e imaturo, não porque o líder de 

sua consciência é fraca. A consciência é porteiro de Deus para nos manter fora dos lugares 



onde poderíamos ser prejudicados. À medida que amadurecemos, de consciência nos 

permite ir mais lugares e fazer mais coisas porque teremos mais força espiritual e melhor 

julgamento espiritual. 

Uma criança pequena não é permitido jogar com ferramentas afiadas, para ir para a rua, 

ou para ir onde há máquinas perigosas ou aparelhos elétricos. As restrições são 

gradualmente retirados à medida que cresce e aprende por si mesmo o que é perigoso eo 

que não é. 

Deus limita Seus filhos espirituais pela consciência. À medida que crescem em 

conhecimento e maturidade dos limites da consciência são expandidas. Nunca devemos 

expandir nossas ações e hábitos antes de nossa consciência o permitir. E nunca devemos 

incentivar, direta ou indiretamente, qualquer outra pessoa para fazer isso. Ao pecar 

contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência quando fraca, pecais contra 

Cristo. Causando um irmão para tropeçar é mais do que uma ofensa contra ele; é uma 

ofensa contra o nosso Senhor. Essa é uma forte advertência. Certamente que um crente 

teria vontade de pecar contra Cristo. 

Devemos estar ansioso para limitar nossa liberdade a qualquer momento e em qualquer 

grau, a fim de ajudar um irmão-irmão, a quem devemos amar, e uma alma preciosa por 

quem Cristo morreu. 

Por isso, se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca mais 

comerei carne, novamente, que eu não poderia fazer meu irmão 
tropeçar. ( 08:13 ) 

Paulo reafirma o princípio ele foi explicando. Em relação a coisas duvidosas primeira 

preocupação de um cristão não deve ser o de exercer sua liberdade ao limite, mas se 

preocupar com o bem-estar de seu irmão em Cristo. Paulo deu o exemplo. Ele nunca 

mais comerei carne , ou fazer qualquer outra coisa sua própria consciência lhe permitiu 

fazer, se isso faria com que seu irmão a tropeçar . 

Ao decidir sobre se deve ou não participar de qualquer comportamento que é duvidoso, 

os seguintes princípios fazer uma boa lista de verificação a seguir. 

Excesso. A atividade ou hábito necessário, ou é apenas um extra que não é realmente 

importante? É, talvez, apenas um estorvo que devemos voluntariamente desistir ( Heb. 

12: 1 )? 

Discernimento. "Todas as coisas me são lícitas", diz Paulo, "mas nem todas as coisas são 

rentáveis", ou expediente ( 1 Cor. 06:12 ). É o que eu quero fazer e útil, ou apenas 

desejável? 

Emulation. "Aquele que diz que permanece nele, esse deve-se a caminhar na mesma 

maneira como Ele andou" ( 1 João 2: 6 ). Se estamos fazendo o que Cristo faria, a nossa 

acção não só é permitido, mas bom e direito. 

Exemplo. Estamos dando o exemplo certo para os outros, especialmente para os irmãos e 

irmãs mais fracos? Se nós imitar Cristo, outros serão capazes de nos imitar, seguir o nosso 

exemplo ( 1 Tm. 4:12 ). 

Evangelismo. É o meu testemunho vai ser ajudou ou prejudicou? Será que os incrédulos 

ser atraídos a Cristo ou se afastaram Dele por que eu estou fazendo? Será que vai me 

ajudar a me conduzir "com sabedoria para com os forasteiros, aproveitando ao máximo a 

oportunidade" ( Col. 4: 5 )? 



. Edificação I será construído e amadurecido em Cristo; vai me tornar espiritualmente 

mais forte? "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam" ( 1 Cor. 

10:23 ). 

Exaltação. Será que o Senhor seja levantado e glorificado no que eu faço? Glória e 

exaltação de Deus deve ser o propósito supremo por trás de tudo o que 

fazemos. "Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória 

de Deus" ( 1 Cor. 10:31 ). 

 

21. Apoiar o Homem de Deus ( 1 Coríntios 

9: 1-14 ) 

Eu não sou livre? Eu não sou um apóstolo? Não vi Jesus, nosso 

Senhor? Você não é o meu trabalho no Senhor? Se para os outros 

eu não sou apóstolo, pelo menos eu sou para você;pois tu és o selo 
do meu apostolado no Senhor. 

A minha defesa para com os que me acusam é esta: Será que não 

temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de 

levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos, 

e os irmãos do Senhor, e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o 

direito de deixar de trabalhar? que a qualquer momento serve 

como um soldado à sua própria custa? Quem planta uma vinha e 

não come do seu fruto? Ou quem apascenta um rebanho e não usa 

o leite do rebanho? Não estou falando essas coisas de acordo com 

o julgamento humano, sou eu? Ou não diz a lei também dizer essas 

coisas? Pois está escrito na Lei de Moisés: "Não amordace o boi 

quando debulha." Deus não está preocupado com bois, é Ele?Ou 

ele está falando totalmente por nossa causa? Sim, por nossa causa 

que foi escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, eo 

debulhador de trilhar na esperança de compartilhar as 

culturas. Se semeamos as coisas espirituais em você, não é demais 

se devemos colher as coisas materiais de você? Se outros 

compartilham o direito sobre você, nós não mais? No entanto, nós 

não usamos deste direito, mas nós suportar todas as coisas, para 

que possamos causar nenhum obstáculo ao evangelho de 

Cristo. Não sabeis vós que os que realizam serviços sagrados 

comer a comida do templo, e os que freqüentam regularmente ao 

altar têm a sua quota com o altar? Assim também, o Senhor 

ordenou aos que anunciam o evangelho para obter seu sustento 
do evangelho. ( 9: 1-14 ) 

No capítulo 8, Paulo expôs os limites da liberdade cristã, limites que estão a ser 

determinado pelo amor fraternal, pela preocupação com o bem-estar dos outros 

cristãos. Ele resume o princípio como, "Tome cuidado para que esta vossa liberdade de 

alguma forma tornar-se uma pedra de tropeço para os fracos" ( 8: 9 ). Os nossos direitos 

terminam quando outra pessoa é ofendido. 

No capítulo 9, o apóstolo ilustra como ele seguiu o princípio em sua própria 

vida. Em versículos 1-18 ele discute o seu direito de ser apoiados financeiramente por 



aqueles a quem ele ministros. Versículos 1-14 estabelecido o seu direito, e versículos 15-

18 dar a razão pela qual ele não iria tirar proveito dela. Em versos 19-27 , ele explica que 

ele iria desistir de todo e qualquer direito por uma questão de ganhar os homens a Jesus 

Cristo. 

Na primeira parte do capítulo Paulo dá seis razões pelas quais ele tinha o direito de ser 

apoiados pelas igrejas para quem ele ministrava: (1) ele era um apóstolo; (2) é costume a 

pagar aos trabalhadores; (3) é de acordo com a lei de Deus; (4) outros líderes exercer o 

direito; (5) é o padrão universal; (6) e Jesus ordenou-lo. O primeiro motivo relacionado 

apenas para apóstolos, e, portanto, não se aplica hoje. Os outros cinco razões, no entanto, 

se aplicam a todos os ministros e trabalhador cristão em todos os tempos da história da 

igreja. 

Paulo era um apóstolo 

Eu não sou livre? Eu não sou um apóstolo? Não vi Jesus, nosso 

Senhor? Você não é o meu trabalho no Senhor? Se para os outros 

eu não sou apóstolo, pelo menos eu sou para você;pois tu és o selo 
do meu apostolado no Senhor. 

A minha defesa para com os que me acusam é esta: Será que não 

temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de 

levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos, 

e os irmãos do Senhor, e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o 
direito de deixar de trabalhar? ( 9: 1-6 ) 

Verso um é composto de quatro questões. Todos eles são retóricas, a resposta para cada 

um sendo assumido. 

A primeira pergunta é Am I não é livre? Na sua carta de Paulo (ver 7: 1 ) o Corinthians 

deve ter feito grande parte da sua liberdade em Cristo-a liberdade que tinha sido ensinado 

em grande parte pelo próprio Paulo. Agora, ele afirma sua própria liberdade e os seus 

próprios direitos. "Eu não tenho menos liberdade do que você faz", ele sugere. "E eu 

valorizo minha liberdade não menos do que você. Mas eu aprecio algumas outras coisas 

ainda mais." 

A segunda questão, Eu não sou um apóstolo? está intimamente relacionado com o 

primeiro. Como apóstolo ele, se alguma coisa, tem maior liberdade do que a média 

cristã. Paulo sempre foi consciente de seu apostolado. Ele não pregar e ensinar a sua 

própria filosofia ou ministro e servir em seu próprio nome e poder. Ele foi apóstolo do 

Senhor, contratado para levar o evangelho aos gentios ( Atos 09:15 ). 

Nesse ponto, ele dá duas verificações de seu apostolado. Primeiro, ele tinha visto o 

Senhor: Jesus Não vi nosso Senhor? Um apóstolo tinha de ser uma testemunha de Cristo 

e da sua ressurreição ( Atos 1: 21-22 ). Paulo não estava entre os discípulos originais que 

estavam com Jesus durante Seu ministério terreno, mas ele tinha visto o Cristo ressurreto 

em pelo menos três ocasiões. O Senhor apareceu a Paulo em sua conversão ( Atos 9: 4-

5 ) e em duas visões que conhecemos ( Atos 18: 9-10 ; 22: 17-18 ). Paulo poderia 

testemunhar a ter encontrado pessoalmente o Cristo ressuscitado. 

A segunda prova do seu apostolado era os crentes de Corinto se. Você não é o meu 

trabalho no Senhor? Se para os outros eu não sou apóstolo, pelo menos eu sou para 

você. A igreja em Corinto foi um dos frutos do trabalho apostólico de Paulo. Sua fé 



salvadora e seu conhecimento da Palavra de Deus veio de fiéis evangelismo de Paulo e 

discipular ( Atos 18: 1-11 ). 

A igreja de Corinto era o selo da [sua] apostolado no Senhor. Nos tempos antigos foram 

utilizados selos em contentores de mercadorias, em letras, e em outras coisas para indicar 

a autenticidade do que estava dentro e para evitar que o conteúdo a ser substituído ou 

alterados. O selo foi a representação oficial da autoridade de quem enviou a mercadoria 

ou carta. O que estava sob o selo foi a garantia de genuinidade. A igreja de Corinto era 

uma vida selo do apostolado de Paulo, a prova de sua autenticidade. 

Paulo próxima dá uma defesa para aqueles que me examinar 

neste . Examine ( anakrinō ) era um termo legal para a investigação ou inquérito feito 

antes de uma decisão foi tomada em um caso. Ele deseja defender claramente os seus 

direitos. 

O primeiro direito defendeu foi o de ser apoiado financeiramente por aqueles a quem ele 

ministrava. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Ou seja, "Como um 

ministro de Deus, para não mencionar como um apóstolo, não tenho o direito de esperar 

que, pelo menos, alimentos e bebidas serão fornecidas a mim? " (Cf. 1 Tim 5: 17-

18. ; Gal. 6: 6 ). 

Ou, ele continua, Será que não temos o direito de levar conosco esposa crente, como 

também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas? "Não tenho o direito de 

se casar com uma mulher cristã e tê-la ministro comigo onde quer que eu vá? " Os outros 

apóstolos, incluindo Cefas (Pedro), se casaram, como eram irmãos-as de Jesus filhos 

nascidos naturalmente para José e Maria, após Jesus. Paulo provavelmente era viúvo. Em 

qualquer caso, ele tinha o direito de se casar com uma crente. Embora ele escolheu o 

estado do celibato, ele tinha todo o direito do Senhor para se casar. Ele também tinha o 

direito, assim como os outros apóstolos, para levar sua esposa com ele enquanto ele 

ministrava e de tê-la apoiado junto com ele. 

Eu acredito que o verso apoia o princípio de pastores, evangelistas, missionários e outros 

tais obreiros cristãos suficientes pagar para que suas esposas não tem que trabalhar; para 

que eles possam ter mais tempo para estar com seus maridos no ministério. 

O verso pode ser aplicado o princípio de pagar as despesas da esposa quando ela viaja 

com o marido em seu ministério, como também os demais apóstolos, e os irmãos do 

Senhor, e Cefas . O prazo para tomar junto ( Periago ) significa "a levar nos uma 

empresa." O apoio de uma esposa e companheirismo é especialmente útil quando o 

marido está ministrando longe de casa. Sem dúvida, uma das causas que contribuem para 

o divórcio entre os ministros de hoje é que muitos deles não são capazes de passar bastante 

tempo com suas esposas e famílias. Obviamente, uma mulher com filhos pequenos em 

casa ou com outros tais compromissos é limitado nas viagens que ela pode tomar. O ponto 

é que, quando é possível para ela ir junto, todos os esforços devem ser feitos pelo grupo 

patrocinador para pagar seu caminho. É uma questão de atitude certa, a atitude de 

generosidade no apoio a trabalhadores a tempo inteiro do Senhor. 

Com um toque de sarcasmo Paulo pergunta: Ou só eu e Barnabé não temos o direito 

de deixar de trabalhar? Paulo e Barnabé tinha tanto direito como os outros para obter 

seu sustento do ministério, sem ter que trabalhar ao lado. Eles não pagam os seus próprios 

caminhos, porque eles eram obrigados a fazê-lo. Eles fizeram isso de forma voluntária. 

É costume 



que a qualquer momento serve como um soldado à sua própria 

custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem 
apascenta um rebanho e não usa o leite do rebanho?( 9: 7 ) 

Paulo dá três ilustrações que mostram que pagar os trabalhadores é habitual. Como ele 

faz em grande parte deste capítulo; Paulo faz o seu ponto através de perguntas retóricas, 

cujas respostas são óbvias. A resposta esperada para cada questão é ninguém. 

Os soldados não lutam durante o dia e, em seguida, trabalhar em um emprego civil à noite, 

a fim de comer, comprar roupas, e ter um lugar para ficar. Soldados não servem à 

sua própria custa . Eles são fornecidos alimentos, roupas, armas, alojamento, e tudo 

aquilo que é necessário para viver e lutar de forma eficaz. 

Os agricultores não plantar uma vinha ou cultivar uma cultura de alguém sem ser 

pago. Eles não cultivar de graça e depois fazer outro trabalho para ganhar a vida. Eles 

comem o fruto de sua aprendizagem, a ser pago em dinheiro ou com uma parte da 

colheita (cf. 2 Tm. 2: 6 ). 

Pastores não trabalham de graça, qualquer um; Eles esperam que pelo menos alguns 

de leite do rebanho no pagamento. 

Todos os três tipos de trabalhadores são pagos pelo seu trabalho. É a coisa habitual, 

legítimo, e esperado. Por que não ser verdade para os obreiros de Deus também? 

É a lei de Deus 

Não estou falando essas coisas de acordo com o julgamento 

humano, sou eu? Ou não diz a lei também dizer essas coisas? Pois 

está escrito na Lei de Moisés: "Não amordace o boi quando 

debulha." Deus não está preocupado com bois, é Ele? Ou ele está 

falando totalmente por nossa causa? Sim, por nossa causa que foi 

escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, eo 

debulhador de trilhar na esperança de compartilhar as 

culturas. Se semeamos as coisas espirituais em você, não é demais 
se devemos colher as coisas materiais de você? ( 9: 8-11 ) 

O princípio de trabalhadores que foram pagos pelo seu trabalho não é apenas de acordo 

com o julgamento humano , como nas ilustrações anteriores. A lei de Deus ensina a 

mesma coisa. Não amordace o boi quando debulha. Essa citação de Deuteronômio 25: 

4 refere-se à prática geral escrito na Lei de Moisés que os bois estavam a ser permitido 

comer enquanto trabalhavam. Esse foi o seu "pagamento". 

O comentário de que Deus não está preocupado com bois , não significa que ele não 

tem interesse no bem-estar dos animais. O Senhor "se prepara para o corvo o seu 

alimento" ( Jó 38:41 ) e "Ele dá a besta o seu alimento" ( Sl 147: 9. ). Jesus falou do Pai 

celestial alimentação "as aves do céu" ( Mat. 06:26 ). Apesar de que, em última análise, 

a preocupação de Deus não é para animais, mas para as pessoas. Se Ele quer ter certeza 

de que os bois são "pagos" por seu trabalho, quanto mais é Ele causa que os homens ser 

compensado porque deles. 

Assim, o objetivo principal ainda do comando citado Antigo Testamento tinha a ver com 

os seres humanos. Deuteronômio 25 pertence às relações sociais e econômicas entre os 

homens, e em verso 4 a prática bem estabelecida de não amordaçar bois de trabalho é 

usado para ensinar que os trabalhadores humanos devem ser pagos pelo seu 



trabalho. Como Paulo explica, Deus estava falando totalmente por nossa causa . Os 

homens devem ganhar a vida a partir de seu trabalho. O lavrador e o debulhador deve 

ser capaz de trabalhar na esperança de compartilhar as culturas. 

Paulo tinha todo o direito de aplicar o princípio para si mesmo. Se os homens que 

trabalham para os homens devem ser pagos pelo seu trabalho, com certeza os homens que 

trabalham para Deus deve ser pago para o deles. Se semeamos as coisas espirituais em 

você, não é demais se devemos colher as coisas materiais de você? A única diferença 

no princípio quando aplicado a serviço do Senhor é que o pagamento material é dado para 

o trabalho espiritual. O Senhor concede Suas próprias recompensas espirituais, mas Seu 

povo deve fornecer material recompensa, e fornecê-lo com generosidade como a 

Ele.Paulo chama de "dupla honra" ( 1 Tim. 5:17 ). 

Os servos do Senhor merecem ser apoiadas também. Não deve haver um padrão duplo, 

aplicando-se aos pregadores, missionários e outros ministros cristãos um padrão que é 

consideravelmente inferior ao fixado para os que trabalham no sistema do 

homem. Devemos prestar-lhes tão generosamente quanto for possível e deixar a 

administração desse dinheiro a eles, assim como esperamos que a administração de nosso 

próprio dinheiro para ser deixada para nós. 

Obviamente, devemos dar o nosso dinheiro só para os ministros que são biblicamente 

som e responsável. Todo apelo feito em nome do Senhor não merece o apoio do povo do 

Senhor. Ser sábio de nossa doação faz parte de nossa mordomia. Mas quando damos a 

um agente que é digno, devemos dar alegremente, generosamente, e 

confiança. O caso ( ei com o indicativo) na declaração de Paulo se semeamos as coisas 

espirituais, apresenta uma condição assumida como verdadeira. Ou seja, se esse 

ministério espiritual genuína ocorreu, e que tem, ele não deve ser demasiado para 

pedir coisas materiais de você . 

As igrejas da Macedônia, que estão em Filipos, Tessalônica, Berea, e talvez outros 

(ver Atos 16: 11-17: 13 ) -consistently apoiado Paulo financeiramente, como um pastor, 

enquanto ele trabalhava no meio deles e como missionário depois que ele deixou. Além 

disso, eles deram para ajudar outras igrejas. Eles tinham pouca riqueza e foram 

submetidos a perseguição considerável, mas, 

em uma grande provação de aflição sua abundância de alegria e de sua pobreza profunda 

transbordou na riqueza da sua generosidade. Porque lhes dou testemunho de que de 

acordo com a sua capacidade, e além de sua capacidade, deram por vontade própria, 

pedindo-nos com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos, e isso, 

não como nós esperávamos, mas que primeiro deu -se ao Senhor e para nós, pela vontade 

de Deus. ( 2 Cor. 8: 1-5 ) 

A sua atitude e seu padrão de dar é um modelo para todos os cristãos. 

Dando para os obreiros do Senhor está dando ao Senhor. Deus dá aos Seus filhos além da 

medida, de modo que, como Paulo já havia lembrado o Corinthians, que "não faltam em 

qualquer presente" ( 1 Cor. 1: 7 ). Pedro nos diz que "o seu divino poder nos tem dado 

tudo o que diz respeito à vida e à piedade" ( 2 Pe. 1: 3 ). Deus supre todas as nossas 

"necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus" ( Fp. 4:19 ). Os filhos 

de Deus são para refletir a generosidade de seu Pai celestial. "Aquele que semeia pouco, 

pouco também ceifará; eo que semeia com fartura com abundância também ceifará com 

fartura com abundância" ( 2 Cor. 9: 6 ). Como indivíduos e como igrejas, cristãos que dão 

generosamente para a obra do Senhor e ao apoio de seus servos serão abençoados. 



É a vontade de nosso Senhor que sejamos generosos com nossos pastores, nossos 

trabalhadores da educação, os nossos missionários, e os líderes de qualquer espécie que 

vêm e ministro para conosco, assim como Ele foi tão imensamente generosa para nós. 

Ele é feito para os outros 

Se outros compartilham o direito sobre você, nós não mais? No 

entanto, nós não usamos deste direito, mas nós suportar todas as 

coisas, para que possamos causar nenhum obstáculo ao 
evangelho de Cristo. ( 09:12 ) 

Quarta razão de Paulo para ter o direito de ser apoiado em seu ministério foi que o 

Corinthians tinha aparentemente sempre apoiou seus pastores. Aqueles que agora 

suportado, ou tinha apoiado, sem dúvida incluído Apolo e Pedro 

(cf. 01:12 ; 03:22 ). Como pastor fundador da igreja e como apóstolo, Paulo 

tinha mais direito sobre o seu apoio do que os outros . Mas ele não usou esse direito . 

Apesar das muitas razões que ele teve de justificar o seu direito de ser sustentado, ele 

renunciou ao direito. Mas nós suportar todas as coisas, para que possamos causar 

nenhum obstáculo ao evangelho de Cristo. O significado básico 

de suportar ( STEGO ) é " suportar ou para passar em silêncio. " Paulo usou o tempo 

presente, indicando que todo o seu ministério, ele continuou a suportar sem reclamar o 

que fosse necessário para cumprir seu trabalho. Sua maneira habitual de vida foi de 

abnegação. 

Ele trabalhou como fabricante de tendas ( Atos 18: 3 ) para pagar o seu caminho enquanto 

ele pregado e ensinado. Paulo poderia dizer o Corinthians a mesma coisa que ele disse 

aos Efésios: "Vós bem sabeis que estas mãos proveram as minhas próprias necessidades 

e para os homens que estavam comigo" ( Atos 20:34 ). Ele não só se sustentava, mas 

muitos dos que trabalharam de perto com ele ( 2 Ts 3: 8. ). 

Pagar o seu próprio caminho foi um meio de causar nenhum obstáculo para o evangelho 

de Cristo. Paulo não queria novos convertidos ou potenciais convertidos ter razão para 

pensar que ele estava pregando o evangelho por motivos egoístas. Ele não queria que 

ninguém pensando que ele estava no ministério por causa de dinheiro ou uma vida 

fácil. Essa política foi, sem dúvida, especialmente significativo para o trabalho de Paulo, 

porque ele, mais do que qualquer outro apóstolo de que sabemos trabalhavam em 

território virgem entre os gentios. Não só a si, mas seu fundo Antigo Testamento 

evangelho era completamente novo para aqueles que ele chegou, e ele não queria que a 

mensagem nublada de qualquer forma. Os outros apóstolos e profetas do Novo 

Testamento trabalhou em grande parte entre os judeus, que estavam acostumados com os 

ministros do Senhor que está sendo apoiada por Seu povo. 

Em novos ministérios hoje é sensato para aqueles que trabalham em que eles sejam 

capazes de se sustentar ou de ser apoiado por outros cristãos, até que um grupo de crentes 

está bem estabelecida.Particularmente à luz de alguns pregadores que fazem mercadoria 

do evangelho, trabalhadores cristãos devem ter cuidado para não dar motivos para 

qualquer acusação contra eles. Chamando as pessoas ao mesmo tempo para vir a Cristo e 

dar seu dinheiro é ofensivo. 

Ele é o padrão Universal 



Não sabeis vós que os que realizam serviços sagrados comer a 

comida do templo, e os que freqüentam regularmente ao altar têm 
a sua quota com o altar? ( 09:13 ) 

A quinta razão para Paulo que têm direito a ser apoiados pelas igrejas que servia era que 

tinha sido o padrão universal desde a fundação do sacerdócio em Israel. Os 

sacerdotes, aqueles que executam serviços sagrados , foram apoiados pelos dízimos de 

culturas e animais, bem como os sacrifícios das pessoas a quem se ministrava 

no templo, e antes disso no tabernáculo ( Num. 18: 8-24 ). Centenas de anos antes do 

sacerdócio de Arão, de fato, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, "um sacerdote do 

Deus Altíssimo" ( Gênesis 14: 18-20 ). Uma vez que eles freqüentam regularmente ao 

serviço de Deus, como um modo de vida, eles precisam ser prevista. 

Jesus ordenou isso 

Assim também, o Senhor ordenou aos que anunciam o evangelho 
para obter seu sustento do evangelho. ( 09:14 ) 

Paulo tinha o direito de pedir apoio, porque o Senhor tinha ordenado a princípio. Aqueles 

que proclamar o evangelho é para obter o seu sustento do evangelho. Tanto a Lei de 

Deus e Filho de Deus ensina que seus profetas, professores e ministros estão a ser pago 

seu trabalho no Senhor. O ensinamento do Novo Testamento reafirma que do 

Velho. Paulo pode ter sido referindo-se a instrução de Jesus aos setenta ( Lucas 10: 7 ), 

para um ensino de outra forma não registrada do Senhor, ou para uma revelação especial 

dada ao apóstolo. Em todo o caso, pessoalmente, Jesus ensinou que a verdade. 

O Senhor ordena a seu povo para oferecer apoio a quem ministrar a eles, mas Ele não 

comanda aqueles que ministram a aceitar o apoio. Paulo não o fez. Ele tinha o direito, 

tanto quanto qualquer e muito mais do que a maioria. Mas, por causa do evangelho, para 

o bem das irmãos, e por causa do amor, ele tem o prazer limita sua liberdade. Ele 

voluntariamente renunciou ao seu direito. 

 

 

 

 

 

 



22. Recusando-se a Usar sua liberdade(1 

Coríntios 9: 15-27) 

Mas eu usei nenhuma dessas coisas. E eu não estou escrevendo 

essas coisas que ele pode ser feito no meu caso; por que seria 

melhor para mim morrer do que ter qualquer homem fazer a 

minha jactância um vazio. Porque, se anuncio o evangelho, não 

tenho nada para se orgulhar de, porque eu sou por necessidade; e 

ai de mim se eu não anunciar o evangelho.Porque, se eu fizer isso 

voluntariamente, tenho recompensa; mas se contra a minha 

vontade, eu tenho uma mordomia que me foi confiado. Qual é 

então a minha recompensa? Que, quando eu pregar o evangelho, 

eu posso oferecer o evangelho sem ônus, de modo a não fazer 
pleno uso do meu direito no evangelho. 

Por que eu estou livre de todos os homens, eu me fiz escravo de 

todos, para que eu possa ganhar o mais. E para os judeus tornei-

me como um judeu que eu poderia ganhar os judeus;para os que 

estão debaixo da lei, como nos termos da Lei, embora não me estar 

sob a lei para que eu possa ganhar os que estão debaixo da 

lei; para aqueles que estão sem lei, como sem lei, embora não 

estando sem lei de Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para que 

eu possa ganhar os que estão sem lei. Para os fracos tornei-me 

fraco, para que eu possa ganhar o fraco; Tornei-me tudo para 

todos os homens, para que eu possa por todos os meios chegar a 

salvar alguns. E eu faço todas as coisas para a causa do 

evangelho, para que eu possa tornar-se um companheiro 
participante dele. 

Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas 

um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que você pode 

ganhar. E todo aquele que luta, exerce sell-controle em todas as 

coisas. Eles, então, fazê-lo para alcançar uma coroa corruptível, 

mas nós uma incorruptível. Por isso eu corro de tal forma, como 

não sem meta; Eu caixa de tal forma, não como batendo no 

ar; mas eu buffet meu corpo e faço dele meu escravo, para que, 

eventualmente, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não 
venha a ser desqualificado. (9: 15-27) 

Em 9: 15-27 Paulo reafirma (v 15). E, em seguida, continua a ilustrar o princípio 

de que os limites do amor liberdade cristã, bem como a sua própria política de 

não utilizar o seu direito de ser apoiados financeiramente por aqueles a quem 

ele ministrava. Ele dá duas razões pelas quais ele se recusou a aceitar esse 

apoio. Em primeiro lugar, ele não quer perder a sua recompensa por pregar o 

evangelho sem carga (vv. 16-18). Em segundo lugar, e mais importante, ele 

queria absolutamente nada para impedir sua atingindo o (19-27 vv.) Perdeu com 

o evangelho. 



Ele acaba de dar seis razões (9: 1-14). Por isso que ele tinha o direito de ser 

apoiada Mas eu ter usado nenhuma dessas coisas , ele continua. Ele não iria 

tirar proveito do direito, por qualquer motivo. 

Para que o Corinthians acha que ele mudou de idéia e tinha dado esses seis 

razões para convencê-los a começar a apoiá-lo, acrescenta, E eu não estou 

escrevendo essas coisas que ele pode ser feito no meu caso. Seu pensamento 

não mudou. Ele não estava usando de subterfúgios, na esperança de que, apesar 

de seu protesto, eles iriam começar a pagar-lhe. Ele nunca tinha tomado 

remuneração daqueles que serviram e que nunca pretendeu. Nem estava agora 

pedindo que de forma disfarçada. 

Essa foi a política de Paulo onde quer que fosse. Ele lembrou a igreja de 

Tessalônica: "você se lembra, irmãos, do nosso trabalho e dificuldades, como a 

noite eo dia de trabalho para não ser um fardo para qualquer um de vocês, nós 

proclamados para o evangelho de Deus" (1 Tessalonicenses 2: 9. ). Em sua 

próxima carta a essa igreja, ele repete o lembrete: "Nem nós comemos o pão de 

ninguém, sem pagar por isso, mas com o trabalho e as dificuldades mantivemos 

trabalhando noite e dia, para que possamos não ser um fardo para qualquer um 

de vocês" (2 Tess. 3: 8). Ele não aceitaria tanto como uma refeição gratuita a 

partir deles. 

Paulo recebeu o apoio do Tessalonicenses depois que ele deixou, mas não 

enquanto ele trabalhava entre eles. Sem dúvida que a igreja estava entre as 

igrejas da Macedônia que ajudaram a apoiar o apóstolo, enquanto ele estava em 

Corinto. "Eu roubei [a palavra usada para saquear um templo] outras igrejas, 

recebendo delas salário, para atendê-lo, e quando estava presente convosco, e 

tinha necessidade, eu não era um fardo para ninguém, pois quando os irmãos 

vieram da Macedônia , eles fornecidos completamente minha necessidade, e em 

tudo me guardei de ser um fardo para você, e vai continuar a fazê-lo "(2 Cor. 

11: 8-9). 

Recusa de Paulo a aceitar salários daqueles que ele estava servindo foi o 

resultado de uma profunda convicção. Seria melhor para mim morrer do que 

ter qualquer homem fazer a minha jactância um vazio. Ele preferia estar 

morto do que alguém acha que ele pregou e ensinada por dinheiro. Ele não era 

um profeta de aluguel, como foi Balaão (Nm 22)., Ou no ministério "por torpe 

ganância" (1 Ped. 5: 2).É este compromisso que ele declara aos anciãos de 

Éfeso: "Eu tenho cobiçado prata ou ouro ou roupas de ninguém, vós mesmos 

sabeis que estas mãos proveram as minhas próprias necessidades e para os 

homens que estavam comigo Em tudo o que eu mostrei-lhe que.. trabalhando 

duro dessa maneira você deve ajudar os fracos e lembre-se das palavras do 

Senhor Jesus, que Ele mesmo disse: "Há mais felicidade em dar do que em 

receber" (Atos 20: 33-35). 



Boast ( kauchēma ) refere-se à situação em que um glórias ou para a base de 

gloriar-me. Ele também carrega a idéia de regozijo ou divertindo-se. Porque ele 

é feito com freqüência em orgulho, glória é geralmente um pecado; mas não 

precisa de ser orgulhoso e pecaminoso. De Paulo jactância não tinha a intenção 

de transmitir arrogância, mas de alegria. Ele estava tão feliz por esse privilégio 

espiritual e compromisso em que ele se alegrou de que ele preferia morrer a 

contradizê-la. Ele tinha suas prioridades certas, recebendo a sua alegria de 

exercer o seu privilégio para restringir suas liberdades em vez de usá-los. Sua 

jactância era muito diferente do gabando de suas realizações, como ele 

imediatamente deixa claro. 

Para não perder a sua recompensa 

Porque, se anuncio o evangelho, não tenho nada para se orgulhar 

de, porque eu sou por necessidade; e ai de mim se eu não anunciar 

o evangelho. Porque, se eu fizer isso voluntariamente, tenho 

recompensa; mas se contra a minha vontade, eu tenho uma 

mordomia que me foi confiado. (9: 16-18) 

A recompensa não foi para a mensagem ou o Ministério do Evangelho 

Paulo falou de se gabar no Senhor (1 Cor. 1:31), "ostentando nas coisas 

referentes a Deus" (Rom. 15:17), e tal. Ainda mais, muitas vezes ele falava de 

alegria no evangelho, de glória na cruz, e supremamente de gloriar-se em Jesus 

Cristo. Mas ele diz que, se anuncio o evangelho, não tenho nada para se 

vangloriar. 

Ele glorificava no evangelho, mas não para ele. Ele não tinha absolutamente 

nada a ver com a entrega ou o conteúdo do evangelho. Ele simplesmente 

recebeu a revelação. Nem estava se gabando de seu compromisso com a 

capacidade ou na pregação do evangelho. Ele pregou o evangelho, mais 

empenho do que qualquer um dos quais não sabemos, mas para isso ele estava 

sob compulsão. O Senhor deteve curto um dia na estrada de Damasco, quando 

ele estava a caminho de lá para perseguir os cristãos. Naquela época, ele foi 

designado como o apóstolo dos gentios (Atos 9: 3-6, 15; 26: 13-18; cf. Rom 

11:13.).Paulo escolheu o chamado de Deus no sentido de que ele não era 

desobediente à visão celestial "(Atos 26:19), mas ele realmente não tinha 

escolha. Ele estava sob compulsão. 

Como Paulo realizou mais tarde, Deus colocou-o à parte, mesmo a partir de seu 

"ventre da mãe" (Gl. 1:15). Como Jeremias (Jr 1: 5.) E João Batista (Lucas 1: 

13-17), Paulo foi chamado e ordenado por Deus antes de ele nascer. E como 

Jeremias, Paulo poderia abster-se de pregação. Quando frustrado e desanimado 

por causa da rejeição e do ridículo, Jeremias tentou parar de pregar, mas não 

conseguiu. "Mas se eu disser: 'eu não me lembro-lo ou mais falar em seu nome", 

então no meu coração torna-se como um fogo ardente, encerrado nos meus 



ossos; e estou fatigado de segurá-lo, e eu não posso suportá-lo "(Jer. 20: 9). Aos 

Colossenses Paulo disse: "Eu fui constituído ministro segundo a dispensação de 

Deus dado em mim" (Col. 1:25). 

Em algum momento ou outro, cada pregador a quem o Senhor chamou vai 

perceber que ele está sob compulsão de Deus. Não é que o chamado de Deus 

não pode ser ignorada, negligenciada, ou desprezados, mas que não pode ser 

alterado. O homem que resiste ao chamado de Deus ou tenta desistir vontade, 

como Jeremias, a experiência de um "fogo ardente, encerrado nos [seus] ossos" 

até que ele obedece. Ele não tem escolha. 

Ramond Lull, o místico espanhol, viveu uma vida descuidada e luxuoso por 

muitos anos. Ele escreveu que em uma visão uma noite Cristo veio a ele 

carregando uma cruz e disse: "Leve esta cruz por mim, Ramond." Ele empurrou 

Cristo longe e recusou. Em uma visão mais tarde, a mesma coisa aconteceu: 

Cristo ofereceu a cruz e Ramond recusou. Numa terceira visão Cristo deu a cruz 

nas mãos do homem e foi embora. "O que mais eu poderia fazer", Ramond 

explicou, "mas levá-la em cima?" 

Soma-se a esse sentimento de restrição é uma responsabilidade séria e 

convincente, que Paulo se articula nas palavras, ai de mim se eu não anunciar o 

evangelho. Com efeito, ele diz que a não obedecer a essa chamada resultaria no 

seu sofrimento a castigo sério. Os julgamentos mais severos são prometidas aos 

ministros infiéis (Tiago 3: 1). 

Paulo alegremente pregou o evangelho, mas ele não o fez 

voluntariamente. Contra a minha vontade não indica que ele não estava disposto 

a obedecer, mas que a sua vontade não teve parte na própria chamada. Não era 

a sua escolha para servir a Cristo, assim, consequentemente, ele não recebeu 

uma recompensa, mas uma mordomia. Ele tinha a obrigação de pregar, para que 

ele não merecia nem espera recompensa. 

Modormia indica que alguém nos dá algo ou alguma responsabilidade que é 

valorizado para eles, o que estamos a cuidar corretamente. Esse é o caso em 

toda chamada para ministrar. Deus dá o ministro o que Ele valoriza muito para 

um atendimento seguro, e promete disciplina severa para quem fica 

aquém. Paulo usa a aflição interjeição ( ouai ) para indicar a dor iminente. 

A recompensa foi por pregar sem acusação 

Tendo mencionado que sua recompensa não poderia ser para; Paulo agora 

menciona o que seria para. 

o que, em seguida, é a minha recompensa? Que, quando eu pregar 

o evangelho, eu posso oferecer o evangelho sem ônus, de modo a 

não fazer pleno uso do meu direito no evangelho.(09:18) 



O evangelho foi empurrado em Paulo; ele estava sob compulsão para pregá-lo, 

e teria sido um problema sério com o Senhor, se ele não tinha. Mas ele não 

estava sob compulsão em relação ao pagamento por isso. Em que ele estava 

totalmente livre para esperar o apoio daqueles que servia. Ele optou por não ser 

pago, porque ele queria que fosse assim, não porque era necessário. Em que 

escolha ele encontrou grande satisfação e alegria, e para que a escolha que ele 

sabia que ele iria receber uma recompensa. 

Ele estava determinado a não fazer pleno uso do [seu] direito no 

evangelho . Ele iria trabalhar após o horário, dia e noite, para ganhar seu 

próprio sustento, em vez de ser um fardo para aqueles a quem serviu ou levá-

los a pensar que ele estava no ministério para o dinheiro. 

Com grande alegria e satisfação Paulo abandonou a liberdade, ele se recusou a 

tirar proveito de um direito, a fim de fazer uma contribuição de seu próprio para 

a obra de Cristo. 

Para ganhar os perdidos para Cristo 

Segundo de Paulo, e mais importante, a razão para abandonar seu direito ao 

apoio financeiro era de ser capaz de ganhar os perdidos para Cristo, sem 

impedimento. 

Nos versículos 19-27, explica duas maneiras em que ele buscou aprimorar sua 

pregação de Cristo: através da auto-negação e auto-controle. 

Através Abnegação 

Por que eu estou livre de todos os homens, eu me fiz escravo de 

todos, para que eu possa ganhar o mais. E para os judeus tornei-

me como um judeu que eu poderia ganhar os judeus;para aqueles 

que estão debaixo da lei, como nos termos da Lei, embora não me 

estar sob a lei para que eu possa ganhar os que estão debaixo da 

lei; para aqueles que estão sem lei, como sem lei, embora não 

estando sem lei de Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para que 

eu possa ganhar os que estão sem lei. Para os fracos tornei-me 

fraco, para que eu possa ganhar o fraco; Tornei-me tudo para 

todos os homens, para que eu possa por todos os meios chegar a 

salvar alguns. E eu faço todas as coisas para a causa do 

evangelho, para que eu possa tornar-se um companheiro 
participante dele. (9: 19-23) 

O objetivo principal de Paulo não está tirando o máximo partido da sua 

liberdade cristã era que [ele] pode ganhar mais . Ele acreditava 

profundamente que "aquele que ganha almas sábio é" (Prov. 11:30) e estava 

disposto a fazer qualquer coisa e para sacrificar qualquer coisa para ganhar 

pessoas para Jesus Cristo. Na medida em que os seus direitos estavam 



preocupados que ele estava livre de todos os homens, mas por causa de seu 

amor por todos os homens que ele ficaria feliz em limitar esses direitos por 

causa deles. Ele tinha, em sentido figurado, se tornar um escravo de todos . Ele 

iria modificar seus hábitos, suas preferências, todo o seu estilo de vida, se 

qualquer uma dessas coisas causado alguém tropeçar, ser ofendido, ou ser 

impedida de fé no Senhor. 

Mais uma vez somos lembrados de que nas áreas cinzentas de vida, aqueles que 

envolvem as práticas sobre o que a Bíblia não fala, Paulo, como todos os 

crentes, estava livre para fazer o que a sua consciência permitido. Mas o amor 

não iria deixá-lo fazer qualquer coisa que a consciência dos fiéis mais fracos 

não permitiria. O amor não seria mesmo permitir que ele faça coisas que seriam 

ofensivas aos incrédulos a quem ele testemunhou. Ele iria colocar cada coisa 

questionável em sua vida sob o controle do amor. 

Sob a lei mosaica cada hebraico, que foi escravizado por outro hebraico teve 

que ser oferecido a sua liberdade depois de seis anos. Mas se ele amava seu 

mestre e preferiu permanecer naquela casa, ele poderia se tornar um escravo 

permanente, e sua orelha foi perfurado como um sinal de sua escravidão 

voluntária (Ex. 21: 2-6). 

De certa forma figurativa Paulo fez-se tal escravo de outros homens. Eu mesmo 

fiz um escravo é de apenas duas palavras em grego ( edoulōsa , "I escravizar", 

e emauton "me"). Essa palavra para a escravização é muito forte. Ele é usado 

para descrever a experiência de Israel de 400 anos no Egito (Atos 7: 6), o 

vínculo conjugal (1 Cor 7:15.), Dependência de vinho (Tito 2: 3), e nova relação 

do cristão com a justiça (Rom . 6:18). Não era uma coisa pequena ou fácil que 

Paulo escravizados se a todos . Mas o seu Senhor lhe ensinou que "quem quiser 

ser o primeiro ... será escravo de todos" (Marcos 10:44). 

Ajuste dispostos de Paulo de sua vida, a fim de se identificar com aqueles a 

quem ele testemunhou era parte do que hoje chamamos de preevangelism. O 

que ele fez a este respeito não era uma parte do evangelho; não tinha nada a ver 

com o evangelho. Mas ele ajudou muitos incrédulos para ouvir o evangelho e 

ser mais abertos para recebê-lo. 

Para ilustrar sua escravidão voluntária Paulo menciona três maneiras em que 

ele tinha adaptados, e continuaria a se adaptar, a vida, a fim de ajudar os outros 

a ser mais receptivo a Cristo. Cada uma dessas ilustrações, como a declaração 

do próprio princípio (v. 19), termina com uma cláusula de propósito ("que eu 

poderia / mai ..."), indicando o seu grande desejo de ganhar pessoas para Cristo. 

Para os judeus fiz-me como judeu. Em primeiro lugar, dentro dos limites das 

escrituras que ele seria tão judaica como necessário quando se trabalha com os 

judeus. Em Cristo, ele não estava mais ligada às cerimónias, rituais e tradições 



do judaísmo. A seguir ou não seguir nenhuma dessas coisas não teve 

consequências na sua vida espiritual. Mas se a segui-los abriria uma porta para 

seu testemunho para os judeus, ele ficaria feliz em acomodar. O que tinha 

restrições legais uma vez foi agora havia se tornado restrições de amor. Seu 

motivo era claramente para ganhar os judeus para a salvação em Jesus Cristo. 

Falando de seus compatriotas judeus, Paulo disse: "O desejo do meu coração ea 

minha súplica a Deus por eles é para sua salvação" (Rom. 10: 1). Mesmo que a 

pregação aos gentios causado alguns judeus a aceitar a Cristo por inveja, isso 

seria bom (11:14). Mais cedo nessa mesma carta, ele disse, "Por que eu poderia 

desejar que eu anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são 

meus parentes segundo a carne" (9: 3). 

Se ele estava disposto a fazer isso para o bem de seus compatriotas judeus, ele 

certamente poderia cumprir os seus regulamentos cerimoniais, observar um dia 

especial, ou abster-se de comer certos alimentos-se fazendo as coisas que 

ajudaria a ganhar os que estão debaixo da lei. Quando Paulo queria levar 

Timoteo com ele em seu ministério, ele tinha-lhe circuncidado ", por causa dos 

judeus que estavam naqueles lugares" onde pretendia ir (Atos 16: 

3). Circuncisão de Timóteo era de nenhum benefício para ele e certamente não 

para Paulo. Mas poderia ser de grande benefício para o seu ministério entre os 

judeus e era um preço pequeno para a perspectiva de ganhar alguns deles ao 

Senhor. 

No conselho de Tiago e outros líderes da igreja de Jerusalém, Paulo 

voluntariamente pago e participou de uma cerimônia de purificação judaica 

com quatro outros judeus cristãos. Ele participou do ritual, a fim de provar aos 

críticos judeus do cristianismo que ele não estava ensinando os judeus a 

abandonar completamente Moisés e a lei do Velho Testamento (Atos 21: 20-

26). O voto judaico especial Paulo levou em Cencréia (Atos 18:18) pode ter 

sido por causa de alguns judeus. 

Porque os judeus ainda estavam sob a Lei Paulo iria se agir como nos termos 

da Lei , quando ele trabalhou entre eles. Ele não acreditava, ensinar ou dar a 

menor sugestão de que seguir a lei era de qualquer benefício espiritual. Não 

poderia ganhar ou manter a salvação, mas foi uma forma de abrir portas para 

trabalhar entre os judeus. 

Para aqueles que estão sem lei, como sem lei. Em segundo lugar, Paulo estava 

disposto a viver como um gentio quando trabalhou entre os gentios. 

Para não ser mal interpretado, ele deixa claro que ele não está falando de ignorar 

ou violar a lei moral de Deus. Os Dez Mandamentos e todas as outras leis 

morais de Deus têm, se alguma coisa, foi reforçada sob a Nova Aliança. Por 

exemplo, não só é pecado para cometer assassinato, mas também de ser 



excessivamente zangado com seu irmão ou chamá-lo de idiota. Não é só o 

adultério pecaminosa, mas assim é a luxúria (Mat. 5: 21-30). O amor não anula 

a lei moral de Deus, mas a cumpre (Rm 13: 8, 10; cf. Mt 05:17..). Nenhum de 

nós em Cristo é , sem [fora] a lei de Deus, mas sim estão sob a lei de 

Cristo. Todo crente tem a obrigação legal completa para Jesus Cristo, mesmo 

que o amor, em vez de as externalidades da lei é para ser o guiando vigor. 

Em outro do que questões morais, no entanto, Paulo identificado, tanto quanto 

possível com Gentil costumes. Ele comeu o que comiam, fui para onde eles 

foram, e vestido como se vestiam. O objetivo mais uma vez foi para ganhar os 

gentios a Cristo. 

Para os fracos tornei-me fraco. Em terceiro lugar, Paulo estava disposto a se 

identificar com aqueles, sejam judeus ou gentios, que não têm o poder de 

entendimento para compreender o evangelho. Quando entre aqueles que 

eram fracos ele agiu fraco. Ele abaixou-se para o nível de sua fraqueza de 

compreensão. Para aqueles que precisavam de apresentações simples ou 

repetidas, que é o que ele lhes deu. Sem dúvida, ele demonstrou que tipo de 

consideração, no caso de o Corinthians-se (cf. 2: 1-5). Seu propósito 

era ganhar -lhes a salvação. 

Em resumo, Paulo tornou-se tudo para todos os homens, para que ele 

possa por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele não comprometer o 

evangelho. Ele não iria mudar o menos verdade no menor caminho, a fim de 

satisfazer ninguém. Mas ele quis se rebaixar de qualquer maneira para qualquer 

um se que de algum modo ajudar a trazê-lo para Cristo. Ele nunca iria anular a 

verdade do evangelho, mas ele ficaria feliz em restringir sua liberdade no 

evangelho. Ele não quis ofender judeus, gentios, ou aqueles fraco no 

entendimento. 

Se uma pessoa se ofende com a Palavra de Deus, que é o seu problema. Se ele 

é ofendido por doutrina bíblica, normas, ou a disciplina da igreja, que é o seu 

problema. Essa pessoa é ofendido por Deus. Mas se ele é ofendido por nosso 

comportamento ou desnecessário práticas, não importa o quão bom e aceitável 

aqueles pode ser em si mesmos, seu problema torna-se o nosso problema. Não 

é um problema de direito, mas um problema de amor, e amor sempre exige mais 

do que a lei "Quem quer que você dá um tapa na face direita, oferece-lhe 

também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar a camisa, deixá-lo ter o 

seu casaco também E quem deve forçá-lo a andar uma milha, vá com ele duas 

"(Mat. 5: 39-41).. 

A vida de Paulo centrado em viver o evangelho e na pregação e ensino do 

evangelho. Nada mais era de qualquer preocupação com ele. I fazer todas as 

coisas para o bem do evangelho . Sua vida foi o evangelho. Ele, portanto, pôr 

de lado qualquer coisa que possa prejudicar o seu poder e eficácia. 



Partaker Fellow ( sunkoinōnos ) refere-se a participação conjunta, a partilha 

conjunta. A idéia aqui é que Paulo queria que todos os outros para ser 

um participante do companheiro com ele nos benefícios e bênçãos do 

evangelho. Ele queria que eles fossem com ele na família de Deus. 

Através do autocontrole 

Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas 

um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que você pode 

ganhar. E todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas 

as coisas. Eles, então, fazê-lo para alcançar uma coroa 

corruptível, mas nós uma incorruptível. Por isso eu corro de tal 

forma, como não sem meta; Eu caixa de tal forma, não como 

batendo no ar; mas eu buffet meu corpo e faço dele meu escravo, 

para que, eventualmente, depois de ter pregado aos outros, eu 
mesmo não venha a ser desqualificado. (9: 24-27) 

A liberdade não pode ser limitada sem auto-controle. A nossa pecaminosidade 

se ressente e resiste restrições, às vezes até em nome da liberdade 

espiritual. Uma coisa é reconhecer o princípio de viver por amor; outra é segui-

lo. Paulo seguiu-lo porque ele queria ser um vencedor. 

Os gregos tinham dois grandes festivais esportivos, os Jogos Olímpicos e os 

Jogos ístmicos. Os jogos ístmicos foram realizadas em Corinto e eram, 

portanto, intimamente familiar para aqueles a quem Paulo estava 

escrevendo. Os competidores nos jogos tinham que provar treinamento rigoroso 

por dez meses. O último mês foi gasto em Corinto, com supervisionadas treinos 

diários no ginásio e campos esportivos. 

A corrida foi sempre uma grande atração para os jogos, e que é a figura que 

Paulo usa para ilustrar a vida de fé cristã. Aqueles que correm no estádio, 

todos correm, mas um só leva o prêmio. Ninguém iria treinar tão duro por 

tanto tempo sem a intenção de ganhar. No entanto, fora do grande número de 

corredores, apenas um ganha. 

A grande diferença entre essas raças e "raça" Cristão é que todo cristão que vai 

pagar o preço de treinamento cuidadoso pode ganhar. Nós não competem entre 

si, mas contra os obstáculos-práticas, físicas e espirituais-que nos impedem. Em 

certo sentido, cada cristão dirige sua própria raça, permitindo que cada um de 

nós para ser um vencedor em ganhar almas para Cristo. Paulo aconselha, 

portanto, todos os crentes a Correi de tal maneira que você pode 

ganhar, deixando de lado tudo o que possa impedir o recebimento do 

evangelho. 

Segurando firmemente a liberdades e direitos é uma maneira de perder a corrida 

de conquista de almas. Muitos dos cristãos de Corinto limita seriamente o seu 



testemunho, porque não iria limitar a sua liberdade. Eles se recusaram a desistir 

de seus direitos, e ao fazer isso eles ganharam poucos e ofendeu muitos. 

Se os atletas olímpicos e ístmicos exercido tão grande disciplina e auto-

controle em todas as coisas , por que não cristãos, Paulo pergunta. Eles, então, 

fazê-lo para alcançar uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. 

Nos jogos ístmicos o prêmio era um pinheiro grinalda . Os competidores 

disputaram mais do que isso, é claro. A coroa representada fama, elogios, e a 

vida de um herói. Os vencedores foram imortalizados, tanto quanto eles são 

hoje. Mas que "imortalidade" foi tão mortal, como o próprio grinalda, e durou 

pouco mais. Ambos foram perecível. 

Os cristãos não são executados por uma grinalda de pinho de curta duração ou 

para a fama de curta duração. Eles já têm a verdadeira imortalidade. Eles 

correm, a fim de receber um "coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, premiará 

... naquele dia" (2 Tim. 4: 8) ", uma herança que não se corrompe e imaculada 

e não vai desaparecer de distância, reservada nos céus "(1 Pe. 1: 4). Esse prêmio 

é imperecível. 

Mas a imperecível requer auto-controle, assim como o perecível. Nenhum 

cristão será bem sucedido em testemunhar, ou em qualquer outra coisa que vale 

a pena, sem disciplina. Cada coisa boa que realizar-se na aprendizagem, 

negócio, habilidade artística, casamento, vida espiritual, testemunhando, ou o 

que quer que-é realizado através de disciplina e auto-controle. 

Se um atleta espera excel, ele voluntariamente, e muitas vezes gravemente, 

restringe sua liberdade. Seu sono, sua dieta, e seu exercício, não são 

determinadas por seus direitos ou por seus sentimentos, mas pelas exigências 

da sua formação. Os atletas profissionais hoje muitas vezes são muito bem 

pagos. Mas os jogos ístmicos foram amador, como os Jogos Olímpicos são 

hoje. Atletas amadores treinar rigorosamente por anos, muitas vezes, a um custo 

considerável, para o bem de um prémio barato eo breve aclamação que vai com 

ele. 

Auto-controle disciplinado do atleta é uma repreensão do half-hearted, fora-de-

forma os cristãos que fazem quase nada para preparar-se para testemunhar para 

os perdidos-e, consequentemente, raramente fazem. 

Paulo tinha um propósito na corrida. Ele foi não sem objetivo. Seu objetivo, 

que ele afirma quatro vezes nos versículos 19-22, era ganhar o máximo de 

pessoas para Jesus Cristo como possível pelo maior número de meios possível. 

Mudando metáforas, ele diz que ele encaixotado de tal forma, não como 

batendo no ar. Ele não caixa de sombra; ele estava sempre lutando a luta real 



", o bom combate" (1 Tim. 1:18). Ele não só estava trabalhando se exercitar, 

mas engajar-se em uma batalha real. 

Uma parte considerável dessa luta foi contra o próprio corpo de Paulo. esmurro 

o meu corpo e faço dele meu escravo. Buffet ( hupōpiazō ) significa, 

literalmente, bater sob o olho. Ele figurativamente daria seu corpo um olho 

negro, batê-lo fora, se necessário. Faça-lhe meu escravo ( doulagōgeō ) é da 

mesma raiz como "feito ... um escravo" no versículo 19. Paulo colocou seu 

corpo em sujeição, à escravidão a sua missão de ganhar almas para Cristo. 

A maioria das pessoas, incluindo muitos cristãos, em vez disso são escravos de 

seus corpos. Seus corpos contar suas mentes o que fazer. Seus corpos decidir 

quando para comer, o que comer, quanto comer, quando dormir e levantar-se, 

e assim por diante. Um atleta não pode permitir isso. Ele segue as regras de 

formação, não o seu corpo. Ele corre quando ele preferiria estar em repouso, ele 

come uma refeição equilibrada quando ele preferiria ter um sundae de 

chocolate, ele vai para a cama quando ele preferia ficar para cima, e ele se 

levanta cedo para treinar quando ele preferia ficar na cama. Um atleta leva seu 

corpo; ele não segui-lo. É seu escravo, e não o contrário. 

Paulo treinados rigorosamente para que possivelmente, depois de ter 

pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado . Aqui está 

outra metáfora dos jogos ístmicos. Um competidor que não conseguiu cumprir 

os requisitos de formação foi desclassificado. Ele não conseguia nem correr, 

muito menos ganhar. Paulo não queria passar a vida a pregar os requisitos para 

os outros e, em seguida, ser desclassificado por não atender aos requisitos de si 

mesmo. 

Muitos crentes começam a vida cristã com entusiasmo e devoção. Eles treinam 

com cuidado por um tempo, mas logo se cansam de o esforço e começar a 

"quebrar o treinamento." Em pouco tempo eles são desqualificados de ser 

testemunhas eficazes. Eles não têm o que é preciso, porque eles não estão 

dispostos a pagar o preço. A carne, o mundo, assuntos cotidianos, interesses 

pessoais, e muitas vezes a preguiça simples prejudicar o crescimento espiritual 

e preparação para o serviço. 

Mesmo as coisas boas podem interferir com os melhores. Cumprimento das 

liberdades pode interferir com a realização do amor. Seguindo nossos próprios 

caminhos pode impedir que outros conheçam o Caminho. Almas são ganhos 

por aqueles que estão preparados para ser usado quando o Espírito escolhe para 

usá-los. 

 

 



 

23. O perigo do excesso de confiança (1 

Coríntios 10: 1-13) 

Porque eu não quero que ignoreis, irmãos, que nossos pais 

estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar; e 

todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar; e todos 

comeram do mesmo alimento espiritual; e todos beberam da 

mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual 

que os seguia; E a pedra era Cristo. No entanto, com a maioria 

deles Deus não estava bem satisfeito; pelo que foram prostrados 

no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, para 

que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E não se 

idólatras, como alguns deles foram; como está escrito: "O povo 

sentou-se para comer e beber, e levantou-se para jogar." Nem 

vamos agir de forma imoral, como alguns deles fizeram, e vinte e 

três mil caíram num só dia. Nem tentemos o Senhor, como alguns 

deles fizeram, e foram destruídos pelas serpentes. Nem 

murmureis, como alguns deles fizeram, e pereceram pelo 

destruidor. Ora, estas coisas aconteceram a eles como um 

exemplo, e foram escritas para nossa instrução, sobre quem os 

fins dos séculos têm chegado. Portanto, quem pensa estar de pé 

veja que não caia. Nenhuma tentação ultrapassou você, mas, 

como é comum ao homem; mas fiel é Deus, que não permitirá que 

sejais tentados além do que você é capaz, mas com a tentação, vos 

proverá livramento, de que você pode ser capaz de suportá-
lo. (10: 1-13) 

No capítulo 8, Paulo estabelece o princípio de que, embora os cristãos são livres 

para fazer o que a Escritura não proíbe, pois é moralmente errado, se amar como 

Deus nos chama a amar, vamos limitar nossa liberdade para o bem dos crentes 

mais fracos. No capítulo 9, ele ilustra esta limitação de sua própria vida e 

ministério. Para manter-se de dar-lhes razão para pensar que ele estava 

pregando para o dinheiro, ele aceitou sem receber salários daqueles a quem ele 

estava ministrando. Ele também modificado e adaptado seu estilo de vida de 

todas as maneiras eram biblicamente permitida, a fim de testemunhar de forma 

mais eficaz. 

A segunda metade do capítulo 8 e todo o capítulo 9 ilustram como o uso de 

nossa liberdade afeta os outros. Capítulo 10 ilustra como o nosso uso da 

liberdade afeta nossas próprias vidas. Nos versículos 1-13 Paulo mostra como 

mau uso da liberdade pode nos desqualificar a partir de um serviço eficaz de 

Cristo. 



Uma das maneiras mais seguras de cair em tentação e do pecado é tornar-se 

excessivamente confiantes. Muitos dos crentes de Corinto pensei, e, talvez, 

havia dito na carta a Paulo (7: 1), que se sentiam perfeitamente seguro em suas 

vidas cristãs, que haviam chegado. Paulo certamente teve essa atitude em mente 

na repreensão sarcástica de 4: 8-14. Eles foram salvos, batizados, bem 

ensinado, falta nenhum dom, e, presumivelmente, maduro. Eles pensaram que 

eles eram fortes o suficiente para associar-se livremente com os pagãos em suas 

cerimônias e atividades sociais e não ser afetado moralmente ou 

espiritualmente, contanto que não participou na idolatria pura e simples ou 

imoralidade. 

Paulo diz que eles foram iludidos. Abusando de sua liberdade, não só 

prejudicou os crentes mais fracos, cujas consciências foram ofendidos, mas 

também em perigo suas próprias vidas espirituais. Eles não poderiam viver 

muito tempo na extremidade mais distante da liberdade, sem cair em tentação, 

e em seguida, no pecado. O maduro, carinhoso Cristão não tentar esticar sua 

liberdade ao extremo, para ver como perto de mal que ele pode vir sem ser 

prejudicado. 

Quando um cristão torna-se tão confiante de sua força que ele acha que pode 

lidar com qualquer situação, ele é confiante demais e em grande perigo de 

cair. A advertência é resumida no versículo 12: "Portanto, quem pensa estar de 

pé veja que não caia." O perigo não é de cair da salvação, mas de cair de 

santidade e de utilidade no serviço. É um perigo grave e um que o Senhor não 

tomar de ânimo leve. 

O antigo Israel desde Paulo com ilustrações sóbrias das armadilhas da vida 

excessivamente confiantes. Usando incidentes de seu vagar quarenta anos entre 

o Egito e Canaã, Paulo discute os ativos da liberdade (vv. 1-4), o abuso da 

liberdade (vv. 5-10), e a aplicação da liberdade (vv 11-13. ). 

Os Ativos da Liberdade 

Porque eu não quero que ignoreis, irmãos, que nossos pais 

estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar; e 

todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar; e todos 

comeram do mesmo alimento espiritual; e todos beberam da 

mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual 
que os seguia; E a pedra era Cristo. (10: 1-4) 

Para remete para a desqualificação para o serviço de que Paulo tinha acabado 

de falar (9:27) e introduz os exemplos que se seguem. Eu não quero que 

ignoreis, irmãos , prepara seus leitores para novos insights sobre histórias 

antigas e familiares. É uma declaração urgente, articulado com seus leitores 

para lembrar o que aconteceu com Israel no deserto. Ele é, em parte, lembrando 

e em parte dando novo ensino. 



Todos os hebreus eram os descendentes físicos de Abraão. Mas, para ser 

verdadeiramente filhos de Deus eles também tiveram de ser seus descendentes 

espirituais. ". Para eles não são todos os israelitas que são descendentes de Israel 

... Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da 

promessa são contados como descendência" (Rm. 9: 6, 8 ). Abraão era o pai de 

todos os fiéis (Rm 4:11;. Gal 3:29.), E neste sentido a referência de Paulo 

aos nossos pais poderiam ser abordadas para Gentil, assim como os cristãos 

judeus, pois eram descendentes espirituais de todos os que acreditaram . 

Nos versículos 1-4 Paulo enfatiza a unidade de Israel como uma comunidade 

empresarial e da vulgaridade das suas experiências sob a liderança de 

Moisés. Tudo é usada cinco vezes nesses quatro versos para indicar que a união 

em experiência e bênção. 

Três áreas básicas de bênção são mencionados: libertação do Egito, o batismo 

em Moisés, e sustento espiritual. 

Libertação do Egito 

Depois de alguns anos de tratamento favorecido por causa de José, Israel passou 

400 anos como escravos no Egito. Eles estavam sob a sujeição total a um povo 

estrangeiro e pagãos, que abusaram, caluniados, e sobrecarregados-los 

severamente. Após as dez pragas enviadas Ele contra os egípcios, Deus 

milagrosamente salvo Israel. Ele abriu o Mar Vermelho para que eles 

passem pelo meio do mar em terra seca e, em seguida, fechou as águas em seus 

perseguidores. Ele guiou com "uma coluna de nuvem de dia" e "uma coluna de 

fogo de noite" (Ex. 13:21). Como libertação suprema do Senhor do Seu povo 

escolhido da escravidão para a liberdade, a Exodus se tornou a pedra de toque 

da religião judaica e permanece isso hoje. 

O êxodo não representam a salvação espiritual do povo de Deus. Homens 

sempre foram salvos apenas espiritualmente pela fé pessoal em Deus. Muitos 

israelitas acreditavam inteiramente em Deus, enquanto eles estavam no Egito e, 

sem dúvida, muitos vieram a fé pessoal durante a peregrinação no 

deserto. Israel nunca foi salvo espiritualmente como uma nação, mas sua 

libertação nacional é um símbolo da Nova Aliança salvação dada a 

indivíduos. O Êxodo foi Deus está chamando Seu povo escolhido, acreditando 

e aos incrédulos, fora de seu cativeiro no Egito e sua libertação deles para a sua 

terra que Ele havia prometido a eles por meio de Abraão (Gn 12: 7). Eles eram 

para ser Seu comunidade testemunho para o mundo. Essa foi a "raça" que Israel 

como uma nação foi chamado por Deus para ser executado (1 Cor. 9:24). Foi 

nessa corrida que a nação usurpada sua liberdade e tornou-se desqualificado, 

por cair na idolatria, imoralidade e rebeldia. Paulo estava dizendo aos Coríntios 

auto-confiante, "Não deixe que o que aconteceu com a nação de Israel acontecer 

com você." 



Batismo em Moisés 

Normalmente batismo refere-se à cerimônia em que a água é utilizada para 

simbolizar a purificação do pecado. Muitos cristãos, portanto, interpretar e 

todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar como uma referência 

a esta cerimónia. Eles levá-lo para dizer que as pessoas eram salpicados pela 

chuva a partir da nuvem ou imerso ao passar pelo mar. Mas a coluna de nuvem 

que guiou os israelitas por dia foi o Shekinah nuvem, a nuvem da presença de 

Deus, que à noite se transformou em uma coluna de fogo, não uma nuvem de 

água. E o mar se dividia para que o povo pudesse passar em terra seca (Ex. 

14:16). 

O significado cristão básico para o batismo é a identificação com Cristo. Como 

Paulo explica em Romanos 6: 1-10, o batismo nas águas é um sinal exterior de 

união espiritual com Cristo na Sua morte e ressurreição. O batismo nas águas 

simboliza os crentes batismo já experimentaram. Quando nós confio em Jesus 

Cristo somos batizados Nele, identificados com Ele, fez um com Ele. "Para 

todos os que fomos batizados em Cristo vos revestistes de Cristo" (Gal. 3:27). É 

que a idéia de identificação espiritual, ao invés de a cerimônia física, que eu 

acredito que Paulo tem em mente na presente passagem. Os israelitas foram 

batizados em Moisés, no sentido de que eles identificaram com ele, como o 

líder designado do Senhor sobre eles. Houve solidariedade entre as pessoas e 

Moisés. 

Sustento espiritual 

O fato de que todos os israelitas comeram do mesmo alimento 

espiritual indica que Paulo não está falando de trabalho de Deus nos espíritos 

dos israelitas individuais. Ele não podia fazer isso porque muitos deles não 

acreditaram n'Ele. Paulo está falando da fonte, não o tipo, de sustento. É 

verdade que Deus fortalecida espiritualmente os israelitas que creram nele. Mas 

Ele forneceu física comida ebebida, através espirituais significa, 

para todos de Israel, crentes e não crentes. O Senhor milagrosamente fornecido 

maná para alimentar (Ex 16:15.) E água para beber (17: 6). Nesse sentido, eles 

estavam todos espiritualmente sustentada, ou seja, dada disposições a partir de 

uma fonte divina, em vez de uma catástrofe natural. 

A fonte de sua bebida espiritual era uma pedra espiritual que os seguia; E 

a pedra era Cristo. Mesmo na época do Êxodo, o Messias foi com Israel 

fornecendo para eles! 

Os judeus tinham uma lenda popular, ainda conhecido e considerado por muitos 

nos dias de Paulo, que a rocha real que Moisés bateu seguido Israel durante toda 

a sua deserto viaja, o fornecimento de água onde quer que fossem. Eu creio que 

o apóstolo pode ter sido aludindo a esta lenda, dizendo: "Sim, uma rocha seguiu 



Israel no deserto. Mas não era uma rocha física que fornecia água meramente 

físico. Era uma rocha espiritual, o Messias (do hebraico prazo para Cristo) quem 

há muito aguardado, que estava com nossos pais, mesmo assim. " 

O termo Paulo usa aqui para rocha não é petros , uma pedra grande ou boulder, 

mas petra , um penhasco da rocha maciça. Deus usou uma pedra para fornecer 

água para Israel em uma ocasião. Mas a pedra espiritual que os seguia ao 

longo de suas jornadas não era tão pequeno pedregulho mas a grande rocha 

de Cristo. Essa rocha sobrenatural protegido e sustentado seu povo e não lhes 

permitiria perecer.Crentes do Antigo Testamento não têm a habitação do 

Espírito Santo, mas mesmo durante o Êxodo que contou com a presença de 

sustentação do Messias preexistente, o preincarnate Cristo, cuidar e atender às 

necessidades de seu povo. 

O ponto de todas essas afirmações é para recontar os privilégios de Israel, os 

ativos da sua libertação. 

Os abusos de liberdade 

No entanto, com a maioria deles Deus não estava bem 

satisfeito; pelo que foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas 

se tornaram exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas 

más, como eles cobiçaram. E não se idólatras, como alguns deles 

foram; como está escrito: "O povo sentou-se para comer e beber, 

e levantou-se para jogar." Nem vamos agir de forma imoral, como 

alguns deles fizeram, e vinte e três mil caíram num só dia. Nem 

tentemos o Senhor, como alguns deles fizeram, e foram destruídos 

pelas serpentes. Nem murmureis, como alguns deles fizeram, e 
pereceram pelo destruidor. (10: 5-10) 

Todos Israel compartilhada nas bênçãos comuns da liberdade, do batismo e 

sustento no deserto. No entanto, com a maioria deles Deus não estava bem 

satisfeito . A maioria deles é um eufemismo. De todo o grande número de 

israelitas que deixaram o Egito apenas dois, Josué e Calebe, foram autorizados 

a entrar na Terra Prometida. Mesmo Moisés e Arão foram desqualificados de 

entrar porque a rocha em Meribá foi golpeado com vara de Moisés, em vez de 

falar com como Deus havia ordenado (Num. 20: 8-12, 24). 

Por causa da desobediência, mas todos os dois israelitas ficaram prostrados 

no deserto . Laid baixo ( katastrōnnumi ) significa literalmente "espalhar ou 

distribuídos por." Os corpos das pessoas com quem Deus não estava satisfeito 

estavam espalhados por todo o deserto. Todos Israel tinha sido graciosamente 

abençoado, liberado, batizado, e sustentado pelo Senhor no deserto, mas em que 

a "raça", que teste de obediência e serviço, a maioria deles foi "desqualificado" 

(cf. 09:24, 27) . Eles mal utilizados e abusaram da sua liberdade e suas 

bênçãos. Em egocentrismo e auto-se eles tentaram viver no limite de sua 



liberdade, e eles caíram em tentação e, em seguida, no pecado. Excesso de 

confiança foi sua ruína. 

Muitos dos israelitas desqualificados eram crentes que se tornaram impróprios 

para o serviço de Deus. Tornaram-se que Paulo em outro lugar se refere como 

vasos de desonra. Eles não se tinham purificado "das paixões da mocidade" e 

não tinha perseguido "justiça, a fé, amor e paz." Consequentemente, eles não se 

tornaram vasos que foram "santificadas, úteis ao Senhor, preparado para toda 

boa obra" (2 Tim. 2: 21-22). Eles estavam espalhados sobre o deserto, como 

cacos de cerâmica, pedaços de vasos quebrados que não eram mais úteis. 

Os juízos experimentados pelos israelitas desobedientes no deserto 

eram exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más, como eles 

cobiçaram. Aqueles que "ficaram prostrados no deserto" não tinha trazido seus 

corpos sob controle como Paulo tinha feito com seu (9:27), mas haviam 

praticado o seu cada desejo, luxúria e desejo. Um corpo controlado é útil para 

o Senhor; um um indulgente não é.O cristão que controla seu corpo e seu estilo 

de vida é qualificado para servir ao Senhor; aquele que se entrega seu corpo e é 

descuidado em seu estilo de vida é desclassificado. 

Os israelitas haviam ser reprovado por causa de quatro pecados principais: 

idolatria (v. 7), a imoralidade sexual (v. 8), tentando Deus (v. 9), e reclamando 

(v. 10). 

Idolatria 

Idols foram mais do que familiar para o Corinthians, porque toda a sua 

sociedade foi construída em torno deles. Sem função religiosa, social, político 

ou de negócios foi realizado sem algum envolvimento com a adoração de ídolos 

ou reconhecimento. 

Muitos dos cristãos de Corinto, excesso de confiança em sua própria força 

moral e espiritual, tornou-se descuidado com sua participação nas atividades 

em que falsos deuses eram adorados, consultados, ou apelar. Eles acreditavam 

que poderiam estar associados a tais atividades pagãs sem ser prejudicado 

espiritualmente. Alguns dos crentes ou crentes professos, em Corinto tinha 

escorregado para trás na idolatria real (05:11). Outros estavam em perigo de 

fazer a mesma coisa. 

Ainda usando Israel como exemplo, Paulo advertiu, E não ele idólatras, como 

alguns deles foram . Os israelitas foram quase fora do Egito antes de cair na 

idolatria. Não houve pagãos sacerdotes, templos, ou ídolos para atraí-los, mas 

eles conseguiram fazer os seus próprios ídolos e improvisar suas próprias 

cerimônias. 



Êxodo 32 registra a história sórdida. Depois Moisés subiu no Monte Sinai para 

receber as tábuas dos mandamentos de Deus, o povo ficou impaciente com sua 

demora em voltar. Com pouca dificuldade que convenceu Arão fazer um 

bezerro de ouro. Embora o bezerro era uma representação de um deus egípcio 

popular, os israelitas planejava usá-lo para adorar o Senhor. Eles se referiam ao 

bezerro como o Deus que os trouxe para fora do Egito (32: 4), e quando Aaron 

construiu um altar ao ídolo, ele declarou "uma festa para o SENHOR ", que é a 

Jeová, ou Javé, o pacto nome do Deus de Israel (3: 14-15) Aaron ainda ofereceu 

os mesmos sacrifícios, os holocaustos e paz, habitualmente oferecidos a 

Deus. No entanto, de alguma forma, eles achavam que poderia usar um ídolo 

pagão, para adorar o Deus verdadeiro.Eles tiveram por muito tempo sido em 

torno das cerimônias pagãs do Egito, que parecia quase natural para adicionar 

uma prática pagã de adoração verdadeira. Mesmo Arão, o primeiro sumo 

sacerdote de Israel e junto ao comando, sob Moisés, não resistiu quando foi 

abordado pelo povo com a sua ideia perversa. Foi ele quem sugeriu que eles 

fazem o bezerro de jóias recebidas dos egípcios. 

Citando Êxodo 32: 6 Paulo continua: O povo sentou-se para comer e beber, 

e levantou-se para jogar . O comer e beber se referir à festa excessiva que se 

seguiu aos sacrifícios. Jogar é um eufemismo para relações sexuais. Isso 

significa que o jogo sexual e é a mesma palavra traduzida como "carícias" em 

Gênesis 26: 8. Cerca de três mil dos israelitas que tinham instigado que orgia 

idólatra e imoral no Sinai foram condenados à morte (Ex. 32:28). 

Alguns dos crentes de Corinto tinha também reverteu para suas velhas formas 

de adoração. Ídolos representam falsos deuses, deuses que são realmente 

demônios, e Paulo adverte mais tarde no capítulo 10, que "Você não pode beber 

o cálice do Senhor e do cálice dos demônios" (1 Cor. 10: 20-21) O Deus direito 

só pode ser adorado no caminho certo. Aqueles que tentam honrar a Deus com 

práticas imorais e pagãs trazer desonra sobre Ele e sobre si mesmos condenação. 

Quando os cristãos adoram nada nem ninguém além de Deus, que é 

idolatria. Adorando a virgem Maria, santos, ícones, ou anjos é idolatria. Não 

importa o quão sinceramente eles são feitos para honrar a Deus, tais práticas 

são adoração falsa e são estritamente proibidas nas Escrituras. O primeiro 

mandamento Deus deu a Moisés foi "Não terás outros deuses diante de mim" 

(Ex. 20: 3). Há um só Deus, e somente Deus deve ser adorado. A liminar de 

Apocalipse 22: 9, "adoração a Deus," ainda é o comando exclusivo. E "Meus 

filhinhos, guardai-vos dos ídolos" (1 João 5:21) ainda é a proibição abrangente. 

Todos os ídolos, é claro, não são física. Eles não têm de ser feitas de madeira, 

pedra ou metal. Qualquer conceito de Deus que não é bíblico é falso, e se 

acreditou e seguiu-se um ídolo. Aqueles que seguem um deus feito pelo homem 

pode reclamar que eles adoram o Deus da Escritura, assim como os israelitas 



reivindicaram sua adoração do bezerro foi para o Senhor. Mas nenhum deus 

falso tem nada em comum com o Deus da Bíblia. 

As igrejas e filosofias têm desenvolvido que praticamente fazer deuses de 

sucesso, amor, serviço social, auto-imagem, ou simplesmente a 

humanidade. Qualquer coisa que leva a nossa primeira lealdade e fidelidade é 

um ídolo. Muitas pessoas que não tomaria uma segunda olhada em um ídolo 

esculpido vai sacrificar a saúde, o tempo, a família, os padrões morais, e tudo o 

mais necessário para atingir o ídolo de sucesso ou reconhecimento que eles 

querem. O pecado de idolatria, como qualquer outro pecado, é do 

coração. Como Deus disse a Ezequiel sobre os anciãos de Israel: "Estes homens 

levantaram os seus ídolos nos seus corações, e ter colocado bem diante de seus 

rostos o tropeço da sua iniqüidade" (Ez. 14: 3). 

Cristãos em igrejas que praticam qualquer forma de idolatria-cerimonial, 

teológico, ou prático-não pode ficar lá por muito tempo sem ser 

contaminado. Eles não devem querer ficar. Eles não devem querer apoiar e 

incentivar, mesmo que indiretamente, aqueles que sustentam a doutrinas ou 

práticas que são anti-bíblica e ímpios. Ao fazê-lo eles desonrar a Deus, 

confirme outros na ilegalidade, e pôr em perigo o seu próprio bem-estar 

espiritual. 

Imoralidade Sexual 

O segundo pecado maior foi aludido no verso anterior ( jogo ), mas é tratada 

explicitamente no versículo 8. Também não vamos agir de forma imoral, 

como alguns deles fizeram, e vinte e três mil caíram em um dia. O incidente 

a que Paulo se refere é registrada em Números. Enquanto no deserto, "o povo 

começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas Para eles convidaram o povo 

aos sacrifícios dos seus deuses, e as pessoas comiam e inclinou-se aos seus 

deuses." (25: 1-2). Vinte e quatro mil israelitas foram mortos por causa dessa 

orgia (v. 9). A diferença de números entre as duas contas, provavelmente, 

melhor é explicado tomando 23.000 para dizer que foram mortos durante um 

dia e 24.000 para incluir outros que morreram mais tarde devido a uma praga. 

A idolatria e imoralidade sexual estavam intimamente associados em 

praticamente todas as religiões antigas. Eles foram especialmente associado em 

Corinto, cujo templo de Afrodite tinha mil prostitutas rituais. Assim como a 

maioria das ocasiões sociais envolvidos de alguma forma de idolatria, eles 

também costumam envolver alguma forma de imoralidade sexual. É evidente a 

partir da advertência de Paulo que os crentes de Corinto autoconfiantes não 

eram mais imunes a imoralidade do que idolatria. Pensando que eles poderiam 

viver descuidAdãoente em torno de corrupção sem ser corrompido, eles 

primeiro foram tentados e, em seguida, cedeu à tentação. Como o apóstolo já 

lhes havia dito nesta carta (6:18), e, provavelmente, lhes tinha dito muitas vezes 



quando ele estava com eles em pessoa, a imoralidade é para ser fugiu, não 

flertou com. Cristo nos dá liberdade para que possamos servi-lo de forma mais 

eficaz na justiça, não para que possamos ver o quão perto podemos chegar a 

injustiça. 

Muitos cristãos caem em problemas morais simplesmente porque são 

excessivamente confiantes em si mesmos. Eles entrar e continuar 

relacionamentos que podem não estar errado em si, mas que oferecem fortes 

tentações. E quando as tentações vêm eles pensam que podem lidar com isso, 

muitas vezes, descobrir tarde demais que não puderam. Ou ir a lugares e fazer 

coisas que estão intimamente associados com a imoralidade, parando de fazer 

qualquer coisa imoral si. Mas, mesmo que uma pessoa nunca comete um ato 

imoral, em tais situações, a sua mente está cheia de idéias e imagens vulgares, 

e sua vida espiritual e testemunho são seriamente enfraquecida. 

Tentando Deus 

A terceira grande pecado do que o Corinthians estava em perigo foi o de tentar, 

ou tentador, Deus. Nem tentemos o Senhor, como alguns deles fizeram, e 

foram destruídos pelas serpentes. Números 21 dá a história por trás desta 

referência. "E o povo falou contra Deus e contra Moisés:" Por que você nos 

tirou do Egito para morrermos no deserto porque não há comida e sem água, e 

nós detestamos este alimento miserável? '"(Num. 21: 5) . Deus proveu o maná 

para comer e água para beber, mas as pessoas não estavam satisfeitos. Eles 

queriam mais variedade e mais tempero. Eles reclamaram e queixou-se, 

questionando a bondade de Deus e tentando Sua paciência. Eles não tinham 

nenhuma preocupação para agradar a Deus, só por si Sua agradando. Eles não 

usaram sua nova liberdade para servi-lo melhor, mas de exigir que lhe servi-los 

melhor. 

Os cristãos, por vezes, usar a sua liberdade para empurrar a Deus que o limite, 

tentando ver o quanto eles podem sair dele e quanto eles podem obter com 

diante dEle. Ananias e Safira venderam alguma propriedade para arrecadar 

dinheiro para a igreja em Jerusalém. Mantendo a parte dos rendimentos para si 

estava dentro de sua liberdade e não era pecado. Mas eles decidiram aparecer 

mais generoso, alegando que deram todo o montante, e sua hipocrisia deitado 

empurrou o Senhor longe demais. Eles não só mentiu para o povo de Deus, mas 

ao próprio Deus. Em repreendendo Pedro perguntou a Ananias: "Por que 

encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? ... Você 

não mentiu aos homens, mas a Deus", e mais tarde pediu Safira, "Por que é que 

você tenha concordado em conjunto para colocar o Espírito do Senhor à prova? 

" (Atos 5: 3-4, 9). Mentir para Deus lhes custar a vida (5 vv., 10). 

Muitos dos coríntios estavam empurrando a sua liberdade para os limites, para 

ver o quanto da carne que poderiam entrar e como grande parte do mundo eles 



poderiam desfrutar. Eles estavam tentando Deus e correr o risco de severa 

disciplina. Como alguns cristãos de hoje, eles provavelmente disse: "Este é o 

tempo da graça. Nós somos livres e Deus é perdoar. Não podemos perder a 

nossa salvação então por que não tirar tudo da vida que nós podemos?" 

Os israelitas encontraram a resposta para essa pergunta. "E o Senhor enviou 

serpentes entre as pessoas e elas morderam o povo, de modo que muitas pessoas 

de Israel morreu" (Num. 21: 6). O povo de Deus sempre viveu sob a Sua 

graça. Todas as bênçãos Israel tinha, incluindo seu que está sendo chamado 

como povo especial de Deus, foi por Sua graça. Ela havia sido libertado do 

Egito, pela graça de Deus e ela estava sendo sustentado e protegido por Sua 

graça. Quando ela colocou o Senhor à prova, no entanto, ela descobriu que tinha 

limites que Ele não iria deixá-los atravessar sem punição. Alguns dos 

Corinthians tinha ido passado esse limite e ficar doente ou até morreram (1 Cor. 

11:30). 

Reclamar 

O quarto pecado importante sobre o qual Paulo adverte está reclamando. Nem 

murmureis, como alguns deles fizeram, e pereceram pelo 
destruidor. Depois de Coré, Datã, Abirão e seus companheiros rebeldes foram 

destruídos pelo Senhor (Num. 16: 32- 35), "toda a congregação dos filhos de 

Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: 'Vocês são aqueles que têm 

causado a morte do povo do Senhor'" (v. 41). Deus estava tão irritado com suas 

queixas sobre a justiça divina que Ele imediatamente enviou uma praga que 

matou 14.700 pessoas. O destróier foi o mesmo anjo que havia matado os 

primogênitos dos egípcios perante Israel deixou o Egito (Ex 0:23.), que mataria 

70 mil homens por causa do censo de Davi (2 Sm. 24: 15-16), e que, em resposta 

à oração de Isaías e Ezequias, iria destruir todo o exército assírio que cercava 

Jerusalém (2 Cr. 32:21). 

Murmúrios é a insatisfação com a vontade soberana de Deus para as nossas 

vidas e as vidas dos outros, e é um pecado que Ele não tomar de ânimo leve, 

mesmo em vista de Sua graça. Quando o povo de Deus questionar ou reclamar, 

eles estão desafiando a Sua sabedoria, sua graça, sua bondade, seu amor, e Sua 

justiça. Nossa necessidade de contentamento não é apenas para o nosso próprio 

bem-estar, o que é, mas para honra e glória de Deus. Queixar-se desonra a nosso 

Pai celestial; contentamento glorifica. 

Paulo tinha "aprendi a viver contente em qualquer circunstância", ele estava em 

(Fl. 4:11) e aconselha o Corinthians a ter esse mesmo contentamento, para que 

não sofra a disciplina de Deus. 

A Aplicação da Liberdade 



Ora, estas coisas aconteceram a eles como um exemplo, e foram 

escritas para nossa instrução, sobre quem os fins dos séculos têm 

chegado. Portanto, quem pensa estar de pé veja que não 

caia. Nenhuma tentação ultrapassou você, mas, como é comum ao 

homem; mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados 

além do que você é capaz, mas com a tentação, vos proverá 

livramento, de que você pode ser capaz de suportá-lo. (10: 11-13) 

As punições que vieram sobre os israelitas desobedientes não só foram um 

exemplo para seus companheiros hebreus, mas também para os crentes de todas 

as épocas desde então. Mais do que isso lhes foi dado para nossa instrução , 

para o benefício dos cristãos, aqueles sobre quem os fins dos séculos têm 

chegado . Instrução ( nouthesia ) é mais do que o ensino normal. Isso significa 

admoestação e carrega a conotação de advertência. É o conselho dado para 

convencer uma pessoa a mudar o comportamento em função do julgamento. Os 

fins dos séculos se refere ao tempo do Messias, o momento do resgate, os 

últimos dias da história do mundo antes do reino messiânico vem. 

Estamos vivendo em uma época muito diferente daquela dos hebreus no deserto 

sob Moisés, mas podemos aprender uma lição valiosa de sua 

experiência. Assim como eles, podemos perder a nossa bênção, recompensa e 

eficácia no serviço do Senhor, se, em excesso de confiança e presunção, 

tomamos nossas liberdades longe demais e cair na desobediência e do 

pecado. Não vamos perder a nossa salvação, mas podemos facilmente perder a 

nossa força e utilidade, e tornar-se desqualificado na corrida da vida cristã. 

Cada crente, especialmente quando ele se torna auto-confiante em sua liberdade 

cristã e maturidade espiritual, deve tomar cuidado para não cair. Paulo 

expressa um princípio atemporal, articulada em Provérbios como "O orgulho 

vem antes da destruição, e um espírito altivo, antes de tropeço" (16 : 18). É fácil 

substituir a confiança em nós mesmos para a confiança no Senhor, aceitando 

Sua orientação e bênção e, em seguida, tomar o crédito para o trabalho que ele 

faz através de nós. Também é fácil tornar-se tão apaixonado por nossa liberdade 

em Cristo que nos esquecemos que estamos His, comprados por preço e 

chamado à obediência à Sua Palavra e ao Seu serviço. 

Quando visitei Israel há vários anos, foi-me mostrado o lugar no Golan Heights, 

onde, em 1967, os israelenses penetrou as defesas sírias e garantiu que a área 

estratégica para si próprios. A partir dessas alturas armas sírias esquecido maior 

parte da região da Galiléia, no norte de Israel e eram uma ameaça constante. A 

área de Golan inteiro foi muito bem guardado pelos sírios, com exceção de um 

local onde os penhascos eram tão altos e pura que parecia perfeitamente a salvo 

de ataque. Uma noite, no entanto, escavadeiras israelenses cortar as falésias 

suficiente para empurrar tanques até o topo. Pela manhã, um grande contingente 

de tanques, seguido de infantaria e apoiada por aviões de combate, invadiu 

completamente as posições sírias e garantiu uma área que se estendia 10 milhas 



para o interior. O local os sírios pensado para ser o mais seguro acabou por ser 

os mais vulneráveis. 

A Bíblia está cheia de exemplos sobre os perigos do excesso de confiança. O 

livro de Ester gira em torno do plano de um homem orgulhoso e confiante 

demais que viu seu plano de sair pela culatra. Rei Assuero da Pérsia promovido 

Haman para ser seu segundo em comando, com instruções para as pessoas a se 

curvar diante Haman como fariam o rei. Mordecai, porém, não vai se curvar a 

ele, e quando o Haman orgulhoso e arrogante foi dito que Mordecai era judeu, 

ele convenceu Assuero para declarar um decreto que lhe daria a vingança em 

todos os judeus na terra, por tê-los destruído. Por intercessão da Rainha Esther, 

também judeu e sobrinha de Mordecai, o rei emitiu um édito muito diferente, o 

que permitiu e até incentivou os judeus para defender-se-o que eles fizeram com 

grande sucesso. Haman foi enforcado na forca que ele tinha preparado para 

Mardoqueu, que recebeu todas as posses de Haman e a honra real Haman tinha 

esperado por ele mesmo. 

Senaqueribe, rei da Assíria, provocou Israel com a ostentação que seu Deus não 

mais poderia salvá-la do que os deuses de outras terras os salvou. Pouco tempo 

depois, "o anjo do Senhor, saiu e atingiu 185.000 no arraial dos assírios, e 

quando se levantaram de manhã cedo, eis que todos estes eram mortos." Poucos 

dias depois de o rei derrotado retornou para a Assíria, foi assassinado por dois 

de seus próprios filhos e sucedeu no trono por um terço (Isa. 37: 36-38). 

Pedro descobriu que onde ele achava que era mais forte e mais confiável que 

ele, na verdade, era o mais fraco. Ele assegurou Jesus: "Senhor, com você eu 

estou pronto para ir tanto para a prisão como para a morte!" Mas, como Jesus, 

então previsto, antes do amanhecer Pedro três vezes negado, mesmo sabendo 

Jesus (Lucas 22: 33-34, 54-62). 

A igreja de Sardes estava orgulhoso de sua reputação de ser espiritualmente 

vivo, mas o Senhor avisou que ela estava realmente morta e precisava se 

arrepender (Apocalipse 3: 1-2). Se não o fizesse Ele viria em cima dela como 

um ladrão (v. 3) -apenas como uma soldados noite inimigo sob Cyrus tinha 

furtivamente na acrópole aparentemente inexpugnável de Sardes por meio de 

um passeio subterrâneo. Um punhado de soldados subiu o caminho e abriu as 

portas para o resto do exército. Excesso de confiança levou a negligência e 

descuido levou à derrota. 

Os crentes auto-confiantes em Laodicéia pensei que eles eram "ricos" e na 

"necessidade de nada", mas foi-nos dito pelo Senhor que eles eram realmente 

"infeliz e miserável, pobre, cego e nu" (3:17). 

Os cristãos que se tornam auto-confiante tornar-se menos dependente de Deus 

Palavra e do Espírito de Deus e tornar-se descuidado em sua vida. À medida 



que aumenta a negligência, a abertura à tentação aumenta e diminui a resistência 

à pecado. Quando nos sentimos mais seguros em nós mesmos, quando 

pensamos que a nossa vida espiritual é o mais forte, nossa doutrina a mais 

sólida, e nossa moral o mais puro-deveríamos estar mais atentos e mais 

dependente do Senhor. 

Após a forte advertência sobre a auto-confiança e orgulho, Paulo dá uma forte 

palavra de encorajamento sobre a ajuda de Deus quando somos tentados (v. 

13). Primeiro, ele nos assegura que nenhum de nós tem tentações que são 

únicas. Então ele nos garante que nós também podemos resistir e vencer todas 

as tentações se confiarmos em Deus. 

Por esta altura o Corinthians foram, sem dúvida, perguntando como eles 

poderiam evitar todas as armadilhas Paulo tinha acabado descritas e 

ilustradas. "Como é que vamos manter-se de desejo males como Israel (cf. v. 

6)? Como nós não cair na idolatria em nossos corações? Como podemos viver 

uma vida justa quando a sociedade que nos rodeia é tão mau? Como podemos 

evitar a tentar o Senhor e como podemos impedir de resmungo? " 

A resposta de Paulo é que um cristão deve reconhecer que a vitória está sempre 

disponível, pois um crente nunca pode entrar em tentação que ele não pode 

sair. Por um lado, Paulo explica: Nenhuma tentação ultrapassou você, mas, 

como é comum ao homem . 

O significado básico da tentação ( peirasmos ) é simplesmente testar ou 

provar, e não tem nenhuma conotação negativa. Se torna-se uma prova de 

justiça ou um incentivo para o mal depende da nossa resposta. Se resistir a ela 

no poder de Deus, é um teste que comprova a nossa fidelidade. Se não resistir, 

ela se torna uma solicitação para o pecado. A Bíblia usa o termo em ambos os 

sentidos, e eu acredito que Paulo tem dois significados em mente aqui. 

Quando "Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo 

diabo" (Mateus 4: 1.), É claro que ambos, Deus e Satanás participaram do 

teste. Deus planejou o teste para provar a justiça de Seu Filho, mas Satanás 

pretendia que induzir Jesus a abusar seus poderes divinos e dar a sua lealdade a 

Satanás. O trabalho foi testada da mesma maneira. Deus permitiu que Jó a ser 

atingidas, a fim de provar seu servo era um "homem reto, temente a Deus e 

afastando-se do mal" (Jó 1: 8). O propósito de Satanás era o contrário: para 

provar que Jó era fiel apenas por causa das bênçãos e prosperidade o Senhor lhe 

tinha dado e que, se essas coisas foram levados, Job iria "certamente 

amaldiçoam ti na tua face" (v. 11). 

Testes de Deus nunca são uma solicitação para o mal, e Tiago corrige 

fortemente aqueles que sugerir uma coisa dessas. "Que ninguém diga quando é 

tentado, 'Estou sendo tentado por Deus; porque Deus não pode ser tentado pelo 



mal e ele mesmo não tenta ninguém" (Tiago 1:13). "Ao mal" é a chave para a 

diferença entre os dois tipos de tentação. No deserto, Deus testou Jesus por 

justiça, enquanto que Satanás o testou pelo mal. A tentação torna-se um 

incentivo para o mal só quando uma pessoa "é realizada e seduzido pela sua 

própria concupiscência então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o 

pecado." (Tiago 1: 14-15). 

No início de sua carta Tiago escreveu: "Considerai tudo com alegria, meus 

irmãos, quando se deparar com várias provações" (1: 2). Os 

substantivos ensaios (ver também o versículo 12) e teste (v. 3) são da mesma 

raiz grega como o verbo tentado nos versículos 13-14. O contexto indica que 

sentido se entende. 

Deus muitas vezes traz circunstâncias em nossas vidas para nos testar. Como 

Jó nós geralmente não fazer no momento reconhecê-los como testes, certamente 

não de Deus. Mas a nossa resposta a eles prova nossa fidelidade ou 

infidelidade. Como reagimos a dificuldades financeiras, problemas escolares, 

problemas de saúde, ou contratempos de negócios será sempre testar a nossa fé, 

nossa confiança em nosso Pai celestial. Se nós não nos voltarmos para Ele, no 

entanto, as mesmas circunstâncias podem nos fazer amargura, ressentimento e 

raiva. Em vez de agradecer a Deus por o teste, como Tiago aconselha, podemos 

até acusá-lo. Uma oportunidade para trair o nosso imposto de renda ou tirar 

vantagem injusta em um negócio será ou provar a nossa justiça ou provar a 

nossa fraqueza. A circunstância ou a oportunidade é apenas um teste, nem boa 

nem má em si mesma. Se isso resulta em crescimento bem ou o mal, espiritual 

ou o declínio espiritual, depende inteiramente da nossa resposta. 

Na oração do Senhor Jesus diz que devemos pedir a Deus para não "levar-nos 

deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal" (Mat. 6:13). "Mal" é melhor 

traduzida como "o mal", referindo-se a Satanás.Em outras palavras, devemos 

orar para que Deus não vai permitir que os testes para se tornar tentações, no 

sentido de incentivo para o mal. A idéia é: "Senhor, nos parar antes que Satanás 

pode transformar o seu teste em sua tentação." 

Comum ao homem é uma palavra ( anthrōpinos ) em grego e significa 

simplesmente "o que é humano, característica de ou pertencentes a 

humanidade." Em outras palavras, Paulo diz que não há tal coisa como uma 

tentação sobre-humano ou sobrenatural. As tentações são experiências 

humanas. O termo também carrega a ideia de normal ou típica, tal como 

indicado pela comum . As tentações são experiências nunca únicas para 

nós. Nós nunca é uma tentação que não foi vivida por milhões de outras 

pessoas. Circunstâncias diferentes, mas tentações básicas não. Até mesmo o 

Filho de Deus foi "tentado em todas as coisas como nós somos" (Heb. 4:15), e 

por causa disso "Ele é capaz de vir em auxílio daqueles que são tentados" 

(2:18). E porque as tentações são comuns a todos nós somos capazes de 



"confessar [nossos] pecados uns aos outros" (Tiago 5:16) e "suportar cargas uns 

dos outros" (Gal. 6: 2). Estamos todos no mesmo barco. 

Não são apenas as tentações comuns aos homens, mas Deus é fiel e não 

permitirá que sejais tentados além do que você é capaz. Nenhum crente pode 

afirmar que ele foi dominado pela tentação ou que "o diabo me fez fazer 

isso." Ninguém, nem mesmo Satanás, pode nos fazer pecar. Ele não pode 

mesmo fazer um pecado descrente. Nenhuma tentação é inerentemente mais 

forte do que os nossos recursos espirituais. As pessoas pecam porque 

voluntariamente o pecado. 

O cristão, porém, tem a ajuda de seu Pai celestial em resistir à tentação. Deus é 

fiel . Ele permanece fiel à Sua própria. "De seis angústias Ele vai entregar-lhe, 

mesmo em sete o mal não vou tocar em você" (Jó 5:19). Quando nossa 

fidelidade é testado temos a própria fidelidade de Deus como nosso 

recurso. Nós podemos estar absolutamente certos de que Ele não permitirá 

que [nós] , para ser tentado além do que [nós] são capazes. Essa é a resposta 

de Deus quando oramos, "não levam-nos deixeis cair em tentação, mas livrai-

nos do mal" (Mat. 6 : 13). Ele não vai deixar-nos sentir algum teste que não são 

capazes de atender. 

Quando os soldados chegaram para prendê Jesus no Jardim do Getsêmani, Ele 

lhes perguntou duas vezes quem eles tinham vindo para que foi designada em 

sua ordem de prisão. Depois eles responderam pela segunda vez, "Jesus, o 

Nazareno", Ele disse: "Se, pois, me buscais, deixai ir estes caminho" (João 18: 

4-9). João explica que Jesus impediu que os discípulos de ser preso com Ele em 

ordem "que a palavra se cumprisse o que ele falou, 'Dos que me tens dado perdi 

nem um'" (v. 9). Os discípulos ainda não estavam prontos para tal teste. Se 

tivessem sido presos, eles teriam sido devastada, e Jesus não permitiria 

isso. Como melhor sabemos da história da igreja, a maioria desses onze 

discípulos morreu como um mártir. O outro, João, foi exilado para a vida na 

ilha de Patmos. Todos eles passaram por perseguição, prisão e inúmeras 

dificuldades por causa do evangelho. Mas eles não vão embora essas coisas até 

que eles estavam prontos para lidar com eles. 

Mas, com a tentação, vos proverá livramento, de que você pode ser capaz 

de suportá-lo . A frase da maneira é formado pelo artigo definido e um 

substantivo singular. Em outras palavras, só há um caminho. O caminho de 

fuga de toda tentação, não importa o que é, é o mesmo: é através. Se nós temos 

um teste por Deus para provar a nossa justiça ou um teste por Satanás para 

induzir ao pecado, só há uma maneira que pudermos passar no 

teste. Nós escapar tentação não por ficar de fora, mas por que passa através 

dele. Deus não nos tirar; Ele nos vê através, fazendo-nos capazes de suportá-

la. 



O próprio Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado. Era a 

vontade do Pai que o Filho estar lá, e Jesus não deixou até que todas as três 

tentações tinham acabado. Ele se encontrou com as tentações de cabeça 

erguida. Ele "escapou" as tentações por suportá-las no poder de Seu Pai. 

Deus oferece três formas que temos de suportar a tentação: a oração, a 

confiança, e concentrando-se em Jesus Cristo. 

"Mantenha vigiando e orando, para que não entreis em tentação", Jesus disse 

aos seus discípulos (Marcos 14:38). Se não oramos, podemos ter certeza de um 

teste vai se transformar em tentação. Nossa primeira defesa em um teste ou um 

julgamento é para Oração, para voltar-se para o nosso Pai celestial e colocar a 

questão em Suas mãos. 

Em segundo lugar, temos de confiar. Quando oramos, devemos orar crendo que 

o Senhor vai responder e nos ajudar. Também confiamos que, qualquer que seja 

a origem do julgamento, Deus permitiu que ele venha para o nosso bem, para 

provar nossa fidelidade. Deus tem um propósito para tudo o que vem a Seus 

filhos, e quando somos provados ou tentados devemos suportá-lo de bom grado 

em Seu poder para o bem da Sua glória e do nosso crescimento espiritual. 

Em terceiro lugar, devemos nos concentrar em nosso Senhor Jesus Cristo. ". 

Considerai, pois aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si 

mesmo, para que você não se cansem nem desanimem Você ainda não resistiu 

ao ponto de sangue derramando em sua luta contra o pecado" (Hb 12: 3-4. 

). Cristo suportou mais do que jamais poderíamos ser chamados a suportar. Ele 

entende nossas provações e Ele é capaz de nos levar através deles. 

Na de João Bunyan O Peregrino Cristão e Esperança adormecer em um campo 

pertencente ao gigante Desespero. O gigante encontra-los e leva-los em Castelo 

da Dúvida, onde coloca-los em um calabouço escuro e fedorento, sem comida 

ou água. Seguindo o conselho de sua esposa, a gigante do primeiro bate-los sem 

piedade e, em seguida, sugere que eles cometem suicídio. Depois que as folhas 

gigantes, os dois companheiros de discutir o que eles devem fazer. Finalmente 

cristão recorda a chave no bolso. "Eu tenho uma chave no meu seio chamado 

Promise, que, estou certo de abrir qualquer fechadura no Castelo da 

Dúvida". Com certeza, ele abriu todas as portas do castelo e até o portão. "Então 

eles foram, e veio para a estrada do Rei de novo." 

 

 

 



24. A verdade sobre a idolatria ( 1 

Coríntios 10: 14-22 ) 

Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a homens 

sábios; você julgar o que eu digo. Não é o cálice de bênção que 

abençoamos uma participação no sangue de Cristo?Não é o pão 

que partimos uma participação no corpo de Cristo? Uma vez que 

há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só 

corpo; porque todos participamos do mesmo pão. Olhe para a 

nação de Israel; não são aqueles que comem os compartilhadores 

sacrifícios no altar? O que quero dizer, então? Que uma coisa 

sacrificadas aos ídolos é alguma coisa, ou que o ídolo é alguma 

coisa? Não, mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, 

as sacrificam aos demônios, e não a Deus; e eu não quero que 

você se tornar partícipes demônios. Você não pode beber o cálice 

do Senhor e do cálice dos demônios; você não pode participar da 

mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou vamos provocar o 

Senhor? Nós não somos mais fortes do que ele, não é? ( 10: 14-
22 ) 

Como Paulo deixou claro em 10: 1-13 , a idolatria, a imoralidade, e reclamando contra 

Deus não são coisas questionáveis; eles são pecados definitivas. Os cristãos não têm 

liberdade em relação a essas coisas.Nos próximos nove versículos (14-22) , o apóstolo 

explica por que o pecado da idolatria é especialmente abominável a Deus. Não é uma 

questão moral para comer alguma coisa oferecida a um ídolo, mas é um pecado grave de 

se envolver em qualquer forma de adoração de ídolos. Alguns dos Coríntios estavam 

tomando sua liberdade nas coisas questionáveis longe demais, e foram se envolver no mal 

da idolatria. Eles estavam livres para participar funções pagãos, mas não eram livres para 

participar da falsa adoração. Com palavras fortes Paulo aqui repreende aqueles que faria 

isso. 

Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a homens 
sábios; você julgar o que eu digo. ( 10: 14-15 ) 

Paulo primeiro garante a seus companheiros de fé, seus irmãos e irmãs em Cristo, que ele 

está falando com eles como alguém que ama e se importa com eles. Os cristãos de Corinto 

foram profundamente amado por seu ex-pastor, que era o pai espiritual de muitos 

deles. Eles eram o seu amado , apesar de seus muitos problemas. 

Muitos dos crentes de Corinto estavam ainda espiritualmente imaturos ( 3: 1-3 ). Mas por 

causa de sua salvação, todos eles tiveram orientação divina na compreensão, e assim são 

tratados aqui como homens sábios . Paulo dá-lhes o benefício da dúvida e assume que, 

se ouvir com atenção, eles vão pelo Espírito ser capaz de julgar corretamente o que ele 

diz. Sua exortação é simples, escritural, e lógico. 

Antes que ele vai para a definição dos males específicos de idolatria, ele diz-lhes para fugi 

da idolatria . Mesmo antes de entender o seu perigo cheio eles devem ficar longe de 

(cf. 1 João 5:21 ). Se eles tivessem escorregou de volta à idolatria ou foram fortemente 

tentado a fazê-lo, primeiro eles devem ficar muito longe dele, e depois estudar o 

argumento de Paulo. "Em primeiro lugar, obter fora de perigo imediato. Você não será 



capaz de prestar atenção ou apreciar o que eu estou dizendo, desde que você está 

associado com a prática de qualquer maneira." 

Porque a idolatria está adorando algo que não seja o verdadeiro Deus no verdadeiro 

caminho, que é o mais grave e contaminação dos pecados. Ele ataca o próprio caráter de 

Deus. Aqueles que adoram um ídolo declaram que o Senhor não é o único Deus 

verdadeiro e que outros "chamados deuses" ( 8: 5 ) são dignos de compartilhar a sua glória 

e honra. Elas dão testemunho de que o Senhor é deficiente, que Ele não é onisciente, 

onipotente e todo-suficiente. A caixa de Pandora é aberta para outras lealdades e outros 

padrões morais e espirituais. Não é acidental ou incidental que os dois primeiros dos Dez 

Mandamentos são proibições que têm a ver com a idolatria. Se não temos a visão correta 

de Deus, nada mais pode ser feito na perspectiva correta. 

Uma vez que os homens caem quis fazer Deus sobre em suas próprias imagens e ao seu 

próprio gosto. "Pois, embora tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, 

nem lhe deram graças;. Mas eles tornaram-se fúteis em suas especulações, eo seu coração 

insensato se obscureceu-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus 

incorruptível em uma imagem em forma de homem corruptível, e de aves e de 

quadrúpedes, e de répteis "( Romanos 1: 21-23. ). Como AW Tozer observou: "Um deus 

gerado nas sombras de um coração caído vai, naturalmente, haver verdadeira semelhança 

do Deus verdadeiro." 

Idolatria inclui muito mais do que se curvar para baixo ou para queimar incenso a uma 

imagem física. A idolatria é ter qualquer falso deus-qualquer objeto, idéia, filosofia, 

hábito, ocupação, esporte, ou o que quer que tenha um do principal preocupação e 

lealdade ou que a qualquer grau diminui a confiança de um no e lealdade para com o 

Senhor. 

Não há outro Deus, mas o Deus da Bíblia, e que Ele é um Deus ciumento que não vai 

tolerar a adoração de outro. Em Isaías 48:11 , Deus diz: "A minha glória não a darei a 

outro." Êxodo 34:14 diz: "Você não deve adorar qualquer outro deus, pois o Senhor, cujo 

nome é Zeloso, é Deus zeloso." 

No entanto, o mundo adora falsos deuses. Romanos 1:21 acusa toda a humanidade: 

"Mesmo que eles conheciam a Deus", escreveu Paulo, falando da raça humana ", eles não 

o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças." Na verdade, quando se recusaram a 

adorar a Deus, eles começaram a fazer imagens. Eles "mudaram a glória do Deus 

incorruptível em semelhança da imagem na forma de homem corruptível, e de aves e de 

quadrúpedes, e de répteis" ( v. 23 ). 

Eles se recusaram a adorar a Deus, transformando em vez de deuses falsos, e isso é 

inaceitável. O versículo 24 diz que as consequências de adorar um deus falso ". Deus os 

entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia" O versículo 28 acrescenta: 

"Deus deu os entregou a uma disposição mental reprovável ". 

O resultado de sua adoração imprópria era que Deus simplesmente os entregou a seu 

pecado e suas conseqüências. Você consegue pensar em nada pior? Seu pecado tornou-

se cada vez mais o fator dominante em suas vidas, e, finalmente, eles enfrentaram 

julgamento sem desculpas ( Rom. 1: 32-2: 1 ). 

Todo mundo adora, mesmo um ateu. Ele adora a si mesmo. Quando os homens rejeitam 

a Deus que eles adoram falsos deuses. Isso, é claro, é o que Deus proíbe no primeiro 

mandamento. 



Os deuses falsos podem ser ou objetos materiais ou míticas, seres sobrenaturais. Deuses 

material pode ser adorado, mesmo sem o pensamento consciente de que eles são 

divindades. Job escreveu, 

Se eu colocar minha confiança em ouro, 

E disse ao ouro fino minha confiança, 

Se eu tiver regozijou porque grande a minha riqueza, 

E porque a minha mão tinha assegurado tanto; 

Se eu olhei para o sol, quando resplandecia, 

Ou a lua vai em esplendor, 

E o meu coração tornou-se secretamente seduzido, 

E a minha mão beijou a minha boca, 

Isso também teria sido uma iniqüidade chamando para o julgamento, 

Porque eu teria negado a Deus acima. ( Jó 31: 24-28 ) 

Que descreve um homem que se recusa a inclinação para adorar a sua riqueza material. Se 

você adora o que você possui, se você centralizar sua vida em si mesmo, suas posses, ou 

mesmo suas necessidades, você negaram Deus. 

Habacuque 1:16 descreve a falsa adoração dos caldeus. "Os caldeus trazer todos eles [os 

justos] com um gancho, arrastá-los longe de sua rede, e reuni-los em sua rede de pesca 

Por isso, eles se alegrar e são contente. Portanto, eles oferecem um sacrifício para a sua 

rede, e queima incenso à sua rede de pesca. " Sua "net" foi o seu poderio militar, e do 

deus eles adoravam era poder de um deus falso armado. 

Alguns formular deuses sobrenaturais, supostas divindades. Isso, também, é 

inaceitável. Coisas sacrificadas aos ídolos são realmente sacrifícios aos demônios ( 1 Cor. 

10:20 ). Portanto, se os homens adoram os seres falsos, eles estão realmente adorando os 

demônios que personificam esses falsos deuses. 

Atos 17:29 contém uma observação maravilhosa por Paulo: "Sendo pois, geração de 

Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, prata ou pedra, uma 

imagem formada pela arte e do pensamento do homem." Nós somos feitos à imagem de 

Deus, e não somos prata, pedra ou madeira. Como poderia alguém pensar que o seu 

Criador seria essa? 

A idolatria tem muitas formas. difamar o caráter de Deus é idolatria. Este formulário 

inclui acreditando que o verdadeiro Deus para ser algo diferente do que Ele é. Somos 

culpados de idolatria, por exemplo, quando pensamos o Filho de Deus apenas como Jesus 

e usar esse nome quase à exclusão de Seus outros nomes. Ele é, antes de tudo que o Senhor 

Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é nosso amigo e irmão, mas 

infinitamente mais importante do que o que Ele é o nosso Senhor e Salvador, o nosso 

Deus. 

Nós também somos culpados de caluniar a Deus quando não confiar nele, quando temos 

dúvidas de que Ele é capaz ou disposto a atender todas as necessidades que 

temos. Quando duvidar de Deus, dizemos em nossos corações, "Eu questiono se a sua 



Palavra é confiável, suas promessas são verdadeiras, seu poder é suficiente, ou seu amor 

ilimitado." 

Adorando o verdadeiro Deus no caminho errado é idolatria. Sempre que os homens 

estabelecem formas e rituais anti-bíblico e culto negligência do coração, eles montaram 

ídolos que vêm entre fiéis e Deus, embora as formas e rituais têm a intenção de estar em 

seu nome e por Sua honra e glória. Toda vez que eles adotam práticas mundanas em cultos 

da igreja eles montaram ídolos que prejudicam a verdadeira adoração. 

Adorar a Deus em forma errada é adoração inaceitável. Por exemplo, os israelitas eram 

idólatras, quando eles adoraram o bezerro de ouro no deserto, apesar do fato de que eles 

pretendiam a imagem para representar o verdadeiro Deus ( Ex. 32: 1-4 ). Fazendo ídolos 

de qualquer tipo, era estritamente proibido no segundo mandamento ( Ex. 20: 4 ), e era 

uma prática que sabiam era pagão, mesmo antes de a lei foi dada. 

Êxodo 32: 7-9 registra a resposta de Deus quando os israelitas fizeram o bezerro de ouro 

para adorar: 

Então o Senhor disse a Moisés: "Desce de uma vez, para o seu povo, que fizeste subir da 

terra do Egito, já se corrompeu. Eles rapidamente se desviaram do caminho que eu lhes 

ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e adoraram-no, e se sacrificaram 

até ele, e disse: 'Este é o seu deus, ó Israel, que te fez sair da terra do Egito!' " 

Quando os israelitas construíram o bezerro de metal fundido, eles adoraram-no em nome 

do Deus verdadeiro, mas eles tinham reduzido a Ele para uma imagem. 

Anos mais tarde, como registrado em Deuteronômio 4: 14-19 , Moisés disse aos israelitas 

reunidos: 

E o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, que você 

pode realizá-las na terra onde você está indo para a possuirdes. Então assista-vos com 

cuidado, uma vez que você não viu qualquer forma sobre o dia em que o Senhor falou no 

Horeb, do meio do fogo. Para que você não agir de forma corrupta e fazer uma imagem 

de escultura para si mesmos na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou 

mulher, à semelhança de qualquer animal que há na terra, à semelhança de qualquer ave 

que voa no céu, à semelhança de tudo o que se arrasta sobre a terra, à semelhança de 

qualquer peixe que está na água abaixo da terra. E cuidado, para que não levante os olhos 

para o céu e ver o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e ser levados a adorá-

los e servi-los, aqueles que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de 

todo o céu. 

Em outras palavras, quando Deus se revelou aos israelitas, ele não estava representado 

em qualquer forma visível. Não houve representação física de Deus, e isso é verdade de 

Deus por toda a Escritura. Por quê? Porque Deus não quer ser reduzida a qualquer 

imagem. 

A idéia de que Deus é um homem velho com barba sentado em uma cadeira é totalmente 

contrária às Escrituras e é inaceitável. Idolatria não começa com o martelo de um 

escultor; que começa na mente.Quando pensamos em Deus, devemos visualizar 

absolutamente nada. Nenhuma concepção visual de Lo poderia representar 

adequAdãoente Sua natureza eterna e glória. 

Adorando qualquer imagem é idolatria. Esse é o tipo mais literal e óbvio da idolatria, o 

tipo tão freqüentemente denunciado no Antigo Testamento. É o tipo em que uma pessoa 



faz uma imagem com as próprias mãos e, em seguida, "cai diante dele e adora, ele também 

ora para ele e diz:" Livra-me, pois tu és o meu Deus '"( Is 44:17. ). 

Mesmo estátuas ou outras imagens de Cristo não estão a ser reverenciado ou 

adorado. Somente Cristo é para ser adorado, não semelhanças de Deus. Eles não 

representam Jesus Cristo, não importa o que as nossas reivindicações e intenções. "Deus 

é espírito, e os que o adoram o adorem em espírito e em verdade" ( João 4:24 ). Mesmo 

os cristãos nonliturgical deve estar em guarda, seja na adoração pública ou devoções 

particulares, sobre como associar qualquer lugar, uma imagem ou padrão de adoração 

muito de perto com Deus. É fácil para uma coisa dessas para vir entre nós e Ele, embora 

possamos pensar que ajuda a chamar-nos mais perto. 

Adorar a anjos é idolatria. Paulo adverte: "Que ninguém manter fraudar você de seu 

prêmio por deliciando-se com auto-humilhação e da adoração dos anjos" ( Col. 

2:18 ). Quando, superar com temor, João caiu aos pés do anjo que estava falando com ele, 

o anjo disse: "Não faça isso, eu sou um companheiro servo de vocês e vossos irmãos, que 

têm o testemunho de Jesus; adora a Deus" ( Apocalipse 19:10 ).Anjos são seres criados 

e, se sagrado ou caído, não estão a ser venerada ou adorado. 

Adorando demônios é idolatria, e está intimamente associada com culto imagens, atrás 

dos quais muitas vezes são demônios. Em Satanás cultos demônios são adorados 

diretamente. Falando da Tribulação, João prediz que "o resto dos homens, que não foram 

mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem 

os demônios, e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira "( Rev. 

09:20 ). 

Adorando homens mortos é idolatria. Referindo-se a idolatria que Israel aprendeu com 

Moab, o salmista escreveu: ". Também se juntaram a Baal-Peor, e comeram sacrifícios 

oferecidos aos mortos Assim o provocaram à ira com as suas ações, ea praga rebentou 

entre eles" ( Salmo 106: 28-29. ). Nós não adoramos os seres humanos, se eles estão vivos 

ou mortos, santo ou de outra forma. Mesmo os grandes heróis da Escritura-tais como 

Abraão, Moisés, Davi, os profetas, Maria, ou os apóstolos-se para nunca mais ser 

adorado. Isso é idolatria. 

Lealdade Supremo em nosso coração a qualquer coisa que não seja Deus é 

idolatria. Cada pessoa é tentada com ambições, desejos, posses, reconhecimento, e uma 

série de outras coisas que tais, que facilmente podem se tornar ídolos. "Onde está o teu 

tesouro, aí estará o seu coração também", disse Jesus ( Mat. 06:21 ). O maior ídolo do 

tesouro do coração, ou do coração, é auto. 

A cobiça é idolatria. Aqueles que cobiçam ou são gananciosos adoração no santuário de 

materialismo, um dos ídolos mais populares e poderosos do nosso dia. Mas Paulo diz: 

"Para isso, você sabe, com certeza, de que nenhuma pessoa ou avarento homem imoral 

ou impuro, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus" ( Ef. 5: 5 ; cf. Cl 

3 : 5 ). 

Desejo desordenado, ou luxúria, é idolatria. Paulo fala de "inimigos da cruz de Cristo, 

cujo fim é a perdição, cujo deus é o seu apetite, e cuja glória é para confusão deles, que 

defina as suas mentes nas coisas terrenas" ( Fp 3: 18-19. ). A pessoa cuja mente, desejos, 

anseios e apetites são fixadas nas coisas carnais é idólatra. 

Idolatria traz culpa em todo mundo que está envolvido nela, bem como trazer a vingança 

de Deus sobre os incrédulos e Seu castigo sobre os crentes. "Os levitas que se apartaram 

para longe de mim, quando Israel andava errado, que se extraviaram de mim após os seus 



ídolos, deve suportar o castigo pela sua iniqüidade" ( Ez. 44:10 ). Para aqueles cuja 

idolatria é menos óbvio, o Senhor diz: "Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo 

rebelde, que anda no caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos" ( Is. 

65: 2 ). 

Idolatria é listado entre os pecados mais vis da carne ( : Gal 5 19-21. , eo Senhor deixa 

claro que nenhum idólatra herdarão Seu reino () Ap 21: 8 ; 22:15 ). 

Idolatria não só é uma ofensa a Deus, mas é prejudicial para os homens. Ela prejudica 

aqueles que a praticam e é prejudicial para todos ao seu redor. Idolatria contamina uma 

pessoa, tornando-o espiritualmente impuro. Se ele adora um deus esculpido em pedra ou 

um deus sofisticado de sua mente e coração, que a adoração tem um efeito corruptor sobre 

sua vida moral e espiritual. Ele tem esse efeito tanto sobre os crentes e não crentes. Um 

incrédulo é empurrado para mais longe de Deus e Seu caminho, e um crente viola a pureza 

de seu relacionamento com o Pai celestial. Deus graciosamente mantém perdoar e 

purificar o crente, mas sua idolatria não é menos profanação e pecaminoso. Idolatria 

prejudica as pessoas ao redor do idólatra, dando-lhes um falso testemunho e exemplo. É 

uma influência degradante em toda a sociedade em que ela é praticada. 

Não só isso, mas o ídolo pode ajudar os homens. A imagem esculpida não pode perdoar, 

salvar, dar paz de espírito, ou resolver problemas; nem pode o dinheiro, a fama, educação, 

prestígio social, ou qualquer outra coisa que os homens passam a confiar. Cada ídolo é 

feita pelo homem, e todo ídolo é impotente para ajudar. Ídolos só contaminam. Eles nunca 

glorificar a Deus, mas sempre desonrá-Lo.Desde nada de bom pode vir de idolatria, a 

única resposta a ele deve ser o de fugir. 

Em versos 16-22 Paulo dá três razões para fugir da idolatria: é inconsistente; é 

demoníaco; e é ofensivo a Deus. 

A idolatria é inconsistente 

Não é o cálice de bênção que abençoamos uma participação no 

sangue de Cristo? Não é o pão que partimos uma participação no 

corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora 

sendo muitos, formamos um só corpo; porque todos participamos 

do mesmo pão. Olhe para a nação de Israel; não são aqueles que 
comem os compartilhadores sacrifícios no altar? ( 10: 16-18 ) 

O cálice de bênção pode ser a última taça de vinho bebido no final de uma refeição, como 

um testemunho final de agradecimento por tudo o que Deus havia fornecido. Foi também 

o bom nome dado ao terceiro copo passou durante a festa da Páscoa. No Cenáculo, na 

noite antes da Sua crucificação, Jesus pode ter usado a terceira taça como o símbolo de 

Seu sangue derramado pelo pecado. Esse copo tornou-se então o instrumento para 

instituir a Ceia do Senhor. Em qualquer caso, ele separou a taça como um sinal de 

agradecimento especial antes que Ele passou para os discípulos ( Mat. 26:27 ), e sempre 

que os crentes participar da Comunhão eles participam do cálice sagrado abençoado. Para 

os cristãos, é o supremo cálice de bênção , que por sua vez nos abençoe e é grato por 

Sua morte cada vez que usá-lo em memória de nosso Senhor. 

As palavras de Paulo são organizadas de forma a assumir que a participação na Ceia do 

Senhor é uma prática regular de cristãos fiéis. É comandado por nosso Senhor ( Lucas 

22:19 ; 1 Cor. 11: 24-25 ) para nos lembrar do Seu sacrifício por nós e da nossa unidade 

com Ele e com os irmãos. Quando os crentes participam eles estão compartilhando no 



sangue de Cristo e participação no corpo de Cristo . Ele está em comunhão com o 

Senhor e com o seu povo. Comemorando nossa comum salvação e vida eterna é a 

comunhão final dos fiéis, enquanto estamos na terra, e reflete a perfeita comunhão 

teremos no céu. 

Sharing ( Koinonia ) significa ter em comum, para participar com, ter parceria. A mesma 

palavra grega é usada de nosso ser "chamado à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, 

nosso Senhor "( 1 Cor. 1: 9 ), da " comunhão do Espírito "( Fp 2:. 1 ), do " comunhão dos 

seus sofrimentos "( Phil 3:10. , e de) participação " na assistência aos santos "( 2 Cor. 8: 

4 ) Quando corretamente compartilhar na comunhão nos participar espiritualmente em 

comunhão com Jesus Cristo e com os outros crentes . É muito mais do que um símbolo; é 

uma profunda celebração da experiência espiritual comum. 

A imagem de alguém que amamos não é o mesmo que essa pessoa; ele só representa a 

pessoa. Mas os sentimentos de amor, carinho, desejo de estar com eles, e lembrar-se de 

experiências que tivemos com eles são totalmente real. Temos uma experiência de 

verdadeira comunhão e de parentesco com essa pessoa sempre que vemos a 

imagem. Nossas mentes são inundadas com a realidade. 

Enquanto estamos pensando deles, os nossos entes queridos terrestre raramente são 

conscientes disso; mas nosso Senhor é intensamente ciente disso quando pensamos 

dEle. Quando nos lembramos de sua morte por nós, Seu pecado tornando-se para nós, 

Sua tendo o nosso grande penalidade sobre si mesmo, seus nós, todos os quais são 

representados por redimir Sua galpão sangue -nós participar na comunhão mais íntima e 

real com Ele e com todos os outros Nele. 

Nesta passagem, e em muitos lugares no Novo Testamento, Jesus ' sangue e corpo são 

usados como metonímias. A metonímia é uma figura de linguagem em que o nome de 

uma coisa é usada para representar outra coisa da qual ela é uma parte ou com o qual ele 

está associado. Quando dizemos: "Eu estava lendo Shakespeare noite passada", queremos 

dizer que estávamos lendo uma peça escrita por ele. O nome do autor é usado para 

representar as obras que ele escreveu. No Antigo Testamento, o sangue é freqüentemente 

usado para representar a vida, "Porque a vida da carne está no sangue" ( Lev. 17:11 ). Da 

mesma forma, o derramamento de sangue é muitas vezes usado para representar a morte, 

que é a perda de vidas. No Novo Testamento, portanto, o sangue é muitas vezes usado 

para representar a morte sacrificial de Cristo, a morte em que o Seu sangue foi derramado 

física em nome daqueles que confiam nEle. Não havia nada no sangue físico de Cristo, 

que poderia remover o pecado. Foi Sua morte, representado por seu sangue derramado, 

que pagou o preço pelos nossos pecados e nos redimiu. 

O pão que partimos [é] uma participação no corpo de Cristo. O pão simboliza o corpo 

de Cristo, assim como o cálice simboliza Seu sangue. E como o sangue representa a Sua 

morte, para que o corpo representa a Sua vida. 

No Antigo Testamento, o corpo humano foi associado com a totalidade da vida, com a 

natureza terrena do homem, sua humanidade. O corpo de Adão foi formado "do pó da 

terra" ( Gênesis 2: 7 ), e seu nome é muito da mesma raiz hebraica como a terra, ou terra 

( 'adāmâ ). Quando partilhamos no corpo de Cristo nos lembramos e celebramos sua 

natureza terrena, sua humanidade, sua encarnação, e também a sua morte como um 

sacrifício humano para a salvação da humanidade. 

O Novo Testamento deixa um ponto especial do fato de que o corpo de Jesus não foi 

quebrada na cruz. "Para essas coisas sucedeu que, para que a Escritura se cumprisse, 'Não 



é um osso dele será quebrado" ( João 19:36 ). O pão representa o corpo de Cristo, mas a 

fração do pão não representa a quebra de seu corpo, porque isso nunca aconteceu. 

Jesus partiu o pão, a fim de distribuí-lo entre os discípulos, em representação de Sua 

compartilhando sua vida com eles. Quando comemos o pão que me lembro de Cristo 

esvaziando-se, a fim de viver entre nós como um homem ( Fp 2: 7. ), Seu sofrimento 

como nós sofremos, e Sua sendo tentado como nós somos tentados, a fim de que "Ele 

pode se tornar um misericordioso e fiel sumo sacerdote "( Heb. 2:17 ). 

A Ceia do Senhor é uma experiência espiritual. O pão eo vinho não são transubstanciados-

transformou-se no corpo e sangue de Cristo, como católicos romanos acreditam, ou 

consubstanciada-tendo o próprio corpo e sangue existente ao lado deles, como muitos 

acreditam luteranos. Cristo não pode ser sacrificado novamente, porque Ele foi oferecido 

apenas "uma vez para tirar os pecados de muitos" ( Heb. 9:28 ).Nem pode Seu corpo e 

sangue, na verdade, ser consumidos por nós, seja no lugar do pão e do vinho, ou junto 

com eles (cf. João 6:52 ). Não só isso, mas na Ceia do primeiro Senhor, na qual o próprio 

Cristo passou o cálice eo pão, Ele ainda não tinha sido crucificado; Seu sangue físico 

ainda não havia sido derramado. Quando os crentes participar da comunhão na fé, o 

Espírito Santo usa esses símbolos como sensibilizadores para acender os nossos espíritos 

na conscientização e valorização de grande ministério de nosso Senhor e sacrifício por 

nós. 

. Corpo de Cristo também simboliza a nossa unidade em Jesus Cristo Desde há um só 

pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo; porque todos participamos 

do mesmo pão. Porque nós somos um com Cristo somos um com o outro. Como 

entramos em comunhão com Cristo através da Comunhão, entramos em comunhão uns 

com os outros de uma forma única e profunda (cf. 1 Cor. 06:17 ).Todos os crentes ficam 

no mesmo terreno ao pé da cruz, como pecadores perdoados que possuem o princípio da 

vida eterna dentro deles. 

Mais uma vez Paulo usa Israel para ilustrar seu ponto. Não aqueles que comem os 

compartilhadores de sacrifícios no altar? Estás Quando os israelitas sacrificado ao 

Senhor, parte da oferta era queimada como o sacrifício próprio, uma parte dele foi comido 

pelos sacerdotes, e alguns foi comido por quem ofereceu. Todo mundo estava envolvido 

com a oferta, com Deus e uns com os outros. 

Da mesma forma, a sacrificar a um ídolo é identificar com ele, para participar com o ídolo 

e com todos os outros que sacrificam a ele. As cerimónias religiosas, seja cristão ou 

pagão, envolver a participação dos fiéis com o objeto de sua adoração e com o 

outro. Assim, é completamente inconsistente para os crentes a participar de qualquer 

expressão de adoração que é além de e ao contrário do seu Senhor. 

A idolatria é Demonic 

O que quero dizer, então? Que uma coisa sacrificadas aos ídolos 

é alguma coisa, ou que o ídolo é alguma coisa? Não, mas eu digo 

que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos 

demônios, e não a Deus; e eu não quero que você se tornar 

partícipes demônios. Você não pode beber o cálice do Senhor e do 

cálice dos demônios; você não pode participar da mesa do Senhor 
e da mesa dos demônios. ( 10: 19-21 ) 



Muito pior do que ser inconsistente, idolatria também é demoníaca. A coisa 

sacrificada não tem poder espiritual ou natureza (cf. 8: 8 ); nem a física idol a que é 

sacrificado (cf. 8: 4 ). Essas coisas não são nada em si mesmos. Mas, mais importante do 

que a sua não sendo nada , ídolos representam aquilo que é demoníaca. 

Os demônios são a força espiritual por trás de toda idolatria. Aqueles que sacrificam aos 

ídolos sacrificar aos demônios . Quando adoradores acreditam que um ídolo representa 

um deus real, Satanás envia um de seus emissários do demônio para representar o papel 

desse deus imaginário. Nunca há um deus por trás de um ídolo, mas há sempre uma força 

espiritual; e que a força é sempre o mal, sempre demoníaca. 

Demônios podem exibir um poder considerável. Muitas reivindicações religiosas de culto 

e pagãos são falsificados e exagerada; mas muitos são verdadeiras. Eles são maus, mas é 

verdade. Muito do que passa sob o nome de astrologia, por exemplo, é simplesmente 

exploração do crédulo. Mas muitas previsões se tornar realidade através do trabalho de 

forças demoníacas. Demônios não são ilimitados no poder, mas eles têm poder de realizar 

maravilhas suficientes e para fazer previsões bastante tornado realidade para manter 

adoradores supersticiosos enganados e leal (cf. 2 Ts 2: 9-11 ). 

Satanás é o príncipe deste sistema mundial, e ele governa este mundo com a ajuda de seus 

demônios. Para participar nas coisas corruptas do mundo, especialmente em atos de culto 

idólatra, é participar com Satanás e seus demônios. É para se tornar partícipes 

demônios . Moisés escreveu de Jesurum, um nome carinhoso para Israel, como tendo 

"sacrifícios aos demônios que não eram Deus" ( Deut. 32:17 ). Os que adoravam não eram 

divina, mas eles eram reais. O salmista, também falando de Israel, fala de suas seguintes 

práticas pagãs na medida mesmo de sacrificar "seus filhos e suas filhas aos demônios" 

( 106 Ps: 37. ). 

Um cristão não pode beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios . Ele não pode 

participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios . Paulo não está dando 

conselhos, mas afirmando um fato.Jesus deixou claro que não se pode "servir a dois 

senhores ( Mat. 06:24 ). Não é simplesmente que não deveríamos, mas que não podemos. 

É impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Deve ser um ou outro . Vamos "odiar 

a um e amar o outro," ou vamos "dedicará a um e desprezará o outro." Quando a 

comunhão com o Senhor não podemos também comunhão com os demônios , e vice-

versa. Alguns tentaram-lo em Corinto, mas eles não foram verdadeiramente em 

comunhão com o Senhor. Sua adoração era hipocrisia. 

Os cristãos não estão imunes à influência de demônios. Quando nós voluntariamente 

ignoram o caminho do Senhor e flertar com as coisas de Satanás através da criação de 

ídolos de qualquer espécie, nos abrimos à influência demoníaca. Em repreendendo 

Ananias, Pedro disse: "por que encheu Satanás o teu coração a mentir para o Espírito 

Santo?" ( Atos 5: 3 ). Através do ídolo de sua ganância, ele e sua esposa, Safira, deixou-

se aberto a ser corrompido pelo chefe dos demônios. Resulta da nossa luta com os 

demônios ( Ef. 6:12 ) que existe algum contato íntimo entre os crentes e aqueles anjos 

caídos vil. 

João avisa: "Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, 

e não dar-lhe uma saudação, para quem o saúda participa de suas más obras" ( 2 João 10 

-11 ). Mesmo mostrando hospitalidade para aqueles que promovem o falso ensino nos 

leva a participar com a influência demoníaca por trás desses ensinamentos. Para fazer isso 

de qualquer maneira e depois vêm para a mesa do Senhor em verdadeira comunhão com 

o Salvador e Seu povo é impossível. 



Idolatria é ofensivo para o Senhor 

Ou vamos provocar o Senhor? Nós não somos mais fortes do que 
ele, não é? ( 10:22 ) 

A idolatria é inconsistente, demoníaco, e ofensivo para o Senhor. Ele irá provocar o 

Senhor ao ciúme . Deus tem ciúme santo porque Ele não terá a concorrência. É por isso 

que Deus disse que Israel "fez-me ciúmes com o que não é Deus, pois eles me provocaram 

à ira com os seus ídolos" ( Dt 32:21. ). O Senhor lida fortemente com a idolatria, porque 

nada é mais ofensivo para ele do que a idolatria, que é o sinal mais detestável da 

incredulidade. Porque Judá tinha ido "após outros deuses para servi-los e adorá-los, ..." 

eis que eu enviarei, e tomarei todas as famílias do Norte, diz o Senhor ', e vou enviar a 

Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus 

moradores, e sobre todas estas nações em redor, e eu os destruirei totalmente, e torná-los 

um horror, e um assobio, e uma desolação eterna "( Jer. 25: 6 , 9 ). João imagens de um 

julgamento ainda mais terrível. "Mas, para os assassinos covardes, aos incrédulos, aos 

abomináveis, e pessoas imorais e feiticeiros, aos idólatras ea todos os mentirosos, a sua 

parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte" ( Ap 21: 8 ). 

Pergunta de Paulo, Nós não somos mais fortes do que ele, não é? obviamente é 

retórica. Será que o idólatra tolamente acho que ele é mais poderoso do que Deus? Deus 

não vai permitir que a idolatria fique impune, e ninguém pode escapar. Até mesmo seus 

próprios filhos não vai escapar da punição severa se eles persistirem em adorar qualquer 

tipo de ídolo. Algumas das Corinthians tinha feito isso e pagou com a sua saúde, ou 

mesmo suas vidas ( 1 Cor. 11:30 ). 

 

25. Usando a Liberdade para a glória de 

Deus (1 Coríntios 10: 23-11: 1) 

Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas 

convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas 

edificam. Ninguém busque o seu próprio bem, mas o de seu 

vizinho. Coma tudo o que é vendido no mercado de carne, sem 

fazer perguntas por causa da consciência; porque a terra é do 

Senhor, e tudo o que ele contém. Se um dos incrédulos convida 

você, e você quiser ir, comer qualquer coisa que se coloca diante 

de você, sem fazer perguntas por causa da consciência. Mas, se 

alguém deveria dizer a você: "Esta é a carne sacrificada aos 

ídolos", não comê-lo, para o bem de quem te informado, e por 

causa da consciência; Eu não significa que sua própria 

consciência, mas o outro o do homem; por que é minha liberdade 

julgada pela consciência de outrem? Se eu com gratidão 

participo, por que sou caluniado, relativa a esse por que dou 

graças? se, então, que você comer ou beber ou façais outra coisa, 

fazei tudo para a glória de Deus. Dê sem ofensa nem a judeus ou 

gregos ou para a igreja de Deus; assim como eu também agradar 

a todos os homens em todas as coisas, não buscando o meu 



próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede 

meus imitadores, como também eu sou de Cristo. (10: 23-11: 1) 

A mensagem de Paulo central nesta passagem, e mensagem central da Bíblia 

para os crentes em todas as idades, é resumida no versículo 31: . o que você 

faz, fazei tudo para a glória de Deus Deus criou o homem para glorificar a si 

mesmo, e que é o propósito da vida do homem . O homem caído não pode 

propósito de glorificar a Deus, porque ele não conhece a Deus ou ter uma 

natureza divina através de Jesus Cristo. 

Deus é glorificado em Sua ira contra o não resgatados. Faraó não procurou 

glorificar a Deus, nem o que podia; mas Deus disse: "Eu vou ser homenageado 

em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e os seus cavaleiros" (Ex. 

14:17). E Ele foi glorificado através de todos esses meios. A mensagem de 

Deus a Faraó foi: "De fato, para esta causa Eu permiti que você permaneça, a 

fim de mostrar o meu poder, e para anunciar o meu nome em toda a terra" (Ex. 

09:16). Apesar de Faraó não poderia glorificar a Deus com sua vida, Deus foi 

glorificado na sua destruição (cf. Jer. 13: 15-16; Rom 1: 22-26.). 

O homem redimido, no entanto, é capaz de glorificar o Senhor, e ele vos 

glorificá-lo se ele é fiel. 

A primeira pergunta e resposta no Catecismo Menor são: "Qual é o fim 

principal do homem fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para 

sempre?". O catecismo é certo em declarar que o auge do ser do homem é 

glorificar a Deus e desfrutar. O objetivo maior de qualquer indivíduo pode ter 

é ser totalmente absorvido na pessoa de Deus, e para ver toda a vida através dos 

olhos cheios de admiração e Sua glória. Essa é a perspectiva do verdadeiro 

adorador, aquele que realmente glorifica a Deus. 

A palavra glória significa "algo que é digno de louvor ou exaltação; 

brilhantismo; beleza; renome." A glória de Deus tem dois aspectos. Primeiro é 

a Sua inerente, ou intrínseco, glória. Deus é o único ser em toda a existência 

que pode ser dito possuir glória inerente. Ninguém pode dar a ele; já pertence 

completamente a Ele, em virtude de quem Ele é. Se ninguém nunca deu 

louvores a Deus, Ele ainda seria o glorioso Deus que Ele é, porque Ele era 

totalmente glorioso antes de criar outros seres para adorá-Lo. 

O segundo aspecto da glória de Deus é atribuída glória. "Dai ao Senhor os 

filhos, ó dos poderosos", diz o salmista, ". Atribuem ao Senhor glória e força 

Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor vestidos de trajes 

santos" (Sl 29: 1. -2). Obviamente, não podemos dar glória a Deus no sentido 

de acrescentar à sua glória, mais do que podemos acrescentar a sua força. O 

salmista está simplesmente nos pedindo para reconhecer e aclamar a glória de 

Deus já tem. 



Formas práticas de glorificar a Deus com freqüência são dadas nas Escrituras. A 

lista incluiria a confissão do pecado (Josh 07:19.), Confiando em Deus, a dar 

frutos para Ele (João 15: 8) (Rom 4:20.) (. Ps 50:23), agradecendo a Ele, 

sofrimento por Cristo ( 1 Ped. 4: 14-16), sendo o conteúdo (Fp 4:. 10-20), 

Orando (João 14:13), e difundir a Palavra (2 Ts 3: 1.). Qualquer coisa e tudo o 

que um cristão diz e não deve ser para a glória de Deus. 

Em 10: 23-11: 1 Paulo explica três coisas crentes devem entender sobre sua 

liberdade cristã para que possam glorificar a Deus em tudo o que fazem: (1) os 

princípios básicos para a utilização de liberdade cristã, (2) a Proposito da 

liberdade cristã, e (3) o padrão para usar a liberdade cristã. 

Os princípios de utilização de liberdade cristã 

Nos versículos 23-30 quatro princípios básicos são dadas para nos guiar em usar 

a nossa liberdade cristã para a glória de Deus. 

Edificação sobre gratificação 

Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas 

convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas 
edificam (10:23) 

Aqui, Paulo resume o que ele tem dito sobre a liberdade cristã. Como o apóstolo 

se refere a ele várias vezes, ele provavelmente tinha usado a frase todas as 

coisas são lícitas quando pregou em Corinto, e alguns dos crentes de lá, 

aparentemente, tinha tomado como um slogan para justificar qualquer coisa que 

eles queriam fazer. O apóstolo explica no início desta carta, no entanto, que o 

uso dessa frase em relação à liberdade cristã significa todas as coisas que não 

sejam especificamente identificadas nas Escrituras como pecaminoso. Antes 

que ele primeiro menciona que "todas as coisas são lícitas" (6:12), ele diz 

especificamente que "os injustos não herdarão o reino de Deus", e passa a dar 

uma extensa lista de pecados que caracterizam os injustos (6: 9 -10). Seu uso 

de todas as coisas são lícitas sempre se refere a práticas questionáveis, as zonas 

cinzentas da vida cristã que não são especificamente proibidos na Bíblia. 

O significado básico de edificar ( oikodomeō ) é "construir uma casa", e, por 

extensão, o termo refere-se à construção literal ou figurado de nada. Muitas 

vezes, é usada no Novo Testamento para descrever o crescimento espiritual, ou 

edificação, de crentes. O que quer que contribui para o crescimento espiritual, 

constitui o que é rentável , ou benéfico, útil, vantajoso, ou útil. Apenas coisas 

que são rentáveis são capazes de edificar . Esses dois presentes verbos 

indicativos ativos basicamente transmitir a mesma verdade. 

Há muitas maneiras em que são construídas, em que "crescer na graça e no 

conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo" (2 Pe. 3:18), mas há 



quatro ferramentas básicas para ajudar-nos a crescer nEle . Primeiro é a Sua 

Palavra. Em seu conselho aos anciãos de Éfeso que tinham vindo a Mileto ao 

vê-lo pela última vez, Paulo disse: "E agora eu encomendo a Deus e à palavra 

da sua graça, que é capaz de edificá-los e dar-lhe a herança entre todos os que 

são santificados "(Atos 20:32). A Palavra de Deus é o seu meio supremo de 

construir-nos (cf. 2 Tim. 3: 16-17). Em segundo lugar está pregando e 

ensinando.Mais tarde nesta carta aos Coríntios, Paulo diz-lhes que, ao invés de 

ser tão preocupado com o falar em línguas, eles devem se concentrar em 

profecia, ou pregando, que "fala aos homens para edificação, exortação e 

consolação." O "aquele que profetiza edifica a igreja" (1 Cor. 14: 3-4). O 

terceiro é o amor. Conhecimento tende a fazer-nos sentir orgulhosos e 

arrogantes, ao passo que "edifica amor" (1 Cor. 8: 1). Quarta é o serviço 

obediente. O objetivo do ministério cristão é equipar "os santos para a obra do 

ministério, para a edificação do corpo de Cristo" (Ef. 4:12). 

Desejando o benefício espiritual e edificação de nós mesmos e dos outros é uma 

característica da maturidade cristã. Paulo disse aos anciãos de Éfeso que ele não 

havia retido a partir deles "tudo o que era rentável" (Atos 20:20). Ele chamou a 

Timóteo para ser fiel às Escrituras, que são rentáveis (2 Tim. 3:16). E para o 

Corinthians, ele disse: "Que tudo seja feito para edificação" (1 Cor. 14:26). O 

supremo propósito de Paulo em ministrar aos crentes era promover a sua 

edificação, ou edificação (2 Cor. 12:19). Seu conselho a todos os cristãos é que 

tudo o que dizemos ser "para edificação de acordo com a necessidade do 

momento, para que dê graça aos que ouvem" (Ef 4:29;.. Cf. 1 Ts 5.11). Quando 

somos confrontados com uma decisão sobre uma prática, devemos primeiro 

perguntar se temos o direito de fazê-lo. Se não é proibido nas Escrituras a 

resposta é sim. Mas a nossa próxima pergunta deveria ser: É rentável, 

edificante, e edificante para nós mesmos e para os outros? Se a resposta a ambas 

as perguntas é sim, então nós podemos fazê-lo para a glória de Deus. Se a 

resposta a qualquer pergunta é não, não podemos fazê-lo para a Sua glória. 

Outros mais de Auto 

Ninguém busque o seu próprio bem, mas o de seu vizinho. (10:24) 

O segundo princípio para usar a liberdade cristã para a glória de Deus é ainda 

mais exigente. Mesmo que alguma coisa vai nos edificar não devemos fazê-lo 

se não for também para o bem dos outros. A nossa principal preocupação deve 

ser para o bem do nosso vizinho , um princípio contrário à natureza humana 

básica. 

Um pastor amigo meu, depois de pregar sobre esta passagem, teve um momento 

de testemunho. Ele pediu a congregação para compartilhar experiências de 

desistir de algo para o bem de alguém. Exceto por um homem que disse que 

não beba ou fume em torno de outros cristãos, ninguém respondeu. Após o 



serviço de um número de pessoas disse ao pastor: "Pela primeira vez na minha 

vida eu percebi que eu realmente não desistir de nada para o bem dos 

outros." Aparentemente, alguns dos crentes de Filipos tinha o mesmo problema, 

e Paulo escreveu-lhes: "Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por 

humildade, considerando cada um de vocês consideram o outro como mais 

importante do que a si mesmo, não se limitam a olhar para fora seus próprios 

interesses pessoais, mas também para os interesses dos outros "(Filipenses 2: 3-

4.). 

Liberdade sobre legalismo 

Coma tudo o que é vendido no mercado de carne, sem fazer 

perguntas por causa da consciência; porque a terra é do Senhor, 

e tudo o que ele contém. Se um dos incrédulos convida você, e você 

quiser ir, comer qualquer coisa que se coloca diante de você, sem 

fazer perguntas por causa da consciência. (10: 25-27) 

O terceiro princípio para a utilização de liberdade cristã para a glória do Senhor 

é o de seguir a liberdade sobre o legalismo. Até certo ponto, este princípio 

contrabalança o anterior. O verdadeiro bem-estar dos outros deve ser a nossa 

primeira preocupação, mas suas normas não deve excluir tudo o que 

fazemos. Tanto quanto possível, devemos manter-se de ofender as consciências 

fracas de outros crentes, mas não devemos ir ao extremo legalista de fazer 

grandes problemas fora de tudo o que fazemos. 

Mais uma vez Paulo usa a ilustração de comida oferecida aos ídolos. "Quando 

você vai para o mercado de carne não pedir ou não a carne que você compra 

tem sido oferecido a um ídolo. Basta ir em frente e comprá-lo sem fazer 

perguntas por motivo de consciência . Se ele não incomodar sua própria 

consciência, em seguida, comprá-lo e comê-lo. " 

Citando o Salmo 24: 1, Paulo diz, porque a terra é do Senhor, e tudo o que 

ele contém . Os cristãos não têm negócios participando de uma cerimônia de 

idólatra, porque fazê-lo é "tornar-se partícipes da demônios" (1 Cor. 

10:20). Mas depois de carne ídolo é enviado para o mercado é a carne assim 

como toda a restante carne. É o alimento que o Senhor oferece a partir da 

terra, e pode ser comido com a consciência tranquila e com ação de 

graças. "Por tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for 

recebido com gratidão, pois é santificado por meio da palavra de Deus e pela 

oração" (1 Timóteo 4: 4-5.). 

Se um descrente convida você para comer com ele, você deve agir da mesma 

forma, sem fazer perguntas por causa da consciência . Se você quer aceitar 

seu convite, fazê-lo sem fazer perguntas embaraçosas. Se a possibilidade de 

comer alimentos ídolo não incomodá-lo, ir e desfrutar da refeição. Coma tudo 



o que está diante de você. A liberdade em Cristo é um privilégio ser executada 

somente quando claramente pode ofender outra pessoa. 

"Foi para a liberdade que Cristo nos libertou; Permanecei, pois, firmes e não 

estar sujeito novo, a jugo de escravidão" (Gálatas 5: 1.). Não devemos desistir 

da nossa liberdade a menos que seja claramente para a edificação de uma outra 

pessoa. Se deixar de fazer certas coisas questionáveis, não fazê-lo a partir de 

um senso de compulsão legalista, mas a partir da restrição voluntária de nossa 

liberdade, a fim de ajudar a construir uma outra pessoa. 

Quando nós restringimos nossa liberdade por causa de um irmão mais fraco, 

também devemos tentar ajudá-lo a crescer na compreensão da sua própria 

liberdade cristã. Em outras palavras, devemos ajudar a sua consciência crescer 

mais forte, a fim de que ele pode vir a desfrutar de sua plena liberdade em Cristo 

e não ser restringido no gozo dos seus privilégios. 

Condescendência sobre condenação 

Mas, se alguém deveria dizer a você: "Esta é a carne sacrificada 

aos ídolos", não comê-lo, para o bem de quem te informado, e por 

causa da consciência; Eu não significa que sua própria 

consciência, mas o outro o do homem; por que é minha liberdade 

julgada pela consciência de outrem? Se eu com gratidão 

participo, por que sou caluniado, relativa a esse por que dou 
graças? (10: 28-30) 

O quarto princípio é também ilustrado pela refeição hipotético na casa de um 

pagão. Se alguém, neste caso, outro crente, passa a ser lá e lhe diz: "Este é 

carne sacrificada a ídolos," então não comê-lo, para o bem daquele que 

você informou. Não discuta ou condenar ou insistir em sua própria 

liberdade. Desista da sua liberdade para que a sua consciência não será 

ofendido. 

Paulo deixa claro que por causa da consciência refere-se a outro 

homem consciência, não a nossa. Estamos para modificar nossas ações para o 

bem dos outros, mas não estamos a modificar as nossas consciências. O 

legalismo de um irmão mais fraco não deve fazer-nos legalista, só gracioso. 

Mas do nosso irmão causa da consciência é importante, mais importante do 

que os sentimentos de um hospedeiro descrente. É melhor para ofender o 

anfitrião por não comer a carne ídolo do que ofender um crente mais fraco por 

comê-lo. Se tivermos que escolher entre ofender um cristão e ofender um não-

cristão, devemos ofender os não-cristãos. O lucro e edificação do nosso irmão 

ou irmã em Cristo é de maior importância. Não só isso, mas o nosso testemunho 

será prejudicado mais argumentando com e condenando companheiros crentes 

que por de pé por eles no amor. Incrédulos será inclinado a nos respeitar para 

mostrar preocupação amorosa para as convicções de um companheiro cristão. 



A nossa própria liberdade não deve ser julgada por consciência de 

outrem . Ou seja, não devemos causar nossa liberdade de ser caluniado por 

expressá-la de forma que ofendem um irmão mais fraco.Devemos dar 

graças pela comida e pela nossa liberdade e, em seguida, expressar nossa 

liberdade, escolhendo para não comer a comida que ofende o irmão. Como 

podemos ser gratos ao Senhor por algo um irmão ou irmã Cristão vai tropeçar? 

A Proposito da liberdade cristã 

Se, então, você comer ou beber ou façais outra coisa, fazei tudo 

para a glória de Deus. Dê sem ofensa nem a judeus ou gregos ou 
para a igreja de Deus. (10: 31-32) 

O objetivo de usar nossa liberdade com cuidado e de forma abnegada é 

glorificar a Deus. A ideia de comer e de beber é, no contexto do que é 

sacrificado a ídolos, mas não se limita a isso. Paulo está dizendo que mesmo 

nos, de rotina, as coisas não espirituais mais mundanos da vida, como a 

alimentação normal e beber, Deus deve ser glorificado. Sua glória é para ser o 

nosso compromisso de vida. É o fim de toda a nossa vida, que agora pertence 

ao Senhor porque temos sido "comprados por preço" (1 Cor. 07:23). Não só 

quando comemos ou bebida , mas em tudo o que [nós] não devemos fazer 

tudo para a glória de Deus. (Para mais material sobre glorificando a Deus, 

veja a seção deste capítulo de abertura.) 

Uma pessoa ou vive uma vida que honra a Deus ou que desonra. Próprio povo 

de Deus tinha se tornado uma tal afronta a Ele que Ele permitiu que Israel a ser 

conquistado e exilado pela Assíria em 722 AC e Judá a ser conquistado e 

exilado pela Babilônia, em 586. Essas conquistas, no entanto, a princípio 

causou Seu nome a sofrer ainda mais censura, porque as nações pagãs ao redor 

de Israel e Judá estavam dizendo que Jeová Deus não era forte o suficiente até 

mesmo para salvar seu próprio povo. Por meio de Seu profeta Ezequiel, que ele 

mesmo tinha sido levados cativos para a Babilônia, Deus prometeu que iria 

entregar e reuniria seu povo. Mas o objetivo seria principalmente para 

"santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual 

profanastes no meio deles. Então as nações saberão que eu sou o Senhor" (Ez. 

36:23). A glória de Deus é a sua preocupação suprema e também deve ser a 

nossa preocupação suprema. 

Deus é desonrado quando alguém pecados, mas Ele é especialmente desonrado 

quando Seu próprio pecado pessoas. Porque ele tem especialmente nos honrou 

pela Sua graça de perdoar, nós especialmente desonrá-Lo pelo nosso 

pecado. Quando na justiça Ele é forçado a nos castigar, Ele é ainda mais 

desonrado pelos incrédulos, que cobram, como as nações ao redor de Israel e 

Judá, que Ele nem sequer cuidar de seu próprio povo. Pecado de qualquer tipo 

leva a glória de Deus. 



Da mesma maneira que Deus é especialmente honrado e glorificado quando 

Seu povo fiel e obediente. Assim como o nosso pecado reflete contra sua honra, 

por isso a nossa obediência amorosa reflete a sua honra. Quando resistimos e 

abandonar o pecado nós glorificamos nosso Pai celestial. E quando a gente de 

bom grado usar nossa liberdade cristã por amor a Ele e por causa de seus outros 

filhos, glorificá-lo ainda mais. 

Nossa vida deve ser tão justo, amoroso, e altruísta que dar nenhuma ofensa 

nem a judeus ou gregos ou para a igreja de Deus . Esses três grupos de cobrir 

toda a humanidade. Nenhuma de nossas ações devem impedir um descrente, 

seja judeu ou gentio, de vir a Cristo (cf. Atos 15: 20-29), ou deve causar um 

irmão fraco em Cristo a tropeçar (1 Ped. 2: 11-19). Que muitas pessoas se 

ofendem com o evangelho é o seu problema, mas quando eles são 

desnecessariamente ofendido por nossa maneira de viver, que é o nosso 

problema; e desonra o Senhor. O termo aproskopos , aqui traduzido dar 

nenhuma ofensa, é processado como "ser ... irrepreensíveis" em Filipenses 

1:10. 

O Padrão da Liberdade Cristã 

assim como eu também agradar a todos os homens em todas as 

coisas, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, 

para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu 
sou de Cristo. (10: 33-11: 1) 

Paulo encerra esta seção, que no pensamento se estende até o capítulo 11, com 

uma sugestão prática para seguir os princípios da liberdade cristã. 

Porque o apóstolo viveu de tal forma a agradar a todos os homens em todas 

as coisas, não buscando o [seu] próprio proveito, mas o de muitos, para que 

eles possam ser salvos , ele poderia dizer com segurança o Corinthians a seguir 

o seu exemplo. Ele viveu e ministrou em Corinto por 18 meses, e os crentes não 

o conhecia bem. "Você se lembra de como eu vivi quando eu estava com você 

", ele está dizendo. "Viva como que a si mesmos." O objetivo de Paulo era levar 

as pessoas à salvação. Ele estava disposto a deixar de lado qualquer coisa para 

que (cf. 9: 19-23). 

A razão pela qual Paulo estava tão confiante e bem sucedido em sua vida cristã 

em geral, e para o uso responsável da sua liberdade cristã em particular, é que 

ele era um imitador de Cristo , o exemplo supremo de Alguém que deixou de 

lado sua direitos por uma questão de outros, aquele que "se esvaziou, assumindo 

a forma de um servo" e "humilhou-se, tornando-se obediente até à morte de" 

(Filipenses 2: 7-8.). Paulo chamou os coríntios a imitá-lo como ele imitou a 

condescendência glorificando a Deus de Cristo (cf. 04:16; 03:17 Phil.). 



 

26. A subordinação e Igualdade das 

Mulheres ( 1 Coríntios 11: 2-16 ) 

Agora eu te louvarei, porque se lembra de mim em tudo, e segure 

firmemente as tradições, assim como eu-los entreguei. Mas eu 

quero que você entenda que Cristo é a cabeça de todo homem, eo 

homem é a cabeça de uma mulher, e Deus é a cabeça de 

Cristo. Todo homem que tem algo na cabeça, enquanto que ora ou 

profetiza, envergonha a sua cabeça. Mas toda mulher que tem a 

cabeça descoberta, ao orar ou profetizar, envergonha a sua 

cabeça; pois ela é uma ea mesma coisa com ela, cuja cabeça está 

raspada. Porque, se uma mulher não cobre a cabeça, deixe-a 

também seu cabelo cortado; mas se é vergonhoso para uma 

mulher para ter seu cabelo cortado ou raspado a cabeça, deixe-a 

cobrir a cabeça. Para um homem não deveria ter a cabeça 

coberta, já que ele é a imagem e glória de Deus; mas a mulher é 

a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas 

a mulher do homem; pois na verdade o homem não foi criado por 

causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a 

mulher deve ter um símbolo de autoridade em sua cabeça, por 

causa dos anjos. No entanto, no Senhor, nem a mulher é 

independente do homem, nem o homem é independente da 

mulher. Porque, como a mulher provém do homem, assim também 

o homem tem o seu nascimento até a mulher; e todas as coisas 

provêm de Deus. Julguem vocês mesmos: é apropriado para uma 

mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? O que não ensina 

a própria natureza que se o homem tiver cabelo comprido, é uma 

desonra para ele, mas se uma mulher tem o cabelo comprido, é 

uma glória para ela? Para o cabelo dela é dado a ela de véu. Mas 

se alguém está inclinado a ser contencioso, nós não temos tal 
costume, nem as igrejas de Deus. ( 11: 2-16 ) 

O papel das mulheres tornou-se um campo de batalha na sociedade durante as últimas 

décadas. A luta pelos direitos das mulheres tem aumentado a um lugar de desequilíbrio 

na sociedade, que ameaça o futuro. Em nossos dias, os esforços do inimigo começou com 

a sociedade secular e trabalhou de volta para a igreja, que tantas vezes pega doenças do 

mundo e adota o espírito da época. Alguns líderes e escritores, em nome do cristianismo, 

têm ido tão longe como para ensinar os princípios que tentam redefinir, ou até mesmo 

alterar, as verdades bíblicas para acomodar os padrões de pensamento contemporâneo no 

mundo. Para fazer isso, é claro, eles têm que acreditar que Paulo, Pedro, e outros 

escritores bíblicos adicionou algumas de suas próprias opiniões a verdade revelada de 

Deus ou que os apóstolos, por vezes, ensinou culturalmente determinadas costumes ao 

invés de padrões divinamente revelado. Quando essa abordagem é adoptada, o homem 

deve decidir por si mesmo o que parte da Escritura é revelada e que é não-fazendo dele o 

juiz sobre a Palavra de Deus. Satanás febrilmente tenta perturbar a ordem divina de 

qualquer maneira que puder, e uma maneira fundamental é pervertendo os papéis e as 

relações homem-mulher. 



A igreja de Corinto enfrentou uma situação semelhante à que enfrentamos hoje, e os 

crentes que escreveu Paulo ( 7: 1 ), aparentemente, tinha pedido a sua palavra sobre a 

submissão das mulheres. O apóstolo estava satisfeito que eles buscavam a revelação de 

Deus neste e nos outros, que eles amavam e respeitavam-no, e que, basicamente, eles 

realizaram a sã doutrina. Agora eu te louvarei, porque se lembra de mim em tudo, e 

segure firmemente as tradições, assim como eu-los entreguei. O 

termo lembrar significa ser lembrando continuamente, como indicado pelo tempo 

perfeito. Apesar de sua imaturidade e seus muitos problemas, eles respeitavam Paulo 

autoridade apostólica e da sabedoria divina, e em algumas áreas da doutrina estavam 

buscando conhecer e seguir a vontade do Senhor. 

Tradições ( paradosis ) significa "aquilo que é repassada pelo ensino" e é usado de forma 

negativa no Novo Testamento, quando se refere a ideias ou práticas feitas pelo homem 

(como é Matt 15: 2-6. ; Gl 1. 14 ; Colossenses 2: 8 ). Mas o termo também é aplicado 

para divinamente revelado ensino, como aqui e em 2 Tessalonicenses. 2:15 . Para ensino 

apostólico inspirada de Paulo aos crentes de Corinto tinha prendido firmemente . 

O problema básico na igreja de Corinto não dizem respeito a doutrina, mas moral, não 

teologia, mas o estilo de vida. Eles foram ortodoxa, mas não puro. Lembraram-se e 

acredita as verdades cardeais sobre a natureza de Deus e de trabalho, mas eles não viver 

uma vida religiosa. E assim, Paulo elogia-los para os seus pontos fortes, antes que ele 

novamente começa a corrigir os seus pontos fracos, neste caso a sua incompreensão dos 

papéis e relações homem-mulher. 

O princípio declarado 

Mas eu quero que você entenda que Cristo é a cabeça de todo 

homem, eo homem é a cabeça de uma mulher, e Deus é a cabeça 
de Cristo. ( 11: 3 ) 

Paulo começa sua corretiva, afirmando de forma sucinta o princípio divino de base que 

vai discutir, e ele usa a frase. Eu quero que você entenda a introduzir algo que ele estava 

muito preocupado com, mas não havia ensinado antes (cf. Cl 2: 1 ) . Mulheres em que a 

cultura grega viveu no fundo e eram muitas vezes apenas para ser usado para fins de 

prostituição. O evangelho do Senhor Jesus Cristo deu-lhes dignidade e honra, que 

aparentemente foi abusado em alguns casos. Paulo reagiu à situação, mostrando que 

homens e mulheres não estavam no mesmo nível de função no projeto de Deus. 

O princípio de subordinação e autoridade permeia todo o universo. Paulo mostra que a 

subordinação da mulher ao homem é apenas um reflexo de que a maior verdade 

geral. Cristo é a cabeça de todo homem, eo homem é a cabeça de uma mulher, e Deus 

é a cabeça de Cristo . Se Cristo não tivesse submetido à vontade de Deus, a redenção 

para a humanidade teria sido impossível, e nós sempre ser condenado e perdido. Se os 

seres humanos individuais não se submetem a Cristo como Salvador e Senhor, eles ainda 

estão condenados e perdidos, porque eles rejeitam a provisão graciosa de Deus. E se as 

mulheres não se submeter aos homens, em seguida, a família ea sociedade como um todo 

são rompidas e destruídas. Seja em uma divina ou humana escala, subordinação e 

autoridade são elementos indispensáveis em ordem e desígnio de Deus. 

Cabeça refere-se à parte dominante e soberano do corpo. Ao afirmar o princípio geral, 

Paulo dá três formas em que se manifesta a chefia. Primeiro, Cristo é a cabeça de todo 

homem . Ele é exclusivamente o cabeça da igreja como seu Salvador e Senhor ( Ef. 1: 



22-23 ; 4:15 ; Cl 1:18 ; etc.). Ele redimiu e comprou com seu próprio sangue ( 1 Cor. 

6:20 ; 1 Pe 1: 18-19. ; Ap 5: 9 ). Mas, em Sua autoridade divina Cristo é a cabeça 

de cada ser humano, crente e não crente. "Toda a autoridade foi-me dada no céu e na 

terra", declarou Jesus ( Mat. 28:18 ). A maioria da humanidade nunca reconheceu a 

autoridade de Cristo, mas todas as coisas foram colocadas "em sujeição debaixo de seus 

pés" ( Heb. 2: 8 ), e um dia "todo joelho [vontade] arco dos que estão nos céus, e na terra 

, e debaixo da terra, e toda língua ... [vai] confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para 

glória de Deus Pai "( Filipenses 2: 10-11. ). Aqueles que se submetem voluntariamente à 

sua autoridade constituem a igreja, e aqueles que se rebelam contra a Sua autoridade 

constituem o mundo. Em Sua paciência e tolerância Deus permitiu incrédulos rebeldes 

ignorar o senhorio de Cristo, mas um dia, mesmo que eles vão reconhecer a sua sujeição 

a Ele. Ele está no controle total de todos os homens, agora e para sempre. 

Em segundo lugar, o homem é a cabeça de uma mulher . O princípio de subordinação 

e autoridade aplica-se a todos os homens e todas as mulheres, não só para maridos e 

esposas. Ele se estende para além da família a todos os aspectos da sociedade. Essa é a 

ordem básica da criação, como Paulo explica mais tarde ( vv. 8-9 ). Essa é a maneira que 

Deus planejou e criou a humanidade; é a maneira que Ele nos fez. 

Parece que a maioria dos modismos e equívocos do mundo, eventualmente, encontrar o 

seu caminho para a igreja. Cristãos mundanos continuamente tentar encontrar maneiras 

de justificar seu mundanismo, se possível, com base das Escrituras. Feministas cristãs 

apelar para tais passagens como Gálatas 3:28 ("não há homem nem mulher") e 1 Pedro 3: 

7 ("e conceder-lhe honra como um co-herdeira da graça da vida") para refutar a idéia de 

que maridos estão a ter autoridade sobre suas esposas e que as esposas devem ser 

submissas a seus maridos, para não mencionar a idéia de que as mulheres em geral estão 

a ser submissas aos homens em geral. Mas é impossível honestamente para interpretar o 

que Paulo diz como sendo de suporte do feminismo contemporâneo. Ele é, portanto, 

muitas vezes acusado de ser um machista, que freqüentemente ensinou seus próprios 

preconceitos, em vez da Palavra de Deus. 

Mas ele não faz distinção entre homens e mulheres, na medida do valor pessoal, 

habilidades, inteligência, ou a espiritualidade estão em causa. Tanto como seres humanos 

e como cristãos, as mulheres em geral são completamente iguais aos homens 

espiritualmente. Algumas mulheres, obviamente, são ainda superior ao de alguns homens 

em habilidades, inteligência, maturidade e espiritualidade. Deus estabeleceu o princípio 

da autoridade masculina e subordinação feminina com a Proposito de ordem e 

complementação, e não sobre a base de qualquer superioridade inata do sexo 

masculino. Um empregado pode ser mais inteligente e mais hábil do que seu chefe, mas 

uma empresa não pode ser executado sem a submissão à autoridade adequada, mesmo 

que alguns daqueles em posição de autoridade não são tão capazes quanto eles deveriam 

ser. Presbíteros e diáconos devem ser escolhidos entre os homens mais espirituais da 

congregação, mas pode haver outros homens na igreja que são ainda mais espiritual. No 

entanto, pela simples razão de que eles são espiritual, aqueles que não estão em posições 

de liderança vai submeter-se a aqueles que são. 

A igreja pode ter algumas mulheres que são melhores estudantes da Bíblia, melhores 

teólogos e alto-falantes melhor do que qualquer um dos homens, incluindo o pastor. Mas 

se essas mulheres são obedientes à ordem de Deus eles vão se submeter à liderança do 

sexo masculino e não vai tentar usurpar-lo, simplesmente porque esse é o projeto de 

Deus. A mulher pode ser mais bem educados, melhor ensinado nas Escrituras, e mais 

maduro espiritualmente do que o marido. Mas porque ela é espiritual, ela vai apresentar 



voluntariamente a ele como chefe da família. Essa relação adequada é descrito 

especificamente Efésios 5: 22-33 . Isaías falou julgamento sobre sua geração, porque eles 

permitiram que as mulheres dominam sobre ele ( Isa. 03:12 ). 

Em terceiro lugar, Deus é a cabeça de Cristo . Jesus fez nada mais claro do que o fato 

de que Ele submeteu-se à vontade de Seu Pai ( João 4:34 ; 05:30 ; 06:38 ; cf. 1 Cor 

03:23. ; 15: 24-28 ; etc.). Cristo nunca foi, antes, durante ou depois da sua encarnação, de 

qualquer forma inferior em essência com o Pai. Mas, em sua encarnação Ele 

voluntariamente se subordinou ao Pai, em Seu papel como Salvador e Redentor. Ele 

amorosamente sujeitou-Se totalmente à vontade de Seu Pai, como um ato de humilde 

obediência no cumprimento do propósito divino. 

Paulo gravatas inseparavelmente os três aspectos do princípio juntos. Como Cristo é 

submisso ao Pai e cristãos devem ser submissa a Cristo, as mulheres devem ser submissas 

aos homens. Você não pode rejeitar uma parte sem rejeitar os outros. Você não pode, por 

exemplo, rejeitar o princípio da submissão da mulher ao homem, sem rejeitar também a 

apresentação de Cristo ao Pai e submissão dos crentes a Cristo. É claro que a cabeça estar 

do homem da mulher significa a mesma coisa que ser cabeça de Cristo pelo homem que 

é, a submissão liderança exigindo soberana que reconhece o benefício de tal liderança do 

amor. 

A autoridade e submissão em cada um desses casos é baseado no amor, não a tirania. O 

Pai enviou Cristo por amor, não por obrigação, para redimir o mundo; eo Filho apresentou 

ao Pai por amor, não compulsão. Cristo ama a Igreja, tanto que Ele morreu por ele; e Ele 

governa a Igreja no amor, não na tirania. Em resposta, a igreja está sujeita a Ele no 

amor. Da mesma forma, os homens em geral e, em particular, os maridos devem exercer 

sua autoridade no amor, não na tirania. Eles não têm autoridade, porque de maior valor 

ou maior capacidade, mas simplesmente por causa do projeto de Deus sábio e amoroso 

vontade. As mulheres respondem em submissão amorosa como eles foram projetados 

para fazer (cf. 1 Tim. 2: 11-15 ). Esta não é uma questão de dignidade parente ou valor, 

mas de tarefa e responsabilidade. 

O princípio aplicado 

Todo homem que tem algo na cabeça, enquanto que ora ou 

profetiza, envergonha a sua cabeça. Mas toda mulher que tem a 

cabeça descoberta, ao orar ou profetizar, envergonha a sua 

cabeça; pois ela é uma ea mesma coisa com ela, cuja cabeça está 

raspada. Porque, se uma mulher não cobre a cabeça, deixe-a 

também seu cabelo cortado; mas se é vergonhoso para uma 

mulher para ter seu cabelo cortado ou raspado a cabeça, deixe-a 
cobrir a cabeça. ( 11: 4-6 ) 

É melhor entender que Paulo está aqui se referindo às atividades dos crentes no ministério 

diante do Senhor e ao público, onde um claro testemunho é essencial. 

Nos sentidos mais gerais orar é falar com Deus sobre as pessoas, incluindo nós mesmos, 

e profetizar é falar com as pessoas sobre Deus. Um é vertical (o homem com Deus) e o 

outro é horizontal (de homem para homem), e eles representam as duas dimensões 

primárias do ministério dos crentes. É certo que o detalhe desta passagem relacionada 

com coberturas de cabeça é difícil por causa da escassez de dados históricos. Mas o 

conteúdo ajuda a esclarecer o princípio Paulo tem em mente, seja qual for a cobertura 

especial pode ter sido. Ele quer que a igreja a viver de acordo com os padrões divinos. 



Quando Paulo disse que um homem envergonha a sua cabeça se ele tem algo em sua 

cabeça, enquanto que ora ou profetiza , ele tinha que estar se referindo ao costume 

local de Corinto. A frase tem algo na cabeça , literalmente, significa "ter-se da cabeça", 

e normalmente é tomado para se referir a um véu. O contexto aqui implica que em Corinto 

tal cobertura para a cabeça teria sido completamente ridículo para um homem e 

completamente adequado para uma mulher. Para os judeus, que vieram a usar 

revestimentos de cabeça, a prática parece ter chegado no século IV D.C , embora alguns 

possam ter tentado-lo no tempo dos apóstolos. Mas em geral, foi considerada como uma 

desgraça para um homem culto com a cabeça coberta. 

Parece, portanto, que Paulo não está afirmando uma exigência universal divino, mas 

simplesmente reconhecer um costume local. O costume cristão local, no entanto, que se 

reflecte o princípio divino. Na sociedade Corinthian de um homem que ora ou profetiza 

sem uma cobertura para a cabeça era um sinal de sua autoridade sobre as mulheres, que 

eram esperados para ter suas cabeças cobertas nesses ministérios. Por conseguinte, para 

um homem deve cobrir a cabeça seria uma desgraça, porque sugeria uma inversão das 

relações adequadas. desgraças sua cabeça poderia se referir a sua própria cabeça, 

literalmente e metaforicamente a do marido. 

Nos dias de Paulo numerosos símbolos foram usados para indicar relação de subordinação 

da mulher ao homem, particularmente das esposas aos maridos. Normalmente, o símbolo 

era na forma de uma cobertura para a cabeça, e no mundo greco-romana de Corinto o 

símbolo aparentemente foi um véu de algum tipo. Em muitos países do Oriente Próximo 

hoje o véu de uma mulher casada ainda significa que ela não vai expor-se a outros 

homens, que sua beleza e encantos são reservados exclusivamente para o seu marido, que 

ela não se importa mesmo para ser notado por outros homens. Da mesma forma, na 

cultura do primeiro século Corinto vestindo uma cobertura para a cabeça enquanto 

ministrando ou adorando era a maneira de afirmar a sua devoção e submissão ao seu 

marido e de demonstrar seu compromisso com Deus de uma mulher. 

Parece, no entanto, que algumas mulheres na igreja de Corinto não estavam cobrindo suas 

cabeças ao orar ou profetizar . Nós sabemos da história secular que vários movimentos 

de libertação e feminismo da mulher apareceu no Império Romano durante os tempos do 

Novo Testamento. As mulheres muitas vezes tiram os véus ou outros revestimentos de 

cabeça e cortar o cabelo, a fim de se parecer com os homens. Assim como em nossos dias, 

algumas mulheres estavam exigindo a ser tratados exatamente como os homens e eles 

atacaram matrimônio e da educação dos filhos como restrições injustas sobre os seus 

direitos. Eles afirmaram sua independência, deixando seus maridos e casas, recusando-se 

a cuidar de seus filhos, que vivem com outros homens, os empregos tradicionalmente 

ocupados por homens exigentes, vestindo roupas e penteados dos homens, e descartando 

todos os sinais de feminilidade. É provável que alguns dos crentes de Corinto foram 

influenciados por esses movimentos e, como um sinal de protesto e de independência, 

recusou-se a cobrir a cabeça em momentos apropriados. 

Tal como acontece com a carne que tinha sido oferecida aos ídolos, não havia nada em 

como usar ou não usar da cabeça cobrindo-se de que era certo ou errado. É a rebelião 

contra papéis ordenados por Deus que está errado, e em Corinto que a rebelião foi 

demonstrada por mulheres orando e profetizando com a cabeça descoberta. 

O vestido é em grande parte cultural e, a menos que uma pessoa usa é imodesto ou 

sexualmente sugestivo, não tem significado moral ou espiritual. Ao longo dos tempos 

bíblicos, como em muitas partes do mundo hoje, tanto homens como mulheres usavam 



algum tipo de robe. Mas sempre houve algumas distinções claras de vestido entre homens 

e mulheres, na maioria das vezes indicada por revestimentos comprimento do cabelo e da 

cabeça. 

É o princípio da subordinação das mulheres aos homens, não a marca ou símbolo de que 

a subordinação particular, que Paulo está ensinando nesta passagem. O apóstolo não está, 

que estabelece um princípio universal de que as mulheres cristãs devem sempre cultos 

com as cabeças cobertas. 

A menção aqui de mulheres do que ora ou profetiza às vezes é usado para provar que 

Paulo reconheceu o direito do seu ensino, pregação e liderança na adoração da igreja. Mas 

ele não faz nenhuma menção aqui da igreja em adoração ou no tempo de ensino 

formal. Talvez ele tem em vista que ora ou profetiza em locais públicos, ao invés de no 

culto da congregação. Isso certamente se encaixam com as directivas muito claras em 1 

Coríntios ( 14:34 ) e em sua primeira carta a Timóteo ( 2:12 ). O Novo Testamento não 

tem restrições de testemunho de uma mulher em público para os outros, até mesmo para 

um homem. Também não proibir as mulheres de tomar nonleadership papéis de orar com 

os crentes ou para os incrédulos; e não há restrição de ensinar as crianças e outras 

mulheres (cf. Tito 2: 3-4 ; 1 Tm 5:16. ). As mulheres podem ter o dom da profecia, assim 

como quatro filhas de Filipe ( Atos 21: 9 ), mas eles não são normalmente a profetizar 

nas reuniões da igreja, onde os homens estão presentes. 

Em outras palavras, é apenas necessário combinar as passagens relevantes para obter o 

composto verdade. As mulheres podem orar e profetizar dentro dos limites da revelação 

de Deus, e com um bom senso de submissão. E é fundamental que sua conduta ao fazer 

isso reflete a ordem de Deus. Certamente eles não devem aparecer rebelde contra a 

vontade de Deus. 

O argumento de Paulo em versos 4-5 é que, quando e onde é apropriado para homens e 

mulheres a orar ou profetizar, devem fazê-lo com distinção adequada entre macho e 

fêmea. Todo homem deve falar ou para o Senhor claramente como um homem e toda 

mulher deve falar ou para o Senhor claramente como uma mulher. Deus não quer que a 

distinção de ser desfocada. 

Para uma mulher de Corinto para orar ou profetizar com a cabeça descoberta em desgraça 

ou envergonhava e fez o mesmo com ela, cuja cabeça é raspada . Se uma mulher tirou 

a cabeça coberta que ela poderia muito bem fazer o símbolo da sua rejeição papel 

completo por tirar todo o seu cabelo, o identificador dado por Deus de seu papel especial 

como uma mulher. Porque, se uma mulher não cobre a cabeça , deixá-la também têm 

seu cabelo cortado. Naquele dia, apenas uma prostituta ou uma feminista extrema iria 

raspar a cabeça. 

O Talmud indica que um judeu considerada uma mulher com a cabeça raspada 

extremamente feio, e Crisóstomo registra que as mulheres culpadas de adultério teve seu 

cabelo raspado e foram marcadas como prostitutas. Aristófanes mesmo ensinou que a 

mãe dos filhos indignos deveria ter seu cabelo rapado. 

Paulo, portanto, está dizendo: "Se você não está disposto a olhar como uma prostituta ou 

uma feminista rebelde, cortando o cabelo, não rezam ou profetiza com a cabeça 

descoberta também." 

É notável que qualquer mulher cristã iria procurar tal identificação, até pensamos em 

como alguns parecem hoje tão mundano como fazer a mesma comparação possível. 



O princípio defendido 

Para um homem não deveria ter a cabeça coberta, já que ele é a 

imagem e glória de Deus; mas a mulher é a glória do 

homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do 

homem; pois na verdade o homem não foi criado por causa da 

mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher 

deve ter um símbolo de autoridade em sua cabeça, por causa dos 
anjos. ( 11: 7-10 ) 

Como já foi mencionado, que cobre a cabeça parece ter sido um símbolo habitual de 

subordinação na sociedade Corinthian, como em grande parte do mundo antigo. Mas o 

princípio da liderança masculina não é uma questão de costume, mas uma questão de 

ordem e criação de Deus e nunca deve ser comprometida. Porque a cabeça coberta era 

um sinal de subordinação, um homem não deveria ter a cabeça coberta, já que ele é a 

imagem e glória de Deus. O homem foi criado na moral, mental, espiritual e imagem de 

Deus. Ele foi criado com o intelecto, vontade, emoção, conhecimento e santidade, para a 

qual ele é restaurado em Jesus Cristo ( Ef. 4:24 ). 

O homem também é criado exclusivamente para levar a imagem de Deus como uma 

régua, a quem é dada uma esfera de soberania. Nesse sentido, ele também foi criado para 

ser a glória de Deus . Deus deu ao homem o domínio sobre todo o mundo criado, para 

cuidar de acordo com o Seu plano divino. O homem foi dado domínio do mundo. Tanto 

homens como mulheres são criados à imagem de Deus, mas como Paulo assinala 

no versículo 8 , a criação original do "pó da terra" foi de apenas Adão ( Gênesis 2: 7 ). Eva 

foi criada depois de uma parte do próprio Adão ( 2: 21-22 ). O macho foi dado o domínio 

e autoridade sobre o mundo criado por Deus, e é por esse facto, a glória de Deus. 

A queda confirmaram estas funções de forma ainda mais dramática, como Gênesis 3: 16-

17 indica, dizendo: "Seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará." Então, o 

homem é representar Deus em autoridade e governo, sendo assim, a glória de 

Deus. Depois de regra do homem queda foi reforçada. Por conseguinte, ele é não usar 

qualquer símbolo de subordinação. 

Porque alguns rabinos antigos tinha interpretado mal Êxodo 34: 33-35 , que ensinou que 

os homens judeus devem cobrir a cabeça quando oravam porque Moisés velado o rosto 

na presença da glória de Deus.Mas foi na presença do povo, e não a presença de Deus, 

que Moisés usava o véu. Como Paulo explica em sua próxima carta a Corinto, Moses ", 

usada para colocar um véu sobre o rosto que os filhos de Israel não pode olhar fixamente 

para o fim do que foi desaparecendo" ( 2 Cor. 3:13 ). Ele não quer que eles vejam a glória 

de Deus, que ele havia recebido na presença de Deus, desaparecendo de seu rosto. A 

tradição judaica, de homens que cobrem suas cabeças para orar é, portanto, uma tradição 

humana, não um divino. 

Por outro lado, a mulher é a glória do homem . Mulher foi feita para se manifestar a 

autoridade do homem e como o homem foi feito para manifestar autoridade e vontade de 

Deus. A mulher é vice-regente, que governa no lugar de homem ou que exerce a vontade 

do homem, assim como o homem é vice-regente de Deus que governa em Seu lugar ou 

realiza a Sua vontade. A mulher não brilha tanto com a luz direta de Deus como com a 

luz derivado do homem. Homem é tanto a imagem e glória de Deus, enquanto a mulher 

é apenas a imagem de Deus ( Gn 1:27 ), e não a imagem do homem, ea glória do homem, 

e não a glória de Deus. O ponto é que o homem mostra como uma criatura magnífica 



Deus pode criar a partir de si mesmo, enquanto a mulher mostra como uma criatura 

magnífica Deus pode fazer de um homem ( Gênesis 2: 21-22 ). 

No entanto, tanto quanto poupar e graça santificante está em causa uma mulher vem como 

profundamente em comunhão com Deus como um homem. Ela foi feita igualmente à 

imagem de Deus, e essa imagem é igualmente restaurado por meio da fé em Jesus 

Cristo. Ela vai ser tão parecido com Jesus como qualquer homem quando vemos nosso 

Senhor face a face ( 1 Cor. 13:12 ). Mas, ainda que a mulher é totalmente à imagem de 

Deus, ela não é diretamente a glória de Deus. Ela é diretamente a glória do homem, o 

resplendor da glória de indireta homem de Deus. Seu papel no mundo é a submeter-se a 

direção do homem, a quem é dado o domínio divino. 

Para defender ainda mais que a verdade Paulo aponta que o homem não se origina da 

mulher, mas a mulher do homem. Adão foi criado pela primeira vez e foi dado o 

domínio sobre a terra antes que a mulher foi criada; e quando ela foi criada, ela foi criada 

a partir dele. Ela recebeu o nome muito Mulher, porque foi tirada do homem "( Gn 2: 9-

23 ; cf. 1 Tm 2: 11-13. ). 

Mulher não só foi criado a partir de homem, mas para o homem. Porque também o 

homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Ela 

não é intelectualmente, moralmente, espiritualmente, ou funcionalmente inferior ao 

homem. Ela é exclusiva dele. Seu papel é o de vir sob a liderança, proteção e cuidado do 

homem, e ela deve ser "uma ajudadora idônea" ( Gn 2:20). 

No versículo 10, Paulo volta para a aplicação do princípio. Por isso, a mulher deve ter 

um símbolo de autoridade em sua cabeça, por causa dos anjos. O uso cultural de uma 

cobertura para a cabeça representa o princípio divino e universal de subordinação da 

mulher ao homem autoridade. símbolo de autoridade é uma palavra ( exousia ), no 

grego e significa "legítimo poder ou autoridade" A cabeça coberta era a autoridade da 

mulher ou para a direita para orar e adorar, já que demonstrou sua 

submissão. Symbol está implícito por causa do óbvio referência aqui à cabeça 

recobrimento mencionado emversos 4-7 . Naquela cultura, uma mulher estava a usar um 

tal símbolo como uma indicação de seu papel subordinado ao homem. 

O significado básico de anjos é "mensageiro". Paulo aqui está falando dos santos anjos, 

anjos ministradores de Deus, cuja característica suprema é a obediência total e imediato 

a Deus. Ao longo de santos anjos de Deus Escritura são mostrados como criaturas de 

grande poder, mas é sempre derivada de energia e poder submisso. Satanás e os outros 

anjos que o seguiram foram expulsos do céu pela simples razão de que eles tentaram usar 

seu poder para os seus próprios fins egoístas e glória, em vez de Deus. Os santos anjos, 

por outro lado, são o exemplo supremo de subordinação creaturely adequada. Hebreus 1: 

4-2: 18 centra-se na superioridade de Cristo para os anjos e sua subserviência disposto a 

Ele. 

Esses mensageiros são protetores de Deus da sua Igreja, sobre a qual eles ficam de guarda 

perpétua. É adequado para uma mulher para cobrir a cabeça em sinal de subordinação por 

causa dos anjos , a fim de que estes mais submisso de todas as criaturas não vai ser 

ofendido por nonsubmissiveness. Além disso, os anjos estavam presentes na criação ( Jó 

38: 7 ) para sermos testemunhas do projeto original de Deus para o homem ea mulher, e 

ficaria ofendido, em qualquer violação da ordem. A idéia de se preocupar com a resposta 

e atitude dos anjos também é visto em Efésios 3: 9-10 e Mateus 18:10 . O Midrash 

ensinou que os anjos são os guardiões da ordem criada. 



O Princípio Harmonizado 

No entanto, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, 

nem o homem é independente da mulher. Porque, como a mulher 

provém do homem, assim também o homem tem o seu nascimento 
até a mulher; e todas as coisas provêm de Deus. ( 11: 11-12 ) 

Se Satanás não pode fazer os homens para negar ou ignorar a Palavra de Deus que ele vai 

tentar fazer com que eles interpretam de maneira errada e levá-lo ao extremo o Senhor 

não tinha a intenção. Para que os homens abusam de sua autoridade sobre as mulheres, 

Paulo recorda-lhes a igualdade e dependência mútua. Autoridade do homem sobre a 

mulher é uma autoridade delegada e uma autoridade derivada, dada por Deus para ser 

usado para Seus propósitos e à Sua maneira. O homem como uma criatura companheiro 

não tem superioridade inata para mulher e não tem o direito de usar a sua autoridade 

tiranicamente ou egoisticamente. Machismo não é mais bíblica do que o 

feminismo. Ambos são perversões do plano de Deus. 

Longe de mulheres que oprimem, a igreja tem sido o seu maior libertador. Nas sociedades 

gregas e romanas a maioria das mulheres eram pouco mais que escravos, as posses de 

seus maridos, que muitas vezes praticamente comprado e comercializado suas esposas à 

vontade. Foi em grande parte por causa deste tratamento desumano de mulheres que o 

feminismo se tornou tão popular no Império Romano.Em muitas comunidades judaicas 

situação da mulher não era muito melhor. O divórcio tornou-se fácil e banal, mas foi 

quase inteiramente uma prerrogativa do homem. Alguns homens judeus realizada 

mulheres em tão baixa estima que eles desenvolveram uma oração popular, em que 

agradeceu a Deus que eles não nasceram um escravo, um gentio, ou uma mulher. 

Mas em Cristo todos os crentes, homens e mulheres, estão no Senhor, e são iguais sob o 

Senhor. Em seu trabalho as mulheres são tão importantes quanto os homens. Seus papéis 

são diferentes em função e relacionamentos, mas não na espiritualidade ou 

importância. Nem é mulher independente do homem, nem o homem é independente 

da mulher. Homens e mulheres são complementares em todos os sentidos na vida, mas 

particularmente na obra do Senhor é que eles funcionam juntos como uma equipe 

divinamente ordenado. Eles servem uns aos outros e eles servem uns com os outros. A 

este respeito "não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus" ( Gl. 

3:28 ). Esta igualdade é suportada em muitas passagens bíblicas. Nosso Senhor, por 

exemplo, elogiou ato de ouvir o discurso teológico sobre o trabalho de Marta na cozinha 

(de Maria Lucas 10: 38-42 ), e as mulheres são dados dons espirituais ( 1 Cor. 12: 7-11 ). 

Desde os primórdios da história do povo de Deus as mulheres tiveram um papel vital em 

Sua obra e ministério. O salmista declarou que "As mulheres que anunciam as boas novas 

são um grande host" ( Sl. 68:11 ), o que indica que muitos dos maiores obreiros de Deus 

têm sido as mulheres. Imediatamente após a ascensão de nosso Senhor, cerca de 120 

crentes, incluindo os apóstolos e um número de mulheres, reunidos no cenáculo de oração 

( Atos 1: 12-15 ). Todo o último capítulo de Romanos é dedicado a recomendação de 

Paulo e saudações a vários amigos na igreja em Roma, entre os quais oito mulheres 

honrados. Ele começa com um belo elogio da "nossa irmã Febe, que é serva da igreja que 

está em Cencréia" e o pedido "que recebe no Senhor de um modo digno dos santos, e que 

você ajudá-la em tudo o que importa que ela pode ter necessidade de você, pois ela mesma 

também tem sido o amparo de muitos, e de mim também "( Rm 16: 1-2. ). Entre suas 

muitas outras obras, Phoebe ministrou até mesmo para um apóstolo. Maria, a mãe de João 

Marcos, abriu sua casa como um local de encontro para os crentes de Jerusalém ( Atos 



12:12 ) e Lydia abriu sua casa da mesma forma para os crentes em Filipos ( Atos 

16:40 ). Quando Apolo, "homem eloqüente ... poderoso nas Escrituras", começou a 

pregar em Éfeso, tanto Aquila e sua esposa, Priscilla ", levou-o de lado e explicou-lhe o 

caminho de Deus com mais precisão" ( Atos 18: 24- 26 ). 

Em muitas épocas e lugares, as mulheres fiéis têm mantido a igreja viva, com pouco ou 

nenhum apoio de homens. Muitos campos de missão não existiria se não fosse para as 

mulheres eleitos de Deus. Uma igreja sem mulheres piedosas não pode ser uma igreja 

forte e eficaz. Devida autoridade do homem não o torna independente da mulher, nem o 

seu bom subordinação fazê-la sozinho dependente. Nem é independente do outro; eles 

são mutuamente dependentes. 

Deus criou homens e mulheres. A primeira mulher foi criada a partir do homem, mas uma 

vez que o tempo todo homem foi criado através de uma mulher. Porque, como a mulher 

provém do homem, assim também o homem tem o seu nascimento até a mulher. O 

mais importante, todas as coisas provêm de Deus . Homens e mulheres têm diferentes 

papéis, mas não diferente de importância. As mulheres são iguais aos homens no mundo, 

na igreja, e diante de Deus. Essa é a harmonia sábio e gracioso de Deus e da balança 

diferença de papéis, mas a igualdade na natureza, pessoalidade, trabalho e espírito. Ele 

criou tanto para seus propósitos gloriosos. 

As mulheres não são para serem professores de homens, mas eles geralmente são os 

shapers mais influentes dos homens. Rolamento e nutrir as crianças dar às mulheres a 

salvação de qualquer pensamento de status inferior do que os homens ( 1 Tm. 

2:15 ). Como as mães têm um papel único e indispensável na formação e 

desenvolvimento dos meninos, que são os homens na tomada de decisões. Desde a 

concepção até a idade adulta um homem é dependente e moldado por sua mãe de uma 

forma única e maravilhosa. E toda a vida adulta, seja casado ou solteiro, ele é dependente 

de mulheres em mais maneiras do que ele é muitas vezes dispostos a reconhecer. No 

casamento os homens não podem ser fiéis ao Senhor a menos que sejam de boa vontade 

e amor dependente da esposa que Ele lhes deu. Nos homens obra do Senhor não pode ser 

fiel a Ele, a menos que eles são dependentes das mulheres a quem ele deu a 

responsabilidade em Sua Igreja. Eles são perfeitos complementos e um na cabeça, líder, 

provedor, eo outro, o ajudante, torcedor, e companheiro. 

O Princípio respondeu a 

Julguem vocês mesmos: é apropriado para uma mulher orar a 

Deus com a cabeça descoberta? O que não ensina a própria 

natureza que se o homem tiver cabelo comprido, é uma desonra 

para ele, mas se uma mulher tem o cabelo comprido, é uma glória 

para ela? Para o cabelo dela é dado a ela de véu. Mas se alguém 

está inclinado a ser contencioso, nós não temos tal costume, nem 
as igrejas de Deus. ( 11: 13-16 ) 

Paulo pergunta o Corinthians a ignorar a sua autoridade apostólica por um 

momento. Julguem por si próprios, ele lhes diz. O princípio da autoridade e de 

subordinação não só é dado por Deus à Sua revelação divina, mas é evidente a partir de 

sua própria criação. A prática cultural de uma mulher do cobrindo sua cabeça como um 

símbolo da subordinação ao homem é um reflexo da ordem natural. O que não ensina a 

própria natureza que se o homem tiver cabelo comprido, é uma desonra para ele, 

mas se uma mulher tem o cabelo comprido, é uma glória para ela. 



Homens e mulheres têm fisiologias distintos em muitos aspectos. Um deles é no processo 

de crescimento de cabelo na cabeça. Cabelo desenvolve-se em três fases, formação e 

crescimento, repouso e precipitação. O hormônio masculino testosterona acelera o ciclo 

de modo que os homens alcançam a terceira fase mais cedo do que as mulheres. O 

hormônio feminino estrogênio faz com que o ciclo de permanecer na primeira fase por 

mais tempo, fazendo com que o cabelo das mulheres a crescer mais do que os homens. As 

mulheres são raramente careca porque alguns até atingir o estágio três. Esta fisiologia se 

reflete na maioria das culturas do mundo em o costume de mulheres que usam o cabelo 

mais longo do que os homens. 

Natureza ( physis ) também carrega a idéia de instinto, um senso inato do que é normal e 

correto. Este é um apelo à consciência humana. Paulo está dizendo que como homem olha 

em torno de si, ele reconhece que, mas por raras exceções, a natureza e instinto humano 

testemunhar que é normal e adequado para o cabelo de uma mulher para ser mais longo 

que o do homem. Lindamente vestida de cabelo é uma glória para a mulher, o dom 

especial de Deus para mostrar a suavidade e ternura de uma mulher. A palavra grega 

( Kome ) para o cabelo longo pode significar tanto o cabelo longo e um penteado 

arrumado. 

O cabelo de uma mulher é em si dada a ela de véu. O cabelo dela é sua cobertura natural 

ou véu, e headwear é uma cobertura simbólica cultural, ambos representando seu papel 

subordinado. Ambos natureza e costume geral refletir princípio universal de Deus do 

homem no papel de autoridade e do papel da mulher de subordinação. A beleza original 

de uma mulher é gloriosamente manifesto na feminilidade distintivo retratado por seu 

cabelo e seu atendimento aos costumes femininos. 

Nas culturas modernas, onde o uso de um chapéu ou véu não simboliza subordinação, 

essa prática não deve ser exigido dos cristãos. Mas o cabelo das mulheres e vestido das 

mulheres é ser distintamente feminino e demonstrar sua beleza feminina e 

submissão. Não deve haver confusão sobre identidades masculina e feminina, porque 

Deus fez os sexos distintos fisiologicamente e em papéis e relacionamentos. Ele quer que 

os homens a serem masculino, para ser responsável e amorosamente autoritário. Ele quer 

que as mulheres sejam feminino, para ser responsável e amorosamente submissa. 

Como em quase todas as idades e de todas as igrejas, alguns dos crentes de Corinto não 

estavam satisfeitos com a maneira de Deus e queria ignorá-lo ou modificá-lo para atender 

a si mesmos. Paulo antecipou a sua oposição ao que ele tinha acabado de ensinar. Ele 

sabia que alguns estariam inclinados a ser contencioso, mas ele não podia dizer nada 

adicional para eles que seria mais convincente do que o que ele já tinha dito. 

Ao resumir seu argumento, notamos que Paulo estabeleceu que as mulheres devem ser 

submissas aos homens por causa do relacionamento da Divindade ( v. 3 ), o projeto divino 

de homem e mulher ( v. 7 ), a ordem da criação ( v. 8 ), o papel da mulher ( v. 9 ), o 

interesse dos anjos ( 10 v. ), e as características da fisiologia natural ( vv. 13-15 ). 

É por isso que ele declara que nem Deus, representada por seus apóstolos, nem das 

congregações fiéis de sua igreja vai reconhecer qualquer outro princípio ou seguir 

qualquer outro padrão de comportamento. O argumento é absolutamente 

convincente. "Se você quiser encontrar um ouvido simpático à sua dissidência", diz ele, 

"você não vai encontrá-lo entre os apóstolos ou nas igrejas." Nós não temos nenhuma 

outra prática, nem as igrejas de Deus. Os apóstolos e as outras igrejas foram firmemente 

comprometidos com a prática que as mulheres devem usar um cabelo mais longo do que 



os homens e deve ter penteados distintamente feminino. E onde o costume ditada-lo, eles 

devem usar coberturas de cabeça apropriados para distinguir-se como submissa. 

 

27. Celebrando a Ceia do Senhor ( 1 

Coríntios 11: 17-34 ) 

Mas em dar essa instrução, eu não te louvo, porque você não se 

reúnem para melhor, mas para pior. Pois, em primeiro lugar, 

quando você vir junto como uma igreja, ouvi dizer que há entre 

vós dissensões; e, em parte, eu acredito nisso. Para deve haver 

também entre vós facções, para que aqueles que são aprovados 

possam ter sido evidente entre vós. Portanto, quando você se 

reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, pois em seu comendo, 

cada um toma a sua própria ceia primeiro; e um fica com fome e 

outro se embriaga. O Quê! Você não tem casas em que para 

comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e de vergonha os 

que nada têm? o que devo dizer a você? Devo elogiar você? Neste 

eu não te louvarei.Porque eu recebi do Senhor o que também vos 

transmiti: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o 

pão; e, tendo dado graças, partiu-o e disse: "Este é o meu corpo, 

que é para você;. fazei isto em memória de mim" Do mesmo modo 

Ele tomou também o cálice, depois da ceia, dizendo: "Este cálice 

é a nova aliança no meu sangue; fazer isso, todas as vezes que o 

beberdes, em memória de mim." Porque todas as vezes que 

comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do 

Senhor até que Ele venha. Portanto, aquele que comer o pão ou 

beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e 

do sangue do Senhor. Mas deixe um homem examine a si mesmo, 

e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e 

bebe, come e bebe juízo para si mesmo, se não julgar corretamente 

o corpo. Por esta razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e 

vários já dormiram. Mas se nos julgássemos a nós mesmos, com 

razão, nós não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, 

somos disciplinados pelo Senhor a fim de que não sejamos 

condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos 

ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem 

fome, coma em casa, para que você não pode se reúnem para 

julgamento. E as restantes matérias vou arranjar quando eu 
chegar. ( 11: 17-34 ) 

Por instrução e pelo exemplo Cristo instituiu duas ordenanças, batismo e comunhão, 

portarias que aqueles que crêem nEle estão a seguir fielmente. Jesus ordenou aos seus 

discípulos: "Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 

Pai e do Filho e do Espírito Santo" ( Mat. 28:19 ), seguindo o Seu próprio exemplo de ser 

batizado por João Batista ( Mateus 3: 13-17. ). Durante sua última refeição da Páscoa no 

cenáculo Jesus iniciou a Comunhão (ou da Ceia do Senhor, como tem vindo a ser 

conhecido), dizendo aos discípulos para continuar a portaria como uma memória dele 

( Lucas 22: 19-20 ). 



Paulo tinha sido fiel ao estabelecer essas ordenanças em Corinto. Embora ele não tenha 

pessoalmente batizar muitos dos crentes de lá ( 1 Cor. 1: 14-16 ), afirmou o batismo como 

um acto não opcional de obediência ao Senhor. A presente passagem deixa claro que o 

Corinthians comemorou regularmente a Ceia do Senhor, em que o apóstolo tinha 

compartilhado com eles muitas vezes. 

Não foi por acaso que Cristo iniciou ritos Comunhão durante a refeição da Páscoa. Deus 

instituiu a Páscoa, quando Ele entregou o seu povo dos seus 400 anos de escravidão no 

Egito. A refeição comemorou a morte do anjo da morte sobre as casas daqueles cujos 

umbrais e vergas estavam manchadas com o sangue de cordeiro. O cordeiro em si foi 

assado e comido, juntamente com pães ázimos e ervas amargas."Agora, este dia será um 

memorial para você, e você deve celebrá-lo como uma festa ao Senhor; nas vossas 

gerações você é a celebrá-la como uma ordenança permanente" ( Ex 12: 1-14. ). Ao longo 

de sua história, Israel comemorou esta refeição em memória da libertação suprema do 

Senhor deles, do Egito para a Terra Prometida. Ele ainda é o mais santo de festas judaicas. 

Jesus transformou a ceia pascal na celebração do infinitamente maior libertação que Ele 

veio trazer, de que a Páscoa era apenas um prenúncio. Quando comemos o seu corpo e 

não beberdes o seu sangue, nos lembramos da redenção espiritual e eterna que Ele 

comprou com o sacrifício do corpo e que a oferta desse sangue. A Páscoa celebrava a 

libertação temporária, física da Antiga Aliança. A Ceia do Senhor comemora a libertação 

permanente e espiritual do Novo. "Este cálice, que é derramado por vós é a nova aliança 

no meu sangue" ( Lucas 22:20 ). A mesa do Senhor lembra-nos da cruz de Jesus Cristo. 

Lucas diz-nos que as quatro marcas da vida cotidiana dos primeiros cristãos eram 

obediência ao ensinamento dos Apóstolos, comunhão, no partir do pão, e de oração ( Atos 

2:42 ). Podemos ter certeza de que a partir do pão incluído celebração freqüente de morte 

do Senhor, com o pão eo cálice. Alguns estudiosos e historiadores da igreja primitiva 

acredito que em algumas famílias Comunhão foi comemorado em cada refeição. 

A igreja primitiva desenvolveu refeições comunhão especial que veio a ser chamado de 

amor festas ( Judas 12 ) e que, geralmente, foram fechados com a observância da 

Comunhão. Essas foram as refeições congregacionais estressantes companheirismo, afeto 

e carinho mútuo entre os crentes. A ênfase na unidade levou muito facilmente em uma 

celebração da realização unificador do Salvador na cruz. A igreja de Corinto seguido esse 

costume, mas, como aqueles a quem Pedro condena ( 2 Pe. 2:13 ), que transformaram as 

refeições em guloso, bebedeiras. E quando a refeição foi conectado ao pão eo cálice 

lembrança, era uma profanação flagrante da santa ordenança. 

Quando ele introduziu a discussão de cobrir a cabeça das mulheres, Paulo elogiou o 

Corinthians para segurar firmemente as doutrinas que ele lhes havia ensinado ( 11: 

2 ). Agora, ele tem nenhum elogio. Mas em dar essa instrução, eu não te louvo, porque 

você não se reúnem para melhor, mas para pior. 

Dando ... instrução ( parangellō ) significa "para comandar", especificamente para dar 

uma carga ou encomenda. A idéia básica da palavra é "para passar ao longo de um para 

outro." Foi usado especialmente para a ordem dada por um comandante militar e passou 

ao longo da linha por seus subordinados. Paulo deixou claro que o que ele estava prestes 

a dizer não era meramente conselhos pessoais.Era apostólica instrução que seus leitores 

foram ordenados a aceitar e seguir. 

Teria sido muito melhor para aqueles Corinthians nunca ter tido uma festa de amor, e até 

mesmo nunca ter observado Comunhão do Senhor, do que ter tão abusado deles. Eles 



vieram juntos , não para melhor, mas para pior . O prazo para o pior é um comparativo 

de kakos , que representa o mal moral. Em vez de as celebrações momentos de comunhão 

amorosa e enriquecimento espiritual sendo eles envolvidos condescendência egoísta, 

envergonhando os irmãos mais pobres, zombando da morte sacrificial do Senhor, e 

escandalizando a igreja antes que o mundo descrente em torno deles. 

Ao chamar o Corinthians para a santidade em sua observância da Ceia do Senhor, Paulo 

discute sua perversão dele, o propósito do Senhor para ele, e a preparação certa para isso. 

A perversão da Ceia do Senhor 

Pois, em primeiro lugar, quando você vir junto como uma igreja, 

ouvi dizer que há entre vós dissensões; e, em parte, eu acredito 

nisso. Para deve haver também entre vós facções, para que 

aqueles que são aprovados possam ter sido evidente entre 

vós. Portanto, quando você se reúnem, não é para comer a ceia 

do Senhor, pois em seu comendo, cada um toma a sua própria ceia 

primeiro; e um fica com fome e outro se embriaga. O Quê! Você 

não tem casas em que para comer e beber? Ou desprezais a igreja 

de Deus, e de vergonha os que nada têm? o que devo dizer a 
você? Devo elogiar você? Neste eu não te louvarei. ( 11: 18-22 ) 

Igreja ( ekklesia ) significa "assembléia" ou "congregação", e no Novo Testamento nunca 

é usado de um local de construção ou reunião, mas sempre de crentes. Aparentemente, 

onde e quando os cristãos de Corinto se reuniram eles discutiam e brigavam. Quando 

vocês se reúnem como igreja, ouvi dizer que há entre vós 

dissensões. Divisões ( schismata , da qual nós temos cisma), literalmente, refere-se a 

rasgar ou cortar, e metaforicamente a divisão ou discórdia. O Corinthians, aparentemente, 

não poderia concordar em nada, nem eles procuram servir uns aos outros. Em vez de 

compartilhar juntos em comunhão e adoração eles gastaram seu tempo em 

condescendência egoísta, argumentando e discutindo. Talvez porque ele suspeita que 

alguns dos relatórios tinha sido exagerada, o apóstolo quis dar-lhes o benefício da 

dúvida. Então, ele acrescentou, e em parte, eu acredito nisso. 

No entanto, os relatórios não teria sido difícil de acreditar. Paulo começou esta carta 

repreendendo-os fortemente para suas divisões com base em lealdades partidárias ( 1: 10-

17 ; 3: 1-3 ). Essas divisões inevitavelmente acabou em "brigas" ( v. 11 ). Os crentes 

também foram divididos socialmente, já que esta passagem indica. Aqueles que estavam 

bem de vida trouxe a sua comida e egoisticamente comeu-o antes que os membros mais 

pobres chegou. Longe de ter "todas as coisas em comum" e "partilha ... com tudo, como 

que alguém tinha necessidade", como fizeram os primeiros cristãos em Jerusalém ( Atos 

02:44 ), a classe alta Corinthian desprezado até mesmo compartilhar em uma "festa 

americana ceia "com seus irmãos e irmãs menos favorecidos. Era cada um por si. 

Primeiro apelo de Paulo para eles foi ", Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor 

Jesus Cristo, que todos concordam, e não haja divisões entre vocês, mas você ser feita 

completa na mesma mente e na mesmo parecer "( 1 Cor. 01:10 ). "Como colegas 

seguidores de Cristo que você deve ter o mesmo entendimento, as mesmas opiniões, a 

mesma atitude, a mesma visão", ele dizia. As razões para a sua turma havia carnalidade, 

egoísmo e mundanismo. "Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a 

homens de carne, como a crianças em Cristo" ( 3: 1 ). Eles estavam andando na carne, em 

vez de no Espírito e seguindo suas próprias vontades ao invés do Senhor. 



Uma das coisas mais terríveis na igreja é a divisão, porque é um dos primeiros e mais 

seguros sinais de doença espiritual. Um dos primeiros sintomas de mundanismo e 

apostasia, muitas vezes antes de ele mostra-se na doutrina comprometida ou estilo de 

vida, é dissensão dentro de uma congregação. 

Paulo estava bem consciente de que a divisão não pode ser totalmente evitada. Até a volta 

do Senhor, sempre haverá joio no meio do trigo, e os crentes desobedientes bem. Para 

deve haver também entre vós facções. Não ... deve ser traduz a única palavra dei , o que 

significa que "é necessário ou deve ser", e indica a necessidade ou compulsão de qualquer 

espécie. Quando Pedro e os outros apóstolos foram informados pelo Sinédrio a parar de 

pregar o evangelho, eles responderam: "Nós devemos [ dei ] obedecer a Deus do que aos 

homens "( Atos 5:29 ). A palavra é muitas vezes usada no Novo Testamento para 

representar necessidade divina. Jesus usou o termo em numerosas ocasiões em relação a 

determinados eventos scripturally previstos e divinamente designados, incluindo Sua 

crucificação e ressurreição (Mateus 24: 6. ; 26:54 ; João 3:14 ; etc.). Ele mesmo disse: 

"Por que é inevitável que tropeços vir, mas ai daquele homem por quem o escândalo 

vem!" ( Mateus 18: 7. ). Esse é o sentido em que Paulo usa o termo aqui. 

O paradoxo é que era necessário para que haja facções na igreja de Corinto, a fim de que 

aqueles que são aprovados possam ter sido evidente entre vós. O mundanismo e 

desobediência carnal daqueles que causou as divisões iria expor e destacar o amor, 

harmonia e espiritualidade dos que são aprovados. Aprovado ( dokimos ) refere-se ao que 

se passou um teste. O termo foi usado de metais preciosos julgados em fogo e provou ser 

puro. Divisão Igreja, ímpios e pecadores como está, no entanto, é usado pelo Senhor para 

provar o valor dos seus santos fiéis. Em meio a brigas e divisões que são separados como 

ouro puro é a partir da escória. Mal ajuda bom manifesto. Trouble in a igreja cria uma 

situação na qual a verdadeira força espiritual, sabedoria e liderança pode ser manifestada. 

Paulo falou aos Tessalonicenses dos dokimos , aqueles que "foram aprovados por Deus 

para ser confiada com o evangelho" ( 1 Ts. 2: 4 ). Em cada congregação de crentes Deus 

tem Sua aprovado pessoas em quem Ele confia a obra de Sua igreja. Aqueles aprovados 

são especialmente manifestada na adversidade e sofrimento, e é apenas a esses santos 

experimentadas e testadas que a igreja deve confiar a sua liderança. Uma das principais 

causas de pastores, missionários e outros líderes cristãos que abandonam o ministério ou 

sendo improdutiva em que é que eles não são aprovados, eles não são totalmente 

qualificados espiritualmente, em primeiro lugar para fazer a obra do Senhor. "Bem-

aventurado o homem que suporta a provação", Tiago diz, "pela primeira vez ele tenha 

sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam" 

( Tiago 1:12 ). 

As facções não são meramente perturbador; eles são destrutivos. Inicialmente, eles 

ajudam a revelar os líderes fortes e espirituais, mas, quando permaneceu inconteste eles 

vão minar qualquer grupo cristão e não devem ser tolerados. "Evita o homem faccioso, 

depois de um primeiro e segundo aviso", escreveu Paulo Tito ", sabendo que tal homem 

é pervertido e está pecando, sendo auto-condenado" ( Tito 3: 10-11). Pelo próprio fato de 

que ele é faccioso e divisionista uma pessoa prova sua carnalidade e sua incapacidade de 

fazer parte da comunhão cristã. É necessário que as facções aparecer, mas não é 

necessário que eles sejam tolerados ou permissão para conduzir a divisão na igreja. 

O ponto focal desse mal era a Ceia do Senhor. O termo deipnon (Ceia) foi a palavra 

normal utilizado para a refeição da noite. A adição do Senhor lhe dá significado especial 

e muito maior. Esta foi uma verdadeira refeição, onde a igreja se reuniam para comer a 



"festa do amor", uma refeição seguido da Comunhão. A Comunhão estava ligado a esta 

ceia na igreja de Corinto, mas abusos foram obscurecendo o seu propósito divino e 

destruindo a sua santidade. Na igreja primitiva a festa de amor e comunhão habitualmente 

foram realizadas em conjunto, mas os abusos, tais como aqueles em Corinto, 

eventualmente forçado os dois a serem separados, a fim de proteger a Comunhão. A festa 

de amor logo desapareceu completamente. 

Os membros facciosos da igreja de Corinto tinha tão pervertido a congregação que a 

celebração da Comunhão era uma zombaria; na verdade não era a comunhão a 

todos. Portanto, quando você se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Eles não 

podiam corretamente dizer que foi dedicado ao Senhor. Nem a refeição nem a Comunhão 

estava honrando a Ele. Eles tiveram a cerimônia, mas não a realidade, a forma, mas não 

a substância. "Você pode estar quebrando um pouco de pão, passando o copo, e repetir 

algumas das palavras de Jesus", disse Paulo, com efeito, "mas o que você está fazendo 

não tem nada a ver com a ordenança do Senhor instituiu. Cristo não tem parte nisso. " 

Pois em seu comer, cada um toma a sua própria ceia primeiro; e um fica com fome e outro 

se embriaga. Os crentes mais pobres veio para o jantar esperando para compartilhar a 

comida trazida pelos ricos, mas eles saíram com fome-fisicamente como 

espiritualmente. Aqueles que trouxe comida e bebida se fartaram e tornou-se bêbado. Eles 

zombaram o propósito da ocasião, que era para trazer harmonia e unidade entre aqueles 

que pertenciam a Cristo, como eles se lembraram de Seu sacrifício para torná-los um com 

Ele. ? "Não é o cálice de bênção que abençoamos uma participação no sangue de Cristo 

não é o pão que partimos uma participação no corpo de Cristo Uma vez que há um único 

pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo,? Para todos nós participamos do 

mesmo pão "( 1 Cor. 10: 16-17 ). 

Em aparente frustração, como se estivesse tentando encontrar uma explicação racional, 

Paulo pergunta: O que! Você não tem casas em que para comer e beber? Ou desprezais a 

igreja de Deus, e de vergonha os que nada têm? Se sua intenção de se locupletar de forma 

egoísta, eles não poderiam fazer isso em casa? Ou eles estavam realmente tentando 

destruir a comunhão por flagrantemente desprezando a igreja de Deus? Ou eles eram tão 

desdenhoso dos seus irmãos e irmãs pobres em Cristo que eles propositAdãoente 

embaraçado e envergonhado-los? Independentemente das razões pode ter sido, eles não 

poderiam justificar o dano que está sendo trazido para a igreja. Se eles não podiam 

mostrar o amor, por que tem uma festa de amor? 

Novamente Paulo diz que ele não pode dizer nada em sua defesa. O que devo dizer a 

você? Devo elogiar você? Neste eu não te louvarei. "Você vai ter nenhuma aprovação de 

mim", disse ele. "E você certamente vai ter nenhum elogio." 

Atitudes e motivações de um cristão deve ser puro em todos os momentos. Mas quando 

os crentes se à mesa do Senhor, partilhando o pão do seu corpo e do cálice do Seu sangue, 

é absolutamente necessário que eles deixam para trás todo o pecado, toda amargura, todo 

o preconceito racial e sexual, todo o orgulho de classe, e todos sentimentos de 

superioridade. De todos os lugares e ocasiões, essas atitudes são mais out lugar na Ceia 

do Senhor. Eles gravemente profano que santa ordenança, bonito, e unificadora de Deus. 

A Proposito da Mesa do Senhor 

Porque eu recebi do Senhor o que também vos transmiti: que o 

Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão; e, tendo 

dado graças, partiu-o e disse: "Este é o meu corpo, que é para 



você;. fazei isto em memória de mim" Do mesmo modo Ele tomou 

também o cálice, depois da ceia, dizendo: "Este cálice é a nova 

aliança no meu sangue; fazer isso, todas as vezes que o beberdes, 

em memória de mim." Porque todas as vezes que comerdes deste 

pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que 
Ele venha. ( 11: 23-26 ) 

Estes versos são como um diamante caiu em uma estrada enlameada. Uma das mais belas 

passagens de toda a Escritura é dada no meio de uma forte repreensão do mundano, carnal, 

egoísta e atitudes insensíveis e comportamento. A repreensão, na verdade, é de cristãos 

que perverteram a própria cerimônia que estes versos tão comovente descrever. 

Como sempre fazia quando prestes a apresentar uma verdade especialmente importante 

ou polêmico, Paulo deixa claro que o que ele está ensinando não é a sua própria opinião, 

mas Palavra revelada de Deus. Desde os tempos em versículo 23 , nós sabemos que ele 

está prestes a dizer aos crentes de Corinto não é novidade para eles. Ele é lembrá-los de 

que ele já havia ensinado a eles. Porque eu recebi do Senhor o que também vos 

entreguei. 

A maioria dos estudiosos conservadores concordam que uma Corinthians provavelmente 

foi escrito antes de qualquer um dos evangelhos. Se isso for verdade, o relato de Paulo 

aqui é o primeiro registro bíblico da instituição da Ceia do Senhor, e inclui citações diretas 

de Jesus. É perfeitamente coerente com os relatos evangélicos, mas a revelação de Paulo 

provavelmente foi recebido do Senhor diretamente, e não através dos outros apóstolos 

(cf. Gl 1, 10-12. ), mesmo que os termos aqui falar de uma cadeia de tradição que viera 

do Senhor a Paulo e depois para o Corinthians. 

Na noite em que foi traído, dá o cenário histórico, que muitos dos crentes pode não ter 

sabido, porque, como foi dito acima, provavelmente, nenhum dos evangelhos foi escrito 

ainda. Novamente, vemos uma jóia em um cenário imundo. Este é o mais belo e 

significativo das celebrações cristãs foi instituída na mesma noite em que o Senhor foi 

traído e preso. No meio do mal do mundo, Deus estabelece Seu bom; no meio da maldade 

de Satanás, Deus planta Sua santidade. Assim como, ao contrário, as facções carnais 

causar santos aprovadas pelo Senhor para "tornar-se evidente" ( 11:19 ), para que a traição 

de Jesus e prisão causar Seu sacrifício gracioso para tornar-se mais evidente. Em meio a 

de Satanás absoluta pior, a condenação do Filho de Deus na cruz, Deus realizou seu 

melhor absoluto, o sacrifício para a redenção do mundo através dessa cruz. 

Embora Jesus estava celebrando a Páscoa com seus discípulos no cenáculo, nem os 

evangelhos, nem conta de Paulo aqui dar todos os detalhes da refeição. Concentram-se 

em instituição de Jesus da nova refeição, a nova ceia, que agora substitui o antigo. 

A refeição da Páscoa começou com o anfitrião de pronunciar uma bênção sobre a primeira 

taça de vinho tinto e passá-la para os outros presentes. Quatro copos de vinho foram 

repassados durante a refeição.Após a primeira taça foi ervas amargas bêbados 

mergulhados em um molho de frutas foram comidos e uma mensagem foi dada sobre o 

significado da Páscoa. Em seguida, a primeira parte de um hino, o Hallel (que significa 

"louvor" e está relacionada com a aleluia, "Louvai ao Senhor"), foi cantada. O Hallel é 

composta de Salmos 113-118 , ea primeira parte cantada era geralmente 113 ou 113 e 

114. Depois do segundo copo foi aprovada, o anfitrião iria quebrar e passar em torno do 

pão sem fermento. Em seguida, a refeição adequada, que consistia do cordeiro sacrificial 

assado, foi comido. A terceira taça, após a oração, foi então passada e no resto do Hallel 



foi cantado. A quarta taça, que comemorou a vinda do reino, foi tomada imediatamente 

antes de sair. 

Foi o terceiro cálice que Jesus abençoou e que tornou-se o cálice da comunhão. "E da 

mesma maneira que Ele tomou o cálice, depois de terem comido, dizendo: Este cálice, 

que é derramado por vós é a nova aliança no meu sangue '" ( Lucas 22:20 ). Depois que 

Jesus deu algumas breves palavras de advertência, repreensão, e instrução ( vv. 21-38 ), 

a refeição foi concluído com o canto de um hino ( Matt. 26:30 ). 

Quando Ele, isto é, Jesus, tendo dado graças, partiu -o (cf. João 6:11 ). No grego , 

tendo dado graças é um particípio de eucharisteo , da qual nós temos Eucaristia, o nome 

pelo qual alguns cristãos referem-se a Ceia do Senhor. 

O pão que tinha representado o Exodus agora veio para representar o corpo de Jesus 

Cristo, o Messias. Para a mente judaica o corpo representava a pessoa como um todo, e 

não apenas o seu corpo físico. O corpo de Jesus representa o grande mistério de toda a 

sua vida encarnada, todo o seu ensino, ministério e trabalho, tudo que era e tudo o que 

Ele fez. 

A palavra quebrada (como no KJV do versículo 24 ) não aparece nos melhores 

manuscritos ou na maioria das traduções modernas. Embora os romanos freqüentemente 

quebraram as pernas dos crucificados, a fim de acelerar a morte como um ato de 

misericórdia, João nos diz especificamente que as pernas de Jesus não foram 

quebrados. Em ordem "para que a Escritura se cumprisse, 'Não é um osso dele será 

quebrado" ( João 19:33 , 36 ). Portanto, a melhor leitura é simplesmente Este é o meu 

corpo, que é para você. 

Para você são duas das mais belas palavras em toda a Escritura. Jesus deu o seu corpo, 

toda a sua vida encarnada, para nós que cremos nEle. "Tornei-me um homem para você, 

eu dei o evangelho, a vós; eu sofri por você, e eu morri por você." Nossa,,, Deus 

misericordioso magnânimo amoroso gracioso se encarnou não para si, mas para nós. Se 

uma pessoa quer e recebe o benefício de que o sacrifício é a sua escolha; mas Jesus fez e 

oferece-lo para cada pessoa. Ele pagou o resgate por todos os que serão libertados. 

O copo que tinha representado o sangue do cordeiro nos umbrais untada e vergas agora 

veio para representar o sangue do Cordeiro de Deus, derramado para a salvação do 

mundo. A antiga aliança foi ratificada por várias vezes o sangue de animais oferecidos 

por homens; mas a Nova Aliança foi ratificada uma vez por todas, pelo sangue de Jesus 

Cristo ( Hb. 9:28 ), que o próprio Deus tem oferecido. O velho libertação era apenas do 

Egito para Canaã. Então, Jesus tomou o cálice e disse que é a nova aliança no meu 

sangue . É importante perceber que este não era novo, no sentido de que era um pacto de 

graça substituindo uma das obras. Ele é novo na medida em que é o pacto de poupança a 

que todas as sombras do Antigo Testamento apontou. A nova libertação é do pecado para 

a salvação, da morte para a vida, do reino de Satanás para o céu de Deus. Páscoa foi 

transformado em Ceia do Senhor. Nós agora comer o pão e beber o cálice não se lembrar 

do Mar Vermelho e do Êxodo, mas para lembrar a cruz eo Salvador. 

Fazei isto em memória de mim é um comando dos lábios de nosso Senhor. A 

participação na ceia do Senhor não é, portanto, uma opção para os crentes. Devemos ter 

comunhão em uma base regular, se quisermos ser fiéis ao Senhor que nos comprou por 

meio do ato, somos chamados a lembrar. Não participar da Ceia do Senhor é 

desobediência e um pecado. 



Para o hebraico para lembrar significou muito mais do que simplesmente trazer algo à 

mente, apenas para lembrar que isso aconteceu. Para lembrar verdadeiramente é voltar na 

mente da pessoa e recuperar o máximo de realidade e da importância de um evento ou 

experiência como uma possível. Para lembrar de Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz é 

para reviver com a vida dele, agonia, sofrimento e morte, tanto quanto é humanamente 

possível. Quando participamos da Ceia do Senhor nós não oferecemos um sacrifício de 

novo; lembramo-nos Seu uma vez por todas sacrifício por nós e nos dedicar ao Seu 

serviço obediente. 

Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a 

morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que estamos dispostos a lembrar e 

para proclamar a morte de Cristo, vamos celebrar a Comunhão. Sem frequência é dada, 

mas é uma festa permanente. É mais do que uma lembrança para o nosso próprio bem; é 

também uma proclamação por amor do mundo. É um testemunho para o mundo que não 

temos vergonha de nosso Senhor ou de Seu sangue, que pertencemos a Ele e são 

obedientes a Ele. 

Comunhão é também um lembrete de que o Senhor está vindo novamente, porque Ele 

nos diz para proclamar a Sua morte por este meio até que Ele venha . Ela ajuda a manter-

nos ansiosos para o dia em que estaremos com Ele. É uma celebração de sua vida presente 

e do seu futuro retorno na glória. 

Há muito envolvido nessa lembrança. Quando um crente vem à mesa do Senhor, lembra 

a obra de Cristo na cruz ( 11:25 ), ele participa da presença espiritual de Cristo na 

comunhão, e não os próprios elementos ( 10:16 ), ele comunga com os santos ( 10: 17 ), 

ele adora em santidade ( 10: 20-22 ), ele proclama a salvação em Cristo ( 11: 24-25 ), e 

ele antecipa o retorno do Senhor ( 11:26 ) e da vinda do Reino ( Mt 26.: 29 ). 

A preparação para a Ceia do Senhor 

Portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor 

indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas 

deixe um homem examine a si mesmo, e assim coma deste pão e 

beba deste cálice. Porque o que come e bebe, come e bebe juízo 

para si mesmo, se não julgar corretamente o corpo. Por esta 

razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já 

dormiram. Mas se nos julgássemos a nós mesmos, com razão, nós 

não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos 

disciplinados pelo Senhor a fim de que não sejamos condenados 

com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para 

comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em 

casa, para que você não pode se reúnem para julgamento. E as 
restantes matérias vou arranjar quando eu chegar. ( 11: 27-34 ) 

Novamente Paulo retorna ao aviso. Por causa de tudo o que está envolvido na 

portaria, quem participa da Ceia do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do 

sangue do Senhor. Pode-se chegar a sua mesa indignamente de muitas maneiras. É 

comum que as pessoas a participar dele ritualisticamente, sem participar com suas mentes 

e corações. Eles podem ir com a maré, sem passar por todas as emoções, e tratá-lo de 

ânimo leve, em vez de a sério. Eles podem acreditar que confere graça ou mérito, que a 

cerimônia em si, ao invés do sacrifício que representa, pode salvar ou manter um 

salvo. Muitos vêm com um espírito de amargura ou ódio em relação a outro crente, ou vir 



com um pecado de que eles não vão se arrepender. Se um crente vem com nada menos 

do que os pensamentos mais altos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nada menos do 

que o amor total para seus irmãos e irmãs em Cristo, ele vem indignamente. 

Para vir indignamente a mesa do Senhor é tornar-se culpado do corpo e do sangue do 

Senhor. Para pisar a bandeira do nosso país não é para desonrar um pedaço de pano, mas 

a desonrar o país que representa. Para vir indignamente a Comunhão não simplesmente 

desonrar a cerimônia; desonra Aquele em cuja honra se celebra. Tornamo-

nos culpados de desonrar Seu corpo e sangue, que representam a vida gracioso total e 

trabalho para nós, Seu sofrimento e morte em nosso nome. Tornamo-nos culpados de 

zombaria e tratando com indiferença a própria pessoa de Jesus Cristo (cf. Atos 

07:52 ; Heb. 6: 6 ;10:29 ). 

Toda vez que ele vem para a Ceia do Senhor, portanto, uma pessoa deve examinar a si 

mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice . Antes de tomarmos estamos a dar-

nos uma auto-análise aprofundada, procurando honestamente para nossos corações para 

qualquer coisa que não deveria estar lá e peneirar todo o mal. Nossos motivos, nossas 

atitudes para com o Senhor e Sua Palavra, para com seu povo, e para o próprio serviço 

Comunhão devem todos estão sob controlo privado diante do Senhor. O quadro torna-se, 

assim, um lugar especial para a purificação da igreja. Isso é um uso vital de Comunhão, 

e advertência de Paulo reforça que o ideal. 

Uma pessoa que participa sem entrar no espírito certo come e bebe juízo para si mesmo, 

se não julgar corretamente o corpo. Acórdão ( krima ) aqui tem a idéia de 

castigo. Porque "não há, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em 

Cristo Jesus" ( Rm. 8: 1 ), a KJV prestação de condenação é especialmente lamentável. A 

grande diferença no uso de Paulo aqui de krima ( julgamento ) 

e katakrima ( condenado ) é visto no versículo 32 , onde é claro que krima refere-se a 

disciplina dos salvos e katakrima refere-se a condenação dos perdidos. Que castigo vem , 

se ele não julgar corretamente o corpo , ou seja, o sangue e corpo utilizado na 

Comunhão. Para evitar o julgamento de Deus, é preciso discernir corretamente e 

responder à santidade da ocasião. 

Os tipos de castigo que o Senhor pode usar são ilustrados em versículo 30 . Por isso há 

entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Deus não eternamente 

condenar aqueles que abusam da mesa do Senhor, mas a Sua punição pode ser uma 

doença grave. O sono é aqui, como em vários outros lugares no Novo Testamento, usadas 

metaforicamente para falar da morte de crentes (como de Lázaro,João 11:11 ; e 

Estevão, Atos 7:60 ). Deus realmente condenado à morte um número ( hikanos , lit., 

"suficiente") dos crentes de Corinto, porque eles continuamente desprezados e 

corrompido a Ceia de Seu Filho, assim como ele tinha colocado a morte Ananias e Safira 

por mentir para o Espírito Santo ( Atos 5: 1-11 ). Assim como no Antigo Testamento, tais 

execuções divinas deveriam servir como exemplos do que todos os pecadores merecem, 

e pode receber (cf. Lucas 13: 1-5 ). 

Há um remédio para a indignidade. Se nós julgássemos a nós mesmos, com razão, que 

não deve ser julgado. Isso envolve a discernir o que somos eo que devemos ser. Se 

confessarmos os nossos pecados, nossas atitudes e motivações erradas, Deus "é fiel e 

justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça" ( 1 João 1: 9 ). 

Como já foi mencionado, se chegarmos indignamente e são julgados por Deus, não é para 

a condenação. É para o extremo oposto. Mas, quando somos julgados, somos 

disciplinados pelo Senhor a fim de que não sejamos condenados com o mundo. Deus 



envia chastening indivíduo para empurrar os infratores de volta para o comportamento 

justo, e envia a morte para alguns em a igreja para incentivar aqueles que continuam a 

escolher a santidade em vez de pecado. Mesmo se o Senhor viesse a atacar-nos mortos 

para profanar Sua mesa, seria para nos disciplinar, para nos impedir de ser condenado. O 

pensamento é poderoso. Somos guardados da condenação, não só por decreto, mas 

também por intervenção divina. Deus nos castiga para nos impedir de cair de salvação, e 

até mesmo levar a nossa vida, se necessário, antes que isso pudesse acontecer. 

Paulo fecha admoestando o Corinthians para obter suas vidas e suas atitudes endireitado, 

para descartar completamente seus preconceitos, seu egoísmo, e sua indiferença a santa 

vontade de Deus. O fato de que ele diz quando você se reúnem para comer assume que 

ele apoiou a idéia de sua refeição de confraternização, mas eles devem esperar um pelo 

outro antes de participar dele. Se algum só foram assistir a fim de satisfazer a sua fome 

física eles devem comer em casa . Caso contrário, eles perverter a festa de amor. Quando 

eles vêm para a festa de amor e, principalmente, para a mesa do Senhor, eles devem vir 

para satisfazer sua fome espiritual. Não há nenhum ponto na coleta para o pecado, porque 

isso é simplesmente se unindo para julgamento. 

Porque eles são mencionados aqui, em vez de no final da carta, discurso de encerramento 

de Paulo nesta seção, as restantes matérias vou arranjar quando chegar, deve referir-

se a outras questões relacionadas com a adoração, a Ceia do Senhor, ou ambos. Ele iria 

cuidar dessas questões, quando ele chegou em Corinto pessoalmente. 

 

28. O Fundo e Teste dos falsos dons 

espirituais (1 Coríntios 12: 1-3) 

A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que 

ignoreis. Você sabe que quando você eram pagãos, você foram 

desviados para os ídolos mudos, conforme éreis guiados.Portanto, 

eu faço-vos saber, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: 

"Jesus é maldito"; e ninguém pode dizer: "Jesus é o Senhor", 
senão pelo Espírito Santo. (12: 1-3) 

Esta passagem introduz a seção (caps. 12-14) que incide sobre os dons 

espirituais, um assunto controverso hoje em muitas partes do professar o 

cristianismo. Talvez nenhuma área da doutrina bíblica tem sido mais 

incompreendidos e maltratados, mesmo dentro do evAngelicalalismo, do que a 

de dons espirituais. No entanto, nenhuma área da doutrina é mais importante 

para a saúde espiritual e eficácia da igreja.Para além da dinamização direta do 

Espírito de Deus, nada é mais importante para os crentes do que o ministério de 

seus dons espirituais, seus dons dados por Deus para o serviço cristão. 

Ao contrário do pensamento de muitas pessoas, a verdadeira igreja de Jesus 

Cristo não é uma organização humana visível executado por uma hierarquia de 

funcionários. Não é uma ação social para atender às necessidades e demandas 

da comunidade ou simplesmente um lugar conveniente para se casar, enterrado, 

ou batizados. Certamente não é um clube social religioso em que as pessoas de 



crenças e normas afins se reúnem para confraternização e atividades de serviços 

ocasionais. 

A igreja, como estabelecido por Jesus Cristo e descrito e definido no Novo 

Testamento, é um organismo vivo. É o corpo espiritual de Cristo, que é o seu 

chefe, seu Senhor. Os membros desse corpo são inteira e exclusivamente 

aqueles que se tornaram novas criaturas através da fé nEle como seu Salvador 

e Senhor. Embora composto de membros humanos, não é uma organização 

humana. É um organismo sobrenatural, criada, com sede, com poderes, e 

liderado pelo próprio Senhor. Devido a sua cabeça é eterno e indestrutível, a 

igreja é eterno e indestrutível. Jesus nos garante que, mesmo "as portas do 

inferno não prevalecerão contra ela" (Mat. 16:18). 

Cada membro da igreja de Cristo foi dado dons sobrenaturais, presentes do 

Espírito Santo de Deus, que por meio do Espírito são os meios divinos de Deus 

de ministrar a Sua Palavra e do poder entre o Seu povo e para o mundo. Eles 

são provisão sobrenatural de Deus para a edificação da Igreja e da 

evangelização do mundo. Eles são os meios através dos quais os crentes são a 

crescer adoração, testemunho e servir. 

Verdadeiros dons espirituais são dados por Deus para fortalecer e manifesto 

unidade, harmonia e energia. Presentes falsificação de Satanás são destinadas a 

dividir, perturbar, e enfraquecer. Os dons de Deus construir; Falsificações de 

Satanás derrubar. 

A igreja de Corinto, como grande parte da igreja de hoje, foi seriamente 

afectado pela contrafacção, bem como pelo mal-entendido e mau uso dos dons 

espirituais. Alguns dos crentes de Corinto reconheceu o problema, e 1 Coríntios 

12-14 continua a responder a perguntas sobre o que eles tinham escrito Paulo 

(7: 1). Além dos problemas levantados e reflectidos na referida carta, Paulo 

tinha aprendido de outros problemas de "pessoas de Chloe" (01:11) e de 

"Estéfanas, de Fortunato e Acaico" (16:17). A julgar pelo ensino do apóstolo 

nesta seção, as perguntas incluídos aqueles que, como: Quais são os dons 

espirituais? Quantos são? Será que todo crente tê-los? Como uma pessoa pode 

saber que um ou aqueles que ele tem? Como eles são importantes para a vida 

cristã individual e para a vida da igreja? O que é o batismo com o Espírito Santo 

e como ele se relaciona com os dons espirituais? São todos os presentes dados 

para cada idade da igreja, ou foram alguns dados apenas para um propósito 

especial e um tempo limitado? Os presentes podem ser falsificados e, em caso 

afirmativo, como podem os crentes dizem os verdadeiros dos falsos? Essas e 

muitas outras perguntas Paulo cuidadosamente responde. 

Assim como o Corinthians tinha perverteu quase tudo mais, eles também 

tinham perverteu a natureza, propósito e uso dos dons espirituais. Esta 

perversão, como os outros, em grande parte, deveu-se a idéias e práticas que 



tinham arrastado de sua sociedade pagã para a igreja. A velha vida 

continuamente contaminado o novo. Eles não haviam se separaram de seus 

antigos caminhos e ainda estavam lidando, de fato fortemente para a 

exploração, o que era "impuro" (2 Cor. 6: 14-17). Apesar de terem sido rica e 

completa em dons espirituais (1 Cor. 1: 7), eles eram pobres em compreendê-

los e irresponsável em usá-los. 

Pagan Fundos 

Os cultos pagãos da Grécia e Roma eram parte do que são comumente 

chamados de religiões de mistério. Na época de Paulo haviam dominado o 

próximo mundo oriental há milhares de anos e, indiretamente, iria dominar 

grande parte da cultura ocidental durante a Idade Média e, em certa medida, 

mesmo até hoje. 

As religiões de mistério tinha muitas formas e variações, mas uma fonte 

comum. Em sua visão, na ilha de Patmos João foi mostrado "a condenação da 

grande prostituta que está assentada sobre muitas águas", em cujo "testa estava 

escrito um nome, um mistério," a grande Babilônia, a mãe das prostituições e 

das abominações da terra "(Ap 17: 1, 5). Aqui o Senhor imagens de Seu 

julgamento da religião do mundo. No final da Tribulação a verdadeira igreja 

terá sido arrebatada (1 Ts 4: 13-18.; Ap 3:10) eo mundo vai começar a 

estabelecer uma religião própria, que será verdadeiramente universal. Será a 

composição de todos os falsos religiões do mundo, que vai "dar o seu poder e 

autoridade à besta", o anticristo (Ap 17:13). A forma final do que todo-

poderoso, religião universal vai representar a conclusão das religiões de 

mistério que, historicamente, teve origem na antiga Babilônia. 

Na sua forma organizada religião falsa começou com a torre de Babel, a partir 

do qual Babilônia deriva seu nome. Cain foi o primeiro adorador falsa, e muitas 

pessoas depois dele seguiram o seu exemplo.Mas a religião pagã organizada 

começou com os descendentes de Ham, um dos três filhos de Noé, que decidiu 

construir um grande monumento que iria "chegar ao céu" e tornar-se um grande 

nome (Gen. 10: 9-10; 11: 4) . Sob a liderança do orgulhoso e apóstata Nimrod 

eles planejavam assaltar o céu e unificar seu poder e prestígio em um grande 

sistema mundial de adoração. Essa foi a primeira falsa religião do homem, a 

partir da qual todas as outras religiões falsas, de uma forma ou de outra surgiu. 

O julgamento de Deus frustrado seu objetivo principal de fazer uma grande 

demonstração de unidade humanista. Ao confundir "a sua linguagem, para que 

não entenda um a outro do discurso", e espalhamento "-los no exterior dali sobre 

a face de toda a terra" (Gênesis 11: 7-8), o Senhor suspendeu a construção da 

torre e fraturou sua solidariedade. Mas essas pessoas levaram consigo as 

sementes do que falsa, religião idólatra, sementes que eles e seus descendentes 

foram plantando em todo o mundo desde então. As idéias e formas foram 



alteradas, adaptado, e às vezes fez mais sofisticado, mas o sistema de base foi 

mantida, e permanece, inalterada. É por isso que Babel, ou Babilônia, é 

chamado de "a mãe das prostituições e das abominações da terra" (Ap 17: 

5). Ela era o progenitor de todas as falsas religiões. 

A partir de várias fontes antigas, parece que a esposa de Nimrod, Semiramis (o 

primeiro), aparentemente foi alta sacerdotisa da religião Babel e fundador de 

todas as religiões de mistério. Após a torre foi destruída e a multiplicidade de 

línguas desenvolvido, ela era adorada como uma deusa sob muitos nomes 

diferentes. Ela tornou-se Ishtar da Síria, Astarte da Fenícia, Isis do Egito, 

Afrodite da Grécia e de Roma-Venus em cada caso, a divindade do amor sexual 

e da fertilidade. Seu filho, Tamuz, também passou a ser endeusado sob vários 

nomes, e foi o consorte de Ishtar e deus do submundo. 

De acordo com o culto de Ishtar, Tammuz foi concebido por um raio de sol, 

uma versão falsificada do nascimento virginal de Jesus. Tammuz correspondeu 

a Baal na Fenícia, Osiris no Egito, Eros na Grécia, e Cupido em Roma. Em 

todos os casos, a adoração dos deuses e deusas foi associado com a imoralidade 

sexual. A celebração da Quaresma não tem base nas Escrituras, mas sim 

desenvolvido a partir da celebração pagã de luto de Semiramis durante quarenta 

dias sobre a morte de Tamuz (cf. Ez. 08:14), antes de sua suposta ressurreição, 

outro de contrafacções míticos de Satanás. 

As religiões de mistério se originou a idéia da regeneração batismal, nascer de 

novo apenas através do rito do batismo de água, e a prática da mutilação e 

flagelação para expiar pecados ou ganhar favor espiritual. Eles também 

começaram o costume de peregrinações, que muitas religiões seguem hoje, eo 

pagamento de penitência para remissão dos pecados para si mesmo e para os 

outros. 

Várias práticas pagãs foram especialmente influente na igreja de 

Corinto. Talvez o mais importante, e certamente o mais óbvio, era a de ecstasy, 

considerada a mais alta expressão da experiência religiosa.Porque parecia 

sobrenatural e porque era dramática e muitas vezes bizarro, a prática apelou 

fortemente para o homem natural. E porque o Espírito Santo havia realizado 

muitas obras miraculosas em que era apostólica, alguns cristãos de Corinto 

confundido essas verdadeiras maravilhas com os falsos milagres falsificados 

nos êxtases de paganismo. 

Ecstasy (em grego, ekstasia , um termo não utilizado nas Escrituras) foi 

considerada uma comunhão sobrenatural, sensual com uma divindade. Através 

cantos hipnóticos frenéticos e cerimônias adoradores experimentou sentimentos 

semiconsciente euforia de unidade com o deus ou deusa. Muitas vezes, a 

cerimônia seria precedida de vigílias e jejuns, e seria até mesmo incluir a 

embriaguez (cf. Ef. 5:18). A contemplação de objetos sagrados, danças 



rodopiantes, incenso perfumado, cantos, e outros tais estímulos físicos e 

psicológicos costumam foram usadas para induzir o êxtase, o que seria na forma 

de um transe fora-do-corpo ou uma orgia sexual desenfreado. O transe é 

refletido em algumas formas de yoga Hindu, em que uma pessoa se torna 

insensível à dor, e no objetivo budista de escape para o Nirvana, o nada 

divino. Êxtases sexuais eram comuns em muitas religiões antigas e foram muito 

associada a Corinto que o termo Corinthianize pretendia entrar em imoralidade 

sexual extremo. Um templo de Baco ainda permanece nas ruínas de Baalbek, 

no Líbano (moderno) como uma testemunha do deboche das religiões de 

mistério. 

Uma forma similar de experiência mística foi chamado entusiasmo (em 

grego, enthusiasmos ), que muitas vezes acompanhada mas era distinta 

ecstasy. Entusiasmo envolvido fórmulas semânticas, adivinhação, e sonhos 

reveladores e visões, todos os quais são encontrados em muitas religiões pagãs 

e filosofias hoje. 

A situação em Corinto 

Novo Testamento Corinto estava cheio de sacerdotes, sacerdotisas, prostitutas 

religiosas, adivinhos e adivinhos das religiões de mistério que pretendiam 

representar um deus ou deuses e ter poderes sobrenaturais que provaram suas 

alegações. Inacreditavelmente, algumas de suas práticas dramáticas e bizarras 

foram imitou na igreja. 

Os crentes de Corinto sabia da predição do profeta Joel: 

E isso vai acontecer após esta 

Que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade; 

E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, 

Os vossos anciãos terão sonhos, 

Os vossos jovens terão visões. 

E mesmo nos servos e servas 

Derramarei o meu Espírito naqueles dias. (2: 28-29) 

Eles também sabiam que Jesus tinha dito que a vinda do Espírito Santo seria 

acompanhada por sinais e eventos (Marcos 16: 17-18) surpreendentes. Eles 

tinham ouvido, talvez em primeira mão de Pedro, dos acontecimentos 

milagrosos de Pentecostes, com as línguas de fogo e falando com outras línguas 



(Atos 2: 3-4). Talvez eles estavam tão determinados a experimentar as 

maravilhas que eles tentaram para fabricá-los. 

Primeiro Corinthians foi uma das epístolas escritas mais antigas do Novo 

Testamento. No entanto, mesmo em um curto período de tempo Satanás tinha 

começado a confundir os crentes sobre muitas doutrinas, práticas e sinais. A 

água pura da verdade de Deus estava sendo enlameadas, e em nenhum lugar 

mais do que em Corinto. Satanás começou a falsificar o evangelho e suas 

maravilhas em sério, e os crédulos mundanos, egocêntrico, Corinthians com 

suas origens pagãs em busca de emoção eram alvos, prima para seus assaltos. 

As pessoas não falsificar o que não é valioso. Satanás falsifica os dons do 

Espírito, porque ele sabe que eles são tão valiosos no plano de Deus. Se Satanás 

pode obter o povo de Deus para tornar-se confuso sobre ou abusiva daqueles 

presentes, ele pode minar e corromper a adoração e trabalho da igreja. Presentes 

falsificados, seja através de manifestações falsas ou através do uso equivocado 

e egoísta, organismo espiritual veneno de Deus e torná-lo fraco e ineficaz. 

Uma das principais evidências da imaturidade espiritual dos cristãos de Corinto 

foi a falta de discernimento. Se uma prática oculta parecia ter efeito 

sobrenatural, que assumiu que era de Deus. Se um sacerdote ou adivinho 

realizou um milagre, que assumiu que era pelo poder de Deus. Como muitos 

cristãos de hoje, eles acreditavam que, se algo "obras" que deve ser justo e 

bom. Alguns dos crentes, porém, percebeu que a confusão, divisão e práticas 

imorais que caracterizaram muitos dos membros da igreja não poderia ser de 

Deus. Eles pediram Paulo para dizer-lhes como determinar o que era do Espírito 

Santo e que era de algum outro espírito (cf. 1 João 4: 1). 

A Importância de Dons Espirituais 

A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que 
ignoreis. (12: 1) 

Uso de Paulo aqui de Ora, quanto era muito como dizer: "Agora, em segundo 

lugar," o primeiro a ser mencionado em 11:18. Assim como o Corinthians tinha 

sido abusando da Ceia do Senhor, eles também tinham sido abusar de seus dons 

espirituais. 

Como indicado por itálico em muitas traduções, presentes são fornecidos pelos 

próprios tradutores para indicar uma palavra apenas implícita no original. O 

grego ( pneumatikos ) significa, literalmente, "spirituals, ou espiritualidades", 

referindo ao que tem qualidades espirituais ou características ou está sob 

controle espiritual. Porque as formas masculinas e neutro da palavra são as 

mesmas, pode indicar ou pessoas espirituais ou coisas espirituais. Alguns 

intérpretes têm que tomar para se referir a pessoas espirituais, em contraste com 



os não-espirituais e carnais sobre quem Paulo tem dito tanto. Mas o contexto 

deixa claro que a referência é a espirituais coisas, especificamente para 

"presentes" do Espírito (12: 4, 9, 28, 30-31). A mesma palavra é usada em 14: 

1 (cf. v. 12), onde ele não poderia se referir a pessoas.Exceto em Efésios 6:12, 

a palavra espiritual é sempre usada no Novo Testamento do que é, de alguma 

forma relacionado com o Espírito Santo. 

Paulo quer ter certeza de que o Corinthians tem uma compreensão clara e 

completa de seus dons espirituais , o equipamento especial para o ministério 

que o Espírito Santo dá em alguma medida a todos os crentes e que estão a ser 

inteiramente sob seu controle e usado para a glória de Cristo. 

Após as duras palavras que ele acaba de dar sobre abusar da mesa do Senhor 

(11: 17-34), Paulo novamente assegura aos crentes de Corinto que ele os 

considera como irmãos , seus irmãos espirituais e irmãs em Jesus Cristo. Eles 

não estavam agindo espiritual ou agindo como irmãos cristãos, mas eles ainda 

pertencia a Cristo. 

Paulo estava profundamente preocupado que esses irmãos têm uma 

compreensão adequada da obra do Espírito Santo, especialmente em relação 

aos Seus dons para eles. Ele usa a mesma frase aqui ( eu não quero que 

ignoreis ) que ele usou em 10: 1 a respeito das experiências de Israel no deserto 

sob Moisés. Era uma frase idiomática muitas vezes usado para introduzir um 

assunto extremamente importante.Paulo usou para encorajar seus leitores a 

prestar muita atenção a uma verdade fundamental (cf. Rm 1:13;. 11:25;. 1 

Tessalonicenses 4:13). O grego agnoeō significa, literalmente, "não sei" ou 

"para ser ignorante." É o termo da qual nós temos agnóstico. Paulo queria que 

o Corinthians não ter ignorância e sem dúvidas, sem incerteza ou agnosticismo, 

sobre a identificação e utilização de seus dons espirituais.A igreja não pode 

funcionar, e certamente não pode amadurecer, sem corretamente e fielmente 

usando os dons que Deus dá o Seu povo para o ministério. Satanás tentará imitar 

os dons do Espírito, e ele vai tentar induzir os fiéis a ignorar, negligência, 

entendem mal, abuso, e perverter-los. Consequentemente, o ensinamento de 

Paulo aqui é crítica. 

O apóstolo assegurou ao Corinthians que era possível para eles para saber a 

verdade sobre os dons espirituais e que ele estava determinado a ensiná-los. Ele, 

portanto, passa a dizer-lhes como para determinar que os presentes eram 

verdadeiras e piedoso e que eram falsificados e satânico. Porque eles usurpada 

os verdadeiros presentes, ele também lhes diz como usar esses dons 

corretamente. 

Todos os presentes são dados à igreja para edificar o povo de Deus à imagem 

de Cristo seu Senhor. Em Efésios Paulo fala dos homens especialmente 

talentosos que são dados à igreja "para o aperfeiçoamento dos santos, para a 



obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos 

cheguemos à unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, para um 

homem maduro, à medida da estatura que pertence à plenitude de Cristo "(4: 

11-13). Cristo habita em cada crente (Rom. 8: 9; 1 Cor. 3:16), e Ele habita a 

Igreja (Ef 2:22.). Individualmente e coletivamente a igreja representa Cristo. Os 

dons espirituais são principal canal de fazer cristãos do Senhor se tornam Cristo 

no mundo, Seu corpo visível e manifesto. 

Os dons espirituais são capacitações divinas para as características do 

ministério de Jesus Cristo que estão a ser manifestado através da pessoa 

colectiva assim como eles se manifestam no corpo encarnado. Cada dom do 

Espírito Santo agora dá aos crentes teve a sua expressão perfeita na própria vida 

e ministério de Jesus . Sua igreja continua a viver a sua vida na terra, através do 

poder do Seu Espírito, que opera através do seu povo talentosos. 

A fonte dos dons falsificados 

Você sabe que quando você eram pagãos, você foram desviados 
para os ídolos mudos, conforme éreis guiados. (12: 2) 

Pagãos traduz ETHNE ; que geralmente foi usado para representar todos os não 

judeus, que é, em geral nações. Mas no Novo Testamento, o termo também é 

usado às vezes, como aqui, para se referir especificamente aos não-cristãos (cf. 

1 Ts 4: 5; 1 Pe 2:12..). 

Uma das principais características da maioria das religiões pagãs era 

idolatria. Como ex-pagãos, os cristãos de Corinto tinha sido uma vez desviados 

para os ídolos mudos . desviados ( apagō ) foi muitas vezes utilizado de 

prisioneiros sendo levados sob escolta armada para a prisão ou execução 

(Marcos 14:44; 15:16; Atos 0:19 ; cf. 2 Tm 3: 6).. Antes de uma pessoa é salva 

ele é um prisioneiro de Satanás e de sua própria natureza depravada. Ele é cego 

espiritualmente e espiritualmente fracos, e não podem deixar de ser levados à 

idolatria. 

Um dos equívocos mais comuns sobre a vida-a ímpio equívoco compartilhado 

por muitos crentes imaturos-é que ele é gratuito, em contraste com a vida cristã, 

que é cercado por restrições rígidas. Como Paulo ensina nesta passagem, apenas 

o oposto é verdadeiro. O incrédulo é um prisioneiro do pecado e de Satanás. Ele 

tem alguma escolha quanto ao tipo de pecado, mas ele não tem escolha quanto 

à possibilidade ou não pecar. No entanto, você foram levados, o apóstolo diz, 

você foi levado. Você não tinha escolha. Se você foi para a idolatria por vontade 

própria ou não, você não poderia ajudá-lo. 

Muitas vezes penso de um homem a quem eu tenho testemunhado por muitos 

anos. Cada vez que eu pedir-lhe para acreditar em Cristo e confessá-Lo como 



Senhor, ele diz, de uma forma ou de outra, "eu me tornaria um cristão, mas eu 

não quero desistir da minha liberdade. Eu não quero ser restrito . Eu quero fazer 

o que eu quero. " Eu compartilhei com ele 1 Coríntios 12: 2 e outros textos que 

ensinam a mesma verdade. Gostaria de lembrar-lhe que todos os incrédulos são 

"escravos do pecado" (Rom. 6:17), para que eles não são livres em tudo. Mas 

ele está convencido de que ele está fazendo totalmente o que ele quer e se recusa 

a desistir de sua ilusão. 

Os incrédulos não só são obrigados, mas cego. Eles não podem ver as suas 

cadeias. Eles vivem "na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, 

separados da vida de Deus, por causa da ignorância que há neles, por causa da 

dureza do seu coração" (Ef. 4: 17-18). Incrédulos acho que eles são livres, 

porque eles são "enganados", sem saber, "servindo a várias paixões e deleites" 

(Tito 3: 3). É verdade, é claro, que a maioria das pessoas são muito contente de 

estar em pecado; eles gostam e querem ficar lá (João 3:19). Mas o ponto é que, 

mesmo se quisessem fazê-lo, eles não podiam escapar. 

Parte da servidão do incrédulo é a adoração de falsos deuses, que até mesmo o 

ateu e agnóstico ter. Eles não mais pode deixar de adorar os seus ídolos 

sofisticados de vários tipos do que um membro da tribo primitiva pode deixar 

de adorar seu fetiche esculpida. Cada um é um escravo do pecado, desviados 

para os ídolos mudos, no entanto , [ele é] levou . 

Mudos ( aphōnos ) não significa que não inteligente, mas sem palavras, 

literalmente "sem voz". Nenhum ídolo pode responder às necessidades do 

homem. Por definição um ídolo é feito pelo homem e impessoal. Nenhum 

ídolo, primitivo ou sofisticado, pode responder a perguntas de uma pessoa, dar-

lhe a revelação, assegurar-lhe a verdade, perdoá-lo do pecado, ou dotá-lo com 

sentido de dignidade e paz.Assim como nenhuma pessoa não regenerada pode 

deixar de ser levado em alguma forma de idolatria, o ídolo pode deixar de 

ser idiota . Seja ou não um demônio está por trás disso (1 Cor. 10:20), um ídolo 

é totalmente impotente para beneficiar a quem adora-lo. 

Tragicamente, muitos dos cristãos de Corinto tinha caído para trás em algumas 

de suas antigas crenças e práticas idólatras. Eles já não podia distinguir a obra 

do Espírito de Deus, desde que de espíritos demoníacos, verdadeiros dons 

espirituais de Deus de falsificações de Satanás, ou a verdadeira adoração de 

Deus, da adoração de ídolos pervertido. Eles perderam a bênção de Deus e 

recebeu nenhum de seus deuses mudos. 

O Teste de Dons Espirituais 

Portanto, eu faço-vos saber, que ninguém que fala pelo Espírito 

de Deus diz: "Jesus é maldito"; e ninguém pode dizer: "Jesus é o 
Senhor", senão pelo Espírito Santo. (12: 3) 



Satanás passa muito tempo na igreja. Em nenhum lugar que ele mais ansioso 

para perverter o povo de Deus do que onde eles estão adorando. Alguns 

membros da igreja de Corinto, aparentemente, tornou-se tão carnal e confuso, 

e sua adoração tão paganizado e frenético, que até permitiu que o Senhor para 

ser amaldiçoado dentro de sua própria congregação. Paulo repreende a igreja 

inteira para permitir tal impiedade e por ser tão sem discernimento sobre o que 

é espiritual eo que é demoníaca. Ele dá dois princípios, um negativo e um 

positivo, para testar a validade de presentes e sua utilização. É o primeiro de 

vários testes, o apóstolo menciona nos capítulos 12-14. 

O teste negativo 

A implicação clara, tal como reconhecido pela maioria dos intérpretes 

evangélicos, é que aqueles que estavam dizendo Jesus é maldito alegou 

estar falando pelo Espírito de Deus. Na verdade, eles afirmaram estar "falando 

no Espírito", manifestando algum dom da profecia ou ensino, enquanto 

amaldiçoando o nome do Salvador e Senhor que deveriam estar 

adorando! Maldito ( anátema ) refere-se a severa condenação. Dizer que Jesus 

é maldito é condenar sua natureza, seu caráter, e Sua obra, para não mencionar 

a Sua santidade e glória. 

Paulo diz aos coríntios que existe tal enunciado blasfemo poderia ser pelo 

Espírito de Deus . Nada deveria ter sido mais lógico e óbvio, mas o Corinthians 

tinha vindo para julgar a natureza e uso dos dons, com base em experiência e 

não de conteúdo. O mais impressionante, vistoso, incomum, e bizarro, mais 

uma prática foi aceito e respeitado. Eles haviam caído para trás tão 

profundamente em êxtase e entusiasmo que seu julgamento foi completamente 

deformado. Contanto que teve lugar na igreja e foi apresentado por alguém que 

dizia ser um cristão, qualquer ensinamento ou a prática foi aceita sem 

questionar. Conteúdo foi ignorado, até mesmo a ponto de ignorar o que era, 

obviamente, imoral e blasfemo. 

É possível que a pessoa que chamou Jesus amaldiçoado era judeu. Porque a lei 

ensinou que uma pessoa que está pendurado em uma árvore "é maldito de Deus" 

(Deut. 21:23), muitos judeus consideravam Jesus ter sido amaldiçoado por ser 

crucificado. Pode ter sido que o próprio apóstolo, como Saulo, o perseguidor, 

tinha incitado uma vez os cristãos a blasfemar contra o Senhor, dizendo: "Jesus 

é maldito" (veja Atos 26:11). 

Mas se uma pessoa é judeu ou gentio, o que diz ser um cristão e alegando que 

o que ele diz ou faz é espiritual não faz assim. Paulo bate-los sobre a cabeça 

com o óbvio. Incrédulo, ele pergunta: "Como é possível ser tão confuso? 

Quando eram pagãos você não poderia deixar de ser cego e enganado. Você 

não poderia deixar de ser desviados. Mas como você que são verdadeiramente 

cristãos podemos deixar de reconhecer aqueles que são tão obviamente não? 



Como vocês que têm sido tão abençoado com dons espirituais ser tão 

absolutamente incapaz de reconhecer presentes falsificação de Satanás? Como 

você pode até acreditar que amaldiçoar o Senhor e Salvador poderia ser do 

Espírito Santo? " 

Só uma coisa parece explicar por que uma condição tão perverso poderia ter 

vindo a existir, especialmente em uma igreja estabelecida e pastoreada pelo 

próprio Paulo. Durante o primeiro século a filosofia do gnosticismo em 

desenvolvimento precoce foi uma grande ameaça para a igreja. Ele ensinou que 

tudo físico e natural é mau e que tudo sobrenatural e espiritual é bom. Quando 

adaptado ao cristianismo, ele ensinou que o Cristo sobrenatural 

só apareceu para ser o Jesus natural. O Jesus humano era uma representação 

imperfeita, mal, e pobres do Filho espiritual de Deus, que, por causa de sua 

natureza divina, não poderia ter tomado em uma forma física. Espírito de Cristo 

desceu sobre Jesus em Seu batismo, mas voltou para o céu antes da 

crucificação. Por isso Jesus morreu uma morte maldita como não mais do que 

um simples homem. Assim, enquanto a glorificar o Cristo divino o Corinthians 

pode ter sentido perfeitamente justificado em amaldiçoar o Jesus humano. 

Porque eles consideravam tudo física para ser mau, gnósticos negou 

veementemente a idéia de ressurreição. O corpo humano era a última coisa com 

a qual eles gostariam de se reunir após a morte. É esta parte da heresia que Paulo 

desafia tão fortemente em 1 Corinthian 15. No capítulo seguinte, Paulo afirma 

que ele é a pessoa que não ama o Senhor Jesus Cristo, que é maldito (16: 22-

24). Alguns manuscritos não têm "Jesus Cristo", no versículo 22, mas os dois 

versos seguintes mostram que os três nomes são inseparáveis. Não há Senhor 

além de Jesus e não há Cristo aparte de Jesus. O ressuscitado, Jesus histórico é 

o divino, Cristo celeste. Uma pessoa que não vai reivindicar o ressuscitado 

Jesus como Senhor não pode reivindicar o Cristo divino como Senhor. O 

Senhor encarnado é o único Senhor. 

A heresia, obviamente, continua a assolar a igreja de Corinto por muitos 

anos. "Estou com medo", escreve Paulo em sua próxima carta a eles, "para que 

assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, vossas mentes devem 

ser desviados da simplicidade e pureza de devoção a Cristo. Porque, se alguém 

vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro 

espírito que não recebestes, ou outro evangelho que você não aceitou, você ter 

isso muito bem "(2 Cor. 11: 3-4). O significado básico de "simplicidade" 

( haplotes ) é singeleza, unicidade. O Corinthians ainda estavam sendo 

desviados relativa à unidade de Jesus e Cristo. Alguns dos membros da igreja 

ainda estavam segurando a falsos ensinamentos sobre a natureza de Jesus, o 

Espírito Santo, e do evangelho. Eles tinham ouvido "um outro Jesus" pregou e 

tinha recebido "um espírito diferente" e "outro evangelho". 



O primeiro teste de um dom espiritual é doutrinária. Se uma pessoa tem uma 

visão depreciativa de Jesus Cristo, então o que ele diz e faz não é de 

Deus. Devemos sempre comparar um ensino ou de uma prática com a Palavra 

de Deus. Esse é o teste de seu ser do Espírito Santo. Um cristão hoje não pode 

receber nova revelação. A única maneira de ter certeza se algo é espiritual é ter 

a certeza é bíblico. Se concorda com as Escrituras, uma nova revelação do 

Espírito é desnecessária; Se não concorda com as Escrituras, uma nova 

revelação não pode ser do Espírito e é falsa. 

O teste positivo 

A segunda parte do teste também é doutrinária e é simplesmente o lado inverso 

do negativo. Ninguém pode dizer: "Jesus é o Senhor", senão pelo Espírito 

Santo. Paulo é, naturalmente, falar de confissão sincera. Um incrédulo pode 

facilmente pronunciar essas palavras. Jesus advertiu: "Nem todo o que me diz: 

'Senhor, Senhor', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de 

meu Pai que está nos céus" (Mateus 7:21.). A confissão verdadeira é baseada 

na fé verdadeira, de que a obediência à Palavra de Deus é a verdadeira 

marca. Confessar Jesus como Senhor significa nada, a menos que envolve a 

afirmar que ele realmente é e obedecer o que Ele manda. Aquele a quem nós 

realmente não sei e obedecer não pode verdadeiramente ser o nosso Senhor 

(Lucas 6:46). 

O título Senhor ( kurios ) implica divindade. Kurios e sua contraparte hebraico 

do Antigo Testamento ( Adonay ) são muitas vezes utilizados na Bíblia como 

termos de respeito mostrado para pessoas de alto escalão ou distinção, tanto 

quanto nós usamos "sua honra", quando fala de um juiz . Mas eles também são 

utilizados de uma forma única de Deus. Porque os judeus considerado nome da 

aliança de Deus (Yahweh, ou Jeová) a ser demasiado sagrado para dizer em voz 

alta, foi em vez falado como "Senhor". O costume é refletida em muitas 

traduções pelo uso de letras maiúsculas e minúsculas de capital (SENHOR ) 

para tornar o hebraico YHWH (Yahweh). 

A igreja primitiva logo veio a reservar kurios inteiramente para uso ao se referir 

a Deus. Confessar Jesus é o Senhor, por isso, foi sempre entendido como 

confessar Jesus como Deus. Um gnóstico pode ter confessado a Cristo como 

Senhor, mas ele não teria confessado Jesus como Senhor. 

Senhor implica autoridade soberana. Não há evidência bíblica avassaladora 

que a palavra significa regência. Se o Senhor é o criador, sustentador e 

controlador, Ele, obviamente, é soberano. As palavras de Tomé: "Meu Senhor 

e meu Deus" (João 20:28) deve significar mais de divindade, ou "meu Deus" 

teria sido suficiente. Em Romanos 10: 9-10, confessando Jesus como Senhor 

indica Seu governo soberano, porque o contexto (v. 13) inclui uma citação de 

Joel 2:32 (versão grega Septuaginta), onde os gregos kurios traduz o 



hebraico YHWH , o que significa autoridade soberana, e é mais frequentemente 

prestado em Inglês como SENHOR . No uso de "Senhor" em Atos 02:36, o 

contexto novamente nos dá uma visão; versículos 34-35 são do Salmo 110: 1, 

onde o hebraico Adon significa governo soberano. 

O termo Senhor é usada cerca de 700 vezes no Novo Testamento ("Salvador", 

menos de 10 vezes). O senhorio, deidade, e da soberania de Jesus Cristo foi e é 

fundamental para a verdadeira fé, e tal afirmação é a obra do Espírito. 

O que uma pessoa realmente acredita a respeito de Jesus Cristo é o teste para 

saber se ou não o que ele ensina e faz é pelo Espírito Santo . O Espírito Santo 

sempre leva os homens a atribuir senhorio a Jesus Cristo como uma Pessoa 

divina e indivisível, a ser obedecido completamente. Esse é o testemunho do 

Pai (Mt 3:17; 17:. 5; João 5: 26-27, 36-38; Atos 02:36; Ef. 1: 20-21; Fl 2, 9-11). 

, do Espírito Santo (João 15:26; 1 Coríntios 2: 8-14; 1 João 5: 6-8.), e do próprio 

Jesus (Mateus 16:27; 26:64; 28:18.). 

 

29. A fonte e o Proposito dos dons 

espirituais ( 1 Coríntios 12: 4-7 ) 

Ora, há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. E há 

diversidade de ministérios, e o mesmo Senhor. E há diversidade 

de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.Mas 

a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem 
comum. ( 12: 4-7 ) 

Depois de lembrar o Corinthians do pagão e vidas idólatras a maioria deles tinha viveram 

uma vez, Paulo deu dois testes, um negativo e um positivo, para determinar se um cristão 

professo é verdadeiramente salvo fora do que o paganismo e se o que ele diz é 

genuinamente do Espírito Santo ( 12: 1-3 ). É o próprio Deus que dá a correta 

compreensão de Jesus como Senhor para os crentes individuais e que dá unidade e força 

para a igreja. 

Porque os cristãos de Corinto estavam se comportando em resposta a carne ao invés do 

Espírito, eles brigaram, se tornou faccioso, tomou uns aos outros para o tribunal, caiu para 

trás em práticas imorais e idólatras, relacionamentos conjugais corrompidos, abusaram 

da sua liberdade cristã, e tornou-se auto-centrado , excesso de confiança, e mundano. Seu 

mal-entendido e mau uso dos dons espirituais foi um grande resultado de sua divisão 

carnal. 

O Espírito dá presentes (capacidades para o ministério espiritual) para os crentes de 

exprimir e reforçar a unidade que eles têm em seu Senhor Jesus Cristo. Mas uso indevido 

desses presentes quebra a unidade, divide os crentes, arruína o seu testemunho diante do 

mundo, e curto-circuitos seu crescimento e eficácia no serviço do Senhor. 



Paulo, sem dúvida, tinha ensinado o Corinthians cuidadosamente sobre os dons espirituais 

quando ele ministrou entre eles por um ano e meio. Mas eles tinham esquecido ou 

pervertido muito do que ele havia ensinado. Ele agora reitera e reforça o que já deveria 

ter sabido. 

Nesta passagem, o apóstolo explica que o Espírito dá uma variedade de presentes, para 

ser usado em uma variedade de ministérios que têm uma variedade de efeitos, mas uma 

fonte comum e um propósito comum. 

Variedades de Presentes 

Ora, há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. ( 12: 4 ) 

Carisma (plural, presentes ) significa, essencialmente, "dom da graça" ou "dom 

gratuito", e em dezesseis anos de sua dezessete Novo Testamento usa está ligado a Deus 

como o Doador. Em Romanos, Paulo usa-o em referência ao dom da salvação ( 5: 15-

16 ; 6:23 ), as bênçãos de Deus ( 1: 1 ; 11:29 ), e capacitações divinos para o ministério 

( 12: 6 ). Qualquer outro uso da palavra por Paulo, eo de Pedro ( 1 Pe. 4:10 ), relaciona-o 

com as capacitações divinas para os crentes para ministrar no poder do Espírito Santo. 

Os dons espirituais não são talentos. Os talentos naturais, habilidades e capacidades são 

concedidos por Deus, assim como tudo que é bom e vale a pena é um dom de Deus. Mas 

essas coisas são habilidades naturais compartilhados por crente e não crente iguais. Um 

incrédulo pode ser um artista altamente qualificados ou músico. Um ateu ou agnóstico 

pode ser um grande cientista, carpinteiro, atleta, ou cozinheiro. Se um cristão se destaca 

em qualquer uma dessas habilidades não tem nada a ver com a sua salvação. Embora ele 

possa usar seus talentos naturais de forma bastante diferente depois que ele é salvo, ele 

possuía-los antes de se tornar um cristão. Os dons espirituais vêm apenas como resultado 

da salvação. 

Os dons espirituais, no entanto, não são naturais, mas sim são sobrenatural dada pelo 

Espírito Santo só e sempre para os crentes em Jesus Cristo, sem exceção ( v. 7 ). Os dons 

espirituais são capacidades especiais concedidos aos crentes para equipá-los para 

ministrar sobrenaturalmente aos outros, especialmente para o outro. Por conseguinte, se 

esses dons não estão sendo utilizados, ou não está sendo usado corretamente o corpo de 

Cristo não pode ser a manifestação corporativa da sua Cabeça, o Senhor Jesus Cristo, e a 

obra de Deus é dificultado. 

Essencial para a unidade é a diversidade. Unidade de espírito e propósito só pode ser 

mantido através da diversidade de ministério. Mas a unidade não é uniformidade. A 

equipa de futebol cujos jogadores todos queriam jogar quarterback teria uniformidade, 

mas não unidade. Não poderia funcionar como uma equipe se todos jogassem na mesma 

posição. Isso é ponto aqui de Paulo. Deus dá a Seu povovariedades de presentes , assim 

como os jogadores de uma equipe têm variedades de posições. 

Variedades ( diaireseis ) significa basicamente "rateios", "loteamentos", ou 

"distribuições", com a idéia derivada de variedades. Deus distribui Seus dons de várias 

formas, em muitas variedades, para Seus filhos. Ele tem uma multiplicidade de dons, que 

são dadas a cada crente. Eles se dividem em dois tipos gerais, que fala presentes e 

servindo presentes (ver 1 Pe 4:11. ). 

O Novo Testamento contém várias listas das categorias de dons espirituais, uma das quais 

é aqui em 1 Coríntios 12: 8-10 , 28 (ver também Romanos 12: 6-8. ; cf. 1 Pe 4:11. ). Os 



estudiosos da Bíblia não concordam sobre o número exato e distinção dos tipos de 

presentes. Porque as lista das escrituras não são idênticos, parece claro que Deus não tinha 

a intenção de dar a Sua igreja ou um rígido ou uma compilação precisa e exaustiva, mas 

sim geral categorias. Deve-se ter cuidado para não overdefine os presentes. Porque eles 

podem resistir sobreclassificações, não há muito valor na tomada de testes, formal ou 

informal, para determinar o que os dons espirituais que temos. Presentes de um crente 

pode ser uma combinação de sobreposição, tomadas em diferentes proporções das 

categorias de presentes. Uma pessoa pode ser, obviamente, forte em um único presente, 

como o ensino. Outra não pode ser forte em qualquer um dom, mas ter alguma medida de 

três ou quatro categorias. É melhor ver o presente de cada pessoa como uma mistura única 

das categorias de sobredotação, concedido a esse indivíduo em conexão com seus traços 

e experiências e as necessidades da igreja. Cada crente se torna tão único espiritualmente 

como suas impressões digitais são fisicamente. 

Variedades de Ministérios 

E há diversidade de ministérios, e o mesmo Senhor. ( 12: 5 ) 

Deus dá seus dons para ser usado em diferentes tipos de ministérios. Até mesmo os 

cristãos com o mesmo dom de base, podem ser levados a manifestar esse presente de 

muitas maneiras diferentes. Um professor pode ser especialmente talentosos no ensino de 

crianças pequenas; outro pode ter habilidade especial com as línguas bíblicas originais e 

ser altamente qualificado para ensinar seminaristas. Um evangelista pode ser capaz de 

abordar poderosamente grandes multidões, enquanto a força da outra é no testemunho 

one-on-one. Serviço de uma pessoa de ensino pode enfatizar exortação e doutrina, 

enquanto outro pode se concentrar em conforto e misericórdia. A ênfase aqui é na 

variedade. 

Ministérios é do mesmo termo grego básico como servir, servo, e diácono (aquele que 

serve). Falando de si mesmo, Jesus disse: "Porque o Filho do Homem não veio para ser 

servido, mas para servir" ( Mc 10:45 ). Jesus veio para ministrar aos outros para Deus e 

Seu Espírito dá presentes para o Seu povo para que eles possam fazer o mesmo. Os dons 

espirituais não são dadas como crachás de privilégio ou prestígio, mas como ferramentas 

para o ministério. O Senhor dá-los aos seus servos, para que eles possam servir, e Ele dá-

lhes para uma variedade ilimitada de serviços. Todos os presentes são para o serviço, mas 

os tipos de serviço são imensuráveis. 

É fundamental entender que os dons espirituais não são dadas para a auto-edificação. Um 

professor que estuda a Palavra e, em seguida, escreve lições que só ele lê, ou registros de 

mensagens que só ele ouve prostitutas seu dom. Uma pessoa com o dom do discernimento 

que mantém suas idéias, dados pelo Espírito para si mesmo é um administrador 

infiel. Também não são dons de Deus dadas para self-service.Um cristão com o dom de 

ajuda deve, por definição, ser envolvido em servir aos outros, assim como de serviços, 

por definição, envolve a ajudar os outros. Em sentido amplo, portanto, cada presente é 

uma ajuda presente porque todo dom é um presente serviço. Um presente exercido em 

privado é um dom pervertido. Deus dá seus dons para nós, mas para os outros. Somos 

pessoalmente abençoado quando usamos nossos dons no poder do Espírito de servir aos 

outros em seu nome, mas que a bênção é o subproduto não o efeito. 

"À medida que cada um recebeu um dom especial, empregá-lo em servir uns aos outros, 

como bons administradores da multiforme graça de Deus" ( 1 Ped. 4:10 ). Somos 

mordomos dos dons de Deus. Eles são emprestados a nós; eles pertencem a Ele. Eles são 



para nós de usar, mas por seu poder em Seu serviço e para a Sua glória. Pedro usa o 

"presente" no singular, enfatizando que cada um de nós tem um dom, que é a única 

habilitação única para nós por design e da graça de Deus, de modo que somos únicos em 

nosso serviço para Cristo. 

Variedades de Efeitos 

E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera 
tudo em todos. ( 12: 6 ) 

Efeitos ( energēma ) significa, literalmente, "o que é trabalhado ou energizada." Aquele 

que fornece os dons espirituais também fornece a energia e poder, assim como a fé ( Rom. 

12: 3 b ), para torná-los efetivos. Assim como os dons espirituais são dadas de maneira 

sobrenatural, por isso eles são energizados sobrenaturalmente, os cristãos, não importa o 

quão bem treinados e experientes ou como desinteressAdãoente motivado, não pode 

exercer os seus presentes em seu próprio poder. Podemos exercer nossos talentos, 

habilidades, inteligência e outras habilidades naturais em nosso próprio poder, mas 

apenas o doador dos dons espirituais pode capacitá-las e torná-las efetivas. Assim como 

Deus não dá comandos para os quais Ele também não dão a capacidade de obedecer, Ele 

não dá os dons espirituais para que Ele também não dão o poder de usar. Temos de ser 

puro do pecado e estar disposto a ser utilizado, a fim de que o Espírito Santo pode fazer 

os nossos dons produtivo. Tanto o bestowing e a capacitação são de domínio exclusivo 

do Senhor. A "self-made" Cristão é uma auto-contradição. Ele não pode estar no lugar 

certo e não pode estar fazendo a coisa certa. Ele prejudica a si mesmo, ele prejudica 

aqueles a quem ele tenta ministro, e ele prejudica o trabalho do Senhor. Obviamente, a 

Palavra de Deus carrega energia suficiente por si só para alcançar resultados divinos 

através dos dons que Ele dá; mas usado por um crente carnal, um presente não é capaz de 

trazer fecundidade pessoal e bênção para que crente. 

Como as próprias presentes, a energização dos dons espirituais é soberanamente variou 

(cf. Mat. 13:23 ). O mesmo dom pode ser usado pelo Senhor de inúmeras maneiras, em 

muitas variedades . Mesmo a mesma pessoa que exerce o mesmo presente não vai 

sempre ver o mesmo tipo ou grau de resultado. Não devemos todos esperar para ter os 

mesmos dons, nem devemos esperar que eles operam da mesma forma ou produzir a 

mesma quantidade de frutas. O povo de Deus e os dons de Deus são como flocos de 

neve; dois não são exatamente iguais. 

O homem natural, no entanto, é sempre mais preocupados com a uniformidade do que 

com a unidade. Em sua imaturidade e carnalidade, os crentes de Corinto tendiam a ser 

copiadoras superficiais. Eles estavam mais interessados na aparência do que na 

substância, e eles tentaram copiar os presentes e práticas daqueles que parecia ser o mais 

bem sucedido, popular e poderoso. Como muitos cristãos de hoje, eles gostaram fórmulas 

para resolver problemas, fórmulas para o sucesso, e até mesmo fórmulas para fazer a obra 

do Senhor. Eles estavam mais interessados em ser "bem sucedido" do que em ser 

submissa, e em ser notado e elogiado do que em ser obediente e fiel. É por isso que eles 

tão valorizado os presentes mais dramáticos, especialmente o falar em línguas. Eles não 

estavam preocupados com o uso de dons do Senhor em Seu poder para servir a Ele e Sua 

igreja, mas em usá-los em seu próprio poder e para seus próprios fins egoístas e 

orgulhosos. 

A ênfase aqui em variedades parece implicar que o Corinthians se que os presentes mais 

dramáticas foram os únicos presentes, ou, pelo menos, os únicos presentes vale a pena 



ter. Mas Paulo diz que o Espírito Santo dá presentes para todos os cristãos, que Ele dá 

uma variedade de presentes, e que cada presente é tão espiritual e importante como 

qualquer outro. Não devemos invejar aqueles que parecem ser muito talentoso. Nossa 

preocupação deve ser para descobrir, para usar fielmente, e ser grato pelo dom que o 

Senhor nos deu. Deus não comete erros. Seus dons para nós são as melhores possíveis 

Ele poderia nos dar para fazer o que ele quer que façamos. Não só é cada crente dotado, 

mas cada crente é perfeitamente dotado. 

Nenhuma criança no mundo poderia substituir um dos nossos próprios filhos. Não 

importa quantos filhos possamos ter, ninguém poderia jamais ser substituível. Nem 

somos filhos de Deus substituível ou os ministérios que Ele lhes deu substituível. Nenhum 

outro crente pode tomar o nosso lugar no coração de Deus, e nenhum outro crente pode 

tomar o nosso lugar na obra de Deus. Ele deu a ninguém o dom exato Ele nos deu e Ele 

deu ninguém do ministério exata que Ele nos deu. Se não usar o dom ninguém mais o 

fará; se não cumprir o nosso ministério não será cumprida. 

One Source e One Purpose 

Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem 
comum. ( 12: 7 ) 

A manifestação do Espírito reafirma o que Paulo tem enfatizado em cada um dos três 

versículos anteriores: Deus é a fonte de todos os dons espirituais. Estão todos dada pelo 

e são manifestações da Trindade divina. Os presentes são dados por "o mesmo Espírito" 

( v. 4 ); os ministérios são atribuídos pelo "o mesmo Senhor" ( v. 5 ); e os efeitos são 

energizados por "o mesmo Deus" ( v. 6 ). 

Manifestação ( phanerosis ) tem a idéia básica de dar a conhecer, claro, ou evidente. Isso 

é o que os dons espirituais fazer: eles fazem o Espírito Santo seja conhecido, claro e 

evidente na igreja e no mundo.Eles manifestam o Espírito. O significado é o oposto do 

oculto ou privada. Os dons espirituais nunca são dadas para ser escondida ou para ser 

usado em particular. Elas são dadas para manifestar o Espírito Santo, para colocá-lo na 

tela. 

Eles também são dadas para o bem comum ( sympheron , a partir de um verbo que 

significa, literalmente, "reunir"). O termo também passou a significar "para ajudar, 

conceder uma vantagem, ou ser vantajoso", e no contexto deste versículo significa 

"mutuamente benéfica ou vantajosa." Os dons espirituais são para ser edificante e útil 

para a igreja, para o povo de Deus a quem Ele reúne em Seu nome. 

Não só o exercício do nosso ministro dons espirituais para os outros, mas também ajuda-

los a utilizar melhor seus próprios dons. Um pastor, por exemplo, que fielmente prega e 

ensina a sua congregação não só constrói-los espiritualmente, mas prepara-los para ser 

melhores administradores de seus próprios dons. Deus usa-lo "para o aperfeiçoamento 

dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo" ( Ef. 4:12 ). O 

cristão que ministra o seu dom de ajuda não só serve os outros crentes, mas encoraja-os 

a ser mais útil. O crente que exerce o seu dom de misericórdia ajuda a seus irmãos na fé 

para ser mais misericordioso. À medida que cada ministro nossos próprios dons que 

ajudar os outros para melhor ministro deles. 

Por outro lado, como não conseguimos ministro nossos próprios dons que impedem os 

outros em ministrar deles. Um cristão que não exercer seus dons espirituais mutila seu 



próprio ministério e do ministério dos outros, para não dizer nada de desistir da bênção e 

recompensa que teria chegado a sua própria vida. 

Alguns anos atrás, eu assisti um decatlo olímpico, a competição extenuante em que cada 

atleta compete em dez diferentes provas de pista e de campo. Fiquei maravilhado com a 

forma como um corpo humano pode funcionar com essa coordenação incrível, resistência 

e eficiência. Cada músculo, cada órgão, cada vaso sanguíneo, cada nervo, cada célula é 

aproveitada em um esforço totalmente unificado para ganhar. Como seria maravilhoso se 

nós, que compreendem o corpo de Cristo, a igreja, funcionaria com tanta eficiência e 

harmonia! Como é maravilhoso se todas as partes do seu corpo iria trabalhar juntos em 

unidade total e interdependência. Que impacto a igreja teria sobre o mundo se cada crente 

seria se inteiramente sensível à mente de Jesus Cristo, como os corpos dos atletas 

dedicados são sensíveis às mentes de seus proprietários. 

Quando os ministros da igreja seus dons como deveria, pelo menos, quatro importantes 

bênçãos resultado. Em primeiro lugar, os próprios cristãos recebem grande bênção, tanto 

de exercer os seus próprios dons e para o exercício da de outros presentes para seu 

benefício. Deus nunca pretendeu que o ministério de sua igreja a ser exercida por alguns 

homens profissionais ou especialmente talentosas, enquanto toda a gente senta e relógios. 

Em segundo lugar, quando todo mundo faz a sua parte no ministério da igreja constitui 

um testemunho dinâmico, com poder e eficácia, não pode de outra maneira. Não são 

apenas os que têm o dom de evangelismo poderes para testemunhar de forma mais eficaz, 

mas cada crente é usado diretamente ou indiretamente no fortalecimento do testemunho 

do evangelho diante dos incrédulos. Então, toda a parte nos resultados. Quando Pedro 

pregou no dia de Pentecostes de três mil pessoas foram salvas ( Atos 2:41 ). E quando a 

igreja de Jerusalém, incluindo muitos desses novos convertidos, começou a fidelidade e 

sacrifício exercer os seus vários dons ", o Senhor estava adicionando ao seu dia a dia, os 

que iam sendo salvos" ( 47 v. ). 

Em terceiro lugar, quando os ministros da igreja seus dons, os líderes de Deus tornam-se 

aparentes. Em uma igreja funcionando fielmente, a liderança espiritual inevitavelmente 

emerge. Capaz liderança é essencial para a igreja a funcionar como deveria, mas uma 

igreja fiel também é necessário para fornecer o ambiente em que os líderes podem 

desenvolver e liderar como deveriam. Líderes de Deus não são feitas por participação em 

seminários de liderança desenvolvidas a partir de técnicas mundanas para a criação de 

sucesso. Deus equipa Seus líderes quando eles são salvos, e quando eles passam a ter as 

qualificações espirituais e morais decorrentes da obediência à sua palavra, suas flores de 

liderança e se torna evidente. Liderança cheia do Espírito Santo aparece rapidamente 

quando Deus é livremente no trabalho em seu corpo. 

Em quarto lugar, uma igreja que usa fielmente seus dons no poder do Espírito experimenta 

a alegria de uma grande unidade, amor e companheirismo-de formas que nenhuma 

quantidade de habilidade humana, planejamento ou esforço pode produzir. 

 

 



30. Variedades de dons espirituais (1 

Coríntios 12: 8-11) 

Porque a um é dada a palavra de sabedoria por meio do Espírito, 

e de outro a palavra de conhecimento segundo o mesmo 

Espírito; a outra fé, pelo mesmo Espírito, e para outros dons de 

cura por um só Espírito, e para outro, operações de milagres, e de 

outro a profecia, e para outro o distintivo dos espíritos, a outro a 

variedade de línguas, e para outro a interpretação de 

línguas. Mas um só eo mesmo Espírito opera todas estas coisas, 
distribuindo particularmente a cada um como quer. (12: 8-11) 

Um exame completo trará a verdade que os dons espirituais preencher duas 

Propositos principais: os dons permanentes edificar a igreja e os dons 

temporários são sinais para confirmar a Palavra de Deus.Deus continuará a dar 

os presentes permanentes para os crentes para a duração da era da igreja, e estes 

dons devem ser ministrado por Seu povo em todos os momentos na vida da 

igreja. Esses dons incluem o primeiro a falar ou verbal presentes-profecia, 

conhecimento, sabedoria, ensino, exortação e, em segundo, o que serve ou não-

verbal presentes-liderança, ajuda, doação, misericórdia, fé e discernimento. Os 

dons de sinais temporários foram limitados a era apostólica e, portanto, 

cessaram após esse tempo. Esses presentes incluído milagres, cura, línguas e 

interpretação de línguas. O objetivo do dons de sinais temporários era autenticar 

a mensagem apostólica como a Palavra de Deus, até o momento em que as 

Escrituras, a Sua Palavra escrita, foram concluídas e tornou-se auto-

autenticação. 

No presente passagem, Paulo menciona alguns daqueles presentes que ilustram 

as "variedades" de que ele falava no versículo 4. Esta lista inclui tanto dons 

permanentes e temporárias, e é apenas representativa das variedades, como 

pode ser visto a partir do fato de que os presentes adicionais são mencionados 

em outras partes do Novo Testamento, incluindo no versículo 28 do capítulo 

(ver também Rom. 12:. 6-8; cf. 1 Pe 4:11). O apóstolo não aqui explicar as 

funções dos dons particulares. Seu ponto é para ilustrar a variedade de tipos de 

presentes e para enfatizar a origem comum dos presentes, cada um dos quais é 

dada para "a manifestação do Espírito para o bem comum" (v. 7). Como já 

mencionamos, por causa de sua singularidade nas vidas e ministérios dos 

milhões de cristãos, os dons não são estritamente definidas. Podemos defini-la 

apenas em geral pelos termos utilizados na Escritura. 

Dons Espirituais representativas 



O Dom da Sabedoria 

A palavra de sabedoria é um termo amplo. O uso de logos ( palavra ) indica 

que esta é uma habilidade de falar. Na era apostólica que pode ter sido a 

revelação às vezes. No Novo Testamento, a sabedoria( sophia ) é usado mais 

frequentemente para se referir à capacidade de entender a vontade de Deus e 

aplicá-lo obedientemente (ver, por exemplo, Matt 11:19; 13:54; Marcos 6:. 2; 

Lucas 07:35 ; Atos 06:10; Tiago 1: 5; 3:13, 17; 2 Pe 3:15).. A sabedoria , então, 

refere-se basicamente à aplicação verdades descobertas, com a capacidade de 

fazer a aplicação hábil e prático da verdade para a vida situações.Comunicando 

a sabedoria é a função do expositor, que atrai não só a partir de seu próprio 

estudo da Escritura, mas de muitas percepções e interpretações dos 

comentaristas e outros estudiosos da Bíblia. É também a capacidade de um 

conselheiro deve ter, a fim de aplicar a verdade de Deus para as questões e 

problemas trazidos para ele. É um recurso no dom do pastor, que deve saber 

entender e ser capaz de aplicar a Palavra de Deus, a fim de conduzir o seu povo 

como deveria. 

O Gift da Knowledge 

Eu acredito que este segundo dom mencionado no versículo 8 precede 

logicamente o primeiro, porque normalmente o conhecimento vem antes de 

sabedoria. A palavra de conhecimento também é um termo amplo, que 

basicamente se refere a perceber e entender as verdades da Palavra de Deus. É, 

também, pode ter sido reveladora no primeiro século, mas é principalmente o 

dom de comunicar uma visão sobre os mistérios da Sua revelação, as verdades 

que não podiam ser conhecidos para além da revelação de Deus (Rm 16:25;.. 

Ef 3 : 3; Col. 1:26; 2: 2; 4: 3; cf. 1 Cor. 13: 2). Deus dá a alguns de Seus santos 

uma habilidade especial para estudar a Sua Palavra e descobrir o significado 

completo do texto e contexto, de palavras e frases individuais, e de passagens e 

verdades relacionados, e, assim, ajudar a fornecer uma compreensão para os 

outros. Talvez a melhor visão sobre este texto é encontrado em 13: 2 na frase, 

"conhecesse todos os mistérios e toda a ciência." O dom do conhecimento é a 

capacidade de apreender o significado da revelação de Deus, que é mistério para 

a mente natural. 

Esse presente é fundamental para todo o ensino e pregação cristã, bem como 

para o bom exercício de aconselhamento, liderança, sabedoria e todos os outros 

ministérios e presentes. Se uma pessoa não tem essa capacidade si mesmo, ele 

deve dependem fortemente aqueles que o fazem, a fim de exercer os seus 

próprios presentes, com razão. O professor ou pregador é especialmente 

dependente deconhecimento, porque ele é contratado para ensinar e interpretar 

as verdades de Deus para os outros. 



Um cristão com o dom do conhecimento pode ser altamente treinados em 

línguas bíblicas, história, arqueologia e teologia. Deus pode usar que a 

formação na operação do seu presente. Mas uma outra pessoa com o mesmo 

dom pode ter limitado a educação formal. Em ambos os casos, a capacidade de 

compreender a verdade espiritual é dado por Deus. A pessoa talentosa é 

sobrenaturalmente permitiu não só para descobrir as verdades dos fatos da 

Escritura, mas para explicar e interpretar essas verdades, a fim de ajudar os 

outros a compreendê-los. Como todos os outros presentes, ele vem em várias 

formas e graus.Um crente pode ter grande capacidade nesta área um só, 

enquanto outro pode ter capacidade moderada aqui, misturado com várias 

outras capacidades espirituais. 

Os autores humanos das Escrituras tinha o dom do conhecimento de uma forma 

única. Deus deu-lhes verdades diretamente, o que eles registrados como parte 

de Sua Palavra escrita. Desde o fechamento do cânon das Escrituras, no entanto, 

que o presente não tenha envolvido o recebimento de uma nova verdade, mas 

apenas compreensão da verdade revelada anteriormente. Qualquer um hoje que 

afirma ter uma revelação divina é um enganador e contradiz a própria Palavra 

de Deus, a qual adverte expressamente que, se alguém lhe acrescenta ou tira-lo 

ele vai sofrer o julgamento de Deus (Apocalipse 22:18).Qualquer palavra de 

conhecimento ou sabedoria divina deve ser baseada na Palavra de Deus, "uma 

vez por todas foi entregue" (Judas 3). 

O Dom da Fé 

Este, dada pelo Espírito soberano fé , obviamente, é distinta da fé salvadora ou 

a fé diariamente por que cada crente vive. Esta categoria de sobredotação é 

limitado a certos cristãos e tem a ver com uma habilidade intensivo para confiar 

em Deus de maneiras difíceis e exigentes. É a capacidade de confiar nEle em 

face dos obstáculos esmagadores e impossibilidades humanas. 

O dom da fé é expressa principalmente em direção a Deus, através da oração, 

apelando para e confiar em Deus para fazer o que está além de sua provisão 

normal. Jesus disse: "Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um 

grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele deve 

deslocar-se; e nada vos será impossível" (Mateus . 17:20). Paulo faz alusão a 

esse tipo de fé mais tarde nesta carta: "Se eu tivesse toda a fé, de modo a 

remover montanhas, mas não tiver amor, nada serei" (13: 2). Paulo não estava 

menosprezando fé, mas simplesmente apontar seu vazio sem amor. Sua frase 

"toda a fé" parece indicar que ele está possuído em graus. 

Aqueles com o dom da fé tem uma habilidade especial para reivindicar as 

promessas de Deus. De acordo com o Seu próprio plano e vontade, fé ativa 

Deus (cf. Tg 5:16 b -18). Quando Paulo estava navegando a Roma como 

prisioneiro, o navio encontrou uma terrível tempestade. Depois de jogar toda a 



carga e atacar ao mar, eles foram durante muitos dias sem comida e sem cessar 

da tempestade. No auge do perigo Paulo disse aos seus companheiros de 

viagem ", exorto-vos a manter a sua coragem, pois não haverá perda de vida no 

meio de vós, mas somente o navio. Por esta mesma noite o anjo de Deus, de 

quem eu pertence e quem sirvo estava diante de mim, dizendo: "Não tenha 

medo, Paulo, você deve estar diante de César, e eis que Deus te deu todos os 

que estão navegando com você '" (Atos 27: 22-24).A confiança de Paulo levou 

fé especial. Sua grande fé exercida no meio do desastre, apoderando da 

promessa de Deus e trouxe esperança e segurança a todos com ele. Abraão 

também foi "forte na fé, dando glória a Deus" (Rom. 4:20). 

Com base nos fortes outros a fé de uma pessoa são sempre ajudou e 

servidos. Através da história da Igreja milhares de santos com dons da fé 

acreditaram Deus, na face de grande perigo e muitas vezes a morte, e no 

exercício de sua fé se fortaleceu a fé dos seus irmãos e irmãs no Senhor. Hudson 

Taylor acreditava que Deus iria ganhar muitos chineses convertidos por ele, e 

sem nenhum dinheiro ou apoio, recusando-se a pedir um centavo de ajuda, ele 

começou o que se tornou o grande e fecundo Inland Mission China. George 

Mueller, unicamente através de confiar em Deus na oração, continuamente viu 

prever seu orfanato de maneira milagrosa. Inúmeros missionários alegaram 

tribos ou nações para o Senhor, e evangelistas têm reclamado cidades para o 

Senhor, e viu-Lo fielmente responder a sua fé. Suas orações são respondidas e 

sua própria fé é fortalecida e se multiplicava. 

Os dons de curar 

Novamente, é interessante notar que presentes aqui é plural, apoiando o que 

foi dito no capítulo 29: a saber, que Paulo está falando de categorias de 

superdotação em que pode haver uma grande variedade.Os dons de cura foram 

os primeiros presentes do sinal temporário Paulo menciona nesta passagem. E 

uma vez que todos esses dons estavam em operação, em seguida, os dons de 

sinais não são colocados em uma categoria separada. A palavra cura também é 

plural no grego ( iamatōn ), enfatizando os muitos tipos de aflições que 

precisam de cura. Estes dons eram para Cristo (Mateus 8: 16-17.), Os apóstolos 

(Mateus. 10: 1), a setenta (Lucas 10: 1), e alguns associados dos apóstolos, 

como Filipe (Atos 8: 5-7 ). 

Deus ainda pode curar diretamente e, milagrosamente, hoje, em resposta aos 

fiéis orações de Seus filhos. Mas nenhum cristão hoje tem os dons de curar. Isto 

é evidente, porque ninguém hoje pode curar como fez Jesus e os apóstolos-que 

com uma palavra ou um toque instantaneamente e totalmente curadas todos que 

vieram para eles, e que ressuscitou dos mortos. A igreja de Corinto pode ter 

visto Deus realizar curas através de Paulo ou outros que tiveram essas 

habilidades, e, nesse caso, Paulo menciona-los aqui simplesmente para lembrar 



aos coríntios da variedade de maneiras em que Deus prepara seu povo para fazer 

a Sua obra. 

Os dons de curar, como os outros dons de sinais, eram temporários, dada à igreja 

para autenticar a mensagem apostólica como a Palavra de Deus. A Grande 

Comissão não incluir uma chamada para curar corpos, mas apenas a chamada 

para curar as almas através da pregação do evangelho. Não é que Deus tornou-

se mais interessado na saúde física dos homens e bem-estar, ou que a igreja 

deve ter nenhuma preocupação. O trabalho médico tem sido uma parte 

abençoado por Deus de serviço cristão e é uma das arestas de corte das missões 

modernas. Mas o trabalho de cura de Deus, seja através da medicina ou milagre, 

não é mais um sinal de autenticação, e Ele já não dota a sua Igreja com esses 

presentes. 

Assim como todos os outros, com os dons de curar, Paulo usou-o com 

moderação e apenas para o fim a que se destina. Ele nunca foi utilizado 

unicamente com a Proposito de trazer a saúde física. O próprio Paulo estava 

doente, mas ele nunca curou a si mesmo, nem pediu um irmão talentoso para 

curá-lo. Querido amigo e companheiro de trabalho de Paulo Epafrodito tinha 

sido terrivelmente doente e teria morrido, mas a intervenção de Deus. "Deus 

teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu 

não tivesse tristeza sobre tristeza" (Fp. 2:27). Deus milagrosamente curado 

Epafrodito, mas se o apóstolo tinha exercido livremente o dom da cura, ele não 

teria de fazer um apelo especial para Deus. Quando Timoteo, um outro colega 

de trabalho, teve problemas de estômago e outras doenças Paulo não curá-lo, 

mas sim aconselhou-o a beber um pouco de vinho (1 Tm. 5:23). Trophimus, 

ainda um outro associado, Paulo "deixado doente em Mileto" (2 Tim. 4:20). Ele 

não exercer o dom da cura, exceto quando necessário para confirmar o poder 

do evangelho, para não fazer cristãos saudável. 

Um cristão de hoje tem o direito de pedir a Deus para a cura de qualquer 

doença. Deus pode escolher curar, a fim de realizar um propósito de Sua e para 

mostrar a Sua glória. Mas Ele não está sob nenhuma obrigação de curar, porque 

Ele não fez nenhuma promessa cobertor para curar durante toda a idade (cf. Nm 

12: 9-10; Deut. 28: 21-22; 2 Reis 5:. 15-27; 2 Chron . 26: 5, 21; Sl 119:. 67; 1 

Cor 11:30), e Ele já não está autenticando Sua Palavra, porque a Palavra 

concluída é a sua própria verificação.. 

O Dom de Milagres 

A efetivação de milagres também foi um presente do sinal temporário. Um 

milagre é uma intrusão sobrenatural para o mundo natural e suas leis naturais, 

explicável apenas por intervenção divina. Deus muitas vezes nos leva, nos 

ajuda, ou nos adverte, trabalhando em outros cristãos, através de circunstâncias 

ordinárias, ou por meio de leis naturais. Essas são obras sobrenaturais de 



providência por Deus, mas eles não são milagres. Um milagre é um ato de Deus, 

que é contrário à normal de trabalho e as leis da natureza, um ato que só Ele 

poderia realizar por anulando natureza e que não poderiam ocorrer através de 

quaisquer circunstâncias. 

João nos diz que Jesus transformando a água em vinho nas bodas foi o início 

dos "sinais que Jesus fez em Caná da Galiléia, e manifestou a sua glória, e os 

seus discípulos creram nele" (João 2:11). Esse foi o propósito. O milagre não 

era para melhorar a festa ou para mostrar grande poder para os curiosos. Mesmo 

com Jesus, a operação de milagres, assim como o trabalho de cura, foi a 

confirmação de sua vinda como o Messias, o portador do poder e da mensagem 

de Deus. Perto do fim do seu evangelho João diz: "Muitos outros sinais, 

portanto, Jesus também realizada na presença dos discípulos, que não estão 

escritos neste livro; mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o 

Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome "(20: 30-

31). Jesus realizou milagres para provar que Deus estava sendo revelado nele, 

isto é, em Jesus. Em Pentecostes, Pedro disse a multidão a quem ele estava 

pregando, "Homens de Israel, ouçam estas palavras: Jesus, o Nazareno, [era] 

um homem aprovado por Deus com milagres, prodígios e sinais, que Deus 

realizou através dele no meio de vós , assim como vós mesmos sabeis "(Atos 

02:22). 

Jesus realizou milagres e curava os doentes só para os três anos do seu 

ministério. Ao contrário do que certos mitos e lendas que surgiram ao longo dos 

séculos, as Escrituras indicam que Jesus viveu uma vida normal tranquila como 

uma criança e como um homem jovem, exercendo absolutamente sem poderes 

sobrenaturais até o casamento em Caná. Como é evidente a partir da citação de 

João 2 acima, os milagres de Jesus começou quando Seu ministério começou. 

Os apóstolos e alguns outros líderes da igreja primitiva também realizou 

milagres como uma confirmação de sinais da mensagem do evangelho. Em 

Icônio, Paulo e Barnabé "Passei muito tempo lá falando ousAdãoente com 

confiança no Senhor, que dava testemunho à palavra da sua graça, concedendo 

que os sinais e maravilhas ser feito por suas mãos" (Atos 14: 3). Paulo escreveu 

mais tarde o Corinthians, "Os sinais de um verdadeiro apóstolo foram realizados 

entre vós com toda a perseverança, por sinais, prodígios e milagres" (2 Cor. 

12:12). Sinais eram uma marca de apostolado, autenticação de mensagens e de 

trabalho dos apóstolos como sendo do Senhor. Em Hebreus, lemos: "Depois 

que ele [o evangelho] foi o primeiro dito pelo Senhor, foi-nos depois 

confirmada pelos que a ouviram [os apóstolos], dando Deus testemunho 

juntamente com eles, por sinais e maravilhas e por vários milagres e pelos dons 

do Espírito Santo, de acordo com sua própria vontade "(2: 3-4). 

Apenas o que foram os milagres que os apóstolos fizeram? Jesus fez vinho, fez 

comida, andou sobre as águas com Pedro, tirou uma moeda da boca de um 



peixe, desapareceu de uma multidão hostil, e subiu em uma nuvem no 

céu. Todos esses milagres estavam relacionadas com a natureza e foram 

realizadas somente por Ele. Nenhum discípulo é relatado nunca ter feito um 

milagre da natureza. Que milagres que eles fizeram? A resposta está na palavra 

de milagre, dunamis , que significa "poder". Na verdade, o termo é traduzido 

por "poder" nos evangelhos, e é frequentemente relacionado com a expulsão de 

demônios (Lucas 04:36; 06:18; 09:42). É justamente esse poder, para expulsar 

demônios, que o Senhor deu aos doze e aos setenta (Lucas 9: 1; 10: 17-19). Nós 

não temos esse poder hoje pelo qual alguns de nós pode ir sobre com sucesso 

comandando demônios para sair de pessoas perdidas, como os discípulos. Filipe 

e Estevão demonstrado o dom dos milagres (Atos 6: 8; 8: 7). Paulo usou-a para 

confirmar "o ensinamento do Senhor" e trazer um homem de fé (Atos 13: 6-

12). Alguns judeus que tentaram expulsar demônios sem o verdadeiro dom 

foram espancados e expulsos pelos demônios que eles estavam tentando 

exorcizar (Atos 19: 14-16). 

Esses sinais acompanhado Palavra de Deus somente enquanto Ele estava 

revelando o Palavra. Quando revelação parou, os dons de sinais parado. BB 

Warfield escreveu: "Estes dons milagrosos foram parte das credenciais dos 

apóstolos, como agentes de autoridade de Deus na fundação da igreja. A sua 

função limita-los distintamente para a igreja apostólica, e eles necessariamente 

faleceu com ele." 

O Dom de Profecia 

Para alguns cristãos Deus deu o dom da profecia . Há muito tempo existe uma 

diferença de interpretação entre os evangélicos quanto à possibilidade ou não a 

profecia é uma contínua e permanente ou presente, como curas e milagres, 

faleceu com a idade apostólica. O principal argumento para aqueles que mantê-

lo era um sinal temporária presente-que era apenas um dom de revelação, e, 

portanto, cessou quando a revelação cessou-se baseia em 1 Coríntios 13: 8, onde 

os dons de profecia, línguas, e conhecimento todos são designados em conjunto 

por cessar. Como será discutido durante o tratamento de que a passagem, 

embora todos eles aparecem nesse versículo, profecia e conhecimento não são 

na mesma categoria como línguas, e a menção de-los juntos em 13: 8 não prova 

que eles são do mesmo tipo any- mais do que a menção dos diversos presentes 

em 12: 8-10 prova que são todos do mesmo tipo. Vamos supor aqui que a 

profecia é um dom edificação permanente. 

Tal como o seu equivalente hebraico ( nābā' ), o verbo grego ( prophēteuō ) 

atrás profecia significa simplesmente "falar por diante, a proclamar". Ele 

assume o alto-falante é antes de uma audiência, e pode significar "a falar 

publicamente." A conotação de previsão foi adicionado em algum momento da 

Idade Média. Embora muitos dos profetas fez previsões, que não era o seu 

ministério de base e a idéia não está envolvido nos termos originais usados para 



descrevê-los e seu trabalho. Os termos originais, de fato, não necessariamente 

carregam a idéia de revelação. Deus revelou uma grande quantidade de Sua 

Palavra através dos profetas, mas grande parte do seu ministério foi 

simplesmente anunciar, expor, exortando com a revelação já dada. Os profetas 

bíblicos às vezes reveladas (veja 1 Tm 4:14;. 2 Pedro 1:21.) E, por vezes, apenas 

reiterou o que já havia sido revelado. Um profeta de Deus, portanto, é 

simplesmente alguém que declara a Palavra de Deus, e profecia é a 

proclamação da Palavra. O dom de profecia é a capacidade dada pelo Espírito 

e capacitado pelo Espírito Santo de anunciar a Palavra de forma eficaz. Desde 

a conclusão da Escritura, a profecia deixou de ser o meio de nova revelação, 

mas tem apenas proclamou o que já foi revelado nas Escrituras. 

A definição mais simples e mais claro dessa função é dada por Paulo em 1 

Coríntios 14: 3: "Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, 

exortação e consolação." 

Eu não acredito que tenha havido um momento na história do tratamento de 

Deus com os homens que Ele não dotou alguns do seu povo com os presentes 

deste tipo. Durante os períodos do Antigo e do Novo Testamento e ao longo da 

história entre e desde então, o Senhor sempre equipou alguns dos seus santos 

para falar por Ele com um poder especial e eficácia. Em 1 Coríntios 14: 1 Paulo 

exorta os crentes em geral a "seguir o amor, mas desejam sinceramente 

presentes espirituais, mas principalmente o de profetizar." Ele faz o mesmo 

pedido novamente no versículo 39. O apóstolo não está sugerindo que cada 

cristão deve procurar pessoalmente para ter um dom da proclamação, mas que 

todos os cristãos coletivamente deve querer o presente para ser ministrado entre 

eles. Durante todo o capítulo 14 Paulo contrasta o dom de línguas, um dom de 

sinal precisando interpretação antes de qualquer crentes ou descrentes nunca 

pode compreendê-lo, com o dom de profecia, que tem a Proposito específica de 

edificar todos aqueles que a ouvem. 

Ao falar dos dons espirituais em Romanos 12, Paulo diz: "deixar que cada 

exercê-las de acordo: se é profecia, de acordo com a medida da fé" (v. 6). O 

termo analogia ("proporção") refere-se a um relacionamento correto com ou 

acordo com, e do grego deste verso lê literalmente, "da fé." A melhor 

renderização, portanto, seria, "de acordo com a fé medidos-out." "A fé" é usada 

várias vezes no Novo Testamento como um sinônimo do evangelho, o corpo 

dado por Deus da fé cristã (Atos 6: 7; Judas 3, 20). Crentes de hoje com o dom 

da profecia estão habilitadas para falar diante não de acordo com sua fé 

subjetiva pessoal, mas de acordo com a já revelada fé objetiva de Deus, Sua 

Palavra. Esse objetivo principal da profecia é dada no livro de Apocalipse: "O 

testemunho de Jesus é o espírito de profecia" (19:10). E a Bíblia é o testemunho 

de Jesus (cf. João 5:39). Profecia nunca pode desviar-se da Palavra de Deus 

escrita, como Paulo deixa claro quando ele diz: "Se alguém acha que ele é um 

profeta ou espiritual, ele reconhece que as coisas que vos escrevo são 



mandamentos do Senhor" (1 Cor. 14:37). O dom de profecia é capacitação 

especial do Espírito de um cristão a testemunhar de Jesus. Ninguém é 

"desprezam declarações proféticas" (1 Ts. 5:20), mas o Corinthians 

aparentemente fez olhar para baixo sobre ele, e até mesmo substituí-lo com 

expressões de êxtase, como o capítulo 14 revela. 

O Dom do Discernimento 

Um presente importante para a proteção da igreja é que, de discernimento, 

o diferencial de espíritos. O significado básico de distinção tem a ver com a 

separação para exame e julgamento, a fim de determinar o que é verdadeiro eo 

que é falso. Satanás é o grande enganador, o "pai da mentira" (João 8:44), e 

desde a queda ele e seus demônios ter falsificado a mensagem de Deus e obra 

de Deus. Todos os cristãos devem julgar cuidadosamente o que ouvimos e 

lemos e "não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos para ver se eles são 

de Deus" (1 João 4: 1). Isso é o que temente a Deus, o e "nobres do" judeus de 

Berea fizeram quando ouvi pela primeira vez o evangelho de Paulo (Atos 

17:11). Eles testaram a palavra de Paulo contra o que eles sabiam da Palavra de 

Deus, e porque as duas palavras correspondido eles acreditavam que o que ele 

pregava era de Deus e não de demônios. Isso é o que cada crente deve fazer 

com cada mensagem que afirma ser de Deus. Nenhum pregador ou professor 

do evangelho, que se ressentem com o que ele diz julgado contra a Escritura. 

Aqueles a quem Deus deu o dom do discernimento têm uma habilidade especial 

para reconhecer espíritos mentirosos, e esse dom é cão de guarda do 

Espírito. Algumas idéias que são dadas como escrituras e que na superfície 

parecem bíblica realmente são falsificações inteligentes que iria enganar a 

maioria dos crentes. Aqueles com o dom do discernimento são inspetores do 

Santo Espírito, Seus especialistas falsificados a quem Ele dá uma visão especial 

e compreensão. O presente foi especialmente valioso na igreja primitiva, 

porque o Novo Testamento não tinha sido concluída. Por causa da dificuldade 

e custo de cópia, por muitos anos após a sua conclusão a Bíblia não era 

amplamente disponível. Discernidores do Espírito Santo foram protetores da 

igreja. 

O dom do discernimento também é especialmente valiosa quando a Igreja eo 

evangelho são considerados aceitáveis na sociedade. Quando o cristianismo é 

perseguido, professores falsificados geralmente são escassos, porque o preço 

para ser identificado com o evangelho é muito alto. Eles são muito mais 

propensos a aparecer em momentos e lugares onde o cristianismo é considerado 

respeitável ou, pelo menos, é tolerada. Em algumas partes do mundo de hoje, o 

evAngelicalalismo é popular e frequentemente rentável. Todos os tipos de 

professores, pregadores, escritores, e os conselheiros afirmam ser evangélica e 

bíblica. Embora qualquer pessoa pensante percebe que todas as idéias não pode 

ser bíblico, simplesmente porque muitos deles são tão contraditórios entre si, 



nem sempre é fácil saber quais são verdadeiras e quais não são. Na maioria das 

vezes são uma mistura. Professores falsificados usados por Satanás geralmente 

têm alguma verdade no que eles dizem. Infelizmente, muitos professores 

basicamente de som, por vezes sem discernimento pegar idéias de psicologia, 

filosofia ou pensamento popular que parecem bíblico, mas não são. É o 

ministério das pessoas com o dom do discernimento para ajudar a separar o 

trigo do joio. 

Os crentes de Corinto que tinham esse dom, ou não estavam usando ou estavam 

sendo ignorados. Caso contrário, as idéias e práticas perversas que Paulo trata 

com esta carta não poderia ter florescido como eles fizeram. Discernimento é o 

presente, juntamente com a profecia, que o apóstolo exorta os coríntios para 

usar em relação ao julgar o uso e interpretação de línguas. Aqueles com 

discernimento são de apreciar mesmo os que profetizam (1 Cor. 14:29). 

Obviamente, o dom do discernimento é valiosa para a igreja em ajudar os 

cristãos a resolver disputas entre si, em vez de ir a tribunal. Esse parece ser o 

dom necessário para a pessoa Paulo fala em 1 Coríntios 6, o "homem sábio, que 

será capaz de decidir entre seus irmãos" (v. 5). 

Mesmo louvor do evangelho pode ser enganoso e enganosa. Quando Paulo e 

Silas começou a ministrar em Filipos, Lucas relata que "um certo escrava que 

tinha um espírito de adivinhação nos encontrou, que estava trazendo seus 

senhores muito lucro por adivinhação. Seguindo a Paulo ea nós, ela não parava 

de chorar, dizendo: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que estão 

anunciando-vos o caminho da salvação" (Atos 16: 16-17). O que a menina disse 

não só era verdade, mas parecia ser favorável ao evangelho e aos que estavam 

proclamando-lo. Mas o propósito e motivação do que ela disse foi exatamente 

o oposto. Os demônios que controlavam ela significava para atrair as pessoas e, 

ganhando sua confiança, então ridículo e minar a Palavra de Deus e do trabalho 

de seus ministros. Nesse caso, Paulo não poderia julgar pelo que foi dito, porque 

as palavras da moça eram verdadeiras. Ele sabia que ela era um instrumento 

demoníaco só porque o Espírito Santo revelou o falso espírito que ela 

controlada. 

O ensino falso pode ser julgado, comparando-a com a Escritura, mas falsos 

espíritos pode ser julgado apenas pelo dom do verdadeiro espírito de 

discernimento. Esse presente pode ser chamado o dom do Espírito em 

presentes, porque Deus usa-lo para revelar a Sua igreja ou não uma 

manifestação dos outros presentes é Dele. Tudo imitação dos presentes não é 

demoníaco. Muito do que é simplesmente a obra da carne, os cristãos carnais 

tentando servir ao Senhor em seu próprio poder e para seu próprio benefício e 

glória. Em suma, pode-se dizer que o dom do discernimento é dado a dizer se 

os outros dons são do Espírito Santo, se eles são apenas imitações naturais, ou 

se eles são falsificações demoníacos. Eu creio que Deus ainda capacita alguns 



de Seu povo para desmascarar os falsos profetas e hipócritas carnais.Ele lhes dá 

uma visão para expor imitações e decepções que a maioria dos cristãos 

tomariam como genuíno. 

O dom do discernimento, no entanto, pode facilmente deteriorar-se em um 

espírito crítico, orgulhoso e hipócrita. Ele pode ser crítico em vez de corretiva 

quando é imitado na carne. Mas justamente usado é uma grande proteção para 

o povo de Deus. 

Os dons de línguas e de Interpretação de Línguas 

O dom espiritual mais controverso em nossos dias é a de falar em vários tipos 

de línguas . Porque esse dom, e que de interpretação de línguas, será 

discutido em detalhes na exposição de 1 Coríntios 14, é necessário apenas para 

mencionar aqui que estes são dons de sinais temporários que não são realmente 

ativo na igreja hoje. O seu ministério na igreja do Novo Testamento era, como 

os outros dons de sinais, para validar a mensagem e poder do evangelho. Eles 

foram desproporcionalmente exaltado e abusado seriamente em Corinto. Mas 

isso ainda não é o ponto de Paulo. Agora, ele está simplesmente nomeá-los para 

mostrar a grande diversidade de dons soberanamente dadas pelo Espírito de 

Deus. 

Controle de Dons Espirituais soberana de Deus 

Mas um só eo mesmo Espírito opera todas estas coisas, 

distribuindo particularmente a cada um como quer. (12:11) 

Esse versículo resume os versículos 4-10. Assim como ele fez quando 

ilustrando as variedades na natureza, ministérios, e os efeitos de dons espirituais 

(vv. 4-6), Paulo continua a salientar que cada presente, embora diferentes em 

muitos aspectos do que os outros, é sobrenatural e soberanamente dada por um 

único e mesmo Espírito (cf. vv. 8-9). Na verdade, este é o quinto referência 

neste parágrafo para o Espírito Santo como o doador. Ele também enfatiza mais 

uma vez que cada crente ( distribuindo a cada um individualmente ) é 

espiritualmente talentoso (cf. vv. 6-7). Aqueles com os presentes não são uma 

elite espiritual, mas compreendem toda a igreja, todo o Corpo de Cristo. Todos 

nós somos dotados, e todos nós somos chamados pelo Senhor para ministrar os 

dons que Ele tem fornecidos. 

Não há nenhuma indicação de que aqui presentes deve ser procurado. Isso 

violaria tanto a idéia de um dom da graça e da intenção do texto, que é instruir 

os coríntios a reconhecer que todos os crentes têm dons que são diferentes. Na 

soberania de Deus, Ele deu dons para ser o cumprimento de Seu propósito 

divino. Eles não são uma miscelânea de que os crentes podem escolher. 



O ponto é ainda mais enfatizada em ver que o Espírito Santo não só dá os dons, 

mas que é o Espírito que opera todas estas coisas . Trabalho é o mesmo 

termo como no versículo 6, e significa "energizings."No sentido mais profundo 

um crente nem mesmo usar o seu dom, mas permite que Deus trabalhar com ele 

pelo poder do Espírito Santo. Deus energiza e torna eficaz os dons que Ele 

soberanamente dá como quer a Seu povo para todo o Seu povo. O Espírito é o 

mensageiro do chefe da igreja, dando e energização dos dons espirituais como 

divindade projetou. 

Quando o Espírito de Deus governa e energiza uma igreja, pelo menos, oito 

evidências se manifestará: 

A igreja controlada pelo Espírito é unificada . O Espírito Santo é a fonte e 

preservador da unidade, uma unidade que não esmagar a individualidade. 

A igreja controlada pelo Espírito é caracterizada pela comunhão . Sua 

comunhão é profunda e ampla, honesta e íntima, inclusive de todo o crente que 

se preocupa e participa. 

A igreja controlada pelo Espírito é adoração . Seu culto é significativo, 

genuíno, centrada em Deus, e partilhado por todos, uma vez que honra a Deus 

o Pai, o Filho eo Espírito Santo. Ele canta o louvor, fala louvor, e vive louvor. 

A igreja controlada pelo Espírito é evangelístico . O Espírito Santo é o 

verdadeiro instrumento de cada conversão, a cada novo nascimento espiritual, 

e uma igreja que é sensível a Ele ganha almas espontaneamente e com 

alegria. Trazendo incrédulos para uma nova vida em Cristo é a prioridade e 

escoamento natural de sua própria vida. 

A igreja controlada pelo Espírito está amando . É um conjunto de pessoas que 

se preocupam e ajudar, um corpo de crentes onde abnegação e sacrifício são 

normais. 

A igreja controlada pelo Espírito é obediente . Ele anda no caminho que Deus 

prescreve, e somente nesse caminho. O que a Bíblia ensina que acredita, e que 

a Bíblia ordena que ele faz. 

A igreja controlada pelo Espírito é submisso . Submissão é obediência 

voluntária, a obediência que vem de bom grado com o coração. Alega ao seu 

Senhor, porque ama o seu Senhor e procura agradar somente a Ele. 

A igreja controlada pelo Espírito ministros . Tal como o seu Senhor Jesus 

Cristo, o seu apelo e sua meta não é para ser servido, mas para servir. É uma 

comunidade de crentes em que cada uma ministros pela gifting e poder do 

Espírito Santo. 



Quando a igreja hoje não entende o padrão ea intenção dos dons espirituais de 

Deus, mas sim tenta classificá-los de acordo com os padrões humanos, exalta 

certos dons em detrimento de outras, e procura outros do que aqueles que foram 

dadas, a confusão coríntias retornos presentes. 

 

31. Unidos mais diversificado (1 Coríntios 

12: 12-19) 

Porque, assim como o corpo é um e ainda tem muitos membros, e 

todos os membros do corpo, embora muitos, somos um só corpo, 

assim é Cristo também. Pois em um só Espírito fomos todos nós 

batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, 

quer livres, e todos nós fomos feitos para beber de um só 

Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas 

muitos. Se o pé disser: "Porque eu não sou mão, não sou uma 

parte do corpo," não é por este motivo qualquer a menos de uma 

parte do corpo. E se a orelha disser: "Porque eu não sou olho, não 

sou uma parte do corpo," não é por este motivo qualquer a menos 

de uma parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o 

ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora 

Deus colocou os membros, cada um deles, no corpo, assim como 

ele desejar. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o 
corpo?(12: 12-19) 

Mau uso dos dons espirituais O Corinthians foi um dos muitos reflexos de seu 

mundanismo carnal, e estava intimamente relacionado com a sua divisão, que 

Paulo agora continua a reprovar. 

Enquanto ilustrando a diversidade de dons espirituais (12: 4-11), o apóstolo 

sublinha repetidamente a sua única fonte em Deus (vv 4, 5, 6, 8, 9, 11).. Ele 

também salienta o seu único propósito, para revelar o trabalho e do poder do 

Espírito Santo para o bem comum da igreja (v. 7). Estas realidades unificadores 

levar o pensamento do Apóstolo para uma discussão geral sobre a unidade da 

comunidade redimida. 

No presente passagem, ele explica e ilustra a natureza e importância da unidade 

da própria igreja, e depois novamente a importância da diversidade como um 

elemento-chave desta unidade. A diversidade da Igreja é um meio ordenado por 

Deus de levar a comunhão para a unidade, mas a menos que cada membro 

diverso reconhece e aceita sua parte em todo o corpo, a diversidade vai dividir 

em vez de unir, em vez de destruir construir-se, trazer discórdia, em vez de 

harmonia, e em resultado de auto-serviço, em vez de auto-doação. 



No versículo 12, Paulo dá uma ilustração de unidade e no versículo 13, ele 

explica a sua origem. 

Único em um só corpo 

Porque, assim como o corpo é um e ainda tem muitos membros, e 

todos os membros do corpo, embora muitos, somos um só corpo, 
assim é Cristo também. (12:12) 

Paulo de novo (cf. 10:17) usa o corpo humano para ilustrar a união e inter-

relação dos membros do Corpo de Cristo, a igreja. Através versículo 27 do 

capítulo 12, Paulo usa o termo corpo cerca de 16 vezes, e ele usa a metáfora 

muitos outros lugares em seus escritos (Rom. 12: 5; Ef 1:23; 2:16; 4:. 4, 12, 16 

; Cl 1:18; etc.). 

O corpo humano é, de longe, a criação orgânica mais incrível de Deus. É 

maravilhosamente complexo ainda unificado, com harmonia incomparável e 

inter-relação. É uma unidade; ele não pode ser dividida em vários corpos. Se 

for dividido, a parte que é cortada deixa de funcionar e morre, e o resto do corpo 

perde algumas das suas funções e eficácia. O corpo é infinitamente mais do que 

a soma de suas partes. 

Corpo de Cristo é também um. Existem muitas organizações cristãs, as 

denominações, agências, clubes e grupos de todo tipo. Mas há apenas uma 

igreja, da qual todos os verdadeiros crentes em Cristo é um membro. Paulo é 

tão empenhada em conduzir para casa o ponto de união na igreja que ele se 

refere a Cristo como a Igreja: assim é Cristo também . Não podemos Cristo 

mais separado de sua igreja do que podemos separar um corpo de sua 

cabeça. Quando Cristo é referido como o cabeça da igreja é sempre no sentido 

de mente, espírito e controle. Quando um corpo perde sua mente e espírito que 

deixa de ser um corpo e se torna um cadáver. Ele ainda tem estrutura, mas ele 

não tem vida. Ele é ainda organizada mas já não é um organismo vivo. 

Através de uma outra figura para a Igreja Jesus nos diz a mesma verdade. "Eu 

sou a videira, vós os ramos", disse Ele. "Aquele que permanece em mim, e eu 

nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer" (Jo 15: 5). Um 

galho cortado, não só é um ramo improdutiva, mas um ramo sem vida. 

É por essa razão que o Novo Testamento fala de nosso ser em Cristo e de ser de 

Cristo em nós. Ele é mais do que simplesmente com a Sua Igreja; Ele está em 

Sua Igreja e Sua igreja é nEle. Eles estão totalmente identificados. A igreja é 

um todo orgânico, a manifestação viva de Jesus Cristo que pulsa com a vida 

eterna de Deus. O denominador comum de todos os crentes é que eles possuem 

a própria vida de Deus. Jesus disse: "Porque eu vivo, vós também vivereis" 



(João 14:19). "Quem tem o Filho tem a vida" (1 João 5:12), porque "aquele que 

se une ao Senhor é um espírito com Ele" (1 Cor. 6:17). 

Enquanto Ele estava na terra Cristo se encarnou em um único corpo. Agora ele 

está encarnada em outro corpo, o grande, diversificado e precioso Corpo que é 

a Sua Igreja. Cristo é agora encarnada no mundo através de Sua igreja. Não há 

vida sem vida verdadeira igreja de Cristo. Paulo não disse: "Para mim, o viver 

é ser cristão", mas "Porque para mim o viver é Cristo" (Fl. 1:21). Ele poderia 

dizer que, de fato, "Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim" (Gl. 

2:20). Esta mesma vida Cristo é possuída por cada crente, e, portanto, cada 

crente é uma parte de Cristo, uma parte do seu corpo, a igreja. A igreja éum só 

corpo , porque assim é Cristo também . Para ilustrações das implicações 

dessa solidariedade, ver Mateus 18: 5 e 25: 31-46, onde nosso Senhor ensina 

que o que se faz a um filho de Deus que ele faz ao próprio Cristo. 

Batizados por um Espírito 

Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um corpo, 

quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós 
fomos feitos para beber de um só Espírito. (12:13) 

Neste versículo Paulo apresenta duas verdades importantes sobre o Corpo de 

Cristo: a sua formação e do seu recheio. 

A Formação do Corpo 

A igreja é formada como crentes são batizados por Cristo com o Espírito 

Santo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um corpo. O 

Espírito Santo é o agente de batismo, mas Cristo é o batizador. No próprio 

batismo de Jesus, João Batista nos diz que é Jesus Cristo: "Aquele que vem 

depois de mim [e] é mais poderoso do que eu", que iria batizar "com o Espírito 

Santo e com fogo" (Mt 3:11.; cf. Mc 1: 8; Lc 3:16; João 1:33). Como explicado 

no verso seguinte, o batismo de fogo é o julgamento do inferno, a queima de "a 

palha com fogo que nunca se apaga." Como Salvador, Cristo batiza com o 

Espírito Santo; como Juiz, Ele batiza com fogo. Todos os crentes recebem o 

batismo com o Espírito Santo; todos os incrédulos vai receber o batismo com 

fogo. Por isso, todo ser vivente que será batizado por Cristo. 

Entre parênteses, deve notar-se que Paulo não está falando aqui de batismo em 

água. O batismo nas águas é um passivo, crentes de ordenança físicas submeter-

se a si próprios e que é realizado por outros crentes, em obediência ao 

mandamento de Cristo (Mt. 28:19;. Cf. Atos 2:38). O batismo na água não 

desempenha nenhum papel na conversão, mas é um testemunho para a igreja e 

para o mundo de conversão que já ocorreu dentro. O batismo do Espírito, por 

outro lado, é totalmente a obra de Deus e é praticamente sinônimo de 



salvação. O termo baptizo ("batizar") é usada no Novo Testamento para se 

referir a imersão figurativa em apuros (Matt. 20: 22-23, NVI ) ou à imersão 

espiritual (Rom. 6: 3-5) na morte de Cristo e ressurreição. Como se pode ser 

imerso em água, por isso, um crente está imerso espiritualmente no Corpo de 

Cristo. 

Também deve-se notar que a expressão "batismo do Espírito Santo "não é uma 

tradução correta de qualquer passagem no Novo Testamento, incluindo este. En 

heni pneumati ( através de um Espírito ) pode significar "por ou com um só 

Espírito." Porque os crentes são batizados em Cristo, é, portanto, melhor para 

traduzir esta frase como "com um só Espírito." Não é o batismo do Espírito 

Santo, mas o batismo de Cristo , com o Espírito Santo que nos dá uma nova 

vida e nos coloca no corpo quando nós confio em Cristo. 

Não é possível ser cristão e não ser batizado por Cristo com o Espírito 

Santo. Para Também não é possível ter mais de um batismo com o Espírito. Há 

somente um batismo no Espírito Santo, o batismo deCristo , com o Espírito que 

todos os crentes recebem quando nascemos de novo. Por isso, os lugares Filho 

todos os crentes para a esfera do poder e da Pessoa do Espírito, em um novo 

ambiente, uma nova atmosfera, uma nova relação com os outros, e uma nova 

união com Jesus Cristo (cf. 1 Cor. 10: 2, onde Paulo mostra como a nação de 

Israel deixou Faraó e Egito fica imerso e identificado com um novo líder, 

Moisés, e uma nova terra, Canaã). 

O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes também revela que este 

batismo era por Jesus Cristo (Atos 2: 32-33), em cumprimento de João previsão 

do Batista (Mat. 03:11; etc.) e da própria promessa de Jesus (João 7: 37-39; 15: 

7-15; Atos 1: 5). Não nos é dito exatamente como isso é feito, mais do que nos 

é dito exatamente como Deus pode dar a uma pessoa um coração novo e uma 

vida nova. Esses são mistérios além de nossa compreensão. Mas não há 

mistério quanto aos papéis divinos na salvação. O Pai enviou o Filho e do Filho 

envia o Espírito. O Filho é o divino Salvador, e do Espírito Santo é o divino 

Consolador, ajudante e advogado. O Filho é o batizador e do Espírito Santo é o 

agente do batismo. 

Ponto central de Paulo em 1 Coríntios 12:13 é que o batismo com o Espírito um 

faz da igreja um só Corpo. Se houvesse mais de um batismo no Espírito Santo, 

não haveria mais de uma igreja, e ponto inteiro de Paulo aqui seria 

destruída. Ele está usando a doutrina do batismo com o Espírito para mostrar a 

unidade de todos os crentes no corpo. Muitos errando professores hoje têm 

utilizado uma interpretação errada do batismo com o Espírito para dividir fora 

do corpo uma elite espiritual imaginava que tem o que o resto não. Essa idéia 

viola todo o ensinamento aqui. 



Pois em um só Espírito fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer 

gregos, quer escravos, quer livres. O apóstolo não poderia ter declarado a 

verdade de forma mais clara. Um batismo do Espírito estabelece uma 

igreja. Não há cristãos parciais, nenhum membro parciais do Corpo de Cristo. O 

Senhor não tem casas de passagem para Seus filhos, não limbo ou 

purgatório. Todos os Seus filhos nascem no seu agregado familiar e 

permanecerá para sempre em sua casa. "Porque todos vós sois filhos de Deus 

mediante a fé em Cristo Jesus Para todos quantos fostes batizados em Cristo 

vos revestistes de Cristo." (Gl. 3: 26-27). Todos os crentes em Jesus Cristo se 

tornam membros plenos do Seu Corpo, a igreja, quando eles são salvos. "Há 

um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só 

esperança da vossa vocação; um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só 

Deus e Pai de todos, que está acima de tudo e por todos e em todos" (Ef . 4: 4-

6). 

É interessante que aqueles que defendem os cristãos 'buscando o batismo pelo 

Espírito, a fim de pertencer à elite espiritual não pode parecem concordar 

sobre como isso deve ser feito. Eles têm muitas ideias e muitas teorias, mas 

nenhum método bíblico. A razão é simples: a Escritura contém nenhum 

comando, sugestão ou método para os crentes a buscar ou receber o batismo 

do Espírito. Você não procuram ou pedir o que você já possui. Os crentes em 

Samaria que foram convertidos sob o ministério de Filipe teve que esperar um 

pouco para receber o batismo com o Espírito Santo, até que Pedro e João veio 

até Samaria e colocou as mãos sobre os convertidos (Atos 08:17). Em que 

situação transitória única como a igreja estava começando, os crentes em 

particular teve que esperar para o Espírito Santo, mas eles não foram 

orientados a buscá-Lo. O objetivo para essa exceção foi demonstrar aos 

apóstolos, e para trazer a palavra de volta para os judeus crentes em geral, 

que o mesmo Espírito Santo batizado e cheio crentes samaritanos como 

batizados e encheu-crentes apenas judeu como um pouco mais tarde Pedro e 

um Alguns outros cristãos judeus foram enviados para testemunhar a Cornélio 

e sua família, a fim de estar convencido de que o evangelho era para todos os 

homens e ver que "o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios também" 

(Atos 10: 44-45) . Esses eventos especiais de transição não representam a 

norma, como nosso presente texto deixa claro, mas foi dado para indicar a 

todos que o corpo era um (Atos 11: 15-17). 

O enchimento do corpo 

Quando nascemos de novo o Senhor não só nos colocou em seu corpo, mas 

colocou o Espírito Santo em nós. Na salvação somos todos feitos para beber 

de um só Espírito . Estamos no Espírito, que está em nós. Assim como há 

nenhum parcialmente salvos os cristãos não há parcialmente cristãos 

resididos. O Espírito não é parcelado para nós em parcelas. Deus "dá o 

Espírito sem medida" (João 3:34). 



Como ser batizado com o Espírito, sendo habitado pelo Espírito é praticamente 

sinônimo de conversão. É uma faceta separada do mesmo glorioso, ato 

transformador. No entanto, você não está na carne, mas no Espírito, se de fato 

o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, 

ele não pertence a Ele "(Rom. 8: 9). Uma pessoa que não tem o Espírito Santo 

não tem a vida eterna, porque a vida eterna é a vida do Espírito . Assim, Pedro 

pode afirmar "que o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à 

vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria 

glória e virtude. Pois por estas Ele nos tem dado as suas promessas preciosas 

e magníficas, a fim de que por elas você pode tornar-se participantes da 

natureza divina "(2 Pe. 1: 3-4; cf. Col. 2:10; 1 Cor 6. : 19). 

Bem-intencionados e de outra forma de som líderes cristãos têm causado 

grande confusão, frustração e decepção na vida de muitos crentes, mantendo a 

perspectiva de um segundo trabalho de é chamado por muitos nomes que-

graça. Tempo e energia que poderia ser usado em simplesmente obedecer ao 

Senhor e confiar no que Ele já nos deu é gasto lutando por aquilo que é 

possuído por completo e em abundância. Uma pessoa não pode apreciar o que 

ele tem, se ele está sempre procurando uma segunda bênção inexistente. Uma 

doutrina inadequada de salvação vai sempre levar a uma doutrina errônea da 

santificação. É uma tragédia irônico que aqueles que buscam uma segunda 

bênção de graça não pode desfrutar de qualquer um. Eles não gostam da 

primeira bênção, embora seja completa, porque eles estão continuamente 

buscando o segundo, que não existe. 

A idéia da segunda bênção provavelmente teve origem na Idade Média, com o 

ensinamento de que uma pessoa é salva quando batizado, mesmo que como 

uma criança, e mais tarde recebe o Espírito Santo na confirmação depois de 

atingir a maioridade. Evangélicos sinceros e de outra forma bíblicos modificou 

a idéia como um meio para tentar animar os cristãos sem vida. Porque a igreja 

estava letárgica, carnal, mundana, e infrutífero, eles procuraram infundir 

vitalidade, encorajando os crentes a buscar um trabalho adicional de 

Deus. Mas o problema nunca foi a insuficiência ou a incompletude da obra de 

Deus. Cristo não dá a salvação, mas a salvação perfeita. E é trágico que muitos 

estão buscando alguma "experiência triunfalista" da "vida mais profunda", 

alguns chave formalizada à espiritualidade instante, quando o Senhor chama 

para a obediência e confiança em que foi dado em Sua obra perfeita da 

salvação (Hb 10. : 14). 

O ser "cheios de toda a plenitude de Deus" de que fala Paulo em Efésios 3:19 

tem a ver com viver plenamente aquilo que já possuímos totalmente, assim 

como faz a trabalhar fora de nossa salvação (Fp. 2:12 ). Quando nós confio 

em Cristo somos completamente imerso no espírito e totalmente habitados por 

Ele. Deus não tem nada mais para colocar em nós. Ele colocou o Seu próprio 

ser em nós, e que não pode ser ultrapassado. O que falta é a nossa obediência 



completa, a nossa confiança total, nossa submissão completa, não a Sua 

salvação completa, habitação, ou bênção. 

Diversificados em um só corpo 

Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé 

disser: "Porque eu não sou mão, não sou uma parte do corpo" não 

é por este motivo qualquer a menos de uma parte do corpo. E se a 

orelha disser: "Porque não lam um olho, lam não uma parte do 

corpo," não é por este motivo qualquer a menos de uma parte do 

corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo 
fosse ouvido, onde estaria o olfato? (12: 14-17) 

A característica mais importante do corpo é a unidade; mas a diversidade é 

essencial para que a unidade. A Igreja é um corpo, mas o corpo não é um só 

membro, mas muitos. 

A igreja de Corinto, como muitas igrejas hoje, foi dividida em que deveria ter 

sido unificados e tentou ser uniforme onde deveria ter sido diversificada. Por 

um lado, foi dividido, por exemplo, a liderança-se para seguir Paulo, Apolo, 

ou Pedro (01:12) -quando ele deve foram unificados sob a liderança perfeita 

de Jesus Cristo, Senhor deles. Por outro lado, os membros tentou ser 

semelhante em todos os certos dons espirituais tendo, especialmente os mais 

vistosos, como falar em línguas, em vez de ser feliz por e fielmente com os 

diversos tipos de dons que o Senhor lhes (12 tinha dado: 27- 31). 

Muitos dos crentes de Corinto estavam descontentes com os seus dons. A inveja 

é um sinal claro de carnalidade, e parece que todo mundo queria um presente 

que alguém tinha. Analogia de Paulo é gráfico como ele estende a ilustração 

do corpo humano. A pessoa com um pé pensei que ele não poderia realmente 

ser uma parte do corpo da igreja, porque ele não era uma mão. Um com uma 

orelha achava que ele foi deixado de fora porque ele não era um olho. É 

quase certo que, se os presentes foi alterado para se adequar aos reclamantes, 

suas reações teria sido o mesmo. O egoísmo nunca está satisfeito e inveja 

nunca é o conteúdo. 

A inveja é também frequentemente petulante e fazendo beicinho. Se ele não 

pode ter seu próprio caminho que leva seus mármores e vai para casa, e não 

vai jogar com os outros. Isso é o que alguns dos crentes imaturos em Corinto 

estavam fazendo. Em aparente humildade, eles disseram: "Eu não tenho um 

dom espiritual, para que eu não sou realmente uma parte da igreja", ou "Meu 

presente é de segunda categoria e sem importância. Eu não tenho nada para 

oferecer, então por que participar?" Mas essa atitude não reflete a 

humildade. É egocêntrico, egoísta e uma afronta à sabedoria e amor de Deus. 



Negando a responsabilidade não removê-lo. Recusando-se a funcionar como 

parte do corpo não nos faz qualquer menos uma parte do corpo ou menos 

responsável por ministrar dentro dele. Não temos o direito de remover-nos de 

nossas responsabilidades dadas por Deus só porque estamos insatisfeitos com 

o que somos eo que temos. Muitos cristãos nunca ter conhecido a alegria do 

ministério e de agradar ao Senhor simplesmente porque eles não reconhecem 

ou se recusar a usar os dons e oportunidades que Deus lhes deu. Isso é 

desobediência. 

Continuando sua analogia, Paulo nos lembra que um corpo não poderia 

funcionar se fosse tudo a mesma parte. Se todo o corpo fosse olho, onde 

estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? O bom senso 

deve ter dito ao Corinthians que, como uma comunidade de crentes, eles 

poderiam operar de forma mais eficaz com os membros que exercem 

diferentes ministérios. Com todo mundo fazendo a mesma coisa, na melhor 

das hipóteses sua vida e serviço seria desequilibrada. 

Presenteado por um só Senhor 

Mas agora Deus colocou os membros, cada um deles, no corpo, 

assim como ele desejar. E, se todos fossem um só membro, onde 

estaria o corpo? (12: 18-19) 

Descontentamento com seus dons espirituais, no entanto, foi muito pior do 

que a falta de bom senso. Ao querer presentes que eles não têm, os crentes de 

Corinto questionou sabedoria e bondade de Deus, o que implica Ele tinha 

cometido um erro. Eles também abriram-se para as falsificações carnais e 

demoníacos. Seu principal problema não era intelectual, mas espiritual. Eles 

não viram os seus dons, com razão, porque não ver o Deus soberano, com 

razão. Eles não tinham recebido seus dons por acidente ou capricho. Mas 

agora Deus colocou os membros, cada um deles, no corpo, assim como ele 

desejar. Questionando os nossos dons espirituais está questionando a Deus, 

e não usar os nossos dons espirituais é desobedecer a Deus. "Quem é você, ó 

homem," Paulo escreve no livro de Romanos, "para questionar a Deus? A 

coisa moldada não vou dizer para o modelador: 'Por que me fizeste assim,' 

será que vai? Ou não o oleiro poder sobre o barro? " (Rm. 9: 20-21). 

Um cristão que não tem um ministério é uma contradição. Ele é desobediente 

e nega Deus o direito de usá-lo da maneira que Ele pretende e para o qual 

Ele dotou-lo. Quando nos recusamos a seguir a vontade de Deus eo plano de 

Deus negamos Sua autoridade e senhorio, bem como sua sabedoria e 

bondade. Não como membros do Corpo de Cristo que devemos fazer nossa 

própria vontade, mas do Senhor. O braço não tem uma vontade, o pé de outro, 

e o olho ainda outro. Cada um deles é controlado pelo chefe-mente, vontade 

e espírito. É possível para o corpo a ser tão notavelmente coordenada só 



porque é dirigido por uma vontade. Uma vontade diz cada parte do corpo para 

fazer o que é melhor concebido e equipado para fazer, e, consequentemente, 

eles trabalham em harmonia maravilhosa juntos. Quanto mais se o Senhor 

Jesus Cristo controlar seu próprio corpo, da igreja, da qual ele não é só 

cabeça, mas Criador. 

Como Criador e Senhor Deus colocou os membros, cada um deles, no 

corpo. Deus nos criou, recriado nós, colocou cada um de nós no Seu Corpo 

exatamente onde Ele quer que sejamos, e equipado-nos a fazer exatamente o 

que Ele quer que façamos. 

Porque eles eram descontentamento e desobedientes os crentes de Corinto 

também foram improdutivos. Eles não usar os dons que tinham, e, à luz da 

repetida ênfase de Paulo em 12: 4-11 que cada cristão é talentoso, parece 

evidente que alguns pensaram que eles não têm um presente em tudo. Em 

qualquer caso, os seus dons ou não estavam sendo usados ou estavam sendo 

mal utilizados. 

Igrejas muitas vezes voltar a cair organização porque o organismo não está 

funcionando direito. Porque a mão não está fazendo seu trabalho, um pé é 

chamado a fazer esse trabalho, e assim por diante. Se a maioria da 

congregação está inativo, os membros activos devem fazer o trabalho para o 

qual eles não estão equipados. A resposta de um organismo inactivo, no 

entanto, não é uma organização activa. Carnalidade não pode ser superado 

por meio de compensação. Nenhuma substituição humanos podem 

satisfatoriamente substituir o plano de Deus e do poder de Deus. A única 

maneira que a igreja pode funcionar adequAdãoente é usando os dons do 

Espírito em poder do Espírito como deveria, assim como Ele [Deus] 

desejado. Todos nós temos o que Deus deseja para nós (cf. Rom. 12: 3b) e 

estão a receber o dom privilegiado com agradecimentos alegre. 

É terrivelmente trágico quando os crentes estão descontentes com seus dons 

espirituais, suas circunstâncias, ou com qualquer coisa que o Senhor lhes 

deu. No Corpo de Deus, que é também sua família, não há lugar para o 

descontentamento, a inveja, o egoísmo ou vaidade. Nenhum cristão seria 

melhor ou mais feliz, com um presente showier ou mais proeminente. Nós 

não podemos ser felizes, exceto com o que Deus nos deu, porque Ele dá a 

cada um e cada um de seus filhos o melhor possível. O que Ele deu outro 

crente não seria o Seu melhor para nós. 

Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Paulo se expande em 

seu ponto no versículo 17. Um corpo que tinha apenas uma parte não seria 

um corpo. Uma igreja cujos membros todos tinham o mesmo dom e mesmo 

ministério não seria realmente uma igreja. É tolo e imaturo que não se 

contentem com ou usar o que o Senhor nos deu. Nós não somos perfeitos, 



mas os Seus dons para nós é perfeito e do ministério em que ele nos chamou 

para usá-los é perfeito. Seu projeto para a igreja é perfeito e Seu gifting da 

igreja é igualmente perfeito. 

 

32. A Interdependência, e a não 

independência ( 1 Coríntios 12: 20-31 ) 

Mas agora há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não 

pode dizer à mão: "Eu não preciso de você"; nem ainda a cabeça 

aos pés: "Não tenho necessidade de ti." Pelo contrário, é muito 

mais verdadeiro que os membros do corpo que parecem ser mais 

fracos são necessários; e os membros do corpo, o que nós 

julgamos menos honrados, a esses que damos muito mais honra, 

e nossos membros indecorosos vir a ter decoro mais abundante, 

enquanto nossos membros decente não tem necessidade 

disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra 

ao que membro que faltava, que não deve haver divisão no corpo, 

mas que os membros tenham a mesma solicitude uns para os 

outros. E, se um membro sofre, todos os membros padecem com 

ele; se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com 

ele. Agora você é o corpo de Cristo, e seus membros em 

particular. E Deus estabeleceu na igreja, primeiramente 

apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, 

depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, 

variedades de línguas. Todos não são apóstolos, são eles? Todos 

não são profetas, são eles? Todos não são professores, são 

eles? Todos não são operadores de milagres, são eles? Todos não 

têm dons de curar, não é? Tudo não falar em línguas, não é? Tudo 

não interpretam, não é? Mas procurai com zelo os maiores 

dons. E eu lhe mostrar um caminho mais excelente ainda. (12: 20-
31 ) 

Paulo continua o tema da unidade, sublinhando dependência mútua dos cristãos uns sobre 

os outros e sobre chamados e dons de cada um. 

Individualismo Rugged tem sido considerado um marco do americanismo. O explorador 

que supostamente invocados ninguém para nada, os pioneiros que cresceram a sua própria 

comida, fizeram a sua própria roupa, sabão, e muitas de suas próprias ferramentas e 

implementos-estes têm sido os nossos heróis. Ainda vemos anúncios que glorificam o 

dissidente que vai para dentro da floresta e vive de natureza, o homem que atravessa o 

oceano sozinho em um pequeno barco ou jangada, ou que, sozinho, realiza alguma outra 

façanha exigente de habilidade e perseverança. 

Individualismo é atraente porque o homem natural é inclinado, não só para fazer sua 

própria coisa, mas para fazê-lo sozinho, ou, pelo menos, fazê-lo sem depender ou 

obedecendo outros. Desde Caim primeiro renunciou à sua responsabilidade pelo bem-

estar de seu irmão ( Gn 4: 9 ), o homem tem desprezado o pensamento de 

responsabilidade para os outros. 



A filosofia de que somos basicamente auto-suficiente e não precisa de mais ninguém é a 

filosofia de Satanás e o oposto do plano de Deus e vontade para os homens. As linhas 

bem conhecidas de Invictus - "Eu sou o capitão do meu destino, eu sou o mestre da minha 

alma" -express o coração do homem caído, seu grande desejo de ser seu próprio deus. 

Mesmo como cristãos, por vezes, são vítimas de a noção de que, porque somos completos 

em Cristo e porque Ele é a nossa suficiência, nós, portanto, realmente não precisa de 

ninguém para viver uma vida de fé cristã. No entanto, a idéia contradiz completamente a 

Escritura. Deus nos fez e nos redimiu, não só para si, mas para o outro. Nós nunca teria 

ouvido falar de Deus ou do evangelho, se não fosse por alguém que nos leva a Cristo, ou 

fornecendo material para nós lermos. Nós não poderíamos ter crescido em fé e 

obediência, se não fosse para os professores e amigos que nos ajudaram e nos guiaram 

cristãs.Não podemos cumprir o nosso próprio ministério, o que quer que seja, sem ser 

mutuamente dependentes dos outros. 

Alguns anos atrás, eu fiz uma série de mensagens em um seminário que eu nunca tinha 

visitado antes. Eu sabia que nenhum dos membros do corpo docente, pessoalmente, e 

apenas alguns dos alunos. Mas eu tinha sido em débito com a escola e seu ministério por 

muitos anos por causa das excelentes livros e artigos escritos pelo corpo docente. Minha 

própria vida era mais rico e meu próprio ministério foi reforçada por um seminário eu 

nunca assistiu e por pessoas que eu não conhecia. 

Nosso Senhor Jesus Cristo poderia ter sido uma pessoa verdadeiramente independente, 

porque Ele era o Filho de Deus encarnado e não tinha necessidade de outros homens nos 

meios que o resto de nós precisam uns dos outros. No entanto, antes de Seu ministério 

público começou quando ele tinha 30 anos de idade, ele vivia com e ajudou a sustentar a 

família. Os próximos três anos de sua vida foram passados em companhia quase constante 

com os doze homens que estavam Seus discípulos. O apóstolo Paulo, que se destaca de 

forma tão visível entre os primeiros líderes da igreja, às vezes é caracterizado como sendo 

independente e individualista. No entanto, essa imagem é muito longe da verdade. Ele 

sempre viajou e trabalhou na companhia de outros crentes com quem compartilhou 

companheirismo e ministério. Ele viajou milhares de quilômetros com Barnabé, Silas, 

Marcos, Lucas e outros. 

É verdade que Paulo não iria comprometer o evangelho para o bem de qualquer pessoa, 

nem mesmo um outro apóstolo. Quando Pedro cedeu às judaizantes e começou a exigir 

que os gentios convertidos para ser circuncidado, Paulo repreendeu-o (publicamente Gal. 

2:14 ). Nesse sentido ele ficar sozinho, se necessário. Mas ele aprendeu com 

continuamente e foi incentivado por outros crentes. Ele estava ansioso para ir a Roma, 

não só para pregar lá, mas para ser beneficiado lá. "Porque eu te ver", escreveu ele, "a fim 

de que eu possa conferir algum dom espiritual, para você, que você pode ser verificada, 

isto é, para que eu possa ser incentivada junto com você, enquanto no meio de vós, cada 

um de nós por fé do outro, a vós ea mim "( Rm 1: 11-12. ). Essas não são as palavras de 

um individualista independente, mas de uma pessoa que de forma clara e humildemente 

entendeu sua necessidade não só de Deus, mas para outros cristãos. Com João Wesley, 

ele teria dito: "Não existe tal coisa como o cristianismo solitário." 

Neste capítulo, Paulo lida com os dois principais motivos alguns cristãos nunca se 

envolvido no ministério. Alguns sentem que têm prendas ou habilidades que valem a 

pena, e assim sentar e deixar que os outros façam o trabalho. Esses são os crentes descritos 

em 1 Coríntios 12: 15-17 . Outros acham que eles são tão altamente qualificada que eles 

realmente não precisam da ajuda de outros para realizar o seu ministério. Esses são os 



crentes descritos no verso 21 e aconselhados nos versos seguintes. Mas nem o 

individualismo da suposta inferioridade nem o individualismo de independência 

orgulhoso é bíblico ou agradável a Deus. 

Relacionamentos adequados dos crentes 

E o olho não pode dizer à mão: "Eu não preciso de você"; nem 

ainda a cabeça aos pés: "Não tenho necessidade de ti." Pelo 

contrário, é muito mais verdadeiro que os membros do corpo que 

parecem ser mais fracos são necessários; e os membros do corpo, 

o que nós julgamos menos honrados, a esses que damos muito 

mais honra, e nossos membros indecorosos vir a ter decoro mais 

abundante, enquanto nossos membros decente não tem 

necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito 

mais honra ao que membro que faltava, que não deve haver 

divisão no corpo, mas que os membros tenham a mesma solicitude 

uns para os outros. E, se um membro sofre, todos os membros 

padecem com ele; se um membro é honrado, todos os membros se 

regozijam com ele. Agora você é o corpo de Cristo, e seus 
membros em particular. ( 12: 21-27 ) 

Considerando que o primeiro tipo de individualista diz: "Eles não precisam de mim", a 

segunda diz: "Eu não preciso deles." Essa atitude é errada suficiente no mundo, porque 

Deus fez toda a Sua criação inter-relacionados, especialmente a humanidade, a quem Ele 

fez à Sua imagem. A atitude é muito pior na igreja, cujos membros têm um Salvador e 

Senhor comum e um corpo espiritual comum. No olho na igreja tem o direito de dizer a 

um lado, "Eu não tenho necessidade de ti", ou ainda a cabeça aos pés: "Não tenho 

necessidade de vós." Essa atitude era comum no conjunto de Corinto. Alguns membros 

proeminentes e talentosos agiram como se fossem auto-suficiente, como se eles pudessem 

continuar seus ministérios e vida cristã diária completamente sozinhos ou com apenas 

alguns amigos seletos. Eles superestimaram sua própria importância e subestimou a de 

outros crentes. Desobedecendo os princípios de Mateus 18:10 e Romanos 14: 1-15: 7 , 

essas pessoas estavam desprezando aqueles que viam como fraco e menos significativa. 

Pelo contrário , Paulo continua, é muito mais verdadeiro que os membros do corpo 

que parecem ser mais fracos são necessários . Tão importante quanto a alguns dos 

membros proeminentes do corpo humano são de que é possível viver sem eles. Eles são 

importantes, mas não é absolutamente necessário. Você pode perder um olho ou na 

orelha, uma mão ou uma perna, e ainda viver. Mas você não pode perder o seu coração 

ou fígado ou o cérebro e viver. Esses órgãos são mais escondido do que os outros, mas 

também são mais vital. Você pode notar a respiração de seus pulmões e o pulso do seu 

batimento cardíaco, mas seu trabalho não é tão óbvia quanto o que fazemos com nossas 

mãos ou pés. As partes menos notados (órgãos internos) parecem ser mais fraca do que 

a maior parte do resto do corpo (membros externos), mas eles também são 

mais necessárias . Consequentemente, eles são mais vigiado por o esqueleto e o resto do 

corpo. Eles são mais vital e mais vulnerável, e, portanto, são dados mais proteção. Você 

pode viver sem pernas, mas não sem pulmões. 

Os ministérios mais importantes em uma igreja sempre incluir alguns que não são 

óbvias. Os fiéis orações e serviços de alguns santos dedicados que detêm nenhum 

escritório freqüentemente são os canais mais confiáveis e produtivas do poder espiritual 

de uma congregação. A igreja de Corinto não tinha conseguido ser atencioso e apreciam 



aqueles que não têm o "out frente" brindes, tais como profecia, línguas, ou cura. Aqueles 

com ministérios menos perceptíveis algumas vezes são vulneráveis a mal-entendidos, e 

muitas vezes a negligência e falta de apreciação. Eles devem ser protegidos por outros 

crentes assim como o corpo protege os seus órgãos vitais. 

Continuando a analogia, Paulo nos lembra que os membros do corpo, o que nós 

julgamos menos honrados, a esses que damos muito mais honra, e nossos membros 

indecorosos vir a ter decoro mais abundante. 

Menos honrosa provavelmente refere-se às partes do nosso corpo que não são 

particularmente atraente. Parece melhor ver isto como referindo-se ao tronco de um modo 

geral, a parte sobre a qual pendurar roupas. Poderia incluir coxas flácidas ou uma pança, 

mas é geralmente coberta e considerado menos atraente. O uso do 

verbo peritithēmi ( doar literalmente "para colocar em volta"), sugere a idéia de roupas 

do corpo em geral. Nós gastar mais tempo e dinheiro roupa das partes do nosso corpo do 

que os que são mais apresentável (como rosto e mãos), e ao fazê-lo, sobre estes que 

conferem muito mais honra . 

Indecorosa ( aschēmōn ) significa vergonhosa, indecente ou pouco apresentável, e aqui 

refere-se às partes do corpo que são considerados privados e de ser coberto. Em 

praticamente todas as sociedades da história, com as exceções de algumas tribos 

primitivas, as partes do corpo foram tratados com modéstia. O fato de que muitas pessoas 

hoje estão descartando essa modéstia natural e estão explorando a exibição de peças 

tradicionalmente privados indica a extensão da depravação moderna. 

Quando as pessoas tratam esses membros indecorosos com cuidado e modéstia 

eles passam a ter decoro mais abundante . Não é as partes do corpo em si, mas a 

exibição deles, que é impróprio, e vergonhoso. Quando eles são tratados corretamente, 

eles se tornam mais decente, assim como as partes menos honrosas, quando tratada 

adequAdãoente, tornam-se mais atraente. 

É a partir de um senso distorcido de valores que um cristão, bem conhecido por causa de 

um presente proeminente, debruça-se sobre os outros cristãos que possuem nenhum dom 

óbvio e procura grande honra para a sua própria. Essa atitude é uma contradição direta do 

princípio da preocupação que caracteriza um corpo. É muito mais consistente com a auto-

preservação que os membros do corpo que têm maior beleza exterior e mais habilidades 

funcionais dedicar-se ao bem-estar das peças que não estão tão bem equipados, mas são 

essenciais para a vida. Toda pessoa sensata está mais preocupado com o coração do que 

o seu cabelo. 

Aqueles em posições de liderança e destaque não só não deve olhar para aqueles cujos 

dons são menos perceptíveis, mas deve tomar cuidado especial para mostrar-lhes o gosto 

e para protegê-los quando necessário. Especialmente cristãos talentosos são 

especialmente obrigados a "encorajar os desanimados, ajudar os fracos, [e] ser paciente 

com todos os homens" ( 1 Ts. 5:14 ). 

Aqueles que têm os dons mais visíveis e atraentes são os mais membros 

decente [que] não precisam de incentivo e proteção. Honra lhes vem quase como uma 

coisa natural, e que honra eles devem compartilhar com os membros cujos dons e 

temperamentos são menos atraentes e mais propensos a ser ignorado. Eles devem 

dar mais abundante honra a esse membro que faltava. 

Eu acredito que a experiência mais surpreendente cristãos terá é o de ver o Senhor 

apresentar Seus recompensas no Bema , o tribunal de Cristo, onde todos os crentes serão 



"recompensado por suas obras no corpo, de acordo com o que ele fez, seja bom ou ruim 

"( 2 Cor. 5:10 ). Se existe uma coisa como choque no céu, eu acredito que é o que a 

maioria de nós vai se sentir quando os segredos são revelados (cf. 1 Cor. 4: 3-5 ). Jesus 

disse que aqueles que procuram ser primeiro nesta vida será o último no próximo ( Matt. 

19:30 ), e que a grandeza espiritual é determinado pelo espírito de servidão não pela 

posição elevada ou realizações impressionantes ( Matt. 20:27 ). A resposta de Jesus ao 

pedido da mãe de Tiago e João revela que o sofrimento é mais relacionado para 

recompensar do que é sucesso ( Mateus 20: 20-23. ). 

É evidente a partir do que Paulo diz no presente texto que recompensa celestial será 

baseado não só sobre o que fazemos com os nossos próprios dons e ministérios, mas em 

nossas atitudes em relação e apoio dos dons e ministérios de outros crentes. 

O apoio mútuo e encorajamento é necessário para evitar tanto underconfidence e excesso 

de confiança. É também necessário para evitar a divisão do corpo. Aos nossos olhos, 

como aos olhos de Deus, todo o crente deve ser da mais alta importância e cada ministério 

da maior importância (cf. Fl 2: 1-4. ). Em uma congregação maduro e espiritual, os 

membros da igreja vai ter o mesmo cuidado uns dos outros.Devemos cuidar, tanto para 

o professor como para o berçário pastor, tanto para o zelador como para o superintendente 

da escola dominical. 

Na igreja obediente e amorosa que Deus tem planejado para Seus filhos, se um membro 

sofre, todos os membros padecem com ele; se um membro é honrado, todos os 

membros se regozijam com ele.Só esse tipo de amor e preocupação mútua pode prevenir 

ou curar a divisão e preservar a unidade. A pessoa que está machucado é consolado e 

aquele que é abençoado é regozijaram-se com. Não há desprezo um pelo outro, nenhuma 

rivalidade ou competição, nenhuma inveja ou dolo, não inferioridade ou superioridade, 

mas só o amor-amor que é paciente, bondoso, e não com ciúmes, prepotente, arrogante 

ou;amor que não age unbecomingly ou procurar o seu próprio e não se irrita; amor que 

nunca se alegra com a injustiça, mas sempre se regozija com a verdade ( 1 Cor. 13: 4-6 ). 

As únicas pessoas que podem amar dessa forma e ser unificadas em que forma são os 

cristãos, que são o corpo de Cristo, e seus membros em particular . E o amor de Cristo 

só pode produzir tal amor. 

Paulo lembrou aos crentes de Corinto que, individual e coletivamente, eles foram muito 

o corpo de Cristo, a igreja por quem Ele morreu. Eles eram um Nele e por isso deve ser 

um no outro. Eles foram "não falta nenhum dom" ( 1: 7 ) e foram perfeitamente equipado 

para representar e servir ao Senhor. Como uma congregação local eram o corpo de Cristo 

em miniatura, uma representação de Jesus Cristo a todos de Corinto. Cada igreja local 

está totalmente equipada para servir ao Senhor, assim como cada crente está totalmente 

equipada para servi-Lo. Qualquer falta, qualquer deficiência, está sempre em nosso 

reconhecimento e uso do que Ele providenciou. 

Perfeita provisão de Deus 

E Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em 

segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, 

depois dons de curar, socorros, governos, variedades de 

línguas. Todos não são apóstolos, são eles? Todos não são 

profetas, são eles? Todos não são professores, são eles? Todos 

não são operadores de milagres, são eles? Todos não têm dons de 



curar, não é? Tudo não falar em línguas, não é? Tudo não 

interpretam, não é? ( 12: 28-30 ) 

Paulo novamente lembra aos Coríntios de provisão soberana e perfeita vontade de Deus 

em equipar sua igreja. É unificada e diversificada. "Um eo mesmo Espírito opera todas 

estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer" ( 12:11 ). Como em 12: 8-

10 , o apóstolo não dar aqui uma lista exaustiva de presentes, mas simplesmente ilustra-

los-repetindo alguns, suprimindo alguns, e adicionando outros, para mostrar a variedade 

de maneiras pelas quais o Senhor chama e prepara Seu povo fazer o Seu trabalho de forma 

harmoniosa. Ele continua a salientar os mesmos três pontos-chave: a soberania, unidade 

e diversidade. 

No versículo 28 Paulo primeiro menciona certos homens talentosos e, em seguida, certos 

dons espirituais. Os homens dotados são nomeados , assim como os membros são 

colocados, ou designados, na igreja como Deus planeja ( 18 v. , onde o mesmo verbo 

grego, tithemi , é usado). O termo significa, basicamente, para definir ou lugar, mas é 

frequentemente utilizado, como nestes dois versículos, para indicar nomeação oficial de 

um escritório (cf. João 15:16 ; Atos 20:28 , "feito"; 2 Tm 1:11. ). Deus soberanamente 

nomeado primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro 

mestres . Os outros escritórios divinamente designados são os de evangelista e pastor, ou 

pastor-professor ( Ef. 4:11 ). 

Os dois primeiros escritórios mencionados no versículo 28 , os de apóstolo e profeta de, 

três áreas de competências básicas: (1) para estabelecer as bases da igreja ( . Ef 2,20 ); (2) 

para receber e declarar a revelação da Palavra de Deus ( Atos 11:28 ; 21: 10-11 ; Ef. 3: 

5 ); e (3) para dar a confirmação de que a Palavra através de "sinais e maravilhas e 

milagres" ( 2 Cor 12:12. ; cf. Atos 8: 6-7 ; Heb. 2: 3-4 ). 

O primeiro dos homens dotados da igreja do Novo Testamento eram os apóstolos, dos 

quais o próprio Jesus Cristo é o principal ( Heb. 3: 1 ). O significado básico 

de apóstolo ( apostolos ) é simplesmente o de um enviado em uma missão. No seu 

principal e mais técnico sentido apóstolo é usada no Novo Testamento apenas dos doze, 

incluindo Matthias, que substituiu Judas ( Atos 01:26 ), e de Paulo, que foi criado 

exclusivamente à parte, como apóstolo dos gentios ( Gal. 1 : 15-17 ; cf. 1 Cor. 15: 7-9 ; 2 

Cor 11: 5. ). As qualificações para que o apostolado foram tendo sido escolhido 

diretamente por Cristo e de ter testemunhado o Cristo ressurreto ( Marcos 03:13 ; Atos 1: 

22-24 ). Paulo foi o último a atender a essas qualificações ( Rom 1: 1. ; etc.). Não é 

possível, portanto, como alguns afirmam, para que haja apóstolos na igreja hoje. Algumas 

pessoas têm observado que os apóstolos eram como delegados para a convenção 

constitucional. Quando a convenção é mais, a posição cessa. Quando o Novo Testamento 

foi concluído, o ofício de apóstolo cessou. 

O termo apóstolo é usado em um sentido mais geral de outros homens na igreja primitiva, 

como Barnabé ( Atos 14: 4 ), Silas e Timóteo ( 1 Tessalonicenses 2: 6. ), e alguns outros 

líderes proeminentes (Rom. 16 : 7 ; . 2 Cor 8:23 ; Phil 2:25. ). Os falsos apóstolos falado 

em 2 Cor. 11:13 , sem dúvida, esta classe de contrafacção apostolado, uma vez que os 

outros foram limitados a treze e foram bem conhecido. Os verdadeiros apóstolos do 

segundo grupo foram chamados de "mensageiros ( apostoloi ) das igrejas "( 2 Cor 8:23. ), 

ao passo que os treze eram apóstolos de Jesus Cristo ( Gal. 1: 1 ; 1 Pe. 1: 1 ; etc .). 

Apóstolos de ambos os grupos foram autenticados "por sinais, prodígios e milagres" ( 2 

Cor. 0:12 ), mas nenhum dos dois grupos era auto-perpetuar. Em nenhum sentido é o 

termo apóstolo usado no livro de Atos após 16: 4 . Também não há qualquer registro do 



Novo Testamento de um apóstolo em qualquer grupo que está sendo substituído quando 

ele morreu. 

O texto afirma que aqui profetas também foram apontados por Deus como especialmente 

dotadas homens, e diferem daqueles crentes que têm o dom de profecia ( 12:10 ). Nem 

todos os crentes poderiam ser chamados profetas. Parece que o ofício de profeta era 

exclusivamente para o trabalho dentro de uma congregação local, enquanto que do 

apostolado era um ministério muito mais amplo, que não se limita a qualquer área, como 

implicado na palavra apostolos ("aquele que é enviado em uma missão"). Paulo, por 

exemplo, é referido como um profeta quando ele ministrou localmente na igreja de 

Antioquia ( Atos 13: 1 ), mas em outros lugares é sempre chamado de apóstolo. 

Os profetas algum falou revelação de Deus ( Atos 11: 21-28 ) e revelação, por vezes, 

simplesmente expôs já dada (como implicado em Atos 13: 1 , onde eles estão conectados 

com os professores). Eles sempre falava por Deus, mas nem sempre dar uma mensagem 

recém-revelada de Deus. Os profetas eram segundo aos apóstolos, e sua mensagem era 

para ser julgado pelo que dos apóstolos ( 1 Cor. 14:37 ).Outra distinção entre os dois 

escritórios pode ter sido que a mensagem apostólica era mais geral e doutrinária, ao passo 

que o dos profetas era mais pessoal e prático. 

Como os apóstolos, no entanto, seu escritório cessou com a conclusão do Novo 

Testamento, assim como os profetas do Antigo Testamento, que desapareceu quando 

testamento foi concluída, cerca de 400 anos antes de Cristo. A igreja foi estabelecida 

"sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o próprio Jesus Cristo é a principal 

pedra angular" ( Ef. 2:20 ). Uma vez que a fundação foi colocada, o trabalho dos 

apóstolos e dos profetas estava acabado. O trabalho de interpretação e proclamar a 

Palavra agora escrito foi tomado por evangelistas, pastores e mestres e professores. O 

objetivo de apóstolos e profetas era equipar a igreja com a doutrina certa; o propósito de 

evangelistas, pastores e mestres e professores é equipar a igreja para um ministério 

efetivo. Os escritórios estão listadas aqui em 1 Coríntios, sem distinção cronológica ou 

referência à duração, porque naquele momento eles estavam todos operatório. 

O terceiro escritório é a de professor , que pode ser a mesma que a do pastor-professor 

(ver Ef 4:11. ; Atos 13: 1 ). Estou inclinado, no entanto, a considerá-los como sendo 

separado. O professor não só tem o dom de ensinar, mas de Deus chamando a ensinar. Ele 

é chamado e dotado para o ministério de estudar e interpretar a Palavra de Deus para a 

igreja. Todos os que têm o ofício de ensinar também têm o dom de ensinar, mas nem todo 

mundo com o dom tem o escritório. 

A segunda metade do versículo 28 listas de vários dons espirituais representativos, 

temporárias e permanentes. Os dons de sinais temporários de milagres e curas são 

discutidos sob 12: 9-10 . Vários tipos de línguas serão discutidos nos capítulos 

seguintes. Os outros dois são permanentes presentes que servem. 

O dom de ajuda é um presente para o serviço no sentido mais amplo de ajudar e apoiar 

os outros no dia-a-dia, muitas vezes despercebida, maneiras. É o mesmo dom que a de 

servir ( Rom. 12: 7 )., embora uma outra palavra grega é usada nesse 

texto Ajuda ( antilēmpsis ) é uma palavra especialmente bonita, ou seja, tomar a carga 

fora de outra pessoa e colocá-lo em si mesmo . Esse presente, sem dúvida, é um dos mais 

amplamente distribuído de qualquer, e é um dom que é imensamente importante no apoio 

a aqueles que ministram outros presentes. Paulo usou o mesmo termo em suas palavras 

finais aos anciãos de Éfeso, quando ele encontrou com eles em Mileto em seu caminho 

para determinado prisão em Jerusalém: "Em tudo o que eu lhe mostrei que, trabalhando 



duro dessa maneira você deve ajudar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus, que 

Ele mesmo disse: "Há mais felicidade em dar do que em receber" ( Atos 20:35 ). 

Aos Filipenses Paulo fala de Epafrodito como meu "companheiro de trabalho e 

companheiro de lutas, que também é o seu mensageiro e ministrar a minha necessidade, 

... arriscando sua vida para completar o que era deficiente em seu serviço para mim" ( Fp. 

2:25 , 30 ). Quaisquer outros presentes que ele pode ter tido, Epafrodito claramente tinha 

o dom de ajuda e ministrou-lo fielmente. 

O dom de ajuda não é glamourosa ou vistoso e, como na igreja de Corinto, muitas vezes 

não é muito valorizado e apreciado. Mas isso é dom de Deus, e seu ministério fiel é 

altamente valorizada por ele e por qualquer líder que sabe o valor de apoiar as pessoas 

nos bastidores. 

O dom de administrações é o dom da liderança. O termo vem do kubernēsis , que 

significa literalmente "para orientar ou piloto" um navio, e é muito utilizado em Atos 

27:11 . Trata-se de alguém que mantém um navio, ou uma igreja, em curso em direção ao 

destino. Na Septuaginta (versão grega do Antigo Testamento), o termo é utilizado várias 

vezes, em cada caso, em relação à sabedoria. EmProvérbios 12: 5 é traduzida "conselhos", 

e em Ezequiel, homens sábios são comparados aos "pilotos" ( 27: 8 ). 

O dom da "palavra de sabedoria" ( 1 Cor. 12: 8 ) tem a ver com a compreensão e 

praticamente aplicar as verdades da Palavra de Deus. A sabedoria das pessoas com o dom 

das administrações reside na capacidade de tomar decisões sábias e mobilizar, motivar e 

direcionar outros em direção a um objetivo. Um pastor na maioria das vezes tem o dom 

de administrações, uma habilidade necessária se ele é levar o bem da igreja (cf. 1 Tim. 

5:17 ; Heb. 13: 7 , 17 , 24 ). Como o piloto de um navio, ele não é proprietário, mas 

mordomo. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo; aquele dotado de administrações é o 

Seu mordomo. Não há nada que indique que o dom é limitado a pastores. Pode ser 

encontrada em muitos outros a quem o Senhor deu o ministério da líder de várias 

maneiras. 

Porque era "não falta nenhum dom," sabemos que a igreja de Corinto tinha líderes 

talentosos. E porque os líderes, aparentemente, não estavam fazendo o seu trabalho 

"corretamente e de forma ordenada" (14:40 ; cf. v. 33 ), também sabemos que eles não 

estavam exercendo seus dons, ou então o povo se recusou a seguir a sua liderança . 

Principal ponto de Paulo na listagem dos escritórios e presentes de 12:28 foi enfatizar 

novamente as "variedades de ministérios" ( v. 5 ), Deus dá à sua Igreja. Mencionando os 

escritórios ea maioria dos presentes mais uma vez, ele pergunta retoricamente sobre cada 

um: todos não são esse tipo de ministro são eles? ou tudo não tem esse dom não 

é? Deus não quer que todos tenham o mesmo dom, e Ele não tem a intenção para que 

todos tenham presentes que estão fora da frente e notou. Ele distribui os escritórios e os 

presentes de acordo com o Seu propósito soberano ", como quer" ( 12:11 ). A 

responsabilidade dos crentes é aceitar os ministérios que são dadas com gratidão e para 

usá-los com fidelidade. 

É interessante que os dois dons mencionados no versículo 28 que não são mencionadas 

em versos 29-30 são ajuda e administrações, provavelmente os menos valorizados pelo 

Corinthians, mas claramente, aqueles em que eles tinham a maior necessidade. 

Crentes 'Resposta Adequada 



Mas procurai com zelo os maiores dons. E eu lhe mostrar um 

caminho mais excelente ainda. ( 12:31 ) 

À luz de todo o capítulo, até este ponto, em que Paulo enfatiza a soberania de Deus na 

distribuição dos presentes e responsabilidade dos crentes que se contentar com eles, 

parece impossível interpretar o versículo 31 , como fazem alguns, como um apelo a 

procurar a showier presentes, tais como línguas. Ponto repetido de Paulo foi que nós não 

escolhemos ou procurar os presentes. Ele também deixou claro que o valor ea importância 

de presentes não está em sua proeminência ou em seu apelo à natureza humana. 

Porque zēloō ( zelo ) geralmente tem a conotação negativa de cobiçar ciúme ou inveja 

(mas contraste 2 Cor. 11: 2 ), e porque as formas indicativo e imperativo gregos são 

idênticos, a primeira metade do versículo poderia ser traduzido: "Mas você procurai com 

zelo os maiores dons. " Essa prestação parece muito mais adequada ao contexto, tanto do 

que precede e do que se segue. Certamente é consistente com o tom da carta e o pecado 

do Corinthians. Porque eles claramente valorizada os presentes showier, aparentemente 

os maiores dons, ao que parece tola de Paulo para comandá-los a fazer o que eles já 

estavam fazendo ansiosamente. 

Os coríntios estavam a parar de procurar presentes, porque fazê-lo, é presunçosa e sem 

propósito. Cada crente já é perfeitamente dotado da maneira que Deus planejou e que 

melhor se adapte seu ministério para Ele. O que eles precisavam procurar era um ainda 

mais excelente forma , a maneira de contentamento e harmonia que ele tenha sido 

exortando no capítulo 12 e o caminho do amor que ele está prestes a mostrar -los no 

capítulo 13. Essas coisas que eles não têm, mas desesperAdãoente necessário. 

(Nota: uma visão mais aprofundada os temas contidos nestes capítulos podem ser obtidos 

através da leitura do livro do autor os carismáticos [Grand Rapids: Zondervan, 1978]. e 

observando as fontes na bibliografia) 

 

33. A proeminência do Amor (1 Coríntios 

13: 1-3) 

Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, 

eu me tornei um gongo ruidoso ou como o címbalo que retine. E 

se eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e 

toda a ciência; e ainda que tivesse toda fé, de maneira tal que 

transportasse os montes, e não tivesse amor, nada serei. E se eu 

der todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que 

entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, 
nada disso me aproveitaria. (13: 1-3) 

Descrição mais simples da Bíblia Deus e, portanto, a própria descrição de do 

próprio Deus-é "Deus é amor" (1 João 4:16). O amor é a manifestação mais 

abençoado do caráter de Deus. João continua, "e quem permanece no amor 

permanece em Deus, e Deus nele" (v. 16 b ). Portanto, a descrição mais simples 

e mais profunda do caráter cristão também é amor. 



É trágico que em muitas igrejas, como no antigo em Corinto, o amor que é 

fundamental para o caráter cristão não caracteriza a adesão ou o ministério. O 

amor estava faltando em Corinto. Os dons espirituais estavam presentes (1: 

7); doutrina correta para a maior parte estava presente (11: 2); mas o amor 

estava ausente. Ao longo da história, parece que a igreja tem encontrado 

dificuldades para ser amoroso. É mais fácil ser ortodoxo do que ser amoroso, e 

mais fácil de ser ativo no trabalho da igreja do que ser amoroso. No entanto, a 

característica suprema que Deus exige de Seu povo é o amor. Opondo-se que o 

amor ao inimigo da igreja faz com que alguns de seus esforços supremos. 

O décimo terceiro capítulo de 1 Coríntios pode ser, do ponto de vista literário, 

o maior passagem Paulo escreveu. Entre muitas outras coisas, ele tem sido 

chamado o hino de amor, uma interpretação lírica do Sermão do Monte e as 

bem-aventuranças com música. Estudar é um pouco como desmontar uma 

flor; parte da beleza é perdido quando os componentes são separados. Mas o 

objetivo principal do Espírito nesta passagem, como em toda a Escritura, é 

edificar. Quando cada parte é entendida de forma mais clara, o todo pode se 

tornar ainda mais bonita. 

Este capítulo é uma lufada de ar fresco, um oásis num deserto de problemas. É 

uma nota positiva em meio a reprovação quase contínua e correção de 

entendimentos errados, atitudes erradas, o comportamento errado, e uso errado 

de ordenanças e os dons de Deus. Escriba de Paulo deve ter um suspiro de alívio 

e surpresa quando o apóstolo começou a ditar essas belas palavras, inspirados 

pelo Espírito Santo. 

Esta jóia não pode ser adequAdãoente compreendida, no entanto, para além da 

sua definição. Sua mensagem é essencial para o que Paulo diz antes e depois 

dele. O impacto total e profundidade de suas verdades não podem ser 

descobertos em isolamento. Muito do poder, e até mesmo grande parte do 

propósito e beleza, é perdido quando a passagem é estudado e aplicado fora do 

contexto. 

Capítulo 13 é o capítulo central na longa discussão de Paulo dos dons espirituais 

(caps. 12-14). Capítulo 12 discute a doação, o recebimento, e inter-relação dos 

dons. Capítulo 14 apresenta o exercício adequado das presentes, especialmente 

a de línguas. Neste capítulo do meio, vemos a atitude correta e atmosfera, o 

motivo e alimentação adequada, o "caminho mais excelente" (12:31), em que 

Deus planejou para todos os presentes para operar. O amor é certamente mais 

excelente do que sentir-se ressentido e inferior, porque você não tem os dons 

showier e aparentemente mais importantes. Também é mais excelente do que 

se sentir superior e independente, porque você tem esses dons. E é mais 

excelente do que tentar operar os dons espirituais em seu próprio poder, na 

carne, em vez de no Espírito, e para fins egoístas e não para Deus. 



A verdadeira vida espiritual é a única vida em que os dons do Espírito Santo 

pode operar. A saúde de vida espiritual não se reflete em dons espirituais, mas 

em frutos espirituais, a primeira e principal das quais é o amor (Gl. 5:22). Sem 

o fruto do Espírito, os dons do Espírito não pode operar, exceto na carne, em 

que se tornam contrafeitos e contraproducente. Através do fruto do Espírito de 

Deus dá a motivação e energia para ministrar os dons do Espírito. O fruto do 

Espírito, como todos os da vida espiritual, vem apenas de andar no Espírito (Gl 

5:16., 25). Ter um dom espiritual não faz de ninguém espiritual. Mesmo tendo 

o fruto do Espírito não nos torna espiritual, mas é simplesmente uma prova de 

que é espiritual. Apenas andando no Espírito torna o crente espiritual. Andando 

pelo Espírito é a maneira de Paulo de definir obediência dia-a-dia com a Palavra 

de Deus e submissão ao Senhor (Col. 3:16). 

Os cristãos de Corinto não estavam andando no Espírito. Eles eram egoístas, 

auto-concepção, obstinado, auto-motivado, e fazendo todo o possível para 

promover seus próprios interesses e bem-estar. Todo mundo estava fazendo 

suas próprias coisas para seu próprio bem, com pouca ou nenhuma consideração 

pelos outros. O Corinthians não falta nenhum dom, mas eram terrivelmente 

deficiente em frutos espirituais, porque eles não estavam andando na fonte e 

poder, tanto dos dons e dos frutos. Entre as muitas coisas aqueles crentes não 

tinham, o mais importante era o amor. Como a igreja em Éfeso, que haviam 

deixado o seu primeiro amor para o Senhor (Ap 2: 4). Quando nos afastamos 

da fonte do amor, é impossível de ser amoroso. 

Ágape ( amor ) é uma das palavras mais raros na literatura grega antiga, mas 

um dos mais comum no Novo Testamento. Ao contrário do nosso Inglês amor , 

nunca se refere ao amor romântico ou sexual, para que Eros foi usada, e que 

não aparece no Novo Testamento. Nem se refere a um mero sentimento, uma 

sensação agradável sobre algo ou alguém. Isso não significa amizade ou amor 

fraternal, para o qual philia é usado. Nem Ágape significa caridade, um termo 

que os tradutores da Bíblia Rei Tiago transitado do latim e que em Inglês tem 

sido associado apenas com a doação para os necessitados. Este capítulo é em si 

mesmo a melhor definição de ÁGAPE . 

Dr. Karl Menninger, o famoso psiquiatra e fundador da Clínica Menninger, 

escreveu que "O amor é o remédio para os nossos doentes do velho mundo. Se 

as pessoas podem aprender a dar e receber amor, eles costumam se recuperar 

de sua doença física ou mental. " 

O problema, porém, é que poucas pessoas tem alguma idéia do que é amor 

verdadeiro. A maioria das pessoas, incluindo muitos cristãos, parecem pensar 

nisso só em termos de sentimentos agradáveis, afeto caloroso, romance e 

desejo. Quando dizemos: "Eu te amo", nós queremos dizer: "Eu me amo e quero 

você." Isso, é claro, é o pior tipo de egoísmo, o exato oposto do ágape amor. 



Alan Redpath conta a história de uma jovem que veio a ela pastor desesperado 

e deprimido. Ela disse: "Há um homem que diz que me ama tanto que ele vai 

se matar se eu não casar com ele. O que devo fazer?" "Não fazer nada", 

respondeu ele. "Aquele homem não te ama, ele ama a si mesmo Essa ameaça 

não é amor;. É puro egoísmo." 

Abnegado amor, amor que exige algo de nós, o amor que está mais preocupado 

em dar do que receber, é tão rara em grande parte da igreja hoje como era em 

Corinto. O motivo, claro, é que Ágape amor é tão natural para a natureza 

humana. Nosso mundo tem definido o amor como "sentimento romântico" ou 

"atração", que nada tem a ver com o verdadeiro amor em termos de Deus. 

A medida suprema e exemplo de ÁGAPE amor é o amor de Deus. "Porque Deus 

amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito" (João 3:16). O amor é, acima de 

tudo sacrificial. É o sacrifício de si mesmo para o bem dos outros, mesmo para 

outras pessoas que podem se importam nada para nós e que pode mesmo nos 

odeiam. Ele não é um sentimento, mas um ato de vontade determinada, que 

sempre resulta em determinados atos de doação. O amor é o desejo disposto, 

alegre para colocar o bem-estar dos outros acima da nossa própria. Ela não 

deixa lugar para o orgulho, a vaidade, arrogância, egoísmo, ou auto-

glorificação. É um ato de escolha somos ordenados a exercer mesmo em nome 

de nossos inimigos: "Digo-vos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos 

perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus" (Mateus 5: 

44-45.). Se Deus assim nos amou que, mesmo "quando éramos inimigos, fomos 

reconciliados com Deus pela morte de seu Filho" (Rm 5:10; Ef. 2: 4-7.), Quanto 

mais devemos amar aqueles que são nossos inimigos. 

Com o mesmo amor com que o Pai enviou Jesus ao mundo, Jesus "amado os 

seus que estavam no mundo" e "amou-os até o fim" (João 13: 1). Uma tradução 

mais literal seria: "Ele amava-los à perfeição, ou até a conclusão." Jesus amou 

até o mais alto grau e medida. Ele adorava os limites do amor. 

Na Última Ceia, Jesus tirou a roupa exterior e começou a lavar os pés aos 

discípulos como uma demonstração prática do amor para aqueles que, ao 

contrário do seu Mestre, foram, então, pensando apenas em si 

mesmos. Enquanto Jesus estava enfrentando a agonia da cruz, os discípulos de 

desamor discutido sobre qual deles era o maior (Lucas 22:24). Eles eram 

humanamente pouco atraente, indignos, egoísta e insensível. Mas o Salvador 

escolheu a amá-los supremamente, e lhes ensinou a amar não em palavras, mas 

em ações. Em Seu ato tipo, mostrou-lhes que o amor não é uma atração 

emocional, mas altruísta, serviço humilde ao encontro de outro da necessidade, 

não importa o quão humilde o serviço ou como indignos da pessoa servido. 

O amor é tanto um absoluto da vida cristã que Jesus disse aos discípulos: "Um 

novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos 



amei, que também vos ameis uns aos outros. Por isso todos os homens saberão 

que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros "(João 13: 34-

35). Mais uma vez ele disse: "Assim como o Pai me amou, também eu vos amei: 

permanecei no meu amor" (João 15: 9). Jesus não deixou dúvidas de que 

amor- ágape amor, amor abnegado-é a marca suprema do discipulado a Ele. Ele 

tanto ensinou e demonstrou-o no lava-pés. 

"Aquele que ama o próximo", Paulo nos diz: "tem cumprido a lei. Por isso, 'Não 

cometerás adultério, não deve assassinato, Você não deve roubar, não 

cobiçarás", e se não houver qualquer outro mandamento, tudo se resume nesta 

palavra: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo" (Rom. 13: 8-9). Desamor 

está por trás de toda a desobediência ao Senhor, eo amor está por trás de toda a 

verdadeira obediência. 

Tudo o que um cristão não deve ser feito em amor (1 Cor. 16:14). Teologia 

correta não é nenhum substituto para o amor. Obras religiosas não são nenhum 

substituto para o amor. Nada substitui o amor. Os cristãos não têm desculpa 

para não amar ", porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo 

Espírito Santo que nos foi dado" (Rm. 5: 5). Não temos de fabricar amor; só 

temos que compartilhar o amor que nos foi dado. Não temos de ser 

humanamente ensinou a amar, porque nós mesmos "são ensinados por Deus a 

amar uns aos outros" (1 Tessalonicenses 4: 9.). Estamos, portanto, disse a 

"seguir o amor" (1 Cor 14: 1.), Para "colocar no amor" (Colossenses 3:14), para 

"crescer e abundar em amor" (1 Tessalonicenses 3:12; Fil.. 1: 9), para ser 

sincero no amor (2 Cor. 8: 8), a ser unificada no amor (cf. Fl 2,.. 2), a ser 

"fervoroso" in Amor (1 Pedro 4: 8), e "estimular um ao outro para amar" (Heb. 

10:24). 

Esses ensinamentos podem ser resumidos em cinco chaves para amar: (1) o 

amor é ordenado; (2) o amor já está possuído pelos cristãos; (3) O amor é a 

norma da vida cristã; (4) o amor é a obra do Espírito Santo; e (5) o amor deve 

ser praticada para ser genuíno. 

Eloquência Sem amor não é nada 

Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, 

eu me tornei um gongo ruidoso ou como o címbalo que retine. (13: 
1) 

Nos versículos 1-2 Paulo usa hipérbole considerável. Para fazer o seu ponto ele 

exagera aos limites da imaginação. Usando vários exemplos, ele diz: "Se de 

alguma forma eu fosse capaz de fazer ou de ser ... ao extremo absoluto, mas não 

tivesse amor, seria absolutamente nada." No espírito do amor sobre o que ele 

está falando, Paulo muda para a primeira pessoa. Ele queria deixar claro que o 



que ele disse aplicado como plenamente a si mesmo como a qualquer pessoa 

em Corinto. 

Primeiro Paulo se imagina capaz de falar com a maior eloqüência possível, as 

línguas dos homens e dos anjos . Embora GLOSSA pode significar o órgão 

físico da fala, também pode significar linguagem tal como acontece quando 

falamos de uma pessoa da "língua materna". Tongues , portanto, é uma 

tradução legítima, mas eu acredito que as línguas é mais útil e menos 

renderização confuso. 

No contexto, não há dúvida de que Paulo aqui inclui o dom de falar em línguas 

(ver 12:10, 28; 14: 4-6, 13-14; etc.). Esse é o dom do Corinthians tão altamente 

valorizada e abusado tão grandemente, e será discutido em detalhes na 

exposição do capítulo 14. 

Ponto básico de Paulo em 13: 1, no entanto, é transmitir a idéia de ser capaz de 

falar todos os tipos de línguas com grande fluência e eloqüência, muito acima 

da maior lingüista ou orador. Que o apóstolo está falando em termos gerais e 

hipotéticas é clara a partir da expressão línguas ... dos anjos . Não há 

ensinamento bíblico de uma língua Angelicalal ou dialeto exclusivo ou 

especial. Nos inúmeros registros de sua fala aos homens nas Escrituras, eles 

sempre falar na língua da pessoa que está sendo abordada. Não há nenhuma 

indicação de que eles têm uma linguagem celestial de seu próprio que os 

homens poderiam aprender. Paulo simplesmente está dizendo que, se ele a ter 

a capacidade de falar com a habilidade e eloquência dos maiores homens, 

mesmo com eloqüência Angelicalal, ele só iria se tornar um gongo ruidoso 

ou como o címbalo que retine se ele fez não tem amor . As maiores verdades 

faladas na maior forma aquém, se eles não são faladas em amor. Além de amor, 

mesmo aquele que fala a verdade com eloqüência sobrenatural torna-se tanto 

barulho. 

O dom de línguas é especialmente sentido sem amor. Paulo escolhe este como 

sua ilustração de desamor porque foi uma experiência procurados que fez o 

povo orgulhoso. Um dos resultados do Corinthians 'tentando usar esse dom em 

seu próprio poder e para os seus próprios fins egoístas e orgulhosas foi que não 

poderia ser ministrado no amor. Porque não andar no Espírito, eles não têm o 

fruto do Espírito, e não podia corretamente ministro dos dons do 

Espírito. Porque o fruto mais importante estava faltando a partir do que eles 

pensavam que era o presente mais importante, o seu exercício do dom tornou-

se nada mais do que balbuciar. 

Nos tempos do Novo Testamento, os ritos em homenagem às divindades pagãs 

Cybele, Baco e Dionísio incluído falar em ruídos de êxtase que foram 

acompanhadas por esmagamento gongos, batendo címbalos, e tocando 

trombetas. Ouvintes de Paulo claramente tem o seu ponto: a menos que seja 



feito em amor, ministrando o dom de línguas, ou falar de qualquer outra forma 

humana ou Angelicalal, eleva-se a não mais do que esses rituais pagãos. É 

apenas rabiscos sem sentido em uma roupagem cristã. 

Profecia, Conhecimento e Fé sem amor não é nada 

E se eu tivesse o dom de profecia; e conhecesse todos os mistérios 

e toda a ciência; e ainda que tivesse toda fé, de maneira tal que 
transportasse os montes, e não tivesse amor, nada serei. (13: 2) 

Profecia Without Amor 

No início do próximo capítulo Paulo fala da profecia como o maior dos dons 

espirituais, pois o profeta falar a verdade de Deus para as pessoas, para que 

possam conhecer e compreender-lo (14: 1-5). O apóstolo foi ele próprio um 

profeta (Atos 13: 1) e teve a maior consideração, para o cargo de profeta e o 

dom da profecia. 

Continuando sua hipérbole, no entanto, Paulo diz que mesmo o grande dom da 

profecia deve ser ministrado no amor. O homem mais talentoso de Deus não 

está isenta de ministrar no amor. Se qualquer coisa, ele é o mais obrigados a 

ministrar no amor. "De todos os que muito foi dado muito deve ser exigido" 

(Lucas 12:48). De todas as pessoas, o profeta deve falar a verdade em amor (Ef. 

4:15). 

Balaão era um profeta de Deus. Ele sabia que o verdadeiro Deus, e ele sabia a 

verdade de Deus, mas ele não tinha amor pelo povo de Deus. Com pouca 

hesitação ele concordou em amaldiçoar os israelitas, em troca de um pagamento 

generoso por Balak, rei de Moab. Porque Deus não conseguiu convencer seu 

profeta não fazer isso terrível coisa, Ele enviou um anjo para parar burro do 

profeta (Num. 22: 16-34).Várias outras vezes Balaão teria amaldiçoado Israel 

se não tivesse sido impedido por Deus. Mas o que o profeta não conseguiu fazer 

através de amaldiçoar Israel que ele realizou por enganosa-los. Porque ele levou 

Israel à idolatria e imoralidade Balaão foi condenado à morte (Num. 31: 8, 

16). O profeta sabia que a Palavra de Deus, falou a Palavra de Deus, e temente 

a Deus de uma forma de auto-proteção, mas ele não tinha amor por Deus e não 

ama o povo de Deus. 

Alguns anos atrás, um jovem professor de escola dominical veio até mim e 

disse: "Eu pensei que eu realmente amei as meninas da minha turma. Eu 

preparei a minha lição com cuidado e tentou fazer com que todos se sintam 

parte da classe. Mas eu nunca fiz nenhum pessoal sacrificar para aquelas 

meninas. " Ela percebeu que, com todo o seu estudo da Bíblia, sua cuidadosa 

preparação de aulas, e seus bons sentimentos sobre os membros da classe, ela 

ainda faltava o ingrediente-chave de ÁGAPE amor, amor que é doação e 

abnegado. 



O poder por trás o que dizemos eo que fazemos é a nossa motivação. Se a nossa 

motivação é o interesse próprio, o louvor, promoção ou vantagem de qualquer 

espécie, a nossa influência para o Senhor será rebaixada, nessa medida, não 

importa quão ortodoxos, persuasivas, e relevantes as nossas palavras são ou 

como útil o nosso serviço parece superficialmente ser. Sem a motivação do 

amor, aos olhos de Deus, só estão causando muita comoção. 

O ministério de Jeremias estava em contraste com a Balaão de. Ele foi o profeta 

chorando, não por causa de seus próprios problemas, o que foi ótimo, mas por 

causa da maldade de seu povo, por causa de sua recusa em voltar para o Senhor, 

e por causa do castigo que ele tinha a profetizar contra eles. Ele chorou por eles 

tanto quanto Jesus depois chorou sobre Jerusalém (Lucas 19: 41-44). No início 

de seu ministério Jeremias ficou tão comovido com a situação espiritual de seu 

povo que ele gritou, "Minha tristeza é além da cura, o meu coração desfalece 

dentro de mim ... Para o quebrantamento da filha do meu povo eu estou 

quebrado;! Eu lamento , desânimo tomou conta de mim. ... Oh, a minha cabeça 

se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu 

chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo! " (Jer 08:18, 21; 9: 

1.). Jeremias era um profeta com o coração partido, um coração amoroso, um 

coração espiritual. 

Paulo também muitas vezes ministrado com lágrimas, com frequência para 

outros judeus que não aceitaram Jesus Cristo. Foram eles que lhe causou a 

maioria de seus ensaios, mas foi sua virada contra o evangelho, não a sua 

viragem contra ele, que o levou a ministrar "com lágrimas" (Atos 20:19). Em 

Romanos ele dá o testemunho comovente, "Eu estou dizendo a verdade em 

Cristo, não minto, a minha consciência me dá testemunho do Espírito Santo, 

que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Por que eu poderia 

desejar que eu anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são 

meus parentes segundo a carne "(9: 1-3). Paulo ministrou com grande poder em 

grande parte porque ele ministrou com grande amor. Para proclamar a verdade 

de Deus, sem amor não é simplesmente a ser menos do que deveria ser, é para 

ser nada . 

Conhecimento Without Amor 

Assim como profecia sem amor não é nada, é assim o entendimento de todos 

os mistérios e toda a ciência. Paulo usa essa frase abrangente para retratar a 

compreensão humana final. Mysteries pode representar compreensão 

espiritual divina e conhecimento pode representar a compreensão humana 

factual. Nas Escrituras o termo mistério sempre significa a verdade divina que 

Deus tem escondido dos homens em algum momento. Na maioria das vezes 

refere-se a verdades ocultas de santos do Antigo Testamento que foram 

reveladas no Novo Testamento (cf. Ef. 3: 3-5). Se ele pudesse perfeitamente 

conhecesse todos os mistérios divinos, não reveladas, juntamente com todos os 



mistérios que são revelados, Paulo insiste que ele ainda poderia ser nada . Esse 

entendimento espiritual iria contar para nada sem o fruto espiritual supremo de 

amor. Isso indica a grande importância do amor; sem ele, podemos saber como 

Deus sabe e ainda não ser nada. 

Somando todo o conhecimento não ajudaria. Pode-se entender todos os fatos 

observáveis, cognoscíveis do universo criado, ser praticamente onisciente, e ele 

ainda seria nada sem amor. Em outras palavras, se de alguma forma ele poderia 

compreender tudo do Criador e de toda a criação, ele seria zero sem amor. 

Se tudo isso não tem valor sem o amor, quanto menos fazer nossas realizações 

intelectuais muito limitados, incluindo o conhecimento bíblico e teológico e 

percepções, a quantidade sem amor? Eles são menos do que nada. Esse tipo de 

conhecimento sem amor é pior do que a mera ignorância. Ela produz esnobismo 

espiritual, orgulho e arrogância. É farisaica e feio. O conhecimento espiritual é 

bom, belo e fecundo na obra do Senhor, quando é realizada em humildade e 

ministrou em amor. Mas é feio e improdutivo quando o amor está em 

falta. Mero conhecimento, até mesmo das verdades de Deus ", faz arrogante"; o 

amor é o ingrediente absolutamente essencial para a edificação (1 Cor. 8: 1). 

Paulo não desvalorizar o conhecimento, especialmente o conhecimento da 

Palavra de Deus. Aos Filipenses, ele escreveu: "E peço isto: que o vosso amor 

cresça ainda mais e mais no conhecimento real e em todo o discernimento" (1: 

9). Nós não podemos ser edificados por ou obedecer o que nós não 

sabemos. Mas podemos saber e não obedecer e não ser reforçado. Só o amor 

traz "conhecimento real e em todo o discernimento." Podemos saber e não ser 

edificados. O amor é a Edifier divina. 

A fé sem amor 

Se Paulo não depreciar conhecimento, muito menos que ele depreciar 

fé. Ninguém pregou a necessidade de fé, especialmente a fé salvadora, mais 

forte do que ele. Mas ele não está falando aqui de salvar fé, mas da fé de 

confiança e expectativa no Senhor. Ele está se dirigindo a crentes, que já têm a 

fé salvadora. tamanha fé, a ponto de transportar montes refere-se a confiar 

em Deus para fazer coisas poderosas em favor de Seus filhos. Ele refere-se 

especialmente aos crentes que têm o dom da fé. Mesmo com esse dom 

maravilhoso de Deus, de tornar possível o impossível-Paulo diz que um cristão 

é nada , se ele não tem amor. 

Não é por acaso que o apóstolo usa o mesmo valor usado em uma ocasião por 

Jesus. Depois de Seus discípulos não conseguiram curar o menino possuído 

pelo demônio, Jesus disse-lhes: "Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como 

um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele deve 

mover "(Mat. 17:20). Jesus estava falando em hipérbole assim como Paulo está 



em 1 Coríntios 13: 1-3. Ponto do Senhor aos seus discípulos foi que, por confiar 

nele completamente, nada no seu ministério seria "impossível". O ponto de 

Paulo é que, mesmo se uma pessoa teve a grande grau de confiança orante no 

Senhor, mas foi falta de amor, ele seria nada . 

Jonah tinha muita fé. Foi por causa de sua grande crença na eficácia da Palavra 

de Deus que ele resistiu a pregar para Nínive. Ele não tinha medo de fracasso, 

mas de sucesso. Ele tinha uma grande fé no poder da Palavra de Deus. Seu 

problema era que ele não queria que os maus ninivitas para ser salvo. Ele não 

tinha nenhum amor por eles, nem mesmo depois que eles se arrependeram. Ele 

não queria que eles salvos e estava ressentido do Senhor de salvá-los. Como o 

resultado direto da pregação do profeta, todos na cidade a partir do rei para 

baixo se arrependeu. Mesmo os animais foram cobertos de saco, como símbolo 

de arrependimento. Deus milagrosamente poupado Nínive, assim como Jonas 

sabia que ele faria. Em seguida, lemos de uma das orações mais estranhas e de 

coração duro em toda a Escritura: "Mas isso desagradou extremamente a Jonas, 

e ele ficou com raiva E orou ao Senhor e disse:" Por favor, Senhor, não foi isso 

o que eu disse quando eu era. ainda em meu próprio país? Portanto, a fim de 

prevenir este fugi para Társis, pois eu sabia que és um Deus clemente e 

compassivo, lento para a ira e grande em benignidade, e que se arrepende do 

calamidade. Agora, pois, ó Senhor, por favor tire-me a vida, pois a morte é 

melhor para mim do que a vida "(Jonas 4: 1-3). Tudo Jonas reconheceu que o 

Senhor seja, o próprio profeta não era e não queria ser. Um homem mais sem 

amor de Deus é difícil de imaginar. Sua fé lhe disse que um grande sucesso viria 

em Nínive, mas o profeta foi um grande fracasso. A pregação operou um grande 

milagre, como ele acreditava que seria, mas o pregador era um nada . 

Benevolência e martírio sem amor não é nada 

E se eu der todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda 

que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, 
nada disso me aproveitaria. (13: 3) 

Ágape amor é sempre abnegado, mas o auto-sacrifício não vem 

necessariamente de amor. Ao longo da história da igreja determinados grupos 

e movimentos ter acreditado que a abnegação, a auto-humilhação, e até mesmo 

sua própria aflição, por si só trazer mérito espiritual. Muitas seitas e religiões 

pagãs dão grande ênfase na desistindo de posses, em sacrifício de vários tipos, 

e em atos religiosos de suposta auto-anulação, a auto-privação, a auto-aflição, 

e monaquismo. Mesmo para os cristãos, no entanto, essas coisas são piores do 

que inútil sem amor. Sem amor, na verdade, eles são tudo menos altruísta. O 

foco real de tais práticas não é Deus nem aos outros, mas a auto-quer sob a 

forma de medo legalista de não fazer as coisas ou para o louvor e bênção 

imaginado para fazê-las. O motivo é o eu, e não é nem espiritual, nem amar. 



Benevolência Without Amor 

O prazo para dar meios para distribuir em pequenas quantidades, e significa 

um programa de longo prazo, sistemática de doar tudo o que se possui. Tal ato 

final de benevolência, dando tudo de uma bens para alimentar os pobres , 

não seria um ato espiritual se não for feito por amor genuíno, não importa o 

quão grande o sacrifício ou quantas pessoas foram alimentadas. Os rabinos 

ensinavam que as pessoas não precisar dar mais de vinte por cento, de modo a 

ilustração de Paulo sugeriu inédito de generosidade. Mesmo assim, as pessoas 

que receberam essa generosidade seria beneficiado por estômagos cheios, mas 

o doador seria beneficiado por nada . Tanto seu relato bancária e seu relato 

espiritual seria deixado vazio. Dando de obrigação legalista, do desejo de 

reconhecimento e louvor, ou como uma forma de aliviar a consciência culpada 

é inútil. Somente qualifica amar dar para ser espiritual. 

Mandamento de Jesus para dar secretamente (Mt 6: 3.) Ajuda a proteger-nos do 

que está sendo tentado por alguns desses motivos falsos, não espirituais, e de 

desamor. Benevolência com amor é de grande valor; benevolência sem amor 

não é nada. 

Martírio Without Amor 

Finalmente, Paulo diz: se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se 

não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Alguns intérpretes acreditam 

que o apóstolo estava se referindo a se tornar um escravo, a marca de que foi 

uma marca feita com ferro quente . Mas de acordo com os extremos Ele vem 

usando nestes versos, o melhor é assumir que ele estava se referindo a ser 

queimado vivo. Execução pela queima na fogueira, um destino sofrido por 

muitos mártires cristãos, não foi iniciado no Império Romano até alguns anos 

mais tarde. No entanto, isso parece ser a forma de sofrimento a que Paulo se 

refere. Seja ou não tal execução era comum naquela época, representava, uma 

morte agonizante horrível. 

Quando a perseguição da igreja primitiva tornou-se intensa, alguns crentes 

realmente procurado o martírio como uma maneira de se tornar famoso ou de 

ganhar crédito celeste especial. Mas, quando o sacrifício é motivado pelo 

interesse próprio e orgulho ele perde o seu valor espiritual. Mesmo aceitando a 

morte agonizante para a fé lucros ... nada se for feito sem o verdadeiro amor 

divino. Não importa o quanto uma pessoa pode sofrer por causa de seu serviço 

e testemunho cristão, ele não tem nenhum ganho espiritual, se o seu testemunho 

e trabalho não são ministrados no amor. 

A pessoa sem amor não produz nada, não é nada, e não ganha nada. 



 

34. As qualidades do amor - Parte 1 ( 1 

Coríntios 13: 4-5 ) 

O amor é paciente, o amor é bondoso, e não é ciumento; o amor 

não se vangloria, não é arrogante, não age unbecomingly; ele não 

busca os seus próprios interesses, não se irrita, não leva em conta 

a afronta sofrida. ( 13: 4-5 ) 

A passagem anterior ( vv. 1-3 ) incide sobre o vazio produzido quando o amor está 

ausente. Em versos 4-5 encontramos a descrição bíblica mais abrangente da plenitude do 

amor. Paulo brilha o amor através de um prisma e vemos 15 de suas cores e matizes, o 

espectro de amor. Cada raio dá uma faceta, uma propriedade, de amor ágape. Diferente 

da maioria das traduções para o inglês, que incluem vários adjetivos, as formas gregas de 

todas essas propriedades são verbos. Eles não se concentrar no que o amor é tanto como 

sobre o que o amor faz e não fazer. Ágape amor é ativo, não abstrato ou passiva. Ele 

simplesmente não se sentir doente, ela pratica a paciência. Ele simplesmente não tem bons 

sentimentos, ele faz coisas boas. Ele não se limita a reconhecer a verdade, ele se regozija 

com a verdade. O amor é totalmente amar somente quando age (cf. 1 João 3:18 ). 

O objetivo do prisma de Paulo não é dar uma análise técnica do amor, mas dividi-la em 

partes menores para que possamos mais facilmente compreender e aplicar o seu pleno 

significado, rico. Como em toda a Palavra de Deus, não podemos realmente começar a 

entender o amor, até que começamos a aplicá-lo em nossas vidas. Objetivo principal de 

Paulo aqui não é simplesmente para instruir o Corinthians, mas para mudar seus hábitos 

de vida. Ele queria que eles com cuidado e honestidade para medir suas vidas contra 

aquelas características do amor. 

Para mudar a metáfora, Paulo está pintando um retrato de amor, e Jesus Cristo está 

sentado para o retrato. Ele viveu na perfeição todas estas virtudes do amor. Esta imagem 

bonita de amor é um retrato dele. 

O amor é paciente 

Amor práticas a ser paciente ou longanimidade, literalmente, "long-humorado" 

( makrothumeō ). A palavra é comum no Novo Testamento e é usado quase 

exclusivamente de ser paciente com as pessoas, em vez de com as circunstâncias ou 

eventos. A paciência de amor é a capacidade de ser incomodado ou aproveitado por uma 

pessoa e outra vez e ainda não estar chateado ou com raiva Crisóstomo, a igreja primitiva 

Pai, disse: "É uma palavra que é usada do homem que é injustiçado e que tem lo 

facilmente em seu poder para vingar-se, mas nunca o fará. " Paciência nunca revida. 

Como Ágape próprio amor, a paciência de que fala o Novo Testamento era uma virtude 

apenas entre os cristãos. No mundo grego abnegado amor e paciência nonavenging foram 

considerados fracos, indignos do homem ou a mulher nobre. Aristóteles, por exemplo, 

ensinou que a grande virtude grega foi a recusa de tolerar o insulto ou lesão e de contra-

atacar em retaliação à menor ofensa. Vengeance era uma virtude. O mundo sempre 

tendeu a tornam heróis aqueles que lutam para trás, que se levantar para seu bem-estar e 

os direitos acima de tudo. 



Mas o amor, o amor de Deus, é exatamente o oposto. Sua principal preocupação é com o 

bem estar dos outros, não a própria, e é muito mais dispostos a ser aproveitado do que 

para aproveitar, e muito menos para vingar. O amor não retaliar. O cristão que age como 

Cristo nunca se vinga de ser ferido ou insultado ou abusado. Ele se recusa a "pagar o mal 

com o mal" ( Rom. 0:17 ), mas se ele é um tapa na face direita, ele vai virar a esquerda 

( Matt. 05:39 ). 

Paulo disse que a paciência era uma característica do seu próprio coração ( 2 Cor. 6: 6 ) 

(e deve caracterizar todo cristão . Ef 4: 2 ). As últimas palavras de Estevão foram de 

perdão paciente: "Senhor, não imputes este pecado eles!" ( Atos 7:60 ). Como ele estava 

morrendo sob a dolorosa, esmagando golpes de pedras, sua preocupação era por seus 

assassinos, e não para si mesmo. Ele foi longa-humorado, paciente ao extremo absoluto. 

O supremo exemplo de paciência, é claro, é o próprio Deus. É o amor paciente de Deus 

que impede o mundo de ser destruído. É a Sua paciência e longanimidade que permite 

tempo para os homens sejam salvos ( 2 Pe. 3: 9 ). Como Ele estava morrendo na cruz, 

rejeitado por aqueles que Ele veio salvar, Jesus orou: "Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o 

que fazem" ( Lucas 23:34 ). 

Robert Ingersoll, o ateu bem conhecido do século passado, muitas vezes, parava no meio 

de suas palestras contra Deus e dizer: "Eu vou dar a Deus cinco minutos para me atacar 

mortos para as coisas que eu disse." Ele então usou o fato de que ele não estava ferido de 

morte como prova de que Deus não existe. Theodore Parker disse da pretensão da 

Ingersoll, "E se o senhor acha que ele poderia esgotar a paciência do Deus eterno em 

cinco minutos?" 

Desde Adão e Eva desobedeceram a primeira Ele, Deus tem sido continuamente 

injustiçado e rejeitado por aqueles que Ele fez à Sua imagem. Ele foi rejeitado e 

desprezado por seu povo escolhido, através de quem ele deu a revelação da Sua Palavra, 

"os oráculos de Deus" ( Rom. 3: 2 ). No entanto, através de milhares de anos, o Deus 

eterno tem sido eternamente longanimidade. Se o santo Criador é tão infinitamente 

paciente com Suas criaturas rebeldes, quanto mais deve Suas criaturas profanas ser 

paciente com os outros? 

Um dos mais antigos inimigos políticos de Abraão Lincoln foi Edwin M. Stanton. Ele 

chamou Lincoln "baixo clown astúcia" e "o gorila original". "Foi ridículo para as pessoas 

a ir para a África para ver um gorila", ele diria: "quando eles poderiam encontrar um 

facilmente em Springfield, Illinois." Lincoln nunca respondeu à calúnia, mas quando, 

como presidente, ele precisava de um secretário de guerra, ele escolheu Stanton. Quando 

seus amigos incrédulos perguntou por que, Lincoln respondeu: "Porque ele é o melhor 

homem". Anos mais tarde, quando o corpo do presidente assassinado coloca no estado, 

Stanton olhou para o caixão e disse em meio às lágrimas, "Aí reside o maior governante 

de homens que o mundo já viu." Sua animosidade foi finalmente quebrado por 

longanimidade de Lincoln, espírito nonretaliatory. Paciente amor venceu. 

O amor é bondoso 

Assim como a paciência vai levar nada dos outros, bondade vai dar nada para os outros, 

até mesmo para seus inimigos. Ser gentil é a contrapartida de ser paciente . Para ser 

gentil ( chrēsteuomai ) significa ser útil, servindo, e agradável. É goodwill ativa. Ele não 

só se sente generoso, é generoso. Ele não só deseja o bem-estar dos outros, mas trabalha 

para ele. Quando Jesus ordenou aos seus discípulos, incluindo nós, a amar os seus 

inimigos, Ele não se limitou a dizer a sentir gentilmente sobre eles, mas para ser gentil 



com eles. "Se alguém quiser processá-lo e tirar sua camisa, que ele tem o seu casaco 

também E quem deve forçá-lo a andar uma milha, vá com ele duas." ( Mat. 5: 40-41 ). O 

ambiente difícil de um mundo mal, dá amor oportunidade quase ilimitada para exercer 

esse tipo de bondade. 

Mais uma vez Deus é o modelo supremo. "Você acha que despreza as riquezas da sua 

bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao 

arrependimento?" ( Rom. 2: 4 ), Paulo nos lembra. Para Tito, ele escreveu: "Mas quando 

apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador e Seu amor pela humanidade apareceu, Ele 

nos salvou, não com base em ações que nós temos feito em justiça, mas de acordo com a 

Sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que Ele 

derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador "( Tito 3: 4-

6 ).Pedro nos diz que devemos "muito tempo para o leite puro da palavra" e, assim, 

"crescer no respeito à salvação," porque nós "provaram a bondade do Senhor" ( 1 Pedro 

2: 2-3. ). Aos seus discípulos, Jesus diz: "Porque o meu jugo é suave eo meu fardo é leve" 

( Mat. 11:30 ). A palavra que ele usou para "fácil" é o único traduzido tipo em 1 Cor. 13: 

4 . Em Seu amor por aqueles que pertencem a Ele, Jesus faz o Seu jugo "tipo", ou leve. Ele 

garante que o Seu povo são chamados a suportar que ele é suportável (ver 1 Cor 10:13. ). 

O primeiro teste de bondade cristã, e o teste de todos os aspectos do amor, é o lar. O 

marido cristão que age como um cristão é gentil com sua esposa e filhos. Irmãos e irmãs 

cristãos são gentis uns com os outros e com os seus pais. Eles têm mais de bons 

sentimentos para com o outro; eles fazem tipo, coisas úteis para o outro, a ponto de amar 

o auto-sacrifício, quando for necessário. 

Para o Corinthians, bondade significava abrir mão de seus egoístas, atitudes ciumentas, 

rancorosas, e orgulhosos e adotando o espírito de amor e bondade. Entre outras coisas, 

seria permitir que os seus dons espirituais para ser verdadeira e efetivamente ministrado 

no Espírito, e não superficialmente e improdutiva falsificados na carne. 

Amor não é ciumento 

Aqui é o primeiro de oito descrições negativas de amor. O amor não é ciumento . Amor 

e ciúme são mutuamente exclusivas. Onde um está, o outro não pode ser. Shakespeare 

chamado ciúme da "doença verde". Ele também tem sido chamado de "o inimigo de 

honra" e "a tristeza dos tolos." Jesus se referiu a ele como "um olho mau" ( Mat. 

20:15 , NVI ). 

O ciúme, ou inveja, tem duas formas. Uma forma, diz, "Eu quero que alguém tem." Se 

eles têm um carro melhor do que nós fazemos, nós o queremos. Se eles são elogiados por 

algo que eles fazem, queremos o mesmo ou mais para nós mesmos. Esse tipo de ciúme é 

ruim o suficiente. A pior tipo diz: "Eu gostaria que eles não têm o que eles têm" (ver Matt. 

20: 1-16 ). O segundo tipo de ciúme é mais do que egoísta; ele está desejando o mal para 

alguém. É ciúme no nível mais profundo, mais corrupto, e destrutiva. Essa é a Solomon 

ciúme descoberto na mulher que fingiu ser mãe de uma criança. Quando seu próprio filho 

recém-nascido morreu, ela secretamente trocados ele para o bebê de um amigo que estava 

com ela. A verdadeira mãe descobriu o que tinha acontecido e, quando sua disputa foi 

levado diante do rei, ele ordenou que o bebê seja cortado ao meio, um meio a ser dado a 

cada mulher. A verdadeira mãe implorou para que o bebê seja poupado, mesmo que isso 

significasse perder a posse dele. A falsa mãe, no entanto, preferia que tinha matado o bebê 

do que para a verdadeira mãe por tê-lo ( 1 Reis 3: 16-27 ). 



Uma das batalhas mais difíceis um cristão deve lutar é contra a inveja. Há sempre alguém 

que é um pouco melhor ou quem é, potencialmente, um pouco melhor do que você 

é. Todos nós enfrentamos a tentação de ciúme quando alguém faz algo melhor do que 

nós. A primeira reação da carne é para desejar que essa pessoa doente. 

A raiz do significado zēloō ("ser ciumento ") é" ter um forte desejo ", e é o termo da qual 

nós temos zelo. Ele é usado tanto favorável e desfavorável nas Escrituras. Em 1 Coríntios 

13: 4 o significado é claramente desfavorável, razão pela qual 12:31 , parte do contexto 

imediato, deve ser tomado como uma declaração de fato ("agora você está desejando 

ardentemente os maiores, ou showier, presentes") e não um comando para buscar "os 

melhores dons". A palavra grega traduzida lá "zelo" é a mesma que a traduzida aqui é ... 

com ciúmes . Um dos princípios básicos da hermenêutica é que termos idênticos 

aparecem no mesmo contexto, deve ser traduzido de forma idêntica. 

Quando o amor vê alguém que é popular, bem sucedido, bonito, ou talentoso, é um prazer 

para eles e nunca ciúme ou inveja. Enquanto Paulo estava preso, provavelmente em 

Roma, alguns dos pregadores mais jovens, que, em seguida, servido onde ele havia 

ministrado foram tentando superar o apóstolo por inveja. Eles eram tão ciumento de 

reputação e realizações que, com suas críticas, que pretendiam fazer com ele "aflição" 

adicional enquanto ele sofreu na prisão de Paulo. Mas Paulo não se ressentir sua 

liberdade, seu sucesso, ou até mesmo seu ciúme. Embora ele não tolera o seu pecado, ele 

não voltaria inveja por inveja, mas era simplesmente feliz que o evangelho estava sendo 

pregado, seja qual for a motivação ( Filipenses 1: 15-17. ). Ele sabia que a mensagem era 

mais poderoso do que o mensageiro, e que poderia transcender pregadores fracos e 

ciumentos, a fim de realizar o propósito de Deus. 

Ciúme não é um pecado moderada ou inofensivo. Foi o ciúme de Eva de Deus, 

desencadeada por seu orgulho, para que Satanás apelou com sucesso. Ela queria ser como 

Deus, para ter o que ele tem e saber o que ele sabe. O ciúme era uma parte integrante 

desse primeiro grande pecado, do qual todos os outros pecados desceu. A próxima pecado 

mencionado em Gênesis é assassinato, causada por ciúme de Abel por Caim. Os irmãos 

de José o venderam como escravo por causa do ciúme Daniel foi jogado na cova dos leões 

por causa da inveja de seus companheiros de funcionários na Babilônia. Ciúme causou o 

irmão mais velho a ressentir-se a atenção do pai para o filho pródigo. E há muitas 

ilustrações bíblicas mais do mesmo tipo. 

"Wrath é feroz e raiva é uma inundação, mas quem pode resistir à inveja?" ( Prov. 27: 

4 ). Em seu extremo, o ciúme tem um vício compartilhada por nenhum outro pecado. "Se 

você tem ciúme amargo e sentimento faccioso em vosso coração", diz Tiago, "não ser 

arrogante e assim por mentir contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, 

mas é terrena, natural, demoníaca. Pois onde inveja e ambição egoísta existe, há desordem 

e toda espécie de males "( Tiago 3: 14-16 ). Ambição egoísta, que é alimentada pelo 

ciúme, muitas vezes é inteligente e bem-sucedida. Mas a sua "sabedoria" é demoníaco e 

seu sucesso é destrutivo. 

Em contraste com os muitos relatos de ciúme na Escritura é a história de amor de Jônatas 

por Davi. Davi não só era um guerreiro maior e mais popular do que o Jonathan, mas era 

uma ameaça para o trono que Jonathan normalmente teria herdado. No entanto, somos 

informados de nada, mas grande respeito e amor de Jonathan para seu amigo Davi, por 

quem ele estaria disposta a ter sacrificado, não só o trono, mas a sua vida. "Ele amava 

(Davi], como ele amava a sua própria vida" ( 1 Sam. 20:17 ). O pai de Jonathan, Saul, 

perdeu seu trono e sua bênção por causa de seu ciúme, principalmente de Davi. Jonathan 



voluntariamente abandonou o trono e recebeu uma bênção maior, porque ele não teria 

nada de ciúmes. 

Eliezer de Damasco era o herdeiro de propriedade de Abrão, porque Abrão não tinha 

nenhum filho ( Gênesis 15: 2 ). Quando Isaque nasceu, no entanto, e Eliezer perdeu a 

herança privilegiada, o seu amor por Abraão e Isaque nunca vacilou (ver Gn 24 ). Uma 

pessoa amorosa nunca é ciumento. Ele tem o prazer para o sucesso dos outros, mesmo 

que o seu sucesso trabalha contra o seu próprio. 

O amor não se vangloria 

Quando a pessoa amorosa é o próprio bem sucedida, ele não se vangloria disso. Ele não 

se gaba . Perpereuomai ("vangloriar-se") é usada em nenhum outro lugar no Novo 

Testamento e significa falar presunçosamente. O amor não desfile suas 

realizações. Vanglória é o outro lado do ciúme. Ciúme é querer que alguém 

tem. Vanglória está tentando fazer os outros com inveja do que temos. Ciúme coloca os 

outros para baixo; gabar nos edifica. É irônico que, tanto quanto a maioria de nós não 

gosta de se gabar em outros, estamos tão inclinados a nos vangloriar. 

Os crentes de Corinto eram espirituais show-offs, constantemente disputando a atenção 

do público. Eles clamaram para os escritórios mais prestigiados e os presentes mais 

glamourosas. Todos queriam falar ao mesmo tempo, especialmente quando se fala em 

êxtase. A maioria de seus falar em línguas era falso, mas a sua divulgação sobre o assunto 

era genuíno. Eles não se importavam para a harmonia, a ordem, a comunhão, edificação, 

ou qualquer outra coisa que vale a pena. Eles se importavam apenas para ostentar a si 

mesmos. "Qual é o resultado, pois, irmãos? Quando você montar, cada um de vós tem 

salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação" ( 1 Cor. 14:26 ). Cada 

fez sua própria coisa tão visível quanto possível, em total desrespeito para o que os outros 

estavam fazendo. 

Charles Trumbull uma vez prometeu: "Deus, se você vai me dar a força, toda vez que 

tenho a oportunidade de introduzir o tema da conversa será sempre Jesus Cristo." Ele 

tinha apenas um assunto que foi realmente vale a pena falar. Se Cristo é o primeiro em 

nossos pensamentos, não podemos possivelmente se gabar. 

CS Lewis chamou de se gabar "a maior mal." É o epítome do orgulho, que é o pecado 

raiz de todos os pecados. Vanglória coloca-nos em primeiro lugar. Todos os outros, 

inclusive Deus, deve, portanto, ser de menor importância para nós. É impossível 

construir-nos para cima, sem colocar os outros para baixo. Quando me gabar, podemos 

estar "up" só se os outros são "para baixo". 

Jesus era Deus encarnado, mas nunca se exaltou de forma alguma ", embora ele, 

subsistindo em forma de Deus, [Ele] não considerou a igualdade com Deus uma coisa que 

deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um servo, e ..., achado na 

forma de homem, humilhou-Se "( Filipenses 2: 6-8. ). Jesus, que tinha tudo para se 

orgulhar de, nunca se vangloriou. Em contraste total, que não tem nada para se vangloriar 

de ter são propensas a se vangloriar. Somente o amor que vem de Jesus Cristo pode nos 

salvar de ostentar o nosso conhecimento, nossas habilidades, nossos dons, ou nossas 

realizações, reais ou imaginários. 

O amor não é arrogante 



Os crentes de Corinto pensei que eles haviam chegado à perfeição. Paulo já tinha avisado-

los "para não exceder o que está escrito, a fim de que nenhum de vocês pode se tornar 

arrogante em favor de um contra o outro. Por que respeita-lo como superior? E o que você 

tem que você não recebeu? Mas ? Se você se o recebeste, por que te glorias, como se não 

tivesse recebido Você já está cheio ", continua ele, sarcasticamente," você já se tornou 

rico, você se tornaram reis sem nós; e eu realmente gostaria que você tinha se tornado reis 

para que também viesse a reinar com você "( 1 Cor. 4: 6-8 ). Tornando-se ainda mais 

sarcástico, ele diz: "Nós [os apóstolos] somos loucos por amor de Cristo, mas é prudente 

em Cristo, somos fracos, mas você é forte, você é distinto, mas estamos sem honra" ( v. 

10 ). Alguns versos depois, o apóstolo é mais direto: "Agora alguns de vocês se tornaram 

arrogantes, como se eu não estavam vindo para vós" ( v 18. ). 

Tudo de bom que o Corinthians tinha veio do Senhor, e que, portanto, não tinha motivo 

para se orgulhar e ser arrogante. No entanto, eles estavam inchados e vaidoso sobre o seu 

conhecimento da doutrina, seus dons espirituais, e os professores famosos que 

tiveram. Eles eram tão cansado em seu orgulho, que até se vangloriou sobre sua 

carnalidade, o mundanismo, idolatria e imoralidade, incluindo o incesto, que nem sequer 

foi praticado por pagãos ( 5: 1 ). Eles eram arrogantes ao invés de arrependido; eles se 

gabou ao invés de choraram ( v. 2 ). O amor, por outro lado, não é arrogante . 

William Carey, muitas vezes referido como o pai das missões modernas, era um lingüista 

brilhante, responsável pela tradução de partes da Bíblia em nada menos do que 34 línguas 

e dialetos diferentes. Ele havia sido criado em um lar simples na Inglaterra e em sua 

juventude trabalhou como sapateiro. Na Índia, muitas vezes ele foi ridicularizado por seu 

nascimento "low" e ex-ocupação. Em um jantar uma noite por snob disse "Eu entendo, 

senhor Carey, que já trabalhou como sapateiro." "Oh não, vossa senhoria", Carey 

respondeu: "Eu não era um sapateiro, apenas um reparador de sapato." 

Quando Jesus começou a pregar Ele logo ofuscado o ministério de João Batista. No 

entanto, João falou dele como "Aquele que vem depois de mim, a tanga de cuja sandália 

eu não sou digno de desatar" (João 1:27 ). Quando os discípulos de João mais tarde ficou 

com ciúmes de popularidade de Jesus, João repreendeu-os, dizendo: "Ele deve crescer, 

mas eu diminua" ( 03:30 ). 

Como a sabedoria, o amor diz, "soberba, a arrogância, o mau caminho, ea boca perversa, 

eu odeio" ( Prov. 08:13 ). Outros provérbios lembram-nos que "quando vem a soberba, 

então vem a desonra" ( 11: 2), que "através presunção vem nada, mas contenda" ( 13:10 ), 

e que "o orgulho vem antes da destruição, e um espírito altivo, antes de tropeço" ( 16:18 ; 

cf. 29:23 ). 

Orgulho e raça arrogância contenção, com a qual a igreja de Corinto estava cheia. Em tais 

coisas o amor não tem parte. A arrogância é cabeçudo; o amor é de grande coração. 

O amor não agir unbecomingly 

O amor não age unbecomingly . O princípio aqui tem a ver com maus modos, com a 

atuação de maneira rude. Ele não é tão grave como uma falha de se gabar ou arrogância, 

mas decorre da mesma desamor. Ele não se importa o suficiente para aqueles que é em 

torno de agir becomingly ou educAdãoente. Ele não se importa com seus sentimentos ou 

sensibilidades. A pessoa sem amor é descuidado, arrogante, e muitas vezes bruto. 

Os cristãos de Corinto eram modelos de comportamento impróprio. Atuando indecorosa 

era quase sua marca registrada. Quase tudo o que eles fizeram foi rude e sem 



amor. Mesmo quando eles se reuniram para celebrar a Ceia do Senhor, eles eram auto-

centrada e ofensivo. "Cada um tem a sua própria ceia primeiro, e um tem fome e outro se 

embriaga" ( 1 Cor 11:21. ). Durante os cultos cada um tentava superar o outro em falar 

em línguas. Todos falavam ao mesmo tempo e tentei ser o mais dramático e 

proeminente. A igreja fez tudo de forma abusiva e em desordem, o oposto do que Paulo 

lhes havia ensinado e agora aconselhou-os contra ( 14:40 ). 

Em certa ocasião, Jesus estava jantando na casa de um fariseu chamado Simão. Durante 

a refeição, uma prostituta veio e lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com 

os seus cabelos, e em seguida os ungiu com perfume caro. Simon, constrangido e 

ofendido, pensou consigo mesmo: "Se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo 

de pessoa é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora". Em seguida, Jesus contou a 

parábola do agiota que perdoou dois devedores, um para 500 denários eo outro para 50. 

Ele pediu que Simon devedor seria mais grato, para que o fariseu respondidas, 

? ". Suponho que aquele a quem mais perdoou" ... Voltando-se para a mulher, disse a 

Simão: "Vês esta mulher Entrei em tua casa; não me destes de água para os pés, mas ela 

tem molhar My os pés com lágrimas, e mos enxugou com os seus cabelos Não me deste 

ósculo;. mas ela, desde o momento em que entrei, não tem cessado de me beijar os pés 

Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela ungiu-me os pés. com perfume Por isso eu 

digo a você, seus pecados, que são muitos, foram perdoados, porque muito amou;. mas 

quem pouco se perdoa, pouco ama ". ( Lucas 7: 36-47 ) 

O principal exemplo de amor em que a história não é a mulher, sincera e bonita como ela 

era. É o amor de Jesus, que é o mais notável, e que está em tal contraste com a falta de 

amor de Simon. Por Sua aceitação amorosa de ato de amor da mulher, bem como pela 

parábola, Jesus mostrou Simon que não era suas ações ou sua resposta que era impróprio, 

mas a atitude de Simon. O que a mulher fez eo que Jesus fazia tinha tudo a ver com o 

amor. O que Simon fez nada tinha a ver com o amor. 

William Barclay traduz nosso texto como: "O amor não se comportar sem graça." O amor 

é bondoso. Graciousness deve começar com os irmãos, mas não deve terminar aí. Muitos 

cristãos perderam a oportunidade de testemunhar por grosseria com um incrédulo que os 

ofende por um hábito o cristão considera imprópria. Tal como acontece com Simon, por 

vezes, a nossa atitude e comportamento em nome da justiça são mais imprópria, e menos 

justo, do que algumas das coisas que criticam. 

O amor é muito mais do que ser gentil e atencioso, mas nunca é menos. Na medida em 

que a nossa vida é indelicado e arrogante também é falta de amor e não cristãs. Hipócrita 

grosseria por cristãos podem afastar as pessoas de Cristo antes que eles tenham a 

oportunidade de ouvir o evangelho. O mensageiro pode se tornar uma barreira para a 

mensagem. Se as pessoas não vêem a "bondade de Cristo" ( 2 Cor. 10: 1 ) claramente em 

nós, eles são menos propensos a vê-lo claramente no evangelho que pregamos. 

O amor não busca os seus próprios 

Eu entendo que a inscrição em uma lápide em uma pequena aldeia Inglês lê, 

Aqui reside um avarento que viveu para si mesmo, 

e cuidado para nada, mas recolhimento riqueza. 

Agora, onde ele é ou como ele tarifas, 



ninguém sabe e ninguém se importa. 

Em contraste, uma lápide simples no pátio na Catedral de St. Paulo, em Londres lê, 

"Sacred à memória do General Charles George Gordon, que em todos os momentos e em 

todos os lugares deu a sua força para os fracos, os seus bens aos pobres, a sua simpatia ao 

sofrimento, o seu coração a Deus ". 

O amor não busca os seus próprios . Aqui é provavelmente a chave para tudo. O mal de 

raiz da natureza humana caída está em querer ter o seu próprio caminho. RCH Lenski, o 

comentarista bíblico conhecido, disse que, "Cure o egoísmo e você tem apenas replantada 

no jardim do Éden." Adão e Eva rejeitou o caminho de Deus para que eles pudessem ter 

seus próprios. Auto substituído Deus. Isso é o oposto da justiça e o oposto do amor. O 

amor não está preocupada com suas próprias coisas, mas com os interesses dos outros 

( Fp 2: 4. ). 

Mais uma vez, os crentes de Corinto eram modelos de que os cristãos devem 

amar não seja. Eles eram egoístas ao extremo. Eles não compartilhar seu alimento em 

adoram festas, eles protegidos os seus direitos ao ponto de processar companheiros 

crentes em tribunais pagãos, e eles queriam que eles pensavam que eram os "melhores" 

dons espirituais para si mesmos. Em vez de usar os dons espirituais para o benefício dos 

outros, eles tentaram usá-los para sua própria vantagem. Paulo, portanto, lhes diz: "Uma 

vez que você é zeloso de dons espirituais, procurai abundar para a edificação da igreja" 

( 14:12 ). Eles não usam seus dons para edificar a igreja, mas para tentar construir-se a si 

mesmos. 

A história é contada de um motorista que dirigia-se a um cemitério e pediu ao ministro 

que serviu como zelador para vir para o carro, porque o seu empregador estava doente 

demais para andar. Esperando no carro era uma senhora frágil e velho com olhos fundos 

que mostraram anos de dor e angústia. Ela se apresentou e disse que ela tinha sido o envio 

de cinco dólares para o cemitério para o passado vários anos a ser utilizado para flores 

para o túmulo de seu marido. "Eu vim em pessoa hoje", disse ela, "porque os médicos me 

deram apenas algumas semanas de vida e eu queria ver a sepultura por uma última vez." O 

ministro respondeu: "Você sabe que eu estou arrependido de ter sido o envio de dinheiro 

para as flores." Surpreso, ela disse: "O que você quer dizer?" "Bem, acontece que eu fazer 

parte de uma sociedade visita que visita pacientes em hospitais e instituições de saúde 

mental. Eles adoraria flores. Eles podem vê-los e cheirá-los. As flores são a terapia para 

eles, porque eles são as pessoas que vivem." Sem dizer nada, ela fez sinal ao motorista 

para ir embora. Alguns meses mais tarde, o ministro ficou surpreso ao ver o mesmo carro 

subir, mas com a própria mulher ao volante. Ela disse: "No começo eu me ressentia o que 

você disse para mim naquele dia, quando eu vim aqui para uma última visita. Mas, como 

eu pensei sobre isso, eu decidi que você estava certo. Agora, eu, pessoalmente, levar flores 

para os hospitais. Elenão faz o pacientes feliz e isso me faz feliz também. Os médicos 

não conseguem descobrir o que me fez bem, mas sei que agora tenho alguém para viver. 

" 

Como sempre, Jesus é o nosso modelo perfeito. Ele "não veio para ser servido, mas para 

servir" ( Mat. 20:28 ). O Filho de Deus viveu a sua vida para os outros. Deus encarnado 

era o amor encarnado. Ele era a encarnação perfeita do amor de doação. Ele nunca 

procurou seu próprio bem-estar, mas sempre o bem-estar dos outros. 

O amor não se irrita 



O grego paroxunō , aqui traduzida provocado, significa despertar a raiva e é a origem do 

Inglês paroxismo , uma convulsão ou súbita explosão de emoção ou ação. Guardas Amor 

contra sendo irritado, chateado ou irritado com coisas dito ou feito contra ela. Ele não se 

irrita. 

O apóstolo não descarta a justa indignação. O amor não pode "alegrar-se com a injustiça" 

( 1 Cor. 13: 6 ). Para ser irritado com os maus-tratos dos infelizes ou pelo difamar e 

contradição da Palavra de Deus é justa indignação. Mas quando se é verdadeiramente 

justos, indignação nunca será provocada por algo feito contra nós pessoalmente. Quando 

Jesus purificou o templo, ele ficou irritado com a profanação da casa de Seu Pai de 

adoração ( Matt. 21: 11-12 ). Mas em muitas ocasiões em que ele foi pessoalmente 

difamado ou ofendido, ele não uma vez tornar-se irritado ou defensivo. 

Tal como o seu Senhor, Paulo só ficou irritado com as coisas que a ira de Deus. Ele 

respondeu fortemente contra tais coisas como heresia, imoralidade e mau uso dos dons 

espirituais. Mas ele não se tornou irritado com aqueles que o derrotou, preso a ele, ou 

mentiu sobre ele (veja Atos 23: 1-5 ). 

O ser provocado que Paulo está falando aqui tem a ver com as coisas feitas contra nós ou 

que são pessoalmente ofensivo. O amor não ficar zangado com os outros quando eles 

dizem ou fazem algo que nos desagrada ou quando eles nos impedem de ter o nosso 

próprio caminho (cf. 1 Ped. 2: 21-24 ). O amor nunca reage em defesa própria ou 

retaliação. Sendo provocado é o outro lado de procurar o seu próprio caminho. A pessoa 

que tem a intenção de ter o seu próprio caminho se irrita, irrita facilmente. 

O grande pregador colonial e teólogo Jonathan Edwards teve uma filha com um 

temperamento incontrolável. Quando um jovem se apaixonou por ela e pediu ao pai para 

sua mão em casamento, Dr. Edwards respondeu: "Você não pode tê-la." "Mas eu a amo 

e ela me ama", protestou ele. "Não importa", disse o pai insistiu. Perguntado por que, ele 

disse, "Porque ela não é digno de você." "Mas ela é um cristão não é?" "Sim", disse 

Edwards, "mas a graça de Deus pode viver com algumas pessoas com quem ninguém 

mais poderia viver." 

Certamente, a razão número um tanto para a doença mental e física em nossa sociedade 

hoje é a preocupação dominante com a nossos direitos e consequente falta de 

amor. Quando todo mundo está lutando por seus direitos, ninguém pode realmente ter 

sucesso ou ser feliz. Todo mundo pega, ninguém dá e todo mundo perde, mesmo quando 

se consegue o que quer. Desamor nunca pode ganhar de qualquer maneira significativa 

ou duradoura. Ele sempre custa mais do que ganha. 

Ficamos com raiva quando outra pessoa ganha um privilégio ou reconhecimento que 

queremos para nós, porque é o nosso "certo". Mas para colocar os nossos direitos perante 

o nosso dever e antes de preocupação com os outros vem de egocentrismo e desamor 

amoroso. A pessoa amorosa é mais preocupado em fazer o que ele deve e ajudar onde ele 

pode do que em ter o que ele pensa são os seus direitos e lhe é devido. O amor não 

considera nada o seu direito e tudo a sua obrigação. 

Dizendo nossas esposas ou maridos que nós amamos-los não é convincente se estamos 

continuamente ficar chateado e irritado com o que eles dizem e fazem. Dizendo nossos 

filhos que os amamos não é convincente se, muitas vezes, gritar com eles para fazer as 

coisas que nos irritam e interferem com os nossos próprios planos. Não adianta protestar, 

"Eu perco a paciência muito, mas tudo acabou em poucos minutos." Então, é uma bomba 

nuclear. Uma grande quantidade de dano pode ser feito em um tempo muito 



curto. Temper é sempre destrutivo, e até mesmo pequenas temperamento "bombas" pode 

sair muito ferido e danos, especialmente quando eles explodem em uma base 

regular. Desamor é a causa do temperamento, e amor é a única cura. 

Amor que leva uma pessoa fora de si e centra a sua atenção sobre o bem-estar dos outros 

é a única cura para o egocentrismo. 

O amor não levar em conta uma afronta sofrida 

Logizomai ( levar em conta ) é um termo que significa contabilidade para calcular ou 

tomá-las, como quando descobrir uma entrada em um livro-razão. O objetivo da entrada 

é fazer um registro permanente que pode ser consultado sempre que necessário. No 

mundo dos negócios que a prática é necessária, mas em assuntos pessoais, não é apenas 

desnecessário, mas prejudicial. Manter o controle de coisas feitas contra nós, é uma 

maneira de infelicidade-nosso próprio e daqueles a quem mantemos registros. 

A mesma palavra grega é usada muitas vezes no Novo Testamento para representar o ato 

redentor de Deus para aqueles que confiam em Jesus Cristo. "Bem-aventurado é o homem 

cujo pecado o Senhor nãolevar em conta "( Rom. 4: 8 ). "Deus estava em Cristo 

reconciliando consigo o mundo consigo mesmo, não contando as suas ofensas contra eles 

"( 2 Cor. 5:19 ). Uma vez que o pecado é colocado sob o sangue de Cristo não há mais 

registro dele. É apagado, "limpou" ( Atos 03:19 ). No registro celestial de Deus a única 

entrada após os nomes de seus remidos é "justo", porque são contados justos em Cristo.A 

justiça de Cristo é colocado para o nosso crédito. Não existe nenhum outro registro. 

Esse é o tipo de amor disco continua de injustiças feitas contra ele. Não é errado já 

registrado para referência futura. O amor perdoa. Alguém sugeriu uma vez que o amor 

não perdoar e esquecer, mas lembra-se e ainda perdoa. O ressentimento é o cuidado de 

manter os livros, que ele lê e relê, esperando por uma chance de se vingar. O amor mantém 

sem livros, porque não tem lugar para ressentimento ou rancor.Crisóstomo observou que 

um erro cometido contra o amor é como uma faísca que cai no mar e se apaga. Amor 

sacia erros, em vez de os registra. Não cultivar memórias de males. Se Deus assim 

completa e permanentemente apaga o registro de nossos muitos pecados contra ele, 

quanto mais devemos perdoar e esquecer os erros muito menores feitas contra nós (cf. Mt 

18:. 21-35 ; Ef 4:32. )? 

35. As qualidades do amor - parte 2 ( 1 

Coríntios 13: 6-7 ) 

[Amor] não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a 

verdade; Suporta todas as coisas, acredita todas as coisas, espera 

todas as coisas, tudo suporta. ( 13: 6-7 ) 

O amor não se alegra com injustiça 

O amor nunca leva a satisfação do pecado, se o nosso próprio pecado ou a dos 

outros. Fazer as coisas erradas é ruim o suficiente, por si só; gabando-los faz com que os 

pecados ainda pior. Para alegrar com a injustiça é que o justifique. Ele está fazendo 

errado parece ser certo. "Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal", Isaías adverte, 



"que fazem da escuridade luz e da luz trevas" ( Is. 05:20 ). Isso está virando verdade de 

Deus de cabeça para baixo. 

Entre os mais populares revistas, livros e programas de TV são aqueles que glorificam o 

pecado, que, literalmente, se alegrar em injustiça. Mais e mais explicitamente declaram 

que vale tudo e que cada pessoa estabelece seus próprios padrões de certo e errado. O que 

é certo é fazer o que você quer. Mesmo tantas notícias equivale a alegria em injustiça, 

porque a violência, o crime, a imoralidade, a calúnia, e afins são atraentes para a mente 

natural e do coração. Os cristãos não estão imunes de que gozam de tais coisas, ou porque 

vamos encontrá-los divertido ou porque sentimos hipócrita em não fazê-los nós mesmos. 

Às vezes, regozijando-se com a injustiça toma a forma de esperando que alguém vai 

cometer um erro ou cair em pecado. Os cristãos que conheci que queriam se livrar de seus 

cônjuges ou que já se divorciaram. Mas porque eles não acreditavam em um novo 

casamento, a menos que a outra parte era infiel, eles realmente esperava que seus cônjuges 

iria cometer adultério, de modo que eles mesmos poderiam ser biblicamente livre para se 

casar de novo! 

Regozijando-me no pecado é errado, antes de tudo, porque o pecado é uma afronta a 

Deus. Não podemos imaginar tendo prazer em uma tragédia que se abate sobre um amigo 

ou um ente querido; No entanto, quando nos deleitamos no pecado, nós estamos 

deliciando-se com aquilo que ofende e entristece o nosso Pai celestial e que é uma tragédia 

para Ele. Se amamos a Deus, o que ofende vai ofender nós eo que entristece nos 

entristecer. "As injúrias dos que Te vituperarem caíram sobre mim", disse Davi ( Sl. 69: 

9 ). Quando Deus foi desonrado Davi entristeceu-se, porque Aquele a quem ele amava 

acima de todos os outros, foi difamado. Quando gostamos de pecado, seja diretamente ou 

indiretamente em ver os outros pecados, provamos a nossa falta de amor a Deus. 

Uma das formas mais comuns de alegria no pecado é a fofoca. Fofocas faria pouco dano, 

se eles não têm tantos ouvintes ansiosos. Este pecado, que muitos cristãos tratar com 

leviandade, é mau, não só porque uncaringly revela as fraquezas e pecados dos outros e, 

portanto, fere ao invés de ajuda-los, mas porque o coração de fofoca está se regozijando 

no mal. Fofoca isso é verdade ainda é fofoca. É a maneira desfavorável verdade é 

passado, e muitas vezes simplesmente o fato de que ele é passado, que faz fofoca 

fofoca. Foi definido como vice gostava indiretamente. A essência da fofoca está exultante 

sobre as falhas e os pecados dos outros, o que torna fofocar um grande pecado em si. Uma 

pessoa nunca é ajudado por espalhar a notícia de seu pecado. Granville Walker disse: 

Há momentos em que o silêncio é de vezes amarelas quando devemos nos erguer e 

independentemente das consequências desafiar os males brutas do tempo, momentos em 

que não fazê-lo é a forma mais flagrante de covardia. Mas há outros momentos em que o 

silêncio é de ouro, quando para dizer a verdade é fazer com que muitos corações sangram 

desnecessariamente e quando nada é feito e tudo está magoado com a língua solta. 

Em segundo lugar, regozijando-se no pecado é errado por causa das consequências que 

tem sobre aquele que peca. Pecado pode produzir nada além de danos. Na pessoa não 

salva o pecado é uma evidência de sua perdição. Em um pecado crente é evidência de 

desobediência e comunhão quebrada com Deus. Para amar uma pessoa é odiar o seu 

pecado. Disciplina na igreja é necessário não só para proteger a pureza do corpo, mas para 

ajudar a pecar crente enfrentar sua errado e arrepender-se (cf. Mt 18: 15-20. ). Paulo 

lembrou aos Coríntios de seu comando "não se associar com qualquer chamado irmão se 

ele deve ser uma pessoa imoral, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou 

roubador; nem mesmo para comer com tal um "( 1 Cor. 05:11 ). Em sua segunda carta a 



Tessalônica, ele disse, "mandamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 

para que você mantenha distante de todo irmão que leva uma vida desregrado e não 

segundo a tradição que de nós recebestes" ( 2 Ts. 3: 6 ). Que o apóstolo considerou este 

princípio inteiramente consistente com o amor, na verdade, uma parte necessária do amor, 

é visto no verso anterior: "E que o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus 

e na constância de Cristo" ( v. 5 ). O amor não pode tolerar o mal ou regozijar com isso 

de forma alguma. 

Amor exulta com a Verdade 

Depois de mencionar oito negativos, coisas que o amor não é ou deixa de fazer, Paulo 

lista mais cinco positivos (ver v. 4 a ). O primeiro é um contraste com o passado negativo: 

o amor se alegra com a verdade . 

À primeira vista, pode parecer estranho para contrastar não se alegram em injustiça com 

alegria na verdade. Mas a verdade Paulo está falando aqui não é simplesmente a verdade 

factual. Ele está falando da verdade de Deus, Palavra revelada de Deus. A justiça é 

baseada na verdade de Deus e não pode existir sem ele. O amor sempre se alegra com a 

verdade de Deus e nunca com a falsidade ou falso ensino. O amor não pode tolerar 

doutrina errada. Não faz sentido dizer: "Não faz uma grande diferença se as pessoas não 

concordam com a gente sobre a doutrina. O que importa é que nós os amamos." Essa é a 

visão básica do que é comumente chamado o movimento ecumênico. Mas se amar os 

outros que importa um grande negócio para nós ou não o que eles acreditam que é certo 

ou errado. O que eles acreditam que afeta suas almas, seus destinos eternos, e sua 

representação da vontade de Deus e, portanto, deve ser da mais alta importância para 

nós. Ela também afeta as almas e os destinos daqueles a quem eles influenciam. 

O amor é consistente com bondade, mas não é consistente com compromisso da 

verdade. Comprometer a verdade não é bom para aqueles a quem nós enganar pela nossa 

incapacidade de manter-se firme na verdade. "Isso é amor", João nos diz, "que andamos 

de acordo com os seus mandamentos" ( 2 João 6 ). Para comprometer, por exemplo, com 

aqueles que lançam dúvidas sobre a encarnação não é amoroso, e corre o risco de perder 

recompensa ( vv. 7-8 ). O amor, verdade e justiça são inseparáveis. Quando alguém está 

enfraquecido os outros são enfraquecidas. Uma pessoa que ensina a falsidade sobre a 

verdade de Deus não deve sequer ser recebido na nossa casa ou dada uma saudação ( v. 

10 ). Não devemos regozijar-nos uma doutrina errada que ele ensina ou de forma errada 

em que ele vive. O amor se regozija com a verdade e nunca em falsidade ou injustiça. 

Por outro lado, o amor não se concentrar nos erros dos outros. Ele não desfilam suas 

falhas para todo o mundo ver. O amor não se desconsiderar falsidade e injustiça, mas, 

tanto quanto possível, centra-se na verdade e do direito. Olha para o bem, espera para o 

bem, e enfatiza o bem. Ele se alegra com aqueles que ensinam a verdade e viver a verdade. 

Um ministro escocês era conhecido por seu amor e incentivo das pessoas de sua igreja e 

da aldeia. Quando ele morreu, alguém comentou: "Não há ninguém para apreciar os 

triunfos de pessoas comuns."Amor aprecia os triunfos de pessoas comuns. Nossos filhos 

são construídas e fortalecidas quando nós incentivá-los em suas realizações e na sua 

obediência. O amor não se alegra com a falsidade ou errado, mas o seu principal negócio 

é construir, não destruir, para fortalecer, e não enfraquecer. 

William Gladstone, um primeiro-ministro da Inglaterra, no século XIX, uma noite estava 

trabalhando até tarde em um importante discurso ele foi dar para a Câmara dos Comuns 

no dia seguinte. Por volta das duas horas da manhã, uma mulher bateu em sua porta, 



pedindo que o servo se o Sr. Gladstone viria e consolar seu filho aleijado que estava 

morrendo em um cortiço não está longe. Sem hesitar, o homem ocupado definir seu 

discurso de lado e fui. Ele passou o resto da noite com o menino, confortando-o e levando-

o a aceitar Jesus Cristo como Salvador. O menino morreu por volta do amanhecer, e 

Gladstone voltou para casa. Ele disse a um amigo mais tarde naquela manhã, "Eu sou o 

homem mais feliz do mundo de hoje." A verdadeira grandeza de Gladstone não estava 

em sua posição política ou realizações, mas em seu grande amor, um amor que correria o 

risco de seu futuro político para mostrar o amor de Cristo a um menino em grande 

necessidade. Como se viu, naquela manhã, ele também fez o que alguns historiadores 

afirmam era o maior discurso de sua vida. Ele ganhou a vitória, também, mas ele estava 

disposto a perdê-lo por causa de um maior. A vitória de amor era mais importante. 

Amor carrega todas as coisas 

Os quatro qualidades mencionadas no versículo 7 são hipérboles, exageros para fazer um 

ponto. Paulo deixou claro que o amor rejeita ciúme, vanglória, arrogância, unseemliness, 

egoísmo, raiva, ressentimento e injustiça. Não tolera, acredite, esperança, ou suportar 

mentiras, falso ensino, ou qualquer outra coisa que não é de Deus. Por todas as 

coisas Paulo está falando de todas as coisas aceitáveis na justiça de Deus e vontade, de 

tudo dentro da tolerância divina do Senhor. Os quatro qualidades listadas aqui estão 

intimamente relacionados e são dados em ordem crescente. 

Stego (para suportar ) significa basicamente para cobrir ou para apoiar e, portanto, para 

proteger. O amor carrega todas as coisas , protegendo os outros de exposição, o ridículo, 

ou danos. O amor genuíno não fofoca ou ouvir fofocas. Mesmo quando um pecado é 

certa, o amor tenta corrigi-lo com o mínimo possível mágoa e danos à pessoa culpada. O 

amor nunca protege o pecado, mas está ansioso para proteger o pecador. 

Caída natureza humana tem a tendência oposta. Há prazer perverso em expor falhas e 

fracassos de alguém. Como já mencionado, que é o que faz fofoca atraente. As 

Corinthians pouco se importava com os sentimentos ou o bem-estar de outros crentes. Era 

cada um por si. Como os fariseus, eles prestaram pouca atenção aos outros, exceto quando 

esses outros estavam falhando ou pecar. Depravação do homem faz com que ele se alegrar 

na depravação dos outros. É que o prazer depravado que vende revistas e jornais que 

atendem a denúncias, "Verdadeiro Confessions", e assim por diante. É o mesmo tipo de 

prazer que faz com que as crianças tagarelar sobre irmãos e irmãs. Quer se sentir 

hipócrita, expondo de outro pecado ou para desfrutar de que o pecado vicariamente, todos 

nós somos tentados a tomar um certo tipo de prazer nos pecados dos outros. O amor não 

tem parte nisso. Não expor ou explorar, tripudiar ou condenar. Ele carrega ; ela não deu 

à luz. 

"O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões" ( Prov. 

10:12 ). Podemos medir o nosso amor por uma pessoa por quão rápido estamos para 

cobrir suas falhas. Quando um de nossos filhos faz algo errado somos inclinados a colocar 

o melhor cara nela. "Ele não entendia o que estava fazendo", vamos explicar, ou "Ela 

realmente não queria dizer o que disse." Com uma pessoa que não gostamos, no entanto, 

a nossa reação é provável que seja o oposto: "Isso é típico de João", ou: "O que você 

espera de alguém como ela?" 

O amor não se justificar o pecado ou comprometer com a falsidade. Amor adverte, 

corrige, exorta, repreende, e disciplinas. Mas o amor não expõe ou transmitido falhas e 



erros. Ele cobre e protege. Henry Ward Beecher disse: "Deus perdoa, como uma mãe que 

beija o delito no esquecimento eterno." 

O propiciatório, onde o sangue da expiação era aspergido ( Lev. 16:14 ), era uma 

cobertura, não só para a própria arca mas pelos pecados do povo. O propiciatório era um 

lugar de cobertura. Essa cobertura prefigurada a cobertura perfeita e final do pecado 

realizada por Jesus na cruz, em Seu grande sacrifício propiciatório ( Rom. 3: 25-26 ; Heb 

2:17. ; 1 João 2: 2 ). Na cruz, Deus jogou o grande manto de Seu amor sobre o pecado, 

sempre cobrindo-o para aqueles que confiam em Seu Filho. Por natureza, o amor é 

redentor. Ela quer comprar de volta, não condenar, para salvar, não julgar. 

Amor sente a dor daqueles a quem ama e ajuda a carregar o fardo da mágoa. O verdadeiro 

amor é mesmo dispostos a assumir as consequências do pecado daqueles que ama. Isaías 

escreveu sobre Jesus Cristo: "Certamente nossas dores Ele levou, e as nossas dores Ele 

transportadas; ... Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele foi moído pelas 

nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele" ( Isa. 53: 4-5 ). Como 

Pedro soube em primeira mão de muita paciência e bondade de Jesus, "o amor cobre uma 

multidão de pecados" ( 1 Pedro 4: 8. ). 

Durante o reinado de Oliver Cromwell como protetor senhor da Inglaterra, um jovem 

soldado foi condenado a morrer. A menina a quem ele estava envolvido defendeu com 

Cromwell para poupar a vida de seu amado, mas sem sucesso. O jovem estava a ser 

executado quando a campainha soou o toque de recolher, mas quando o sacristão puxou 

várias vezes a corda do sino não fez nenhum som. A menina havia subido no campanário 

e envolveu-se em torno do badalo de modo que não poderia atacar o sino. Seu corpo foi 

esmagado e machucado, mas ela não se deixar ir até o badalo parou de balançar. Ela 

conseguiu descer, machucado e sangrando, para atender aqueles que aguardam a 

execução. Quando ela explicou o que tinha feito, Cromwell comutou a sentença. Um 

poeta lindamente registrou a história da seguinte forma: 

A seus pés, ela contou sua história; 

mostrou suas mãos todos machucados e rasgadas, 

E seu rosto jovem doce ainda abatido 

com a angústia que tinha usado, 

Tocou seu coração com pena súbita, 

iluminou seus olhos com luz enevoada. 

"Vai, suas vidas amante", disse Cromwell; 

"Toque de recolher não vai tocar hoje à noite." 

O amor tudo crê 

Além tendo todas as coisas, o amor também acredita todas as coisas . O amor não é 

suspeito ou cínico. Quando ele lança seu manto sobre um mal que também acredita no 

melhor resultado para a pessoa que fez o mal-que o errado vai ser confessado e perdoado 

e amado restaurado para a justiça. 

O amor também acredita todas as coisas de outra maneira. Se houver dúvida sobre a culpa 

ou a motivação de uma pessoa, o amor vai sempre optar pela possibilidade mais 

favorável. Se um ente querido é acusado de algo errado, o amor vai considerá-lo inocente 



até prova em contrário. Se ele acaba por ser culpado, o amor vai dar crédito para o melhor 

motivo. Amor trusts; o amor tem confiança; amoracredita . 

Em nossa igreja nós continuamente tentar desenvolver um espírito de confiança mútua, 

no quadro e na congregação como um todo. Acreditamos que cada pessoa é dedicado ao 

Senhor e é responsável por servi-Lo. Acreditamos que cada pessoa está vivendo em 

comunhão com o Senhor. Quando alguém falhar, como todos nós, em seguida, o nosso 

desejo é ajudar a capa que errado e ajudá-la a ser feito direito.Sempre que houver dúvida, 

preferimos errar do lado favorável. 

Os amigos de Jó mostrou poucos sinais de amor. Eles estavam prontos para acreditar no 

pior sobre ele, sendo plenamente convencido de que seus problemas só poderiam ter sido 

causados por seus pecados.Job não se entender por que ele estava sofrendo terrivelmente, 

mas ele sabia que não era por causa de seus pecados. "Eis que eu sei que seus 

pensamentos", ele respondeu a seus amigos, "e os planos pelos quais me fazeis injustiça" 

( Jó 21:27 ). Eles deram trabalho nenhum benefício da dúvida, porque não tinham o 

verdadeiro amor por ele. Conhecendo a retidão da vida de Jó, amigos queridos teria 

percebido que seus sofrimentos estavam fora de proporção com o que quer que as 

deficiências que ele tinha. 

A falta de amor dos escribas e fariseus é visto em sua predisposição para ver o pior em 

outros, incluindo Jesus. Quando Jesus perdoou o paralítico de seus pecados, os fariseus 

imediatamente concluiu que Ele estava blasfemando ( Lucas 05:21 ). Para mais uma 

prova de seu poder divino Jesus, em seguida, curou o homem de sua aflição. A maioria 

do público ficou maravilhado com o milagre e glorificavam a Deus ( 26 v. ), mas sabemos 

que a partir de suas palavras e ações que os escribas e fariseus ficaram convencidos de 

que Jesus era mau posteriores. Hatred acredita que o pior; amor acredita que a melhor. 

O amor é um porto de confiança. Quando essa confiança é quebrada, a primeira reação 

de amor é para curar e restaurar. "Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, 

que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão; cada um que olha para si 

mesmo, para que você também tentado" ( Gal. 6: 1 ). 

O amor tudo espera 

Mesmo quando a crença na bondade de um ente querido ou arrependimento é quebrada, 

o amor ainda espera . Quando se esgota de fé que detém sobre a esperança. Contanto que 

a graça de Deus é operativa falha humana nunca é final. Deus não levaria o fracasso de 

Israel como final. Jesus não aceitaria o fracasso de Pedro como final. Paulo não aceitaria 

o fracasso do Corinthians como final. Há mais do que promessas suficientes na Bíblia 

para fazer amor esperançoso. 

Os pais de crianças apóstatas, o cônjuge de um cônjuge incrédulo, a igreja que tem 

membros disciplinados que não se arrependerem-toda a esperança no amor que a criança, 

o cônjuge, ou o irmão que erra ou irmã será salvo ou restaurado. O amor se recusa a tomar 

o fracasso como final. A corda de esperança do amor não tem fim. Enquanto há vida, o 

amor não perder a esperança. Quando a nossa esperança torna-se fraco, sabemos que o 

nosso amor se tornou fraco. 

Eu ouvi a história de um cão que ficou no aeroporto de uma grande cidade para mais de 

cinco anos à espera de seu mestre para retornar. Os funcionários e outros alimentados 

com o cão e cuidou dele, mas ele não quis deixar o lugar onde ele viu pela última vez seu 

mestre. Ele não iria perder a esperança de que um dia eles seriam reunidos. Se o amor de 



um cão por seu dono pode produzir esse tipo de esperança, quanto tempo mais o nosso 

amor deve fazer esperança durar? 

O amor resiste todas as coisas 

Hupomenō ("suportar") era um termo militar usado de um exército de deter uma posição 

vital a todo custo. Cada dificuldade e cada sofrimento era para ser suportado, a fim de se 

apegam. 

O amor se mantém firme para aqueles que ama. Ele suporta todas as coisas a todo 

custo. Ergue-se contra a esmagadora oposição e se recusa a parar de rolamento ou parar 

de acreditar ou deixar de ter esperança. O amor não vai deixar de amar. 

Estevão amorosamente suportaram o ridículo e rejeição daqueles a quem ele 

testemunhou. Seus insultos não o faria parar de acreditar que eles acreditam, e suas pedras 

não iria fazê-lo parar esperando que eles seriam salvos. Ele morreu orando: "Senhor, não 

imputes este pecado eles!" ( Atos 7:60 ). Tal como o seu Senhor, ele amou até ao fim até 

mesmo os inimigos de desamor que o colocaram à morte. Seu amor resistiu. 

Amor ursos que de outra forma é insuportável; ele acredita que o contrário é 

inacreditável; espera no que de outra forma não tem mais jeito; e que perdura quando 

nada menos do que o amor iria desistir.Após o amor carrega acredita. Depois que ele 

acredita que ela espera. Depois que ele espera que perdura. Não há "depois" para a 

resistência, para a resistência é o clímax sem fim do amor. 

 

36. A permanência do Amor (1 Coríntios 

13: 8-13) 

O amor jamais acaba; mas se há dons de profecia, serão 

aniquiladas; havendo línguas, cessarão; se houver conhecimento, 

ele será aniquilado. Porque sabemos em parte, e em parte 

profetizamos; mas quando chega a perfeita, a parcial será 

aniquilado quando eu era criança, eu costumava falar como uma 

criança, acho que como uma criança, a razão como uma 

criança; quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias 

de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas 

então veremos face a face; agora conheço em parte, mas então 

conhecerei como também fui totalmente conhecida. Mas, agora, 

permanecem a fé, a esperança eo amor, estes três; mas o maior 

destes é o amor. (13: 8-13) 

O tema da seção final de 1 Coríntios 13 é o amor nunca falha . Ao longo de 

toda a eternidade do amor nunca vai acabar. O amor dura. 

Muitos do Corinthians teve continuamente os seus olhos sobre as coisas 

erradas. Eles estavam excessivamente preocupadas com a temporária e pouco 

preocupado com a permanente. Em vez de ser sal de Deus em Corinto, eles 

estavam sendo aromatizado pela cultura em torno deles. Em vez de penetrar 



Corinto com um espírito de piedade, o espírito de Corinto de impiedade havia 

penetrado na igreja. Em vez de ser obediente ao Espírito de Deus e controlada 

pela fruta Ele dá, eles foram infectados pelo materialismo, o orgulho, o 

antagonismo, o egoísmo, o compromisso, a indulgência, o ódio, a imoralidade 

sexual, ciúme, e praticamente todos os outros pecados que se possa 

imaginar. Eles foram chamados a ser luz, mas eles fizeram obras das 

trevas. Eles foram chamados para ser justo, mas viveu em pecado.Em vez de 

Corinto a ser cristianizada, a igreja estava sendo paganizado. 

De todas as suas muitas falhas maior fracasso dos crentes de Corinto estava 

apaixonado. Assim como a presença de "o amor cobre uma multidão de 

pecados" (1 Pedro 4: 8.), A falta de amor faz com que uma multidão de 

pecados. O Corinthians teve grande falta de amor e grande pecado. O que eles 

precisavam era acima de tudo um grande amor e grande justiça. O que 

caracteriza a maioria completamente o próprio Deus deve caracterizar os Seus 

filhos. 

Em 1 Coríntios 13: 8-13 Paulo prova que, devido à sua qualidade duradouro, o 

amor é o maior dom de Deus, Seu dom acima de todos os presentes. Em 

contraste com a permanência do amor, os dons espirituais são temporária, 

parcial e elementar. 

Presentes são temporários 

O amor jamais acaba; mas se há dons de profecia, serão 

aniquiladas; havendo línguas, cessarão; se houver conhecimento, 
isso será feito a pé (13: 8) 

Falha (de piptō ) tem o significado básico de cair, especialmente a idéia de 

queda final, e foi usado de uma flor ou folha que cai no chão, cernelha, e 

decai. Nunca refere-se a tempo, não com a frequência, ea idéia é que em 

nenhum momento vontade divina amor nunca cair, murcha, e decadência. Por 

natureza é permanente. Nunca é abolida. 

O amor não pode falhar porque ele compartilha a natureza de Deus e da 

eternidade de Deus. No céu, não só não terá mais necessidade de fé e de 

esperança, mas não há mais necessidade para os presentes de ensino, pregação, 

ajuda, profecia, discernimento, conhecimento, sabedoria, línguas, milagres 

curas, a fé, a misericórdia ou de liderança. Nenhum daqueles presentes terão 

um propósito ou lugar no céu. No entanto, o amor é, e sempre será, o próprio ar 

do céu. 

É importante notar que nunca falha não se refere ao sucesso. O amor não é 

uma chave mágica que os cristãos usar para desbloquear todas as oportunidades 

e garantir todos os esforços. O amor não é uma fórmula espiritual que, aplicada 



fielmente, preenche automaticamente os nossos desejos e produz sucesso 

humano. O amor nem sempre ganha, pelo menos não no sentido usual. Jesus 

Cristo era o amor encarnado, ainda Ele não pelo Seu amor perfeito conseguir 

ganhar todas as pessoas a Si mesmo. Ele foi ridicularizado, caluniado, negado, 

rejeitado e crucificado. Paulo poderia ser chamado o apóstolo do amor, mas ele 

não deixou um rastro de sucessos perfeitos onde quer que ele ministrava. Ele 

foi perseguido, preso, espancado, preso, e, como seu Senhor, condenado à 

morte por causa do que ele disse e fez no amor. 

Por outro lado, quando e onde os cristãos são bem sucedidos em sua vida e 

ministério, será sempre através do amor. Porque o amor não dominar a vontade 

humana, nem sempre podemos realizar nossos propósitos, não importa o quão 

amorosa, espiritual e abnegado que estejamos. Mas nenhum trabalho piedosa 

pode ser realizado sem amor. O sucesso não será sempre uma parte do amor, 

mas o amor sempre será uma parte de verdadeiro sucesso espiritual. 

Paulo, no entanto, não está falando de sucessos ou fracassos do amor, mas da 

sua longevidade, sua permanência como uma qualidade divina. O amor nunca 

falha no sentido de que ele supere todas as falhas.Para o cristão, o amor é vida, 

e ambos são eternos. O amor é a característica suprema da vida que Deus dá, 

porque o amor é a característica suprema do próprio Deus. "Deus é amor, e 

quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele" (1 João 4:16). Esse 

é o ponto de Paulo, a verdade que espera que o Corinthians de alguma forma 

poderia compreender, aceitar e seguir Ele queria que eles para ser bem sucedido 

no amor, sucesso em ser como Deus. 

Paulo reforça sua ênfase sobre a natureza suprema do amor, comparando 

permanência do amor para a impermanência de três dons 

espirituais: profecia , línguas , e . conhecimento Cada um desses presentes, 

eventualmente, vai cair e desaparecer, mas o amor vai continuar. 

Embora nos é dito aqui que todos os três presentes um dia iria deixar de existir, 

dois verbos diferentes são usados para indicar a sua 

cessação. Profecia e conhecimento será aniquilado, enquanto 

quelínguas vão cessar . 

Feito de distância é de katargeō , que significa "para reduzir a inatividade", ou 

"abolir". Os dons de profecia e conhecimento de um dia irá se tornar 

inoperante. Ambas as formas de este verbo no versículo 8, bem como a sua 

forma no versículo 10, são passivos; isto é, algo ou alguém que vai levá-los a 

parar. Como será discutido abaixo que algo é a vinda do "perfeito" (v. 10). 

Cease é de pauō , que significa "para parar, para chegar a um fim." Ao 

contrário katargeō , este verbo é aqui utilizado no meio voz grega, que, quando 

utilizado de pessoas, indica intencional, ação voluntária sobre si mesmo. Usado 



de objetos inanimados indica reflexiva, acção de auto-causando. A causa vem 

de dentro; ele é construído. Deus deu o dom de línguas, um built-in parar 

lugar. "Esse presente vai parar por si só", diz Paulo. Como uma bateria, que 

tinha uma fonte de energia limitada e um tempo de vida limitado. Quando seus 

limites foram alcançados, a sua actividade pararam automaticamente. Profecia 

e conhecimento será interrompido por algo fora de si, mas o dom de línguas vai 

parar por si só. Esta distinção em termos é indiscutível. 

A questão continua a quando e como esses dons vai acabar. Profecia e 

conhecimento são disse ao fim ", quando o perfeito vem" (vv. 9-10), e vamos 

discutir o que e quando o de "perfeito" quando chegarmos a esses versículos. 

A cessação de línguas, no entanto, não é mencionado em relação à vinda do 

perfeito. Eles terão cessado em um momento anterior. É por isso que eles não 

são interrompidos pela mesma coisa que impede os outros dois presentes. Como 

foi discutido em algum detalhe com menos de 12: 8-10, acredito que dom 

terminou com a era apostólica. 

Em primeiro lugar, as línguas era um dom de sinal e, como acontece com os 

dons de cura e milagres, deixou de operar quando o Novo Testamento foi 

concluída. Deus nunca deixou de fazer milagres, e Ele continua hoje a curar 

milagrosamente e trabalhar de outras formas sobrenaturais de acordo com Sua 

vontade soberana. Mas a Bíblia registra apenas três períodos da história em que 

os seres humanos foram dado o dom de realizar milagres. O primeiro período 

foi durante os ministérios de Moisés e Josué, o segundo durante os ministérios 

de Elias e Eliseu, eo terceiro durante os ministérios de Jesus e dos 

apóstolos. Cada período durou apenas cerca de 70 anos e depois terminou 

abruptamente. A única outra era de milagres será no reino milenar, e as fontes 

desses milagres são descritos como "os poderes do mundo vindouro" (Heb. 6: 

5). O último milagre registrado no Novo Testamento em que Deus trabalhou 

diretamente através de um instrumento humano ocorreu por volta do ano 58 

(Atos 28: 8). Desde essa época até cerca de 96, quando João terminado de 

escrever a Revelação, nem um único milagre de que tipo é mencionado. 

A idade milagre do Novo Testamento foi com o propósito de confirmar a 

Palavra como dado por Jesus e os apóstolos, de oferecer o reino de Israel, e de 

dar um gosto, uma amostra, do reino. Quando Israel virou as costas para Cristo 

e Seu reino, que era "impossível renová-los novamente para arrependimento" 

(Heb. 6: 6), e que o evangelho foi, então, ofereceu aos gentios. O ensino de 

Cristo e os apóstolos haviam sido confirmados para Israel "por sinais e 

prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo" (Heb. 2: 3-4). É 

interessante notar que, apesar de Hebreus foi escrito tão cedo quanto 67 ou 68, 

o escritor não fala dessa confirmação ( ebebaiōthē ;. aor passar ind..) no 

passado, como se os sinais, maravilhas e milagres havia cessado. Esses 

presentes foram amarrados com exclusividade para os apóstolos (2 Cor. 12:12). 



A segunda evidência de que o dom de línguas terminou com os apóstolos é que 

seu propósito como um sinal judicial do juízo de Israel deixou de aplicar na 

época. Paulo lembra aos Coríntios que "Na lei está escrito: 'por homens de 

outras línguas estranhas e pelos lábios de estrangeiros falarei a este povo, e 

mesmo assim eles não vão ouvir-me, diz o Senhor" (1 Cor . 14:21; cf. Is 28: 11-

12).. Em outras palavras, porque Israel recusou-se a ouvir e acreditar quando 

Deus falou com eles em linguagem clara, o profeta disse que chegaria o dia em 

que Ele iria falar com eles em uma língua que não conseguia entender, como 

um testemunho contra a sua rejeição dEle. 

Tongues não foram dados como um sinal para os crentes ", mas para os 

incrédulos" (1 Cor. 14:22), especificamente judeus incrédulos. Com a 

destruição do Templo pelo general romano Tito em AD 70, judaísmo terminou 

exceto como uma religião sombra. Quando o Templo foi destruído, o sistema 

sacrificial foi destruída, e a necessidade de um sacerdócio judeu foi destruído. A 

partir desse dia, tem sido impossível para os requisitos da Antiga Aliança para 

ser cumprida. Quando que a destruição ocorreu, cerca de 15 anos depois de 

Paulo escreveu esta carta, a necessidade de línguas como um sinal judicial de 

Israel não tinha mais valor. Não é necessário hoje para um sinal de que Deus 

está se movendo de Israel para o mundo. 

Em terceiro lugar, as línguas cessaram porque eles eram um meio inferiores da 

edificação. Quando devidamente interpretada, línguas tinha a capacidade de 

edificar de forma limitada (1 Cor. 14: 5, 12-13, 27-28). Mas o objetivo principal 

de 1 Coríntios 14 é mostrar que as línguas eram um meio de comunicação 

inferiores (vv. 1-12), um meio inferiores de louvor (vv. 13-19), e um meio 

inferiores de evangelismo (vv. 20 -25). Tongues fornecida edificação limitado 

e inferior, ao passo que a profecia é muito superior em todos os sentidos (vv. 1, 

3-6, 24, 29, 31, 39). Cinco palavras ditas de forma inteligente e compreensível, 

a linguagem comum são de mais valor "do que dez mil palavras em língua" (v. 

19). 

Em quarto lugar, o dom de línguas cessou, pois seu propósito como um sinal de 

confirmação da autoridade apostólica ea doutrina terminou quando o Novo 

Testamento foi concluída. Genuina falar em línguas revelação direta de Deus 

envolvido com o orador, apesar de ter sido velado revelação de que sempre 

precisou de tradução ou interpretação, muitas vezes até mesmo para o próprio 

falante (1 Cor. 14: 27-28). Revelação da Palavra de Deus foi concluída, no 

entanto, quando o Novo Testamento foi concluído, e que nada é para ser 

adicionado ou subtraído (Ap 22: 18-19). O objetivo confirmando de línguas foi 

concluída. 

Quinto, é razoável acreditar que as línguas cessaram porque o seu uso só é 

mencionado nos primeiros livros do Novo Testamento. A maioria dos livros, de 

fato, não mencioná-lo. Paulo menciona apenas de um presente carta, e Tiago, 



Pedro, João e Judas não fazem nenhuma menção a ele em tudo. Referência a 

ele também não aparecem no livro de Atos após 19: 6. Parece claro nos registros 

do Novo Testamento em si que as línguas não só deixou de ser um problema, 

mas deixou de ser praticado muito antes do fim da era apostólica. Em nenhum 

lugar nas epístolas é comandado ou intimados sobre os crentes como uma 

responsabilidade ou exercício espiritual. 

Porque Por fim, o dom de línguas tem, evidentemente, cessaram, desde a era 

apostólica, ele reapareceu apenas spasmodically e questionável todo dezenove 

séculos de história da igreja. O dom de línguas em nenhum lugar é aludido ou 

encontrados em quaisquer escritos dos Padres da Igreja. Clemente de Roma 

escreveu uma carta à igreja de Corinto, no ano 95, apenas cerca de quatro 

décadas depois que Paulo escreveu 1 Coríntios. Ao discutir os problemas na 

igreja, Clemente não fez nenhuma menção de línguas. Aparentemente, tanto o 

uso e abuso de que o dom havia cessado. Justino Mártir, o grande Padre da 

Igreja do século II, visitou muitas das igrejas de sua época, ainda em seus 

volumosos escritos ele menciona nada de línguas. Não é mencionado mesmo 

entre seus várias listas de dons espirituais. Orígenes, um estudioso igreja 

brilhante que viveu durante o terceiro século, não faz qualquer menção de 

línguas. Em sua polêmica contra Celsus ele argumenta explicitamente que os 

dons de sinais da idade apostólica eram temporários e não foram exercidas pelos 

cristãos de sua época. Crisóstomo, talvez o maior dos escritores pós-Novo 

Testamento, viveu de 347 até 407. A escrita em 1 Coríntios 12, ele afirma que 

as línguas e os outros dons miraculosos não só tinha terminado, mas não poderia 

mesmo ser definido com precisão. Agostinho, em seus comentários sobre Atos 

2:. 4, escreveu: "Nos primeiros tempos o Espírito Santo caiu sobre eles que 

acreditaram e falavam línguas Estes eram sinais adaptados a esse tempo, pois 

não convinha ser que betokening do Santo Espírito. Que coisa foi feita para 

betokening e faleceu. " 

Os historiadores e teólogos da Igreja primitiva manteve, por unanimidade, que 

as línguas deixou de existir após o tempo dos apóstolos. A única exceção de 

que sabemos que estava dentro do movimento liderado por Montano, um 

segundo herege século que acreditava que a revelação divina continuou com 

ele, além do Novo Testamento. 

Aparentemente não há outros o falar em línguas era praticado no cristianismo 

até os séculos XVII e XVIII, quando apareceu em vários grupos católicos 

romanos na Europa (Cevenols e jansenistas) e entre os Shakers em New 

England. Os Irvingites do século XIX de Londres foram marcados por 

reivindicações anti-bíblicos de revelações e por "línguas-speak". Por mais de 

1800 anos, o dom de línguas, junto com os outros dons milagrosos, era 

desconhecido na vida e doutrina do cristianismo ortodoxo. Em seguida, por 

volta da virada do século XX, as línguas se tornou um grande destaque dentro 

do movimento de santidade, uma grande parte do que se desenvolveu em 



pentecostalismo moderno. O movimento carismático, que começou em 1960, 

realizou a prática de línguas além do pentecostalismo tradicional em muitas 

outras denominações, igrejas e grupos, tanto católicos e protestantes, 

preenchendo o vazio na verdadeira vida espiritual com a falsa experiência. 

Muitos carismáticos defender como bíblica as falar em línguas modernas, como 

parte dos sinais dos últimos dias mencionados por Joel (2: 28-32) e citados por 

Pedro em seu sermão de Pentecostes (Atos 2: 17-21). Mas está claro a partir de 

um exame cuidadoso das passagens que a profecia não se aplica tanto ao 

Pentecostes ou aos tempos modernos. Desde cedo em Joel 2, vemos que o 

tempo previsto é a segunda vinda de Cristo (de que o Pentecostes era apenas 

uma amostra), quando o Senhor "irá remover o exército do Norte longe de 

[Israel]" (v. 20), apenas antes que o reino milenar é estabelecida e povo 

escolhido de Deus se voltam para Ele (vv 21-27; cf. Ez. 36: 23-38.). É só 

"depois disso" (v. 28), que os sinais miraculosos nos céus e sobre a terra irá 

aparecer. 

Não houve sangue, colunas de fumaça, escurecimento do sol, ou a mudança da 

lua em sangue, associada a Pentecostes. Também não tem nenhum tais coisas 

aconteceram nos tempos modernos. Pedro não estava dizendo que o 

Pentecostes cumpriu completamente a profecia de Joel, porque, obviamente, 

isso não aconteceu. Ele estava dizendo que os sinais miraculosos limitados que 

ocorreram pouco antes de ele começou seu sermão era um vislumbre de muito 

maior e de longo alcance sinais e maravilhas que viriam nos "últimos dias" 

(Atos 2:17). Simplesmente não há explicação bíblica aqui para o 

reaparecimento moderno de línguas ou de qualquer um dos outros dons 

milagrosos. 

Alguns carismáticos também sustentam que "a chuva temporã e serôdia" de Joel 

2:23 referem-se ao derramamento do Espírito Santo no Pentecostes e nos 

tempos modernos, respectivamente. Mas a chuva temporã foi a precipitação 

literal que entrou no Outono e as últimas chuvas foi o que veio na 

primavera. Ponto de Joel é simplesmente que Deus vai fazer colheitas crescem 

profusamente no reino, como os versos seguintes (24-27) fazer bem claro. 

George NH Peters, um estudioso da Bíblia do século passado, disse: "O Batismo 

de Pentecostes é uma promessa de realização no futuro, evidenciando que o 

Espírito Santo ainda irá realizar, nos próximos anos." Um teólogo 

contemporâneo, Helmut Thielicke, descreve os milagres do primeiro século, 

incluindo línguas, como "o relâmpago no horizonte do Reino de Deus." 

Presentes são parciais 

Porque sabemos em parte, e em parte profetizamos; mas quando 
chega a perfeita, a parcial será aniquilado. (13: 9-10) 



A cessação de línguas teve lugar pouco tempo depois que Paulo escreveu esta 

carta, mas os dons de profecia e conhecimento ainda não 

foram abolidos, porque o perfeito ainda não chegou. Como línguas e todos os 

outros dons, esses dois presentes são temporários, mas eles são menos 

temporária de línguas. O objetivo único e isolado do dom de línguas é visto no 

fato de que, ao contrário de conhecimento e profecia, ela não existia antes ou 

após a era apostólica. Na medida em que sua discussão sobre o amor está em 

causa, Paulo considera línguas já ter parado, porque esse dom não é mencionada 

após versículo 8. 

Primeiro a ênfase de Paulo nos versículos 9-10 é a parcialidade do 

conhecimento e da profecia: em parte conhecemos, e em parte 

profetizamos . Esses presentes são representativos de todos os presentes, que 

serão realizados de distância quando vem o perfeito , porque naquela época 

não presente terá mais razão de ser. 

Os dons de Deus são completos, mas aqueles a quem lhes dá são 

limitadas. Paulo incluiu-se na nós . Até mesmo os apóstolos sabiam em parte e 

profetizou em parte . Paulo tinha advertido aos coríntios que "Se alguém supõe 

que ele sabe alguma coisa, ele ainda não sabe como convém saber" (1 Cor. 8: 

2). "Conhecer Cristo Jesus" melhor era o propósito de Paulo supremo e alegria 

na vida, mas mesmo perto do fim de sua vida, ele insistiu: "Não que eu já tenha 

alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo, a fim de que eu possa hold lay 

aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus "(Filipenses 3:. 8, 

12). 

Zophar perguntou a Jó: "Você pode descobrir as profundezas de Deus? Você 

pode descobrir os limites do Todo-Poderoso? Eles são de alta como o céu, o 

que você pode fazer? Mais profundo que Sheol, o que você pode saber? A sua 

medida é maior do que a Terra ., e mais larga do que o mar (Jó 11: 7-9) Algum 

tempo depois o próprio Jó declara: "Eis que estes são as franjas dos seus 

caminhos; e como desmaiar uma palavra dele, ouvimos! Mas Seu grande 

trovão, que pode entender "(26:14) Davi cantou em reverência,". Muitos, ó 

Senhor meu Deus, são as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos 

para conosco?; não há ninguém que se compare a Ti; se eu iria e manifestá-los, 

eles seriam demasiado numerosos para contar "(Sl. 40: 5). Deus nos conhece 

perfeitamente, mas podemos conhecê-Lo agora apenas imperfeitamente. 

Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. 

Tu sabes quando me sento e quando me levanto; 

Tu entender o meu pensamento de longe. 

Tu examinar o meu caminho, eo meu deitar, 



E conheces todos os meus caminhos. 

Mesmo antes que haja uma palavra na minha língua, 

Eis, ó Senhor, Tu sabes tudo. 

Tu me fechado atrás e antes, 

E colocou a mão sobre mim. 

Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim; 

Ele é muito alto, eu não o posso atingir. (Sl 139: 1-6.) 

Aos Romanos Paulo escreveu: "Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria 

como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e 

inescrutáveis os seus caminhos! Para quem conheceu a mente do Senhor, ou 

que se tornou seu conselheiro?" (Rom. 11: 33-34). 

Através da Palavra de Deus e da iluminação do Espírito Santo, podemos ter 

"um verdadeiro conhecimento do mistério de Deus, isto é, o próprio Cristo", 

mas até mesmo o nosso verdadeiro conhecimento ainda é imperfeito 

conhecimento, porque só n'Ele "estão escondidos todos os tesouros da sabedoria 

e do conhecimento "(Colossenses 2: 2-3). Deus providenciou toda a verdade 

que precisa de saber "E nós sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu 

entendimento, para que pudéssemos conhecer o que é verdadeiro, e nós estamos 

naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo "(1 João 5:20). De Deus 

"poder divino nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo 

conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude" (2 Pe. 

1: 3). O Senhor proveu todo o conhecimento que precisamos a fim de conhecer 

e servir a Ele, mais, de fato, do que qualquer homem jamais poderia 

compreender. No entanto, a Palavra escrita de Deus não esgota a verdade sobre 

Ele. 

Por várias razões revelação infinita sobre o Deus infinito seria ridículo e 

inútil. Em primeiro lugar, as mentes finitas não poderia abranger ou 

compreender a verdade infinita. Em segundo lugar, a mente do homem não só 

é finito, mas depravado. Não até que nossas mentes são aperfeiçoados seremos 

capazes de "conhecerei como [nós] também foram totalmente conhecido" (1 

Cor. 13:12). Então vamos esperar para o tempo e experiência da perfeição. 

Quando o perfeito vem nós não terá mais necessidade de conhecimento ou 

sabedoria, pregar ou ensinar, profecia ou interpretação. Nós nem sequer temos 

necessidade da Bíblia. Nós já não vai precisar da Palavra escrita, porque vamos 

ser eternamente na presença e compreensão plena da Palavra viva. 



O perfeito não é a conclusão da Escritura 

O que, exatamente, é o perfeito coisa que está por vir? Alguns cristãos 

acreditam que o perfeito já chegou na conclusão das Escrituras. Mas essa idéia 

teria sido sem sentido para o Corinthians. Em nenhum lugar esta carta ele 

menciona ou aludem a uma conclusão, tais escrituras. Os crentes de Corinto 

teria tomado o significado de Paulo no caminho mais simples e mais simples: 

como uma referência para a perfeição espiritual e moral, a perfeição a que o 

Senhor chama todo o Seu povo: "Portanto, você deve ser perfeitos como o vosso 

Pai celeste é perfeito "(Mat. 5:48). Paulo estava falando de santidade concluída, 

do nosso um dia tornar-se realmente o que Deus conta agora, ou considera isto, 

que sejamos. 

Se o perfeito refere-se à conclusão da Escritura, então profecia e do 

conhecimento já ter sido parado, e todos os crentes desde aquela época teria 

sido sem o benefício de dois dos mais importantes presentes para proclamar, 

interpretação e compreensão das Escrituras. O dom de profecia foi apenas 

parcialmente utilizado para revelação. Na maioria dos casos foi usado para 

anunciar e interpretar o que já havia sido revelado. A igreja estaria em apuros 

se os dons de conhecimento e profecia tinha cessado com a conclusão do Novo 

Testamento. 

Sabemos, além disso, que a profecia será ativa na era Unido. Naquela ocasião, 

o Senhor diz: "Eu derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade; e os 

vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos 

jovens terão visões" (Joel 2:28; Atos 2:17 ). Antes do reino, durante a 

Tribulação, Deus levantará duas grandes testemunhas proféticas que 

"profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de saco" (Apocalipse 

11: 3). 

Ainda uma outra razão o perfeito não pode referir-se a conclusão das Escrituras 

é encontrada na declaração de Paulo que nós veremos "face a face" (1 Cor. 

13:12). Escritura dá uma imagem maravilhosa e confiável de Deus, mas não 

nos permitem vê-Lo "face a face." Pedro fala dos muitos crentes ainda de sua 

época, que "não viu a Deus" (1 Pe. 1: 8). A Bíblia não dar uma "cara a cara" 

visão de Deus. Nenhum cristão, antes ou após a conclusão do Novo 

Testamento, conheceu o Senhor como ele tem "sido plenamente conhecido" (1 

Cor. 13:12). Nós adoramos Aquele que não vimos. 

Também não é possível que a profecia parou após a conclusão do Novo 

Testamento e será retomada durante a Tribulação e do Reino. Em primeiro lugar 

o verbo katargeō significa ser completamente abolido e, finalmente, não 

temporariamente. Em segundo lugar, uma interrupção da profecia não caberia 

o ponto de Paulo aqui, que é mostrar a permanência do amor sobre a 

temporariedade dos presentes. 



O perfeito não é o Arrebatamento 

Muitos intérpretes segurar a vinda de o perfeito para ser o arrebatamento da 

igreja. Mas se o conhecimento e profecia foram permanentemente eliminada , 

eles não podiam mais ser retomada após o arrebatamento e durante a Tribulação 

ou o Reino. Paulo deixa claro que uma vez que os presentes final, eles vão 

acabar permanentemente. Mas eles parecem ser operatório tanto na tribulação 

e no Reino Milenar. 

O perfeito não é a Igreja Amadurecendo 

A relativamente nova interpretação é que o perfeito se refere ao vencimento, 

ou a conclusão, da igreja. É verdade que perfeito , muitas vezes tem o 

significado de maturidade ou de conclusão. Mas tal conclusão equivaleria ao 

arrebatamento, que essa visão elimina. Quando a obra do Senhor com a Sua 

igreja é concluído, ele vai arrebatar-lo; e ainda ficamos com a questão da 

profecia durante a Tribulação e Unido. 

O perfeito não é a Segunda Vinda 

Alguns acreditam que o perfeito se refere à segunda vinda de 

Cristo. Mas perfeito é neutro no grego ( teleion ), eliminando a possibilidade 

de que ele se refere a uma pessoa. Além disso, esse ponto de vista, também tem 

o problema do reaparecimento de profecia, e a pregação generalizada e ensino 

da Palavra, durante o período Unido. "Porque a terra se encherá do 

conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar" (Is. 11: 9) e "naquele 

dia os surdos ouvirão as palavras de um livro, e fora de sua tristeza e escuridão, 

os olhos dos cegos a ver "(29:18; cf. 32: 3-4). Jeremias nos fala dos pastores 

que o Senhor vai levantar para cuidar de seu povo naquele dia "'Eles não vão 

ter medo por mais tempo, nem vos assusteis, nem qualquer faltar, diz o Senhor" 

(Jer. 23: 4 ). O Reino terá uma abundância de pregadores e professores. 

O perfeito é o Estado Eterno 

Pelo processo de eliminação, a única possibilidade para o perfeito é o eterno 

estado, heavenly de crentes. Paulo está dizendo que os dons espirituais são 

apenas para o tempo, mas que o amor vai durar por toda a eternidade. A questão 

é simples, não obscura. 

O estado eterno permite a forma neutra de o perfeito e permite a continuação 

do conhecimento e da profecia durante a era da igreja, a Tribulação, eo 

Reino. Ele se encaixa no contexto da ênfase de Paulo sobre a permanência do 

amor. Ele também se encaixa a sua menção de nosso depois ver "face a face", 

que virá somente com a nossa glorificação, quando será iluminada pela própria 

glória do próprio Deus (Rev. 21:23). Por fim, apenas no céu vamos "conhecerei 

como [nós] também foram totalmente conhecido" (1 Cor. 13:12). 



O estado eterno começa para os crentes do Antigo Testamento na primeira 

ressurreição, quando serão levantadas para estar com Ele para sempre (Dan. 12: 

2). Para os cristãos, o estado eterno começa ou na morte, quando eles vão estar 

com o Senhor, ou no arrebatamento, quando o Senhor tem o seu próprio ser 

com ele mesmo. Para Tribulação e santos Unido que vai ocorrer a morte ou a 

glorificação. 

Os presentes são Elementary 

Quando eu era criança, eu costumava falar como uma criança, 

pensar como uma criança, a razão como uma criança; quando 

cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de 

menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então 

veremos face a face; agora conheço em parte, mas então 
conhecerei como também fui totalmente conhecida. (13: 11-12) 

Paulo é aqui que ilustra o que acontece quando "vem a perfeita." Em suas vidas 

terrenas todos os cristãos são crianças, em comparação com o que eles vão ser 

quando eles são aperfeiçoados no céu. 

Talvez Paulo estava comparando Seu atual estado espiritual de sua 

infância, como uma criança . Um homem judeu foi considerado um menino 

até sua bar mitzvah ("filho da lei"), depois que ele foi considerado um 

homem . Em um momento ele era um menino; o seguinte, ele era um 

homem. A nossa perfeição em Cristo será um tipo de bar mitzvah espiritual, 

uma vinda para a vida adulta espiritual imediata, completa e eterna e 

maturidade. Naquele momento tudo infantil será feito com a distância. Todos 

imaturidade, todos infantilidade, todas as imperfeições, e todas as limitações de 

conhecimento e compreensão estará perdido para sempre. 

Na vida presente, mesmo com a Palavra de Deus completou ea iluminação do 

Seu Espírito, vemos por espelho em enigma . Em nosso estado atual não 

somos capazes de ver mais. Mas quando entramos na presença do Senhor, nós, 

em seguida, será vê-Lo face a face. 

Agora só podemos conheço em parte, mas, em seguida, [que] deve 

conhecerei como [nós] também foram totalmente conhecida. 

O amor é eterno 

Mas, agora, permanecem a fé, a esperança eo amor, estes 
três; mas o maior destes é o amor. (13:13) 

Voltando ao temporal para a vida terrena do cristão, Paulo menciona as três 

maiores virtudes espirituais: fé , esperança e . amor Na 

verdade fé e esperança são abrangidos por amor , que "acredita todas as 



coisas", e "espera todas as coisas" (v . 7). Porque a fé ea esperança não terá 

nenhum efeito no céu, onde tudo verdade será conhecida e tudo de bom vai ser 

possuído, eles não são iguais para amar. 

O amor é a maior delas , não só porque ele é eterno, mas porque, mesmo nesta 

vida temporal, onde vivemos agora, o amor é supremo. Já o amor é o maior, 

não só porque ele vai durar mais que as outras virtudes, belas e necessárias 

como elas são, mas porque é inerentemente maior por ser o mais semelhante a 

Deus. Deus não tem fé ou esperança, mas "Deus é amor" (1 João 4: 8). 

Presentes, os ministérios, fé, esperança, paciência, tudo um dia deixará de 

existir porque deixará de ter efeito ou significado. Mas nesse dia perfeito, 

quando vemos o nosso Senhor "cara a cara", vontade amor por nós ser apenas 

começando. Mas a nossa demonstração de amor, praticando o amor, o amor 

vivendo agora são de extrema importância, mais importante do que ter qualquer 

uma das outras virtudes ou os presentes, porque o amor é a ligação que Deus 

nos dá com o Seu Eu eterno. 

 

37. A importancia do dom de línguas ( 1 

Coríntios 14: 1-19 ) 

Segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas 

principalmente o de profetizar. Para quem fala em outra língua 

não fala aos homens, mas a Deus; pois ninguém o entende, mas 

em seu espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos 

homens para edificação, exortação e consolação. Aquele que fala 

em línguas edifica a si mesmo; mas o que profetiza edifica a 

igreja. Agora eu gostaria que todos vocês falaram em línguas, mas 

muito mais que você iria profetizar; e maior é aquele que profetiza 

do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, 

para que a igreja receba edificação. Mas, agora, irmãos, se eu for 

ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei, se eu 

falar ou por meio de revelação, ou de conhecimento ou de 

profecia, ou de ensino? No entanto, mesmo sem vida as coisas, 

seja flauta ou harpa, na produção de um som, se eles não 

produzem uma distinção nos tons, como é que vai ser conhecido o 

que se toca na flauta ou na harpa? Porque, se a trombeta der 

sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também 

vós, se não total pelo discurso língua que é clara, como será 

conhecido o que é falado? Para você estará falando para o ar. Há, 

talvez, um grande número de tipos de línguas no mundo, e nenhum 

tipo é sem significado. Se, então, eu não sei o significado da 

linguagem, serei para aquele que fala um bárbaro, e aquele que 

fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que você é 

zeloso de dons espirituais, procurai abundar para a edificação da 



igreja. Portanto, que o que fala em língua, ore para que a possa 

interpretar. Porque, se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas 

a minha mente fica infrutífera. Qual é o resultado, então? Vou 

orar com o espírito e vou orar com a mente também; Vou cantar 

com o espírito e eu vou cantar com a mente também. Caso 

contrário, se você abençoa só no espírito, como é que a pessoa 

que ocupa o lugar do pouco dotados dizer "Amém" a tua ação de 

graças, uma vez que ele não sabe o que você está dizendo? Por 

que você está dando graças muito bem, mas o outro não é 

edificado. Dou graças a Deus, eu falo em línguas mais do que 

todos vocês; no entanto, na igreja eu desejo falar cinco palavras 

com o meu entendimento, para que eu possa também instruir os 
outros, ao invés de dez mil palavras em língua. ( 14: 1-19 ) 

Depois de apresentar o amor como o "caminho mais excelente" acima de todos os 

ministérios e dons, Paulo diretamente e com força enfrenta o Corinthians em relação ao 

seu pecado contra o amor em mal-entendidos e mau uso do dom de línguas. Os crentes 

não tinha tão abusou do dom que rivalizava com Babel na confusão de falar, eo apóstolo 

dedica um capítulo inteiro para o problema, que foi tão representativo de sua 

pecaminosidade. 

Como comentou sobre sob 0:10 , a prática de expressões de êxtase era comum em muitas 

das religiões pagãs greco-romanas da época de Paulo, incluindo os ativos em 

Corinto. Devotos de um deus iria beber e dançar-se em frenesi, até que entrou em 

semiconsciência ou mesmo inconsciência-uma experiência que eles consideravam ser a 

mais elevada forma de comunhão com o divino. Eles acreditavam que, em tal embriaguez 

seus espíritos deixaram seus corpos e conversava diretamente com o deus ou deuses, uma 

prática a que Paulo alude em Efésios 5:18 . O falar em êxtase que muitas vezes 

acompanhada tais experiências foi pensado para ser a linguagem dos deuses. 

Os termos lalein glossei / glossais (para falar em uma língua / em línguas) que Paulo usa 

com tanta freqüência no capítulo 14 foram comumente usado em seu dia-a descrever o 

discurso extático pagã. Os gregos também usou eros para descrever a 

experiência. Embora comumente usado de amor sexual, Eros também foi utilizado para 

qualquer sentimento fortemente sensual ou atividade, e frenesis de êxtase pagãos eram 

muitas vezes acompanhada de orgias sexuais e perversões de todos os tipos. 

Na igreja de Corinto muito do falar em línguas tinha assumido a forma e sabor desses 

êxtases pagãos. Emocionalismo todos, mas neutralizado seus sentidos racionais, e 

exibicionismo egoísta era comum, com todo mundo querendo fazer e dizer a sua própria 

coisa ao mesmo tempo ( 26 v. ). Serviços foram tumulto e caos, com pouca adoração e 

pouco edificação ocorrendo. 

Por causa da carnalidade extrema na igreja em Corinto, podemos ter certeza de que grande 

parte dos falar em línguas havia falsificado. Os crentes não estavam em condição 

espiritual usar corretamente os verdadeiros dons espirituais ou devidamente manifestar 

verdadeiro fruto espiritual. Como poderia uma congregação tão mundanos, opinativo, 

egoísta, cliquish, invejosos, ciumentos, divisionista, argumentativo, arrogante, 

desordenAdãoente, defraudação, irreverente, guloso, imoral e desecrative da Ceia do 

Senhor exercitar os dons do Espírito? Para que eles tenham feito isso teria desafiado a 

cada princípio bíblico da espiritualidade. Você não pode andar no Espírito durante o 

exercício da carne. 



Contra o pano de fundo de tais experiências falsas Paulo ensina três verdades básicas 

sobre o dom de línguas: a sua posição é secundária a profecia ( vv 1-19. ); o seu objectivo 

era como um sinal para os incrédulos ( vv 20-25. ); e seu procedimento adequado, ou a 

utilização, foi sistemático e ordenado ( vv. 26-40 ). 

Dentro da primeira seção, o apóstolo dá três razões pelas quais a posição de línguas é 

secundário ao de profecia: profecia edifica toda a congregação; línguas são 

ininteligíveis; e os efeitos da língua é mais emocional do que racional. 

Profecia edifica a Congregação Whole 

Segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas 

principalmente o de profetizar. Para quem fala em outra língua 

não fala aos homens, mas a Deus; pois ninguém o entende, mas 

em seu espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos 

homens para edificação, exortação e consolação. Aquele que fala 

em línguas edifica a si mesmo; mas o que profetiza edifica a 

igreja. Agora eu gostaria que todos vocês falaram em línguas, mas 

muito mais que você iria profetizar; e maior é aquele que profetiza 

do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, 
para que a igreja receba edificação. ( 14: 1-5 ) 

Dioko (a prosseguir ) significa seguir, caçar, ou perseguir com intensidade, e às vezes é 

traduzida como "perseguir", como em 2 Coríntios 4: 9 . Acima de tudo, como Paulo 

enfatizado no capítulo anterior, o Corinthians deve seguir o amor . Desamor foi de longe 

o seu maior problema, para o qual todos os outros problemas foram relacionados, de uma 

forma ou de outra. A única forte afeição muitos deles tinham era para consumo 

próprio. Paulo aqui ordena que seguir o amor. 

O fato de que o amor é o principal, no entanto, não significa que tudo o resto é para ser 

desconsiderada. No entanto, os dons espirituais sinceramente , Paulo continua. O amor 

é nenhum substituto para outras virtudes, ou até mesmo para as boas obras; na verdade, o 

amor é o grande motivador, o único verdadeiro motivador, de boas obras. É também o 

grande motivador de cada ministério espiritual e do uso adequado de todos os dons 

espirituais. 

O forte desejo o Corinthians teve para presentes não estava errado em si, mas errado em 

que foi egoisticamente dirigida apenas para "os melhores dons" ( 12:31 ), os presentes 

vistosos e que chamam a atenção. Eles estavam certos de ter desejado dons espirituais, 

mas sua preocupação deveria ter sido para usar os dons que tinham, não para com inveja 

querendo presentes que os outros tiveram. O desejo deles deveria ter sido para ver o seu 

ministro de presentes para os outros, não para se mostrar. 

E, particularmente, deveriam ter seguido depois da profecia. Especialmente o de 

profetizar é uma forma plural, indicando que os indivíduos não deve desejo de profetizar, 

mas que toda a igreja deve desejar o presente para ser usado em sua montagem. Foi o 

presente mais significativo porque foi capaz de realizar o que as línguas não podia. 

O tipo de línguas do Corinthians praticado não tinha nenhum valor edificante em 

tudo. Pode não fala aos homens ; poderia dar-lhes nenhuma instrução ou exortação. Ela 

só podia falar com Deus . Eu acredito que uma tradução melhor, no entanto, é "um 

deus". O grego não tem artigo definido, e tais construções anartros geralmente são 



traduzidos com um artigo indefinido (veja Atos 17:23 , onde a mesma forma 

de Theo [Deus] é usado em referência a " um deus desconhecido "). 

A tradução aqui de "um deus" é apoiada pelo fato de que a Bíblia registra nenhum caso 

de crentes falando com Deus em qualquer coisa, mas a linguagem normal, 

inteligível. Mesmo em grande oração sacerdotal de Jesus ( João 17 ), em que o Filho abriu 

seu coração ao Pai, quando divindade comungou com a divindade, a linguagem é 

extremamente simples e clara. Jesus, de fato, advertiu contra o uso de "repetição sem 

sentido, como os gentios, para eles supõem que elas serão ouvidas por suas muitas 

palavras" ( Mt 6: 7. ). Sua referência incluía o jargão repetitivo e ininteligível de pagan-

falar em línguas, em que certos sons sem sentido foram repetidos uma e outra vez. A 

oração de instrução Jesus deu então, comumente chamado de Oração do Senhor, é o 

modelo de simplicidade e clareza. 

O carnal Corinthians, no entanto, foram muito mais interessado no sofisticado do que o 

simples, no misterioso e não a edificação. Eles não se importavam que ninguém 

entende , ou literalmente, "ninguém ouve." Sua preocupação era com a emoção e auto-

satisfação de falar mistérios no espírito . Eles não se importavam que os mistérios não 

tinha qualquer significado para si ou para qualquer outra pessoa. 

Os mistérios Paulo tem em mente aqui são do tipo associado com as religiões de mistério 

pagãs, dos quais muitos dos cristãos de Corinto tinham vindo. Ao contrário dos mistérios 

do evangelho, que são revelações de coisas escondidas anteriormente ( Matt 13:11. ; Ef. 

3: 9 ; etc.), os mistérios pagãos intencionalmente permaneceu misteriosa, como verdades 

desconhecidas e princípios que, supostamente, só a elite eram iniciadas o privilégio de 

conhecer. 

O espírito a que Paulo se refere não é o Espírito Santo, como alguns intérpretes reclamar, 

mas de espírito próprio da pessoa, como está implícito no grego (caso locativo) e indicado 

na NVI por sua (cf. vv 14-16. ). Paulo não está defendendo línguas, mas simplesmente 

caracterizar a inutilidade dos esforços de falsificar-los. 

Um crente que propriamente ministros verdadeiros ministros espirituais do presente não 

a um deus falso, mas para os outros. Mas o que profetiza , por exemplo, fala aos homens 

para edificação, exortação e consolação. O objetivo da profecia é construir 

pela edificação , para encorajar através da exortação, e confortar através 

de consolação . Os dons espirituais são destinadas a realizar algo espiritualmente e 

praticamente vale a pena, e estão sempre quis ser um benefício para os outros, crente ou 

descrente. 

Por outro lado, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo . Acredito argumento de 

Paulo aqui é sarcástico. (Seu sarcasmo também pode ser visto em 4: 8-10 , e atinge seu 

auge em 14:16 , "era do que a palavra de Deus foi o primeiro por diante?") Porque mesmo 

verdadeiras línguas deve ser interpretado de forma a ser compreendida, eles não podem 

edificar qualquer pessoa, inclusive a pessoa que fala, sem que tal interpretação. Eles não 

podem, portanto, ser querida por Deus para o uso devocional privada, como muitos 

pentecostais e carismáticos afirmam. Paulo aqui está se referindo ao suposto valor do 

Corinthians colocado em seu auto-intitulado o falar em línguas. A satisfação muitos dos 

crentes experientes em seu abuso de línguas era auto -satisfaction, que veio de emoção 

induzida por orgulho, não de edificação espiritual. É uma auto-construção ilegítima, 

muitas vezes construindo nada mais do que o orgulho espiritual. 



O crente, no entanto, que profetiza edifica a igreja . Essa pessoa usa seu dom para 

ministrar, como todos os dons são destinadas a fazer. O propósito dos dons, Paulo estava 

dizendo, é ministrar para Deus, mas não para Deus. Sua Proposito não é certamente a 

forma egoísta ministrar a nós mesmos, como alguns dos crentes de Corinto achavam que 

estavam fazendo por falar em línguas. Nossos presentes são para ministrar aos outros para 

a glória de Deus. "A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum" ( 12: 

7 ). 

Por que, muitas pessoas se perguntam, que Paulo disse, eu desejo que todos vocês 

falaram em línguas? Ele vem alertando-os sobre o seu abuso de línguas, e está 

começando um capítulo dedicado a mostrar a inferioridade das línguas. Por que ele teria 

queria que o problema a ser agravada por se todos os envolvidos? 

Mas Paulo estava desejando o impossível por causa da ênfase. Ele sabia que todos os 

cristãos não têm os mesmos dons. "Tudo não têm dons de curar, não é? Todos não falar 

em línguas, não é? Todos não interpretam, não é?" ( 12:30 ). O apóstolo certamente não 

estava sugerindo que sua sabedoria era maior do que a do Espírito Santo, que "opera todas 

estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer" ( 12:11 ). Para ter desejado 

literalmente que todos os crentes de Corinto tinha o dom de línguas teria presumido para 

melhorar a sabedoria do Espírito. Paulo era simplesmente deixando claro que ele não 

desprezar o verdadeiro dom de línguas, a verdadeira manifestação do que é de Deus. "Se 

o Espírito Santo quis dar a cada um de vocês com o dom de línguas", ele estava dizendo: 

"isso seria bom para mim." 

Ainda mais, no entanto, Paulo desejava que todos os crentes de 

Corinto profetizariam . Ele sabia que isso também era impossível, pela mesma razão que 

a sua todas tendo o dom de línguas era impossível.Seu ponto era que, se eles insistiram 

em clamando após o mesmo dom, seria muito melhor se eles clamavam depois da 

profecia. Não só foi superior a profecia línguas na edificação da igreja, mas que era um 

presente de longa duração, um Paulo sabia que iria continuar a ser usado pelo Senhor por 

muito tempo depois línguas havia cessado. 

Ele é a chave interpretativa para este capítulo para notar que, em versículos 2 e 4 língua é 

singular (cf. vv. 13, 14 , 19 , 27 ), enquanto que no versículo 5 , Paulo usa o 

plural línguas (cf. vv. 6 , 18 , 22, 23 ,39 ). Aparentemente, o apóstolo usou a forma 

singular para indicar o dom de contrafacção e plural para indicar a 

verdadeira. Reconhecendo que a distinção pode ser a razão pela qual os tradutores da Rei 

Tiago fornecido desconhecido antes do singular. O singular é usado da falsa porque o 

jargão é singular; ele não pode ser gibberishes. Não existem tipos de discurso extático 

pagã; há, no entanto, os tipos de idiomas no presente caso, por que os plurais línguas é 

usado. A única exceção é em v. 27 , onde o singular é usado para se referir a um único 

homem que fala uma única língua genuína. 

Em qualquer caso, mesmo um crente com o dom genuíno de línguas nunca foi para 

exercê-la , a menos que ele interpreta . Ou o próprio fala em línguas ou de outra pessoa 

( v. 28 ) foi sempre de interpretar, para que a igreja receba edificação (a cláusula de 

propósito grego). Qualquer, expressão de auto-construção privada não poderia ser o 

presente genuíno, porque o propósito das línguas só se realiza quando é exercido e 

interpretada publicamente de modo que toda a assembléia pode ser construída. 

Tongues são ininteligíveis 



Mas, agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de 

que vos aproveitarei, se eu falar ou por meio de revelação, ou de 

conhecimento ou de profecia, ou de ensino? No entanto, mesmo 

sem vida as coisas, seja flauta ou harpa, na produção de um som, 

se eles não produzem uma distinção nos tons, como é que vai ser 

conhecido o que se toca na flauta ou na harpa? Porque, se a 

trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a 

batalha? Assim também vós, se não total pelo discurso língua que 

é clara, como será conhecido o que é falado? Para você estará 

falando para o ar. Há, talvez, um grande número de tipos de 

línguas no mundo, e nenhum tipo é sem significado. Se, então, eu 

não sei o significado da linguagem, serei para aquele que fala um 

bárbaro, e aquele que fala será estrangeiro para mim. Assim 

também vós, já que você é zeloso de dons espirituais, procurai 

abundar para a edificação da igreja. ( 14: 6-12 ) 

Segunda grande verdade de Paulo sobre a posição secundária de línguas é que, em si 

mesmos, eles são ininteligíveis. Para reforçar seu ponto de vista, ele usa a si mesmo como 

uma ilustração, dizendo se eu chegar até você . Mesmo por um apóstolo, o falar em 

línguas não dá lucro para além da interpretação, através do qual 

a revelação ou conhecimento (interno) ou a profecia ou ensino (externa) é feita 

compreensível para aqueles que ouvem. Qualquer mensagem é inútil se não pode ser 

compreendido. Mais uma vez o uso privado desse dom é excluído. É inútil se não é 

edificante para a igreja. 

É incrível que alguns cristãos valorizam a masse expressões ininteligíveis ou privadas en 

que ninguém, incluindo o alto-falante, pode até tentar entender. Em alguns casos, o que é 

reivindicada a ser uma interpretação foi provado não ter nenhuma relação com o que foi 

dito. As pessoas que testaram um intérprete, falando em hebraico ou outro idioma 

conhecido por eles, mas desconhecida pelo intérprete, tiveram suas palavras "traduzido" 

em mensagens que não tinha absolutamente nenhuma correspondência com o que foi 

dito. Como parte do Corinthians, esses abusadores não só colocar auto-glorificação acima 

da edificação da igreja, mas acrescentar decepção para o abuso. 

Mesmo coisas sem vida , como uma flauta ou harpa , são esperados para fazer sons 

sensíveis. O ritmo, estrutura, harmonia, e outras qualidades ordenadas fazer um grupo de 

notas de música em vez de mero ruído. Para a música para ser a música deve ser inteligível 

à sua maneira; deve fazer sentido musical. Cada nota, acorde, e frase tem um propósito: 

musical comunicar alegria, a tristeza, a militância, paz, conflitos, ou o que o compositor 

pretende. Se eles não produzem uma distinção nos tons, como é que vai ser conhecido 

o que é jogado em a flauta ou na harpa? Sem variação, a ordem ea distinção de notas, 

um instrumento musical faz apenas ruído. O Corinthians poderia apreciar especialmente 

a ilustração musical porque a sua cidade continha um dos grandes salões de música antiga, 

com capacidade para cerca de 20.000 pessoas. 

Alterar a figura um tanto, Paulo aponta que, se a trombeta der sonido incerto, quem se 

preparará para a batalha? Ouvindo uma corneta não significa nada para um soldado se 

uma chamada militar definida não está sendo jogado. Notas corneta meros são sem 

sentido, mesmo que jogou pelo corneteiro oficial sobre o melhor instrumento 

disponível. Um soldado não recebe mensagem de um monte de notas aleatórias. Ele só 

fica pronto para a batalha quando "Chamado to Arms", "Charge", ou outros tais chamadas 

são jogados. 



Da mesma forma, não podemos nos comunicar a verdade cristã por meio de sons sem 

sentido. A menos que você proferir pelo discurso língua que é clara, como será 

conhecido o que é falado? Para você estará falando para o ar. 

Os coríntios estavam tão carnalmente egocêntrica que não poderiam se importar menos 

sobre comunicação. Eles estavam interessados em impressionar os outros, não se 

comunicar com eles, muito menos edificante eles. Paulo compara os cristãos a 

instrumentos musicais soprado por alguém que não é um músico ou uma corneta jogado 

tão mal que o que sai é irreconhecível. A partir de tal incompetência, produzido por 

orgulho e falta de amor, o conjunto de Corinto não poderia ter sido diferente do que era: 

confusa, desordenada, e improdutivo ( 11:21 ; 14:23 ; etc.). 

Paulo continua a martelar no mesmo ponto. Há, talvez, um grande número de tipos de 

línguas no mundo, e nenhum tipo é sem significado. Ele simplesmente menciona o 

óbvio. Uma linguagem sem significado é inútil. Uma linguagem sem significado não é 

realmente um idioma. O que significa que é que faz da linguagem linguagem. Os muitos 

tipos de línguas no mundo todos os soar diferente. Mas cada um tem um único objetivo 

comum: para se comunicar, para transmitir significado entre aqueles que falam. 

Não só é preciso uma linguagem legítima ser usado para se comunicar, mas o alto-falante 

e ouvinte deve entendê-la. Por comunicação definição deve ser de dois lados. Caso 

contrário, serei estrangeiro para aquele que fala um bárbaro, e aquele que fala será 

estrangeiro para mim. Barbarian era uma palavra onomatopaica derivada das sílabas 

gêmeas "bar-bar". Para uma pessoa que não conhece uma língua que muitas vezes soa 

como se as palavras são todos iguais e tudo sem sentido. Para a maioria dos gregos da 

época de Paulo, qualquer pessoa que não falava grego era um bárbaro. Sua linguagem era 

ininteligível. 

Se, portanto, até mesmo verdadeiras línguas não têm sentido sem interpretação, Paulo diz 

que, quanto mais sem sentido é conversa fiada pagan-like que é uma falsificação da 

verdadeira coisa? Como você é zeloso de dons espirituais, procurai abundar para a 

edificação da igreja . Em outras palavras, "Se você está tão ansioso para os dons 

espirituais Ministro, Ministro-los da maneira que Deus planejou.: para o benefício da 

igreja, em particular, para a edificação da igreja" Mais uma vez a palavra claro é que este 

dom é para o público, e não privado, uso e benefício. O tempo presente 

de zēteō ( buscar ) indica, a ação habitual contínua. 

O propósito do dom de línguas, assim como o fim de todas as línguas, era de se 

comunicar. Embora tenha sido um presente do sinal milagroso, ele também foi um 

presente comunicativa. Desde a sua primeira ocorrência no dia de Pentecostes o Senhor 

pretendia que fosse um meio de comunicação. O próprio milagre das línguas em 

Pentecostes estava no fato de que todos os presentes, apesar de muitos países diferentes, 

ouviram os apóstolos "falar na sua própria língua" ( Atos 2: 6 ; cf. vv 8. , 11 ). 

Isso sempre foi uma característica das línguas originais. As línguas de Pentecostes, e todo 

verdadeiro manifestação de línguas depois que o tempo até que a sua cessação, eram 

compreensíveis quer-direta (Atos 2: 6 ), ou através de um intérprete ( 1 Cor 14:27. ). Deus 

não deu dois tipos de línguas, um inteligível e outro ininteligível. A Bíblia fala de apenas 

um presente, cujas características e Proposito não se alterou. 

Os Efeitos de línguas são mais emocional do que 

racional 



Portanto, que o que fala em língua, ore para que a possa 

interpretar. Porque, se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas 

a minha mente fica infrutífera. Qual é o resultado, então?Vou orar 

com o espírito e vou orar com a mente também; Vou cantar com o 

espírito e eu vou cantar com a mente também. Caso contrário, se 

você abençoa só no espírito, como é que a pessoa que ocupa o 

lugar do pouco dotados dizer "Amém" a tua ação de graças, uma 

vez que ele não sabe o que você está dizendo? Por que você está 

dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças 

a Deus, eu falo em línguas mais do que todos vocês; no entanto, 

na igreja eu desejo falar cinco palavras com o meu entendimento, 

para que eu possa também instruir os outros, ao invés de dez mil 
palavras em língua. ( 14: 13-19 ) 

Nesta seção Paulo continua a ensinar sobre as línguas falsificados, e, portanto, continua 

a falar sarcasticamente (cf. 4: 8-10 ). Isto é indicado em primeiro lugar pelo fato de que 

ele usa o singular da língua(ver discussão acima em vv. 1-5 ), que se refere ao dom falso, 

exceto no versículo 27 , onde a referência é a um homem que fala em um ocasião. Em 

segundo lugar, o que ele diz aqui não é, em sua maior parte, aplicam-se o verdadeiro dom 

de línguas. Se Paulo não estavam falando sarcasticamente de línguas contrafeitos ele 

estaria pedindo o Corinthians a buscar o verdadeiro dom de interpretação. Mas ele já 

deixou claro que o Espírito Santo soberanamente distribui presentes "individualmente 

como quer" ( 12:11 ). Presentes não estão a ser procurado por pessoas, mas só aceito e 

usados corretamente. 

Paulo sarcasticamente reprova crentes carnais por sua imaturidade (cf. v. 20 ), dizendo, 

na prática, "Enquanto você está tagarelando em suas ininteligíveis pseudo-línguas, você 

poderia, pelo menos, pedir a Deus para dar-lhe alguns meios de torná-las benéficas para 

o igreja. Como você já exercê-los eles são tanto pagã e sem sentido. " 

Nos ritos pagãos com o qual o Corinthians eram tão familiar, falando em expressões de 

êxtase foi considerada comunhão com os deuses espírito-de-espírito. A experiência foi 

destinado a contornar a mente e compreensão normal. Como observado acima, seus 

mistérios foram feitos para permanecer misterioso. Paulo aqui pode ter 

usado pneuma (que pode ser traduzida como "espírito", "vento", ou "respiração"), no 

sentido de ar. Se assim for, Ele estava dizendo: Se eu orar em [auto-fabricados] língua, 

o meu [suspiro] ora, mas a minha mente fica infrutífera. 

Certamente parece impossível que o espírito aqui se refere ao Espírito Santo, como 

alguns carismáticos acredita-Seu Espírito ser manifestada através de nossos 

espíritos. Todos os cristãos são habitados pelo Espírito Santo, mas se Paulo estava falando 

do Espírito Santo em relação ao meu espírito , então gramaticalmente e teologicamente 

ele também falava do Espírito Santo em relação à minha mente . O Espírito Santo não 

poderia estar orando por uma pessoa que, ignorando sua mente. E ele certamente não 

estava dizendo que a mente do Espírito Santo, por vezes, pode ser infrutífera. O apóstolo 

tem de ser inteiramente falando de si mesmo, e que hipoteticamente. "Se eu, apesar de 

um apóstolo, fosse falar o jargão que muitos de vocês falam, minha mente não teria 

nenhuma parte nela. Eu só seria tomada de vento, soprando ar (cf. v. 9 ). O que eu diria 

que seria ser tão vazia e sem sentido como os êxtases que você usou para testemunhar em 

seus templos pagãos. " 

Qual é o resultado, então? A resposta é que não há lugar para a oração em êxtase sem 

sentido. Orando e cantando com o espírito deve ser acompanhada por orando e 



cantando com a mente também . É óbvio que a edificação não pode existir 

independentemente da mente. Espiritualidade envolve mais do que a mente, mas nunca 

exclui a mente (cf. Rm 12: 1-2. ; Ef 4:23. ; Colossenses 3:10 ). Nas Escrituras, e, 

certamente, nos escritos de Paulo, sem prêmio é colocado na 

ignorância. Citando Deuteronômio 6: 5 , Jesus reforçou o comando do Antigo 

Testamento que devemos "amar o Senhor [nosso] Deus com todos os [nossos] corações, 

e com toda a [nossa] alma, e com toda a [nossa] mente" ( Mt 22. : 37 ). 

Oração ou cantando em línguas poderiam não servem de nada, e Paulo não faria isso Caso 

contrário, se você abençoar em só o espírito, como é que a pessoa que ocupa o lugar 

do pouco dotados dizer "Amém" a tua ação de graças, uma vez que ele faz não sei o 

que você está dizendo? Pouco dotados ( idiotes ) é, creio eu, melhor traduzido em seu 

sentido usual de ignorante, inculto, ou não qualificados. Uma pessoa que é ignorante de 

uma língua ser falada não pode entender o que ele ouve. Em um culto de adoração, por 

exemplo, ele não poderia saber quando dizer "Amém" a tua ação de graças . Orações 

ou canções de agradecimento não poderia incluir qualquer outra pessoa se davam-se em 

sons ininteligíveis. 

Amen é uma palavra hebraica de acordo e incentivo, que significa "Que assim seja", e 

era comumente usado por adoradores na sinagoga. A prática transitadas em algumas 

igrejas cristãs e, de fato, é comum em muitas igrejas hoje. Uma pessoa não pode saber 

quando "Amém", no entanto, se ele não sabe o que está sendo dito. A pessoa que fala em 

uma língua pode sentir que ele está dando graças muito bem,mas ninguém mais vai 

saber o que está sendo dito. O outro homem não é edificado , como ele deve ser quando 

o presente é ministrado corretamente ( 14: 5 , 12 ) . 

Para que o Corinthians, depois de ler isto, acho que ele não reconheceu o verdadeiro dom 

de línguas, diz Paulo, agradeço a Deus por falar em línguas mais do que todos 

vocês . Ele deixou claro que ele não estava condenando verdadeiras línguas ou inveja 

criticando um presente que ele próprio não possuía. 

Aqui ele usa o plural línguas . Ele não está mais falando hipoteticamente (cf. vv. 

6 , 11 , 14-15 ), e ele não está falando de um presente falsificada. Paulo tinha mais 

experiência do que qualquer um dos Corinthians ( todos vocês ) em falar em línguas, 

embora não temos nenhum registro de uma instância específica. Ele sabia o que o uso 

adequado do verdadeiro dom envolvido e não envolveu. Podemos ter certeza de que ele 

não usou o dom de alguma forma pervertida de gratificação pessoal. Ele pode tê-lo usado 

como foi usado no dia de Pentecostes, para trazer uma mensagem sobrenatural para 

aqueles que Deus queria chegar, e como um sinal milagroso verificar o evangelho e sua 

autoridade apostólica. No entanto, ele considerou que dom tão baixo em valor em relação 

aos seus outros dons e ministérios que em nenhum dos seus escritos ele menciona um uso 

específico dela por ele ou qualquer outro crente. 

O dom de línguas tinha um lugar apropriado para um tempo prescrito como um sinal 

confirmando milagrosa para os incrédulos, com um propósito de acompanhamento de 

edificação por meio da interpretação. No entanto, na igreja, Paulo continua, desejo 

falar cinco palavras com o meu entendimento, para que eu pode também instruir os 

outros, ao invés de dez mil palavras em outra língua.Usando o singular ( língua ) 

novamente para se referir a algaravia pagão, ele enfatiza que um incontável número de 

sons em tons ininteligíveis não tem lugar na igreja e é inútil. Cinco palavras 

compreensíveis são muito mais desejável. 



O apóstolo não estava falando de uma relação matemática exata. Embora murioi pode 

significar dez mil (cf. Mat. 18:24 ), o maior número para o qual grega tinha uma palavra 

específica, era comumente usado para indicar um número inestimável. É o termo de que 

cheguemos a miríade, como às vezes é traduzida. No livro do Apocalipse, por exemplo, 

o termo é repetida ("miríades de miríades") e, em seguida, adicionado a "milhares de 

milhares" ( 05:11 ) para indicar uma figura completamente imensurável. 

É nesse sentido geral de que o termo é usado em nosso texto. Para falar uma frase muito 

curta de cinco palavras com [sua] mente , dando uma mensagem que iria instruir ou 

incentivar seus ouvintes, era mais valioso para Paulo que um número ilimitado 

de palavras em língua que era incompreensível para eles. 

Porque Paulo sabia que o dom de línguas cessariam em poucos anos, ele não estava dando 

instruções para governar línguas na igreja hoje. Ele não estava mesmo dando tal instrução 

para o Corinthians, porque ele estava falando de línguas falsas, que se basearam em 

emocionalismo auto-centrado e não se originou com o Espírito Santo. Ele estava dando a 

eles, assim como os cristãos de todas as idades, alertando contra o uso de auto-serviço, 

mundana, carnal, ineficaz e substitutos Deus desonrando-para os verdadeiros dons 

espirituais que Deus ordenou a ser ministrado no poder e no fruto do Espírito e para a 

bênção e edificação de Sua Igreja. 

 

38. O Propósito e Procedimento para o 

dom de línguas (1 Coríntios 14: 20-28) 

Irmãos, não sejais meninos no seu pensamento; ainda no mal 

estar babes, mas em seu pensamento ser maduro. Na lei está 

escrito: 'por homens de línguas estranhas e pelos lábios de 

estrangeiros falarei a este povo, e mesmo assim eles não vão 

ouvir-me, diz o Senhor. Assim, pois, as línguas são um sinal, não 

para os que crêem, mas para os incrédulos; mas a profecia é um 

sinal, não para os incrédulos, mas para os que crêem. Se, pois, 

toda a igreja deve montar juntos e todos falarem em línguas, e os 

homens ou descrentes pouco dotados entrar, eles não vão dizer 

que você é louco? Mas, se todos profetizarem, e um descrente ou 

um homem pouco dotados entra, ele é condenado por todos, ele é 

chamado a prestar contas por todos; os segredos do seu coração 

sejam comunicados; e assim ele vai cair em seu rosto, adorará a 

Deus, declarando que Deus está certamente entre si. 

Qual é o resultado, pois, irmãos? Quando você montar, cada um 

de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem 

interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. Se alguém 

fala em outra língua, deve ser por dois ou no máximo três, e cada 

um por sua vez, e haja intérprete; mas se não houver intérprete, 

esteja calado na igreja; e fale consigo mesmo e com Deus. (14: 

20-28) 

Nesta passagem Paulo primeiro analisa o objetivo principal do dom de línguas 

e, em seguida, dá o procedimento, ou diretrizes, para o seu uso adequado. Este 



é um ponto extraordinariamente importante, porque dá uma imagem clara do 

que o dom de línguas foi projetado para fazer e, portanto, dá um outro critério 

básico para julgar se esse dom é válido hoje. 

O apóstolo acaba de salientar que mesmo o verdadeiro presente foi inferior à 

profecia e de ensino, porque não foi destinado principalmente para edificação 

da igreja, embora edificação veio quando o que foi dito foi traduzido ou 

interpretado (14: 5). Foi, portanto, verdade, tecnicamente, que o dom da 

tradução, um dom distinto de falar em línguas (12:10, 30), foi o presente 

edificante. 

No início da carta, Paulo deixa claro que falar em línguas não era uma evidência 

ou prova do batismo do Espírito Santo: "Pois em um só Espírito fomos todos 

nós batizados em um só corpo" (12:13). Cada cristão é batizado pelo Espírito 

Santo, mas nem todo cristão é dado o dom de línguas (12:30). Em nenhum 

momento a cada crente recebeu ou foi prometido o dom de línguas, nem mesmo 

durante os tempos apostólicos, quando esse dom era ativo. Imediatamente após 

a primeira e mais dramática ocorrência do milagre da linguagem, quando três 

mil pessoas acreditavam em Cristo e receberam o dom do Espírito Santo, não 

há registro de um único deles falar em línguas! Somos informados de que os 

novos convertidos escutou o ensinamento dos apóstolos, comunhão uns com os 

outros, comeram e oraram juntos, partilharam as suas posses, adorado no 

Templo junto, e louvou a Deus (Atos 2: 37-47). Mas nenhuma menção é feita 

de seu falar em línguas. 

Um pouco mais tarde, como Pedro e João se reuniu com alguns dos discípulos, 

o grupo foi "todos cheios do Espírito Santo." O resultado de que o enchimento 

estava falando "a palavra de Deus com ousadia," não falar em línguas (04:31). 

O objetivo das línguas: Um sinal 

Irmãos, não sejais meninos no seu pensamento; ainda no mal 

estar babes, mas em seu pensamento ser maduro. Na lei está 

escrito: 'por homens de línguas estranhas e pelos lábios de 

estrangeiros falarei a este povo, e mesmo assim eles não vão 

ouvir-me, diz o Senhor. Assim, pois, as línguas são um sinal, não 

para os que crêem, mas para os incrédulos; mas a profecia é um 

sinal, não para os incrédulos, mas para os que crêem. Se, pois, 

toda a igreja deve montar juntos e todos falarem em línguas, e os 

homens ou descrentes pouco dotados entrar, eles não vão dizer 

que você é louco? Mas, se todos profetizarem, e um descrente ou 

um homem pouco dotados entra, ele é condenado por todos, ele é 

chamado a prestar contas por todos; os segredos do seu coração 

sejam comunicados; e assim ele vai cair em seu rosto, adorará a 
Deus, declarando que Deus está certamente entre si. (14: 20-25) 



Como Paulo começa a explicar o verdadeiro propósito das línguas, ele apela 

para o Corinthians para ser maduro em seu pensamento . Foi sua imaturidade 

sem amor e carnalidade que causou suas teológicos, espirituais e problemas 

morais, incluindo a sua utilização indevida e falsificação dos presentes. Antes 

que eles pudessem compreender o que o apóstolo estava tentando dizer, eles 

teriam que deixar de ser crianças em seu pensamento . 

Em mal os coríntios eram tudo menos bebês . Eles eram altamente avançados 

em todo o tipo de pecado. Eles tinham praticamente todas as manifestações da 

carne e quase nenhum do fruto do Espírito (Gl 5: 19-23.). Eles eram "crianças, 

jogou aqui e ali por ondas e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela 

artimanha dos homens, pela astúcia enganam fraudulosamente" (Ef. 4:14). Por 

sua egoísta, construindo-ego abuso do dom de línguas que eram, entre outras 

coisas, ignorando o resto da família de Deus. 

Eles não poderiam ser ensinados porque eles não estavam interessados em 

aprender. Eles estavam interessados apenas no uso de meios espirituais e outros 

crentes de todas as maneiras que servem os seus próprios fins. Eles não estavam 

interessados em verdade, mas em experiência, não na doutrina direita ou de 

estar certo, mas apenas em bons sentimentos. Eles não estavam interessados em 

agradar ao Senhor ou seus irmãos cristãos, mas apenas a si 

mesmos. Experiência sempre ganhou ao longo de verdade, as emoções sempre 

ganhou ao longo de razão, e auto-sempre prevaleceu sobre a vontade de 

Deus. Ao contrário dos bereanos (Atos 17:11), o Corinthians não se preocupou 

em verificar o que eles ouviram contra a Escritura. Eles não se preocuparam em 

"testar os espíritos para ver se eles [eram] de Deus" (1 João 4: 1). Se algo soou 

bem, eles acreditavam que; se ele se sentia bem, eles fizeram isso. Como os 

israelitas no tempo dos juízes, todos "fez o que era reto aos seus olhos" (Jz. 17: 

6; 21:25). 

Espero ter envergonhado o Corinthians em atenção ao confrontar seu abuso dos 

dons, Paulo explica-lhes o verdadeiro propósito das línguas. Ele começa com 

uma passagem livremente prestados a partir de Isaías 28: 11-12. Centenas de 

anos antes de Cristo, o Senhor disse a Israel que um dia ele iria falar com este 

povo por línguas estranhas a partir dos lábios de estranhos . Apesar deste 

sinal milagroso, no entanto, ela não me escuta. 

Essas línguas estranhas , diz Paulo, é o que você já sabe e experiência, como 

o dom de línguas. Deus deu esse dom como um sinal, não para os que crêem, 

mas para os incrédulos . Aqui é o coração do capítulo 14, a verdade mais 

importante sobre esse fenômeno: ela foi dada como um sinal , e como um 

sinal para os incrédulos , especificamente judeus incrédulos, os incrédulos 

entre este povo . O dom de línguas foi dado apenas como um sinal para Israel 

descrente . 



O sinal era triplo: um sinal de maldição, um sinal de bênção, e um sinal de 

autoridade. 

Um sinal de maldição 

Cerca de 15 anos ou mais antes de Isaías profetizou sobre as línguas estranhas 

dos lábios de estranhos, o reino do norte de Israel havia sido conquistado e 

levado cativo pelos assírios (em 722 AC ) por causa da incredulidade e da 

apostasia. O profeta então advertiu o reino do sul, Judá, que o mesmo acórdão, 

a aguardava nas mãos dos babilônios. Os líderes religiosos orgulhosos de Judá 

não quis ouvir a Isaías.Seu ensino era muito simples. Ele conversou com eles, 

segundo eles, como se fossem bebês, "Aqueles apenas desmamados do leite" e 

"acabou de tirar do peito". Ele ensinou-lhes como se fossem kindergartners: 

"Ordem em ordem, a ordem em ordem, linha em linha, linha sobre linha, um 

pouco aqui, um pouco ali" (Is. 28: 9-10). Deus tinha realmente falado com eles, 

simplesmente, a fim de que o menos maduro entre eles poderia compreender e 

para que nenhum israelita teria uma desculpa para não conhecer a vontade e a 

promessa do Senhor. A essência de Sua promessa era: "Aqui é o descanso, dar 

descanso ao cansado" e "Aqui é repouso"; Ainda Israel "não quis ouvir" (v. 12). 

Cerca de 800 anos antes de Isaías, Deus tinha advertido Israel de que "O Senhor 

trará uma nação contra você de longe, da extremidade da terra, como a águia 

desce rapidamente, uma nação cuja língua não entenderás" (Deut 28.: 49). A 

língua estranha de seus conquistadores seria um sinal do julgamento de 

Deus. Cerca de 100 anos depois de Isaías, o Senhor advertiu através de 

Jeremias: "Eis que eu estou trazendo uma nação contra você de longe, ó casa 

de Israel, ... uma nação cuja língua você não sabe nem que você possa entender 

o que dizem" (Jer. 5:15). O sinal de julgamento seria uma língua que não 

conseguia entender. 

Quando os apóstolos falavam em Pentecostes e foram ouvidas em sua própria 

língua por judeus de vários países (Atos 2: 7-11), os judeus deveriam ter sabido 

que o juízo de Deus era iminente. Seu julgamento tinha caído sobre rebelde 

Israel e, em seguida, rebelde Judá. Quanto mais ele cairia sobre os de seu povo, 

que agora tinham crucificado o Filho de Deus? No D.C 70 que grande 

julgamento caiu, quando Jerusalém foi totalmente destruída pelo general 

romano Tito (mais tarde imperador). Mais de um milhão de judeus foram 

massacrados; milhares mais foram levados cativos; o templo foi saqueado, 

profanado, e, em seguida, totalmente destruído; e no resto da cidade foi 

queimada até o chão. Um historiador comenta que Jerusalém não tinha história 

de 60 anos. Assim como Jesus havia predito quando Ele chorou sobre a cidade: 

"Seus inimigos irá lançar um banco antes de você, e cercá-lo, e hem você de 

todos os lados, e vai nivelar-lo para o chão e seus filhos dentro de você, e eles 

não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua 

visitação "(Lucas 19:44; cf. 21: 20-24). 



Após a destruição de Jerusalém, e, especialmente, do Templo, a razão para 

línguas deixou de existir. O julgamento de que era um sinal havia 

chegado. Após a manifestação das línguas em Pentecostes, Pedro, por 

implicação, lembrou seus ouvintes de que o julgamento: "Portanto, toda a casa 

de Israel saiba com certeza que Deus o fez Senhor e Cristo-este Jesus, que vós 

crucificado" (Atos 2: 36;. cf. vv 22-23). 

Um sinal da bênção 

O segundo sinal foi um benefício residual do primeiro. O dom de línguas era 

um sinal de que Deus deixaria de trabalhar através de uma nação, e favorecer 

um povo. A igreja de Jesus Cristo é para todos os povos de todas as nações, 

uma igreja na qual há muitas línguas, mas não há barreiras. "Não há judeu nem 

grego, não há escravo nem homem livre, não há homem nem mulher, pois todos 

vós sois um em Cristo Jesus" (Gl 3,28).. 

Com grande compaixão e tristeza por seus companheiros judeus, Paulo 

escreveu em Romanos: "Mas, por causa da sua transgressão veio a salvação aos 

gentios, para torná-los com ciúmes." Mas, com uma nota de grande esperança, 

continuou ele, "Agora, se a transgressão deles é a riqueza do mundo e seu 

fracasso é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua realização ser!" (11: 11-

12). Alguns versos depois, ele explica mais detalhAdãoente: "Porque eu não 

quero-vos, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em vós 

mesmos: que o endurecimento parcial que aconteceu com Israel até que a 

plenitude dos gentios tem entrar, e assim todo o Israel será salvo, como está 

escrito: "(vv 25-26.). O caminho seria sempre aberto para os judeus individuais 

para entrar no reino, para o endurecimento foi apenas parcial, e um dia toda a 

nação de Israel seriam trazidos de volta ao seu Senhor. O sinal de línguas foi 

repetido quando os gentios foram incluídos na igreja, conforme registrado em 

Atos 10: 44-46. 

Um sinal de autoridade 

Aqueles que pregou o julgamento e prometeu a benção foram os apóstolos e 

profetas, cuja autoridade foi validado por "sinais e maravilhas e milagres" (2 

Cor 0:12;.. Cf. Rom 15:19). Entre os sinais de autenticação era o dom de 

línguas, em que Paulo falou "mais do que todos vós" (1 Cor. 14:18). 

Como um sinal, a propósito das línguas que terminou quando a que apontou 

terminou. Uma pessoa dirigindo para Los Angeles podem ver o primeiro 

quilometragem assinar cerca de 300 quilômetros de distância. Mais tarde, ele 

vê o que lê "200 quilômetros a Los Angeles," e depois "50 milhas", e depois 

"de 10 milhas." Depois que ele passa pela cidade, no entanto, os sinais de 

milhagem para Los Angeles cessar. Eles não têm outra Proposito, porque aquilo 

a que eles apontaram foi atingido e passou. O dom de línguas foi anexado 



irremediavelmente a um ponto na história, e esse ponto foi passado por muito 

tempo. 

É interessante, e eu acredito muito significativo, que nenhum registro é dado de 

uma única palavra falada em línguas ou mesmo interpretadas. Toda a referência 

a línguas é geral. Eles são sempre mencionados em relação à sua Proposito e 

significado, nunca em relação ao seu conteúdo específico. As mensagens dadas 

em línguas não eram novas revelações ou novos conhecimentos, mas, como no 

dia de Pentecostes, simplesmente expressões únicas de velhas verdades, "os 

grandes feitos de Deus" (Atos 2:11). Apesar de línguas poderia edificar quando 

interpretado, seu objetivo não era ensinar, mas a ponto de, para não revelar a 

verdade de Deus, mas para validar a verdade de suas porta-vozes designados. 

Desde a destruição de Jerusalém em AD 70 não houve propósito do dom sinal 

de línguas, porque aquilo a que se destacou foi atingido e passou. Israel tem 

sido posta de lado, os gentios foram trazidos, e os apóstolos deram a fé de uma 

vez por todas foi entregue aos santos. 

Mas a profecia , Paulo continua a dizer, é um sinal, não para os incrédulos, 

mas para os que crêem . Como indicado por itálico no NASB texto, é um 

sinal não está no texto grego e era fornecido pelos tradutores. De acordo com a 

gramática grega tal significado é possível, mas não é necessário. Porque a 

profecia está em nenhum outro lugar falado como um sinal, eu não acredito que 

seja o significado de Paulo aqui. Ele não estava dizendo que a profecia é um 

sinal para os crentes como línguas era um sinal para os incrédulos. Profecia é 

dada para aqueles que acreditam , e não é dado como um apontador sinal para 

outra coisa, mas para a edificação em si (vv. 4, 31). 

A função limitada do verdadeiro dom de línguas pode ser visto no fato de que, 

mesmo durante o seu tempo próprio na história, poderia ser mal utilizado e 

tornar-se um obstáculo para o culto e para o evangelismo. Se todo mundo com 

o dom falaram ao mesmo tempo, e os homens ou descrentes pouco dotados 

entrar, eles não vão dizer que você é louco? Como no v. 16, acredito 

que idiotes ( pouco dotados ) é melhor traduzida em seu significado mais 

comum de inculto ou ignorante . 

Um Gentil incrédulo teria sido desligado se ... toda a igreja deve montar 

juntos e todos falarem em línguas , porque ele teria visto nenhum significado 

no sinal. Um judeu descrente teria sido desligado por causa do tumulto e 

confusão. Mainomai ( louco ) significa estar em uma raiva frenética, estar fora 

de si de raiva. Um incrédulo, Gentil ou judeu iria longe de tal serviço pensando 

que era apenas mais um ritual selvagem e sem sentido, muito parecidos com os 

do paganismo. 



Embora eles não foram dadas para edificação, as línguas eram, no entanto, deve 

ser entendido, para não causar perplexidade. O espanto dos visitantes judeus em 

Jerusalém no dia de Pentecostes estava no fato de que eles entenderam o que 

foi falado em línguas, em suas "próprias línguas" (Atos 02:11). 

Por outro lado, se todos profetizarem, e um descrente ou um homem pouco 

dotados entra, ele é condenado por todos, ele é chamado a prestar contas 
por todos . Esses verbos judiciais indicam que a pregação da Palavra leva os 

homens à convicção de que o argumento é verdadeiro, e que eles serão julgados 

com base em sua resposta. Paulo continua a contrastar línguas com a profecia, 

mais uma vez mostrando a superioridade da profecia. Profecia é usado aqui no 

seu sentido mais geral de falar diante da Palavra de Deus. Quando a Palavra é 

proclamada fala ao coração dos homens e traz a convicção do pecado, o 

primeiro passo para chegar a fé. O condenado passa a ver a si mesmo como ele 

realmente é, porque os segredos do seu coração são divulgados . Suas 

intenções e atos pecaminosos são revelados a ele. Por isso, ele vai cair em seu 

rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está certamente entre 
você . Mais poderoso testemunho da Igreja não está em seus êxtases, mas na 

sua proclamação clara da poderosa Palavra de Deus (Heb. 4:12). 

Quando línguas foram mal utilizados, só havia confusão, frustração e 

confusão. Incrédulos foram repelidos e crentes foram unedified. Mas a profecia 

edifica crentes e descrentes evangeliza. Deus é honrado e os homens são 

abençoados quando a Sua Palavra é claramente declarada. Nosso desejo deve 

ser que todos os serviços, cada atividade, tudo o que dizemos ou fazemos em 

nome do Senhor fará com que as pessoas digam Deus está certamente entre 

si. 

O procedimento para Tongues: Sistemática 

Qual é o resultado, pois, irmãos? quando você montar, cada um 

de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem 

interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. Se alguém 

fala em outra língua, deve ser por dois ou no máximo três, e cada 

um por sua vez, e haja intérprete; mas se não houver intérprete, 

esteja calado na igreja; e fale consigo mesmo e com Deus. (14: 
26-28) 

O Novo Testamento sempre dá uma base doutrinal para o comportamento 

cristão. Há sempre uma razão teológica para fazer o que somos chamados a 

fazer. Assim como Paulo usa os primeiros onze capítulos de Romanos para 

estabelecer as bases doutrinais para as exortações dos capítulos 12-16, então 

aqui ele usa os primeiros vinte e cinco versículos de 1 Coríntios 14 para 

estabelecer o fundamento doutrinário para as exortações dos versículos 26- 40. 



A ênfase principal dos versos 26-40 é que o procedimento bíblico para a 

utilização das línguas é ser sistemático e ordenado, de acordo com o padrão 

divino-contrária à maneira confusa em que os crentes de Corinto parecia fazer 

tudo. Se eles tinham um salmo , um ensinamento , uma revelação , uma 

língua, ou uma interpretação , tudo o que eles queriam participar ao mesmo 

tempo. Eles não estavam interessados em servir, ou aprender, ou edificante, 

mas apenas em auto-expressão e auto-glória. Todos disputaram a atenção e 

preeminência. 

Um salmo que se refere à leitura, ou talvez cantando, um dos salmos do Velho 

Testamento. Um ensinamento provavelmente indica uma doutrina ou pet 

assunto favorito que foi apresentado e exposto.Outros membros tinham o que 

dizia ser uma nova revelação de Deus. Outros falaram em uma língua , 

verdadeiro ou falsificado, enquanto outros ainda deu uma interpretação. 

Exceto para a possibilidade de línguas contrafeitos, todas essas coisas eram 

boas e legítimas partes do culto. O problema é que todos eles foram feitos ao 

mesmo tempo. Ninguém foi deixado de ouvir, exceto para os poucos visitantes 

perplexos, que, sem dúvida, pensou todo o grupo era louco (veja v 

23).. Ninguém pode se beneficiar de tal balbúrdia. 

À luz de tal confusão e desordem, Paulo dá uma ordem clara: Que tudo seja 

feito para a edificação. 

Oikodomē ( edificação ) significa literalmente "construção civil", a construção 

de uma casa. Figurativamente, refere-se a crescer, a melhorar, ou maturação. A 

vida espiritual dos cristãos precisam ser construídas e melhorado, ampliado 

para plenitude e completude. A principal responsabilidade dos cristãos para o 

outro é a construção de um ao outro. Edificação é uma grande responsabilidade 

dos líderes da igreja (Ef 4: 11-12.), Mas também é responsabilidade de todos os 

outros cristãos. Cada crente é chamado a ser um Edifier. "Por isso, encorajar 

uns aos outros, e construir um ao outro, assim como você também estão 

fazendo" (1 Ts. 5:11). "Que cada um de nós agrade ao seu próximo no que é 

bom para edificação Porque também Cristo não agradou a si mesmo." (Rm 15: 

2-3). Jesus "não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em 

resgate por muitos" (Mat. 20:28). Nosso Senhor não procurar o que era benéfico 

para si mesmo, mas o que era benéfico para aqueles que Ele veio salvar. 

Como Paulo aponta repetidamente neste capítulo XIV, uma grande prova de 

imaturidade sem amor do Corinthians era a preocupação egoísta para si, do 

outro lado do que foi falta de preocupação com a edificação, a edificação, dos 

seus irmãos e irmãs em Cristo (vv. 3-5, 12, 17, 26, 31). Não o fizeram, como 

Paulo ordenou: "perseguir as coisas que servem para a paz e para a edificação 

de uns aos outros" (Rom. 14:19). Aquilo que constrói outros up é também o que 

traz harmonia, assim como o que é egoísta também é a que traz desarmonia. 



Os cristãos são construídas por uma única coisa, a Palavra de Deus. Essa é a 

ferramenta com a qual todo edifício espiritual é feito. "Toda a Escritura é 

inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para 

a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente 

habilitado para toda boa obra" (2 Tm 3: 16-17.). Essa é a ferramenta com a qual 

cada crente deve ser hábil. 

Regulamentos para Speaking in Tongues 

Nos versículos 27-28 Paulo dá quatro regulamentos para o uso de línguas: (1), 

apenas duas ou três pessoas devem falar; (2) eles devem falar por sua vez; (3) 

o que eles dizem deve ser interpretada; e (4) se ninguém está presente para 

interpretar, eles não devem falar. 

Ao contrário do que os êxtases pagãs que muitos dos cristãos de Corinto foram 

imitando, o Espírito Santo não funciona através de pessoas que estão fora de 

auto-controle ou "cair no espírito". Ele ministra todos os Seus dons através das 

mentes conscientes, cientes dos santos. 

Em primeiro lugar, se alguém fala em outra língua, deve ser por dois ou no 

máximo três. Em qualquer um serviço não superior a três pessoas, e de 

preferência não mais do que dois, foram autorizados a falar em línguas. Embora 

Paulo tenha utilizado regularmente o singular da língua para se referir ao 

presente falsificado, parece claro que aqui ele está falando da coisa genuína. Ele 

dificilmente teria dado regulamentos para o uso de uma falsificação. Aqui, ele 

usa o singular língua para corresponder ao sujeito singular, qualquer um , 

desde que uma determinada pessoa num determinado momento se falar em 

apenas um idioma. 

Em segundo lugar, essas duas ou três pessoas não devem falar ao mesmo tempo 

como eles estavam acostumados a fazer, mas um de cada vez . Orderliness, 

compreensibilidade, e cortesia todos exigem tal procedimento. Várias pessoas 

que falam na mesma língua, ao mesmo tempo seria bastante confuso, mas fazê-

lo em diferentes idiomas seria tumulto. 

Uma das acusações mais fortes do movimento carismático moderno é a prática 

comum de muitas pessoas falando, orando e cantando ao mesmo tempo, sem 

ninguém prestar atenção ao que os outros estão fazendo ou dizendo. É cada um 

por si, assim como era no Corinth, e está em clara violação do mandamento de 

Paulo de que cada um fala por sua vez. 

Em terceiro lugar, haja um que interprete. Tudo falado em uma língua deve 

ser interpretado, e, aparentemente, por apenas um intérprete. Na construção 

grego, um está na posição categórico, indicando que uma única pessoa é 

envolvida. Os intérpretes em Corinto eram como auto-serviço como aqueles 



que falavam em línguas, e cada um tentava superar o outro. O versículo 26 

implica que toda a gente, o que eles estavam fazendo, tentou gritar todos os 

outros para baixo. Paulo diz-lhes que, enquanto dois ou três foram autorizados 

a falar por sua vez, apenas um era interpretar . 

Em quarto lugar, se não houver intérprete, esteja ele ficar em silêncio na 

igreja . Apesar de falar em línguas e tradução dessas línguas eram dons 

distintos, não estavam a ser utilizados separados um do outro. Um intérprete 

não pôde exercer o seu dom, a menos que houvesse falando, e um alto-falante 

não deve exercer o seu dom, a menos que houvesse interpretação. Instrução de 

Paulo pressupunha que a congregação sabia que os crentes tinham o dom da 

interpretação. Se uma dessas pessoas não estava presente, não haveria falar em 

línguas. A regra era clara e simples: nenhum intérprete, não falando em voz 

alta. Uma pessoa que ainda se sentiu compelido a falar foi para meditar e orar, 

falar silenciosamente para si mesmo e para Deus. 

 

39. O fundamento para Profecia ( 1 

Coríntios 14: 29-40 ) 

E deixar dois ou três profetas, e deixar que os outros julguem. Mas 

se uma revelação é feita para outro que está sentado, deixe a 

primeira manter em silêncio. Para vocês todos podem profetizar, 

um por um, para que todos aprendam e todos sejam consolados; e 

os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas; Porque Deus 

não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos 

santos. 

Deixe que as mulheres estejam caladas nas igrejas; para que eles 

não estão autorizados a falar, mas deixá-los submeter-se, assim 

como também ordena a lei. E se eles querem aprender alguma 

coisa, perguntem a seus maridos em casa; pois é impróprio para 

uma mulher falar na igreja. Foi com você que a palavra de Deus 

foi o primeiro por diante? Ou será que só vêm para você? 

Se alguém pensa que ele é um profeta ou espiritual, que ele 

reconhece que as coisas que vos escrevo são mandamentos do 

Senhor. Mas, se alguém não reconhece isso, ele não é 
reconhecido. 

Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não 

proibais o falar em línguas. Mas deixe tudo seja feito 
corretamente e de forma ordenada. ( 14: 29-40 ) 

Nesta secção, o apóstolo conclui sua discussão crítica de assuntos relacionados com dons 

espirituais. Ele reúne algumas exortações restantes para resumir o que tinha sido deixado 

de dizer nos corretivos anteriores. É certo que, como tem sido óbvio, algumas coisas em 



toda esta passagem é difícil de entender, porque não podemos reconstruir totalmente a 

cena em Corinto. Os últimos exortações, no entanto, deixam pouca confusão sobre o seu 

significado. 

E deixar dois ou três profetas, e deixar que os outros julguem. Mas 

se uma revelação é feita para outro que está sentado, deixe a 

primeira manter em silêncio. Para vocês todos podem profetizar, 

um por um, para que todos aprendam e todos sejam consolados; e 

os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas; Porque Deus 
não é Deus de confusão, mas de paz. (14: 29-33 um) 

Como a dos apóstolos, e ao contrário do que pastores e professores, no entanto, o 

escritório única de profeta deixou de existir enquanto a Igreja ainda era muito jovem. A 

julgar pelas epístolas pastorais de Paulo ( 1 e 2 Timóteo e Tito ), os profetas deixaram de 

funcionar na igreja mesmo antes do fim da era apostólica. Nessas cartas, ele faz menção 

considerável de liderança da igreja-presbíteros, diáconos, diaconisas e bispos, mas não 

faz nenhuma menção de profetas. Junto com os apóstolos, profetas eram uma parte da 

fundação da igreja ( Ef. 2:20 ), e são o primeiro escritório de ter desaparecido da igreja 

do Novo Testamento. 

Mas quando Paulo escreveu esta carta para Corinto, profetas eram ainda muito central 

para o trabalho daquela igreja. Na verdade, em nenhum lugar esta carta há menção de um 

pastor, presbítero ou bispo. Os profetas parecem ter sido os principais líderes nos 

primeiros dias da Igreja (cf. Atos 13: 1 ). Porque este foi obviamente o caso em Corinto, 

Paulo foi obrigado a dar alguns princípios para os profetas de seguir. 

Em versos 29-33 a Paulo dá quatro regulamentos para profetizar: (1) apenas dois ou três 

profetas eram para falar; (2) os outros profetas foram para julgar o que foi dito; (3) se 

alguém teve uma revelação, o primeiro orador foi para dar a ele; e (4) cada profeta era 

para falar, por sua vez. 

Em primeiro lugar, apenas dois ou três profetas eram para falar em qualquer serviço 

prestado. Essas Novo Testamento profetas falou para o Senhor de duas maneiras. Em 

alguns casos, deram nova revelação de Deus para a igreja. E, ao reiterar que os apóstolos 

ensinaram, eles também proclamou que havia sido revelado anteriormente, assim como 

pregadores e mestres da Palavra fazer hoje. 

Em segundo lugar, quando profetas falaram em uma reunião, os outros profetas presentes 

eram para julgar (a partir diakrinō ). Os profetas de julgamento pode ter tido o dom do 

discernimento (cf. 0:10 ;diakrisis "distinguir") ou podem simplesmente ter medido o que 

foi dito contra o seu próprio conhecimento da Palavra e da vontade de Deus. Em qualquer 

caso, eles eram coletivamente para avaliar a validade de todas as mensagens proféticas. O 

Espírito Santo habilitado esses profetas que avaliam a "testar os espíritos para ver se eles 

[eram] de Deus" ( 1 João 4: 1 ). Desde os profetas às vezes foram confiadas com nova 

revelação, era especialmente importante que tudo o que pregava e ensinava era 

absolutamente verdadeiro e consistente. Porque eles estavam ajudando a construir a 

fundação da igreja, a validade do seu ensino era de extrema importância. Nenhum profeta 

agiu unilateralmente no ensino. Houve responsabilidade entre todos eles. 

Em terceiro lugar, se a revelação é feita para outro que está sentado, deixe a primeira 

manter em silêncio . A nova revelação tinha precedência sobre a reiteração de algo que 

já tinha sido ensinado. Não é que as verdades na nova revelação eram necessariamente 

mais importante do que aqueles em seguida, sendo proclamado, mas que, no momento, o 



novo deve ser ouvido enquanto ele estava fresco do Senhor. Isso não é um problema na 

igreja de hoje, porque o aspecto da revelação do ministério profético cessou com a 

conclusão do Novo Testamento. Mas, aparentemente, na igreja primitiva tais conflitos, às 

vezes ocorreram. Quando o fizeram, o profeta com a nova revelação era para ser dada a 

palavra. Em outras palavras, quando Deus falou diretamente, todos estavam a ouvir. 

Em quarto lugar, se a dar nova revelação ou para reforçar a revelação anterior, os profetas 

foram para profetizar um por um . Tal como aconteceu com o falar em línguas, era 

imperativo que apenas uma pessoa fale por vez, para que todos aprendam e todos 

sejam consolados . A conjunção hina ( para que ) é usado para expressar a dupla 

Proposito de todas essas profecias: aprendizagem e exortação (cf.v. 3 ). 

Paulo reforça o princípio de profetas julgar uns aos outros de mensagens (cf. 29 ). Os 

espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas (cf. v. 29 ). Não são apenas os profetas 

para julgar a autenticidade do que outros profetas dizem, mas cada profeta é ter o controle 

de seu próprio espírito. A Bíblia não sabe nada de fora-de-espírito ou out-da-mind 

revelações. Aqueles a quem Deus revelou a Sua Palavra nem sempre compreender 

plenamente a mensagem que foi dada, mas eles sempre foram plenamente consciente do 

que a mensagem era e ciente de que foi dado a eles por Deus. Deus não ignorar as mentes 

dos homens, quer para revelar ou para ensinar a Sua Palavra. Não houve experiências de 

êxtase, estranho, oníricas relacionadas à ação divina ou do profeta, como ocorreu e ocorre 

com revelações demoníacas.Esse foi um teste claro para distinguir o trabalho do Espírito 

Santo a partir da obra de demônios, e assume os coríntios estavam tendo dificuldade assim 

distinguir (cf. 12: 3 ). 

Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Aqui está a chave para todo o 

capítulo. A nossa adoração a Deus deve refletir o caráter e natureza de Deus. Ele é o Deus 

de paz e harmonia, não de conflito e confusão (cf. Rom 15:33. ; . 2 Tessalonicenses 

3:16 ; Hb. 13:20 ). Deus não pode ser honrado onde há desarmonia e confusão, a 

concorrência e frenesi, egoístas e auto-glorificação. Chaos e discórdia em uma reunião da 

igreja é certa prova de que o Espírito de Deus não está no controle. Onde Seu Espírito 

governa há sempre paz (cf. Tiago 3: 14-18 ). 

Outros Regulamento Geral 

Como em todas as igrejas dos santos. Deixe que as mulheres 

estejam caladas nas igrejas; para que eles não estão autorizados 

a falar, mas deixá-los submeter-se, assim como também ordena a 

lei. E se eles querem aprender alguma coisa, perguntem a seus 

maridos em casa; pois é impróprio para uma mulher falar na 

igreja. Foi com você que a palavra de Deus foi o primeiro por 
diante? Ou será que só vêm para você? 

Se alguém pensa que ele é um profeta ou espiritual, que ele 

reconhece que as coisas que vos escrevo são mandamentos do 

Senhor. Mas, se alguém não reconhece isso, ele não é 
reconhecido. ( 14:33 b-38) 

A segunda metade do versículo 33 parece se encaixar melhor com o versículo 34 . A 

frase como em todas as igrejas dos santos não é logicamente relacionados a Deus não é 

ser um Deus de confusão. A frase, no entanto, fazer uma introdução lógico Que as 

mulheres estejam caladas nas igrejas; para que eles não estão autorizados a 



falar. Paulo estava enfatizando o fato de que o princípio de que as mulheres não está 

falando nos cultos da igreja não era local, geográfica ou cultural, mas universal, em todas 

as igrejas dos santos . Embora abraça línguas, o contexto aqui refere-se a profecia. As 

mulheres não devem exercer esses ministérios. 

As mulheres que se juntaram na auto-expressão caótica que Paulo foi condenando não 

apenas aumentar a confusão, mas não deveria ter falado em primeiro lugar. Em ordem de 

Deus para a igreja, as mulheres devem submeter-se, assim como também ordena a 

lei . O princípio foi ensinado pela primeira vez no Antigo Testamento e é reafirmado no 

Novo. Na reflexão do referido princípio, foram autorizados nenhuma mulher para falar 

em sinagogas judaicas. 

Um dos projetos de criação, bem como uma das principais conseqüências da queda, foi a 

submissão da mulher ( Gênesis 3:16 ). Paulo refletiu esse princípio de forma explícita, 

quando disse: "A mulher em silêncio, com toda a submissão Mas eu não permito que a 

mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, mas para permanecer em silêncio." ( 1 

Tm 2: 11-12. ). O argumento de Paulo não foi baseada em padrões culturais, mas em dois 

fatos históricos e fundamentais: (1) "... Adão foi criado primeiro, e depois Eva" e (2) "Não 

foi Adão que foi enganado, mas a mulher" ( vv. 13-14 ). Os homens devem levar em 

amor; as mulheres devem apresentar no amor. Esse é o projeto de Deus. 

Não é coincidência que, como Corinto, muitas das igrejas de hoje que praticam o falar 

em línguas e reivindicam dons de cura também permitir as mulheres a se envolver em 

falar ministério. Muitos grupos carismáticos, de fato, foram iniciadas por mulheres, assim 

como muitos dos cultos que surgiram do cristianismo foram fundadas por 

mulheres. Quando as mulheres usurpar papel ordenada por Deus do homem, que, 

inevitavelmente, cair em outras práticas anti-bíblicas e delírios. 

As mulheres podem ser professores e líderes altamente talentoso, mas esses dons não são 

para ser exercida sobre os homens nos serviços da igreja. Deus ordenou ordem em Sua 

criação, uma ordem que reflete sua própria natureza e que, portanto, deve ser refletido em 

sua igreja. Quando qualquer parte de Sua ordem é ignorada ou rejeitada, Sua igreja está 

enfraquecido e Ele é desonrado. Assim como o Espírito de Deus não pode estar no 

controle onde há confusão e caos na igreja, Ele não pode estar no controle, onde as 

mulheres tomam sobre si papéis que Ele restringiu aos homens. É impróprio [ aischros", 

vergonhoso, vergonhoso"] para uma mulher falar na igreja. Esta declaração não deixa 

dúvida quanto ao seu significado. 

Se eles querem aprender alguma coisa, perguntem a seus maridos em casa. A 

implicação está presente nesta declaração de que certas mulheres estavam fora de ordem 

em fazer perguntas ao serviço da igreja. Se eles desejavam aprender, a igreja havia lugar 

para eles para expressar as suas perguntas de uma forma perturbadora. Paulo também 

implica, naturalmente, que os maridos cristãos deve ser bem ensinada na Palavra. Muitas 

mulheres são tentados a ir além de seus papéis bíblicos por causa da frustração com os 

homens cristãos, incluindo muitas vezes seus próprios maridos, que não de forma 

responsável cumprir as atribuições de liderança que Deus lhes deu. Mas Deus estabeleceu 

a ordem e relação de papéis entre homens e mulheres na igreja propriamente dita, e eles 

não estão a ser transgredidos por qualquer motivo. Para uma mulher para assumir o papel 

de um homem porque ele tem negligenciado ele apenas agrava o problema. Não é possível 

para uma mulher para substituir por um homem em tais coisas. Deus muitas vezes tem 

levado as mulheres a fazer o trabalho que os homens se recusaram a fazer, mas Ele não 

levá-los a realizar esse trabalho através de papéis Ele restringiu aos homens. 



Há momentos em reuniões informais e estudos bíblicos em que é inteiramente adequado 

para homens e mulheres para compartilhar igualmente na troca de perguntas e 

insights. Mas quando a igreja se reúne como um corpo para adorar a Deus, Seus padrões 

são claros: o papel da liderança é reservado para os homens. 

Obviamente, muitos dos crentes de Corinto, os homens como as mulheres, tinha 

disputavam com Paulo sobre este assunto. Eles estavam determinados a seguir seus 

próprios princípios e normas, independentemente do que o apóstolo ou de outros líderes 

maduros disse. No seu orgulho e arrogância a igreja queria ser uma lei em si, decidir sobre 

o seu próprio o que era certo e adequado. Eles agiam como se tivessem um canto na 

verdade e ousou outros para questioná-los. 

O Corinthians se colocar acima Escritura, ignorando-o ou interpretá-la de formas que se 

ajustam às suas noções predispostos. Assim, Paulo desafia-los em suas palavras mais 

mordazes e sarcásticos ainda:Foi de você que a palavra de Deus foi o primeiro por 

diante? Ou tem que vir só para você? Ele disse que, na verdade, "Se você não escrever 

Escritura, então obedecê-la. Se não são os únicos receptores da Palavra de Deus, então 

sujeitai-vos a ele como filhos fiéis de Deus, como Os cristãos em toda a parte são 

obrigados a fazer. " Nenhum crente tem o direito de ignorar, ignorar, alterar, ou 

desobedecer a Palavra de Deus. Para fazer isso é colocar-se acima da Palavra de Deus. 

Ele continua o desafio: Se alguém pensa que ele é um profeta ou espiritual, ele 

reconhece que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. No contexto 

do que Paulo tem vindo a apostar na em referência aos profetas e línguas, parece 

que espiritual deve se referir principalmente para aqueles que falavam em línguas, a 

língua espiritual especial o Corinthians tão altamente valorizada. Seu ponto é este: "Se 

uma pessoa afirma ser um profeta ou de ter o dom de línguas ou qualquer outro dom 

espiritual, a marca da sua verdadeira vocação e ministério fiel será o seu reconhecimento 

de que o que eu ensino como um apóstolo são as verdades de Deus. Se uma pessoa é 

verdadeiramente chamado ou dotado de Deus e é sinceramente tentando seguir a Deus, 

ele vai apresentar o exercício da sua vocação e dom para os princípios que Deus me 

revelou como os Seus mandamentos. " O que o apóstolo ensinou não era opcional. 

Por outro lado, Mas, se alguém não reconhece isso, ele não é reconhecido . Este jogo 

de palavras carrega a idéia de que qualquer um que ignora a Palavra deve-se ser 

desconsiderada. A marca de um falso profeta ou um falsificador de línguas, ou de uma 

pessoa que abusa de uma verdadeira vocação ou dom, era a sua rejeição do que Paulo 

ensinou. Porque essas pessoas rejeitaram o ensino do apóstolo, eles foram rejeitados 

como servos legítimos de Deus. Porque era a revelação de Deus como a Escritura, o 

ensinamento de Paulo era absolutamente autoritária (cf. 2 Pe. 3: 15-16 ). 

Essa ênfase na autoridade vem em um local apropriado, porque muitos crentes de Corinto 

queria ignorar as palavras de Paulo sobre as línguas e mulheres. Paulo diz que a igreja 

deve ignorar tais, que rejeitam autodenominados ignorantes. 

Em versos 37-38 Paulo dá, talvez, sua mais forte pretensão de autoridade como apóstolo 

de Deus. Paulo tinha limitações pessoais e pontos cegos, que ele reconheceu livremente 

(ver, por exemplo, Phil. 3: 12-14 ). Mas quando Ele falou por Deus, seus pontos de vista 

não foram manchados pelo viés cultural ou pessoal. Ele não, por exemplo, ensinar a 

submissão das mulheres na igreja por causa de sua origem judaica ou para se adequar a 

qualquer machismo pessoal. Ele ensinou que a verdade porque ele próprio tinha sido tão 

ensinada pelo Senhor. Paulo não reivindicou a onisciência, mas ele afirmou 



inequivocamente que tudo o que ele ensinou sobre Deus, sobre o Seu evangelho, e sobre 

a Sua igreja era o próprio ensinamento de Deus, o mandamento do Senhor. 

Não importa qual a sua posição, formação, experiência, conhecimentos, ou talentos, os 

cristãos que rejeitam o ensinamento de Paulo rejeitar o ensinamento de Deus, e são eles 

próprios a ser rejeitado como professores ou líderes em sua igreja. 

Resumo Exortação 

Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não 

proibais o falar em línguas. Mas deixe tudo seja feito 
corretamente e de forma ordenada. ( 14: 39-40 ) 

Paulo conclui o capítulo com uma exortação resumo para o Corinthians para segurar 

profecia na posição superior em seus serviços, mas não desprezar ou rejeitar falar legítimo 

em línguas. E tudo o que eles fizeram em nome do Senhor deve ser feito da maneira certa. 

Em suas assembléias eram coletivamente procurai com zelo [segunda pessoa do 

plural] para profetizar , porque a profecia é o grande Edifier, o grande instrutor e 

professor. Profecia é tão importante porque edificação é tão importante. Mais uma vez, 

como a forma verbal prova, Paulo não está sugerindo que os indivíduos buscam o dom 

de profecia (ver comentários em chap 37. em 14: 1 ). 

Mas, embora secundária a profecia, legítimos línguas que são legitimamente exercida 

também deve ser reconhecida como do Senhor, e não ridicularizados ou proibidas. Não 

proíbam também está no plural e não defende a busca individual de línguas, mas refere-

se à igreja como um grupo permitindo que os dons próprios de ser exercido. Tongues foi 

um presente limitado, tanto em propósito e na duração, mas foi o dom do Senhor, e, 

enquanto ele estava ativo, não era para ser desprezado ou impedido. 

Revelação direito deve ser obedecida no caminho certo, e presentes de direito deve ser 

exercido de maneira correta. O significado básico de euschēmonōs ( corretamente ) é 

graciosamente, becomingly, harmoniosamente, lindamente. Orderly tem o significado 

de "por sua vez" ou "um de cada vez" (cf. 27 v. ). Deus é um Deus de beleza e harmonia, 

do decoro e da ordem, e todas as coisas que seus filhos fizerem, devem reflectir as 

características divinas. 

 

40. A evidência da ressurreição de Cristo 

(1 Coríntios 15: 1-11) 

Agora eu faço-vos saber, irmãos, o evangelho que vos anunciei, o 

qual também recebestes, em que também você está, pelo qual 

também sois salvos, se retiverdes a palavra que vos anunciei, a 

menos que você acredita em vão. Transmiti-vos, em primeiro 

lugar o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos 

pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que 

ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que Ele 

apareceu a Cefas, e depois aos Doze. Depois disso apareceu a 

mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais 

permanecem até agora, mas alguns já dormiram; Depois 



apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos; e por último, como 

se fosse a um abortivo, Ele apareceu também a mim. Porque eu 

sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado 

apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. Mas pela graça de 

Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não se mostrou 

vã; antes, trabalhei muito mais do que todos eles, não eu, mas a 

graça de Deus comigo. Então, ou seja eu ou sejam eles, assim 
pregamos e assim você acreditou. (15: 1-11) 

Ao contrário da maioria de 1 Coríntios, capítulo 15 é inteiramente dedicado à 

doutrina, e uma única doutrina nisso. Nestes 58 versos Paulo dá o mais extenso 

tratamento da ressurreição em toda a Escritura. 

Assim como o coração bombeia o sangue que dá vida a todas as partes do corpo, 

para que a verdade da ressurreição dá vida a todas as outras áreas da verdade 

do evangelho. A ressurreição é o pivô sobre o qual todo o cristianismo se vira 

e sem que nenhuma das outras verdades teriam muito a matéria. Sem a 

ressurreição, o cristianismo seria muito pensamento positivo, tendo o seu lugar 

ao lado de todos os outros filosofia humana e da especulação religiosa. 

A ressurreição foi o ponto focal de todas as outras verdades Cristo ensinou. Ele 

ensinou aos seus discípulos que "o Filho do Homem deve sofrer muito e ser 

rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os escribas, e ser morto, e 

depois de três dias ressuscitaria" (Marcos 8:31; cf. 9: 9 , 31). Ele disse: "Eu sou 

a ressurreição ea vida; quem crê em mim viverá ainda que morra" (João 

11:25). Os dois primeiros sermões pregados depois de Pentecostes tanto focada 

na ressurreição de Cristo (Atos 2: 14-36; 3: 12-26). Por causa de que a verdade 

os seguidores de coração partido do rabino crucificado foram transformados em 

testemunhas corajosas e mártires que, em poucos anos, a difusão do Evangelho 

em todo o Império Romano e além. A crença na ressurreição, a verdade que 

esta vida é apenas um prelúdio para a vida por vir para aqueles que confiam em 

Jesus Cristo, não poderia ser obliterado pelo ridículo, prisão, tortura, ou até 

mesmo a morte. Sem medo ou pavor nesta vida pode saciar a esperança ea 

alegria de uma vida assegurada por vir. 

O verdadeiro cristianismo do Novo Testamento é uma religião da 

ressurreição. João Locke, filósofo inglês do século 18, disse: "A ressurreição de 

Nosso Salvador é realmente de grande importância para o cristianismo, tão 

grande que o seu ser ou não ser o Messias está em pé ou cai com ele." 

Porque é a pedra angular do evangelho, a ressurreição tem sido alvo de grandes 

ataques de Satanás contra a igreja. Se a ressurreição é eliminada, o poder do 

Evangelho que dá vida é eliminada, a divindade de Cristo é eliminada, a 

salvação do pecado é eliminada, e vida eterna é eliminado. "Se a nossa 

esperança em Cristo só nesta vida, somos de todos os homens os mais dignos 



de lástima" (1 Cor. 15:19). Se Cristo não ultrapassava a sepultura, aqueles que 

confiam nEle certamente não pode esperar para fazê-lo. 

Sem a salvação ressurreição não poderia ter sido prevista, e sem crença na 

salvação ressurreição não pode ser recebido. "Se você confessar com a sua boca 

que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os 

mortos, serás salvo" (Rom. 10: 9). Não é possível, portanto, ser um cristão e 

não acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. 

O problema doutrinal em que este capítulo se concentra não era descrença do 

Corinthians na ressurreição de Cristo, mas a confusão sobre a sua própria. Paulo 

não estava tentando convencê-los de que Cristo ressuscitou dos mortos, mas 

que um dia eles também seriam ressuscitados com Ele para a vida eterna. No 

entanto, para estabelecer as bases, nos primeiros onze versos Ele analisa as 

evidências da ressurreição de Jesus, a verdade que ele reconhece que já 

acreditava (1 vv., 11). Os cinco evidências, ou de testemunhos, que ele 

apresenta são: a igreja; as Escrituras; as testemunhas oculares; uma testemunha 

especial, o próprio apóstolo; ea mensagem comum. 

O Testemunho da Igreja 

Agora eu faço-vos saber, irmãos, o evangelho que vos anunciei, o 

qual também recebestes, em que também você está, pelo qual 

também sois salvos, se retiverdes a palavra que vos anunciei, a 
menos que você acredita em vão. (15: 1-2) 

O primeiro testemunho não é declarada explicitamente, mas está implícita. O 

próprio fato de que os cristãos de Corinto si mesmos, e todos os outros cristãos 

em todos os lugares, havia recebido o evangelho e creram em Jesus Cristo e que 

tinha sido milagrosamente mudado, era em si uma forte evidência do poder do 

evangelho, o qual o poder é na ressurreição de Cristo. 

Ao abordar-los novamente como irmãos (cf. 1:10; 2: 1; 3: 1; 10: 1; etc.) Paulo 

assegura aqueles a quem ele escreve que ele reconhece que eles sejam 

cristãos. O termo não só expressa sua identidade espiritual com eles, mas 

também o seu amor (cf. 15:58). 

O apóstolo diz que o que ele está prestes a dizer não é nada novo para eles, mas 

é simplesmente o evangelho que vos anunciei, o qual também 

recebestes. Não até versículos 3-4 é que ele especifique o que o coração do 

evangelho é: "que Cristo morreu por nossos pecados, ... e que foi sepultado, e 

que ressuscitou ao terceiro dia." O ponto de os dois primeiros versos é que os 

crentes de Corinto estavam si só, prova viva de que esta doutrina era verdade. O 

fato de que eles saíram da cegueira espiritual e amortecimento do judaísmo ou 

o paganismo e para a luz e vida de Cristo testemunhou o poder do evangelho, 

e, portanto, o poder da ressurreição. Ele também testemunhou que eles já 



acreditavam na verdade da ressurreição de Cristo. Foi o evangelho da 

ressurreição de Jesus Cristo que Paulo pregou a eles, que eles 

haviam recebido, e na qual ele assegura-lhes que agora ficar e por que eles são 

salvos , livres do poder do pecado e da condenação. Por causa da realidade da 

ressurreição de Cristo e de sua confiança nele, eles eram agora uma parte de 

Sua Igreja e, portanto, eram prova do poder de que a ressurreição. 

Qualificação de frase de Paulo se retiverdes a palavra que vos anunciei, a 

menos que você acreditou em vain- não ensina que os verdadeiros crentes 

estão em perigo de perder sua salvação, mas é uma advertência contra a fé não-

poupança. Assim, uma prestação mais clara seria: "... se você retende o que vos 

anunciei, a menos que a sua fé é inútil ou menos que você acredita, sem 

efeito." O Corinthians retende o que Paulo havia pregado (ver 11: 2) foi o 

resultado de uma prova e de sua salvação genuína, assim como a sua salvação 

e de vida nova eram uma evidência do poder da ressurreição de Cristo. É preciso 

reconhecer, no entanto, que alguns não tinham a verdadeira fé salvadora, e, 

portanto, não continuar a obedecer à Palavra de Deus. 

O ensino de Paulo sobre a segurança dos fiéis era inequívoca. "Porquanto aos 

que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à 

imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos; e 

aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses 

também justificou; e quem Ele justificou, a esses também glorificou "(Rm. 8: 

29-30; cf. vv 35-39; 5: 9-10.; 09:23; 1 Cor 2: 7; etc.).. É somente pelo poder de 

Deus que somos salvos e só pelo Seu poder que se mantêm guardadas. A nossa 

salvação é mantida pela de Cristo mantendo-nos rapidamente, não 

principalmente por nossa segurando-o rapidamente. Nossa participação sobre 

Ele é prova de que ele está segurando para nós. 

Um cristão professo que detém a doutrina ortodoxa e de estar e, em seguida, 

rejeita totalmente isso prova que a sua salvação nunca foi real. Ele é capaz de 

deixar de lado as coisas de Deus, porque ele está fazendo a exploração. Ele não 

pertence a Deus e, portanto, o poder de Deus não pode ficar com ele. Tal pessoa 

não se apegam a palavra porque a sua fé é em vão . Ele nunca foi real. Ele não 

pode segurar rápido, porque ele não é realizada rapidamente. 

Nosso Senhor falou repetidamente de crentes falsos que tiveram inútil, a fé não-

poupança. A parábola do semeador (Mat. 13: 1-23) nos diz que algumas das 

sementes da queda evangelho em solo raso ou de convivência, e que 

freqüentemente se parecem com o joio do trigo, mas não são (13: 24-30, 34 -

43). Jesus falou de muitos tipos de peixe capturado na mesma rede, com o bom 

sendo mantidos eo ser ruim jogado fora (13: 47-50). Ele falou de casas sem 

fundações (7: 24-27), virgens sem óleo para suas lâmpadas, e os servos que 

desperdiçou os seus talentos e por isso foram "expulsos" (25: 1-30). Ele alertou 



para portas e caminhos que parecem direito, mas que levam à destruição (7: 13-

14). 

Alguns dos Corinthians aparentemente tinha intelectualmente e / ou 

exteriormente reconhecido senhorio, como Salvador, e ressurreição de Jesus, 

mas não havia confiado nele ou comprometeram-se a Ele.Eles acreditavam 

apenas como os demônios crêem (Tiago 2:19). Eles reconheceram Cristo, mas 

eles não tinham recebido dEle, não ficar nele, não foram salvos por Ele, e 

não se apegam a Sua palavra, que Paulo havia pregado a eles. Como Jesus 

deixou claro nas ilustrações apenas citados acima, muitas pessoas fazem 

respostas positivas de um tipo ou outro para o evangelho, mas somente a fé 

genuína no resultado de Jesus Cristo na salvação. 

Muitas pessoas têm fé inútil. "Muitos" vai dizer: "Senhor, Senhor", no dia do 

juízo, mas ser excluído por causa de seu vazio, a fé sham (Mt 7: 22-23.; 25: 11-

12). Aqueles que abandonam Cristo e Sua igreja provar que eles nunca 

realmente pertencia a ele ou ao seu verdadeiro corpo (cf. 1 João 2:19). São 

aqueles que "permanecerdes na minha palavra", disse Jesus, aqueles que se 

apegam a palavra, que "são verdadeiramente meus discípulos" (João 8:31; cf. 2 

Cor. 13: 5; 2 João 9). O verdadeiramente justificado e justo não só somos salvos 

pela fé, mas continuam a "viver pela fé" (Heb. 10:38). A obediência e fidelidade 

contínua marcar o redimiu. 

O fato de que, apesar de sua grande imaturidade e muitas fraquezas, a igreja de 

Corinto ainda continuou a existir uma forte testemunho do poder do 

evangelho. Quem, senão o Cristo vivo e ressurreto poderia ter tomado 

roubadores, ladrões, adúlteros, fornicadores, homossexuais, mentirosos, 

idólatras, e esses pagãos completamente do mundo e transformou-os em uma 

comunidade dos redimidos? Apesar de suas falhas e faltas, e apesar da presença 

de falsos seguidores em sua montagem, Cristo viveu dentro e através dos 

verdadeiros santos. Paulo tinha vergonha de muito do que eles fizeram e não 

fizeram, mas ele não tinha vergonha de chamá-los de irmãos . 

Embora seja, em grande parte uma prova subjetiva, a resistência da igreja de 

Jesus Cristo através de 2.000 anos é uma prova de que ele é real 

ressurreição. Sua igreja e à Sua Palavra sobreviveram ceticismo, a perseguição, 

heresia, infidelidade e desobediência. Os críticos denunciaram a ressurreição 

como uma brincadeira e fabricação, mas nunca explicou o poder de um tal de 

fabricação para produzir homens e mulheres que deram-se tudo, inclusive sua 

liberdade e vidas, quando necessário; a amar e seguir um Senhor morto! Sua 

igreja viva é evidência de que o próprio Cristo está vivo; e Ele poderia estar 

vivo só se Ele tivesse sido ressuscitado dos mortos. 

HDA Major, ex-diretor de Ripon Hall, Oxford, escreveu, 



Teve a crucificação de Jesus terminou experiência daquele de seus discípulos, 

é difícil ver como a Igreja Cristã poderia ter vindo à existência. Essa igreja foi 

fundada na fé em Jesus o Messias. Um Messias crucificado havia Messias em 

tudo. Ele foi um rejeitado pelo judaísmo e maldito de Deus. Foi a ressurreição 

de Jesus, como São Paulo declara em Romanos. I 4, que proclamou ser Ele o 

Filho de Deus com poder ( O Mission e Mensagem de Jesus [New York: 

Dutton, 1946], p.213). 

Historiador da Igreja Kenneth Scott Latourette escreveu em História da 

Expansão do cristianismo , 

Era a convicção da ressurreição de Jesus, que levantou seus seguidores fora do 

desespero em que sua morte os lançaram e que levou à perpetuação do 

movimento iniciado por ele. Mas para sua crença profunda de que o crucificado 

ressuscitou dos mortos e eles o tinham visto e falado com ele, a morte de Jesus 

e até mesmo o próprio Jesus teria sido provavelmente esquecido (vol 1 [New 

York:. Harper & Row 1970 ], p.59). 

Um seguidor de Buda escreve desse líder religioso, "Quando Buda morreu foi 

com esse falecimento absoluta distância em que nada o que ficou." Mohammed 

morreu em Medina, em 8 de junho de 632, com a idade de 61 anos, e seu túmulo 

não é visitado anualmente por dezenas de milhares de muçulmanos. Mas eles 

vêm para chorar a sua morte, não para celebrar sua ressurreição. No entanto, a 

igreja de Jesus Cristo, não apenas no domingo de Páscoa, mas em todos os 

serviços do batismo por imersão, celebra a vitória do seu Senhor sobre a morte 

ea sepultura. 

O testemunho da Escritura 

Transmiti-vos, em primeiro lugar o que também recebi: que Cristo 

morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi 

sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as 
Escrituras. (15: 3-4) 

A segunda evidência da ressurreição de Cristo era o Antigo Testamento, as 

Escrituras do judaísmo e da igreja primitiva. O Velho Testamento predisse 

claramente a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Quando Paulo 

diz que eu entregue a você , ele quer dizer que ele trouxe ensinamento 

autorizado, e não algo de sua própria origem. Ele não projetá-lo, ele 

só entregou o que Deus havia criado. 

Para os dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus disse: "homens e tardos de 

coração ó tolo para acreditar em tudo o que os profetas disseram! Não era 

necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? ' E, começando por 

Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas 

as Escrituras "(Lucas 24: 25-27). Quando os judeus incrédulos pediu um sinal 



da messianidade de Jesus, Ele respondeu: "Uma geração má e adúltera pede um 

sinal, e ainda nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas; pois 

assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do monstro marinho, 

assim será o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra 

"(Mat. 12: 39-40). 

Em Pentecostes, Pedro citou o Salmo 16 e, em seguida, comentou que Davi, o 

autor do salmo, "olhou para a frente e falou da ressurreição de Cristo, que ele 

não era nem abandonado a Hades, nem a sua carne sofrer decadência" (Atos 2: 

25-31). Paulo proclamou diante do rei Agripa, "E assim, tendo obtido a ajuda 

de Deus, ainda até ao dia dando testemunho tanto a pequenos e grandes, 

afirmando nada, mas o que os profetas e Moisés disseram que ia ter lugar, que 

o Cristo devia sofrer, e que, em virtude da sua ressurreição dos mortos, Ele deve 

ser o primeiro a anunciar a luz a este povo e aos gentios "(Atos 26: 22-23). 

Jesus, Pedro e Paulo citou ou referidas tais passagens do Antigo Testamento 

como Gênesis 22: 8, 14; Salmo 16: 8-11; Salmo 22; Isaías 53; e Oséias 6: 

2. Uma e outra vez, direta ou indiretamente, literalmente ou em figuras de 

linguagem, o Antigo Testamento predisse a morte, sepultamento e ressurreição 

de Jesus. Nenhum judeu que acreditava e compreendido as Escrituras , 

referindo-se ao que hoje chamamos de Antigo Testamento, deveria ter sido 

surpreendido que o Messias foi ordenado morrer, ser enterrado, e depois 

ressuscitou. Duas vezes Paulo repete a frase , segundo as Escrituras , para 

enfatizar que esta não é uma coisa nova, e nenhuma contradição da verdadeira 

crença judaica. 

Depoimento de testemunhas oculares 

E que foi visto por Cefas, e depois pelos doze. Depois disso 

apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria 

dos quais permanecem até agora, mas alguns já dormiram;Depois 

apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. (15: 5-7) 

Ao longo da história o depoimento de testemunhas oculares responsáveis e 

honestos tem sido considerada uma das formas mais confiáveis de prova em um 

tribunal de terceira evidência lei de Paulo para a ressurreição de Cristo é dessa 

forma. 

Advogado Sir Edward Clarke disse: 

Como advogado eu fiz um estudo prolongado das evidências para os eventos 

do primeiro dia de Páscoa. Para mim, a evidência é conclusiva, e uma e outra 

vez no tribunal superior I ter assegurado o veredicto em provas não tão 

atraente. Inferência segue em evidência, e uma testemunha verdadeira é sempre 

ingênua e desdenha efeito; as provas do evangelho para a ressurreição é desta 



classe, e como advogado eu aceito-o sem reservas como o testemunho de 

homens verdadeiros os fatos que foram capazes de substanciar. 

O historiador Tomé Arnold de Oxford escreveu, 

A evidência para a vida de nosso Senhor e morte e ressurreição pode ser e 

muitas vezes tem se mostrado satisfatório. É bom de acordo com as regras 

comuns para distinguir boas evidências de mal. Milhares e dezenas de milhares 

de pessoas passaram por ele peça por peça com tanto cuidado como cada juiz 

resumindo em um caso importante. Eu mesmo fiz isso muitas vezes, não para 

persuadir os outros, mas para me satisfazer. Tenho sido usado por muitos anos 

para estudar a história de outros tempos, e para examinar e pesar as provas 

daqueles que têm escrito sobre eles, e eu conheço ninguém fato na história da 

humanidade que é melhor demonstrada por prova mais completa do que o 

grande sinal que Deus nos deu de que Cristo morreu e ressuscitou dentre os 

mortos. 

Aparência de Jesus a Pedro 

É significativo que Paulo diz que Jesus apareceu para aqueles que o viram 

depois da ressurreição. Até que Ele revelou sua identidade a eles, nem mesmo 

Maria Madalena (João 20: 14-16), os dois discípulos no caminho de Emaús 

(Lucas 24:15, 31), ou os discípulos reunidos na tarde da Páscoa (João 20:19 -

20) reconheceu. Os relatos evangélicos consistentemente falar de Jesus 

aparecendo ou manifestando-se após a Sua ressurreição (Mat. 28: 9; Marcos 16: 

9, 12, 14; Lucas 24: 31-39; João 21: 1; etc.). Ele foi reconhecido somente por 

aqueles a quem Ele escolheu para revelar-se, e não há registro de que Ele Se 

revelou a qualquer outro de seus seguidores. 

Um dos requisitos para o apostolado foi ter visto o Cristo ressuscitado (Atos 

1:22), e o primeiro apóstolo a quem Ele apareceu foi Cefas , ou seja, 

Pedro. Não nos é dito o tempo exato ou ocasião para que a aparência. Sabemos 

apenas que foi algum tempo depois de sua aparição a Maria e antes de sua 

aparição aos dois discípulos na estrada de Emaús (Lc 24:34). Não nos é dito por 

que o Senhor apareceu a Pedro primeira ou separAdãoente, mas, possivelmente, 

foi por causa da grande remorso de Pedro sobre ter negado seu Senhor, e por 

seu papel como um líder entre os apóstolos e na igreja primitiva até o Concílio 

de Jerusalém ( Atos 15). Em indo para Pedro primeiro, Jesus enfatizou Sua 

graça. Pedro havia abandonado o Senhor, mas o Senhor não tivesse 

abandonado. Cristo não pareceu Pedro porque Pedro merecia vê-lo mais, mas 

talvez porque Pedro precisava vê-lo mais. Pedro era o porta-voz do Senhor no 

dia de Pentecostes e foi crucialmente usado na expansão da igreja por vários 

anos. Como tal, ele foi testemunha privilegiada para o Cristo ressuscitado. 



Aparência de Jesus aos Doze 

Jesus apareceu próximo aos doze . Como mencionado acima, Ele apareceu aos 

onze discípulos (embora ainda muitas vezes referida como "os doze", mesmo 

antes de Judas foi substituído), como eles estavam com medo reunidos na tarde 

da Páscoa (João 20:19; Lucas 24:36). 

Os apóstolos colocou a fundação da igreja (Ef. 2:20), que desde o início baseou 

as suas crenças e práticas sobre o seu ensino (Atos 2:42). Aqueles homens a 

quem o Senhor utilizados para estabelecer Sua igreja na Terra todos o viram em 

seu corpo ressuscitado (Atos 01:22). Eles eram capazes, honestos e confiáveis 

testemunhas para o evento mais importante da história. 

Aparência de Jesus para o Quinhentos 

Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez. A 

qualidade de testemunhas específicos é representado pelos apóstolos, os quais 

eram conhecidos pelo nome e poderia facilmente ser questionada. A quantidade 

de testemunhas é visto nos quinhentos irmãos que todos viram o Cristo 

ressuscitado ao mesmo tempo. Escritura não dá nenhuma indicação de quem 

eram aquelas pessoas, ou em que Jesus apareceu para eles, mas eles foram 

certamente bem conhecido na igreja primitiva, e , como os doze, teria sido 

freqüentemente questionado sobre ter visto o Salvador ressuscitado. Mesmo no 

momento da escrita de Paulo, mais de duas décadas mais tarde, a maioria das 

testemunhas ainda estavam vivos. Eles permanecem até 

agora acrescenta, mas alguns já dormem , ou seja, morreu. 

Ao mesmo tempo e no mesmo lugar quinhentas testemunhas viram Jesus vivo 

depois de sua ressurreição! 

Aparência de Jesus para Tiago 

Não nos é dito para que Tiago Cristo depois ... apareceu . Dois dos apóstolos, 

um filho de Zebedeu, e outro filho de Alfeu, foram nomeados Tiago (Marcos 3: 

17-18). Estou inclinado a acreditar, no entanto, que esta Tiago foi o meio-irmão 

do Senhor, o autor da carta de Tiago e um dos principais líderes na igreja de 

Jerusalém (Atos 15: 13-21). 

Tiago originalmente era um cético. Assim como seus irmãos, ele a princípio 

não acreditam que Jesus era o Messias (João 7: 5). Mas agora este membro da 

própria família de Jesus, este, que durante vários anos não reconheceram Jesus 

como o Cristo, foi uma testemunha, uma testemunha poderosa e convincente, a 

Sua ressurreição. Talvez, como com Paulo, foi a experiência de ver o Cristo 

ressuscitado que finalmente trouxe Tiago à fé salvadora. Em qualquer caso, o 

testemunho convincente de um membro da família e ex-incrédulo foi 

adicionado ao dos apóstolos e os quinhentos. 



"Durante um período de 40 dias" (Atos 1: 3), entre a Sua ressurreição e 

ascensão, Jesus apareceu a todos os apóstolos em outras ocasiões que não são 

especificados (ver João 21: 1-14). 

O depoimento de uma testemunha especial 

E por último, como se fosse a um abortivo, Ele apareceu também 

a mim. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno 

de ser chamado apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. Mas 

pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não 

se mostrou vã; antes, trabalhei muito mais do que todos eles, não 
eu, mas a graça de Deus comigo. (15: 8-10) 

A quarta maior testemunho da ressurreição de Cristo foi a do próprio apóstolo 

Paulo, uma testemunha especial e único do Senhor ressuscitado. Paulo não 

estava entre os apóstolos originais, os quais tinham sido discípulos de Jesus 

durante Seu ministério terreno. Ele não estava entre os outros quinhentos 

crentes que tinham visto o Cristo ressurreto. Em vez disso, ele teve durante 

muitos anos um incrédulo e um chefe de perseguidor da Igreja. 

Ele foi, no entanto, o último de todos autorizados a ver o Cristo ressuscitado. A 

aparência do Senhor a Paulo não só era pós-ressurreição, mas postascension, 

tornando o testemunho de Paulo mais original ainda. Não foi, durante os 40 dias 

em que ele apareceu a todos os outros, mas alguns anos depois. Todas as outras 

pessoas a quem Cristo apareceu, exceto, talvez, Tiago, eram crentes, enquanto 

que Paulo (então conhecido como Saulo) foi um violento, incrédulo odioso 

quando o Senhor manifestou-se na estrada de Damasco (Atos 9: 1-8). Havia 

também outras aparições (Atos 18: 9-10; 23:11; cf. 2 Cor 12: 1-7.). 

Jesus apareceu a Paulo que fosse até um abortivo . Ektrōma ( abortivo ) 

normalmente se refere ao aborto, aborto ou parto prematuro vida-a incapaz de 

se sustentar. Na figura de Paulo, o termo pode indicar falta de esperança para a 

vida sem a intervenção divina, e transmitir a idéia de que ele nasceu sem 

esperança de encontrar Cristo. Mas o uso do termo no sentido de um nascimento 

inoportuna, demasiado cedo ou demasiado tarde, parece se encaixar melhor o 

pensamento de Paulo. Ele veio tarde demais para ter sido um dos doze. Na 

realização da idéia de não formado, morto e inútil, o termo também foi usado 

como um termo de escárnio. Antes de sua conversão, que coincidiu com a sua 

visão do Senhor ressuscitado, Paulo estava espiritualmente não formado, morto 

e inútil, uma pessoa a ser desprezada por Deus.Mesmo quando ele nasceu era 

tempo errado. Cristo tinha ido embora. Como ele poderia ser um apóstolo? No 

entanto, por disposição divina especial, Ele apareceu também a mim , Paulo 

testifica. 

Embora Paulo nunca duvidou de seu apostolado ou hesitou em usar a autoridade 

que o escritório trouxe, ele também nunca deixou de se surpreender que, de 



todas as pessoas, Cristo teria chamado ele para essa posição elevada. Ele não 

só se considerava o menor dos apóstolos , mas nem mesmo digno de ser 

chamado apóstolo, porque [ele] persegui a Igreja de Deus. 

Paulo sabia de todos os seus pecados foram perdoados, e ele não foi 

atormentado por sentimentos de culpa sobre o que ele havia feito contra o povo 

de Deus. Mas ele não podia esquecer que, para o qual havia sido perdoado, e é 

continuamente lembrou-lhe que pela graça de Deus sou o que sou . Que ele 

merecia o perdão de Deus tão pouco era um lembrete constante de como 

graciosamente Sua graça é dada. 

É possível que a memória de Paulo de ter perseguido a Igreja de Deus foi uma 

motivação poderosa para o seu que está sendo determinado que Sua graça não 

seria vã . (Compare o seu testemunho em 1 Tim. 1: 12-17.) Como está 

claramente fundamentada no Novo Testamento, Paulo foi capaz de dizer a 

verdade, eu trabalhei até mais do que todos eles. (Compare seu compromisso 

como registrado em 2 Cor. 11: 12/02: 12) No entanto, ele não estava ostentando 

em sua própria espiritualidade ou poder, mas em Deus, porque, como ele se 

apressou a acrescentar,. contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. A 

mesma graça responsável por sua chamada era responsável por sua 

fidelidade. Deus soberanamente nomeou Paulo apóstolo e soberanamente 

abençoou seu ministério apostólico. Paulo acreditava, respondeu, obedeceu, e 

foi continuamente sensível a liderança e a vontade do Senhor. Mas à parte da 

graça preveniente de Deus, o apóstolo sabia que tudo o que ele fez teria sido em 

vão e sem valor (cf. Ef. 4: 15-16; Colossenses 1: 28-29; etc.). 

A verdade e poder do Cristo ressuscitado trouxe três grandes mudanças em 

Paulo. Primeiro foi profundo reconhecimento do pecado. Pela primeira vez ele 

percebeu o quanto sua vida religiosa externa era de ser internamente deuses. Ele 

se via como ele realmente era, um inimigo de Deus e perseguidor de sua 

igreja. Em segundo lugar, ele experimentou uma revolução de caráter. A partir 

de um perseguidor da Igreja, ele se tornou seu maior defensor. Sua vida foi 

transformada de uma caracterizada pelo ódio hipócrita para um caracterizado 

pelo amor de doação. Ele mudou do opressor para servo, a partir imprisoner 

para libertador, de juiz para um amigo, de um tomador de vida a um doador da 

vida. Em terceiro lugar, ele experimentou um redirecionamento dramática de 

energia. Tão zelosamente como ele havia oposição Deus redimiu ele agora 

serviram. 

O Testemunho da mensagem comum 

Então, ou seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim você 
acreditou. (15:11) 



O último testemunho da ressurreição de Cristo foi o da mensagem comum de 

que todo verdadeiro apóstolo, profeta e pastor pregava. Então, ou seja eu ou 

sejam eles -Pedro, os doze, a quinhentos, Tiago, ou qualquer mais- assim 

pregamos e para que você acredita . Sem exceção, a pregação e ensino na 

igreja primitiva centrada na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Onde 

quer que Cristo foi pregado e por quem Ele foi pregado, Sua ressurreição foi a 

mensagem central que foi proclamada. Não houve disputa sobre a verdade ou a 

importância da doutrina, que dificilmente teria sido o caso se tivesse sido uma 

invenção. 

Com exceção de algumas heresias isolados, a doutrina da ressurreição de Cristo 

não tem sido questionada dentro da igreja até a nossa era moderna do ceticismo 

e do humanismo. Cristianismo do Novo Testamento, seja antigo ou moderno, 

não sabe nada de um evangelho cujo coração não é o Senhor ressuscitado e 

Salvador, Jesus Cristo. 

 

41. A importância da ressurreição 

corporal (1 Coríntios 15: 12-19) 

Agora, se Cristo é pregado, que Ele ressuscitou dentre os mortos, 

como dizem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos 

mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo 

não ressuscitou; E, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é 

vã a vossa fé também é vã. Além disso, estamos mesmo 

considerados como falsas testemunhas de Deus, porque nós 

testemunhamos contra Deus, que ressuscitou a Cristo, a quem Ele 

não levantou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque, se os 

mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou; E, se 

Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil; você ainda estais nos 

vossos pecados. Em seguida, também os que dormiram em Cristo 

estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só nesta vida, 
somos de todos os homens os mais dignos de lástima. (15: 12-19) 

Como Paulo lembrou-los em versos 1-11, os cristãos de Corinto já acreditava 

na ressurreição de Cristo, então eles não teria sido cristãos. Essa afirmação da 

realidade da ressurreição serviu de base para sua argumentação de dois gumes 

no capítulo 15: Porque Cristo ressuscitou, a ressurreição dentre os mortos, 

obviamente, é possível; e, por outro lado, a menos que os homens em geral 

podem ser ressuscitados, Cristo não poderia ter sido levantada. As duas 

ressurreições permanecer ou cair juntos; não poderia haver uma sem a 

outra. Além disso, se não há ressurreição, o evangelho é sem sentido e sem 

valor. 



Parece estranho que alguns desses crentes poderia ter aceite uma parte da 

verdade sem o outro. A causa desta confusão, como de muitos de seus outros 

problemas, estava na contínua influência das filosofias e religiões pagãs, dos 

quais muitos deles tinham vindo. O pensamento filosófico e espiritualista do 

dia de Paulo, assim como em nossa própria, tinha muitas idéias errôneas sobre 

o que acontece com os seres humanos após a morte. 

Algumas religiões têm ensinado sono alma, em que o corpo morre e se 

desintegra, enquanto a alma ou espírito repousa. Os materialistas acreditam na 

total extinção, aniquilação total. Nada humano, ou de outra forma física, 

sobrevive após a morte. Morte termina tudo. Algumas religiões ensinam a 

reencarnação, em que a alma ou espírito é continuamente reciclado de uma 

forma para outra, mesmo de humano para animal ou animal para 

humano. Outros acreditam no que é geralmente descrita como a absorção, em 

que o espírito, ou pelo menos uma parte do espírito, retorna à sua fonte e é 

absorvido de volta para a mente divina final ou ser. Essa crença se reflete em 

uma declaração do filósofo contemporâneo Leslie Weatherhead: "Será que 

realmente importa se eu estivesse perdido como uma gota de água no oceano, 

se eu pudesse ser uma partícula brilhando em algum onda gloriosa que quebrou 

em esplendor absoluto em perfeita beleza, às margens do mar alguns eterna? " 

Em todos esses pontos de vista, pessoa humana e individualidade são perdidos 

para sempre no momento da morte. Tanto Faz; se alguma coisa, sobrevive não 

é mais uma pessoa, não um indivíduo, não um ser único. 

Um princípio básico de grande parte da filosofia grega antiga era o dualismo, 

um conceito geralmente atribuído a Platão. Dualismo considerado tudo 

espiritual para ser intrinsecamente bom e tudo física para ser intrinsecamente 

mau. Para qualquer um que tenha esse ponto de vista a idéia de um corpo 

ressuscitado era repugnante. Para eles, a própria razão para ir a uma vida após 

a morte era escapar de todas as coisas físicas. Eles consideravam o corpo de um 

túmulo ou um cadáver, para que, nesta vida, suas almas foram algemados. Para 

os gregos, seus corpos foram as últimas coisas que eles gostariam de levar para 

a próxima vida. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas se opôs 

fortemente à idéia de uma ressurreição do Paulo tinha experimentado quando 

ele pregou no Areópago as-corpo: "Agora, quando eles [os filósofos atenienses] 

ouviu falar da ressurreição dos mortos, alguns começaram zombar "(Atos 

17:32). A visão típica do dualismo foi expressa pelo Seneca: ". Quando chegará 

o dia em que deve separar esta mistura do divino e do humano aqui, onde eu 

encontrei, eu vou deixar o meu corpo, e eu vou dar a volta aos deuses" 

É possível que até mesmo alguns dos membros judeus da igreja de Corinto 

duvidou da ressurreição. Apesar do fato de que a ressurreição é ensinado no 

Antigo Testamento, alguns judeus, tais os saduceus, não acredito nisso. 



No antigo livro de Jó, lemos: "Mesmo depois que a minha pele é destruída, mas 

da minha carne verei a Deus" (Jó 19:26;. Cf. Sl 17:15). Visão de Ezequiel dos 

ossos secos (37: 1-14) retrata a nação restaurada de Israel, mas também sugere 

a ressurreição corporal do povo de Deus. A previsão de Daniel de ressurreição 

é claro, falando da ressurreição dos perdidos, bem como dos salvos. "E muitos 

dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, mas os 

outros à desgraça e desprezo eterno" (Dan. 12: 2). 

Mas, enquanto o Velho Testamento ensino sobre a ressurreição era limitada e 

incompleta, o ensino do Novo Testamento é extensa. Embora os evangelhos 

não foram escritos, a vida de Jesus era bem conhecido e, sem dúvida, o 

Corinthians tinha aprendido de seu ensino de Pedro e outros. "Ninguém pode 

vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer; e eu o ressuscitarei no último 

dia" (João 6:44), Ele proclamou a alguns de Seus críticos judeus perto do Mar 

da Galiléia. Para Marta Ele disse: "Eu sou a ressurreição ea vida; quem crê em 

mim viverá ainda que morra" (João 11:25). 

A fundação de ensino apostólico foi que Cristo ressuscitou dos mortos, e que 

todos os que creram nele também seria levantado. Como Pedro e João estavam 

pregando em Jerusalém logo após o Pentecostes, "os sacerdotes, o capitão da 

guarda do templo, e os saduceus, veio sobre eles, sendo muito perturbado, 

porque eles estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição 

dentre os mortos" (Atos 4: 1-2). Paulo havia escrito os tessalonicenses vários 

anos antes, ele escreveu 1 Coríntios: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu 

com alarido, e com voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus; e os mortos 

em Cristo ressuscitarão primeiro" ( 1 Ts. 4:16). Ele, sem dúvida, havia ensinado 

o Corinthians a mesma verdade, e em sua próxima carta a eles, ele diz: "Aquele 

que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos 

apresentará convosco" (2 Cor. 4:14). 

Apesar do fato de que a ressurreição dos crentes é ensinado no Velho 

Testamento, no ensino de Jesus durante Seu ministério terreno, e no 

ensinamento dos apóstolos, sérias dúvidas sobre ele tinha infectado muitos dos 

cristãos de Corinto. É essas dúvidas que Paulo contesta vigorosamente em 1 

Coríntios 15. 

Seu primeiro argumento é simples e lógico: Agora, se Cristo é pregado, que 

Ele ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós dizer que 
não há ressurreição dos mortos? A construção aqui ( ei com o indicativo) 

implica uma condição isso é verdade. O Corinthians acredita na ressurreição de 

Cristo (1 Cor. 15: 1, 11) e que Ele estava vivo atualmente (enfatizada pelo 

tempo perfeito de egeirō, foi levantada ). Como, então, eles poderiam 

logicamente negar a verdade geral da ressurreição? Se Cristo não ressuscitou, 

ressurreição, obviamente, é possível. 



Nos versículos 13-19, o apóstolo demonstra que a ressurreição não é apenas 

possível, mas essencial para a fé, dando sete consequências desastrosas, quatro 

teológica e três pessoal, que resultaria se não houvesse ressurreição: (1) Cristo 

não seria ele ressuscitou ; (2) a pregação do evangelho não teria sentido; (3) a 

fé em Cristo seria inútil; (4) todas as testemunhas e todos os pregadores da 

ressurreição seria mentirosos; (5) todos os homens ainda estariam em seus 

pecados; (6) todos os ex-crentes teria eternamente pereceram; e (7) os cristãos 

seriam as pessoas mais miseráveis do planeta. 

As conseqüências teológicas de haver ressurreição 

Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não 

ressuscitou; E, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã a 

vossa fé também é vã. Além disso, estamos mesmo considerados 

como falsas testemunhas de Deus, porque nós testemunhamos 

contra Deus, que ressuscitou a Cristo, a quem Ele não levantou, 
se de fato os mortos não ressuscitam. (15: 13-15) 

Cristo não ressuscitou 

A primeira e mais óbvia consequência de não haver ressurreição seria que nem 

mesmo Cristo ressuscitou . "Como alguém deveria facilmente deduzir," Paulo 

argumenta, "se os mortos não podem subir, Cristo não subir." 

É provável que os incrédulos Corinthians ficou em torno desse problema, 

afirmando que Cristo não era realmente um homem, ou não era plenamente 

homem. Por causa de sua orientação dualista, como discutido acima, eles 

assumiram que porque Cristo era divino Ele não poderia ter sido humana, e, 

portanto, só parecia ser humano. Por conseguinte, ele realmente não morreu, 

mas só apareceu para morrer.De acordo com este ponto de vista Suas aparições 

entre a crucificação (uma ilusão) e da ascensão foram simplesmente continuar 

manifestações que só pareciam estar corporal. 

Esse ponto de vista é claro, não pode conciliar com o que os escritores dos 

evangelhos, Jesus ele mesmo, e os apóstolos ensinaram. Os relatos evangélicos 

da vida e do ministério terrestre de Jesus são de uma pessoa que era totalmente 

humano. Ele nasceu de uma mãe humana, e ele comeu, bebeu, dormiu, tornou-

se cansado, foi crucificado, foi esfaqueado, sangrou e morreu. Em sua primeira 

aparição aos doze após a crucificação, Jesus fez questão de ter os discípulos 

tocá-Lo, a fim de provar que ele não era apenas um espírito, que "não tem carne 

nem ossos, como vedes que eu tenho." Em seguida, ele pediu algo para comer 

e, em seguida, "tomou e comeu diante deles" (Lucas 24: 39-43). 

Em Pentecostes, Pedro proclamou que "Jesus, o Nazareno [era] um homem 

aprovado por Deus" e que "este homem entregue pelo plano pré-determinado e 

presciência de Deus, você pregado numa cruz" (Atos 2: 22-23) . Mais tarde, na 



mesma mensagem, ele proclamou que Jesus ainda estava vivo, não apenas em 

espírito, mas no corpo. Ele falou de Davi de falar "da ressurreição de Cristo, 

que Ele não era nem abandonou a Hades, nem a sua carne sofrem deterioração 

este Jesus, Deus ressuscitou." (Atos 2: 31-32). Em suas palavras de abertura aos 

Romanos, Paulo deixa claro que "o evangelho de Deus" para o qual ele foi 

separado foi "acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo 

a carne, que foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os 

mortos "(Rom. 1: 1-4). A ressurreição de Jesus evidenciado tanto Sua 

humanidade e sua divindade. 

Em sua visão a João na ilha de Patmos Cristo declarou: "Eu sou o primeiro eo 

último, e aquele que vive; e eu estava morto, mas eis aqui estou vivo para todo 

o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades" (Ap . 1: 17-18). Em sua 

segunda carta João aponta para a importância crucial de acreditar que Jesus 

nasceu, viveu, morreu e ressuscitou um ser humano: "Porque muitos 

enganadores têm saído pelo mundo, aqueles que não reconhecem Jesus Cristo 

veio em . a carne Este é o enganador eo anticristo "(2 João 1: 7). 

O Corinthians não poderia voltar a cair a noção pagã que Cristo só parecia ser 

humano. Ele era totalmente humano; Ele fisicamente viveu e morreu e tornou a 

viver. Portanto, se não há tal coisa como ressurreição física, também Cristo 

não ressuscitou . 

Pregação do Evangelho não teria sentido 

A segunda consequência de não haver ressurreição seria a de que a pregação do 

evangelho seria vã , completamente sem sentido. Como Paulo tinha acabado de 

dizer, o coração do evangelho é a morte e ressurreição de Cristo em nosso 

favor. "Transmiti-vos, em primeiro lugar o que também recebi: que Cristo 

morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que 

ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras" (15: 3 -4). Para além da 

ressurreição de Jesus não poderia ter conquistado o pecado, a morte, o inferno, 

e aqueles três grandes males seria para sempre conquistadores do homem. 

Sem a ressurreição, a boa notícia seria uma má notícia, e não haveria nada vale 

pregação. Sem a ressurreição do evangelho seria uma mensagem vazia, sem 

esperança de bobagens sem sentido. A não ser que o nosso Senhor venceu o 

pecado ea morte, fazendo um caminho para os homens a seguir em que a vitória, 

não há evangelho a proclamar. 

A fé em Cristo seria inútil 

Assim como há ressurreição faria pregar a Cristo sem sentido, ele também faria 

fé nEle inútil. A fé em tal evangelho seria vãs ( Kenos , vazia, estéril, nula de 

efeito, sem propósito). Um salvador morto não poderia dar a vida. Se os mortos 



não ressuscitam, Cristo não ressuscitou e nós não vai subir. Nós, então, só podia 

dizer com o salmista: "Certamente em vão Eu tenho mantido meu coração puro" 

(Sal. 73:13), ou com o Servo de Isaías, "tenho trabalhado em vão, eu passei a 

minha força para nada e vaidade "(Is. 49: 4). 

Se não houvesse ressurreição, a Câmara dos fiéis em Hebreus 11, ao invés, ser 

o salão do insensato. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Raabe, Davi, 

os profetas, e todos os outros teriam sido fiel para nada. Eles teriam sido 

escarnecido, açoitado, preso, apedrejado, aflitos e maltratados, e condenado à 

morte completamente em vão . Todos os crentes de todas as idades teria 

acreditado para nada, vivido por nada, e morreu por nada. 

Todas as Testemunhas e pregadores da Ressurreição Queria Ser Mentirosos 

Além disso, estamos mesmo considerados como falsas testemunhas de 

Deus, porque nós testemunhamos contra Deus, que ressuscitou a Cristo, a 

quem Ele não levantou, se de fato os mortos não ressuscitam. Se não existe 

tal coisa como a ressurreição dos mortos, então cada pessoa que alegou ter 

testemunhado o Cristo ressuscitado e cada pessoa que pregou o Cristo 

ressuscitado era um mentiroso, incluindo Paulo e os outros apóstolos 

( nós ). Eles seriam pseudo-testemunhas, alegando falsamente que ser de Deus 

e testemunhar falsamente contra [relativo] Deus, que ressuscitou Cristo . 

Para negar a ressurreição é chamar os apóstolos e todos os outros líderes da 

igreja do Novo Testamento não simplesmente equivocada, mas 

deliberAdãoente enganado, ou seja, mentirosos. Não há possibilidade, como 

muitos liberais afirmam, que tal erro poderia ter sido inocente ou ingênuo. Essas 

testemunhas não poderia ter sido homens honestos que inadvertidamente deu 

maus conselhos. Se Cristo não foi ressuscitado dentre os mortos, eles não só 

não foram enviados por Deus com uma mensagem dele, mas eram mentirosos 

que teriam que conspiram juntos para que as suas mentiras para ter sido tão 

coerente e harmonizada. 

Se os apóstolos, os profetas e os escritores do Novo Testamento mentiu sobre 

o coração do evangelho por que eles deveriam ser acreditado sobre qualquer 

outra coisa? Por que seus ensinamentos morais ser considerados inspirados e 

sublime, se assim flagrantemente falsificados seu ensino sobre a ressurreição 

de Jesus? Toda a verdade do Novo Testamento está em pé ou cai junto com 

base na ressurreição. 

Não só isso, mas essas testemunhas teria testemunhado, pregou, e ensinou uma 

mentira para que foram caluniados, espancados, presos e, muitas vezes 

martirizados. Essa auto-sacrifício, no entanto, não é o material de que são feitos 

os charlatães. As pessoas não morrem de preservar uma mentira. 



Embora Paulo não menciona especificamente, segue-se claramente que, se a 

ressurreição não fosse verdade, o próprio Cristo mentiu, ou na melhor das 

hipóteses era tragicamente equivocada. Em ambos os casos, ele dificilmente 

teria qualificado como o divino Filho de Deus, ou o salvador do mundo e 

Senhor. Jesus não teria sido Victor, mas vítima. Ou, se os escritores do Novo 

Testamento completamente deturpado o que Cristo e os apóstolos ensinaram, 

então o Novo Testamento seria um documento sem valor que nenhuma pessoa 

razoável confiar. 

As conseqüências pessoais de haver ressurreição 

Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não 

ressuscitou; E, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil; você 

ainda estais nos vossos pecados. Em seguida, também os que 

dormiram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em 

Cristo só nesta vida, somos de todos os homens os mais dignos de 
lástima. (15: 16-19) 

Próximo Paulo dá o que pode ser descrito como três conseqüências pessoais 

que resultariam se não houvesse tal coisa como a ressurreição dos 

mortos. Assim como os outros quatro, essas conseqüências têm grave 

significado teológico, mas eles também afirmam muito mais diretamente como 

os crentes seriam afetados. 

Todos os homens ainda estariam em seus pecados 

No versículo 16, Paulo reafirma seu principal argumento: Se os mortos não 

ressuscitam, também Cristo não foi ressuscitado. Um Cristo morto seria a 

conseqüência desastrosa chefe da qual todas as outras conseqüências seria o 

resultado. 

O próximo conseqüência Paulo menciona é pessoal e sério: se Cristo não 

ressuscitou, a vossa fé é inútil; você ainda estais nos vossos pecados. Depois 

de repetir a consequência de que a fé dos crentes seria inútil , ou vão (v. 14), os 

pontos de apóstolo para o resultado adicional óbvio que os crentes não seria 

melhor fora do que espiritualmente incrédulos. Cristãos ainda estar em 

seus pecados , tanto como o pagão mais perverso e incrédulo. Estaríamos todos 

no mesmo barco que os incrédulos a quem Jesus disse: "Você ... morrereis no 

vosso pecado" (João 8:21). 

Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, então o pecado ganhou a vitória 

sobre Cristo e, portanto, continua a ser vitorioso sobre todos os homens. Se 

Jesus permaneceu morto, então, quando morremos, nós também permanecerá 

mortos e condenados. "O salário do pecado é a morte" (Rom. 6:23), e se 

permanecermos mortos, morte e punição eterna são as únicas perspectivas de 

crente e não crente iguais. O propósito de confiar em Cristo é para o perdão dos 



pecados, porque é do pecado que precisamos ser salvos. "Cristo morreu pelos 

nossos pecados" e "foi sepultado, e ... ressuscitou ao terceiro dia" (1 Cor. 15: 3-

4). Se Cristo não ressuscitou, a Sua morte foi em vão, a nossa fé n'Ele é em vão, 

e os nossos pecados ainda são contados contra nós. Ainda estamos mortos em 

nossos delitos e pecados e permanecerá para sempre espiritualmente mortos e 

pecaminoso. Se Cristo não ressuscitou, então Ele não trouxe perdão dos 

pecados ou a salvação ou a reconciliação ou a vida espiritual, seja para agora 

ou para a eternidade. 

Mas Deus fez levantar "Jesus nosso Senhor dentre os mortos, o qual foi entregue 

por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para nossa justificação" (Rom. 

4: 24-25). Porque Cristo faz ao vivo, nós também viveremos (João 14:19). "O 

Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o 

numa cruz. Ele é o único a quem Deus exaltou a Sua mão direita como Príncipe 

e Salvador, para conceder a Israel o arrependimento e perdão dos pecados 

"(Atos 5: 30-31). 

Todos os crentes primeira teria Eternally Perished 

Se não há ressurreição, então, também os que dormiram em Cristo estão 

perdidos . caído no sono , não se refere ao que é muitas vezes chamado de 

sono da alma, mas era um eufemismo comum para a morte (cf. vv 6, 20; Mt 

27..: 52; Atos 7:60; 2 Pedro 3: 4).. Cada santo, Antigo Testamento, ou Cristão, 

que havia morrido teria sempre pereceram . Obviamente, a mesma 

conseqüência seria aplicável a todos os santos que morreram desde que Paulo 

escreveu. O próprio Paulo, os outros apóstolos, Agostinho, Calvino, Lutero, 

Wesley, DL Moody, e todos os outros crentes de qualquer outra idade iria passar 

a eternidade em tormento, sem Deus e sem esperança. Sua fé teria sido em vão, 

seus pecados teriam sido perdoados, e seu destino seria a condenação. 

Cristãos seriam as pessoas mais lamentável na Terra 

À luz das outras consequências, a última é bastante óbvia. Se a nossa 

esperança em Cristo só nesta vida [e nós temos; ei com o indicativo] somos 

de todos os homens os mais dignos de lástima. Sem a ressurreição, e para a 

salvação e as bênçãos que ele traz, o cristianismo seria inútil e lamentável. Sem 

a ressurreição não teríamos Salvador, não há perdão, não há evangelho, 

nenhuma fé significativa, sem vida, e nenhuma esperança de qualquer dessas 

coisas. 

Para ter esperamos em Cristo só nesta vida seria ensinar, pregar, sofrer, 

sacrifício e trabalhar inteiramente por nada. Se Cristo não ressuscitou, então Ele 

não só não pode ajudar-nos em conta a vida por vir, mas Ele não pode nos ajudar 

agora. Se Ele não pode nos conceder a vida eterna, Ele não pode melhorar a 

nossa vida terrena. Se Ele não está vivo, onde estaria a nossa fonte de paz, 



alegria ou satisfaçãoagora . A vida cristã seria uma farsa, uma farsa, uma piada 

trágica. 

Um cristão não tem um Salvador, mas Cristo, Redentor, mas sem Cristo, não 

Senhor, mas Cristo. Portanto, se Cristo não foi ressuscitado, Ele não está vivo, 

e nossa vida cristã é sem vida. Nós não teríamos nada para justificar nossa fé, o 

nosso estudo da Bíblia, a nossa pregação ou testemunho, o nosso serviço para 

Ele ou a nossa adoração a Ele, e nada para justificar nossa esperança tanto para 

esta vida ou na próxima. Gostaríamos merece nada, mas a compaixão reservada 

para os tolos. 

Mas estamos não para ser lamentada, por Paulo continua imediatamente, "Mas 

agora Cristo ressuscitou dos mortos, as primícias dos que dormem" (15:20). 

 

42. O Plano de ressurreição ( 1 Coríntios 

15: 20-28 ) 

Mas, agora, Cristo ressuscitou dentre os mortos, as primícias dos 

que dormem. Pois desde que por um homem veio a morte, também 

por um homem veio a ressurreição dos mortos.Pois como em Adão 

todos morrem, assim também em Cristo todos serão 

vivificados. Mas cada um por sua ordem: Cristo, as primícias, 

depois que os que são de Cristo, na sua vinda, então virá o fim, 

quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver 

destruído todo domínio, e toda autoridade e poder . Pois Ele deve 

reinar até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O 

último inimigo a ser destruído é a morte. Pois Ele colocou todas 

as coisas debaixo dos seus pés. Mas, quando diz: "Todas as coisas 

lhe estão sujeitas," é evidente que se excetua aquele que colocar 

todas as coisas em sujeição a Ele. E quando todas as coisas lhe 

estiverem sujeitas, então o próprio Filho também será submetido 

a daquele que a sujeitou todas as coisas a Ele, para que Deus seja 
tudo em todos. ( 15: 20-28 ) 

Teólogo Erich Sauer escreveu: "A época atual é tempo de Páscoa. Ela começa com a 

ressurreição do Redentor e termina com a ressurreição dos remidos. Entre reside a 

ressurreição espiritual daqueles que são chamados para a vida através de Cristo. Assim, 

vivemos entre duas Páscoas e no poder da primeira Páscoa vamos ao encontro da última 

Páscoa. " 

A última Páscoa para que Sauer se refere é, naturalmente, a ressurreição corporal dos 

salvos. Escritura fala de que a ressurreição dos justos ( Ap 20: 6 ; . 1 Tessalonicenses 4: 

13-18 ; 2 Cor. 5: 1-5 ; Lucas 14:14 ; João 5:29 ), chamando-o a primeira ressurreição. A 

segunda é a ressurreição dos ímpios ( João 5:29 ). É a primeira ressurreição que Paulo 

fala em 1 Coríntios 15 . 



O apóstolo lembrou aos coríntios que eles já acreditavam na ressurreição de Cristo ( 15: 

1-11 ) e que, logicamente, eles também devem acreditar em sua própria ressurreição e de 

todos os santos, mencionando sete consequências desastrosas e absurdas que resultaria se 

não estivessem levantadas ( vv. 12-19 ). Mover-se em versos 20-28 Paulo discute três 

aspectos da ressurreição dos justos: (1) O Redentor; (2) os remidos; e (3) a restauração. O 

primeiro e terceiro foco em Cristo; o segundo se concentra em crentes. 

O Redentor 

Mas, agora, Cristo ressuscitou dentre os mortos, as primícias dos 

que dormem. Pois desde que por um homem veio a morte, também 

por um homem veio a ressurreição dos mortos.Pois como em Adão 

todos morrem, assim também em Cristo todos serão 

vivificados. ( 15: 20-22 ) 

Primeiro Paulo reafirma a ressurreição de Cristo: Mas agora Cristo ressuscitou dos 

mortos , uma verdade que seus leitores já reconhecido e acreditado ( vv 1-2. ). As 

palavras "e tornar-se", encontradas em algumas traduções (por exemplo, a KJV ), não 

vêm pela primeira vez no texto original e são enganosas. Cristo não se tornaram 

os primeiros frutos em algum momento após a sua ressurreição, mas no momento da 

Sua ressurreição, pelo próprio fato de Sua ressurreição. Seu ser levantada O fez os 

primeiros frutos de todos os que seriam levantadas. 

Antes israelitas colhido suas colheitas eram para trazer uma amostra representativa, 

chamou os primeiros frutos, aos sacerdotes como oferenda ao Senhor ( Lev. 23:10 ). A 

colheita total não poderia ser feita até foram oferecidos os primeiros frutos. Esse é o ponto 

da figura de Paulo aqui. A própria ressurreição de Cristo era as primícias da ressurreição 

"colheita" do acreditando mortos. Em Sua morte e ressurreição, Cristo fez uma oferta de 

Si mesmo ao Pai em nosso nome. 

A importância dos primeiros frutos, no entanto, não só era que precedeu a colheita, mas 

que eles eram uma primeira parcela da colheita. O fato de que Cristo era o primeiro 

fruto , portanto, indica que algo mais, ou seja, a colheita do resto da cultura, é a 

seguir. Em outras palavras, a ressurreição de Cristo não poderia ter sido em isolamento 

da nossa. Sua ressurreição requer nossa ressurreição, porque a Sua ressurreição foi parte 

da maior ressurreição de redimidos de Deus. 

A ressurreição do qual Paulo fala aqui é a ressurreição permanente. Tanto o Antigo eo 

Novo Testamento falam de pessoas que morreram e foram milagrosamente trouxe de 

volta à vida ( 1 Reis 17:22 ; 2 Reis 4: 34-36 ; 13:21 ; Lucas 07:15 ; João 11:44 ). Mas 

todas essas pessoas morreram de novo. Mesmo aqueles a quem Jesus levantou-o filho da 

viúva de Naim, a filha de Jairo, e Lázaro, acabou por morrer novamente. O próprio Cristo, 

no entanto, foi o primeiro a ser levantada não morre. 

Como em 15: 6 , 18 (cf. . Matt 27:52 ; Atos 7:60 ; 2 Pedro 3: 4. ), aqueles que estão 

adormecidos se refere aos mortos, neste caso para os justos mortos, cujos espíritos ter 

ido para estar com o Senhor ( : 2 Cor 5 8. ; cf. Phil 01:23. mas cujos restos mortais estão 

na sepultura, aguardando recomposição e ressurreição). 

Através de Cristo, como um homem , veio a ressurreição dos mortos , assim como por 

meio de Adão, o primeiro homem , veio a morte . Argumento de Paulo aqui é que a 

natureza humana de Jesus estava intimamente envolvido tanto na Sua ressurreição e no 

nosso. Foi porque Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou como um homem que ele 



poderia se tornar os primeiros frutos de todos os outros homens que seriam levantados 

para a glória. Como já mencionado, os primeiros frutos da colheita e eram da mesma 

cultura. 

No versículo 22, Paulo continua a explicar como a grande verdade de um ressurreição de 

Cristo afeta crentes. A analogia convincente vem do primeiro homem: Pois como em 

Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Assim como 

Adão foi o progenitor de todos os que morrem, assim também Cristo é o progenitor de 

todos os que serão ressuscitados para a vida . Em cada caso, um homem fazendo um ato 

causou as consequências do ato a ser aplicado a qualquer outra pessoa identificada com 

ele. Aqueles que são identificados com Adão-cada pessoa que nasceu de-está sujeito à 

morte por causa de ato pecaminoso de Adão. Da mesma forma, aqueles que são 

identificados com Cristo a cada pessoa que nasceu de novo nEle-está sujeita a ressurreição 

para a vida eterna por causa do ato de justiça de Cristo. Em Adão, todos herdamos uma 

natureza pecaminosa e, portanto, vai morrer . Em Cristo, todos os que crêem Nele ter 

herdado a vida eterna, e serão vivificados , no corpo, bem como em espírito. "Porque, 

como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também 

pela obediência de um só, muitos se tornarão justos" ( Rom. 5:19 ). 

A partir de inúmeras outras passagens das Escrituras, sabemos que os dois tudo é 

no versículo 22 , embora parecidos em alguns aspectos, não pode ser igual. Aqueles que 

tentam ler universalismo nesta passagem deve contradizer aquelas outras passagens que 

ensinam a reprovação ( Matt 05:29. ; 10:28 ; 25:41 , 46 ; Lucas 16:23 ; 2 Tessalonicenses 

1: 9. ; Ap 20: 15 ; etc.). Os todas as s são semelhantes em que ambos se aplicam aos 

descendentes. Todo ser humano é um descendente de Adão, e, portanto, o primeiro tudo é 

universal. Com apenas as exceções de Enoque e Elias, a quem o Senhor levou diretamente 

para estar com Ele, e daqueles santos que serão arrebatados, toda pessoa nascida vai 

morrer. 

Somente aqueles que confiam em Jesus Cristo, no entanto, são os Seus descendentes 

(como ilustrado na João 8:44 ), eo segundo todos , portanto, aplica-se apenas aos 

salvos. É apenas a todos os companheiros de filhos de Deus e co-herdeiros com Jesus 

Cristo ( Gálatas 3:26. , 29 ; 4: 7 ; Ef. 3: 6 ; cf. Atos 20:32 ; Tito 3: 7 ), que deve ser feita 

viva . Em Adão é simplesmente ser humano, ter nascido uma vez. Em Cristo é ter a vida 

eterna, para nascer de novo. Por descendência natural de Adão, tendo herdado o seu 

pecado, todos morrem. Por descendência sobrenatural de Cristo, tendo herdado a Sua 

justiça, todos serão vivificados . 

Embora a herança em ambos os casos é corporais, bem como espiritual, grande ênfase de 

Paulo aqui é sobre o corporal. Por causa do pecado de Adão, o homem morreu 

espiritualmente e tornou-se sujeito à morte corporal. Da mesma forma, através dos crentes 

Cristo é dada a vida espiritual e será ressuscitado. Mas nosso espírito, porque eles vão 

estar com o Senhor no momento da morte, não vai esperar para ser ressuscitado. Apenas 

os nossos corpos serão ressuscitados, e essa é a verdade salientou aqui. 

O Redimido 

Mas cada um por sua ordem: Cristo, as primícias, depois que os 
que são de Cristo, na sua vinda. ( 15:23 ) 

No esquema da ressurreição, Cristo é as primícias e os que são de Cristo, na sua 

vinda , somos a colheita cheia. Ao contrário da safra de grãos, no entanto, que a 



ressurreição está muito longe no tempo dos primeiros frutos . Nós não sabemos, de fato, 

é dito que não podemos saber ( Matt 24:36. , 42 , 44 , 50 ; 25:13 ) -quando o Senhor virá 

para levantar e arrebatar o seu povo e estabelecer o Seu reino. Nós não sabemos o tempo, 

a geração ou momento específico, mas sabemos que a ordem . 

A mais óbvia é que Cristo era primeiro e que a nossa ressurreição vai seguir em Sua 

vinda . A partir de outras partes da Bíblia, aprendemos que mesmo a "colheita" não vai 

ser tudo de uma vez, mas terá o seu próprio fim , a sua própria sequência. A primeira 

ressurreição tem duas partes: a ressurreição de Cristo principais e ressurreição dos 

crentes. A ressurreição dos crentes, os que são de Cristo , será em três etapas, de acordo 

com diferentes grupos de crentes. 

Inicialmente será a ressurreição da igreja, os fiéis que terá chegado à fé salvadora de 

Pentecostes ao arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e 

com voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus; e os mortos em Cristo ressuscitarão 

primeiro "( 1 Ts. 4:16 ). Eles serão acompanhados por santos vivos para o encontro do 

Senhor nos ares e subir ao céu. 

Em seguida será a ressurreição dos santos da tribulação. Muitos virão a confiar em Cristo 

durante a Tribulação, que inimaginavelmente horrível sete anos calvário durante o qual 

muitas pessoas piedosas vai ser condenado à morte por sua fé. No final desse período, no 

entanto, todos aqueles que vieram à fé em Cristo serão ressuscitados para reinar com Ele 

durante o Milênio ( Ap 20: 4 ). 

Seguindo essa será a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, prometido pelo 

profeta Daniel: "E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida 

eterna, mas os outros à desgraça e desprezo eterno" ( Dan. 12: 2 ; cf. Is 26: 19-20. ). Essa 

ressurreição, eu acredito, irá ocorrer em simultâneo com a dos santos da tribulação. 

Em seguida, durante o reino milenar haverá, necessariamente, ser a ressurreição dos que 

morrem durante esse tempo. É interessante pensar que eles podem muito bem ser 

levantada logo que eles morrem, sendo necessário nenhum sepultamento. Faria de morte 

para um crente durante o Reino nada mais do que uma transformação instantânea em seu 

corpo e do espírito eterno. 

A única ressurreição remanescente será a do injusto, que serão ressuscitados para a 

condenação e punição eterna no final de mil anos de reinado de Cristo ( João 5:29 ). Os 

salvos terão sido levantados para a vida eterna, mas os incrédulos serão ressuscitados para 

a morte eterna, a segunda morte ( Ap 21: 8 ; cf. 02:11 ). 

A Restauração 

Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, 

quando houver destruído todo domínio, e toda autoridade e 

poder. Pois Ele deve reinar até que haja posto todos os inimigos 

debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a 

morte. Pois Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus 

pés. Mas, quando diz: "Todas as coisas lhe estão sujeitas," é 

evidente que se excetua aquele que colocar todas as coisas em 

sujeição a Ele. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, 

então o próprio Filho também será submetido a daquele que a 

sujeitou todas as coisas a Ele, para que Deus seja tudo em 
todos. ( 15: 24-28 ) 



O terceiro aspecto do plano de ressurreição que Paulo discute aqui é o que pode ser 

chamado de restauração. O apóstolo resume algumas das coisas que vão acontecer nos 

últimos tempos. 

Em seguida ( eita , "depois disso") pode implicar um intervalo de tempo entre a 

ressurreição, na sua vinda e no estabelecimento de Seu reino. Isso coincide com o 

ensinamento de nosso Senhor em Mateus 24 e 25 , onde Ele fala de todos os sinais que 

precederão o Seu reino, até mesmo o sinal do Filho do Homem no céu e ao ajuntamento 

dos eleitos ( 24: 30- 31 ). 

Telos ( final ), não só pode referir-se ao que é final, mas também ao que é concluída, 

consumado, ou cumprido. No culminar final dos tempos, quando ele entregar o reino a 

Deus, Pai , todas as coisas serão restauradas como foram originalmente projetado e criado 

por Deus para ser. No final, vai ser como era no começo. Pecado haverá mais, e Deus 

reinará suprema, sem inimigo e sem contestação. Isso nos dá uma grande visão sobre o 

plano de redenção divina. Aqui é o ponto culminante: Cristo transforma o mundo 

restaurado para Deus, Seu Pai, que o enviou para recuperá-lo. 

Ato final de Cristo será conquistar permanentemente todos os inimigo de Deus, cada 

alegando regra e autoridade e poder . Eles vão sempre ser abolida, nunca de existir 

mais, nunca mais se opor a Deus ou de enganar, iludir, ou ameaçar o seu povo ou qualquer 

corrupção de Sua criação. 

Este ato final de Cristo, o giro sobre o mundo ao Pai, serão trabalhados ao longo do 

período de mil anos, durante o reinado milenar de Cristo na terra. Como forma vívida e 

dramaticamente retratada nos símbolos e as declarações de Apocalipse 5-20 , Cristo 

levará de volta a Ele a terra que Ele criou e que é legitimamente seu. A cena 

do Apocalipse 5 descreve o Filho legítimo de tomar posse do título de propriedade da 

terra, o Seu sair para levá-la de volta do usurpador para apresentá-lo ao Pai. Ao fazer isso 

ele vai acabar com todas as rebeliões e subjugar todos os inimigos. Ele deve reinar até 

que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés . É necessário que Ele para 

governar. 

A figura de colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés vem da prática comum nos 

tempos antigos de reis e imperadores sempre sentado entronizado acima dos seus 

assuntos, de modo que quando os sujeitos se curvou eles foram literalmente abaixo, ou 

inferior; do que os pés do soberano. Com os inimigos, um rei, muitas vezes literalmente 

colocar o pé no pescoço do rei conquistado ou geral, que simboliza a submissão total do 

inimigo. Em Seu reino milenar, todos de Cristo inimigos serão colocados sob a sua 

sujeição, debaixo de seus pés , para que o plano soberano de Deus seja cumprida. 

Durante o Milênio não rebelião aberta será tolerado, mas ainda haverá rebeldia nos 

corações dos inimigos de Cristo. Porque os seus inimigos não vai se submeter a Ele por 

sua vontade, Ele terá de "governar com uma vara ou de ferro" ( Apocalipse 19:15 ). Mas 

eles serão governados . No final dos mil anos, Satanás será desencadeada por um período 

breve para liderar uma insurreição final contra Deus e Seu reino ( 20: 7-9 ), depois que 

ele, com todos os que pertencem a ele, será banido para o inferno, a sofrer eternamente 

no lago de fogo ( Ap 20: 10-15 ). 

O último inimigo , tanto de Deus e do homem, é a morte , o que, com todos os outros 

inimigos, será abolido . Cristo quebrou o poder de Satanás, "o que tinha o poder da 

morte" ( Hb. 2:14 ), na cruz, mas Satanás e da morte não será 

permanentemente suprimidos até o final do Milênio. A vitória foi conquistada no 



Calvário, mas a paz eterna e justiça que que garante a vitória não será consumado e 

concluído até os inimigos que foram conquistados também são banidos e abolido . Então, 

Seu trabalho final que tem sido realizado, Cristo entregar o reino ao Deus e Pai . 

Quando Ele tomou a designação de salvação do Pai, Cristo veio à Terra como um bebê, 

e viveu e cresceu como um homem entre os homens. Ele ensinou, pregou, curou e fez 

obras miraculosas. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e ascendeu ao Pai, onde Ele 

agora intercede por aqueles que são Dele. Quando Ele voltar, Ele vai lutar, conquistar, 

regra geral, juiz, e, em seguida, como Seu último trabalho em nome do Pai, para sempre 

subjugar e finalmente julgar todos os inimigos de Deus ( Apocalipse 20: 11-15 ), re-criar 

a terra e céus ( Ap 21: 1-2 ), e, finalmente, entregar o reino ao Deus e Pai . 

O reino que Cristo oferece-se será um ambiente habitado pelo redimiu Seu povo 

redimido, aqueles que se tornaram temas eternos do reino eterno através da fé Nele. À luz 

do grande argumento de Paulo neste capítulo, é óbvio que o seu ponto aqui é que, se não 

houvesse ressurreição, não haveria temas para o reino eterno de Deus; e não haveria 

Senhor para governar. A menos que ele e eles foram criados, todo o povo de Deus, 

eventualmente, iria morrer, e que seria o fim, o fim deles e no final do reino. Mas a 

Escritura nos assegura que "o seu reino não terá fim" ( Lucas 1:33 ), e ele e seus súditos 

não terá fim. 

Para que nenhum de seus leitores entendam mal, Paulo passa a explicar o óbvio: Mas, 

quando diz: "Todas as coisas lhe estão sujeitas," é evidente que se excetua aquele 

que colocar todas as coisas em sujeição a Ele. Deus Pai é o exceção que não será sujeita 

a Cristo, pois é o Pai, que deu o poder e autoridade ao Filho ( 28:18 Matt. ; João 05:27 ), 

e quem o filho fiel e perfeitamente servido. 

Desde o momento da sua encarnação, até o momento em que Ele apresenta o reino ao Pai, 

Cristo está no papel de servo, cumprindo Sua tarefa divina que lhe forem atribuídas por 

seu pai. Mas quando esse trabalho final é realizada, Ele assumirá Seu antigo, cheio, 

glorioso lugar na harmonia perfeita da Trindade. E, quando todas as coisas lhe 

estiverem sujeitas, então o próprio Filho também será submetido a daquele que a 

sujeitou todas as coisas a Ele, para que Deus seja tudo em todos. Cristo continuará a 

reinar, porque o Seu reino é eterno ( Rev. 11:15 ), mas Ele reinará com o Pai em glória 

trinitária, sujeito à Trinity dessa forma eternamente projetado por Ele. 

Quando Deus criou o homem, Ele o fez perfeito, justo, bom, e subserviente. No Outono, 

esta criatura suprema de Deus, junto com todo o resto de sua criação, foi corrompido e 

arruinado. Mas os novos homens que ele cria através do Seu Filho nunca será corrompido 

ou em ruínas. Eles serão levantados para viver e reinar eternamente em Seu reino eterno 

com Seu Filho eterno. 

 

 

 



43. Incentivos a ressurreição ( 1 Coríntios 

15: 29-34 ) 

Caso contrário, que farão os que se batizam pelos mortos? Se os 

mortos não ressuscitam, por que então se batizam por eles? por 

que estamos também em perigo a toda hora? Eu protesto, irmãos, 

pela glória que de vós, que eu tenho em Cristo Jesus nosso Senhor, 

que morro todos os dias. Se por motivos humanos Eu lutei com 

feras em Éfeso, o que me aproveita isso? Se os mortos não 

ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã 

morreremos. Não se deixe enganar: "As más companhias 

corrompem os bons costumes". Torne-se sóbrio como deveria, e 

parar de pecar; para alguns ainda não têm conhecimento de 
Deus. Digo-o para vergonha vossa. ( 15: 29-34 ) 

Quando os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, Jesus perguntou a zombaria e 

pergunta insincera sobre cuja esposa uma certa mulher seria na ressurreição, Ele primeiro 

disse-lhes que eles entendiam nem as Escrituras nem o poder de Deus. Depois de declarar 

que não há casamento no céu, Ele continuou: "Mas a respeito da ressurreição dos mortos, 

não lestes o que foi dito por Deus, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, 

? e Deus de Jacó 'Ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos "( Mt 22: 23-32. ; Ex. 3: 

6 ). A ênfase na sua declaração foi no tempo do verbo ("eu sou"). Abraão, Isaque e Jacó, 

foram espiritualmente vivo no momento Jesus falou, e um dia iria se reunir com seus 

corpos glorificados na ressurreição. Ele estava dizendo, com efeito, "Atualmente, agora 

eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó." Isso era verdade, porque não há vida após a 

morte. 

Escritura não é teórico, prático, ou irrelevante. Porque os saduceus negavam a 

ressurreição, não conseguia pensar direito ou viver, como é óbvio em sua resposta à vida 

e obra de Cristo. Doutrina direito está inseparavelmente ligado ao comportamento moral 

direita; princípios corretos são dadas para levar a conduta correta. A verdade de Deus não 

só é para ser acreditado, mas devidamente respondidos. Devemos viver as palavras que 

gostam de cantar, "confiar e obedecer, pois não há outra maneira, para ser feliz em Jesus 

do que confiar e obedecer." Verdade bíblica não é algo que Deus deu apenas a ser 

discutido pelos teólogos e escrito em credos. Ele deu a ser vivida. Quando a sua verdade 

é negado há conseqüências morais e espirituais devastadores. 

Os primeiros onze capítulos de Romanos são doutrina quase puro, teologia pura Capítulo 

12 começa assim: "Exorto-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para apresentar 

os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 

espiritual de adoração "( v. 1 ). A partir deste ponto na carta o ensino do apóstolo é 

essencialmente prático, uma série de exortações com base nas verdades precedentes. O 

"portanto" significa "porque". "Por causa do que acabo de dizer, esta é a maneira que você 

deve viver". Paulo ecoa o salmista, que escreveu: "Que darei eu ao Senhor por todos os 

benefícios que me tem feito?" ( Sl 116: 12. ). Nos escritos de Paulo, como nas Escrituras 

em geral, comportamento e moralidade dos crentes são edificados sobre o fundamento da 

obra redentora de Deus. O que Deus tem feito é o maior motivo possível para o 

nosso fazer o que Ele quer que façamos. Para negar a ressurreição é, com efeito, a negar 

a necessidade de conduta correta. 



Grande impulso de Paulo em 15: 29-34 é: se você remover a ressurreição, se você negar 

esta verdade fundamental e maravilhoso da obra redentora de Deus, você removeu uma 

das maiores motivações que o Senhor dá para vir a Cristo e para viver para Cristo . Ele, 

portanto, aponta três poderosos incentivos a ressurreição dá: (1) um incentivo para a 

salvação; (2) um incentivo para o serviço; e (3) um incentivo para a santificação. A 

primeira é para os incrédulos, os outros dois são para os crentes. 

Um incentivo para a Salvação 

Caso contrário, que farão os que se batizam pelos mortos? Se os 

mortos não ressuscitam, por que então se batizam por 

eles? ( 15:29 ) 

Este versículo é um dos mais difíceis em toda a Escritura, e tem muitas interpretações 

possíveis legítimos; tem também, no entanto, foi utilizada para apoiar muitas idéias 

estranhas e heréticas. O intérprete cuidadoso e honesto podem inquirir as várias dezenas 

de interpretações oferecido e ainda não ser dogmático sobre o que significa. Mas podemos 

ser dogmáticos, desde o ensino claro de outras partes das Escrituras, sobre algumas das 

coisas que ele não quer dizer. Quanto ao que este versículo significa, só podemos 

adivinhar, já que a história tem trancou na obscuridade. 

Podemos ter certeza, por exemplo, que não ensina vicária, ou proxy, o batismo pelos 

mortos, como reivindicado pelos hereges gnósticos antigos, como Marcião e pela igreja 

Mórmon hoje. Paulo não ensinou que a pessoa que morreu pode ser salvo, ou ajudaram 

de alguma forma, por ser de outra pessoa batizados em seu nome. Regeneração batismal, 

a idéia de que a pessoa é salva ao ser batizado, ou que o batismo é, de alguma forma 

necessária para a salvação, não é bíblico. A idéia da regeneração batismal vicário ainda 

está mais distante da verdade bíblica. Se uma pessoa não pode salvar a si mesmo sendo 

batizado, ele certamente não pode salvar ninguém por esse ato. A salvação é pela fé 

pessoal em Jesus Cristo. "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de 

vós, é dom de Deus" ( Ef. 2: 8 ; cf. . Rom 3:28 ; etc.). Esse é o ensinamento repetida e 

consistente, tanto do Antigo e Novo Testamentos. Citando Gênesis 15: 6 , diz Paulo, "? 

Pois o que diz a Escritura" E Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça 

"( Rom. 4: 3 ). A única maneira que qualquer pessoa já chegou de Deus é pela fé pessoal. 

Se a fé de uma pessoa não pode salvar o outro, então, certamente, o batismo de uma 

pessoa pode não salvar outra. O batismo é simplesmente um ato de fé obediente que 

proclama identidade com Cristo ( Rm 6: 3-4. ). Ninguém é salvo por pessoas batismo nem 

mesmo viver, muito menos mortos queridos. "É aos homens está ordenado morrerem uma 

só vez e depois disso o juízo" ( Heb. 9:27 ). A morte termina toda oportunidade para a 

salvação e para a ajuda espiritual de qualquer espécie. 

No batismo do Novo Testamento está intimamente associada com a salvação, da qual é 

um testemunho externo. Embora uma pessoa não tem que ser batizado para ser um cristão, 

ele tem que ser batizado para ser um cristão-obediente com a exceção óbvia de um crente 

que não tem oportunidade de ser batizado antes da morte. O batismo é uma parte 

integrante da Grande Comissão de Cristo ( Mat. 28:19 ). Na igreja primitiva uma pessoa 

que foi salva foi assumida como foram batizados; e uma pessoa não foi batizado, a menos 

que a igreja estava satisfeito, ele foi salvo. Para perguntar, então, se uma pessoa foi 

batizado, foi equivalente a perguntar se ele foi salvo. 



Se assumirmos que Paulo estava usando o termo batizado nesse sentido, então aqueles 

que são batizados ... poderia se referir àqueles que estavam dando testemunho de que 

eles eram cristãos. Em outras palavras, ele estava simplesmente referindo-se aos crentes 

sob o título de aqueles que são batizados , não a algum ato especial de batismo. Os 

mortos também pode referir-se aos cristãos, aos crentes falecidos cujas vidas foram um 

testemunho convincente que conduz à salvação do batizado . Esta parece ser uma visão 

razoável de que não faz injustiça ao texto ou contexto. 

O grego huper , traduzido para no versículo 29 , tem uma dúzia ou mais significados e 

nuances de significado, inclusive "para", "acima", "sobre", "do outro lado", "além de", 

"em nome de", "em vez de "," por causa de, "e", em referência a "-Dependendo estrutura 

gramatical e contexto. Embora para é uma tradução perfeitamente legítimo aqui, à luz do 

contexto e de ensino claro de Paulo em outros lugares, "por causa da" também poderia 

ser uma boa prestação. 

À luz do que o raciocínio e interpretação, poderíamos supor que Paulo pode ter sido 

simplesmente dizendo que as pessoas estavam sendo salvos (o batismo é o sinal) por 

causa das vidas exemplares e testemunho dos crentes fiéis que tinham morrido. Se esta é 

a interpretação correta desse versículo não podemos ter certeza, mas podemos estar certos 

de que as pessoas muitas vezes vêm para a salvação por causa do testemunho daqueles a 

quem eles desejam emular. 

Alguns anos atrás, um jovem em nossa igreja foi informado pelos médicos que ele tinha 

apenas um curto período de tempo para viver. Sua resposta não foi um dos 

arrependimento ou amargura, mas de alegria com a perspectiva de em breve estar com 

seu Salvador. Por causa de sua fé confiante e contentamento em face da morte, uma 

pessoa que eu conheço, e talvez mais, chegou a um conhecimento salvífico de Cristo. 

Durante a guerra russo-finlandesa sete soldados russos capturados foram condenados à 

morte pelo exército finlandês. A noite antes de serem a ser filmado, um dos soldados 

começou a cantar "Safe nos braços de Jesus." Perguntado por que ele estava cantando 

essa canção, ele respondeu entre lágrimas que ele tinha ouvido cantada por um grupo de 

"soldados" do Exército de Salvação apenas três semanas antes. Como um menino que 

ouviu sua mãe falar e cantar de Jesus muitas vezes, mas não aceitaria seu Salvador. Na 

noite anterior, enquanto ele estava deitado contemplando sua execução, ele teve uma 

visão do rosto de sua mãe, que lhe lembrava o hino que ele tinha ouvido recentemente. As 

palavras da canção e versículos da Bíblia que ele tinha ouvido falar há muito tempo veio 

a sua mente. Ele testemunhou perante seus companheiros de prisão e seus captores que 

ele tinha orado por Cristo para perdoar os seus pecados e purificar a sua alma e torná-lo 

pronto para estar diante de Deus. Todos os homens, prisioneiros e guardas da mesma 

forma, ficaram profundamente comovidos, ea maioria passou a noite orando, chorando, 

falando de coisas espirituais, e cantando hinos. Na parte da manhã, pouco antes da sete 

foram baleados, eles pediram para ser capaz de cantar mais uma vez "Safe nos braços de 

Jesus", que eles foram autorizados a fazer. 

Pelo menos um outro dos soldados russos haviam confessado Cristo durante a noite. Além 

disso, o oficial finlandesa responsável disse: "O que aconteceu nos corações dos outros 

eu não sei, mas ... Eu era um novo homem a partir daquele momento. Eu tinha conhecido 

Cristo em um dos seus discípulos mais jovens e mais bonitas, e eu mal visto o suficiente 

para perceber que eu também poderia ser sua. " 



Pode ser que as primeiras sementes da fé foram plantadas no próprio coração de Paulo 

pelo testemunho de Estêvão, cuja morte o jovem Paulo (então Saul) testemunhou e cujo 

confiante e amoroso morrendo depoimento que ouviu ( Atos 7: 59-8: 1 ) . 

Em 1 Coríntios 15:29 Paulo pode estar afirmando a verdade que os cristãos que enfrentam 

a morte com alegria e esperança são um poderoso testemunho. A perspectiva de vida 

eterna, da vida de ressurreição, de reencontro com os entes queridos, é um forte motivo 

para as pessoas a ouvir e aceitar o evangelho. A ressurreição é uma das maiores garantias 

de que Deus dá àqueles que confiam em Seu Filho. Para aqueles que acreditam em Jesus 

Cristo, a sepultura não é o fim. Na morte, o espírito não são absorvidos de volta em 

alguma mente cósmica divina. Quando morremos vamos ir imediatamente para estar com 

o Senhor, como um indivíduo, estar pessoal. Não só isso, mas um dia os nossos corpos 

glorificados vai reunir os nossos espíritos, e viveremos como um todo, completou seres 

humanos ao longo da toda a eternidade com todos os que amaram e adoraram a Deus. 

Outra maneira pela qual o crente mortos são utilizados como um meio de salvação é 

através da esperança de reencontro. Muitos crentes têm sido atraídos para o Salvador por 

causa de um forte desejo de se unir com um ente querido que se foi para estar com o 

Senhor. Eu nunca ter levado um serviço fúnebre em que eu não fiz esse apelo. Eu já vi 

um marido que não viria a Cristo até que sua esposa morreu.Porque ele não podia suportar 

a idéia de não vê-la novamente, comprometendo a sua própria vida e da eternidade nas 

mãos d'Aquele que sabia era seu Senhor tornou-se mais atraente. Vi crianças vir a Cristo 

depois da morte de sua mãe, motivada em parte pelo desejo de um dia para se unir com 

ela. O que ela suplicando e orando não podia fazer, a morte dela realizado. 

Também é verdade, é claro, que a ressurreição estende grande esperança reunião para 

aqueles que já são crentes. A esperança que sustentou Davi após a morte de seu filho 

recém-nascido foi que, embora "ela não voltará para mim", "Eu irei a ela" ( 2 Sam. 

12:23 ). Davi sabia que ele um dia e seu filho iria se reencontrar. 

Talvez confuso por alguns de a mesma filosofia pagã que assolou a igreja de Corinto, os 

crentes de Tessalônica estavam preocupados, porque eles achavam que seu acreditando 

entes queridos e amigos que haviam morrido de alguma forma, não tinham perspectiva 

de uma vida futura. "Mas nós não queremos que vocês sejam ignorantes, irmãos, sobre 

aqueles que estão dormindo", escreveu Paulo-los ", para que não se entristeçam como os 

outros que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou , mesmo 

assim, Deus vai trazer com ele, aqueles que dormem em Jesus "( 1 Tessalonicenses 4: 13-

14. ). "Como você," Ele estava assegurando-lhes, "eles serão ressuscitados, e todos vocês 

serão reunidos pelo Senhor quando Ele voltar." 

Se não há ressurreição, nem esperança de uma vida futura, Paulo perguntou: por que as 

pessoas estão vindo a Cristo por causa do testemunho de crentes que já morreram? eles 

Se os mortos não ressuscitam, por que então são [muitos presentes 

cristãos] batizam [tornar-se crentes por causa do testemunho de] eles [os crentes fiéis 

defuntos]? 

Um incentivo para Serviço 

Por que estamos também em perigo a toda hora? Eu protesto, 

irmãos, pela glória que de vós, que eu tenho em Cristo Jesus nosso 

Senhor, que morro todos os dias. Se por motivos humanos Eu lutei 

com feras em Éfeso, o que me aproveita isso? Se os mortos não 



ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã 

morreremos. ( 15: 30-32 ) 

O segundo incentivo que a esperança da ressurreição dá é que para o serviço. Por que, de 

outra forma, seria crentes resistir e sacrifício tanto? Se esta vida fosse o fim, qual seria a 

razão de Paulo e que é o outro dos apóstolos em perigo a toda hora? 

Se não houvesse ressurreição dos crentes mortos, em seguida, sofrendo e morrendo por 

causa do evangelho seria masoquista, sofrendo por causa do sofrimento. Como Paulo já 

havia apontado, "Se a nossa esperança em Cristo só nesta vida, somos de todos os homens 

os mais dignos de lástima" ( 15:19 ). 

A única coisa que faz com que os cristãos dispostos a trabalhar duro, disposto a sofrer, 

disposto a ser abusado e ridicularizado, dispostos a suportar na obra de Cristo é que a 

própria obra acabada supremo de Cristo, a redenção dos pecadores, vai durar passado vida 

presente ( cf. Rom. 8:18 ). Qual seria o propósito do sofrimento de Cristo, se nós nunca 

vê-Lo face a face? Qual seria o propósito de ganhar outros para Cristo, se eles nunca iria 

vê-Lo face a face? Onde seria a boa notícia de tal evangelho? Onde seria o incentivo para 

a pregação ou acreditar tal evangelho? 

Por que fazer essa vida miserável, se esta vida é tudo o que há? Por estar em perigo a cada 

hora, se não temos a segurança de olhar para frente? Por que morrem diariamente, ou seja, 

arriscar sua vida no ministério abnegado, se a morte acaba com tudo isso? Eu protesto, 

Paulo diz com veemência: "Você que negam a ressurreição fazer uma confusão de serviço 

cristão. Nada faz sentido se não há ressurreição."Se a ressurreição de Cristo na manhã de 

Páscoa foi a única ressurreição, como alguns do Corinthians acredita, então a sua elevação 

havia nenhuma vitória para nós. Ele não teria vencido a morte, mas só fez a morte de um 

maior zombaria para aqueles que depositam sua confiança nEle. 

Se por motivos humanos Eu lutei com feras em Éfeso, o que me aproveita isso? Que 

motivos humano poderia Paulo tiveram por arriscar continuamente a sua segurança e de 

sua vida? Nós não podemos ter certeza de que Paulo lutou feras literais em Éfeso, mas 

parece perfeitamente possível que este era o caso, e esta interpretação é apoiada pela 

tradição. Pode ser que Paulo estava falando metaforicamente da multidão selvagem de 

Efésios que foi incitado contra ele pelo ourives Demétrio ( Atos 19: 23-34 ). Em qualquer 

caso, ele estava falando de uma de suas muitas experiências, com risco de vida perigosas. 

Por que ele teria sofrido disso, ele estava dizendo, e continuaram a suportar essas coisas, 

se o seu único propósito e única esperança era meramente humano e temporário? Se 

vivermos apenas para morrer e permanecer morto, faz mais sentido dizer, comamos e 

bebamos, pois amanhã morreremos-a citação direta de Isaías 22:13 que refletia a visão 

desesperada e hedonista dos israelitas apóstatas. Reflete também a futilidade sombrio 

repetidamente expressa em Eclesiastes: "'! Vaidade das vaidades tudo é vaidade" Que 

vantagem tem o homem em toda a sua obra que ele faz debaixo do sol? " ( Eccles. 1: 2-

3 ). 

O historiador grego Heródoto fala de um costume interessante dos egípcios. "Em reuniões 

sociais entre os ricos, quando o banquete foi terminado, um servo, muitas vezes levar em 

torno de entre os convidados de um caixão, em que era uma imagem de madeira de um 

cadáver esculpido e pintado para parecer uma pessoa morta tanto quanto possível. O servo 

iria mostrá-lo a cada um dos convidados e dizia: 'Gaze aqui e beber e ser feliz, pois quando 

você morrer como você deve ser. " 



Se esta vida é tudo que existe, por que o sensual não governar? Por que não pegar tudo o 

que podemos, fazer tudo o que pudermos, viver isso tudo o que pudermos? Se morrermos 

apenas permanecer morto, o hedonismo faz todo o sentido. 

O que não faz sentido é o auto-sacrifício divino daqueles "que, pela fé venceram reinos, 

praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a 

força do fogo, escaparam do fio da espada, ... vagando desertos e montanhas e cavernas 

e buracos no chão "( Heb. 11: 33-34 , 38 ). A sua esperança de que "eles podem obter 

uma melhor ressurreição" ( v. 35 ) teria sido fútil e vazia. 

"Jesus, autor e consumador da fé, ... para o gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, 

desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus" ( Heb. 12: 2 ). Foi 

antecipação da ressurreição, de ter sido criado para ser de novo com o Pai; que deu a 

nosso Senhor o motivo para morrer em nosso lugar. Ele estava disposto a morrer por nós, 

porque ele sabia que iria ser levantada por nós. 

Um incentivo para a Santificação 

Não se deixe enganar: "As más companhias corrompem os bons 

costumes". Torne-se sóbrio como deveria, e parar de pecar; para 

alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-o para 
vergonha vossa. ( 15: 33-34 ) 

O terceiro incentivo a esperança da ressurreição dá é para a santificação. Olhando para a 

frente a ressurreição deve levar a mais piedosa vida e maturidade espiritual. Versículos 

32 e 33 estão intimamente relacionados. Negar a ressurreição destrói os incentivos tanto 

para o serviço e para a santificação. Por que então se preocupar servir o Senhor ou servir 

aos outros em Seu nome, e por que se preocupar para ser santo e puro? 

Paulo advertiu os coríntios que eles deveriam não ser enganado sobre o perigo de más 

companhias . Homilia ( empresa ) significa, basicamente, uma associação de pessoas, 

mas também pode ter a conotação de uma palestra ou sermão. Parece possível, portanto, 

que os coríntios estavam tanto ouvir algum ensinamento errado e associar-se com 

algumas pessoas do mal. Se o ensino era em mensagens formais ou não, era mau e 

corruptor. 

As pessoas que pensam de forma errada, invariavelmente, se comportam de forma 

errada. Comportamento errado vem do pensamento errado, de crenças erradas e padrões 

errados. É impossível associar regularmente com pessoas más, sem ser contaminado, 

tanto por suas idéias e por seus hábitos. O contexto implica que a má companhia estava 

ensinando a teologia herética de que não há ressurreição dos mortos, e que má teologia 

havia corrompido bons costumes . 

Assim como na esperança na ressurreição é um incentivo para a obediência e santidade, 

de modo a descrença de que é um incentivo à desobediência e à imoralidade. Como Paulo 

acaba de salientar, se não há ressurreição, que poderia muito bem comer e beber, porque 

amanhã morreremos . Se a morte é o fim, o grande diferença faz o que fazemos? 

Alguns na congregação de Corinto tinha nenhum conhecimento de Deus , e, portanto, 

nenhum conhecimento de Sua verdade. Sua má teologia estava levando a mau 

comportamento, especialmente porque eles negavam a ressurreição. 

O historiador grego Tucídides relataram que, quando uma praga mortal chegou a Atenas, 

"As pessoas cometido todos os crimes vergonhoso e ansiosamente arrebatou a cada prazer 



lascivo". Eles acreditavam que a vida era curta e não houve ressurreição, então eles teriam 

que pagar nenhum preço para o seu vício. O poeta romano Horácio escreveu: "Diga-lhes 

para trazer vinho e perfume e as flores também de curta duração da rosa bonita enquanto 

circunstância e idade e os fios negros do destino de três irmãs ainda nos permitem fazê-

lo. Outro poeta romano, Catulo , escreveu este poema: "Vamos viver minha Lesbia e 

vamos amor, e vamos valorizar os contos de homens austeros velhos em um único 

semestre centavo. Suns pode definir e, em seguida, voltar novamente, mas para nós 

quando uma vez que a nossa breve luz define existe apenas uma noite perpétua através 

do qual temos de dormir. " 

Sem a perspectiva de uma ressurreição, e da responsabilidade que ela traz, não há 

incentivo para fazer qualquer coisa, mas o que tem vontade de fazer aqui e agora. Se o 

comportamento não tem nenhuma recompensa ou condenação, é incontrolável. 

Torne-se sóbrio como deveria, e parar de pecar , Paulo implora no 

imperativo. "Aqueles de vocês que acreditam na ressurreição conhecer melhor, e você 

deve estar levando aqueles que não acreditam na ressurreição em um 

verdadeiro conhecimento de Deus , em vez de permitir sua heresia e imoralidade de 

induzir em erro e você corrupto. " O apóstolo falou isso para [sua] vergonha. Eles 

tinham a verdade, mas eles não acreditaram totalmente e, portanto, não segui-lo 

totalmente. Ele ordena que eles deixem o pecado em que estiveram envolvidos. 

Que tremendo poder da ressurreição tem, e que esperança maravilhosa que dá! Jesus 

ressuscitou dos mortos; Ele está vivo; e também viveremos porque um dia Ele nos 

ressuscitará para estar com Ele eternamente. O maior incentivo, o maior motivo, 

poderíamos ter para vir a Ele, para servi-lo, e para viver para Ele? 

 

44. Ressurreição de nossos corpos (1 

Coríntios 15: 35-49) 

Mas alguém dirá: "Como ressuscitam os mortos? E com que tipo 

de corpo vêm?" Seu tolo! Aquilo que você semeia não vem para a 

vida, a menos que ele morre; e aquilo que você semear, você não 

semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de 

trigo ou de qualquer outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo assim 

como ele desejava, e para cada uma das sementes um corpo 

próprio. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne 

dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne de aves, 

e outra de peixe.Também há corpos celestes e corpos terrestres, 

mas a glória do celeste é uma, e a glória do terrestre é outra. Uma 

é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das 

estrelas; porque uma estrela difere de estrela em glória. Assim 

também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo perecível, 

ressuscita um corpo imperecível; Semeia-se em desonra, 

ressuscita em glória; Semeia-se em fraqueza, ressuscita em 

poder; Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há 

um corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está 

escrito: "O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente." O 

último Adão, espírito vivificante. No entanto, o espiritual não é o 



primeiro, mas o natural; depois o espiritual.O primeiro homem a 

partir da terra, da terra; o segundo homem é do céu. Qual o 

terreno, assim também são aqueles que são da terra; e, qual o 

celestial, assim também são aqueles que são celestiais. E, assim 

como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem 
do celestial. (15: 35-49) 

O primeiro grande problema Paulo trata no capítulo 15 é a negação da 

ressurreição geral. Algumas das Corinthians, se tivessem aceitado a verdade da 

ressurreição de Cristo, se recusou a acreditar que outros homens seria ou 

poderia ser ressuscitada. Os versículos 12-34 mostrar o erro e perigos de tal 

negação. Agora o apóstolo lida com outra questão problemática, que é 

realmente uma parte da primeira, ou seja, a questão de como poderia ser 

possível uma ressurreição geral. A idéia de ressuscitar toda a raça humana 

parece inconcebível devido à sua complexidade e à potência demandada para 

realizá-lo. 

Mas alguém dirá: "Como ressuscitam os mortos? E com que tipo 
de corpo vêm?" (15:35) 

Aqueles em Corinto que negavam a ressurreição fez isso principalmente por 

causa da influência da filosofia gnóstica, que considerou que o corpo seja 

inerentemente mau e apenas o espírito para ser bom.Eles, portanto, acreditava 

que a ressurreição do corpo é indesejável. Paulo agora desafia a idéia de que a 

ressurreição também é impossível. "Supondo", eles argumentaram, "que a 

ressurreição era uma coisa boa, como isso poderia acontecer?" 

Parte do problema alguns gregos tinham pode ter sido feita com base em uma 

falsa visão da ressurreição ensinada por muitos rabinos da época. Por 

interpretando mal passagens como Jó 19:26 ("No entanto, desde a minha carne 

verei a Deus"), concluíram que corpos ressuscitados serão idênticas às coisas 

terrenas corpos em todos os sentidos. O escritor do livro apócrifo judeu de 

Baruch escreveu, por exemplo, que "a terra e depois [na ressurreição] 

seguramente restaurar os mortos, que não fará nenhuma mudança na forma, mas 

como ele recebeu por isso deve restaurar." Para os gnósticos, que fez vista 

ressurreição parecem ainda menos desejável e possível. 

Mas por que alguém que reconhece um Deus criador pensar Seus corpos 

restaurando, de qualquer forma, seria mais difícil para ele do que fazê-los em 

primeiro lugar? Como Paulo pediu diante do rei Agripa, "Por que é considerado 

incrível entre vocês, pessoas que Deus ressuscite os mortos?" (Atos 26: 8). Por 

que as pessoas ainda hoje, incluindo alguns cristãos, tornar-se perplexo e 

preocupado sobre como Deus podia restaurar os corpos daqueles que foram 

perdidos no mar, explodiu em uma explosão, ou cremado? Por que é o seu 

restaurar esses corpos mais milagrosa e inacreditável do que a Sua criação do 



universo? E, além disso, cada corpo morto, não importa quão bem 

embalsamado, eventualmente, se desintegra. 

No entanto, uma objeção à idéia de ressurreição foi, e ainda é, a sua aparente 

impossibilidade. Mas alguém dirá , a experiência de Paulo levou-o a 

antecipar, "Como ressuscitam os mortos?" Como Deus poderia remontar os 

corpos de todos os que morreram ao longo dos séculos da história? Uma questão 

intimamente relacionada era, E com que tipo de corpo vêm? 

Nos versículos 36-49 Paulo responde as perguntas do versículo 35 em quatro 

formas: (1) ele dá uma ilustração da natureza, (2), ele diz que tipo de corpos 

ressuscitados corpo será (3), ele contrasta terrena e corpos ressuscitados, e (4), 

ele lembra-lhes a ressurreição de protótipo, em que já acreditava. 

Uma ilustração da Ressurreição 

Seu tolo! Aquilo que você semeia não vem para a vida, a menos 

que ele morre; e aquilo que você semear, você não semeias o 

corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de 

qualquer outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo assim como ele 

desejava, e para cada uma das sementes um corpo próprio. (15: 

36-38) 

Como negação da ressurreição, porque parece indesejável, a negação da 

ressurreição, porque parece impossível veio do ceticismo da filosofia pagã. Ele 

não veio de dúvida honesta ou ignorância, e Paulo responde de acordo: Você se 

engana . A palavra foi usada pejorativamente de quem não usa ou não tem 

entendimento. 

As questões mencionadas no versículo 35 não eram os de alguém que queria 

saber, mas foram as provocações zombeteiras de alguém que pensavam que ele 

já sabia. Tal como acontece com a maioria das perguntas feitas a Jesus pelos 

escribas, fariseus e saduceus, o objetivo era prender e constranger, não 

descobrir a verdade. 

Para apontar-se a loucura da oposição, Paulo dá uma ilustração comum da 

natureza. Em três formas significativas ressurreição é semelhante à plantação e 

crescimento de culturas: a forma original é dissolvido, as formas originais e 

finais são de tipo diferente, e ainda as duas formas têm uma 

continuidade. Ressurreição não é impossível, porque ocorre em pequena escala, 

de forma contínua no mundo vegetal. 

Dissolução 

Primeiro é a semelhança de dissolução, ou morrendo. Aquilo que você semeia 

não vem para a vida, a menos que ele morra. Quando uma semente é 



plantada no chão, ela morre, na verdade, em decomposição, como uma semente: 

deve deixar de existir em sua forma original como uma semente antes que ele 

possa vir a vida em sua forma final como uma planta. 

Aplicando a mesma figura, Jesus disse: "Em verdade, em verdade vos digo que, 

se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá 

muito fruto" (Jo 12: 24). Antes de Cristo pode dar o fruto da salvação para nós, 

Ele tinha que morrer. Da mesma forma, antes de podermos participar do fruto 

da Sua ressurreição, ou dar frutos em Seu serviço, nós também devemos 

morrer. "Quem ama a sua vida perdê-la; e aquele que odeia a sua vida neste 

mundo deve mantê-la para a vida eterna" (v 25).. 

Quando Jesus foi crucificado, seu corpo terreno morreu; que deixou de existir 

como um corpo terrestre. Assim como com as culturas em crescimento, tinha 

que haver um fim para o velho antes de que poderia haver um início do 

novo. No caso dos homens, um corpo vai morrer para dar vida a outra. 

Diferença 

Em segundo lugar, tanto no cultivo de culturas e na ressurreição dos corpos, há 

uma diferença entre as formas originais e finais. A semente perde sua identidade 

como uma semente e torna-se cada vez mais como a planta madura. Mas a 

própria semente, que o que você semeia-se se trata de trigo ou de qualquer 

outra coisa ... -Parece nada como a planta madura, o corpo que há de ser . Só 

depois de deixar de ser uma semente é que se torna a planta madura as colheitas 

de agricultores. 

Quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos Seu corpo glorificado era 

radicalmente diferente da que morreu. O que saiu da sepultura era diferente do 

que foi colocado no túmulo. Não era mais limitado pelo tempo, espaço e 

substância material. Durante Suas aparições, Jesus passou de um lugar para 

outro sem viajar de qualquer forma física. Ele apareceu e desapareceu na 

vontade, e entrou quartos sem abrir a porta (Lucas 24:15, 31, 36; João 20:19; 

etc.). Em Seu corpo terreno Ele tinha feito nenhuma dessas coisas. Ressurreição 

mudou o corpo de Jesus de maneira maravilhosa e radicais, e no Seu 

retorno todos os corpos ressuscitados serão mudados maravilhosamente e 

radicalmente. 

Continuidade 

Em terceiro lugar, apesar das diferenças, existe no entanto uma continuidade 

entre o velho eo novo. Mas Deus lhe dá um corpo assim como ele desejava, 

e para cada uma das sementes um corpo próprio. As mudanças de sementes 

radicalmente, mas continua como a mesma forma de vida. A semente de trigo 

não se torne cevada, e uma semente de linho não se torne milho. Deus deu a 



cada tipo de semente um corpo próprio, cuja identidade continua na planta 

adulta. 

Depois que Jesus ressuscitou, ninguém o reconheceu a menos que Ele Se 

revelou a eles. Mas, uma vez revelado, Ele era reconhecível. Os discípulos 

sabiam Seu rosto, e eles reconheceram Seu lado ferido e Suas mãos furadas. De 

forma semelhante, os nossos corpos ressuscitados como crentes terão uma 

continuidade com os corpos que temos agora. Nossos corpos vão morrer e eles 

vão mudar de forma, mas eles ainda serão nossos corpos. Certamente, não é 

muito difícil de acreditar que o Deus que tem trabalhado este processo 

diariamente através dos séculos em Sua criação das plantas, pode fazê-lo com 

os homens. 

A forma de corpos Ressurreição 

Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos 

homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne de aves, e 

outra de peixe. Também há corpos celestes e corpos terrestres, 

mas a glória do celeste é uma, e a glória do terrestre é outra. Uma 

é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das 

estrelas; porque uma estrela difere de estrela em glória. Assim 
também é a ressurreição dos mortos. (15: 39-42a) 

Estes versos expandir ponto anterior de Paulo de que nossos corpos 

ressuscitados serão diferentes dos nossos corpos terrestres. Vendo as enormes 

diferenças de criação de Deus, não devemos questionar Sua capacidade de criar 

organismos que são diferentes e ainda continua. 

Nem toda carne é a mesma carne indica a incrível variedade de corpos 

terrestres que Deus fez. Basta olhar à nossa volta para ver a variedade quase 

infinita de seres criados e coisas. No mundo biológico a carne dos homens é 

absolutamente distinta da carne dos animais , a carne de aves , ea carne de 

peixe . Toda a carne não é do mesmo tipo. 

Eu li que há cerca de seiscentos octodecillion diferentes combinações de 

aminoácidos. Um octodecillion é 10 elevado à potência 108, ou 1 seguido de 

108 zeros. Os aminoácidos são os blocos de construção de toda a vida. Não só 

cada tipo de vida vegetal e animal tem um padrão distinto de aminoácidos, mas 

cada planta, animal e ser humano tem o seu próprio agrupamento exclusivo 

deles. Não há duas flores, flocos de neve, sementes, folhas de grama, ou seres 

humanos, mesmo gêmeos idênticos-são exatamente iguais. No entanto, cada 

um é completamente identificado com sua própria espécie ou tipo. 

Esses dois fatos tornam uma das mais fortes evidências científicas contra a 

evolução. Não importa o que podemos comer, não importa o quão especializada 

ou desequilibrada nossa dieta pode ser, e não importa o que o nosso ambiente 



pode ser, nunca vai mudar para uma outra forma de vida. Podemos nos tornar 

mais saudável ou mais doente, mais pesado ou mais leve; mas nunca vai ser 

nada, mas um ser humano e nunca qualquer ser humano, mas o que são. Os 

códigos biológicos são vinculativas e único. Não há nenhuma prova científica 

repetível ou demonstrável que uma forma de vida mudou ou poderia mudar para 

outro. 

Também há corpos celestiais, que, obviamente, diferem muito de corpos 

terrestres em glória , ou seja, na natureza, manifestação e forma. Não são 

apenas os corpos celestes muito diferentes do terreno;eles são muito diferentes 

uns dos outros. O sol é muito diferente da lua , e ambos são diferentes 

das estrelas . De astronomia sabemos que muitos dos que normalmente são 

chamados de estrelas, na verdade, são os planetas e, portanto, semelhante ao da 

Terra e da Lua, e que as verdadeiras estrelas são eles próprios sóis. Mas Paulo 

estava falando do ponto de vista de observação humana normal, não do ponto 

de vista da ciência. A partir de qualquer ponto de vista, no entanto, seu ponto 

básico é verdade. As estrelas gerar sua própria luz, enquanto os planetas e luas 

apenas refletem a luz produzida pelas estrelas. Dessa forma os dois tipos de 

corpos celestes são muito diferentes em glória , ou seja, em caráter e 

manifestação. 

Mesmo estrela difere de estrela em glória . Donald Peattie tem escrito, 

Como flores, as estrelas têm suas próprias cores. Na sua primeira olhar para 

cima tudo brilho branco como cristais de gelo, mas só fora um presente e que, 

para observação e você vai encontrar um espectro sutil nas estrelas. A qualidade 

de suas luzes é determinado por suas temperaturas. No céu dezembro você vai 

ver Aldebaran como rosa pálido, Rigel como branco azulado e Betelgeuse 

laranja para topázio amarelo. 

Cada estrela é diferente, assim como cada planta é diferente, cada animal é 

diferente, e cada ser humano é diferente. Deus tem capacidade criadora infinita, 

incluindo a capacidade de fazer uma variedade infinita. Por que alguém iria 

pensar que é difícil para ele para recriar e ressuscitar os corpos humanos, não 

importa o que o formulário pode ser? 

Assim também é a ressurreição dos mortos. corpos ressuscitados serão 

diferentes dos corpos terrestres tão radicalmente como corpos celestes diferem 

de terreno. E corpos ressuscitados serão tão individuais e únicos como são todas 

as outras formas de criação de Deus. 

Quando apareceram Moisés e Elias no Monte da Transfiguração eles eram tão 

distintamente indivíduo como tinham sido vivendo na terra. Eles não têm então 

corpos ressuscitados, mas eles eram seres distintos do céu, que um dia terão 

corpos celestes distintas. Deus é , não foi, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o 



Deus dos vivos, não dos mortos (Mat. 22:32). Essas patriarcas não são 

meramente vivo no céu, mas estão vivos como as mesmas pessoas que estavam 

em terra. Jesus sabe tudo Suas ovelhas pelo nome (João 10: 3), se eles estão no 

céu ou ainda na terra. Os nossos corpos ressuscitados serão como 

exclusivamente nossa como nossos espíritos e os nossos nomes. 

Os Contrastes da Ressurreição 

Semeia-se corpo perecível, ressuscita um corpo 

imperecível; Semeia-se em desonra, ressuscita em glória; Semeia-

se em fraqueza, ressuscita em poder; Semeia-se corpo natural, 

ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também 

corpo espiritual. (15: 42b-44) 

Centrando-se mais diretamente sobre o corpo da ressurreição, Paulo aqui 

menciona as formas específicas, dadas como quatro conjuntos de contrastes, em 

que os nossos corpos glorificados serão diferentes de nossos corpos terrestres. 

Perecíveis / Imperecível 

A primeira refere-se a durabilidade contraste. Uma das características mais 

evidentes de toda a vida natural, inclusive a vida humana, é que é perecível , 

sujeito à deterioração e morte. Mesmo na criança saudável o processo de 

envelhecimento e deterioração começou. "Todos vão para o mesmo lugar. Tudo 

veio do pó e todos ao pó tornarão" (Ec. 3:20). "Pois ele conhece a nossa 

estrutura; Ele está consciente de que somos pó Quanto ao homem, os seus dias 

são como a erva;.. Como uma flor do campo assim floresce Quando o vento 

passou sobre ele, ele não é mais e reconhece o seu lugar não é mais "(Sl 103: 

14-16.). 

Mesmo o mais saudável de pessoas, à medida que envelhecem, se tornam mais 

frágeis e mais sujeitos a doenças e vários problemas físicos. A morte, claro, 

rapidamente acelera a deterioração Marta opuseram ao túmulo de Lázaro sendo 

aberto, porque "por este tempo, haverá um cheira mal, porque está morto há 

quatro dias" (João 11:39). A Proposito de embalsamento é retardar a 

deterioração do corpo tanto tempo quanto possível. Mas mesmo a mumificação 

egípcia notável não poderia impedir a deterioração, muito menos restaurar a 

vida. 

Uma das trágicas consequências da queda foi a de que os corpos dos homens a 

partir desse momento foram irreversivelmente mortal, sujeito à morte. Sem 

exceção, todos os seres humanos é semeada , ou seja, nasce com, um corpo 

perecível . 

Mas a ressurreição do corpo do crente será levantado um corpo 

imperecível . "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, 



segundo a sua grande misericórdia nos fez nascer de novo para uma viva 

esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança 

que não se corrompe e imaculada e não vai desaparecer reservada nos céus para 

vós "(1 Pe 1: 3-4.). Os nossos novos corpos saberá nenhuma doença, 

deterioração decadência ou morte. "Quando isto que é corruptível se revestir da 

incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então virão 

sobre a palavra que está escrito:" A morte foi tragada pela vitória "(1 Cor. 

15:54). 

Dishonor / Glória 

O segundo contraste tem a ver com o valor e potencial. No potencial do homem 

da queda por agradar e servir a Deus foi radicalmente reduzida. Não só a sua 

mente e espírito, mas também seu corpo se tornou de incomensuravelmente 

menos valor em fazer o que Deus havia projetado para fazer. A criatura que foi 

feito perfeito, e na própria imagem do seu Criador, foi feito para manifestar o 

seu Criador em tudo o que ele fez. Mas por causa do pecado, que foi criado para 

honrar a Deus ficou caracterizada não por desonra. 

Nós desonrar a Deus por nossa incapacidade de aproveitar plenamente o que 

Ele nos deu em Sua criação. Nós desonrar a Deus por abusar e abusando dos 

corpos através do qual Ele deseja que nos honra e servi-Lo. Até mesmo o crente 

mais fiel morre com o corpo em estado de desonra, um estado de imperfeição e 

incompletude. 

Mas que imperfeito e desonrado corpo um dia será ressuscitado em 

glória. Durante toda a eternidade nossos novos corpos imortais também será 

corpos honrados, aperfeiçoados para agradar, louvando, e que beneficiam o 

Criador que eles e o Redentor que eles restaurado feito. 

Fraqueza / Poder 

O terceiro contraste tem a ver com a capacidade. Nossos corpos atuais são 

caracterizados por fraqueza . Nós somos fracos, não só na força física e 

resistência, mas também na resistência a doenças e danos.Apesar dos 

mecanismos protetores naturais maravilhosos do corpo humano, ninguém está 

imune de quebrar um osso, cortando a perna, pegando várias infecções, e, 

eventualmente, de morrer. Podemos e devemos minimizar perigos e riscos 

desnecessários aos nossos corpos, o que para os crentes são templos do Espírito 

Santo (1 Cor. 6: 19-20). Mas não podemos proteger completamente-los de 

danos, muito menos da morte. Nossos terrenos "templos" são inescapavelmente 

temporária e frágil. 

Mas não é assim nossos novos corpos, que serão levantadas no poder . Não 

nos é dito que esse poder implicará, mas será imensurável em comparação com 



o que hoje possuem. Nós já não têm a dizer que "o espírito está pronto, mas a 

carne é fraca" (Mat. 26:41). Qualquer coisa que os nossos espíritos celestiais 

determinar a ver nossos corpos celestes serão capazes de realizar. 

Martin Luther disse, "tão fraco quanto ele [o corpo humano dos crentes] está 

agora sem todo o poder e capacidade quando se está na sepultura, apenas tão 

forte vai, eventualmente, tornar-se quando chega o momento, de modo que não 

é uma coisa que vai ser impossível para ele se ele tem uma mente para ele, e ele 

vai ser tão leve e ágil que em um instante ele pode flutuar aqui embaixo na terra 

ou acima no céu. " 

Natural / Spiritual 

A quarta área de contrastes tem a ver com a esfera, ou reino, de 

existência. Nosso corpo terreno é estritamente natural. Essa é a única esfera 

em que se pode viver e função. O corpo físico é adequado para e limitado ao 

mundo físico. Mesmo com as imperfeições e limitações causadas pela queda, 

nossos corpos atuais são maravilhosamente feito para a vida na terra, 

maravilhosamente adequado para a vida terrena. Mas esse é o único reino e a 

única vida para os quais eles são adequados. 

O novo corpo do crente; no entanto, será levantado um corpo 

espiritual . Nossos espíritos residem agora em corpos terrestres, mas um dia 

eles vão residir em corpos espirituais. Em todos os sentidos que, em seguida, 

serão seres espirituais. Em ambos espírito e corpo estaremos perfeitamente 

adequado para a vida celestial. 

"Os filhos deste mundo casam e se dão em casamento", disse Jesus, "mas 

aqueles que são considerados dignos de alcançar o que a idade ea ressurreição 

dentre os mortos, nem se casam nem se dão em casamento; porque já não podem 

morrer mais, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da 

ressurreição "(Lucas 20: 34-36). 

Na ressurreição, tudo sobre nós será aperfeiçoada por toda a eternidade. Nós 

não vai ser o mesmo que os anjos, mas será "como" eles em que nós também 

será perfeitamente equipado e adequado para celeste, espiritual, sobrenatural, 

vivo. 

O protótipo da Ressurreição 

Assim também está escrito: "O primeiro homem, Adão, foi feito 

alma vivente." O último Adão, espírito vivificante. No entanto, o 

espiritual não é o primeiro, mas o natural; depois o espiritual. O 

primeiro homem a partir da terra, da terra; o segundo homem é 

do céu. Qual o terreno, assim também são aqueles que são da 

terra; e, qual o celestial, assim também são aqueles que são 



celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, 

traremos também a imagem do celestial. (15: 45-49) 

A quarta forma em que Paulo responde às perguntas "Como ressuscitam os 

mortos? E com que tipo de corpo vêm?" (V. 35) é mostrando o protótipo da 

ressurreição e por explicar melhor as diferenças entre os organismos naturais e 

espirituais. 

Ele começa com uma citação de Gênesis 2: 7, com a adição de duas 

palavras primeira e Adão . Assim também está escrito: "O primeiro 

homem, Adão, foi feito alma vivente." Adão foi criado com um corpo 

natural. Não foi glorificado, mas foi perfeito e "bom" em todos os sentidos 

(Gen. 1:31). 

Adão e Eva originalmente estavam em período probatório. Se eles tivessem 

mostrado fiel ao invés de desobedientes, seus corpos teriam sido glorificado e 

imortalizado por comer o fruto da árvore da vida, que, em seguida, poderia ter 

comido (veja Gn 2: 9). Porque eles pecaram, no entanto, eles foram colocados 

para fora do jardim para que não comer da árvore da vida e viver para sempre 

em um estado de pecado (3:22). 

O último Adão , porém, tornou-se um espírito vivificante . O último Adão é 

Jesus Cristo. "Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos 

pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. 

E ... como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela 

justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor "(Rm 5:19, 21;.. cf. 

vv 12, 15). Através Adão herdamos de nossos corpos naturais; através de 

Cristo, herdarão corpos espirituais na ressurreição. 

Adão foi o protótipo de nossos corpos naturais, enquanto que de Cristo era o 

protótipo de nossos corpos espirituais. Todos os descendentes de Adão têm 

corpos naturais, e todos os descendentes de Cristo terão corpos espirituais. A 

ressurreição de Cristo, portanto, era o protótipo de todos subsequente 

ressurreição. 

No versículo 46 Paulo aponta o óbvio: No entanto, o espiritual não é o 

primeiro, mas o natural; em seguida, a. espiritual Todo ser humano, a partir 

de Adão, incluindo Cristo, começou a vida humana em um corpo natural, 

físico. O corpo que foi ressuscitado dentre os mortos na manhã de Páscoa tinha 

sido um corpo natural, o corpo encarnado em que Cristo nasceu e em que Ele 

viveu e morreu. Na ressurreição, que era, um corpo eterno espiritual. 

Adão, o primeiro homem , de quem veio a raça natural, originado na Terra, na 

verdade foi criado directamente a partir da terra (Gênesis 2: 7). De todas as 

maneiras que ele era de terra . Mas Cristo, chamado o segundo 

homem porque Ele produziu uma corrida espiritual, existia eternamente diante 



Ele se tornou um homem. Ele viveu na terra em um corpo natural, mas Ele 

veio do céu . Adão foi amarrado a terra; Cristo foi amarrado para o céu. 

Por causa da nossa descendência natural de Adão somos uma parte de quem os 

terrenos . Mas, por causa da nossa herança em Jesus Cristo, também tornaram-

se uma parte de quem são celestiais . Em Adão somos terra ; em Cristo nós 

nos tornamos celeste . Um dia nossos corpos naturais de Adão será 

transformada em nossos corpos celestes de Cristo. 

E, assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a 

imagem do celestial. Assim como nós trocaremos natural do corpo de Adão 

para o corpo espiritual de Cristo, vamos também trocar de Adão imagem para 

de Cristo. 

De aparições pós-ressurreição de Jesus nós ter uma idéia da grandeza, poder e 

maravilha do que os nossos próprios corpos ressuscitados vai ser assim. Jesus 

apareceu e desapareceu na vontade, reaparecendo novamente em outro lugar 

muito distante. Ele poderia ir através de paredes ou portas fechadas, e ainda 

assim poderia comer, beber, sentar, falar e ser visto por aqueles que Ele queria 

vê-Lo. Ele era notavelmente o mesmo, mas ainda mais notavelmente 

diferente. Após Sua ascensão, o anjo disse aos discípulos espantados: "Este 

Jesus, que foi levado de vocês para o céu, há de vir exatamente da mesma 

maneira como você viu ir para o céu" (Atos 01:11). O corpo os discípulos viram 

depois da ressurreição de Jesus é o mesmo corpo que será visto quando Ele 

voltar novamente. 

Assim como com o nosso Senhor, os nossos corpos, que agora são perecíveis, 

desonrado, fracas e naturais, será levantado em corpos que são incorruptíveis, 

glorioso, poderoso e espiritual. O que dificultou o nosso serviço e manifestação 

de Deus será agora o canal maravilhoso de realização. Vamos ter o seu próprio 

poder para se servir e louvá-Lo, e sua própria glória, através da qual se 

manifestar e engrandecê-Lo. "Então os justos brilharão como o sol, no reino de 

seu Pai" (Mat. 13:43). No céu vamos irradiar como o sol, na glória de ardência 

e grandioso, que o Senhor graciosamente compartilhar com aqueles que são 

Dele. Cristo "transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao 

corpo da sua glória, pelo esforço do poder que Ele tem até sujeitar todas as 

coisas para si mesmo" (Fp. 3:21). 

Não podemos imaginar exatamente o que vai ser assim. Até mesmo nossos 

atuais olhos espirituais não podem imaginar nossos corpos espirituais 

futuras. "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou ainda 

o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos 

semelhantes a Ele, porque O veremos como Ele é" (1 João 3 : 2). Nós não vamos 

ver os nossos próprios corpos ressuscitados, ou até mesmo os nossos próprios 

corpos ressuscitados, até que vemos pela primeira vez de Cristo. 



"Então, os cemitérios do homem tornam-se as parcelas de sementes de 

ressurreição", Erich Sauer lindamente observa, "e os cemitérios do povo de 

Deus tornam-se através do orvalho celeste os campos de ressurreição de 

perfeição prometido." 

A ressurreição vinda é a esperança e motivação da Igreja e de todos os 

crentes. Aconteça o que acontecer aos nossos atuais corpos-se são saudáveis ou 

não, bonito ou simples, de curta duração ou de longa duração, ou se eles são 

favorecidas ou torturados, eles não são os nossos órgãos permanentes, e não 

devemos mantê-los demasiado caro. Nosso bem-aventurada esperança e 

segurança é que estes criado corpos naturais um dia será recriado como corpos 

espirituais. Apesar de ter apenas um vislumbre do que esses novos corpos será 

como, deve ser o suficiente para saber que "seremos semelhantes a Ele." 

 

45. A Vitória sobre a Morte ( 1 Coríntios 

15: 50-58 ) 

Agora eu digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar 

o reino de Deus; nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que 

vos digo um mistério; que nem todos dormiremos, mas todos 

seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de 

olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os 

mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos 

transformados. Por isto que é corruptível se revista da 

incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da 

imortalidade. Mas, quando isto que é corruptível se revestir da 

incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, 

então virão sobre a palavra que está escrito: "A morte foi tragada 

pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está 

o teu aguilhão? " O aguilhão da morte é o pecado, ea força do 

pecado é a lei; Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por 

intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre 

abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não 
é vão no Senhor. ( 15: 50-58 ) 

Alguém escreveu, 

Há um pregador da velha escola, mas ele fala como corajosamente como sempre. Ele não 

é popular, se o mundo é sua paróquia e ele viaja todas as partes do mundo e fala em todas 

as línguas. Ele visita os pobres, convida os ricos, prega a pessoas de todas as religiões e 

sem religião, eo assunto de seu sermão é sempre a mesma. Ele é um pregador eloquente, 

muitas vezes mexendo sentimentos que nenhum outro pregador poderia, e trazendo 

lágrimas aos olhos que nunca chorar. Seus argumentos nenhum é capaz de refutar, nem 

há qualquer coração que permaneceu impassível ante a força deste recurso. Ele destrói a 



vida com a sua mensagem. A maioria das pessoas o odeiam; todos temem ele. Seu 

nome? Morte. Cada lápide é seu púlpito, todos os jornais imprime seu texto, e um dia a 

cada um de vocês vai ser o seu sermão. 

Tomé Cinza escreveu: "O orgulho de heráldica, a pompa de poder e de tudo o que a beleza 

e tudo que a riqueza e'er deu esperar iguais a hora inevitável. Os caminhos da glória 

liderança, mas para o túmulo." Na medida em que o poder humano, beleza, riqueza e 

glória estão em causa, que a verdade se aplica aos cristãos, tanto quanto a quaisquer 

outros. Mas a esperança do cristão não é em tais coisas, que ele sabe que vai acabar no 

túmulo. A esperança do cristão é expressa pelo epitáfio Benjamin Franklin escreveu para 

si mesmo, gravado em sua lápide no cemitério da Igreja de Cristo na Filadélfia: "O corpo 

de Franklin, impressora, como a capa de um livro velho, o seu conteúdo arrancada e 

despojado de sua rotulação e douramento, reside aqui comida para vermes. Mas o trabalho 

não será perdido, pois ele vai aparecer mais uma vez em uma nova e mais elegante edição, 

revista e corrigida pelo autor. " 

Essa é a esperança do cristão e da mensagem de 1 Coríntios 15 . Para os céticos de todas 

as idades, como para os céticos em Corinto, o Espírito Santo através de Paulo dá uma 

repreensão para negar a ressurreição do corpo ( 15:12 , 35 ) e proclama: "Mas agora 

Cristo ressuscitou dos mortos, as primícias dos que dormem. Porque, assim como por um 

homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, 

assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados 

"( vv. 20-22 ). 

Neste capítulo mais longo da carta, o apóstolo deu a evidência para a ressurreição de 

Cristo ( vv. 1-11 ), as implicações de negar a ressurreição corporal ( vv. 12-19 ), o plano 

( vv. 20-28 ) e incentivos ( vv. 29-34 ) da ressurreição, e uma descrição e explicação dos 

nossos corpos ressuscitados ( vv. 35-49 ). Ao concluir esta passagem ele proclama a 

vitória maravilhosa que a ressurreição trará para aqueles que são de Cristo. 

Conclusão de Paulo "canção de vitória" foi objecto de uma música em obras-primas como 

de Handel Messias e de Brahms Requiem, e de muitas maneiras, é mais apropriado para 

ser cantada do que pregava.Louvar a Deus em antecipação da ressurreição, o apóstolo 

proclama a grande transformação, o grande triunfo, e a grande ação de graças que a 

elevação dos santos de Deus trará, e depois dá uma grande exortação para viver santo até 

esse dia chegar. 

A Grande Transformação 

Agora eu digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar 

o reino de Deus; nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que 

vos digo um mistério; que nem todos dormiremos, mas todos 

seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de 

olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os 

mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos 

transformados. Por isto que é corruptível se revista da 

incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da 
imortalidade. ( 15: 50-53 ) 

Paulo lembra aos seus leitores mais uma vez que a ressurreição do corpo não vai ser de 

carne e osso , que, embora maravilhosamente adequado para terra, não é de todo 

adequado para o céu e, portanto, não podem herdar o reino de Deus . O reino de 

Deus não é usado aqui, quer em seu sentido universal, referindo-se a decisão de Deus do 



universo, ou em seu sentido espiritual, referindo-se a sua decisão no coração do homem, 

mas no seu sentido consumado, que contém ambos, e referindo-se ao estado eterno, para 

o céu. "Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do 

celestial" (v. 49 ). 

Mesmo próprio corpo terreno de Cristo era "carne e sangue" ( Hb. 2:14 ) e teve que ser 

transformado antes que ele pudesse voltar para o Pai. O corpo humano é renovado a cada 

sete anos, mas isso não impede que o seu envelhecimento, deterioração e morte. O corpo 

humano é perecível . Não é adequado para e não pode herdar o imperecível . Deve ser 

feita diferente a fim de herdar o céu, e ele será feito diferente. "Semeia-se corpo 

perecível, ressuscita um corpo imperecível; Semeia-se em desonra, ressuscita em glória; 

Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder; é semeado um corpo natural, ressuscita 

corpo espiritual "( 1 Cor. 15: 42-44 ). Tal como a semente plantada, ele continua a sua 

identidade, mas de uma forma radicalmente diferente e lindamente. 

Mas o que acontece com os crentes que estão vivendo, quando Cristo 

voltar? Antecipando-se a esta questão, Paulo continua: Eis que vos digo um 

mistério; que nem todos dormiremos . Como apontado várias vezes antes, no Novo 

Testamento mistério sempre se refere ao que antes tinha sido escondido e desconhecido, 

mas que agora é revelado. O apóstolo agora revela que os cristãos que estiverem vivos 

quando o Senhor voltar não terá que morrer ( o sono ) para que seus corpos para ser 

alterado. Aqueles "que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre 

nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o 

Senhor" ( 1 Ts. 4:17 ). Como crentes são ressuscitados ou pego eles todos seremos 

transformados . Se os crentes morrem ou são arrebatados, seus corpos serão alterados a 

partir da perecível para o imperecível, do natural para o espiritual. Desde o perecíveis não 

podem herdar o imperecível, Enoque e Elias deve ter sido alterado da mesma forma que 

os crentes arrebatados serão alterados. Em qualquer caso, todos os crentes serão 

igualmente equipado para o céu (cf. Fl 3, 20-21. ). 

Tanto para o ressuscitado e para a arrebatados a mudança será num momento, num abrir 

e fechar de olhos . Não vai ser um processo, uma metamorfose sobrenatural. Vai ser uma 

recriação instantânea de uma forma para a outra; da terra para o céu. Momento é 

de atomos , a partir do qual nós temos a palavra átomo, e denota o que não pode ser 

cortado ou dividido, a quantidade concebível menor. No menor quantidade possível de 

tempo nossos corpos perecíveis serão feitas imperecível. Para enfatizar ainda mais e 

ilustrar a velocidade da mudança, Paulo diz que ela irá ocorrer em um piscar de 

olhos. Rhipē (abrir e fechar ) significa, literalmente, para atirar, e foi usado para se 

referir a qualquer movimento rápido. O olho pode mover-se muito mais rápido do que 

qualquer outra parte visível do nosso corpo, e do ponto de Paulo era que a mudança será 

extremamente rápida, instantânea. 

Esta mudança irá ocorrer na última trombeta . Eu não acho que 

esta trombeta necessariamente será a última trombeta celeste jamais soou. Será, no 

entanto, ser o último, tanto quanto os cristãos vivo estão em causa, para o que irá soar o 

fim da igreja idade, quando todos os crentes será removida da terra. "Porque o Senhor 

mesmo descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus; 

e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro Então, nós que ficarmos vivos, seremos 

arrebatados juntamente com eles. nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim 

estaremos para sempre com o Senhor "( 1 Tessalonicenses 4: 16-17. ). Por que trompete 

Deus irá convocar todo o Seu povo a si (cf. Ex 19:16. ; Isa 27:13. ). 



Durante a Guerra Civil um grupo de soldados teve que passar uma noite de inverno, sem 

barracas em um campo aberto. Durante a noite nevou vários centímetros, e ao amanhecer 

o capelão relatou uma estranha visão. Os soldados cobertos de neve parecia que os montes 

de novas sepulturas, e quando a corneta soou o toque da alvorada um homem 

imediatamente subiu de cada monte de neve lembrando drasticamente o capelão desta 

passagem de 1 Coríntios. 

Falando do dia da ressurreição vinda Jesus disse: "Eu virei outra vez, e vos levarei para 

mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também" ( João 14: 3 ). Como Ele subiu 

ao céu os anjos disseram aos discípulos observavam, "Este Jesus, que foi levado de vocês 

para o céu, há de vir exatamente da mesma maneira como você viu ir para o céu" ( Atos 

01:11 ). Com Paulo, cada crente deve ser "procurando a bendita esperança ea 

manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo" ( Tito 2:13 ). 

Porque terrestre, corpos naturais não podem ocupar o reino eterno, tal dia e tal momento 

tem que ser, para este perecível [o que está sujeito à decadência] deve revista da 

incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. A palavra 

traduzida colocar na era comumente usado de colocar na roupa, e imagens de nossos 

espíritos resgatados estar vestido corpos resgatados (cf. 2 Cor. 5: 1-5 ). 

O grande triunfo 

Mas, quando isto que é corruptível se revestir da 

incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, 

então virão sobre a palavra que está escrito: "A morte foi tragada 

pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está 

o teu aguilhão? " O aguilhão da morte é o pecado, ea força do 
pecado é a lei ( 15: 54-56 ) 

A ressurreição de Cristo quebrou o poder da morte para aqueles que acreditam nele, ea 

morte já não é senhor sobre eles, porque "a morte já não tem domínio sobre ele" ( Rom. 

6: 9 ). Mas a morte ainda é o inimigo do homem. Mesmo para os cristãos que viola nosso 

domínio da criação de Deus, rompe relações amorosas, o que perturba as famílias, e causa 

grande dor a perda de nossos seres queridos. Nós não precisamos mais ter medo da morte, 

mas ainda invade e atormenta nós enquanto estamos mortal. 

Mas um dia, quando Cristo voltar, o perecível que " deve revista da incorruptibilidade 

"( v. 53 ) se revestir da incorruptibilidade , e que o mortal " deve revestir de 

imortalidade " se revestir da imortalidade . Então virá o grande triunfo que Isaías 

previu, quando a morte foi tragada pela vitória . O texto de Isaías diz: "Ele [o Senhor 

dos Exércitos] vai engolir a morte para todos os tempos" ( Is. 25: 8 ; cf. v. 6 ). Quando a 

grande transformação vem, a grande vitória virá. 

O comentador conhecido RCH Lenski escreve: 

A morte não é simplesmente destruídos para que ele não pode fazer mais danos enquanto 

todos os prejuízos que ele tem feito em filhos de Deus permanece. O tornado não é apenas 

verificada de modo que não há casas adicionais são destruídos, enquanto aqueles que 

foram destruídas ainda estão em ruína ... Morte e todas as suas aparentes vitórias são 

desfeitas para os filhos de Deus. O que parece ser uma vitória para a morte e como uma 

derrota para nós quando nossos corpos morrem e se decompõem será totalmente revertida 

para que a morte morre na derrota absoluta e nossos corpos viver de novo em vitória 



absoluta ( a interpretação da Primeira e Segunda Epístolas de São Paulo para o 

Corinthians [Minneapolis: Augsburg, 1963], pp 744-45).. 

Citando um outro profeta ( . Hos 13:14 ), Paulo provoca morte: Ó morte, onde está a tua 

vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Para continuar com essa metáfora; Paulo 

implica que a morte deixou a sua picada em Cristo, como uma abelha deixa seu ferrão 

em sua vítima. Cristo suportou toda a picada da morte, a fim de que teríamos de suportar 

nada disso. 

Para fazer o seu ponto, o apóstolo lembra a seus leitores que o aguilhão da morte é o 

pecado . O prejuízo na morte é causada pelo pecado; na verdade, a própria morte é 

causada pelo pecado. "Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, 

e pelo pecado a morte, assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos 

pecaram" ( Rom 5:12 ). Somente onde há pecado pode morte desferir um golpe 

fatal. Onde o pecado foi removido morte só pode interromper a vida terrena e inaugurar 

o celestial. Isso é o que Cristo fez por aqueles que confiam nEle. Os nossos "pecados são 

perdoados por amor do seu nome" ( 1 João 2:12 ). A morte não se foi, mas sua picada, o 

pecado, está desaparecido. "Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, 

muito mais os que recebem a abundância da graça, e do dom da justiça reinarão em vida 

por um só, Jesus Cristo" ( Rom. 5:17 ). 

Não se trata, é claro, que os cristãos já não o pecado, mas que os pecados que cometemos 

já abrangidas pela morte expiatória de Cristo, para efeito do que o pecado não é 

permanentemente fatal. "O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado" ( 1 

João 1: 7 ). Mas para aqueles que não acreditam, picada de morte tragicamente permanece 

para sempre. 

Paulo continua a explicar a seqüência que leva à morte, ao mencionar que o poder do 

pecado é a lei . A lei de Deus revela os padrões de Deus, e quando eles estão quebrados, 

eles revelam o pecado do homem. Se não houvesse lei, obviamente, não poderia haver 

transgressão. "Onde não há lei também não há transgressão" ( Rom. 4:15 ). Mas os 

homens morrem porque quebrar essa lei. 

E quanto àqueles que não conhecem a lei de Deus, que nunca sequer ouviu falar, muito 

menos de leitura, a Sua Palavra? Paulo nos diz em Romanos que, quando "os gentios, que 

não têm lei, fazem naturalmente o que a Lei estes, não tendo a Lei são lei para si mesmos, 

na medida em que mostram a obra da lei escrita em seus corações, a sua consciência 

testemunho, e os seus pensamentos ora acusando defendê-los "( 2: 14-15 ). Qualquer 

pessoa, portanto, que vai contra a sua consciência vai contra a lei de Deus com tanta 

certeza como alguém que rompe com conhecimento de causa um dos Dez 

Mandamentos. Essa é a razão homens estão condenados a morrer ( Rom 3:23. ; 06:23 ). 

O Grande Ação de Graças 

Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso 

Senhor Jesus Cristo. ( 15:57 ) 

Devido a perfeita obediência de Jesus à lei ( Rom. 5:19 ) e da satisfação que Ele fez por 

suas vítimas, aqueles que confiam nele "não estão debaixo da Lei, mas debaixo da graça, 

tendo" sido liberado da Lei "( Rom. 6:14 ; 7: 6 .) Jesus tem tanto cumpriu a lei e cumpriu 

a justiça porque sua vida era sem pecado e, portanto, cumpriu a lei Sua morte venceu o 

pecado.. 



Paulo dá graças Àquele que nos dará a grande transformação de nossos corpos e que fez 

com que o grande triunfo sobre o pecado ea morte. Aquilo que nós nunca poderíamos 

fazer por nós mesmos a Deustem feito por nós , por nosso Senhor Jesus Cristo . Nós 

não podemos viver sem pecado e, assim, cumprir a lei e nem podemos remover o pecado 

uma vez que tenhamos cometido, ou remover sua consequência, que é a morte. Mas em 

nosso nome Jesus Cristo viveu uma vida sem pecado, cumprindo a lei; removidas nosso 

pecado por si mesmo pagando a pena para ele, satisfazendo a Deus com um sacrifício 

perfeito; e conquistou a morte ao ser ressuscitado dos mortos. Tudo isso 

grande vitória Ele realizou por nós e nos dá . "Cristo nos resgatou da maldição da Lei 

fazendo-se maldição por nós" ( Gal. 3:13 ). Ele assumiu a nossa maldição e nossa 

condenação e nos dá a vitória em seu lugar. 

Como podemos fazer nada, mas de agradecimento e louvor a Deus pelo que Ele tem feito 

por nós? Ele prometeu-nos um corpo imperecível, glorioso, poderoso e espiritual para 

aquele que é perecível, desonroso, fraco e natural. Ele nos promete o celestial em troca 

do terreno, o imortal em troca do mortal. Sabemos que estas promessas são assegurados 

porque Ele já nos deu a vitória sobre o pecado ea morte. 

Para os cristãos, a morte não tem mais poder ( Heb. 2: 14-15 ), porque Deus tirou nosso 

pecado. Para os cristãos, a morte é apenas a passagem de nosso espírito desta vida para a 

próxima, o abandono da terra e vai estar com Cristo. Paulo tinha apenas um motivo para 

querer permanecer na terra: para continuar seu ministério para Cristo em nome de 

terceiros. Mas, para seu próprio benefício e alegria que ele tinha apenas um desejo: "a 

partir e estar com Cristo, o que é muito melhor" ( Filipenses 1: 23-24. ). 

Na vitória de Cristo sobre a morte, picada de morte é removido; é declawed, defanged, 

desarmado, destruído. "E a morte eo inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, 

... e Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, e não deve haver mais morte, não deve 

haver mais pranto, nem clamor, nem dor" ( Rev . 20:14 ; 21: 4 ). 

O Grande Exortação 

Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre 

abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não 
é vão no Senhor. ( 15:58 ) 

Se realmente acreditamos e se somos verdadeiramente gratos que a nossa ressurreição é 

a certeza, de que vamos ser transformada a partir da perecível, desonroso, fraco, natural, 

mortal, e de terra para o imperecível, glorioso, poderoso, espiritual, imortal e heavenly- 

devemos , portanto, provar a nossa segurança e nossa gratidão por 

ser firme , imutável [negativo] e sempre abundantes [positivo] na obra do Senhor. 

Hedraios (firme), literalmente, refere-se a estar sentado, e, portanto, a ser resolvido e 

firmemente situado. Ametakinētos (imóvel) carrega a mesma idéia básica, mas com mais 

intensidade. Denota sendo totalmente imóvel e imóvel. Obviamente Paulo está falando 

sobre o nosso ser movido longe de vontade de Deus, para não sermos 

movidos dentro dele. Dentro de Sua vontade que devem ser sempre abundantes na obra 

do Senhor. Mas não devemos nos mover um fio de cabelo de distância da sua vontade, 

continuamente tomando cuidado para não ser "jogado aqui e ali por ondas e levados ao 

redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia enganam 

fraudulosamente" ( Ef. 4:14 ). 



Gordon Clark dá uma paráfrase útil deste verso: ". Por isso, devemos mortificar emoção, 

ser firme, imutável, não errático e desmiolada, facilmente desencorajado, e deve 

multiplicar as nossas boas obras, sabendo que o Senhor irá torná-los rentáveis" 

Se a nossa esperança confiante na ressurreição vacila, temos a certeza de nos abandonar 

as formas e padrões do mundo. Se não houver ramificações eternas ou consequências do 

que fazemos nesta vida, a motivação para o serviço abnegado e uma vida santa está 

desaparecido. 

Por outro lado, quando a nossa esperança na ressurreição é claro e certo que teremos uma 

grande motivação para ser abundantes na obra do Senhor. Perisseuō (abundante) carrega 

a idéia de que ultrapasse os requisitos, de transbordar ou exagerar. Em Efésios 1: 7-8 a 

palavra é usada de Deus esbanjando em nós "as riquezas da sua graça". Porque Deus tem 

tão abundantemente exagerado a si mesmo por nós, que não merecem nada Dele, devemos 

determinar a nós mesmos exagere (se isso fosse possível), em serviço a Ele, a quem 

devemos tudo. 

Que palavra Paulo dá aos inúmeros cristãos que trabalham e rezam e dão e sofrem tão 

pouco como eles podem! Como podemos estar satisfeitos com o,, coisas efêmeras 

insignificantes triviais do mundo?Como podemos "pegar leve" quando tantos à nossa 

volta estão mortos espiritualmente e tantos outros crentes estão em necessidade de 

edificação, encorajamento e ajuda de todo tipo? Quando um cristão pode dizer: "Eu tenho 

servido meu tempo, eu fiz a minha parte; deixar que outros façam o trabalho agora"? 

Resto razoável é importante e necessário. Mas se erramos, Paulo está dizendo, ele deve 

estar no lado de fazer mais trabalho para o Senhor, e não menos. Lazer e relaxamento são 

dois grandes ídolos modernos, a que muitos cristãos parecem muito dispostos a se 

curvar. Em recreação proporção adequada e desvios pode ajudar a restaurar a nossa 

energia e aumentar a nossa eficácia. Mas eles também podem facilmente tornar-se um 

fim em si, exigindo cada vez mais de nossa atenção, interesse, tempo e energia. Mais do 

que um crente tem relaxado e hobbied-se completamente fora do trabalho do Senhor. 

Alguns dos mais santos fiéis e frutíferas de Deus viveu até uma idade avançada e foi ativo 

e produtivo em seu serviço até o fim. Muitos outros, no entanto, têm visto as suas vidas 

encurtadas pela simples razão de que eles foram abundante, transbordando e incansável, 

a serviço de Cristo. Henry Martyn, o missionário britânico para a Índia e Pérsia, 

determinou "a queimar-se para Deus", o que ele fez antes de ele tinha trinta e cinco. Davi 

Brainerd, um dos primeiros missionários para os índios americanos, morreu antes que ele 

tinha trinta anos. Sabemos muito pouco de Epafrodito, exceto que ele era um "irmão e 

companheiro de trabalho e companheiro de lutas" de Paulo que "veio perto da morte para 

a obra de Cristo, arriscando a sua vida" ( Fp. 2:25 , 30 ). Ele ficou tão perdido em serviço 

piedoso que ele literalmente ficou doente até a morte por causa disso. 

Até o Senhor voltar há almas para chegar e ministérios de todo tipo a ser realizado. Todo 

cristão deve trabalhar intransigentemente como o Senhor nos presenteou e leads. O nosso 

dinheiro, tempo, energia, talentos, dons, corpos, mentes e espíritos deve ser investido em 

nada que não de alguma forma contribuir para o trabalho do Senhor. Nosso louvor e ação 

de graças deve ser dada mãos e pés. Tiago nos diz: "Porque, assim como o corpo sem o 

espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta" ( Tiago 2:26 ). 

O nosso trabalho para o Senhor, se é verdadeiramente para Ele e feito em seu poder, não 

pode deixar de realizar o que Ele quer que seja realizado. Todo bom trabalho crentes fazer 

nesta vida tem benefícios eternos que o próprio Senhor garantias. "Eis que venho sem 



demora", Jesus diz: "eo meu galardão está comigo, para dar a cada um de acordo com o 

que ele fez" ( Rev. 22:12 ). Temos própria promessa de Deus de que nosso trabalho [de 

trabalho até o ponto de exaustão] não é vão no Senhor. 

 

46. Sobre à coleta (1 Coríntios 16: 1-4) 

Quanto à coleta para os santos, como Eu dirigido às igrejas da 

Galácia, assim fazei vós também. No primeiro dia de cada 

semana, cada um de vós ponha de lado e salvar, conforme a sua 

prosperidade, para que se não façam coletas quando eu chegar. E 

quando eu chegar, quem pode aprovar, vou enviá-los com letras 

para realizar o seu dom para Jerusalém; e se é adequado para 
que eu também vá, irão comigo. (16: 1-4) 

Com o capítulo 16, Paulo faz uma mudança radical da doutrina ao 

prático. Depois de discutir a ressurreição em grande detalhe (todo o capítulo 

15), ele termina a carta com várias exortações em relação à doação, fazendo a 

obra do Senhor, de estar fiel, e amor dentro da comunidade cristã. Ele nos traz 

abruptamente a partir da vida futura de volta para a vida presente. 

No entanto, a vida futura está longe de ser alheios a viver aqui e agora. Sempre 

que Deus nos dá um vislumbre do fim dos tempos ou do céu é sempre com a 

Proposito de nos ajudar a viver mais fielmente na terra. Depois de Pedro dá um 

quadro sombrio dos últimos dias, ele diz: "Portanto, amados, pois você olhar 

para essas coisas, ser diligente para ser encontrado por ele em paz, sem mácula 

e irrepreensíveis" (2 Pe 3:14;. Cf. v . 11). 

O que está por vir na glória da ressurreição dá grande responsabilidade sobre o 

presente. Se realmente acreditamos que vamos deixar este mundo e que os 

nossos corpos um dia será transformado e perfeitamente unidos com os nossos 

espíritos para viver toda a eternidade com Deus, a nossa preocupação deve ser 

a de acumular tesouros no céu, enquanto estamos na terra ( Matt. 6:20). 

A primeira questão prática de Cristão Paulo vivendo discute no capítulo 16 é o 

de dar. Nos versículos 1-4, ele apresenta a propósito, os princípios, a proteção, 

ea perspectiva de doação cristã. 

A Proposito de dar 

Quanto à coleta para os santos, como Eu dirigido às igrejas da 

Galácia, assim fazei vós também. (16: 1) 

O fato de que Paulo fala da coleção indica que seus leitores já sabia disso. A 

oferta provavelmente foi mencionado na carta do Corinthians havia escrito para 

ele (7: 1) e para o qual uma Corinthians foi a resposta. A coleção foi para os 



santos , em particular (3 v.) os santos em Jerusalém. Pela mesma coleção Paulo 

teve, ao longo do período de um ano ou mais, solicitou contribuições de igrejas 

da Galácia , bem como daqueles em "Macedónia e da Acaia ... para os pobres 

dentre os santos em Jerusalém" (Rom 15.: 26; cf. 2 Cor 8: 1-5).. A coleta foi 

realizada durante a terceira viagem missionária de Paulo, que será apresentado 

à igreja de Jerusalém, quando ele voltou para lá (Atos 24:17). 

A extrema pobreza era comum nos tempos antigos, como ainda é em muitas 

partes do mundo. Apesar de sua importância religiosa e estratégica, nos tempos 

do Novo Testamento Jerusalém era uma cidade pobre. Porque era o centro 

religioso para os judeus, que muitas vezes era superpovoado, especialmente em 

épocas de festas e celebrações especiais. Seus recursos foram continuamente 

tensas, e foi mantida em grande parte por doações de judeus ricos não residentes 

que viveram todo o mundo romano. Para piorar a situação, alguns anos antes 

tinha havido uma grande fome (Atos 11:28), a partir do qual as pessoas ainda 

estavam sofrendo. 

Porque os cristãos em Jerusalém tinham sido perseguidos por muitos anos, sua 

situação econômica tornou-se ainda mais grave. Muitos deles foram colocados 

para fora de suas próprias casas, desprovidos de posses, impedidos de obter 

qualquer, mas o mais humilde dos postos de trabalho, e até mesmo preso (Atos 

8: 1-3; 1 Tessalonicenses 2:14.). Embora a maioria dos crentes em Jerusalém 

eram judeus, poucos se houver, dos quais beneficiou a partir das distribuições 

de bem-estar das sinagogas. Porque muitos dos judeus convertidos ao 

cristianismo primeiros eram peregrinos (cf. Atos 2: 5), é provável que alguns 

deles escolheram ficar em Jerusalém, a fim de fazer parte da comunhão cristã 

lá. Apesar do fato de que os crentes compartilhavam tudo o que tinham com os 

necessitados, até mesmo ao ponto de "vender suas propriedades e bens" (Atos 

2: 44-45; 4:34), os seus recursos, obviamente, não pode durar indefinidamente. 

Além de atender as necessidades econômicas dos crentes de Jerusalém, Paulo 

também queria a coleção para expressar a unidade espiritual da igreja. Os 

crentes em Jerusalém eram predominantemente judeus, ea maioria dos crentes 

nas igrejas contribuem para a coleção eram gentios. "A salvação vem dos 

judeus" (João 4:22), sendo dado primeiro para e através do povo judeu. Os 

gentios, portanto, tinha um endividamento especial para os judeus. Escrevendo 

sobre esta mesma coleção , Paulo diz aos Romanos: "Porque, se os gentios 

foram participantes nas suas [dos judeus] as coisas espirituais, eles estão em 

dívida para ministrar-lhe também em coisas materiais" (Rom. 15:27). Gentios 

dando uma oferenda aos judeus ajudaria a fortalecer o vínculo espiritual entre 

os dois grupos (cf. Ef. 2: 11-18). Dar e receber no amor sempre formar um 

vínculo entre o doador eo receptor. Você não pode compartilhar presentes sem 

compartilhar companheirismo. A associação entre a partilha econômica dos 

cristãos e partilha pessoal está tão perto na mente de Paulo, de que três vezes 



ele usa o termo Koinonia (geralmente traduzida como "comunhão") para 

representar ofertas (Rom 15:26; 2 Cor. 8: 4; 9.: 13). 

O objetivo principal de dar, como é ensinado no Novo Testamento, é para o 

apoio dos santos , a Igreja. A primeira obrigação do cristão é apoiar irmãos, 

individual e coletivamente. A primeira responsabilidade financeira da igreja é 

investir em sua própria vida e seu próprio povo (cf. 2 Cor 8: 1-5; 9: 12-15.; Fp 

4: 14-16.). 

Obviamente que não é a única obrigação econômica que temos. A parábola do 

Bom Samaritano, deixa claro que devemos ministrar pessoalmente e 

financeiramente para qualquer pessoa em necessidade, independentemente da 

religião, cultura ou circunstâncias (Lucas 10: 25-37). Paulo também ensina que 

devemos "fazer o bem a todos os homens" (Gl. 6:10). Mas, no mesmo versículo, 

ele continua a dizer: "E especialmente para aqueles que são da família da fé" 

(cf. 1 João 3:17). Em 2 Coríntios 9:13 o apóstolo chama para uma distribuição 

generosa "para todos." Apoio dos pobres e necessitados do mundo em o nome 

do Senhor é uma atividade cristã de alta prioridade para os padrões bíblicos. 

Não é simplesmente que uma igreja local apoia a sua própria associação e do 

trabalho, assim como os primeiros cristãos de Jerusalém, mas que todas as 

igrejas apoiar outros crentes e as igrejas como não há necessidade. Como havia 

feito em outras ocasiões (Atos 11: 29-30; cf. Gal 2:10.), Paulo promoveu uma 

coleção em um grupo de igrejas para ajudar a atender as necessidades de uma 

outra igreja ou grupo de igrejas. 

Os princípios de dar 

No primeiro dia de cada semana, cada um de vós ponha de lado e 

salvar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam 

coletas quando eu chegar. (16: 2) 

Neste versículo Paulo afirma ou implica uma série de princípios relativos 

Cristão dando, incluindo o período, os participantes, o lugar, ea 

proporção. Esses princípios formam uma boa base para Cristão dando em 

qualquer idade. 

O Período 

O primeiro princípio é que o período mais adequado para a doação é 

semanal, no primeiro dia de cada semana . Isto não só nos convence de que 

a Igreja se reuniram no domingo, mas que a sua adoração incluiu a doação 

regular de dinheiro. Dando não deve ser espasmódica, feito apenas quando nos 

sentimos generoso ou "como o Espírito conduz." O Espírito pode, é claro, levar-

nos a dar em momentos especiais e de uma maneira especial. Mas Sua liderança 

principal em dar, como em tudo o mais, é através da Escritura, e Escritura aqui 



menciona dando a cada semana . Paulo não está prescrevendo uma exigência 

legalista de parcelamento nosso dinheiro para que possamos ter a certeza de ter 

algo para colocar na placa oferecendo todos os domingos, mesmo que são pagas 

mensalmente. O ponto é que a doação é parte de adoração e comunhão, e, 

mesmo quando não temos nada para dar em um determinado domingo, devemos 

ser sensíveis às necessidades da Igreja e para a nossa parte na realização das 

mesmas. Doação domingo aparece como um elemento do mandato de adoração, 

parte do dever de um sacerdote da Nova Aliança oferecendo "sacrifícios 

espirituais" a Deus (1 Pe 2: 5.). 

Nossas contribuições não deve basear-se em apelos emocionais periódicas ou 

sentimentos, ou sobre o rendimento do bônus, mas no compromisso regular, 

dispostos, e grato de nossos bens ao Senhor, ao seu povo, e à Sua obra. Isso 

obriga cada crente a cada semana para considerar a mordomia e sacrifício de 

dar. Doação semanal aumenta a sensibilidade para o dinheiro, a fim de que a 

doação é visto como, uma responsabilidade espiritual regular em curso. 

Os Participantes 

Cada um de vocês é all-inclusive. Nenhum cristão é isento ou 

dispensado. Somos mordomos de tudo o que o Senhor nos deu, não importa o 

quão pouco ele pode estar em termos econômicos. Como Jesus observou 

diferentes pessoas colocando suas ofertas no tesouro do templo, Ele não 

desanimou a viúva de colocar em suas "duas pequenas moedas, que equivalem 

a um centavo", nem ele repreender funcionários do Templo por aceitar dinheiro 

de alguém tão destituídos. Sua reação foi de usar sua generosidade como um 

modelo de doação espiritual. "Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu 

mais do que todos os contribuintes para o tesouro, pois tudo o que eles deitaram 

do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, tudo o 

que tinha para viver on "(Marcos 12: 41-44). 

A nossa generosidade para com a obra do Senhor é melhor determinado por 

aquilo que damos quando temos pouco. Uma pessoa que está bem 

financeiramente pode dar ao luxo de dar muito sem afetar o seu estilo de vida 

ou o bem-estar. Uma pessoa que é pobre, no entanto, deve abrir mão de algo 

para si mesmo, a fim de dar algo aos outros. Jesus disse que, se não são 

generosos quando temos pouco para dar, não vamos ser generosos quando 

temos muito. O valor em dólares da nossa doação pode aumentar, mas a nossa 

generosidade não vai. "Quem é fiel no pouco, coisa que também é fiel no muito; 

e quem é injusto no pouco, também é fiel no muito" (Lucas 16:10). 

Falando das igrejas da Macedônia, Paulo escreveu: "Em uma grande provação 

de aflição sua abundância de alegria e de sua pobreza profunda transbordou na 

riqueza da sua generosidade" (2 Cor. 8: 2). A razão para a sua generosidade foi 

a de que "eles primeiro deu-se ao Senhor e para nós, pela vontade de Deus" (v. 



5). Eles deram por amor a Deus e aos Seus servos. A generosidade é impossível 

para além de nosso amor a Deus e ao Seu povo. Mas com tanto amor, 

generosidade, não só é possível, mas inevitável. 

O Place 

Assim como dar é principalmente para a igreja, é também 

principalmente para e através da igreja. Que Paulo mostra que dá para ser uma 

parte do culto parece claro desde o primeiro dia de cada semana .Na igreja do 

Novo Testamento o dia regular para adoração era domingo, o primeiro dia da 

semana. Grande parte da pregação inicial e testemunhando era para os judeus e 

por judeus, e, portanto, foi feito no sábado, o sábado (Atos 13:14; 17: 2). Mas 

o primeiro serviço pós-ressurreição foi realizada na tarde de Páscoa, quando o 

Senhor ressuscitado apareceu aos seus discípulos amedrontados e 

desanimados."Quando, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, e 

quando as portas foram fechadas onde os discípulos, com medo dos judeus, veio 

Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz estar com você .'... Então os 

discípulos se alegraram por verem o Senhor "(João 20: 19-20). Próxima 

aparição de Jesus era "oito dias depois" (e, portanto, em outro domingo), 

quando Tomé estava com eles (26 v.).Consequentemente, apesar de muitos 

crentes judeus continuaram a adorar na sinagoga e no templo no sábado, o 

tempo normal para os cristãos a adorar juntos como cristãos chegaram a ser 

domingo (Atos 20: 7). O sábado foi posto de lado em favor do dia da 

ressurreição. No momento em que João escreveu o livro do Apocalipse (na 

última década do século I), o primeiro dia de a semana foi referido como "o 

dia do Senhor" (Ap 1:10). 

No primeiro relato de Cristão dando, imediatamente após o Pentecostes, quando 

a igreja era novo e desorganizado, converte simplesmente compartilhado 

diretamente uns com os outros como as necessidades surgiram (Atos 2: 44-

45). Logo após esse tempo, no entanto, os crentes começaram a trazer presentes 

aos apóstolos para eles para distribuir (04:35, 37; 5: 2). O padrão básico, 

portanto, era trazer oferendas para a igreja, a serem desembolsados como os 

líderes bem entendesse. 

Uma tradução mais literal de cada um de vós ponha de lado e salvar seria 

"cada um de vocês pelo próprio configuração acima, ou armazená-up." A forma 

substantiva de thēsaunzō (da qual nós temosthesaurus, uma coleção, ou de 

tesouraria, de palavras), rendido aqui como colocar de lado e salvar , 

representa um armazém, tesouraria, caixa, ou algo semelhante, onde valores são 

armazenados. Ele também às vezes era usado metaforicamente do próprio 

tesouro (Mt 2:11;. 19:21; Marcos 10:21; Lucas 6:45). Em ambas, a cultura pagã 

e cultura judaicas da época do Novo Testamento, treasuries foram associados a 

templos religiosos. As tesourarias em muitos templos gregos não foram apenas 

repositórios de presentes para o próprio templo, mas serviu como bancos em 



que os cidadãos guardaram o seu dinheiro pessoal e outros objetos de valor para 

a custódia. O uso de Paulo de uma forma verbal deste termo para tesouraria 

sugere que o colocando de lado era estar na igreja, em uma espécie de 

repositório designado para as ofertas. Era para ser colocado lá por cada 

um, "por si mesmo", por sua própria iniciativa. A igreja tinha um tesouro, um 

lugar para a guarda e dispensar as ofertas. 

Se Paulo foram aqui se referindo aos cristãos 'armazenar suas ofertas em 

particular em casa, o que ele diz no final do verso, que se não façam coletas 

quando eu chegar, não faria sentido. Se os presentes foram armazenados em 

casa, a primeira coisa a ser feita quando Paulo chegou teria sido ter uma 

coleção, a fim de trazer os fundos juntos. Além de ensinar a doação regular, o 

propósito de Paulo ao dar a instrução era ter a oferta pronto para ser levado a 

Jerusalém com o mínimo de atraso possível. 

O primeiro dia da semana é o dia de adoração, e como crentes lidar com seu 

dinheiro está intimamente relacionada com a profundidade de sua 

adoração. Quer colocar dinheiro na placa oferecendo todos os domingos ou não, 

o culto semanal deve lembrar-nos de nossa administração contínua das 

possessões o Senhor nos confiou. Se nós não damos corretamente não podemos 

adorar corretamente. Jesus disse: "Quem é fiel no pouco, coisa que também é 

fiel no muito;. E quem é injusto no pouco, também é fiel no muito Se, portanto, 

você não fostes fiéis no uso das riquezas injustas, que confiará as verdadeiras 

riquezas para você? " (Lucas 16: 10-11). 

Muitos homens que eram pregadores excelentes, bons administradores e 

pastores fiéis, estão fora do ministério agora, porque eles foram pessoalmente 

irresponsável com o dinheiro. Porque eles eram indignos de confiança com as 

coisas materiais, o Senhor já não podia confiar neles com o cuidado de seu 

povo, que são infinitamente mais valioso. 

Nada nas Escrituras indica que todo o nosso dando para a obra do Senhor tem 

que ser dado primeiro aos líderes da igreja. Parte daquilo que deixamos de lado 

podem ser acumuladas em casa ou em uma conta especial para atender às 

necessidades de emergência ou privadas de outros que temos oportunidade de 

ajudar em nome do Senhor. Dessa forma, estamos preparados para ajudar 

imediata e diretamente quando não há tempo para percorrer a igreja ou quando 

uma pessoa não quer que sua necessidade conhecido por quaisquer outros. Mas 

o principal local de doação é a igreja, para apoiar o povo de Deus, os líderes de 

Deus, e o ministério de Deus. Colocar nossos presentes nas mãos dos homens 

de Deus para o uso sábio é melhor. 



A proporção 

A exortação de Paulo aqui é completamente discricionária, para um cristão a 

dar conforme a sua prosperidade . Há muita diferença de opinião entre os 

cristãos a respeito de quanto de nossa renda deve ser dada à obra do Senhor. A 

resposta tradicional comum tem sido de 10 por cento, com base em mal-

entendido a natureza ea Proposito do dízimo do Velho Testamento. 

A prática de dar o dízimo era comum em muitas culturas antigas. Abraão deu o 

dízimo de seus bens a Melquisedeque, que era "um sacerdote do Deus 

Altíssimo" (Gn 14: 18-20). Jacó prometeu dar o dízimo de tudo que ele tinha se 

Deus iria proteger e prosperar ele (Gn 28: 20-22). Mas, em nenhum dos casos, 

Deus exigirá a uma percentagem, ou qualquer quantia em tudo. Ambas as 

ofertas de Jacó de Abraão e foram totalmente voluntária, e, aparentemente, 

singular. Não há indicação da Escritura que qualquer do povo de Deus deu 

regularmente 10 por cento antes do tempo de Moisés. O montante só dando 

especificamente prescrita por Deus no livro de Gênesis pertencia à fome no 

Egito. Através de interpretação de José do sonho do Faraó, Deus ordenou que 

um quinto, ou seja, 20 por cento, de todos os grãos produzidos nos sete anos 

abundantes ser reservada para sobreviver durante os sete anos de vacas magras 

(Gen. 41: 34-35). Esse montante, no entanto, embora prescrito por Deus, não 

era uma oferenda religiosa, mas era uma forma de imposto sobre o bem-estar 

do governo, a ser utilizado para benefício próprio do povo durante a próxima 

fome. 

Na lei mosaica 10 por cento é prescrito pela primeira vez por Deus. "Assim, 

todos os dízimos da terra, da semente da terra ou do fruto da árvore, é do Senhor, 

é consagrado ao Senhor" (Lv 27:30.). Esse dízimo era "para os filhos de Levi, 

... por herança, em troca de seu serviço que lhes prestam, o serviço da tenda da 

congregação" (Num. 18:21). A partir desses dízimos do povo, os levitas 

estavam em vez de dar o dízimo, "o dízimo do dízimo" (v. 26). Os dízimos, 

holocaustos, sacrifícios, contribuições, votivas e ofertas voluntárias, e os 

primogênitos dos animais mencionados em Deuteronômio 14 eram uma 

segunda de 10 por cento, a ser utilizado para apoiar as festas e feriados 

nacionais. Cada terceiro ano outros 10 por cento estava a ser dada para o uso 

em apoiar "o levita, ... o estrangeiro, o órfão ea viúva" (Deut. 14: 28-29). Ao 

estudar esses e textos relacionados com cuidado torna-se evidente que o 

montante pago anualmente ao teocracia de Israel foi de aproximAdãoente 23 

por cento, e que essencialmente era um imposto, utilizado para o funcionamento 

do governo de Israel. Nunca envolver o livre arbítrio, a doação espontânea para 

o Senhor. A condenação de Malaquias 3: 8-10 é por não pagar os impostos 

necessários para apoiar os sacerdotes que dirigiam o país. 

O princípio básico para a doação voluntária no Antigo Testamento é refletido 

em Provérbios: "Honra ao Senhor de sua riqueza, e desde o primeiro de todos 



os seus produtos, assim teus celeiros se encherão de fartura, e os seus barris 

transbordarão de vinho novo" (3: 9-10). A idéia era dar ao Senhor com 

generosidade e de dar ao Senhor em primeiro lugar. Mais uma vez nos é dito: 

"Há quem dá liberalmente, ainda aumenta ainda mais, e há um que retém o que 

é justamente devido, mas que resulta apenas em falta" (Prov. 11:24). Em outras 

palavras, se você quiser aumentar o seu dinheiro, compartilhá-lo com 

generosidade; Se você quer perder seu dinheiro, guardá-lo. 

Para levantar o dinheiro para a construção do Tabernáculo, o Senhor disse a 

Moisés: "Diga aos filhos de Israel para levantar uma contribuição para mim; de 

todo homem cujo coração o compelir levantar minha contribuição" (Ex. 25: 1-

2; cf. 35: 5, 21). A norma foi dirigida ao coração generosidade, com base em 

gratidão ao Senhor por que Ele havia feito e dado. Com base nesse princípio, 

os presentes para a construção do Tabernáculo eram tão grandes que Moisés 

teve de dizer às pessoas para parar de dar (36: 6)! Doação necessário era 

tributação; doação voluntária era para ser com o coração, com a quantidade 

deixada para o adorador. Davi teve a idéia-chave, quando ele disse que não iria 

dar a Deus o que lhe custou nada (2 Sam. 24:24). 

Dando uma de Cristão corresponde ao previsto na antiga Israel. Somos 

obrigados a dar impostos para sustentar o governo sob a qual vivemos:, assim 

como os israelitas estavam a dar o dízimo para apoiar o sistema divinamente 

ordenado em que viveu (Mt 17 (Rom 13 6.): 24-27.; 22 : 15-21). E estamos a 

dar ao Senhor o que Proposito nós em nossos corações ", não com tristeza ou 

por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria" (2 Cor. 9: 7), assim 

como os israelitas deram fora de seus corações para o Senhor . O 

Senhor sempre amou um doador alegre e sacrificial. 

Nenhuma quantidade ou porcentagem é sempre necessária no Novo 

Testamento. Em vez disso, cada crente é dar do seu coração. "Dê", disse Jesus, 

"e será dado; boa medida, recalcada, sacudida, atropelamento, eles vão deitar 

em seu colo por pelo seu padrão de medida que será usada para medir vocês em 

troca." (Lucas 6:38). Paulo expressou o mesmo princípio que: "Aquele que 

semeia pouco, pouco também ceifará; eo que semeia com fartura com 

abundância também ceifará com fartura com abundância" (2 Cor 9: 6.). Os 

benefícios da nossa vontade, alegre doação ao Senhor vai produzir tanto bênção 

espiritual e material. "E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, de 

que tendo sempre, em tudo, você pode ter uma abundância para toda boa obra" 

(v. 8). 

A Protecção em Dar 

E quando eu chegar, quem pode aprovar, vou enviá-los com letras 

para realizar o seu dom para Jerusalém. (16: 3) 



Aqueles que dão para a obra do Senhor tem o direito de esperar que os seus 

dons são usados legitimamente e sabiamente Paulo instruiu a igreja de Corinto 

a nomear vários homens respeitados, quem poderá aprovar , que seriam 

enviados por Paulo com cartas de aprovação e explicação para o santos 

em Jerusalém . 

Cabe a cada igreja de confiar a sua propriedade e os fundos para as mãos dos 

homens de Deus e responsáveis. Os presentes dos primeiros cristãos foram 

confiados primeiro aos apóstolos (Atos 4:35). Como suas responsabilidades 

cresceu no entanto, os apóstolos precisavam ser dispensado de o trabalho de 

desembolso de fundos para coisas como a alimentação dos pobres viúvas. Eles, 

portanto, é aconselhável "a congregação dos discípulos" para "seleccionar, de 

entre vós, irmãos, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de 

sabedoria, aos quais pode encarregar desta tarefa" (Atos 6: 2-3 ). As 

qualificações não eram financeira ou comercial, mas moral e espiritual. Fundos 

de Deus só deve ser colocado nas mãos dos homens mais piedosos de uma 

igreja, que vai em espírito de oração e na energia do Espírito Santo 

supervisionar seu uso, como sacerdotes que apresentam as ofertas do povo de 

Deus. 

A perspectiva de Dar 

E se é apropriado para que eu também vá, irão comigo. (16: 4) 

Acredito ponto aqui de Paulo é que ele iria acompanhar o dom de Jerusalém só 

se acabou por ser uma oferta que poderia indicar a verdadeira generosidade e 

que ele não teria vergonha de ser associado. Ele estava encorajando os coríntios 

a dar livremente de seus corações em um derramamento de amor e preocupação. 

Deus fez toda a Sua criação para dar. Ele fez o sol, a lua, as estrelas, as nuvens, 

a terra, as plantas para dar. E Ele também projetou a Sua criação suprema, o 

homem, para dar. Mas o homem decaído é o doador mais relutantes em toda a 

criação de Deus. 

Um dos sinais mais seguros de uma pessoa recriada, uma pessoa salva e 

redimida, é vontade de dar. O estadista ateniense Aristides escreveu o seguinte 

de cristãos que vivem no século II: 

Eles andam em humildade e bondade, e falsidade não é encontrada entre eles e 

eles se amam. Eles não desprezam a viúva e eles não entristecer o órfão. Aquele 

que tem, reparte generosamente a ele que não tem. Se eles vêem um estranho, 

eles trazê-lo sob o seu teto e eles se alegra com ele como se ele fosse seu 

irmão. Para eles se chamam irmãos, não segundo a carne, mas segundo o 

Espírito e em Deus. Mas quando um dos seus pobres passa longe do mundo e 

qualquer um deles vê-lo, em seguida, ele fornece para seu enterro segundo a 



sua capacidade. E se eles ouvem que qualquer um de seu número está na prisão 

ou oprimidos para o nome do seu Messias, todos eles fornecem para as suas 

necessidades. E se é possível que ele pode ser entregue, eles entregá-lo. E se há 

entre eles um homem que é pobre e necessitado e eles não têm uma abundância 

de necessidade, eles vão jejuar dois ou três dias para que possam fornecer os 

necessitados com o seu alimento necessário. 

"Mas quem tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar 

o seu coração contra ele, como é que o amor de Deus permanecer nele?" (1 João 

3:17). 

 

47. Fazendo a obra do Senhor à Maneira 

dele ( 1 Coríntios 16: 5-12 ) 

Mas eu vier para você depois que eu passar por Macedónia, pois 

estou indo pela Macedônia; e, talvez, vou ficar com você, ou 

mesmo passar o inverno, que você pode enviar-me no meu 

caminho onde quer que eu vá. Por que eu não quero ver-vos agora 

apenas de passagem; pois espero permanecer com você por algum 

tempo, se o Senhor o permitir. Mas eu permanecerei em Éfeso até 

ao Pentecostes; para uma grande porta para o serviço eficaz se 
me abriu, e há muitos adversários. 

Agora, se Timóteo for, ver que ele está com você sem motivo para 

ter medo; pois ele está fazendo a obra do Senhor, como eu também 

sou. Ninguém, pois, desprezá-lo. Mas mandá-lo em seu caminho 

em paz, para que ele possa vir a mim; pois o espero com os 

irmãos. Mas a respeito Apolo nosso irmão, eu o encorajei muito 

para chegar até você com os irmãos; e não era de todo o seu 

desejo de vir agora, mas ele virá quando tem oportunidade. ( 16: 
5-12 ) 

Esta passagem perto do fim da carta não diz explicitamente ensinar ou exortar, exceto 

para o conselho sobre o recebimento de Timóteo ( v. 11 ). É mais sob a forma de 

explicação. No entanto, podemos aprender muito com estes oito versos. As coisas que 

Paulo fala aqui tem a ver com a obra do Senhor, em que todos os cristãos devem ser 

abundante ( 15:58 ) como foram Paulo e Timóteo ( 16:10 ). 

A obra do Senhor consiste basicamente de duas coisas: de evangelização e edificação, as 

duas marcas em circulação da própria ministério de Jesus. "O Filho do Homem veio 

buscar e salvar o que estava perdido" ( Lucas 19:10 ). Ao longo dos três anos do seu 

ministério Jesus também ensinou cuidadosamente Seus discípulos. Até pouco antes de 

Sua ascensão Ele continuou ensinando-lhes "as coisas concernentes ao reino de Deus" 

( Atos 1: 3 ). Ele pregou o evangelho para aqueles que não conhecê-Lo e Ele ensinava 

aqueles que fizeram. Ao longo de seu ministério Ele alternava entre pregar aos perdidos 

e ensinando a salvo. Essas duas tarefas são o coração da Grande Comissão: "Ide, portanto, 

fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 



Santo [evangelismo], ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei [edificação] "( Mat. 

28: 19-20 ). 

Como Paulo deixou claro, no final do capítulo anterior; quando realmente fazer a obra do 

Senhor, nosso "trabalho não é em vão" ( 1 Cor. 15:58 ). Ele não vai estar vazio, inútil, ou 

improdutiva. Mas a "labuta" ( Kopos ) Paulo está falando não é apenas manter-se 

ocupado; é um trabalho árduo. G. Campbell Morgan comenta: "Paulo tem em mente o 

tipo de labuta que tem em si o sangue vermelho do sacrifício, o tipo de labuta que cansa 

e enfraquece ao longo do caminho." 

Não pode ser facilmente um monte de atividade sem muito trabalho do Senhor realmente 

sendo feito. Quando o trabalho que fazemos é de pouca importância, é feito na carne, ou 

é feito sem entusiasmo, ele nunca vai ser proveitosa para o Senhor. Esse tipo de trabalho, 

ainda que em nome do Senhor, é "em vão". 

Um edifício deve ser construído de acordo com os planos do arquiteto e os códigos de 

construção necessários. Antes ele pode ser usado, ele deve passar a inspeção para ver que 

os códigos foram seguidos. O trabalho da igreja para o Senhor é feito da mesma 

maneira. Para ser verdadeiramente seu trabalho, o que fazemos deve ser feito de acordo 

com o Seu plano e código, revelada nas Escrituras, e deve ser continuamente sujeitas à 

supervisão divina e fiscalização do Espírito Santo. Devemos "ser diligente para 

apresentar [nos] a Deus aprovado, como [trabalhadores] que [se] não precisam se 

envergonhar" ( 2 Tim. 2:15 ). Fazendo o trabalho do Senhor no caminho do Senhor está 

construindo "com ouro, prata, pedras preciosas" ( 1 Cor. 03:12 ). É esse tipo de dedicado, 

serviço espiritual ao Senhor do qual Paulo fala nesta passagem, o que nos permite ver 

uma série de princípios implícitos que estão por trás corretamente fazendo a obra do 

Senhor. 

Visão 

Mas eu vier para você depois que eu passar por Macedónia, pois 
estou indo pela Macedônia. ( 16: 5 ) 

Trabalhador do Senhor deve ter uma visão para o futuro. O cristão que está motivado e 

consumida pelo amor de Deus vai ver as necessidades que ainda não foram preenchidas 

e as oportunidades que ainda não são atendidas. Ele não pode deixar de planear o futuro, 

procurando mais maneiras de servir e para mais portas para abrir. 

No final de uma estadia de três anos em Éfeso, Paulo escreveu esta carta e, 

provavelmente, deu a Timóteo para entregar ( 16:10 ). O apóstolo tinha originalmente 

planejado para seguir Timoteo um pouco mais tarde ( 04:19 ), visitando Corinto tanto no 

caminho para e da Macedônia ( 2 Cor. 1: 15-16 ). Mas ele teve que mudar seus planos e 

decidiu visitar Corinto mais tarde, depois que eu passar por Macedónia . Ele teve que 

mudar seu plano, mas ele tinha um plano para mudar. Mesmo quando ele estava ocupado 

em Éfeso, ele estava planejando os próximos passos em seu ministério, o que ele faria na 

Macedônia, Corinto, e, em seguida Jerusalém. 

Planos de trabalho fiéis do Senhor e strategizes, ele olha para frente com um sentido de 

visão e expectativa. Um escritor sugeriu que Paulo era assombrada por regiões distantes, 

que o apóstolo nunca viu um navio fundeado, mas ele desejava embarcar para levar a boa 

notícia para as pessoas em toda a água, e que ele nunca viu uma cadeia de montanhas, 

mas ele queria atravessá-lo para edificar os santos. Quanto ao seu próprio bem-estar e 

satisfação estavam em causa o apóstolo tinha "aprendi a viver contente em qualquer 



circunstância", ele encontrou-se ( Phil. 4:11 ). Mas ele não se contentou com descansando 

sobre o que ele já havia realizado. Ele sempre viu mais trabalho à espera de ser feito, mais 

almas à espera de ser salvo, mais crentes que esperam para ser edificados e incentivada. 

Vários anos depois, ele escreveu 1 Coríntios, Paulo escreveu a carta à igreja de 

Roma. Perto do final da carta ele mencionou duas vezes que, depois que ele visitou Roma, 

ele planejava ir para a Espanha (15:24 Rom. , 28 ). Espanha era então uma província 

próspera e influente do Império Romano, tendo produzido três imperadores e do famoso 

filósofo-estadista Seneca. Mas, tanto quanto sabemos o evangelho ainda não tinha 

atingido a Espanha, e Paulo estava ansioso para pregar lá. Ele escreveu a carta a Roma, 

enquanto ele estava em Corinto completar a coleção mencionado em 1 Coríntios 16: 1-

4 .Novamente, vemos que, enquanto fielmente trabalho onde ele estava, ele, no entanto, 

estava planejando e se preparando para o que ele faria em seguida. Como um poring geral 

sobre um mapa para determinar onde a próxima batalha deve ser travada, Paulo 

constantemente pesquisadas as terras sobre ele para ver por onde começar seu próximo 

esforço para o Senhor. 

Quando Neemias aproximou rei Artaxerxes permissão para ir a Jerusalém, ele tinha um 

propósito específico e plano em mente. Neemias já orou fervorosamente e penitentemente 

que Deus lhe permitiria fazer este trabalho e que Ele iria abrir o coração do rei para dar 

permissão. Ele então explicou ao rei grande necessidade da cidade para suas paredes e as 

suas portas para ser reconstruído. Quando pedido inicial de Neemias foi concedido, ele 

fez fundamentos suplementares, a fim de garantir a madeira e outros materiais que ele 

sabia que seria necessário ( Ne 1: 1-2.: 8 ). Por causa da visão e criterioso planejamento, 

seu grande sucesso como o reconstrutor de Jerusalém começou muito antes que ele deixou 

a Pérsia. 

Enquanto ele estava trabalhando como sapateiro na Inglaterra, William Carey foi movida 

pelos grandes necessidades espirituais de outras partes do mundo. Ele colocou um mapa 

do mundo na frente de sua bancada, e, enquanto ele trabalhava, ele pensou, rezou e chorou 

sobre o que precisava ser feito e como o Senhor pôde usá-lo para atender a essas 

necessidades. Quando ele finalmente chegou à Índia, sua primeira missão missão, ele 

estava pronto para começar a trabalhar. Ele não só foi usado diretamente para fazer 

contribuições em dívida através do ensino, pregação, tradução e impressão de literatura 

cristã, mas ajudou a preparar o caminho para todos os missionários que tem servido lá 

desde então. Porque ele tinha orado, planejado e preparado, ele estava pronto quando a 

oportunidade surgiu. 

Nós só pode adivinhar o número de obras que o Senhor tem para o seu povo a fazer, mas 

para as quais existem poucos com uma visão e prontidão. Na verdade, a nossa verdadeira 

vontade de trabalhar para o Senhor pode ser medido pelo que estamos fazendo no presente 

para analisar as necessidades e preparar-se mesmo que não sabemos exatamente o que ou 

onde o trabalho pode ser. 

Flexibilidade 

E talvez eu vou ficar com você, ou mesmo passar o inverno, que 

você pode enviar-me no meu caminho onde quer que eu vá. ( 16: 
6 ) 

Enquanto nós devemos ter visão, e planejar com antecedência sobre o que vai fazer e 

como, também deve ser flexível. Nossos planos devem sempre ser sujeitas a revisão do 



Senhor. O futuro não vem sempre juntos como nós pensamos que ele vai. Nosso 

entendimento original da vontade de Deus para nós pode não ter sido totalmente certo ou 

completa, ou Seus planos para nós pode mudar. Em qualquer caso, devemos sempre 

qualificar as nossas intenções como Tiago aconselha: "Se o Senhor quiser, viveremos e 

faremos isto ou aquilo" ( Tiago 4:15 ). 

Os nossos dons espirituais e talentos, bem como nossos desejos conforme solicitado pelo 

Espírito Santo, pode nos dar pistas sobre o tipo de obra que o Senhor tem para nós, mas 

Ele quer que a gente pode usar os nossos dons de forma que dispomos não imaginava. Se 

estamos convencidos rigidamente com antecedência sobre o que Deus quer que façamos, 

podemos nos tornar insensíveis à Sua direção quando a chamada para um ministério 

específico vem. A nossa visão, não importa quão sincero e como cuidadosamente 

pensado, não é infalível. Inflexibilidade pode ser uma grande barreira tanto para conhecer 

e fazer a obra do Senhor. Flexibilidade não é um sinal de fraqueza, mas de humildade. 

Embora Paulo teve um bom propósito em mente e um forte desejo pessoal para visitar 

Corinto depois de "indo pela Macedônia" ( v. 5 ), ele chegou a dizer que talvez ele 

iria ficar com os crentes de lá, ou mesmo passar o inverno . Ambos talvez e até 

mesmo , junto com onde quer e "se o Senhor o permitir" ( v. 7 ), expressa a preocupação 

de Paulo de que seus próprios planos e pensando não se tornar presunçoso e inflexível, 

usurpando a prerrogativa do Senhor para mudá-los como Ele achou por bem (cf. Prov. 

16: 9 ). 

O apóstolo não era inconstante ou indeciso, como o Corinthians depois o acusou de ser, 

mas realista e humilde. Ele era realista, porque ele sabia que ninguém pode ser "capitão 

de seu próprio destino e mestre de seu próprio destino" Há demasiadas coisas na vida que 

são completamente fora de nosso controle. Ele era humilde, porque ele sabia que Deus é 

soberano e tem o poder absoluto e direito de mudar os planos de qualquer pessoa quando 

e como Ele escolhe. "Por isso, eu não estava vacilando quando eu pretendia fazer isso, eu 

estava?" explicou mais tarde. "Ou o que me apraz, faço-o segundo a carne, que comigo 

não deve ser sim, sim e não, não ao mesmo tempo?" ( 2 Cor. 1:17 ). Nós nem sempre são 

capazes de ir para onde queremos ir ou fazer o que queremos fazer, não importa o quão 

sinceros, altruístas e espirituais nossos motivos pode ser. Apóstolos não eram exceção. 

Modificando a viagem a Corinto não foi a primeira vez que Deus tinha ajustado planos 

de Paulo. Em sua segunda viagem missionária de Paulo planejava "visitar os irmãos em 

todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles são" 

( Atos 15:36 ). Eles foram capazes de visitar a maioria dos lugares como o planejado, mas 

o Espírito Santo especificamente proibiu-os "para anunciar a palavra na Ásia" ou "ir para 

Bitínia" ( 16: 6-7 ). Era a vontade do Senhor para Paulo e Silas, com o seu novo 

companheiro, Timoteo, de revisitar alguns das igrejas sobre o cronograma original, mas 

antes que todos eles podem ser visitados, Deus enviou o grupo para um campo 

completamente novo, Macedonia ( vv . 9-10 ), onde se tornou o primeiro a pregar o 

evangelho na Europa. 

Toda a sua vida, Davi Livingstone queria ser um missionário na China. Mesmo na velhice 

ele ansiava por ter a oportunidade de ir lá e ministro. Mas Deus lhe enviou em vez para a 

África, onde trabalhou e morreu abrindo a grande continente para o trabalho missionário, 

tanto quanto Carey tinha feito na Índia. Ele nunca foi para o lugar onde ele pessoalmente 

queria ir, mas ele serviu de bom grado, sem reservas, e frutuosa onde Deus o colocou. Ele 

tinha uma grande visão para a China, mas porque ele queria, acima de tudo, para fazer a 



vontade do Senhor, ele era flexível. Ele estava disposto a argila nas mãos do oleiro ( Rom. 

9:21 ), a ser moldada e remoldados de todas as maneiras Deus agradou. 

Onde quer que Paulo era ir , ele queria o apoio do Corinthians. Que você pode enviar-

me no meu caminho implica o seu apetrechamento e incentivando-o na missão, tudo o 

que Deus tinha em mente. 

Eficácia no Atendimento Present 

Por que eu não quero ver-vos agora apenas de passagem; pois 

espero permanecer com você por algum tempo, se o Senhor o 

permitir. Mas eu permanecerei em Éfeso até ao Pentecostes. ( 16: 

7-8 ) 

Fazendo o trabalho do Senhor no caminho do Senhor também exige rigor no trabalho que 

atualmente estão fazendo. Se Paulo fosse para realizar qualquer coisa de valor durante a 

sua próxima estadia em Corinto, ele sabia que teria de visitá-los mais do que apenas de 

passagem. 

Ele, portanto, esperava que ficasse com eles por algum tempo, se o Senhor o permitir. Ele 

tinha um forte compromisso com a meticulosidade. Superficialidade e temporariedade 

não teve parte de seu ministério. Ele queria tudo o que ele fez para ser sólida e 

permanente, que vale a pena e duradoura. 

A Grande Comissão não pode ser cumprida com nada menos do rigor. Evangelismo, fazer 

"discípulos de todas as nações", é apenas o começo. Para ir e ensinar novos convertidos 

"para observar tudo o que [Jesus] ordenou" ( Mat. 28: 19-20 ) é um processo longo e 

exigente. Ele não pode ser feito de forma rápida, de qualquer jeito, ou superficialmente. 

Paulo tinha passado um ano, e constitui um meio e pastorear a igreja em Corinto. Ele 

sabia que a carta que ele agora estava escrevendo só iria começar a ajudar a resolver os 

problemas graves os coríntios estavam tendo. Se possível, ele queria, pelo menos, para 

"passar o inverno" ( v. 6 ) com eles antes de ir a Jerusalém. 

Paulo queria ensinar cada cristão tudo o que podia em todas as oportunidades que teve. "E 

nós proclamamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda a 

sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para este fim também 

trabalho, combatendo segundo a sua energia, o que poderosamente trabalha dentro de 

mim" ( Col. 1: 28-29 ). Aos Tessalonicenses, ele escreveu: "Nós, noite e dia, continuem 

orando fervorosamente para que possamos ver o seu rosto, e pode completar o que falta 

à vossa fé" ( 1 Ts. 3:10 ). Para os anciãos de Éfeso que o encontraram em Mileto ele foi 

capaz de dizer: "Eu não me esquivei de vos anunciar todo o propósito de Deus" ( Atos 

20:27 ). 

A rigor não depende apenas da quantidade de tempo que gastamos em um determinado 

lugar fazendo um ministério particular. O ministério terreno do Senhor mesmo, durou 

apenas três anos, mas no final do breve tempo que Jesus podia dizer: "Eu te glorifiquei 

na terra, completando a obra que me deste a fazer" ( João 17: 4 ) . Paulo passou cerca de 

três anos em Éfeso, a menos de um total de dois anos, em Corinto, e apenas algumas 

semanas em Tessalônica. Mas o tempo que passou em cada lugar foi caracterizado por 

meticulosidade, usando o máximo proveito do tempo que ele tinha. Ele sempre seguiu 

seu próprio conselho. O que ele disse aos Efésios, ele sem dúvida tinha dito muitas vezes 



para si mesmo: "Por isso, tenha cuidado como você anda, homens, não como néscios, mas 

como sábios, aproveitando ao máximo o seu tempo" ( Ef 5:16. ). 

Paulo falou de alguns crentes na igreja de Tessalônica como "fazer nenhum trabalho em 

tudo, mas agindo como intrometidos" ( 2 Ts. 3:11 ). O grego tem um jogo de palavras, o 

que poderia ser traduzido, "os trabalhadores não ocupado, mas intrometidos." Estes 

intrometidos particulares foram, provavelmente, entre outras coisas, espalhando 

especulações fantásticas sobre a volta de Cristo (cf. 2: 1-5 ). Não só eles eram enganosas 

e confundir outros membros da igreja, mas eles estavam financeiramente sponging off-

los também. Eles tinham desistido de trabalho produtivo de toda espécie, e certamente 

não estavam fazendo a obra do Senhor, apesar do ar teológica de suas atividades. 

Mesmo com o trabalho que sabemos que é do Senhor, nunca devemos assumir um 

ministério que não estamos dispostos a preparar cuidadosamente para e trabalho em. Nós 

não deve tentar dar uma mensagem ou ensinar uma lição que não é cuidadosamente 

baseada nas Escrituras e completamente orou sobre. Nós não devemos procurar a 

discipular uma pessoa à qual não estamos dispostos a dar o tempo necessário. Bons 

propósitos, intenções e planos são inúteis se não forem executadas fielmente. 

Porque ele ainda tinha trabalho necessário para fazer lá, Paulo destinado a permanecer 

em Éfeso até ao Pentecostes. Ele não poderia ir para outra coisa até que ele tinha feito 

tudo o que o Senhor queria que ele fizesse onde ele estava. 

Quase todos os dias recebo cartas ou telefonemas de igrejas ou organizações cristãs 

solicitando nomes de pastores futuros ou outros trabalhadores. Invariavelmente, eles 

especificam que eles querem alguém com um histórico comprovado, alguém que tem sido 

bem sucedida no trabalho que ele vem fazendo. Somente a pessoa que é "fiel no pouco, 

coisa também é fiel no muito" ( Lucas 16:10 ). Para essa pessoa, o Senhor diz: "Muito 

bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, eu vou colocar você no comando de muitas 

coisas" ( Matt 25:23. ). Só o cristão que está fazendo o seu trabalho atual para o Senhor 

completamente e fielmente pode esperar seu ministério para crescer e ser prorrogado, até 

mesmo para o reino de nosso Senhor. O escopo do serviço eterna com Deus no céu será 

determinada pela força e dedicação de serviço prestado aqui e agora como a parábola dos 

talentos ensina ( Matt. 25: 14-30 ). 

Não devemos esperar que o Senhor abra as portas de maior ministério no tempo ou na 

eternidade se não entramos portas Ele já abriu para nós. Porque ele tinha entrado 

fielmente a porta Deus abriu para a pregação aos gentios ( Atos 14:27 ) e a porta ele abriu 

a Trôade ( 2 Cor. 2:12 ) e em outros lugares, Paulo tinha o direito de pedir a seus irmãos 

de Colossos para oro para que Deus abrisse ainda mais portas, para que ele pudesse 

continuar a "falar diante do mistério de Cristo" ( Colossenses 4: 3 ). A abertura e 

fechamento de portas para o ministério é inteiramente obra de Deus ( Ap 3: 7 ). Nosso 

trabalho é para entrar nas portas, e apenas as portas, abre para nós. 

Um seminarista jovem que era um amigo querido para mim descobriu que, por causa de 

um tumor inoperável no cérebro, ele tinha de seis meses a dois anos, talvez para se 

viver. Quando estudava na UCLA ele tinha começado uma série de estudos bíblicos, que 

eram notavelmente bem-sucedida. Estudantes ele discipulado começou levando outros 

estudos bíblicos e discipular outros estudantes. Algumas das pessoas que ele levou para 

o Senhor passou a seminário, como ele fez. Depois de saber de sua doença, ele continuou 

a ministra, a trabalhar para o Senhor de todas as maneiras que podia. Ele tinha muitas 

visões e planos para um futuro em missões, e, apesar de doente terminal, ele nunca deixou 

de ser fiel e minuciosa no trabalho que ele tinha em mãos. Ele morreu antes de se formar 



no seminário e recebeu seu diploma de postumamente. Hoje, sua jovem viúva assumiu o 

desejo de seu marido para se chegar a um mundo perdido e foi para o campo de missão 

sozinho. 

Estevão e Filipe começou como diáconos, fazendo o trabalho prático e mundano de 

alimentar as viúvas da igreja de Jerusalém, a fim de aliviar os apóstolos para a oração e 

ao ministério da palavra "( Atos 6: 2-5 ). Começando como garçons, ambos se tornaram 

evangelistas pendentes Não só fazendo isso "menor" da obra de Estevão e Filipe permitir 

que os apóstolos para aumentar o seu ministério, mas também preparou esses dois 

diáconos se para pregar ministérios da sua própria (ver. Atos 6: 8-8 : 40 . poderoso, 

pregação cheia do Espírito Santo), de Estevão e morte de seu mártir é quase certo que 

foram usados pelo Senhor para amolecer o coração e levar à conversão do próprio Paulo 

(ver 8: 1 .) Filipe evangelizados muito de Samaria e , através do testemunho para o eunuco 

etíope, foi indiretamente responsável por levar o evangelho para a África. 

Tornando-se um fiel servo do Senhor não começa com uma grande oportunidade, mas em 

fazer o melhor trabalho possível para Ele nas coisas de rotina. Se nós não dar a Deus o 

nosso melhor onde estamos, não há garantia de que vai dar a Ele o nosso melhor em 

qualquer outro lugar. A única oportunidade podemos ter a certeza de ter é o que temos 

agora. 

A aceitação da Oposição como um desafio 

Para uma grande porta para o serviço eficaz se me abriu, e há 

muitos adversários. ( 16: 9 ) 

Um quarto princípio necessário para fazer a obra do Senhor no caminho do Senhor está 

aceitando oposição como um desafio e não como um obstáculo. Na época atual não existe 

tal coisa como um ministério autêntico sem problemas e oposição de algum tipo. Satanás 

vai ver a ele. Uma obra que tem pouca oposição do sistema antagônico de Satanás é 

aquele que está a fazer pouco de trabalho para o Senhor. G. Campbell Morgan disse: "Se 

você não tem oposição no lugar que você servir, você está servindo no lugar errado." 

Paulo não se deixou intimidar pela oposição. Ele parecia ainda a florescer sobre ele, talvez 

porque ele percebeu que a maior oposição do diabo é a maior obra do Senhor. O fato de 

que havia muitos adversários do evangelho em Éfeso (cf. Ef. 6:12 ) simplesmente 

significa que uma grande porta para o serviço eficaz tinha aberto . 

Ele não era indiferente ao mal que Satanás poderia fazer para o povo de Deus e, 

consequentemente, foi determinada a "permanecer em Éfeso até o Pentecostes" ( v. 8 ), a 

fim de ajudar a combater osadversários . Éfeso tinha um grande sistema de idolatria 

organizado, centrado no famoso templo de Diana, ou Artemis. Prostituição Ritual e 

perversão sexual, não só foram tolerados, mas foram promovidos em nome da 

religião. Além disso, houve alguns exorcistas judeus que passaram por aí dizendo que 

expulsar os espíritos malignos em nome de Jesus "( Atos 19: 13-14 ). A cidade estava 

cheia de praticantes do ocultismo de toda espécie ( vv. 17-19 ). Paganismo, idolatria, 

ocultismo, demonism, superstição, vice sexual, o racismo, a religiosa animosidade-dos 

pagãos contra os cristãos, judeus contra os cristãos e de pagãos e judeus uns contra os 

outros, eram comuns e considerada normal. Provavelmente nenhuma igreja do Novo 

Testamento teve oposição mais direta do que o que está em Éfeso. 

Para Paulo grande oposição apresentou grande oportunidade. Quando ele chegou em 

Éfeso, ele começou seu trabalho por endireitar a teologia de alguns novos crentes ( Atos 



19: 1-7 ). Em seguida, ele passou a pregar na sinagoga por três meses e na escola de 

Tirano por dois anos ( vv. 8-10 ). Ele realizou milagres, expulsar os espíritos malignos, e 

repreendeu falsos exorcistas ( vv. 11-19 ). 

De sua experiência em Éfeso, Paulo escreveu mais tarde: "Nós não queremos que 

ignoreis, irmãos, da nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia [província romana em 

que Éfeso foi localizado], porquanto foi excessivamente, além de nossas forças , a ponto 

de desesperarmos até da própria vida, na verdade, tivemos a sentença de morte dentro de 

nós mesmos, a fim de que não devemos confiar em nós mesmos, mas em Deus, que 

ressuscita os mortos; o qual nos livrou de tão grande perigo de morte, e vontade livrai-

nos, Ele em quem temos a nossa esperança "( 2 Cor. 1: 8-10 ). 

Não era que Paulo considerou a oposição como de nenhuma conseqüência ou 

preocupação. Ele estava longe de ser ingênuo. Ele não subestimar ou descontar a força ou 

perigo potencial de seus adversários .Quase todos os dias ele pessoalmente e diretamente 

sentiu dor e tormento de oposição. "Somos atribulados por todos os lados, mas não 

angustiados; perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não desamparados; 

abatidos, mas não destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, que a vida de 

Jesus também pode ser manifeste em nosso corpo Porque nós, que vivemos, estamos 

constantemente a ser entregue à morte por amor de Jesus, que a vida de Jesus se manifeste 

também em nossa carne mortal. "( 2 Cor. 4: 8-11 ). 

Apesar da feroz oposição de, na verdade, em parte por causa disso e por meio ele- "a 

palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia" em Éfeso ( Atos 19:20 ). Foi 

depois dessa experiência que Paulo escreveu a carta de 1 Corinthians e determinado a 

visitar Corinto (que estava em Acaia) a caminho de Jerusalém ( v. 21 ). 

Ele não foi bem através de Éfeso, no entanto. Aparentemente, algumas novas 

oportunidades ou problemas desenvolvido, que ele descreve como uma grande porta 

para o serviço eficaz . Ele ainda era necessária por um tempo, e não sairia até que ele 

tinha certeza de que era a vontade do Senhor para ele para ministrar em outro lugar. Ele 

tinha feito um grande investimento lá e queria prendê-lo. 

Quando estamos à procura de um lugar para servir ao Senhor, devemos olhar para um 

lugar com problemas, para uma igreja que está desanimado, para um grupo em nossa 

própria congregação que precisa ter uma melhor compreensão da Palavra de Deus, para 

as pessoas que têm nunca ouviu a Palavra de Deus ou já ouviu falar só de uma forma 

pervertida ou desequilibrado. É aí que o Senhor pode verdadeiramente nos usar. 

Enquanto João Paton era um estudante universitário, na Escócia, Deus o chamou para o 

trabalho missionário nas Novas Hébridas. Após a formatura, ele e sua noiva navegou para 

o Pacífico sudoeste e começou a trabalhar entre os canibais selvagens na ilha de 

Tanna. Sua esposa e filho recém-nascido morreu alguns meses mais tarde, e Paton dormia 

em seus túmulos para várias noites para evitar os canibais de desenterrar os corpos e 

comê-los. Depois de quase quatro anos de trabalho fiel saiu sem ver um único 

convertido. Muitos anos mais tarde, seu filho, por outro casamento retomou o trabalho 

em Tanna e, eventualmente, viu toda a ilha vir a Cristo. Quando o mais velho Paton 

revisitou a ilha, o chefe dos ex-canibais perguntou o missionário que o grande exército 

era que tinham cercado sua cabana todas as noites, quando ele veio pela primeira vez 

entre eles. Os anjos de Deus o havia protegido. Por causa de seu fiel trabalho eo de seu 

filho, quando ele deixou o New Hebrides, pela última vez, depois de ministrar em outra 

ilha, bem como, é relatado que ele disse com lágrimas nos olhos: "Eu não sei de um nativo 

em estas ilhas que não tenha feito uma profissão de fé em Jesus Cristo ". 



Espirito de Equipe 

Agora, se Timóteo for, ver que ele está com você sem motivo para 

ter medo; pois ele está fazendo a obra do Senhor, como eu também 

sou. Ninguém, pois, desprezá-lo. Mas mandá-lo em seu caminho 

em paz, para que ele possa vir a mim; pois o espero com os 
irmãos. ( 16: 10-11 ) 

Paulo era um trabalhador da equipe. Embora ele era um apóstolo e teve o privilégio de 

receber grandes revelações do Senhor, ele sempre trabalhou em estreita colaboração com 

os outros cristãos em tudo o que ele fez. Ele nunca foi uma estrela eclesiástica, dominando 

sobre os "abaixo" dele. 

Paulo mandou Timóteo e Erasto para a Macedônia ( Atos 19:22 ), e Timoteo era ir para 

baixo, para Corinto, talvez levando esta carta, para lembrar o Corinthians de "caminhos 

que estão em Cristo" de Paulo ( 1 Cor. 04:17 ). O apóstolo estava preocupado que 

Timoteo pode ser ignorada ou maltratados. Os coríntios estavam orgulhosos, auto-

suficiente, e de temperamento forte. Se eles tivessem tão forte resistência a autoridade de 

Paulo, eles provavelmente pagaria muito menos atenção a Timóteo. 

Paulo admoestou o Corinthians não dar Timoteo qualquer motivo para ter 

medo . Timóteo era um servo de Deus e um colega de trabalho confiável e respeitado de 

Paulo. Ele está fazendo a obra do Senhor, como eu também sou. O Corinthians foram 

a tratá-lo com respeito e não eram para intimidar ou frustrar seu trabalho entre eles. Paulo 

era um apóstolo e foi pai de Timóteo na fé, no entanto, ele considera seu jovem amigo 

para ser fiel trabalhador do Senhor, como eu também sou . Eles eram iguais na fé, e 

porque Timoteo estava fazendo a obra do Senhor , ele era digno de honra e respeito, 

assim como foi Paulo. Não havia ninguém para desprezá-lo , isto é, pensar pouco 

dele. Pelo contrário, ele estava a ser enviado de volta para Paulo em paz ... com 

os [nomeados] irmãos , não está sozinho. Ele queria que todos os servos do Senhor 

tratados como ele era. 

Mesmo quando Paulo foi preso e um grupo de líderes na igreja de Filipos foi difamar o 

apóstolo e esforçando-se para a auto-glória, ele se recusou a ser ressentido ou ciúmes. Sua 

grande preocupação era "que, em todos os sentidos, ou por pretexto ou de verdade, Cristo 

seja anunciado, e neste eu me regozijo, sim, e me alegre" ( Filipenses 1: 15-18. ). 

Nos relatórios das viagens missionárias no livro de Atos, lemos de Paulo e Barnabé, Paulo 

e Silas, Paulo e Lucas, Paulo e Aristarco, Paulo e Marcos, Paulo e Timóteo. Exceto 

quando impedido por estar na prisão, Paulo sempre teve um ministério comum. No livro 

de Romanos, carta mais profundo e teológico de Paulo, ele dedica o último capítulo para 

elogiar uma longa lista de colegas de trabalho, vinte e quatro pessoas e duas famílias 

inteiras, na obra do Senhor. Tanto como crente e como líder Paulo se identificou de perto 

com outros cristãos. Ele não tinha vergonha de chamar os crentes de Corinto mundanos 

e carnais os seus irmãos ( 1 Coríntios 1:10. ; 2: 1 ; 3: 1 ; etc.) ou para chamar o jovem e 

tímido Timoteo um ministro do trabalho do Senhor, como eu também sou . Ele 

classificou Timoteo consigo mesmo por causa da glória do trabalho. 

Paulo não só reconheceu a sua dependência do Senhor, mas também sua dependência de 

outros cristãos. De nenhuma maneira que ele pensa de si mesmo como auto-

suficiente. Epafrodito era Paulo "meu irmão e companheiro de trabalho e companheiro 

de lutas, que também é o seu mensageiro e ministrar a minha necessidade" ( Fp. 



2:25 ). João Marcos, em quem Paulo uma vez foi muito decepcionado ( Atos 15: 37-39 ), 

que mais tarde tornou-se um amigo querido a quem Paulo considerados especialmente 

"útil para mim para o serviço" ( 2 Tm 4:11. ). Até mesmo o escravo fugitivo Onésimo, 

que Paulo havia vencido a Cristo na prisão, tornou-se "útil tanto para você [Filemon, o 

dono do escravo] e para mim [Paulo]." Ele era tão querido que Paulo disse Filemon que 

mandando Onésimo estava "mandando meu coração, que eu desejava manter comigo, 

que, em seu nome, ele pode ministrar a mim na minha prisão pelo evangelho" ( 12-13 

Filemon. ). 

Deus chama algumas pessoas para serem líderes e outros para servir líderes. Às vezes, 

aqueles que servem os líderes fazem que ao longo de suas vidas. Muitas vezes, no entanto, 

eles estão sendo preparados por Deus para ser eles mesmos líderes. Mas seja qual for o 

papel dos trabalhadores, quando a obra do Senhor é feito no caminho do Senhor, ele vai 

sempre ser feito com um espírito de união, trabalho em equipe, e dependência mútua. 

Sensibilidade à Leading dos Outros do Espírito 

Mas a respeito Apolo nosso irmão, eu o encorajei muito para 

chegar até você com os irmãos; e não era de todo o seu desejo de 
vir agora, mas ele virá quando tem oportunidade. (16:12 ) 

O último princípio vemos nesta passagem para fazer a obra do Senhor no caminho do 

Senhor é a de ser sensível a líder de outros crentes do Espírito Santo. 

Paulo tinha um forte sentimento de que Apolo (ver Atos 18: 24-28 ) devem acompanhar 

os outros irmãos , Timóteo e Erasto, a Corinto. De fato, Paulo encorajou-o muito . Em 

sua própria mente o apóstolo estava convencido de que essa era a coisa certa para a Apolo 

que fazer. Apolo tinha qualidades de liderança que Timoteo faltava, e parecia ser a pessoa 

certa para completar o time. Paulo, junto com alguns do Corinthians, pensei que Apolo 

era apenas o que Corinth necessário. Apolo, no entanto, estava convencido de que o 

Senhor queria que ele ficasse em Éfeso por um tempo mais longo, assim como Paulo 

estava convencido de que ele (Paulo) deve ficar ( v. 8 ). Então, quando Apolo opôs ( não 

era de todo o seu desejo de vir agora ) Paulo respeitado suas convicções. Ele sabia que, 

mesmo um apóstolo não era um mediador entre Deus e os outros cristãos. Deus pode usar 

muitas pessoas diferentes, para nos mostrar a Sua vontade, mas a Sua liderança básica é 

sempre direta. 

Quando o momento certo viria, quando tem oportunidade , Apolo iria para Corinto se 

o Senhor assim levou. Nesse meio tempo, ele iria continuar a servir onde o Senhor queria 

que ele agora Ele, sem dúvida, tinha grande confiança na sabedoria e julgamento de Paulo, 

mas seu primeiro confiança estava no próprio Senhor e na orientação direta do 

Senhor. Com essa confiança Paulo seria o último a interferir. 

É absolutamente essencial que os trabalhadores de Deus trabalhar como uma equipe. Isso 

é o que a unidade está em causa. Se somos um só em Cristo, somos um no outro. E se 

tudo o verdadeiro trabalho da igreja é a obra do Senhor, então nós temos que trabalhar 

juntos nele, porque somos um com Ele. Escusado será dizer que o Captain and Play-Caller 

da equipe é o Espírito Santo. Este texto dá muita visão sobre liderança subjetiva do 

Espírito. 



 

48. Principles para viver poderosamente 

( 1 Coríntios 16: 13-14 ) 

Esteja em alerta, fique firme na fé, agem como homens, seja 
forte. Todas as vossas obras sejam feitas em amor. ( 16: 13-14 ) 

A maior parte do 1 Corinthians está na forma de repreensão e correção. Os primeiros 

catorze capítulos tratam principalmente de comportamento errante, e capítulo 15 trata de 

teologia errante. Mesmo capítulo 13, o belo tratado sobre o amor, foi dado para corrigir a 

falta de amor que tanto caracteriza a igreja de Corinto. Mas a repreensão e correção 

foram-se dado por amor profundo. Paulo estava mergulhada no amor de Deus, ea sua 

repreensão, como próprio repreensão de Seus filhos do Senhor, sempre foi dado em 

amor. "Aqueles a quem o Senhor ama Ele disciplina, e Ele açoita a todo filho a quem 

recebe" ( Heb. 12: 6 ). 

Em 1 Coríntios 16: 13-14 Paulo dá cinco imperativos finais, cinco últimos comandos, 

para o Corinthians. Eles são a estar alerta, firme, maduro, forte e amoroso. Estes 

comandos são, em muitos aspectos, o lado positivo do que nos capítulos anteriores, o 

apóstolo tinha dito o Corinthians não seja. Cada comando pode servir como um ponto de 

partida para a análise da epístola. 

Esteja alerta 

Primeiro comando de Paulo aos Coríntios foi estar em alerta , que vem de uma 

palavra, grēgoreō , que pode significar "para assistir", "estar acordado", "estar 

vigilantes", e, em sentido figurado, "estar vivo" (como em 1 Tess. 5:10 , onde "acordado 

ou dormindo" refere-se a estar vivo ou morto). O termo é usado cerca de 22 vezes no 

Novo Testamento, muitas vezes, em referência aos cristãos "estar espiritualmente 

acordada e alerta, ao contrário de ser espiritualmente indiferente e apático. 

O Corinthians parecia normalmente para estar em um estado de estupor espiritual e moral, 

e às vezes até mesmo estavam em um estado de estupor, como física, quando eles ficaram 

bêbados na Mesa do Senhor ( 1 Cor. 11:21 ). Eles não estavam alertar de qualquer forma 

vale a pena. Eles permitiram que suas idéias pagãs anteriores e hábitos de voltar para suas 

vidas e destruir a sua fidelidade ao Senhor e sua comunhão com o outro. Eles substituído 

sabedoria humana pela Palavra de Deus ( 1: 1-2: 16 ); eles eram faccioso ( 1: 10-17 ; 3: 

9 ; etc.), imoral ( 5: 1-13 ), litigioso ( 6: 1-8 ); que tinha confundido e idéias deturpadas 

sobre o casamento, o divórcio, eo celibato ( 7: 1-40 ); eles eram auto-indulgente ( 10: 1-

13 ) e indiferente ao bem-estar dos outros ( 10: 23-33 ); eles mal compreendido e mal 

utilizado seus dons espirituais (12-14) ; e, acima de tudo, eles estavam sem amor, 

exemplificando todas as coisas que o amor não é ( 13: 1-6 ). 

No Novo Testamento, somos informados de pelo menos seis coisas importantes que 

estamos a observar, para estar no alerta para Primeiro, devemos estar em alerta contra 

Satanás. "Seja de espírito sóbrio, estar em alerta, vosso adversário, o diabo, anda em 

derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar Mas resistir-lhe, firmes na 

fé.". ( 1 Pedro 5: 8-9. ). Devemos aprender estratégias de Satanás, que embora sutil são 

basicamente identificável em três áreas: "a concupiscência da carne, a concupiscência dos 

olhos ea soberba da vida" ( 1 João 2:16 ). 



Em segundo lugar, devemos estar em alerta para a tentação. "Manter a vigiar e orar", disse 

Jesus, "para que não entreis em tentação" ( Marcos 14:38 ). Se não estamos a ver e buscar 

a ajuda do Senhor em oração, que muitas vezes nem vai notar a tentação quando se 

trata. Quando nossos olhos espirituais estão fechadas ou com sono, podemos cair mais 

facilmente em pecado. 

Em terceiro lugar, é preciso prestar atenção para a apatia e indiferença. A própria natureza 

desses pecados torna difícil perceber. Por definição, uma pessoa que está apático e 

indiferente é insensível e, portanto, não pode estar alerta. A igreja de Sardes assumiu que 

tinha vida espiritual, porque tinha "um nome que [era] vivo", mas era tão indiferente à 

vontade do Senhor, que ele não sabia que estava "morto". "Acorde, e fortalecer as coisas 

que permanecem, que estavam prestes a morrer", o Senhor lhes disse: "para eu não ter 

encontrado suas obras concluídas, à vista do meu Deus Lembre-se, portanto, do que tens 

recebido e ouvido, e. E mantê- .-lo, e arrepende-Se, portanto, você não vai acordar, virei 

como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti "( Apocalipse 3: 1-3 ). 

Os cristãos não podem ignorar a Palavra do Senhor com a impunidade. Negligenciar a 

Escritura é ignorar-lo e tratá-lo como se isso não significa nada. Em pouco tempo não 

podemos lembrar o que temos recebido e ouvido, e o caminho do Senhor torna-se cada 

vez mais vago e indefinido. Quando a Sua Palavra é indefinida para nós nos tornamos 

indiferentes a ela, e nós precisamos começar a "mantê-lo, e arrepende-te." Se não o 

fizermos, Deus nos castiga no amor-de cada vez, e talvez de uma forma, que não 

esperamos. 

Em quarto lugar, os cristãos devem estar alerta para falsos mestres, sobre quem o Novo 

Testamento dá muitas advertências. "Também haverá entre vós falsos mestres, os quais 

introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os 

resgatou" ( 2 Pe. 2: 1 ). Muitas pessoas, mesmo na igreja, na verdade, vai convidar os 

falsos mestres em seu meio. "Eles vão acumular para si doutores conforme as suas 

próprias cobiças," porque eles se tornam insatisfeitos com "a verdade, e voltando às 

fábulas." Estamos, portanto, a "sê sóbrio em todas as coisas", adverte Paulo, estando em 

alerta para qualquer ensinamento que não se coaduna com a Escritura ( 2 Tm 4: 3-5. ). 

Os quatro primeiros alertas são negativos, indicando coisas que estão continuamente para 

observar a fim de evitar, porque eles vão nos prejudicar. Mas o Novo Testamento também 

nos dá algumas coisas positivas a serem observados; algumas coisas que irão fortalecer e 

nos ajudar. Como já foi mencionado acima, Jesus nos diz para vigiar e orar, a fim de 

escapar tentação ( Marcos 14:38 ). A oração nos fortalece no caminho de Deus da mesma 

forma que nos protege contra o caminho de Satanás. A oração não é simplesmente um 

ritual aleatório em que os fiéis cristãos são a participar obedientemente. É o coração da 

vida espiritual. "Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e com 

isso em vista estar em alerta com toda a perseverança" ( Ef. 6:18 ). 

Os cristãos devem também prestar atenção para o retorno do Senhor. Os dois grandes 

motivos que temos para viver fielmente a Cristo estão lembrando que Ele fez por nós na 

cruz e olhando para a frente a sua vinda novamente. "Por isso, estar em alerta, pois você 

não sabe em que dia vem o vosso Senhor" ( Mt 24:42. ; cf. 25:13 ). "Mas o dia do Senhor 

virá como um ladrão", diz Pedro; portanto, "que tipo de pessoas não deveis ser em santo 

procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus" ( 2 Pe. 3: 10-

12 ). 

Seja firme 



Outro princípio para uma vida poderosa está de pé firme na fé . Como o grande teólogo 

Charles Hodge nos lembrou, não devemos considerar todos os pontos de doutrina uma 

questão em aberto. O Corinthians, como muitos dos Efésios, estavam a ser "levados ao 

redor por todo vento de doutrina" ( Ef. 4:14 ). Eles não iriam tomar uma posição firme 

sobre muitas coisas. Pouco tinha certeza e absoluta;muito era relativa e provisória. 

A fé do qual Paulo fala aqui não é a fé de confiança, mas a fé da verdade, o conteúdo do 

evangelho. "É a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos" ( Jd 3 ), "o evangelho 

que vos anunciei, o qual também recebestes, no qual também se está" ( 1 Cor. 15: 1 ). É 

a fé em que estamos a "combater o bom combate" ( 1 Tim. 6:12 ). Paulo disse aos 

Filipenses que ele esperava ouvir que eles eram "firmes em um só espírito, como uma só 

alma, lutando juntos pela fé do evangelho" ( Fp. 1:27 ). Doutrina está em vista aqui. 

Satanás não pode ter fé salvadora para longe de nós, mas ele pode, e muitas vezes não, 

obscurecer o conteúdo da nossa fé, as doutrinas de som da Palavra de Deus. Se não se 

apegam a interpretações corretas das Escrituras, estamos certos de escorregar em 

pensamento errado, a crença errada, e comportamento errado. Muitos do Corinthians, 

aparentemente, tinha vindo a olhar para a verdade de Deus em si como loucura, sendo 

corrompido pela influência de seus amigos incrédulos e vizinhos ( 1 Cor. 1: 18-21 ). A 

filosofia humana e sabedoria tinha tudo, mas obliterada sua visão da Palavra de Deus. Por 

tentando combinar a sabedoria humana ea sabedoria de Deus que haviam prejudicado a 

singularidade e a autoridade de Deus da verdade revelada. Paulo advertiu-lhes: "Ninguém 

se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco 

para que ele possa tornar-se sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de 

Deus" ( 1 Cor. 3: 18-19 ). Como muitos cristãos professos hoje, consideraram Escritura 

de ser, mas um comentário humana em vista de Deus que existiam no momento da 

escrita. Se a verdade de Deus pode ser conhecido em tudo, acreditavam eles, é apenas 

através do filtro de conhecimento e sabedoria do homem. 

O Corinthians não só não estavam firmes em sua visão da Escritura, mas também tinha 

escorregado terrivelmente em sua visão do Senhor Jesus Cristo. Paganismo tinha reentrou 

tão fortemente o seu pensamento de que alguns deles, pretendendo falar "pelo Espírito de 

Deus", estavam chamando Jesus de "maldito" ( 12: 3 ). Porque eles não tinham se 

manteve firme na Palavra de Deus, eles foram corrompidos e pervertida a ponto de atacar 

o evangelho em seu coração, renunciando a Cristo e chamando-o maldito. Eles foram 

"negando o Senhor que os resgatou" ( 2 Pe. 2: 1 ). 

Por isso, o apóstolo ordena que se deve manter-se firme na fé . Eles devem, como ele 

comandou o Tessalonicenses, "manter-se firme e mantenha as tradições que vos foram 

ensinadas" ( 2 Ts. 2:15 ). Se quisermos ser firme na fé, devemos estar bem ensinado na 

Palavra, olhando para tudo e julgar tudo pela verdade e os padrões de Deus. Devemos 

orar por nós mesmos e para a igreja hoje como Epafras orou por Colossenses, que "pode 

ficar perfeito e plenamente seguros em toda a vontade de Deus" ( Col. 4:12 ). 

Seja madura 

Um terceiro princípio para poderosa vida cristã é ser maduro, que Paulo expressa aqui 

como agir como homens . A idéia básica é a de coragem maduro. A pessoa madura tem 

um senso de controle, confiança e coragem que a pessoa imatura ou infantil não 

tem. Novamente, vemos que o comando de Paulo é para o Corinthians para ser o oposto 

do que eles normalmente eram. Eles foram caracterizados por qualquer coisa, mas a 

maturidade. 



Paulo já tinha pedido a eles: "Irmãos, não sejais meninos no seu pensamento, ainda no 

mal estar babes, mas em seu pensamento ser maduro" ( 14:20 ). O Corinthians precisava 

crescer. Mesmo quando ele pastoreou entre eles o apóstolo não era capaz de falar com 

eles ", como a espirituais, mas como a homens de carne, como a crianças em Cristo eu 

dei-lhes leite, e não alimento sólido;. Para você ainda não estavam capaz de recebê-lo. 

" Desde que ele tinha deixado Corinto eles ainda não tinha amadurecido. "Na verdade, 

mesmo agora", continua ele, você ainda não é capaz "( 1 Cor. 3: 1-2 ) Ele tem que ameaçá-

los com disciplina, assim como um pai deve fazer com uma criança teimosa. ". O que 

você deseja ? Irei a vós com vara ...? "( 04:21 ). 

A maturidade é uma das marcas do amor ( 1 Cor. 13:11 ), uma virtude em que o 

Corinthians foram especialmente deficiente. Amor se esforça para a maturidade em todos 

boa doutrina coisas em, no discernimento espiritual, na estabilidade emocional e controle, 

nas relações pessoais, na pureza moral, e em todo o fruto do Espírito ( Gl 5: 22-

23. ). Acima de tudo, deve "crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e 

Salvador Jesus Cristo" ( 2 Pe. 3:18 ) ", até que todos cheguemos à unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de Deus, . a um homem maduro, com a medida da estatura que 

pertence à plenitude de Cristo ... Mas, falando a verdade em amor, estamos a crescer em 

tudo naquele que é a cabeça, Cristo "( Ef. 4: 13 , 15 ). 

Como é que um crente crescer e amadurecer? Por saudade "para o leite puro da palavra, 

que, por ele [nós] crescer em relação a salvação" ( 1 Pedro 2: 2. ). A Bíblia fornece 

alimento espiritual e moral. "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, 

para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus 

seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra" ( 2 Tm 3: 16-17. ). 

Seja forte 

Seja forte é o quarto imperativo de Paulo para a vida cristã. Como aqui, o termo grego 

( krataioō ) é freqüentemente usada no Novo Testamento para designar o crescimento 

interior, espiritual. O verbo está na voz passiva, e, literalmente, significa "ser 

reforçada." Não podemos nos fortalecer; que é a obra do Senhor. Nossa parte é submeter-

nos a Ele para que Ele possa nos fortalecer. Nós só pode "ser forte no Senhor e na força 

do seu poder" ( Ef 6:10. ), e "ser forte na graça que há em Cristo Jesus" ( 2 Tim. 2: 1 ). 

Só um espírito forte pode batalhar com sucesso e superar a carne. Mais uma vez, isto é, 

onde o Corinthians eram fracos. "Por que você ainda são carnais," Paulo disse a 

eles. "Porque uma vez que há inveja e divisão entre vocês, não é mesmo carnal, e que 

você não agindo como mundanos?" ( 1 Cor. 3: 3 ). No entanto, eles se tinham enganado 

em pensar que eles eram sábios e fortes. "Se alguém dentre vós se julga sábio neste 

mundo, faça-se louco para que ele possa tornar-se sábio" ( 03:18 ). O apóstolo diz deles 

sarcasticamente: "Nós somos loucos por amor de Cristo, mas é prudente em Cristo, somos 

fracos, mas você é forte" ( 4:10 ). Por causa de sua fraqueza espiritual que mesmo 

desprezado e profanou a mais sagrada das coisas, incluindo o "número um sono, fracos e 

doentes, e" isto é, tinha morrido (Ceia do Senhor, para o qual profanação muitos deles se 

tornaram 11:30 ). 

A pessoa que pensa que é forte em si mesmo é o maior perigo de cair ( 10:12 ). Em um 

tempo em seu ministério que Paulo enfrentou muito perigo. Ele tinha sido "arrebatado ao 

paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que o homem não é permitido falar. ... E por causa da 

suprema grandeza das revelações, por este motivo, para me impedir de exaltar a mim 

mesmo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear-



me impedir de exaltar a mim mesmo! " A lição do apóstolo aprendeu diretamente do 

Senhor foi: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Muito 

contente, então, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em 

mim "( 2 Cor. 12: 4 , 7 , 9 ). 

Não podemos mais ser espiritualmente forte do que pode ser fisicamente forte, sem auto-

disciplina. "Todos os que competem nos jogos exerce domínio próprio em todas as coisas. 

Eles, então, fazê-lo para alcançar uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível" ( 1 

Cor. 9:25 ). A força espiritual vem de auto-sacrifício, abnegação e auto-disciplina. 

Nós crescemos em força como usamos a nossa força. À medida que "andar de modo digno 

do Senhor, para agradá-Lo em todos os aspectos, frutificando em toda boa obra e 

crescendo no conhecimento de Deus", que assim se tornou "fortalecidos com todo o 

poder, de acordo com a sua glória" ( Colossenses 1: 10-11 ). 

A fonte suprema de toda a força espiritual, é claro, é o próprio Cristo. "Posso todas as 

coisas naquele que me fortalece", declarou Paulo ( Phil. 4:13 ). "Agradeço a Cristo Jesus 

nosso Senhor, que me fortaleceu, porque Ele me considerou fiel, pondo-me em serviço" 

( 1 Tim. 1:12 ). Posso imaginar que Paulo lembrado muitas vezes Salmo 27:14 - "Espera 

no Senhor, sê forte, e deixe seu coração tomar coragem, sim, esperar para o Senhor." 

Enquanto esperamos para o Senhor, rendendo os nossos espíritos para o Seu Espírito, nós 

nos tornamos "fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior" ( Ef. 3:16 ). 

Seja Loving 

O quinto princípio para uma vida poderosa é a mais abrangente, e sem que os outros 

poderiam fazer-nos mal-humorado, militante, e duro. Assim, Paulo diz: Todas as vossas 

obras sejam feitas em amor .Complementos amor e saldos tudo o resto. É o belo, o 

princípio de amolecimento. Mantém a firmeza de dureza e se tornando a nossa força de 

se tornar dominador. Ele mantém a nossa maturidade gentil e atencioso. Ele mantém a 

nossa doutrina direito de tornar-se o dogmatismo obstinado e nosso direito a viver de se 

tornar presunçoso farisaísmo. 

O amor é o que o Corinthians precisava de mais, e é o que os crentes de todas as idades 

têm mais necessário. "Acima de tudo," Pedro diz: "manter fervorosos no seu amor um 

pelo outro, porque o amor cobre uma multidão de pecados" ( 1 Pedro 4: 8. ). O amor, 

como força espiritual, vem do Senhor. "Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o 

amor é de Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus" ( 1 João 4: 

7 ). Nós somos capazes de amar uns aos outros ", porque Ele nos amou primeiro" ( v. 

19 ). 

 

 

 

49. As Marcas de Amor da Comunhão ( 1 

Coríntios 16: 15-24 ) 



Rogo-vos, irmãos (sabeis que a família de Estéfanas, de que eles 

eram os primeiros frutos da Acaia, e que se tem dedicado ao 

ministério dos santos), que você também esteja sujeita às tais 

homens e todo aquele que auxilia na obra e trabalha. E Eu me 

regozijo sobre a vinda de Estéfanas, de Fortunato e Acaico; por 

terem fornecido o que estava faltando em sua parte.Porque 

recrearam o meu espírito e seu. Portanto reconhecer tais homens. 

As igrejas da Ásia vos saúdam. Áquila e Prisca cumprimentá-lo 

cordialmente no Senhor, com a igreja que está em sua casa. Todos 

os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo 
santo. 

A saudação é de próprio punho-Paulo. Se alguém não ama o 

Senhor, seja anátema. Maranatha. A graça do Senhor Jesus esteja 

com você. O meu amor seja com todos vós em Cristo 
Jesus. Amém. ( 16: 15-24 ) 

De muitas maneiras, os versículos 15-24 fluxo de e ilustrar o comando do versículo 14 : 

"Todas as vossas coisas sejam feitas com amor." As palavras finais de Paulo 

simplesmente não são sutilezas que Paulo jogou no final de sua carta como uma questão 

de costume ou cortesia. Tanto quanto qualquer parte da Escritura que eles fazem parte da 

Palavra de Deus e nos são dados para um propósito divino. 

Nesses dez versos, direta ou indiretamente, Paulo está falando sobre o amor na comunhão 

da igreja. Porque a maior necessidade do Corinthians foi para onipresente amor, que foi 

o último apelo de Paulo para eles. A passagem é introduzido pelo comando para que o 

amor ( v. 14 ) e conclui com a garantia de que eles próprios são amados ( v. 24 ). 

Sob a superfície de saudações finais de Paulo, vemos refletido sete marcas de amor na 

comunhão cristã: a evangelização, serviço de um para o outro, a submissão à piedosos 

crentes, companheirismo, respeito pelos fiéis obreiros, hospitalidade e carinho. Assim, 

estes aparentemente "pontas soltas" tem um tema harmonioso, como Paulo demonstra a 

atitude de amor que ele deseja o Corinthians para ter. 

Evangelismo 

Rogo-vos, irmãos (sabeis que a família de Estéfanas, de que eles 
eram os primeiros frutos da Acaia, ...) ( 16:15 a) 

Os membros da família de Estéfanas não só estavam entre os primeiros convertidos em 

Corinto, mas estavam entre os primeiros frutos do trabalho evangelístico de Paulo em 

todos os Achaia , a província do sul da Grécia, em que Atenas e Corinto foram 

localizados. 

Embora a maioria dos atenienses a quem Paulo pregou estavam céticos e rejeitaram o 

evangelho, alguns tinham acreditado ( Atos 17:34 ). De Atenas, o apóstolo foi para 

Corinto, onde passou as primeiras semanas de testemunhar principalmente para os 

judeus. Mas "quando eles resistiram e blasfemado, sacudiu as suas vestes, e disse-lhes:" 

O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça estou limpo De agora em diante irei para os 

gentios! '. "( 18: 6 ). Alguns judeus, como Crispus ( v. 8 ), de confiança em Cristo, mas a 

maioria dos convertidos de Corinto eram gentios, entre os quais estavam Stephanas e 



seuagregado familiar . Se a judeus ou gentios, Paulo nunca deixou de evangelizar, 

porque o amor nunca acaba alcançando aqueles que estão perdidos. 

Stephanas era uma das poucas pessoas em Corinto que Paulo batizados pessoalmente ( 1 

Cor. 01:16 ). Ele estava visitando Paulo em Éfeso, no momento esta carta foi escrita 

( 16:17 ) e, provavelmente, junto com Fortunato e Acaico, entregou a carta de Corinto 

mencionado no 7: 1 . Seu lar teria incluído não só sua família, mas todos os seus servos 

e escravos também. 

Os primeiros frutos eram a parte de uma cultura que foi plantada pela primeira vez e, 

portanto, amadureceu e foi colhida. Sua aparência era um sinal para o agricultor que o 

restante da safra também breve estará pronto para a colheita. A conversão de Estéfanas e 

sua casa era um sinal de que Deus estava pronto para colher uma safra ainda maior de 

almas em Corinto eo resto da Acaia. Os crentes a quem Paulo escreveu esta carta eram 

todos parte dessa colheita. 

Através de evangelismo da Igreja primitiva manifestou o seu amor. Por causa dos 

tessalonicenses "obra de fé e trabalho de amor e firmeza de esperança em nosso Senhor 

Jesus Cristo, ... a palavra do Senhor [tinha] soou adiante de [os], não só na Macedônia e 

Acaia, mas também em todos os coloque [sua] fé em Deus [tinha] saiu "( 1 Tes. 1: 

3 , 8 ). Embora Paulo havia ministrado entre eles para apenas "três sábados" ( Atos 17: 

2 ), que o depoimento de igreja tornou-se conhecido em todo o mundo romano. Se 

amamos da forma que Deus ama, e em que Paulo amou e amou a igreja primitiva, que 

também vai chegar com o evangelho para aqueles que não conhecem a Cristo. 

O amor em que vivemos e testemunha é nossa somente porque Deus a deu a nós ( 1 João 

4:19 ). Paulo amava porque o amor de Cristo controlada ele ( 2 Cor. 5:14 ). Evangelizar 

amor, ou qualquer outra manifestação de amor cristão, não pode ser gerada pela carne, 

por nossa humanidade. É a obra do Espírito Santo para produzir e dirigir o nosso amor, 

e, através dela, a dar frutos para Deus. 

Antes de sua conversão, Paulo tinha sido o perseguidor chefe judaica da igreja. Depois 

de sua conversão, ele próprio tornou-se alvo de perseguição judaica. Enquanto ele ainda 

estava em Damasco "os judeus conspiraram juntos para acabar com ele ... E eles também 

estavam observando as portas de dia e de noite para que pudessem condená-lo à morte." 

( Atos 9: 23-24 ). Deve ter sido difícil, por isso, para Paulo tem ninguém convencido de 

que ele amava judeus incrédulos. Quando ele queria convencer a igreja romana de que o 

amor que ele deu uma afirmação estendida: "Eu estou dizendo a verdade em Cristo, não 

minto, a minha consciência me dá testemunho do Espírito Santo" ( Rm. 9: 1 ). Ele então 

passou a declarar: "Eu tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Por que eu 

poderia desejar que eu mesmo fosse amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus 

irmãos, que são meus parentes segundo a carne" ( vv. 2 -3 ). Isso foi amor evangelístico 

no seu mais elevado. 

Alguém disse: "O evangelismo é o soluço de Deus Evangelismo é o grito angustiado de 

Cristo sobre a Jerusalém condenada Evangelismo é a chamada de Moisés:. '. O este povo 

cometeu, mas agora se quiseres, perdoa-lhes, se não, risca-me, peço-te, do livro Tu tens 

escrito. " Evangelismo é o grito de coração partido de Paulo: "Eu não poderia desejar me 

maldita. Evangelismo é o grito de João Knox: 'Dá-me a Escócia por Cristo ou 

morrer.' Evangelismo é o choro na noite dos pais de uma criança não salvo. " Precisamos 

pedir a Deus por esse tipo de amor. 



Nós muitas vezes dão-se muito facilmente quando aqueles a quem nós testemunhamos 

resistir ao evangelho, e ao fazê-lo traímos a magreza do nosso amor. 

Serviços entre si 

que se tem dedicado ao ministério dos santos. ( 16:15 b) 

A segunda marca de amor é visto no cuidado que Estéfanas e sua família tinha por 

companheiros crentes. Eles têm se dedicado para o ministério aos santos. 

O significado básico de Tasso (dedicado) é "pôr em ordem." Frequentemente isso 

significa para definir, nomeação, colocação, ordenar, ou designar uma pessoa ou grupo 

específico de pessoas com uma obra ou serviço específico. Ele é usado em Romanos 13: 

1 para indicar que os governos humanos são " estabelecida por Deus. " Em Atos 13:48 , 

é utilizado para ensinar que todo aquele que crê em Jesus Cristo é " nomeado para a vida 

eterna. " 

Dedicavam-se está em uma forma intensa no grego, enfatizando que Estéfanas e sua 

família serviu inteiramente por sua própria iniciativa. É perfeitamente adequado para uma 

igreja para atribuir ministérios e responsabilidades para com os seus membros, assim 

como a igreja primitiva fez em Jerusalém. A fim de que eles pudessem se dedicar mais à 

oração e pregação da Palavra de Deus, os apóstolos instruiu a igreja de Jerusalém para 

nomear alguns homens qualificados como diáconos para supervisionar a alimentação das 

viúvas necessitadas na congregação ( Atos 6: 2-4 ). 

Mas Estéfanas e sua família e funcionários não esperou para ser nomeado. Nomearam-se 

para o ministério de serviço aos irmãos na fé. Atribuíram-se espontaneamente para ajudar 

a atender a qualquer necessidade que viu entre os santos. Seu serviço era auto-motivado 

e auto-atribuído. Embora às vezes era necessário para a igreja primitiva para atribuir 

tarefas, como com a nomeação de diáconos mencionados acima, mais trabalho foi feito e 

ainda é feito por aqueles que simplesmente ver uma necessidade e atendê-la. 

William Barclay escreve: "Na igreja primitiva serviço voluntário e espontâneo foi o início 

do mandato oficial. Um homem se tornou um líder da igreja não tanto por qualquer 

nomeação feita pelo homem como porque sua vida e obra marcou-o como alguém a quem 

todos os homens devem respeitar. Todos aqueles que compartilham o trabalho e do 

trabalho de respeito comando evangelho, não porque eles foram nomeados por um 

homem para um escritório, mas porque eles estão fazendo o trabalho de Cristo. " 

Ministério é de diaconia , o que significa "serviço". A pessoa que faz esse tipo de trabalho 

é um diakonos , de onde obtemos o Inglês diácono. O termo foi originalmente usado de 

garçons de mesa e vários outros tipos de empregados domésticos. O dever dos primeiros 

diáconos cristãos foi, literalmente, para servir as mesas ( Atos 6: 2 ), mas as palavras logo 

passou a ser associado a qualquer serviço ou para a igreja, e, portanto, são muitas vezes 

traduzida como "ministério" e "ministro", respectivamente . A idéia básica em ambas as 

palavras sempre teve a ver com o humilde, submisso, serviço pessoal, e não simplesmente 

com um escritório ou uma função particular. 

Primeiro Coríntios 12: 5 fala dos "ministérios" ( Diakonia ) de usar nossos dons 

espirituais. Atos 11:29 ("alívio") e 2 Coríntios 8: 4 ("suporte") fala da diaconia de dar 

financeiramente (cf. Rom. 15:31 ). Os primeiros diáconos foram nomeados para servir 

[ diakoneo ] mesas "( Atos 6: 2 ), de modo que os apóstolos poderiam dedicar-se "para o 

ministério [ diakonia ] da palavra "( . 4 v .) Onesiphorus deu Paulo grande incentivo. "Ele 



muitas vezes me revigorado e não se envergonhou das minhas cadeias ", durante a 

execução de" serviços prestados ele [ diakonia ] em Éfeso "( 2 Tim 1:16. , 18 ). Jesus 

disse: "Se alguém serve [ diakoneo ] mim, renuncie- me siga; e onde eu estiver, ali estará 

o meu servo [ diakonos ] também ser; se alguém serve [ diakoneo ] Me, o Pai o honrará 

"( João 12:26 ) O que Paulo disse aos Archippus poderia ser dito a todos nós: ". Cuida do 

ministério que recebestes no Senhor, para que pode cumpri-la "( Col. 4:17 ). Todo cristão 

é chamado pelo seu Senhor para servir, e uma das maneiras mais seguras podemos servir 

a Cristo é servir os santos em Seu nome ( Matt. 25: 34-40 ). 

Uma tradução expressiva de Tasso (dedicado) é "viciado", como ele é processado na Rei 

Tiago Version. A família Stephanas tinha "dedicado ao ministério dos santos." Eles eram 

o tipo de crentes perpetuamente que servem a quem o escritor de Hebreus elogia: "Porque 

Deus não é injusto para se esquecer da sua obra e do amor que demonstraram para com o 

seu nome, por ter ministrado e ainda ministrar aos santos" ( Heb. 06:10 ). 

A dependência de drogas tem três características principais. Primeiro de tudo o que 

envolve um forte hábito, um desejo avassalador e compulsão para consumir uma 

determinada droga. Por outro lado, ele envolve uma crescente tolerância para a droga, de 

modo que, a fim de manter o efeito desejado, devem ser tomadas as doses cada vez 

maiores. A terceira característica é a dependência, o estado em que a pessoa 

viciada deve ter a droga, a fim de funcionar. 

Por causa de sua associação com estupefacientes, o termo vício hoje tem uma conotação 

desfavorável. Mas é apropriado para o tipo de serviço que Paulo está falando aqui. O 

próprio apóstolo era viciado em obra do Senhor e fortemente encorajados todos os crentes 

a ser como ele. Paulo fez a obra do Senhor habitualmente, de um poderoso, compulsão 

condução. Quanto mais ele ministrou mais ele se sentiu compelido a ministra. Sua 

tolerância para o trabalho dos deuses lhe causou nunca estar satisfeito com o que estava 

fazendo, e muito menos com o que ele tinha feito. Ele tornou-se dependente da obra do 

Senhor, a fim de funcionar. Ele não podia viver normalmente se não estivesse envolvido 

em algum serviço necessário para o seu Senhor, para o povo do Senhor, ou para os 

perdidos. Estou certo de que, se ele tentou "pegar leve" e relaxar por qualquer período de 

tempo, ele teria tido graves "sintomas de abstinência." Ele não era um workaholic, 

obrigados a trabalhar por causa do trabalho. Ele era viciado em ministério por causa do 

amor. 

Apresentação 

Que você também esteja sujeita às tais homens e todo aquele que 
auxilia na obra e trabalha. ( 16:16 ) 

A terceira marca do amor na comunhão cristã é a submissão. Devemos submeter-nos, não 

só para os dirigentes nomeados na igreja, mas a todos aqueles que fielmente fazer a obra 

do Senhor. Todas as pessoas tementes a Deus devem ser respeitados e submetidos. 

Apresentação adequada é um tema-chave da vida cheia do Espírito Santo. Todos os 

crentes devem se submeter uns aos outros ( Ef. 5:21 ). As esposas devem submeter-se a 

seus maridos ( Ef. 5:22 ). As crianças estão a apresentar aos seus pais ( Ef 6: 1-3. ). Os 

crentes devem se submeter às leis do governo e ordenanças ( Rm 13: 1. ; 1 Pe 2:13. ). Os 

homens mais jovens estão se submeter aos homens mais velhos ( 1 Ped. 5: 

5 a ). Cada crente deve ser submissa nos caminhos Deus ordenou. Em matéria de 

apresentação, a nossa principal preocupação não deve ser sobre quem deve ser sobre , 



mas a quem devemos estar sob. Humildade vai impedir a pessoa que apresenta fiquem 

sobrecarregados, e a pessoa submetida a de se tornar arrogante. "Todos vocês revesti-vos 

de humildade para com o outro, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos 

humildes" ( 1 Ped. 5: 5 b ). Se formos humildes, a graça de Deus nos dá graça em nossa 

liderança e graciosidade em nosso seguimento. 

Falando daqueles que pertencem a Ele, Jesus disse: "Quem quiser tornar-se grande entre 

vós, será vosso servo, e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo; tal como 

o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate 

por muitos "( Mt 20: 26-28. ). Em nossos relacionamentos com outros crentes, a nossa 

primeira preocupação deve ser em como podemos apresentar corretamente. 

Na prática, isso significa que devemos encontrar um homem de Deus ou a mulher que é 

viciado à vontade do Senhor e a obra do Senhor e fazer essa pessoa o nosso padrão de 

vida cristã. Quando nos submetemos, aprender, crescer e amadurecer, a nossa própria 

vida se tornará um que outros possam imitar. Paulo podia dizer aos Coríntios: "Sede meus 

imitadores, como também eu sou de Cristo" ( 1 Cor. 11: 1 ; cf. 04:16 ). Aos 

Tessalonicenses ele poderia dizer: "Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em 

palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em plena convicção, assim como 

você sabe que tipo de homem que provou ser entre vós, por . causa, vos tornastes 

imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com a 

alegria do Espírito Santo "( 1 Tessalonicenses 1: 5-6. ). O escritor de Hebreus diz: 

"Lembre-se de quem você levou, que falou a palavra de Deus para você, e considerando 

o resultado de sua conduta, imitar sua fé" ( Hb 13: 7. ). Esse é o ciclo do discipulado o 

Senhor deseja para a sua igreja. "Um aluno não está acima do mestre, mas todo mundo, 

depois que ele foi totalmente instruído será como o seu mestre" ( Lucas 6:40 ). 

Paulo queria que os egoístas, Corinthians insubmissos se submeter à sua modelo, assim 

como ele continuamente submetidos ao modelo de Cristo. Todos nós somos chamados a 

nos submeter aqueles que provaram a sua própria submissão a Cristo. Quem é essa pessoa 

a quem devemos nos submeter? É qualquer um que retrata fielmente e proclama a Palavra 

de Deus ou serve em seu ministério, todo aquele que auxilia na obra e trabalha . 

O povo de Cristo não são para lutar por seus próprios direitos, privilégios e respeito, mas 

são para procurar e seguir aqueles a quem eles podem apresentar, em Cristo, que podem 

ser seus professores e exemplos. O amor verdadeiro traz a verdadeira submissão. A 

verdadeira submissão seria, por si só, salvar incontáveis conflitos, disputas e duros e ferir 

os sentimentos dentro da família de Deus. Faria Seus filhos, tanto mais felizes e 

produtivos no trabalho de seu pai. 

Companhia 

E Eu me regozijo sobre a vinda de Estéfanas, de Fortunato e 

Acaico; por terem fornecido o que estava faltando em sua 
parte. Porque recrearam o meu espírito e seu. ( 16: 17-18 a) 

Outra marca maravilhosa de comunhão amorosa é companheirismo. Companheirismo 

não é algo que diretamente fazer ou dar. É o subproduto de outras coisas, coisas tão 

simples como de pé, com um amigo que está em apuros ou estar com alguém que está 

doente, ou tão complexo como o ministério mútuo. O principal ingrediente de 

companheirismo é a união; ele não pode ser experimentado a partir de uma distância ou 

de segunda mão. 



Paulo estava grato que seus três amigos Estéfanas, de Fortunato e Acaico tinha vindo 

de Corinto para estar com ele. Eles haviam ministrado ao apóstolo de maneiras 

específicas. Eles haviam fornecido o que estava faltando na parte do seu companheiro 

Corinthians. Mas mais do que eles realmente fez amizade com Paulo, por estar com ele, 

incentivando-o, e identificando-se com o seu ministério. Ao fazê-loatualizado de 

Paulo espírito e o espírito da igreja de Corinto que lhes tinha enviado. 

Um dos melhores elogios que podem ser pagos é para os nossos amigos cristãos para 

dizer que estamos refrescante para estar ao redor. Essa é uma marca da verdadeira 

companhia, assim como a companhia é uma marca do verdadeiro amor. Companheirismo 

acumula família de Deus. Companheirismo pode ajudar a curar nossas feridas, mesmo 

antes de os nossos amigos sabem que nós machucar; ele pode nos confortar, mesmo 

quando aqueles que nos rodeiam não estão cientes de nossa tristeza; pode encorajar-nos 

mesmo quando nós mesmos dificilmente percebem que estamos desanimados. 

Companhia também é um preventiva. Só de estar com os amigos loving cristãos podem 

nos impedir de se machucar, de cair em pecado, ou de perder coração. Uma das maneiras 

mais seguras podemos entrar em apuros espiritual é por negligenciar comunhão com 

outros crentes. O Corinthians havia violado comunhão com seus facções, suas ações, seus 

pecados sexuais, seu abuso orgulhoso de presentes, e sua profanação da comunhão cristã 

supremo, a Mesa do Senhor. 

Deus não apenas nos fez para si mesmo, mas fez-nos um para o outro. O que os três 

amigos de Corinto fez por Paulo é o que Jesus promete fazer por seus seguidores. Paulo 

usou a mesma palavra grega (anapauō , revigorado ) nesta passagem que Jesus usou em 

promissor "descanso" para aqueles que crêem nEle: "Vinde a Mim, todos os que estais 

cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei" ( Mat. 11:28). Amigos de Paulo ajudou o 

resto find apóstolo duramente pressionado e refresco. Eles ajudaram a aliviar o seu fardo 

apenas por estar com ele. Porque eles vieram de uma igreja que não era conhecido por 

amor e companheirismo, esses três homens, sem dúvida, deu a Paulo um impulso 

espiritual especial. "Como a água fria para uma alma cansada, por isso é uma boa notícia 

de uma terra distante" ( Prov. 25:25). Estéfanas, de Fortunato e Acaico eram eles 

mesmos boas notícias de Paulo de Corinto, água fria para sua cansado espírito. 

Deus pode nos confortar diretamente, mas Ele sempre escolhe para nos confortar através 

dos outros. "Deus, que conforta o deprimido, nos consolou com a chegada de Tito" ( 2 

Cor. 7: 6 ). Perto do fim de sua vida, que ele tinha dado desinteressAdãoente em servir e 

encorajar os outros, Paulo foi se na necessidade especial de encorajamento e ajuda. Ele 

pediu a Timóteo que "fazer todos os esforços para chegar a [ele] em breve" e trazer 

Marcos, "porque ele é útil para mim para o serviço." Demas havia abandonado o apóstolo, 

e Tychicus tinha sido enviado para Éfeso. Somente Lucas permaneceu, e, querida e 

prestativa, que era amigo, Paulo sentiu a necessidade de mais companheirismo ( 2 Tim. 

4: 9-12 ). 

O tipo de companheirismo daqueles homens oferecido refresca todos os envolvidos. A 

vinda dos três amigos de Corinto não só atualizado Paulo, mas também tinha refrescado 

o Corinthians, o meu espírito eo vosso . Quando Tito pessoalmente informou a Paulo a 

boa notícia da mudança da igreja de Corinto de coração e arrependimento de rebeldia, 

Paulo escreveu para contar a igreja de sua alegria que agora eles também foram 

refrescante os outros com sua comunhão: "Por esta razão, foram consolados. E além do 

mais o nosso conforto, nos alegramos ainda muito mais pela alegria de Tito, porque o seu 

espírito foi recreado por vós todos "( 2 Cor. 7:13 ). 



Respeito pelos fiéis obreiros 

Portanto reconhecer tais homens. ( 16: 18b ) 

As Corinthians são instruídos a reconhecer tais homens como Estéfanas, Fortunato e 

Acaico ( v. 15 ). Epiginōskō ( reconhecer ) significa o reconhecimento de algo para o 

que ele realmente é. Em 14:37Paulo usa o termo para dizer aos Coríntios "reconheça que 

as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor." Agora, ele diz-lhes a reconhecer 

fiéis, trabalhadores piedosos por aquilo que são. 

Paulo não está falando da criação de placas ornamentadas ou estátuas inscritos com os 

nomes das pessoas. Ele está simplesmente pedindo respeito e apreciação, o qual, por 

vezes, será público e, por vezes privada. Devida apreciação de pessoas merecedoras na 

igreja, não só não é errado, mas é agradável ao Senhor. 

Normalmente, os coríntios não eram nem respeitoso nem sensibilizada. Cada membro 

estava muito preocupado com o seu próprio prestígio e reconhecimento. Eles eram muito 

mais inclinado a criticar uns aos outros do que para elogiar o outro. Eles foram rápidos 

em afirmar: "Eu sou de Paulo", e, "eu de Apolo, 'e', eu de Cefas, 'e', eu de Cristo" ( 1 Cor. 

01:12 ), mas eles usaram esses nomes em orgulho, não em apreço. Paulo não foi 

respeitado por muitos de o Corinthians, que tinha "tornar-se arrogante, como se [ele] não 

estavam vindo" de volta para corrigi-los pessoalmente ( 04:18 ). Alguns, aparentemente, 

havia questionado seu apostolado e sua autoridade para ensiná-los ou ser apoiado por eles 

( 9: 1-6 ). Pelo menos quatro vezes nesta carta, Paulo diz ou implica que os coríntios eram 

arrogantes ( 4: 6 , 18 ; 8: 1 ; 13: 4 ). 

A igreja de Corinto tinha membros que eram como Diótrefes, um líder João descreve 

como um "que gosta de ter entre eles [e] não aceita o que dizemos" ( 3 João 9 ). Diótrefes 

foi ainda ciúmes do gentil, amoroso apóstolo João. Ele não só ridicularizado e difamado 

João si mesmo, mas também os representantes João tinha enviado em seu nome ( v. 

10 ). Tal líder não é divino, não importa o quão humanamente talentoso e capaz que seja, 

e não deve ser imitado ( v. 11 ). Demetrius, por outro lado, tinha "recebido um bom 

testemunho de todos, e da própria verdade" ( v. 12 ). Ele é o tipo de cristão que devemos 

imitar, respeito e apoio ", para que sejamos cooperadores da verdade" ( v. 8 ). 

No padrão de Deus para a liderança da igreja, pessoas piedosas subir ao topo em virtude 

de sua crença piedade-lhes o direito, bem viver, e carinho para os outros. Essas pessoas 

que estão a reconhecer , respeitar e imitar. Quando escolhemos líderes simplesmente por 

causa de seu dinheiro, prestígio, educação, influência, ou talentos que seguem os padrões 

do mundo, em vez de Deus. Padrões de Deus para a liderança são pureza e 

maturidade. Quando a igreja segue e respeita os crentes piedosos e maduras, o corpo de 

Cristo é reforçada em comunhão, serviço e amor. 

Epafrodito era o tipo de pessoa piedosa a ser imitado e reconhecido. "Por isso recebê-lo 

no Senhor com toda a alegria", Paulo diz aos filipenses: "e mantenha homens como ele 

em alta consideração" ( Fp. 2:29 ). Epafrodito foi o epítome do altruísta, servo 

sacrificial. Ele serviu Paulo em nome da igreja de Filipos, assim como Estéfanas, 

Fortunato e Acaico o serviu em nome da igreja de Corinto. Ele tinha, de fato, quase 

literalmente trabalhou até a morte. "Ele chegou perto de morte para a obra de Cristo, 

arriscando a sua vida" ( v. 30 ). 

A palavra paraboleuomai , traduzida como "arriscar" no versículo que acabamos de citar, 

significa "para jogar fora, a abandonar, para rolar os dados, colocar tudo na linha." Na 



Igreja certos grupos iniciais de cristãos fiéis que estavam continuamente na linha de frente 

de testemunho e serviço foram chamados Parabolani, "O Riskers." Entre outras coisas, 

eles se expõem a doenças mortais por cuidar de doentes e enterrar os mortos. Suas vidas 

foram sempre na linha em nome da obra do Senhor. 

Quando encontramos alguém que é fiel à Palavra de Deus e que dá a vida à obra de Jesus 

Cristo, devemos fazer o nosso melhor para imitar essa pessoa. E devemos dar-lhe o nosso 

maior respeito. Quando isso é feito, a igreja de Cristo vai funcionar como um organismo, 

um corpo vivo, não apenas como uma organização. 

Aqueles digno de honra não a procuram. O que os torna honrosa é a sua humildade diante 

do Senhor em seu serviço para Ele. Mas, ainda que eles não desejam honra, aqueles que 

ensinam e servir deve desejo de dar-lhes honra. Para dar essa honra é agradável a 

Deus. "Aprecie aqueles que trabalham entre vós, e tem carga sobre vós no Senhor e dar-

lhe instruções e ... estima-los muito bem no amor por causa de seu trabalho" ( 1 

Tessalonicenses 5: 12-13. ). Escrevendo a Timóteo, Paulo diz: "Os presbíteros que 

governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam 

na pregação e no ensino" ( 1 Tim. 5:17 ). 

Desígnio de Deus para a igreja é simples. A piedosa são para a liderança. Eles governam, 

eles ensinam, eles admoestar, dão o exemplo. Eles são escolhidos porque são 

especialmente submissa ao Senhor. O resto da igreja, portanto, é a apresentação de, no 

que diz respeito, honra e amor. Eles são responsáveis perante o Senhor por sua liderança, 

eo resto são responsáveis perante o Senhor para a apresentação e respeitando essa 

liderança. "Obedeçam aos seus líderes e submeter-se a eles, pois eles velam por vossas 

almas, como aqueles que hão de dar conta para que o façam com alegria e não gemendo, 

porque isso não seria lucrativo para você." ( Heb. 13: 17 ). Se não seguir e honrar aqueles 

que têm legítimo liderança na igreja, não só frustrar e inibir a sua fecundidade, mas o 

nosso próprio bem. Não podemos servir devidamente o Senhor se não respeitar 

corretamente líderes piedosos. 

Hospitalidade 

As igrejas da Ásia vos saúdam. Áquila e Prisca cumprimentá-lo 

cordialmente no Senhor, com a igreja que está em sua casa. Todos 
os irmãos vos saúdam. ( 16: 19-20 a) 

Como está implícito nestes versos, o amor sempre produz hospitalidade, amor por 

estranhos. Paulo não fez comentário inútil, muito menos esticar a verdade, a fim de 

impressionar seus leitores. Não que as igrejas da Ásia , necessariamente, havia enviado 

saudações formais para a igreja em Corinto, mas ele está passando sobre saudações 

genuínos. Essas igrejas foram honestamente preocupado com os seus companheiros 

crentes de Corinto, e seus líderes havia pedido Paulo para cumprimentá-los quando teve 

oportunidade. A maioria dos envolvidos eram estranhos um ao outro, mas o amor que se 

exprime não foi menos genuína por causa disso. 

Quando o povo de Deus estão comprometidos com a doutrina pura e vida pura, eles são 

unidas no amor, como indivíduos e como congregações, mesmo quando separados por 

grandes distâncias e com grandes diferenças de cultura e circunstâncias. O espírito de 

hospitalidade existe entre os cristãos amorosos, mesmo quando não há oportunidade 

direta para ser hospitaleiro. Podemos apoiar nossos irmãos no Senhor pela oração e pelo 

incentivo, mesmo que nunca tenham a oportunidade de tê-los em nossas casas. 



Áquila e Prisca, ou Priscilla, tinha-se tornado bons amigos de Paulo, quando ele ficou 

em sua casa durante o seu primeiro ministério em Corinto ( Atos 18: 1-3 ). É possível que 

ele ficou com eles todo o ano e meio. Eles foram companheiros de fazedores de tendas, 

altamente respeitados pelo apóstolo, e valioso para o seu ministério. Eles acompanhou 

Paulo a Éfeso e, pouco depois de chegar, demonstrou sua profunda compreensão do 

evangelho, levando o Apolo dotado de lado e explicar "a ele o caminho de Deus com mais 

precisão" ( Atos 18: 18-19 , 24-26 ). Sabemos de nosso presente texto que também 

estabeleceu uma congregação em sua própria casa. 

Na igreja primitiva foram utilizadas as casas dos crentes para quase todo tipo de Cristão 

atividade para comer juntos ( Atos 02:46 ); para o ensino e pregação ( 05:42 ); para 

preevangelism e evangelismo (10:23 , 27-48 ); para a adoração e pregação ( 20: 7 ); e 

para o testemunho e discussão ( 28:23 ). Muitas vezes, a casa de um crente era o ponto de 

encontro regular para adoração e comunhão. Foi em nome da igreja casa de Áquila e 

Prisca, ... com a igreja que está em sua casa, que Paulo enviou saudações a Corinto. 

Quando os cristãos viajaram de um lugar para outro no Novo Testamento vezes que eles 

poderiam esperar, quase sem exceção, para se divertir com muito cuidado e amor por 

outros cristãos. Não houve estranhos entre os crentes ( Atos 2: 42-46 ). Hospitalidade era 

uma segunda natureza, uma coisa natural, uma conseqüência natural do seu amor a Cristo 

e para todos os que lhe pertencia. Cada lar cristão hoje deve ser um paraíso aberto, 

transparente, e amoroso para aqueles que precisam de hospitalidade. 

Desde os primeiros tempos (ver Atos 6: 1 ) a igreja teve um grande número de 

viúvas. Aqueles que se qualificou para estar na lista oficial de uma igreja de viúvas tinha 

que ser mais de 60 anos de idade e têm uma reputação de fazer boas obras, sendo uma 

boa mãe, e "mostrar hospitalidade com estranhos." Paulo passa a ilustrar o tipo de 

hospitalidade que ele tinha em mente. A viúva de qualificação deve ter feito tais coisas 

como "lavado os pés aos santos", "assistido pessoas em perigo", e "dedicou-se a toda a 

boa obra" ( 1 Tim. 5: 9-10 ). Hospitalidade não é uma virtude incidental ou opcional para 

os cristãos. 

A marca notável do Bom Samaritano foi hospitalidade. Tanto direta quanto indiretamente 

ele fez tudo em seu poder para ajudar o homem que foi espancado e roubado. Porque "ele 

sentiu compaixão", ele "veio a ele, e enfaixou-lhe as feridas, derramando óleo e vinho 

sobre eles, e colocou-o sobre a sua cavalgadura, e levou-o para uma estalagem e cuidou 

dele e sobre. no dia seguinte, tirou dois denários e deu-os ao estalajadeiro e disse: 'Cuida 

dele, e tudo o mais que você gasta, quando eu voltar, eu te pagarei' "( Lucas 10: 33-35 ). A 

marca suprema de ser um vizinho cristão é hospitalidade; e hospitalidade é uma marca 

notável do amor cristão. 

Afeição 

Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. ( 16:20 b) 

Por fim, o amor, na comunhão será marcado por externas, sinais visíveis de afeto. 

Nas Escrituras, se beijando em um sentido romântico entre um homem e uma mulher é 

referida apenas duas vezes, em Provérbios ( 07:13 ) e no Cântico de Salomão 

( 4:11 ). Cada outra referência tem a ver com a expressão de afeto entre homens e 

mulheres, e mulheres e mulheres. O beijo foi dado na bochecha ou na testa e 

essencialmente o que representou um abraço ou um abraço caloroso representa hoje. Por 



causa da nossa maior isolamento pessoal e isolamento de hoje, tanto carinho demonstrado 

entre pessoas do mesmo sexo é, infelizmente, pouco frequente. 

E, mesmo que na igreja primitiva a prática do ósculo santo era uma expressão bonita, 

pura, e significativo do amor fraterno (cf. Rom 16:16. ; 2 Cor 13:12. ; 1 Tessalonicenses 

5:26. ; 1 Pet. 5:14 ), ele veio em séculos posteriores a ser abusado. Era praticado de forma 

indiscriminada, por exemplo, que um conselho da igreja no século 6 proibiu o beijo de 

cadáveres. 

Paulo estava falando da expressão genuína e espontânea de amor fraternal ou irmã, que, 

naquele dia, muitas vezes foi expressa por um beijo. Um aperto de mão carinhoso quente 

ou um braço em torno do ombro pode expressar o mesmo carinho. Na maior parte da 

igreja de hoje o perigo está em mostrar muito pouco afeto ao invés de muito. 

Um dos perigos de grandes igrejas é que eles facilmente permitir que estranhos 

permanecer estranhos. Uma pessoa tímida, muitas vezes não é percebido, e alguns 

cristãos, infelizmente, não quer se envolver com a irmandade. Mas onde há amor 

genuíno, os cristãos vão encontrar maneiras de fazer amigos com estranhos e de 

demonstrar afeto para irmãos e irmãs cristãos. 

Comentários Finais 

A saudação é de próprio punho-Paulo. Se alguém não ama o 

Senhor, seja anátema. Maranatha. A graça do Senhor Jesus esteja 

com você. O meu amor seja com todos vós em Cristo 
Jesus. Amém. ( 16: 21-24 ) 

A principal parte da carta, que havia sido ditada a um escriba, foi assinado em sua própria 

mão e terminou por Paulo si mesmo. As considerações finais estão a uma curta posfácio, 

talvez dado em sua própria caligrafia para estabelecer claramente a autenticidade da carta. 

O final é em duas partes distintas: uma advertência e uma afirmação afetuosa de amor. 

A advertência é contra qualquer um que não ama o Senhor. Essa pessoa provar além 

de qualquer dúvida que ele não pertence ao Senhor e, portanto, não pertence a comunhão 

do povo de Deus. O prazo para o amor que Paulo usa aqui é phileo , o que significa "ter 

terna afeição." Ele não é tão forte como uma palavra ágape (amor supremo), e nunca é 

ordenado a ser dada a Deus. Uma implicação deste versículo, porém, é que tanto carinho 

mínimo é um elemento do amor que é aceitável a Deus. Quando Jesus perguntou a Pedro 

a terceira vez que se ele o amava, ele usou phileo . Quando Pedro novamente respondeu 

sim, Jesus aceitou esse amor. Pedro não reivindicou ágape , mas mesmo seu afeto tipo 

evidenciado sua confiança em Jesus. A escolha de Paulo de palavras nesta passagem fluiu 

de sua ênfase no afeto. 

Se uma pessoa não ama o Senhor com terna afeição, então ele obviamente não tem amor 

supremo por Ele, e, portanto, nenhuma parte nele em tudo. Tal pessoa "não permanece 

no ensino de Cristo, não tem Deus", e não deve ser recebido na comunhão cristã ( 2 João 

9-10 ). Ele não deveria sequer ser saudado, porque fazer é participar "em suas obras más" 

( v. 11 ). Ele deve ser considerado maldito ( anátema ), dedicado à destruição. 

As duas partes aparentemente inconsistentes de fechar as palavras de Paulo estão 

relacionados com a mesma verdade, o tema da própria epístola: amar . O aviso é contra 

aqueles cuja falta de amor pelo Senhor prova a sua perdição. O carinho gracioso é 

expresso para aqueles que, como Paulo, que amam o Senhor e uns aos outros. 



Creio que, neste contexto, maranatha , um termo aramaico que significa "Senhor nosso, 

vem", é o apelo de Paulo para a vinda do Senhor e levar embora aqueles que 

são amaldiçoados , os nominais, falsos cristãos que são sempre uma grande ameaça tão 

à verdadeira igreja. A idéia é: "Deus, venha e removê-los" antes que eles causem mais 

danos. Maranatha contém assim um convite implícito aos membros da igreja perderam 

a receber a Cristo diante de Deus leva embora ea oportunidade para a salvação está 

perdido para sempre. 

O apóstolo fecha com palavras de graça e amor para aqueles que amam o Senhor. Essas 

duas palavras resumem a mensagem de Paulo aos cristãos de Corinto e a mensagem do 

Senhor a todos os crentes. 

 
 

  

 

 

 

 

 

2 Corintios 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Introdução 

Segundo Corinthians é o mais pessoalmente revelando das epístolas de Paulo 

tudo. Ao mesmo tempo, é talvez o menos conhecido de todos os seus escritos 

inspirados, muitas vezes esquecido, tanto pelos crentes individuais e pregadores 

igualmente. A negligência deste magnífico epístola é uma imensa perda para a 

igreja, no entanto, para isso tem muito a oferecer. Ninguém no ministério deve 

ser ignorante das riquezas desses insights. A igreja não deve ordenar qualquer 

um que não tenha lido esta carta e comentários sobre este tratado. 

Em 2 caráter divino do Corinthians Paulo brilha como ele interage com o mais 

conturbado de suas congregações. Seus treze capítulos revelam sua 

humildade; ele se descreveu como uma panela de barro humilde (4: 7), salientou 

a sua fraqueza humana e inadequação (3: 5; 11:30; 12: 5, 9-10), e estava 

relutante em se defender quando atacados (11: 1 , 16-17, 21; 12:11). Segundo 

Corinthians também revela preocupação apaixonado de Paulo pelo seu rebanho, 

tanto para o seu crescimento espiritual (3:18; 7: 1), e pela sua segurança 

espiritual (11: 2-4, 29). Sua declaração: "Porque não nos pregamos mas a Cristo 

Jesus como Senhor e nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus" (4: 

5) resume sua preocupação altruísta por eles. 

Um, o ministro que honra a Deus eficaz deve ser espiritualmente som, como 

Paulo foi. Ele foi "não gosto de muitos", que eram culpados de "falsificadores 

da palavra de Deus, mas a partir de sinceridade, mas a partir de Deus, [falou] 

em Cristo, diante de Deus" (2:17). O apóstolo não pensaria em "andando com 

astúcia ou adulterando a palavra de Deus" (4: 2). 

Fiéis, pregadores intransigente da verdade pode esperar uma reação hostil do 

mundo, que vai odiá-los como ele odiava Jesus (João 7: 7; 15:19). Nenhum 

pregador na história da igreja tem enfrentado essa perseguição intensa, assim 

como Paulo, e nesta carta que modelos como lidar com o sofrimento no 

ministério (2 Cor 1: 4-10; 4: 7-12.; 6: 4? 10; 11: 23-33). 

Grande parte do sofrimento de Paulo em conexão com a igreja de Corinto veio 

dos ataques selvagens lançados contra ele por um grupo de falsos 

apóstolos. Esses charlatães tinha enganado algumas das Corinthians em 

acreditar que Paulo estava fraca, ineficaz e não um verdadeiro apóstolo. O tema 

principal desta epístola é a defesa de Paulo de sua integridade e seu apostolado 

contra esses ataques (1: 12-13; 2:17; 3: 5; 4: 2, 5; 5: 9-10; 6: 3-4 , 11; 7: 2; 8: 

20-21; 10: 7; 11: 5-6, 30; 12: 11-12; 13: 5-6). 

Embora seja um olhar intensamente íntimo em Paulo, 2 Corinthians, no entanto, 

contém rico verdade teológica. Aqui, a nova aliança recebe sua mais completa 

exposição fora de Hebreus (3: 6-18). Em 2 Coríntios 5: 1-11 Paulo apresenta 



importante ensinamento sobre o que acontece com os crentes quando 

morrem. Os versículos 14-21 do mesmo capítulo discutir a doutrina da 

reconciliação, culminando nos quinze palavras gregas de 05:21. Eles fornecem 

a mais concisa mas profunda resumo da expiação substitutiva de Jesus Cristo, 

para ser encontrado em qualquer lugar na Escritura. Da mesma forma, 8: 9 é 

uma breve gem cristológico de imenso valor. 

Segundo Corinthians também tem muito a ensinar sobre os aspectos práticos da 

vida cristã. Em 6: 14-7: 1 Paulo discute o princípio da separação dos 

incrédulos. Capítulos 8 e 9 proporcionar o ensino mais detalhado em dar no 

Novo Testamento; capítulo 11 dá instruções sobre como distinguir os 

verdadeiros servos de Deus a partir de falsos mestres (vv 7-15, 20.); eo capítulo 

12 revela como Deus usa o sofrimento na vida de Seus filhos (vv. 5-10). A 

epístola termina com uma olhada em vários elementos importantes do processo 

de santificação (12: 20-13: 14). 

A cidade de Corinto 

Poucas cidades no mundo antigo foram abençoados com tão favorável a 

localização geográfica como Corinto era. A cidade foi estrategicamente 

localizado no estreito istmo que liga o continente da Grécia com o Peloponeso, 

o grande, península em forma de folha que compõe a parte mais meridional da 

Grécia. (Desde a conclusão de um canal através do istmo no final do século 

XIX, o Peloponeso é agora tecnicamente uma ilha.) Corinto assim controlava a 

rota de comércio entre as partes norte e sul da Grécia. Além disso, os viajantes 

que vão de e para Itália a partir do norte da Grécia e Ásia Menor embarcaram e 

desembarcaram de cidades portuárias de Corinth, Cenchrea no lado sudeste do 

istmo, e Lecaion no lado noroeste. Desde o istmo era estreito (menos de quatro 

quilômetros de largura no ponto mais estreito, a estrada que liga Cenchrea e 

Lecaion foi de cerca de 10 milhas de comprimento), capitães de muitos navios 

eleitos para descarregar sua carga em uma das duas cidades portuárias e de tê-

lo e seu navio ( se era pequeno o suficiente) rebocados através do istmo para a 

outra cidade, onde eles iriam recarregar sua carga e partiu novamente. Eles, 

assim, evitar uma viagem longa e perigosa mar ao redor do extremo sul do 

Peloponeso. 

Corinto nos dias de Paulo era uma cidade comercial grande e próspera, uma das 

principais cidades da Grécia. Ele devia sua prosperidade, não só para o 

comércio que fluía através dela, mas a vários outros fatores também. Corinto 

sediou os Jogos ístmicos bienais, que atraíram grandes multidões para a 

cidade. Ele também tinha o cobiçado status de uma colônia romana e era a 

capital da província romana da Acaia (razão pela qual judeus incrédulos da 

cidade foram capazes de trazer Paulo diante do governador romano, Gallio; 

Atos 18: 12-17). Coríntias de bronze e cerâmica louças eram famosos em todo 

o mundo romano. 



Mas Corinto também teve seu lado escuro. Uma percentagem considerável de 

sua população composta de escravos, e era um centro de comércio de 

escravos. Corinto era uma cidade tão imoral que seu nome tornou-se sinônimo 

de vício sexual; o verbo "Corinthianize" significava para cometer imoralidade 

sexual, e "menina Corinthian" tornou-se uma gíria para uma prostituta. 

Ao longo da sua longa história, Corinto tinha sido um dos mais influentes das 

cidades-estados gregas, às vezes rivalizando com Atenas em importância. Mas 

um importante ponto de viragem na história da cidade veio em 146 AC , quando 

os romanos invasores destruiu e matou ou vendidos como escravos todos os 

seus habitantes. O local estava em ruínas por cerca de um século, até que Júlio 

César reconstruiu e reassentadas-lo, em grande parte, com escravos libertos de 

todo o mundo romano. Muitos gregos cultivadas ficaram horrorizados e 

desprezado população de classe da nova cidade do menor. Seu status como um 

porto de mar agitado e sua economia em expansão atraiu grande número de 

imigrantes, acrescentando que a grande miscigenação étnica da população de 

Corinto. A natureza transitória de grande parte da população que contribuiu 

para a falta de valores morais da cidade. Pfeiffer e Vos observam que "a maior 

parte da população era móvel (marinheiros, empresários, funcionários do 

governo, et al. ) e, portanto, foi cortado das inibições de uma sociedade assente 

"( A Wycliffe Geografia Histórica de Terras Bíblicas [Chicago: Moody, 1967], 

481). 

Foi a este rico, diverso, importante, e imoral cidade que o apóstolo Paulo entrou 

em sua segunda viagem missionária. 

A Igreja em Corinto 

Chegando em Corinto de Atenas (Atos 18: 1), Paulo encontrou Áquila e 

Priscila, o marido e mulher, que se tornaram dois dos seus colaboradores mais 

próximos (cf. Atos 18:18; Rom. 16:. 3; 1 Cor 16:19; 2 Tim. 4:19). O casal havia 

deixado recentemente Roma quando o imperador Claudius ordenou que todos 

os judeus a abandonar a cidade imperial (Atos 18: 2). Desde que eram 

fabricantes de tendas como ele, Paulo viveu e trabalhou com eles (v. 3). 

Como era seu costume, o apóstolo começou seu trabalho evangelístico em 

Corinto em sinagoga judaica da cidade. Silas e Timóteo, recém-chegado da 

Macedônia, ajudou-o na obra (v. 5). Como tantas vezes foi o caso, a maioria 

dos judeus rejeitaram o evangelho e tornou-se hostil, fazendo com que o 

apóstolo para deixar a sinagoga para a casa do "Tício Justo, um adorador de 

Deus [isto é, um gentio que já demonstrou interesse no Deus de Israel] "(v. 

7). Antagonismo Os judeus incrédulos "intensificou-se quando" Crispo, chefe 

da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa ", juntamente com muitos 

outros (v. 8). Na esperança de capitalizar sobre a inexperiência do novo 

procônsul (governador) Gallio, os judeus arrastou Paulo antes dele, cobrando o 



apóstolo com adorando a Deus contra a lei judaica (vv. 12-13).Gallio, no 

entanto, recusou-se a intervir em que ele percebeu como uma disputa interna 

dentro do judaísmo e rejeitou as acusações contra Paulo (vv. 14-16). Depois de 

ficar "muitos dias a mais" (v. 18), o apóstolo deixou Corinto. 

Ocasião de Segunda Corinthians 

Depois de sua partida de Corinto, notícias perturbadoras atingiu Paulo sobre os 

problemas que surgiram na igreja de Corinto. Em resposta, ele escreveu uma 

carta não-canônicos (não existente), no qual ele enfrentou essas questões (1 Cor. 

5: 9). Enquanto ministrava em Éfeso em sua terceira viagem missionária, Paulo 

ouviu falar de ainda mais problemas em Corinto (1 Cor 1:11;. 16:17). Além 

disso, o Corinthians escreveu-lhe uma carta pedindo esclarecimentos sobre 

algumas questões (1 Cor. 7: 1). A resposta de Paulo era escrever-lhes a carta 

conhecida como 1 Coríntios. Desde o apóstolo não poderia deixar o trabalho 

em Éfeso (1 Cor. 16: 8), ele enviou Timóteo (possivelmente tendo 1 

Corinthians) a Corinto. 

Enquanto um Corinthians aparentemente resolvido alguns dos problemas em 

Corinto, uma nova e potencialmente mais perigosa ameaça logo surgiu. Os 

falsos mestres, afirmando ser apóstolos enviados pela igreja de Jerusalém, 

chegou em Corinto e em breve cortejado muitos da congregação longe de sua 

lealdade para com Paulo e da verdade. (Veja a discussão sobre a sua identidade 

no capítulo 26 deste volume.). Quando Paulo ouviu falar sobre essa ameaça 

(possivelmente de Timóteo), ele deixou Éfeso e foi para Corinto. 

A visita (o "triste", ou visita "dolorosa"; cf. 2 Cor 2: 1.) Não vão bem, atingindo 

seu ponto mais baixo quando alguém (possivelmente um dos falsos apóstolos) 

desafiou Paulo e abertamente insultou (2 : 5-8, 10; 07:12). Para sua imensa 

tristeza, o Corinthians não tomar medidas contra o infractor. Paulo voltou a 

Éfeso, escreveu uma carta contundente (que também não foi preservada), 

conhecida como a "carta severa" (ver 2: 4), e enviá-lo para Corinto com Tito 

(7: 5-16). 

Deixando de Éfeso, Paulo foi para Trôade, onde esperava encontrar 

Tito. Embora houvesse uma porta aberta para o ministério lá, a preocupação de 

Paulo sobre a situação em Corinto o impediu de tirar o máximo proveito dela 

(2: 12-13). Restless, incapaz de esperar mais tempo para Tito, Paulo foi para a 

Macedônia, onde ele finalmente conheceu. As notícias de Tito que a maior parte 

do Corinthians havia se arrependido e reafirmou a sua lealdade para com Paulo 

(7: 7) trouxe grande alegria e alívio para o apóstolo. 

Mas ele era sábio o suficiente para saber que, embora a situação em Corinto 

tinha melhorado dramaticamente, a igreja não estava fora de perigo ainda. Os 

falsos apóstolos ainda estavam lá, e uma minoria dos Corinthians permaneceu 



confuso ou fiel a eles. Enquanto se preparava para sua próxima visita a Corinto 

(12:14; 13: 1), Paulo escreveu 2 Coríntios da Macedônia (possivelmente de 

Filipos, como alguns manuscritos antigos indicam). Nela, ele defendeu 

vigorosamente seu apostolado contra ataques dos falsos professores, deu 

instruções sobre a coleta para os pobres crentes em Jerusalém, e enfrentou os 

falsos apóstolos e seus seguidores de cabeça erguida. 

O Autor de 2 Corinthians 

Que Paulo escreveu esta carta, como ele afirma, duas vezes (1: 1; 10: 1), é quase 

universalmente aceito, mesmo por estudiosos críticos que negam que Paulo 

escreveu outros livros do Novo Testamento que lhe são atribuídos. É impossível 

imaginar um motivo para que alguém forjar uma carta tão emocional e 

altamente pessoal. Pauline vocabulário da carta, semelhanças com 1 Coríntios, 

e correlação com a evidência de Atos também provar a autoria de Paulo. 

A evidência externa também confirma que Paulo escreveu esta carta. O pai da 

igreja Policarpo citou que no início do segundo século, enquanto que mais tarde, 

em que século ele foi incluído no Muratorian Canon. Clemente de Alexandria, 

Ireneu e Tertuliano também citam a partir de 2 Corinthians. 

A Unidade de 2 Corinthians 

Enquanto a autoria de 2 Corinthians não tem sido questionada, a sua unidade 

tem sido o assunto de muito debate. Em particular, alguns estudiosos, sem 

qualquer razão que não seja seu pendor para desacreditar a integridade das 

Escrituras, negam a unidade do livro. Notando a mudança abrupta de tom entre 

os capítulos 1-9 e 10-13, eles argumentam que eles eram originalmente duas 

cartas separadas que de alguma forma se tornaram fundidos em carta hoje 

conhecida como 2 Corinthians. 

No início, deve-se afirmar que tais teorias são totalmente subjetiva, baseada na 

suposta evidência interna dentro do próprio livro. RCH Lenski escreve: 

Um fato a respeito Second Corinthians deve ser fortemente enfatizada no início: 

tudo, literalmente tudo evidência textual prova esta letra a unidade. No texto 

abreviado jamais foi descoberto que pode levantar uma questão sobre este 

ponto, e nenhum texto que mostrou uma omissão ou omissões jamais foi 

encontrado. Este fato por si só é uma proteção contra as hipóteses de nossos 

dias. ( a interpretação da Primeira e Segunda Epístola de São Paulo aos 

Coríntios [Minneapolis: Augsburg, 1963], 795) 

Além disso, não há evidências de antigas traduções da Bíblia, ou a partir dos escritos dos 

Padres da Igreja que 2 Corinthians jamais existiu como duas ou mais cartas 

separadas. Também não há evidência quanto ao que compilou essas cartas hipotéticas em 2 



Coríntios, quando eles fizeram isso, ou por que eles fizeram isso, apenas conjecturas por parte 

dos críticos. O que aconteceu com a conclusão da primeira letra e com a introdução do 

segundo para permitir que os dois a serem unidas também é desconhecido; Donald Guthrie 

observa, "Deve ter sido extremamente afortunados que os dois fragmentos empobrecido 

aconteceu para que se unam ou foram habilmente manipulado para fazer uma única carta com 

pelo menos a aparência de um todo, o suficiente de qualquer forma a iludir suspeita até o 

século XVIII" ( Novo Testamento Introdução [Revista Ed .; Downer Grove, Ill .: InterVarsity, 

1990], 451). Os críticos também muitas vezes não levam em conta a dificuldade física 

envolvida em editar os pergaminhos em que letras antigas foram escritas (para uma discussão 

sobre este ponto, ver Davi E. Garland, 2 Corinthians, O New Commentary americano 

[Nashville: Broadman & Holman , 1999], 38-39). 

Alguns propõem que os capítulos 10-13 são a letra grave mencionado em 2: 4, 

e, portanto, foram escritas antes capítulos 1-9. Esta teoria, no entanto, enfrenta 

dificuldades importantes, para além da falta de evidência textual já se referiu. 

Em primeiro lugar, a ausência de qualquer referência aos falsos apóstolos nos 

capítulos 1-9 é intrigante, se o Corinthians já havia recebido capítulos 10-

13. Mesmo que eles haviam rejeitado os falsos apóstolos antes de Paulo 

escreveu capítulos 1-9, ele certamente teria os elogiou por fazê-lo. No entanto, 

os capítulos 1-9 não mencionar o conflito entre Paulo e os falsos mestres, 

apenas o único indivíduo que o desafiavam (2: 5-11; 07:12). 

Em segundo lugar, os capítulos 10-13 são silenciosos sobre esse indivíduo. No 

entanto, a carta grave foi escrito para lidar com a recusa do Corinthians para 

discipliná-lo (2: 4-9). Se capítulos 10-13 constituem a carta severa, como eles 

poderiam deixar de nos referir à infracção que motivou a sua escrita? 

Em terceiro lugar, Paulo descreveu a carta severa como um escrito "em muita 

tribulação e angústia de coração ... com muitas lágrimas" (2: 4). Essa descrição 

não parece caber o conteúdo dos capítulos 10-13, com ironia mordaz de Paulo 

e castigos severos dos falsos mestres e seus seguidores. Por que ele iria se 

arrepender (cf. 7: 8) que tem tanta força defendeu seu apostolado, ou relativas 

a sua fraqueza humana, que provou Deus habilitada seu ministério? 

Em quarto lugar, em 0:18 Paulo falou da viagem de Tito a Corinto em conexão 

com a coleção (cf. 8: 6, 16-24) como tendo já ocorrido. Uma vez que, como 

mencionado acima, ele trouxe a carta severa a Corinto naquela viagem, 

capítulos 10-13, obviamente, não pode ser a carta severa; Tito não poderia ter 

entregue uma carta descrevendo sua propositura dessa carta como tendo já 

aconteceu. 

Finalmente, Paulo enviou a carta severa para evitar visitar Corinto (2: 1-4), mas 

ele escreveu capítulos 10-13 para se preparar para uma próxima visita (12:14; 

13: 1). 



Outros, reconhecendo essas dificuldades, argumentam que os capítulos 10-13 

foram uma carta separada, mas que foi escrito depois capítulos 1-9. Mais uma 

vez, deve-se notar que não há provas de que os capítulos 10-13 nunca circulou 

separAdãoente dos capítulos 1-9. Uma variação desse ponto de vista é que, 

antes de Paulo enviou capítulos 1-9, ele recebeu a notícia de novos problemas 

em Corinto. Ele, então, escreveu capítulos 10-13 e enviou a carta 

inteira. Movimentada vida de Paulo de ministrar, viajar e trabalhar para se 

sustentar possivelmente pode tê-lo impedido de escrever 2 Corinthians em uma 

sessão. No entanto, em nenhum lugar nos capítulos 10-13 ele menciona que 

recebe novas informações de Corinto. 

A diferença de tom entre as duas seções da epístola não deve ser exagerada. Nos 

capítulos 1-9 Paulo defendeu-se (por exemplo, 1:17, 4: 2; 5: 12-13), e 

repreendeu os falsos mestres (por exemplo, 2:17);enquanto nos capítulos 10-13 

ele expressou seu amor e preocupação com o Corinthians (11:11; 12: 14-15; 13: 

9). Quando o plano da epístola é levado em conta, a razão para a mudança de 

Paulo em tom é perfeitamente compreensível. Capítulos 1-9 são dirigidas à 

maioria (cf. 2: 6), que se arrependeu por causa da carta severa; capítulos 10-13 

para a minoria impenitente, que ainda se agarravam aos falsos apóstolos (o 

"alguns" em 10: 2, que ainda considerado Paulo como se ele "andava segundo 

a carne"). 

  

Data e local da escrita 

A data do ministério de Paulo em Corinto pode ser determinada com precisão 

razoável por causa de seu julgamento perante o procônsul romano Gallio. De 

acordo com uma inscrição encontrada em Delphi, Gallio provavelmente 

assumiu o cargo em julho, AD 51. Julgamento de Paulo antes dele 

provavelmente teve lugar pouco depois Gallio assumiu o cargo, no final do 

ministério do apóstolo em Corinto (cf. Atos 18:18). Deixando de Corinto, Paulo 

foi para a Palestina através de Éfeso (Atos 18:22). Ele voltou a Éfeso em sua 

terceira viagem missionária (Atos 19: 1), onde ministrou por cerca de dois anos 

e meio (Atos 19: 8, 10). Paulo escreveu uma Corinthians até o final de sua 

estada em Éfeso (1 Cor. 16: 8), provavelmente no final AD 55. Paulo planejava 

deixar Éfeso após a Festa de Pentecostes (1 Cor. 16: 8), provavelmente na 

primavera de AD 56. Ele foi para a Macedónia, de onde, como mencionado 

acima, ele escreveu 2 Coríntios final daquele ano. 
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1. Conforto no problema ( 2 Coríntios 1: 

1-11 ) 
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, eo irmão 

Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os 

santos que estão em toda a Acaia: Graça e paz da parte de Deus 

nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo . Bendito seja o Deus e Pai de 

nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda 

consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que 

possamos será capaz de consolar os que estiverem em qualquer 

angústia, com a consolação com que nós mesmos somos 

consolados por Deus. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo 

são nossos em abundância, assim também o nosso conforto é 

abundante por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para 

o seu conforto e salvação; ou se somos consolados, é para o seu 

conforto, que é eficaz para o paciente suportando as mesmas 

aflições que nós também padecemos; e nossa esperança para você 

baseia-se firmemente, sabendo que, como você são companheiros 

de nossos sofrimentos, assim também vocês são os nossos 

companheiros de conforto. Para nós não queremos que ignoreis, 

irmãos, da nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto 

foi excessivamente, além das nossas forças, a ponto de 

desesperarmos até da própria vida; de fato, tivemos a sentença de 

morte dentro de nós mesmos para que não iria confiar em nós 

mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos; qual nos livrou 

de tão grande perigo de morte, e nos livrará, Ele em quem temos 

a nossa esperança. E Ele ainda continuará a livrar-nos, você 

também se juntar para nos ajudar através de suas orações, para 

que sejam dadas graças por muitas pessoas em nosso nome para 

o favor concedido a nós por meio das orações de muitos. ( 1: 1-
11 ) 

O problema é uma realidade incontornável neste mundo caído e do mal. Elifaz, um dos 

candidatos a conselheiros de Jó, declarou: "O homem nasce para a tribulação, como as 

faíscas voam para cima" ( Jó 5: 7 ). Com esse sentimento Job, certamente não é estranho 

para a tribulação, concordou: "O homem, que é nascido de mulher, é de curta duração e 

cheia de tumulto" ( Jó 14: 1 ). Jeremias, o profeta chorão, lamentou: "Por que eu saí do 

ventre de olhar para problemas e tristeza, de modo que os meus dias foram gastos em 

vergonha?" ( Jer. 20:18 ). Que a vida está cheia de angústia, tristeza, dor, desilusão, 

desilusão e desespero é o testemunho do resto das Escrituras. 

Somando-se a dor de problemas é a realidade perturbadora que Deus às vezes parece 

distante e indiferente. Gritou a Jó despondently: "Por que você esconde o seu rosto e me 

considere seu inimigo?" ( Jó 13:24 ). O salmista perguntou pensativo, "Por que você de 

longe, ó Senhor? Por que Você se esconde em tempos de angústia "(? Ps. 10: 1 ). Falando 

por Israel, os filhos de Corá perguntou a Deus: "Por que você esconde o seu rosto e 

esquecer a nossa miséria e da nossa opressão?" ( Sl. 44:24 ). O profeta Isaías afirmou: 

"Em verdade, Tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, Salvador!" ( Is. 

45:15 ).Mesmo Davi, "um homem segundo o coração [de Deus]" ( 1 Sm. 13:14 ; cf. Atos 



13:22 ) e "o suave salmista de Israel" ( 2 Sam. 23: 1 ), teve momentos de dúvida e 

desânimo. No Salmo 13: 1 , ele perguntou em desespero: "Até quando, Senhor? Você vai 

me esquecer para sempre? Quanto tempo você vai esconder seu rosto de mim? ", 

Enquanto que no Salmo 22: 1 , ele expressou sua angústia em palavras ecoaram pelo 

Senhor Jesus Cristo na cruz: "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste" (cf.? Matt. 

27:46 ). 

Muitas pessoas hoje pergunta por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas a 

Escritura rejeita a suposição de que as pessoas são verdadeiramente boas. O apóstolo 

Paulo declarou: "Não há justo, nem um sequer" ( Rm 03:10. ; cf. Sl 14: 1-3. ; 53: 1-3 ), 

porque "todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus "( Rom 3:23. ; cf. 1 Reis 

08:46 ; Sl 143: 2. ; . Prov 20: 9 ; . Eccles 07:20 ; . Jer 17: 9 ).Consequentemente, porque 

"Deus é um juiz justo, [Ele] está irritado com o ímpio todos os dias" ( Sl. 

07:11 NVI ). Coisas ruins acontecem com todas as pessoas, porque eles são os pecadores 

que vivem em um mundo decaído, amaldiçoado pelo pecado. 

Porque os crentes são os pecadores redimidos que vivem em um mundo decaído, coisas 

ruins mesmo acontecer com eles. Na verdade, Deus permite que essas coisas aconteçam 

por várias razões importantes. 

Em primeiro lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam a seu povo para testar a 

validade de sua fé. De acordo com Provérbios 17: 3 , ". O Senhor prova 

corações" Segundo Crônicas 32:31 diz: ". Deus deixou [Ezequias] sozinho só para testá-

lo, para que pudesse saber tudo o que havia em seu coração" Séculos antes Moisés disse 

a Israel "O Senhor teu Deus te guiou no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, 

para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos, 

ou não" ( Deut. 8: 2 ). Pedro escreveu: 

Neste [salvação] vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo 

necessário, você tem sido afligido por várias provações, para que a prova da vossa fé, 

muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo , pode ser 

encontrada a resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. ( 1 Pedro 1: 

6-7 ) 

Esses testes não são, pelo amor de Deus, porque o Deus onisciente conhece o coração de cada 

pessoa. Em vez disso, eles revelam aos testaram se a sua fé é real. No julgamento, não importa 

quão grave, pode destruir uma genuína fé salvadora, porque a salvo "um ... perseverar até o 

fim" ( Mat. 24:13 ). 

Jó, o homem mais fiéis de seu tempo, passou por sofrimento quase inconcebível. Ele 

perdeu sua riqueza, todos os seus filhos foram mortos, e ele foi acometido de uma doença 

debilitante doloroso. Pior, as pessoas mais próximas a ele se voltou contra ele; sua esposa 

pediu-lhe para tolamente "amaldiçoar a Deus e morrer!" ( Jó 2: 9 ), enquanto o conselho 

inepto dos seus amigos finalmente o levou a exclamar exasperado, "Desculpe edredons 

são todos vocês ... Como, então, em vão me confortar , por suas respostas permanecem 

cheia de falsidade "(? Jó 16: 2 ; 21:34 ). Mais desconcertante de tudo, porém Jó sabia de 

nenhum grande pecado em sua vida, Deus parecia ser seu inimigo implacável. Em Jó 19: 

6-11 , ele gritou em desespero e confusão, 

Saiba então que Deus me injustiçado e fechou sua rede em torno de mim. Eis que eu 

chorar, "Violência!", Mas eu não recebe resposta; Eu gritar por socorro, mas não há 

justiça. Ele emparedado meu caminho para que eu não posso passar, e Ele colocou 

escuridão em meus caminhos. Ele retirou a minha honra de mim e tirou a coroa da minha 

cabeça. Ele me quebra de todos os lados, e eu me vou; e Ele arrancou a minha esperança, 



como uma árvore. Ele também acendeu a sua ira contra mim, e me considerava como seu 

inimigo. 

Procurando desesperAdãoente a simpatia de seus amigos, Job defendeu com eles ", Pity me, 

tem piedade de mim, ó meus amigos, pois a mão de Deus me tocou" ( Jó 19:21 ). 

No entanto, apesar da sua miséria, sofrimento e desespero causado por agressões violentas 

de Satanás (cf. Jó 1: 6-12 ; 2: 1-7 ), a fé de Jó em Deus permaneceu intacta. Em Jó 13:15 , 

ele declarou confiantemente: "Ainda que Ele me mate, eu esperarei nele." Confrontado 

pelo glorioso, majestosa santidade de Deus, Jó expressou arrependimento genuíno por ter 

duvidado Ele: 

Eu sei que você pode fazer todas as coisas, e que nenhum dos teus planos pode ser 

frustrado. "Quem é esse que obscurece o conselho sem conhecimento?" Portanto, eu 

declarei que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não 

sabia. "Ouvi, agora, e eu falarei; Vou pedir ti, e tu me instruir "Tenho ouvido falar de 

você pela audição do ouvido.; mas agora os meus olhos te vêem; portanto, eu retrair, e eu 

me arrependo no pó e na cinza. ( Jó 42: 2-6 ) 

O profeta Habacuque também enfrentou um dilema que testou sua fé. Preocupados com 

o pecado galopante em Israel, ele clamou a Deus, 

Até quando, ó Senhor, que eu vou pedir ajuda, e você não vai ouvir? Eu clamo a Ti, 

"Violência!" No entanto, você não salvar. Por que me fazes ver a iniqüidade, e causar-me 

a olhar para a iniqüidade? Sim, a destruição ea violência estão diante de mim; discórdia 

existe e contenção surge. Portanto, a lei é ignorada e justiça nunca é acolhido. Porque o 

ímpio cerca o justo; portanto, a justiça sai pervertida. ( Hab. 1: 2-4 ) 

Para sua decepção, a resposta de Deus foi o oposto do que ele esperava. Em vez de trazer um 

reavivamento espiritual em Israel, Deus ia trazer julgamento devastador sobre a nação. Ainda 

mais desconcertante, ele optou por usar uma nação ímpia, pagã como o instrumento do 

referido acórdão: 

Olhe entre as nações! Observe! Seja espantado! Maravilha! Porque eu estou fazendo 

alguma coisa em seus dias-Você não acreditaria se lhe foi dito. Pois eis que eu estou 

levantando os caldeus, que povo feroz e impetuosa que marcham por toda a terra para 

aproveitar de moradas que não são suas. Eles são temidos e temeram; a sua justiça e 

autoridade originou com eles mesmos. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os 

leopardos e mais aguçada do que os lobos à noite. Os seus cavaleiros vêm a galope, os 

seus cavaleiros vêm de longe; eles voar como uma águia descendo para devorar. Todos 

eles vêm com violência. A sua horda de rostos avança. Eles recolhem cativos como 

areia. Eles zombam reis e governantes são um motivo de riso para eles. Eles riem de cada 

fortaleza e amontoar entulho para capturá-lo.Então eles vão varrer como o vento e passar 

adiante. Mas eles vão ser culpado, eles cuja força é o seu deus. ( Hab. 1: 5-11 ) 

No entanto, apesar de sua confusão sobre uma nação pior ser o instrumento do julgamento 

de Israel, a fé de Habacuque resistiu. Embora o dilema não se alterou, ele expressou sua 

confiança contínua na fidelidade, justiça e santidade de Deus: 

Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Tu, 

ó Senhor, indiquei-de julgar; e tu, ó Rocha, estabeleceram-los para corrigir. Seus olhos 

são tão puros para aprovar o mal, e você não pode olhar na maldade com favor. Por que 

você olha com bons olhos aqueles que aleivosamente? Por que você está em silêncio 

quando engolir os maus-se que são mais justos do que eles? (Hab. 1: 12-13 ) 



Aqueles cuja fé é genuína vai passar os testes Deus permite em suas vidas, trazendo-os de 

garantia, confiança e esperança. 

Em segundo lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam a seu povo a desmamar-los 

do mundo. Provas tira fora os recursos do mundo que os crentes a confiança no, deixando-

os completamente dependente dos recursos divinos. Antes Ele alimentou cinco mil 

pessoas "Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, 

disse a Filipe:" Onde compraremos pão, para que estes possam comer? "( João 6: 5 ) 

. Filipe e os outros discípulos imediatamente tomou inventário, e os resultados não foram 

promissores: "Filipe respondeu-lhe:" Duzentos denários de pão não é suficiente para eles, 

para que todos possam receber um pouco. " Um dos seus discípulos, André, irmão de 

Simão Pedro, disse-lhe: "Há aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixes, 

mas que é isto para tanta gente? '" ( João 6: 7-9 ). Mas Filipe e os outros perderam o ponto: 

"Este Ele estava dizendo para testá-lo, pois ele bem sabia o que ele tinha a intenção de 

fazer" ( João 6: 6 ). Jesus usou esse incidente para mostrar os discípulos a futilidade de 

confiar nos recursos humanos. 

Em terceiro lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam com o Seu povo para chamá-

los para a sua esperança celestial. Aos Romanos Paulo escreveu: "Nós também nos 

gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança; e 

perseverança, experiência comprovada; e caráter comprovada, a esperança; e esperança 

não decepciona "( Rm 5: 3-5. ). Aqueles que esperam para o céu nunca vai se decepcionar 

nesta vida, e do sofrimento é o primeiro passo na produção que a esperança. Paulo 

expressou sua esperança celestial, quando escreveu aos Coríntios, "Momentary, leve 

tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito além de toda comparação, não 

atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas coisas que não são vistas ; porque as que 

se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas "( 2 Cor. 4: 17-18 ). Quanto 

maior a carga de ensaios que os crentes suportam nesta vida, mais doce a sua esperança 

do céu se torna. 

Em quarto lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam a seu povo para revelar a eles 

o que eles realmente amam. Aqueles que buscam o caráter provado que a tribulação 

produz ( Rom. 5: 3-4 ), e para ser companheiros de sofrimento com o Senhor Jesus Cristo 

(cf. Atos 05:41 ; 1 Pedro 4:13 ), o prazer de suportar as provações. Mas aqueles que se 

concentrar nas coisas do mundo vai reagir com raiva e desespero, quando os ensaios tira-

los longe. 

A forma como Abraão enfrentou o julgamento grave envolvendo seu filho Isaque revelou 

seu amor por Deus. Gênesis 22: 1-2 ! 'Abraão' diz: "Deus provou Abraão, e disse-lhe: E 

ele disse: Eis-me aqui. " Ele disse: 'Toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem 

amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes 

que eu vou te dizer. "" Abraão deve ter sido chocado com este comando aparentemente 

incompreensível. Isaque foi o filho que ele havia desejado por décadas. Então, quando 

Abraão era velho e sua esposa passado seus anos férteis, o anúncio veio inacreditável que 

eram para ter um filho ( Gn 18:10 , 14 ). Tão incrível foi a notícia de que suas esperanças 

há muito acalentado se tornasse realidade que tanto Abraão ( Gn 17:17 ) e Sara ( Gen. 

18:12 ) inicialmente cumprimentou-o com o riso. Além disso, Isaque era o filho da 

aliança, por meio do qual os descendentes de Abraão estavam por vir ( Gen. 

17:19 ; 21:12 ; Rom. 9: 7 ). 

Todas as promessas de Deus e as esperanças de Abraão estavam ligadas em Isaque. No 

entanto, quando Deus lhe ordenou para matar Isaque em sacrifício, Abraão estava 

disposto a obedecer. Deus o parou, então poupado Isaque e forneceu um outro 



sacrifício. A disposição de Abraão provou que ele amava a Deus acima de tudo, ainda 

mais do que seu próprio filho. E ele também acreditava na promessa de Deus que através 

de Isaque a nação viria, ele acreditava que se matou, Deus iria levantar Isaque dos mortos 

( Heb. 11: 17- 19 ). 

Em quinto lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam a seu povo para ensinar-lhes 

obediência. O salmista reconheceu: "Antes de ser afligido andava errado, mas agora 

guardo a tua palavra ... É bom para mim que eu estava aflito, para que eu possa aprender 

seus estatutos" ( Sl 119: 67. , 71 ). A picada dolorosa de aflição recorda aos crentes que 

o pecado tem conseqüências. Deus usa o sofrimento para trazê crentes a obediência e 

santidade, como o escritor de Hebreus revela: 

Você esquecidos da exortação que é dirigida a você como filhos: "Meu filho, não 

consideram levemente a disciplina do Senhor, nem te desanimes quando por ele és 

repreendido; para aqueles a quem o Senhor ama Ele disciplina, e Ele açoita a todo filho a 

quem recebe "É para disciplina que perseverais.; Deus vos trata como filhos; pois que 

filho há a quem o pai não corrige? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos se têm 

tornado participantes, então você está filhos ilegítimos e não filhos. Além disso, tínhamos 

pais terrenos que nos corrigiam, e os respeitávamos; não havemos sujeitaremos muito 

mais ao Pai dos espíritos, para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo como 

bem lhes parecia, mas Ele nos disciplina para o nosso bem, para que possamos 

compartilhar Sua santidade. Toda disciplina no momento não parece ser alegre, mas de 

tristeza; ainda para aqueles que têm sido por ela exercitados, depois produz um fruto 

pacífico de justiça. ( Heb. 12: 5-11 ) 

Em sexto lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam a seu povo para que Ele possa 

revelar Sua compaixão para com eles. Sofrimento dos crentes permite-lhe a oportunidade 

para mostrar o seu amor e bondade, que, declarou Davi, é melhor do que qualquer outra 

coisa na vida: "Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te 

louvarei" ( Sl 63: 3. ). Os crentes nunca sabe Deus mais intimamente do que quando Ele 

conforta-los em seu sofrimento. Isaías exulta, "gritar de alegria, ó céus! E nos gloriamos, 

ó terra! Rompe em gritos de alegria, ó montes! Pois o Senhor consolou o seu povo e terá 

compaixão dos seus aflitos "( Isa 49:13. ; cf. 51:12 ; 52: 9 ; 66:13 ). Esta revelação da 

compaixão de Deus aumenta adoração. 

Em sétimo lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam a seu povo para fortalecê-los 

para maior utilidade. Quanto mais eles são testados e refinados por provações, mais eficaz 

o seu serviço será."Considerai tudo com alegria, meus irmãos", escreveu Tiago, "quando 

se deparar com várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz 

perseverança. Ea perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e 

completos, não faltando em coisa alguma "( Tiago 1: 2-4 ). 

Finalmente, Deus permite que coisas ruins aconteçam com o Seu povo para lhes permitir 

consolar outros em seus ensaios. Jesus disse a Pedro: "Simão, Simão, eis que a permissão 

que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo; mas eu roguei por ti, para que 

tua fé não desfaleça; e você, quando uma vez que você, uma vez convertido, confirma os 

teus irmãos "( Lucas 22: 31-32 ). Depois de suportar seu próprio julgamento e 

experimentar o conforto de Deus, Pedro seria capaz de ajudar os outros. Como vamos 

aprender mais adiante neste capítulo, a ênfase abertura de Paulo aos Coríntios é que Deus 

"nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos será capaz de consolar os 

que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos 

consolados por Deus "( 1: 4 ). 



Como era costume em letras antigas, a epístola começa com o nome do remetente, . 

Paulo Como fez em oito de suas outras epístolas, ele declarou-se um apóstolo de Cristo 

Jesus (cf. Rom. 1: 1 ; 1 Cor . 1: 1; Gl 1: 1. ; Ef. 1: 1 ; Col. 1: 1 ; 1 Tim. 1: 1 ; 2 Tim. 1: 

1 ; Tito 1: 1 ). Desde falsos mestres, invariavelmente, desafiou seus credenciais 

apostólicas, Paulo afirma que ele não era auto-nomeado, mas um apóstolo por vontade 

de Deus (cf. 1 Cor. 1: 1 ; . Ef 1: 1 ; Col. 1: 1 ; 2 Tim. 1: 1 ). Embora não fosse um dos 

Doze, Paulo foi escolhido pessoalmente para ser um apóstolo do Senhor Jesus Cristo 

( Atos 26: 15-18 ; 1 Cor 15: 7-10. ). Como apóstolo, as verdades que ele escreveu aos 

Coríntios são as palavras inspiradas de Deus vivo. Assim, o ataque dos falsos mestres em 

sua credibilidade também foi um ataque à verdade divinamente revelada de Deus. 

Timóteo não era um apóstolo, mas amado Paulo irmão em Cristo. Ele era natural de 

Listra, uma cidade da Ásia Menor (atual Turquia). Sua mãe e sua avó eram crentes judeus 

devotos ( 2 Tim. 1: 5 ), mas seu pai era um pagão grego ( Atos 16: 1 ). Depois de ingressar 

Paulo sobre a segunda viagem missionária do apóstolo, Timóteo se tornou seu protegido 

e filho querido na fé. Paulo escreveu duas epístolas inspiradas para ele, e ele é 

mencionado em outros oito, seis deles na saudação. 

Timóteo era uma reprodução tão fiel de Paulo que o apóstolo confiança enviou como seu 

representante para as igrejas na Macedônia ( Atos 19:22 ), Filipepi ( Phil. 2: 19-24 ), 

Tessalônica ( . 1 Tessalonicenses 3: 2 ), e Éfeso ( 1 Tim. 1: 3 ). O Corinthians também o 

conhecia; ele estava lá quando a igreja de Corinto foi fundada ( Atos 18: 5 ) e mais tarde 

serviu como emissário pessoal de Paulo para aquela congregação ( 1Co 4:17. ; 16:10 ). 

Como era seu costume, Paulo estendeu suas saudações à igreja de Deus que está em 

Corinto. Eles eram uma comunidade de crentes que pertenciam a Deus, pois "Ele 

comprou [eles] com seu próprio sangue" ( Atos 20:28 ). Paulo não identificou os santos 

que estão em toda a Acaia a quem ele também estendeu suas saudações. Houve, no 

entanto, uma igreja em Cencréia ( Rom. 16: 1 ), uma cidade de cerca de oito quilômetros 

de distância, que serviu como porto de Corinto. Assim como fez nas saudações de todas 

as suas cartas, Paulo desejou do Corinthians Deus graça e do divino de paz que é um dos 

seus benefícios. Ambos vêm apenas da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus 

Cristo. 

Como se observa na introdução a este volume, o tema principal desta epístola é a defesa 

de Paulo de seu apostolado contra os muitos e variados ataques dos falsos mestres em 

Corinto. Nesta seção de 2 Coríntios abertura, Paulo se defendeu contra a falsa acusação 

de que seus julgamentos constituem uma punição de Deus para o seu pecado e da 

infidelidade. O apóstolo fez o ponto que Deus estava confortando-o em seu sofrimento, 

não castigar ele. Ao fazê-lo, ele escreveu o que é, sem dúvida, a passagem mais 

significativa no conforto em qualquer lugar nas Escrituras. Nele Paulo descreve a pessoa, 

promessa, propósito, parâmetros, poder, perpetuidade, e participação de conforto. 

A Pessoa de Comfort 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das 
misericórdias e Deus de toda consolação, ( 1: 3 ) 

Após a saudação Paulo começou o corpo de sua epístola com a afirmação de que Deus é 

para ser abençoado. Eulogētos ( abençoada ) é a raiz da palavra Inglês "elogio" e 

significa, literalmente, "para falar bem." O Antigo Testamento refere-se freqüentemente 

a Deus como "o Deus de Abraão, Isaque e Jacó" (eg, Ex 3: 6. , 15, 16 ; 4: 5 ; 1 Reis 



18:36 ; . 1 Crônicas 29:18 ; . 2 Crônicas 30: 6 ). Mas o Novo Testamento identifica-o 

como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo (cf. 2 Cor 11:31. ; Rom. 15: 6 ; Ef 1: 

3. , 17 ; 1 Pedro 1: 3 ), uma vez que "Deus , depois que Ele falou há muito tempo para os 

pais, pelos profetas em muitas vezes e de muitas maneiras, nestes últimos dias falou-nos 

no seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o 

universo "( Heb . 1: 1-2 ). 

Ao contrário de Abraão, Isaque, Jacó e os profetas do Antigo Testamento, Jesus Cristo é 

a mesma essência que o Pai; "Ele é o resplendor da glória ea expressão exata de sua 

natureza" ( Heb. 1: 3 ). Jesus chocado e ultrajado as autoridades judaicas por 

corajosamente declarando: "Eu eo Pai somos um" ( João 10:30 ). Para Seus discípulos 

igualmente obtusos Jesus afirmou claramente: "Quem me vê a mim vê o Pai" ( João 14: 

9 ). Paulo escreveu aos filipenses que Jesus ", subsistindo em forma de Deus" ( Fp 2: 6. ), 

e aos Colossenses: "Ele é a imagem do Deus invisível" ( Cl 1:15 ) e, "Nele toda a 

plenitude da Divindade habita em forma corpórea "( Colossenses 2: 9 ). O ensinamento 

do Novo Testamento que Jesus é Deus em carne humana é a verdade central do evangelho 

(cf. João 1: 1 ; 5: 17-18 ; 8:58 ; 20:28 ;Rom. 9: 5 ; Tito 2:13 ; Heb 1: 8. ; 2 Pedro 1: 1 ; 1 

João 5:20 ), e aqueles que rejeitam o que não pode ser salvo ( João 8:24 ). 

Alguns podem se perguntar por que, uma vez que eles são totalmente iguais, o Pai é 

referido como o Deus ... de nosso Senhor Jesus Cristo (cf. Marcos 15:34 ; João 

20:17 ). Em Sua divindade de Jesus é totalmente igual ao Pai, mas em Sua humanidade, 

Ele submeteu a Ele. A declaração de Paulo reflete a apresentação de Jesus ao Pai durante 

a encarnação (cf. João 14:28 ), quando Ele voluntariamente entregou o uso independente 

de seus atributos divinos ( Fp 2: 6-7. ; cf. Mt 24:36. ) . 

O título Senhor Jesus Cristo resume toda a Sua obra redentora. Senhor descreve Sua 

divindade soberana; Jesus (o equivalente grego do nome hebraico Yeshua, "Deus salva") 

descreve Sua morte e ressurreição de poupança; Cristo ("o ungido") descreve-Lo como 

o Rei que vai derrotar os inimigos e governo de Deus sobre a terra redimida e o estado 

eterno. 

Paulo descrito mais Deus usando dois títulos do Antigo Testamento. Ele é o Pai das 

misericórdias para aqueles que o buscam. Confrontado com uma escolha de punições, 

disse Davi a Gade: "Vamos agora cair na mão do Senhor para suas misericórdias são 

grandes" ( 2 Sam. 24:14 ). No Salmo 86:15 , escreveu ele, ". Mas tu, Senhor, és um Deus 

compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade e em verdade" "O 

Senhor é misericordioso e piedoso", acrescentou, em Salmo 103: 8 , "lento para a ira e 

grande em benignidade." Mais tarde, no mesmo salmo Davi elogiou ainda a misericórdia 

de Deus, compaixão e misericórdia: "Assim como um pai se compadece de seus filhos, 

assim o Senhor se compadece dos que o temem ... A misericórdia do Senhor é de 

eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem "( vv. 13 , 17 ). O profeta Miquéias 

descrito misericórdia e compaixão de Deus em perdoar os pecados: 

Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniqüidade e passa sobre o ato de rebelião do 

restante da tua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer no amor 

imutável. Ele voltará a ter compaixão de nós; Ele pisará nossas iniqüidades sob os 

pés. Sim, você vai lançar todos os nossos pecados nas profundezas do mar. ( Mic 7: 18-

19. ) 

O Novo Testamento também revela a misericórdia de Deus. Zacarias, o pai de João 

Batista, falou sobre "a misericórdia do nosso Deus, com o qual o Sunrise do alto nos 

visitará" ( Lucas 1:78 ). Aos Romanos Paulo escreveu: "Rogo-vos, irmãos, pelas 



misericórdias de Deus, que ofereçais os vossos corpos um sacrifício vivo e santo e 

agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual de adoração" ( Rom. 12: 1 ). Mais tarde, 

em que epístola ele declarou que "os gentios [seria] glorifiquem a Deus pela sua 

misericórdia ( Rom. 15: 9 ). Em Efésios 2: 4 ele descreveu Deus como Foi "Sua grande 

misericórdia, [que] nos fez nascer de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de 

Jesus Cristo dentre os mortos" ("sendo rico em misericórdia." 1 Pedro 1 : 3 ). 

O Antigo Testamento também revela Deus para ser o . Deus de toda consolação Em 

Isaías Deus disse de sofrer Israel "," Comfort, O consolai o meu povo, diz o vosso Deus 

"( Is. 40: 1 ). Em Isaías 49:13 , o profeta, exultou, "gritar de alegria, ó céus! E nos 

gloriamos, ó terra! Rompe em gritos de alegria, ó montes! Pois o Senhor consolou o seu 

povo e terá compaixão dos seus aflitos "" De fato ", que afirma categoricamente:" o 

Senhor consolará a Sião.; Ele vai confortar todos os seus lugares desolados. E o seu 

deserto Ele vai fazer como o Éden ea sua solidão como o jardim do Senhor; alegria e 

alegria se acharão nela, ação de graças e som de uma melodia "( Is. 51: 3 ; cf. 52: 

9 ; 66:13 ). 

No Novo Testamento, Jesus prometeu: "Bem-aventurados os que choram, porque eles 

serão consolados" ( Mt 5: 4. ). Aos tessalonicenses Paulo escreveu: "Ora, o próprio 

Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e 

boa esperança pela graça, conforto e fortalecer os vossos corações em toda boa obra e 

palavra" ( 2 Ts. 2: 16-17 ). 

Paulo tinha experimentado muita dor, sofrimento e desgosto, particularmente por causa 

dos falsos mestres em Corinto. Eles caluniado seu personagem para desacreditá-lo na 

mente das pessoas e, ainda mais doloroso para o apóstolo, procurou enganar a igreja de 

Corinto com mentiras sobre o evangelho. Mas, na reconfortante misericordioso de Deus 

de que ele recebeu a força que precisava para seguir em frente.Por que Paulo estava 

profundamente grato e louvou a Deus. 

A Promessa de Comfort 

que nos consola em toda a nossa tribulação ( 1: 4 a) 

Deus conforta o seu povo, não só porque Ele é, por natureza, um cachecol misericordioso, 

mas também porque Ele prometeu para confortá-los. O Senhor é um "amigo [que] ama 

em todos os momentos" ( Pv 17:17. ); "Um amigo que é mais chegado do que um irmão" 

( Provérbios 18:24. , que prometeu: "Eu nunca vou te abandonar, nem vou sempre te 

desampararei" () Hebreus 13: 5. ; cf. Deut. 31: 6 , 8 ; . Ps 37:28 ; Isa 41:10. ). 

O apóstolo Paulo sabia que essa bendita verdade não só por revelação divina, mas também 

de sua experiência. Mais tarde, em sua epístola, ele escreveu: "Mas Deus, que consola os 

deprimidos, nos consolou com a chegada de Tito" ( 2 Cor. 7: 6 ). Em Romanos 8: 31-39 , 

ele escreveu: 

Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que 

não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como também não vai 

com ele, ele nos dará todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de 

Deus? Deus é o único que justifica; que é aquele que condena? Cristo Jesus é Aquele que 

morreu, sim, em vez que foi criado, que está à direita de Deus, e também intercede por 

nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, 

ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está escrito: "Por amor de ti 

estamos sendo condenado à morte o dia todo; fomos considerados como ovelhas para o 



matadouro. "Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos 

amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 

principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a 

profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de 

Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

Depois de ter pago o preço final para redimir os crentes, a morte de Seu Filho, Deus estará 

com eles a amar, fortalecer, proteger e confortá-los em cada extremidade. Paulo já tinha 

lembrou aos Coríntios: "Não tentação ultrapassou você, mas, como é comum ao homem; mas 

fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além do que você é capaz, mas com a 

tentação, vos proverá livramento, de modo que você será capaz de suportar "( 1 Cor. 

10:13 ). Aos Filipenses, ele escreveu: "Aquele que começou a boa obra em vocês, vai 

completá-la até o dia de Cristo Jesus" ( Filipenses 1: 6. ). É o plano soberano de Deus para 

estar com seus filhos e confortá-los. 

Affliction traduz a palavra grega thlipsis, que significa, literalmente, "pressão". Ao longo 

de todas as tensões, perseguições e provações que ele experimentou em sua vida 

turbulenta, Paulo experimentou reconfortante, a presença do reforço de Deus. Vida do 

apóstolo foi, assim, uma justaposição surpreendente de aflição e conforto, um aparente 

paradoxo, ele expressou mais tarde nesta carta: 

Mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder vai ser de Deus 

e não de nós mesmos; somos atribulados em todos os sentidos, mas não 

angustiados; perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não 

desamparados; abatidos, mas não destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer de 

Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Para nós, que 

vivemos, estamos constantemente a ser entregue à morte por causa de Jesus, para que a 

vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. ( 4: 7-11 ) 

Porque Deus constantemente confortados e protegeu-o, Paulo era indestrutível até que chegou 

o momento em plano soberano de Deus para ele morrer. Embora seus inimigos repetidamente 

tentou matá-lo (cf. Atos 09:23 ; 14:19 ; 20: 3 ; 21: 30-31 ; 23: 12-13 ), não foram bem 

sucedidas, porque "não há sabedoria e nenhum entendimento e nem conselho contra o Senhor 

"( Prov. 21:30 ). A promessa para todos os crentes é que Deus fielmente sustentar e fortalecê-

los enquanto eles são obedientes à Sua vontade, até que seu tempo designado para trazê-los a 

Si mesmo. 

O Propósito de Comfort 

de modo que vamos ser capazes de consolar os que estiverem em 

alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos 

consolados por Deus ... Mas, se somos atribulados, é para o seu 

conforto e salvação; ou se somos consolados, é para o seu 

conforto, que é eficaz para o paciente suportando as mesmas 

aflições que nós também padecemos; e nossa esperança para você 

baseia-se firmemente, sabendo que, como você são companheiros 

de nossos sofrimentos, assim também vocês são os nossos 
companheiros de conforto. ( 1: 4 b, 6-7) 

Paulo viu reconfortante dele de Deus, não apenas como um fim em si para expressar Seu 

cuidado e cumprir sua promessa, mas também como um meio para um fim. Crentes que 

sofrem receber o conforto de Deus a fim de que eles serão capazes de consolar os que 

estiverem em alguma tribulação. crentes recebem conforto como uma relação de 



confiança ou de gestão a ser transmitida aos outros. Este propósito de conforto é equipar 

o confortado ser edredons. 

Deus usou Paulo para enfrentar, desafio, e condenar o Corinthians. Como observado na 

introdução a este volume, 2 Corinthians é a quarta carta Paulo escreveu para eles; além 

de 1 Coríntios, o apóstolo escreveu-lhes duas cartas noninspired. Nestas cartas, Paulo 

repreendeu por seu pecado. Agora, tendo os confrontou, ele foi capaz de confortá-los com 

a consolação com que ele havia sido consolados por Deus. Paulo via a si mesmo como 

um canal através do qual o conforto de Deus poderia fluir para o Corinthians-um canal 

alargado por todo o sofrimento que ele tinha sofrido . Aqueles que experimentam o mais 

sofrimento receberá o maior conforto. E aqueles que recebem mais conforto são, assim, 

mais ricamente equipado para consolar outros. 

Um incidente na vida de Pedro ilustra essa verdade. Sabendo que ele iria enfrentar em 

breve um julgamento severo (sua negação de Cristo), Jesus disse-lhe em Lucas 22: 31-

32 : "Simão, Simão, eis que a permissão que Satanás vos reclamou para vos peneirar 

como o trigo; mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça; e você, quando uma vez 

que você, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. "Tendo recebido o conforto 

divino em seu julgamento, Pedro, então, seria capaz de tirar daquele ao conforto e 

fortalecer outros. 

Paulo lembrou aos Coríntios que os crentes somos consolados por Deus, o único que é 

a fonte da verdadeira conforto. Como observado anteriormente, Paulo escreveu mais 

tarde nesta epístola que é Deus ", que conforta o deprimido" ( 2 Cor. 7: 6 ). A igreja 

primitiva experimentou "o conforto do Espírito Santo" ( Atos 9:31 ). Paulo lembrou aos 

Tessalonicenses que é "Deus nosso Pai que nos amou e nos deu uma eterna consolação e 

boa esperança pela graça" ( 2 Ts. 2:16 ). Comfort com base na sabedoria humana é de 

curta duração, porque não abordar as questões profundas do coração. A única verdadeira 

fonte de esperança e força sobrenatural é o conforto de Deus, transcendente que vem pelo 

Espírito e as Escrituras. 

No curso de uma vida piedosa e ministério, é inevitável que os crentes 

serão atingidas. Paulo advertiu a Timóteo que "todos os que querem viver piedosamente 

em Cristo Jesus serão perseguidos" ( 2 Tim. 3:12 ). Mas na providência de Deus, o 

sofrimento até mesmo do apóstolo trouxe conforto e salvação para o Corinthians. Paulo 

poderia ter sido referindo-se ao tempo de sua salvação, quando sofreu muito para trazer-

lhes o evangelho (cf. Atos 18: 1- 17 ). Mas o mais provável que o apóstolo não se refere 

à sua justificação, mas a sua participação constante em sua santificação. Talvez nenhuma 

outra igreja fez com que Paulo mais dor e sofrimento do que o conjunto de 

Corinto. Mesmo depois de o apóstolo tinha investido pelo menos dezoito meses preciosos 

de sua vida ministrando em Corinto, a igreja permaneceu divisionista, mundano, e 

rebelde. Mas Deus confortou Paulo em sua aflição, permitindo-lhe melhor conforto as 

mesmas pessoas que tinham causado parte de seu sofrimento. 

Nem todos o Corinthians, é claro, estavam sofrendo por seus pecados. Alguns eram, como 

Paulo, que sofre por causa da justiça. O apóstolo foi capaz de estender-lhes conforto, 

que era eficaz em fortalecê-los para o paciente suportando as mesmas aflições que ele 

e Timóteo também sofreram. E na reciprocidade de ministério no corpo de Cristo, eles 

foram, então, habilitado para confortá-Paulo . Os crentes estão em uma parceria com o 

outro e nunca deve ver o seu sofrimento em isolamento. Quando eles sofrem por Cristo, 

Deus conforta-los e equipá-los para confortar outros. 



Porque o sofrimento justos por Cristo é uma marca dos verdadeiros crentes ( 2 Tim. 

3:12 ), Paulo foi capaz de dizer com confiança para os crentes fiéis de Corinto, Nossa 

esperança para você baseia-se firmemente, sabendo que, como você são 

companheiros de nossos sofrimentos , assim também vocês são os nossos 

companheiros de conforto. Eles demonstraram a realidade de sua fé por sua vontade de 

partilhar de Paulo e Timóteo de sofrimentos para o evangelho. Por causa de sua 

perseverança fiel, eles também eram partícipes de o mesmo conforto com o qual Deus 

confortou Paulo e Timóteo. 

Os parâmetros de Comfort 

Pois, assim como os sofrimentos de Cristo são nossos em 

abundância, assim também o nosso conforto é abundante por meio 

de Cristo. ( 1: 5 ) 

Embora Deus é o Deus de conforto que consola os Seus filhos, não é uma condição 

importante para a recepção que o conforto. Deus não promete conforto para aqueles que 

sofrem por seu pecado não arrependido, mas para aqueles que sofrem por Cristo. Aqueles 

que experimentam os sofrimentos de Cristo ... em abundância vai descobrir que Deus o 

conforto é abundante por meio de Cristo. Assim, o conforto prometido de Deus se 

estende tão longe quanto o sofrimento dos crentes é por amor de Cristo. 

Pedro declarou as condições para receber o conforto de Deus em 1 Pedro 4: 12-16 : 

Amados, não se surpreender com o fogo ardente no meio de vós, que vem sobre vós para 

a sua análise, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo; mas na 

medida em que você compartilha os sofrimentos de Cristo, manter a alegria, para que 

também, na revelação de sua glória, vos alegrais com exultação. Se você está injuriado 

para o nome de Cristo, você é abençoado, porque o Espírito da glória e de Deus repousa 

sobre você. Certifique-se de que nenhum de vocês sofre como homicida, ou ladrão, ou 

malfeitor, ou um intrometido problemático; mas se alguém sofre como cristão, ele não é 

de que se envergonhar, mas é glorificar a Deus neste nome. 

Os crentes receberão conforto nesta vida e recompensas na eternidade "na medida em que 

[eles] compartilhar os sofrimentos de Cristo." Quando eles "são injuriados para o nome de 

Cristo, [eles] são abençoados, porque o Espírito da glória e de Deus "irá fortalecer e confortá-

los. Mas, então, Pedro adverte: "Certifique-se de que nenhum de vocês sofre como homicida, 

ou ladrão, ou malfeitor, ou um intrometido problemático", já que a promessa de conforto 

divino não se estende a essas pessoas. Cristãos Pecador pode esperar de Deus em vez de 

castigar Seu consolo (cf. Heb. 12: 5-11 ). 

Paulo contou um privilégio compartilhar os sofrimentos de Cristo. Ele escreveu mais 

tarde nesta epístola que 

somos atribulados em todos os sentidos, mas não angustiados; perplexos, mas não 

desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não 

destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se 

manifeste também em nosso corpo. Para nós, que vivemos, estamos constantemente a ser 

entregue à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em 

nossa carne mortal. Assim, a morte opera em nós, mas a vida em vós. ( 4: 8-12 ) 

Ele lembrou aos gálatas, "Trago no meu corpo as marcas-marcas de Jesus" ( Gal. 6:17 ). Aos 

Colossenses, ele escreveu: "Eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e na minha carne, 

que eu faço a minha parte em nome de seu corpo, que é a igreja, ao preencher o que falta aos 



sofrimentos de Cristo" ( Colossenses 1: 24 ). Em Filipenses 3:10 , ele expressou seu desejo 

de "conhecer [Cristo] e do poder da sua ressurreição, ea comunhão dos seus sofrimentos, 

conformando-me com sua morte" (cf. Rom. 8:17 ). Que os crentes vai sofrer por Cristo é um 

tema constante Novo Testamento (cf. Mt 10:22. ; Lucas 14:27 ; João 15: 18-20 ; Atos 5:41 ). 

O Power da Comfort 

Para nós não queremos que ignoreis, irmãos, da nossa tribulação 

que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi excessivamente, além 

das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria 

vida; de fato, tivemos a sentença de morte dentro de nós mesmos 

para que não iria confiar em nós mesmos, mas em Deus, que 

ressuscita os mortos; qual nos livrou de tão grande perigo de 

morte, ( 1: 8-10 a) 

Para mostrar os coríntios o poder de conforto de Deus, Paulo lembrou-lhes, uma situação 

de risco de vida grave de que Deus lhe havia entregue. O apóstolo usou a frase que nós 

não queremos que ignoreisou seu equivalente seis vezes em suas epístolas (cf. Rom 

1:13. ; 11:25 ; 1 Cor. 10: 1 ; 12: 1 ; . 1 Tessalonicenses 4: 13 ). Ele expressou sua grande 

preocupação de que seus leitores não tem informações inadequadas. 

A situação que produziu a tribulação que Paulo na província de Ásia é 

desconhecida. Ele pode ter envolvido ser batido (cf. de Paulo 2 Cor 11.: 23-25 ), 

encarcerado (cf. 11:23 ), ou ambos. Desde que ele lhes deu nenhum detalhe, o incidente 

deve ter sido bem conhecido para o Corinthians. Mas, ainda que eles estavam cientes da 

situação, eles não sabiam a sua gravidade ou como Deus havia trabalhado nele. Ele tinha, 

evidentemente, aconteceu recentemente, depois que Paulo escreveu 1 Coríntios, uma vez 

que ele não mencionou que na referida carta. Desde que aconteceu na Ásia, antes de vir 

para a Macedônia (02:13 ), é provável que teve lugar em Éfeso, a principal cidade 

da Ásia. Em 1 Coríntios 16: 9 , Paulo escreveu aos Coríntios que ele planejava 

permanecer em Éfeso, "para uma grande porta para o serviço eficaz se me abriu, e há 

muitos adversários." Possivelmente, um ou mais desses adversários chegou perto de tirar 

a vida do apóstolo. 

Então grave foi o julgamento, Paulo escreveu, porquanto foi excessivamente. Ele estava 

insuportavelmente esmagado a ponto de depressão por algo além até mesmo sua 

formidável força para aguentar. A situação era tão grave que Paulo desesperarmos até 

da própria vida. A palavra grega traduzida desesperou literalmente significa "nenhuma 

passagem", "sem saída", ou "sem saída." Paulo não viu nenhuma fuga da situação de 

desespero que ameaçava sua vida. Na verdade, ele acrescentou, tivemos a sentença de 

morte dentro de nós mesmos. Apokrima ( sentença ) aparece somente aqui no Novo 

Testamento.Refere-se a um julgamento oficial, uma decisão legal, ou resolução. Em sua 

própria mente, Paulo tinha passado a sentença de morte em si mesmo; ele acreditava que 

iria morrer por causa do evangelho. Ele escreveu a Timóteo, pouco antes de sua execução: 

"Eu já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo" 

( 2 Tim. 4: 6 ). Mas, ao contrário da situação que ele se refere aqui, que a realização futura 

causado Paulo nenhum desespero, porque ele sabia que seu trabalho foi feito ( 2 Tim. 4: 

7-8 ). 

Deus tinha um propósito para permitir que o sofrimento de Paulo: para ensiná-

lo não a confiar em si mesmo. Deus o levou ao extremo de que não há recursos humanos 

poderia livrá-lo porque, como Ele disse a Paulo mais tarde nesta epístola: "A minha graça 

te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza" ( 2 Cor. 12: 9 ). Só o Deus que 



ressuscita os mortos tinham o poder de entregar Paulo de seu calvário; extremidade do 

homem é a oportunidade de Deus. Assim, o poder de Deus confortou Paulo e entregue -

o a partir de sua grande perigo de morte. 

A Perpetuidade de Comfort 

e nos livrará, Ele em quem temos a nossa esperança. E Ele ainda 
continuará a livrar-nos, ( 1:10 b) 

Paulo estava confiante de que Deus não só o tinham entregado no passado, mas 

também entregar a ele no futuro. Porque Deus é fiel, Ele está sempre pronto para 

consolar e entregar seus filhos. EmLamentações 3: 21-23 Jeremias escreveu: "Isso me 

recordarei na minha mente, portanto tenho esperança. Misericórdias do Senhor, na 

verdade nunca cessam, porque as suas misericórdias nunca falham.Renovam-se cada 

manhã; . grande é a tua fidelidade "Como a vida de Paulo se aproximava do fim, ele 

confiantemente descrito fiel consolador de Deus a seu respeito: 

Na minha primeira defesa ninguém me apoiou, mas todos me abandonaram; pode não ser 

imputadas a eles. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim a 

proclamação fosse cumprida, e que todos os gentios a ouvissem; e eu foi resgatado fora 

da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má ação, e me levará salvo para o seu 

reino celestial; A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. ( 2 Tim. 4: 16-18 ) 

Paulo sabia que Deus iria trazê-lo com segurança através de cada circunstância até que 

era hora de ele entrar na presença do Senhor. Pedro escreveu sobre a mesma realidade 

em 2 Pedro 2: 9 : "O Senhor sabe livrar os piedosos da tentação, e para manter os injustos 

sob castigo para o dia do juízo." A constância de conforto de Deus levou Paulo a descrevê-

lo como Aquele sobre quem temos que definir nossa esperança (cf. Sl 71: 5. ; Rom 

15:13. ; 1 Tim. 1: 1 ). Os mais crentes sofrer e experimentar o conforto de Deus, mais 

forte é a sua esperança nEle cresce ( Rom. 5: 3-5 ). 

A Participação de Comfort 

você também se juntar para nos ajudar através de suas orações, 

para que sejam dadas graças por muitas pessoas em nosso nome 

para o favor concedido a nós por meio das orações de 
muitos. ( 01:11 ) 

Como observado no ponto anterior, o apóstolo estava confiante de que Deus continuaria 

a confortá-lo no futuro. Mas ele pediu ao Corinthians para participar de que o trabalho da 

graça de Deus por se juntar em ajudar -lo através de suas orações. Paulo entendia, 

como fez Tiago, que "a oração eficaz de um justo pode realizar muito" ( Tiago 

5:16 ). Portanto, ele viu as orações dos santos como crucial para o seu ministério. Ele 

implorou aos crentes em Roma, "Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo 

amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus" 

( Rom. 15:30 ).Aos efésios ele escreveu: "Com toda oração e súplica, orando em todo 

tempo no Espírito, e com isso em vista, estar em alerta com toda perseverança e súplica 

por todos os santos, e orar em meu nome, que o enunciado pode ser que me foi dada no 

abrir da minha boca, para dar a conhecer com ousadia o mistério do evangelho "( Efésios 

6: 18-19. ; cf. Col. 4: 3 ; . 2 Ts 3: 1 ). Ele escreveu com confiança aos Filipenses: "Eu sei 

que isso vai se transformar em minha libertação através de suas orações e de prestação do 

Espírito de Jesus Cristo" ( Fl 1:19. ; cf. Filemon 22. ). Em 1 Tessalonicenses 5:25 , ele 



disse simplesmente: "Irmãos, rogai por nós." Paulo compreendeu o equilíbrio entre o 

propósito soberano de Deus e responsabilidade dos crentes. 

Na oração, a impotência humana se lança aos pés de onipotência divina. Quando o povo 

de Deus interceder uns pelos outros, o Seu poder e propósitos soberanos são 

realizados. Assim, o propósito da oração não é manipular Deus, mas para exaltar o Seu 

poder e submeter-se a Sua vontade. Quando Deus respondeu às orações do Corinthians 

para Paulo, graças iria ser dado por muitas pessoas a do apóstolo nome para o favor 

concedido a ele por meio das orações de muitos. A oração, como tudo na vida de um 

cristão, é glorificar a Deus (cf. 1 Cor. 10:31 ). 

Magnífico hino de Katharina von Schlegel "Be Still, My Soul" manifesta a esperança 

confiante de cada crente no conforto de Deus: 

  
Seja ainda minha alma, o Senhor está sobre o teu lado; 

Suportar com paciência a cruz do sofrimento ou dor. 
Deixar a teu Deus para encomendar e fornecer; 

Em mudança ev'ry Ele permanecerá fiel. 
Seja ainda, a minha alma; a tua melhor, o teu amigo celeste 

Thro 'caminhos espinhosos leva a um final feliz. 
  

Seja ainda, a minha alma: teu Deus empreender 
Para orientar o futuro como Ele tem passado. 

Tua esperança, a tua confiança não deixe nada a vibração; 
Tudo agora misterioso devem ser brilhante no último. 

Aquietai-vos, minha alma: as ondas e os ventos ainda sei 
Sua voz, que os governava enquanto Ele habitou abaixo. 

  
Seja ainda, a minha alma: a hora está acelerando em 

Quando estaremos para sempre com o Senhor, 
Quando decepção, tristeza e medo se foram, 

Tristeza esqueceu, alegrias mais puras do amor restaurado. 
Seja ainda, a minha alma: quando a mudança e as lágrimas são passado, 

Todos segura e abençoada que nos encontremos no último. 

 

 

 

 

 

 



 

2. O Sistema de Aviso da Alma ( 2 

Coríntios 1: 12-14 ) 

Para a nossa confiança orgulhoso é esta: o testemunho da nossa 

consciência, de que em santidade e sinceridade de Deus, não em 

sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, 

e especialmente em sua direção. Para nós escrevemos nada mais 

para você do que o que você ler e entender, e eu espero que você 

vai entender até o fim; assim como você também parcialmente fez-

nos compreender que somos o seu motivo de orgulho como você 
também é nossa, no dia de nosso Senhor Jesus. ( 1: 12-14 ) 

Na noite de 27 de novembro de 1983, a Avianca vôo 011, a caminho de Paris para Bogotá 

via Madrid, aproximou-se do aeroporto de Madrid Barajas. O tempo estava bom e não 

houve problemas mecânicos com o jet 747. A tripulação era experiente; o piloto tinha 

mais de 20.000 horas de vôo e tinha feito essa mesma abordagem vinte e cinco vezes 

antes. No entanto, com suas abas alargadas e seu trem de pouso para baixo, o jato jumbo 

chocou-se contra uma série de colinas baixas aproximAdãoente sete milhas curtas da 

pista. O avião cartwheeled, quebrou em pedaços, e foi parar de cabeça para 

baixo.Tragicamente, 181 das 192 pessoas a bordo perderam a vida. Os investigadores 

determinaram que uma série de erros da tripulação causou o acidente. A tripulação mal a 

realidade da sua localização. Eles pensavam que sabiam a verdade sobre a posição do 

avião, mas não o fizeram. Surpreendentemente, o erro final e fatal veio quando o piloto, 

de modo certo de que ele sabia onde ele estava indo, ignorou a voz computadorizada de 

GPWS do avião (Sistema de aviso de proximidade do solo), que o alertou repetidamente, 

"Pull up! Puxe para cima! Puxe para cima! "O gravador de teve sua resposta estranha para 

o aviso. Ele disse: "Cale a boca, gringo" e desligado o dispositivo de aviso. No momento 

seguinte, ele estava morto com o resto das vítimas. 

Essa história trágica é uma ilustração convincente da forma como as pessoas muitas vezes 

ignoram a verdade da direção de sua vida e as mensagens de aviso de suas consciências. A 

consciência é um sistema de alerta, colocado por Deus na própria estrutura da alma 

humana. Como a dor física, que alerta para os danos ao corpo, a consciência alerta sobre 

danos à alma. Ele reage à proximidade do pecado, advertindo que a alma "Pull up!" Antes 

que sofre as terríveis conseqüências do pecado. 

Mas a cultura de hoje de forma agressiva e sistematicamente tenta silenciar a 

consciência. As pessoas foram ensinadas a ignorar todo e qualquer sentimento de culpa 

consciência produz, vendo-os como prejudicial para a sua auto-estima. Eles acreditam 

que seus problemas não decorrem de seu pecado, mas de fatores externos alheios à sua 

vontade. Pecado e culpa são vistos como problemas psicológicos, e não morais e 

espirituais. Assim, as pessoas imaginam que os seus sentimentos de culpa são ataques 

erradas e prejudiciais para a sua auto-estima. Mas a voz da consciência não pode ser 

rejeitada com segurança; aqueles que tentam fazê-lo enfrentar a ruína espiritual (cf. 1 Tim 

1:19. ; 4: 2 ; Tito 1:15 ). 



A consciência é a alma refletindo sobre si mesmo; tanto a palavra 

grega suneidēsis ( consciência ) e o Inglês palavra "consciência" tem a idéia de conhecer 

a si mesmo. De acordo com Romanos 2:14 , mesmo aqueles sem lei escrita de Deus têm 

um senso moral inato de certo e errado: "Porque, quando os gentios, que não têm lei, 

fazem naturalmente o que a lei, eles, embora não tendo lei, são uma lei para si mesmos. 

"A consciência ou afirma comportamento certo ou condena o comportamento 

pecaminoso. 

A consciência, no entanto, não é infalível. Não é nem a voz de Deus, nem a Sua lei moral, 

como Colin G. Kruse prestativamente observa: 

A consciência não está a ser equacionada com a voz de Deus ou até mesmo a lei moral, 

pelo contrário, é uma faculdade humana que julga sobre a acção humana à luz do mais 

alto padrão de uma pessoa percebe. 

  
Vendo que toda a natureza humana tem sido afetada pelo pecado, a percepção tanto de 

uma pessoa do nível de ação é necessária e a função da própria consciência (como parte 

integrante da natureza humana) também são afetados pelo pecado. Por esta razão, a 

consciência nunca pode ser concedido a posição do juiz supremo de seu 

comportamento. É possível que a consciência pode desculpar um para aquilo que Deus 

não vai dar licença, e, inversamente, é igualmente possível que a consciência pode 

condenar uma pessoa por aquilo que Deus permite. Por isso, o julgamento final pertence 

somente a Deus (cf. 1 Cor. 4: 2-5 ). No entanto, para rejeitar a voz da consciência é 

cortejar o desastre espiritual (cf. 1 Tm. 1:19 ). Nós não podemos rejeitar a voz da 

consciência com a impunidade, mas podemos modificar o padrão mais alto a que diz 

respeito ao ganhar por nós mesmos uma maior compreensão da verdade. ( A Segunda 

Epístola de Paulo aos Coríntios, Tyndale do Novo Testamento Comentários [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1995], 70-71) 

Uma vez que a consciência detém as pessoas ao seu mais alto padrão percebido, os crentes 

precisam definir esse padrão para o mais alto nível enviando a todos a Palavra de Deus. Como 

eles continuamente encher a mente com as verdades da Escritura, os crentes esclarecer a lei 

perfeita de Deus. Suas consciências, então, chamá-los para viver de acordo com essa lei. 

As funções de consciência como uma clarabóia, não como uma lâmpada; não produz sua 

própria luz, mas apenas permite que a luz moral in. Por causa disso, a Bíblia ensina a 

importância de manter a consciência limpa ou bom. "O objetivo desta instrução", 

escreveu Paulo a Timóteo: "é o amor de um coração puro, de uma consciência e de uma 

fé sincera" ( 1 Tim. 1: 5 ). Alguns versos depois Paulo sublinhou a importância de 

"manter a fé e uma boa consciência, o que", alertou, "alguns têm rejeitado e naufragaram 

no que diz respeito à sua fé" ( v. 19 ). A qualificação necessária para os diáconos é de que 

sejam titulares "para o mistério da fé com a consciência limpa" ( 1 Tim. 3: 9 ). Pedro 

ordenou os crentes a "manter uma boa consciência para que naquilo em que você está 

caluniado, aqueles que insultam o seu bom comportamento em Cristo serão 

envergonhados" ( 1 Pedro 3:16 ). Tanto Paulo ( Atos 23: 1 ; 2 Tm 1: 3. ) e o escritor de 

Hebreus ( Hb 13:18. ) testemunhou que eles haviam mantido boas consciências. 

Na salvação, Deus purifica a consciência da sua acumulação ao longo da vida de culpa, 

vergonha e desprezo por si mesmo. O escritor de Hebreus escreveu que "o sangue de 

Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, [vai] limpar 

[o] consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo" ( Heb. 9:14 ). Como 

resultado, os crentes têm seus "corações purificados da má consciência" ( Heb. 10:22 ). A 



consciência limpa já não acusa por causa de pecados passados, que são perdoados ( Pss 

32: 5. ; 103: 12 ; Pv 28:13. ; Mic 7: 18-19. ; Col. 1:14 ; 2: 13-14 ; 1 João 1: 9 ), por meio 

do sangue de Cristo ( Ef 1: 7. ; 1 João 1: 7 ; Apocalipse 1: 5 ). 

Crentes 'deve guardar a pureza de suas consciências limpas, ganhando a batalha para a 

santidade no interior onde a consciência funciona. Paulo ganhou vitória nesse ponto, de 

modo que ele declarou ao Sinédrio, "Eu vivi minha vida com um perfeitamente boa 

consciência diante de Deus até este dia" ( Atos 23: 1 ), e para o governador romano Félix, 

"Eu também fazer o meu melhor para manter sempre consciência pura diante de Deus e 

diante dos homens "( Atos 24:16 ). Ele escreveu a Timóteo: "Dou graças a Deus, a quem 

sirvo com a consciência limpa" ( 2 Tim. 1: 3 ). Ele lembrou o seu jovem protegido de que 

"o objetivo da instrução é o amor de um coração puro, de uma consciência e de uma fé 

sincera" ( 1 Tim. 1: 5 ) e exortou-o a manter "uma boa consciência, que alguns rejeitaram 

e naufrágio sofrido no que diz respeito à sua fé "( 1 Tim. 1:19 ). Como observado acima, 

Paulo instruiu que os diáconos devem ser titulares "para o mistério da fé com a 

consciência limpa" ( 1 Tim. 3: 9 ). Os cristãos devem também ter cuidado para não causar 

outros crentes a violar suas consciências ( 1 Cor. 8: 7-13 ; 10: 24-29 ). 

Paulo escreveu 2 Coríntios para se defender contra os ataques dos falsos apóstolos em 

Corinto ( 2 Cor. 11:13 ). Esses enganadores que encontram-se procurado para 

desacreditá-lo, minar sua autoridade, e, em seguida, substituir a verdade de Deus com as 

suas mentiras satânicas. Eles atacaram a sua integridade, falsamente acusando-o de não 

ser honesto e sincero em suas negociações com o Corinthians. Os falsos apóstolos 

também retratou Paulo como um manipulador, planejando fraudar o Corinthians e para 

promover sua agenda pessoal. Em suma, de acordo com os falsos apóstolos, os motivos 

de Paulo eram corruptos, suas palavras não confiável, e suas ações tortuoso. 

Como ele respondeu a essas mentiras ultrajantes, a principal preocupação de Paulo não 

era para se defender, mas proteger as pessoas dos enganadores. Ele sabia que, antes que 

eles pudessem vender suas doutrinas de demônios para o Corinthians, os falsos apóstolos 

primeiro teve que destruir a confiança do Corinthians em Paulo. Assim, o ataque pessoal 

selvagem em Paulo era apenas o prelúdio de um ataque total contra a verdade divina. 

Em sua defesa, Paulo não chamou os amigos para verificar sua integridade espiritual; em 

vez disso, ele apelou para o mais alto tribunal humano: a sua própria consciência. Do 

apóstolo orgulhosa confiançaestava em testemunho (testemunha, 

prova) de sua consciência. Paulo freqüentemente usado kauchēsis ( orgulhosa 

confiança ), o substantivo relacionado kauchēma , eo verbo kauchaomai nesta carta-

vinte e nove de seus cinqüenta e nove usos na Novo Testamento está em 2 

Coríntios. Negativamente, kauchēsis descreve jactância injustificada nas próprias 

conquistas e méritos (cf. Rom 3:27. ; Tiago 4:16 ). Ele também pode ser usado, no 

entanto, da confiança legítima no que Deus está fazendo na vida de um (cf. 2 Cor. 7: 

4 , 14 ; 08:24 ; 11:10 ; Rom 15:17. ; 1 Cor. 15: 31 ), tal como é aqui. Gozando no Senhor 

e que Ele realiza em Seu povo é adequada; na verdade, o próprio Deus se deleita em 

jactância tal como esta: 

Assim diz o Senhor: "Não deixe um homem sábio se vangloriar de sua sabedoria, e não 

deixar que o homem poderoso se orgulhar de sua força, não deixe que um homem rico 

gabar-se de suas riquezas; mas deixe-o que se gloriar, glorie isso, que ele entende e 

conhece-me, que eu sou o Senhor, que exerce misericórdia, juízo e justiça na terra; Sinto 

prazer nessas coisas ", diz o Senhor. ( Jer 9: 23-24. ; cf. 1 Cor 01:31. ; 2 Cor 10:17. ). 



Ao provar sua integridade, consciência limpa de Paulo era uma fonte de paz, conforto e 

alegria para ele. Outros podem acusá-lo falsamente de pecados hediondos, mas a 

consciência de Paulo não o acusou.Ele exonerou-o de seus encargos e protegeu-o de culpa 

falsa. 

Os falsos apóstolos tinha lançado um ataque em três frentes na credibilidade de Paulo. No 

plano moral, que o acusou de ser secretamente um pecador perverso, justamente sofrendo 

o tempo todo por causa do castigo de Deus. No nível relacional, eles o acusaram de ser 

hipócrita, decepcionante, e manipuladora. Eles cobraram que ele não era o que ele parecia 

estar sobre a superfície; que, na realidade, ele estava usando o Corinthians para seus 

próprios fins egoístas. No nível teológico, eles cobraram que Paulo deturpou a Palavra de 

Deus e era um mentiroso e um falso mestre. O que ferir Paulo mais do que esses 

infundadas, mentiras caluniosas foi o triste fato de que muitos na congregação de Corinto 

acreditou neles. 

Nesta passagem Paulo apelou para o tribunal humano supremo, sua consciência 

plenamente informados, para derrubar as falsas veredictos dos mensageiros de 

Satanás. Sua consciência exonerou-o de moral, relacional, e as injustiças teológica. 

Consciência de Paulo Exonerado acusar de transgressão 

Moral 

que em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, 

mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e especialmente 
em sua direção. ( 01:12 b) 

A primeira acusação falsa era que o sofrimento de Paulo era castigo de Deus para o seu 

pecado. Mas a consciência de Paulo afirmou que a sua conduta tinha sido em santidade 

e sinceridade dos deuses.Mais tarde, em sua epístola, Paulo respondeu em pormenor as 

suas mentiras sobre seu personagem, notando que ele teve o cuidado de dar 

não há motivo para escândalo em coisa alguma, para que o ministério não será 

desacreditado, mas em tudo recomendando-nos como servos de Deus, em grande 

resistência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos 

tumultos, nos trabalhos , na insônia, na fome, na pureza, na ciência, na paciência, na 

bondade, no Espírito Santo, no amor verdadeiro, na palavra da verdade, no poder de 

Deus; pelas armas da justiça para a mão direita e à esquerda, por honra e por desonra, por 

má fama e boa fama; considerado como enganadores e ainda Verdadeiro; como 

desconhecido ainda bem conhecido, ainda morrendo eis que vivemos; como castigados 

ainda não condenados à morte, como entristecidos mas sempre alegres, como pobres mas 

enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. ( 6: 3-10 ) 

A vida de Paulo foi acima de qualquer suspeita. As alegações dos falsos apóstolos não eram 

nada mais do que mentiras caluniosas, e sua consciência testemunhou a isso. 

Santidade é de hagiotēs , uma palavra que descreve a pureza moral ou motivos 

puros. (Algumas versões em inglês, o que reflecte uma leitura com menos apoio em 

manuscritos gregos, leia "simplicidade" em vez de santidade. ) O autor de Hebreus 

usado hagiotēs em Hebreus 12:10 para descrever a santidade de Deus. De 

Paulo santidade, confirmou em sua própria mente, contrasta fortemente com a 

imoralidade e corrupção de que foi acusado injustamente. 



Sinceridade traduz a palavra grega eilikrineia, uma palavra composta formada 

por Eile ("sol") e Krino ("julgar"). Retrata algo realizada até a luz do sol para a 

inspeção. Nos dias de Paulo, ceramistas sem escrúpulos iria preencher as fissuras em suas 

panelas com cera antes de vendê-los. Compradores cuidadosos iria segurar as panelas até 

o sol, por que acender as rachaduras cheias de cera seria claramente visível. 

De Paulo sinceridade fluiu de sua santidade e pureza de vida. Ele caracterizou 

como piedoso , porque Deus era seu objeto e sua origem. Em 1 Coríntios 15:10 Paulo 

reconheceu que a graça de Deus era a fonte de seu poder espiritual: "Pela graça de Deus 

sou o que sou, e sua graça para comigo não se mostrou vã; antes, trabalhei muito mais do 

que todos eles, não eu, mas a graça de Deus comigo. "Para Colossenses ele escreveu:" 

Para este efeito, também trabalho, combatendo segundo a sua energia, o que 

poderosamente trabalha dentro de mim "( Col. 1:29 ; cf. Ef 1:19. ; Phil. 1: 6 ; 2: 12-

13 ). Paulo era um homem sincero, um homem de integridade. Sua vida poderia levantar-

se ao escrutínio mais próximo; não havia esqueletos no seu armário. 

Para que ninguém pense que Paulo alcançado sinceridade santidade e piedosa por seus 

próprios esforços, ele acrescentou que eles vieram não em sabedoria carnal, mas na 

graça de Deus. Eles não resultarem de sabedoria de Paulo ou seus insights sobre religião 

e espiritualidade. sabedoria carnal não pode produzir sinceridade e santidade 

divina, porque não é nada mais do que a manifestação da rebelião do homem pecador 

contra Deus. Consiste dos insights falíveis do coração obscurecido pelo pecado à parte da 

revelação de Deus em Jesus Cristo e na Escritura. Em 1 Coríntios 03:19 Paulo descreveu-

a como "a sabedoria deste mundo [que] é loucura diante de Deus. Pois está escrito: 'Ele é 

o único que apanha os sábios na sua própria astúcia "(cf. 1 Cor. 1: 20-21 ; 2: 5-8 ). Tal 

racionalismo humanista não pode produzir crescimento espiritual, que vem somente 

pela graça de Deus. 

Como mais uma prova de sua integridade, Paulo declarou que ele havia conduzido -se 

adequAdãoente em todo o mundo. Não havia lugar onde ele havia ministrado a partir do 

qual uma acusação legítima contra ele poderia vir. Em todos os lugares e em todos os 

momentos, ele tinha consistentemente viveu uma vida acima de qualquer suspeita. 

Integridade e santidade de Paulo deveria ter sido especialmente evidente para o 

Corinthians. Eles o haviam observado em primeira mão durante os 18 meses que ele 

ministrou em sua cidade ( Atos 18:11 ).A pureza brilhante de sua vida foi definido contra 

o pano de fundo escuro, feio de imoralidade de Corinto. Corinto era corrupto, mesmo 

para os padrões pagãos daquele dia, como RCH Lenski observa: 

Corinto era uma cidade perversa mesmo como grandes cidades do império passou neste 

período. O próprio termo "Corinthian" passou a significar um 

devasso. Korinthiazomai, "a Corinthianize," a intenção de praticar 

prostituição; Korinthiastēs = um devasso; Korinthia Kore (menina) = uma cortesã. ( A 

Interpretação dos Atos dos Apóstolos [Minneapolis: Augsburg, 1961], 744) 

Não havia nada na vida ou conduta que teria confirmado qualquer acusação contra ele de 

Paulo. 

A consciência de Paulo exonerado lhe as falsas acusações levantadas contra a sua vida 

pessoal. No entanto, sua consciência limpa não significava que ele era sem pecado. Em 1 

Coríntios 4: 4 Paulo escreveu: "Porque eu sou consciente de nada contra mim mesmo, 

mas eu não sou por este absolvido; mas aquele que me examina é o Senhor. "Embora a 

consciência é o mais alto tribunal humano, não é infalível. O pecado é tão enganoso que 

os crentes às vezes pecar sem a sua consciência estar ciente disso. Assim, eles devem 



examinar-se constantemente à luz das Escrituras, permitindo que Deus é o juiz 

final. Como Davi, eles devem constantemente orar: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu 

coração; tente me e conhece os meus pensamentos; e ver se há algum caminho perverso 

em mim, e guia-me pelo caminho eterno "( Salmo 139: 23-24. ). 

Consciência de Paulo Exonerado acusar de transgressão 

Relational 

Para nós escrevemos nada mais para você do que o que você ler 

e entender, e eu espero que você vai entender até o fim; assim 
como você também fez parcialmente entender-nos, ( 1: 13-14 a) 

Esta simples declaração oferece o poderoso testemunho de consciência de Paulo com 

respeito à segunda alegação contra ele. Não só foi Paulo inocentes das acusações 

moral; ele também não era culpado de má conduta relacional. Ele tinha enganado a 

ninguém; ele tinha usado ninguém para seus próprios fins egoístas; ele tinha enganado e 

manipulado ninguém. Mais tarde nesta carta, ele pediu aos Coríntios, "dar espaço para 

nós em vosso coração; nós injustiçado ninguém, nós corrompido ninguém, aproveitamos 

ninguém "( 7: 2 ), enquanto que em 11: 9 , ele lembrou-lhes: "Quando eu estava presente 

convosco, e tinha necessidade, eu não era um fardo para ninguém; para quando os irmãos 

vieram da Macedônia eles fornecidos completamente minha necessidade, e em tudo me 

guardei de ser um fardo para você, e vai continuar a fazê-lo. " 

Nem Paulo escrever suas cartas aos Coríntios com uma agenda escondida; ele 

escreveu mais nada para lhes outro do que o que eles poderiam . ler e 

compreender Não houve engano envolvido; Paulo escreveu o que ele queria dizer, e 

entende o que ele escreveu. Suas cartas eram claras, simples, coerente, verdadeira, 

transparente e sem ambiguidades. Ambos ler e entender são formas compostas do 

verboginosko (saber), formando um jogo de palavras em grego. Filipe E. Hughes observa: 

"O jogo de palavras anaginōskete ... epiginōskete , não pode ser reproduzido com sucesso 

em Inglês. Anaginōskete refere-se ao que lêem em suas cartas e epiginōskete ao que 

sabem através do contato pessoal com ele. Eles estão sendo certo de que os dois estão em 

completa harmonia "( A Segunda Epístola aos Coríntios, A Commentary New 

International sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1992]. 27, n 3). 

Até o final traduz telos, que neste contexto significa "completamente" ou "totalmente." 

Paulo queria que os coríntios a entendê-lo completamente, assim como eles também 

fizeram parcialmente entenderele. Ele queria que eles para ganhar uma compreensão 

cada vez mais profunda da Palavra de Deus, e de si mesmo e seus motivos. Em seguida, 

eles confiariam Paulo e não se deixe influenciar pelas mentiras dos falsos apóstolos. 

A consciência de Paulo mais uma vez exonerado-lo das falsas acusações contra ele. Mais 

tarde, em sua epístola, Paulo escreveu: "Porque eles dizem, 'As cartas dele são graves e 

fortes, mas a sua presença pessoal é impressionante e seu discurso desprezível. Deixe essa 

pessoa considerar isso, que o que somos na palavra por cartas quando ausentes, essas 

pessoas também estão em ação quando presente "( 10: 10-11 ). O que Paulo escreveu em 

suas cartas era perfeitamente consistente com quem ele era em pessoa. 

Consciência de Paulo Exonerado acusar de transgressão 

Theological 



que somos o seu motivo de orgulho como você também é nossa, no 

dia de nosso Senhor Jesus. ( 01:14 b) 

A última e mais grave acusação contra Paulo era que ele era um falso mestre. Os falsos 

apóstolos alegou que ele era culpado de má conduta espiritual, porque ele ensinou 

teologia errante. Como as duas cargas anteriores, Paulo respondeu a essa acusação ao 

longo desta carta. Em 2:17 ele escreveu: "Porque nós não somos como muitos, 

falsificadores da palavra de Deus, mas a partir de sinceridade, mas a partir de Deus, 

falamos em Cristo diante dos olhos de Deus". Em 4: 2 , ele lembrou aos Coríntios "Nós 

rejeitamos as coisas escondidas por vergonha, não andando com astúcia ou adulterando a 

palavra de Deus, mas, pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à 

consciência de todo homem, na presença de Deus", enquanto que em 13: 8 ele insistiu, 

"Porque não podemos fazer nada contra a verdade, mas apenas para a verdade." 

Paulo havia con homem espiritual, não huckster distorcendo a verdade de Deus para seus 

próprios fins, como o bem Corinthians sabia. Eles não deveriam ter vergonha de Paulo 

porque ele supostamente maltratado e torceu a Palavra de Deus. Em vez disso, ele deveria 

ter sido seu motivo para se orgulhar, como eles eram dele. Eles deveriam ter se 

vangloriou no Senhor sobre Paulo como Deus havia usado tão poderosamente, tanto em 

Corinto e em outros lugares. O Corinthians deveria ter sido tão orgulhoso de Paulo que 

ansiosamente aguarda com expectativa o dia de nosso Senhor Jesus, quando eles vão 

abraçá-lo em comunhão eterna e perfeita. Paulo olhou para a frente a esse dia, quando a 

presença daqueles a quem ele havia ministrado lhe traria grande alegria. Aos 

Tessalonicenses ele escreveu: "Pois quem é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de 

exultação? Não é mesmo você, na presença de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Pois tu 

és a nossa glória e alegria "( 1 Tessalonicenses 2: 19-20. ). 

O dia de nosso Senhor Jesus não é o dia do Senhor, o tempo do julgamento feroz e final 

de Deus sobre o mundo de pecado (cf. Is. 13: 6-22 ; Joel 1:15 ; 02:11 ; Atos 2:20 ; 1 

Tessalonicenses 5: 2-4. ; 2 Tessalonicenses 1:10. , "naquele dia"; 2 Pedro 3:10 ). Em vez 

disso, o dia aqui referida é o momento em que os crentes glorificados vai comparecer 

perante o Senhor Jesus, quando sua salvação será concluída e se aperfeiçoa ( 1 Cor 1: 

8. ; 3: 10-15 ; 4: 5 ; 2 Cor. 05:10 ; 01:10 Phil. ; 02:16 ). Paulo foi capaz de olhar para a 

frente para o dia de nosso Senhor Jesus com grande alegria. Ele não teme as falsas 

acusações contra ele, porque sua consciência verificou que ele não tinha pervertido 

verdade divina, e ele ficaria feliz em estar diante de seu Senhor, sem medo. 

Paulo foi capaz de suportar as dificuldades de todos os tipos-físicos de abuso, acusações 

falsas, decepções, deserções-com absoluto contentamento porque sua consciência não o 

acusou. Como crentes podem desfrutar de uma consciência limpa como Paulo fez? 

Em primeiro lugar, aprendendo a palavra de Deus. No Salmo 37: 30-31 Davi escreveu: 

"A boca do justo profere a sabedoria, a sua língua fala justiça. A lei do seu Deus está em 

seu coração; os seus passos não escorregar. " 

Em segundo lugar, ao meditar na Palavra de Deus. No Salmo 119: 11 o salmista escreveu: 

"A tua palavra eu tenho valorizado no meu coração, para que eu não pecar contra ti." 

Em terceiro lugar, por vigilância contínua e de oração. Em Mateus 26:41 Jesus advertiu: 

"Continue assistindo e Orando para que não entreis em tentação; o espírito está pronto, 

mas a carne é fraca. " 



Em quarto lugar, evitando o orgulho espiritual. Paulo advertiu o Corinthians, "Portanto, 

quem pensa estar de pé tome cuidado que ele não caia" ( 1 Cor. 10:12 ). 

Em quinto lugar, ao reconhecer a gravidade do pecado. Foi o pecado que causou a morte 

do Senhor Jesus Cristo ( Rom. 4:25 ). 

Em sexto lugar, por purposing não pecar. No Salmo 119: 106 , o salmista resolvido, "Eu 

jurei e vou confirmar isso, que vou manter seus justos juízos." 

. Em sétimo lugar, resistindo ao primeiro sinal de tentação Tiago 1: 14-15 mostra 

graficamente a rápida progressão da tentação de ato pecaminoso: "Cada um é tentado, 

quando ele é levado e seduzido pela sua própria concupiscência. Em seguida, a 

concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado; e quando o pecado é consumado, 

gera a morte. " 

Finalmente, confessando instantaneamente e se arrependendo do pecado. "Se 

confessarmos os nossos pecados," João escreveu: "Ele é fiel e justo para nos perdoar os 

pecados e nos purificar de toda injustiça" ( 1 João 1: 9 ). 

Os que atendem carga de Salomão, "vigiar seu coração com toda a diligência, porque dele 

procedem as fontes da vida" ( Prov. 04:23 ) irá, assim como Paulo, desfrutar do bem-

aventurança encorajadores de uma consciência limpa. 

 

3. O Retrato de um Pastor Divino ( 2 

Coríntios 1: 15-2: 4 ) 

Neste confiança que se destina, em primeiro a vir até você, para 

que você possa duas vezes receber uma bênção; ou seja, para 

passar o seu caminho para a Macedônia, e da Macedônia para 

chegar até você e por você para ser ajudado na minha viagem 

para a Judéia. Portanto, eu não estava vacilando quando eu 

pretendia fazer isso, eu estava? Ou o que eu proponho, faço-o 

segundo a carne, para que comigo não haverá sim, sim e não, não 

ao mesmo tempo? Mas, como Deus é fiel, a nossa palavra para 

vós não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que 

entre vós foi pregado por nós, por mim, Silvano e Timóteo não-foi 

sim e não, mas é sim nEle. Pois todos os que são as promessas de 

Deus, nele são yes; portanto, também por meio dele é o nosso 

amém para a glória de Deus através de nós. Agora o que nos 

confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos 

selou e nos deu o Espírito em nossos corações como penhor. Mas 

eu chamo de Deus como testemunha de minha alma, que para 

poupá-lo eu vim não mais a Corinto. Não que tenhamos domínio 

sobre a vossa fé, mas são trabalhadores com você para a sua 

alegria; para em sua fé estais firmes. Mas eu determinei isso para 

o meu próprio bem, que eu não viria para você na tristeza 

novamente. Porque, se eu te causar tristeza, que, em seguida, me 

faz feliz, mas aquele a quem eu fiz triste? Esta é a mesma coisa 

que eu escrevi para você, de modo que quando eu vim, eu não teria 

a tristeza daqueles que deveriam alegrar-me; confiando em vós 



todos que a minha alegria seria a alegria de todos vocês. Porque 

em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com 

muitas lágrimas, não para que você seria feita tristes, mas que 

você pode conhecer o amor que tenho especialmente para 
você. ( 1: 15-2: 4 ) 

A nossa sociedade muitas vezes julga as pessoas pelo que fazem, e não por seu 

caráter. Para os heróis do esporte, estrelas de cinema, empresários ou políticos, é o 

desempenho, não o princípio, o que conta.Infelizmente, essa perspectiva pragmática 

sequer se infiltrou na igreja. Os pastores, por exemplo, são muitas vezes avaliados pelos 

sinais exteriores de sucesso-o tamanho de suas congregações, seu sucesso como 

arrecadadores de fundos, a extensão de seus ministérios de rádio ou TV, o quão bem seus 

livros vendem, ou a sua influência no público arena. Mas tais critérios externos (pelo qual 

muitos falsos professores e líderes de culto poderia ser julgado sucesso) não 

impressionam a Deus. Ao contrário de "o homem [que] olha para o exterior, ... o Senhor 

olha para o coração" ( 1 Sam. 16: 7 ). O século XVII puritano João Owen disse 

incisivamente: "Um ministro pode preencher seus bancos, em sua jogada de comunhão, 

as bocas do público, mas o que o ministro está de joelhos em segredo diante de Deus 

Todo-Poderoso, que ele é e não mais" ( citado em IDE Tomé, um puritano de Ouro 

Tesouro [Edinburgh: Banner da Verdade, 1977], 192). O pastor escocês nobre do século 

XIX, Robert Murray McCheyne lembrou um colega pastor, "Não é grandes talentos que 

Deus abençoa tanto como grande semelhança com Jesus" (André A. Bonar, Memórias de 

McCheyne [Reprint; Chicago: Moody, 1978], 95). Não é o que um homem faz isso faz 

dele um pastor nobre e útil, mas o que ele é. 

O apóstolo Paulo tinha todos os sinais exteriores de sucesso. Ele foi o maior missionário 

que o mundo já conhecido, usado por Deus para espalhar inicialmente as igrejas 

evangélicas e de plantas em todo o mundo romano. Deus também o inspirou a escrever 

treze livros do Novo Testamento, nove deles a essas igrejas. As muitas congregações que 

fundou o segurou na mais alta consideração como seu pai espiritual e professor ( 1 Cor. 

04:15 ). Ele viveu uma vida que estava visivelmente acima de qualquer suspeita, como 

sua consciência testemunhou ( Atos 23: 1 ; 24:16 ; 2 Tim. 1: 3 ). No entanto, ele sabia 

que a verdadeira medida de um homem de Deus não é o seu sucesso ou a reputação 

externa, mas a avaliação do seu coração de Deus. Em 1 Coríntios 4: 4-5 , ele escreveu: 

Pois eu sou consciente de nada contra mim mesmo, mas eu não sou por este 

absolvido; mas quem me julga é o Senhor. Portanto, não ir em julgar antes do tempo, mas 

espere até que o Senhor venha o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e 

manifestará os desígnios dos corações dos homens; e, em seguida, o louvor de cada 

homem virá para ele a partir de Deus. 

Como ele escreveu esta carta, Paulo, como tantas vezes em seu ministério, estava sendo 

impiedosamente atacados. Porque Deus tão poderosamente usado, ele foi um dos 

principais alvos dos ataques de Satanás. Este ataque, no entanto, profundamente 

perturbado ele, porque ele veio de sua amada igreja de Corinto-a igreja Paulo tinha dado, 

pelo menos, 18 meses de sua vida ao nascimento. O ataque da igreja veio na forma de 

pecado, motim, e falsidade ideológica, liderada por alguns falsos mestres auto-nomeados 

que buscavam desacreditar Paulo e destruir sua reputação aos olhos da congregação de 

Corinto.Depois que o povo perdeu a confiança em Paulo, que esperavam para substituí-

lo como mestres autorizados. Eles teriam então a plataforma que eles precisavam para 

ensinar suas doutrinas demoníacas. Para atingir esse objetivo o mal, eles atacaram o 

apostolado de Paulo, caráter e ministério em todos os níveis possíveis. 



Segundo Corinthians é a defesa de Paulo de sua autenticidade e integridade espiritual 

contra ataques caluniosos os falsos apóstolos. Em 1: 12-14 , ele deu uma defesa geral de 

sua retidão pessoal, apelando para a mais alta corte do reino humano, sua própria 

consciência. Como observado no capítulo anterior deste volume, de consciência do 

apóstolo exonerou-o de todas as falsas acusações levantadas contra ele.Sua vida pessoal, 

relações com os outros, e ministério foram todos acima de qualquer suspeita. Depois que 

a resposta geral, Paulo respondeu em 1: 15-2: 4 a acusação específica que ele não era 

confiável. Os falsos apóstolos alegou que Paulo não sempre falar a verdade, mas foi infiel, 

inconstante, e vacilante. Eles apoiaram que acusação forjada com a mais frágil, prova 

mais trivial: a mudança de planos de viagem de Paulo. 

Em vez de simplesmente explicar por que ele fez essa mudança de planos, Paulo lidou 

com a questão mais profunda de sua integridade e veracidade. Ao invés de se envolver 

em uma batalha de detalhes, de acusações e contra específicos, ele elevou a discussão 

para os motivos e atitudes de seu coração. Ao fazer isso, ele deu uma olhada inestimável 

em um homem nobre de Deus. Como este texto se desenrola, revela sete atitudes que 

eram os benchmarks de seu caráter espiritual: lealdade, honestidade, confiabilidade, 

autenticidade, sensibilidade, pureza e amor. 

Lealdade 

Neste confiança que se destina, em primeiro a vir até você, para 

que você possa duas vezes receber uma bênção; ou seja, para 

passar o seu caminho para a Macedônia, e da Macedônia para 

chegar até você e por você para ser ajudado na minha viagem 

para a Judéia. ( 1: 15-16 ) 

A única razão pela qual Paulo planejava visitar o Corinthians em primeiro lugar foi a sua 

lealdade para com eles. Foi em a confiança expressa no versículo 14 , que o Corinthians 

seria tão leais a ele como ele era para eles, de que Paulo tinha a intenção, a princípio, 

vir a eles. Apesar da rebelião contra ele na congregação de Corinto, Paulo acreditava que 

a maioria ainda era leal a ele. Em 1 Coríntios 16: 5-6 , Paulo escreveu que tinha a intenção 

de deixar Éfeso, ministro na Macedónia, em seguida, vêm para passar o inverno (quando 

a viagem era difícil) com os crentes de Corinto. Depois de escrever 1 Coríntios, Paulo 

decidiu mudar seu plano e também fazer uma visita a Corinto antes de ir para a 

Macedônia para que o Corinthians pode receber duas vezes a bênção ( charis, "graça", 

"favor", "benefício") de comunhão com ele antes e depois de sua viagem macedônio. De 

acordo com este plano de viagem revista, Paulo iria passar através de Corinto em seu 

caminho para a Macedônia, e novamente no caminho de volta da Macedônia. O 

Corinthians, então, ajudá-lo em sua jornada para a Judéia. Adicionando uma segunda 

visita a Corinto foi mais uma prova de Paulo amor e lealdade para com os crentes de lá. 

No entanto, como ele vai explicar mais tarde (cf. 1: 23-2: 1 ), o apóstolo teve de cancelar 

a primeira visita e reverter para seu plano original de visitar Corinto somente após 

ministrar na Macedônia. Inimigos de Paulo aproveitou esta pequena alteração em planos 

de viagem e acusou-o de falta de confiança e inconstância. Eles ridiculamente, mas 

aparentemente com algum sucesso, argumentou que, se as declarações de Paulo sobre 

seus planos de viagem eram indignos de confiança, por que o Corinthians acreditar em 

suas afirmações teológicas? 



Mas Paulo não era inconstante. Suas circunstâncias mudaram, mas não a sua atitude de 

coração. Aqui, Paulo afirma que ele é leal a seu rebanho. Ele sempre faria o que pudesse 

para seu benefício espiritual, como o Corinthians teve ampla evidência para provar. 

Honestidade 

Portanto, eu não estava vacilando quando eu pretendia fazer isso, 

eu estava? Ou o que eu proponho, faço-o segundo a carne, para 

que comigo não haverá sim, sim e não, não ao mesmo 

tempo? Mas, como Deus é fiel, a nossa palavra para vós não é sim 
e não. ( 1: 17-18 ) 

Não contente com a impugnar sua lealdade, acusadores de Paulo também questionaram 

sua honestidade. Paulo foi provavelmente citando uma de suas acusações quando ele 

negou que ele era culpado devacilante no que ele havia dito que pretendia fazer. O 

apóstolo achei incrível que alguém iria interpretar uma mudança de planos de viagem, 

como prova de um caráter desonesto. Certamente, os coríntios não foram desprezados 

pela mudança de Paulo em planos; as duas visitas tornaram-se, em vez de uma longa visita 

(cf. 1 Cor. 16: 6-7 ). 

As palavras METI ara na primeira pergunta de Paulo introduzir uma questão que exige 

uma resposta indignada, negativo. Paulo disse em efeito, "Eu estava vacilando quando eu 

pretendia fazer isso? De jeito nenhum "Ele não era um oportunista safado!; não, 

inconstante, mentiroso frívola raso. Nem ele Proposito, segundo a carne. Paulo não 

fazer planos em modo puramente humano. Ele não procurou agradar a si mesmo, tomar 

decisões para atender seus próprios interesses egoístas. Ele não falava de ambos os lados 

de sua boca; suas palavras não eram sim, sim e não, não ao mesmo tempo. Depois de 

observar de perto a vida de Paulo durante seus mais de 18 meses em sua cidade, o 

Corinthians teve muitos motivos para afirmar que ele era um homem honesto. 

Para apoiar sua afirmação de honestidade, Paulo declarou enfaticamente, Mas, como 

Deus é fiel, a nossa palavra para vós não é sim e não. Ele pode ter sido de um 

juramento, corajosamente chamando a Deus como testemunha fiel à sua veracidade (cf. v. 

23 ; 11:10 , 31 ; Rom 1: 9. ; 9: 1 ; . Gal 1:20 ; . Phil 1: 8 ; 1 Tessalonicenses 2: 

5. , 10 ). Jesus não proibiu toda a tomada de juramentos em Mateus 5: 33-37, únicos 

enganosas destinadas a deturpar a verdadeira intenção por causa de algum ganho 

pessoal. Durante o seu julgamento perante o Sinédrio, Jesus ainda permitiu que fosse 

colocado sob juramento pelo sumo sacerdote ( Matt. 26: 63-64 ). O ponto de Paulo é que 

Deus é verdadeiro, e ele, como representante de Deus, também é verdadeiro. Não importa 

o quanto seus planos mudaram, Paulo permaneceu tanto leal e honesto. 

Confiança 

Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que entre vós foi pregado 

por nós, por mim, Silvano e Timóteo não-foi sim e não, mas é sim 

nEle. Pois todos os que são as promessas de Deus, nele são 

yes; portanto, também por meio dele é o nosso amém para a glória 
de Deus através de nós. ( 1: 19-20 ) 

Ao longo da história da igreja, os hereges sempre agredido a natureza de Cristo, e os 

falsos apóstolos em Corinto parecem ser uma exceção em seu esforço para diminuir a 

Ele. Tendo caluniosamente acusado Paulo de ser indigno de confiança por causa de sua 



mudança de planos de viagem, eles também alegou que o seu ensinamento sobre o Senhor 

Jesus não era confiável. Respondendo a seu ataque a seu Senhor, Paulo enfatizou a 

natureza de Cristo como o Deus-homem, usando o completo, título rico do Filho de Deus, 

Jesus Cristo. 

Paulo não era o único que pregou as verdades de o Filho de Deus aos Coríntios; Silvano 

e Timóteo havia pregado a mensagem para eles. Silvano (Silas) era um líder de destaque 

na igreja de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém lhe confiou para levar a decisão para a 

igreja de Antioquia ( Atos 15:22 ). Mais tarde, ele tornou-se companheiro de Paulo na 

segunda viagem missionária do apóstolo, substituindo Barnabé ( Atos 15: 39-

40 ). Timoteo era amado filho de Paulo na fé. Como o filho de uma mãe cristã judia e pai 

pagão Gentil ( Atos 16: 1 ), ele estava singularmente qualificado para ministrar ao lado 

do apóstolo. Ambos Silvano e Timóteo havia ministrado com Paulo em Corinto ( Atos 

18: 5 ). Sua pregação não era digno de confiança, ele não foi sim e não, mas foi um firme, 

inabalável, retumbante sim a verdade de Deus em Jesus Cristo. 

Em seguida, Paulo resume a glória de Cristo, lembrando o Corinthians que todos quantos 

são as promessas de Deus, nele eles são sim. Tudo de salvação de Deus promessas -de 

bênção, paz, alegria, bondade, amizade, perdão, força e esperança de vida eterna são, 

sim, o que significa que todos eles se tornem realidade, em Cristo. Eles são todos feitos 

possível pela Sua pessoa e obra. Depois de Sua ressurreição, Jesus disse aos discípulos: 

"Todas as coisas que estão escritas sobre mim na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos 

deve ser cumprido" ( Lucas 24:44 ). Em 1 Coríntios 01:30 Paulo declarou que "Cristo 

Jesus ... se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção." Para 

Colossenses ele escreveu: "Porque aprouve do Pai para toda a plenitude a habitar nele ... 

Porque nele toda a plenitude da Divindade habita em forma corpórea "( Col. 1:19 ; 2: 

9 ). Foi a realização de "o valor sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus [como o 

seu] Senhor" que fez Paulo dispostos a sofrer "a perda de todas as coisas, e as considero 

como lixo, de modo que [ele poderia] ganhar a Cristo" ( Fil. 3 : 8 ). 

Então Paulo, levou para casa o ponto de sua argumentação, lembrando o 

Corinthians, Portanto, também por meio dele é o nosso amém para a glória de Deus 

através de nós. Amen é uma afirmação solene da veracidade de uma declaração (cf. Rom 

1:25. ; 9: 5 ; 11:36 ; 15:33 ; 16:27 ; Gal. 1: 5 ; Ef 3:21. ; Phil. 04:20 ; 1 Tm 

1:17. ; 6:16 ; 2 Tm 4:18. ; Hb 13:21. ; 1 Pedro 4:11 ; 5:11 ; 2 Pedro 3:18 ; Judas 25 ; Rev. 

1 : 6 ; 07:12 ). Quando Paulo, Silas e Timóteo pregou o evangelho, era tudo a respeito de 

Cristo, que por Sua gloriosa obra traz a passar todas as realidades de salvação. O 

Corinthians, provavelmente, ainda se juntou ao dizer amém para a glória de Deus. A 

congregação tinha afirmado que os pregadores falou de forma confiável a verdade de 

Deus sobre Cristo quando eles acreditavam que a mensagem do evangelho Paulo e seus 

companheiros pregavam, e transformou as suas vidas. Como totalmente absurdo, Paulo 

argumentou, para aceitar e experimentar a mensagem do evangelho tão confiável, mas 

considere os que pregavam que não confiável. Que ridículo para confiar na palavra de 

Paulo sobre as coisas eternas, mas não coisas mundanas como sobre planos de viagem. 

O apóstolo, que foi exigentes em comunicar o verdadeiro evangelho de Cristo também 

foi exigente nas questões menores da vida. Deus não escolheu, apóstolo não confiável 

instável para pregar Sua verdade. 

Autenticidade 



Agora o que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, 

que também nos selou e nos deu o Espírito em nossos corações 
como penhor. ( 1: 21-22 ) 

Tão importante quanto eles eram, reclamação final de Paulo a integridade e autenticidade 

como mensageiro de Deus e apóstolo de Cristo não era a sua lealdade, honestidade, 

confiabilidade, ou qualquer outra característica pessoal; era o que Deus tinha feito em sua 

vida. Paulo descreveu quatro obras gloriosas que Deus tinha feito em sua vida com os 

quatro verbos , estabelece, ungido, selado, e deu. A frase com você e a repetição de 

quatro vezes nos indica a confiança de Paulo que o Corinthians também experimentou 

essas obras divinas, assim como todos crentes. 

Em primeiro lugar, Deus estabelece os crentes em Cristo a salvação. Este é o trabalho 

da graça salvadora que coloca os crentes em união com Ele (cf. 5:17 ; Rom. 8: 1 ; 16: 11-

13 ; 1 Cor. 1:30 ; 3: 1 ; 7:22 ;Gal. 02:20 ; . Ef 5: 8 ; Col. 1: 2 , 28 ; 4: 7 ), e com o 

outro. Autenticidade de Paulo era intimamente ligado com o do Corinthians, e negá-la era 

negar a realidade da sua própria vida espiritual. Porque eles eram companheiros de 

membros do corpo de Cristo, atacando a autenticidade de Paulo, o Corinthians arrancou 

o tecido da unidade espiritual da igreja. Uma vez que Paulo era o seu pai espiritual ( 1 

Cor. 04:15 ), a negar sua autenticidade foi, figurativamente, para serrar o galho em que 

estavam sentados. 

Em segundo lugar, Deus ungiu crentes. Para ungir alguém está a encomendar-los para o 

serviço (cf. Ex 28:41. ; Num. 3: 3 ; 1 Sm. 15: 1 ; 16: 1-13 ; 2 Sm 2: 4. ; 1 Reis 01:39 ; 5: 

1 ; 19:16 ; Sl 89:20. ). O verbo Chrio ( ungido ) aparece outras quatro vezes no Novo 

Testamento, cada vez em uma passagem referindo-se a Cristo ( Lucas 4:18 ; Atos 

04:27 ; 10:38 ; Heb. 1: 9 ). O substantivo relacionado chrismadescreve a unção todos os 

crentes têm quando recebem a partir de Cristo, o Espírito Santo (cf. 1 Cor. 12:13 ), que 

orienta, capacita e ensina-los ( 1 João 2:20 , 27 ). 

Em terceiro lugar, Deus selou crentes. Sphragizō ( selado ) refere-se a estampar uma 

marca de identificação em algo (cf. Mt 27:66. ; João 3:33 ; 6:27 ; Rm 15:28. ; Rev. 7: 3-

4 ) . Aqui, como em Efésios 1:13, 4:30 e 2 Timóteo 2:19 , refere-se aos crentes ', 

carimbado como a de Deus, receber a habitação do Espírito Santo ( Rom. 8: 9 ), cuja 

presença os identifica como Deus verdadeiro e posse eterna, a quem Ele irá proteger e 

manter. 

Em quarto lugar, Deus deu crentes do Espírito em seus corações como uma 

promessa. O Espírito Santo habita não é só a unção e selo, mas também o pagamento ou 

garantia da herança eterna dos crentes (cf. 1 Pedro 1: 4 ), a primeira parcela da glória 

futura. Mais tarde, em sua epístola Paulo escreveu: "Ora, quem nos preparou para esse 

propósito existência eterna ['crentes no céu; cf. vv. 2 , 4 ] é Deus, que nos deu o Espírito 

como penhor "( 2 Cor. 5: 5 ). Aos efésios ele escreveu: "Nele, você também, depois de 

ouvir a mensagem da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, 

fostes selados nEle com o Espírito Santo da promessa, que é dada como penhor de nossa 

herança, tendo em vista a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória 

"( Ef 1: 13-14. ). 

Deus colocou Paulo e todos os crentes sobre a promessa inabalável e eterna da salvação 

em Cristo. Deus garantiu que a promessa da herança eterna através da habitação do 

Espírito Santo. Que tolice que era, à luz de Paulo pregar aqueles glorioso, realidades 

divinas eternas, a questionar a sua legitimidade como um apóstolo por causa de uma 

pequena mudança em seus planos de viagem! 



Sensibilidade 

Mas eu chamo de Deus como testemunha de minha alma, que para 

poupá-lo eu vim não mais a Corinto. Não que tenhamos domínio 

sobre a vossa fé, mas são trabalhadores com você para a sua 

alegria; para em sua fé estais firmes. Mas eu determinei isso para 

o meu próprio bem, que eu não viria para você na tristeza 

novamente. ( 1: 23-2: 1 ) 

Só depois de defender sua integridade, afirmando sua lealdade, honestidade, 

confiabilidade e autenticidade que Paulo finalmente explicar por que ele mudou seus 

planos de viagem. E ele prefaciou sua explicação com o juramento solene Invoco a Deus 

como testemunha de minha alma. O apóstolo apelou a Deus para verificar a veracidade 

do que ele estava prestes a escrever e para julgá-lo se ele estivesse mentindo. 

Foi para poupar os coríntios a vara da disciplina (cf. 13: 2 , 10 ; 1 Cor. 4:21 ) que Paulo . 

não mais chegou a Corinto Ele misericordiosamente queria dar-lhes tempo para corrigir 

os problemas que ele escreveu em 1 de Corinthians. Além disso, alguns em Corinto eram 

culpados de ser levado em motim (o motim que levou Paulo a escrever a "carta severa" 

referido no 2 Cor. 2: 4 ) contra ele pelos falsos mestres que vieram para a igreja, e ele 

queria dar-lhes tempo para se arrepender. O apóstolo também estava esperando por um 

bom relatório de Tito sobre arrependimento do Corinthians e rejeitar os falsos apóstolos 

em favor dele antes de visitá-los. Esse relatório, uma forma positiva como Paulo esperava, 

é descrita em 7: 6FF . O apóstolo mostrou grande paciência e sensibilidade para com o 

Corinthians. Ele sabia que, como Agostinho escreveu: "À medida que a gravidade está 

pronto para punir as faltas que ele pode descobrir, por isso, a caridade é relutante em 

descobrir as falhas que ele deve punir" (citado em Filipe E. Hughes, A Segunda Epístola 

aos Coríntios, O Novo Comentário Internacional sobre o Novo Testamento [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1992], 47). 

Sempre sensível para não provocar conflitos desnecessários, Paulo rapidamente 

acrescentou o aviso legal muito positivo, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, 

mas são trabalhadores com você para sua alegria. Paulo nunca abusou de sua 

autoridade apostólica para ganhar prestígio ou poder, ou para continuar a sua próprios 

objetivos egoístas. Seu objetivo, mesmo em disciplinar o Corinthians indisciplinado, foi 

a alegria que a santidade lhes traria. 

Paulo estava confiante de que em sua fé (a sua salvação) os coríntios 

estavam firmes (cf. Rom. 5: 2 ; 1 Cor. 15: 1 ; Gal. 5: 1 ; Phil 1:27. ). Ele alegou nenhuma 

autoridade sobre a sua fé, que era um assunto privado entre eles e Deus. A fé salvadora é 

um assunto pessoal entre o crente e Deus. Ninguém, mas o Senhor tem autoridade sobre 

essa relação. A salvação é uma questão individual e não vem através de uma organização 

eclesiástica hierárquica. 

Paulo foi determinada não só por causa deles, mas também para o seu próprio bem, 

que ele não viria para o Corinthians na tristeza novamente. O apóstolo estava se 

referindo a uma dolorosa visita que havia feito anteriormente a Corinto. Aprender de 

chegada dos falsos profetas, Paulo deixou Éfeso e se apressou a Corinto para lidar com a 

situação. A visita não foi um sucesso; de fato, alguém (possivelmente um dos falsos 

apóstolos) abertamente insultado Paulo (cf. 2 Cor. 2: 5-8 , 10 ; 07:12 ), eo Corinthians 

não defendê-lo. Foi essa visita dolorosa que tinha solicitado Paulo a escrever a "carta de 

grave", ele se refere o 2: 4 . Ao dar o tempo Corinthians de arrepender-se, Paulo esperava 



para evitar outro encontro doloroso com eles. Assim, não foi motivado sua mudança de 

planos de viagem pela inconstância e falta de confiabilidade, como os falsos mestres 

reivindicado, mas pela sensibilidade de Paulo para com sua amada igreja. 

Pureza 

Porque, se eu te causar tristeza, que, em seguida, me faz feliz, mas 

aquele a quem eu fiz triste? Esta é a mesma coisa que eu escrevi 

para você, de modo que quando eu vim, eu não teria a tristeza 

daqueles que deveriam alegrar-me; confiando em vós todos que a 
minha alegria seria a alegria de todos vocês. ( 2: 2-3 ) 

Sensibilidade e paciência de Paulo com o Corinthians não significava que ele não estava 

disposto a discipliná-los, se eles não se arrependeram. Seu zelo pela pureza da igreja o 

fez disposto a causar -lhes dor , se necessário. Se ele fez, a única coisa que o 

faria feliz seria o arrependimento daqueles a quem ele . contristados Era sua 

preocupação com a pureza na igreja de Corinto, que levou as cartas que eleescreveu -los 

(cf. 2: 9 ; 7: 8 ). Paulo, naturalmente, esperava que eles se arrependessem, de modo que 

quando ele veio a Corinto, ele não teria a tristeza de quem deveria fazer ele se 

alegrar. Mas, ao contrário de muitos na igreja evangélica de hoje, Paulo não colocar a 

unidade da Igreja acima da verdade e santidade. Ele estava disposto a confrontar o pecado 

não arrependido, mesmo à custa de sua própria alegria. 

Paulo esperava as questões pecaminosas ele confrontadas em suas cartas seriam 

liquidadas antes que ele visitou novamente Corinth, e ele tinha confiança de que eles 

seriam. Então, sua alegria seria a alegria de los todos; eles não poderiam ter alegria 

mútua, enquanto o Corinthians continuou em pecado. A expressão de Paulo 

de confiança no Corinthians também foi concebido para incentivar a maioria da 

congregação, que olhou para ele como seu líder espiritual reverenciado. Que a 

sua confiança não foi descabida tornou-se evidente quando Tito retornou de Corinto com 

a notícia de que a maioria havia se arrependido ( 7: 6-16 .). 

Sensibilidade e o desejo de evitar o confronto desnecessário deve ser sempre equilibrada 

com um compromisso com a pureza da igreja. (Para uma discussão mais aprofundada 

sobre este assunto, consulte a discussão de 12: 19-13: 3 . em capítulos 33-36 deste 

volume) 

Amar 

Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, 

com muitas lágrimas, não para que você seria feita tristes, mas 

que você pode conhecer o amor que tenho especialmente para 

você. ( 2: 4 ) 

Levou o amor real, não sentimentalismo, por Paulo para confrontar o pecado do 

Corinthians. Escrevendo um Corinthians e, especialmente, a "carta severa" lhe causou 

muita aflição e angústia de coração emuitas lágrimas. Nada é mais doloroso para um 

pastor de confrontar o pecado em sua amada congregação. Mas o objetivo de Paulo, por 

escrito, foi não de modo que eles seriam feitos tristes, mas que o Corinthians pode 

conhecer o amor que ele tinha especialmente para eles. Ele não tinha prazer em sua 

tristeza, mas desejar que iria levá-los ao arrependimento (cf. 07:10 ) e de alegria. O 

apóstolo exemplificou a verdade de Provérbios 27: 6 : "Fiéis são as feridas de um amigo." 



Os professores que encontram-se estivesse morto errado sobre Paulo. Ele não era um 

enganador indigno de confiança, e tomar uma questão trivial e tentar usá-lo para 

desacreditar seu ministério era repreensível. Ao examinar seu coração honestamente 

diante de Deus, Paulo encontrou lealdade, honestidade, confiabilidade, autenticidade, 

sensibilidade, pureza e amor-os traços que marcam todos os pastores piedosos. 

 

4. As Bênçãos do Perdão ( 2 Coríntios 2: 

5-11 ) 

Mas, se alguém tem causado tristeza, ele fez com que a tristeza 

não para mim, mas em algum grau, a fim de não dizer muito, a 

todos vocês. Basta a esse tal esta repreensão feita pela maioria, 

de modo que, pelo contrário, você deveria perdoar e confortá-lo, 

caso contrário, tal pessoa poderia ser dominado pela tristeza 

excessiva. Por isso exorto-vos a reafirmar o seu amor por ele. E 

foi por isso também que eu escrevi, para que eu possa colocá-lo à 

prova, se você é obediente em tudo. Mas aquele a quem 

perdoardes alguma coisa, eu perdôo também; pois na verdade o 

que eu perdoei, se eu perdoei nada, eu fiz isso por amor de vós, na 

presença de Cristo, para que nenhuma vantagem poderia ser 

tomado de nós por Satanás, pois não somos ignorantes de seus 
regimes. ( 2: 5-11 ) 

Nós vivemos em uma cultura que vê o perdão não como uma virtude, mas como um sinal 

de fraqueza. Nossos heróis são o vingativo, que desafiam os seus inimigos para dar-lhes 

uma oportunidade de greve;aqueles que orgulhosamente se vêem como "seus inimigos" 

pior pesadelo. "Alguns chegam a argumentar que o perdão não é saudável. Livros de 

autoajuda corajosamente afirmar que as pessoas devem cultivar a auto-estima e culpar os 

outros por causando seus problemas. A mentalidade de vítima reina supremo, e, como 

resultado dessas e de outras perspectivas, vingança e retaliação são exaltados, e não as 

virtudes nobres e semelhança de Cristo de perdão e restauração. 

Mas o preço de se recusar a perdoar é alta. A falta de perdão produz ódio, amargura, 

animosidade, raiva e vingança. Ele não só entope as artérias, mas também os tribunais 

com milhares de processos vingativos. Recusando-se a perdoar aprisionar pessoas em seu 

passado. Pessoas implacável manter sua dor vivo constantemente coçar a ferida aberta e 

mantê-lo a partir de cura. Amargura cria raízes em seus corações e contamina-los ( Heb. 

0:15 ). Ira grassa fora de controle e as emoções negativas executar desmarcada. A vida 

está cheia de turbulências e conflitos em vez de alegria e paz. 

Por outro lado, o perdão liberta as pessoas do passado. É libertadora, divertida e 

saudável. O perdão alivia a tensão, traz paz e alegria, e restaura o relacionamento. Além 

de seus benefícios pessoais e sociais, há pelo menos dez razões bíblicas para perdoar os 

outros. 

Em primeiro lugar, os crentes nunca são mais semelhantes a Deus do que quando 

perdoar. Deus é "um Deus de perdão" ( Neemias 9:17. ), "um Deus de perdão" ( Sl 99: 

8. ), para quem "pertencem compaixão e perdão" ( Dan. 9: 9 ). O profeta Miquéias 

perguntou retoricamente: "Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniqüidade e passa 



sobre o ato de rebelião do restante da tua herança?" ( Mic. 7:18 ). A parábola do filho 

pródigo ilustra com clareza o perdão de Deus ( Lucas 15: 11-32 ). Assim como o pai da 

parábola, que assistiu de seu filho rebelde e correu para encontrá-lo, Deus ansiosamente 

perdoa os pecadores arrependidos. O perdão de Deus significa que Ele não vai segurar os 

pecados dos crentes contra eles como exigindo punição (cf. Isa 43:25. ; 44:22 ; Jer 

31:34. ); Lançou-los atrás de suas costas ( Isa. 38:17 ) e os sepultaram nas profundezas 

do mar ( Mic. 7:19 ). Os crentes nunca são mais parecidos com Deus do que quando eles 

ansiosamente e apaixonAdãoente perdoar. Em Mateus 5: 44-45Jesus disse: "Mas eu vos 

digo: Amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do 

vosso Pai que está nos céus; pois Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, 

e faz chover sobre os justos e os injustos ". 

Em segundo lugar, o sexto mandamento: "Não matarás" ( Ex. 20:13 ), não apenas 

proíbem o assassinato, mas também raiva, a malícia, a falta de perdão e desejo de 

vingança. Em Mateus 5: 21-22 Jesus declarou: 

Você já ouviu falar que os antigos disseram: "Você não matarás" e "Quem comete 

homicídio será responsável perante o tribunal." Mas eu vos digo que todo aquele que se 

encolerizar contra seu irmão será réu perante o tribunal; e quem disser a seu irmão: "Você 

bom-para-nada", será culpado perante o tribunal supremo; e todo aquele que diz: "Você 

se engana," será culpado o suficiente para ir para o inferno de fogo. 

O apóstolo João acrescentou: "Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino" ( 1 João 

3:15 ). Aqueles que se recusam a perdoar os outros, mas são amargas, de ódio, e cheio de 

animosidade são culpados de violar o sexto mandamento. 

Em terceiro lugar, quem ofende outra pessoa ofende a Deus mais, porque todo o pecado 

é, em última instância contra ele. Davi cometeu adultério com Bate-Seba e assassinado 

seu marido Urias. No entanto, ele reconheceu a Deus em Salmos 51: 4 (cf. ", contra você, 

você só, eu pequei, e fiz o que é mal à tua vista" . 2 Sam 12: 9 ). Qualquer erro cometido 

contra os crentes é insignificante comparado com o mal feito a Deus. Como, então, pode 

se recusar a perdoar? 

Em quarto lugar, aqueles que foram perdoados de grande pecado contra Deus deve 

perdoar o pecado menor de outros contra eles. Na salvação, Deus perdoa escalonamento 

da dívida dos crentes, impagável do pecado por causa da morte substitionary de Cristo 

em seu nome. Para eles, se recusa a perdoar outras pessoas é absolutamente 

impensável. Jesus graficamente ilustrado que incongruência numa parábola registrada 

em Mateus 18: 21-35 . Um servo do rei (provavelmente um governador regional que 

desviou receita fiscal) lhe devia dez mil talentos, uma vasta soma de que o funcionário 

nunca poderia ter reembolsado. O rei sentiu compaixão por ele e libertou-o da sua 

dívida. Mas, inexplicavelmente, inacreditavelmente, o servo se recusou a perdoar seu 

companheiro que lhe devia uma pequena quantia de dinheiro. 

O ponto da ilustração é simples. Deus perdoa livremente enorme dívida dos crentes a Sua 

Santidade-a dívida que nunca poderia pagar, mesmo que eles passaram a eternidade no 

inferno. Por isso, eles devem facilmente perdoar os pecados pelos quais outros ofendê-

los. Recusar-se a fazê-lo é condenável ingratidão, insensível que faz uma paródia do 

perdão deles de Deus. 

Em quinto lugar, os crentes que se recusam a perdoar perder a bênção da comunhão com 

outros cristãos. Na parábola do Senhor, ele ficou indignado companheiros servos do servo 

impiedoso que o relatados ao seu senhor ( Matt. 18:31 ), um ato que simboliza a disciplina 

da igreja. Aqueles que se recusam a perdoar pode causar rupturas na comunhão da igreja 



e destruir sua unidade. Eles devem ser trazidos perante o Senhor, para a correção, e se 

impenitente são assim separados da comunhão da igreja. Como Himeneu e Alexandre ( 1 

Tm 1:20. ) eo homem incestuoso em Corinto ( 1 Cor. 5: 5 ), eles são entregues a Satanás 

e perder as bênçãos de associar-se com o povo de Deus. 

Em sexto lugar, falhando a perdoar resulta em castigo divino. Além de sua separação da 

comunhão da igreja, Deus traz sofrimento para a vida daqueles que se recusam a se 

arrepender. Deus reage com ira santa contra os crentes implacáveis e castiga-los ( Mateus 

18: 32-34. ). Seu objetivo é trazê-los ao arrependimento, então elas estão dispostas a pagar 

o que devem ( v 34. ); em outras palavras, estar disposto a perdoar os outros. Caso 

contrário, "Julgamento será implacável para aquele que não usou de misericórdia" ( Tiago 

2:13 ). 

Em sétimo lugar, Deus não perdoará os crentes que se recusam a perdoar os outros. Jesus 

declarou esta verdade claramente no Sermão da Montanha: "Porque, se perdoardes aos 

homens as suas transgressões, para, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Mas 

se você não perdoar os outros, o Pai celestial não vos perdoará as vossas transgressões 

"( Mt 6: 14-15. ). O Senhor não estava, é claro, referindo-se ao perdão eterno de 

justificação ( Atos 10:43 ; Romanos 3: 23-24. ; Col. 1:14 ; 2:13 ; Efésios 1: 

7. ; 04:32 ; Tito 02:14 ; 07:25 Heb. ; 1 Pedro 2:24 ), mas para o perdão temporal da 

santificação. Os crentes que não conseguem perdoar os outros não deixam de ser filhos 

de Deus, mas eles terão de enfrentar disciplinadora de seu Pai celestial. Eles não vão 

perder suas bênçãos eternas no céu, mas ele perderá suas bênçãos temporais nesta vida. 

Em oitavo lugar, falhando a perdoar os outros crentes torna impróprios para o culto. Nas 

palavras familiares do Senhor Jesus Cristo em Mateus 5: 23-24 : "Assim, se você estiver 

apresentando sua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa 

contra ti, deixa a sua oferta ali diante do altar e vai; primeiro reconciliar-se com o seu 

irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. "Deus não quer que a adoração hipócrita 

daqueles que se recusam a perdoar os outros. Reconciliação deve preceder adoração. 

Em nono lugar, recusar-se a perdoar é usurpar a autoridade de Deus. É colocar-se como 

um tribunal superior, com padrões mais elevados, do que Deus. Paulo proibiu tal orgulho 

arrogante em Romanos 12:19: "Nunca tome sua própria vingança, amados, mas dai lugar 

à ira de Deus, porque está escrito:" Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor "(cf 

. Prov. 24:29 ). Só Deus pode justamente lidar com o pecado, uma vez que somente Ele 

é onisciente, justo e sempre age em perfeita santidade. 

Finalmente, os crimes contra os crentes devem ser reconhecidos e abraçado como as 

provações que o maduro. Jesus ordenou os crentes que enfrentam críticas, injustiça e 

maus-tratos, "Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais 

filhos do vosso Pai que está nos céus; pois Ele faz com que o seu sol se levante sobre 

maus e bons, e faz chover sobre os justos e injustos "( Mt 5: 44-45. ). A resposta adequada 

do perdão leva à maturidade espiritual ( Tiago 1: 2-4 ). 

O modelo perfeito de perdão é o Senhor Jesus Cristo, que enquanto estava na cruz orou 

por seus algozes: "Pai, perdoa-lhes; pois eles não sabem o que fazem "( Lucas 

23:34 ). Pedro exortou os fiéis a seguirem o exemplo do Senhor em 1 Pedro 2: 19-23 : 

Para este encontra favor, se por causa da consciência para com Deus uma pessoa carrega-

se sob tristezas quando sofrem injustamente. Para o crédito está lá se, quando você peca 

e são tratadas de forma rude, você suportá-la com paciência? Mas se, quando você faz o 

que é certo e sofrer por isso você pacientemente suportá-lo, este encontra graça diante de 



Deus. Para você ter sido convocada para este fim, uma vez que também Cristo padeceu 

por vós, deixando-vos exemplo para que você siga seus passos, que não cometeu pecado, 

nem dolo algum se achou em sua boca; e ao mesmo tempo sendo injuriado, não 

revidava; enquanto que sofrem, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga 

justamente. 

O apóstolo Paulo compreendeu a importância do perdão. Nesta passagem, ele exortou os 

Coríntios para perdoar um deles. Este indivíduo (sua identidade escondida pelos termos 

"qualquer" no versículo 5 e "um tal" no versículo 6 ), aparentemente de forma verbal e 

publicamente assaltaram Paulo durante a "dolorosa visita" do apóstolo para Corinto 

(ver 2: 1 ). Seguindo as instruções de Paulo, a igreja de Corinto disciplinou o membro em 

pecado e colocá-lo para fora da irmandade. Ele tinha uma vez que se arrependeu, e agora 

não só Paulo perdoá-lo, mas ele também instruiu o Corinthians a fazê-lo também. A partir 

dessa passagem sete motivos que emergem enriquecer o ensinamento do Novo 

Testamento sobre o perdão. Os crentes devem perdoar para desviar orgulho, mostrar 

misericórdia, restaurar a alegria, para afirmar o amor, provar obediência, restaurar a 

comunhão, e frustrar Satanás. 

Para desviar Orgulho 

Mas, se alguém tem causado tristeza, ele fez com que a tristeza 

não para mim, mas em algum grau, a fim de não dizer muito, a 
todos vocês. ( 2: 5 ) 

A cláusula , se qualquer causou tristeza assume a condição para ser verdade. Paulo 

reconheceu a realidade do crime e seu impacto sobre a igreja. 

Uma das principais causas de um coração sem perdão é o orgulho. A reação orgulhoso de 

um crime pode executar a gama de chafurdar na auto-piedade à retaliação violenta, e tudo 

mais. Mas não havia lugar no coração de Paulo para a auto-glória, auto-proteção, auto-

piedade, um ego ferido, ou retaliação. Paulo reconheceu que o delinquente que o agrediu 

tinha causado tristeza, mas ele se recusou a levá-la pessoalmente (cf. 12:10 ). Ao se 

recusar a fazer uma questão fora de sua lesão corporal, o apóstolo pretende amenizar a 

animosidade contra o ofensor arrependido. A igreja iria lidar com ele para além de 

qualquer consideração de Paulo. 

Os membros do "Paulo party" em Corinto ( 1 Cor 01:12. ; 3: 4 ) foram profundamente 

ofendido quando Paulo foi insultado publicamente. Eles talvez sentiu que o indivíduo 

pecando precisava de mais disciplina e penitência antes de ser restaurado à 

comunhão. Paulo, no entanto, desativou a situação, insistindo em que o infrator não tinha 

realmente causou tristeza para ele. Ele não estava amargamente ressentido, nem ele 

buscar vingança sobre aquele que o havia insultado. Ele descartou a dor e 

constrangimento que o indivíduo lhe tinha causado e pediu que a igreja para lidar com ele 

de forma objectiva.Eles não tinham o direito de realizar uma vingança em nome do 

apóstolo. 

Paulo humildemente subiu acima da ofensa e perdoou o agressor, recusando-se a ver-se 

como uma vítima ou para realizar um rancor contra quem o ofendeu. Não havia lugar na 

mente de Paulo para o orgulho ou ressentimento amargo, porque como as pessoas o julgou 

foi inconseqüente. Como ele escreveu em 1 Coríntios: "Para mim, é uma coisa muito 

pequena para que eu possa ser examinado por você, ou por qualquer tribunal humano; na 



verdade, eu nem sequer me examinar. Pois eu sou consciente de nada contra mim mesmo, 

mas eu não sou por este absolvido; mas quem me julga é o Senhor "( 1 Cor. 4: 3-4 ). 

Embora ele não estava preocupado com o crime, como relacionado a ele, Paulo estava 

preocupado com suas ramificações na congregação de Corinto. Ofensa do homem causou 

o Corinthians algumatristeza, já que ele havia causado discórdia na congregação. Apesar 

de reconhecer que o Corinthians que o agressor tinha causado tristeza ... a todos eles, 

Paulo acrescentou dois renúncias para minimizar o impacto da infracção. A tristeza foi 

limitado em extensão; ele só tinha afetado a igreja de Corinto , em algum grau. Paulo 

também não queria falar muito sobre o delito; ele não queria exagerar. Em vez disso, ele 

minimizou o incidente e advertiu o Corinthians não para explodi-lo fora de proporção. O 

homem havia se arrependido; o incidente foi fechada; e que era hora de seguir em frente. 

Paulo não tinha nada além de amor e perdão em seu coração para a pessoa que o havia 

ofendido. Ele não estava disposto a deixar que o indivíduo roubar sua alegria, 

comprometer a sua utilidade, ou tornar-se a questão dominante na igreja de Corinto. Paulo 

exemplificou o perdão de Jesus ordenou. Respondendo a pergunta de Pedro "," Senhor, 

até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei?Até sete vezes? 

" ( Mat. 18:21 ) Jesus disse-lhe: 'Eu não digo que até sete vezes, mas até setenta vezes 

sete "( v. 22 ). 

José é um exemplo do Antigo Testamento de um homem que perdoou abnegAdãoente 

como Paulo fez. Motivado por ciúmes, seus irmãos o venderam como escravo no 

Egito. Mas Deus providencialmente se importava com ele, eventualmente, elevando-o 

para o cargo de primeiro-ministro do Egito. Quando a fome fez seus irmãos em busca de 

comida no Egito, José revelou-se a eles. Gênesis 45: 1-15 registra que encontro 

dramático: 

Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: "Faça 

com que todos sair de mim." Então, não havia homem algum com ele, quando se deu a 

conhecer a seus irmãos. Ele chorou tão alto que os egípcios ouviram isto, e à casa de 

Faraó ouviu falar dele. Então disse José a seus irmãos: "Eu sou José! Meu pai ainda está 

vivo? "Mas os irmãos não lhe puderam responder, pois estavam consternados com sua 

presença. Então disse José a seus irmãos: "Por favor, venha para perto de mim." E eles se 

aproximaram. E ele disse: "Eu sou seu irmão José, a quem vendestes para o Egito.Agora, 

não se magoe ou com raiva de si mesmos, porque você me vendido aqui, porque Deus me 

enviou adiante de vós para preservar a vida. Para a fome tem sido na terra nestes dois 

anos, e ainda há cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou 

adiante de vós, para conservar para você descendência na terra, e para mantê-lo vivo por 

um grande livramento. Agora, pois, não fostes vós que me enviastes para cá, senão 

Deus; e Ele me fez um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e governador de toda a 

terra do Egito. Apresse-se e ir até o meu pai, e dizei-lhe: Assim diz o seu filho José, "Deus 

me fez o senhor de todos os egípcios; desce a mim, não demora. Você deve viver na terra 

de Goshen, e você deve estar perto de mim, você e seus filhos e os filhos de seus filhos e 

seus rebanhos e os seus rebanhos e tudo o que você tem. Lá eu também irá fornecer para 

você, pois ainda há cinco anos de fome que estão por vir, e você e sua família e tudo o 

que você seria empobrecida. "Eis que os seus olhos vêem, e os olhos de meu irmão 

Benjamim ver, que é minha boca que está falando com você. Agora você deve saber a 

meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que você já viu; e você deve se apressar e 

trazer meu pai para cá. "Em seguida, ele caiu sobre seu irmão pescoço de Benjamim e 

chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Ele beijou a todos os seus irmãos e 

chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. 



Apesar de sua severidade para com ele, José não era amargo em relação a seus irmãos. Em 

vez disso, ele perdoou-los livremente e os consolou com a verdade de que Deus usou a 

sua traição para seus próprios fins. Após a morte de Jacó, os irmãos de José, mais uma 

vez temia que ele iria se vingar contra eles: 

Quando os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: "E se José tem um rancor 

contra nós e nos paga de volta na íntegra por todo o mal que lhe fizemos!" Então, eles 

enviaram uma mensagem a José, dizendo: " Seu pai cobrado antes de morrer, dizendo: 

Assim direis a José: "Por favor, perdoe, eu imploro, a transgressão de seus irmãos e os 

seus pecados, para que eles fizeram que você está errado." "E agora, por favor, perdoe a 

transgressão os servos do Deus de teu pai. "E José chorou quando eles lhe falavam. Em 

seguida, seus irmãos vieram, e prostrou-se diante dele e disse: "Eis que somos teus 

servos." Mas José disse-lhes: "Não tenha medo, pois sou eu no lugar de Deus? Quanto a 

você, você quis dizer o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, a fim de trazer este 

resultado atual, para preservar muitas pessoas vivas. Então, por isso, não tenha 

medo; Estou disposto a dar para você e seus pequeninos. "Assim ele os consolou e falou 

ao coração deles. ( Gn 50: 15-21 ) 

O perdão quebra as cadeias amargas de orgulho, auto-piedade, e de vingança que levam 

ao desespero, alienação, relacionamentos quebrados, e perda da alegria. 

Para mostrar misericórdia 

Basta a esse tal esta repreensão feita pela maioria, ( 2: 6 ) 

O castigo que já havia sido infligida sobre o indivíduo pecar pela igreja 

era suficiente. Ele tinha sofrido o suficiente, e que era hora de mostrar-lhe misericórdia 

e restaurá-lo à comunhão. epitimia ( punição) aparece somente aqui no Novo 

Testamento. Tanto a sua utilização em escritos gregos extrabiblical eo contexto desta 

passagem sugerem epitimia refere-se a um ato disciplinar oficial pela maioria: a 

excomunhão ou desassociação. O Novo Testamento ensina que a igreja é disciplinar os 

crentes pecadores. Jesus salientou que processo em Mateus 18: 15-18 : 

Se teu irmão pecar, vai, e repreende-o em privado; Se ele te ouvir, ganhaste a teu 

irmão. Mas se ele não ouvi-lo, tomar um ou dois com você, para que pela boca de duas 

ou três testemunhas cada fato pode ser confirmado. Se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à 

igreja; e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e 

publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos 

céus; e tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. 

Paulo já havia lidado com outro membro pecando da congregação de Corinto: 

Em nome de nosso Senhor Jesus, quando você está montado, e eu com vocês em espírito, 

pelo poder de nosso Senhor Jesus, eu decidi entregar tal homem a Satanás para a 

destruição da carne, para que o espírito pode ser salvo no dia do Senhor Jesus ... Mas, na 

verdade, eu escrevi para você não se associar com qualquer chamado irmão se ele é uma 

pessoa imoral, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou um vigarista, nem 

mesmo para comer com tal pessoa. ( 1 Cor. 5: 4-5 , 11 ) 

Aos tessalonicenses Paulo escreveu: 

Mandamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você mantenha 

longe de todo irmão que leva uma vida desregrado e não segundo a tradição que você 

recebeu de nós ... Se alguém não obedecer à nossa instrução em esta carta, tome nota 



especial dessa pessoa e não associar com ele, de modo que ele será confundido. No 

entanto, não considerá-lo como um inimigo, mas admoestai-o como irmão. ( 2 Ts. 3: 

6 , 14-15 ) 

A congregação de Corinto tinha oficialmente agiu e colocar o indivíduo em pecado para 

fora da igreja. Aparentemente que a disciplina tinha tido o efeito desejado, e que o homem 

havia se arrependido. Era hora de perdoar e restaurá-lo. Em Gálatas 6: 1 Paulo ordenou: 

"Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com 

espírito de mansidão; cada um que olha para si mesmo, para que você também não será 

tentado. "Ele exortou os Efésios:" Seja gentil com o outro, compassivos, perdoando-vos 

uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou "( Ef. 4 : 32 ). EmColossenses 

3:13 ele escreveu que os crentes devem ser caracterizados por "suportando uns aos outros, 

e perdoando-vos uns aos outros, quem quer que tenha uma queixa contra ninguém." 

Os crentes nunca mais como Deus são do que quando eles mostram perdão misericordioso 

de um pecador arrependido. 

Para restaurar a alegria 

de modo que, pelo contrário, você deveria perdoar e confortá-lo, 

caso contrário, um tal poderia ser dominado pela tristeza 
excessiva. ( 2: 7 ) 

Tristemente confessando seu pecado trágico com Bate-Seba, Davi reconheceu a triste 

realidade de que o pecado rouba alegria. No Salmo 51 , ele implorou a Deus: "Restitui-

me a alegria da tua salvação" ( v 12. ), e: "Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, o Deus 

da minha salvação; então a minha língua vai cantar com alegria de sua justiça "( v. 

14 ). Confissão e arrependimento restaura a alegria que Deus deseja que todos os cristãos 

a ter ( João 15:11 ; 16:24 ; 17:13 ; 2 João 12 ; cf. Gal 5:22. ). 

Algumas das Corinthians acreditava que o indivíduo que tinha insultado Paulo precisava 

de sofrer ainda mais antes de ser restaurado. Mas Paulo discordou, e insistiu que, ao 

contrário do Corinthians deve, antes, perdoar e confortá-lo. Sua dor o havia levado ao 

arrependimento, e agora era a hora de restaurar a sua alegria. A igreja não pode definir 

limites arbitrários na graça e misericórdia; não poderão rejeitar um indivíduo 

verdadeiramente penitente, não importa o quão sério era o pecado. 

Para o Corinthians não perdoar a pessoa arrependida seria pecado e roubar a sua 

alegria. Seria, de fato, trazer castigo de Deus sobre eles (cf. 6 Matt: 14-15. ; 18:35 ). A 

falta de perdão também iria inviabilizar a sua adoração ( Mt 5: 23-24. ). 

Positivamente, a congregação de Corinto necessário para confortá-lo. Comfort traduz o 

familiar palavra Novo Testamento parakaleo , o que significa, "para vir ao lado de", "para 

reforçar", ou "incentivar" As Corinthians foram para "restaurar o tal com espírito de 

mansidão" (. Gal. 6: 1 ); para vir ao lado dele, levantá-lo e ajudá-lo a andar em 

obediência. Paulo temia que de outra forma tal pessoa poderia ser dominado pela 

tristeza excessiva, não só a tristeza de sua punição, mas também a tristeza causada pela 

contínua rejeição do Corinthians 'dele. Katapinō ( oprimido ) é variAdãoente traduzido 

no Novo Testamento como "engolir "( 2 Cor. 5: 4 ; . Matt 23:24 ; 1 Cor 15:54. ), "afogar" 

( Hb 11:29. ); e "devorar" ( 1 Pedro 5: 8 ). Deus não quer que os crentes ser totalmente 

consumida pela dor causada por seu pecado. Mais tarde, em sua epístola Paulo escreveu: 

"A tristeza que está de acordo com a vontade de Deus produz um arrependimento sem 



pesar, levando a salvação" ( 2 Cor. 7:10 ). Depois de tristeza fez o seu trabalho de 

condenação, é para ser substituída por alegria. 

Para afirmar o amor 

Por isso exorto-vos a reafirmar o seu amor por ele. ( 2: 8 ) 

O desejo de Paulo para ver o que se arrepende indivíduo alegre, mais do que triste, o 

levou a exortar o Corinthians para reafirmar seu amor por ele. Em sua única outra 

aparência Novo Testamento, kuroō( reafirmam ) fala de ratificar formalmente uma 

aliança ( Gl. 3:15 ). O Corinthians tinha oficialmente e publicamente disciplinado o 

ofensor ( v. 6 ). Agora eles precisavam para concluir o assunto, publicamente e 

amorosamente restaurando-o à comunhão. Ao fazer isso eles iria mostrar sua coletiva, 

bem como afeto individual para ele. 

Ágape ( amor ) é o amor de escolha, de vontade, de humilde serviço aos outros. É 

o amor não de sentimentos sentimental, mas de ação (cf. 1 Cor. 13: 4-7 ). O amor é 

essencial para a vida da igreja. Na noite antes da Sua morte, Jesus disse: "Um novo 

mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que 

também vos ameis uns aos outros. Com isso todos saberão que sois meus discípulos, se 

tiverdes amor uns aos outros "( João 13: 34-35 ). Paulo ordenou aos Efésios: "Sede 

imitadores de Deus, como filhos amados; e andai em amor, como Cristo também vos 

amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus como um aroma perfumado 

"( Ef 5: 1-2. ).  

Na sua essência, a falta de perdão é uma falta de amor. Perdão, por outro lado, cumpre a 

lei real do amor (cf. Tg 2: 8 ). Amor Perdoar é uma jóia preciosa, um rico tesouro na vida 

da igreja. Sem ele, as igrejas estão rasgadas, dividir e fragmentado. As igrejas que 

praticam fielmente a disciplina da igreja também deve perdoar os pecadores 

arrependidos. A maior demonstração de amor, tanto por crentes e da Igreja coletivamente, 

é perdoar os outros. 

Para Prove Obediência 

E foi por isso também que eu escrevi, para que eu possa colocá-lo 
à prova, se você é obediente em tudo. ( 2: 9 ) 

Como já se referiu, o perdão reflete algumas das virtudes cristãs mais nobres, incluindo a 

humildade, a misericórdia, alegria e amor. Mas mesmo que isso não aconteceu, o perdão 

ainda seria a coisa certa a fazer, porque Deus exige. Uma razão Paulo escreveu a letra 

grave entre 1 e 2 Coríntios ( 2: 4 ) foi para que ele possa colocar o Corinthians para o 

teste e veja se eles seriam . obediente em todas as coisasSe eles estavam dispostos a 

perdoar seria um verdadeiro teste de saber se os corações do Corinthians foram reto 

diante de Deus. Como até mesmo um breve olhar sobre a história mostra humanos, o 

homem caído não facilmente perdoar. Repetidas guerras, disputas de longa data, séculos 

de retaliação mortal entre os grupos raciais e religiosos, e vingança pessoal mancharam a 

história humana desde a queda.Sinful, a humanidade orgulhoso vê o perdão como 

fraqueza e vingança como força. O Corinthians tinha provado-se obediente disciplinando 

o infrator. Perdoar-lo e recebê-lo de volta para a comunhão também seria prova de sua 

obediência. Jesus ordenou: "Se teu irmão pecar, repreende-o; e se ele se arrepender, 

perdoa-lhe "( Lucas 17: 3 ). Disciplinando o membro pecando, os coríntios tinham 



obedecido a primeira parte do que admoestação; perdoando-o totalmente, eles iriam 

obedecer a este último. 

Deus sempre tem testado o seu povo para revelar o que está em seus corações. Em Êxodo 

16: 4 ", o Senhor disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu para você; e as 

pessoas devem sair e reunir parte de um dia de cada dia, para que eu possa testá-los, ou 

não anda em Minha instrução '. "Moisés advertiu Israel para 

lembre-se todo o caminho que o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes quarenta anos, 

para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os 

seus mandamentos ou não ... No deserto Ele alimentou você maná que vossos pais não 

sabiam, que te humilhar e que Ele possa testá-lo, fazer o bem para você no final. ( Deut. 

8: 2 , 16 ) 

Em Deuteronômio 13: 3 , ele acrescentou: "Você não deve ouvir as palavras daquele profeta 

ou sonhador de sonhos; porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se você ama o 

Senhor, teu Deus, com todo o seu coração e com toda a tua alma ". 

Paulo colocou a igreja de Corinto para o teste para ver se eles se disciplina e perdoar. Ao 

contrário da maioria das igrejas de hoje, a igreja de Corinto passou dois testes. Eles 

fizeram o trabalho duro de enfrentar o pecado; eles também obedeceu à ordem de Paulo 

para perdoar graciosamente e restaurar o indivíduo pecar. Mais tarde, em sua epístola 

Paulo escreveu: 

Assim, embora eu escrevi, não foi por causa do ofensor nem por causa de o ofendido, mas 

que a sua seriedade em nosso nome pode ser dado a conhecer aos olhos de Deus. Por este 

motivo, foram consolados. E além do mais o nosso conforto, nos alegramos ainda muito 

mais pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos. Porque, se em 

alguma coisa me gabou com ele sobre você, eu não estava envergonhada; mas como vos 

dissemos tudo com verdade, assim também a nossa glória antes de Tito provou ser a 

verdade. Sua afeição abunda ainda mais para você, como ele se lembra da obediência de 

vós todos, como você recebeu-o com temor e tremor. ( 7: 12-15 ) 

Como Tito detectou e comunicou a Paulo, o Corinthians tinha obedecido o apóstolo e 

perdoado o agressor. Fora do caos e da confusão de seu passado turbulento tinha vindo uma 

igreja obediente. 

Para restaurar a comunhão 

Mas aquele a quem perdoardes alguma coisa, eu perdôo 

também; pois na verdade o que eu perdoei, se eu perdoei nada, eu 
fiz isso por amor de vós, na presença de Cristo, ( 02:10 ) 

O acordo de Paulo com a decisão da maioria para perdoar o ofensor demonstrou sua 

humildade. Ele não concorda com o "Paulo party" que queria o indivíduo a sofrer 

mais. Na verdade, Paulo já tinhaperdoado ele se, acrescentou, eu perdoei nada. Mais 

uma vez, o apóstolo minimizou a ofensa contra ele. Sua principal preocupação era com a 

bolsa a ser restaurado e para que haja unidade na igreja de Corinto. Assim, ele perdoou o 

indivíduo principalmente para os coríntios saquês. 

Paulo viveu toda a sua vida na presença de Cristo, consciente de que o Senhor sabia que 

todos os seus pensamentos, palavras e ações. Mais adiante neste capítulo, ele lembrou aos 

Coríntios que ele falou "em Cristo, diante de Deus" ( 2:17 ). Em 4: 2 , ele escreveu que 

ele encomendou-se "à consciência de todo homem, na presença de Deus" 

(cf. 07:12 ; 12:19 ). Para Timoteo ele escreveu: "Conjuro-te na presença de Deus e de 



Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino: 

prega a palavra; estar pronto a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta, com 

grande paciência e doutrina "( 2 Tim. 4: 1-2 ). Paulo ansiosamente perdoou a pessoa que 

o tinha ofendido porque Cristo, na presença de quem ele sempre viveu, havia 

completamente perdoado. 

O perdão é crucial para manter a unidade na comunhão da igreja. Sem ele discórdia, 

desarmonia, rancor e vingança pode destruir a unidade. 

Para impedir Satanás 

de modo que nenhuma vantagem poderia ser tomado de nós por 
Satanás, pois não somos ignorantes de seus regimes. ( 02:11 ) 

O objetivo de Satanás para a igreja é o oposto de Deus. Deus quer um humilde, 

misericordioso, alegre, amoroso, comunhão obediente; Satanás quer um, onde o pecado 

reina suprema. Se o pecado é confrontado, Satanás quer que seja feito isso de uma 

maneira dura, sem graça, sem piedade. Ambos não conseguir lidar com o pecado e não 

para perdoar os pecadores arrependidos podem destruir uma igreja. Paulo enfatizou que 

o Corinthians deve perdoar e restaurar o indivíduo arrependido de modo que nenhuma 

vantagem poderia ser tomado de -los por Satanás. Um espírito que não perdoa joga 

para a direita em mãos do diabo e lhe dá a alavancagem que ele precisa para dividir uma 

igreja distante. 

Os crentes não se atrevem a ser ignorante de Satanás esquemas , mas deve "permanecer 

firmes contra as ciladas do diabo" ( Ef. 6:11 ) e "não dar o diabo uma oportunidade" ( Ef. 

4:27 ). Duas maneiras de importância vital de fazer que estão lidando com o pecado e os 

pecadores que perdoa. 

O perdão afeta a pessoa que perdoa ( 2 Cor. 2: 5 ), a um perdoados ( 2: 6-8 ), e toda a 

Igreja ( 2: 9-11 ). O trabalho duro de disciplinar os pecadores e restaurar aqueles que se 

arrependem é um verdadeiro teste de amor de uma igreja para o Senhor. 

 

5. Restaurando a alegria do desalentado 

Pastor  ( 2 Coríntios 2: 12-17 ) 

Ora, quando cheguei a Trôade para o evangelho de Cristo e 

quando a porta foi aberta para me no Senhor, não tive descanso 

no meu espírito, não encontrando meu irmão Tito; mas levando 

minha despediu deles, eu fui para a Macedônia. Mas, graças a 

Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e se manifesta 

através de nós o aroma doce do conhecimento de Deus em todos 

os lugares. Porque nós somos um aroma de Cristo a Deus entre 

os que estão sendo salvos e entre aqueles que estão perecendo; ao 

que um aroma da morte para a morte, para o outro um aroma de 

vida para vida. E quem é adequada para estas coisas? Para nós 

não é como muitos, falsificadores da palavra de Deus, mas a 

partir de sinceridade, mas a partir de Deus, falamos em Cristo 
diante dos olhos de Deus. ( 2: 12-17 ) 



A chamada para o ministério é um convite a bênção incomparável e privilégio 

inigualável. Mas, ao mesmo tempo, é um convite para o desânimo, dificuldade, tristeza, 

dor e desespero. Cada pastor, não importa o quão ricamente abençoado seu ministério 

pode ser, sabe aqueles tempos sombrios quando ele está desanimado e abatido. Não 

menos um homem de Deus do que Charles Spurgeon escreveu, 

Crises de depressão venha a maioria de nós. Normalmente alegre como podemos ser, 

devemos em intervalos ser derrubado. A forte nem sempre são vigorosas, o sábio nem 

sempre pronto, o nem sempre valente corajoso, eo alegre nem sempre feliz. Pode haver 

aqui e ali homens de ferro, a quem vestir e de trabalho lágrima nenhum prejuízo 

perceptível, mas com certeza os trastes ferrugem mesmo estes; e como para os homens 

comuns, o Senhor sabe, e faz com que eles saibam que eles são, mas poeira. 

("Desmaio do ministro se encaixa", em Lições aos meus alunos: Primeira Série [Reprint; 

Grand Rapids: Baker, 1980], 167) 

Alguns pastores tornaram-se tão desanimado que deixar o ministério, como a seguinte 

carta revela: 

Meu querido Jim: Eu sou completamente. Ontem eu entreguei a minha demissão, para 

entrar em vigor ao mesmo tempo, e esta manhã eu comecei a trabalhar para o ________ 

Companhia Land. Eu não voltará para o pastorado. Eu acho que eu posso ver em seu 

coração enquanto você lê estas palavras e eis que não um pouco de decepção, se não 

desgosto. Eu não culpo você em tudo, eu sou um pouco enojado comigo mesmo. Você se 

lembra dos dias de seminário, quando falamos do futuro e pintou retratos do que 

estávamos a fazer para o reino de Deus? Vimos a necessidade sem limites para um serviço 

cristão altruísta, e desejava estar entre os homens fazendo a nossa parte para a redenção 

do mundo. Nunca vou esquecer essa última palestra sobre a noite antes de nossa 

formatura. Você estava para ir para o campo estrangeiro e eu para o Primeiro Church, de 

________. Tivemos sonhos bravos de utilidade, e você percebeu-los. Quando olho para 

trás em toda 25 anos eu posso ver algumas vidas que eu ajudei, e algumas coisas que eu 

tenham sido autorizados a fazer isso são vale a pena; mas, sentado aqui hoje, estou mais 

do que a metade convencido de que Deus nunca me destina-se a ser um ministro. Se ele 

fez, eu não sou suficientemente grande e corajoso o suficiente para pagar o preço. Mesmo 

que leva você para me escrever para baixo como um covarde, eu vou lhe dizer por que eu 

sair ... 

  
Nestes anos, tenho encontrado não poucos sinceros altruísta, cristãos consagrados. Eu não 

acredito que eu sou especialmente mórbido ou injusto na minha estimativa. Até onde eu 

sei o meu coração, eu não sou amargo. Mas, através de todos esses anos uma convicção 

vem crescendo dentro de mim que o membro da Igreja se preocupa muito pouco sobre o 

reino de Deus e seu avanço, ou o bem-estar de seus semelhantes. Ele é um cristão, a fim 

de que ele pode salvar a sua alma do inferno, e por nenhuma outra razão. Ele faz tão 

pouco quanto ele pode, vive como indiferentemente como ele se atreve. Se ele pensou 

que poderia ganhar o céu, sem sequer levantar o dedo para os outros, ele iria aproveitar a 

chance. Eu nunca soube mais do que uma pequena minoria de qualquer igreja que eu 

tenho servido para ser realmente interessado e desinteressAdãoente dedicado à obra de 

Deus. Levou todo o meu tempo de puxar e empurrar e exortar e persuadir os membros 

relutantes da minha igreja para realizar um pouco de tudo para seus semelhantes. Eles 

levaram um convênio de ser fiel no atendimento aos serviços da igreja, e não um em cada 

dez já pensou em ir a reunião de oração. Uma grande porcentagem raramente frequentava 



a igreja pela manhã, e um pequeno número lamentavelmente, à noite. Ele parecia não 

significa nada para eles que eles se tinham dedicado ao serviço de Cristo. 

  
Estou cansado; cansado de ser o único na igreja, de quem se espera sacrifício 

real; cansado de esforço e puxando para obter povo cristão a viver como 

cristãos; Cansado do trabalho de planejamento para o meu povo e, em seguida, ser 

compelido a fazê-lo sozinho ou vê-lo deixado de lado; esquivando-se cansado de meus 

credores quando eu não precisaria se eu tinha o que me é devido; cansado da visão 

affrighting de velhice sem um tostão. Eu não estou deixando Cristo. Eu amo ele. Eu ainda 

deve tentar servi-Lo. 

  
Julga-me com indulgência, velho amigo. Eu não posso suportar perder sua amizade. 

  
Seu como antigamente, William. 

(Citado em AT Robertson, A Glória do Ministério [New York: Revell, 1911], 24-27) 

Como William, o apóstolo Paulo não era estranho ao desânimo. Mas ao contrário de 

William, Paulo perseverou em seu ministério até o final de sua vida ( 2 Tim. 4: 7 ). Após 

o anúncio do sofrimento físico que ele tinha sofrido em seu ministério, ele escreveu: "Para 

além de tais coisas externas, há a pressão diária em mim de preocupação para todas as 

igrejas. Quem é fraco sem o meu ser fraco? Quem é levado em pecado sem a minha 

intensa preocupação "(? 2 Cor. 11: 28-29 ). Era a igreja de Corinto acima de todos os 

outros que causaram Paulo profunda, desanimador desapontamento. Eles haviam 

quebrado o seu coração por sua imaturidade, superficialidade, o pecado, a indiferença, 

desinteresse em direção a ele, e mesmo rebelião aberta contra a sua autoridade 

apostólica. Carta inspirada primeiro de Paulo aos Coríntios é uma triste ladainha do 

pecado, o egoísmo, a desordem, o mundanismo, e apenas sobre qualquer outro tipo de 

desastre espiritual. O Corinthians, arrastando para dentro da igreja seus antigos padrões 

pecaminosos, toleraram a forma mais grosseira de perversão sexual, um homem cometer 

incesto com a mulher de seu pai ( 1 Cor. 5: 1-8 ). Eles lutaram entre si, e arrastou o outro 

para dentro do campo ( 1 Coríntios 6: 1-8. ). Eles estavam confusos sobre o casamento e 

singeleza ( 1 Cor. 7 ). Eles abusaram da sua liberdade em Cristo e eram arrogantes sobre 

ele ( 1 Cor. 8: 1 ). Pecado e egoísmo manchado sua celebração da Ceia do Senhor ( 1 Cor. 

11: 17-34 ). Então torcida teve a sua compreensão dos dons espirituais tornam-se que, 

quando alguém em sua montagem amaldiçoou Jesus Cristo em uma língua desconhecida, 

eles pensaram que era a obra do Espírito Santo ( 1 Cor. 12: 3 ). Além disso, alguns falsos 

apóstolos tinha chegado recentemente em Corinto dizendo mentiras sobre Paulo e agredir 

sua personagem. A fim de captar a igreja com sua heresia, que procurou destruir a 

credibilidade do apóstolo, e, em seguida, substituí-lo como mestres autorizados na 

congregação de Corinto. Ele quebrou o coração de Paulo de que alguns dos Coríntios 

estavam sendo enganados por eles. 

Mas, apesar de todos os seus problemas Paulo amava o Corinthians profundamente e 

havia investido, pelo menos, 18 meses de sua vida ministrando a eles ( Atos 

18:11 ). Intenso amor do Apóstolo para lhes deu o Corinthians potencial para magoá-lo 

profundamente e eles fizeram ( 2 Cor. 0:15 ). Sua última visita a Corinto tinha sido 

intensamente doloroso ( 2: 1 ), e Paulo de dor, angústia e desânimo são evidentes nesta 

passagem. Somando-se a isso foi o fato de que as coisas também não iam bem em Éfeso, 

onde tinha recentemente ministrou, e de onde ele escreveu 1 Coríntios. Sua pregação tinha 



desencadeou uma revolta que poderia ter lhe custou a vida ( Atos 19: 23-41 ). Ele também 

tinha, como foi observado no capítulo 1 deste volume, submetido a um julgamento severo 

lá, a fim de que ele estava "sobrecarregado em excesso, além de [sua] força, de modo que 

[ele] até da vida desesperamos; na verdade, [ele] tivemos a sentença de morte dentro de 

[si] "( 2 Cor. 1: 8-9 ). Não surpreendentemente, à luz de tudo Paulo estava passando, há 

um elemento de emoção e tristeza em 2 Coríntios. 

O presente texto pode ser dividido em duas seções: o desânimo de Paulo sobre o 

Corinthians e seu encorajamento por causa de Cristo. 

O desânimo de Paulo 

Ora, quando cheguei a Trôade para o evangelho de Cristo e 

quando a porta foi aberta para me no Senhor, não tive descanso 

no meu espírito, não encontrando meu irmão Tito; mas levando 

minha despediu deles, eu fui para a Macedônia. ( 2: 12-13 ) 

Depois de deixar Éfeso, Paulo chegou a Trôade. Trôade era um porto marítimo no Mar 

Egeu, no oeste da Ásia Menor, localizada na província de Mísia, perto da foz do 

Dardanelos. Era cerca de dez quilômetros da famosa cidade de Troy, para o qual foi 

nomeado. Trôade foi fundada em 300 AC , e do imperador Augustus havia concedido a 

ele o status cobiçado de uma colônia romana. 

O motim em Éfeso ( Atos 19: 23-41 ), provocada pela pregação destemida de Paulo do 

evangelho, pode ter solicitado partida do apóstolo para Trôade. Mas, mais importante, 

Paulo esperava encontrar Tito lá.Paulo tinha enviado a Corinto para descobrir como a 

igreja ali tinha respondido a um Corinthians e, especialmente, para a "letra grave" (ver 2 

Cor. 2: 3-4 ). Esperando ansiosamente o relatório de Tito, Paulo temia o pior, e seu 

coração estava pesado com preocupação. O apóstolo sabia que Tito iria passar 

por Trôade em seu caminho de volta a Éfeso de Corinto. Não é possível esperar mais, 

Paulo fui lá na esperança de encontrá-lo e obter o seu relatório mais cedo. 

Paulo havia passado por Trôade antes, em sua segunda viagem missionária ( Atos 16: 8-

11 ). Nessa visita, no entanto, o apóstolo aparentemente não encontrou uma 

igreja. Quando Paulo visitou Trôade no caminho de volta da Macedônia e Corinto, havia 

uma igreja lá ( Atos 20: 6-12 ). Portanto, é provável que ele fundou a igreja 

em Trôade nesta visita. Enquanto espera por Tito, Paulo, como ele fez sempre que tinha 

a oportunidade, pregou o evangelho de Cristo. Sua missão em ir para Trôade incluído 

evangelização, não apenas atender Tito. 

A declaração de Paulo que estava uma porta aberta para ele no Senhor confirma, 

ainda, que o apóstolo pregou em Trôade enquanto espera por Tito. Como ele poderia ter 

sabido que o Senhor tinhaaberto uma porta lá para ele, a menos que ele tinha sido dada 

a oportunidade de pregar e teve respostas positivas? O apóstolo comumente usado essa 

frase para descrever oportunidades de ministério. Em 1 Coríntios 16: 8-9 , Paulo falou de 

uma porta aberta em Éfeso: "Mas eu permanecerei em Éfeso até ao Pentecostes; para uma 

grande porta para o serviço eficaz se me abriu, e há muitos adversários. "Voltando à sua 

igreja local em Antioquia depois da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé" 

começaram a relatar todas as coisas que Deus tinha feito com eles e como Ele tinha aberto 

a porta da fé aos gentios "( Atos 14:27 ). Paulo exortou os colossenses a Oração ", ao 

mesmo tempo também para nós, que Deus vai nos abrir uma porta para a palavra, para 

que possamos falar diante do mistério de Cristo" (Colossenses 4: 3 ). 



A porta que foi aberta em Trôade representou uma oportunidade divinamente 

preparado, o tipo Paulo desejava e oração. Mas ele estava tão exausto e sobrecarregado 

pela situação em Corinto que ele achou difícil se concentrar na oportunidade; ele não teve 

descanso para seu espírito. O tumulto e descontentamento de seu coração foram 

debilitante e ameaçou fechar a porta que foi aberta para o ministério emTrôade. A sua 

intensa preocupação com a igreja de Corinto levantou questões preocupantes em sua 

mente. Será que eles afirmam o seu amor por ele? Ou será que eles seguem os falsos 

apóstolos? Será que eles lidam com as questões específicas que ele lhes tinha repreendido 

por: divisões, conflitos, incesto, casamento, celibato, divórcio, o papel das mulheres, a 

idolatria, o orgulho espiritual, o abuso da Ceia do Senhor, mau uso dos dons espirituais? O 

coração de Paulo doía porque ele não sabia a resposta a essas perguntas, e como resultado, 

ele não tinha liberdade para ministrar. Até que ele ouviu de Tito, o apóstolo temia o 

pior. Ele estava tão sobrecarregado pela situação em Corinto que ele perdeu o interesse 

no aberto porta do ministério em Trôade. Não encontrando 

Tito em Trôade, Paulo passou a Macedónia. Ele podia esperar mais; ele tinha que 

encontrar Tito para ouvir sobre a resposta do Corinthians. Então, ele se dirigiu para a 

província da Macedônia, na fronteira com a costa noroeste do Mar Egeu, ao norte da 

Acaia. 

Este foi um momento de trevas na vida do apóstolo. Ele amava o Corinthians tanto que 

seu coração estava dilacerado por preocupação para eles, a tal ponto que ele estava 

realmente deprimida ( 2 Cor. 7: 5-6). Mas Paulo não desistiu. Ele foi "atingida em todos 

os sentidos, mas não angustiados; perplexos, mas não desesperados "( 4: 8 ). Ele estava 

desanimado, mas não derrotado, e ele ainda manteve a esperança de um bom relatório, 

quando conheceu Tito. Até então, ele estava lidando com temores graves. Socorro veio 

quando ele se concentrou em seu Senhor. 

Incentivo de Paulo 

Mas, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e se 

manifesta através de nós o aroma doce do conhecimento de Deus 

em todos os lugares. Porque nós somos um aroma de Cristo a 

Deus entre os que estão sendo salvos e entre aqueles que estão 

perecendo; ao que um aroma da morte para a morte, para o outro 

um aroma de vida para vida. E quem é adequada para estas 

coisas? Para nós não é como muitos, falsificadores da palavra de 

Deus, mas a partir de sinceridade, mas a partir de Deus, falamos 
em Cristo diante dos olhos de Deus. ( 2: 14-17 ) 

O versículo 14 marcas de uma mudança abrupta na atitude de Paulo e ele lança 

em obrigado ... a Deus, a razão pela qual não é facilmente perceptível no texto. É verdade 

que ele finalmente conheceu Tito na Macedónia ( 7: 5-7 ) e recebeu um relatório 

encorajador geral sobre a situação em Corinto. Esse relatório certamente trouxe Paulo 

algum alívio muito necessário. No entanto, não foi o fator chave na alegria e 

encorajamento de Paulo, ou ele teria mencionado nesta passagem. Em vez disso, ele adiou 

mencioná-lo até o capítulo 7. E Paulo sabia que ainda havia uma minoria recalcitrante na 

igreja de Corinto que era hostil a ele. Os falsos apóstolos ainda estavam lá, como era a 

influência nefasta da cidade wretchedly pecaminosa de Corinto. O apóstolo também foi 

sábio o suficiente para saber que, depois de ter provado inconstante uma vez, o 

Corinthians poderia girar sobre ele novamente. Em qualquer caso, Paulo, obviamente, 



não considerar todos os problemas em Corinto para ser resolvido, ou então ele não seria 

posteriormente ter escrito o longa epístola de 2 Coríntios. 

Mas Paulo não olhar para sua situação para o conforto, alegria e encorajamento, mas para 

o "Pai das misericórdias e Deus de toda consolação" ( 1: 3 ). A cura para o seu desânimo 

era um coração agradecido.Paulo tomou o seu foco fora de suas dificuldades e colocá-lo 

em seu Deus. 

O apóstolo usado como um pano de fundo para os versículos 14-17 em um evento 

importante no mundo romano, o triunfo. William Barclay descreve: 

Na mente [de Paulo] é a imagem de um Triunfo romano e de Cristo como um 

conquistador universal. A maior honra que pode ser dado a um general romano vitorioso 

foi um triunfo. Para alcançá-lo, ele deve satisfazer certas condições. Ele deve ter sido o 

real comandante-em-chefe no campo. A campanha deve ter sido completamente 

terminado, a região pacificada e as tropas vitoriosas trouxe para casa.Cinco mil do 

inimigo, pelo menos, deve ter caído em um noivado. A extensão do território positivo 

deve ter sido adquirida, e não apenas um desastre recuperados ou um ataque repelido. E 

a vitória deve ter sido conquistado um inimigo estrangeiro e não em uma guerra civil. 

Em umO Triunfo a procissão do general vitorioso marcharam pelas ruas de Roma para o 

Capitólio, em ordem a seguir. Primeiro vieram os funcionários do Estado e do 

Senado. Depois vieram os trompetistas. Em seguida, foram realizados os despojos 

retirados da terra conquistada. Por exemplo, quando Tito conquistou Jerusalém, o 

candelabro de sete braços, a mesa de ouro da pães da proposição e as trombetas de ouro 

foram levadas pelas ruas de Roma. Depois vieram imagens da terra conquistada e 

modelos de cidadelas e navios conquistados. Seguiu-se o touro branco para o sacrifício 

que seria feito.Depois, há os príncipes caminhou em cativeiro, líderes e generais em 

cadeias, logo para ser arremessado na prisão e com toda a probabilidade, quase 

imediatamente a ser executado. Depois vieram os lictors tendo suas varas, seguidos pelos 

músicos com suas harpas; em seguida, os sacerdotes balançando seus incensários com o 

incenso com cheiro doce queima neles. Depois disso veio o próprio general. Ele estava 

em uma carruagem puxada por quatro cavalos. Ele estava vestido com uma túnica roxa 

bordada com folhas de palmeiras douradas, e sobre ele um toga púrpura marcado com 

estrelas douradas. Em sua mão ele segurava um cetro de marfim com a águia romana em 

sua parte superior, e sobre a sua cabeça uma escrava ficou com a coroa de Júpiter. Depois 

dele, montou sua família; e, finalmente, chegou o exército usando todas as suas 

decorações e gritando Io triumphe! seu grito de triunfo. À medida que o cortejo se movia 

pelas ruas, todos decorados e enfeitados, em meio a multidão aplaudindo, ele fez um dia 

tremendo que pode acontecer apenas uma vez na vida. 

Essa é a imagem que está na mente de Paulo. Ele vê Cristo marchando em triunfo por 

todo o mundo, e se nesse trem conquistador. É um triunfo que, Paulo é certo, nada pode 

parar. ( as cartas aos Coríntios,rev ed.... [Louisville: Westminster, 1975], 183-84 em 

itálico no original) 

Essa imagem alegre está em nítido contraste com o desânimo Paulo expressa em versos 

12 e 13 . Ele figurativamente foi do poço do desespero para a alegria de marchar em um 

desfile triunfal. 

Em versículos 14-17 , Paulo enumera cinco privilégios em que ele estava espiritualmente 

triunfante: o privilégio de ser liderada por um Deus soberano, o privilégio de vitória 

prometida em Cristo, o privilégio de influência para Cristo, o privilégio de agradar a Deus 

em Cristo, e o privilégio de poder em Cristo. 



Paulo estava grato pelo privilégio de ser liderada por 

um Deus Soberano 

Mas, graças a Deus, que sempre nos conduz ( 02:14 a) 

Reconhecendo líder soberana do Senhor é fundamental para (ou de qualquer crente) 

alegria de um pastor, e é a força undergirding de seu ministério. Confiante esperança de 

Paulo era que Deus ... sempre leva os crentes, por meio de todas as circunstâncias da 

vida. Não importa o que os ensaios ou perseguições que ele sofreu em Corinto, Éfeso, ou 

em qualquer outro lugar ele ministrou, Paulo se alegrou de que Deus estava no controle. 

O apóstolo nunca perdeu seu senso de admiração pelo privilégio de pertencer às fileiras 

do Senhor soberano, de marcha atrás do Comandante-em-Chefe em suO Triunfo. Para 

Timoteo, ele escreveu, 

Agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque Ele me considerou fiel, 

pondo-me no serviço, mesmo que eu era anteriormente um blasfemo, perseguidor e 

injuriador. No entanto, me foi concedida misericórdia, porque o fiz por ignorância, na 

incredulidade; ea graça de nosso Senhor foi mais do que abundante, com a fé e amor que 

há em Cristo Jesus. É uma declaração de confiança, aceitação plena merecimento, que 

Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal de 

todos. No entanto, por esta razão eu encontrei misericórdia, para que em mim, o principal, 

Jesus Cristo pudesse demonstrar sua paciência perfeito como um exemplo para aqueles 

que crêem nEle para a vida eterna. ( 1 Tim. 1: 12-16 ) 

Contemplando o maravilhoso privilégio de ser guiado por Deus, em vez de se preocupar com 

suas circunstâncias contribuíram para transformar o desânimo de Paulo em alegria. 

Paulo estava grato pelo privilégio de vitória prometida 

em Cristo 

triunfar em Cristo, ( 2:14 b) 

De acordo com as imagens dO Triunfo romano, Paulo proclamou que Deus leva os 

crentes em triunfo em Cristo. Eles seguem o Comandante tudo conquista na parada da 

vitória, compartilhando com o triunfo de Sua vitória decisiva sobre o pecado, a morte eo 

inferno. Em Mateus 16:18 Jesus falou de Sua vitória final sobre Satanás e as forças do 

inferno: "Eu edificarei a minha igreja; e as portas do inferno não prevalecerão contra ela 

"Seus seguidores compartilhar em sua vitória, como Paulo declarou em. Romanos 16:20 : 

"O Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés" O escritor de 

Hebreus também falou sobre a vitória. "Desde então, os filhos participam da carne e do 

sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que por sua 

morte, tornar impotente aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo" ( Hb 2:14. ) 

. Em 1 João 3: 8 , o apóstolo João escreveu: "O Filho de Deus se manifestou: para este 

fim, para destruir as obras do diabo". Cristo venceu a vitória na cruz: "Quando Ele 

desarmou os principados e potestades, Ele fez uma exibição pública deles, tendo triunfado 

sobre eles por meio dele "( Col. 2:15 ). Como Paulo escreveu aos Romanos: "Em todas 

estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou" ( Rom. 8:37 ). Os 

crentes não são apenas coconquerors com Cristo, mas também "herdeiros de Deus e co-

herdeiros com Cristo" ( Rom 8:17. ; cf. Gal 3:29. ; Ef 3: 6. ; Tito 3: 7 ; Tiago 2: 5 ). Eles 

seguem atrás de seu comandante no triunfo, trazendo os despojos de guerra-as almas dos 



homens e mulheres "resgatados ... a partir do domínio das trevas e transferido ... para o 

reino do Filho do seu amor" ( Colossenses 1: 13 ; cf. Rm 8: 18-25. , 28-30 ). 

Embora eles podem sofrer reveses e desânimo, triunfo final dos crentes é certa. Eles farão 

uma marcha vitoriosa em Triunfo do Senhor Jesus Cristo naquele dia glorioso quando o 

coro celestial clama: "O reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e do seu 

Cristo; e Ele reinará para todo o sempre "( Ap 11:15 ). Os crentes para sempre reinar com 

Ele ( 2 Tim 2:12. ; 1 Pedro 1: 3-5 ). 

Paulo estava agradecido por o privilégio de ter 

influência para o Cristo 

e se manifesta através de nós o aroma doce do conhecimento de 

Deus em todos os lugares. ( 02:14 c) 

O doce aroma dO Triunfo surgiu a partir dos incensários cheio de incenso realizadas 

pelos sacerdotes no desfile e das guirlandas de flores que foram jogados nas ruas. A 

fragrância fala de influência; O ponto de Paulo é que Deus, na maravilhosa graça 

condescendente e misericórdia, se manifesta através de crentes o doce aroma do 

conhecimento de Cristo em todos os lugares. Ele usa pregadores humanos para 

desprender o aroma doce do evangelho, para influenciar as pessoas com a economia 

de conhecimento de Cristo. Aos Romanos Paulo escreveu: "Como, então, será que eles 

invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram 

falar? E como poderão ouvir sem pregador? Como pregarão, se não forem 

enviados? Assim como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam boas 

novas de coisas boas '"(! Rom. 10: 14-15 ). 

Não é que os crentes merecer tal um alto privilégio de ser influências para o evangelho 

eterno. Paulo estava bem ciente de sua indignidade para tal serviço a Deus. Em 1 

Coríntios 15: 9 , ele escreveu: "Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de 

ser chamado apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus." Aos efésios ele acrescentou, 

"Eu fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus que me foi dada de acordo com 

a operação do seu poder. Para mim, o mínimo de todos os santos, foi dada esta graça de 

anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo "( Ef. 3: 7-8 ). Como observado 

anteriormente, ele expressou a sua admiração Timoteo que Cristo escolheu para si, um 

perseguidor da Igreja, para pregar o evangelho: 

Agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque Ele me considerou fiel, 

pondo-me no serviço, mesmo que eu era anteriormente um blasfemo, perseguidor e 

injuriador. No entanto, me foi concedida misericórdia, porque o fiz por ignorância, na 

incredulidade; ea graça de nosso Senhor foi mais do que abundante, com a fé e amor que 

há em Cristo Jesus. É uma declaração de confiança, aceitação plena merecimento, que 

Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal de 

todos. No entanto, por esta razão eu encontrei misericórdia, para que em mim, o principal, 

Jesus Cristo pudesse demonstrar sua paciência perfeito como um exemplo para aqueles 

que crêem nEle para a vida eterna. ( 1 Tim. 1: 12-16 ) 

Nenhum pregador deve tomar de ânimo leve o seu inestimável privilégio de proclamar a 

economia de conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Seja ou não pregadores são bem 

sucedidos, alcançar popularidade, ou realizar suas ambições é imaterial. A satisfação de 

ter uma influência eterna por Jesus Cristo deve ser suficiente. A questão não é resultados, 

mas privilégio. O pregador desanimado está desanimado porque ele concentra-se em 



circunstâncias; o pregador alegre é alegre porque ele enfoca o valor eterno de seu serviço 

a Deus. O pregador desanimado considera suas dificuldades; o pregador alegre considera 

seu privilégio. 

Paulo estava grato pelo privilégio de agradar a Deus em 

Cristo 

Porque nós somos um aroma de Cristo a Deus entre os que estão 

sendo salvos e entre aqueles que estão perecendo; ao que um 

aroma da morte para a morte, para o outro um aroma de vida 
para vida. ( 2: 15-16 a) 

NO Triunfo, o imperador sentado em seu grande trono no capitólio cheirou o aroma 

perfumado de incenso, quando se chegou a ele no final do desfile. Paulo compara o 

ministério do pregador para um perfume de Cristo a Deus. Embora um pregador 

proclama o evangelho para os homens, é, na realidade, Deus, que é o seu público. Seu 

ministério evangélico fiel faz com que o aroma doce do conhecimento de Cristo para ser 

manifesto para as pessoas, mas a fragrância desse ministério evangélico ascende ao 

trono de Deus. 

Agradando a Deus era a paixão de consumir o coração de Paulo. Mais tarde, em sua 

epístola, ele escreveu: "Por isso, também temos como nossa ambição, seja em casa ou 

ausente, para ser agradável a Ele" (5: 9 ). Em Gálatas 1:10 ele perguntou incisivamente: 

"Porque agora sou eu que procuram o favor dos homens ou o de Deus? Ou sou eu procuro 

agradar aos homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria um servo 

de Cristo ". Ele advertiu os efésios para tentar" para aprender o que é agradável ao Senhor 

"( Ef. 5:10 ) e os colossenses a "caminhada de um modo digno do Senhor, para agradá-

Lo em todos os aspectos "( Col. 1:10 ). Paulo declarou aos Tessalonicenses: "Assim como 

fomos aprovados por Deus para ser confiada com o evangelho, assim falamos, não para 

agradar aos homens, mas Deus, que prova o nosso coração" ( 1 Ts. 2: 4 ) e os exortava, 

"Finalmente, irmãos, nós pedimos e exortamos no Senhor Jesus que, como aprendestes 

de nós de instruções de como você deve andar e agradar a Deus (assim como você 

realmente a pé), que você se destacar ainda mais" ( 1 Tes. 4: 1 ). O que importa não é a 

popularidade do pregador ou o tamanho de sua igreja. É que ele agrada a Deus pelo seu 

fiel proclamação do evangelho. 

Embora sempre agradou a Deus, o bom perfume de Cristo a partir da pregação de Paulo 

teve um duplo efeito sobre as pessoas que o ouviram. Para aqueles que estão sendo 

salvos, a fragrância da pregação apostólica era um aroma de vida para vida. Estes são 

os eleitos e redimiu povo de Deus, que são chefiadas por glorificação plena e final. Por 

outro lado, a mesma mensagem era para os que estão perecendo pecadores incrédulos -

Aqueles destinados a eterna Condenação- um aroma da morte para a morte. NO 

Triunfo romano, tanto os vencedores, que eram para ser homenageado, e os vencidos, que 

Foram a ser executado, cheirou o aroma de incensários dos sacerdotes. Para o primeiro, 

ele simbolizava sua vitória; para a última, a sua iminente mortes. O próprio Cristo tem o 

mesmo efeito duplo sobre o povo, como Pedro observado em 1 Pedro 2: 6-8 : 

Para isso está na Escritura: "Eis que eu assentei em Sião uma pedra de escolha, uma pedra 

preciosa de esquina, e aquele que nele crê não será desapontado." Esse valor precioso, 

então, é para vós que credes;mas para aqueles que não crêem, "A pedra que os 

construtores rejeitaram, esta tornou-se a pedra muito canto", e, "A pedra de tropeço e 



rocha de escândalo"; porque tropeçam porque são desobedientes à palavra, e, para o 

castigo que também foram destinados. 

Ele agrada a Deus para expressar a Sua misericórdia quando Ele redime os pecadores 

arrependidos. E embora Ele não tem prazer na morte e condenação daqueles que rejeitam o 

evangelho ( Ez 18:23. , 32 ; 33:11; 1 Timóteo 2: 4. ; 2 Pedro 3: 9 ), Ele é, no entanto, o prazer 

pela expressão de Sua justiça. Quando a Palavra de Deus é fielmente pregado, ele vai cumprir 

o Seu propósito: "Assim será a palavra que sair da minha boca; ela não voltará para mim 

vazia, sem realizar o que eu desejo, e sem conseguir o assunto para que a enviei "( Is. 55:11 ). 

Paulo estava grato pelo privilégio do Poder em Cristo 

E quem é adequada para estas coisas? Para nós não é como 

muitos, falsificadores da palavra de Deus, mas a partir de 

sinceridade, mas a partir de Deus, falamos em Cristo diante dos 
olhos de Deus. ( 02:16 b-17) 

Ninguém é adequada com a sua capacidade humana de prestar serviço adequado a Deus 

todo-poderoso. Os recursos humanos são insuficientes para influenciar as pessoas para a 

eternidade. Paulo reconheceu repetidamente a sua inadequação para realizar ministério 

divino. Em 3: 5 , ele declarou: "Não que sejamos adequada em nós mesmos para 

considerar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus." 

Porque ele tinha aprendido o segredo do poder espiritual, o apóstolo poderia escrever ", 

conseqüentemente eu sou prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas 

perseguições, nas dificuldades, por amor de Cristo; Porque, quando sou fraco, então é que 

sou forte "( 0:10 ), porque, "Pela graça de Deus sou o que sou" ( 1 Cor. 15:10 ). Aos 

Colossenses ele escreveu: "Para este efeito, também trabalho, combatendo segundo a sua 

energia, o que poderosamente trabalha dentro de mim" ( Col. 1:29 ). Paulo era totalmente 

dependente do poder de Deus e da graça de habilitação (cf.Ef. 1: 18-20 ; 3: 7 , 20 ; Phil 

2:13. ). 

Os muitos falsos mestres que não têm o verdadeiro poder espiritual e operam em seu 

próprio resort inadequação para falsificadores da Palavra de Deus. Tráfico é do 

verbo kapēleuō; que é derivado do substantivo . Kapelos A Kapelos era um vendedor 

ambulante, um vigarista ou rua vendedor ambulante que habilmente enganou 

compradores incautos em comprar uma imitação barata da coisa real. Paulo tinha em 

mente especialmente os falsos apóstolos em Corinto, que vendia uma mistura corrupto da 

verdade divina e legalismo judaico para o Corinthians. 

Mas, ao contrário desses vigaristas espirituais, Paulo, em sinceridade, falou em o poder 

de Cristo, diante de Deus. Desde que ele reconheceu sua própria inadequação e dependia 

totalmente o poder de Deus para energizar o seu ministério, o apóstolo não teve 

necessidade de recorrer a corrompendo a Palavra de influenciar as pessoas. Paulo "não ... 

pregar o evangelho ... na esperteza de expressão" ( 1 Cor. 1:17 ), mas no poder de 

Cristo. Eilikrineia ( sinceridade ) vem de Eile ("sol") e Krino (" para julgar "). Retrata 

algo realizada até a luz do sol para a inspeção. Pura vida de Paulo e mensagem adulterada 

iria enfrentar o escrutínio mais próximo. Qualquer homem pode proclamar um falso 

evangelho talhou-down, mas aqueles que pregam o verdadeiro evangelho pode fazê-lo 

apenas por meio do poder divino. 

Paulo encontrou o seu caminho para fora da escuridão do desânimo, focando seus 

privilégios em vez de seus problemas. A contemplação desses privilégios-de ser 

associado com o Rei dos Reis em Seu triunfo, de influenciar pessoas para a eternidade, 



de agradar a Deus, e de ter seu poder undergirding seu ministério-curou seu coração 

quebrado e restaurado a sua alegria. 

 

6. O ministro competente ( 2 Coríntios 3: 

1-6 ) 

Estamos começando a nos recomendar novamente? Ou 

precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para você 

ou de você? Vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações, 

conhecida e lida por todos os homens; sendo manifestado de que 

vós sois a carta de Cristo, cuidadas por nós, e escrita, não com 

tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, 

mas em tábuas de carne do coração. Tal confiança que temos 

através de Cristo para com Deus. Não que sejamos adequada em 

nós mesmos para considerar alguma coisa, como de nós mesmos, 

mas a nossa capacidade vem de Deus, e também nos fez adequada 

como servos de uma nova aliança, não da letra, mas do 
espírito; porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. ( 3: 1-6 ) 

O ministério pastoral, mais do que qualquer outra profissão, exige o melhor, o mais 

espiritualmente qualificados, e os homens mais qualificados. Os padrões são elevados, 

por muitas razões: porque a dimensão espiritual da vida é mais importante do que o 

físico; porque servir a Deus é mais exigente do que servir qualquer outra pessoa; porque 

o seu reino e glória estão em jogo; e porque seus servos enfrentar uma avaliação mais 

rigorosa do seu serviço ( Hebreus 13:17. ; Tiago 3: 1 ). 

Então assustadora é o desafio do ministério que Paulo perguntou retoricamente: "Quem é 

suficiente para estas coisas?" ( 2 Cor. 2:16 ). Quem é competente para assumir o dever 

monumental e eternamente significativa da pregação da Palavra de Deus e conduzir o 

povo de Deus? Nesta passagem, ele responde a essa pergunta: "A nossa capacidade vem 

de Deus, e também nos fez adequada" ( 3: 5-6 ). Somente aqueles a quem Deus chama 

para o ministério, presentes, e capacita são adequados; ministros self-made são 

inadequados e incompetente. Paulo era um ministro competente, porque Deus o designou 

para pregar o evangelho. Em Atos 26:16 , ele relatou como Deus havia dito a ele: "Para 

este efeito, eu apareci para você, para te um ministro." Aos efésios ele escreveu: "Eu fui 

feito ministro, segundo o dom de Deus graça que me foi dada de acordo com a operação 

do seu poder "( Ef. 3: 7 ). No primeiro capítulo de Colossenses Paulo duas vezes declarou: 

"Eu fui feito ministro" ( vv. 23 , 25 ). Escrevendo a Timóteo, ele disse, "Eu agradeço a 

Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque Ele me considerou fiel, pondo-me 

no serviço ... Eu fui constituído pregador, e apóstolo (estou a dizer a verdade, eu não sou 

mentindo) como um mestre dos gentios na fé e na verdade ... Eu fui constituído pregador, 

apóstolo e mestre "( 1 Tm 1:12. ; 2: 7 ; 2 Tm 1:11. ). 

Paulo abordou esta questão porque sua própria competência como ministro estava sob 

ataque implacável pelos falsos apóstolos que tinham vindo a Corinto. Dolorosamente, 

tudo através de 2 Coríntios, Paulo teve de se defender contra as mentiras seus inimigos 

disseram sobre ele. Os falsos apóstolos procuraram para desacreditá-lo para que eles 

pudessem usurpar seu lugar como o professor autoritário e, em seguida, ensinar seus 

condenatórias, mentiras demoníacas para o Corinthians. Para atingir esse objetivo, eles 



não só violentamente atacado o personagem de Paulo, mas também desafiou a sua 

competência como um ministro. 

Como ele respondeu a seus ataques de baixo calão, o apóstolo encontrou-se em uma 

posição delicada. Ele estava ciente de que não importa o que ele disse em sua defesa, os 

falsos apóstolos torcê-lo ao redor e acusá-lo de orgulho, egoísmo e auto-elogio. Nada teria 

sido mais longe da verdade; Paulo não estava interessado em montar uma defesa de auto-

serviço projetado para proteger o seu prestígio e reputação.No entanto, o apóstolo sabia 

que era fundamental que ele se defender, porque ele era o canal apostólica através do qual 

a verdade de Deus fluiu para o Corinthians. Se eles conseguiram desacreditá-lo, os falsos 

apóstolos iria bloquear o gasoduto através do qual a verdade divina fluiu para a igreja. 

Como ele defendeu sua adequação espiritual, Paulo revelou cinco marcas de um ministro 

competente de Jesus Cristo, todos os quais ele exemplificou. Um ministro competente e 

eficaz tem uma reputação estabelecida para a piedade, tem sido utilizado na 

transformação de vidas, tem confiança em seu chamado, tem humilde dependência do 

poder de Deus, e tem uma mensagem nova aliança. 

Um ministro efetivo tem uma reputação estabelecida 

para Piedade 

Estamos começando a nos recomendar novamente? Ou 

precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para você 
ou de você? ( 3: 1 ) 

Um ministro útil e espiritualmente influente não precisa de elogiar a si mesmo ou 

depende do testemunho de segunda mão dos outros, porque a sua virtuosa vida piedosa é 

bem conhecida. Para neutralizar qualquer alegação de que ele estava recomendando-se, 

Paulo fez nenhuma reivindicação evidentes em sua própria defesa. Em vez disso, ele 

gentilmente repreendeu os Coríntios, pedindo-lhes duas questões, sendo que ambos 

exigem uma resposta negativa. 

Paulo começou perguntando, Estamos começando a nos recomendar novamente? O 

apóstolo usou o editorial nós, porque é uma forma menos ameaçadora, a abordagem mais 

humilde, mais suave do que usar o singular "I." O que pode ter levado a pergunta de Paulo 

eram as acusações do falsos apóstolos que ele era, de fato, recomendando-se de uma 

forma egoísta, orgulhosa. Eles podem estar apontando para as ocasiões em 1 Coríntios, 

quando Paulo afirmou sua autoridade apostólica (cf. 1 Cor 4: 15-16. ; 11: 

1 ; 14:18 ; 15:10 ). Mas, em uma carta cheia com repreensão e correção, os apelos de 

Paulo a sua autoridade eram necessárias para a causa da verdade de Deus. De nenhuma 

maneira foi o apóstolo motivado pela auto-exaltação uma verdade que ele reitera ao longo 

de 2 Corinthians. Em 5:12 ele declarou: "Nós não estamos novamente nos recomendamos 

à você, mas estão dando-lhe uma ocasião para se orgulhar de nós, de modo que você terá 

uma resposta para aqueles que têm orgulho na aparência e não no coração", enquanto 

em 10:12 ele acrescentou: "Para nós não são ousados para a aula ou comparar-nos com 

alguns daqueles que se louvam; mas quando eles medem-se consigo mesmos e 

comparando-se consigo mesmos, estão sem entendimento. "Em 10:18 Paulo declarou 

claramente que "não é aquele que se recomenda que seja aprovada, mas a quem o Senhor 

recomenda." 

Renúncias de Paulo indicam que o que ele escreveu não foi concebido para elevar-se no 

pensamento das pessoas; foi simplesmente afirmar a verdade de forma a proteger a 



legitimidade de seu ministério.Mesmo sua afirmação ousada de uma consciência clara: 

"Porque a nossa confiança orgulhoso é esta: o testemunho da nossa consciência, de que 

em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, 

temos vivido no mundo, e especialmente para você "( 1:12 ) não era direito de um 

fanfarrão de auto-justificação. Em 1 Coríntios 4: 4-5 , ele escreveu: 

Pois eu sou consciente de nada contra mim mesmo, mas eu não sou por este 

absolvido; mas quem me julga é o Senhor. Portanto, não ir em julgar antes do tempo, mas 

espere até que o Senhor venha o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e 

manifestará os desígnios dos corações dos homens; e, em seguida, o louvor de cada 

homem virá para ele a partir de Deus. 

Paulo sabia que a única recomendação que significa alguma coisa é o que vem de Deus, e não 

de outros, nem mesmo a própria consciência. 

Embora ele fosse um homem humilde, Paulo estava plenamente consciente de sua 

importância vital para a igreja tanto como um pregador do evangelho sobrenatural que 

lhe foi dada por Deus ( Gal. 1: 11-12 ) e um escritor inspirado da revelação 

bíblica. Portanto, era necessário para ele se defender de modo que a verdade de Deus não 

seria prejudicada. A tristeza e frustração de seu coração sobre sua inconstância veio 

através quando escreveu: Estamos começando a nos recomendar novamente? Ele não 

estava tentando levar o Corinthians para elogiá-lo, mas para torná-los a avaliar a sua 

atitude. Um dos significados de sunistanō ( commend ) é "introduzir". Depois de tudo o 

que tinham passado por junto, se Paulo realmente precisa de reintroduzir-se ao 

Corinthians? Eles não o conhecia bem o suficiente até agora? Era realmente necessário 

para Paulo que começar tudo de novo e provar-lhes que tipo de homem que ele 

era? Depois de todo o tempo que ele tinha conhecido, depois de ter ministrado entre eles 

por pelo menos 18 meses ( Atos 18:11 ), como eles poderiam acreditar em mentiras dos 

falsos apóstolos sobre ele? Certamente eles o conhecia melhor do que depois de todo o 

ensino, pregação, comunhão, oração, amor e lágrimas que tinham experimentado 

pessoalmente com ele. 

Paulo levou para casa o seu ponto, pedindo uma segunda questão que exigia uma resposta 

negativa, Ou será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para 

você ou de você? Em sua tentativa de desacreditar Paulo, os falsos mestres alegou que 

ele não tinha os oficiais próprios letras . de louvor Tais cartas eram comumente usados 

no mundo antigo para introduzir as pessoas a quem não os conhecia (cf. Ne 2: 7. ; Atos 

9: 2 ; 18:27 ; 22: 5 ; Rom. 16: 1 ; 1 Cor. 16: 3 ). Quando chegaram os falsos apóstolos em 

Corinto, eles provavelmente produzido enganosas cartas de 

recomendação,possivelmente pretendendo ter vindo da igreja de Jerusalém (cf. Atos 

15:24 ). Eles usaram essas cartas para ajudá-los a ganhar aceitação por parte do 

Corinthians. 

Não só os falsos apóstolos presentes cartas de recomendação para o Corinthians, mas 

também buscou-los a partir do Corinthians. Porque eles eram não regenerado, as vidas 

dos falsos apóstolos eram corruptos. Portanto, eles não poderiam permanecer muito 

tempo em um local antes de ser desmascarado. Mas antes que eles se mudaram, eles 

procuraram cartas de recomendação daqueles a quem haviam enganado. Eles então 

usaram essas cartas para reforçar a sua credibilidade com suas próximas vítimas. 

Mas Paulo não era como os falsos apóstolos. Ele não precisava de cartas de 

recomendação para provar sua credibilidade aos Coríntios; eles tinham conhecimento de 

primeira mão de seu virtuoso, divino, a vida sincera e poderosa pregação. Para o 



Corinthians para exigir cartas de recomendação de Paulo era ridícula. Que eles 

poderiam ser tão tolo e enganados quanto a duvidar do que eles sabiam era verdade sobre 

o amado apóstolo foi trágico. Vida irrepreensível de Paulo e um ministério eficaz foi a 

sua carta de recomendação. 

Um ministro efetivo tem sido utilizado em transformar 

vidas 

Vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e 

lida por todos os homens; sendo manifestado de que vós sois a 

carta de Cristo, cuidadas por nós, e escrita, não com tinta, mas 

com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em 

tábuas de carne do coração. ( 3: 2-3 ) 

Autenticidade de Paulo era evidente não só da sua vida irrepreensível, mas também do 

seu impacto na vida do Corinthians. Como mencionado acima, os falsos apóstolos 

invocado cartas de recomendação para ganhar aceitação. Mas de Paulo letra era muito 

superior aos dos falsos apóstolos, era o Corinthians se. Deus usou Paulo a escrever essa 

carta na devassa, vil cidade de Corinto. O único depoimento o apóstolo necessária para 

comprovar a origem divina de sua mão-de-além da óbvia virtude de sua vida, era a 

realidade que o Corinthians tinha sido salvo e estavam sendo santificados pela verdade 

ele pregou e ensinou. 

Ao contrário de cartas de recomendação dos falsos apóstolos, Paulo não levar a sua no 

bolso ou bagagem; foi escrita em seu coração. linguagem do apóstolo transmitiu a 

grande afeição que ele tinha para o Corinthians (cf. 6: 11-13 ). Porque eles eram preciosos 

para ele, ele e aqueles que serviram com ele levou-os em seus corações o tempo 

todo. Como ele escreveu mais tarde nesta epístola: "Vocês estão em nossos corações para 

morrer juntos e viver juntos" ( 7: 3 ). 

A carta de Paulo de recomendação não foi correspondência privada, escondido no coração 

e, portanto, pode ser lido por poucos; foi conhecida e lida por todos os homens. Todos 

os que testemunharam as vidas transformadas do Corinthians tinha lido; foi sendo 

continuamente manifestada ou feito notável. CK Barrett escreve: "A existência dos 

cristãos de Corinto em Cristo é uma comunicação de Cristo para o mundo, uma 

manifestação do Seu propósito para a humanidade; Nesta comunicação, aliás, tem o efeito 

de elogiar Paulo como um portador de confiança da palavra de Cristo "( A Segunda 

Epístola aos Coríntios, New Testament Commentary do Black [Peabody, Mass .: 

Hendrickson, 1997], 108). 

Os coríntios estavam a viver carta de Cristo, porque é só Ele que salva e santifica, 

através da pregação de Sua Palavra por homens fiéis como Paulo. Isto introduz uma 

verdade que, quando um pregador proclama revelação divina com precisão, é essencial 

Cristo e maravilhoso falando através dele. Referindo-se aos crentes que ainda virão 

através de todos os séculos da Igreja, Jesus disse: "Eles ouvirão a minha voz" ( João 

10:16 ). No versículo 27, Ele repetiu que a verdade, dizendo: "As minhas ovelhas ouvem 

a minha voz." Como ter todas as ovelhas ouviu sua voz? Quando o pregador proclama 

fielmente a Palavra de Deus, não é só a mente de Cristo ( 1 Cor. 02:16 ), mas também a 

própria voz do Senhor da igreja de Suas ovelhas. 

Paulo disse que a fé salvadora sempre "vem pelo ouvir, eo ouvir pela palavra de Cristo" 

( Rom. 10:17 ), e as pessoas não podem ouvir sem pregador ( v. 14 ). Em seguida, é o 



plano de Deus para trazer a voz do Grande Pastor de Suas ovelhas por meio de pregadores 

fiéis. Quando Paulo falou, ou qualquer outro pregador que maneja bem a palavra da 

verdade fala, Cristo falou-de modo que os resultados do trabalho verdade são realmente 

uma carta escrita por Cristo. O apóstolo nunca teria a pretensão de ser o autor do que 

espiritual divina carta , porque ele não queria que seus inimigos para acusá-lo de si 

mesmo se exaltar. Mas Cristo usou Paulo para ministrar aos Coríntios, e, assim, eles 

realmente fizeram elogiar seu ministério. A frase cuidadas por 

nós (de diakoneo; "ministrar", ou "servir") faz alusão ao papel de Paulo como pregador 

de Cristo; foi através de sua proclamação do Evangelho que a carta veio a ser escrito. Em 

analogia do apóstolo, Cristo escreveu a carta, e Paulo entregou através de seu ministério 

para o Corinthians. 

Ao contrário de letras os falsos apóstolos, Paulo foi escrita, não com tinta, mas com o 

Espírito do Deus vivo. palavras Humanos escritos em tinta são silenciosos; eles 

simplesmente sentar-se desvanecendo em uma página. Qualquer um pode escrever uma 

letra morta com tinta, mas somente Cristo, através do poder sobrenatural do Espírito de 

Deus vivo, pode escrever uma carta de estar. A carta de Paulo (vidas transformadas o 

Corinthians ') foi escrito pelo poder sobrenatural do Espírito divino. Que provas 

irrefutáveis de que o apóstolo era um verdadeiro servo de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 2: 

4-5 , Paulo escreveu: "Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras 

persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa 

fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no o poder de Deus ", e lembrou que 

os tessalonicenses," o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também 

em poder, e no Espírito Santo "( 1 Tessalonicenses 1: 5. ). "Por esta razão, nós também 

agradecer constantemente a Deus que quando recebeu a palavra de Deus que de nós 

ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas por aquilo que ele realmente é, 

a palavra de Deus, que também realiza o seu trabalho em vós que credes "( 1 Ts. 

2:13 ). Paulo anunciavam a palavra de Cristo e do Espírito de Deus transformou o 

Corinthians. Nas palavras de Pedro, 

Para você ter sido mais uma vez não nasceu de semente corruptível, mas incorruptível, 

ou seja, através do viva e permanente palavra de Deus. Pois, "Toda a carne é como a erva, 

e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca, e a flor cai, mas a palavra do Senhor 

permanece para sempre. "E esta é a palavra que vos foi anunciada. ( 1 Pedro 1: 23-25 ) 

O resultado de tal pregação por Cristo através de Paulo foi uma carta viva, conhecida e lida 

por todos. Paulo não precisou de mais de autenticação do seu ministério. 

A título de contraste, Paulo observa que sua carta de recomendação foi não escrito em 

tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Com esta declaração o apóstolo 

confrontado directamente os falsos apóstolos, que pregavam um falso evangelho que 

misturava o cristianismo com a circuncisão, idade cerimônia de aliança, e 

legalismo. As tábuas de pedra foram aqueles em que Deus sobrenaturalmente inscritos 

os Dez Mandamentos ( Ex 31:18. ; 32: 15-16 ). Mas o milagre do Sinai não pode coincidir 

com o milagre da salvação. Em Corinto, Deus tinha escrito não em tábuas de pedra,mas 

em corações humanos. Em ambos os casos, Deus inscreve a mesma lei; Seus padrões de 

moralidade não mudam. Alguns, errAdãoente, que porque os crentes estão sob o novo 

pacto que eles já não têm de guardar a lei de Deus. Mas isso não é verdade. Estar sob a 

nova aliança não é desculpa para os crentes de guardar a Lei; liberta-los e pelo Espírito 

lhes permite mantê-lo. A lei escrita nas tábuas de pedrano Sinai foi externa; ele 

confrontou as pessoas com a sua incapacidade de obedecer perfeitamente os requisitos de 

santo, justo e boas de Deus e, assim, os condenou. Mas na nova aliança, Deus escreve 



Sua lei nos corações daqueles que Ele redime. O poder da habitação do Espírito Santo 

que lhes permite manter esse direito, e a justiça de Jesus Cristo, a eles imputada pela 

graça, cobre todas as suas violações do mesmo. 

Os profetas do Antigo Testamento revela que Deus iria escrever Sua lei em corações 

humanos. Jeremiah gravado promessa da nova aliança da graça de Deus: "Mas este é o 

pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, 'I vai colocar a 

minha lei no seu interior e no seu coração eu vou escrevê-lo; e eu serei o seu Deus e eles 

serão o meu povo '"( Jer. 31:33 ). Da mesma forma Ezequiel escreveu: "Eu lhes darei um 

só coração, e porei um espírito novo dentro deles. E vou levar o coração de pedra da sua 

carne e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem 

os meus juízos e fazê-las. Em seguida, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus "( Ez 

11: 19-20. ; cf. 36: 26-27 ). 

Os falsos apóstolos em Corinto estavam agarrados à Lei externo escrito em tábuas de 

pedra, defendendo a salvação pelas obras, rituais e cerimônias. Este, como sempre, é uma 

mensagem de condenação, porque ninguém pode ser perfeito o suficiente para manter 

toda a Lei: 

Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição; porque está escrito: 

"Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para 

realizá-las." Agora que ninguém é justificado pela Lei perante Deus é evidente; para: "O 

justo viverá pela fé". No entanto, a lei não é da fé; pelo contrário, "Aquele que pratica 

eles viverá por ela." Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós; 

porque está escrito: "Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro." ( Gal . 3: 10-

13 ) 

Repreensão de Paulo aos Gálatas aplicada igualmente aos Coríntios: 

Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em 

vão ... Você é tão tolo? Que, tendo começado pelo Espírito, que está agora a ser 

aperfeiçoado pela carne ... Você foi separado de Cristo, você que está procurando ser 

justificados pela lei; de ter caído em desgraça. ( Gl 2,21. ; 3: 3 ; 5: 4 ) 

Os falsos apóstolos, como todos os legalistas ao longo da história, negou a continuidade 

entre a lei escrita em tábuas de pedra, e que por escrito em tábuas de corações 

humanos. (Ironicamente, o mesmo acontece com os seus homólogos, os antinomianos, 

que argumentam que a salvação pela graça anula crentes "obrigação com a Lei.) Mas a 

lei de Deus escrita em corações humanos não anula a Sua Lei escrita em tábuas de 

pedra. Os Dez Mandamentos concisa resumir tudo da lei moral de Deus. Respondendo à 

pergunta de um escriba sobre qual era o maior mandamento da Lei, Jesus disse: "Amarás 

o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de toda a tua alma e com toda tua mente, e 

com toda a sua força . ' O segundo é este: 'Amarás o teu próximo como a ti mesmo 

"( Marcos 12: 30-31 ). A resposta de Jesus resumiu as duas seções dos Dez Mandamentos: 

amor a Deus e amor ao homem. Assim, não há nenhuma descontinuidade entre a Lei 

externo escritos em pedra e uma interna a escrita no coração.Ambos instruir os crentes 

para evitar ofender a Deus e as outras pessoas. Mas a lei escrita em pedra não pode salvar 

os pecadores, porque eles quebrá-lo. Salvação traz um novo coração que ama a Lei e 

anseia para mantê-lo ( Sl 119: 97. ) e prevê o perdão para cada falha. 

Paulo não precisava de carta de recomendação escrita com caneta e tinta. As vidas 

transformadas do Corinthians, e a realidade de que a lei de Deus foi escrita em seus 

corações, provou sua autenticidade. 



Um ministro efetivo tem confiança em seu chamado 

Tal confiança que temos através de Cristo para com Deus. ( 3: 4 ) 

Defesa de Paulo do seu ministério não foi projetado para aliviar qualquer auto-dúvida 

incômoda de sua parte. O apóstolo nunca questionou que Deus o havia chamado para o 

ministério. Isso resolutaconfiança deu-lhe a coragem e ousadia necessária para um 

ministério muito difícil. Nenhum obstáculo, a perseguição, ou desânimo poderia fazer 

Paulo questionar sua vocação. Sua confiança também estreitou seu foco e lhe deu um 

single-minded, devoção inabalável para o ministério que Deus o havia chamado 

para. Em 1 Coríntios 09:16 , o apóstolo escreveu: "Porque, se anuncio o evangelho, não 

tenho nada para se orgulhar de, pois estou sob compulsão; e ai de mim se eu não anunciar 

o Evangelho "Mais tarde, em 2 Coríntios, Paulo se comparou a uma panela de barro 

contendo o tesouro inestimável da verdade divina. ( 4: 7 ). Então, em 4: 8-11 ele listou os 

ensaios do ministério: 

Somos atribulados por todos os lados, mas não angustiados; perplexos, mas não 

desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não 

destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se 

manifeste também em nosso corpo. Para nós, que vivemos, estamos constantemente a ser 

entregue à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em 

nossa carne mortal. 

Mas nada disso desviados-lo de exercer as suas funções: "Mas ter o mesmo espírito de fé, de 

acordo com o que está escrito," Cri, por isso falei ", também nós cremos, por isso também 

falamos" ( 4:13 ) . No que diz respeito a sua vocação para o ministério, Paulo tinha uma mente 

de uma faixa. Não havia alternativas ou compromissos para ele. Deus falou, Paulo acreditava, 

e com firmeza que ele falou. Embora Paulo se via como nada mais do que uma panela de 

barro, o fato de que Deus o havia chamado para o ministério deu-lhe firme confiança. 

Os outros apóstolos também ministrou com o mesmo alto nível de determinação que 

Paulo possuía. Como o Sinédrio hostil ", observou a confiança de Pedro e João e entendeu 

que eram homens iletrados e incultos, ficaram maravilhados, e começaram a reconhecê-

los como tendo estado com Jesus" ( Atos 4:13 ). Enfrentando a ameaça de perseguição, 

os apóstolos se recusou a voltar para baixo, Orando em vez disso, "Agora, Senhor, tome 

nota de suas ameaças e concedei aos vossos servos pode falar a sua palavra com toda a 

confiança" ( Atos 04:29 ). 

De Paulo a confiança não era impetuoso confiança, arrogante em suas próprias 

habilidades. Não era a auto-confiança, mas a confiança por meio de Cristo para com 

Deus. Para os romanos, ele escreveu: "Porque eu não vou a presunção de falar de qualquer 

coisa, exceto o que Cristo realizou por meu intermédio, resultando na obediência dos 

gentios por palavras e obras" ( Rom. 15:18 ). Em 1 Coríntios, ele reconheceu: "Pela graça 

de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não se mostrou vã; antes, trabalhei muito 

mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus comigo "( 1 Cor. 15:10 ). Em Efésios 

3: 7 , ele afirmou: "Eu fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus que me foi 

dada de acordo com a operação do seu poder." Paulo cumpriu seu ministério não por suas 

próprias habilidades ou talentos, mas através de o poder de Cristo trabalhando nele. 

Os falsos apóstolos, ao contrário, eram auto-confiante e arrogante, confiando plenamente 

na sua própria inteligência. Mas eles eram na realidade agradável pelo homem, 

corruptores insinceros da Palavra de Deus (cf. 2 Cor. 2:17 ). Por outro lado, o objetivo do 



ministério de Paulo era, através do poder de Cristo, para agradar a Deus. Seu Senhor era 

a fonte do ministério do apóstolo e seu objetivo final. 

Um ministro eficaz tem humilde dependência de Poder 

de Deus 

Não que sejamos adequada em nós mesmos para considerar 

alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem 
de Deus, e também nos fez adequada ( 3: 5-6 a) 

Como observado no ponto anterior, Paulo estava confiante, ousado, corajoso e resoluto 

em seu ministério. Para que ninguém entenda mal, ele se apressou a acrescentar o aviso 

legal, não que sejamos adequada em nós mesmos. Em sua própria força e sabedoria, 

ele poderia conseguir nada (cf. 1 Cor 01:18. ; 2: 5 ). Mais tarde nesta epístola, Paulo 

escreveu: "Eu estou muito contente com fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas 

perseguições, nas dificuldades, por amor de Cristo; Porque, quando sou fraco, então é que 

sou forte "( 2 Cor. 0:10 ). Sua própria inadequação e falta de recursos humanos permitiu 

Paulo para ser um canal através do qual o poder divino fluiu. 

Deus não olha para os poderosos e os nobres de acordo com os padrões humanos quando 

Ele escolhe homens para o ministério (cf. 1 Cor. 01:26 ). "Não se trata de grandes talentos 

que Deus abençoa", o pastor escocês piedosa Robert Murray McCheyne lembrou um 

jovem ministro, "tanto como grande semelhança com Jesus. Um ministro santo é uma 

arma terrível nas mãos de Deus "(André A. Bonar,Memórias de McCheyne [Chicago: 

Moody, 1978], 95). Embora Paulo tinha uma mente brilhante e altamente treinados ( Atos 

26:24 ), ele não dependem dele. Nem o apóstolo confiar em suas habilidades de oratória 

(cf. Atos 14:12 ) para convencer as pessoas ( 1 Cor. 2: 4 ). Paulo não confiar em suas 

habilidades naturais para realizar o seu ministério, mas em vez ministrou "em 

demonstração do Espírito e de poder" ( 1 Cor. 2: 4 ; cf. 1 Cor 04:20. ; 1 Tessalonicenses 

1: 5. ). 

Tão pouco a confiança fez Paulo lugar em suas habilidades humanas que ele fez a 

confissão notável que ele não estava disposto a considerar qualquer coisa como vindo 

de si mesmo. Considere é delogizomai, que significa "razão", "calcular" ou "dar crédito 

a seu relato. "Além de poder e sabedoria de Deus, Paulo não era adequada para avaliar 

corretamente ou julgar seu ministério. Nem ele inventar seus próprios planos, mas em vez 

disso seguiu a direção de Deus (cf. Atos 16: 6-10 ). Ele não confiava em nada vindo de si 

mesmo; por conta própria, ele era inútil e impotente. Paulo serviu humildemente, no 

poder do Espírito, totalmente reconhecendo que a sua adequação foi de Deus, 

que sozinho foi capaz de torná-lo eficaz. 

Um ministro efetivo tem uma mensagem Nova Aliança 

como ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do 
espírito; porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. ( 3: 6 b) 

Discussão de Paulo sobre as qualidades de um ministro competente vira-se agora do 

mensageiro a sua mensagem; do caráter de seu ministério para o seu conteúdo. 

Os falsos apóstolos de Corinto eram judaizantes prováveis ou uma seita intimamente 

relacionados, que haviam se misturado em alguns fascinações filosóficas populares da 

cultura. Os judaizantes seguido Paulo todo o seu ministério como uma praga 



implacável. Eles eram falsos mestres que, basicamente, no centro afirmou que a salvação 

era pela fé em Cristo, mais mantendo a Lei de Moisés (incluindo os seus aspectos 

cerimoniais). Eles adotaram quaisquer elementos de ideologias de suas vítimas lhes daria 

uma audiência, em seguida, tentou negar o evangelho da graça e impor costumes judaicos 

sobre os crentes gentios. Eles eram, na verdade, vendedores ambulantes, culpado de 

"falsificadores da palavra de Deus" ( 2:17 ), para atingir os seus fins. 

Verdadeiros ministros, no entanto, são servos de uma nova aliança. Eles não se 

misturam o velho (a aliança mosaica da lei) e da nova aliança, porque a nova 

aliança sozinho salva. A maravilhosa realidade da nova aliança é que ninguém tem que 

vir a Deus através Judaísmo externo. Nem os gentios cidadãos de segunda classe no reino 

de Deus, mas são "co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da 

promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho" ( Ef. 3: 6 ) ", não mais estranhos e 

alienígenas , mas ... concidadãos dos santos, e [membros] da família de Deus "( Ef. 

2:19 ). O conceito revolucionário que os gentios eram espiritualmente iguais com os 

judeus chocou ambos os crentes e não crentes judeus (cf. Atos 11: 2-3 ). 

Para entender a glória e graça de um novo pacto requer uma breve revisão das alianças 

bíblicas. Havia dois convênios que não têm nenhuma relação com a salvação, a Noé ( Gn 

9:16 ) eo sacerdotal ( Num. 25: 10-13 ). Eles expressaram as promessas de Deus nunca 

para destruir o mundo por água novamente e sempre para fornecer um sacerdócio para o 

seu povo. 

Dois convênios relacionados à salvação: o abraâmicas ( Gn 17: 7 ; 18: 10-19 ) e da 

linhagem de Davi ( 2 Sam 7: 12-16. ; 23: 5 ). Na aliança com Abraão, Deus prometeu a 

Abraão um povo, a terra, a bênção, e, em última instância, o Messias. Na aliança de Davi, 

Deus prometeu a Davi um filho maior do que Salomão, que seria rei sobre o reino terrestre 

glorioso de Deus e trazer a salvação e bênção para Israel e para o mundo. A questão é 

como essas promessas estão a ser recebido; Judeus ao longo da história ter esperado para 

o seu cumprimento. Na aliança mosaica ( Ex. 24: 7-8 ) Deus disse que toda a bênção 

aliança em seu reino é para o justo e o padrão é perfeita obediência à Sua lei. Mas ninguém 

pode manter esse padrão! Então, como as pessoas estão a ser salvo, abençoado, e entrar 

no reino glorioso? A nova aliança tem a resposta. Ele só fornece as condições para a 

bênção, a salvação ea vida eterna ( Jer. 31: 31-34 ; . Ez 16:60 ; 37:26 ; Hb. 8: 6-

13 ). Alguém já salvou-de Adão até a última pessoa salva antes da destruição do presente 

céu e da terra, é salvo em novos termos do convênio. Apesar de não ser oficialmente 

ratificado até a morte de Jesus Cristo, cujo sacrifício como o substituto de pecadores pago 

integralmente a pena de todos os pecados de todos os que já acreditam, a nova aliança 

tem sido sempre em funcionamento. A salvação vem para aqueles que percebem que são 

violadores da lei de Deus, sem esperança e incapazes de obedecer-choram por graça, 

misericórdia e um novo coração (cf. Lucas 18:13 ). 

Assim, o coração da nova aliança e a mensagem do evangelho é a Cruz. Contando as 

palavras do Senhor Jesus Cristo na Última Ceia, Paulo escreveu: "Da mesma maneira que 

Ele tomou também o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu 

sangue; fazer isso, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim "( 1 Cor. 

11:25 ). A nova aliança, ao contrário da antiga aliança, não foi ratificado pelo sangue de 

bois e cabras, mas pelo sangue de Cristo: 

Mas quando Cristo apareceu como um sumo sacerdote dos bens futuros, Ele entrou 

através de uma maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta 

criação; e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou 



no lugar santo uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Porque, se o sangue de 

bodes e de touros ea cinza de uma novilha, aspergidos sobre aqueles que se contaminaram 

santificar para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito 

eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de 

mortos trabalha para servir ao Deus vivo? Por esta razão, Ele é o mediador de uma nova 

aliança, de modo que, uma vez que a morte tenha ocorrido para a redenção das 

transgressões que havia debaixo do primeiro pacto, os que foram chamados recebam a 

promessa da herança eterna. ( Hb 9: 11-15. ) 

O ministro competente, então, não prega a salvação por legalismo, ritual ou cerimônia de 

as "coisas que são uma mera sombra do que está por vir; mas a substância pertence a 

Cristo "( Colossenses 2:17 ).Ele prega a Cristo crucificado pelos pecados dos crentes ( 1 

Cor. 01:23 ), subiu para a sua justificação ( 04:25 Rom. ), e sempre vivo para interceder 

por eles ( Hb. 7:25 ). A entrada para o reino de Deus mediante a fé em Cristo somente 

( João 1:12 ; 3:18 , 36 ; 14: 6 ; Atos 4:12 ; 16:31 ; Rom. 3: 21-22 ; 10: 9 ). Essa é a 

mensagem do novo pregador aliança; portanto, Paulo escreveu: "Porque decidi nada saber 

entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado" ( 1 Cor. 2: 2 ). 

Como ministro da nova aliança Paulo era um servo não da letra, mas do Espírito. O 

contraste entre a letra eo espírito mais distingue a nova aliança da antiga aliança. Adesão 

externo Mere à letra da lei não resultará em salvação. Embora "a lei é santa, eo 

mandamento é santo, justo e bom" ( Rom. 7:12 ), no entanto, "pelas obras da lei nenhuma 

carne será justificada diante dele" ( Rom. 3:20 ), porque "o homem é justificado pela fé 

sem as obras da lei" ( Rm 03:28. ; cf. . Gal 2:16 ). A salvação vem somente através da 

"lavagem da regeneração e renovação pelo Espírito Santo" ( Tito 3: 5 ; cf. João 3: 

5 ; Rom. 8: 2 ; 1 Cor 06:11. ; 2 Tessalonicenses 2:13. ). 

O escritor de Hebreus destaca o contraste entre o externo carta da antiga aliança e da 

realidade interna da nova aliança: 

"Eis que vêm dias, diz o Senhor, quando eu efetuará uma nova aliança com a casa de 

Israel e com a casa de Judá; Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que 

os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; para eles não continuaram na minha 

aliança, e eu não me importava para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei 

com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei as minhas leis no seu 

entendimento, e as escreverei em seus corações. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu 

povo. E não ensinará cada um ao seu concidadão, e cada um a seu irmão, dizendo: 

Conhece ao Senhor; porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior 

deles. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e não me lembrarei mais 

dos seus pecados. "Quando Ele disse:" A nova aliança: "Ele fez o primeiro obsoleto. Mas 

tudo o que está se tornando obsoleto e envelhece, perto está de desaparecer. ( Heb. 8: 8-

13 ) 

A diferença entre o antigo Mosaic, aliança do Sinai e da nova aliança não é uma diferença de 

padrões morais. A lei moral de Deus não muda, por basear-se em Sua santidade 

imutável. Mas, sob a antiga aliança, a lei era externa, composta por comandos escritos; na 

nova aliança, é interno, inscrita no coração pelo Espírito Santo. 

A letra mata de duas maneiras. Primeiro, ele mata através da morte em vida de tristeza, 

frustração, insatisfação, culpa e vergonha que resulta da incapacidade das pessoas para 

manter a Lei. Paulo escreveu: "Certa vez eu estava vivo, sem lei; mas quando veio o 

mandamento, o pecado tornou-se viva e eu morri; e este mandamento, que era de resultar 

em vida, provou resultar em morte por mim; para o pecado, tomando uma oportunidade, 



pelo mandamento, me enganou e por ele me matou "( Rom. 7: 9-11 ). Em segundo 

lugar, a letra mata através da morte eterna (danação no inferno), a pena para não mantê-

lo."Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição", escreveu Paulo, 

"porque está escrito: Maldito todo aquele que não cumprir todas as coisas escritas no livro 

da lei, para realizá-las ' "( Gal. 3:10 ). 

Mas sob a nova aliança, o Espírito dá vida. Em Jeremias 31:33 Deus disse: "Porei a 

minha lei no seu interior e no seu coração eu vou escrevê-lo; e eu serei o seu Deus e eles 

serão o meu povo. "O Espíritopermite crentes da nova aliança para cumprir a lei de Deus, 

de modo que eles podem dizer com o salmista: "Oh, como eu amo a tua lei! É a minha 

meditação em todo o dia "( Sl 119: 97. ; cf. vv 113. , 163 ,165 ). 

Isso não significa que os crentes antes da morte de Cristo viveu em constante frustração, 

culpa e remorso, sem nunca saber a alegria ea paz da obediência. No Salmo 119: 165 , o 

salmista escreveu: "Aqueles que amam a tua lei têm grande paz, e nada faz com que eles 

tropeçam" (cf. Sl. 19: 7-11 ). No Salmo 32: 1-2 Davi exaltou a bem-aventurança do 

perdão: "Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é 

coberto! Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo 

espírito não há engano "Eles tinham sido salvos em um novo pacto mandatos de 

arrependimento, graça e fé (cf.! Isaías 55: 1-2. , 6-7 ). Eles foram regenerados por Deus 

e, portanto, foram capazes de amar e guardar a lei de Deus, porque o Espírito Santo era 

operatório em suas vidas (veja o disussion no capítulo 7 deste volume). O ponto é que 

a letra mata aqueles que buscam a salvação através de guardar a lei se eles viviam nos 

tempos do Antigo Testamento, ou hoje! Ninguém, em qualquer idade poderia ser salvo 

por guardar a Lei, uma vez que "qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só 

ponto, tornou-se culpado de todos" ( Tiago 2:10 ). A Lei nunca foi destinado a ser um 

meio de salvação, mas em vez de ser "o nosso tutor para nos conduzir a Cristo, para que 

fôssemos justificados pela fé" ( Gal. 3:24 ). Portanto, um verdadeiro ministro de Jesus 

Cristo proclama a mensagem nova aliança do evangelho, o que por si só "é o poder de 

Deus para salvação de todo aquele que crê" ( Rom. 1:16 ). 

Quem é adequado para tal ministério? A quem Deus confia a inestimável privilégio de 

proclamar transformando verdade nova aliança? Para, homens humildes, dependentes 

piedosos, eficazes, confiantes que pregam a verdade pura do evangelho. De onde vem a 

sua adequação vir? "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 

repreensão, para a correção, para a educação na justiça; para que o homem de Deus seja 

perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra "( 2 Tim. 3: 16-17 ). 

Por incrível que pareça, infalível Palavra de Deus pregada por homens falíveis talentoso 

e ensinadas pelo Espírito Santo, que maneja bem a Escritura e claramente proclamá-la, é 

o meio que Deus escolheu para a propagação do evangelho novo pacto salvar. As pessoas 

não podem ouvir sem pregador ( Rom. 10:14 ). Mesmo os salvos não conseguia entender 

a Escritura sem um homem para guiá-los (cf. Atos 8: 30-31 ). 

 

 

 



7. A Glória da Nova Aliança-Parte 1: Ele 

dá a vida, Produz Justiça, e é permanente 

( 2 Coríntios 3: 6-11 ) 

o qual também nos adequada como servos de uma nova aliança, 

não da letra, mas do espírito; porque a letra mata, mas o Espírito 

vivifica. Mas, se o ministério da morte, gravado com letras em 

pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não 

podiam fitar o rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, 

desaparecendo como era, como é que o Ministério da o Espírito 

não conseguem ser ainda mais com a glória? Porque, se o 

ministério da condenação tinha glória, muito mais é que o 

ministério da justiça abundam em glória.Porque, na verdade o 

que tinha glória, neste caso, não tem nenhuma glória por causa 

da glória que supera-lo. Porque, se aquilo que se desvanecia era 
glorioso, muito mais é o que permanece em glória. ( 3: 6-11 ) 

Como ele tem desde os tempos apostólicos, ritual, cerimonial, o cristianismo sacramental 

representa uma grave ameaça para a fé, evangelho bíblico. Em tais sistemas falsos, a 

instituição religiosa se torna um Cristo substituto, deslocando o verdadeiro Cristo. As 

pessoas se conectam apenas à instituição através de trabalhos mecânicos em vez de Jesus 

Cristo vivo através da fé. Cerimônias externas tomar o lugar de culto interno. Os 

sacramentos tornam-se meios da graça, em vez de símbolos da graça. Ministros se tornar 

intermediários exaltados entre o povo e Deus, realizando os rituais supostamente 

necessária para a salvação, em vez de servos humildes que trazem graça para salvar, 

santificar e equipar os santos para a obra do ministério ( Ef. 4:12 ). Protesto deste 

legalismo morto dos reformadores iniciou a busca para recuperar o evangelho puro Novo 

Testamento depois de séculos de ceremonialism e da Reforma Protestante inflamado. A 

igreja de hoje também deve ser protegida contra a heresia implacavelmente mortal de 

ceremonialism. 

Para grande tristeza de Paulo, a igreja em Corinto tinha sido infiltrada pela praga 

devastadora de ceremonialism. Auto-denominados "apóstolos" (na realidade, os hereges 

legalistas) procurou trazer os Corinthians sob o jugo opressivo da escravidão com a Lei 

(cf. Atos 15:10 ; Gal. 5: 1 ). Eles ensinaram que ser circuncidado, observando-se os 

sábados, luas novas, festivais, e os regulamentos alimentares do Antigo Testamento eram 

necessárias para a salvação. Em essência, eles argumentaram que os gentios deve 

primeiro tornar-se prosélitos judeus antes que eles pudessem ser salvos e entrar no reino 

de Deus. 

Em contraste com esses falsos mestres, que eram ministros da antiga aliança (alegando 

que a aliança mosaica tem eficácia salvadora), Paulo era um ministro da nova 

aliança. Como observado no capítulo anterior deste volume, um ministro adequado, 

espiritualmente eficaz prega o evangelho novo pacto. Mas porque Paulo pregou a 

mensagem libertadora, os falsos apóstolos em Corinto, que se opunham a nova mensagem 

do evangelho aliança, selvaticamente agredido ele. Como ele defendeu sua integridade e 

seu ministério, Paulo deu um rico, se breve, visão geral da nova aliança. 



Que o apóstolo deve ter tido de se defender para o Corinthians pesou-lhe 

profundamente. Ele derramou a sua vida na igreja de Corinto durante o ano e meio a quase 

dois anos, ele havia ministrado lá ( Atos 18:11 ) ensinar e apascentar-los. Por causa de 

sua relação íntima com o Corinthians, 2 Corinthians é a mais pessoal de letras inspiradas 

de Paulo, aquele em que ele é o mais transparente. Por exemplo, ele escreveu em tom de 

queixa: "Nossa boca tem falado livremente a vós, ó Corinthians, o nosso coração está 

aberto de largura. Você não está retido por nós, mas você está contido em seus próprios 

afetos.Agora, em um como troca-falo como a crianças-aberto ampla para nós também "( 2 

Cor. 6: 11-13 ). 

A dor ea angústia de seu coração como ele escreveu esta epístola fluiu de profunda afeição 

de Paulo para o Corinthians. Em 0:14 ele descreveu-os como seus filhos, em seguida, 

escreveu: "Eu de muito boa vontade gastar e ser gasta para as vossas almas. Se eu te amo 

mais, sou eu para ser amado menos? "( v. 15 ). Em 1 Coríntios 4: 14-15 , ele explicou o 

motivo para repreender o Corinthians: "Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, 

mas para vos admoestar, como a filhos meus amados. Porque, se você tivesse inúmeros 

tutores em Cristo, ainda que você não teria muitos pais, pois em Cristo Jesus me tornei 

seu pai através do evangelho. " 

Havia muitas outras questões além da situação em Corinto que trouxe dor e sofrimento 

na vida de Paulo. Em 2 Coríntios 4: 8-10 ele falou de ser "aflitos em todos os sentidos, 

mas não angustiados; perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não 

desamparados; abatidos, mas não destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer de 

Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. "Mais tarde, ele 

escreveu de suportar" as aflições, dificuldades ..., ..., ... angústias espancamentos ,. .. 

prisões, tumultos ..., ... trabalhos, ... insônia, [e] a fome "( 6: 4-5 ). Quando visitou 

Macedónia ele foi "atingida por todos os lados: os conflitos sem, temores por dentro" ( 7: 

5 ). Em 11: 23-29 Paulo resumiu os seus sofrimentos pela causa de Cristo, sofrimentos 

nenhum dos falsos apóstolos poderiam corresponder: 

? Eles são servos de Cristo -I falam como se insano-I mais; em muito mais trabalho, muito 

mais em prisões; em açoites, sem número, muitas vezes em perigo de morte. Cinco vezes 

recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez 

fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Eu estive 

em deslocações frequentes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos meus 

compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, 

perigos entre falsos irmãos; Estive em trabalho de parto e fadigas, muitas noites sem 

dormir, em fome e sede, muitas vezes sem comida, frio e nudez. Além de tais coisas 

externas, existe a pressão diária em mim de preocupação para todas as igrejas. Quem é 

fraco sem o meu ser fraco? Quem é levado em pecado sem a minha intensa preocupação? 

Mas de todas as igrejas sob seu cuidado, Paulo parece mais ansioso para o 

Corinthians. Eles haviam sido abençoado com muito; "Em tudo o que [eles] foram 

enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho a 

respeito de Cristo foi confirmado entre [eles], para que [fossem] não falta nenhum dom" 

( 1 Cor. 1: 5 -7 ). Como mencionado acima, eles tiveram o privilégio inigualável de ter 

tido o apóstolo exclusivos como seu pastor por quase dois anos. No entanto, apesar de 

suas ricas bênçãos, o Corinthians estão em polvorosa. Eles tiveram um tempo difícil 

adiando sua antiga vida. Sua congregação foi dividido em facções em disputa ( 1 Cor. 1: 

11-12 ). Eles eram tão espiritualmente imaturos que Paulo dirigiu a eles como se fossem 

"crianças em Cristo" ( 1 Cor. 3: 1 ). Eles tolerado perversão sexual bruta que teria feito 

um blush pagã, e em vez de luto sobre o pecado, eles eram arrogantes ( 1 Cor. 5: 1-2 ). O 



Corinthians foi ao ar a sua roupa suja em público perante juízes pagãos, em vez de 

resolver suas brigas entre si ( 1 Cor. 6: 1-8 ). Eles perverteu sua liberdade em Cristo em 

uma justificação para a prática de imoralidade sexual ( 1 Cor. 6: 12-20 ) -mesmo ao ponto 

de consorciar com prostitutas ( 1 Cor 6:16. ). No extremo oposto, alguns argumentaram 

para o total abstinência sexual, mesmo no casamento ( 7: 1-5 ). Ostentando sua liberdade 

para comer carne sacrificada a ídolos, os crentes mais fortes montou desconsiderado sobre 

as consciências dos mais fracos ( 1 Cor. 8: 1-13 ; cf. 10: 23-32 ). Mulheres abandonou 

seu papel Deus projetou e se juntou ao movimento feminista do seu dia ( 1 Cor. 11: 1-

16 ; 14: 34-35 ). O Corinthians realizou-se na Ceia do Senhor, como se fosse uma festa 

pagã: Alguns se fartaram enquanto outros passavam fome e, surpreendentemente, alguns 

até se embebedou ( 1 Cor. 11: 17-34 ). Então pervertido teve sua prática dos dons 

espirituais tornam-se que Paulo teve de passar três capítulos endireitá-los para fora ( 1 

Cor. 12-14 ). Por incrível que pareça, quando alguém em um frenesi extático amaldiçoou 

Jesus, o Corinthians acreditava que ele estava falando sob o controle do Espírito Santo 

( 12: 3 ). Como resultado da sua má utilização orgulhoso dos dons espirituais, seus cultos 

eram caóticos ( 1 Cor. 14: 26-33 ). Ser vítima da filosofia grega predominante do dia, o 

Corinthians ainda vacilou sobre a doutrina fundamental da Ressurreição ( 1 Cor. 15 ). 

Agora, em cima de tudo isso, muitas das Corinthians tinha abraçado os falsos apóstolos, 

caindo para suas mentiras caluniosas sobre o caráter e ministério de Paulo. O apóstolo 

estava com o coração partido sobre o influxo devastador de ceremonialism na igreja de 

Corinto eo conseqüente abandono da verdade por alguns. De toda a dor em sua vida este 

foi o mais intenso para ver a deserção de sua amada igreja de Corinto em 

sacramentalismo, ceremonialism e ritualismo. AT Robertson escreve: 

Se Paulo é capaz de olhar para o lado brilhante da vida do pregador, ele sabe o que é o 

lado escuro. Há uma abundância de nuvens na sua vida para detonar a luz. De fato, 

quando Paulo é levado a se orgulhar de seu trabalho, em comparação com a dos 

judaizantes em Corinto é o catálogo de seus ensaios que ele conta. Ele tem as suas 

"prisões", seus "listras", sua "naufrágio", seus "perigos" de vários tipos, seus "vigílias 

muitas vezes, a" sua "fome e sede." "Se é preciso gloriar, eu vou glória do coisas que diz 

respeito à minha fraqueza. "Mas só agora Paulo não pode glória mesmo em sua 

fraqueza. Ele não pode gloriar em nada. Ele é um homem quebrado, em espírito e no 

corpo. ( A Glória do Ministério [New York: Revell, 1911], 31-32) 

O que deve ter sido especialmente irritante para Paulo é que o Corinthians sabia 

melhor. Eles tinham sido salvos sob nova ministério de um pacto de salvação de Paulo 

comemoraram cada vez que participou da Ceia do Senhor ( 1 Cor. 11: 24-25 ). Eles 

entenderam que o sacrifício de Jesus Cristo permanentemente e totalmente expiou o 

pecado, tornando assim os sacrifícios da antiga aliança obsoleto (cf. Heb. 10:12 ). Eles 

sabiam que a antiga aliança salva ninguém; ele apenas mostrou às pessoas como 

pecaminoso, eles foram e fizeram desesperados por graça e misericórdia de Deus. Em 

seguida, ele apontou os pecadores ao Salvador. Isso depois de todos os ensinamentos de 

Paulo em contrário eles poderiam seguir aqueles que confundiu a verdade da salvação é 

surpreendente; e ainda como a história eo presente prova, não é incomum (cf. Gal. 3: 1-

7 ). 

Segundo Coríntios 3: 6-18 é um resumo condensado das novas distinctives aliança, a mais 

completa exposição de que é encontrado no livro de Hebreus. Como Paulo faz nesta 

passagem, o autor de Hebreus deixa claro a superioridade da nova aliança. A nova aliança 

foi sempre um pacto melhor do que a Lei mosaica, porque tem um mediador melhor, 

Jesus Cristo ( Heb. 8: 6 ). Um mediador atua como um intermediário entre as duas partes 



em uma disputa (cf. Gal. 3:20 ). Os mediadores da Antiga Aliança, os profetas de Israel, 

os sacerdotes, e Moisés (cf. Ex. 20:19 ; Dt. 5: 5 ; . Gal 3:19 ), não poderia representar 

adequAdãoente tanto a Deus e os homens, já que eles eram meros homens . Mas como o 

homem-Deus, Jesus pode perfeitamente representar os homens a Deus e Deus aos 

homens. Portanto, Paulo declara que há "um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo 

Jesus, homem" ( 1 Tim. 2: 5 ). Crentes da nova aliança tem acesso direto a Deus através 

de Jesus Cristo ", porque por ele ... temos acesso em um só Espírito ao Pai" ( Ef. 

2:18 ). Não há necessidade de sacerdotes, os santos ou a Maria que interceda junto a Deus 

em favor dos crentes. 

A nova aliança é também superior à antiga, pois tem melhores promessas, o mais 

importante dos quais é a promessa de perdão completo e limpeza permanente de todo o 

pecado. Jeremias registra nova promessa da aliança de Deus ", eu lhes perdoarei a sua 

iniqüidade, e seus pecados jamais me lembrarei" ( Jer. 31:34 ). A antiga aliança não 

poderia fornecer purificação do pecado ", pois é impossível que o sangue de touros e 

bodes para tirar os pecados" ( Heb. 10: 4 ). O perdão do pecado vem somente através do 

sangue de Cristo. O escritor de Hebreus declara: "temos sido santificados pela oblação do 

corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas ... Ele [Cristo], havendo oferecido um único 

sacrifício pelos pecados de todos os tempos, sentou-se à direita de Deus" ( Hb 10:10. , 12 ; 

cf. 7:27 ; 9:12 ; Mat. 26:28 ). 

Hebreus 8: 8-12 descreve sete características da nova aliança. 

Em primeiro lugar, a nova aliança vem de Deus. Em Hebreus 8: 8 Deus declara: "Vou 

realizar uma nova aliança." Os seus termos são baseados em Seu plano soberano e 

propósito. 

Em segundo lugar, a nova aliança é diferente da antiga aliança. Não é um upgrade, mas 

algo inteiramente novo. A palavra grega traduzida como "novo" em Hebreus 8: 

8 é kainos, o que significa novo, no sentido de diferente, não é novo no sentido de 

subsequência no tempo. 

Em terceiro lugar, a nova aliança é feita "com a casa de Israel e com a casa de Judá" 

( Heb. 8: 8 ), mas isso não significa, é claro, que os gentios são excluídas, porque "é quem 

são da fé são filhos de Abraão ... E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão 

e herdeiros segundo a promessa "( Gal. 3: 7 , 29 ). Gentios celebrar as bênçãos do novo 

pacto mediante a fé em Jesus Cristo. A Lei dada a Moisés foi sempre aplicado aos gentios, 

até mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Moisés, e violação dos trará juízo 

eterno. Assim também nova aliança perdão sempre foi oferecido aos gentios que têm 

procurado graça e perdão de Deus. 

Em quarto lugar, a nova aliança é gracioso, não legalista. Em Hebreus 8: 9 Deus disse 

que a nova aliança "não é conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os 

tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; para eles não continuaram na minha 

aliança, e eu não me importava para eles. "desobediência de Israel não revogar a antiga 

aliança, mas causou a nação a perder suas bênçãos prometidas.Embora sob o novo Deus 

da aliança, como um Pai amoroso, castiga Seus filhos desobedientes ( Heb. 12: 5-11 ), 

eles nunca perdem sua bênção do perdão dos pecados ( Jer 31:34. ). 

Em quinto lugar, a nova aliança é interna, ao contrário da antiga aliança, que foi escrito 

em tábuas de pedra ( 2 Cor. 3: 7 ; cf. Ex 31:18. ). Hebreus 8:10 registros promessa de 

Deus sob a nova aliança para " colocar [sua] leis em mente [do Seu povo], e [para] 

escrevê-los em seus corações. " 



Em sexto lugar, a nova aliança é pessoal. Ele vai finalmente ser cumpridas para Israel 

( Rm. 9: 26-27 ), mas apenas quando os judeus se arrepender e crer no evangelho. A 

salvação vem somente para os indivíduos. Os judeus, um dia, no futuro, em novos termos 

do convênio pela fé em Jesus Cristo ( Zc. 12:10 ), "todos saberão [o Senhor], desde o 

menor até o maior" ( Heb. 8:11 ). 

Em sétimo lugar, a nova aliança traz o perdão completo. Como mencionado acima, que é 

algo que a antiga aliança não poderia fornecer ( Heb. 10: 4 ). É o sangue de Jesus Cristo 

que concede o perdão dos pecados prometida sob a nova aliança ( Matt 26:28. ; cf. Hb 9: 

14-15. ). 

Além da lista dada pelo autor de Hebreus, Paulo nesta passagem revela oito qualidades 

distintivas da nova aliança: Ele dá a vida, produz justiça, é permanente, traz esperança, é 

claro, está centrada em Cristo, é energizada pelo Espírito e está se transformando. 

A Nova Aliança dá a vida 

o qual também nos adequada como servos de uma nova aliança, 

não da letra, mas do espírito; porque a letra mata, mas o Espírito 
vivifica. ( 3: 6 ) 

Como observado no capítulo anterior Paulo, em contraste com os falsos apóstolos em 

Corinto, era um servo da nova aliança. A antiga aliança foi um "ministério da morte" ( 3: 

7 ) e um "ministério da condenação" ( 3: 9 ). Em contraste, a nova aliança é não da letra, 

mas do Espírito e traz eterna vida. 

A maioria do povo judeu nos dias de Paulo tinham sucumbido à deturpação do propósito 

de Deus em dar a Lei. Eles tinham sido ensinados por seus líderes religiosos que se tratava 

de uma forma de salvação, um propósito para o qual Deus nunca teve a intenção da Lei 

( Rom. 3:20 ). Pelo contrário, "a lei entrou em modo que a transgressão aumentaria" ( Rm 

5,20. ; cf. . Gal 3:19 ). A Lei revelada ao homem a sua total incapacidade de viver de 

acordo com o santo padrão de Deus e, assim, a sua necessidade de um Redentor ( Gal. 

3:24 ). Isso não quer dizer que não há nada de errado com a Lei ( Rom. 7: 7 ); pelo 

contrário, é "santo, justo e bom" ( Rom. 7:12 ). O problema não está na lei, mas na 

incapacidade dos pecadores para mantê-lo. 

O zeloso fariseu Saulo de Tarso estava chocada ao perceber que a Lei tinha tão 

rigidamente observada trouxe não a vida, mas a morte: "Certa vez eu estava vivo, sem 

lei; mas quando veio o mandamento, o pecado tornou-se viva e eu morri; e este 

mandamento, que era de resultar em vida, provou resultar em morte por mim; para o 

pecado, tomando uma oportunidade, pelo mandamento, me enganou e por ele me matou 

"( Rom. 7: 9-11 ). 

A Lei de mata de três maneiras. Em primeiro lugar, ele mata por matar alegria, paz e 

esperança, e substituí-los com a frustração, tristeza, desesperança e culpa que vêm da 

incapacidade de obedecê-la. Em segundo lugar, a incapacidade dos pecadores para 

guardar a Lei perpetra a morte espiritual ( Gal 3:10. ; cf. Rom. 6:23 ). Finalmente, a Lei 

violada se torna a base da condenação eterna, na verdade, matando aqueles que procuram 

ser salvos, mantendo-o. Em vez de reconhecer sua incapacidade para manter a lei e 

permitir que, para conduzi-los a Cristo, eles seguem as obras mortas de sacramentalismo, 

rituais e cerimônias. Eles são como os judeus de quem Paulo escreveu: "Não conhecendo 

a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de 

Deus" ( Rom. 10: 3 ). Ter desvirtuado o verdadeiro propósito da Lei, o legalista é deixado 



com a mera carta sobre as suas Direito exigências externas para além do seu verdadeiro 

propósito espiritual. Os legalistas são como aqueles judeus ", que apesar de ter a letra da 

lei e circuncisão [estavam] transgressor [s] da Lei. Para ele não é judeu o que o é 

exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne "( Rom. 2: 27-28 ). 

Mas a Escritura declara de novo pacto crentes, "A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, 

[eles] livre da lei do pecado e da morte" ( Rom. 8: 2 ). Eles são, portanto, livres para 

"servir em novidade de espírito, e não na velhice da letra" ( Rm. 7: 6 ). Percebendo um é 

um pecador sob condenação pela Lei deve produzir arrependimento e um grito a Deus 

por misericórdia. O publicano em Lucas 18 é o exemplo clássico. Sob o peso de seu 

pecado e violação da lei de Deus, ele suplicou: "Ó Deus, sê propício a mim, pecador! '", 

E foi para casa justificado. O fariseu, que viu a sua observância da lei como meio de sua 

salvação não se justificava, mas condenou ( Lucas 18: 9-14 ). 

A Nova Aliança Produz Justiça 

Mas, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio 

em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar o 

rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto ... como é que o 

ministério do Espírito falhar ser ainda mais com a 

glória? Porque, se o ministério da condenação tinha glória, muito 

mais é que o ministério da justiça abundam em glória. ( 3: 7 a, 8-
9) 

A frase , mas se poderiam ser mais bem traduzida como "desde". oponentes judeus de 

Paulo, muitas vezes o acusou de se opor a lei de Deus ( Atos 21:28 ), mas que não era o 

caso. Os Dez Mandamentos, o resumo moral da santa lei de Deus, foram escritas em 

letras gravadas em pedras pelo próprio Deus ( Ex. 32: 15-16 ). Por isso, Paulo afirmou 

que a lei estava imbuído com Deus glória, ou seja, o que reflecte perfeitamente a Sua 

pessoa justa. 

Mas ao contrário de seus adversários legalistas, Paulo viu a antiga aliança da lei em sua 

devida perspectiva de como um ministério de morte. A Lei não salva ninguém; ele só 

leva as pessoas a ver a sua necessidade de um Salvador. Na verdade, ele é o maior 

assassino em massa na história. A Lei inevitavelmente condenar todos aqueles que não 

vêm à fé salvadora em Jesus Cristo para o castigo eterno no inferno. 

A lei condena os pecadores, definindo o padrão de justiça divina. Em Romanos 7: 7 Paulo 

escreveu: "Que diremos, pois? É a lei pecado? De maneira nenhuma! Pelo contrário, eu 

não teria chegado a conhecer o pecado senão pela lei; pois eu não teria conhecido a 

cobiça, se a lei não dissera: "Não cobiçarás" (cf. Rom 3:20. ; 5:13 , 20 ). A mente humana 

depravada não pode realmente entender o comportamento pecaminoso até confrontados 

com a santa lei de Deus. 

A Lei também condena os pecadores ao exacerbar pecado. "Pecado", Paulo lamentou, 

"tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim a cobiça de toda espécie; para 

além do pecado Lei é morta "(Rom. 7: 8 ). A tendência natural dos pecadores, a natureza 

humana caída é a rebelar-se contra a lei de Deus, fazendo as mesmas coisas que ele 

proíbe. Assim, a Lei realmente produz mais pecado na vida do não redimido. João 

Bunyan ilustrado que a verdade em uma cena dramática de O Peregrino: 

Então [intérprete] tomou [Cristão] pela mão e levou-o para um grande salão que estava 

cheio de poeira, porque nunca foi varrido; o qual, depois de ter revisado a pouco, o 



intérprete chamar um homem para varrer. Agora, quando ele começou a varrer, a poeira 

começou tão abundantemente para voar sobre isso Cristão quase com a mesma havia sido 

sufocada. Então disse o intérprete de uma donzela que ali estavam, "Traze aqui a água, e 

polvilhe o quarto"; o que, quando ela tinha feito, foi varrida e limpa com prazer. 

Chr. Então, disse Cristão: "O que significa isso?" 

. Inter O Interpreter respondeu: "Esta sala de estar é o coração de um homem que nunca 

foi santificado pela graça doce do evangelho: a poeira é o seu pecado original e corrupções 

internas, que contaminaram o homem todo. Ele que começou a varrer a primeira é a 

lei; mas ela que trouxe água, e fez polvilhe-a, é o evangelho. Agora, ao que viste que, tão 

logo o primeiro começou a varrer, a poeira o fez voar sobre, que o quarto por ele não 

poderia ser limpos, mas que tu estavas com ela quase engasgou: isso é para te mostrar que 

a lei, em vez de purificar o coração, pelo seu trabalho, do pecado, assim o reviver, colocar 

força em, e aumentá-la na alma, mesmo que ele Acaso descobrir e proibi-lo; pois não 

Acaso dar o poder para subjugar ( Rom 5:20. ; 7: 9 ; 1 Cor. 15:56 ). (Separata, Grand 

Rapids: Zondervan, 1976], 33-34) 

Quando face-a-face com o seu pecado revelado pela Lei, Paulo viu-se como em um 

espelho, e reconheceu que ele estava morto espiritualmente: "Certa vez eu estava vivo, 

sem lei; mas quando veio o mandamento, o pecado tornou-se viva e eu morri; e este 

mandamento, que era de resultar em vida, provou resultar em morte por mim; para o 

pecado, tomando uma oportunidade, pelo mandamento, me enganou e por ele me matou 

"( Rom. 7: 9-11 ). Ele percebeu que ele era um pecador desamparado, condenado dirigiu-

se para a destruição eterna no inferno. Mais uma vez, no entanto, o apóstolo ressaltou que 

não havia nada de errado com a lei de Deus: "Porque sabemos que a lei é espiritual, mas 

eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado" ( Rm 7:14. ). "É a lei, então, ao contrário 

das promessas de Deus?", Ele escreveu aos Gálatas. "De maneira nenhuma! Porque, se a 

lei tivesse sido dado que foi capaz de dar a vida, então a justiça seria de fato ter sido 

baseada em lei "( Gl. 3:21 ). A Lei nunca foi destinado a ser um meio de salvação. A lei 

prevê nenhuma graça, misericórdia ou perdão. Ele não tem poder para permitir que o 

pecador para ser justo. Seu objetivo era revelar santo, puro padrão de Deus e conduzir os 

pecadores expostos ao Salvador ( Gal 3:24. ; Heb. 4: 12-13 ). Mas, para aqueles que 

dependem dele para a salvação da lei tem um ministério de morte. 

Para ilustrar a glória de Lei, Paulo voltou-se para um evento familiar na história-Moisés 

de Israel 'recebendo a Lei no Monte Sinai. Depois de ter estado na presença da glória 

Shekinah de Deus, os filhos de Israel não podiam fitar o rosto de Moisés, por causa 

da glória do seu rosto. Êxodo 34:29 diz: "Ela surgiu quando Moisés estava descendo do 

Monte Sinai (e as duas tábuas do testemunho na mão de Moisés quando ele estava 

descendo da montanha), Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por causa 

de sua fala com Ele. "Tão intensa era a luz dos A glória de Deus refletida no rosto de 

Moisés que "quando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu 

rosto resplandecia, e eles tinham medo de chegar perto dele" ( v. 30 ). Depois de Moisés 

tranquilizou-os, "os filhos de Israel se aproximou, e ordenou-lhes que fazer tudo o que o 

Senhor tinha falado com ele no Monte Sinai" ( v. 32 ). Depois disso, Moisés usava um 

véu depois de chegar da presença de Deus ( vv. 33-35 ). O ponto de Paulo é que a glória 

do Direito era evidente para todos os que viram o rosto de Moisés depois que ele desceu 

da montanha. 

Mas, se a antiga aliança tinha uma certa glória sumindo como, Paulo perguntou, será o 

ministério do Espírito (o novo pacto) não conseguem ser ainda mais com a glória? A 



lei escrita em pedra na antiga aliança, que produziu a morte e condenação, teve a glória 

de Deus no-lo porque ele revelou Sua natureza gloriosa como santo e justo. A nova 

aliança revela a glória de Deus de uma forma completa, pois não só revela a Sua natureza 

santa, justiça, ira e julgamento (como fez a antiga aliança), mas também manifesta a Sua 

compaixão, misericórdia, graça e perdão (cf. Ex . 33:19 ). E, a nova aliança, o Espírito dá 

vida e justiça: "A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus [coloca os crentes] livre da lei 

do pecado e da morte" ( Rom. 8: 2 ). A antiga aliança comanda a justiça; a nova aliança 

conferi-lo. A antiga aliança feita pessoas ouvintes da verdade; a nova aliança permite que 

eles sejam cumpridores da verdade. 

Santos do Antigo Testamento não foram salvos por guardar a Lei, mas que está sendo 

quebrado sobre sua incapacidade para manter isso, vieram a Deus como penitentes, fome 

e sede de justiça e de luto pela perda de seu pecado (cf. Mt 5:. 2-7 ). Deus, então, 

misericordiosamente e graciosamente perdoou seus pecados com base no que Cristo iria 

realizar no futuro, por Sua morte substitutiva (cf. 2 Cor. 5:21 ).Depois de ter sido salvos 

pela graça mediante a fé, os santos do Antigo Testamento encontramos a lei moral uma 

fonte de bênção e alegria. Eles poderiam então exultar com o salmista: "Oh, como eu amo 

a tua lei! É a minha meditação em todo o dia "( Sl 119: 97. ; cf. 119: 113 , 163 , 165 ). A 

lei, então, tornou-se a eles "mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; e 

mais doces do que o mel eo destilar dos favos "( Sl 19:10. ; cf. 119: 103 ). Não era a sua 

atitude com a Lei que os salvou; Antes, a salvação mudou sua atitude para com a lei, e 

não se arrependeram e na fé procurou gracioso perdão de Deus. 

Mas, para além da salvação em Cristo, a antiga aliança permaneceu um ministério de 

condenação, de julgamento, e, em última instância, da condenação. Ele trouxe as pessoas 

para o bar do julgamento de Deus, mas não forneceram qualquer meio de satisfazer a Sua 

justiça, exceto para o castigo eterno no inferno. No entanto, apesar das suas deficiências, 

a antiga aliança tinha glória, porque refletia a natureza de Deus como santo. E se até 

mesmo a antiga aliança tinha uma certa glória, como muito mais faz o ministério da 

justiça (um nome descritivo para a nova aliança) abundam em glória ao revelar a 

natureza de Deus como amor e gracioso. A nova aliança ultrapassa de longe a antiga 

aliança, pois fornece o que a antiga aliança poderia não- justiça: "Mas agora," sob a nova 

aliança, "sem lei a justiça de Deus se manifestou ... mas a justiça de Deus mediante a fé 

em Jesus Cristo para todos os que crêem "( Rom. 3: 21-22 ). Na nova aliança, Deus 

imputa a justiça de Cristo aos crentes ( 2 Cor. 5:21 ), envolvendo-os em um "manto de 

justiça" ( Is. 61:10 ). 

Própria odisseia espiritual de Paulo ilustra a superioridade da nova aliança para a antiga 

aliança. Suas credenciais da antiga aliança era impecável: Ele era "circuncidado ao oitavo 

dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, 

fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à justiça que há na lei, fui 

irrepreensível "( Fp 3: 5-6. ). Ele levava uma vida aparentemente irrepreensível de 

conformidade rígida com os rituais da antiga aliança e regulamentos. Na verdade, Paulo 

era uma estrela em ascensão no judaísmo do primeiro século; ele estava "excedia em 

judaísmo a muitos dos [seus] contemporâneos entre [seus] compatriotas, sendo mais 

extremamente zeloso [seus] tradições ancestrais" ( Gál. 1:14 ). 

Mas depois dele, encontro dramático de mudança de vida com Cristo ressuscitado no 

caminho de Damasco, a perspectiva de Paulo mudou radicalmente. Todas as suas 

conquistas da antiga aliança, de que ele havia sido tão orgulhoso, ele "considerei perda 

por causa de Cristo" ( Filipenses 3: 7. ). Desprezava-os como "lixo [excremento], para 

que [ele poderia] ganhar a Cristo" ( v. 8 ). Ele já não contava com uma "justiça de [seu] 



próprio derivado da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com 

base na fé" ( v. 9 ). A nova aliança revela e pela graça fornece a justiça inatingível sob a 

antiga aliança. 

A Nova Aliança é Permanente 

desaparecendo como era ... Porque, na verdade o que tinha glória, 

neste caso, não tem nenhuma glória por causa da glória que 

supera-lo. Porque, se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito 
mais é o que permanece em glória. (7b, 10-11) 

A glória refletida no rosto de Moisés, desaparecendo como era, simbolizava a 

impermanência da antiga aliança. Como a glória no rosto de Moisés, a antiga aliança 

nunca foi destinado a ser permanente.Sua glória (cf. v. 7 ) foi um desvanecimento, glória 

que passa. Ele não era a solução para a situação dos pecadores, uma vez que não poderia 

salvá-los. A antiga aliança prescrito o que os homens estavam a fazer, mas não podia 

permitir-lhes para fazê-lo. Ele forneceu uma base para a condenação, mas não a 

salvação; para a condenação, mas não para a justificação; para culpabilidade moral, mas 

não para a pureza moral. 

Que a antiga aliança não foi a revelação final do propósito redentor de Deus é clara, 

mesmo no Antigo Testamento. Falando por meio de Jeremias, Deus prometeu uma nova 

aliança ( Jer. 31: 31-34 ).Comentando sobre as implicações do que, o autor de Hebreus 

observou: "Quando Ele disse:" A nova aliança: "Ele fez o primeiro obsoleto. Mas tudo o 

que está se tornando obsoleto e envelhece, perto está de desaparecer "( Heb. 

8:13 ). Qualquer um que ler o Antigo Testamento deve ter percebido que a antiga aliança 

não se destinava a ser permanente. 

Por outro lado, a nova aliança é permanente. Paulo escreveu: Porque, na verdade o que 

tinha glória (a antiga aliança), neste caso, não tem nenhuma glória por causa da 

glória (da nova aliança) que supera-lo. Porque, se o que se desvanece (a antiga 

aliança) foi glorioso, muito mais o que permanece (a nova aliança) é em glória. A 

antiga aliança, como mencionado acima, teve glória. Mas tão superior é a nova aliança 

que é como se a antiga aliança tinha nenhuma glória por causa da glória que supera-

lo. A antiga aliança desaparece quando sua função é completa, quando se produziu 

convicção e arrependimento, mas a nova aliança permanece de forma permanente e 

nunca serão substituídas ou complementadas. A mensagem do evangelho da salvação 

pela graça mediante a fé é a palavra final de Deus ao homem. Morte sacrificial de Jesus 

Cristo na cruz foi "obtido eterna redenção" para o seu povo ( Heb. 9:12 ), tornando-o "o 

mediador de uma nova aliança" ( v. 15 ). Tão abrangente e final é a morte de Cristo que 

ele pagou o preço pelos pecados dos santos da antiga aliança: "Desde que a morte tenha 

ocorrido para a redenção das transgressões que havia debaixo do primeiro pacto, os que 

foram chamados recebam a promessa da herança eterna "( v 15. ; cf. Rom. 3: 24-

25 ). Para Sua obra completa nada pode ser acrescentado. Qualquer tentativa de voltar 

para o ritual externo e cerimônia da antiga aliança não traz bênção, mas uma maldição 

( Gl 3:10. ; Tiago 2:10 ). 

 

 



8. A Glória da Nova Aliança-Parte 2: traz 

a esperança, é clara, centrada em Cristo, 

energizado pelo Espírito, e 

transformadora ( 2 Coríntios 3: 12-18 ) 

Portanto ter tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e 

não somos como Moisés, que costumava colocar um véu sobre o 

rosto para que os filhos de Israel não iria olhar fixamente para o 

fim do que foi desaparecendo. Mas os seus sentidos foram 

endurecidos; Pois até o dia de hoje, a leitura da antiga aliança, o 

mesmo véu permanece unlifted, porque ele é removido em 

Cristo. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre 

o coração deles; mas sempre que uma pessoa se converte ao 

Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o 

Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto 

desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, 

somos transformados na mesma imagem de glória em glória, 
assim como pelo Senhor, o Espírito. ( 3: 12-18 ) 

Ao longo da história redentora Satanás tem procurado confundir a questão da salvação e 

torná-lo uma questão de esforço humano. Um de seus esquemas mais tortuosos e eficazes 

sempre foi oferecer um cerimonial, substituto religioso externo, sacramental para o 

verdadeiro evangelho da graça por meio da fé. Tais falsas religiões não fornecem salvação 

mas porra pessoas por iludindo-os a pensar que porque eles são religiosos, tudo está bem 

entre eles e Deus. No mundo de Paulo que satânico, falsa religião ritualística tomou a 

forma de legalismo judaico, que foi defendida dentro da igreja pelos judaizantes. Esse 

grupo herético rejeitado a verdade que a nova aliança totalmente forneceu os meios de 

salvação, tornando obsoleta a antiga aliança ( Heb. 8:13 ). Eles argumentaram que os 

gentios deve primeiro tornar-se prosélitos judeus antes que eles pudessem ser salvos. Para 

o efeito, defendeu observando os rituais e cerimônias da antiga aliança. Mas a agarrar-se 

à sombra da antiga aliança, quando a realidade da nova aliança havia chegado era tolo 

(cf. Heb. 10: 1 ). 

O judaizantes propagada agressivamente sua deturpação da Proposito para a antiga 

aliança. Como vimos, ninguém em qualquer idade nunca foi salvo por guardar a lei ou 

através da realização de cerimônias e rituais. A salvação sempre foi pela graça mediante 

a fé. "A Lei", escreveu Paulo aos Gálatas, "tornou-se o nosso tutor para nos conduzir a 

Cristo, para que fôssemos justificados pela fé" ( Gal. 3:24 ). O escritor de Hebreus 

dedicou um capítulo inteiro para demonstrar que os homens nobres e mulheres de Deus 

no Antigo Testamento foram salvos pela fé, não por guardar a Lei. Eles formam uma 

"nuvem de testemunhas" ( Heb. 12: 1 ) atestando o benefício espiritual de viver pela fé. O 

escritor começou por lembrar seus leitores que os santos do Antigo Testamento obtido 

direito de pé diante de Deus pela fé: ("Porque por ela os homens de idade obteve a 

aprovação" . Hebreus 11: 2 ). Em seguida, depois de enumerar uma amostra 

representativa dos heróis do Antigo Testamento da fé ( Heb. 11: 4-38 ), o escritor repetiu 

sua afirmação de que "todos estes ... aprovação adquirida através de sua fé" ( v 39. , 



Bracketing assim) a lista de heróis do Antigo Testamento com uma declaração exaltando 

fé. 

No entanto, apesar de suas fortes na fé e exemplares vidas, aqueles heróis do Antigo 

Testamento da fé incrivelmente "não receber o que foi prometido, porque Deus tinha 

alguma coisa melhor para nós, de modo que para além de nós eles não seriam 

aperfeiçoados" ( Hb 11.: 39-40 ). Mesmo aqueles que estão no auge do Antigo 

Testamento história da redenção não poderia "ser aperfeiçoados" (ie, salvo; cf. Heb 

7:11. , 19 ; 9: 9 ; 10: 1 , 14 ; 12:23 ) pela antiga aliança . Além de um novo pacto, o "algo 

melhor" Deus providenciou para nós, não haveria salvação. Se houvesse nunca foi uma 

nova aliança, os crentes do Antigo Testamento nunca teria sido salvo, porque a antiga 

aliança não poderia resgatá-los. O perdão do pecado vem somente através do sacrifício 

expiatório do Senhor Jesus Cristo. A morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo era 

Salvadora eficaz e aplicado a todos aqueles sob a antiga aliança ( Romanos 3: 24-25. ; Hb 

9: 14-15. ). 

Proclamação e defesa do evangelho novo pacto é uma alta prioridade para todos os 

homens de Deus. Era tarefa Paulo enfrentou em Corinto, onde falsos mestres tinham se 

infiltrado na igreja. Afirmando ser apóstolos, anunciavam que os rituais e cerimônias da 

antiga aliança eram pré-requisitos para a salvação. Para aumentar a sua própria 

credibilidade com o Corinthians, os falsos apóstolos atacou integridade de Paulo e da 

credibilidade do seu ministério. Como parte de sua resposta aos ataques dos falsos 

professores, Paulo demonstrou a superioridade da nova aliança sobre a antiga 

aliança. Em 2 Coríntios 3: 6-18 , ele enumera oito qualidades da nova aliança: Ele dá a 

vida, produz justiça, é permanente, traz esperança, é claro, centrado em Cristo, energizado 

pelo Espírito, e transformadora. O capítulo anterior deste volume considerado as três 

primeiras dessas qualidades: A nova aliança dá a vida, produz justiça, e é 

permanente. Este capítulo aborda os últimos cinco: A nova aliança traz esperança, é claro, 

centrado em Cristo, energizado pelo Espírito, e transformadora. 

A Nova Aliança traz a esperança 

Portanto ter tal esperança, usamos de muita ousadia em nosso 

discurso, ( 03:12 ) 

Embora os crentes do Antigo Testamento, com razão, tinha esperança na misericórdia 

de Deus ( Jó 13:15 ; Sl 31:24. ; 33:18 , 22 ; 38:15 ; 39: 7 ; 42: 5 , 11 ; 43: 5 ; 62: 5 ; 71: 

5 , 14 ; 119: 49 , 166 , 130: 5 , 7; 131: 3 ; 146: 5 ; . Jer 29:11 ; 31:17 ; Lam. 3:24 ), 

que esperança não foi baseada na pacto de idade. A antiga aliança, com seus sacrifícios 

sem fim, desde que não a esperança de perdão para o pecado (cf.Heb. 10: 4 ). Em 

contraste, a esperança veio no novo pacto, que prevê o perdão do pecado e redenção 

completa, porque Jesus "pelo seu próprio sangue ... uma eterna redenção" ( Heb. 

9:12 ). "Portanto, pode também salvar sempre os que se aproximam de Deus por meio 

dele, pois vive sempre para interceder por eles" ( Hb. 7:25 ). A esperança dos santos do 

Antigo Testamento foi baseado na nova aliança (cf.Heb. 11: 24-26 ; 1 Pedro 1: 10-12 ). 

A esperança é a crença confiante de que Deus cumprirá todas as promessas de Sua nova 

aliança. Muitos dos que já foram cumpridos; ainda grande e glorioso como o novo pacto 

é, o coração dele ainda não foi plenamente manifestada. A nova aliança foi ratificada na 

Cruz, embora seus benefícios têm sido sempre apropriada pela fé, mas a plenitude da 

sua esperança não será experimentado até futura glorificação dos crentes. É então que 

eles receberão seus corpos glorificados e ser libertado não só da penalidade do pecado, 



mas também da sua presença ( Rm 8: 16-17. , 23-25 , 29-30 ; Gal. 5: 5 ; . Phil 3 : 20-21 ; 2 

Pedro 1: 4 ; 1 João 3: 2 ). 

Paulo expressou nova aliança esperança em sua bênção para os romanos: "Ora, o Deus 

da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que abundeis na 

esperança pelo poder do Espírito Santo" ( Rm 15:13. ). Ele orou para os Efésios que os 

"olhos do [seu coração] seja iluminado, de modo que [eles] sabe o que é a esperança da 

sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos" ( Ef. 1:18 ). Mais 

tarde, em que epístola ele lembrou-lhes: "Há um só corpo e um só Espírito, como também 

fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação" ( Ef. 4: 4 ). Ele descreveu aos 

Colossenses "a esperança que vos está reservada nos céus, da qual você já ouviu falar na 

palavra da verdade, o evangelho" ( Col. 1: 5 ; cf. vv 23. , 27 ). O apóstolo exortou os 

tessalonicenses a "colocar em ... como um capacete a esperança da salvação" ( 1 

Tessalonicenses 5: 8. ). O escritor de Hebreus declarou que 

Deus, desejando ainda mais para mostrar aos herdeiros da promessa a imutabilidade do 

seu propósito, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais 

é impossível que Deus minta, nós, os que se refugiaram teria forte incentivo para lançar 

mão da esperança proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, uma esperança 

segura e firme e que penetra além do véu. ( Heb. 6: 17-19 ) 

Ele também escreveu sobre "a melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus" ( Heb. 

7:19 ). Pedro escreveu: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo 

a sua grande misericórdia nos fez nascer de novo para uma viva esperança, pela ressurreição 

de Jesus Cristo dentre os mortos" ( 1 Pedro 1: 3 ) , em seguida, exortou seus leitores, "Fix a 

vossa esperança na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo ... Sua fé e 

esperança estivessem em Deus" ( vv. 13 , 21 ). 

Então, com certeza, bem estabelecida, e irrevogável é a esperança proporcionada pelo 

novo pacto que aqueles que pregam-lo com confiança de muita ousadia 

em seu discurso. Eles sem medo e sem hesitar, proclamar a mensagem do 

evangelho. parresia ( ousadia ) descreve corajosa confiante proclamação, ferrenho do o 

evangelho, sem relutância ou vacilante, não importa quão grave é a oposição. Paulo, sem 

hesitar, pregou a mensagem libertadora da nova aliança, mesmo que enfureceu seus 

oponentes judeus, que se agarravam ferozmente para o velho. 

A Nova Aliança é claro 

e não somos como Moisés, que costumava colocar um véu sobre o 

rosto para que os filhos de Israel não iria olhar fixamente para o 

fim do que foi desaparecendo. Mas os seus sentidos foram 

endurecidos; Pois até o dia de hoje, a leitura da antiga aliança, o 
mesmo véu permanece unlifted, ( 3: 13-14 a) 

Os novos pregadores ousadas do convênio foram não como Moisés, que costumava 

colocar um véu sobre o rosto depois de estar na presença de Deus: 

Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Mas sempre que 

Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu até sair; e sempre que ele saiu 

e falou aos filhos de Israel o que lhe havia sido ordenado, os filhos de Israel veria o rosto 

de Moisés, que a pele de Moisés seu rosto resplandecia. Então Moisés iria substituir o véu 

sobre o rosto, até entrar para falar com ele. ( Ex. 34: 33-35 ) 



Moisés velou-se para se esconder dos apavorados israelitas a glória de ardência que brilhou 

diante de seu rosto ( Ex. 34:30 ). Embora a glória da antiga aliança foi projetado a desvanecer-

se em face da nova aliança mais glorioso, foi, no entanto, um devastador, brilhante, glória 

ofuscante. Como Moisés tinha sido incapaz de ver a glória de Deus, porque ela o teria 

destruído ( Ex. 33:20 ), de modo a glória parcial no rosto de Moisés foi demais para o povo a 

olhar diante. 

Véu do rosto de Moisés era para que os filhos de Israel não iria olhar fixamente para o 

que Paulo chama o fim do que foi desaparecendo. Isso simboliza a expressão sombria, 

velado, natureza diminuição da aliança mosaica glorioso. Foi repleto de tipos, imagens, 

símbolos e mistério. Ele nunca poderia ser plenamente compreendida sem a nova aliança, 

ligada à pessoa e à obra do Messias vindouro.Mesmo os escritores inspirados do Antigo 

Testamento não entendia completamente tudo o que escreveu ( 1 Pedro 1: 10-12 ). Um 

paralelo para crentes da nova aliança é o livro do Apocalipse; somente os que estiverem 

vivos no fim dos tempos vai entender plenamente o seu simbolismo. 

Em contraste, a nova aliança revela os mistérios de Deus que estavam obscuros na antiga 

aliança. Um mistério no Novo Testamento descreve uma verdade anteriormente 

escondido, mas agora revelado. É um privilégio dos crentes da nova aliança para 

compreender esses mistérios. Em Mateus 13:11 Jesus disse aos discípulos: "A vós foi 

dado conhecer os mistérios do reino dos céus." O Novo Testamento revela muitos 

mistérios que não ficaram claras no Antigo Testamento, incluindo o endurecimento 

parcial e temporária de Israel ( Rm 11:25. ); a mensagem do evangelho da salvação ( Rm 

16:25. ; 1 Cor. 2: 7; . Ef 6:19 ; Col. 4: 3 ; 1 Tm. 3:16 ); o ensino da nova aliança em geral 

( 1 Cor 4: 1. ; 1 Tim. 3: 9 ); o arrebatamento da igreja ( 1 Cor 15:51. ); a unidade de judeus 

e gentios na igreja ( Ef. 3: 3-4 , 9 ); a união de Cristo e da Igreja ( Ef 5:32. ; Colossenses 

1: 26-27 ); a verdade de que Jesus é Deus encarnado ( Colossenses 2: 2-3 , 9 ); e a 

revelação plena de ilegalidade no fim dos tempos ( 2 Ts 2: 7. ). A nova aliança torna 

verdade claro que era vaga e obscura na antiga aliança. 

Em seguida, Paulo deu a razão que os israelitas não olhar atentamente , de modo a 

compreender a glória velada e desbotamento da antiga aliança. Não foi culpa de Moisés, 

ou a falha da antiga aliança, mas porque suas mentes foram endurecidos. Endurecido é 

uma forma do verbo pōroō , que também poderia ser traduzida como "teimosa". Israel 

não conseguiu agarrar a glória da antiga aliança por causa da teimosa incredulidade, de 

coração duro. O escritor de Hebreus advertiu seus leitores judeus incrédulos para não 

seguir o exemplo dos seus antepassados: 

Não endureçais os vossos corações, como quando eles me provocaram, como no dia da 

tentação no deserto ... Enquanto se diz: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os 

vossos corações, como quando eles provocaram-me.". .. Ele novamente corrige um 

determinado dia, "Hoje", dizendo por Davi, depois de tanto tempo, assim como já foi dito 

antes, "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações." ( Heb. 3: 

8 , 15 ; 4: 7 ) 

Ao longo da sua história o povo judeu (com poucas exceções, como Zacarias e Isabel 

[ Lucas 1: 5-6 ], Simeão [ Lucas 02:25 ], Anna [ Lucas 2:36 ], e outros do remanescente 

crente [cf. . Romanos 11: 5 ]) "endureceu o pescoço de modo a não prestar atenção [de 

Deus] palavras" ( Jer 19:15. ; cf. 07:26 ; 17:23 ; Dt 10:16. ; 2 Reis 17:14 ; 2 Crônicas 30: 

8. ; Neh 9:29. ). Estevão resumiu passado trágico de Israel quando ele confrontou os 

líderes judeus de sua época: "Vocês, homens que são de dura cerviz e incircuncisos de 

coração e ouvidos estão sempre resistem ao Espírito Santo; você está fazendo exatamente 

como fizeram vossos pais "( Atos 07:51 ). Infelizmente, Paulo observou que até o dia de 



hoje, à leitura do velho pacto (como quando foi lido no serviço da sinagoga; cf. Lucas 

4: 17-21 ) . o mesmo véu permanece unlifted A antiga aliança permaneceu obscura, a 

sua incompreendido Proposito. As pessoas acreditavam que se eles poderiam ser salvos, 

mantendo-o. Ao baixar as suas exigências morais que eles alcançaram, uma justiça 

superficial externo. Mas, ao fazer isso eles prestados propósito de revelar o seu pecado e 

desamparo ineficaz da Lei. Uma vez que eles não perceberam que estavam perdidos, que 

não via necessidade de um Salvador. O véu da ignorância obscurece o verdadeiro 

propósito da antiga aliança com o coração endurecido. Isso, por sua vez, fez ignorante de 

sua necessidade para a nova aliança. 

Jesus declarou tal ignorância a ser imperdoável: "Examinais as Escrituras, porque você 

acha que neles você tem a vida eterna; são elas que dão testemunho de mim ... Porque, se 

você acredita Moisés, você acreditaria em mim, pois ele escreveu sobre mim "( João 

5:39 , 46 ). Até mesmo os discípulos exibido este tipo de ignorância, o que levou Jesus 

para repreender dois deles na estrada para Emaús por serem "homens insensatos e tardos 

de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram!" ( Lucas 24:25 ). O escritor de 

Hebreus severamente adverte do perigo de rejeitar a nova aliança: 

Qualquer pessoa que tenha anulado a Lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela 

palavra de duas ou três testemunhas. Quanto maior castigo que você acha que ele será 

julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da 

aliança com o qual foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Para nós 

conhecemos aquele que disse: "Minha é a vingança, eu retribuirei." E mais uma vez: "O 

Senhor julgará o seu povo." É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. ( Heb. 10: 

28-31 ) 

Mesmo Moisés se entristeceu com a cegueira de coração duro de seu povo. Em Êxodo 32:32 , 

ele suplicou a Deus: "Mas, agora, se quiserem, perdoarei os seus pecados, e se não, risca-me 

do teu livro, que tens escrito!" Tão intensa era a sua preocupação de que ele estava disposto 

a sacrificar -se em seu nome. Paulo repetiu essa mesma atitude no Novo Testamento: "Porque 

eu poderia desejar que eu anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são 

meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas" ( Rm 9: 3-4. ). 

Uma verdadeira compreensão da antiga aliança teria os preparou para a retirada do véu 

que manteve (e ainda mantém) pessoas de compreender a revelação clara da nova aliança. 

A Nova Aliança é centrado em Cristo 

porque ele é removido em Cristo. Mas até hoje, quando é lido 

Moisés, o véu está posto sobre o coração deles; mas sempre que 

uma pessoa se converte ao Senhor, o véu é retirado ... Mas todos 

nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a 
glória do Senhor, ( 3:14 b-16, 18a) 

O véu que obscureceu a antiga aliança só é removido em Cristo, ea revelação da antiga 

aliança no Antigo Testamento é mistério à parte Dele. Mas Cristo veio e ratificou a nova 

aliança pela Sua morte.Portanto, para aqueles que vêm a fé nEle, percepção espiritual não 

é mais prejudicada e tudo se torna claro. É profundamente triste o coração de Paulo ter 

que escrever sobre o povo judeu, que até hoje, quando é lido Moisés (como parte do 

culto do sábado; cf. Atos 13:27 ; 15:21 ), . o véu está posto sobre o coração 

deles Mesmo que a nova aliança tinha vindo para torná-los claros, eles não entenderam o 

verdadeiro significado do Testamento Escrituras-an Old ignorância que, ironicamente, 

levou ao seu cumprimento das profecias do Velho Testamento que o Messias sofreria: 



"Para aqueles que vivem em Jerusalém, e seus governantes, reconhecendo nem [Cristo], 

nem as declarações dos profetas que se lêem todos os sábados, cumpriu estes condenando-

O "( Atos 13:27 ). 

O véu de um endurecido coração fez pensar que eles poderiam salvar-se, levando-os, 

portanto, perder o significado de ambos os convênios. Em seu orgulho arrogante, eles 

procuraram estabelecer a sua própria justiça pelas boas obras, mantendo a Lei (pelo 

menos externamente; cf. Lucas 18:21 ), e realizar as cerimônias apropriadas. Mas o 

coração quebrantado e contrito que Deus aceita ( Sl 51:17. ; Isa 57:15. ; 66: 2 ; . Mt 5: 

3 ; Lucas 18: 11-14 ) é aquele que está arrependido, manso, chora sobre o pecado , fome 

e sede de justiça, e implora misericórdia e perdão. Paulo novamente fez o ponto que o 

problema não era com a antiga aliança, mas com o coração. Aqueles que não estão 

dispostos a ser quebrado sobre seu pecado, confessá-lo, e se arrepender de nunca vai 

experimentar as bênçãos da nova aliança. 

É apenas quando uma pessoa se converte ao Senhor (cf. 45:22 Isa. ) que o véu é 

tirado. As bênçãos do novo pacto vir somente pela graça de Deus por meio da fé no 

Senhor Jesus Cristo. Todas as brumas que veladas a verdade na antiga aliança são então 

deslumbrado como neblina antes que um vento forte. Em 2 Coríntios 4: 6 Paulo descreve 

esta experiência usando a metáfora de acender uma luz: "Porque Deus, que disse: 'luz 

brilhará para fora das trevas", é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação 

do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. " 

Paulo emprestado a imagem da salvação como um véu que está sendo tirado de 

inauguração de Moisés se na presença de Deus: "Sempre que Moisés perante o Senhor, 

para falar com ele, tirava o véu até que ele saiu" ( Ex 34.: 34 ). Moisés tirou o véu, porque 

ele queria uma visão direta da glória de Deus. Assim é com os pecadores que se 

convertem a Deus através de Jesus Cristo. O véu é retirado e eles têm uma visão clara 

da glória de Deus refletida na face de Jesus Cristo. (Para descrição de Paulo sobre a forma 

como o véu foi removido em sua própria vida, veja Atos 22: 3-16 ; Fl 3, 4-12. .) Filipe E. 

Hughes escreve: 

Mais luz é lançada sobre esta passagem quando consideramos o que ocorreu por ocasião 

da transfiguração de Cristo. Nessa altura da montanha apareceram Moisés e Elias com 

Cristo, mas foi somente em Cristo que se transfigurou com esplendor celeste diante dos 

olhos de Pedro, Tiago e João. Foi Seu rosto que brilhava como o sol e suas vestes 

tornaram-se brancas e que deslumbrante. Foi de somente a Eleque a voz da nuvem disse: 

"Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo; Ele ouvi. "e, posteriormente, os 

discípulos viram ninguém, senão só Jesus. É Ele quem habita. A glória em que 

apareceram Moisés e Elias não era sua própria, mas de Cristo glória: a glória que Ele 

tinha com o Pai antes que o mundo existisse ( Jo. 17: 5 ). Assim como no deserto a glória 

que brilhava em face de Moisés era a glória refletida do Senhor, assim também no monte 

da transfiguração a glória com a qual ele foi cercado era a glória do mesmo Senhor. De 

Cristo é a cheia, a permanência, a glória evangélica. Para voltar para Ele é a vez de a Luz 

do mundo. Para segui-Lo não é para andar nas trevas, mas para ter a luz da vida ( Jo. 

8:12 ). ( A Segunda Epístola aos Coríntios, A Commentary New Internacional sobre o 

Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1992], 114-115 em itálico no original.). 

A frase inclusive tudo o que inclui todos os crentes da nova aliança. Na analogia antiga 

aliança, apenas Moisés viu Deus com um rosto descoberto. Mas na nova aliança cada 

cristão pode com o rosto desvendado eis que a glória do Senhor revelada em Jesus 

Cristo (cf. Mt 17: 1-2. ; João 1:14 ; Colossenses 1:15 ; Heb. 1: 3 ; 2 Pedro 1: 17-



18 ). Crentes contemplar a glória de Cristo, como se estivesse olhando em um 

espelho, uma ilustração que fala de um olhar próximo e íntimo. Espelhos em tempos 

antigos não eram feitas de vidro, mas de metal polido. Eles forneceram uma clara, mas 

menos do que perfeito de reflexão de uma analogia apt da nova aliança, onde os crentes 

ver Cristo claramente, mas não tão claramente como eles vão no futuro ( 1 Cor 13:12. ; 

cf. 1 João 3: 2 ) . 

A Nova Aliança é energizada pelo Espírito 

Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade. ( 03:17 ) 

Não havia nada na antiga aliança para energizar obediência. A Lei era um carcereiro, 

travando-se pecadores e condenando-os à morte e do inferno. Mas a nova aliança liberta 

através do poder do "Espírito [que] dá a vida" ( 3: 6 ). 

Declaração de Paulo de que o Senhor é o Espírito afirma fortemente a divindade do 

Espírito Santo (cf. Atos 5: 3-4 ). O mesmo Deus que deu a antiga aliança deu a nova 

aliança. O mesmo Deus que deu a Lei é o Deus que traz a salvação sob a nova aliança. O 

Senhor Todo-Poderoso do Antigo Testamento é o mesmo Deus que concede liberdade na 

nova aliança das tentativas inúteis para ganhar a salvação guardando a Lei. É o Espírito 

do Senhor que traz a liberdade de salvação para os pecadores arrependidos de qualquer 

idade-liberdade da escravidão com a Lei ( Rom. 7: 1-6 ), Satanás ( Hb 2: 14-15. ), medo 

( Rom . 08:15 ), o pecado ( Rom. 6: 2 , 7 , 14 ), e da morte ( Rm. 8: 2 ). 

Houve muita confusão sobre o ministério do Espírito Santo no Antigo 

Testamento. Alguns acreditam que o seu ministério em algumas economias ou dispensas 

era diferente do que em outros. Mas há uma consistência no ministério do Espírito ao 

longo da história redentora. O ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento pode 

ser resumido em quatro categorias. 

O primeiro ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento era a criação. Gênesis 1: 

2 registros de que "a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, 

eo Espírito de Deus pairava (lit." pairando ".) sobre a superfície das águas" No Salmo 

104: 30 o salmista escreveu sobre o papel do Espírito Santo na criação, "Envias o teu 

Espírito, e são criados; Você e renovar a face da terra. "Isaías perguntou retoricamente, 

Quem mediu as águas na concha da mão, e marcou off céus por a extensão, e calculado o 

pó da terra pela medida, e pesou os montes em um equilíbrio e as colinas em uma 

balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro informou 

Ele? ( Isaías 40: 12-13. ) 

O Espírito de Deus estava envolvido na criação não só do mundo físico, mas também do 

homem: "O Espírito de Deus me fez, eo sopro do Todo-Poderoso me dá vida" ( Jó 33: 4 ). 

O segundo ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento era empowerment. O 

Antigo Testamento freqüentemente registra que o Espírito do Senhor veio sobre vários 

indivíduos (e que Ele partiu do rebelde rei Saul; 1 Sm 16:14. ). Isso, é claro, não estava 

se referindo à relação normal do Espírito Santo para os crentes do Antigo 

Testamento; todos os verdadeiros filhos de Deus deve ter o Espírito Santo (cf. Rom. 8: 

9 ), porque a vida divina comunicada na regeneração não é humanamente sustentável. As 

referências do Antigo Testamento para o Espírito Santo vem sobre as pessoas descrevem 

a responsabilização das pessoas específicas do Espírito para realizar tarefas 

especiais. Quatro categorias de pessoas receberam fortalecedora do Espírito especial: 



juízes (Othniel [ Jz. 3: 9-10 ], Gideon [ Jz 06:34. ], Jefté [ Jz 11:29. ], Samson [ Jz 14: 

6. , 19 ; 15:14 ; cf. 13:25 ]); artesãos (Bezalel [ Ex 31: 2-3. ; 35: 30-31 ], Ooliabe [ Ex 31: 

6. ; 35:34 ] e outros [ Ex. 36: 1 ], Hiram [ 1 Reis 7: 13-14 ]); profetas (Balaão [ Num. 24: 

2 ], Amasai [ . 1 Crônicas 12:18 ], Jaaziel [ . 2 Crônicas 20:14 [], Zacarias, filho de 

Joiada . 2 Crônicas 24:20 ], Ezequiel [ . Ez 11 : 5 ]); e líderes cívicos (Moisés [ Num 

11:17. ], os setenta anciãos de Israel [ Num 11: 25-26. ], Josué [ Num 27:18. ], Saul [ 1 

Sam 10: 6. , 10 ; 11: 6 ; cf. 1 Sam 16:14. ], Davi [ 1 Sam 16:13. ; cf. . Ps 51:11 ]). 

O terceiro ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento era a revelação. Ele é o 

Autor divino das Escrituras do Antigo Testamento. Zacarias 07:12 lamenta relativa 

rebelde Israel, "fizeram os seus corações como pedra de modo que eles não podiam ouvir 

a lei e as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, através da profetas 

antigos; portanto, veio a grande ira do Senhor dos Exércitos "(cf. Ne. 09:30 ). O Antigo 

Testamento foi escrito por "homens movidos pelo Espírito Santo [que] falaram da parte 

de Deus" ( 2 Pedro 1:21 ). 

A quarta e mais importante ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento era 

regeneração. Alguns sustentam que a regeneração, ou o novo nascimento é estranho ao 

Antigo Testamento. Mas as evidências mostram claramente que os crentes do Antigo 

Testamento foram regenerados. O trabalho de convencimento do Espírito, que precede a 

regeneração (cf. João 16: 8 ), não se restringe ao Novo Testamento. Em Gênesis 6: 3 ", o 

Senhor disse:" Meu Espírito não se para sempre no homem, porque ele também é 

carne; no entanto, os seus dias serão 120 anos. "" O Espírito de Deus se esforçando com 

corações pecaminosos para trazer convicção de pecado não é exclusivo para o Novo 

Testamento. 

Além disso, a depravação total definiu a condição humana desde a queda. Na verdade, a 

descrição clássica de Paulo da depravação total em Romanos 3: 10-18 vem inteiramente 

do Antigo Testamento. Não há nenhuma indicação mais clara de depravação total em toda 

a Escritura que o encontrado em Jeremias 17: 9 : "O coração é mais enganoso do que 

todas as coisas, e desesperAdãoente corrupto; quem o conhecerá? "Desde caído, pessoas 

totalmente depravadas são incapazes de salvar-se, ninguém em qualquer idade poderiam 

ser salvas para além da obra regeneradora do Espírito Santo. 

Como uma pessoa totalmente depravado poderia exclamar: "Oh, como eu amo a tua lei!" 

( Sl 119: 97. , 113 , 163 ) à parte da regeneração? Como poderia Noé ser "um homem 

justo, íntegro em sua época" (Gênesis 6: 9 ) se ele fosse regenerado? Como pode o Novo 

Testamento realizar-se Abraão como um modelo de fé ( Romanos 4: 1-16. ; Gl 3: 6-9. ) a 

menos que ele foi regenerado pelo Espírito Santo? Como poderia o Antigo Testamento 

diz que "Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e [não vire] desviou de tudo o que 

Ele ordenou em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o hitita" ( 1 Reis 

15: 5 ; cf. 03:14 ; 11: 4 , 33 ) se ele estivesse se regeneram? Como poderia figuras do 

Antigo Testamento listados em Hebreus 11 viveram essas vidas exemplares de fé se o 

Espírito Santo não havia regenerado-los? As vidas transformadas dos santos do Antigo 

Testamento testemunham terem sido regenerados pelo Espírito Santo. 

Conversa de Jesus com o professor judeu observou Nicodemus oferece prova convincente 

de que os crentes do Antigo Testamento experimentou regeneração. A conversa ocorreu 

antes da ratificação do novo pacto com a morte de Jesus ( Lucas 22:20 ). No entanto, 

Jesus declarou a Nicodemos: "Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém não 

nascer de novo, não pode ver o reino de Deus ... se alguém não nascer da água e do 

Espírito, não pode entrar no reino de Deus" ( João 3: 3 , 5 ). Assim, a conversão do Antigo 



Testamento envolvido "nascer de novo", e "nascer da água (cf. o novo texto pacto 

deEzequiel 36: 24-27. ). e do Espírito "Salvação em qualquer idade sempre foi através da 

obra regeneradora do Espírito Santo. 

A diferença entre o ministério do Espírito Santo sob os antigos e novos convênios é de 

grau. Jesus deu a entender que, quando ele disse aos seus discípulos: "Eu rogarei ao Pai, 

e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre; que é o Espírito 

da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o 

conheceis, porque habita convosco e estará em vós "( João 14: 16-17 ). Como crentes da 

antiga aliança, os discípulos já possuía o Espírito Santo, como a declaração de Jesus: "Ele 

habita convosco", indica. No entanto, havia uma plenitude da presença e do ministério do 

Espírito Santo em suas vidas que aguardava a ratificação da nova aliança. Então, Jesus 

lhes declarou, o Espírito ". Estará em vós" Ele também falou de que a vinda plenitude 

em João 7: 37-39 : 

Agora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e clamou, dizendo: "Se 

alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura: "E 

isto disse ele do Espírito, a quem aqueles que acreditaram nele estavam a receber 'do seu 

interior correrão rios de água viva."; pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus 

ainda não tinha sido glorificado. 

Há um grau em que crentes da nova aliança experimentar o poder ea capacitação do Espírito 

que vai além dos crentes da antiga aliança. Além disso, o Espírito une os crentes em um só 

corpo na igreja ( 1 Cor. 12:13 ). Mas o trabalho essencial do Espírito Santo na salvação foi o 

mesmo na antiga aliança como no novo. 

A Nova Aliança está transformando 

estão sendo transformados na mesma imagem de glória em glória, 
assim como pelo Senhor, o Espírito. ( 03:18 b) 

Quando o véu é removido em Cristo, os crentes recebem "a luz do conhecimento da glória 

de Deus, na face de Cristo" ( 4: 6 ) e são transformados na mesma imagem de glória 

em glória. A frase estão sendo transformadas traduz um particípio presente do verbo 

passivo metamorphoo e refere-se a santificação progressiva dos crentes. A vida cristã é 

um processo contínuo de crescimento para a imagem do Senhor Jesus Cristo, 

ascendente a partir de um nível de glória para outro. 

Transformação dos crentes à semelhança de Cristo foi um tema freqüente nos escritos de 

Paulo. Em Romanos 12: 2 , ele advertiu: ". Não vos conformeis com este mundo, mas 

transformai-vos pela renovação da vossa mente" Ele lembrou aos colossenses que eles 

tinham "colocar o novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo à 

imagem daquele que o criou "( Colossenses 3:10 ), enquanto que em Gálatas 4:19 ele 

escreveu: "Meus filhos, por quem sofro novamente em trabalho de parto, até que Cristo 

seja formado em vós." A maioria pessoalmente, ele escreveu que a "única coisa" que ele 

fez foi correr "para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus" 

( Filipenses 3:. 13- 14 ). O prêmio para o qual os crentes são chamados é ser como Cristo 

( 1 João 3: 2 ). Esse é também o objetivo nesta vida-de ser como o Senhor. O processo de 

ser transformado na imagem de Jesus Cristo vai culminar na glorificação dos crentes, 

quando Cristo "transformará o corpo da [sua] humilhação, para ser conforme ao corpo da 

sua glória, pelo esforço do poder que Ele tem mesmo sujeitar todas as coisas para si 

mesmo "( Filipenses 3:21. ; cf. 1 Coríntios 15:49. , 51-53 ). 



Cerimonial, religião sacramental oferece nada para crentes da nova aliança. Ele não 

fornece justificação, não tem o poder de santificar, e não vai levar a glorificação. A vida 

cristã não consiste em rituais, mas em um relacionamento com Jesus Cristo; não em 

cerimônias, mas na "simplicidade e pureza de devoção a Cristo" ( 2 Cor. 11: 3 ). Como 

crentes foco única e exclusivamente com base nas Escrituras, eles vão ver a glória de 

Deus refletida no rosto de Jesus e ser transformados à Sua imagem, a poderosa obra 

interna do Senhor, o Espírito (cf. Ef. 3:16 ). O versículo 18 serão discutidos no próximo 

capítulo. 

 

9. Olhando para o rosto de Jesus ( 2 

Coríntios 3: 18-4: 6 ) 

Mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por 

espelho, a glória do Senhor, somos transformados na mesma 

imagem de glória em glória, assim como pelo Senhor, o 

Espírito. Portanto, uma vez que, tendo este ministério, como nós 

alcançamos misericórdia, não desanimamos, pelo contrário, 

rejeitamos as coisas ocultas por causa da vergonha, não andando 

com astúcia ou adulterando a palavra de Deus, mas, pela 

manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência 

de todo homem, na presença de Deus. E mesmo se o nosso 

evangelho está encoberto, é velado para os que estão perecendo, 

em cujo caso o deus deste século cegou os entendimentos dos 

incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de 

Cristo, que é a imagem de Deus. Para nós não nós mesmos, mas 

a Cristo Jesus como Senhor e nós mesmos pregar como vossos 

servos por amor de Jesus.Porque Deus, que disse: "A luz brilhará 

para fora das trevas", é quem resplandeceu em nossos corações, 

para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de 
Cristo. ( 3: 18-4: 6 ) 

A vida neste mundo caído e do mal é uma luta. Na linguagem pitoresca do livro de Jó: 

"O homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima" ( Jó 5: 7 ). A vida 

cristã não é uma exceção; na verdade, o mais dedicado um crente é Jesus Cristo, a vida 

parece mais difícil de obter. O Senhor Jesus Cristo advertiu os Seus, "No mundo tereis 

aflições" ( João 16:33 ). Paulo e Barnabé pregava a verdade sóbria que "através de muitas 

tribulações, nos importa entrar no reino de Deus" ( Atos 14:22 ). Paulo lembrou a 

Timóteo que "todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão 

perseguidos" ( 2 Tim. 3:12 ). 

Mas, no mesmo versículo no qual Ele os advertiu sobre os ensaios que iriam perdurar, o 

Senhor consolou Seus discípulos, dizendo-lhes: "Coragem! Eu venci o mundo "( João 

16:33 ). Ele também prometeu enviar o Espírito Santo para ser seu ajudante ( João 

14:16 , 26 ; 15:26 ; 16: 7 ). O escritor de Hebreus registra a promessa de Deus: "Eu nunca 

vou te abandonar, nem vou sempre te desampararei" ( Heb. 13: 5). Através do salmista 

Deus declarou a seu povo ", invoca-me no dia da angústia; Vou salvá-lo, e você vai me 

honra "( Sl. 50:15 ). Ele promete Seus filhos que, na sua fraqueza mais profundo que vai 

encontrar a sua maior força ( 2 Cor. 12: 9-10 ). 



Como crentes experiência triunfo no meio da angústia? Como eles se apropriar prometeu 

a ajuda de Deus na tribulação? A resposta encontra-se na verdade de que esta passagem 

entre parênteses: por olhando para a glória de Deus revelada na face de Jesus Cristo no 

espelho da Escritura ( 3:18 ; 4: 6 ). Em nenhum lugar é a glória de Deus mais claramente 

manifesto do que na pessoa de Seu Filho. Portanto, a única maneira de viver com sucesso 

a vida cristã é por "vendo ... a glória do Senhor" ( v. 18 ) ou por "fitando os olhos em 

Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo diante dele, suportou a cruz, 

desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus "( Heb. 12: 2 ). 

Para Paulo, com foco em Cristo não era apenas uma verdade teológica vital, mas também 

um princípio prático vital. Como ele escreveu 2 Coríntios, Paulo enfrentou as 

circunstâncias mais difíceis de sua experiência ministerial. É útil ler estas passagens 

estendidos juntos para ver a profundidade de sua luta reflete em toda a epístola: "assim 

como os sofrimentos de Cristo são nossos em abundância" ( 2 Cor. 1: 5 ); "Mas, se somos 

atribulados, é para o seu conforto e salvação" ( 1: 6 ); 

Para nós não queremos que ignoreis, irmãos, da nossa tribulação que nos sobreveio na 

Ásia, porquanto foi excessivamente, além das nossas forças, a ponto de desesperarmos 

até da própria vida; de fato, tivemos a sentença de morte dentro de nós mesmos para que 

não iria confiar em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos; qual nos livrou 

de tão grande perigo de morte, e nos livrará, Ele em quem temos a nossa esperança. E Ele 

ainda nos livrará. ( 1: 8-10 ) 

"Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas" ( 2: 

4 ); "Eu não tinha descanso para o meu espírito" ( 2:13 ); 

Somos atribulados por todos os lados, mas não angustiados; perplexos, mas não 

desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não 

destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se 

manifeste também em nosso corpo. Para nós, que vivemos, estamos constantemente a ser 

entregue à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em 

nossa carne mortal. Assim, a morte opera em nós, mas a vida em vós. ( 4: 8-12 ) 

"Por isso não desanimamos, mas que o nosso homem exterior está se deteriorando, mas o 

nosso homem interior se renova dia a dia. Para momentânea, leve tribulação produz para nós 

um peso eterno de glória muito além de toda comparação "( 4: 16-17 ); 

Mas em tudo nos recomendáveis como servos de Deus, em grande resistência, nas 

aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos 

trabalhos, nas insônia, na fome, na pureza, na ciência, na paciência, na bondade, no 

Espírito Santo, no amor verdadeiro, na palavra da verdade, no poder de Deus; pelas armas 

da justiça para a mão direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e boa 

fama; considerado como enganadores e ainda Verdadeiro; como desconhecido ainda bem 

conhecido, ainda morrendo eis que vivemos; como castigados ainda não condenados à 

morte, como entristecidos mas sempre alegres, como pobres mas enriquecendo a muitos, 

como nada tendo e possuindo tudo. ( 6: 4-10 ) 

"Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia nossa carne não teve descanso, mas fomos 

afligidos de todos os lados: conflitos sem, temores por dentro. Mas Deus, que conforta o 

deprimido, nos consolou com a chegada de Tito "( 7: 5-6 ); 

? Eles são servos de Cristo -I falam como se insano-I mais; em muito mais trabalho, muito 

mais em prisões; em açoites, sem número, muitas vezes em perigo de morte. Cinco vezes 

recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez 

fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Eu estive 



em deslocações frequentes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos meus 

compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, 

perigos entre falsos irmãos; Estive em trabalho de parto e fadigas, muitas noites sem 

dormir, em fome e sede, muitas vezes sem comida, frio e nudez. Além de tais coisas 

externas, existe a pressão diária em mim de preocupação para todas as igrejas. ( 11: 23-

28 ) 

  

Por causa da suprema grandeza das revelações, por este motivo, para me impedir de 

exaltar a mim mesmo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para 

me atormentar-me impedir de exaltar a mim mesmo! Roguei ao Senhor três vezes que o 

afastasse de mim. E Ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa 

na fraqueza." De boa vontade, pois, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder 

de Cristo habite em mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, 

nas perseguições, nas dificuldades, por amor de Cristo; Porque, quando sou fraco, então 

é que sou forte. ( 12: 7-10 ) 

Como a última referência indica, o sofrimento de Paulo teriam submergido até mesmo 

sua força humana formidável. Não é o menor de seus ensaios foi o assassinato de seu 

personagem em Corinto e a deserção de muitos na igreja lá para seguir falsos 

apóstolos. Mas ensaios de Paulo não destruiu sua fé ou levá-lo a deixar o ministério. Ele 

expressou sua profunda preocupação com a situação em Corinto, em2 Coríntios 11: 3 : 

"Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, vossas mentes 

serão desviados da simplicidade e pureza de devoção a Cristo." Ainda que a expressão de 

preocupação e tristeza também contém a essência de viver a vida cristã. Cristianismo não 

é mais nem menos do que a devoção a Jesus Cristo. Paulo foi capaz de lidar com os 

desafios que enfrentou na vida, porque ele manteve a sua mente sobre o seu Senhor. 

Na verdade, a vida cristã de Paulo começou com uma visão da glória de Deus, revelado 

em Jesus Cristo. Esse encontro dramático na estrada para Damasco para sempre quebrou 

sua orgulhoso, legalista, farisaico auto-confiança (cf. Fl 3, 4-6. ). Quando ele viu a glória 

resplandecente de Deus revelado em face de Jesus, ele se transferiu todo o legalismo que 

estava em sua coluna ganho espiritual para a coluna de perda ( Fp 3: 7-8. ). 

A realidade notável da nova aliança é que cada crente pode ver a glória de Deus revelado 

em Jesus Cristo. Isso foi um privilégio não concedido até para o mais nobre dos santos 

do Antigo Testamento, "porque Deus tinha alguma coisa melhor para nós, de modo que 

para além de nós eles não seriam aperfeiçoados" ( Heb. 11:40 ). O véu que parcialmente 

obscurecido a glória de Deus na antiga aliança não foi removido até que "Deus [que] falou 

há muito tempo para os pais, pelos profetas em muitas vezes e de muitas maneiras, nestes 

últimos dias [falou] para nós no seu Filho. .. [que] é o resplendor da sua glória "( Hebreus 

1: 1-3. ). 

É importante estabelecer que, quando a Escritura fala de olhar para o rosto de Jesus não 

está falando de uma experiência mística subjetiva. Donald S. Whitney escreve: 

A essência do misticismo é a tentativa de experimentar Deus não mediada, ou seja, sem 

meios. Esta é a crença de que para além de qualquer ajuda externa, você 

entra diretamente em uma experiência da presença de Deus ... O problema é que, como 

espiritual que isso possa parecer, a Bíblia nunca nos manda fazer isso ou nunca descreve 

como uma experiência . ( Dez perguntas para diagnosticar sua saúde 

espiritual [Colorado Springs, Colo .: NavPress de 2001], 60. itálico no original). 



Assim, quando Paulo fala de olhar para o rosto de Jesus, ele tem em mente um objetivo, olhar 

histórico na pessoa de Cristo revelado na Bíblia. O apóstolo Pedro confirma a superioridade 

da Escritura sobre experiências em 2 Pedro 1:19 . Embora tivesse uma notável visão da glória 

de Cristo na Transfiguração, Pedro considerado Escritura como uma fonte mais confiável de 

conhecimento, descrevendo-a como "a palavra profética tanto mais assegurada" (lit., "a 

palavra profética mais segura"). 

Olhando para o rosto de Jesus revelada nas Escrituras fornece crentes da nova aliança 

com a força, alegria e esperança para enfrentar todas as provações da vida. Aqueles vêm 

de uma compreensão de Deus, que é mais claramente revelado em Jesus Cristo. Nesta 

passagem Paulo dá uma descrição óctuplo de olhar para o rosto de Jesus. É um olhar de 

esclarecimento, de um olhar transformador, um olhar reforço, um olhar de purificação, 

um olhar amante da verdade, um olhar privilegiado, um olhar humilde, e um olhar 

soberanamente concedido. 

Um olhar Clarifying 

Mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por 

espelho, a glória do Senhor, ( 03:18 a) 

Embora a criação revela certas verdades sobre Deus ( Rom. 1:20 ), as verdades são 

insuficientes para salvar. Um conhecimento salvífico de Deus vem somente através de 

Jesus Cristo (cf. João 14: 6 ; Atos 4:12 ; Rm 1:16. ). Ao contrário de crentes da antiga 

aliança, cada novo crente aliança pode olhar para o rosto de Cristo com um rosto 

descoberto. Todos nós, escreve Paulo, tenho o privilégio de contemplarem seu 

rosto como um espelho a glória do Senhor. Uma vez que em Cristo "toda a plenitude 

da Divindade habita em forma corpórea" ( Colossenses 2: 9 ), os crentes ver em Sua 

pessoa e funciona como é Deus. Ele manifestou a misericórdia ( Matt 

09:36. ; 14:14 ; 15:32 ; 20:34 ; Marcos 1.41 ; 05:19 ; Lucas 07:13 ), sabedoria ( João 

7:46 ; cf. . Matt 7 : 29 ; Lucas 04:22 ), de energia ( Matt 13:54. ; 14: 2 ; Lucas 04:36 ), e 

autoridade soberana ( Mateus 9: 6. ; João 17: 2 ) de Deus. Nunca é Deus mais claramente 

revelado que na face de Jesus Cristo; "Deus ... nestes últimos dias falou-nos no seu Filho 

... E Ele é o resplendor da glória ea expressão exata do seu ser" ( Hebreus 1: 1-3. ). 

Todos os três aspectos da salvação, justificação, santificação e glorificação-envolvem 

olhando para Jesus. Nova vida dos crentes em Cristo começa quando eles olham para o 

rosto dele e abraçá-Lo como Senhor e Salvador. Mas, assim como eles olham para ele 

para a justificação, assim também eles devem olhar a Ele para a santificação, que envolve 

"fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé" (Heb. 12: 2 ) e discernir a mente 

de Cristo a partir de Escritura ( 1 Cor 2:16. ), porque "aquele que diz que permanece nele, 

esse deve-se a caminhar na mesma maneira como Ele andou" ( 1 João 2: 6 ). Em última 

análise, a glorificação de Cristo "transformará o corpo da nossa humilhação, para ser 

conforme ao corpo da sua glória, pelo esforço do poder que Ele tem até sujeitar todas as 

coisas para si mesmo" (Fp. 3:21 ). 

Não há nenhuma razão para que os crentes a ser derrotado pelas dificuldades da vida, se 

eles têm uma boa compreensão de Deus. E aqueles que não conseguem entender que Deus 

não está olhando para o rosto de Cristo. Os melhores crentes conhecem a Cristo, o melhor 

que sabe Deus desde vê-Lo é ver o Pai ( João 14: 9 ); o melhor que conhecem a Deus o 

melhor equipado para lidar com eles são as provações da vida e dificuldades. Sofrendo 

apenas enfraquece a dependência do auto de modo que o poder de Deus pode se 

manifestar neles (cf. 2 Cor. 12: 9 ). 



Um olhar Transforming 

estão sendo transformados na mesma imagem de glória em glória, 
assim como pelo Senhor, o Espírito. ( 03:18 b) 

Como crentes olhar para a glória de Deus, na face de Cristo, eles são constantemente . 

sendo transformados na mesma imagem de glória em glória progridem para níveis 

cada vez mais elevados deglória; em outras palavras, eles se movem cada vez mais perto 

a semelhança de Jesus Cristo. Como observado no capítulo anterior deste volume, Paulo 

ensinou em Filipenses 3: 12-14 que o objetivo da vida cristã é tornar-se semelhante a 

Cristo: 

Não que eu já tenha obtido ou que seja perfeito, mas prossigo para que eu possa alcançar 

aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não me considero 

como tendo prendeu ela ainda; mas uma coisa eu faço: esquecendo o que está por trás e 

avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana 

vocação de Deus em Cristo Jesus. 

Aos Gálatas, ele escreveu: "Meus filhos, por quem sofro novamente em trabalho de parto, até 

ser Cristo formado em vós" ( Gal. 4:19 ). Os primeiros crentes foram chamados "cristãos" 

(lit. ", do partido de Cristo") em Antioquia por causa de sua semelhança com Cristo ( Atos 

11:26 ). A medida da maturidade espiritual é "a medida da estatura que pertence à plenitude 

de Cristo" ( Ef. 4:13 ), pois o objetivo final de Deus na salvação é que os crentes "serem 

conformes à imagem de seu Filho" ( Rom. 8:29 ). 

Esse objetivo é alcançado na vida dos crentes enquanto olham constantemente para o 

rosto de Jesus Cristo revelado nas Escrituras. Ao fazê-lo, o Senhor, o Espírito muda-los 

à imagem de Cristo. 

Um olhar Fortalecimento 

Portanto, uma vez que, tendo este ministério, como nós 
alcançamos misericórdia, não desanimamos, ( 4: 1 ) 

Portanto aponta de volta para a discussão de Paulo da nova aliança em 3: 6-18 . Força 

para suportar as provações vem do olhar revelou para o rosto de Cristo tornou possível 

sob a nova aliança. Aquele olhar também era a fonte de força para a nova aliança de 

Paulo ministério. O apóstolo usou o plural nós como uma forma humilde de se referir a 

si mesmo. Ao fazê-lo, ele suavizou a natureza pessoal de sua defesa de si mesmo e do seu 

ministério (cf. a discussão de 3: 1 no capítulo 6 deste volume). A frase , tendo este 

ministério enfatiza humilde reconhecimento de Paulo de que Deus graciosamente lhe 

concedeu o privilégio de ser um novo ministro aliança (cf. 05:18 ; Atos 

20:24 ; 26:16 ; Rom. 15: 15-16 ; 1 Cor . 4: 1-3 ; Ef 3: 7-8. ; Col. 1:23 , 25 ; 1 Tm 

1:12. ; 2: 7 ; 2 Tm 1:11. ). Chamada de Paulo para oministério foi baseada unicamente 

em Deus misericórdia. Deus misericórdia é Sua retenção do acórdão, que os pecadores 

merecem, temporariamente, no caso de não-salvos para dar oportunidade para o 

arrependimento e fé, e de forma permanente, no caso dos redimidos. Neste contexto de 

Deus misericórdia significa que em vez de condenar Paulo porque ele era um "blasfemo, 

perseguidor e injuriador" ( 1 Tim. 1:13 ), Deus lhe mostrou misericórdia por "colocar 

[ele] em serviço" ( v. 12 ). 

Como ele mantinha os olhos em Jesus Paulo foi reforçada e que não 

desanimamos. Engkakeō ( desanimar ) significa ceder ao medo, perder a coragem, ou 



comportar-se como um covarde. Apesar de seu sofrimento e os ataques selvagens nele 

pelo falsos apóstolos, Paulo não tinha se rendido. Sua coragem veio de conhecimento 

confiante do Deus de glória, a quem ele havia percebido na face de Jesus Cristo.Soberana 

misericórdia de Deus o salvou, fez dele um ministro, e fortalecê-lo para fazer o trabalho 

do ministério. 

Um olhar Purificante 

pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas por causa da 
vergonha, não andando com astúcia ( 4: 2 a) 

A partir do momento que ele viu pela primeira vez a glória de Cristo, na sua dramática 

conversão, Paulo certamente renunciou seu antigo escondido vida de vergonha. Ele 

desprezou o seu pecado e clamava por libertação dele: "Miserável homem que eu 

sou! Quem me livrará do corpo desta morte? "( Rom. 7:24 ). Sua vida cristã era, desde o 

início de uma vida de pureza, como ele perseguiu santidade. 

Quando as pessoas vêem a glória de Deus revelada na face de Jesus Cristo e nascemos de 

novo, quando entender quem é Deus, o que seus santos exige a lei, bem como a prestação 

de salvação em Jesus Cristo, renunciar e se converter dos seus pecados e dedicar- -se para 

a busca da santidade. Um arrependimento que não envolve abandonar o pecado é estranho 

à Escritura. (Para uma discussão sobre a visão bíblica do arrependimento, ver John 

Macarthur, O Evangelho Segundo Jesus, rev ed [Grand Rapids: Zondervan, 1994].. e O 

Evangelho Segundo os Apóstolos . [Nashville: Palavra, 2000]) 

O conjunto adversative alla ( mas ) pode ser traduzido como "ao contrário", ou "sobre o 

outro lado." Indica um contraste entre Paulo e os falsos apóstolos em Corinth. As coisas 

escondidas por vergonhapoderiam ser as mesmas coisas que eles estavam acusando-o 

de. Mas , na realidade, foram os falsos apóstolos, não Paulo, que eram culpados de-

los. Foram eles que tinha uma vida secreta de vergonha e que trouxe uma agenda 

escondida para Corinto. Paulo já teve um escondido, vida secreta de vergonha antes de 

sua conversão (cf. Fl 3, 4-6. ). Ele era como seus companheiros fariseus, a quem Jesus 

scathingly denunciados em Mateus 23:27 : "Ai de vós, escribas e fariseus, 

hipócritas! Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente 

parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. 

"Como eles, Paulo não podia deixar de ser podre por dentro, porque o legalismo não pode 

restringir a carne, e um falsa salvação transforma ninguém. 

Aischunē ( vergonha ) descreve vergonhosas, atos desonrosos que produzem 

constrangimento e humilhação. Tal, escondido, estilo de vida hipócrita escuro tinha 

caracterizado Paulo antes de sua conversão.Mas que a vida secreta do pecado morreu 

quando ele conheceu Jesus Cristo. Ele tornou-se "uma nova criatura; as coisas velhas [em 

sua vida] passaram; eis que coisas novas [veio] "( 2 Cor. 5:17 ). Isso não significa, é claro, 

de que Paulo nunca mais pecar, mas que quando ele o fez pecado, confessou-o e afastou-

se dele. Embora ele sentiu a praga de pecado interior ( Rom. 7: 14-23 ), ele já não tinha, 

uma vida secreta pecadora que ele voluntariamente aderiu. Como Paulo, os crentes devem 

evitar os atos vergonhosos que uma vez que os caracterizou. Quando eles tentam se 

rastejar de volta em suas vidas, eles devem derrotá-los através da oração e da Palavra. 

Há, no entanto, uma outra maneira de interpretar esta afirmação. O ministério aliança 

novo contexto estar e da proclamação frutuosa da Palavra, Paulo pode estar dizendo que 

ele rejeitou todas e quaisquer sentimentos pessoais de vergonha sobre o evangelho 



ofensivo (cf. 1 Coríntios 1:18. , 23-25 ). Era loucura para os gregos e um escândalo para 

os judeus, e, portanto, universalmente rejeitado. Embora, portanto, trouxe vergonha para 

qualquer um que proclamou, Paulo recusou-se a esconder a sua verdade ( Rom. 1: 16-

17 ). 

Além disso contrastando-se com os falsos apóstolos, Paulo declarou que ele 

era não culpado de andando com astúcia. Panourgia ( astúcia ) refere-se a astúcia 

( Lucas 20:23 ) e engano ( 2 Cor. 11: 3 ; Ef 4:14. ). Alguém que praticou panourgia foi 

inescrupuloso, disposto a fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos. Em um claro 

testemunho de sua própria corrupção, os falsos apóstolos haviam acusado Paulo de ser 

(como foram secretamente) um manipulador, de buscar dinheiro, poder e influência. Nada 

disso, no entanto, era verdade. Paulo não era enganador; ele não tinha nenhuma agenda 

escondida. Ele não era nada mais do que o que ele parecia ser: um pregador ousado, sem 

medo da nova mensagem do evangelho aliança. Sua abordagem era simples, claro e 

simples, como ele declarou em 1 Coríntios 2: 1-2 : "E quando eu vim para vos, irmãos, 

eu não vim com ostentação de linguagem ou de sabedoria, anunciando-vos o testemunho 

de Deus. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. "O 

apóstolo rejeitou a idéia, predominante nas religiões pagãs de sua época, de um profundo 

conhecimento oculto, secreto disponíveis apenas para os iniciados. Ele também rejeitou 

os esforços para remover as características percebidas vergonhosos do evangelho e, 

assim, enganar as pessoas (cf. 2 Cor. 2:17 ). 

Foi em parte por causa de sua abordagem simples e clara para o ministério que os falsos 

mestres atacaram Paulo. Eles preferiram uma abordagem mais sutil, mais velada, uma 

ofensiva mais atraente, palatável e menos para os incrédulos. Pregadores simples, como 

Paulo são ofensivas, porque pregam o simples, a verdade nua e crua, se é ou não é uma 

vergonha para eles. Esta foi a atitude de Paulo, quando escreveu: "Pois mesmo que eu 

vangloriar um pouco mais sobre a nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para 

edificação e não para destruí-lo, eu não vou estar envergonhados, porque eu não quero 

parecer como se quisera intimidar-vos por cartas "( 2 Cor. 10: 8-9 ). Ele nunca foi 

envergonho do evangelho; ele nunca escondeu sua verdade ou artifícios usados que 

adulterado-lo. Os falsos mestres não queria ofender as pessoas; eles queriam ganhar 

dinheiro com eles. Eles também queriam um elemento de mistério em sua 

mensagem. Como os iniciados para os mistérios, que iria aumentar tanto o seu próprio 

prestígio e impressionar seus seguidores. 

Os falsos apóstolos eram, de fato, especialistas em marketing do primeiro século. Eles 

viram o evangelho como um produto e se como vendedores. Parte da venda do produto 

(o evangelho) era vendar a sua verdade e enfeitar-lo adicionando algum mistério e 

magia. Ao ajustar a mensagem, reembalagem-lo para torná-lo mais popular e na moda, 

eles esperavam melhor recurso para os consumidores do primeiro século. Eles, então, ter 

sucesso em fazer conversos (e dinheiro). Apresentação simples, poderoso de Paulo do 

evangelho puro não adulterado (cf. Rom. 1:16 ) frustrado e ameaçou-os. Ele também 

expôs suas vidas secretas de vergonha. Não é de admirar, então, que eles radicalmente 

contra Paulo. 

A diferença entre Paulo e os falsos apóstolos era que ele tinha olhado para Cristo para a 

salvação e eles não tinham. Ninguém pode realmente olhar para o rosto de Jesus e ser um 

enganador. Ninguém pode realmente olhar para o rosto de Jesus e continuar a cultivar 

uma vida vergonhosa, segredo do pecado, porque "todo mundo que tem esta esperança 

purifica-se a Ele, assim como Ele é puro" ( 1 João 3: 3 ). 



Um olhar amante da verdade 

ou adulterando a palavra de Deus, mas, pela manifestação da 

verdade, nós nos recomendamos à consciência de todo homem, na 
presença de Deus. ( 4: 2 b) 

Jesus Cristo é a verdade encarnada; Ele mesmo declarou: "Eu sou ... a verdade" ( João 

14: 6 ; cf. João 1:14 , 17 ; Rev. 19:11 ). Quando as pessoas olham para Ele para a 

salvação, eles se apaixonam com a verdade; os perdidos perecerão eternamente ", porque 

não receberam o amor da verdade para serem salvos" ( 2 Ts. 2:10 ). Sendo, pois, salvo 

significa amar a verdade. 

A partir de sua conversão, juntamente com sua vida oculta do pecado e vergonha, Paulo 

também renunciou a qualquer sentimento de vergonha por causa da ofensa do evangelho 

que pode fazê-lo culpado deadulterando a palavra de Deus (cf. Fil. 

1:20 ). adulterando é de doloō , uma palavra usada em grego extra-bíblica para falar de 

ouro corromper ou vinho com ingredientes inferiores (Richard C. Trench,sinônimos do 

Novo Testamento [Reprint; Grand Rapids: Eerdmans, 1983], 230). A mensagem de Paulo 

era a pura verdade pura, sem mistura do evangelho. 

O mesmo não pode ser dito, no entanto, para os falsos apóstolos. Eles estavam 

ocupados adulterando a palavra de Deus para os seus próprios fins. Em 2 Coríntios 

2:17 Paulo denunciou-os como sendo culpado de "falsificadores da palavra de Deus." 

Eles eram homens con, fraudes, charlatães e fraudes, culpado do mesmo engano de que 

falsamente acusado Paulo. Sem dúvida, eles o acusaram de adulterar a verdade por não 

pregar a Lei Mosaica. Eles provavelmente também insistiu que a mensagem simplista de 

Paulo negou as coisas secretas, escondidas de Deus, que, portanto, ele era culpado de não 

pregar todo o conselho de Deus. Infelizmente, muitos nível hoje as mesmas acusações 

aos que proclamam a suficiência das Escrituras. A idéia de que a Bíblia sozinho, para 

além da psicologia, misticismo, ou supostas experiências sobrenaturais-contém tudo o 

necessário para viver uma, cumpriu, a vida que honre a Deus alegre é ridicularizado como 

singularmente ingênua e simplista. Ainda mais triste é a realidade que muitos cristãos 

"não suportarão a sã doutrina; mas querendo ter comichão nos ouvidos, eles ... 

amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e ... desviarão 

os ouvidos da verdade e ... voltando às fábulas "( 2 Tim 4: 3. -4 ). O canto da sereia do 

ensino falso sofisticado atrai muitos para fazer naufrágio da sua fé. 

Uma marca de certeza de um cristão é o amor crescente por bíblica verdade. Quando há 

uma aberta, clara manifestação da verdade das Escrituras, não importa o escárnio público 

traz, não é a fonte de poder e impacto espiritual. Mas quando pregadores, me envergonho 

do evangelho, proclamar a sabedoria humana enganosamente em nome da verdade divina, 

o seu trabalho é impotente. Assim, o mundo da fiel pregador é o reino da verdade 

bíblica. Sua tarefa é a de proclamar a doutrina clara, pura, que é o fundamento da 

fé. Todos os crentes devem amar a verdade; eles deveriam "como bebês recém-nascidos, 

para o leite puro da palavra, para que por ele [eles] podem crescer em relação a salvação" 

( 1 Pedro 2: 2 ; cf. 1 Tim. 4: 6 ). 

Plain pregação de Paulo, direto do evangelho teve o efeito de elogiando -o à consciência 

de todo homem. Todas as pessoas, mesmo aqueles que não ouviram o evangelho, têm 

uma inata (embora limitado) conhecimento da lei de Deus. A pregação do evangelho ativa 

a consciência, que dá testemunho da verdade da mensagem mesmo naqueles que 

rejeitam. Isso é verdade, porque "a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do 



que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, e de 

juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração "( Hb. 

4:12). 

Tal como em tudo na sua vida, Paulo pregou a verdade diante dos olhos de Deus. Em 1 

Coríntios 4: 3-4 , ele escreveu: "Mas, para mim, é uma coisa muito pequena para que eu 

possa ser examinado por você, ou por qualquer tribunal humano; na verdade, eu nem 

sequer me examinar. Pois eu sou consciente de nada contra mim mesmo, mas eu não sou 

por este absolvido; mas aquele que me examina é o Senhor. "Ele procurou a aprovação 

de Deus, não do homem, sabendo que Ele é o único a quem todo o pregador (e cada 

crente) é em última instância responsável. 

A medida da maturidade espiritual do crente é a sua lealdade à verdade (cf. Sl 119:. 97-

106 , 113 , 119 , 127 , 161-162 , 174 ). Ao longo de sua história, aqueles que tiveram o 

maior impacto na vida da igreja foram os mais comprometidos com a verdade. E aqueles 

que amam ele vai encontrá-lo em Jesus ( Ef. 4:21 ). 

Um olhar Privilegiado 

E mesmo se o nosso evangelho está encoberto, é velado para os 

que estão perecendo, em cujo caso o deus deste século cegou os 

entendimentos dos incrédulos para que não vejam a luz do 
evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. ( 4: 3-4 ) 

Nem todo mundo tem o privilégio de olhar para o rosto de Jesus, "para a porta é pequena 

e o caminho é estreito que conduz à vida, e poucos há que a encontrem" ( Mat. 

07:14 ). Somente aqueles que tiveram o véu da cegueira espiritual removido em Cristo 

(cf. 2 Cor. 3:14 ) pode olhar para o rosto dele. 

Como mencionado acima, uma das críticas dos falsos apóstolos feitas contra Paulo era 

que sua metodologia evangelística estava com defeito. Sua abordagem, que ele definiu 

em 1 Coríntios 2: 2 , foi simples e direta: "Porque decidi nada saber entre vós, senão a 

Jesus Cristo e este crucificado." Ele admitiu francamente, "Minha mensagem e minha 

pregação não consistiram em persuasivo palavras de sabedoria, mas em demonstração do 

Espírito e de poder "( 1 Cor. 2: 4 ). Sua pregação era uma ousada apresentação simples, 

direto do pecado, arrependimento e fé. Por causa disso, os falsos apóstolos o acusou de 

ser ofensivo e ineficaz. Sua pregação foi alienar as pessoas; que era "para os judeus uma 

pedra de tropeço e aos gentios loucura" ( 1 Cor. 01:23 ). Ele precisava de um plano de 

marketing melhor para vencer a resistência do consumidor. 

Esse tipo de pensamento é predominante na igreja de hoje. Os críticos contemporâneos 

defendem uma abordagem mais sutil e menos ofensiva para apresentar o 

evangelho. Pregando pecado, arrependimento, julgamento e inferno está fora; Igrejas 

"user-friendly" estão em. Os cultos de adoração dar lugar ao entretenimento projetado 

para tornar os descrentes se sentir confortável e não ameaçada. A idéia é que eles, então, 

estar abertos a considerar Cristo. 

Subjacente muito do evangelismo moderno é a ideia herética de que qualquer um pode e 

vai responder ao evangelho, se se apresentar de forma bastante engenhosa. Essa visão vê 

incrédulos como consumidores, para quem o evangelho deve ser habilmente embalados, 

a fim de fazer a venda. Roy Clements escreve perceptivelmente desta tendência: 



Um pregador ... é um arauto, e um arauto é precisamente um one-way comunicador; ele 

não tem diálogo, ele anuncia uma mensagem que recebeu. Mas se os nossos especialistas 

em comunicação estão corretas, os anúncios não mudar ninguém. Onde está a falha em 

seu raciocínio? ... Encontra-se na teologia. Para as pessoas que argumentam assim 

estamos supondo que a pregação cristã é análoga a um exercício de marketing. Você tem 

o seu produto: o evangelho. Você tem seus consumidores: a congregação. E o pregador é 

o vendedor. É o seu trabalho para superar a resistência do consumidor e convencer as 

pessoas a comprar. 

  
De acordo com Paulo, não há uma razão muito simples, mas esmagadora por essa 

analogia não é uma boa. O pregador não superar a resistência do consumidor. Ele não 

pode. A resistência dos consumidores é muito grande para qualquer pregador de 

superar. Tudo o pregador não, diz Paulo, é expor que a resistência em sua 

impenetrabilidade formidável. Se o nosso evangelho está encoberto, é velado para os que 

estão perecendo. O deus deste século cegou suas mentes e "eles não podem ver a luz do 

evangelho da glória de Cristo." ... O pregador não salva ninguém. Ele é um instrumento 

através do qual as pessoas que estão sendo salvas se tornar ciente do fato. Evangelismo 

tem que ser proclamação porque a pregação é um sacramento da soberania divina. ( A 

Força da Fraqueza [Grand Rapids: Baker, 1995], 75-76) 

Salvação nunca é o resultado de persuasão humana; é um ato soberano de Deus. Em João 

6:44 Jesus declarou: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o 

trouxer." Atos 11:18 afirma que "Deus concedeu também aos gentios o arrependimento 

para a vida." Lydia foi salvo quando "o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas 

que Paulo dizia" ( Atos 16:14 ). Paulo aconselhou Timóteo, 

Servo do Senhor não convém contender, mas ser gentil com todos, apto para ensinar, 

paciente quando injustiçado, corrigindo com mansidão os que estão na oposição, se talvez 

Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem a verdade, e eles pode vir a seus 

sentidos e escapar da armadilha do diabo, tendo sido mantida em cativeiro por ele para 

fazer a sua vontade. ( 2 Tim. 2: 24-26 ) 

O apóstolo lembrou Tito que "[Deus] nos salvou, e não com base em ações que nós temos 

feito em justiça, mas de acordo com a Sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e 

renovação pelo Espírito Santo" (Tito 3: 5 ). 

A questão não é a habilidade de um anúncio da mensagem, a embalagem da mensagem, 

ou a técnica utilizada em proclamá-la. A questão é a condição de ouvinte. Jesus ilustrou 

esse princípio na parábola do semeador. A mesma mensagem (a semente) é proclamado 

pelo mesmo indivíduo (semeador); A única variável é a condição dos quatro solos. O que 

é essencial para os mensageiros do evangelho não é esperteza, mas a clareza. Só Deus 

pode abrir os olhos cegados pelo pecado daqueles que estão "mortos em [suas] delitos e 

pecados" ( Ef. 2: 1 ; cf. v. 5 ; Matt 08:22. ; Ef 4:18. ). 

Para aqueles que criticaram sua pregação como irrelevante, ofensivo, e ineficaz Paulo 

respondeu: Mesmo se o nosso evangelho está encoberto, é velado para os que estão 

perecendo. caído, morto em seus pecados, e espiritualmente cegos, aqueles que rejeitam 

a mensagem do evangelho são dirigiu-se para condenação eterna (cf. 2 Cor 

2:15. ; 03:14 ; Lucas 13: 3 , 5 ; Rom. 02:12 ; 1 Cor. 1:18 ; . 2 Tessalonicenses 2: 9-

11 ). Portanto, "o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são 

loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente "( 1 Cor. 

02:14 ). A questão não está maquinando cultos da igreja não ameaçadoras ou desenvolver 



melhor habilidade de marketing no pitching do evangelho. A questão é que aqueles que 

rejeitam a mensagem do evangelho fazê-lo porque "[amam] as trevas do que a luz, porque 

as suas obras [são] mal" ( João 3:19 ). 

Além de seu próprio amor do pecado, incrédulos rejeitam o evangelho, porque o deus 

deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O incrédulo são as mesmas 

descritas no versículo 3 , como os que estão perecendo; os dois termos são 

sinônimos. Apesar das alegações de alguns, não pode haver tal coisa como um "descrente 

cristã", uma vez que os incrédulos são os que perecem. Aion ( mundo ) é melhor 

traduzida como "idade" (como é em Matt 12:32. ; 13:39 , 40 , 49 ; 24: 3 ; 28:20 ; Lucas 

16: 8 ; 18:30 ; 20:34 ; 1 Cor 01:20. ; 2: 6, 7 , 8 ; 3:18 ; Gl 1: 4. ; Ef 1:21. ; Col. 1:26 ; Tito 

2:12 ; Heb. 6: 5 , etc.). O deus deste mundo ou a idade é Satanás, ( João 

12:31 ; 14:30 ; 16:11 ; Ef 2: 2. ; 2 Tm 2:26. ; 1 João 5:19 ), que controla as ideologias, 

opiniões , esperanças, objetivos, metas e pontos de vista atuais no mundo (cf. 2 Cor. 10: 

3-5 ). Ele está por trás de sistemas mundiais de filosofia, psicologia, educação, sociologia, 

ética e economia. Mas, talvez, a sua maior influência é no reino da religião falsa. Satanás, 

é claro, não é um deus , mas um ser criado. Ele é chamado de Deus porque seus 

seguidores iludidos servi-lo como se ele fosse um. Satanás é o arquétipo de todos os falsos 

deuses em todas as religiões falsas que ele gerou. 

É que a influência maciça e generalizada sobre a sociedade, através da qual Satanás ilude 

o não regenerado para que não vejam a luz do evangelho. Exceto em casos raros, 

Satanás e seus demônios não directamente os indivíduos, residem. Eles não 

precisam. Satanás criou um sistema que subserviente, a depravação dos incrédulos e os 

leva mais fundo na escuridão. Além de serem mortos em seus delitos e pecados ( Ef. 2: 

1 ), velado a partir da verdade ( 2 Cor 3:15. ), aborrecedores de luz e amantes das trevas 

( João 3: 19-20 ), os incrédulos andar " de acordo com o curso deste mundo, segundo o 

príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência ... 

[estar], nas concupiscências de [o] carne, fazendo a vontade da da carne e da mente, e 

[são] por natureza filhos da ira "( Ef. 2: 2-3 ).Eles são "de [seu] pai ao diabo, e [eles] 

querem fazer os desejos de [seu] Pai" ( João 8:44 ). Todo o mal do coração humano-

crime, o ódio, o rancor, a raiva, a injustiça, a imoralidade, e os conflitos entre nações e 

indivíduos-se pandered pela agenda de Satanás. O sistema de mundo que ele criou 

inflama os maus desejos de pessoas caídas, fazendo com que sejam deliberAdãoente cego 

e amam a sua escuridão. 

Minds traduz Noema , que refere-se à capacidade de raciocinar ou pensar. As pessoas 

não regeneradas não pode pensar corretamente sobre a verdade espiritual ( 1 Coríntios 

2:14. ), porque eles têm uma "mente depravada" ( Rom 1:28. ; 1 Tim. 6: 5 ; 2 Tm 3: 

8. ). Não importa o quão habilidoso a apresentação é, não vai convencer uma mente 

depravada a responder favoravelmente ao evangelho. Só Deus pode acender a luz no 

coração humano (cf. 2 Cor. 4: 6 ; Lucas 24:45 ; Atos 26:18 ) para que ele possa responder 

na fé salvadora para o evangelho da glória de Cristo. de Deus glória é revelado em 

Jesus Cristo, porque Ele é a imagem de Deus ( João 1:14 ; Col. 1:19 ; 2: 9 ; . Hebreus 1: 

3 ). O privilégio de ver de Deus glória revelada em Cristo é concedida apenas àqueles a 

quem Deus em Sua misericórdia concede visão espiritual. 

Um olhar Humbling 

Para nós não nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e nós 
mesmos pregar como vossos servos por amor de Jesus. ( 4: 5 ) 



O privilégio imensurável de proclamar o evangelho da glória de Jesus Cristo pode levar 

alguns a tornar-se orgulhoso e prepotente. Na verdade, uma das acusações caluniosas os 

falsos apóstolos feitas contra Paulo foi que ele pregava com motivos egoístas. Ele estava 

no ministério, segundo eles, para a sua própria auto-exaltação, auto-promoção, auto-

engrandecimento, poder, prestígio e destaque. Nada poderia estar mais longe da 

verdade. Ao declarar, Nós não pregamos a nós mesmos, Paulo distinguiu-se dos falsos 

apóstolos, que, de fato, pregam a si mesmos. Mais tarde, em sua epístola, escreveu ele, 

"Porque nós não somos corajosos para classe ou comparar-nos com alguns daqueles que 

se louvam" -os falsos apóstolos, que tolamente "medida [d] a si próprios e comparar [d]-

se consigo mesmos, "demonstrando que" eles [eram] sem entendimento "( 10:12 ). Assim 

disReivindicaçãoer de Paulo era tanto uma negação da carga dos falsos apóstolos e uma 

acusação deles. 

Longe de ser arrogante, orgulhoso e auto-confiante, Paulo ministrou em Corinto "em 

fraqueza, temor e grande tremor" ( 1 Cor. 2: 3 ). Em vez de se gabando de suas próprias 

habilidades e sucessos, ele escreveu: "Em meu nome eu não vou me gabar, exceto no que 

diz respeito às minhas fraquezas ... Eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder 

de Cristo habite em mim "( 2 Cor. 12: 5 , 9 ). A visão de Paulo da glória de Cristo 

dominou sua vida, e seu amor por Ele consumiu o apóstolo. 

Em vez de promover sua própria agenda, Paulo proclamou Cristo Jesus como 

Senhor. Ele pregou-Lo como o humilde ( Filipenses 2: 8. ) crucificado Salvador ( 1 Cor. 

2: 2 ), que morreu para salvar o seu povo dos seus pecados ( Matt. 1:21 ; Jo 1:29 ; Atos 

05:31 ; 13:38 ; 1 João 2: 2 ; 3: 5 ; Apocalipse 1: 5 ). Mas ele também pregou-Lo como o 

Senhor soberano, que exige submissão, lealdade e obediência (Rom. 10: 9 ; 1 Cor. 12: 

3 ; Fp 2: 10-11. ). (I discutir o senhorio vital de Cristo em meus livros O Evangelho 

Segundo Jesus e O Evangelho Segundo os Apóstolos referido no início deste capítulo.) 

O coração da nova pregação aliança está se comunicando a verdade sobre Jesus Cristo, 

uma vez que "a fé vem pelo ouvir, eo ouvir pela palavra de [lit.," sobre "ou" sobre "] 

Cristo" ( Rom. 10:17 ). A verdadeira pregação a respeito de Cristo inclui a verdade que 

Ele é tanto Salvador e Senhor. Seu objetivo é levar as pessoas a entender quem é Jesus, 

porque Ele veio, eo que Ele realizou. Deus, em Sua graça soberana, em seguida, usa essa 

verdade para trazer a salvação ao coração humano. 

Ao contrário dos orgulhosos, presunçosos falsos apóstolos, Paulo mencionou-se apenas 

de expressar a sua humildade. O apóstolo freqüentemente declarou-se para ser 

um servo de Jesus Cristo (eg, Rm 1: 1. ;Gal 1:10. ; Phil. 1: 1 ; Tito 1: 1 ) que serviu a 

igreja . por causa de Jesus A verdadeiro olhar para o rosto de Jesus é a experiência mais 

humilhante possível. Aqueles que amam a Cristo e são dedicados a servi-Lo será 

modesto, não é auto-exaltação. Eles também vão servir humildemente o povo de 

Deus. Por outro lado, aqueles que são orgulhosos não estão olhando para o rosto de 

Jesus. A sua principal preocupação é com eles mesmos, e não o bem-estar do povo de 

Deus. 

Um olhar soberanamente Concedido 

Porque Deus, que disse: "A luz brilhará para fora das trevas", é 

quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do 
conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. ( 4: 6) 



Redenção é tanto uma obra soberana de Deus como a criação; Na verdade, Paulo usou a 

analogia de criação para descrever a salvação, quando escreveu: "Se alguém está em 

Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que tudo se fez novo "( 2 Cor. 

5:17 ). Aqui, ele também usa uma analogia para desenhada a partir da criação do mundo 

físico salvação, observando que o mesmo Deus, que disse: "A luz brilhará para fora 

das trevas" (cf. Gn 1: 3 ) é o único que tem brilhado em nossos corações. O mesmo 

Deus que acendeu a luz se transforma fisicamente a luz espiritualmente e faz as duas 

coisas sem usar qualquer processo evolutivo. 

Envelopes escuridão espiritual a não resgatados até que Deus brilha a luz do evangelho 

em seus corações; Só Ele pode dissipar as trevas do pecado e da ignorância. Mas a 

salvação de Deus "idôneos para participar da herança dos santos na luz. Pois ele nos 

resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor 

"( Colossenses 1: 12-13 ). Jesus declarou em João 8:12 , "Eu sou a luz do mundo; quem 

me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida "(cf. João 9: 5 ; 12:46 ). Na 

salvação pecadores recebem a luz do conhecimento da glória de Deus, na face de 

Cristo. Quando Deus soberanamente brilha que Luz nos corações escurecido pelo 

pecado através da pregação do evangelho ( Rom. 10: 13-15 ), que traz a verdadeira 

conhecimento de quem é Cristo; que Ele é o Deus encarnado, e que a glória de 

Deus brilha perfeitamente em seu rosto. 

Neste rico passagem Paulo revelou que a essência da vida cristã consiste em "fitando os 

olhos em Jesus, autor e consumador da fé" ( Heb. 12: 2 ). Olhando para Ele começa a vida 

cristã (justificação), é a base para viver a vida cristã (santificação), e será ocupação dos 

crentes por toda a eternidade (glorificação). 

 

10, O Tesouro inestimável em panelas de 

barro ( 2 Coríntios 4: 7-15 ) 

Mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência 

do poder vai ser de Deus e não de nós mesmos; somos atribulados 

em todos os sentidos, mas não angustiados;perplexos, mas não 

desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, 

mas não destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, 

para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso 

corpo. Para nós, que vivemos, estamos constantemente a ser 

entregue à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se 

manifeste também em nossa carne mortal. Assim, a morte opera 

em nós, mas a vida em vós. Mas ter o mesmo espírito de fé, de 

acordo com o que está escrito: "Cri, por isso falei", também nós 

cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que 

ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e 

nos apresentará com você. Pois tudo é por amor de vós, para que 

a graça que está se espalhando para mais e mais pessoas podem 

fazer com que a ação de graças a abundar para a glória de 
Deus. ( 4: 7-15 ) 

O velho ditado de que você não pode julgar o valor de algo pela embalagem que vem é 

certamente verdade dos cristãos. Como valioso tesouro enterrado na terra (cf. Mat. 



13:44 ), ou uma pérola preciosa escondida em uma ostra feio (cf. Mat. 13:46 ), o 

recipiente humano não reflete o valor do tesouro evangelho que detém. O incrível 

contraste entre "a glória de Deus, na face de Cristo" ( 2 Cor. 4: 6 ) e os débeis imperfeitos, 

contentores, caseira em que é realizado é o coração desta passagem. 

Paulo comunicado que a verdade não simplesmente por princípio, mas por 

exemplo. Como muito de 2 Coríntios, que apresenta profundos insights sobre a vida de 

Paulo, esta passagem é biográfico, não didático. Apresenta Paulo não como professor 

comunicar informação, mas como uma vida a imitar. Vida do apóstolo demonstrou o que 

realmente significa andar com Deus. Assim, ele poderia exortar os coríntios: "Sede meus 

imitadores, como também eu sou de Cristo" ( 1 Cor. 11: 1 ). 

Como ele escreveu esta carta, Paulo estava sob ataque furioso em Corinto. Falsos 

apóstolos tinham se infiltrado na igreja lá, agredir Paulo, de modo a criar um ambiente 

para purveying heresia legalista. Para ganhar uma audiência para suas mentiras 

demoníacas, que primeiro tinha de destruir a credibilidade espiritual e apostólico de Paulo 

aos olhos da igreja de Corinto. Para esse fim, eles lançaram uma blitz de all-out no caráter 

e ministério do apóstolo. O ataque foi impiedoso, implacável, e mesquinho. Tão baixa 

fizeram os falsos apóstolos que eles afundar ainda recorreu a ridicularizar a aparência 

pessoal de Paulo, declarando desprezo que "a sua presença pessoal é inexpressivo ea sua 

palavra desprezível" ( 2 Cor. 10:10 ). Paulo, segundo eles, não era uma figura muito 

imponente; ele não tinha boa aparência, charme e habilidade oratória. Ele pode até ter 

tido uma condição de olho repulsiva que manchou sua aparência (cf. Gal. 4: 13-15 ). A 

razão por que muitos rejeitaram a mensagem de Paulo, afirmou que os falsos apóstolos, 

foi a de que ele era um inexpressivo, o homem comum run-da-O-mill. 

Essas ofensivas, ataques odiosos, movendo-se a lealdade das pessoas da verdade divina 

para mentiras satânicas, exigiu uma resposta de Paulo. Ele não estava interessado em 

defender-se por si mesmo, mas por causa do evangelho. Paulo sabia que, se os falsos 

mestres poderiam desacreditá-lo, eles poderiam substituí-lo como mestres autorizados em 

Corinto. Eles, então, ser livre para enganar o Corinthians com seus falsos ensinamentos. 

Os falsos ataques dos professores sobre o colocou Paulo entre uma rocha e um lugar 

duro. Se ele se defendeu contra a sua calúnia, que ele tinha que fazer para manter a Igreja 

à verdade (escrita e encarnado), ele corria o risco de olhar orgulhoso. E, na verdade, 

ninguém estava mais conscientes de suas falhas do que o próprio Paulo. Na verdade, ele 

era constantemente espantado que ele estava no ministério em tudo. Em sua primeira carta 

inspirada aos Coríntios, Paulo confessou: "Eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno 

de ser chamado apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus" ( 1 Cor. 15: 9 ). Para 

Timoteo, ele escreveu: "Agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque 

Ele me considerou fiel, pondo-me no serviço, mesmo que eu era anteriormente um 

blasfemo, perseguidor e injuriador. No entanto, me foi concedida misericórdia, porque o 

fiz por ignorância, na incredulidade "( 1 Tim. 1: 12-13 ). 

Como, então, foi Paulo desvencilhar-se a partir deste dilema? Como ele se defender e do 

evangelho que ele pregava sem parecer orgulhoso? Ao invés de negar as alegações dos 

falsos apóstolos que ele era fraco e imperfeito, ele abraçou-los. O apóstolo declarou que 

a verdade priceless do evangelho foi realizada em um recipiente humilde. Na verdade, 

suas fraquezas, longe de ser motivos para rejeitá-lo, estavam entre as suas credenciais 

apostólicas mais convincentes. Para expressar isso, ele usou a analogia de um precioso 

tesouro guardado em uma panela de barro. 



Como todos os pregadores (e todos os crentes), imperfeições de Paulo se destacou em 

relevo gritante contra a glória brilhando do evangelho. Mas se Deus não poderia usar 

pessoas imperfeitas, não haveria ninguém no ministério. Como não existem pessoas sem 

pecado, Deus deve escolher seus ministros da caído, fraco, raça humana imperfeita. 

Até mesmo os santos mais nobres estavam longe de ser perfeito. Temendo por sua vida, 

Abraão, o pai dos fiéis, duas vezes fingiu sua esposa Sara era sua irmã ( Gen. 12:13 ; 20: 

2 ). Moisés, o libertador humano de Israel do Egito, tinha um temperamento ardente ( Ex. 

2: 11-12 ) e foi, por sua própria admissão, um alto-falante totalmente inadequado ( Ex 

4:10. ). Davi, um homem segundo o coração de Deus (1 Sm. 13:14 ) eo suave salmista de 

Israel ( 2 Sm. 23: 1 ), era culpado de adultério e assassinato ( 2 Sam 11. ). Elijah 

corajosamente enfrentou centenas de falsos profetas em nome do Deus de Israel, e, em 

seguida, em caso de dúvida e medo, correu para salvar a vida de Jezebel ( 1 Reis 19: 1-

3 ). O profeta Isaías nobre confessou ser um homem de lábios impuros ( Isa. 6: 5 ). Pedro, 

o líder dos Doze, confessou abertamente que ele era "um homem pecador" ( Lucas 5: 8 ) 

e provou isso com veemência e repetidamente negar o Senhor ( Mat. 26: 69-74 ). O 

apóstolo João, o apóstolo do amor, era também um "filho do trovão", que zelosamente 

procurou restringir o ministério de alguém que não fazia parte do seu grupo ( Marcos 

3:17 ; Lucas 09:49 ). Mais tarde, ele indignada queria fazer descer fogo do céu para 

incinerar uma aldeia samaritana que tinha rejeitado Jesus ( Lucas 9:54 ). 

Paulo era apenas mais um em uma longa linha de panelas de barro que Deus tem usado 

com sucesso. A autenticidade do seu apostolado, apesar de sua humanidade é evidente 

não de suas capacidades humanas, habilidades e realizações, mas a partir de seu caráter 

espiritual. Esta passagem se desenrola sete características espirituais que marcaram Paulo 

como uma panela de barro muito útil. Ele era humilde, invencível, sacrificial, frutífera, 

fiel, esperançoso, e adoração. 

Humilde 

Mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência 

do poder vai ser de Deus e não de nós mesmos; ( 4: 7 ) 

Mas introduz um contraste com o versículo 6 , que descreve o imenso e incalculável 

glória do Deus eterno revelado em Cristo encarnado. Isso divino tesouro inestimável está 

contida em um recipiente-a perspectiva humilhante humilde humano cada pregador e 

crente deve ter. Vista humilde de Paulo de si mesmo estava no coração do que o fez tão 

utilizável. Mais tarde, em sua epístola, escreveu ele, "Porque nós não somos corajosos 

para classe ou comparar-nos com alguns daqueles que se louvam" ( 2 Cor. 10:12 ). Ele 

recusou-se a avaliar a si mesmo com base em critérios rasos dos falsos apóstolos, 

externos; ele não estava interessado em se comparando com aqueles que "medir-se por si 

mesmos e se comparar com si mesmos" ( 10:12 ). Ele não iria "se gabar além ... medida" 

( 10:13 ), porque "aquele que possui é a vangloriar-se no Senhor" ( 10:17 ) e, "Não é 

aquele que se recomenda que seja aprovada, mas ele a quem o Senhor recomenda 

"( 10:18 ). 

O tesouro em questão aqui é a mesma que a "ministério" em 4: 1 . Ambos os termos 

descrevem a mensagem do evangelho glorioso que o Deus eterno veio ao mundo na 

pessoa de Jesus Cristo, e morreu na cruz e ressuscitou para fornecer o perdão dos pecados 

e da vida eterna para todos os que se arrependem e crêem. O tesouro é de valor 

incalculável, porque "em [Cristo] estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do 

conhecimento ... Porque nele toda a plenitude da Divindade habita em forma corpórea" 



( Colossenses 2: 3 , 9 ). A mensagem do evangelho revela as verdades mais profundas do 

mundo já conheceu, que produzem os mais poderosos efeitos eternos. Por meio do 

evangelho as pessoas estão livres do poder do pecado e da morte ( Rm. 8: 2 ; Hb. 2:14 ) 

(, libertado da condenação . Romanos 8: 1 ), transformado na imagem de Jesus Cristo 

( Rom. 8: 29 ; 2 Cor 3:18. ), e dado eterna alegria, paz e satisfação. 

No entanto, surpreendentemente, que o tesouro inestimável evangelho está contida em 

simples vasos de barro. Ostrakinos ( barro ) refere-se a argila cozida. Os navios 

de Paulo descreve aqui foram apenas potes comuns: barato, quebráveis, facilmente 

substituíveis, e praticamente sem valor. Ocasionalmente, eles foram usados para esconder 

objetos de valor, como ouro, prata e jóias. Os potes contendo tais itens valiosos, muitas 

vezes ser enterrado no chão. Na verdade, o homem da parábola de Jesus, que encontrou 

o tesouro escondido num campo ( Matt. 13:44 ) pode ter descoberto quando seu arado 

quebrou um pote enterrado. Panelas de barro também foram usados para armazenar 

documentos valiosos; Manuscritos do Mar Morto foram descobertos armazenado em 

potes de barro em uma caverna perto de Qumran. 

Mas vasos de barro foram mais frequentemente utilizado para fins ignóbeis, todos os 

dias. Nos tempos antigos, dejetos humanos e lixo foram armazenados e transportados em 

panelas de barro. Eles eram "vasos de barro ... de ... de desonrar" ( 2 Tm 2:20. ); ou seja, 

eles foram usados para, de mau gosto, tarefas inconfessáveis infames. Essas panelas de 

barro não tinha valor intrínseco; sua única pena veio dos objetos de valor que continham 

ou o serviço que eles realizada. 

Longe de disputar avaliação depreciativa dos falsos apóstolos dele, Paulo abraçou-o e 

transformou-o em uma afirmação de sua autenticidade. O apóstolo reconheceu suas 

limitações e fraquezas humanas, mesmo descrevendo-se como o "principal" dos 

pecadores ( 1 Tm. 1:15 ). Mas, como um, frágil vaso de barro barato, comum usado para 

esconder valioso tesouro, Paulo levou o tesouro inestimável do novo evangelho aliança 

glorioso. Portanto, ele poderia corajosamente afirmar: "Eu me considero nem um pouco 

inferior aos apóstolos mais eminentes" ( 2 Cor. 11: 5 ). No verso seguinte, ele declarou: 

"Mesmo que eu sou rude na palavra, mas eu não sou assim em conhecimento." Embora 

ele não tinha as habilidades de oratória polidas tão valorizada pelos gregos, Paulo não foi 

de todo carente de conhecimento espiritual. 

Deus se deleita em usar, pessoas comuns humildes, aqueles que são esquecidos pela 

sociedade. Ele coloca em tais panelas de barro o tesouro incalculável do evangelho. Em 

sua primeira carta inspirada aos Coríntios, Paulo lembrou-lhes que a verdade: 

Para considerar o seu chamado, irmãos, para que não houvesse muitos os sábios segundo 

a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres; mas Deus escolheu as coisas 

loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo 

para confundir as coisas que são fortes, e as coisas vis deste mundo e Deus escolheu 

desprezado, as coisas que não são, de modo que Ele pode anular as coisas que são, para 

que ninguém possa se vangloriar diante de Deus. ( 1 Cor. 1: 26-29 ) 

Anteriormente ele perguntou retoricamente: "Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde 

está o debatedor desta idade? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? "( 1 Cor. 

01:20 ). Ao utilizar panelas de barro comum, Deus recebe a glória ", para que, assim como 

está escrito:" Aquele que se gloria, glorie no Senhor "( 1 Cor. 01:31 ). O pré-requisito para a 

utilidade espiritual é ser humilde, para ver se a si mesmo para o que realmente é, e reconhecer 

que toda a glória para um de realizações pertence a Deus, que colocou o tesouro em nós. Seus 

próprios julgamentos havia ensinado a lição de que Paulo glória e força de Deus foram melhor 



manifesto em sua fraqueza. Porque Deus disse-lhe: "A minha graça te basta, porque o poder 

se aperfeiçoa na fraqueza" ( 2 Cor. 12: 9 ), Paulo podia afirmar com alegria: "Portanto, eu 

estou bem contente com fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, nas 

dificuldades, por amor de Cristo; Porque, quando sou fraco, então é que sou forte "( 12:10 ). 

O mundo está cheio de pessoas muito encantado com sua própria inteligência, a 

importância ea capacidade de ser usado por Deus. Mas quando Deus escolheu os homens 

por meio de quem Ele daria a Sua Palavra para a humanidade, Ele não escolheu os 

eruditos de Alexandria, os filósofos ilustres de Atenas, os oradores eloquentes de Roma, 

ou os líderes religiosos hipócritas de Israel. Ele passou por todos eles em favor de 

pescadores da Galiléia simples, como Pedro, João, Tiago e André, desprezado traidores 

como Mateus, o cobrador de impostos, e os homens obscuros como Filipe, Marcos e 

Nathaniel (ver John Macarthur, Doze Homens comuns [Nashville: Palavra Publishing, 

2002]). Mesmo as pessoas educadas que Ele escolheu, como o Lucas, o médico e Paulo, 

o estudioso rabínica, eram pessoas humildes e imponente. Para esses, comuns vasos de 

barro Deus confiou o tesouro inestimável do evangelho. 

Deus escolhe pessoas humildes para proclamar a mensagem do evangelho , de modo que 

a suprema grandeza do poder será de Lo. Só Ele revela "a luz do conhecimento da 

glória de Deus, na face de Cristo" ( 4: 6 ). Ao usar pessoas fracas e falíveis, Deus deixa 

claro que o poder não reside no messenger humana, mas com a mensagem divina. O poder 

de Deus transcende as limitações da panela de barro. E é precisamente aquelas limitações 

que permitem que os cristãos a experimentar a maior demonstração do poder de Deus. 

Invencível 

somos atribulados em todos os sentidos, mas não 

angustiados; perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas 
não desamparados; abatidos, mas não destruídos; ( 4: 8-9 ) 

Humildade e fraqueza de Paulo não aleijar ou destruí-lo, mas em vez de fortalecê-

lo. Paradoxalmente, ele encontrou incentivo em sua fragilidade, porque, então, o poder 

de Deus fluiu sem impedimentos por meio dele. Longe de ser uma responsabilidade para 

com o seu ministério, uma avaliação honesta de suas limitações espirituais era o seu maior 

patrimônio. 

Paulo era uma panela de barro impiedosamente espancado, cujos muitos inimigos 

procuraram quebrar-lo completamente. Em 1: 5 , ele escreveu que "os sofrimentos de 

Cristo são nossos em abundância." Emversículos 8 e 9 , ele acrescentou, "Nós estávamos 

sobrecarregados excessivamente, além das nossas forças, a ponto de desesperarmos até 

da própria vida; de fato, tivemos a sentença de morte dentro de nós mesmos para que não 

iria confiar em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. "Ele suportou" 

aflições ... agruras ... aflige ... espancamentos ... prisões .. . tumultos ... labores ... insônia 

... fome "(6: 4-5 ), e sabia o que era para ser "fome e sede ... mal vestidos ... tratado 

grosseiramente, e ... sem-teto "( 1 Cor. 04:11 ). Além de todo o sofrimento físico Paulo 

suportou (cf. 1 Cor. 11: 23-27 ), ele sempre carregava o fardo pesado da "solicitude por 

todas as igrejas" ( 11:28 ). No entanto, apesar de todo o seu sofrimento, havia uma aura 

de confiança sobre esta nobre servo de Deus, porque, embora ele não tinha a força, o 

poder de Deus fluiu através dele. 

Persona humanamente unimposing de Paulo colocou uma pergunta irrespondível por seus 

adversários: Como eles poderiam explicar o impacto inegável de sua vida? Desde que ele 

não tinha o poder em si mesmo para realizar o que ele havia feito, o poder deve ter vindo 



de Deus. E se Paulo ministrou no poder de Deus, ele era um verdadeiro servo do céu, e 

as acusações de seus oponentes contra ele eram falsas. Impacto de Paulo, apesar de sua 

falta de talento humano era uma poderosa refutação às falsas acusações levantadas contra 

ele. 

Por uma série de quatro contrastes, o apóstolo demonstrou que suas fraquezas não 

inviabilizar a sua capacidade de ministro. Primeiro, ele foi afligido em todos os sentidos, 

mas não esmagados. Aflitos é do verbo thlibō e refere-se a estar sob pressão. Como 

observado acima, Paulo estava sob pressão tão física e espiritual constante tanto que ele 

escreveu anteriormente neste epístola: "Estávamos sobrecarregados excessivamente, 

além das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida; de fato, tivemos a 

sentença de morte dentro de nós mesmos "( 2 Cor. 1: 8-9 ). Mas, apesar de que a pressão, 

Paulo foinão esmagados. Esmagado vem do verbo stenochōreō , que refere-se a ser 

confinado a um lugar apertado estreito. A pressão que ele enfrentou não poderia manter 

o ministério de Paulo engarrafada. 

Em segundo lugar, Paulo foi perplexos, mas não desesperados. O texto grego contém 

um jogo de palavras; os particípios traduzidos perplexos e desesperados são dos 

verbos aporeō e exaporeō , respectivamente. Paulo estava em uma perda, mas não em 

uma perda total. Ele estava no fim de sua sagacidade, mas ainda havia uma saída; ele 

estava à beira da derrota, mas não derrotado. 

Em terceiro lugar, o apóstolo foi perseguido, mas não desamparados. Perseguidos é 

de Dioko , que significa "para prosseguir", ou ". caçar" muitos inimigos de Paulo 

perseguiu dia a dia (cf. Atos 9: 23-24 ,28-29 ; 14: 5-6 , 19 ; 20: 3 ; 23:12 ). Mas, apesar 

disso, Paulo foi não deixaram, deserta, ou abandonadas. Seu Senhor nunca deixou de 

enfrentar uma dificuldade impossível por conta própria. 

Finalmente, Paulo foi abatidos, mas não destruídos. Derrubado é de kataballō e 

significa "para derrubar", como com uma arma, ou "jogar para baixo", como em um jogo 

de wrestling. destruído é deapollumi, que também poderia ser traduzida como 

"arruinado", "perdido", ou mesmo "morto". Em termos de boxe moderno, Paulo pode ter 

sido derrubado, mas ele não foi nocauteado. Ele não triunfou por escapar a adversidade, 

mas pelo sucesso duradouro ele. 

Ninguém poderia suportar tal um ataque em sua própria força e ainda manter a sua alegria 

e paz, e muito menos fazer o trabalho do ministério. O poder de Deus feito Paulo 

destemido e formidável. Nada seus inimigos poderia fazer seria destruí-lo. Mesmo matá-

lo só iria inaugurar-lo para a presença do Senhor ( Fil. 1:21 ). Poder sustentador de Deus 

permitiu que este homem de outra forma fraca para triunfar sobre suas dificuldades e os 

seus inimigos (cf. 2 Cor. 2:14 ). 

Sacrificial 

trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de 

Jesus se manifeste também em nosso corpo. Para nós, que 

vivemos, estamos constantemente a ser entregue à morte por 

causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em 
nossa carne mortal. ( 4: 10-11 ) 

No versículo 10, Paulo resume e interpreta os paradoxos em versículos 8 e 9 : Eles 

somaram transportando aproximAdãoente no corpo o morrer de Jesus, para que a 

vida de Jesus se manifeste também em seu corpo. A palavra sempre indica a natureza 



do unrelieved sofrimento de Paulo; como ele escreveu em 1 Coríntios 15:31 : "Eu morro 

todos os dias" (cf. Rom. 8:36 ). O sofrimento era um modo de vida para ele. 

A verdade que Paulo estava continuamente transportando aproximAdãoente 

em seu corpo a morte de Jesus foi um poderoso réplica às alegações dos falsos 

apóstolos. Eles argumentaram que Paulo sofreu, porque Deus estava castigando-o por sua 

vida secreta do pecado. Mas, na realidade Paulo sofreu nas mãos de homens maus por 

causa de sua identificação com Jesus Cristo. Os que odeiam ao Senhor perseguir o seu 

povo. Portanto ensaios de Paulo, longe de ser um sinal do desagrado de Deus, eram, na 

verdade, um distintivo de honra (cf. 2 Cor. 1: 5 ; . Gal 6:17 ; . Phil 3:10 ; Col. 1:24 ). 

Sofrer por causa de Cristo não deve surpreender qualquer cristão, uma vez que o próprio 

Jesus previu que: 

Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos; assim ser astutos como as serpentes 

e simples como as pombas. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos 

tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas; e você ainda vai ser levados perante 

governadores e reis, por minha causa, como um testemunho para eles e aos gentios. Mas, 

quando vos entregarem, não se preocupe sobre como ou o que haveis de dizer; pois será 

dado naquela hora o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito 

do vosso Pai é que fala em vós. Irmão entregará à morte o irmão, e um pai a seu filho; e 

filhos se levantarão contra os pais e levá-los a ser condenado à morte. E sereis odiados de 

todos por causa do meu nome, mas é aquele que perseverar até o fim, que será salvo. Mas 

sempre que vos perseguirem numa cidade, fugi para outra; porque em verdade vos digo 

que, você não vai terminar de percorrer as cidades de Israel até que o Filho do Homem 

vier. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. ( Mt 10:. 

16-24 ; cf. João 15: 18-21 ) 

Morrer não se traduz thanatos, palavra usual de Paulo para a morte, 

mas nekrōsis. Thanatos fala da morte como um fato ou um evento, 

enquanto nekrōsis descreve o processo de morrer. Como observado acima, Paulo 

constantemente enfrentou a morte, que o levou a escrever: "Eu morro todos os dias" ( 1 

Cor. 15:31 ). Ele sabia bem o que era "negar a si mesmo, tome a sua cruz e siga-[Cristo]" 

( Lucas 9:23 ). 

Mas, paradoxalmente, Paulo manifesta o morrer de Jesus, para que a vida de 

Jesus que também se manifeste em seu corpo. Como ele escreveu aos Gálatas: "Já 

estou crucificado com Cristo; e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; ea 

vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou 

por mim "( Gal. 2:20 ). Do apóstolo corajoso, fiel, paciente duradouro de sofrimento 

manifesta o poder do Cristo vivo na sua vida. E, como mencionado acima, não havia 

explicação para o impacto do ministério de Paulo, exceto que o poder de Deus fluiu 

através dele. 

Paulo reiterado no versículo 11 . que ele simultaneamente experimentou a morte e vida 

de Jesus em sua vida e expandiu para incluir todos os crentes Nós, que vivemos denota o 

redimiu, aqueles em que a vida de Cristo habita (cf. 2 Cor 13: 5. ; João 14:20 ; . Ef 

3:17 ; Colossenses 1:27 ). Eles, assim como Paulo, estão constantemente a ser entregue 

à morte por causa de Jesus. O mundo odeia eles e os ameaça com a morte física por 

causa de sua associação com Cristo (cf. Mt 24: 9. ). Entregue mais de é de paradidomi , 

o mesmo verbo usado para descrever Jesus de ser entregue para a crucificação ( Matt 

17:22. ; 20: 18-19 ; 26: 2 ; 27:26 ; Atos 3:13 ; Rm 4,25. ; 08:32 ). Mas o propósito de 

crentes 'morrendo diariamente é, como foi para Paulo, para que a vida de Jesus se 



manifeste também em sua carne mortal (seus corpos físicos). Sofrimento dos crentes é 

um sacrifício intencional que resulta no poder de Deus que está sendo desencadeada em 

suas vidas. 

Frutífero 

Assim, a morte opera em nós, mas a vida em vós. ( 04:12 ) 

Esta mais recente de uma série de afirmações paradoxais resume os resultados frutíferos 

de serviço sacrificial de Paulo. A frase morte opera em nós remete à realidade 

de versículos 10 e 11 que Paulo enfrentaram a morte todos os dias. Ele literalmente 

parecia morte no rosto regularmente para que ele pudesse levar a mensagem da 

eterna vida aos Coríntios; ele estava mesmo disposto a morrer fisicamente para que eles 

pudessem viver espiritualmente. 

O sofrimento de Paulo não era para si, mas para a edificação da igreja. Ele lembrou aos 

filipenses: "Mesmo se eu estou sendo derramado como libação sobre o sacrifício e serviço 

da vossa fé, folgo e compartilhar minha alegria com todos vós" ( Fp. 2:17 ). Aos 

Colossenses, ele escreveu: "Eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e na minha 

carne, que eu faço a minha parte em nome de seu corpo, que é a igreja, ao preencher o 

que falta aos sofrimentos de Cristo" ( Colossenses 1: 24 ). Ele escreveu a Timóteo: "Por 

esta razão, tudo suporto por causa daqueles que são escolhidos, para que também eles 

alcancem a salvação que está em Cristo Jesus e com ele a glória eterna" ( 2 Tim. 

2:10 ). Era privilégio alegre de Paulo a sofrer em trazer o evangelho a outras pessoas, que 

depois se tornou o fruto de sua resistência corajosa. Filipe E. Hughes escreve: 

É a vida inconquistável de Jesus ressuscitado no prazo que permite que seus servos de 

bom grado e perpetuamente a ser entregues à morte por amor a Ele, a fim de que a mesma 

vida de Cristo seja acesa no coração dos outros, permitindo-lhes ganhar outros. Esta é a 

corrente de fé ... ininterrupta através dos tempos. ( A Segunda Epístola aos Coríntios, A 

Commentary New Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 

1992], 145) 

A hostilidade Paulo enfrentou dos incrédulos não foi por causa da má técnica de sua parte 

na proclamação do evangelho. Pelo contrário, era a prova de que o seu ministério frutífero 

estava desenhando a oposição satânica. 

Fiel 

Mas ter o mesmo espírito de fé, de acordo com o que está escrito: 

"Cri, por isso falei", também nós cremos, por isso também 
falamos, ( 04:13 ) 

O desejo de Paulo de fecundidade não significava que ele iria comprometer a mensagem 

do evangelho. Ele permaneceria fiel às suas convicções e pregar o que ele sabia ser 

verdade. 

O apóstolo declarou que tinha o mesmo espírito ou atitude de fé em outras palavras, ele 

acreditava na coisa, como mesmo o que está escrito. Ou seja, ele concordou com o 

salmista que escreveu, eu acreditava, por isso falei ( Ps. 116: 10 ). Essa foi a resposta de 

Paulo para os críticos da sua pregação ousada. Sua fé inabalável obrigou-o a pregar 

(cf. Rom 1:15. ; 1 Cor 9:16. ); era impossível para ele acreditar que a verdade do 

evangelho, mas não por muito tempo para proclamá-la. Aqueles que não têm convicção 



em sua pregação, o fazem porque não têm convicção em seus corações. Porque eles têm 

fraca confiança na verdade de Deus, eles procuram o conforto, prestígio e popularidade 

que vêm de silenciar a mensagem. A verdadeira crença impele, testemunho inabalável 

forte e consistente para a verdade. No julgamento por sua fé perante a Dieta de Worms, 

Martin Luther desafiadoramente declarou: 

A não ser que eu possa ser instruído e convenceu com a evidência das Sagradas Escrituras 

ou com aberta, clara e fundamentos distintos e raciocínio, e minha consciência é cativa 

da Palavra de Deus, então eu não posso e não vai se retratar, pois não é seguro nem sábio 

agir contra a consciência. Aqui estou eu. Eu posso fazer outra coisa. Deus me 

ajude! Amém. (Tiago M. Kittelson, Lutero, o reformador[Minneapolis: Augsburg, 1986] 

161) 

Aqueles que realmente acreditam que a verdade não pode deixar de falar a verdade. 

Esperançoso 

sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos 
ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. ( 04:14 ) 

Porque o evangelho oferece a realidade mais glorioso e importante, a esperança da 

ressurreição para todos os que crêem, Paulo foi ousado e destemido ao pregá-lo. Ao fazer 

isso, o apóstolo aceitou colocar sua vida em risco , sabendo que aquele que ressuscitou 

o Senhor Jesus (Deus Pai; cf. 1: 9 ; Atos 

02:24 , 32 ; 03:15 ; 04:10 ; 05:30 ; 10:40 ; 13:30 , 33 , 37 ; Rom 8:11. ; 10: 9 ; 1 Co 

6:14. ; 15:15 ; Gal. 1: 1 ;Col. 2:12 ; 1 Pedro 1: 21 ) iria levantar -lo também com 

Jesus. A morte não tinha nenhum terror para ele, pois ele sabia que os "sofrimentos do 

tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada a nós" ( Rom. 

8:18 ). Enquanto aguardava a execução ele poderia escrever a Timóteo, 

Porque eu já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está 

próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé; no futuro não é 

reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e 

não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. ( 2 Tim. 4: 6-8 ) 

Paulo estava confiante de que Deus iria apresentar a si mesmo e do Corinthians santos 

e irrepreensíveis diante dele. Em 2 Coríntios 11: 2 , ele escreveu: "Porque estou zeloso 

de vós com zelo de Deus; pois eu prometi a um marido, a fim de que a Cristo vos 

apresentar como uma virgem pura "(cf. Ef 5:27. ; Judas 24 ). Paulo voluntariamente 

arriscou sua vida, não só por causa de sua própria esperança do céu, mas também para 

aqueles que querem ouvir e acreditar. 

Venerável 

Pois tudo é por amor de vós, para que a graça que está se 

espalhando para mais e mais pessoas podem fazer com que a ação 

de graças a abundar para a glória de Deus. ( 04:15 ) 

Declaração de Paulo de que ele fez todas as coisas para o Corinthians ' saquês revela 

seu altruísmo. Mas seu objetivo final era de que Deus seja glorificado pela poupança 

de graça que foi se espalhando para mais e mais pessoas através dos esforços 

evangelísticos de si próprio, bem como os crentes de Corinto. O resultado foi que a ação 



de graças que abundam para a glória de Deus como o remidos louvou para a bênção 

da salvação. 

Claramente, o objetivo de Paulo nunca foi o seu próprio conforto, reputação, ou 

popularidade. Nem foi, finalmente, a salvação dos outros. O objetivo final de altruísta, 

serviço sacrificial de Paulo era que mais vozes seriam adicionados ao coro Aleluia de 

louvor e adoração a Deus. Os servos do Senhor se banhar seus corações e almas na luz da 

glória de Deus refletida na face de Jesus Cristo. Eles, então, refletir abnegAdãoente que 

majestoso glória para os outros, para que possam ser salvos e adorar a Deus. Nas palavras 

de Daniel 12: 3 : "Aqueles que têm discernimento vai brilhar intensamente como o fulgor 

do firmamento do céu, e aqueles que levam a muitos para a justiça, como as estrelas 

sempre e eternamente." 

Plano surpreendente de Deus é usar panelas de barro comuns para levar o tesouro 

inestimável do evangelho da glória de pecadores necessitados. Como eles humildemente, 

servi-Lo fielmente, Seu poder flui através deles aos outros. O resultado final é que mais 

e mais pessoas vão adorar e glorificar a Deus, clamando: "Àquele que está sentado no 

trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, honra e glória e poder pelos séculos dos séculos" 

( Rev. 05:13 ). 

 

11. Segredos para a Resitencia( 2 

Coríntios 4: 16-18 ) 

Portanto, nós não desanimamos, mas que o nosso homem exterior 

está se deteriorando, mas o nosso homem interior se renova dia a 

dia. Para momentânea, leve tribulação produz para nós um peso 

eterno de glória muito além de toda comparação, não atentando 

nós nas coisas que se vêem, mas nas coisas que se não 

vêem; porque as que se vêem são temporais, e as que se não vêem 
são eternas. ( 4: 16-18 ) 

A vida para os cristãos neste mundo caído é uma mistura de alegria e tristeza, de bênção 

e de sofrimento, de triunfo e tragédia. Para todas as pessoas, cumprindo relacionamentos, 

momentos agradáveis e experiências emocionantes são mitigados pela realidade de que 

"o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima" ( Jó 5: 7 ). Mesmo 

os cristãos não estão isentos de problemas humano normal. Jesus advertiu: "No mundo 

tereis aflições" ( João 16:33 ). Paulo e Barnabé instruiu jovens crentes, "Através de 

muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus" ( Atos 14:22 ). Paulo lembrou a 

Timóteo: "Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" 

( 2 Tim. 3:12 ). Tiago escreveu: "Considerai tudo com alegria, meus irmãos, quando se 

deparar com várias provações" ( Tiago 1: 2 ). Decepção, descontentamento, dor, angústia, 

perda, desastres de vários tipos, voltas inesperadas e perseguição marcará o curso da vida. 

Aqueles que são capazes de lidar com sucesso com as dificuldades da vida são aqueles 

que aprender a suportar. Esta passagem revela os meios para enfrentar a vida como Paulo 

fez, de ser "aflitos em todos os sentidos, mas não angustiados; perplexos, mas não 

desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos "( 2 

Cor. 4: 8-9 ). Aqueles que aprendem a força de resistência vai experimentar o paradoxo 

de ser à beira da morte a cada momento, ainda no auge da vida, da "trazendo sempre no 



corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também pode ser manifeste em nosso 

corpo. Para nós, que vivemos, estamos constantemente a ser entregue à morte por causa 

de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal "( 4: 10-

11 ). Eles serão capazes de exultar com Davi, "Os passos de um homem são estabelecidos 

pelo Senhor, e Ele se deleita em seu caminho. Quando ele cai, ele não será prostrado, 

porque o Senhor é Aquele que segura a mão "( Sl. 37: 23-24 ). Eles serão conhecidos por 

sua "perseverança e fé no meio de todas as [suas] perseguições e aflições que [eles] 

suportar" ( 2 Tessalonicenses 1: 4. ). Eles serão "forte na graça que há em Cristo Jesus" 

( 2 Tim. 2: 1 ), capazes de "sofrer dificuldades ... como ... bom soldado [s] de Cristo Jesus" 

( . 2 Tim 2: 3 ; cf. 4: 5 ). 

O apóstolo Paulo entendeu como suportar as dificuldades mais ameaçadores da vida. E 

porque o seu sofrimento foi tão grave, a Escritura tem proporcionado a ele como o melhor 

exemplo de que para aprender a resistência. É difícil imaginar alguém sofrendo 

hostilidade mais constante e grave do que Paulo sofreu, por isso a sua resposta pode nos 

levar tão longe quanto poderíamos ir em ser perseguido e muito além de onde a maioria 

de nós nunca vai passar. 

De seu na conversão, Paulo era um alvo para a oposição e perseguição. Depois de sua 

transformação dramática na estrada de Damasco ( Atos 9: 1-19 ), Paulo "imediatamente 

... começou a proclamar Jesus nas sinagogas, dizendo:" Ele é o Filho de Deus "( Atos 

09:20 ). E ele "continuou a aumentar em força e confundia os judeus que habitavam em 

Damasco, provando que este Jesus é o Cristo" ( Atos 09:22 ).Como resultado, "os judeus 

conspiraram juntos para acabar com ele, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de 

Saulo. Eles também estavam assistindo as portas de dia e de noite para que pudessem 

condená-lo à morte; os discípulos, tomando-o de noite e deixá-lo para baixo através de 

uma abertura na parede, reduzindo-o em um grande cesto "( 9: 23-25 ). Em Antioquia da 

Pisídia "os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e começou contradizendo 

as coisas que Paulo dizia, e foram blasfemar" ( 13:45 ). Eles, então, "incitaram as 

mulheres devotas de destaque e os principais da cidade, e instigou uma perseguição contra 

Paulo e Barnabé, e os expulsaram de seu distrito" ( 13:50 ). Em Icônio "os judeus 

incrédulos incitaram as mentes dos gentios e irritaram-los contra os irmãos" ( 14: 

2 ). Como resultado, "as pessoas da cidade foram divididas; e alguns do lado dos judeus, 

e outros pelos apóstolos. E quando uma tentativa foi feita por ambos os gentios e os judeus 

com seus governantes, maltratar e apedrejarem, eles se tornaram conscientes disso e 

fugiram para as cidades de Licaônia, Listra e Derbe, e da região envolvente "( 14: 4 -

6 ). Em Listra "judeus de Antioquia e Icônio, e tendo ganho sobre as multidões, 

apedrejaram a Paulo eo arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas 

quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade "( 14: 19-20 ). Em 

Filipos ele foi espancado e preso ( 16: 16-24 ). Em Tessalônica sua pregação enfureceu 

os judeus, e o tumulto que se seguiu forçou o apóstolo a deixar a cidade para Berea ( 17: 

5-10 ). "Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus tinha sido 

anunciada por Paulo em Berea, também, foram lá, bem como, se agita e agitar as 

multidões" ( 17:13 ). Em Corinto "Paulo começou ... testificando aos judeus que Jesus era 

o Cristo. Mas quando eles resistiram e blasfemado, sacudiu as suas vestes, e disse-lhes: 

'O seu sangue caia sobre suas próprias cabeças! Estou limpo. De agora em diante eu vou 

para os gentios '"( 18: 5-6 ). Mais tarde, os judeus frustrados arrastou Paulo diante do 

procônsul romano Gallio, que sumariamente demitidos suas acusações contra o apóstolo 

( 18: 12-16 ). Na pregação destemida de Éfeso, Paulo colocou em conflito com os artesãos 

que lucraram com a adoração da deusa Artemis. Vendo seu comércio ameaçado pelo 

aumento do número de convertidos a Cristo Paulo estava influenciando, eles provocaram 



um motim por seguidores frenéticos da deusa ( 19: 23s .). No caminho de volta para a 

Palestina, Paulo foi forçado a mudar seus planos de viagem por causa de um terreno por 

parte dos judeus para tirar sua vida ( 20: 3 ). Em Jerusalém, Paulo foi reconhecido no 

templo pelos judeus da Ásia Menor. Suas falsas alegações contra ele incitaram a multidão, 

e foi apenas a chegada de um destacamento de soldados romanos que salvaram Paulo de 

ser espancado até a morte por uma multidão enfurecida ( 21: 27-32 ). Mesmo depois que 

ele estava sob custódia Romano, os judeus ainda procuravam matá-Paulo.Mais de 

quarenta deles formou uma trama para tirar sua vida, uma trama que foi frustrado quando 

o sobrinho de Paulo descobriu e relatou ao comandante romano ( 23: 12-22 ). Depois de 

definhar na prisão romana de dois anos, Paulo exercido o seu direito como cidadão 

romano de apelar para César. A viagem que se seguiu a Roma terminou em um naufrágio 

depois de um angustiante tempestade de duas semanas de duração no mar ( Atos 

27 ). Embora liberado de sua primeira prisão romana, Paulo acabou sendo preso 

novamente. Nessa última prisão, o apóstolo foi abandonado por seus amigos. Ele 

escreveu infelizmente a Timóteo: "Você está ciente do fato de que todos os que estão na 

Ásia se afastou de mim, entre os quais estão Phygelus e Hermógenes ... Na minha primeira 

defesa ninguém me apoiou, mas todos me abandonaram; pode não ser imputadas a eles 

"( 2 Tm 1:15. ; 04:16 ). 

Mas, apesar da implacabilidade dessas dificuldades, Paulo sofreu triunfante e declarou no 

final de sua vida, "Combati o bom combate, terminei o curso, eu guardei a fé; no futuro 

não é reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele 

dia "( 2 Tim. 4: 7-8 ). Ele suportou até o fim da corrida; ele nunca desertou no meio da 

batalha; ele se manteve fiel ao seu último suspiro. E assim fez o seu Senhor, causando 

Paulo a escrever para fora de sua própria experiência 

Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou 

fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está escrito: "Por amor de ti estamos 

sendo condenado à morte o dia todo; fomos considerados como ovelhas para o 

matadouro. "Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos 

amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 

principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a 

profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de 

Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. ( Rom. 8: 35-39 ) 

Todos os cristãos podem aprender com o exemplo de Paulo como suportar a solidão, 

decepção, dor e perseguição que enfrentam. Era a sua visão da glória de Deus revelado 

na face de Jesus Cristo (ver a discussão de 3: 18-4: 6 no capítulo 9 deste volume) que 

mudou radicalmente a perspectiva de Paulo em seus sofrimentos, inclusive a vida. Essa 

visão é a base para uma vida triunfante; por causa das realidades surpreendentes de tudo 

o que era seu em Cristo e da nova aliança, Paulo poderia não desanimar. Nenhuma 

quantidade de problemas poderia fazê-lo negligenciar sua vocação, privilégios, ou 

dever. Com base na realidade da glória de Deus, revelado em Jesus Cristo e de Deus 

grande cuidado na sua vida, Paulo dá três razões celestes para a resistência terrestre 

em versículos 16-18 ; três princípios que lhe permitiu não a perder o coração. Ele 

exorta os crentes a valorizar a força espiritual sobre a força física, o valor do futuro sobre 

o presente e valor realidades eternas sobre as realidades temporais. 

Valor força espiritual sobre Força Física 



Portanto, nós não desanimamos, mas que o nosso homem exterior 

está se deteriorando, mas o nosso homem interior se renova dia a 
dia. ( 04:16 ) 

A frase mas, embora poderia ser traduzido "mesmo", "mesmo quando", ou "desde 

então." Ele apresenta uma condição assumida como verdadeira e estabelece a primeira 

razão Paulo suportou sofrimento e senão desanimar. Ele poderia suportar qualquer coisa 

no reino físico, porque ele estava muito mais preocupado com o reino espiritual. Outer 

homem é, como "vasos de barro" ( 4: 7 ), e "carne mortal" ( 4:11), uma referência para o 

corpo físico, a parte perecível homem. Desde o nascimento até a morte que o corpo está 

em constante decomposição -a processo graficamente por Salomão em Eclesiastes 12: 1-

7 : 

Lembre-se também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que os dias maus vêm 

e os anos se aproximam quando você vai dizer: "Não tenho prazer neles"; antes que o sol 

ea luz, a lua e as estrelas são escurecidos, e as nuvens depois da chuva; no dia em que os 

vigias da casa [os braços e as mãos] tremer, e os homens poderosos [as pernas] alpendre, 

os moagem [os dentes] ficam ociosos, porque eles são poucos, e aqueles que olham 

através das janelas [os olhos] escurecer; e as portas na rua estão fechados enquanto o som 

da moagem é baixa, e um vai surgir com o som do pássaro [insônia], e todas as filhas da 

música vai cantar [perda auditiva] suavemente. Além disso, os homens têm medo de um 

lugar alto e de terrores na estrada [porque seus ossos frágeis são facilmente quebrados]; as 

flores da árvore de amêndoa [o cabelo fica branco], o gafanhoto se arrasta ao longo de 

[falta de mobilidade], eo Caperberry é ineficaz. Para o homem vai à sua casa eterna 

enquanto pranteadores andam na rua. Lembra-se dele antes do cordão de prata 

[possivelmente a medula espinhal] está quebrado e o copo de ouro [possivelmente o 

cérebro] é esmagado, o lançador pelo bem é quebrada ea roda junto à cisterna 

[possivelmente, o sistema cardíaco e circulatório] é esmagado; em seguida, o pó volte à 

terra, como o era, eo espírito volte a Deus, que o deu [a morte, o fim último do processo 

de envelhecimento]. 

Mas de Paulo homem exterior foi decaindo , não só por causa do processo normal de 

envelhecimento, mas também por causa da vida anormalmente árdua ele liderou. O 

apóstolo era velho antes de seu tempo, desgastado pela causa de Cristo. Também não era 

apenas fome, insônia e doenças que teve seus efeitos sobre Paulo; foi o espancamento seu 

corpo tomou nas mãos de seus inimigos. Não é sem razão que Paulo escreveu aos Gálatas: 

"Trago no meu corpo as marcas-marcas de Jesus" ( Gal. 6:17 ). Seu corpo tinha as 

cicatrizes de espancamento ( Atos 16:22 ; 21: 30-32 ), chicotadas ( . 2 Cor 11:24 ), e até 

mesmo um apedrejamento ( Atos 14:19 ; 2 Cor. 11:25 ), bem como prisões ( Atos 16:24 ). 

Mas em correlação direta com a morte de Paulo homem exterior foi o crescimento e 

amadurecimento de seu homem interior. O homem interior é o coração, a alma que 

vive para sempre. É na salvação reborn, recém-criado ( 2 Cor. 5:17 ), tornando-se o novo 

self ( Ef 4,24. ; Colossenses 3:10 ), sendo constantemente renovado pela graça 

santificante. Paulo orou para os Efésios que Deus continue esta renovação neles "de 

acordo com as riquezas da sua glória", e definiu que santificante, renovando o trabalho 

como sendo "fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior" ( Ef. 3:16 ) 

. Como que ocorre, as verdades de Efésios 3: 17-19 se tornar realidade: 

Então, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé; e de que, estando arraigados 

e alicerçados em amor, pode ser capaz de compreender, com todos os santos, qual seja a 



largura, comprimento e altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede 

todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. 

A verdade aparentemente paradoxal é que, quando os crentes são fisicamente fraco e no 

final dos seus próprios recursos, eles estão no lugar onde eles podem ser feitos 

espiritualmente forte: "Por isso", escreveu Paulo: "Eu estou muito contente com 

fraquezas, nas injúrias , com angústias, com perseguições, com dificuldades, por amor de 

Cristo; Porque, quando sou fraco, então é que sou forte "( 2 Cor. 0:10). Isaiah repetiu essa 

mesma verdade: 

Você não sabe? Você não ouviu? O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra 

não se cansam ou cansado. Seu entendimento é inescrutável. Ele dá força ao cansado, e 

para ele, que não tem nenhum poder aumenta. Os jovens se homens jovens esgotado e 

cansado, e vigorosas tropeçar mal, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas 

forças; eles subirão com asas como águias, correm e não se cansam, eles caminham e não 

se fatigam. ( Isaías 40: 28-31 ) 

Provações da vida, problemas, dificuldades e servem apenas para construir a força interior, 

porque eles dirigem os crentes a humildade, espírito de oração, espero que dependem de 

Deus. Por causa do que ele experimentou do poder de Deus em seu sofrimento, Paulo podia 

dizer: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece" ( Fp. 4:13 ). No final de sua vida, 

desprovido de conforto humano e apoio, Paulo declarou: "O Senhor me assistiu e me 

fortaleceu" ( 2 Tim. 4:17 ). Pedro acrescentou: "Depois de ter sofrido por um pouco de tempo, 

o Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo, Ele mesmo perfeito, 

confirmar, fortalecer e estabelecer vós" ( 1 Pedro 5:10 ). Sofrimento energiza o crescimento 

espiritual. 

O decadente homem exterior pereça, mas todos os crentes, um dia receber um novo 

corpo, imperecível ( 2 Cor. 5: 1-5 ; Rm 8: 22-23. ; 1 Cor. 15: 42-44 , 49 ). Reconhecendo 

que motiva os crentes a valorizar o homem interior sobre o homem exterior, e que 

produz a perseverança espiritual. 

Valor Futuro Over O Present 

Para momentânea, leve tribulação produz para nós um peso 
eterno de glória muito além de toda comparação, ( 04:17 ) 

Não só o sofrimento físico de Paulo fazê-lo espiritualmente forte, que também enriqueceu 

a sua recompensa eterna. O apóstolo se elevou sobre seus inimigos e seus problemas; ao 

invés de prejudicá-lo, eles realmente garantiu para ele um maior recompensa celestial. 

Como Paulo, sofrimento e crentes perseguidos deve ver terra através dos olhos do 

céu. Quando pesado na balança com recompensa eterna dos crentes no céu, dor terrestre 

equivale a pouco. Paulo expressou a perspectiva correta sobre o sofrimento, descrevendo-

o como momentânea, aflição luz. Apesar de Paulo aflição era constante e intenso, que 

ele via como momentânea e leve (fácil de suportar; insignificantes) em vista da 

eternidade. Ele sabia que a sua vida era "apenas um vapor que aparece por um pouco, e 

depois se desvanece" ( Tiago 4:14 ), após o qual "o homem se vai à sua casa eterna" ( Ecl. 

12: 5 ). Para os romanos, ele escreveu: "Nós sofremos com Ele, para que nós também 

sejamos glorificados com Ele. Para considero que as aflições deste tempo presente não 

são dignos de ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós "( Rom. 8: 17-

18 ). Pedro também escreveu sobre a relação entre sofrimento e glória eterna. Depois de 

descrever herança celestial dos crentes em 1 Pedro 1: 3-5 , ele escreveu, 



Neste vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, você 

tem sido afligido por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa 

do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, pode ser redunde para louvor, glória 

e honra na revelação de Jesus Cristo. ( vv. 6-7 ) 

As provações, problemas e dificuldades da vida têm um efeito positivo, porque eles 

estão produzindo para nós um peso eterno de glória. pesados na balança com o 

sofrimento da vida, que o peso da glória dicas a balança fortemente a favor da 

recompensa eterna . Há uma correlação direta entre o sofrimento nesta vida 

e glória (capacidade para louvar e glorificar a Deus) na próxima. A maior glória jamais 

dada foi que dado a Jesus para suportar o maior sofrimento que nunca suportou. Porque 

"Ele se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz ... Deus o exaltou 

sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome" ( Filipenses 2: 8-9. ). Jesus 

confirmou que o princípio em um incidente registrado em Mateus 20: 20-23 : 

Em seguida, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos, curvando-se para 

baixo e fazendo um pedido Dele. E disse-lhe: "O que você deseja?" Ela disse-lhe: "Manda 

que, no teu reino estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua 

esquerda." Mas Jesus respondeu: "Você não fazer saber o que você está pedindo. ? Você 

é capaz de beber o cálice que eu estou a ponto de beber "Eles disseram-lhe:" Nós somos 

capazes "Ele lhes disse:" Meu copo que você deve beber.; mas para se sentar à minha 

direita ou à minha esquerda, isto não é meu para dar, mas é para aqueles para quem ele 

foi preparado por meu Pai. " 

Em resposta ao seu pedido egoísta para os lugares de destaque no reino, Jesus salientou que 

esses lugares são para aqueles que beber o cálice do sofrimento-a referência à Sua morte na 

cruz ( Mat. 26:39 ). Assim, a maior glória no reino é reservado para aqueles que mais sofrem 

nesta vida. "Na medida em que você compartilha os sofrimentos de Cristo", escreveu Pedro, 

"manter em regozijo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando" 

( 1 Pedro 4:13 ). 

Na verdade, o eterno peso de glória crentes experimentarão é muito maior do que o 

sofrimento desta vida que Paulo descreveu como além de toda comparação. O texto 

grego diz literalmente huperbolē (a partir do qual a palavra Inglês hipérbole deriva) eis 

huperbolē , formando um expressão de casal para mais forte ênfase. A frase significa 

"fora de qualquer proporção." O peso de glória aguarda os crentes ultrapassa todos os 

limites; está além da possibilidade de exagero ou exagero. Paulo também usou a 

palavra huperbolē em 2 Coríntios 1: 8 para descrever a intensidade dos seus 

sofrimentos. Embora ele sofreu mais em comparação com os outros na Terra, ele seria 

glorificado além de toda proporção ou comparação no céu. (Em hebraico, a palavra 

"glória" vem da mesma raiz de uma palavra que significa "pesado", talvez influenciar a 

escolha de Paulo de palavras aqui.) 

Deve-se notar que o único sofrimento que produz o eterno peso de glória está sofrendo 

por causa de Cristo, ou que honre. Quer sofrimento vem da fiel leal testemunho cometido 

dos crentes, a respeito de Jesus Cristo, ou o paciente duradouro de ensaios normais da 

vida, tais como a doença, divórcio, pobreza e solidão, se suportou com um, grato, atitude 

que honre a Deus humilde, ele adicionará ao eterno peso de glória. Por outro lado, 

sofrendo as conseqüências do pecado, não contribui para a nossa bênção celestial e 

poderia remover parte da recompensa já ganhou ( 2 João 8 ). Pedro escreveu: "Para que 

mérito há se, quando você peca e são tratadas de forma rude, você suportá-la com 

paciência? Mas se, quando você faz o que é certo e sofrer por isso você pacientemente 

suportá-lo, este encontra graça diante de Deus "( 1 Pedro 2:20 ), e 



Se você está injuriado para o nome de Cristo, você é abençoado, porque o Espírito da 

glória e de Deus repousa sobre você. Certifique-se de que nenhum de vocês sofre como 

homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou um intrometido problemático; mas se alguém sofre 

como cristão, ele não é de que se envergonhar, mas é glorificar a Deus neste nome. ( 1 

Pedro 4: 14-16 ) 

Através de suas lágrimas presentes Paulo nunca perdeu de vista a glória futura que o 

aguardava no céu. 

Valorize o eterno sobre o Temporal 

não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas coisas que se 

não vêem; porque as que se vêem são temporais, e as que se não 
vêem são eternas. ( 04:18 ) 

Reconhecendo que "a figura deste mundo passa" ( 1 Cor. 7:31 ; cf. 1 João 2:17 ), Paulo 

manteve seu foco na eternidade. Ele ressaltou a importância de ter uma perspectiva 

celestial quando lembrou o Corinthians no versículo 14 do capítulo, "Aquele que 

ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará 

convosco." Em 1 Coríntios 2: 9 , ele escreveu "As coisas que o olho não viu, eo ouvido 

não ouviu, e que não tenham entrado no coração do homem, tudo o que Deus tem 

preparado para aqueles que O amam." Ele chamou os filipenses a concentrar-se na 

realidade de que "a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, 

o Senhor Jesus Cristo; que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme 

ao corpo da sua glória, pelo esforço do poder que Ele tem até sujeitar todas as coisas para 

si mesmo "( Fp 3: 20-21. ). Ele exortou os Colossenses: "Pensai nas coisas lá do alto, não 

nas coisas que estão na terra" ( Cl 3: 2 ). 

Mas esse foco em realidades celestes eternos não é automática; ela exige esforço da parte 

dos crentes; isso só acontece, Paulo escreveu, enquanto nós olhamos. Endurance vem, 

enquanto os fiéis olham na direção certa, que é não para as coisas que se vêem, mas nas 

coisas que se não vêem; para, Paulo explica, as coisas que se vêem são temporais, 

enquanto as que se não vêem são eternas. Proskairos (temporais ) refere-se a coisas 

que são temporários, que não duram, que são destinadas a perecer um dia, que pertencem 

a tempo. Em suma, proskairos engloba tudo o que não é eterno-tudo do mundo material 

de temporais idéias, valores, normas e realizações. 

As seduções do sistema mundial que passa não eram de interesse para Paulo. Ele não 

estava interessado em acumular uma fortuna, ter uma propriedade palaciana, ou uma 

carreira de destaque. Essa atitude o fazia parecer, pelos padrões do mundo, um fracasso 

colossal. Afinal, Paulo era um judeu helenista altamente educado, um estudante do rabino 

mais proeminentes de sua época, Gamaliel ( Atos 22: 3 ; cf.05:34 ), possivelmente até 

mesmo um membro do Sinédrio ( Atos 26:10 ). Ele poderia ter subido para o pináculo da 

sociedade judaica (cf. Gal. 1:14 ). No entanto, ele alegremente rejeitado tudo o que para 

tornar-se, como seus inimigos com desdém colocá-lo ", um chefe da seita dos nazarenos" 

( Atos 24: 5 ). Tal avaliação mundana dele era de pouca preocupação para o apóstolo, 

pois ele reconheceu que "o mundo está passando, e também as suas concupiscências; mas 

aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre "( 1 João 2:17 ). 

Quando Paulo chamado para os crentes para se concentrar nas coisas que são eternas ele 

tinha em mente o Deus trino e as almas dos homens. (Os outros seres eternos são os santos 

anjos caídos e [os demônios], mas eles não estão em vista aqui.) Sua devoção a Deus pode 



ser visto em suas muitas explosões de louvor a Ele (por exemplo, Rom. 11: 33-

36 ; 16:27 ; Gal. 1: 5 ; . Ef 3:21 ; . Phil 4:20 ; . 1 Tim 1:17 ; 6:16 ; 2 Tm 4:18. ). Sua 

lealdade inabalável a Cristo fez com que ele "desejamos antes estar ausentes do corpo e 

estar em casa com o Senhor" ( 2 Cor 5: 8. ; cf. Fl 1:23 ). O maior objetivo de sua vida era 

ser um seguidor de Jesus Cristo ( 1 Cor. 11: 1 ). E Paulo viveu em submissão ao Espírito 

líder (cf. Atos 16: 6-7 ), ministrado em poder do Espírito ( 1 Tessalonicenses 1: 5. ), e 

manifestou o fruto do Espírito (cf. Gal. 5: 22- 23 ). 

Paulo também foi zeloso das almas dos homens, tanto que ele exclamou: "Eu estou 

dizendo a verdade em Cristo, não minto, a minha consciência testifica comigo no Espírito 

Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu poderia desejar 

que eu anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes 

segundo a carne, os quais são israelitas "( Rm. 9: 1-4 ). Sua paixão pelas almas eternas 

dos homens era a razão pela qual ele estava disposto a "suportar todas as coisas para o 

bem daqueles que são escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em 

Cristo Jesus e com ele eterna glória" ( 2 Tim. 2 : 10 ). Essa paixão eventualmente custar 

Paulo sua vida. 

Paulo foi o supremo exemplo de alguém que compreendeu o segredo de suportar, não 

importa o quão difícil é o julgamento ou dolorosas circunstâncias. Aqueles que, como 

Paulo, cultivar a força espiritual em sua pessoa interior, não deixe que o presente cega-

los para o futuro, e definir seus corações em eterna, e não temporal, realidades poderão 

exultar com o apóstolo: "Somos atribulados por todos os sentidos, mas não 

angustiados; perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não 

desamparados; abatidos, mas não destruídos "( 2 Cor. 4: 8-9 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Enfrentando a morte com confiança 

( 2 Coríntios 5: 1-8 ) 

Porque sabemos que, se a tenda terrena que é a nossa casa é 

demolida, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por 

mãos, eterna, nos céus. Porque, na verdade, nesta casa, gememos, 

desejando muito ser revestidos da nossa habitação do céu, na 

medida em que, depois de ter colocá-lo, não formos achados 

nus. Porque, na verdade, enquanto estamos nesta casa, gememos, 

sendo sobrecarregado, porque nós não queremos ser despidos, 

mas para ser vestido, de modo que o que é mortal será absorvido 

pela vida. Ora, quem nos preparou para este fim é Deus, que nos 

deu o Espírito como penhor. Portanto, estar sempre de bom 

ânimo, sabendo que, enquanto estamos em casa, no corpo, 

estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, não pela 

vista-somos de bom ânimo, eu digo, e preferem, em vez de ser 

ausente do corpo e estar em casa com o Senhor. ( 5: 1-8 ) 

Como ele escreveu esta carta, Paulo estava enfrentando a morte em uma base 

diária. Hostilidade giravam em torno dele, a animosidade era constante, e assim era a 

realidade e ameaça de oposição e perseguição terminal. Ambos os judeus incrédulos e 

gentios procuraram tirar-lhe a vida, vendo-o como um perigo para a sua religião (cf. Atos 

13:50 ; 18:13 ), sua prosperidade económica (cf. Atos 19: 23-27), e até mesmo para a sua 

estabilidade política (cf. Atos 17: 6 ). Sensação de morte iminente do apóstolo vem 

através repetidamente nesta epístola: 

Para nós não queremos que ignoreis, irmãos, da nossa tribulação que nos sobreveio na 

Ásia, porquanto foi excessivamente, além das nossas forças, a ponto de desesperarmos 

até da própria vida; de fato, tivemos a sentença de morte dentro de nós mesmos para que 

não iria confiar em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos; qual nos livrou 

de tão grande perigo de morte, e nos livrará, Ele em quem temos a nossa esperança. ( 2 

Cor. 1: 8-10 ) 

  

Mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder vai ser de Deus 

e não de nós mesmos; somos atribulados em todos os sentidos, mas não 

angustiados; perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não 

desamparados; abatidos, mas não destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer de 

Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Para nós, que 

vivemos, estamos constantemente a ser entregue à morte por causa de Jesus, para que a 

vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Assim, a morte opera em nós, 

mas a vida em vós. ( 4: 7-12 ) 

Ele descreveu sua vida como "ainda morrendo eis que vivemos; ainda punido não mortos 

"( 6: 9 ), e "muitas vezes em perigo de morte" ( 11:23 ). Como ele enfrentar a realidade de 

que ele, como um soldado na linha de frente, sempre viveu à beira da morte? 

Alguns poderiam ter esperado Paulo suavizar sua proclamação destemida do evangelho, 

já que era que a pregação que irritou seus inimigos e, assim, comprometida a sua 

vida. Sendo menos confrontadora teria atenuado a ameaça que ele enfrentou. Mas quanto 

mais a hostilidade e perseguição aumentada, a Paulo tornou-se mais ousado. Ele nunca 



hesitou em proclamar corajosamente a verdade. Porque ele enfrentou a morte com 

confiança, mesmo com alegria, que a perspectiva triunfante o levou a escrever: "[I] 

preferem antes estar ausentes do corpo e estar em casa com o Senhor" ( 5: 8 ), e "Para 

mim, o viver é Cristo eo morrer é ganho ... "Eu estou duramente pressionado em ambos 

os sentidos, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor" ( Fp. 

1:21 , 23 ). E porque ele não temia a morte, Paulo não temem a perseguição, dor ou 

sofrimento; ele foi capaz sempre de ser "bom ânimo" ( 2 Cor. 5: 6 , 8 ). 

Esta passagem tem por base as verdades reveladas Paulo em 4: 16-18 , quando escreveu 

que não importa o quão difícil foram as suas circunstâncias, ele "[se] não perder o 

coração", porque "embora [sua] homem exterior [era] em decomposição, ainda [sua] 

interior homem [foi] sendo renovados dia após dia. "Ele entendeu que" momentânea, leve 

tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito além de toda comparação, não 

atentando nós nas coisas que se vêem, mas para as coisas que se não vêem; porque as que 

se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas "( 4: 16-18 ). Ele alegremente 

sofreu neste mundo para uma muito maior recompensa no mundo vindouro. 

Para todos, a morte vem como um senhorio totalmente antipático acenando uma ordem 

de despejo. Mas isso despejo apenas libera os crentes de um bairro miserável terreno para 

uma habitação infinitamente grande e glorioso em um bairro celestial. Para o crente, 

então, a tristezas, decepções e sofrimentos desta vida são piores do que a morte. Morte 

libera crentes da favela relativamente dilapidado em que agora vivem e inaugura-los em 

um quarto na casa do Pai Eterno na cidade celestial. 

Sabendo disso, os cristãos não devem temer a morte. Eles devem long "de partir e estar 

com Cristo, o que é muito melhor" ( Fp. 1:23 ). Isso não significa, é claro, que eles estão 

a ser estupidamente imprudente ou negligente com suas vidas; seus corpos pertencem a 

Deus ( 1 Coríntios 6: 19-20. ). Mas uma preocupação obsessiva para com o bem-estar 

físico ou um medo mórbido da morte é incompatível com uma perspectiva cristã. Os 

crentes devem muito para o céu como um longs prisioneiro por liberdade, como um 

homem doente longs para a saúde, como um famintos longs homem, para alimento, como 

um homem sedento longs para uma bebida, como um pobre homem longs para um dia de 

pagamento, e como um soldado anseia por paz. Esperança e coragem em enfrentar a 

morte é a última oportunidade para os cristãos a expor a sua fé em Deus, para provar a 

sua esperança do céu é genuíno e para enfeitar a sua confiança nas promessas de Deus. 

A partir dessa passagem quatro motivos para encarar a morte com confiança surgir: A 

próxima corpo é a melhor, a próxima vida é perfeita, a próxima existência cumpre o 

propósito de Deus, e no próximo habitação é com o Senhor. 

O Next corpo é o Melhor 

Porque sabemos que, se a tenda terrena que é a nossa casa é 

demolida, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por 
mãos, eterna, nos céus. ( 5: 1 ) 

O "eterno peso de glória" Paulo descrito em 04:17 inclui um novo corpo. Essa verdade 

foi de grande conforto para o apóstolo, cujo corpo físico tinha sido tão impiedosamente 

maltratado pelos efeitos da Queda, o pecado pessoal, dificuldades, doença, os rigores da 

vida, e da perseguição que ele ansiava por seu corpo incorruptível ressurreição, imortal. 

Confiante afirmação de Paulo pois sabemos indica que corpos glorificados dos crentes 

não são uma possibilidade remota ou um desejo vago. Eles são uma realidade fixa, um 



fato estabelecido com base na promessa de Deus ( Rm 8:18. , 23 ; 1 Cor. 15: 35-49 ; . 

Filipenses 3:21 ), e não a especulação filosófica ou fantasia mística. 

Paulo escreveu , se em vez de "quando", porque, embora ele estava pronto para morrer, 

ele não ver a sua morte como inevitável. Ele viu o retorno de Jesus Cristo como iminente 

e acreditou que era possível para ele viver até que o Senhor retornou. Esse era o seu desejo 

mais profundo, já que seu uso do pronome plural "nós" em passagens que descrevem o 

Rapture indica. Em 1 Coríntios 15:51 , ele escreveu: "Eis que vos digo um 

mistério; vamos nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. "aos 

Tessalonicenses que ele escreveu, 

Por isso, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos até a 

vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do 

céu com alarido, e com voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, e os mortos em 

Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados 

juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos 

para sempre com o Senhor. ( 1 Tessalonicenses 4: 15-17. ) 

Se ele não poderia viver até o arrebatamento, Paulo preferido "para estar ausente do corpo e 

estar em casa com o Senhor" ( 2 Cor. 5: 8 ). Ele expressou essa mesma verdade aos Filipenses, 

quando escreveu sobre o seu "desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor" ( Fp. 

1:23 ). Permanecendo na carne foi apenas a sua terceira escolha. 

A frase se a tenda terrena que é a nossa casa é demolida refere-se metaforicamente à 

morte (cf. Is. 38:12 ). Como um fabricante de tendas si mesmo ( Atos 18: 3 ), Paulo 

escolheu usar a analogia de umatenda terrena (corpo físico) para descrever temporária 

da alma casa neste mundo (cf. 2 Pedro 1: 13-14 ). Falando sobre a encarnação de Cristo, 

o apóstolo João usou o verbo skēnoō , (lit., "para viver em uma tenda") para descrever o 

Deus eterno que vem ao mundo e tendo um corpo humano ( João 1:14 ). A tenda (é uma 

metáfora para o corpo humano, que é um lar temporário para as almas eternas daqueles 

cujo verdadeiro lar está no Céu . Phil 3:20 ) e que são estrangeiros e peregrinos neste 

mundo ( Gn 47: 9 ; . 1 Crônicas 29:15 ; . Sl 119: 19 ; Hb. 11:13 ; 1 Pedro 1: 

1 , 17 ; 02:11 ). Assim como o tabernáculo de peregrinações de Israel no deserto, foi 

substituído por um edifício permanente quando Israel entrou na Terra Prometida, de modo 

que o temporário tenda em que os crentes agora habitam será substituído um dia no céu 

com um corpo eterno, imperecível ( 1 Cor. 15 : 42 , 53-54 ). 

Após a morte desmantela dos crentes tenda terrena, eles têm de Deus um edifício, uma 

casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Um edifício sugere algo sobre uma base 

sólida que é fixa, segura e permanente. Desde que substituiu seu tenda terrena (corpo 

físico), o edifício de Deus Paulo referido deve ser o seu corpo glorioso, que ele receberia 

depois "Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus ... levantar [D-lo] também com Jesus" ( 2 

Cor. 4:14 ). 

Em Romanos, escrito pouco depois de 2 Coríntios, Paulo expressou o mesmo desejo para 

o seu corpo glorificado ressurreição: 

Para considero que as aflições deste tempo presente não são dignos de ser comparados 

com a glória que há de ser revelada a nós. Para o desejo ansioso da criação aguarda a 

revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, 

mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será 

libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de 

Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e sofre as dores de parto, até ao 

presente. E não só isso, mas também nós mesmos, com as primícias do Espírito, 



igualmente gememos em nós mesmos, esperando ansiosamente nossa adoção como 

filhos, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos, mas a esperança 

que se vê não é esperança; para quem espera por aquilo que já vê? ( Rom. 8: 18-24 ) 

Todo o universo criado, sujeita à vaidade pela queda, um dia vai "ser libertada da escravidão 

da corrupção" ( v. 21 ). Nesse glorioso e ansiado dia, escreve Paulo, os crentes vão 

experimentar "a redenção do nosso corpo" ( v. 23 ). 

Paulo ansiava por seu corpo glorificado não principalmente porque ele estaria livre de 

fraqueza física, manchas e defeitos, mas porque ele estaria livre do pecado. A tenda do 

corpo é a casa do pecado, fazendo com que Paulo se lamentar: "Eu sou carnal, vendido à 

escravidão do pecado" ( Rm 7:14. ); "Pecado ... habita em mim" ( Rm 7:17. , 20 ); "O mal 

está em mim" ( Rm 7:21. ); e "Miserável homem que eu sou!Quem me livrará do corpo 

desta morte? "( Rom. 7:24 ). O apóstolo desejava servir, adorar e louvar a Deus em pureza 

absoluta, livre das restrições de sua caída, carne pecaminosa. Essa é a melhor 

característica da realidade da ressurreição. 

Paulo descreveu ainda mais o corpo glorificado, ressurreição como uma casa não feita 

por mãos. Ele não é um corpo procriado, físico. Referindo-se as palavras de Jesus 

em João 2:19 , as falsas testemunhas em seu julgamento disse: "Nós o ouvimos dizer: Eu 

destruirei este templo feito por mãos, e em três dias edificarei outro não feita por mãos '" 

( Marcos 14:58 ). Eles mal interpretado essas palavras como uma referência ao templo de 

Herodes, mas na realidade Jesus "falava do templo do seu corpo" ( João 2:21 ), isto é, a 

Sua ressurreição corporal. Paulo usou a mesma frase em Colossenses 2:11 , quando 

escreveu: "você também foram circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, na 

remoção do corpo da carne, a circuncisão de Cristo". Mas talvez o uso mais definitiva do 

frase não feita por mãos está emHebreus 9:11 : "Mas, quando Cristo veio como sumo 

sacerdote dos bens futuros, Ele entrou através de uma maior e mais perfeito tabernáculo, 

não feito por mãos, isto é, não de esta criação. "Esse versículo equipara não feita por 

mãos com "não desta criação." É, portanto, refere-se ao que é espiritual, transcendente, e 

eterno, não ao que é terreno, físico e temporal. 

Paulo deu a descrição mais detalhada do corpo da ressurreição dos crentes em 1 Coríntios 

15: 36-49 . Ele escreveu que a secção de sua epístola, em resposta a quem perguntou: 

"Como ressuscitam os mortos?E com que tipo de corpo vêm? "( v. 35 ). Paulo respondeu 

a essa pergunta de quatro maneiras. 

Primeiro, ele deu uma ilustração da natureza em versículos 36-38 : 

Seu tolo! Aquilo que você semeia não vem para a vida, a menos que ele morre; e aquilo 

que você semear, você não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como 

de trigo ou de qualquer outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo assim como ele desejava, 

e para cada uma das sementes um corpo próprio. 

Não há nenhuma maneira de extrapolar a partir do aparecimento liso, simples, feio de uma 

semente da magnífica glória da flor, árvore, ou uma planta que vai crescer fora de sua 

morte. Assim também a glória de imortais, corpos de ressurreição dos crentes não pode ser 

imaginada a partir de nosso perecimento, corpos físicos. 

Em segundo lugar, Paulo deu uma série de comparações em versículos 39-42 a: 

Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos 

animais, e outra a carne de aves, e outra de peixe. Também há corpos celestes e corpos 

terrestres, mas a glória do celeste é uma, e a glória do terrestre é outra. Uma é a glória do 



sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas; porque uma estrela difere de 

estrela em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. 

Assim como os corpos dos homens, animais, pássaros, peixes, corpos celestes e corpos 

terrestres diferem uns dos outros, assim será também a ressurreição do corpo diferem 

radicalmente do corpo físico. 

Em terceiro lugar, Paulo listou uma série de contrastes em versos 42 b -44: 

Semeia-se corpo perecível, ressuscita um corpo imperecível; Semeia-se em desonra, 

ressuscita em glória; Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder; Semeia-se corpo 

natural, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. 

O corpo físico é perecível, pecador e fraco. Em contraste, a ressurreição do corpo é 

imperecível, livre do pecado, e poderoso. 

Finalmente, Paulo deu o protótipo de corpos ressuscitados dos crentes em versículos 45-

49 : 

Assim também está escrito: "O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente." O último 

Adão, espírito vivificante. No entanto, o espiritual não é o primeiro, mas o natural; depois 

o espiritual. O primeiro homem a partir da terra, da terra; o segundo homem é do 

céu. Qual o terreno, assim também são aqueles que são da terra; e, qual o celestial, assim 

também são aqueles que são celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, 

também vamos ter a imagem do celestial. 

Assim como eles têm corpos físicos, como Adão, assim os crentes um dia vai ter glorificado 

organismos como a de Cristo. Aos Filipenses Paulo escreveu: "Pois a nossa pátria está nos 

céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo; que transformará o 

corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, pelo esforço do poder 

que Ele tem até sujeitar todas as coisas para si mesmo "( Fp 3: 20-21. ). O apóstolo João 

escreveu: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou ainda o que 

havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque 

O veremos como Ele é "( 1 João 3: 2 ). 

O Next vida é perfeita 

Porque, na verdade, nesta casa, gememos, desejando muito ser 

revestidos da nossa habitação do céu, na medida em que, depois 

de ter colocá-lo, não formos achados nus. Porque, na verdade, 

enquanto estamos nesta casa, gememos, sendo sobrecarregado, 

porque nós não queremos ser despidos, mas para ser vestido, de 
modo que o que é mortal será absorvido pela vida. ( 5: 2-4 ) 

A frase repetida duas vezes para de fato expressa intenso desejo de Paulo para o céu e 

com a certeza de que um dia ele iria entrar em sua glória. Mas, enquanto isso, para todos 

os crentes, nesta casa, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação 

do céu. Aqueles que amam o Senhor Jesus anseiam para a próxima vida ", quando isto 

que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da 

imortalidade "( 1 Cor. 15:54 ). Paulo estava cansado das frustrações, decepções, 

limitações, fraquezas e pecados da vida presente e desejou "para a revelação dos filhos 

de Deus" ( Rom. 8:19 ). O apóstolo apaixonAdãoente desejava ser vestido com a 

sua morada do céu. metáfora misturada de Paulo (colocando em um prédio como se 

fosse roupa) refere-se ao seu corpo ressuscitado e as perfeições da vida eterna, que 



substituiria para sempre as debilitantes, corrupções causadas pelo pecado da vida neste 

mundo e libertá-lo de sua humanidade caída. 

A frase na medida em que nós ( v. 3 ) carrega o mesmo pensamento ao longo e significa 

que, desde o versículo 2 é verdade, e ele vai colocar o novo corpo, ele vai não ser 

encontrado nu. Para ser nu,então, é ser apenas uma alma sem um corpo de 

ressurreição. Esperança de um futuro corpo glorificado do apóstolo estava em nítido 

contraste com o dualismo filosófico que permeava a cultura grega. Essa filosofia ensinou 

que a matéria é má e espírito é bom. Portanto, o objetivo final para seus adeptos era para 

ser liberado de seus corpos e de se tornar espíritos desencarnados. William Barclay 

escreve: 

Pensadores gregos e romanos desprezavam o corpo. "O corpo", disseram eles, "é um 

túmulo." Plotino poderia dizer que ele tinha vergonha de que ele tinha um corpo. Epicteto 

disse de si mesmo: "Tu és uma pobre alma sobrecarregada com um cadáver." Seneca 

escreveu: "Eu sou um ser superior e nascido para coisas mais elevadas do que ser escravo 

do meu corpo que eu olhar como apenas uma manilha colocar no meu liberdade ... Em 

tão detestável uma habitação habita a alma livre. "Mesmo pensamento judaico, por vezes, 

tive essa idéia. "Para o corpo corruptível pressiona para baixo sobre a alma e do 

tabernáculo terrestre oprime a mente que reflete sobre muitas coisas." ( Sabedoria 9:15 ). 

  
Com Paulo existe uma diferença. Ele não está à procura de um Nirvana com a paz de 

extinção; ele não está olhando para a absorção no divino; ele não está olhando para a 

liberdade de um espírito desencarnado; ele está esperando o dia em que Deus vai dar-lhe 

um novo corpo, um corpo espiritual, no qual ele ainda será capaz, mesmo nos lugares 

celestiais, para servir e adorar a Deus. ( as cartas aos Coríntios, rev ed.. [Louisville: 

Westminster, 1975], 204-5) 

Dualismo filosófico representava uma ameaça perigosa para a igreja primitiva. Paulo advertiu 

Timóteo sobre Himeneu e Fileto, dois falsos mestres em Éfeso, que ensinou que a ressurreição 

já tinha passado. Eles provavelmente argumentou que a identificação dos crentes com a morte 

e ressurreição de Cristo foi a única ressurreição existe e negou a futura ressurreição do 

corpo. O Corinthians tinha sido tão influenciado por que a filosofia dualista que Paulo teve 

de escrever um capítulo inteiro em 1 Coríntios defender ressurreição corporal ( 1 Cor. 

15 ). Mesmo depois de Paulo abordou a questão em 1 Coríntios, ele aparentemente ainda 

permaneceu uma influência. 

Os gregos pagãos podem ter sentido que suas almas precisava ser libertado de seus corpos 

antes que eles pudessem entrar o mais elevado estado de bem-aventurança, mas não 

Paulo. Portanto, ele lembrou aos Coríntios que quando sua tenda terrena foi desmantelado 

pela morte, ele não existiria para sempre como um nu espírito desencarnado. Ele não 

estava olhando para a liberação de seu corpo, mas para as perfeições de seu corpo 

ressuscitado. Então apaixonado era seu desejo que o desejo de Paulo era de experimentar 

o êxtase, quando os corpos físicos dos crentes vivos serão instantaneamente 

transformados em seus corpos glorificados ( 1 Cor. 15: 51-52 ). Ele sabia que se ele 

morresse antes do arrebatamento, ele teria que esperar até lá para seu corpo glorificado 

( 1 Ts. 4:16 ). Os santos no céu estão aguardando seus corpos ressuscitados, razão pela 

qual o escritor de Hebreus se refere a eles como "os espíritos dos justos aperfeiçoados" 

( Heb. 0:23 ). 

Repetindo a frase para realmente enfatizar seu ponto, Paulo reiterou a verdade que os 

crentes, enquanto eles estão nesta tenda, gemido, sendo sobrecarregados. Paulo 

repetiu este fato em Romanos 8:23 : "Nós mesmos, que os primeiros frutos do Espírito , 



igualmente gememos em nós mesmos, esperando ansiosamente nossa adoção como 

filhos, a redenção do nosso corpo. "É o peso esmagador do pecado e da aflição crentes 

experiência em seus corpos físicos que os faz ansiar por seus corpos 

espirituais. Repetindo seu desdém pela alma nudez, Paulo enfatizou mais uma vez que 

ele fez não quer ser despido como um espírito desencarnado, mas para ser vestido com 

seu corpo glorificado. Então, o que é mortal será engolido pela plenitude e perfeições 

da eterna vida, e os crentes como será seu Senhor ressuscitado.Como João, eles "sabem 

que, quando ele se manifestar, [eles] vai ser como Ele, porque [eles] vai vê-lo como ele 

é" ( 1 João 3: 2 ). 

Resumindo o argumento de Paulo, Agostinho, o grande teólogo da Igreja primitiva, 

escreveu 

Estamos sobrecarregados com este corpo corruptível; mas sabendo que a causa desta 

onerosidade não é a natureza e substância do corpo, mas sua corrupção, nós não 

desejamos ser privado do corpo, mas para ser vestido com sua imortalidade ... Se Adão 

não tivesse pecado, ele não teria sido despojado de seu corpo, mas teria sido revestidos 

(superinvested) com a imortalidade e incorruptibilidade, que seu mortal, (corpo) pode ter 

sido absorvida pela vida; isto é, que ele poderia ter passado de seu corpo natural para o 

corpo espiritual. (Citado em Filipe E. Hughes, A Segunda Epístola aos Coríntios, A 

Commentary New International sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 

1992], 171) 

  

A próxima existência cumpre o propósito de Deus 

Ora, quem nos preparou para este fim é Deus, que nos deu o 
Espírito como penhor. ( 5: 5 ) 

O que está ainda no futuro para os crentes foi preparado por Deus no passado e se 

desdobra de acordo com Seu plano e vontade. Na eternidade passada, Deus 

soberanamente escolheu os crentes para a salvação; com o tempo, ele os remiu; no futuro, 

Ele lhes dará seus glorificados, corpos ressuscitados. A frase para este fim declara 

enfaticamente que os crentes obter seus corpos glorificados em cumprimento do plano 

soberano de Deus desde toda a eternidade, ligada em seu decreto eletivo. Em Romanos 

8: 28-30 Paulo escreveu as palavras familiares, 

E nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuem juntamente para o bem 

daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para 

aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à 

imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos; e estes aos 

que predestinou, também os chamou; e estes aos que chamou, também justificou; e estes 

aos que justificou, também glorificou. 

Propósito final de Deus na salvação não é justificação, mas a glorificação, quando os crentes 

"serem conformes à imagem de seu Filho" ( v. 29 ). E, sendo transformados à imagem de 

Cristo inclui receber um corpo glorificado como o Seu (em 1 Cor. 15:49 ). Jesus atravessou 

o cumprimento do decreto eterno de chamar a glorificação, quando disse: 

Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o 

lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade 

daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que de tudo o que ele 

me deu eu não perde nada, mas o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu 



Pai, que todo aquele que vê o Filho, e crê nele tenha a vida eterna, e eu Eu o ressuscitarei 

no último dia. ( João 6: 37-40 ) 

Então glorioso propósito de Deus para os crentes se estende desde a eternidade para a 

eternidade. Foi planejada na eternidade passada e será cumprida no futuro a 

eternidade; tempo é apenas um momento fugaz no meio. Não importa o nível de 

maturidade espiritual que alcançar ou como efetivamente servir a Deus, o propósito 

divino só será cumprida em um corpo glorificado. 

Reforçando ainda mais a confiança do apóstolo em enfrentar a morte foi o conhecimento 

de que Deus nos deu o Espírito como penhor (no pagamento; primeira parcela; garantia; 

cf. 2 Cor. 1:22 ; Ef 1:14. ).A habitação do Espírito Santo ( Rm 5, 5. ; 8: 9 ; 1 Cor. 6: 19-

20 ) é a promessa de Deus de que Seu propósito final para os crentes serão 

cumpridas. "Porque eu estou confiante isto mesmo", escreveu Paulo aos Filipenses, "que 

aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus" 

( Filipenses 1: 6. ). Nada pode interromper esse processo, como Paulo declarou 

enfaticamente emRomanos 8: 35-39 : 

Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou 

fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está escrito: "Por amor de ti estamos 

sendo condenado à morte o dia todo; fomos considerados como ovelhas para o 

matadouro. "Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos 

amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 

principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a 

profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de 

Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

Habitação do Espírito Santo é a garantia de Deus que os crentes são Sua posse e que Ele 

vai resgatá-los para o louvor da Sua glória. Por essa razão, é ridículo acreditar que os 

cristãos podem perder sua salvação. Nada pode interromper o plano de Deus posta em 

movimento na eternidade passada (eleição) e Se comprometeu a levar a cabo até a 

eternidade futura (glorificação). Para argumentar o contrário é assumir que Deus é 

incapaz de alcançar seus propósitos e, assim, diminuir a Sua glória. 

O Next habitação é com o Senhor 

Portanto, estar sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto 

estamos em casa, no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque 

andamos por fé, não pela vista-somos de bom ânimo, eu digo, e 

preferem, em vez de ser ausente do corpo e estar em casa com o 

Senhor. ( 5: 6-8 ) 

Em versos 6-8 Paulo atingiu o auge da antecipação celeste. Ele olhou para a frente a sua 

nova, corpo glorificado, a perfeição do céu, e à consumação eterna do plano de Deus. Mas 

além de tudo isso foi a maravilhosa realidade de que a morte iria inaugurar-lo à presença 

do Senhor. Portanto, aponta de volta para as verdades fundamentais Paulo expressos 

em versos 1-5 . Na base dessas verdades, Paulo erasempre bom ânimo em face da 

morte. Sua coragem não era uma sensação temporária ou uma emoção que passa; foi um 

constante estado de espírito. Ele enfrentou a morte com alegria, com total confiança.Não 

era que ele não amava as pessoas em sua vida, mas ele amava o Senhor mais. A vida para 

Paulo foi uma corrida para terminar, uma batalha para vencer, uma mordomia para 

descarregar. Uma vez que a corrida acabou, a batalha ganha, ea mordomia descarregada, 



Paulo viu nenhuma razão para se apegar a esta vida. A única razão para ele permanecer 

na terra era servir a Deus, e afirmou a sua disponibilidade para sair quando esse serviço 

era completo: 

Porque eu já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está 

próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé; no futuro não é 

reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e 

não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. ( 2 Tim. 4: 6-8 ) 

A realidade da vida neste mundo para os crentes, porém, é que, enquanto estamos em 

casa no corpo (que vivem na carne) estamos ausentes do Senhor. Os crentes se 

comunicar com o Senhor através da oração e estudo da Palavra e ter comunhão com Ele 

através da habitação do Espírito Santo. No entanto, ainda há um sentido em que eles estão 

separados de Deus e por muito tempo para que a separação ao fim. Salmo 42: 1-2 expressa 

esse desejo: "Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia 

por ti, ó Deus . A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; quando entrarei e me 

comparecer diante de Deus? "," A quem tenho eu no céu, mas você? ", perguntou o 

salmista retoricamente. "E, além disso você, desejo nada sobre a terra" ( Sl. 73:25 ). Paulo 

ansiava pelo dia em que ele iria "para sempre com o Senhor" ( 1 Ts. 4:17 ). Esse 

sentimento de separação causada Abraão procurar "a cidade ... cujo arquiteto e construtor 

é Deus" ( Heb. 11:10 ) e os santos do Antigo Testamento para reconhecer "que eram 

estrangeiros e peregrinos na terra" ( Heb. 11:13 ). É apenas no céu que os crentes terão 

íntimo, comunhão ininterrupta com Deus (cf. Ap 21: 3-4 , 22-23 ; 22: 3-4 ). 

A declaração parentética no versículo 7 que andamos por fé, não pela vista explica 

como os crentes podem ter comunhão com e servir ao Deus invisível nesta 

vida. Essa fé não é uma fantasia de desejo ou uma superstição vago, mas uma forte 

confiança fundamentados na verdade da Escritura. É "a certeza de coisas que se esperam, 

a convicção de fatos que se não vêem" ( Heb. 11: 1 ). 

Em seguida, Paulo conclui a passagem com a declaração triunfante, somos de bom 

ânimo, eu digo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo, para estarmos em 

casa com o Senhor. Ele repete a verdade do versículo 6 que ele sempre foi positiva em 

relação ao o futuro, apesar da realidade em constante iminência da morte. Para preferem 

antes estar ausentes do corpo e estar em casa com o Senhoré entender o breve, o tempo 

temporária na terra apenas como uma experiência de do estrangeiro e estranho e do céu 

como a nossa verdadeira e permanente casa.  

A realidade da morte enfrenta cada crente que morre antes de o Senhor arroubos da 

igreja. Aqueles que ansiosos para receber seus corpos glorificados, para as perfeições da 

vida no céu, para o cumprimento do propósito de Deus para eles, e para viver para sempre 

em Sua presença será capaz de dizer em triunfo com Paulo: "Ó morte, onde é o seu 

vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? "( 1 Cor. 15:55 ). 

 

 

 



13. A ambição mais nobre ( 2 Coríntios 5: 

9-10 ) 

Por isso, também temos como nossa ambição, seja em casa ou 

ausente, para ser agradável a Ele. Porque todos devemos 

comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um pode ser 

recompensado por suas obras no corpo, de acordo com o que ele 
tem feito, seja bom ou ruim. ( 5: 9-10 ) 

Ambition sempre teve uma má reputação. O escritor puritano nobre Tomé Brooks 

escreveu: "A ambição é uma miséria dourada, um veneno secreto, uma praga oculta, o 

engenheiro do engano, a mãe da hipocrisia, o pai de inveja, o original de vícios, a 

mariposa da santidade, a Blinder de corações, transformando medicamentos para doenças 

e remédios para doenças. Assentos elevados mas nunca desconfortável são, e as coroas 

são sempre recheados com espinhos "(citado em João Blanchard, Verdade for 

Vida [Welwyn: EvAngelicalal Press, 1986], 179). Ambição cega leva as pessoas a 

comprometer suas convicções, violar suas crenças, e sacrificar a sua 

personagem. Ambição é freqüentemente associada com palavras como "sem escrúpulos", 

"egoísta", "orgulho", "impulsionada", "insensível" e "cruel". Esses modificadores 

negativos refletem a carnificina infligida a família, os amigos, e os princípios abandonado 

em esteira da ambição onrushing. Ambição leva as pessoas a buscar riqueza, prestígio, 

poder, destaque social, aclamação popular, e dominação sobre os outros. 

O Inglês palavra "ambição" deriva da palavra latina ambitio, que vem de um verbo que 

significa, literalmente, "dar a volta". A palavra foi usada pelos romanos para se referir 

aos políticos que circulavam canvasing por votos para obter-se eleito. Ele foi usado para 

descrever aqueles sem convicções, que buscavam a promoção a qualquer custo, fazer 

qualquer coisa para atingir fins egoístas. Assim, para descrever alguém tão ambiciosa foi 

a comentar sobre o seu personagem de uma maneira decididamente 

negativa. Expressando essa conotação negativa de ambição, Estevão Neill disse: "Eu 

estou inclinado a pensar que a ambição em qualquer sentido comum do termo é quase 

sempre pecaminoso em homens comuns. Estou certo de que no cristão é sempre 

pecaminoso, e que é mais imperdoável de todos na ministro ordenado "(citado em J. 

Oswald Sanders, Liderança Espiritual, rev ed.. [Chicago: Moody, 1980], 14) . 

Pode-se argumentar que a ambição é o principal pecado para o qual Jesus Cristo morreu: 

Porque nós, filhos de Adão quiser tornar-se grande, 

Ele tornou-se pequena. 

Porque nós não vai se rebaixar, 

Ele se humilhou. 

Porque queremos governar, 

Ele veio para servir. (Sanders, 16) 

A Bíblia condena ambição pecaminosa. Falando através do profeta Jeremias, Deus disse: 

"Mas você, você está procurando grandes coisas para si mesmo? Não procurá-los "( Jer. 45: 

5 ). 



Apesar de a palavra é normalmente conotação negativa, Paulo escreveu, também temos 

como nossa ambição. Há um tipo de ambição que é legítimo; a Bíblia proíbe ambição 

egoísta, sem ambição de agradar ao Senhor. Paulo não usou o termo num sentido 

negativo, mas no sentido positivo de amar o que é nobre ou honrosa. Na 

verdade, philotimeomai ( que também nos esforçamos ) é uma palavra composta 

de philos ("amor") e tempo ("honra"). Foi esse tipo de nobre ambição que caracteriza 

Paulo. 

Paulo usou philotimeomai duas outras vezes em seus escritos (as únicas outras vezes que 

aparece no Novo Testamento). Em Romanos 15:20 , ele escreveu: "Eu aspirava 

[de philotimeomai ] para pregar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, 

para que eu não iria construir na fundação de um outro homem "; enquanto em 1 

Tessalonicenses 4:11 ele exortou os tessalonicenses: "Faça-lhe sua ambição de levar uma 

vida tranquila e assistir ao seu próprio negócio e trabalhar com as mãos, assim como nós, 

te ordenou." Ainda que Paulo usou diferentes palavras gregas, o mesmo ponto é feito 

em 1 Timóteo 3: 1 : "Se alguém aspira [de Orego ] para o cargo de superintendente, é um 

belo trabalho que ele deseja [de epithumeō ] para fazer. " 

Há um lugar central na vida cristã por ambição nobre, por uma paixão por aquilo que é 

excelente e honrado. A partir dessa passagem três aspectos da ambição de Paulo 

emergem: Ele havia santificado ambição para a meta mais elevada, com a mais ampla 

devoção, e para o motivo mais profundo. 

Paulo tinha Ambição para a meta mais elevada 

para ser agradável a Ele. (9c) 

A ambição nobre e mais elevada a que alguém pode aspirar é para ser 

agradável a Deus. Paulo usou o adjetivo euarestos ( agradáveis ) freqüentemente em 

seus escritos. Em Romanos 12: 1-2 e 14:18 ele a usou para falar de comportamento que 

é aceitável a Deus. Ele pediu aos efésios para tentar "para aprender o que é agradável ao 

Senhor" ( Ef. 5:10 ). Ele descreveu o apoio financeiro dos filipenses dele como sendo 

"agradável a Deus" ( Fp. 4:18 ). Em Colossenses 3:20 ele observou que a obediência das 

crianças para os pais "é agradável ao Senhor." Euarestos também aparece em Tito 2: 9 , 

onde ele descreve escravos que são agradáveis aos seus senhores. Ambição piedosa 

procura agradar ao Senhor em todos os aspectos da vida ( Col. 1:10 ). 

Em nenhum lugar é o foco da ambição de Paulo mais claramente articulada do que em 1 

Coríntios 4: 3-5 : 

Mas, para mim, é uma coisa muito pequena para que eu possa ser examinado por você, 

ou por qualquer tribunal humano; na verdade, eu nem sequer me examinar. Pois eu sou 

consciente de nada contra mim mesmo, mas eu não sou por este absolvido; mas quem me 

julga é o Senhor. Portanto, não ir em julgar antes do tempo, mas espere até que o Senhor 

venha o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios 

dos corações dos homens; e, em seguida, o louvor de cada homem virá para ele a partir 

de Deus. 

Um dos muitos problemas que afligem a igreja de Corinto era a de julgar os outros 

injustamente. Suas várias facções (cf. 1 Cor 01:12. ; 3: 4 ) constantemente se sentou em 

condenação no outro. Como observado nos capítulos anteriores deste volume, mesmo Paulo 

estava sob implacável, impiedoso ataque de alguns auto-denominados falsos apóstolos 

demoníacas em Corinto. Esses falsos mestres atacou suas credenciais apostólicas, seus 



métodos de ministério, seu personagem, e até mesmo a mensagem do evangelho que ele 

pregava. 

Imperturbável pelo ataque selvagem contra ele, Paulo respondeu: "Mas, para mim, é uma 

coisa muito pequena para que eu possa ser examinado por você, ou por qualquer tribunal 

humano" ( 1 Cor. 4: 3 ). Sua opinião sobre ele não era importante para ele, porque ele não 

procuro agradar a homens, mas a Deus. Paulo via a si mesmo como um servo e mordomo 

de Deus ( 1 Cor. 4: 1 ; cf. 9:17 ; . Ef 3: 2 ; Col. 1:25 ;Tito 1: 7 ) e, portanto, prestar contas 

a Ele. O apóstolo não estava preocupado com terrenas, avaliações tendenciosas dele 

(positivo ou negativo); nenhum tribunal humano, seja um tribunal oficial ou o tribunal 

não-oficial da opinião humana, poderia tornar o veredicto final sobre ele. 

Indo mais além, Paulo escreveu: "Na verdade, eu nem me examinar" ( 1 Cor. 4: 3 ). Ele 

era sábio o suficiente para saber que ele estava inclinado em seu próprio favor e, portanto, 

falta de objectividade.Embora ele estivesse "consciente de nada contra [ele mesmo]" ( v. 

4 ; cf. . 2 Cor 1:12 ), Paulo entendeu que "o coração é mais enganoso do que todas as 

coisas, e desesperAdãoente corrupto; quem o pode ouvir "(? Jer. 17: 9 ). Portanto, ele 

aplicou a si mesmo o aviso de que ele expressa em 1 Coríntios 10:12 : "Aquele que pensa 

estar de pé tome cuidado para que ele não caia." 

Paulo não foi uma atitude hipócrita impetuoso, desafiante que se recusou a submeter-se a 

exame ou julgamento. Nem estava argumentando que os crentes não devem enfrentar 

outros crentes que continuam no pecado (cf. 1 Cor 05:12. ; 6: 1-5 ). Ele não estava 

falando de uma questão do pecado, pois ele escreveu que estava "consciente de nada 

contra [ele mesmo]" ( 1 Cor. 4: 4 ). Ponto do apóstolo era que nem ele nem o Corinthians 

foi capaz de julgá-lo corretamente; que o julgamento foi reservada para um tribunal 

superior ", porque aquele que examina [ele] é o Senhor" ( v. 4 ). 

Paulo concluiu seu ponto exortando o Corinthians: "Portanto, não vá de julgar antes do 

tempo" ( v. 5 ). O veredicto final e precisas sobre a vida de qualquer pessoa e ministério 

será proferida pelo Senhor, que quando Ele voltar "também trará à luz as coisas ocultas 

das trevas e manifestará os desígnios dos corações dos homens; e, em seguida, o louvor 

de cada homem virá a ele de Deus "( v. 5 ). À luz do que a realidade que os crentes devem 

"andar de modo digno do Senhor, para agradá-Lo em todos os aspectos" ( Col. 1:10 ; cf. 1 

Ts 4: 1. ). No final de sua vida, Paulo acreditava que ele tinha alguma medida de 

cumprimento de sua ambição espiritual ( 2 Tim. 4: 7-8 ). 

Paulo era ambicioso com a devoção mais ampla 

seja em casa ou ausente, (9b) 

A devoção de Paulo para sua nobre ambição não conhecia limites, como a frase 

abrangente seja em casa ou ausente indica. Essa frase conecta o pensamento de Paulo 

com a passagem anterior (cf. 5: 6 , 8 ), assim como a frase ", portanto, também" que 

começa o versículo 9 Conforme observado na discussão da. 5: 1-8 no capítulo 12 deste 

volume, Paulo constantemente vivia à beira da morte. Descrevendo que ameaça sempre 

presente, o apóstolo escreveu de maneira pungente, 

Somos atribulados por todos os lados, mas não angustiados; perplexos, mas não 

desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não 

destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se 

manifeste também em nosso corpo. Para nós, que vivemos, estamos constantemente a ser 

entregue à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em 



nossa carne mortal. Assim, a morte opera em nós, mas a vida em vós. ( 2 Coríntios 4: 8-

12. ; cf. 6: 9 ) 

  

Porque ele sempre encarou a morte de frente, Paulo desejava, como ele escreveu em 2 

Coríntios 5: 1 , para deixar sua "tenda terrena" (seu corpo físico) e receber o "edifício de 

Deus, uma casa não feita por mãos, eterna no céu "(o seu corpo de ressurreição). A primeira 

escolha de Paulo era viver até o arrebatamento, quando essa transformação ocorreria. Se isso 

não era a vontade de Deus para ele (como de fato não era), segundo a escolha de Paulo era 

"estar ausente do corpo e estar em casa com o Senhor" ( 5: 8 ). Sua terceira escolha foi "a 

permanecer na carne" ( Fp. 1:24 ). 

Em 2 Coríntios 5: 6 Paulo falou de estar em casa no corpo e ausentes do 

Senhor; no versículo 8 , ele falou de estar ausente do corpo e em casa com o Senhor. A 

ambição de Paulo para agradar a Deus, imperfeitamente na terra ou no céu perfeitamente, 

manteve-se inalterada. Expressando essa mesma amplitude de devoção ele afirmou: 

"Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si mesmo;Porque, se vivemos, 

vivemos para o Senhor, ou se morremos, morremos para o Senhor; portanto, quer 

vivamos quer morramos, somos do Senhor "( Rom. 14: 7-8 ). 

Alguns podem supor que saudade de Paulo para o céu implícita uma indiferença ao seu 

corpo terreno; que ele expôs uma visão antinomian que não importa o que se faz com o 

corpo de pecado, físico. Tal ponto de vista teria sido em harmonia com o dualismo 

filosófico grego vigente de sua época (veja a discussão no capítulo 12 deste volume) que 

segurava o corpo para ser a prisão inútil e inconsequente da alma. Mas Paulo sabia que 

podia servir a Deus em seu corpo físico de uma forma que iria produzir uma recompensa 

eterna. Assim, o seu desejo para o céu e seu corpo ressuscitado deixou ainda mais 

cuidadosos sobre como ele viveu neste mundo. Em 1 Coríntios 09:27 , ele escreveu: "Eu 

bati o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de eu ter pregado aos outros, 

eu mesmo não será desqualificado." Ele lembrou aos romanos: "Apresente os seus corpos 

a vida e sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional "( Rom. 12: 

1 ). A ambição de Paulo para agradar a Deus nesta vida ou na vida futura demonstra a 

abrangência de sua devoção ao Senhor. 

Paulo foi impulsionado pela Motive Deepest 

Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para 

que cada um pode ser recompensado por suas obras no corpo, de 
acordo com o que ele tem feito, seja bom ou ruim.( 05:10 ) 

Condução nobre ambição de Paulo foi o conhecimento de que haveria uma descoberta 

penetrante das profundezas do seu coração pelo próprio Senhor. Que terá lugar no futuro, 

quando os crentes todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Os termos 

fortes devem e tudo sublinhar a inevitabilidade e abrangência deste evento. Que o 

conhecimento produzido em Paulo forte motivação para agradar a Deus nesta vida. 

Phaneroo ( aparecer ) significa "tornar manifesto", "deixar claro", "tornar visível", ou "a 

revelar." Comentando sobre o significado da phaneroo , Filipe E. Hughes escreve: "Para 

ser manifesta-se não significa só para aparecer, mas para ser postas a nu, despido de toda 

fachada externa de respeitabilidade, e abertamente revelado na realidade plena e 

verdadeira do caráter da pessoa "( A Segunda Epístola aos Coríntios, A Commentary 

New Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids : Eerdmans, 1992], 

180). Alguns argumentaram que motivos secretos dos crentes e atitudes do coração será 



feito manifesto para os santos anjos; há, no entanto, nenhum apoio bíblico para tal 

especulação. Outros sustentam que a divulgação de que Paulo escreve será o de outros 

crentes, uma visão também sem apoio bíblico. Crentes será muito preocupado com a 

inauguração de suas próprias ações para pagar a atenção para a revelação dos outros 

". Nem corações dos crentes precisam ser feitas manifesto para o Deus onisciente, que já 

conhece cada detalhe de suas vidas. 

Naquele dia, a plena verdade sobre suas vidas, caráter e ações será feita claro para cada 

crente. Cada um vai descobrir o veredicto real sobre o seu ministério, serviço, e 

motivações. Todos hipocrisia e pretensão será arrancada; todos os assuntos temporais 

sem significado eterno desaparecerão como madeira, feno e palha, e só o que é para ser 

recompensado como eternamente valioso será deixado. Primeiro Samuel 16: 7 declara 

que "Deus não vê como vê o homem, pois o homem olha para o exterior, porém o Senhor 

olha para o coração. "" E não há criatura alguma encoberta diante dele, "o escritor de 

Hebreus acrescenta," mas todas as coisas estão abertas e exposto aos olhos daquele com 

quem temos de fazer "( Heb. 4:13 ). A verdadeira avaliação da obra que Deus tem feito 

em e através dos crentes será divulgado no mesmo dia. 

Os crentes não serão julgados pelo pecado no tribunal de Cristo. Todo o pecado de cada 

crente foi julgado na cruz, quando Deus "fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado 

por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo" ( 2 Cor. 5:21 ). Na cruz 

"Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós" ( Gal. 3:13 ). Como 

nosso substituto, "Ele mesmo levou os nossos pecados em Seu corpo na cruz, para que 

nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça" ( 1 Pedro 2:24 ); "Ele, havendo 

oferecido um único sacrifício pelos pecados de todos os tempos, sentou-se à direita de 

Deus" ( Hb 10:12. ; cf. Ef 1: 7. ; 04:32 ; 1 João 2: 1-2 ). Por causa de Seu sacrifício 

expiatório em nosso nome ", Agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus 

... Quem é aquele que condena? Cristo Jesus é Aquele que morreu, sim, em vez que foi 

criado, que está à direita de Deus, e também intercede por nós "( Rm. 8: 1 , 34 ). Mas, 

ainda que a salvação não é pelas obras, as obras são o resultado inevitável da verdadeira 

salvação. Comentários Filipe Hughes, 

Vale a pena lembrar que uma passagem como esta mostra que, longe de haver discórdia, 

existe um acordo essencial entre o ensinamento de Paulo e que de Tiago sobre o tema da 

fé e obras. A justificação do pecador, é verdade, é pela fé em Cristo e não por obras de 

sua autoria; mas a raiz escondida de fé deve produzir o fruto visível de boas obras. Esta 

fruta é esperado por Cristo, pois traz glória ao Pai, e é uma evidência para o mundo da 

realidade dinâmica da graça divina. E é especialmente no rolamento de muito fruto que o 

Pai é glorificado ( Jo. 15: 8 ). ( A Segunda Epístola aos Coríntios, 183. itálico no 

original). 

Trono de julgamento traduz Bema , que, em sua definição mais simples, descreve um 

lugar alcançado por etapas, ou uma plataforma. A Septuaginta (a tradução grega do 

Antigo Testamento) usa-lo dessa maneira em Neemias 8: 4 . Em grego 

cultura Bema referiu-se à plataforma elevada na qual os atletas vencedores receberam 

suas coroas, muito parecido com o pódio de medalhas nos Jogos Olímpicos da era 

moderna. No Novo Testamento, era usado para os assentos de julgamento de Pilatos 

( Matt 27:19. ; João 19:13 ), Herodes ( Atos 0:21 ), e Festus ( Atos 25: 

6 , 10 , 17 ). Houve também uma bema em Corinto, onde judeus incrédulos, sem sucesso 

acusado Paulo diante do procônsul romano Gallio ( Atos 18:12 , 16, 17 ). Uma pessoa foi 

levado perante um Bema ter seus atos examinados, no sentido judicial para acusação ou 

exoneração, ou com a Proposito de reconhecer e recompensar alguma 



realização. Escrevendo aos Romanos deste mesmo evento, Paulo descreveu-o como "o 

tribunal [ Bema ] de Deus "(Rom. 14:10 ). Deus Pai é o juiz final, mas ele tem "dado todo 

o julgamento ao Filho" ( João 5:22 ). Paulo Barnett observa, 

Um paralelo passage- "vamos todos estar diante do tribunal de Deus" ( Rom. 14:10 ) -

implies uma identidade de função de Cristo e de Deus; Deus julga e juízes Cristo. O NT, 

muitas vezes refere-se a Cristo como juiz designado de Deus, adequado ao seu papel como 

Filho do Homem, como em Dan. 07:13, 14 , 26-27 (por exemplo, João 

5:22 , 27 ; 09:39 ; Mt 25: 31-32. ; Atos 10:42 ; 17:31 ; cf. Ap 20: 11-15 ) . (A Segunda 

Epístola aos Coríntios, A Commentary New International sobre o Novo Testamento 

[Grand Rapids: Eerdmans, 1997], 275 n 45). 

A frase cada um sublinha o carácter pessoal de julgamento dos crentes; é um indivíduo, 

não um coletivo, o julgamento. Seu objetivo, como mencionado acima, não é judicial; é 

que cada crente pode ser recompensado por suas obras no corpo. Retribuiu traduz 

uma forma do verbo komizō , o que significa, "para receber de volta o que é devido" 

punição -seja para um criminoso, ou recompensa por um a ser honrado. Quando os crentes 

comparecerão perante o Senhor Jesus Cristo, eles vão ser recompensados 

para as obras que fizeram no corpo (cf. 22:12 ). Portanto, eles não podem ignorar os 

seus corpos, ou tratá-los com desprezo de alguma forma antinomian ou dualista. Em vez 

disso, eles são a "apresentar [seus] corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, 

que é a [sua] culto racional" ( Rom. 12: 1). As coisas feitas no corpo têm potencial valor 

eterna (cf. Mt 6: 19-21. ). 

O uso da palavra ruim não indica que o julgamento dos crentes é um juízo sobre o 

pecado, uma vez que todos os seus pecados já foi julgado em Cristo. O contraste 

entre bom e mau não é um entre o bem eo mal moral moral. Bad não se 

traduz kakos ou poneros , as palavras para o mal moral, mas phaulos, que significa "sem 

valor", ou "inútil". Richard C. Trench escreve que phaulos "contempla o mal sob outro 

aspecto, não tanto que qualquer um de malignidade ativa ou passiva, mas que, em vez do 

seu bom-para-nada, a impossibilidade de qualquer ganho verdadeiro surgimento dele" 

( sinônimos do Novo Testamento [Reprint; Grand Rapids: Eerdmans., 1983], 

317) Phaulos descreve essas coisas mundanas que, inerentemente, não são nem de valor 

eterno, nem pecadores, como dar um passeio, ir às compras, tendo uma unidade no país, 

buscando um grau avançado, movendo-se a escada corporativa, pintar quadros ou 

escrever poesia. Essas coisas moralmente neutros serão julgados quando os crentes diante 

do tribunal de Cristo. Se eles foram feitos com um motivo para glorificar a Deus, eles 

serão considerados bons. Se eles foram perseguidos por interesses egoístas, eles vão ser 

considerado ruim. 

A definição mais clara da diferença entre bons e maus (sem valor) as coisas está em 1 

Coríntios 3: 11-15 : 

Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus 

Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, 

madeira, feno, palha, a obra de cada homem se tornará evidente; para o dia vai mostrá-lo, 

porque é para ser revelada no fogo, eo fogo vai testar a qualidade da obra de cada um. Se 

a obra de alguém que ele construiu sobre ele permanece, ele receberá uma recompensa. Se 

a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano; mas ele mesmo será salvo, todavia, como 

que através do fogo. 

O único fundamento da vida cristã é o Senhor Jesus Cristo (cf. 1 Pedro 2: 6-8 ), mas os crentes 

devem construir sobre essa base, como Pedro exortou: 



Mas também por isso mesmo, dando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, à 

virtude a ciência, a auto-controle do conhecimento, a auto-controle perseverança, à 

perseverança a piedade, a piedade, a fraternidade, e amor fraternal bondade. Pois, se estas 

coisas são suas e não faltam, você não será nem estéril nem estéreis no conhecimento de 

nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não tem essas coisas é míope, mesmo à cegueira, 

e tem-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, ser ainda 

mais diligentes para fazer a sua chamada e eleição, pois se você fizer essas coisas que 

você nunca vai tropeçar. ( 2 Pedro 1: 5-10 NVI ) 

Crentes construir para a eternidade e não com "madeira, feno ou palha," mas com "ouro, 

prata, [e] pedras preciosas." Os últimos são valiosos, permanente e indestrutível e 

sobreviverão ao fogo do juízo; o primeiro, embora não o mal, são inúteis e combustível. Eles 

ilustram as coisas sem, valor eterno duradoura. O fogo, simbolizando o julgamento, vai 

consumi-los no dia em que "o trabalho de cada homem se tornará evidente." Os crentes só 

serão recompensados por obras com motivos que agrAdão e glorificar o Senhor. Anseio de 

Paulo para o céu não levá-lo a agir de forma irresponsável ou infiel aqui na terra; ele fez 

exatamente o oposto. 

 

14. O Ministério da Integridade ( 2 

Coríntios 5: 11-17 ) 

Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir 

os homens, mas somos manifestos a Deus; e eu espero que nós, se 

manifestam também nas vossas consciências. Nós não estamos 

novamente nos recomendamos à você, mas estão dando-lhe uma 

ocasião para se orgulhar de nós, de modo que você terá uma 

resposta para aqueles que têm orgulho de sua aparência e não no 

coração. Porque, se nós estamos ao lado de nós mesmos, é para 

Deus; se estamos de mente sã, é para você. Para o amor de Cristo 

nos constrange, tendo concluído este, que um morreu por todos, 

logo todos morreram; e ele morreu por todos, para que os que 

vivem não vivam mais para si, mas para Aquele que morreu e 

ressuscitou em seu nome. Portanto a partir de agora nós 

reconhecemos ninguém conhecemos segundo a carne; embora 

tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já 

conhecê-Lo desta forma já não. Portanto, se alguém está em 

Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que 

tudo se fez novo. ( 5: 11-17 ) 

Embora haja variedade em estilos de liderança, várias qualidades comuns são 

indispensáveis, especialmente para líderes espirituais eficazes. 

Primeiro, os líderes que fazem um impacto estão focados. Eles têm uma missão 

claramente definida, que prosseguem com clareza implacável de propósito. 

Segundo, os líderes que têm um impacto são motivados internamente. Eles geralmente 

não dependem de fatores externos favoráveis para conseguir. 



Em terceiro lugar, os líderes que impacto é corajoso. Eles são geralmente tão dedicado às 

suas tarefas e metas que eles se recusam a recuar diante da adversidade ou ser 

interrompido por impedimentos ou obstáculos. 

Em quarto lugar, os líderes que têm sucesso são bem informados. Eles entendem o que 

eles precisam saber, a certeza de que eles acreditam, e estão ansiosos para saber mais. 

Em quinto lugar, os líderes que fazem um impacto são fortes. Eles têm a força para 

suportar o, parto difícil árdua que exige realização. 

Em sexto lugar, para que os líderes têm um impacto que eles precisam para ser otimista, 

acreditar no melhor sobre seus planos e seu povo. 

Sétimo, os líderes que enobrecem os outros estão entusiasmados e persuasivo. Eles geram 

uma empolgação contagiante sobre suas visões e ministérios que lhes permite obter o 

apoio ansioso dos outros. 

, Os líderes eficazes Oitavas estão dispostos a assumir riscos. Eles colocaram tudo na 

linha para o que acreditam deve ser feito. 

Em nono lugar, líderes que têm um impacto são comunicadores qualificados. Eles podem 

expressar suas visões, idéias e planos de forma eficaz, de modo a motivar aqueles com 

eles. 

Décimo, líderes que impacto são imaginativos. Eles geralmente não estão contentes com 

a manutenção do status quo, mas buscar coisas maiores. 

Finalmente, os líderes impactantes tendem a ser independente, forte o suficiente para 

resistir e sobreviver por conta própria. 

Amarrando todas essas qualidades essenciais em conjunto é a consistência ou a 

integridade. Sem ele, o resto das qualidades de liderança acima mencionados somam nada 

mais do que a superficialidade.Integridade solidifica e une todas as outras qualidades; é a 

cola que mantém todas as atitudes e ações em conjunto. 

Integridade (da palavra latina inteiro, "toda") pode ser definida como a condição ou 

qualidade de ser indivisível. Ele descreve aqueles que aderem aos seus padrões éticos ou 

morais, sem hipocrisia ou duplicidade. Pessoas com vidas integridade de chumbo que são 

um com suas convicções declarada; eles "praticam o que pregam." Eles são honestos, 

sinceros e incorruptível. Em termos bíblicos, aqueles com integridade são "acima de 

qualquer suspeita", uma qualidade que é caracterizar todos os crentes ( Phil 2:15. ; 1 Tm 

5: 7. ), mas especialmente anciãos ( 1 Tim. 3: 2 ; Tt 1: 6-7 ). 

A Bíblia enfatiza o valor da integridade ao condenar hipocrisia. Jesus denunciou 

repetidamente os líderes religiosos de seus dias como os hipócritas ( Mateus 6: 

2. , 5 , 16 ; 15: 7 ; 22:18 ; Lucas 12: 1 , 56 ;13:15 ). Mateus 23 registra Sua maldição 

bolhas na escribas e fariseus para a sua falta de integridade, porque "eles dizem coisas e 

não fazê-las" ( v. 3 ). Após uma série de maldições, cada introduzida pela frase "ai de 

vós" ( vv 13-16. , 23 , 25 , 27 , 29 , e depois de várias vezes denunciando-os como 

hipócritas, Jesus celebrou com uma repreensão severa): "Serpentes , raça de víboras, 

como você vai escapar da sentença do inferno? "( v. 33 ). 

Em Romanos 12: 9 Paulo ordenou que "o amor seja sem hipocrisia", e ele não hesitou em 

condenar Pedro e Barnabé quando eles caíram em hipocrisia ( Gal. 2: 11-13 ). Ele 

advertiu, em 1 Timóteo 4: 2 sobre "a hipocrisia de mentirosos" (lit., "hipócritas mentira-



falantes") que iria enganarão a muitos. Tiago observou que piedosa, sabedoria bíblica é 

"sem hipocrisia" ( Tiago 3:17 ) e que Deus dá a bênção ( 1: 5-8 ) e graça ( 4: 8 ), para 

aqueles cujas vidas não são duplicitous ("double-minded" ); Pedro também ensinou que 

a hipocrisia não tem lugar na vida dos crentes ( 1 Pedro 2: 1 ). 

Escritura também afirma a importância da integridade, tanto por preceito e 

exemplo. Apesar do terrível sofrimento que ele suportou, Jó manteve sua 

integridade. Em Jó 2: 3 ", disse o Senhor a Satanás: 'Você tem o meu servo Jó? Pois não 

há ninguém igual a ele na terra, um homem íntegro e reto temente a Deus e afastando-se 

do mal. E ele ainda mantém a sua integridade, embora você incitou-me contra ele para 

arruiná-lo sem causa '". Apesar de tolo, o conselho de sua esposa para ele, no entanto, 

afirmou integridade de Jó:" Você ainda se apegam a sua integridade? Amaldiçoar a Deus 

e morrer! "( 2: 9 ). Embora o acusou falsamente de abrigar pecado impenitente, pretensos 

conselheiros de Jó reconheceu o seu direito à integridade. Em 4: 6 Elifaz disse, "não é o 

seu temor a Deus a sua confiança, e a integridade dos teus caminhos a sua esperança?" Jó 

nunca cedeu às acusações de seus críticos carping mas firmemente manteve sua 

integridade: "Longe de mim que eu deveria declarar-lo direito; até eu morrer eu não vou 

colocar a minha integridade de mim "( 27: 5 ); "Deixe-me pesar com escalas precisas, e 

deixar que Deus sabe a minha integridade" ( 31: 6 ). 

Como Jó, Davi também era um homem de integridade, como o próprio Deus afirmou: 

Agora surgiu quando Solomon tinha terminado de construir a casa do Senhor, ea casa do 

rei, e tudo o que Salomão quis fazer, para que o Senhor apareceu a Salomão, pela segunda 

vez, como Ele lhe tinha aparecido em Gibeão. O Senhor disse-lhe: "Ouvi a tua oração e 

sua súplica, o que você fez diante de mim; Consagrei esta casa que você construiu, 

colocando ali o meu nome para sempre, e os meus olhos eo meu coração estarão ali todos 

os dias. Quanto a você, se você vai andar diante de mim como seu pai Davi andou, com 

inteireza de coração e retidão, fazendo conforme tudo o que vos tenho ordenado e 

guardareis os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de seu reino 

sobre Israel para sempre, assim como prometi ao seu pai Davi, dizendo: Não te faltará um 

homem no trono de Israel. "(1 Reis 9: 1-5 ) 

No Salmo 78:72 o salmista declarou: "Então, [Davi] guiou-os de acordo com a integridade 

do seu coração." 

Davi testemunhou várias vezes para sua integridade nos Salmos: "Julga-me, Senhor, 

conforme a minha justiça e minha integridade que há em mim" ( 7: 8 ); "A integridade ea 

retidão me, para eu esperar por você" ( 25:21 ). "Julga-me, ó Senhor, pois tenho andado 

na minha integridade" ( 26: 1 ); "Mas, quanto a mim, eu ando na minha integridade" 

( 26:11 ); "Quanto a mim, Você me defender na minha integridade" ( 41:12 ); "Andarei 

em minha casa na sinceridade do meu coração" ( 101: 2 ). 

Escritura também descreve as bênçãos da integridade: "Ó Senhor, que podem permanecer 

em sua tenda? Quem habite em seu santo monte? Aquele que anda com integridade, e 

pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração "( Sl 15: 1-2. ); "Ele reserva a verdadeira 

sabedoria para os retos; Ele é um escudo para os que caminham em integridade "( Prov. 

2: 7 ); "Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será 

descoberto" ( Prov. 10: 9 ); "A integridade dos retos os guiará, mas a falsidade da 

traiçoeira irá destruí-los" ( Prov. 11: 3 ); "Melhor é o pobre que anda na sua integridade 

do que aquele que é perverso de fala e é um tolo" ( Prov. 19: 1 ); "Um homem justo que 

anda na sua integridade-how bem-aventurados os seus filhos depois dele" ( Prov. 20: 



7 ); "Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é torto ainda que 

seja rico" ( Prov. 28: 6 ). 

Desde a integridade é essencial para a vida espiritual e liderança, obviamente, ele deve 

ser protegido. Em 1 Coríntios 9: 24-27 Paulo descreveu a intensa auto-disciplina ele 

praticou para evitar ser desclassificado do ministério pelo pecado: 

Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o 

prêmio? Correi de tal maneira que você pode ganhar. Todos os que competem nos jogos 

exerce domínio próprio em todas as coisas. Eles, então, fazê-lo para alcançar uma coroa 

corruptível, mas nós uma incorruptível. Por isso eu corro de tal forma, como não sem 

meta; Eu caixa de tal forma, não como batendo no ar; mas eu bater o meu corpo e faço 

dele meu escravo, para que, depois de eu ter pregado aos outros, eu mesmo não será 

desclassificado. 

A verdadeira liderança espiritual pertence àqueles cujas vidas são puras, sem culpa, e acima 

de qualquer suspeita ( 1 Tim 3: 2. ; Tito 1: 6-7 ; cf. Sl 101: 6. ). 

Mas os líderes também devem proteger sua integridade contra as falsas acusações de que 

poderia destruí-la. É este segundo aspecto de guardar a integridade que levou Paulo a 

escrever. Ele sabia que a importância não só de proteger a sua vida contra o pecado, mas 

também de proteger a sua reputação contra a mentira. Como foi observado nos capítulos 

anteriores deste volume, o tema desta epístola é a defesa de Paulo de sua integridade (cf. 2 

Cor 1: 12-13. ; 2:17 ; 3: 5 ; 4: 2 , 5 ; 5: 9-10 ; 6: 3-4 , 11 ; 7: 2 ; 8: 20-21 ; 10: 7 ; 11: 5-

6 , 30 ; 12: 11-12 ; 13: 5-6 ). A credibilidade do apóstolo estava sob o ataque dos falsos 

mestres que tinham se infiltrado na igreja de Corinto (cf. 6: 8 ). Antes que eles pudessem 

obter uma audiência para suas mentiras, que primeiro tinha que derrubar a credibilidade 

de Paulo nas mentes das pessoas. Embora as acusações eram falsas, eles foram, no 

entanto, perigoso; Se o Corinthians acreditava as alegações, a confiança na Palavra de 

Deus através de Paulo seria destruída. 

Infelizmente, mentiras caluniosas do falso professor tinha convencido muitos na 

congregação de Corinto que Paulo não era um homem de integridade. Sua utilidade como 

um mensageiro de autoridade da verdade divina estava na balança. Foi esse perigo que 

motivou Paulo a se defender por causa da verdade e do Deus da verdade. 

Mas Paulo enfrentou um dilema. Se ele não se defendeu, o Corinthians pode abandoná-

lo em favor dos falsos mestres. No entanto, se ele fez se defender, ele deixou-se aberto à 

acusação de que ele estava orgulhosamente recomendando-se. Para refutar a falsa 

acusação de que ele era culpado de auto-elogio, Paulo foi forçado a dar uma defesa de si 

mesmo. 

A chave para entender essa passagem está no significado do 

verbo peitho ( convencer ). Alguns comentaristas acreditam que se trata de convencer as 

pessoas da verdade do evangelho, como faz em Atos 17: 4 ; 18: 4 ; 19: 

8 , 26 ; 26:28 ; e 28: 23-24 . Mas o evangelho não é o problema em 2 Coríntios; este não 

é primariamente uma epístola evangelística. Paulo não estava tentando persuadir os 

crentes de Corinto da verdade do evangelho, mas sim da verdade de sua 

integridade. Portanto, peitho poderia ser melhor traduzido por "buscar o favor de," como 

é em Gálatas 1:10 . Paulo procurou um julgamento favorável dos Corinthians em sua 

integridade. 

Embora o Corinthians pode ter Questionada, verdadeira condição espiritual de Paulo já 

foi manifestado a Deus, sua sinceridade, honestidade e autenticidade foram 



perfeitamente evidente para ele. Ousada declaração de Paulo manifesta a ausência do 

Espírito Santo convencendo-o do pecado através de uma consciência acusadora e foi 

convincente prova de sua integridade (cf. 2 Cor 1:12. ; Atos 23: 1 ; 24:16 ; . 2 Tim 1: 3 ). 

Foi de Paulo esperança de que sua integridade fosse manifestada também na do 

Corinthians consciências, como era na dele. Como ele escreveu antes, ele tinha 

"rejeitamos as coisas ocultas por causa da vergonha, não andando com astúcia ou 

adulterando a palavra de Deus, mas, pela manifestação da verdade elogiando [próprio] à 

consciência de todo homem, na presença de Deus" ( 2 Cor . 4: 2 ). A escolha do 

Corinthians enfrentou foi simples: eles estavam indo para ouvir o testemunho de suas 

consciências ou para as mentiras dos críticos de Paulo? Suas consciências foram bem 

informado; eles sabiam de sua vida piedosa e caráter moral impecável, porque ele havia 

ministrado diariamente entre eles por pelo menos 18 meses ( Atos 18:11 ). Essa 

observação em primeira mão deve não deixaram dúvidas sobre a integridade de Paulo. 

Como ele defendeu sua integridade contra os mentirosos viciosos que estavam atacando 

ele, Paulo deu seis motivos para a sua defesa: reverência para com o Senhor, a 

preocupação com a igreja, a devoção à verdade, gratidão ao Salvador, o desejo de justiça, 

e os encargos para o perdida. 

Reverência ao Senhor 

Portanto, conhecendo o temor do Senhor ( 5:11 a) 

Para temer a Deus é ter reverência, admiração e respeito por Ele, resultando em culto, 

adoração e serviço (cf. 7: 1 ; Jó 28:28 ; Sl. 19: 9 ; 22:23 ; 111: 10 ; Prov. 1: 

7 ; 08:13 ; 09:10 ). Atos 09:31 registros que "a igreja por toda a Judéia, Galiléia e 

Samaria, tinha paz, sendo edificada; e acontecendo no temor do Senhor e, no conforto do 

Espírito Santo, ele continuou a aumentar. "Assim, o" temor do Senhor "não se refere ao 

medo ou terror, uma vez que esse tipo de medo não resultaria em "paz" e "conforto". 

Paulo estava profundamente perturbado que alguém poderia pensar que ele deturpou o 

Senhor a quem ele amava intensamente e reverentemente servido. Ele ficou chocado ao 

ser visto por alguns como desonrar o nome de Jesus Cristo (cf. Rom. 2:24 ). Era 

inaceitável que as pessoas iriam pensar que ele fosse viver uma vida que era o oposto do 

que ele viveu-a glorificar a Deus ( 1 Co 10:31. ; cf. Rm 12:. 1 ).Nem podia permanecer 

em silêncio enquanto ele foi falsamente acusado de desonrá-Lo, para tal calúnia tornaria 

seu ministério inútil e infrutífera. Por isso, ele foi obrigado a defender sua integridade, 

embora ele o fez com relutância humildes (cf. 2 Cor. 10: 12-18 ). 

A preocupação com a Igreja 

Nós não estamos novamente nos recomendamos à você, mas estão 

dando-lhe uma ocasião para se orgulhar de nós, de modo que você 

terá uma resposta para aqueles que têm orgulho de sua aparência 
e não no coração. ( 05:12 ) 

Não só Paulo se defender, pelo amor de Deus, mas também para o bem da igreja. Ele 

sabia que as falsas acusações contra ele, se deixada sem contestação, poderia devastar a 

igreja. Se um número suficiente de Corinthians acreditou nas mentiras dos falsos 

professores sobre ele, a congregação poderia dividir em pro-Paulo e facções anti-Paulo. A 

unidade da Igreja, que era tão preciosa para o apóstolo ( 12:20 ; Ef. 4: 3 , 13 ; Col. 3:14 ; 



cf. João 17: 20-23 ), seriam feitos em pedaços; nada vai dividir a igreja mais rápido do 

que os ataques à reputação de seus líderes. 

Os ataques à integridade de Paulo ameaçava não só para dividir a igreja, mas também 

para retardar o seu crescimento espiritual. Ele foi o canal através do qual a revelação de 

Deus veio até eles, e se o Corinthians perdeu sua confiança nele, que fonte apostólica 

seria rejeitado. Pior, ele seria substituído pelas doutrinas de demônios dos falsos 

mestres. O resultado seria devastador evangelisticamente. 

Paulo repetiu o aviso legal que ele tinha feito mais cedo nesta epístola ( 2 Cor. 3: 1 ), 

lembrando o Corinthians, . Estamos de novo não nos recomendamos à você Ele estava 

bem ciente de que "não é aquele que se recomenda que seja aprovado, Mas aquele a quem 

o Senhor recomenda "( 10:18 ). E, como ele lembrou-los em 0:11 , "Na verdade, eu 

deveria ter sido louvado por vós." Ele não estava tentando justificar-se por causa dele, 

mas porque deles. Repetidas declarações de Paulo que ele não estava recomendando-se 

sugere, como observado anteriormente, que ele tinha sido acusado de fazer exatamente 

isso. Os falsos apóstolos injustamente acusado Paulo de explodir seu próprio chifre, de 

impulsionar o seu próprio ego, de fazer avançar sua própria agenda egoísta. Eles estavam 

fazendo isso na sua ausência e, provavelmente, o fez durante a sua visita tristes ou 

dolorosas para Corinto ( 2: 1 ). 

Na verdade, Paulo foi a última pessoa a vangloriar-se sobre si mesmo. Em 1 Coríntios 4: 

4 , ele escreveu: "Porque eu sou consciente de nada contra mim mesmo, mas eu não sou 

por este absolvido; . mas o que me examina é o Senhor "Por duas vezes ele lembrou aos 

Coríntios:" Aquele que se gloria, glorie no Senhor "( 1 Cor 01:31. ; 2 Cor 10:17. ). A 

única jactância que ele fez foi sobre a sua fraqueza ( 11:30 ;12: 9-10 ). Ele nem mesmo 

tomar o crédito para o que ele tinha feito em seu ministério; em sua primeira epístola aos 

Coríntios, ele escreveu: "Se anuncio o evangelho, não tenho nada para se orgulhar de, 

pois estou sob compulsão; e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho "( 1 Cor. 09:16 ). 

Clarificar os motivos dele, Paulo escreveu que ele pretendia essa defesa da sua integridade 

para dar o Corinthians uma ocasião para se orgulhar dele no sentido certo, de modo 

que eles iriam ter uma resposta para esses falsos apóstolos que se orgulham de sua 

aparência e não em coração. Ao invés de recomendar-se aos seus inimigos, Paulo 

sabiamente preferiu armar seus amigos para defendê-lo. Ele sabia que responder 

diretamente para seus inimigos era inútil; eles iriam torcer suas palavras para caber seus 

próprios propósitos malignos (cf. Prov. 26: 4 ; 29: 9 ). Por isso, era mais eficaz para ele 

para equipar os seus apoiantes em Corinto para que eles pudessem ter uma resposta 

para seus detratores ( Prov. 27: 2 ). Ao fazê-lo Paulo também lhes deu uma ocasião ou 

oportunidade para se orgulhar dele.Kauchēma ( orgulhoso ) pode referir-se imprópria, 

vangloriando-se pecaminosa ( Rm 4: 2. ; 1 Cor. 5: 6 ), mas aqui ele se refere a sua 

confiança na sua integridade espiritual (cf. 2 Cor 1:14. ; 9: 3 ; Gal. 6: 4 ;Phil 

01:26. ; 02:16 ; Hb. 3: 6 ). 

Virando a mesa contra seus acusadores, Paulo denunciou-os como aqueles que têm 

orgulho de sua aparência e não no coração. Porque o seu religioso 

exterior aparência não corresponde a corrupção que estava em seus corações eles, e não 

Paulo, foram os hipócritas falta integridade. Eles eram como aqueles a quem Jesus 

denunciou como "sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por 

dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia ... [que] por fora parecem 

justos aos homens, mas interiormente estão cheios de ... hipocrisia e de iniqüidade 



"( Mateus 23: 27-28. ), e aqueles a quem Paulo expostos como "desir [ndo] para fazer 

uma boa exibição na carne" ( Gl 6:12. ). 

Não houve dicotomia, no entanto, entre o que Paulo parecia estar do lado de fora e do que 

ele realmente era por dentro. Essa verdade foi evidente não só a Deus, mas também a 

consciência do Corinthians como eles responderam ao que sabia ser verdade do apóstolo. 

A devoção à Verdade 

Porque, se nós estamos ao lado de nós mesmos, é para Deus; se 
estamos de mente sã, é para você. ( 05:13 ) 

Uma das acusações indecentes os falsos dos professores contra Paulo era que ele era um 

tolo, desprovido de um som e mente sóbria (cf. 11: 1 , 16-17 ; 12: 6 , 11 ; 1 Cor. 

04:10 ). Existēmi , a raiz do verbo traduzido estamos ao lado de nós mesmos, é usado 

em Marcos 3:21 para descrever crença equivocada 'parentes' Jesus que ele tinha "perdido 

seus sentidos." O verbo significa, literalmente, "para ficar de fora de si mesmo", ou " estar 

fora de si ", no sentido de estar" fora de sua mente. "Tal era apaixonada devoção de Paulo 

para a verdade de que seus inimigos lhe considerado fanático a ponto de ser 

desequilibrado mentalmente. Por incrível que pareça, em vez de ser rejeitada de imediato, 

essas alegações falsas e ultrajantes gerou um debate na igreja de Corinto com aqueles que 

insistiu que ele era de boa mente. Esse termo significa ser sensato, sensível, e no controle 

das faculdades. 

O mundo olha frequentemente desfavorável sobre as pessoas que são dogmáticos e zeloso 

com a verdade, como João Batista, que denunciou os líderes religiosos judeus hipócritas, 

em termos inequívocos: "Quando ele viu muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham 

ao batismo, disse- eles, "Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? '" 

( Mat. 3: 7 ). Como resultado, de forma previsível, zombavam dele, dizendo: "Ele tem um 

demônio!" ( Mat. 11:18 ). 

Não surpreendentemente, esses mesmos hipócritas blasfemando acusou o Senhor Jesus 

Cristo, a verdade encarnada ( João 1:14 , 17 ; 14: 6 ; Ap 3: 7 ; 19:11 ), de ter perdido 

contato com a realidade. EmMateus 11:19 Jesus se referiu a sua denúncia de desprezo 

dele como "um bêbado", sob o controle do álcool. Como eles tinham João Batista, eles 

acusaram Jesus de ser possuído por demônios, pedindo-lhe ironicamente: "Não dizemos 

nós bem que és samaritano, e que tens demônio?" ( João 8:48 ; cf. 7:20 ; 8: 

52 ; 10:20 ). Mas tomar o seu mal injuriando um passo adiante, que humilharam-Lo como 

sendo possuído por Satanás si mesmo, insistindo: "Este homem expulsa os demônios só 

por Belzebu o príncipe dos demônios" ( Matt 12:24. ; cf. 10:25 ). Eles, assim, cometeu o 

ato mais perverso de concebível sacrilégio, o pecado imperdoável de blasfêmia contra o 

Espírito Santo ( 12 Matt: 31-32. ). 

Esta não foi a única vez que o compromisso de Paulo à verdade tinha causado alguns a 

questionar sua sanidade. Depois que ele deu o dramático testemunho de sua conversão e 

uma poderosa apresentação, direto do evangelho diante do rei Agripa, o governador 

romano Festus ", disse em voz alta:" Paulo, você está fora de sua mente! Seu grande 

aprendizado está te enlouquecendo '"( Atos 26:24 ). Mas Paulo não era louco, como a 

calma, a resposta digna demonstrado: ("Eu não estou fora da minha mente, mais excelente 

Festus, mas eu proferir palavras de verdade sóbria" . v 25 ). 

Se Paulo era zeloso que era . para Deus Ele era um mordomo ( 1 Cor 4: 1. ; 09:17 ; Ef. 

3: 2 ; Col. 1:25 ), confiada a preciosa verdade da Palavra de Deus e ambicioso para 



glorificar Ele. Ele não podia pregar a verdade, sem paixão e convicção, porque ele 

compreendeu que Deus é honrado quando a Sua Palavra é tão proclamada. Mesmo Paulo 

estavam fora de controle, como seus inimigos alegou, foi por causa de seu desejo de que 

a verdade de Deus ser ouvido e acreditado, e exaltado (cf. Ef 6:19. ; Col. 4: 3 ; 2 Ts 3: 

1. ). 

Por outro lado, se ele era de boa mente, pensando de forma sensata, ele foi para a causa 

do Corinthians. Se as pessoas pensavam dele ao lado de si mesmo ou de mente sã não 

teve nenhuma consequência para ele (cf. 1 Cor. 4: 1-5 ). O problema para Paulo era de 

que Deus seja honrado pela verdade proclamada, assim o fez fielmente aquilo. Mas, pelo 

amor do Corinthians ", ele era ao mesmo tempo gentil, humilde e paciente ( 2 Cor. 10: 

1 ; . 2 Tim 4: 2 ). 

Gratidão ao Salvador 

Para o amor de Cristo nos constrange, tendo concluído este, que 
um morreu por todos, logo todos morreram; ( 05:14 ) 

Embora o amor de Paulo pelo seu Senhor, certamente, o obrigou, a frase do amor de 

Cristo é mais bem visto neste contexto como o amor de Cristo por Paulo-um amor mais 

claramente visto em Sua morte sacrificial, que é o tema seguinte. Foi essa magnânima, 

livre, imerecido amor que controlava, dirigia, e motivado Paulo para se defender. Visto 

que Cristo amava Salvadora, ele queria ter certeza de que nada prejudicada sua 

capacidade de servi-Lo. 

Paulo nunca perdeu seu senso de admiração pelo amor de Cristo, como ele expressou tão 

monumentalmente em Romanos 8: 35-39 : 

Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou 

fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está escrito: "Por amor de ti estamos 

sendo condenado à morte o dia todo; fomos considerados como ovelhas para o 

matadouro. "Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos 

amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 

principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a 

profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de 

Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

Ele expressou o aspecto sacrificial do amor de Cristo nas palavras familiares de Gálatas 2:20 : 

"Já estou crucificado com Cristo; e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; ea vida 

que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. 

"aos Efésios ele escreveu que" o amor de Cristo ... excede todo o entendimento "( Ef 3:19. ; 

cf. 05:25 ). Incompreensível, inquebrável, o amor incondicional de Cristo oprimido Paulo. 

Mais do que isso, o controlava. Sunechō ( controles ) descreve a pressão que produz 

ação. A magnitude do amor de Cristo para os crentes, como Paulo obrigou-o a servi-Lo 

de todo o coração, como um ato de adoração grato. Se ele fosse desacreditada e seu 

ministério perdido, ele iria perder essa oportunidade para expressar a sua gratidão a Cristo 

através de seu ministério. Essa ameaça foi um fator-chave que restringiu o apóstolo para 

defender a sua integridade. 

O amor de Cristo controlado Paulo porque ele tinha concluído de uma forma profunda e 

profundo da realidade de sua identificação com Cristo. Sua confiança era de que um 

morreu por todos, logo todos morreram. Sob o pacto velho a morte de incontáveis 

milhares de animais para o sacrifício não poderia fornecer o perdão total e completa para 



o pecado ", pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados "( Heb. 10: 

4 ). Nunca houve qualquer eficácia na morte de um animal. Todas essas mortes 

incessantemente testemunhou à futilidade da velha aliança como um meio de 

salvação. Mas, em nítido contraste com Jesus Cristo ", com uma única oferta ... tornou 

perfeitos para sempre os que são santificados" ( Hb 10:14. ; 

cf. 09:14 , 28 ; 10:10 , 12 , 19 ; 13:12 ; Romanos 3: 24-25. ; 5: 9 ; . Efésios 1: 7; 1 Pedro 

1: 18-19 ; 1 João 1: 7 ; Apocalipse 1: 5 ). 

A preposição huper ( para ) poderia ser traduzida "em nome de", ou "a favor de", mas o 

melhor renderização parece ser Introduz a verdade essencial e insubstituível da expiação 

substitutiva "no lugar de".;isto é, que Cristo morreu no lugar de tudo que depositam sua 

fé nEle. Pela Sua morte "nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós" 

( Gal. 3:13 ), porque Deus "fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, para 

que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo "( 2 Cor. 5:21 ). 

No Antigo Testamento, Isaías profetizou que o Messias iria morrer como um substituto 

para os pecadores: 

Certamente nossas tristezas Ele mesmo levou, 

E as nossas dores Ele carregou; 

No entanto, nós mesmos o reputávamos por aflito, 

Ferido de Deus, e oprimido. 

Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, 

Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; 

O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, 

E por sua pisaduras fomos sarados. 

Todos nós como ovelhas, nos desviamos, 

Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho; 

Mas o Senhor fez com que a iniqüidade de nós todos 

Para cair sobre ele ... 

  
Como resultado do trabalho da sua alma, 

Ele verá, e ficará satisfeito; 

Com o seu conhecimento o Justo, meu Servo, justificará a muitos, como ele vai suportar 

as suas iniqüidades. 

Por isso, vou colocar-Lhe uma parte com os grandes, 

E Ele vai dividir o espólio com o forte; 

Porquanto derramou a sua alma na morte, 

E foi contado com os transgressores; 

No entanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, 



E intercedeu pelos transgressores. ( Is 53: 4-6. , 11-12 ) 

O conceito de substituição, profetizado no Antigo Testamento, é elucidado no Novo 

Testamento. Em uma das mais ricas, mais profundas passagens teológicas em toda a 

Escritura, o apóstolo Paulo escreveu: 

Por enquanto ainda éramos fracos, no momento certo, Cristo morreu pelos ímpios. Porque 

dificilmente haverá quem morra por um justo; embora, talvez, para o bom alguém ouse 

morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando éramos ainda 

pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu 

sangue, seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos, fomos 

reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, 

seremos salvos pela sua vida. ( Rom. 5: 6-10 ; cf. João 6:51 ; 2 Cor. 5:21 ; Efésios 5: 2.; 1 

Tessalonicenses 5: 9-10. ; 1 Timóteo 2: 5-6. ; Tito 2: 14 ; Hb 2: 9. ; 1 Pedro 2:24 ; 3:18 ) 

A expiação substitutiva do Senhor Jesus Cristo é o coração da teologia cristã (veja a 

discussão sobre 05:21 , no capítulo 16 deste volume). Todas as pessoas são pecadores 

( Rom. 3:23 ), para quem a justiça de Deus exige a pena de morte ( Rom. 6:23 ). Mas a 

morte de Cristo plenamente satisfeito justiça e de Deus propiciou Sua ira ( Rom 

3:22. , 25-26 ; Heb 2:17. ; 1 João 2: 2 ; 04:10 ) para todos aqueles que depositam sua fé 

Nele ( Rm. 03:28 , 30 ; 4: 5 ; 5: 1 ; Gl 2,16. ; 3: 8 , 11 , 24 ). 

É crucial para entender a identidade do tudo por quem Cristo morreu. A frase um 

morreu por todos, se ele ficou sozinho, poderia implicar que Cristo morreu por cada 

pessoa que já viveu. Mas Paulo esclareceu seu significado, acrescentando a frase logo 

todos morreram. Ele não disse, "todos estavam mortos", que teria descrito todo pecador 

que já viveu, uma vez que todos estão mortos em pecado ( Ef. 2: 1 ). Ele não estava 

falando de uma condição, no entanto, mas o sindicato de um evento-crentes com Cristo 

em Sua morte. Juntas, as duas frases definir a todos por quem Cristo morreu como 

a todos quemorreram nele (cf. Rm 6: 1-4. ) através da fé Nele ( Rm. 3: 24-26 ). Assim 

como todos os que estão em Adão (toda a raça) se tornaram pecadores por causa do seu 

pecado, assim também todos os que estão em Cristo (aqueles que acreditam Salvadora) 

se tornar justo por causa de sua morte ( Rm 5:19. ; 1 Cor. 15: 21-22 ). 

Deus é o "Salvador de todos os homens" ( 1 Tim. 4:10 ) em um sentido físico e temporal 

em que Ele não dá pecadores a morte que eles merecem, quando eles pecam pela primeira 

vez e muitas vezes depois.A paciência de Deus e salvação da morte imediata e inferno 

mostrar que ele é um Salvador por natureza. Consequentemente, todo o benefício não 

salvos de graça comum. Deus "faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz 

chover sobre os justos e injustos" ( Mat. 05:45 ). Ele mostra o amor compassivo para 

todos os homens (cf. Jer 48: 35-37. ; Matt 23:37. ; Marcos 10:21 ; Lucas 19: 41-44 ), não 

tem prazer na sua morte ( Ez 18: 30-. 32 ; 33:11 ), e oferece-lhes o evangelho ( Mateus 

11: 28-30. ; 22: 2-14 ; Apocalipse 22:17 ; cf. Is 55: 1-2. ). Mas, apesar de Deus "é o 

Salvador de todos os homens" temporalmente e fisicamente, ele é "especialmente 

[Salvador] dos crentes" eternamente e espiritualmente ( 1 Tm 4:10. ); a expiação 

substitutiva é apenas para aqueles que pela graça mediante a fé em Cristo morreu. Se 

Cristo morreu como um substituto para todo o gênero humano, então cada pessoa que já 

viveu seria salvo, porque seus pecados seriam pagos e justiça divina satisfeito. Mas isso 

claramente não é o caso, uma vez que a maioria das pessoas irá rejeitar a salvação de 

Deus e ser enviados por Ele para pagar por seus pecados para a eternidade no inferno 

( Matt 25:41. , 46 ; 2 Tessalonicenses 1: 9. ; Ap 14: 9 -11 ; 20: 11-15 ; cf. Mt 7: 13-

14. ; Lucas 13: 23-24 ). 



Paulo estava sobrecarregado com gratidão que o Deus santo e eterno enviou o Seu Filho 

para morrer como um substituto para pagar a pena por seus pecados. Essa verdade 

maravilhosa deixou nenhum espaço para a auto-congratulação, como se ele tivesse 

contribuído com algo para sua salvação. Mas a morte de Cristo não apenas colocá-lo em 

posição de ser salvo; ter adquirido sua salvação. Desde que a realidade dos fluxos de 

reconciliação, justificação, perdão dos pecados, a paz com Deus, e libertação da ira e 

julgamento. Paulo desejava acima de tudo viver para Aquele que soberanamente e 

graciosamente redimiu através do Seu sangue. Por isso o apóstolo defendeu o seu 

ministério, de modo a não perder a oportunidade de mostrar sua gratidão por seu serviço. 

Desejo de Justiça 

e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais 

para si, mas para Aquele que morreu e ressuscitou em seu 

nome. ( 05:15 ) 

Este ponto está intimamente ligado ao anterior. A razão pela qual Cristo morreu por 

todos que morreram Nele estava a fim de que os que vivem não vivam mais para si, 

mas para Aquele que morreu e ressuscitou em seu nome. O maravilhoso milagre da 

salvação inclui União, não só dos fiéis com Cristo em Sua morte, mas também na sua 

ressurreição: 

Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi 

ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade 

de vida. Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o 

seremos também na semelhança da sua ressurreição ... Agora, se já morremos com Cristo, 

cremos que também viveremos com Ele ... Para a morte que Ele morreu, Ele morreu para 

o pecado uma vez por todas; mas a vida que Ele vive, Ele vive para Deus. Mesmo assim 

vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo 

Jesus. (Romanos 6: 4-5. , 8 , 10-11 ) 

  

Por meio da Lei que eu morri para a lei, para que eu possa viver para Deus. Já estou 

crucificado com Cristo; e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; ea vida que 

agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por 

mim. ( Gal. 2: 19-20 ) 

  
Porque vós morrestes ea vossa vida está escondida com Cristo em Deus. ( Colossenses 3: 

3 ) 

Assim, em Cristo crentes experimentam não apenas a morte para o pecado, mas também 

a ressurreição para a justiça. Como resultado, eles são não mais para viver para si 

mesmos, mas para Aquele que morreu e ressuscitou em seu nome (cf. Ef 2:10. ; Tito 

2:14 ; 1 Pedro 2:24 ). 

Como todos os verdadeiros cristãos, Paulo viveu para Jesus Cristo. Em seu discurso de 

despedida aos anciãos de Éfeso, ele afirmou: "Eu não considero a minha vida de qualquer 

conta como preciosa para mim, para que eu possa terminar minha carreira eo ministério 

que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus "( Atos 

20:24 ). Ele lembrou aos Romanos: "Pois, se vivemos, vivemos para o Senhor, ou se 

morremos, morremos para o Senhor; portanto, quer vivamos quer morramos, somos do 

Senhor "( Rom. 14: 8 ). Contrastando-se aos soberbos, presunçosos falsos mestres 



incomodando os Gálatas, Paulo declarou: "Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na 

cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para 

o mundo "( Gl. 6:14 ). Aos filipenses ele escreveu: "Porque para mim o viver é Cristo eo 

morrer é lucro" ( Fp. 1:21 ), e "Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação 

de Deus em Cristo Jesus" ( Fil. 3:14 ). O Senhor Jesus Cristo era muito a vida do apóstolo 

( Cl 3: 4 ). 

Para ser visto como alguém que desonraram Cristo devastaria Paulo, pois a coisa mais 

importante em sua vida foi viver para Ele. Paulo também defendeu sua integridade para 

que ele pudesse continuar a ser um modelo do que significa viver para Cristo. Em 1 

Coríntios 11: 1 , ele pediu ao Corinthians, "Sede meus imitadores, como também eu sou 

de Cristo" (cf. 1 Cor 4: 1. ; 1 Tessalonicenses 1: 6. ). Se ele permitiu que sua integridade 

para ser destruída por mentiras, o Corinthians não iria segui-lo, mas os falsos apóstolos 

vez. Tal situação era intolerável para Paulo e levou sua vigorosa defesa de sua 

integridade. 

Fardo para o Perdido 

Portanto a partir de agora nós reconhecemos ninguém 

conhecemos segundo a carne; embora tenhamos conhecido Cristo 

segundo a carne, contudo agora já conhecê-Lo desta forma já 

não. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as 

coisas antigas já passaram; eis que tudo se fez novo. ( 5: 16-17 ) 

  

A razão primordial Paulo defendeu sua integridade, aquele que incorporou todo o resto, 

era para que ele pudesse continuar a alcançar os perdidos. Ele apaixonAdãoente desejava 

ver as pessoas vêm para a fé salvadora em Cristo. No centro cultural pagã de Atenas, por 

exemplo, Paulo descobriu que "o seu espírito se comovia em si a ser como ele estava 

observando a cidade cheia de ídolos" ( Atos 17:16 ). Para os romanos, ele escreveu: "Eu 

não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu tenho planejado para chegar até você 

(e ter sido impedido até agora) para que eu possa obter algum fruto entre vós, como 

também entre os restante dos gentios "( Rom. 1:13 ). Em sua primeira carta inspirada para 

eles, Paulo deixou claro aos Coríntios que sua missão era "pregar o evangelho" ( 1 Cor 

1:17. ); de fato, como ele escreveu mais tarde em que epístola: "Eu sou por necessidade; e 

ai de mim se eu não anunciar o Evangelho "( 1 Cor. 09:16 ). 

Mas talvez o vislumbre mais pungente do encargo de Paulo pelos perdidos vem em uma 

declaração chocante em sua carta aos Romanos: 

Eu estou dizendo a verdade em Cristo, não minto, a minha consciência testifica comigo, 

no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu 

poderia desejar que eu anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são 

meus parentes segundo a carne. ( Rom. 9: 1-3 ) 

Tão intensa era o desejo do apóstolo para ver seu companheiro perdido israelitas salvos que 

ele estava disposto a perder, foram que possível, a sua própria salvação para conseguir esse 

resultado. Não surpreendentemente, a sua constante "desejo e ... oração a Deus por eles [foi] 

para a sua salvação" ( Rom. 10: 1 ). Encargo de Paulo pelos perdidos moveu para defender 

sua integridade, para não perder a sua credibilidade e com ele a sua capacidade de pregar 

eficazmente o evangelho. 



Estes dois versos definir quando encargo de Paulo pelos perdidos começou. A 

conjunção Hoste ( portanto ) aponta de volta para os versículos 14 e 15 , que descrevem 

a salvação. Depois de sua conversão, o caminho Paulo viram pessoas mudou 

radicalmente. A partir de então, ele não reconhecer ( oida; lit. "saber", ou "perceber") 

ninguém segundo a carne; ele já não as pessoas com base em padrões externos, 

mundanos avaliados, como os falsos mestres fez (cf. 2 Cor . 05:12 ; . Gal 6:12 ). O 

fariseu, orgulhoso, que uma vez desprezado gentios, e mesmo aqueles judeus fora de seu 

grupo (cf. João 7:49 ), agora olhou para além das meras aparências. Seu preconceito e 

ódio deu lugar a um amor para todos, incluindo "grego e judeu, circuncisão e 

incircuncisão, bárbaro, cita, escravo e homem livre" ( Cl 3.11 ). 

Não só a visão de Paulo de as pessoas mudam, mas também sua visão de Cristo. Ele tinha 

uma vez conhecida a Ele segundo a carne; ele tinha feito uma avaliação humana dEle, 

concluindo que ele era apenas um homem. Pior, ele havia decidido Jesus era um falso 

messias; um herege e um rebelde contra o judaísmo; um digno de morte. Como resultado, 

Paulo dedicou sua vida a perseguir seus seguidores.Como ele confessou mais tarde, 

Então, eu pensei para mim mesmo que eu tinha que fazer muitas coisas hostis ao nome 

de Jesus de Nazaré. E este é apenas o que eu fiz em Jerusalém; Não só eu trancar muitos 

dos santos nas prisões, havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, mas 

também quando eles estavam sendo condenado à morte dei o meu voto contra eles. E 

como, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, eu tentei forçá-los a 

blasfemar; e sendo furiosamente furioso com eles, eu ficava perseguindo-os até nas 

cidades estrangeiras. ( Atos 26: 9-11 ) 

No entanto, após a sua conversão, Paulo sabia que Ele neste já não caminho. A 

avaliação de Paulo, o apóstolo era radicalmente diferente do que a de Saulo, o fariseu. Já 

não se ver Jesus como um rabino galileu itinerante e impostor messiânica auto-nomeado, 

que era o inimigo do Judaísmo. Em vez disso, ele viu por quem ele realmente é, o Deus 

encarnado, o Salvador, o Senhor do céu, o verdadeiro Messias, o único que cumpre todas 

as promessas do Antigo Testamento e oferece o perdão dos pecados. A transformação na 

visão de Paulo ocorreu em um momento de cegueira quando se encontrou com o Senhor 

ressuscitado no caminho de Damasco. E quando sua avaliação de Jesus mudou, mudou 

também sua avaliação de todos os outros. Ele sabia que a mesma profunda mudança que 

ocorreu em sua vida teria lugar na vida de todos aqueles que depositam sua fé em Cristo. 

Portanto, em uma conclusão ainda decorrente verso 15 , Paulo escreveu, se alguém está 

em Cristo, é uma nova criatura. graça e misericórdia de Deus são largas o suficiente 

para abranger qualquer um, até mesmo o mais vil, pecador, mesmo ímpios o principal dos 

pecadores ( 1 Tim. 1: 15-16 ). Mas Deus é apenas "o justificador daquele que tem fé em 

Jesus" ( Rm 03:26. ; cf. . Gálatas 3:26 ). Sua morte substitutiva se torna a sua morte, e 

Sua vida de ressurreição sua vida. 

A expressão Pauline familiarizado em Cristo de forma sucinta e profundamente resume 

todas as ricas bênçãos da salvação (cf. Rm 8: 1. ; 16: 3 , 7 ; 1 Cor. 1:30 ; Gl 3,28. ; Ef 1: 

1. ; Phil 1: 1. ; 4:21 ; Col. 1: 2, 28 ; Filemon 23. ). Todo mundo que está em Cristo torna-

se uma nova criatura (cf. Gal 6:15. ). Kainos ( novo ) significa novo em termos de 

qualidade, e não apenas em sequência; crentes '"homem velho foi crucificado com Ele" 

( Rom. 6: 6 ); eles têm, portanto, colocou "de lado o velho eu ... e colocar o novo self" 

( Ef 4:22. , 24 ; Cl 3: 9-10 ). 

A transformação operada pelo novo nascimento não é apenas um milagre instantâneo, 

mas também um processo ao longo da vida de santificação. Para aqueles tão 



transformada, tudo muda; as coisas velhasjá passaram. Valores antigos, idéias, planos, 

amores, desejos e crenças desaparecer, substituída por novas coisas que acompanham a 

salvação. O pretérito perfeito do verbo ginomai ( vim ) indica um ato passado com 

contínuos resultados no presente. Plantas Deus novos desejos, amores, inclinações e 

verdades na (cf. resgatados, de modo que eles vivem no meio da velha criação de uma 

nova perspectiva de criação 06:14 Gal. ). Essa perspectiva, como é alimentada e 

desenvolvida, ajuda os crentes obter a vitória na batalha contra o pecado e os conforma à 

imagem de Jesus Cristo. 

Assim, Paulo defendeu sua integridade, a fim de pregar com coragem, sabendo que ele 

era confiável. Além disso, sua reverência e gratidão para com o Salvador que tinha feito 

tanto por ele, sua profunda preocupação com a igreja, devoção apaixonada da verdade, o 

desejo de justiça, e saudade de ver os perdidos vir ao Salvador o obrigou a manter a sua 

integridade. Porque ele fez isso, ele poderia confiantemente desafiar o Corinthians: 

"Portanto, não vá de julgar antes do tempo, mas espere até que o Senhor venha o qual 

também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações 

dos homens; e, em seguida, o louvor de cada homem virá a ele de Deus "( 1 Cor. 4: 5 ). 

 

15. O Ministério da Reconciliação ( 2 

Coríntios 5: 18-20 ) 

Agora todas essas coisas são de Deus, que nos reconciliou consigo 

mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, 

a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o 

mundo consigo mesmo, sem contar os pecados dos homens, e Ele 

nos confiou o palavra da reconciliação. Portanto, somos 

embaixadores da parte de Cristo, como se Deus estivesse fazendo 

um apelo por meio de nós; pedimos-te em nome de Cristo, se 

reconciliarem com Deus. ( 5: 18-20 ) 

A igreja de hoje é confrontado por uma variedade aparentemente infinita de métodos de 

ministério, estratégias e estilos. Alguns argumentam que a igreja deve agitar para a 

mudança social e política para forçar a moralidade cultural (moralismo), ou até mesmo 

ajudar a inaugurar o reino (postmillennialism). Outros insistem mensagem da Igreja deve 

ser inofensivo, otimista, e afirmando, para criar uma atmosfera positiva, em que os não 

crentes podem se sentir bem-vindo e não ameaçada (pragmatismo). Ainda outros 

acreditam tarefa principal de sua igreja é para defender os seus distintivos teológicos 

(Denominacionalismo). 

Mas não há nenhuma confusão nas Escrituras sobre o que a missão da Igreja é ser-

evangelismo. Esta passagem definitiva articula claramente o coração ea alma de 

responsabilidade da igreja, uma vez que representa Jesus Cristo no mundo. Deus chamou 

todos os fiéis, especialmente os pastores, para proclamar a mensagem de reconciliação, 

um termo que aparece em alguma forma de cinco vezes nesses três versos. 

A gloriosa boa notícia do evangelho é que a relação devastada pelo pecado entre os 

pecadores perdidos e do Deus santo pode ser restaurado. Que à primeira vista parece 

impossível. Perfeito, infinito, a justiça justa de Deus exige a punição de todos os que 

violam a Sua lei. Diante do bar de Sua justiça são indefesas, pecadores culpados, 



incapazes quer para satisfazer a Deus ou para alterar a sua condição. Mas através do plano 

de reconciliação de Deus toda a hostilidade, a animosidade e alienação separando o Santo 

e pecadores desaparece, e aqueles que já foram seus inimigos se tornarem Seus amigos. A 

vocação e nobre privilégio de pregar esta mensagem de reconciliação é o dever mais 

importante no mundo, uma vez que lida com os destinos eternos. 

O evangelho da reconciliação era o coração da pregação de Paulo. Para os romanos, ele 

escreveu: "Então, da minha parte, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós 

que estais em Roma. Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus 

para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego "( Rm 1: 

15-16. ). Paulo também expressou o desejo ardente de seu coração para pregar a 

mensagem de reconciliação em sua primeira carta inspirada aos Coríntios: 

Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não na esperteza 

de expressão, para que a cruz de Cristo não seria anulada ... Mas nós pregamos a Cristo 

crucificado, para os judeus é escândalo e loucura para os gentios ... Minha mensagem e 

minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em 

demonstração do Espírito e de poder. ( 1 Cor 01:17. , 23 ; 2: 4 ) 

Em Efésios 3: 8 ele expressou a admiração que ele, Paulo nunca perdeu seu foco na 

mensagem simples e direta que "o mínimo de todos os santos, foi dada esta graça de anunciar 

aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo". pecadores podem ser reconciliados com Deus 

através da cruz de Cristo (cf. 1 Cor. 2: 2 ). 

Neste, a seção mais teológica desta epístola, Paulo dá uma declaração abrangente de como 

Deus fez esta reconciliação possível. O texto revela que a reconciliação é pela vontade de 

Deus, pelo ato de perdão, e pela obediência da fé. (O próximo capítulo deste volume, 

cobrindo 05:21 , irá mostrar que a reconciliação é efetuada por meio de substituição.) 

A reconciliação é a Vontade de Deus 

Agora todas essas coisas são de Deus, que nos reconciliou consigo 

mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, 
( 05:18 ) 

A frase todas estas coisas aponta de volta para a seção imediatamente anterior desta 

epístola, que descreveu a transformação que está ocorrendo total a conversão ( vv. 14-

17 ). Nessa passagem, Paulo descreveu a morte ea ressurreição dos crentes em Cristo 

como sendo transformados em novas criaturas. Todas essas coisas, ou seja, aqueles 

relacionados com a transformação, vindo da parte de Deus (cf. 1 Cor. 8: 

6 ; 11:12 ; Tiago 1:17 ); pecadores não podem ser reconciliada com Deus em seus 

próprios termos. As pessoas não regeneradas não têm capacidade para apaziguar a ira de 

Deus contra o pecado, satisfazer sua santa justiça, ou estar de acordo com o seu padrão 

de justiça. Eles são culpados de violar fatalmente a lei de Deus e enfrentar o banimento 

eterno da Sua presença. A premissa mortal, enganador de toda a religião falsa é que os 

pecadores, com base em seus próprios esforços morais e religiosas e conquistas, pode 

reconciliar-se com Deus. Mas só Deus projetou o caminho da reconciliação, e só Ele pode 

iniciar a reconciliação dos pecadores; que Deus ... nos reconciliou consigo mesmo é 

precisamente a boa notícia do evangelho. 

Deus amou tanto o mundo que Ele fez o caminho da reconciliação. Ele desejava 

reconciliar os pecadores para Si-para torná-los Seus filhos. Tal desejo não é estranha ao 



caráter santo de Deus, mas consistente com ele. Uma das realidades gloriosas da pessoa 

de Deus é que Ele é o Salvador por natureza. 

Desde antes da fundação do mundo, Deus livremente e para além da influência externa 

determinada para salvar os pecadores, a fim de exibir eternamente a glória da Sua 

graça. Ele escolheu aqueles que Ele iria resgatar da Sua própria ira sobre o pecado e 

escreveram seus nomes no Livro da Vida. Ele não é um salvador relutante; na verdade, a 

Escritura frequentemente dá a Ele esse título ( Salmo 106: 21. ; . Isaías 43: 

3 , 11 ; 45:15 , 21 ; 49:26 ; 60:16 ; 63: 8 ; Hos. 13: 4 ; Lucas 1 : 47 ; 1 Tim. 1: 1 ; 2: 

3 ; 04:10 ; Tito 1: 3, 4 ; 2:10 , 13 ; 3: 4 , 6 ; Jude 25 ). 

A partir de Gênesis 3: 8-9 . onde Deus disse: "Onde está você" Ele vem procurando salvar 

os pecadores Ezequiel 34:16 diz: "Vou procurar o perdido, trazer de volta a dispersos, 

curar os quebrantados e fortalecer a . doente "Ele mesmo é o reconciliador ansioso, como 

Paulo escreveu aos Romanos: 

Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de 

Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela 

morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E 

não só isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por 

intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. ( Rom. 5: 9-11 ) 

É o plano de Deus através de Jesus Cristo que devemos a gratidão por nossa reconciliação. 

Tanto o verbo katallassō ( reconciliado ) eo substantivo katallage ( conciliação ) 

aparecem no Novo Testamento apenas nos escritos de Paulo. Os termos sempre retratar 

Deus como o reconciliador e pecadores como os reconciliados, já que era o pecado 

humano que rompeu o relacionamento entre Deus e os homens (cf. Is. 59: 

2 ). Em Romanos 5:11 Paulo declara: "Nós também nos gloriamos em Deus por nosso 

Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação." Aos 

efésios, Paulo escreveu: 

Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, foram aproximados pelo 

sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, que fez os dois grupos em um e quebrou a 

barreira da parede divisória, abolindo em sua carne a inimizade, que é a lei dos 

mandamentos contidos em ordenanças, para que em Si mesmo Ele pode fazer os dois um 

novo homem, estabelecendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por 

meio da cruz, por ela ter levado à morte a inimizade. ( Ef. 2: 13-16 ) 

Colossenses 1: 20-22 afirma que Deus escolheu 

a [Cristo] para reconciliar todas as coisas para si mesmo, tendo feito a paz pelo sangue da 

sua cruz; por meio dele, eu digo, se as coisas na terra ou coisas no céu. E, embora estivesse 

anteriormente alienado e hostil em mente, envolvidos em ações más, mas Ele já 

reconciliou em Seu corpo carnal pela morte, a fim de apresentá-lo diante dele santos e 

imaculados e irrepreensíveis. 

Assim, a reconciliação não é algo que o homem faz, mas o que ele recebe; não é o que ele 

realiza, mas o que ele abraça. A reconciliação não acontece quando o homem decide parar de 

rejeitar a Deus, mas quando Deus decide parar de rejeitar o homem. É uma disposição divina 

pela qual santo desprazer de Deus contra os pecadores alienados é aplacada, sua hostilidade 

contra eles removidos, e uma relação harmoniosa entre Ele e eles estabelecida. Reconciliação 

ocorre porque Deus estava graciosamente dispostos a projetar uma maneira de ter todos os 

pecados daqueles que são os seus removido deles ", tanto quanto o leste é do oeste" ( Sl. 103: 



12 ), "expressos todos os seus pecados para o profundezas do mar "( Mic. 7:19 ), e "expressos 

todos os [seus] pecados atrás de [sua] back" ( Is. 38:17 ). 

Na expressão mais magnânimo do amor sacrificial o universo nunca vai saber, Deus 

reconciliou os crentes a Si mesmo por meio de Cristo; ou seja, às suas custas. Perfeito 

sacrifício do Filho de Deus é o único que pode satisfazer as exigências da justiça santa de 

Deus Pai. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens ( 1 Tim. 2: 5 ; cf. Heb. 

8: 6 ; 09:15 ; 12:24 ), e "não há salvação em nenhum outro; pois não há outro nome 

debaixo do céu, que tenha sido dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos "( Atos 

4:12 ). Deus, por sua própria determinação e por sua própria vontade, projetou a morte 

sacrificial de seu Filho para reconciliar os fiéis a si mesmo: 

Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, foram aproximados pelo 

sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, que fez os dois grupos em um e quebrou a 

barreira da parede divisória, abolindo em sua carne a inimizade, que é a lei dos 

mandamentos contidos em ordenanças, para que em Si mesmo Ele pode fazer os dois um 

novo homem, estabelecendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por 

meio da cruz, por ela ter levado à morte a inimizade. ( Ef. 2: 13-16 ) 

"[Cristo] já reconciliados [eles] em seu corpo carnal pela morte", tornando-os "santos e 

imaculados e irrepreensíveis" aos olhos de Deus ( Col. 1:22 ). "Agora, uma vez na 

consumação dos séculos [Jesus Cristo] se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício 

de si mesmo" ( Hb 9:26. ); "Ele, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados de 

todos os tempos, sentou-se à direita de Deus" ( Heb. 10:12 ). Seu sacrifício propiciou santa 

ira de Deus ( Rm 3:25. ; Heb 2:17. ; 1 João 2: 2 ; 04:10 ), tornando possível reconciliação. 

É para todas as pessoas reconciliadas que Deus dá . o ministério da reconciliação Isso é 

igual à Grande Comissão ( Mateus 28: 19-20. ) e todas as chamadas para proclamar o 

evangelho. Diakonia (ministério ) denota serviço humilde, como servir refeições 

(cf. Lucas 10:40 ; Atos 6: 1 ). Mas, embora os mensageiros podem ser humilde (veja a 

discussão de 4: 7 no capítulo 10 deste volume), a mensagem que proclama ao mundo 

perdido é o mais exaltado sempre proclamada. 

A reconciliação é pela Lei do Perdão 

a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o 

mundo consigo mesmo, sem contar os pecados dos homens, e Ele 
nos confiou a palavra da reconciliação. ( 05:19 ) 

A frase hos hoti ( a saber ) introduz explicação de Paulo de como Deus estava em Cristo 

reconciliando consigo o mundo consigo mesmo. A frase em Cristo, junto com a frase 

"por meio de Cristo" noversículo 18 , identifica o Filho de Deus como o agente da 

conciliação. A frase em Cristo identifica a forma como o organismo opera-a união entre 

o crente e do Salvador. Todos os que estão em Cristotornam-se "embaixadores de Cristo" 

( v. 20 ). 

A frase reconciliando consigo o mundo não deve ser entendido como o universalismo 

ensino, a falsa doutrina de que todas as pessoas serão salvas. Se Deus reconciliou o 

mundo, universalistas simplista argumentar, então a barreira entre Deus eo homem foi 

removido para todos, e todos serão salvos. 

Escritura ensina que há um sentido em que Cristo morreu para o mundo inteiro. João 

Batista declarou Dele, "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!" ( João 

1:29 ). Nas palavras familiares deJoão 3:16 : "Porque Deus amou o mundo, que deu o seu 



Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." 

A Bíblia chama duas vezes Jesus Cristo "o Salvador do mundo "( João 4:42 ; 1 João 

4:14 ). Jesus declarou em João 6:51 , "Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém 

comer deste pão, viverá eternamente; eo pão que eu darei pela vida do mundo é a minha 

carne ". I Timóteo 2: 6 diz que ele "deu a si mesmo em resgate por todos"; Hebreus 2: 

9 diz que "pela graça de Deus, provasse a morte por todos "; e 1 João 2: 2 diz que "ele é 

a propiciação pelos nossos pecados; e não somente pelos nossos, mas também pelos de 

todo o mundo ". 

Estas passagens não pode significar que Cristo realmente pagou a penalidade pelos 

pecados de todos, porque a Bíblia ensina que a maioria das pessoas vai sofrer a punição 

eterna no inferno ( Matt 25:41. , 46; 2 Tessalonicenses 1: 9. ; Ap 14: 9-11 ; 20: 11-15 ; 

cf. Ez 18: 4. , 20 ; Mt 7: 13-14. ; Lucas 13: 23-24 ; João 8:24 ), e poucos serão salvos 

( Mat. 7: 13- 14 ). Se Cristo pagou o preço pelos pecados de todos, como Deus poderia 

condenar as pessoas para o inferno por pecados que Cristo suportou o castigo para? E se 

Ele não pagou pelos pecados daqueles que estão eternamente perdidos, em seguida, em 

que sentido era Deus ... em Cristo reconciliando consigo o mundo consigo mesmo? 

A resposta a essa aparente dilema é que a linguagem universal (por exemplo, "mundo", 

"todos", "todos") nas passagens acima mencionados deve ser entendida como referindo-

se a humanidade em geral.Cristo não morreu por todos os homens, sem exceção, mas para 

todos os homens, sem distinção. Mundial, neste contexto, indica a esfera em que ocorre 

a reconciliação; denota a classe de seres com os quais Deus procura de reconciliação-

pessoas de cada grupo nacional, racial e étnica. 

A morte de Cristo não tem valor infinito e ilimitado, porque Ele é o Filho de Deus 

infinito. Seu sacrifício é suficiente para pagar a pena pelos pecados de tantas ou tão 

poucas como Deus salva. Porque o mérito intrínseco da morte de Cristo é ilimitado, a 

oferta de salvação é legitimamente ilimitado também. Portanto, a chamada geral para a 

salvação vai para todos os homens ( Isa 45:22. ; 55: 1 ; . Matt 11:28 ;22:14 ; Apocalipse 

22:17 ); "Deus está agora declara a homens que todas as pessoas em todos os lugares se 

arrependam" ( Atos 17:30 ); e os crentes podem chamar cada pessoa no mundo a vir a 

Cristo ( Mat. 28:19 ; Lucas 24:47 ; Atos 1: 8 ). Mas, ainda que o evangelho é oferecido 

gratuitamente a todos, a morte de Cristo, na verdade, apenas expiado os pecados daqueles 

que cressem. 

Deus determinou desde toda a eternidade aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo; "Ele 

escolheu [eles] nele antes da fundação do mundo" ( Ef 1: 4. ), e seus nomes foram "foi 

escrito a partir da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto" 

( Apocalipse 13: 8 ; cf. 17: 8 ; 21:27 ). Deus projetou a expiação de Jesus Cristo, para ser 

eficaz apenas para as pessoas e realmente pagar a pena por seus pecados sozinho. Por essa 

razão, a Escritura também apresenta uma perspectiva estreita dos beneficiários da morte 

de Cristo. Em João 10:11 , Jesus declarou: "Eu sou o bom pastor; o bom pastor dá a sua 

vida pelas ovelhas ", enquanto que no verso 15 Ele acrescentou: "Eu dou a minha vida 

pelas ovelhas" Em Sua oração sacerdotal Jesus disse: "Eu peço em nome deles.; Eu não 

peço, em nome de todo o mundo, mas daqueles que me deste; porque são teus "( João 17: 

9 ). Deus "não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós ... os eleitos de 

Deus ... aqueles a quem Ele [justificar]" ( Rom. 8: 32- 33 ). "Maridos, amai vossa 

mulher," Paulo admoestou ", como também Cristo amou a igreja ea si mesmo se entregou 

por ela" ( Ef. 5:25 ). 



É útil, neste contexto, para inserir parte da minha exposição de 1 Timóteo 4:10 de outro 

volume desta série comentário. Esse versículo diz: "Pois é para este trabalho nós e 

lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos 

os homens, especialmente dos que crêem." Comentando sobre esse texto que eu escrevi, 

Em que sentido Deus é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis foi 

muito disputado. Alguns, querendo eliminar o ensino bíblico de um inferno eterno, 

argumentam que Paulo aqui ensina universalismo, que todos os homens serão 

salvos. Essa visão viola o princípio hermenêutico básico conhecido como analogia 

Scriptura. De acordo com esse princípio, a Bíblia nunca se contradiz. Isso nunca vai 

ensinar algo em uma passagem que viole o que ela ensina em outro lugar. 

  
A Bíblia ensina claramente que aqueles que rejeitam a Deus vai ser condenado ao inferno 

( Ap 20: 11-15 ). Mateus 25:41 e 46 estabelecem que a duração do que a punição será 

eterna. Segundo Tessalonicenses 1: 8-9 diz que aqueles que não conhecem a Deus e se 

recusam a obedecer o evangelho vai sofrer punição eterna longe da presença de 

Deus. Jesus repetidamente falou do perigo do inferno (Matt 08:12. ; 13: 41-42 , 49-

50 ; 22:13 ; 24:51 ; 25:30 ; Lucas 13:28 ). Ele solenemente advertiu aqueles que 

rejeitaram que morreriam em seus pecados ( João 8:24 ). Universalismo é inegavelmente 

contrária à Escritura, uma vez que as mesmas palavras no original que descrevem o 

inferno como eterna também descrevem Deus e do céu como eterno. 

  
Um segundo ponto de vista pode ser apelidado de potencial / vista real. De acordo com 

este ponto de vista, Cristo é, potencialmente, o Salvador de todos os homens, mas, na 

verdade, apenas daqueles que acreditam. É verdade que a morte de Cristo foi poderoso o 

suficiente para ter redimiu toda a raça humana e para satisfazer a justiça de Deus e 

remover a barreira entre Deus e todos os homens. Portanto, todos podem ser chamados à 

salvação e justamente condenado se eles se recusarem a esse chamado. Por meio da morte 

de Cristo, Deus fez provisão para os pecados do mundo (cf. a discussão de 1 Tim. 2: 6 , 

no capítulo 6 deste volume). 

  
Que tal não é o ensino deste verso, no entanto, é revelado pelo uso do 

advérbio malista ( especialmente ), o que deve significar que todos os homens irão 

desfrutar, em certa medida o mesmo tipo de salvação como crentes desfrutar. O advérbio 

não é adversativa ou contrastante, ele não pode estar dizendo que todos os homens são 

salvos em um sentido, mas os crentes em outro. A diferença é de grau, não de tipo. 

  
Parece melhor para entender este versículo para ensinar que Deus é realmente o Salvador 

de todos os homens, que, na verdade, não salvá-los, mas apenas no sentido temporal, 

enquanto crentes Ele salva no sentido eterno. Em ambos os casos, Ele é o seu Salvador e 

há uma poupança que Ele faz em seu nome. Nesta vida, todos os homens experimentam 

em algum grau a proteger, entregar, sustentando o poder de Deus. Crentes experimentarão 

que o grau máximo de tempo e por toda a eternidade. 

  
A palavra Salvador não é sempre na Escritura limitado a salvação do pecado. Na 

Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, Soter ( Salvador ) é por vezes 

utilizado na menor sensação de "libertador" (cf. Jz. 3: 9 ; 2 Reis 13: 5 ; Neh 

9:27. ). Palavras no mesmo grupo palavra ocasionalmente têm sentido no Novo 



Testamento, bem como (cf. Lucas 1:71 ; Atos 07:25 ; 27:34 ; 01:19 Phil. ; Hb 11: 7. ). A 

palavra relacionada, Sozo ("salvar") é usado nos Evangelhos para se referir a cura física 

( Mateus 9: 21-22. ; Marcos 05:23 ; Lucas 08:36 , 50 ; João 11:12 ; cf. Atos 4: 9 ). Deus é 

o Salvador de todos os homens , em que Ele detém o morte e do julgamento todos os 

pecadores devem receber por causa do pecado (cf. Ez 18: 4. , 32 ; Rom 6:23. ). A 

realidade que Deus livra os homens da condenação instantâneas e faz "bom e [dá-lhes] 

chuvas do céu e estações frutíferas, satisfazendo [seu] coração de fartura e alegria" ( Atos 

14:17 ) mostra que ele é o Salvador de todos. Ele graciosamente dá "a todas as pessoas a 

vida, a respiração e todas as coisas" ( Atos 17:25 ), e "faz com que o seu sol se levante 

sobre maus e bons, e faz chover sobre os justos e injustos" ( Mt 5.: 45 ). Ele dá a graça 

comum a todos os homens. Incrédulos experimentar a bondade ea misericórdia de Deus 

em que eles não estão mortos instantaneamente pelo seu pecado. Nem Ele dar-lhes dor 

constante e privação permanente. Eles experimentam as Suas bênçãos temporais nesta 

vida. 

  

Este princípio é ilustrado em Isaías 63: 8-10 : 

  

Pois Ele disse: "Certamente, eles são meu povo, filhos que não procederão com 

falsidade." Então, Ele tornou-se o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele 

angustiado, eo anjo da sua presença os salvou;em Seu amor e em Sua misericórdia, Ele 

redimiu, e Ele levantou-os e levou-os todos os dias de idade. Mas eles foram rebeldes e 

contristaram o seu Espírito Santo; Ele, portanto, entregou-se a tornar-se seu inimigo, ele 

lutou contra eles. 

  

O verso 8 diz que Deus se tornou Salvador de Israel. Ele trouxe a nação do Egito, e se 

preocupava com eles. Ele forneceu comida, água, e libertação de seus inimigos. Que ele 

não era o Salvador em um sentido espiritual de cada israelita resulta do versículo 10 , que 

diz que Ele se tornou seu inimigo e lutou contra eles. Essa passagem é análogo ao 

pensamento de Paulo em 04:10 . Deus é o Salvador de todos os homens no sentido 

temporal, e especialmente dos crentes , no sentido espiritual, que são entregues a partir 

de penalidade do pecado para sempre! (Comentário do MacArthur Novo Testamento: 1 

Timóteo [Chicago: Moody, 1995], 167-69) 

A frase não contando as suas ofensas contra eles revela os meios de reconciliação-o 

perdão dos pecados. Somente com a culpa do pecado perdoado pode pecadores se 

reconciliar com Deus, uma vez que é o pecado que os separa eternamente Dele. Isaías 

escreveu: "As vossas iniqüidades fazem separação entre vós eo vosso Deus, e os vossos 

pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça" ( Is. 59: 2 ). "Você e seus 

pecados deve separar", alertou Charles Spurgeon, "ou você e seu Deus nunca vão se 

reunir" ("maneja bem a palavra da verdade", no O Metropolitan Tabernacle Pulpit, vol. 

21 [Pasadena, Tex .: Pilgrim , 1980], 88). 

Como o rei gracioso na parábola do Senhor ( Mat. 18:27 ), Deus perdoa livremente os 

pecadores arrependidos e crentes, o cancelamento de sua dívida impagável e conciliá-los 

a Si mesmo ( 1 Cor. 1:30 ;01:11 Phil. ; 3: 9 ; 2 Pedro 1: 1 ; cf. Is 61:10. ). Expressando a 

alegria do perdão Davi escreveu: "Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, 

e cujo pecado é coberto! Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a 

iniqüidade "( Sl. 32: 1-2 ). Em Romanos 4: 8 Paulo ecoou essa gloriosa realidade, escrita, 

mais cedo nesse capítulo ele descreveu Deus como "Aquele que justifica o ímpio" ("Bem-



aventurado o homem cujo pecado o Senhor não terá em conta." v. 5 ; cf . Rom. 3:26 ), 

enquanto ele lembrou aos Colossenses que Deus "nos perdoou todas as nossas 

transgressões" ( Colossenses 2:13). Cristo morreu no lugar dos crentes, pagar a pena por 

seus pecados e tendo a sua culpa. O pecado já não é cobrado em seu relato e nunca será 

de novo (cf. Rom. 8: 31-39 ). Todas as dívidas tenham sido integralmente pagas pela 

justiça de Cristo imputada a seu relato (cf. a discussão de 5:21 no capítulo 16 deste 

volume). 

Para todos aqueles que Ele reconciliou, Deus se comprometeu ( tithemi; lit., "colocado" 

ou "set") . ... a palavra da reconciliação Paulo estava tão sobrecarregado com a 

responsabilidade eo privilégio de pregar a mensagem de reconciliação, que é o ministério 

da reconciliação mencionado no versículo 18 , que ele esclareceu que a verdade 

aqui. Logos ( palavra ) é mais do que apenas um sinônimo de "mensagem", como Filipe 

E. Hughes explica: 

No pensamento grego, logos indica o que é verdadeiro e confiável, em oposição ao termo 

"mito" ( mythos ), que é descritivo do que é fictício e espúrio. Sócrates, por exemplo, 

declara que uma história em particular é "nenhum mito fictício, mas um verdadeiro 

logos". Daí o termo "logos" carrega consigo, como uma espécie de subtexto, a implicação 

da verdade e autenticidade, e é, portanto, particularmente apropriada como um sinônimo 

para o evangelho, que é ("a palavra da verdade." A Segunda Epístola aos Coríntios, A 

Commentary New Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 

1992], 207) 

Portanto, a Escritura descreve a mensagem da reconciliação, como a palavra ( logos ) do reino 

( Matt 13:19. ), a salvação ( Atos 13:26 ), o evangelho ( Atos 15: 7 ), a cruz ( 1 Cor. 01:18 ), 

vida ( Phil 2:16. ), e da verdade ( Ef 1:13. ; Col. 1: 5 ). Em um mundo de mitos religiosos, 

cristãos proclamar a verdade sobre a única maneira que as pessoas podem ser reconciliados 

com Deus e, assim, escapar do inferno e apreciar o céu para sempre. 

A reconciliação é pela obediência da fé 

Portanto, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus 

estivesse fazendo um apelo por meio de nós; pedimos-te em nome 
de Cristo, se reconciliarem com Deus. ( 05:20 ) 

Embora seja verdade, como mencionado acima, que só Deus é o reconciliador, 

reconciliação, no entanto, não acontece sem a fé do pecador. Por isso, Paulo 

escreveu, somos embaixadores de Cristo (cf. Ef. 6:20 ). Como em nossos dias, como 

um embaixador nos tempos antigos era um dever importante e altamente 

considerado. Embaixadores é uma forma do verbo presbeuō , que deriva 

de presbus ("homem velho"). O termo é uma um apt, para embaixadores em tempos 

antigos eram geralmente homens mais velhos e experientes. Um embaixador é tanto um 

mensageiro e um representante daquele que o enviou, e os crentes são mensageiros e 

representantes do tribunal do céu. E assim como um embaixador vive em uma terra 

estrangeira, assim também os crentes. Apesar de cidadãos do céu ( Fil. 3:20 ), eles 

representam seu Rei neste mundo, onde eles vivem ", como peregrinos e forasteiros" ( 1 

Pedro 2:11 ). Eles proclamam para o perdido, perecendo rebeldes deste mundo caído a 

boa notícia de que eles podem se reconciliar com o santo Rei do céu: 

Por "todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Como pois invocarão aquele 

em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como 

poderão ouvir sem pregador?Como pregarão, se não forem enviados? Assim como está 



escrito: "Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas de coisas boas!" ( Rom. 

10: 13-15 ) 

Porque os crentes são os seus embaixadores, é como se Deus, o Pai, Salvador, estavam 

fazendo um apelo aos perdidos através deles. Nós imploramos incrédulos também em 

nome do Filho, o Salvador,Cristo, para reconciliar-se com Deus. Esta mendicidade de 

pessoas para ser conciliada deixa claro que o pecador nunca é entregue a partir de ira e 

julgamento para bênção e recompensa sem resposta pessoal à verdade do evangelho 

através dos meios que Ele nos proporcionou-fé. Em João 6:47 Jesus disse: "Quem crê tem 

a vida eterna" (cf. v 40. ; 01:12 ; 03:16 , 18 , 36 ; 05:24 ; 1 João 5:13 ). Deus é "o 

justificador daquele que tem fé em Jesus" ( Rom. 3:26 ), porque "o homem é justificado 

pela fé sem as obras da lei" ( Rom. 3:28 , cf. v 30. ) . Em uma passagem que demonstra 

que Abraão foi justificado pela fé Paulo escreveu: "Mas, ao que não trabalha, mas crê 

naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça" ( Rom. 4: 5 ). São 

aqueles que têm "sido justificados pela fé", que "temos paz com Deus" ( Rom. 5: 1 ). Aos 

Gálatas, sob o assalto por hereges legalistas ensinando a salvação pelas obras, Paulo 

escreveu 

No entanto, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em 

Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé 

em Cristo e não pelas obras da lei; uma vez que pelas obras da lei nenhuma carne será 

justificada ... Agora que ninguém é justificado pela Lei perante Deus é evidente; para: "O 

justo viverá pela fé." ... Por isso, a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, para 

que fôssemos justificados pela fé. ( Gl 2,16. ; 3:11 , 24 ) 

Paulo escreveu aos filipenses que sua esperança de salvação em Cristo "não era [baseado em] 

tendo justiça [seu] próprio derivado da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que 

vem de Deus, na base da fé "( Fp 3: 9. ). 

O elemento objetivo da fé salvadora envolve a acreditar que Jesus é Deus ( João 8:24 ), 

que Deus o ressuscitou dentre os mortos ( Rom 4:24. ; 10: 9 ), que não há salvação em 

nenhum outro ( João 14: 6 ;Atos 4:12 ), e confessá-Lo como Senhor ( Rm 10: 9. ). Mas 

há um elemento subjetivo muitas vezes negligenciado da fé salvadora, uma atitude 

humilde de luto sobre o pecado, arrependimento e rogando a Deus por misericórdia. Tiago 

escreveu: "Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Purificai as mãos, 

pecadores; e purificai os corações, vós de espírito vacilante. Seja miserável e lamentar e 

chorar; se o vosso riso em pranto, ea vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença 

do Senhor, e ele vos exaltará "( Tiago 4: 8-10 ; cf. . Mt 5: 3-11 ). 

Paulo viu sua missão, como embaixador de Cristo como um ", para trazer a obediência 

da fé entre todos os gentios, por amor do seu nome" ( Rom. 1: 5 ). O Senhor Jesus Cristo 

designou essa mesma missão a todos os crentes quando Ele lhes ordenou: "Ide, portanto, 

fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo" ( Mat. 28:19 ) . Assim, não há maior vocação, há maior privilégio, não é tarefa 

mais urgente do que o ministério da reconciliação que Deus confiou a todos os crentes. 

 

 



16.  Quinze Palavras de esperança ( 2 

Coríntios 5:21 ) 

Ele fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, para 
que nos tornássemos justiça de Deus nele. ( 05:21 ) 

Tudo começou com um dos primeiros casos registrados da história de guerra 

biológica. Em 1347 um exército mongol sitiando o posto de comércio genovesa de Caffa 

na Crimeia (Ucrânia moderna) catapultou os corpos de peste bubônica vítimas mais 

muros da cidade. Os defensores apavorados fugiram para a Itália, levando consigo os 

mortais bactéria da peste (e os ratos e pulgas que eles espalharam).Ao longo dos próximos 

três anos, a praga se espalhou pela Europa na epidemia maciça agora conhecida como a 

Peste Negra. Antes da epidemia seguiu seu curso um número estimado de vinte milhões 

de pessoas, cerca de um terço a metade da população de pereceu da Europa. Os próximos 

séculos veria surtos de peste bubônica, que continuaria a ser um perigoso assassino 

desmarcada até o desenvolvimento de antibióticos no século XX recorrentes. 

Embora a Peste Negra é a epidemia mais infame da história, não foi o único. A epidemia 

de gripe de 1918-1919 matou um trinta estimada em cinqüenta milhões de pessoas, e 

vários milhões a mais morreu por volta desse mesmo tempo em um surto de tifo na Europa 

Oriental. Outras doenças infecciosas, como a malária, a febre amarela, e, em tempos mais 

recentes AIDS, também reivindicaram incontáveis milhões de vítimas. 

Mas há uma praga que é mais difundido e mortal do que todos os outros juntos; ela é, 

como o puritano escritor Ralph Venning chamou, a "praga de pragas." Ela afeta cada 

pessoa que já viveu e é 100 por cento fatal. Ao contrário de outras pragas, que causam 

somente a morte física, essa praga causa a morte espiritual e eterna também. É a praga do 

pecado. 

Por causa da queda de Adão mergulhou toda a raça humana em pecado ( Rom. 5: 12-21 ), 

todas as pessoas são pecadores desde o nascimento. "Eis que eu nasci na iniqüidade", 

lamentou Davi ", e em pecado me concebeu minha mãe" ( Sl. 51: 5 ). No Salmo 58: 3 , 

ele acrescentou: "Os ímpios são alienados desde o ventre; estes que falam mentiras 

extraviar desde o nascimento "(cf. Gen. 8:21 ; Isa. 48: 8 ).Não só são todas as pessoas 

pecadores por natureza, eles também são pecadores por ação. Aos Romanos Paulo 

escreveu: "Não há justo, nem um sequer" ( Rm 03:10. ; cf. Sl 14: 1-3. ; 53: 1-3 ). Mais 

tarde nesse capítulo, ele acrescentou: "Porque todos pecaram e estão destituídos da glória 

de Deus" ( Rm 3:23. ); por conseguinte, "não há homem que não peque" ( 1 Reis 08:46 ), 

e ninguém pode dizer: "Eu tenho purificado o meu coração, estou limpo do meu pecado" 

( Prov. 20: 9 ). 

O resultado inevitável para todos os infectados pela praga do pecado é a morte. Ezequiel 

18:20 claramente afirma: "A pessoa que pecar, essa morrerá" (cf. v. 4 ). Adão do trágico 

epitáfio, "e ele morreu" (Gênesis 5: 5 ) será escrito para todos os seus descendentes (cf. vv 

8. , 11 , 14 , 17 , 20 , 27 , 31 ; 09:29 ). Nem é o prognóstico melhor no reino 

espiritual. Pecado produz duas conseqüências espirituais desastrosas: alienação de Deus 

nesta vida ( Ef 2,12. ; 4:18 ; Col. 1:21 ), e punição implacável no inferno na eternidade 

( Matt 25:41. , 46 ; 2 Tessalonicenses. 1: 9 ; Ap 14: 9-11 ; 20: 11-15 ). 

Mas a boa notícia do evangelho é que não há uma cura para o pecador infectados pela 

epidemia de pecado mortal. Deus, em Sua misericórdia e amor, desde um remédio para o 



pecado, o sacrifício de Seu Filho. O Senhor Jesus Cristo ", lançado nos de nossos pecados 

pelo seu sangue" ( Apocalipse 1: 5 ), "para com uma só oblação aperfeiçoou para sempre 

os que são santificados" ( Hb 10:14. ). Aqueles que experimentam "redenção, pelo seu 

sangue, a remissão dos [seus] delitos, segundo as riquezas da sua graça" ( Ef. 1: 7 ) são 

curados a partir de efeitos espirituais mortais do pecado. Como resultado, eles têm 

"passou da morte para a vida" ( João 5:24 ; 1 João 3:14 ), e "já não sois estrangeiros e 

peregrinos, mas ... são concidadãos dos santos, e sois da família de Deus "( Ef. 2:19 ). 

Como Deus fez a cura possível é o tema de versos 18-20 . Nesses três versos, Paulo 

descreveu a gloriosa verdade da reconciliação-que a relação rompida pelo pecado entre 

Deus santo e pecadores não regenerados podem ser restaurados "a" e "em" Cristo. Mas a 

reconciliação levanta algumas questões profundas. Como pode um Deus absolutamente 

e infinitamente santo reconciliar-se com os pecadores?Como pode Sua justa e santa lei, 

que exige a condenação e punição de todos os que violá-la, estar satisfeito? Como podem 

aqueles que não merecem misericórdia recebê-la? Como Deus pode defender a verdadeira 

justiça e dar a graça? Como podem as demandas de ambos justiça e de amor ser 

cumprida? Como Deus pode ser tanto "justo e justificador" ( Rom. 3:26 ) dos pecadores? 

Por mais difícil que essas questões parecem, um breve verso responde a todos eles e 

resolve o aparente paradoxo da redenção. Com uma concisão e brevidade reflexiva do 

Espírito Santo, este breve período, apenas quinze palavras do texto grego, resolve o 

dilema de reconciliação. Esta frase revela a essência da expiação, expressa o coração da 

mensagem do evangelho, e se articula a verdade mais gloriosa na Escritura-how caído 

relação rompida pelo pecado do homem com Deus pode ser restaurado. O versículo 21 é 

como um esconderijo de jóias raras, cada um merecedores de um exame cuidadoso, 

reverente sob a lupa da Escritura. Ela produz verdades sobre o benfeitor, o substituto, os 

beneficiários, e o benefício. 

O Benfeitor 

Ele fez ( 5:21 a) 

O fim do versículo 20 revela o antecedente de Ele ser Deus, o Pai, como visto no capítulo 

anterior deste volume. A reconciliação é o Seu plano, e isso não pode ocorrer a menos 

que Ele iniciou e aplicou-o.Os pecadores não podem conceber a sua própria abordagem 

religiosa a Deus, porque eles são "mortos em [suas] delitos e pecados" ( Ef. 2: 1 ). A 

mentira condenatório da religião falsa é que o homem pode reconciliar-se com Deus por 

seus próprios esforços, mas todas as tentativas de fazê-lo são fúteis. "Atos de justiça dos 

pecadores são como trapo da imundícia; e todos [os] murchar como uma folha, e [suas] 

iniqüidades, como o vento, tomar [eles] away "( Isaías 64: 6. ). Como resultado, "Não há 

justo, nem um sequer" ( Rm. 3:10 ). 

Nem mesmo o "israelitas, dos quais é a adoção de filhos, ea glória, a aliança ea 

promulgação da Lei, eo culto, e as promessas, quais são os pais, e dos quais é Cristo 

segundo a carne" ( Rom. 9: 4-5 ) poderia encontrar uma maneira de reconciliar-se com 

Deus por seus próprios esforços. Romanos 10: 1-3 , expressando profunda preocupação 

de Paulo para eles, reflete que a verdade: 

Irmãos, o desejo do meu coração ea minha súplica a Deus por eles é para sua 

salvação. Para lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não de acordo 

com o conhecimento. Para não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a 

sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. 



Apesar de seu zelo por Deus, eles não tinham alcançado a salvação, porque o buscou por 

meio de sua própria justiça. A religião de realização humana, seja praticada por judeus ou 

gentios, nunca pode trazer a reconciliação com Deus. A única maneira de reconciliação pode 

acontecer é se Deus estendeu a mão para os pecadores; e Ele o fez pelo sacrifício de Seu 

Filho. 

Jesus, portanto, não ir para a cruz, porque as pessoas volúveis voltaram contra Ele, 

embora eles fizeram. Ele não ir para a cruz, porque falsos líderes religiosos enganados 

por demônios tramaram sua morte, embora eles fizeram. Ele não ir para a cruz, porque 

Judas traiu, embora ele fez. Ele não morreu, porque, uma multidão incontrolável raiva 

intimidado um governador romano em condená-lo à crucificação, embora eles 

fizeram. Jesus foi para a cruz como o desenrolar do plano de Deus para reconciliar os 

pecadores a Si mesmo. No primeiro sermão cristão sempre pregou, Pedro declarou à 

nação de Israel de que Jesus foi "entregue por [a morte] pelo plano pré-determinado e 

pré-conhecimento de Deus" ( Atos 2:23 ; cf. 03:18 ; 13:27 ; Matt 26:24. ; Lucas 

22:22 ; João 18:11 ; Heb. 10: 5 , 7 ). 

Só Deus poderia projetar uma expiação pelo pecado que iria satisfazer as exigências de 

sua justiça, propiciar a sua ira, e ser coerente com o seu amor, graça e misericórdia. Só 

Deus poderia conceber o plano em que a segunda pessoa da Trindade que, "sendo 

encontrado em forma de homem, [humilde] Ele mesmo, tornando-se obediente até à 

morte, e morte de cruz" ( Fp 2: 8. ). Só Deus sabia o que seria necessário para salvar os 

pecadores "a partir do domínio das trevas, e [transferi-las] para o reino do seu Filho 

amado" ( Col. 1:13 ), tornando-os "qualificado ... para participar da herança dos santos na 

luz "(Col. 1:12 ). Só Deus sabia como fazer os pecadores merecedores do inferno 

aceitáveis à Sua vista e apto a passar a eternidade em Sua presença. Portanto, somente 

Deus poderia criar e executar o plano de redenção e reconciliar os pecadores a Si 

mesmo. Esse plano é tão além da compreensão dos não regenerados que parece loucura 

para eles ( 1 Co 1:18. , 23 ; 02:14 ). Nenhuma religião do projeto humano tem nada 

parecido. 

Reconciliação flui para fora do amor de Deus; Foi porque ele "amou o mundo, que deu o 

seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 

eterna" ( João 3:16 ). "Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco", escreveu Paulo, 

"em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós" ( Rm 5: 8. ); embora 

"éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho" ( Rom. 

5:10 ). Porque "Deus [é] rico em misericórdia, [e] por causa do grande amor com que nos 

amou, e estando nós mortos em nossos delitos, [Ele] nos deu vida juntamente com Cristo 

( Ef 2: 4-5. ). 

É essa ênfase em um Deus amoroso chegar aos pecadores que separa o Cristianismo das 

falsas religiões do mundo. Os deuses dessas religiões são, por vezes retratado como cruel, 

irritado, e hostil e, portanto, deve ser temido e apaziguado, mesmo por esses meios 

terríveis como o sacrifício de crianças (cf. 2 Reis 16: 3 ; 23:10 ; . Jer 32:35 ; Ez 

16:21. ; 23:37 ). Outros são vistos como apáticos e indiferentes aos adoradores que 

rastejar diante deles, como Baal, cujos seguidores Elijah zombeteiramente desafiado ", 

Clame em alta voz, pois ele é um deus; ou ele está ocupado ou ido para o lado, ou está 

em uma viagem, ou talvez ele está dormindo e precisa ser despertado "( 1 Reis 

18:27 ). Seus devotos são muitas vezes levados a medidas desesperadas para obter a sua 

atenção (cf. 1 Reis 18:28 ). 

Mas o cristianismo proclama a verdade gloriosa, libertadora que Deus não é nem hostil, 

nem indiferente, mas um Salvador amoroso por natureza. Ele não precisa ser apaziguado 



(e de fato não pode ser feita por qualquer meio humanos). Em vez disso, Ele mesmo 

providenciou o Seu próprio apaziguamento para a justiça e os meios para que os 

pecadores se tornarem Seus filhos amados por meio do sacrifício de Seu Filho ( Rom 

8:32. ; 1 João 4:10 , 14 ), que propiciou totalmente a Sua ira. Como resultado, aqueles 

que vêm a Ele pela fé são "justificados como um presente, por sua graça, mediante a 

redenção que há em Cristo Jesus" ( Rom. 3:24 ). Por causa do sacrifício de Cristo 

perfeitamente satisified as exigências da justiça e da justiça de Deus, Deus oferece 

gratuitamente o perdão ea reconciliação: "Ho! Todo aquele que tendes sede, vinde às 

águas; e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Venha, comprar vinho e 

leite sem dinheiro e sem custo "( Is 55: 1. ; cf. Apocalipse 22:17 ). 

Reconciliação exigiu a morte do Filho de Deus, porque "o salário do pecado é a morte" 

( Rm 6:23 ) e, portanto, "A pessoa que pecar, essa morrerá" ( Ez. 18:20 ). O abate de 

incontáveis milhões de animais sacrificados sob a economia do Antigo Testamento 

ilustrada que a verdade. Embora incapazes de expiar o pecado, já que "é impossível que 

o sangue de touros e bodes para tirar os pecados" ( Heb. 10: 4 ), esses sacrifícios 

forçosamente levou para casa o ponto de que o pecado resulta em morte, e morte é 

necessária para satisfazer as exigências da lei de Deus quando é violada. Eles também 

fizeram as pessoas que incessantemente oferecidos los por muito tempo para o substituto 

final para quem os sacrifícios apontou (cf. Is. 53 ). E quando, de acordo com o plano do 

Pai o substituto final veio, Ele voluntariamente deu a sua vida para trazer a satisfação 

final a Deus apenas retratado nas cerimônias de sacrifícios e rituais de morte de animais 

( João 10:11 , 18 ; . Filipenses 2: 7 -8 ). 

O Substitute 

Aquele que não conheceu pecado, o pecado ( 5:21 b) 

Esta designação aponta inequivocamente para o único sacrifício possível para o 

pecado. Elimina todo ser humano que já viveu ", pois não há homem que não peque" ( 1 

Reis 08:46 ), uma vez que "todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus" ( Rom. 

3:23 ). Somente aquele que não conheceu pecado de seu próprio poderia qualificar-se 

para suportar a ira cheia de Deus contra os pecados dos outros. O sacrifício perfeito para 

o pecado teria de ser um ser humano, pois só um homem poderia morrer por outros 

homens. No entanto, ele também teria que ser Deus, pois somente Deus é pecado. Isso 

restringe o campo a um, o Deus-homem, Jesus Cristo. 

No projeto de Deus, a segunda pessoa da Trindade tornou-se um homem ( Gal. 4: 4-5 ). A 

Bíblia deixa claro que se ele tivesse uma mãe humana, o Senhor Jesus Cristo não teve um 

pai humano. José nunca é referido como seu pai, porque Ele foi concebido pelo Espírito 

Santo ( Matt 01:18. , 20 ; Lucas 1:35 ). Como o homem-Deus, Ele era o perfeito para ser 

o sacrifício pelo pecado ( João 1:29 ; 1 Pedro 1:19 ), cumprindo a imagem do Antigo 

Testamento sobre o cordeiro sacrificial ilibada ( Ex. 12: 5 ; Ez 46: 13 ). 

A impecabilidade (impecabilidade) de Jesus Cristo é universalmente afirmado nas 

Escrituras, por crentes e não crentes. Em João 8:46 Jesus desafiou seus oponentes judeus 

"? Qual de vocês Me convence do pecado" Antes de condená-lo à morte, Pilatos afirmou 

repetidamente sua inocência, declarando: "Não acho culpa alguma neste homem" ( Lucas 

23: 4 cf.; 14 vv. , 22 ). O ladrão arrependido na cruz de Jesus, disse: "Este homem não 

fez nada de errado" ( Lucas 23:41 ). Mesmo o endurecido, centurião romano insensível 

encarregado da execução detalhe admitiu: "Certamente este homem era justo" ( Lucas 

23:47 ). 



Os apóstolos, aqueles que mais observada de perto a vida de Jesus durante Seu ministério 

terreno, também testemunhou a Sua impecabilidade. Pedro proclamou publicamente para 

ser o "Santo e Justo" (Atos 03:14 ). Em sua primeira epístola, ele declarou que Jesus era 

"sem defeito e sem mancha" ( 1 Pedro 1:19 ); aquele "que não cometeu pecado" ( 2:22 ); e 

"apenas" ( 03:18 ). João também testemunhou a Sua impecabilidade, escrevendo: "Nele 

não há pecado" ( 1 João 3: 5 ). A inspiração do escritor Hebreus observa que "não temos 

um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas Aquele que 

foi tentado em todas as coisas como nós somos, mas sem pecado" ( Hb. 4:15 ), porque 

Ele é "santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus" 

( 7:26 ). 

Mas o mais poderoso testemunho relativo impecabilidade de Cristo vem de Deus, o 

Pai. Em duas ocasiões Ele disse de Cristo, "Este é o meu Filho amado, em quem me 

comprazo" ( Mt 3:17. ; 17: 5 ).Inquebrável comunhão de Jesus com o Pai também atesta 

a sua impecabilidade; em João 10:30 Ele disse simplesmente: "Eu eo Pai somos um" 

(cf. 14: 9 ). 

Depois de apresentar Jesus como o substituto absolutamente santo para os pecadores, o 

texto faz a indicação notável que Deus O fez para ser pecado. Essa frase importante 

requer uma compreensão cuidadosa. Isso não significa que Cristo tornou-se um 

pecador; os versos acima mencionados estabelecem Sua impecabilidade absoluta 

inequivocamente descarta essa possibilidade. Como Deus em carne humana, Ele não 

poderia ter cometido qualquer pecado ou de alguma maneira violado a lei de Deus. É 

igualmente impensável que Deus, cuja "Os olhos são tão puros para aprovar o mal" ( Hab 

1:13. ; cf.Tiago 1:13 ), faria qualquer um pecador, e muito menos o seu próprio Filho 

Santo. Ele era o Cordeiro imaculado enquanto estava na cruz, pessoalmente culpado de 

nenhum mal. 

Isaías 53: 4-6 descreve o único sentido em que Jesus poderia ter sido feito pecado: 

Certamente nossas tristezas Ele mesmo levou, 

E as nossas dores Ele carregou; 

No entanto, nós mesmos o reputávamos por aflito, 

Ferido de Deus, e oprimido. 

Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, 

Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; 

O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, 

E por sua pisaduras fomos sarados. 

Todos nós como ovelhas, nos desviamos, 

Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho; 

Mas o Senhor fez com que a iniqüidade de nós todos 

Para cair sobre ele. 

Cristo não foi feito um pecador, nem foi punido por qualquer dos seus próprios pecados. Em 

vez disso, o Pai tratou-o como se Ele fosse um pecador, cobrando a Seu relato os pecados de 

todos os que jamais acreditaria. Todos esses pecados foram imputados como se Ele tivesse 



pessoalmente empenhado eles, e Ele foi punido com a pena para eles na cruz, enfrentando a 

fúria da ira de Deus desencadeada contra todos eles. Foi nesse momento que "Jesus clamou 

com grande voz, dizendo: ..." Meu Deus, Meu Deus, por que me abandonaste? "( Mat. 

27:46 ). É fundamental, portanto, compreender que o único sentido em que Jesus foi feito 

pecado foi por imputação. Ele foi pessoalmente puro, ainda oficialmente 

culposa; pessoalmente santo, ainda forensically culpado. Mas ao morrer na cruz, Cristo não 

se tornou o mal como nós somos, nem os pecadores redimidos se tornam inerentemente santo 

como Ele é. Deus credita o pecado dos crentes para a conta de Cristo, ea Sua justiça para o 

deles. 

Em Gálatas 3:10 , 13 Paulo explicou ainda a necessidade dos pecados dos crentes sendo 

imputados a Cristo. No versículo 10 , ele escreveu que "todos quantos são das obras da 

lei estão debaixo de maldição;porque está escrito: Maldito todo aquele que não cumprir 

todas as coisas escritas no livro da lei, para realizá-las. "" Não há nenhuma maneira para 

que os pecadores a reconciliar-se com Deus, porque ninguém é capaz de "cumprir por 

todas as coisas escritas no livro da lei, para realizá-las. "Violar mesmo um preceito da lei 

garante a punição eterna no inferno. Assim, toda a raça humana é amaldiçoado e incapaz 

de fazer qualquer coisa para levantar essa maldição. Portanto, as únicas crentes razão 

pode ser reconciliado com Deus é porque "Cristo nos resgatou da maldição da lei, 

fazendo-se maldição por nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado 

no madeiro" ( v. 13 ). Se não fosse pelo fato de que "enquanto ainda éramos fracos, no 

momento certo, Cristo morreu pelos ímpios" ( Rom. 5: 6 ), ninguém poderia se reconciliar 

com Deus. 

Os Beneficiários 

em nosso nome, ( 05:21 c) 

O antecedente de nosso é a frase "embaixadores de Cristo" no versículo 20 ; aqueles a 

quem a "palavra da reconciliação" foi cometida ( v. 19 ), que foram reconciliados com 

Deus ( v. 18 ), e são novas criaturas em Cristo ( v. 17 ). Morte substitutiva de Cristo foi 

eficaz somente para aqueles que crêem ( João 1:12 ; 3: 16-18 ; Rom. 10: 9-10 ); todos 

aqueles que o Pai Lhe dá e tira a Ele ( João 6:37 , 65 ).(Para mais informações sobre este 

ponto, veja a discussão sobre o versículo 14 do capítulo 14 do presente volume.) que Deus 

ressuscitou Jesus dos mortos é a prova de que Ele aceitou Seu sacrifício em nome de seu 

povo ( 04:25 Rom. ). 

O Benefício 

para que nos tornássemos justiça de Deus nele. ( 05:21 d) 

A frase , de modo que reflete uma cláusula de propósito no texto grego. O benefício de 

Deus imputando os pecados dos crentes a Cristo e Sua justiça para eles é que eles se 

tornam justos diante dEle. Eles são "encontrado nele, não tendo justiça [seu] derivada da 

Lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé" ( Fp 3: 

9. ). A própria justiça de Deus exige, antes que Ele pode aceitar o pecador é a própria 

justiça que Ele oferece. 

Porque Jesus pagou o preço total para o pecado dos crentes, Deus já não detém-lo contra 

eles. No Salmo 32: 1 Davi escreveu: "Bem-aventurado aquele cuja transgressão é 

perdoada, e cujo pecado é coberto!" No Salmo 130: 3-4 o salmista acrescentou: "Se tu, 

Senhor, iniqüidades, Senhor, quem poderia subsistir? . Mas não há perdão com Você, que 

sejas temido "Em imagens metafóricas de perdão, Deus é dito ter removido os pecados 



dos crentes, tanto deles quanto o leste é do oeste ( Sl. 103: 12 ); seus pecados sobre suas 

costas ( Isa 38:17. ); prometeu nunca se lembra deles ( Isa 43:25. ); oculto-los de sua vista 

por trás de uma nuvem espessa ( Isa 44:22. ); e lançá-los para as profundezas do mar 

( Mic. 7:19 ). 

Crentes experimentar a bem-aventurança do perdão somente pela fé na redenção 

completa fornecida por Jesus Cristo; "A justiça de Deus [vem] por meio da fé em Jesus 

Cristo para todos os que crêem" (Rom. 3:22 ). Eles são "justificados como um presente, 

por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus" ( Rm 3:24. ); portanto, Deus 

é "o justificador daquele que tem fé em Jesus" ( Rom. 3:26 ).Em Romanos 3:28 Paulo 

declarou definitivamente ", pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei" 

(cf. 4: 5 ; 5: 1 ; . Gal 2:16 ; 3:24 ). 

Quando os pecadores arrependidos reconhecer o seu pecado ( . Ps 32: 5 ), afirmam Jesus 

como Senhor ( Rom. 10: 9 ), e confiar somente em Sua obra completa em seu nome ( Atos 

4:12 ; 16:31 ), Deus credita sua justiça para seu relato. Na cruz, Deus tratou Jesus como 

se ele tivesse vivido nossas vidas com todos os nossos pecados, para que Deus poderia, 

então, nos tratam como se vivêssemos a vida de pura santidade de Cristo. Nossa vida 

iníqua foi legalmente cobrada a Ele na cruz, como se ele tivesse vivido, de modo que Sua 

vida justa poderia ser creditada a nós, como se nós viveu. Essa é a doutrina da justificação 

pela imputação-o ponto alto do evangelho. Essa verdade, expressa de forma concisa e 

poderosamente neste texto, é a única cura para a praga do pecado. 

 

17. honra e desonra- O Paradoxo do 

Ministerio ( 2 Coríntios 6: 1-10 ) 

E trabalhar em conjunto com Ele, nós também pedimos que você 

não receber a graça de Deus em vão, pois Ele diz: "No tempo 

aceitável te escutei e no dia da salvação te ajudei." Eis que agora 

é " o tempo aceitável ", eis, agora," o dia da salvação "-giving há 

motivo para escândalo em coisa alguma, para que o ministério 

não será desacreditado, mas em tudo recomendando-nos como 

servos de Deus, em grande resistência, nas aflições, nas 

necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos 

tumultos, nos trabalhos, nas insônia, na fome, na pureza, na 

ciência, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor 

verdadeiro, na palavra da verdade , no poder de Deus; pelas 

armas da justiça para a mão direita e à esquerda, por honra e por 

desonra, por má fama e boa fama; considerado como 

enganadores e ainda Verdadeiro; como desconhecido ainda bem 

conhecido, ainda morrendo eis que vivemos; como castigados 

ainda não condenados à morte, como entristecidos mas sempre 

alegres, como pobres mas enriquecendo a muitos, como nada 
tendo e possuindo tudo. ( 6: 1-10 ) 

É uma verdade irônica que o pregador é muitas vezes um dos mais amados e respeitados 

dos homens, mas ao mesmo tempo um dos mais odiado e desprezado em sua 

comunidade. Para aqueles que acreditam que o evangelho que ele prega, ele é um pai 

espiritual, mentor e professor reverenciado. Ele proclama a eles a verdade divina, 



encoraja-os, dá-lhes esperança e instrui-los na aplicação da Palavra de Deus.Mas para 

aqueles que rejeitam a sua mensagem, a sua é a voz de julgamento de convicção, irritação 

e agitação. Para eles, ele é um encrenqueiro (cf. 1 Reis 18:17 ; Jer. 38: 2-4 ; Amos 

07:10 ; Lucas 23: 5 ;Atos 16:20 ; 24: 5 ), perturbando a tranquilidade de suas vidas 

vergonhosas e transformando o seu mundo pecaminoso de cabeça para baixo ( Atos 17: 

6 ). 

Durante Seu ministério terreno, o Senhor Jesus Cristo enfrentou os extremos de ser 

adorado e desprezado. Enquanto alguns aclamaram como o Senhor do céu, o cumpridor 

de suas esperanças e sonhos e a fonte de perdão eterno, felicidade, paz e alegria, 

curvando-se diante dEle em adoração, outros desprezaram como um charlatão possuído 

por um demônio, uma ameaça para seu poder, um perturbador da sua paz, e um inimigo 

de sua religião. Essa rejeição culminou com os gritos do povo: "Fora com ele, embora 

com-o, crucifica-O!" ( João 19:15 ). 

Uma vez que Jesus foi tratado de forma tão diametralmente opostos, os Seus seguidores 

podem esperar nada menos. Afirmando que a expectativa, em Mateus 10:24 , nosso 

Senhor lembrou seus seguidores que "um discípulo não está acima do mestre, nem o servo 

acima do seu senhor." Em Seu tempo de ensino final com o Doze antes da Sua morte, Ele 

acrescentou: 

Se o mundo vos odeia, você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar você. Se fôsseis 

do mundo, o mundo amaria o que era seu; mas, porque não sois do mundo, mas eu vos 

escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembre-se da palavra que eu disse a você, 

"O escravo não é maior que seu senhor." Se a mim me perseguiram, também vos 

perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. ( João 15: 

18-20 ) 

Como embaixadores ( 2 Cor. 5:20 ), os crentes trazem a mensagem de reconciliação a um 

mundo alienado. Aqueles que ouvem a mensagem será ou abraçar a verdade e 

defendemos os mensageiros ou rejeitar tanto a mensagem e aqueles que proclamá-

la. Assim, mensageiros de Cristo "é um perfume de Cristo a Deus entre os que estão sendo 

salvos e entre os que estão perecendo; ao que um aroma da morte para a morte, para o 

outro um aroma de vida para vida "( 2: 15-16 ). Aqueles que proclamam o verdadeiro 

evangelho com poder e convicção não pode esperar para ser popular com todos. Para ser 

honrado e desonrado, respeitado e injuriados, é a sua sorte; para experimentar a mais 

profunda bênção e, ao mesmo tempo sofrer a decepção mais grave vem, geralmente, para 

os evangelhos mais fiéis e zelosos. 

Nenhum é um exemplo melhor do que Paulo, que foi pego nessas realidades conflitantes 

quando ele escreveu esta carta. Apesar de suas limitações, os Corinthians foram uma 

bênção para ele. Eles tinham compartilhado no amor cristão ( 0:15 ); anteriormente neste 

epístola ele escreveu sobre "o amor que [ele tinha] especialmente para [eles]" ( 2: 

4 ); mais tarde, ele acrescentou: "Eu não falo para te condenar, porque eu já disse antes 

que você está em nossos corações para morrer juntos e viver juntos" ( 7: 3 ). Seu coração 

se encheu de alegria, porque muitos deles tinham acreditado no evangelho. No entanto, a 

congregação de Corinto, também havia causado Paulo muita mágoa. Ele havia sido 

barbaramente atacada por falsos mestres que se infiltraram sua montagem. E uma viagem 

a Corinto não tinha ido bem para Paulo, transformando-se em, uma visita triste doloroso 

(cf. 2: 1 ). O apóstolo experimentou toda a gama de emoções, desde as alturas de alegria 

para as profundezas da dor, nas suas relações com o Corinthians. 



Em nenhum lugar é tal tensão entre honra e desonra, entre alegria e tristeza, melhor 

expresso do que nesta epístola e, especialmente, nesta passagem. As respostas polarizadas 

para o ministério de Paulo revelar sua resistência, o que está relacionado com a 

manutenção de quatro perspectivas: privilégio, suplicantes, proteção e paradoxo. 

Privilégio 

E trabalhar em conjunto com Ele, ( 6: 1 a) 

A visão mais nobre do ministério é vê-lo como trabalhar em 

conjunto (de sunergeō; "cooperar com alguém"), em parceria com Deus. Decepção 

sobre as dificuldades do ministério começa com uma incapacidade de compreender o alto 

privilégio de que os servos de Deus são chamados. Como observado na discussão de 2: 

14-17 no capítulo 5 deste volume, todos os que servem a Cristo deve ser consummately 

gratos pelo privilégio e ser fiel a ela, não importa quão grave as 

dificuldades. O NASB coloca em itálico a frase com Ele, indicando que ele não está no 

texto original grego. Os tradutores estavam corretos em fornecê-lo, no entanto, uma vez 

que Deus é o antecedente de 5:19 ("Deus ... nos confiou a palavra da reconciliação") e 20 

("somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo 

através de nós "). Por incrível que pareça, o Deus da glória condescende a trabalhar 

através de crentes a anunciar o seu Evangelho de reconciliação. 

Apesar das provações que enfrentou, Paulo nunca perdeu de vista essa realidade. Mesmo 

que ninguém respondeu a sua mensagem, o grande privilégio de ser colega de trabalho de 

Deus foi o suficiente para sustentá-lo. Não surpreende, então, Paulo enfatizou que a 

verdade em toda as suas epístolas. Em 1 Coríntios 3: 9 ele afirmou claramente: "Nós 

somos cooperadores de Deus." Mais tarde, nessa carta, ele escreveu: "Há diversidade de 

operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todas as pessoas ... Mas um só eo 

mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como 

quer "( 1 Cor. 12: 6 , 11 ), e, "Mas, pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para 

comigo não provar vão; antes, trabalhei muito mais do que todos eles, não eu, mas a graça 

de Deus comigo "( 1 Cor. 15:10 ). Paulo orou para que os Efésios iria entender "o que é 

a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Estes são, de acordo com a 

operação da força do seu poder "( Ef. 1:19 ). Mais tarde, ele lembrou-lhes que ele foi 

"feito ministro, segundo o dom da graça de Deus que foi dada a [ele] de acordo com a 

operação do seu poder" ( Ef. 3: 7 ), e orou novamente, "Ora, àquele que é capaz de fazer 

muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder 

que opera em nós "( v 20. ; cf. João 15: 4-5 ). Ele lembrou aos filipenses que "Deus é 

quem efetua em vós tanto o querer como o realizar a sua boa vontade" ( Fp 2:13. ; cf. Hb 

13: 20-21. ). Aos Colossenses ele escreveu: "Para este efeito, também trabalho, 

combatendo segundo a sua energia, o que poderosamente trabalha dentro de mim" ( Col. 

1:29 ). Voltando a Antioquia após sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé 

"reuniram a igreja, [e] começaram a relatar todas as coisas que Deus tinha feito com eles 

e como abrira a porta da fé aos gentios" ( Atos 14:27 ; cf. 15: 4 ). 

Em Marcos 4: 26-29 Jesus contou uma parábola que ilustra o mistério e admiração dos 

fiéis 'ministrando junto com Deus: 

E Ele estava dizendo: "O reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra; e 

ele vai para a cama à noite e se levanta por dia, e a semente germina e cresce-how, ele 

mesmo não sabe. O solo produz colheitas por si só; primeiro a erva, depois a cabeça, em 



seguida, o grão maduro na cabeça. Mas quando as licenças de colheita, ele imediatamente 

mete a foice, porque é chegada a ceifa. " 

Aqueles que proclamam a planta a semente do evangelho, mas só Deus pode gerar nova vida 

e crescimento espiritual. Como Paulo escreveu em sua primeira carta inspirada aos Coríntios: 

"Eu plantei, Apolo regou, mas Deus estava causando o crescimento. Por isso, nem o que 

planta nem o que rega é alguma coisa, mas Deus, que dá o crescimento "( 1 Cor. 3: 6-7 ). Foi 

a maior honra, mas não há motivo para orgulho. 

Que Paulo era humilde, mas nunca perdeu o sentimento de temor que sentiu no grande 

privilégio concedido a ele como ministro do evangelho, é claro, pelo que ele escreveu a 

Timóteo: 

Agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque Ele me considerou fiel, 

pondo-me no serviço, mesmo que eu era anteriormente um blasfemo, perseguidor e 

injuriador. No entanto, me foi concedida misericórdia, porque o fiz por ignorância, na 

incredulidade; ea graça de nosso Senhor foi mais do que abundante, com a fé e amor que 

há em Cristo Jesus. É uma declaração de confiança, aceitação plena merecimento, que 

Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal de 

todos. No entanto, por esta razão eu encontrei misericórdia, para que em mim, o principal, 

Jesus Cristo pudesse demonstrar sua paciência perfeito como um exemplo para aqueles 

que crêem nEle para a vida eterna. ( 1 Tim. 1: 12-16 ) 

Oprimido que Deus o salvou e chamou para o ministério que ele era um pecador miserável, 

Paulo fechou seu testemunho com uma doxologia: "Ora, ao Rei,,, o único Deus invisível 

imortal eterna, seja honra e glória para todo o sempre. Amém "( 1 Tim. 1:17 ). 

Suplicante 

Nós também pedimos que você não receber a graça de Deus em 

vão, pois Ele diz: "No tempo aceitável te escutei e no dia da 

salvação te ajudei." Eis, agora, "o tempo aceitável", eis , agora é 
"o dia da salvação" - ( 6: 1 b-2) 

Uso do verbo de Paulo parakaloumen ( vontade; "pleitear"; "mendigar"), no tempo 

presente reflete sua preocupação constante, apaixonado pelo Corinthians (cf. 2: 8 ; 10: 

1 ; 1 Cor. 16: 15-16 ) .Embaixadores de Deus são pleaders privilegiados, implorando seus 

ouvintes para responder à verdade. 

Especificamente, Paulo estava incitando o Corinthians não receber a graça de Deus em 

vão; não a afastar-se a oportunidade gracioso para ouvir o evangelho do perdão que ele 

tinha tão fielmente pregado a eles. Ele derramou a sua vida nas Corinthians durante sua 

longa estadia em sua cidade ( Atos 18:11 ), suplicando-lhes para o evangelho e ensinando 

os novos convertidos como crescer na graça. Mas os acontecimentos em Corinto causou 

o apóstolo a temer que seu trabalho tinha sido intenso para nada. A igreja estava cheia de 

pecado, como epístola inspirada primeiro de Paulo a eles revela. Os falsos mestres, os 

lobos em pele de cordeiro tanto Jesus ( Mat. 7:15 ) e Paulo alertou para ( Atos 20:29 ), 

foram atraindo muitos na congregação para longe da verdade. Esta preocupação 

apaixonado pelo Corinthians foi atrás do que ele escreveu mais tarde: 

Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, vossas mentes 

serão desviados da simplicidade e pureza de devoção a Cristo. Porque, se alguém vem e 

vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não 



recebestes, ou outro evangelho que você não aceitou, você ter isso lindamente. ( 2 Cor. 

11: 3-4 ) 

Paulo não podia ficar de braços cruzados e permitir que seus esforços diligentes para ser 

desfeita. Ele não podia permitir que seus filhos espirituais ( 1 Cor. 04:15 ), a ser 

enganados por um falso evangelho ou desviados do verdadeiro caminho de 

santificação. Seu dever diante de Deus, como a de todos os ministros fiéis, era para 

exortar as pessoas a não receber a graça de Deus em vão. O apóstolo lhes tinha dado a 

graça de Deus, tal como consagrado na verdade do evangelho da graça, para sua eterna 

benefício. 

Paulo estava preocupado em primeiro lugar que o Corinthians não receber a graça de 

Deus em relação à salvação em vão. Como em qualquer igreja, nem todos na assembléia 

de Corinto foi resgatado.Alguns tinham conhecimento intelectual do evangelho, mas não 

têm a fé salvadora. É por isso que Paulo desafiou-os, "vós teste para ver se você está na 

fé; examinar-se! Ou você não reconhece isso sobre vós mesmos, que Jesus Cristo está em 

vós, a não ser na verdade você não passar no teste "(? 2 Cor. 13: 5 ). Aqueles na 

congregação que não se regeneram estavam em grave perigo de ser enganado pelos falsos 

mestres. Para acompanhar os pregando outro Jesus, outro espírito e outro evangelho 

levaria a uma perda de seus privilégios e à ruína espiritual. Paulo foi igualmente 

preocupado com os Gálatas: 

Surpreende-me que você está passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de 

Cristo, para outro evangelho; que não é realmente o outro; senão que há alguns que vos 

perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas mesmo que nós mesmos ou um 

anjo do céu, vos anunciasse um evangelho ao contrário do que já vos pregamos, ele deve 

ser amaldiçoado! Como já dissemos antes, assim agora novamente o digo: Se alguém vos 

pregar outro evangelho além do que você recebeu, ele deve ser amaldiçoado! ( Gal. 1: 6-

9 ) 

O Corinthians também estavam em perigo de receber a graça de Deus em vão no que diz 

respeito à santificação. Os legalistas tentou desviá-los vivendo no poder do Espírito a 

viver na força da carne. Paulo repreendeu os gálatas, também sob o assalto por legalismo: 

"Você é tão tolo? Tendo começado pelo Espírito, que está agora a ser aperfeiçoado pela 

carne "(? Gal. 3: 3 ). Santificação, como justificação, é uma obra de Deus. Ele não vem 

de legalistically em conformidade com um conjunto externo de regras, mas de um amor 

sincero gerado pelo Espírito para e obediência ao Senhor Jesus Cristo. 

Algumas das Corinthians não salvos estavam sendo enganados por um falso evangelho 

da salvação pelas obras. Outros foram salvos, mas falso ensino legalista foi nanismo seu 

crescimento espiritual. Em ambos os casos, a graça de Deus para os que enviou Paulo 

com o evangelho estava em risco de ser anulado. 

A influência corruptora dos falsos mestres impedido evangelismo. Isso fez com que a 

deserção do Corinthians ainda mais irritante para Paulo, pois era (e ainda é) o tempo para 

o ministério da reconciliação.Para ressaltar a urgência desta vez, Paulo citou Isaías 49: 8 , 

onde Deus declarou: "No tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te ajudei." 

Há um tempo na graça de Deus, quando Ele pode ser pedida por pecadores. O Senhor 

advertiu o mundo pré-diluviano, "Meu Espírito não se para sempre no homem, porque ele 

também é carne; no entanto, os seus dias serão 120 anos "( Gênesis 6: 3 ). Isaías 55: 

6 Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, comandos " invocai-o enquanto está perto 



"Oséias advertiu que Israel apóstata" irá com seus rebanhos e manadas, para buscarem o 

Senhor, mas eles não vão encontrá-lo.; Ele retirou a partir deles "( Hos. 5: 6 ). 

Repetindo eis e agora para enfatizar seu ponto, Paulo declarou que agora é "o tempo 

aceitável", "o dia da salvação" que Deus vai ouvir os pecadores arrependidos. Agora, 

quando os campos estão maduros para a colheita ( João 4:35 ), não é o tempo para 

desperdiçar oportunidade evangelho, ou para ser fraco, vacilante, ou enganados por falsos 

mestres. É o momento de agarrar-se à verdade e proclamá-lo fielmente. "Temos de 

trabalhar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia", Jesus advertiu. "A noite se 

aproxima, quando ninguém pode trabalhar" ( João 9: 4 ). 

Conhecendo a urgência dos tempos Paulo, fiel à urgência da sua vocação, 

apaixonAdãoente implorou ao Corinthians para não deixar a graça de Deus em suas vidas 

seja em vão. 

Proteção 

dando nenhum motivo para escândalo em coisa alguma, para que 

o ministério não será desacreditado, mas em tudo, nos 

recomendáveis como servos de Deus, em grande resistência, nas 

aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, 

nos tumultos, nos trabalhos, em insônia, na fome, na pureza, na 

ciência, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor 

verdadeiro, na palavra da verdade, no poder de Deus; pelas 
armas da justiça, à direita e à esquerda, ( 6: 3-7 ) 

Paulo era um pastor de proteção. Ele sabia que era inevitável que alguns poderiam rejeitar 

a graça de Deus, e ele queria ter certeza de que não era porque ele colocou um obstáculo 

em seu caminho. Ele não queria indiciamento de sua vida e ministério, como o que Deus 

pronunciou sobre Israel em Romanos 2:24 : "O nome de Deus é blasfemado entre os 

gentios por causa de você." Os incrédulos estão cegos por Satanás ( 2 Cor. 4: 4 ) e incapaz 

de compreender as coisas de Deus ( 1 Cor. 02:14 ). Portanto, Paulo teve o cuidado de 

dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério iria não ser 

desacreditado. Ele determinou a nunca permitir que qualquer mancha em sua virtude que 

possa prejudicar a integridade do seu evangelho ( 1 Cor. 09:27 ). O adjetivo 

negativo mēdemian ( não ) é um termo forte e poderia ser traduzido como "não, não." Ele 

é seguido por outro forte termo negativo, Medeni , o que significa, "não qualquer coisa." 

Esses dois termos não deixam margem a todos para umaofensa ( proskopē; "causa de 

tropeço"). Paulo iria evitar qualquer coisa que possa trazer desgraça sobre Cristo ou 

provocar alguém para encontrar a falha com a verdade e pureza do evangelho. Sua própria 

integridade era a proteção para o seu povo. 

Esse trabalho evangelístico da Igreja não ser prejudicado foi a constante preocupação do 

Paulo como ele expressou a Tito: 

Mas, como para você, falar das coisas que são ajustadas para a sã doutrina. Os homens 

mais velhos estão a ser temperado, digno, sensível, sãos na fé, no amor, na 

perseverança. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes em seu 

comportamento, não caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, ensinando o que é 

bom, para que eles possam incentivar as jovens a amarem seus maridos, a amarem seus 

filhos, ser sensível, puro, trabalhadores em casa, bondosas, submissas a seus maridos, 

para que a palavra de Deus não será desonrado. Da mesma forma exortar os jovens a 

serem sensíveis; em todas as coisas mostram-se a ser um exemplo de boas ações, com 



pureza na doutrina, digno, som na fala que é irrepreensível, para que o adversário vai ser 

envergonhado, não tendo nada de ruim a dizer sobre nós. Urge servos de estar sujeito a 

seus senhores em tudo, para ser bem agradável, não argumentativa, não furtos, mas 

mostrando toda a boa fé de modo que eles irão adornar a doutrina de Deus, nosso 

Salvador, em todos os aspectos. ( Tito 2: 1-10 ) 

Paulo sabia que a pureza da igreja era essencial se fosse para evangelizar eficazmente a ilha 

de Creta (onde Tito foi localizado). Para o efeito, necessário negativamente para evitar 

desonrando a Palavra de Deus (v. 5 ) e, assim, não dar incrédulos qualquer causa para falar 

mal dele ( v 8. ). Positivamente seus membros necessários para enfeitar (tornar atraente) a 

mensagem da verdade com suas vidas ( v. 10 ). 

Paulo não só procurou negativamente para evitar criar uma barreira para a fé em Cristo, 

mas de forma positiva para ser em tudo recomendando -se como um servo de Deus. Um 

ministro não é elogiado por seu seminário grau, a teologia, a popularidade, personalidade, 

ou o sucesso. Sua vida é a única carta de recomendação que importa; o único que as 

pessoas vão ler. 

Em última análise, o que enaltece servos fiéis de Deus é a 

sua resistência. hupomone ( endurance ) é uma das mais magníficas virtudes do Novo 

Testamento. Nenhuma única palavra Inglês pode expressar plenamente o seu rico 

significado, que engloba suportando os trabalhos forçados, sobrevivendo o choque de 

batalha, e mantendo-se firme em face da morte. O Novo Testamento usa-lo em conjunto 

com várias outras palavras, como "tribulação" ( Rom. 5: 3 ), "fé" ( Tiago 1: 3 ) 

("esperança" . 1 Tessalonicenses 1: 3 ), e "alegria "( Col. 1:11 ). hupomone também está 

associada com a idéia de glória futura ( : Rom 2 7. ; 08:25 ;) Assim, ele não descreve o 

triste estóica aceitação,, cansado de ensaios, mas sim a fé, esperança e alegria em 

antecipação da glória futura. A palavra pode ser melhor traduzida como "paciência 

triunfante." Hebreus 11 elogia os servos de Deus do Antigo Testamento para a sua 

capacidade de suportar hostilidade e permanecer fiel. 

Endurance marcaram a vida de Paulo. Ele suportou fielmente a sua morte, apesar tentação 

contínua, ameaças de seus inimigos, e problemas nas igrejas, servindo continuamente a 

Deus com toda a sua força e fornecendo uma influência protetora sobre a 

igreja. Anteriormente nesta epístola, Paulo expressou sua triunfante resistência, paciente 

do sofrimento: 

Somos atribulados por todos os lados, mas não angustiados; perplexos, mas não 

desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não 

destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se 

manifeste também em nosso corpo. Para nós, que vivemos, estamos constantemente a ser 

entregue à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em 

nossa carne mortal. ( 2 Cor. 4: 8-11 ) 

Sua fé nunca vacilou; sua esperança nunca diminuiu; sua alegria nunca diminuiu. Ele nunca 

perdeu de vista o fato de que "os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com 

a glória que há de ser revelada a nós" ( Rm 08:18. ; cf. 2 Cor. 4: 16-18 ; Atos 20:24 ; Fp 3: 

8. ). 

A lista que se segue, em 2 Coríntios 6: 4-7 define os vários elementos da resistência. Os 

versículos 4 e 5 discutir os aspectos negativos, versículos 6 e 7 o positivo. Em palavras 

carregadas de emoção, Paulo define o ministério da reconciliação não como aquele em 

que fazemos exigências sobre Deus, mas aquele em que Ele exige de nós. Embaixadores 

de Jesus Cristo não busca maior conforto e prosperidade, mas uma maior resistência. 



Ambas as listas positivas e negativas podem ser subdivididos em três grupos de três. Os 

três primeiros elementos negativos são resultados internos de pressões 

externas. Aflições traduz thlipsis, que se refere ao sofrimento espiritual, físico ou 

emocional. Paulo advertiu em Atos 14:22 que é "através de muitas tribulações [ thlipsis ] 

[que] nos importa entrar no reino de Deus. "Ele também usou thlipsis em Atos 20:23 para 

descrever as "aflições" que o aguardavam em Jerusalém. Hardships é uma palavra geral 

para as dificuldades que freqüentam a vida em um mundo caído (cf. 1 Cor 07:26. ; 1 Tes. 

3: 7 ). Ele tem a sensação de inevitabilidade ( Mateus 18: 7. torna "inevitável") e às vezes 

é traduzida como "compulsão" (por exemplo, 1 Cor 9,16. ; 2 Cor. 9: 7 ; . Filemon 

14 ). Stenochōria ( aflige ), literalmente, refere-se a ser confinado em um espaço 

estreito. Ele descreve provações e dificuldades a partir do qual não há escapatória. 

O segundo três elementos são ameaças externas. Beatings pode se referir a golpes de 

punhos ( Lucas 10:30 ), hastes ( Atos 16: 22-23 ), ou chicotes ( Lucas 12:48 ). Paulo 

também não era um estranho paraprisões ( 2 Cor 11:23. cf. Atos 16:24 ; 24: 23-

27 ; 28:16 , 30 ; . 2 Tim 1: 8 , 16 ; 2: 9 ), nem para os tumultos (tumultos, distúrbios 

civis, violência mob) que constantemente atendidos seu ministério (cf. Atos 

13:45 ; 14:19 ; 17: 5 ; 18: 12-17 ; 19:29 ; 21:30 ; 22: 22-23 ; 23:10 ). 

O terceiro grupo envolve ensaios auto-infligidos. Kopos ( trabalhos ) refere-se a um 

trabalho árduo para o ponto de exaustão. Não só foi o ministério de Paulo árdua, mas ele 

também trabalhou com suas mãos para se sustentar e aqueles que viajaram com ele ( Atos 

20:34 ; 1 Cor 04:12. ; 1 Tessalonicenses 2: 9. ; 2 Ts 3: 8. ) . O resultado desse trabalho 

longo, duro era freqüentemente insônia (cf. 2 Cor. 11:27), como Paulo incansavelmente 

ministrado às igrejas sob seus cuidados (cf. Atos 20:31 ) e trabalhou para se sustentar 

financeiramente ( 2 Ts. 3: 8 ). As exigências do ministério de Paulo, especialmente suas 

freqüentes viagens, muitas vezes resultaram em fome (cf. 2 Cor 11:27. ; 1 Cor 

04:11. ; Phil 4:12. ). Não houve restaurantes em que para obter as refeições. As poucas 

pousadas que existiam na época de Paulo eram muitas vezes pouco mais de bordéis 

infestada de vermes. No entanto, o apóstolo alegremente suportou todas as dificuldades 

de seu ministério, resumiu nestes nove palavras, porque ele fez "não considerar [sua] vida 

como preciosa para [ele mesmo], para que [ele pode] acabamento [sua] Claro eo 

ministério que [ele] recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça 

de Deus "( Atos 20:24 ). 

Notável de Paulo endurance também manifestou-se em nove qualidades 

positivas. Pureza ( hagnotēs ) lidera a lista, com razão. É uma palavra abrangente que 

inclua pureza de vida, pensamento e motivação. Paulo estava acima de qualquer suspeita, 

como todos os crentes ( Phil. 2:15 ; 1 Tim. 5: 7 ), especialmente os líderes da igreja ( 1 

Tm 3: 2. ; Tito 1: 6-7 ), estão a ser. Do apóstolo conhecimento da verdade divina foi 

incomparável, e ele nunca vacilou de uma verdadeira compreensão de homens pecadores, 

as estratégias de Satanás, sistemas falsos religiosos, amor redentor de Deus, e os 

princípios do ensino eficaz, evangelismo, discipulado e. "Mesmo que eu sou rude na 

palavra", disse ele em resposta a seus críticos, "mas eu não sou assim em conhecimento" 

( 2 Cor. 11: 6 ). Uma compreensão clara da verdade que nunca foi alterada foi a fundação 

de sua resistência. makrothumia ( paciência ) refere-se particularmente a tolerância para 

as pessoas (cf. Ef. 4: 2 ; . 2 Tim 4: 2 ). Não eram muitos, não menos importante o 

Corinthians-se, que duramente testada a resistência de Paulo. Ele constantemente 

confrontados ímpios, ignorante, pecador, fraco, indisciplinado, julgador, crítico, até 

mesmo as pessoas amotinadas. Mas se eles lhe causou sofrimento físico ou emocional, o 

apóstolo pacientemente amado, repreendeu, instruído, encorajado e os consolou. 



Paulo também modelado a virtude essencial da bondade, que descreve a bondade em 

ação. Não importa como as pessoas o tratavam, Paulo respondeu, fazendo obras úteis para 

eles. Ele expressou seu credo quando exortou os gálatas: "Façamos o bem a todas as 

pessoas, e especialmente para aqueles que são da família da fé" ( Gal. 6:10 ). É o Espírito 

Santo que dá poder de resistência. Paulo andou no Espírito (Gl 5:16. , foi cheio do 

Espírito Santo () Atos 13: 9 ), acessado do Pai através do Espírito ( . Ef 2:18 ), foi 

chamado para ( Atos 13: 2 ) e dotado para o ministério por Ele ( 1 Cor. 12: 7 , 11 ), 

ministrado em seu poder ( Rm 15:19. , seguido Sua principal () Atos 16: 6-7 ), foi 

ensinado por Ele ( 1 Cor 02:13. ), orou no Espírito ( Ef 6:18. ), e adorado em Espírito ( Fp 

3: 3. ). Ele não entristecer o Espírito ( Ef. 4:30 ), ou saciar a Ele ( 1 Ts. 5:19 ). O Espírito 

também produziu nele o verdadeiro (sem hipocrisia; Rm 12: 9. ) amor, que Ele 

"derramado em nossos corações" ( Rom. 5: 5 ; cf. . Gal 5:22 ). ágape ( amor ) é o amor 

auto-sacrificial da vontade, não dos sentidos e emoções. O amor de Paulo era grande o 

suficiente para abranger os seus amigos, aqueles nas igrejas que ele ministrava (cf. 2 Cor 

11:11. ; 12:15 ; 1 Cor. 16:24 ), e até mesmo os seus inimigos ( Mat. 05:44 ) . 

A palavra da verdade é a Bíblia ( 2 Timóteo 2:15. ; Tiago 1:18 ). Especificamente nesta 

passagem, Paulo tem em mente o evangelho ( Col. 1: 5 ) mensagem de que Deus 

reconcilia pecadores para Si através da morte substitutiva de Seu Filho. O apóstolo pregou 

fielmente a mensagem, sem vacilar, até o dia de sua morte ( 2 Tim. 4: 7-8 ). Os crentes 

devem seguir o seu exemplo, pois o inimigo ataca violentamente o evangelho. Satanás 

sabe que semeando confusão sobre a doutrina da salvação que ele pode colher uma safra 

mortal de almas condenadas. Paulo pregou o evangelho no poder de Deus, não a sua 

própria esperteza. O evangelho "é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, 

primeiro do judeu e também do grego" ( Rom. 1:16 ). Em 1 Coríntios 01:18 , acrescentou: 

"A palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos 

sendo salvos, é o poder de Deus." Paulo não diluir, redefinir, ou simplificar o evangelho 

. Ele não se coíbe de proclamar suas exigências difíceis, ou tentar evitar que os pecadores 

se sentir desconfortável. Ele pregou o evangelho de forma clara e inequívoca "para que", 

como ele escreveu mais cedo para o Corinthians ", sua fé não descansaria na sabedoria 

dos homens, mas no poder de Deus" ( 1 Cor. 2: 5 ). Paulo "Combati o bom combate" ( 2 

Tim. 4: 7 ), utilizando as armas da justiça para a mão direita e da esquerda. Ele estava 

totalmente armado para enfrentar todos os adversários da verdade. O apóstolo descreveu 

as armas da justiça em detalhe em 2 Coríntios 10: 3-5 : 

Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa 

milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Estamos 

destruindo especulações e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e 

levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 

Ele não combater inimigos espirituais ( Ef. 6:12 ) com as armas sem poder de idéias humanas, 

sabedoria e criatividade, mas com a verdade invencível da Palavra de Deus. (Para uma 

exposição detalhada de 10: 3-5 , ver o capítulo 25 deste volume.) 

Paradoxo 

pela honra e por desonra, por má fama e boa fama; considerado 

como enganadores e ainda Verdadeiro; como desconhecido ainda 

bem conhecido, ainda morrendo eis que vivemos; como 

castigados ainda não condenados à morte, como entristecidos mas 

sempre alegres, como pobres mas enriquecendo a muitos, como 
nada tendo e possuindo tudo. ( 6: 8-10 ) 



Como observado anteriormente neste capítulo, aqueles que anunciam o evangelho, são 

amado e desprezado. Nesta seção, Paulo expõe o caráter paradoxal do ministério em uma 

série de contrastes. O pregador fiel experimenta tanto glória e desonra; ele é elogiado e 

desprezado, exaltado e difamado, lisonjeado e criticado, amado e 

difamado. Consequentemente, alguns vão dar um mau relatório sobre ele, e outros 

um bom relatório. Aqueles que são fiéis à verdade não pode esperar que todas as pessoas 

a falar bem deles (cf. Lucas 6:26 ), e Paulo não foi excepção. Alguns disseram a verdade 

sobre ele, profundamente grato pelo seu impacto em suas vidas. Outros agredido seu 

caráter e difamado o seu nome, visando desacreditar o seu ministério. A igreja de Corinto 

refletiu essa dicotomia; alguns eram devotados seguidores de Paulo ( 1 Cor 01:12. ; 3: 4 ), 

enquanto outros selvaticamente agredido ele e lhe trouxe tristeza ( 2 Coríntios 2: 1. ). 

Embaixadores fiéis de Deus também pode esperar para ser considerado como 

enganadores e ainda verdadeira, como foi o Senhor Jesus Cristo. João 7:12 registra que 

"houve muitas queixas entre as multidões a respeito dele; alguns estavam dizendo: "Ele é 

um bom homem"; outros estavam dizendo: "Da mesma forma Paulo foi acusado de ser 

um falso apóstolo ('Não, pelo contrário, Ele leva o povo ao erro." 1 Cor 9.: 2 ), quando na 

realidade ele era "nem um pouco inferior ao a maioria dos apóstolos eminentes "( 2 Cor. 

11: 5 ). Satanás, o pai da mentira ( João 8:44 ), procura destruir a reputação de qualquer 

um que se torna uma força para a verdade. 

Além disso expondo a dicotomia do ministério, Paulo continuou com a declaração 

enigmática que ele era desconhecido ainda bem conhecido. Em seus primeiros anos, ele 

era bem conhecido para a elite judaica (cf. Atos 26: 4-5 ), como um " excedia em 

judaísmo a muitos dos [seus] contemporâneos "( Gal. 1:14 ), ainda 

pessoalmente desconhecido para os crentes ( Gal. 1:22 ). Mas depois de sua conversão, 

a situação se inverteu. Ele se tornou desconhecido para seus antigos companheiros, no 

sentido de que eles queriam mais nada a ver com ele. E ele se tornou bem conhecido para 

a igreja como o amado Apóstolo dos Gentios. Ele foi em grande parte desconhecido para 

o mundo regenerado, mas conhecida por pessoa, reputação, ou ministério a todos os 

cristãos. 

Porque ele sempre foi aparentemente à beira da morte, Paulo descreveu a si mesmo como 

ainda morrendo eis que vivemos. No começo desta epístola ele escreveu sobre a ameaça 

de morte que constantemente pairava sobre ele: 

Para nós não queremos que ignoreis, irmãos, da nossa tribulação que nos sobreveio na 

Ásia, porquanto foi excessivamente, além das nossas forças, a ponto de desesperarmos 

até da própria vida; de fato, tivemos a sentença de morte dentro de nós mesmos para que 

não iria confiar em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos; qual nos livrou 

de tão grande perigo de morte, e nos livrará, Ele em quem temos a nossa esperança. E Ele 

ainda nos livrará. ( 2 Cor. 1: 8-10 ) 

  
Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste 

também em nosso corpo. Para nós, que vivemos, estamos constantemente a ser entregue 

à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne 

mortal. Assim, a morte opera em nós, mas a vida em vós. ( 2 Cor. 4: 10-12 ) 

Desde o momento de sua conversão, Paulo enfrentou ameaças de morte de seus 

compatriotas judeus ( Atos 09:24 , 29 ; 14:19 ; 20: 3 , 23:12 ; 25: 3 ), que o viram como 

um traidor ao judaísmo. Mas, apesar de suas parcelas, ele continuou a viver sob a 

proteção do Senhor ( 2 Tim. 4:17 ) até que Deus determinou que era hora de ele 



morrer. Até então, Paulo pode ter sido punida, mas seus inimigos estavam nãocapaz 

de colocar -lo até a morte (cf. 2 Cor. 11: 23-27 ). 

Devido a árdua, dolorosa vida de Paulo, seria de esperar que ele seja triste (cf. Rom. 9: 

2 ). Seu coração foi quebrado durante o perdido, sobre desobedientes, crentes imaturos, e 

ao longo dos ameaças falso ensino posou para a igreja. Não surpreendentemente, ele 

estava deprimido, ocasionalmente (cf. 2 Cor. 7: 5-6 ). No entanto, apesar de tanta 

tristeza, Paulo foi sempre alegres. Ele tinha uma profunda alegria, infalível por causa da 

graça, poder e bondade de Deus. Portanto, ele poderia escrever: "Alegrai-vos sempre no 

Senhor; mais uma vez eu vou dizer, alegrar-se "(! Phil. 4: 4 ), e "Alegrai-vos sempre" ( 1 

Tessalonicenses 5:16. ), e freqüentemente pontuado suas cartas com doxologies de 

louvor. A vida para Paulo era um aparente paradoxo de tristeza sem fim, misturada com 

alegria contínua. 

Paulo era inegavelmente pobre em termos de bens deste mundo. Alguns têm especulado 

que sua família deserdados ele depois que ele se tornou um cristão. Certamente ele não 

tinha conta bancária grande para voltar a cair, mas teve de contar com apoio financeiro 

das igrejas ( Phil 4:16. e seu próprio trabalho duro () 1 Ts. 2: 9 ). para se 

sustentar entanto ele fez aqueles ao seu redor aquele que acreditava que sua mensagem 

eternamente rico com uma herança eterna ( 2 Cor. 8: 9 ; Ef 1:11. ; 3: 8 ; Col. 1:12 ; cf. 1 

Pedro 1: 4 ). 

Fazendo-se pobre para fazer os outros ricos incomodado Paulo não, no mínimo. Embora 

ele parecia ter nada, mas na realidade ele possuía todas as eternas coisas que realmente 

importam (cf. Mt 6: 19-20. ;Lucas 12:33 ). Em 1 Coríntios 3: 21-22 , ele escreveu: 

"Todas as coisas pertencem a você, seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas ou o mundo ou a vida 

ou a morte ou coisas presentes ou as coisas futuras; . todas as coisas pertencem a você 

"Para os romanos, ele acrescentou:" Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o 

entregou por todos nós, como será que ele não também com Ele nos dará todas as coisas 

"(?Rom 8.: 32 ). 

Pessoas queimar no ministério não por causa do excesso de trabalho, mas por causa de 

expectativas não atendidas. Mas aqueles que não têm expectativas irreais não ficará 

frustrado quando não são cumpridas. Para ter expectativas adequadas no ministério, é 

preciso vê-lo de uma perspectiva adequada. Compreender o privilégio do ministério, 

mantendo a sua paixão, protegendo-o cuidadosamente, e esperando reações paradoxais 

para ele manter a visão clara. 

 

18. Destaques do amor ( 2 Coríntios 6: 11-

13 ; 7: 2-4 ) 

Nossa boca tem falado livremente para vós, ó Corinthians, o nosso 

coração está aberto de largura. Você não está retido por nós, mas 

você está contido em seus próprios afetos. Agora, em um como 

troca-falo como a crianças-abertos para nós também ... Fazer o 

quarto para nós em vosso coração; nós injustiçado ninguém, nós 

corrompido ninguém, aproveitamos ninguém. Eu não falo para te 

condenar, porque eu já disse antes que você está em nossos 

corações para morrer juntos e viver juntos. Grande é a minha 



confiança em você; grande é a minha glória a vosso 

respeito. Estou cheio de conforto; Estou transbordando de alegria 
em toda a nossa tribulação. ( 6: 11-13 ; 7: 2-4 ) 

O mais difícil, experiência dolorosa para um fiel ministro deve ser deturpado, a ser 

falsamente acusado, ter a própria integridade injustamente atacado. Tais ataques têm o 

potencial, destruindo a confiança das pessoas e confiança no ministro, de devastando seu 

ministério. Tais ataques caluniosos são difíceis de recuperar e correto, porque aqueles que 

as fazem não estão interessados na verdade. Nem eles são motivados por virtude, o amor, 

ou a justiça, mas sim pelo ódio, vingança, amargura, ciúme e auto-

promoção. Fornecedores de tais falsidades não procuram a unidade ea bênção da igreja, 

a glória do Senhor, ou o bem daqueles que eles ataquem. 

Ao longo da história, os servos fiéis de Deus têm sofrido tais falsas acusações 

caluniosas. Toda a igreja primitiva foi injustamente acusado de ateísmo (porque os 

cristãos rejeitaram os deuses romanos), o canibalismo (baseado em um mal-entendido da 

Ceia do Senhor), e imoralidade (baseado em um mal-entendido sobre o "ósculo santo" 

[ Rom 16:16. ; 1 Cor 16:20. ; 2 Cor 13:12. ; 1 Tessalonicenses 5:26. ; 1 Pedro 5:14 ]). O 

excommunicating bula papal Martin Luther disse dele: "Este Luther favorece o 

Bohemians e os turcos, lamenta a punição dos hereges, despreza os escritos dos santos 

doutores, os decretos dos concílios ecumênicos e os preceitos dos pontífices romanos, e 

dá credibilidade às opiniões de ninguém, exceto a si mesmo sozinho, o que não herege 

antes presumidos que nunca para fazer "(Roland H. Bainton, Here I Stand [Nashville: 

Abingdon, 1950], 148). 

Defesa inabalável de Charles Spurgeon da verdade bíblica lhe rendeu muitos 

inimigos. Falando dos ataques brutais que ele sofreu, Spurgeon disse: "Escasso um dia 

rola sobre a minha cabeça em que o abuso mais vilão, a calúnia mais terrível não é 

proferida contra mim tanto privada e pela imprensa pública; cada motor é empregado para 

colocar para baixo de Deus ministro-cada mentira de que o homem pode inventar é 

arremessado para mim "(citado em Iain Murray, O Forgotten Spurgeon [Edinburgh: 

Banner da Verdade, 1986], 60). 

Mas ninguém suportou ataques mais cruéis, implacáveis, e injusto do que o patriarca da 

dor ministerial, o apóstolo Paulo. O reino das trevas-Satanás, os demônios, e ímpios 

pessoas-constantemente agredido ele. Em Corinto, como observado nos capítulos 

anteriores deste volume, que a agressão veio de falsos apóstolos, que atacaram seu caráter 

e espalhar mentiras sobre ele. Eles buscavam poder, dinheiro, proeminência, e a 

oportunidade de suplantar a verdade com suas doutrinas de demônios. Para atingir esses 

objetivos, que primeiro tinha que destruir a confiança no caráter e os ensinamentos de 

Paulo por falsamente acusando-o de ser um mentiroso, egoísta hipócrita. A confiança de 

muitos do Corinthians foi afetada, e eles estavam em dúvida Paulo. 

Profundamente preocupado, o apóstolo defendeu vigorosamente sua integridade, não por 

causa dele, mas para o Corinthians '. Ele era canal escolhido pessoalmente do Senhor por 

meio do qual a verdade divina fluiu para eles. Para permitir que as mentiras dos falsos 

professores para passar em branco permitirá que o fluxo da verdade divina a ser 

bloqueado. Pior, ele iria permitir que ele seja substituído por falsas doutrinas. Mais uma 

vez, aqui, ele lembrou-lhes a integridade que ele tinha manifestado durante sua longa 

estadia em sua cidade (cf. Atos 18:11 ), neste texto defendendo o seu amor por eles. 

Encabeçando a lista de falsas acusações contra Paulo foi a acusação de que ele não tinha 

afeição real para o Corinthians. O apóstolo, de acordo com os falsos mestres, era abusivo, 



manipulador e ditatorial;ele estava apenas usando o Corinthians para promover sua 

própria agenda pessoal. Portanto Paulo afirmou repetidamente o seu amor para a 

igreja. Em 2 Coríntios 2: 4 , ele escreveu: "Porque em muita tribulação e angústia de 

coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que você seria feita tristes, mas que 

você pode conhecer o amor que tenho especialmente para você. "Em 11:11 , acrescentou, 

"Por quê? Porque eu não te amo? Deus sabe que eu faço ", enquanto no! 0:15 , perguntou-

lhes em tom de queixa: "Se eu te amo mais, sou eu para ser amado menos" Ele também 

duas vezes se referiu a eles como seu "amado" (? 7: 1 ; 12:19 ). 

Paulo definiu o caráter de seu amor pelo Corinthians no âmbito das suas ações em direção 

a eles. Ao fazê-lo, ele forneceu uma descrição clara do amor em ação (cf. 1 Cor. 13: 4-

8 ). Esta discussão de amor entre parênteses a seção interveniente ( 2 Cor 6: 14-7:. 1 ; veja 

o capítulo 19 deste volume) lidar com a separação dos incrédulos. 

Como ele descreveu a essência do que o verdadeiro amor é como, Paulo expressou dez 

acentos ou características do amor: a honestidade, carinho, companheirismo, pureza, 

humildade, perdão, lealdade, confiança, orgulho e alegria. 

Honestidade 

Nossa boca tem falado livremente para vós, ó Corinthians, o nosso 

coração está aberto de largura. ( 06:11 ) 

Paulo falou livremente (candidamente, diretamente) aos Coríntios , porque o amor 

retém nada que seria rentável para seus objetos. O apóstolo lembrou aos anciãos de Éfeso: 

"Eu não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil, e ensinar publicamente e de 

casa em casa ... não me esquivei de vos anunciar todo o propósito de Deus" ( Act 20 : 20 

, 27 ). Jesus declarou que "a boca fala do que está cheio o coração" ( Mat. 12:34 ), e do 

amor de Paulo levou-o a falar honestamente sobre três coisas. 

Primeiro, Paulo falou honestamente sobre Deus. Ele foi sincero e verdadeiro sobre a 

Palavra de Deus e os padrões de Deus. Mais cedo nesta carta ele defendeu sua veracidade, 

lembrando o Corinthians, "Para nós escrevemos nada mais para você do que o que você 

ler e entender ... pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de 

todo homem, na presença de Deus." ( 2 Cor 1:13. ; 4: 2 ). Em4:13 ele notou que ele falava 

a verdade, porque ele acreditava que a verdade, enquanto que em 13: 8 , ele declarou: 

"Porque não podemos fazer nada contra a verdade, mas apenas para a verdade." 

Em segundo lugar, Paulo falou honestamente sobre o pecado. Alguns argumentam que é 

falta de amor para confrontar as pessoas sobre os seus pecados, mas a Escritura afirma 

que a verdade eo amor são inseparáveis ( Ef. 4:15 ). Paulo amorosamente, sinceramente 

apresentado o evangelho para o Corinthians, expondo totalmente a realidade do pecado e 

da justiça. Ele pregou Cristo crucificado e tudo o que isso implicava. Ele também 

confrontado pecado e pediu o seu arrependimento, e nesta carta avisou que ele não 

pouparia discipliná-los (cf. 2 Cor. 12: 18-13: 3 ). Ele ainda desafiou-os a testar a 

autenticidade de sua fé ( 13: 5 ). Em 2: 9 , ele explicou sua motivação para escrever a 

carta grave ( 2: 4 ) que mandou-os entre 1 e 2 Coríntios: "Porque para isso também que 

escrevi, para que eu possa colocá-lo à prova, se você é obediente em todas as coisas 

"(cf. 7: 8-10 ). 

Finalmente, Paulo falou honestamente sobre suas afeições em direção ao Corinthians. Ele 

os amava intensamente, como a expressão vocativo, O Corinthians indica. De 

Paulo coração foi bem abertos (lit., "alargada" ou "ampliado") para eles; ele tinha sido 



aberto, sincero e vulneráveis (cf. 4: 2 ). A expressão significa também que não havia 

muito espaço em seu coração para eles; em 7: 3 , ele disse aos coríntios: "Vocês estão em 

nossos corações" (cf. 3: 2 ; . Phil 1: 7 ). Que Paulo poderia tê-los em seu coração depois 

de todo o sofrimento que fez com que ele prova seu amor era verdadeira (cf. 2 Cor. 12: 

14-15 ). 

Afeição 

Você não está retido por nós, mas você está contido em seus 
próprios afetos. ( 06:12 ) 

Restrição é de stenochōreō , que significa literalmente, "fazer estreito" ou Paulo não 

tinha "confinar". conteve o Corinthians; ele não tinha feito nada para causar qualquer 

desavença ou dificultar a relação entre eles. Pelo contrário, eles foram auto- contido 

em seus próprios afetos em relação a ele. Alguns deles tinha apertado o apóstolo fora de 

suas vidas e fechou seu coração para ele. Eles tinham acreditado mentiras sobre Paulo e 

se afastou dele para seguir os falsos mestres. Como resultado, eles tinham deixado a sua 

afeição por ele. 

A rejeição Corinthians 'machucar Paulo profundamente. No entanto, apesar disso, ele 

nunca perdeu seu afeto por eles, porque o amor verdadeiro "carrega todas as coisas" e 

"tudo suporta" ( 1 Cor. 13: 7 ). Isso não significa, é claro, que Paulo tolerado seu pecado 

e erro. Ele disciplinado e corrigi-los quando necessário, mas que refletia seu verdadeiro 

afeto por eles. Amor e disciplina são inseparáveis mesmo com o Senhor; "Para aqueles a 

quem o Senhor ama Ele disciplina, e Ele açoita a todo filho a quem recebe" ( Heb. 12: 

6 ). 

Camaradagem 

Agora, em um como troca-falo como a crianças-abertos para nós 

também ... Fazer o quarto para nós em vosso coração; ( 6:13 ; 7: 
2 a) 

Poucas coisas na vida são mais dolorosas, em seguida, amor não correspondido, porque 

o amor anseia por uma resposta. Palavras plangentes de Paulo expressar a tristeza que 

sentiu penetrante sobre o fracasso do Corinthians "para retribuir o seu amor. Embora eles 

partiu seu coração, o amor de Paulo para o Corinthians não permitiria que ele a abandoná-

los. Em vez disso, ele pediu com eles, usando a fraseem uma troca como; literalmente, 

"em uma troca que é exata." Paulo pediu-lhes para amá-lo como amou-os-sacrifício, de 

forma consistente, e de forma permanente. Ele poderia falar para eles como para as 

crianças , porque eles eram seus filhos espirituais ( 1 Coríntios 4: 14-15. ; cf. Gl 4,19. ; 1 

Tm 1: 2. , 18 ; 2 Tim. 1: 2 ; 2: 1 ; Tito 1: 4 ; 10 Filemon. ), que fez a sua rejeição a ele 

tudo o mais doloroso. 

Aqui é um concurso, quase cena melancólica. O nobre apóstolo não hesitou em defender 

para o amor do mais conturbado de suas igrejas. Ele não era orgulhosa demais para abrir 

seu coração e deixá-los ver que ele estava sofrendo. Até mesmo a discussão sobre a 

separação que se segue ( 2 Cor. 6: 14-7: 1 ) revela a vontade de Paulo para o Corinthians 

para romper com os falsos mestres e voltar para ele. 

Então, ele estendeu a mão para eles novamente, implorando, Abra espaço para nós em 

seus corações. Os tradutores justamente acrescentou a frase em seus corações, que não 



aparece no texto grego, porque ele se encaixa no contexto (cf. v. 3 ; 6 : 11 , 13 ). Depois 

lembrou-lhes que o seu coração estava aberto para eles, Paulo pediu ao Corinthians para 

abrir ampla seus corações e dar espaço para ele. O apóstolo sabia que, enquanto eles se 

apegaram às suas associações pecaminosas com seus inimigos, sua relação de amor com 

ele não pôde ser restaurado. Isso tornou ainda mais urgente para o Corinthians para seguir 

as suas instruções em 6: 14-7: 1 e cortar todos os laços com os falsos mestres. 

Pureza 

nós injustiçado ninguém, nós corrompido ninguém, ( 7: 2 b) 

A afirmação de Paulo é especialmente adequado em função de sua exortação a separar-

se incrédulos em 6: 14-7: 1 . Apesar das falsas acusações levantadas contra ele (cf. 4: 2 ), 

Paulo tinha prejudicado ninguém. Injustiçado é de adikeō , que significa "para tratar 

injustamente", ou ". ferir" Aqueles que fizeram essa acusação pode ter tido em mente 

Paulo transformando o homem incestuoso a Satanás ( 1 Cor 5: 5. ). Mas o apóstolo não 

maltratá-lo, mas sim tratada adequAdãoente com o seu pecado. 

Na verdade, foi o Corinthians que tinha prejudicado Paulo; Ele não tinha nem 

prejudicada nem corrompido nenhum deles. Phtheirō ( corrompido ) refere-se a 

corrupção moral, como a sua utilização em 1 Coríntios 15:33 ("Bad companhias 

corrompem os bons costumes") indica. Mais uma vez, não era Paulo, mas seus 

adversários que eram culpados de arruinar a moral do Corinthians (cf. 2 Cor. 11: 3 ). O 

amor de Paulo para o Corinthians se expressou tanto em sua própria pureza, e em sua 

preocupação com a deles. Ele nunca direta ou indiretamente, seja por seu ensino, ou o seu 

exemplo, incentivar qualquer tipo de conduta imoral. 

Humildade 

aproveitamos ninguém. ( 7: 2 c) 

Amor necessariamente envolve humildade, pois só pessoas humildes podem amar os 

outros desinteressAdãoente. As pessoas orgulhosas, que se amam, não pode amar os 

outros. Pleonekteō ( aproveitamos ) refere-se a defraudar os outros, de forma egoísta de 

usá-los para o ganho. Especificamente, ele transmite a idéia de manipular as pessoas para 

ganho financeiro, como a sua utilização em 12: 17-18 indica: 

Certamente eu não aproveitaram-lo através de qualquer um daqueles que enviei a você, 

que eu? Insisti com Tito para ir, e enviei com ele o irmão. Tito não tomou qualquer 

vantagem de você, não é? Será que nós não nos conduzir com o mesmo espírito e andar 

nos mesmos passos? 

Nem Paulo nem qualquer um associado com ele aproveitou o Corinthians financeiramente, 

apesar das repetidas acusações por parte dos falsos mestres. 

Na verdade, o oposto era verdade. Ao invés de usar o Corinthians para ganho pessoal, 

Paulo humildemente, sacrificially suportou o sofrimento e as dificuldades por eles. "Para 

nós, que vivemos, estamos constantemente a ser entregue à morte por amor de Jesus", 

escreveu ele no início deste epístola ", de modo que a vida de Jesus se manifeste também 

em nossa carne mortal. Assim, a morte opera em nós, mas a vida em vós "( 4: 11-12 ). O 

amor de Paulo para os crentes de Corinto era tão grande que ele estava disposto a arriscar 

sua vida por eles (cf. João 15:13 ). Seu humilde, modesto, amor sacrificial fez "não busca 



os seus próprios" ( 1 Cor. 13: 5 ); não "meramente olhar para [seus] próprios interesses 

pessoais, mas também para os interesses dos outros" ( Filipenses 2: 4. ). 

Perdão 

Eu não falo para te condenar, ( 7: 3 a) 

Paulo não queria que os coríntios a interpretar a sua forte defesa de sua integridade 

no versículo 2 (ou noutro local) como um ataque contra eles. Katakrisis ( condenar ) 

refere-se a um julgamento definitivo.Em sua única outra aparência Novo Testamento, 

refere-se ao trabalho de condenar os pecadores (da Lei 3: 9 ). Paulo não estava passando 

um veredicto final sobre eles; ele não estava dando em cima deles. Ele não estava com 

raiva; ele não estava consignando-o julgamento final. Ele não queria romper seu 

relacionamento com eles, mas restaurá-lo. Portanto, ele repreendeu o seu pecado e 

rebelião e pediu-lhes para se arrepender e reafirmam a sua lealdade a ele. O apóstolo sabia 

a verdade que Salomão expressou: "Fiéis são as feridas de um amigo" ( Prov. 27: 

6 ). Paulo era um nobre exemplo de amor genuíno bíblica, que "não leva em conta um 

errado sofreu" ( 1 Cor. 13: 5 ), "porque o amor cobre uma multidão de pecados" ( 1 Pedro 

4: 8 ). 

Lealdade 

pois eu já disse antes que você está em nossos corações para 
morrer juntos e viver juntos. ( 7: 3 b) 

A declaração de Paulo, Você está em nossos corações repete seu pensamento a partir 

de 06:11 . A frase morrer juntos e viver juntos reflete lealdade eterna de Paulo aos 

Coríntios. Colin G. Kruse explica: 

No papiros a expressão "a viver juntos e morrer juntos" é encontrada onde a amizade 

mútua e lealdade são exaltadas. A idéia é que os envolvidos têm uma amizade que será 

sustentado por toda a vida e vai mantê-los juntos, mesmo se a morte está envolvida 

(cf. Mc. 14:31 ). Em sua afirmação da amizade Paulo inverte a ordem, ou seja, não para 

viver e morrer, mas morrer e viver juntos, e isso reflete uma perspectiva cristã 

fundamental. ( A Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios , Tyndale do Novo 

Testamento Comentários [Grand Rapids: Eerdmans, 1995], 142) 

Além disso, essa relação vai transcender a morte e durar para sempre na glória da vida 

celestial. O amor de Paulo foi leal até a morte, como a de Rute, que disse a Noemi: 

Não pedir-me para deixá-lo ou voltar de segui-lo; para onde você vai, eu irei, e onde você 

apresentar, vou apresentar. O teu povo será o meu povo, e seu Deus, meu Deus. Quando 

você morrer, eu vou morrer, e ali serei sepultada. Assim que o Senhor possa fazer para 

mim, e, pior, se alguma coisa, mas a morte peças você e eu. ( Rute 1: 16-17 ) 

Confiança 

Grande é a minha confiança em você; ( 7: 4 a) 

À primeira vista, este é um espantoso, até chocante, a declaração. A igreja de Corinto era 

o mais trouble-atormentado de qualquer igreja do Novo Testamento. No entanto, Paulo 

estava aberta e corajosa, falando livremente ( parresia [ confiança ] também pode ser 

traduzida como "liberdade de expressão") da obra do Senhor, em que a 



montagem. Certamente, então, de Paulo grande confiança e confiança nas Corinthians 

não foi com base no seu historial. Na verdade, o seu desempenho chamado para exame 

cauteloso, não confiança aberto. Mas o verdadeiro amor, embora não seja ingênuo ", 

acredita todas as coisas, [e] espera todas as coisas" ( 1 Cor. 13: 7 ). É extremamente 

relutante em acreditar em qualquer coisa, mas a melhor sobre seus objetos. 

Isso não significa, é claro, refletir o mito moderno que os pensamentos positivos que as 

coisas boas acontecem. Esperança de Paulo não foi a de que sua atitude positiva mudaria 

o Corinthians. Verdadeiro amor bíblico não torna as coisas boas acontecem, mas crê e 

espera por eles. 

Portanto, apesar de sua infidelidade, deslealdade, e do pecado, Paulo manteve 

a confiança no Corinthians-não por causa deles, mas porque ele sabia que Deus iria 

completar a obra salvadora Ele tinha começado neles (cf. Fl 1: 6. ). 

Louvor 

grande é a minha glória a vosso respeito. ( 7: 4 b) 

Que Paulo iria se engajar em ostentando em nome de uma igreja encheu-se com a 

imaturidade, a deslealdade, a dúvida, eo mal-estar é 

incrível. Embora kauchēsis ( vanglória ) pode ter a conotação negativa de orgulho (por 

exemplo, Rom 3:27. ; Tiago 4:16 ), isso mais vezes tem a conotação positiva de louvor, 

como faz aqui (cf. 2 Cor 7:14. ; 08:24 ; 11:10 , 17 ; Rom 15:17. ; 1 Cor 

15:31. ). Jactância adequada é aquela que é feita no Senhor ( 2 Cor 10:17. ; 1 Cor. 1:31 ), 

e se orgulhar de Paulo de louvor era de que o Senhor estava fazendo na igreja de 

Corinto. Ele se gabava a Tito, como 2 Coríntios 7:14 registros: "Porque, se em alguma 

coisa me gabou com ele sobre você, eu não estava envergonhada; mas como vos dissemos 

tudo com verdade, assim também a nossa glória antes de Tito provou ser a verdade "Paulo 

também se gabou sobre o Corinthians para outras igrejas:". Por isso abertamente diante 

das igrejas, mostrar-lhes a prova de seu amor e de nossa razão de gabando-se de vós 

"( 8:24 ). Paulo estava ansioso para louvar o Senhor por eles, apesar de todas as suas 

deficiências. Esta é uma prova da autenticidade de seu amor. 

Alegria 

Estou cheio de conforto; Estou transbordando de alegria em toda 
a nossa tribulação. ( 7: 4 c) 

Ainda mais surpreendente do que a confiança de Paulo e elogios para o Corinthians foi 

que lhe trouxe alegria. Apesar de todos os problemas que o levaram, Paulo usou um verbo 

indicativo passivo perfeito para dizer que ele tinha sido e ainda estava cheio de 

consolação. Nenhuma quantidade de aflição poderia conter a alegria 

transbordante que sentia. Não somente Paulo, mas também Tito experimentou alegria 

por causa do Corinthians ( 7:13 ). 

Estes dez toques de amor genuíno são reflexos do amor de Deus para os crentes. Ele os 

ama o suficiente para ser honesto e tem um profundo afeto por eles, para que Ele é 

ofendido quando o pecado interrompe sua comunhão com Ele. O amor de Deus também 

faz com que Ele deseja pureza do Seu povo ( Tito 2:14 ). Por causa disso, o Senhor Jesus 

Cristo "se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz" ( Fil. 2: 8 ), de 

modo que os pecados dos crentes poderiam ser perdoados. Seu amor também garante 



lealdade eterna de Deus para o Seu povo ( Heb. 13: 5 ) e faz com que Ele confiá-los com 

o evangelho ( 1 Ts. 2: 4 ). E Deus ama o seu povo, orgulha-se neles, e se alegra com eles 

(cf. Sl 149: 4. ; Sofonias 3:17. ). Tomando Paulo como seu modelo, os crentes devem 

amar os outros da maneira que Deus as ama. 

 

19. A separação dos incrédulos ( 2 

Coríntios 6: 14-7: 1 ) 

Não estar vinculado com os infiéis; para que sociedade tem a 

justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as 

trevas? Ou o que a harmonia tem Cristo com Belial, ou que parte 

tem o fiel com o infiel? Ou que consenso tem o templo de Deus 

com os ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivo; assim 

como Deus disse: "Eu Neles habitarei e entre eles andarei; e eu 

serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio 

deles e ser separado ", diz o Senhor. "E não toqueis nada 

imundo; e eu vou recebê-lo. E eu vou ser um pai para você, e você 

deve ser filhos e filhas para mim ", diz o Senhor Todo-

Poderoso. Portanto, ter essas promessas, caríssimos, 

purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, 
aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. ( 6: 14-7: 1 ) 

Salvando a fé no Senhor Jesus Cristo produz uma transformação radical de todos os 

aspectos do ser de uma pessoa. Os cristãos são "nova criatura [s]", para quem "as coisas 

velhas [ter] passaram; eis que tudo se fez novo "( 05:17 ). Eles foram "nascer de novo" 

( João 3: 3 , 7 ; 1 Pedro 1: 3 , 23 ); "Resgatados ... a partir do domínio das trevas e 

transferido ... para o reino do Filho do seu amor" ( Colossenses 1:13 ); e viraram "das 

trevas para a luz, e do domínio de Satanás para Deus" ( Atos 26:18 ). 

Crentes e não crentes habitam dois mundos opostos. Os cristãos estão no reino de Cristo, 

que é caracterizada pela justiça, luz e vida eterna. Os incrédulos são no reino de Satanás, 

caracterizado pela ilegalidade, escuridão e morte espiritual. Os salvos e os perdidos têm 

diferentes afetos, crenças, princípios, motivos, os objetivos, atitudes e esperanças. Em 

suma, eles encaram a vida a partir de perspectivas opostas. 

Por conseguinte, as relações entre crentes e não crentes são na melhor das hipóteses 

limitado ao temporal e externo. Eles podem desfrutar de laços familiares, o trabalho no 

mesmo emprego, a participação nas relações comerciais, vivem na mesma comunidade, 

experimentar os mesmos hobbies e passatempos, e até mesmo chegar a acordo sobre 

certas questões políticas e sociais. Mas no nível espiritual, crentes e não crentes vivem 

em dois mundos completamente diferentes. 

Deveria ser óbvio que os crentes não podem viver em dois mundos. O apóstolo João 

indicou claramente que, quando escreveu: "Não ameis o mundo, nem as coisas do 

mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no 

mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos ea soberba da vida, não é 

do Pai, mas do mundo "( 1 João 2: 15-16 ). Tiago expressa em linguagem contundente 

dessa mesma realidade: "Você adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade 

contra Deus? Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de 



Deus "( Tiago 4: 4 ), enquanto que Paulo exortou os crentes, "(Não vos conformeis com 

este mundo" . Romanos 12: 2 ). 

O Corinthians tinha lutado muito para fazer uma ruptura com o estilo de vida idólatra e 

imoral de seu passado. Apesar de ter professado fé em Cristo e tornar-se parte da igreja, 

alguns na congregação ainda estavam agarrados aos elementos da sua religião pagã. E 

ainda que, como os tessalonicenses, tinha "virou-se para Deus dos ídolos para servir um 

Deus vivo e verdadeiro" ( 1 Tessalonicenses 1: 9. ), ainda não conseguiram fazer uma 

ruptura com seu passado idólatra. A atração do seu antigo paganismo, que permeou todos 

os aspectos da vida em Corinto, havia provado difícil de abalar, como primeira epístola 

de Paulo a eles torna evidente. 

Para piorar as coisas, os falsos mestres que vieram para a igreja trouxeram com eles um 

sincretismo quase-cristão da verdade do evangelho, o legalismo judaico, e misticismo 

pagão. Eles estavam ansiosos para ficar ligado ao comportamento anterior do Corinthians 

', para tornar-se mais popular e, assim, mais próspero. Assim, Paulo deu esse mandato 

para separar. 

O comando familiar para separar nesta passagem é freqüentemente tanto incompreendido 

e violada. A separação exigiu aqui não se refere à recusa de associação com aqueles que 

não seguir um determinado conjunto de regras para viver a vida cristã, como muitos 

cristãos legalistas têm defendido. Isso não significa que se recusar a cooperar com aqueles 

que ensinam a verdade, mas não concordo com todos os distintivos da própria teologia 

ou ministério estilo. Separação também não significa recuar completamente do mundo 

em monaquismo. E separando dos incrédulos não, como alguns em Corinto imaginado, 

significa divorciar um cônjuge incrédulo ( 1 Cor. 7: 12-13 ). Separação bíblica certamente 

não anula a responsabilidade da igreja para "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho 

a toda criatura" ( Marcos 16:15 ). 

O Corinthians teria entendido chamada de Paulo para a separação, no contexto do que ele 

já tinha escrito para eles. Em 1 Coríntios 9: 19-21 , ele escreveu: 

Por que eu estou livre de todos os homens, eu me fiz escravo de todos, para que eu possa 

ganhar mais. Para os judeus tornei-me como um judeu, para que eu possa ganhar os 

judeus; para os que estão debaixo da lei, como nos termos da Lei, embora não sendo eu 

mesmo sob a lei, para que eu possa ganhar os que estão debaixo da lei; para aqueles que 

estão sem lei, como sem lei, embora não estando sem lei de Deus, mas debaixo da lei de 

Cristo, para que eu possa ganhar os que estão sem lei. 

Nem era comando do apóstolo "não se associar com pessoas imorais" ( 1 Cor. 5: 9 ) uma 

carga para evitar os infiéis; como ele explicou, "Eu não quero dizer nada aos imorais deste 

mundo, ou com os avarentos e os roubadores, ou com os idólatras, para, em seguida, você 

teria que ir para fora do mundo" ( v. 10 ). Para isso seria fugir da responsabilidade Jesus 

deu à igreja na Grande Comissão ( : Matt 28 19-20. e ignorar o exemplo que Ele 

estabeleceu-se por ser "um amigo de publicanos e pecadores" () Lucas 07:34 ; cf. Mt 9: 

10-11. ). "Na verdade", Paulo explicou: "Eu escrevi para você não se associar com 

qualquer chamado irmão se ele é uma pessoa imoral, ou avarento, ou idólatra, ou 

maldizente, ou beberrão, ou roubador; nem mesmo para comer com um tal "( v. 11 ). Ele 

não queria que eles socialmente separados dos não-cristãos, mas a partir de impenitente 

cristãos professos na igreja. Como não havia nenhuma maneira de separar o religioso do 

secular nas culturas pagãs, os crentes seria inevitavelmente em alguns lugares e em alguns 

eventos que continham elementos de idolatria. 



Em 1 Coríntios, Paulo escreveu duas passagens que definem os limites da liberdade cristã 

em tais casos ( 1 Cor 8. ; 10: 23-33 ). Ambas as passagens são importantes para esta 

discussão porque eles assumem que os crentes estarão envolvidos com os incrédulos em 

contextos religiosos pagãos. Em 1 Coríntios 08:10 Paulo advertiu os crentes maduros, "se 

alguém vê você, que têm conhecimento, jantando em templo de ídolo, não sua 

consciência, se ele é fraco, ser reforçado para comerem coisas sacrificadas aos ídolos?" 

Sabendo um ídolo havia nada de qualquer maneira ( v. 4 ), alguns dos crentes mais fortes 

viu nenhum mal em comer uma refeição social sobre os fundamentos de um templo ídolo 

com nenhum pensamento de adorar o ídolo. O apóstolo não proibiu tais socializar com os 

incrédulos. Em vez disso, ele advertiu aqueles que o fizeram contra causando irmãos mais 

fracos recém-entregues a partir de idolatria (que poderiam ser tentados a seguir o seu 

exemplo) a serem expostas aos velhos tempos e mergulhar de volta em pecado. 

A controvérsia também se alastrou em Corinto sobre comer carne que havia sido oferecida 

aos ídolos. Os sacerdotes do templo não podia comer toda a carne trazida para o sacrifício, 

e assim eles venderam o excesso no mercado de carne. Uma vez que os deuses 

representados pelos ídolos realmente não existe ( 1 Cor. 8: 4 ), não havia mal nenhum em 

crentes comer carne oferecida a eles. Mais uma vez, no entanto, Paulo advertiu os crentes 

fortes contra os fracos causando apenas emergindo de adoração de ídolos para ser 

ofendido por tal liberdade: 

Se um dos incrédulos convida você e você quer ir, comer qualquer coisa que está definido 

antes de sem fazer perguntas por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser: "Isto 

é carne sacrificada a ídolos", não comê-lo, para o bem de quem te informado, e por causa 

da consciência. ( 1 Cor. 10: 27-28 ) 

Como fez sua discussão antes de comer uma refeição em um templo ídolo, essa passagem 

pressupõe que os cristãos socializar com seus amigos pagãos e famílias. Paulo não restringir 

esse contato, mas encorajou aqueles que fizeram isso para evitar que os crentes mais fracos 

sejam levados ao pecado ou violar suas consciências, que são tão necessários para a santidade. 

Então, o que o Espírito Santo a intenção por seu comando não para ser unidos com os 

incrédulos? Unidos traduz uma forma de particípio do verbo heterozugeō , o que 

significa, "para ser jugo desigual." Paulo sacou a analogia de Deuteronômio 22:10 , onde 

a Lei de Moisés ordenou aos israelitas: "Você não deve lavrar com um boi e um burro 

juntos. "Esses dois animais não têm a mesma natureza, porte, ou força. Por isso, seria 

impossível para um par tão incompatíveis para arar em conjunto de forma eficaz. Nada 

no contexto levaria à idéia de que ele está se referindo às coisas terrenas questões de 

esforços humanos. Em analogia de Paulo, crentes e não crentes são duas raças diferentes 

e não podem trabalhar juntos no reino espiritual. Ele ligou para a separação em matéria 

de a obra de Deus, uma vez que tal cooperação para o benefício espiritual é impossível. Os 

falsos mestres estavam ansiosos para se misturar ao povo de Deus com os adoradores 

pagãos, porque isso dificulta o evangelho. Isso é o que este texto proíbe. 

Para se infiltrar igrejas sob o pretexto de tolerância e cooperação é uma das manobras 

mais astuto de Satanás. Ele não quer lutar contra a igreja tanto como participar. Quando 

ele vem contra a igreja, ela cresce mais forte; quando ele se junta com a igreja, ela cresce 

mais fraca. Crentes sem discernimento que se juntam em uma causa espiritual comum 

com as formas não-bíblicos do cristianismo ou outras religiões falsas abrir as portas para 

a infiltração satânica e perder a bênção de Deus. Além disso, abraçando aqueles sistemas 

heréticas falsamente tranquiliza seus seguidores que está tudo bem entre eles e Deus, 

quando, na verdade, eles estão indo para a condenação eterna. 



Para comprometer por alianças com falsa religião era uma tentação constante e grave para 

a igreja em dificuldades em Corinto. Sua cidade foi um especialmente perverso, mesmo 

para os padrões morais soltos daquele dia. Na verdade, Corinto era tão famoso por sua 

devassidão que o verbo grego "para Corinthianize" passou a significar "para ir para a 

cama com uma prostituta." A idolatria permeou todos os aspectos da cultura da cidade e 

da vida social, o que leva Paulo a advertir os crentes de Corinto "Não seja idólatras ... 

Fuja da idolatria" ( 1 Cor. 10: 7 , 14 ). Porque "as coisas que os gentios sacrificam, as 

sacrificam aos demônios e não a Deus", Paulo escreveu: "Eu não quero que você se tornar 

partícipes demônios. Você não pode beber o cálice do Senhor e do cálice dos 

demônios; você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios "( 1 Cor. 

10: 20-21 ). 

Um elemento importante da adoração de ídolos em Corinto envolvido prostituição 

ritual. O templo de Afrodite, localizado na acrópole de Corinto, foi a casa de mil 

sacerdotisas, que eram pouco mais do que prostitutas "religiosos". Todas as noites eles 

descem à cidade para dobrar seu comércio. Severa advertência de Paulo contra a 

imoralidade sexual em 1 Coríntios 6:15 também podem tê-los em mente: "Não sabeis vós 

que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, embora os membros de 

Cristo e torná-los membros de uma prostituta? ! Que isso nunca aconteça "(Assim como 

ele tinha em relação à idolatria . 1 Cor 10: 7 , 14 ), Paulo comandou o Corinthians para 

"fugir imoralidade" ( 1 Cor. 6:18 ; cf. . 2 Tim 2:22 ; 1 Pedro 2:11 ). 

Após ter dado o comando para não ser vinculado com os infiéis em qualquer evento 

religioso, empresa, ou atividade, Paulo apoiou-lo, dando cinco razões para seguir esse 

mandato. Para ser vinculado com os infiéis em qualquer esforço espiritual é irracional, 

sacrílego, desobedientes, inúteis e ingrato. 

Irracional 

para que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que 

comunhão tem a luz com as trevas? Ou o que a harmonia tem 

Cristo com Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? ( 06:14 b-
15) 

Para os crentes para se juntar com os incrédulos em um esforço espiritual comum não faz 

sentido. Para demonstrar que a realidade, Paulo faz quatro contrastes de senso comum 

retóricas, cada um sob a forma de uma questão que assume uma resposta negativa. 

Pergunta 1 

O que sociedade tem a justiça e injustiça? ( 06:14 b) 

Metochē ( parceria ) aparece somente aqui no Novo Testamento e é um sinônimo para a 

palavra koinonia ( comunhão ), que aparece na próxima pergunta. A palavra relacionada 

é usada para falar de parceiros de Pedro no negócio de pesca ( Lucas 5: 7 ), de partilha 

dos crentes em uma vocação celestial ( Hb. 3: 1 ), e de sua união com Cristo ( Hb. 3:14 ) 

. Assim, descreve a ser envolvido em uma relação de vida e esforço comum. 

Obviamente, a justiça ea iniqüidade são opostos. A justiça é a obediência à lei de 

Deus, a ilegalidade é rebelião contra a Sua santa lei. A justiça caracteriza crentes 

( Romanos 4: 7. ; Ef 2:10. ; Tt 2.14 ; Hb 8.: 12 ; 10:17 ), porque a justiça de Cristo foi 

imputada a eles ( 2 Cor. 5:21 ; cf. Rom 5:19. ; 1 Cor. 1:30 ; Fp 3: 9. ) e porque nascem de 



Deus e, portanto, possuem uma nova natureza, que é feito justo ( Rom. 6:19 ). Incrédulos, 

por outro lado, são caracterizados pela ilegalidade, uma vez que é da natureza do 

pecadores não resgatados. O apóstolo João fez a diferença inequivocamente claro: 

Todo aquele que pratica o pecado também pratica ilegalidades; o pecado é rebeldia. Você 

sabe que Ele se manifestou para tirar os pecados; e nele não há pecado. Ninguém que 

permanece em pecados dele;ninguém que tenha visto pecados Ele ou o 

conhece. Filhinhos, certifique-se de que ninguém vos engane; aquele que pratica a justiça 

é justo, assim como ele é justo; aquele que pratica o pecado é do diabo;porque o diabo 

peca desde o princípio. O Filho de Deus se manifestou: para este fim, para destruir as 

obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua 

semente permanece nele; e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Por isso os 

filhos de Deus e os filhos do diabo são óbvias: quem não pratica a justiça não é de Deus, 

nem aquele que não ama a seu irmão. ( 1 João 3: 4-10 ) 

Anomia ( ilegalidade ) a característica da não-regenerado, uma vez que todos se rebelar 

contra a lei de Deus, embora nem sempre visível, e alguns são mais anárquica do que 

outros. Jesus repreendeu fortemente os escribas e fariseus, que eram conhecidos por sua 

retidão externa e observância da Lei: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque 

sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas 

por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então, você, também, por 

fora parecem justos aos homens, mas por dentro estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade 

"( Mateus 23: 27-28. ). 

Em última análise, aqueles que estão sem lei rosto punição eterna no inferno. Em uma 

das passagens mais preocupantes nas Escrituras, Jesus alertou para o que a Sua resposta 

julgador a tais pessoas será: "Então eu lhes direi: 'Nunca vos conheci; partem de mim, 

vós que praticais a iniquidade "( Mat. 07:23 ). Em Mateus 13: 41-42 Ele mais uma vez 

descreveu o destino terrível que espera por aqueles que se recusam a se arrepender de sua 

ilegalidade: "O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu Reino todos 

os obstáculos, e aqueles que cometer a iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo;naquele 

lugar haverá choro e ranger de dentes "Porque eles se recusam a crer em Jesus como" 

Deus e Salvador "(. Tito 2:13 ; 2 Pedro 1: 1 ), eles vão "morrer em [seus] pecados" ( João 

8:24 ). 

Os justos e os rebeldes não podem parceiro em qualquer empresa espiritual comum por 

causa deste contraste absoluto entre eles. Eles estão tão separadas como o pecado é de 

virtude. 

Pergunta 2 

O que comunhão tem a luz com as trevas? ( 06:14 c) 

É evidente que a luz e as trevas são mutuamente exclusivas; Assim, esse contraste é uma 

metáfora bíblica comum (cf. Isa 05:20. ; João 1: 5 ; 03:19 ; 08:12 ; 12:35 , 46 ; Atos 

26:18 ; Romanos 13:12. ; Ef. 5: 8 , 11 ; Colossenses 1: 12-14 ; . 1 Tessalonicenses 5: 5 ; 1 

Pedro 2: 9 ; 1 João 1: 5 ; 2: 8-9 ). Intelectualmente, luz refere-se a verdade, a escuridão a 

erro; moralmente luz refere-se à santidade, a escuridãopara o mal. Aqueles que são 

justos em Cristo caminhar na luz ( João 8:12 ; 0:35 ; Efésios 5: 8. ; 1 João 1: 7 ); aqueles 

que são injustos fazem parte do reino de Satanás das trevas ( Lucas 22:53 ; Ef 6:12. ;Col. 

1:13 ). O destino final dos justos é a luz eterna do Céu ( Col. 1:12 ; 1 Pedro 2: 9 ; Ap 22: 

5 ), a do injusto a escuridão eterna do inferno ( Matt 08:12. ; 22: 13 ; 25:30 ; 2 Pedro 



2:17 ). Esperar que os filhos de luz para trabalhar em conjunto com os filhos 

de escuridão é tão tolo a ponto de esperar que seja a luz ea obscuridade no mesmo lugar 

ao mesmo tempo. 

Pergunta 3 

Que harmonia tem Cristo com Belial? ( 6:15 a) 

As duas primeiras perguntas retóricas focadas nos radicalmente diferentes naturezas 

possuídas pelos crentes (retidão, leve), e os descrentes (ilegalidade, escuridão). Terceira 

pergunta retórica de Paulo mostrando exclusividade mútua lida com os líderes dos 

respectivos reinos. Obviamente, há um antagonismo fundamental e eterna entre Cristo, o 

governante do reino da luz e justiça, e Belial (um nome antigo para Satanás), o governante 

do reino das trevas e da ilegalidade. Belial ( Belial no texto grego) é usado somente aqui 

no Novo Testamento. A frase hebraica "filhos de Belial" (a NVI traduz essa frase 

"corrupto" ou pervertido "homens, enquanto que é traduzida como" homens sem valor 

"no NASB , por exemplo, . Deut 13:13 [ 13:14 no texto hebraico] ; Jz 19:22. ; 1 Sm 

02:12. ; 2 Crônicas 13: 7. ) aparece mais do que uma dúzia de vezes no Antigo 

Testamento. O termo "Belial" é encontrado nos Manuscritos do Mar Morto, em referência 

a Satanás. O título é uma adaptação para ele, porque ele é o único totalmente e 

supremamente inútil. Assumir que Cristo e Satanás poderia cooperar em qualquer esforço 

espiritual comum é totalmente absurdo. 

Desde harmonia ( sumphōnēsis ["para concordar com"], a partir do qual a palavra 

Inglês sinfonia deriva) entre Cristo e Satanás é impossível, assim também é a cooperação 

em assuntos espirituais entre seus filhos e de Deus. Crentes, que "fazei tudo para a glória 

de Deus" ( 1 Cor 10:31. ), não pode unir forças com os filhos da desobediência, que 

andam ", segundo o príncipe das potestades do ar" ( Ef. 2: 2 ). Os filhos de Deus não tem 

nada em comum com os filhos do diabo ( João 8:44 ; 1 João 3:10 ). 

Pergunta 4 

O que parte tem o fiel com o infiel? ( 06:15 b) 

Esta questão resume as três primeiras, reforçando a verdade óbvia de que um crente não 

tem comum terreno espiritual com um incrédulo. A fé não tem nada em comum com 

incredulidade; os fiéis e os infiéis estão comprometidos com ideologias mutuamente 

exclusivas e energizado pela oposição poderes. Como Deus perguntou em sua máxima 

para desobediente Israel, "Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? ( Amós 3: 

3 NVI ). 

Sacrílego 

Ou que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque nós 

somos o templo do Deus vivo; assim como Deus disse: "Eu Neles 

habitarei e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão 
o meu povo. "( 6:16 ) 

Quinta pergunta retórica de Paulo introduz uma segunda razão para os crentes não devem 

ser unidos com os incrédulos. Todos falsa religião é, em última análise "doutrinas de 

demônios" ( : 1 Tim 4 1. ; cf.Dt 32:17. ; Rev. 09:20 e é virulentamente hostis ao 



verdadeiro Deus). Não pode haver acordo entre o templo de Deus e os ídolos. O 

cristianismo é incompatível com todas as formas de religião falsa. 

O Antigo Testamento representa graficamente as consequências desastrosas da tentativa 

de se misturar a idolatria com o culto do verdadeiro Deus. É instrutivo ler 2 Reis 21: 1-

9 , que descreve o reinado de Manassés, o mais perverso dos reis de Judá: 

Manassés tinha doze anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém; O 

nome de sua mãe era Hefzibá. Fez o mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações 

das nações que o Senhor despossuídos diante dos filhos de Israel. Para ele a edificar os 

altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído; E levantou altares a Baal e fez um Asherah, 

como Acabe, rei de Israel havia feito, e adoraram todo o exército dos céus e os 

serviram. Ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: "Em 

Jerusalém porei o meu nome." Para ele edificou altares a todo o exército dos céus em 

ambos os átrios da casa do Senhor. Ele fez passar seu filho pelo fogo, praticava magia e 

se a adivinhações, e tratadas com médiuns e espíritas. Ele fez muito mal aos olhos do 

Senhor provocar à ira. Em seguida, ele colocou a imagem de escultura de Asherah que 

ele tinha feito, na casa de que o Senhor disse a Davi e seu filho Salomão: "Nesta casa e 

em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, vou colocar meu nome para 

sempre. E eu não vou fazer o pé de Israel vagar mais da terra que dei a seus pais, contanto 

que tenham cuidado de fazer conforme a tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda 

a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. " Mas eles não ouviram, e Manassés seduzido 

para fazer o mal mais do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos 

de Israel. 

A frase "abominações das nações" refere-se à idolatria Manassés trazido de volta para 

Judá. Especificamente, "ele a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído; E 

levantou altares a Baal e fez um Asherah, como Acabe, rei de Israel havia feito, e adoraram 

todo o exército dos céus e os serviram. "Pior ainda, Manassés" altares construído na casa do 

Senhor, da qual o Senhor tinha disse: "Em Jerusalém porei o meu nome." . Para ele edificou 

altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor "E se isso não 

bastasse, ele colocou um ídolo no próprio templo:" Então ele colocou a imagem de escultura 

de Asherah que ele tinha feito, na casa de que o Senhor disse a Davi e seu filho Salomão: 

"Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para 

sempre. '" Isso insulto blasfemo a Deus provocou Seu julgamento devastador sobre o país: 

Ora, o Senhor falou por meio de Seus servos, os profetas, dizendo: "Porquanto Manassés, 

rei de Judá, fez estas abominações, depois de ter feito de mal mais do que tudo quanto 

fizeram os amorreus, que foram antes dele, e também fez Judá pecar com os seus 

ídolos; Portanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que trago tais calamidade em 

Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouve dele, ambos os ouvidos deve 

formigar. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria eo prumo da casa de Acabe, e 

limparei Jerusalém como um limpa o prato, limpa-lo e transformá-lo de cabeça para 

baixo. Eu vou abandonar o resto de minha herança e entregá-los nas mãos dos seus 

inimigos, e eles se tornarão como saque e estragar a todos os seus inimigos; porque eles 

têm feito mal aos meus olhos, e foram provocando-me à ira, desde o dia em que seus pais 

vieram do Egito, até hoje. '"( vv. 10-15 ) 

Primeiro Samuel 4 e 5 registro outro incidente que ilustra a incompatibilidade do 

verdadeiro Deus com os ídolos. Israel estava em guerra com os filisteus e perdeu quatro 

mil homens em uma escaramuça ( 4: 1-2 ). Consternado pela falha do Senhor para ajudá-

los na batalha (que foi devido a seu pecado e apostasia), os israelitas enviados para Shiloh 

para a arca da aliança, a representação visível da presença de Deus ( 4: 3-5 ). Pensando-



se agora para ser invencível, eles lutaram os filisteus novamente, desta vez perdendo 

30.000 homens e a arca: "Assim os filisteus lutaram e Israel foi derrotado, e fugiu cada 

um para a sua tenda; eo abate foi muito grande, pois caíram de Israel trinta mil soldados 

de infantaria. E a arca de Deus foi tomada; e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, 

morreram "( 4: 10-11 ). 

Os filisteus triunfantes trouxe a arca para o templo de seu deus Dagon em Ashdod ( 5: 1-

2 ). Na manhã seguinte, para sua surpresa, eles descobriram que o ídolo de Dagon havia 

se prostrou diante da arca ( 5: 3 ). Eles colocaram o ídolo de volta em seu lugar, só para 

ter a mesma coisa acontecer no dia-a esta próxima vez com a cabeça e as mãos de Dagon 

cortado. A mensagem era clara: O verdadeiro Deus não tolera rivais. Ele não vai 

compartilhar o faturamento com falsos deuses. 

Ezequiel capítulo 8 ilustra ainda que a realidade. No versículo 3 o Senhor levou Ezequiel 

(que era, na verdade, na Babilônia) por meio de uma visão para o templo em Jerusalém 

", para a entrada da porta do norte do átrio interior, onde a sede do ídolo do ciúme, que 

provoca a ciúme, foi localizado ", ao lado de" a glória do Deus de Israel "( v. 4 ). Tal 

situação era intolerável para com Deus, que declarou noversículo 6 , "Filho do homem, 

você vê o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel estão 

cometendo aqui, para que eu estaria longe de ser o meu santuário?" Ao invés de 

compartilhar o seu próprio santuário com ídolos pagãos, Deus escolheu a abandoná-la. 

Mas isso ídolo não era a única coisa provocando Deus a abandonar seu templo. No final 

do versículo 6 Ele disse a Ezequiel: "Você vai ver ainda maiores abominações", que os 

versículos 7-10 descrevem: 

Então me levou até a entrada do tribunal, e quando eu olhei, e eis que um buraco na 

parede. Ele me disse: "Filho do homem, agora cavar através da parede." Então, eu cavei 

na parede, e eis que uma entrada.E disse-me: "Vá e veja as ímpias abominações que eles 

estão cometendo aqui." Então, eu entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e animais 

e coisas detestáveis, com todos os ídolos da casa de Israel , foram esculpidos na parede 

ao redor. 

Surpreendentemente, os israelitas apóstatas tinha esculpido pichações idólatra nas paredes do 

templo. E em que eles supostamente era um lugar secreto, setenta anciãos de Israel estavam 

realizando culto idólatra na frente do que o grafitti ( vv. 11-12 ). 

Mesmo que espantoso cena não expressar plenamente a profundidade a que apóstata 

Israel tinha mergulhado. Em sua visão, o Senhor "trouxe [Ezequiel] para a entrada da 

porta da casa do Senhor, que olha para o norte; e eis que as mulheres estavam sentados lá 

chorando por Tamuz "( v. 14 ). Cometer blasfêmia no templo junto com as mulheres ", 

na entrada para o templo do Senhor, entre o alpendre eo altar, cerca de vinte e cinco 

homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente; e eles foram 

prostrando-se para o leste em direção ao sol "( v. 16 ). Como as mulheres chorando para 

o falso deus Tamuz, estes homens estavam envolvidos em adoração idólatra no próprio 

templo do Deus verdadeiro. A reação de Deus, gravado em versículo 18 , foi prometer 

julgamento: "Por isso, eu realmente deve lidar com furor. Meu olho não terá dó nem devo 

poupar; e, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo eu não ouvi-los. 

"Em 586 AC, os babilônios fizeram a sua terceira e última invasão, destruição de 

Jerusalém e tendo cativos. Com esse julgamento, Deus fez exatamente como havia 

prometido, usando os babilônios como uma arma divina para destruir o corrompido, 

templo profanado. 



Crentes de hoje, tanto a nível individual ( 1 Coríntios 6:19. ) e coletivamente ( 1 Cor. 3: 

16-17 ; Ef. 2:22 ), somos o templo do Deus vivo. A frase do Deus vivo, que aparece 

mais de dois dúzia de vezes na Bíblia (por exemplo, 2 Cor. 3: 3 ; Rom. 09:26 ; 1 Ts 1: 

9. ; . 1 Tim 3:15 ; 04:10 ), contrasta-Lo com os ídolos mortos da religião falsa. A frase 

autoritária assim como Deus disse que introduz uma declaração confirmando que os 

crentes são o templo de Deus. Nessa declaração, um mosaico de várias passagens do 

Antigo Testamento (cf. Lev. 26: 11-12 ; . Jer 24: 7 ; . Ez 37:27 ), Deus prometeu, "Eu 

Neles habitarei e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 

" Como o templo de Deus, o povo de Sua aliança, Seu bem precioso, e sua morada, os 

crentes não podem unir forças com a religião falsa. Para ser tão jugo desigual com a 

Proposito de servir a Deus sempre foi inaceitável e blasfemo. 

Desobediente 

"Por isso saí do meio deles e ser separado", diz o Senhor. "E não 
toqueis nada imundo"; ( 6:17 a) 

Para ser unidos com os incrédulos não é apenas tolo e irreverente, mas também 

desobedece a ordem explícita de Deus, expressa nos dois verbos imperativos 

traduzidos sair e ser separado. Portanto liga o comando neste versículo com o princípio 

expresso no versículo 16 . Como aqueles pessoalmente habitado pelo Deus vivo, os 

crentes devem evitar qualquer esforço espiritual conjunta com os incrédulos.Como o 

templo do Deus vivo, não devem ser ligados para a causa do avanço da verdade divina 

com qualquer forma de religião falsa. 

O pensamento neste versículo remonta ao Isaías 52 , onde Deus ordenou a seu povo: "Sai, 

afastar, sair de lá, não toqueis nada imundo; sair do meio dela, purificai-vos, vós que 

levais os vasos do Senhor "( v. 11 ; cf. Ap 18: 4 ). Os cristãos, como Israel no momento 

da sua salvação (vv. Isa. 52: 7-10 ), deve fazer uma ruptura com toda a religião falsa para 

evitar sua influência contaminando (cf. 2 Tm. 2: 16-17 ).Paulo repetiu este princípio 

em Efésios 5: 5-11 : 

Para isso, você sabe, com certeza, de que nenhuma pessoa ou avarento homem imoral ou 

impuro, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane 

com palavras vãs, porque por estas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da 

desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles; para você antes eram trevas, 

mas agora sois luz no Senhor; andai como filhos da luz (pois o fruto da luz consiste em 

toda bondade, e justiça e verdade), tentando aprender o que é agradável ao Senhor. Não 

participar das obras infrutuosas das trevas, mas em vez disso, mesmo expô-los. 

Os "filhos da luz" deve "não sejais participantes", com os "filhos da desobediência." Eles 

devem estar preocupados com "agradável ... o Senhor," os homens não pecaminosas. Para 

isso, eles devem "não participar das obras infrutuosas das trevas, mas em vez disso, mesmo 

expô-los." O objetivo da igreja não é fazer os incrédulos se sentir confortável e 

nonthreatened. Pelo contrário, é para fazê-los se sentir desconfortável com os seus pecados e 

ameaçado pelo julgamento de Deus e os terrores do inferno que se defrontam. 

Ela sempre foi a vontade de Deus para o seu povo para ser diferente dos 

incrédulos. Em Levítico 20:24 , 26 Deus disse a Israel: "Eu sou o Senhor vosso Deus, que 

vos separei dos povos ... Assim, você deve ser sagrado para mim, porque eu, o Senhor, 

sou santo; e eu os separei dos povos, para ser minha. "No Novo Testamento, o Pedro 

reiterou que princípio, exortando os crentes", como filhos obedientes, não vos conformeis 

às concupiscências que antes havia que eram o seu em sua ignorância, mas como o Santo 



Aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em todo o seu 

comportamento; porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo "( 1 Pedro 1: 14-

16 ). 

Reforçar o ponto que não se separar de incrédulos é a desobediência é o terceiro comando 

neste verso, Não toqueis nada imundo. Toque é de haptō e refere-se a um toque 

prejudiciais, como em 1 João 5:18. Os crentes não devem se envolver com imundo, falso 

ensino. Eles são para "salvar [os presos em falsas religiões], arrebatando-os do fogo ... 

odiando até a roupa contaminada pela carne" ( Judas 23 ). Mas a igreja não pode adorar, 

evangelizar, ou ministro com aqueles que pervertem ou rejeitar a verdade da Palavra de 

Deus. 

Inútil 

"E eu vou recebê-lo. E eu vou ser um pai para você, e você deve 

ser filhos e filhas para mim ", diz o Senhor Todo-
Poderoso. ( 06:17 b-18) 

Caso não se separar de incrédulos é tolice, porque tal desobediência corta crentes das 

bênçãos de um relacionamento íntimo com Deus. Ele promete aqueles que atenderam o 

Seu mandamento de separar os incrédulos ( v. 17 ), que Ele 

vai recebê- los. Eisdechomai ( bem-vindo ), usado somente aqui no Novo Testamento, 

significa "receber", ou "a admitir em seu favor." Na Septuaginta (a tradução grega do 

Antigo Testamento) a prestação de Ezequiel 20:34 , eisdechomai é usado para falar de 

reunir Israel de Deus para Si mesmo dentre as nações. A idéia é que aqueles que separam 

dos incrédulos vai encontrar os braços de Deus abertos para recebê-los. 

Eles também poderão desfrutar de toda a gama de bênçãos concedidas por sua 

celestial pai sobre Seus filhos e filhas. Paulo provavelmente tinha em mente 2 Samuel 

07:14 , onde Deus prometeu a Davi que ele iria abençoar seu filho Salomão: "Eu vou ser 

um pai para ele e ele vai ser um filho para mim. "Deus abençoa Seus filhos obedientes, 

como fez Salomão. Mas, na última parte do versículo Deus advertiu: "Quando ele 

[Salomão] a transgredir, vai corrigi-lo com vara de homens e com açoites de filhos de 

homens." O escritor de Hebreus também afirmou disciplina de seus filhos de Deus : "Para 

aqueles a quem o Senhor ama Ele disciplina, e Ele açoita a todo filho a quem recebe" 

( Heb. 12: 6 ). Como sempre, a obediência traz bênção; desobediência traz correção. 

Infelizmente, Salomão perdido a bênção prometida, fazendo alianças comprometedoras 

com os incrédulos. I Reis 11: 1-11 conta a história trágica de sua queda. Salomão 

amou muitas mulheres estrangeiras, juntamente com a filha de Faraó: moabitas, amonitas, 

edomitas, Sidônia, e as mulheres hititas, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos 

de Israel: "Vocês não devem associar-se com eles, nem mais se associar com vocês, pois 

eles certamente irão transformar o seu coração afastado após os seus deuses. "Salomão 

apegou-se estes no amor." ( vv. 1-2 ) 

Assim como o Senhor havia predito, "quando Solomon era velho, suas mulheres lhe 

perverteram o coração para longe após outros deuses" ( v. 4 ). Como resultado, "o seu coração 

se não totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai tinha sido" 

( 4 v. ). Apesar de a sabedoria de Salomão e compreensão da verdade, suas alianças 

comprometedoras com incrédulos provou sua abolição. A sedução da idolatria foi demais, e 

ele 



seguiu a Astarote, deusa dos sidônios e Milcom, ídolo abominável dos amonitas. Salomão 

fez o que era mau aos olhos do Senhor, e não seguir o Senhor plenamente, como Davi, 

seu pai tinha feito. Então edificou Salomão um alto a Quemós, ídolo detestável de Moab, 

na montanha que fica a leste de Jerusalém, ea Moleque, ídolo detestável dos filhos de 

Amom. Assim também fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam 

incenso e sacrificavam a seus deuses. ( vv. 5-8 ) 

Por causa de sua desobediência, 

o Senhor se indignou contra Salomão, porque seu coração estava se afastou do Senhor, o 

Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes, e lhe ordenara expressamente essa 

coisa, que ele não seguisse a outros deuses; mas ele não observar o que o Senhor tinha 

ordenado. Então o Senhor disse a Salomão: "Porque fizeste isto, e não guardaste a minha 

aliança e os meus estatutos, que eu vos tenho mandado, eu certamente irá tirar o reino de 

você, e vai dar para o seu servo." ( vv. 9-11 ) 

O resultado devastador de compromisso de Salomão com os incrédulos era a divisão de seu 

reino. 

Qualquer aliança com os incrédulos é a desobediência que contamina e, portanto, 

interrompe a comunhão dos crentes com o seu Pai, perdendo a Sua bênção. 

Ingrato 

Portanto, ter essas promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de 

toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a 

santificação no temor de Deus. ( 7: 1 ) 

Tendo de Deus promessas fornece motivação poderosa para os crentes se separar de 

incrédulos. O uso de Paulo da palavra , portanto, é uma chamada para a ação com base 

no que ele já havia escrito (cf.Rom. 12: 1-2 ; 2 Pedro 1: 3-8 ). Os movimentos apóstolo 

além dos comandos de 2 Coríntios 6:14 , 17 e apela a de Deus promessas enumerados 

em 6: 16-18 . Essas promessas devem despertar amor, gratidão e agradecimento por Sua 

generosidade esmagadora. Na verdade, uma das coisas que caracterizam os pecadores 

impenitentes é ingratidão ( Lucas 6:35 ; Rm 01:21. ; 2 Tm 3: 2. ) 

O termo agradável amado (cf. 2 Cor 0:19. ; Rom 1: 7. ; 12:19 ; 1 Cor 10:14. ; Col. 

3:12 ; 1 Tessalonicenses 1: 4. ; 2 Tessalonicenses 2:13. ) define que as promessas de Deus 

se aplicam. Apenas Seusamados filhos, aceita por ele por causa de sua união com o 

amado Filho (Suas Ef. 1: 6 ; Col. 1:13 ), recebem promessas de Deus. 

Paulo definiu o ato apropriado de gratidão, tanto em termos negativos e 

positivos. Negativamente, os crentes devem limpar -se de toda a imundícia da carne e 

do espírito (cf. Isa 01:16. ; Tiago 1:21 ). O pronome reflexivo heatous ( nós mesmos ) 

indica que, embora o trabalho de limpeza é de Deus (cf. Atos 15: 9 ; Ef 5:26. ; Tito 3: 5 ), 

isso não acontece para além do esforço dos crentes (cf. . Phil 2 : 12-

13 .)Molusmos ( corrupção ) aparece somente aqui no Novo Testamento. Em todos os 

três de seus usos na Septuaginta, no entanto, refere-se a profanação religiosa. Paulo 

chama os crentes não só para limpar-se do pecado e da imoralidade, mas especialmente, 

neste contexto, de todas as associações com a religião falsa. Essa limpeza completa é ser 

tanto de carne e espírito; ou seja, interna e externa. O ensino falso contamina toda a 

pessoa ao satisfazer apetites humanos pecadores e corromper a mente. Portanto, os 

crentes devem evitar tanto os pecados carnais e da poluição da mente que a religião falsa 

traz. 



Positivamente, limpando-se da falsa religião envolve aperfeiçoando a santificação no 

temor de Deus. Aperfeiçoamento é de epiteleō , o que significa, "para concluir", "para 

concluir", ou "a cumprir." Os crentes devem perseguir o objetivo da santidade ( Lev . 

20:26 ; Mateus 5:48. ; 1 Pedro 1:16 ), separando a partir de todas as mentiras e enganos 

que contaminam-los, encorajados pela esperança de que o objetivo será um dia ser 

alcançado ( Filipenses 1: 6. ; 1 Pedro 5:10 ; 1 João 3: 2 ). Busca da santidade Motivar dos 

crentes é o reverente temor de Deus, que é fundamental para piedosas vida ( Jó 

28:28 ; Sl. 19: 9 ; 34:11 ; 111: 10 ; Pv 1: 7. ; 8:13 ; 9 : 10 ; 15:33 ; 16: 6 ; 23:17 ; Atos 

9:31 ). 

A Igreja deve enfrentar o mundo para cumprir a Grande Comissão dada a nós por nosso 

Senhor ( Mat. 28: 19-20 ). No entanto, não deve comprometer com a religião falsa para 

fazê-lo. Desobedecer a ordem explícita de Deus para separar os incrédulos é tolice, 

blasfemo, ingrato, e perder a bênção de Deus. 

 

20. Consolando as dores do Pastor ( 2 

Coríntios 7: 5-16 ) 

NOTA : II Coríntios 7: 2-4 é coberto no capítulo 18. 

Pois mesmo quando chegamos à Macedônia nossa carne não teve 

descanso, mas fomos afligidos de todos os lados: conflitos sem, 

temores por dentro. Mas Deus, que conforta o deprimido, nos 

consolou com a chegada de Tito; e não somente com a sua vinda, 

mas também pela consolação com que foi consolado em vós, como 

relatou a nós o seu desejo, o seu luto, o vosso zelo por mim; de 

modo que me alegrei ainda mais. Pois, embora eu lhe causou 

tristeza pela minha carta, eu não me arrependo; apesar de eu me 

arrepender-pois vejo que essa carta lhe causou tristeza, embora 

apenas por um tempo-agora folgo, não porque fostes contristados, 

mas que fostes contristados para o ponto de arrependimento; para 

fostes contristados segundo a vontade de Deus, de modo que você 

pode não sofrer perda de qualquer coisa através de nós. Para a 

tristeza que está de acordo com a vontade de Deus produz um 

arrependimento sem pesar, levando a salvação, mas a tristeza do 

mundo produz morte. Para eis que veemência isto mesmo, esta 

tristeza segundo Deus, produziu em você: o que vindicação, que 

indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança de 

errado! Em tudo o que você demonstrou estar inocentes no 

assunto. Assim, embora eu escrevi, não foi por causa do ofensor 

nem por causa de o ofendido, mas que a sua seriedade em nosso 

nome pode ser dado a conhecer aos olhos de Deus. Por este 

motivo, foram consolados. E além do mais o nosso conforto, nos 

alegramos ainda muito mais pela alegria de Tito, porque o seu 

espírito foi recreado por vós todos. Porque, se em alguma coisa 

me gabou com ele sobre você, eu não estava envergonhada; mas 

como vos dissemos tudo com verdade, assim também a nossa 

glória antes de Tito provou ser a verdade. Sua afeição abunda 

ainda mais para você, como ele se lembra da obediência de vós 



todos, como você recebeu-o com temor e tremor. Alegro-me que, 

em tudo o que tenho a confiança em você. ( 7: 5-16 ) 

Há poucas coisas na vida mais doloroso do que relacionamentos quebrados. Casamentos 

desfeitos, filhos rebeldes, e amizades rompidas produzir intenso sofrimento e tristeza 

profunda. Quando esses relacionamentos quebrados envolver irmãos, a dor é ainda mais 

grave. Crentes assistindo sofrer as conseqüências de sua conduta pecaminosa agrava o 

sofrimento a partir do rompimento do relacionamento. 

Apesar da sua enorme gratificante em muitos aspectos, o ministério é árdua. Para 

interpretar corretamente a Palavra de Deus, compreender a teologia, edificar os crentes, e 

de refutar os em erro requer diligente trabalho, duro. Provando ser um exemplo para o 

rebanho, desenvolvimento e treinamento de líderes, advertindo os insubordinados, 

incentivando os covardes, e ajudando os fracos ( 1 Ts. 5:14 ) tudo tem o seu preço. Mas 

o aspecto mais doloroso do ministério envolve relações difíceis entre as ovelhas e os 

pastores. Todos os pastores sabem a dor que vem quando aqueles em quem eles têm 

investido o maior retorno a menos. 

Como ele escreveu esta carta, Paulo amamentei um coração partido sobre a igreja que ele 

amou e serviu. Ele estava sob pressão externa grave, enfrentando aflições ( 1: 4 , 6 , 8 ) e 

sofrimento ( 1: 5 , 7 ) até o ponto que ele "desesperarmos até da própria vida" ( 1: 8 ) ", 

tivemos a sentença de morte no prazo de [ele mesmo] "( 1: 9 ), e precisava de ser 

"entregue ... de tão grande perigo de morte" ( 1:10 ). Em 4: 8-12ele se descreveu como 

aflitos em todos os sentidos, mas não angustiados; perplexos, mas não 

desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não 

destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se 

manifeste também em nosso corpo. Para nós, que vivemos, estamos constantemente a ser 

entregue à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em 

nossa carne mortal. Assim, a morte opera em nós, mas a vida em vós. 

Em 6: 4-10 Paulo novamente falou do sofrimento que ele suportou: 

Em tudo recomendando-nos como servos de Deus, em grande resistência, nas aflições, 

nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas 

insônia, na fome, na pureza, na ciência, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no 

amor verdadeiro, na palavra da verdade, no poder de Deus; pelas armas da justiça para a 

mão direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e boa fama; considerado 

como enganadores e ainda Verdadeiro; como desconhecido ainda bem conhecido, ainda 

morrendo eis que vivemos; como castigados ainda não condenados à morte, como 

entristecidos mas sempre alegres, como pobres mas enriquecendo a muitos, como nada 

tendo e possuindo tudo. 

Capítulo 11 registros Talvez a descrição mais conhecido dos ensaios do Apóstolo: 

? Eles são servos de Cristo -I falam como se insano-I mais; em muito mais trabalho, muito 

mais em prisões; em açoites, sem número, muitas vezes em perigo de morte. Cinco vezes 

recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez 

fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Eu estive 

em deslocações frequentes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos meus 

compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, 

perigos entre falsos irmãos; Estive em trabalho de parto e fadigas, muitas noites sem 

dormir, em fome e sede, muitas vezes sem comida, frio e nudez. ( 11: 23-27 ) 



Em suma, a vida de Paulo foi repleta de "fraquezas ... insultos ... aflige ... perseguições [e] 

dificuldades" ( 12:10 ). 

Mas o que realmente partiu o coração de Paulo não era o que o mundo fez com ele, mas 

o que a igreja fez com ele. Em 11:28 , depois de enumerar as provas que ele tinha sofrido, 

Paulo escreveu: "Para além de [de uma natureza completamente diferente] essas coisas 

externas, existe a pressão diária em mim de preocupação para todas as igrejas." E ninguém 

lhe causou mais problemas do que a igreja em Corinto.A igreja em que ele tinha investido 

quase dois anos de sua vida ele tinha reembolsado com deslealdade. Eles haviam 

permitido falsos mestres a entrar em sua montagem e atacar caráter e ministério de 

Paulo.Pior ainda, alguns do Corinthians acreditavam que suas mentiras e se uniram em 

um motim contra ele. Um deles aparentemente tinha verbalmente agredido e abusado 

Paulo (cf. 2: 5-8 , 10 ) durante doloroso, triste visita do apóstolo a Corinto. Que a maioria 

na igreja não tinha defendeu desses ataques ferido Paulo profundamente. A visita foi tão 

desanimador que ele não queria voltar a Corinto e expor-se mais dor (2: 1 ). Como 

resultado da visita, ele havia escrito uma carta redigida com severidade, para repreender 

o Corinthians para o seu desafeto, deslealdade e falta de amor para com ele. Escrever essa 

carta foi extremamente doloroso para Paulo, como ele observou em 2: 4 : "Porque em 

muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas." 

Paulo enviou a carta a Corinto com Tito, seu amado filho na fé ( Tito 1: 4 ), que também 

era trazer a resposta do Corinthians 'de volta para ele. O apóstolo deixou Éfeso (onde ele 

havia escrito a carta grave) e foi para Trôade (um porto na costa oeste da Ásia Menor), 

onde esperava encontrar com Tito. Mas Paulo estava tão preocupada com a situação em 

Corinto que ele não poderia ministrar em Trôade ( 2 Cor. 2:13 ), mesmo que o Senhor 

abriu a porta para ele lá ( 2:12 ). Restless, incapaz de esperar mais tempo, o apóstolo 

partiu para a Macedônia, ansioso para atender Tito mais cedo e descobrir a resposta do 

Corinthians "para a letra grave ( 02:13 ). 

Nesse momento ( 02:13 ) a narrativa se interrompeu, e Paulo entrou em uma digressão 

prolongado sobre o seu ministério ( 2: 14-7: 4 ). Aqui, em 7: 5 ., o apóstolo voltou para 

os acontecimentos que se seguiram ao envio da carta severa Quando ele veio para a 

Macedônia de Trôade, em busca de Tito, sua carne não teve repouso (cf. 02:13 ). Nada 

mudou; ele não tinha nenhum alívio de sua preocupação com a situação em Corinto. Na 

verdade, ele teve novas preocupações. E se a carta grave tinha feito as coisas piores? Foi 

o rompimento com o Corinthians agora irreparáveis? Como eles tratariam Tito?Corinto, 

como Paulo sabia muito bem, poderia ser um ambiente hostil para um pregador 

solitário; seria a igreja deixar Tito para cuidar de si mesmo? Falta de alívio do fardo 

pesado de tristeza e preocupação Paulo furo minou a alegria de seu ministério. Sua 

experiência refletida a verdade de Provérbios 13:12 : "A esperança adiada entristece o 

coração." 

Em vez de o alívio que ele esperava, Paulo viu-se aflito por todos os lados. Ele descreveu 

que a aflição primeiro como conflitos sem. Mache ( conflitos ) significa, literalmente, 

"lutas", ou "luta" e parece ser a origem da palavra machaira ("espada"). Ele descreve 

brigas graves ( 2 Tim 2:23. ), disputas ( Tito 3: 9 ), e os conflitos ( Tiago 4: 1 ). Ele 

provavelmente se refere àqueles na Macedônia, que queria se livrar de Paulo. Eles lhe 

teria lembrado como o encrenqueiro que provocou um tumulto em Filipos, foi 

milagrosamente libertado da prisão por um terremoto, e depois humilhada magistrados 

da cidade, exigindo um pedido de desculpas público por ter sido preso injustamente ( Atos 

16: 16-40 ). Certamente, eles não teria acolhido Paulo de volta para o seu território, mas 

teria aplicado uma grande pressão sobre ele para sair. 



Enquanto ele aguardava ansiosamente Tito, Paulo também foi assolada por temores por 

dentro. Phobos ( medos ), a fonte da palavra Inglês fobia, descreve intensa ansiedade de 

Paulo sobre a situação na igreja de Corinto. As pressões externas e internas que enfrentou 

o perturbaram a tal ponto que ele ficou deprimido. Tapeinos ( deprimido ) refere-se 

àqueles que são tão triste, desanimado, e down-and-out, cuja condição muito provoca 

compaixão (cf. Rom. 0:16 ). Mas essas são exatamente as pessoas que Deus o 

conforto. Em contraste com os deuses cruéis de paganismo, Deus é por natureza um 

cachecol; Ele é o "Deus de toda consolação" ( 2 Cor 1: 3. ; cf. Is 49:13. ; 2 

Tessalonicenses 2:16. ). 

A narrativa não termina com Paulo estar deprimido. Deus, que conforta o deprimido, 

consolou -o pela vinda de Tito. Este é, portanto, uma passagem sobre a alegria, não 

depressão. Na verdade, o conforto é mencionada seis vezes nestes versos e alegria ou 

regozijo cinco vezes. Nesta seção Deus conforta o ansioso, aflito pastor e restaura a sua 

alegria. 

A vinda de Tito trouxe a alegria para o coração de Paulo. O apóstolo se alegrou de que 

ele estava seguro e na renovação da sua comunhão. No entanto, não foi só a presença de 

Tito que consolou Paulo, mas também o relatório que ele trouxe sobre a situação em 

Corinto. Havia ainda problemas por resolver (que Paulo abordados nos capítulos 10-

13). Mas a maioria dos crentes de Corinto havia se arrependido e reafirmou a sua lealdade 

para com o apóstolo e a verdade, ele ensinou, o que lhe trouxe grande alívio. 

Esta seção muito pessoal oferece insights profundos em restaurar relacionamentos 

quebrados. Ele enumera sete indicadores de um desejo genuíno para a restauração real: a 

lealdade, o arrependimento, a pureza, a espiritualidade, a unidade, obediência e 

confiança. E, embora o contexto é a relação entre um pastor e seu povo, esses princípios 

são vitais para restaurar qualquer relacionamento quebrado. 

Lealdade 

e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com 

que foi consolado em vós, como relatou a nós o seu desejo, o seu 

luto, o vosso zelo por mim; de modo que me alegrei ainda 

mais. ( 7: 7 ) 

Como observado acima, o retorno de Tito confortado Paulo. Mas o apóstolo foi não 

só confortado com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi 

consolado pelo Corinthians. Tito compartilhou a preocupação de Paulo sobre a deserção 

do Corinthians e, sem dúvida viram a sua missão de Corinto com alguma ansiedade, sem 

saber o que esperar. Mas o Corinthians tinha lhe trouxe conforto e alegria pela sua atitude 

de arrependimento. Eles haviam respondido corretamente à carta severa. 

Especificamente, Tito relataram três características da resposta do Corinthians ", que 

revelou a sua lealdade para com Paulo: saudade, luto, e . zelo Juntos, eles definem a 

lealdade, uma palavra que está rapidamente desaparecendo do vocabulário 

contemporâneo. Em uma sociedade pós-moderna, onde o narcisismo auto-centrado reina 

supremo, a lealdade não é visto como um trunfo, mas como um passivo.Mas a lealdade é 

a virtude mais desejável em qualquer relacionamento humano. Por outro lado, uma 

relação de infidelidade devastates. 

A resposta do Corinthians "para a letra grave não foi um dos aceitação relutante da 

autoridade apostólica de Paulo. Em vez disso, ele foi um dos anseio e desejo de vê-lo e 



ter o seu relacionamento com ele restaurado. Paulo escreveu a carta grave "em muita 

tribulação e angústia de coração ... com muitas lágrimas" ( 2: 4 ). Percebendo que seu 

pecado o tinha causado dor e tristeza, o Corinthians respondeu porluto. Eles se entristeceu 

com a quebra na sua relação com Paulo e lamentou profundamente sua deslealdade para 

com ele. Eles também expressaram zelo, tanto para restaurar a sua relação com o apóstolo 

e para defendê-lo de novos ataques. Zeal é uma combinação de duas emoções igualmente 

fortes: amor e ódio. Ela produz um amor forte que odeia qualquer coisa que possa 

prejudicar o seu objecto. O Senhor Jesus Cristo expressou ambos os aspectos de zelo 

quando Ele limpou o templo; era Seu amor apaixonado por casa de Seu Pai que O fez 

odiar a terrível iniqüidade que profanado ele ( João 2: 13-17 ; cf. . Sl 69: 9 ). A lealdade 

Corinthians 'para Paulo encorajou o apóstolo tanto que ele se alegrou ainda mais do que 

ele fez no retorno de Tito. 

Arrependimento 

Pois, embora eu lhe causou tristeza pela minha carta, eu não me 

arrependo; apesar de eu me arrepender-pois vejo que essa carta 

lhe causou tristeza, embora apenas por um tempo-agora folgo, 

não porque fostes contristados, mas que fostes contristados para 

o ponto de arrependimento; para fostes contristados segundo a 

vontade de Deus, de modo que você pode não sofrer perda de 

qualquer coisa através de nós. Para a tristeza que está de acordo 

com a vontade de Deus produz um arrependimento sem pesar, 

levando a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. ( 7: 8-
10 ) 

O Corinthians não só respondeu corretamente a Paulo, mas também a Deus. Reafirmaram 

sua lealdade para com o apóstolo e reconheceu sua deslealdade para com ele como um 

pecado contra Deus. Esse reconhecimento é essencial para restaurar relacionamentos 

quebrados. 

Paulo sabia que ele tinha causado o Corinthians tristeza por o fortemente 

conflituosa carta que ele lhes tinha enviado ( 2: 4 ). E, como sua declaração 

parenthetical Eu não me arrependo; apesar de eu me arrepender revela, ele tinha 

experiência remorso temporário sobre a escrever esta carta. Enquanto ele ansiosamente 

esperado por Tito para retornar com a resposta do Corinthians ", o apóstolo preocupado 

que a carta pode ter só piorou as coisas. Essa carta tinha de fato causou -

lhes sofrimento, embora só por um tempo. O texto grego diz "por uma hora , "uma 

metáfora por um breve período de tempo. O prazer do pecado é breve, enquanto a tristeza 

que produz dura; a tristeza de arrependimento é breve, enquanto a alegria que produz 

dura. 

Às vezes confrontando o pecado exige ir além do que amor e compaixão pode ser 

confortável. Mas é necessário fazê-lo, porque o pecado é um assassino mortal. Paulo não 

era, um disciplinador severo abusivo, mas um relutante, e ele tomou nenhuma alegria em 

causar tristeza, mesmo temporária para o Corinthians. Ele era como um pai que tem 

sentimentos mistos sobre disciplinando um filho amado. Mas o que o motivou a escrever 

a carta grave foi o seu amor por eles e a verdade, e seu medo das consequências de seu 

pecado. Apesar de seu arrependimento temporário, Paulo sabia que repreender o pecado 

do Corinthians 'tinha que ser feito. 



Há momentos no ministério quando são necessárias fortes, palavras de confronto. O 

pecado jaz à porta; falsos mestres estão em toda parte, e Satanás constantemente procura 

destruir a obra de Deus. O pastor fiel não deve encolher de chamar o seu povo à 

obediência às Escrituras. Essa obediência pressupõe o verdadeiro arrependimento, o que 

só pode acontecer quando há tristeza sobre o pecado. Portanto, Paulo podia se alegrar, 

não que os coríntios foram feitas tristes, mas que eles foram feitos triste ao ponto de 

arrependimento. Seu arrependimento desapareceu quando viu os resultados da tristeza. 

Remorso O Corinthians não foi a tristeza de autopiedade, de ser pego, de desespero, 

amargura, orgulho ferido, ou remorso manipuladora. Sua tristeza levou 

a arrependimento ( metanoia, uma mudança de coração e vida, uma viragem do pecado 

para a santidade), que produziu uma mudança genuína. Eles não estavam na 

defensiva; eles não se vêem como vítimas ou tentar justificar seu comportamento 

pecaminoso. Sua tristeza era de acordo com a vontade de Deus; que era a cura, 

transformando a tristeza pelo pecado que Deus planejou para que eles se sintam, porque 

produz arrependimento. 

O arrependimento Corinthians 'confortado Paulo; ele ficou aliviado que eles não 

precisem sofrer a perda de qualquer coisa disponível através dele e de seus 

companheiros de ministério. Havia muitas bênçãos que Deus pode derramar sobre o 

Corinthians através de seu ministério. Se tivessem permanecido alienado dele, eles teriam 

perdido estes bênçãos. A frase sofrer a perda também aparece em 1 Coríntios 03:15 , 

onde se refere ao futuro julgamento das obras dos crentes. A perda de bênçãos do 

ministério de Paulo teria resultado no Corinthians acumulando sem valor "madeira, feno, 

[e] palha", que só servem para ser queimado ( 1 Cor. 3:12 ). Amor altruísta de Paulo fez 

ansiosa não só que o Corinthians pode enfrentar castigo de Deus e perder suas bênçãos 

presentes, mas também que eles podem perder as suas recompensas futuras (cf. 2 Jo 

8 ). Sua preocupação não era para a sua perda, mas a deles. 

Ninguém que verdadeiramente se arrepende nunca vai se arrepender ou a tristeza que lhe 

deu origem, porque a tristeza que está de acordo com a vontade de Deus produz um 

arrependimento sem pesar.O Corinthians ' arrependimento marcou-los como 

verdadeiros crentes, na esfera da salvação. Envolveu abandonando o pecado a Deus ( 1 

Tessalonicenses 1: 9. ). Arrependimento bíblico verdadeiro não é psicológico, remorso 

humano emocional, buscando apenas para aliviar o stress e melhorar as circunstâncias de 

cada um. Embora inevitavelmente produz o fruto de uma vida transformada (cf. Mt 3: 

8. ;Lucas 3: 8 ; Atos 26:20 ), não é comportamental, mas espiritual. A tristeza do 

mundo -remorse, orgulho ferido, auto-piedade, não cumpridas esperanças-não tem poder 

de cura, sem transformador, salvar ou capacidade redentora. Ele produz culpa, vergonha, 

ressentimento, angústia, desespero, depressão, desesperança, até mesmo, como no caso 

de Judas ( Mateus 27: 3-5. ), a morte. 

Esta passagem é incompatível com o ensinamento de que o arrependimento não é 

necessário para a salvação. A progressão ela revela é óbvia: o confronto do pecado leva 

à tristeza, o que leva ao arrependimento, o que leva à salvação. Nem esta passagem 

permitir arrependimento para ser definido como meramente mudar de idéia sobre quem é 

Jesus. O texto inextricavelmente conecta arrependimento com tristeza sobre o 

pecado. Arrependimento não é, naturalmente, um trabalho humano meritório que ganha 

salvação. Como cada aspecto da salvação, o arrependimento é uma obra da graça de Deus 

no coração do homem ( Atos 05:31 ; 11:18 ; 2 Tm 2:25. ). (Para uma discussão sobre a 

necessidade de arrependimento para a salvação, ver John Macarthur, O Evangelho 



Segundo Jesus, rev ed [Grand Rapids: Zondervan, 1994].. e O Evangelho Segundo os 

Apóstolos [Nashville: Palavra, 2000.)  

Pureza 

Para eis que veemência isto mesmo, esta tristeza segundo Deus, 

produziu em você: o que vindicação, que indignação, que temor, 

que saudades, que zelo, que vingança de errado! Em tudo o que 
você demonstrou estar inocentes no assunto. ( 07:11 ) 

Para grande alívio e alegria de Paulo, o Corinthians demonstrou -se ser inocente no 

assunto. Hagnos ( inocente ) tem a idéia de "puro" ( 11: 2 ; . Fp 4: 8 ; Tito 2: 5 ; Tiago 

3:17 ; 1 João 3: 3 ), "livre do pecado" ( 1 Tm 5:22. ), e "casto" ( 1 Pedro 3: 2 ). O 

Corinthians demonstrou a autenticidade de seu arrependimento por sua pureza. Quando 

João Batista chamado para os seus ouvintes a "dar frutos dignos de arrependimento" 

( Mateus 3: 8. ), ele estava chamando-os à santidade de vida. 

Este versículo lista sete características da pureza verdadeiro arrependimento produz e 

fornece a definição mais clara de arrependimento em toda a Escritura. Paulo introduziu 

essas características com a frase exclamativa pois eis que indicou sua esmagadora 

alegria. O apóstolo estava animado com o relatório do Tito da melhoria da situação em 

Corinto. O uso repetido do comparativa que antes de cada elemento ressalta a intensa 

emoção Paulo sentia. 

Em primeiro lugar, o Corinthians " tristeza segundo Deus produziu uma seriedade ou 

ânsia por justiça da sua parte. Ele terminou sua indiferença diante de Paulo e sua 

complacência sobre o seu pecado. Eles estavam ansiosos para fazer as coisas direito, para 

fazer a restituição, para restaurar seu relacionamento rompido com o apóstolo. 

Em segundo lugar, o arrependimento genuíno do Corinthians manifestou-se em um desejo 

de vingança. Apologia ( defesa ), a fonte dos ingleses palavra apologética, significa, 

literalmente, "um discurso em defesa." Ele descreve a defesa de Paulo de si mesmo diante 

da multidão em Jerusalém ( Atos 22: 1 ; cf. 25:16 ), sua defesa de seus direitos como um 

apóstolo ( 1 Cor 9: 3. ), sua defesa do evangelho (Filipenses 1: 7. , 16 ), e sua defesa 

perante o Roman autoridades ( 2 Tim. 4:16 ). O Corinthians teve um forte desejo de 

limpar o seu nome, remover o estigma de seu pecado, livrar-se de sua culpa, e provar-se 

digno de confiança. Por isso, eles fizeram-se que todos os que tinha conhecido de seu 

pecado agora sabia de seu arrependimento. 

Em terceiro lugar, o seu arrependimento resultou 

na indignação. Aganaktēsis ( indignação ) aparece somente aqui no Novo 

Testamento. Ela está relacionada ao verbo aganakteō , o que significa, "para estar 

indignado", ou "de estar com raiva" ( Matt 20:24. ; 21:15 ; 26: 8 ; Marcos 10:14 , 41 ; 14: 

4 ; Lucas 13:14 ). As Corinthians ficaram indignados sobre o seu pecado; eles estavam 

com raiva que tinham trazido vergonha para si mesmos, ofendido Paulo, e pecaram contra 

Deus. Eles agora odiava o pecado que antigamente havia acalentado (cf. Rom. 6:21 ). 

Em quarto lugar, o Corinthians ' medo comprovou a autenticidade de seu 

arrependimento. Eles tinham um temor reverencial e temor de Deus como Aquele que 

castiga e juízes. Sua impetuoso, corajoso pecado tinha se transformado em uma 

preocupação solícita que eles já não desobedecer e desonrá-Lo. 



Em quinto lugar, o arrependimento do Corinthians 'resultou em um anseio ou desejo de 

ver sua relação com Paulo restaurado. 

Em sexto lugar, o Corinthians experimentou um renovado zelo pela santidade (cf. a 

discussão de zelo no v. 7 no início deste capítulo). 

Em sétimo lugar, o Corinthians ' vingador de errado evidenciou a realidade do seu 

arrependimento. Pessoas verdadeiramente arrependidos têm um forte desejo de ver a 

justiça ser feita e fazer a restituição pelos erros que cometeram (cf. 2 Cor. 2: 6-7 ). Em 

vez de se proteger, eles aceitar as conseqüências de seus pecados. 

Arrependimento tinha trazido pureza aos santos pecando o conjunto de Corinto, e todos 

os aspectos de suas vidas refletiu ele. 

Espiritualidade 

Assim, embora eu escrevi, não foi por causa do ofensor nem por 

causa de o ofendido, mas que a sua seriedade em nosso nome pode 

ser dado a conhecer aos olhos de Deus. ( 07:12 ) 

Por causa da imaturidade e pecaminosidade do Corinthians, eles foram "carnal ... andando 

como meros homens" ( 1 Cor. 3: 3 ). Consequentemente, eles haviam perdido o contato 

com a forma como eles realmente se sentia sobre Paulo. Portanto, um dos objetivos do 

apóstolo era despir suas atitudes pecaminosas, carnais e revelar ao Corinthians sua 

verdadeira atitude em relação a ele. 

Paulo levou até seu ponto de vista, em primeiro lugar eliminando outras razões potenciais 

para a escrita. Essa abordagem rotunda serviu para aumentar o impacto dramático de suas 

palavras. Quando eleescreveu a letra grave, ., não foi por causa do ofensor Ele não 

escreveu principalmente para condenar o homem que o havia causado tanta dor durante 

sua dolorosa visita a Corinto ( 2 Cor. 2: 1 ). Também não era a sua principal 

preocupação para a si mesmo como o ofendido; ele não estava em busca de vingança 

pessoal. A razão mais importante Paulo escreveu a carta grave foi que o Corinthians 

' seriedade em seu nome pode ser dado a conhecer a eles , aos olhos de Deus. 

Engano do pecado causou-los a perder de vista sua seriedade (ansiedade), lealdade e 

amor por Paulo e a verdade que ele pregava. Eles tinham sido tão enganados que a sua 

atitude para fora, para o apóstolo era inconsistente com a forma como eles realmente 

sentia por ele. Sua carta desmascarado as camadas de engano que tinha incrustados seus 

corações e dados a conhecer a eles os seus verdadeiros sentimentos por ele. Ele 

restaurou sua visão espiritual e permitiu-lhes ver Paulo como o servidor de confiança de 

Deus que sempre soube que ele seja. 

Unidade 

Por este motivo, foram consolados. E além do mais o nosso 

conforto, nos alegramos ainda muito mais pela alegria de Tito, 
porque o seu espírito foi recreado por vós todos. ( 07:13 ) 

O Corinthians 'arrependimento, pureza e renovada lealdade a Paulo 

eram motivo suficiente para ele foram consolados. Mas além de seu 

próprio conforto, Paulo se alegraram ainda muito mais pela alegria de Tito sobre o 

Corinthians 'arrependimento e obediência. Porque de seu arrependimento de 



Tito espírito havia sido atualizada. Como observado em 2: 6 , o Corinthians havia 

demonstrado sua lealdade a Paulo unindo para disciplinar o indivíduo que o atacara. Sua 

unidade foi especialmente reconfortante para ambos, Paulo e Tito (cf. Sl. 133: 1 ; João 

17:21 ; Ef. 4: 3 , 13 ; Fp 2: 2. ), uma vez que a unidade estava em um prêmio na 

assembléia de Corinto. Suas muitas facções (cf. 1 Cor 1: 10-13. ; 3: 3-4 ; 11: 18-19 ) 

resultou na igreja mais caótica no Novo Testamento. Mas agora eles vieram juntos, 

buscando restaurar seu relacionamento com Paulo e segure para seu ensino. 

Anapauō ( atualizado ) refere-se aqui para alívio temporário ao contrário de uma paz 

permanente (cf. Mt 26:45. ; Marcos 6:31 ; 14:41 ; Lucas 12:19 ; Rev. 06:11 ). Embora 

ele estava muito feliz com o que tinha acontecido em Corinto, Paulo era sábio o suficiente 

para perceber que os bolsões de dissidência ainda existia. Na verdade, ele se dirigiu a 

esses dissidentes mais tarde nesta epístola. Mas para o momento, houve uma trégua 

envolvendo a maioria do Corinthians. 

Como mencionado acima, uma marca de arrependimento genuíno é o desejo de fazer a 

restituição pelo pecado prejuízo provocado. O arrependido Corinthians foi para os outros 

que se voltaram contra Paulo e encorajou-os a se arrepender. O movimento se espalhou 

até que abrangeu a maioria da igreja, produzindo uma unidade na congregação que 

confortou Paulo e Tito. 

Obediência 

Porque, se em alguma coisa me gabou com ele sobre você, eu não 

estava envergonhada; mas como vos dissemos tudo com verdade, 

assim também a nossa glória antes de Tito provou ser a 

verdade. Sua afeição abunda ainda mais para você, como ele se 

lembra da obediência de vós todos, como você recebeu-o com 
temor e tremor. ( 7: 14-15 ) 

Como resultado de seu arrependimento, muitos dos Corinthians que se rebelaram contra 

Paulo agora se submeteu a ele (cf. Heb. 13:17 ). Ele estava confiante de que eles eram 

crentes genuínos e se arrependerem quando confrontado com seu pecado. Portanto, 

espero que ele havia se vangloriou a Tito antes de enviá-lo para Corinto que o 

Corinthians iria responder obedientemente. Paulo, em certo sentido, apostou sua 

reputação como um homem de discernimento sobre o resultado, e ele não foi 

confundido. Assim como o apóstolo falou todas as coisas para o Corinthians na 

verdade (cf. 2 Cor 2:17. ;4: 2 ; 6: 7 ), assim também a sua jactância antes Tito provou 

ser a verdade. Sua veracidade e discernimento foram justificados por resposta obediente 

do Corinthians. Paulo se alegrou em ver sua convicção justificada porque significava a 

sua integridade, e, portanto, sua utilidade para eles como um servo de Deus, permaneceu 

intacta. 

A recepção do Corinthians 'do representante do Paulo, Tito, com temor e tremor (cf. 1 

Cor 2: 3. ; Ef. 6: 5 ; . Phil 2:12 ) foi mais uma prova da sua . obediência Sua obediência 

tinha acalmado os temores de Tito e levou-o a desenvolver uma forte afeição por a igreja 

de Corinto. Permitiu também que tanto Tito e Paulo para "vigiar [suas] almas ... com 

alegria e não de tristeza" ( Heb. 13:17 ). 

Sua obediência voluntária à Palavra de Deus provou a veracidade de arrependimento do 

Corinthians. Quando as pessoas estão verdadeiramente arrependidos, alegam que os 



mandamentos das Escrituras, sem relutância, ressalva, ou qualificação. Para se ter uma 

congregação de pessoas tão obedientes traz grande alegria aos seus líderes. 

Confiança 

Alegro-me que, em tudo o que tenho a confiança em 
você. ( 07:16 ) 

Reafirmação de Paulo de sua confiança nas Corinthians trouxe encerramento para a 

questão. A confiança é de tharreō , o que significa, "ser corajoso", "de ser ousado", ou 

"a ousar." Paulo teve a coragem de confiar-se ao Corinthians novamente e se atrevem a 

acreditar que eles não deixariam ele. 

Recém-restaurado a confiança do apóstolo é um clímax apropriado para a primeira seção 

(caps. 1-7) desta epístola. O arrependimento Corinthians 'incentivado Paulo para 

compartilhar com eles um projeto que era querido ao seu coração, a coleção para os fiéis 

carentes da igreja de Jerusalém (caps. 8-9). Ele também lhe deu a coragem para enfrentar 

os últimos bolsões remanescentes de resistência à sua autoridade apostólica (caps. 10-13). 

 

21. Um modelo bíblico para Dar ( 2 

Coríntios 8: 1-8 ) 

Agora, irmãos, queremos dar a conhecer a você a graça de Deus 

que foi dada às igrejas da Macedônia, que, em uma grande 

provação de aflição sua abundância de alegria e de sua pobreza 

profunda transbordou na riqueza da sua generosidade. Porque 

lhes dou testemunho de que de acordo com a sua capacidade, e 

além de sua capacidade, deram por vontade própria, pedindo-nos, 

com muita insistência para a favor da participação no apoio dos 

santos, e isso, não como nós esperávamos, mas primeiro deu-se 

ao Senhor e para nós, pela vontade de Deus. Por isso, exortamos 

a Tito que, como ele já havia feito um início, então ele também 

completasse entre vós esta obra graciosa bem. Mas, assim como 

você abundam em tudo, na fé e na palavra e em conhecimento e 

em toda a seriedade e no amor que inspirou em você, ver que você 

abundam neste trabalho gracioso também. Não estou falando isso 

como um comando, mas para provar, mediante o zelo de outros, a 

sinceridade de seu amor também. ( 8: 1-8 ) 

Como as pessoas vêem o dinheiro é um barômetro eficaz de sua espiritualidade. Dinheiro 

não é boa nem má em si mesma; pessoas corruptas pode colocá-lo para usos malignos, 

enquanto as boas pessoas podem colocá-lo para usos justos. Embora seja moralmente 

neutra, o que as pessoas fazem com o seu dinheiro reflete sua moralidade interna. Nas 

palavras de Jesus: "Onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração também" ( Lucas 

0:34 ). 

A Bíblia não proíbe a posse de dinheiro; na verdade, ele ensina que "Deus [dá o] poder 

de fazer riqueza" ( Deut. 08:18 ) e "nos concede abundantemente todas as coisas para 

desfrutar" ( 1 Tim. 6:17 ). Por causa de Sua bênção, muitos homens de Deus nas 



Escrituras, como Jó ( Jó 1: 3 ), Abraão ( Gn 13: 2 ), Isaque ( Gn 26: 12-13 ), Jacó ( Gen. 

30:43 ), Boaz ( Rute 2: 1 ), e Salomão ( 1 Reis 10:23 ), foram extremamente rico. Deus 

prometeu ao seu povo que a sua obediência a Ele iria resultar em materiais, bem como as 

bênçãos espirituais ( Deut. 15: 4-6 ; 26:15 ; 28:11 ). 

Mas, enquanto a Bíblia não proíbe a posse de dinheiro, ele proíbe amá-la, advertindo que 

"o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns por anseio por ela se desviaram 

da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores "( 1 Tim. 6:10 ). Mais tarde nesse 

capítulo, Paulo exortou Timóteo a "instruir aqueles que são ricos deste mundo que não 

sejam altivos, nem para corrigir a sua esperança na incerteza das riquezas" ( v. 17 ). Amar 

o dinheiro é ter um afeto doentio para isso e ser conduzido para persegui-lo. Essa busca 

é o cúmulo da loucura. "Não se cansar-se para ganhar riqueza", o livro de Provérbios 

aconselha. "Deixa a sua consideração dele. Quando você coloca seus olhos sobre ele, ele 

está desaparecido. Por riqueza certamente se faz asas como uma águia que voa em direção 

aos céus "(Prov. 23: 4-5 ). Embora ele era um dos homens mais ricos que já viveram, 

Salomão era sábio o suficiente para saber que "quem ama o dinheiro não ficará satisfeito 

com o dinheiro, nem o que ama a abundância com a sua renda" ( Ecl. 5:10 ). 

O amor de Achan de dinheiro trouxe desastre para si mesmo, sua família e sua nação 

( Josh. 7: 1-25 ). O amor de Balaão de dinheiro fez com que ele tente tolamente para 

amaldiçoar o povo escolhido de Deus ( Nm 22-24. ), o que resultou em sua morte ( Num. 

31: 8 ). O amor de Delilah de dinheiro levou a trair Sansão ( Jz 16: 4-6. ), o que levou à 

morte de milhares ( Jz. 16: 27-30 ). O amor de Judas de dinheiro levou a trair o Senhor 

Jesus Cristo ( Mt 26: 14-16. ), e caramba, se ao tormento eterno no inferno ( Mat. 

26:24 ; Atos 1:25 ). Ananias e do amor de Safira de dinheiro levou-os a mentir 

hipocritamente sobre suas doações ( Atos 5: 1-2 ), resultando na execução delas de Deus 

( Atos 5: 5 , 10 ). 

Amar dinheiro faz as pessoas se esquecem de Deus ( Dt 8: 11-14. ; Prov. 30: 9 ), a 

confiança em suas riquezas, em vez de Deus ( Jó 31: 24-28 ; Sl. 52: 7 ; . Prov 11:28 ), ser 

enganado ( Mc 4:19 ), as condenações de compromisso, se orgulhar ( Deut. 08:14 ), 

roubar de Deus ( . Mal 3: 8 ), e ignorar as necessidades dos outros ( 1 João 3:17 ; cf. Prov. 

3:27 ). Amor ao dinheiro leva as pessoas a persegui-lo ilegitimamente por roubar (seja 

diretamente [ Ex 20:15. ; Ef 4:28. ] ou por fraude [ Sl 37:21. ; Hos. 12: 7 ; Amos 8: 

5 ; Mic. 06:11 ]), a usura ( Ex. 22:25 ; Lev. 25: 36-37 ; Neemias 5: 7. , 10 ; Sl. 15: 

5 ; Prov. 28: 8 ), e jogos de azar, que tolamente confia em oportunidade em vez de na 

providência de Deus. 

A Bíblia enumera várias maneiras aceitáveis para adquirir dinheiro, incluindo presentes 

( Atos 20:35 ; . Phil 4:16 ) (, os investimentos . Matt 25:27 ), salvando ( Prov 

21:20. ; 30:25 ), o planejamento sábio (Pv 27: 23-24. ), e, principalmente, o trabalho ( Ex. 

20: 9 ; Pv 6: 6-8. ; 14:23 ; 24: 30-34 ; 28:19 ; . Ef 4:28 ; 2 Tessalonicenses 3:10. ; 1 Tim. 

5: 8 ). 

Aqueles que violam os princípios bíblicos em relação ao dinheiro pode achar que eles não 

têm o suficiente. Pessoas nessa situação precisa considerar se eles realmente precisam de 

mais dinheiro, ou simplesmente querem mais. Eles também devem reconhecer que os 

seus recursos limitados pode ser a maneira de revelar que as suas prioridades estão erradas 

de Deus. Mau uso dos recursos que Deus deu no passado, especialmente o abuso de 

crédito (cf. Prov 6: 1-5. ; 11:15 ; 17:18 ; 20:16 ; 22: 7 ) -podem levar a uma falta de 

recursos no presente. As pessoas também podem faltar dinheiro por causa da avareza 

( Lucas 6:38 ; . Prov 11:24 ), impulsividade ou precipitação; Prov. 21: 5 ), a falta de 



disciplina ( Pv 10: 4. ; 13:18 ), preguiça ( Pv 14:23. ; 19:15 ; 20:13 ; 24: 30-34 ), a 

indulgência ( . Prov 21:17 ;23:21 ), e astúcia ( Pv 28:19. ). 

A Bíblia também dá orientações sobre como gastar o dinheiro. É para ser usado para 

prever as necessidades de sua própria casa ( : 1 Tim 5 8. , pagamento de dívidas () Rm 

13: 8. ), e poupar para o futuro (Pv 21:20. ; 30:25 ). Após ter cumprido essas obrigações 

básicas, os crentes estão prontos para dar o dinheiro para promover o reino. 

Embora muitos vista dando como apenas mais uma obrigação, que é na realidade um 

privilégio inestimável, porque é o gasoduto que traz bênçãos prometidas por Deus para o 

Seu povo. Em Lucas 6:38 Jesus prometeu: "Dai e vos será dado a você. Eles vão deitar 

em seu colo uma boa baixo-pressionado medida, sacudida, e atropelamento. Para por seu 

padrão de medida que será usada para medir vocês em troca "Paulo acrescentou:" Aquele 

que semeia pouco, pouco também ceifará; eo que semeia com fartura com abundância 

também ceifará "(. 2 Cor. 9: 6 ). Significativamente, a única citação direta do ministério 

terrestre de Jesus gravado fora dos Evangelhos aborda a questão da doação: "Em tudo o 

que eu lhe mostrei que, trabalhando duro dessa maneira você deve ajudar os fracos e 

lembre-se das palavras do Senhor Jesus, que Ele mesmo disse: "Há mais felicidade em 

dar do que receber" ( Atos 20:35 ). 

Doação generosa a Deus resulta em maior dando de Deus; é impossível dar mais do que 

Ele. As promessas associadas a dar deve estimular os crentes a ser doadores sacrificially 

generosas. Infelizmente, a atração poderosa de publicidade do mundo, os apelos lisos de 

ministérios cristãos, supostamente auto-indulgência, e falta de fé tudo dificultar crentes 

de experimentar a plena bênção de dar. 

Os primeiros crentes não experimentaram esses obstáculos. Eles deram livremente de 

duas formas gerais. Em primeiro lugar, eles deram para apoiar aqueles que foram 

responsáveis por liderar e servir a igreja. Em sua primeira epístola inspirada aos 

Coríntios, Paulo lembrou-lhes, 

Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem a qualquer momento 

serve como um soldado à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu 

fruto? Ou quem apascenta um rebanho e não usa o leite do rebanho? Não estou falando 

essas coisas de acordo com o julgamento humano, sou eu? Ou não diz a lei também dizer 

essas coisas? Pois está escrito na Lei de Moisés: "Não amordace o boi quando debulha." 

Deus não está preocupado com bois, é Ele? Ou ele está falando totalmente por nossa 

causa? Sim, por nossa causa que foi escrito, porque o que lavra deve lavrar com 

esperança, eo debulhador de trilhar na esperança de compartilhar as culturas. Se 

semeamos as coisas espirituais em você, não é muito se colhemos coisas materiais de 

você? Se outros compartilham o direito sobre você, nós não mais? No entanto, nós não 

usamos deste direito, mas nós suportar todas as coisas de modo que nós não causará 

nenhum obstáculo para o evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que realizam 

serviços sagrados comer a comida do templo, e os que freqüentam regularmente ao altar 

têm a sua quota do altar? Assim também, o Senhor ordenou aos que anunciam o 

evangelho para obter seu sustento do evangelho. ( 1 Cor. 9: 6-14 ) 

Para Timoteo, ele escreveu: "Os presbíteros que governam bem devem ser considerados 

dignos de dupla honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino" ( 1 Tim. 

5:17 ). 

Em segundo lugar, a igreja primitiva deu para atender às necessidades dos pobres. A 

maioria de seus membros eram das classes mais baixas (cf. 1 Cor. 01:26 ), e muitos foram 

incapazes de satisfazer as suas próprias necessidades financeiras. Como Paulo escreveu 



capítulos 8 e 9 desta epístola, ele tinha em mente este segundo aspecto da doação. Ele não 

escreveu sobre os pobres na assembléia de Corinto; Os coríntios estavam aparentemente 

fiel em cuidar deles. Nem era o foco do apóstolo em dar aos pobres em geral. Ele estava 

preocupado especificamente sobre os muitos santos carentes da igreja de Jerusalém. 

Desde seu nascimento, no Dia de Pentecostes, a Igreja de Jerusalém teve de lidar com a 

extrema pobreza de muitos de seus membros. Havia três principais razões para essa 

situação. 

Em primeiro lugar, a Igreja de Jerusalém é composta principalmente de 

peregrinos. Muitos, se não a maioria, dos primeiros convertidos foram visitar Jerusalém 

para celebrar o Dia de Pentecostes, quando a igreja nasceu. Eles eram judeus helenistas, 

que viviam nas terras dos gentios para que o povo judeu tinha sido espalhados na 

diáspora. Atos 2: 9-11 descreve-os como "Partos, medos, elamitas, e habitantes da 

Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito 

e os distritos da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, 

cretenses e árabes. "Naquele dia de Pentecostes, três mil pessoas foram acrescentados à 

igreja ( Atos 2:41 ) . Logo depois, o número de homens na igreja atingir cinco mil ( Atos 

4: 4 ), sem contar as mulheres. Como não havia igrejas ou cristãos em qualquer outro 

lugar do mundo, os peregrinos convertidos permaneceu em Jerusalém. Só lá eles 

poderiam sentar-se sob o ensinamento dos apóstolos e encontrar comunhão com outros 

crentes. A maioria deles não eram ricos e não podia dar ao luxo de ficar indefinidamente 

em pousadas de Jerusalém, nem que eles desejam, dada a condição da pousada típica. E 

muitos daqueles que permanecem com parentes judeus foram alienados da família depois 

de se tornar cristãos e teve que sair. Eles teriam outra opção senão a morar com os crentes 

judeus que viviam em Jerusalém. Muitos deles também eram pobres, então habitação 

milhares de peregrinos convertidos teria sido um grande sofrimento para elas. 

Outra razão para a pobreza da Igreja de Jerusalém era a perseguição. Os novos 

convertidos perderam seus empregos ou negócios e foram condenados ao ostracismo por 

suas famílias e amigos. Assim como Jesus havia predito, eles se tornaram os párias da 

sociedade judaica ( João 16: 2 ). 

Uma terceira razão para a pobreza da Igreja de Jerusalém era o clima económico 

geralmente pobres da região. Os romanos extraído tudo o que podiam de seus territórios 

conquistados, aproveitando os seus recursos e impondo um pesado fardo de tributação. O 

resultado foi a pobreza galopante em Israel. Somando-se os problemas econômicos da 

região era a fome em todo o mundo previu em Atos 11: 27-29 . 

A Igreja de Jerusalém fez um esforço nobre para atender às necessidades de seus membros 

mais pobres. Atos 2: 44-45 registra que "todos os que criam estavam unidos e tinham tudo 

em comum; E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, como que 

alguém tinha necessidade ", enquanto Atos 4:32 acrescenta: "A congregação dos fiéis era 

um só coração e alma; e não um deles dizia que coisa alguma que lhe pertença era sua 

própria, mas todas as coisas eram propriedade comum a eles. "Por causa de sua dedicação 

altruísta de atender as necessidades mútuas, nos primeiros dias da igreja" não havia uma 

pessoa carente entre eles "( Atos 04:34 ). Mas, eventualmente, como as necessidades 

cresceu e perseguição montada (cf. Atos 8: 1 ), a igreja de Jerusalém foi esmagada com 

as necessidades e undersupplied com dinheiro. 

Paulo reconheceu a sua necessidade e determinado a fazer uma coleta para a igreja de 

Jerusalém das igrejas da Ásia Menor e Europa ( Rom. 15: 25-27 ). Ele também procurou 

fazendo isso para fortalecer o vínculo espiritual entre as congregações em grande parte 



dos gentios ea igreja judaica em Jerusalém. O apóstolo sabia que a oferta de amor iria 

ajudar a aliviar a desconfiança, amargura e hostilidade com que judeus e gentios 

geralmente considerado uns dos outros. Seria tangível expressar a realidade espiritual que 

através da Sua morte, Jesus Cristo "quebrou a barreira do muro de separação" entre judeus 

e gentios, tornando-os um ( Ef. 2:14 ). 

Paulo primeiro escreveu aos Coríntios sobre esta coleção no final da sua primeira carta 

inspirada para eles ( 1 Cor. 16: 1-4 ). Mas ele os tinha convidado a participar antes, 

durante seu ministério em Corinto.Sua rebelião contra Paulo havia suspendido 

temporariamente a cobrança, e uma vez que o relacionamento foi restaurado, Paulo 

instruiu-os a pegar onde parou. Paulo teve Tito incentivar o Corinthians para iniciar a 

coleção quando ele trouxe a carta severa para Corinto ( 2 Cor 8: 6. ). 

No capítulo 8, Paulo listou vários motivos para dar. A primeira, porque dar é o 

comportamento dos cristãos devotos ( 8: 1-8 ), deriva-se o exemplo das igrejas da 

Macedônia (Filipos, Tessalônica, Berea).Esta passagem revela que a doação é motivada 

pela graça de Deus, transcende as circunstâncias difíceis, é com alegria, e não prejudicada 

pela pobreza, generoso, proporcionadas, sacrificial, voluntário, um privilégio, um ato de 

adoração, em submissão aos pastores, em conjunto com outros cristãos virtudes, e prova 

de amor. 

Dar é motivada pela graça de Deus 

Agora, irmãos, queremos dar a conhecer a você a graça de Deus 

que foi dada às igrejas da Macedônia, ( 8: 1 ) 

A partícula de ( agora ) marca a transição de Paulo para um novo assunto. Desde 

relacionamento do apóstolo com seus amados irmãos em Corinto tinha sido restaurado 

( 7: 5-16 ), ele poderia agora discutir com eles a questão da doação. Começou por chamar 

a sua atenção para a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, a quem ele 

iria usar como um exemplo de doação. A província romana daMacedônia, o antigo reino 

de Alexandre, o Grande, foi localizado na parte norte da Grécia moderna. Como 

mencionado acima, as três igrejas da Macedônia Paulo tinha em mente eram Filipos, 

Tessalônica e Berea. Macedonia era um abysmally região pobre, devastado por guerras 

e saqueado pelos romanos. Mas apesar de sua pobreza profunda, os crentes macedônios 

foram surpreendentemente generoso (cf.11: 9 ; . Phil 2:25 ; 4:15 , 18 ). 

Os coríntios estavam aparentemente desconhece a magnitude de generosidade os 

macedônios ", o que levou Paulo a fazer -lo conhecido para eles. Não foi motivada 

principalmente pela sua doação bondade filantropia ou humana, mas pela graça de 

Deus que actua nos seus corações. Um dos efeitos de poupança, transformando, 

santificando graça é um desejo de dar com generosidade e sacrifício aos necessitados, 

especialmente os outros crentes. 

Os macedônios não deu como as pessoas mundanas ricos costumam fazer, meros 

símbolos de suas riquezas, sem sacrifício. Nem dão como cristãos egoístas, cujo amor 

pelas coisas temporais corresponde ao seu amor pelas coisas eternas. Dando para eles é 

uma batalha, porque eles ainda estão segurando o temporal. Os macedônios deram 

magnanimamente e abundantemente, de acordo com a ordem de Cristo para "buscai 

primeiro o seu reino ea sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas" ( Mat. 

06:33 ). Mas Paulo deixa de fora todos os pensamentos de mérito humano, observando 

que eles fizeram isso porque foi solicitado pela graça de Deus (cf. Ef. 2:10 ). 



Dando Transcende circunstâncias difíceis 

que, em uma grande provação de aflição ( 8: 2 a) 

. Linguagem forte de Paulo descreve detalhAdãoente a situação desesperadora os 

macedônios " Polus ( grande ) significa "muito" ou "muitos" e indica a natureza extrema 

de seu . calvário Dokimē (provação ) refere-se a um teste ou um julgamento (cf. 2: 9 e o 

uso do verbo relacionado dokimazo em 1 Co 3:13. ; 1 Pedro 1: 7 .) thlipsis ( aflição ) 

refere-se literalmente de pressão, como na trituração de uvas. Figurativamente, descreve 

a pressão espiritual os macedônios suportou a partir de sua pobreza e perseguição. 

Escritura repetidamente descreve o sofrimento suportado pelas igrejas da 

Macedônia. Depois de Paulo e Silas, inicialmente, pregou o evangelho em Tessalônica 

os judeus, tornando-se ciumento e levando consigo alguns homens perversos do mercado 

local, formaram uma turba e definir a cidade em alvoroço; e atacando a casa de Jason, 

eles estavam procurando trazê-los para junto do povo. Quando eles não encontrá-los, eles 

começaram arrastando Jason e alguns irmãos perante as autoridades da cidade, gritando: 

"Esses homens que perturbam o mundo, chegaram também aqui; e Jason congratulou-se 

com eles, e todos eles agem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. 

"Eles incitaram a multidão e as autoridades da cidade, que ouviram estas coisas.( Atos 

17: 5-8 ) 

Paulo também se referiu à perseguição em suas epístolas às igrejas da Macedônia: 

Você também tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita 

tribulação, com alegria do Espírito Santo. ( 1 Tessalonicenses 1: 6. ) 

  
Porque vós, irmãos, imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia, 

para que você também enfrentou os mesmos sofrimentos nas mãos dos seus próprios 

concidadãos o mesmo que eles fizeram com os judeus, os quais mataram ao Senhor Jesus 

e os profetas, e nos levou para fora. ( 1 Tessalonicenses 2: 14-15. ) 

  
Portanto, nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por sua perseverança e 

fé em meio a todas as perseguições e aflições que suportais. ( 2 Tessalonicenses 1: 4. ) 

  

Para a você que foi concedido pelo amor de Cristo, não somente crer nele, mas também 

de sofrer por amor a Ele. ( Fil. 1:29 ) 

Mas os macedônios subiu acima de suas circunstâncias difíceis. Eles não permitem que a 

sua situação para ter um efeito negativo sobre a sua doação. No meio de suas provações, 

eles colocaram as necessidades dos outros, a quem eles nunca haviam se encontrado, à 

frente de seu próprio. Apesar de sua pobreza pode ter limitado o montante que poderia 

dar, não diminui o seu amor. Cristãos devotos dar, não importa qual seja a situação, 

porque até mesmo os piores circunstâncias não podem dificultar a sua devoção a Jesus 

Cristo. 

Dar é com Alegria 

sua abundância de alegria ( 8: 2 b) 



Perisseia ( abundância ) significa "um excesso", ou "um estouro." Paulo usou para 

descrever a graça salvadora de Deus que Ele derrama sobre os crentes através de Jesus 

Cristo ( 05:17 Rom. ). Os macedônios não deu a contragosto, com relutância, fora de um 

senso de dever, ou sob coação. Também não foram motivadas pelo medo da punição 

divina ou do desprazer de Paulo. Eles deram de bom grado, livremente, com alegria, 

sabendo que "Deus ama quem dá com alegria" ( 2 Cor. 9: 7 ). 

Os macedônios alegria 'transcendeu a sua dor, tristeza e sofrimento. "Vos tornastes 

imitadores nossos e do Senhor", escreveu Paulo aos Tessalonicenses ", tendo recebido a 

palavra em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo" ( 1 Tessalonicenses 1: 6. ; 

cf. Atos 5:41 ) . Sua doação refletiu essa realidade, como eles alegremente se desfizeram 

de o pouco que possuía. Eles se alegraram com ajuntar tesouros no céu ( Mt 

06:20. ; 19:21 ; Lucas 12:33 ), sabendo que a maior bênção é para o doador, e não o 

receptor ( Atos 20:35 ), e que Deus dará de volta em maior medida ( Lucas 6:38 ).  

Dar não seja dificultado pela Pobreza 

e sua profunda pobreza ( 8: 2 c) 

Para expressar o quão pouco os macedônios realmente tinha, Paulo descreveu seu 

empobrecimento em linguagem forte. Profundo traduz a frase kata bathos (lit., "de 

acordo com a profundidade"). A expressão Inglês correspondente seria "extremamente 

profundo"; ou no vernáculo, "os boxes" ou "fundo do poço." Altos impostos, escravidão, 

baixa condição econômica, e perseguição tinha tudo reduziu os crentes macedônios a 

abjeta pobreza. Ptōcheia ( pobreza ) descreve aqueles com quase nada, obrigadas a 

mendigar para sobreviver. Paulo usou em 8: 9 para descrever a pobreza de Cristo, quando 

Ele "se esvaziou, assumindo a forma de um servo, tornando-se em semelhança de 

homens" ( Fl 2: 7. ). A palavra relacionada, ptōchos , é usado para descrever os cegos e 

os coxos ( Lucas 14:13 , 21 ), uma viúva pobre ( Marcos 12:42 ), e Lázaro, o mendigo 

( Lucas 16:20 ). 

Os macedônios confiança 'que Deus iria suprir todas as suas necessidades ( Sl 37:25. ; . 

04:19 Phil ) libertou-os a dar generosamente. Cristãos devotos não espere até que eles 

têm mais dinheiro; eles dão apesar da sua pobreza, como a viúva pobre de Lucas 21: 1-

4 . Jesus disse em Lucas 16:10 : "Quem é fiel no pouco, coisa que também é fiel no 

muito; e quem é injusto no pouco, também é fiel no muito. "Doar não é uma questão de 

quanto se possui, mas é uma expressão de um coração altruísta e amorosa. Os macedônios 

recusa em permitir a sua pobreza de sufocar sua generosidade fez-lhes modelos de dar 

cristã. 

Dar é Generoso 

transbordou na riqueza da sua generosidade. ( 8: 2 d) 

Paulo agora explicitamente o que tem sido implicado em toda a passagem, acumulando 

palavras para expressar a profunda generosidade dos 

macedônios. transbordadas traduz perissueō , a forma verbal do substantivo traduzida 

como "abundância", anteriormente versículo 2 . Escritura utiliza para descrever o 

excedente bens dos ricos ( Marcos 12:44 ), uma abundância de bens materiais ( Lucas 

12:15 ), a graça salvadora de Deus que abunda para os pecadores ( Rm 5:15. ; Ef 1: 7-8. ), 

a esperança abundante produzido pelo Espírito Santo ( Rm 15:13. ), o conforto abundante 

que os crentes têm em Cristo ( 2 Cor. 1: 5), e abundante graça de Deus para com os crentes 



( 2 Cor. 9: 8 ). Embora ele pode se referir a riquezas materiais (por exemplo, Matt 

13:22. ; 1 Tm 6:17. ; Tiago 5: 2 ; Rev. 18:17 ), Ploutos ( riqueza ) é mais comumente 

usada no Novo Testamento para falar de riquezas espirituais (eg, Ef 1: 7. , 18 ; 2: 7 ; 3: 

8 , 16 ; . Phil 4:19 ; Colossenses 1:27 ; 2: 2 ; Hb 11:26. ), como é aqui . 

Embora eles não eram ricos em bens materiais, os macedônios possuía uma riqueza de 

liberalidade. haplotes ( liberalidade ) também pode ser traduzida como "simplicidade" 

( : 2 Cor 11 3. ou "sinceridade" () Ef. 6: 5 ; Col. 03:22 ). É o oposto de duplicidade, ou 

ser vacilante. Pessoas vacilante encontrar a sua capacidade de dar aleijado, porque a sua 

preocupação para si e assuntos conflitos temporais com sua preocupação com os outros, 

eo reino de Deus. Mas os macedônios eram ricas em obstinação, e deu sem pensar em si 

próprios ou este mundo. A sua generosidade altruísta era uma aplicação prática do 

comando de Paulo: "Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade de 

espírito que diz respeito uns aos outros como mais importante do que a si mesmos; não 

apenas olhar para os seus próprios interesses pessoais, mas também para os interesses dos 

outros "( Filipenses 2: 3-4. ). 

Dar é proporcional 

Porque lhes dou testemunho de que de acordo com sua 
capacidade, ( 8: 3 a) 

Uso de Paulo martureo ( I testemunhar ) revela a sua experiência em primeira mão da 

generosidade os macedônios "(cf. Filipenses 4: 15-18. ). Eles deram na proporção que 

eles tinham, de acordo com sua capacidade. Dunamis ( capacidade ) literalmente 

significa "poder" ou "força", e aqui se refere à capacidade ou meios os macedônios "(cf. 

o seu uso em Matt. 25:15 ) para dar. 

A Bíblia não estabelece uma quantia fixa ou percentual para dar (veja a discussão sobre 

o dízimo abaixo). Em vez disso, a doação é para ser "de acordo com o que uma pessoa 

tem, não segundo o que ele não tem" ( 2 Cor 8:12. ), como "[cada pessoa] pode prosperar" 

( 1 Cor. 16: 2 ). Qualquer quantia fixa ou percentual provaria sacrificial para alguns, mas 

inconsequente para os outros. E, como o próximo aspecto de dar os macedônios "revela, 

a doação é ser sacrificial. 

Dar é sacrificial 

e além de sua capacidade, ( 8: 3 b) 

Os macedônios deram de acordo com o que eles tinham, mas em proporções que eram 

sacrificial. Sua doação foi além do que se poderia razoavelmente esperar de uma 

congregação tão pobre. A vida era difícil para eles; como observado no versículo 2 , 

enfrentaram a pobreza extrema e da perseguição. No entanto, apesar de suas 

circunstâncias desesperadoras, eles alegremente deu sem qualquer respeito por si 

mesmos, obrigado pelas necessidades dos santos pobres de Jerusalém (cf. Hb 

13:16. ). Eles acreditavam que a promessa de Deus para suprir todas as suas necessidades 

( Fp 4:19. ) e se recusou a se preocupar com eles ( Mt 6:. 25-34 ), colocando-se de bom 

grado na dependência mais profunda sobre Ele. Como Davi, que não iria dar ao Senhor 

algo que lhe custou nada ( 1 Crônicas 21:24. ), e a viúva pobre, que deu tudo o que tinha 

( Marcos 12: 42-44 ), os macedônios deram com altruísta abandonar. 

Dar é voluntária 



deram por sua própria vontade, ( 8: 3 c) 

Dando o macedônios 'foi por sua própria iniciativa; que era auto-motivado e 

espontânea. Authairetos ( por vontade própria ) refere-se a quem escolhe o seu próprio 

curso de ação. Em sua única outra aparência Novo Testamento, Paulo usou para falar da 

escolha de Tito para visitar Corinto ( 8:17 ). Os macedônios não foram coagidos, 

manipulados, ou intimidado, mas deu livremente. 

É possível que Paulo, consciente da sua profunda pobreza, não tinha sequer pediu-lhes 

para contribuir para os santos pobres em Jerusalém. É evidente a partir 8:10 e 9: 2 que 

cerca de um ano se passou desde que ele disse aos coríntios sobre essa coleção. Quando 

Paulo disse aos macedônios sobre o zelo dos crentes em Acaia (onde Corinto foi 

localizado) contribuir, os macedônios foram movidos para dar ( 9: 2 ).Eventos já tinha 

um círculo completo. Zelo O Corinthians tinha inicialmente solicitado os macedônios a 

dar, e agora Paulo mantinha-se como um exemplo de doação sacrificial para o Corinthians 

atrasadas a imitar. 

Apesar das reivindicações daqueles que defendem o dízimo obrigatório, doação cristã é 

totalmente voluntário. Paulo não exigia uma quantia fixa ou percentual de tanto os 

macedónios ou o Corinthians, nem qualquer outro escritor do Novo Testamento. O 

argumento para o dízimo é baseada em um mal-entendido do Antigo Testamento. Seus 

defensores argumentam que o dízimo não só foi ordenado na Lei mosaica, mas também 

existia antes dele. Por isso, eles mantêm, o dízimo transcende a lei e é um padrão divino 

universal para dar. 

Mas esse argumento aparentemente convincente está seriamente errado. Primeiro, é 

raciocínio falho supor que uma ordenança é permanente apenas porque existia antes de a 

Lei foi dada. O sábado anterior à Lei ( Ex 16: 23-29. ), mas o Novo Testamento anula sua 

observância obrigatória ( Rom. 14: 5-6 ; . Gal 4: 10-11 ; Colossenses 2:16 ). Os 

sacrifícios de animais também existia antes da Lei ( Gn 4: 2-4 ; 08:20; 22:13 ; 10:25 Ex. ), 

contudo, foram descartados pelo sacrifício final de Jesus Cristo ( Hb 10: 1. 18 ). 

Embora o dízimo é mencionado no período pré-Mosaic, não era a mesma que mais tarde 

comandou pela Lei Mosaica. Em todos os períodos da história, tem havido tanto 

voluntário e necessário dar. Os dízimos dadas por Abraão ( Gn 14:20 ) e Jacó ( Gen. 

28:22 ), assim como todas as ofertas no período antes de Moisés, foram voluntárias; não 

há nenhuma indicação de que Deus ordenou-lhes para dar. Nem Abraão deu o dízimo de 

tudo o que possuía, mas sim de um décimo dos despojos que havia tomado na batalha 

( Heb. 7: 4 ). Não há registro de que um ou outro homem deu um dízimo de novo; seus 

dízimos eram eventos de uma só vez. 

Essa doação necessária existia neste período é evidente a partir da história de José. Na 

sua recomendação, o Faraó cobrado um imposto de 20 por cento sobre o povo do Egito 

durante os sete anos de abundância. Esse alimento foi armazenado até os sete anos de 

vacas magras que estavam a seguir ( Gn 41:34 ; 47:24 ). A partir deste período mais 

antigo da história humana um princípio importante emerge: doação livre arbítrio é para o 

Senhor; doação é necessária para o governo. 

O período de Moisés a Jesus, quando a Lei estava em vigor, também viu o livre arbítrio 

e necessário dar. De acordo com Levítico 27: 30-32 o dízimo, ou décima parte, pertencia 

ao Senhor. Em contraste com os dízimos dadas por Abraão e Jacó, este dízimo foi 

necessário dar (uma vez que já pertencia ao Senhor; cf. Mal. 3: 8 ), e não uma oferta 

voluntária. Números 18:21 e 24 revelam que o dízimo era dado para apoiar os levitas no 



seu serviço sacerdotal ao Senhor. Desde que Israel era uma teocracia, os levitas, 

especialmente nos dias que antecedem a monarquia, constituiu o governo de Israel. O 

dízimo era, portanto, uma forma de tributação. Além disso, os israelitas tiveram que pagar 

um segundo dízimo para financiar as festas religiosas ( Deut. 12: 10-11 , 17- 18 ). Um 

terceiro dízimo, devido a cada três anos, foi para ajudar os pobres ( Deut. 14: 28-

29 ). Assim, necessário dar, ou tributação, durante a era de Mosaic ascendeu a, pelo 

menos, 23-e-um-terço por cento, e talvez tanto quanto 25 por cento, quando várias outras 

ofertas necessários são levados em conta (cf. Lev. 19: 9 10 ; . Neh 10: 32-33 ). 

Ofertas voluntárias ou voluntárias também foram dadas durante este período. Durante a 

construção do tabernáculo, por exemplo, "O Senhor falou a Moisés, dizendo:" Diga aos 

filhos de Israel para levantar uma contribuição para mim; de todo homem cujo coração o 

compelir levantar minha contribuição '"( Ex. 25: 1-2 ). Em contraste com a doação 

exigida, esta oferta foi estritamente voluntária. Era para ser recolhido Da mesma forma, 

o povo de Israel mais tarde deu livremente para fornecer os recursos para a construção do 

templo ("de todo homem cujo coração movimento [d] ele [dar]." 1 Crônicas 29.: 1-9 ). 

Como a época pré-mosaica e da era da Lei, o Novo Testamento também retrata tanto o 

livre arbítrio e necessário dar. Ele ensina, tanto por preceito e exemplo, que os impostos 

exigidos (Dar) devem ser pagos aos governos. Além dos impostos que pagavam para 

apoiar a teocracia, os israelitas também teve que pagar impostos para seus senhores-

romanas um fardo pesado que se ressentiu profundamente. Mas ao invés de instigar uma 

revolta de imposto, o Senhor Jesus Cristo pagou seus impostos: 

Quando chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobrou o imposto de duas dracmas veio a 

Pedro e disse: "Será que o seu professor não pagar o imposto de duas dracmas?" Ele disse: 

"Sim." E quando ele entrou na casa, Jesus falou com ele primeiro, dizendo: "O que você 

acha, Simon? De quem cobram os reis da terra, recolher costumes ou pagamento do 

imposto, a partir de seus filhos ou dos estranhos? "Quando Pedro disse:" A partir de 

estranhos ", disse-lhe Jesus:" Então os filhos estão isentos. No entanto, para que nós não 

ofendê-los, vá para o mar e jogar em um anzol, tira o primeiro peixe que subir; e quando 

você abrir a boca, você vai encontrar uma moeda. Avalie isso, e dar a eles para você e 

para mim "(. Mateus 17: 24-27. ) 

Embora, como Filho de Deus, Ele estava isento do imposto do templo, Jesus, no entanto, 

paga-lo. Nem quis criticar os fariseus para pagar seus dízimos ( Matt. 23:23 ), mas sim por 

ignorar os aspectos mais importantes da Lei mosaica. Jesus também ensinou que os impostos 

deveriam ser pagas até mesmo para os odiados romanos: 

Então os fariseus se e conspiraram juntos como eles podem armar uma cilada em que Ele 

disse. E enviaram os seus discípulos, juntamente com os herodianos, dizendo: "Mestre, 

sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e adiar a 

ninguém; para Você não é parcial para qualquer. Conte-nos, em seguida, o que você 

acha? É lícito dar uma sondagem de impostos a César, ou não? "Mas Jesus, percebendo 

a sua malícia, e disse:" Por que você está me testando, vós, hipócritas? Mostre-me a 

moeda utilizada para o pagamento do imposto. "E eles lhe apresentaram um denário. E 

Ele lhes disse: "De quem semelhança e inscrição é isso?" Eles disseram-lhe: "De César". 

Então Ele lhes disse: "Então, a César o que é de César; ea Deus o que é de Deus "(. Matt. 

22: 15-21 ) 

Para pagar impostos é "dar a César o que é de César", e não é opcional. Mesmo que os 

governos hoje são seculares, não teocracias, eles ainda são estabelecidos por Deus ( Rom. 13: 

1 ), e os impostos que impõem devem ser pagos ( Rom. 13: 6-7 ). 



O Novo Testamento também fala da doação voluntária; como mencionado acima, os 

macedônios e Corinthians não foram obrigados a dar. A quantidade um crente dá é 

pessoalmente determinado: "Cada um deve fazer exatamente como ele propôs no seu 

coração, não com tristeza ou por necessidade" ( 2 Cor. 9: 7 ; cf. o exemplo de Zaqueu 

[ Lucas 19: 8 ]) . Os crentes não devem basear suas doações no princípio do Antigo 

Testamento do dízimo, mas no exemplo do Senhor Jesus Cristo, que "embora fosse rico, 

por [causa deles] se fez pobre, para que [eles] pela sua pobreza tornar-se rico "( 2 Cor. 8: 

9 ). (Para uma discussão mais aprofundada do dízimo, veja John Macarthur, quem é a 

Money, Anyway? [Nashville: Palavra, 2000].) 

Dar é um privilégio, não uma obrigação 

pedindo-nos, com muita insistência para a favor da participação 

no apoio dos santos, ( 8: 4 ) 

Paulo mais uma vez ressaltou que ele em nada pressionados os macedônios para dar. Em 

vez disso, eles pediram, mesmo implorou, para participar. Deomai ( mendicância ) é 

uma palavra forte, que significa "implorar", ou "a suplicar." Ela é usada em Lucas 5:12 de 

um leproso que implorou Jesus para curá-lo, em Lucas 09:38 de apelo desesperado de um 

pai para Jesus para expulsar um demônio de seu filho, e em 2 Coríntios 5:20 implorando 

pecadores que se reconciliem com Deus. A frase com muita insistência poderia ser 

traduzida como "mais insistentemente" e outras atesta a intensidade do desejo os 

macedônios 'para contribuir. 

O privilégio os macedônios buscaram tão ansiosamente era a favor da participação no 

apoio dos santos. Favor traduz charis, que é comumente traduzida como "graça". Eles 

literalmente implorou para a bênção de ajudar a satisfazer as necessidades dos crentes que 

nunca haviam conhecido. Fizeram-no não por um sentimento de obrigação, mas fora da 

generosidade de seus corações transformados. 

Doar é um ato de adoração 

e isto, não como nós esperávamos, mas eles deram a si mesmos 
primeiro ao Senhor ( 8: 5 a) 

E isso introduz a próxima característica de dar os macedônios ". Sua resposta foi mais do 

que Paulo esperado. Ele esperava uma oferta, que deu livremente, mas eles primeiro 

deu-se ao Senhor. Primeira (protos ) tem o significado aqui não de primeira no tempo, 

mas de primeira prioridade no (ele seja usado em Marcos 06:21 ; Lucas 19:47 ; Atos 

13:50 ; 16:12 ; 17: 4 ; 25: 2 ; 28: 7 , 17 ). Primeira prioridade Os macedônios 'era dar-se 

plenamente ao Senhor, e dando financeiramente para a igreja seguido. 

O supremo ato de adoração não está dando dinheiro, freqüentar a igreja, ou cantando 

hinos, mas dando a si mesmo. Em Romanos 12: 1-2 , Paulo escreveu: 

Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para apresentar os vossos corpos em 

sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos 

conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para 

que experimenteis qual seja a vontade de Deus é, o que é bom, agradável e perfeita. 

Como "um sacerdócio santo," crentes são "para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a 

Deus por Jesus Cristo" ( 1 Pedro 2: 5 ), a mais importante das quais é a si mesmos. Só quando 



ele é de uma vida devota, dado a Cristo totalmente, se a oferta financeira tornar-se um ato de 

adoração aceitável. 

Dar é no Submissão aos Pastores 

e para nós, pela vontade de Deus. Por isso, exortamos a Tito que, 

como ele já havia feito um início, então ele também completasse 
entre vós esta obra graciosa bem. ( 8: 5 b-6) 

Após ter-se dado ao Senhor, os macedônios também deram-se a Paulo, Tito e Timóteo. Na 

verdade, era a sua devoção ao Senhor que os levou a submeter-se a liderança de seus 

pastores. É a vontade de Deusque os cristãos obedecer aqueles sobre eles no 

Senhor. Hebreus 13:17 instrui os crentes, "Obedeçam aos seus líderes e submeter-se a 

eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas.Que façam isso com 

alegria e não gemendo, porque isso não seria lucrativo para você ", enquanto Pedro 

exortou seus leitores a" ser objecto de [seus] anciãos "( 1 Pedro 5: 5 ; cf. 1 Ts 5:12. -13 ). 

Confiante de que o Corinthians poderia seguir o exemplo dos macedônios e submeter à 

direção de seus pastores, Paulo exortamos a Tito que, como ele tinha feito 

anteriormente um começo, então ele também completasse entre o Corinthians esta 

obra graciosa de dar também. Como observado acima Tito tinha feito um início do 

trabalho de coleta oferta do Corinthians sobre o ano anterior ( 2 Cor. 9: 2). Ele havia 

retornado recentemente a Corinto trazendo a letra grave, e Paulo tinha pediu -lhe para 

ajudar o Corinthians completar suas doações. Assim, Paulo através de suas cartas (cf. 1 

Cor. 16: 2 ) e Tito através de suas visitas tinha informado o Corinthians sobre o que espera 

que eles façam. 

Dar é em conjunto com outras virtudes cristãs 

Mas, assim como você abundam em tudo, na fé e na palavra e em 

conhecimento e em toda a seriedade e no amor que inspirou em 

você, ver que você abundam neste trabalho gracioso também. ( 8: 
7 ) 

Dar não acontece no vácuo, isolado de outras virtudes cristãs. Não deve ser feito ao 

contrário do que está no coração, pois isso seria hipocrisia. 

A afirmação de Paulo aos Coríntios, abundais em tudo (cf. 1 Cor. 1: 4-7 ), foi um elogio 

encorajador para aqueles crentes vacilantes. Eles eram abundantes na poupança, garantia, 

santificando -fé, tendo uma forte confiança e confiança no Senhor. Logos ( enunciado ) 

não se refere aqui ao discurso, mas a doutrina, a "palavra [ logos ] da verdade "( 2 Cor. 6: 

7 ; cf. Col. 1: 5 ; . 2 Timóteo 2:15 ; Tiago 1:18 .)Conhecimento é a capacidade de aplicar 

a doutrina para as questões da vida. Earnestness ( spoudē ) significa "vontade", 

"energia", ou "paixão espiritual" (cf. 2 Cor. 7: 11-12 ). O amor ( ágape ) é o amor nobre 

de auto-sacrifício Paulo tinha inspirado nas Corinthians através de seu exemplo, ensino 

e pregação. 

Por causa das virtudes espirituais que possuíam, Paulo exortou o Corinthians, Veja que 

você abundam neste trabalho gracioso também. A graça de Deus havia produzido 

aquelas virtudes neles, e o apóstolo queria que ela flua através de suas doações. 

Dar é prova de amor 



Não estou falando isso como um comando, mas para provar, 

mediante o zelo de outros, a sinceridade de seu amor também. ( 8: 
8 ) 

Como ele concluiu sua discussão sobre a doação exemplar, Paulo lembrou aos Coríntios 

que ele foi não falar por meio de comando. Isso enfatiza mais uma vez o princípio 

fundamental de que dar para a igreja é voluntário, doação voluntária. Paulo tinha prescrito 

um valor ou uma porcentagem fixa, dando ao Corinthians 'teria sido em obediência a 

um comando. 

Em vez disso, Paulo desafiou os coríntios para provar , mediante o zelo de outros, a 

sinceridade de seu amor também. As outras pessoas a quem ele se referia eram os 

macedônios; o apóstolo exortou os coríntios a seguir o seu exemplo e provar 

a sinceridade de seu . amor também O verdadeiro teste de amor não é sentimentos, mas 

as ações: "Se alguém diz:" Eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso ; para aquele 

que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E temos este 

mandamento dele, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão "( 1 João 4: 20-

21 ). 

A generosa doação voluntária, sacrificial modelado pelos macedônios foi um exemplo 

não só para o Corinthians, mas também para todos os crentes. É o caminho para viver a 

rica bênção de Deus na vida e na eternidade. 

 

22. A pobreza que nos faz Rico ( 2 

Coríntios 8: 9 ) 

Para você conhecer a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, 

sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela Sua 

pobreza nos tornássemos ricos. ( 8: 9 ) 

A história é contada de um monarca persa que reinou na opulência e esplendor, vivendo 

em meio à riqueza e conforto do palácio real. No entanto, sua preocupação com as pessoas 

comuns, freqüentemente levou-o a se vestir como um homem pobre, deixar o palácio, e 

se misturam com o mais humilde de seus súditos. 

Um dia, ele visitou um bombeiro, cujo trabalho era para aquecer a água na casa de 

banho. Vestida com roupas esfarrapadas, o xá desceu uma longa escadaria até a pequena 

adega onde o bombeiro sentou-se em uma pilha de cinzas, cuidando do fogo. O 

governante sentou ao lado dele, e os dois homens começaram a conversar. Na hora do 

almoço, o bombeiro compartilhou de sua humilde refeição de pão grosso e água com seu 

convidado. Eventualmente, o xá esquerda, mas ele voltou de novo e de novo, seu coração 

cheio de simpatia para com o homem solitário. O bombeiro abriu seu coração para a sua 

espécie, amigo compassivo, que lhe deu um conselho sábio. 

Por fim, o xá não podia suportar a manter-se a pretensão por mais tempo e decidiu revelar 

sua verdadeira identidade para o amigo. Ele então perguntou o pobre bombeiro para citar 

um presente que ele poderia lhe dar. Para sua surpresa, o homem não disse nada, mas 

apenas ficou olhando para ele com amor e admiração. Pensando que ele não tinha 

entendido ele, o xá se ofereceu para fazer o bombeiro rico, elevá-lo à nobreza, ou fazê-lo 

governador de uma cidade. Mas ele respondeu: "Sim, meu senhor, eu entendi. Mas, 



deixando o seu palácio para se sentar aqui comigo, participar da minha humilde comida, 

e ouvir os problemas do meu coração, mesmo que você poderia me dar de presente nada 

mais precioso do que isso. Você pode ter dado ricos presentes para os outros, mas para 

mim você deu a si mesmo. Eu só peço que você nunca retirar a sua amizade de mim. " 

Essa parábola ilustra a encarnação do Senhor Jesus Cristo, Rei do céu, que deixou o Seu 

trono glorioso para se tornar o amigo dos pecadores. Como o autor do hino: "Tu deixaste 

teu trono," eloquentemente expressa-lo, 

Tu deixar teu trono 

E Tua coroa real 

Quando vieste à terra para mim; 

Mas na casa de Belém 

Havia encontrado nenhum quarto 

Para Tua santa natividade. 

  
Arcadas do Céu tocou 

Quando os anjos cantaram: 

Proclamando Thy grau real; 

Mas de nascimento humilde 

Fizeste vir à Terra, 

E na maior humildade. 

Escondido nesta seção muito prático, pragmático da discussão de dar é um tesouro 

doutrinária profunda. Como 05:21 , este versículo é uma jóia cristológico de incalculável 

valor, um diamante multifacetado que agora ofusca todas as outras jóias em torno dele. A 

maravilha deste verso é cativante. Sua vasta abrangência, profundidade e impacto 

transcender a simplicidade das vinte e uma palavras gregas que a compõem. Sua verdade 

não está redigida em linguagem técnica teológica; suas palavras não são complexas ou 

confuso. E, embora a sua mensagem pode ser apreendido em uma leitura, a verdade que 

ele contém não pode ser plenamente compreendido por toda a eternidade. Ele descreve a 

descida de Cristo de riquezas para a pobreza de modo que os crentes possam subir da 

pobreza à riqueza. 

Como observado no capítulo anterior deste volume, o tema dos capítulos 8 e 9 de 2 

Coríntios está dando cristã. Nesta seção, Paulo discutiu a oferta que ele estava coletando 

para os santos pobres em Jerusalém. Para estimular a doação do Corinthians ", destacou 

o exemplo dos macedônios, que deram com generosidade e sacrifício, apesar de sua 

pobreza profunda ( 8: 1-8 ). 

Mas, como o apóstolo pensamento sobre a realidade de que o amor se manifesta em dar 

sacrificial, sua mente estava irresistivelmente atraído para o maior exemplo de tal amor e 

sacrificar o mundo já conheceu, o Senhor Jesus Cristo. Ao contrário dos ricos deste 

mundo, que raramente ou nunca empobrecer-se pela sua doação, Ele, o digno, se fez pobre 

para fazer os indignos rico. 



Para ligações este verso para verso 8 , onde Paulo escreveu: "Não estou falando isso 

como um comando, mas para provar, mediante o zelo de outros, a sinceridade de seu amor 

também." O apóstolo não precisava para comandar o Corinthians a dar porque eles sabiam 

que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles podem ter tido conhecimento de dar os 

macedônios ', mas eles sabiam que Cristo desceu do céu e deu a Sua vida como um 

sacrifício para os pecadores. Esse dom magnânimo eclipsa todos os outros como o 

exemplo para todos os cristãos a seguir. 

O apóstolo usou o termo graça para se referir a doação de Cristo porque a Sua doação foi 

motivada pela imerecida, bondade espontânea para pecadores indignos decorrentes do 

amor puro e livre de influências. Esse ato do Salvador define doação graça em seu nível 

mais pura. 

Paulo refere-se a ele usando o nome completo do Deus encarnado, o Senhor Jesus 

Cristo. Esse título rico engloba a plenitude da Sua pessoa e obra. Senhor é o nome acima 

de todo nome que lhe foi dado pelo Pai, porque Ele realizou a obra da redenção ( Fp 2: 

9. ); Jesus o retrata como o salvador do seu povo ( Matt 01:21. ;) Cristo descreve como 

o Messias ungido e Rei ( Matt 27:11. ; João 18:37 ). 

As muitas facetas da verdade contida neste versículo podem ser categorizados em três 

temas: as riquezas de Cristo, a pobreza de Cristo e do dom de Cristo. 

As riquezas de Cristo 

que, sendo rico, ( 8: 9 a) 

Embora Jesus como Deus é dono de tudo no céu e na terra ( Ex 19: 5. ; Dt 10:14. ; Jó 

41:11 ; Sl. 24: 1 ; 50:12 ; 1 Cor. 10:26 ), suas riquezas fazer não consistem 

principalmente do que é material. As riquezas em vista aqui são os de glória sobrenatural 

de Cristo, Sua posição como o Filho de Deus, e Seus atributos eternos. A eternidade de 

Jesus Cristo é a verdade mais importante de toda a cristologia, e, portanto, a verdade mais 

importante do evangelho também. Se Ele não é eterno, Ele deve ter tido um começo, e 

seria, portanto, um ser criado. A eternidade de Cristo oferece uma prova clara, poderosa 

e irrefutável de sua divindade, pois é um atributo só Deus possui. 

Apesar das falsas alegações de hereges ao longo da história, a Bíblia ensina que Jesus 

Cristo não é meramente preexistente à história humana, mas eterna. Ele não depende de 

qualquer coisa fora de si mesmo por sua existência, nem nunca existiu um tempo em que 

a segunda pessoa da Trindade surgiu. Jesus não é uma emanação, semideus, o arcanjo 

Miguel, um espírito criado por Deus, ou um homem exaltado;Ele é o Criador ( João 1: 

3 , 10 ; Colossenses 1:16 ; Heb. 1: 2 ), não uma criatura. 

Em uma profecia predizendo Seu local de nascimento, Miquéias 5: 2 diz dele: "Mas, 

quanto a ti, Belém Efrata, pequena demais para estar entre os clãs de Judá, de ti One sairá 

para Mim de reinar em Israel.Suas origens são desde há muito tempo, desde os dias da 

eternidade. " Isaías 9: 6 descreve Jesus como o "Pai Eterno" de Seu povo. O evangelho 

de João abre com a verdade de que "no início [da criação; cf.Gen. 1: 1 ] era o Verbo, eo 

Verbo estava com Deus, eo Verbo era Deus "Jesus Cristo existiu desde toda a eternidade, 

porque quando o universo foi criado e tempo começou, ele já existia.. Em João 8:58 Jesus 

declarou Sua existência eterna aos judeus incrédulos: "Em verdade, em verdade vos digo 

que, antes que Abraão existisse, eu sou." Teve Ele simplesmente sido alegando ter 

preexistido, ele teria dito: "Eu . foi, "em vez de" eu sou "Em João 17: 5 Ele orou: "Agora, 



Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o 

mundo existisse". 

Como a segunda pessoa da Trindade eterna, Jesus é tão rico como Deus o Pai. Aos 

Colossenses, Paulo escreveu: "Porque nele [Jesus] toda a plenitude da Divindade habita 

em forma corpórea" ( Colossenses 2: 9 ), e "[Jesus] é o resplendor da [de Deus] glória ea 

expressão exata do seu natureza "( Heb. 1: 3 ). Argumentos para a eternidade e divindade 

de Cristo são inseparáveis. Uma vez que as Escrituras revelam que Ele seja eterna, e 

somente Deus pode ser eterna, Jesus deve ser Deus. Portanto, Ele é dono do universo e 

tudo que nele há, possui todo o poder e autoridade ( Mateus 28:18. ), e deve ser 

glorificado e honrado ( João 5:23 ; Fp 2: 9-11. ). O eminente teólogo do século XIX, 

Charles Hodge escreveu, 

Todos os nomes e títulos divinos são aplicadas a ele. Ele é chamado de Deus, o Deus 

poderoso, o grande Deus, Deus acima de tudo; Jeová; Senhor; o Senhor dos senhores e 

Rei dos reis. Todos os atributos divinos são atribuídas a ele. Ele é declarado ser 

onipresente, onisciente, onipotente e imutável, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele 

é apresentado como o criador e sustentador e governador do universo.Tudo foi criado por 

Ele e para Ele; e por Ele todas as coisas subsistem. Ele é o objeto de culto para todas as 

criaturas inteligentes, mesmo o mais alto; todos os anjos (ou seja, todas as criaturas entre 

o homem e Deus) são ordenados a prostrar-se diante dele. Ele é o objeto de todos os 

sentimentos religiosos; de reverência, amor, fé e devoção. Para ele homens e anjos são 

responsáveis pelo seu caráter e conduta. Ele exigiu que os homens devem honrá-lo como 

eles honraram o Pai; que eles devem exercer a mesma fé nEle que eles fazem em 

Deus. Ele declara que Ele eo Pai somos um; que aqueles que tinham visto o tinha visto 

também o Pai. Ele chama a si todos os homens; promete perdoar os seus pecados; para 

enviar-lhes o Espírito Santo; para dar-lhes descanso e paz; para que o ressuscite no último 

dia; e dar-lhes a vida eterna. Deus não é mais, e não posso prometer mais, ou fazer mais 

do que Cristo está a ser dito, de prometer e fazer. Ele tem, portanto, sido o Deus cristão, 

desde o início, em todas as épocas e em todos os lugares. ( Teologia 

Sistemática, [Separata; Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 2: 382) 

A pobreza de Cristo 

por amor de vós se fez pobre, ( 8: 9 b) 

Embora Jesus possuía todas as riquezas de Deus desde toda a eternidade, mas para 

crentes amor se fez pobre. Alguns entendem que a declaração como uma referência a 

pobreza financeira de Cristo durante a sua vida terrena. Agostinho desafiou seus leitores 

a imitar as virtudes de Cristo, incluindo a pobreza, citando este versículo como prova de 

pobreza de Cristo ( da Santa Virgindade, para. 28). Em seu sermão, sobre as palavras do 

Evangelho, Lucas 14:16, "Um certo homem fez uma grande ceia", Etc. Agostinho disse: 

"Deixe-os mendigos vir, pois Ele os impele, 'que, sendo rico, por amor de nós se tornou 

pobre, para que mendigos pela sua pobreza ser enriquecido '"(par. 8). João Calvino, 

comentando sobre este verso, escreveu 

Nós vemos o que a miséria e falta de todas as coisas O aguardava desde o ventre de sua 

mãe e ouvimos o que ele mesmo diz: "As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm 

ninhos; mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça "( Lucas 9:58 ). Assim 

Ele santificou a pobreza em sua própria pessoa, para que os crentes não deve mais 

diminuir a partir dele, e por Sua pobreza Ele nos enriqueceu de modo que não devemos 

achar que é difícil tirar de nossa abundância que podemos gastar em nome de nossos 



irmãos. ( A Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios e as Epístolas a Timóteo, 

Tito e Filemom [Reprint; Grand Rapids: Eerdmans, 1973], 111) 

Muitos conectar essa suposta referência a Jesus "pobreza com o evangelho, como se suscitar 

simpatia por Jesus" pobreza tem algum valor redentor. 

Mas este versículo não é um comentário sobre a situação econômica de Jesus ou as 

circunstâncias materiais de sua vida. Fred B. Craddock observa, "O evangelho não pode 

mais ser equiparada à pobreza financeira de Jesus do que pode ser equiparado com a dor 

que ele sofreu na cruz" ("O Poverty da Cristo," Interpretação 22 [abril 1968], 

162). Verdadeiro empobrecimento do Senhor não consistiu em circunstâncias humildes 

em que viveu, mas na realidade de que "pois ele, subsistindo em forma de Deus, [Ele] 

não considerar a igualdade com Deus uma coisa que deve ser aproveitada, mas esvaziou-

se, tomando a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens "( Fl 2: 6-7. ). 

Na realidade, Jesus não viveu a sua vida na miséria: 

Na medida em que a experiência de Jesus está em causa, é verdade que Lucas destaca as 

circunstâncias humildes de seu nascimento, mas isso não é uma indicação da pobreza da 

família sagrada, mas sim das condições de superlotação em Belém na época do censo 

( Lc. 2: 7 ). A oferta que Maria fez para sua purificação foi que permitido para aqueles 

que não podiam pagar um cordeiro ( Lc 02:24. ; cf. Lv 12: 6-8.), o que indica que a família 

não estavam bem. Jesus era conhecido como "o carpinteiro, o filho de Maria" ( Mc 6: 3. ), 

e como um artesão, ele não seria contado entre os pobres abjeta. Durante o seu ministério 

galileu ele fez lembrar um aspirante a discípulo que "As raposas têm covis, e as aves do 

céu têm ninhos; mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça "( Lc. 09:58 ). No 

entanto, isso não deve ser tomado para significar que, como um pregador itinerante Jesus 

estava continuamente em circunstâncias econômicas terríveis. As indicações são de que 

os custos de ministério itinerante de Jesus e com o apoio de seus seguidores foram 

fornecidos por uma série de bem-off simpatizantes que tinham sido os destinatários de 

seu ministério de cura ( Lc. 8: 1-3 ). Além disso, era um costume entre os judeus de 

hospitalidade para viajar pregadores (cf. Mt. 10: 9-13 ) e Jesus gostava de tal 

hospitalidade em um número de casas, e, especialmente, no que de Maria e Marta ( Lc 

10.: 38-42 ; . Jo 12: 1-3 ).. Com as provas, então, Jesus não era mais pobre do que a 

maioria dos judeus da Palestina do primeiro século, e melhor do que alguns (por exemplo, 

aqueles reduzidos à mendicância). Na verdade Jesus e seu grupo de discípulos tinham 

dinheiro suficiente para ser capaz de fornecer ajuda para aqueles em situação pior do que 

eles mesmos (cf. Jo. 12: 3-6 ; 13: 27-29 ). (Colin Kruse, A Segunda Epístola de Paulo aos 

Coríntios, Tyndale Comentários do Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1995], 

154) 

O Senhor não fez crentes espiritualmente rico, tornando-se economicamente pobres. Paulo 

usou os termos "ricos" e "pobres" neste versículo em um sentido espiritual, como ele fez 

quando ele se descreveu como "pobres mas enriquecendo a muitos" ( 2 Cor. 6:10 ). 

O Senhor Jesus Cristo tornou-se pobre em Sua encarnação, quando Ele "nasceu de uma 

mulher" ( Gal. 4: 4 ); "Em semelhança da carne do pecado" ( Rom. 8: 3 ); "Um 

descendente de Davi segundo a carne" ( Rom. 1: 3 ); e "fez ... para um pouco menor que 

os anjos" ( Heb. 2: 7 , 9 ). Ele deixou a glória de Deus ( João 17: 5 ) e deixou de lado o 

uso gratuito de suas prerrogativas divinas. Na descrição teológica mais profunda da 

Encarnação na Escritura Paulo escreveu que, 

embora [Jesus], subsistindo em forma de Deus, [Ele] não considerou a igualdade com 

Deus uma coisa que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um 



servo, tornando-se em semelhança de homens. , Achado na forma de homem, humilhou-

se, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou 

sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus 

se dobre todo joelho, daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua 

confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. ( Filipenses 2: 6-11. ) 

Embora Ele existido eternamente ", na forma de Deus", que possui todas as riquezas da 

divindade, Jesus "esvaziou-se," tornar-se pobre por "tomando a forma de um servo, tornando-

se em semelhança de homens." Ele sofreu fraquezas e limitações humanas, tornando-se com 

fome ( Mat. 4: 2 ; 21:18 ), com sede ( João 4: 7 ; 19:28 ), e cansado ( Marcos 4:38 ; João 4: 

6 ). Além disso, ele foi "tentado em todas as coisas como nós somos, mas sem pecado" ( Hb. 

4:15 ). Tão completamente que Jesus se identifica com o seu povo como seu sumo sacerdote 

fiel que "Ele se humilhou, tornando-se obediente até à morte." 

Efésios 4: 8-10 dá uma outra visão de Cristo 'empobrecendo-Se na Encarnação: 

Por isso, diz: "Quando Ele ascendeu ao alto, levou cativo cativo o cativeiro, e deu dons 

aos homens." (Agora essa expressão ", ele subiu", o que quer dizer senão que também 

havia descido para o menor partes da terra? Aquele que desceu é Ele mesmo também 

Aquele que subiu muito acima de todos os céus, para que Ele possa cumprir todas as 

coisas.) 

Citação de Paulo de Salmo 68:18 : "Quando ele subiu no alto, levou cativo cativo o cativeiro, 

e deu dons aos homens", descreve o retorno triunfante de Cristo ao céu após sua vitória sobre 

as forças do inferno no Calvário. Através de Sua morte sacrificial, Ele libertou os pecadores 

que estavam cativos para o pecado e Satanás. Após Sua ascensão, Ele dispensou os despojos 

conquistados pela sua morte e ressurreição e "deu dons aos homens." Mas o triunfo de Cristo 

no Calvário só foi possível porque Ele teve primeiro "desceu às partes mais baixas da terra." 

Ele deixou a glória de céu e entrou um mundo de sofrimento e morte.Descida de Jesus atingiu 

o seu ponto mais profundo quando Ele foi entre Sua morte e ressurreição para a prisão, onde 

o mais perverso dos anjos caídos estão encarcerados. Lá, ele proclamou a eles Seu triunfo 

sobre as forças do inferno (cf. Col. 2:15 ; 1 Pedro 3: 18-19 ). 

Na encarnação de Cristo, o Deus eterno se fez pobre por tomar a forma humana e 

humilhar-se mesmo ao ponto da morte na cruz. Ao fazer isso, Ele derrotou os poderes do 

inferno, realizou a obra da redenção Deus atribuído, e lhe deu o Seu povo as riquezas 

inestimáveis da salvação. 

O dom de Cristo 

para que pela Sua pobreza nos tornássemos ricos. ( 8: 9 c) 

O objetivo da condescendência de Cristo era que pela sua pobreza pobres 

pecadores pode tornar-se rico. Ele não torná-los materialmente rico, mas deu-lhes todas 

as bênçãos da salvação, perdão, alegria, paz, vida eterna, luz e glória. Pedro descreveu 

essas riquezas como "uma herança que não se corrompe e imaculada e não irá 

desaparecer, reservada nos céus para [crentes]" ( 1 Pedro 1: 4 ). 

Os pecadores precisam desesperAdãoente as riquezas de Cristo, porque eles são 

espiritualmente destituídos. Eles são os "pobres de espírito" ( Mat. 5: 3 ), mendigos sem 

nada para recomendar-se. Mas através da salvação, os crentes são "herdeiros de Deus e 

co-herdeiros com Cristo" ( Rm 8:17. ), compartilhando suas riquezas porque eles são 

feitos "participantes da natureza divina" ( 2 Pedro 1: 4 ). O objetivo final de sua salvação 

é para ser feita como ele ( 1 João 3: 2 ), para refletir a Sua glória no céu ", de modo que 



nos séculos vindouros mostrar a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco 

em Cristo Jesus "( Ef. 2: 7 ). 

Esta não foi a primeira vez que Paulo descreveu suas riquezas em Cristo para o 

Corinthians. Em 1 Coríntios 1: 4-5 , ele escreveu: "Dou graças a Deus por vós, pela graça 

de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, que em tudo fostes enriquecidos nele," 

enquanto em 03:22 , acrescentou, "Seja Paulo, seja Apolo, ou Cefas ou o mundo ou a vida 

ou a morte seja o presente ou o futuro; todas as coisas pertencem a você. " 

A gloriosa verdade que os cristãos têm sido "abençoado ... com toda sorte de bênção 

espiritual nas regiões celestiais em Cristo" ( Ef. 1: 3 ) por meio de Sua, amor auto-

sacrificial auto-esvaziamento deve provocar gratidão deles. Mais do que isso, no entanto, 

deve também motivá-los a dar livremente, com sacrifício, e generosamente aos 

outros. Eles devem seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que se fez pobre para fazer 

os outros ricos. Como cristãos, podemos receber todas as riquezas de Cristo 

empobreceram a Si mesmo para dar-lhes, ainda não estar dispostos a satisfazer as 

necessidades dos outros? Tiago escreveu: "Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e na 

necessidade de alimentação diária, e um de vós lhes disser: Ide em paz, ser aquecido e ser 

preenchido", e ainda assim você não lhes der o necessário para seu corpo, o que uso é que 

"(? Tiago 2: 15-16 ). O apóstolo João acrescentou: "Quem tiver bens deste mundo e vir o 

seu irmão sofrer necessidade e lhe fecha o coração contra ele, como é que o amor de Deus 

permanecer nele?" ( 1 João 3:17 ). 

Alguns podem ver a inclusão de Paulo deste verso, com a sua profunda verdade teológica, 

no contexto da doação como incongruente. Mas que perde de vista o fato de que a verdade 

teológica não existe no isolamento da vida cotidiana, como Fred B. Craddock observa: 

Não há nada mundano e fora da preocupação e responsabilidade do cristão. Não existem 

dois mundos; há um só. O dinheiro para o alívio dos pobres é como "espiritual", como 

oração ... A oferta para os santos na Judéia foi para Paulo uma implicação definitiva da 

Encarnação. Não é nenhuma surpresa que a discussão sobre o que deve trazer à mente a 

outra. A oferta, de fato, desde uma ocasião para ensinar o significado da cristologia, e 

cristologia informado e provocou a oferta. ("O Poverty da Cristo," Interpretação 22 [abril 

1968] 169) 

A questão aparentemente banais da oferta foi, na realidade, ligado à verdade central do 

cristianismo, a saber, que a pobreza voluntária de Cristo faz com que o destituído 

espiritualmente rico. 

 

 

 

 



23. Mordomia com Integridade ( 2 

Coríntios 8: 10-9: 5 ) 

Eu dou a minha opinião sobre este assunto, pois esta é a sua 

vantagem, que foram os primeiros a começar um ano atrás, não 

só para fazer isso, mas também o desejo de fazê-lo. Mas agora 

terminar a fazê-lo também, por isso que, assim como houve a 

prontidão de desejá-lo, portanto, pode haver também a conclusão 

do mesmo, a sua capacidade. Porque, se a prontidão está 

presente, é aceitável segundo o que a pessoa tem, não segundo o 

que ele não tem. Por isso não é para a facilidade dos outros e por 

sua aflição, mas por meio da igualdade, no tempo presente a sua 

abundância de ser uma fonte para as suas necessidades, para que 

também a abundância deles venha a suprir a sua necessidade, que 

pode haver igualdade; como está escrito: "Aquele que reuniu 

grande parte não tem muito, e aquele que pouco colheu, não 

faltou." Mas graças a Deus que coloca a mesma seriedade em seu 

nome no coração de Tito. Para ele não só aceitou o nosso recurso, 

mas sendo sobremodo zeloso, ele foi para você de sua própria 

vontade. Enviamos junto com ele o irmão cuja fama nas coisas do 

evangelho se espalhou por todas as igrejas; e não só isso, mas ele 

também foi escolhido pelas igrejas para viajar com a gente neste 

trabalho gracioso, que está sendo administrado por nós para a 

glória do próprio Senhor, e para mostrar a nossa disponibilidade, 

tomando precaução para que ninguém vai desacreditar-nos em 

nossa administração deste dom generoso; pois temos respeito por 

aquilo que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante 

dos homens. Enviamos com eles o nosso irmão, o qual muitas 

vezes testado e está diligente em muitas coisas, mas agora ainda 

mais diligente por causa de sua grande confiança em 

vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador no 

meio de vós; como para os nossos irmãos, são mensageiros das 

igrejas, uma glória a Cristo. Por isso abertamente diante das 

igrejas, mostrar-lhes a prova de seu amor e de nossa razão de 

gabando-se de você. Pois é supérfluo para mim escrever para 

você sobre este ministério aos santos; pois eu sei a vossa 

prontidão, pela qual me glorio sobre você para os macedônios, ou 

seja, que a Acaia foi preparado desde o ano passado, e seu zelo 

tem estimulado a maioria deles. Mas enviei estes irmãos, a fim de 

que a nossa glória sobre você não pode ser feita vazia, neste caso, 

de modo que, como eu estava dizendo, você pode ser 

preparado; caso contrário, se nenhum macedônios forem comigo 

e vos acharem desaparecidos, nós, não para falar de você, será 

envergonhado por esta confiança. Portanto, julguei necessário 

exortar os irmãos que eles iriam na frente para você e organizar 

com antecedência o seu dom generoso anteriormente prometido, 

para que o mesmo estaria pronto como um dom generoso e não 
afetada pela cobiça. ( 8: 10-9: 5 ) 



Existem alguns tópicos na igreja mais sensíveis do que de dinheiro. Qualquer menção de 

dar, contribuições, ou campanhas de angariação de fundos é a certeza de ser percebido 

por alguns como inadequado, intrusivo, mesmo ofensiva. Os críticos acusam os líderes 

da igreja de constantemente apelando para o dinheiro, e muitas vezes de mau uso que eles 

recebem 

Infelizmente, há alguma verdade a estas acusações. Muitos líderes não parecem estar 

preocupados com a angariar dinheiro. Alguns são pessoas sinceras, mas equivocadas, que 

em seu zelo (ou desespero) recurso às técnicas de angariação de fundos 

questionáveis. Mas alguns são vendedores ambulantes definitivas, voluntariamente, 

cinicamente, e antiética ludibriar até mesmo os pobres e desesperadas para preencher seus 

próprios bolsos e construir seus próprios impérios. Como resultado de suas táticas 

agressivas, de alta pressão e campanhas lisos, milhões de dólares são desviados em 

esquemas que não contribuem para o reino de Deus. 

Em face de tais abusos, alguns poderiam pensar que seria prudente para evitar o problema 

completamente. Esta não pode ser a solução certa. Cada igreja e cada crente deve 

compreender a vontade divina com relação ao dinheiro, o seu uso pelos crentes e na 

igreja. Dando em particular, é um elemento importante no projeto de Deus para a vida 

cristã. Dando avanços Seu reino, glorifica o Seu nome, atende às necessidades dos outros, 

e ajunta tesouros no céu, trazendo a bênção de Deus nesta vida e na próxima. Deve ser 

uma característica regular de adoração como a igreja se reúne no Dia do Senhor. 

Os cristãos devem ser stewards cuidadosas dos recursos que Deus lhes confiou. Eles 

devem ser sábio sobre ganhar, poupar, investir e gastar dinheiro. E assim como eles têm 

o cuidado nessas áreas, para que eles também devem estar na forma como eles dão o seu 

dinheiro. Esta passagem é uma rica contribuição para o ensino da Escritura sobre o 

privilégio de dar. Na superfície, o texto parece ser nada mais do que algumas notas de 

passagem sobre um evento que teve lugar há dois mil anos. No entanto, ele contém 

princípios eternos e práticas que definem mordomia para todos os crentes. Através destes 

versos, mordomia com integridade é definida como chamando para dar, que é voluntária, 

fidelidade para completar o projeto, os montantes que sejam proporcionais ao que se tem, 

dando que os recursos saldos no corpo de Cristo, está em submissão a liderança pastoral, 

é manuseados com a prestação de contas, é uma expressão de amor, dá um exemplo, e 

supera o pecado da avareza. 

Modormia com Integridade Chamados Dando Isso é 

voluntária 

Eu dou a minha opinião sobre este assunto, pois esta é a sua 

vantagem, que foram os primeiros a começar um ano atrás, não 
só para fazer isso, mas também o desejo de fazê-lo. (08:10 ) 

Dar não envolve um montante fixo ou percentual, mas é totalmente voluntário. (Para uma 

discussão sobre o dízimo, veja o capítulo 21 deste volume.) Paulo não pressão ou mesmo 

esperar que os macedónios para dar uma percentagem específica, mas sim os elogiou 

porque "deu por vontade própria" ( 8: 3 ). Nem ele emitir um comando para o Corinthians 

neste texto, mas em vez disso deu-lhes a sua opinião sobre este assunto de dar. 

Era, o apóstolo sabia, para o Corinthians ' vantagem para dar sacrificialmente e 

generosamente. Em 9: 6 , ele escreveu: "Aquele que semeia pouco, pouco também 

ceifará; eo que semeia com fartura com abundância também ceifará." Jesus expressou o 



mesmo princípio em Lucas 6:38 : "Dai e vos será dado a você. Eles vão deitar em seu 

colo uma boa baixo-pressionado medida, sacudida, e atropelamento.Para por seu padrão 

de medida que será usada para medir vocês em troca. "Quando os crentes dar 

generosamente, Deus vai abençoá-los generosamente em troca. Convencido de que a 

verdade, o Corinthians deu uma grande oferta de modo a que Paulo se referiu a ele como 

um "dom generoso" ( 2 Cor. 8:20 ), capaz de "abastecer plenamente as necessidades dos 

santos" ( 9:12 ). 

Programas de Manejo com integridade não pressionar as pessoas a dar. Com demasiada 

frequência, líderes manipuladores coagir as pessoas a se despede com o seu dinheiro, sob 

a motivação errada por medo ou egoísmo. Qualquer tipo de doação obrigatória para o 

Senhor não é a maneira bíblica. Modormia com integridade envolve pessoas não dá a 

partir de fora coerção, mas a partir de dentro devoção. 

Em vez de exigir uma quantidade específica do Corinthians, Paulo os motivou, 

lembrando-os de que eles foram os primeiros a começar a dar um ano atrás. A frase de 

um ano atrás , também poderia ser traduzida como "o ano passado", permitindo que por 

mais de doze meses a se passaram. Eles foram não só o primeiro a começar a dar, mas 

também o primeiro a desejar fazê-lo, que mais uma vez revela que eles deram 

livremente, e não sob coação. 

A cronologia do relacionamento de Paulo com o Corinthians em matéria de recolha para 

a igreja de Jerusalém pode ser reconstruída como se segue. Depois de fundar a igreja de 

Corinto em sua segunda viagem missionária ( Atos 18: 1-10 ), Paulo ministrou lá por 

cerca de 20 meses ( Atos 18:11 , 18 ). Ele então deixou Corinto e foi para Éfeso, onde ele 

escreveu uma carta corretiva aos Coríntios ( 1 Cor. 5: 9), provavelmente levado a Corinto 

por Tito. Por esse tempo, Paulo tinha formulado o seu plano para a oferta para dar aos 

pobres cristãos em Jerusalém, e Tito disse aos Coríntios sobre o assunto. A igreja 

responderam positivamente, mas tinha algumas questões, que Paulo respondeu em 1 

Coríntios ( 16: 1-4 ). Depois de falsos mestres chegou em Corinto e liderou uma rebelião 

contra Paulo, o Corinthians suspendeu temporariamente suas doações. Paulo tratado com 

severidade com essa rebelião em sua terceira carta, conhecida como a carta grave ( 2 Cor. 

2: 3-4 ), que ele escreveu entre 1 e 2 Coríntios. O apóstolo recebeu a notícia encorajadora 

de Tito (que tinha levado a grave carta a Corinto) que a maioria do Corinthians havia se 

arrependido de seu descontentamento em relação a ele. Portanto, quando ele escreveu 2 

Coríntios, sua quarta carta a eles, Paulo exortou-os a retomar a recolha de Oferta (caps. 

8, 9). Fê-lo em conformidade com o princípio observado em 1 Coríntios 16: 2 ". como 

[cada pessoa] pode prosperar", que toda a sua doação era para ser voluntário, ou seja, 

Modormia com Integridade Chamados Fidelidade para 

concluir o Compromisso 

Mas agora terminar a fazê-lo também, por isso que, assim como 

houve a prontidão de desejá-lo, portanto, pode haver também a 
conclusão do mesmo ( 8:11 a) 

Um dos aspectos mais inquietantes do ministério é lidar com aqueles que fazem um bom 

começo, mas nunca terminam o que começam. Não é fácil de levar as coisas até a sua 

conclusão; é preciso disciplina, devoção e fidelidade. Há muitas pessoas que começam, 

até mesmo fazer promessas para dar, mas não conseguem completar essa 

promessa. Todos o Corinthians 'boas intenções teria significado pouco teve eles não 



conseguiram completar a coleção, assim que Paulo exortou-os a terminar a fazê-lo. A 

sua disponibilidade para o desejo de dar não tinha sentido para além da conclusão 

do projeto. O apóstolo estava preocupado que, embora eles estavam dispostos, eles 

podem deixar de executar. No final de 1 Coríntios ( 16: 2 ) Paulo instruiu o Corinthians 

", no primeiro dia da semana cada um de vocês é de pôr de lado e salvar, conforme a sua 

prosperidade, para que se não façam coletas quando eu chegar. "A doação era para ser 

feito de uma forma sistemática, ordenada, de rotina, no dia do Senhor; Paulo não queria 

coleções precipitadas para ser tomada apenas quando ele chegou. 

Como observado acima, dando ao Corinthians 'não foi interrompido por apatia ou 

egoísmo, mas pela rebelião contra Paulo incitado pelos falsos apóstolos. Uma de suas 

mentiras mais tortuosos sobre ele é que ele era no ministério para o dinheiro; que estava 

"andando com astúcia" ( 2 Cor. 4: 2 ). Mas, diferentemente dos falsos apóstolos, Paulo 

não era culpado de "falsificadores da palavra de Deus" ( 2:17 ). No entanto, as falsas 

acusações contra ele havia levantado dúvidas sobre a sua integridade entre o Corinthians, 

efetivamente travar a coleção. Nada enfraquece a vontade das pessoas para dar tanto 

quanto uma perda de confiança em seus líderes. Mas desde que a relação entre o apóstolo 

e o Corinthians tinha sido restaurado, foi tempo para eles para completar o que tinha 

começado. 

Modormia com Integridade Chamados montantes que 

sejam proporcionais ao que se tem 

por sua capacidade. Porque, se a prontidão está presente, é 

aceitável segundo o que a pessoa tem, não segundo o que ele não 

tem. ( 08:11 b-12) 

Embora Paulo espera que o Corinthians a dar generosamente, ele não esperava que eles 

para dar além de seus meios. A frase grega traduzida por sua capacidade literalmente lê, 

"fora do que você tem." Como o apóstolo escreveu em sua primeira carta inspirada-lhes: 

"Cada um de vocês é de pôr de lado e salvar, conforme a sua prosperidade" ( 1 Cor . 16: 

2 ). Mesmo a doação exemplar dos macedônios era "de acordo com a sua capacidade, e 

além de sua capacidade" ( 2 Cor. 8: 3 ); ou seja, eles deram a partir do que eles tinham, 

mas em quantidades de sacrifício, usando o dinheiro necessário para as necessidades 

básicas da vida. Mas se a prontidão ( prothumia; "vontade", "ansiedade", "zelo") para 

dar sacrificialmente com generosidade única está presente, é aceitável a Deus para os 

crentes a dar além do que seria esperado. Mas Deus espera dar de acordo com o que uma 

pessoa tem, não segundo o que ele não tem. Os crentes não devem, no entanto, pedir 

para dar. Entrando em dívida para dar sem capacidade para pagar é tolice. 

Quando os crentes são movidos para dar além de sua capacidade, e fazer sacrifícios para 

aumentar a sua capacidade de dar, eles estão seguindo o exemplo da viúva pobre, de quem 

Jesus disse: "Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os 

contribuintes para a tesouraria; para todos eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, da 

sua pobreza, deu tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver »( Mc 12: 43-44 ). 

Alguns dos Corinthians pode ter sido usando sua falta de recursos como uma desculpa 

para não dar. É verdade que aqueles que, como a viúva pobre, ter o mínimo de recursos 

só pode dar um pouco, enquanto que aqueles com mais recursos substanciais podem dar 

quantidades maiores. Mas com Deus, o montante não é a questão, mas a atitude do 

coração. Ele espera que os crentes a dar na proporção de seus recursos, e não mais, mas 



também não menos. Qualquer ministério que tenta pressionar as pessoas a dar além de 

seus recursos está operando fora dos limites da mordomia bíblica. Assim também são 

aqueles que não conseguem dar na proporção de seus recursos. 

Modormia com Integridade Chamados dando que 

saldos dos recursos no Corpo de Cristo 

Por isso não é para a facilidade dos outros e por sua aflição, mas 

por meio da igualdade, no tempo presente a sua abundância de 

ser uma fonte para as suas necessidades, para que também a 

abundância deles venha a suprir a sua necessidade, que pode 

haver igualdade; como está escrito: "Aquele que colhera muito 

não tinha muito, e aquele que pouco colheu, não faltou." ( 8: 13-

15 ) 

Alguns dos Corinthians também pode ter sido relutantes em dar por causa da acusação de 

favoritismo levantadas contra Paulo pelos falsos apóstolos. Acusaram-no de ser 

prejudicados em favor da igreja predominantemente judaica em Jerusalém, uma vez que 

ele também era judeu. Assim, de acordo com a facção anti-Paulo, o objetivo do apóstolo 

na cobrança da oferta foi para enriquecer preconceituosamente seus compatriotas à custa 

da privação do Corinthians. 

Antecipando essa objeção, Paulo assegurou ao Corinthians que a coleção era não para a 

facilidade dos outros. Seu objetivo não foi o de elevar o nível de conforto dos santos de 

Jerusalém, fazendo com que o Corinthians aflição e sofrimento. Ele não estava lá para 

fazer os ricos pobres e os pobres ricos. Em vez disso, seu objetivo era se opor favoritismo 

e, em vez de trazer alguns igualdade -não igualitarismo econômico em sentido marxista 

ou socialista, mas um equilíbrio dos recursos. Paulo queria que aqueles com mais do que 

o necessário para ajudar aqueles que tinham menos do que precisavam. Tal atitude é a 

marca de um verdadeiro crente. "Aquele que tiver bens deste mundo", escreveu João ", e 

vendo seu irmão em necessidade e lhe fecha o coração contra ele, como é que o amor de 

Deus permanecer nele?" (1 João 3:17 ). João questiona justamente a salvação de uma 

pessoa assim. 

Paulo expressou esse mesmo princípio a Timóteo, dizendo-lhe para "instruir aqueles que 

são ricos deste mundo que não sejam altivos, nem para corrigir a sua esperança na 

incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas 

para desfrutar. Instrua-os a fazer o bem, sejam ricos em boas obras, para ser generoso e 

pronto para compartilhar "( 1 Tim. 6: 17-18 ). Não há nada de errado em ser rico, se Deus 

assim abençoa. Mas os ricos não estão a ser vaidoso ou confiar em suas riquezas. Em vez 

disso, eles são "a ser generoso e pronto para compartilhar." Não havia nada de errado com 

o Corinthians tendo mais do que os crentes de Jerusalém. Mas teria sido errado para eles 

estarem dispostos a compartilhar. Os cristãos não são indivíduos isolados, mas membros 

de um só corpo ( Rom. 12: 5 ). Portanto, eles são responsáveis para atender as 

necessidades mútuas. 

Isso não significa, é claro, que a igreja é para apoiar aqueles que optam por não 

trabalhar. A Bíblia não aprova indolência. Na verdade, Paulo declarou com força em 

relação àqueles que se recusam a trabalhar, "Se alguém não está disposto a trabalhar, 

então ele não é para comer, seja" ( 2 Ts. 3:10 ). A responsabilidade da igreja é para não 

entrar preguiça, mas para satisfazer as necessidades básicas das pessoas incapazes de 

prover o próprio sustento. 



Embora em o presente momento o Corinthians ' abundância era um suprimento 

para os santos de Jerusalém ' necessidade, que pode não ser sempre o caso. As fortunas 

de vida pode mudar, eo tempo pode vir quando a perseguição ou desastre poderia 

empobrecer o Corinthians. Se isso acontecer, os santos de Jerusalém ' abundância , 

então, tornar-se uma fonte para o Corinthians ' necessidade. 

Paulo ilustrou seu ponto com uma citação do Antigo Testamento. Ele introduziu-a com a 

frase familiar , como está escrito, o caminho do Novo Testamento comum de introduzir 

uma citação do Antigo Testamento (cf. 2 Cor. 9: 9 ; Marcos 1: 2 ; 7: 6 ; Lc 2:23 ; 3: 

4 ; João 06:31 ; 12: 14-15 ; Atos 07:42 ; 15:15 ; Rom 1:17. ; 2:24 ; 3: 

4 , 10 ; 04:17 ; 08:36 ; 09:13 , 33 ; 10:15 ; 11: 8 , 26 ; 15: 3 , 9 , 21 ; 1 Cor 01:31. ; 2: 

9 ; 10: 7 ). A citação, "Aquele que colhera muito não tinha muito, e aquele que pouco 

colheu, não falta" vem da conta de peregrinação no deserto de Israel. Em resposta a 

murmuração do povo ( Ex. 16: 2-3 ), o Senhor prometeu enviar-lhes pão do céu ( Ex. 16: 

4 ). Quando eles se reuniram o maná ", alguns colhera muito e alguns pouco" ( Ex. 

16:17 ). No entanto, "aquele que muito colheu, sem excesso, e aquele que pouco colheu, 

não faltou" ( Ex. 16:18 ). Aparentemente, eles dividiam o que se reuniram, para que cada 

pessoa e da família tinha o suficiente para comer. Por isso, é no corpo de Cristo; aqueles 

que têm uma quota de abundância com aqueles que estão em necessidade, para que todos 

tenham o suficiente. 

Modormia com Integridade convites à apresentação de 

Liderança Pastoral 

Mas graças a Deus que coloca a mesma seriedade em seu nome 

no coração de Tito. Para ele não só aceitou o nosso recurso, mas 

sendo sobremodo zeloso, ele foi para você de sua própria 
vontade. ( 8: 16-17 ) 

Paulo aqui antecipou e respondeu a outra objeção potencial para a oferta, ou seja, que o 

projeto era só dele. Mas não foi só a paixão de Paulo; Deus tinha colocado a mesma 

seriedade para o projeto no coração de Tito. Tito, que os conhecia tão bem e amava tão 

caro (cf. 07:15 ), também foi sinceramente comprometido com o esforço de ajuda para os 

santos de Jerusalém. Que Deus tinha tão unidos os corações de Paulo e Tito ainda 

confirmado que a coleção era a Sua vontade. Nem poderia a facção anti-Paulo acusar Tito 

de ter um viés judaico, já que ele era um gentio. 

Para que ninguém pense que Paulo coagido Tito em estar envolvido com o programa, o 

apóstolo observou que ele não só aceitou o nosso recurso, mas sendo sobremodo 

zeloso, ele foi para você de sua própria vontade. Paulo fez pedir Tito para participar, e 

ele aceitou o apelo do apóstolo. Mas tão sério foi o apoio de Tito para o projeto que ele 

foi para Corinto de sua própria vontade. Sua participação voluntária junto com Paulo 

foi mais uma prova da unanimidade entre os dois. 

, Líderes de temperamento forte fortes muitas vezes pode forçar a seus projetos. Mas os 

programas de manejo biblicamente som será liderada por uma pluralidade de homens 

piedosos. As finanças da igreja estão a ser supervisionado por sábios, teologicamente 

som, homens espiritualmente maduros que concordam em buscar a mente de Deus. 

 



 

Mordomia com Integridade Chamados para a 

Responsabilidade 

Enviamos junto com ele o irmão cuja fama nas coisas do 

evangelho se espalhou por todas as igrejas; e não só isso, mas ele 

também foi escolhido pelas igrejas para viajar com a gente neste 

trabalho gracioso, que está sendo administrado por nós para a 

glória do próprio Senhor, e para mostrar a nossa disponibilidade, 

tomando precaução para que ninguém vai desacreditar-nos em 

nossa administração deste dom generoso; pois temos respeito por 

aquilo que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante 

dos homens. Enviamos com eles o nosso irmão, o qual muitas 

vezes testado e está diligente em muitas coisas, mas agora ainda 

mais diligente por causa de sua grande confiança em 

vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador no 

meio de vós; como para os nossos irmãos, são mensageiros das 
igrejas, uma glória a Cristo. ( 8: 18-23 ) 

Não só foi Tito, a quem o Corinthians conhecia bem e altamente respeitado, envolvido na 

recolha, mas assim também era um sem nome irmão cuja fama nas coisas do 

evangelho tinha espalhado por todas as igrejas. Paulo tinha enviado a ele , 

juntamente com Tito a Corinto para ajudar com a coleção. A inclusão desse indivíduo 

altamente considerado sinalizou a intenção de Paulo para tratar de assuntos com absoluta 

honestidade e integridade. Ele desvia ainda mais qualquer possível crítica que ele poderia 

abusar do dinheiro. 

Alguns têm especulado que o anónimo irmão era Tychicus, outros que ele era Trophimus 

ou Lucas. Mas desde que o seu nome não é dado, tal especulação é inútil. O Corinthians 

certamente reconhecê-lo, se não por outra razão do que ele chegaria com Tito. A 

implicação das palavras de Paulo, no entanto, é que eles já conheciam como um pregador 

distinto do evangelho. Paulo não escolhê-lo para ajudar com a coleção por causa de sua 

visão de negócios, mas por causa de sua maturidade espiritual, caráter irrepreensível, e 

reputação de integridade. O envolvimento de um outro líder piedoso com a coleção 

aumentou ainda mais a credibilidade do projeto. Ele também estava de acordo com o 

padrão do Novo Testamento de confiar dinheiro para a liderança espiritual da igreja 

(cf. Atos 4:37 ). 

Não só teve Paulo e Tito escolhido o irmão sem nome para ajudar a supervisionar a 

coleta, mas ele tinha sido também escolhido pelas igrejas para viajar 

com eles em que o trabalho gracioso. Ele não era apenas mais um dos protegidos do 

apóstolo que estaria sob o polegar. Sua nomeação pelas igrejas protegido Paulo e Tito de 

qualquer acusação falsa que eles estavam em conluio para maltratar o dinheiro. A razão 

para a preocupação do apóstolo não era que ele e Tito não se podia confiar, mas sim que 

os inimigos de Paulo em Corinto não se podia confiar. Eles não poderiam ter permissão 

para fazer uma acusação que iria confundir ainda mais o Corinthians já abaladas. 

A coleção foi sendo administrada por Paulo e seus companheiros para a glória do 

Senhor. Eles queriam ter a certeza absoluta de que nenhuma reprovação caiu no nome de 

Cristo. O pregador sem nome atuaria como um objetivo, fora auditor, garantindo que 



nenhuma crítica válida sobre o manuseio do dinheiro poderia ser feita. Eles também 

queriam mostrar sua prontidão para ajudar os pobres, algo que Paulo sempre tinha sido 

ansioso para fazer (cf. Gal. 2:10 ). 

Então, antecipando seus inimigos "ataques em sua credibilidade, Paulo tomou 

a precaução de envolver o pregador piedoso que iria acompanhar Tito para que 

ninguém iria desacreditar ele em suaadministração de o Corinthians ' generoso 

presente. Era uma salvaguarda sábio, uma vez que os seus inimigos em Corinto o acusara 

de estar no ministério para o dinheiro. Defender os seus direitos e privilégios como um 

apóstolo, Paulo escreveu em 1 Coríntios 9: 3-15 , 

A minha defesa para com os que me acusam é esta: Será que não temos o direito de comer 

e beber? Será que não temos o direito de levar conosco esposa crente, como também os 

demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito 

de deixar de trabalhar? Quem a qualquer momento serve como um soldado à sua própria 

custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apascenta um rebanho 

e não usa o leite do rebanho? Não estou falando essas coisas de acordo com o julgamento 

humano, sou eu? Ou não diz a lei também dizer essas coisas? Pois está escrito na Lei de 

Moisés: "Não amordace o boi quando debulha." Deus não está preocupado com bois, é 

Ele? Ou ele está falando totalmente por nossa causa? Sim, por nossa causa que foi escrito, 

porque o que lavra deve lavrar com esperança, eo debulhador de trilhar na esperança de 

compartilhar as culturas. Se semeamos as coisas espirituais em você, não é muito se 

colhemos coisas materiais de você? Se outros compartilham o direito sobre você, nós não 

mais? No entanto, nós não usamos deste direito, mas nós suportar todas as coisas de modo 

que nós não causará nenhum obstáculo para o evangelho de Cristo. Não sabeis vós que 

os que realizam serviços sagrados comer a comida do templo, e os que freqüentam 

regularmente ao altar têm a sua quota do altar? Assim também, o Senhor ordenou aos que 

anunciam o evangelho para obter seu sustento do evangelho. Mas eu usei nenhuma dessas 

coisas. E eu não estou escrevendo estas coisas para que ele irá ser feito no meu caso; por 

que seria melhor para mim morrer do que ter qualquer homem fazer a minha jactância um 

vazio. 

Embora Paulo tinha todo o direito de receber o apoio do Corinthians, ele não levá-la. Ele 

queria evitar crédito à falsa acusação de que ele estava no ministério para o dinheiro. 

Mais tarde, em 2 Coríntios que ele escreveu, 

Ou eu cometer um pecado em me humilhar, de modo que você pode ser exaltados, porque 

eu pregava o evangelho de Deus para você sem custo? Outras igrejas despojei, tendo os 

salários a partir deles para atendê-lo; e quando estava presente convosco, e tinha 

necessidade, eu não era um fardo para ninguém; para quando os irmãos vieram da 

Macedônia eles fornecidos completamente minha necessidade, e em tudo me guardei de 

ser um fardo para você, e vai continuar a fazê-lo. ( 11: 7-9 ; cf. 12: 14-18 ) 

Cuidado de Paulo era tanto mais justificada, porque ele esperava dom do Corinthians para 

ser um grande. Hadrotēs ( generoso dom ), que aparece somente aqui no Novo 

Testamento, refere-se a uma abundância. Teria sido um alvo tentador tinha Paulo 

realmente sido o embezzler seus inimigos o acusou falsamente de ser. 

Paulo tinha respeito por aquilo que é honesto, não só diante do Senhor (cf. a discussão 

do v. 19 acima), mas também diante dos homens. Alguns podem perguntar por que 

Paulo deve importo com o que os homens pensavam, desde que ele agiu de forma 

adequada aos olhos do Senhor. Ele não era um homem agradar (cf. 1 Cor 09:22. ; Gal 

1:10. ; 1 Tessalonicenses 2: 4. ). Mas também não era indiferente sobre o que os homens 



pensavam; afinal de contas, eles eram os únicos que ele estava tentando alcançar com o 

evangelho. Não podia permitir que seus inimigos para fazer falsas acusações de que 

poderia desacreditar e trazer suspeitas sobre ele antes de o mundo assistindo e dificultam 

sua pregação do evangelho (cf. Prov. 3: 4 ; Rom 0:17. ; 14:16 ; 1 Cor 9:22. ; 10: 32-33 ). 

Além disso ressaltando sua preocupação em lidar com a coleção com integridade, 

Paulo enviado com Tito e o pregador sem nome sem nome outro irmão. Mais uma vez, 

é inútil especular sobre a sua identidade; como o famoso pregador mencionado acima, o 

Corinthians conhecia e respeitava. Embora ele não é chamado, ele é altamente 

recomendado; Paulo descreveu-o como um o qual muitas vezes 

testada (de dokimazo; aprovar após o teste) e encontrou diligente em muitas coisas. A 

sua diligência ou zelo foi reforçada por causa de sua grande confiança em o 

Corinthians. Ele tinha ouvido falar de seu arrependimento e renovada lealdade a Paulo, 

que o tornava ainda mais ansioso para estar envolvido. 

Então Paulo resumiu os membros de que equivalia a seu comitê financeiro, resgatando 

seu caráter nobre, irrepreensível. Tito não foi apenas de Paulo parceiro ( koinonos ) no 

ministério, mas também umcompanheiro de trabalho ( sunergos; cf. Rom. 16: 

3 , 9 , 21 ; . Phil 2:25 ; Col. 4:11 ; . Filemon 1 , 24 ) entre o Corinthians. E como para os 

dois sem nome irmãos, eles eram mensageiros (lit., "apóstolos")das igrejas. Essa frase, 

que ocorrem somente aqui no Novo Testamento, designa-los como representantes 

oficialmente autorizados das igrejas. Eles não eram apóstolos de Cristo, como foram os 

Doze e Paulo. Eles não foram testemunhas oculares do Senhor ressuscitado, escolhidos e 

comissionados por Ele, seja diretamente ( Marcos 3: 13-19 ; Atos 9:15 ) ou através 

daqueles a quem Ele já havia encomendado ( Atos 1: 21-22 ). Estes dois irmãos fiéis 

foram enviados pelas igrejas para ajudar com a coleção. Mostrando o alto calibre dos 

homens, para que a igreja primitiva confiadas dinheiro, Paulo chamou os três a glória a 

Cristo. Não poderia haver maior elogio, e aqueles que viviam para trazer glória a 

Cristo não traria vergonha ao Seu nome e Sua igreja. 

Modormia com Integridade Chamados Dando Essa é 

uma expressão de amor 

Por isso abertamente diante das igrejas, mostrar-lhes a prova de 
seu amor e de nossa razão de gabando-se de você. ( 08:24 ) 

Paulo tinha dado instruções aos coríntios sobre a importância eo procedimento de fazer 

sua contribuição. Ele tinha tomado todas as precauções razoáveis para evitar qualquer 

aparência de impropriedade.Agora foi a vez de o Corinthians para dar abertamente 

diante das igrejas (lit., "perante a face das igrejas") para que todos se ver claramente a 

sua generosidade. Ao fazer isso, eles iriam mostrar-lhes a prova de seu amor, como 

Jesus disse: "Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como 

eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Com isso todos saberão que sois meus 

discípulos, se tiverdes amor uns aos outros "( João 13: 34-35 ). A igreja é uma igreja 

amorosa generoso, e generoso amor do Corinthians validaria de Paulo gabando-se a obra 

de Cristo neles. 

Modormia com Integridade Chamados a dar  como 

exemplo 



Pois é supérfluo para mim escrever para você sobre este 

ministério aos santos; pois eu sei a vossa prontidão, pela qual me 

glorio sobre você para os macedônios, ou seja, que a Acaia foi 

preparado desde o ano passado, e seu zelo tem estimulado a 

maioria deles. Mas enviei estes irmãos, a fim de que a nossa glória 

sobre você não pode ser feita vazia, neste caso, de modo que, como 

eu estava dizendo, você pode ser preparado; caso contrário, se 

nenhum macedônios forem comigo e vos acharem desaparecidos, 

nós, não para falar de você, será envergonhado por esta 
confiança. ( 9: 1-4 ) 

A quebra capítulo aqui no texto é lamentável, para estes versos continuar o pensamento 

expresso no final do capítulo 8. estava tão confiante Paulo no Corinthians que ele sentiu 

que era supérfluo para eleescrever para eles sobre o ministério (oferta) para os 

santos em Jerusalém. Ele sabia de sua prontidão, do entusiasmo e zelo de sua resposta 

original. Isso fez com que o apóstolo para se vangloriar -lospara os macedônios, ou 

seja, que a Acaia (província onde Corinto foi localizado) havia sido preparado desde o 

anterior ano. De fato, como mencionado no capítulo 21 deste volume, foi o exemplo de 

original Corinthians ' zelo que despertou a maioria dos macedônios a contribuir de 

modo sacrificial para o projeto. 

Mas, como mencionado acima, a rebelião contra Paulo incitado pelos falsos mestres 

tinham aparentemente parou suas doações. Ele, portanto, enviou os irmãos (Tito e os 

dois irmãos não identificados) , a fim de que sua jactância sobre eles não podem ser 

feitas vazio neste caso; em outras palavras, de modo que eles teriam a oferta . 

preparada Paulo estava preocupado que, se nenhum macedônios veio comele para 

Corinto (como de fato alguns fizeram; cf. Atos 20: 2-4 ), eles podem encontrar -

los despreparados. Se isso acontecer, tanto Paulo como o Corinthians iria ser 

envergonhados por sua falsaconfiança que eles tinham a oferta pronto. Para evitar tal 

constrangimento, o apóstolo exortou os coríntios a terminar o que havia começado. Como 

o exemplo deles tinha originalmente solicitado os macedônios para dar, então a conclusão 

de suas doações também dar o exemplo. Deus deseja dar esse não é marginal, mas 

exemplar. 

Modormia com Integridade chamadas para dar que 

vence o pecado da cobiça 

Portanto, julguei necessário exortar os irmãos que eles iriam na 

frente para você e organizar com antecedência o seu dom 

generoso anteriormente prometido, para que o mesmo estaria 

pronto como um dom generoso e não afetada pela cobiça. ( 9: 5 ) 

Pelas razões mencionadas acima, Paulo achou que fosse necessário para exortar os 

irmãos (Tito e os dois irmãos sem nome) que eles vão em frente para Corinto e 

organizar com antecedência o Corinthians ' generoso dom anteriormente 

prometido. Evidentemente, eles tinha prometido um específico, grande quantidade, e 

Paulo queria ter certeza de que eles tinham-lo pronto quando ele chegou. 

Então Paulo, alertou para o único pecado que poderia manter o Corinthians de cumprir o 

seu compromisso: a cobiça pecado -o que é o maior obstáculo para a doação. Uma vez 

que os Corinthians sabia que a coleta para os santos de Jerusalém era a obra de Deus, e 

que estava a ser feito no caminho de Deus, e uma vez que já havia o compromisso de 



estar envolvido na mesma, para deixar de manter esse compromisso foi cobiça 

pecaminosa. 

Poucos pecados são tão feio quanto a avareza; alguns pecados egoísmo e do orgulho 

manifesta de forma tão crua como agarrar para mais à custa dos outros. A cobiça é 

construído no próprio tecido da natureza humana depravada. "Porque de dentro, do 

coração dos homens", declarou Jesus ", prossiga ... atos de cobiça" ( Marcos 7: 21-

22 ). Pecadors cobiçam porque têm "um coração exercitado na ganância" (2 Pedro 

2:14 ). A cobiça (greed) é idolatria ( Ef 5: 5. ; Cl 3: 5 ), e aqueles que habitualmente 

praticam não herdarão o reino de Deus ( 1 Co 6:10. ; Ef. 5: 5 ). A cobiça ou ganância 

caracteriza uma mente depravada ( Romanos 1: 28-29. ), leva as pessoas a oprimir os 

outros ( Mic. 2: 2 ) (, e desprezam o Senhor . Salmos 10: 3 ). Os cristãos são "não se 

associar com qualquer chamado irmão se ele é ... avarento" ( 1 Cor. 05:11 ). 

Modormia com integridade, então, é marcado por voluntário, doação fiéis, proporcional 

ao que se tem, em submissão a piedosas pastores que silenciar os críticos ao manipular o 

dinheiro fielmente. Ele é motivado pelo amor exemplar para Deus e aos outros, e é 

completamente livre de ganância egoísta e cobiça. Todos doação deve ser medida por 

essas normas nobres. 

 

24. O caminho para a prosperidade ( 2 

Coríntios 9: 6-15 ) 

Quero dizer com isto, aquele que semeia pouco, pouco também 

ceifará; eo que semeia com fartura com abundância também 

ceifará. Cada um deve fazer apenas contribua segundo propôs no 

seu coração, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus 

ama ao que dá com alegria. E Deus é capaz de fazer toda a graça 

abundar em vós, a fim de que tendo sempre, em tudo, você pode 

ter uma abundância para toda boa obra; como está escrito: "Ele 

espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre." 

Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, 

também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os 

frutos da vossa justiça; você vai ser enriquecido em tudo para 

toda a liberalidade, que através de nós está produzindo ação de 

graças a Deus. Para o ministério de este serviço não está 

fornecendo apenas plenamente as necessidades dos santos, mas 

também transborda por meio de muitas ações de graças a 

Deus. Por causa da prova dada por este ministério, eles 

glorificam a Deus pela obediência à sua confissão do evangelho 

de Cristo e pela liberalidade da vossa contribuição para eles e 

para todos, enquanto eles também, pela oração em seu nome, 

anseiam por você por causa da superabundante graça de Deus em 
você. Graças a Deus pelo seu dom inefável! ( 9: 6-15 ) 

Para os três "direitos inalienáveis" norte-americanos de "vida, liberdade e busca da 

felicidade", proclamado na Declaração de Independência nossa sociedade gostaria de 

acrescentar um quarto: o direito à busca da prosperidade. A busca desenfreada de riqueza 

é a paixão consumidora da idade. Gurus financeiros auto-intitulados despejar uma 



infinidade desconcertante de livros, infomerciais e outros programas de TV, sites, 

newsletters e revistas. Alguns oferecem bons conselhos; mais promover esquemas de 

enriquecimento rápido Get-duvidosos. Mas todos eles afirmam ter o roteiro para a 

moderna El Dorado-a mítica cidade de ouro os conquistadores espanhóis tão 

ansiosamente procurado. As pessoas hoje perseguir seus próprios El Dorados com a 

implacável obstinação que caracterizou os conquistadores e muitas vezes tão sem sucesso. 

Infelizmente, a igreja tem sido vítimas de perseguição implacável do mundo do 

materialismo. Alguns cristãos ver a riqueza como um sinal da bênção de Deus, e, 

portanto, considerar o sucesso financeiro para ser uma qualificação essencial para os 

líderes da igreja. 

O exemplo mais escandaloso do materialismo em nome do cristianismo é, sem dúvida, o 

movimento Palavra fé herética, ou saúde e da riqueza do Evangelho. Seus proponentes 

descarAdãoente proclamar que a vontade de Deus é para todos os crentes para ser rico. Se 

eles afirmam riquezas pela fé e falar positivamente deles, que a própria confissão verbal 

cria a riqueza. Mestres da Palavra Fé insistem que Deus está obrigado a entregar a 

mercadoria crentes solicitar. Eles são tão ousado a ponto de substituir o Deus soberano 

da Escritura (cf. 103 Ps:. 19 ; . 1 Tim 6:15 ), com a soberania do crente que exerce o poder 

criativo para tornar-se saudável e rico pela sua própria fé. Deus torna-se um gênio 

utilitarista que concede todos os desejos dos crentes. (Para uma crítica do movimento 

Palavra Fé, ver John Macarthur, Charismatic Chaos [Grand Rapids: Zondervan, 1992]; 

DR McConnell, A Different Evangelho . [Peabody, Mass .: Hendrickson, 1988]) 

Mas os crentes não podem, a despeito do que enganadores Palavra Fé descarAdãoente 

proclamar, criar sua própria realidade para sua própria satisfação. Tal, desejo orgulhoso 

egocêntrico não é nunca caracterizar os crentes genuínos. É verdade que alguns homens 

de Deus, como Jó e Abraão, eram muito ricos. No entanto, Paulo descreveu a si mesmo 

como "ambos com fome e sede, ... mal vestidos, ... mais ou menos tratada, e ... sem teto" 

( 1 Cor. 04:11 ), enquanto que Jesus disse de si mesmo: "As raposas têm suas tocas e as 

aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça "( Lucas 

9:58 ). A igreja sempre foi composta por ricos (cf. Mt 27:57. ; Atos 4: 36-37 ; 08:27 ; 10: 

1-2 ; 16: 14-15 ; 17: 4 ; . 1 Tim 6:17 ) e pobres (cf. Atos 6: 1 ; 1 Cor 01:26. ; 2 Cor. 8: 2 ) 

as pessoas, porque de acordo com Seus propósitos soberanos "o Senhor faz com que 

pobres e ricos; Ele abaixa e também exalta "( 1 Sam. 2: 7 ). 

Rico ou pobre, no entanto, a Bíblia adverte contra "a sedução das riquezas" ( Mc 4:19 ), 

e exorta: "Não cansar-se para ganhar riqueza, cessar de sua consideração dele. Quando 

você coloca seus olhos sobre ele, ele está desaparecido. Por riqueza certamente se faz asas 

como uma águia que voa em direção aos céus "( Prov. 23: 4-5 ). Em Mateus 6:24 Jesus 

declarou: "Não podeis servir a Deus e às riquezas", enquanto que em Lucas 12:15 Ele 

alertou, Greed caracteriza incrédulos ("Cuidado, e estar no seu guarda contra toda forma 

de ganância." Sl 10: 3. ; Rom 1:29. ; 1 Cor 06:10. ; Ef 5: 3. ), especialmente os falsos 

mestres ( 1 Tim. 6: 5 ; Tito 1:11 ; 2 Pedro 2: 1-3 , 14-15 ; Jude 11 ), e é uma forma de 

idolatria ( Ef. 5: 5 ; Cl 3: 5 ). Em nítido contraste com o materialismo promovido por 

mestres da prosperidade, Jesus ordenou: "Não acumulem para vocês tesouros na terra, 

onde a traça ea ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas ajuntai 

para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões 

não arrombam nem furtam "( Mt 6: 19-20. ). 

Deus tem um plano muito diferente para a solidez financeira do que a do materialismo 

mundano ou pseudo-cristã. Em vez de tentar falar riqueza à existência, o plano de Deus 



envolve muito trabalho, investimento sábio e cuidadoso poupança. Mas em contraste com 

centrado no homem auto-indulgência, os meios para a prosperidade não é ganancioso 

acumulação, mas o oposto, generosa doação: 

Honra ao Senhor da sua riqueza e do primeiro de todos os seus produtos; para que seus 

celeiros será preenchido com abundância e os seus barris transbordarão de vinho 

novo. ( Prov. 3: 9-10 ) 

  
Há quem dá liberalmente, e ainda aumenta ainda mais, e há um que retém o que é 

justamente devido, e ainda resulta apenas em falta. O homem generoso será próspero, e o 

que rega vai-se ser regada. ( Prov. 11: 24-25 ) 

  

Aquele que é gracioso para um homem pobre empresta ao Senhor, e Ele vai recompensá-

lo por sua boa ação. ( Prov. 19:17 ) 

  
Quem dá aos pobres nunca vai querer. ( Prov. 28:27 ) 

  
"Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e 

fazei prova de mim nisto," diz o Senhor dos Exércitos, "se eu não vos abrir as janelas do 

céu e não derramar sobre você uma bênção até que transborde. "( Mal. 3:10 ) 

  

"Dai e vos será dado a você. Eles vão deitar em seu colo uma boa baixo-pressionado 

medida, sacudida, e atropelamento. Para por seu padrão de medida que será usada para 

medir vocês em troca. "( Lucas 6:38 ) 

O ponto de esses versículos é clara: Quanto mais se dá, mais Deus dá em troca. 

Nesta passagem, Paulo expressou esse princípio usando imagens agrícola familiar: . 

Quero dizer com isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; eo que 

semeia com fartura com abundância também ceifará Cada agricultor reconhece que o 

tamanho da safra é diretamente proporcional ao quantidade de semente semeada. O 

agricultor que semeia as sementes com moderação vai colher uma safra 

escassa; aquele que semeia com fartura com abundância ... vai colher uma grande 

colheita. No reino espiritual, o princípio é que dar a Deus resulta em bênção de 

Deus; bountifully traduz eulogia,que significa literalmente doadores generosos vai 

colher bênçãos generosas de Deus, enquanto que aqueles que detêm a egoisticamente 

temendo perda perderá ganho "bênção.". 

Nos capítulos 8 e 9, Paulo procurou motivar o Corinthians para completar suas doações 

para os membros necessitados da igreja de Jerusalém. Primeiro, ele lembrou-lhes o 

exemplo dado pelos macedônios (8: 1-9 ), então ele deu-lhes uma exortação directa ( 8: 

10-9: 5 ), e nesta seção, ressaltou os benefícios potenciais. Deus graciosamente promete 

uma colheita de acordo com o que os crentes semear. O recurso não é, naturalmente, para 

a auto-interesse. A promessa não é que Deus irá recompensá doadores generosos para que 

eles possam consumi-lo em seus próprios desejos. O verdadeiro propósito de premiar 

graciosa de Deus dos crentes se tornará evidente que a passagem se desenrola. 

Para motivar o Corinthians para dar, Paulo deu uma descrição de cinco vezes da colheita 

que resultaria: o amor de Deus, a generosidade de Deus, glória a Deus, amigos de Deus, 

e semelhança de Deus. 



Amor de Deus 

Cada um deve fazer apenas contribua segundo propôs no seu 

coração, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama 
ao que dá com alegria. ( 9: 7 ) 

É difícil imaginar uma promessa mais preciosa do que ser o objeto pessoal do amor de 

Deus. Todo o mundo é aclamação, honra e recompensas dadas a todos os filantropos 

juntos não chega nem perto a este privilégio de ser amado por Deus. Mas isso é o que 

promete a quem dá com alegria. Deus ama o mundo de um modo geral ( João 3:16 ), 

mas ele tem um amor mais profundo, mais maravilhoso para a Sua própria ( João 13: 1 ; 1 

João 4:16 ), e um amor especial por cada um de Sua quem dá com alegria. 

Alegre doação vem de dentro, do coração, ao invés de coerção externa. Ela começa 

dando apenas como uma propôs no seu coração. Mais uma vez, Paulo enfatizou a 

verdade de que a doação Cristão é estritamente voluntária (veja a discussão de 8: 3 no 

capítulo 21 do presente volume). Mas apesar de não ser forçada, nem é casual, 

descuidado, ou uma mera reflexão tardia. Proaireō ( proposto ), usado somente aqui no 

Novo Testamento, tem a idéia de predeterminação. Embora não haja alegria espontânea 

da doação, é ainda a ser programada e sistemática ( 1 Cor. 16: 2 ), não impulsivo e 

esporádica.Também não está dando a ser feito de má vontade. Lupe ( a contragosto ) 

significa literalmente, "tristeza", "dor", ou "dor". Dar não é para ser feito com uma atitude 

de remorso, o arrependimento, ou relutância, de luto pela separação com que é dado. E, 

como mencionado acima, não é para ser sob compulsão de qualquer pressão externa 

legalista. 

A doação que Deus aprova vem de um doador alegre. Alegre traduz hilaros, a partir do 

qual a palavra Inglês hilariantes deriva. Doadores, feliz feliz, que são alegres, tendo em 

vista o privilégio de dar, são os objetos especiais do amor de Deus. 

A generosidade de Deus 

E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, a fim de 

que tendo sempre, em tudo, você pode ter uma abundância para 

toda boa obra; como está escrito: "Ele espalhou, deu aos pobres, 

a sua justiça permanece para sempre." Ora, aquele que dá a 

semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e 

multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa 

justiça; você vai ser enriquecido em tudo para toda a liberalidade, 
( 9: 8-11 a) 

Embora seja possível dar sem amar, não é possível amar sem dar. Deus dá o Seu Filho 

para todos os crentes, mas, como observado anteriormente, Ele abençoa de uma forma 

única generoso, alegre doadores.Na verdade, Ele abençoa tais crentes em uma imensa 

escala tão grande, e escalonamento que mendigos linguagem para expressá-la. Tentando 

transmitir a magnanimidade da generosidade de Deus, Paulo recorreu a hipérbole, usando 

uma forma de a palavra pas ( todos ) cinco vezes, no versículo 8 . doação graciosa de 

Deus não tem limites; é fora da escala. 

Desde dando naturalmente parece resultar em ter menos, não mais, é preciso ter fé para 

acreditar que dando abrirá a bênção de Deus. Os cristãos devem acreditar que o que Deus 

prometeu fazer Ele é capazde fazer. Dunateō ( é capaz ) significa, literalmente, o poder 



de Deus é grande ("tem poder." Dt 04:37. ; 09:29 ; . Neh 01:10 ; Sl 66: 3. ; 79:11 ; Jer 

32:17. ; Nah. 1: 3 ; Rev. 11:17 ) e é exibido na criação, providência, milagres, salvação, 

as ressurreições de Jesus Cristo e os crentes, e no destruição eterna dos ímpios no 

inferno. Não surpreende, então, Paulo expressou sua preocupação "de que [o Corinthians] 

fé não descansaria na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus" ( 1 Cor. 2: 5 ). 

A sabedoria humana ensina que a prosperidade vem de agarrar para a riqueza, não a partir 

de doá-la. Mas a fé confia na promessa de Deus para abençoar o doador e em sua 

capacidade de manter suas promessas, sabendo que ele é capaz de "fazer infinitamente 

além de tudo isso [crentes] pedimos ou pensamos" ( Ef. 3:20 ), guarda e preservação eles 

( 2 Tm 1:12. ; . Hb 7:25 ; Judas 24 ), ajudá-los quando eles são tentados ( Hb 2:18. ), e 

criá-los de entre os mortos ( Hb 11:19. ). Os crentes, como Abraão, deve ser "totalmente 

certo de que o que Deus [tem] prometeu, Ele [é] capaz também de executar" ( Rom. 

4:21 ). 

Deus dá de volta magnanimamente, de modo a fazer toda a graça abundar para os 

cristãos que dão generosamente. Ele dá-lo livremente e abundantemente que Seus filhos 

vão sempre ter toda a suficiência em tudo. Neste contexto, que refere-se principalmente 

aos recursos materiais, porque a colheita deve ser da mesma natureza que a 

semente. Tendo riqueza material semeado por suas doações, os crentes vão colher com 

abundância de bênçãos materiais em troca. Deus graciosamente repõe o que eles dão para 

que nada lhes falte; Ele irá fornecer continuamente o doador generoso com os meios de 

expressão, ainda, que a generosidade. 

Para os filósofos cínicos e estóicos dos dias de Paulo autarkeia ( suficiência ) significou 

a independência de pessoas e circunstâncias. Eles viam como independência como 

essencial para a verdadeira felicidade. Mas suficiência do crente não vem da 

independência de circunstâncias, mas sim de dependência de Deus. Como Paulo escreveu 

aos filipenses: "Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas 

na glória em Cristo Jesus" ( Fp. 4:19 ). 

A razão pela qual Deus dá de volta para aqueles que dão não é, como mestres da 

prosperidade implicar falsamente e exemplificam, para que as pessoas podem consumi-

lo em seus próprios desejos com carros maiores, casas e jóias. Deus provê-los para que 

eles tenham uma abundância para toda boa obra. O Senhor suprirá totalmente alegres 

doadores com o que eles precisam usar para o que é um bom trabalho para a honra do 

Senhor. Ele reabastece constantemente o que eles gastam assim o ciclo de dar e ministrar 

aos outros pode continuar. Doadores generosos são as pessoas cujas vidas são mais cheio 

de obras de justiça. 

Caso alguém pense que isso era algum novo plano de bem-estar social radical que ele 

tinha inventado, Paulo citou o Salmo 112: 9 para mostrar isso sempre foi o plano de 

Deus. A frase como está escrito é o modo padrão do Novo Testamento sobre a 

introdução de uma citação do Antigo Testamento ( Marcos 1: 2 ; 7: 6 ; Lc 2:23 ; 3: 

4 ; João 06:31 ; 12: 14-15 ; Atos 7 : 42 ; 15:15 ; Rom 1:17. ; 2:24 ; 3: 

4 , 10 ;04:17 ; 08:36 ; 09:13 , 33 ; 10:15 ; 11: 8 , 26 ; 15: 3 , 9 , 21 ; 1 Cor 01:31. ; 2: 

9 ; 10: 7 ). Porque o generoso doador de dispersão [s] no exterior e dá aos pobres, a sua 

justiça permanece para sempre.Deus vai reconstituir e recompensá-lo tanto no tempo 

e na eternidade. 

Deuteronômio 15: 10-11 também ilustra esse ponto. No versículo 10, Deus declarou por 

meio de Moisés: "Você deve dar generosamente para [o pobre homem], e seu coração 

não deve ser triste quando você dá a ele, porque para isso o Senhor teu Deus te abençoará 



em todo o seu trabalho e, em todas as suas empresas. "Aqueles que foram generosos para 

com os necessitados receberam bênçãos materiais de Deus.Mas o objetivo não era para 

que eles pudessem ser como o tolo rico da parábola de Jesus, que disse: "Isto é o que vou 

fazer: vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali recolherei todos os 

meus cereais e meus bens. E direi à minha alma: "Alma, tens em depósito muitos bens 

para muitos anos; levar a sua vontade, comer, beber e ser feliz '"( Lucas 12: 18-19 ). O 

versículo 11 revela o propósito da bênção de Deus. Moisés lembrou seus ouvintes que "o 

pobre nunca deixará de ser na terra; portanto, eu te ordeno, dizendo: 'Você deve abrir 

livremente a sua mão para o seu irmão, a seu necessitados e pobres em sua terra.' 

"reabastecimento constante de Deus lhes permitiu dar continuamente para atender às 

necessidades dos outros. 

Paulo reforçou seu ponto com uma terceira citação do Antigo Testamento, esta de Isaías 

55:10 . Essa doação generosa vai empobrecer ninguém é evidente uma vez que aquele 

que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento também dará e multiplicará a 

sua sementeira. Deus é Aquele que dá a semente ao que semeia, porque Ele criou toda 

a vegetação da Terra ( Gen. 1: 11-12 ). Assim, Ele fornece o grão que fornece pão para 

comer. O mesmo Deus que fornece sementes para a colheita no mundo natural 

vai multiplicar 'doadores generosos sementeira. Eles semear a semente e, em seguida, 

fazer a colheita, que por sua vez fornece mais sementes para semeadura em um ciclo 

constante expansão. A colheita final da generosa doação é não só recompensa eterna, mas 

também bênçãos temporais nesta vida para aqueles que "semear com vista a justiça, [e] 

colher de acordo com bondade" ( Os. 10:12 ). Eles serão enriquecidos em 

tudo, equipando-os para toda a liberalidade em suas doações. 

Glória a Deus 

que através de nós está produzindo ação de graças a Deus. Para 

o ministério de este serviço não está fornecendo apenas 

plenamente as necessidades dos santos, mas também transborda 

por meio de muitas ações de graças a Deus. Por causa da prova 

dada por este ministério, eles glorificam a Deus pela obediência 

à sua confissão do evangelho de Cristo e pela liberalidade da 
vossa contribuição para eles e para todos ( 9:11 b-13) 

O objetivo mais nobre de qualquer esforço humano é que Deus seja glorificado (cf. 1 Cor. 

10:31 ). Generosa liberalidade O Corinthians já foi, através de Paulo, Tito e os demais 

envolvidos na cobrança da oferta, a produção de agradecimento a Deus das pessoas 

beneficiadas. Quando os santos de Jerusalém recebeu de presente o Corinthians ', eles 

também louvar e exaltar a Deus para motivar o Corinthians a esta generosidade. 

A raça humana é como um filho ingrato, e Deus está profundamente entristecido e 

ofendido por aqueles que "não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças" ( Rom. 

1:21 ). Por outro lado, dando graças traz glória a Ele ( 2 Cor. 4:15 ). No versículo 

12, Paulo descreveu o Corinthians ' ministério de dar com a 

palavra leitourgia ( serviço ), que se refere ao serviço sacerdotal (cf. Lucas 1:23 ). A 

coleção não era primariamente um programa social, mas um serviço espiritual a Deus. 

Tão generoso que Paulo espera oferta do Corinthians ser que ele antecipou que seria capaz 

de abastecer plenamente as necessidades dos santos. A palavra 

traduzida fornecimento totalmente composto do verbo pleroo com duas preposições 

adicionado a ele para dar ênfase. O apóstolo voltou a salientar a grande dimensão do dom 



do Corinthians, que tinha anteriormente referido como um "dom generoso" (08:20 ). Isso 

sugere que os coríntios estavam relativamente bem financeiramente. Corinto era uma 

importante cidade comercial e perseguição, evidentemente, não tinha afetado a igreja lá, 

pois tinha as igrejas da Macedônia empobrecidas. O Corinthians 'generosidade iria 

atender às necessidades, mas o mais importante, seria também resultar em muitas ações 

de graças a Deus quando os crentes pobres em Jerusalém louvou a Deus pelo Corinthians 

'presente. 

Esse dom também daria provas da autenticidade do Corinthians 'salvação. Por causa da 

prova dada pelo o ministério (o Corinthians 'dom), as pessoas iriam glorificar a Deus 

para que a igreja obediência a sua confissão do evangelho de Cristo. crentes judeus em 

a igreja primitiva eram frequentemente suspeito de gentios convertidos. Muitos na igreja 

de Jerusalém ficaram horrorizados com a notícia de que Pedro havia pregado o evangelho 

aos gentios ( Atos 11: 1-3 ), e foi com dificuldade que eles foram convencidos a aceitá-

los como irmãos em Cristo ( Atos 11: 4? 18 ). Deve ter sido especialmente difícil para 

eles acreditam que a fé dos coríntios era genuíno. A reputação da cidade para a 

imoralidade era difundida no mundo romano, e a condição caótica da igreja de Corinto 

teria feito pouco para dissipar as suspeitas dos crentes judeus. 

Mas dar sacrificial o Corinthians 'tangível demonstrou amor por seus irmãos na fé, essa 

marca de autenticidade ( 1 João 2:10 ; 3: 17-18 ; 4: 20-21 ). Provou-se que eles eram 

"cumpridores da palavra e não somente ouvintes, que se iludem" ( Tiago 1:22 ; cf. . Ef 

2:10 ). O Corinthians ' obediência comprovou a autenticidade de sua confissão do 

evangelho de Cristo. As suas boas obras não salvá-los, mas não deu provas de que eles 

possuíam uma fé viva, não uma fé morta que é incapaz de salvar ( Tiago 2: 14-26 ) 

. Todos os que ouviram a liberalidade de o Corinthians ' contribuição daria "obrigado 

... para a glória de Deus" ( 2 Cor. 4:15 ). 

Amigos de Deus 

enquanto eles também, pela oração em seu nome, anseiam por 

você por causa da superabundante graça de Deus em 
você. ( 09:14 ) 

Alguns podem pensar que os crentes pobres não têm nada a oferecer os ricos, mas que 

não é o caso. As orações dos pobres são a recompensa dos ricos, e os crentes em Jerusalém 

iria reembolsar o Corinthians 'generosidade, oferecendo oração em seu nome. E não só 

os santos de Jerusalém, mas também outros crentes ouviria do Corinthians 'fé genuína e 

orar por eles. Real unidade na igreja é fundada sobre a sã doutrina e oração mútua. Dom 

O Corinthians iria ampliar o círculo de amigos que foram cometidos para orar por 

eles; como disse Jesus, na parábola do administrador injusto ( Lucas 16: 1-13 ), eles iriam 

fazer "amigos para [si] por meio de riquezas da injustiça, para que quando ele falhar [ed], 

eles [seria] receber [eles] nas moradas eternas "( 9 v. ). 

Não só os seus companheiros crentes rezam para o Corinthians, eles também anseiam por 

uma comunhão mais profunda, mais íntima com eles. Esse desejo seria estimulado 

quando viram a superabundante graça de Deus em o Corinthians. Outros crentes seria 

longa, tanto para orar e ter comunhão com aqueles em quem a graça de Deus estava 

trabalhando tão poderosamente. 

Semelhança com Deus 



Graças a Deus pelo seu dom inefável! ( 09:15 ) 

Esta bênção de conclusão simples é uma das declarações mais ricos da Escritura. De 

Deus dom inefável , é claro, Seu Filho-o glorioso presente mais magnânimo, e 

maravilhosa já deu, o dom que inspira todos os outros dons. 

Porque um menino nos nasceu, um filho, será dada a nós; eo governo está sobre os seus 

ombros; e seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da 

Paz. ( Isaías 9: 6. ) 

  
"Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que 

nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para 

condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele "(. João 3: 16-17 ) 

  
Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como Ele 

também não irá com ele nos dará todas as coisas? ( Rom. 08:32 ) 

  
Mas quando a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido 

sob a lei. ( Gal. 4: 4 ) 

  

Por isso, o amor de Deus se manifestou em nós, que Deus enviou seu Filho unigênito ao 

mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor: não em que nós 

tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos 

nossos pecados. ( 1 João 4: 9-10 ) 

Dom do Senhor Jesus Cristo de Deus é a base para a doação do Cristão. Jesus foi o "grão de 

trigo [que] não cai na terra e morre, ... mas, se morrer, produz muito fruto" ( Jo 12:24 ). Deus, 

por assim dizer, plantou-Lo como uma semente e colheu uma safra de pessoas resgatadas. Os 

crentes são chamados a "ser imitadores de Deus, como filhos amados" ( Ef. 5: 1 ), e eles nunca 

mais semelhantes a Ele do que quando eles dão são. 

Subsequente história revela como o Corinthians respondeu ao apelo de Paulo nos 

capítulos 8 e 9 em relação à oferta. Algum tempo depois de escrever 2 Coríntios, Paulo 

visitou Corinto, como ele tinha planejado ( 2 Cor 0:14. ; 13: 1-2 ). Ali permaneceu cerca 

de três meses ( Atos 20: 1-3 ), durante o qual ele escreveu Romanos. Nessa carta, Paulo 

revelou que o Corinthians tinha respondido positivamente, relativo à compilação: 

Agora, eu estou indo para Jerusalém para ministrar aos santos. Para Macedônia e Acaia 

foram o prazer de fazer uma contribuição para os pobres dentre os santos em 

Jerusalém. Sim, eles ficaram satisfeitos em fazê-lo, e eles estão em dívida com 

eles. Porque, se os gentios foram participantes em suas coisas espirituais, eles estão em 

dívida para ministrar-lhe também em coisas materiais. ( Rom. 15: 25-27 ) 

Não só tinham contribuído, mas "eles estavam satisfeitos a fazê-lo"; eles estavam alegres, 

felizes, alegres doadores. Eles estavam no caminho para a verdadeira prosperidade. 

 

 



25. Vencendo a Guerra Espiritual ( 2 

Coríntios 10: 1-6 ) 

Agora eu, Paulo, me exortá-lo pela mansidão e benignidade de 

Cristo, eu que sou manso quando cara a cara com você, mas 

ousado para você quando ausente! Peço que quando estou 

presente eu não preciso ser ousado com a confiança com que me 

proponho a ser corajoso contra alguns que nos julgam como se 

andássemos segundo a carne. Porque, embora andando na carne, 

não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia 

não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição das 

fortalezas. Estamos destruindo especulações e toda altivez que se 

levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo 

pensamento à obediência de Cristo, e estamos prontos para punir 

toda desobediência, sempre que sua obediência é completa. ( 10: 
1-6 ) 

Como a palavra agora indica, esta passagem começa uma nova seção da epístola. (Para 

uma refutação da opinião de que caps 10-13. Eram originalmente uma carta separada, 

consulte a introdução). A primeira seção (caps. 1-7) focado em assuntos relacionados com 

a relação restaurada de Paulo com a igreja de Corinto. Em função desse relacionamento 

restaurado, o apóstolo sentiu que era adequado para discutir a participação do Corinthians 

na oferta para a igreja de Jerusalém (caps. 8, 9). Nestas duas primeiras seções palavras de 

Paulo eram, em geral suave, gracioso, e conciliador. Mas nesta seção final (caps. 10-13) 

seu tom muda abruptamente, e sua linguagem se torna forte, autoritário e de 

confrontação. Para entender o porquê, é necessário rever a situação da igreja de Corinto, 

quando Paulo escreveu esta carta. 

Depois de fundar a congregação e construí-la por cerca de 20 meses ( Atos 18: 1-18 ), 

Paulo deixou a ministrar em outros lugares. Após a sua saída, a notícia chegou a ele que 

ocorrência de graves problemas na montagem de Corinto, motivando-o a escrever uma 

(não-canônico) carta para corrigi-las ( 1 Cor. 5: 9 ). Relatos de outras dificuldades ( 1 Cor 

1:11. ), bem como algumas questões sobre as quais o Corinthians escreveu ele (cf. 1 Cor. 

7: 1 ), levou Paulo a escrever uma segunda carta (1 Coríntios) para eles. Logo, porém, um 

problema ainda maior surgiu. Auto-denominados falsos apóstolos invadiram a igreja de 

Corinto, vigorosamente agredir o ministério de Paulo, as credenciais apostólicas, e 

caráter. Eles tentaram destruir sua reputação e estabelecer-se como mestres autorizados, 

de modo que o Corinthians iria acreditar em suas mentiras condenatórias. Paulo 

respondeu à ameaça com uma carta redigida com severidade, conhecida como a carta 

grave ( 2 Cor. 2: 3-4 ), o que provocou o arrependimento da maioria na assembléia de 

Corinto. (A carta severa, como a carta que Paulo se refere em 1 Coríntios 5: 9 , não foi 

incluído nas Escrituras, e as cartas nunca foram encontrados Eles são conhecidos por ter 

sido escrita só por referências dos apóstolos para eles..) 

Mas mesmo que ele reconheceu o arrependimento na igreja, Paulo era sábio o suficiente 

para saber que os falsos mestres ainda eram uma força a ser reconhecida. O 

arrependimento geral da congregação tinha conduzido provavelmente apenas o seu fluxo 

subterrâneo venenosa. Há alguns bided seu tempo, na esperança de reacender a rebelião 

contra Paulo. Nesse meio tempo, eles certamente conduzido a guerra mais sutil contra 

ele. Para acabar com os últimos vestígios da rebelião, o apóstolo lançou uma busca e 



destruir missão de erradicar as restantes bolsas de resistência em Corinto. Seu ataque foi 

duas vertentes. O bombardeio preliminar, por assim dizer, veio nos últimos quatro 

capítulos desta epístola; o assalto final veio quando Paulo visitou Corinto um par de 

meses mais tarde ( 2 Cor 0:14. ; 13: 1 ). A última seção desta epístola, então, são os 

destinatários da minoria recalcitrante; ou seja, os falsos apóstolos e seus seguidores 

remanescentes iludidos. 

ApropriAdãoente, Paulo começou esta seção com uma analogia a guerra, que ele 

freqüentemente usado para descrever a vida cristã. Por exemplo, defender o seu direito 

ao apoio financeiro, Paulo lembrou aos Coríntios: "Quem a qualquer momento serve 

como um soldado à sua própria custa?" ( 1 Cor. 9: 7 ). Ele também exortou Timóteo, 

"Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se 

embaraça ativa nos assuntos da vida cotidiana, para que ele possa agradar aquele que o 

alistou como soldado "(2 Tim. 2: 3-4 ; cf. Fl 2:25. ; Filemon 2. ) . Ele disse-lhe para 

"combater o bom combate da fé" ( 1 Tm 6:12. ; cf. . 1 Tim 1:18 ). 

Diante de sua própria morte iminente, ele escreveu, triunfante, "Combati o bom combate, 

terminei o curso, guardei a fé" ( 2 Tim. 4: 7 ). Ele pediu a todos os crentes para colocar 

em sua armadura espiritual para que eles possam combater eficazmente as forças das 

trevas ( Ef. 6: 10-18 ; cf. Rom. 13:12 ; . 1 Tessalonicenses 5: 8 ). A partir de sua 

conversão na estrada de Damasco até a sua morte, a vida de Paulo foi uma luta 

constante. Ele lutou contra as forças do reino das trevas, tanto demoníaca ( Ef 6,12. ; 

cf. Atos 26: 16-18 ) e humano (cf. Atos 9: 23-24 ; 13: 6-12 , 45 , 50 ; 14: 2-5 , 19 ; 17: 5-

9 , 13 ; 18: 12-17 ;19: 23-41 ; 20: 3 , 19 ; 1 Tessalonicenses 2: 14-16. ; 1 Tm 1:20. ; 2 

Tim. 4: 14-15 ). Ele sustentou com falsos irmãos ( 2 Coríntios 11:26. ; Gal. 2: 4 ) e falsos 

apóstolos ( . 2 Cor 11:13 ), os lobos selvagens que ameaçavam o rebanho de Deus ( Atos 

20:29 ; cf. . Mateus 7: 15 ). Ele lutou bem contra as filosofias aberrantes do mundo ( Cl 

2: 8 ; cf. Atos 17:18 ). Paulo nunca lutou, no entanto, para sua própria honra;seu objetivo 

sempre foi o de defender a verdade do evangelho e da glória do seu Senhor. Quando ele 

relutantemente se defender nesta epístola, foi apenas para preservar a sua credibilidade 

como o apóstolo de Jesus Cristo enviou a anunciar a verdade do evangelho de Deus. A 

questão era crítico o suficiente para superar a relutância de sua humildade característica 

e motivá-lo a esta auto-defesa. 

À medida que a batalha começa contra as forças do mal, em Corinto, Paulo aparece em 

seu uniforme de soldado para dar o exemplo para todos seguirem. Ele revela quatro traços 

de um soldado que pode triunfar na guerra espiritual: Ele é compassivo, corajoso, 

competente e calculista. 

Ele é compassivo 

Agora eu, Paulo, me exortá-lo pela mansidão e benignidade de 

Cristo, eu que sou manso quando cara a cara com você, mas 
ousado para você quando ausente! ( 10: 1 ) 

Como mencionado acima, a palavra agora marca a transição de Paulo para a seção final 

desta epístola. Mas antes de iniciar seu ataque contra os falsos apóstolos e seus 

seguidores, o apóstolo expressou sua falta de vontade de entrar em combate. Bons 

soldados tomar nenhum prazer em usar a força mortal e fazê-lo apenas com grande 

relutância. Examinando a carnificina na batalha de Fredericksburg, Robert E. Lee disse 

sobriamente: "É bom que a guerra é tão terrível-nós devemos crescer muito apaixonado 

por ela" (Tiago M. McPherson, Battle Cry da Freedom, O Oxford History da O Estados 



Unidos [New York:. Oxford Univ, 1988], 572). O poder de um nobre guerreiro é limitado 

por sua compaixão e exercido apenas quando não há outra opção. Esse é o espírito em 

que Paulo apresentou esta secção contundente de sua epístola. 

Isso não significa, é claro, que Paulo duvidava ou minimizou a autoridade delegada a ele 

diretamente pelo Senhor soberano. Na verdade, ele corajosamente afirmou que por 

princípio, . Eu, Paulo, mecontrário dos falsos apóstolos, Paulo não depende de qualquer 

origem humana para a sua autoridade; como ele sarcasticamente pediu aos Corinthians 

no início desta carta, "Estamos começando a nos recomendar novamente? Ou precisamos, 

como alguns, de cartas de recomendação para você ou de você? "( 3: 1 ). Suas palavras 

manifestou autoridade divina, e assim que o seu poder, se necessário, quando ele visitou 

Corinto (cf. 13: 1-3 ). 

Mas antes de empunhar seu poder apostólico, Paulo primeira manifestou sua 

compaixão. Ele exortar [d] a minoria insubordinado pela mansidão e benignidade de 

Cristo para acabar com a rebelião e se reconcilie com a verdade. Em vez de buscar 

vingança pessoal contra seus inimigos, Paulo mostrou-lhes a mesma paciência que o 

Senhor Jesus Cristo lhe havia mostrado ( 1 Tm. 1:16 ). Prautēs ( mansidão ) é 

geralmente traduzida como "Gentilza" no Novo Testamento. Refere-se à atitude humilde 

e gentil que resulta na perseverança de infracções. Prautēs marca aqueles livre de raiva, 

ódio, amargura e desejo de vingança. . A palavra denota não de fraqueza, mas o poder 

sob controle epieikeia ( Gentilza ) é traduzida como "bondade" em sua única outra 

aparência Novo Testamento ( Atos 24: 4 ). Quando aplicado a aqueles que têm 

autoridade, significa "clemência" e descreve aqueles que graciosamente se recusam a 

insistir na plena medida dos seus direitos legais. 

Claro, ninguém mais perfeitamente manifestado a atitude expressa nessas duas palavras 

do que fez Cristo, ninguém tinha mais poder ou controlado melhor. Pedro estabelecido 

Gentilza e poder de Cristo sob o controle como um exemplo para os fiéis a seguir: 

Para este encontra favor, se por causa da consciência para com Deus uma pessoa carrega-

se sob tristezas quando sofrem injustamente. Para o crédito está lá se, quando você peca 

e são tratadas de forma rude, você suportá-la com paciência? Mas se, quando você faz o 

que é certo e sofrer por isso você pacientemente suportá-lo, este encontra graça diante de 

Deus. Para você ter sido convocada para este fim, uma vez que também Cristo padeceu 

por vós, deixando-vos exemplo para que você siga seus passos, que não cometeu pecado, 

nem dolo algum se achou em sua boca; e ao mesmo tempo sendo injuriado, não 

revidava; enquanto que sofrem, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga 

justamente. ( 1 Pedro 2: 19-23 ) 

Mateus 0:20 diz de mansidão de Cristo com o sofrimento, "A agredidas reed Ele não vai 

quebrar, e um pavio fumegante Ele não vai colocar para fora." Ele disse suavemente para a 

mulher apanhada em adultério: "Mulher, onde estão eles ? Será que ninguém condená-lo? 

' Ela disse: "Ninguém, Senhor." E Jesus disse: "Nem eu te condeno; ir. De agora em diante 

não peques mais "( João 8: 10- 11 ). Ele orou por aqueles que o crucificaram ", dizendo:" Pai, 

perdoa-lhes; para que eles não sabem o que estão fazendo '"( Lucas 23:34 ). Ele ainda 

concluiu Seu maldição mordaz contra os líderes religiosos judeus com a proposta, o grito de 

compaixão ", Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são 

enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus 

pintinhos debaixo das asas, e não estavam dispostos "( Mat. 23:37 ). 

Paulo sabia que o caráter de Cristo define o padrão para todos os seus soldados a seguir, 

uma vez que ordenou-lhes: "Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque sou 

manso e humilde de coração" (Mat. 11:29 ). O apóstolo procurou imitar o Senhor, 



pacientemente, segurando seu poder em cheque. Apesar de ser maltratado por alguns na 

montagem, o apóstolo visto usando sua vara contra eles apenas como um último recurso 

(cf. 1 Cor. 04:21 ). 

Perversamente, os inimigos de Paulo colocar um giro negativo na sua compaixão, 

condenando-o com desdém fraqueza como covarde. Eles caluniosamente o acusou de 

ser manso quando cara a cara comeles, mas corajoso em direção a eles quando 

ausente! Tapeinos ( manso ) é usado em outras partes do Novo Testamento como uma 

virtude positiva, mas os adversários de Paulo quis dizer isso em um sentido 

depreciativo. Quando confrontado cara a cara, seus adversários insinuaram Paulo era 

um fraco; na terminologia de hoje, ele era um covarde. Mas colocá-lo a uma distância 

segura, eles zombou, e ele agiria tão feroz como um leão. 

É verdade que Paulo era humilde. Em 1 Coríntios 2: 3 , ele escreveu que ele tinha sido 

Mas os falsos apóstolos levou genuína humildade de Paulo, sua falta de confiança em si 

mesmo para além do poder de Deus, e torcida "com [eles] em fraqueza, temor e grande 

tremor." -lo em encolhendo fraqueza. Eles não eram completamente diferentes daqueles 

em Israel, que espera a vinda do Messias em poder e aniquilar os seus inimigos, rejeitou 

Jesus quando Ele provou ser "manso e humilde de coração" ( Mateus 11:29. ; cf. Is 

53. ; Zech . 9: 9 ). 

A alegação de que Paulo era ousado quando ausente, mas fraco quando presente era um 

artifício inteligente. Qualquer maneira que Paulo respondeu poderia ser torcido. Se ele 

reafirmou sua força em suas cartas, ou defendeu sua mansidão em sua presença, ele 

aparentemente confirmam uma das falsas alegações. Portanto, para responder às 

acusações de seus adversários, Paulo mostra na seção de encerramento desta epístola 

como sua vida e palavras soldar força à fraqueza, provando que se pode ser um guerreiro 

corajoso para a verdade, e, ao mesmo tempo compassivo. 

Ele é corajoso 

Peço que quando estou presente eu não preciso ser ousado com a 

confiança com que me proponho a ser corajoso contra alguns que 
nos julgam como se andássemos segundo a carne.( 10: 2 ) 

Aqueles que confundiu Paulo para um fraco foram drasticamente enganado. Quando 

todas as tentativas de compaixão foram esgotados, Paulo iria lutar ferozmente para 

preservar sua integridade por causa da verdade. O registro bíblico de sua vida corajoso 

fala por si. Ele enfrentou hostis mobs, espancamentos, prisões, tumultos, naufrágios, e 

parcelas em sua vida ( 11: 23-33 ). Paulo destemidamente proclamou o evangelho diante 

do Sinédrio judaico ( Atos 23 ), governadores romanos ( Atos 24 , 25 ), o rei Herodes 

Agripa ( Atos 26 ), até mesmo o imperador ( Atos 25:11 ; 27:24 ). Ele também enfrentou 

aqueles que proclamou a falsa doutrina (cf. Atos 15: 2 ). Nem ele encolher até mesmo de 

repreender publicamente Pedro, o líder dos Doze ( Gal. 2: 11-14 ). 

Por causa de seu desejo compassivo para poupar os rebeldes, Paulo exortou-os a se 

arrepender. Se o fizessem, quando ele estava presente com eles ele não precisa ser 

ousado com a confiança que ele tinha em sua autoridade. O infinitivo aoristo 

de tharrheō ( negrito ) é ingressive, significado, "tornar-se corajoso." O apóstolo 

implorou a eles para não forçá-lo a mostrar a coragem de confronto do que ele era 

capaz. Courageous traduz um sinônimo, tolmaō , que tem a conotação de ser ousado, de 

agir sem medo, independentemente das ameaças ou conseqüências. Quando se tratava de 



defender a verdade, Paulo era absolutamente destemido. Ele não iria recuar de uma luta 

com aqueles que ameaçavam a igreja; como ele escreveu mais cedo para o Corinthians, 

"Eu irei com você em breve, se o Senhor quiser, e eu vou descobrir, e não as palavras 

daqueles que são arrogantes, mas o seu poder" ( 1 Cor. 04:19 ). Perto do fim da epístola, 

ele escreveu: "Por esta razão eu estou escrevendo estas coisas estando ausente, para que, 

estando presente, não precisa usar gravidade, de acordo com a autoridade que o Senhor 

me deu para edificação, e não para derrubar" ( 2 Cor. 13:10 ). 

O apóstolo iria travar sua guerra, se necessário marcar, com alguns que nos julgam 

como se andássemos segundo a carne. Os falsos mestres e seus seguidores 

caluniosamente acusado Paulo de viversegundo a carne, isto é, de ser controlado pelo 

pecador desejos da humanidade não redimida provenientes de um coração corrupto. Ele 

era, de acordo com eles, motivado pelo interesse próprio mal, a busca lasciva de dinheiro, 

e os desejos ilícitos. 

Durante toda esta epístola, Paulo se defendeu contra as acusações de baixo calão, que 

estiveram no centro da conspiração contra ele. Em 2 Coríntios 1:12 , ele escreveu: 

"Porque a nossa confiança orgulhoso é esta: o testemunho da nossa consciência, de que 

em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, 

temos vivido no mundo, e especialmente para você "Ao contrário dos falsos apóstolos, 

Paulo lidou com a Palavra com precisão:". Para nós não é como muitos, falsificadores da 

palavra de Deus, mas a partir de sinceridade, mas a partir de Deus, falamos em Cristo, 

diante de Deus " ( 02:17 ). Ele também não tem uma vida secreta do pecado, tendo 

"rejeitamos as coisas ocultas por causa da vergonha, não andando com astúcia ou 

adulterando a palavra de Deus, mas, pela manifestação da verdade elogiando [próprio] à 

consciência de todo homem, na presença de Deus "( 4: 2 ). "Fazer o quarto para nós em 

vosso coração", ele implorou ao Corinthians. "Nós injustiçado ninguém, nós corrompido 

ninguém, aproveitamos ninguém" ( 7: 2 ). Ele havia dado os rebeldes aviso justo. Se eles 

não se arrependeram isso significaria guerra uma guerra Paulo foi totalmente equipados 

para ganhar. 

Ele é competente 

Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a 

carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas 

poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Estamos 

destruindo especulações e toda altivez que se levante contra o 

conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à 
obediência de Cristo, ( 10: 3-5 ) 

Os campos de batalha da história estão espalhados com os destroços de corajoso, mas mal 

equipados, soldados. Na famosa batalha de Little Big Horn, George Armstrong Custer 

conduziu de forma imprudente seus homens contra uma força muito maior de Sioux e 

Cheyenne guerreiros. Na batalha que se seguiu seu regimento foi destruído, e ele e todos 

os 210 homens sob seu comando imediato mortos.Quando o blitzkrieg nazista rolou em 

Poland, uma brigada de cavalaria polonesa galantemente, mas tolamente, cobrada uma 

formação de tanques alemães. Os soldados 'lanças e espadas não eram páreo para os 

panzers' canhões e metralhadoras, e todos eles foram assassinados. 

Além de ser compassivo e corajoso, o soldado cristão deve também ser devidamente 

armado para a luta. Se qualquer um dos seus adversários imaginava que Paulo não era um 

soldado competente, eles foram para um despertar rude. O apóstolo deu seus adversários 



justa advertência de que ele estava armado com "as armas da justiça" ( 6: 7 ) e prontos 

para a batalha. Sua declaração, Porque, embora andando na carne, não militamos 

segundo a carne é um jogo de palavras. No versículo 2 os falsos mestres tinham acusado 

Paulo de andar na carne em um sentido moral-de ser corrupto e imoral, impulsionado pela 

luxúria, ganância e orgulho. Jogando fora de uso moral dos adversários do termo, Paulo 

afirmou que ele fez andando na carne , no sentido físico; ou seja, ele era um homem. Ele 

negou a falsa acusação de que ele era corrupto (cf. 1:12 ), mas reconheceu a realidade da 

sua humanidade. Embora ele era um apóstolo de Jesus Cristo, ele deu essa autoridade em 

um corpo humano frágil. Ele era, como ele escreveu em 4: 7 , nada além de uma panela 

de barro, vivendo em um transitório "tenda terrena" ( 5: 1 ), com um "homem exterior", 

que foi "decadente" ( 04:16 ). 

Mas, apesar de Paulo caminhou na carne no sentido físico, ele fez não militamos 

segundo a carne. Ele era um homem, mas ele não foi para a batalha usando armas 

humanas. Strateuomai ( guerra ) significa "se engajar na batalha," ou "servir como um 

soldado." Todos os crentes são soldados na guerra espiritual contra o reino das trevas; não 

há isenções ou adiamentos. Eles lutam pela verdade da Escritura, a honra e glória do 

Senhor Jesus Cristo, a salvação dos pecadores, ea virtude dos santos. Em Efésios 

6:12 Paulo definiu a batalha como uma "luta ... não é contra carne e sangue, mas contra 

os principados, contra as potestades, contra as forças deste mundo tenebroso, contra as 

forças espirituais do mal, nas regiões celestes. "Esses poderes demoníacos estão por trás 

do sistema-mundo mal. 

A guerra espiritual, no entanto, não pode ser combatido com sucesso com armas 

carnais. Portanto, as armas no arsenal de Paulo não foram os do engenho humano, a 

ideologia humana, ou metodologia humano. A razão humana, sabedoria, planos, 

estratégias, organizações, habilidade, eloquência, marketing, carisma religioso, 

especulação filosófica ou psicológica, ritualismo, o pragmatismo, ou misticismo são todas 

as armas ineficazes contra as forças do reino das trevas, os "poderes ... forças deste mundo 

tenebroso ... [e] as forças espirituais do mal, nas regiões celestes "( Ef. 6:12 ). Eles não 

podem salvar os pecadores de "domínio das trevas" ( Col. 1:13 ) ou transformar os crentes 

à semelhança de Cristo. Tais armas ganhar vitórias apenas superficiais, temporários, e 

enganosas na melhor das hipóteses. 

Para combater com êxito a guerra espiritual requer armas do arsenal celeste. Apenas 

os divinamente poderosas armas são adequados para a destruição de dos 

inimigos fortalezas. Esse termo transmitiria ao Leitor do Novo Testamento a idéia de 

uma fortaleza formidável. Corinto, como a maioria das principais cidades da Grécia, tinha 

uma acrópole. Localizado em uma montanha perto da cidade, a acrópole era um lugar 

fortificado em que os habitantes pudessem recuar quando 

atacado. Ochurōma ( fortalezas ) também foi usado em grego extra-bíblica para se referir 

a uma prisão. Pessoas sob cerco em uma fortaleza foram presos lá pelas forças de 

ataque. A palavra também foi usado para se referir a um túmulo. 

Armas carnais não pode assalto com sucesso as fortalezas formidáveis em que os 

pecadores têm se entrincheirado. Tais armas impotentes não pode trazer 

a destruição dessas fortalezas, que Paulo definidos especificamente 

como especulações ( logismos ), uma palavra geral que se refere a todo e qualquer 

pensamento humano ou demoníacas, opiniões, raciocínios, filosofias, teorias, psicologias, 

perspectivas, pontos de vista, e religiões. As fortalezas em vista aqui não são demônios, 

mas ideologias. A noção de que a guerra espiritual envolve o confronto direto com os 

demônios é estranho à Escritura. Os cristãos que verbalmente enfrentar demônios 



desperdiçar energia e demonstrar desconhecimento da verdadeira guerra. Nós não somos 

chamados para converter demônios, mas os pecadores. A batalha é bastante com as 

ideologias falsas homens e demônios propagar para que o mundo acredita-los. Almas 

condenadas estão dentro de suas fortalezas de idéias, que se tornam suas prisões e, 

eventualmente, seus túmulos-a menos que eles são entregues a partir deles, a crença na 

verdade. 

Paulo definiu ainda fortalezas de idéias dos pecadores, como toda coisa altiva , isto é, 

qualquer sistema anti-bíblico do pensamento exaltado como verdade, que é que se 

levante contra o conhecimento de Deus. Não é a chave. A guerra espiritual não é uma 

batalha com os demônios. É uma batalha para as mentes das pessoas que estão em 

cativeiro para mentiras que são exaltados em oposição às Escrituras. Em1 Coríntios 

03:20 , ele chamou os raciocínios inúteis do sábio-todas as ideologias mundanas anti-

bíblicas, falsas religiões e evangelhos pseudo gerados por Satanás. Paulo sabia que essas 

fortalezas bem, tendo vivido toda a sua vida antes de sua conversão em um deles. Ele era 

um seguidor fervoroso do judaísmo de sua época, que tinha se transformado de suas raízes 

do Antigo Testamento e tornar-se um sistema ritualístico da retidão de 

obras. Em Filipenses 3: 4-6 , ele descreveu a fortaleza em que sua confiança tinha 

descansado: 

Embora eu mesmo poderia até confiar na carne. Se alguém tem uma mente que confiar 

na carne, eu muito mais: circuncidado ao oitavo dia, da nação de Israel, da tribo de 

Benjamim, hebreu de hebreus;quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da 

Igreja; quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. 

Aos Gálatas, ele escreveu: "Eu estava excedia em judaísmo a muitos dos meus 

contemporâneos entre os meus compatriotas, sendo mais extremamente zeloso minhas 

tradições ancestrais" ( Gal. 1:14 ). Esse zelo lhe causou "para fazer muitas coisas hostis ao 

nome de Jesus de Nazaré" ( Act 26: 9 ). Paulo ", utilizado para perseguir a igreja de Deus, 

além da medida e tentou destruí-lo" ( Gal 1:13. ; cf. Atos 8: 1 , 3 ; 9: 1-2 ,13-14 , 21 ; 22: 4-

5 ; 1 Cor. 15: 9 ; Fp 3: 6. ; 1 Tm 1:13. ). Mas na estrada de Damasco, sua fortaleza alardeada 

desmoronou sob o poder de Deus, e ele foi levado cativo para o Senhor Jesus Cristo. 

Como Paulo, antes da salvação, todos os incrédulos têm uma fortaleza em que eles tentam 

esconder do verdadeiro conhecimento de Deus. Essas fortalezas assumir formas infinitas 

em filosofia, psicologia, religiões do mundo, cultos, formas apóstatas do cristianismo, ou 

naturalismo-a evolutivo fortaleza predominante na cultura ocidental hoje. Naturalismo, 

como o próprio nome indica, é a crença de que a natureza é a realidade última. Tiago Sire 

define-a com as seguintes proposições: 

1. A matéria existe eternamente e é tudo que existe. Deus não existe. 

2. O cosmos existe como uma uniformidade de causa e efeito natural num sistema 

fechado. 

3. Os seres humanos são "máquinas" complexos; personalidade é uma inter-relação das 

propriedades químicas e físicas que ainda não entendemos completamente. 

4. A morte é a extinção da personalidade e individualidade. 

5. A história é um fluxo linear de eventos ligados por causa e efeito, mas sem um objetivo 

maior. 

6. Ética está relacionada apenas aos seres humanos. 



(Veja o capítulo 4, "O Silence da Finite Space: Naturalismo", em O Universe Next 

Door, segunda edição [Downers Grove, Illinois: InterVarsity, 1988], 61-83) 

Naturalismo tenta fortalecer-se contra Deus, fechando completamente a Ele fora da vida 

pública, política social, os tribunais, e eliminando toda a influência bíblica da moralidade e 

da ética. Esta e todas as outras ideologias enganadoras e mortais devem ser destruídos e os 

pecadores encarcerados resgatados. 

O objetivo da nossa guerra é para mudar a forma como as pessoas penso- tendo cada 

pensamento que eles têm e tornando-se não mais cativo a uma ideologia condenatório, 

mas cativo à obediência de Cristo. Para isso, a arma apropriada é necessária. Para 

assalto e derrubar as fortalezas de falsas religiões, opiniões, crenças e filosofias, apenas 

uma arma será suficiente: a verdade. Isso é tão óbvio que Paulo não menciona isso. Só 

uma coisa expõe e corrige-mentiras da verdade. Assim, a única arma ofensiva na 

armadura do soldado cristão é "a espada do Espírito, que é a palavra de Deus" ( Ef. 

6:17 ). A guerra espiritual é um conflito ideológico, lutou na mente por agredir as 

fortalezas orgulhosos de idéias que os pecadores ereto contra a 

verdade. Aichmalōtizō ( levando cativo ) significa, literalmente, "para levar cativo com 

uma lança." Usando a verdade de Deus, os crentes esmagar fortalezas inimigas para o 

chão, marchar os prisioneiros para fora, e trazê-los à submissão ( obediência ) para o 

Senhor Jesus Cristo.Eles resgatar os pecadores do domínio das trevas ", arrebatando-os 

do fogo" ( Judas 23 ). Depois de ter sido feito prisioneiro por Jesus Cristo na estrada de 

Damasco, Paulo perguntou imediatamente: "O que devo fazer, Senhor?" ( Atos 22:10 ). A 

rebelião de seu coração pecaminoso, orgulhoso foi encerrado; as paredes de sua fortaleza 

desabou em ruína, e do Senhor Jesus Cristo conquistou seu coração. Essa é a experiência 

de todos os redimidos; o termo à obediência de Cristo é sinônimo de salvação (cf. Atos 

6: 7 ; Rom. 1: 5 ; 15:18 ; 16:26 ; Hb. 5: 9 ). 

A chave para ser bem sucedido na guerra espiritual é se tornar proficientes em empunhar 

a espada da Palavra de Deus contra as mentiras as pessoas acreditam. É impossível 

combater o erro sem saber a verdade. Assim como os soldados treinam constantemente 

no uso de suas armas, assim também deve soldados cristãos estudar constantemente as 

Escrituras. Somente o poder da verdade de Deus pode esmagar as mentiras dos falsos 

sistemas satânicos; para aqueles "que estão sendo salvos, é o poder de Deus" ( 1 Cor. 

01:18 ). O evangelho "é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê" ( Rm 

1:16. ; cf. 2 Cor. 6: 7 ; Hb 4:12. ). Paulo exortou os seus protegidos Timóteo e Tito de 

"pregar a palavra; estar pronto a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta, com 

toda a paciência e instrução ... falar das coisas que são ajustadas para a sã doutrina "( 2 

Tim. 4: 2 ; Tito 2: 1 ). Só então eles serão capazes de atender a sua exortação: "Sofre 

comigo como bom soldado de Cristo Jesus" ( 2 Tm 2: 3. ). 

Ele está calculando 

e estamos prontos para punir toda desobediência, sempre que sua 
obediência é completa. ( 10: 6 ) 

O soldado competente compreende a importância crucial de timing. Ao invés de fogo de 

forma cega e risco de matar tropas amigas, ele espera até que o inimigo é claramente à 

vista. Paulo teve a coragem ea competência para punir toda desobediência em 

Corinto. Ele não permitiria que os fornecedores de erro para destruir a igreja. Mas ele 

também tinha a disciplina para esperar até que a igreja obediência eracompleta. Paulo 

não iria lançar o seu poder apostólico formidável em ninguém até que cada um tinha 



tomado a sua posição. Dessa forma, seria claro que aceitou a verdade e que o 

rejeitavam. Paulo seria compassivo para com o primeiro, mas o último iria encontrá-lo 

para ser um adversário corajoso e altamente competente. 

Não é uma questão de saber se os cristãos vão lutar na guerra espiritual para a verdade 

contra a mentira; a batalha é inevitável. Mas aqueles que são bem sucedidos no conflito 

imitará de Paulo compaixão, coragem, competência e cuidado. 

 

26. Como reconhecer um Homem de Deus 

(2 Coríntios 10: 7-18) 

Você está olhando para as coisas como elas são para o 

exterior. Se alguém está confiante em si mesmo que é de Cristo, 

que ele pense outra vez isto consigo, que também assim como ele 

é de Cristo, também nós somos. Pois mesmo que eu vangloriar um 

pouco mais sobre a nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu 

para edificação e não para destruí-lo, eu não vou ser condenado 

à pena, pois eu não quero parecer como se quisera intimidar-vos 

por cartas. Para eles dizem: "Suas cartas são graves e fortes, mas 

a sua presença pessoal é inexpressivo ea sua palavra desprezível." 

Deixe essa pessoa considerar isso, que o que somos na palavra 

por cartas quando ausentes, essas pessoas também estão em ação 

quando presente. Porque nós não somos corajosos para classe ou 

comparar-nos com alguns daqueles que se louvam; mas quando 

eles medem-se consigo mesmos e comparando-se consigo 

mesmos, estão sem entendimento. Mas não vamos orgulhar além 

de nossa medida, mas dentro da medida da esfera que Deus 

repartiu a nós como uma medida, para chegar até mesmo tanto 

quanto você. Para nós não estamos uso abusivo de nós mesmos, 

como se não chegamos a você, para nós foram os primeiros a 

chegar ainda mais longe que no evangelho de Cristo; não 

ostentando além de nossa medida, isto é, em trabalhos alheios, 

mas com a esperança de que a vossa fé cresce, nós estaremos, 

dentro de nossa esfera, ampliado ainda mais por você, a fim de 

pregar o evangelho, mesmo para as regiões além de vós , e não 

para se vangloriar em que foi realizado no âmbito de um 

outro. Mas aquele que possui é a vangloriar-se no Senhor. Pois 

não é aquele que a si mesmo que é aprovado elogia, mas ele a 

quem o Senhor recomenda. (10: 7-18) 

Desde que ele enganou Eva no Jardim do Éden, Satanás tem agredido a verdade 

de Deus com mentiras. Ele e os fornecedores de suas doutrinas de demônios 

têm atraído multidões para o caminho largo que leva à destruição eterna. Os 

líderes do povo de Deus deve, portanto, vigilante guardar aqueles confiados aos 

seus cuidados de quem iria desviá-los. Ao longo da história redentora, vigias de 

Deus ter soado o alarme, alertando o povo de Deus para o sempre presente 

perigo representado pelo satânicos falsos mestres. Moisés advertiu Israel, 



Se um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal 

ou prodígio, e o sinal ou a maravilha se torna realidade, sobre o qual ele falou-

lhe, dizendo: "Vamos após outros deuses (a quem você não tem conhecido) e 

vamos atendê-los ", você não deve ouvir as palavras daquele profeta ou 

sonhador de sonhos; porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se você 

ama o Senhor, teu Deus, com todo o seu coração e com toda a tua alma. (Deut. 

13: 1-3; cf. 18:20) 

Os profetas do Antigo Testamento, tomando o seu alarme: 

Os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que não lucrar. (Jer. 2: 8) 

  

Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes se pronunciar sobre a sua 

própria autoridade; eo meu povo assim o deseja! (Jer. 5:31) 

  

Então o Senhor me disse: "Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Eu 

nem enviei nem lhes ordenei, nem falei com eles; eles vos profetizam uma visão 

falsa, e adivinhação, e vaidade, eo engano de suas próprias mentes. "(Jer. 14:14) 

  

"Eis que eu sou contra os que profetizaram sonhos falsos", declara o Senhor ", 

e relacionando-os e levou meu povo extraviado por suas falsidades e jactância 

imprudente; ainda que eu não enviá-los ou comandá-los, nem fornecer este 

povo a menor benefício ", diz o Senhor. (Jer. 23:32) 

  

Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de 

Colaías e de Zedequias, filho de Maaséias, que vos profetizam falsamente em 

meu nome: "Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, 

e ele vai matá-los diante de seus olhos. "(Jer. 29:21) 

  

Seus profetas viram para você visões falsas e insensatas; e eles não expuseram 

sua iniqüidade, a fim de restaurá-lo do cativeiro, mas eles viram para você 

oráculos falsas e enganosas. (Lam. 2:14) 

  

Ó Israel, os seus profetas têm sido como raposas entre ruínas. Você não subistes 

às brechas, nem você construir o muro ao redor da casa de Israel para estar na 



batalha no dia do Senhor. Eles vêem vaidade e adivinhação mentirosa que estão 

dizendo: "O Senhor declara:" quando o Senhor não os enviou; Ainda que eles 

esperam para o cumprimento de sua palavra ... junto com os profetas de Israel 

que profetizam a Jerusalém, e que visões de paz para ela quando não há paz, 

diz o Senhor Deus. (Ez. 13: 4-6, 16) 

  

Há uma Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge 

rasgar a presa. Eles têm vidas devorados; tomaram tesouros e coisas 

preciosas; eles têm feito muitas viúvas no meio dela ... os profetas têm 

manchado cal para eles, visões falsas e adivinhando mentiras para eles, dizendo: 

"Assim diz o Senhor Deus", quando o Senhor não falou. (Ez. 22:25, 28) 

  

Assim diz o Senhor acerca dos profetas que levam meu povo 

extraviado; quando eles têm algo a morder com os dentes, eles choram, "Paz", 

mas contra ele que põe nada em suas bocas eles declaram guerra santa. Portanto, 

será noite para você, sem visão, e as trevas para você, sem adivinhação. O sol 

vai cair sobre os profetas, e no dia vai se tornar escura sobre eles. Os videntes 

será envergonhado e os adivinhadores será envergonhado. Na verdade, todos 

eles vão cobrir a boca, porque não há resposta de Deus. (Mic. 3: 5-7) 

O Senhor Jesus Cristo advertiu solenemente, 

Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, 

interiormente, são lobos devoradores. (Mateus 07:15; cf. Zacarias 13:.. 4) 

  

Veja por que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: 

"Eu sou o Cristo", e enganarão a muitos ... Muitos surgirão falsos profetas e 

enganarão a muitos ... Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas se 

levantarão e grandes sinais e maravilhas, para enganar, se possível, até os 

escolhidos. (Mateus. 24: 4-5, 11, 24) 

Seguindo o exemplo do Senhor, os apóstolos também advertiu os crentes para ter cuidado 

com os falsos mestres: 

Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, 

que não pouparão o rebanho. (Atos 20:29) 

  

Rogo-vos, irmãos, manter seus olhos sobre aqueles que causam dissensões e 

obstáculos contra a doutrina que aprendestes, e afastai-vos deles. Pois os tais 



são escravos, não de nosso Senhor Jesus Cristo, mas de seus próprios apetites; e 

com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos incautos. (Rom. 16: 

17-18) 

  

Surpreende-me que você está passando tão depressa daquele que vos chamou 

na graça de Cristo, para outro evangelho; que não é realmente o outro; senão 

que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas 

mesmo que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciasse um evangelho ao 

contrário do que já vos pregamos, ele deve ser amaldiçoado! Como já dissemos 

antes, assim agora novamente o digo: Se alguém vos pregar outro evangelho 

além do que você recebeu, ele deve ser amaldiçoado! (Gal. 1: 6-9) 

  

Para muitos há, dos quais muitas vezes eu lhe disse, e agora vos digo até 

chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo deus 

é o seu apetite, e cuja glória é para confusão deles, que definiu seu mentes sobre 

as coisas terrenas. (Fp 3: 18-19.) 

  

Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão 

da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios. (1 Tim. 

4: 1) 

  

Os homens maus e impostores irão proceder de mal a pior, enganando e sendo 

enganados. (2 Tim. 3:13) 

  

Mas falsos profetas houve também entre o povo, assim como também haverá 

entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias 

destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos 

repentina destruição. (2 Pedro 2: 1) 

  

Conheça esta em primeiro lugar, que, nos últimos dias, virão escarnecedores 

com os seus escárnios, segundo as suas próprias cobiças. (2 Pedro 3: 3) 

  



Crianças, é a última hora; e, como ouvistes que vem o anticristo, já muitos 

anticristos têm surgido; pelo que conhecemos que é a última hora. (1 João 2:18) 

  

Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos para ver se são de 

Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. (1 João 4: 1) 

  

Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, aqueles que não 

reconhecem Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador eo anticristo. (2 

João 7) 

Nenhuma igreja jamais foi isenta do ataque do inimigo na verdade, ea igreja em 

Corinto certamente não foi excepção. Emissários de Satanás, afirmando ser 

apóstolos de Cristo, havia chegado em Corinto, procurando levar a igreja 

"desviar-se da simplicidade e pureza de devoção a Cristo" (2 Cor. 11: 3). Eles 

sabiam que para fazer isso eles tiveram que destruir a credibilidade de Paulo 

aos olhos do Corinthians.Seus ataques selvagens sobre o apóstolo fez levar 

muitos na igreja de Corinto a amotinar-se contra ele. Ele, então, tomou medidas 

drásticas, escrever uma carta redigida severamente (2: 3-4) que trouxe a maior 

parte da congregação, ao arrependimento. O apóstolo era sábio o suficiente para 

perceber, no entanto, que a rebelião não tinha sido totalmente colocar para 

baixo; os falsos mestres ainda estavam lá, esperando para tomar a iniciativa 

novamente quando a oportunidade se apresentou. Por isso, ele escreveu esta 

carta para se defender contra os seus ataques. 

Paulo não especificou a natureza exata da heresia condenável que os falsos 

apóstolos inventada para seduzir o Corinthians. Em certo sentido, a sua 

identidade realmente não importa. Satanás e seus demônios não me importo que 

as pessoas acreditam, desde que eles não acreditam que a verdade. No entanto, 

várias características dos falsos mestres e a heresia concebido para seduzir o 

Corinthians pode ser adquirida a partir desta epístola. 

Em primeiro lugar, os falsos mestres vieram de fora da igreja (11: 4; cf. 10: 14-

Paulo tinha sido o primeiro a pregar o evangelho em Corinto). Pouco se sabia 

da sua origem, e as afirmações grandiosas que fizeram sobre si mesmos, suas 

qualificações, e sua autoridade, portanto, não puderam ser verificados. Como 

diz o ditado, todos os especialistas são de fora da cidade. 

Em segundo lugar, eles alegaram autoridade apostólica superior ao Paulo. Em 

11: 5 aludiu a essas reivindicações, sarcasticamente referindo-se a eles como 

eles tentaram apoiar as suas reivindicações com cartas falsas de louvor, 

supostamente a partir da igreja de Jerusalém (3 "os apóstolos mais eminentes.": 

1; cf. Atos 15:24 ). 



Terceiro, eles eram judeus (2 Cor. 11:22), que dizia representar 

verdadeiramente a religião do Messias. Eles tentaram impor costumes judaicos 

sobre os gentios na assembléia de Corinto. Na realidade, porém, eles eram 

culpados de pregar "um outro Jesus" e "outro evangelho" (11: 4). 

Em quarto lugar, eles se misturaram elementos de misticismo com legalismo 

judaico. Eles alegaram ter um segredo, maior conhecimento, o que, na 

realidade, ascendeu a nada, mas vazias "especulações ... que se levante contra 

o conhecimento de Deus" (10: 5). 

Em quinto lugar, eles adotaram o sofisma popular e retórica tão valorizada na 

cultura grega. Assim, eles desprezado Paulo como sendo "rude na palavra" (11: 

6). 

Em sexto lugar, eles eram libertinos, promovendo uma ideologia antinomian 

que produziu o fruto do mal da "impureza, a imoralidade e sensualidade" 

(12:21) entre o Corinthians. 

Finalmente, como todos os falsos mestres, eles estavam no ministério para o 

dinheiro. Eles zombaram ensinamento de Paulo como inútil, uma vez que ele 

não cobrar por ele. Contrastando sua humildade com sua ganância, Paulo 

escreveu aos Coríntios: "Ou eu cometer um pecado em mim mesmo 

humilhando de forma que você pode ser exaltados, porque eu pregava o 

evangelho de Deus para você sem custo?Outras igrejas despojei, tendo os 

salários a partir deles para atendê-lo "(11: 7-8). 

Nos capítulos 1-9, Paulo abriu seu coração para a maioria arrependido, pedindo 

sua confiança continuou e lealdade. Nos capítulos 10-13, ele voltou sua atenção 

para os falsos mestres, refutando diretamente seus ataques contra ele. Os quatro 

últimos capítulos desta carta formar uma poderosa defesa do apostolado de 

Paulo, e os versículos 7-18 são um núcleo vital do que a defesa. Nesta 

passagem, Paulo exortou os Coríntios para fazer um julgamento baseado em 

provas claras. Os tradutores da Bíblia New American Padrão entender a 

declaração de abertura de Paulo no versículo 7, Você está olhando para as 

coisas como elas são para o exterior, como uma declaração de 

fato. Mas blepete ( você está procurando ) pode ser um indicativo ou um 

verbo imperativo. Parece melhor tomá-lo como um imperativo (como ele é, sem 

dúvida, todas as outras vezes que Paulo usou nesta forma), e traduzir a frase 

(como várias versões inglesas fazem) como um comando. Paulo comandou o 

Corinthians para olhar o que era óbvio; considerar os fatos e evidências de que 

estava bem na frente deles. Se o fizessem, a conclusão óbvia foi que Paulo era 

um verdadeiro apóstolo (cf. 1 Cor. 9: 1-2), e seus adversários foram os 

enganadores. 



A melhor maneira de evitar ser levado por uma falsificação é estudar o que é 

genuíno. Assim, Paulo defendeu sua autenticidade nestes versos, dando as 

marcas de um verdadeiro homem de Deus. Em nossos dias, quando o 

cristianismo é inundado em uma inundação de enganadores falsos mestres, 

Paulo fornece precisava desesperAdãoente de instrução em discernimento. Os 

crentes devem ser capazes de escolher a voz do Bom Pastor e Seus subpastores 

genuínas entre os uivos de lobos de Satanás (João 10:27). Um verdadeiro 

homem de Deus pode ser reconhecido por seu relacionamento com Jesus Cristo, 

seu impacto sobre a igreja, sua compaixão pelas pessoas, o seu desdém por 

métodos carnais, sua integridade e sua humildade. 

Um verdadeiro homem de Deus é conhecido por sua 

relação com Jesus Cristo 

Se alguém está confiante em si mesmo que é de Cristo, que ele 

pense outra vez isto consigo, que também assim como ele é de 
Cristo, também nós somos. (10: 7b) 

Como mencionado acima, os falsos apóstolos afirmaram que eles eram 

emissários de Jesus Cristo. Eles fizeram afirmações arrogantes de ser 

pessoalmente comissionados por Ele, tendo conhecimento superior dele, e 

empunhando uma maior autoridade Dele. Uso de Paulo da singular se 

alguém pode indicar que ele estava destacando o cabecilha dos falsos 

apóstolos, que provavelmente foi o mais vociferante em fazer tais 

afirmações. O texto grego indica uma condição assumida como 

verdadeira; Paulo não tinha uma situação hipotética em mente, mas um real. Os 

falsos apóstolos estavam realmente fazendo essas afirmações. 

Mas essa confiança foi extraviado; qualquer um que tinha era apenas confiante 

em si mesmo. reivindicações Os falsos apóstolos para representar Cristo eram 

sem evidência objetiva para apoiá-los. Eles não tinham histórico de pecadores 

convertidos, igrejas fundadas e santos construída. Não havia nada, mas a 

ostentação vazia. 

Ao reivindicar a ser de Cristo os falsos apóstolos foram, sem dúvida, 

reivindicando mais do que apenas que eles eram cristãos. Eles afirmaram que 

eles tinham uma devoção única de Jesus, como a reivindicada pelos membros 

do "partido Cristo" (veja 1 Coríntios 1:12.). Eles também significava que eles 

eram os verdadeiros apóstolos de Cristo. Eles provavelmente também 

reivindicou uma transcendente maior conhecimento de Deus,. 

Embora afirmando credenciais inflacionados para si, os falsos apóstolos 

completamente negou a autenticidade de Paulo. Ele era, de acordo com eles, 

um enganador, escondendo uma vida secreta do pecado vergonhoso, um 

homem que pregava mentiras para o dinheiro. Como tal, ele mal podia mesmo 



ser considerado um cristão, muito menos ter a verdadeira mensagem de Deus 

que eles supostamente possuída, ou menos ainda, ser apóstolo. Suas mentiras 

foram projetados para desacreditar Paulo para que pudessem substituí-lo como 

mestres autorizados em Corinto. 

Neste ponto, Paulo não negou o seu pedido; ele iria fazer isso mais tarde em seu 

argumento (2 Cor. 11: 13-15). Aqui ele apenas observou que ele também tinha 

uma reclamação válida para pertencer a Jesus Cristo. O apóstolo desafiou quem 

rejeitaria o seu apostolado para considerar isso de novo dentro de si, que, 

assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Desde que foi apenas um 

pedido por parte do falso professor, ele deve saber que Paulo poderia fazer a 

mesma reivindicação. A questão não pode ser decidida com base subjetiva de 

convicções pessoais, ou os falsos apóstolos Paulo ou '. Por essa razão, Paulo, 

como mencionado acima, chamado no Corinthians para examinar as provas 

objetiva. Os fatos de sua vida, conversão e ministério eram questões de 

conhecimento público nas igrejas. Seus companheiros de viagem e Ananias 

pôde verificar a incrível história de sua dramática conversão no caminho de 

Damasco. De Barnabas, Silas, Lucas, Timóteo, e Paulo outros parceiros de 

ministério poderia testemunhar a sua pregação destemida do evangelho na 

cidade após cidade, para os convertidos que ele ganhou, e as igrejas que ele 

fundou e construiu. Em contraste com os falsos apóstolos, convicções de Paulo 

foram apoiadas por evidências impressionante, inegável (cf. 12:12). 

Homens de verdade de Deus têm uma caminhada íntima com Cristo, que é 

claramente visto em suas vidas. Falsos professores podem dar a aparência 

externa da ortodoxia, mas como Jesus disse: "Você vai conhecê-los pelos seus 

frutos. Pode alguém colher uvas dos espinheiros nem figos dos abrolhos, são 

eles? (Mateus 07:16;. Cf. v 20).. Apesar de suas reivindicações, a doutrina 

aberrante falsos mestres, inevitavelmente, se manifestar em seu comportamento 

pecaminoso e nas vidas pecaminosas de seus seguidores. 

Um verdadeiro homem de Deus se conhece pelo seu 

impacto na igreja 

Pois mesmo que eu vangloriar um pouco mais sobre a nossa 

autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para 

destruí-lo, eu não vou ser envergonhados, (10: 8) 

Embora relutante em se orgulhar qualquer mais sobre sua autoridade, Paulo 

fez isso porque as circunstâncias o obrigou a fazê-lo. Por causa de sua vida 

ilibada e credenciais apostólicas impecáveis, ele não será confundido em sua 

jactância. Ele nunca iria muito longe e fazer orgulha vazias como os falsos 

apóstolos, porque o Senhor lhe deu a sua autoridade. Reivindicações de Paulo 

foram limitadas apenas pela sua humildade. 



Ao contrário dos abusivas, destrutivas falsos apóstolos, Paulo usou sua 

autoridade para construir o Corinthians e não para destruí -los. Um 

verdadeiro homem de Deus inevitavelmente terá um impacto positivo sobre a 

igreja como ele edifica, fortalece e amadurece. Paulo havia pregado o 

evangelho com poder, visto que muitos vêm à fé salvadora em Cristo, as igrejas 

estabelecidas em grande parte do mundo greco-romano, os líderes treinados e 

aperfeiçoados os santos. Seu ministério como um verdadeiro apóstolo tinha 

inegavelmente resultou no progresso espiritual e força da igreja (12:19; Ef 4: 

11-12.). 

Por outro lado, os falsos mestres, invariavelmente, trazer discórdia, desunião, 

destruição e até mesmo a morte para a igreja. Sua influência confuso, 

divisionista está no Cruz-fins com a cabeça da igreja, que prometeu para 

construí-lo (Mat. 16:18). Paulo tinha em mente quando ele avisou: "Se alguém 

destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, 

e que é o que você é" (1 Cor. 3:17).Paulo exercia sua autoridade apostólica (cf. 

1 Cor. 3: 10: 5-6) para construir a igreja, não para destruí-la. 

Um verdadeiro homem de Deus é conhecido por sua 

compaixão pelas pessoas 

pois eu não quero parecer como se quisera intimidar-vos por 
cartas. (10: 9) 

Falsos professores tendem a ser auto-centrado, agarramento, e abusivo. As 

pessoas geralmente não significam nada para eles, exceto como meio para seus 

próprios fins egoístas. Elas são muitas vezes arrogante, egocêntrico, e 

insensível às necessidades dos outros. 

Os falsos apóstolos perversamente tentou atribuir a Paulo os mesmos males que 

eles próprios estavam familiarizados com ambos e culpados. Eles cobraram que 

ele era um líder abusivo, que tentou intimidar o Corinthians em sua 

apresentação. Os falsos apóstolos, sem dúvida, apontou para a letra grave (2: 3-

4) como um exemplo de tratamento abusivo suposta de Paulo sobre eles. Paulo 

respondeu a essas alegações falsas, assegurando o Corinthians, eu não quero 

parecer como se quisera intimidar-vos por cartas. Ele não estava 

tentando aterrorizar os Corinthians em obedecê-lo. Seu objetivo era levá-los 

ao arrependimento, para que pudessem experimentar todas as bênçãos que 

acompanham a salvação. Ele tinha sido firme, porque a situação exigia, e na 

maioria das Corinthians tinha respondido positivamente a sua correção (cf. 7: 

8-10). 

Paulo era um disciplinador relutante, como seu agonizante sobre a carta severa 

revela: 



Mas eu chamo de Deus como testemunha de minha alma, que para poupá-lo eu 

vim não mais a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas são 

trabalhadores com você para a sua alegria; para em sua fé estais firmes. Mas eu 

determinei isso para o meu próprio bem, que eu não viria para você na tristeza 

novamente. Porque, se eu te causar tristeza, que, em seguida, me faz feliz, mas 

aquele a quem eu fiz triste? Esta é a mesma coisa que eu escrevi para você, de 

modo que quando eu vim, eu não teria a tristeza daqueles que deveriam alegrar-

me; confiando em vós todos que a minha alegria seria a alegria de todos 

vocês. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com 

muitas lágrimas, não para que você seria feita tristes, mas que você pode 

conhecer o amor que tenho especialmente para você. (1: 23-2: 4) 

Em 7: 3, ele acrescentou: "Eu não falo para te condenar, porque eu já disse antes que você 

está em nossos corações para morrer juntos e viver juntos". O apóstolo preferia muito mais o 

espírito de amor e Gentilza para a vara de correção (cf. 1 Cor. 4:21). "Vocês são a nossa 

carta", escreveu ele no início deste epístola ", escrita em nossos corações, conhecida e lida 

por todos os homens; sendo manifestado de que vós sois a carta de Cristo, cuidadas por nós, 

e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em 

tábuas de carne do coração "(2 Cor. 3: 2-3) . Em 7: 2, ele implorou ao Corinthians, "Abra 

espaço para nós em vosso coração; nós injustiçado ninguém, nós corrompido ninguém, 

aproveitamos ninguém ", enquanto em 11:11 e 12:15 ele livremente declarou seu amor por 

eles. 

Homens de verdade de Deus são marcados por compaixão. Eles cuidam de seu 

povo com "a afeição de Cristo Jesus" (Filipenses 1: 8.). Mas nada é mais 

característico de um falso mestre que a indiferença ou malícia para com as 

pessoas. A diferença entre os dois é o contraste entre o Bom Pastor, que dá a 

sua vida pelas ovelhas, e o mercenário, que não está preocupado com o rebanho 

(cf. João 10: 11-13). 

Um verdadeiro homem de Deus é conhecido por seu 

desdém para os Métodos carnais 

Para eles dizem: "Suas cartas são graves e fortes, mas a sua 

presença pessoal é inexpressivo ea sua palavra desprezível." 

(10:10) 

Isso do apóstolo letras eram graves e fortes era óbvio para todos que os 

lêem. Não havia como negar o poder de sua pena inspirada, a clareza, 

racionalidade e espiritualidade de seus escritos. Eles ressoou com fervor e 

convicção da verdade. Defender o contrário teria sido um absurdo, e os falsos 

apóstolos não tentar negar o óbvio. 

Mas depois de sofrer o forte impacto dos escritos de Paulo, os falsos apóstolos 

ridicularizados sua presença pessoal como inexpressivo e seu 

discurso como desprezível. Embora eles certamente não foram impressionado 



com a aparência física de Paulo, o que os falsos apóstolos realmente se entende 

por sua presença pessoal era sua persona, aura, ou comportamento. De acordo 

com eles, ele não tinha o tipo de carisma e charme pessoal que impunha respeito 

e lealdade. Eles, sem dúvida, reforçada essa reivindicação, descrevendo a 

partida de Paulo de Corinto após a visita triste (2: 1) como um retiro 

ignominiosa. O apóstolo, que zombou, era um fracote encolhido sniveling que 

se arrastou para fora da cidade depois de ser ofendido. Em sua mente, que 

demonstrou que ele não tinha o poder de um grande líder. 

Os falsos mestres destinados por esta crítica de corte para retratar-se como, 

líderes fortes e decisivas Paulo como fracos e insosso. Eles alegaram que ele 

estava relutante em lidar com as questões que eles enfrentados de cabeça 

erguida. Tais críticas revela seu modelo inaceitável de liderança espiritual, um 

dos ditadura dominante. "Vocês sabem que os governantes das nações têm 

poder sobre elas", declarou Jesus desses líderes ", e os seus grandes exercem 

autoridade sobre eles" (Mat. 20:25). Mas essa visão dominadora da liderança é 

a antítese do ponto de vista bíblico, que vê o líder como um servo: 

Não é desta forma no meio de vós, mas quem quiser tornar-se grande entre vós, 

será vosso servo, e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo; tal 

como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua 

vida em resgate de muitos. (Mateus 20: 26-28.) 

Não contente com ridicularizando presença pessoal de Paulo, os falsos 

apóstolos condenou seu discurso como sendo desprezível. Por que eles 

queriam dizer que ele não tinha as habilidades de oratória e retórica polidas tão 

valorizada na cultura grega. É verdade que o apóstolo repudiou sofisma 

eloqüente, embora certamente capaz disso, preferindo, em vez de pregar o 

evangelho na simplicidade e poder. Em 1 Coríntios 2: 1-5, ele explicou, 

E quando eu vim para vos, irmãos, eu não vim com ostentação de linguagem 

ou de sabedoria, anunciando-vos o testemunho de Deus. Porque decidi nada 

saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Eu estava com você em 

fraqueza, temor e grande tremor, e minha mensagem e minha pregação não 

consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do 

Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos 

homens , mas no poder de Deus. 

Os falsos apóstolos, por outro lado, usou sua oratória polido e habilidades manipulativas lisos 

a balançar e seduzir as vítimas para o seu próprio prestígio e poder. O verdadeiro homem de 

Deus, no entanto, se recusa a usar métodos carnais. Em vez disso, ele prega a Palavra de Deus 

de forma clara e poderosa, de modo que do povo "fé [se] não se baseasse na sabedoria 

humana, mas no poder de Deus" (1 Cor. 2: 5). 



Um verdadeiro homem de Deus é conhecido por sua 

integridade 

Deixe essa pessoa considerar isso, que o que somos na palavra 

por cartas quando ausentes, essas pessoas também estão em ação 
quando presente. (10:11) 

Paulo desafiou qualquer pessoa que iria acusá-lo de inconsistência 

para considerar isso, que o que somos na palavra por cartas quando 

ausentes, essas pessoas também estão em ação quando presente. Mais tarde, 

em sua epístola Paulo alertou os rebeldes em Corinto não subestimar sua 

capacidade e disposição para lidar severamente com eles. 

Eu já disse que quando presente pela segunda vez, e embora agora ausente eu 

digo com antecedência para aqueles que pecaram no passado e para todo o resto, 

bem como, de que, se eu voltar eu não vou poupar ninguém, uma vez que você 

está procurando por prova de Cristo que fala em mim, e que não é fraco para 

convosco, mas sim poderosas em você. (13: 2-3) 

Vida do apóstolo era totalmente consistente; ele era a mesma pessoa em ação quando 

presente quando ele estava nas cartas que ele escreveu quando ausente. Ele não era um 

hipócrita; sua integridade era irrepreensível. 

Vida e ministério de Paulo deram o selo de aprovação divina. Aos 

Tessalonicenses ele escreveu: "Mas, assim como fomos aprovados por Deus 

para ser confiada com o evangelho, assim falamos, não para agradar aos 

homens, mas Deus, que prova o nosso coração" (1 Tessalonicenses 2: 4.). Mas 

em contraste com os verdadeiros homens de Deus, falsos mestres são muitas 

vezes bastante diferente em privado a partir da imagem pública que 

projetam. Os numerosos escândalos que abalaram seus ministérios ao longo dos 

anos suportar triste testemunho a essa realidade. 

Um verdadeiro homem de Deus é conhecido por sua 

humildade 

Porque nós não somos corajosos para classe ou comparar-nos 

com alguns daqueles que se louvam; mas quando eles medem-se 

consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, estão sem 

entendimento. Mas não vamos orgulhar além de nossa medida, 

mas dentro da medida da esfera que Deus repartiu a nós como 

uma medida, para chegar até mesmo tanto quanto você. Para nós 

não estamos uso abusivo de nós mesmos, como se não chegamos 

a você, para nós foram os primeiros a chegar ainda mais longe 

que no evangelho de Cristo;não ostentando além de nossa medida, 

isto é, em trabalhos alheios, mas com a esperança de que a vossa 

fé cresce, nós estaremos, dentro de nossa esfera, ampliado ainda 

mais por você, a fim de pregar o evangelho, mesmo para as 



regiões além de vós , e não para se vangloriar em que foi realizado 

no âmbito de um outro. Mas aquele que possui é a vangloriar-se 

no Senhor. Pois não é aquele que a si mesmo que é aprovado 
elogia, mas ele a quem o Senhor recomenda. (10: 12-18) 

Não há nenhuma virtude cristã mais nobre do que a humildade, a verdadeira 

convicção de que um é total e completamente indigno da bondade, misericórdia 

e graça de Deus. A Bíblia pinta um retrato rico e diversificado de 

humildade. Pessoas humildes reconhecem sua falência espiritual:, recusar-se a 

pensar mais alto de si mesmas do que deveriam:, queda antes de sua grande e 

glorioso Deus em humildade e submissão (Isa 6 (Mateus 5 3). (Romanos 12 

3.):. 5; Lucas 5: 8), estão ansiosos para dar a Deus todo o crédito por tudo de 

bom em suas vidas (1 Cor 15:10), verdadeiramente adorá-Lo (Sl 95:... 6; 1 Cor 

14:25), estão convencidos de que nenhuma tarefa é abaixo deles (João 13: 3-

15), e reconhecer que eles ainda não são o que deveriam ser (Fp 3: 12-

14.). Pessoas humildes não estão dispostos a se vangloriar, brag, ou promover-

se (.. 2 Cor 11:30; cf. Gal 6,14), na verdade, eles são um pouco envergonhado 

por elogio (Pv 27: 2.). Eles não escondem seus pecados e defeitos, ou ver-se 

como superior aos outros (1 Tm. 1:15), eles estão dispostos a servir (Mat. 

23:11), e se contentam em apresentar todos os seus planos para a vontade do 

Senhor (Sl. 37: 5; Prov. 16: 3). Paulo resumiu a atitude de uma pessoa humilde, 

quando escreveu: "Não que sejamos adequada em nós mesmos para considerar 

alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus" (2 

Cor. 3: 5). 

 Nada marca mais claramente um homem de Deus do que a atitude de 

humildade que caracterizou o Senhor Jesus Cristo (Mateus 11:29; cf. 5:. 3; 18: 

4; Atos 20:19). Ninguém, exceto o Senhor teve um impacto mais profundo na 

igreja que Paulo. No entanto, ele se descreveu como uma panela de barro, como 

aqueles utilizados para as tarefas domésticas mais humildes (2 Cor. 4: 7), um 

homem terrível (Rom 7:24.), O mínimo de todos os santos (Ef 3.: 8), o menor 

dos apóstolos (1 Cor. 15: 9), e o principal dos pecadores (1 Tim 1:15).. Essa 

humildade, contrastando com o orgulho flagrante dos falsos apóstolos (cf. Jer 

23:32; Dan 11:36; Lucas 18:.. 11-12; 2 Pedro 2:18, Jude 16; 2 Tessalonicenses 

2: 3. 4; Apocalipse 13: 5-6), deveria ter sido uma prova conclusiva para o 

Corinthians de apostolado de Paulo. 

Mas, infelizmente, muitos deles ainda não entendeu. Portanto Paulo fechou esta 

seção que descreve as marcas de um verdadeiro homem de Deus com uma 

extensa discussão de humildade nos versículos 12-18. Em uma passagem cheia 

de ironia e sarcasmo, Paulo deflacionado das reivindicações pomposos dos 

falsos apóstolos, e ofereceu sua humildade como prova de sua autenticidade. Os 

versículos 12-18 desdobrar cinco características de um mensageiro humilde que 

Deus mudou e chamados. 



Um Mensageiro Humilde de Deus não está disposto a se comparar com os outros 

Porque nós não somos corajosos para classe ou comparar-nos 

com alguns daqueles que se louvam; mas quando eles medem-se 

consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, estão sem 
entendimento. (10:12) 

O fariseu que orgulhosa e arrogante orou: "Deus, eu te agradeço porque não sou 

como as outras pessoas: roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este 

publicano" (Lucas 18:11) tipificado a atitude dos falsos mestres. Em seu zelo 

para elevar-se, eles vão derrubar qualquer um que fica em seu caminho. Os 

orgulhosos, vaidosos falsos apóstolos em Corinto procurou fazer-se parecer 

melhor, atacando Paulo. 

Mas Paulo se recusou a jogar o seu jogo infantil de construção ego auto-

congratulação. Ele não iria se defender usando seus critérios. Em vez disso, ele 

escreveu: Nós não somos corajosos para classe ou comparar-nos com 

alguns daqueles que se louvam. A frase não ousamos tem o sentido de "não 

me atrevo." O apóstolo não tinha intenção de responder a quem elogiar -se por 

elogiar a si mesmo; ele não desonrar a Deus ao descer ao seu nível (cf. Prov. 

26: 5). 

Padrão de comparação Os falsos apóstolos era subjetiva, com base em fatores 

superficiais, externas como personalidade, carisma e oratória. Eles inventaram 

os seus próprios padrões pessoais de grandeza, se encontrou com eles e, em 

seguida, com orgulho sua superioridade. Mas aqueles que eles mesmos medir 

por si mesmos e se comparar com si ... são sem entendimento, eles são tolos 

e irracionais. A auto-centrado e auto-satisfação são sempre auto-enganados. 

Em contraste, Paulo medida se contra um padrão divino. Mais cedo, ele 

escreveu aos Coríntios: "Para mim é uma coisa muito pequena para que eu 

possa ser examinado por você, ou por qualquer tribunal humano; na verdade, 

eu nem sequer me examinar. Pois eu sou consciente de nada contra mim 

mesmo, mas eu não sou por este absolvido; mas quem me julga é o Senhor "(1 

Cor. 4: 3-4). Quando Paulo listou suas credenciais apostólicas, ele listou as 

coisas que ele tinha sofrido (11: 22-33), e sua fraqueza (11:30; 12: 5, 9; Atos 

20:19). As pessoas humildes estão conscientes de quão longe eles caem do 

padrão perfeito, o Senhor Jesus Cristo (1 Cor. 11: 1). 

Um Mensageiro Humilde de Deus está disposto a ministra Dentro dos limites 

Mas não vamos orgulhar além de nossa medida, mas dentro da 

medida da esfera que Deus repartiu a nós como uma medida, para 
chegar até mesmo tanto quanto você. (10:13) 

Falsos professores tendem a ser megalomaníacos, que se tornam furiosos com 

aqueles que iria limitar seus projetos grandiosos. Eles continuamente buscamos 



ampliar sua influência e ganhar maior prestígio, fama e riqueza. Para o efeito, 

muitas vezes eles exageram ou até mesmo falsificar as suas qualificações e 

presentes. Os falsos apóstolos apresentou o Corinthians com um currículo 

bastante surpreendente.Alegaram maior poder, erudição, habilidade oratória, e 

influência do que Paulo. Eles então usaram essas credenciais falsas para ganhar 

influência na montagem de Corinto. 

Mas Paulo se recusou a se vangloriar além sua medida; ele não disse nada 

sobre si mesmo ou seu ministério que não era verdade. Ele se recusou a mentiras 

e exageros de comércio com os falsos apóstolos;sua avaliação de seu ministério 

era honesto e preciso. Em contraste com as suas pretensões ambiciosas, ele se 

contentou em permanecer dentro da medida da esfera que Deus repartiu 

a ele. Para usar a analogia de uma corrida, Paulo ficou em sua pista. Ele tinha 

um campo soberanamente concedida de serviço, que ele descreveu em 

Romanos 1: 5:. "Nós recebemos graça e apostolado para trazer a obediência da 

fé entre todos os gentios, por amor do seu nome" (cf. Rm 15:18; Atos 22:21; 

26: 15-18). Ele não se irritar com seus limites ordenados por Deus; ele não 

queria ter um ministério maior ou mais importante do que Deus planejou para 

ele. Paulo estava perfeitamente satisfeito com a esfera de ministério que Deus 

tinha marcado por ele. Ele concentrou-se na excelência ao invés de sucesso; na 

qualidade de seu ministério vez que o seu tamanho; na profundidade de seu 

ministério, em vez de sua amplitude. 

Mesmo Jesus ministrou dentro dos limites estritamente definidos, estabelecidos 

pelo Pai. Seu ministério foi limitada pela vontade do Pai (João 5:30; 06:38), 

timing (João 2: 4; 07:30; 08:20), as pessoas (as "ovelhas perdidas da casa de 

Israel" [Matt. 15:24]), mensagem ("o evangelho do reino" [Matt 04:23;. 09:35; 

Lucas 4:18]), e as prioridades (os doze apóstolos, e não o rico e influente). 

Os créditos falsos apóstolos que Paulo tinha ultrapassado seus limites eram sem 

fundamento, uma vez que Deus tinha ordenado sua esfera do ministério de 

alcançar, mesmo tão longe como Corinto. Para o Corinthians para defender o 

contrário era serrar o próprio galho em que estavam sentados. Paulo era seu pai 

espiritual (1 Cor. 4:15), e sua igreja a sua existência devido ao seu 

ministério. Para negar a legitimidade de Paulo como um apóstolo era negar a 

legitimidade da sua salvação e sua igreja. 

Um Mensageiro Humilde de Deus não está disposto a tomar o crédito para Trabalhos dos 
Outros 

Para nós não estamos uso abusivo de nós mesmos, como se não 

chegamos a você, para nós foram os primeiros a chegar ainda 

mais longe que no evangelho de Cristo; não ostentando além de 

nossa medida, isto é, em trabalhos alheios, mas com a esperança 

de que a vossa fé cresce, nós estaremos, dentro de nossa esfera, 

ampliado ainda mais por você, a fim de pregar o evangelho, 



mesmo para as regiões além de vós , e não para se vangloriar em 

que foi realizado no âmbito de um outro. (10: 14-16) 

Paulo não era culpado de uso abusivo si mesmo quando ele alegou que sua 

esfera de ministério chegou a Corinto. Como mencionado acima, ele era o 

primeiro a chegar a eles com o evangelho de Cristo.Ele foi não ostentando 

além sua medida, por causa do fato indiscutível de que ele havia fundado a 

igreja de Corinto (1 Cor. 3: 6, 10; 4: 15). Ele não tinha penetrado em território 

dos falsos apóstolos; que era o contrário. Eles eram os intrusos, não Paulo. 

Os falsos apóstolos inventou uma ladainha fantástico das suas supostas 

realizações. Ao contrário de Paulo, eles não hesitaram em se orgulhar em 

trabalhos alheios. Não ter conquistas legítimas da sua própria, eles estavam 

ansiosos para levar o crédito para as dos outros. Mas, na realidade, eles não 

tinha feito nenhuma contribuição para o crescimento espiritual do Corinthians, 

porque eles não eram verdadeiros servos de Deus. Ao pregar um falso 

evangelho e outro Jesus (2 Cor. 11: 3-4), eles estavam interferindo com o 

trabalho Paulo havia realizado. Eles não eram nada, mas parasitas, sugando a 

vida espiritual para fora da igreja, em contraste com o verdadeiro apóstolo, que 

ele edificados (cf. Ef. 2:20). 

Plano e de Paulo esperança era que, como o Corinthians ' fé cresceu, ele 

iria ser, dentro de sua esfera, ampliou ainda mais por eles. Seu objetivo era, 

com a sua ajuda, para pregar o Evangelho até as regiões além Corinto. Isso 

não foi possível, no momento, no entanto, por causa do Corinthians "pecado, 

imaturidade e rebelião. Teria de esperar até que eles rejeitaram completamente 

os falsos apóstolos e retornou à sã doutrina e vida santa. 

Paulo nunca havia ninguém para descansar sobre os louros. Seu espírito 

inquieto levou-o sempre para a frente para pregar o evangelho onde ele nunca 

tinha sido proclamado. Em Atos 19:21, ele expressou seu desejo de pregar o 

evangelho em Roma, mas ele não quis parar por aí. Ele planejou, com a ajuda 

dos crentes romanos, para chegar a Espanha (Rom. 15:24, 28). Quando o 

Corinthians tornou-se forte o suficiente em sua fé, o apóstolo queria que eles 

para lançá-lo para o próximo campo de missão. Mas não importa onde ele foi, 

Paulo sempre queria ficar dentro da esfera do ministério que Deus tinha 

soberanamente projetado para ele. Ele humildemente recusou-se a seguir os 

passos de outros homens de Deus e levar o crédito por seu trabalho. 

Um Mensageiro Humilde de Deus está disposta a procurar apenas a glória do Senhor 

Mas aquele que possui é a vangloriar-se no Senhor. (10:17) 

Esta verdade essencial, encontrado em toda a Escritura, é uma dura repreensão 

a todos os falsos mestres auto-gloriar-me. No Salmo 20: 7 Davi escreveu: "Uns 

confiam em carros e outros em cavalos, mas nós vamos nos vangloriar em o 



nome do Senhor, nosso Deus", enquanto que no Salmo 34: 2, ele acrescentou: 

"A minha alma se sua ostentação em o Senhor; os humildes o ouvirão e se 

alegrar. "Por meio do profeta Jeremias, Deus declarou: 

Assim diz o Senhor: "Não deixe um homem sábio se vangloriar de sua 

sabedoria, e não deixar que o homem poderoso se orgulhar de sua força, não 

deixe que um homem rico gabar-se de suas riquezas; mas deixe-o que se gloriar, 

glorie isso, que ele entende e conhece-me, que eu sou o Senhor, que exerce 

misericórdia, juízo e justiça na terra; Sinto prazer nessas coisas ", diz o 

Senhor. (Jer. 9: 23-24) 

Paulo teve a passagem acima em mente quando escreveu este verso, e também quando ele 

escreveu mais cedo para o Corinthians, "Assim como está escrito:" Aquele que se gloria, 

glorie no Senhor "(1 Cor. 1:31) .Para os romanos, ele escreveu: "Portanto, em Cristo Jesus eu 

encontrei razão para ostentando nas coisas referentes a Deus. Pois eu não a presunção de falar 

de qualquer coisa, exceto o que Cristo realizou por meu intermédio, resultando na obediência 

dos gentios por palavras e obras "(Rom. 15: 17-18). Ele jurou em Gálatas 6:14, "Mas longe 

esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está 

crucificado para mim e eu para o mundo." 

Depois da morte de Martin Luther, seus amigos encontraram um pedaço de 

papel no bolso em que o grande reformador tinha escrito: "Nós somos todos 

mendigos." Homens de Deus humildes perceber que eles não têm nada para se 

vangloriar. Se eles pregam o evangelho, é porque a Palavra de Deus é um fogo 

em seus ossos (Jer. 20: 9), e eles são obrigados a pregar (1 Cor 9:16.). Eles 

servem a igreja só porque Cristo coloca-los em serviço (1 Tm. 1:12), e todo o 

sucesso que eles têm é imputável unicamente à graça de Deus no trabalho em 

si (1 Cor. 15:10). Eles gritam com o salmista: "Não a nós, Senhor, não a nós, 

mas ao teu nome dá glória" (Sl 115: 1.). 

Um Mensageiro Humilde de Deus não está disposto a Prosseguir Qualquer coisa, mas 
Glória Eterna 

Pois não é aquele que se elogia, que é aprovado, mas a quem o 

Senhor recomenda. (10:18) 

Os falsos mestres são totalmente focada no aqui e agora, como eles perseguem 

a fama, elogios, notoriedade, prestígio, riqueza e poder. Mas os verdadeiros 

servos de Cristo olhar em direção a sua recompensa celestial (Mt 5:12;. Lucas 

6:23; Col. 3:24; Hb. 11:26). Eles entendem que mundana auto-elogio não tem 

sentido, pois não é aquele que se recomenda que seja aprovada. Eles não são 

para agradar aos homens; se o mundo condena ou elogia-los é de nenhum 

significado especial, a longo prazo. O que importa é quem o Senhor 

recomenda; (. Matt 25:21) a quem Ele diz: "Muito bem, servo bom e fiel ... 

entra no gozo do teu senhor". Essa é a única avaliação que conta, como Paulo 

escreveu em sua carta inspira mais cedo para o Corinthians: 



Mas, para mim, é uma coisa muito pequena para que eu possa ser examinado 

por você, ou por qualquer tribunal humano; na verdade, eu nem sequer me 

examinar. Pois eu sou consciente de nada contra mim mesmo, mas eu não sou 

por este absolvido; mas quem me julga é o Senhor. Portanto, não ir em julgar 

antes do tempo, mas espere até que o Senhor venha o qual também trará à luz 

as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações dos 

homens; e, em seguida, o louvor de cada homem virá para ele a partir de 

Deus. (1 Cor. 4: 3-5) 

A igreja hoje enfrenta o mesmo desafio que ele tem sempre, para resolver os 

verdadeiros pregadores da falsa enganadores. A triste história de credulidade da 

igreja de Corinto tem sido repetida ao longo da história, como crentes sem 

discernimento caíram para as mentiras dos falsos mestres. Como resultado, 

igrejas, instituições de ensino, e as denominações em todo o mundo 

abandonaram a verdade bíblica. O Corinthians deveria ter sido capaz de dizer a 

diferença entre os líderes espirituais verdadeiros e falsos, e assim que se a igreja 

de hoje. Homens de verdade de Deus não são showmen; eles não intimidar as 

pessoas; eles não procuram promover a si mesmos; eles valorizam verdade o 

suficiente para não tolerar erro; eles procuram imitar a mansidão de Jesus 

Cristo; eles têm uma visão elevada das Escrituras e pregar o puro, Evangelho 

adulterado; eles se contentam em ministrar dentro da esfera em que Deus 

colocou-os; eles levam uma vida coerente com o seu ensino; eles não tomar o 

crédito para o trabalho dos outros; e buscam a glória eterna de Deus, não 

aclamação temporal. O homem "que deste modo serve a Cristo é agradável a 

Deus e aprovado pelos homens" (Rom. 14:18). 

 

27. Fidelidade Cristão ( 2 Coríntios 11: 1-

6 ) 

Eu desejo que você tenha paciência comigo em um pouco de 

loucura; mas na verdade você está tendo comigo. Porque estou 

zeloso de vós com zelo de Deus; pois eu prometi a um marido, a 

fim de que a Cristo vos apresentar como uma virgem pura. Mas 

temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, 

vossas mentes serão desviados da simplicidade e pureza de 

devoção a Cristo. Porque, se alguém vem e vos prega outro Jesus 

que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não 

recebestes, ou outro evangelho que você não aceitou, você ter isso 

lindamente. Para eu me considero nem um pouco inferior aos 

apóstolos mais eminentes. Mas mesmo se eu sou rude na palavra, 

mas eu não sou assim em conhecimento; Na verdade, em todos os 

sentidos que fizemos esta evidente para você em todas as 

coisas. ( 11: 1-6 ) 



Talvez a palavra mais repugnante em qualquer língua é a sua palavra para o traidor. Há 

poucas pessoas mais desprezíveis do que aqueles que traem a sua família, seus amigos, 

sua causa, ou sua nação. Na verdade, os nomes desses traidores infames como Benedict 

Arnold, Vidkun Quisling (que colaborou com os alemães ocupam a Noruega durante a 2ª 

Guerra Mundial) e do traidor final, Judas Iscariotes, tornaram-se sinônimo do termo 

"traidor". Em contraste, entre as palavras mais preciosas em qualquer idioma são lealdade 

e seus sinônimos-fidelidade, lealdade, fidelidade e devoção. 

A Bíblia enfatiza a importância da lealdade. "Muitos homens proclama sua própria 

lealdade", escreveu Salomão ", mas que consegue encontrar um homem digno de 

confiança?" ( Prov. 20: 6 ). Nem todos aqueles que proclamam lealdade demonstrá-lo, 

mas aquele "que segue a justiça ea lealdade encontra vida, justiça e honra" ( Prov. 

21:21 ). Aqueles que possuem autoridade, Salomão acrescentou, também deve mostrar 

lealdade: "Lealdade e verdade guardam ao rei, e ele defende seu trono por justiça" ( Pv 

20:28. ). 

Mas é muito mais importante do que a lealdade a qualquer pessoa humana ou a causa é a 

lealdade a Deus, que pode ser definida como amá-Lo com todo o nosso coração, alma, 

mente e força ( Dt 6: 5. ;Marcos 12:30 ). Essa lealdade não é barata ou fácil. Em Mateus 

10: 34-38 Jesus descreveu a fidelidade a Ele pode preço exato: 

Não penseis que vim trazer paz à terra; Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim 

para colocar um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e uma filha-de-lei contra 

a mãe-de-lei; e os inimigos do homem serão os membros de sua família. Quem ama seu 

pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho ou a filha mais 

do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e siga após mim, não é 

digno de mim. 

A lealdade a Jesus pode ser uma faca que corta os laços familiares ou mesmo custa pessoas a 

sua vida-a verdade atestada pelos incontáveis milhares de mártires que preferiram a morte a 

deslealdade. 

Escritura repetidamente enfatiza a importância da fidelidade a Deus. Davi Solomon 

exortou a "[Deus] servir com um coração leal e com um espírito voluntário" ( 1 Crônicas 

28: 9. NVI ) e orou: "Dê o meu filho Salomão um coração leal para manter seus 

mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos" ( 1 Cron. 29:19 NVI ). Na 

dedicação do templo de Salomão exortou Israel ", seja o vosso coração ser fiel ao Senhor, 

nosso Deus, para andarmos em Seus estatutos, e guardem os seus mandamentos, como 

hoje se vê" ( 1 Reis 8:61 NKJV ). Foi dito de alguns reis do Antigo Testamento, como 

Ezequias ( Is. 38: 3 ) e Asa ( 1 Reis 15:14 ), que seus corações eram "leais" ( NVI ), ou 

"inteiramente dedicado" ( NVI ) para o Senhor. Outros, como Abias ( 1 Reis 15: 1-3 ) e 

Amazias ( 2 Crônicas 25: 1-2. ), não eram leais a ele. Tragicamente, mais tarde na vida 

próprio Salomão tornou-se infiel a Deus: "Pois foi assim, quando Solomon era velho, que 

suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses; e seu coração não foi 

leal ao Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai "( 1 Reis 11: 4 NVI ). Sua 

deserção trágico mostra que apesar das melhores intenções, a lealdade pode ser perdida. 

Infelizmente, seguindo o exemplo de seus governantes infiéis, Israel não conseguiu 

manter-se fiel ao Senhor. "O que vou fazer com você, ó Efraim? ? O que vou fazer com 

você, ó Judá "Deus lamentou através do profeta Oséias:" Para a sua lealdade é como a 

nuvem da manhã e como o orvalho que vai embora cedo "( Os 6: 4. ). Chamando Israel 

de volta à sua fidelidade a Ele, Deus declarou: "Porque tenho prazer na lealdade ao invés 

de sacrifício, e no conhecimento de Deus mais do que holocaustos" ( Oséias 6: 6. ). 



Assim como Israel, a igreja muitas vezes provou infiel ao Senhor. Paulo confrontou Pedro 

deslealdade ( Gal. 2: 11-13 ), e repreendeu os gálatas por sua traição ao evangelho da 

graça ( Gal. 3: 3 ). Pedro e Judas advertiu sobre os falsos mestres enganosas, que levariam 

muitos desviaram da verdade ( 2 Pedro 2: 1-3 , 10-22 ; Jude 4-16 ). Tiago advertiu 

aqueles que não são completamente leal a Deus para não esperar nada dele ( Tiago 1: 5-

8 ). E cinco das sete igrejas a quem João abordados Apocalipse ( Ap 2-3 ) foram desleais 

para com o Senhor Jesus Cristo. 

Nenhum dos escritores do Novo Testamento estavam mais preocupados com a lealdade 

do que Paulo, e em nenhum lugar que ele estava mais preocupado com a deslealdade do 

que em Corinto. Enganado pelas mentiras sedutoras de alguns demoníacas falsos 

apóstolos auto-nomeados, muitos dos coríntios tinham abertamente se rebelou contra 

Paulo. O apóstolo tinha lidado com que motim em uma carta redigida com firmeza ( 2 

Cor. 2: 1-4 ). Como resultado, a maior parte do Corinthians havia se arrependido e 

reafirmou sua lealdade a ele ( 7: 6-11 ). Paulo sabia, no entanto, que a rebelião não tinha 

sido completamente colocar para baixo, mas apenas na clandestinidade. Por isso, ele se 

dirigiu a maioria arrependido na montagem Corinthian nos capítulos 1-9, pedindo a sua 

lealdade a ele continuou. Em seguida, nos capítulos 10-13 ele lidou com firmeza e 

diretamente com os falsos apóstolos e seus seguidores não arrependidos, defendendo-se 

contra os seus ataques maldosos sobre seu caráter e ministério. 

Paulo encontrou defendendo-se de mau gosto, e ele abominou a auto-elogio ( 2 Cor 10:12, 

13. , 17, 18 ; cf. Prov. 27: 2 ). No entanto, ele não poderia permitir que os falsos mestres 

para destruir sua reputação e minar seu ensinamento. Eles tinham exaltado e promoveu-

se ( 2 Cor. 10:12 ), e os Corinthians ficaram impressionados. Se Paulo não se defendeu, 

seriam cortados dele como a fonte da verdade divina e à mercê dos falsos mestres. Sua 

defesa não foi por causa dele, mas porque deles, como ele explicou em 0:19 : "Todo esse 

tempo você tem pensado que estamos a defender-nos a você. Na verdade, é aos olhos de 

Deus, que temos vindo a falar em Cristo; e todos por sua edificação, amado. "Assim como 

desagradável como era para ele, Paulo teve de defender sua integridade, não por orgulho, 

auto-exaltação, ou o seu ego, mas por causa do evangelho estava em jogo. 

Começando no capítulo 11, Paulo confrontou os falsos apóstolos. Relutantemente, ele 

comparou-se a eles para que o Corinthians poderia distinguir um verdadeiro mensageiro 

de Deus dos falsos. Quando ele começou a enfrentar os falsos apóstolos, Paulo revelou 

que o motivo para isso foi para chamar o Corinthians de volta à lealdade. Ele começou 

por expressar seu desejo de que eles suportariam com ele em sua defesa de si mesmo, 

o que o apóstolo referido como um pouco de loucura. Ele estava prestes a responder 

tolos como sua loucura merecia ( Prov. 26: 5 ). Na realidade, ele teria preferido não 

escrever esta seção, mas loucura o Corinthians 'não lhe deixou escolha. O apóstolo 

suavizou o golpe, reconhecendo que eles eram de fato ... levando com ele, uma 

afirmação da sua resposta positiva à sua correcção antes deles ( 2 Cor. 2: 1-4 ; 7: 6-11 ; 1 

Coríntios). Paulo pediu para a mesma resposta favorável como ele se defendeu contra 

"ataques eo Corinthians 'os falsos mestres própria deslealdade tolo. 

Em versos 2 a 6 , Paulo emitiu uma acusação de quatro contagem de deslealdade o 

Corinthians ', cada uma introduzida pela conjunção grega gar ("para"). Paulo expressou 

sua preocupação sobre a sua deslealdade para com Deus, Cristo, o evangelho, e a verdade. 

Deslealdade para com Deus 

Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus; ( 11: 2 a) 



O pensamento do Corinthians 'sendo seduzidos a erro pelos falsos apóstolos era desolador 

para Paulo. Assim, o que pode ter parecido ao Corinthians para ser gabando de sua parte 

era realmente extrema preocupação, solicitado pelo zelo de Deus (literalmente, "o ciúme 

de Deus"). O ciúme de Paulo em nome de Deus manifestou-se em justa indignação com 

a possibilidade de deserção do Corinthians. 

Ciúme de Deus para o Seu santo nome e para o seu povo é um tema importante do Antigo 

Testamento. Em Êxodo 20: 5 Deus disse: "Eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus 

zeloso." Êxodo 34:14 revela que um dos nomes de Deus é "ciumento". Deuteronômio 

04:24 descreve o Senhor como "um fogo consumidor, Deus zeloso "(cf. Dt 5: 

9. ; 06:15 ; 24:19 Josh. ; Nah. 1: 2 ), enquanto Deuteronômio 32:16 e 21revelam que o 

Seu santo ciúme é provocado quando o Seu povo adorar os ídolos ( cf. Sl 78:58. ; 1 Cor 

10:22. ). Em Ezequiel 39:25 Deus declara: "Eu serei zeloso pelo meu santo nome." 

Como Davi, que escreveu no Salmo 69: 9 , "O zelo pela casa [de Deus] me consumiu, e 

as injúrias dos que vituperarem [Ele] caíram sobre mim" (cf. João 2:17 ), Paulo sentiu dor 

quando Deus foi desonrado.Que a dor produzida uma "pressão diária sobre [ele] de 

preocupação para todas as igrejas" ( 2 Cor. 11:28 ), particularmente para aqueles crentes 

que estavam fracos e levados ao pecado ( 11:29 ). Ele estava especialmente preocupado 

que os coríntios oferecer a Deus a obediência leal, amoroso no qual Ele se alegra e de que 

Ele é digno (cf. Dt 6: 5. ; 10:12 ; 11: 1 , 13 , 22 ; 19: 9 ; 30 : 16 ; . Josh 22: 5 ; 23:11 ; Sl 

31:23. ; Matt 22:37. ). 

Deslealdade para com Cristo 

pois eu prometi a um marido, a fim de que a Cristo vos apresentar 

como uma virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente 

enganou Eva com a sua astúcia, vossas mentes serão desviados da 
simplicidade e pureza de devoção a Cristo. ( 11: 2 b-3) 

Paulo expressou sua preocupação com a deslealdade do Corinthians para Cristo usando a 

analogia de noivado e casamento. Como é o caso de hoje, os principais elementos de um 

casamento judaico eram o noivado (engajamento) e a cerimônia real. O período de 

noivado geralmente durou cerca de um ano (embora, por vezes, os casais foram desposada 

crianças tão jovens). O casal de noivos, embora não permitidos para consumar a união 

fisicamente, era legalmente considerado como marido e mulher; o noivado só poderia ser 

quebrado por morte ou divórcio, infidelidade e durante esse tempo foi considerado 

adultério (cf. Mt 1: 18-19. ). O período de noivado culminou na cerimônia, marcando a 

conclusão da aliança. 

Durante o período de noivado, era responsabilidade do pai para garantir que sua filha 

permaneceu fiel a seu marido prometeu. Ele, então, apresentá-la a ele na cerimônia de 

casamento como uma virgem pura. 

Quando Paulo pregou o evangelho para eles, ele desposada o Corinthians a um 

marido. Na salvação, eles se comprometeram a sua lealdade a Cristo, e Paulo queria ter 

certeza de que eles permaneceram fiéis. Como seu pai espiritual ( 1 Cor. 4:15 ), Paulo 

estava determinado a apresentar -lhes como uma virgem pura a Cristo. Tendo sido 

contratado para Ele na salvação, o Corinthians (como todos os crentes da era da igreja) 

será apresentada a Cristo em O Rapture (cf. João 14: 1-3 ) e têm a sua ceia de casamento 

durante o reino milenar ( Ap 19: 7-9 ). Principal preocupação de Paulo era que a igreja 

permanecer puro para seu Esposo (cf. Ef 5: 25-27. ). 



A frase que eu tenho medo expressa o centro das preocupações de Paulo, tanto nesta 

passagem e em toda a epístola. Sua defesa da sua integridade e seu ministério, seus apelos 

para a fidelização do Corinthians, e seu confronto dos falsos mestres todos foram 

motivados pelo medo. A preocupação do apóstolo foi justificada, porque o Corinthians 

havia demonstrado uma susceptibilidade alarmante para ser seduzido, acolhendo aqueles 

que pregavam outro Jesus e um evangelho diferente ( 2 Cor. 11: 4 ). 

É o medo de cada pastor que algumas das suas ovelhas pode se extraviar. Como 

mencionado acima, foi o zelo de Paulo para sua pureza que causou a "pressão diária sobre 

[ele] de preocupação para todas as igrejas" ( 11:28 ). Um tema de partir o coração ao 

longo da história é a deslealdade de muitos que alegou ser seguidores de Jesus 

Cristo. Inúmeras igrejas que professam o nome de Cristo ter sido seduzido por "espíritos 

enganadores" ensinar "doutrinas de demônios" ( 1 Tim. 4: 1 ) e tornar-se desleal para com 

Ele. 

Engano do povo de Deus de Satanás começou no Jardim do Éden, quando a 

serpente (Satanás; Ap 12: 9 ; 20: 2 ) enganou Eva. Ela não tinha a intenção de se rebelar 

contra Deus, mas como Paulo escreveu a Timóteo ", a mulher, sendo enganada, caiu em 

transgressão "( 1 Tim. 2:13 ). Eve pensou que as informações que recebeu de Satanás 

estava correto e atuou nela. Em Gênesis 3: 1 Satanás começou por perguntar-lhe: "? Na 

verdade, que Deus disse: 'Você não deve comer de qualquer árvore do jardim'" Deus 

tinha, como Satanás sabia, disse claramente exatamente isso. Sua pergunta foi destinado 

a lançar dúvidas sobre a ordem de Deus. Tendo plantado a semente da dúvida na mente 

de Eva, Satanás, em seguida, passou a negar abertamente a verdade da palavra de Deus, 

declarando descarAdãoente para ela: "Você certamente não deve morrer!" ( 3: 4 ). Por 

fim, ele ofereceu uma mentira em seu lugar: "Porque Deus sabe que no dia em que dele 

comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem eo mal" ( 3: 

5 ). Eve queria o melhor de Deus, por isso o conselho de Satanás parecia perfeito. Afinal 

de contas, o que poderia ser melhor do que ser como Deus? Tendo, assim, foi 

completamente enganado, Eva comeu o fruto proibido, assim como Adão-mesmo que ele 

não foi enganado ( 1 Tm. 2:14 ). O resultado foi catastrófico que a raça humana estava 

mergulhado no pecado ( Rm 5: 12-19. ; 1 Cor 15: 21-22. ). Desde que Satanás enganou 

Eva, falsos mestres, seguindo seu padrão, têm retratado a verdade como erro e, em 

seguida, ofereceu erro como verdade. 

Paulo temia que os emissários de Satanás, usando a mesma astúcia (cf. 2 Cor. 11: 13-

15 ), pela qual seu mestre mal enganou Eva, levaria o Corinthians ' mentes (a palavra 

grega também pode ser traduzida como "pensamentos") extraviados, assim, corromper 

ou arruinar-los (o termo grego também tem essas conotações). A falta de discernimento 

é um grande problema para a Igreja (cf. Ef 4:14. ), porque a batalha espiritual é uma 

ideológico (veja a discussão de 10: 3-5 no capítulo 25 deste volume). A vontade da igreja 

de tolerar erro no nome da unidade, juntamente com a falta de conhecimento bíblico e 

doutrinário, paralisou a sua capacidade de discernir. Como resultado, é muito 

frequentemente presa fácil para os vorazes, lobos selvagens de quem tanto Jesus como 

Paulo advertiu ( Matt 07:15. ; Atos 20:29), que envolveram e SAP seu poder e 

testemunho. 

A essência da vida cristã é a simplicidade e pureza de devoção a Cristo. Aos filipenses 

Paulo escreveu: "Porque para mim o viver é Cristo eo morrer é lucro" ( Fp 1:21. ; cf. . Gl 

2:20 ; Cl 3: 4 ). Para não amá-Lo supremamente como Salvador e Senhor é um ato de 

deslealdade. O perigo falsos mestres colocam é que eles mudam o foco de Jesus Cristo e 

em rituais, cerimônias, boas obras, milagres, experiências emocionais, psicologia, 



entretenimento, causas políticas e sociais, e qualquer outra coisa que vai distrair as 

pessoas. 

Lealdade para com o Senhor Jesus Cristo é inegociável na vida cristã, tanto assim que a 

Escritura declara: "Se alguém não ama o Senhor, ele está a ser maldito" ( 1 Cor. 16:22 ). 

Deslealdade para com o Evangelho 

Porque, se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos 

pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou 

outro evangelho que você não aceitou, você ter isso 

lindamente. ( 11: 4 ) 

Se poderia ser melhor traduzida como "desde", porque Paulo não estava escrevendo sobre 

uma situação hipotética. Os falsos mestres já tinha vindo a Corinto. Embora Deus não os 

fez (cf. Jer. 23:21 ), o Corinthians tinha os acolheu e deu-lhes uma plataforma a partir da 

qual a proclamar seu falso evangelho. Como observado no capítulo 26 deste volume, 

Paulo não dignificar a heresia dos falsos professores, dando uma explicação detalhada do 

mesmo. Mas aqui ele resumiu em três categorias gerais. 

Em primeiro lugar, os falsos apóstolos pregaram outro Jesus, não o verdadeiro Senhor 

Jesus Cristo a quem Paulo pregava. Uma cristologia aberrante sempre foi uma 

característica marcante de falsas religiões e cultos. Em vez de vê-lo como a segunda 

pessoa da Trindade eterna, que se tornou um homem e morreu como um sacrifício 

expiatório para o pecado, eles vêem como um profeta, guru, avatar, social ou político 

revolucionário, o arcanjo Miguel, um filho espiritual de Deus, uma emanação de Deus, 

qualquer coisa, mas o verdadeiro Deus em carne. Embora os falsos apóstolos para fora 

identificado com Jesus, o Jesus pregavam não era o Jesus das Escrituras. 

Em segundo lugar, os falsos apóstolos veio no poder de um espírito diferente, um 

espírito demoníaco, não o Espírito Santo, que o Corinthians tinha recebido a 

salvação. (Todos os falsos ensinos, em última análise deriva de Satanás e suas hostes de 

demônios, a quem Paulo descreveu como "espíritos enganadores" . 1 Tm 4: 1 ), e João 

chamado de "o espírito do erro" ( 1 João 4: 6 ; cf. 4: 1 ). 

A consequência lógica de proclamar um Jesus diferente no poder de um espírito diferente 

foi que os falsos apóstolos pregaram um evangelho diferente. Eles não pregar o 

verdadeiro evangelho que o Corinthians tinha aceite quando Paulo primeiro pregou a 

eles. Como observado anteriormente, Paulo não definiu esse falso evangelho. É, sem 

dúvida, negou que a salvação é pela graça mediante a fé, e acrescentou obras 

humanas. Por incrível que pareça, em vez de rejeitar essa heresia condenável, o 

Corinthians suportou bem; eles tolerado, justificando, assim, o temor de Paulo para a sua 

pureza. 

Deslealdade para com a Verdade 

Para eu me considero nem um pouco inferior aos apóstolos mais 

eminentes. Mas mesmo se eu sou rude na palavra, mas eu não sou 

assim em conhecimento; Na verdade, em todos os sentidos que 
fizemos esta evidente para você em todas as coisas. ( 11: 5-6 ) 

Hesitação de Paulo de glória (cf. 10:12 ) o levou a fazer a reivindicação minimalista e 

sarcástico que ele era nem um pouco inferior aos apóstolos mais eminentes (lit., os 



apóstolos ou "super" "extra-especiais"). Ele não estava reconhecendo-os como seus 

iguais, uma vez que eles eram falsos apóstolos ( 11: 12-15 ) e ele era um verdadeiro (cf. 4: 

7-15 ; 6: 4-10 ; 11: 21-33 ; 12: 12 ). Mas, para o bem do argumento, ele convidou o 

Corinthians para, pelo menos, conceder a realidade óbvia de que ele era nem um pouco 

inferior para os "super apóstolos", como eles viam a si mesmos de modo redundante. 

Alguns comentaristas argumentam que a frase a maioria dos apóstolos 

eminentes refere-se aqui e em 12:11 aos Doze. Mas, embora seja verdade que Paulo era 

totalmente igual ao Doze ( 12:12 ; cf. Gal. 2: 6-9 ), várias considerações tornam 

improvável que ele tinha em mente aqui. Primeiro, Paulo não teria que se refere aos Doze 

com prazo sarcástico como segundo lugar, os falsos apóstolos são claramente em vista 

em "super-apóstolos". 11: 4 , uma vez que Paulo jamais teria acusado os Doze de pregar 

outro Jesus ou um evangelho diferente . Para mudar abruptamente para uma discussão 

dos Doze no versículo 5seria confuso e não fazem sentido. Assim, o contexto argumenta 

que o mesmo grupo está em exibição em versículos 4 e 5 . Em terceiro lugar, Paulo 

admite em versículo 6 de ser rude na palavra em comparação com os auto-proclamados 

Mas isso não seria verdade se ele estivesse comparando-se com os Doze, que eram 

"homens iletrados e incultos" ("super-apóstolos". Atos 4: 13 ). Finalmente, Paulo não 

teria implicado que ele tinha conhecimento espiritual que os Doze faltava ( 2 Cor. 11: 6 ). 

Como observado na discussão de 10:10 no capítulo 26 deste volume, os falsos apóstolos 

desprezado Paulo por ser rude na palavra. idiotes ( não qualificado ) tem um anel de 

desprezo a ele, refletindo vista os falsos apóstolos que Paulo era um bruto, Superficial, 

alto-falante não refinado. O apóstolo reconheceu que ele não estava interessado nas 

habilidades retóricas e oratórias que tanto impressionaram os gregos, porque ele não 

estava preocupado com a técnica, mas com a verdade. Ele não estava interessado em 

teatro ou na manipulação de seu público. Portanto, sua mensagem era o evangelho, clara 

e simples. Paulo sabia que eloqüência humana atrai as pessoas para o pregador, não para 

a cruz; pregação fiel, por outro lado, não resulta em pessoas que admiram o pregador, 

mas o Cristo que ele proclama. O evangelho em si é "o poder de Deus para a salvação" 

( Rom. 1:16 ), e não precisa de nenhum embelezamento humano. 

Em sua primeira epístola aos Coríntios inspirado, Paulo revelou sua filosofia de pregação: 

Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não na esperteza 

de expressão, para que a cruz de Cristo não seria anulada. Porque a palavra da cruz é 

loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder 

de Deus. Pois está escrito: "Destruirei a sabedoria dos sábios, e a esperteza do inteligente 

I deixará de lado." Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o debatedor desta 

idade? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que, na sabedoria de 

Deus o mundo pela sua sabedoria não chegou a conhecer a Deus, Deus estava bem 

satisfeito pela loucura da pregação para salvar aqueles que crêem. Porque, na verdade 

judeus pedem sinais e os gregos procurar a sabedoria; mas nós pregamos Cristo 

crucificado, para os judeus é escândalo e loucura para os gentios, mas para aqueles que 

são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de 

Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, ea fraqueza de Deus é 

mais forte do que os homens ... E quando eu vim para vos, irmãos, eu não vim com 

ostentação de linguagem ou de sabedoria, anunciando-vos o testemunho de Deus . Porque 

decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Eu estava com você 

em fraqueza, temor e grande tremor, e minha mensagem e minha pregação não 

consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de 



poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens , mas no poder de 

Deus. ( 1 Cor 1: 17-25. ; 2: 1-5 ) 

No entanto, Paulo não era um orador ineficaz; pelo contrário, ele falou com um tremendo 

poder e impacto. Mas ele não estava interessado em oratório florido ou ser culturalmente 

relevante. Ele desdenhou teatralidade, artificialidade, e truques de manipulação 

inteligentes como "palavras persuasivas de sabedoria [humana]." Seu objetivo era pregar 

o evangelho de Cristo com lucidez e convictingly, usando toda a sua mente e coração pelo 

poder de Deus, de modo que seus ouvintes "fé não descansaria na sabedoria dos homens, 

mas no poder de Deus." 

Embora suas habilidades de comunicação pode ter sido deficiente pelos padrões dos 

falsos apóstolos, Paulo foi não falta no conhecimento. Os falsos apóstolos alegou ter um 

conhecimento secreto não está disponível para os não iniciados. Mas Paulo era um 

"[steward] dos mistérios de Deus" ( 1 Cor. 4: 1 ), com a "compreensão do mistério de 

Cristo" ( Ef. 3: 4 ). Ele descreveu que o verdadeiro conhecimento espiritual em 1 

Coríntios 2: 6-16 : 

No entanto, fazemos falamos sabedoria entre aqueles que são maduros; uma sabedoria, 

no entanto, não desta idade, nem dos príncipes deste mundo, que estão passando; mas 

falamos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta que Deus predestinou antes 

dos séculos para nossa glória; a sabedoria que nenhum dos príncipes deste mundo 

compreendeu; porque, se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da 

glória; mas, assim como está escrito: "As coisas que o olho não viu eo ouvido não ouviu, 

e que não entraram no coração do homem, tudo o que Deus tem preparado para aqueles 

que O amam." Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito; porque o Espírito penetra todas as 

coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Para quem conhece os pensamentos do 

homem, senão o espírito do homem que nele está?Mesmo assim os pensamentos de Deus 

ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Agora nós não recebemos o espírito do 

mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que possamos conhecer as coisas dadas 

livremente a nós por Deus, que também falamos, não com palavras ensinadas pela 

sabedoria humana, mas em ensinadas pelo Espírito, combinando pensamentos espirituais 

com palavras espirituais.Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, 

porque lhe são loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem 

espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele próprio é avaliado 

por ninguém. Para quem conheceu a mente do Senhor, que ele irá instruí-lo? Mas nós 

temos a mente de Cristo. 

Paulo pregou "a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta que Deus predestinou 

antes dos séculos para nossa glória; a sabedoria que nenhum dos príncipes deste mundo 

compreendeu. "Foi um conhecimento de que" Deus revelou ... através do Espírito ... não em 

palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito ". 

Paulo não manter o seu segredo conhecimento, mas de todas as maneiras que 

ele fez isso evidente para o Corinthians . em todas as coisas como ele tinha em Éfeso, 

Paulo "não encolher de declarar que [eles] todo o propósito de Deus" ( Atos 20: 27 ). Ele 

tinha proclamado ao Corinthians o "verdadeiro conhecimento do mistério de Deus, isto 

é, o próprio Cristo" ( Colossenses 2: 2 ; cf. 1:27 ; 4: 3 ; . Ef 3: 4 ). 

Contudo, apesar da base doutrinal sólida Paulo lhes havia dado, os coríntios estavam em 

grave perigo de ser seduzido. O risco de vagando longe da verdade e se tornar confuso e 

desleal é uma ameaça constante para a igreja de Jesus Cristo. Paulo força repreendeu as 

igrejas da Galácia, expressando seu espanto de que eles eram "tão depressa estejais 



desertando daquele que chamou [eles] pela graça de Cristo, para outro evangelho" ( Gal. 

1: 6 ). Cinco das sete igrejas João abordados Apocalipse para, igrejas fundadas sob a 

influência de Paulo, havia desertado. Esse padrão trágico tem sido repetida ao longo da 

história da igreja. Portanto, lealdade absoluta a Deus, Jesus Cristo, o evangelho, e verdade 

bíblica são princípios inegociáveis para todos que profere o nome de Cristo. 

 

28. As marcas distintivas dos Apóstolos 

Verdadeiro e Falsos (2 Coríntios 11: 7-15, 

20) 

Ou eu cometer um pecado em me humilhar, de modo que você 

pode ser exaltados, porque eu pregava o evangelho de Deus para 

você sem custo? Outras igrejas despojei, tendo os salários a partir 

deles para atendê-lo; e quando estava presente convosco, e tinha 

necessidade, eu não era um fardo para ninguém; para quando os 

irmãos vieram da Macedônia eles fornecidos completamente 

minha necessidade, e em tudo me guardei de ser um fardo para 

você, e vai continuar a fazê-lo. Como a verdade de Cristo está em 

mim, esta glória de meu não será interrompido nas regiões da 

Acaia. Por quê? Porque eu não te amo? Deus sabe o que eu 

faço! Mas o que eu estou fazendo eu vou continuar a fazer, para 

que eu possa cortar oportunidade aos que buscam uma 

oportunidade de ser considerada apenas como estamos no assunto 

sobre o qual estão se gabando. Pois os tais são falsos apóstolos, 

obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de 

Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma 

em anjo de luz. Por isso não é de estranhar os seus ministros se 

disfarcem em ministros de justiça, cuja final será de acordo com 

as suas obras ... Para você tolerá-lo se alguém o escraviza, 

ninguém devora-lo, qualquer pessoa se aproveita de você, alguém 

se exalta, Alguém bate na face. (11: 7-15, 20) 

A famosa frase atribuída ao promotor de circo PT Barnum, "Há um otário 

carregado cada minuto", sintetiza bem um grande resultado da Queda. Assim, 

um dos efeitos mais universais da depravação total é ingenuidade. Ainda hoje, 

na sociedade mais altamente educado na história, as pessoas permanecem 

incrivelmente crédulo. Vigaristas fraudulentos levar em milhares com falsos 

esquemas de investimento, instituições de caridade falsas, as alegações de saúde 

falsas, e uma miríade de outros golpes. Eles seduzir suas vítimas através de uma 

variedade de meios, incluindo anúncios, telemarketing, e a última reviravolta 

high-tech, spam e-mail. 

Mas muito mais perigoso do que as parcelas mesquinhos de vendedores 

ambulantes humanos são os esquemas mortais de Satanás. O ex-cost pessoas o 

seu dinheiro; este último custar-lhes suas almas eternas (cf. Mat. 



16:26). Enganos de Satanás ter sucesso porque as pessoas nascem neste mundo 

ilusório facilmente e altamente TempTable. O não regenerado são "alienados 

da vida de Deus" (Ef 4:18. NVI ; cf. 2:12; Gal. 4: 8; Col. 1:21) e, não sabendo 

Ele (1 Ts. 4: 5; cf. Ef 2,12; 2 Tessalonicenses 1:.. 8), são cortadas a partir da 

fonte da verdade (cf. 2 Cor. 4: 4.; Rom 1:18; 2: 8). Além disso, eles estão sob a 

influência do "príncipe do poder do ar ... o espírito que agora atua nos filhos da 

desobediência" (Ef. 2: 2; cf. 6:12; Jo 8:44; 12:31; 1 João 5:19), deixando-os 

vulneráveis às mentiras e enganos promovidos por espíritos enganadores (1 Tm 

4: 1; cf. 1 Reis 22: 22-23.; 2 Ts 2: 9) e do mal. homens (2 Tim. 3:13). 

Os esquemas enganosos de demônios e pessoas depravadas permeiam todos os 

aspectos da sociedade humana. Moralidade, sociologia, educação, política, 

ciência, das artes, e, especialmente, a religião são completamente infundido 

com as falsidades enganosas gerados pelo "pai da mentira" (João 8:44). Tendo 

viraram as costas para Deus e da verdade (Rom. 1: 18-32), o não regenerado 

não pode deixar de ser vítima de parcelas de Satanás (2 Tim 2:26.), Como 

orquestrado por seus asseclas (Ef 6:12). , uma vez que pertencem ao seu reino 

(Col. 1:13). Eles são enganou e seduziu desde o início até o final de suas vidas 

(Ef. 2: 2-3). 

Mas infinitamente mais trágico do que a credulidade do mundo não regenerado 

é a credulidade da igreja. A igreja é a "coluna e baluarte da verdade" (1 Tm 

3:15.), O possuidor de "a palavra da verdade, o evangelho" (Col. 1: 5) 

encontrada na Palavra de Deus, a Bíblia, que é a verdade (João 17:17; cf. Sl. 

12: 6; 19: 7; 119: 151). Sua cabeça é o Senhor Jesus Cristo, que é "o caminho, 

ea verdade, ea vida" (João 14: 6; cf. João 1:17; Efésios 4:21.), E tem "a mente 

de Cristo "(1 Cor. 2:16). Por isso, é imperdoável para os crentes a ser vítima de 

"as ciladas do diabo" (Ef 6:11;.. Cf. 2 Cor 2,11) e "ser crianças, jogou aqui e ali 

por ondas e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos 

homens, pela astúcia enganam fraudulosamente "(Ef 4:14;.. cf. 1 Cor 14:20). (I 

discutir o perigo da falta de discernimento da igreja em meu livro Fé 

Imprudente: Quando a Igreja perde a sua vontade de Discernir [Wheaton, 

Illinois: Crossway, 1994].) 

Aqueles que não compreendem a verdade são incapazes de discernir o erro. A 

ausência de discernimento é uma consequência lógica da ignorância das 

Escrituras, porque discernimento envolve a aplicação de conhecimento 

bíblico. A ignorância da doutrina resulta em imaturidade espiritual, o que leva 

a uma falta de discernimento e abre as portas para esquemas enganosos de 

Satanás. 

Ao longo de sua história, os assaltos mais prejudiciais sobre a igreja não ter 

vindo de ateísmo, ceticismo, humanismo, ou perseguição. A igreja tem sido 

devastado quando os cristãos sem discernimento foram seduzidos por aquilo 

que parece ser a verdade divina, mas não é. As pessoas que representam a maior 



ameaça para a Igreja não são aqueles que abertamente atacá-lo. De perigo muito 

maior são aqueles que afirmam representar a Deus e ensinar a verdade das 

Escrituras, mas na realidade são enganadores (cf. Mt 7: 15-23; Gal. 1: 6-9.; 2 

Ts 2: 1-. 3; 1 Timóteo 4: 1-2; Tito 1: 10-16.; 2 Pedro 2: 1-3; Jude 4-16). 

Em seu discurso de despedida aos anciãos da igreja de Éfeso, Paulo alertou para 

os perigos gêmeos de falsos mestres e crentes ingênuos. O apóstolo tinha 

construído uma base sólida durante seus três anos de ministério na igreja de 

Éfeso (Atos 20:31); ele "não me esquivei de declarar a [eles] todo o propósito 

de Deus" (v. 27). Mas, apesar disso, Paulo sabia que eles ainda estavam 

vulneráveis. Portanto, ele ordenou que os anciãos, 

Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos 

constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu 

próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão 

no meio de vocês, que não pouparão o rebanho; E que, dentre vós mesmos se 

levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos 

após si. Portanto, esteja em estado de alerta. (Atos 20: 28-31) 

Sabendo que a igreja seria atacada, Paulo apontou seus líderes para a única fonte de proteção: 

"E agora eu encomendo a Deus e à palavra da sua graça, que é capaz de edificá-los e dar-lhe 

a herança entre todos os que são santificados "(v. 32). A única maneira de evitar ser enganado 

é ser exigente, e que a única maneira de ser mais exigentes é compreender e aplicar as 

Escrituras. 

Infelizmente, a falta de discernimento tinha criado confusão na igreja de 

Corinto. Falsos mestres tentavam seduzir o Corinthians e levá-los "desviar-se 

da simplicidade e pureza de devoção a Cristo" (2 Cor. 11: 3). Como um pastor 

vigilante, Paulo advertiu seu rebanho do perigo que elas representam; Na 

verdade, toda esta epístola é um antídoto para suas mentiras venenosas. Nos 

capítulos 10-13, em particular, Paulo confrontou diretamente os falsos mestres. 

Esta passagem apresenta em termos austeros o contraste entre Paulo, que 

amorosamente, humildemente proclamou a verdade, e os falsos mestres, que 

enganosamente abusaram do Corinthians. O ponto específico em questão era o 

dinheiro, sempre a principal motivação para os falsos mestres (Rom 16:18; 1 

Tm 6:.. 5; Tito 1:11; 2 Pedro 2: 3, 14; Jude 11; cf. 1 Tim. 3: 3; Tito 1: 7; 1 Pedro 

5: 3). Os falsos apóstolos gananciosos levou dinheiro dos Corinthians; Paulo 

não o fez. 

Quando ele se aproximou a tarefa desagradável de fazer a comparação entre ele 

e os falsos apóstolos, Paulo listou três marcas de um verdadeiro apóstolo 

(humildade, verdade e amor) e três marcas correspondentes de um falso 

apóstolo (orgulho, engano e abuso). Os mesmos critérios podem ser usados hoje 

para distinguir os verdadeiros homens de Deus a partir de falsos mestres. 



Marcas de um verdadeiro apóstolo 

Ou eu cometer um pecado em me humilhar, de modo que você 

pode ser exaltados, porque eu pregava o evangelho de Deus para 

você sem custo? Outras igrejas despojei, tendo os salários a partir 

deles para atendê-lo; e quando estava presente convosco, e tinha 

necessidade, eu não era um fardo para ninguém; para quando os 

irmãos vieram da Macedônia eles fornecidos completamente 

minha necessidade, e em tudo me guardei de ser um fardo para 

você, e vai continuar a fazê-lo. Como a verdade de Cristo está em 

mim, esta glória de meu não será interrompido nas regiões da 

Acaia. Por quê? Porque eu não te amo? Deus sabe o que eu 

faço! (11: 7-11) 

Como ele relutantemente se sentou para um auto-retrato, Paulo pintou um 

quadro triplo de um verdadeiro homem de Deus. 

Humildade 

Ou eu cometer um pecado em me humilhar, de modo que você 

pode ser exaltados, porque eu pregava o evangelho de Deus para 

você sem custo? Outras igrejas despojei, tendo os salários a partir 

deles para atendê-lo; e quando estava presente convosco, e tinha 

necessidade, eu não era um fardo para ninguém; para quando os 

irmãos vieram da Macedônia eles fornecidos completamente 

minha necessidade, e em tudo me guardei de ser um fardo para 
você, e vai continuar a fazê-lo. (11: 7-9) 

Paulo começou sua comparação com uma pergunta contendo sarcasmo e 

ironia. Será que o Corinthians realmente acha que o culpado de um pecado ... 

porque ele pregou o evangelho de Deus para eles , sem carga? A implicação 

da questão do apóstolo é que eles eram tanto quanto chamando sua humildade 

um pecado. Ou pontos de volta para o reconhecimento de Paulo no versículo 6, 

que ele era "rude na palavra." O apóstolo estava se referindo a carga dos falsos 

professores desdenhoso que o seu "discurso [foi] desprezível" (10:10). Eles 

desprezado Paulo como um amador, que não tinha as habilidades de 

comunicação polidas em que eles se orgulhavam e, Paulo diz cáustico: "Isto é 

um pecado?" 

Era o "estatuto de amador" de Paulo de que levantou a questão que ele aludiu 

no versículo 7. Os falsos apóstolos dar uma interpretação perversa sobre a 

recusa de Paulo humilde para aceitar dinheiro do Corinthians. Na cultura grega, 

um hábil orador foi considerado um profissional, alguém que ganhava a vida 

das taxas cobradas ele. Ao ministrar gratuitamente, eles mantida, o apóstolo 

qualificou-se de amador que faltava suas credenciais e, portanto, não era 

qualificado para ser ouvido pelo Corinthians. Além disso, eles insinuaram, 

como poderia o que Paulo tinha a dizer ser de qualquer valor, se não cobrar por 

isso? Ele próprio tinha fixado o preço sobre o seu ensinamento: Ele não tomaria 



qualquer dinheiro para isso, porque era inútil. Por incrível que pareça, muitas 

das Corinthians caiu nessa mentira descarada. 

Credulidade do Corinthians sobre esta questão foi imperdoável. Em sua 

primeira carta inspirada para eles, Paulo havia explicado em pormenor por que 

ele não tomar qualquer dinheiro com eles: 

A minha defesa para com os que me acusam é esta: Será que não temos o direito 

de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco esposa crente, 

como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas? Ou só eu 

e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem a qualquer 

momento serve como um soldado à sua própria custa? Quem planta uma vinha 

e não come do seu fruto? Ou quem apascenta um rebanho e não usa o leite do 

rebanho? Não estou falando essas coisas de acordo com o julgamento humano, 

sou eu? Ou não diz a lei também dizer essas coisas? Pois está escrito na Lei de 

Moisés: "Não amordace o boi quando debulha." Deus não está preocupado com 

bois, é Ele? Ou ele está falando totalmente por nossa causa? Sim, por nossa 

causa que foi escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, eo 

debulhador de trilhar na esperança de compartilhar as culturas. Se semeamos as 

coisas espirituais em você, não é muito se colhemos coisas materiais de 

você? Se outros compartilham o direito sobre você, nós não mais? No entanto, 

nós não usamos deste direito, mas nós suportar todas as coisas de modo que nós 

não causará nenhum obstáculo para o evangelho de Cristo. Não sabeis vós que 

os que realizam serviços sagrados comer a comida do templo, e os que 

freqüentam regularmente ao altar têm a sua quota do altar? Assim também, o 

Senhor ordenou aos que anunciam o evangelho para obter seu sustento do 

evangelho. Mas eu usei nenhuma dessas coisas. E eu não estou escrevendo estas 

coisas para que ele irá ser feito no meu caso; por que seria melhor para mim 

morrer do que ter qualquer homem fazer a minha jactância um vazio. Porque, 

se anuncio o evangelho, não tenho nada para se orgulhar de, porque eu sou por 

necessidade; e ai de mim se eu não anunciar o evangelho.Porque, se eu fizer 

isso voluntariamente, tenho recompensa; mas se contra a minha vontade, eu 

tenho uma mordomia que me foi confiado. Qual é então a minha 

recompensa? Que, quando eu pregar o evangelho, eu posso oferecer o 

evangelho sem ônus, de modo a não fazer pleno uso do meu direito no 

evangelho. (1 Cor 9: 3-18; Mt 10:10.). 

Embora ele tinha todo o direito de "colher coisas materiais" do Corinthians, ele optou por 

renunciar a esse privilégio. Desde que era tudo tão novo, e todos os outros professores que 

viajam necessário dinheiro, ele queria ter certeza de que ele iria "causar nenhum obstáculo ao 

evangelho de Cristo." Não foi a prática de Paulo de ser apoiado por novas igrejas que ele 

fundou, para duas razões importantes. Primeiro, ele queria se distanciar de enganadores, que 

estavam no ministério para o dinheiro. Em segundo lugar, ele trabalhou para fornecer um 

exemplo para os novos crentes, como ele explicou aos Tessalonicenses: 



Nem comemos o pão de ninguém, sem pagar por isso, mas com o trabalho e as 

dificuldades continuamos trabalhando noite e dia, para que não seria um fardo 

para qualquer um de vocês; não porque nós não temos o direito a isso, mas, a 

fim de oferecer-se como um modelo para você, para que você siga o nosso 

exemplo. (2 Ts 3: 8-9; cf. Atos 18:. 3; 20:34; 1 Cor 04:12; 1 Tessalonicenses 2: 

9.). 

Embora Paulo não tirar dinheiro de igrejas enquanto ele estava estabelecendo-

los, ele aceitou o apoio de essas igrejas depois que ele deixou. Eram, portanto, 

capaz de compartilhar em seu ministério de plantação de igrejas (veja a 

discussão sobre v 9 abaixo.). 

O propósito de Paulo em humilhar mesmo era que o Corinthians . pode ser 

exaltado O evangelho elevou o Corinthians da escuridão para a luz (Atos 

26:18; Col. 1:13; Ef. 5: 8; 1 Tessalonicenses 5:. 5; 1 Pedro 2 : 9); do pecado 

para a justiça (Romanos 6:18;. 1 Pedro 2:24); do domínio de Satanás para o 

reino de Cristo (Col. 1:13; cf. Atos 26:18); e da morte para a vida (João 5:24; 1 

João 3:14). Livre pregação de Paulo do evangelho lhes havia elevado da 

condenação à glória; onde estava o pecado em que? 

Ao invés de aceitar o pagamento a partir deles, Paulo roubado outras igrejas 

por recebendo delas salário, para servir o Corinthians. Sulaō ( roubado ) é 

um termo forte, usado geralmente em um contexto militar para falar de 

pilhagem, ou de desnudar um soldado morto de sua armadura (Colin G. 

Kruse, A Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, Tyndale Comentários do 

Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1995], 187). Os 

salários traduz opsonion , que é usado em Lucas 03:14 para falar de salários 

dos soldados ou rações (cf. sua utilização similar em 1 Cor. 9: 7). 

Obviamente, Paulo estava falando metaforicamente, e com ironia; ele não 

chegou a roubar ou fraudar qualquer igreja. Mas os dons que recebeu de igrejas 

pobres fez-lhes ainda mais pobre, e humildade de Paulo fez que seus olhos 

como se estivesse saqueando-los. Especificamente, o apóstolo tinha em mente 

os pobres igrejas da Macedônia (Filipos, Berea, e Tessalônica). Eles não só 

contribuiu para a oferta para a igreja de Jerusalém (2 Cor. 8:. 1-5; Rm 15:26). 

Mas também apoiou o ministério de Paulo em mais de uma ocasião (Phil 4:10, 

14-18; cf. 1 Tes. 3: 6 com Atos 18: 5). 

Mesmo quando Paulo estava presente com eles e estava em 

necessidade, que ele . Não era um fardo para ninguém Ele exerceu seu 

comércio como um fazedor de tendas (ou couro de trabalho), enquanto em 

Corinto (Atos 18: 3). No entanto, qualquer negócio se tornou folga ou as 

exigências de seu ministério reduzida a quantidade de tempo que ele tinha que 

trabalhar. Em ambos os casos, Paulo foi por um tempo em uma situação 

extrema, sem as necessidades básicas da vida. Contudo, mesmo assim, ele 



recusou-se a ser um fardo (o verbo grego significa literalmente "a crescer 

entorpecido", e, portanto, a ser um peso morto) para o 

Corinthians. Eventualmente, Silas e Timóteo chegaram com presentes das 

igrejas da Macedônia, atenuar as necessidades de Paulo e permitindo-lhe 

dedicar-se em tempo integral ao ministério (Atos 18: 5). Assim como Paulo 

havia mantido -se de ser um fardo para o Corinthians, no passado, para que 

ele pudesse continuar a fazê-lo em sua próxima visita (2 Cor. 12:14). 

Ao contrário dos orgulhosos, apóstolos que encontram-se, que não sonhariam 

de abaixar-se para fazer trabalho manual, Paulo humilhou-se para o lugar de um 

trabalhador comum. Homens de verdade de Deus são "livres do amor ao 

dinheiro" (1 Tim. 3: 3) e buscar nada, mas a oportunidade de desempenhar com 

fidelidade o seu ministério. 

Verdade 

Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória de meu não 

será interrompido nas regiões da Acaia. (11:10) 

Paulo poderia justamente afirmar que a verdade de Cristo foi em ele. Ele não 

só proclamou a verdade, mas também viveu na integridade absoluta. Para fazer 

o contrário seria hipocrisia, que Paulo abominado (cf.. 4: 2; Rm 12: 9). 

Mais cedo nesta epístola ele lembrou aos Coríntios: "Porque nós não somos 

como muitos, falsificadores da palavra de Deus, mas a partir de sinceridade, 

mas a partir de Deus, falamos em Cristo, diante de Deus" (2 Cor. 2:17 ). Ele 

tinha "rejeitamos as coisas ocultas por causa da vergonha, [e estava] não 

andando com astúcia ou adulterando a palavra de Deus, mas, pela manifestação 

da verdade elogiando [próprio] à consciência de todo homem, na presença de 

Deus" (4: 2 ). Paulo ministrou em todos os momentos "na pureza, na ciência, 

na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor verdadeiro, na palavra da 

verdade" (6: 6-7) e, portanto, poderia reivindicar ", eu falei todas as coisas com 

verdade "(7:14). 

De Paulo jactância que não possa ser interrompido porque ele não iria mudar 

sua política. Ele iria continuar a ministrar gratuitamente, tanto em Corinto e em 

todo o cercam regiões da Acaia. Que havia outras igrejas em que a província 

está claro a partir de referências de Paulo a "todos os santos que estão em toda 

a Acaia" (1: 1), e a Phoebe, um membro da igreja na cidade portuária de 

Cenchrea (Rom. 16: 1). Que Paulo incluiu a região circundante sugere que a 

influência dos falsos apóstolos não se limitou a Corinto. 

Paulo era um homem de integridade impecável, completamente fiel às suas 

convicções, que se basearam na revelação de Deus. Ele tipifica todos os 

verdadeiros homens de Deus que demonstram humildade altruísta, e cujas vidas 

refletem uma devoção inabalável com a verdade que eles proclamam. 



Amar 

Por quê? Porque eu não te amo? Deus sabe o que eu faço! (11:11) 

Outra acusação insidiosa nivelado pelos falsos apóstolos causa humilde recusa 

de Paulo para tirar dinheiro do Corinthians. Que ele não fazê-lo, eles 

argumentaram, mostrou que ele realmente não amar o Corinthians e queria sem 

cordas para amarrá-lo a eles. 

Paulo respondeu a essa falsa alegação, pedindo o Corinthians a pergunta 

retórica, Por que eu não tirar dinheiro de você? Porque eu não te amo? Que 

eles poderiam cogitar seriamente a noção de que Paulo não amá-los era um 

absurdo, tendo em conta o seu repetido ações e afirmações (cf. 2:. 4; 12:15; 1 

Cor 4:21; 16:24). Que aqueles a quem tinha sacrificially ministrou (cf. 2 Cor 1: 

6; 2:. 4; 4: 8-15), sem pedir nada em troca, podia ver que como prova de que 

ele não amá-los mostra o poder do satânico engano. 

Uma vez que o Corinthians duvidou dele, Paulo apelou para o mais alto tribunal, 

declarando enfaticamente, Deus sabe que eu faço! Filipe E. Hughes escreve: 

Não houve profundezas em que esses invasores não estavam dispostos a descer, 

a fim de afastar o Apóstolo dos seus filhos amados no evangelho. Daí a pergunta 

de Paulo aqui: "Por quê? Porque eu te amo não "e do seu protesto:"?! Conhece 

a Deus "É um grito real a partir do coração. As palavras e as explicações e 

justificativas estão fora do lugar quando a relação de amor envolvido é que entre 

um pai e seus filhos. Diante de Deus, tanto que ele e eles não precisam de 

persuasão que essa acusação é uma mentira cruel e condenável. Nenhum 

homem na terra tinha um coração mais quente e mais dedicado do que o 

apóstolo Paulo. O amor era o impulso de toda a sua vida e ministério como 

apóstolo de Cristo. E assim ele deixa essa insinuação chocante e monstruosa 

que ele não tem amor por eles ao juízo de Deus, que conhece e vai reivindicar 

a verdade. E ao fazê-lo, ele também deixa-lo com suas consciências. ( A 

Segunda Epístola aos Coríntios, A Commentary New Internacional sobre o 

Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1992], 390) 

Que Deus sabe seus corações é o último refúgio e conforto para os crentes quando eles são 

falsamente acusado (cf. 11:31; 12: 2-3). Porque ele ministrava aos olhos de Deus (2:17; 4: 2; 

08:21; 12:19), Paulo poderia apelar a Ele com a consciência limpa (01:12). 

Marcas de uma Apóstolo Falsa 

Mas o que eu estou fazendo eu vou continuar a fazer, para que eu 

possa cortar oportunidade aos que buscam uma oportunidade de 

ser considerada apenas como estamos no assunto sobre o qual 

estão se gabando. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros 

fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Não é de 

admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de 



luz. Por isso não é de estranhar os seus ministros se disfarcem em 

ministros de justiça, cuja final será de acordo com as suas obras 

... Para você tolerá-lo se alguém o escraviza, ninguém devora-lo, 

qualquer pessoa se aproveita de você, alguém se exalta, Alguém 
bate na face. (11: 12-15, 20) 

Assim como Paulo de humildade, verdade e amor pintar um retrato de um 

verdadeiro homem de Deus, de modo que o orgulho, engano e abuso dos falsos 

apóstolos tipificam os falsos mestres. 

Orgulho 

Mas o que eu estou fazendo eu vou continuar a fazer, para que eu 

possa cortar oportunidade aos que buscam uma oportunidade de 

ser considerada apenas como estamos no assunto sobre o qual 
estão se gabando. (11:12) 

Orgulho Os falsos apóstolos manifestou-se mais claramente na sua 

ganância. Embora eles desesperAdãoente queria ser visto como iguais de Paulo, 

a recusa de Paulo para tirar dinheiro dos Corinthians representou um grande 

problema para eles. Uma vez que eles fizeram tirar dinheiro dos Corinthians, 

eles foram pegos em os chifres de um dilema. Para continuar a fazê-lo 

deixando-os em uma posição desconfortável e embaraçoso em comparação com 

Paulo. Por outro lado, para que eles se recusam a ser pago era impensável, 

porque eles estavam nele para o dinheiro. 

Mas, apesar da pressão dos falsos apóstolos, o que Paulo estava fazendo ele 

iria continuar a fazer, ele não iria dar uma oportunidade a eles devem ser 

considerados apenas como ele era no assunto sobre o qual 

eles estavam gozando. Ele não iria ajudá-los fora de seu dilema mudando sua 

política e levando o dinheiro do Corinthians. O contraste entre a sua abnegação 

e ganância dos falsos apóstolos deveria ter deixado claro para o Corinthians, 

que era o verdadeiro homem de Deus. Paulo nunca foi um fardo para eles (v. 

9), em contraste com os falsos apóstolos parasitárias. 

Engano 

Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, 

disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque 

o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por isso não é de 

estranhar os seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, 
cuja final será de acordo com as suas obras. (11: 13-15) 

Estes três versículos formam o coração desta seção. Paulo denunciou os falsos 

apóstolos em linguagem forte, poderoso, porque a verdade estava em jogo. Ao 

contrário de muitos, hoje, Paulo não estava disposto a sacrificar a verdade para 

a unidade. Durante toda esta carta, ele tinha aludido os falsos apóstolos, 

referindo-se a eles obliquamente como os "muitos" que eram culpados de 



"falsificadores da palavra de Deus" (2:17); como "alguns que nos julgam como 

se andássemos segundo a carne" (10: 2); como "aqueles que se encomendam" 

(10:12); como aqueles que pregam "outro Jesus" e "outro evangelho" (11: 4); e, 

sarcasticamente, como "os apóstolos mais eminentes" (11: 5). Agora chegou o 

momento de rodeios e expô-los diretamente. 

A medida do amor de uma pessoa para a verdade é como essa pessoa responde 

quando confrontado por ele. Aqueles que mais proclamam a virtude da 

tolerância são muitas vezes aqueles que têm mais a perder se confrontado com 

a verdade. E quando a verdade é exercida sobre eles, eles freqüentemente 

retaliar com fúria. Mas, quando a honra de Deus e de Cristo, e a verdade do 

evangelho e as Escrituras estavam em jogo, Paulo não era um a equivocar-

se. Demonstrando que muitos deles com condenações rasas veria como uma 

chocante falta de tolerância, Paulo expostos os professores enganadores como 

servos de Satanás (v. 15), que aparece como verdadeiros homens de Deus. 

Paulo provavelmente cunhou o termo pseudapostolos ( falsos apóstolos ), que 

aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento (cf. Ap 2: 2). Tais 

enganadores têm assolado o povo de Deus ao longo da história redentora. O 

Senhor através de Jeremias alertou para enganadores falsos profetas: "Os 

profetas profetizam mentiras em meu nome. Eu nem enviei nem lhes ordenei, 

nem falei com eles; eles vos profetizam uma visão falsa, e adivinhação, e 

vaidade, eo engano de suas próprias mentes "(Jer 14:14;. cf. 23:14, 26). No 

Sermão da Montanha, Jesus advertiu: "Cuidado com os falsos profetas, que vêm 

até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores" 

(Mat. 7:15). No Sermão do Monte, o Senhor observou que seria especialmente 

ativa no fim dos tempos: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas se 

levantarão e mostrarão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até 

os escolhidos" (Mt 24:24; cf. 1 Tim. 4: 1; 2 Tm 3:13)... O Concílio de Jerusalém 

advertiu contra os falsos mestres alegando ter sido enviados pela igreja de 

Jerusalém: "Ouvimos dizer que alguns de nossos a quem nos deu nenhuma 

instrução têm perturbado você com as suas palavras, e transtornaram as vossas 

almas" (Atos 15:24). "Amados, não creiais a todo espírito," João advertiu, "mas 

examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos 

profetas têm saído pelo mundo" (1 João 4: 1). 

Os obreiros fraudulentos dobraram seu comércio por disfarçando-se em 

apóstolos de Cristo para enganar os ingênuos e sem discernimento. Embora 

eles impetuosa posou como iguais para Paulo e os Doze, os falsos apóstolos 

eram, na realidade, obreiros fraudulentos, de Satanás servos que 

se disfarcem em ministros da justiça. A Bíblia revela que o engano é uma 

característica dos falsos mestres.Paulo advertiu os romanos que "tais homens 

são escravos, não de nosso Senhor Cristo, mas ao seu ventre; e com palavras 

suaves e lisonjas enganam os corações dos incautos "(Rom. 16:18). Ele 

escreveu a Timóteo que "os homens maus e impostores irão continuar de mal a 



pior, enganando e sendo enganados" (2 Tim. 3:13). Para Tito, ele escreveu: 

"Porque há muitos homens rebeldes, paroleiros e enganadores, especialmente 

os da circuncisão" (Tito 1:10). Por causa da sempre presente perigo que 

representam, o Novo Testamento adverte os crentes a não se deixar levar por 

eles (Matt. 24: 4; Gal. 6:. 7; Ef 5: 6; Colossenses 2: 4, 8; 2 Tess. 2: 3; 1 João 4: 

1). 

É de admirar que os falsos mestres do disfarce como servos de Deus para o 

próprio Satanás, o governante do império das trevas (Lucas 22:53; Ef 6,12;. 

Col. 1:13), se disfarça em anjo de luz. É É nesse aspecto que ele aparece para 

a igreja, não o forcado, chifres e rabos de mitologia. Satanás é mais eficaz na 

igreja quando ele não vem como um inimigo declarado, mas como um amigo 

Falsa; não quando ele persegue a igreja, mas quando ele se junta a ele; não 

quando ele ataca o púlpito, mas quando ele está na mesma. 

Mas nem Satanás nem seus servos vai fugir com sua farsa para sempre. João 

registra que Satanás será preso no início do Milênio: 

Então eu vi um anjo descer do céu, segurando a chave do abismo e uma grande 

cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e 

Satanás, e amarrou-o por mil anos; e ele jogou-o no abismo, e fechou e selou 

sobre ele, para que ele não iria enganar as nações por mais tempo, até que os 

mil anos foram concluídas; Depois destas coisas, ele deve ser liberado para um 

curto período de tempo. (Apocalipse 20: 1-3) 

Destino final de Satanás será a punição eterna no lago de fogo: "E o diabo, que os enganava, 

foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta eo falso profeta são também; e serão 

atormentados dia e noite para todo o sempre "(Apocalipse 20:10). 

A Bíblia revela que um juízo igualmente temível aguarda todos os falsos 

mestres. Em Mateus 7: 21-23 o Senhor Jesus Cristo advertiu solenemente, 

Nem todo o que me diz: "Senhor, Senhor ', entrará no reino dos céus, mas aquele 

que faz a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar. Muitos me dirão 

naquele dia: 'Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu 

nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? 

"E então eu lhes direi:" Eu nunca vos conheci; partem de mim, vós que praticais 

a iniquidade. " 

O destino dos falsos mestres será de acordo com as suas obras. 

Abuso 

Para você tolerá-lo se alguém o escraviza, ninguém devora-lo, 

qualquer pessoa se aproveita de você, alguém se exalta, alguém 

bate na sua face. (11:20) 



Este foi um verso triste por Paulo para escrever, pois revela a seriedade com 

que os coríntios foram seduzidos. Eles até mesmo de bom grado tolerado 

tratamento duro dos falsos apóstolos. subjuga traduzkatadouloō , um verbo 

que, em sua única outra aparência Novo Testamento refere-se a escravização 

dos judaizantes dos Gálatas (Gl. 2: 4). O sistema de falsa retidão de obras 

propagadas pelos professores que encontram-se tinha roubado o Corinthians de 

sua liberdade em Cristo. A palavra grega traduzida devora imagens dos falsos 

apóstolos predando os Corinthians como animais predadores. Poderia ser uma 

referência às suas exigências de dinheiro (ele seja usado em Marcos 12:40 e 

Lucas 20:47 para descrever os fariseus ganancioso "apreensão de viúvas 

'casas). O Corinthians ficaram de lado enquanto os falsos mestres 

levou vantagem deles (cf. 2 Cor. 0:16), e exaltou -se no seu orgulho e 

arrogância. Sua maus tratos do Corinthians foi, em suma, um tapa na cara, que 

era (e é) um símbolo de extrema falta de respeito (cf. 1 Reis 22:24; Lam 03:30; 

Lucas 22:64; João 18.: 22; Atos 23: 2). 

Três princípios valiosos pode ser destilado a partir de contraste de Paulo de si 

mesmo com os falsos apóstolos: 

Em primeiro lugar, os crentes não devem ser tomadas por lisa, inteligente, 

oratória aparentemente espiritual. Esse discurso pode mascarar mentiras 

satânicas e enganos. Muitos falsos mestres usar termos bíblicos, mas investi-los 

com um significado radicalmente diferente. 

Em segundo lugar, os crentes devem ir além das palavras de um professor e 

examinar sua vida. Religião é um grande negócio para os falsos mestres, mas 

aqueles que são consumidos com a acumulação de riqueza e poder não são 

verdadeiros servos de Jesus Cristo (Mat. 06:24). 

Finalmente, os crentes devem evitar a tentação de fazer a tolerância uma 

virtude. Notas DA Carson 

O apelo à tolerância ilimitada ... pressupõe o maior mal é a realização de uma 

forte convicção de que certas coisas são verdadeiras e seus contrários são falsas 

... Mas se mantivermos o que Deus revelou-se aos homens, supremamente, na 

pessoa de seu Filho , mas também nas palavras e proposições da Escritura, então 

... não temos o direito de tratar qualquer coisa como opcional Deus disse. ( Da 

Triunfalismo para Maturidade [Grand Rapids: Baker, 1984], 101) 

A tolerância é a virtude suprema apenas para aqueles que não têm fortes convicções. 

Para discernir o verdadeiro do falsos líderes espirituais é vital para a saúde da 

igreja. Para deixar de exercitar o discernimento é abrir a porta larga do aprisco 

e permitir que lobos vorazes de Satanás a assolar o rebanho de Deus. 



 

29. Desfrutando a Humildade ( 2 

Coríntios 11: 16-21 ) 

Volto a dizer, que ninguém me julgue insensato; mas se o fizer, 

receberá me mesmo como insensato, para que eu também me 

glorie um pouco. O que estou dizendo, eu não estou dizendo que o 

Senhor iria, mas como por insensatez, nesta confiança de gloriar-

me. Uma vez que muitos se gloriam segundo a carne, eu contará 

também. Para você, tão sábio, tolerar o tolo de bom grado. Para 

você tolerá-lo se alguém o escraviza, ninguém devora-lo, qualquer 

pessoa se aproveita de você, alguém se exalta, alguém bate na sua 

face. Para minha vergonha, devo dizer que temos sido fraco em 

comparação. Mas, em qualquer que seja o respeito que ninguém 

é ousada-com insensatez falo-sou tão corajoso mim mesmo. ( 11: 
16-21) 

A humildade é a mais nobre virtude cristã. É a única resposta adequada a uma 

compreensão adequada da glória de Deus e um verdadeiro sentido de sua 

majestade. Resultados humildade um profundo desejo de adorar a Deus, honrá-lo e buscar 

a Sua glória. 

Mas, como observa João Piper, 

A humildade não é uma característica popular do mundo moderno. Não é elogiado nos 

talk shows ou celebrada em discursos de despedida ou elogiado em seminários de 

diversidade ou listados com os valores centrais da empresa. E se você vá para a seção 

maciça de auto-ajuda de sua livraria shopping alastrando, você não vai encontrar muitos 

títulos comemoram humildade. 

  
A razão básica para isso não é difícil de encontrar: a humildade só pode sobreviver na 

presença de Deus. Quando Deus vai, vai a humildade. Na verdade, você poderia dizer que 

a humildade segue a Deus como uma sombra. Nós podemos esperar encontrar humildade 

aplaudido em nossa sociedade sobre as vezes que encontramos Deus aplaudido. 

  

Na minha jornal local recentemente um editorial convidado capturou a atmosfera de nosso 

tempo, que asfixia a humildade: 

  

Há alguns que ingenuamente se apegam à memória nostálgica de Deus. O churchgoer 

média leva algumas horas fora da semana para experimentar o sagrado ... Mas o resto 

do tempo, ele está imerso em uma sociedade que já não reconhece Deus como uma força 

onisciente e onipotente de ser amado e adorado ... Hoje estamos muito sofisticado para 

Deus. Podemos ficar em nossa própria; estamos preparados e prontos para escolher e 

definir a nossa própria existência. 

  



Nesta atmosfera humildade não pode sobreviver. Ele desaparece com Deus. Quando 

Deus é negligenciada, o deus-runner up toma o seu lugar, ou seja, o homem. E que, por 

definição, é o oposto da humildade, ou seja, o espírito altivo chamado orgulho. Assim, a 

atmosfera que respiramos é hostil a humildade. ( Futuro Graça [Sisters, Ore .; 

Multnomah, 1995], 85-86. Os itálicos no original.) 

Todo pecado é uma afronta a Deus e representa uma viragem longe dele. Por exemplo, a 

cobiça envolve a afastar-se de Deus e Sua disposição para buscar satisfação em coisas 

materiais. Luxúria envolve a afastar-se de projeto de Deus para o sexo para buscar o 

prazer nas relações ilícitas. Ira envolve a afastar-se de justiça e retribuição de Deus para 

buscar a sua própria vingança. Impaciência envolve afastando-se a soberania de Deus na 

busca do controle sobre a própria vida. O medo envolve afastando-se o poder de Deus 

para sucumbir ao temor de outros poderes. Mas o orgulho é a idolatria final, e, portanto, 

o pecado mais hediondo, porque envolve a substituição de centralidade em Deus com 

egocentrismo. 

Escritura enfatiza a importância da humildade, ordenando-o, exaltando suas bênçãos, e 

oferecendo exemplos de pessoas humildes. Em um resumo do Antigo Testamento de vida 

piedosa, o profeta Miquéias escreveu: "Ele te declarou, ó homem, o que é bom; e o que é 

que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, amar a bondade, e andes 

humildemente com o teu Deus "(? Mic. 6: 8 ). "Nada façais por partidarismo ou 

vanglória," Paulo comandou a Filipenses, "mas com a humildade que diz respeito uns aos 

outros como mais importante do que a si mesmo" ( Fp 2: 3. ). Aos Colossenses, ele 

escreveu, "Como aqueles que foram escolhidos de Deus, santos e amados, colocar em um 

coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência" ( Col. 3:12 ). 

A experiência humilde ricas bênçãos. Deus ouve-los quando eles rezam ( Sl 10:17. ; 

cf. 09:12 ); eles gostam de sua presença ( Isa 57:15. ; cf. 66: 2 ); Ele irá livrá-los de 

problemas ( Jó 22:29 ); eles são os objetos de Sua preocupação ( Sl 138: 6. ); Ele vai levar 

e ensiná-los ( Sl. 25: 9 ); eles vão experimentar a Sua graça ( Tiago 4: 6 ; 1 Pedro 5: 

5 ); eles terão sabedoria ( Prov. 11: 2 ); e eles vão levar uma vida longa e próspera ( Prov. 

22: 4 ). A vontade humilde, paradoxalmente, ser as pessoas mais exaltado e honrado 

( Prov 15:33. ; 18:12 ; 29:23 ; . Matt 23:12 ; Lucas 14:11 ; 18:14 ; Tiago 4:10 ), o maior 

no reino de Deus ( Mateus 18: 4. ; cf. 20: 26-28 ). Incluído entre si, são Abraão ( Gn 

18:27 ); Jacó ( Gen. 32:10 ); Jó ( Jó 40: 4 ); Moisés ( Num. 12: 3 ); Gideon ( Jz 

6:15. ); Manassés ( 2 Crônicas 33:12. ); Josias ( 2 Crônicas 34:27. ); Daniel ( Dan 

10:12. ); Paulo ( Atos 20:19 ); e, soberanamente, o Senhor Jesus Cristo ( Mateus 

11:29. ; Fp 2: 8. ). 

Por outro lado, o orgulho é o primeiro pecado, aquele cometido por Satanás ( . Isa 

14:14 ; 1 Tm 3: 6. ). Escritura adverte repetidamente contra ele ( Prov. 21: 4 ; cf. 1 Sam. 

2: 3 ; Sl 75: 5. ; Rom 0:16. ; Tiago 04:16 ; 1 João 2:16 ). Deus odeia o orgulho ( Pv 6: 16-

17. ; cf. Ps. 5: 5 ) e espera que o seu povo a odiá-lo ( Pv 8:13. ). Orgulho é expressa em 

ostentando ( 1 Sam. 2: 3 ; . 2 Crônicas 25:19 ); em perseguição dos justos pelos ímpios 

( Sl. 10: 2 ); na fala mal ( Sl 31:18. ); na vida dos ímpios ( Hab. 2: 4 ; . Rom 01:30 ), os 

professores especialmente falsos ( 1 Tm 6: 3-4. ), e será especialmente prevalente nos 

últimos dias ( 2 Timóteo 3: 1. -2 ). 

O fruto do mal de orgulho inclui desonra ( Prov. 11: 2 ); destruição ( Pv 16:18. ; 18:12 ); a 

oposição de Deus ( Tiago 4: 6 ); ser humilhado por Deus ( Pv 29:23. ; cf. Sl 18:27. ; 2 

Sm. 22:28 ; Dan 4:37. );sendo contaminado ( Marcos 7: 21-23 ); e contendas ( . Prov 

13:10 ; 28:25 ). Orgulho também mantém as pessoas de procurarem ( Sl. 10: 4 ) (e 



conhecer a Deus . Ps 138: 6 ). . Mas o mais grave de tudo, os resultados orgulho em 

julgamento de Deus Provérbios 16: 5 adverte: "Todo aquele que é arrogante é 

abominação ao Senhor; . seguramente, ele não será impune "Isaías também previu o 

julgamento dos malfeitores orgulhoso: 

O olhar orgulhoso do homem será humilhado ea altivez do homem será humilhado, e só 

o Senhor será exaltado naquele dia. Pois o Senhor dos exércitos tem um dia de ajuste de 

contas contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que for levantado, para que ele 

possa ser humilhado. ( Isa. 2: 11-12 ) 

Malaquias 4: 1 acrescenta: "Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; e todos os 

soberbos e todos os malfeitores serão joio; eo dia que está chegando os abrasará, diz o Senhor 

dos Exércitos, "de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo." "O Senhor preserva os 

fiéis", escreveu Davi ", e recompensará plenamente o que usa de soberba "( Sl 31:23. ), 

enquanto que no Salmo 94: 2 o salmista orou: ". Levanta-te, ó juiz da terra, renda recompensa 

para os orgulhosos" Escritura lamenta o orgulho tanto de indivíduos, como Ezequias ( 2 

Chron . 32:25 ); Nabucodonosor ( Dan 4:30. ; 05:20 ); e Belsazar ( Dan. 5: 22-23 ); e de 

nações, como Moab ( Isa. 16: 6 ); Edom ( Obad 3. ); Babylon ( Jer 50:29. , 32 ); e, 

tragicamente, Israel ( Isaías 28: 1. ; Jer. 13: 9 ; Hos. 5: 5 ). 

Ninguém ficou mais convencido da importância da humildade que Paulo. Na verdade, 

além da parte do Senhor Jesus Cristo, nenhum homem Novo Testamento aparece mais 

humilde do que ele. Paulo procurou seguir o exemplo de Cristo de humildade ( Mateus 

11:29. ), como fazia todos os aspectos de sua vida ( 1 Cor 11: 1. ; cf. Ef 5: 1-2. ; . 

Filipenses 2: 5 ), para que outros, por sua vez poderia seguir o seu padrão ( 1 Cor 

04:16. ; 11: 1 ; Phil 03:17. ; 1 Tessalonicenses 1: 6. ; 2 Ts 3: 9. ). 

Por causa de sua humildade, Paulo achou a idéia de se gabar abominável. Mas isso é 

exatamente o que ele foi obrigado a fazer por escrito esta carta. Como observado nos 

capítulos anteriores deste volume, as credenciais apostólicas de Paulo estavam sob ataque 

massivo de falsos apóstolos em Corinto. Eles haviam caluniosamente o acusou de ser um 

mau, deitado charlatão, e estavam procurando destruir sua credibilidade e substituí-lo 

como mestres autorizados da congregação de Corinto. De forma alarmante, muitas das 

Corinthians tinha comprado em mentiras dos enganadores sobre Paulo. Ele tinha que agir, 

não por causa de seu ego, mas por causa do evangelho. Não podia permitir que os falsos 

mestres para cortar o acesso do Corinthians à verdade divina, proclamou. 

A desinformação elas se espalham sobre Paulo incluiu a avaliação que ele era muito 

vulgar e espetacular um homem para ser um verdadeiro apóstolo. Para combater essas 

mentiras, ele foi forçado a apresentar suas credenciais apostólicas, algo que ele preferia 

não ter que fazer, porque deveria ser óbvio. Paulo estava mais à vontade para discutir suas 

fraquezas do que suas realizações ( 2 Cor. 4: 7 ; 12: 5 ,9-10 ; cf. 1 Cor 15:10. ; 1 Tim. 1: 

15-16 ), embora o que ele disse sobre si mesmo era verdade (cf. 2 Cor. 10: 13-14 ). 

A verdadeira medida de humildade de uma pessoa é a capacidade de se vangloriar quando 

necessário e ainda permanecer humilde. É fácil ser humilde em fracasso, muito mais 

difícil de ser humilde, no meio de grande sucesso. Paulo tinha sido eminentemente 

privilegiada pelo Senhor, e seu ministério obviamente tinham sido sucesso 

monumental; o desafio era para ele dizer o que era verdadeiro e necessário, ainda 

permanecer humilde. Quando ele apresentou suas credenciais apostólicas em 11: 22-12: 

13 , ele fez exatamente isso. 

Mas antes que ele fez isso, Paulo expressou uma última vez a sua relutância em se 

vangloriar. Ele estava fazendo isso sob protesto, e só porque 'aceitação ingênua dos falsos 



apóstolos "mentiras do Corinthians tornou-se necessário. Neste prólogo de sua defesa do 

seu apostolado, Paulo deu duas razões pelas quais glória é inútil: É tolice, e é carnal. 

Gozando é tolo 

Volto a dizer, que ninguém me julgue insensato; mas se o fizer, 

receberá me mesmo como insensato, para que eu também me 

glorie um pouco. O que estou dizendo, eu não estou dizendo que o 

Senhor iria, mas como por insensatez, nesta confiança de gloriar-
me. ( 11: 16-17 ) 

O termo novamente apontou o Corinthians volta a anterior discussão de Paulo de 

ostentando em 11: 1 . Ele havia digressed para discutir a questão da remuneração 

financeira e para expor os falsos apóstolos como agentes de Satanás disfarçado ( vv. 2-

15 ). 

Antes relutantemente lançar sua defesa, que ele considerava como tolice, Paulo se 

distanciou os verdadeiros tolos. Ele não queria que ninguém acha que ele tolo como os 

falsos mestres; ele não era habitualmente dado a recomendando-se como se fossem. Mas, 

se alguém do Corinthians realmente acho que ele seja um tolo, Paulo pediu que lhe 

conceda o mesmo privilégio que eles fizeram os falsos apóstolos e receber dele mesmo 

como tolo. Os falsos apóstolos ostentava incessantemente; Paulo iria se 

vangloriar só um pouco. O apóstolo não era bobo; ele estava apenas respondendo tolos 

como sua loucura merecia ( Prov. 26: 5 ) para proteger o Corinthians do desastre 

espiritual. E era sua loucura em ser seduzido pelos falsos apóstolos que tinha necessitado 

de jactância de Paulo ( 2 Cor. 0:11 ). 

Os versículos 17 e 18 formam um parêntese e fornecer outro aviso importante. Paulo 

reconheceu que o que ele estava dizendo, ele estava sem dizer como o Senhor 

faria. Ele não era, como alguns têm tolamente afirmou, negando que o que ele escreveu 

nesta passagem foi inspirado Escritura (cf. 2 Pedro 3: 15-16 ). O que ele quis dizer foi 

que ele não estava seguindo nada seu Senhor tinha feito, porque Jesus nunca se 

vangloriou. Isso tornou difícil para ele a fazê-lo, porque o objetivo supremo de sua vida 

era para ser como Cristo (cf. 2 Cor. 11: 1 ; Rom. 14: 8 ; . Phil 1:21 ; 3:14 ). 

Resumindo a intenção de Paulo neste versículo, Albert McShane escreve: 

Não devemos concluir com esse versículo que aqui nós temos uma parte da Escritura que 

não é inspirada. [Paulo] teve a permissão do Senhor para escrever como ele, mas ele é 

dono de que esta não é a maneira usual Seus servos são esperados para falar de si 

mesmos. Teve qualquer outro curso foi esperançoso de sucesso, este nunca teria sido 

tomada. Os sabichões em Corinto tinha alimentado muito tempo na mesa dos tolos para 

saborear a dieta normal dos santos, de modo que ele é obrigado a definir antes o que eles 

são capazes de digerir, mesmo que ele próprio considera como intragável. ( O que a Bíblia 

ensina: II Coríntios [Kilmarnock, Escócia: João Ritchie Ltd., 1986], 384) 

O que Paulo disse que era preciso, e ele disse que sem orgulho ou auto-elogio. No entanto, 

irritou-lhe que inimigos da verdade o tinha forçado para dentro da loucura da auto-

confiante jactância. 

Gozando é carnal 

Uma vez que muitos se gloriam segundo a carne, eu contará 

também. Para você, tão sábio, tolerar o tolo de bom grado. Para 



você tolerá-lo se alguém o escraviza, ninguém devora-lo, qualquer 

pessoa se aproveita de você, alguém se exalta, alguém bate na sua 

face. Para minha vergonha, devo dizer que temos sido fraco em 

comparação. Mas, em qualquer que seja o respeito que ninguém 

é ousada-com insensatez falo-sou tão corajoso mim mesmo. ( 11: 
18-21 ) 

A muitos que se orgulhar [ed] segundo a carne (cf. 1 Cor 03:21. ; 5: 6 ; . Gal 6:13 ) 

foram, naturalmente, os falsos apóstolos. Sua vanglória era mundano, fútil e vazia, com 

base em suas realizações humanas, como Paulo tinha sido antes de sua conversão (cf. Gal 

1:14. ; Fp 3: 4-6. ). Os falsos apóstolos não podia gabar-se de que Deus havia feito por 

meio deles, uma vez que eram os inimigos de Deus.Eles eram vendedores ambulantes, 

culpado de "falsificadores da palavra de Deus" ( 2 Cor 2:17. ); proclamadores de "um 

outro Jesus", e "outro evangelho" ( 11: 4 ); "falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, 

disfarçando-se em apóstolos de Cristo" ( 11:13 ). Como tal, eles só podiam se orgulhar 

de suas conquistas pessoais, que foram motivados por seus desejos corruptos e motivadas 

por seu pai, Satanás (cf. João 8:44 ). Para contrariar suas falsas alegações, Paulo foi 

forçado a se orgulhar também. 

Em versos 19-21 Paulo emitiu suas renúncias finais antes de iniciar sua jactância 

em versículo 22 . Ele empregou a linguagem mais contundente para ser encontrado em 

qualquer lugar nesta epístola, usando o sarcasmo para chocar os Corinthians fora de sua 

aceitação complacente dos falsos apóstolos. Sarcasmo está dizendo o contrário do que é 

verdadeiro para o efeito. É o, mais maneira de corte mais forte para usar a linguagem e, 

portanto, a maneira mais eficaz para Paulo para obter o seu ponto de vista. O apóstolo, 

como se fosse, verbalmente bateu o Corinthians para trazê-los para os seus sentidos. 

Esta não foi a primeira vez que Paulo tinha sido forçado a recorrer ao sarcasmo em lidar 

com o Corinthians. Em 1 Coríntios 4: 8-10 ele é usado para esvaziar o seu orgulho 

arrogante: 

Você já está cheio, você já se tornou rico, você se tornaram reis sem nós; e, na verdade, 

eu queria que você tinha se tornado reis para que também nós viéssemos a reinar 

convosco. Pois, eu acho que Deus tem exibido nos apóstolos último de todos, que os 

homens condenados à morte; porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos 

e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, mas é prudente em Cristo; somos 

fracos, mas você é forte; você é distinto, mas estamos sem honra. 

"? É assim, que não há entre vós um homem prudente, que será capaz de decidir entre seus 

irmãos", ele repreendeu-os em 1 Coríntios 6: 5 . Mais tarde, em que epístola ele acrescentou: 

"Se alguém supõe que ele sabe alguma coisa, ele ainda não sabe como convém saber" ( 1 Cor. 

8: 2 ). 

Paulo começou por agulhamento o Corinthians para ser "sábio" o suficiente para tolerar 

os tolos falsos apóstolos de bom grado. Ele apontou sarcasticamente que o Corinthians 

voluntariamente escutado aqueles que escravizados, explorados, aprisionado, dominado 

e humilhado eles. Sendo esse o caso, eles poderiam certamente ter com ele. 

Paulo também usou O verbo grego traduzido escraviza em Gálatas 2: 4 para descrever o 

aprisionamento dos Gálatas dos judaizantes em seu sistema legalista falsa. Os falsos 

apóstolos tinham semelhante enredados muitos dos Corinthians no ensino herético eles 

defendida. Paulo certamente tinha em mente o controle abusivo os falsos apóstolos 

exercida sobre eles, escravizando o Corinthians para si mesmos, algo que nem ele ( 2 

Coríntios 1:24. ) nem qualquer verdadeiro servo de Deus faria ( Mateus 20: 25-26. ; 23 : 



8-10 ; 1 Pedro 5: 3 ). Em ambos os casos, eles haviam roubado o Corinthians de sua 

liberdade em Cristo (cf. Mt 11: 28-30. ; João 8:32 , 36 ; Rom. 8: 2 ; 1 Cor. 9:19 ; Gal 2: 

4. ; 5: 1 ; 1 Pedro 2:16 ). 

Os falsos mestres tinham devorar [va] o Corinthians, no sentido de pilhar-los 

financeiramente (a mesma palavra grega aparece em Marcos 12:40 ; cf. Sl. 14: 4 ). Ao 

contrário de Paulo, que se recusou a ser um fardo para o Corinthians ( 2 Cor. 0:14 ), os 

falsos apóstolos eram "escravos, não de nosso Senhor Cristo, mas ao seu ventre" ( Rom. 

16:18 ). 

O Corinthians também tinha sido levado vantagem ou aprisionado pelos falsos 

apóstolos. Eles haviam sido capturados como um peixe no anzol (cf. Lc 5, 5 , onde o 

mesmo verbo grego é traduzido "apanhado") ou como um animal em uma armadilha. 

Os falsos mestres também elevou-se em contraste com Paulo, que seguiu o exemplo de 

Cristo de humildade e Gentilza no trato com o Corinthians ( 2 Cor. 10: 1 ). Paulo usou o 

mesmo verbo traduzido se exalta em 10: 5 ". especulações e toda altivez que se levante 

contra o conhecimento de Deus" para descrever os falsos apóstolos eram obcecados com 

a sua própria importância. 

Para atacar alguém na cara é o insulto final (cf. 1 Reis 22:24 ; 03:30 Lam. , Marcos 

14:65 ; Atos 23: 2 ). Surpreendentemente, o Corinthians tolerado mesmo a humilhação 

mais extremo pelos falsos apóstolos.Eles podem ter atingido fisicamente alguns dos 

Corinthians para intimidá-los, ou a expressão pode ser metafórico. De qualquer maneira, 

eles deixaram-se humilhado. Tratamento abusivo Os falsos apóstolos do Corinthians 

deixa claro que eles não eram verdadeiros homens de Deus (o termo "não combativo" [ 1 

Tm 3: 3. ; Tito 1: 7 ], literalmente, significa "não é um atacante"). 

O sarcasmo de Paulo atingiu o seu auge quando escreveu em verso 21 , Para minha 

vergonha, devo dizer que se o comportamento dos falsos apóstolos é o padrão, temos 

sido fraco em comparação. Na verdade, sua "fraqueza" ao não escravizar, explorando, 

aprisionamento, dominante, e enganando o Corinthians provou ser a força e prova de sua 

autenticidade como um apóstolo e as provas de seu amor por eles. 

A última frase nesta passagem, mas em tudo o que diz respeito ninguém é corajoso ... 

Eu sou tão corajoso mim, marca a transição para a defesa de Paulo do seu apostolado, 

que começa no versículo 22 . Da mesma forma que tinha os falsos apóstolos 

sido ousado no ataque ele, então Paulo seria ousado ao se defender. Ele iria escrever sem 

hesitar, com confiança, na esperança de que o Corinthians giraria dos falsos apóstolos 

para a verdadeira. Sua frase entre parênteses com insensatez falo evidencia o sarcasmo 

desta seção. 

Ao longo da história da Igreja, povo de Deus tem sofrido nas mãos de falsos líderes 

abusivos. Filipe E. Hughes escreve, 

Ao olharmos para trás mais de dezenove séculos da história da Igreja cristã, não podemos 

deixar de ficar impressionado com a maneira pela qual a maior parte do tempo, para 

muitos dos seus seguidores parecem ter sido conteúdo lamely a tolerar as imposições e 

extorsões de déspotas eclesiásticos cujas vidas são uma contradição da mansidão e 

benignidade de Cristo e cuja preocupação tem sido menos para as almas do perecimento 

do que para a justaposição de sua própria reputação aos olhos do mundo. A Reforma do 

século XVI foi um romper com esse espírito escuro da tirania e da recuperação, por meio 

de voltar para a pura doutrina do Novo Testamento, de que a liberdade no evangelho que 

é o direito natural de todo homem cristão. ( A Segunda Epístola aos Coríntios, A 



Commentary New Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 

1992], 401) 

Se eles estão a ouvir a exortação de Paulo ", Foi para a liberdade que Cristo nos 

libertou; Permanecei, pois, firmes e não estar sujeito novo, a jugo de escravidão "( Gal. 5: 1 ), 

os crentes devem rejeitar esses falsos mestres despóticos que buscam escravizá-los. Seu 

desejo apaixonado de ver sua amada congregação coríntia livre do flagelo dos falsos 

apóstolos abusivas motivadas defesa detalhada de Paulo do seu apostolado, que começa na 

próxima seção desta epístola. 

 

30. Credenciais Apostólicas ( 2 Coríntios 

11: 22-12: 4 ) 

São hebreus? Então estou I. São israelitas? Então estou I. Eles 

são descendentes de Abraão? Então estou I. Eles são servos de 

Cristo -I falam como se insano-I mais assim?; em muito mais 

trabalho, muito mais em prisões; em açoites, sem número, muitas 

vezes em perigo de morte. Cinco vezes recebi dos judeus uma 

quarentena de açoites. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez 

fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia 

passei no abismo. Eu estive em deslocações frequentes, em 

perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos meus 

compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no 

deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos; Estive em 

trabalho de parto e fadigas, muitas noites sem dormir, em fome e 

sede, muitas vezes sem comida, frio e nudez. Além de tais coisas 

externas, existe a pressão diária em mim de preocupação para 

todas as igrejas. Quem é fraco sem o meu ser fraco? Quem é 

levado em pecado sem a minha intensa preocupação? Se eu tiver 

de se vangloriar, vou gabar-se de que pertence a minha 

fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, Ele que é bendito 

eternamente, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o 

ethnarch sob o rei Aretas guardava a cidade dos damascenos, 

para me prender, e eu fui descido num cesto por uma janela na 

parede, e assim escapei das suas mãos. Gozando é necessário, 

embora não seja rentável; mas vou continuar a visões e revelações 

do Senhor.Conheço um homem em Cristo que há catorze anos-se 

no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe-tal um 

homem foi arrebatado até ao terceiro céu. E eu sei como um 

homem-se no corpo ou fora do corpo não sei, sabe Deus foi 

arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que o homem 
não é permitido falar. ( 11: 22-12: 4 ) 

Paulo finalmente, embora ainda com relutância, apresenta suas credenciais apostólicas ao 

Corinthians, defendendo-se contra as mentiras daqueles que negou seu 

autenticidade. Além de os insights biográficos que ele proporciona na vida de Paulo, esta 

seção pode parecer ter relevância pouco prático para hoje. Tal não é o caso, no 

entanto. Táticas de Satanás para atacar os líderes do povo de Deus não mudaram. E a 

questão da autenticidade apostólica de Paulo ainda é vital hoje; ele é uma fonte autorizada 



da verdade divina através de todos os seus escritos, seja qual for o tema. E toda a Escritura 

é proveitosa ( 2 Tim. 3:16 ). Esta seção também dá uma visão sobre como o mais nobre 

dos cristãos lidou com a extrema adversidade que ele enfrentou. 

Apesar de 'aceitação ingênua dos falsos mestres "mentiras do Corinthians Paulo forçado 

a defender a si mesmo, a sua humildade fez relutante em discutir o seu caso. Por causa 

disso, ele deu a longa série de renúncias muitas vezes sarcástico ( 10: 12-11: 21 ), 

deixando claro seu desgosto para a jactância ele tinha sido forçado a entrar. Paulo 

considerou como tolo e carnal e não de acordo com o exemplo do Senhor Jesus Cristo. No 

entanto, o apóstolo sabia que era necessário, tanto para proteger o Corinthians, que de 

outra forma seriam enganados-cortado da verdade divina, proclamou-e para honrar a 

verdade. 

Começando no versículo 23 Paulo apresentou quatro credenciais apostólicas que o 

distinguem dos falsos apóstolos: sua experiência de sofrimento, a sua experiência de 

simpatia, a sua experiência de submissão, e sua experiência do sobrenatural. Eles 

demonstram poderosamente que Paulo era um verdadeiro apóstolo de Cristo, e que os 

seus adversários não eram. Mas antes de demonstrar a sua superioridade para eles, Paulo 

respondeu primeiro a ainda outra de suas mentiras caluniosas no versículo 22 . Ele 

mostrou que ele foi em nada inferior aos falsos apóstolos em relação à sua condição de 

judeu. 

Para cada uma das três questões que ele representava, Paulo respondeu de forma simples 

e poderosa, Então estou I. O termo Hebreus define o povo judeu étnica e 

linguisticamente. Alguns estudiosos acreditam que o nome deriva de um verbo hebraico 

que significa "Cruz over" e refere-se às suas origens para além do rio Eufrates (cf. Josh. 

24: 2 ). Mais provavelmente, ele deriva de Eber (Gen. 11: 15-17 ) e se refere a seus 

descendentes. O título foi dado primeiro a Abraão ( Gn 14:13 ) e mais tarde foi usado 

para descrever o povo judeu, tanto por estrangeiros (por exemplo, Gen. 

39:14 , 17 ; 41:12 ; 01:16 Ex. ;2: 6 ; 1 Sm 4: 6. , 9 ; 13:19 ; 14:11 ; 29: 3 ) e por eles 

próprios (por exemplo, Gen. 40:15 ; Ex 01:19. ; 2: 7 ; 5: 3 ; 1 Sam. 13: 3 ; . Jer 34:14 ; . 

Jon 1: 9 ). 

Nos dias de Paulo, o termo Hebreus também distinguiu os judeus da Palestina, cuja 

língua materna era o hebraico ou aramaico, a partir dos helenistas, os judeus de língua 

grega da diáspora (cf. Atos 6: 1 ).Os falsos apóstolos podem ter questionado a 

autenticidade de Paulo, argumentando que ele não era um judeu palestino, como eles 

próprios e os Doze, mas um judeu helenizado. Mas, apesar de Paulo nasceu em Tarso, 

uma cidade na Ásia Menor, era todavia um "hebreu de hebreus" ( Fp 3: 5. ); isto é, ele 

preservou a herança judaica tradicional de sua família. Como os homens mais instruídos 

de seu tempo Paulo falava grego ( Atos 21:37 ). Mas isso não quer dizer que ele era um 

judeu helenizado; Na verdade, a Bíblia implica que hebraico ou aramaico, não o grego, 

era a sua língua nativa (cf. Atos 21:40 ; 26:14 ).Além disso, apesar de ter nascido em 

Tarso, Paulo evidentemente veio a Jerusalém como uma criança, foi criado lá, e lá estudou 

sob Gamaliel ( Atos 22: 3 ; 26: 4 ). 

O termo israelitas ( Ex 35:29. ; 1 Sam 02:14. ; 14:21 ; 29: 1 ; 2 Reis 3:24 ; Neemias 11: 

3. ; Rom. 9: 4 ) Vista do povo judeu em termos de sua descendência de Jacó (Israel); na 

verdade, o Antigo Testamento se refere a eles como os "filhos de Israel" mais de seis 

centenas de vezes. Ele também expressa sua identidade teocrático como povo de Deus 

escolhidos ( Amós 3: 2 ; cf. Ex. 19: 5-6 ; Rm. 9: 4-5 ). 



Como os falsos apóstolos, Paulo também foi um dos . descendentes de Abraão Ele era 

herdeiro de todos os privilégios do convênio e as bênçãos que Deus prometeu a Abraão 

( Gn 12: 1-3 ). 

Esta não foi a única vez que Paulo teve de defender sua herança judaica. Para as igrejas 

da Galácia, ele escreveu: "Para você ter ouvido falar da minha ex-modo de vida no 

judaísmo, como eu costumava persegui a Igreja de Deus além da medida e tentou destruí-

lo; e eu estava excedia em judaísmo a muitos dos meus contemporâneos entre os meus 

compatriotas, sendo mais extremamente zeloso minhas tradições ancestrais "( Gal. 1: 13-

14 ). Em Filipenses 3: 4-6 , o apóstolo também delineou suas qualificações 

impressionantes: 

Se alguém tem uma mente que confiar na carne, eu muito mais: circuncidado ao oitavo 

dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, 

fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à justiça que há na lei, fui 

irrepreensível. 

Tendo estabelecido que em todos os sentidos para o social, religiosa, cultural, lingüística, 

e pactualmente, ele não era nada inferior aos falsos apóstolos, Paulo apresentou 

credenciais que realmente provou que ele era superior a eles. 

Sua experiência de sofrimento 

? Eles são servos de Cristo -I falam como se insano-I mais; em 

muito mais trabalho, muito mais em prisões; em açoites, sem 

número, muitas vezes em perigo de morte. Cinco vezes recebi dos 

judeus uma quarentena de açoites. Três vezes fui açoitado com 

varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma 

noite e um dia passei no abismo. Eu estive em deslocações 

frequentes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos 

meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, 

perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos 

irmãos; Estive em trabalho de parto e fadigas, muitas noites sem 

dormir, em fome e sede, muitas vezes sem comida, frio e 
nudez. ( 11: 23-27 ) 

Paulo poderia ter se defendeu, apelando para suas realizações impressionantes e 

privilégios. Ele poderia ter apontado para a sua formação com o famoso rabino Gamaliel, 

sua associação com a elite de Jerusalém (cf. Atos 22: 5 ), ou o seu zelo óbvia para o 

judaísmo que se manifestou em sua perseguição da igreja ( Atos 8: 1-3 ; 1 Cor. 15: 9 ; . 

Gal 1:13 ; . Fp 3: 6 ). Paulo pode também têm apontado para tudo o que Deus tinha feito 

por ele depois de sua conversão, para as cidades que ele havia pregado em, os convertidos 

que ele tinha feito, e as igrejas que ele havia plantado. Em vez disso, ele deu muito 

diferentes credenciais que, embora não impressionante para os padrões do mundo, 

marcou-o como um verdadeiro homem de Deus. 

Para chamar os apóstolos falsos servos de Cristo , mesmo para fins de argumentação era 

repulsivo para Paulo, para que ele se apressou a acrescentar o aviso legal, eu falo como 

se insano. Insane traduz uma forma do verbo paraphroneō , o que significa, literalmente, 

"estar fora de si", ou "estar fora de sua mente." É uma palavra mais forte do 

que aphrosunē , que o apóstolo usou anteriormente para descrever sua tolice em jactância 

( 11: 1 , 17 , 21 ). Se ostentando era Paulo, o ato de um tolo, o que sugere que os falsos 

apóstolos eram servos de Cristo foi o delírio de um louco. A frase também expressa a 



visão de Paulo de sua jactância. Toda a discussão era loucura, mas a falta de 

discernimento do Corinthians tornou-se necessário. 

A frase que eu mais ainda marca o início da manifestação de Paulo de sua superioridade 

sobre os falsos apóstolos. A primeira credencial ele apresentou, seu sofrimento, parece 

um pouco incomum. Lista detalhada de Paulo sobre as coisas que ele tinha sofrido o faz 

soar mais como alguém que precisava de ajuda do Senhor, em vez de um apóstolo poderes 

e comissionado por Jesus Cristo. Como poderia o fato de que ele antagonizou tantas 

pessoas e colocar-se em tantas dificuldades, possivelmente, ser uma evidência de seu 

apostolado? 

Mas o sofrimento era exatamente o que Jesus predisse que seus apóstolos iria 

experimentar. Antes de enviar os Doze para fora em uma viagem de pregação, Jesus 

advertiu-os, 

Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos; assim ser astutos como as serpentes 

e simples como as pombas. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos 

tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas; e você ainda vai ser levados perante 

governadores e reis, por minha causa, como um testemunho para eles e aos gentios. Mas, 

quando vos entregarem, não se preocupe sobre como ou o que haveis de dizer; pois será 

dado naquela hora o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito 

do vosso Pai é que fala em vós. Irmão entregará à morte o irmão, e um pai a seu filho; e 

filhos se levantarão contra os pais e levá-los a ser condenado à morte. E sereis odiados de 

todos por causa do meu nome, mas é aquele que perseverar até o fim, que será salvo. Mas 

sempre que vos perseguirem numa cidade, fugi para outra; porque em verdade vos digo 

que, você não vai terminar de percorrer as cidades de Israel até que o Filho do Homem 

vier. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. É o 

suficiente para o discípulo que ele tornar-se como o seu mestre, e o escravo como o seu 

mestre. Se chamaram o chefe da casa Belzebu, quanto mais eles difamar os membros de 

sua família! ( Mateus 10: 16-25. ; cf. 21: 33-39 ; 22: 2-6 ; João 15: 18-21 ; 16: 1-4 , 33 ) 

". Ovelhas no meio de lobos" Em que estava em vigor o seu sermão ordenação, Jesus advertiu 

aos apóstolos que eles teriam de enfrentar um ambiente hostil, como isso, eles poderiam 

esperar o sofrimento que Ele delineou: prisões, espancamentos, traições, ódio, perseguição e 

calúnia. Brilhando a luz do evangelho para o reino das trevas, inevitavelmente, gera uma 

reação hostil. 

Para que a promessa geral para os apóstolos de sofrimento, o Senhor acrescentou um 

específico para Paulo. Falando a Ananias, o Senhor disse a Paulo: "Ele é um instrumento 

escolhido de Minas, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de 

Israel; pois eu lhe mostrarei quanto ele deve sofrer por causa do meu nome "( Atos 9: 15-

16 ). A vida de Paulo exemplificou a verdade de 2 Timóteo 3:12 : "De fato, todos os que 

desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos". Os falsos apóstolos 

tiveram suas cartas de recomendação ( 2 Cor. 3: 1 ), mas Paulo tinha " em [seu] corpo as 

marcas-marcas de Jesus "( Gal. 6:17 ). A primeira credencial ele listou estava sofrendo, 

porque é isso que Jesus disse que iria caracterizar os Seus apóstolos. Os falsos mestres, 

por outro lado, freqüentemente procuram uma vida de facilidade e conforto. E já que eles 

fazem parte de seu reino, Satanás não atacá-los. 

Esta é a quarta e mais detalhada descrição nesta epístola do sofrimento de Paulo (cf. 2 

Cor. 1: 4-10 ; 4: 7-12 ; 6: 4-10 ). Embora ele dá mais detalhes dos ensaios de Paulo do 

que Lucas lista em Atos, é de nenhuma maneira exaustiva; humildade do apóstolo causou-

lhe para dizer apenas o que era necessário para fazer seu ponto. 



Kopos ( trabalhos ) descreve o trabalho até o ponto de suor e cansaço. É traduzida como 

"labuta" em 1 Coríntios 15:58 , e Paulo também é usado em uma lista antes de seus 

sofrimentos ( 6: 5 ). O verbo relacionado descreve o trabalho duro realizado por Pedro e 

seus colegas pescadores ( Lucas 5: 5 ), o esgotamento de Jesus após uma longa viagem 

( João 4: 6 ), aqueles que trabalharam arduamente na igreja romana ( Rom. 16: 6 , 12 ), 

os esforços de Paulo no ministério que superou todos os outros ( 1 Cor. 15:10 ), os líderes 

trabalhador da igreja de Tessalônica ( 1 Ts. 5:12 ), e os anciãos que "trabalham duro na 

pregação e no ensino" ( 1 Tim. 5:17 ). Além de seu intenso trabalho no ministério, Paulo 

trabalhou em seu comércio para se sustentar (cf. Atos 20: 34- 35 ; 1 Cor. 4:12 ; . 1 

Tessalonicenses 2: 9 ). 

De Paulo prisões registrado em Atos (em Filipos [ 16: 23- 24 ], Jerusalém [ 22: 24-

29 ; 23:10 , 18 ], Caesarea [ 23:35 ; 24:27 ], e de Roma [ 28: 16- 31 ]) e sua segunda 

prisão romana ( 2 Tim. 1: 8 ), apenas um em Filipos tinha ocorrido como Paulo escreveu 

esta passagem. Quantas outras vezes ele foi preso é desconhecido; o pai da igreja 

Clemente de Roma, escrita no final do primeiro século, disse Paulo foi preso sete vezes. 

Além de ser preso, Paulo tinha sido batido vezes sem número. Então, numerosos foram 

os espancamentos oficiais e não oficiais de que o apóstolo não poderia mesmo contá-los 

todos. Como será visto quando ele delineia alguns deles em versículos 23-24 , que chegou 

às mãos de ambos os seus próprios compatriotas e aos gentios. 

Paulo vivia constantemente em perigo de morte, sabendo que cada dia poderia ser o seu 

último. Como ele escreveu em 1 Coríntios 15:31 : "Eu afirmo, irmãos, pela glória que de 

vós tenho em Cristo Jesus nosso Senhor, que morro todos os dias." Quase desde o 

momento de sua conversão, os inimigos de Paulo planejaram matá-lo ( Atos 

09:23 , 29 ; 14: 3-5 ; 17: 4-5 ; 21: 30-32 ; 23: 12-21 ). Os motins eclodiram quando 

pregou ( Atos 19: 23-41 ); mobs formada para caçá-lo ( Atos 17: 5-9 ); governantes 

procurava a sua morte (ele descreve um incidente em 2 Cor. 11: 32-33 ). No entanto, ele 

nunca vacilou em seu compromisso ou comprometido a mensagem que ele pregava. 

Paulo próxima delineados dois exemplos das surras que ele mencionados no versículo 

23 . Cinco vezes ele recebeu dos judeus trinta e nove chicotadas. Essa punição 

especial foi prescrito pela Lei Mosaica: 

Se há uma disputa entre homens e eles vão para tribunal, e os juízes decidir o seu caso, e 

justificam os justos e condenar os ímpios, então ele deve ser se o ímpio merece ser 

espancado, o juiz deve, em seguida, fazê-lo mentira para baixo e ser derrotado em sua 

presença com o número de distribuições de acordo com a sua culpa. Ele pode vencê-lo 

quarenta vezes, mas não mais, de modo que ele não vencê-lo com muito mais do que estas 

listras e seu irmão não é degradado em seus olhos. ( Deut. 25: 1-3 ) 

Os judeus da época de Paulo, em seu zelo legalista para a observância externa da Lei, limitou 

o número de golpes de trinta e nove anos para que, inadvertidamente, eles miscount e dar 

mais de quarenta anos.Assim como Jesus tinha avisado ( Matt 10:17. ; 23:34 ), os judeus 

incrédulos bater os mensageiros Ele enviadas a eles (cf. Atos 5:40 ). 

Paulo também sofreu castigos corporais dos romanos, em cujas mãos ele foi três vezes ... 

açoitado com varas. Essa punição foi o equivalente a dos judeus trinta e nove 

chicotadas. O único incidente do tipo Lucas registrado em Atos ocorreu em Filipos ( Atos 

16: 22-23 , 37 ; cf. . 1 Tessalonicenses 2: 2 ). Paulo com orgulho trazia as cicatrizes de 

seus espancamentos nas mãos dos judeus e romanos como a "marca-marcas de Jesus" 

( Gal. 6:17 ). 



O apóstolo foi apedrejado, arrastado para fora da cidade, e deixado para morrer em 

Listra ( Atos 14:19 ). Esse incidente foi um ato de violência da multidão, não um formal, 

apedrejamento judicial ( Lv 24: 14-16. , 23 ; Num 15: 35-36. ; Josh 7: 24-25. ), porque os 

romanos não conceder a judeus o direito da pena capital ( João 18:31 ). 

Três vezes numerosas viagens marítimas de Paulo (Atos registra nove antes de escrever 

2 Coríntios: 09:30 ; 11: 25-26 ; 13: 4 , 13 ; 14: 25-26 ; 16:11 ; 17: 14-15 ; 18 : 18 , 21-

22 ; provavelmente havia, pelo menos, que muitos mais depois que Paulo escreveu esta 

epístola) terminou com ele sendo . náufragos Isso não inclui naufrágio do apóstolo em 

sua viagem a Roma ( Atos 27 ), que ainda não tinha ocorrido.Depois de um desses 

naufrágios, Paulo passou uma noite e um dia ... no profundo apego a um pedaço de 

destroços até que ele foi resgatado. 

Paulo próxima descreveu alguns dos perigos que ele encontrou em suas freqüentes 

viagens -tanto as inúmeras viagens mais curtas que compunham seus três principais 

viagens missionárias e as muitas outras viagens que ele tomou. Fording os 

muitos rios que cruzavam seu caminho colocar Paulo em constante perigo de 

afogamento, uma vez que as pontes eram poucos e inundações eram freqüentes. Outra 

ameaça para os viajantes eram os ladrões que assombravam as estradas. A estrada de 

Perge para Antioquia da Pisídia ( Atos 13:14 ), por exemplo, atravessou rios perigosos e 

ferida pelas Montanhas Taurus, que eram infame para os bandidos que escondido 

neles. Paulo pode muito bem ter tido essa viagem em mente quando escreveu esta seção. 

Paulo enfrentou a hostilidade constante de seus compatriotas quase desde o momento de 

sua conversão. Enquanto alguns dos judeus acreditavam que o evangelho que ele prega e 

foram salvos, a maioria rejeitou-a e reagiu violentamente contra Paulo (cf. Atos 

09:23 , 29 ; 13: 6-8 , 45 ; 14: 2 , 19 ; 17: 5 , 13 ; 18: 6 , 12- 16 ; 19: 9 ; 20: 3 , 19 ; 21: 27-

32 ; 23: 12-22 ; 25: 2-3 ; 28: 23-28 ). Tendo rejeitado a Jesus como o Messias, eles 

odiavam o evangelho e tentou silenciar poderoso D.C Paulo da mesma. 

Paulo também enfrentou a hostilidade dos gentios, mais notavelmente em Filipos ( Atos 

16: 16-40 ) e Éfeso ( Atos 19: 23-41 ; 1 Cor 15:32. ). 

Não só Paulo rosto perigo de pessoas diferentes, mas também em locais diferentes. Ele 

enfrentou perigos em praticamente todas as cidades que visitou, incluindo Damasco 

( Atos 9:20 , 23 ), Jerusalém ( Atos 09:29 ; 21: 27-32 ; 23: 12-22 ), Antioquia da Pisídia 

( Atos 13:14 , 45 ), Icônio ( Atos 14: 1-2 ), Listra ( Atos 14:19 ), Filipe ( Atos 16: 16-40 ), 

Tessalônica ( Atos 17: 5-8 ), Berea ( 17:13 ), Corinto ( 18 : 1 , 6, 12-16 ), e Éfeso ( Atos 

19: 1 , 9 , 23-41 ; 1 Cor 15:32. ). Nem estava seguro fora das cidades, para que ele 

também enfrentou perigos no deserto. Paulo nem sempre tomam as estradas bem-

viajado; às vezes é preciso o levou a viagem através do sertão. Quando ele fez isso, ele 

enfrentou a exposição aos elementos, a extremos de frio e calor, a chuva torrencial, 

relâmpagos perigosos e inundações associadas com trovoadas, e às nevascas que 

ameaçavam os viajantes através das montanhas no inverno. Ele também enfrentou a 

ameaça de animais selvagens, incluindo ursos (cf. 2 Reis 2:24 ), leões (cf. Jz. 14: 5 ; 1 

Reis 13:24 ; 20:36 ; 2 Reis 17:25 ), e venenoso cobras (cf. Atos 28: 3-5 ). Finalmente, 

como mencionado acima, de viagens sobre o mar representava o perigo sempre presente 

de naufrágio. 

Mas o perigo mais insidioso de todos foram os falsos irmãos, que posaram como crentes 

e, em seguida, tentaram destruir o ministério de Paulo. Os falsos apóstolos de Corinto 

eram os principais exemplos de tais pseudo-irmãos traiçoeiros, como foram os judaizantes 

( Gal. 2: 4 ). Por causa do perigo representado pelos falsos crentes, Paulo advertiu os 



presbíteros da igreja de Éfeso, "From dentre vós mesmos se levantarão homens que 

falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si" ( Atos 20:30 ). 

Em 2 Coríntios 11:27 Paulo virou contra os perigos que constantemente ameaçadas-lo 

para o trabalho e as dificuldades que também foi a rotina normal de sua vida ( Atos 20: 

34-35 ; 1 Cor 04:12. ; 1 Tessalonicenses 2: 9. ; 2 Ts 3: 8. ). Ganhar a vida para sustentar 

a si mesmo e às vezes seus companheiros missionários ( Atos 20:34 ), muitas vezes 

significava trabalhar através de muitas noites sem dormir. Depois de passar os seus 

dias pregando o evangelho e de ensino e discipular novos crentes, Paulo costumava 

trabalhar a noite toda (cf. 1 Ts . 2: 9 ; . 2 Ts 3: 8 ) em seu comércio ( Atos 18: 3 ), para 

prover as necessidades da vida. 

Apesar do trabalho diligente, difícil de Paulo, as demandas de seu ministério (cf. Atos 20: 

7 , 11 , 31 ; 1 Tessalonicenses 3:10. ; 2 Tm 1: 3. ) algumas vezes torna difícil para ele 

ganhar o suficiente para se sustentar. Como resultado, ele experimentou a fome ea 

sede (cf. 1 Cor 4:11. ), foi muitas vezes sem comida (cf. 2 Cor. 11: 9 ), e enfrentou frio 

e exposição (cf. 2 Tm 4:13. ) . 

O sofrimento de Paulo o colocou para além do dinheiro e dos que procuram conforto 

falsos apóstolos e marcou-o como um verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele 

também validou a segurança da sua salvação, como ele testemunha em Romanos 8: 38-

39 : "Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 

principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a 

profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de 

Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. " 

Sua experiência de Sympathy 

Além de tais coisas externas, existe a pressão diária em mim de 

preocupação para todas as igrejas. Quem é fraco sem o meu ser 

fraco? Quem é levado em pecado sem a minha intensa 
preocupação? ( 11: 28-29 ) 

Como todos os falsos apóstolos, estes manipulados e abusou do Corinthians para seus 

próprios fins egoístas. Paulo, por outro lado, estava profundamente preocupado com o 

seu bem-estar, como ele era para todas as igrejas. A frase separAdãoente dessas coisas 

externas poderiam ser mais bem traduzida como "para além das coisas não 

mencionados." Em outras palavras, Paulo poderia ter listado dificuldades muito mais 

externas teve sua humildade lhe permitiu fazê-lo. Todos eles, no entanto, empalideceu na 

insignificância em comparação com o, interna pressão diária que sentia de 

preocupação para todas as igrejas. 

Paulo sentiu profundamente a dor de fraqueza da Igreja e do sofrimento. Aos Gálatas, ele 

escreveu: "Meus filhos, por quem sofro novamente em trabalho de parto, até ser Cristo 

formado em vós" ( Gal. 4:19 ).Ele expressou seu amor e preocupação para os 

tessalonicenses, usando a metáfora do terno cuidado de uma mãe por seus filhos: "Mas 

nós provou ser brandos entre vós, como uma mãe que amamenta se preocupa com ternura 

para seus próprios filhos" ( 1 Tessalonicenses 2: 7. ) . Mais tarde nesse capítulo, ele 

acrescentou, 

Mas nós, irmãos, tendo sido tirado de você por um curto enquanto pessoa-in, não em 

espírito, eram ainda mais ansiosos com grande desejo de ver o seu rosto. Para nós queria 

vir para você-eu, Paulo, mais de uma vez e ainda Satanás nos impediu. Pois quem é a 



nossa esperança, ou gozo, ou coroa de exultação? Não é mesmo você, na presença de 

nosso Senhor Jesus na sua vinda? Pois tu és a nossa glória e alegria.( vv. 17-20 ) 

Paulo dedicou sua vida aos santos. Ele agonizou sobre eles, orou por eles, e exortou-os. Ele 

estava muito sobrecarregado por suas necessidades morais, espirituais e doutrinais. A 

constante pressão que a carga exercida sobre ele agrediu sua paz, alegria e satisfação. 

Paulo manifestou ainda a sua preocupação apaixonado para as igrejas, pedindo duas 

perguntas retóricas. A primeira, Quem é fraco sem o meu ser fraco expressou sua 

empatia (cf. 1 Cor. 12:26 ) com a dor eo sofrimento dos fracos, crentes imaturos ( 1 

Tessalonicenses 5:14. ; cf. Rom. 14: 1 ; 15: 1 ; 1 Cor 9:22. ). Egoísta, orgulhosas falsos 

mestres não se preocupam com as lutas das pessoas. Longe de ajudar os fracos, eles são 

opressivo e cruel tirar proveito delas ( Jer. 23: 2 ; Ez. 34: 2-6 ; . Zech 11:16 ; . Mateus 23: 

2-4 ; Lucas 20:47 ). 

Paulo também estava preocupado com o "rebelde" ( 1 Ts. 5:14 ), como sua segunda 

pergunta retórica, que é guiado em pecado sem a minha intensa 

preocupação? revela. preocupação Intense traduz uma forma do verbo puroō , que 

significa literalmente, "incendiar", ou "a inflamar." Paulo queimou sua indignação 

quando o povo de Deus foram levados ao pecado, como fez Jesus, que solenemente 

advertiu: "Quem quer que escandalizar um destes pequeninos que crêem em mim a 

tropeçar, ele seria melhor para ele ter uma pedra de moinho pesados pendurasse ao 

pescoço, e se submergisse na profundeza do mar "( Mateus 18: 6. ). O amor não é o 

inimigo de indignação moral, mas o seu parceiro. Santa indignação para com aqueles que 

levam os crentes em pecado é uma expressão do tipo mais puro de amor. 

Sua experiência de Submissão 

Se eu tiver de se vangloriar, vou gabar-se de que pertence a minha 

fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, Ele que é bendito 

eternamente, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o 

ethnarch sob o rei Aretas guardava a cidade dos damascenos, 

para me prender, e eu fui descido num cesto por uma janela na 
parede, e assim escapei das suas mãos. ( 11: 30-33 ) 

Para os gregos e romanos, um líder era alguém com, uma presença avassaladora atraente, 

aquele que poderia dominar a situação através da pura força de sua personalidade. Assim, 

o Corinthians poderia ter esperado Paulo para defender o seu apostolado, mostrando sua 

capacidade de assumir o controle de toda a situação. Surpreendentemente, Paulo deu uma 

ilustração embaraçoso da sua fraqueza em seu lugar.Ele contou a história de como ele 

fugiu de Damasco, na calada da noite ( Atos 9:25 ) para evitar aqueles que procurava a 

sua morte. Como sempre, se ele tinha de se vangloriar, Paulo iria se 

vangloriarapenas do que diz respeito a sua fraqueza (cf. 2 Cor 1: 8. ; 3: 5 ; 4: 7-12 ; 5: 

1 ; 6: 4-10 ; 7 : 5 ; 12: 7-10 ; 13: 4 ). 

Que Paulo iria introduzir a história aparentemente banais de sua fuga com a declaração 

contundente, O Deus e Pai do Senhor Jesus, Ele que é bendito eternamente, sabe que 

não estou mentindo parece estranho. Seria de esperar uma declaração tão veemente da 

veracidade de Paulo para levar diretamente para a história dramática de sua viagem para 

o céu ( 12: 2ff .). Que ele usou a declaração aqui enfatiza a importância deste evento para 

ele. 



O Antigo Testamento identifica Deus como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó ( Ex 3: 

6. , 15, 16 ; 4: 5 ; . 22:32 Matt ; Atos 3:13 ). O Novo Testamento, no entanto, identifica-

o como o Pai do Senhor Jesus (2 Cor. 1: 3 ; Rom. 15: 6 ; Ef. 1: 3 ; 1 Pedro 1: 3 ; cf. João 

20:17 ; Ef. 1:17 ). Ninguém pode realmente adorar a Deus que não acredita que ele 

compartilha sua própria essência e natureza com Seu Filho Jesus Cristo, e que Jesus é 

Deus manifestado na carne. Deus, que é bendito eternamente (cf. Dan 2:20. ; Marcos 

14:61 ; Rom 1:25. ; 9: 5 ; . 1 Tim 1:11 ), afirmaria que Paulo estava comprometido com 

a honra e reverência de Deus, em cuja presença e sob cuja bênção que ele viveu. O 

apóstolo não estava disposto a mentir em seu testemunho de libertação de Deus em sua 

vida. 

A fuga Paulo contou aconteceu depois de sua conversão na estrada de Damasco, quando 

retornou a Damasco , depois de passar três anos em Nabatean Saudita ( Gal. 1: 17-

18 ). Enfurecido com a ousada pregação de Paulo, sem medo de Jesus como o Messias, 

os judeus incrédulos em Damasco conspiraram para tirar sua vida ( Atos 9: 23-24 ). Como 

iria acontecer durante todo o ministério de Paulo, que contou com a ajuda dos gentios 

(cf. Atos 13:50 ; 14: 2 ; 17:13 ; 18: 12-16 ). Não se sabe ao certo se Damasco estava sob 

domínio Nabatean ou domínio romano no momento. No primeiro caso, o ethnarchera o 

governador da cidade, sob o rei Aretas; neste último caso, ele era o líder da comunidade 

Nabatean de Damasco, que havia sido nomeado por Aretas. Em ambos os casos, ele 

cooperou com os judeus em sua tentativa de matar Paulo, que guardava a cidade dos 

damascenos, a fim de aproveitar dele. O de ethnarch vontade de ajudar os judeus 

sugere o ministério de Paulo durante seus três anos na Arábia tinha despertou hostilidade 

os nabateus '. 

Com a ajuda de seus companheiros cristãos ( Atos 9:25 ), que deixou -o para baixo em 

uma cesta através de uma janela na cidade de parede (cf. Josh. 02:15 ), 

Paulo escapou de Damasco e fugiu para Jerusalém ( Atos 9:26 ). Que, muitos anos mais 

tarde, ele usou esse evento para ilustrar sua humildade revela como embaraçoso esta 

experiência indigno era para ele. DA Carson escreve: "Este brinde de altos círculos 

rabínicos, este fariseu educado e sincero, este homem que teve acesso aos mais altos 

funcionários de Jerusalém, se esgueirou para fora de Damasco como um criminoso, 

baixou como uma captura de peixes mortos em uma cesta cujo mau cheiro carga tinha 

deslocado "( De Triunfalismo para Maturidade [Grand Rapids: Baker, 1984], 127-28). 

Para que ninguém (incluindo ele próprio) deve pensar muito bem de Paulo, este incidente 

ilustra graficamente a verdade da sua fraqueza para além do poder de Deus. Esta história 

coloca em perspectiva a visão incrível Paulo estava prestes a se relacionar. O homem que 

subiu ao terceiro céu era o mesmo que ignominiosamente desceu do muro da cidade de 

Damasco em uma cesta. 

Sua experiência do Sobrenatural 

Gozando é necessário, embora não seja rentável; mas vou 

continuar a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem 

em Cristo que há catorze anos-se no corpo não sei, se fora do 

corpo não sei, Deus sabe-tal um homem foi arrebatado até ao 

terceiro céu. E eu sei como um homem-se no corpo ou fora do 

corpo não sei, sabe Deus foi arrebatado ao paraíso e ouviu 
palavras inefáveis, que o homem não é permitido falar. ( 12: 1-4 ) 



À primeira vista, a história da visão de Paulo parece fora de lugar em uma seção lidar 

com seu sofrimento e fraqueza. Mas os gregos acreditavam que aqueles que realmente 

representava os deuses iria experimentar visões místicas, que alguns tentaram induzir 

através de orgias bêbados. Sem dúvida, então, os falsos apóstolos alegou visões e 

revelações do seu próprio. O Corinthians, varrido por suas reivindicações falsas, groveled 

antes desses fanfarrões mentirosas. Assim, foi necessário que Paulo (relutantemente) para 

relacionar a sua própria visão genuína. 

Antes de descrever sua visão sobrenatural, Paulo acrescentou mais um aviso de isenção 

para a muitos, ele já tinha escrito (especialmente em 10: 13-11: 21 ), indicando mais uma 

vez como extremamente desagradável ele encontrou ainda esta glória que ele tinha sido 

forçado a entrar. Ele reconheceu que tal ostentação era necessário, mas ressaltou 

que ele era não rentável. Mesmo visões e revelações,incluindo a surpreendente que ele 

estava prestes a se relacionar, não foram úteis para falar. Eles não beneficiar a igreja (ou 

então Paulo certamente teria dito desta visão muitas vezes antes), porque eles não são 

verificáveis nem podem ser repetidos, e que poderia levar ao orgulho (cf. 12: 7 ). O que 

é rentável é a Escritura, que "é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, 

para a correção, para a educação na justiça" ( 2 Tim. 3:16 ). Assim, Paulo elogiou os 

anciãos de Éfeso não às visões e revelações extra-bíblicas, mas "a palavra de Sua graça, 

que [era] capaz de construir [eles] para cima e para dar [a eles] a herança entre todos os 

que são santificados" ( Atos 20:32 ). A Bíblia é completa e não precisa ser 

complementada por qualquer outra revelação, exceto a do Senhor Jesus Cristo em Sua 

segunda vinda ( 1 Cor. 1: 7 ; 1 Pedro 1: 7 , 13 ; 04:13 ). 

Paulo tinha recebido muitas visões de sua vida, seis dos quais são registrados em Atos 

( 9: 3-12 ; 16: 9-10 ; 18: 9-10 ; 22: 17-21 ; 23:11 ; 27: 23-24 ). Ele também tinha recebido 

o evangelho que ele pregava por revelação ( 1 Gal: 11-12. ). Mas a visão que ele estava 

prestes a descrever foi o mais incrível e notável de todos eles. Com a humildade 

característica, ele relatou que na terceira pessoa, escrita, eu sei que um homem em 

Cristo. Obviamente, Paulo era de que o homem, como o versículo 7 indica. 

A visão ocorreu 14 anos antes da escrita de 2 Coríntios, que foi no final DO D.C 55 ou 

início AD 56, colocá-lo em algum momento entre o retorno de Paulo para Tarso de 

Jerusalém ( Atos 09:30 ) e seu comissionamento pelo Espírito Santo ( Atos 13 : 1-

3 ). Pouco se sabe sobre esse período da vida de Paulo, exceto que durante a mesma que 

ele ministrou na Síria e Cilícia ( Gal. 1:21 ). Deus pode ter lhe concedeu essa experiência 

pessoal de aço ele contra o sofrimento que ele iria experimentar em suas viagens 

missionárias. Depois de ter sido dado um vislumbre do céu que o aguardava, ele poderia 

enfrentar o sofrimento dos mais implacáveis e grave que perseguiu todos os dias de sua 

vida. Agora, depois de 14 anos de silêncio, Paulo foi aparentemente relacionada a visão 

pela primeira vez. 

Exatamente o que foi a realidade da experiência ficou claro até mesmo para Paulo, como 

a frase duas vezes repetida se no corpo não sei, se fora do corpo não sei enfatiza. Ele 

não sabia se seu corpo e alma foram arrebatados ao terceiro céu , ou se sua alma foi 

temporariamente fora de seu corpo. Apanhados traduz harpazo , o mesmo verbo usado 

do arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4:17 . Paulo foi subitamente pegou no terceiro 

céu , que, transcendendo o primeiro (a atmosfera da Terra; Dt 11:11. ; 1 Reis 08:35 ; Isa 

55:10. e segundo (interplanetária e interestelar espaço;) Gen. 15: 5 ; . Sl 8: 3 ; . Isa 13:10 ) 

céus, é a morada de Deus ( 1 Reis 08:30 ; Sl. 33: 13-14 ; . Mateus 6: 9 ). O paralelismo 

das duas frases demandas que Paraíso ser equiparados a céu (ver Lucas 23:43 ; cf. Ap 2: 

7 , que diz que a Árvore da Vida está no paraíso com Apocalipse 22: 2 , 14 , 19 , que lugar 



-lo no céu). A palavra persa a partir do qual a palavra grega traduzida Paraíso deriva 

significa "jardim murado." A maior honra que um rei persa poderia conceder a um de 

seus temas foi a conceder-lhe o direito de andar com o rei no jardim real na convivência 

íntima. 

Ao contrário de charlatães modernos, que afirmam viagens ao céu e visões de Deus, Paulo 

deu nenhuma descrição sensacional, detalhada do que ele viu ou experimentou no céu, 

mas mencionado apenas o que ouviu. E mesmo que consistia em palavras inefáveis, que 

o homem não é permitido falar. O que ele ouviu foi em uma linguagem diferente de 

tudo na terra. Embora o apóstolo entendeu o que foi dito, não havia palavras na linguagem 

humana para transmitir o que ele ouviu, nem teria sido permitido falar sobre isso, 

mesmo que isso fosse possível. O véu entre a terra eo céu permanece no local. O que 

Deus quer sabe sobre o céu é revelada na Bíblia; quanto ao resto, "As coisas encobertas 

pertencem ao Senhor nosso Deus" ( Deut. 29:29 ). 

A verdadeira medida de um homem de Deus não está em suas alegações de visões e 

experiências com Deus, ou a força de sua personalidade, o tamanho do seu ministério, 

seus graus de ensino, ou quaisquer outros critérios humanos. Um verdadeiro homem de 

Deus é marcado por quanto ele sofreu na guerra contra o reino das trevas, quão 

preocupado ele é para as pessoas, como humilde que ele é, e quão precisamente ele lida 

com a revelação sobrenatural encontrada na Palavra de Deus ( 2 Tim. 2:15 ). Como Paulo, 

esses homens pacientemente suportar o sofrimento e humilhação desta vida, sabendo que 

tal "momentânea, leve tribulação produz ... um peso eterno de glória muito além de toda 

comparação" ( 2 Cor. 4:17 ). 

 

31. Como Deus usa o sofrimento ( 2 

Coríntios 12: 5-10 ) 

Em nome de um tal homem vai me glorie; mas em meu nome eu 

não vou me gabar, exceto no que diz respeito aos meus pontos 

fracos. Porque, se eu gostaria de se vangloriar eu não vou ser 

tolo, pois estarei falando a verdade; mas abstenho-me de 

presente, de modo que ninguém vai me de crédito com mais do que 

ele vê em mim ou ouve de mim. Por causa da suprema grandeza 

das revelações, por este motivo, para me impedir de exaltar a mim 

mesmo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de 

Satanás, para me atormentar-me impedir de exaltar a mim 

mesmo! Roguei ao Senhor três vezes que o afastasse de mim. E Ele 

me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa 

na fraqueza." De boa vontade, pois, eu gloriarei nas minhas 

fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Pelo que 

sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas 

perseguições, nas dificuldades, por amor de Cristo; Porque, 
quando sou fraco, então é que sou forte. ( 12: 5-10 ) 

A questão de por que coisas ruins acontecem com pessoas boas aparentemente é um 

problema que preocupa muitos. Doença, crime, fome, pobreza, acidentes e desastres 

naturais parecem atacar sem pé nem cabeça, afetando tanto o aparentemente inocentes e 

culpados iguais. 



Mas a Bíblia ensina que coisas ruins acontecem com todas as pessoas, porque todos são 

pecadores que vivem em um mundo caído caído. Ninguém é inerentemente bom: "Não 

há justo, nem um sequer" ( Rm 3:10. ). Devido a essa realidade, o sofrimento é 

universal. De acordo com Job 5: 7 , "O homem nasce para a tribulação, como as faíscas 

voam para cima." Jesus declarou: "No mundo tereis aflições" ( João 16:33 ), enquanto 

Paulo lembrou aos cristãos que "é através de muitas tribulações [ que] nos importa entrar 

no reino de Deus "( Atos 14:22 ), porque "todos os que querem viver piedosamente em 

Cristo Jesus serão perseguidos" ( 2 Tim. 3:12 ). 

Mesmo os funcionários mais nobre de Deus não são imunes ao sofrimento. Jonathan 

Edwards foi, provavelmente, o maior teólogo América já conheceu. Por mais de vinte 

anos, ele fielmente trabalhou como pastor de uma igreja em Northampton, 

Massachusetts. Sua pregação teve um impacto profundo sobre o amplo renascimento do 

século XVIII, conhecido como o Grande Despertar. Por incrível que pareça, depois de 

mais de duas décadas de ministério fiel, a congregação votou Edwards fora de sua 

igreja. Eles não fizeram isso por causa de algum defeito moral ou desvio doutrinário da 

sua parte, mas porque ele insistiu que somente aqueles que tinham feito uma confissão 

pública de fé ser autorizados a juntar-se à Igreja e participar da Ceia do Senhor. 

Como Jonathan Edwards, Paulo experimentou a dor mais profunda na vida-de ser 

rejeitado por aqueles a quem ele se importava e ministrado. O apóstolo amei o 

Corinthians; ele tinha trazido o evangelho para eles, nutrida eles, ensinou-lhes, e 

derramou a sua vida a eles. Que muitos deles o havia abandonado em favor dos falsos 

apóstolos machucar Paulo profundamente. Ele era, de fato, experimentando a dor mais 

severa da sua vida. Ele estava tão perturbado que, enquanto aguardam ansiosamente o 

relatório de Tito sobre a situação em Corinto, Paulo estranhamente não tirar o máximo 

partido de uma porta aberta para o ministério em Trôade ( 2 Cor. 2: 12-13 ). 

Como ele observou em 11: 22-27 , Paulo não era indiferente ao sofrimento físico. No 

entanto, muito mais doloroso era o seu fardo de preocupação para as igrejas ( 11: 28-

29 ). Ele empatia com as fraquezas dos crentes e queimado com justa indignação, quando 

foram levados ao pecado. 

Como Paulo manipulados sofrimento fornece um modelo para todos os crentes. Nenhum 

texto nas Escrituras mais poderosa se desenrola os propósitos de Deus na dor dos crentes 

de que esta passagem. Ele é uma jóia de rara beleza, forjada no calor ardente de capítulos 

10-13, talvez a passagem mais emocionalmente carregado Paulo escreveu. A partir do 

cadinho do sofrimento de Paulo emergir cinco razões que Deus permite o sofrimento na 

vida dos crentes: revelar sua condição espiritual, para humilhá-los, para atraí-los a Si 

mesmo, para mostrar a sua graça, e para aperfeiçoar seu poder. 

Deus usa o sofrimento para Revelar Espiritual 

Condição dos crentes 

Em nome de um tal homem vai me glorie; mas em meu nome eu 

não vou me gabar, exceto no que diz respeito aos meus pontos 

fracos. Porque, se eu gostaria de se vangloriar eu não vou ser 

tolo, pois estarei falando a verdade; mas abstenho-me de 

presente, de modo que ninguém vai me de crédito com mais do que 
ele vê em mim ou ouve de mim. ( 12: 5-6 ) 



O problema é o verdadeiro teste de caráter espiritual de uma pessoa. Quando ocorre uma 

adversidade, o verniz superficial de paz e felicidade é arrancada, revelando o que é 

realmente no coração. O Senhor trouxe intenso sofrimento na vida de Paulo, em parte, 

para revelar a sua integridade para que todos possam ver e estabelecer sua credibilidade. 

Como nos versos 2-4 , Paulo humildemente referiu a si mesmo na terceira pessoa, 

escrita, em nome de um tal homem vai me glorie. Falando de si mesmo, como também 

enfatizou que sua passividade em sua visão. Ele não fez nada para que isso aconteça; era 

algo que Deus soberanamente escolheu para conceder, não um reflexo de algum mérito 

por parte de Paulo. Ele era apenas um homem comum e não se 

vangloriar sobre seu próprio nome , como se de alguma forma merecida a visão que 

Deus lhe dera. 

O que Paulo iria se vangloriar foram suas fraquezas, para que eles forneceram provas 

convincentes de seu apostolado. Como poderia o seu imenso impacto ser explicado, 

exceto que o poder de Deus estava trabalhando nele? Como os seus inimigos foram 

rápidos em apontar, de Paulo "personal presença [foi] inexpressivo ea sua palavra 

desprezível" ( 10:10 ). Mas o que eles não compreendia, era que, paradoxalmente, Paulo 

foi mais forte quando ele era mais fraco ( 12:10 ). 

De Paulo vangloriar foi não ... tolo, pois, ao contrário dos falsos apóstolos e seus 

alegações falsas, ele estava falando a verdade; sua visão realmente aconteceu, e negar 

que seria falsa humildade. No entanto, ele sabiamente decidiu abster-se de descansar o 

seu caso para o seu apostolado em sua visão. O problema era que não era repetitivo, 

verificável, ou mesmo totalmente compreensível. Usá-lo para provar seu apostolado 

abriria a porta para charlatães para reivindicar autoridade para falar em nome de Deus 

com base em suas próprias supostas experiências místicas. Além disso, a visão não atraí-

lo mais perto de Deus; na verdade, era realmente uma fonte de tentação de orgulho ( 12: 

7 ). 

Paulo estava preocupado que ninguém deve creditar a ele com mais do que 

ele viu na dele ou ouvido a partir dele. A verdadeira medida de um homem de Deus não 

é suas supostas experiências místicas, mas sua vida piedosa e sua fidelidade à Palavra de 

Deus. A, espetacular visão ou sobrenatural revelação mais surpreendente não é tão 

significativo como o ato menos justos. 

Deus mergulhou Paulo na mais profunda tristeza e da dor mais severa para revelar mais 

claramente que ele era um verdadeiro homem de Deus. Verdadeiro espiritual poder, 

autoridade e integridade não vêm de visões e revelações, mas de humildade divina (cf. 4: 

7 ; Colossenses 2: 18-19 ). 

Deus usa o sofrimento para fazer Crentes Humilde 

Por causa da suprema grandeza das revelações, por este motivo, 

para me impedir de exaltar a mim mesmo, foi-me dado um espinho 

na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar-me 
impedir de exaltar a mim mesmo! ( 12: 7 ) 

A prova do sucesso de Paulo no ministério era o poder do evangelho para transformar 

vidas que levaram para as igrejas que ele fundou e construiu. Eles eram um monumento 

à sua fidelidade e ao poder de Deus agindo através dele. Para ver qualquer uma dessas 

igrejas sendo enganados por falsos mestres foi uma experiência dolorosa, humilhando 

para Paulo, ainda que ele precisava. Duas vezes no versículo 7 , ele enfatizou que Deus 



permitiu que seu espinho na carne para mantê -lo a partir de exaltar a si 

mesmo. Embora ele fosse o cristão mais nobre de todas, Paulo não era imune às lutas 

normais da vida.Certamente, por causa da suprema grandeza das revelações que tinha 

experimentado (Atos registra seis visões além do um relacionado nesta passagem, ele 

também recebeu o evangelho que ele pregava por revelação [ Gal 1: 11-12. ; cf. Ef 3. : 

3 ]), o orgulho era uma tentação constante. Portanto, para mantê-lo humilde, Paulo 

foi dado ... um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentá -lo. 

A identidade do que espinho na carne tem sido muito debatida. Paulo não descrevê-lo 

em detalhes, indicando que o Corinthians sabia o que era. A maioria dos comentaristas 

assumir que era uma doença física, como enxaquecas, oftalmia, malária, epilepsia, 

cálculos biliares, gota, reumatismo, um distúrbio intestinal, ou mesmo um problema de 

fala. O fato de um vasto leque de possibilidades foi levado adiante indica uma falta de 

apoio específico nas Escrituras para qualquer um deles. (Mesmo que as palavras de Paulo 

em 6:11 Gal. "Vede com que grandes letras Estou escrevendo para você com a minha 

própria mão," indicam um problema nos olhos, não há nada em que o verso, que se 

conecta com o espinho do apóstolo na carne .) Skolops ( espinho ) poderia ser melhor 

traduzido como "jogo", graficamente, indicando a intensidade do sofrimento que causou 

Paulo; não era um espinho pequeno, mas um grande jogo. 

O apóstolo reconheceu que o espinho na carne , em última instância foi dada a ele por 

Deus. (Veja Jó 1 e 2 , onde Deus permitiu a Satanás para afligir Jó para seus próprios fins; 

cf. Gen. 50:20 ). A frase na carne também pode ser traduzida como "a favor" ou "por 

causa da carne." Carne deveria ser entendido aqui não no sentido físico, mas em um 

sentido moral como uma referência a humanidade não redimida de Paulo (cf. Rm 

6:19. ; 7: 5 , 18 , 25 ; 8: 4-9 ). O Senhor permitiu intenso sofrimento de Paulo para 

empalar sua carne de outra forma orgulhoso; humilhar aquele que tinha tantas revelações. 

É melhor entender de Paulo espinho como um demoníaco mensageiro de 

Satanás enviado para atormentá -lo usando os enganadores para seduzir o Corinthians 

em uma rebelião contra ele. Pelo menos quatro linhas de evidência apoiam esta 

interpretação. Em primeiro lugar, na esmagadora maioria dos seus usos no Novo 

Testamento (incluindo todas as outras ocorrências nos escritos de 

Paulo), Angelos (messenger ) refere-se aos anjos. Um anjo enviado de Satanás, é claro, 

ser um demônio. Em segundo lugar, o verbo traduzido tormento sempre se refere ao 

tratamento duro de alguém ( Matt 26:67. ; Marcos 14:65 ; 1 Cor. 4:11 ; 1 Pedro 

2:20 ). Em terceiro lugar, o Antigo Testamento, por vezes, refere-se metaforicamente para 

adversários como espinhos (por exemplo, Num 33:55. ; Josh 23:13. ; Jz 2: 3. ; Ez 

28:24. ). Por fim, o verbo traduzido licença no versículo 8 é sempre usada no Novo 

Testamento para falar de alguém partida. Provavelmente, então, o 

demoníaco mensageiro estava atormentando Paulo por ser o espírito residente nas 

principais falso apóstolo (cf. 2 Cor. 11: 13-15 ; . 1 Timóteo 4: 1 ). Mais uma vez, o que é 

coerente com o testemunho de Paulo de que seu sofrimento severo veio de sua 

preocupação com a igreja ( 11: 28-29 ). 

O ataque de Satanás sobre Paulo não teve lugar fora da vontade de Deus. Deus é soberano 

sobre toda a Sua criação e vai usar até mesmo as forças do reino das trevas para cumprir 

Seus propósitos justos (cf.Nm 22: 2-24: 25. ; 1 Reis 22: 19-23 ; Lucas 22: 31- 32 ). Paulo 

foi fundamental para o plano redentor de Deus, e Ele iria mantê-lo humilde por todos os 

meios necessários, incluindo o uso de um demônio. Se isso parece incomum, lembre-se 

as contas de Jó ( Jó 1: 6-12 ; 2: 1-7 ) e Pedro ( Lucas 22:31 ). Em ambos os casos, Deus 

permitiu a Satanás para trazer sofrimento devastador sobre os Seus santos para alcançar 



sua maior utilidade. Este é um bom lembrete da insensatez daqueles que tentam dizer 

Satanás e seus demônios o que fazer e para onde ir. Se pudéssemos comandar os 

demônios, podemos frustrar os propósitos de Deus com as nossas suposições 

equivocadas. 

Deus usa o sofrimento para desenhar crentes para Si 

Roguei ao Senhor três vezes que o afastasse de mim. ( 12: 8 ) 

Confrontado com esta obra demoníaca em Corinto que lhe trouxe dor intensa, Paulo foi 

buscar ajuda para o "Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola 

em toda a nossa tribulação" ( 1: 3-4 ). Ele não procurou uma solução rápida para o seu 

problema através de alguma técnica desenvolvida pela sabedoria humana. Ele nem tentou 

amarrar Satanás ou expulsar os demônios atacando a igreja de Corinto. Paulo seguiu o 

exemplo do Senhor Jesus Cristo, que, no seu tempo de intenso sofrimento no Getsêmani, 

também recorreu três vezes a Deus para livrá-lo ( Mt 26:. 36-44 ). Paulo se aproximou de 

Deus na intensidade da sua dor. Esse é o lugar mais abençoado um crente pode ser, 

embora nós normalmente não se sentir como compelidos a estar perto dele, se não estamos 

sofrendo. 

Implorou traduz uma forma do verbo parakaleo , que é frequentemente usado nos 

Evangelhos por aqueles apelando para Jesus para a cura ( Mateus 8: 5. ; 14:36 ; Marcos 

01:40 ; 05:23 ; 06:56 ; 07:32 ;08:22 ; Lucas 7: 4 ; 08:41 ). Paulo era um modelo de 

persistência na oração (cf. Gn 18: 23-32 ; . Mateus 15: 22-28 ; Lucas 11: 5-10 ; 18: 

1 ; Col. 4:12 ), enquanto apelava ao Senhor três vezes maior que o espinho pode 

deixar ele. Embora Deus não removeu a dor de Paulo, isso não significa que ele não 

respondeu a oração de Paulo; a resposta foi simplesmente diferente do que o apóstolo 

tinha solicitado. 

Deus usa o sofrimento para mostrar a Sua Graça 

E Ele me disse: "A minha graça te basta" ( 12: 9 a) 

Três pedidos de Paulo para o alívio resultaram na mesma resposta do Senhor. Cada vez 

que Ele não respondeu, removendo a dor de Paulo, porque, como mencionado acima, que 

a dor estava espiritualmente produtivo. Ele revelou o verdadeiro caráter de Paulo, o 

manteve humilde, e chamou-lhe intimamente em oração a Deus. O Senhor concedeu 

Paulo alívio não removendo o seu sofrimento, mas dando-lhe graça suficiente para 

suportá-la. 

O magnífico, rico prazo Charis ( graça ) aparece 155 vezes no Novo 

Testamento. Graça descreve favor imerecido de Deus para a humanidade. É uma força 

dinâmica, transformando totalmente a vida dos crentes, com início às salvação ( Atos 

15:11 ; 18:27 ; Rom 3:24. ; Ef 1: 7. ; 2: 5 , 8 ; 2 Tim. 1: 9 ; Tito 2:11 ; 3: 7 ) e continuando 

até a santificação ( 2 Pedro 3:18 ) a glorificação ( Ef 2: 7. ). Graça define a fé cristã para 

além de todas as outras religiões. Deus é misericordioso, bondoso e gentil, em contraste 

com os deuses das religiões falsas, que são na melhor das hipóteses indiferente e precisa 

constantemente de ser bajulado e apaziguado. 

A Bíblia ensina que os crentes "todos recebemos graça sobre graça ..." por meio do Senhor 

Jesus Cristo ( João 1:16 ), uma vez que "a graça ea verdade vieram por meio de" Ele 

( João 1:17 ) e Ele, como Deus encarnado , é "cheio de graça e de verdade" ( João 



1:14 ). Assim, Lucas, por escrito, dos primeiros cristãos, disse que "a graça abundante em 

todos eles havia" ( Atos 04:33 ); Paulo escreveu sobre a "graça na qual estamos firmes" 

( Rom. 5: 2 ); Tiago falou da graça, que é maior do que o poder do pecado ( Tiago 4: 6 ; 

cf. Rom. 5:20 ); e Pedro descreveu o "distribuidor [multifacetada] graça de Deus" ( 1 

Pedro 4:10). Não admira que Paulo chamou de "superando graça de Deus em [crentes]" 

( 2 Cor. 9:14 ), e estava confiante de que "Deus é capaz de fazer toda a graça abundar 

para [crentes], a fim de que tendo sempre, em tudo, [eles] podem ter uma abundância para 

toda boa obra "( 2 Cor. 9: 8 ). 

Infelizmente, muitas igrejas evangélicas hoje negar na prática, a suficiência da graça de 

Deus para todos os problemas da vida, completando-a com as teorias da psicologia 

humanista. A idéia de que a graça de Deus é suficiente para até mesmo os problemas mais 

graves crentes podem enfrentar é ridicularizada como antiquada, simplista e ingênua, 

como colocar um Band-Aid com uma perna quebrada. Sugere-se pelos chamados 

psicólogos cristãos que a graça divina pode ser suficiente para resolver os problemas 

rasas, mas questões mais profundas requerem terapia. 

Isso levanta algumas questões preocupantes. Se a Palavra de Deus não tem as respostas 

para todos os problemas da vida, como ele pode ser perfeito, capaz de transformar 

totalmente a alma ( Sl. 19: 7-11 )?Foi Paulo enganado quando escreveu sob inspiração 

divina: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para 

a correção, para a educação na justiça; para que o homem de Deus seja perfeito e 

perfeitamente habilitado para toda boa obra "( 2 Tim. 3: 16-17 ; grifo do autor)? Por que 

a "sabedoria de cima" ( Tiago 3:17 ) deverão ser completadas pela loucura da sabedoria 

humana (1 Cor. 1: 20-21 ; 2: 5 ; 3:19 )? Se os crentes são completos em Cristo ( Col. 

2:10 ) e foram concedidas nele " tudo o que pertence à vida e à piedade "( 2 Pedro 1: 3 , 

grifo do autor), o que mais eles precisam?Quando Paulo disse: "Eu posso fazer todas as 

coisas naquele que me fortalece "( Fl 4,13. , grifo do autor), que ele tem em mente apenas 

superficiais, questões menores? Ele estava enganado, quando escreveu: "Não que 

sejamos adequada em nós mesmos para considerar alguma coisa, como de nós mesmos, 

mas a nossa capacidade vem de Deus" ( 2 Cor. 3: 5 )? Será que Deus, que «conhece os 

segredos do coração" ( Sal. 44:21 ), precisam os insights da psicologia humanista, a fim 

de compreender os problemas das pessoas? É "a palavra de Deus" realmente "viva e 

eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes ... penetra até ao ponto de 

dividir alma e espírito, e de juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e 

intenções do coração "( Hb 4:12. )? Se é uma ferramenta essencial para eliminar os 

obstáculos à santificação, como foram o povo de Deus santificado antes do advento da 

psicologia nos séculos XIX e XX? Que desilusão trágico para o povo de Deus a imaginar 

que as respostas para os problemas da vida se encontram fora da sua graça todo-suficiente 

e sem limites. (I discutir a suficiência da graça de Deus em detalhes no meu livro, a nossa 

suficiência em Cristo [Dallas: Palavra, 1991].) 

Quando Deus declarou a Paulo em resposta à sua oração, "Minha graça é suficiente 

para você", afirmou à total suficiência de Sua graça para todas as necessidades da vida, 

a crer no evangelho; para compreender e aplicar a Palavra a todas as questões da 

vida; para vencer o pecado e da tentação; de suportar o sofrimento, decepção e 

dor; obedecer a Deus; para servi-lo de forma eficaz; e adorá-Lo. A graça de Deus foi 

suficiente para a dor mais profunda Paulo (ou qualquer outro crente) jamais poderia 

experimentar. 

A verdade reconfortante é que "nenhuma tentação ultrapassou [crentes], mas, como é 

comum ao homem; mas fiel é Deus, que não vai permitir que [eles], para ser tentado além 



do que [eles] são capazes, mas com a tentação, vos proverá livramento, de modo que 

[eles] será capaz de suportar "( 1 Cor . 10:13 ). O caminho de escape é o caminho da 

resistência na graça. O escritor de Hebreus instou sofrendo os crentes a "aproximar-nos 

com confiança ao trono da graça, a fim de que [eles] de recebermos misericórdia e 

acharmos graça para socorro em ocasião oportuna" ( Hb. 4:16 ). Deuteronômio 

33:26 lembra crentes, "Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga os céus de 

sua ajuda, e através dos céus em sua majestade." promessa de Sua presença reforçando a 

Josué de Deus, "Seja forte e corajoso!Não tremer ou te espantes, porque o Senhor teu 

Deus está com você onde quer que vá "( Josué 1: 9. ) aplica-se a todos os crentes, como 

faz sua promessa de Israel: 

Mas agora, assim diz o Senhor, o seu Criador, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: "Não 

temas, porque eu te remi; Eu te chamei pelo nome; você é minha! Quando passares pelas 

águas, eu serei contigo; quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando você andar 

através do fogo, você não vai ser queimada, nem a chama queimar você "(. Isaías 43: 1-

2. ) 

Se a graça de Deus era "mais do que abundante" para salvar Paulo ( 1 Tm. 1:14 ), foi 

certamente suficiente para fortalecê-lo em qualquer posterior julgamento que ele enfrentou. 

A seguinte anedota do meu livro a nossa suficiência em Cristo ilustra a suficiência da 

graça de Deus: 

A história é contada de Charles Haddon Spurgeon, que estava andando para casa uma 

noite depois de um dia de trabalho pesado de, sentindo-se cansado e deprimido, quando 

o versículo veio à mente: "Minha graça é suficiente para você." 

  

Em sua mente, ele imediatamente se comparou a um peixe pequeno no rio Tamisa, 

apreensivo com medo de que beber tantos litros de água no rio a cada dia ele pode beber 

a seco Thames. Então Pai Thames, diz ele, "Beba de distância, pouco peixe. Meu fluxo é 

suficiente para você. " 

  
Em seguida, ele pensou em um pequeno rato nos celeiros do Egito, com medo de que seus 

petiscos diários esgotar os suprimentos e fazê-lo morrer de fome. Então José vem e diz: 

"Anime-se, pouco mouse. Os meus celeiros são suficientes para você. " 

  
Então ele pensou de um homem subir alguns de alta montanha para chegar ao cume 

elevado e temendo com medo de que sua respiração não pode esgotar todo o oxigênio na 

atmosfera. O Criador booms Sua voz do céu, dizendo: "Breathe longe, oh homem, e 

encher os pulmões. Meu ambiente é suficiente para você! "(Pp. 256-57) 

Deus usa o sofrimento para aperfeiçoar o seu Poder 

"Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." De boa vontade, 

pois, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de 

Cristo habite em mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas 

injúrias, nas angústias, nas perseguições, nas dificuldades, por 

amor de Cristo; Porque, quando sou fraco, então é que sou 
forte. ( 12: 9 b-10) 



Deus não queria apenas para exibir sua graça na vida de Paulo, mas também o seu 

poder; Ele não só queria que o apóstolo a ser humildes, mas também forte. Porque "o 

poder se aperfeiçoa na fraqueza",era necessário que os fogos de aflição para queimar 

a escória de orgulho e auto-confiança. Paulo tinha perdido toda a capacidade, 

humanamente falando, para lidar com a situação em Corinto. Ele tinha visitado lá, enviou 

outros ali, e escrito as letras Corinthians. Mas ele não poderia fixar completamente a 

situação. Ele estava no ponto quando ele teve que confiar totalmente na vontade e poder 

de Deus. 

É quando os crentes estão fora de respostas, confiança e força, com a quem recorrer, mas 

a Deus que eles estão em uma posição para ser mais eficaz. Ninguém no reino de Deus é 

fraco demais para experimentar o poder de Deus, mas muitos são muito confiante em sua 

própria força. O sofrimento físico, angústia mental, decepção, insatisfação, e 

insuficiência espremer as impurezas para fora da vida dos crentes, tornando-os canais 

puros por meio do qual o poder de Deus pode fluir. 

Apesar de sua situação não havia mudado, Paulo ainda poderia exclamar: Muito 

contente, então, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite 

em mim. Em 1 Coríntios 01:27 , ele lembrou aos Coríntios que "Deus tem escolheu as 

coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do 

mundo para confundir as coisas que são fortes. "O próprio apóstolo havia ministrado entre 

o Corinthians" em fraqueza, temor e grande tremor " ( 1 Cor. 2: 3 ). Fraqueza de Paulo 

não era auto-induzido ou artificial; que não era um jogo de auto-estima psicológico 

superficial ele brincava com ele mesmo. Era real e dado por Deus. Ele não ama a dor 

causada pelos falsos apóstolos, sabendo que era satânico na origem. No entanto, ele 

abraçou-a como o meio pelo qual Deus lançou o seu poder através dele. 

O versículo 10 resume a verdade desta passagem. Eudokeō ( bem conteúdo ) poderia ser 

traduzida, "satisfeitos" ou "muito satisfeitos". Ele ficou emocionado com as fraquezas, 

insultos, angústias, perseguições e dificuldades que ele sofreu por amor a Cristo, não 

porque ele era um masoquista, mas porque quando ele era fraco, então ele era forte. 

Ter uma perspectiva adequada sobre problemas, provações e sofrimento é a pedra angular 

da vida cristã. Concentrar os esforços de todos em uma remoção de dificuldades não é a 

resposta. Os crentes precisam abraçar os ensaios Deus lhes permite sofrer, sabendo que 

esses ensaios revelam seu caráter, humilde los, atraí-los mais perto de Deus e permitir 

que Ele para mostrar Sua graça e poder em suas vidas. Eles devem seguir o conselho do 

apóstolo Tiago para "Considerai tudo com alegria, meus irmãos, quando se deparar com 

várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança.Ea 

perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando 

em coisa alguma "( Tiago 1: 2-4 ). 

 

32. Unidade Apostólica ( 2 Coríntios 12: 

11-12 ) 

Tornei-me insensato; vós me obrigou. Na verdade, eu deveria ter 

sido louvado por vós, porque em nenhum respeito fui inferior aos 

apóstolos mais eminentes, mesmo que eu sou um ninguém. Os 

sinais de um verdadeiro apóstolo foram realizados entre vós com 



toda a perseverança, por sinais, prodígios e milagres. ( 12: 11-

12 ) 

Um dos fenômenos mais preocupantes no cristianismo contemporâneo é o Movimento 

Carismático. Por meio de suas redes de televisão, televangelistas, serviços de cura, e best-

sellers autores, o movimento é uma das invenções mais visíveis do cristianismo ao mundo 

assistindo. Um número de ênfases caracterizá-la, principalmente experimentalismo e 

crença na revelação contínua, cura, desmaios, e falar em línguas. Mas em sua essência é 

a crença de que a era apostólica não foi o único, mas sim é normativa para a igreja em 

todas as idades. Como corolário disso, alguns até mesmo tentar convencer as pessoas de 

que há apóstolos hoje, negando assim a sua singularidade bem. Alguns chegam a afirmar 

mais poder e impacto no mundo do que os apóstolos de Jesus Cristo se. 

Mas a confusão sobre o papel único dos apóstolos não é nada novo. A igreja primitiva 

teve de lidar com aqueles que falsamente alegou ser apóstolos. O Senhor Jesus Cristo 

elogiou a Igreja em Éfeso, porque eles "posta à prova aqueles que chamam [ed] eles 

próprios apóstolos, e eles não [eram], e ... achei que eles sejam Falsa" ( Ap 2: 2 ). Como 

a igreja em Éfeso, a igreja de Corinto tinha sido infiltrada por falsos apóstolos ( 2 Cor. 

11:13 ). Sem o discernimento exibido pela igreja de Éfeso, no entanto, muitas das 

Corinthians tinha abraçado esses enganadores mentirosas. Como resultado, a igreja de 

Corinto estava em tumulto, com alguns dos seus membros crentes ataques dos falsos 

professores sobre o apostolado de Paulo. 

Que tais ataques ocorreram não é surpreendente. Satanás, o pai da mentira ( João 8:44 ) e 

inveterado inimigo da verdade de Deus ( Marcos 04:15 ; Lucas 22: 3 ; João 13:27 ; Atos 

5: 3 ; 2 Cor 4: 4. ; 1 Tessalonicenses 2. : 18 ; Ap 20: 3 , 8 , 10 ), sempre se opôs 

mensageiros e mensagem de Deus. Uma das táticas que ele usa é atacar a credibilidade 

dos porta-vozes de Deus (cf. : Zech 3 1. ; Lucas 22:31 para que as pessoas não acreditam 

que a sua mensagem). Por causa do importante papel de Paulo no plano redentor de Deus, 

ninguém, exceto para o próprio Senhor Jesus Cristo tem sido mais sistematicamente 

agredido por Satanás. 

Embora ele relutantemente se defendeu aos Coríntios, Paulo encontrou fazê-lo de mau 

gosto, que descreve repetidamente como tolo (cf. 2 Cor. 11: 1 , 16, 17 , 21 , 12: 6 ). Ele 

concordou plenamente com sábios conselhos de Salomão, "Louve-te, e não a tua 

boca; um estranho, e não os teus lábios "( Prov. 27: 2 ). No entanto, foi o Corinthians-se 

que obrigou -o a se vangloriar, seu silêncio forçando-o a falar.Paulo sabia que a questão 

era extremamente importante; contínua fidelidade do Corinthians "para Jesus Cristo 

estava em jogo ( 11: 3 ). 

Mas, em vez de ter de defender-se a eles Paulo deveria ter sido louvado por o 

Corinthians. Não há desculpa para a sua confusão. Eles deveriam ter subido para sua 

defesa; afinal de contas, ele era seu pai espiritual ( 1 Coríntios 04:15. ; cf. 9: 2 ), aquele 

que trouxe o evangelho para Corinto ( Atos 18: 1-8 ; 1 Cor. 3: 6 , 10 ; 15: 1 ; 2 Cor 

10:14. ). Os falsos apóstolos tiveram suas letras enganosas de louvor, mas o Corinthians 

se foram carta de Paulo de elogio ( 3: 2 ). O que fez a sua incapacidade para defendê-lo 

ainda mais imperdoável foi que o Corinthians sabia que as acusações contra Paulo eram 

falsas. Eles haviam observado a sua vida durante o seu ministério entre eles ( Atos 18:11 ) 

e sabia que ele estava acima de qualquer suspeita. Para ficar em silêncio quando 

aspersions são lançados sobre as vidas e ministérios de homens de Deus é para 

compartilhar a culpa de seus detratores. 



A verdade é que Paulo estava em nenhum respeito ... inferior aos apóstolos mais 

eminentes. Como observado na discussão de 11: 5 no capítulo 27 deste volume, a 

frase os apóstolos mais eminentes (ou "super-apóstolos") é uma referência sarcástica aos 

falsos apóstolos. Provavelmente, foi assim que eles faturado si. Na realidade, apesar de 

humildade característica de Paulo causou-lhe para descrever a si mesmo como 

um ninguém (cf. 4: 7 ; 1 Cor. 15: 9 ), ele era superior a eles, uma vez que só ele era um 

verdadeiro apóstolo. 

Embora ele foi humilde e relutante para se vangloriar, "aceitação ingênua dos falsos 

apóstolos" reivindicações do Corinthians deixou Paulo não tem escolha. Começando no 

capítulo 10, ele confrontou diretamente os falsos apóstolos, concluindo que o confronto 

em 11: 22ff . com uma apresentação de suas credenciais apostólicas. Em 12:12 , Paulo 

apresentou uma prova irrefutável de que ele era um verdadeiro apóstolo que, em um 

sentido mais amplo, também estabelece a singularidade dos apóstolos. Ele mostrou que 

apóstolos possuía qualificações singulares e poderes. 

Qualificações singulares 

Os sinais de um verdadeiro apóstolo foram realizados entre vocês 
( 12:12 a) 

Os apóstolos tinham um papel one-da-a-kind, não repetíveis e intransferível na história 

da igreja. Para não conseguem entender que o papel é ter uma compreensão incompleta 

da história da redenção.Apóstolo traduz a palavra grega apostolos (do 

verbo apostello; "enviar"), que aparece oitenta vezes no Novo Testamento. O termo, que 

significa "mensageiro", "delegado", ou "embaixador", é usado principalmente no Novo 

Testamento para designar quatorze homens-Doze ( Mt 10: 2. ), Matias ( Atos 1:26 ), e 

Paulo ( 1 Cor. 9: 1 ). Sua aramaico (a língua Jesus falou provavelmente) é 

equivalente sālîaḥ , um termo que 

tornou-se importante para o NT exegese. Rab. Judaísmo na época de Jesus reconheceu 

claramente a função do representante ou procurador derivada da antiga Sem. lei sobre 

mensageiros. Exprime-se brevemente no princípio encontrado na Mishná, "agente de um 

homem ( sālîaḥ ) é como a si mesmo "(Ber. 5: 5 et al. ). Por isso, o mensageiro se torna 

o proxy de quem lhe deu a comissão (cf. 1 Sam. 25: 40f .; 2 Sm. 10: 

4 , 6 ). Independentemente da personalidade do mensageiro ou de quem lhe encomendou, 

independentemente mesmo da comissão, a expressão sālîaḥ a pessoa que age com plena 

autoridade para outra. (E. von Eicken, H. Lindner, "Apóstolo", em Colin Brown, ed,. O 

Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento (Grand Rapids: 

Zondervan, 1975), 1: 127-28) 

Portanto, Jesus podia dizer aos Doze: "Em verdade, em verdade vos digo que, quem recebe 

aquele que eu enviar a mim me recebe; e quem me recebe, recebe aquele que me enviou 

"( João 13:20 ; cf. Heb. 3: 1 ). 

Além do Doze e Paulo, os nomes do Novo Testamento vários outros indivíduos como 

"mensageiros [apóstolos] das igrejas" ( 2 Cor. 8:23 ). Nessa passagem, a frase se refere 

aos dois irmãos anônimos que ajudaram Tito com a coleção de Corinto. Barnabé ( Atos 

14: 4 , 14 ), Andronicus, Junius, e outros ( Rom. 16: 7 ), Tiago, irmão do Senhor ( Gl 

1:19. ), e Epafrodito ( Phil 2:25. ) também eram apóstolos de as igrejas. Ao contrário dos 

Doze e Paulo, eles não foram pessoalmente comissionados por Jesus Cristo. Em vez 

disso, eles foram escolhidos pelas igrejas para servir como seus representantes 

oficialmente autorizados. 



Os sinais que foram o ponto de referência de um verdadeiro apóstolo de Jesus 

Cristo foram realizadas por Paulo em Corinto. A voz passiva do verbo traduzido foram 

realizadas enfatiza que era o poder de Deus trabalhando através de Paulo que lhe 

permitiu executar esses sinais. Os apóstolos eram canais para o poder divino, não 

mágicos enganosas. Que eles viram em primeira mão os sinais Paulo realizadas é outra 

razão pela qual o Corinthians deveria tê-lo defendido (veja a discussão sobre v. 

11 acima). Além dos sobrenaturais sinais, maravilhas e milagres, que serão discutidas a 

seguir, a Bíblia enumera vários outros sinais, ou características, dos apóstolos. 

Em primeiro lugar, os apóstolos foram soberanamente escolhido por Deus para o seu 

ministério. O Senhor disse a Ananias: "[Paulo] é um instrumento escolhido de Minas, 

para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel" ( Atos 

9:15 ). Paulo refletiu sobre a escolha dele de Deus tanto para a salvação e para o serviço 

apostólico em Gálatas 1:15 : "Deus ... me separou desde o ventre de minha mãe e me 

chamou pela sua graça". Em sua primeira carta inspirada para o Corinthians, Paulo 

afirmou que ele foi "chamado como apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus" ( 1 

Cor. 1: 1 ; cf.Rom. 1: 1 ; . 2 Cor 1: 1 ; Ef. 1: 1 ; Col. 1: 1 ; 1 Tm 1: 1. ). Ele lembrou a 

Timóteo: "Por isso eu fui constituído pregador, e apóstolo (estou a dizer a verdade, eu 

não estou mentindo) como um mestre dos gentios na fé e na verdade" ( 1 Tm 2: 7. ; cf. 2 

Tm . 01:11 ). Deus também escolheu os outros apóstolos ( Atos 10:41 ; 1 Cor 0:28. ). 

Em segundo lugar, os apóstolos foram pessoalmente nomeado pelo Senhor Jesus 

Cristo. Lucas 6:13 registra que: "Ele chamou os seus discípulos e escolheu doze dentre 

eles, aos quais deu também o nome de apóstolos." Em João 15:16 Ele disse aos apóstolos, 

"Você não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que você 

iria e deis fruto, eo vosso fruto permaneceria." Jesus mesmo soberanamente escolheu 

Judas, que o traiu: "Respondeu-lhes Jesus: Não me não escolhi a vós os doze anos, e ainda 

um de vós é um diabo? Agora Ele quis dizer Judas, filho de Simão Iscariotes, pois, um 

dos doze, ia traí-Lo "( João 6: 70-71 ). Paulo falou aos anciãos de Éfeso de "ministério 

que [ele] recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus" 

( Atos 20:24 ). Na sua conversão na estrada de Damasco Jesus disse a Paulo: "Para este 

efeito, eu ter aparecido para você, para te fazer ministro e testemunha, não só para as 

coisas que tens visto, mas também para as coisas em que eu vou aparecer a vós "( Atos 

26:16 ). Para os romanos, ele escreveu, "Through [Jesus Cristo] recebemos a graça e 

apostolado para trazer a obediência da fé entre todos os gentios, por amor do seu nome" 

( Rom. 1: 5 ). Como "um apóstolo [Paulo foi] não enviado de homens, nem por 

intermédio de homem, mas por Jesus Cristo" ( Gal. 1: 1 ). Para Timoteo acrescentou, 

"Agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque Ele me considerou 

fiel, pondo-me em serviço" ( 1 Tim. 1:12 ). Chamada dos apóstolos de Cristo foi o 

cumprimento de escolha eterna de Deus. 

Em terceiro lugar, os apóstolos tinha que ter sido testemunhas oculares da vida, morte e 

ressurreição de Cristo. Depois de deserção e do suicídio de Judas, 

Pedro levantou-se no meio dos irmãos (um encontro de cerca de cento e vinte pessoas 

estava lá juntos), e disse: "Irmãos, a Escritura teve que se cumprisse o que o Espírito 

Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam 

Jesus. Para ele era contado entre nós e recebeu a sua parte neste ministério. "(Agora, este 

homem adquiriu um campo com o preço da sua maldade, e precipitando-se, rebentou pelo 

meio e todas as suas entranhas se derramaram. E tornou-se conhecido todos os que 

estavam vivendo em Jerusalém;. de modo que na sua própria língua esse campo se chama 

Hakeldama, isto é, Campo de Sangue) "Porque está escrito no livro dos Salmos:" Que sua 



herdade ser assolada, e não haja uma permanência nele '; e, '. Seja outro o que tomar o 

seu escritório' "( Atos 1: 15-20 ) 

O substituto de Judas teve que atender aos requisitos muito específicos: 

"Por isso, é necessário que os dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que 

o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando com o batismo de João até o dia em 

que foi recebido em cima de nós e um deles deve se tornar um conosco testemunha da 

sua ressurreição. "Então eles apresentaram dois homens: José, chamado Barsabás (que 

também foi chamado de Justus), e Matias. E, orando, disseram: "Tu, Senhor, conhecedor 

dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para ocupar esse ministério 

e apostolado, de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar." E eles chamaram lotes 

para eles, e cair a sorte para Matthias; e ele foi adicionado aos onze. ( vv. 21-26 ) 

Os candidatos tinham de ter acompanhado Jesus e os outros apóstolos através de todo o seu 

ministério terreno, "começando com o batismo de João até o dia em que foi levado para cima" 

em Sua ascensão. O Senhor soberanamente revelou Sua vontade através de sorteio e 

"Matthias ... foi adicionado aos onze apóstolos." 

Pedro disse que estavam reunidos na casa de Cornélio que os apóstolos foram 

"testemunhas de todas as coisas que [Jesus] fez, tanto na terra dos judeus e em Jerusalém" 

( Atos 10:39 ). Especificamente, os apóstolos foram testemunhas oculares da ressurreição 

de Jesus: "Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que Ele se tornou visível, e não a 

todo o povo, mas às testemunhas que foram escolhidos previamente por Deus, isto é, para 

nós, que comemos e bebemos com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos "( vv. 40-

41 ). 

Paulo não tinha sido um dos seguidores de Jesus durante Seu ministério terreno, mas ele 

não era menos um apóstolo. "Eu não sou um apóstolo?", Ele desafiou os 

Corinthians; "Não vi Jesus, nosso Senhor?" ( 1 Cor. 9: 1 ). Contando as aparições pós-

ressurreição de Cristo, Paulo concluiu: "Por último, como se fosse a um abortivo, Ele 

apareceu também a mim" ( 1 Cor. 15: 8 ). Além de sua visão inicial na estrada de 

Damasco, Atos registra que Paulo viu o Cristo três outras vezes ressuscitados ( 18: 9-

10 ; 22: 17-21 ; 23:11 ). 

Em quarto lugar, os apóstolos receberam o evangelho por revelação direta de Jesus Cristo, 

não de outros homens. O Senhor ensinou Doze durante Seu tempo na terra (por 

exemplo, Matt. 20: 17-19 ; João 13-17 ), incluindo os 40 dias entre Sua ressurreição e 

ascensão ( Atos 1: 1-3 ). Paulo, embora ele não sentar-se sob o ensinamento de Cristo 

durante o ministério terreno do Senhor, no entanto, receberam o evangelho diretamente 

dEle. Em Gálatas 1: 11-12 , ele escreveu: "Pois eu gostaria que você soubesse, irmãos, 

que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o 

recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi através de uma revelação 

de Jesus Cristo. "Escrevendo aos Coríntios sobre a Ceia do Senhor Paulo disse: 

Porque eu recebi do Senhor o que também vos transmiti: que o Senhor Jesus, na noite em 

que foi traído, tomou o pão; e, tendo dado graças, partiu-o e disse: "Este é o meu corpo, 

que é para você; fazei isto em memória de Mim "Da mesma maneira que Ele tomou 

também o cálice, depois da ceia, dizendo:" Este cálice é a nova aliança no meu 

sangue.; fazer isso, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim "(. 1 Cor. 11: 23-

25 ) 

Ele prefaciou sua sinopse do evangelho que ele havia pregado aos Coríntios, lembrando-lhes: 

"Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo recebi" ( 1 Cor. 15: 3 ). Aos Efésios Paulo 

escreveu: "Por revelação não foi dado a conhecer-me o mistério, como escrevi antes em 



breve. Ao referir-se a isso, quando você lê, você pode entender a minha compreensão do 

mistério de Cristo "( Ef. 3: 3-4 ). Ele também afirmou que o evangelho ", que em outras 

gerações não foi manifestado aos filhos dos homens ... agora foi revelado aos seus santos 

apóstolos e profetas, no Espírito" ( v. 5 ). 

Em quinto lugar, os apóstolos eram a fundação da igreja. Em Efésios 2:20 Paulo escreveu 

que a igreja foi "construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o próprio 

Jesus Cristo é a principal pedra angular" (cf. Mat. 16:18 ). Deus deu apóstolos para a 

igreja "para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do 

corpo de Cristo" ( Ef. 4:12 ). Desde os primeiros dias da igreja os crentes "perseveravam 

na doutrina dos apóstolos" ( Atos 2:42 ). Os apóstolos lançaram as bases doutrinal da 

Igreja, que é codificada no Novo Testamento. Aqueles que os seguiram construído sobre 

essa base. Depois de ter sido colocado de uma vez por todas ( Judas 3 ), a fundação não 

precisa ser continuamente colocada hoje por apóstolos auto-proclamados. Depois de dar 

a Igreja a Palavra de Deus no Novo Testamento ( 2 Pedro 1:19 ), os apóstolos passaram 

da cena, nunca para ser substituído. 

Em sexto lugar, os apóstolos foram dadas tarefas ministeriais únicas. A primeira 

responsabilidade era ser discipulado pelo Senhor. Marcos 3:14 diz que Jesus "nomeou 

doze, para que eles pudessem estar com Ele." Eles, então, deveriam ser modelos de 

piedade para outros crentes a seguir. Portanto Paulo exortou aos coríntios: "Sede meus 

imitadores, como também eu sou de Cristo" ( 1 Cor. 11: 1 ; cf. 1 Cor. 4:16 ; . 1 

Tessalonicenses 1: 6 ). 

A segunda responsabilidade essencial dos apóstolos era para pregar o evangelho. Marcos 

3:14 diz que Jesus chamou os Doze, não só para discipliná-los, mas também para que Ele 

pudesse "enviá-los a pregar." Lucas 9: 2 registros que "Ele enviou [Doze] a anunciar o 

reino de Deus e para realizar a cura. "Os apóstolos fielmente o mandato de Jesus. Atos 

04:33 registros que "com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição 

do Senhor Jesus. "Pedro disse aos gentios se reuniram na casa de Cornélio, que Jesus" 

ordenou [os apóstolos] para pregar ao povo, e solenemente para testemunhar que este é o 

único que foi designado por Deus como Juiz dos vivos e dos mortos "( Atos 10 : 

42 ). Junto com sua responsabilidade de pregar o evangelho aos incrédulos os apóstolos 

também ensinou os crentes. Como observado acima, o seu ensino foi a fundação da 

igreja. Em 2 Pedro 3: 2 ". Recorde as palavras anteriormente proferidas pelos santos 

profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador falado por seus apóstolos" Pedro 

exortou seus leitores a Paulo escreveu duas vezes de seu chamado para ser um "pregador, 

apóstolo e um professor "( 2 Tim 1:11. ; cf. 1 Tm 2: 7. ). 

A terceira responsabilidade dos apóstolos, que será examinado em detalhes mais adiante 

neste capítulo, foi a exercer o seu poder divino no reino do sobrenatural. Jesus confiou 

aos Doze "o poder de expulsar os demônios" ( Marcos 03:15 ; cf. 6: 7 ; 10. Matt: 

1 , 8 ; Lucas 9: 1 ). Paulo também tinha essa autoridade, como ele demonstrou lançando 

um demônio da escrava em Filipos ( Atos 16: 16-18 ; cf. 19, 11-12 ).Os apóstolos também 

concedido o poder de curar os doentes. Em Lucas 9: 1 Jesus "Reunindo os doze, deu-lhes 

poder e autoridade sobre todos os demônios e curar doenças" (cf. Mt 10:. 1 ; Marcos 

6:13 ;Atos 3: 1-8 ; 9: 34-41 ). Paulo também demonstrou o sinal apostólico de cura ( Atos 

14: 8-10 ; 28: 8 ). 

Finalmente, os apóstolos coletivamente foi dada a tarefa de escrever o Novo 

Testamento. É verdade que nem todos os apóstolos escreveram livros do Novo 

Testamento. No entanto, todo o Novo Testamento foi escrito por um apóstolo (Paulo, 

Pedro, João, Mateus), ou um colaborador próximo dos apóstolos (Marcos, Lucas, Tiago, 



Judas). Jesus prometeu aos Apóstolos, "O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará 

em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu disse 

a você" ( João 14:26 ; cf. 16 : 13 ). Como apóstolo, Paulo também escreveu Escritura sob 

inspiração divina, como ele anotou em 1 Coríntios 2:13 : "As quais também falamos, não 

com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, combinando 

pensamentos espirituais com espirituais palavras ". 

Em sétimo lugar, os doze apóstolos foi prometido um lugar único de honra no futuro. Em 

resposta à pergunta de Pedro: "Eis que nós deixamos tudo e te seguimos; o que, em 

seguida, haverá para nós? "( Mat. 19:27 ) Jesus prometeu aos Doze: "Em verdade eu vos 

digo, que vós, que me seguistes, que na regeneração [o reino milenar], quando o Filho do 

Homem vai sentar-se no seu trono glorioso, você também deve se sentar em doze tronos 

para julgar as doze tribos de Israel "( v. 28 ). Os doze apóstolos, incluindo Matthias como 

substituto de Judas, vai cumprir um papel especial no reino milenar, que de governar as 

doze tribos de Israel. 

Os apóstolos também receberão homenagem especial na cidade celestial. Em sua visão 

da Nova Jerusalém, João viu que "o muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles 

estavam os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro" ( Ap 21:14 ). Embora as 

Escrituras não dar detalhes, Paulo, sem dúvida, também será muito honrado, tanto no 

reino milenar e no estado eterno. 

Os requisitos rigorosos para o ministério apostólico são tais que apenas os Doze e Paulo 

qualificado. Declarações para apostolado feitas por outros ao longo da história da Igreja, 

portanto, são falsas. 

Poder Único 

por sinais, prodígios e milagres. ( 12:12 c) 

Estas palavras "não descrevem três tipos de milagres, mas milagres em geral considerados 

a partir de três aspectos a sua capacidade de autenticar a mensagem (" sinais "), evocar 

espanto (" maravilhas "), e exibir o poder divino (" prodígios ")" (Murray J. Harris, "2 

Coríntios," no Frank E. Gaebelein, ed,. Comentário Bíblico do Expositor [Grand Rapids: 

Zondervan, 1976], 10: 398). Os sobrenaturais milagresfeitos pelos apóstolos 

eram sinais apontando para eles como verdadeiros mensageiros de Deus. Eles 

eram maravilhas que criou espanto e surpresa, chamando a atenção dos espectadores 

para a mensagem dos apóstolos proclamada. 

Que os milagres não são normativas para todos os períodos da história da igreja deveria 

ser óbvio a partir de designação de Paulo sobre eles como os sinais de um apóstolo. Se 

eles eram comuns, dificilmente poderiam ter distinguido os apóstolos de crentes 

comuns. Foi a sua raridade, bem como a sua extensão incomum, que os fez sinais 

definitivos dos apóstolos. Também não foram milagres espalhadas a esmo ao longo da 

história redentora. Escritura revela um propósito triplo por sinais, prodígios e milagres 

que lhes limita a períodos específicos. 

Em primeiro lugar, milagres introduzido eras sucessivas da revelação divina. Os milagres 

registrados na Escritura teve lugar durante três períodos de tempo: o tempo de Moisés e 

Josué, o tempo de Elias e Eliseu, e do ministério de Cristo e dos apóstolos. Deus atestou 

a entrega da Lei com alguns milagres no tempo de Moisés e Josué. Os milagres feitos por 

Elias e Eliseu simbolizou a segunda grande era da revelação do Antigo Testamento, os 

profetas (cf. Mt 5,17. ; 07:12 ; 22:40 ). Os milagres que Deus realizou através deles 



autenticado-los como profetas que falaram para ele (veja a discussão abaixo). Ainda 

assim, esses períodos tinham poucos milagres. 

De longe, o maior número de milagres na história da redenção ocorreu durante a época 

de Cristo e dos apóstolos. A Encarnação da Segunda Pessoa da Trindade e a madrugada 

do dia da redenção, bem como a revelação do Novo Testamento e da igreja provocou um 

derramamento de milagres sem igual, quer antes ou depois. 

Enquanto todos os milagres são atos sobrenaturais de Deus, nem todos os atos 

sobrenaturais de Deus são milagres. Estes sinais, maravilhas e milagres foram atos 

sobrenaturais feitos por Deus através de um agente humano. A razão para isso reside no 

segundo propósito de milagres: para autenticar os mensageiros de Deus. Milagres foram 

concebidas para funcionar como sinais criando admirar que atraía as pessoas a concluir 

que a mensagem daqueles que os realizados veio de Deus. Assim, tais expressões de 

poder de Deus como a criação, o dilúvio, e outros atos de julgamento divino são atos 

sobrenaturais de Deus, mas não sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas são, portanto, 

uma subcategoria de atos sobrenaturais de Deus. 

Deus concedeu Moisés poderes milagrosos para provar aos israelitas que ele era o 

mensageiro de Deus ( Ex. 4: 1-9 ; cf. Atos 7:36 ). Capacidade de Elias para fazer descer 

fogo do céu demonstrou que ele era um homem de Deus ( 2 Reis 1:10 , 12 ; cf. 1 Reis 18: 

36-38 ), assim como sua restauração do filho morto da viúva à vida ( 1 Reis 17: 17-

24 ). Em seu sermão no Dia de Pentecostes, Pedro declarou: "Homens de Israel, ouçam 

estas palavras: Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus com milagres, prodígios e 

sinais, que Deus realizou através dele no meio de vós, assim como você vós mesmos 

sabeis "( Atos 2:22 ; cf. Marcos 6: 2 ; Lucas 19:37 ; João 3: 

2 ; 05:36 ; 07:31 ; 10:25 , 38 ; 11:47 ; 12:37 ; 14: 11 ; Atos 10:38 ). Os apóstolos foram 

autenticadas da mesma forma como porta-vozes anteriores de Deus. Hebreus 2: 3-

4 adverte: 

Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Depois foi no primeiro 

dito pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus com eles, 

por sinais e maravilhas e por vários milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com sua 

própria vontade. 

Atos 02:43 registros de que "todo mundo ficava me sentindo um sentimento de temor; e 

muitos prodígios e sinais estavam ocorrendo através dos apóstolos "(cf. Atos 

04:30 ; 05:12 ). Descrevendo o ministério de Paulo e Barnabé em Icônio, Lucas observou que 

"o Senhor ... foi atestando a palavra da sua graça, concedendo que os sinais e maravilhas ser 

feito por suas mãos" ( Atos 14: 3 ; cf. 15:12 ; 19:11 ). Paulo lembrou os romanos, 

Portanto, em Cristo Jesus eu encontrei razão para ostentando nas coisas referentes a 

Deus. Pois eu não a presunção de falar de qualquer coisa, exceto o que Cristo realizou 

por meu intermédio, resultando na obediência dos gentios por palavras e obras, no poder 

de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo; de modo que desde Jerusalém e 

arredores, até ao Ilírico Tenho totalmente pregou o evangelho de Cristo. ( Rom. 15: 17-

19 ) 

Aos Tessalonicenses ele escreveu, "o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, 

mas também em poder, e no Espírito Santo e em plena convicção" ( 1 Tessalonicenses 1: 

5. ). Embora Atos não registra nenhum dos milagres realizados Paulo em Corinto, é claro 

que ele fez. Caso contrário, o seu pedido, os sinais de um verdadeiro apóstolo foram 

realizados entre vocês ... por sinais, prodígios e milagres, não faria qualquer sentido. 



Finalmente, Deus usou milagres para revelar a verdade sobre si mesmo para aqueles que 

os observados. Deus ordenou a Moisés: "Diga, pois, os filhos de Israel: 'Eu sou o Senhor, 

e eu farei sair de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vou te libertar de sua 

escravidão. Além disso, vou resgatarei com braço estendido e com grandes juízos '"( Ex. 

6: 6-7 ). Em Êxodo 34:10 

Deus disse: "Eis que eu vou fazer um pacto. Antes de todos os seus povos vou fazer 

milagres que não tenham sido produzidos em toda a terra, nem entre qualquer das 

nações; e todas as pessoas entre as quais você vive vai ver o trabalho do Senhor, pois é 

uma coisa terrível que eu estou indo para executar com você. " 

Neemias 9:10 diz: "Então, você realizou sinais e prodígios contra Faraó, contra todos os seus 

servos e todo o povo da sua terra; para Você sabia que eles agiram com arrogância para com 

eles, e fez um nome para si mesmo como se vê neste dia. " Salmo 135: 9 revela que Deus 

"enviou sinais e maravilhas em [a] meio [de] Egito, contra Faraó e toda a sua servos. 

"Jeremias escreveu:" [Deus] definir sinais e maravilhas na terra do Egito, e até mesmo para 

o dia de hoje, tanto em Israel e entre os homens; e [Ele] ... fez um nome para [ele mesmo], 

como se vê neste dia "( Jer. 32:20 ). 

Os apóstolos tiveram um lugar único e intransferível, e altamente privilegiada na história 

da igreja. O apostolado nunca foi destinado a ser uma instituição perpétua; de fato, há 

indicações claras no Novo Testamento era apostólica já estava chegando ao fim. De 

acordo com Atos 05:16 , todos os doentes que veio para os apóstolos foram curados. No 

entanto, até o final da vida de Paulo a situação tinha mudado drasticamente. Seu amado 

filho na fé Timóteo enfrentou uma doença recorrente. Mas em vez de curá-lo, Paulo 

aconselhou-o a tratar a doença por beber vinho ( 1 Tm. 5:23 ). Nem era Paulo capaz de 

curar outro de seus companheiros mais próximos, Trophimus, a quem ele teve que deixar 

doente em Mileto ( 2 Tim. 4:20 ). 

Os primeiros dias da igreja de Jerusalém foram pontuadas por sinais e maravilhas ( Atos 

02:43 ; 05:12 ). Ainda Atos registra nenhum milagre nessa cidade depois do martírio de 

Estêvão (cf. Atos 6: 8 ).Alguns podem argumentar que os apóstolos saíram da cidade, e, 

portanto, não estavam presentes para realizar milagres. No entanto, eles permaneceram 

em Jerusalém após a eclosão da perseguição associada com a morte de Estevão ( Atos 8: 

1 ). A invencibilidade sobrenatural proporcionou os apóstolos durante os primeiros anos 

(cf. Atos 12: 6-11 ), também foi retirado gradualmente, e quase todos os apóstolos foram 

martirizados. Por fim, o autor de Hebreus falou tanto dos apóstolos ("aqueles que 

ouviram" o Senhor) e dos sinais e maravilhas que realizaram no passado ( Hb 2: 3-

4. ). Tanto o tempo dos apóstolos e os milagres associados a eles foram passando. 

Suas qualificações e papel fundamental no plano de Deus para a igreja fez os apóstolos 

único. Depois de estabelecer a base doutrinária sólida para a igreja, que saiu de cena, 

nunca para ser substituído.Apóstolos, sinais, prodígios e milagres não são normativos 

para a igreja hoje. O que é normativo é a Bíblia, que é completo ( Judas 3 ; Apocalipse 

22:18 ), permanece para sempre ( Isaías 40: 8. ; Mt 5: 17-18.; 24:35 ), e é "útil para o 

ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça; para que o homem 

de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra "( 2 Tim. 3: 16-17 ). 

 

 



33. Preocupações de um verdadeiro 

Pastor ( 2 Coríntios 12: 12-19 ) 

Os sinais de um verdadeiro apóstolo foram realizados entre vós 

com toda a perseverança, por sinais, prodígios e milagres. Pois, 

em que o respeito que você foram tratados como inferiores ao 

resto das igrejas, a não ser que eu mesmo não se tornar um fardo 

para você? Perdoe-me esta errado! Aqui para esta terceira vez 

estou pronto para chegar até você, e eu não vou ser um fardo para 

você; para eu não procurar o que é seu, mas você; para as 

crianças não são responsáveis por salvar-se de seus pais, mas os 

pais para os filhos. Vou muito boa vontade gastarei e ser 

despendido para as vossas almas. Se eu te amo mais, sou eu para 

ser amado menos? Mas, seja como for, eu não fui pesado mim 

mesmo; no entanto, esperto companheiro que eu sou, eu levei você 

para dentro por engano. Certamente eu não aproveitaram-lo 

através de qualquer um daqueles que enviei a você, que eu? Insisti 

com Tito para ir, e enviei com ele o irmão. Tito não tomou 

qualquer vantagem de você, não é? Será que nós não nos conduzir 

com o mesmo espírito e andar nos mesmos passos? Todo esse 

tempo você tem pensado que estamos a defender-nos a você. Na 

verdade, é aos olhos de Deus, que temos vindo a falar em Cristo; e 
todos por sua edificação, amado. ( 12: 12-19 ) 

A igreja enfrenta hoje uma crise de identidade gerada por ser inundado com uma vasta 

literatura sobre o ministério pastoral e liderança da igreja, promovendo uma miríade de 

diferentes abordagens, estilos e técnicas. Pastores enfrentam uma série desconcertante de 

escolhas enquanto procuram a chave para o crescimento suas próprias igrejas. Eles lêem 

livros, participar de seminários, siga programas promovidos por gurus de crescimento de 

igreja, e padrão de seu estilo de liderança depois de pastores bem sucedidos. Mas, muitas 

vezes, os programas, métodos e truques não atingem os resultados espirituais, enganando 

ambos pastores e congregações das verdadeiras bênçãos de Deus. 

Com base no enorme volume de material disponível, o ministério pastoral parece ser 

muito complicado, de fato. Na realidade, no entanto, é confoundingly simples. Os 

princípios e diretrizes para o ministério de sucesso que são estabelecidos nas Escrituras 

são suficientes para equipar completamente o homem de Deus ( 2 Cor. 3: 5-6 ; cf. . 2 Tim 

3: 16-17 ). Em vez de estudar a demografia e técnicas de marketing, ou à procura de 

botões quentes culturais para empurrar, a igreja precisa entender e obedecer a verdade 

bíblica. Métodos e tendências vêm e vão, e novos programas sensacionalistas de hoje será 

experiências fracassadas de amanhã. Mas os princípios da verdade divina e virtude que 

caracterizam um ministro efetivo são atemporais. Poder e eficácia no ministério vem de 

um coração que é reto diante de Deus e apaixonAdãoente preocupado com Seu plano e 

Seu povo. (Para um tratamento de princípios bíblicos de ministério, ver John Macarthur, 

ed,. Redescobrindo Pastoral . [Dallas: Palavra, 1995]) 

Em nenhum outro lugar existe um modelo melhor de um líder espiritual dos deuses do 

que o apóstolo Paulo. Nesta seção muito pessoal dos mais pastoral de todas as suas cartas, 

Paulo não compartilhar uma filosofia pessoal de ministério ou delinear uma metodologia 

para o crescimento da igreja. Em vez disso, ele abriu seu coração, revelando suas 



aspirações e motivações espirituais. O sucesso de Paulo no ministério foi o estouro de sua 

vida piedosa. Ele era um homem que estava voltada para os objetivos certos, 

impulsionado pelas paixões certas, e movido pelo desejo certas. 

O pano de fundo desta seção, como o é para toda a epístola, é o ataque devastador sobre 

a igreja de Corinto por falsos apóstolos. Como observado nos capítulos anteriores deste 

volume, tinham selvaticamente agredido credibilidade de Paulo, forçando-o a defender-

se mediante a apresentação de suas credenciais apostólicas. Esta seção continua 

diferenciação nítida de Paulo de se dos falsos apóstolos, contrastando sua visão correta 

do ministério com seu ponto de vista errado. Fá-lo, revelando cinco preocupações vitais 

do coração de Paulo com relação ao mundo, a si mesmo, o ministério, o Senhor, e da 

igreja. Em todas essas áreas, atitudes piedosas de Paulo contrastou com os ímpios dos 

falsos apóstolos, que tipificam os de todos os falsos mestres. 

Em primeiro lugar, a respeito do mundo, falsos mestres são orgulhosos. Eles buscam a 

fama, popularidade e prestígio, tocando para multidões e empurrando-se para a ribalta. 

Em segundo lugar, sobre as suas pessoas, os falsos mestres são egoístas. O seu próprio 

conforto e prosperidade são as suas maiores prioridades. 

Em terceiro lugar, a respeito do ministério, os falsos mestres são enganosos. Como 

fizeram os falsos apóstolos em Corinto, eles podem tecer uma teia muito sofisticado de 

mentiras. Muitas vezes, eles são capazes de se envolver outras pessoas em suas empresas 

fraudulentos, emprestando-lhes uma fachada de credibilidade. 

Em quarto lugar, a respeito de Deus, falsos mestres são blasfemo e irreverente. Eles não 

têm nenhum respeito por sua pessoa, sua verdade, a Sua Palavra, ou a Sua glória. 

Finalmente, a respeito da igreja, falsos mestres são destrutivas. Eles usam as pessoas, 

maltratá-los e conduzi-los ao pecado e erro. 

Esta passagem expõe preocupações de Paulo como um verdadeiro homem de Deus. Em 

contraste com as cinco atitudes erradas citadas acima que marcam falsos mestres, Paulo 

e todos os verdadeiros homens de Deus são conhecidos por suas preocupações em relação 

ao mundo (fidelidade), próprios (o sacrifício), o Ministério (honestidade), o Senhor 

(reverência), e da igreja (edificação). 

A preocupação de Paulo com relação ao mundo: 

Fidelidade 

com toda a perseverança, ( 0:12 b) 

Ao contrário dos falsos apóstolos, que buscavam riqueza, fama e poder, o objetivo de 

Paulo era para ser fiel ao Senhor. Porque ele estava determinado a ser fiel a vontade de 

Deus, não importa o que o custo, ele executou os sinais de um apóstolo (veja o capítulo 

32 do presente volume) com toda a perseverança. Apesar de toda a hostilidade, a 

oposição e perseguição do mundo que ele enfrentou, Paulo permaneceu fiel. 

Hupomone ( perseverança ) significa, literalmente, "a permanecer sob". Paulo suportou 

a pressão da oposição mundana todo o seu ministério, sem abandonar a sua posição. O 

apóstolo sabia, como ele escreveu aos Romanos, "que a tribulação produz perseverança" 

( Rom. 5: 3 ). Mais cedo nesta epístola que escreveu "Mas, se somos atribulados, é para 

vossa consolação e salvação; ou se somos consolados, é para o seu conforto, que é eficaz 



para o paciente suportando [ hupomone ] as mesmas aflições que nós também padecemos 

"( 2 Cor. 1: 6 ). Elogiou-se como um servo de Deus "em muito endurance" ( 6: 4 ). 

O Senhor Jesus Cristo predisse que os Seus apóstolos seriam perseguidos. Em João 15: 

18-21 Ele advertiu-os, 

Se o mundo vos odeia, você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar você. Se fôsseis 

do mundo, o mundo amaria o que era seu; mas, porque não sois do mundo, mas eu vos 

escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembre-se da palavra que eu disse a você, 

"O escravo não é maior que seu senhor." Se a mim me perseguiram, também vos 

perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas todas 

estas coisas que eles vão fazer com você por causa do meu nome, porque não conhecem 

aquele que me enviou. 

Mais tarde naquele mesmo Upper Room Discurso do Senhor acrescentou: 

Eles vão fazer você párias da sinagoga, mas uma hora está chegando para todos que mata-

lo a pensar que ele está oferecendo o serviço a Deus ... Estas coisas vos tenho dito, para 

que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo; Eu venci o 

mundo. ( 16: 2 , 33 ; cf. Mt 10:14. ; Lucas 9: 5 ; João 21: 18-19 ) 

Como os Doze, Paulo ministrou com alegria sob coação constante e perseguição 

implacável. Como ele escreveu em sua primeira carta inspirada aos Coríntios: "Eu afirmo, 

irmãos, pela glória que de vós tenho em Cristo Jesus nosso Senhor, que morro todos os 

dias" ( 1 Cor. 15:31 ). Ele viveu todos os dias sabendo que poderia ser sua última; a 

multidão na cidade seguinte, ele pregou em (cf. Atos 17: 5-9 ; 19: 23-41) pode levar a sua 

vida, ou um dos inúmeros planos de judeus contra a sua vida ( Atos 20:19 ) pode 

finalmente ter sucesso. Não surpreendentemente, a aflição de Paulo era um tema 

constante nesta epístola.Ele a descreveu em detalhes em 1: 3-9 : 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus 

de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos será 

capaz de consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós 

mesmos somos consolados por Deus. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo são 

nossos em abundância, assim também o nosso conforto é abundante por meio de 

Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o seu conforto e salvação; ou se somos 

consolados, é para o seu conforto, que é eficaz para o paciente suportando as mesmas 

aflições que nós também padecemos; e nossa esperança para você baseia-se firmemente, 

sabendo que, como você são companheiros de nossos sofrimentos, assim também vocês 

são os nossos companheiros de conforto. Para nós não queremos que ignoreis, irmãos, da 

nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi excessivamente, além das 

nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida; de fato, tivemos a sentença 

de morte dentro de nós mesmos para que não iria confiar em nós mesmos, mas em Deus, 

que ressuscita os mortos. (Cf. 4: 7-12 ; 6: 4-10 ; 7: 5 ; 11: 22-33 ; 12: 7-10 ; Atos 9:16 ) 

Porta-vozes de Deus sempre enfrentou a oposição e hostilidade. Ele alertou Jeremias: 

"'Agora, cingi vossos lombos e levanta-te, e falar-lhes tudo o que eu vos mando. Não te 

espantes diante deles, ou eu vou te desanime diante deles ... Eles lutarão contra você, mas 

não o vencerão, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor "( Jer 01:17. , 19 ). Ele 

cobrou Ezequiel: "E você, filho do homem, nem os temais, nem temem as suas palavras, 

embora cardos e espinhos estão com você e você se senta sobre escorpiões; não temo as 

suas palavras, nem te espantes diante deles, porque são casa rebelde "( Ez. 2: 6 ). João 

Batista foi o maior homem que viveu até o seu tempo ( Matt 11:11. ), no entanto, ele 

sofreu prisão ( Matt. 14: 3 ) e do martírio ( Matt 14:10. ). 



A perseguição que atende a pregação dos resultados da palavra dos três causas. Em 

primeiro lugar, Deus pode soberanamente trazê-lo para seus próprios propósitos: para 

testar a fidelidade de seus pregadores, quebrar seu orgulho, humilhá-los e atraí-los mais 

perto de Si mesmo. Mais cedo, Paulo reconheceu o propósito de Deus em permitir o 

mensageiro de Satanás que o afligia: 

Por causa da suprema grandeza das revelações, por este motivo, para me impedir de 

exaltar a mim mesmo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para 

me atormentar-me impedir de exaltar a mim mesmo! Roguei ao Senhor três vezes que o 

afastasse de mim. E Ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa 

na fraqueza." De boa vontade, pois, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder 

de Cristo habite em mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, 

nas perseguições, nas dificuldades, por amor de Cristo; Porque, quando sou fraco, então 

é que sou forte. ( 12: 7-10 ) 

Perseguição também vem do sistema mundo mau que é inalteravelmente contrário a Deus, 

ainda permitido por Ele. Porque a Palavra expõe e julga o pecado, aqueles que proclamam 

que, inevitavelmente, enfrentar a hostilidade do mundo. 

Satanás, que está por trás do sistema mundial, também persegue os mensageiros de 

Deus. Ele amargamente se opõe à igreja e procura destruí-la. Seu plano é primeiro a 

derrubar os pastores, em seguida, para dispersar o rebanho (cf. Zacarias 13: 7. ; Matt 

26:31. ). 

Por outro lado, os falsos profetas não enfrentam tal oposição. Porque eles não pregam a 

verdade, mas enganoso, condenando mentiras, o mundo recebe-los com entusiasmo. Eles 

são, na verdade, parte do sistema mundial. Nem eles enfrentam perseguição de 

Satanás; uma vez que são seus servos que seria contraproducente para atacá-los (cf. Mat. 

12:26 ). 

Porque eles proclamar a Palavra de Deus e chamar os pecadores ao arrependimento, o 

mundo incrédulo vê os verdadeiros ministros de Jesus Cristo como seus inimigos. Eles 

odeiam os que levam a mensagem da verdade e da luz, porque eles odeiam a Verdade ea 

Luz ( João 3:20 ; cf. 15: 18-19 ; 17:14 ; 10:22 Matt. ; 24: 9 ; Lucas 6 : 22 ; 1 João 

3:13 ). É essencial, no entanto, que os pregadores ser odiado exclusivamente para a causa 

de Cristo, e não nenhuma atitude errada de sua parte; a pregação do evangelho deve ser o 

único crime que eles dão. Assim como Paulo, que deve ser determinada a dar "não há 

motivo para escândalo em coisa alguma, para que o ministério não será desacreditada" 

( 2 Cor. 6: 3 ; cf. 01:12 ; 08:20 ; 1 Cor 09:12. ; 10: 32-33 ). 

Porque o mundo não tem nada de valor duradouro para lhes oferecer, os servos de Deus 

buscar uma recompensa eterna. Jesus disse aos seus seguidores: "Bem-aventurados sois 

vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por 

causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque vosso galardão nos céus é grande "( Mt 5: 

11-12. ). Em 1 Coríntios 3: 8 Paulo escreveu: "Ora, o que planta eo que rega são um; mas 

cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. "No final de sua vida Paulo 

escreveu triunfalmente a Timóteo:" No futuro, é reservada para mim a coroa da justiça, 

que o Senhor, justo juiz, vontade prêmio para mim naquele dia; e não somente a mim, 

mas também a todos quantos amam a sua vinda "( 2 Tim. 4: 8 ). O escritor de Hebreus 

lembrou seus leitores que "Deus ... é uma recompensa aqueles que o buscam" ( Heb. 11: 

6 ). 



Falsos mestres trabalhar por recompensas terrenas; verdadeiros pregadores trabalhar 

fielmente por uma recompensa celestial. Paulo estava determinado a manter-se fiel à sua 

vocação, apesar da hostilidade do mundo, sabendo que "momentânea, leve tribulação 

produz para nós um peso eterno de glória muito além de toda comparação" ( 2 Cor 4:17. ; 

cf. Rom. 8 : 18 ; 1 Pedro 4:13 ). 

A preocupação de Paulo com relação a si mesmo: 

Sacrifício 

Pois, em que o respeito que você foram tratados como inferiores 

ao resto das igrejas, a não ser que eu mesmo não se tornar um 

fardo para você? Perdoe-me esta errado! Aqui para esta terceira 

vez estou pronto para chegar até você, e eu não vou ser um fardo 

para você; para eu não procurar o que é seu, mas você; para as 

crianças não são responsáveis por salvar-se de seus pais, mas os 

pais para os filhos. Vou muito boa vontade gastarei e ser 

despendido para as vossas almas. Se eu te amo mais, sou eu para 

ser amado menos? Mas, seja como for, eu não fui pesado mim 

mesmo; ( 12: 13-16 um) 

Micah 3: 2-3 , 5 representa graficamente falsos mestres como gananciosos, agarrar, e 

egocêntrico: 

Você que odeiam o bem e amais o mal, 

Quem arrancar sua pele a partir deles 

Ea carne de seus ossos, 

Quem comer a carne do meu povo, 

Retirem-se a sua pele a partir deles, 

Quebrará seus ossos 

E pique-os como para a panela 

E como a carne em uma chaleira ... 

Assim diz o Senhor acerca dos profetas 

Quem levar meu povo extraviado; 

Quando eles têm algo a morder com os dentes, 

Eles choram, "Paz", 

Mas contra ele que põe nada em suas bocas 

Eles declaram guerra santa. 

(Cf. Ez 34: 2-3. ; Zc 11:16. ; Marcos 12: 38-40 ) 

Homens de verdade de Deus são o oposto; eles são altruísta e sacrificial. Uma das muitas 

acusações caluniosas os falsos apóstolos feitas contra Paulo foi que o seu tratamento do 

Corinthians tinha sido egoisticamente inferior. Esta acusação era falsa, como a pergunta 

de Paulo, Em que sentido você foram tratados como inferiores ao resto das 



igrejas? revela. Como o versículo 12 indica, Paulo havia ministrado, da mesma forma 

em Corinto que ele tinha em outras igrejas (cf. Rom. 15:19 ). 

A única maneira de o Corinthians foram tratados de forma diferente foi que Paulo não se 

tornou um fardo para eles; a única coisa que eles não recebi dele era um projeto de 

lei. Embora ele tinha o direito de o seu apoio ( 1 Cor. 9: 1-18 ), Paulo optou por não 

aceitá-lo, preferindo se distanciar dos falsos apóstolos amantes de dinheiro. Eles, 

naturalmente, levou tudo o que poderia obter do Corinthians (cf. 2 Cor. 11:20 ) e odiado 

Paulo para fazê-los ficar mal. Para salvar sua reputação, eles tentaram colocar um giro 

negativo na abnegação de Paulo. Eles argumentaram primeiro que ele se recusou a tirar 

dinheiro dos Corinthians, porque ele sabia que seu ministério era inútil. A segunda e mais 

sinistra alegação era de que Paulo não queria o dinheiro do Corinthians ', porque ele não 

amá-los e, assim, não queria ser obrigado a eles. Mas como Paulo já mostrou, essas 

alegações eram completamente falsas. Em 11: 7-9 , ele escreveu: 

Será que eu cometer um pecado em me humilhar, de modo que você pode ser exaltados, 

porque eu pregava o evangelho de Deus para você sem custo? Outras igrejas despojei, 

tendo os salários a partir deles para atendê-lo; e quando estava presente convosco, e tinha 

necessidade, eu não era um fardo para ninguém; para quando os irmãos vieram da 

Macedônia eles fornecidos completamente minha necessidade, e em tudo me guardei de 

ser um fardo para você, e vai continuar a fazê-lo. (Cf. a discussão desta passagem no 

capítulo 28 deste volume) 

Recorrendo novamente ao sarcasmo (cf. 11: 19-21 ; 1 Cor. 4: 8-10 ) para levar o 

Corinthians a seus sentidos Paulo exclamou: Perdoe-me esta errado! reivindicação Os 

falsos apóstolos que ele havia maltratado o Corinthians por não tirar dinheiro deles era 

ridícula. A única coisa que eles tinham sido privados de era o fardo de sustentar Paulo e 

seus companheiros. 

Na primeira visita de Paulo a Corinto, ele fundou a igreja ( Atos 18 ); o segundo foi a 

visita de disciplina dolorosa descrito em 2: 1 (cf. 13: 2 ). Quando visitou Corinto para 

a terceira vez que ele ainda se recusava a ser um fardo para a igreja. Amor altruísta 

pastoral de Paulo pelos Corinthians significava que ele fez não procurar o que era 

deles, mas eles. Ele não queria que seu dinheiro; ele queria que seus corações. Ele queria 

que as suas vidas para o reino de Deus, e para que possam viver em justa obediência à 

Palavra para a glória de Deus. 

Paulo ilustrou seu ponto usando a analogia de pais cuidam de seus filhos, apontando a 

verdade axiomática que as crianças não são responsáveis por salvar-se de seus pais, 

mas os pais para os seus filhos.Os coríntios estavam, é claro, filhos espirituais de Paulo 

( 1 Cor . 4:15 ), e ele voluntariamente se sacrificou por eles. Ele teria, escreveu ele, muito 

boa vontade gastarei e ser gasto para o bem-estar espiritual de suas almas. A forma 

superlativa do adjetivo hēdeōs ( mais de bom grado ) expressa extrema euforia. Paulo 

não estava relutante ou hesitante a sacrificar para o Corinthians; ele estava emocionado, 

ou muito feliz, por poder gastar e ser gasto para eles. Passe traduz uma forma do 

verbo dapanaō , o que significa, "para gastar livremente." Marcos 5:26 usa-lo em 

referência a uma mulher que tinha passado todo seu dinheiro com médicos, enquanto que 

em Lucas 15:14 descreve gastos perdulários do filho pródigo. Ekdapanaō ( ser gasto ) 

aparece somente aqui no Novo Testamento. É uma forma reforçada de dapanaō e meio 

", a ser completamente gasto." Paulo estava disposto a sacrificar-se para o seu povo, até 

que ele não tinha mais nada para dar. Aos filipenses ele escreveu: "Mas mesmo se eu 

estou sendo derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e 



compartilhar minha alegria com todos vós" ( Phil 2:17. ; cf. Cl 1 : 24 ). Ele seguiu o 

exemplo do Senhor Jesus Cristo, que disse de Si mesmo: "Porque o Filho do Homem não 

veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos" ( Mc 10:45 ). 

Infelizmente, o Corinthians respondeu inversamente ao amor auto-sacrificial de Paulo 

para eles, o que levou patético grito do coração do apóstolo, Se eu te amo mais, sou eu 

para ser amado menos? O relacionamento estava indo para trás; o mais carinho que ele 

lhes deu, menos eles voltaram (cf. 2 Cor. 6: 11- 13 ). Paulo tinha derramado sua vida na 

igreja de Corinto, alegremente trabalhando e sacrificar por eles. Tudo o que ele pediu em 

troca foi seu amor-e eles não estavam dispostos a dar-lhe. 

Paulo ficou muito triste, mas implacável pela resposta decepcionante o Corinthians 'ao 

seu amor sacrificial para eles. Mas seja como for -apesar seu amor não correspondido 

por ele-Paulo ainda não seria umfardo para eles. Seu amor pode ter diminuído, mas o seu 

não. Apesar de sua desconfiança, frieza e desamor, ele continuaria a amá-los com 

sacrifício. 

A preocupação de Paulo com respeito ao ministério: 

Honestidade 

no entanto, esperto companheiro que eu sou, eu levei você para 

dentro por engano. Certamente eu não aproveitaram-lo através de 

qualquer um daqueles que enviei a você, que eu?Insisti com Tito 

para ir, e enviei com ele o irmão. Tito não tomou qualquer 

vantagem de você, não é? Será que nós não nos conduzir com o 
mesmo espírito e andar nos mesmos passos?( 12:16 b-18) 

Se Paulo estava conspirando para fraudar o Corinthians, como os falsos apóstolos 

carregada, a ponto de sua trama não foi imediatamente óbvio. Como observado no ponto 

anterior, ele tomou nada deles. A ideia de que ele seria executado um golpe que lhe rendeu 

nada era absurdo, e Paulo repreendeu o Corinthians mais uma vez pela sua ingenuidade, 

escrevendo sarcasticamente, No entanto, esperto companheiro que eu sou, eu levei 

você para dentro por engano. Esse foi, sem dúvida, o que os falsos apóstolos estavam 

dizendo sobre ele. Panourgos ( astuto companheiro ), usado somente aqui no Novo 

Testamento, significa, literalmente, "pronto para fazer qualquer coisa." Ele tem a 

conotação negativa de "sem escrúpulos", "complicada", ou "enganador . 

" Dolos ( engano ) refere-se, literalmente, a isca usada para pegar peixes. Paulo, por isso, 

os falsos mestres afirmou, estava disposto a fazer qualquer coisa para ligar o Corinthians 

com seu esquema desonesto. 

Para contornar a dificuldade muito óbvio que Paulo não tinha tomado todo o dinheiro do 

Corinthians, os falsos apóstolos insistiu que ele ainda não tinha saltado sua 

armadilha. Paulo já tinha descrito em detalhes a coleção que ele estava tomando para os 

santos pobres em Jerusalém (caps. 8, 9). Isso, de acordo com os falsos apóstolos, foi o 

ponto de esquema de Paulo; o dinheiro que foi recolhido em Corinto jamais chegar a 

Jerusalém. Em vez disso, eles alegaram, seria ir para a linha bolsos de Paulo. Afinal de 

contas, isso é o que eles teriam feito se estivessem em seu lugar. Os falsos apóstolos 

projetaram a sua própria atitude gananciosa para Paulo e assumiu que ele estava agindo 

como eles teriam. Eles exemplificou a verdade de que "para o puro, todas as coisas são 

puras; mas para aqueles que estão corrompidos e incrédulos nada é puro, mas tanto a sua 

mente como a sua consciência estão contaminadas "( Tito 1:15 ). 



Para refutar a acusação ultrajante os falsos mestres, Paulo lembrou aos Coríntios que ele 

não estava agindo sozinho na tomada da coleção. Não só se ele não tivesse pessoalmente 

defraudado o Corinthians, mas ele também tinha não aproveitado los através de 

qualquer daqueles a quem ele havia enviado a Corinto. Por motivos de impugnação de 

Paulo, os falsos apóstolos também foram impugnar os de seus parceiros de ministério que 

também estavam envolvidos na recolha. Se Paulo tinha, como insistiu que os falsos 

apóstolos, planejado para desviar a coleção, ele não poderia ter agido sozinho. Não teria 

que ter sido conluio entre ele e seus parceiros de ministério. Isso, é claro, fez as acusações 

ainda mais rebuscado. Tito, a quem o Corinthians conhecia bem (cf. 08:23 ), também 

esteve envolvido na coleção (cf. 2 Cor. 8: 6 , 16 ). Além disso, dois irmãos sem nome em 

Cristo ( 8: 18-19 , 22 ) o havia assistido. Um dos dois era "o irmão cuja fama nas coisas 

do evangelho [tinha] espalhado por todas as igrejas" ( 08:18 ) e que havia sido "escolhido 

pelas igrejas para viajar com [Paulo e os outros] neste graciosa obra [a cobrança] "( 8:19 

); o outro era um homem que tinha sido "frequentemente testado e está diligente em 

muitas coisas" ( 8:22 ). A idéia de que três desses indivíduos altamente respeitados se 

juntaria Paulo em uma conspiração para fraudar o Corinthians era completamente 

absurdo. Mas se eles não estavam envolvidos em qualquer terreno, como poderia ter sido 

Paulo? Será que nós não nos conduzir com o mesmo espírito, Paulo exigiu, e anda 

pelos mesmos passos? Todos tinham agido com a mesma integridade e honestidade para 

com o Corinthians , e eles sabiam disso. 

A honestidade é uma característica inegociável de um verdadeiro homem de Deus. Aos 

Romanos Paulo escreveu: "Eu estou dizendo a verdade em Cristo, não minto, a minha 

consciência testifica comigo no Espírito Santo" ( Rm. 9: 1 ). Mais cedo nesta epístola ele 

testemunhou, "O Deus e Pai do Senhor Jesus, Ele que é bendito eternamente, sabe que 

não estou mentindo" ( 2 Cor. 11:31 ). Ele assegurou aos Gálatas: "(Agora no que estou 

escrevendo para você, eu lhe asseguro diante de Deus que não estou mentindo)" ( Gal. 

1:20 ). Para Timoteo ele escreveu: "Por isso eu fui constituído pregador, e apóstolo (estou 

a dizer a verdade, eu não estou mentindo) como um mestre dos gentios na fé e na verdade" 

( 1 Tim. 2: 7 ). 

Total veracidade de Paulo o levou a declarar: "Porque a nossa confiança orgulhoso é esta: 

o testemunho da nossa consciência, de que em santidade e sinceridade de Deus, não em 

sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e, especialmente, em 

direção a você "( 2 Cor. 1:12 ), e "Nós rejeitamos as coisas escondidas por vergonha, não 

andando com astúcia ou adulterando a palavra de Deus, mas, pela manifestação da 

verdade, nós nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus "( 4: 

2 ). O Corinthians sabia que ele havia ministrado entre eles sem engano. 

A preocupação de Paulo com Regard ao Senhor: 

Reverência 

Todo esse tempo você tem pensado que estamos a defender-nos a 

você. Na verdade, é aos olhos de Deus, que temos vindo a falar em 
Cristo; ( 12:19 a) 

Paulo não queria que os coríntios a interpretar mal a sua longa defesa de seu apostolado 

e integridade. Ele não estava em julgamento diante deles, e eles não eram seus 

juízes. Menos ainda ele estava inventando desculpas para manchas em seu caráter e lapsos 

na sua conduta, como insinuou os falsos apóstolos. 



Através de todo este tempo (ou seja, através de toda a epístola) que tinham estado a 

pensar que Paulo estava defendendo a si mesmo para . los Na verdade, Paulo estava 

diante de um tribunal divino, elefoi aos olhos de Deus, que ele havia falado em 

Cristo (cf. 2:17 ). Deus é o único público o fiel pregador está preocupado. Ele tinha feito 

isso bem claro quando escreveu em 1 Coríntios 4: 3-5 , 

Mas, para mim, é uma coisa muito pequena para que eu possa ser examinado por você, 

ou por qualquer tribunal humano; na verdade, eu nem sequer me examinar. Pois eu sou 

consciente de nada contra mim mesmo, mas eu não sou por este absolvido; mas quem me 

julga é o Senhor. Portanto, não ir em julgar antes do tempo, mas espere até que o Senhor 

venha o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios 

dos corações dos homens; e, em seguida, o louvor de cada homem virá para ele a partir 

de Deus. 

Mais cedo nesta epístola Paulo afirmou: "Porque todos devemos comparecer ante o tribunal 

de Cristo, para que cada um pode ser recompensado por suas obras no corpo, de acordo com 

o que ele tem feito, seja bom ou ruim" ( 2 Cor. 5:10 ). Para Timoteo ele escreveu: "Conjuro-

te na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua 

manifestação e pelo seu reino: prega a palavra; estar pronto a tempo e fora de tempo, corrige, 

repreende, exorta, com grande paciência e doutrina "( 2 Tim. 4: 1-2 ). Mais tarde no mesmo 

capítulo Paulo lembrou a Timóteo: "No futuro, está guardada para mim a coroa da justiça, 

que o Senhor, justo juiz, me entregará naquele dia vontade; e não somente a mim, mas 

também a todos quantos amam a sua vinda "( v 8. ). Paulo sabia que só Deus tornaria o 

veredicto final sobre a sua vida e que o veredicto seria: "Muito bem, servo bom e fiel ... entra 

no gozo do teu senhor" ( Mat. 25:21 ). 

A preocupação de Paulo com relação à Igreja: 

Edificação 

e todos por sua edificação, amado ( 0:19 b) 

O objetivo de Paulo em tudo o que ele fez em relação à igreja de Corinto, tanto em 

ministrar a eles e se defender, foi a sua edificação. Essa também era a meta do Senhor 

Jesus Cristo, que prometeu: "Eu edificarei a minha igreja; e as portas do inferno não 

prevalecerão contra ela "( Mat. 16:18 ). 

A pergunta surge naturalmente, uma vez que Deus estava Juiz de Paulo, Por que ele deve 

se preocupar em se defender? Fê-lo porque se ele estivesse desacreditado o Corinthians 

não iria ouvi-lo; se eles não lhe deram ouvidos, eles não quiseram ouvir a verdade da 

Palavra de Deus que ele ensinou; se não ouvir a Palavra de Deus, eles não poderiam 

crescer espiritualmente. 

O termo concurso amado lembrou aos Coríntios que, sendo, por vezes, exasperados com 

eles, Paulo, no entanto, amou-os como seus filhos espirituais. Não era sua intenção de 

usar sua autoridade apostólica para destruí-los; Deus lhe deu essa autoridade "para a 

construção [eles] para cima e não para destruir [eles]" ( 2 Cor. 10: 8 ; cf. 13:10 ). Os 

coríntios não eram juízes de Paulo, mas eles eram sua responsabilidade espiritual. 

Essa realidade marca a transição para a seção de encerramento desta epístola, que lida 

com a edificação da igreja e da santificação dos seus membros. Os elementos de uma 

igreja santificada será o tema dos capítulos finais deste volume. 



 

34. O Padrão de Santificação: 

Arrependimento ( 2 Coríntios 12: 20-21 ) 

Porque eu tenho medo de que talvez quando eu venho eu possa 

encontrá-lo para não ser o que eu quiser e pode ser encontrado 

por você não ser o que você deseja; que talvez não haverá rixa, 

ciúme, os ânimos irritados, disputas, calúnias, fofocas, 

arrogância, perturbações; Tenho medo de que, quando eu voltar, 

meu Deus pode me humilhar diante de você, e eu posso chorar por 

muitos daqueles que pecaram no passado e não se arrependeram 

da impureza, a imoralidade e sensualidade que cometeram. ( 12: 

20-21 ) 

O papel do pastor hoje está em uma encruzilhada. À medida que a igreja cresce cada vez 

mais mundana, assim também a descrição do pastor trabalho. Ele é muitas vezes visto 

(por ele próprio ou por sua congregação) como um CEO, entertainer, arrecadador de 

fundos, mestre de cerimônias, ou psicólogo. 

Nenhuma dessas perspectivas estão em harmonia com o modelo bíblico de liderança 

espiritual. A principal função de um pastor ou ancião de acordo com a Escritura pode ser 

resumida em uma palavra: edificação. A principal preocupação de um pastor é a 

maturidade espiritual dos crentes sob seu cuidado, como Paulo deixou claro em Efésios 

4: 11-13 : 

E ele deu uns como apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros 

para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, 

para a edificação do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de Deus, para um homem maduro, com a medida da estatura que 

pertence à plenitude de Cristo. 

Em seu sentido mais amplo, o sentido mais importante, o papel do pastor é construir a igreja, 

por vencimento dos santos, ajudando-os a se tornarem mais como Jesus Cristo. 

A ênfase bíblica sobre a maturidade espiritual contrasta com o de muitas igrejas. As 

questões da vida neste mundo-doença, os problemas econômicos, lutas conjugais e 

familiares e políticos e sociais matérias são a sua principal preocupação. Mas o papel da 

Igreja não é tornar seus membros mais confortáveis em um mundo em que eles são 

"peregrinos e forasteiros" ( 1 Pedro 2:11 ; cf. 1: 1 , 17 ; . 1 Crônicas 29:15; Heb. 11: 13 ), 

mas para prepará-los para o seu verdadeiro lar no céu ( Sl 73:25. ; Matt. 6:20 ; 19:21 ; Lc 

6: 22-23 ; 0:21 , 33 ; . 2 Cor 4:18 ; 5: 1-4 , 8 ; Phil 03:20. ; Col. 1: 5 ; 1 Pedro 1: 4 ). 

Como todo verdadeiro homem de Deus, apaixonada preocupação do apóstolo Paulo foi o 

bem-estar espiritual dos crentes. Suas esperanças, medos, desejos e expectativas focada 

em sua santificação. Ele expressou essa preocupação em dois termos que encerrem esta 

secção da sua epístola: "edificação" ( . 2 Cor 0:19 ), e "construir" ( 13:10 ). No meio, ele 

descreveu o processo de santificação. Em versos 20 e21 , o apóstolo descreveu o primeiro 

passo para alcançar esse objetivo: o arrependimento. 

O arrependimento é um elemento essencial do evangelho, uma vez que ninguém pode vir 

a Jesus Cristo para além da completa mudança de coração, mente e vontade que constitui 

arrependimento.Arrependimento foi o cerne da mensagem do evangelho proclamado por 



João Batista ( Mateus 3: 2. , 8 ), o Senhor Jesus Cristo ( Mt 04:17. ; Marcos 1:15 ; Lucas 

13: 3 , 5 ; 15: 7 , 10 ), os Doze ( Marcos 06:12; Atos 2:38 ; 03:19 ; 11:18 ), eo apóstolo 

Paulo ( Atos 17:30 ; 20:21 ; 2 Coríntios 7: 9-11. ; 2 Tim. 2:25 ). É fundamental para a 

Grande Comissão que Cristo deu à Igreja ( Lucas 24:47 ). 

Apesar de sua importância crítica, no entanto, o arrependimento é um tópico 

desnecessariamente mal compreendido e controverso no cristianismo 

contemporâneo. Alguns poderiam tirar o arrependimento de qualquer conexão com o 

pecado, definindo-a como uma mera mudança de opinião sobre quem é Cristo. Eles vêem 

isso como apenas um sinônimo de fé que não envolve abandonar o pecado. Grava um 

defensor desse ponto de vista, "Arrependimento significa mudar de idéia; isso não 

significa mudar de vida "(Tomé L. Constable," a mensagem do Evangelho ", em Donald 

K. Campbell, ed,. Walvoord: A Tribute [Chicago: Moody, 1982], 207). 

Mas as Escrituras não sabe nada de um arrependimento que não envolve abandonar o 

pecado. No Testamento Isaías Old gritou: "Deixe o ímpio o seu caminho, eo homem 

maligno os seus pensamentos; e deixá-lo voltar para o Senhor, e Ele terá compaixão dele, 

e para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar "( Isaías 55: 7. ). Em Lucas 5:32 o 

Senhor também ligado arrependimento e pecado, declarando: "Eu não vim chamar os 

justos, mas os pecadores, ao arrependimento." Como mencionado acima, Jesus declarou 

no relato de Lucas da Grande Comissão que "o arrependimento para a remissão dos 

pecadosseria proclamado em seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém 

"( Lucas 24:47 ; grifo do autor). Paulo disse o rei Agripa que a mensagem ele proclamou 

como "que [as pessoas] se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras 

adequadas ao arrependimento" ( Atos 26:20 ; cf. Mt 3: 8. ). Escritura caracteriza 

incrédulos como aqueles que "não se arrepender de seus atos" ( Rev. 16:11 ; cf. 9: 20-

21 ). (I definir arrependimento longamente em meus livros O Evangelho Segundo 

Jesus, rev ed.. [Grand Rapids: Zondervan, 1994], e O Evangelho Segundo os Apóstolos . 

[Nashville: Palavra, 2000]) 

O arrependimento é o primeiro passo necessário no processo de santificação, porque o 

pecado inibe o crescimento espiritual. O pecado é qualquer coisa que desagrada a Deus, 

e nada do que desagrada a Ele pode contribuir para o processo de santificação. Como a 

fé, o arrependimento não é um ato único na conversão, mas é característica de viver a 

vida cristã (cf. 1 João 1: 9 ). Portanto, lidar com os cristãos pecar é um aspecto essencial 

do papel do pastor. Sua profunda preocupação deve ser a de chamá-los ao 

arrependimento. 

Para motivar o Corinthians de arrepender-se, o apóstolo apontou duas consequências 

prejudiciais da impenitência: os problemas que causaram para eles e a dor que isso causou 

para ele. 

Os problemas causados pelo Pecado Unrepentant o 

Corinthians ' 

Porque eu tenho medo de que talvez quando eu venho eu possa 

encontrá-lo para não ser o que eu quiser e pode ser encontrado 

por você não ser o que você deseja; que talvez não haverá rixa, 

ciúme, os ânimos irritados, disputas, calúnias, fofocas, 

arrogância, perturbações; ... a impureza, a imoralidade e 
sensualidade que cometeram. ( 12:20, 21 b) 



Temores de Paulo a respeito pecados dos coríntios tinham fundamento, tendo em conta a 

sua história. Ele tinha tratado extensivamente com o pecado em sua congregação em 1 

Corinthians e na carta grave (2: 3-4 ), e tinha ainda fez uma visita a Corinto para 

confrontar o seu pecado e rebelião em pessoa ( 2: 1 ). Com boa razão, então, ele 

estava com medo de que talvez, quando ele visitou pela terceira vez (12:14 ; 13: 1 ) 

ainda haveria pecado impenitente em sua montagem. O apóstolo sabia que havia um 

grande potencial para que, apesar de a maioria da congregação havia se arrependido (cf. 7: 

6-11 ), e ele expressou sua confiança neles ( 07:16 ). Pecado e erro são difíceis de morrer, 

e os falsos mestres ainda estavam ao redor, jorrando sua heresia mortal. Como Paulo sabia 

muito bem, erro teológico inevitavelmente leva ao pecado na prática. 

Afraid traduz uma forma do verbo phobeō , a partir do qual a palavra 

Inglês fobia deriva. Refere-se a uma intensa, profunda ansiedade, medo ou insegurança, 

e manifesta a sua grande preocupação de Paulo sobre a situação em Corinto. Como ele 

escreveu em 11:29 , "Quem é levado em pecado sem a minha intensa preocupação?" Nada 

é mais doloroso para o pastor fiel do que o pecado não arrependido entre seu rebanho. 

O uso de Paulo do termo talvez mostra sua contenção e ternura. Ao invés de fazer uma 

denúncia completa dos Corinthians, o apóstolo apenas expressou sua preocupação e 

dúvidas. Quando ele chegou em Corinto, ele iria determinar sua condição espiritual e 

tomar a ação apropriada. Nesse meio tempo, ele escreveu esta carta para iniciar o processo 

de extirpar as ervas daninhas do pecado impenitente na igreja. 

Especificamente, Paulo temia antes de tudo que ele poderia encontrar o Corinthians a 

ser não o que ele deseja que eles sejam. Seu desejo, é claro, era para eles serem 

crescendo na graça, tornando-se mais semelhante a Jesus Cristo, e se arrepender de seus 

pecados; seu medo era que o seu crescimento espiritual será dificultada pelo pecado não 

arrependido. Se tal for o caso, o Corinthians iria encontrar Paulo não ser o 

que eles quiserem. Em vez de afirmação amorosa, ele traria severa disciplina. Como ele 

lhes perguntou explicitamente em 1 Coríntios 4:21 : "O que você deseja? Irei a vós com 

vara, ou com amor e espírito de mansidão? "A escolha foi deles. Se eles se arrependeram 

de seus pecados, ele chegaria no amor e Gentilza. Se não o fez, ele viria com a vara da 

disciplina. 

Assim que o Corinthians seria avisado, Paulo listou alguns dos pecados que poderiam 

causar uma reunião tão problemático e trágico. Como são suas outras listas de pecados, 

(por exemplo, Rom. 1: 28-31 ; 1 Coríntios 6: 9-10. ; Gl 5: 19-21. ; Colossenses 3: 8-9 ), 

este não é exaustiva mas é típico dos pecados com que o Corinthians se esforçou. Os 

pecados sobre ela pode ser dividida em duas grandes categorias. 

O primeiro grupo envolve pecados de conflito pessoal que destroem a unidade da igreja, 

que Paulo queria preservada a todo custo ( Ef. 4: 3 , 13 ; cf. João 17:21 ; 1 Cor 

1:10. ). Eles eram típicos do comportamento egoísta divisionista, pagão da sociedade 

Corinthian e foram exacerbadas pela influência destrutiva dos falsos apóstolos. Que tais 

pecados existia na igreja de Corinto é evidente pelo fato de que todos eles também foram 

abordados em 1 Coríntios. 

Eris ( luta ) descreve os contenção, conflitos e brigas que resultam de inimizade e 

dissensão. De acordo com Romanos 1:29 , caracteriza os incrédulos, e Paulo advertiu os 

cristãos romanos para evitá-lo (Rom. 13:13 ). Gálatas 5:20, inclui-la como uma das obras 

da carne, enquanto que em Filipenses 1:15 ele caracteriza aqueles que pregavam a Cristo 

por motivos egoístas. O apóstolo também alertou para oconflito causado por falsos 



mestres ( 6 1 Tim:. 4 ) e falso ensino ( Tito 3: 9 ). Paulo já havia advertido os Corinthians 

contra este pecado em 1 Coríntios 1:11 ("brigas") e 3: 3 . 

Zelos pode ter a conotação positiva de zelo divino ( 2 Cor. 7: 7 , 11 ; 9: 2 ; 11: 2 ; João 

2:17 ), mas aqui ele tem o negativo de um ciúme, a apreensão, proteção, auto- 

centralidade que leva as pessoas a ser suspeito de outros como potenciais rivais. No Novo 

Testamento, ele marcou, entre outros, o sumo sacerdote e os saduceus ( Atos 05:17 ) e os 

judeus incrédulos em Antioquia da Pisídia ( Atos 13:45 ). Paulo advertiu os romanos para 

evitá-lo ( Rom. 13:13 ) e listou entre as obras da carne ( Gal. 5:20 ). Tiago alertou seus 

leitores que o ciúme era uma característica marcante do terreno, sabedoria demoníaca 

(Tiago 3:14 , 16 ). É, também, surgiu na igreja de Corinto ( 1 Cor. 3: 3 ). 

Temperamentos irritados traduz thumos, que significa, "raiva" ou "raiva violenta," a 

raiva que se inflama em um instante. Ele marcou a congregação sinagoga de Nazaré, que 

ficou furioso com o ensinamento de Jesus ( Lucas 04:28 ), a multidão pagã, que se 

revoltaram em Éfeso ( Atos 19:28 ), e fúria de Satanás ( Rev. 12:12 ). É, também, é uma 

das obras da carne ( Gl 5:20. ), e, portanto, os crentes devem evitá-lo ( Ef 4:31. ; Cl 3: 

8 ). Embora a palavra não aparece em 1 Coríntios, o Corinthians certamente 

exibiu ânimos irritados um para o outro (cf. 1 Cor. 6: 1 e ss .). 

Eritheia ( disputas ) descreve rivalidades ambiciosos, atitudes facciosas, divisionismo e 

partidarismo. Paulo usou daqueles que foram "egoisticamente ambicioso" ( Rom. 2: 8 ) e 

daqueles que pregavam a Cristo a partir de "ambição egoísta" ( . Phil 1:17 .) Eritheia é 

também uma das obras da carne e caracteriza terrena , sabedoria demoníaca ( Tiago 

3:14 , 16 ). É o oposto de "humildade" ( Fp 2: 3. ). Mais uma vez, embora a palavra não 

apareça em 1 Coríntios, o conceito faz (cf. 1 Cor. 1: 11s .; 3: 4ss .; 11:19 ). 

Calúnias traduz a palavra onomatopaica katalalia ("insultos", "más notícias"), que só 

aparece aqui e em 1 Pedro 2: 1 . O verbo relacionado katalaleō é traduzida como "falar 

contra" em Tiago 4:11 . Usando uma palavra grega diferente, Paulo tinha avisado o 

Corinthians não se associar com um "caluniador" ( 1 Cor 05:11. ; cf. 06:10 ). Em 

contraste com a fofoca, que é calma, sutil, difamação behind-O-back (o verbo grego 

rendeu fofocas meios ", para sussurrar"), a calúnia é aberto, o insulto público. Ambos 

resultam de arrogância (cf. 1 Cor 4: 6. , 18, 19 ; 5: 2 ; 8: 1 ) e resultar em . 

perturbações O resultado líquido foi as divisões que atormentavam a igreja de Corinto 

( 1 Cor 11:18. ) . 

No versículo 21, Paulo virou-se para três pecados que destroem a pureza da igreja. Todos 

os três se referem a imoralidade sexual, o que era comum na cultura pagã idólatra de 

Corinto-tanto que em grego o verbo "Corinthianize" significava, "para ir para a cama com 

uma prostituta" (cf. RCH Lenski, A Interpretação dos Atos dos Apóstolos [Minneapolis: 

Augsburg, 1961], 744). 

Akatharsia ( impureza ) é freqüentemente associada no Novo Testamento com o pecado 

sexual. Em Romanos 1:24 Paulo escreveu sobre a humanidade não regenerada, "Deus os 

entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para que seus corpos 

desonrados entre eles." Gálatas 5:19 listas impureza como uma das obras da carne , 

enquanto que em Efésios 4:19 que caracteriza o não regenerado que "tendo-se tornado 

insensíveis, se entregaram à sensualidade para a prática de todo tipo de impureza." 

"impureza ... não deve sequer se nomeie entre [crentes]" ( Ef . 5: 3 ); eles são a "considerar 

os membros da [sua] terrena bod [s] como mortos para ... impureza" ( Colossenses 3: 5 ), 

porque "Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação" ( 1 

Tessalonicenses 4: 7. ). 



Imoralidade traduz porneia, a origem da palavra Inglês pornografia. Às vezes traduzida 

como "fornicação", porneia refere-se a qualquer ato sexual fora do casamento. Paulo 

escreveu em 1 Tessalonicenses 4: 3 "Porque esta é a vontade de Deus, a vossa 

santificação; isto é, que vos abstenhais da prostituição "(cf. Ef. 5: 3 ; Cl 3: 5 ). A 

imoralidade era uma parte integrante da religião pagã (cf. Atos 15:20 , 29 ;21:25 ). Em 1 

Coríntios 5: 1 Paulo expressou seu choque e consternação que os tolos Corinthians tinha 

orgulhosamente tolerado em sua montagem: "é, na verdade relatado que há imoralidade 

entre vocês, e imoralidade de uma natureza tal que não existe mesmo entre os gentios , 

que alguém tem a mulher de seu pai. "Ele lhes disse claramente que" o corpo não é para 

a imoralidade, mas para o Senhor "( 1 Cor. 06:13 ) e os advertiu: "Fugi da 

imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se 

prostitui peca contra o seu próprio corpo "( 1 Cor. 6:18 ). 

Aselgeia ( sensualidade ) descreve, sem restrições, flagrante, o pecado sexual pública. A 

versão Rei Tiago traduz, "lascívia", ou "libertinagem"; outras versões torná-lo 

"libertinagem" Em Romanos 13:13Paulo associou-o com tais pecados públicos como 

"farra", "embriaguez", e "promiscuidade sexual"; enquanto Pedro ligou-o a 

"concupiscências, embriaguez, orgias, festas, bebendo e abomináveis idolatrias" (1 Pedro 

4: 3 ). Sensualidade é também uma das obras da carne ( Gl 5:19. , e caracteriza o 

comportamento do) unregenerate ( Ef 4:19. ), particularmente falsos mestres ( 2 Pedro 2: 

2 , 18 ; Judas 4 ). Pedro também é usado para descrever o vice-homossexual unspeakably 

mal dos homens de Sodoma, que tentaram estuprá-anjos ( 2 Pedro 2: 7 ). 

Grande temor de Paulo para o Corinthians foi que, influenciado pelos falsos mestres, eles 

iriam cair de volta para os pecados que eles haviam anteriormente praticados. Como 

qualquer pastor digno do título, apaixonada preocupação de Paulo para o seu povo era 

que eles levam uma vida santa. Essa preocupação dolorosa para sua santificação levou-o 

a chamar para o seu arrependimento. 

A dor causada por Pecado Unrepentant o Corinthians ' 

Tenho medo de que, quando eu voltar, meu Deus pode me 

humilhar diante de você, e eu posso chorar por muitos daqueles 
que pecaram no passado e não se arrependeu ( 12:21 a) 

Nenhum pastor, é claro, de forma realista espera que seu povo que não tem pecado. No 

entanto, quando eles fazem o pecado, o seu coração anseia por eles para se arrepender e 

ser restaurado à comunhão com Deus e com os outros crentes (cf. Gal. 6: 1 ). Para esse 

fim, ele ora por eles, exorta-os, e os chama ao arrependimento. 

Paulo estava com medo de que quando ele chegou a Corinto ele iria descobrir 

que muitos dos que tinham pecado no passado tinha não se arrependeu. O tempo 

perfeito particípio proēmartēkotōn (aqueles que pecaram no passado ) refere-se 

àqueles cujo pecado começou no passado e continua no presente. Em outras palavras, 

descreve aqueles que continuavam no pecado e recusando-se a se arrepender. Caso Paulo 

descobrir que na assembléia de Corinto, ele iria afetá-lo de duas maneiras. 

Em primeiro lugar, seria profundamente humilhá -lo. Sua credibilidade estava em jogo, 

para, como ele escreveu mais cedo nesta epístola, os coríntios eram sua "carta ... 

conhecida e lida por todos os homens" ( 2 Cor. 3: 2 ). Para que a igreja de Corinto, que 

Paulo havia pastoreado por quase dois anos, marcada pelo pecado impenitente lhe 

causaria vergonha. Também daria munição para os críticos que atacaram sua 



autenticidade. Paulo tinha aprendido a lição valiosa sobre a importância da humildade 

( 12: 7-10 ). Mas, para ser humilhado por Deus era uma coisa; ser humilhado pelo 

fracasso do Corinthians de arrepender-se era outra coisa. Pecado não arrependido de sua 

congregação é desolador, angustiante e desestimulante para um pastor. Ele esmaga-lo, 

solapa a força, e pode, se não for controlada, expulsá-lo de sua igreja, se não fora do 

ministério por completo. Compreensivelmente, então, Paulo estava preocupado com o 

que iria encontrar quando chegou a Corinto. 

Em segundo lugar, o pecado impenitente na congregação de Corinto era uma fonte de 

grande tristeza para Paulo. Ele não escreveu que ele estaria irritado com aqueles que se 

recusaram a se arrepender, mas sim que ele iria chorar 

sobre eles. Pentheō ( lamentarão ) refere-se a lamentar decorrente de uma dor ou 

tristeza profunda, não à mera tristeza superficial. Paulo estava tão doente de coração sobre 

a situação em Corinto que ele ficou deprimido ( 7: 6 ). Agora, ele temia a tristeza que ele 

experimentaria se ele encontrou novamente os pecadores impenitentes na igreja de 

Corinto. O apóstolo não queria experimentar tristeza, como a que ele tinha experimentado 

em sua última visita a Corinto ( 2: 1 ). 

A preocupação do pastor fiel para o arrependimento do seu povo reflete a do Senhor da 

igreja. Nas cartas às sete igrejas ( Apocalipse 2 , 3 ), o Senhor Jesus Cristo repetidamente 

chamado para o arrependimento e alertou para as consequências de não se arrepender. Sua 

mensagem para a igreja em Éfeso foi, "lembre-se, pois, donde caíste, e arrepende-te e 

fazer as obras que você fez no início; ou então eu vou para ti e removerei o teu candelabro 

do seu lugar, a não ser que se arrependa "( Ap 2: 5 ). "Portanto, arrependam;" Ele advertiu 

a igreja de Pérgamo, "ou então eu vou para junto de ti em breve, e eu vou fazer a guerra 

contra eles com a espada da minha boca" ( Ap 2:16 ). Ele declarou da falsa profetisa 

Jezabel na igreja em Tiatira, "Eu dei-lhe tempo para se arrepender, e ela não quer 

arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de enfermidade, e os que 

cometem adultério com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras 

"( Ap 2: 21-22 ). Ele exortou a igreja de Sardes, "Lembre-se que você tem recebido e 

ouvido; e mantê-lo, e se arrepender. Portanto, se você não acordar, virei como um ladrão, 

e não saberás a que hora virei a ti "( Apocalipse 3: 3 ). O Senhor lembrou a igreja de 

Laodicéia: "Aqueles a quem eu amo, eu repreendo e disciplina; portanto, ser zeloso e 

arrepende-te "( Rev. 03:19 ). Assim, Jesus teve que repreender cinco das sete igrejas para 

abrigar pecado impenitente. Somente as igrejas fiéis em Esmirna e Filadélfia escapou Seu 

chamado ao arrependimento, não porque seus membros não estavam pecando, mas 

porque eles estavam se arrependendo. 

Chamada de Paulo para o arrependimento não só repetiu o do Senhor Jesus Cristo, mas 

também de Deus, o Pai, a quem Davi confessou: "A um coração quebrantado e contrito, 

ó Deus, você não vai desprezar ( Sl 51:17. ; cf. Isa 57:15. ; 66: 2 ). A promessa para 

aqueles que se arrependem é gracioso e completo perdão de Deus ( Pv 28:13. ; 1 João 1: 

9 ). Aqueles que não se arrependem disciplina rosto, que será o tema do próximo capítulo 

deste volume. 

 

 

 



35. O Padrão de Santificação: Disciplina 

( 2 Coríntios 13: 1-2 ) 

Esta é a terceira vez que eu vou para ti. Todo fato deve ser 

confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Eu já 

disse que quando presente pela segunda vez, e embora agora 

ausente eu digo com antecedência para aqueles que pecaram no 

passado e para todo o resto, bem como, de que, se eu voltar eu 
não vou poupar ninguém, ( 13: 1- 2 ) 

Todos os anos, desde 1790 o presidente dos Estados Unidos, como exigido pela 

Constituição, entregou a mensagem "Estado da União" ao Congresso e ao povo 

americano. Em sua mensagem, o presidente esboça sua preocupações, metas, prioridades 

e agenda para a nação. Como cidadãos leais ( Rom. 13: 1-7 ; 1 Pedro 2:17 ), os cristãos 

devem estar preocupados com o estado de seu país. Mas, como aqueles cuja "pátria está 

nos céus" ( Phil 3:20. ; cf. . Ef 2:19 ), eles devem ser muito mais preocupado com o estado 

do reino de Deus. 

Com efeito, o presente estado da igreja é um motivo de grande preocupação, levando 

grande interesse em renovação. Seminários, conferências e livros oferecem sugestões 

para refazer a igreja para que ele possa melhor mercado em si para a sociedade 

contemporânea. Especialistas auto-denominado som terríveis advertências de que a 

própria existência da igreja está ameaçada. Se é para sobreviver, eles insistem, deve se 

reinventar. Ele deve tornar-se mais culturalmente relevante e melhorar a embalagem e 

promover a sua mensagem. Eles argumentam que a igreja deve fazer um trabalho melhor 

de beneficiar as pessoas de necessidades sentidas, e deve alcançá-los com formas mais 

eficientes de comunicação que emprega hoje. 

Para o efeito, foram propostas uma série de inovações para salvar a igreja do 

esquecimento que estes peritos auto-nomeados acreditar ameaça. Alguns sugerem que o 

desenvolvimento de igrejas virtuais na Internet. Estes seriam, na verdade, ser 

tecnologicamente versões do drive-in igreja, onde as pessoas podem adorar sem a 

exposição de interagir com os outros atualizado. Tais "igrejas cibernéticos" também 

oferecem a conveniência de permitir que as pessoas a "adoração" a partir do conforto de 

seus próprios lares. E se o serviço não atender às suas necessidades sentidas, eles 

poderiam simplesmente fechar o navegador Internet. 

Alguns poderiam substituir as igrejas tradicionais com mais agradáveis, fóruns menos de 

confronto, como igrejas domésticas. Eles acreditam que o baixo nível de controle, falta 

de estrutura e autoridade, e na ausência de tradições históricas e teológicas em tais 

cenários faria incrédulos se sentir mais confortável. Se a estrutura da igreja tradicional é 

para ser mantida, alterações significativas têm de ser feitas.Preachers devem ser 

substituídas por apresentadores, que não utilizam notas e não se escondem atrás de 

púlpitos. Presumivelmente, que irá gerar uma resposta mais positiva de seus 

ouvintes. Sermões são obsoletas, porque a comunicação one-way é ineficaz. Além disso, 

as referências excessivas a Escritura deve ser evitada, porque elas se distrair o 

biblicamente analfabetos. Exposição da Bíblia Systematic também terá que ir, porque a 

maioria das pessoas vão à igreja esporadicamente e achar que é irritante para ignorar 

mensagens em uma série. 



Francamente, a idéia de que a igreja pode sair de existência, a menos que se reinventa na 

forma recomendada pelos chamados especialistas é um impetuoso e irresponsável, se não 

blasfema, afirmação. Será que o plano de Deus, formado na eternidade passada, para 

chamar um povo para Si mesmo, resgatá-los e trazê-los para a glória eterna ser frustrado 

se a igreja não consegue se reinventar para atender as expectativas do mundo? A igreja, 

que o próprio Jesus prometeu construir, e que Ele declarou não ser dominado ainda pelas 

"portas do inferno" ( Mat. 16:18 ), para ser neutralizado por uma falta de sensibilidade 

cultural e de marketing esclarecido? Tendo comprado a igreja com seu próprio sangue 

( Atos 20:28 ; 1 Pedro 1: 18-19 ), que o Senhor Jesus Cristo ficar de lado e permitir que 

ele seja relegada para a sucata da história pela sua própria inépcia? 

As teorias dos modernos especialistas de crescimento de igreja levantar a questão crucial 

do que determina o que a igreja deve ser. Muitas das mudanças sugeridas citadas acima 

são o resultado de inquéritos.A idéia é que a igreja, como qualquer negócio, deve 

descobrir o que seus clientes querem e, em seguida, dar a eles. Só então ele pode esperar 

para permanecer relevante. Isso pode ser boa estratégia de marketing, mas ele ignora o 

fato de que a igreja não é um negócio de venda de uma mercadoria. Prioridades da igreja 

não são determinadas por levantamentos de incrédulos ou cristãos marginais, mas pela 

verdade da Palavra de Deus, que revela a vontade do chefe da igreja do Senhor Jesus 

Cristo. 

O que a igreja necessita desesperAdãoente, por isso, é coerente, fiel, exposição teológica 

clara da mente do Senhor, como revelado nas páginas da Escritura. Só então ele será 

equipado para combater de forma eficaz as crises morais e espirituais do nosso tempo. A 

igreja deve apresentar à autoridade das Escrituras. Quando ele faz isso, o resultado não 

será apenas informações de som, mas a santidade, que é a chave para a bênção e impacto 

no mundo da igreja. 

Mesmo que a Escritura é claro que a santidade é central para a vontade do Senhor para a 

vida da igreja, o princípio mais negligenciada do movimento de crescimento de igrejas é 

o confronto, a restauração, ou disciplina daqueles que pecado. Para invadir a privacidade 

das pessoas e responsabilizá-los por seu comportamento parece o cúmulo da loucura, 

certo de alienar as pessoas e destruir a igreja.Confrontando o pecado parece ultrapassado 

em uma época de relativismo moral e ambiguidade. As pessoas querem a liberdade para 

fazer o que eles querem. Igrejas tornaram-se bolsas de membros independentes, com 

responsabilização mínima para Deus e menos ainda para o outro. O resultado é uma 

geração inteira de pastores e membros da igreja que não têm experiência da igreja 

confrontando pecando pessoas e chamando-os ao arrependimento ou remoção; Assim, 

nenhuma negociação séria, pessoal com o pecado, tão essencial para a virtude espiritual 

dos santos. 

O maior problema enfrentado pela igreja não é insensibilidade cultural, mas a 

insensibilidade ao pecado. O desinteresse em confrontar pecando pessoas na igreja com 

o propósito de arrependimento e restauração, ou a exclusão, se eles não se arrependerem, 

é o sintoma mais visível de declínio moral e espiritual da igreja. É sua falha mais 

desastroso, pois indica uma falta de preocupação com a santidade, para não falar de uma 

falta de reverência para com o Senhor da igreja e um compromisso superficial às 

Escrituras. O facto de não praticar a disciplina da igreja é a evidência mais gritante do 

mundanismo da igreja e uma das principais razões para a sua impotência. 

Ressaltando sua importância, a primeira instrução que o Senhor Jesus Cristo deu a 

respeito da disciplina da igreja em questão igreja: 



Se teu irmão pecar, vai, e repreende-o em privado; Se ele te ouvir, ganhaste a teu 

irmão. Mas se ele não ouvi-lo, tomar um ou dois com você, para que pela boca de duas 

ou três testemunhas cada fato pode ser confirmado. Se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à 

igreja; e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e 

publicano. ( Mateus 18: 15-17. ) 

A visão do Cristo glorificado em Apocalipse 1: 12-16 simboliza a preocupação com a pureza 

de Sua Igreja que Ele expressa em Mateus 18 O cabelo branco (. v. 14 ), que lembra a do 

Ancião dos Dias na visão de Daniel ( Dan. 7: 9 ), simboliza a Sua sabedoria divina. Seus 

olhos laserlike ( v. 14 ), pesquisando as profundezas de sua igreja, revelar a onisciência de 

Cristo. Esses atributos equipá-lo para julgar Sua igreja, um julgamento é representado por 

Sua brilhante, pés bronze polido ( v 15. ). 

Assim, a disciplina da igreja não é opcional, mas é um elemento crítico da vida na igreja 

prescritos e praticado pelo Senhor da igreja a Si mesmo. Deus toma a disciplina tão a 

sério que Ele mesmo tomou a vida de dois pecadores não arrependidos de destaque na 

igreja primitiva (Ananias e Safira; Atos 5: 1-11 ). 

A igreja na cidade extremamente iníquos de Corinto enfrentou uma crise. A maioria de 

seus membros tinham vindo a Cristo fora do paganismo e idolatria e trouxe algumas das 

práticas imorais associados ao seu anterior estilo de vida para a igreja. Em 1 Coríntios, 

Paulo enfrentou uma longa ladainha de iniqüidades que eles ainda estavam se envolver 

em. Como se isso não bastasse, os falsos mestres que haviam invadido a igreja de Corinto 

estavam levando ele desviar em mais pecado. O apóstolo estava profundamente 

preocupado, não em termos de relevância cultural da igreja, mas por sua santidade. Ele 

sabia que se o Corinthians não conseguiu levar uma vida religiosa, a igreja seria desonrar 

seu Senhor e ser espiritualmente ineficazes. Uma igreja que tolera o pecado prejudica o 

evangelho, que proclama transformação em Cristo, resultando em uma vida de retidão 

obediente (cf. Rom. 6: 16-18 ). 

Paulo tinha expressado sua preocupação com a pureza do Corinthians em 2 Coríntios 11: 

2 , onde escreveu: "Eu sou ciumento para você com um zelo de Deus; pois eu prometi a 

um marido, a fim de que a Cristo vos apresentar como uma virgem pura. "A preocupação 

de Paulo espelhasse o do Senhor da Igreja, que deseja" presente para si mesmo a igreja 

em toda a sua glória, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas que ela seria santa 

e irrepreensível "( Ef. 5:27 ). A verdadeira igreja é composta apenas de crentes, e seu 

objetivo principal não é fazer os incrédulos se sentir confortável, mas para levar os crentes 

a maturidade espiritual. 

Nesta epístola, o que reflete a preocupação intensa de seu coração, o objetivo de Paulo 

foi o de edificar o Corinthians e redirecionar seus corações longe das mentiras venenosas 

dos falsos mestres. A seção final ( 2 Cor. 12: 19-13: 10 ) centra-se em vários elementos-

chave do processo de santificação. Paulo discutiu o primeiro deles, o arrependimento, 

em 12: 20-21 (veja o capítulo 34 deste volume). Em 13: 1-2 , ele virou-se para o próximo 

passo lógico no processo de santificação, a disciplina da igreja, que aborda a questão do 

que fazer com aqueles que pecam e se recusam a se arrepender. Ele discutiu o motivo 

para a disciplina da igreja e do método de disciplina da igreja. 

O motivo para a Igreja Disciplina 

Esta é a terceira vez que eu vou para ti ... Eu já disse que quando 

presente pela segunda vez, e embora agora ausente eu digo com 

antecedência para aqueles que pecaram no passado e para todo o 



resto, bem como, que se eu voltar Não vou poupar ninguém, ( 13: 

1 a, 2) 

A razão mais importante para a disciplina da igreja encontra-se no comando muitas vezes 

repetida de Deus ao seu povo: "Sede santos, porque eu sou santo" ( Lv 11:44. ; cf. v 

45. ; 19: 2 ; 20: 7 , 26 ; Ex 22:31. ; Num 15:40. ; Dt. 6: 17-18 ; 7: 6 ; 1 Pedro 1: 15-16 ; 2: 

9-12 ). Disciplina da Igreja às vezes é necessário para ajudar os crentes "limpar [si] de 

toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus" 

( 2 Cor. 7: 1 ). 

O próprio Deus disciplina Seus pessoas para que possam compartilhar sua santidade 

( Heb. 0:10 ). Jó 05:17 notas: "Eis o quão feliz é o homem a quem Deus reprova, por isso 

não despreze a disciplina do Todo-Poderoso." O salmista declarou: "Bem-aventurado o 

homem a quem tu castigar, ó Senhor" ( Sl. 94:12 ). Paulo lembrou aos Coríntios: "Mas, 

quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos 

condenados com o mundo" ( 1 Cor. 11:32 ). O escritor de Hebreus instou seus leitores a 

não esquecer "a exortação que é dirigida a [eles] como filhos: 'Meu filho, não consideram 

levemente a disciplina do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido; para 

aqueles a quem o Senhor ama Ele disciplina, e Ele açoita a todo filho a quem recebe "( Hb 

12: 5-6. ; cf. Prov 3: 11-12. ). O Senhor Jesus Cristo declarou em Apocalipse 03:19 : 

"Aqueles a quem eu amo, eu repreendo e disciplina; portanto, ser zeloso e arrepende-te. 

" 

Como parte desse processo, Deus deu à Igreja a responsabilidade de disciplinar seus 

membros pecadores. Como mencionado acima, a primeira instrução Jesus deu à igreja 

envolver disciplina ( Mateus 18: 15-17. ). Esse é um elemento tão básico da vida da Igreja 

que Paulo ficou indignado quando o Corinthians não praticá-la. Ele os repreendeu 

fortemente por não disciplinar um de seus membros, que estava vivendo em imoralidade 

impenitente: 

É realmente relatado que há imoralidade entre vocês, e imoralidade de tal natureza que 

não ocorre nem entre os pagãos, que alguém tem a mulher de seu pai. Você se tornou 

arrogante e não lamentou, em vez, de modo que a pessoa que cometeu tal ação seria 

removido do meio de ti ... O orgulho de vocês não é bom. Não sabeis que um pouco de 

fermento leveda toda a massa? Limpe o fermento velho, para que você pode ser uma nova 

massa, assim como você está, de fato, sem fermento ... Eu lhe escrevi na minha carta não 

devem associar-se com pessoas imorais; Eu não me refiro aos imorais deste mundo, ou 

com os avarentos, aos ladrões ou com os idólatras, para, em seguida, você teria que ir 

para fora do mundo. Mas, na verdade, eu escrevi para você não se associar com qualquer 

chamado irmão se ele é uma pessoa imoral, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou 

beberrão, ou roubador; nem mesmo para comer com tal pessoa . Porque, que tenho eu a 

ver com a julgar os de fora? Não julgais vós os que estão dentro da igreja? Mas aqueles 

que estão de fora, Deus julga. Retire o perverso do meio de vós. ( 1 Cor. 5: 1-2 , 6-7 , 9-

13 ) 

Nem era a situação em Corinto única; Paulo esperava que todas as igrejas para a prática de 

disciplina. Aos Tessalonicenses que ele escreveu, 

Mandamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você mantenha 

longe de todo irmão que leva uma vida desregrado e não segundo a tradição que você 

recebeu de nós ... Se alguém não obedecer à nossa instrução em esta carta, tome nota 

especial dessa pessoa e não associar com ele, de modo que ele será confundido. No 



entanto, não considerá-lo como um inimigo, mas admoestai-o como irmão. ( 2 Ts. 3: 

6 , 14-15 ) 

Ele exortou Tito, supervisionando as igrejas na ilha de Creta, "Evita o homem faccioso, 

depois de uma primeira e segunda advertência, sabendo que tal homem é pervertido e está 

pecando, sendo auto-condenado" ( Tito 3: 10-11 ). 

Além da óbvia de obediência às Escrituras, existem pelo menos duas outras razões 

importantes para a prática de disciplina da igreja. Em primeiro lugar, é necessário para 

manter a pureza da comunhão da igreja e também mostra que a Igreja leva a sério o que 

a Bíblia diz sobre o pecado. A segunda razão, e objetivo da disciplina eclesiástica, é trazer 

os crentes pecadores ao arrependimento e restauração para o lugar da bênção de 

Deus. Alguns denunciarem a prática da disciplina na igreja como uma intrusão sem amor 

na vida privada das pessoas. Mas, na realidade, é a expressão mais forte do amor, porque 

o amor visa proteger seus objetos a partir do que iria prejudicá-los. E nada é mais 

prejudicial para os crentes do que o pecado não arrependido, que perde a bênção de Deus 

e traz sua punição. 

Paulo não só pregou a disciplina da igreja, mas também a praticou. Ele já tinha colocado 

um pecador impenitente fora da igreja de Corinto ( 1 Cor 5: 3-5. ; cf. 1 Tim 1:20. ) e agora 

deu o aviso justo que ele iria disciplinar quando ele voltou. Querendo poupar os Coríntios 

a dor de correção, Paulo tinha evitado enfrentá-los. Em 2 Coríntios 1:23 , ele lembrou-

lhes: "Eu chamo a Deus como testemunha de minha alma, que para vos poupar que não 

mais chegou a Corinto." Ele tinha advertido os membros pecadores da assembléia de 

Corinto a arrepender-se previamente ... quando ele estava presente em Corinto para 

o segundo tempo (durante a visita triste; cf. 2: 1 ). E, embora ele ainda 

estava ausente de Corinto, ele emitiu um aviso com antecedência a todos aqueles 

que haviam pecado no passado (cf. 12: 21 ) e para todo o resto dos pecadores não 

arrependidos bem que quando ele veio até eles para a terceira vez que ele não poupa 

ninguém. Pheidomai ( reposição ) é uma palavra forte, usado em grego clássico para 

falar de poupar a vida de alguém no campo de batalha. Ele transmitiu a ideia de ter 

misericórdia de um inimigo. Declaração de Paulo de que ele não iria poupá-los não era 

uma ameaça vã; aqueles que se recusaram a se arrepender se obter exatamente o que o 

seu pecado chamado para. 

O tempo de graça, misericórdia e paciência tinha acabado. Não haveria mais 

avisos; quando ele veio novamente Paulo iria lidar com os pecadores em Corinto. Se eles 

não se arrepender, eles iriam encontrar Paulo não ao seu gosto quando ele visitou 

( 12:20 ). Como um pai fiel ( 1 Cor. 4: 14-15 ), Paulo não poderia deixar seus filhos 

espirituais em um estado de desobediência; ele teve de discipliná-los e trazer para o lugar 

de obediência e bênção. Seu fracasso persistente para se arrepender traria ação de sua 

parte. 

Para a glória de Deus, a pureza da igreja, e pecar bem-estar dos crentes, e testemunho do 

evangelho, Paulo não hesitou em confrontar o pecado nas igrejas sob seu cuidado. Como 

observado anteriormente, ele já havia repreendeu o Corinthians para a sua incapacidade 

para disciplinar o homem vivendo em imoralidade ( 1 Cor. 5 ). Em uma seção com 

palavras duras de sua carta a eles, Paulo repreendeu os gálatas por tolerar falsos mestres, 

que trouxeram tanto erro doutrinário e do pecado dentro da igreja: 

Surpreende-me que você está passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de 

Cristo, para outro evangelho; que não é realmente o outro; senão que há alguns que vos 

perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas mesmo que nós mesmos ou um 



anjo do céu, vos anunciasse um evangelho ao contrário do que já vos pregamos, ele deve 

ser amaldiçoado! Como já dissemos antes, assim agora novamente o digo: Se alguém vos 

pregar outro evangelho além do que você recebeu, ele deve ser amaldiçoado! ( Gal. 1: 6-

9 ) 

A disposição de Paulo para enfrentar os pecadores provou que ele não era um homem agradar: 

"Por que eu estou procurando agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou sou eu procuro 

agradar aos homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria um servo de 

Cristo "( v. 10 ). Na verdade, Paulo destemidamente confrontado mesmo o apóstolo Pedro, o 

líder dos Doze, e o maior pregador e milagre trabalhador dos primeiros dias da igreja: 

Mas quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Para 

antes da vinda de certos homens de Tiago, ele comia com os gentios; mas quando eles 

chegaram, ele começou a retirar-se e mantenha-se afastado, temendo o partido da 

circuncisão. O resto dos judeus se juntou a ele na hipocrisia, com o resultado que até 

Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas, quando vi que não eram simples sobre 

a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: "Se tu, sendo judeu, vives 

como os gentios, e não como os judeus, como é que obrigas ? os gentios a viverem como 

judeus "(Gal. 2: 11-14 ) 

Ele disse aos tessalonicenses sem rodeios: "Porque, quando ainda estávamos convosco, 

estamos habituados a dar-lhe esta ordem: se alguém não está disposto a trabalhar, então ele 

não é para comer, seja" ( 2 Ts 3:10. ). Paulo colocou Himeneu e Alexandre para fora da igreja 

em Éfeso ( 1 Tm. 1:20 ). 

Paulo era um homem compassivo e ministrou com mansidão, Gentilza e humildade (cf. 2 

Cor. 10: 1 ). Ele amava o Corinthians ( 12:15 ). Mas ao contrário de muitos na igreja hoje, 

Paulo viu nenhum conflito entre amor e disciplina. A disciplina é uma expressão de amor, 

porque é daqueles que o Senhor ama que Ele disciplina ( Prov. 3: 11-12 ). Paulo foi 

absolutamente intolerante com o pecado, porque ele sabia que iria infectar, adoecer, 

enfraquecer e, finalmente, destruir a igreja. J. Carl Laney escreve: 

A igreja de hoje está sofrendo de uma infecção que tenha sido autorizado a 

apodrecer. Como uma fervura não tratada escorre pus infestadas de germes e contamina 

todo o corpo, assim a igreja tenha sido contaminado pelo pecado e compromisso 

moral. Como uma infecção enfraquece o corpo, destruindo os seus mecanismos de defesa 

para que a igreja tem sido enfraquecido por esta ferida feia. A igreja perdeu o seu poder 

e eficácia no atendimento como um veículo para a mudança social, moral e 

espiritual. Esta doença é devido, pelo menos em parte, a uma negligência da disciplina 

espiritual. ( A Guide to Church Disciplina [Minneapolis: Bethany House, 1985], 12) 

Pecado Unrepentant também rouba crentes individuais da alegria de agradar a Deus. "Eis que 

a mão do Senhor não é tão curto que não possa salvar; nem é o seu ouvido tão sem graça que 

não pode ouvir ", escreveu Isaías. "Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós eo 

vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça" ( Isaías 

59: 1-2. ). Paulo amava o Corinthians demais para ignorar o pecado que devastou a vida das 

pessoas e destruiu o poder e testemunho da igreja. 

O Método da Igreja Disciplina 

Todo fato deve ser confirmada pelo depoimento de duas ou três 
testemunhas. ( 13: 1 b) 

Disciplina da Igreja não é uma caça às bruxas, onde a reputação das pessoas são destruídas 

por frágeis, alegações não suportados. Porque Deus é um Deus de justiça ( Is. 30:18 ), Ele 



criou um processo de disciplina que é ao mesmo tempo completo e justo. Disciplinadora 

de Paulo dos pecadores não arrependidos em Corinto seriam realizados em estrita 

conformidade com a lei de Deus, como a sua citação deDeuteronômio 19:15 garantiu ao 

Corinthians. Rhema ( fato ) pode se referir às acusações em um processo judicial. O 

evangelho de Mateus usa-lo em relação à disciplina da igreja em 18:16 , 

ondeDeuteronômio 19:15 também é citado, e em 27: 12-14 , onde se refere às acusações 

contra Jesus em seu julgamento diante de Pilatos. 

A Lei do Antigo Testamento afirma que ninguém pode ser condenado por um crime a 

menos que a culpa do acusado foi confirmada pelo depoimento de duas ou três 

testemunhas. Além de Deuteronômio 19:15 , que Paulo citou, Números 35:30 diz: "Se 

alguém matar uma pessoa, o assassino deve ser condenado à morte na provas de 

testemunhas, mas nenhuma pessoa deve ser condenado à morte no depoimento de uma 

testemunha ". Deuteronômio 17: 6 expõe sobre esse princípio: "No depoimento de duas 

testemunhas ou três testemunhas, ele que é para morrer deverá ser condenado à morte; ele 

não deve ser condenado à morte na evidência de uma testemunha "(cf. João 08:17 ; Hb. 

10:28 ). 

Essa mesma exigência de várias testemunhas é válido no processo de disciplina da 

igreja. Ninguém deve ser colocado para fora da igreja até que um processo minucioso de 

quatro etapas foi concluída. Em primeiro lugar, uma pessoa que sabe de um cristão pecar 

é a reprová-lo em privado ( Matt 18:15. ; Gal. 6: 1 ). Se ele se recusar a se arrepender, a 

pessoa que o confrontou faz isso de novo, desta vez trazendo um ou dois outros, como 

testemunhas ( Matt. 18:16 ). Se ele ainda se recusa a arrepender-se, toda a igreja se 

envolve em chamá-lo ao arrependimento ( Mat. 18:17 ). Se ele ignora o apelo da Igreja 

para se arrepender, ele deve ser colocado para fora da igreja e tratado como um incrédulo 

( Matt. 18:17 ). Em 1 Timóteo 5:19 Paulo repetiu o princípio de que várias testemunhas 

são necessárias, desta vez em conexão com acusações contra os líderes da igreja: ". Não 

aceites acusação contra um ancião, senão com base em duas ou três testemunhas" Os 

pecados que desencadeiam o processo de disciplina incluem grave erro doutrinário ( 1 

Tim. 1: 18-20 ), os pecados que ameaçam a unidade da igreja ( Tito 3:10 ), e questões de 

pureza ( 1 Cor 5. ). 

Uma igreja indisciplinada é tão vergonhosa e trágica como uma criança rebelde ( Prov. 

10: 1 , 5 ; 17:21 , 25 ; 29:15 ). Ele traz vergonha ao nome de Jesus Cristo e tristeza para 

o Grande Pastor e Seus subpastores. Se a igreja não tem pecado sério o suficiente para 

tomar medidas contra ele, como pode esperar que o mundo para levar o evangelho de 

libertação do pecado sério? Se a igreja é honrar Jesus Cristo e tem um testemunho 

poderoso do mundo, deve envolver-se em confronto com seus membros pecar. Só então 

eles podem ser chamados de volta à santidade e ao progresso em direção à maturidade 

espiritual. 

 

 

 



36. O Padrão de Santificação: Autoridade 

( 2 Coríntios 13: 3-4 ) 

desde que você está procurando para a prova de Cristo que fala 

em mim, e que não é fraco para convosco, mas sim poderosas em 

você. Porque, na verdade, foi crucificado por fraqueza, mas Ele 

vive por causa do poder de Deus. Porque nós também somos 

fracos nele, mas viveremos com Ele por causa do poder de Deus 
direcionado para você. ( 13: 3-4 ) 

Os americanos sempre foram um povo ferozmente independentes. Após ter jogado fora a 

regra da monarquia britânica, a república americana incipiente agonizava sobre quanta 

energia a Constituição deveria conceder ao governo central e quanto os estados devem 

manter. A questão dos direitos dos estados não foi completamente resolvido até a Guerra 

Civil. Os pioneiros, desbravadores e cowboys que exploraram e colonizaram o Oeste 

eram lendárias para a sua auto-confiança, espírito independente, e atitude arrogante em 

relação à autoridade. Talvez o exemplo mais flagrante de desprezo pela autoridade na 

história americana recente foi o movimento de contracultura dos anos 1960. 

Como tantas outras tendências da sociedade, uma visão negativa da autoridade espiritual 

fez o seu caminho para a igreja. Em seu afã de tornar a igreja mais atraente para os não-

cristãos, alguns têm defendido uma descentralização da autoridade. Eles propõem que a 

autoridade ser retirado das mãos dos pastores e anciãos, e dada à congregação. Eles 

querem uma estrutura organizacional que é mais horizontal e menos vertical. 

Tais propostas equivaleria a um motim trágico contra a Escritura, e do Senhor da igreja. A 

Igreja não é uma democracia, mas uma monarquia; crentes são súditos do reino de Deus, 

o Pai (cf. Marcos 12:34 ;Lucas 4:43 ; 06:20 ; João 3: 3 ; Atos 1: 3 ; 08:12 ; 19: 

8 ; 28:31 ; 1 Tessalonicenses 2:12. ), e do Senhor Jesus Cristo (cf. Mt 

13:41. ; 16:28 ; Col. 1:13 ; Ef. 5: 5 ; 2 Tim. 4: 1 ; 2 Pedro 1:11 ). A única verdadeira 

autoridade na igreja decorre de sua cabeça, Jesus Cristo ( Ef 4:15. ; 05:23 ), e é delegado 

por Ele para aqueles que pregam e ensinam a sua palavra, ou seja, seus pastores e 

anciãos. Para argumentar a favor de uma descentralização da autoridade na igreja, 

rejeitando, assim, seus líderes ordenados por Deus, é rejeitar a autoridade de Cristo, sua 

Cabeça. 

Porque ele é baseado na Palavra oficial de Deus, a verdadeira pregação bíblica também é 

autoritária. O objetivo do pregador não é fazer as pessoas se sentirem bem consigo 

mesmas, e menos ainda para entretê-los. Ele é apresentar com precisão a verdade da 

Palavra de Deus e pedir-obediência para as pessoas a submeter à autoridade de Escritura 

ou rejeitá-la. O mesmo vale para proclamar o evangelho aos incrédulos. Deus não 

compartilha Sua mensagem como uma opção a ser considerada, nem Ele sugere que os 

incrédulos se arrepender; Ele ordena que "todas as pessoas em toda parte se arrependam" 

( Atos 17:30 ; cf. Mt 3: 2. ; 04:17 ; Marcos 06:12 ). Despojado do seu elemento 

autoritário, sermões tornar falsificações fracos da verdadeira pregação bíblica. 

O Senhor Jesus Cristo deu o exemplo para todos os pregadores de seguir. Na conclusão 

do Sermão da Montanha ", as multidões estavam maravilhados com o seu ensino; pois 

Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas "( Mt 7: 28-29. ; 

cf. Marcos 01:22 , 27 ). Mesmo os seus inimigos reconheceram sua autoridade, exigindo 



dele, "Com que autoridade fazes estas coisas, ou quem te deu tal autoridade para fazer 

estas coisas?" ( Marcos 11:28 ). Jesus derivado Sua autoridade durante Seu ministério 

terreno do Pai, como o seguinte diálogo com seus críticos, registradas em João 7: 14-18 , 

revela: 

Mas quando ele era agora o meio da festa subiu Jesus ao templo e começou a 

ensinar. Então os judeus se admiravam, dizendo: "Como é que este homem tornar-se 

aprendeu, nunca ter sido educado?" Então Jesus lhes respondeu, e disse: "A minha 

doutrina não é mina, mas daquele que me enviou. Se alguém está disposto a fazer a Sua 

vontade, ele saberá do ensino, se é de Deus ou se eu falo de mim mesmo.Quem fala por 

si mesmo busca a sua própria glória; mas aquele que busca a glória daquele que o enviou, 

Ele é verdadeiro, e não há injustiça nele ". 

Em João 8:28 "Jesus disse: 'Quando você levantar o Filho do Homem, então sabereis que eu 

sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo destas coisas como o Pai me ensinou" ( cf. 38 

vv. , 40 ). Em João 12:49 Ele acrescentou: "Porque eu não falei por mim mesmo, mas o 

próprio Pai que me enviou, tem me dado um mandamento quanto ao que dizer eo que falar." 

Os pregadores do Novo Testamento, seguindo o exemplo do Senhor, também proclamou 

a Palavra de Deus com força vinculativa. Jesus disse aos discípulos que a realização da 

Grande Comissão envolve "ensinar [as pessoas] a observar tudo o que [Ele] ordenou" 

( Mat. 28:20 ). Paulo instruiu Tito, "Fala estas coisas, exorta e repreende com toda 

autoridade. Que ninguém desrespeito você "( Tito 2:15 ). Ele dirigiu a Timóteo: 

"comandar Estas coisas e ensinar" ( 1 Tm. 4:11 NVI ). "Quem fala", escreveu Pedro ", é 

falar, por assim dizer, as declarações de Deus" ( 1 Pedro 4:11 ). 

O Senhor dos delegados da Igreja a autoridade das Escrituras para os líderes da igreja. É 

importante lembrar que a sua autoridade não deriva de a força de sua personalidade, a sua 

habilidade de comunicação, o seu carisma pessoal, sua ordenação, ou a sua 

educação. Uma hierarquia eclesiástica, uma denominação, ou até mesmo uma igreja 

também não conceder a sua autoridade a eles. Pastores e anciãos também não derivam 

sua autoridade de todas as experiências espirituais que supostamente tiveram. A única 

fonte de autoridade para todos os que ensinar e pregar a Palavra de Deus. O que a igreja 

necessita desesperAdãoente, portanto, não é o diálogo descentralizado, mas cuidado, 

exposição clara, autoritário e proclamação da Escritura. 

Ela deveria vir como nenhuma surpresa quando as pesquisas sugerem que churchgoers 

querem menos autoridade em suas igrejas. Os não-cristãos e crentes marginais se recusam 

a colocar-se de acordo com as demandas de ligação da Escritura. Assim, aqueles que 

autoritariamente pregar a Palavra com convicção e desafiar seus ouvintes a obedecê-la 

não são populares com os incrédulos e os desobedientes. E tal pregação, uma vez que 

significa uma pessoa dizer aos outros o que é verdade eo que fazer, vai contra a visão 

predominante da nossa cultura, que afirma que todos os pontos de vista das pessoas são 

igualmente válidos. Autoridade está a ser prejudicada em todos os níveis da sociedade, 

por várias razões. 

Em primeiro lugar, a rebelião contra a autoridade de Deus é a própria essência do 

pecado. Por isso, rejeitando a autoridade vem natural para a humanidade caída. Satanás 

começou a rebelião contra a autoridade de Deus, cheios de orgulho, desejando "fazer [ele 

mesmo] semelhante ao Altíssimo" ( Isaías 14:14. ; cf. Ez 28: 12-16. ). Eve inaugurada 

rebelião no nível humano ( Gen. 3: 6 ), e quando Adão se juntou a ela na rebelião, a raça 

humana caiu em pecado ( Rom 5:12. , 14 , 1 Coríntios 15:22. ). Como resultado, "mesmo 



que [os pecadores] conhecido a Deus, não glorificaram como Deus" ( Rom. 1:21 ).Como 

o seu modo de vida, eles se recusam a obedecer a Sua lei e fazer a Sua vontade. 

Outro fator que contribuiu para o declínio da autoridade é a ausência de absolutos 

morais. Tendo rejeitado os padrões divinos objetivas reveladas nas Escrituras, as pessoas 

ficam com nada, mas opiniões subjetivas; moralidade é determinada por consenso 

popular. Obviamente, não pode haver nenhuma autoridade se não há absolutos para fazer 

cumprir. Como Israel durante o período caótico dos juízes, "Todo homem [faz] o que [é] 

reto aos seus olhos" ( Jz. 17: 6 ). Para questionar a opinião de ninguém é intolerável. 

O fracasso dos pais de disciplinar seus filhos também minou a autoridade. Uma geração 

inteira, tendo crescido sem disciplina parental, agora está levantando outra geração de 

crianças indisciplinadas. A desagregação da casa devido a imoralidade sexual, a 

homossexualidade, divórcio e mães que trabalham teve um impacto devastador sobre as 

crianças. Tendo falhado em aprender a disciplina, força e auto-controle na unidade básica 

mais da sociedade, a família, eles estão mal preparados para aceitar a autoridade em 

outros ambientes. As crianças rebeldes representam uma ameaça tão grave para a 

estabilidade de toda a sociedade que, ao abrigo da Lei de Moisés que eles poderiam ser 

condenados à morte: 

Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer a seu pai ou a sua mãe, e 

quando eles castigá-lo, ele não vai mesmo ouvi-los, em seguida, seu pai e sua mãe deve 

prendê-lo e trazê-lo para fora aos anciãos de sua cidade na porta de entrada de sua cidade 

natal. Eles dirão aos anciãos da sua cidade, "Este nosso filho é rebelde e contumaz, não 

dá ouvidos à nós, ele é um comilão e beberrão." Então todos os homens da sua cidade o 

apedrejarão até a morte; assim que você deve remover o mal do meio de ti, e todo o Israel 

ouvirá dele e medo. ( Dt 21: 18-21. ; cf. Ex 21:15. , 17 ; Lev. 20: 9 ; Pv 30:17. ). 

Finalmente, a ênfase nos direitos pessoais engendradas pelo humanismo erodiu 

autoridade. A sociedade está envolvido em um mar narcisista da liberdade pessoal que é 

hostil a qualquer coisa ou pessoa que possa limitar essa liberdade. Comandando as 

pessoas é politicamente incorreto. 

Um dos muitos problemas que assolam a igreja de Corinto era uma rebelião, fomentada 

por alguns falsos apóstolos, contra a autoridade apostólica de Paulo. Como foi observado 

nos capítulos anteriores deste volume, eles sabiam que, antes que pudessem substituí-lo 

como mestres autorizados em Corinto, que primeiro tinha que minar essa 

autoridade. Assim, defendem que Paulo não poderia ser um verdadeiro apóstolo, porque 

ao contrário deles, ele não tinha autoridade apostólica. Por exemplo, eles argumentaram 

que ele não tinha as letras adequadas de elogio (cf. 2 Cor. 3: 1-2 ) para autenticar sua 

pretensão de ser um apóstolo. Mas Paulo era um verdadeiro apóstolo e tinha autoridade 

que lhe sejam reconhecidos pelo Senhor Jesus Cristo ( 10: 8 ; 13:10 ). Assim, ele falou 

"em Cristo, diante de Deus" (2:17 ). Ele não tinha vida secreta do pecado, tendo 

"rejeitamos as coisas escondidas por vergonha, não andando com astúcia ou adulterando 

a palavra de Deus, mas, pela manifestação da verdade elogiando [próprio] à consciência 

de todo homem, na presença de Deus" ( 4: 2 ). Ao contrário de falsos mestres (cf. Jer. 5: 

30-31 ), Paulo não pregou em sua própria autoridade. Ele fez "não anunciar [ele mesmo] 

mas a Cristo Jesus como Senhor, e [ele mesmo] como [o Corinthians] servo de Jesus" 

causa "( 2 Cor. 4: 5 ; cf. 1 Ts 2:13. ). Ele sempre ministrava "na pureza, na ciência, na 

paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor verdadeiro, na palavra da verdade, no 

poder de Deus; pelas armas da justiça para a mão direita e à esquerda "( 2 Cor. 6: 6-7 ). 



Nesta passagem, Paulo descreve o assalto a sua autoridade e, em seguida, reafirma seu 

privilégio e dever de falar a verdade de Deus commandingly. 

O Assault on Autoridade de Paulo 

desde que você está procurando para a prova de Cristo que fala 
em mim, ( 13: 3 a) 

O objetivo de cada fiel pregador é permitir que Cristo para falar por ele. Isso não acontece 

por meio de uma voz audível, mas através da proclamação da Palavra de Deus. Uma 

marca de certeza de um verdadeiro homem de Deus, portanto, é que ele lida com precisão 

a Palavra de Deus ( 2 Tim. 2:15 ). 

Embora Paulo havia pregado a verdade para o Corinthians, alguns, influenciados pelos 

falsos mestres, estavam questionando sua autoridade apostólica. Eles não se 

impressionaram com mansidão e benignidade de Paulo ( 2 Cor. 10: 1 ), confundindo-a 

com fraqueza. O que eles queriam era ver Paulo exibir seu poder e esmagar seus 

adversários. Davi E. Garland escreve: 

Mansidão e ternura não eram virtudes em uma cultura coríntia marcada por batalhas pela 

supremacia social sobre os outros. Impiedosamente concussão um rival sociais era a 

regra. O Corinthians, portanto, pode ter esperado algum milagre do poder de Paulo contra 

adversários que tão corajosamente se opôs a ele. Eles podem ter pensado que um apóstolo 

seria muito mais difícil, mais alto, mais ousado, e mais ardente. Ele desencadearia eixos 

de raio, granizo de ira e fúria das tempestades para devastar a oposição. Algo ao longo do 

fim do que aconteceu com Elimas, que foi atingido pela cegueira para tentar frustrar Paulo 

( Atos 13:11 ), teria fornecido prova convincente de que o poder de Cristo foi de fato a 

trabalhar nele. ( 2 Coríntios, O New Commentary americano [Nashville: Broadman & 

Holman, 1999], 543) 

Os coríntios estavam certo em busca de provas de que Cristo fez, de fato, falar por 

aqueles que alegou ser apóstolos (cf. Ap 2: 2 ); Infelizmente, eles estavam medindo-os 

pelos padrões errados. Uma vez que Paulo não exibir os traços de personalidade forte que 

marcaram os orgulhosos, arrogantes falsos apóstolos (cf. 2 Cor. 11: 20-21 ; 0:13 ), que 

impressionou muitos dos coríntios, alguns exigiu prova convincente de seu apostolado. 

Na realidade, Paulo já havia oferecido prova conclusiva da sua autenticidade. Em 0:12 ele 

lembrou aos Coríntios: "Os sinais de um verdadeiro apóstolo foram realizados entre vós 

com toda a perseverança, por sinais, prodígios e milagres" (veja a discussão sobre este 

versículo no capítulo 32 deste volume). Além disso, para o Corinthians para duvidar 

genuinidade de Paulo como um apóstolo era duvidar de sua própria autenticidade, como 

cristãos, já que ele era o instrumento de Deus em sua salvação e na sua santificação. Eles 

seriam, na verdade, serrar o galho em que estavam sentados. (Veja a discussão de 13: 6 . 

no capítulo 37 do presente volume) Pior ainda, para desafiar o apostolado de Paulo era 

desafiar a autoridade do Senhor Jesus Cristo, que, pessoalmente, e sobrenaturalmente 

escolheu, comissionados, e enviou-o. 

Paulo não foi o primeiro dos servos de Deus para ter sua autoridade contestada. Corá, 

Datã e Abirão "reunidos contra Moisés e Arão, e disse-lhes: 'Você tem ido longe o 

suficiente, por toda a congregação é santa, cada um deles, e que o Senhor está no meio 

deles; então por que você exaltar-se acima da assembléia do Senhor '"(? Num. 16: 

3 ). Mesmo própria irmã e irmão de Moisés, rebelou-se contra a sua autoridade: "Miriam 

e Arão contra Moisés, por causa da mulher etíope com quem se casou (pois ele havia se 



casado com uma mulher etíope); e eles disseram: 'Será que o Senhor realmente falado 

somente por Moisés? Ele não tem falado por meio de nós, bem '"(? Num. 12: 1-

2 ). Números 20: 3 registros de que "o povo, assim, disputavam com Moisés e falou, 

dizendo: 'Se tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos antes ! o Senhor 

'"Irado, Moisés respondeu-lhes:" Ouça agora, você rebeldes; vamos trazer água para você 

desta rocha? "( v. 10 ). Em João 2:18 "os judeus ... disse-lhe [Jesus]: 'Que sinal Você nos 

mostra como sua autoridade para fazer essas coisas?'" (cf. 06:30 ; 12:38 Matt. ; 16: 

1 ; Marcos 08:11 ; Lucas 11:29 ). Assim como fez quando a autoridade Seus outros dos 

funcionários foi desafiado, Deus trabalhou poderosamente através de Paulo para eliminar 

qualquer dúvida sobre a sua autoridade apostólica. 

A afirmação da Autoridade de Paulo 

e quem não é fraco para convosco, mas sim poderosas em 

você. Porque, na verdade, foi crucificado por fraqueza, mas Ele 

vive por causa do poder de Deus. Porque nós também somos 

fracos nele, mas viveremos com Ele por causa do poder de Deus 
direcionado para você. ( 13: 3 b-4) 

Se o Corinthians exigiu mais uma prova da sua autoridade apostólica, Paulo lhe daria a 

eles. Mas isso não seria ao seu gosto. Quando ele voltou a visitar Corinto, ele iria 

demonstrar o seu poder e autoridade apostólica por não poupando ninguém que se recusou 

a se arrepender ( 13: 2 ). Se Paulo não encontrá-los a ser o que ele queria que eles 

fossem; ou seja, arrependido, eles também não encontrá-lo ao seu gosto. Ele viria tendo 

a vara da disciplina autoritária em vez do espírito de amor e mansidão (cf. 1 Cor. 04:21 ). 

O Senhor Jesus Cristo certamente foi não fraco para o Corinthians, já que era o 

Seu poderoso poder trabalhar no seu interior que tanto redimiu e foi santificando-

os. Como observado acima, Paulo foi severamente criticado pelos falsos apóstolos por ser 

fraco. Embora ele bombardeou o Corinthians de uma distância segura com letras "graves 

e fortes", "sua presença pessoal", eles declararam desdenhosamente, "[foi] inexpressivo 

ea sua palavra desprezível" ( 2 Cor. 10:10 ). Faltava-lhe o potente, personalidade 

carismática e habilidade oratória altamente polidas cultura grega esperado em um grande 

professor. 

Na verdade, a fraqueza de Paulo, humanamente falando, permeia esta epístola. Ele 

começou por discutir suas aflições ( 1: 3-10 ). Mais tarde, ele falou sobre as lágrimas que 

derramou sobre o tratamento severo que recebeu durante sua visita triste para Corinto ( 2: 

4 ). Em 6: 4-10 , 11: 23-33 , e 12: 7-10 Paulo descreveu seu sofrimento e fraqueza e 

reconheceu estar deprimido ( 7: 6 ). Ele também admitiu estar com o Corinthians "em 

fraqueza, temor e grande tremor" ( 1 Cor. 2: 3 ). O apóstolo resumiu sua fraqueza por 

descrevendo-se, metaforicamente, como uma panela de barro humilde ( 2 Cor. 4: 7 ). 

Paulo compara-se com Cristo, que em sua humanidade assumiu fraqueza. Em sua 

encarnação Cristo "esvaziou-se, tomando a forma de um servo, tornando-se em 

semelhança de homens." ( Fp 2: 7. ). Ele não nasceu em uma família rica, nem foi criado 

na corte de um governante terreno. Antes de iniciar Seu ministério público, Jesus era um 

carpinteiro ( Marcos 6: 3 ), como seu pai tinha sido antes dele ( Matt 13:55. ). Viveu 

humildemente durante Seu ministério terreno, sem lugar permanente para ficar ( Matt 

08:20. , e na Sua morte Ele possuía pouco mais do que as roupas do corpo () Matt 

27:35. ; Marcos 15:24 ;Lucas 23 : 34 ; João 19:24 ). Na verdade, ele foi crucificado por 

causa da fraqueza; "Ele se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de 



cruz" ( Fp 2: 8. ; cf. Atos 02:23 ; 04:10 ; 05:30 ). A crucificação de Jesus Cristo é a prova 

inequívoca e supremo de sua fraqueza. Sua natureza humana estava tão fraco a ponto de 

ser totalmente suscetíveis à morte. 

Mas a história não termina com a morte de Cristo. Ele vive por causa do poder de 

Deus, que o ressuscitou dentre os mortos ( Rom 1: 4. ; 7: 4 ; 08:34 ; 10: 9 ; 1 Cor. 

06:14 ; 15: 4 , 20 ; Gal. 1: 1 ; Col. 2:12 ;1 Pedro 1:21 ). Essa foi a mensagem triunfante 

que os pregadores cristãos corajosamente proclamada ( Atos 

02:24 , 32 ; 03:15 , 26 ; 04:10 ; 05:30 ; 10:40 ; 13:30 , 33 , 37 ). Assim como a morte de 

Cristo mostrou a Sua fraqueza humana, assim também fez sua ressurreição demonstrar 

Seu poder divino. 

Paulo, também, experimentou o mesmo justaposição de fraqueza e força visto em Jesus 

Cristo. Ele também foi fracos nele; ele ministrou em temor e tremor, e sofreu constante 

tristeza, dor e decepção. No entanto, Paulo iria viver com Ele; ou seja, ele, como todos 

os crentes, possuía vida de ressurreição, sendo ressuscitados com Cristo para a glória 

eterna. Como ele explicou aos Romanos, 

Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi 

ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade 

de vida. Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o 

seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem 

velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito com, para que 

não seria mais escravos do pecado; para aquele que está morto está justificado do 

pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, 

sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais morrer de 

novo é; a morte já não tem domínio sobre ele. Para a morte que Ele morreu, Ele morreu 

para o pecado uma vez por todas; mas a vida que Ele vive, Ele vive para Deus. Mesmo 

assim vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo 

Jesus. ( Rom. 6: 4-11 ) 

Fraqueza de Paulo não impediu o poder de Deus de fluir através dele; pelo contrário, é 

permitido o poder de Deus para operar livremente em sua vida ( 2 Cor. 12: 9-10 ). 

Voltando à sua advertência, Paulo disse aos coríntios que o poder de Deus , que o 

ressuscitou com Cristo e deu-lhe a vida eterna seria direcionada para o Corinthians, 

quando ele visitou novamente Corinto. O apóstolo viria na autoridade e poder divino de 

Cristo e enfrentar com firmeza aqueles que persistiram em sua rebelião pecaminosa. Ele 

seria como o Senhor, que advertiu a igreja de Pérgamo: "Portanto, arrependam; ou então 

eu vou para junto de ti em breve, e eu vou fazer a guerra contra eles com a espada da 

minha boca "( Ap 2:16 ). Filipe E. Hughes escreve: 

O Apóstolo discerne uma analogia entre a menor configuração, localizada de suas 

relações com a igreja de Corinto e do drama cósmico no qual seu Mestre Cristo é o ator 

principal. A fraqueza da cruz na primeira vinda de Cristo está a ser seguido pelo poder 

manifesto de Sua autoridade majestosa como Rei dos reis e Senhor dos senhores na Sua 

segunda vinda, quando Ele aparece como o Juiz do mundo inteiro (cf. Rev. 19: 11ss ) 

..... "A cruz", escreve Denney, "se não esgotar a relação de Cristo para o pecado; Passou 

da cruz ao trono, e quando Ele vier novamente, é como Juiz ... Quando Cristo 

voltar Elenão poupará. As duas coisas andam juntas Nele:. A paciência infinita da cruz, 

a justiça inexorável do trono "Assim também Paulo, que é um com seu Mestre na" 

fraqueza "de compaixão e paciência e longanimidade, desejando o arrependimento de 

tudo , é um com Ele, também no "poder" de autoridade e julgamento. Se seu ex-visita 



apareceu a ser marcado por fraqueza, O Defiant Ones em Corinto vai achar que sua visita 

iminente é marcado pelo poder. ( A Segunda Epístola aos Coríntios, A Commentary New 

Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1992], 479-80 em 

itálico no original.). 

Quando Paulo voltou a Corinto que ele viria em julgamento sobre o pecado, assim como o 

Senhor Jesus Cristo voltará à Terra em julgamento. Em seguida, a sua autoridade seria visto. 

Se os pastores e anciãos são para chamar a igreja ao arrependimento e disciplinar aqueles 

que se recusam a se arrepender, eles devem possuir autoridade divina para fazê-lo. Essa 

autoridade repousa na Palavra de Deus, tornando-se essencial que ela seja pregada e 

aplicada de forma clara, convincente, e com convicção. Como será visto no próximo 

capítulo, aqueles que persistentemente rejeitar a autoridade da Escritura põe em causa a 

autenticidade de sua salvação. 

 

37. O Padrão de Santificação: 

Autenticidade ( 2 Coríntios 13: 5-6 ) 

Teste-se para ver se você está na fé; examinar-se! Ou você não 

reconhece isso sobre vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, a 

não ser na verdade você não passar no teste? Mas espero que você 
vai perceber que nós mesmos não falhar no teste. ( 13: 5-6 ) 

Na seção de encerramento de sua epístola ( 12: 20-13: 10 ) Paulo concentra-se em vários 

temas de grande importância na vida da igreja. Como todos os verdadeiros homens de 

Deus, ele ansiava por seu povo para se tornar maduro em Cristo. Assim, os capítulos 

anteriores deste volume têm discutido as questões de importância vital para o 

arrependimento, disciplina e autoridade bíblica. 

Mas essa discussão pressupõe que as pessoas em causa são autênticos 

cristãos. Infelizmente, esse não é o caso na igreja. Em qualquer congregação haverá 

"falsos irmãos" ( 11:26 ; Gal 2:. 4 ), joio no meio do trigo ( Mt 13: 25-30. , 36-42 ). No 

coração, portanto, a preocupação do pastor para o bem-estar espiritual de seu povo é que 

eles sejam espiritualmente vivo. Se não estiverem, eles obviamente não pode 

verdadeiramente se arrepender, aceitar a disciplina, ou submeter à autoridade. O objetivo 

de Paulo para o Corinthians, como foi para todos os crentes, era que eles vivem no mais 

alto nível de maturidade espiritual. Mas para que cresçam em Cristo, que primeiro tinha 

que ser nEle. Portanto, Paulo chamou para examinar-se e determinar sua verdadeira 

condição espiritual. 

Para fazê-lo é extremamente importante, uma vez que aqueles que julgam mal seu estado 

espiritual enfrentar tragédia eterna. Eles vão ouvir o Senhor Jesus Cristo as mais 

arrepiantes, horripilantes, palavras terríveis que se possa imaginar: "Nunca vos 

conheci; partem de mim, vós que praticais a iniquidade "( Mat. 07:23 ). Em certo sentido, 

o lugar mais perigoso para uma pessoa não convertida para se estar é na igreja. Ao ouvir 

a verdade, mas não responde a ele traz uma maior responsabilidade e juízo mais severo. 

A título de desafiar o Corinthians a fazer um inventário espiritual em suas vidas, Paulo 

ambos os chamou para a fé genuína e exaltou os seus benefícios. 



A chamada à fé Genuina 

Teste-se para ver se você está na fé; examinar-se! ( 13: 5 a) 

O Corinthians, solicitado pelas insinuações do mal dos falsos apóstolos, havia exigido a 

prova do apostolado de Paulo. Ele relutantemente defendeu-se, não para seu próprio bem, 

mas para o Senhor, e assim que o Corinthians não seria cortado da verdade ele pregou a 

eles. Mas nesta passagem, ele virou o jogo sobre seus acusadores e desafiou-os 

a testar e examinar a si mesmos. O texto grego coloca os pronomes antes dos verbos 

para ênfase e literalmente lê ", Yourselves testar para ver se você está na fé; -se examinar. 

"Em vez de arrogância e tolamente questionando a autenticidade do relacionamento de 

Paulo para o Senhor, o Corinthians precisava para examinar a autenticidade de sua própria 

salvação. O Novo Testamento termos familiares peirazo ( teste ) 

e dokimazo ( examinar ) são usados aqui como sinônimos. Eles transmitem a idéia de 

colocar algo para o teste para determinar a sua autenticidade. O teste era para ver se os 

coríntios estavam na fé. Pistis ( fé ) refere-se aqui não ao elemento subjetivo da crença, 

mas para o corpo objetivo da verdade, a fé cristã Cristão. 

Chamada de Paulo para o auto-exame não era um conceito novo. Gritou a Jó a Deus: 

"Quantos são minhas iniqüidades e pecados? Faça-me saber a minha revolta e meu 

pecado "( Jó 13:23 ; cf. 31: 4-6 ). NoSalmo 17: 3 Davi declarou: "Você tentou meu 

coração ... Você me testado e você não encontrar nada." "Examina-me, Senhor, e prova-

me," ele confessou em Salmo 26: 2 . "Testar minha mente e meu coração." Em talvez o 

exemplo mais conhecido do Antigo Testamento sobre o auto-exame Davi orou: "Sonda-

me, ó Deus, e conhece o meu coração; tente me e conhece os meus pensamentos; e ver se 

há algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho eterno "( Salmo 139: 23-

24. ). Em Lamentações 3:40 Jeremias exortou seus irmãos israelitas, "Vamos examinar e 

sondar os nossos caminhos, e voltemos para o Senhor", enquanto desafio do Senhor de 

Israel era, ("Considere seus caminhos!" Hag. 1: 5 , 7 ). Descrevendo o auto-exame, que é 

um pré-requisito para a participação na Ceia do Senhor, Paulo escreveu: "Um homem 

deve examinar a si mesmo, e ao fazê-lo, ele é comer do pão e beber do cálice ... Mas se 

nos julgássemos a nós mesmos com razão, não seriam julgados "( 1 Cor. 11:28 , 31 ). 

Como Paulo, o escritor de Hebreus compreendeu bem o perigo de auto-engano. Algumas 

das pessoas que dirigiu em sua epístola eram intelectualmente convencido da verdade do 

evangelho, mas não confirmada a Cristo. Ele os chamou para examinar o perigo de que a 

posição de uma série de passagens de alerta, que mostram claramente o grande risco de 

estar na igreja, mas não em Cristo. 

A primeira dessas advertências está em Hebreus 2: 1-3 : 

Por esta razão, temos de prestar muito mais atenção ao que temos ouvido, para que não 

se afastar dele. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu inalterável, e toda 

transgressão e desobediência recebeu justa pena, como vamos escapar se negligenciarmos 

tão grande salvação? Depois foi no primeiro dito pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos 

que a ouviram. 

A frase, "por esta razão" aponta o leitor de volta para a majestade e glória de Jesus Cristo em 

expressa no capítulo 1. Ele é revelado como o "herdeiro de todas as coisas" ( v. 2 ), Aquele 

que "fez o mundo "( v. 2 ), "o resplendor da glória [de Deus] e a representação exata de sua 

natureza" ( v. 3 ), e Aquele que "sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder" ( v. 

3 ). Depois de fazer a "purificação dos pecados" na cruz, Cristo ressuscitou dentre os mortos 

e ascendeu para "a mão direita da Majestade nas alturas" ( v. 3 ). Jesus Cristo é superior aos 



anjos ( vv. 4-7 ), uma vez que Ele é Deus ( v. 8 ), o governante supremo do universo ( v. 13 ), 

e vai julgar aqueles que não conseguem vir todo o caminho para a fé Nele. 

O escritor também observou uma segunda razão para não rejeitar o evangelho, lembrando 

seus leitores: "Se a palavra falada pelos anjos [do Antigo Testamento; cf. Atos 

7:53 ; Gal. 03:19 ] provou inalterável, e toda transgressão e desobediência recebeu justa 

pena, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação "(? Heb. 2: 2-3 ). A 

Lei foi dada por Moisés, mas o evangelho por meio de Jesus Cristo ( João 1:17 ). Se 

aqueles que rejeitaram a Lei do Antigo Testamento não escapar da punição, como é que 

aqueles que rejeitam o evangelho? 

Finalmente, o escritor alertou seus leitores que eles eram responsáveis porque o evangelho 

que tinham ouvido "estava no primeiro dito pelo Senhor", então ", confirmou a [eles] 

pelos que a ouviram [os apóstolos], Deus também deu testemunho dela por sinais e 

prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com sua própria 

vontade "( Hb 2: 3-4. ). Eles não podiam alegar ignorância, tendo visto o evangelho 

verificada por sinais sobrenaturais. 

Por causa da majestade de Cristo, a exemplo do que aconteceu com aqueles que rejeitaram 

a lei do Antigo Testamento, e os poderosos, pregação atestada-milagre dos apóstolos, 

aqueles que rejeitam o evangelho são indesculpáveis. 

A segunda passagem aviso vem em Hebreus 3: 6-4: 2 , 6-12 : 

Cristo foi fiel como Filho sobre a casa de qual casa somos nós, se nos ativermos a nossa 

confiança e orgulho da nossa empresa esperança até o fim. Portanto, assim como diz o 

Espírito Santo: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como 

quando eles me provocaram, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais Me 

tentaram, testando-me, e vi meu trabalha há quarenta anos. Portanto, eu estava irritado 

com esta geração, e disse: 'Estes sempre erram em seu coração, e eles não sabiam os meus 

caminhos "; Assim jurei na minha ira: 'Eles não entrarão no meu repouso. "" Tome 

cuidado, irmãos, para que não haja em qualquer de vós um coração mau, descrente que 

cai longe do Deus vivo. Mas incentivar um ao outro, dia após dia, enquanto ele ainda é 

chamado de "Hoje", de modo que nenhum de vós se endureça pelo engano do 

pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se nos ativermos o início da 

nossa confiança até ao fim, enquanto se diz: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais 

os vossos corações, como quando eles provocaram-me." Por que O provocaram quando 

eles ouviram? Na verdade, nem todos aqueles que se saíram do Egito liderados por 

Moisés? E contra quem se irritado durante quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, 

cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão 

aos que foram desobedientes?Assim, vemos que não puderam entrar por causa da 

incredulidade. Portanto, vamos temer se, enquanto uma promessa permanece de entrar no 

seu repouso, qualquer um de vocês pode parecer ter vindo curto dele. Porque, na verdade, 

tivemos uma boa notícia pregou para nós, assim como a eles; mas a palavra da pregação 

nada lhes aproveitou, porque não estava unida pela fé naqueles que a ouviram ... Portanto, 

uma vez que continua a ser para algumas pessoas a entrar nele, e aqueles que 

anteriormente tinha uma boa notícia pregou a eles não entraram por causa da 

desobediência, Ele novamente corrige um determinado dia, "Hoje", dizendo por Davi, 

depois de tanto tempo, assim como já foi dito antes, "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não 

endureçais os vossos corações." Porque, se Josué lhes houvesse dado descanso , Ele não 

teria falado de mais um dia depois disso. Assim, resta ainda um repouso sabático para o 

povo de Deus. Para aquele que entrou no descanso tem-se também descansou de suas 

obras, como Deus das suas. Portanto, vamos ser diligente para entrar naquele descanso, 



para que ninguém vai cair, por seguir o mesmo exemplo de desobediência. Porque a 

palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e 

penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, e de juntas e medulas, e apta para discernir 

os pensamentos e intenções do coração. 

O escritor lembrou sua audiência, em grande parte judaica de um dos eventos mais trágicos 

de sua história. Ele citou o Salmo 95 , que descreve incredulidade e rebelião de Israel no 

deserto, depois Deus os libertou do Egito. Mesmo que eles viram Suas obras miraculosas em 

seu nome, muitos ainda se recusava a acreditar. Como resultado, Deus condenou os rebeldes 

incrédulos, que "sempre [passou] extraviados em seu coração, e ... não sabia [sua] maneiras", 

para morrer no deserto e nunca entrar na Terra Prometida (cf. 1 Cor . 10: 1-5 ). Eles 

simbolizam aqueles que se aproximam, mas, por causa do seu pecado e incredulidade, jamais 

entrareis no descanso final da salvação. 

Com base em seu exemplo decepcionante, o escritor de Hebreus advertiu seus leitores: 

"Tome cuidado, irmãos, para que não haja em qualquer de vós um perverso coração de 

incredulidade que cai longe do Deus vivo. Mas incentivar um ao outro, dia após dia, 

enquanto ele ainda é chamado de "Hoje", de modo que nenhum de vós se endureça pelo 

engano do pecado "( Hb. 3: 12-13 ), e "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os 

vossos corações, como quando eles provocaram Me "( v. 15 ). Sua grande "medo" era que 

"enquanto a promessa permanece de entrar em Seu descanso, qualquer um dos [seus 

leitores] pode parecer ter vindo curto do que" ( 4: 1 ). Aqueles na igreja "tiveram 

evangelizados [eles], assim como [os israelitas no deserto] também; mas a palavra da 

pregação nada lhes aproveitou, porque não estava unida pela fé naqueles que a ouviram 

"( v. 2 ). Ao ouvir o evangelho, mas não vir à fé meramente aumenta condenação de uma 

pessoa. Aqueles que são exteriormente envolvido na igreja, mas que através da 

desobediência, o amor do pecado, e incredulidade não conseguem abraçar a Cristo não 

entrarão no descanso eterno dos céus. Quanto mais tempo eles ficam expostos ao 

evangelho sem comprometendo-se a ele, o mais difícil o seu coração se tornará. "Por 

isso," o escritor de Hebreus exortou seus leitores, "vamos ser diligente para entrar naquele 

descanso, para que ninguém vai cair, por seguir o mesmo exemplo de desobediência" ( 11 

v. ). 

Talvez a mais conhecida das passagens de alerta em Hebreus é encontrado em 6: 4-9 : 

Pois, no caso daqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se 

tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes 

do mundo vindouro, e depois caíram , é impossível renová-los novamente para 

arrependimento, visto que novamente crucificando para si mesmos o Filho de Deus e 

colocá-lo para abrir vergonha. Por terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre 

ela e produz erva útil para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus; mas se 

produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e isso acaba sendo 

queimado. Mas, amados, estamos convictos de coisas melhores que lhe dizem respeito, e 

coisas que acompanham a salvação, ainda estamos falando desta maneira. 

Em 6: 1 o escritor se dirigiu aos que estavam sentados em cima do muro, que havia se 

tornando superficialmente envolvidos na igreja, mas não havia chegado à fé em Cristo. Ele 

exortou: "Portanto, deixando o ensino fundamental a respeito do Cristo, prossigamos até o 

vencimento [salvação], não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras 

mortas e de fé em Deus." Eles precisavam ir além da incompleto Antigo Testamento ensinar 

sobre a vinda do Messias, o arrependimento ea fé em Deus para abraçar a plenitude do 

evangelho do Novo Testamento de Jesus Cristo. 



Embora eles não foram salvos, eles tinham experimentado oportunidade espiritual 

significativa. Eles tinham sido "iluminado" (entendido o evangelho intelectualmente), 

"provaram o dom celestial" (experiente alguns dos nonSalvação beneficia Cristo trouxe, 

ou seja, a cura, a libertação dos demônios), foi "fizeram participantes do Espírito Santo" 

( quer através de ver Seus dons milagrosos operam na igreja ou que experimentam Seu 

convencimento do pecado, que pode ser resistida; cf. Atos 7:51 ), e "provaram a boa 

palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro" (o milagroso presentes referidos 

noHeb. 2: 4 ). Deve-se notar que nenhum desses termos se referem em qualquer lugar nas 

Escrituras para a salvação. 

Essas pessoas não autorizadas estavam em condições desastrosas. Se, depois de 

experimentar todos esses benefícios espirituais, eles eram "[queda] de distância, ela 

[seria] impossível renová-los novamente para arrependimento, visto que novamente 

crucificando para si mesmos o Filho de Deus e colocá-lo para abrir vergonha." Porque 

eles rejeitam o evangelho, apesar de ter uma compreensão completa do mesmo, tais 

apóstatas são irrecuperáveis; não há mais nenhuma revelação para lhes dar. Eles 

rejeitaram com plena luz. 

Usando uma ilustração agrícola simples em versos 7 e 8 , o escritor apontou que existem 

em última análise, apenas dois tipos de pessoas na igreja. Semelhante a parábola do 

semeador (Jesus ' Matt 13.: 18-23), eles são representados por dois tipos diferentes de 

solo. Quando a chuva, simbolizando o evangelho, cai sobre o solo de boa qualidade (que 

representa os verdadeiros crentes), que "produz erva útil para aqueles por quem é lavrada, 

[e] recebe uma bênção de Deus" ( Hb 6: 7. ). Por outro lado, a terra inútil (representando 

aqueles que ouvir e compreender o evangelho, mas rejeitá-lo) "produz espinhos e 

abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e isso acaba sendo queimado" ( v. 8 ). 

Hebreus 10: 26-31 reitera o perigo de frente para aqueles que entendem o evangelho, mas 

permanecem não confirmadas a Cristo como Senhor: 

Para se continuarmos a pecar deliberAdãoente depois de receber o conhecimento da 

verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa terrível de 

julgamento e a fúria de um fogo que consumirá os adversários. Qualquer pessoa que tenha 

anulado a Lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três 

testemunhas. Quanto maior castigo que você acha que ele será julgado merecedor aquele 

que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi 

santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Para nós conhecemos aquele que disse: 

"Minha é a vingança, eu retribuirei." E mais uma vez: "O Senhor julgará o seu povo." É 

uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. 

Aqueles que se recusam a se arrepender e confessar Jesus como Senhor morrerão em seus 

pecados, apesar de seu conhecimento do evangelho. Não há outro Salvador de Jesus Cristo e 

nenhum outro sacrifício pelos pecados. "Não há salvação em nenhum outro; pois não há outro 

nome debaixo do céu, que tenha sido dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos 

"( Atos 4:12 ). 

Aqueles que rejeitam o rosto de Cristo "a expectativa terrível de julgamento e a fúria de 

um fogo que consumirá os adversários." A referência, tirada de Isaías 26:11 , é a 

destruição eterna de Deus de seus inimigos no inferno (cf. Mat. 5 : 22 ; 18: 9 ; Marcos 

9:43 ; Apocalipse 19:20 ; 20: 14-15 ; 21: 8 ). Se aqueles que infringiram a lei mosaica 

foram condenados à morte sem piedade, o escritor pergunta: "quanto maior castigo que 

você acha que ele será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por 

profano o sangue da aliança com o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? 



"A dura realidade é que a exposição as maiores das pessoas para o evangelho, mais severa 

a punição será se eles rejeitam. Para permitir-lhes continuar incontestada em sua rejeição 

do evangelho só aumenta a sua condenação. A igreja, sabendo "que é uma coisa terrível 

cair nas mãos do Deus vivo", deve chamá-los ao arrependimento. Deve ser lembrado 

pelos incrédulos que sentado sob a pregação do evangelho é um comportamento de alto 

risco, porque a rejeição intensifica punição eterna. 

Uma advertência final do autor de Hebreus vem em 10: 38-39 : "Mas o meu justo viverá 

da fé; e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que 

recuam para a perdição, mas daqueles que crêem para a conservação da alma. "Os justos, 

que" viver pela fé ", são o oposto de apóstatas, que são desprovidos de fé. Aqueles que se 

associar para o exterior com a igreja, dar assentimento intelectual ao evangelho, ainda 

"encolher" a partir de um compromisso total com Jesus Cristo enfrentar a terrível 

realidade de "destruição" punição -eternal no inferno. Mas os justos vão experimentar a 

"preservação da [sua] alma" para a felicidade eterna no céu (cf. Col. 1: 5 ; 1 Pedro 1: 4 ). 

Antes da tempestade do juízo divino explode em cima deles, as pessoas precisam 

examinar o fundamento da sua vida espiritual. Só o que é construído sobre os alicerces 

da verdadeira fé salvadora em Jesus Cristo vai sobreviver (cf. Mt 7: 24-27. ). 

Os benefícios da fé genuína 

Ou você não reconhece isso sobre vós mesmos, que Jesus Cristo 

está em vós, a não ser na verdade você não passar no teste? Mas 

espero que você vai perceber que nós mesmos não falhar no 
teste. ( 13: 5 b-6) 

Paulo esperava confiantemente que, quando o Corinthians examinou-se eles 

iriam reconhecer que Jesus Cristo estava neles. "Cristo em vós" ( Colossenses 1:27 ) é 

a grande verdade do evangelho. "Já estou crucificado com Cristo", escreveu Paulo aos 

Gálatas, "e já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim; ea vida que agora vivo na 

carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim "( Gal. 

2:20 ). Ele habita nos corações dos remidos ( Ef 3:17. ; cf. João 06:56 ; 14:20 ; 15: 4-

5 ; 17:23 , 26 ; Cl 3.11 ; 1 João 3:24 ) , e que a realidade é a esperança da glória eterna 

( Colossenses 1:27 ; cf. Rm 8: 9-11. ). A vida transformada que resulta ( 2 Cor. 5:17 ) 

oferece prova reconhecível da verdadeira salvação. 

A afirmação do Novo Testamento que as pessoas possam saber que eles foram salvos 

diretamente contradiz a doutrina da Igreja Católica Romana. Roma sustenta oficialmente 

que "ninguém pode saber com a certeza da fé, que não pode estar sujeita a erros, que 

obteve a graça de Deus" (Capítulo IX do decreto relativo ao Justificação promulgada pelo 

Concílio de Trento; como citado em João C. Olin, ed,. A Reforma Debate: João Calvin e 

Jacopo Sadoleto [Reprint; Grand Rapids: Baker, 1976), 122). Canon 16 dos Cânones a 

propósito da justificação promulgados pelo Concílio de Trento acrescenta: "Se alguém 

disser que ele vai com certeza, com uma certeza absoluta e infalível, tem o grande dom 

da perseverança até o fim, a menos que ele deve ter aprendido isso por uma revelação 

especial, seja anátema "(como citado em Olin, A Reforma Debate, 133). Essa negação da 

certeza da salvação voa em face não apenas do ensino de Paulo nesta passagem, mas 

também do resto do Novo Testamento. Romanos 8:16 declara: "O próprio Espírito 

testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus ", e o apóstolo João assegurou 

repetidamente a seus leitores que eles poderiam saber que tinham a vida eterna: 



Nisto conhecemos o que temos vindo a conhecê-Lo, se guardarmos os seus mandamentos 

... Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele 

que não ama permanece na morte ... Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome 

do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. ( 1 João 2: 3 ; 03:14 ; 05:13 ). 

Chamada de Paulo para o Corinthians se examinar para ver se eles foram realmente salvos 

teria sido inútil se esses conhecimentos eram impossíveis de obter. O apóstolo estava 

confiante de que a maioria do Corinthians iria encontrar sua fé genuína e experimentar as 

bênçãos da garantia discutidas acima. Aqueles que se falhar o teste também pode 

experimentar essas bênçãos se eles se arrependessem e exerceu a fé genuína em Cristo. 

Mas Paulo também beneficiaria quando a maioria examinou-se e descobriu sua fé para 

ser real. Na verdade, uma vez que eram o fruto de seu ministério, seria provar que ele era 

um verdadeiro apóstolo. As Corinthians foram capturados nos chifres de um dilema, 

como DA Carson aponta: 

Se o Corinthians declaram não falhou no teste, então sem dúvida Paulo será humilhado 

(cf. 2 Cor 0:21. ); mas, nesse caso, o Corinthians não estão em posição de apontar o dedo 

a ninguém. Se, por outro lado, eles sentem que passaram no teste, em seguida, uma vez 

que Paulo fez tudo a evangelização inicial entre eles, ele é a última pessoa que eles estão 

em uma posição para condenar. ( Da Triunfalismo para Maturidade [Grand Rapids: 

Baker, 1984], 179) 

Se eles duvidaram apostolado de Paulo, eles teriam a duvidar de sua mensagem. Mas se 

eles duvidaram de sua mensagem, eles também teriam que duvidar de sua própria 

conversão. A prova mais convincente do apostolado de Paulo era próprias vidas 

transformadas do Corinthians; se eles foram realmente salvos, então ele tinha que ser um 

verdadeiro apóstolo. Paulo sabia que a maioria dos Corinthians eram crentes genuínos e, 

portanto, perceber que ele fez não falhar no teste. 

Quais são as pessoas procuram quando examinar a si mesmos? Quais são as marcas da 

verdadeira fé salvadora? Respostas populares poderá incluir uma oração, andando um 

corredor, que tem uma experiência emocional, sendo batizado, freqüentar a igreja, 

levando uma vida exteriormente moral, sentindo-se a convicção do pecado, ou conhecer 

os fatos sobre Jesus. Nenhum deles, no entanto, são marcas autênticas de fé salvadora. A 

Escritura ensina que em nenhum lugar uma mera profissão de fé ( Lucas 8: 13-14 ), o 

batismo ( Ef. 2: 8-9 ), fazendo parte da igreja visível ( Mat. 13: 25-30 , 36-42 ), o 

sentimento convicção do pecado ( Mat. 27: 3-5 ), ou simplesmente acreditando que os 

fatos do Evangelho ( João 8:31 ; 2:19 ) salva ninguém. 

Até os demônios crêem ( Tiago 2:19 ), mas que não vai salvá-los. Seu conhecimento das 

realidades espirituais ultrapassa de longe o de qualquer humano. Eles são completamente 

convencido da verdade do que eles sabem. Eles estão aterrorizados com o julgamento de 

Deus (cf. Mt 8:29. ) por causa de sua enorme sentimento de culpa (cf. Lucas 8:31 ; eles 

sabem que merecem ser enviados para o Abismo). Eles estão profundamente envolvidos 

nas atividades religiosas do mundo ( Dt 32:17. ; 1 Coríntios 10: 20-21. ). Eles também 

reconhecer a superioridade total de Jesus Cristo ( Marcos 1:24 ). No entanto, apesar de 

todo esse conhecimento, os demônios são totalmente e eternamente perdidos. 

Da mesma forma, as pessoas podem ter o conhecimento de coisas espirituais ( Rm 1:21. , 

acredito que a verdade () João 2: 23-25 ), temer o julgamento de Deus (cf. Ap 6: 15-

17 com 9: 20- 21 ), sentir culpa (Atos 24:25 ; culpa de Felix fez com medo), o desejo de 

ter a vida eterna (o rico governante desejada salvação jovem, mas não entendi; Matt 



19:16. , 22 ), ser exteriormente religioso (como os escribas e fariseus; Matt 05:20. ), e 

afirmar a superioridade de Jesus Cristo (a mesma multidão que o saudaram como o 

Messias, no domingo da Semana Paixão [ Matt. 21: 9 ] gritou por Seu sangue na sexta-

feira [Matt. 27: 22-25 ]), ainda morrem em seus pecados. 

A seguir estão algumas das principais marcas da fé que faz salvar. (Para uma discussão 

mais completa das marcas da verdadeira fé, ver John Macarthur, salvo sem a 

Doubt [Wheaton, Illinois: Victor, 1992]; Gardiner Spring, O sinais distintivos do Caráter 

Cristão [Phillipsburg, NJ, Presb & Ref.. , nd]; Mateus Mead, O Almost Cristão 

Descoberto [Reprint; Beaver Falls, Pa .; Soli Deo Gloria, nd] 

Em primeiro lugar, a fé genuína é marcada pela penitência. Jesus disse em bem-

aventuranças, "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus" 

( Mateus 5: 3. ). A verdadeira fé produz uma enorme sensação de pecado, o que faz com 

que os crentes a chorar sobre o seu pecado ( v. 4 ), ser humilde ( v. 5 ), e reconhecer e 

confessar suas transgressões. Em um de seus salmos penitenciais Davi escreveu: "Eu 

reconheci o meu pecado para você, e minha iniqüidade não escondi; Eu disse, 'Eu vou 

confessar as minhas transgressões ao Senhor "; e Você perdoou a culpa do meu pecado 

"( Sl. 32: 5 ). São aqueles que confessam seus pecados, que obtêm misericórdia e perdão 

( Pv 28:13. ; cf. 2 Sam 12:13. ; 24:10 ). O apóstolo João escreveu: 

Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, eo sangue 

de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, 

enganamos a nós mesmos, ea verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos 

pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se 

dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, ea sua palavra não está 

em nós. ( 1 João 1: 7-10 ) 

Aqueles que se recusam a se converter dos seus pecados dar provas de que eles não 

experimentaram a transformação que ocorre na salvação. Depois de sua conversão, Paulo 

expressou atitude normal dos santos para com os seus pecados: "Miserável homem que eu 

sou! Quem me livrará do corpo desta morte? "( Rom. 7:24 ). Os verdadeiros crentes desejam 

fazer o que é certo e puro, apesar de reconhecer a força poderosa do pecado em sua natureza 

que ainda está no trabalho, porque eles ainda não são glorificados. Eles sabem que o que está 

errado em si não é a falta de auto-estima, maus-tratos por outras pessoas, ou trauma de 

infância, mas o pecado. Eles odeiam a sua caída, porque desonra a Deus, a quem amar e 

servir. Arthur Rosa observa, 

Um dos testes mais seguros para aplicar à conversão professo é a atitude do coração para 

com o pecado. Onde o princípio da santidade foi plantada, haverá necessariamente uma 

aversão de tudo o que é profano. Se o nosso ódio ao mal ser genuíno, nós somos gratos 

quando a Palavra reprova mesmo o mal que nós não suspeitava. ( Lucrando com a 

Palavra [Edinburgh: Banner da Verdade, 1977], 13) 

Em segundo lugar, a fé genuína é marcada pelo desejo de justiça. Em Mateus 5: 6 Jesus 

disse que os resgatados são "os que têm fome e sede de justiça." verdadeiros crentes são 

marcados não só por uma aversão ao pecado, mas também por uma atração para a 

justiça. Sua justiça é interno, não externo, como a dos escribas e fariseus (cf. Mat. 

05:20 ). Justiça externo não assassinato; justiça interna não odeia (vv. 21-22 ). Justiça 

externo não cometer o pecado sexual; justiça interna não cobiçar ( vv. 27-28 ). Justiça 

Externo habilmente evita falsas promessas enquanto ainda enganar os outros; justiça 

interna não mentir ( vv. 33-37 ). Justiça externo limita sua vingança ao estabelecido pela 

Lei; justiça interna não retaliar em tudo ( vv. 38-42 ). Justiça Externo ama seus amigos e 

odeia seus inimigos; justiça interna ama seus amigos e seus inimigos ( vv. 43-47 ). Si 



desfiles justiça exterior diante dos homens ( Matt 6 1. ;) justiça interna deseja ser perfeito 

como seu Pai celeste é ( 05:48 ). 

Aqueles cuja fé é genuína buscar a abster-se da maldade ( 2 Tim. 2:19 ), enquanto que 

aqueles com falsa fé "que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, sendo 

abomináveis, e desobedientes, e sem valor para qualquer boa ação" ( Tito 1:16 ). O 

apóstolo João declarou que "todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus" ( 1 João 

2:29 ; cf. 3: 5-7 , 10 ). Fé salvadora Genuina produz um profundo desejo de obedecer a 

Deus do fundo do coração. 

Em terceiro lugar, a fé genuína é marcada pela submissão à autoridade divina. Os 

pecadores são rebeldes contra Deus; santos são Seus servos dispostos. Jesus deixou claro 

que aqueles que seriam seus discípulos devem apresentar a Ele sem reservas, não importa 

o que o custo: 

Agora grandes multidões estavam indo junto com Ele; e Ele virou-se e disse-lhes: "Se 

alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe e esposa e filhos e irmãos, e irmãs, 

e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não me 

segue não pode ser meu discípulo. Para que um de vós, quando ele quer construir uma 

torre, não se senta primeiro a calcular o custo para ver se tem com que a acabar? Caso 

contrário, quando ele estabeleceu uma base e não a podendo acabar, todos os que observá-

lo começar a ridicularizá-lo, dizendo: 'Este homem começou a construir e não pôde 

acabar.' Ou qual é o rei, quando ele sai ao encontro de outro rei na batalha, não se senta 

primeiro a considerar se ele é forte o suficiente com dez mil homens ao encontro do que 

vem contra ele com vinte mil?Caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, ele envia 

uma delegação e pede condições de paz. Então, nenhum de vocês pode ser meu discípulo 

que não desistir de todos os seus bens próprios. Portanto, o sal é bom; mas se mesmo sal 

se tornar insípido, com o que ele vai ser temperado? É inútil, quer para o solo ou para 

adubo; ele é jogado fora. . Quem tem ouvidos para ouvir, ouça "( Lucas 14: 25-35 ) 

O jovem rico se recusou a submeter à autoridade de Cristo e virou as costas para Ele ( Mateus 

19: 16-22. ). Apesar de ninguém, é claro, entende a salvação tudo o que implica submissão a 

Deus, aqueles que desejam perdão e céu a qualquer custo submeter alegremente a Sua vontade 

seja lá o que se desdobrar para eles. 

Em quarto lugar, uma genuína fé salvadora é marcada por obediência. Jesus perguntou 

incisivamente: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?" ( Lucas 

6:46 ). "Nem todo aquele que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará no reino dos céus", 

declarou Ele, "mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar" ( Mt 

7,21. ; cf . vv. 22-27 ). Para aqueles que professavam a fé nEle, Jesus disse: "Se vós 

permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos" ( João 

8:31 ). Em Discurso do Cenáculo Jesus ensinou seus discípulos, 

Se me amais, guardareis os meus mandamentos ... Se alguém me ama, guardará a minha 

palavra; e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama 

não guarda as minhas palavras; ea palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai 

que me enviou. ( João 14:15 , 23-24 ; cf. 15:10 ) 

João ecoou as palavras de seu Mestre muitas décadas depois, quando escreveu: 

Nisto conhecemos o que temos vindo a conhecê-Lo, se guardarmos os seus 

mandamentos. Aquele que diz: "Eu vim a conhecê-lo", e não guarda os seus 

mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está nele;mas qualquer que guarda a sua 

palavra, nele o amor de Deus verdadeiramente tem sido aperfeiçoado ... Aquele que 

guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Sabemos por isso que ele 



permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu ... Nisto conhecemos que amamos os 

filhos de Deus, quando amamos a Deus e observar os Seus mandamentos. Porque este é 

o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos não são 

pesados. ( 1 João 2: 3-5 ; 3:24 ; 5: 2-3 ) 

Aqueles cuja fé é real vai "provar [si] cumpridores da palavra e não somente ouvintes, que se 

iludem" ( Tiago 1:22 ). 

Finalmente, uma genuína fé salvadora é marcada pelo amor, tanto para com Deus e para 

outras pessoas. É uma marca dos eleitos que amam a Deus ( Rom. 8:28 ). De acordo 

com Tiago 2: 5 , Deus prometeu Seu reino para aqueles que o amam (cf. 1 Cor. 2: 

9 ). Crentes provar-se a ser filhos de Deus por seu amor por Ele ( 1 João 5: 2 ). Em 

contraste, aqueles com falsa fé "não tem o amor de Deus em [si]" ( João 05:42 ; 

cf. 08:42 ). Em vez disso, eles estão no amor com o mundo ( Tiago 4: 4 ; 1 João 2: 15-

16 ). 

O amor por outros crentes também caracteriza aqueles cuja fé é genuína. Eles têm "passou 

da morte para a vida, porque [eles] amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece 

na morte "( 1 João 3:14 ).Fé falsa, por outro lado, é marcado por uma falta de amor: 

Aquele que diz que está na luz, e odeia a seu irmão está nas trevas até agora. Aquele que 

ama a seu irmão permanece na luz, e não há motivo para tropeço nele. Mas aquele que 

odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as 

trevas lhe cegaram os olhos. ( 1 João 2: 9-11 ) 

Um verdadeiro inventário espiritual não foca no comportamento externo ou atividades 

religiosas, mas sobre as atitudes internas do coração. As palavras de Jesus à igreja de 

Sardes, "Conheço as tuas obras, que você tem um nome que você está vivo, mas você está 

morto" ( Apocalipse 3: 1 ), se apresentam como uma séria advertência a todos os que 

professam a fé que eles não possuem. Nenhuma quantidade de resolver ou envolvimento 

exterior religiosa pode transformar o coração; é só em Cristo que as pessoas se tornam 

novas criaturas ( 2 Cor. 5:17 ). Nas palavras do grande escritor hino Isaque Watts, 

Como mentiras natureza culpados desamparado, inconsciente de sua carga; 

O coração inalterada nunca pode subir para a felicidade e Deus. 

A vontade perversa, as paixões cegas pelas veredas da ruína de rua, 

Motivo rebaixado nunca pode encontrar o seguro, o caminho estreito. 

  
Pode alguma coisa debaixo de um poder divino o teimoso vai subjugar, 

'Tis Tua, Todo-Poderoso Salvador, Tua, para formar o coração de novo. 

O alterar esses corações miseráveis da nossa, e dar-lhes vida divina, 

Em seguida, deve nossas paixões e nossas forças, Senhor Todo-Poderoso, seja Tua. 

 

 

 



38. O Padrão de Santificação: A 

obediência e integridade ( 2 Coríntios 13: 

7-10 ) 

Agora vamos orar a Deus para que você faça nada errado; Não 

que nós mesmos nos pareçamos aprovados, mas que você pode 

fazer o que é certo, mesmo que possa parecer não aprovado. Para 

não podemos fazer nada contra a verdade, mas apenas para a 

verdade. Pois nos regozijamos quando nós mesmos somos fracos, 

mas você é forte; este também oramos para que você ser feita 

completa. Por esta razão eu estou escrevendo estas coisas estando 

ausente, para que, estando presente, não precisa usar gravidade, 

de acordo com a autoridade que o Senhor me deu para edificação, 
e não para derrubar. ( 13: 7-10 ) 

O Novo Testamento é rico em imagens e metáforas que retratam os deveres e 

responsabilidades dos pastores e anciãos. Eles são retratados como líderes ( Hebreus 

13:17. , 24 ), supervisores ( Atos 20:28 ;Filipenses 1:. 1 ; 1 Tm 3: 1, 2. ; Tito 1: 7 ), 

pastores ( Atos 20:28 ; 1 Pedro 5: 2 ), professores ( Atos 13: 1 ; 1 Cor. 0:28 ; . Ef 4:11 ), 

warners ( . 1 Tessalonicenses 4: 6 ), funcionários ( 1 Cor. 3: 5 ; Col. 1 : 7 ;1 Tm 4: 6. ), 

administradores ( Tito 1: 7 ), edredons ( 2 Cor 1: 4. ), e os exemplos ( Phil 3:17. ; 2 Ts 3: 

7. , 9 ; 1 Tm. 04:12 ; Tito 2: 7 ; 1 Pedro 5: 3 ). 

Mas a imagem que puxa todas essas funções em conjunto é de que os pais. Como os 

pastores, os pais levam, supervisionar, pastor, ensinar, advertir, servir, tem uma 

mordomia, conforto, e são exemplos para seus filhos. Os pastores, por sua vez, são como 

pais para sua família espiritual, a Igreja (cf. 1 Cor. 4: 14-15 ; . 2 Cor 0:14 ). 

Ambos os aspectos maternos e paternos da metáfora parental para a liderança espiritual 

estão em exibição em 1 Tessalonicenses 2: 7-12 : 

Mas provou ser brandos entre vós, como uma mãe que amamenta cuida carinhosamente 

por seus próprios filhos. Tendo gosta tanto um carinho por você, nós estávamos bem o 

prazer de comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria 

vida, porque vocês se tornaram muito caro para nós. Para você lembrar, irmãos, do nosso 

trabalho e dificuldades, como a noite eo dia de trabalho para não ser um fardo para 

qualquer um de vocês, que proclamou a você o evangelho de Deus. Vós sois as 

testemunhas, e assim é Deus, como devoção e retidão e irrepreensivelmente nos portamos 

para convosco crentes; assim como você sabe como estávamos exortando e incentivando 

e implorando cada um de vocês como um pai a seus filhos, de modo que você ia a pé de 

uma maneira digna de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. 

Como uma "mãe de enfermagem," pastores ternura cuidar de seu povo, são carinhosamente 

carinhoso para com eles, e trabalho com sacrifício por eles. Eles também exortar, encorajar e 

implorar-los "como um pai faria seus próprios filhos." O resultado é os crentes que "andar de 

uma maneira digna de Deus que chama [eles] para o seu reino e glória." 

Tal equilíbrio amoroso de terno cuidado e instrução forte marca cada pastor fiéis. Um 

verdadeiro homem de Deus não está preocupado com a construção de sua reputação, o 

preenchimento do tamanho de sua congregação, ou qualquer outra busca egoísta. Como 

foi com Paulo, sua paixão consumidora é o carinho de seus filhos espirituais para a 



maturidade. O apóstolo expressa a profundidade dessa preocupação quando escreveu aos 

Gálatas: "Meus filhos, por quem sofro novamente em trabalho de parto, até ser Cristo 

formado em vós" ( Gl 4:19. ). 

Como ele fechou sua carta, Paulo resumiu os elementos necessários para o crescimento 

espiritual. Se eles estão a tornar-se semelhante a Jesus Cristo, os crentes devem lidar com 

o seu pecado. Por isso, ele discutiu a questão vital de arrependimento em 2 Coríntios 12: 

20-21 , expressando sua preocupação de que os coríntios converterem dos seus pecados 

e buscar piedade. Os crentes que não conseguem se arrepender precisa da igreja para 

incentivar que o arrependimento através do processo de disciplina ( 13: 1-2 ). Assim 

como as crianças não podem desenvolver a maturidade além da submissão à autoridade 

e disciplina parental, assim os crentes também deve submeter-se aqueles que têm 

autoridade na igreja ( 13: 3-4 ). E uma vez que os crentes devem ser autênticos filhos 

antes que eles possam ir para a maturidade espiritual, devem examinar-se para ter certeza 

de que eles são verdadeiramente salvos ( 13: 5-6 ). 

Nesta passagem, Paulo conclui o corpo principal da sua carta, abordando dois elementos 

mais essenciais do processo de santificação: a obediência e integridade. 

Obediência 

Agora vamos orar a Deus para que você faça nada errado; Não 

que nós mesmos nos pareçamos aprovados, mas que você pode 

fazer o que é certo, mesmo que possa parecer não aprovado. Para 

não podemos fazer nada contra a verdade, mas apenas para a 

verdade. Pois nos regozijamos quando nós mesmos somos fracos, 
mas você é forte; ( 13: 7-9 um) 

Uma das funções mais importantes do pastor é Oração para o seu povo, e as cartas de 

Paulo refletem sua intercessão constante para as igrejas. Ele orou para que os Efésios que 

"sabe o que é a esperança de chamar, quais são as riquezas da glória da sua herança nos 

santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos [de Deus]" 

( Ef. 1 : 18-19 ). O apóstolo pediu que os filipenses '"Amor [seria] abundam ainda mais e 

mais no conhecimento real e em todo o discernimento, para que [eles] aprovar as coisas 

que são excelentes, [e] ser sincero e irrepreensíveis até o dia de Cristo" ( Filipenses 1: 9-

10. ). O seu pedido de Colossenses foi que eles poderiam 

ser preenchido com o conhecimento de Sua vontade em toda a sabedoria e entendimento 

espiritual, ... andar de modo digno do Senhor, ... [e] agradá-Lo em todos os aspectos, 

frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus; [E ser] fortalecidos 

com todo o poder, de acordo com a sua glória, para a consecução de toda firmeza e 

paciência "(. Colossenses 1: 9-11 ) 

Aos Tessalonicenses, ele escreveu, "Noite e dia [que] continuem orando fervorosamente para 

que possamos ver o seu rosto, e pode completar o que falta à vossa fé" ( 1 Ts. 3:10 ), enquanto 

em sua segunda epístola a eles acrescentou, 

Para este fim, também oramos por você sempre, que o nosso Deus vos faça dignos da sua 

vocação, e cumpra todo desejo de bondade e obra de fé com o poder, para que o nome de 

nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e 

do Senhor Jesus Cristo. ( 2 Tessalonicenses 1: 11-12. ) 

O apóstolo também orou por indivíduos dentro das igrejas, como Timóteo ( 1 Tim 2: 3. ) e 

Filemon ( Filemon 4. ). 



Ofuscando essa passagem, pois eles têm toda a epístola, são os falsos apóstolos que 

estavam influenciando a igreja de Corinto. Muitas pessoas da congregação tinha tornam-

se encantado com eles, e, como resultado, eles foram parcialmente bem sucedido em 

minar a lealdade da igreja para Paulo. Os falsos mestres tinham violentamente atacado 

ele, negando que ele era um verdadeiro apóstolo de Cristo. Eles conseguiram seduzir 

alguns dos Corinthians em "busca de prova do Cristo que [falou] em [Paulo]" ( 2 Cor. 13: 

3 ). Tal questionamento da autoridade apostólica de Paulo era insensatez. Ele ministrou 

entre os coríntios por quase dois anos (cf. Atos 18:11 , 18 ), realizando os sinais de um 

apóstolo ( 2 Cor. 0:12 ). Eles tinham visto a prova cabal de sua autenticidade na sua 

própria regeneração. 

Como Paulo escreveu esta carta para afirmar a sua autenticidade em face de ataques falsos 

apóstolos, ele não estava guardando ciosamente a sua própria reputação. Mas ele estava 

muito consciente de que se a igreja se afastou dele seria afastar-se de Cristo. 

Teria sido natural, humanamente falando, para Paulo ter querido vir a Corinto para 

mostrar de forma convincente o seu poder. Afinal de contas, os falsos apóstolos e seus 

seguidores haviam desprezado e zombavam dele como um fraco e covarde (cf. 1 Cor. 2: 

3 ). Para afirmar corajosamente a sua autoridade e colocá-los em seu lugar teria sido 

gratificante. Paulo estava disposto a mostrar seu poder apostólico, se necessário; (mas 

não, é claro, para se vingar de seus inimigos cf. Rom 0:19. , como ele já havia deixado 

claro () 2 Cor 0:20. ; 13: 2 ; cf. 1 Cor 4:21. ). Mas a sua preocupação com o Corinthians 

não necessariamente sua pressão. Em vez disso, ele poderia orar a Deus para que eles 

iriam fazer nada de errado ... mas que eles iriam fazer o que é certo. Sua oração era 

que a obediência do Corinthians tornaria desnecessária para ele vir a exercer a sua 

autoridade e discipliná-los, ou se ele veio, elas se teriam arrependido por isso não haveria 

nada para confrontar. Mais profundo desejo de Paulo para o Corinthians, como foi para 

os Filipenses, foi a de que eles iriam "ser sincero e irrepreensíveis até o dia de 

Cristo; tendo sido preenchido com o fruto da justiça "( Filipenses 1: 10-11. ). Como um 

pai amoroso, ele estava mais preocupado com a obediência de seus filhos do que a sua 

própria reputação. 

Como mencionado acima, era essencial que o Corinthians aceitar Paulo como um 

verdadeiro apóstolo. Rejeitá-lo em favor dos falsos mestres seria rejeitar a verdade do 

evangelho para as mentiras de Satanás.Assim, foi crucial para Paulo a ser aprovado pelas 

Corinthians para o que ele realmente era, um apóstolo de Jesus Cristo. No entanto, em 

uma exibição notável de abnegação, o principal objetivo de Paulo eranão que ele mesmo 

poderia achados aprovados. Tão importante quanto isso foi pelas razões já observado, 

Paulo, ironicamente, de bom grado parecem não aprovado se a obediência do 

Corinthians evitou a necessidade para ele exibir seu poder apostólico. Sua pureza e 

obediência tinha precedência sobre como os homens viram ele. Deixe os falsos apóstolos 

e seus seguidores enganados continuar considerando-o desqualificado como um 

apóstolo; enquanto a maioria estavam vivendo em obediência à verdade, Paulo estava 

contente. O apóstolo sabia que uma vez que Deus era seu juiz, não era importante o que 

os homens pensavam dele ( 1 Cor. 4: 3-4 ). 

A extensão da abnegação de Paulo pode ser visto em Romanos 9: 1-3 , talvez a afirmação 

mais chocante que ele já escreveu: "Eu estou dizendo a verdade em Cristo, não minto, a 

minha consciência testifica comigo, no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e 

contínua dor no meu coração. Porque eu poderia desejar que eu anátema, separado de 

Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. "Tão intensa 

era a preocupação de Paulo para seus irmãos judeus incrédulos que, se fosse possível, ele 



estaria disposto a ir para o inferno se isso lhes permitiria ir para o céu. A preocupação do 

apóstolo refletia a de Moisés, que fez um apelo semelhante sobre seus irmãos israelitas 

em Êxodo 32:32 : "Mas agora, se quiserem, perdoarei os seus pecados, e se não, risca-me 

do teu livro, que tens escrito ! " 

Como alguém que se alegrou com ele ( 1 Cor. 13: 6 ), procurou a manifestá-la ( 2 Cor. 4: 

2 ), sempre falou isso ( . 2 Cor 7:14 ), e viveu-o com integridade completo ( 2 Cor. 

11:10 ), Paulo poderia fazer nada contra a verdade. Aletheia ( verdade ) refere-se aqui 

a toda a revelação de Deus nas Escrituras (cf. 6: 7 ; João 17:17 ; Col. 1: 5 ; . 2 Tim 2: 

15 ; Tiago 1:18 ). Se os coríntios estavam vivendo em obediência à verdade, Paulo não 

podia e não iria discipliná-los. Por outro lado, ele não hesitaria em agir de forma 

decisiva para a verdade que algumas das Corinthians persistiram em 

desobediência. Amar a verdade significa honrar-lo, e Paulo não hesitaria em enfrentar 

aqueles que se desviaram dela. Em 1 Coríntios 5: 3-5 que tinha entregue a Satanás, o 

homem tendo um caso com a mulher de seu pai. Em Gálatas 2: 11-14 repreendeu 

publicamente Pedro por sua hipocrisia, enquanto que em 1 Timóteo 1:20 ele colocou 

Himeneu e Alexandre para fora da igreja pelos seus erros. 

Disposição de Paulo em ser percebido como fraco, enquanto seus filhos eram fortes (cf. 1 

Cor. 4: 9-13 ) levou-o a escrever, . Regozijamo-nos quando nós mesmos somos fracos, 

mas você é forte Sua preocupação era que o Corinthians ser obediente e forte (cf. 1 Cor 

16:13. ; Ef 6:10. ; 2 Tm. 2: 1 ). Ele também não se importa aparecendo fraco aos olhos 

do mundo, mesmo que, na verdade, ele ministrou no poder de Deus ( 2 Cor. 4: 7 ; 6: 

7 ; 13: 4 ). Ele tinha aprendido que a fraqueza era o caminho para o poder; era sua 

fraqueza humana que permitiu que a força de Deus a fluir através dele. Anteriormente 

nesta carta que ele escreveu, "De boa vontade, pois, eu gloriarei nas minhas fraquezas, 

para que o poder de Cristo habite em mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas 

injúrias, nas angústias, nas perseguições, nas dificuldades, por amor de Cristo; Porque, 

quando sou fraco, então é que sou forte "( 12: 9-10 ). 

Integridade 

este também oramos para que você ser feita completa. ( 13: 9 b) 

Esta qualidade de integridade ou integridade resume os elementos mencionados 

anteriormente: o arrependimento ( 12: 20-21 ), confrontando o pecado através de 

disciplina na igreja ( 13: 1-2 ), a submissão à autoridade ( 13: 3-4 ), a autenticidade ( 13: 

5-6 ), e obediência ( 13: 7-9 a .) Katartisis ( completo ), que aparece somente aqui no 

Novo Testamento, significa, "adequado", "completo", ou "suficiente" O verbo 

relacionado. katartizō (cf. v. 11 ) tem a idéia básica de colocar as coisas em ordem, ou no 

seu devido lugar, ou restaurar ou corrigir algo que está quebrado. Em Mateus 04:21 fala 

de Tiago e João, consertando redes de pesca. Paulo usou em Gálatas 6: 1 para descrever 

a restauração de um crente pecar à comunhão com Deus. 

Talvez a palavra Inglês integridade melhor expressa o significado de Katartisis nesta 

passagem. Uma pessoa com integridade é aquele cujos pensamentos, crenças, palavras e 

ações são tudo em perfeita harmonia. Para o cristão, a integridade envolve ter cada área 

da vida em submissão à verdade da Palavra de Deus, sem nada inconsistente ou fora de 

sincronia. Uma pessoa com integridade não é como Comunicativo em O Peregrino , que 

foi descrito por aqueles que o conheceram como um santo no estrangeiro, mas um diabo 

em casa. 



A integridade pode ser ilustrado pelo processo de cozimento de pão. Se alguém 

simplesmente colocar água, farinha, fermento, açúcar, sal e outros ingredientes em uma 

panela e colocá-lo no forno, o que saiu não seria pão. Um passo absolutamente essencial 

no processo de tomada de pão é para misturar os ingredientes em conjunto. Assim 

também deve todos os diferentes "ingredientes" na vida de um crente ser devidamente 

misturados para produzir integridade. 

Uma vez que a imagem perfeita de integridade é o Senhor Jesus Cristo ", que não 

conheceu pecado" ( 2 Cor. 5:21 ; cf. Is 53: 9. ; 7:26 Heb. ; 1 Pedro 2:22 ; 1 João 3: 5 ), o 

objetivo da integridade é para ser como Ele. Isso foi um pedido frequente de Paulo quando 

orava pelos crentes. Em Colossenses 1: 28-29 , o apóstolo resumiu o objetivo do seu 

ministério de "proclamar [ing Cristo], admoestando a todo homem e ensinando a todo 

homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para 

este efeito, também trabalho, combatendo segundo a sua energia, o que poderosamente 

trabalha dentro de mim. "Aos Gálatas ele escreveu:" Meus filhos, por quem sofro 

novamente em trabalho de parto, até ser Cristo formado em vós "( Gal. 4:19 ). Ele 

descreveu Epaphras aos Colossenses como "sempre trabalhando intensamente para você 

em suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade 

de Deus" ( Col. 4:12 ). 

Salmo 15 apropriAdãoente e sucintamente resume integridade. Davi escreveu: 

O Senhor, que podem permanecer em sua tenda? 

Quem habite em seu santo monte? 

Aquele que anda com integridade, e pratica a justiça, 

E fala a verdade no seu coração. 

Ele não difama com a sua língua, 

Também não faz o mal ao seu próximo, 

Nem ocupa uma censura contra o seu amigo; 

A cujos olhos o réprobo é desprezado, 

Mas que honra os que temem ao Senhor; 

Ele jura com dano seu e não muda; 

Ele não colocar o seu dinheiro a juros, 

Ele também não aceitar um suborno contra o inocente. 

Aquele que faz estas coisas nunca será abalado. 

Integridade flui do coração para abranger todos os aspectos da vida. 

O santo nome de Daniel Antigo Testamento nobre é praticamente sinônimo de 

integridade, convicção e uma vida sem compromissos. Nem as seduções da fabulosa 

riqueza da corte de Nabucodonosor, a tentação de ceder às exigências dos babilônios para 

que ele pudesse alcançar o poder político e influência, nem a ameaça da fornalha de fogo 

ou cova dos leões poderia influenciá-lo. Daniel permaneceu totalmente devotado ao longo 

de sua longa vida à verdade da Palavra de Deus. (Para uma discussão mais aprofundada 

da integridade, ver meu livro O Power da Integridade . [Wheaton, Illinois: Crossway, 

1997]) 



No versículo 10, Paulo conclui o corpo principal de sua epístola com o que está em vigor 

um resumo de uma frase do presente tratado: Por esta razão eu estou escrevendo estas 

coisas estando ausente, para que, estando presente, não precisa usar gravidade, de 

acordo com o autoridade que o Senhor me deu para edificação, e não para 

derrubar. Seu objetivo em escrever estas coisas estando ausente de Corinto era para 

que, quando ele estava presente com eles novamente em sua próxima visita ( 12:14 ; 13: 

1 ), ele precisa Não use gravidade em enfrentá-los (cf. Tito 1:13 , onde a mesma palavra 

grega traduzida gravidade aparece). Ele preferia usar o positivo autoridade que o 

Senhor deu -lhe para construir o Corinthians (cf. Rom. 14:19 ) e não o negativo para 

rasgar -los para baixo. 

Paulo, então, deu um aviso final. Se a situação justifica-se alguns dos Corinthians 

persistiram no pecado e desafio da Palavra e da vontade do Senhor, ele não hesitaria em 

agir. Kathairesis ( derrubar ) também poderia ser traduzida como "destruição", ou 

"demolição". Paulo usou em 10: 8 , onde também falou de usar sua autoridade para 

edificar os Corinthians, não para destruí-los. Ele esperava fervorosamente que eles iriam 

ouvir as repreensões nesta carta para sua terceira visita poderia ser diferente a partir de 

sua segunda, que era tão triste e doloroso para ele ( 2: 1 ). 

Será que Paulo ter sucesso? Será que o Corinthians dar atenção às suas advertências, 

arrepender-se e afastar-se dos falsos mestres? Será que eles as boas-vindas Paulo em sua 

terceira visita? O apóstolo tinha, como ele prometeu, visite Corinto novamente. Atos 20: 

2-3 registra que ele passou três meses na Grécia. Desde o versículo 2 diz que ele veio para 

a Grécia da Macedônia (a parte norte da Grécia; v. 1 ), e, quando saiu, ele voltou pela 

Macedônia, "Greece" ( v. 2 ) deve se referir a Acaia (a parte sul da Grécia). Desde Corinto 

foi localizado em Acaia, Paulo, sem dúvida, passou a maior parte ou a totalidade desse 

período de três meses naquela cidade. Embora o Novo Testamento não oferece detalhes 

específicos de que a visita, quatro linhas de evidência sugerem que o Corinthians 

respondeu positivamente a esta carta e sua visita a eles foi o alegre uma Paulo esperava. 

Primeiro, Paulo escreveu Romanos durante esta estadia de três meses em Corinto (cf. as 

referências a Phoebe, Gaio, e Erasto-tudo dos quais foram associados com Corinth-

in Romanos 16 ). Em nenhum lugar romanos fizeram Paulo expressar quaisquer 

preocupações sobre sua situação atual. Isso implica que as coisas eram calma e pacífica, 

enquanto ele estava em Corinto. 

Em segundo lugar, Paulo escreveu aos Romanos sobre seu plano para visitar a Espanha 

via Roma ( Rom. 15:24 ). Se as coisas ainda estavam caótico em Corinto, é improvável 

que ele teria planos iminentes para sair de lá. 

Em terceiro lugar, Romanos 15: 26-27 indica que o aqueus (como mencionado acima, 

Corinto era na Acaia) tinham respondido ao apelo de Paulo em relação à coleta para a 

igreja de Jerusalém ( 2 Cor 8. , 9). O Corinthians não teria provavelmente fez essa 

contribuição (em particular, entregando-o a Paulo) se eles ainda tinham dúvidas sobre se 

ele era um verdadeiro apóstolo. 

Finalmente, a inclusão de 2 Corinthians no cânone do Novo Testamento afirma que o 

Corinthians respondeu favoravelmente ao pé da letra. Tinha ele não conseguiu atingir o 

seu objectivo, não teria provavelmente sido aceita pela igreja como Escritura. 

Esta carta, na qual Paulo abriu seu coração para o Corinthians, atingiu seu objetivo de 

reconciliar-los a ele. Como o resto da Escritura, ela infalivelmente vai conseguir o que 

Deus projetou para alcançar.Como Deus declarou por meio do profeta Isaías, 



Porque, assim como a chuva ea neve descem do céu, 

E não voltar lá sem molhar a terra 

E tornando-se suportar e brotar, 

E semente mobiliário ao semeador, e pão ao que come; 

Assim será a palavra que sair da minha boca; 

Ela não voltará para mim vazia, 

Sem realizar o que eu desejo, 

E sem conseguir o assunto para que a enviei. ( Isaías 55: 10-11. ) 

 

39. O Padrão de Santificação: Perfeição, 

afeto e Bênção ( 2 Coríntios 13: 11-14 ) 

Finalmente, irmãos, regozijai-vos, ser completo, ser consolada, 

mesma mentalidade, viver em paz; eo Deus do amor e da paz 

estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo 

santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus 

Cristo, eo amor de Deus, ea comunhão do Espírito Santo estejam 
com todos vós. ( 13: 11-14 ) 

Na luta contra o "o bom combate da fé" ( . 1 Tim 6:12 ), os cristãos enfrentam três 

inimigos implacáveis: o mundo, a carne eo diabo. O mundo é hostil aos crentes (como 

era de seu Senhor; João 7: 7 ), pois se fossem uma vez parte dela ( . Ef 2: 2 ), eles não são 

mais. Jesus alertou Seus seguidores: "Porque você não é do mundo, mas eu vos escolhi 

do mundo, por isso o mundo vos odeia" ( João 15:19 ; cf. 17:14 ;1 João 3:13 ). Os cristãos 

não estão a amar o mundo ( 1 João 2: 15-16 ; cf. Tiago 4: 4 ), ou se conformar com ele 

( Rom. 12: 2 ), mas sim são para superá-lo ( 1 João 5: 4 ). 

A carne é humanidade não redimida do homem. Ao contrário das agressões externas do 

mundo, ele ataca as pessoas do interior, onde eles são fracos ( Matt 26:41. ; . Rom 

6:19 ). À luz disso, Pedro advertiu os crentes "abster-se das concupiscências carnais que 

fazem guerra contra a alma" ( 1 Pedro 2:11 ). A carne é inerentemente mau ( Rm 7:18. ) 

e inimiga de Deus ( Rom. 8: 7-8 ), e produz unspeakably ímpios obras ( Gl 5: 19-21. ). Os 

redimidos "não estão na carne, mas no Espírito" ( Rm 8: 9. ) e não deve viver como 

"homens de carne" ( 1 Cor 3: 1. ; cf. Rm 8, 12-13. ). Para o efeito, estão a "fazer nenhuma 

provisão para a carne" ( Rom. 13:14 ) e purificar-se de suas impurezas ( 2 Cor. 7: 1 ). 

Manipulando o mundo e da carne para os crentes de assalto é a principal operação do 

diabo, Satanás. Uma vez que o mais exaltado de todos os seres criados, o "querubim 

ungido" ( Ez 28:14. ; a referência é a posição privilegiada de Satanás como um anjo que 

guarda o trono de Deus), ele agora é o epítome do mal. Não há verdade nele, Jesus 

declarou, mas ele é um mentiroso por natureza ( João 8:44 ). Na verdade, ele "se disfarça 

em anjo de luz" ( 2 Cor 11:14. ) a "[cego] os entendimentos dos incrédulos para que não 

vejam a luz do evangelho" ( 2 Cor. 4: 4 ). Acusador ( Rev. 12:10 ), tentador ( 1 Tes. 3: 

5 ), e empecilho ( . 1 Tessalonicenses 2:18 ), Satanás é realmente um adversário 



formidável, que ameaça devorar os crentes se eles são ignorantes de seus planos ( . 2 Cor 

2:11 ; Efésios 6:11. ). Se eles forem para resistir-lhe com sucesso ( Tiago 4: 7 ; 1 Pedro 

5: 8-9 ), os crentes devem "colocar toda a armadura de Deus" ( Ef 6:11. ) e não dar-lhe 

uma abertura para atacá-los ( Ef. 4:27 ). 

Como todos os crentes, a igreja de Corinto estava sob cerco a partir desses três adversários 

formidáveis. O sistema mundial foi excepcionalmente vil em Corinto, uma das cidades 

mais debochados do mundo antigo. A cidade estava tão mal que na língua grega "para 

Corinthianize" destina-se a ir para a cama com uma prostituta. Infelizmente, muito do mal 

que permeia a cultura circundante continuou a encontrar um ponto de apoio na carne do 

Corinthians, mesmo depois de sua salvação. Como resultado, eles foram vítima de os 

pecados que eles haviam praticado antes de virem a Cristo. E o diabo, que é especialista 

em religião falsa, feito sentir a sua presença através dos falsos apóstolos que enganaram 

muitos dos coríntios. Como fazer todos os crentes, eles enfrentaram todos os três 

inimigos. 

Como ele tirou esta magnífica carta a um fim, Paulo deu um resumo final de suas 

preocupações para a igreja de Corinto. Ele não estava preocupado principalmente com a 

sua prosperidade, sucesso, saúde, conforto, auto-estima, ou prestígio. Em vez disso, ele 

listou três objetivos dignos que cada pastor deve ter para sua congregação: perfeição, 

carinho e bênção. Junto com o arrependimento ( 2 Cor. 12: 20-21 ), disciplina ( 13: 1-2 ), 

a submissão à autoridade ( 13: 3- 4 ), o auto-exame ( 13: 5-6 ), obediência ( 13: 7 -9 um ) 

e integridade ( 13: 9 b ), eles formam uma forte defesa contra o mundo, a carne eo diabo. 

Perfeição 

Finalmente, irmãos, regozijai-vos, ser completo, ser consolada, 

mesma mentalidade, viver em paz; eo Deus do amor e da paz 
estará convosco. ( 13:11 ) 

Finalmente apresenta observações de despedida de Paulo aos seus amados irmãos em 

Corinto (cf. 1: 8 ; 8: 1 ). A chave para entender este versículo está na frase ser feita 

completa. Katartizō ( ser feita completa ) é a forma verbal do 

substantivo Katartisis, ( v. 9 ). Ele tem o sentido aqui não de adicionar algo que está 

faltando, mas de colocar as coisas em ordem, de ajustar as coisas que estão fora de 

ajuste.É usado, por exemplo, falar de pescadores consertando as redes ( Matt. 

04:21 ). Paulo exortou os Coríntios para consertar seus caminhos, para endireitar-se para 

fora, e restaurar a harmonia entre si. Plenitude espiritual vem quando a igreja, 

coletivamente e individualmente, está em conformidade total com a Palavra de Deus. Para 

equipar os santos para fazer isso é a responsabilidade dos líderes da Igreja (cf. Ef. 4: 11-

16 ). 

Como a forma imperativa do verbo katartizō indica, os crentes são ordenados a perseguir 

integridade; não é opcional. À medida que crescem na graça eles devem reavaliar 

constantemente as suas prioridades, obter o seu comportamento de acordo com a 

Escritura, e ser restituído à sua integridade espiritual. Erros teológicos precisam ser 

corrigidos; conhecimento bíblico precisa ser aumentado; pecado precisa ser tratada 

com; relações violados precisam ser restaurados; preguiça, indiferença e apatia precisa 

ser transformado em energia, serviço dedicado. Em sua primeira carta inspirada aos 

Coríntios, Paulo escreveu: "Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 

que todos concordam e que não haja divisões entre vós, mas que ser feita completa no 

mesmo pensamento e no mesmo parecer "( 1 Cor. 01:10 ). Aos Tessalonicenses, ele 



escreveu: "Nós, noite e dia, continuem orando fervorosamente para que possamos ver o 

seu rosto, e pode completar o que falta à vossa fé" ( 1 Ts. 3:10 ). Evangelismo poderoso 

é um subproduto da integridade espiritual; é a saída natural de uma igreja que está em 

harmonia com a santa vontade de Deus. 

O Corinthians certamente necessária para fazer as coisas em ordem; a se arrepender de 

seus pecados, rejeitar os falsos mestres, e voltar para Paulo, reconhecendo-o como o 

apóstolo genuíno que ele era, e submeter-se a verdade de Deus que ele pregava. Para 

ajudá-los a alinhar-se com a verdade de Deus, Paulo deu-lhes quatro exortações finais: 

quatro comandos expressas por quatro verbos no imperativo. 

O primeiro é a alegria. Algumas traduções (por exemplo, a KJV e NIV ) 

tornar chairete ( alegrais ) "adeus" ou "boa-by", uma vez que a palavra também foi usado 

como uma saudação (ele seja usado emMat. 28: 9 ) e uma despedida. Nesse sentido, é 

semelhante à palavra hebraica shalom, que significa literalmente "paz", mas também é 

usado para "Olá" e "adeus". Usando chairete como uma saudação foi adequado, porque 

a alegria é essencial na vida da igreja. 

Os cristãos devem ser caracterizados por alegria. É um dos frutos produzidos em suas 

vidas pelo Espírito Santo que habita ( Gal. 5:22 ). Paulo ordenou aos Filipenses: "Alegrai-

vos sempre no Senhor; mais uma vez eu vou dizer, alegrar-se "(! Phil. 4: 4 ; 

cf. 2:18 , 28 ; 3: 1 ). Em 1 Tessalonicenses 5:16 , escreveu simplesmente: "Alegrai-vos 

sempre." Pedro exortou seus leitores a "continuar alegres" ( 1 Pedro 4:13 ). A alegria é 

parte do legado do Senhor Jesus Cristo deixou aos Seus seguidores. "Estas coisas vos 

tenho dito para você", ele disse aos apóstolos reunidos no Cenáculo, "para que a minha 

alegria esteja em vós, ea vossa alegria seja completa" ( João 15:11 ), e prometeu-lhes, "Eu 

vou vê-lo novamente, e seu coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria 

longe de você" ( João 16:22 ). Ele pediu ao Pai para que seus seguidores "pode ter [sua] 

alegria completa em si mesmos" ( João 17:13 ). Escritura descreve a alegria dos crentes 

tão grande ( Lucas 24:52 ; Atos 15: 3 ), abundante ( : 2 Cor 8 2. , transbordando () 2 

Coríntios 7: 4. ), animado ( Lucas 06:23 ), inexprimível ( 1 Pedro 1: 8 ), e cheio de temor 

( Sl 02:11. ). 

A alegria cristã não é uma felicidade tonta, superficial que pode ser devastada pela 

doença, dificuldades econômicas, relacionamentos quebrados, ou as inúmeras outras 

vicissitudes e decepções da vida. Em vez disso, ele flui a partir da profunda confiança, 

inabalável de que Deus é eternamente no controle de todos os aspectos da vida, para o 

bem de seus filhos amados-a confiança enraizada no conhecimento da Sua Palavra. O 

caráter de Deus, a obra salvífica de Cristo, a obra santificadora do Espírito Santo, a 

providência divina, bênçãos espirituais, a promessa da glória futura, respondeu à oração 

e comunhão cristã tudo causar crentes para se alegrar. 

. A segunda exortação é submeter parakaleo ( ser consolada ) pode referir-se a falar com 

autoridade (cf. Lucas 03:18 ; Atos 02:40 ; 20: 1-2 ; Rm 12: 8. ; 1 Cor 1:10. ; 4 : 

16 ; 14:31 ; 1 Tessalonicenses 4: 1. ;2 Ts. 3:12 ; 2 Tim. 4: 2 ; Tt 1: 9 ; 02:15 ; 1 Pedro 5: 

1 , 12 ) e, provavelmente, poderia ser melhor traduzido aqui ", exortou" ou a submissão à 

autoridade "advertiu." era essencial para que os coríntios eram para obter a sua igreja em 

ordem. É por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 4:14 : "Não escrevo estas coisas para 

vos envergonhar, mas para vos admoestar, como a filhos meus amados." 

O comando para ser like-minded revela uma terceira exortação: Estar comprometido 

com a verdade. A frase grega traduzida mesma mentalidade significa, literalmente, 

"acho que a mesma coisa" ou "ter as mesmas convicções e crenças." A conformidade 



Paulo pediu é a antítese de um raso, superficial trégua com base na noção de que a 

doutrina é divisora e a opinião de todos é igualmente válida. Também não é um contrato 

de trabalho pragmática com aqueles que não estão comprometidos com a "lutar [ndo] 

batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos" ( Judas 3 ). Paulo chamou 

os crentes têm um entendimento comum de e conformidade com a verdade da Palavra de 

Deus. 

Paulo exortou aos filipenses: "Só comportar-vos de modo digno do evangelho de Cristo, 

de modo que se eu vir vê-lo ou permanecer ausente, vou ouvir de você que estais firmes 

em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho "( Fp. 

1:27 ). Conformidade deve fluir a partir de "a unidade da fé", que é baseado em um 

verdadeiro "conhecimento do Filho de Deus", e resulta em maturidade espiritual "à 

medida da estatura que pertence à plenitude de Cristo" ( Ef. 4:13 ). Paulo ensinou que, 

como de espírito vem de um entendimento comum das Escrituras: 

Para o que foi escrito em épocas anteriores foi escrito para nossa instrução, para que, 

através da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, tenhamos 

esperança. Ora, o Deus que dá perseverança e encorajamento vos conceda o mesmo 

sentimento uns com os outros, segundo Cristo Jesus, para que com um acordo que você 

pode com uma só voz glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. ( Rom. 15: 4-

6 ) 

Quando os crentes juntos acatam o que está escrito nas Escrituras, eles vão "ser da mesma 

mente uns com os outros, segundo Cristo Jesus" e vai "de comum acordo" e "a uma só voz 

glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. "Em vez de minimizar a importância da 

doutrina, a Igreja é chamada a ser" o pilar e apoio da verdade "( 1 Tm. 3:15 ). 

Deve ser claramente entendido que, ao contrário, a conformidade imposta encontrado em 

seitas e religiões falsas, a Bíblia não chama para apresentação estúpido a algum sistema 

religioso ou autoridade. Até mesmo o apóstolo Paulo podia "fazer nada contra a verdade, 

mas apenas para a verdade" ( 2 Cor. 13: 8 ). A igreja não aderir a uma norma humana 

arbitrária, mas a Palavra do Deus vivo. 

A demanda final Paulo fez do Corinthians é a unidade, que está na base do comando que 

eles vivam em paz. A paz ea unidade fluxo logicamente a partir de um entendimento 

comum de e submissão à Palavra de Deus. Mesmo assim, os crentes devem buscar a paz 

( Rm 14:19. ) e ser diligente para preservá-la ( Ef. 4: 3 ). Por outro lado, aqueles que 

ensinam falsa doutrina "para atraírem os discípulos após si" ( Atos 20:30 ) vai quebrar a 

unidade da igreja. Mas quando as mentes dos crentes estão firmemente fixos na verdade, 

a igreja vai experimentar a unidade ea paz. 

A promessa maravilhosa que atende a obediência a essas exortações é bênção divina pela 

presença do Deus de amor e de paz. Ele é chamado o Deus de amor só aqui na Escritura, 

mas é várias vezes referido como o "Deus da paz" ( Rom. 15:33 ; 16:20 ; Fp 4: 9. ; 1 

Tessalonicenses 5:23. ; Hb 13:20. ). Como tal, Ele é a fonte de tanto para Seus filhos 

obedientes. Quando a igreja persegue plenitude espiritual, ele vai experimentar a presença 

poderosa e enriquecedora de Deus. 

Por outro lado, as igrejas que não têm alegria, submissão, verdade e unidade vão 

encontrar-se sem a bênção de Deus. "Lembre-se, pois, donde caíste, e arrepende-te e fazer 

as obras que você fez no começo", declarou o Senhor da igreja para a igreja de Éfeso ", 

ou então eu vou para ti e removerei o teu candelabro de seu lugar- a não ser que se 

arrependam "( Ap 2: 5 ). Para ter sua luz apagar seria o oposto de ter Deus em seu 

meio. Jesus advertiu a igreja de Pérgamo, "Portanto, arrependam; ou então eu vou para 



junto de ti em breve, e eu vou fazer a guerra contra eles com a espada da minha boca 

"( Ap 2:16 ). Em vez de paz, Ele traria guerra. Para a igreja de Sardes o Senhor declarou: 

"Lembre-se que você tem recebido e ouvido; e mantê-lo, e se arrepender. Portanto, se 

você não acordar, virei como um ladrão, e não saberás a que hora virei a ti "( Apocalipse 

3: 3 ). Obviamente, um ladrão não traz paz, e nem o Senhor venha a igrejas desobedientes 

em paz. Finalmente, ele advertiu a igreja nauseatingly morna de Laodicéia, "porque és 

morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca" ( Ap 3:16 ). Ao invés de 

desfrutar Sua presença abençoada, que seria lançado para longe dele. 

Não se trata, é claro, apenas igrejas perfeitas que aprecia as bênçãos da presença de 

Deus. Não há igrejas perfeitas, porque todos são feitos de pecadores imperfeitos. Mas 

aqueles que perseguir o completude irá apreciar a rica recompensa da presença de Deus 

em amor e paz. 

Afeição 

Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos 
saúdam. ( 13: 12-13 ) 

Um beijo era uma forma comum de saudação no antigo Oriente Próximo (cf. 2 Sam 15: 

5. ; 20: 9 ; Matt 26:48. ; Lucas 07:45 ). Ele normalmente era um abraço face-to-face entre 

membros do mesmo sexo.Na igreja primitiva não era uma mera formalidade, como um 

aperto de mão na cultura ocidental hoje. O ósculo santo assumiu um significado especial 

como uma expressão física do amor fraternal e carinho mútuo entre os membros da igreja 

( Rm 16:16. ; 1 Cor. 16:20 ; 1 Tessalonicenses 5:26. ). Davi E. Garland observa: 

"Um santo beijo representa algo mais do que um costume social. É um sinal de comunhão 

recíproca entre as pessoas de origem mista social, nacionalidade, raça e sexo, que são 

unidas como uma nova família em Cristo "( 2 Coríntios , O New Commentary americano 

[Nashville: Broadman & Holman, 1999], 554 . itálico no original.). Que era para ser 

um santo beijo elimina qualquer sugestão de impureza sexual. Infelizmente, ele tornou-

se gradualmente uma parte formal e institucionalizada da liturgia da igreja, perdeu o seu 

verdadeiro significado, e, eventualmente, desapareceu da igreja completamente. Hoje, ele 

parece estar fazendo um retorno bem-vindo em algumas igrejas. 

O amor fraterno que Jesus ordenou os crentes para demonstrar ( João 13: 34-35 ), deve 

ser mostrado em todos os níveis. Trata-se de serviço sacrificial e ministério para o outro 

e compassivo reunião de necessidades. Mas o amor fraternal também envolve 

afeto. O ósculo santo é uma manifestação física do que o afeto; de fato, Pedro chamou-

lhe um "beijo de amor" ( 1 Pedro 5:14 ). Ele foi muitas vezes feito à mesa do Senhor, 

onde os pecadores arrependidos seriam visivelmente restaurado à comunhão com um 

abraço físico. Paulo queria que o Corinthians, abalada por conflitos, divisão, e do pecado, 

para mostrar sua afeição abertamente, porque ele sabia que ia ajudar a quebrar as barreiras 

entre eles. 

Embora a distância impediu de dar o Corinthians ósculo santo, todos os santos com Paulo 

quando ele escreveu esta carta ainda quis cumprimentar (enviar o seu amor para) seus 

irmãos de Corinto. Eles teriam sido macedônios já que, como referido na introdução a 

este volume, 2 Coríntios foi escrita da Macedônia (provavelmente Filipepi). O amor 

fraternal, então, é não limitar-se a membros da mesma congregação; é para ser 

compartilhado por todos os crentes. 

Bênção 



A graça do Senhor Jesus Cristo, eo amor de Deus, ea comunhão 

do Espírito Santo estejam com todos vós. ( 13:14 ) 

Para pronunciar uma bênção é invocar solenemente uma bênção, e Paulo freqüentemente 

o fizeram em suas epístolas (por exemplo, um Rom:. 7 ; 16:20 ; 1 Cor 1: 

3. ; 16:23 ; Gálatas 1: 3-4. ; 6:18 ; Efésios 1: 2. ; 6: 23-24 ; Fl 1. 2 ; 4:23 ; Col. 1: 2 ; . 1 

Tessalonicenses 1: 1 ; 5:28 ; 2 Tessalonicenses 1: 2. ; 03:18 ; . Filemon 3 ). Nenhuma 

bênção Novo Testamento, no entanto, é como teologicamente rica e profunda como 

esta. É o único que menciona as três pessoas da Santíssima Trindade. Duas características 

importantes deste magnífico chamada bênção para um exame mais detalhado. 

Primeiro, como mencionado acima, é uma bênção trinitária, refletindo uma verdade que 

é central para a fé cristã. Paulo não dar aqui uma exposição formal, sistemático da 

doutrina da Trindade; esta declaração trinitária apenas fluiu de forma natural e desinibida 

dele, como todas as bênçãos na vida cristã brota do Deus trino. 

Obviamente, a doutrina da Trindade é essencial para a fé cristã. Aqueles que negam que 

cometer idolatria, adorando um deus falso inexistente, e, assim, perde a possibilidade de 

salvação. Enquanto ele não contém uma declaração teológica formal, precisa da doutrina 

da Trindade, em um comunicado, a Escritura, no entanto, clara e inequivocamente ensina 

que o único e verdadeiro Deus existe eternamente em três pessoas co-iguais e co-

eternas. A prova bíblica para a doutrina da Trindade pode ser resumido em um silogismo 

simples: A Bíblia ensina que há um só Deus. No entanto, ele chama três pessoas 

Deus.Portanto, as três pessoas são o único Deus. 

Que há um só Deus é o ensino inegável das Escrituras. Deus mesmo declarou 

em Deuteronômio 32:39 , "Vede agora que eu, eu o sou, e não há outro deus além de 

mim." "Você é o único Deus", exclamou Davi ( Sl. 86:10 ). Por meio do profeta Isaías, 

Deus deixou claro que não existe agora, nunca foi, e nunca será qualquer outro deus: "Tu 

és meu testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que você pode saber 

e crer em Mim e entender que eu sou aquele. Antes de mim não foi formado nenhum 

Deus, e não haverá ninguém depois de mim "( Is. 43:10 ). Para o Corinthians, rodeado 

por idolatria pagã, Paulo escreveu: "Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas 

aos ídolos, sabemos que não existe tal coisa como um ídolo no mundo, e que não há senão 

um só Deus" ( 1 Cor . 8: 4 ). (Veja também Deut 04:35. , 39 ; 6: 4 ; . 1 Sam 2: 2 ; 2 Sm 

07:22. ; 22:32 ; 1 Reis 08:23 , 60 ; 2 Reis 19:15 , 19 ; 2 Chron 06:14. ; Ne 9: 6. ; . Ps 

18:31 ; Isa 37:16. , 20 ; 44: 6 , 8 ; 45: 5-6 , 21 ; 46: 9 ; Joel 2:27 ). 

A Bíblia chama Deus Pai em passagens como 1 Coríntios 15:24 ; Gálatas 1: 1 , 3 ; Efésios 

6:23 ; Filipenses 1: 2 ; e Jude 1 , como poucos discutam. 

Mas, apesar dos ensinamentos de vários cultos demoníacos em contrário, o Filho também 

é chamado de Deus. João abriu seu evangelho com uma poderosa afirmação da divindade 

de Cristo: "No princípio era o Verbo [Jesus Cristo; v. 14 ], eo Verbo estava com Deus, eo 

Verbo era Deus "( João 1: 1 ). O ex-Tomé cético ( João 20:25 ) gritou quando viu o Cristo 

ressuscitado, ("Meu Senhor e meu Deus!" 28 v.). Romanos 9: 5 descreve Jesus como 

"Deus bendito eternamente", enquanto Tito 2: 13 e 2 Pedro 1: 1 se referem a Ele como 

Deus, o Pai chama o Deus Filho em "nosso Deus e Salvador." Hebreus 1: 8 , dizendo-lhe: 

"O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e os justos cetro é o cetro do seu reino. " 

O Espírito Santo também é chamado de Deus. Em Atos 5: 3 Pedro perguntou Ananias ", 

por que encheu Satanás o teu coração a mentir para o Espírito Santo?" Mas no versículo 



seguinte, ele lhe disse: "Você não mentiu aos homens, mas a Deus." II Coríntios 3:18 se 

refere ao Espírito Santo como "o Senhor, o Espírito". 

Assim, a Escritura ensina claramente a profunda realidade, incompreensível de Deus uno 

e trino (cf. 48:16 Isa. ; Mt 28:19. ; Lucas 3: 21-22 ; 1 Cor 12: 4-6. ). 

Mas essa bênção não é trinitário só mas também redentor. É na salvação que a Trindade 

é mais evidente. O amor de Deus , o Pai fez com que Ele planeja redenção e escolher 

aqueles que seriam salvos (João 3:16 ; Rm 5: 8-10. ). Foi através da graça do Senhor 

Jesus Cristo ao morrer como um sacrifício pelos pecados que a salvação foi efectuada 

para os remidos ( Rm 5: 6. ; 1 Cor. 15: 3 ; 1 Pedro 3:18 ; 1 João 2: 2 ) . Como resultado 

da salvação, os crentes são levados a comunhão do Espírito Santo, como Ele os habita 

( Rm 8: 9. , 11 ; 1 Cor 6:19. ; Gl 4: 6. ) e coloca-los no corpo de Cristo ( 1 Cor. 12:13 ). 

A bênção de Paulo forma uma conclusão adequada para esta epístola, que apesar de toda 

a sua severa repreensão da loucura e do pecado do Corinthians termina com uma nota de 

bênção. Era desejo do apóstolo que o Corinthians se colocar em uma posição de 

experimentar todas as bênçãos que a salvação traz. Foi com esse objetivo em mente que 

ele defendeu sua comissão e sua mensagem, e que ele repreendeu, incentivado, e orou por 

eles. Não pode haver maior objetivo de qualquer pastor fiel do que o seu povo se conhecer 

as riquezas completas Deus lhes concede através da redenção. 
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Introdução 

O livro de Gálatas foi conferido com títulos como a Magna Carta de liberdade 

espiritual, o grito de guerra da Reforma, e declaração de independência do 

cristão. É claramente charter do Espírito Santo de liberdade espiritual para 

aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 

Muitos historiadores da igreja afirmam que a fundação da Reforma foi colocado 

com a escrita do comentário de Martin Luther em Gálatas. O grande reformador 

alemão disse: "A Epístola aos Gálatas é minha epístola. Para que eu sou, por 

assim dizer, dentro do casamento. Gálatas é minha Katherine [o nome de sua 

esposa]." Ele estava fora de seu estudo cuidadoso e submissa das Escrituras, 

especialmente o livro de Gálatas, que Lutero descobriu plano de salvação de 

Deus pela graça de trabalho por meio da fé, um plano inalteravelmente contrário 

à mil anos de idade, o ensino católico romano de salvação pelas obras. 

Merrill C. Tenney escreveu de Gálatas: "O cristianismo poderia ter sido apenas 

mais uma seita judaica, eo pensamento do mundo ocidental pode ter sido 

inteiramente pagã se tivesse sido escrito nunca Gálatas encarna o ensino 

germinal sobre a liberdade cristã, que separou o cristianismo do judaísmo. e que 

o lançou em uma carreira de conquista missionária. Era a pedra angular da 

Reforma Protestante, porque o seu ensino de salvação pela graça somente 

tornou-se o tema dominante da pregação dos reformadores ". ( Gálatas [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1957], p.15.) 

A mensagem de Gálatas é a mensagem de liberdade espiritual do cristão, sua 

libertação por Cristo a partir da escravidão do pecado e do legalismo 

religioso. Sua mensagem é particularmente relevante em nossos dias, como a 

liberdade pessoal tornou-se a ênfase dominante de inúmeras filosofias tanto 

dentro como fora da cristandade. 

Talvez porque Paulo estava tão intensamente preocupado com a questão da 

salvação graciosa em Cristo e sobre os ataques violentos contra o evangelho 

que está sendo feito pelos judaizantes, Gálatas é a única das suas epístolas que 

não dá nenhuma palavra de elogio aos seus leitores. Depois de uma breve 

saudação, o apóstolo afirma imediatamente o problema que levou a carta: 

"Estou surpreso que você está passando tão depressa daquele que vos chamou 

na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns 

que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo "(1: 6-7). A partir 

desse ponto até a bênção de encerramento (6:18) a letra é uma espada reluzente 

empunhada por um coração ardente. 

No primeiro pensamento parece estranho que Paulo teria palavras de louvor 

para os crentes de Corinto mundanas, divisionistas, imorais e imaturas e ainda 



não tenho nenhum para os santos da Galácia. Para o Corinthians, ele escreveu: 

"Dou graças a Deus sempre por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em 

Cristo Jesus, que em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo 

conhecimento, assim como o testemunho a respeito de Cristo foi confirmada 

em você, para que você não está faltando nenhum dom, aguardando 

ansiosamente a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo "(1 Cor. 1: 4-7). Mas, 

para as igrejas da Galácia, o apóstolo não teve tal elogio. 

A diferença era que, tão ruim quanto a situação de Corinto era, o grande 

problema lá (com a notável exceção em relação a ressurreição; ver 1 Cor. 15) 

não dizem respeito tanto a doutrina certa quanto ao bem viver. Nas igrejas da 

Galácia, por outro lado, o próprio coração do Evangelho estava sendo minada 

por falsos mestres. O evangelho da graça estava sendo pisoteada, e em seu lugar 

estava sendo oferecido o evangelho de obras, o que não é o evangelho, mas uma 

distorção da verdade de Deus (Gal. 1: 6-7), que leva à condenação ao invés de 

salvação (Rm . 3:20). 

Gálatas não é um tratado teológico individual, mas uma carta profundamente 

pessoal escrito com o coração aflito de um homem de Deus para seus filhos 

espirituais, cuja fé e vida estavam a ser neutralizados por falsos mestres. Seu 

coração grito aos crentes da Galácia foi: "Foi para a liberdade que Cristo nos 

libertou; Permanecei, pois, firmes e não estar sujeito novo, a jugo de 

escravidão" (Gal. 5: 1). 

Ênfase doutrinária 

Paulo teve especial preocupação para os crentes da Galácia e estava gravemente 

angustiados sobre os perigos doutrinários que os ameaçavam. Os líderes judeus 

que apedrejaram a Paulo em Listra, sem dúvida, continuou a intimidar e 

perseguir os judeus convertidos na Galácia. Eles eram inimigos implacáveis do 

evangelho e foram usados por Satanás para semear a confusão e discórdia na 

essas e muitas outras igrejas infantis. 

Um perigo ainda maior, no entanto, foram os judeus que haviam feito uma 

profissão superficial de Cristo, mas voltou-se para o judaísmo eo cristianismo 

procuraram para fazer uma extensão do seu sistema tradicional de retidão de 

obras. Assim como os falsos mestres de quem Paulo advertiu os anciãos de 

Éfeso, os judaizantes surgiu de dentro da própria igreja ", falando coisas 

perversas" e tentar "para atraírem os discípulos após si" (Atos 20:30). 

Os judaizantes estavam causando grande confusão nas igrejas e foram 

seriamente distorcer "o evangelho de Cristo" (Gal. 1: 8). Eles ensinavam que os 

gentios devem se tornar judeus pela circuncisão antes de se tornarem cristãos e 

que todos os cristãos, judeus e gentios igualmente, eram justos diante de Deus, 

somente se eles permaneceram vinculados, nos termos das leis mosaicas, 



regulamentos e cerimônias (ver 2: 3-5, 11-14; 3: 3-5; 4: 8-11, 21-31; 5: 1-4; 6: 

12-13). Este perigo provavelmente tinha ameaçado as igrejas mesmo enquanto 

Paulo estava na Galácia, e é, sem dúvida, se intensificou depois que ele 

deixou. "Como já dissemos antes, então eu digo novamente agora" o apóstolo 

lembrou os crentes ali, "se alguém vos pregar outro evangelho além do que já 

recebestes, seja anátema" (Gálatas 1:. 9; cf. vv. 6-8). 

Além de ensinar a necessidade de serem circuncidados e de manter a lei mosaica 

os falsos mestres também atacou Paulo pessoalmente, buscando minar sua 

autoridade e, assim, a sua doutrina. Por isso, ele teve o cuidado de reafirmar 

suas credenciais apostólicas. Ele começa a carta, referindo-se a si mesmo como 

"um apóstolo (não enviado de homens, e não através da agência do homem, mas 

por Jesus Cristo, e por Deus Pai)" (1: 1). Ao longo dos dois primeiros capítulos, 

ele continua a afirmar a sua autoridade divina como um apóstolo de Jesus 

Cristo, igual em todos os sentidos para os Doze, incluindo Pedro (ver 1:12, 15-

17; 2: 2, 7-9). 

O tema de Gálatas, e um tema central de todo o Novo Testamento, é que a 

verdadeira liberdade só vem através de Jesus Cristo. Nesta carta, Paulo lida com 

a liberdade espiritual em duas frentes. A primeira frente (caps. 3-4) é o da 

salvação, através do qual Cristo estabelece uma pessoa livre da escravidão do 

pecado e da lei. Como o apóstolo declara no livro de Romanos: "A lei do 

Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte" (8: 

2). Segunda frente de Paulo em Gálatas (caps. 5-6) é o da santificação, a 

liberdade que Deus dá aos seus filhos a viver a vida de fidelidade e justiça 

verdadeira, livre do controle do pecado e da escravidão legalista. 

Antecedentes e Destino 

O nome Galácia é derivado do gauleses bárbaro, ou celtas, que se estabeleceu 

na Ásia Menor, após vários séculos de pilhagem impérios gregos e 

romanos. Sob o domínio romano, a região original da Galácia foi feito parte de 

uma província maior com o mesmo nome no centro da Ásia Menor (atual 

Turquia), que abrangeu uma área cerca de 250 quilômetros ao norte a sul e de 

até 175 quilômetros de leste a oeste. 

Nos dias de Paulo o nome Galácia foi usado para a região menor original, bem 

como a província. Na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé 

estabeleceu quatro igrejas na parte sul da província, nas cidades de Antioquia, 

Icônio, Listra e Derbe (Atos 13: 14-14: 23), e essas igrejas aparentemente veio 

para formar algo de um organismo regional de crentes. A própria epístola aos 

gálatas não identifica as igrejas locais específicos, mas eles eram igrejas em que 

Paulo tinha pessoalmente ministrava (4: 13-15). O fato de que o livro de Atos 

menciona os quatro igrejas estabelecidas por Paulo em sul Galácia e menciona 



nenhum no resto da província torna provável que a carta foi dirigida 

principalmente para aquelas igrejas do sul. 

Enquanto na Galácia, Paulo quase perdeu a vida, depois de ter sido apedrejado 

e deixado para morrer por líderes judeus antagônicas que o seguiram de 

Antioquia e de Icônio para Listra (Atos 14: 19-20).Depois de estabelecer uma 

igreja em Derbe, Paulo e Barnabé revisitou as outras três cidades, "fortalecendo 

a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé" (14:22). Em sua 

segunda viagem Paulo visitou as igrejas da Galácia com Silas, "entregando os 

decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos que estavam 

em Jerusalém, para serem observados. Assim as igrejas eram confirmadas na 

fé, e foram aumentando em número de cada dia "(Atos 16: 1-5). 

O Autor 

Paulo, cujo nome original era Saul, era natural de Tarso, uma cidade no sudeste 

da Ásia Menor, não muito longe do sul da Galácia. Ele foi criado em uma 

família judaica estrita e estava mergulhada na legalismo judaico tradicional. Ele 

tinha sido educado sob o famoso rabino Gamaliel e cuidadosamente treinados 

na lei judaica (Atos 22: 3). Ele era "circuncidado ao oitavo dia, da nação de 

Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, fariseu; quanto 

ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à justiça que há na a Lei, irrepreensível 

"(Fp. 3: 5-6). Antes de sua conversão, ele "foi excedia em judaísmo a muitos 

dos [seus] contemporâneos entre os [seus] compatriotas, sendo mais 

extremamente zeloso [seus] tradições ancestrais" (Gál. 1:14). 

Apesar de sua forte legalismo e tradicionalismo, Saul não parece ter sido um 

hipócrita religioso, assim como tantos outros fariseus. Ele era cego 

espiritualmente e era um inimigo de Deus e Seu povo; mas ele não era 

hipócrita. Ele acreditava sinceramente e aderiu ao judaísmo tradicional como 

forma de vida para o seu povo escolhido de Deus. Como muitos outros judeus 

de sua época, Paulo realmente amava a lei tradicional e sinceramente procurou 

manter todos os mandamentos, para observar cada cerimônia, e para oferecer 

todo sacrifício que a aliança de Moisés necessário. Ele era um legalista do tipo 

mais estrito, mas ele estava sinceramente tentando agradar a Deus, obedecendo 

o que ele pensava que era a vontade de Deus e não parece ter sido a tentar 

impressionar os outros com sua religiosidade. 

Defendendo-se perante o Sinédrio, o apóstolo declarou: "Irmãos, eu vivi minha 

vida com um perfeitamente boa consciência diante de Deus até o dia de hoje" 

(Atos 23: 1). Embora naquela época Paulo tinha sido um cristão por muitos 

anos, o contexto sugere que sua declaração sobre ter uma boa consciência diante 

de Deus incluiu a sua vida antes da conversão. Quando ele perseguia os cristãos, 

fazendo com que muitos deles a ser preso e condenado à morte (Atos 22: 4-5; 

26: 10-11), ele, sem dúvida, o fez com a convicção sincera que ele estava 



fazendo a vontade de Deus (cf. At 22: 3 ). Embora ele "antigamente era um 

blasfemo, perseguidor e injuriador;" ele, no entanto, foi "misericórdia, porque 

[ele] por ignorância, na incredulidade" (1 Tim. 1:13). Muito antes de Saulo de 

Tarso se tornou um legalista zeloso e dedicado, Deus "tinha definido [ele] apart 

já desde o ventre [sua] da mãe, e chamou [ele] através da Sua graça" (Gl 1:15.). 

O apóstolo falou do legalismo da experiência em primeira mão, e ele também 

falou de graça a partir da experiência em primeira mão, bem como da revelação 

em primeira mão. Mais do que qualquer outro apóstolo ele entendeu a 

escravidão da lei e da liberdade de graça. 

Esboço 

I. Pessoal: a autoridade apostólica de Paulo (02/01) 

A. Saudação e introdução (1: 1-9) 

B. Credenciais apostólicas (1: 10-24) 

C. Comenda Apostólica (2: 1-10) 

D. Confiança Apostólica (2: 11-21) 

II. Doutrinal: Salvação apenas pela graça através da fé (3-4) 

A. Confirmado por experiência (3: 1-5) 

B. Afirmada pelas Escrituras (3: 6-4: 31) 

III. Prático: Viver em liberdade cristã (5-6) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



1. A Saudação (Gálatas 1: 1-5) 

Paulo, apóstolo (não enviado de homens, nem por intermédio de 

homem, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou 

dentre os mortos), e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas 

da Galácia: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor 

Jesus Cristo, que deu a si mesmo por nossos pecados, para que 

Ele possa nos livrar do presente século mau, segundo a vontade 

de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o 
sempre. Amém. (1: 1-5) 

Uma maneira de negar a veracidade de uma mensagem é negar a autoridade de 

quem a dá. A igreja da Galácia tinha recebido o verdadeiro evangelho da graça 

de Paulo e tinha acreditado até alguns falsos mestres veio depois que ele se 

foi. Eles não só atacou a validade da mensagem, mas também a do 

mensageiro. Aparentemente, os judaizantes tinha convencido alguns dos 

membros da igreja da Galácia que Paulo era um apóstolo auto-nomeado sem 

comissão divina. Então, no início da carta Paulo dispensado com as habituais 

saudações pessoais e imediatamente começou a estabelecer a autenticidade de 

sua autoridade apostólica, que ele mais tarde (1: 11-2: 21) expande em detalhe. 

Neste breve saudação Paulo resume a sua autoridade (o seu direito de falar), a 

sua mensagem (as verdades que ele fala), e seu motivo (a sua razão de falar). 

Autoridade de Paulo 

Paulo, apóstolo (não enviado de homens, nem por intermédio de 

homem, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou 

dentre os mortos), e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas 
da Galácia: (1: 1-2) 

Seguindo o costume de sua época, o apóstolo começa a sua carta indicando o 

seu nome, Paulo . Ele, então, estabelecer a sua autoridade como apóstolo, em 

primeiro lugar, com base em seu direito ao título de "apóstolo", segundo a partir 

da maneira em que ele foi escolhido para esse cargo, e em terceiro lugar, com 

base em sua relação com irmãos na fé . 

O Título Apóstolo 

um apóstolo (1: 1-A) 

Um apóstolo ("aquele que é enviado com uma comissão") era um enviado, 

embaixador, ou mensageiro, que foi escolhido e treinado por Jesus Cristo como 

seu emissário especial para proclamar a Sua verdade, durante os anos de 

formação da igreja. Em seu uso primário e técnico, o termo aplicado a doze 

originais que foram escolhidos no início do ministério terrestre de Jesus 

(Marcos 3:14; Lc 6:13) e foram postos de lado para estabelecer as bases da 



igreja primitiva e ser os canais de revelação concluída de Deus (Atos 2:42; 

02:20 Ef.). Eles também receberam poder de realizar curas e de expulsar os 

demônios como verificar sinais de sua autoridade divina (Atos 2:43; 2 Coríntios 

0:12; Heb. 2: 3-4.). Deve notar-se que, pouco antes de Pentecost, Judas foi 

substituído por Matthias (At 1:26). 

Em um sentido mais amplo, o termo apóstolo também é utilizada de homens 

como Barnabé (Atos 14:14), Silas e Timóteo (1 Tes. 1: 1; 2: 6), e de outros 

líderes em circulação (Rm 16: 7.). Tais homens são mais especificamente 

chamados mensageiros ( Apostoloi ) das igrejas (veja 2 Coríntios 08:23;. Phil 

2:25.), enquanto os Doze e Paulo eram "apóstolos de Jesus Cristo." Nenhum 

dos dois grupos foi perpetuado. Com exceção de Judas, não há registro do Novo 

Testamento de um apóstolo tanto no grupo primário ou secundário a ser 

substituídos depois que ele morreu. 

Porque ele não estava entre os doze originais, Paulo necessárias para defender 

o seu apostolado de forma que eles não fizeram. Porque uma das qualificações 

foi testemunhar Cristo Ressuscitado (Atos 1:22), Paulo explicou à igreja de 

Corinto que entre Sua ressurreição e ascensão de Jesus em primeiro lugar 

"apareceu a Cefas [Pedro], depois aos Doze. Depois disso apareceu a mais de 

quinhentos irmãos de uma só vez; ... Depois apareceu a Tiago, então a todos os 

apóstolos; e por último, como se fosse a um abortivo, Ele apareceu também a 

mim "(1 Cor. 15: 5-8) . Paulo testemunhou o Cristo ressurreto de uma forma 

única. Como ele estava viajando a Damasco para prender e aprisionar os 

cristãos lá, "de repente uma luz do céu brilhou em volta dele, e ele caiu no chão, 

ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?" E ele disse: 

"Quem és tu, Senhor? E Ele disse: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues" (Atos 

9: 3-5). Através do piedoso Ananias de Damasco, o Senhor declarou este antigo 

inimigo do evangelho para ser "um instrumento escolhido de Minas, para levar 

o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel" (v. 15). Assim 

como o Senhor "efetivamente trabalhou para Pedro no seu apostolado da 

circuncisão [Ele] efetivamente trabalhou para [Paulo] também para os gentios" 

(Gal. 2: 8). 

Outras aparições pessoais do Senhor a Paulo são registrados em Atos 18: 9; 22: 

17-21; 23:11; e 2 Coríntios 12: 1-4 (. cf. 1 Cor 9: 1). 

A maneira pela qual ele foi escolhido 

(Não enviado de homens, nem por intermédio de homem, mas por 

Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos), 
(1: 1b) 

Porque falsos mestres estavam acusando Paulo de ser um espúrio, apóstolo 

auto-nomeados que não tinha autoridade para ensinar e governar as igrejas, ele 

declarou enfaticamente que o seu era sem comissão humano, que ele estava não 



enviado de homens . Ele não nomeou a si mesmo e não tinha sequer sido 

divinamente através da agência de homens . Nenhum meio humanos de 

qualquer tipo, estava envolvido em sua comissão apostólica. Nenhuma fonte 

humana, nenhuma cerimônia humana, sem imposição de mãos por qualquer 

grupo em Jerusalém, Antioquia, ou em qualquer outro lugar estava envolvido 

em seu chamado ao apostolado, embora os anciãos em Antioquia foram uma 

parte do processo de envio de sua turnê missão especial para evangelizar (Atos 

13: 1-3). 

Chamada original do seu apostolado foi diretamente através de Jesus Cristo, 

e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos . Jesus chamou Paulo e 

colocou-o à parte, antes que ele teve contato com qualquer um dos outros 

apóstolos. Depois de vários anos de preparação divina (cf. Gal. 1: 17-18), ele 

foi enviado para fora para começar o seu trabalho entre os gentios diretamente 

pelo Espírito Santo, cuja nomeação divina foi reconhecida pelos líderes da 

igreja em Antioquia (Atos 13 : 2-3). A autoridade de Paulo não era o homem-

determinado ou auto-dado, mas Deus -given, e seu direito de instruir o Gálatas 

foi fundamentada em que prerrogativa divina. 

Paulo nunca perdeu uma oportunidade de mencionar a ressurreição, sem a qual 

o evangelho seria impotente. O Deus que nomeou Paulo apóstolo era Deus, o 

Pai, que ressuscitou o Seu Filho dos mortos . 

Paulo teve certamente um comissionamento muito superior a qualquer um dos 

falso-ensino, judaizantes auto-nomeados que estavam confundindo os Gálatas 

e tentando definir-se acima de sua autoridade. 

Freqüente menção do apóstolo de Deus e Pai, em relação a Jesus Cristo em 

todo o Novo Testamento marca uma ênfase que não deve ser desperdiçada. A 

intenção não é para nós a compreender Deus comonosso Pai (apesar de que a 

verdade é mencionado em 1: 4), mas o Pai em relação ao papel que tem na 

Trindade, especialmente sua relação com o Filho. A intenção é a de salientar a 

importância de a relação entre o primeiro e segundo membros do Trinity como 

a natureza essencial. O título é a de expressar a igualdade de divindade entre os 

dois, pai e filho que compartilham a mesma natureza (cf. Mt 11:27; João 5: 17-

18., 22; 10: 29-33; 14: 9; 17 .: 1-5; Rm 15: 6; 2 Cor 1:.. 3; Ef 1: 3; 1 Pe 1: 3; 2 

João 3).. Ele afirma que Jesus Cristo é o único que é da natureza de Deus e que 

o verdadeiro Deus é Aquele que é o Paide Jesus Cristo . 

Sua Associação 

e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia: (1: 2) 

A terceira base da autoridade de Paulo está implícito por sua referindo-se a 

companheiros com ele no momento da escrita como irmãos , em contraste com 

sua própria identificação como apóstolo. 



Liberal teólogos e estudiosos da Bíblia afirmam que os apóstolos não eram mais 

significativo ou inspirado do que outras testemunhas humanas de Jesus Cristo, 

que passou a viver ao mesmo tempo Ele ministrou na terra. O que eles 

ensinaram e escrevi foi baseado em sua própria visão humana e compreensão e 

não era divinamente autorizada ou vinculativa para os outros crentes, quer do 

seu próprio dia ou de idades posteriores. Cada crente tem suas próprias 

experiências do que é muitas vezes chamado de "o acontecimento de Cristo." 

Dogma católico romano sustenta que a igreja escreveu a Bíblia e é, portanto, 

uma autoridade maior que a Bíblia. A igreja pode, portanto, adicionar ou 

modificar a Escritura como lhe aprouver, e seus pronunciamentos eclesiásticos 

são realizados para ter a mesma autoridade espiritual e moral como a Escritura, 

mesmo quando eles claramente contradizem ensino bíblico. 

Paulo teria argumentado contra ambos os pontos de vista com cada respiração 

em seu corpo. Se ele e os outros apóstolos do Novo Testamento não foram 

divinamente inspirados de uma forma única e autoritária, eles foram os mais 

presunçoso dos homens, porque eles corajosamente e de forma inequívoca 

reivindicou a falar e escrever em nome de Deus. Como apóstolos 

falavam para a igreja, não em nome da igreja. A igreja deriva sua doutrina dos 

apóstolos, que a receberam diretamente de Deus (Ef. 3: 5). Eles nunca são 

chamados de apóstolos da igreja, mas sempre como apóstolos de Jesus Cristo. 

Jesus disse aos Doze: "Em verdade, em verdade vos digo que, quem recebe 

aquele que eu enviar a mim me recebe; e quem me recebe, recebe aquele que 

me enviou" (João 13:20). Um pouco mais tarde Ele lhes disse: "Estas coisas vos 

tenho dito, e no respeito com você. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o 

Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará recordará 

tudo o que eu disse para você (14: 25-26). 

Porque o ensinamento dos apóstolos veio diretamente do Senhor, os escritos de 

Paulo, Pedro, João e os outros são todos muito como divinamente inspirada e 

autoritária como as palavras que Jesus falou em pessoa durante Seu ministério 

terreno. É por essa razão que a letra vermelha Bíblias pode ser enganosa, porque 

sugerem que as palavras pronunciadas por Jesus durante seus três anos de 

ministério terreno são de alguma forma mais inspirada e preciosa do que outras 

partes das Escrituras. Como Paulo deixou claro a Timóteo no entanto, "Toda a 

Escritura é inspirada por Deus" (2 Tim. 3:16), que é o autor de todas as sua 

palavra, seja por meio dos profetas, o Senhor Jesus Cristo, ou os apóstolos. 

Porque a Bíblia é a própria Palavra de Deus, para ser sujeito a Deus está sujeito 

à Bíblia. Não é um amálgama de opinião humana, mas o repositório da verdade 

divina. 



Como discutido na Introdução, as igrejas de sul Galácia estavam nas centrais 

cidades da Ásia Menor de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, onde 

Paulo havia ministrado em ambos os seus primeiro e segundo viagens 

missionárias (Atos 13: 14-14: 23; 16: 1-5). O fato de que Paulo fundou 

essas igrejas certamente lhe deu alguma autoridade para lidar com eles (cf. 1 

Cor. 4: 14-21, onde Paulo expressa seu direito de repreender o Corinthians, 

porque ele era seu pai espiritual). 

A menção a essas igrejas é breve e impessoal, e não há uma aparente falta de 

as comodidades normalmente encontrada nas epístolas de Paulo. Seu 

ressentimento de sua deserção do evangelho da graça obrigou-o a renunciar a 

qualquer elogio ou observações pessoais, e ele simplesmente deu uma saudação 

evangelho antes que ele os repreendeu. 

Mensagem de Paulo 

Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, 

que deu a si mesmo por nossos pecados, para que Ele possa nos 

livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus 
e Pai, (1: 3- 4) 

Como Paulo explica mais tarde na epístola, o evangelho que ele pregava "não 

estava de acordo com o homem. Porque não o recebi de homem algum, nem me 

foi ensinado, mas eu recebi através de uma revelação de Jesus Cristo" (Gal. 1:11 

-12). Duas das mais preciosas palavras relacionadas ao que é dado por Deus 

evangelho são graça e paz . A primeira é a fonte de salvação e o segundo é o 

resultado.Graça é posicional, a paz é prático, e, juntos, eles fluem da parte de 

Deus, nosso Pai, através do Seu Filho e nosso Salvador, o Senhor Jesus 

Cristo . 

Na cultura grega da época de Paulo a saudação comum 

era chara ("alegria"). Mas, embora a alegria está entre as muitas bênçãos 

cristãos receber de Deus e deve refletir em suas vidas (Gal. 5,22), a saudação 

distintamente cristã de graça ... e paz realizada significado especial e 

significado para Paulo e para outros crentes no igreja primitiva. 

Uma vez que não ofereceu nenhuma graça e desde há paz, o sistema de direito 

que está sendo ensinado pelos judaizantes deitado é atacada mesmo neste 

simples saudação. Se estar bem com Deus e possuir a salvação é pelas obras, já 

que esses falsos mestres mantida, então não é de graça (Rom. 4: 4-5) e pode 

trazer não a paz, pois nunca se sabe se ele tem boas obras suficientes para ser 

eternamente seguros. 

No versículo 4, Paulo apresenta um resumo sucinto do verdadeiro evangelho 

da graça e paz , mostrando a sua natureza, o seu objeto e sua origem. 



A natureza do evangelho: morte expiatória e Ressurreição de Cristo 

que deu a si mesmo por nossos pecados, (1: 4a) 

No torneamento de graça em um sistema legalista de salvação pelas obras, os 

Gálatas havia ignorado o significado da morte de Cristo. 

O coração do evangelho é sacrifício voluntário de Cristo de Si mesmo por 

nossos pecados . A salvação não é conquistada por nossos esforços para 

eliminar o pecado, mas por sua confiança na promessa de Deus para perdoar o 

pecado através da obra de Jesus Cristo. Sua morte expiatória foi a parte mais 

essencial do plano divino da redenção, sem a qual todos os Seus ensinamentos 

e obras miraculosas teria sido sem sentido e um escárnio. Além da morte 

sacrificial de Cristo, o Seu ministério terreno teria retratado o poder ea verdade 

de um grande e maravilhoso Deus, mas um Deus com quem os homens nunca 

poderiam ser conciliados, porque eles não tinham como sair de seu 

pecado. Uma vez que nenhum homem pode eliminar o pecado pelas obras 

(Rom. 3:20), ele deve ser perdoado. É por isso que era absolutamente necessário 

que "ele mesmo os nossos pecados em Seu corpo na cruz, para que nós, mortos 

para os pecados, vivamos para a justiça" (1 Pe. 2:24). Se Cristo não tivesse 

morrido em nosso favor, Ele não poderia ter sido levantada em nosso favor; e 

se Ele não tivesse sido levantada, Paulo diz, em seguida, pregando o evangelho 

seria vã, confiando no evangelho seria inútil, e todos os homens ainda estariam 

em seus pecados (1 Cor. 15: 14-17). 

A declaração que deu a si mesmo por nossos pecados, afirma que o propósito 

da vinda de Cristo era para ser uma oferta pelo pecado (cf. 3:13). 

O objeto do Evangelho: para entregar a partir da idade atual 

para que Ele possa nos livrar do presente século mau, (1: 4b) 

O propósito do evangelho é a entregar (o subjuntivo grego expressa propósito) 

aqueles que acreditam em Cristo a partir deste mundo perverso . A morte de 

Jesus foi uma operação de resgate, o único meio possível de salvar os homens 

do mundo condenado e da morte eterna, fornecendo-lhes a vida eterna. 

Exaireō ( entregar ) carrega a idéia de resgatar do perigo. A palavra foi usada 

por Estevão em seu sermão perante o Sinédrio, como ele descreveu a libertação 

divina de José e os filhos de Israel a partir de aflição egípcia (Atos 7:10, 

34). Pedro usou a palavra para descrever a libertação de Deus dele da prisão 

(Atos 12:11), e do comandante romano Cláudio Lísias usou de seu resgate do 

Paulo da turba beligerante em Jerusalém (23:27;. Cf. v 10). Gálatas 1: 4 contém 

o único uso metafórico do termo no Novo Testamento. 



Age ( Aion não) se refere a um período de tempo, mas a uma passagem, sistema 

transitório, neste caso, o mal , o sistema de mundo satânico que tem dominado 

o mundo desde a queda e vai continuar a dominá-la até a volta do 

Senhor. Embora eles não são removidos da terra até que eles morrem ou são 

arrebatados, os crentes são resgatados fora do presente século mau do 

momento em que receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles ainda 

estão no mundo, mas eles não são mais do mesmo (João 17: 11,14-18; Fp 3: 20-

21.; 1 João 5: 5). A vida de fé cristã é a vida celestial viveu na terra. 

A fonte do Evangelho: A Vontade de Deus 

de acordo com a vontade de nosso Deus e Pai, (1: 4c) 

A fonte do evangelho salvador de Jesus Cristo é o soberano amoroso, 

compassivo, clemente vontade de nosso Deus e Pai, que "amou o mundo, que 

deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 

tenha a vida eterna "(João 3:16). 

Jesus orou no Jardim: "Pai, se Tu és dispostos, retire de mim este cálice; ainda 

não a minha vontade, mas a tua" (Lucas 22:42). Era não a vontade do Pai para 

esse copo para ser removido, porque caso contrário o mundo não poderia ser 

salvo. Foi a vontade do Pai por Seu precioso Filho para morrer, a fim de que 

aqueles que confiam nele pudesse viver. O Pai enviou seu Filho para morrer, e 

do Filho de bom grado deu a sua vida. 

Especificamente cada crente resgatado é entregue por causa da soberana 

vontade, da graça de Deus. "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder 

de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome, os quais 

não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem 

, mas de Deus "(João 1: 12-13). A salvação é, portanto, retirado da vontade do 

homem e é enterrado no fundo do decreto soberano de Deus. 

Motive de Paulo 

a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. (1: 5) 

Paulo conclui sua introdução com uma doxologia apropriada para tal Deus 

salvar. Seu motivo para escrever às igrejas da Galácia era que ele pode 

reconhecer que Deus é digno de glória para todo o sempre.propósito supremo 

do apóstolo era glorificar seu Senhor, e ele chama todos os crentes a fazer tudo 

"para a glória de Deus" (1 Cor. 10:31). 

Nestes cinco versos de Gálatas abertura Paulo abrange as quatro etapas da 

salvação do homem. A primeira etapa foi o decreto soberano de Deus para 

salvar, a segunda foi a morte de Cristo pelos pecados do homem, a terceira foi 

a nomeação de apóstolos para testemunhar essa disposição divina, eo quarto foi 



o dom da graça de Deus e paz aos que acreditam em Jesus Cristo. Em cada uma 

das etapas do Pai e do Filho trabalhar juntos, porque a sua vontade e os seus 

trabalhos são sempre um (João 5:30; 06:38; 10:30). 

Paulo e os outros apóstolos foram comissionados e enviado pelo Pai e do Filho, 

e a graça que traz a salvação ea paz que traz a salvação são do mesmo modo, 

tanto da parte do Pai e do Filho. Salvação é fornecido, pregou, e concedida pela 

operação comum de Deus Pai e Deus Filho. Juntos, eles planejou a salvação, 

juntamente Eles fornecem salvação, juntamente Eles anunciar a salvação e, 

juntos, dar a salvação para cada pessoa que vem a eles na fé. 

Amém expressa a afirmação cabendo a dignidade de Deus para receber a glória 

para uma disposição como maravilhoso da eterna salvação graciosa. Alan Cole 

escreve desta palavra: "Quando o old-fashioned cantonês de língua Cristão diz, 

no final de uma oração shing sam shoh UEN (" com todo o meu coração isto é 

o que eu desejo ") ele se aproxima muito quase o significado original hebraico" 

( A Epístola de Paulo aos Gálatas [Grand Rapids: Eerdmans, 1970], p 37).. 

 

2. Devotos da destruição ( Gálatas 1: 6-9 ) 

Surpreende-me que você está passando tão depressa daquele que 

vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho; que não é 

realmente o outro; senão que há alguns que vos perturbam e 

querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós 

mesmos ou um anjo do céu, vos anunciasse um evangelho 

diferente daquele que já vos pregamos, seja anátema. Como já 

dissemos antes, então eu digo novamente agora, se alguém vos 

pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja 
anátema. ( 1: 6-9 ) 

Ao longo da história, Deus tem dedicado certos objetos, indivíduos e grupos de pessoas 

à destruição. Da Jericho antigo Ele declarou: "E a cidade fica sujeita à proibição, ela e 

tudo o que está nele pertence ao Senhor; somente a prostituta Raabe e todos os que com 

ela estiverem em casa devem viver ... Mas, como para você , guardai-vos das coisas sob 

a proibição, para que não cobiçam-los e tomar algumas das coisas sob a proibição, para 

que você faria o acampamento de Israel maldito e trazer problemas por ela "( Josh. 6: 17-

18 ). 

Mas "Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas 

sob a proibição", e por causa de sua desobediência, "a ira do Senhor se acendeu contra o 

filhos de Israel "( 7: 1 ).Porque ele desobedeceu e tentou salvar egoisticamente algo do 

que Deus já havia posto para destruição, ele trouxe a tragédia em seus irmãos israelitas, 

e eles já não podia "estar diante de seus inimigos" ( v. 12 ). Depois de Achan, sua família 

e todos os seus bens foram destruídos ", o Senhor se apartou do ardor da sua ira. Por isso, 

o nome daquele lugar foi chamado o vale de Acor até hoje" ( vv. 25-26 ). Acor significa 



"problema" e simboliza o destino daqueles que tentam tirar proveito daquilo que Deus 

condenou. 

O Novo Testamento fala de duas categorias gerais de pessoas a quem Deus dedica à 

destruição. A primeira categoria é "alguém [que] não ama o Senhor" ( 1 Cor. 16:22 ). A 

segunda é a falsos mestres, que em Gálatas 1: 8-9 Paulo duas vezes chama de 

maldito. Jesus advertiu seus discípulos que "surgirão falsos cristos e falsos profetas se 

levantarão e mostrarão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os 

escolhidos" ( Mat. 24:24 ). Os falsos mestres são filhos de seu "pai ao diabo, e ... quero 

fazer os desejos do [seu] pai", que "sempre que ele profere mentira, fala do que lhe é 

próprio, porque é mentiroso, e o pai da mentira "( João 8:44 ). Paulo lembrou a Timóteo 

que tais pessoas na liderança da igreja em Éfeso tinha "entregue a Satanás, para que 

possam ser ensinados a não blasfemar" ( 1 Tim. 1:20 ). 

Nos primeiros dias da igreja, Elimas, o mago se opuseram à pregação de Paulo e Barnabé 

e, em particular, tentou manter o procônsul romano Sérgio Paulo "longe da fé. Mas Saul, 

que também era conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo , fixou seu olhar sobre 

ele, e disse: 'Você que é cheio de todo o engano e fraude, seu filho do diabo, inimigo de 

toda a justiça, você não vai deixar de dar a perverter os retos caminhos do Senhor?' "( Atos 

13: 7-10 ). Nesse repreensão Paulo expõe quatro características dos falsos mestres: eles 

são enganosos, filhos do diabo, inimigos da justiça, e pervertem o evangelho. 

Entre as principais características de Satanás e seus seguidores é engano. Paulo adverte 

que no fim dos tempos o Anticristo virá "de acordo com a eficácia de Satanás, com todo 

o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que 

perecem, porque não acolheram o amor da verdade, a fim de ser salvo "( 2 Ts 2: 9-

10. ). João nos diz de "o grande dragão, [que] foi jogado para baixo, a antiga serpente, 

que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo" ( Ap 12: 9 ; cf. 13:14 ; 20: 

3 , 10 ). 

Satanás e seus emissários do demônio fazer o seu trabalho enganador geralmente através 

de seres humanos e na maioria das vezes através de líderes religiosos. Entre esses líderes 

religiosos são aqueles que colocam como cristãos, a quem Paulo descreve como "falsos 

apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo" ( 2 Cor. 

11:13 ). "E não é de admirar", Paulo passa a explicar, "porque o próprio Satanás se 

transforma em anjo de luz. Portanto, não é de surpreender os seus ministros se disfarcem 

em ministros de justiça" ( vv. 14-15 ). Paulo reconheceu os agentes humanos utilizados 

por Satanás quando ele falou dos "espíritos enganadores" que propagam "doutrinas de 

demônios, por meio da hipocrisia de mentirosos" ( 1 Tm 4: 1-2. ). 

Satanás tem efetivamente cumprido sua decepção mais destrutiva através energizado por 

demônios falsos mestres que colocam como porta-vozes de Deus. Foi quando os seus 

próprios sacerdotes e profetas comprometidos a verdade de Deus que os israelitas eram 

mais propensas a idolatria e outras práticas pagãs. Foi falsos mestres que reivindicam para 

pregar o evangelho que estavam mais bem sucedido no enfraquecimento da igreja 

primitiva, simbolizadas pelos judaizantes legalistas que grassaram espiritual às igrejas da 

Galácia. Foi falsos mestres dentro da igreja do final do século XVIII e dos séculos XIX 

que gradualmente transformou teologia bíblica para as diversas formas de modernismo e 

liberalismo. Hoje mesmo as doutrinas do misticismo oriental e ocultismo estão 

encontrando seu caminho para dentro da igreja, muitas vezes sob o disfarce de 

espiritualmente filosofia, psicologia, ou a melhoria da auto-imagem "neutro". 



Na vida das igrejas, Paulo temia nada mais do que a falsa doutrina, uma vez que é a fonte 

básica de comportamento pecaminoso. Sua profunda preocupação com o bem-estar 

espiritual dos crentes de Corinto seria plenamente como propósito para a igreja 

hoje. "Estou com medo", escreveu ele, "para que assim como a serpente enganou Eva 

com a sua astúcia, vossas mentes devem ser desviados da simplicidade e pureza de 

devoção a Cristo" por alguém que "vem e prega outro Jesus que nós não temos pregado 

ou você recebe um espírito diferente que não tenha recebido, ou outro evangelho que você 

não aceitou "( 2 Cor. 11: 3-4 ). 

Para os anciãos de Éfeso na praia de Mileto, Paulo disse: "Cuidem de vocês mesmos e de 

todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja 

de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. I sei que depois da minha partida, 

lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, que não pouparão o rebanho; e dentre vós 

mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas "( Atos 20: 28-30 ). 

Alvo principal de Satanás para falso ensino é a doutrina da salvação, porque se as pessoas 

estão confusos sobre que eles não têm nenhuma maneira de chegar a Deus em primeiro 

lugar e, assim, permanecer sob influência e controle de Satanás. Ele ensina mentiras sobre 

organização da igreja, a vida cristã, a volta do Senhor, e muitas outras coisas. Mas a sua 

primeira preocupação é minar o coração do Evangelho, que é a salvação pela graça, 

tornada possível através da Pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Pedro advertiu seus 

leitores: "Também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente 

heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos 

repentina destruição. E muitos seguirão as suas sensualidade, e por causa deles o caminho 

da a verdade será blasfemado "( 2 Pedro 2: 1-2. ). O mais destrutiva de todas as heresias 

é "negar o mestre," a encarnação do Senhor Deus. 

Os falsos profetas também estão mais interessados na popularidade do que na 

verdade. Sua preocupação não é para servir ao Senhor e ministrar ao Seu povo, mas "para 

fazer uma boa exibição na carne" ( Gl. 6:12 ) e para ganhar uma sequência para se ( Atos 

20:30 ). Eles estão em seu trabalho por dinheiro; e "em sua ganância eles farão de vós 

negócio com palavras falsas", diz Pedro, porque seus corações estão "exercitado na 

ganância" ( 2 Pe. 2: 3 , 14 ). 

Uma vez que eles não têm a verdadeira vida espiritual e poder para subjugar a carne, os 

falsos profetas são pecaminosos na vida privada, e às vezes até mesmo em público ", 

tendo os olhos cheios de adultério e que nunca deixam de pecado, seduzindo as almas 

inconstantes" ( 2 Ped. 2 : 14 ). Como nos dias de Jeremias, cometem adultérios, e 

"fortalecer as mãos dos malfeitores" ( Jer. 23:14 ). Pedro se refere a eles como "animais 

irracionais, como criaturas de instinto de ser capturado e morto, injuriando onde eles não 

têm conhecimento ... Eles contam-se um prazer para deleitar-se durante o dia. Eles são 

manchas e imperfeições, deleitando-se em seus enganos ... amaldiçoado crianças; 

deixando o caminho direito, eles se desviaram ... Estes são fontes sem água, névoas 

levadas por uma tempestade, para quem foi reservada a escuridão preto por falar palavras 

arrogantes de vaidade que seduzir por. desejos carnais, por sensualidade, aqueles que 

escapam daqueles que vivem no erro "( 2 Pe. 2: 12-15 , 17-18 ).Ceremonialism Religiosa, 

ritualismo, e legalismo não pode restringir a carne, para que as pessoas que dependem de 

tais adereços externos conter apenas o mal em suas vidas, o que, eventualmente, quebrar 

qualquer restrições auto-impostas eles tentam usar em si mesmos. 

Foram esses falsos mestres malditos, especificamente os judaizantes, que foram assola as 

igrejas da Galácia. O livro de Gálatas é só epístola de Paulo em que ele não tem uma 



palavra de elogio para aqueles a quem ele escreve. Após sua breve saudação ele 

imediatamente se lança a razão para a sua escrita: sua extrema preocupação e 

perplexidade sobre os falsos mestres que estavam subcotassem o evangelho da graça que 

ele tinha tanto cuidado pregado e desenvolvido enquanto ele ministrou na Galácia. Ele 

estava profundamente entristecido que a verdade da oferta soberana e graciosa de Deus 

da redenção através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo estava sendo corrompido 

pelos ensinamentos de salvação pelas obras, a saber, que um gentio tinha de se tornar um 

judeu cirurgicamente e cerimonialmente antes que ele pudesse tornar-se um cristão e que 

todos os cristãos tinham de obedecer e honrar a lei e as tradições judaica, a fim de obter 

e manter a justiça do Senhor. 

Em Gálatas 1: 6-9 o apóstolo dá três características envolvidas em sua forte oposição a 

esse grave e condenável heresia: a sua maravilha, sua sabedoria e sua advertência. 

A surpresa de Paulo sobre Deserção dos gálatas 

Surpreende-me que você está passando tão depressa daquele que 
vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho; ( 1: 6 ) 

Paulo dificilmente poderia compreender que os crentes gálatas já estavam abandonando 

seu ensino apostólico. Ele estava espantado ( thaumazō , uma palavra forte, ou seja, para 

ser surpreendido) e desorientados. Ele não conseguia entender por que eles 

estavam passando tão depressa Ele , isto é, Deus, que chamou -los por meio de a graça 

de Cristo . Ele não ficou surpreso com o que os falsos mestres estavam fazendo, mas 

ficou chocado com a resposta favorável que receberam de cristãos na Galácia. 

O apóstolo foi especialmente surpreso que a deserção tinha chegado tão 

rapidamente . (Para um excelente tratamento da sequência temporal dos escritos de 

Paulo, ver Gálatas: A Carta da Liberdade Cristã, por Merrily C. 

Tenet.) Tacheōs ( rapidamente ) pode significar tanto fácil e prontamente ou em breve, 

e às vezes ambos, como era, provavelmente, o caso com os gálatas desertando o 

verdadeiro evangelho. Os crentes aparentemente ofereceu pouca resistência e ineficaz 

para os falsos mestres e, portanto, eram inconstante em sua fidelidade a Paulo e seu 

ensino. Eles rapidamente e facilmente veio sob a influência de doutrinas heréticas. 

Os gálatas haviam tido o privilégio de ser ensinado pelo maior professor que a igreja já 

conhecida para além do próprio Senhor; mas eles prontamente rejeitou as verdades da 

graça que haviam aprendido dele. Há ainda um grande e urgente necessidade de pregação 

e ensino que se repete continuamente as verdades centrais do evangelho (veja 2 Pedro 1: 

12-15. ). É possível até mesmo para os crentes de longa data para perder um controle 

firme sobre as verdades e se permitem ser enfraquecido e pervertida por idéias que 

melhoram supostamente sobre os ensinamentos puros e simples das Escrituras. 

Estes Gálatas eram verdadeiros crentes que tinham vindo para a salvação no poder do 

Espírito Santo ( 3: 3 , 5 ; 4: 6 , 8-9 ). Eles eram irmãos cristãos ( 1: 

2 , 11 ; 03:15 ; 04:12 , 31 ; 05:13 ), que havia se tornado seriamente confuso. 

Os cristãos da Galácia não só estavam a ser confuso e enfraquecido em sua confiança 

para viver pela graça, mas, na verdade, foram desertando . O termo 

atrás desertar ( metatithēmi ) foi utilizado de deserção militar, que foi punido com a 

morte durante o tempo de guerra, tanto quanto nos tempos modernos. O verbo grego é 

reflexivo, o que indica que o ato é voluntário. Os crentes não foram passivamente a 

ser removido, como a tradução Rei Tiago sugere, mas estavam no processo de remover-



se da esfera da graça. Os falsos mestres foram responsáveis por sua corrupção da verdade 

de Deus, mas os cristãos da Galácia também foram responsáveis por ser tão facilmente 

enganados por ele para perseguir o legalismo. 

Para abandonar o evangelho da graça que Paulo ensinou-lhes que não era simplesmente 

a desertar uma doutrina, mas a abandonar a Ele , o Deus que tinha chamado -los para a 

salvação . Chamado é um particípio aoristo e poderia ser traduzido ", que vos chamou 

uma vez por todas "(cf. 2 Ts 2: 13-14. ; 2 Tm 1: 8-9. ; 1 Pe 1:15. ). A chamada falado nas 

epístolas do Novo Testamento é sempre uma chamada eficaz para a salvação (ver Rm 

8.30. ). 

O único evangelho de Deus é o evangelho da graça , que é o evangelho da redenção 

divina totalmente à parte de qualquer obra ou mérito do homem. "Porque pela graça sois 

salvos, mediante a fé", Paulo declarou aos Efésios ", e isto não vem de vós, é dom de 

Deus;. Não como resultado de obras, para que ninguém se glorie Pois somos feitura dele 

"( Ef. 2: 8-10 ). E é continuamente que "a graça na qual estamos firmes" ( Rom. 5: 

2 ). Nós vivemos na graça a partir do momento da salvação, e se a graça já parou, 

perderíamos nossa salvação imerecida e perecem no pecado. A graça de Cristo é um ato 

livre e soberana de Deus de amor e misericórdia na concessão de salvação através da 

morte e ressurreição de Jesus, além de tudo os homens são ou podem fazer, e de Sua 

sustentando que a salvação para a glorificação. É absurdo aceitar uma salvação graciosa 

e, em seguida, procurar manter a justiça por meio de esforços humanos, cerimônias e 

rituais. 

Os judaizantes que atormentavam a igreja primitiva afirmavam ser cristãos, e grande parte 

de sua doutrina era ortodoxo. Eles devem ter reconhecido Jesus como o Messias 

prometido e até mesmo reconheceu o valor da Sua morte sacrificial na cruz, do contrário 

eles nunca teriam conseguido uma audiência na igreja. Eles alegaram acreditar em todas 

as verdades que outros cristãos acreditavam. Eles não pretendem negar abertamente o 

evangelho, mas para melhorá-lo adicionando os requisitos, as cerimônias, e as normas da 

Antiga Aliança para a Nova. Mas nada acrescentou à graça destrói tão seguramente como 

faz nada se lhe deve tirar. Quando própria lei-é adicionado à Sua graça, Sua graça cessa 

lei, mesmo de Deus para ser a graça (cf. Rom. 11: 6 ). 

Os perigos mais destrutivas para a igreja nunca foram ateísmo, religiões pagãs, ou cultos 

que abertamente negam as Escrituras, mas sim movimentos supostamente cristãos que 

aceitam tanto verdade bíblica de que suas doutrinas não bíblicas parecem relativamente 

insignificante e inofensivo. Mas uma única gota de veneno em um recipiente grande pode 

fazer toda a água letal. E uma única idéia falsa de que de alguma forma enfraquece 

venenos graça de Deus de todo o sistema de crença. 

Paulo não toleraria uma única gota de legalismo sendo misturadas com pura graça de 

Deus. Para afastar qualquer parte da graça de Cristo é a afastar-se do poder de Deus para 

que de esforço humano.Aqueles que procuram sustentar a sua justificação em qualquer 

grau por lei ter "caído em desgraça" e "foram cortados a partir de Cristo" ( Gal. 5: 

4 ). Paulo não está falando de perder a salvação que já é recebida, mas de poluir o puro 

fluxo de graça que vive colocando uma barreira entre si mesmo e Cristo e, portanto, de 

ser cortada, ou separado, de Seu poder e da comunhão com Ele. É impossível abandonar 

graça sem abandonar o Senhor, assim chamado Paulo Timoteo de "ser forte na graça que 

há em Cristo Jesus" ( 2 Tim. 2: 1 ) e testemunhou a sua própria vida em graça, em 1 

Coríntios 15:10 . 



Os judaizantes estavam promovendo um evangelho diferente , um meio completamente 

contrárias e ineficazes de estar bem com Deus. Por conseguinte, embora eles tinham 

"começado pelo Espírito," alguns dos verdadeiros crentes na Galácia estavam tentando 

ser "aperfeiçoado pela carne" ( 3: 3 ). Apesar de terem "conheceis a Deus, ou melhor, 

sendo conhecidos por Deus," que tinha virado "de volta novamente para os fracos e inúteis 

coisas elementares" ( 4: 9 ); e apesar de terem sido "correr bem", eles estavam agora a ser 

"prejudicado ... de obedecer à verdade" ( 5: 7 ). 

Sabedoria de Paulo Quanto Engano dos Falsos mestres 

que não é realmente o outro; senão que há alguns que vos 
perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. ( 1: 7 ) 

Os ensinamentos distorcidos dos judaizantes que se presume ser uma forma de o 

evangelho, mas Paulo declara que o seu "outro evangelho" ( 6 v. ) foi realmente não é 

outro evangelho a todos. Há apenas uma mensagem de boas notícias, o evangelho da 

salvação pela graça soberana de Deus operando por meio da fé do homem. Qualquer 

mensagem que é mais ou menos do que isso não é a boa notícia, em qualquer sentido. 

Outra traduz allos , que se refere a algo do mesmo tipo exato. Como já observado, tanto 

que os judaizantes ensinou correspondia ao verdadeiro evangelho. Eles, sem dúvida, 

afirmar que Jesus era o Filho de Deus, o Messias anunciado pelos profetas do Antigo 

Testamento, e um grande fazedor de milagres. Eles provavelmente acreditavam que Ele 

foi crucificado e ressuscitado e que a salvação exigiu a crença em Deus. Mas eles também 

ensinou que para estar bem com Deus e para manter que a salvação justo uma pessoa deve 

estar em conformidade com todas as leis da Antiga Aliança. Ao fazer isso, eles reduzem 

o poder do verdadeiro evangelho, soberana de Deus, salvando, e permitindo a graça. Ao 

adicionar obras para a salvação que tinham sutilmente mas destruiu completamente o 

evangelho da graça de Deus, de que há não é realmente outra . Esta foi uma má notícia, 

uma vez que o homem não pode manter seu relacionamento correto com Deus por esforço 

próprio e boas obras. Ele irá produzir boas obras, como resultado da graça salvadora e 

poder de trabalho de Deus nele ( Ef 2:10. ; Tiago 2: 14-26 ), mas ele não fazer boas obras 

para ganhar ou manter a salvação. 

Por causa de sua decepção, falsos mestres, como os judaizantes são ainda mais perigosos 

do que aqueles que abertamente negar "que Jesus é o Cristo" e, assim, participar 

claramente na obra do anticristo ( 1 João 2:22 ). Sistemas falsos rotulados como o 

cristianismo sempre distorcer a natureza e obra de Jesus Cristo. Aqueles que negam a 

Cristo por completo são facilmente vistos como os incrédulos que são;mas aqueles 

que afirmam ensinar e seguir a Cristo ao minar o evangelho de Sua graça são 

infinitamente mais perigoso, porque eles dão a aparência de levar as pessoas a Cristo, 

enquanto eles estão realmente erguer barreiras para a salvação pela graça. 

Estão perturbando é de tarassō , o que significa, literalmente, para agitar e para trás e, 

portanto, para agitar e agitar. Figurativamente, conota perturbação emocional profunda e 

refere-se a uma mente inquieta. É a palavra usada de Herodes quando ouviu sobre o 

nascimento do Rei dos Judeus ( Matt. 2: 3 ), dos discípulos quando viram Jesus andando 

sobre as águas ( 14:26 ), e de Zacarias, quando viu o anjo do Senhor ( Lucas 

1:12 ). Também foi usada por Jesus no Seu mandamento: "Não se perturbe o coração" 

( João 14: 1 ). 



Apesar de terem sido alheio a isso, as igrejas da Galácia estavam sendo abalados em seus 

próprios fundamentos pelo falso ensino dos judaizantes não regenerados, que estavam 

concordando com as verdades básicas de Jesus Cristo, mas que estavam 

espiritualmente perturbador e subvertendo os crentes através da adição de obras para 

graça, que é a absolutamente perverter o evangelho de Cristo. Metastrephō(distorcer) 

carrega a idéia de transformar algo em seu oposto, de reverter e, assim, pervertendo-lo. A 

pouco menos de lei que é adicionado ao evangelho de Cristo inverte o seu personagem 

e transforma-lo em algo que fosse contrário a graciosa provisão de Deus para a salvação 

e santificação inteiramente baseado em méritos de Seu pecado, o pecado de rolamento 

Filho. 

Lei não moderAdãoente poluir graça, mas reverte e destrói. Como um meio de salvação, 

os dois são diametralmente opostos e não podem coexistir. Carência pode ser destruído, 

mas não pode ser modificada.Ele pode ser rejeitado, mas não pode ser alterado. Como 

Paulo declara mais tarde na epístola: "Se você receber a circuncisão, Cristo não será de 

nenhum benefício para você. E eu depor novamente a todo homem que recebe a 

circuncisão, que ele tem a obrigação de manter toda a Lei. Você foi cortada a partir Cristo, 

você que está procurando ser justificados pela lei "( Gal. 5: 2-4 ). 

Sempre que o evangelho é pervertido a igreja está inquieto. Para alterar a mensagem da 

graça é para abafar e, eventualmente, asfixiar a igreja. Paulo escreveu a Tito: "Porque há 

muitos homens rebeldes, paroleiros e enganadores, especialmente os da circuncisão, que 

devem ser silenciadas, porque eles são perturbadoras famílias inteiras, ensinando coisas 

que não deveriam ensinar" ( Tito 1: 10-11 ) . Os maiores inimigos da Igreja não são os 

que contradizem abertamente a Bíblia e denunciar Cristo, mas as crianças do inferno que, 

propondo a falar em seu nome, sutilmente minar e distorcer Seu verdadeiro evangelho 

com um sistema de retidão de obras. 

Aviso de Paulo de Destruição de Deus 

Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciasse 

um evangelho diferente daquele que já vos pregamos, seja 

anátema. Como já dissemos antes, então eu digo novamente 

agora, se alguém vos pregar outro evangelho além do que já 
recebestes, seja anátema. ( 1: 8-9 ) 

Os judaizantes que estavam equivocadas as igrejas da Galácia, provavelmente, tinham 

credenciais impressionantes e podem ter sido entre aqueles que afirmava ser da igreja de 

Jerusalém e de ser autorizado por Tiago, o líder daquela igreja (veja Atos 15:24 ). Além 

de proclamar a sua forma modificada do evangelho, que Paulo declarou não haver 

evangelho a todos, eles procuraram minar a autoridade e ensinamento de Paulo em todos 

os aspectos poderiam. 

Embora a heresia particular de os judaizantes era legalismo, a advertência de Paulo se 

aplica igualmente à perversão oposto de libertinagem ou antinomianism, que, sob o 

pretexto de liberdade em Cristo, remove todos os padrões de justiça e moralidade. Desses 

falsos mestres Jude escreveu: "Para certas pessoas se introduziram com dissimulação, os 

que por muito tempo foram previamente marcados para este mesmo juízo, homens 

ímpios, que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único 

Soberano e Senhor, Jesus Cristo" ( Judas 4 ). Se o legalismo como restritiva, o liberalismo 

permissiva, ou perversão cultual, qualquer ensinamento que acrescenta ou tira da verdade 

revelada de Deus é uma distorção do evangelho e perverte a natureza ea obra de Cristo. 



Contra toda e qualquer distorção do evangelho de Cristo, Paulo declara: Mas, ainda que 

nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente daquele que 

já vos pregamos, seja anátema. 

Mesmo que Paulo ou qualquer um dos seus associados mudassem de ensino, os Gálatas 

não deve ouvi-los, mas tratá-los como hereges, que então seriam. Mesmo um anjo do 

céu deve ser rejeitada se fosse para apresentar um evangelho diferente daquele que 

originalmente ensinado por Paulo. Os judeus acreditavam que a lei divina veio através de 

anjos (cf. Heb. 2: 2 ), e os judaizantes pode ter feito o ponto que este fez a Antiga Aliança 

e suas cerimônias e tradições de ligação atendente. 

Paulo era, é claro, falando hipoteticamente. Ele nunca teria mudado seu ensino, e um 

anjo que foi verdadeiramente do céu (e, portanto, para além de definir os anjos caídos 

identificados com o inferno) não poderia ensinar qualquer coisa contrária a verdade 

revelada de Deus. Mas o apóstolo estava chegando para as possibilidades mais fantasiosas 

que se possa imaginar para fazer seu ponto que absolutamente nenhum mensageiro, não 

importa o quão aparentemente piedoso e bom, deve ser acreditado ou seguida se seu 

ensinamento não se enquadra com a doutrina apostólica revelada por Deus. A verdade 

supera credenciais de ninguém, e cada professor ou pregador deve ser avaliada com base 

no que ele diz, não quem ele é. 

Muitos sistemas falsos são atraentes porque eles emocionalmente apelar para o amor, a 

fraternidade, união e harmonia. Muitos falsos mestres são populares porque eles parecem 

ser acolhedor e agradável e afirmam ter grande amor por Deus e pelos outros. É por causa 

distorções do evangelho por personalidades tão enganosas são tão atraente que "Satanás 

se transforma em anjo de luz" ( 2 Cor. 11:14 ). 

William Hendricksen parafraseia Gálatas 1: 8 da seguinte maneira: "Mesmo que nós 

mesmos ou um anjo santo deve ser objeto de maldição justo de Deus, eram qualquer um 

de nós para pregar um evangelho contrário ao que nós, seres humanos anteriormente 

pregado a você, então, todo o mais ira divina deve ser derramado sobre aqueles ninguéns 

auto-nomeados que agora estão fazendo-se culpado por este crime. " 

Paulo volta a partir da hipotética do real, ele reitera sua preocupação. Como já dissemos 

antes, assim agora novamente o digo: Se alguém vos pregar outro evangelho além 

do que já recebestes, seja anátema. A repetição reflecte a paixão do apóstolo da verdade 

do evangelho. 

Como já dissemos antes refere-se a uma visita anterior, não ao anterior no texto, uma 

vez que agora ( arti ) é um advérbio de tempo. O sentido parece ser: "O que eu disse 

naquele momento que eu estou dizendo novamente agora" Desde o início de seu 

ministério entre eles, Paulo tinha-lhes advertido das perversões do evangelho 

iminentes. O evangelho que você recebeu refere-se à uma vez por todas (aoristo) 

pregação das boas novas da graça em Cristo, que eles tinham que se acreditava 

anteriormente. 

Os falsos mestres não apenas não deve ser acreditado ou seguido, mas deve ser deixada 

para o julgamento de Deus para ser amaldiçoado. Maldito traduz anátema , que se 

refere ao que é dedicado à destruição. O apóstolo João escreveu: "Porque muitos 

enganadores têm saído pelo mundo, aqueles que não reconhecem Jesus Cristo veio em 

carne. Este é o enganador eo anticristo ... Se alguém vem ter convosco, e não traz esta 

doutrina , não recebê-lo em sua casa, e não dar-lhe uma saudação, para quem o saúda 

participa de suas más obras "( 2 Jo 7 , 10-11 ). 



Os cristãos devem ter nada a ver com os falsos mestres, não importa o que as suas 

credenciais. É ao mesmo tempo ingênuo e antibíblico de acreditar, por exemplo, que se 

hospedar em uma escola religiosa ou igreja que nega a Bíblia e distorce o evangelho dá 

ao crente a oportunidade de ser uma influência positiva para o Senhor. Mesmo um líder 

como Timóteo, bem treinado na verdade divina, foi avisado para ficar longe de erro e se 

concentrar na pura verdade de Deus ( 1 Tm 4: 6-7. , 13 ; 2 Tm 2: 15-17. ). Para submeter-

se ao falso ensino, não importa o quão ortodoxo convicções próprias de um pode ser, é 

desobedecer a Deus e se comprometer e enfraquecer um de testemunho e de tolerar a 

distorção da graça de Deus em Cristo. 

 

3. Credenciais Apostólicas (Gálatas 1: 10-

24) 

Por que eu estou procurando agora o favor dos homens ou o de 

Deus? Ou sou eu procuro agradar aos homens? Se eu ainda 

estivesse se esforçando para agradar a homens, não seria um 
servo de Cristo. 

Pois eu gostaria que você soubesse, irmãos, que o evangelho que 

por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o 

recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi 

através de uma revelação de Jesus Cristo. Para você já ouviu falar 

do meu ex-modo de vida no judaísmo, como eu costumava 

perseguir a igreja de Deus, além da medida, e tentou destruí-lo; e 

eu estava excedia em judaísmo a muitos dos meus contemporâneos 

entre os meus compatriotas, sendo mais extremamente zeloso 

minhas tradições ancestrais. Mas quando Ele, que me separou, já 

desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, houve 

por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre 

os gentios, não consultei imediatamente com carne e sangue, nem 

subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim; mas 
parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. 

Em seguida, três anos depois, subi a Jerusalém para conhecer 

Cefas, e fiquei com ele quinze dias. Mas eu não vi nenhum outro 

dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. (Agora no que 

estou escrevendo para você, eu lhe asseguro diante de Deus que 

não estou mentindo.) Então eu fui para as regiões da Síria e da 

Cilícia. E eu ainda não era conhecido de vista das igrejas da 

Judéia, que estavam em Cristo; mas apenas, mantiveram 

audiência, "Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que 

uma vez que ele tentou destruir." E eles estavam glorificando a 
Deus por minha causa. (1: 10-24) 

Um dos principais objetivos dos judaizantes que estavam mexendo-se tanta 

controvérsia e confusão nas igrejas da Galácia era desacreditar a autoridade 

apostólica de Paulo. Eles sabiam que não poderiam minar com sucesso seu 

ensino de evangelho da graça de Deus, até que minou sua autoridade divina aos 



olhos dos membros da igreja. Para conseguir esse efeito, a espalhar a idéia de 

que Paulo não era um apóstolo legítimo, mas foi auto-nomeados e que sua 

motivação era elevar-se e construir uma sequência pessoal. Acusaram-no de 

deixar de lado as cerimônias de Mosaic, padrões e práticas, a fim de tornar o 

evangelho mais atraente para os gentios, removendo suas associações 

judaicas. Ele também fez o evangelho mais fácil para os judeus a aceitar, eles 

argumentaram, porque ele removeu os exigentes requisitos de judaísmo 

tradicional à qual todos os judeus fiéis inscritos. 

A estratégia funcionou como as acusações dos judaizantes tinha causado muitos 

membros das igrejas da Galácia para começar a duvidar legitimidade apostólica 

de Paulo. Como ele não estava entre os apóstolos originais, a quem Jesus 

chamou pessoalmente, ensinou e comissionados, exatamente onde se ele levar 

sua mensagem e autoridade? Será que ele levá-los em segunda mão dos outros 

apóstolos, ou ele simplesmente fazer a sua própria marca do evangelho e 

arrogam autoridade apostólica para si mesmo? Que direito, eles pediram, Paulo 

tinha para falar por Deus, como ele persistentemente alegou que fazer? 

Não há evidências de que a igreja primitiva nunca duvidou da apostolado dos 

Doze (o onze inicial e Matthias, que substituiu Judas). Os onze foram 

escolhidos a dedo e treinados por Jesus; e sob a direção do Senhor que escolheu 

Matthias, que havia sido um dos discípulos que acompanharam "todo o tempo 

que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando com o batismo de João, 

até ao dia em que foi recebido em cima de nós ... faça conosco testemunha da 

sua ressurreição "(Atos 1: 21-26). As credenciais dos Doze eram bem 

conhecidos e bem atestado. 

Jesus lhes havia prometido: "Quando vos entregarem, não ficar ansioso sobre 

como ou o que você vai falar, pois será dado naquela hora o que haveis de falar 

Porque não sois vós que falais, mas é. o Espírito de vosso Pai é que fala em vós 

"(Mt 10: 19-20.). Embora muitos cristãos gostam de reivindicá-la para si, essa 

promessa foi dada aos apóstolos sozinho. O Espírito Santo pode trazer as coisas 

à nossa lembrança e nos dar clareza de espírito quando somos chamados a 

testemunhar por Ele em condições opressivas. Mas Cristo prometeu nova 

revelação apenas para os apóstolos, que eram os únicos porta-vozes autorizados 

da Sua Palavra antes de o Novo Testamento foi escrito. "Estas coisas vos tenho 

dito, e no respeito com você," Jesus disse a eles. "Mas o Consolador, o Espírito 

Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos 

fará lembrar de tudo o que eu disse a você" (João 14: 25-26). O Espírito Santo 

não só permitiu que os apóstolos se lembrar com precisão e completamente o 

que Jesus lhes havia ensinado durante seu ministério de três anos terrena, mas 

divinamente revelado a eles toda a verdade adicional Mais tarde, ele declarou 

através deles. 



Depois do Pentecostes crentes "perseveravam na doutrina dos apóstolos" (Atos 

2:42), porque eles reconheceram que esses homens foram divinamente 

designado para pregar e ministrar no lugar de Cristo. A sua autoridade 

apostólica foi confirmada por "muitos prodígios e sinais [que] estavam 

ocorrendo através dos apóstolos" (v. 43). Quando falavam de Deus, foi o 

próprio Deus falando através deles. 

Mas Paulo não era mesmo um crente, e muito menos um apóstolo, quando Jesus 

fez essas promessas para os Doze e quando a igreja primitiva em Jerusalém 

submetidos à sua instrução e liderança. Ele não foi convertido até vários anos 

depois e, de fato, depois de ele ter sido o inimigo mais destrutiva da igreja 

nascente. 

Não foi difícil, portanto, para os judaizantes para levantar dúvidas sobre Paulo 

nas mentes de muitos crentes. Agora que ele não estava mais com eles em 

pessoa para ensinar e protegê-los, eles se tornaram presa por falsos mestres. O 

fato de que Paulo declarou-se "apóstolo dos gentios" (Rom. 11:13) pode não ter 

o tornou querido para alguns crentes judeus, que ainda abrigava forte 

preconceito contra os gentios, pensando que eles sejam completamente fora da 

esfera e privilégio de preocupação e da graça de Deus. E o fato de que Paulo 

freqüentemente afirmado e defendido seu apostolado sugere que foi muitas 

vezes questionado (ver, por exemplo, Rom. 1: 1; 1 Cor 1: 1; 9: 1-2.; 2 Cor. 1: 

1; 1 Tm . 1: 1; 2: 7). Embora em humildade, viu-se como "o menor dos 

apóstolos" (1 Cor. 15: 9), ele sabia que, na medida do seu chamado e autoridade 

foram preocupado, ele estava "em nenhum respeito ... inferior aos mais 

apóstolos eminentes, mesmo que eu sou um ninguém "(2 Cor. 0:11). 

Deve ter ferido Paulo profundamente ao saber que muitos crentes na Galácia 

foi convencido por esses falsos mestres para questionar seus motivos e a 

duvidar de sua autoridade e da verdade do seu evangelho.Mas ele não fez a sua 

defesa sobre o reflexo do sentimento, mas com base no fato. Ele não fez um 

apelo emocional para renovada lealdade pessoal para si mesmo, mas sim 

apresentou evidências claras de que contradizia as acusações feitas contra 

ele. Sua preocupação não era para sua própria popularidade ou sucesso pessoal, 

mas a verdade de Deus. Sua defesa do seu apostolado foi com o propósito de 

defender a sua autoridade e a integridade do evangelho que ele tinha fielmente 

proclamada nas igrejas da Galácia e em todo lugar que ia. 

Em Gálatas 1: 10-12 Paulo apresenta algumas credenciais gerais de seu 

apostolado e mensagem, e nos versículos 13-24, ele se desdobra credenciais 

autobiográficos que incluem preconversion, conversão e provas postconversion 

de sua legitimidade. 

Credenciais Gerais de Paulo 



Por que eu estou procurando agora o favor dos homens ou o de 

Deus? Ou sou eu procuro agradar aos homens? Se eu ainda 

estivesse tentando agradar a homens, não seria um servo de 
Cristo. 

Pois eu gostaria que você soubesse, irmãos, que o evangelho que 

por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o 

recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi 

através de uma revelação de Jesus Cristo. (1: 10-12) 

As acusações contra ele envolveu a mentira de que ele foi propositAdãoente 

diluir o padrão divino para tornar mais fácil, de modo que ele seria popular e 

ganhar o apoio de pessoas cansadas da maneira mais difícil, exigindo do 

judaísmo legalista. Eles pretendia que ele estava simplesmente dizendo o que 

os homens queriam ouvir. 

Paulo não era um Pessoas Pleaser 

Por que eu estou procurando agora o favor dos homens ou o de 

Deus? Ou sou eu procuro agradar aos homens? Se eu ainda 

estivesse tentando agradar a homens, não seria um servo de 
Cristo. (1:10) 

Gar ( para ) tem inúmeros significados, que são em grande parte determinados 

pelo contexto. Ele também pode ser traduzida por "porque", "sim, certamente", 

"certamente", "o quê" e "porquê". Também pode significar, por vezes, "não", o 

que é uma rendição útil neste verso. Para não é uma tradução incorreta, mas 

"não" parece seguir melhor o fluxo do argumento de Paulo neste 

contexto. "Não", ele está dizendo, referindo-se de volta para o forte anátemas 

dos dois versículos anteriores ", isso soa como eu sou um povo agradar? Estou 

procurando agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou eu estou lutando 
para agradar homens? " Obviamente, Paulo de pronunciar uma maldição 

sobre os homens (v. 9) não se encaixa com as acusações dos judaizantes contra 

ele. Pelo contrário, sem dúvida procura honrar a Deus, cuja verdade estava 

sendo pervertida. 

Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens refere-se aos dias em que 

ele fez buscam agradar seus companheiros judeus por zelosamente perseguindo 

os cristãos, partindo do princípio que estava sendo fiel a Deus, concentrando 

seu esforço em favorecendo o judaísmo tradicional. Mas à luz do que ele 

ensinou e do jeito que ele tinha vivido desde a sua conversão, a idéia de que ele 

estava ainda a tentar agradar aos homens era absurda. Se isso fosse verdade, 

ele não seria um servo de Cristo. Ele entregou sua vida inteiramente ao 

senhorio de Jesus Cristo, e que a rendição lhe custar muito caro em termos 

humanos. No final desta epístola Paulo lembra seus leitores: "Por que eu 

carrego no meu corpo as marcas-marcas de Jesus" (6:17). Algumas dessas 

marcas que tinha recebido na Galácia, onde, na cidade de Listra, ele já foi 



deixado para morrer após ser apedrejado (Atos 14:19). O sofrimento nas mãos 

de pessoas que não estavam satisfeitos com ele foi uma ocorrência comum para 

ele e foi o preço de honrar a Deus. 

Por natureza, agradar as pessoas não são mártires. O desejo de escapar ridículo 

e problemas é uma de suas marcas registradas. Agradar aos homens não traz a 

severa perseguição Paulo resistiu e é totalmente incompatível com ser um 

servo de Cristo. 

Foi bastante acusadores judeus de Paulo que estavam para agradar aos 

homens. Era "para fazer uma boa exibição na carne" que eles tentaram "para 

obrigar [crentes gentios] para ser circuncidado", com o propósito de não ser 

"perseguidos por causa da cruz de Cristo" (Gl. 6:12). Primeiro propósito de 

Paulo era "para ser agradável a Ele" (2 Cor. 5: 9). E agradável ao Senhor Jesus 

Cristo significava que ele tinha todo o direito de pronunciar uma maldição sobre 

qualquer um que tentou por uma doutrina de retidão de obras para prejudicar o 

trabalho gracioso acabado do Salvador (cf. Gal. 2:21). Seu segundo objetivo era 

ver homens salvos e que uma forte denúncia exigido de qualquer evangelho 

falso que condenaria-los pelo seu engano. 

Mensagem de Paulo não foi inventada pelo Homem 

Pois eu gostaria que você soubesse, irmãos, que o evangelho que 

por mim foi anunciado não é segundo os homens. (01:11) 

Eu gostaria que você soubesse é de gnōrizō , um forte verbo grego que 

significa tornar conhecido com certeza, para certificar. Ele foi muitas vezes 

utilizado, como aqui, de introduzir uma declaração importante e enfático que se 

seguiu imediatamente. Em Inglês vernacular a frase poderia ser processado, 

"Deixe-me deixar bem claro." "O evangelho que prego", disse ele, "não é 

humano, quer na natureza ou na autoridade. Eu não inventei-lo ou alterá-lo, nem 

qualquer outro homem. Sua mensagem é completamente de origem divina, sem 

qualquer mistura de sabedoria humana tanto faz. " É por isso que o evangelho 

de Paulo é o padrão pelo qual todas as teorias humanas falsas de salvação são 

medidos e condenado. 

Tinha Paulo proclamou um evangelho que estava de acordo com o homem , 

que teria sido permeada por retidão de obras, como é todo sistema 

humanamente concebido de religião. Orgulho pecaminosa do homem se ofende 

com a idéia de que somente a misericórdia ea graça de Deus pode salvá-lo do 

pecado, e ele, portanto, insiste em ter um papel na sua própria salvação. O 

próprio fato de que Paulo pregouuma mensagem de salvação em que trabalha 

jogar absolutamente nenhuma parte foi-se evidências de que a sua mensagem 

era de Deus e não ... o homem. 



Mensagem de Paulo não foi recebido de Man 

Porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, (1: 

12a) 

Essa declaração foi particularmente dirigida contra os judaizantes, que 

receberam a sua instrução religiosa principalmente de tradição rabínica, por 

meio de memorização. Em vez de estudar as Escrituras diretamente, a maioria 

dos judeus, líderes religiosos e leigos alike-olhou para interpretações humanas 

da Escritura como a sua autoridade religiosa e guia. Sua teologia, padrões 

morais, e cerimônias tinha raízes na Palavra revelada de Deus do Antigo 

Testamento, mas as verdades e os padrões bíblicos tinha sido tão diluído e 

distorcida por interpretações humanas que o Judaísmo do tempo do Novo 

Testamento foi amplamente recebidas ... do homem e ensinada de acordo 

com a interpretação do homem. Embora as Escrituras, especialmente a Torah, 

ou a lei foram ritualmente dada a maior honra, eles não foram honrados pelo 

povo através de pesquisa direta e sincera obediência. Aos olhos de muitos 

judeus de que no dia-a apenas como aos olhos de muitos cristãos professos hoje, 

a Escritura era uma relíquia religiosa que mereceu reverência superficial, mas 

não um estudo sério ou obediência. As idéias religiosas tomaram a sério e 

tentou viver foram as tradições humanas relacionadas com a sua cultura única 

comunidade que tinha acumulado ao longo dos últimos várias centenas de 

anos. Muitas das tradições não só não foram ensinados nas Escrituras, mas 

contrariada Escritura. Com poucas exceções, os judeus "invalidado a palavra de 

Deus por causa da [sua] tradição" (Mat. 15: 6). 

Mas o ensino e pregação de Paulo não tinha essa base 

humana. Nem traduz oude , que é aqui utilizado com ênfase, que significa "nem 

mesmo". A idéia é: "Nem mesmo eu, que poderia tão facilmente ter sido 

ensinado por homens foi tão ensinado." Apesar de ter sido altamente treinados 

em escolas rabínicas e foi "um fariseu de acordo com a mais severa seita da 

[judaica] religião" (Atos 26: 5; cf. 23: 6), ele havia descartado qualquer noção 

unscriptural tinha aprendido em que o homem -que sistema religioso. Nenhum 

judeu tinha mais razão do que Paulo se vangloriar em suas realizações no 

judaísmo; mas tudo o que ele tinha feito na carne antes de receber a Cristo, ele 

contou "como lixo" (Fp. 3: 4-8), e até mesmo os elementos da história de Cristo 

que ele sabia que antes de sua conversão eram superficiais e vazias por causa 

de sua incredulidade. O que ele agora acreditava e pregava ele não o recebi ... 

do homem, nem foi ... ensinado pelo homem. Não houve de origem humana 

para a mensagem de Paulo. O evangelho não foi inventado pelos homens, nem 

transmitida a ele por qualquer ser humano. Esta resposta reflete, sem dúvida, 

outra das acusações dos judaizantes contra Paulo, ou seja, que ele tinha sido 

ensinado sua doutrina pelos apóstolos em Jerusalém, que também tinham 

abandonado o judaísmo. 



Mensagem de Paulo foi diretamente de Cristo 

mas eu recebi-lo através de uma revelação de Jesus Cristo. (1: 

12b) 

O evangelho que Paulo pregava e ensinava era nem uma invenção humana, nem 

a tradição humana, mas foi-lhe dada diretamente por Deus através de uma 

revelação de Jesus Cristo. Revelação é deapokalupsis e significa um 

desvelamento de algo previamente secreta. Jesus Cristo é melhor 

compreendido como o objeto dessa mesma revelação . Não era que ele não 

tinha conhecimento prévio de Jesus.Foi pela simples razão de que ele fez saber 

alguma coisa sobre ele e sua obra que ele havia perseguido ferozmente aqueles 

que acreditaram n'Ele. Ele, obviamente, sabia que os cristãos acreditavam que 

Jesus era o Filho de Deus eo Messias prometido do Antigo Testamento, porque 

foi para as alegações de que Jesus foi mais criticados e, eventualmente, 

crucificado (Lucas 23: 2, 35; João 5:18; 10 : 30). Paulo sabia que os cristãos 

acreditavam que Jesus ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu. Ele também 

sabia que Jesus não só dispensou as tradições rabínicas, mas mesmo com as leis 

cerimoniais de Moisés. Antes de sua conversão, Paulo poderia ter exactidão 

muitos dos ensinamentos centrais do evangelho. Mas ele não acreditava que 

esses ensinamentos eram verdadeiros e, portanto, não tinha alcance de seu 

sentido e significado espiritual. 

Foi só depois de ele próprio em Damasco (Atos 9: 1-16) veio pessoalmente a 

encontrar e conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de que 

ele recebeu a verdade sobrenatural do evangelho através 

dedivina revelação . Como explicou à igreja de Corinto, é só quando uma 

pessoa se converte ao Senhor que o véu da ignorância espiritual e separação de 

Deus é removido (2 Cor. 3: 14-16), para que a verdade recebida pode ser 

entendido. E para Paulo os detalhes e distinções de que a verdade do evangelho 

veio por revelação especial diretamente de Deus (cf. v. 16). 

É uma coisa a reclamar revelação direta de Deus, mas um outro para provar 

isso. Ao longo da história da igreja, muitas pessoas têm falsamente alegado tal 

revelação, como muitos fazem hoje. Mas Paulo não se limitou a fazer o 

pedido. Nem se esperar que seus leitores a acreditar nele, simplesmente com 

base em afirmações pessoais. Nos próximos 12 versos, portanto, o apóstolo 

prossegue para justificar o seu pedido, apresentando provas irrefutáveis de que 

a revelação divina e de suas credenciais apostólicas. 

Credenciais autobiográficos de Paulo 

Para você já ouviu falar do meu ex-modo de vida no judaísmo, 

como eu costumava perseguir a igreja de Deus, além da medida, 

e tentou destruí-lo; e eu estava excedia em judaísmo a muitos dos 

meus contemporâneos entre os meus compatriotas, sendo mais 



extremamente zeloso minhas tradições ancestrais. Mas quando 

Ele, que me separou, já desde o ventre de minha mãe e me chamou 

pela sua graça, houve por bem revelar seu Filho em mim, para 

que eu o pregasse entre os gentios, não consultei imediatamente 

com carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram 

apóstolos antes de mim; mas parti para a Arábia, e voltei outra 

vez a Damasco. 

Em seguida, três anos depois, subi a Jerusalém para conhecer 

Cefas, e fiquei com ele quinze dias. Mas eu não vi nenhum outro 

dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. (Agora no que 

estou escrevendo para você, eu lhe asseguro diante de Deus que 

não estou mentindo.) Então eu fui para as regiões da Síria e da 

Cilícia. E eu ainda não era conhecido de vista das igrejas da 

Judéia, que estavam em Cristo; mas apenas, mantiveram 

audiência, "Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que 

uma vez que ele tentou destruir." E eles estavam glorificando a 
Deus por minha causa. (1: 13-24) 

A partir dos três períodos de sua vida espiritual preconversion-, conversão e 

postconversion-Paulo mostra como certos eventos antes que ele foi salvo, 

quando ele foi salvo, e depois que ele foi salvo tudo provar a sua mensagem foi 

recebida de Deus. 

Preconversion Proof 

Para você já ouviu falar do meu ex-modo de vida no judaísmo, 

como eu costumava perseguir a igreja de Deus, além da medida, 

e tentou destruí-lo; e eu estava excedia em judaísmo a muitos dos 

meus contemporâneos entre os meus compatriotas, sendo mais 
extremamente zeloso minhas tradições ancestrais. (1: 13-14) 

Aqui, Paulo descreve seu ex- posição e atividades enquanto ele estava no 

judaísmo, oferecendo-lhes como uma espécie de prova negativa de que a sua 

mensagem de graça não tinha fundamento nas crenças, circunstâncias ou 

eventos de sua antiga vida. Torna-se claro que nada em sua vida não convertido 

desde que a fonte da verdade que ele agora estava proclamando. De fato, tanto 

a sua conversão e sua mensagem foram construídas sobre a intervenção divina. 

Paulo tinha sido um judeu de primeira ordem ", circuncidado ao oitavo dia, da 

nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, fariseu; 

quanto ao zelo, perseguidor da igreja ; quanto à justiça que há na lei, fui 

irrepreensível "(Fp 3: 5-6.). Sua vida preconversion foi centrada totalmente na 

lei e tradição. Graça era um conceito estranho para a religião de Saul, o fariseu, 

apesar do fato de que a graça era tanto a base da Antiga Aliança, como o 

Novo. Obra redentora de Deus se originou a partir de Sua graça e nunca teve 

qualquer outra base. Mas a maioria dos judeus, doutrinados pelos escribas e 

fariseus religiosamente dominantes, há muito havia perdido de vista da graça 

de Deus e, em vez disso vir a confiar em suas próprias obras e bondade para 



agradar a Deus. Assim, tudo o que nos apóstoloantigo modo de vida no 

judaísmo tinha sido diametralmente oposta à mensagem da graça soberana e 

salvadora de Jesus Cristo, ele agora proclamada e defendida. 

O primeiro aspecto do Paulo ex ... a vida que provou que ele não tinha 

aterramento anterior para que o evangelho foi que ele usou para perseguir a 

igreja de Deus além da medida, e tentou destruí-lo . Seu conhecimento 

preconversion do evangelho, velado e distorcida como foi, o fez perceber que 

essa forma radical de salvação permitido nenhum lugar para retidão de obras e 

judaísmo legalista, portanto, completamente rebaixada. Por outro lado, o 

judaísmo legalista permitido há lugar para um evangelho da graça e, portanto, 

procurou destruir aqueles que acreditaram e ensinou-lo. 

O idioma original está viva na descrevendo a hostilidade de Paulo. A 

frase usada para perseguir é no imperfeito e enfatiza a intenção persistente e 

contínua para o dano. A palavra destruir foi utilizado de soldados que assola a 

cidade. Ele também é usado aqui no imperfeito, enfatizando assim a 

persistência do esforço destrutivo de Paulo. Ele estava determinado a extinguir 

totalmente a igreja . Aparentemente, ele usou o título a igreja de Deus de 

sublinhar que esta não era apenas um grupo pertencente a Jesus, a fim de que 

todo aquele que se opuseram a ela, oposição só Jesus. Pelo contrário, quem se 

opõe a Igreja se opõe a Deus . 

Saul, o fariseu tinha tanta paixão pelo judaísmo tradicional que ele poderia 

tolerar qualquer contradição ou compromisso dele por companheiros 

judeus. Imediatamente após o martírio de Estêvão, "Saul começou a devastar a 

igreja, entrando pelas casas; e, arrastando homens e mulheres, ele iria colocá-

los na prisão" (Atos 8: 3). Talvez um ano mais tarde, "ainda respirava ameaças 

e morte contra os discípulos do Senhor, [ele] foi para o sumo sacerdote, e pediu-

lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns 

pertencentes ao Caminho, homens e mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém 

"(9: 1-2; cf. 22: 4-5; 26: 10-11). Sua única paixão, primordial era destruir a 

igreja nascente. Foi em parte por causa do que a atividade que ele sempre tinha 

um grande senso de indignidade ao contemplar a graça salvadora de Deus em 

seu nome (cf. 1 Cor 15: 9; 1 Tim. 1: 12-14.). 

O segundo aspecto da antiga vida de Paulo de que provou que ele não tinha 

aterramento anterior no evangelho era seu zelo inigualável para o judaísmo 

tradicional. Eu estava excedia em judaísmo a muitos dos meus 

compatriotas, declarou ele, sendo mais extremamente zeloso minhas 

tradições ancestrais. 

Avançando é de prokoptō , o que significa, literalmente, para cortar a frente, 

como em abrindo caminho através de uma floresta. Saul continuou a ardência 

seu rastro no judaísmo , o que significava cortando tudo em seu caminho, 



como os cristãos judeus, que em sua mente eram traidores arco para as 

suas tradições ancestrais. Ele era tão extremamente zeloso que ele 

continuamente punido crentes judeus "em todas as sinagogas [e] tentou forçá-

los a blasfemar; e sendo furiosamente furioso com eles, [ele] manteve 

perseguindo-os até nas cidades estrangeiras "(Atos 26:11). Em seu extremo 

zelo, ele ultrapassou muitos de seus contemporâneos. Poucos judeus 

combinava com a sua paixão pela sua religião e sua intolerância para com a 

verdade sobre Jesus Cristo. 

Tradições ancestrais se refere ao corpo de ensinamentos orais sobre a lei do 

Velho Testamento, que chegou a ter a mesma autoridade com a lei. Conhecido 

como o Halakah, esta coleção de interpretações da Torá tornou-se uma cerca 

em torno lei revelada de Deus e tudo, mas escondeu-lo de vista. Durante um 

período de várias centenas de anos, havia se expandido em um acúmulo enorme 

de regulamentos religiosos, morais, legais, práticas e cerimoniais que 

desafiavam a compreensão, muito menos o cumprimento total. Ele continha tais 

grandes quantidades de minúcias que mesmo os estudiosos rabínicos mais 

instruídos não podia dominar mesmo, mediante interpretação ou no 

comportamento. No entanto, o mais complexo e oneroso, tornou-se, os 

legalistas mais zelosamente judaica reverenciado e propagou-lo. 

Vivendo como um fariseu devoto, Paulo foi superado por poucos. João RW 

Stott escreve: "Agora, um homem nesse estado mental e emocional não está 

disposto a mudar de idéia, ou até mesmo para que se mudou para ele por homens 

... Só Deus poderia alcançá-lo e Deus fez!" ( A Mensagem de Gálatas [Londres: 

Inter-Varsity, 1968], p.32). 

O argumento de Paulo em recitar estas duas características gerais de sua vida 

passada era que, antes de seu encontro com Cristo, não havia a menor 

preparação humana ou de origem para a sua compreensão, e muito menos 

aceitar e proclamando o evangelho da salvação pela graça de Deus trabalhando 

através de fé completamente à parte das obras. Era estranho para todo o seu 

pensamento anterior. 

Prova de Conversão 

Mas quando Ele, que me separou, já desde o ventre de minha mãe 

e me chamou pela sua graça, houve por bem revelar seu Filho em 
mim, para que eu o pregasse entre os gentios, (1: 15-16a) 

Não até que Cristo soberanamente na glória da ressurreição confrontou-o na 

estrada de Damasco, Paulo respondeu à grande realidade do evangelho: que 

Jesus, apesar de morto e enterrado, agora estava vivo.Ele imediatamente 

percebeu que apenas um Jesus ressuscitado podia proclamar do céu: "Eu sou 

Jesus, a quem tu persegues" (Atos 9: 5). 



Nenhuma explicação humana ou influência pode explicar a reviravolta de 180 

graus na vida de Saul. Ele tinha sido como um trem de carga desgovernado que 

esmaga tudo em seu caminho. Ele tinha perdido o controle de sua vida e foi sem 

restrição. Seu zelo legalista o tinha colocado em um curso de cabeça de 

destruição do qual nenhuma força natural curto da morte poderia tê-lo 

dissuadido. Sua vocação apostólica só poderia ter sido sobrenatural e soberano, 

completamente à parte do testemunho humano ou persuasão (embora ele pode 

ter ouvido muita verdade dos cristãos ele capturados). 

Homens de chegar a Deus tem sido sempre com base em Sua soberana vontade 

e graça. Como Moisés explicou a Israel no deserto, "O Senhor não tomou prazer 

em vós nem vos escolheu porque você era mais numerosos do que qualquer um 

dos povos, pois você era o menor de todos os povos, mas porque o SENHOR 

vos amava e manteve o juramento que fez aos seus antepassados "(Deut. 7: 7-

8). Samuel confrontou as pessoas com a mesma mensagem: "O Senhor não 

abandonará o seu povo por causa do seu grande nome, porque o Senhor tem 

sido o prazer de fazer você um povo para si mesmo" (1 Sam 12:22.). Deus 

escolheu os judeus por nenhuma outra razão do que o Seu próprio prazer santo 

e propósito. 

Davi sabia que ele foi escolhido e ungido rei por eleição soberana de Deus. "O 

Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para ser rei 

sobre Israel para sempre", disse ele. "Por que Ele escolheu Judá para ser um 

líder, e na casa de Judá, a casa de meu pai, e entre os filhos de meu pai se 

agradou de mim para me fazer rei sobre todo o Israel e de todos os meus filhos 

(porque o. Senhor tem me dado muitos filhos), Ele escolheu o meu filho 

Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel "(1 Crônicas 

28: 4-5.). Da escolha da nação de Israel, da tribo de Judá, a família de Jessé, e 

das de Jesse filho e neto Davi Solomon, o processo era totalmente divino e 

soberano. A eleição de Deus é baseada em nada, mas seu próprio prazer. 

Paulo não deu início a escolha para ser salvo, e muito menos a escolha para ser 

apóstolo. Ele foi "chamado como apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de 

Deus" (1 Cor. 1: 1). A frase quando Ele que tinha me separado refere-se ao 

propósito eletivo de Deus diante de Paulo foi ainda capaz de analisar uma 

escolha. Nenhuma pessoa é salvo ou chamados a liderança na igreja, exceto por 

essa vontade divina soberana e predeterminado. "Ele nos predestinou para 

filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua 

vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu 

gratuitamente no Amado" (Ef. 1: 5- 6; cf. v 9). 

O Senhor separou Paulo para a salvação e apostolado não porque Paulo 

desenvolveu grande capacidade de liderança e habilidade de escrita ou era um 

trabalhador determinado e duro. Ele havia sido separadoe consagrado por 

Deus desde o ventre de sua mãe, muito antes de que ele poderia ter 



demonstrado o menor potencial para qualquer coisa. Paulo foi escolhido para 

ser um apóstolo antes de ele nascer, assim como Jacó foi escolhido em 

detrimento de seu irmão gêmeo Esaú antes de seu nascimento (Rm. 9: 11-13), 

como Isaías e Jeremias foram chamados e consagrada ao seu trabalho profético, 

ainda no úteros de suas mães (Isa. 49:. 1; Jer 1: 5), e como João Batista foi 

chamado antes mesmo de sua concepção até a ser o precursor do Messias (Lucas 

1: 13-17). Leitores judeus de Paulo soube imediatamente que ele estava 

comparando seu chamado ao apostolado aos apelos daqueles grandes homens 

de Deus. Ele não estava tentando classificar-se com eles, mas para estabelecer 

claramente que, como a deles a sua chamada foi inteiramente fazendo Deus. 

Este propósito se tornou fato histórico na estrada de Damasco, e nos dias 

seguintes, quando, diz Paulo, Deus me chamou pela sua graça . Por meio do 

amor gratuito e bondade de Deus, na verdade, e eficazmente já trouxe a eleger 

Saul a Si mesmo na salvação. 

Deus houve por bem revelar o Seu Filho para Saul de forma direta e 

absolutamente único. Como "ele estava se aproximando de Damasco, ... de 

repente uma luz do céu brilhou em volta dele, e ele caiu no chão, ouviu uma 

voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?" E ele disse: "Quem és 

tu, Senhor? E Ele disse: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e 

entra na cidade, e lá te será dito o que você deve fazer '" (Atos 9: 3-6). Em seu 

depoimento perante o rei Agripa, Paulo dá mais detalhes sobre seu primeiro 

encontro com o Senhor ressuscitado. Depois de identificar-se como "Jesus, a 

quem tu persegues", o Senhor disse: "Levanta-te e põe-te em pé; para este fim 

eu apareci para você, para te fazer ministro e testemunha, não só para as coisas 

que você tem visto, mas também para as coisas em que eu vou lhe aparecem; 

libertá-lo do povo judeu e dos gentios, a quem eu vos envio a vós "(26: 15-

17). Revelações diretas de Deus de Cristo e as Escrituras para Paulo começou 

naquele dia e continuaram durante o curto período de tempo em Damasco e os 

anos na Arábia, e depois como Deus desejou por toda a vida do apóstolo. 

A frase em mim não nos força para interpretar a revelação como um sentimento 

puramente interna, subjetiva, mas pode significar "me" e executar a ideia de 

experiência objetiva. 

A chamada para ser salvo foi acompanhada pela chamada para servir, 

para pregasse entre os gentios . Embora a experiência de Paulo era 

absolutamente único, Deus não chamar qualquer pessoa para a salvação que Ele 

também não chamar para o serviço. Todo crente é "criados em Cristo Jesus para 

boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas" (Ef. 

2:10). Falando aos crentes, Pedro escreveu: "Vós sois uma raça eleita, 

sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que 

possais proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua 



maravilhosa luz" ( 1 Pedro 2: 9.). Somos salvos para serem testemunhas e 

funcionários do Salvador. 

E o tema de sua pregação era a Ele , Jesus Cristo. Para o Corinthians Paulo 

escreveu a respeito "o testemunho de Deus", que chamou para ele "nada saber 

entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado" (1 Cor. 2: 1-2). Os judaizantes 

necessários para ver que os gentios não precisam ouvir a lei de Moisés ou as 

tradições da anciãos somente judeus o evangelho de Jesus Cristo. 

Assim, a escolha de Paulo, sua transformação, a revelação e chamada para 

evangelizar os povos foram todas feitas por Deus, não dos homens. Mesmo 

depois disso, os homens não desempenhou nenhum papel em sua preparação 

para cumprir o seu chamado. 

Postconversion Proof 

Eu não consultar imediatamente com carne e sangue, nem subi a 

Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim; mas parti 

para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. 

Em seguida, três anos depois, subi a Jerusalém para conhecer 

Cefas, e fiquei com ele quinze dias. Mas eu não vi nenhum outro 

dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. (Agora no que 

estou escrevendo para você, eu lhe asseguro diante de Deus que 

não estou mentindo.) Então eu fui para as regiões da Síria e da 

Cilícia. E eu ainda não era conhecido de vista das igrejas da 

Judéia, que estavam em Cristo; mas apenas, mantiveram 

audiência, "Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que 

uma vez que ele tentou destruir." E eles estavam glorificando a 
Deus por minha causa. (1: 16b-24) 

João Brown comentou que, começando com o encontro na estrada de Damasco, 

Cristo tomou Paulo sob a Sua própria tutoria imediato. Era essencial para o 

Senhor para estabelecer a independência de Paulo como um apóstolo. Ele não 

foi ensinada pelos outros apóstolos, mas foi totalmente igual a eles. Depois de 

passar vários dias "com os discípulos que estavam em Damasco" e pregando 

brevemente nas sinagogas lá (Atos 9: 19-20), Paulo não consultou carne e 

sangue . Ele procurou a partir de Ananias ou outros cristãos em Damasco 

nenhum conselho ou entendimento, nenhum esclarecimento sobre a revelação 

que ele havia recebido. Não é que ele não teria sido ajudado por indo para 

aprender com os outros crentes, mas seu ser dado o lugar único de atingir 

gentios parecia exigir que ele não pode ser visto como sendo meramente 

convencido por alguns judeus convertidos a esta doutrina. Gentios poderia ter 

sido mais relutantes em aceitar a sua mensagem se eles percebiam nele como 

de origem judaica. E os judaizantes necessária para entender que o evangelho 

não era de todo uma heresia defendida por alguns judeus. 



Paulo foi embora para Nabatean Saudita , uma região que se estendia a leste 

de Damasco até a península de Sinai. Apesar de não identificar a localização 

exata, parece provável que ele ficou perto de Damasco. O lugar e propósito da 

sua permanência na Arábia são desconhecidas, mas que foi certamente o lugar 

de sua preparação para o ministério. 

Depois de sua estada na Arábia, o apóstolo voltou mais uma vez a Damasco e 

continuou a pregar lá por um período de tempo. Ele quase imediatamente 

encontrou perseguição dos líderes judeus, um grupo que, sem dúvida, incluiu 

alguns dos homens com os quais ele próprio já havia planejado a conspirar 

contra os cristãos (ver Atos 9: 2). 

O fato de que "em Damasco, o que ethnarch sob o rei Aretas [de Nabatean 

Saudita] estava guardando a cidade dos damascenos, para aproveitar [Paulo]" 

(2 Cor. 11:32) sugere que o apóstolo também pregou em Saudita e teve 

despertado o desprazer de seu rei. Em qualquer caso, as autoridades civis Gentil 

de Damasco apoiou os esforços dos líderes judeus para prender e executar Paulo 

(cf. Atos 9: 23-24). 

Os dois períodos de pregar em Damasco e a permanência no meio em Saudita 

sozinha com Senhor Jesus-learning, meditando, e estudando o Antigo 

Testamento-totalizaram três anos . Depois disso, Paulsubiu a Jerusalém (que 

não deve ser confundida com uma viagem mais tarde o alívio da fome lá de 

Antioquia, mencionado em Atos 11:30, ou a viagem para o conselho de Atos 

15) para conhecer Cefas , ou seja, o apóstolo Pedro. Paulo faz questão de 

ressaltar que ele foi apenas com o objectivo de se familiarizar com Cefas, que 

era o companheiro pessoal do Senhor Jesus e o porta-voz mais poderosa nos 

primeiros anos da igreja de Jerusalém, do dia de Pentecostes (Atos 2:14 -40; 3: 

11-26; 4: 8-20; 5: 3-32; 8: 20-25). Ele só fiquei com ele quinze dias , 

obviamente, muito pouco tempo ter sido totalmente transformado a partir de 

toda a sua teologia e da tradição judaica e plenamente instruídos no 

evangelho. Ele também não vê qualquer outro dos apóstolos, senão a Tiago, 

irmão do Senhor. A visita de Paulo a Jerusalém foi não para aprender mais 

sobre a mensagem do evangelho, mas para conhecer e se familiarizar com (o 

verbo significa "para visitar, com o objetivo de conhecer alguém "), estes dois 

homens que tinham estado tão perto de Jesus e, talvez, para aprender com eles 

algumas de suas experiências íntimas com o Senhor encarnado, a quem ele tinha 

chegado a amar e servir, e com quem ele passou esses três anos se 

familiarizando. 

Deve-se notar que os Atos 9: 23-25 indica que de Paulo deixando Damasco foi 

o resultado de um conjunto dramático dos acontecimentos. Os judeus resistiram 

fortemente a sua pregação e tinha desenvolvido um plano para matá-lo quando 

surgiu a oportunidade. Eles patrulhavam os portões da cidade 24 horas por dia 



à espera de capturar Paulo, mas quando os seus discípulos ouviram o enredo 

que o ajudou a fugir, baixando-o sobre o muro da cidade em uma cesta. 

Além de tal situação que ameaçava sua vida, Paulo pode ter ficado mais tempo 

em Damasco. No período de tempo é dado para sua ida a Jerusalém, mas 

quando ele chegou lá e tentou ver os apóstolos, ele foi rejeitado por causa do 

medo de que ele não era um verdadeiro crente (Atos 09:26). Sem a ajuda de 

Barnabé, Paulo não teria sido capaz de visitar até mesmo Pedro e Tiago. Ele se 

encontrou com nenhum dos outros apóstolos em todos, que podem ter sido 

muito medo ou pode ter sido longe de Jerusalém na época. Pode-se supor que, 

embora os apóstolos não espalhar sob a perseguição de Paulo (Atos 8: 1), eles 

podem ter feito isso até agora. Quando Herodes movido contra eles (12: 1), 

parece que apenas Pedro e Tiago, irmão de João ainda estavam na cidade, e 

Pedro logo fugiu para evitar o destino de Tiago (12:17). A menção de estar de 

Paulo "trouxe aos apóstolos" (9:27), deve referir-se apenas a Pedro e Tiago, 

irmão do Senhor, que certamente foi anexado aos apóstolos naquela época. Por 

causa de seu ter visto o Cristo ressuscitado (1 Cor. 15: 7) e o fato de ter sido 

intimamente associado com os outros apóstolos (muito parecido com Barnabé; 

veja Atos 14:14), este Tiago seria facilmente ter sido considerado por Paulo 

para ser um apóstolo, no sentido mais amplo. 

Para dar aos seus leitores a maior confiança possível em que ele 

estava escrevendo , Paulo fez um voto judeu comum: . Garanto-vos diante de 

Deus que eu não estou mentindo Essa declaração, juntamente com muitos 

outros, contradiz as afirmações de intérpretes liberais que Paulo era um sincero 

e líder altamente capaz, mas que muitos de seus ensinamentos refletem apenas 

suas idéias e preferências pessoais.Se assim fosse, ele seria ou ter sido 

terrivelmente auto-iludido ou então um mentiroso sem vergonha. Ou ele era um 

porta-voz autoritária e totalmente confiável para Deus ou ele era uma farsa. 

O ponto de Paulo nesta parte da carta era afirmar que recebeu seu evangelho 

diretamente do Senhor, não dos outros apóstolos. Ele só visitou duas delas por 

duas semanas, e só depois de três anos se passaram desde sua 

conversão. Qualquer acusação de que ele era um apóstolo de segunda mão, 

recebendo a sua mensagem dos apóstolos de Jerusalém, era falsa. 

Depois que Paulo deixou Jerusalém, ele foi para as regiões da Síria e Cilícia , 

o último dos quais incluiu sua cidade natal, Tarso (veja Atos 9:11, 30). Este 

movimento foi precipitado por um outro grupo de judeus hostis que foram 

"tentativa de colocá-lo à morte" (Atos 9:29). Ele foi escoltado para fora de 

Jerusalém até o porto da cidade de Cesaréia, onde ele provavelmente tomou um 

navio para sua cidade natal de Tarso. Ele pregou lá até Barnabé chamado para 

ele vir a Antioquia da Síria. 



Durante uma estadia de vários anos nessas regiões , Paulo pregou (v. 23). Os 

outros apóstolos ainda estavam na Judéia e Samaria, e não tinha nenhum contato 

com ou influência sobre ele. Quando a palavra de avivamento em Antioquia da 

Síria "chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, ... eles enviaram Barnabé a 

Antioquia off", que ministrou lá por um tempo por ele mesmo e, em seguida, 

"partiu para Tarso a procurar Saul", com quem Ele, então, "ensinou números 

consideráveis" em Antioquia. Foi aqui que "os discípulos foram chamados 

cristãos pela primeira vez" (Atos 11: 20-26). Paulo ficou como um professor na 

igreja de Antioquia até que o Espírito Santo lhe enviou e Barnabé de desconto 

em sua primeira viagem missionária (Atos 13: 1-3), e depois que eles voltaram 

para Antioquia, de onde eles foram enviados para o município em Jerusalém 

(14: 26-15: 4). 

Neste momento Paulo ainda era desconhecido pela vista para as igrejas da 

Judéia, que estavam em Cristo . Igrejas é uma designação plural indicando 

assembléias locais que fazem parte da única Igreja.Duas visitas de Paulo a 

Jerusalém não incluem visitar as igrejas da Judéia , que região foi geralmente 

considerada separAdãoente da sua principal cidade, Jerusalém (Atos 1: 

8). Tudo o que essas igrejassabia sobre esse apóstolo independente era o 

que eles mantiveram audiência, "Aquele que antes nos perseguia, agora 

prega a fé que uma vez que ele tentou destruir." Por razões óbvias, que tinha 

sido extremamente difícil para os crentes a aceitar a autenticidade do A 

conversão de Paulo (ver Atos 9: 13-14, 21, 26). Mas quando o Senhor deu essa 

grande bênção para o ministério de Paulo, o que resulta em sua própria 

perseguição (vv. 23-24, 29), seus companheiros cristãos não podia mais dúvida 

de que ele foi um especialmente escolhido e homem dotado de Deus, 

e glorificavam a Deus por causa dele. 

Ele e Barnabé só fez duas visitas a Jerusalém, um para trazer alívio da fome a 

partir de Antioquia (Atos 11:30) e outro para discutir a relação entre a lei 

mosaica para o evangelho da graça (Atos 15). Desde a presença de Paulo não 

era tão escasso para 14 anos (Gal. 2: 1), a maioria das pessoas não o conheciam, 

exceto por sua reputação. E apesar de seu evangelho não tinha vindo de 

Jerusalém, nem foi refinado lá, ainda os crentes não afirmados, tanto um como 

o poder de seu apostolado como sendo motivo de glorificar a Deus . O fato de 

que as pessoas estavam louvando a Deus por o mesmo evangelho que sabiam 

mostra que era idêntico ao ensinada pelos apóstolos de Jerusalém e foi 

verdadeiramente do Senhor. 

O ponto de Paulo através de tudo isso autobiografia detalhada era que as 

acusações dos judaizantes era absurda na superfície. A igreja em Jerusalém, que 

ainda foi supervisionada pelos outros apóstolos e Tiago, meio-irmão do Senhor, 

havia muito tempo que reconheceu o seu ministério apostólico e autoridade, e 

glorificaram a Deus por causa dele. Tiago, Pedro e João, os três apóstolos-

liderança entre os Doze-tinham especificamente reconheceu que a graça de 



Deus tinha sido dado a Paulo e lhe deu com entusiasmo "e Barnabé a mão direita 

de companheirismo" (Gal. 2: 9). Em sua segunda carta Pedro não só reconhece 

a autoridade divina de Paulo, mas afirma que suas epístolas, mesmo nessa época 

já foram reconhecidos como escritural (2 Pe. 3: 15-16). 

Para rejeitar o ensino de Paulo é a de rejeitar a Palavra de Deus. Nem o 

testemunho de si mesmo, nem dos outros apóstolos Paulo permite outra 

conclusão. 

 

4. Reconhecimento Apostólico ( Gálatas 2: 

1-10 ) 

Em seguida, após um intervalo de 14 anos, subi outra vez a 

Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E foi por 

causa de uma revelação que eu subi; e eu submeti-lhes o 

evangelho que prego entre os gentios, mas eu fiz isso em particular 

para aqueles que eram de destaque, por medo de que eu possa 

estar em execução, ou não tivesse corrido em vão.Mas nem mesmo 

Tito, que estava comigo, embora ele era um grego, foi 

constrangido a circuncidar-se. Mas foi por causa dos falsos 

irmãos que se furtivamente a espiar a nossa liberdade, que temos 

em Cristo Jesus, para nos escravizar. Mas não deu em sujeição a 

eles por até uma hora, para que a verdade do evangelho 

permanecesse entre vós. Mas daqueles que eram de alta reputação 

(o que eles estavam não faz diferença para mim, Deus não faz 

acepção) -bem, aqueles que eram de destaque não contribuiu em 

nada para mim. Mas, ao contrário, vendo que eu tinha sido 

confiada com o evangelho para os não circuncidados, assim como 

Pedro tinha sido à circuncisão (para aquele que efetivamente 

trabalhou para Pedro no seu apostolado da circuncisão 

efetivamente trabalhou para mim também aos gentios), e 

reconhecendo a graça que tinha sido dado a mim, Tiago, Cefas e 

João, que eram considerados como as colunas, deram a mim ea 

Barnabé as destras de comunhão, para que possamos ir aos 

gentios, e eles à circuncisão. Eles só nos lembrássemos dos 

pobres, a mesma coisa que eu também estava ansioso para 

fazer. ( 2: 1-10 ) 

Como Jesus deixou claro na parábola do joio e do trigo ( Mat. 13: 24-30 ), onde e sempre 

que a boa semente da verdade de Deus é semeada Satanás vai estar lá para semear a sua 

semente de falsidade. Era, portanto, inevitável que, como Paulo fielmente e 

poderosamente plantou a verdade do evangelho, os falsos mestres de Satanás seria nos 

saltos do apóstolo plantando mentiras. 

Paulo advertiu os anciãos de Éfeso para "estar em guarda para vós e por todo o rebanho 

sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que 

ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos 



selvagens entrarão no meio de vós, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos 

se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si 

"( Atos 20: 28-30 ). Ele alertou a Timóteo: "Mas o Espírito expressamente diz que nos 

últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ea 

doutrinas de demônios, por meio da hipocrisia de mentirosos cauterizada a sua própria 

consciência, como com um ferro em brasa" ( 1 Tim. 4: 1-2 ). 

Ao longo de seu ministério de amplitude e duração Paulo lutou contra os emissários de 

Satanás, que sempre procuram desacreditar tanto a verdade e os seus 

representantes. Em Gálatas 2: 1-10 ele continua defendendo-se contra a sua acusação de 

que ele era um auto-nomeado apóstolo proclamar uma mensagem de auto-concebida de 

que era diferente da de Pedro e os outros apóstolos em Jerusalém. Ele devastadoramente 

argumenta que, apesar de ter recebido a mensagem de forma independente dos outros 

apóstolos, ele pregou uma mensagem idêntica à deles, um fato que todo o coração 

reconhecido. Seu evangelho era independente em termos de revelação, mas idênticos em 

termos de conteúdo. 

Contando sua viagem mais significativa a Jerusalém depois de sua conversão, Paulo 

mostra com a sua vinda, seu companheiro, sua comissão, e seu elogio que ele era de uma 

verdade e um só espírito com os outros doze apóstolos. 

Vinda de Paulo 

Em seguida, após um intervalo de 14 anos, subi outra vez a 

Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E foi por 

causa de uma revelação que eu subi; e eu submeti-lhes o 

evangelho que prego entre os gentios, mas eu fiz isso em particular 

para aqueles que eram de destaque, por medo de que eu possa 
estar em execução, ou não tivesse corrido em vão. (2: 1-2 ) 

Paulo já tinha estabelecido que seu contato com os outros apóstolos era quase nula durante 

os primeiros anos após a sua conversão. Ele não viu nenhum deles até três anos após o 

seu encontro na estrada de Damasco com o Senhor, e, em seguida, apenas 

brevemente. Ele tinha ficado com Pedro para 15 dias em Jerusalém e conheceu Tiago, 

meio-irmão de Jesus ( 1: 18-19 ; cf. Atos 9: 26-28 ). Mais tarde, ele foi para Jerusalém 

pela segunda vez para, provavelmente, um período ainda mais breve, que ele não se refere 

no presente texto, uma vez que não tinha relação direta com a questão do 

apostolado. Durante esse breve segunda visita ele ajudou Barnabé levar a coleção para 

Jerusalém, a igreja de Antioquia para alívio dos crentes atingida pela fome na Judéia 

( Atos 11: 27-30 ; 12: 24-25 ). 

Em seguida, após um intervalo de 14 anos desde a primeira visita, quando ele conheceu 

Pedro e Tiago, ele voltou a subir a Jerusalém . Durante os 17 anos anteriores, ele havia 

pregado o evangelho sem qualquer instrução humana, a sua mensagem ter sido dado a ele 

inteiramente por revelação direta de Deus ( Gal. 1: 11-12 , 16-17 ). 

Paulo e Barnabé tinham completado sua primeira viagem missionária ( Atos 13: 1-14: 

28 ) e voltou a Antioquia para relatar os milagres de conversão Gentil pela graça mediante 

a fé. Legalistas judeus na Judeia ficaram chateados quando ouviram o relatório e foi para 

Antioquia para ensinar que um gentio tinha de se tornar um judeu antes de se tornar um 

cristão. 



Parece provável, como muitos estudiosos acreditam que esta viagem de Paulo para 

Jerusalém foi para o conselho ( Atos 15 ), chamado para resolver o problema, e que mais 

uma vez não linguisticamente denotar uma segunda visita. (Para um tratamento completo 

da viabilidade de que a visão de Atos 15 em comparação com a visão de que este texto 

refere-se a segunda visita de Paulo a Jerusalém para combater a fome registrado em Atos 

11: 27-30 ; 12: 24-25 , ver de William Hendricksen Nova Comentário Testamento: 

Exposição de Gálatas [Grand Rapids: Baker, 1971], pp 69-77).. 

De acordo com Atos 15 , aqueles que professam cristãos judeus da Judéia foi para 

Antioquia, onde Paulo e Barnabé estavam ministrando ", e começou a ensinar os irmãos," 

não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. " E quando 

Paulo e Barnabé teve grande dissensão e debate com eles, os irmãos resolveram que Paulo 

e Barnabé, e alguns dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre 

esta questão "( Atos 15: 1-2 ). Todo o debate era para ser resolvido em Jerusalém . 

Além do líder Paulo e seu amigo judeu íntimo e companheiro Barnabé, ... Tito , um filho 

espiritual de Paulo e sua colega de trabalho ( Tito 1: 4-5 ), foi junto também , estar entre 

os "certos outros" mencionado por Lucas. Tito, como um gentio incircunciso e um 

produto do próprio ministério os judaizantes estavam atacando, era um participante 

adequado para tomar junto ao Conselho. Coerente com seus fraudulentos, métodos de 

auto-serviço de operação, o judaizantes provável alegaram que enviou a delegação de 

Antioquia a Jerusalém para ter a doutrina de que Paulo e Barnabé corrigido. Mas ambos 

Lucas e Paulo deixam claro que tal não era o caso. Lucas afirma que eles foram 

"mandados embora pela igreja" em Antioquia ( v. 3 ). Embora possa ter havido alguma 

relutância por parte de Paulo em aceitar a tarefa de ir a Jerusalém, uma 

direta revelação de Deus afirmou sua obrigação. Paulo diz mais especificamente que foi 

por causa de uma revelação que eu subi . É possível que o Espírito Santo falou com os 

líderes da igreja de Antioquia, junto com Paulo, assim como havia feito quando Paulo e 

Barnabé foram encomendados para sua primeira aventura missionária ( Atos 13: 2 ). Em 

qualquer caso, a questão foi resolvida quando Paulo, divinamente ordenado a ir a 

Jerusalém, foi obediente, ea igreja de Antioquia afirmou que comando, dando sua bênção. 

Quando Paulo chegou a Jerusalém, ele simplesmente apresentou (de anatithēmi , para 

colocar alguma coisa antes que alguém a título oneroso) a eles o evangelho que ele 

sempre pregou entre os gentios, o evangelho da salvação pela graça soberana de Deus 

mediante a fé; um penitente evangelho do homem completamente contrária a obras de 

justiça própria crença dos judaizantes que "a menos que você são circuncidados, segundo 

o costume de Moisés, você não pode ser salvos" ( Atos 15: 1 ). 

Eles refere-se antes de tudo, os apóstolos e os anciãos da igreja local, incluindo 

principalmente Pedro, João e Tiago, meio-irmão de nosso Senhor; e, em seguida, para o 

todo montado igreja em Jerusalém, composto por todos os apóstolos e os anciãos, bem 

como outros membros da igreja e, possivelmente, outros fiéis que visitam, além daqueles 

enviados pela igreja de Antioquia ( Atos 15: 4 ). Paulo e Barnabé deu esse grupo um 

relatório geral sobre "tudo o que Deus tinha feito com eles", após o que "certas pessoas 

da seita dos fariseus que haviam crido, levantou-se, dizendo: É necessário circuncidá-los 

[os gentios] e encaminhá-los a observar a Lei de Moisés "( vv. 4-5 ). 

Nesse ponto, os "apóstolos e os anciãos se reuniram para analisar essa questão" mais a 

fundo. Depois de muito debate, Pedro se dirigiu ao grupo, declarando que Deus não faz 

distinção entre judeus e gentios, salvando-os tanto pela fé e concedendo-lhes tanto o dom 

do seu Espírito que habita. Quanto à suposta necessidade de serem circuncidados e de 



seguir toda a lei mosaica, a fim de ser salvo, ele disse: "Por que você colocar Deus à 

prova, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós capaz 

de suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo 

como eles também são "( vv. 10-11 ). 

Parece razoável supor que este encontro privado ocorreu pela primeira vez, porque Paulo 

queria ter a certeza da teologia dos líderes de Jerusalém antes de falar publicamente. Por 

isso, antes de qualquer aparência conselho, Paulo e Barnabé relacionados em particular 

para os que eram da reputação "Que sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles 

entre os gentios" ( Atos 15:12 ). Em completo acordo com o que Pedro estava a dizer, 

Paulo e Barnabé declararam, primeiro em particular e, em seguida, publicamente, que 

Deus tinha guardado gentios onde quer que havia proclamado o evangelho e que a sua 

mensagem e essas conversões foram atestados pelo próprio Deus através de meios de 

sinais miraculosos " e maravilhas ". Esta prova foi conclusivo, porque Deus não confirma 

a falsidade. Quando o Senhor atestada pregação e conversão com sinais e prodígios, não 

havia maior prova de que a pregação foi de acordo com a verdade divina e as conversões 

eram pelo poder do Seu Espírito. 

Que a Igreja de Jerusalém, e, provavelmente, a maior parte da igreja em geral, não tinha 

sido seriamente devastada pelo ensino herético dos judaizantes é visto no fato de que o 

assunto foi rápida e decisivamente resolvida no Concílio de Jerusalém. O corpo inteiro 

"se manteve em silêncio" quando Pedro terminou seu discurso, e imediatamente depois 

de Paulo e Barnabé, falando, Tiago resumiu suas mensagens e propôs que a substância 

do que eles disseram ser enviado como uma diretriz para todas as igrejas. Depois de 

Pedro, Paulo, e Barnabé, falando que não havia mais debate (cf. v. 7 ). A proposta de 

Tiago "pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja", e uma carta dizendo 

que sua decisão foi enviada para "os irmãos em Antioquia, Síria e Cilícia, que são dos 

gentios" ( vv. 12-22 ). Os crentes em Antioquia, tendo sido completamente fundamentado 

no verdadeiro evangelho por Paulo e Barnabé ", regozijou-se por causa de seu 

encorajamento" quando a carta do conselho foi lido para eles (vv. 30-31 ). 

Paulo está se referindo aos apóstolos com quem ele falou em privado, como os que eram 

da reputação refletiu a atitude geral da Igreja em direção a esses líderes Cristo 

equipados. A frase descrevendo-os é usado de autoridades e implica uma posição de 

honra. Mas o fato de que ele se refere a eles, desta forma quatro vezes em oito versos 

( Gal. 2: 2-9 ) sugere um tom de sarcasmo. Não é, porém, dirigida aos apóstolos, mas aos 

judaizantes que tinham sido reivindicam aprovação apostólica de suas perversões 

legalistas do evangelho. Na carta enviada pelo conselho os judaizantes fraudulentos são 

descritos como "alguns de nossos a quem nos deu nenhuma instrução" que tinham sido 

perturbar as igrejas e "inquietantes [suas] almas" ( Atos 15:24 ). 

Embora os judaizantes não proclamar o mesmo evangelho ensinado pelos Doze, eles 

sabiam que precisavam de confirmação apostólica, a fim de ser levado a sério. Eles, 

portanto, fabricado a mentira de que a sua mensagem foi aprovado pelos apóstolos em 

Jerusalém e que eles estavam entre os seus representantes reconhecidos. Mas essa 

alegação foi absolutamente negado pelos apóstolos e anciãos no Conselho em Jerusalém. 

O fato de que Paulo provavelmente escreveu Gálatas alguns anos após o Concílio de 

Jerusalém mostra que a decisão eo D.C que o conselho não tinha parado os judaizantes 

ou de pregar suas doutrinas falsas ou de reivindicar a aprovação pelos apóstolos, os que 

eram da reputação . Paulo, obviamente, não era de qualquer reputação, disseram aos 

crentes da Galácia, pois o seu evangelho em conflito com o deles e dos apóstolos. 



Mas quando Paulo a Tito a Jerusalém e apresentou seu evangelho antes que esses 

homens de reputação, ele foi absolvido e os judaizantes foram denunciados. Ele não 

tinha procurado vindicação por duvidar da validade de sua pregação. Ele havia acabado 

de declarar enfaticamente que a sua mensagem foi por revelação direta de Deus e que ele 

não tem e não precisa de qualquer esclarecimento humano ou confirmação ( Gal. 1: 11-

19 ). Ele foi para Jerusalém para provar que o evangelho que ele pregava era idêntica à 

pregada pelos outros apóstolos, depois de ter sido revelado diretamente a ele, embora 

separAdãoente, pelo próprio Senhor Jesus. Paulo não ir para confirmar a apostolicidade 

da sua mensagem em sua própria mente, mas na mente dos crentes gálatas que estavam 

sendo confundidos e enganados pelos judaizantes. 

Os ensinamentos judaizantes não eram simplesmente interpretações erradas ou erro de 

aplicação do verdadeiro Evangelho, mas a própria antítese disso. Foi por medo que eles 

possam comprometer com o ensino dos judaizantes e seu evangelho perverso que Paulo 

procurou em particular para ter certeza de que os professores em Jerusalém concordou 

com sua revelação do evangelho e não seria suave no legalismo. Caso contrário, ele pode 

descobrir que ele era como um atleta que foi executado, ou não tivesse corrido em 

vão por ver que todo o esforço espiritual em seu ministério passado e presente estava em 

conflito com eles e era inútil. Os apóstolos afirmou o evangelho de Paulo e não 

acrescentou nada para ele ( Gal. 2: 6 ). Essa confirmação privado definir o cenário para a 

decisão no conselho público que se seguiu. Foi da maior importância que os crentes da 

Galácia, e em qualquer outro lugar, entender que o seu evangelho da graça foi idêntico ao 

dos outros apóstolos, e que era a mensagem satânica dos judaizantes que era a aberração 

da verdade salvadora de Deus. 

Companheiro de Paulo 

Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora ele era um 

grego, foi constrangido a circuncidar-se. Mas foi por causa dos 

falsos irmãos que se furtivamente a espiar a nossa liberdade, que 

temos em Cristo Jesus, para nos escravizar. Mas não deu em 

sujeição a eles por até uma hora, para que a verdade do evangelho 
permanecesse entre vós. ( 2: 3-5 ) 

Embora o texto grego desses versículos podem ter sido perfeitamente inteligível aos 

Gálatas, é quase impossível para os estudiosos modernos de traduzir. O estudioso bíblico 

observou JB Lightfoot chamado a passagem "de um naufrágio de gramática 

grega." Talvez Paulo se tornou tão emocional ao defender o coração do evangelho e 

estava com tanto medo que seus amados rebanhos seria corrompida pela heresia Judaistic 

que ele usou gramática complexa e não conseguiu completar suas frases. 

Mas o significado de Paulo é óbvia, e não há nenhuma dificuldade em compreender 

exatamente o que ele está dizendo. Como prova específica em um caso de teste que 

mostra que os apóstolos de Jerusalém estavam em completo acordo com ele, Paulo afirma 

que nem mesmo Tito, que estava comigo, embora ele era um grego, foi constrangido 

a circuncidar-se ao mesmo tempo em Jerusalém (cf. Atos 15: 10 , 19 ). Tito, um 

verdadeiro cristão, estava vivendo e provas irrefutáveis de que a circuncisão e 

regulamentos mosaicos não são necessárias para a salvação. O Concílio de Jerusalém 

recusou-se a aderir às exigências dos judaizantes ter Tito e todos os outros crentes Gentios 

circuncidados, determinando que eles "não perturbar aqueles que estão se voltando para 

Deus, dentre os gentios", obrigando-os a ser circuncidado ( Atos 15: 19 , cf. v. 28 ). 



Note-se que, alguns anos depois disso ocasião Paulo circuncidado Timóteo "por causa 

dos judeus que estavam naqueles lugares" (a região da Galácia), mas ele fez isso porque 

Timoteo era meio judeu ( Atos 16: 1-3 ). Ele não estava fazendo uma concessão para os 

judaizantes, mas estava dando Timoteo identidade mais próxima com os judeus a quem 

eles possam testemunhar. Timoteo foi circuncidado como um não como judeu 

cristão. Sua circuncisão não tinha relação com a sua salvação, mas simplesmente lhe deu 

entrada para sinagogas judaicas, a partir do qual ele de outra forma teriam sido excluídos. 

Tito , no entanto, era um gentio completo, e ter o circuncidou teria rebaixo o evangelho 

da graça e fez dele um monumento de vitória para os judaizantes. Paulo pode ter 

intencionalmente trouxe Tito a Jerusalém para confundir os judaizantes falsos irmãos 

que tinha furtivamente a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para 

nos escravizar. Paulo estava perfeitamente confiante no resultado do Concílio de 

Jerusalém e sabia que depois ele teria um companheiro que seria prova pessoal que seu 

evangelho da graça sem a lei era válida. Ele estava confiante de que Tito teria permissão 

para sair de Jerusalém incircunciso, assim como ele tinha entrado, com as bênçãos dos 

apóstolos e anciãos. E se os crentes gentios não eram obrigados a ser circuncidados, em 

Jerusalém, que ainda era base para a maioria dos apóstolos, como eles poderiam ser 

obrigados a ser circuncidados em seus países de origem? Doravante Tito era um 

verificação viva de que os judaizantes ensinou um evangelho apócrifo que foi rejeitado 

pelo resto da igreja. 

Os judaizantes foram marcados como falsos irmãos ( pseudadelphos ), uma frase que 

também tem sido traduzida como "falsos cristãos" ( NEB ) e "pseudo-cristãos" 

(Phillips). Aqueles que professam crentes judeus tinham desenvolvido uma fé híbrida que 

era verdade nem ao judaísmo tradicional (porque ele alegou fidelidade a Cristo), nem ao 

cristianismo apostólico (porque ele exigiu a circuncisão e obediência à lei mosaica para 

a salvação). 

É impossível ser um legalista e um cristão. "Se você receber a circuncisão, Cristo não 

será de nenhum benefício para você", declara Paulo mais tarde na carta. "Todo homem 

que recebe a circuncisão ... é obrigado a guardar toda a lei Você foi separado de Cristo, 

você que está procurando ser justificados pela lei; de ter caído em desgraça." ( Gal 5: 2-

4. ) . Para fazer uma única coisa para ganhar a salvação é para viciar graça. 

Alguns dos judaizantes, sem dúvida, acreditava sinceramente seu evangelho legalista foi 

correto e que eles eram os únicos cristãos genuínos. Mas Paulo se refere àqueles que 

tinha furtivamente para espiara liberdade dos verdadeiros crentes em termos que 

sugerem inimigos que entram em um acampamento às escondidas com o objetivo de 

sabotagem. Aqueles homens não podem sequer ter sido judaizantes honestos. Alguns 

estudiosos acreditam que eles foram plantadas nas igrejas por fariseus ou sacerdotes, a 

fim de corromper esta ameaça ao judaísmo tradicional. Em qualquer caso, Satanás, como 

sempre, foi o instigador principal do subterfúgio. Os judaizantes foram os primeiros de 

todos os agentes do diabo, independentemente das suas associações humanas e lealdades. 

Seu propósito específico era minar a liberdade que os verdadeiros crentes têm em 

Cristo Jesus, a fim de trazer -los para a escravidão do legalismo. O verbo 

( katadouloō ) é um composto e transmite o forte escravo de um sistema de obras. Os 

judaizantes não podia tolerar um evangelho que não foi amarrado a Mosaic ritual e lei 

porque sua visão de salvação foi centrada no que podiam hipocritamente executar para 

ganhar o favor de Deus, em vez de no que Deus pode fazer por eles. 



Em Cristo Jesus crentes têm liberdade da lei como o caminho da salvação e da 

liberdade de suas cerimônias e regulamentos como o modo de vida externos. Porque 

Cristo tomou sobre si essa maldição (03:13 ), eles também têm a liberdade da maldição 

por desobediência da lei que Deus exige que todos os homens a obedecer, mas que 

nenhum homem é capaz de manter perfeitamente. Os cristãos estão sob um tipo 

totalmente diferente de lei, "a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus [que define-los] livre 

da lei do pecado e da morte" ( Rom. 8: 2 ). 

A liberdade é um tema muito repetida do Novo Testamento. Em crentes Cristo "ter sido 

lançado a partir da lei, tendo morrido para aquilo pelo qual fomos obrigados, de modo 

que servimos em novidade de espírito, e não na velhice da letra" ( Rm. 7: 6 ), porque 

"onde o Espírito do Senhor, aí há liberdade "( 2 Cor. 3:17 ). "Se, pois, o Filho vos 

libertar," Jesus disse: "você verdadeiramente sereis livres" ( João 8:36). 

Liberdade cristã não é licença. Quando nos tornamos livres em Cristo perdemos nossa 

liberdade para o pecado, de que fomos uma vez um escravo. Em Cristo, "tendo sido 

libertados do pecado, [que] se tornam escravos da justiça" ( Rom. 6:18 ). "Porque fostes 

chamados à liberdade, irmãos", explica Paulo; "Só não vire sua liberdade em uma 

oportunidade para a carne" ( Gl. 5:13 ). Pedro expressa a mesma verdade nas seguintes 

palavras: "Aja como homens livres, e não usem a liberdade como uma cobertura para o 

mal, mas usá-lo como bondslaves de Deus" ( 1 Pe 2:16. ). 

Paulo não deu em sujeição a escravidão legalista dos judaizantes por até uma hora, 

para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós crentes gálatas (e todos os 

outros), imaculado e puro.Permanecer é de diamenō e enfatiza um estado permanente 

. No que diz respeito aos métodos de ministério e questões sem importância espiritual, 

Paulo tornou-se "todas as coisas para todos os homens, que [ele poderia] por todos os 

meios chegar a salvar alguns ( 1 Cor. 09:22 ). Mas em questões doutrinárias, 

especialmente as relativas à o coração do evangelho, ele foi intransigente. Ele faria 

concessões consideráveis, a fim de acomodar os cristãos fracos, mas ele não cedeu um 

centímetro de verdade para acomodar falsos cristãos. E os líderes da igreja em Jerusalém, 

foram de todo o coração, de acordo com Paulo evangelho, como as suas declarações no 

conselho indicado ( Atos 15: 13-21 ). 

Comissão de Paulo 

Mas daqueles que eram de alta reputação (o que eles estavam não 

faz diferença para mim, Deus não faz acepção) -bem, aqueles que 

eram de destaque não contribuiu em nada para mim. Mas, ao 

contrário, vendo que eu tinha sido confiada com o evangelho para 

os não circuncidados, assim como Pedro tinha sido à circuncisão 

(para aquele que efetivamente trabalhou para Pedro no seu 

apostolado da circuncisão efetivamente trabalhou para mim 

também aos gentios), e reconhecendo a graça que tinha sido dado 

a mim, ( 2: 6-9 a) 

Novamente Paulo se refere aos outros apóstolos como aqueles que foram de alta 

reputação , aparentemente, uma frase favorita dos judaizantes. Em indo a dizer, o que 

eles estavam não faz diferença para mim , ele não estava se desvalorizando esses 

homens piedosos. Respeitava-los ou ele não teria procurado uma audiência privada com 

eles, nem que ele teria procurado sua confirmação pública para que as pessoas sabem que 

ele não estava correndo em vão. Ele sim estava a defender-se contra a depreciação dos 



judaizantes, que o acusaram de não comparar com os apóstolos de Jerusalém e de ser um 

apóstolo falsa, auto-nomeado, e inferior. Seu ponto aqui foi que, embora esses doze 

homens foram pessoalmente nomeado apóstolos por Jesus Cristo, ele também estava. Ele 

não precisava de sua aprovação para a sua própria confiança, nem ele precisa procurar a 

sua confirmação para convencer a si mesmo e, a este respeito quem ou o que eles 

estavam feito nenhuma diferença para ele e seu ministério. Ele não tinha dúvidas sobre 

sua vocação e revelações. 

Pode ser que os judaizantes colocar Paulo para baixo, lembrando-lhe que os Doze haviam 

estado com Jesus para todo o curso de seu ministério terreno, ao passo que ele não tinha 

(cf. 01:19 ). Os doze foram também os líderes da igreja de Jerusalém, que, 

compreensivelmente, foi tido em alta consideração pelos cristãos como o primeiro e 

principal congregação. Mas, Paulo continua a dizer, Deus não faz acepção , como Pedro 

tinha aprendido com alguma dificuldade ( Atos 10: 9-48 ). Os privilégios exclusivos dos 

doze, portanto, não fazem o seu apostolado mais legítimo ou autoritário do que Paulo. 

Paulo não estava sendo orgulhoso ou arrogante, mas estava simplesmente declarando uma 

verdade. Ele sabia que tudo o que ele era e tinha era inteiramente pela graça de Deus 

( Gal. 2: 9 ). Ele reconheceu-se como o principal dos pecadores ( 1 Tm. 1:15 ) e "o menor 

dos apóstolos, que não [era] digno de ser chamado apóstolo, porque [ele tinha] persegui 

a Igreja de Deus" ( 1 Cor . 15: 9 ). Mas, sob a graça de Deus ele era igual a todos os outros 

crentes, e em seu chamado, ele era igual a todos os outros apóstolos. Em 2 Coríntios 11: 

5 , ele afirmou: "Eu me considero nem um pouco inferior aos apóstolos mais eminentes." 

O Doze tinha nada contribuiu para o conhecimento ou compreensão do evangelho ou a 

sua autoridade para pregá-lo de Paulo. Por 17 anos, ele havia pregado o evangelho sem 

terem tido a pelo menos parte dela. Quando ele finalmente foi para Jerusalém para 

testemunhar o que ele pregou, não era para aprovação ou correção, mas apenas para o 

reconhecimento e que não para seu próprio bem, mas para o bem daqueles que tinham 

sido enganados pelas falsas acusações contra ele sendo disseminada pelos judaizantes. 

Mas, ao contrário, vendo que Paulo tinha sido confiada com o evangelho para os não 

circuncidados, assim como Pedro tinha sido para os circuncidados , os apóstolos em 

Jerusalém reconheceu ele foi confiada a pregação do verdadeiro evangelho. Nesse ponto, 

a alegação das judaizantes que Paulo estava pregando uma mensagem desviante foi 

refutada uma vez por todas. Como Lucas explica, não só o Conselho Jerusalém vindicar 

a mensagem de Paulo de graça, sem lei, mas confiou-lhe a responsabilidade primária de 

relatar a sua decisão de as igrejas em Antioquia, Síria e Cilícia-áreas onde o seu trabalho 

tinha sido severamente criticada pelos judaizantes ( Atos 15: 22-24 ). 

Porque algumas versões, como a Rei Tiago, uma tradução "o evangelho da incircuncisão 

o "e" de a circuncisão, "muitos intérpretes liberais sugeriram (por esta e outras razões) 

que Pedro e Paulo pregou mensagens diferentes. Mas essa ideia é refutada por Gálatas 1: 

6-9 , pela decisão do Concílio de Jerusalém, e por gramática grega. O artigo grego ( TES ) 

é aqui um genitivo objetivo e não indica definição ("de"), mas a direcção ( a ), como no 

nosso texto e traduções mais modernas. 

Para Ele, que efetivamente trabalhou para Pedro no seu apostolado da circuncisão , 

Paulo continua, efetivamente trabalhou para mim também aos gentios . O mesmo 

Espírito Santo ( Ele ) que energizado ( trabalhou , desde energeo , que estar no trabalho, 

para produzir resultados) e com poderes Pedro energizado e fortalecido Paulo , e do 

Espírito tem apenas um evangelho. Quando Paulo voltou a Jerusalém, vários anos depois, 

"os irmãos receberam [ele e os que com ele] de bom grado", e quando ele "começou a 



relatar uma por uma as coisas que Deus fizera entre os gentios através de seu ministério", 

Tiago e os outros anciãos "começaram a glorificar a Deus" ( Atos 21: 17-20 ). Depois do 

Concílio de Jerusalém nunca houve uma pergunta sobre a mensagem ou o apostolado de 

Paulo. Em sua segunda carta Pedro Paulo muito elogiado como um irmão sábio e amado 

e classificou as cartas de Paulo com "o resto das Escrituras" ( 2 Pe. 3: 15-16 ). 

Reconhecendo a graça que tinha sido dado a Paulo, os outros apóstolos e da Igreja em 

geral só poderia concluir que este homem era um instrumento divinamente comissionados 

e abençoado por Deus. Só de Deus graça -His bênção-poderia livre, soberano e imerecida 

representam o poderoso propagação do evangelho e edificação da igreja que o Senhor 

tinha realizado através desta mortal. 

Comenda de Paulo 

Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, 

deram a mim ea Barnabé as destras de comunhão, para que 

possamos ir aos gentios, e eles à circuncisão. Eles só nos 

lembrássemos dos pobres, a mesma coisa que eu também estava 

ansioso para fazer. ( 2: 9, b-10) 

Ainda novamente Paulo refere-se à reputação de Tiago, Cefas (Pedro) e João -os que 

eram reputados colunas (um termo judaico usado para se referir a grandes 

mestres). Como já mencionado, a referência tanto sarcástico não reflete contra estes 

homens, mas contra os judaizantes. Porque esses falsos mestres aparentemente usou o 

termo pilares (enfatizando o seu papel no estabelecimento e apoio da igreja) quando se 

refere aos três líderes de Jerusalém, Paulo lança o termo de volta em seus rostos. Ele 

demonstra para eles e para os crentes gálatas que eles estavam tentando se virar contra 

ele que ele estava em harmonia perfeita com doutrinal esses três pilares e com todos os 

outros apóstolos e anciãos em Jerusalém. 

Ele não só estava em doutrinal harmonia com eles, mas em harmonia pessoal com eles 

também. Há apenas um evangelho, e aqueles cinco homens (que escreveram 21 dos 27 

livros do Novo Testamento) demonstrar que a verdade. Eles deram a mim ea Barnabé 

a mão direita de companheirismo, Paulo diz como ele continua a confundir as falsas 

alegações dos judaizantes. No Oriente Médio, para apertar a mão direita de uma pessoa 

era fazer um voto solene de amizade e era uma marca da comunhão, ou parceria. Os 

"pilares" em Jerusalém Paulo reconhecido não só como um verdadeiro pastor e professor 

do evangelho, mas também como um parceiro amado com eles no serviço de Cristo. Eles 

tinham diferentes áreas de serviço de Paulo e Barnabé ministrado principalmente para os 

gentios e os líderes de Jerusalém, principalmente para os circuncidados -mas eles 

proclamaram o mesmo evangelho e serviu o mesmo Senhor no poder do Seu 

Espírito. Esse ato de afirmação tanto de Paulo e de sua mensagem foi um golpe 

devastador para os judaizantes. Na verdade, o apostolado de Paulo aos gentios foi 

reconhecida como a igualdade de apostolado de Pedro aos judeus. 

O único pedido de Paulo e Barnabé em Jerusalém era que lembrássemos dos pobres . O 

pedido não foi doutrinal, mas prático, um lembrete sobre as necessidades especiais dos 

crentes na Judéia, especialmente Jerusalém. Mesmo antes da fome generalizada 

(veja Atos 11:28 ) para os quais Paulo foi chamado para trazer alívio, a igreja de 

Jerusalém enfrentou um grave problema de alimentação e cuidar de seus membros. As 

suas fileiras foram inchados por centenas, talvez milhares, de crentes que haviam se 

convertido ao visitar a cidade e que, então, decidiu ficar em vez de voltar para 



casa. Muitos tinham pouco dinheiro, e eles logo descobriram que, porque eram cristãos, 

às vezes era difícil encontrar emprego. Nos primeiros dias da igreja aqueles que tinham 

dinheiro e outros pertences generosamente compartilharam o que eles tinham "com tudo, 

como que alguém tinha necessidade" ( Atos 02:45 ). Mas esses recursos foram esgotados 

rapidamente como o número de convertidos cresceu. Por muitos anos, portanto, a igreja 

em Jerusalém tinha sido economicamente pressionado. 

Para cuidar dos pobres não é apenas uma prática, mas uma responsabilidade espiritual, 

porque a abandonar essa responsabilidade é desobedecer a Palavra de Deus. "Aquele que 

tiver bens deste mundo", declara João ", e, vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar o 

seu coração contra ele, como é que o amor de Deus permanecer nele?" ( 1 João 

3:17 ). Tiago diz que é um crente sham que diz a "um irmão ou irmã ... sem roupa e na 

necessidade de alimento de cada dia, ... 'Ide em paz, ser aquecido e ser preenchido", e 

ainda assim [faz] não dar -lhes o que é necessário para o seu corpo "( Tiago 2: 15-16 ; 

cf. Ex. 23: 10-11 ; 30:15 ; 19:10 Lev. ; Deut. 15: 7-11 ; . Jer 22:16 ; Amos 2: 6-7 ; Lucas 

06:36 , 38 ; 2 Cor 8-9. ). 

Paulo era, portanto, ansioso para fazer todo o possível para atender a solicitação de 

Tiago, Pedro e João, como suas numerosas e constantes coleções para os santos pobres 

da Judéia atestada. Seu comando que "se alguém não quer trabalhar, também não coma" 

( 2 Ts. 3:10 ) referiam-se à preguiça, não os desamparados e necessitados. Ele 

continuamente incentivados crentes que estavam mais próspero para dar ajuda financeira 

a outros crentes que estavam em necessidade; e ele cordialmente elogiou aqueles que 

foram generosos ( Atos 11: 29-30 ; 24:17 ; Rm 15: 25-26. ; 1 Cor 16: 1-4. ; 2 Cor 8: 1-

6. ; 9: 1- 5 , 12 )."Porque, se os gentios foram participantes em seus [os santos de 

Jerusalém '] as coisas espirituais", Paulo explicou à igreja romana ", eles estão em dívida 

para ministrar-lhe também em coisas materiais" (Rom. 15:27 ). 

 

5. A justificação pela fé (Gálatas 2: 11-21) 

Mas quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque 

era repreensível. Para antes da vinda de certos homens de Tiago, 

ele comia com os gentios; mas quando eles chegaram, ele 

começou a retirar-se e mantenha-se afastado, temendo o partido 

da circuncisão. E o resto dos judeus se juntou a ele na hipocrisia, 

com o resultado que até Barnabé se deixou levar pela sua 

hipocrisia. Mas, quando vi que não eram simples sobre a verdade 

do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: "Se tu, sendo 

judeu viver como os gentios, e não como os judeus, como é que 

você obrigar o ? gentios a viverem como judeus Nós somos judeus 

por natureza e não pecadores dentre os gentios, no entanto, 

sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela 

fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus, que 

fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, 

uma vez que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada 

Mas se, procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos 

também foram achados pecadores,. é Cristo ministro do pecado? 

De modo nenhum! Porque, se eu reconstruir o que eu tenho uma 

vez destruído, eu provar a mim mesmo para ser um transgressor. 

Por meio da Lei que eu morri para a lei para que eu pudesse viver 



para Deus. Estive crucificado com Cristo, e já não sou eu que vivo, 

mas Cristo vive em mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo-a 

na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não 

anulo a graça de Deus; se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo 
morreu em vão "(2: 11-21). 

A culpa é uma praga universal da humanidade pecadora. Cada pessoa se sente 

culpada. Consequentemente cada pessoa tenta de alguma forma a aliviar a sua 

culpa. Membros de tribos primitivas procuram amenizar sua culpa por 

apaziguar os deuses imaginários que são supostamente com raiva deles. , 

Pessoas sofisticadas em cultura pode tomar a rota de fuga da psicanálise ou 

alguma outra forma de aconselhamento humano. Algumas pessoas tentam 

aplacar sua culpa pelo pensamento positivo e auto-confiante, vida auto-

indulgente. Outros tentam escapar através do sexo, álcool ou drogas. 

Milênios antes de Jesus Cristo veio ao mundo e morreu para o pecado do 

homem, Deus prenunciou Seu sacrifício perfeito por meio da oferta de animais 

mortos. Ele, aparentemente, começou instruindo Adão para oferecer sacrifícios 

de sangue como símbolos que apontam para a verdadeira e eficaz derramamento 

do sangue de Cristo na cruz. O sacrifício de um carneiro, cabra, carneiro ou 

outro animal nunca tinha poder para perdoar e limpar pecado nem nunca foi a 

intenção. Tais sacrifícios eram só de ida, atos simbólicos de obediência que, a 

menos que acompanhado por um coração humilde e contrito, não eram 

aceitáveis a Deus. Sem confiança reverente no Deus a quem ele ofereceu o 

sacrifício, o ofertante envolvida apenas em ritual sem sentido (Isa. 29:13). 

Quando Caim ofereceu seu sacrifício de grãos para o Senhor, ele pecou tanto 

por desobedientemente trazendo o tipo errado de oferta e oferecendo-lhe no 

espírito errado. Em vez de trazer um sacrifício de animais como Deus havia 

ordenado, obviamente, ele trouxe o fruto de seu próprio trabalho, 

orgulhosamente supondo que esta oferta de desobediência era tão aceitável a 

Deus como o que ele tinha prescrito.Sua foi o primeiro ato de retidão de obras, 

o precursor de todos os tal ato desde seu tempo. Todas as pessoas de todas as 

épocas que tentou chegar a Deus com base em seus próprios méritos e obras, 

ou por algumas prescrições religiosas humanamente concebidas, seguiu os 

passos, que rejeita a graça incrédulos de Cain. Ao rejeitar o sacrifício de animais 

prescrito de Deus, Caim rejeitou oferta de salvação substitutiva de Deus em Seu 

Filho para que essa oferta de sangue apontou. 

Abel, por outro lado, através da oferta de obedientemente o sacrifício de sangue 

Deus exigia, na fé saltou através dos séculos e tocou a cruz. Deus aceitou a sua 

oferta não porque tinha qualquer benefício espiritual em si, mas porque ele foi 

apresentado em fé e obediência. 

Desde a época de Caim e Abel as duas linhas divergentes de obras e fé têm 

caracterizado a vida religiosa do homem. A pessoa que segue o caminho do 



homem, seja ele qual for, segue a mentira de Satanás e pelo caminho de Caim. A 

pessoa que segue o caminho de Deus segue o caminho de Abel, o caminho da 

graça e do perdão. 

Essas duas linhas de aproximação a Deus pode ser seguido em todo o Antigo 

Testamento. Os construtores da torre de Babel seguido o caminho descrente e 

rebelde de Caim, enquanto que Noé e sua família seguiram a acreditar e 

obediente caminho de Abel. A grande maioria do mundo antigo seguido o 

caminho ímpio de Caim, enquanto Abraão e sua família seguiu o caminho 

divino de Abel. Dentro da nação de Israel foram sempre as mesmas duas linhas 

de realização humana e realização divina, de confiar no que o homem pode 

fazer para Deus ou de confiar em que Deus fez para o homem. Aqueles que 

seguem o caminho estreito da fé são sempre uma minoria, mas para isso 

remanescente fiel, as bênçãos de Deus nunca cessam e as Suas promessas nunca 

falham. 

Na época de Jesus, nasceu o remanescente crente incluída Maria, José, Isabel, 

Zacarias, Anna, Simeão, e muitos outros cujos nomes são desconhecidos para 

nós. Eles colocaram a sua confiança no Deus de Israel para a sua salvação e, 

implicitamente, acreditava que o Antigo Testamento como a Sua Palavra 

divinamente revelado. Eles fielmente e de bom grado conformado seu 

comportamento para cerimônias e os padrões prescritos de Deus, ao mesmo 

tempo demonstrando que a sua confiança estava no próprio Senhor, não na 

manutenção dessas cerimônias e padrões, importantes como tal testemunho 

externo de obediência estava sob a Antiga Aliança. 

Mas quando Jesus nasceu a grande maioria dos israelitas, seja na Palestina ou 

em outras partes do Império Romano, continuou a perverter e adicionar a 

revelação do Antigo Testamento e de colocar a sua confiança em si mesmos, 

procurando a sua própria bondade e realizações para torná-los aceitáveis a 

Deus. A grande massa de tradições rabínicas foi fundamentada na retidão de 

obras, na idéia de alcançar mérito diante de Deus através estrita observância de 

uma lista quase infinita de regulamentos e cerimônias artificiais. A maioria dos 

líderes judeus, exemplificados pelos escribas e fariseus hipócritas, 

orgulhosamente acreditavam que suas obras religiosas colocou em favor 

especial de Deus e ganhou-lhes perdão por seus pecados. 

Foi entre esse vasto grupo de judeus legalistas que os judaizantes surgiu, 

afirmando a seguir a Cristo, mas ensinando que um gentio tinham que ser 

circuncidados e seguir a lei mosaica antes que ele pudesse ser salvo e que todos 

os crentes, judeus e gentios, teve de continuar cumprimento dessa lei, a fim de 

manter a sua relação com Deus. Seu ensino não só corrompeu o evangelho, mas 

também o ensino do Antigo Testamento, em que o caminho da salvação foi 

sempre e somente pela fé obediente em Deus. Em nenhum momento na história, 

uma pessoa foi salva por seu próprio mérito. Antes e durante o tempo dos 



homens Pacto Mosaico foram salvos somente pela fé. Abel, Enoque, Noé, 

Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, os juízes piedosos, reis 

profetas, e todos os outros santos do Antigo Testamento foram salvos apenas 

na base da fé. Todas essas pessoas, seja homem ou mulher, judeu ou gentio ", 

obteve a aprovação através de sua fé" (cf. Heb. 11: 1-39). 

Os judaizantes, portanto, não estavam ensinando a doutrina do Antigo 

Testamento, mas a doutrina cardeal de Satanás, que uma pessoa pode, por sua 

própria bondade e trabalha ganho graça diante de Deus. É por isso que Paulo se 

refere aos judaizantes como "cães, ... maus obreiros, ... a falsa circuncisão" (Fp. 

3: 2). "Circuncisão Falsa" traduz katatomē , que é usado somente para usar o 

Novo Testamento e refere-se a mutilação sexual pagã. Paulo estava declarando 

que, para um descrente, não importa o que o seu pedigree e realizações judaica 

poderia ser, a circuncisão ascendeu a não mais do que a mutilação pagã."Porque 

não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na 

carne, mas ele é um judeu que é no interior,. E circuncisão, a que é do coração, 

pelo Espírito, e não pela letra "(Rom. 2: 28-29). Desde a vinda de Cristo os 

cristãos só podem ser "coração circuncidado." "Nós somos a verdadeira 

circuncisão," Paulo explicou aos crentes de Filipos, "que adoram no Espírito de 

Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne" (Fp. 3: 3). 

Nenhuma pessoa de sua época tinha mais razão do que Paulo se vangloriar em 

sua herança e as realizações judaica. Ele era "circuncidado ao oitavo dia, da 

nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à Lei, fariseu; 

... quanto à justiça que há na Lei irrepreensível Mas seja qual for as coisas. para 

mim era lucro, essas coisas que eu considerei perda por causa de Cristo. Mais 

do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o valor de excelência 

do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas 

as coisas, e as considero como lixo, a fim de que eu possa ganhar a Cristo, e 

pode ser encontrado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que 

vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus a base da fé "(Fp 3: 5-9.). 

Os judaizantes reconheceu Jesus como o Messias, mas porque a sua visão do 

Messias era corrupto assim era sua visão de Jesus. Eles não olhar para o Messias 

como o Cordeiro de Deus que tira o pecado deles, porque eles não acreditavam 

que eles tinham pecado que exigia tal sacrifício, a fim de ser perdoado. Como 

circuncidados, judeus cerimoniais eles estavam convencidos de que já tinha o 

pleno favor de Deus e estavam espiritualmente e moralmente aceitável a Ele, 

assim como eles eram. Essa visão judaica comum é refletido no argumento do 

livro de Hebreus, em que o escritor vai para grandes comprimentos para 

convencer seus leitores judeus que o Messias (Cristo) é superior aos profetas, 

aos anjos, e até mesmo a Moisés (Heb. 1: 1-3: 6). Ele não era simplesmente um 

outro grande líder judeu. Ele era de uma ordem completamente diferente; o 

próprio Filho de Deus e Salvador do mundo, cuja economia sacrifício era 

necessário para que todos possam estar bem com Deus. 



Em Gálatas 2: 11-21, a cena muda de Jerusalém e do conselho lá para Antioquia 

da Síria, onde a primeira igreja em uma área Gentil foi criado e onde Paulo e 

Barnabé serviu como co-pastores, com a ajuda de outros três homens (veja Atos 

13: 1). Paulo continua a defesa de suas credenciais apostólicas ao relatar seu 

exercício da autoridade em uma ocasião, até mesmo sobre Pedro, a quem a 

maioria dos crentes na igreja primitiva considerado o apóstolo preeminente. E 

Paulo não hesitou em corrigi-lo quando ele estava fora de sintonia com a 

verdade. Primeiro, ele explica brevemente desvio de Pedro do evangelho e, em 

seguida, a partir dessa plataforma, apresenta em sua verdadeira forma. 

Desvio de Pedro 

Mas quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque 

era repreensível. Para antes da vinda de certos homens de Tiago, 

ele comia com os gentios; mas quando eles chegaram, ele 

começou a retirar-se e mantenha-se afastado, temendo o partido 

da circuncisão. E o resto dos judeus se juntou a ele na hipocrisia, 

com o resultado que até Barnabé se deixou levar pela sua 
hipocrisia. (2: 11-13) 

O Clash 

Mas quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque 

era repreensível. (02:11) 

Porque os judaizantes tinha dito crentes nas igrejas da Galácia que Paulo não 

era um verdadeiro apóstolo, o incidente mencionado neste versículo é 

especialmente significativo. Paulo não só era igual aos outros apóstolos, mas 

teve, nesta ocasião, mesmo repreendido Pedro ( Cefas ), aquele que era 

reconhecidamente o apóstolo líder entre os Doze. Tanto Pedro e Paulo tinha 

experimentado a salvação pela graça mediante a fé, ambos foram diretamente 

escolhidos por Jesus Cristo ressurreto a ser apóstolos, e ambos haviam sido 

poderosamente usado pelo Espírito Santo na criação e ensino da igreja. O livro 

de Atos pode ser dividido entre o ministério da igreja primitiva que centrado 

em Pedro (1-12) e que que se centrava em Paulo (13-28). Mas, 

em Antioch estes dois homens de Deus entrou em colisão frontal. 

Oposto é de anistēmi , que carrega o significado de dificultar ou proibindo, e 

foi geralmente aplicada a medidas defensivas. Por sua retirada dos gentios, 

Pedro tinha, com efeito, se juntou aos judaizantes em menosprezar ensino 

inspirada de Paulo, especialmente a doutrina da salvação pela graça de Deus 

trabalhando através de fé do homem sozinho. Pedro sabia melhor, e 

Paulo resisti-lhe na cara, porque era repreensível. 

Pedro não foi condenado , no sentido de perder sua salvação, mas no sentido 

de ser culpado do pecado, tomando uma posição que ele sabia que estava 

errado. Ele, sem dúvida, também era repreensívelcomo um pecador aos olhos 



dos crentes gentios em Antioquia, que, porque eles foram bem fundamentadas 

no evangelho da graça, ficaram perplexos e profundamente magoado por seu 

ostracismo deles. 

Antes de compromisso de Pedro com os judaizantes poderia causar sérios danos 

na igreja de Antioquia, Deus usou Paulo para beliscar o erro pela raiz. Ao fazê-

lo Ele também forneceu Paulo talvez com sua prova mais convincente da 

autoridade apostólica. Deus tem um propósito, mesmo na pior das 

circunstâncias, e que poderia ter sido uma tragédia Ele usou para a Sua glória e 

para o fortalecimento da sua igreja. 

A Causa 

Para antes da vinda de certos homens de Tiago, ele comia com os 

gentios; mas quando eles chegaram, ele começou a retirar-se e 
mantenha-se afastado, temendo o partido da circuncisão. (2:12) 

Pedro estava em Antioquia durante algum tempo antes da vinda de certos 

homens de Tiago, e durante esse tempo ele usou para comer com os 

gentios . As certos homens eram judaizantes que tinham vindo a Antioquia 

que afirmam ser a partir de Tiago , mas não eram. Como líder da igreja de 

Jerusalém, Tiago (meio-irmão de nosso Senhor) tinha resumido a decisão do 

Conselho contra os judaizantes, dizendo: "É meu juízo, que não se deve 

perturbar aqueles que estão se voltando para Deus, dentre os gentios" ( Atos 

15:19). Estes homens eram de o partido da circuncisão e não só ensinou um 

evangelho falso, mas também fez falsas alegações de apoio por parte dos 

apóstolos e anciãos em Jerusalém. Como Pedro, Tiago , por vezes, tinha 

dificuldade em abrir mão de sua adesão ao longo da vida para os rituais e 

regulamentos mosaicos (ver Atos 21: 18-26), e ele talvez ainda tinha resquícios 

de preconceito contra os gentios. Mas ele dificilmente teria enviado uma 

delegação de hereges a Antioquia para minar o verdadeiro evangelho e fazer 

com que a igreja há nada além de problemas. Ele nunca teria sido a causa da 

discórdia e do caos em que houve o exercício dessa harmonia e unidade 

induzida pelo Espírito. 

O imperfeito do verbo grego indica que comer de Pedro com os gentios foi 

contínuo, ou seja, habitual e regular durante um certo período de tempo. Ele 

comia o que lhe estava proposta, com quem estava sentado ao lado dele. Ele 

não tinha nenhuma dúvida participou de inúmeras festas de amor com os crentes 

gentios e se juntou a eles na Ceia do Senhor. Até os homens de Tiago veio a 

Antioquia, ele estava participando com a igreja em um modelo de comunhão de 

crentes judeus e gentios que livremente expressa e profundamente acarinhados 

seu amor e liberdade em Cristo. 

É apenas uma pequena digressão dentro dos amplos limites de nossa discussão 

para dizer que a igreja cristã não pode ser o que é chamado a ser quando ritual, 



raça, classe ou outras distinções membros separados uns dos outros. Os rótulos 

os homens colocam sobre si mesmos e sobre os outros são irrelevantes para 

Deus, e também deve ser irrelevante para o seu povo. Antes de salvação, cada 

pessoa é igualmente separado de Deus, e depois de salvação cada pessoa é 

igualmente reconciliados com Deus. Crentes "todos sois filhos de Deus 

mediante a fé em Cristo Jesus ... Não há judeu nem grego, não há escravo nem 

homem livre, não há homem nem mulher, porque [eles] todos são um em Cristo 

Jesus" (Gl 03:26., 28). Porque os crentes são todos filhos de Deus, eles são 

todos irmãos e irmãs, sem exceções ou distinções. 

A reivindicação de alguns grupos cristãos que a Bíblia proíbe a mistura de raças 

é totalmente falsa, e tal afirmação é uma chaga sobre a igreja, uma ofensa diante 

de Deus, e até mesmo de opróbrio diante do mundo. É a antítese do ensino do 

Novo Testamento. Se Paulo estivesse vivo hoje ele estaria tão firmemente 

contra tal, ensino antibíblico preconceituoso como ele fez contra Pedro e os 

outros em Antioquia que permitiram que seus preconceitos e medos para 

comprometer a verdade de Deus. 

Melhor do que qualquer outro apóstolo, Pedro deveria ter sabido que em Cristo 

todos os alimentos eram limpos e todos os crentes iguais. Ele tinha ouvido Jesus 

explicar que "tudo o que vai para o homem do lado de fora não pode contaminar, 

porque não entrar em seu coração" (Marcos 7: 18-19). Ele havia experimentado 

a visão única e dramática dos animais imundos eo encontro relacionado com o 

gentio Cornélio, depois que ele declarou: "Eu certamente entendo agora que 

Deus não é um para mostrar parcialidade" (Atos 10:34). No Concílio de 

Jerusalém Pedro força opõe os judaizantes, dizendo: "Deus, que conhece os 

corações, testemunhou a eles [os gentios, v. 7] dando-lhes o Espírito Santo, 

assim como ele também fez para nós, e Ele não fez nenhum distinção entre nós 

e eles, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que você colocar 

Deus à prova, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais 

nem nós pudemos suportar? Mas nós acreditamos que somos salvos pela graça 

do Senhor Jesus, do mesmo modo como eles também são "(Atos 15: 8-11). 

No entanto, quando os judaizantes chegaram a Antioquia, Pedro começou a 

retirar e mantenha-se afastado dos gentios, temendo o partido da 

circuncisão. Recesso é de hupostellō , um termo usado para a retirada militar 

estratégico. Polibius usou para descrever tropas desenho retirar do inimigo, a 

fim de garantir abrigo e segurança. O imperfeito pode indicar que a retirada de 

Pedro foi gradual e, em caso afirmativo, sugere a idéia de retiro 

sorrateira. Aquiescer tanto para o ritualismo eo racismo dos judeus, ele 

começou a afastar-se de seus irmãos gentios e parou de aceitar os convites para 

jantar. Ele encontrou desculpas para não se juntar a eles em outras atividades e, 

finalmente, realizou -se afastado deles completamente. 



O velho Pedro-fraco, medroso, e vacilante-viera à tona novamente. Aqui era o 

mesmo Pedro que sob inspiração divina declarou Jesus para ser "o Cristo, o 

Filho do Deus vivo", mas que um pouco mais tarde repreendeu seu Senhor para 

dizer que Ele tem que sofrer e morrer (Mat. 16:16, 22) . Aqui é o mesmo Pedro 

que ousAdãoente declarou que ele iria morrer em vez de negar o seu Senhor, 

mas que, antes da noite foi para fora, havia negado três vezes (Marcos 14: 29-

31, 66-72). Aqui era o mesmo Pedro que foi chamado para pregar, mas que 

desobedientemente voltou para a pesca, mesmo depois de ter encontrado o 

Cristo ressuscitado (João 21: 3). 

Pedro não estava temendo o partido da circuncisão , pois eles podem ameaçar 

sua vida ou liberdade. Os judaizantes afirmavam ser cristãos e, portanto, 

obviamente, não tinha autoridade do Sinédrio para prender, prender ou colocar 

alguém à morte, como fizeram aqueles homens que apedrejaram Estevão e 

como o próprio Paulo já havia feito. O máximo que os judaizantes poderia ter 

feito contra Pedro era ridicularizá-lo e difamar ele em Jerusalém, como seus 

companheiros de judaizantes, mais tarde, difamar Paulo na Galácia. Pedro ficou 

com medo de que apenas perdendo popularidade e prestígio com um grupo de 

hipócritas hipócritas cujas doutrinas eram heréticas e cujas táticas eram 

enganosos. 

Pedro não era diferente da maioria dos cristãos no encontrando dificuldades 

para ser coerente com o compromisso espiritual. Ele iria mostrar grande 

coragem e convicção e, em seguida, tropeçar. Ele firmemente defender a fé e, 

em seguida, sucumbir a um compromisso. Quando ele fez isso em Antioquia 

ele jogou nas mãos dos judaizantes, que deve ter sido feliz por voltar a ter 

desenhado este grande apóstolo em seu acampamento, pela prática, se não por 

preceito. 

Os cristãos que se recusam a compartilhar a mesa do Senhor com outros crentes 

por causa do medo e queda prejuízo no mesmo erro espiritual como Pedro em 

Antioquia. E ao fazê-lo eles fraturar a unidade divina do próprio Corpo de 

Cristo, a igreja. 

A conseqüência 

E o resto dos judeus se juntou a ele na hipocrisia, com o resultado 

que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. (2:13) 

Pedro não só retirou-se da crentes gentios si mesmo, mas, por exemplo, 

indiretamente induzido o resto dos judeus para se juntar a ele em 

hipocrisia . A separação se tornou tão difundida e influente que, mesmo os 

piedosos Barnabé , que nessa época era um dos pastores em Antioquia, foi 

levado para o pecado. Paulo e Barnabé tinha sido recentemente em uma 

viagem missionária fecunda juntos, tinha ido com os outros para o Concílio de 

Jerusalém (ver capítulo anterior), e agora eram co-pastores em Antioquia. Eles 



haviam ensinado juntos, rezaram juntos, ministrado em conjunto, e sofreram 

juntos. Eles eram o mais próximo de amigos e se amavam 

profundamente. Foi Barnabé quem tinha amizade primeiro e defendeu Paulo 

quando ele foi para Jerusalém pouco depois de sua conversão (Atos 

09:27). Muitas vezesBarnabas tinha ouvido Paulo pregar o evangelho da 

salvação pela fé e pregou muitas vezes ele mesmo. Mas mesmo que ele foi 

levado por o legalista hipocrisia de Pedro e dos outros. Pode ter sido a 

hipocrisia de Barnabas nesta ocasião que começou a eventual racha com Paulo 

que um pouco mais tarde resultou em sua separação, tendo mais de João Marcos 

na próxima jornada (Atos 15: 37-40). 

Pedro era um líder natural, e sua ação pública invariavelmente levou outros com 

ele. Quando ele agiu em sua própria sabedoria o resultado foi trágico, e quando 

outros fiéis depositam sua fé nele como um homem a tragédia foi agravada. O 

efeito sobre a igreja de Antioquia foi desastroso. 

O termo grego atrás de hipocrisia originalmente se referia a um ator usando 

uma máscara para indicar um estado de espírito ou o tipo de caráter 

particular. Um hipócrita é alguém que, como um ator grego, máscaras de seu 

verdadeiro eu. 

Pedro e os outros crentes judeus que se retirou com ele sabia que o que eles 

estavam fazendo era errado, mas eles foram intimidados pelos judaizantes em 

ir contra a verdade de suas convicções e as consciências. Na tentativa de agradar 

aqueles hipócritas eles se tornaram hipócritas si mesmos, e ao fazê-lo mágoa 

trouxe a seus irmãos gentios e ao seu Senhor. 

Desde o fracasso de Pedro em Antioquia várias verdades importantes podem 

ser aprendidas. A primeira é que até ministros excepcionalmente talentosos do 

evangelho pode cometer transgressões graves, às vezes tornando-se culpado de 

os próprios erros e pecados que outrora fortemente pregadas contra. 

A fim de manter a doutrina da infalibilidade dos papas, que são requeridas pelo 

sistema romano para ser sucessores de Pedro, alguns teólogos católicos têm 

insistido que o Pedro em Antioquia não era o apóstolo. Mas ele era o mesmo 

Pedro que pregava o sermão capacitado pelo Espírito Santo no dia de 

Pentecostes e por meio de quem o homem aleijado fora do Templo foi 

curada. Apesar de sua vocação divina e superdotação, manifestou pés de barro. 

Em segundo lugar, aprendemos que a fidelidade envolve mais do que crer na 

doutrina correta. Doutrina certa, sem comportamento correto sempre produz 

hipocrisia. 

Em terceiro lugar, aprendemos que a verdade é mais importante do que a 

harmonia e paz para fora. Comunhão e unidade entre os cristãos são construídos 



sobre a verdade, nunca falsidade. Não importa o que a perspectiva benéfica 

pode parecer ser a partir de uma perspectiva humana, o compromisso pode fazer 

nada além de enfraquecer a igreja. Paz que é preservada por comprometer a 

verdade de Deus é o pseudo-paz do mundo e não é de Deus. "O vínculo da paz" 

(Fp 4: 3.) Não é a paz a qualquer preço, mas a paz baseada na Palavra de Deus 

e estabelecido pelo Espírito de Deus. 

Quarta, vemos que a situação ética é a ética ímpios. A Palavra de Deus, não 

uma determinada situação humana, determina o que é certo e errado. Os cristãos 

não fazer a verdade; e um grupo de crentes, não importa quão grande ou 

influente, mesmo se eles estavam a ser apóstolos, que tomam uma posição 

errada ou entrar em uma prática errada ainda estão errados. Nem conveniência 

falsamente definido o amor, nem voto da maioria têm qualquer relação com a 

verdade ea justiça. 

Em quinto lugar, ficamos a saber que a mentira não é para ser ignorado, 

independentemente das consequências que a oposição a ele pode 

trazer. Quando as greves falsidade no coração do evangelho, assim como a 

heresia dos judaizantes, a oposição é ainda mais imperativo. Até os cristãos 

principal "que continuam em pecado" deverão ser repreendidos "na presença de 

todos, para que também os outros tenham temor" (1 Tim. 5:20). 

Doutrina de Paulo 

Mas, quando vi que não eram simples sobre a verdade do 

evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: "Se tu, sendo 

judeu, vives como os gentios, e não como os judeus, como é que 

obrigas ? os gentios a viverem como judeus Nós somos judeus por 

natureza e não pecadores dentre os gentios, no entanto, sabendo 

que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em 

Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus, que fôssemos 

justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, uma vez 

que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada Mas se, 

procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também foram 

achados pecadores. , é Cristo ministro do pecado? De maneira 

nenhuma! Porque, se eu reconstruir o que eu tenho uma vez 

destruído, eu provar a mim mesmo para ser um transgressor. Por 

meio da Lei que eu morri para a lei, para que eu pudesse viver 

para Deus. I Já estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu 

quem vive, mas Cristo vive em mim; ea vida que agora vivo na 

carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou, e se entregou 

a si mesmo por me. Não anulo a graça de Deus; se a justiça vem 
mediante a lei, então Cristo morreu em vão "(2: 14-21). 

As ações de Pedro, Barnabé, e os outros crentes judeus em Antioquia não fosse 

simplesmente uma questão de hipocrisia pessoal. Sua capitulação aos 

judaizantes, por exemplo, se não por doutrina, foi fraturando a igreja. O fato de 

que Pedro e Barnabé eram líderes espirituais fez a matéria infinitamente 



pior. Durante anos eles tinham ensinado a salvação somente pela fé, e eles 

tinham exemplificou que o ensino em suas vidas. A igreja de Antioquia havia 

se tornado um modelo de judaico-Gentil companheirismo e harmonia, e quase 

de noite tornou-se o oposto. 

Sua reação 

Mas, quando vi que não eram simples sobre a verdade do 

evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: "Se tu, sendo 

judeu, vives como os gentios, e não como os judeus, como é que 

obrigas os gentios a viverem como judeus Nós somos judeus por 
natureza e não pecadores dentre os gentios (2: 14-15). 

Como já mencionado, a retirada dos crentes judeus dos gentios era provável 

gradual; mas assim que Paulo percebeu o que estava acontecendo, ele reagiu 

imediatamente contra ele. Quando [ele] viu que não eram simples sobre a 

verdade do evangelho, ele nitidamente repreendeu a Pedro ( Cefas ). Como 

um apóstolo Pedro foi o mais responsável, e foi o seu mau exemplo que tinha 

desenhado os outros para a hipocrisia destrutivo. 

Simples é de orthopodeō , um composto de orthos (em linha reta) e pous (pé), 

que significa andar em linha reta, ou na retidão. Um estudioso traduz o versículo 

14 a como: "Eles não estavam andando no caminho reto para a verdade do 

evangelho." Na retirada de seus irmãos gentios, Pedro e os outros não estavam 

vivendo paralelo à Palavra de Deus, não andando um curso espiritual reta. 

Porque ofensa de Pedro era público, Paulo repreendeu-o na presença de 

todos, desmascarando sua hipocrisia diante de toda a congregação. Todo crente 

em Antioquia, e, sem dúvida, muitos incrédulos bem, sabia que Pedro não era 

mais a associação com os gentios como ele havia feito livre e 

abertamente. Agostinho disse: "Ele não é vantajoso para corrigir em segredo 

um erro que ocorreu ao público." A menos que o pecado público de um crente 

é tratada publicamente, as pessoas vão pensar que a igreja não leva a sério o 

pecado e, portanto, dá aprovação tácita do mesmo. A igreja que não disciplinar 

os membros pecadores (incluindo os membros mais proeminentes) perde sua 

credibilidade, porque não levar a sério as suas próprias doutrinas e 

padrões. Uma criança que não é disciplinado quando ele faz errado logo conclui 

que os padrões de seus pais não são realmente muito importante, porque elas 

não são aplicadas. 

Depois de tomar o cuidado de determinar por várias testemunhas que a acusação 

contra um ancião é verdade, Paulo disse a Timóteo, o mais velho deve ser 

repreendido "na presença de todos, para que também os outros tenham temor" 

(1 Tim 5.: 20). Repreensão de Paulo Pedro mostra que nenhum líder cristão, 

independentemente da sua estatura, está além da disciplina pelo corpo. Pecado 

Pública exige repreensão pública. 



Se tu, sendo judeu, Paulo disse, viver como os gentios, e não como os judeus, 

como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Em contraste com a 

hipocrisia de Pedro, indiciamento de Paulo foisimples. Ele simplesmente 

apontou a incoerência óbvia do comportamento de Pedro em Antioquia. Ele 

lembrou-lhe que quando ele chegou lá, Pedro tinha fellowshiped livremente 

com os crentes gentios e regularmente comeu com eles (v. 12). Ele havia 

abertamente visitou em suas casas e se juntou a eles em festas de amor e 

comunhão, sem evidências de legalismo ou preconceito. Ele viveu como os 

gentios, e não como os judeus, que eram conhecidos em todo o mundo por seu 

separatismo. 

Josephus relata que a midianita que tentou seduzir os israelitas lhes disse: "Seus 

tipos de alimentos são peculiares a si mesmos, e seus tipos de bebida são 

comuns a nenhum outro." Durante séculos, os judeus tinham sido conhecidos 

por suas leis rigorosas e separação de gentios. De acordo com o Pacto Deus Old 

tinha estabelecido certas leis dietéticas e outras restrições para o propósito de 

manter o seu povo escolhido de entrelaçamento e casando com os gentios 

pagãos e sendo corrompido por sua idolatria e imoralidade. Mas, durante e após 

o tempo do Exílio, tradição rabínica tinha feito inúmeros aditamentos e 

alterações aos regulamentos bíblicos. Por exemplo, os judeus foram autorizados 

a comprar carne de um mercado Gentil somente se o animal tinha sido abatido 

por um judeu e não tinha sido utilizado em uma cerimônia religiosa pagã. 

Depois de sua visão dos animais impuros e sua experiência com Cornélio, Pedro 

tinha já não vivia como os judeus, tendo finalmente chegado a perceber que 

mesmo a separação cerimonial dada por Deus ensinado no Velho Testamento 

não era mais válido. Mas, sob a influência dos judaizantes em Antioquia ele 

vacilou e caiu de volta para os velhos costumes. Quando os ventos do legalismo 

soprava, ele ajustou suas velas em conformidade e foi explodido junto com eles. 

Paulo não tinha desejo de assenhorear-se Pedro ou para construir sua própria 

reputação, à custa de um companheiro de apóstolo. Seu motivo não era para 

humilhar Pedro, mas para corrigi-lo em um erro grave que causou muitos outros 

crentes a tropeçar com ele. Ele podia tolerar nada que ameaçava a integridade 

do evangelho, especialmente se essa ameaça veio de um líder proeminente e 

influente como Pedro. 

Sua declaração 

Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os 

gentios; no entanto, sabendo que o homem não é justificado por 

obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em 

Cristo Jesus, para que possamos ser justificados pela fé em Cristo, 

e não pelas obras da lei; uma vez que pelas obras da lei nenhuma 
carne será justificada. (2: 15-16) 



O coração do dilema espiritual do homem é que ele é incapaz de superar a 

pecaminosidade total que o separa do Deus santo. Amigo de Jó Bildade 

perguntou: "Como, então, pode o homem ser justo para com Deus?" (Jó 25: 

4). Como pode um pecador culpado e condenado a ser justos e, assim, aceitável 

a Deus? A prestação de justificação pela fé é a resposta de Deus para esse 

dilema e necessidade. 

Repreensão de Paulo de Pedro culminou em uma das declarações mais fortes 

no Novo Testamento sobre a doutrina da justificação, a própria doutrina de que 

Pedro e os outros estavam em vigor renúncia por sua separação hipócrita de 

crentes gentios. Com efeito, Paulo estava dizendo: "Pedro, estou repreendendo 

você, porque você está violando o cardeal verdade do cristianismo. Por seu 

comportamento que você está tolerando retidão de obras, um sistema de 

legalismo, que é contrária até mesmo para a aliança dada por Moisés, não 

mencionar a Nova Aliança dado por nosso Senhor Jesus Cristo. " 

Ao estabelecer a verdadeira doutrina da justificação Paulo primeiro afirma o 

que é (vv. 15-16) e, em seguida, dá uma defesa dele (vv. 17-21). Como 

observado no capítulo anterior, por causa de sua intensa e emocional 

preocupação com a integridade do evangelho e pelo bem-estar espiritual dos 

crentes gálatas, gramática de Paulo nesta epístola às vezes é difícil de 

reconstruir e sua lógica difícil de seguir, embora seu significado é sempre claro. 

Nós é usado quatro vezes nos versículos 15-17 e refere-se a Paulo, Pedro, e 

todos os outros judeus cristãos. A primeira parte de seu argumento aqui é que, 

mesmo nós que somos judeus por natureza ... creram em Cristo 

Jesus . "Como os judeus", ele estava indicando, "nós de todas as pessoas sabem 

o que é viver pelo sistema de direito. Sabemos a lei como um modo de vida, o 

que é para funcionar continuamente sob as demandas de rituais e regulamentos 

religiosos . No entanto, mesmo que fomos salvos por crer em Cristo Jesus, não 

pela lei. E se nós , como judeus , não pode ser salvo pela lei como podemos 

esperar que os pecadores dentre os gentios, para ser? " 

Ao referir-se aos gentios como pecadores , Paulo não estava usando o termo 

no sentido comportamental de imoralidade pública (como muitas vezes é usado 

nos evangelhos), mas no sentido jurídico em que foi utilizado pelos judeus. Nas 

mentes de a maioria dos judeus, gentios eram pecadores por natureza, porque 

eles não tinham direito a orientá-los na vida correta e em agradar a Deus. Mas, 

com ou sem a lei.Paulo estava dizendo, ninguém é salvo aquele que 

não acreditava em Cristo Jesus . 

No Concílio de Jerusalém Pedro declarou que mesmo verdade, em resposta aos 

judaizantes. "Por que você colocar Deus à prova, pondo sobre a cerviz dos 

discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Mas 



cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, da mesma forma como 

eles [os gentios] são também "(Atos 15: 10-11). 

Martin Luther disse que, se o artigo da justificação pela fé for perdida, toda a 

doutrina cristã é perdida. Nesta última seção do capítulo 2 Paulo foi inspirado 

a introduzir essa doutrina mais essencial na epístola, uma doutrina que ele havia 

pregado e explicou aos Gálatas, em muitas ocasiões. Ele usa a forma verbal de 

justificação ( dikaioo ) quatro vezes nos versículos 16-17 e a forma substantiva 

(dikaiosune ) uma vez no versículo 21, onde é traduzida por "justiça". No Novo 

Testamento, essas e outras formas de o mesmo termo grego são variAdãoente 

traduzido por tais palavras inglesas como justificar, a justificação, a justiça, 

assim, justos e justificados. 

O termo básico foi originalmente usado forense de um juiz de declarar um 

arguido não é culpado e direito perante a lei. Era o oposto de ser declarado 

culpado e condenado. Ao longo de justificação Escritura refere-se a Deus, que 

declara um pecador para ser inocente com base na fé Nele. É o ato livre e 

gracioso pelo qual Deus declara um pecador justo consigo mesmo, perdoar, 

perdoar, restaurar, e aceitá-lo com base em nada, mas a confiança na pessoa e 

obra de Seu Filho, Jesus Cristo. 

Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da Lei, mas pela fé em 
Cristo Jesus, Paulo continua, temos também crido em Cristo Jesus, para 

que possamos ser justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da 

lei; uma vez que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. 

Nenhuma quantidade de observância da lei pode fazer uma pessoa justa, porque 

a raiz do pecado está na caída do coração do homem, e não em ações. Problema 

básico do homem é no que ele é, e não no que ele faz. Atos pecaminosos são 

apenas a expressão externa de uma natureza depravada que contém 

pensamentos pecaminosos. Uma pessoa que odeia é interiormente um 

assassino, ou não, ele sempre leva a vida de outra pessoa (Mat. 05:22). Um 

homem que tem pensamentos imorais sobre as mulheres é um adúltero, ou não, 

ele nunca comete o ato físico de adultério (05:28). 

Por conseguinte, nenhuma quantidade de obras da lei pode salvar uma pessoa, 

porque até mesmo o melhor dos trabalhos humanos não pode mudar a natureza 

da pessoa fazê-las. "Sabemos que tudo o que a lei diz, fala para aqueles que 

estão debaixo da Lei, que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja 

condenável diante de Deus; porque pelas obras da lei nenhuma carne será 

justificada diante dele sight "(Rom. 3: 19-20). A lei é importante como um 

espelho para nos mostrar nossa pecaminosidade; mas só pode revelar o pecado, 

não removê-lo. "Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, tendo o 

testemunho da lei e dos profetas, mas a justiça de Deus mediante a fé em Jesus 

Cristo para todos os que crêem; porque não há distinção, pois todos pecaram e 



ficam aquém da glória de Deus, sendo justificados como um presente, por sua 

graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus ... pois, que o homem é 

justificado pela fé sem as obras da lei "(3: 21- 24, 28). 

Só a fé em Cristo Jesus pode trazer uma pessoa do dom da graça da justiça que 

oferece perdão e salvação. A fé em Cristo não é mero assentimento intelectual 

para o fato de que Jesus morreu e ressuscitou por causa do pecado do homem, 

mas é a confiança pessoal em sua morte para remover e perdoar os próprios 

pecados. É compromisso total com a submeter-se a Ele como Senhor (cf. Tg 4: 

7). 

Três vezes em Gálatas 2:16 Paulo declara que a salvação é somente pela fé em 

Cristo e não por lei. A primeira afirmação é geral: o homem não é justificado 

por obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus .A segunda é pessoal: temos 

também crido em Cristo Jesus, para que possamos ser justificados pela fé 
em Cristo, e não pelas obras da lei . O terceiro é universal: pelas obras da lei 

nenhuma carne será justificada (cf. Sl 143: 2.). Todos os três afirmam o 

mesmo grande realidade. 

Todas as reivindicações que a salvação é através da crença em Jesus Cristo, 

mais outra coisa são blasfemos, mentiras satânicas. Não pode haver adição 

humana eficaz ou aceitável para a obra de Cristo. Esta passagem é tão 

contundente e inequívoca uma declaração da doutrina da salvação pela fé 

somente como pode ser encontrado nas Escrituras. Primeiro Paulo estabelece 

que, com base em sua autoridade apostólica. Em segundo lugar, estabelece-lo 

com base em sua própria experiência. E em terceiro lugar, estabelece-lo com 

base na Palavra de Deus no Antigo Testamento. 

Sua defesa 

Mas se, procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos 

também foram achados pecadores, é porventura Cristo ministro 

do pecado? De maneira nenhuma! Porque, se eu reconstruir o que 

eu tenho uma vez destruído, eu me provar ser um 

transgressor. Por meio da Lei que eu morri para a lei para que eu 

pudesse viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo; e já 

não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; ea vida que agora 

vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se 

entregou por mim. Não anulo a graça de Deus; se a justiça vem 
mediante a lei, então Cristo morreu em vão "(2: 17-21). 

Por seu comportamento, Pedro e os outros judeus cristãos em Antioquia havia 

dado a aprovação para a idéia dos judaizantes que era necessário para um gentio 

para manter os rituais judaicos antes que ele pudesse se tornar um 

cristão. Defesa de Paulo da justificação pela fé nos versos 17-21 continua a sua 

contradição deste legalismo Judaistic a que Pedro e os outros tinham 

sucumbido. 



É fundamental compreender que, como nos dois versículos 

anteriores, que refere-se aos cristãos judeus. Mas se, procurando ser 

justificados em Cristo, nós mesmos , como cristãos, judeus, pecadores 

também foram encontrados, Paulo pergunta retoricamente, é Cristo em 

seguida, um ministro do pecado? 

Seu primeiro objetivo era mostrar que, se os judaizantes estavam corretos em 

sua doutrina de que os crentes são salvos em parte, mantendo a lei cerimonial 

de Moisés e continua a estar vinculado por essa lei para manter a sua salvação, 

então, antes mesmo de os judaizantes chegaram em Antioquia, Pedro, Barnabé, 

e todos os outros crentes judeus, incluindo Paulo, tinha caído para trás na 

categoria de pecadorespor ter comido livremente e fellowshiped com os 

cristãos gentios. 

Segundo o ponto de Paulo foi ainda mais devastador. "Se você se 

tornou pecadores por causa de confraternizando com seus irmãos gentios ", ele 

diz," então Cristo Se tornou um ministro do pecado , não foi? " Como? Jesus 

tinha claramente ensinou que nenhum alimento pode contaminar 

espiritualmente uma pessoa, porque a comida não pode afetar o coração 

(Marcos 7:19). Através da visão dos animais imundos e a conversão dramática 

e unção de Cornélio, o Senhor dado Pedro evidência direta de que os crentes 

gentios são em todos os sentidos igual a crentes judeus (Atos 10). Em muitas 

outras ocasiões e de muitas outras maneiras Jesus havia ensinado que todos 

aqueles que pertencem a Ele é um com Ele e, portanto, um com o outro. Pouco 

antes de sua prisão, julgamento, crucificação e, Jesus sinceramente e 

repetidamente orou ao Pai que os que creram nele "todos sejam um, como tu, 

Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós ... para que sejam 

um, como nós somos um: Eu neles e Tu em Mim, para que eles sejam perfeitos 

em unidade "(João 17: 21-23). 

Mas se os judaizantes estavam certos, Paulo apontou, Jesus estava errado; se 

eles ensinaram a verdade, ele havia ensinado falsidade e foi, assim, um 

ministro do pecado ! Tal acusação deve ter abalado Pedro para seus 

ossos. Para ser chamado de hipócrita picou o suficiente, mas para ser chamado 

de pecador era impensável, e ser acusado de fazer Jesus ministro do pecado foi 

chocante e repugnante. No entanto, a lógica do argumento de Paulo era 

inevitável. Por suas ações, Pedro tinha em efeito condenou Jesus Cristo. Ele, 

portanto, teve que abandonar suas simpatias judaizantes ou continuar a fazer o 

seu Senhor um mentiroso. 

Para sua própria pergunta Paulo respondeu imediatamente, De modo 

nenhum! Deve ter sido doloroso para Paulo sugerir até mesmo hipoteticamente 

que Cristo poderia participar, muito menos promover, pecado. Mas o perigo 

drástica de Judaistic legalismo exigiu tal lógica drástica. Ele não conhecia 

nenhuma outra maneira de trazer Pedro e os outros para os seus sentidos. 



Ao usar o termo que nos versículos anteriores, Paulo havia graciosamente se 

identificou com os conciliadores, até certo ponto. Agora, ele ainda mais 

graciosamente e com amor suaviza o golpe para seus amigos usando-se como 

um exemplo hipotético. Porque, se eu reconstruir o que eu tenho uma vez 

destruído, ele disse, eu provar a mim mesmo para ser um transgressor. Em 

outras palavras, se alguém, incluindo eu mesmo, tenta reconstruir um sistema 

de legalismo depois de ele ter uma vez destruído ele crendo e pregando o 

evangelho da graça poderosa de Deus e desamparo pecaminosa do homem, ele 

prova a si mesmo , não a Cristo, para ser um transgressor. Ele prova-se a ser 

um hipócrita e um pecador, abandonando a graça para a lei. 

"Eu nunca poderia fazer uma coisa dessas", Paulo afirma, por meio da Lei que 

eu morri para a lei para que eu pudesse viver para Deus. A idéia de 

confrontos legalismo com mais clara a verdade de Deus e minhas próprias 

convicções mais profundas. Agora que eu aceitei graça e morri para a lei, eu 

nunca poderia voltar ao seu sistema de rituais e ordenanças. Caso contrário, eu 

não poderia viver para Deus. A lei não é dono do crente; Deus é. Não é a sua 

relação com a lei que o salva, mas sua relação com Deus. 

"Não sabeis vós, irmãos," Paulo perguntou aos crentes em Roma, "que a lei tem 

jurisdição sobre uma pessoa, desde que ele vive para a mulher casada está ligada 

pela lei a seu marido enquanto ele vive;? Mas se ela marido morrer, ela está 

livre da lei relativa ao marido ... Portanto, meus irmãos, vocês também foram 

feitos para morrer para a lei pelo corpo de Cristo, que você pode estar se juntou 

a outro, àquele que foi ressuscitado dentre os mortos que demos fruto para Deus 

"(Rom. 7: 1-2, 4). 

Que diremos, pois? Será que devemos continuar no pecado para que a graça 

pode aumentar? De maneira nenhuma! Como havemos de quem morreu para o 

pecado ainda viver nele? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos 

batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, 

sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi 

ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós 

em novidade de vida. Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua 

morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, 

sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, que o corpo 

do pecado seja desfeito, que não deve mais ser escravos do pecado; para aquele 

que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, 

cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, havendo Cristo 

ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais morrer de novo é; a morte já 

não tem domínio sobre ele. Para a morte que Ele morreu, Ele morreu para o 

pecado uma vez por todas; mas a vida que Ele vive, Ele vive para Deus. Mesmo 

assim vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo 

Jesus. 



Portanto, não deixe que o pecado reine em vosso corpo mortal que você deve 

obedecer às suas concupiscências, e não ir em apresentar os membros do seu 

corpo ao pecado, como instrumentos de iniqüidade;mas oferecei-vos a Deus, 

como vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de 

justiça de Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais 

debaixo da lei, mas debaixo da graça. (Rom. 6: 1-14) 

Em ambos os Romanos e aos Gálatas, Paulo está se referindo ao fato de que 

quando uma pessoa exerce fé no Senhor Jesus Cristo, ele é colocado em união 

espiritual transcendente com Cristo no evento histórico de Sua morte e 

ressurreição, em que a pena do pecado era pago na íntegra. 

Se um homem é condenado por um crime capital e é condenado à morte, a lei 

obviamente não tem mais direito sobre ele. Ele pagou sua dívida com a 

sociedade. Portanto, mesmo se ele fosse para ressuscitar dentre os mortos, ele 

ainda seria inocente perante a lei, que não teria nenhum direito sobre sua nova 

vida. Assim é com o crente que morre em Cristo a subir na vida nova. Ele é 

livre para sempre de qualquer reivindicação da lei sobre ele. Ele pagou a 

demanda da lei, quando ele morreu em Cristo. Sua morte física não é punição, 

apenas uma liberação para a glória fornecida em sua união com Cristo. 

Efeito mais destrutivo do legalismo é que ele cancela o efeito da cruz. Já estou 

crucificado com Cristo , Paulo testifica, e já não sou eu que vivo, mas Cristo 

vive em mim . Para voltar ao abrigo da lei seria para cancelar a união de um 

com o sacrifício de Cristo na cruz e, portanto, para voltar sob o pecado. 

Eu morri para a Lei Paulo explica, porque eu estava crucificado com 

Cristo , e já não sou eu que vivo . O velho, o velho homem está morto, 

crucificado com Cristo, e do novo homem vive (cf. Cl 3: 9-10). Agora eu ... 

viver para Deus , porque Cristo vive em mim (cf. Rom. 8: 9). A vida que 

eu recebido pela fé agora eu também viver pela fé . O verbo grego para trás ao 

vivo é no tempo perfeito, indicando um passado completou ação que tem 

resultados de continuar. Quando um crente confia em Cristo para a salvação ele 

participa espiritualmente com o Senhor na Sua crucificação e na sua vitória 

sobre o pecado ea morte. 

Por isso, o apóstolo continua, a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do 

Filho de Deus . A verdadeira vida cristã não é tanto a vida de um crente para 

Cristo como a vida de Cristo através do crente.Porque em Cristo "toda a 

plenitude da Divindade habita em forma corpórea" (Cl 2: 9), a plenitude de 

Deus também habita em cada crente, como "participantes da natureza divina" 

(2 Pe 1: 4.). 

Eu não tenho uma vida tão divina e o privilégio de ser magnânimo habitado 

com os vivos, poderoso Filho de Deus por causa de qualquer coisa que eu tenha 



feito ou merecido, mas apenas porque Ele me amou, e se entregou a si mesmo 

por mim. 

O motivo Superando, portanto, para toda a devoção espiritual e obediência é a 

gratidão ao soberano, Senhor misericordioso. A declaração que me amou 

refere-se ao motivo por trás de graça salvadora de Deus. O Novo Testamento 

está repleto de ensinamentos sobre esta grande verdade (ver, por exemplo, João 

3:16; Rom. 5:. 8; Ef 2: 5). O dom do amor não foi tomada a partir de Cristo, 

mas Ele se entregou por mim , diz o apóstolo. Isso lembra as palavras do 

Senhor em João 10:.. 17-18: "Eu dou a minha vida para que eu possa levá-la 

novamente Ninguém ma tira de mim, mas eu a dou por minha própria iniciativa, 

tenho autoridade para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. " 

Todo este trabalho de salvação é o dom da graça soberana de 

Deus. Consequentemente, Paulo conclui, eu não anula a graça de Deus; se a 

justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. De fato, ele estava 

dizendo a Pedro: "Ao retirar da comunhão com seus irmãos gentios você tomar 

sua posição com os judaizantes e contra Cristo. Você anular a graça de Deus , 

negando a precisa para a morte de Cristo, assim como você fez quando 

repreendeu o Senhor para declarar que era necessário que Ele sofrer, ser morto 

e ressuscitado no terceiro dia (ver Matt. 16: 21-22). 

Os dois pilares do evangelho são a graça de Deus e da morte de Cristo, e esses 

são os dois pilares que, por sua própria natureza, o legalismo destrói. A pessoa 

que insiste que ele pode ganhar a salvação por seus próprios esforços mina o 

próprio fundamento do cristianismo e anula a morte precioso de Cristo em seu 

nome. 

 

 

 

 

 

 



6. Enfeitiçados: Uma Defesa da 

Justificação pela Fé de Experiência 

( Gálatas 3: 1-5 ) 

Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, perante os olhos 

de Jesus Cristo foi retratado como crucificado? Esta é a única 

coisa que eu quero saber de você: você recebeu o Espírito pelas 

obras da lei ou pela pregação da fé? Você é tão tolo? Tendo 

começado pelo Espírito, que está agora a ser aperfeiçoado pela 

carne? Você sofreu tantas coisas em vão, se é que foi em 

vão? Será que Ele, em seguida, que fornece-lhe com o Espírito e 

opera milagres entre vós, faça-o pelas obras da lei ou pela 

pregação da fé? ( 3: 1-5 ) 

Deserção e deserção são desprezíveis, porque envolvem deslealdade e traição. Poucas 

coisas são mais trágico ou decepcionante do que um cristão que abandona a pureza do 

evangelho de uma forma falsa de cristianismo que pressupõe a melhorar na obra 

consumada de Cristo. No entanto, isso é o que muitos crentes nas igrejas da Galácia tinha 

feito ou estavam em perigo de fazer por causa dos judaizantes. 

Ao longo da história da igreja alguns crentes começaram bem, mas depois foram se 

afastou das verdades que acreditavam primeiro e seguidos. Eles recebem o evangelho da 

salvação pela graça e viver para o Senhor em fé humilde, mas, em seguida, ser vítima de 

algum sistema de legalismo e retidão de obras, que promete mais, mas produz muito 

menos. Alguns caem em formalismo, substituindo cerimônias externas e ritos para a 

realidade interna de crescimento pessoal no Senhor. Outros caem em sistemas legalistas 

de fazer e não fazer, com orgulho na esperança de melhorar a sua posição diante de Deus 

por fazer ou não fazer certas coisas. Outros, ainda, procurar uma bênção-a segundo 

segredo espiritual para desbloquear alguns plano mais elevado de espiritualidade, uma 

experiência adicional de receber mais de Deus do que eles imaginam lhes foi concedido 

na conversão esperando-graça. 

Paulo tinha sido usado pelo Senhor para apresentar o evangelho da graça soberana aos 

Gálatas, primeiro a levar-lhes a verdade de que a salvação é recebida pela fé na obra 

expiatória de Cristo na cruz, mais nada. Agora, eles foram se afastando do caminho da 

graça pura e tinha aceitado um substituto inferior e impotente com base nos antigos rituais 

Mosaic e normas cerimoniais que a Nova Aliança em Cristo tinha feito inválido e que, 

mesmo sob a Antiga Aliança, não tinha poder para salvar. Os crentes desertores não tinha 

perdido a sua salvação, mas eles tinham perdido a alegria ea liberdade dela e havia 

retornado enganado, à incerteza e à escravidão de um legalismo auto-imposto. Eles ainda 

estavam em Cristo e correto com Deus posicionalmente, mas eles não estavam 

praticamente vivendo em conformidade com a verdade pela qual haviam sido feitos 

justos. Eles substituído uma forma de religião que não tinha poder ou alegria para a 

plenitude da vida em Cristo que antes gozavam. Porque eles deixaram-se enganado, eles 

também projetada para os incrédulos enganados em torno deles o pensamento de que o 

cristianismo era uma questão de lei, em vez de fé. Tinham-se roubado da plenitude da 

bênção de Deus e estavam em perigo de roubar o seu mundo do conhecimento do único 

caminho da salvação. 



Satanás nunca deixa seu esforço para destruir caminho da salvação de Deus, e por causa 

da maneira de Deus é por Sua graça que trabalha por meio da fé do homem, Satanás é o 

oposto, o caminho do próprio esforço do homem e do trabalho. A partir do momento da 

primeira obra-justos oferta de um grão em vez de um sacrifício animal de Caim, homem 

descrente tem procurado fazer-se bem com Deus por meio de sua própria bondade e 

mérito. 

Quando Paulo veio pela primeira vez para a Galácia, ele ficou maravilhado com a sua 

recepção gracioso. Ele estava fisicamente afligido, mas "o que era um teste para você na 

minha condição física", disse ele, "você não desprezar ou detestam, mas você me 

recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo" ( Gal. 4 : 14 ). Agora o 

apóstolo ficou maravilhado com a sua deserção do evangelho que ele pregou a 

eles. "Estou surpreso que você está passando tão depressa daquele que vos chamou na 

graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos 

perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo" ( 1: 6-7 ). Tendo recebido a nova 

vida em Cristo pela fé, eles tinham sido persuadido a viver suas novas vidas, a velha 

maneira de obras. Eles haviam se virou de graça em lei, de fé em obras, desde o Calvário 

a cerimônia, da liberdade à escravidão. 

Em capítulos 3-4 Paulo dá uma defesa clássica da doutrina da justificação pela fé, a defesa 

tinha introduzido em 2: 16-21 . Em 3: 1-5 ele defende a doutrina do ponto de vista da 

experiência pessoal, e em 3: 6-4: 31 a partir do ponto de vista da revelação bíblica. 

Em 3: 1-5 , o apóstolo lembra a seus leitores que a experiência de um crente do Senhor 

Jesus Cristo, do Espírito Santo, e de Deus Pai são irrefutáveis provas de ter sido 

graciosamente feito aceitável a Deus por meio da fé pessoal no perfeito, completo obra 

de Cristo, para além de qualquer suplemento humano. 

Embora a experiência em si não é uma prova totalmente confiável da realidade espiritual, 

é, no entanto, uma apologética poderosa quando estreitamente ligada e construído sobre 

a verdade bíblica. Porque genuína experiência cristã verifica o evangelho da graça, o 

apóstolo inspirado foi levado pelo Espírito Santo, para usá-lo como um meio eficaz de 

defender a doutrina da justificação pela fé. 

A experiência do crente com Cristo 

Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, perante os olhos 
de Jesus Cristo foi retratado como crucificado? ( 3: 1 ) 

Ó gálatas insensatos reflete uma combinação de raiva e amor misturado com 

surpresa. Paulo estava incrédulo, quase incapaz de acreditar no que os Gálatas havia 

feito. Como muitos crentes antes e depois deles, que tinham sido vitimados por Satanás e 

induzidos a escapar das amarras da verdade pela qual haviam sido salvos. Os crentes 

foram especialmente tolo porque tinha sido tão cuidadosa e bem instruído, tendo sido, em 

muitas ocasiões ao longo dos anos privilegiados para se sentar sob o ensinamento do 

próprio Paulo, cujo batimento cardíaco muito foi o evangelho da graça de Deus. 

Anoētos ( insensato faz) não conotar deficiência mental, mas a preguiça mental e falta de 

cuidado. Os crentes da Galácia não eram estúpidos; eles simplesmente não conseguiu 

usar sua inteligência espiritual, quando confrontado pelo, ensino-destruindo Evangelho 

unscriptural dos judaizantes. Eles não estavam usando suas cabeças. 



O termo grego frequentemente levadas a idéia de uma atitude errada de coração, a falta 

de fé que obscurece julgamento. Paulo escreveu sobre pessoas gananciosas que pensam 

que um monte de dinheiro vai melhorar suas vidas e trazer felicidade e realização. Na 

tentativa de ficar rico, essas pessoas "caem em tentação e em laço, e em muitas 

concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na ruína e perdição" ( 1 

Tim. 6: 9 ). Paulo confessou que antes de salvação ele, também, tinha sido "tolo ..., 

desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, gastando [sua] vida em 

malícia e inveja, odiosos, odiando" ( Tito 3: 3 ). 

Jesus usou a palavra para repreender os dois discípulos que ele encontrou na estrada de 

Emaús: "Ó homens tolos e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas 

disseram!" ( Lucas 24:25 ). Problema básico dos discípulos não era mental, mas 

espiritual. Porque eles não tinha estudado cuidadosamente a acreditar nos profetas, eles 

não conseguiram entender que, como o Messias, Jesus não só teve que morrer, mas que 

Ele seria levantado e retornar ao Seu Pai no céu (cf. v 26. ). Sua compreensão falhou 

porque a sua fé havia fracassado. 

Os gálatas tolamente caído no legalismo Judaistic porque eles tinham parado de acreditar 

e aplicar as verdades básicas do evangelho Paulo lhes havia ensinado e por que eles foram 

salvos. Por pecaminosa negligência de seus recursos divinos, eles comprometido o 

evangelho da graça. Eles seguiram os seus caprichos e impulsos em vez de verdade 

revelada de Deus, e ao fazê-lo, abandonando a verdade básica do evangelho, que os 

homens vêm para a salvação e viver a salvação somente pela fé na Pessoa e do poder de 

Jesus Cristo. A vida cristã não é nem entrou nem morava com base em bons sentimentos 

ou inclinações atraentes, mas na base da verdade de Deus em Cristo. Os cristãos, que 

contam com emoções auto-orientados, em vez de mentes orientadas Escritura estão 

condenados a ser "jogado aqui e ali por ondas e levados ao redor por todo vento de 

doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia enganam fraudulosamente" ( Ef. 

4:14 ). Quando julgar uma idéia com base em quão bom ele faz sentir ou o quão bom ele 

soa um pouco do que na base da sua harmonia com a Palavra de Deus, eles estão em sério 

perigo espiritual. 

A maioria dos membros do culto não se envolver, porque eles eram intelectualmente 

convencido as doutrinas do culto eram verdadeiras, mas porque os seus ensinamentos e 

práticas eram atraentes. Suas mentes não foram persuadidos; suas emoções foram 

vitimados. 

Paulo pediu aos crentes romanos: "Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de 

Deus, não ... [para] vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação 

da vossa mente, para que experimenteis qual é o vontade de Deus é, o que é bom, 

agradável e perfeita "( Rom. 12: 1-2 ). Ele exortou os crentes de Éfeso para "ser 

renovados no espírito da [sua] mente" ( Ef. 4:23 ) e Colossenses "revestir-nos do novo 

homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem do One quem criou 

ele "( Colossenses 3:10 ). Fé piedosa e obediência são estabelecidos pela mente, e não 

pelas emoções. Sendo dito que se pode agradar a Deus por determinado comportamento 

é muito atraente para o ego, que está sempre à procura de meios de glória, maneiras de 

dizer a si mesmo e aos outros o quão bom ele é. 

O que a vida cristã eficaz fiéis, no entanto, não é simplesmente uma grande aventura 

emocional cheio de sentimentos e experiências maravilhosas. É antes de tudo a busca 

humilde de verdade e vontade de Deus e de conformidade com ela. O cristão obediente 

experimenta alegria e satisfação além da medida, muito superior a dos crentes superficiais 



que constantemente buscam espirituais "altos". Vida em Cristo não é estéril e sem 

alegria. Mas a verdadeira alegria, felicidade, satisfação, e todos os outros tais sentimentos 

são subprodutos de conhecer e obedecer a verdade de Deus. 

Os Gálatas foram realmente enfeitiçado pelos judaizantes. Bewitched é de baskainō , 

que significa charme ou fascinar de forma enganosa, como pela lisonja, falsas promessas, 

ou poder ocultista, e claramente sugere o uso de sentimento sobre verdade, emoção sobre 

a compreensão clara da verdade. " Quem fez cócegas em sua fantasia? " Paulo perguntou 

retoricamente, plenamente consciente da resposta. "Quem poderia ter arrastado-lo longe 

da base sólida da verdade em que você era uma vez tão bem 

fundamentada?" Embora enfeitiçado pode levar a idéia de bruxaria, que não é a idéia 

aqui. Os gálatas não foram vítimas de um feitiço ou encantamento, mas foram enganados 

alunos dos ensinos que deveria ter reconhecido imediatamente como falso. Eles foram 

vítimas voluntárias que sucumbiram ao de satisfação da carne retidão de obras dos 

judaizantes. Eles haviam sido convencidos de que a fé não foi suficiente, de que algo 

estava faltando, que poderia ser cumprida, retornando para as cerimônias e as exigências 

da Antiga Aliança. Mas, como William Hendricksen disse em seu comentário Gálatas: 

"Um Cristo suplementado é um Cristo suplantado." 

Própria experiência dos gálatas de salvação deveria ter impedido a sua queda para a 

falsidade judaizar. Primeiro de tudo, eles tinham experimentado o poderoso, 

transformação, de mudança da mente verdade do evangelho em Cristo crucificado. Eram 

pessoas perante os olhos de Jesus Cristo foi retratado como crucificado . Eles viram 

claramente o significado da cruz. O evangelho tinha chegado a eles com total clareza e 

poder do sacrifício de Cristo em seu nome, e pela fé haviam crido e recebido. 

Publicamente retratado traduz prographo , uma palavra que foi usada de afixação de 

notas oficiais importantes em um placard no mercado ou outro local público para os 

cidadãos de ler. Jesus Cristo tinha sido figurativamente sinalizados antes Gálatas pelo 

próprio Paulo para que todos possam ver claramente. Paulo era um pregador dinâmico, e 

talvez dramática também. Aqueles que se sentava a seus pés, talvez, quase podia ouvir o 

toque do martelo, uma vez que introduziram os cravos nas mãos e os pés de Jesus. Eles 

podem ter sido capaz de visualizar o fluxo de sangue de sua testa perfurada-espinho e 

lado ferido. Eles estavam convencidos da morte expiatória de Jesus, condenado por seus 

pecados, e levados pela graça mediante a fé no reino. 

A pregação de Paulo de Jesus Cristo e da aceitação dos gálatas dEle pela fé tudo foi 

feito publicamente . Os crentes houve testemunhas para a salvação de cada um pela fé 

somente nEle. Mas voltando-se para o legalismo que estavam negando o poder de 

poupança absoluta de Cristo ea cruz pela qual Ele pagou a pena por seus pecados e 

comprou sua salvação. 

Crucificado traduz um particípio perfeito passivo, indicando que a crucificação era um 

fato histórico que teve resultados contínuos. João declara que "se confessarmos os nossos 

pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça" 

( 1 João 1: 9 ). Uma tradução mais literal é: "Ele ainda é justo para continuar a perdoar 

nossos pecados." No ritual, cerimônia, regulamento, ou qualquer outra coisa inventada ou 

realizado por homens pode pegar onde a cruz deixa de fora, porque a cruz nunca sai de 

cena. A cruz é o pagamento Continuada e eterna para todo o pecado, e todo pecador que 

confia na cruz é para sempre e continuamente a ser perdoado. Um crente não pode mais 

ficar salvos pelas obras do que ele poderia ter sido salvo por obras em primeiro lugar. A 



cruz continua se movendo poderosamente e implacavelmente através da história, e ele vai 

ficar para sempre como prova de que os homens não podem redimir-se vivo. 

É trágico que, mesmo muito religião que passa sob o nome do cristianismo rejeita a obra 

substitutiva de Cristo e substitui-lo com algum tipo de retidão de obras. Igrejas que vão 

pelo nome do Senhor, mas rejeitam a Sua justiça em favor do homem do são culpados de 

estabelecer uma forma de piedade que não tem absolutamente nenhum poder. 

Paulo havia proclamado que a justificação é somente pela fé em Jesus Cristo a partir do 

momento que ele pisou pela primeira vez na Galácia. "E por ele [Cristo] todos os que 

crêem são justificados de todas as coisas", ele disse a seus ouvintes judeus em Antioquia 

da Pisídia, "a partir do qual você não poderia ser justificados pela lei de Moisés" ( Atos 

13:39, NVI ). Isso é essencialmente a mensagem do livro de Hebreus, que foi escrito 

principalmente para os crentes judeus, alguns dos quais, como aqueles na Galácia, 

estavam em perigo de volta ao judaísmo. "Porque, por um lado," o escritor diz: "há uma 

anulação de um mandamento anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade (pois a lei 

nenhuma coisa aperfeiçoou), e, por outro lado, há uma introduzida uma melhor esperança, 

pela qual nos aproximamos de Deus ... Jesus tornou-se a garantia de uma melhor aliança 

"( Hb 7: 18-19. , 22 ). 

Mais tarde, na carta aos gálatas, o apóstolo pede a seus leitores: "Eis que eu, Paulo, vos 

digo que, se você recebe a circuncisão, Cristo não será de nenhum benefício para você. E 

eu depor novamente a todo aquele que recebe a circuncisão, que ele está sob obrigação 

de manter toda a Lei Você foi separado de Cristo, você que está procurando ser 

justificados pela lei; de ter caído em desgraça "(. Gal 5: 2-4. ). A pessoa que coloca a sua 

confiança na lei obriga-se a manter toda a lei que é humanamente impossível, e ele 

também se isola dos benefícios da cruz, pelo qual os pecados são perdoados e obrigação 

para com a lei é cumprida. 

A experiência do crente com o Espírito Santo 

Esta é a única coisa que eu quero saber de você: você recebeu o 

Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Você é tão 

tolo? Tendo começado pelo Espírito, que está agora a ser 

aperfeiçoado pela carne? Você sofreu tantas coisas em vão, se é 
que foi em vão? ( 3: 2-4 ) 

Próximo apelo de Paulo era a experiência dos crentes gálatas com o Espírito Santo. "Você 

não se lembra o que o Espírito realizou em sua vida quando você confiou em Cristo para 

a salvação? " ele pergunta.Ele restringe o direito foco para o problema quando ele 

implora: " Esta é a única coisa que eu quero saber de você: quando você recebeu a 

Cristo, você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé Será que 

quis tem que cumprir alguns requisitos adicionais, passar por uma cerimônia especial, ou 

executar alguns ritos adicionais? Ou você receber o Espírito , pela graça de Deus, ao 

mesmo tempo que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador? " A pergunta era 

retórica e a resposta óbvia: Eles receberam a justiça de Cristo e do Seu Espírito Santo, ao 

mesmo tempo. 

O dom do Espírito Santo é prova mais inequívoca do crente do favor de Deus, a sua maior 

prova da salvação e da garantia da glória eterna. "O próprio Espírito testifica com o nosso 

espírito que somos filhos de Deus" ( Rom. 8:16 ). Paulo assegurou aos cristãos de 

Roma. Por outro lado, "Se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Ele" 



( v. 9 ). João escreve: "Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, pois Ele 

nos deu o Seu Espírito" ( 1 João 4:13 ; cf. 03:24 ). 

Por isso, é ridículo de manter, como alguns cristãos fazem, que a presente cheio do 

Espírito Santo vem através de uma experiência de trabalho ou adicional. Uma pessoa que 

não tem a plenitude do Espírito Santo não precisa de uma segunda bênção; ele precisa de 

salvação. A presença interior do Espírito Santo é inseparável do novo nascimento. Em 

nenhum momento antes da salvação pode uma pessoa ter a habitação Espírito, e em 

nenhum momento depois da salvação que ele pode não tê-lo. "Tendo também acreditava" 

em Cristo, Paulo explicou aos Efésios, "você foi selado nele com o Espírito Santo da 

promessa, que é dada como penhor da nossa herança" ( Ef 1: 13-14. ). "Promessa" é 

de arrabōn , que originalmente se referia a um pré-pagamento ou dinheiro honestamente 

dada por uma pessoa com a intenção de fazer uma compra, como uma garantia de que o 

valor total seria pago. No grego moderno uma forma de a palavra é usada para anel de 

noivado. O Espírito Santo é a garantia divina do crente que, como parte da igreja de 

Cristo, a Sua noiva, que ele um dia vai participar da festa de casamento do Cordeiro. 

Quando Paulo encontrou alguns discípulos de João Batista em Éfeso, ele procurou 

determinar a integridade de sua fé, perguntando: "Será que você receber o Espírito Santo 

quando creram?" Quando eles responderam que não, ele apresentou o evangelho de Jesus 

Cristo a eles e eles, em seguida, receberam o Espírito ( Atos 19: 1-6 ). Em seu discurso 

perante o Conselho de Jerusalém, Pedro disse: "Irmãos, vós sabeis que, nos primeiros 

dias, Deus me elegeu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra 

do evangelho e cressem. E Deus, que conhece o coração, deu testemunho a eles, dando-

lhes o Espírito Santo, assim como ele também fez para nós "( Atos 15: 7-8 ). Pedro tinha 

testemunhado primeira gentios "receber o Espírito Santo quando ele pregou para Cornélio 

e seus parentes e amigos em Jope. "Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, 

caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a mensagem. E todos os judeus 

convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo foi 

derramado sobre os gentios Também "( 10: 44-45 ). 

Embora provavelmente não em tão dramática certa forma, todo verdadeiro crente na 

Galácia haviam recebido o Espírito Santo no momento em que ele recebeu Jesus Cristo 

como Salvador. "Você não se lembra", perguntou a Paulo, "que você recebeu o 

Espírito ... pela pregação da fé? Como, então, você pode ser enganado por os 

judaizantes a pensar que Ele veio para você, ou que virá a acontecer com você, por obras 

da lei ? " 

Como os judaizantes, muitos grupos e movimentos hoje quero apresentar condições ou 

requisitos especiais que supostamente adicionar bênçãos à obra acabada e perfeita de 

Cristo, tais como uma maior plenitude do Espírito, falando em línguas, ou uma salvação 

mais completo. Mas todas essas coisas são formas de retidão de obras, acrescentando 

coisas que os homens podem fazer o que Cristo já fez e que só ele poderia ter feito. 

"Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus", declarou 

Paulo. . "Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da 

morte para o que a lei não podia fazer, fraco como foi através da carne, Deus, enviando o 

seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, condenou o 

pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos 

segundo a carne, mas segundo o Espírito "( Rom. 8: 1-4 ). 

O Espírito Santo não é o objetivo da vida cristã, mas é sua fonte. Ele não é o produto de 

uma vida fiel, mas é o poder por trás dele. Um maior nível de vida não traz o Espírito 



Santo; sim submissão ao Espírito Santo, que já habita no crente, inclui um nível de vida 

mais elevado. 

" Tendo começado pelo Espírito, "Paulo continua:" você está agora a ser aperfeiçoado 

pela carne? Como você pode pensar que o seu fraco, imperfeito, ainda 

pecaminosa carne poderia melhorar o que o divino Espírito de Deus começou em você 

quando você acreditava primeiro ? " Acumulando as disposições da graça para os esforços 

da lei é ridícula. 

Por uma questão de equilíbrio deve-se notar que Tiago adverte que uma fé que não produz 

boas obras não é fé salvadora em tudo. "De que adianta, meus irmãos", ele pergunta: "Se 

um homem diz que tem fé, mas não tem obras? Que a fé pode salvá-lo?" ( Tiago 

2:14 ). Ou seja, pode que tipo de fé trazer a salvação? Não. "A fé, se não tiver obras, é 

morta em si mesma por" ( v. 17 ). Quando mais tarde ele diz que "o homem é justificado 

pelas obras, e não somente pela fé" ( v. 24 ), ele está falando de obras de verificação, não 

produzindo, a salvação. Obras que são agradáveis a Deus, como visitar "os órfãos e as 

viúvas nas suas tribulações" e manter "se isento da corrupção do mundo" ( 1:27 ) -dar 

evidências de que uma profissão de fé em Cristo é genuína. 

A validade das boas obras diante de Deus depende cujo poder que eles são feitos na e 

para cuja glória. Quando são feitos na força do Seu Espírito e para a Sua glória, eles são 

lindos e aceitável a Ele. Quando são feitos no poder da carne e para o bem de 

reconhecimento pessoal ou mérito, eles são rejeitados por Ele. O legalismo é separada da 

verdadeira obediência por atitude. O primeiro é um cheiro podre às narinas de Deus, ao 

passo que o outro é um cheiro suave. 

A oração da fé humilde, buscando a vontade e glória de Deus, é agradável ao Pai, ao passo 

que uma oração proferida por rote ou para impressionar a Deus ou outras pessoas é um 

anátema para Ele ( Lucas 18: 10-14 ). Ir à igreja para adorar a Deus com sinceridade com 

os irmãos é agradável a Ele, enquanto indo para o mesmo serviço da igreja e estar com os 

mesmos companheiros de fé, não é aceitável a Ele, se feito em um hipócrita, egoísta, 

espírito legalista. 

Até mesmo os melhores e mais aceitáveis obras não aumentar nossa posição diante de 

Deus ou elevar-nos a um estado espiritual mais elevado. Como seria possível ser mais do 

que um filho de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo, que é o herdeiro de todas as coisas 

( Rm 8:17. ; Heb. 1: 2 ; cf. Gal 4: 7. ; 1 Ped . 3: 7 )? 

Você sofreu tantas coisas em vão ? Paulo pergunta seguinte. Sofrer é de paschō , uma 

palavra que carrega a idéia básica da experiência e, por vezes, que de dor ou 

sofrimento. Uma vez que o contexto sugere nada de sofrimento ou dificuldade, parece 

melhor tomar a palavra aqui para se referir a experiência, a experiência pessoal dos 

crentes com Jesus Cristo, o Espírito Santo, e por Deus Pai. Paulo está perguntando: " Será 

que quis experimentar tantas coisas em vão ? Você aprendeu nada com eles? Você não 

pode pensar sobre as coisas e ver que as reivindicações dos judaizantes não puder 

possivelmente quadrados com o evangelho que lhes foi ensinado e ter vós experientes? " 

Paulo suaviza o golpe, adicionando, se é que foi em vão , deixando em aberto a 

possibilidade e espero que ele não era. Em outras palavras, "Eu espero que eu ouvi sobre 

você não é verdade ou que você voltar para os seus sentidos." O apóstolo usa a mesma 

abordagem várias outras vezes na carta, batendo duro em um erro ou a falha e, em seguida, 

suavizando seu tom (ver, por exemplo, 4: 9-14 , 20 ; 5: 2-10 ). 



A experiência do crente com o Pai 

Será que Ele, em seguida, que fornece-lhe com o Espírito e opera 

milagres entre vós, faça-o pelas obras da lei ou pela pregação da 
fé? ( 3: 5 ) 

O terceiro apelo à experiência é com Deus, o Pai, Ele ... que fornece-lhe com o Espírito 

e opera milagres entre vós . 

Pouco antes de Sua ascensão Jesus ordenou aos discípulos "não se afastassem de 

Jerusalém, mas que esperassem o que o Pai havia prometido," que, "Ele disse, 'você ouviu 

falar de mim" ( Atos 1: 4 ). Por meio do Filho, o Pai havia prometido dar "o Espírito Santo 

àqueles que lho pedirem" ( Lucas 11:13 ). E "quando Ele, o Espírito da verdade vier," 

Jesus explicou em outra ocasião, "Ele vos guiará a toda a verdade, pois Ele não falará por 

sua própria iniciativa, mas o que Ele ouve, Ele vai falar" ( João 16:13 ). 

Fornece é de epichorēgeō , o que significa para suprir abundantemente e com grande 

generosidade. Ele foi usado de patronos das artes que subscreveram produções de peças 

gregas e de cidadãos patriotas que deram de sua riqueza para ajudar a apoiar o exército 

ou do governo de seu país. Foi usado também de voto de um noivo para amar e cuidar de 

sua noiva. 

Em Sua generosidade superabundante para Seus filhos, Deus provê -los com o Espírito 

e que opera milagres entre eles. Milagres traduz dunamis , que se refere basicamente 

ao poder inerente ou habilidade. Paulo pode ter sido referindo-se a acontecimentos 

milagrosos Deus fizera entre os crentes da Galácia, ou ele pode ter sido referindo-se ao 

poder espiritual sobre Satanás, o pecado, o mundo, a carne, e fraqueza humana que o Pai 

concede a Seus filhos por meio de Seu Espírito . A pregação de Paulo em Corinto era 

"em demonstração do Espírito e de poder" ( 1 Cor. 2: 4 ). Ele até se gabava de suas 

próprias fraquezas a fim de que o poder de Cristo possa habitar nele ( 2 Cor. 12: 9 ). Deus, 

diz ele, "é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, 

segundo o poder que opera em nós" ( Ef. 3:20 ). Em cada uma dessas 

passagens dunamis é traduzida como "poder" e refere-se a dádiva divina do Pai para Seus 

filhos. 

O argumento de Paulo é a própria poderosa: Se uma pessoa recebeu a salvação eterna 

através da confiança em Cristo crucificado, recebeu a plenitude do Espírito Santo, o 

mesmo momento em que ele acredita, e tem poder dotado de espírito do Pai trabalhando 

dentro dele, como ele poderia esperar reforçar que dos seus próprios recursos humanos 

insignificantes por algum esforço meritório? 

 

 

 

 



7.  Abençoados ou amaldiçoados? Uma 

Defesa da Justificação pela Fé a partir das 

Escrituras ( Gálatas 3: 6-14 ) 

Mesmo assim Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como 

justiça. Portanto, certifique-se de que é os que são da fé são filhos 

de Abraão. E a Escritura previsto que Deus havia de justificar 

pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, 

dizendo: "Todas as nações serão benditas em ti." Então aqueles 

que são da fé são abençoados com Abraão, o crente. Pois todos 

quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição; porque 

está escrito: "Maldito todo aquele que não permanece em todas 

as coisas escritas no livro da lei, para realizá-las." Agora que 

ninguém é justificado pela Lei perante Deus é evidente; para: "O 

justo viverá pela fé". No entanto, a lei não é da fé; pelo contrário, 

"Aquele que pratica eles viverá por ela." Cristo nos resgatou da 

maldição da lei, fazendo-se maldição por nós; porque está escrito: 

"Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro" -no fim de 

que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios, 

para que para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante 
a fé. ( 3: 6-14 ) 

Quando o carcereiro de Filipos perguntou o que ele deve fazer para ser salvo, de forma 

concisa Paulo respondeu: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo" ( Atos 16:31 ). A salvação 

é apropriada pela fé; e que a fé é pessoal, interna e espiritual, não tendo nada a ver com 

cerimónias, rituais, cerimónias de boas obras, ou externas, de qualquer tipo. 

A fé sempre foi a resposta exigida por Deus que traz a salvação ( Ef. 2: 8-9 ). Os santos 

do Antigo Testamento foram salvos pela fé, assim como os santos do New Abel teve 

relativamente pouco revelação a respeito de Deus, mas ele acreditou na veracidade do 

que ele sabia de Deus e foi salvo. Noé também tinha conhecimento limitado sobre Deus, 

e ele também tinha fé na verdade ele sabia e foi salvo. Moisés teve consideravelmente 

mais revelação da natureza e da vontade de Deus, e por confiar no que ele sabia de Deus, 

ele foi salvo. Todos os três foram justificados, considerados justos e fez aceitável a Deus, 

pela sua fé pessoal nEle. Eles "obteve a aprovação através de sua fé" ( Heb. 11: 4 , 7 , 23-

29 , 39 ). 

Depois de ter mostrado os crentes gálatas a partir da sua própria experiência, que foram 

justificados pela fé e não pelas obras da lei ( Gal. 3: 1-5 ), Paulo agora defende que a 

doutrina da Escritura. 

Os judaizantes, sem dúvida, citado muitas passagens do Antigo Testamento, em apoio 

dos seus pedidos legalistas. E porque suas interpretações dessas passagens foram 

baseados em longo aceito e reverenciado tradição rabínica, muitos crentes judeus na 

Galácia e em outros lugares encontraram as reivindicações persuasivo. 

Em Gálatas 3: 6-14 , Paulo expõe essas interpretações erradas, mostrando que os 

judaizantes foram herético em sua doutrina, porque eles estavam enganados em sua 

compreensão das Escrituras. Sua primeira linha de argumentação do Antigo Testamento 



é positivo, mostrando que a verdadeira fé bíblica faz, e sua segunda linha de 

argumentação é negativo, mostrando o que funciona não pode fazer. 

Prova positiva a partir do Antigo Testamento 

Mesmo assim Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como 

justiça. Portanto, certifique-se de que é os que são da fé são filhos 

de Abraão. E a Escritura previsto que Deus havia de justificar 

pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, 

dizendo: "Todas as nações serão benditas em ti." Então aqueles 
que são da fé são abençoados com Abraão, o crente. ( 3: 6-9 ) 

Prova positiva de Paulo de que o Antigo Testamento ensina a salvação pela fé em vez de 

obras gira em torno de Abraão, pai do povo hebreu e patriarca supremo do judaísmo. 

Os judaizantes, sem dúvida, usado Abraão como prova certa de que a circuncisão era 

necessária para agradar a Deus e tornar-se aceitável a Ele. Após a primeira chamada 

Abraão para deixar sua pátria de Ur da Caldéia, o Senhor prometeu: "E eu vos farei uma 

grande nação, e te abençoarei, e fazer o seu nome, e assim que você deve ser uma bênção, 

e eu vou Abençoarei os que te abençoarem, e aquele que te amaldiçoarem amaldiçoarei 

E em todas as famílias da terra serão abençoados "(. Gen. 12: 2-3 ). Abraão e seus 

descendentes foram posteriormente ordenou a ser circuncidado como um sinal da aliança 

de Deus e uma ilustração constante da necessidade de limpeza espiritual do pecado: "Esta 

é a minha aliança, que guardareis entre mim e ti ea tua descendência depois de: todo o 

homem entre vós será circuncidado "( Gen. 17:10 ). (O corte longe do prepúcio no órgão 

procriador masculino significava a necessidade de cortar o pecado do coração pelo pecado 

que era inerente, passada de uma geração para a outra; (cf. Dt 10:16. ; Jer 4: 4. ; Col. 

2:11 ). 

Colocar essas duas contas em conjunto, os judaizantes argumentou, "Não é óbvio que, se 

o resto do mundo, ou seja, os gentios, devem compartilhar as bênçãos prometidas a 

Abraão, eles devem primeiro assumir o sinal que marca o povo de Deus , os judeus? Se 

todas as nações da terra serão benditas em Abraão, eles terão que ser como Abraão e ser 

circuncidado. " 

"Mas isso não quer seguir", Paulo respondeu em vigor. Citando Gênesis 15: 6 , ele 

perguntou: "Você não sabe que mesmo assim Abraão creu em Deus, e isso lhe foi 

imputado como justiça tivessem convenientemente ignorado o fato de que a Escritura 

atribuída precisamente justiça a Abraão pela fé e que Deus ordenou? Abraão para ser 

circuncidado muitos anos depois Ele havia contado a Abraão para ser justo, porque 

ele creu em Deus ? " 

Quando há cerca de dez anos se passaram após a primeira promessa de Deus e de sua 

esposa, Sara, ainda não tinha filhos, Abraão orou: "Ó Senhor Deus, que me darás, desde 

que eu sou sem filhos eo herdeiro da minha casa é Eliezar de Damasco?" O Senhor, então, 

tomou Abraão "do lado de fora e disse:" Agora, olhe para o céu, e conta as estrelas, se 

você é capaz de contá-los. ' E disse-lhe: 'Assim será a tua descendência. " Em seguida, 

ele acreditava no Senhor, e Ele imputou-lhe isto como justiça "( Gênesis 15: 2 , 5-6 ). Foi, 

pelo menos, 14 anos após essa ocasião (ver Gen. 16:16 ; 17: 1 ) antes de ser dada a ordem 

para sua circuncisão. 



Paulo usou o mesmo argumento em sua carta à igreja romana. Falando de crentes "cujas 

maldades foram perdoadas, e cujos pecados foram cobertos, cujo pecado ... o Senhor não 

terá em conta", ele perguntou, 

É este bênção então sobre a circuncisão, ou também sobre a incircuncisão? Para nós 

dizemos, "a fé foi imputada a Abraão como justiça". Como, então, isso lhe foi 

imputado? Enquanto ele foi circuncidado ou incircunciso? Não na circuncisão, mas na 

incircuncisão; e ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve quando 

ainda incircunciso, que ele poderia ser o pai de todos os que crêem sem serem 

circuncidados, que a justiça pode ser contada a eles, e o pai da circuncisão, aqueles que 

não somente são da circuncisão, mas que também seguir os passos da fé de nosso pai 

Abraão, que ele teve enquanto não circuncidado. ( Rom. 4: 7-12 ) 

Os judaizantes, como a maioria dos outros judeus daquela época, havia se invertido 

completamente a relação entre circuncisão e salvação. A circuncisão era apenas uma 

marca, não os meios, de salvação.Deus estabeleceu a circuncisão como um sinal físico 

para identificar o seu povo e para isolá-los do idólatra, mundo pagão em torno deles 

durante o tempo da Antiga Aliança. A circuncisão é um ato externo, físico que não tem 

efeito sobre o trabalho espiritual da justificação. Deus deu o sinal da circuncisão de 

Abraão longo após Ele já havia declarado que ele seja justo por causa de sua fé. 

Ela sempre foi verdade que "ele não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão 

a que é somente na carne, mas ele é um judeu que é no interior,. E circuncisão, a que é do 

coração, pelo Espírito, não pela letra "( Rm 2: 28-29. ). A circuncisão física era uma 

questão de terreno, cerimonial identidade com o povo de Deus, ao passo que a salvação 

é uma questão de identidade espiritual com Ele; e se o símbolo terrestre não tinha 

contrapartida espiritual genuíno que era inútil. Mesmo sob a Antiga Aliança, a 

circuncisão em si realizado nenhum poder espiritual. 

Desde a queda, o homem orgulhoso foi naturalmente inclinados a confiar em si mesmo, 

incluindo a sua capacidade de agradar a Deus por seu próprio caráter e esforços. Os judeus 

da época de Jesus depositam grande confiança na circuncisão e descendência física de 

Abraão. Quando Jesus disse a um grupo deles: "Se vós permanecerdes na minha palavra, 

sois verdadeiramente meus discípulos; e conhecereis a verdade, ea verdade vos libertará", 

eles responderam: "Somos descendência de Abraão, e nunca ter sido ainda escravizados 

a ninguém "( João 8: 31-33 ). Sua resposta foi, obviamente, um absurdo do ponto de vista 

histórico. O povo judeu tinha sido em cativeiro grave muitas vezes ao longo da sua 

história e estavam naquele tempo sob a regra de ferro de Roma. Ainda mais insensato, no 

entanto, foi o seu pensamento de que a mera descendência física de Abraão fez aceitável 

a Deus. Em uma de suas denúncias mais poderosas do judaísmo à falência, Jesus disse: 

"Eu sei que vocês são descendentes de Abraão; contudo, procurais matar-me, porque a 

minha palavra não entra em vós ... Se vocês são filhos de Abraão, fazer as obras . de 

Abraão Mas como ela é, você está procurando matar-me, um homem que lhe disse a 

verdade, o que eu ouvi de Deus; isso Abraão não fez ... Você é do seu pai ao diabo, e você 

quer fazer os desejos de vosso pai "( João 08:37 , 39-40 , 44 ). 

Contando com o nacionalismo cerimonial, judeus legalistas imaginou que eles estavam 

na herança espiritual, bem como racial de Abraão, enquanto eles estavam realmente na 

herança espiritual de Caim, que, ao rejeitar o caminho de Deus, não só seguiu o seu 

próprio caminho, mas também de Satanás. Ponto nessa ocasião Jesus era que, não importa 

o que a linhagem física uma pessoa pode ter, se ele não tem fé em Deus que ele não é um 

descendente espiritual de Abraão. Abraão era secundariamente o pai físico do povo 



judeu. Ele era, antes de tudo o pai espiritual de todos, de qualquer raça ou nacionalidade, 

que acredita em Deus ( Rom. 4:11 ). Tal como aconteceu com Abraão, "a quem não 

trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça" ( v. 

5 ). 

Deve-se notar também que Abraão não é apenas o padrão para a justificação pela fé, mas 

para uma vida obediente por essa fé. 

Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por 

herança; e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, ele viveu como um estrangeiro na terra 

da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros 

da mesma promessa; pois ele estava olhando para a cidade que tem fundamentos, da qual 

o arquiteto e construtor é Deus ... Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque; e 

aquele que recebera as promessas estava oferecendo o seu filho unigênito; era aquele a 

quem foi dito: "Em Isaque seus descendentes serão chamados." Ele considerou que Deus 

é capaz de levantar os homens, mesmo dos mortos; a partir do qual ele também recebeu-

o de volta como um tipo. ( Heb. 11: 8-10 , 17-19 ) 

Pela fé Abraão seguiu a Deus para uma terra desconhecida e pela fé que ele estava 

disposto a dar de volta a Deus o filho que por si só poderia ser o meio de cumprir a 

promessa divina. Abraão, como todo verdadeiro crente antes e depois dele, entendeu a fé 

como "a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem" ( v. 

1 ). Pela fé Abraão sequer olhou para a frente a Cristo. Jesus disse aos judeus incrédulos 

em Jerusalém, "Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e ficou feliz" ( João 

8:56 ). 

Para voltar a enfatizar a importância absoluta de que ele estava dizendo, Paulo 

acrescentou: Por isso, certifique-se de que é os que são da fé são filhos de Abraão. Ele 

estava fazendo o mesmo ponto para os judeus crentes na Galácia que Jesus fez para os 

judeus incrédulos em Jerusalém: Somente os crentes genuínos, aqueles que são da fé , 

tenha o direito a uma relação espiritual de Abraão , ou a Deus. Judeus sem fé no Senhor 

Jesus Cristo não são verdadeiros filhos de Abraão , enquanto que os gentios que crêem 

nele são. 

Para que os cristãos pensam que, porque o Seu povo escolhido rejeitaram Ele, o Senhor 

vai rejeitá-los, Paulo declara de forma inequívoca ", eu digo, então, Deus não rejeitou o 

seu povo, não é? De maneira nenhuma!" Em seguida, ele repete a declaração, "Deus não 

rejeitou o seu povo, que antes conheceu" ( Rom. 11: 1-2 ). Deus ainda tem planos futuros 

maravilhosos para os judeus como um povo. Mas em nenhum momento da história, antes 

ou depois de sua vocação especial dos judeus-se qualquer pessoa seja posto em economia 

de relacionamento com Deus por quaisquer outros meios que não a fé. 

Personificando a Palavra de Deus, o apóstolo continua a dizer, a Escritura, prevendo 

que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a 

Abraão -que é uma exposição deGênesis 12: 3 : "Todas as nações serão benditas em 

ti . " Evangelho significa "boa notícia", e as boas novas de Deus para a humanidade 

sempre foi a salvação somente pela fé, motivada pelo poder de Sua graça. A salvação 

pelas obras não seria bom, mas uma má notícia. Todas as nações , os judeus 

e gentios igualmente, são justificadas e abençoado pelo mesmo motivo Abraão foi 

justificado e abençoado: a sua fé . Então aqueles que são da fé são abençoados com 

Abraão, o . crente Para ser abençoadas meios para ser o destinatário de tudo o que o 

amor divino, graça e misericórdia confere àqueles que estão em Cristo (cf. Ef 1: 3. ; 2: 6-

7 ). 



No Concílio de Jerusalém, Tiago disse: "Irmãos, ouvi-me. Simeão [Pedro] relatou como 

primeiramente Deus sobre a tomada de entre os gentios um povo para o seu nome. E com 

este as palavras dos profetas concordam, assim como porque está escrito: "Depois destas 

coisas, eu vou voltar, e vou reconstruir o tabernáculo de Davi, que caiu, e eu vou 

reconstruir suas ruínas, e eu vou restaurá-lo, a fim de que o resto da humanidade pode 

buscar ao Senhor, e todos os gentios, que se chama pelo meu nome "( Atos 15: 13-17 ; 

cf. Amós 9: 11-12 ). 

Quando gentios são salvos, eles são salvos como gentios, assim como os judeus são salvos 

como judeus. Mas ninguém a partir de qualquer grupo é salva ou não salva devido a 

identidade racial ou étnica.Aqueles que são salvos são salvos por causa de sua fé, e 

aqueles que estão perdidos são perdidos por causa da incredulidade deles. A Gentil não 

tem absolutamente nenhuma vantagem em se tornar um judeu antes de se tornar um 

cristão. Na verdade, por que esperam a salvação através do rito da circuncisão, uma 

pessoa, seja judeu ou gentio, anula a graça de Deus e declara, com efeito, que "Cristo 

morreu desnecessariamente" ( Gal. 2:21 ). 

Prova negativa do Antigo Testamento 

Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de 

maldição; porque está escrito: "Maldito todo aquele que não 

permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para 

realizá-las." Agora que ninguém é justificado pela Lei perante 

Deus é evidente; para: "O justo viverá pela fé". No entanto, a lei 

não é da fé; pelo contrário, "Aquele que pratica eles viverá por 
ela." ( 3: 10-12 ) 

Os judaizantes também defendeu fortemente a necessidade de manter o Mosaic lei , a fim 

de ser salvo. Mas aqui novamente, simplesmente a sequência de eventos do Antigo 

Testamento deveria ter mostrado a eles a loucura de que a crença. Abraão não só foi 

declarado justo cerca de 14 anos antes de ser ordenado para ser circuncidado, mas mais 

de 500 anos antes de Deus revelou a Sua lei a Moisés no Sinai.Isaque, Jacó, José, e 

inúmeros outros crentes hebreus viveu e morreu muito antes da lei escrita foi dada por 

Deus. 

Assim como os judaizantes e suas vítimas Galácia deveria ter sabido que a justificação é 

pela fé e não a circuncisão, eles também devem ter sabido que não é por a Lei . Por isso 

depois de mostrar o que a fépode fazer, Paulo agora mostra o que funciona não 

pode fazer. Como nos versos 6-9 , seu argumento é baseado no Antigo Testamento. 

Em sua defesa perante o rei Agripa em Cesaréia, Paulo afirma o fundamento bíblico de 

toda a sua pregação e ensino: "Tendo obtido a ajuda de Deus, ainda até ao dia dando 

testemunho tanto a pequenos e grandes, afirmando nada, mas o que os profetas e Moisés 

disseram que era vai ter lugar; que o Cristo devia sofrer, e que, em virtude da sua 

ressurreição dos mortos, Ele deve ser o primeiro a anunciar a luz a este povo e aos gentios 

"( Atos 26: 22-23 ). 

Os rabinos antigos eram tão absolutamente convencido de que a salvação só poderia ser 

conquistada através de guardar a lei que eles tentaram provar que Deus tinha revelado a 

Sua lei de alguma forma, mesmo aos patriarcas e outros santos que viveram antes de 

Moisés e que essas pessoas acharam favor com Ele, porque eles mantiveram Sua 

lei. Porque eles não poderiam trazer-se a considerar limitar a supremacia da lei, os rabinos 

procurados em vez de reconstruir a história e o ensino claro da Palavra de Deus. 



Mas Paulo vira o jogo on-los novamente. "Você não percebe", diz ele, "que todos 

quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição ? " Essa pergunta teria 

absolutamente perplexos os judaizantes, que teriam respondido com veemência: 

"Sabemos que existe tal coisa. Como você pode falar essa loucura?" "Você esqueceu 

Deuteronômio, o último livro da Lei ? " Paulo pergunta, em vigor; " porque está 

escrito, "Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro 

da lei, para realizá-las "(ver Deut. 27:26 ). A maldição é um julgamento divino que traz 

a sentença de condenação. 

A ênfase do apóstolo na cotação estava na obrigação de cumprir todas as coisas . Em 

outras palavras, o fato de que aqueles que confiam nas obras da lei estão obrigados a 

guardar todas as coisas na lei sem exceção, coloca-os inevitavelmente sob uma 

maldição , porque ninguém tinha a capacidade de cumprir com tudo a lei divina e 

perfeita de que Deus exige. Paulo confessou sua incapacidade de manter a lei, mesmo 

como um fariseu devoto. Ele testemunhou que "este mandamento que era para resultar 

em vida, provou resultar em morte por mim" ( Rom. 7:10 ). Mesmo como um crente, ele 

disse: "Eu me com a minha mente sou escravo da lei de Deus, mas, por outro, com a 

minha carne à lei do pecado" ( Rom. 07:25 ) Se os homens orgulhosamente insistem em 

viver pela lei que vai amaldiçoá-los, não salvá-los, porque eles não podem viver até ele. 

Os judeus legalistas tinham "zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento. Para 

não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se 

sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para justiça de todo aquele que crê 

"( Rom. 10: 2-4 ). Consequentemente, eles involuntariamente colocaram-se sob a ira de 

Deus, em vez de Sua bênção, porque não poderia viver até a Sua lei e eles não 

iria submeter à Sua graça. 

Paulo lembra seus leitores novamente de mais ensino a respeito forma de justificação de 

Deus: Agora que ninguém é justificado pela Lei perante Deus é evidente; para: "O 

justo viverá pela fé", citando desta vez de Habacuque 2: 4 . A passagem de 

Deuteronômio prova justificação não pode ser feita por Lei , e a passagem de Habacuque 

prova que deve ser pela fé. Os caminhos da lei e fé são mutuamente exclusivas. Para 

viver pela lei é viver por esforço próprio e leva inevitavelmente ao fracasso, condenação 

e morte. Para viver pela fé é responder à graça de Deus e leva a justificação e vida eterna. 

Citando um outro texto do Antigo Testamento ( Lev. 18: 5 ), Paulo novamente se 

transforma Escritura contra os judaizantes, mostrando-lhes que a salvação pelas obras e 

salvação crendo são mutuamente excludentes: No entanto, a lei não é da fé; pelo 

contrário, "Aquele que pratica eles viverá por ela." lei de Deus escrita em si marca o 

perigo de tentar viver de acordo com seu padrão, que é a perfeição.Se você está confiando 

em obras da lei como o seu meio de salvação, então você tem que viver por 

eles perfeitamente. 

Apontando-se que mesmo verdade no Sermão da Montanha, Jesus destruiu o próprio 

fundamento do judaísmo legalista. Porque o padrão de Deus é a perfeição, Ele disse; "Está 

a ser perfeito, como vosso Pai celeste é perfeito" ( Mat. 05:48 ). E Ele já tinha deixado 

claro que padrão de perfeição de Deus é a virtude interior e perfeição, o comportamento 

não apenas exteriormente respeitável. Para aqueles que piamente afirmou que eles tinham 

assassinato nunca cometeu, Ele disse: "Todo aquele que se encolerizar contra seu irmão 

será réu perante o tribunal; e quem disser a seu irmão: 'Raca," será culpado perante o 

tribunal supremo; e quem dirá: 'Insensato', será culpado o suficiente para ir para o inferno 

de fogo "( Mat. 05:22 ). E para aqueles que alegaram que nunca havia cometido adultério, 



Ele disse: "Todo aquele que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério 

com ela em seu coração" ( v. 28 ). 

Se a consulta dos textos em Deuteronômio, Habacuque, ou Levítico, a mensagem é a 

mesma: a perfeição não permite exceções, nenhuma falha da menor espécie. Para quebrar 

a lei em um lugar é para quebrar tudo ", para quem quer que guardar toda a lei, mas 

tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos" ( Tiago 2:10 ). Não admira que o 

Espírito Santo inspirou Paulo a escrever que "pelas obras da lei nenhuma carne será 

justificada diante dele" ( 3:20 Rom., KJV ). 

Um navio que está ancorado a uma doca por uma corrente é tão seguro quanto o elo mais 

fraco dessa cadeia. Se uma forte tempestade vem e faz com que até mesmo um link para 

quebrar, todo o navio rompe. Por isso, é para aqueles que tentam chegar a Deus por sua 

própria perfeição. Eles serão perdidos e para sempre destruído. 

Esperança positivo em Jesus Cristo 

Cristo nos resgatou da maldição da Lei fazendo-se maldição por 

nós; porque está escrito: "Maldito todo aquele que for pendurado 

no madeiro" -no fim de que em Cristo Jesus a bênção de Abraão 

chegasse aos gentios, para que recebêssemos a promessa do 
Espírito mediante a fé. ( 3: 13-14 ) 

Voltando novamente ao positivo, Paulo lembra aos crentes judeus na Galácia do fato de 

que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tendo sido uma maldição por nós . 

Redimido é de exagorazō , uma palavra comumente usada de comprar a liberdade de um 

escravo. Cristo justifica aqueles que crêem nEle por comprá-los de volta de sua 

escravidão ao pecado. O preço que pagou foi o único alto o suficiente para redimir toda 

a humanidade, o "precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue 

de Cristo" ( 1 Ped. 1:19 ). 

A maldição da lei foi o castigo exigido porque nenhum homem poderia manter-se de 

violar as suas exigências, mas Cristo tomou essa maldição sobre Si como um substituto 

para os pecadores e tornou-semaldição por nós em Sua crucificação, pois está 

escrito ( Deut 21.: 23 ), "Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro". 

No judaísmo antigo um criminoso que foi executado, geralmente por apedrejamento, foi 

então amarrado a um poste, um tipo de árvore , onde o seu corpo iria pendurar até o por 

do sol como uma representação visível de rejeição por Deus. Não é que uma pessoa se 

tornou amaldiçoado por ser enforcado em uma árvore, mas que ele foi enforcado em uma 

árvore, porque ele foi amaldiçoado. Jesus nãose tornar uma maldição , porque Ele foi 

crucificado, mas foi crucificado porque ele foi amaldiçoado em tomar o pecado completa 

do mundo sobre Si. "Ele mesmo levou os nossos pecados em Seu corpo na cruz, para que 

nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados" 

( 1 Pedro 2:24. ; cf. Atos 5:30 ). 

Essa verdade foi extremamente difícil para a maioria dos judeus de aceitar, porque eles 

não podiam imaginar o Messias de ser amaldiçoado por Deus e ter que pendurar em uma 

árvore. I Coríntios 12: 3sugere que "Jesus é maldito" foi um comum, de inspiração 

demônio dizendo entre judeus incrédulos daquela época. Para eles, a crucificação de Jesus 

foi a prova final e absoluta de que Ele não era o Messias prometido. 



Mas para aqueles que confiam nEle, as duas palavras para nós tornam-se as duas mais 

belas palavras em toda a Escritura. Porque Deus enviou o Seu Filho para suportar a 

penalidade pelo pecado do homem, cada pessoa que coloca a sua confiança no Salvador 

crucificado teve a maldição suportados por ele. 

O sacrifício de Jesus foi total e para todos os homens, a fim de que em Cristo Jesus a 

bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que recebêssemos a promessa do 

Espírito mediante a fé. Da parte do homem, a maldição é levantada pela fé , que Deus, 

em Sua parte e pela graça, conta como a justiça em nome do crente, e do rio de bênção 

começa a fluir como a água correndo da graça de Deus engolfa o crente. Jesus Cristo 

suportou a maldição , Paulo afirma, para trazer a bênção de Abraão ... para os 

gentios . A salvação foi com o propósito da bênção de Deus ao mundo. Tudo o que Deus 

desejava para e prometeu a Abraão de salvação e seus benefícios se espalhariam para as 

nações. A cláusula de Proposito coordenar é acrescentado para que recebêssemos a 

promessa do Espírito mediante a fé (cf. Atos 1: 4-5 ; Ef 1:13. ), que vem como o 

residente, que habita Pessoa para nos abençoar com o poder. 

Tudo isso bênção é por meio da fé. Justificando fé envolve renúncia, guardando toda a 

confiança no próprio mérito e obras. Como os israelitas que tinham perseguir o exército 

do faraó por trás deles e do Mar Vermelho intransitável na frente deles, o pecador deve 

reconhecer o seu pecado e sua total incapacidade de salvar a si mesmo. Quando ele vê a 

justiça de Deus de persegui-lo e julgamento de Deus na frente dele, ele percebe sua 

impotência em si mesmo e percebe que ele tem para onde se voltar, mas a misericórdia e 

graça de Deus. 

Justificando a fé também envolve dependência e submissão ao Senhor. Quando um 

pecador vê que ele não tem como escapar e nenhum poder em seus próprios recursos, ele 

sabe que deve contar com a disposição e poder de Deus. Finalmente, 

justificando fé envolve apropriação, como o pecador recebe com gratidão o dom gratuito 

de perdão Cristo oferece e se submete à sua autoridade. 

Justificando a fé não tem que ser forte fé; ele só tem que ser verdadeira fé. E a verdadeira 

fé não só traz a salvação para o crente, mas glória para Aquele que salva. 

Quando uma pessoa recebe a Cristo como Senhor e Salvador, ele recebe o 

prometido bênção e o prometido Espírito , que Paulo descreve em Efésios como sendo 

"Bem-aventurados ... com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo" 

( 1: 3 ). Esta bênção dá um testemunho de louvor a "glória da Sua graça" ( 1: 6 ). Deus 

recebe glória, quando Seus atributos estão em exposição, e em nenhum lugar é a Sua 

graça mais evidente do que o envio de seu único Filho para ser crucificado em favor do 

homem, o Sem pecado pagar a dívida do pecador. Os crentes são "levantou-se ... com Ele, 

e sentado ... com Ele nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, a fim de que nos séculos 

vindouros, mostrar a suprema riqueza da sua graça, em bondade para [os] em Cristo Jesus 

"( 2: 6-7 ). 

Homens são resgatados, a fim de expor ser majestoso de Deus antes de toda a criação. Seu 

propósito supremo é demonstrar Sua graça gloriosa contra o pano de fundo do homem 

pecado, perdição, e desesperança. O próprio propósito da igreja é "estar na presença de 

Sua glória irrepreensível com grande alegria" e elogiar "o único Deus, nosso Salvador, 

por Jesus Cristo, nosso Senhor, ... [por Sua] glória, majestade, domínio e autoridade, antes 

de todos os tempos e agora e para sempre "( Judas 24-25 ). 



 

8. Na Luz da promessa de Deus, Qual o 

proposito da lei? (Gálatas 3: 15-22) 

Irmãos, eu falo em termos de relações humanas; mesmo que seja 

só aliança de um homem, ainda quando tenha sido ratificado, 

ninguém coloca de lado ou acrescenta condições para isso. Ora, 

as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Ele não 

diz: "E a seus descendentes", como falando de muitas, mas sim um 

", e à tua descendência", isto é, Cristo.O que estou dizendo é o 

seguinte: a lei que veio 430 anos depois, não invalida um pacto 

anteriormente ratificado por Deus, de modo a anular a 

promessa. Porque, se a herança é baseado na lei já não é baseada 

em uma promessa; mas Deus concedeu a Abraão por meio de uma 

promessa. Por que a Lei, então? Foi acrescentada por causa das 

transgressões, tendo sido ordenada por meio de anjos, pela 

agência de um mediador, até que viesse a posteridade a quem a 

promessa tinha sido feita. Ora, o mediador não é para apenas uma 

das partes; Considerando que Deus é um só. É a lei, então, ao 

contrário das promessas de Deus? De maneira nenhuma! Porque, 

se a lei tivesse sido dado que foi capaz de dar a vida, então a 

justiça seria de fato ter sido baseada em lei. Mas a Escritura 

encerrou a todos os homens sob o pecado, para que a promessa 
pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que crêem.(3: 15-22) 

Em 3: 1-14 Paulo prova da Escritura do Antigo Testamento que Abraão foi 

justificado pela fé e não por lei e que todos os outros crentes, sejam judeus ou 

gentios, é igualmente salvos somente pela fé, efetivada pela maldição do pecado 

tomada de Cristo sobre si. 

Agora o apóstolo antecipa o argumento provável seus adversários, os 

judaizantes, provavelmente faria contra o que ele acaba de provar. "Muito 

bem", eles argumentam. "Mas, admitindo que Abraão e seus descendentes pré-

Sinai foram salvos pela fé, é óbvio que, quando Deus deu a lei a Moisés, a base 

da salvação alterado. A nova aliança foi feita e um novo meio de salvação foi 

então estabelecida. Depois Moisés, a base da salvação se tornou lei em lugar de 

fé ou, pelo menos, como um complemento necessário para a fé. A aliança com 

Moisés anulada e suplantou a aliança com Abraão, uma medida temporária 

Deus providenciou até que Ele deu a Moisés a aliança mais perfeita e completa 

de lei. Abraão e outros que viveram antes da lei foram salvos pela fé somente 

porque eles não têm a lei. Por que mais Deus ter dado a aliança mosaica da lei? 

" 

É que o previsto, o argumento imaginário que Paulo responde em 3: 15-22. O 

coração de sua resposta é mostrar que a aliança com Abraão foi uma aliança 

incondicional da promessa confiando unicamente na fidelidade de Deus, ao 

passo que a aliança com Moisés era um pacto condicional de lei contando com 



a fidelidade de homem. Para Abraão, Deus disse: "Eu vou." Através de Moisés 

Ele disse: "Tu". A promessa estabelecem uma religião dependente de Deus. A 

lei estabeleceu uma religião dependente de homem. Os centros de promessa 

sobre o plano de Deus, a graça de Deus, a iniciativa de Deus, a soberania de 

Deus, as bênçãos de Deus. A lei centra-se em dever do homem, o trabalho do 

homem, a responsabilidade do homem, o comportamento do homem, a 

obediência do homem. A promessa, sendo fundamentada na graça, exige fé 

apenas sincero. A lei que está sendo aterrado em obras, exige obediência 

perfeita. 

Em contraste às alianças da promessa e da lei Paulo primeira mostra a 

superioridade de um e, em seguida, a inferioridade do outro. 

A superioridade da Promessa 

Irmãos, eu falo em termos de relações humanas; mesmo que seja 

só aliança de um homem, ainda quando tenha sido ratificado, 

ninguém coloca de lado ou acrescenta condições para isso. Ora, 

as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Ele não 

diz: "E a seus descendentes", como falando de muitas, mas sim um 

", e à tua descendência", isto é, Cristo.O que estou dizendo é o 

seguinte: a lei que veio 430 anos depois, não invalida um pacto 

anteriormente ratificado por Deus, de modo a anular a 

promessa. Porque, se a herança é baseado na lei, já não com base 

em uma promessa é; mas Deus concedeu a Abraão por meio de 
uma promessa. (3: 15-18) 

Quatro razões são dadas para afirmar a superioridade do pacto da promessa: a 

sua confirmação, a sua centralidade em Cristo, sua cronologia, e sua 

completude. 

Sua confirmação 

Irmãos, eu falo em termos de relações humanas; mesmo que seja 

só aliança de um homem, ainda quando tenha sido ratificado, 
ninguém coloca de lado ou acrescenta condições para isso. (3:15) 

Primeiro de tudo, o pacto da promessa foi superior, porque foi confirmado como 

irrevogável e irretratável. Isto pode ser ilustrado por referência a um pacto 

humano. Em termos de relações humanas , diz Paulo, mesmo ... aliança de 

um homem, ... quando tiver sido ratificado, permite ninguém para definir -

lo de lado ou adicionar condições para isso. 

Mesmo os seres humanos segurar seus convênios para ser inviolável e 

unamendable. Uma vez ratificada, são irrevogável e irretratável. 



Diatheke ( aliança ) é um termo geral para um acordo vinculativo. Ele foi 

muitas vezes utilizado para se referir a testamentos ou testamentos e, em alguns 

Escritura passagens a palavra é melhor traduzido com esse significado. A 

última vontade e testamento expressa os desejos e intenções de uma só festa e 

pode ou não pode envolver outras partes específicas. A aliança, por outro lado, 

sempre envolve duas ou mais partes específicas, embora os termos podem ser 

estipulado e cumprida por apenas um. Na Septuaginta (Antigo Testamento 

grego traduzido no século III AC ), o termo é usado de forma consistente de 

alianças de Deus com o seu povo-covenants que só Deus iniciados e 

estabelecidos e que, por vezes, eram condicionais e às vezes não. 

Quando Deus fez a aliança com Abraão, cujo nome era então Abrão, Ele 

prometeu: "'Eu sou um escudo para você, sua recompensa será muito grande ... 

Este homem [Eliezer] não será o teu herdeiro; mas aquele que deve saem do seu 

próprio corpo, ele será o teu herdeiro. " E Ele o levou para fora e disse: "Agora, 

olhe para o céu, e conta as estrelas, se você é capaz de contá-los. ' E disse-lhe: 

'Assim será a tua descendência. " Em seguida, ele acreditava no Senhor;. E Ele 

imputou-lhe isto como justiça E disse-lhe: "Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur 

dos caldeus, para dar-lhe esta terra, para possuí-la '" (Gen. 15: 1, 4-7). 

Quando Abrão perguntou: "Ó Senhor Deus, como posso saber que vou possuí-

la?" (V. 8), Deus ratificou o pacto em uma cerimônia comum para o antigo 

Oriente Próximo. Por instruções do Senhor, Abrão levou uma novilha; uma 

cabra, um carneiro, uma rola e um pombo, em seguida, corte-os ao meio e 

colocou os dois lados de cada animal em frente um do outro, com um caminho 

entre os dois. Ao pôr do sol, Deus causou um profundo sono, bem como "terror 

e grande escuridão", a cair sobre Abrão. Depois de tranquilizar Abram de suas 

promessas, o Senhor simbolicamente passou entre os animais sob a forma de 

"um forno de fumo e uma tocha de fogo" (vv. 12-17). 

Normalmente, ambas as partes num pacto andaria entre os animais mortos, cujo 

sangue seria simbolicamente ratificar o acordo. Mas, neste caso, só Deus 

atravessou, indicando que o pacto, embora envolvendo promessas feitas a 

Abraão e seus descendentes, foi feita por Deus com Ele. O convênio foi 

unilateral e totalmente incondicional, a única obrigação no próprio Deus. 

"Se, portanto," Paulo argumentou, " aliança de um 

homem, quando ratificado, não pode ser definido de lado ou 

ter condições adicionados a ele, quanto menos possível uma aliança que Deus 

faz com Ele mesmo ser anuladas ou modificadas? Mesmo própria aliança de 

Deus com Moisés não anular ou alterar a sua aliança com Abraão, porque Deus 

tinha feito a ex-aliança permanente e imutável. " 



Seu Cristo-Centeredness 

Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua 

descendência. Ele não diz: "E a seus descendentes", como falando 

de muitas, mas sim um ", e à tua descendência", isto é, 
Cristo. (3:16) 

Em segundo lugar, Paulo argumenta a partir da figura menor do verso 15 ao 

maior figura do versículo 16, que o pacto da promessa foi superior ao pacto da 

lei, porque era centrada em Cristo. A imutabilidade do pacto envolvendo fé 

relaciona diretamente a última e definitiva aliança de Deus estabelecida através 

de Seu Filho, Jesus Cristo. O pacto da lei não poderia ter interrompido ou 

modificado o pacto anterior da promessa, porque o primeiro não só era 

inviolável e permanente em si, mas era inseparável da aliança suprema de Deus, 

a Nova Aliança no Messias, o Cristo. 

Sob a orientação do Espírito Santo, que inspirou a escrita de ambos os Genesis 

e Gálatas, Paulo exegetas a passagem de Gênesis citado. O 

termo semente, declara ele, é singular em Gênesis 22:18. Foi, portanto, não se 

referindo a muitos, mas sim um ", e à tua descendência . " 

Tanto o termo grego sperma ( semente ) e o termo hebraico correspondente 

( zera' ) são como o Inglês semente na medida em que pode ser singular ou 

plural. Além da inspiração do Espírito Santo, Paulo não poderia ter estabelecido 

uma interpretação tão crucial na base da gramática sozinho. Gramática 

hebraica, como o grego e Inglês, permite, mas não exige, o singular. 

Em numerosas passagens do Antigo Testamento, o termo se aplica, obviamente, 

mas para uma pessoa. Em Gênesis 4:25 ("descendência") refere-se a Seth 

sozinho, em Gênesis 21:13 ("descendente") para Ismael (ver 16:11) sozinho, 

em 1 Samuel 01:11 ("filho") para Samuel sozinho e, em 2 Samuel 7:12 

("descendente") para Solomon (ver 12:24) sozinho. Com base apenas de 

gramática e contexto, o significado da semente em Gênesis 22:18 poderia ser 

singular ou plural. Mas na interpretação de Sua própria Palavra através do 

apóstolo, o Espírito Santo deixa claro que é singular, referindo-se ... a um . 

Em uma promessa ainda mais cedo, um uso claramente singular 

de semente também refere-se a Cristo. Para a serpente no Jardim do Éden, Deus 

disse: "Porei inimizade entre ti ea mulher, entre a tua descendência ea sua 

descendência; Ele [singular, referindo-se a" sua semente "] te ferirá a cabeça, e 

tu lhe ferirás o calcanhar "(Gen. 3:15). 

O primeiro e único herdeiro de todas as promessas de Deus é Cristo. Cada 

promessa dada na aliança com Abraão foi cumprida em Jesus Cristo e só Jesus 

Cristo. Portanto, a única maneira que uma pessoa pode participar das bênçãos 



prometidas a Abraão é ser um herdeiro do companheiro com Cristo através da 

fé Nele. 

Se antes ou depois de Cristo veio à Terra, a salvação foi sempre fornecidos 

somente mediante a oferta perfeita de Cristo na cruz. Os crentes que viveram 

antes da cruz e nunca soube quaisquer detalhes sobre Jesus, no entanto, foram 

perdoados e correto com Deus pela fé em antecipação do sacrifício de Cristo, 

enquanto que os crentes que vivem depois da cruz são salvos em olhar para trás 

para ele. Quando Cristo derramou Seu sangue, que cobria os pecados de ambos 

os lados da cruz. A Antiga Aliança vai para a cruz; a Nova Aliança vem 

dele. Na fé um lado apontou para a frente, enquanto que por outro lado, aponta 

de volta. 

Nunca houve nem pode haver sempre salvação à parte da obra consumada 

de Cristo. A aliança com Abraão foi cumprida na aliança de Jesus Cristo, e, 

portanto, o pacto da lei, independentemente do seu caráter e propósito, não 

revogar ou modificar esses dois convênios, o que realmente fundidos em um. 

Sua Cronologia 

O que estou dizendo é o seguinte: a Lei, que veio 430 anos depois, 

não invalida um pacto anteriormente ratificado por Deus, de 
modo a anular a promessa. (3:17) 

Em terceiro lugar, a aliança da promessa foi superior ao pacto da lei por causa 

da cronologia. A Lei, que veio 430 anos depois, não invalida um pacto 

anteriormente ratificado por Deus . Porque a aliança com Abraão era 

permanente e inviolável, nenhuma quantidade de tempo poderia anular a 

promessa. 

Os 430 anos refere-se ao tempo decorrido entre a última declaração de Deus da 

aliança com Abraão e sua doação de a Lei de Moisés. O Senhor repetiu a 

promessa ao filho de Abraão Isaque (Gn 26:24) e, em seguida, para seu neto 

Jacó (28:15). A Lei veio 645 anos depois de Abraão, mas 215 anos mais tarde, 

Deus repetiu o convênio abraâmico a Jacó, exatamente 430 anos antes da 

aliança mosaica no Sinai. 

Mesmo a aliança com Abraão não estabelecer o princípio da salvação pela fé, 

mas apenas verificada e tipificado-lo. A partir do momento da queda de Adão, 

a fé tinha sido o único meio de tornar-se o direito do homem com Deus. 

Quanto a promessa que Deus deu como parte da aliança com Abraão e que ele 

mesmo tinha ratificado (o verbo é um particípio passivo perfeito, apontando 

para a autoridade duradoura da ratificação), a simples passagem do tempo não 

podia ter qualquer efeito sobre ele tudo, muito menos anular ela. 



Sua integralidade 

Porque, se a herança é baseado na lei, já não com base em uma 

promessa é; mas Deus concedeu a Abraão por meio de uma 

promessa. (3:18) 

Em quarto lugar, a aliança da promessa é superior ao pacto da lei, porque é mais 

completo. O ponto de Paulo é que uma herança ... com base na lei depende do 

desempenho do homem, enquanto aconcedida ... a Abraão por meio de uma 

promessa depende do poder de Deus. O prazo concedido traduz o tempo 

perfeito de charizomai (para dar graciosamente) e aponta para o caráter 

permanente da herança. Os princípios por trás dos dois tipos de herança são 

incompatíveis. 

Uma é a lei de Deus e as obras do homem e do outro pela graça de Deus e da fé 

do homem. Não só isso, mas as habilidades para cumprir os convênios são de 

uma ordem infinitamente diferente. O homemnão pode ter sucesso se 

perfeitamente manter a lei , e Deus não pode deixar -se perfeitamente manter 

a promessa . Porque o pacto da promessa está completa, o pacto da lei não 

pode, de forma a melhorar ou mudá-lo. 

Por definição, uma herança não é ganho, mas simplesmente recebido, e 

trabalhar para o que já está garantida é tola e desnecessária. Tentando ganhar 

a herança Deus promete através da fé em Seu Filho é muito pior do que 

tolo. Para adicionar obras da lei para a fé em Deus promessa é "nula a graça de 

Deus" e para fazer com que Cristo ter "morrido desnecessariamente" (2:21). 

A inferioridade da Lei 

Por que a Lei, então? Foi acrescentada por causa das 

transgressões, tendo sido ordenada por meio de anjos, pela 

agência de um mediador, até que viesse a posteridade a quem a 

promessa tinha sido feita. Ora, o mediador não é para apenas uma 

das partes; Considerando que Deus é um só. É a lei, então, ao 

contrário das promessas de Deus? De maneira nenhuma! Porque, 

se a lei tivesse sido dado que foi capaz de dar a vida, então a 

justiça seria de fato ter sido baseada em lei. Mas a Escritura 

encerrou a todos os homens sob o pecado, para que a promessa 
pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que crêem. (3: 19-22) 

Depois de mostrar a superioridade do pacto da promessa, Paulo mostra a 

inferioridade do pacto da lei-primeiro em conta a sua Proposito, em seguida, no 

que diz respeito ao seu mediador, e, finalmente, em conta a sua realização. 

Seu Propósito 

Por que a Lei, então? Foi acrescentada por causa das 

transgressões, (3: 19a) 



À luz do argumento convincente de Paulo até este ponto, a pergunta óbvia 

seria, por que a lei, então? Se a salvação sempre foi pela fé e nunca pelas 

obras, e se o pacto da promessa feita a Abraão foi cumprida em Jesus Cristo, o 

propósito que a Lei tem? 

A resposta de Paulo é direta e sóbria: Foi acrescentada por causa das 

transgressões ( parábase , passando por cima do limite). O objetivo da lei era 

o de demonstrar ao homem a sua pecaminosidade total, a sua incapacidade de 

agradar a Deus por suas próprias obras, e sua necessidade de misericórdia e 

graça. A Lei ... foi adicionada para mostrar a profundidade do 

homem transgressões contra Deus. Foi dada a levá-lo a culpa desesperada e a 

consciência de sua necessidade para o Libertador. 

Como o apóstolo explica alguns versículos depois, a lei foi um "tutor para nos 

conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé" (3:24). As exigências 

impossíveis da lei foram feitos para obrigar os homens a reconhecer a sua 

violação dos padrões de Deus e buscar Sua graça mediante a fé em Seu 

Filho. Quando um homem olha para a lei que ele vê que sua vida é mais do que 

simplesmente errado; é pecado, uma ofensa contra o santo Deus, diante do qual 

nenhuma pessoa pecaminosa pode estar. A lei mostra homens a sua violação da 

vontade de Deus, que governa o universo e os responsabiliza pelo seu pecado. 

O pacto da lei é longo passado, mas as exigências morais da lei não diminuíram, 

não tendo nem começou nem terminou com a aliança mosaica. É por isso que a 

pregação os padrões morais, éticos da lei, ainda hoje, é imperativo na condução 

de homens a Cristo. A menos que os homens percebem que estão vivendo em 

violação da lei de Deus e, portanto, ficar sob seu julgamento divino, eles vão 

ver nenhuma razão para ser salvo. Graça é sem sentido para uma pessoa que 

não sente nenhuma inadequação ou necessidade de ajuda. Ele não vê propósito 

em ser salvo se ele não perceber que ele está perdido. Ele não vê necessidade 

de perdão de Deus se ele não sabe que ele tem ofendido a Deus. Ele não vê 

necessidade de buscar a misericórdia de Deus, se ele não tem conhecimento que 

ele está sob a ira de Deus. 

O objetivo da lei era, e é, para conduzir os homens para desespero sobre seus 

pecados e de um desejo de receber a salvação que a graça soberana de Deus 

oferece àqueles que acreditam. O objetivo da lei era, portanto, não é errado, mas 

foi inferior. "A lei é santa", diz Paulo, "eo mandamento é santo, justo e bom" 

(Rom. 7:12). Mas a lei simplesmente aponta para o que somente a graça pode 

produzir. 

Seus mediadores 

Tendo sido ordenado por meio de anjos, pela agência de um 

mediador, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha 



sido feita. Ora, o mediador não é para apenas uma das 

partes; Considerando que Deus é um só. (3: 19b-20) 

Em segundo lugar, o pacto da lei foi inferior ao pacto da promessa, porque 

foi ordenado ( diatassō , uma palavra técnica para a realização de leis) por 

meio de anjos, pela agência de um mediador. Deus deu a aliança da lei 

através de dois conjuntos de mediadores, em primeiro lugar por meio de 

anjos e, em seguida, por eles através de Moisés ao povo. 

Deus foi o Autor e Doador do pacto da lei e Ele esteve presente com Moisés no 

Monte Sinai quando foi dado (Ex. 19: 18-24). Mas de uma forma não 

totalmente explicado, a lei foi dada por Deus a Moiséspor meio de anjos (cf. 

Atos 07:53; Heb. 2: 2). 

Quando Deus deu a lei, o cenário era incrível e proibindo. Deus advertiu o povo 

a não chegar perto da montanha de fogo ", para que ele não se lance sobre eles" 

(Ex. 19:24). Mas Deus deu a aliança com Abraão amigo para amigo (ver 

Gênesis 12: 1-3; 15: 1-7; 18: 1-33). A promessa da salvação pela fé era tão 

preciosa para o coração de Deus que Ele deu a Abraão em pessoa. Essa é a 

maneira que Deus quer vir para cada pessoa que vai ter o seu Filho como Senhor 

e Salvador; a semente de Abraão, que estava por vir e para quem a promessa 

tinha sido feita. 

Moisés era grande e os anjos eram grandes; mas eram apenas 

mediadores. Paulo advertiu os crentes gálatas não exaltar Moisés ou anjos sobre 

o próprio Deus como os judaizantes estavam fazendo. 

O texto grego de Gálatas 3:20 é difícil de traduzir e interpretar, mas Paulo 

parece estar apontando que um mediador (literalmente, aquele que está entre 

duas partes) é necessário somente quando mais de um partido está 

envolvido. Deus deu a aliança diretamente a Abraão, sem um mediador , 

porque Ele era o único envolvido em fazer a aliança. Abraão era um 

testemunho da aliança e era um beneficiário, mas ele não era uma festa para 

ele. Abraão não teve parte no estabelecimento ou manter a aliança. Essa 

responsabilidade era a de Deus sozinho. 

O pacto da lei no entanto; não só os mediadores envolvidos (anjos e Moisés), 

mas obrigações mútuas sobre as duas partes (Deus e Israel). A estipulação de 

que a aliança foi: "Você andará em todo o caminho que o Senhor, teu Deus, te 

ordenou, para que vivas" (Deut. 05:33). A parte do homem era obedecer e Deus 

era para dar vida, para salvar. O problema era que o homem não poderia manter 

a sua parte, e, portanto, Deus não poderia conceder a salvação. 



Suas realizações 

É a lei, então, ao contrário das promessas de Deus? De maneira 

nenhuma! Porque, se a lei tivesse sido dado que foi capaz de dar 

a vida, então a justiça seria de fato ter sido baseada em lei. Mas 

a Escritura encerrou a todos os homens sob o pecado, para que a 

promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que crêem. (3: 
21-22) 

Por fim, o pacto da lei foi inferior ao pacto da promessa por causa de suas 

realizações. 

Mais uma vez antecipando provável resposta de seus leitores, Paulo pergunta 

retoricamente, a lei é contrária às promessas de Deus? A preposição kata ( ao 

contrário do ) parece melhor traduzida como "contra" ( NVI ) ou "em oposição 

a" ( NVI ). Deus deu tanto a promessa quanto a lei e Ele não trabalha contra si 

mesmo. 

Tal como acontece com outros tais questões (ver 2.17; Rm. 6: 1-2; 07:13), Paulo 

imediatamente dá a si mesmo forte resposta negativa: ! Mas longe esteja A 

idéia era impensável. 

Porque, se a lei tivesse sido dado que foi capaz de dar a vida, então a justiça 
seria de fato ter sido baseada em lei. Em outras palavras, a Lei foi inferior 

porque não conseguiu salvar, ele foi não capaz de transmitir a vida . Se ele 

poderia ter feito isso, ele teria sido contra e contrária às promessas de Deus , 

porque ele teria fornecido uma forma alternativa e conflitantes da salvação. Ele 

teria feito a morte de Cristo tragicamente desnecessário (2:21). A graça de 

Deus, o sacrifício de Cristo, e fé do homem seria supérfluo, ou na melhor das 

hipóteses, um meio facultativo de salvação. 

Mas esse não é o caso, porque a Escritura , através da lei, encerrou a todos 

os homens sob o pecado . A frase calar traduz sunkleiō , um forte termo que 

significa a travar de forma segura, para incluir em todos os lados com nenhuma 

forma de escapar. "Certa vez eu estava vivo, sem lei", disse Paulo; "Mas quando 

veio o mandamento, o pecado tornou-se vivo, e eu morri" (Rom. 7: 9), porque 

a aliança com Moisés trouxe "a lei do pecado e da morte" (8: 2). Não até que 

uma pessoa bate-se contra as exigências da lei e as acusações da consciência 

que ele reconhece sua impotência e ver sua necessidade de um Salvador. Não 

até que a lei foi detido e preso a ele e condenou-o à morte ele vai ser levado ao 

desespero em si mesmo e voltar-se para Jesus Cristo. 

O propósito maior de calar os homens debaixo do pecado e da morte foi que a 

promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que crêem. A lei foi dada 

para trazer os homens sob o pecado , a ponto de dizer: "Miserável homem que 

eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? " (Rom. 7:24). Graça é dada 



para permitir aqueles que acreditam que dizer, "Graças a Deus por Jesus 

Cristo, nosso Senhor!"(V 25). Propósito salvífico de Deus é o clímax (cf. Lucas 

19:10; 1 Tm 1:15.). 

 

9. Nos termos da Lei ou de 

Cristo? (Gálatas 3: 23-29) 

Mas, antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei 

ser fechado até a fé, que mais tarde viria a ser revelado. Portanto, 

a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, para que 

fôssemos justificados pela fé. Mas agora que a fé veio, já não 

estamos debaixo de aio. Para todos vós sois filhos de Deus 

mediante a fé em Cristo Jesus. Para todos vocês que foram 

batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem 

grego, não há escravo nem homem livre, não há homem nem 

mulher; porque todos vós sois um em Cristo Jesus.E, se sois de 

Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme 
a promessa. (3: 23-29) 

Continuando sua discussão sobre obras da lei, em oposição a fé na promessa, 

Paulo agora contrasta os efeitos pessoais essas duas abordagens têm sobre as 

pessoas. Depois de mostrar a relação histórica entre o pacto da promessa feita 

a Abraão e do pacto de obras por meio de Moisés e depois, mostrando a 

superioridade redentora do primeiro sobre o segundo (vv. 6-22), ele agora 

apresenta a aplicação pessoal dos dois convênios. Ao fazer isso, ele descreve o 

antes eo depois da conversão, o caráter e orientação da vida de uma pessoa antes 

que ele confia em Deus para a salvação e depois Deus concede-lhe justiça, por 

causa dessa confiança. Antes da conversão de uma pessoa está sob a lei e sofre 

a escravidão que a relação traz; após a conversão, ele está em Cristo e gosta da 

liberdade que o relacionamento traz. 

Nos termos da Lei: Bondage 

Mas, antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, 

fazendo calar a boca para a fé, que mais tarde viria a ser 

revelado. Portanto, a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a 
Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. (3: 23-24) 

Depois de usar a terceira pessoa para a maior parte do capítulo (vv. 6-22), Paulo 

reverte para a primeira pessoa ( nós ). Em usando nós , ele, antes de tudo se 

identifica com o povo judeu, a quem ambos os convênios foram dadas. Mas, 

em um sentido mais amplo e mais abrangente que ele também está 

identificando-se com toda a humanidade, judeus e gentios. Mesmo o Gentil 

mais pagão que nunca ouviu falar do verdadeiro Deus está sob a obrigação de 



guardar os seus padrões morais e espirituais e, se ele ignora essas normas, para 

enfrentar o julgamento de Deus. 

Paulo usa duas figuras para representar de Deus lei e seus efeitos sobre os 

incrédulos, primeiro a de uma prisão e, em seguida, a de um guardião. 

O Direito como Prison 

Mas, antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei 

ser fechado até a fé, que mais tarde viria a ser revelado. (3:24) 

Antes de salvação reveladora de Deus em Cristo, os homens estavam em uma 

prisão espiritual. As palavras poderosas de Paulo em outra epístola são um bom 

lugar para começar a consideração de prisão do homem antes que viesse a fé . 

Paulo declarou: 

A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens 

que detêm a verdade em injustiça, porque o que se sabe sobre Deus é evidente 

dentro deles; pois Deus tornou evidente para eles. Pois desde a criação do 

mundo os atributos invisíveis, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm 

sido vistos claramente, sendo percebidos por meio do que tem sido feito, de 

modo que eles fiquem inescusáveis. Pois, embora tendo conhecido a Deus, não 

o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças; mas eles tornaram-se fúteis 

em suas especulações, eo seu coração insensato se obscureceu. (Rom. 1: 18-21) 

No próximo capítulo da mesma epístola, Paulo explica ainda que "quando os 

gentios, que não têm lei, fazem naturalmente o que a lei, eles, embora não tendo 

lei, são uma lei para si mesmos, na medida em que mostram o trabalho da Lei 

escrita em seus corações, a sua consciência testemunho, e os seus pensamentos 

ora acusando defendê-los "(2: 14-15). 

Seja através da lei escrita da Escritura ou a lei dentro de consciência, até que a 

pessoa reconhece sua pecaminosidade básica e incapacidade de cumprir 

perfeitamente as exigências da lei de Deus, ele não virá repentantly para buscar 

a salvação. Até que ele se desespera de si mesmo e seu próprio pecado, ele não 

virá em humilde fé para ser preenchido com a justiça de Cristo. Uma pessoa 

que diz que quer a salvação, mas recusa-se a reconhecer e se arrepender de seu 

pecado engana a si mesmo. A salvação é a libertação do pecado, e uma pessoa 

não pode querer manter o seu pecado e, ao mesmo tempo, quer ser livre 

dele. Ele não pode realmente deseja que a nova vida de Cristo da justiça sem 

renunciar a auto-velha vida de pecado. (Ver Tiago 4: 7-10 para uma definição 

clara dos elementos próprios da fé salvadora.) 

O objetivo da lei é revelar e convencer os homens do pecado. "Eu não teria 

chegado a conhecer o pecado senão pela lei", declarou Paulo; "Porque eu não 



teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera:" Não cobiçarás .'... Certa vez eu 

estava vivo, sem lei, mas, vindo o mandamento, o pecado tornou-se vivo, e eu 

morri "( Rom. 7: 7, 9). 

O perdão não significa nada para uma pessoa que é ou não têm consciência que 

ele tem feito nada de errado ou não está convencido do errado, ele sabe que fez 

produz quaisquer consequências graves para ele. Graça significa nada para uma 

pessoa que não sabe que ele é pecador e que tal pecado significa que ele está 

separado de Deus e condenados. É, portanto, inútil para pregar graça até que as 

demandas impossíveis da lei e da realidade de culpa diante de Deus são 

pregados. 

No capítulo de alegoria seu clássico abrindo O Peregrino , João Bunyan 

escreve: 

Enquanto eu caminhava pelo deserto deste mundo, eu iluminado em um certo 

lugar onde havia uma cova, e me previsto no referido lugar para dormir; e, 

enquanto dormia, eu sonhei um sonho. Eu sonhei, e eis que eu vi um homem 

vestido com trapos, que está em um determinado lugar, com o rosto de sua 

própria casa, um livro na mão, e um grande fardo sobre as costas. E olhei, e vi 

abrir o livro e ler nele; e enquanto lia, ele chorou e tremeu, e, não sendo capaz 

de conter mais, o partiu com um grito lamentável, dizendo: "O que devo fazer?" 

Um pouco mais tarde o homem encontrou Evangelista, que lhe perguntou: "Por 

isso tu chorar?" Pilgrim respondeu: "Senhor, vejo pelo livro na minha mão que 

eu estou condenado a morrer, e depois disso a vir a juízo". Evangelista depois 

apontou o peregrino em direção a uma porta na distância e uma luz para além 

dele e de um monte. Com o grande fardo nas costas e o livro na mão, Pilgrim 

começou em direção ao morro, gritando: "Vida! Vida A vida eterna!" 

O fardo nas costas de Pilgrim era seu pecado, o livro em sua mão era a Bíblia, 

e da colina em direção ao qual ele viajou era Calvário. Foi na leitura da Palavra 

de Deus, que ele aprendeu a lei de Deus condenou-o à morte e do inferno por 

causa do seu pecado, e foi de que o conhecimento do pecado e do julgamento 

que levou a cruz de Cristo, em que a pena para o seu pecado foi pago na íntegra 

e completo perdão oferecido. 

Não só do ponto de vista da história da redenção, mas ainda de forma pessoal 

em todas as vezes, antes que a fé vem, cada pessoa é, no sentido mais 

profundo, mantidos em custódia nos termos da lei de Deus e o fardo do 

pecado. Todo ser humano vive de forma contínua como um escravo cativo 

acorrentado sob o julgamento de lei imutável, universal de Deus, as exigências 

de que ele deve pagar por morte eterna e do inferno, ou ele vive pela fé como 

totalmente livre do julgamento (Rom. 8: 1 ) como um filho redimido de Deus 

sob a Sua graça soberana e eterna. 



O crente que olha para trás, percebe que estar sob a lei teve um bom efeito, 

porque ele lhe mostrou sua impotência culpado, sua degeneração seu terrível 

perigo moral e espiritual, e sua necessidade de um libertador. As exigências 

impossíveis de a lei não são projetados para salvar, mas para condenar os 

pecadores e conduzi-los em direção a Salvador. 

Como um jogador de futebol da faculdade, eu torceu o joelho durante a prática, 

mas estava determinado a jogar no próximo jogo. Eu fui a um médico e foi dado 

algumas injeções de cortisona e uma garrafa de cloreto de etila para amortecer 

a dor pela temporariamente "congelamento" do tecido ao redor do joelho. Eu 

joguei o jogo inteiro sem contratempos, aplicando periodicamente o cloreto de 

etilo para eliminar a dor recorrente. Mas o resultado de encobrir a dor era um 

joelho danificado permanentemente com lesões ligamentares mais graves que 

ainda afetam a minha mobilidade. Ao rejeitar a dor, sistema de alerta do corpo, 

eu paguei consequências graves. O propósito da dor é alertar e 

proteger. Quando esse aviso for ignorado ou encoberto, os resultados são 

sempre ruins. Assim é com a culpa. É o sistema de alerta Homem que diz divina 

ele está destruindo sua alma. Se ignorado, os resultados são eternamente ruim. 

Em custódia sob a lei, que ele viola continuamente, o homem pecador é 

preso. Ele é, por assim dizer, no corredor da morte, condenado à execução por 

seu pecado, os salários do que é a morte (Rm. 6:23). 

Não só isso, mas ele é calar-se para a fé, que mais tarde viria a ser 

revelado. Historicamente, os judeus foram presos sob a aliança de lei até que o 

Messias veio e cumpriu o pacto da promessa e fé dada a Abraão. De forma 

semelhante, mesmo os crentes gentios da Galácia, como crentes gentios de 

todas as idades, estavam em custódia nos termos da lei escrita em seus 

corações (Rom. 2: 14-16). Esta custódia, no entanto, não era exatamente a 

mesma que a dos judeus, que tinham recebido a revelação (cf. Rom. 3: 2; 9: 4-

5). Novamente, como o judeu, através de pessoal fé em Jesus Cristo, eles são 

perdoados e libertados. 

A lei tinha praticamente dominou a vida judaica a partir do tempo de Moisés. E 

porque suas exigências eram tão impossível, a mentalidade espiritual, judeu 

consciente que procurou a amar a Deus e servi-Lo estava sobrecarregado com 

um sentimento de culpa e inadequação. Ele sinceramente queria obedecer toda 

a lei, mas sabia que não podia. 

Mesmo sob o pacto da lei, portanto, a maneira de Deus de fé estava sempre 

aberta (cf. comentários acima, em 3: 6, 11, 17, 18). A lei nunca foi um substituto 

ou barreira para a fé. De acordo com Moisés, um judeu poderia ser salvo pela 

fé e considerados justos por Deus, assim como Abraão e muitos outros tinham 

acreditado e foi salvo. Eles olharam para a frente para o Salvador, como nós 

olhamos para trás. 



Mas, apesar do fato de que eles não poderiam guardar a lei, a maioria dos judeus 

rejeitaram o caminho da fé. Eles começaram a jogar jogos mentais com eles 

mesmos, a elaboração de tradições que eles eramcapazes de manter, a fim de 

convencer-se de que eles poderiam alcançar a justiça diante de Deus. 

A primeira coisa que Jesus fez no Sermão da Montanha era minar que falsa 

segurança. Os fariseus eram o epítome da justiça própria, e Jesus declarou que 

sua bondade auto-declarado era inútil na qualificação de um pessoa para entrar 

no reino de Deus (Mat. 5:20). "Você acha que você mantenha a lei?" Ele 

perguntou, com efeito. "Se você já odiava seu irmão, você é um assassino, e se 

você já olhou para uma mulher com intenção impura, você cometeu adultério" 

(vv. 22, 28). Eles não podiam se tornar justo por guardar a lei, porque seus 

corações imperfeitos os impediu de mantê-lo perfeitamente, como Deus requer 

(v. 48). 

"Porque lhes dou testemunho", disse Paulo de judeus hipócritas, "que eles têm 

zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento." Sua incredulidade 

impediu-os de "conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua 

própria, não se sujeitaram à justiça de Deus" (Rom. 10: 2-3). 

Desde Caim ofereceu o primeiro sacrifício auto-determinado, os homens têm 

insistido em ir a Deus e agradá-Lo em suas próprias maneiras. Recusando-se a 

reconhecer e abandonar o pecado ou a reconhecer a sua falta de esperança na 

tentativa de salvar-se pelos seus esforços religiosos, eles rejeitam oferta de 

salvação de Deus através da fé e se recusam a se humilharem. Ao confiar em 

seu próprio entendimento e os esforços que eles tornam-se progressivamente 

mais enraizada na miséria espiritual e moral. A graça de poupança tem sido 

sempre um dom de Deus reservado para aqueles que se humilham, oprimido 

por sua incapacidade de fazer qualquer coisa em sua humanidade para ganhar a 

justiça de Deus (cf. Prov 03:34; Tiago 4: 6., 10; 1 Ped. 5: 5) . 

O orgulho espiritual caracterizada Paulo por muitos anos antes de sua 

conversão. Pelos padrões humanos, ele era a quintessência do judeu orgulhoso 

e hipócrita ", circuncidado ao oitavo dia, da nação de Israel, da tribo de 

Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo , um 

perseguidor da Igreja; quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível "(Fp 3: 

5-6.). Mas quando o Senhor o confrontou com a maneira graciosa de salvação 

pela fé, Paulo "considerei perda por causa de Cristo" todas aquelas coisas que 

ele tinha tão altamente valorizados. "Mais do que isso," ele disse, "Eu considero 

tudo como perda, tendo em vista o valor de excelência do conhecimento de 

Cristo Jesus, meu Senhor, ... e considero como lixo, a fim de que eu possa 

ganhar a Cristo, e podem ser encontrados Nele, não tendo justiça da minha 

própria derivada da Lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de 

Deus com base na fé "(7 vv., 8-9). 



A lei, mesmo quando mantido com o melhor da capacidade de uma pessoa, não 

passa de uma prisão, uma célula do corredor da morte, onde se aguarda a 

execução eterna. 

A Lei de guardiã e Guia 

Portanto, a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, 

para que fôssemos justificados pela fé. (3:24) 

Em segundo lugar, a lei tornou-se um guardião e guia para os judeus e, em um 

sentido menos únicos e mais geral, para toda a humanidade. 

A paidagōgos , ( tutor ) não era um professor ou um professor adequado 

( NVI ), mas sim um escravo empregado por famílias gregos ou romanos, cujo 

dever era supervisionar meninos em nome de seus pais. Eles levaram seus 

jovens para a escola, fez com que eles estudaram as suas lições, e treinou-os em 

obediência. Eles eram disciplinadores rigorosos, repreendendo e chicotadas 

como eles sentiram a necessidade. Paulo disse aos crentes de Corinto-que 

muitas vezes se comportavam gostava de crianças-que mimadas, mesmo se eles 

estavam a ter inúmeros tutores [ paidagōgous ] em Cristo ", ele seria o seu 

único" pai por meio do evangelho "(1 Cor. 4:15). Continuando o contraste 

de paidagōgos e pai, mais tarde ele pergunta: "Irei ter convosco com vara ou 

com amor e espírito de mansidão?" (v. 21). 

O papel dos paidagōgos nunca foi permanente, e foi um grande dia de 

libertação, quando um rapaz finalmente ganharam a liberdade de 

seus paidagōgos . Seu objetivo era cuidar da criança só até que ele cresceu até 

a idade adulta. Nessa altura, a relação foi alterada. Embora os dois possam 

manter-se próximo e amigável, os paidagōgos , tendo completado sua missão, 

não tinha mais autoridade ou controle sobre o filho, agora um homem jovem, 

eo jovem não tinha mais responsabilidade de ser diretamente sob 

os paidagōgos . 

O único propósito da Lei , divinamente designados por Deus paidagōgos , 

era para levar os homens a Cristo, para que eles possam 

ser justificadas . Depois que uma pessoa vem a Ele, não há mais necessidade 

para as cerimônias e rituais externos para atuarem como guias e disciplinadores, 

porque os novos princípios internos operam através da habitação Cristo, em 

quem é "escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento" ( 

Colossenses 2: 3). A lei , no sentido cerimonial é feito com a distância, embora 

no sentido moral permanece sempre um amigo íntimo que se procura amar e 

favor. 

Antes de Cristo vir, a lei do ritual e cerimônia externa, especialmente o sistema 

de sacrifício, na foto o sacrifício de uma vez por todas, perfeito e eficaz 



de Cristo pelos pecados do mundo. Quando o perfeitoCristo vem ao coração 

do crente, essas imagens imperfeitas Ele não tem mais propósito ou significado. 

Em Cristo: Liberdade 

Mas agora que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Para 

todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Para 

todos vocês que foram batizados em Cristo vos revestistes de 

Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem homem livre, 

não há homem nem mulher; porque todos vós sois um em Cristo 

Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e 
herdeiros conforme a promessa. (3: 25-29) 

Os judaizantes recusou-se a abandonar a lei cerimonial, mesmo depois de fazer 

uma profissão de fé em Cristo. Para eles, a confiança em Cristo foi apenas 

adicionado a obras da lei. E porque segurei a escravidão da lei, não podiam 

receber a liberdade de fé . Porque eles insistiram em permanecer sob o tutor , 

que nunca avançou para o cuidado do Salvador. 

A lei nunca foi destinado a ser nada mais do que um meio temporário de mostrar 

aos homens os seus pecados e de levá-los ao Salvador. Suas exigências morais, 

interna esquerda homens montados com culpa; suas cerimônias externas 

(circuncisão, ofertas, lavagens, sábados, festas, etc.) simbolizava a necessidade 

de limpeza do que a culpa. Agora que a fé em Jesus Cristo veio , uma pessoa 

é não mais sob a lei como um tutor. Ele agora está fora sob o simbolismo da 

lei, escravidão da lei e disciplina da lei. O objetivo da lei foi cumprida, e que a 

pessoa não é mais "debaixo da lei, mas debaixo da graça" (Rom. 6:14). Padrões 

morais de Deus, no entanto, não mudam, e do Novo Testamento reitera-los, eo 

poder do Espírito Santo residente no crente permite que a obediência a elas (cf. 

Ef. 2:10). 

Como ele se desdobra o resultado de ser corretamente relacionados com 

Deus mediante a fé em Cristo Jesus , Paulo mostra três aspectos da liberdade 

de que a relação. Aqueles que acreditam em Deus e, assim, tornar-se um com 

Ele são filhos de Deus, somos um com todos os outros crentes, e são herdeiros 

da promessa. 

Filhos de Deus 

Para todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo 

Jesus. (03:26) 

Embora Deus é o Pai de todos os homens (cf. criativamente Atos 17: 24-28; 1 

Cor. 8: 6), nenhuma doutrina é mais antibíblico do que aquela que ensina que 

Deus é o Pai de todos os homens redentivamente.Únicos verdadeiros filhos 

espirituais de Deus são aqueles que, por meio da fé em Cristo Jesus , tornar-

se adulto, espirituais filhos de Deus . A todos se refere aos crentes de todas as 



raças. Além de economizar fé em Jesus Cristo, todos os seres humanos são 

inimigos de Deus (Rom. 5:10) e "filhos da ira" (Ef. 2: 3). Como os fariseus 

hipócritas em Jerusalém, cada incrédulo é um filho do diabo (João 

8:44). Ninguém pertence ao Pai que não pertence ao Filho. "Eu sou o caminho, 

ea verdade, ea vida", disse Jesus; "Ninguém vem ao Pai, senão por mim" (João 

14: 6). 

Por causa de sua confiança por muitas tribos árabes, o famoso estudioso e 

soldado britânico Lawrence da Arabia participou nas conversações de paz de 

Paris após a Primeira Guerra Mundial Vários líderes árabes vieram com ele para 

Paris e se hospedaram no mesmo hotel. Quando eles foram para as suas casas 

ficaram surpresos ao descobrir que eles poderiam trazer quantidades 

aparentemente ilimitadas de água na banheira ou pia simplesmente girando o 

punho em uma torneira. Ao se preparar para sair de Paris, eles removeram as 

torneiras e embalado-los em sua bagagem, pensando que os próprios torneiras 

magicamente criou as grandes quantidades de água. Quando disse Lawrence o 

que tinham feito, ele explicou que as torneiras eram inúteis, a menos ligada a 

tubos que eram, por sua vez, conectados a uma fonte de água. 

Da mesma forma, uma pessoa que não está ligado ao Filho não está ligado ao 

Pai e não tem nenhuma fonte de vida espiritual ou poder. Deus não tem filhos 

que não são identificados por fé com o seu Filho unigênito, Jesus 

Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por meio de Seu Filho (João 14: 6). 

Os antigos romanos tinham uma cerimônia coming-da-age chamado virilis 

toga , que era um pouco como o bar mitzvah judaico. A cerimônia significou 

um menino de atingir a idade de masculinidade (que variou entre as idades de 

14 e 17) e cidadania romana completa, com todos os seus direitos e 

privilégios. Ele não tinha mais um paidagōgos , mas agora era um adulto 

reconhecido, responsável pelo seu próprio bem-estar e ações. 

"Vocês todos experimentamos um espirituais virilis toga ", Paulo disse aos 

crentes gálatas, com efeito," e à luz do que a verdade estupenda, por que você 

iria considerar voltar sob a tutela da lei? " 

A fé em Cristo Jesus , o Filho unigênito, traz os crentes à filiação a Deus , o 

Pai. "A todos quantos o receberam [Cristo]", João escreveu: "Ele deu o direito 

de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome" (João 1:12). 

Um pouco mais tarde, na carta aos gálatas, Paulo diz: (Gal. 4: 6) "E, porque sois 

filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho em nossos corações, que clama:" 

Abba Pai! '". Após ter habitado o crente, "o próprio Espírito testifica com o 

nosso espírito que somos filhos de Deus" (Rom. 8:16). Em outras palavras, a 

primeira coisa que Deus dá ao crente é a Si mesmo na forma de Sua habitação 

do Espírito Santo.O Espírito, por sua vez, garante-nos que nós pertencemos ao 



Pai. "Abba" é um diminutivo da palavra aramaica para pai e poderia ser 

traduzido como "papai" ou "papa". Era um termo caloroso, íntimo carinhoso 

usado por crianças de seus pais. O Espírito Santo nos leva a uma relação 

pessoal, íntimo com nosso Pai celestial, a quem podemos abordar a qualquer 

momento e em qualquer circunstância, sabendo que Ele amorosamente nos 

ouve e cuida de nós. Porque nós somos todos filhos de Deus , podemos chegar 

com absoluta confiança diante de seus "trono da graça, para que possamos 

alcançar misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna" (Hb. 

4:16). 

Para todos vocês que foram batizados em Cristo , Paulo continua, se 

revestiram com Cristo. Embora o batismo na água é o ato externo de confissão 

pública de sua fé em Jesus Cristo, Paulo não está falando aqui de que o 

batismo. A Bíblia em nenhum lugar ensina a salvação pelo batismo físico, 

especialmente em Gálatas, onde a mensagem central é a salvação pela fé, além 

de absolutamente nada. Uma vez que está aqui a ser equacionada 

com vestido ... com Cristo , a frase batizados em Cristo não pode se referir a 

qualquer cerimônia de água em todos, mas sim para a identificação espiritual 

com e imersão em a vida de Cristo . É precisamente a imersão espiritual para 

a pessoa e obra de Cristo que Paulo explica em sua carta aos Romanos: 

Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus 

fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo 

batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do 

Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se temos sido 

unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na 

semelhança da sua ressurreição. (6: 3-5) 

Isso é um grande mistério que a mente humana não consegue entender. Mas, de 

alguma forma espiritualmente sobrenatural que transcende o tempo eo espaço, 

a pessoa que coloca sua confiança em Jesus Cristo foi crucificado, sepultado e 

ressuscitado com seu Salvador, batizados em Cristo . "Aquele que se une ao 

Senhor é um espírito com Ele" (1 Cor. 6:17), de modo que quando o Pai olha 

para o crente pecador Ele vê Seu Filho sem pecado. A fé se apropria da união 

que o batismo simboliza. 

Quando Gideon enfrentou as forças avassaladoras da midianitas, os 

amalequitas, "o Espírito do Senhor veio sobre" ele (Jz. 6:34). "Veio sobre" 

significa literalmente "vestida", indicando que Gideon foi envolto, ou 

envolvido, com o Espírito Santo como um casaco divino de armadura. Esse é o 

conceito que Paulo usa aqui. O crente que se identifica com Jesus Cristo através 

da fé é divinamente vestido ...com Cristo. Essa é uma forma gráfica para 

descrever como a vida de Cristo, presença e natureza justa envolvem o crente. 



Porque os crentes são filhos de Deus e têm o poder ea garantia do Seu Espírito 

que habita e estão envolvidos na vida de Cristo, eles devem trazer honra de seu 

nome pela maneira como eles vivem. Estarvestido ... com Cristo , eles devem 

viver como Cristo, "irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus acima de 

qualquer suspeita, no meio de uma geração corrompida e perversa, ... como 

astros no mundo" (Fl. 2:15) . "Já estou crucificado com Cristo", o apóstolo já 

tinha dito; "E já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim; ea vida que 

agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou 

por mim" (Gal. 2:20). 

A definição mais simples de um cristão é uma pessoa que está vestida ... com 

Cristo. Os seguidores de Confúcio, Buda, ou Maomé nunca são disse a ser 

revestidos com aqueles homens cujos nomes eles carregam e cujos 

ensinamentos que eles seguem. Mas não há tal coisa como um cristão que não 

está vestida ... com Cristo. Seguindo os ensinamentos de Cristo é importante, 

mas que não pode salvar uma pessoa ou mantê-lo salvo. Ela só está 

sendo vestida ... com Cristo que fornece e preserva a salvação. Essa verdade é 

o coração do cristianismo e é a ênfase de Gálatas 3: 26-29. 

O que quer que o Senhor Jesus é e tem se torna o crente de. Porque Cristo tem 

o amor do Pai, assim também os crentes. Porque Cristo tem acesso total ao Pai, 

assim também os crentes. E porque Cristo tem todos os recursos do Pai, assim 

também os crentes. 

One com outros cristãos 

Não há judeu nem grego, não há escravo nem homem livre, não 

há homem nem mulher; porque todos vós sois um em Cristo 
Jesus. (03:28) 

Paulo focada nas existentes, distinções bem definidas de sua sociedade, que 

arrancavam linhas nítidas e estabelecer altos muros de separação entre as 

pessoas. A essência dessas distinções foi a idéia de que algumas pessoas, ou 

seja, judeus, homens livres, e os homens, em geral, foram melhores do que, 

mais valioso do que, mais importante do que os outros. O evangelho destrói 

todo esse pensamento orgulhoso.A pessoa que se torna um com Cristo, também 

se torna um com todos os outros crentes. Não há distinções entre aqueles que 

pertencem a Cristo. Em assuntos espirituais, não deve ser feita nenhuma 

discriminação- racial, social, sexual ou judeu nem grego, ... escravo nem 

homem livre, ... homem nem mulher . 

Não se trata, é claro, que entre os cristãos não existe tal coisa como judeus, 

gentios, um escravo, homem livre, homem ou mulher. Existem diferenças 

raciais, sociais e sexuais óbvias entre as pessoas. Paulo, no entanto, estava 

falando de diferenças espirituais diferenças em pé diante do Senhor, valor 

espiritual, privilégio e merecimento. Consequentemente, preconceito de raça, 



condição social, sexo ou qualquer outra dessas diferenças superficiais e 

temporários não tem lugar na comunhão da Igreja de Cristo. Todos os crentes, 

sem exceção, todos são um em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais, 

recursos e promessas são igualmente dado a todos os que crêem para a salvação 

(cf. Rom. 10:12). 

Foi só com grande dificuldade que Pedro finalmente aprendeu que não existem 

distinções raciais em Cristo ", que Deus não é um para mostrar parcialidade" 

entre judeu ou grego, "mas em cada nação, o homem que teme e faz o que é 

certo, é bem-vinda a Ele "(Atos 10:35). Entre os cinco profetas e mestres na 

igreja de Antioquia era "Simeão, que foi chamado Níger," o que significa preto 

(Atos 13: 1).Amado filho de Paulo na fé era Timóteo, cujo pai era Gentil e cuja 

mãe e avó eram judeus (At. 16: 1; 2 Tm 1: 5). 

Da mesma forma não há distinções de acordo com o estatuto social ou 

econômica. Paulo disse ao Cristão escravo para ser obediente ao seu mestre ", 

como a Cristo", e ele disse o mestre cristão, um homem livre, para "dar as 

ameaças, sabendo que" o Mestre de ambos "está no céu, e não há nenhuma 

parcialidade com Ele "(Ef. 6: 5, 9). 

Tiago advertiu: "Meus irmãos, não segure a sua fé em nosso glorioso Senhor 

Jesus Cristo, com uma atitude de favorecimento pessoal. Porque, se alguém 

entra em seu conjunto com um anel de ouro e vestido com roupas finas, e 

também vem em uma pobre homem com roupas sujas, e você prestar atenção 

especial para a pessoa que está vestindo as roupas finas, e dizer: 'Você senta 

aqui em um bom lugar ", e você diz para o homem pobre,' Você fica lá, ou 

sentar-se por escabelo dos meus pés ", você não fez distinção entre vós mesmos, 

e se tornam juízes com maus motivos ... pecado Se você mostrar parcialidade, 

você está cometendo" Tiago 2: 1-4, 9). A unidade do Corpo de Cristo se 

concentra na vida espiritual comum e privilégio, como Paulo escreveu aos 

Efésios: ". Ser diligente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz 

Há um só corpo e um só Espírito, como também você foram chamados em uma 

só esperança da vossa vocação;. um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um 

só Deus e Pai de todos, que está acima de tudo e por todos e em todos, mas para 

cada um de nós foi dada a graça conforme a medida de Cristo dom "(Ef. 4: 3-

7). 

Também não existem distinções espirituais de acordo com o sexo. Não há 

homem nem mulher . Ao reconhecer as fiéis como os iguais espirituais cheia 

de homens crentes, o cristianismo elevou as mulheres a um status que nunca 

tinha conhecido antes, no mundo antigo. Em matéria de regra em casa e na 

igreja Deus estabeleceu a liderança de homens. Mas na dimensão das 

possessões espirituais e privilégio não há absolutamente nenhuma diferença. 



Herdeiros da Promessa 

E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e 

herdeiros conforme a promessa. (03:29) 

O espiritual promessa da salvação eterna e bênção dada a Abraão pertence a 

todos aqueles que pertencem a Cristo . Eles são todos os herdeiros de acordo 

com que a promessa , que se cumpre em Cristo. Esta não é uma referência às 

promessas feitas a Abraão a respeito da terra (Gn 12: 1; 13: 14-15; 17: 8), mas 

refere-se às bênçãos espirituais que vêm de todos os que, sendo justificados pela 

fé, assim como Abraão era (Gen. 15: 6; Rom. 4: 3-11), vai herdar as promessas 

espirituais dadas a Abraão. Nem toda a descendência física de Abraão vai 

receber as promessas de salvação (Rm. 9: 6-11), mas muitos que não são 

semente física de Abraão irá recebê-los por chegar a Deus pela fé, como ele fez, 

tornando-se assim o seu espiritual prole . 

Aqueles que são filhos de Deus são "herdeiros também, herdeiros de Deus e co-

herdeiros com Cristo" (Rom. 8:17). A herança de Cristo pertence a "todos os 

que são santificados" (Atos 20:32), Seus colegas "herdeiros segundo a 

esperança da vida eterna" (Tito 3: 7). Eles são "selados nEle com o Espírito 

Santo da promessa" (Ef. 1:13), a promessa de herdar o próprio Deus. "O 

Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, exultou Davi (Sl. 16: 5). 

Em sua visão em Patmos, João "ouviu uma voz vinda do trono, dizendo:" Eis 

aqui o tabernáculo de Deus está entre os homens, e Ele deve habitar no meio 

deles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará entre eles e Ele enxugará 

toda lágrima de seus olhos, e não deve haver mais morte, não deve haver mais 

pranto, nem clamor, nem dor ... Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu 

serei o seu Deus, e ele será meu filho '"(Apocalipse 21: 3-4, 7). 

João Stott resume lucidamente seus comentários sobre esta passagem com as 

seguintes palavras: "Não podemos vir a Cristo para ser justificada até que 

tenhamos sido o primeiro a Moisés para ser condenado Mas uma vez que 

passaram a Moisés, e reconheceu o nosso pecado, culpa e condenação. , não 

devemos ficar lá Devemos deixar Moisés envie-nos a Cristo "(. A Mensagem 

de Gálatas [Londres: Inter-Varsity, 1968], p 102.). 

 

 

 

 



10. Filhos de Deus (Gálatas 4: 1-11) 

Agora eu digo, enquanto o herdeiro é menino, ele não difere em 

nada de um escravo, embora ele é dono de tudo, mas ele está 

debaixo de tutores e gestores até a data estabelecida pelo 

pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos 

reduzidos à servidão debaixo das coisas elementares do 

mundo. Mas quando a plenitude do tempo, Deus enviou o seu 

Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de que pudesse 

resgatar os que estavam sob a lei a fim de recebermos a adoção 

de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu 

Filho em nossos corações, que clama: "Abba, Pai!" Assim que já 

não és escravo, mas filho; e, se és filho, então também herdeiro 

por Deus. 

No entanto, nesse momento, quando você não conhece a Deus, 

eram escravos para aqueles que por natureza não são deuses. Mas 

agora que você chegou a conhecer a Deus, ou melhor, sendo 

conhecidos por Deus, como é que você voltar novamente para os 

fracos e inúteis coisas elementares, para o qual você deseja ser 

escravizados tudo de novo? Guardais dias, e meses, e tempos, e 

anos. Temo por você, que talvez eu tenha trabalhado em cima de 

você em vão. (4: 1-11) 

Continuando o seu argumento básico que a salvação não é adquirida por mérito 

ou obras do homem, mas unicamente pela graça soberana de Deus trabalhando 

através de fé do homem, Paulo desenvolve a analogia de uma criança se tornar 

um adulto (ver 3: 23-26). Ele compara a posição e os privilégios de uma criança 

aos de um servo, com as figuras de vida da criança e servo representando sob a 

lei e as figuras de adulto e filho que representam a vida em Cristo. 

A analogia continua a contrastar homem antes da salvação, quando, seja judeu 

ou gentio, ele está sob lei e homem de Deus depois da salvação, quando ele está 

em Cristo. As verdades centrais de 4: 1-11 são de que a vida sob a lei é destinado 

por Deus para ser a preparação para a filiação divina e que a confiança em Sua 

graça traz realização dessa filiação. 

Preparação para Filiação: Nos termos da Lei 

Agora eu digo, enquanto o herdeiro é menino, ele não difere em 

nada de um escravo, embora ele é dono de tudo, mas ele está 

debaixo de tutores e gestores até a data estabelecida pelo 

pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos 

reduzidos à servidão debaixo das coisas elementares do 
mundo. (4: 1-3) 

No mundo antigo, a divisão entre a infância ea idade adulta era muito mais 

definitivo do que é na maioria das sociedades de hoje. Apesar de antigos 



costumes variados, havia geralmente uma determinada idade, quando a 

criança, especialmente um menino, seria oficialmente vêm de idade e assumir 

os privilégios e responsabilidades da vida adulta. Como mencionado no 

capítulo anterior, a cerimônia de Roman marcação que a mudança no status foi 

chamado virilis toga , ea cerimônia judaica era (e ainda é) chamado bar 

mitzvah. 

Até a idade de doze anos, um menino judeu estava sob o controle direto e 

absoluto de seu pai. Mas, o bar mitzvah, observada no primeiro sábado após o 

seu décimo segundo aniversário, o pai do menino orava: "Bendito sejas ó Deus, 

que tirou de mim a responsabilidade desse menino", e o menino iria Oração ", 

ó meu Deus e Deus de meu pai, neste dia solene e sagrado que marca a minha 

passagem da adolescência para a idade adulta, eu humildemente levanto os 

meus olhos a Ti e declarar com sinceridade e da verdade que, doravante, vou 

observar os teus mandamentos e comprometem-se a arcar com a 

responsabilidade de minhas ações em direção a Ti ". 

Na Grécia antiga um rapaz estava sob o controle de seu pai, até 

aproximAdãoente a idade de dezoito anos. Naquele tempo um festival chamado 

de apatouria seria realizada no qual o menino foi declaradoephebos , um tipo 

de cadete, com responsabilidades especiais para o seu clã ou cidade-estado por 

um período de dois anos. Durante a cerimônia de vinda-de-idade, longo cabelo 

do menino seria cortado e oferecido ao deus Apolo. 

Na cerimônia de Roman meninos levaria seus brinquedos e em uma cerimônia 

semelhantes meninas levaria suas bonecas e oferecê-los em um sacrifício aos 

deuses como um símbolo de colocar a infância para trás. Foi para esse costume 

que Paulo alude em seu comentário: "Quando me tornei homem, desisti das 

coisas próprias de menino" (1 Cor. 13:11). 

A ilustração de uma criança ( nepios , infantis, um sem compreender, ou um 

menor), vinda de idade foi, portanto, de fácil compreensão pelos judeus e 

gentios, a quem Paulo escreveu. Eles estavam bem cientes de que , enquanto o 

herdeiro era uma criança, ele estava em condições que se não diferem em 

nada de as de um escravo . Como filho e herdeiro dos bens e direitos de todos 

os de seu pai, um menino foi o potencial e legítimo dono de tudo o que 

pertencia a seu pai. Mas, como William Hendricksen aponta, ele era apenas 

um herdeiro de jure , não um herdeiro de facto ; ele era o herdeiro por direito 

legal, mas não herdeiro de fato. 

Enquanto uma criança , ele estava debaixo de tutores e gestores até a data 

estabelecida pelo pai. Famílias seria atribuir certos escravos capazes e 

confiáveis para atuar como tutores (um termo geral para uma pessoa que cuida 

de meninos menores de idade) e gestores (casa stewards) mais a criança até que 

ele foi cultivado. Junto com seu tutor ( paidagōgos , ver a discussão de 3: 24-



25), esses escravos da família teriam carga praticamente completo de educação, 

formação e bem-estar da criança. A criança era subserviente a eles e não podia 

fazer nada sem a sua permissão e ir a lugar nenhum sem a sua companhia. Para 

todos os efeitos práticos, a criança se não diferem em nada de um 

escravo com quem ele estava sendo treinado. Assim como um escravo tinha 

mestres, então ele teve mestres. 

Mas, no dia fixado pelo pai , o estado da criança mudou radicalmente. Ele já 

não era simplesmente um herdeiro de jure , mas tornou-se um herdeiro de 

facto . Ele não era mais uma criança ou como um escravo , mas um adulto e 

um cidadão responsável. 

De forma semelhante, assim também nós, quando éramos sob a lei como 

incrédulos crianças, foram presos em cativeiro . Para um descrente não há 

salvação e cumprimento da promessa dada a todo o mundo através de Abraão 

potencial (Gn 12: 3). Mas, a menos e até que ele espiritualmente "vem da idade" 

através da economia de confiança em Jesus Cristo, todo incrédulo é uma espécie 

de escravo e é preso sob as coisas elementares do mundo. 

Coisas elementares é de stoicheion , que tem o significado da raiz da "linha" 

ou "ranking", significando ordem fundamental e rudimentar. Foi usado, por 

exemplo, das letras do alfabeto, os blocos de construção elementares da escrita. 

Paulo não especifica quais as coisas elementares do mundo representam, e 

estudiosos da Bíblia ofereceram muitas sugestões. Alguns sustentam que ela se 

refere aos espíritos demoníacos que governam o 

presente mundo sistema. Outros dizem que se refere às estrelas e, portanto, 

para sistemas pagãos da astrologia. Ainda outros acreditam que se refere aos 

básicos, coisas elementares da religião humana; e que a interpretação parece 

adequada neste contexto, especialmente à luz do fato de que em 4: 9 a mesma 

frase está conectado com os rituais cerimoniais da religião humana. 

Em Colossenses 2: 8, Paulo adverte: "Vede que ninguém vos faça presa por 

meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os 

rudimentos do mundo, e não segundo Cristo." Aqui, Paulo associa claramente 

"princípios elementares do mundo", com tradição humana enganosa e 

filosofia. O coração da religião judaica durante a época do Novo Testamento 

era o sistema de tradições rabínicas que tinha suplantado e restringiam a 

verdade revelada do Antigo Testamento. No mundo Gentil daquele dia, a 

filosofia e as religiões pagãs humanos eram estreitamente relacionadas. E 

ambas as tradições judaicas e religiões pagãs centrado em sistemas artificiais 

de obras. Eles estavam cheios de regras e regulamentos, a obediência de que 

foram pensados para fazer uma certa pessoa com a divindade.As coisas 

elementares de toda a religião humana, seja judeu ou gentio, antiga ou 

moderna, inevitavelmente, envolve a idéia de alcançar aceitação divina pelo 



próprio esforços. E eles são elemental em que eles são apenas humanos, nunca 

subindo além do mundano para o divino. 

João Wesley era um graduado honra da Universidade de Oxford, um ordenado 

sacerdote na Igreja da Inglaterra e ortodoxo em teologia. Ele era ativo em 

práticas boas obras, visitando regularmente os detentos de prisões e asilos em 

Londres e ajudando distribuir alimentos e roupas para crianças de bairros pobres 

e órfãos. Ele estudou a Bíblia diligentemente e frequentou vários serviços de 

domingo, assim como diversos outros serviços durante a semana. Ele 

generosamente deu oferendas para a igreja e esmolas aos pobres. Ele orou e 

jejuou e viveu uma vida moral exemplar. Ele até passou vários anos como 

missionário para os índios americanos no que era então a colónia britânica de 

Georgia. No entanto, ao retornar à Inglaterra, ele confessou em seu diário: "Eu, 

que foi para a América para converter os outros nunca foi me convertido a 

Deus." Mais tarde, refletindo sua condição preconversion, disse ele, "eu tinha, 

mesmo assim, a fé de um servo, ainda que não a de um filho." 

Wesley incansavelmente fez tudo que podia para viver uma vida agradável a 

Deus, mas ele sabia que algo vital estava faltando. Não foi até que ele foi "muito 

a contragosto a uma sociedade em Aldersgate Street" uma noite que ele 

descobriu e reivindicou a verdadeira vida cristã. "Eu senti meu coração 

estranhamente aquecido", escreveu ele. "Senti que a confiança em Cristo, 

Cristo, para a salvação; e uma garantia me foi dada de que Ele havia tirado meus 

pecados, mesmo meu, e me salvou da lei do pecado e da morte." As coisas não 

estavam mais elementar para Wesley. Ele havia entrado no "lugares 

celestiais." 

A compreensão da filiação 

Mas quando a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, 

nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de que pudesse 

resgatar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a 

adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de 

seu Filho em nossos corações, que clama: "Abba, Pai!" Assim que 

já não és escravo, mas filho; e, se és filho, então também herdeiro 

por Deus. 

No entanto, nesse momento, quando você não conhece a Deus, 

eram escravos para aqueles que por natureza não são deuses. Mas 

agora que você chegou a conhecer a Deus, ou melhor, sendo 

conhecidos por Deus, como é que você voltar novamente para os 

fracos e inúteis coisas elementares, para o qual você deseja ser 

escravizados tudo de novo? Guardais dias, e meses, e tempos, e 

anos. Temo por você, que talvez eu tenha trabalhado em cima de 
você em vão. (4: 4-11) 



Nestes oito versos Paulo mergulha na fonte, a confirmação, a consumação, bem 

como a obrigação da filiação divina realizada por aqueles que têm fé pessoal 

em Jesus Cristo. 

Sua Fonte 

Mas quando a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, 

nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de que pudesse 

resgatar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a 

adoção de filhos. (4: 4-5) 

A fonte da filiação divina é o verdadeiro Filho, Jesus Cristo. Assim como um 

pai humano nos tempos antigos definir o tempo de seu filho de vinda de idade, 

assim fez Deus o Pai definir o tempo para enviaro Seu encarnado Filho à 

Terra como Redentor do homem. Foi na plenitude do tempo que Jesus 

Cristo veio, exatamente como e quando o Pai havia estabelecido. 

Até mesmo os judeus mais piedosos da Antiga Aliança morreram sem receber 

o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. "Tudo isso, tendo ganho a 

aprovação através de sua fé, não receberam o que foi prometido" (Heb. 

11:39). Como os crentes de todas as épocas, eles finalmente receberá a 

plenitude da promessa. Mas durante suas vidas eles também viviam como 

herdeiros de jure , não herdeiros de facto . 

Quando Deus enviou o Seu Filho, Ele forneceu a garantia de que os crentes e 

todos os outros se tornariam co-herdeiros com o Filho . Aqueles que nos termos 

da lei não são melhores que os escravos (4: 1) irá receber plena e 

completa adoção de filhos. 

A plenitude do tempo refere-se à conclusão do período de preparação no 

calendário soberana de Deus de redenção. Quando a lei não cumpriu 

plenamente o seu propósito de mostrar um a sua pecaminosidade e incapacidade 

de viver de acordo com o padrão perfeito de Deus de justiça, Deus marcou o 

início de uma nova era de redenção. Quando Ele enviou Seu Filho, Ele 

forneceu a justiça para o homem que o homem não poderia prover para si 

mesmo. 

Quando Jesus nasceu, estava tudo certo para a vinda do Messias. Primeiro de 

tudo, era o momento certo religiosamente. Durante o cativeiro babilônico, 

Israel uma vez por todas, abandonando a idolatria em que ela tinha tantas vezes 

caído. Apesar de seus muitos outros pecados e fracassos, incluindo a rejeição 

nacional de seu próprio Messias, nenhum número significativo de judeus jamais 

voltou-se à idolatria. 

Também durante o exílio, os judeus desenvolveram sinagogas, que usaram 

como locais de culto, como escolas, e como tribunais. Além disso, eles 



finalmente tiveram o preenchido Antigo Testamento, montado por Ezra e outros 

depois do retorno da Babilônia. Essas características facilitou a proclamação do 

evangelho do Messias entre o povo de Israel. 

Em segundo lugar, era o momento certo culturalmente. Os cristãos que se 

propagam o evangelho durante os primeiros séculos tinha uma linguagem 

comum com aqueles a quem eles testemunharam e com quem eles 

adoravam. Alexandre, o Grande, tinha completamente estabelecida cultura e da 

língua grega todo o mundo conhecido, e estes continuaram a sua influência 

dominadora muito tempo depois de Roma conseguiu Grécia como governante 

do mundo. 

Em terceiro lugar, era o momento certo politicamente. Roma havia instituído 

a Pax Romana (que a paz romana), que previa a estabilidade econômica e 

política. Os apóstolos e outros pregadores início e professores poderiam viajar 

livremente e em segurança por todo o império e poderia fazê-lo sobre o 

magnífico sistema de estradas construídas pelos romanos. 

Cada um desses fatores foi, de alguma forma única a chave para a propagação 

do evangelho. O tempo de Deus foi perfeito. 

Quando propício de Deus chegou a hora, Ele enviou Seu Filho . Filho não se 

refere à essência divina de Jesus. Ele não era, por natureza, eternamente 

subordinado a Deus , o Pai, mas era igual a ele, mas ele voluntariamente se 

submeteu ao Pai durante sua encarnação, como um filho obediente faz para um 

pai terreno. Parece que Jesus não tinha sido eternamente sujeito ao Pai, mas 

estava sujeita apenas durante o tempo da Sua humanidade. Paulo faz esse fato 

claro quando ele se refere à kenosis (esvaziamento): "Embora Ele, subsistindo 

em forma de Deus, [Ele] não considerou a igualdade com Deus uma coisa que 

deve ser aproveitada, mas esvaziou-se a tomar a forma de um elo- servo, 

tornando-se em semelhança de homens "(Fil. 2: 6-7). Jesus é eternamente "o 

resplendor da glória [de Deus] e a representação exata de sua natureza, e 

sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder" (Heb. 1: 3). 

Cerca de 900 anos antes de Jesus nascer Deus profetizou: "Eu vou ser um pai 

para ele, e ele será para mim um filho" (Hebreus 1:.. 5; 2 Sm 07:14), indicando 

que na eternidade passado que, embora houvesse sempre três pessoas da 

Trindade, ainda não existiam os papéis de pai e filho. Essas designações 

aparentemente surgiu apenas na encarnação. No anúncio do nascimento de 

Jesus a Maria, o anjo Gabriel declarou: "Ele será grande e será chamado Filho 

do Altíssimo; ... a prole santo será chamado Filho de Deus "(Lucas 1: 32,35; 

grifo do autor). Filho era um nome novo, nunca antes aplicado para a segunda 

pessoa da Trindade, exceto profeticamente, como no Salmo 2: 7, que é 

interpretado em Hebreus 1: 5-6 como referindo-se ao caso de Sua 

encarnação. João escreveu: "No princípio era o Verbo, eo Verbo estava com 



Deus, eo Verbo era Deus" (João 1: 1). Apenas quando "o Verbo se fez carne, e 

habitou entre nós como o unigênito Deus" (João 1: 14,18) Será que ele assumir 

o papel e função do Filho . 

Nascido de uma mulher não se destina a ser uma declaração exclusiva 

enfatizando a ausência de um homem, e, portanto, não tanto se refere ao 

nascimento virginal de Jesus, importante como a grande verdade é que, segundo 

a humanidade completa. Ele era plenamente homem, nascido de uma mulher , 

como todos os outros homens, mas Ele era totalmente Deus. Caso contrário, ele 

não poderia ter sido Salvador do mundo. Ele teve que ser completamente Deus 

para que Seu sacrifício para ter o infinito valor necessário para expiar o pecado 

da humanidade. Ele também teve de ser totalmente homem, a fim de representar 

a humanidade e tomar a penalidade do pecado sobre Si em favor do homem. Foi 

o homem quem pecou, que estava sob a maldição, e que foi condenado a prestar 

a sua desistência vida a Deus.Jesus, portanto, não poderia ter substituído pelo 

homem pecador na cruz se Ele não tivesse tomado sobre Si "semelhante aos 

homens" (Fil. 2: 7). Ele tinha que ser Deus para ter o poder do Salvador, e Ele 

tinha que ser homem para ter o cargo de Substituto. 

Jesus não só veio à terra como um homem, mas era nascido sob a lei, a fim de 

que pudesse resgatar os que estavam sob a lei . Como Paulo explica em 

Romanos: "Porque o que a lei não poderia fazer, fraco como era pela carne, 

Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado e como oferta 

pelo pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se 

cumprisse em nós "(Rom. 8: 3-4). 

Como qualquer outro homem, Jesus foi nascido sob a lei . Como qualquer 

outro judeu Ele estava sob obrigação de obedecer e ser julgado por 

conformidade a escrita de Deus Lei no Antigo Testamento; mas ao contrário de 

qualquer outro judeu Ele satisfez as exigências da referida lei, vivendo em 

perfeita obediência a ela. E porque Ele viveu em perfeita obediência, Ele foi 

capaz de resgatar todos os outros homens que estavam sob a lei , 

mas não obediente a ela, desde que tinha fé salvadora nEle. 

Como explicado no capítulo 7 (sob Gal. 3:13), resgatar é de exagorazō , o que 

significa, literalmente, para resgatar ou comprar de volta e foi usado de escravos 

cuja liberdade foi comprado. Através de pagamento do preço exigido, os 

escravos foram resgatados e tornou-se homens livres, e, mais do que isso, eles 

receberam a adoção de filhos (cf. Rom 8:15, 23; 9:. 4; Ef. 1: 5; 03:14 -15). Que 

completaram a sua libertação. 

Huiothesia ( adoção ) é um composto de huios (filho) e tese (a colocação), e 

refere-se a um homem de dar o status de filiação para alguém que não é seu 

filho natural. Porque os homens não são naturalmente os filhos de Deus, eles 

podem se tornar Seus filhos apenas por divina adoção . No mundo 



romano adoção era um costume honrado que deu dignidade especial e 

membros da família para aqueles que não nasceram em uma família. Muitas 

vezes, um homem rico e sem filhos adotaria um jovem escravo, quem trocaria 

sua escravidão para filiação, com todos os seus privilégios concomitantes. 

Sua confirmação 

E, porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho em 

nossos corações, que clama: "Abba, Pai!" (4: 6) 

Deus confirma crentes como seus filhos adotivos através do dom do Espírito 

Santo, o Espírito de Seu Filho . Eles não só têm o conhecimento de filiação 

através da verdade da Palavra de Deus em suas mentes, mas a própria essência 

da filiação por meio de Sua habitação Espírito em seus corações . Um pai 

humano não pode dar a sua própria natureza de uma criança adotada, mas Deus 

pode e faz, enviando o Seu Espírito Santo para habitar dentro dos corações dos 

crentes. 

O Senhor diz a Seus filhos que Ele "tem abençoado [eles] com toda sorte de 

bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo", que "Ele escolheu [eles] 

antes da fundação do mundo, para que [eles] deve ser santos e irrepreensíveis 

diante dele ", que" predestinou [deles] para filhos de adoção por Jesus Cristo, 

para si mesmo ", e que" Nele [eles] temos a redenção, pelo seu sangue, a 

remissão dos [seus] delitos, segundo as riquezas da sua graça, que Ele derramou 

sobre [eles] "(Ef. 1: 3-5, 7-8). Mas quando os crentes experiência circunstâncias 

difíceis ou deixar de viver em obediência a Deus, é fácil para eles duvidam de 

sua posição exaltada como Seus filhos. 

Um dos ministérios do Espírito para os filhos de Deus é capacitá-los com toda 

a confiança para clamar a Ele, "Abba, Pai!" O Espírito oferece ministério 

subjetiva que confirma a verdade objetiva da Escritura. Declarando que mesma 

mensagem aos crentes em Roma, Paulo escreveu: "Pois todos os que são 

guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes 

o espírito de escravidão, a temer novamente, mas você recebeu uma espírito de 

adoção de filhos, pelo qual clamamos: 'Abba, Pai!' O próprio Espírito testifica 

com o nosso espírito que somos filhos de Deus "(Rom. 8: 14-16). 

Como mencionado no capítulo anterior, Abba é um diminutivo da palavra 

aramaica para pai. Era um termo carinhoso usado por crianças de seus pais e 

pode ser traduzida como "papai" ou "papa". O SantoEspírito nos coloca em 

uma relação pessoal e íntima com nosso celestial Pai , a quem podemos abordar 

a qualquer momento e em qualquer circunstância, sabendo que Ele sempre nos 

ouve e amorosamente cuida de nós, porque somos verdadeiramente Seus. 

"Nele, você também", escreveu Paulo aos Efésios ", depois de ouvir a 

mensagem da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também 



crido, fostes selados nEle com o Espírito Santo da promessa, que é dado como 

um penhor da nossa herança, tendo em vista a redenção da possessão de Deus, 

para o louvor da sua glória "(Ef. 1: 13-14). O fato de que um crente tem um 

relacionamento íntimo com Deus e com confiança pode clamar a Ele como Pai , 

é linda e magnífica prova de filiação. Aqueles que têm o estatuto de filiação 

divina por meio do Filho também tem a essência ea garantia de que por meio do 

Espírito , que os chama à comunhão íntima com o Pai celestial. 

Sua consumação 

Assim que já não és escravo, mas filho; e, se és filho, então 

também herdeiro por Deus. (4: 7) 

A consumação da filiação divina é dada na promessa da herança conjunta com 

Cristo. O resultado final do nosso relacionamento é herança de propriedade do 

Pai. No reino espiritual, uma pessoa que crê em Jesus Cristo não é mais sob a 

lei, já não seu escravo . Porque ele está agora no Filho, ele é o próprio filho; e, 

se és filho, então também herdeiro por Deus. Assim como foi em antigas leis 

de adoção, por isso, é na família de Deus, a filiação significa heirship. 

Porque os crentes são filhos de Deus, eles são "herdeiros também, herdeiros de 

Deus e co-herdeiros com Cristo" (Rom. 8:17). O que uma verdade 

incompreensível: que, dando-nos a Jesus Cristo na fé, Deus nos dá tudo o Seu 

Filho possui! 

A sua obrigação 

No entanto, nesse momento, quando você não conhece a Deus, 

eram escravos para aqueles que por natureza não são deuses. Mas 

agora que você chegou a conhecer a Deus, ou melhor, sendo 

conhecidos por Deus, como é que você voltar novamente para os 

fracos e inúteis coisas elementares, para o qual você deseja ser 

escravizados tudo de novo? Guardais dias, e meses, e tempos, e 

anos. Temo por você, que talvez eu tenha trabalhado em cima de 
você em vão. (4: 8-11) 

O dom da graça da filiação é livre, mas traz obrigação grave. Grande bênção 

carrega grande responsabilidade (Lucas 12:48). Mas a grande responsabilidade 

do crente não é para as características cerimoniais e rituais da lei, a partir do 

qual a salvação o liberta. É essa verdade que os crentes da Galácia tinha 

esquecido sob a influência sedutora dos judaizantes. 

Paulo lembra os crentes do tempo, quando eles não conhecem a Deus e eram 

escravos para aqueles que por natureza não são deuses. Antes que eles 

vieram a Cristo a sua religião era a de obras, e eles eram escravos de vários 

deuses feitos pelo homem que estavam na verdade, não há deuses em tudo. A 

não resgatados são escravos não só à lei, mas também para os ídolos. 



Vários anos atrás, eu visitei um grande templo budista. Dezenas de homens e 

mulheres, e até mesmo algumas crianças, foram curvar-se diante de uma 

imagem de pedra gigante de Buda, recitando orações prescritas, passando por 

vários encantamentos, e fazer oferendas de incenso e comida. Meu coração se 

partiu por causa de sua escuridão espiritual e desesperança. Eu queria gritar: 

"Por que você está fazendo tudo isso? Você não sabe que a imagem é apenas 

um pedaço de pedra esculpida por homens? Não há nenhum deus aqui. Buda 

não pode ajudá-lo. Ele mesmo é morto há muito tempo-fisicamente e 

espiritualmente e vai permanecer eternamente morto. Se você continuar a 

confiar nele, você também vai morrer e permanecer para sempre morto ". Há 

muitos falsos deuses homens depositam sua confiança, mas ninguém pode 

salvar. 

Enquanto as pessoas estavam lamentável por causa da sua ignorância de Deus, 

elas também foram condenados por causa de sua rebeldia contra Deus. "O que 

se sabe sobre Deus é evidente entre eles", diz Paulo de tais pessoas; "Porque 

Deus tornou evidente para eles. Pois desde a criação do mundo os atributos 

invisíveis, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, 

sendo percebidos por meio do que tem sido feito, de modo que eles fiquem 

inescusáveis. Pois, embora tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como 

Deus, nem lhe deram graças, mas eles tornaram-se fúteis em suas especulações, 

eo seu coração insensato se obscureceu ... Pois eles mudaram a verdade de Deus 

pela mentira, e adoraram e serviram à criatura em lugar do Criador "(Rom. 1: 

19-21, 25). 

Mas agora que você chegou a conhecer a Deus, ou melhor, sendo 
conhecidos por Deus, Paulo pergunta em confusão, como é que você voltar 

novamente para os fracos e inúteis coisas elementares a que você uma vez 

deu a sua devoção? Por que você deseja ser escravizados tudo de 

novo? Agora que vocês são filhos, ele pede aos Gálatas vacilantes, por que você 

quer voltar para a escravidão? Agora que você está adultos gratuitas através da 

fé em Cristo, por que você quiser reverter para a sua servidão infância sob a lei? 

Entre os fracos e inúteis coisas elementares para que alguns dos Gálatas 

estavam retornando era a observância ritualística de . dias, meses e estações e 

anos Durante o seu ministério na Galácia, Paulo, sem dúvida, deu aos crentes 

o mesmo aviso que ele deu à igreja de Colossos: " Que ninguém agir como seu 

juiz em relação a alimentos ou bebida, ou em relação a um festival ou uma lua 

nova ou um sábado dia-coisas que são uma mera sombra do que está por vir, 

mas a substância pertence a Cristo "(Col. 2: 16-17). "Se já morremos com Cristo 

para os princípios elementares do mundo", continua ele, "porque, como se você 

estivesse vivendo no mundo, você submeter-se a decretos, tais como, 'Não 

manuseie, não gosto, não toque! ' (Que todos se referem a coisas destinadas a 

perecer com o uso) -em conformidade com os mandamentos e ensinamentos de 

homens? Estas são questões que têm, com certeza, a aparência de sabedoria, em 



self-made religião e auto-humilhação e tratamento severo do corpo, mas não 

são de nenhum valor contra indulgência carnal "(vv. 20-23). 

Em seu comentário A Mensagem de Gálatas , João Stott menciona o 

maravilhoso conta de João Newton, autor do hino amado "Amazing 

Graça". Newton era filho único e perdeu sua mãe quando ele tinha sete 

anos. Com a idade de onze anos ele foi para o mar como um marinheiro e se 

envolveu no comércio desumano escravo Africano. Logo endurecido pelo seu 

entorno mal, ele superou seus companheiros em imoralidade, a vulgaridade, e 

blasfêmia. Mas quando ele tinha vinte e três anos, seu navio foi pego por uma 

tempestade severa, e quando ele começou a temer por sua vida ele clamou a 

Deus por misericórdia e foi maravilhosamente salvos. Não querendo nunca 

esquecer as profundezas do pecado do qual ele havia sido resgatado pela graça 

de Deus, Newton posteriormente inscritas as palavras de Deuteronômio 15:15 

acima do seu manto: "E te lembrarás de que foste escravo na terra do Egito, e o 

Senhor teu Deus te resgatou. " 

Ao contrário de João Newton, os cristãos da Galácia não lembrar o que eram 

uma vez gosta, e Paulo foi indescritivelmente decepcionado com sua 

imaturidade e falta de discernimento. Ele não era capaz de entender como eles 

poderiam tão rapidamente esquecer sua antiga escravidão na incredulidade e 

tão facilmente entregar sua nova liberdade e bênçãos em Cristo. Temo por 

você, lamentou ele, que talvez eu tenha trabalhado em cima de você em vão. 

Como é triste para um servo tão fiel do Senhor a acreditar que tudo o, serviço 

sacrificial risco de vida que ele tinha dado em nome do povo da Galácia era 

inútil. Toda a viagem, doença, solidão, lutas, até mesmo o apedrejamento, ele 

recebeu em Listra que o deixou para morrer, foi para nada se reverteu para sua 

antiga escravidão. 

Não admira que este é uma epístola tão apaixonada. O pensamento de todos que 

ser esforço vazio obrigou Paulo a escrever como ele fez. 

 

 

 

 

 



11. Até que Cristo seja formado em vós 

( Gálatas 4: 12-20 ) 

Peço-vos, irmãos, se tornar como eu sou, pois eu também 

tornaram-se como você é. Você me fez nada de errado; mas você 

sabe que foi por causa de uma doença física que eu pregava o 

evangelho, a vós pela primeira vez; eo que era um teste para você 

na minha condição física você não desprezar ou detestar, mas 

você me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo 

Jesus. Onde, então, é que o senso de bênção que você teve? Para 

vos dou testemunho de que, se possível, você teria arrancado os 

olhos e tem dado a mim. Tenho, portanto, tornar-se seu inimigo, 

dizendo a verdade? Eles procuram avidamente você, não 

louvável, mas que pretendem fechá-lo para fora, a fim de que você 

pode procurá-los. Mas é bom sempre ser procurado avidamente 

de uma maneira louvável, e não só quando estou presente 

convosco. Meus filhos, por quem sofro novamente em trabalho de 

parto, até que Cristo seja formado em vós, mas eu bem quisera 

estar presente convosco agora e mudar o meu tom, porque estou 
perplexo sobre você. ( 4: 12-20 ) 

Até este ponto na carta, a abordagem de Paulo tem sido conflituosa e impessoal. Ele foi 

escrito como um estudioso ou debatedor, empacotamento de todos os argumentos 

possíveis e ilustração para obter a sua mensagem. Ele tomou a postura de um advogado 

determinado em juízo ou um teólogo aprendido em sala de aula, dando uma apresentação 

desapaixonada e irrefutável. Ele referiu-se ao Antigo Testamento para ensinar aos gálatas 

a verdade básica do evangelho que ele lhes ensinara muitas vezes antes: a salvação é pela 

graça de Deus, que perdoa lawbreaking pecado do homem e tornando-se efetiva através 

da fé do homem sozinho. Ele usou tanto a sua própria experiência e na de Gálatas para 

reforçar seu ensino. Mas para a maior parte, ele soou distante, parecendo estar mais 

preocupado com princípios que pessoas. 

Mas a abordagem do apóstolo muda drasticamente no versículo 12 do capítulo 4 . Sua 

raiva contra os judaizantes desaparece, e ele se move do puramente doutrinária ao mais 

pessoal. De fato, os versículos 12-20 são as palavras mais fortes de afeto pessoal Paulo 

usa em qualquer de suas cartas. Ele não faz tanto pregar ou ensinar como simplesmente 

derramar seu coração em exortação pessoal. Ele diz que, na verdade, "eu me preocupo 

com você mais do que eu posso dizer. Eu te amo muito, assim como você me amava 

muito. Por favor, escutem o que estou dizendo, porque é tão vital essencial." 

Fonte de Paulo de Gentilza foi o próprio Cristo, como pode ser visto em seu apelo aos 

Coríntios imaturos e teimosos, que tentaram continuamente sua paciência: "Eu, Paulo, eu 

exorto-vos pela mansidão e benignidade de Cristo" ( . 2 Cor 10: 1 ) . 

Espírito do apóstolo aqui nos lembra que deve haver um lado gentil com cada fiel servo 

de Deus (veja 2 Timóteo 2:24. ). Não importa o quão sério a doutrina que ele pode ter que 

defender ou como corruptora a imoralidade que ele pode ter que expor, ele não ousa 

perder a sua sensibilidade e compaixão. 

No curso de sua efusão íntima aos Gálatas em 4: 12-20 , Paulo primeiros apelos para eles, 

então se lembra com carinho sua aceitação amorosa dele, alerta-los sobre os motivos 



ocultos dos judaizantes, e, finalmente, diz-lhes de seu desejo de estar com eles novamente 

em pessoa. 

O recurso a elas 

Peço-vos, irmãos, se tornar como eu sou, pois eu também 
tornaram-se como você é. ( 4:12 a) 

O apelo de Paulo a seus irmãos em Cristo era para eles reconhecer e viver de acordo com 

a liberdade espiritual todos os crentes têm na graça de Deus. Essa é a verdade central da 

epístola, uma verdade que ele já havia pregado e ensinado aos Gálatas, mas um dos 

judaizantes os tinha seduzido para duvidar e abandono. 

Peço-lhe, ... se tornar como eu sou, ele implorou, livre de tentar ganhar a salvação pela 

guarda da lei e livre de ter que viver de acordo com seus símbolos exteriores, cerimônias, 

rituais e restrições. "Eu morri para a lei, para que eu pudesse viver para Deus", ele já tinha 

escrito ( 02:19 ). Agora, ele implorou-los a confessar mais uma vez que a morte para a lei 

como uma forma de santificação, que a morte, também eles, tinha experimentado quando 

eles confiavam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Enquanto todos os crentes são 

chamados a viver em obediência a padrões morais de Deus que nunca mudam (tal vida é 

a evidência da salvação, tal como indicado na Ef. 2: 6-10 ), eles não podem mais viver 

pela lei do que eles poderiam ter sido salvos por ela. "Foi para a liberdade que Cristo nos 

libertou; Permanecei, pois, firmes e não estar sujeito novo, a jugo de escravidão" ( 5: 1 ). 

Por enquanto Paulo não apresenta mais argumentos, mas sim dá uma exortação 

sincero. "Você sabe como eu sempre vivi desde que recebeu Cristo", disse ele, com efeito, 

"e como eu vivia, enquanto eu ministrava entre vocês. Essa é a maneira que eu quero que 

você viva bem." 

A razão para o apelo de Paulo também é pessoal: . porque eu também tornaram-se 

como você é Quando ele veio a Cristo que ele tinha arrancado todos os fragmentos do 

legalismo, no qual ele havia sido enredado com mais força do que talvez alguns outros 

judeus de sua época (ver Phil. 3: 4-6 ). Embora ele agora voluntariamente tornou-se como 

um judeu quando entre os judeus e como os gentios, quando entre os gentios, tornando-

se "todas as coisas para todos os homens, para que [ele poderia] por todos os meios chegar 

a salvar alguns" ( 1 Cor. 9: 20-22 ), Paulo nunca representou a si mesmo nem o 

pensamento de si mesmo como qualquer coisa, mas um pecador redimido por Jesus 

Cristo, em quem "não há judeu nem grego, escravo nem ... homem livre, homem nem 

mulher ..." ( Gal. 3:28 ). Após o conselho dos anciãos da igreja de Jerusalém, Paulo 

concordou em uma ocasião para patrocinar quatro homens na tomada de um determinado 

voto judaico no Templo, a fim de manter-se de ofender desnecessariamente judeus 

incrédulos ( Atos 21: 23-26 ). Mas ele fez isso como um ato de sua liberdade como um 

cristão, não sob a compulsão da lei. 

Os crentes judeus na Galácia sabia muito bem que Paulo tinha abandonado sua antiga 

subserviência, não só para as tradições rabínicas, mas mesmo com a lei cerimonial de 

Moisés (cf. Atos 21:21 ). Muitos desses crentes, como o próprio Paulo, tinha pago um 

preço caro quando se converteram do Judaísmo a Cristo, ser condenado ao ostracismo de 

suas famílias e sinagogas e tratado como se estivesse morto. No entanto, eles agora 

estavam sendo intimidados pelos judaizantes a voltar à sua antiga servidão sob a lei. "Eu 

apresentei a liberdade", Paulo estava dizendo; "Não voltar à escravidão." 



Sua memória deles 

Você me fez nada de errado; mas você sabe que foi por causa de 

uma doença física que eu pregava o evangelho, a vós pela 

primeira vez; eo que era um teste para você na minha condição 

física você não desprezar ou detestar, mas você me recebestes 

como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde, então, 

é que o senso de bênção que você teve?Para vos dou testemunho 

de que, se possível, você teria arrancado os olhos e tem dado a 

mim. Tenho, portanto, tornar-se seu inimigo, dizendo a 
verdade? ( 04:12 b-16) 

A divisão verso aqui é lamentável em que 12 b obviamente pertence com o versículo 13 . 

Paulo faz uma mudança abrupta em vez de ênfase, lembrando os gálatas de quão rica e 

profunda a sua relação pessoal com ele tinha sido uma vez. Eles não só tinha feito a 

ele nada de errado , mas tinha abertamente e carinhosamente o recebeu quando estava 

em circunstâncias pessoais extremamente adversas. "Como, então," ele estava se 

perguntando, "você poderia me rejeitar agora, depois de ser tão aceitando de mim, então?" 

Quando Paulo foi pela primeira vez para a Galácia, muitos judeus se voltou contra ele 

quando perceberam que sua mensagem era tanto para os gentios como judeus ( Atos 

13:45 , 50 ; 14:19 ). Mas Deus o usou na salvação de muitos convertidos lá, judeus e 

gentios ( 13: 43-14: 1 ), e aqueles que aceitaram a sua mensagem também aceitou-o, 

apesar de uma grave aflição física que ele tinha na época. Era, de fato, por causa de uma 

doença física que Paulo havia pregado o evangelho a eles pela primeira vez . 

Em sua primeira viagem missionária de Paulo, aparentemente, quer ficou seriamente 

doente enquanto na Galácia, ou então fui lá para se recuperar. Alguns sugerem que ele 

contraiu malária durante uma viagem através das regiões baixas e pantanosas da Panfília 

e decidiu ir para dentro da área maior e mais saudável da Galácia e ministro lá por um 

tempo, até que ele foi melhor (ver Atos 13: 13-14 ). Embora a malária pode ser 

terrivelmente dolorosa e debilitante, esses efeitos não são contínuas. Se Paulo tinha essa 

doença, ele teria ainda sido capaz de fazer alguma pregação e ensino entre os ataques de 

febre e dor. Esta explicação é plausível. 

Seja qual for a doença , ele foi um ensaio para o Gálatas, porque sua condição física era 

tal que a resposta normal a que era repulsa. Mas os crentes ali não desprezar ou 

detestá aflição de Paulo, repulsivo como era. O termo grego para trás desprezo significa 

para contar como nada ou sem valor, e o termo atrás detestam literalmente significa 

"cuspir", que foi feito muitas vezes como um ato de desprezo. Paulo foi tratado nem como 

sem valor nem com desprezo. 

Nos tempos antigos, sem o benefício de bons medicamentos, ataduras estéreis, e outros 

tais cuidados moderna, as doenças eram muitas vezes desfigurante e seu cheiro 

nauseante. Para a maioria dos antigos, incluindo judeus, aflição física foi considerada 

uma forma de julgamento divino. Os discípulos de Jesus perguntou-lhe sobre o mendigo 

cego em Jerusalém, "Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse 

cego?" ( João 9: 2 ). Deles era a mesma suposição três amigos de Jó fez a respeito de suas 

tragédias ( Jó 4: 7-9 ; 8: 1-6 ; 11: 13-20 ) e que os nativos de Malta feitas a respeito de 

Paulo ser mordido por uma víbora mortal ( Atos 28 : 3-4 ). 

O fato de que a aflição de Paulo não era uma barreira para a sua credibilidade tanto para 

os judeus ou gentios da Galácia foi totalmente inesperado. O apóstolo estava espantado 



que eles ainda receberamdele como um anjo de Deus, como o próprio Cristo 

Jesus. Eles não questionou o que ele disse ou a maneira como ele olhou. Eles não tinham 

nenhuma dúvida de que ele era o mensageiro de Deus e do representante apostólico do 

Senhor Jesus e foram agradecido além da medida para a bênção da vida espiritual que 

tinham recebido por causa do seu ministério. Depois de sua segunda mensagem em 

Antioquia da Pisídia, os gentios não "começou regozijo e glorificavam a palavra do 

Senhor" ( Atos 13:48 ). 

Do ponto de vista humano, passando de Paulo a Galácia parecia puramente circunstancial, 

exigiu por uma doença trágica. No entanto, sua recepção por aqueles que acreditavam que 

o evangelho que ele pregou foi além de qualquer coisa que ele poderia ter 

antecipado. Durante a primeira viagem para a Galácia, a perseguição tinha sido grave, e 

até mesmo Paulo tinha sido apedrejado e deixado para morrer por aqueles hostil ao 

evangelho ( Atos 14:19 ). Mas, como ele mais tarde voltou a Antioquia com Barnabé, 

pode-se imaginar como ele deve ter se maravilhou com o amor muito contrastante e 

bondade que ele havia recebido de crentes. 

Mas agora ele perguntou-lhes: Onde está, então nesse sentido da bênção que você 

teve? Para vos dou testemunho de que, se possível, você teria arrancado os olhos e 

tem dado a mim. Makarismos (benção ) também pode ser traduzida como "felicidade" 

ou "satisfação" e implica um sentimento de alegria, satisfação e contentamento. 

"Desde o início que estava satisfeito e feliz comigo e com a mensagem da graça eu 

pregava," Paulo estava dizendo. "O que fez você perder essa satisfação? Por que você 

virou contra mim e contra o evangelho da graça?" Ele atualizado suas memórias que, uma 

vez que o amava tanto que você teria arrancado os olhos e lhes deu para mim. 

Paulo pode simplesmente ter sido usando uma figura comum de expressão, o que sugere 

que os Gálatas teria desistido sua própria visão, o mais precioso e insubstituível dos 

sentidos físicos, se fazendo que poderia tê-lo ajudado. Se, como alguns intérpretes 

especular, aflição física de Paulo era uma forma de doença ocular, ele pode aqui ter sido 

referindo-se a disposição dos gálatas ter literalmente trocado os seus olhos para a sua, 

tinha uma tal transplante foi possível naqueles dias. 

Doença ocular era comum nos tempos antigos, como ainda é na maioria dos países 

subdesenvolvidos hoje. Se Paulo teve uma aflição olho que poderia ter sido uma condição 

de longa data, talvez o "espinho na carne" que era "um mensageiro de Satanás" o Senhor 

lhe permitiu suportar como um lembrete de humildade da Sua graça suficiente ( 2 Cor. 

12: 7-9 ). Porque às vezes a malária ataca o nervo óptico, causando perda de 

reconhecimento de cores, atrofia, e até mesmo cegueira, sua aflição, enquanto na Galácia 

pode ter afetado a forma como ele viu, bem como a maneira como ele olhou. A 

possibilidade de má visão é corroborada pela seção de fechamento da própria epístola aos 

gálatas, que começa assim: "Vede com que grandes letras Estou escrevendo para você 

com a minha própria mão" ( 06:11 ). Paulo geralmente ditada suas cartas a um 

amanuense, um tipo de taquígrafo (ver Rom 16:22. ), mas muitas vezes adicionado um 

pós-escrito ou saudação pessoal em sua própria mão ( 1 Cor 16:21. ; Col. 4:18 ; 2 

Tessalonicenses . 03:17 ). Se ele tivesse visão limitada, ele provavelmente teria usado 

maiores do que as letras normais, a fim de ver o que ele estava escrevendo. 

Seja qual for a natureza específica da doença de Paulo, seu principal ponto aqui é clara: 

os gálatas tinha amado com um amor que teria obrigado-os a fazer qualquer sacrifício em 

seu nome. 



Depois de apenas alguns anos, porém, a situação havia mudado radicalmente. Agora 

Paulo perguntou em confusão, já que eu, portanto, tornar-se seu inimigo, dizendo a 

verdade? 

Os crentes da Galácia que tinham sucumbido à heresia judaizante eram culpados de 

deserção espiritual. Nada magoa o coração de um pastor fiel, professor, que trabalha com 

jovens, ou missionário tanto quanto ver alguém que ele levou ao Senhor afastar-se da 

fé. Quanto mais se tal deserção lamentar o próprio Senhor? 

Ao enfrentar a deserção espiritual de Judá, Isaías pediu em nome de Deus: "O que mais 

havia para fazer à minha vinha, que eu não tenha feito" ( Isa. 5: 4 ). Jesus lamentou sobre 

Jerusalém: "Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os enviados! Quantas 

vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das 

asas, e você não teria it! " ( Lucas 13:34 ). Deus continuamente deu tudo que poderia dar 

ao Seu povo escolhido, Israel, incluindo o seu próprio Filho encarnado. Eles se chamavam 

pelo nome de Deus, mas eles se recusaram a obedecer a Sua vontade ou vir a Ele com fé 

para ter seus pecados perdoados. 

"Quando Israel era um jovem que eu o amava", Deus disse através do profeta Oséias. "E 

do Egito chamei o meu filho Quanto mais eles chamava, tanto mais se afastavam dos 

mesmos;.. Mantiveram sacrificando aos Baal e queimando incenso aos ídolos Ainda sou 

eu quem ensinou Efraim a andar, eu levei-as na minha . braços, mas não sabia que eu os 

curava I levou-os com cordas humanas, com laços de amor "( Os 11, 1-4. ). Deus tinha, 

por assim dizer, deu à luz a Israel, ensinou-a a caminhar, enfaixado suas feridas, tomadas 

em seus braços para confortá-la, e alimentou-a apenas para tê-la virar-lhe as costas e 

seguir seu próprio caminho. "O que vou fazer com você, ó Efraim? O que vou fazer com 

você, ó Judá?" Deus perguntou, consternada "Para a sua lealdade é como a nuvem da 

manhã, e como o orvalho que vai embora cedo" ( 6: 4 ). 

No entanto, em toda a rebeldia de Israel, oferta graciosa de Deus de perdão manteve-se 

como um farol para chamá-la de volta a Ele. "Volta, ó Israel, o Senhor, teu Deus, para 

você ter tropeçado por causa de sua iniqüidade. Tome palavras com você e voltar para o 

Senhor. Diga-Lhe: 'Tira toda a iniqüidade, e recebe o bem'" ( Hos. 14: 1-2 ). 

Paulo admoesta os crentes não "entristecer o Espírito Santo de Deus, por quem [eles 

estão] selados para o dia da redenção" ( Ef. 4:30 ). O Pai, o Filho eo Espírito Santo 

experiência tanto sofrimento quando aqueles que foram chamados para a liberdade de 

defeito salvação graciosa. Assim como existe uma grande alegria no céu quando um 

pecador mesmo se volta para o Senhor ( Lucas 15: 7 ), há também grande desgosto no 

céu quando mesmo um crente pecaminosamente se afasta de Deus. 

A implicação é que, em uma segunda viagem para a Galácia por Paulo alguns dos 

membros da igreja lá já tinha vindo sob a influência dos judaizantes e havia começado a 

duvidar da verdade da salvação pela fé, que tinham aprendido e aceito dele. O evangelho 

de legalismo se tornou mais atraente para eles do que o evangelho da graça, e do homem 

que tinha sido o seu querido amigo tinha se tornado a eles como um inimigo . 

Muitas pessoas apreciam um pregador ou professor apenas enquanto ele diz o que eles 

querem ouvir. O confuso e desertores crentes na Galácia havia uma vez muito admirado 

Paulo, mas agora, vendo-o como seu inimigo , porque ele confrontou-os com a 

verdade sobre o verdadeiro evangelho de Deus, que os salvou, e o falso ensino dos 

judaizantes, o que os levou de volta para o cativeiro do legalismo. 



Há pouca dúvida de que, entre os Gálatas havia também alguns que realmente nunca tinha 

sido salva e, assim, foram facilmente se voltou para o legalismo farisaico. 

Uma prostituta veio à nossa igreja um dia à procura de ajuda. Ela foi muito bem sucedido 

financeiramente, mas foi atormentado por sentimentos enormes de culpa e ansiedade. Ela 

bebia muito, tomava drogas, e percebeu que sua vida estava uma bagunça. Quando eu 

expliquei o evangelho a ela e assegurou-lhe que Deus estava ansioso para perdoar os seus 

pecados e dar-lhe uma nova vida se ela confiava em Jesus Cristo, ela expressou grande 

interesse. Durante o curso da nossa conversa, ela me contou sobre um pequeno livro em 

que ela manteve os nomes e números de telefone de seus clientes. Sugeri que tomar o 

livro e queimá-lo logo em seguida, como um símbolo de seu arrependimento e renúncia 

de sua antiga vida. Mas ela rejeitaram a idéia, dizendo: "Eu não posso fazer isso! Esses 

nomes são no valor de milhares de dólares. Eu acho que eu não quero que Jesus tanto 

quanto eu pensei que eu fiz." Como muitas pessoas, ela sabia que seu modo de vida estava 

errado e ruinosa, mas ela amava-a mais do que o Senhor e não iria desistir. 

Seu aviso para eles 

Eles procuram avidamente você, não louvável, mas que pretendem 

fechá-lo para fora, a fim de que você pode procurá-los. Mas é bom 

sempre ser procurado avidamente de uma maneira louvável, e não 
só quando estou presente convosco. ( 4: 17-18 ) 

Paulo novamente adverte os Gálatas sobre os seus verdadeiros inimigos, os judaizantes 

(cf. 1: 7 , 9 ; 2: 4 ). Eles procuram avidamente você, mas não louvável . O termo 

traduzido buscar carrega a idéia de tomar um interesse sério em alguém e foi muitas 

vezes utilizado de um homem cortejar uma mulher. "Os judaizantes falar como eles 

realmente se importam com você", Paulo estava dizendo: "mas eles são falsos 

pretendentes que não têm amor genuíno ou interesse em você ou o seu bem-estar." 

A maioria das seitas mostram grande interesse e até mesmo afeto para sócios potenciais, 

prometendo-lhes uma grande realização pessoal e felicidade. Tal como acontece com o 

legalismo dos judaizantes, a verdadeira natureza da sua escravidão espiritual é escondido. 

Os judaizantes não tinha interesse em os crentes gálatas além aprisionando-os em 

legalismo. Eles eram como os escribas e fariseus a quem Jesus disse: "Você viajar cerca 

de mar e terra para fazer um prosélito; e, quando ele se torna um, você fazê-lo duas vezes 

mais filho do inferno do que vós" ( Mt 23:15. ). Seu verdadeiro desejo e objetivo 

foi fechada ... fora os gálatas da graça de Deus e ganhar o reconhecimento e aceitação 

de si mesmos (implícita na frase que você pode procurá-los ). Sua verdadeira motivação 

foi "fazer uma boa exibição na carne" ( 6:12 ). 

Mas é bom sempre ser procurado avidamente de uma maneira louvável, Paulo 

passou a explicar. Ele mesmo havia procurado avidamente -los quando ele pregou o 

evangelho na Galácia. Mas foi de uma maneira louvável, por amor a Cristo e um desejo 

profundo para a sua salvação. E tal preocupação entusiasmado era apropriado não só 

quando Paulo estava presente com eles. Ele não estava com ciúmes dos judaizantes. Ele 

não se opor a eles, a fim de preservar sua própria popularidade ou a liderança, mas para 

proteger o bem-estar espiritual dos gálatas. Alguns anos mais tarde, ele escreveu da prisão 

", Às vezes, para ter certeza, estão pregando a Cristo até por inveja e contenda, ... 

[proclamar] Cristo por ambição egoísta, e não de motivos puros, pensando em me causar 

sofrimento em minha prisão .? O que, então Só que, em todos os sentidos, ou por pretexto 



ou de verdade, Cristo seja anunciado, e neste eu me regozijo, sim, e me alegre "( 01:15 

Phil. , 17-18 ). 

Paulo advertiu contra os judaizantes não porque eles se opuseram a ele e feriu-o 

pessoalmente, mas porque eles se opuseram à gloriosa salvar evangelho de Jesus Cristo,. 

Seu desejo por elas 

Meus filhos, por quem sofro novamente em trabalho de parto, até 

que Cristo seja formado em vós, mas eu bem quisera estar 

presente convosco agora e mudar o meu tom, porque estou 

perplexo sobre você. ( 4: 19-20 ) 

Falando como uma mãe, Paulo agora abordou os crentes gálatas como meus filhos, com 

quem estou eu de novo em trabalho de parto, até que Cristo seja formado em 

vós . Ele não estava discutindo como um advogado perante um júri cético, mas suplicando 

como um pai a um filho rebelde. 

Crianças é de Teknion , um diminutivo que foi usado no sentido figurado como um termo 

de afeto especial. Literalmente, ela se refere a uma criança pequena, e, portanto, pode ser 

traduzido aqui como "filhinhos", como na Rei Tiago Version. À luz da figura de Paulo de 

parto, ambas as idéias são adequadas. Os crentes da Galácia foram extremamente caro a 

Paulo, mas estavam agindo como crianças que se recusaram a nascer. 

Compaixão de Paulo sempre foi evidente. Por exemplo, para a igreja de Tessalônica, ele 

escreveu: "Nós provou ser brandos entre vós, como uma mãe que amamenta se preocupa 

com ternura para seus próprios filhos. Tendo assim um carinho Apaixonado por você, nós 

estávamos bem o prazer de transmitir não só o que você evangelho de Deus, mas também 

a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito querido por nós "( 1 

Tessalonicenses 2: 7-8. ). 

Com a Gálatas no entanto, depois de ter amamentado-los espiritualmente em sua nova 

vida em Cristo, tornou-se novamente em trabalho de parto com eles. "Isso é anormal e 

não natural", ele sugere."Você já experimentou o novo nascimento, mas agora você está 

agindo como se você precisa nascer espiritualmente tudo de novo. Você me faz sentir 

como uma mãe que tem que entregar o bebê mesmo duas vezes." 

Mas, por mais anormal e trágico sua condição espiritual, Paulo não abandonaria até que 

Cristo foi formado em -los. O verbo ( morfo ) carrega a idéia de forma essencial em vez 

de forma exterior, e, portanto, refere-se ao caráter de Cristo. Semelhança de Cristo é o 

objetivo da vida do crente. "Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também 

andai nele", ele exortou a igreja de Colossos ( Col. 2: 6 ; cf.Rom. 13:14 ). Deus 

predestinou crentes "para serem conformes à imagem de seu Filho" ( Rom. 8:29 ). "Todos 

nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, 

somos transformados na mesma imagem de glória em glória, assim como pelo Senhor, o 

Espírito" ( 2 Cor. 3:18 ). O Pai enviou o seu Filho ao mundo, não só para morrer que os 

homens sejam salvos, mas também para viver como o exemplo divino para aqueles que 

são salvos. 

Grande desejo de Paulo era a lidar mais diretamente com essas questões que exigiriam 

dele estar presente com os Gálatas em pessoa e para ser capaz de mudar seu tom com 

eles. Ele mal sabia o que mais a dizer ou como dizê-lo, porque ele estava tão perplexo 

com eles. Este verbo ( aporeomai ) significa ver-se azul. Ele não conseguia entender 



como eles poderiam ter sido ensinado o evangelho tão bem, acredita-tão genuinamente, e 

depois parecia ter abandonado tão depressa (cf. 1: 6 ). 

Todos os trabalhadores Cristão experimenta momentos em que ele chega ao impasse e 

encontra seus próprios recursos estão completamente esgotados. Depois de dizer e fazer 

tudo o que sabe para dizer e fazer, aqueles que ele está tentando ajudar, às vezes 

incrédulos, por vezes, crentes-permanecem completamente fora do alcance e até mesmo 

se voltar contra ele. 

Como João R. W Stott comentou em seu A Mensagem de Gálatas, "A Igreja precisa de 

pessoas que, ao ouvir seu pastor, para ouvir a mensagem de Cristo, e pastores que, ao 

trabalhar entre as pessoas, olhar para a imagem da Cristo "([Londres: Inter-Varsity, 1968], 

p.119). 

 

12. Dois Pactos ( Gálatas 4: 21-5: 1 ) 

Diga-me, que querem estar debaixo da lei, não ouvis a lei? Porque 

está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da 

livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da 

mulher livre, por promessa. Este é alegoricamente falando; para 

essas mulheres são dois pactos, um processo de Monte Sinai tendo 

as crianças que estão a ser escravos; ela é Hagar. Ora, esta Agar 

é o monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, pois 

é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém de cima é livre; ela é 

nossa mãe.Pois está escrito: "Alegra-te, mulher estéril que não 

dá; rejubila e gritar, que não estão em trabalho de parto;. Porque 

mais são os filhos da desolada, do que de quem tem um marido"E 

você irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas, como 

naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que 

nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz 

a Escritura? "Lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da 

escrava não será herdeiro com o filho da mulher livre." Portanto, 
irmãos, não somos filhos de uma escrava, mas da livre. 

Foi para a liberdade que Cristo nos libertou; Permanecei, pois, 

firmes e não estar sujeito novo, a jugo de escravidão. ( 4: 21-5: 
1 ) 

Neste texto Paulo continua a contrastar graça e lei, fé e obras. Sob a orientação do Espírito 

Santo, ele emprega uma história do Antigo Testamento como uma analogia, o que não 

serve tanto como um argumento como uma ilustração. 

Os tradutores, tanto da Rei Tiago Version ea New American Padrão Bible escolheram 

simplesmente transliterar ao invés de traduzir o termo allēgoreō ( alegoricamente , 24 

v. ). Isto levou a dificuldade em lidar com a passagem, porque geralmente uma alegoria 

ou é uma história de fantasia ou ficção carregando um significado oculto ou uma história 

real na qual o significado aparente não tem sentido. 

Mas, obviamente, o registro de Abraão, Sara e Hagar é ao mesmo tempo histórica e 

significativa. Reconhecendo isso, os New International Version tradutores tentaram 

auxiliar o entendimento do que Paulo destina, evitando o termo alegórico e renderização 



"Estas coisas podem ser tomadas no sentido figurado." Mas que também pode ter a 

implicação de algo que não é literal. O melhor é identificar isso, relato histórico literal 

como simplesmente análogo ao e ilustrativo da verdade espiritual que Paulo elucida com 

ele. O dicionário define como analogia "uma semelhança parcial entre recursos como de 

duas coisas em que a comparação pode ser feita." Paulo se limita a comparar as 

semelhanças entre a história de Abraão e da verdade espiritual que ele está ensinando, e 

esta interpretação é consistente com o significado de allēgoreō . 

Paulo não explicar por que, após os fortes argumentos irrefutáveis e que ele já usou, ele 

escolheu alegoria como um meio de mais persuasão. 

Alegoria, como tal, é um meio tênues e perigosas de interpretação. Porque alegoria não 

precisa ser baseada em fatos, é limitado apenas pela imaginação de um intérprete e é 

facilmente influenciado por suas predisposições pessoais. É freqüentemente leva a 

conclusões tendenciosas e muitas vezes bizarros. 

Os rabinos antigos usados regularmente uma abordagem alegórica para interpretar as 

Escrituras, muitas vezes alegando descobrir surpreendentes, escondidos, e extremamente 

fantasiosas "verdades" que supostamente estão por trás o sentido comum das palavras de 

um texto. Numerologia foi especialmente popular e foi feito mais fácil e tentador pelo 

fato de que os números hebraicos são representados por certas letras hebraicas, e às vezes 

eles só podem ser distinguidas pelo contexto. Porque cada palavra tinha uma série 

aritmética correspondente, esses números eram frequentemente interpretado como revelar 

certas verdades esotéricas sobre a pessoa, lugar ou evento a palavra representada. Além 

disso, a repetição foi frequentemente interpretado alegoricamente. Por exemplo, "Abraão, 

Abraão" foi reivindicado por alguns rabinos para dizer que ele estava destinado a uma 

vida após a morte celestial. 

Durante os últimos séculos antes de Cristo, os estudiosos judeus em Alexandria 

desenvolveram um sistema de alegoria bíblica que fortemente influenciado não só o 

judaísmo, mas também o catolicismo romano até a época da Reforma Protestante. Por 

exemplo, o rio Eufrates, foi visto como o outflowing de boas maneiras. A jornada de 

Abraão de Ur para a Terra Prometida retratado um filósofo estóico que deixou seus 

entendimentos sensuais e veio a seus sentidos espirituais. As duas moedas dadas pelo 

bom samaritano para o estalajadeiro simbolizado batismo e da Ceia do Senhor. Papa 

Gregório Magno afirmou que sete filhos de Jó representados os doze apóstolos, seus 

amigos representado hereges, seu 7.000 ovelhas representado povo fiel de Deus, e seus 

3.000 camelos representado gentios depravados! 

A alegoria é uma caixa de Pandora que ignora o significado literal e histórica da Escritura 

e abre interpretação bíblica para cada extremo. Por causa da finitude e caída do homem, 

leva inevitavelmente a arbitrariedade, o absurdo, e futilidade. 

O Espírito Santo dirigiu Paulo usar analogia, nesta ocasião, a fim de mostrar os 

judaizantes que o plano de redenção de Deus sempre foi pela graça. A lei em si tanto 

ensina e ilustra que a salvação nunca foi através da lei. 

O termo lei frequentemente referida a todo o Antigo Testamento (ver, por exemplo, Rom. 

3:19 ), mas aqui ele se refere particularmente ao Pentateuco, os cinco livros de Moisés. O 

ponto de Paulo faz fazendo uma analogia da escrita de Moisés é que a lei não pode ser 

um meio de salvação, mas em vez disso é o caminho da escravidão espiritual e moral. 

Como uma introdução à analogia, Paulo sugere que os judaizantes, e os cristãos judeus 

que tinham sido enganados por eles, olhe atentamente para a própria lei assim o altamente 



elogiado. Diga-me, ele pergunta, que querem estar debaixo da lei, fazer você não 

ouvir a lei? "Já que você insiste em viver sob a lei, "ele estava dizendo," você está 

disposto a ouvir o que a lei realmente diz? " 

Jesus usou uma abordagem semelhante com os líderes judeus em várias ocasiões. No 

Sermão da Montanha, depois de declarar inequivocamente que Ele não veio para abolir a 

lei de Deus, Ele, no entanto, advertiu que as práticas legalistas dos escribas e fariseus 

nunca iria qualificar uma pessoa para a entrada no reino dos céus ( Mat. 05:17 -20 ). O 

ponto central do sermão era mostrar que nenhuma pessoa é capaz em seu próprio poder 

para cumprir as santas exigências da lei, o primeiro dos quais é um coração justo e perfeito 

( 5: 6 , 8 , 48 ; cf. Matt. 22: 36-38 ). Quando os chefes dos sacerdotes e os escribas 

repreendeu Jesus para não desmentir o título Filho de Davi atribuídas a ele pela multidão 

Domingo de Ramos, que incluía muitos filhos, Ele lembrou aos líderes religiosos de um 

conhecido provérbio de suas próprias Escrituras Sagradas, sobre as quais eles alegou ser 

as autoridades supremos. "Nunca lestes:" Ele perguntou com ironia: "Da boca de crianças 

e bebês de enfermagem Tu tens louvor preparado para ti mesmo? '" ( Mateus 21: 9-16. ; 

cf. Sl. 8: 2 ). 

Como Paulo desenvolve a analogia, primeiro ele dá o seu contexto histórico, em seguida, 

sua interpretação divina, e, finalmente, a sua aplicação pessoal. 

O Fundo Histórico 

Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e 

outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e 
o filho da mulher livre, por promessa. ( 4: 22-23 ) 

Paulo lembra seus leitores de seu antepassado Abraão , progenitor da raça hebraica. Foi 

em sua ascendência racial com ele que a maioria dos judeus dos dias de Paulo colocou 

sua confiança para a salvação.Mas como João Batista havia declarado aos fariseus e 

saduceus, para os judeus dizem: "Temos por pai a Abraão," não torná-los bem com Deus, 

que "é capaz destas pedras suscitar filhos a Abraão" ( Mat. 3: 9 ). Jesus disse a um outro 

grupo de judeus incrédulos que ser os descendentes físicos de Abraão não só não os fez 

filhos de Deus, mas não impedi-los de serem filhos de Satanás, assim como os incrédulos 

gentios ( João 8: 33-44 ). 

Primeira lembrança histórica de Paulo sobre Abraão era que ele tinha dois 

filhos . Os filhos eram distintos em uma série de maneiras, em primeiro lugar em ter mães 

diferentes, um que era uma escrava e outro que era um mulher livre . O primeiro filho 

foi Ismael, cuja mãe era Hagar, uma escrava egípcia de Sara, mulher de Abraão. O 

segundo filho foi Isaque, cuja mãe era Sara. 

Ao longo da analogia, todas as distinções entre os dois filhos são baseadas no fato de que 

eles tinham duas mães diferentes, e não sobre o fato de que eles tinham um pai comum, 

Abraão. A herança da linha através de uma mãe é perdição e da escravidão, e do 

património da linha através da outra mãe é a salvação e da liberdade. 

Segundo lembrete histórico de Paulo era que o filho da escrava nasceu segundo a carne, 

e o filho da mulher livre, por promessa. 

Muitos anos depois de Deus em primeiro lugar prometeu a Abraão um filho, Sara ainda 

não tinha concebido. Quando ele tinha 86 e ela 76, Abraão temia que, de acordo com o 

costume da época, seu principal servo, Eliezer de Damasco, seria seu único herdeiro. Ele 



clamou a Deus em desespero, e do Senhor reafirmou sua promessa original, dizendo: 

"Este homem não será o teu herdeiro; mas aquele que sairá de seu próprio corpo, ele será 

o teu herdeiro" ( Gn 15: 1 -4 ). Mas quando, depois de vários anos, Sara ainda não tinha 

concebido, ela induzida Abraão ser pai de uma criança por sua escrava, Hagar. 

O nascimento desse filho, cujo nome era Ismael, foi , segundo a carne , não porque era 

físico, mas porque o esquema para a sua concepção, criado por Sara e realizado por 

Abraão, foi motivada por desejos puramente egoístas e cumprida por puramente humana 

significa. 

O nascimento de Isaque, no entanto, o filho da mulher livre Sara, foi através da 

promessa. Sua concepção era sobrenatural, não no sentido de que ele foi concebido 

diretamente pelo Espírito Santo, como Jesus era, mas que o Espírito Santo 

milagrosamente habilitado Abraão e Sara para produzir uma criança depois que ela foi 

muito além da idade normal de gravidez e tinha sido estéril toda a sua vida. "A própria 

Sara recebeu a capacidade de conceber, mesmo para além do bom tempo da vida" ( Heb. 

11:11 ). Quando Isaque nasceu, seu pai foi de 100 e sua mãe era 90 ( Gen. 17:17 ; 21: 5 ). 

A concepção de Ismael representa o caminho do homem, o caminho da carne, enquanto 

a de Isaque representa o caminho de Deus, o caminho da promessa. O primeiro é 

semelhante à forma de auto-esforço religiosa e obras de justiça; o segundo é semelhante 

à forma de fé e justiça imputada de Deus. O primeiro é o caminho do legalismo, o outro 

o caminho da graça. Ishmael simboliza aqueles que tiveram apenas nascimento natural e 

que confiam em suas próprias obras. Isaque simboliza aqueles que também tiveram o 

nascimento espiritual, porque eles têm confiado na obra de Jesus Cristo. 

A Interpretação Divino 

Este é alegoricamente falando; para essas mulheres são dois 

pactos, um processo de crianças ouvintes Monte Sinai que estão a 

ser escravos; ela é Hagar. Ora, esta Agar é o monte Sinai na 

Arábia e corresponde à Jerusalém atual, pois é escrava com seus 

filhos. Mas a Jerusalém de cima é livre; ela é nossa mãe. Pois está 

escrito: "Alegra-te, mulher estéril que não dá; rejubila e gritar, 

que não estão em trabalho de parto;. Porque mais são os filhos da 
desolada, do que de quem tem um marido" ( 4: 24-27 ) 

Paulo aqui especificamente afirma que sua ilustração presente é uma analogia. Isso 

é remete para os versículos 22-23 , que a analogia começa. Allegorically , a 

transliteração infeliz tirado allēgoreō , é um composto de allos (outros) e agoreuō (para 

falar em um lugar de reunião, ou seja, publicamente), e significa literalmente "para falar 

de um outro parece falar." Ele foi usado de uma história que transmitia o que significa 

que não seja o que era evidente no sentido literal das palavras. Ele tem a idéia de uma 

coisa que está sendo representado sob a imagem de outro. Neste caso, a verdade espiritual 

é ilustrada pela história histórico, e traduzindo "analogicamente" é consistente com o 

significado básico do grego. 

Sob a inspiração do Espírito Santo, o apóstolo explica que essas mulheres , a escrava 

Hagar ea mulher livre Sara, são ilustrações dos dois pactos . As duas mães e dois filhos 

com lucidez e representar graficamente dois pactos . Hagar e Ismael representa o pacto 

da lei e obras, e Sara e Isaque representa o pacto da graça e da fé. 



A Antiga Aliança de lei foi dada por Moisés no Monte Sinai e exigiu povo escolhido de 

Deus, os judeus, para manter todos os comandos que deu em conjunto com esse 

convênio. Porque os termos do pacto estavam humanamente impossível manter, produziu 

um tipo de religiosos escravos , como se fosse, vinculado a um patrão, de quem eles 

nunca poderiam escapar. Qualquer pessoa, incluindo um judeu, que tentou satisfazer a 

Deus e ganhar a liberdade da condenação por tentar viver de acordo com essa aliança em 

sua própria justiça estava espiritualmente como uma criança de Hagar , a escrava. Ele 

era um escravo, lutando por uma liberdade que ele não poderia obter por seus próprios 

esforços. 

Os descendentes de Hagar através de Ismael, posteriormente, transferido para as áreas 

de deserto a leste e sul da Terra Prometida. Eles chegaram a ser conhecido amplamente 

como árabes e seu território como Saudita, e é significativo que o Monte Sinai está 

localizado em que ainda hoje é conhecida como a Península Arábica. 

Foi entre os filhos de Hagar e Sara que a animosidade árabe-israelense moderno começou 

há cerca de 4.000 anos atrás, produzindo um conflito contínuo entre dois povos que ambos 

seguem sua linhagem de Abraão. 

Monte Sinai, na Arábia, Paulo continua a explicar, corresponde à Jerusalém 

atual . Ambos Monte Sinai e Jerusalém são comumente associados com os judeus, não 

os árabes, mas o maior destaque em toda a epístola aos gálatas é que outras distinções 

superficiais históricas, geográficas, raciais, sociais e todos entre os homens não têm 

nenhum significado espiritual (ver 03:28 ). De fato, no nível espiritual, a própria 

identidade como judeus, gentios, árabe, ou o que quer, não faz diferença. O que os 

membros incrédulos desses grupos têm em comum é infinitamente mais importante, e 

condenável, do que qualquer de suas diferenças. Espiritualmente, eles são tudo perdido, 

porque eles são todos os descendentes espirituais de Hagar e Ismael, escravos religiosos 

que vivem pelo poder fútil e por causa de sua carne lutando e nunca alcançar. 

Paulo refere-se ao primeiro Jerusalém como presente , mostrando que ele tem em mente 

o terreno, cidade histórica com esse nome. Assim como Deus escolheu Monte 

Sinai como a localização geográfica para dar a Antiga Aliança de Moisés, Ele 

escolheu Jerusalém como a localização geográfica onde a Antiga Aliança seria mantida, 

propagada, e exemplificou. Nesta ilustração ambos os locais representam a Antiga 

Aliança da lei e obras e da escravidão que produzem. 

É óbvio que a cidade santa foi também o local para a consumação da Nova Aliança na 

morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas porque o povo rejeitou que Novo 

Testamento em sangue, o presente Jerusalém, como Monte Sinai, na Arábia, é onde 

Hagar ainda figurativamente vive em escravidão com seus incrédulos crianças -chapas, 

justo, que rejeita Cristo, os judeus-ignorando graça. Com exceção de relativamente 

poucos crentes, os habitantes judeus geográfica Jerusalém nos dias de Paulo eram 

verdadeiramente em cativeiro profunda ao legalismo condenatório. E os judaizantes na 

Galácia estavam tentando subverter crentes judeus de volta para que bondage para o 

ritual, cerimônia, auto-esforço, e todas as outras obras da carne que constituem a 

desesperada escravidão dos espirituais filhos de Hagar. 

Os descendentes espirituais de Sara através de Isaque, por outro lado, vivem 

em Jerusalém de cima e são livres , porque ela é a nossa mãe , se estamos entre aqueles 

que vivem pela fé na promessa graciosa de Deus, dada a Abraão e cumpriu em Jesus 

Cristo . 



O cristão "pátria está nos céus," Jerusalém de cima ", de onde também aguardamos o 

Salvador, o Senhor Jesus Cristo" ( Fil. 3:20 ). Referindo-se ao Monte Sinai, o escritor de 

Hebreus diz aos crentes: "Você não vim para uma montanha que pode ser tocado e um 

fogo ardente, e à escuridão e melancolia e turbilhão, ... mas você veio ao Monte Sião e à 

cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste "( Heb. 0:18 , 22 ). 

Os habitantes da celeste Jerusalém estão livres da lei, a partir de obras, da servidão e da 

carne. Eles também são livres , como habitantes de Jerusalém atual não são, para 

realmente fazer o bem e para agradar a Deus. Antes de vir para Cristo, uma pessoa é livre 

para fazer praticamente o que quiser que é errado, mas ele não é livre para fazer tudo o 

que é justo aos olhos de Deus. O Espírito Santo não só proporciona o crente do pecado, 

mas permite que ele, pela primeira vez, para fazer o que é certo. "Se, pois, o Filho vos 

libertar," Jesus disse: "você verdadeiramente sereis livres" ( João 8:36 ). 

Um dia, o celeste Jerusalém descerá à terra ( Ap 21-22 ); mas ele já existe, ainda mais 

seguramente e eternamente do que o presente, Jerusalém terrena. "Nascer de novo" ( João 

3: 3 ) também pode ser traduzida como "nascer do alto", e é somente aqueles que nascem 

a partir de cima que ascendeu espiritualmente para os céus para viver em Jerusalém de 

cima . 

Citando Isaías 54: 1 , Paulo continua, pois está escrito: "Alegra-te, mulher estéril que 

não dá; quebrar e clama, tu que não estás de parto; porque mais são os filhos da 

desolada, do que de quem tem um marido. " Essas palavras foram escritas 

originalmente para animar os judeus exilados na Babilônia, mas estão aqui aplicado a 

Sara, a mulher estéril cuja esterilidade aparentemente manteve-se como uma barreira 

impenetrável para o cumprimento da promessa de Deus a seu marido, Abraão. Como a 

liberdade e maior fecundidade veio novamente para a nação em cativeiro babilônico, por 

isso viria para o povo em cativeiro para a lei e sua pena de morte. 

Como Sião era uma mãe de crianças por graça depois do cativeiro, para que os crentes se 

multiplicarão em graça na Jerusalém celeste, que também foi sentido figurado estéril por 

um longo tempo. "A assembléia geral e igreja dos primogênitos" ( Heb. 0:23 ) não foi 

ocupada até que Jesus foi crucificado e ressuscitado, levando cativo o cativeiro e 

removendo a aridez espiritual que nenhum esforço humano sob a Antiga Aliança poderia 

remover. O céu, a Jerusalém do alto , vai continuar a ser preenchida com os santos 

nascidos-from-acima de Deus, até que todo crente predestinado entrou. 

Em uma varredura Paulo apresenta o fator comum do poder divino em favor de Sara, os 

judeus em cativeiro, e da igreja. O elemento comum de todos os três é a liberdade 

concessão poder divino e da fecundidade. Tudo nesta trilogia é o resultado de graça 

regeneradora, e não o esforço humano. 

A Aplicação Pessoal 

E você irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas, como 

naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que 

nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz 

a Escritura? "Lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da 

escrava não será herdeiro com o filho da mulher livre." Portanto, 
irmãos, não somos filhos de uma escrava, mas da livre. 



Foi para a liberdade que Cristo nos libertou; Permanecei, pois, 

firmes e não estar sujeito novo, a jugo de escravidão. ( 4: 28-5: 
1 ) 

Novamente abordando os crentes gálatas como irmãos (cf. 01:11 ; 04:12 ), Paulo diz-

lhes que, como Isaque, eles . sois filhos da promessa Todo crente, como Isaque, é 

sobrenaturalmente concebido, milagrosamente nascido, ea geração de A promessa de 

Deus a Abraão cumprida em Cristo. Aqueles que começaram a mergulhar de volta na 

armadilha do judaísmo legalista preciso lembrar que eles sãofilhos da promessa , que 

devem a sua vida não ao seu próprio esforço, mas para o poder milagroso de Deus, assim 

como Isaque fez no reino físico. Poder soberano da graça de Deus deu-lhes a vida, e para 

voltar a cair sob a lei era negar que o trabalho divino e para desonrar a Deus. 

Em 4: 29-5: 1 Paulo menciona três resultados de ser um Isaque espiritual, um filho 

redimido da promessa através de Sara. Em primeiro lugar, tal como em que o tempo , 

quando houve ressentimento de Isaque por Ismael, os descendentes espirituais de 

Isaque, que nasceu segundo o Espírito, ainda pode esperar a perseguição pelos 

descendentes espirituais de Ismael, que nasceu de acordo com a carne . 

Quando Abraão realizou uma festa para celebrar o desmame de Isaque, Ismael zombou a 

ocasião ( Gn 21: 9 ). Ele odiava Isaque assim como sua mãe odiava Sara ( 16: 4-5 ). Por 

isso, é agora também , Paulo disse aos Gálatas. Ao longo da história, e ainda hoje, os 

descendentes físicos e espirituais de Hagar e Ismael têm, respectivamente, oposição e 

perseguiu os descendentes físicos e espirituais da Sara e Isaque.Aqueles que defendem a 

salvação pelas obras, confiando no seu próprio desempenho da lei odeio aqueles que 

proclamam a salvação pela graça sem obras. 

Em suas próprias mentes, os judaizantes se consideravam os legítimos descendentes, 

honrados por Deus de Abraão através de Isaque. Mas Paulo estava dizendo algo que iria 

enfurecer-los mais do que qualquer outra coisa, a saber, que eles, e todos os outros 

descrentes, são tanto os descendentes espirituais de Ismael como os árabes são seus 

descendentes físicos. "Se vocês são filhos de Abraão", Jesus disse aos judeus que 

protestam em Jerusalém ", fazeis as obras de Abraão, mas como ela é, você está 

procurando matar-me, um homem que lhe disse a verdade, o que eu ouvi de Deus.; isso 

Abraão não fez "( João 8: 39-40 ). Paulo escreveu aos romanos: "Ele não é judeu o que o 

é exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, mas ele é um judeu que é 

no interior,. E circuncisão, a que é do coração, pelo Espírito , não pela letra, e seu louvor 

não provém dos homens, mas de Deus "( Rm 2: 28-29. ). 

Se dentro do judaísmo ou do cristianismo, legalistas sempre foram 

perseguidores. Aqueles que confiam em Deus sempre foram perseguidos por aqueles que 

confiam em si mesmos. Os verdadeiros crentes sempre foram mais maltratados e 

oprimidos pelos religiosos do que por ateus. É o falso sistema religioso de Apocalipse 17: 

6 que está "embriagada com o sangue dos santos." 

Em segundo lugar, os filhos espirituais de Sara e Isaque irá receber uma herança que os 

filhos espirituais de Hagar e Ismael não. Assim como a Escritura diz: "Lança fora a 

escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da mulher 

livre." Os perseguidores estão indo para ser jogado fora, e os perseguidos receberão o 

seu prometida e legítima herança. Como Sara teve Hagar e Ismael expulso da casa de 

Abraão ( Gn 21: 10-14 ), assim também os seus descendentes incrédulos, aqueles que 

vivem pelas obras da carne, ser expulso da casa de Deus (cf. Mt 7:22. -

23 ; 25:41 ).Ninguém fora do pacto da graça receberá nada de Deus. 



Em terceiro lugar, embora os crentes são irmãos em Jesus Cristo e, portanto, não filhos 

de uma escrava, mas da mulher livre , eles são, no entanto, a obrigação de viver 

fielmente para o seu Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou , Paulo 

diz. Portanto, mantenha de pé firme e não estar sujeito outra vez ao jugo da 

escravidão da lei e sua impotência. 

À luz do que Paulo tem vindo a dizer toda a carta, ele também aqui implica uma 

inquietante pergunta: "Por que, então, fazer alguns de vocês querem voltar a ser como 

Ismael, que era um escravo, um pária, e separado de Deus ? " Não fazia sentido. 

"Graças a Deus", Paulo exclamou para a igreja romana ", que, embora tendo sido servos 

do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que foram cometidos, e tendo 

sido libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Estou falando em termos 

humanos por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos 

membros para servirem à impureza e à ilegalidade, resultando na ilegalidade, assim 

apresentai agora os vossos membros como servos da justiça, resultando em santificação 

"( Rom. 6: 17-19 ). 

Paulo diz enfaticamente que o propósito declarado de Deus para a redenção foi para a 

liberdade do crente. Cristo nos libertou da "culpa-estabelecer e amortecimento de 

poder da lei" por meio de Sua morte e ressurreição. Voltando para a jugo de escravidão é 

um absurdo. No entanto, os crentes da Galácia estavam sendo enganados pelos 

judaizantes considerar fazendo exatamente isso. 

Os descendentes espirituais de Sara e Isaque deve viver como eles viveram, pela fé. "Pela 

fé, até a própria Sara recebeu a capacidade de conceber, mesmo para além do bom tempo 

de vida, uma vez que ela considerou fiel aquele que lhe havia prometido" ( Heb. 11:11 ), 

e "pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, acerca de coisas para vir "( v. 20 ). 

Mantenha firme é o positivo, e não estar sujeito novamente (lit., "não fazer sujeitai-

vos") é o alerta negativo para os crentes a perseverar em liberdade. Como um animal solto 

de puxar um arado, não devemos procurar ser ligado novamente. 

No nível pessoal e humano, Gálatas 4: 21-5: 1 continua a contrastar o caminho dos 

judaizantes e da maneira de Paulo. Mas no nível infinitamente mais importante da 

doutrina, é uma série prolongada de contrastes entre o caminho da lei e do caminho da 

graça, a forma de obras e o caminho da fé, o caminho do homem e do caminho de 

Deus. Seguindo esse mesmo padrão, nós também explicita ou implicitamente ver os 

contrastes de Hagar / Sara, Ishmael / Isaque, filhos de Satanás / filhos de Deus, os 

mandamentos / promessa, ira / misericórdia, bondage / liberdade, Antiga Aliança / Nova 

Aliança, Sinai / Sião, presente Jerusalém / Jerusalém acima, carnal / espiritual, rejeição / 

herança, e perdição / salvação. Ao longo desta carta, e na verdade em toda a Escritura, 

tais contrastes refletir e demonstrar o contraste de todos os tempos: o caminho de Satanás 

e do caminho de Deus. Mas no plano final e imutável de Deus, Satanás e seu caminho 

será destruído, e só o caminho de Deus permanecerá, para sempre e sempre. Vacilando 

entre os dois é inaceitável. 

 

 

 



13. Tropeçando na graça (Gálatas 5: 2-12) 

Eis que eu, Paulo, vos digo que, se você recebe a circuncisão, 

Cristo não será de nenhum benefício para você. E eu depor 

novamente a todo homem que recebe a circuncisão, que ele é 

obrigado a guardar toda a lei. Você foi separado de Cristo, você 

que está procurando ser justificados pela lei; de ter caído em 

desgraça. Porque nós pelo Espírito, pela fé, estão esperando a 

esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão 

nem a incircuncisão significa alguma coisa, mas a fé que atua pelo 

amor. Você estava funcionando bem;quem vos impediu de 

obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos 

chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa de 

massa. Tenho confiança em vós no Senhor, que você vai adotar 

nenhum outro ponto de vista; mas o que está perturbando você 

levará o seu julgamento, seja ele quem for. Mas eu, irmãos, se eu 

ainda prego a circuncisão, por que ainda sou perseguido? Em 

seguida, o tropeço da cruz foi abolida. Gostaria que aqueles que 
estão incomodando você iria mesmo se mutilam. (5: 2-12) 

Esta passagem começa a terceira seção da carta. Depois de defender o seu 

apostolado (caps. 1-2) e sua mensagem da justificação pela fé (caps. 3-4), Paulo 

aplica-se agora que a doutrina cristã prática para viver (caps. 5-6), enfatizando 

que a doutrina direito deve resultar em bem viver. Seu tema é a santificação que 

deve resultar de justificação. A vida de fé genuína é mais do que a crença na 

verdade divina; é também o rolamento de frutas divina. 

Especialmente no capítulo 5 (vv. 5, 16-18, 25), o apóstolo enfatiza o ministério 

pessoal do Espírito Santo na vida de um crente, sem a qual uma verdadeira vida 

cristã seria impossível. É o Espírito Santo que faz com que a vida de trabalho 

fé. Se não fosse pelo poder habitação do Espírito Santo, a vida de fé não seria 

mais espiritualmente produtivo ou aceitável a Deus do que a vida de direito. 

A liberdade para a qual Cristo nos liberta (v. 1) é a liberdade de viver uma vida 

de retidão no poder do Espírito Santo. Padrão de santidade de Deus não 

mudou. Como Jesus deixa claro no Sermão da Montanha, que exige não apenas 

o desempenho exterior, mas perfeição interior. Por meio de Seu Espírito Santo, 

os crentes têm a capacidade de viver a vida interna da justiça. 

Os dois últimos capítulos de Gálatas é um retrato de uma vida cheia do Espírito, 

do crente da implementação da vida de fé sob o controle e na energia do Espírito 

Santo. A vida cheia do Espírito torna-se, assim, em si mesma, um poderoso 

testemunho do poder da justificação pela fé. 

Em fazendo o seu apelo para viver uma vida cheia do Espírito de liberdade, em 

vez de reverter para o fútil trabalhos ligados a vida do legalista auto-esforço, 

Paulo começa com a negativa, a primeira advertência contra a falsa doutrina 



(vv. 2-6) e, em seguida, contra os falsos mestres (vv. 7-12). Ele mostra os 

perigos espirituais do primeiro e do caráter corrupto do segundo. 

Os perigos da doutrina falsa 

Eis que eu, Paulo, vos digo que, se você recebe a circuncisão, 

Cristo não será de nenhum benefício para você. E eu depor 

novamente a todo homem que recebe a circuncisão, que ele é 

obrigado a guardar toda a lei. Você foi separado de Cristo, você 

que está procurando ser justificados pela lei; de ter caído em 

desgraça. Porque nós pelo Espírito, pela fé, estão esperando a 

esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão 

nem a incircuncisão significa alguma coisa, mas a fé que atua pelo 

amor. (5: 2-6) 

O erro doutrinário básico dos judaizantes era retidão de obras, o mesmo erro 

que é o coração de qualquer outro sistema religioso feito pelo homem. Judeus 

foram muitas vezes referida apenas como a circuncisão (Atos 10:45; 11: 2; Gal. 

2: 7), porque essa era a sua marca para fora mais distintivo e aquele em que teve 

o maior orgulho e confiança. Ao invés de olhar sobre a circuncisão como Deus 

tinha dado, como um símbolo de seu pacto de promessa (Gênesis 17: 9-10), 

majoritariamente judeus olhavam-no como tendo valor espiritual em si. Para 

eles, isso não foi um lembrete de bênção graciosa e soberana de Deus, mas um 

meio de garantir humanamente seu favor. 

Note-se que o simbolismo de cortar o prepúcio masculino era para ser uma 

lembrança constante para todas as gerações de judeus, para quem Deus desejou 

cortar o mal de seu coração (cf. Deut. 30:. 6; Jer 4: 4; 9: 24-26). Toda criança 

circuncidado era um símbolo dramático do desejo de Deus para purificar o 

coração pela fé nEle e imputar Sua graça para o crente. 

Objeção de Paulo aqui não é a circuncisão em si. Como todos os meninos 

judeus, ele próprio havia sido circuncidado como uma criança (Fp 3: 5.). Ele 

não se opôs a um cristão ser circuncidado se, como no caso de Timóteo (Atos 

16: 1-3), o ato abriria portas para o ministério. Porque Timóteo era meio judeu, 

Paulo fez a circuncisão nele, a fim de que eles possam em conjunto têm maior 

oportunidade de testemunhar aos judeus. E se soubesse das possíveis vantagens 

para a saúde da circuncisão, ele não teria se opuseram a ele para esse fim 

também. 

A advertência de Paulo sobre a circuncisão pertencia apenas à falsa idéia de 

que, em si, ele carregava benefício ou mérito espiritual. Os judaizantes estavam 

dizendo, com efeito, que a fé em Jesus Cristo, embora importante, não foi 

suficiente para a salvação completa. Eles ensinaram que o que Moisés começou 

na Antiga Aliança e Cristo adicionado ao na Nova Aliança teve que ser 



terminado e aperfeiçoado pelo próprio esforços-a peça central do que foi a 

circuncisão . 

O Concílio de Jerusalém foi convocada para lidar com esse falso ensino, que 

declarou: "Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis 

ser salvos ... É necessário circuncidá-los [os gentios], e encaminhá-los para 

observar a Lei de Moisés "(Atos 15: 1, 5). 

Como ele combata essa noção herética, Paulo aponta quatro de suas trágicas 

consequências. A pessoa que confia em circuncisão perde beneficiar da obra de 

Cristo em seu nome, coloca-se sob a obrigação de guardar toda a lei cai da graça 

de Deus, e exclui-se da justiça de Deus. 

Cristo é de nenhum benefício 

Eis que eu, Paulo, vos digo que, se você recebe a circuncisão, 

Cristo não será de nenhum benefício para você. (5: 2) 

Eis que eu, Paulo, vos digo suporte à autoridade apostólica (ver 1: 1), através 

da qual Paulo faz esta afirmação grave. Ele também pode ter sido enfatizando 

seu próprio judaísmo, indicando que ele, Paulo,um ex-fariseu e "hebreu de 

hebreus" (Fp. 3: 5), foi, obviamente, não falar contra a confiança 

na circuncisão por causa de qualquer viés pessoal ou racial contra judeus 

. Tanto como um apóstolo e como um judeu circuncidado e redimiu ele declarou 

que para receber a circuncisão para o propósito de ganhar mérito diante de 

Deus era fazer com que Cristo ... não traz nenhum benefício . O sacrifício 

expiatório do Senhor Jesus Cristo , perfeito e completo que fosse, não 

pode beneficiar uma pessoa que confia em qualquer outra coisa, porque essa 

outra coisa, se a circuncisão ou qualquer outro ato ou esforço humano, então 

fica entre ele e Cristo . 

Todas as pessoas a quem Paulo estava escrevendo tinha feito uma profissão de 

Jesus Cristo como Salvador e Senhor, ou não teria sido parte das igrejas da 

Galácia. Muitos, talvez a maioria, eles tinham realmente confiava nele para a 

salvação. A verdade Paulo apresenta aqui aplicada a ambos os grupos. Para 

aqueles que não foram salvos, ele estava dizendo que eles não poderiam ser 

salvos, eles não poderiam ganhar algum, poupando eterno benefício de Cristo 

se eles confiavam em circuncisão . Para aqueles que foram salvos ele estava 

dizendo que tal comportamento era incompatível com a sua salvação e que, 

certamente, eles poderiam experimentar nenhum benefício do crescimento em 

suas vidas espirituais se eles começaram confiando na circuncisão, além de a 

graça de Deus (cf. 3: 1-3) . 

Para confiar em Jesus Cristo para a salvação é reconhecer que não se pode 

salvar a si mesmo. Para confiar em circuncisão ou qualquer outro esforço 

pessoal como um meio de graça é o de completar Sua obra divina com o 



trabalho humano; e um suplementado Cristo é um suplantado Cristo . Para 

confiar no esforço humano é confiar na lei que é totalmente incompatível com 

a graça. 

A pessoa torna-se aceitável a Deus só colocando sua confiança total em Seu 

Filho, Jesus Cristo , e depois que ele é salvo ele persevera em viver uma vida 

agradável a Deus apenas por continuar a confiar emCristo sozinho. Se antes ou 

depois da conversão, a confiança em obras humanas de qualquer tipo é uma 

barreira entre uma pessoa e Cristo e resulta em legalismo inaceitável. 

Paulo explicou aos fiéis romanos "Que os gentios, que não buscavam a justiça, 

justiça atingido, mas a justiça que é pela fé;. Mas Israel, que buscava a lei da 

justiça, não chegou a essa lei Por Porque eles não persegui-lo? pela fé, mas 

como se fosse por obras "(Rm 9: 30-32.). Os gentios, que não buscavam a 

justiça, no entanto, verificou-se, quando creram em Jesus Cristo, ao passo que 

os judeus que foram zelosamente que buscam a justiça não alcançá-lo, porque 

eles foram procurá-lo em si mesmos. Os gentios crentes ganhou a justiça de 

Cristo, que é perfeito, enquanto que os judeus incrédulos tinha apenas sua 

justiça própria, que era inútil. 

Obrigado a guardar toda a lei 

E eu depor novamente a todo homem que recebe a circuncisão, 

que ele é obrigado a guardar toda a lei (5: 3) 

Uma segunda consequência de confiar em circuncisão é que a pessoa que faz 

isso obriga-se a guardar toda a lei. Para viver por parte da lei como um meio 

de atingir requer justiça que vivem por tudo isso. 

Marturomai ( testemunhar ) realiza frequentemente a ideia de forte protesto, e 

que parece ser o significado de Paulo aqui. Mais uma vez pode se referir ao 

verso anterior, para uma ocasião anterior, ou a ambos. Em qualquer caso, esta 

declaração é dada com urgência acrescentou. 

"Quem quer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto", diz Tiago ", 

ele tornou-se culpado de todos" (Tiago 2:10). Porque o padrão de Deus é 

perfeita justiça, cumprimento de apenas uma parte dalei fica aquém do seu 

padrão. Mesmo se uma pessoa fosse de alguma forma capaz de manter toda a 

lei por toda a sua vida, se ele quebrou um mandamento durante seu último 

minuto na Terra, ele perderia a salvação. Ou se ele conseguiu manter todas as 

leis perfeitamente com exceção de um, ele iria sofrer o mesmo destino. É fácil 

entender por que Paulo declarou que "todos quantos são das obras da lei estão 

debaixo da maldição; porque está escrito: Maldito todo aquele que não cumprir 

todas as coisas escritas no livro da lei, para realizar eles '"(Gl. 3:10). Porque o 

padrão de Deus era tão obviamente impossível de alcançar, que a verdade citou 



Deuteronômio 27:26 deveria ter conduzido todo judeu para buscar a Sua 

misericórdia. 

Caído em desgraça 

Você foi separado de Cristo, você que está procurando ser 

justificados pela lei; de ter caído em desgraça. (5: 4) 

A terceira conseqüência da procurando ser justificados pela circuncisão ou 

qualquer outra forma de a lei é que ela leva uma pessoa a tornar-se separados 

de Cristo e, assim, tornar-se caído em desgraça.Severed é de katargeō , que, 

quando seguido pela preposição, significa ser separado ou solto da (cf. Rom. 7: 

2, 6). Caídos é de ekpiptō , o que significa perder a compreensão sobre 

algo. Em termos simples, uma pessoa não pode viver de acordo com a lei ea 

graça. Para tentar justificar-se por lei é de rejeitar o caminho da graça. 

Paulo não está lidando com a segurança do crente, mas com as formas 

contrastantes de graça e lei , obras e fé, como meio de salvação. Ele não está 

ensinando que uma pessoa que tenha sido uma vezjustificada pode perder sua 

posição justa diante de Deus e tornar-se perdido novamente por ser 

circuncidado ou não legalista. A Bíblia não sabe nada de se tornar 

injustificada. Aqueles "que [Deus] predestinou, a esses também chamou; e aos 

que chamou, a esses também justificou; e aos que justificou, a esses também 

glorificou" (08:30 Rom.). 

Principal ponto de Paulo nesta passagem, como toda a carta, é que a 

lei e graça não podem ser misturados. Como um meio de salvação que eles são 

totalmente incompatíveis e mutuamente exclusivos. Para misturar lei com a 

graça é para obliterar graça. Para um crente para começar a viver novamente 

sob a lei para merecer a salvação é, de fato, para rejeitar a salvação 

pela graça. Contrário ao ensino dos judaizantes, para adicionar a circuncisão e 

outras obras da direito ao que Cristo realizou por graça não é elevar o seu nível 

espiritual, mas para abaixá-lo severamente. O legalismo não agradar a Deus, 

mas ofende. Ele não trazer uma pessoa mais perto de Deus, mas sim o leva 

embora. 

Aplicado a um que era realmente um incrédulo, o princípio de cair em 

desgraça tem a ver com ser exposto à verdade graciosa do evangelho e, em 

seguida, virar as costas a Cristo. Tal pessoa é um apóstata.Durante o tempo da 

igreja primitiva muitas pessoas, tanto judeus como gregos, não só ouviu a 

mensagem do evangelho, mas testemunhou os sinais que confirmam milagrosas 

realizadas pelos apóstolos.Tornaram-se atraído por Cristo, muitas vezes feitas 

profissões de fé nEle. Alguns tornaram-se envolvido em uma igreja local e 

vicariamente experimentado as bênçãos do amor cristão e companheirismo.Eles 

foram expostos em primeira mão para toda a verdade e bênção do evangelho da 

graça, mas, em seguida, virou-se. Eles haviam sido "iluminados", "provaram o 



dom celestial", e tinha mesmo "se fizeram participantes do Espírito Santo", 

testemunhando o seu ministério divino na vida dos crentes. Mas eles se 

recusaram a ficar plenamente com Cristo, colocando sua confiança nele, e eles 

caíram, perdendo toda a possibilidade de arrependimento e, portanto, da 

salvação (Hb 6: 4-6.). Eles vieram para a própria porta da graça e, em seguida, 

caiu, de volta para as suas obras religião. 

Aplicado a um crente, o princípio de cair em desgraça tem a ver com uma 

pessoa que realmente confia em Cristo para a salvação, mas, em seguida, para 

o exterior reverte para uma vida de legalismo, de viver sob os rituais, cerimônias 

e tradições externos que ele realiza em sua própria força, em vez de viver com 

um espírito de obediência a Cristo. Ele troca a vida pela graça para a vida de 

volta sob a lei , a vida pela fé para a vida novamente por obras, a vida em 

liberdade para a vida em cativeiro, a vida no Espírito para a vida de volta na 

carne. É um grande motivo de preocupação para Deus, se vivemos em 

obediência exterior e submissão às exterioridades da religião ou em obediência 

coração e submissão aos componentes internos de justiça. Na primeira forma, 

uma pessoa é solicitado e sustentada pela carne para tentar ganhar a justiça. Na 

última forma, uma pessoa é solicitado e sustentada pelo Espírito de demonstrar 

justiça. 

Obviamente os verdadeiros cristãos não rejeitará o verdadeiro caminho da 

salvação, mas eles confundem-se e outros quando eles tentam viver pelas obras, 

porque a marca do verdadeiro discipulado continua obediência a Cristo (João 

8:31). A segurança da salvação do lado divino é garantida por Deus à Sua 

própria (cf. v 10; Rom. 8:. 28-39; 11:29), mas a partir do lado humano 

manifesta-se pela perseverança na graça (ver João 08:31; 15: 4-9; Atos 11:23; 

13:43; 14: 21-22; Rom. 2: 7; Hb 2: 1; 3:14; 4:14; 10:23; 1. João 2:19). Paulo 

está aqui pedindo tal perseverança na graça pelo crente genuíno. 

Ao contrário do que justifica a graça, a graça santificante é passível de 

interrupção. Vivendo pela carne interfere com a vida pelo Espírito, e viver pela 

carne pode envolver até mesmo fazer as coisas certas pelas razões erradas ou 

de forma errada. Por exemplo, para adorar a Deus com o coração e para o Seu 

próprio bem é viver pelo Espírito. Mas, para adorá-Lo só exteriormente ou para 

impressionar os outros com nossa suposta espiritualidade é viver pela 

carne. Para testemunhar a uma pessoa enquanto confiando em Deus para 

condenar e convertê-lo é viver pelo Espírito. Para testemunhar com a intenção 

de conversão de uma pessoa através de nosso próprio conhecimento das 

Escrituras e poder de persuasão é viver pela carne. Não importa o quão digno e 

Deus ordenou-actividades exteriores de uma pessoa pode ser, para realizá-las 

pela carne é viver pelo caminho da lei e abandonar o caminho da graça. 



Excluído da Justiça 

Porque nós pelo Espírito, pela fé, estão esperando a esperança da 

justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a 

incircuncisão significa alguma coisa, mas a fé que atua pelo 
amor. (5: 5-6) 

A quarta conseqüência de confiar em obras é para ser excluído da justiça para 

que o crente tem a esperança , a abandonar a verdadeira vida de bênção que 

Deus deseja para Seus filhos. 

Os "judaizantes esperança da justiça foi baseada na adição obras imperfeitas 

e sem valor de lei, em uma vã tentativa de completar o trabalho perfeito e 

inestimável de Cristo, que eles assumiram estar incompleto e imperfeito. Nós , 

isto é, os verdadeiros crentes, Paulo diz: por meio do Espírito, pela fé, estão 

esperando a esperança da justiça que é baseada na graça de Deus. 

Os crentes já possuem a imputada justiça de justificação, mas o ainda 

incompleto justiça de santificação total e glorificação ainda os 

aguarda. "Porque considero que as aflições deste tempo presente não são dignos 

de ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós ... A própria criação 

também será liberta da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória de 

os filhos de Deus (Rom 8:18., 21) ".Nesta vida, os crentes ainda estão esperando 

o completado e aperfeiçoado justiça que ainda está por vir. 

Paulo aqui menciona três características da vida piedosa, a vida que continua a 

viver pela graça através da qual a salvação foi recebido. Primeiro de tudo, é 

uma vida vivida pelo Espírito , em vez de carne.Em segundo lugar, é uma vida 

vivida pela fé , em vez de obras. E em terceiro lugar, é uma vida vivida em 

paciente espera e espero que , em vez de na incerteza ansiosa da servidão à lei. 

Nada que seja feito ou não na carne, nem mesmo cerimônia religiosa, faz toda 

a diferença em sua relação com Deus. Em Cristo Jesus nem a circuncisão 

nem a incircuncisão significa nada . O exterior é totalmente sem importância 

e sem valor, exceto como responder verdadeiramente a justiça interior. 

A vida no Espírito não é estática e inativos, mas é a fé que atua pelo amor , 

não a carne de trabalho através do auto-esforço. Os crentes são "criados em 

Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que 

andássemos nelas" (Ef. 2:10). Mas o seu trabalho é o produto de sua fé , e não 

um substituto para ele. Eles não trabalham para a justiça, 

mas de justiça, através do poder motivador do amor. Ao fazer isso, "andar de 

modo digno do Senhor, para agradá-Lo em todos os aspectos, frutificando em 

toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus; fortalecidos com todo o 

poder, de acordo com a sua glória" (Col. 1 : 10-11). 



Amor necessidades nem as receitas nem as proibições da lei porque a sua 

própria natureza, é para cumprir as exigências da lei. Como Paulo declara 

alguns versos mais tarde, "toda a lei se cumpre numa só palavra, na declaração 

'Amarás o teu próximo como a ti mesmo" (Gl 5,14; cf. Rom. 13: 8.). A pessoa 

não, por exemplo, roubar ou mentir para alguém que ele realmente ama. Ele 

certamente não matar alguém que ele ama. A pessoa que vive pela fé funciona 

sob a compulsão interna de amor e não precisa a compulsão externa de lei. 

A história é contada de um aspirante a artista que foi contratado para fazer uma 

grande escultura de um famoso museu. Por fim, ele teve a oportunidade de criar 

a obra-prima que ele tinha muito tempo sonhou. Depois de trabalhar durante o 

trabalho por muitos anos, ele viu crescer não só na forma, mas na beleza. Mas 

quando ele ficou pronto, ele descobriu, para seu horror que era grande demais 

para ser retirado de uma janela ou porta e que o custo para derrubar parte do 

edifício, a fim de removê-lo era proibitivo. Sua obra-prima foi sempre um 

cativo para a sala em que ele foi criado. 

Esse é o destino de toda a religião humana. Nada que uma pessoa faz para 

ganhar o favor de Deus pode deixar o quarto desta terra onde suas obras self-

made são criados. 

O caráter dos Falsos mestres 

Você estava funcionando bem; quem vos impediu de obedecer à 

verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um 

pouco de fermento leveda toda a massa de massa.Tenho confiança 

em vós no Senhor, que você vai adotar nenhum outro ponto de 

vista; mas o que está perturbando você levará o seu julgamento, 

seja ele quem for. Mas eu, irmãos, se eu ainda prego a 

circuncisão, por que ainda sou perseguido? Em seguida, o 

tropeço da cruz foi abolida. Gostaria que aqueles que estão 
incomodando você iria mesmo se mutilam. (5: 7-12) 

Depois de expor os perigos das falsas doutrinas que ameaçavam os Gálatas, 

Paulo expõe o caráter perverso dos homens que adotou a doutrina. 

Tal como o seu Senhor, Paulo teve muita paciência com aqueles que foram 

pegos no mesmo o mais profundo pecado moral. Por mais que eles condenaram 

o próprio pecado e advertiu contra as suas consequências, o seu amor para com 

o pecador foi sempre evidente. 

Para a mulher oft-divorciado junto ao poço de Jacó ea mulher apanhada no ato 

de adultério, repreensões de Jesus eram gentis, e Suas ofertas de ajuda foram 

gentis e incentivando (João 4: 7-26; 8: 3-11). E antes mesmo de o odiado e 

larcenous Zaqueu se arrependeu e veio a fé salvadora, Jesus não tinha vergonha 

de comer com ele (Lucas 19: 1-10). Mas, para os escribas e fariseus-cujo 



exterior vidas estavam cerimonialmente impecável, mas que se recusou a 

reconhecer sua necessidade espiritual e que continuamente corrompido as 

mentes das pessoas com sua perversão legalista de verdadeiro judaísmo-Jesus 

tinha apenas condenação hipócritas. 

Os escribas e fariseus eram os professores e intérpretes da Escritura 

primários. Quando um homem foi iniciado no escritório de escriba, ele foi dada 

uma chave que simbolizava a sua qualificação para ensinar. No entanto, Jesus 

os chamou de hipócritas, enganadores, roubadores, proselytizers equivocadas, 

guias cegos, tolos, interiormente corruptos e sujos, parceiros com aqueles que 

mataram os profetas e assassinos si, serpentes e víboras, e futuras perseguidores 

de Sua Igreja (Mat. 23:13 -36). Sua pior mal, no entanto, foi um dos que Isaías 

havia profetizado deles mais de 600 anos antes: "Em vão me adoram, ensinando 

doutrinas que são preceitos dos homens" (Mat. 15: 9; cf. Is 29:. 13). 

Paulo também foi longa sofrendo com os que foram pegos em pecado, como 

suas cartas para o imaturo, facciosa, e os crentes de Corinto imorais atestar. Mas 

também gosto do Senhor, as denúncias mais contundentes do apóstolo foram 

reservados para os que pervertem a verdade de Deus e conduzir os outros em 

falsidade. Em Gálatas 5: 7-12, ele apresenta seis características dos judaizantes 

que são gerais o suficiente para caber todos os outros professores de impiedade, 

antiga ou moderna. 

Eles detêm a verdade 

Você estava funcionando bem; quem vos impediu de obedecer à 

verdade? (5: 7) 

A primeira e mais óbvia característica dos falsos mestres era que eles 

distorceram e prejudicado ... a verdade . 

Você estava correndo bem reflete a figura de uma corrida, o que Paulo 

freqüentemente utilizados (veja Rm 9:16; 1Co 9:24; Gal 2:... 2). Enquanto 

Paulo havia ministrado entre eles, os crentes da Galácia não teve problemas 

para viver a sua vida cristã pela fé. Eles estavam correndo bem até que, 

aparentemente, logo após Paulo esquerda, os judaizantes começou levando-os 

para longe do caminho da graça e da fé de volta para o caminho da lei e obras 

(veja 1: 6-7), que era incapacitante em sua inconsistência. 

Porque Paulo já havia deixado claro que seu inimigo espiritual era, a 

pergunta quem vos impediu ...? era retórica. A questão não era sobre a 

identidade dos falsos mestres, mas sobre eles terem sido capazes tão facilmente 

e rapidamente para enganar e enganar os crentes gálatas. "Como você pode ter 

permitido que esses homens para derrubar o que eu cuidadosamente ensinado e 

você aceitas como a Palavra de Deus?" ele estava pedindo. " Quem eles 

pensam que são e quem você acha que eles são, que eles podem arrogantemente 



minar minha própria autoridade apostólica (veja 1: 1; 5: 2) e o claro ensino do 

Antigo Testamento (3: 6-29; 4 : 21-31), que alegam a reverenciar "? 

Obedecendo a verdade pode se referir ao verdadeiro evangelho, isto é, a 

maneira pela qual os homens são salvos (cf. At. 6: 7; Rom. 2: 8; 6:17; 2 

Tessalonicenses 1: 8). Ou a frase pode se referir ao verdadeiro caminho em que 

o salvou viver suas vidas resgatadas em obediência à Palavra de Deus e do 

Espírito (cf. Rom 6:17;. 1 Pe 1:22.). Paulo parece estar usando a frase em ambos 

os sentidos, porque o legalismo dos judaizantes estava impedindo os incrédulos 

de vir a Cristo na fé e os salvos por segui-Lo na fé. 

A igreja sempre enfrentou o perigo do legalismo, porque a inclinação da carne 

é sempre a viver para os seus próprios fins e em seu próprio poder. Mas ", 

embora andando na carne, não militamos segundo a carne", Paulo adverte: 

"Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, 

para destruição das fortalezas" (2 Cor 10.: 4). 

Os falsos mestres que estavam levando os Gálatas extraviar estavam longe de 

ser bem-intencionado. O seu objectivo era ganhar uma sequência para si (Gl. 

4:17) e "para fazer uma boa exibição na carne" (6:12). Eles foram precursores 

de todos os falsos mestres de auto-promoção da que têm assolado a Igreja ao 

longo de sua história e vai continuar a fazê-lo até a volta do Senhor. "Também 

haverá entre vós falsos mestres," Pedro avisa: "que introduzirão 

encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, 

trazendo sobre si mesmos repentina destruição" (2 Pe. 2: 1). Paulo adverte que 

"o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da 

fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios, por meio 

da hipocrisia de mentirosos cauterizadas em sua própria consciência, como com 

um ferro em brasa" (1 Tim. 4: 1-2). Eles estão "sempre aprendendo e nunca 

podem chegar ao conhecimento da verdade ... Esses homens também se opõem 

à verdade, homens de mente depravada, rejeitou que diz respeito à fé" (2 Tim. 

3: 7-8). 

Eles não são de Deus 

Esta persuasão não vem daquele que vos chama. (5: 8) 

A segunda característica dos falsos mestres era a sua impiedade. Sua 

legalista persuasão não vem de Deus, do aquele que chama os verdadeiros 

crentes. Deus está aqui exclusivamente identificados como os soberano que tem 

efetivamente chamados todos os que crêem e são salvos. A obra da salvação é 

totalmente a fazer e nenhum homem de Deus (Rom. 8: 28-30), e qualquer 

ensinamento que diz que a obra da graça de Deus em salvar os homens é 

insuficiente é falsa. 



O legalismo nunca vem de Deus, porque Ele escolheu os crentes "desde o 

princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E foi 

por isso vos chamou pelo nosso evangelho, que você pode ganhar a glória de 

nosso Senhor Jesus Cristo "(2 Ts 2: 13-14.). Evangelho dos judaizantes, o que 

não era o evangelho em todos (Gal. 1: 6-7), não era de Deus. 

Contaminam a Igreja 

Um pouco de fermento leveda toda a massa de massa. (5: 9) 

Uma terceira característica dos falsos mestres era que eles contaminado a igreja, 

espalhando sua heresia entre ambos os verdadeiros crentes e pretensos 

crentes. Assim como um pouco de fermento leveda toda a massa de massa , 

de modo que uma pequena quantidade de falsidade pode corromper a pensar e 

de viver de um grande grupo de pessoas. 

Nas Escrituras, o fermento representa muitas vezes o pecado diretamente, 

como no aviso de Jesus sobre "o fermento dos fariseus e saduceus", que se 

refere ao seu falso ensino (Matt. 16: 6, 12). Mas a figura do fermento é 

geralmente usado simplesmente para indicar a potência permeando, se de algo 

bom ou mau. Nesta passagem, como na sua referência à imoralidade do 

Corinthians, Paulo usou a figura de fermento em ambos os sentidos, como a 

representação da realidade do pecado, bem como o seu poder de infectar e 

permeiam o que é bom (ver 1 Cor. 5: 6). 

Assim como uma única célula de câncer pode metástase até que ela se espalha 

por todo o corpo físico, uma única doutrina falsa pode se multiplicar e se 

espalhar por todo um corpo de crentes. Um grande incêndio florestal pode ser 

iniciado por uma faísca. "Por falta de um prego no sapato foi perdido", escreveu 

Benjamin Franklin; "Por falta de um sapato que o cavalo foi perdido; por falta 

de um cavalo foi perdido o piloto, e por falta de um cavaleiro a batalha estava 

perdida." 

Eles serão julgados 

Tenho confiança em vós no Senhor, que você vai adotar nenhum 

outro ponto de vista; mas o que está perturbando você levará o 
seu julgamento, seja ele quem for. (5:10) 

A quarta característica dos falsos mestres da Galácia era o seu destino 

de julgamento . 

Paulo introduz esta declaração com uma palavra de encorajamento para os 

verdadeiros crentes. Eu tenho confiança em vós no Senhor, disse ele, que 

você vai adotar nenhum outro ponto de vista , isto é,nenhuma outra 

vista do que o verdadeiro evangelho da graça que lhes havia ensinado quando 

ele ministrou entre eles e que ele estava tão fortemente enfatizando nesta 



carta. O apóstolo tinha uma palavra semelhante de incentivo para a igreja de 

Filipos: "Estou confiante isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em 

vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus ... Para todos vós sois 

participantes de. graça comigo "(Filipenses 1: 6-7.). 

O destino dos crentes é segura. "Eles nunca perecerá", disse Jesus; "E ninguém 

as arrebatará da minha mão Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que 

todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai." (João 10: 28-29). Eles não 

vão rejeitar a sua verdadeira salvação para um falso (João 10: 4-5,14). Ambos 

irão perseverar e ser preservada. 

Mas isso não é o destino de professores ímpios, que levam o povo do Senhor 

desviado. "Quem quer que escandalizar um destes pequeninos que crêem em 

mim a tropeçar", disse Jesus, "é melhor para ele que uma pedra de moinho 

heavy ser pendurado no pescoço, e que ele se submergisse na profundeza do 

mar" (Matt. 18: 6). 

A pessoa que está perturbando você levará o seu julgamento, Paulo 

declarou, seja ele quem for. Porque os judaizantes se puseram contra Deus e 

Sua verdade, eles carregam todo o peso de seu próprio julgamento. Os falsos 

mestres muitas vezes causam muitos outros para "seguir sua sensualidade, e por 

causa deles o caminho da verdade será blasfemado; e em sua ganância eles farão 

de vós negócio com palavras falsas", escreveu Pedro. Mas "o seu julgamento 

de há muito tempo não é ocioso, ea sua destruição não dorme ... O Senhor sabe 

como ... para manter os injustos sob castigo para o dia do juízo" (2 Pe. 2: 2-3, 9 

). 

Perseguem Professores Verdadeiros 

Mas eu, irmãos, se eu ainda prego a circuncisão, por que ainda 

sou perseguido? Em seguida, o tropeço da cruz foi 

abolida. (05:11) 

A quinta característica dos falsos mestres é que eles perseguirão os verdadeiros 

professores, neste caso, Paulo. A religião falsa sempre foi e continuará a ser o 

perseguidor mais agressivo e dominante da Igreja (cf. João 16: 1-3; Apocalipse 

17: 5-6). Satanás luta Deus e religião satânica luta a verdadeira fé. 

Entre os seus outros enganos e mentiras, os judaizantes, aparentemente, afirmou 

que Paulo pregava a circuncisão assim como eles fizeram. Porque Timóteo era 

meio judeu, Paulo fez a circuncisão nele, a fim de minimizar as críticas de 

judeus, entre os quais fariam ministro juntos (Atos 16: 1-3). Mas Paulo nunca 

defendeu a circuncisão como ter qualquer parte em tornar-se ou viver como 

cristão. " Se eu ainda prego a circuncisão como eu fiz quando eu era um 

fariseu ", ele pergunta:" por que ainda sou perseguido pelos judaizantes? Se 

eu pregasse a circuncisão, gostaria de ser um deles. " 



Como Paulo já tinha explicado, ele nunca poderia defender a circuncisão como 

parte do evangelho, porque fazê-lo seria "nula a graça de Deus, pois, se a justiça 

vem mediante a lei", que a circuncisão representava para os judaizantes ", então 

Cristo morreu desnecessariamente "(Gl. 2:21). Em seguida, o tropeço da 

cruz teria sido abolida. 

A cruz foi uma pedra de tropeço para os judeus, em parte porque eles não 

podiam aceitar a idéia de um sofrimento, muito menos crucificado, o 

Messias. Mas foi ainda mais uma ofensa para eles, porque roubaram-lhes de 

suas mais distintas sinais exteriores de judaísmo, a lei mosaica e circuncisão. Se 

a cruz obliterado mesmo o verdadeiro judaísmo da Antiga Aliança, quanto 

mais se ele destruir a falsa, feita pelo homem judaísmo representado pelos 

escribas, fariseus e judaizantes? 

A igreja primitiva Pai Crisóstomo comentou que a cruz era um escândalo para 

os judeus, principalmente porque ele não conseguiu exigir obediência às suas 

leis ancestrais. Quando eles atacaram Estevão, observou ele, que não fez ele 

com adoração a Cristo, mas com a fala "contra o lugar santo, e da lei" (Atos 

6:13). 

Paulo confessou que quando ele ", utilizado para perseguir a igreja de Deus, 

além da medida, e tentou destruí-lo", ele fez isso porque ele era "extremamente 

zeloso [seus] tradições ancestrais" (Gal. 1: 13-14).Os judeus ficaram 

escandalizados pela cruz , pois não só anulou a lei mosaica, mas também as 

suas tradições rabínicas altamente reverenciado. 

A cruz ainda ofende os homens caídos, pela mesma razão básica. Seja judeu ou 

gentio, todos os homens são propensos a confiar no que eles podem fazer por si 

mesmos e se ofendem quando disse que não pode fazer nada em tudo para 

tornar-se reto diante de Deus. Para pregar a cruz convida perseguição porque é 

a ofensa suprema de retidão de obras. Mas, como Pedro corajosamente 

proclamou perante os líderes judeus em Jerusalém: "Não há salvação em 

nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu que foi dado aos homens, 

pelo qual devamos ser salvos" (Atos 4:12). 

Eles devem ser cortados 

Gostaria que aqueles que estão incomodando você iria mesmo se 

mutilam. (5:12) 

Paulo encerra sua polêmica contra os falsos mestres com uma das declarações 

mais duras para vir de sua pena ou lábios. Ele estava tão apaixonAdãoente 

oposição à heresia dos judaizantes que ele desejava que eles sequer se 

mutilam. 



Apokopto literalmente significa "cortar", especialmente um membro do corpo, 

e, portanto, para mutilar . A palavra foi usada frequentemente da castração, e 

isso é claramente o significado de Paulo aqui.Provavelmente ele está se 

referindo ao culto de Cybele, um popular deusa pagã da natureza na Ásia Menor 

durante o dia de Paulo. Muitos fiéis devotos do sexo masculino no culto castrou 

a si mesmos, e todos os seus sacerdotes eram eunucos self-made. 

Paulo não estava expressando um desejo cru e cruel para os judaizantes 

"punição. Deus tomaria conta de que (v. 10). Ele falou um pouco de sua 

mutilando -se. Seu ponto era: "Se os judaizantes são tão insistente sobre a 

circuncisão como um meios de agradar a Deus, por que não ir até o fim e castrar-

se como o supremo ato de devoção religiosa? Se, como os pagãos, eles 

acreditam que a realização humana pode ganhar o favor divino, por que não ir 

para os extremos pagãs de auto-mutilação, como os sacerdotes Cybelene? " 

Para adicionar qualquer esforço humano ou ato a graciosa provisão de Deus 

através da morte de Seu Filho é trocar o evangelho salvador de Jesus Cristo para 

a falsidade condenatório do paganismo. 

 

14. Chamados à liberdade ( Gálatas 5: 13-

15 ) 

Porque fostes chamados à liberdade, irmãos; só não vire sua 

liberdade em uma oportunidade para a carne, mas através do 

amor servir um ao outro. Para toda a lei se cumpre numa só 

palavra, no comunicado, "Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo." Mas se você morder e devorar um ao outro, cuidar para 
que você não ser consumido por um outro. ( 5: 13-15 ) 

O nosso é um dia que clama pela libertação. Homens, mulheres e até crianças estão 

exigindo mais liberdade para fazer o que quiserem. Em nome dos direitos da 

personalidade, a autoridade é desrespeitada e restrições são resistiu. Como os israelitas 

nos dias dos juízes, as pessoas pecaminosas quer fazer o que é correto aos seus próprios 

olhos (veja Jz. 17: 6 ; 21:25 ; cf. Deut. 12: 8 ). 

Mas a nossa é também um dia de vício, não só em álcool e drogas, mas também às paixões 

sexuais, violência, e muitas outras formas de escravidão em que uma pessoa acaba se 

tornando impotente para escapar. Quando as pessoas escolhem a persistir em um pecado, 

eles desenvolvem o controle cada vez menos sobre ele até que, eventualmente, eles 

perdem qualquer escolha completamente. Exceto para a extremidade das suas situações, 

viciados debilitados não são diferentes da maioria da humanidade não salvo "Em verdade, 

em verdade," Jesus disse: "todo aquele que comete pecado é escravo do pecado" (João 

8:34 ). O homem caído é um escravo da sua natureza pecaminosa, um viciado que não 

consegue controlar com sucesso os seus pensamentos e ações pecaminosas, mesmo 



quando ele pode querer. E, ironicamente, mais ele afirma sua liberdade auto-centrado, 

mais ele se torna escravo do pecado. 

Na passagem que acabamos de citar, Jesus dá a receita para a verdadeira liberdade: "Se, 

pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres" ( v 36. ). Esse é o grande 

manifesto do cristianismo e do tema da carta aos gálatas: a liberdade em Jesus Cristo. O 

cristianismo é a libertação. 

Paulo já tem falado da "liberdade que temos em Cristo Jesus" ( 2: 4 ) e apresentou uma 

analogia que ilustra descendência espiritual do crente da esposa de Abraão, Sara, uma 

"mulher livre ( 4: 21-31 ). Ele declarou que "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou" 

( 5: 1 ). 

Mas porque a idéia de liberdade cristã é tão facilmente mal interpretada e mal aplicado, 

Paulo sabia a importância de entender o seu verdadeiro significado. Em Gálatas 5: 13-

15 , explica brevemente a natureza e Proposito básica da liberdade, e no versículo 

16 explica como Deus faz provisão para os crentes a viver nele. 

O apóstolo deixa claro novamente (ver 5: 1 ) que a liberdade está no próprio coração do 

Evangelho e da vida piedosa. Não é um benefício colateral ou um complemento para a 

vida cristã. Deus temchamado a todos os crentes a liberdade . Suas chamadas para áreas 

específicas do ministério e serviço variam de crente para crente, mas seu chamado 

à liberdade é universal. 

No livro de Gálatas o primário liberdade a que Paulo se refere é a liberdade de ser 

obrigado a lei como um sistema de governo que regula a vida diária, incluindo cerimônias 

do Antigo Testamento, de volta para que, juntamente com as tradições rabínicas-os 

judaizantes queria arrastar crentes . Ele fala sobre a liberdade do frustrante, opressivo 

condenando tirania, de um sistema jurídico que era impossível manter. É a liberdade de 

saber que um é aceito por Deus por causa de mérito suficiente de Cristo ao invés de saber 

que de um mérito próprio insuficiente nunca é o suficiente para agradá-Lo. É a liberdade 

de uma limpeza total que mesmo os santos mais piedosos do Antigo Testamento nunca 

totalmente compreendido. Suas consciências nunca foram completamente claro, porque 

eles sabiam que não poderiam totalmente e, finalmente, satisfazer as exigências de Deus 

na lei e porque os rituais e cerimônias, mas eram atos externos temporários simbólicas de 

uma realidade que nunca experimentou permanentemente.Não até que a obra de Cristo 

fez os crentes têm a sensação de completa justiça imputada a eles, de uma vez para sempre 

tornando-os bem com Deus. 

Para os cristãos, a submeter-se rituais e regulamentos do Velho Testamento, 

representados para os judeus pela circuncisão, era voltar à escravidão espiritual ( 4: 9 ), 

para trocar a realidade interna nova e gloriosa para os antigos e opressivas sombras 

externas. 

Porque as tradições ea reverenciar da lei de Deus era tão profundo em suas mentes, 

proclamação implacável de Paulo da liberdade cristã era um empecilho até mesmo para 

alguns sinceros crentes judeus. E foi escândalo total a judaizantes hipócritas que 

meramente professavam crer em Cristo. Os judeus acreditavam que a lei era a única 

restrição que impedia o pecado de correr desenfreado e trazendo destruição da terra de 

Deus. E para além de provisão divina que era verdade. À luz da inclinação natural do 

homem ao pecado, a única maneira de impedi-lo de libertar totalmente seus piores paixões 

era estabelecer um sistema de leis que estabelecem limites sobre o comportamento e que 

sanções realizadas graves o suficiente para promover a conformidade com medo. 



Os judaizantes, e alguns dos crentes judeus, considerados imaturos Paulo para ser 

antinomian, um libertino sem lei. Eles não perceberam que se tornar um cristão implica 

ter própria natureza e do Espírito de Cristo na residência pessoal e que a motivação para 

obedecer aos comandos e restrições do Novo Testamento é, portanto, não externo. O 

cristão tem o glorioso privilégio de viver sob a orientação interna, restrição, e poder do 

Espírito Santo, que lhe dá energia para obedecer à vontade de Deus. 

Porque os extremos opostos do legalismo e antinomianism são ambos centrada no 

homem, eles sempre foram atraentes para os pecadores. O legalista satisfaz a si mesmo, 

e, presumivelmente, a Deus, ao aderir a um código externo rigoroso de fazer e não fazer, 

o que ele imagina demonstrar sua adequação hipócrita para o céu. O antinomian, por outro 

lado, satisfaz-se, rejeitando todos os códigos e viver completamente de acordo com suas 

paixões e desejos pessoais. 

Alguém já imaginou o legalismo e libertinagem como duas correntes paralelas que correm 

entre a terra eo céu. O fluxo de legalismo é límpida e cristalina, e pura; mas as suas águas 

correm tão profundo e furiosamente que ninguém pode entrar sem ser afogados ou 

esmagados sobre as rochas de suas duras exigências. O fluxo de libertinagem, pelo 

contrário, é relativamente calma e ainda, e cruzando parece fácil e atraente. Mas suas 

águas são tão contaminados com venenos e poluentes que tentar atravessá-lo também é 

morte certa. Ambas as correntes são intransponível e mortal, um por causa de exigências 

morais e espirituais impossíveis, o outro por causa da sujeira moral e espiritual. 

Mas que mede essas duas correntes mortais é a ponte do evangelho de Jesus Cristo, a 

única passagem da terra ao céu. As duas correntes de levar à morte, porque eles são os 

caminhos do homem. O evangelho leva a vida, porque é o caminho de Deus. 

A lei Testamento governamental Velha foi abolido em Cristo. O objetivo dessa forma de 

a lei era para definir os judeus distante como distintivos povo escolhido de Deus e 

imaginar o sacrifício da vinda do Messias, o Cristo. Quando Cristo veio, os símbolos do 

Seu sacrifício deixou de ser necessário, porque o próprio sacrifício concluído e final foi 

totalmente e eternamente feito. 

Como Paulo menciona em versículo 14 , e explica em detalhes em outras epístolas, a obra 

de Jesus Cristo é que não alterar a natureza moral de Deus ou seu desejo de santidade do 

homem. Em vez disso, capacita o crente a cumpri-las internamente como externamente, 

por causa de Sua habitação e capacitar Espírito Santo ( v. 16 ). O motivo para a obediência 

não é a escravidão a um sistema governamental de leis, mas se baseia unicamente no 

amor. Apesar de santos do Antigo Testamento também amava a Deus e obedeceram por 

causa desse amor, eles ainda eram obrigados a todo o sistema de direito. Em Cristo, essa 

obrigação é removida, e só o amor permanece. É o amor e respeito pela santidade de Deus 

que coloca medo reverente em nossos corações. Essa é a espiritual gloriosa liberdade em 

que Deus chamatodos os que confiam em Seu Filho. 

Em Gálatas 5:13 b -15, Paulo dá quatro efeitos do chamado de Deus para a liberdade de 

amá-lo: se opor à carne, para servir os outros, para cumprir a Sua lei moral e evitar 

prejudicar os outros. 

Se opor à Carne 

só não vire sua liberdade em uma oportunidade para a carne, 
( 5:13 b) 



Talvez em parte como resposta às acusações dos judaizantes que ele era um libertino, e 

como um aviso para os crentes que foram tentados a abusar da sua liberdade cristã, Paulo 

deixa claro que a liberdade do evangelho não é a tolerância de auto-indulgência. Ele não 

é um meio para satisfazer os desejos de carne , mas por se opor a eles. 

Aphormē ( oportunidade ) foi muitas vezes utilizado para indicar uma base central a 

partir do qual todas as operações de uma campanha militar originou. Neste contexto, a 

carne não se refere ao corpo físico, mas com a inclinação pecaminosa da humanidade 

caída, o velho homem, cujo desejo supremo é fazer a sua própria vontade e para satisfazer 

os seus apetites pecaminosos. É sinônimo de pecado vontade própria. Declaração de 

Paulo é que Cristão liberdade não é uma base de operações a partir do qual a carne é 

dada oportunidade para continuar suas campanhas do pecado livremente e sem 

conseqüência. 

Cristo não dar liberdade aos crentes para que eles possam fazer o que eles querem, mas 

para que eles possam, pela primeira vez, fazer o que Deus quer, por causa do amor por 

Ele. Dentro dos limites de suas situações e habilidades específicas, até mesmo os 

incrédulos mais ímpios já estão livres para fazer o que eles mesmos querem fazer. Eles 

têm mais do que suficiente oportunidade para saciar os desejos dacarne, e foi mal 

necessário que Cristo para fornecer que tipo de liberdade. 

Mas o ponto de Paulo é infinitamente mais importante do que a verdade óbvia. A grande 

realidade ele declara aqui é que ele é de pecado, representado pela carne, que o 

evangelho salva crentes. Seja qual for Cristão liberdade é, é claramente não o direito de 

crentes para voltar ao que a partir do qual Cristo pagou com a própria vida para salvá-

los. "Aja como homens livres", adverte Pedro, "e não usem a liberdade como uma 

cobertura para o mal, mas usá-lo como bondslaves de Deus" ( 1 Ped. 2:16 ). 

Sob o manto da liberdade cristã, alguns cristãos professos afirmam que eles são livres 

para ficar bêbado, desfrutar de diversões mundanas, alimentar suas mentes em livros 

obscenos, revistas e filmes, e vivem em quase desenfreada auto-indulgência. Mas essa 

pessoa dá fortes indícios de que ele não é um cristão. Embora um verdadeiro crente pode 

cair em pecado grave, sua renovada consciência e próprio Espírito interior de Cristo não 

lhe permitirá desfrutar por muito tempo. E ele certamente não vai tentar continuamente 

para justificar o pecado como uma legítima expressão da liberdade cristã. A nova natureza 

odeia o pecado e ama a justiça de Deus (cf. Rom. 7: 14-25 ). 

Ensinar Cristão liberdade como uma oportunidade para a carne é a atração de muitos 

falsos mestres populares. Imitando filosofia popular do mundo de ética de situação, eles 

afirmam um crente é liberto por Cristo para expressar-se em praticamente qualquer 

maneira que ele quer, desde que parece certo para ele. Apesar de que agrada aos 

pecadores, Pedro repreende esses professores para, 

falando palavras arrogantes de vaidade que seduzem por desejos carnais, pela 

sensualidade, aqueles que mal escapar os que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, 

enquanto eles mesmos são escravos da corrupção; pelo que um homem é vencido, por 

isso ele é escravizado. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo 

pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e 

são superados, o último estado tornou-se pior para eles do que o primeiro. Por que seria 

melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, a 

afastar-se do santo mandamento que lhes. ( 2 Ped. 2: 18-21 ) 



Jude refere-se a falsos mestres como "certos indivíduos [que] se introduziram com 

dissimulação, os que por muito tempo foram previamente marcados para este mesmo 

juízo, homens ímpios, que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam 

o nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo" ( Judas 4 ). Para defender a libertinagem 

em nome da liberdade cristã é negar o Senhor Jesus Cristo, que dá liberdade de pecado, 

não a liberdade para o pecado. "Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não faz nenhuma 

provisão para a carne no tocante às suas concupiscências", escreveu Paulo à igreja de 

Roma ( Rom. 13:14 ). Para realizar legitimamente o nome de Cristo e de fazer provisão 

para a carne são contraditórios e mutuamente exclusivos. 

Uma das características mais surpreendentes de Jesus foi a de que, se Ele era Deus 

encarnado, Ele "não agradou a si mesmo" ( Rom. 15: 3 ). Aqueles que recebem como 

Senhor e Salvador também recebem Sua natureza altruísta, e Ele exorta seus seguidores 

a expressar que a natureza com o mesmo amor por Deus que motivou Ele. 

Para servir os outros 

mas através do amor servir um ao outro. ( 5:13 c) 

Em segundo lugar, a liberdade cristã leva os crentes a um nível ainda mais elevado do 

que simplesmente se opor à carne. Positivamente, Cristo liberta seus seguidores através 

do amor de servir um ao outro. Sua liberdade é a liberdade paradoxal de subserviência 

amoroso. 

Novamente Jesus é o nosso grande exemplo. Quando os discípulos discutiam entre si ", 

como a que um deles foi considerado para ser o grande", Jesus disse: "Os reis dos gentios 

dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas 

não é assim com você, mas deixá-lo, que é o maior entre vós seja como o mais novo, e o 

líder como o servo. Pois quem é maior, aquele que reclina-se à mesa, ou quem serve? Não 

é o aquele que reclina na mesa, mas eu estou no meio de vós como aquele que serve 

"(? Lucas 22: 24-27 ). 

"Tende em vós mesmos que houve também em Cristo Jesus", disse Paulo, "quem, pois 

ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus uma coisa que 

deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um servo "( Fl 2, 5-

7. ). Quando Cristo encarna nos crentes, Ele dota-los com a mesma natureza de servidão 

Ele exemplificou que, como o Filho de Deus e Filho do Homem, Ele viveu na terra como 

o Servo de Deus e do Servo de homem. 

Para cumprir a lei moral de Deus 

Para toda a lei se cumpre numa só palavra, no comunicado, 
"Amarás o teu próximo como a ti mesmo." ( 05:14 ) 

Em terceiro lugar, Paulo explica que a liberdade cristã não é uma licença para ignorar o 

desejo de Deus para a nossa santidade, mas sim a oportunidade de realizá-lo. A natureza 

de Deus nunca mudou, e nem ter seus padrões de certo e errado. As verdades éticas do 

Antigo Testamento Lei são exatamente os mesmos que os do evangelho do Novo 

Testamento. 

Jesus repetiu maior princípio do Antigo Testamento, quando declarou que "o grande 

mandamento da Lei" foi: "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de toda 

a tua alma e com toda tua mente. 'Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é 



semelhante a ele: 'Amarás o teu próximo como a ti mesmo. " Destes dois mandamentos 

dependem toda a Lei e os Profetas "( Mateus 22:. 36-40 ; compare com Deut. 6: 5 ; . Lev 

19:18 ). Deus sempre tinha chamado seu povo para servir e obedecer a Ele, porque eles 

amam. 

Paulo ecoa e se expande em que a verdade em sua carta aos Romanos:. "Quem ama seu 

próximo tem cumprido a lei Para isso," Não cometerás adultério, não deve assassinato, 

Você não deve roubar, Não cobiçarás, "e se há algum outro mandamento, tudo se resume 

nesta palavra:" Amarás o teu próximo como a ti mesmo. " O amor não faz mal ao 

próximo, o amor, portanto, é o cumprimento da lei "( Rm 13: 8-10. ). 

Embora ele não está vinculado ao abrigo do sistema de direito como eram santos do 

Antigo Testamento, quando um cristão genuinamente ama os outros que ele preenche 

todos os elementos morais da lei mosaica. 

A primeira ordenança dada por meio de Moisés, depois dos Dez Mandamentos é uma 

imagem bonita de servir ao Senhor por amor ao invés de mero dever. O decreto-lei 

estipulava que se um hebraico comprei outro hebraico como um escravo, o escravo tinha 

de ser libertado depois de cumprir seu mestre por seis anos. "Mas se o escravo diz 

claramente:" Eu amo a meu senhor, ... eu não vou sair como um homem livre ", então seu 

senhor o levará a Deus, então ele deve trazê-lo até a porta ou a um pilar. E seu mestre 

deve furar a orelha com uma sovela; e ele o servirá permanentemente "( Ex 21: 2-6. ). 

A Proposito da liberdade cristã é para os crentes a fazer exatamente o que o escravo 

hebreu fez que permanentemente se rendeu a sua liberdade para o mestre que amava. Eles 

voluntariamente desistir da liberdade para servir a si mesmos, que é a liberdade para servir 

a carne do pecado, a fim de tornar-se escravos de Deus. "Tendo sido libertados do 

pecado", eles voluntariamente começar o privilégio alegre de se tornar "escravos de Deus" 

( Rom. 6:22 ). 

Mesmo sob a Antiga Aliança de lei Deus exigia serviço de coração, e não mero serviço 

de bordo ( Dt 11:13. ; 24:23 Josh. ; 1 Reis 08:58 ; cf. Is 29:13. ). O motivo interior 

de amor sempre foi a única motivação aceitável para servir a Deus ou aos outros. Como 

Paulo enfatiza no restante do capítulo ( Gal. 5: 16-26 ), o cristão tem o Espírito Santo 

habita, não só para motivar justamente seu serviço a Deus e aos outros, mas para fortalecê-

lo também. 

Nos últimos três princípios Paulo trata da liberdade cristã em relação a si mesmo, os 

outros, e Deus. A verdadeira liberdade no amor produz auto-controle, o serviço aos 

outros, e obediência a Deus. Toda relação seja harmonizada a liberdade cristã. 

Para evitar prejudicar os outros 

Mas se você morder e devorar um ao outro, cuidar para que você 
não ser consumido por um outro. ( 05:15 ) 

O quarto objectivo da liberdade cristã é o reverso do segundo. Re-enfatizando a 

necessidade de os cristãos a usar sua liberdade para servir uns aos outros (ver v. 13 ), 

Paulo aqui salienta o lado negativo do que a verdade, sob a forma de um aviso sobre o 

que acontece quando os crentes não amar e servir uns aos outros . Eles tornam-se 

destrutivas e morder e devorar um ao outro. Essas duas palavras falam de animais 

selvagens que se dedicam à fúria de uma luta mortal. 



Mesmo que o mundo sabe que a liberdade pessoal não pode ser ilimitada. As sociedades 

mais libertários da história foram forçados a reconhecer que eles não poderiam sobreviver 

se cada indivíduo tem o direito de passar por cima os outros, enquanto gratificante seus 

próprios caprichos e cumprir suas próprias ambições. Anarquia é, obviamente, destrutivo, 

e os direitos de uma pessoa são necessariamente limitados pelos direitos dos outros. 

Em sua carta aos Romanos, Paulo aconselha os crentes que estão espiritualmente forte 

para evitar esse tipo de conflito e de "aceitar aquele que é fraco na fé, mas não com a 

Proposito de julgar sobre suas opiniões. Um homem tem fé que ele pode comer . todas as 

coisas, mas aquele que é fraco, come legumes Deixe não o que come conta com desprezo 

aquele que não come, e não seja aquele que não come julgá-lo que come, porque Deus o 

acolheu "( Rm 14.: 1-3 ). 

Muitos dos primeiros cristãos, judeus e gentios, eram tão desdenhoso e com medo de 

idolatria que se absteve de comer qualquer carne de todo, para que, inadvertidamente, 

eles comem algumas que tinha sido oferecido em uma cerimônia pagã e depois vendidos 

no mercado dos sacerdotes pagãos. Porque porco era impuro sob a lei mosaica muitos 

crentes judeus não poderia trazer-se a comê-lo não importa o que sua fonte de mercado. 

Crentes mais maduros realizado com Paulo de que "no Senhor Jesus ... nada é impuro em 

si mesmo, mas para aquele que pensa que qualquer coisa para ser imundo, para ele, é 

impuro" ( Rm 14:14. ). A questão não é uma questão de mal intrínseco, mas de 

consciência. Um crente nunca deve ir contra a sua consciência, mesmo que seja imaturo; e 

outros crentes nunca devem incentivá-lo a fazê-lo ou criticá-lo por suas convicções. Da 

mesma forma, o crente imaturo não deve hipocritamente condenar aqueles que se sentem 

livres para comer qualquer alimento que eles desejam. Em qualquer caso, "se por causa 

da comida seu irmão está machucado, você não está mais andando de acordo com amor. 

Não destrua com tua comida aquele por quem Cristo morreu" ( v. 15 ). 

Como já explicou Paulo ( Gal. 5: 6 , 13 ), o princípio que rege a liberdade cristã é sempre 

o amor. O crente com uma consciência desnecessariamente rigorosa e aquele com uma 

consciência libertados são a aceitar com amor e servir uns aos outros em Cristo. Caso 

contrário, eles vão ser como os pagãos, egocêntricos mais ímpios que mordem e 

devoram uns aos outros e acabam sendo consumido por um outro. desamor é 

totalmente destrutivo. 

Por isso, são chamados para a liberdade, a liberdade do amor que anda a ponte sobre o 

legalismo e licença. 

 

 

 

 

 



15. Andando no Espírito - parte 1: O 

Comando eo Conflito ( Gálatas 5: 16-18 ) 

Mas eu digo, andar pelo Espírito, e você não vai realizar o desejo 

da carne. Para a carne define seu desejo contra o Espírito, eo 

Espírito contra a carne; para estes estão em oposição um ao 

outro, de modo que você não pode fazer as coisas que você 

queira. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da 
lei. ( 5: 16-18 ) 

Assim como Jesus Cristo é a primeira pessoa por trás justificação, o Espírito Santo é a 

primeira pessoa por trás santificação. Um crente não mais pode santificar-se que ele 

poderia ter se salvado, em primeiro lugar. Ele não pode viver a vida cristã por seus 

próprios meios, mais do que ele poderia ter se salvado por seus próprios recursos. 

Em sua mais profunda definição, mas simples, a vida de fé cristã é uma vida vivida sob a 

direção e pelo poder do Espírito. Esse é o tema de Gálatas 5: 16-26 , em que Paulo diz 

aos crentes a "andar pelo Espírito" ( vv 16. , 25 ) e deve ser "levado pelo Espírito" ( v 

18. ). O parágrafo de abertura ( vv. 16-18 ) desta seção introduz a passagem por 

estabelecendo o comando e os conflitos da vida guiada pelo Espírito. 

O Comando 

Mas eu digo, andar pelo Espírito, e você não vai realizar o desejo 

da carne. ( 05:16 ) 

Os temas contrastantes do livro de Gálatas é a lei ea graça, que Paulo repetidamente shows 

são incompatíveis, quer como meio de salvação ou de santificação. Uma pessoa não pode 

vir a Deus por meio de lei de manutenção nem pode sustentar a vida para Deus, guardando 

a lei nem mesmo a lei dada por Deus a Moisés no qual a Antiga Aliança centrada. Porque 

nenhum homem pode perfeitamente obedecê-la, a lei nunca foi, e nunca foi destinado a 

ser, um meio de salvação. Ela foi dada por Deus para revelar santos padrões de Deus e 

para tornar os homens desespero de seus próprios esforços humanos falhando em agradá-

Lo, assim, levando-os a Jesus Cristo, que somente pela graça pode torná-los aceitáveis 

para o Pai. Através da lei "a Escritura encerrou a todos os homens sob o pecado, para que 

a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que crêem" ( Gal. 3:22 ). A lei nunca 

foi concebido para ser um salvador, mas apenas um tutor para levar os homens ao 

Salvador ( v 24. ). 

O crente não tem utilidade para a lei como meio de salvação, porque por meio de Cristo 

que já foi salvo e adotado no lar celestial de Deus como um filho ( Gal. 3:26 ). Ele também 

não precisa do sistema governamental de direito para guiá-lo em sua nova vida, porque 

ele tem do próprio Cristo Espírito como seu permanente, habitando Guide. Na verdade, 

mais um crente tenta forçar-se a viver de acordo com as regras e regulamentos, não 

importa o quão sublime que possam ser, mais ele sufoca a obra do Espírito Santo. 

Embora o estudo da Bíblia, oração, adoração, testemunhos, e certos padrões de 

comportamento são comandados de crentes e são essenciais para a vida cristã fiel, a 

espiritualidade não pode ser medido por quantas vezes ou quão intensamente estamos 

envolvidos em tais coisas. Para usá-las como medidas de espiritualidade é tornar-se 



aprisionado em legalismo, cujo único significado está no exterior, o visível, o 

humanamente mensurável. Para viver apenas por um conjunto de leis é viver pela carne 

em farisaísmo e hipocrisia e para suprimir o Espírito, o único que é capaz para dentro 

para produzir obras de verdadeira justiça. Santidade vem apenas do Espírito Santo. Estar 

Santo não vem de nosso desempenho para Deus, mas a partir de sua performance através 

de nós pelo Seu próprio Espírito. Estar Santo é "a ser fortalecidos com poder pelo seu 

Espírito no homem interior", como estamos "cheios do Espírito" ( Ef. 3:16 ; 5:18 ). 

Tudo o que um crente tem necessidade absoluta de viver uma vida santa de acordo com 

a vontade de Deus é o Espírito Santo, que é dado a ele no momento em que crê ( Rom. 8: 

9 ). Mesmo o mais novo, mais untaught Cristão é habitado pelo próprio morador de Deus 

Professor e Strengthener. Embora o Espírito usa as Escrituras para ajudar os crentes a 

crescer na verdade e na santidade, ele é a fonte suprema das virtudes (cf. Cl 3.16 ). 

Apenas orgulho ou ignorância poderia levar o crente a viver por uma lista externa de 

regras e comandos em seu próprio poder limitado e pecador, quando ele pode viver pelo 

poder interior perfeito e totalmente suficiente do Espírito Santo. No entanto, isso é o que 

muitos crentes nas igrejas da Galácia estavam tentando fazer, eo que muitos crentes desde 

aquela época também têm se esforçado para fazer. 

O fato de que peripatéo ( a pé ) é usado aqui no tempo presente indica que Paulo está 

falando, normal acção contínua, em outras palavras, uma forma habitual de vida. E o fato 

de que o verbo também está no modo imperativo indica que ele não está dando os crentes 

uma opção, mas um comando. 

Entre outras coisas, andar implica progresso, passando de onde se está para onde ele 

deveria estar. Como crente submete ao controle do Espírito, ele se move para a frente em 

sua vida espiritual. Passo a passo, o Espírito se move-lo de onde está para onde Deus quer 

que ele seja. Assim, embora seja o Espírito que é a fonte de toda a vida santa, é o crente 

que é comandado para andar. Este é o paradoxo aparente do divino e humano que é visto 

na salvação ( João 6: 35-40 ), na inspiração Escritura (cf. 1 João 1: 1-3 com 2 Pe. 1: 19-

21 ), em eterna segurança (cf. Rom. 8: 31-39 com Colossenses 1: 21-23 ), e até mesmo 

no ministério ( Colossenses 1: 28-29 ). 

Ao enfatizar o trabalho central do Espírito Santo na vida do crente, alguns cristãos 

perderam a tensão entre o humano eo divino e ter ensinado a idéia sugerida em tais 

expressões populares como "Deixe ir e deixar Deus" e "a vida de renúncia. " Devidamente 

usada, tais expressões podem ser úteis. Se eles, entende-se soltando uma de recursos 

próprios e de auto-vontade e render-se a verdade e poder de Deus, a idéia é bíblico. Mas 

se, como é frequentemente o caso, eles são usados para ensinar a idéia de que a vida cristã 

é pouco mais do que a submissão passiva e submissão a Deus, eles são contrários a todos 

os termos de militantes e comandos para grande esforço e empenho que permeiam o Novo 

Testamento (ver, por exemplo, 1 Cor. 9: 24-27 ; Hb. 12: 1-3 ). 

Se a vontade e as ações humanas não desempenhar um papel direto e agressivo na vida 

cristã, o Novo Testamento conteria apenas esta uma instrução para os 

crentes: caminhada pelo Espírito . Cada outro comando seria supérfluo. Isso é, 

essencialmente, a teologia do que é freqüentemente chamado quietismo, dos quais os 

antigos Quakers foram os mais conhecidos defensores. A tradição Keswick, a pregação 

do famoso evangelista Charles Finney, e Hannah Whitall Smith do segredo de uma vida 

feliz do cristão também refletem uma forte orientação quietistic. Rendição passiva para 

Deus é ensinada à exclusão quase total da vontade e da ação humana. 



Muitos defensores de uma abordagem quietistic moderada foram santos piedosos e muito 

usado pelo Senhor. Mas a ênfase desequilibrada de seu ensino tende a inibir em vez de 

melhorar o trabalho do Espírito. Corre-se o risco de desvalorizar, se não realmente 

contradizendo, comanda a muitos outros do Novo Testamento aos crentes que além de 

submeter-se ao Espírito Santo. 

A energia para a vida cristã é inteiramente do Espírito Santo, assim como o poder da 

salvação é inteiramente em Jesus Cristo. Mas tanto na obra justificadora de Cristo e na 

obra santificadora do Espírito Santo, a vontade do homem é ativo e compromisso é 

chamado para. 

O cristão não é para sentar-se no banco, por assim dizer, e simplesmente observar o 

Espírito Santo fazer a batalha para ele. Ele é chamado a considerar-se "para ser mortos 

para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus", de se recusar a deixar que "o pecado 

reinar em [seu] corpo mortal," para resistir a apresentar "os membros do [seu] corpo ao 

pecado como instrumentos de injustiça ", e em vez de apresentá-los", como instrumentos 

de justiça para Deus "( Rom. 6: 11-13 ). "Não vamos perder o coração em fazer o bem", 

diz Paulo mais tarde nesta carta ", porque a seu tempo ceifaremos, se não se cansam. 

Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos os homens, e especialmente 

para aqueles que são da família da fé "( Gal. 6: 9-10 ). 

O crente que é liderado pelo Espírito Santo deve estar disposto a ir onde o Espírito orienta-

lo e fazer o que o Espírito leva-o a fazer. Para reivindicar a entrega ao Espírito Santo, mas 

não se envolveu pessoalmente na obra de Deus é chamar Jesus: "Senhor, Senhor", e não 

fazer o que Ele diz ( Lucas 6:46 ). 

Embora na maioria das vezes referindo-se a um desejo mal, a palavra epithumia pode se 

referir a um forte, obrigando o desejo de qualquer espécie, bem ou mal. Jesus usou a 

palavra para expressar sua intenção de comer a refeição da Páscoa com seus discípulos 

( Lucas 22:15 ), e Paulo usou para expressar seu desejo "de partir e estar com Cristo, o 

que é muito melhor" ( Filipenses 1.: 23 ). Neste versículo é empregado em relação à 

vontade do mal de carne dobrado em condenação. No versículo 17 , o termo é usado 

tanto em relação à má vontade da carne e em relação à santa vontade do Espírito. 

Para andar pelo Espírito e, assim, não realizar o desejo da carne articula o mesmo 

princípio de "colocar no Senhor Jesus Cristo, e não faz nenhuma provisão para a carne no 

tocante às suas concupiscências" ( Rom. 13:14 ). Para andar pelo Espírito é 

"honestamente, como de dia", que, para realizar o desejo da carne envolve coisas como 

"farra, ... embriaguez, ... promiscuidade sexual e sensualidade, ... contenda e ciúme "( v. 

13 ). Os dois comportamentos são mutuamente exclusivas, para que em todos os 

momentos em nossas vidas cristãs que são ou andando pelo Espírito ou estão funcionando 

no desejo carnal, mas nunca os dois ao mesmo tempo. 

A vida caminhou pelo Espírito é a vida semelhante à de Cristo, a saturação dos 

pensamentos de um crente com a verdade, amor e glória do Seu Senhor e o desejo de ser 

como Ele em todos os sentidos. É viver na consciência contínua de Sua presença e 

vontade, deixando "a palavra de Cristo ricamente habitar dentro de você" ( Cl 3.16 ). A 

vida caminhou pelo Espírito é a vida modelado após o ensino e exemplo do Senhor Jesus 

Cristo. É uma vida cuja constante, o desejo primordial é o de "ser encontrado nele, não 

tendo justiça [seu] próprio derivado da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que 

vem de Deus, na base da fé "eo desejo de" conhecê-lo, eo poder da sua ressurreição, ea 

comunhão dos seus sofrimentos "( Fp 3: 9-10. ). Certamente, não é diferente de ser "cheio 

do Espírito" ( Ef. 5:18 ), uma frase referindo-se ao poder de controle exercido pelo 



Espírito em um Cristão dispostos. (Para um estudo mais detalhado deste conceito, ver 

meu comentário Efésios .. [Chicago: Moody, 1986], pp 245-69) 

O Conflito 

Para a carne define seu desejo contra o Espírito, eo Espírito 

contra a carne; para estes estão em oposição um ao outro, de 

modo que você não pode fazer as coisas que você queira.Mas, se 
sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. ( 5: 17-18 ) 

Juntamente com muitos outros no Novo Testamento, estes dois versos tornar óbvio que 

andar pelo Espírito não é simplesmente uma questão de rendição passiva. A vida guiada 

pelo Espírito é uma vida de conflito, porque ele está em constante combate com as velhas 

formas de carne que continuam a tentar e seduzir o crente. A carne define seu desejo 

contra o Espírito, eo Espírito contra a carne . 

Note-se que a carne é o termo Paulo freqüentemente usa para descrever o que resta do 

"homem velho" depois que uma pessoa é salva. Refere-se a humanidade não redimida, a 

parte de um crente que aguarda resgate futuro, no momento da sua glorificação ( Rom. 

8:23 ). Até então, ele tem uma auto redimiu (cf. Gal. 2:20 ) vivendo em uma humanidade 

não redimida, e isso cria uma grande conflito. 

O próprio Paulo, como qualquer outro crente, diante dessa luta constante com a carne , 

como confessa em sua carta aos Romanos. 

Porque eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne; para o que deseja 

está presente em mim, mas o de fazer o bem não é. Para o bem que quero, eu não 

faço; mas eu pratico o muito mal que não quero ... Acho então o princípio de que o mal 

está em mim, aquele que deseja fazer o bem. Pois eu alegremente concordar com a lei de 

Deus no homem interior, mas vejo outra lei nos membros do meu corpo, guerreando 

contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em meu 

membros. ( Rom. 7: 18-19 , 21-23 ) 

Este uso específico de sarx ( carne ) está situado entre vários outros usos no Novo 

Testamento. O termo refere-se ocasionalmente para o corpo físico, em especial para o 

músculo, pele e outros tecidos que recobrem o esqueleto, bem como a natureza humana 

em geral. Foi nesse sentido que Jesus usou a palavra quando disse aos seus discípulos 

depois da ressurreição, "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo; tocar-

me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho "( Lucas 

24:39 ) e quando Ele disse: "A carne é fraca" ( Mat. 26:41 ). 

Sarx também é usado para descrever exaustivamente o estado de não-salvos, aqueles que 

estão "na carne" e, portanto, totalmente sob o controle das paixões pecaminosas ( Rom. 

7: 5 ). Como tal, "carne" é geralmente usado em sentido figurado, teológico, referindo-se 

a natureza caída do homem, a sua auto não resgatados. 

Quando se fala de "Abraão, nosso pai segundo a carne" ( Rom. 4: 1 ), Paulo não estava 

se referindo à linhagem racial dos judeus. Neste contexto, ele estava contrastando essas 

pessoas, sejam judeus ou gentios, que estão espiritualmente descendentes de Abraão-quer 

"segundo a carne" (isto é, antes de Abraão confiou em Deus) ou de acordo com sua fé, 

pelo qual ele se tornou "o pai de todos os que crêem "( v. 11 ). 

No presente texto e outros, carne também se relaciona com a fraqueza moral e espiritual 

e desamparo da natureza humana ainda agarrados a almas redimidas, como a mencionada 



por Paulo em Romanos 7 e citada (cf. Rom. 6:19 ). A carne dos cristãos é a sua 

propensão para o pecado, sua humanidade caída que espera por redenção, em que os 

novos e Santo habita criação (cf. Gl 2:20. ; 2 Cor. 5:17 ). 

A carne é a parte de um crente que funciona para além de e contra o Espírito. Ergue-se 

contra a obra do Espírito no novo coração do crente. A pessoa não salva muitas vezes 

lamenta as coisas pecaminosas que ele faz por causa da culpa e / ou conseqüências 

dolorosas, mas ele não tem guerra espiritual acontecendo dentro dele, porque ele tem 

apenas uma natureza carnal e é desprovido do Espírito. As coisas pecaminosas que ele 

faz, apesar de muitas vezes decepcionante e repugnante para ele, são, contudo, de acordo 

com sua natureza básica como um inimigo de Deus ( Rom. 5:10 ) e uma criança da sua 

ira ( Ef. 2: 3 ). Ele, portanto, não tem qualquer conflito interno real além quer que a 

consciência pode permanecer em seu estado pecaminoso. 

É só na vida dos crentes que o Espírito pode lutar contra a carne , porque é só nos 

crentes que o Espírito habita. Apenas um crente pode verdadeiramente dizer: "Eu 

alegremente concordar com a lei de Deus no homem interior, mas vejo outra lei nos 

membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente" ( Rom. 7: 22- 23 ). Só 

nos crentes são o unredeemed carne e do Espírito vivendo na auto resgatados em 

oposição um ao outro, de modo que os crentes não podem fazer as coisas que eles , 

por favor. Os crentes nem sempre fazem o que deseja fazer. Há aqueles momentos na 

experiência de cada cristão, quando o desejar é presente, mas o fazendo não é. O Espírito 

muitas vezes interrompe o que a nossa carne deseja, ea carne, muitas vezes substitui a 

vontade que vem do Espírito. Não é nenhuma surpresa que este conflito frustrante levou 

Paulo a exclamar: "Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta 

morte?" ( Rom. 7:24 ). 

Embora a vida cristã é uma guerra, é guerra em que a vitória é sempre possível. Em Sua 

oração sacerdotal, Jesus falou da autoridade Seu Pai Lhe havia dado "sobre toda a 

humanidade" (lit., "toda a carne", a partir de sarx ; João 17: 2 ). Cada crente tem o poder 

habitação do próprio Deus Espírito para fazer a batalha com a sua própria fraco e 

pecador carne , a fim de que ele não pode fazer as coisas queagrAdão a sua 

carne. Em Romanos 8: 2 , o apóstolo escreveu: "a lei do Espírito ..., te livrou da lei do 

pecado e da morte". Em outras palavras, um terceiro é a chave para o conflito entre a nova 

criação eacarne -o Santo Espírito . Ele energiza o novo homem interior para a vitória 

sobre a sua carne . 

Como filhos de Deus e servos de Jesus Cristo, os crentes "estão sob a obrigação, e não à 

carne para viver segundo a carne-de se [eles] estão vivendo segundo a carne, [eles] têm 

de morrer; mas, se pelo Espírito [eles] estão colocando à morte as obras do corpo, [eles] 

vai viver Para todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus 

"(. Rom. 8: 12-14 ). "O Espírito também ajuda a nossa fraqueza" ao orar, Paulo assegura-

nos; para nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós 

com gemidos muito profundos para palavras "( 26 v. ). 

Como já mencionado, a forma mais eficaz para um cristão para se opor aos desejos e atos 

de carne é matar de fome até a morte, para "fazer nenhuma provisão para a carne no 

tocante às suas concupiscências" ( Rom. 13:14 ). O caminho certo para cair em um 

pecado é deixar-se em situações em que há a tentação para ele. Por outro lado, a forma 

mais segura de evitar um pecado é evitar situações que possam representar tentações a 

ele. Um crente deve "considerar os membros do [seu] corpo terreno como morto à 

imoralidade, impureza, paixão lasciva, desejo maligno ea avareza, que ascendem a 



idolatria" ( Cl 3: 5 ). Quando o Senhor nos ensinou a orar: "Não nos levam em tentação" 

( Mat. 06:13 ), Ele revelou que há uma parte à tentação pecaminosa que devemos evitar. 

Um crente que não está ativamente envolvido em resistir ao mal e, obviamente, 

procurando fazer o bem não está sendo conduzido pelo Espírito, não importa o quanto 

ele pode pensar que ele é "rendeu-se."O crente fiel não é um observador, mas "um bom 

soldado de Cristo Jesus", que está envolvida no "serviço ativo" do seu Senhor ( 2 Tim. 2: 

3-4 ). 

O crente fiel também é comparado a um atleta. Paulo ordena que os cristãos a correr de 

tal forma que [eles] podem ganhar "e de exercer auto-controle. Ele fala de si mesmo como 

sendo executado", de tal forma, como não sem objetivo ", do boxe", de tal forma, como 

não bater no ar ", e de esbofeteando seu corpo para torná-lo seu escravo ( 1 Cor. 9: 24-

27 ). 

Um crente pode fazer nada para o Senhor em seu próprio poder, mas, por outro lado, o 

Espírito pode realizar pouco através de um crente para além da apresentação do crente e 

compromisso. O extremo oposto do quietismo é tradicionalmente identificado como 

"pietismo", em que um crente se esforça legalistically em seu próprio poder para fazer 

tudo o que o Senhor ordena a ele. Há a ênfase é desequilibrou no lado de disciplina, auto-

esforço, e diligência pessoal. 

Em sua segunda epístola, Pedro lindamente explica o verdadeiro equilíbrio da vida 

cristã. De acordo com o "Seu divino poder [Deus] nos tem dado tudo o que pertence à 

vida e à piedade, pelo verdadeiro conhecimento daquele que nos chamou por sua própria 

glória e virtude. Pois por estas Ele nos tem dado as suas promessas preciosas e magníficas, 

a fim de que por elas você pode tornar-se participantes da natureza divina, havendo 

escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência "( 2 Pe 1: 3-4. ). Esse é o 

compromisso de Deus, no poder do que o compromisso do crente deve ser a aplicação de 

toda a diligência e na fé para fornecer excelência moral, o conhecimento, o domínio 

próprio, a perseverança, e à piedade ( vv. 5-6 ). 

Não é uma questão de "tudo dele e nenhum de nós", como diz o ditado popular diz; e 

certamente não é uma questão de todos nós e nada dele. É o equilíbrio da nossa submissão 

e compromisso com a orientação e o poder do Espírito. "Trabalhar a vossa salvação com 

temor e tremor", diz Paulo; "Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o 

realizar a sua boa vontade" ( Fp. 2:12 ). O mistério deste equilíbrio perfeito e paradoxal 

não pode ser plenamente compreendido ou explicado, mas ele pode ser plenamente 

vivida. 

Como um aviso repetido aos crentes que estavam sendo influenciados pelos judaizantes, 

Paulo acrescentou: Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Para 

viver sob a Lei é viver pela carne, mesmo quando não é realmente cometer o pecado, 

porque esse é o único caminho disponível para o legalista. A carne é incapaz de cumprir a 

Lei , e da Lei é impotente para vencer a carne. Em vez disso, "o pecado, tomando ocasião 

pelo mandamento, despertou em mim a cobiça de toda espécie; para além do pecado Lei 

está morto E eu era uma vez vivia sem a lei;. Mas quando veio o mandamento, o pecado 

tornou-se vivo, e eu morreu, e este mandamento, que era de resultar em vida, provou 

resultar em morte por mim, para o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento me 

enganou, e por ele me matou "( Rm 7: 8-11. ). 

Em seu O Peregrino , João Bunyan descreve a casa de Intérprete, que Pilgrim entrou 

durante o curso de sua viagem para a Cidade Celestial. A sala de estar da casa foi 



completamente coberta de poeira, e quando um homem pegou uma vassoura e começou 

a varrer, ele e os outros na sala começaram a sufocar a partir dos grandes nuvens de poeira 

que foram despertados. A forma mais vigorosa ele varreu, mais sufocante a poeira se 

tornou. Então Interpreter ordenou uma empregada para polvilhar a sala com água, com a 

qual o pó foi rapidamente lavados. Intérprete explicou a Pilgrim que a sala de estar 

representado no coração de um homem não salvo, que a poeira foi o pecado original, o 

homem com a vassoura era a lei e a empregada com a água foi o evangelho. Seu ponto 

era que toda a lei pode fazer com o pecado é a agitar-se. Somente o evangelho de Jesus 

Cristo pode lavá-lo afastado. 

"O poder do pecado é a lei" Paulo declara; "Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por 

intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo" ( 1 Cor. 15:56 ). 

Para ser conduzido pelo Espírito é o mesmo que andar por Ele ( 16 vv. , 25 ), mas 

carrega ênfase adicional na sua liderança. Nós não caminhar com Ele, como um igual, 

mas seguir a Sua liderança como o nosso, Guia soberana divina. "Porque todos os que são 

guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus", diz Paulo ( Rom. 8:14 ). O 

inverso também é verdadeiro: Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito 

de Deus. Os crentes não precisam Oração para a liderança do Espírito, porque Ele já está 

fazendo isso. Eles precisam procurar vontade e obediência para seguir Sua direção. 

Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, o Espírito Santo entra em simultâneo 

(cf. Rom. 8: 9 ). E o momento em que entra Ele começa a levar filho recém-nascido de 

Deus no caminho da liberdade ( Gal. 5: 1 ), santidade ( 05:16 ), a verdade ( João 16: 13-

15 ), fecundidade ( Gal. 5: 22- 23 ), o acesso a Deus em oração ( . Ef 2:18 ), garantia 

( Rom. 8:16 ), testemunhando ( Atos 1: 8 ), e alegria submisso ( Ef. 5: 18-21 ). 

Não admira que Paulo regozijou-se que "o que a lei não podia fazer, fraco como era pela 

carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado e como oferta pelo 

pecado, condenou o pecado na carne, a fim que a exigência da lei se cumprisse em nós, 

que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito "( Rom. 8: 3-4 ). 

16. Andando no Espírito - parte 2: O 

Contraste e a Conquista (Gálatas 5: 19-

25) 

Ora, as obras da carne são manifestas; quais são: prostituição, 

impureza, sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, 

ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, embriaguez, 

orgias e coisas semelhantes a estas, dos quais vos previno assim 

como tenho prevenido que os que cometem tais coisas não 

herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é: amor, 

alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 

mansidão, domínio próprio; Contra estas coisas não há 

lei. Agora, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a 
carne com as suas paixões e concupiscências. 

Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. (5: 19-
25) 



Ao descrever caminhada do crente pelo Espírito, Paulo primeiro estabelece o 

comando eo conflito (vv. 16-18) do que a pé. Em seguida, ele se concentra no 

contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito (vv. 19-23) e, em seguida, 

apresenta a conquista (vv. 24-25) que foi fornecido. 

O Contraste 

Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, 

impureza, sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, 

ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, embriaguez, 

orgias e coisas semelhantes a estas, de que vos previno, assim 

como eu vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão 

o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, 

longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 
domínio próprio; Contra estas coisas não há lei. (5: 19-23) 

Como motivação para viver piedoso, Paulo coloca os produtos de vida vivida 

em lado da carne a lado com os produtos de vida vivida pelo Espírito. Os 

pecados da primeira lista são os resultados feias e repulsivas do desejo o mal, 

ao passo que as virtudes do segundo são as belas e atraentes resultados de 

caminhada pelo Espírito. Nem a lista é exaustiva, mas apenas sugestivo (veja v 

21, "coisas como estas";.. E 23 v, "essas coisas") de coisas que antes de tudo 

eram pertinentes à igreja da Galácia e, por outro, são pertinentes a todos os 

crentes . 

As obras da carne 

Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, 

impureza, sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, 

ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, embriaguez, 

orgias e coisas semelhantes a estas, de que vos previno, assim 

como eu vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão 
o reino de Deus. (5: 19-21) 

As obras da carne refletem os desejos pecaminosos da humanidade não 

resgatados, que estão em guerra espiritual contra os desejos do Espírito (vv 16-

17;. cf. 24). Estes atos são tão evidentes que Paulo menciona-los em primeiro 

lugar através de um lembrete. 

Jesus deixou claro que problema básico do homem não é com o que está fora 

dele, mas com o que está dentro dele. "O que sai do homem, isso é o que 

contamina o homem. Porque de dentro, do coração dos homens, que procedem 

os maus pensamentos, as prostituições, roubos, homicídios, adultérios, atos de 

cobiça e maldade, assim como o engano , sensualidade, inveja, calúnia, orgulho 

e insensatez Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem 

"(Marcos 7: 20-23).. 



Lista de Jesus é muito parecido com o de Paulo, e em ambas as passagens é 

feito o ponto que esses males se originam de dentro do homem a si mesmo, não 

de Satanás ou do mundo exterior. Nesse breve relato Jesus menciona três vezes 

que os pecados vêm de dentro de si mesmo homem, e Paulo identifica sua lista 

de pecados como obras da carne , isto é, obras produzidas por mans própria 

natureza não regenerada. 

Há apenas dois possíveis pontos de vista da natureza do homem: ele é visto 

tanto como basicamente bom ou basicamente mal. A visão humanista é que ele 

nasce moralmente bom, ou pelo menos moralmente neutra. A Bíblia, no 

entanto, mantém o contrário, que o homem é inerentemente corrupto e 

depravado em todos os aspectos do seu ser. Por conseguinte, embora o ambiente 

do homem nunca é perfeita e muitas vezes tem um efeito negativo sobre ele, 

que nunca é o seu pior problema. É principalmente homem que polui o meio 

ambiente, e não o ambiente que ele polui. 

É por isso que melhores condições de moradia, transporte, educação, emprego, 

renda, assistência médica, e todas as outras coisas desejáveis como eles podem 

ser-não pode fazer nada para resolver o problema básico do homem, que é o 

pecado dentro dele. Nenhum benefício para o exterior pode melhorar-lhe 

interiormente. Em vez disso, melhores condições exteriores oferecer 

oportunidades melhores e mais sofisticadas para fazer o mal e para aqueles que 

muito beneficia-se a ser corrompido pelas pessoas que eles são projetados para 

ajudar. 

Embora os pecados que Paulo lista aqui (cf. Rom 1: 29-31; 2 Cor. 12: 20-21.) 

São características naturais da humanidade não redimida, nem todas as pessoas 

se manifesta todos os pecados ou manifesta-los com a mesma intensidade. No 

entanto, cada pessoa possui a carne , o que é pecado e, portanto, ser 

manifestada em comportamento pecaminoso, quaisquer que sejam as formas 

particulares de que possa ser.Estes são comportamentos normais e contínuas 

para os descrentes em seu curso de vida na carne, mas são um comportamento 

anormal e interruptive na vida dos cristãos, que vivem no Espírito. Um cristão 

pode andar no Espírito e evitá-los todos, ou ele pode dar para a carne e ser 

vítima de qualquer um deles. 

A lista de Paulo das obras da carne engloba três áreas gerais: sexo, religião, e 

relações humanas. 

O primeiro grupo de pecados refere-se a contaminação do homem na área do 

sexo. A imoralidade é de porneia , a partir do qual é derivado do 

Inglês pornografia . O termo tem um significado amplo, referindo-se a todos 

ilícito sexual atividade, especialmente, mas não limitado a, o adultério, a 

fornicação, homossexualidade, bestialidade, e prostituição. Em 1 Coríntios 5: 

1, Paulo usa o termo para se referir a uma forma de incesto (relações sexuais de 



um homem com a sua mãe ou madrasta) que até os pagãos não praticar. Nos 

próximos dois capítulos (06:13, 18; 7: 2; cf. Ef 5:.. 3; 1 Tessalonicenses 4: 3), 

ele usa a mesma palavra para representar o pecado sexual em geral. 

A impureza é de akatharsia , o que significa, literalmente, "impuros" e foi 

usada na medicina para se referir a um infectado, escorrendo de feridas. É a 

forma negativa de katharsia , que significa "limpo" e é a palavra de que 

cheguemos a catarse , uma limpeza. Na Bíblia, o termo é usado de ambos 

impureza moral e cerimonial, qualquer impureza que impede a pessoa de se 

aproximar de Deus. 

Sensualidade é de aselgeia , que originalmente se referia a qualquer excesso 

ou falta de moderação, mas veio a ser associado principalmente com excesso 

sexual. É indulgência sexual desenfreado, como se tornou tão comum no 

mundo ocidental moderno. Refere-se a indulgência sexual desinibida, sem 

vergonha e sem se preocupar com o que os outros pensam ou como eles podem 

ser afetados (ou infectados). 

O segundo grupo de pecados, especificamente idolatria e feitiçaria, refere-se 

a religião feita pelo homem, que é tanto um produto da carne, como são os 

pecados sexuais. As obras da carne não só contaminar-se homens, mas também 

sua relação com Deus. Todos religião humana é baseada na auto-esforço, por 

insistência pecaminosa do homem que ele pode tornar-se aceitável a seu Deus 

humanamente concebida por seus próprios méritos. Por conseguinte, a religião 

humana é o inimigo implacável da graça divina e, portanto, do evangelho. 

A idolatria é o pecado óbvio de adorar imagens artificiais de qualquer outro 

tipo. Sorcery traduz pharmakeia , da qual nós 

temos farmácia e farmacêutico . Ele foi originalmente usado de medicamentos 

em geral, mas veio a ser utilizado principalmente de drogas que alteram a mente 

semelhantes aos que criar tantos estragos em nosso próprio dia-humor e. Muitas 

cerimônias religiosas antigas envolvido práticas ocultistas em que as drogas 

foram usadas para induzir a suposta comunicação com as divindades, 

e pharmakeia assim veio a ser intimamente relacionado com bruxaria e 

magia. Aristóteles e outros escritores gregos antigos usavam a palavra como 

sinônimo de bruxaria e magia negra, porque as drogas foram tão comumente 

usado em sua prática. 

O terceiro grupo de pecados relaciona-se com as relações humanas, que são 

contaminados por esses pecados específicos, bem como por muitos outros. 

Inimizades está no plural e se refere a atitudes de ódio, que resultam 

em conflitos entre indivíduos, incluindo os conflitos amargos. Atitudes erradas 

invariavelmente trazem ações erradas. 



O ciúme é uma forma de raiva e ressentimento odioso causada por cobiçar para 

si mesmo o que pertence a outra pessoa. explosões de raiva são repentinas 

expressões, sem restrições de hostilidade para com os outros, muitas vezes com 

pouca ou nenhuma provocação ou justificativa. É o pecado por demais comum 

de temperamento desenfreado. Embora o ciúme não necessariamente resulta 

em explosões de raiva da maneira que inimizades resultar em conflitos, o 

primeiro pecado em cada caso, refere-se à atitude ou motivo eo segundo para a 

ação. 

Discórdias, dissensões, facções, e invejas são expressões mais particulares e 

permanente dos pecados gerais que os precedem na lista. Eles representam 

animosidades entre indivíduos e grupos que, por vezes, continuam a apodrecer 

e crescer muito depois de a causa original de conflito já passou. A partir dos 

feudos de velhos tempos clãs das montanhas que durou gerações hostilidades 

nacionais que duram séculos, esses pecados pode se tornar um modo de vida 

estabelecido e destrutiva. 

Embriaguez e orgias , provavelmente, teve especial referência para as orgias 

que tantas vezes caracterizam as cerimônias de adoração pagã que muitos dos 

gentios convertidos da Galácia havia uma vez participaram. Em um sentido 

mais geral e universal, no entanto, referem-se a tornar-se embriagado, sob 

qualquer circunstância e para todo o comportamento desordeiro, turbulenta, e 

bruto. 

Como já observado, e coisas semelhantes a estas indica que lista de Paulo de 

obras da carne é apenas representativa e não exaustiva. Também não 

foram esses pecados aqueles que os crentes da Galácia só recentemente tinha 

sido tentado por ou caído. Eu preveni-lo de novo, diz Paulo, assim como eu 

vos preveni sobre eles no passado. Estes parecem ter sido pecados que eram 

dominantes na cultura e através da qual as Gálatas ainda estavam sendo 

tentados. 

O ponto alto da advertência do apóstolo é preocupante: os que praticam tais 

coisas não herdarão o reino de Deus. Porque a lista dos pecados é tão 

abrangente e o aviso tão grave, esta passagem tem causado muitos crentes a 

duvidar de sua salvação. Esses temores foram agravados pela prestação infeliz 

da Rei Tiago Version: "os que cometem tais coisas." "Quem não fez alguma 

dessas coisas?" pessoas perguntam. "O cristão pode alegar que ele não cometeu 

um único daqueles pecados desde que ele foi salvo? Quem poderia entrar no 

Reino de Deus, se cometer apenas um daqueles pecados mantém-lo?" 

A palavra-chave para a advertência de Paulo é prática , o que se traduz um 

particípio presente ativo de Prasso , indicando durative, uma ação em curso. É 

a contínua, habitual prática de tais coisas que marca uma pessoa como não 

regenerado e, portanto, impedido de entrada no reino de Deus. Escritura 



sempre avalia o caráter de uma pessoa com base em suas ações habituais, 

comuns, e não aqueles que lhe são ocasionais. As pessoas que habitualmente se 

entregam em pecado mostram-se inimigos de Deus, ao passo que aqueles que 

habitualmente faz bom show si mesmos para sermos Seus filhos. A pessoa não 

regenerada, ocasionalmente, faz as coisas humanamente bons, ea pessoa 

regenerada ocasionalmente cai em pecado. Mas o caráter básico da não 

regenerado é praticar as maldades da carne e da pessoa regenerada de suportar 

o bom fruto do Espírito. Este é o coração do ensino de João, em 1 João 3: 4-10. 

Todo aquele que pratica o pecado também pratica ilegalidades; o pecado é 

rebeldia. E você sabe que Ele se manifestou para tirar os pecados; e nele não há 

pecado. Ninguém que permanece em pecados dele;ninguém que tenha visto 

pecados Ele ou o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane; aquele que pratica 

a justiça é justo, assim como ele é justo; aquele que pratica o pecado é do 

diabo; porque o diabo peca desde o princípio. O Filho de Deus se manifestou: 

para este fim, para que pudesse destruir as obras do diabo. Todo aquele que é 

nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele; e 

ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Por isso os filhos de Deus e os 

filhos do diabo são óbvias: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele 

que não ama a seu irmão. 

Paulo faz uma declaração semelhante em 1 Coríntios 6: 9-10: "Ou não sabeis 

que os injustos não hão de herdar o reino de Deus Não vos enganeis: nem os 

devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem os 

homossexuais? , nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os 

maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. " Ele, então, deixa 

claro que essas coisas não são mais a prática dos crentes: "Tais fostes alguns 

de vós; mas haveis sido lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados 

em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus "(v. 11). 

Mesmo que eles não têm o hábito de fazer tais males, Paulo exorta os santos a 

andar no Espírito para que eles nem sequer fazê-las de vez em quando. 

O fruto do Espírito 

Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, 

benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio 
próprio; Contra estas coisas não há lei. (5: 22-23) 

Contrastava com as obras da carne é o fruto do Espírito . Obras da carne são 

feitas por esforços próprios de uma pessoa, se ele é salvo ou não salvo. O fruto 

do Espírito , por outro lado, é produzido pelopróprio Deus Espírito e somente 

nas vidas daqueles que pertencem a Ele através da fé em Jesus Cristo. 

O comportamento espiritual de andar pelo Espírito (v. 16) tem o efeito negativo 

de causar o crente para arrumar as habituais, más ações em curso da carne e de 



forma positiva faz com que ele para levar a bom fruto produzido 

pelo Espírito . 

O primeiro contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito é que os 

produtos da carne são plural, enquanto o produto de o Espírito é 

singular. Embora Paulo não menciona aqui a verdade, há também um contraste 

entre os graus para que os feitos e os frutos são produzidos. Uma determinada 

pessoa pode praticar habitualmente apenas um ou dois, ou talvez uma meia 

dúzia, dos pecados Paulo menciona aqui. Mas seria praticamente impossível 

para uma pessoa para ser habitualmente ativos em todos eles. O fruto do 

Espírito , por outro lado, é sempre produzido totalmente em cada crente, não 

importa o quão fraca evidenciado suas várias manifestações podem ser. 

A Bíblia tem muito a dizer sobre a fruta, que é mencionado algumas vezes 106 

no Antigo Testamento e 70 vezes no Novo. Mesmo sob o pacto da lei um crente 

produzido bons frutos só pelo poder de Deus, não a sua própria. "From Me vem 

à sua fruta", o Senhor declarou a antiga Israel (Hos. 14: 8). 

No Novo Testamento, coisas como louvor do Senhor (Heb. 13:15), ganhando 

convertidos a Cristo (1 Cor. 16:15), e trabalho piedosamente em geral (Col. 

1:10) são falados de fruta como espiritual produzido através de crentes. Mas tal 

fruto ação deve vir de atitude fruto, e que é o tipo de fruta Paulo concentra-se 

em em Gálatas 5: 22-23. Se essas atitudes são características da vida de um 

crente, o fruto das boas obras ativos inevitavelmente se seguirá. 

O Espírito nunca deixa de produzir alguns frutos na vida de um crente, mas o 

Senhor deseja "muito fruto" (Jo 15: 8). Como uma pessoa não redimido, 

possuindo apenas uma natureza caída e pecaminosa, inevitavelmente, 

manifestar que a natureza em "obras da carne" (v. 19), de modo que um crente, 

possuindo uma nova natureza redimida, inevitavelmente, manifesto que a nova 

natureza em fruto de o Espírito . Mas é sempre possível para o crente a ter e 

manifestar mais frutos se ele está receptivo para o Espírito . 

Prestação do Espírito fruta pode ser comparado a um homem que estava em 

uma escada em um pomar, colhendo os frutos e soltando-a em uma cesta na 

posse de um ajudante abaixo. Não importa o quanto fruto é colhido e caiu, o 

auxiliar não receberá nenhum a menos que ele está em pé sob a escada com sua 

cesta pronta. 

O fruto do Espírito é o indicador para fora da salvação. A filiação do crente 

com Deus e da cidadania no Seu reino (21 cf. v.) São manifestados pelo fruto 

do Espírito produz em sua vida. "Você vai saber [homens] pelos seus frutos", 

disse Jesus. "Pode alguém colher uvas dos espinheiros, nem figos dos abrolhos, 

são eles Mesmo assim, toda árvore boa produz bons frutos,? Mas a árvore má 



produz frutos maus Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore má 

produzir bons. fruto "(Mt 7: 16-18.). 

Nos versículos 22-23 Paulo lista nove características representativas da fruta 

dos deuses produzido pelo Espírito Santo na vida de um crente. Apesar de 

muitas tentativas foram feitas para categorizar estes nove virtudes em vários 

grupos, a maioria desses regimes parece artificial e irrelevante. Seja ou não 

satisfatórios classificações deles pode ser feito, é importante lembrar que estas 

são características múltiplas de apenas uma fruta e são, portanto, 

intrinsecamente relacionados entre si. Eles não são produzidos nem podem se 

manifestar isolAdãoente um do outro. 

Em vez disso, paradoxalmente, todos os nove manifestações do fruto do 

Espírito são também ordenou dos crentes no Novo Testamento. Além disso, 

em cada caso, Jesus pode ser visto como o exemplo supremo e do Espírito Santo 

para ser a fonte. 

Amar 

Amor . A primeira característica do fruto espiritual é o amor, a virtude 

suprema da vida cristã (1 Cor. 13:13). Alguns comentaristas insistem que, neste 

contexto, o amor é um sinônimo de frutas e, portanto, engloba as demais 

características da lista. Em qualquer caso, o amor é claramente 

dominante. Como Paulo acaba de declarar, "toda a lei se cumpre numa só 

palavra, no comunicado," Amarás o teu próximo como a ti mesmo "(Gl 5,14;.. 

Cf. Rom 13:10). 

Ágape amor é a forma de amor que mais reflete escolha pessoal, referindo-se 

não apenas às emoções agradáveis ou bons sentimentos, mas a vontade, serviço 

abnegado. "Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando 

éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós" (Rm 5: 8.). Da mesma forma, 

a escolha sacrificial mais extremo uma pessoa amorosa pode fazer é "dar a vida 

pelos seus amigos" (João 15:13). O apóstolo João expressa essas duas verdades 

juntos em sua primeira carta: "Nós conhecemos o amor: que Cristo deu a sua 

vida por nós; e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos" (1 João 3:16). Mas o 

amor é testado muito antes de ele é chamado a oferecer esse sacrifício 

supremo. Como João continua a dizer: "Aquele que tiver bens deste mundo e, 

vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar o seu coração contra ele, como é que 

o amor de Deus permanecer nele?" (V. 17). A pessoa que pensa que seu amor 

é grande o suficiente para sacrificar sua vida por outros crentes, mas que não 

consegue ajudá-los quando eles têm necessidades menos extremos está 

simplesmente enganando a si próprio. 

Verdadeiro Ágape amor é uma marca de certeza da salvação. "Nós sabemos 

que já passamos da morte para a vida", João diz, "porque amamos os irmãos ... 



Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus" (1 João 3:14; 4: 

7). Da mesma forma, como João repetidamente deixa claro em toda a mesma 

carta, que tinha um espírito habitualmente sem amor para com outros cristãos é 

razão para uma pessoa a questionar a sua salvação (ver, por exemplo, 2: 9,11; 

3:15; 4: 8, 20). 

Jesus Cristo é o exemplo supremo da virtude suprema. Não foi só o amor do 

Pai, mas também o seu próprio amor que levou Jesus a dar a vida por nós, 

demonstrando com o seu próprio auto-sacrificar o amor que dá a vida por seus 

amigos. E antes que ele fez o sacrifício final, Ele demonstrou o mesmo dom de 

si o amor de muitas formas menores. Quando Jesus viu a Maria e os outros 

chorando por causa da morte de Lázaro, Ele também chorou (João 11: 33-

35). Ele não lamentar o fato de que Lázaro tinha morrido, porque Ele 

propositalmente atrasado chegando a Betânia até seu querido amigo estava 

morto, a fim de demonstrar seu poder para levantá-lo do túmulo. Jesus chorou 

por causa do grande mal, destruição e miséria humana causada pelo pecado, 

cujo salário final é sempre a morte (Rm. 6:23). 

Para os crentes, o amor não é uma opção, mas um comando. "Walk in Amor", 

Paulo declarou: "assim como Cristo também vos amou, e se entregou por nós, 

como oferta e sacrifício a Deus como um aroma perfumado" (Ef. 5: 2). No 

entanto, o comando não pode ser cumprida sem o Espírito Santo, a fonte desta 

e de todas as outras manifestações de espiritual fruta . "O amor de Deus foi 

derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado", Paulo 

explicou aos fiéis romanos (Rm. 5: 5), e foi para o "amor no Espírito" de tal 

forma que ele deu agradecimentos para os crentes em Colossos (Col. 1: 8). 

Alegria 

Alegria . A segunda manifestação do fruto do 

Espírito é alegria . Chara ( alegria ) é utilizado cerca de 70 vezes no Novo 

Testamento, sempre para significar um sentimento de felicidade que é baseado 

em realidades espirituais. Alegria é o deep-down sensação de bem-estar sendo 

que habita no coração da pessoa que sabe tudo está bem entre ele eo 

Senhor. Não é uma experiência que vem de circunstâncias favoráveis ou até 

mesmo uma emoção humana que é divinamente estimulados. É um presente de 

Deus para os crentes. Como Neemias, declarou: "A alegria do Senhor é a vossa 

força" (Ne. 8:10). Alegria é uma parte da própria natureza e de 

Deus Espírito que Ele se manifesta em seus filhos. 

Falando de como nos sentimos a respeito do Senhor Jesus Cristo, Pedro 

escreveu: "Ainda que você não tenha visto, vocês o amam, e que você não vê-

lo agora, mas acredito nele, exultais com alegria indizível e cheia de glória" (1 

Pe. 1: 8). Alegria é o excesso inevitável de receber Jesus Cristo como Salvador 

e do crente de conhecer a Sua presença contínua. 



Alegria não só não vem de circunstâncias humanas favoráveis, mas às vezes é 

maior quando essas circunstâncias são as mais dolorosas e graves. Pouco antes 

de sua prisão e crucificação, Jesus disse aos seus discípulos: "Em verdade, em 

verdade vos digo que, que você vai chorar e lamentar, mas o mundo se alegrará; 

vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria" ( João 

16:20). Para ilustrar essa verdade Jesus comparou divina alegria para uma 

mulher em trabalho de parto. "Ela tem tristeza, porque chegada a sua hora; mas 

quando ela dá à luz a criança, ela se lembra da angústia não mais, para a alegria 

que uma criança tenha nascido para o mundo Por isso você também agora 

tendes tristeza;. Mas eu vou te ver novamente, e seu coração se alegrará, e 

ninguém leva a sua alegria longe de você "(vv. 21-22). 

De Deus alegria é completa, completa em todos os sentidos. Nada de humano 

ou circunstancial pode completá-lo ou afastar-se dela. Mas não é cumprida na 

vida de um crente, exceto através dependência e obediência ao Senhor. "Pedi e 

recebereis", Jesus passou a explicar, "que a vossa alegria seja completa" (João 

16:24). Uma das motivações de João ao escrever sua primeira epístola foi que 

sua alegria pode "ser feita completa" (1 João 1: 4). 

O próprio Jesus é mais uma vez o nosso exemplo supremo. Ele era "um homem 

de dores, e experimentado no sofrimento" (Isaías 53: 3; cf. Lc. 18: 31-33), mas, 

assim como Ele havia prometido para seus discípulos, Sua tristeza se 

transformou em alegria. "Para o gozo que lhe [Ele], suportou a cruz, 

desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus" (Heb. 12: 

2). Apesar do mal-entendido, a rejeição, o ódio ea dor Ele suportou dos homens, 

enquanto encarnado entre eles, o Senhor nunca perdeu a sua alegria no 

relacionamento que teve com seu pai. E que alegria Ele dá a cada um de Seus 

seguidores. 

Apesar de alegria é um dom de Deus através de Seu Espírito para aqueles que 

pertencem a Cristo, ele também é comandado deles. "Alegrai-vos sempre no 

Senhor; outra vez eu vou dizer: alegrem-se!"Paulo ordena (Fp 4:. 4; cf. 3: 

1). Porque a alegria vem como um presente dEle, o comando, obviamente, não 

é para os crentes para fabricar ou tentar imitá-lo. O comando é aceitar com 

gratidão e deleitar-se com esta grande bênção que já possuem. "Porque o reino 

de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo" 

(Rom. 14:17). 

Paz 

Paz . Se a alegria fala da alegria de coração que vem de estar bem com Deus, 

então a paz ( eirēnē ) refere-se a tranquilidade de espírito que vem de que a 

relação de poupança. O verbo tem a ver com a ligação em conjunto e se reflete 

na expressão moderna "ter tudo juntos." Tudo está no lugar e como ele deveria 

ser. 



Assim como a alegria, a paz não tem nenhuma relação com as 

circunstâncias. Os cristãos sabem que "Deus faz com que todas as coisas 

contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que 

são chamados segundo o seu propósito" (Rom. 8:28). Porque Deus está no 

controle de todos os aspectos da vida de um crente, como suas circunstâncias 

podem aparecer a partir de uma perspectiva humana, não faz diferença final. É 

por isso que Jesus poderia dizer sem qualificação para aqueles que confiam 

nEle: "Não se perturbe o coração" (João 14: 1). Não há absolutamente nenhuma 

razão para que um crente ser ansioso ou com medo. 

Jesus era o Príncipe da Paz, tanto no sentido de que Ele era extremamente 

pacífica Si mesmo e no sentido de que Ele dispensa Sua paz para aqueles que 

são Dele. Mesmo quando enfrentou Satanás face-a-face no deserto, Jesus tinha 

perfeita paz, sabendo que seu Pai celestial estava continuamente com Ele e 

supriria todas as suas necessidades (Mt 4: 1-11.). É a Sua própria paz que Ele 

lega a seus discípulos: "Deixo com vocês; a minha paz vos dou; não como o 

mundo dá, dou a vós" (João 14:27). 

"As coisas que você aprendeu e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, praticar 

essas coisas", disse Paulo; "E o Deus da paz estará convosco" (Fp 4: 9.). Porque 

eles têm o Deus da paz em seus corações, os crentes precisam "estar ansioso 

para nada", tendo "a paz de Deus, que excede todo o entendimento, [para] 

guarda [suas] corações e [suas] mentes em Cristo Jesus" ( v. 6-7). 

Paciência 

Paciência . makrothumia ( paciência ) tem a ver com tolerância e 

longanimidade que aguentar ferimentos causados por outros, a disposição 

calma para aceitar situações que são irritante ou doloroso. 

O próprio Deus é "tardio para se irar" (Sl. 86:15) e espera que seus filhos para 

ser o mesmo. Assim como os crentes nunca devem "pensar levemente das 

riquezas próprias [de Deus] bondade, tolerância e paciência" (Rom. 2: 4), eles 

devem se manifestam esses atributos de seu Pai celestial. 

Nos últimos dias, os incrédulos arrogantes irá insultar os cristãos, perguntando: 

"Onde está a promessa da [de Cristo] que vem Porque, desde que os pais 

dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação" (2 

Pedro 3.: 4). Em suas mentes escurecido pelo pecado incrédulos vai deixar de 

ver que, assim como nos dias de Noé, quando Deus pacientemente atrasou o 

Flood, a fim de dar aos homens mais tempo para se arrepender (1 Pe. 3:20), é 

também por causa de Sua paciência misericordioso que Ele antecipa segunda 

vinda de Cristo e do acórdão que o acompanha em incrédulos ", não querendo 

que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento" (2 Pe. 3: 9). 



Paulo confessou que, como o principal dos pecadores, ele encontrou 

misericórdia aos olhos de Deus ", a fim de que em [ele], o principal, Jesus Cristo 

pudesse demonstrar sua paciência perfeito, como um exemplo para aqueles que 

crêem nEle para a vida eterna" (1 Tim. 1: 15-16). 

Os crentes são ordenados a emular do seu Senhor paciência . "Como aqueles 

que foram escolhidos de Deus, santos e amados," eles são para "colocar em um 

coração de ... paciência" (Col. 3:12), especialmente com os irmãos ", mostrando 

paciência um com o outro no amor "(Ef. 4: 2). Como Timóteo, todos os 

professores e líderes cristãos são para ministrar "com muita paciência" (2 Tim. 

4: 2). 

Bondade 

Bondade . chrestotes ( bondade ) refere-se a apresentação de propostas 

preocupação com os outros. Não tem nada a ver com fraqueza ou falta de 

convicção, mas é o desejo genuíno de um crente de tratar os outros com 

cuidado, assim como o Senhor o trata. Paulo lembrou aos Tessalonicenses que, 

mesmo que ele era um apóstolo, ele "provou ser brandos entre [eles], como uma 

mãe que amamenta se preocupa com ternura para seus próprios filhos" (1 

Tessalonicenses 2: 6-7.). 

Bondade de Jesus é o exemplo do crente. Quando "algumas crianças foram 

levadas a Ele para que Ele possa colocar as mãos sobre elas e orar, e os 

discípulos os repreendiam, ... Jesus disse: 'Deixe que as crianças sozinhas, e não 

as impeçais de vir a Mim, que o reino dos céus pertence a como estes "(Mat. 

19: 13-14). Em outra ocasião Ele disse: "Vinde a mim, todos os que estais 

cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei Tomai o meu jugo, e aprendei de 

Mim, que sou manso e humilde de coração;. E vós encontrareis descanso para 

as vossas almas "(Mateus 11: 28-29.). 

Assim como o seu Senhor é bondoso, Seus servos são ordenados a não "ser 

briguento, mas [a] ser gentil com todos" (2 Tim. 2:24). E assim como ele faz 

com todas as outras manifestações de Sua divinafruta , o Espírito Santo dá às 

crianças de Deus bondade (2 Cor. 6: 6). 

Bondade 

Bondade . Agathos ( bondade ) tem a ver com a excelência moral e espiritual 

que é conhecido por sua doçura e bondade ativa. Paulo ajudou a definir essa 

virtude, quando ele observou que "dificilmente haverá quem morra por um 

justo; pois poderá ser que o bom alguém ouse morrer" (Rm 5: 7.). Um cristão 

pode ser moralmente correta, mas ainda não se manifestar a graça de Deus . Ele 

pode ser admirado e respeitado por seus elevados padrões morais e pode até ter 

um amigo que iria arriscar sua vida por ele. Mas a pessoa em pé, que também 

tem a bondade é muito mais provável de ter amigos abnegados. 



José era um homem tão justo e bom. Quando soube que Maria estava grávida, 

mas ainda não sabia que era pelo Espírito Santo ", sendo um homem justo", ele 

não poderia levar-se a casar com ela, supondo que ela tinha sido infiel. Mas, 

sendo também um bom homem, ele não podia suportar a idéia de desonrar sua 

amada Maria e, portanto, "desejado para deixá-la secretamente" (Mat. 1:19). 

Davi tinha uma profunda compreensão da bondade de Deus, como ele revela 

repetidamente em seus salmos. "Certamente que a bondade ea misericórdia me 

seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para 

sempre", alegrou-se (Sl. 23: 6). Ele confessou que ele, de fato, "se desesperado 

não ser que [ele] tinha acreditado que [ele] veria a bondade do Senhor na terra 

dos viventes" (Sl. 27:13). 

Tal como acontece com toda a graça do Espírito proporciona, os crentes são 

ordenados para exemplificar bondade . Mais tarde, na carta que Paulo exorta: 

"Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, e especialmente 

para aqueles que são da família da fé" (Gl. 6:10). "Para este fim, também 

oramos por você sempre", ele escreveu aos Tessalonicenses ", que o nosso Deus 

vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo desejo de bondade e da palavra 

de fé com poder" (2 Ts 1.: 11). 

Fidelidade 

Fidelidade . Pistis ( fidelidade ) é a manifestação do fruto do Espírito, que 

pertence a lealdade e confiança. Jeremias declarou que "misericórdias do 

Senhor, na verdade nunca cessam, porque as suas misericórdias nunca falham 

renovam-se cada manhã;. Grande é a tua fidelidade" (Lam 3:22.). 

Porque Jesus foi fiel, Ele "se esvaziou, assumindo a forma de um servo, 

tornando-se em semelhança de homens. E, achado na forma de homem, 

humilhou-se, tornando-se obediente até à morte, e e morte de cruz. " E por causa 

da fidelidade do Filho, o Pai "o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está 

acima de todo nome" (Filipenses 2: 7-9.). 

E como Ele foi fiel quando Ele veio à Terra pela primeira vez, Ele será fiel para 

voltar "exatamente da mesma maneira como você viu ir para o céu" (Atos 

01:11). "Fiel é o que vos chama," disse Paulo ", e Ele também vai trazê-lo para 

passar" (1 Ts. 5:24). Em sua grande visão na ilha de Patmos, João viu Cristo 

sentado em "um cavalo branco, eo que estava assentado sobre ele chama-se Fiel 

e Verdadeiro" (Apocalipse 19:11). 

Os "servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus" ser como o seu 

Senhor em ser "encontrado confiável" (1 Cor. 4: 1-2). "Sê fiel até à morte," o 

Senhor garante a seus seguidores ", e eu lhe darei a coroa da vida" (Apocalipse 

2:10). 



Brandura 

Gentilza . Prautēs inclui a idéia de Gentilza, mas geralmente é melhor 

traduzida mansidão . Em seu útil volume de sinônimos do Novo Testamento , 

RC Trench escreve que prautēs não consiste apenas em "comportamento 

exterior de uma pessoa, nem mesmo em suas relações com os seus 

semelhantes;. tão pouco em sua mera disposição natural Pelo contrário, é um 

inwrought graça da alma; e os exercícios de que são em primeiro lugar e 

principalmente para com Deus É que o temperamento de espírito em que 

aceitamos o Seu trato com a gente tão boa, e, portanto, sem contestar ou resistir 

"(Grand Rapids: Eerdmans, 1953).. É essa atitude humilde e gentil que é 

pacientemente submissa em cada ofensa, sendo livre de qualquer desejo de 

vingança ou retribuição. 

Dos nove características do fruto do Espírito, um presente e um seguinte não se 

aplicam a Deus como Deus. O Antigo Testamento nunca se refere a Deus como 

sendo manso, e no Novo Testamento apenas o Filho é falado como manso, e 

que só em sua encarnação. 

No Novo Testamento prautēs é usado para descrever três atitudes: a submissão 

à vontade de Deus (Cl 3:12), docilidade (Tiago 1:21), e consideração pelos 

outros (Ef. 4: 2). 

Embora Ele era Deus, enquanto viveu na terra como o Filho do Homem, Jesus 

foi "gentil [ prautēs ] e humilde de coração "(Mateus 11:29; cf. 21:.. 5; 2 Cor 

10: 1). Tal como o seu Senhor, os crentes devem buscar ativamente mansidão e 

ternura (1 Tm. 6:11) e para usá-los como um vestido (Col. 3:12). 

Auto-Controle 

Auto-controle . enkrateia ( auto-controle ) tem referência a contenção 

paixões e apetites. Tal como acontece com a mansidão, no entanto, esta graça 

não se aplica a Deus, que, obviamente, não precisa se conter. "Porque eu, o 

Senhor, não mudam," Ele nos informa (Mal. 3: 6). Em seu ser eterno, o Senhor 

"Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e sim para sempre" (Hb 13: 8.). Santidade 

perfeita possui controle perfeito. 

Mas, em sua encarnação de Cristo foi o epítome de auto-controle. Ele nunca foi 

tentado ou aliciadas para fazer ou dizer qualquer coisa que não estava de acordo 

com a vontade de seu pai e sua própria natureza divina. Novamente, como 

Jesus, os crentes devem "exercer o autocontrole em todas as coisas" (1 Cor 9:25; 

cf. 7: 9.) ", Aplicando toda a diligência, na [sua] fé [a] de abastecimento ... auto-

controle "(2 Pe 1: 5-6.). 

Contra estas coisas não há lei , diz Paulo. Até mesmo os incrédulos não fazem 

leis contra tais coisas como as que o fruto do Espírito produz. O mundo não faz 



leis contra esse tipo de comportamento, mas geralmente prêmios de TI. Mesmo 

que alguns consideram tais coisas para ser sinais de fraqueza, eles não podem 

escapar de reconhecer que eles nunca são prejudiciais. 

Há, certamente, nenhuma lei de Deus contra tais coisas , porque essas são as 

mesmas virtudes Ele quer que todos os homens têm e que Ele dá a eles quando 

eles colocam sua confiança em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. "Porque, 

se essas qualidades são suas e estão aumentando", explica Pedro no que diz 

respeito a uma lista semelhante de virtudes ", eles torná-lo nem inútil, nem 

infrutíferos no verdadeiro conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo" (2 Pe. 

1: 8). 

O crente que anda no Espírito e manifesta o Seu fruto não precisa de um sistema 

de direito de produzir as atitudes e comportamentos corretos, eles sobem de 

dentro dele. 

A Conquest 

Agora, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne 

com as suas paixões e concupiscências. 

Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. (5: 24-
25) 

Todas as pessoas que pertencem a Cristo Jesus pela fé Nele e Sua obra 

salvadora perfeito crucificaram a carne com as suas paixões e 

concupiscências. 

Crucificaram a carne, é uma afirmação estratégica de entender, porque a 

crucificação era um meio de execução. Todos, com exceção de quatro usos do 

termo no Novo Testamento se referem à morte de Jesus Cristo na cruz. Três das 

exceções ajudar a compreender o quarto, que é no presente texto. 

O primeiro dos três é no livro de Romanos, onde Paulo afirma que, no momento 

da nossa justificação ", o nosso homem velho foi crucificado com [Cristo]" (6: 

6). Os outros dois estão em Gálatas, uma antes e outra depois do presente 

texto. O apóstolo diz: "Já estou crucificado com Cristo" (2:20), e, perto do final 

da epístola, afirma que "o mundo está crucificado para mim" (6:14). 

Em cada um desses três passagens, crucificados "é simplesmente uma maneira 

vívida e dramática para dizer" morto ", ou" executado ". Nas duas primeiras 

passagens, Paulo está ensinando que a salvação seu velho, pecador, não 

regenerado auto foi executado e ele foi nasce um novo homem em Cristo Jesus. 

Na terceira passagem, ele está dizendo que o mundo tenha sido executada e é 

agora morto para ele, para que ele não é mais o seu mestre, segurando-o em 

cativeiro. Ele é, portanto, agora está livre para servir o Senhor. 



Obviamente, em nenhuma dessas passagens que Paulo quer dar a entender que 

a analogia crucificação carrega a idéia de morte global, em que toda a influência 

cessa. O pecado ainda era uma realidade em sua vida, e por isso foi a tentação 

do mundo. Mas havia um sentido em que o poder do velho eu e do mundo foi 

quebrado. Essas influências já não o dominava. 

No texto de Gálatas 5:24, Paulo está dizendo que a carne tenha sido 

executada. Mas como pode ser isso à luz do que ele acabou de dizer neste 

capítulo sobre os crentes tendo uma guerra constante com a sempre 

presente carne ? Em que sentido é a carne matou pelo conversão? 

Não pode ser na íntegra, presente sentido real, ou ele estaria em contradição 

com a realidade do conflito espiritual contínuo com a carne aqui e em 

Romanos 7 indicados: 14-25. E não pode ser que Paulo tem algum sentido 

futuro em mente ou ele teria usado uma forma verbal futuro, dizendo: "deve 

crucificar a carne", referindo-se ao momento da glorificação. 

O melhor entendimento é ver crucificaram como uma alusão à cruz de Jesus 

Cristo, que, como um evento passado, se encaixa no aoristo usado aqui por 

Paulo. Parece volta para o cruzamento, a hora em que a morte de carne foi 

efectivamente realizado. No entanto, porque ainda estamos vivos na terra e 

ainda possuem nossa humanidade, não temos ainda não entraram no futuro 

plenitude daquele evento passado. 

Enquanto isso, a carne com as suas paixões (ou afetos) e desejos está morto 

no sentido de deixar de reinar sobre nós ou de manter-nos na escravidão 

inescapável. Como uma galinha com a cabeça cortada, a carne foi um golpe de 

morte embora continue para flop em torno do terreiro de terra até o último nervo 

é silenciada. 

Porque a carne é derrotado para sempre, e agora vivemos no reino onde Cristo 

reina sobre nós pelo Seu Espírito, devemos viver segundo o Espírito e não na 

carne. 

Porque os crentes têm uma nova vida em Jesus Cristo, eles também devem ter 

uma nova forma de vida. Se vivemos pelo Espírito, e nós, diz 

Paulo, caminhemos também pelo Espírito , como devemos. Ele orou 

fervorosamente para que os cristãos de Colossos que "andar de modo digno do 

Senhor, para agradá-Lo em todos os aspectos, frutificando em toda boa obra ... 

Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, tendo 

foi firmemente arraigados e edificados nele, e confirmados na fé "(Cl 1:10; 2: 

6-7; cf. Ef. 4:. 1; 1 Tessalonicenses 2:12). 



 

17.  A restauração de um irmão em pecado 

( Gálatas 5: 26-6: 6 ) 

Não nos tornemos prepotente, desafiando uns aos outros, 
invejando o outro. 

Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que sois 

espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão; cada um que 

olha para si mesmo, para que você também tentado.Levai as 

cargas uns dos outros, e, assim, cumprir a lei de Cristo. Porque, 

se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-

se. Mas prove cada um o seu próprio trabalho, e, em seguida, terá 

motivo para vangloriar-se em relação a si mesmo, e não em 

relação a outra. Para cada um levará a sua própria carga. 

E deixe aquele que está sendo instruído na palavra, faça 

participante de todas as coisas boas com aquele que o instrui. ( 5: 
26-6: 6 ) 

O pecado é uma realidade na vida de cada cristão. "Se dissermos que não temos pecado, 

enganamos a nós mesmos, ea verdade não está em nós", João avisa os crentes. Na 

verdade, ele continua a dizer: "Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-

[Deus] um mentiroso, ea sua palavra não está em nós" ( 1 João 1: 8 , 10 ). "Todos nós 

tropeçamos em muitas coisas" ( Tiago 3: 2 ). 

Se os cristãos não estavam sujeitos ao pecado não precisariam "toda a armadura de Deus", 

a fim de "manter firmes contra as ciladas do diabo" e "resistir no dia mau" ( Ef. 

6:11 , 13 ). Nem eles precisam acatar a advertência de Tiago sobre sendo tentado e levado 

por seus próprios desejos ou sua admoestação para colocar "de lado toda a imundícia e 

tudo o que resta da maldade" ( Tiago 1:14 , 21 ). 

Como mencionado no capítulo anterior sob a discussão sobre as obras da carne ( Gl 5: 

19-21. ), o pecado não só afeta o próprio crente, mas também Deus e aos outros, incluindo 

crentes e não crentes. Em primeiro lugar, no que diz respeito a si mesmo, seus resultados 

do pecado é a perda de confiança e perda de alegria interior, a paz, e todos os outros frutos 

do Espírito. Ao expressar o lado oposto do que a verdade, Pedro diz que "enquanto você 

pratica essas coisas", referindo-se a lista de virtudes espirituais que ele acaba de dar, "você 

nunca vai tropeçar" ( 2 Pedro 1:10. , cf. vv. 5-7 ). 

Pecado na vida de um crente também enfraquece sua antecipação de segunda vinda de 

Cristo. Quanto mais um cristão peca, a menos ansioso ele estará ao encontro de seu 

Senhor. "E agora, filhinhos," João diz: "permanecei nele, para que, quando ele se 

manifestar, tenhamos confiança e não sejamos longe Dele na vergonha, na sua vinda" ( 1 

João 2:28 ). 

Pecado também vence e às vezes destrói utilidade de um crente e inibe o ministério de 

seus dons espirituais. A vida de pecado não pode produzir boas obras qualquer mais do 

que uma árvore má pode produzir bons frutos ( Mateus 7: 16-20. ; cf. João 15: 2 ). Por 

outro lado, "Se alguém se purificar destas coisas", isto é, os pecados anteriormente 



mencionado, "ele será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, e preparado para toda 

boa obra" ( 2 Tim. 02:21 ; cf. 14 vv. , 16-18 ). 

Em segundo lugar, o pecado em um crente afeta Deus. Paulo chocantemente compara um 

crente imoral para aquele que iria ligar uma prostituta para o Senhor. Como pode uma 

coisa tão impensável ser?"Você não sabe" Paulo perguntou aos cristãos de Corinto carnal 

", que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois ele diz:" Os dois serão 

uma só carne. " Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele "( 1 Cor. 6: 16-

17 ). O próprio Senhor é assim trazido para o pecado. Mais tarde, na mesma carta, o 

apóstolo diz: "Não é o cálice de bênção que abençoamos uma participação no sangue de 

Cristo? Não é o pão que partimos uma participação no corpo de Cristo? ... Você não pode 

beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios; não podeis ser participantes da mesa 

do Senhor e da mesa dos demônios Ou vamos provocar o Senhor a zelos Nós não somos 

mais fortes do que Ele, somos nós ".? ( 10:16 , 21-22 ). Porque muitos dos crentes de 

Corinto escarnecido e provocado a Deus, ao persistir em pecados grosseiros, muitos deles 

eram "fracos e doentes, e vários já dormiram", isto é, foram mortos ( 11:30 ). Quando os 

crentes pecam eles "entristecer o Espírito Santo de Deus" ( Ef. 4:30 ). 

Em terceiro lugar, o pecado em um cristão afeta outras pessoas, crentes e não crentes. Seu 

pecado não pode ser impedido de infectar outros crentes, porque todos eles são um como 

próprio corpo de Cristo "Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só 

corpo" ( 1 Cor. 12:13 ). 

A maior mágoa um pastor pode ter é ver crentes sob seu cuidado deliberAdãoente 

continuar no pecado e, assim, perder a bênção pessoal, bem como utilidade. Pior ainda é 

o fato de que eles desonram e entristecer o Senhor e violar a pureza ea unidade da igreja. 

A busca mais importante para todos os cristãos, individualmente e coletivamente, é a 

santidade. A primeira missão da igreja é para honrar e glorificar a Deus, e Ele pode ser 

honrado e glorificado por Seus filhos só à medida que crescem para ser como Ele em 

caráter. Apesar de evangelismo é a vanguarda do ministério da igreja, santidade é a única 

base sobre a qual o evangelismo eficaz ou qualquer outro ministério pode ser 

construída. A prioridade suprema da Igreja é a santidade, pureza de vida interior. Deus 

pode realizar o que Ele deseja, por intermédio de um crente ou uma igreja que é santo, 

mas Ele pode fazer pouco por um que não é. 

Positivamente, a santidade envolve crescente na semelhança de Cristo, em conhecimento 

e obediência à Palavra de Deus, e em submissão ao Seu Espírito. Negativamente, ela 

envolve a correção que é impuro, primeiro na própria vida de um crente e depois também 

na vida dos outros crentes. Esse aspecto negativo da santidade é o tema de Gálatas 5: 26-

6: 6 . 

A admoestação de Paulo, Não nos tornemos prepotente, desafiando um ao outro [por 

ser combativo], invejando o outro , parece se encaixar melhor no início do capítulo 6 , 

que serve como um contraste com o tipo de comportamento chamado no versículos 1-

6 . O apóstolo adverte os crentes a olhar para as suas próprias vidas e deixar de vanglória, 

provocando argumentos, e ter inveja de um outro. Essas atitudes pecaminosas são 

marcas de imaturo, cristãos pecadores que colocam seus próprios interesses acima dos 

interesses dos irmãos na fé (cf. Fil . 2: 1-4 ). Eles são características dos crentes que não 

estão andando pelo Espírito, mas que estão na carne e, portanto, estão perturbando a 

comunhão do corpo, produzindo as obras da carne, em vez de o fruto do Espírito (ver vv. 

16-25 ). E tais atitudes se opõem disciplina útil da outra. 



Vale a pena ser lembrado que a busca da santidade pode ser pervertido em hipócrita, 

piosity orgulhoso. Nenhum pecado faz maior dano à igreja ou é mais ofensivo a Deus do 

que a justiça própria.Repreensões e advertências mais contundentes de Jesus eram contra 

os escribas e fariseus, cujos nomes são sinônimos de hipócrita auto-justiça. Nada 

prejudica a verdadeira justiça tanto como auto-justificação. Santidade, pois, que a 

verdadeira santidade que se manifesta em mansidão e é creditado completamente a graça 

de Deus ea obra do Espírito e da Palavra. 

Mas, ainda que a primeira preocupação de um cristão deve ser para a sua própria santidade 

e pureza de vida, a Palavra de Deus deixa claro que ele também tem uma responsabilidade 

para a santidade e pureza do resto da igreja. Falando aos crentes sobre os crentes, Paulo 

diz: "Não participar das obras infrutuosas das trevas, mas em vez disso, mesmo expô-los, 

pois é vergonhoso até mesmo para falar das coisas que são feitas por eles em oculto" ( . 

Ef 5:11 -12 ). Ele instruiu Tito, que estava então pastor da igreja em Creta, para "falar, 

exorta e repreende com toda autoridade" e "rejeitar um homem faccioso, depois de uma 

primeira e segunda advertência, sabendo que tal homem é pervertido e está pecando, ser 

auto-condenado "( Tito 2:15 ; 3: 10-11 ). 

A carne não resgatados resiste naturalmente a disciplina, e ninguém gosta de ser 

repreendido. Mas o cristão espiritualmente sensível sabe que, apesar de "toda a disciplina 

no momento não parece ser alegre, mas de tristeza; mas para aqueles que têm sido por ela 

exercitados, depois produz um fruto pacífico de justiça" ( Hb 0:11. ) . Ele sabe que Deus 

disciplinas para a mesma razão que um amor disciplinas pai: para o bem de seu filho. Ele, 

portanto, "não considerar levianamente a disciplina do Senhor, nem desmaiar quando [ele 

é] repreendido por ele," porque ele percebe que "aqueles a quem o Senhor ama Ele 

disciplina, e Ele açoita a todo filho a quem recebe" ( vv. 5-6 ). 

Paulo advertiu repetidamente a igreja de Corinto sobre a necessidade de purificar-se de 

membros persistentemente pecando. Falando especificamente sobre um homem que 

cometeu incesto com sua mãe ou madrasta, ele escreveu, "eu decidi entregar um tal de 

Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus" 

( 1 Cor. 5: 5 ). Como o próximo versículo deixa claro, sua repreensão era de toda a Igreja, 

e não apenas do homem que tinha cometido um pecado desprezível que até os pagãos não 

praticar (ver v. 1 ). Aparentemente, o resto da congregação piscou para o pecado ou 

mesmo tentou justificá-lo com base em um tipo de falso da liberdade cristã. "O orgulho 

de vocês não é bom", diz Paulo. "Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a 

massa? Limpe o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como você está, 

de fato, sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado ... I Escrevi-lhe para 

não associar a qualquer chamado irmão se ele deve ser uma pessoa imoral, ou avarento, 

ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador; nem mesmo para comer com tal 

pessoa ... Retire o perverso do meio de vós "( vv. 6-7 , 11 , 13 ). Aos Tessalonicenses ele 

escreveu, "mandamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você 

mantenha distante de todo irmão que leva uma vida desregrado" ( 2 Ts 3: 6. ; cf. v. 14 ) . 

Não é sobre os pecados dos incrédulos que os cristãos devem ter a maior 

preocupação. Quando os incrédulos cometeis pecado, estão simplesmente expressando 

suas naturezas não resgatados. Paulo diz claramente que a sua chamada para a separação 

não era de pecar incrédulos, mas pecando crentes. Quando "Eu lhe escrevi na minha carta 

para não associar com pessoas imorais", ele explicou: "Eu não me refiro aos imorais deste 

mundo, ... para então você teria que ir para fora do mundo" ( 1 Cor. 5: 9-10 ). "É hora de 

começar o julgamento pela casa de Deus", declarou Pedro ( 1 Pe. 4:17 ). 



Os líderes da igreja não estão isentos da disciplina. Eles são, na verdade, ainda mais 

responsáveis pelo que dizem e fazem. Embora a Igreja deve "Não aceites acusação contra 

um ancião, senão com base em duas ou três testemunhas," se essa condição for 

preenchida, os anciãos ", que continuam a pecar" deverão ser repreendidos "na presença 

de todos, para que o descanso também podem ter medo de pecar "( 1 Tim. 5: 19-20 ). 

Jesus precisamente estabeleceu o padrão para a disciplina de um membro da igreja que 

erra. "Se teu irmão pecar, vai, e repreende-o em privado, se ele te ouvir, ganhaste a teu 

irmão, mas se ele não ouvi-lo, pegue um ou dois com você, para que pela boca de duas 

ou. três testemunhas cada fato pode ser confirmado e se ele se recusar a ouvi-los, dize-o 

à igreja;. e se ele se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um 

publicano "( Mt . 18: 15-17 ). 

Cada tipo de pecado, de conduta desordeira à imoralidade de ensino falso, é ser 

disciplinado. E todos os cristãos, desde o mais novo crente para o líder mais experiente, 

estão sujeitos a essa disciplina. Para ser espiritualmente saudável e eficaz em seu 

ministério a igreja deve lidar com o pecado dentro de suas próprias fileiras. Para brincar 

com o pecado, a ignorá-lo, sob o pretexto de amor, ou a falhar por qualquer outro motivo 

para limpar a igreja dele é desastroso. Para pregar contra o pecado, mas não impõe que a 

pregação por confrontar o pecado na vida dos indivíduos na comunhão é desconectar 

pregar de vida e transformá-lo em um exercício improdutivo na oratória. 

Tal como é muitas vezes o caso, no entanto, há também um perigo oposto. Assim como 

a carne faz com que seja fácil de ignorar o pecado dentro da igreja também facilita a 

disciplinar de forma errada e com o espírito errado. Há sempre a tentação de lidar com o 

pecado membros em cada, uma atitude de julgamento hipócrita, em vez de partir de uma 

preocupação genuinamente humilde e justo para a pureza do Corpo do Senhor. 

Dirigindo-se que o perigo, Paulo admoesta a igreja da Galácia para tomar um cuidado 

especial com a disciplina no caminho certo. Ao invés de ser prepotente, desafiando um 

ao outro, e invejando o outro, os membros da igreja deve ser amorosa e graciosa, e útil 

para o outro , até mesmo para aqueles que pecam e ofender. Em 6: 1-6 , o apóstolo 

declara que quando um irmão pecador é disciplinado, os membros espirituais da igreja 

deve buscá-lo, abraçá-lo para cima, e edificá-lo. 

Pegá-lo 

Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que sois 

espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão; cada um que 
olha para si mesmo, para que você também tentado. (6: 1 ) 

A primeira responsabilidade de um crente espiritual que procura restaurar um irmão caído 

é ajudar a pegá-lo. Quando uma pessoa se depara, a sua primeira necessidade é a de 

levantar-se, e muitas vezes ele precisa de ajuda para fazê-lo. Uma parte integrante da 

disciplina na igreja, por isso, está a ajudar um irmão caído voltar em seus pés espiritual e 

moralmente. 

Mesmo se alguém for surpreendido nalguma falta, ele merece ajuda e incentivo, bem 

como repreensão. Caught pode implicar que a pessoa foi realmente visto cometendo 

o delito, indicando que não havia dúvidas sobre sua culpa. Mas o verbo grego 

( prolambanō ) permite também a idéia de ser o homem pego pela culpa própria, por 

assim dizer. Esse é o sentido da prestação Rei Tiago, "surpreendido nalguma falta", e 

parece apropriado neste contexto. 



Esta interpretação também é suportado pelo uso de Paulo paraptōma ( culpa ), que tem a 

idéia básica de tropeçar ou cair. O homem não cometer o pecado com premeditação, mas 

sim deixar de ser por sua guarda ou, talvez, flerta com a tentação ele acha que pode 

suportar. Ou ele simplesmente tenta viver sua vida em seu próprio poder e falhar, a 

produção de uma obra da carne, em vez de o fruto do Espírito. 

A responsabilidade pela disciplina dos que tropeçam, bem como para aqueles que 

cometem pecados mais graves, repousa sobre os ombros de membros da igreja que são 

espirituais . Espirituais crentes são aqueles que andam no Espírito, cheios do Espírito 

Santo, e manifestando o fruto de o Espírito, que, em virtude de sua força espiritual, são 

responsáveis por aqueles que são carnais. 

Deve notar-se que, enquanto que o vencimento é relativo, dependendo de uma progressão 

e crescimento, espiritualidade é uma realidade absoluta que não está relacionada com o 

crescimento. Em qualquer ponto na vida de um cristão, a partir do momento da sua 

salvação para sua glorificação, ele é ou espiritual, andando no Espírito, ou carnal, 

andando nas obras da carne. Maturidade é o efeito cumulativo dos momentos de 

espiritualidade. Mas qualquer crente, em qualquer ponto de seu crescimento à semelhança 

de Cristo, pode ser um espiritual crente que ajuda um crente pecadora que caiu para a 

carne. 

O espiritual e moralmente forte têm a responsabilidade para o espiritual e moralmente 

fraco. "Nós, que somos fortes", diz Paulo, "devemos suportar as fraquezas dos que, sem 

força e não agradar a nós mesmos" ( Rom. 15: 1 ). Espirituais os crentes devem 

"admoestar os insubmissos, encorajar os desanimados, ajudar os fracos , seja paciente 

com todos os homens "( 1 Ts. 5:14 ). 

Não é que espirituais os crentes devem ser suspeito e curiosos. Essas são dificilmente 

qualidades de espiritualidade. Mas eles serão sensíveis ao pecado quando e onde ele pode 

aparecer dentro do corpo e deve estar preparado para lidar com isso da maneira a Palavra 

de Deus prescreve. 

Quando os escribas e fariseus trouxeram a Jesus a mulher apanhada no ato de adultério, 

que o lembrou que a lei de Moisés exigia que ela fosse apedrejada até a morte. Em vez de 

responder, Jesus inclinou-se e começou a escrever nos pecados de areia, talvez, listando 

de que aqueles no meio da multidão eram culpados. "Quando eles persistiram em 

perguntar-lhe, endireitou-se, e disse-lhes:" Aquele que estiver sem pecado entre vós, que 

ele seja o primeiro a atirar uma pedra contra ela. " E, tornando a inclinar-se, escrevia na 

terra. E, ouvindo eles isto, começaram a sair, um a um, começando com os mais velhos. 

"Quando Jesus então lhe perguntou se algum dos seus acusadores tinha ficado para 

condená-la, ela respondeu: "Ninguém, Senhor. E Jesus disse: "Nem eu te condeno; vai 

sua maneira De agora em diante não peques mais." ( João 8: 3-11 ). 

Jesus não estava interessado em destruir a mulher, mas em ajudá-la, e que deve ser a 

atitude de seus seguidores em direção a outras pessoas, especialmente para com outros 

crentes. 

Mandamento de Jesus "Não julgueis para que não sejais julgados" ( Mt 7:. 1 ) é 

freqüentemente usado pelos cristãos para se opor a disciplina na igreja e às vezes é citado 

por outsiders na oposição assumindo posições fortes da Igreja contra certos males. Como 

o contexto deixa claro, no entanto (ver vv. 3-5 ), Jesus estava falando, uma pessoa 

hipócrita condenando que atua como juiz, passando sentença sobre os outros, uma vez 

que ele vê apenas o melhor em si mesmo e o pior em todos outra coisa. Se tal pessoa 



confessa e ficar limpo do seu próprio pecado, o Senhor passou a dizer, então ele está 

qualificado para confrontar seu irmão com o propósito não para condenar, mas "para tirar 

o cisco do [seu] olho do irmão" ( v . 5 ). Ele é, então, espiritual e tem o direito e até 

mesmo obrigação de ajudar seu irmão superar uma transgressão . 

Aviso semelhante de Tiago sobre julgar os outros também é usado frequentemente para 

se opor a disciplina. Mas novamente o contexto deixa claro que em seu ditado, "Quem és 

tu, que julgas o próximo?"Tiago não estava falando sobre a ajuda de um irmão de um 

pecado, mas sobre judgmentally falando condenação "contra um irmão" ( Tiago 4: 11-

12 ). Um cristão que "fala mal do irmão" tem o orgulho, a auto-justos, e cruel. Ele visa 

apenas a exaltar-se, empurrando para baixo os outros. A espiritual crente que 

humildemente busca restaurar um irmão pecador, no entanto, não está falando contra 

ele, mas servi-lo da melhor maneira possível. 

Um pastor comentou certa vez: "Muitas vezes pensei que se eu cair em 

um paraptōma [ culpa ], eu vou Oração para que eu não caia nas mãos dos juízes censura, 

crítica na igreja. Deixe-me cair nas mãos de barkeepers, prostitutas, ou traficantes de 

drogas, porque essas pessoas da igreja iria me rasgar com seus longos, meneando, línguas 

fofoqueiras, me cortar em pedaços ". 

Somente espirituais crentes têm a sabedoria ou o direito de disciplinar irmãos na fé, 

assim como só os crentes espirituais têm o direito de liderança na igreja ( 1 Tim. 3: 1-

13 ; Tito 1: 5-9 ). Diante de Deus, na verdade, eles não têm o direito 

de não disciplinar. Eles são comandados para restaurar o tal . Quando uma igreja está 

empenhada em restabelecer membros caídos, que está a caminho de ser pura e utilizável. 

Katartizō (para restaurar ) significa, literalmente, para consertar ou reparar e às vezes 

era usado metaforicamente de restaurar a harmonia entre facções brigando em uma 

disputa. Foi usado também de fixar um osso quebrado ou colocando um membro 

deslocado de volta no lugar. Esse é o valor usado pelo escritor de Hebreus em chamar os 

crentes a "fortalecer as mãos que são fracos e os joelhos que são fracos, e fazei caminhos 

retos para os pés, para que o membro que é manco não pode ser posto para fora de 

conjunta, antes, seja curado "( Heb. 12: 12-13 ). 

Espirituais crentes restaurar um crente caído em primeiro lugar, ajudando a reconhecer 

o seu trespasse como transgressão . Até que uma pessoa admite seu pecado, ele não 

pode ser ajudado com isso.Uma vez que ele fez isso, ele deve ser encorajados a confessar 

seu pecado diante de Deus e afastem-se dela em arrependimento, buscando sinceramente 

perdão de Deus. 

Restauração de irmãos e irmãs caídos é sempre a ser feito em um espírito de mansidão , 

que é característica de quem anda pelo Espírito ( Gl 5:23. ). Um cristão que é crítico e 

crítico como ele tenta ajudar um irmão caído não mostra a graça de Cristo ou ajudar seu 

irmão, mas em vez depara-se. 

Depois de uma igreja exerceu disciplina adequada, os membros devem "perdoar e 

conforto" aquele que foi disciplinado, "para que de alguma forma, um tal ser esmagada 

pela tristeza excessiva" ( 2 Cor. 2: 7). Ele não deve ser considerado "como um inimigo, 

mas [admoestou] como um irmão" ( 2 Ts. 3:15 ). 

Desde o cuidado cada um olhando para si mesmo, para que você também ser 

tentado , é evidente que até mesmo espirituais crentes podem tropeçar. Eles são feitos 

do mesmo material, como aqueles que têm caído. Porque a exortação à procura de si 

mesmo é tão vital, Paulo usa uma palavra forte ( skopeo , observar ou considerar) no 



tempo presente, em que salientou, a atenção diligente contínua para a sua própria 

pureza. Eles, também , poderia ser tentado e até mesmo cair no mesmo pecado para o 

qual eles disciplinados um irmão. 

A atitude de cada cristão deve estar sempre a atitude de Jesus. E quando um crente precisa 

ajudar disciplina um irmão caído, ele deve pedir uma porção especial de amor e bondade 

de Cristo. Se o Pai não quer mesmo um de seus próprios a ser devastada ( Matt. 18:14 ), 

e se "o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los" 

( Lucas 9:56 ), como muito menos fazer Seus seguidores têm o direito de ser destrutivo 

ao invés de útil? 

Segurá-lo 

Levai as cargas uns dos outros, e, assim, cumprir a lei de 

Cristo. Porque, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo 

nada, engana-se. Mas prove cada um o seu próprio trabalho, e, 

em seguida, terá motivo para vangloriar-se em relação a si 

mesmo, e não em relação a outra. Para cada um levará a sua 
própria carga. ( 6: 2-5 ) 

A segunda responsabilidade de um crente espiritual que procura restaurar um irmão caído 

é para ajudar a segurá-lo uma vez que ele está de volta em seus pés. Não é suficiente 

simplesmente para ajudá-lo a se converter do seu pecado e, em seguida, deixá-lo 

sozinho. É logo após a vitória espiritual que Satanás muitas vezes faz com que seus 

ataques mais severos sobre os filhos de Deus. 

Os cristãos são continuamente (presente) para carregar os fardos uns dos 

outros . urso tem o pensamento de levar com a resistência, e encargos é de Baros , que 

se refere a cargas pesadas que são difíceis de levantar e transportar. Usado 

metaforicamente, como aqui, ele representa qualquer dificuldade ou problema de uma 

pessoa tem problemas para lidar com. Neste contexto, a referência sugere encargos que 

tentam um crente pecar a cair de volta para a transgressão da qual ele acaba de ser 

entregue. A, oprimindo tentação persistente é um dos mais pesados fardos que um cristão 

pode ter. 

Para se libertar do pecado que não é sempre a ser libertado de sua tentação. O crente 

espiritual que realmente ama seu irmão e sinceramente quer restaurá-lo para um passeio 

pelo Espírito continuará a passar tempo com ele e fazer-se disponível para o conselho e 

encorajamento. A oração é a mais poderosa arma crentes têm em vencer o pecado e se 

opondo a Satanás, e nada ajuda a um irmão carregam seus fardos, tanto quanto a oração 

por ele e com ele. 

O irmão que foi entregue a partir de uma transgressão tem a obrigação de deixar seus 

amigos espirituais ajudá-lo a carregar seu fardo. Não é espiritualidade, mas o orgulho que 

faz uma pessoa querer "ir sozinho." Tiago diz aos crentes para "confessar [seus] pecados 

uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que [eles] podem ser curados" ( Tiago 

5:16 ). O próprio Deus é fonte final do crente de força, e nEle somos chamados a lançar 

nossos fardos ( Sl 05:22. ) e nossos cuidados ( 1 Ped. 5: 7 ). Ele, porém, muitas vezes usa 

companheiros crentes como seus agentes para ajudar a carregar os fardos de Seus filhos. 

Forte como ele era no Senhor, o próprio Paulo não estava livre da tentação ou 

desânimo. Ele confessou que "quando chegamos à Macedônia nossa carne não teve 

descanso, mas fomos afligidos de todos os lados:. Conflitos sem, medos dentro Mas Deus, 



que conforta o deprimido, nos consolou com a chegada de Tito, e não só por seu 

chegando, mas também pela consolação com que foi consolado em vós, como relatou a 

nós o seu desejo, o seu luto, o vosso zelo por mim, de modo que me alegrei ainda mais 

"( 2 Coríntios 7: 5-7. ). 

Quando os crentes suportar cargas uns dos outros, eles cumpram a lei de Cristo. Jesus 

disse: "Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos 

amei" ( João 13:34 ). A lei de Cristo é a lei do amor, que preenche todo o resto da lei de 

Deus ( Gal. 5:14 ; Rm 13: 8. , 10 ). 

É uma filosofia equivocada e não bíblica que faz com que alguns pastores para pensar 

que não deve ficar muito perto de membros de sua congregação. É óbvio que eles nunca 

devem mostrar favoritismo, e não há perigo em se tornar muito envolvido nas relações 

sociais superficiais. Mas um pastor que não intimamente atender as pessoas sob seus 

cuidados não pode possivelmente ministrar a eles de forma eficaz. 

Porque, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, Paulo continua, engana-

se. À primeira vista, essa afirmação parece um pouco fora do lugar. Mas, à luz da 

chamada para os crentes espirituais para restaurar pecando irmãos "em um espírito de 

mansidão" ( v. 1 ), a necessidade de tal advertência se torna aparente. 

Uma das principais razões que muitos cristãos não se preocupam em ajudar outros cristãos 

é que eles se sentem superiores aos pecadores e erroneamente consideram-se 

espiritualmente algo quando a verdade é que eles são realmente nada . Como os fariseus, 

a sua preocupação não é para a verdadeira justiça que Deus dá e que só vem através da 

humildade (ver Mateus 5: 3-8. ), mas para a sua própria justiça, que não tem parte no 

reino de Deus, ou o seu trabalho ( v. 20 ). Seu desejo não é ajudar um irmão de tropeço, 

mas para julgar e condenar. Na melhor das hipóteses, eles deixá-lo "ensopado em seu 

próprio suco," o pensamento, se não dizendo: "Ele se meteu nesta confusão; deixá-lo-se 

para fora." 

A presunção pode coexistir com a moralidade para o exterior, mas não pode coexistir com 

a espiritualidade. Na verdade, a presunção é o pecado final, o primeiro na lista de coisas 

que Deus odeia ( Prov. 6: 16-17 ). O cristão que ele acha que é alguma coisa, não sendo 

nada precisa de ajuda para enfrentar seu próprio pecado antes que ele possa ser 

qualificado para ajudar qualquer outra pessoa fora de um pecado. Ele precisa primeiro a 

"tirar a trave do [seu] próprio olho" ( Mateus 7: 5. ). Se ele se recusa a ver a sua própria 

necessidade espiritual, ele engana a si mesmo e é inútil em servir a Deus ou em ajudar 

os irmãos na fé. O verbo grego atrás engana meios "para levar a mente se desviar" e 

refere-se a subjetivos fantasias que são auto-enganador. 

Por isso, todo cristão deve examinar sua própria obra, e então terá motivo de 

vanglória em relação a si mesmo, e não em relação a outra. A primeira 

responsabilidade de um crente deve examinar (a partir dokimazo , aprovar após o teste) 

a si mesmo, para ser certeza de suas próprias atitudes e vida são reto aos olhos do Senhor, 

antes que ele tenta dar ajuda espiritual para os outros. Então , e somente então, será que 

ele tem razão para ostentando em um bom caminho. Se alguma coisa permanece para 

ostentando após o auto-exame honesto, será que o que induz ostentando no Senhor (cf. 2 

Cor. 10: 12-18 ). 

Deus não faz grau na curva mas por seu próprio absolutos. Ele não se compara os crentes 

a outro, mas a Sua Divina padrões perfeitos de justiça. E se o Senhor não julga um crente 



por compará-lo com outros crentes, quanto menos um crente deve julgar a si mesmo dessa 

maneira? (Cf. 2 Cor. 10:12 ). 

Se não há razão para um crente jactância , ou júbilo, em relação a si mesmo , isto é, 

em relação ao que Deus tem feito em e por meio dele, é com base na sua fidelidade e 

obediência, e não na base do que ele pode ter feito em relação a , ou em relação 

a, outro. Se ele é realmente mais fiel e útil do que alguns de seus companheiros de fé, 

que é obra de Deus, não a sua própria. 

Comando de Paulo para cada um para levar a sua própria carga parece contradizer o 

que ele acabou de dizer sobre rolamento fardos uns dos outros ( v. 2 ). Mas ele usa um 

termo diferente aqui. Phortion (carga ) refere-se a tudo o que é realizado, e não tem 

nenhuma conotação de dificuldade. Ele foi muitas vezes utilizado das obrigações gerais 

de vida que uma pessoa é responsável por suportar em sua própria . 

Para um cristão, a carga pode se referir a "seus feitos no corpo, de acordo com o que ele 

tem feito, seja bom ou ruim", para os quais ele vai dar conta "diante do tribunal de Cristo" 

( 2 Cor. 5:10 ; 1 Cor. 3: 12-15 ). Sua carga também pode referir-se a cumprir a sua 

vocação pessoal e ministério para o Senhor. Jesus garante a seus seguidores que a "carga" 

[ phortion ] de serviço Ele dá-lhes "é leve" ( Mat. 11:30). Em ambos os casos, cada crente 

é responsável perante o levará a sua própria carga , mesmo à luz um Cristo dá-lo, e 

para responder por sua fidelidade ao fazê-lo, quando ele enfrenta-lo. 

Edificá-lo 

E deixe aquele que está sendo instruído na palavra, faça 

participante de todas as coisas boas com aquele que o instrui. ( 6: 

6 ) 

A terceira responsabilidade de um crente espiritual que procura restaurar um irmão caído 

é ajudar a construir-lo. 

Como o versículo 3 , este versículo, à primeira vista não parece encaixar-se que Paulo 

está focando na passagem. A interpretação aparentemente óbvia, e aquele que é o mais 

comum, é que Paulo está exortando congregações para pagar seus pastores de forma 

justa. Mas, apesar de que o princípio é ensinado no Novo Testamento (ver, por 

exemplo, Lucas 10: 7 ; 1 Cor. 9: 7-14 ), não parece ser o que Paulo está ensinando 

aqui. Ele acaba de falar sobre a restauração pecando irmãos, e em versos 7-8 ele fala sobre 

semear e colher na carne ou pelo Espírito. Não só isso, mas nenhuma menção é feita de 

apoio financeiro ou, necessariamente, de qualquer tipo de suporte material. As coisas 

boas podem incluir bens materiais, mas que não parece ser o sentido aqui. 

O grego pode ser traduzido como "Aquele que recebe instrução share com ele que dá 

instrução em todas as boas coisas ", e tal prestação parece adequado. 

Compartilhar é de koinōneō , que tem a idéia básica de compartilhar de forma igual. É 

a forma verbal do substantivo comumente traduzida como "comunhão". Paulo está 

falando sobre a mutualidade, e não de um partido ao serviço ou o fornecimento para o 

outro, mas de ambas as partes compartilhando juntos. O que é ensinado a palavra e 

aquele que ensina a ter uma bolsa comum e deve compartilhar todas as coisas 

boas juntos. 

O termo mais comum para as coisas materiais que são favoráveis, ou bom, é kalos . Mas 

as coisas boas traduz o plural de agathos , que é usada no Novo Testamento, 



principalmente de excelência espiritual e moral. Paulo usa esta palavra para descrever o 

próprio evangelho, as "boas novas de coisas boas" ( Rom. 10:15 ). O escritor de Hebreus 

usa-lo da mesma forma, de "as coisas boas que estão por vir", de que "Cristo veio como 

sumo sacerdote" ( Hb. 9:11 ) e do qual a lei era "apenas uma sombra" ( 10: 1 ). 

Sob essa interpretação, o compartilhamento de todas as coisas boas é o terceiro passo na 

restauração de um crente caído. O cristão espiritual que pegou e levantou seu irmão caído 

também constrói-lo empalavra , em cujo bom coisas eles comunhão juntos. 

 

18. Semeando e colhendo ( Gálatas 6: 7-

10 ) 

Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; pois aquilo que o 

homem semear, isso também ceifará. Para aquele que semeia na 

sua carne será da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia 

para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna. E não nos 

desanimamos em fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se 

não se cansam. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem 

a todos os homens, e especialmente para aqueles que são da 

família da fé. ( 6: 7-10 ) 

O universo está sob o controle das leis invioláveis, como cientistas e outros homens 

aprenderam ao longo da história têm reconhecido. As ciências físicas são, em essência, o 

estudo dessas leis físicas. Além da operação consistente de leis absolutas, a ciência tal 

como a conhecemos não poderia existir. 

Uma evidência da autoria divina da Bíblia é que, na medida em que ele toca em ciência, 

é sempre preciso, embora tenha sido escrito vários milênios antes de a maioria das 

verdades científicas que toca em humanamente foram descobertos. Só o Ser que fez o 

universo poderia ter dado informações aos autores humanos das Escrituras que foi 

infalivelmente consistente com todas as leis e comprovada fato da ciência. 

O eminente geólogo Tiago Dwight Dale contou uma turma de formandos da Universidade 

de Yale, "Como você enfrenta problemas científicos, lembre-se que ... não há nada mais 

verdadeiro no universo do que as afirmações científicas na Palavra de Deus." 

Os escritos sagrados dos hindus, budistas e outras religiões pagãs refletir e até mesmo 

ensinar as ideias mais bizarras sobre a natureza eo funcionamento do universo. A ciência 

nunca poderia ter se originado a partir de tais religiões, porque eles não têm noção do 

desígnio divino, ordem e operação. Sem exceção, suas cosmologias são construídos sobre 

o acaso cego ou os caprichos caprichosas de divindades humanóides. A idéia de um 

universo ordenado divinamente regulado por leis absolutas é completamente estranho 

para a maioria das suas crenças básicas. 

A Bíblia, por outro lado, não só é preciso quando se relaciona fatos físicos, mas 

claramente ensina que o universo é ordenado e seguro, e não por acidente ou acaso, mas 

pelo projeto soberano e poder de Deus, seu Criador. Deus "estende o norte sobre o espaço 

vazio, e suspende a terra sobre o nada", declarou Job. "Ele envolve-se as águas em suas 

nuvens, ea nuvem não rasga debaixo delas ... Ele inscreveu um círculo sobre a superfície 

das águas, no limite da luz e da escuridão" ( Jó 26: 7-8 , 10 ). Muito antes de as viagens 



de Colombo e outros aventureiros provou a Terra era redonda, Isaías escreveu: "É Ele 

que fica acima da abóbada da terra" ( Is. 40:22 ). O hebraico abraço ("cofre"), que, 

literalmente, refere-se a um círculo e é assim traduzido em muitas versões, também pode 

significar esfera. No entanto, a idéia de estar em volta da Terra, muito menos esférica e 

suspensa no espaço, era desconhecido do mundo antigo. 

É manifestamente inconsistentes para os filósofos argumentam que não existem absolutos 

morais, quando tudo física que pode ser observado e medido é clara e inegável reguladas 

por leis-Apart absoluto e inviolável desde que mesmo o menor organismo ou subsistema 

em nossa vasta e intrincada universo não pode operar. 

Mesmo os antigos gregos reconheceram que havia um padrão de certo e errado, um tipo 

básico de semeadura moral e colher. De acordo com a sua mitologia, a deusa Nêmesis 

procurou e castigado cada pessoa que se tornou extremamente orgulhoso e arrogante. Não 

importa o quanto eles poderiam tentar fugir dela, ela sempre encontrada suas vítimas e 

executado a frase. 

A Bíblia elucida lei moral absoluta de forma muito clara e com freqüência. Por exemplo, 

Deus tinha "soberania concedida, grandeza, glória e majestade, a Nabucodonosor," mas 

por causa do orgulho arrogante do rei, o Senhor o depôs do trono e fê-lo tornar-se como 

um animal selvagem que comeram grama. "No entanto, você, seu filho", declarou Daniel 

antes de Belsazar, durante o grande banquete em Babilônia ", não humilharam seu 

coração, mesmo que você sabia de tudo isso, mas você tem exaltado-se contra o Senhor 

do céu; e trouxeram os vasos de sua casa antes de você, e você e seus nobres, suas esposas 

e suas concubinas foram beber vinho a partir deles, e você tem louvores aos deuses de 

prata e ouro, de bronze, ferro, madeira e pedra, que não vêem, ouvem ou compreender. 

Mas a Deus, em cuja mão está o fôlego de vida e seus caminhos, você não tem glorificado. 

" É por isso que "a mão foi enviado por Ele, e esta inscrição foi escrito", o profeta passou 

a explicar, uma inscrição, cuja interpretação foi: "Deus o teu reino e colocar um fim a isso 

... você tem sido pesado na balança e achado deficiente ... o seu reino foi dividido e 

entregue aos medos e persas "( Dan. 5: 18-28 ). 

O mundo moderno tem suas próprias Belshazzars. Ernest Hemingway se tornou famoso 

por esnobando o nariz para a moralidade e para Deus, declarando que sua própria vida se 

mostrou uma pessoa poderia fazer o que quisesse sem pagar as consequências. Como 

muitos outros antes e depois dele, ele considerou as ideias de que a Bíblia é antiquada e 

ultrapassada, completamente inútil para o homem moderno e um obstáculo para seu 

prazer e auto-realização. Leis morais eram para ele uma superstição religiosa que não 

tinham relevância. Em uma paródia zombando da Oração do Senhor, ele escreveu, 

"Nosso nada [em espanhol de" nada "] que estais no nada." Mas, em vez de provar a 

impunidade de infidelidade, o fim da vida de Hemingway provou a loucura de Deus 

zombando. Sua vida devassa o levou a tal desespero completo e desesperança que ele 

colocou uma bala na cabeça. 

Outros autores famosos, como Sinclair Lewis e Oscar Wilde, que abertamente atacou o 

padrão moral divina e manuseou seus narizes em Deus, zombando de Sua Palavra e Sua 

lei foram, no entanto, sujeito a essa lei. Lewis morreu um alcoólatra patético em uma 

clínica de terceira categoria, na Itália, e Wilde acabou um homossexual preso, em 

vergonha e desgraça. Perto do fim de sua vida, ele escreveu, "eu esqueci em algum lugar 

ao longo da linha que o que você está em segredo que você algum dia chorar em voz alta 

a partir do telhado." 



Até os últimos dias não vai continuar a ser "escarnecedores, seguindo depois as suas 

ímpias concupiscências" ( Judas 18 ). Mas o seu "fim é a perdição, cujo deus é o seu 

apetite, e cuja glória é para confusão deles" ( Fp. 3:19 ). 

Em todas as suas dimensões, incluindo a moral e espiritual, o universo está estruturado 

em leis inexoráveis. Em Gálatas 6: 7-10 , Paulo usa uma lei bem conhecida da botânica-

que uma determinada semente pode reproduzir apenas a sua própria espécie, para ilustrar 

leis paralelas e igualmente invioláveis de Deus nos reinos morais e espirituais. 

Paulo foi concluída a apresentação de sua tese principal, que o legalismo, em particular o 

legalismo dos judaizantes, não tem parte ou no recebimento ou em viver a vida 

cristã. Depois de dar instruções para crentes espirituais para restaurar seus irmãos pecador 

que caíram para a carne, agora ele adverte algum dos irmãos caídos que pode presumir 

que a graça de Deus e se ressentem de ser repreendido e ofereceu ajuda. 

Não se engane, ele adverte-os, Deus não se zomba . Deceived é de planaō , que tem o 

significado primário de desviando do caminho. Em parte, o apóstolo estava ligando em 

Gálatas equivocada de parar de ser enganado por outros, porque muitos deles tinham sido 

desviados, ou "A Feiticeira" ( 3: 1 ), pelos judaizantes em pensar que a obediência à lei 

mosaica representada especialmente pela circuncisão, era necessário para receber e viver 

a vida cristã ( 2: 15-21 ; 3: 2-3 ; 4: 8-11 ). 

O grande perigo dos falsos mestres não é só no mal dos ensinamentos em si, mas no seu 

ser ensinada como verdade de Deus. Uma pessoa que ensina heresia em nome de Satanás, 

ou simplesmente com base em sua própria autoridade, raramente tem muita influência, 

especialmente na igreja. Ele sempre foi e continuará a ser falsos mestres que pretendem 

ensinar em nome de Deus que são os mais destrutivos. "Os homens maus e impostores 

irão proceder de mal a pior, enganando e sendo enganados" ( 2 Tim. 3:13 ). Durante os 

últimos dias, Jesus disse que tais professores enganosas vai multiplicar enormemente, 

tanto em número e influência. "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas se 

levantarão e mostrarão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os 

escolhidos" ( Mat. 24:24 ). 

É por essa razão que o ensino cuidadoso e consistente de todo o conselho da Palavra de 

Deus é tão importante, não só para a edificação da igreja, no Senhor, mas também para 

protegê-la contra a ser enfraquecido e destruídos. Um crente untaught é um crente fraco 

e, portanto, um crente vulnerável. Escritura não só é o alimento do crente, mas também a 

sua armadura ( Ef. 6: 10-17 ). 

O enganador supremo, é claro, é Satanás, que, "sempre que ele profere mentira, fala ... de 

sua própria natureza, porque ele é um mentiroso, e pai da mentira" ( João 8:44 ). O Senhor 

assegura Seus filhos que a conquista de Satanás é certo, que "a antiga serpente, que se 

chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo [serão] precipitado na terra, e os seus 

anjos ... lançados com ele "( Apocalipse 12: 9 ). Mas nesse meio tempo ele é o grande 

adversário, cuja Proposito principal é para enganar e destruir. 

Mas a implicação mais forte de advertência de Paulo em Gálatas 6: 7 parece ser que os 

crentes desviados foram enganando a si mesmos. Como Jeremias adverte: "O coração é 

mais enganoso do que todas as coisas, e desesperAdãoente corrupto" ( Jer. 17: 9 ; 

cf. Obad 3. ). "Por isso, só porque você está salvo", Paulo foi essencialmente dizendo: 

"não acho que você pode pecar com impunidade. Você está terrivelmente enganado , se 

você acha que Deus não lidar severamente com o pecado na vida de seus filhos, inclusive 

o pecado do legalismo, que substitui o trabalho do homem para Deus. " 



João avisa especificamente crentes que, "se dissermos que não temos pecado, enganamos 

a nós mesmos, ea verdade não está em nós" ( 1 João 1: 8 ). Tiago dá um aviso semelhante 

a aqueles que pensam que basta simplesmente conhecer a Palavra de Deus sem obedecê-

la: "Mostrai-vos cumpridores da palavra", diz ele, "e não apenas ouvintes que se iludem" 

( Tiago 1:22 ). 

Quando os crentes não conseguem reconhecer a realidade ou a gravidade do pecado em 

suas vidas, seus corações estão enganados e Deus está ... zombou . A segunda 

consequência é de longe o pior, porque isso equivale a tratar o Senhor com 

desprezo. zombado é de muktērizō , que literalmente significa transformar-se o nariz de 

um, e, portanto, ao desprezo ou desdém. Na passagem acima citada de sua primeira carta, 

João declara que para um cristão negar seu pecado é fazer de Deus um mentiroso ( 1 João 

1:10 ) e para zombar Sua santidade absoluta. 

Para um crente pecar voluntariamente em qualquer forma e em qualquer grau, é negar o 

seu Senhor. Mas, para o pecado ao pensar que ele é de alguma forma imune a padrão de 

santidade de Deus é para zombar do Senhor e para imitar o mundo. 

Em Gálatas 6: 7 b -10, Paulo leva para casa o ponto de que mesmo os crentes podem se 

tornar culpado de zombando de Deus e que ser salvo não o isenta das consequências 

inexoráveis da Sua lei da semeadura e da colheita. Depois de afirmar e explicar esta lei 

divina, em seguida, mostra como ele é espiritualmente cumprida e aplicada. 

A Lei Divina Demonstrado 

pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. ( 6: 7 b) 

Em seu sentido literal, físico, que o direito rudimentar de agricultura é auto-evidente. É 

absolutamente universal, aplicando-se igualmente a todos os agricultores e jardineiro em 

todo tempo e lugar para os jovens e os velhos, os experientes e os inexperientes, os sábios 

e os tolos e os salvos e os perdidos. Ela é tão imparcial, previsível e imutável como a lei 

da gravidade. Não há exceções, e que a pessoa que planta a semente faz diferença 

nenhuma no funcionamento da lei. O que quer que ele semeia, isso também ceifará. 

Ao chegar em casa depois das férias, a família descobriu uma planta grande, estranha 

prosperando no jardim. Ele provou ser um girassol gigante, que, como foi descoberto 

mais tarde, haviam sido plantados lá por um amigo como uma brincadeira. Apesar da 

nossa perplexidade, no entanto, a idéia nunca entrou em nossas mentes que a planta 

poderia de alguma forma surgiram a partir de uma cenoura, pepino, ou semente 

squash. Antes tínhamos a menor idéia de como a planta veio a ser no jardim, sabíamos 

que tinha crescido de uma semente de girassol e nenhum outro tipo. No mundo natural, 

os homens nunca questionar a lei da semeadura e da colheita. 

Mas o princípio é tão verdade nos reinos morais e espirituais, embora o pecado dos 

homens e auto-engano, muitas vezes os impede de ver ou reconhecê-la. A Palavra de 

Deus é clara. "Aqueles que lavram iniquidade e aqueles que semeiam o mal colhê-la" ( Jó 

4: 8 ). Aqueles que rejeitam o caminho de Deus "deve comer do fruto do seu caminho e 

se saciado com seus próprios dispositivos. Porque o desvio dos ingênuos os matará, ea 

complacência dos tolos os destruirá. Mas aquele que ouve [de Deus sabedoria] devem 

viver em segurança, e estará à vontade desde o temor do mal "( Prov. 1: 31-33 ; 

cf. 11:18 ). Os ímpios "semeiam o vento, e eles colhe tempestades", enquanto que aqueles 

que "semear com vista a justiça, a colher de acordo com bondade" ( Hos. 8: 7 ; 10:12 ). 



Em grande medida, o caráter de uma pessoa é o produto de sementes plantadas no início 

da sua vida. A criança que foi criada para ter o seu próprio caminho vai se transformar 

em um adulto que quer que o seu próprio caminho. Um escritor Inglês observou: "O que 

me impressiona mais e mais a cada dia é a permanência da vida cedo, a identidade entre 

a juventude e idade adulta. Todo hábito, bom e mau, daqueles primeiros anos parece ter 

afetado permanentemente toda a minha vida. A batalha é em grande parte vencida ou 

perdida antes que parece começar. " 

Essa observação não é surpresa para a pessoa que conhece as Escrituras. "Ensina a criança 

no caminho em que deve andar", ele ensina, e "mesmo quando ele for velho, não se 

desviará dele" ( Prov. 22: 6 ). 

A lei da semeadura e da colheita é tão válido no espiritual como nos reinos físicos e 

morais. A frustração e desesperança da humanística psicologia, psiquiatria e 

aconselhamento pode ser rastreada, entre outras coisas, a sua recusa em considerar a lei 

espiritual imutável de semear e colher. O caráter de uma pessoa não pode mudar até a sua 

natureza é alterado, e que só pode acontecer através da nova criação que vem da confiança 

em Jesus Cristo. 

"Tenha certeza que seu pecado vos há de achar", Deus advertiu Israel antigo ( Num. 

32:23 ). "Tu colocado nossas iniqüidades diante de ti, os nossos pecados ocultos, à luz da 

tua presença" ( Sl. 90: 8 ), o salmista confessou. No mundo espiritual, uma pessoa semeia 

o que ele colhe. "Haverá tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, 

... mas glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem" ( Rom. 2: 9-10 ). 

A lei da semeadura e da colheita não é contrariada pelo evangelho da graça. A lei da 

salvação em Jesus Cristo é, de fato, a manifestação final da referida lei. Jesus Cristo 

semeou justiça perfeita e vida eterna colheu, que Ele dá àqueles que confiam em seu 

trabalho terminado. O crente colhe a vida eterna porque, na fé, ele está unido com Cristo 

e com o que semeou e colheu em nome do homem. 

Mas o crente não é, assim, isentos de todas as consequências da sua própria 

sementeira. Ele nunca vai colher as últimas conseqüências do pecado, que são a morte e 

juízo, porque o seu Senhor já colheu essas conseqüências para ele. Mas ele continua a 

colher as dores da alma terrena, feridas, vergonha e dor de seus pecados e insensatez. Lei 

de causa e efeito de Deus ainda opera na vida de seus filhos. 

Um verdadeiro sentimento de culpa colheu do pecado é aliado e amigo de um crente. É a 

advertência de Deus que algo está errado. Quando atenderam, a verdadeira culpa é 

purificadora, porque impede uma pessoa de cometer um pecado ou, depois que ele 

cometeu, vai levá-lo ao arrependimento, em virtude dos quais o Senhor "é fiel e justo para 

perdoar [seus] pecados e limpar [ele] de toda injustiça "( 1 João 1: 9 ). 

A Lei Divina Explicado 

Para aquele que semeia na sua carne será da carne ceifará a 

corrupção; mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá 
a vida eterna. ( 6: 8 ) 

O cristão tem apenas dois "campos" no qual ele pode semear a de sua própria carne e 

que de Espírito . Como já foi dito, a carne refere-se a humanidade impura do crente, que 

aguarda o dia da glorificação ( Rom. 8:23 ). Mas nesse meio tempo ele pode produzir 

todos os tipos de egoístas, desejos carnais que são contrárias à vontade e padrões de Deus 



e que se expressam em tudo, desde a imoralidade flagrante a fria indiferença às coisas do 

Senhor. A carne é a residência do pecado que ainda permanece na vida de um crente 

( Rom. 7:18 ). A pessoa que semeia na sua carne subserviente à sua maus desejos em 

vez de deixar o Espírito sujeitai-a. Ele se submete a suas paixões, em vez de superá-la. 

O pecado em particular que Paulo trata tão fortemente ao longo desta carta é o pecado do 

legalismo, em especial a de os judaizantes heréticas, que minaram o evangelho da graça, 

colocando as obras humanas entre o sacrifício de Cristo e da salvação do homem. Porque 

que o pecado estava tão centrada em carne , levou a inúmeros outros pecados. Descobriu-

se crentes de volta para os seus próprios recursos e poder, em que eles poderiam fazer 

nada, mas tropeçar de uma só ofensa para o outro, produzindo apenas os feitos 

de carne (ver 5: 19-21 ; 6: 1 ). 

Corrupção é de phthora , que se refere à degeneração, indo de melhor para pior. Ele foi 

por vezes utilizado de alimentos deteriorados, que se transforma de que o que é benéfico 

para o que é prejudicial. As obras da carne são sempre corruptora e só pode fazer uma 

pessoa cada vez pior. A última palavra corrupção é a morte eterna, o salário do pecado 

( Rom. 6:23 ). 

Apesar de sua confiança em Cristo salva-lo da morte espiritual, um crente pecar pode, no 

entanto ceifará a corrupção, sofrendo morte física e muitas outras conseqüências 

terrenas trágicos, como fizeram alguns dos Corinthians impenitente ( 1 Cor. 11:30 ). 

O líder evangélico britânico João R. W Stott tem escrito ", Toda vez que nós permitimos 

que nossa mente para abrigar um rancor, enfermeira uma queixa, entreter uma fantasia 

impuro, chafurdar na auto-piedade, estamos semeando a carne. Cada vez que perduram 

em má companhia, cuja influência insidiosa sabemos que não pode resistir, cada vez que 

deitar na cama, quando deveríamos estar-se e orando, cada vez que lemos literatura 

pornográfica, cada vez que tomar um risco que tensiona a nossa auto-controle estamos 

semeando, semeadura, plantio, a carne "( A Mensagem de Gálatas [Londres: Inter-

Varsity, 1968], p.170). 

Por outro lado, o crente que semeia no Espírito devem do Espírito colherá a vida 

eterna. O cristão que está preocupada com as coisas de Deus, em vez de as coisas de 

carne do mundo irá produzir o fruto do Espírito ( 5: 22- 23 ). Para semear para o 

Espírito é o mesmo que para andar pelo Espírito ( 5:16 ), a ser conduzido pelo Espírito 

( 5:18 ), e para ser cheio do Espírito Santo ( Ef. 5:18 ). É o mesmo que permanecer em 

Cristo e em Sua Palavra e ter Suas palavras permanecerem em nós ( João 8:31 ; 15: 7 ). É 

o mesmo que andar em Cristo ( Colossenses 2: 6 ) e definir sua "mente nas coisas do alto, 

e não nas coisas que estão na terra" ( 3: 2 ). É o mesmo que dar o corpo como "um 

sacrifício vivo e santo e agradável a Deus", e não ser "conformeis com este mundo, mas 

[sendo] transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis 

qual seja a vontade de Deus é, o que é bom, agradável e perfeita "( Rom. 12: 1-2 ). 

O produto de semear para o Espírito é a vida eterna. Não é que somente crentes cheios 

do Espírito ir para o céu. Cada crente vai para o céu, porque cada crente é sempre um 

filho de Deus e um cidadão do reino de Deus. 

Em toda a Escritura, a vida eterna se refere principalmente à qualidade, e não duração. O 

crente começa a participar na vida eterna no momento em que ele confia em Jesus Cristo 

como Senhor e Salvador.Mas, assim como a sua vida sempre não refletem perfeitamente 

a justiça que ele tem diante de Deus em Cristo, nem que isso sempre refletem 

perfeitamente o eterno qualidade de vida que ele tem n'Ele. 



Porque é externo , nenhum pecado na vida de um crente pode separá-lo de vida eterna , 

mas qualquer pecado em sua vida corrompe sua reflexão e fruição de que a vida 

eterna. É por isso que alguns cristãos estão entre os mais miserável, infeliz e miserável 

pessoas. Um crente persistentemente pecando por vezes pode ser mais miserável do que 

um incrédulo, simplesmente porque o seu pecado está em constante conflito com e 

guerreando contra sua nova natureza em Cristo. O pecador cristão tem uma batalha feroz 

dentro dele que um incrédulo nunca experimenta. O crente que semeia na sua carne não 

perde o Espírito , mas ele perde o fruto do Espírito, entre os quais estão o amor, alegria, 

paz e paciência ( 05:22 ). Davi não orou, "Restaurar a minha salvação para mim", mas, 

"Restitui-me a alegria da tua salvação" ( Sl. 51:12 ). 

Essa fruta representa todas as bênçãos de uma vida semeada ao Espírito , a vida que, na 

fidelidade e obediência, goza plenamente "toda sorte de bênção espiritual nas regiões 

celestiais em Cristo" e "as riquezas da glória da sua herança nos santos" ( Ef. 1: 3 , 18 ). 

A Lei Divina preenchidos 

E não nos desanimamos em fazer o bem, porque a seu tempo 
ceifaremos, se não se cansam. ( 6: 9 ) 

Para aqueles que andam e semear no Espírito, o fruto da paciência (veja 05:22 ) parece 

muitas vezes entre os mais evasivo. Depois de anos de serviço fiel, altruísta para o Senhor, 

um crente pode ter experimentado pouca evidência óbvia de a bênção do Senhor. Como 

Paulo, ele pode ter mais problemas, frustrações e perseguição no final de sua vida do que 

ele tinha quando ele era um novo crente. 

O santo puritano João Brown escreveu: "Muitos cristãos são como filhos; eles iriam 

semear e colher no mesmo dia." É fácil tornar-se cansado de semeadura e estar ansioso 

para a colheita. 

Perde coração é de enkakeō e se cansar é de ekluō . Ambos os termos levar as idéias de 

tornar-se exausto e desistir. Eles são o oposto de ser "firmes e constantes, sempre 

abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor" ( 1 

Cor. 15:58 ). Era contra a tentação de perder o ânimo e se cansam de que o escritor de 

Hebreus disse: 

Portanto, uma vez que temos uma tão grande nuvem de testemunhas que nos cercam, 

vamos também deixar de lado todo embaraço, eo pecado que tão de perto nos rodeia, e 

corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus , 

o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, 

desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois 

aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não 

se cansem nem desanimem. ( Heb. 12: 1-3 ) 

Às vezes, é claro, o problema não é o cansaço espiritual, mas a preguiça espiritual, 

tornando-se cansado de não fazer nada ao invés de fazer o bem . Às vezes o problema é 

a hipocrisia espiritual, ouvindo e falando de servir ao Senhor, mas fazendo pouco dele 

(cf. Tiago 1:22 ). 

Mas quando um crente é genuinamente e persistentemente fiéis em fazer o bem, ele tem 

a garantia de Deus que , em devido tempo , ele deve colher . Como em relação a colher 

vida eterna ( v. 8 ), Paulo não está falando aqui sobre a salvação, mas cerca de bênção, e, 

finalmente, a recompensa eterna. Ele está dizendo que é possível servir a Deus por um 



longo tempo e, em seguida, a desistir e perder bênção aqui e premiar em glória. O apóstolo 

João advertiu: "Acautelai-vos, que você não pode perder o que temos feito, mas que você 

pode receber uma recompensa completa" ( 2 Jo 8 ). 

Paulo sabia o que era não perder o ânimo e se cansar na obra do Senhor. Na costa perto 

de Mileto, ele declarou aos anciãos de Éfeso: "Eu não considero a minha vida de como 

preciosa para mim mesmo, para que eu possa terminar minha carreira, eo ministério que 

recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus "( Atos 

20:24 ). Para a igreja de Corinto, ele disse, 

Uma vez que temos este ministério, assim como alcançamos misericórdia, não 

desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas por causa da vergonha, não 

andando com astúcia ou adulterando a palavra de Deus, mas, pela manifestação da 

verdade, nós nos recomendamos a todos os homens de consciência diante de Deus ... 

Estamos aflitos em todos os sentidos, mas não angustiados; perplexos, mas não 

desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não 

destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, que a vida de Jesus se manifeste 

também em nosso corpo, ... sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também 

nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. ( 2 Cor. 4: 1-2 , 8-10 , 14 ) 

Paulo colheu bênção nesta vida, porque ele nunca desistiu. Ele chamou a Tessalônica 

crentes a sua "alegria ou coroa da salvação" ( 1 Ts. 2:19 ). No final de sua vida, ele poderia 

dizer: "Combati o bom combate, terminei o curso, eu guardei a fé; no futuro não está 

guardada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia; e 

não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda "( 2 Tm 4: 7-8. ). A 

colheita é tanto nesta vida e na vida futura. 

O Divino Direito Aplicado 

Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os 

homens, e especialmente para aqueles que são da família da 
fé. ( 06:10 ) 

Aqui está uma liminar final, prática que se passa com o princípio da semeadura e colheita, 

dado como um guia para os crentes em sua caminhada no Espírito. 

Oportunidade traduz kairos , que literalmente se refere a um período fixo e distinto de 

tempo. A frase enquanto nós temos não se refere a oportunidades ocasionais que podem 

surgir na vida de um crente, mas ao total oportunidade de sua atual existência terrena. A 

idéia é, enquanto tivermos oportunidade durante a nossa vida na terra. Em outras 

palavras, a vida inteira de um crente é o seu único, mas limitada oportunidade de servir 

aos outros em nome do Senhor. A idéia também está implícito de buscar e até mesmo 

fazer particulares oportunidades dentro da oportunidade mais ampla de nosso tempo na 

terra. A exortação reflexiva, vamos fazer é de ergazomai , o que significa ser ativo, para 

trabalhar de forma eficaz e de forma diligente, e é aqui uma auto-Chamado a um grande 

esforço em aproveitar todas as oportunidades para semear para a glória de Deus. 

Bom é de agathos e tem um artigo definido na frente dele em grego. Em outras palavras, 

Paulo está falando de um determinado bem , o bom . É o agathos bondade de excelência 

moral e espiritual que é um fruto do Espírito ( 5:22 ), e não simplesmente Kalos bondade 

que é limitada a coisas físicas e temporais. É a bondade interna produzida pelo Espírito 

no coração dos crentes obedientes, que, em seguida, encontra expressão na bondade 

externa falada por sua boca e executada por suas mãos. 



Também é bom que é inqualificável e irrestrita, para ser mostrado a todos os 

homens, incluindo os incrédulos. "Para tal é a vontade de Deus", disse Pedro, "que 

fazendo direito você pode emudecer a ignorância dos homens insensatos" ( 1 Ped. 

2:15 ). Uma das melhores maneiras de frustrar as críticas do cristianismo é para os 

cristãos de fazer o bem para os incrédulos. Amar preocupação vai fazer mais para ganhar 

uma pessoa para Cristo do que o argumento mais cuidadosamente articulada. O coração 

de cada testemunho cristão deve ser bondade. "Em todas as coisas mostram-se a ser um 

exemplo de boas ações", Paulo admoestou Tito ", com pureza na doutrina, digno, som na 

fala que é irrepreensível, para que o adversário pode ser confundido, não tendo nada de 

ruim para dizem sobre nós "( Tito 2: 7-8 ).Mais tarde, na mesma carta, Paulo diz: "Sobre 

essas coisas que eu quero que você fale com confiança, de modo que aqueles que 

acreditavam que Deus pode ter o cuidado de envolver-se em boas ações Essas coisas são 

boas e proveitosas para os homens." ( 3: 8 ). 

Tão importante quanto fazer o bem para os incrédulos é, no entanto, é especialmente para 

ser demonstrado para aqueles que são da família da fé. O primeiro teste do nosso amor 

por Deus é o nosso amor por Seus outros filhos, nossos irmãos e irmãs em Cristo . "Nós 

sabemos que já passamos da morte para a vida", diz João, "porque amamos os irmãos" 

( 1 João 3:14 ). "Se alguém diz:" Eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois 

quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não viu E temos 

este mandamento de. Ele, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão "( 4: 20-

21 ). 

Tal semeadura faz para colheita alegre, e é também testemunho dinâmico para aqueles 

salvação fora. Como tratamos uns aos outros é a nossa maior atração para um mundo em 

busca de amor, bondade e compaixão. 

 

19. Glorificando-se a Carne ( Gálatas 6: 

11-13 ) 

Vede com que grandes letras Estou escrevendo para você com a 

minha própria mão. Aqueles que desejam fazer uma boa exibição 

na carne tentar obrigá-lo a ser circuncidados, simplesmente, que 

eles não podem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Para 

aqueles que são circuncidados nem sequer manter a lei em si, mas 

eles querem que vos circuncidado, para que possam se orgulhar 

em sua carne. ( 6: 11-13 ) 

O fim da carta de Paulo às igrejas da Galácia tem o mesmo peso de gravidade, urgência 

e indignação como o resto. Tanto no início e no final ( 1: 3 ; 06:18 ), ele elogia os seus 

leitores a graça de Deus, e sua profunda preocupação com o bem-estar espiritual daqueles 

a quem ele escreve é evidente em toda a epístola. Mas ele não tem tempo para as 

comodidades pessoais encontrados na maioria de seus outros escritos. É quase como se o 

mensageiro estavam de pé na porta, esperando por Paulo para terminar de escrever para 

que ele pudesse apressar a carta em seu caminho. 

Exceto para a bênção final ( v. 18 ), versículos 11 ao final são em grande parte uma salva 

de despedida contra os judaizantes, cujas atividades herética solicitado a letra em primeiro 

lugar. Eles estavam ensinando a espúria, feita pelo homem evangelho (que era o 



evangelho em absoluto, 1: 6-7 ) da salvação pelas obras e de viver sob o governo da lei 

em total contradição com o Evangelho divino da salvação pela graça e de estar por do 

Espírito que Paulo pregou quando ele ministrou na Galácia. 

Essas duas abordagens para a salvação são os dois únicos que existem, as duas únicas 

formas de religião que o homem já conheceu. Há graça / fé / Espirito religião, conhecido 

como o cristianismo, e não há lei / trabalhos / carne religião, que identifica todo o resto. O 

caminho de Deus é o caminho da graça, trabalhando por meio da fé do homem na obra 

redentora de Jesus Cristo e do poder de sustentação do Espírito Santo. Todas as outras 

formas, não importa quão aparentemente diferentes, são uma tentativa de salvação pelas 

obras carnais da lei. É como se, na prateleira das religiões mundiais de mercado, existem 

centenas de pacotes atraentes, com uma grande variedade de formas, tamanhos, etiquetas, 

reclamações e preços. Mas dentro de todos eles é o mesmo de mau gosto serragem, 

nutritionless de retidão de obras. Estando sozinho, pouco atraente e repulsivo para o 

homem natural, é o evangelho, a única que contém alimentos real. 

O caminho de Deus é o caminho da realização divina; todas as outras formas dependem 

de realização humana. Aqueles que seguem a religião de realização divina dizer: "Eu não 

posso realizar qualquer coisa no meu próprio poder ou bondade, e eu me jogar na 

misericórdia de Deus, confiando no sacrifício suficiente de Seu Filho em meu 

nome." Aqueles que seguem o caminho da realização humana, não importa o que sua 

embalagem pode ser, digamos, "No meu próprio mérito e no meu próprio poder eu posso 

me tornar aceitável a Deus e digno de um lugar no céu." 

Antes de expor os motivos ímpios dos judaizantes na pregação do evangelho falso de 

realizações legalistas judeus, Paulo primeiro dá uma visão sobre seus próprios motivos 

piedosos em pregar o verdadeiro evangelho da graça divina. 

Porque Paulo não explica o seu significado, o comentário Vede com que grandes letras 

Estou escrevendo para você com a minha própria mão não pode ser interpretada 

dogmaticamente. Como sempre, no entanto, a interpretação responsável coloca grande 

pressão sobre o contexto. 

O que quer dizer com Paulo especificamente referindo-se a sua escrita em letras 

grandes com a sua própria mão , é razoável assumir seu ponto estava intimamente 

relacionado com o que ele estava falando nos versículos circundantes. Seria de esperar 

que o verso de se relacionar intimamente com sua advertência anterior para os cristãos a 

fazer o bem ( vv. 9-10 ), a sua seguinte aviso sobre a judaizantes ( vv. 12-15 ), ou a ambos 

os tópicos, como uma transição entre o dois. 

Assim, a escrita de Paulo com letras grandes ... pode ter sido devido a uma combinação 

de razões. A primeira possibilidade é que ele usou letras grandes por causa de 

deficiência visual, uma aflição sugeriu nesta carta. Pouco tempo depois de falar de ter 

vindo para a Galácia com "uma doença física" ( 4:13 ), o apóstolo expressa sua gratidão 

a crentes de lá para a sua vontade de "ter arrancado [seus] olhos e deu-lhes [a ele]" ( v 

15. ). Se o "espinho na carne" de Paulo ( 2 Cor. 12: 7 ) fez envolver uma doença dos 

olhos, ele compreensivelmente escreveu em letras grandes , a fim de ver o que ele 

estava escrevendo . 

Alguns estudiosos sugerem que grandes letras refere-se a uncials gregos, um tipo de 

letra de imprensa, desconexos grandes, os quais, por serem facilmente vistos, foram 

utilizados para editais. Um escriba profissional, no entanto, escreveu mais 

frequentemente em letra cursiva, não só porque era mais atraente, mas porque era mais 



econômico e materiais de escrita eram muito caros. De facto, os documentos foram 

apagados e frequentemente suas superfícies de escrita usada novamente. 

Portanto, é possível que Paulo escreveu a carta inteira com sua própria mão e chamou a 

atenção para as grandes unciais letras como forma de enfatizar o conteúdo do que na 

forma. Talvez pelas uncials pouco atraentes, Paulo estava expressando uma imagem que 

serviu de propósito para contrastar suas prioridades com as dos judaizantes, que, como os 

escribas e fariseus que emulados, estavam preocupados principalmente com as 

aparências, para fazer "uma boa exibição na carne" ( v. 12 ). 

Refletindo a soma das possibilidades que acabamos de discutir, Paulo pode ter usado as 

letras um tanto sem graça como uma declaração, dizendo que, na verdade, "Por causa da 

minha deficiência visual, você sabe como é difícil para mim escrever por minha própria 

mão, mas o que Eu tenho que dizer que é tão importante e urgente que eu quero que você 

tenha esta carta em suas mãos o mais rápido possível, com letras tão corajoso quanto 

possível. Ao contrário dos judaizantes, eu nunca tentou impressioná-lo com a minha bolsa 

de estudos, as competências pessoais, ou formalidades superficiais. Quando vim pela 

primeira vez para você, você aceitou a minha mensagem com alegria, embora a minha 

presença corporal era pouco atraente. Esta carta não foi escrita atraente, quer, mas eu 

espero que você vai receber a sua mensagem com a mesma urgência com que é enviou. " 

Seja lá o que isso pode indicar, com a minha própria mão mostra que Paulo 

normalmente ditada suas cartas a um escriba, ou amanuense, que fez a própria escrita. Era 

seu costume, no entanto, para escrever uma curta saudação de próprio punho (ver 1 Cor 

16:21. ; Col. 4:18 ; . 2 Tessalonicenses 3:17 ), a fim de provar a autenticidade da 

carta. Durante o tempo da igreja primitiva, muitos documentos falsos circularam em 

nome dos apóstolos, a fim de ganhar credibilidade. Paulo referiu-se que a prática do 

engano quando ele advertiu os crentes de Tessalônica para não "ser rapidamente abalada 

a partir de [sua] compostura ou ser perturbado ou por um espírito ou uma mensagem ou 

uma carta como se a partir de [ele], no sentido de que o dia do Senhor [tinha] vir "( 2 Ts 

2: 2. ). 

Se os judaizantes afirmou falsamente a falar para os apóstolos de Jerusalém, como eles 

provavelmente fizeram (ver Atos 15: 1-5 ), não teria hesitado em dizem que falam por 

Paulo, se isso iria servir o seu propósito. Paulo era, portanto, em causa não só que os 

crentes gálatas entender claramente o que ele estava escrevendo, mas que eles entendem 

claramente que ele era realmente o único que estava escrevendo. 

Como já foi mencionado, é provável que Paulo escreveu toda a carta. Em todos os outros 

lugares no Novo Testamento, onde ele aparece, o aoristo indicativo ativo grego 

do grafo ( estou escrevendo ) refere-se a algo que já está escrito, não para algo ainda a 

ser escrito. Por isso, é possível traduzir a frase como: "Eu tenho escrito", caso em que se 

poderia referir-se a carta como um todo, ao invés de algumas letras finais que ele estava 

prestes a acrescentar sobre o fim. 

Talvez Paulo estava ansioso para chegar a sua mensagem aos Gálatas, mas não tinha 

escriba disponíveis no momento. Ou, como já foi sugerido, por causa da gravidade da 

mensagem em si, ele pode ter querido fazer a carta mais pessoal escrevendo tudo isso, 

mesmo com suas limitações, em sua própria mão. 

A maior parte da carta é gasto condenando os falsos ensinos dos judaizantes. Agora Paulo 

também condena os seus motivos para o ensino de sua perversão legalista do 



evangelho. Ele declara que eles foram motivados pelo orgulho religioso, por covardia, e 

pela hipocrisia. 

Orgulho religioso 

Aqueles que desejam fazer uma boa exibição na carne tentar 
obrigá-lo a ser circuncidados, ( 6:12 a) 

Primeiro de todos os judaizantes foram motivados pelo orgulho religioso, um desejo de 

fazer uma boa exibição na carne . Aqui a carne tem referência às obras de sua 

humanidade e auto-esforço para além do Espírito. Eles não estavam preocupados em 

agradar a Deus por parte de dentro justiça, mas para impressionar outros homens pelo 

legalismo para fora. 

Foi em relação a essas demonstrações de orgulho religioso que Jesus deu avisos repetidos 

no Sermão da Montanha. No que diz respeito a vida religiosa em geral, Ele disse: 

"Acautelai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para ser notado por eles, 

caso contrário não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus" ( Mateus 6: 

1. ). Sobre dando Ele disse: "Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante 

de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para que possam ser honrados 

pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa em plena "( v. 

2 ). No tocante à oração Ele advertiu: "E, quando orardes, não devem ser como os 

hipócritas;. Eles gostam de ficar em pé e Oração nas sinagogas e nas esquinas das ruas, 

para serem vistos pelos homens Em verdade vos digo que, eles têm a sua recompensa 

"( v. 5 ). Sobre o jejum Ele disse: "Quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência 

triste como os hipócritas, pois eles negligenciam a sua aparência, a fim de ser jejuando" 

( v. 16 ). Para os gananciosos, caluniadores fariseus Ele deu o alerta específico: "Você é 

daqueles que se justificam, aos olhos dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, 

pois o que é muito estimado entre os homens é abominação aos olhos de Deus" ( Lucas 

16 : 14-15 ). 

Em outra ocasião, Jesus contou uma parábola projetado especialmente para a "certas 

pessoas que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e viram os outros com 

desprezo." Ele falou de um fariseu que se levantou orgulhosamente no Templo e 

agradeceu a Deus por sua própria bondade e de um coletor de impostos que estava a 

alguma distância e estava muito envergonhado de seu pecado até mesmo a olhar para o 

céu, como na postura habitual oração. Em vez disso, ele batia no peito e suplicou a Deus 

por misericórdia. O desprezado publicano "desceu justificado para sua casa", declarou 

Jesus, ao passo que os fariseus altamente respeitados não o fizeram ( Lucas 18: 9-14 ). 

Foi contra líderes religiosos orgulhosos e arrogantes que Paulo advertiu: "Vede que 

ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos 

homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo" ( Colossenses 2: 8 ; 

cf. v 20. ). A "tradição dos homens" e "princípios elementares do mundo" a que se refere 

não só às leis cerimoniais e rituais antiquados da Antiga Aliança, mas para qualquer 

atividade religiosa externa que não está "de acordo com Cristo", isto é, que tenha origem 

e exalta a carne, em vez de se origina no Espírito e exalta a Deus. "Estes são assuntos que 

têm, com certeza, a aparência de sabedoria, em self-made religião e auto-humilhação e 

tratamento severo do corpo", Paulo continua a dizer, mas eles "não têm nenhum valor 

contra indulgência carnal" ( v. 23 ). 



Liturgias, rituais e outros atos religiosos prescritos e observâncias não só não têm valor 

na oposição à carne, mas são mais frequentemente produzidos pela carne, a fim de agradar 

a carne. Eles dão a carne grande satisfação em fazer demonstrações de devoção religiosa 

que não necessitam de retidão de coração ou confiança no Espírito Santo. Porque eles são 

estritamente superficial, a pessoa mais carnal e ímpio pode aprender a praticá-los com 

habilidade e sinceridade fingida. 

Não importa o quanto ele pode afirmar ser cristã, nenhuma religião que se baseia em carne 

e promove a presunção religiosa tem qualquer parte em Cristo. Cristo realizou a obra 

perfeita e completou de salvação, e só que o trabalho pode ser de qualquer benefício 

espiritual de uma pessoa. Nenhum ato, nenhum ritual, nenhuma cerimônia, sem privação 

do corpo, nenhum sacrifício auto-infligida pode adicionar o menor valor para o que Cristo 

fez. Em vez disso, cada tal atividade carne-motivado e orientado para a carne é uma 

ofensa a Deus e traz Sua condenação ao invés de Sua aprovação. 

Para reforçar sua própria religiosidade legalista, os judaizantes também tentou obrigar os 

outros nas igrejas para ser circuncidado como um elemento necessário para obter a 

salvação. Mas, como os escribas e fariseus, eles iriam "viajar cerca de mar e terra para 

fazer um prosélito", e quando eles conseguiram que o faria "duas vezes mais filho do 

inferno do que" a si mesmos ( Matt. 23:15 ). 

Covardia 

simplesmente que eles não podem ser perseguidos por causa da 

cruz de Cristo. ( 06:12 b) 

Os judaizantes não só estavam orgulhosos, mas covarde. Defendiam o legalismo para 

proteger suas vidas e bem-estar material, bem como para alimentar seus egos 

carnais. Basta que eles não podem ser perseguidos exprime o seu motivo. Eles não 

estavam dispostos a pagar o preço de perseguição, a fim de ser identificado com Jesus 

Cristo. Eles usariam seu nome e participar de Sua igreja somente se não houve ofensa 

para aqueles ao seu redor. A maior parte desse crime poderia ser evitado se eles negaram 

o significado da morte de Cristo. 

Desde o primeiro século, a cruz foi a insígnia reconhecido do cristianismo. Durante as 

perseguições romanas, o peixe tornou-se um sinal comum, mas apenas entre os próprios 

cristãos como um meio secreto de identificar um outro. O único sinal de que tem 

continuamente e universalmente representava a fé cristã é a cruz . Historiadores romanos 

Mesmo seculares, incluindo Tácito no primeiro século e Suetônio, no segundo século, 

vulgarmente designado por cristãos como os seguidores de um criminoso crucificado sob 

Pôncio Pilatos. 

Crucificação não se originou com os romanos, mas foi aperfeiçoado por eles e foi, talvez, 

o meio mais cruéis e agonizantes de execução já foi inventadas. Foi criada não apenas 

para matar, o que pode ser feito mais facilmente em muitas outras maneiras, mas a 

degradar e humilhar. Foi geralmente reservada para os inimigos especiais do estado que 

foram executados publicamente como um impedimento à sedição, rebelião e outros 

delitos graves. Por causa de sua dor e crueldade incomum e prolongada nenhum cidadão 

romano podia ser executado por que isso significa. 

No entanto, esse símbolo de um meio de horríveis de morte tornou-se para os cristãos o 

símbolo mais acarinhados da vida, porque Cristo sofreu e morreu na cruz como o 



sacrifício total e definitiva para salvá-los do pecado e da morte. Deus transformou a 

expressão mais medo do ódio do homem na mais bela expressão do Seu amor divino. 

O livro de Gálatas foi chamado de "A crucificação Epístola", não só porque ele cita 

diretamente a cruz ou a crucificação cerca de sete vezes ( 2:20 ; 3: 

1 ; 05:11 , 24 ; 06:12 , 14 [duas vezes]) mas porque a graça redentora de Deus, o tema da 

epístola, tornou-se eficaz para os homens apenas por meio da cruz de Cristo. O sinal 

da cruz os pontos para a graça. 

Por essa razão, a cruz de Cristo sempre foi uma ofensa para as religiões de obras ", para 

os judeus uma pedra de tropeço, e aos gentios loucura" ( 1 Cor. 01:23 ). Mesmo antes de 

Jesus foi crucificado, a idéia de Sua morte sacrificial era repugnante para muitos judeus 

que tinham mostrado interesse superficial em Seu ensino. Na sinagoga de Cafarnaum, ele 

declarou: "A minha carne é verdadeira comida eo meu sangue é verdadeira bebida. Quem 

come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai, que 

vive, me enviou, e eu . vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá 

por mim Este é o pão que desceu do céu; não como os vossos pais comeram, e morreram, 

o que come deste pão viverá eternamente "( João 6: 55-58 ). Em resposta a essa 

"declaração difícil, ... muitos dos seus discípulos se retiraram e não andavam mais com 

ele" ( vv. 60 , 66 ). 

Paulo refere-se aos "inimigos da cruz de Cristo" como aqueles "cujo fim é a perdição, 

cujo deus é o seu apetite, e cuja glória é para confusão deles, que defina as suas mentes 

nas coisas terrenas" ( Fp 3: 18-19. ). Qualquer pessoa, seja religiosa ou não, 

nominalmente cristão ou pagão, que nega ou rejeita a suficiência do sacrifício de Cristo 

para a salvação dos homens é um inimigo da cruz. 

Os judaizantes se identificaram com a igreja, mas não com a cruz e, portanto, não é 

verdadeiramente com Cristo. Eles reconheceram Jesus como o Messias e proclamou 

fidelidade a Ele, mas que não tiveram parte nele porque se recusaram a receber a Sua obra 

consumada na cruz em seu nome. Sua confiança estava em suas próprias obras humanas, 

representadas pela circuncisão, ao invés de prestação de salvação pela graça através do 

poder de Deus na cruz de Cristo. Eles queriam um Messias para livrá-los de seus 

opressores, mas não um Salvador para livrá-los da seus pecados. Eles podem lidar com 

isso por si mesmos, eles pensavam. 

Quando usado em um (salvação) soteriological contexto, como aqui, a cruz não se refere 

aos pedaços de madeira sobre a qual Jesus foi pendurado, mas para toda a obra da 

redenção divina que Sua morte nacruz realizado. Não é o fato de que Jesus foi crucificado 

como um criminoso comum, que é o crime de cruz , mas a verdade da expiação 

substitutiva, que permite que não há lugar para o orgulho humano, status, ou conquista. 

Porque, assim como os cristãos professos, eles continuaram a confiar em si mesmos, os 

judaizantes não tinha fidelidade a cruz de Cristo. A sua preocupação era com a sua 

segurança, não a sua salvação, e eles esperavam que a adesão a formas externas, como a 

circuncisão seria minimizar o ofensa a outros judeus e gentios e que, assim, dar-lhes 

proteção contra a perseguição . Ao ensinar a obediência à lei mosaica e o rito da 

circuncisão que esperavam para neutralizar as críticas, alienação e rejeição por parte de 

companheiros judeus. Um judeu que se tornou um cristão era frequentemente alvo de 

ostracismo social e da ruína financeira. Ele foi colocado para fora da sinagoga e muitas 

vezes fora de sua própria casa. Judeus companheiros se recusaram a fazer negócios com 

ele, e ele muitas vezes encontrado dificuldades para comprar comida e roupa, mesmo que 

tivesse dinheiro para pagar por eles. 



Os judaizantes também esperava que identificando-se com a lei de Moisés iria ajudá-los 

a manter o status de proteção judeus então apreciado no Império Romano. Porque seu 

líder tinha sido crucificado sob a lei romana cristãos eram freqüentemente sob suspeita 

por oficiais romanos e, muitas vezes vítimas de assédio que os judeus não o fez. 

Porque a obra redentora de cruz enfraquece todo sistema religioso humano de retidão de 

obras, é sempre um motivo de ofensa e perseguição . Quando Pedro e os outros apóstolos 

corajosamente pregado na cruz em Jerusalém, os líderes judeus foram "cortados para os 

vivos e foram com a intenção de matá-los" ( Atos 5: 29-33 ). Ao longo do livro de Atos, 

os cristãos sofreram a oposição mais grave e perseguição quando proclamaram o poder 

da cruz . Os judaizantes não queria fazer parte de tal sofrimento, indicando que não tinha 

verdadeiro amor por Cristo e nenhum desejo de tomar as suas próprias cruzes e segui-Lo 

(ver Mat. 10:38 ). Eles eram como a semente da parábola de nosso Senhor que foi 

semeado em solo rochoso e que representa aqueles que abandonam a verdade quando a 

perseguição vem (Mat. 13: 20-21 ). 

Hipocrisia 

Para aqueles que são circuncidados nem sequer manter a lei em 

si, mas eles querem que vos circuncidado, para que possam se 
orgulhar em sua carne. ( 06:13 ) 

A terceira razão os judaizantes gloried na carne era a sua hipocrisia. Hipocrisia é 

inseparável da covardia, porque se uma pessoa não tinham medo de que outras pessoas 

possam dizer ou fazer, ele não teria nenhum motivo para fingir ser algo que ele não é. 

Os judaizantes que estavam circuncidados tinham nem mesmo sinceramente tentar 

viver de acordo com os padrões da Mosaic lei , muito menos pelo poder do Espírito 

Santo. Eles não eram mesmo os judeus honestos, muito menos cristãos genuínos, Paulo 

implica. Sua religião era puro fingimento, um display sham colocar no para o benefício 

de outros. Eles realizaram o fácil, a cirurgia para fora uns sobre os outros, mas nunca 

viveu o resto da lei de Deus. 

Eles estavam muito preocupados em fazer prosélitos à sua forma pervertida do evangelho, 

que não foi simbolizado pelo batismo, mas a circuncisão. Eles querem que vos 

circuncidar, Paulo disse aos Gálatas, a fim de que eles possam se orgulhar em sua 

carne. Embora eles nunca manteve-o, os judaizantes zelosamente trabalhou para ganhar 

convertidos para a Lei , para que eles pudessem se gabar a sua eficácia na obtenção de 

prosélitos. 

Desde o momento em que Caim ofereceu a sua oferta inaceitável para o Senhor, o homem 

tem usado a religião como uma capa para o seu pecado. Como os judaizantes demonstrar, 

é possível de ser extremamente ativo na igreja e ainda ser moralmente e espiritualmente 

corrupto. Em nenhum lugar é hipocrisia mais fácil ou mais perigoso do que na obra de 

Deus. E em nenhum lugar isso despertar sua ira mais de onde é praticada em Seu nome. 

Dos "escribas e fariseus" que tinham "se sentaram na cadeira de Moisés," Jesus disse: 

"Portanto, tudo o que eles dizem, fazei e observai, mas não façais segundo as suas obras, 

pois eles dizem as coisas, e fazer não fazê-las e eles amarram cargas pesadas, e os põem 

aos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los com tanto 

como um dedo "(. Mateus 23: 2-4. ). 



O maior fardo dos escribas e fariseus colocar aos ombros dos homens era o peso 

insuportável da salvação pelas obras. Por causa de sua hipocrisia, não era grande fardo 

para aqueles líderes religiosos, mas para o judeu consciente que era inimaginável 

frustrante e sem esperança. Ele encontrou-se sob as demandas implacáveis da lei na lei, 

tradição na tradição, cerimônia sobre cerimônia de tantos deles que ele não podia sequer 

sabem sobre todos eles, muito menos mantê-los todos. 

"Eles todas as suas obras a ser percebido pelos homens," Jesus continuou; "Para eles 

alargar os seus filactérios, e alongar as borlas das suas vestes. E eles adoram o lugar de 

honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas, e respeitosas saudações nas 

praças, e que está sendo chamado pelos homens, o rabino" ( vv. 5-7 ). Eles fizeram todo 

o possível para chamar a atenção para si, gloriar-se no reconhecimento e elogios que 

recebeu por causa de suas posições, títulos e convertidos. 

Eles honraram e agradou a si mesmos, mas desonrado e desagradou a Deus, que odeia o 

orgulho e ama a humildade. Portanto, "não ser chamados Rabi," Jesus disse a seus 

discípulos; "Porque um só é o vosso Mestre, e vós sois todos irmãos E não ninguém na 

terra chameis vosso pai;. Porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus E não ser 

chamados líderes;. Porque um só é o vosso Líder, que é , Cristo "( vv. 8-10 ). O maior 

entre os seguidores de Jesus Cristo são aqueles que, como servos ( v. 11 ), ajudar os outros 

a carregar os fardos. 

Durante todo o resto do capítulo em Mateus Jesus continua a esfolar os escribas e fariseus 

por sua hipocrisia. Ele condena-los para exaltar-se, para fechar homens para fora do reino 

por seu legalismo, para fazer orações pretensiosos mas insinceros, para fazer brechas para 

escapar da detenção de votos, por ser meticuloso sobre o dízimo ervas, mas negligenciar 

a justiça, a misericórdia ea fidelidade, para tomando cuidado para aparecer limpo do lado 

de fora de suas vidas, mas de não ter nenhuma preocupação com a santidade interior, e 

para a construção de túmulos para os profetas haviam assassinados ( vv. 13-31 ). Todas 

essas idéias e atividades religiosas foram projetados para construir o orgulho ea tampa 

pecado, para se vangloriar em a carne. 

Como o fim dos tempos se aproximam, a hipocrisia religiosa como qualquer outro pecado, 

vai aumentar. "Perceber isso", Paulo advertiu Timóteo ", que nos últimos dias sobrevirão 

tempos difíceis virão. Pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, 

presunçosos, soberbos, maldizentes, desobedientes aos pais, ingratos, profanos desamor, 

irreconciliáveis, mal-intencionados gossips, sem auto-controle, cruéis, inimigos do bem, 

traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo 

forma de piedade, embora tenham negado o seu poder "( 2 Tm 3: 1-. 5 ). 

Cada pessoa é confrontada com a escolha entre as religiões malditos de realização humana 

e da verdade salvífica de realização divina em Jesus Cristo. 

 

 

 

 



20. Glorificando-se na Cruz ( Gálatas 6: 

14-18 ) 

Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso 

Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim 

e eu para o mundo. Pois nem é nada de circuncisão, nem a 

incircuncisão, mas uma nova criação. E quem vai caminhar por 

esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de 
Deus. 

De agora em diante ninguém causar problemas para mim, porque 
eu trago no meu corpo as marcas-marcas de Jesus. 

A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, 
irmãos. Amém. ( 6: 14-18 ) 

Como mencionado no capítulo anterior , as duas únicas religiões básicos no mundo são a 

de realização divina e de realização humana. A religião de realização divina é o evangelho 

de Jesus Cristo, que, pela graça soberana de Deus, desde que para a redenção do homem 

por meio do sacrifício de si mesmo na cruz. A religião de realização humana engloba 

todas as outras religiões do mundo, que compartilham a base comum de retidão de obras, 

de tentar agradar a Deus por várias formas e métodos de mérito humano e esforço. 

A religião de retidão de obras foi iniciado com a rebelião de Satanás contra Deus. Como 

Lúcifer, o mais alto dos anjos, ele tentou usurpar o trono ea glória de Deus por seus 

próprios esforços de criatura (verIsa. 14: 12-15 ; Lucas 10:18 ). Foi com a atração de 

auto-esforço que ele tentou Eva, Adão e indiretamente, para comer o fruto proibido, 

enganando-os a pensar que por desobediência obstinado podiam arrancar divindade para 

si ( Gen. 3: 1-7 ). Era a mesma atração de esforço obstinado que levou Caim a oferecer 

seu próprio tipo de sacrifício para o Senhor e para oferecê-la em presunção em vez de fé 

( 4: 3-7 ). Em cada caso, Deus rejeitou e condenou os esforços de auto-consciente de suas 

criaturas. Ele expulsou Satanás do céu, expulsou Adão e Eva do Jardim, e se recusou a 

aceitar o sacrifício de Caim infiel. 

Se alguém estuda cuidadosamente as várias religiões e cultos do mundo, ele logo vai 

descobrir que, sem exceção, eles se baseiam em algum tipo de esforço humano e obras de 

justiça. E, sem exceção, todas as religiões e cultos que lidam com o sobrenatural traçar 

suas origens até os anjos, criaturas extraterrestres, ou outros seres espirituais. Por 

exemplo, o anjo Moroni disse ter apresentado o Livro de Mórmon em placas de ouro para 

José Smith; o anjo Gabriel supostamente ditou o Corão a Maomé; e foi em supostas 

revelações angélicas a Sra Herbert Armstrong que Armstrongism (a Igreja Mundial de 

Deus) foi fundada. Além disso, cada religião humana e cult nega a Trindade, nega a única 

divindade de Jesus entre os homens, e nega Sua expiação sacrificial única e completa para 

o pecado do homem. 

Paulo fala de "falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de 

Cristo. E não é de admirar", ele continua a dizer "porque o próprio Satanás se transforma 

em anjo de luz. Portanto, não é de surpreender os seus ministros se disfarcem em ministros 

da justiça; o fim dos quais será conforme as suas obras "( 2 Coríntios 11: 13-15. ). 



Apenas centrada no graça, o cristianismo bíblico é de Deus. Qualquer outra forma de 

religião é de Satanás, inspirado por suas espíritos demoníacos, promovido pela sua 

mentira agentes humanos ( 1 Tim. 4: 1-2 ). e centrado em obras de justiça. Aqueles que 

confiam em Jesus Cristo e sua obra concluída da redenção são salvos, enquanto que 

aqueles que confiam em qualquer outro meio de salvação continuam perdidos. Eles "não 

conhecem a Deus e ... e não obedecem ao evangelho de nosso Senhor 

Jesus." Consequentemente, "estes irão pagar a pena de destruição eterna, longe da 

presença do Senhor e da glória do seu poder" ( 2 Tessalonicenses 1: 8-9. ). 

Antes da vinda do Messias à terra, judaísmo do Velho Testamento era a mais perfeita 

expressão da crença em Deus, porque estava fundada sobre a Sua Palavra revelada e 

apontou para a necessidade de um Salvador. Mas depois que o Messias poupança (Cristo) 

veio, o judaísmo não era mais válido aos olhos de Deus, e um judeu que rejeitaram a 

Cristo estava espiritualmente tão pagão quanto qualquer adorador Gentil de Astarte ou 

Zeus. Da mesma forma, os professos cristãos que, em nome de legalismo judaico 

procurou acrescentar esforço humano para a obra consumada de Cristo também eram 

inimigos ímpios de Deus. Tais eram os judaizantes da Galácia, que se vangloriou em sua 

carne ( Gal. 6:13 ). 

Mas longe esteja traduz me genoito , um negativo forte que carrega a idéia de 

impossibilidade virtual. Paulo usa a mesma frase várias vezes no livro de Romanos a 

rejeitar firmemente várias interpretações falsas do evangelho (ver 3: 4 , 6 , 31 ; 6: 

2 , 15 ). Ele usa-lo aqui para dizer aos Gálatas, que era inconcebível para ele mesmo a 

pensar em ostentando em nada, mas a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo . 

Embora kauchaomai (a gabar ), muitas vezes refere-se a ostentação do mal (ver, por 

exemplo, 1 Cor 01:29. ; 3:21 ; Efésios 2: 9. ), é aqui carrega a idéia de bom jactância ou 

regozijo, como faz em Romanos 5: 2, 3 , 11 ("exultar") e Filipenses 3: 3 ("glória"). Por 

definição, a palavra Inglês jactância é uma expressão de orgulho, que era a coisa mais 

distante de intenção de Paulo. O termo grego carrega o significado básico de louvor, e se 

ele representa um pecado ou uma virtude depende se eu ou Deus está sendo elogiado. O 

elogio dos judaizantes era de si para o seu trabalho em subverter alguns dos Gálatas volta 

para legalismo judaico ( Gal. 6:13 ). Louvor de Paulo, por outro lado, foi na cruz de 

nosso Senhor Jesus Cristo . Onde quer que fosse, Paulo "determinado a não saber nada 

... a não ser Jesus Cristo, e este crucificado" ( 1 Cor. 2: 2 ). 

Paulo glorificou a cruz porque foi o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz que era a 

fonte de justiça e aceitação dele e de cada crente diante de Deus e trouxe o fim da sua 

frustração sem esperança em buscar a Deus através das obras. Deus "fez Aquele que não 

conheceu pecado, o pecado por nós para que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo" 

( 2 Cor. 5:21 ). Cristãos honra e louvor a cruz , porque o sacrifício de Cristo não 

fornecida redenção e vida eterna, e é por isso que é o símbolo supremo do evangelho, a 

religião da realização divina. 

Não importa quão boa seja uma pessoa relativamente consegue ser em seu próprio poder, 

ele está muito aquém da perfeição moral e espiritual absoluta de que Deus requer. Jesus 

disse que a exigência divina para os homens é de ser perfeito como Deus é perfeito ( Mat. 

5:48 ), e é só através da cruz que a perfeição divina é graciosamente disponibilizados 

para aqueles que acreditam e têm a perfeita justiça de Cristo . "Mas Deus prova o seu 

próprio amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por 

nós. Muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de 

Deus por meio dele" ( Rom. 5 : 8-9 ). 



O liberal que acredita na bondade inata do homem ou em sua capacidade de salvar a si 

mesmo tem grande dificuldade em mostrar a cruz como uma demonstração do amor de 

Deus. Se os homens fossem inerentemente bom ou se eles foram capazes de alcançar sua 

própria salvação, então a morte de Cristo na cruz foi uma farsa desperdício por parte de 

Deus. Para enviar um homem, para não mencionar o seu próprio Filho divino, uma morte 

tão horrível para salvar aqueles que não precisam ser salvos dificilmente teria sido um ato 

de amor. A cruz, então, ter sido uma peça cruel e sem sentido de pompa. 

Se um homem estavam sentados com segurança em um cais e alguém pulou na água e se 

afogou em uma suposta tentativa de resgatá-lo, o ato seria considerado inútil e louco, não 

amoroso. 

"Nisto consiste o amor", João explicou, "não fomos nós que amamos a Deus, mas que Ele 

nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados" ( 1 João 

4:10 ). Crucificação de Jesus foi necessário porque a humanidade não está sentado com 

segurança no cais da vida, mas é perdido no pecado e condenado à morte ( Rom. 6:23 ). A 

crucificação era necessário, porque não havia outro caminho para o homem ser salvo. É 

o poder da cruz que purifica o homem do seu pecado e torna-lo apresentável para 

Deus. "Ele mesmo levou os nossos pecados em Seu corpo na cruz, para que nós, mortos 

para os pecados, vivamos para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados" ( 1 Pedro 

2:24. ). 

Quando os homens se identificam com a morte de Cristo na cruz , Deus Pai identifica-

los com a perfeita justiça de Seu Filho, cujo sangue foi derramado lá. "Agora, em Cristo 

Jesus, vós, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo" ( Ef. 

2:13 ). Os crentes são "justificados como um presente, por sua graça, mediante a redenção 

que há em Cristo Jesus, a quem Deus exibido publicamente como propiciação em seu 

sangue pela fé" ( Romanos 3: 24-25. ; cf. 04:25 ; 06:10 ; 1 Cor 15: 3. ). Os crentes nunca 

irá enfrentar julgamento e condenação de Deus por seus pecados, porque Jesus foi julgado 

e condenado em seu nome. "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão 

em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do 

pecado e da morte. Para o que a lei não podia fazer, fraco, uma vez que foi pela carne, 

Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado e como oferta pelo pecado, 

condenou o pecado na carne "( Rom. 8: 1-3 ). 

Não era que Paulo não tinha nada a glória no a partir do ponto de vista humano. Ele tinha 

muito mais para se orgulhar do que sobre os judaizantes (ver Gal. 6:13 ). "Se alguém 

tem uma mente que confiar na carne", disse ele, "eu muito mais: circuncidado ao oitavo 

dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; como a Lei, um fariseu, 

quanto ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível 

". Mas, percebendo a inutilidade dessas coisas, ele continuou, 

Todas as coisas que para mim era lucro, essas coisas que eu considerei perda por causa 

de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o valor de 

excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas 

as coisas, e as considero como lixo, a fim de que eu possa ganhar a Cristo, e pode ser 

encontrado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em 

Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé, para que eu possa conhecê-lo, eo poder 

da sua ressurreição. ( Fl 3, 4-10. ) 

Em Gálatas 6: 14-16 Paulo dá três razões para gloriar-se apenas na cruz de Jesus Cristo: 

a cruz tem o poder de homens livres da escravidão do mundo, ela tem o poder de fazer o 

que a carne não pode fazer, e tem o poder para trazer a salvação. 



O Poder de homens livres da escravidão do mundo 

pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o 
mundo. ( 06:14 b) 

A primeira razão Paulo dá para o seu gloriar-se na cruz é o seu poder para libertá-lo da 

escravidão para o mundo do sistema do mal. O mundo se traduz kosmos (o oposto 

do kaos , de onde obtemos o Inglêscaos ) e fala de um sistema ordenado . Nossa 

palavra de cosméticos (derivado do kosmos ) tem o significado básico de encobrir 

transtorno com algo que traz ordem. No Novo Testamento, kosmos refere-se ao fim do 

sistema mundial mal governado por Satanás e seus agentes (ver João 12:31 ; 14:30 ; 1 

Cor. 2: 6 , 8; . Ef 2: 2 ). A vida de uma pessoa além de Jesus Cristo é a vida de uma vítima 

desse sistema. É uma vida sem sentido, uma vida sem esperança de plano, propósito ou 

razão de ser. É também uma vida governada pela carne, que, naturalmente, e, 

inevitavelmente, segue o sistema do mal promovido pelomundo , seja em imoralidade ou 

simplesmente no dia-a-dia de auto-gratificação. 

A pessoa sem Cristo é frequentemente assombrado pelo passado. Ele não pode livrar-se 

da culpa de coisas que ele fez e não fez. No entanto, ele não tem nenhuma maneira de 

aliviar a sua culpa ou sua ansiedade. Ele é muitas vezes encantado com o futuro, 

esperando continuamente amanhã para trazer coisas melhores e mais significado; mas 

isso nunca acontece, ea vida se torna uma pilha de sonhos frustrados. Ou ele pode decidir 

hedonisticamente a viver apenas para o dia, levando tudo o que puder enquanto 

puder. Porque a vida física é tudo o que ele pode ver ou se preocupa, ele declara com 

antigos gregos que negavam a ressurreição, "Comamos e bebamos, porque amanhã 

morreremos" ( 1 Cor. 15:32 ). De uma forma ou de outra, todo incrédulo é escrava às 

futilidades e frustrações do mundo . 

A pessoa que pertence a Jesus Cristo, no entanto, é libertado do mal e desesperança do 

mundo. Ele sabe que seu passado, presente e futuros pecados estão perdoados através da 

morte de Cristo, para que sua vida atual é no cuidado e força do Espírito Santo, e que sua 

vida futura é tão segura nos céus, como se já estivesse lá. Tudo o que um crente tesouros 

em última análise está nos céus. Seu Pai celestial está lá, seu Salvador está lá, seu eterno 

lar está lá, e sua recompensa está aí. Suas maiores esperanças estão lá e, embora eles ainda 

estão a ser realizados, eles estão certos e garantidos pelo Senhor. "Aquele que começou a 

boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus", declara Paulo ( Filipenses 

1: 6. ). 

Mas as bênçãos de um crente, não são todos no futuro. Na vida presente, ele tem a 

consciência da presença de Deus e do amor e da paz, a consciência de que Deus está vivo 

e que ele mesmo está vivo por causa do que Cristo realizou na cruz em seu nome. Ele 

sabe que ele tem sido abençoado "com toda sorte de bênção espiritual nas regiões 

celestiais em Cristo," escolhidos "nele antes da fundação do mundo, [para] sermos santos 

e irrepreensíveis diante dele," in Amor "predestinado ... para adoção como [um filho] por 

meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade ", e que ele 

tem" redenção, pelo seu sangue, a remissão dos [seus] delitos, segundo as riquezas da sua 

graça "( Ef . 1: 3-8 ). 

À luz das bênçãos imensuráveis da cruz, por isso Paulo diz: o mundo está crucificado 

para mim e eu para o mundo. Como observado anteriormente, kosmos ( mundo ) aqui 

se refere ao sistema espiritual de Satanás sob a qual a humanidade está agora em cativeiro 

porque do pecado. Em um aspecto mais específico refere-se vasto sistema de Satanás de 



falsas religiões, todas as quais são baseadas em mérito humano e retidão de obras. "O 

mundo inteiro jaz no poder do maligno", declara João ( 1 João 5:19 ). Se uma pessoa é 

religioso ou ateu ou agnóstico, se não conhecem a Cristo, ele é cativo para o sistema 

satânico do mundo. Lembrando-los de suas vidas pré-cristãos, Paulo disse aos Efésios: 

"Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados , em que você anteriormente 

andou de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do 

espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós outrora, 

segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e 

éramos por natureza filhos da ira, como também os demais "( Ef. 2: 1-3 ). 

O mundo é corrupto ( 2 Pe. 1: 4 ) e vai ser julgado ( 1 Cor. 11:32 ), e todos os que se 

identifica com esse sistema é corrupto e será julgado com ele. Mas o cristão está livre da 

corrupção e do julgamento do mundo. A idéia do mundo eo crente sendo crucificado uns 

aos outros significa que eles estão mortos para o outro. Como no caso da carne 

sendo crucificado ( 05:24 ), isso não significa que o mundo não tem mais influência 

sobre o crente, mas que o seu domínio está quebrado e ele não está mais em cativeiro total 

a ele. O golpe de morte tem sido tratado para o mundo do sistema, de modo que em breve 

não vai existir. Ele ainda está em vias de morrer, e ainda pode tocar o crente com a sua 

corrupção. No entretanto, a cidadania do cristão não está mais no mal mundial sistema, 

mas "nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que 

transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da Sua glória, 

pelo esforço do poder que Ele tem até sujeitar todas as coisas para si mesmo "( Fp 3: 20-

21. ). 

"Manifestei o teu nome aos homens que me deste para fora do mundo", Jesus orou ao 

Pai. "Eram teus e Tu lhes deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra ... E eu não estou 

mais no mundo, e ainda que eles próprios estão no mundo, e eu venho a Ti Pai Santo, 

guarda-los. em teu nome, o nome que tu me deste, para que sejam um, como nós somos 

... Eu não te peço para levá-los para fora do mundo, mas para mantê-los do mal. Eles não 

são do mundo, assim como eu não sou do mundo "( João 17: 6 , 11 , 15-16 ). 

A frase que o mundo está crucificado para mim também se refere a posição espiritual 

do crente diante de Deus, para o fato histórico de sua confiança em Cristo para a salvação 

e sua união espiritual com Cristo através da Sua morte na cruz. "Por que é nascido de 

Deus vence o mundo", João nos diz, "e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. E 

quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 

" ( 1 João 5: 4-5 ). Quando uma pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o 

pecado torna-se um assunto morto, a lei torna-se um assunto morto, e o mundo se torna 

um assunto morto. 

Em face do perigo específico dos judaizantes, Paulo estava dizendo, com efeito, "Essa 

parte do sistema de mundo chamado judaísmo está crucificado para mim e eu para o 

judaísmo. Ele está morto para mim e eu estou morto para ele. Nós não estamos mais ter 

qualquer parte em outro. " Qualquer que seja a manifestação particular do mundo sistema 

de uma pessoa é presa em, sua única saída é através da cruz do Senhor Jesus Cristo, pela 

qual ele se torna morto para sua antiga vida e sua antiga vida torna-se morto para ele. "O 

nosso homem velho foi crucificado com Ele, que o corpo do pecado seja desfeito, para 

que não devemos mais ser escravos do pecado; pois aquele que está morto está justificado 

do pecado" ( Rm 6: 6-7. ). 

A frase e eu para o mundo se relaciona com a vida prática do cristão diante de Deus. O 

crente fiel não tem interesse mais convincente nas coisas do mundo , embora ele ainda é 



vítima de suas concupiscências. Assim como eles tornaram-se mortos para ele, ele torna-

se morto para eles. Obviamente, não faz sentido para associar com um cadáver, que é a 

razão pela qual Paulo pediu aos Colossenses: "Se você já morreram com Cristo para os 

rudimentos do mundo, por que, como se você estivesse vivendo no mundo, você 

submeter-se de decretos, tais como, 'Não manuseie, não gosto, não toque! " (Que todos 

se referem a coisas destinadas a perecer com o uso) -em conformidade com os 

mandamentos e ensinamentos de homens? ... Se, em seguida, se já ressuscitastes com 

Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à . destra de Deus Pensai nas 

coisas lá do alto, não nas coisas que estão na terra Porque vós morrestes ea vossa vida 

está escondida com Cristo em Deus "(. Colossenses 2: 20-22 ; 3: 1-3 ). 

O poder de fazer o que a Carne não pode fazer 

Pois nem é nada de circuncisão, nem a incircuncisão, mas uma 
nova criação. ( 06:15 ) 

Em segundo lugar, Paulo se gloriava na cruz por causa de seu poder para fazer o que a 

carne, enfraquecido e corrompido pelo pecado, não pode fazer. Como judeu, ele tinha 

feito tudo o que estava em seu poder para agradar a Deus; mas ele descobriu que, em vez 

de agradar a Deus, ele estava realmente perseguindo o próprio Filho de Deus ( Atos 9: 

5 ). 

Para um judeu a circuncisão não é nada significativo, significativo ou valioso, diz Paulo, 

e por um Gentil incircuncisão não significa nada. A circuncisão e incircuncisão , 

juntos, representam os sistemas do mundo da religião, que é constituído pelo judaísmo 

legalista e todas as inúmeras formas de cultos e paganismo. Todos esses sistemas contam 

com a carne, e, consequentemente, nenhum deles é de qualquer valor para a salvação. 

Mas o poder da cruz torna o crente uma nova criação em Jesus Cristo. Jesus disse a 

Nicodemos altamente religiosa e moral, "Em verdade, em verdade vos digo que, se 

alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus" ( João 3: 3 ). A velha vida não 

pode ser reformado, mesmo por Deus, porque não há nada de bom na carne ( Rom. 7:18 ) 

sobre a qual construir. O homem necessita de uma vida inteiramente nova, um novo 

nascimento, uma nova criação. "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura" ( 2 

Cor. 5:17 ), apto para a comunhão com seu Pai celestial e para a cidadania em seu lar 

celestial. 

O poder para trazer a salvação 

E quem vai caminhar por esta regra, paz e misericórdia sejam 

sobre eles e sobre o Israel de Deus. ( 06:16 ) 

Em terceiro lugar, Paulo se gloriava na cruz, porque ele tem o poder de trazer a salvação 

para todos os que vão a pé por esta regra . Paulo aqui parece implicar um convite para 

os judaizantes e quaisquer outras pessoas que não conhecem a Jesus Cristo como 

Salvador. Eles não têm de permanecer perdidos e alienados de Deus. Pela fé em Cristo, 

eles também podiam caminhar por esta regra do evangelho. 

"Porque Deus amou o mundo", declarou Jesus, "que deu o seu Filho unigênito, para que 

todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o 

Filho ao mundo para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por Ele Aquele 

que nele crê não é julgado; mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome 



do unigênito Filho de Deus "(. João 3: 16- 18 ). A condição para a salvação é a crença no 

Filho de Deus, e é uma condição que cada pessoa pode atender, se ele quiser, pois Deus 

fez a salvação à disposição de todos, sem exceção ", não querendo que nenhum pereça, 

senão que todos cheguem ao arrependimento "( 2 Pe. 3: 9 ). Não há limites para o poder 

da cruz, porque Cristo "morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, 

mas para Aquele que morreu e ressuscitou em seu nome" ( 2 Cor 5:15. ; cf . 1 Timóteo 2: 

6. ; 04:10 ). 

Os homens não podem alterar os termos da salvação, mas eles podem recusar os termos. E 

quando eles conscientemente recusar a oferta da salvação de Deus, o seu julgamento é 

maior do que se nunca tivessem ouvido o evangelho a todos. "Quanto maior castigo que 

você acha que ele será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por 

profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da 

graça?" ( Heb. 10:29 ). 

Kanon ( regra ) tem a idéia básica de medição e foi muitas vezes usado no sentido de um 

princípio ou norma. Para caminhar por esta regra é aceitar o evangelho de realização 

divina através do sacrifício de Cristo na cruz e andar pela fé no poder do Seu Espírito, e 

não pelo que vemos no poder da carne (cf. 5: 16-17 ; 2 Cor. 5: 7 ). 

Paz e misericórdia representar a salvação, paz referindo-se a nova relação do crente com 

Deus e misericórdia referindo-se à remoção divina de seus pecados. A paz é o lado 

positivo da salvação, o estabelecimento de uma nova e direita relacionamento com 

Deus. Misericordia é o lado negativo , o perdão de todos os pecados de um crente, e a 

anulação de seu julgamento. 

Não importa o que suas convicções religiosas ou realizações, aqueles que estão separados 

de Cristo são "hostis para com Deus" ( Rom. 8: 7 ; cf. 05:10 ) e são "filhos da 

desobediência" ( Ef 2: 2. ). Cada incrédulo está em guerra com Deus e vai encontrar a 

paz somente na cruz de Jesus Cristo. 

O Israel de Deus refere-se a judeus crentes em Jesus Cristo, para aqueles que são 

espirituais, bem como descendentes físicos de Abraão ( Gal. 3: 7 ) e são herdeiros da 

promessa, e não de direito ( v 18. ).Eles são os judeus reais, o verdadeiro Israel de fé, 

como os referidos no Romanos 2: 28-29 e 9: 6-7 . 

Em um aviso final, Paulo diz: De agora em diante ninguém causa problemas para 

mim, porque eu trago no meu corpo as marcas-marcas de Jesus. É possível que ele 

estava falando com alguns cristãos da Galácia que, embora os crentes genuínos, estavam 

no entanto, a ser influenciada pelo evangelho pervertido dos judaizantes. Eles não só 

estavam ajudando corromper as igrejas, mas estavam causando Paulo 

grande dificuldade e sofrimento. 

Sem dúvida, muitos crentes na Galácia havia testemunhado Paulo de receber alguns 

dos os marca-marcas que traziam em seu corpo . Em Listra ele foi apedrejado, arrastado 

para fora da cidade, e deixado para morrer ( Atos 14:19 ). "Porque você sabe o quanto a 

minha fidelidade ao evangelho custou-me," Paulo perguntou: " Que ninguém causa 

problemas para mim . " 

Também é possível Paulo estava falando para os incrédulos, especificamente os 

judaizantes. Judeus legalistas gostava de fazer pretensão de grande sacrifício pessoal e 

devoção, como através do uso, rostos sombrios longos quando eles jejuaram ( Matt. 

06:16 ). "Se você está impressionado com aflições corporais, por causa do Senhor", Paulo 

teria sido dizendo-lhes: "olhe para a marca-marcas de Jesus eu carrego comigo. " 



Cada golpe que Paulo recebeu foi realmente um golpe contra Jesus , seu Mestre e 

Salvador. "Os sofrimentos de Cristo são nossos em abundância", disse ele ao Corinthians 

( 2 Cor. 1: 5 ). O apóstolo foi "trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, que a vida de 

Jesus também [pode] se manifeste em [seu] corpo" ( 04:10 ). Para a igreja de Colossos, 

ele escreveu: "Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e na minha carne, que 

eu faço a minha parte em nome do seu corpo (que é a igreja) para o preenchimento de 

suprir o que falta aos sofrimentos de Cristo" ( Col . 01:24 ). 

Sempre que um cristão é perseguido por sua fé, é realmente Cristo que está sendo 

perseguido por ele. Quando Paulo estava no caminho para Damasco para prender e 

aprisionar os cristãos, o Senhor disse-lhe: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" ( Atos 

9: 4 ). Porque Satanás e seu sistema mundial não pode mais afligem diretamente a Cristo, 

eles afligi-lo indiretamente por perseguir a igreja, Seu Corpo. 

Em sua bênção final, Paulo faz uma declaração final da graça sobre a lei, a fé sobre as 

obras, a interna pela externa: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso 

espírito, irmãos. Amém. 

Em A Guerra Santa , João Bunyan fornece uma cena final dramática entre Emmanuel 

(Cristo) e os moradores da cidade de Alma Humana (você e eu). Emmanuel ajudou a 

repelir os Diabolonians (exército de Satanás), e agora ele está na praça da cidade dizendo-

lhes como ficar livre das garras de Satanás. Emmanuel diz: 

"Eu vos amei, Mansoul eu comprei pra você por um preço;. Um preço não de coisas 

corruptíveis, como prata ou ouro, mas a preço de sangue, o meu próprio sangue, o que eu 

derramei livremente para fazer minha, e conciliar você para o meu pai. 

"E eu fiquei por você em sua apostasia, quando você era infiel, embora você não sabia. 

Eu estava lá. Fui eu quem fez o seu caminho escuro e amargo. Fui eu quem colocou o Sr. 

Divino-Fear para trabalhar. É Fui eu quem despertou consciência e entendimento e 

vontade. Fui eu quem fez você me procurar, e em encontrar-me, encontrar a sua própria 

saúde e felicidade. 

"Nada pode feri-lo, mas o pecado, nada pode me lamentar, mas o pecado, nada pode fazer 

você cair diante de seus inimigos, mas o pecado, tenha cuidado com o pecado, minha 

Alma Humana. 

"Eu ensinei-lhe assistir, a lutar, a orar, e para fazer a guerra contra seus inimigos; então 

agora eu ordeno que você acredite que meu amor é constante para você. 

"O meu Mansoul, como eu tenho o meu coração, meu amor em cima de você! 

"Mostre-me seu amor-e guarda-o, até que eu te levar para o reino de meu pai, onde não 

há mais tristeza, nem sofrimento, nem dor ... onde você nunca deve ter medo de novo ..." 

Como Emmanuel monta afastado em seu carro, Consciência, Entendimento, e vai discutir 

o futuro e como eles vão ter que estar atentos para manter os Diabolonians na baía. A 

menos que eles dependem completamente Rei Shaddai (o Pai), Emmanuel (o Filho), eo 

Senhor Secretário alta (o Espírito Santo) que irá falhar e cair em mãos inimigas. 

"Isso é muito melhor do que a liberdade que tinha antes?" pede Entendimento, referindo-

se a dias antes Emmanuel tinha entrado em suas vidas. 



"A liberdade que tinha antes era como-" Será que lutou por palavras ", como os pássaros 

que voam através de janelas quebradas in-and-out de um deserto sem rumo, indo a lugar 

nenhum voando casa." 

"Você o ama, porque você tem que?" Entendimento da sondagem foi gentil; sua conversa 

era para reiterar a sua fé, e em sua fala que fortaleceu o outro. 

"Eu não tenho que amá-lo", disse Will. "Eu sou livre. Ele sempre me deixou livre para 

fazer o que quiser." 

"Então?" 

"Eu o amo, porque eu quero", disse Will simplesmente "E eu nunca pode amá-lo o 

suficiente." 

Isso é, essencialmente, a mensagem da epístola de Paulo aos crentes Gálatas e aos crentes 

de todas as épocas, a mensagem de que, porquanto temos confiado nele, Cristo nos 

libertou. 
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Introdução 

Vários anos atrás, o Los Angeles Times relatou a história de um homem idoso e mulher, 

que foram encontrados mortos em seu apartamento. As autópsias revelaram que os dois 

haviam morrido de desnutrição grave, embora os investigadores encontraram um total de 

40 mil dólares armazenados em sacos de papel em um armário. 

Por muitos anos Hetty Green foi considerado grande avarento da América. Quando ela 

morreu, em 1916, ela deixou um patrimônio avaliado em US $ 100 milhões, uma vasta 

fortuna especialmente para esse dia. Mas ela era tão miserável que ela comia mingau de 

aveia frio, a fim de salvar o gasto de aquecimento da água. Quando seu filho teve uma 

contusão grave, ela levou tanto tempo tentando encontrar uma clínica gratuita para tratá-

lo que sua perna teve que ser amputada por causa de infecção avançada. Tem sido dito 

que ela se apressou a sua própria morte, trazendo em um ataque de apoplexia enquanto 

argumentando os méritos de leite desnatado porque era mais barato do que o leite integral. 

O livro de Efésios é escrito para os cristãos que pode ser propenso a tratar os seus recursos 

espirituais muito parecido com aquele casal avarento e Hetty Verde tratados os seus 

recursos financeiros. Esses crentes estão em perigo de sofrer de desnutrição espiritual, 

porque não aproveitar o grande depósito de alimento e recursos espiritual que está à sua 

disposição. 

Efésios foi dado títulos como o banco do crente, talão de cheques do cristão, e a casa do 

tesouro da Bíblia. Esta bela carta diz aos cristãos de suas grandes riquezas, heranças e 

fullnesses em Jesus Cristo e na Sua Igreja. Diz-lhes o que eles possuem e como eles 

podem reivindicar e desfrutar de suas posses. 

Durante a Grande Depressão da década de 1930, muitos bancos que permitem que seus 

clientes a retirar não mais do que 10 por cento das suas contas durante um determinado 

período de tempo, porque os bancos não têm reservas suficientes para cobrir todos os 

depósitos. 

Mas bancária celestial de Deus não tem essas limitações ou restrições. Nenhum cristão, 

portanto, tem razão de ser privado espiritualmente, desnutridos, ou empobrecida. Na 

verdade, ele não tem nenhuma razão para não ser completamente saudável e imensamente 

rico nas coisas de Deus. Recursos celestiais do Senhor são mais do que suficiente para 

cobrir todas as nossas dívidas do passado, todas as nossas responsabilidades presentes, e 

todo o nosso futuro precisa-e ainda não reduzir os ativos celestiais. Essa é a maravilha da 

graciosa provisão de Deus para Seus filhos. 

Nesta epístola, Paulo fala de "as riquezas da sua graça [de Deus]" ( 1: 7 ), "as insondáveis 

riquezas de Cristo" ( 3: 8 ), e "as riquezas da sua glória" ( 03:16 ). Ele chama o crente a 

"cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, para um homem 

maduro, à medida da estatura que pertence à plenitude de Cristo" ( 4:13 ), para "enchei-

vos do Espírito" ( 5:18 ), e "ser cheios de toda a plenitude de Deus" ( 3:19 ). 

Neste livro, a palavra riqueza é usada cinco vezes; carência doze vezes; glória oito 

vezes; plenitude, cheio, ou enche seis vezes; e a frase-chave em Cristo (ou nele ) quinze 

vezes. Cristo é a fonte, a esfera, e a garantia de todas as bênçãos espirituais e de todas as 

riquezas espirituais, e aqueles que estão nEle tenham acesso a tudo o que Ele é e tem. 

Em nossa união com Jesus Cristo, Deus faz-nos "co-herdeiros com Cristo" ( Rom. 8:17 ) 

e ser de "um espírito com Ele" ( 1 Cor. 06:17 ). Quando estamos "em Cristo", Ele não se 



envergonha de nos chamar irmãos ( Heb. 02:11 ) e vai compartilhar com tudo o que Ele 

possui ", uma herança que não se corrompe e imaculada e não vai desaparecer nos, 

reservada nos céus "para nós ( 1 Pe. 1: 4 ). 

Nossas riquezas são baseados na graça de Cristo ( 1: 2 , 6-7 ; 2: 7 ), a Sua paz ( 1: 2 ), a 

Sua vontade ( 1: 5 ), seu beneplácito ( 1: 9 ), o Seu propósito ( 1 : 9 , 11 ), a Sua glória 

( 01:12 , 14 ), sua vocação (01:18 ), Sua herança ( 01:18 ), Seu poder ( 1:19 ), o Seu amor 

( 2: 4 ), a Sua obra ( 02:10 ), o Seu Espírito ( 3:16 ), Seus dons ( 04:11 ), Seu sacrifício 

( 5: 2 ), a sua força ( 6:10 ), e sua armadura ( 06:11 , 13 ). 

O mistério da Igreja 

Também porque estamos em Cristo, estamos em Seu Corpo, a igreja. Efésios centra-se 

na doutrina básica da igreja-o que é e como os crentes funcionar dentro dele. Esta verdade 

sobre a igreja foi revelado a Paulo por Deus como um mistério ( 3: 3 ). Como Paulo 

explica: "Quando você ler você pode entender a minha compreensão do mistério de 

Cristo, que em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora 

tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito" ( vv. 4-5 ). 

Este mistério, que tinha sido escondido até mesmo de Israel, o povo escolhido de Deus, é 

"que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da 

promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho" ( v. 6 ). Em Cristo, judeus e gentios 

passaria a ser um em seu corpo, a igreja. 

Divulgação da Sua verdade de Deus pode ser dividido em três categorias. Na primeira 

categoria são as verdades que Ele revela a ninguém, "as coisas secretas [que] pertencem 

ao Senhor nosso Deus" ( Deut. 29:29 ). Sua verdade ilimitada está muito além mente 

finita do homem de entender ou compreender. Em Sua sabedoria e soberania Deus 

escolheu não revelar certas verdades a qualquer homem, em qualquer momento. 

Na segunda categoria estão as verdades que Deus escolheu para revelar a pessoas 

especiais ao longo da história. Todos os homens podem saber algo da natureza de Deus 

", porque o que se sabe sobre Deus é evidente entre eles, porque Deus tornou evidente 

para eles Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis, o seu eterno poder e sua 

natureza divina, têm sido. vistos claramente, sendo percebidos por meio do que foi feito 

"( Rom. 1: 19-20 ). Mas as verdades mais profundas e mais cheios de Sua natureza e 

vontade não são conhecidos e incompreensível para os incrédulos. 

As pessoas especiais a quem Deus revela sua vontade e do plano não são um grupo de 

elite de videntes ou profetas, mas são crentes. A revelação Ele deu através de seus profetas 

e apóstolos é para todo o Seu povo, para cada pessoa que pertence a Ele pela fé. "O 

segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele vai fazê-los conhecer a sua aliança" 

( Sl. 25:14 ). O Senhor "é íntima com o reto" ( Prov. 03:32 )."Certamente o Senhor Deus 

não faz nada sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas" ( Amós 3: 

7 ). Aqueles que receberam a revelação diretamente do Senhor fez saber ao povo. 

Na terceira categoria são aquelas verdades que Deus mantidos em segredo por um período 

de tempo, mas finalmente divulgados ao Seu povo no Novo Testamento. Aqui, Deus dá 

nova verdade para uma nova era, a verdade sobre o qual até mesmo o mais piedoso dos 

santos do Antigo Testamento não tinham conhecimento. Essas novas verdades são os 

mistérios ( mustēria ), uma vez que as verdades escondidas mas agora revelado que Deus 

dá em Sua Nova Aliança. 



Essa é a categoria de verdade Paulo revela, em grande medida, tais em Efésios, 

especialmente em a verdade sobre a igreja de Jesus Cristo, que Deus eternamente 

projetado para incluir judeus e gentios. O conhecimento de que o mistério é uma das 

grandes riquezas que somente os crentes da presente época possuem. 

Mateus disse-nos que Jesus não falou com a multidão ", sem uma parábola, de modo que 

o que foi dito pelo profeta poderia ser cumprido, dizendo:" Eu vou abrir minha boca em 

parábolas; publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo '"( Mat. 13: 34-

35 ). Quando os discípulos de Jesus perguntou por que ele falava por parábolas, Ele 

explicou: "Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não 

lhes foi concedido" ( Matt 13:11. ; cf. 11 : 25 ). Paulo ecoa a mesma verdade em 1 

Coríntios: "O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são 

loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente" 

( 02:14 ). Crentes e não crentes podem ouvir ou ler as mesmas verdades da Palavra de 

Deus, no entanto, ser afetadas de maneiras completamente diferentes. O que está claro e 

significativo para o crente é um absurdo incompreensível para o incrédulo. 

Os "mistérios do reino dos céus" referem-se às verdades reveladas na forma presente do 

reino de Deus. O Antigo Testamento fala muito do reino de Deus e do Seu domínio sobre 

ele. A vinda do Messias foi mostrado como um Messias no poder, o grande Ungido cujo 

reinado eterno foi profetizado mesmo no livro de Gênesis. Como ele pronuncia bênçãos 

sobre seus filhos, Jacó disse a Judá: "O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de 

autoridade dentre seus pés, até que venha Siló, e para ele será a obediência dos povos" 

( Gn 49 : 10 ). 

Tanto João Batista e Jesus começou seu ministério proclamando: "Arrependam-se, pois 

o Reino dos céus está próximo" ( Mt 3: 2. ; 04:17 ). Jesus nasceu um rei, reconhecido 

pelos magos para ser um rei, temido por Herodes como um rei rival, e até mesmo 

questionado por Pilatos sobre a Sua realeza. Jesus ofereceu o Seu reino de Israel se ela 

iria aceitá-Lo como seu rei. Mas porque Israel rejeitou, ela perdeu o reino, e Israel foi 

adiada. Porque os judeus, declarou: "Nós não queremos que este homem reine sobre nós 

( Lucas 19:14 ), que o homem não reinar sobre eles. Por isso, ele tem atrasado 

estabelecendo Seu reino terreno até que Israel é salvo e que Ele volte a reinar sobre a terra 

por mil anos ( Ap 20: 4 ). 

Enquanto isso, o rei está ausente da terra. No entanto, desde o céu Cristo agora governa 

Seu reino terreno. Considerando Ele governará o mundo inteiro externamente durante o 

Milênio, Ele agora governa internamente, nas vidas daqueles que pertencem a Ele. A 

forma atual do reino é a esfera da salvação pela graça através da fé. Ele é Rei sobre 

aqueles que têm confessado como Senhor soberano. As bênçãos que serão dispensados 

externamente durante o Milênio são agora internamente dispensado aos crentes. Assim 

como Cristo será exteriormente entronizado em Jerusalém durante o Milênio, ele agora 

está interiormente entronizado no coração dos seus santos. Como no futuro reino Ele vai 

dispensar graça, por isso Ele faz até hoje para aqueles que confiam nEle. Como Ele, então, 

vai trazer a paz externa para todo o mundo, Ele agora traz paz interior na vida dos 

crentes. Como Ele, então, doar alegria e felicidade externamente, Ele agora dá 

internamente essas bênçãos sobre seu próprio povo. 

Desse interino, reino interno santos do Antigo Testamento não sabia de nada. É um 

parêntese no desenrolar divino de redenção, que até o Novo Testamento era um 

segredo. O reino de que o Antigo Testamento fala, e que se manifestará plenamente no 

Millennium, agora existe em uma espécie de um cumprimento preliminar e parcial. Como 



Pedro explicou em seu sermão de Pentecostes, os eventos notáveis que tinha acabado de 

acontecer em Jerusalém ( Atos 2: 1-13 ) foram uma prévia do que o que o profeta Joel 

profetizou do reino milenar: "'E será que na última dias, "Deus diz:" que eu derramarei 

do meu Espírito sobre toda a humanidade "( v. 17 ; cf. Joel 2:28 ). 

Dentro do mistério central do reino são outros mistérios revelados (ver Mat. 13:11 ). Um 

deles é o mistério de Cristo que habita ", o mistério que esteve oculto dos últimos séculos 

e gerações; mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer 

quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a 

esperança da glória "( Col. 1: 26-27 ). Outros mistérios que são de Deus em carne, a 

encarnação do Filho de Deus, a verdade não é totalmente revelado no Antigo Testamento 

( Cl 2: 2-3 ); o mistério da incredulidade de Israel e da rejeição do Messias ( Rm 

11:25. ); o mistério da iniqüidade ( 2 Ts 2: 7. ); o mistério da Babylon-o terrível sistema, 

vil, econômica e religiosa do fim dos tempos ( Apocalipse 17 ); o mistério da unidade dos 

crentes ( : Ef 3, 3-6. ;) o mistério da Igreja como a noiva de Cristo ( : Ef 5 24-32. ;) eo 

mistério do arrebatamento ( 1 Cor. 15: 51-52 ). A idade mistério será completado quando 

Cristo voltar em glória ( Ap 10: 7 ). 

A Igreja como Corpo de Cristo 

A rica doutrina da Igreja como Corpo de Cristo é uma metáfora que mostra a igreja não 

como uma organização, mas como um organismo vivo composto de muitas partes inter-

relacionadas e mutuamente dependentes. Cristo é a cabeça do que o corpo, e do Espírito 

Santo é, por assim dizer, a sua força vital. 

O Novo Testamento usa muitas metáforas para a igreja que o Antigo Testamento usa de 

Israel. Ambos são chamados a noiva, ou esposa ( Hos. 1: 2 ; cf. Jer 03:20. ; Ap 21: 2 ), 

um agregado familiar ( Sl. 107: 41 ; Jer. 31: 1 ; . Ef 2 ); um rebanho ( . Isa 40:11 ; cf. . Sl 

23 ; Lucas 12:32 ; Atos 20: 28-29 ), e um vinhedo ou ramos de videira ( Isaías 5: 1-

7. ; João 15: 5 ). Mas o Antigo Testamento nunca fala de Israel como o corpo de 

Deus. Isso é uma figura distinta e anteriormente não revelada para o povo de Deus na 

Nova Aliança. A igreja de Cristo é Seu presente reencarnado Corpo na terra. 

É apenas esta encarnação fora de Cristo que o mundo vê. Conseqüentemente, a igreja 

deve ser tão statured inteiro e completo como Jesus foi quando Ele ministrou na terra. Os 

membros do Corpo de Cristo estão inseparavelmente unidos em seu Senhor, e quando um 

mau funcionamento do membro, todo o corpo está debilitado. Quando seus membros 

desobedecer a cabeça, o corpo manca e tropeça. No entanto, quando seus membros 

responder fielmente à Cabeça, a igreja manifesta beleza, poder e glória do Senhor. 

As funções do corpo através do uso dos dons espirituais e através das responsabilidades 

de comunhão e ministério mútuo. Quando a igreja é fiel, Cristo vem a plena estatura de 

seu corpo atual terrena.Quando a igreja não é fiel, a visão do mundo de Cristo é distorcida, 

a igreja está enfraquecido, e que o Senhor é desonrado. 

O Autor 

Paulo, cujo nome original era Saul, era da tribo de Benjamim e, provavelmente, foi 

nomeado após o primeiro rei de Israel e seu mais proeminente Benjamim. Saul foi bem 

educado no que hoje são chamados de ciências humanas, mas seu mais extenso 

treinamento foi em estudos rabínicos sob o famoso Gamaliel ( Atos 22: 3 ). Ele se tornou 

um rabino proeminente em seu próprio direito e era um membro do Sinédrio, o conselho 

judaico governando em Jerusalém. Ele também tornou-se, provavelmente, o líder anti-



cristã mais ardente no judaísmo ( Atos 22: 4-5 ). Ele apaixonAdãoente odiava os 

seguidores de Jesus Cristo e estava a caminho para prender alguns deles em Damasco, 

quando o Senhor milagrosamente e dramaticamente o parou em suas trilhas e levou-o 

para si mesmo ( Atos 9: 1-8 ). 

Depois de passar três anos no deserto do Nabataean Saudita, Paulo pastoreou em conjunto 

uma igreja em Antioquia da Síria com Barnabé, Simeão, Lúcio, e Manaém ( Atos 13: 

1 ). Durante este ministério anteriormente Saul veio a ser conhecido como Paulo ( Atos 

13: 9 ). O novo homem assumiu um novo nome. De Antioquia o Espírito Santo enviou-o 

para fora com Barnabé para começar o maior empreendimento missionário na história da 

igreja. Nesse ponto, Paulo começou seu trabalho como apóstolo exclusivo de Deus para 

os gentios ( Atos 09:15 ; Rom. 11:13 ). 

Data e Destino da Epístola 

Em algum momento entre 60 e 62, Paulo escreveu esta carta da prisão em Roma (ver 3: 

1 ) para os crentes a quem ele havia pastoreado. Porque a frase que estão em Éfeso não é, 

em muitos manuscritos antigos, e porque não há nenhuma menção de uma situação local 

ou crente individual, muitos estudiosos pensa que esta carta foi uma encíclica, destina-se 

a ser distribuída entre todas as igrejas da Ásia Menor (incluindo aqueles em Esmirna, 

Pérgamo, Tiatira, Sardes e, assim como Ephesus). Pode ser que a carta foi enviada 

primeiro a Éfeso e, portanto, tornou-se especialmente associado a essa igreja. 

Os três primeiros capítulos de Efésios enfatizam doutrina, e os últimos três capítulos 

enfatizar comportamento. A primeira metade é teológico, e no segundo semestre é 

prático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. A Saudação ( Efésios 1: 1-2 ) 

Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos 

que estão em Éfeso, e que são fiéis em Cristo Jesus: Graça e paz 
da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.( 1: 1-2 ) 

Em sua saudação, Paulo apresenta a dupla fonte de sua autoridade apostólica, uma dupla 

descrição dos crentes, uma dupla bênção para os fiéis, e a dupla fonte dessas bênçãos. 

A fonte dupla de Autoridade 

Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, ( 1: 1 a) 

Paulo escreveu com a autoridade de um apóstolo . Apostolos significa "enviado" e no 

Novo Testamento é usado como um título oficial dos homens que Deus escolheu para ser 

exclusivamente as camadas de fundação da igreja e os receptores, professores e escritores 

de sua revelação-a final do Novo Testamento. Os deveres apostólicos foram para pregar 

o evangelho ( 1 Cor 1:11. ), ensinar e orar ( Atos 6: 4 ), os milagres de trabalho ( . 2 Cor 

0:12 ), construir outros líderes da igreja ( Atos 14:23 ), e escrever a Palavra de Deus ( Ef. 

1: 1 ; etc.). 

Além doze originais e Matthias ( Atos 1:26 ), que substituiu Judas, Paulo foi o único 

outro apóstolo , "como se fosse ... um abortivo" ( 1 Cor. 15: 8 ). No entanto, ele não era 

inferior aos outros apóstolos, depois de ter cumprido todos os requisitos para que o 

escritório ( 1 Cor. 9: 1 ). 

Credenciais de Paulo não fosse a sua formação académica ou sua liderança rabínica mas 

o seu ser um apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus . Paulo não ensinar e 

escrever com a sua autoridade, mas pela autoridade dupla ainda totalmente unificado de 

o Filho ( Jesus Cristo ) e do Pai ( Deus ). Ao afirmar que a verdade Paulo não estava se 

gabando de mérito pessoal ou elevar-se acima de outros crentes.Ele também lembrou que 

ele tinha sido um blasfemo, perseguidor violento da igreja, e um incrédulo indigno e 

ignorante; e ele ainda se considerava o principal dos pecadores ( 1 Tim. 1:13 , 15 ). Como 

todo cristão, ele foi antes de tudo um "servo de Cristo Jesus" seu Senhor ( Rom. 1: 1 ). Ao 

mencionar o seu apostolado, Paulo simplesmente a sede da sua imerecida mas 

divinamente outorgado autoridade para falar em nome de Deus-que ele afirma no início 

de cada uma de suas epístolas, exceto Filipenses e 1 e 2 Tessalonicenses. 

A dupla Designação dos Crentes 

aos santos que estão em Éfeso, e que são fiéis em Cristo Jesus: ( 1: 
1 b) 

De crentes lado de Deus são aqueles que Ele tem feito santo, que é o significado 

de santos . De crentes laterais do homem são aqueles que são fiéis , aqueles que 

confiaram em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. 

Todo cristão é um santo, porque cada cristão foi separado e santificado por meio da 

perfeita justiça de Cristo que foi colocado à seu relato ( Romanos 3: 21-22. ; 1 Cor. 

1:30 ; Fp 3: 9. ; etc.). Quando uma pessoa age com fé para receber a Cristo, Deus age em 

graça para dar a essa pessoa a própria justiça de Cristo. É a justiça, não o caráter de Cristo 

perfeito de uma pessoa próprio ou realizações, não importa quão grande elas possam 



parecer aos olhos dos homens-que estabelece cada crente como um dos de 

Deus santos através de fé salvadora. 

As Bênçãos dupla de crentes 

Graça e paz ( 1: 2 a) 

Esta foi uma saudação comum entre os cristãos na igreja primitiva. Charis ( graça ) é 

grande bondade de Deus para com aqueles que são indignos de Seu favor, mas que 

colocaram a sua fé em Seu Filho, Jesus Cristo. Para cumprimentar um irmão ou irmã 

Cristão desta forma é muito mais do que um desejo para o seu bem-estar geral. É também 

um reconhecimento da graça divina na qual estamos firmes, e que fez de nós membros 

mútuos do Corpo de Cristo e da família divina de Deus. 

Graça é a fonte da qual a paz ( eirēnē ) é o fluxo. Porque nós temos a graça de Deus, 

temos paz com Deus e da paz de Deus ", que excede todo o entendimento" ( Filipenses 4: 

7. ). A paz é o equivalente do hebraico Shalom , que, em sua maior conotação, significa 

prosperidade espiritual e completude. 

A dupla fonte de bênção 

parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. ( 1: 2 b) 

A dupla fonte de bênção é o mesmo que a dupla fonte de AUTORIDADE Deus nosso 

Pai e do Senhor Jesus Cristo . Aqueles não são separados e fontes distintas, mas duas 

manifestações da mesma fonte, como indicado pelo conectivo kai ( e ), o que pode indicar 

a equivalência, e aqui indica que o Senhor Jesus Cristo é divino como Deus, nosso Pai . 

A mensagem de Paulo durante toda esta epístola é que os crentes possam compreender e 

experimentar mais plenamente todas as bênçãos concedidas por seu Pai Celestial e Seu 

Filho e seu Salvador, Jesus Cristo. 

 

 

 

 

 

 

2. Eleitos na eternidade passada (Efésios 

1: 3-6A) 



Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos 

tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões 

celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da 

fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis 

diante dele . Em amor nos predestinou para filhos de adoção por 

Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua 

vontade, para o louvor da glória de Sua graça. (1: 3-6A) 

No grego, versículos 3-14 compreendem uma frase e abranger o passado, 

presente e futuro do propósito eterno de Deus para a igreja. É esboço de Paulo 

do plano mestre de Deus para a salvação. Em 06/03 anos é mostrado o aspecto 

passado, eleição; em 6 b -11 nos é mostrado o aspecto actual, a redenção; e em 

12-14 nos é mostrado o aspecto futuro, herança. Dentro do plano mestre de 

Deus de salvação é cada crente que tem ou nunca vai confiar em Deus e ser 

salvo. Como às vezes é expresso, a história é simplesmente a conseqüência de 

"Sua história", que já foi planejado e pré-escrita na eternidade. 

Esta passagem também pode ser dividido em três seções, cada um dos quais se 

concentra em uma pessoa diferente da Trindade. Os versículos 3-6 um centro 

no Pai, versículos 6 b -12 centro no Filho, e os versículos 13-14 centro sobre o 

Espírito Santo. Paulo nos leva à sala do trono da Divindade para mostrar a 

grandeza e vastidão das bênçãos e tesouros que pertencem a aqueles que estão 

em Jesus Cristo. 

As pessoas hoje estão muito preocupados com a identidade, propósito de vida, 

auto-estima e auto-aceitação. Consequentemente, há uma infinidade de livros, 

artigos, seminários, e esquemas que tentam cumprir esses anseios. Mas porque 

Deus e Sua Palavra não são considerados na maioria dessas tentativas, a única 

fonte para encontrar a verdade é eliminado, e os homens, inevitavelmente, são 

levados de volta para si mesmos para as respostas. Apesar de muitas variações 

e fórmulas, por vezes complexas, o resultado final é para dizer aos homens que 

eles são realmente tudo bem, afinal, e que o que identidade, valor, e o que 

significa que encontrar na vida eles devem encontrar em si e para si. 

Somos ensinados a pensar em nós mesmos em primeiro lugar e são mostrados 

como chegar no topo, utilizando e manipular os outros, intimidando antes de 

ser intimidado. Somos informados de como ser bem sucedido e como ser o 

número um. Somos aconselhados a encontrar um sentido para a herança de 

nossas raízes familiares e étnicos, com a expectativa de que descobrir de onde 

viemos vai ajudar a explicar onde estamos e, talvez, para onde estamos 

indo. Mas tais abordagens dar apenas um gloss psicológico que ajuda a capa, 

mas não ajuda a remover, o problema subjacente de sentido na vida. 

Outros começou a tentar estabelecer o seu valor por obras justiça, alguns até 

mesmo se tornando fortemente envolvido no trabalho da igreja e outras 

atividades cristãs. Eles olham para o elogio e louvor, e em pouco tempo eles 



estão presos no mesmo tipo de jogos religiosos hipócritas que caracterizaram 

os escribas e fariseus do tempo de Jesus. Como a sua auto-satisfação cresce suas 

vidas espirituais murchar, porque tal esforço alimenta a carne e mutila a alma. 

Mas todo o esforço humano em auto-aperfeiçoamento e auto-satisfação, não 

importa o que sua cobertura religiosa pode ser-se sujeita à lei dos rendimentos 

decrescentes. Satisfação genuína e duradoura nunca é alcançado, e aumentou a 

conquista só traz aumento do desejo. Mais importante, a culpa e medo que 

causam a insatisfação são suprimidos, mas não aliviou. Os tais jogos 

superficiais mais longos são jogados, tornar-se o mais profundo da Depressão, 

ansiedade e sentimentos de culpa. 

A única maneira que uma pessoa pode alcançar um verdadeiro sentido de auto-

estima, significado e importância é ter um relacionamento correto com o seu 

Criador. Uma pessoa sem Cristo não tem valor espiritual, nenhuma posição 

diante de Deus, sem propósito ou significado no mundo. Ele é como "palha que 

o vento vai embora" (Sl 1: 4.). 

Um cristão, porém, é um filho de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Se ele 

não tem compreensão dessas bênçãos que ele precisa para entender a posição 

que ele já tem em seu Salvador. Para dar tais cristãos o direito de entender sua 

posição e posses é o impulso fundamental da carta aos Efésios de Paulo. 

Se nós pertencemos a Cristo, diz Paulo, podemos ter a certeza de que Deus 

colocar o nosso nome para baixo, como parte de sua igreja, mesmo antes que o 

mundo começou. Fora da graça, e na soberania divina, Ele escolheu cada um 

de nós pertencemos a Ele. Não era porque estávamos mais digno do que 

qualquer outra pessoa ou mais merecedor ou meritório, mas simplesmente 

porque Deus quis nos escolher. 

Embora esta é uma verdade incompreensível ao pensamento finito, é um dos 

mais repetida nas Escrituras. O registro da história da redenção de Deus é o de 

Seu descendo e trazendo a Si aqueles que Ele escolheu para salvar. Nestes 

versos de Efésios Paulo abertura nos dá um vislumbre de eternidade 

passada. Ele nos deixa escutar como Deus planejou para salvar-nos, não só 

muito antes de nascermos, mas muito antes de a terra nasceu. 

Os Aspectos da Bênção 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos 

tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões 
celestiais em Cristo, (1: 3) 

Paulo aqui apresenta seis aspectos da bênção divina ele está prestes a acontecer: 

o Abençoado, Deus; o Blesser, também Deus; os bem-aventurados, crentes; as 



bênçãos, todas as coisas espirituais; a localização bênção, nos lugares 

celestiais; eo Agente de bênção, Jesus Cristo. 

O Abençoado - Deus 

Tal verdade graciosa é apresentada de forma apropriada por louvor Àquele que 

fez tal disposição: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus 

Cristo . De eulogeo ( abençoada ) obtemos elogio, uma mensagem de louvor 

e louvor, a declaração da bondade de uma pessoa. Porque ninguém é 

verdadeiramente bom, mas Deus (Mat. 19:17), o nosso elogio supremo, o nosso 

louvor supremo, é para Ele. 

A bondade é a natureza de Deus. Deus, o Pai , não só faz coisas boas, Ele é bom 

de uma forma e num grau que nenhum ser humano, exceto o Seu próprio Filho 

encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo , pode ser. Consequentemente, do 

Gênesis ao Apocalipse, homens piedosos, reconhecendo a superação e 

humanamente inatingível bondade de Deus, proclamaram bênção para 

ele. Melquisedeque declarou: "Bendito seja o Deus Altíssimo" (Gn 14:20). Nos 

últimos dias, "a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e 

sobre o mar, e tudo o que neles" será "ouvida dizendo:" Àquele que está sentado 

no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, honra e glória e poder pelos séculos dos 

séculos "(Ap 5:13). 

Nada é mais apropriado para o povo de Deus do que para abençoar a Ele por 

Sua grande bondade. Em todas as coisas-se a dor, luta, os ensaios, a frustração, 

a oposição, ou adversidade-estamos a louvar a Deus, porque Ele é bom no meio 

de tudo isso. Para isso, louvar e bendizer-Lo. 

O Blesser - Deus 

Coerente com sua perfeição e merecimento, Aquele que é ser extremamente 

abençoado por Sua bondade é Ele mesmo a suprema Blesser que concede 

bondade. É Ele que nos abençoou com toda a bênção espiritual . "Cada coisa 

boa conferida e todo dom perfeito", Tiago nos lembra, "vem do alto, descendo 

do Pai das luzes" (Tg 1:17). Paulo nos assegura que "Deus faz com que todas 

as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, 

daqueles que são chamados segundo o seu propósito" (Rom. 8:28). Deus 

abençoa porque Ele é a fonte de todas as bênçãos, de todo o bem. Bondade só 

pode vir de Deus, porque não há nenhuma fonte de bondade fora de Deus. 

Os Abençoados - Crentes 

O nos que Deus tem abençoado se refere aos crentes, "os santos em Cristo 

Jesus ..." Paulo se refere no versículo 1. Em Sua maravilhosa graça, providência 

maravilhosa, e plano soberano Deus escolheu para abençoar -nos . Deus 

eternamente ordenado que "os que são da fé são abençoados" (Gal. 3: 9). 



Quando Deus abençoe falamos bom Dele. Quando Deus nos abençoa, Ele 

comunica-nos bem. Nós abençoamos-lo com palavras; Ele nos abençoa com 

obras. Tudo o que podemos fazer é falar bem dele, porque em nós mesmos não 

temos nada bom para dar, e em Si mesmo Ele não tem nenhuma bondade. Mas 

quando Ele nos abençoa a situação é inversa. Ele não pode abençoar-nos para o 

nosso bem, porque não temos nenhuma. Ao contrário, Ele nos 

abençoa com bondade. Nosso Pai Celestial nos cumula com toda a bondade, 

toda boa dádiva, todas as bênçãos. Essa é a sua natureza, e que é a nossa 

necessidade. 

As Bênçãos - Tudo Espiritual 

Nosso Pai Celestial abençoa -nos com todas as bênçãos espirituais . No Novo 

Testamento pneumatikos ( espiritual ) é sempre usada em relação à obra do 

Espírito Santo. Portanto, não nos referimos aqui à imateriais bênçãos em 

oposição aos materiais, mas a origem divina das bênçãos-se nos ajudar em 

nossos espíritos, nossas mentes, nossos corpos, nossa vida diária, ou no entanto 

outra coisa. Espiritualrefere-se à fonte , não a extensão, de bênção . 

Muitos cristãos continuamente pedir a Deus pelo que Ele já deu. Eles rezam 

para ele para dar-lhes mais amor, embora eles devem saber que "o amor de Deus 

foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado" (Rm. 

5: 5). Eles oram pela paz, embora Jesus disse: "Deixo com vocês; a minha paz 

vos dou" (João 14:27). Eles rezam pela felicidade e alegria, embora Jesus disse: 

"Estas coisas vos tenho falado com você, que a minha alegria esteja em vós, ea 

vossa alegria seja completa" (João 15:11). Eles pedem a Deus força, embora a 

Sua Palavra diz que eles "podem fazer todas as coisas naquele que fortalece-

los" (Fil. 4:13). 

De Deus "poder divino nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, 

pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude" (2 

Pe. 1: 3). Não é que Deus vai nos dar, mas que Ele já nos deu "tudo o que 

pertence à vida e piedade." Ele tem nos abençoado já com todas as bênçãos 

espirituais . Estamos completa "nele" (Col. 2:10). 

Os nossos recursos em Deus não são simplesmente prometeu; eles são 

possuídos. Todo cristão tem o que Paulo chama de "a provisão do Espírito de 

Jesus Cristo" (Fl. 1:19). Deus não pode dar-nos mais do que Ele já nos deu em 

Seu Filho. Não há nada mais para receber. A necessidade do crente, portanto, 

não é para receber algo mais, mas para fazer algo mais com o que tem. 

Nossa posição celestial e posse são tão certo e seguro que Paulo fala de Deus 

de já ter "nos ressuscitou com Ele, e nos fez assentar com Ele nos lugares 

celestiais em Cristo Jesus" (Ef. 2: 6). 



A localização da Bênção - nos lugares celestiais 

Estes abundantes, bênçãos ilimitadas de Deus estão nos lugares 

celestiais . Mais do que o próprio céu está incluído. Os lugares celestiais (cf. 

1:20; 2: 6; 03:10) abranger todo o reino sobrenatural de Deus, Seu domínio 

completo, toda a extensão de sua operação divina. 

Os cristãos têm uma, a existência-a-dois níveis dupla cidadania 

paradoxal. Enquanto permanecemos na terra somos cidadãos de terra. Mas em 

Cristo a nossa cidadania primária e infinitamente mais importante é no céu (Fp. 

3:20). Cristo é nosso Senhor e Rei, e nós somos cidadãos do seu reino, nos 

lugares celestiais . É por isso que estamos a prosseguir "coisas do alto, onde 

Cristo está sentado à direita de Deus" (Col. 3: 1). 

Porque somos membros do domínio de Deus, ao contrário dos "filhos deste 

mundo" (Lucas 16: 8), somos capazes de entender as coisas sobrenaturais de 

Deus, coisas que o "homem natural não aceita" e "não consigo entender .. . 

porque são espiritualmente avaliado "(1 Cor. 2:14). 

Quando um cidadão americano viaja para outro país, ele é tão grande como um 

cidadão americano quando ele está nos Estados Unidos. Se ele está na África, 

no Oriente Médio, Europa, Antártica, ou em qualquer outro lugar fora da sua 

terra natal, ele ainda é completamente um cidadão americano, com todos os 

direitos e privilégios que essa cidadania detém. 

Como cidadãos do domínio celestial de Deus, os cristãos detém todos os direitos 

e privilégios que os subsídios de cidadania, mesmo quando eles estão vivendo 

na terra "estrangeiro" e às vezes hostil da terra.Nossa verdadeira vida está no 

sobrenatural, nos lugares celestiais . Nosso Pai está lá, nosso Salvador está lá, 

a nossa família e entes queridos estão lá, o nosso nome está lá, e nossa morada 

eterna e trono estão lá. 

Mas estamos atualmente preso na tensão entre o terreno eo celestial. Paulo 

refletiu essa tensão quando ele disse: "Somos atribulados por todos os lados, 

mas não angustiados; perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não 

desamparados; abatidos, mas não destruídos ... tão triste mas sempre alegres, 

como pobres ainda enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo 

tudo "(2 Cor 4: 8-9; 6:10.). 

A chave para viver como um cidadão celeste, enquanto vivia em uma situação 

unheavenly está andando pelo Espírito. "Caminhe pelo Espírito", diz Paulo, "e 

você não vai realizar o desejo da carne" (Gl. 5:16). Quando andamos em Seu 

poder Ele produz o Seu fruto em nós: "amor, alegria, paz, longanimidade, 

benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio" (vv 22-23.). Nós 



recebemos nossas bênçãos celestiais, vivendo no poder do Espírito Santo de 

Deus. 

O Agente de bênção - Jesus Cristo 

Os cristãos possuem todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais , 

porque eles são em Cristo . Quando nós confio nele como Senhor e Salvador, 

que são colocados em uma união maravilhosa com Jesus Cristo. "Aquele que 

se une ao Senhor é um espírito com Ele" (1 Cor. 6:17). A nossa unidade como 

cristãos é mais do que simplesmente o de comum acordo; é a unidade de uma 

vulgaridade da vida, a vida eterna comum de Deus que pulsa através da alma 

de cada crente (cf. Rom. 15: 5-7). 

Tudo o que o Senhor tem, aqueles em Cristo tem. "O próprio Espírito testifica 

com o nosso espírito que somos filhos de Deus e, se filhos, também herdeiros, 

herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo" (Rom. 8: 16-17). Riquezas de 

Cristo são as nossas riquezas, seus recursos são os nossos recursos, a Sua justiça 

é a nossa justiça, e Seu poder é o nosso poder. Sua posição é a nossa posição: 

onde Ele está, nós somos. Seu privilégio é nosso privilégio: o que Ele é que nós 

somos. Sua posse é nossa posse: o que ele tem, nós temos. Sua prática é a nossa 

prática: o que faz, o que fazemos. 

Nós somos essas coisas e ter essas coisas e fazer essas coisas, pela graça de 

Deus, que nunca deixa de trabalhar a Sua vontade em quem confiar nEle (1 Cor. 

15:10). 

O Elements da O Eternal Formadoras do Corpo 

assim como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, 

para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor 

nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si 

mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da 
glória de Sua graça. (1: 4-6) 

Estes versículos revelam a parte passado do plano eterno de Deus na formação 

da igreja, o Corpo de Jesus Cristo. Seu plano é mostrado em sete elementos: o 

método, eleição; o objeto, os eleitos; o tempo, a eternidade passada; a 

propósito, a santidade; o motivo, o amor; o resultado, a filiação; eo objetivo, 

glória. 

O Método - Eleição 

A Bíblia fala de três tipos de eleição. Uma é eleição teocrático de Deus de 

Israel. "Vocês são um povo santo ao Senhor, teu Deus," Moisés disse a Israel 

no deserto do Sinai; "O Senhor teu Deus te escolheu para ser um povo 



exclusivamente seu, de todos os povos que há sobre a face da terra" (Deut. 7: 

6). 

Essa eleição teve qualquer influência sobre a salvação pessoal. "Eles não são 

todos os israelitas que são descendentes de Israel", explica Paulo; "Também não 

são todas as crianças, porque eles são descendentes de Abraão" (Rm. 9: 6-

7). Descida Racial de Abraão como pai do povo hebreu não quis dizer descida 

espiritual dele como pai da fé (Rom. 4:11). 

Um segundo tipo de eleição é profissional. O Senhor chamou a tribo de Levi 

para sermos Seus sacerdotes, mas levitas não foram, assim, garantida a 

salvação. Jesus chamou doze homens para serem apóstolos, mas apenas onze 

deles para a salvação. Depois que Paulo veio a Cristo por causa da eleição de 

Deus para a salvação, Deus escolheu-o, em seguida, de uma outra maneira para 

ser seu apóstolo especial para os gentios (Atos 09:15; Rom. 1: 5). 

O terceiro tipo de eleição é salvadora, o tipo de que Paulo está falando em nosso 

texto presente. "Ninguém pode vir a mim", disse Jesus, "se o Pai que me enviou 

não o trouxer" (João 6:44). helkuo ( empates) carrega a idéia de uma força 

irresistível e foi usado na literatura grega antiga de um desesperAdãoente 

homem com fome sendo atraídos para alimentos e de forças demoníacas sendo 

atraídos para os animais quando eles não foram capazes de possuir homens. 

Jardas de salvamento usar eletroímãs gigantes para levantar e parcialmente tipo 

de sucata. Quando o magnete está ligado, uma força magnética tremenda atrai 

todos os metais ferrosos que estão perto dele, mas não tem nenhum efeito sobre 

os outros metais, tais como alumínio e bronze. 

De forma semelhante, eletiva de Deus irresistivelmente atrai a Si aqueles que 

Ele predeterminou a amar e perdoar, não tendo qualquer efeito sobre aqueles a 

quem não tem. 

Desde toda a eternidade, antes da fundação do mundo , e, portanto, 

completamente à parte de qualquer mérito ou merecimento que qualquer pessoa 

poderia ter, Deus nos escolheu nele , "em Cristo" (v. 3).Por eleição soberana 

de Deus, aqueles que são salvos foram colocados em união eterna com Cristo, 

antes da criação, mesmo ocorreu. 

Embora a vontade do homem não é livre no sentido de que muitas pessoas 

supõem, ele tem uma vontade, uma vontade de que a Escritura reconhece 

claramente. Além de Deus, a vontade do homem é preso pelo pecado. Mas ele 

é, no entanto, capaz de escolher a Deus, porque Deus fez essa escolha 

possível. Jesus disse que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna 

(João 3:16) e que "todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá" 

(11:26). Os comandos freqüentes para os perdidos para responder ao Senhor 



(eg, Josh 24:15; Is 55:... 1; Mt 3: 1-2; 04:17; 11: 28-30; João 5:40; 6 : 37; 7: 37-

39; Rev. 22:17) indicam claramente a responsabilidade do homem de exercer 

sua própria vontade. 

Contudo, a Bíblia é tão clara que ninguém recebe Jesus Cristo como Salvador, 

que não foi escolhida por Deus (cf. Rm 8:29; 09:11; 1 Tessalonicenses 1: 3-4.; 

1 Pe. 1: 2. ). Jesus dá a ambas as verdades em um versículo do Evangelho de 

João: "Todos os que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira 

nenhuma o lançarei fora" (João 6:37). 

Eleição soberana de Deus e do exercício de responsabilidade do homem na 

escolha de Jesus Cristo parecem verdades e opostas e irreconciliáveis de nossa 

perspectiva humana limitada eles são opostos e irreconciliáveis. É por isso que 

tantos sério, bem-intencionados cristãos ao longo da história da igreja ficaram 

confusos tentando conciliá-las. Desde que o problema não pode ser resolvido 

por nossas mentes finitas, o resultado é sempre a comprometer uma verdade em 

favor do outro ou a enfraquecer tanto, tentando tomar uma posição em algum 

lugar entre eles. 

Devemos deixar que o antimônio permanecer, acreditando que ambas as 

verdades completamente e deixando a harmonização deles a Deus. 

Eklego ( escolheu ) está aqui no aoristo e meio voz, indicando escolha 

totalmente independente de Deus. Porque o verbo é reflexivo isso significa que 

Deus não só escolheu por si mesmo, mas para si mesmo. Seu objetivo principal 

na eleição a igreja era o louvor da Sua própria glória (vv. 6, 12, 14). Os crentes 

foram escolhidos para a glória do Senhor antes que eles foram escolhidos para 

o seu próprio bem. A razão para chamar os fiéis para a igreja foi a de que "a 

multiforme sabedoria de Deus pode agora ser feito por meio da igreja para os 

governantes e as autoridades, nas regiões celestes" (3:10). 

Israel foi o eleito de Deus, Seu "escolhido" (Is. 45: 4; cf. 65: 9, 22). Mas foi-lhe 

dito: "O Senhor não tomou prazer em vós nem vos escolheu porque você estava 

em maior número do que qualquer dos povos, para que você era o menor de 

todos os povos, mas porque o Senhor te amei" (Deut. 7 : 7-8). Deus escolheu 

os judeus simplesmente fora de Seu amor soberano. 

Anjos celestiais de Deus também são eleitos (1 Tm. 5:21), escolhido por Ele 

para glorificar Seu nome e de ser Seus mensageiros. O próprio Cristo foi eleito 

(1 Ped. 2: 6, NVI ), e os apóstolos foram eleitos (João 15:16). Pelo mesmo plano 

soberano e vai a igreja é eleito. Deus "nos salvou, e chamou com uma santa 

vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e 

graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade" (2 Tim. 1: 

9). Em Atos nos é dito: "E a todos quantos haviam sido destinados para a vida 

eterna" (13:48). 



Paulo disse: "Por esta razão, tudo suporto por causa daqueles que são 

escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus 

e com ele eterna glória" (2 Tim. 2:10) o desejo do Seu coração era para alcançar 

os eleitos, os que já foram escolhidos, a fim de que eles possam tomar posse da 

fé já concedeu-lhes em decreto soberano de Deus. 

Paulo deu graças para a Igreja, pois foi eleito de Deus. "Nós devemos sempre 

dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos 

escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na 

verdade" (2 Ts. 2:13). 

Em seu livro Evangelismo e da soberania de Deus , JI Packer observa: 

Todos os cristãos acreditam na soberania divina; mas alguns não estão cientes 

de que eles fazem, e por engano imaginar e insistem que eles rejeitam. O que 

faz com que este estranho estado de coisas? A causa principal é o mesmo que, 

na maioria dos casos de erro na Igreja-a intrusa de especulações racionalistas, a 

paixão pela coerência sistemática, uma relutância em reconhecer a existência 

de mistério e deixar Deus ser mais sábio do que os homens, e uma consequente 

sujeitar Escrituras para as supostas exigências da lógica humana. As pessoas 

vêem a Bíblia ensina a responsabilidade do homem por suas ações; eles não 

vêem (o homem, na verdade, não pode ver) como isso é consistente com o 

senhorio soberano de Deus sobre essas ações. Eles não se contentam em deixar 

as duas verdades viver lado a lado, como fazem nas Escrituras, mas saltar para 

a conclusão de que, a fim de defender a verdade bíblica da responsabilidade 

humana, eles são obrigados a rejeitar o igualmente bíblica e igualmente verdade 

doutrina da soberania divina, e para explicar o grande número de textos que 

ensinam isso. O desejo de excesso de simplificar a Bíblia cortando os mistérios 

é natural para nossas mentes perversas, e não é de estranhar que até mesmo 

homens de Deus deve ser vítima a ele. Daí essa disputa persistente e 

incômodo. A ironia da situação, no entanto, é que, quando perguntamos como 

os dois lados Oração, torna-se evidente que aqueles que professam a negar a 

soberania de Deus realmente acreditar nela tão fortemente como aqueles que 

afirmam isso. ([Chicago: Inter-Varsity, 1961], pp. 16-17) 

Porque nós não podemos suportar a tensão de mistério, paradoxo ou antinomia, 

somos inclinados para ajustar o que a Bíblia ensina de modo que vai se encaixar 

nossos próprios sistemas de ordem e consistência. Mas essa abordagem 

presunçoso é infiel à Palavra de Deus e leva a doutrina confusa e de estar 

enfraquecido. Deve notar-se que outras doutrinas escrituras essenciais também 

são aparentemente paradoxal a nossa capacidade limitada. É antinomous que a 

própria Escritura é a obra de autores humanos, contudo as próprias palavras de 

Deus; que Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem; que a salvação 

é para sempre, ainda santos devem permanecer obediente e perseverar até o 

fim; que a vida do cristão é vivida em total compromisso e disciplina de si 



mesmo, mas é tudo de Cristo. Tais verdades inescrutáveis são um incentivo que 

a mente de Deus ultrapassa infinitamente a mente do homem e são uma grande 

prova da autoria divina das Escrituras. Os seres humanos escrevendo uma 

Bíblia em sua própria teria tentado resolver tais problemas. 

Não é que a eleição soberana de Deus, ou predestinação, elimina a escolha do 

homem na fé. Soberania divina ea resposta humana são parte integrante e 

inseparável de salvação, embora exatamente como eles funcionam juntos só a 

mente infinita de Deus sabe. 

Também não é, como muitos acreditam e ensinam que Deus simplesmente olha 

para o futuro para ver o que as pessoas vão acreditar e, em seguida, elege-los à 

salvação. Fora de contexto, Romanos 8:29 é muitas vezes usado para apoiar 

essa visão. Mas o versículo 28 deixa claro que aqueles que Deus prevê e 

predestina para a salvação são aqueles a quem Ele já "chamados segundo o seu 

propósito." Qualquer ensinamento que diminui o soberano, elegendo amor de 

Deus, dando mais crédito para os homens também diminui a glória de Deus, 

atingindo, assim, um golpe no próprio propósito de salvação. 

Devemos estar satisfeitos simplesmente declarar com João Chadwick, 

Busquei ao Senhor, 

E depois que eu sabia 

Ele se mudou minha alma para buscá-Lo, 

Procuro me! 

Não era que eu encontrei, 

O Salvador Verdadeiro; 

Não, eu foi encontrado por Ti. 

O Object - O Eleito 

O objeto da eleição é nós, não todos, mas somente aqueles a quem Deus 

escolheu, os santos e "fiéis em Cristo Jesus" (v. 1). Aqueles a quem elege Deus 

são aqueles que Ele tem declarado santo antes da fundação do mundo e que se 

identificaram com o Seu Filho Jesus Cristo pela fé. Ser cristão é ter sido 

escolhida por Deus para ser seu filho e para herdar todas as coisas através e com 

Jesus Cristo. 



O Tempo - Eternity Past 

Deus nos elegeu antes da fundação do mundo . Antes da criação, a queda, os 

convênios, ou a lei que foram soberanamente predestinado por Deus para ser 

sua. Ele projetou a igreja, o corpo de seu filho, antes que o mundo começou. 

Porque no plano de Deus, Cristo foi crucificado por nós "antes da fundação do 

mundo" (1 Pe. 1:20), que foram designados para a salvação por esse mesmo 

plano, no mesmo período. Foi então que a nossa herança no reino de Deus foi 

determinado (Mat. 25:34). Nós pertencia a Deus antes dos tempos eternos, e 

nós seremos seus após o tempo há muito tempo o seu curso. Nossos nomes 

como crentes foram "escritas a partir da fundação do mundo no livro da vida do 

Cordeiro que foi morto" (Apocalipse 13: 8; cf. 17: 8). 

O Objetivo - Santidade 

Deus nos escolheu, a fim de que possamos ser santos e 

irrepreensíveis . Amōmos ( sem culpa ) significa, literalmente, sem defeito, ou 

impecável. Porque somos escolhidos Nele nós somos santos e irrepreensíveis 

diante dele . Porque Jesus Cristo se entregou por nós como "um cordeiro sem 

defeito e sem mácula" (1 Pe. 1:19), nos foi dada a Sua própria natureza sem 

mácula nem mancha. O indigno ter sido declarado digno, os injustos declarado 

santo. É plano eterno e preordenado de Cristo de "presente para si mesmo a 

igreja em toda a sua glória; sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas 

ela deve ser santa e irrepreensível" (Ef 5:27.). 

Obviamente Paulo está falando sobre a nossa posição e não a nossa 

prática. Sabemos que em nossa vida, estamos longe do padrão santo e longe de 

ser irrepreensível. No entanto, "nele", disse Paulo em outro lugar, que "foram 

feitas completa" (Col. 2:10). Tudo o que Deus é, tornamo-nos em Jesus 

Cristo. É por isso que a salvação é segura. Temos a perfeita justiça de 

Cristo. Nossa prática pode e não ficar aquém, mas a nossa posição nunca pode 

ficar aquém, porque é exatamente a mesma santa e irrepreensível posição 

diante de Deus que Cristo tem. Estamos tão seguros como nosso Salvador, 

porque estamos nele, esperando a plena redenção e gloriosa santidade que nos 

espera em Sua presença. 

E porque Deus nos declara e leva-nos a ser santos e irrepreensíveis , devemos 

nos esforçar para viver uma vida agora que refletir a santidade e inocência que 

são o nosso destino. 

A Motive - Amor 

Deus elege aqueles que são salvos por causa do Seu amor . Em amor nos 

predestinou para sermos adotados como filhos. Assim como Ele escolheu 



Israel para ser o Seu povo especial só por causa do seu amor (Dt. 7: 8), então 

Ele também escolheu a igreja , a família dos redimidos. 

Bíblica Ágape amor não é uma emoção, mas uma disposição do coração para 

buscar o bem-estar e satisfazer as necessidades dos outros. "Ninguém tem maior 

amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos", disse Jesus 

(João 15:13). E isso é exatamente o que o próprio Jesus fez em nome daqueles 

que Deus escolheu para ser salvo. No ato divino último de amor , Deus 

determinou antes da fundação da terra que Ele daria seu único Filho para nos 

salvar. "Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que 

nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente 

com Cristo" (Ef. 2: 4-5). Ele nos amou, e vai eternamente continuar a amar-

nos, de acordo com o beneplácito de sua vontade . 

O Resultado - Filiação 

O resultado da eleição de Deus é a nossa adoção como filhos . Em Cristo, nos 

tornamos sujeitos de seu reino, e porque Ele é o nosso Senhor somos Seus 

servos. Ele mesmo nos chama amigos, pois, Ele diz: "Todas as coisas que ouvi 

de meu Pai vos tenho dado a conhecer" (João 15:15). Mas em Seu grande amor 

que Ele nos faz mais do que os cidadãos e os servos, e até mais do que 

amigos. Ele nos faz filhos.Deus carinhosamente chama os pecadores redimidos 

na intimidade de sua própria família. 

Quando nos tornamos cristãos nos tornamos filhos de Deus. "Porque não 

recebestes o espírito de escravidão, a temer", diz Paulo, "mas recebestes o 

espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos:" Abbá! Pai! '"(Rom. 

8:15). Abba era uma palavra aramaica de carinho algo equivalente ao pai ou 

Papa. 

Para ser salvo é ter a própria vida de Deus em nossas almas, Seu próprio Espírito 

vivificante nossos espíritos. Os pais humanos podem adotar crianças e vir a 

amá-los cada bocado tanto quanto eles amam seus filhos naturais. Eles podem 

dar uma criança completa igualdade adotado na vida familiar, recursos e 

herança. Mas nenhum pai humano pode dar a sua própria natureza distinta de 

uma criança adotada.No entanto, isso é o que Deus milagrosamente faz a cada 

pessoa a quem Ele elegeu e que confiou em Cristo. Ele os torna filhos assim 

como seu divino Filho. Os cristãos não só tem toda a riqueza e as bênçãos do 

filho, mas toda a natureza do Filho. 

A Meta - Gloria 

Por que Deus fez tudo isso para nós? Por que Ele quer que sejamos seus 

filhos? Somos salvos e feitos filhos para o louvor da glória de sua 

graça . Acima de tudo, Ele elege e salva-nos para a Sua própriaglória . Quando 



Jesus disse: "Não temais, pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos 

o Reino" (Lucas 12:32), Ele estava afirmando o deleite de Deus em Sua glória 

colocar em exposição. Como Paulo explicou ainda: "Deus está no trabalho em 

[nós] ... a sua boa vontade" (Fp. 2:13). 

O apóstolo Paulo intercedeu para os tessalonicenses, Orando "que o nosso Deus 

vos faça dignos da sua vocação ... a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus 

seja glorificado em vós, e vós nele" (2 Ts. 1:11 -12). 

Até os animais do campo vai glorificar o Senhor, Isaías nos diz (43:20), e os 

céus narram a glória de Deus (Sl. 19: 1). Os únicos rebeldes no universo são 

anjos caídos e homem caído. Tudo o resto glorifica seu Criador. Os anjos caídos 

já foram removidos eternamente da presença de Deus, e aqueles homens caídos 

que não serão salvos por Jesus Cristo irá juntar-se aqueles anjos em que a 

separação eterna. 

Deus escolheu e predestinado o corpo antes da fundação do mundo, a fim de 

que nenhum ser humano poderia se vangloriar ou tomar a glória para si mesmo, 

mas que toda a glória poderia ser sua. A salvação não é parte de Deus e em parte 

do homem, mas inteiramente de Deus. Para garantir que, a cada prestação e 

cada detalhe da salvação foi realizada antes de qualquer ser humano jamais 

nasceu ou antes um planeta foi formada em que ele poderia ter nascido. 

A razão fundamental para tudo o que existe é a glória da Sua graça . É por 

isso que, como filhos de Deus, os cristãos devem fazer tudo o que eles fazem-

mesmo essas coisas mundanas como comer e beber para a glória de Deus (1 

Cor. 10:31). 

 

 

 

 

3. Redenção pelo seu sangue (Efésios 1: 

6b-10) 

que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado. Nele temos a 

redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as 

riquezas da sua graça, que Ele derramou sobre nós. Em toda a 



sabedoria e discernimento Ele fez-nos conhecer o mistério da sua 

vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, com 

vista a uma administração adequada para a plenitude dos tempos, 

isto é, a soma de todas as coisas em Cristo, as coisas nos céus e 
as coisas sobre a terra. (1: 6b-10) 

Alguns anos atrás figurinhas eram populares. Para cada dólar montante 

adquirido um determinado número de figurinhas foi dada como um 

bônus. Quando selos suficientes foram salvos, eles foram levados para um 

centro de resgate e trocados por mercadorias. 

Redenção é um dos temas centrais da Escritura e do livro de Efésios, mas 

carrega muito mais do que a idéia simplesmente de trocar uma coisa por outra 

de igual valor. 

O significado da Redenção 

Redenção vem de um dos seis termos provenientes do campo do direito e 

usados no Novo Testamento em relação à salvação. dikaioo e termos 

relacionados referido absolvição legal de uma taxa e são usados teologicamente 

a falar de um pecador de ser vindicada, justificado, e declarados justos diante 

de Deus (ver, por exemplo, Rom. 3: 4; 04:25; 05:18; 1 Tm. 

3:16). Aphiēmi significa, basicamente, para mandar embora e foi usado para 

indicar o reembolso legal ou anulação de um dívida ou a concessão de um 

perdão. Ele é usado nas Escrituras para se referir ao perdão de Deus pelo pecado 

(ver Matt. 9: 2; Rom. 4: 7; Ef. 1: 7; 04:32; etc.). huiothesia referido o processo 

legal de adotar uma criança e é usado por Paulo para representar adoção do 

crente na família de Deus (cf. Rm 8:15; Gal. 4: 5; Ef. 1: 5.).Katallassō pretendia 

conciliar legalmente duas partes em disputa no tribunal e no Novo Testamento 

é utilizado de reconciliação de um crente com Deus através de Jesus Cristo (Rm 

5:10; 2 Cor. 5: 18-20.). 

Dois termos legais gregos estão relacionados à redenção. agorazo , eo 

relacionado exagorazō , referem-se a compra ou aquisição. A fonte dos termos 

é ágora , o que significa mercado, ea idéia raiz dos verbos e substantivos 

derivados que se refere à compra e negociação no mercado. No Novo 

Testamento, eles são usados para denotar compra ou redenção espiritual (cf. Gl 

3:13; Ap 5:. 9; 14: 3-4; etc.). 

O outro termo para a redenção, lutroō (juntamente com suas formas afins), 

destina-se a liberação de cativeiro. Ele transportava um significado ainda mais 

forte do que agorazo e está por trás do substantivo rendido aqui 

como redenção . Esta palavra foi usada para se referir a pagar um resgate para 

libertar uma pessoa da escravidão, especialmente a de escravidão. 



Durante os tempos do Novo Testamento o Império Romano tinha até seis 

milhões de escravos, e a compra e venda deles foi um grande negócio. Se uma 

pessoa queria libertar um ente querido ou um amigo que era um escravo, ele 

iria comprar esse escravo de si mesmo e, em seguida, conceder-lhe a liberdade, 

atestando a libertação de um certificado escrito. Lutroō foi usada para designar 

a libertação de um escravo em que caminho. 

Essa é precisamente a idéia realizada no uso do Novo Testamento do termo para 

representar o sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Ele pagou o preço de 

resgate para comprar para si mesmo a humanidade caída e para libertá-los de 

seus pecados. 

Todo ser humano nasce desde a queda veio ao mundo escravos do pecado, 

sujeito à servidão total a uma natureza que é corrupto, mal, e separada de seu 

Criador. Nenhuma pessoa é espiritualmente livre.Nenhum ser humano é livre 

de pecado ou livre de suas conseqüências, a última conseqüência, ou multa, para 

o qual é a morte (Rm. 6:23). "A alma que pecar, essa morrerá" (Ez. 18: 4). 

Jesus disse: "Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete 

pecado é escravo do pecado" (João 8:34), e Paulo aponta que cada pessoa tenha 

cometido o pecado: "Não há justo, nem um sequer "(Rm 3:10; cf. 14 Ps:. 1.). Na 

mesma carta, o apóstolo diz que somos todos "vendido à escravidão do pecado" 

(7:14) e que, de fato, toda a criação está escravizado a corrupção do pecado 

(08:21). 

O pecado é escravo captor e proprietário do homem, e exige um preço para a 

sua libertação. A morte é o preço que tinha que ser pago pela redenção do 

homem do pecado. Portanto redenção bíblico refere-se ao ato de Deus pelo que 

Ele mesmo pago como resgate o preço do pecado. 

Em Romanos, Paulo fala da redenção como "nosso tendo sido libertados do 

pecado" e se tornar "escravos da justiça" (6:18). Em Gálatas Ele descreve 

redenção em dizer que Jesus Cristo "deu a si mesmo por nossos pecados, para 

que Ele possa nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso 

Deus e Pai" (1: 3-4); que "Cristo nos resgatou da maldição da Lei fazendo-se 

maldição por nós" (3:13); e que "foi para a liberdade que Cristo nos libertou; 

Permanecei, pois, firmes e não estar sujeito novo, a jugo de escravidão" (5: 

1). Em Colossenses o apóstolo diz que "Ele nos libertou do império das trevas 

e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a 

remissão dos pecados" (1: 13-14). 

O escritor de Hebreus explica redenção com estas palavras: "Desde então, os 

filhos participam da carne e do sangue, também ele [Cristo] do mesmo modo 

também participou da mesma, que por sua morte, tornar impotente aquele que 



tinha o poder da morte, isto é , o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo 

da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida "(2: 14-15). 

Os elementos da Redenção 

que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado. Nele temos a 

redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as 

riquezas da sua graça, que Ele derramou sobre nós. Em toda a 

sabedoria e discernimento Ele fez-nos conhecer o mistério da sua 

vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, com 

vista a uma administração adequada para a plenitude dos tempos, 

isto é, a soma de todas as coisas em Cristo, as coisas nos céus e 
as coisas sobre a terra. (1: 6b-10) 

Nesta passagem, Paulo menciona cinco elementos da redenção Deus oferece 

aos homens caídos através de Seu Filho, Jesus Cristo: o Redentor, o resgate, e 

o preço de resgate, resultados e razão. 

O Redentor 

Graça (v. 6 a ) é o antecedente de que . É a graça de Deus (amor imerecido e 

bondade) que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado , e porque estamos 

no qual temos a redenção . Jesus Cristo é o nosso Redentor do pecado, o Bem-

Amado (a palavra indica Aquele que está no estado de ser amado por Deus), 

que Ele mesmo pagou o preço da nossa libertação do pecado e da morte. Porque 

nós agora pertencem a Cristo, pela fé fez um com Ele e colocado em seu corpo, 

nós somos agora aceitável a Deus. 

Desde o início do ministério de Jesus, o Pai declarou que ele era "o meu Filho 

amado" (Mat. 3:17). E porque cremos nEle, "Ele nos libertou do império das 

trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor" (Colossenses 

1:13). Porque nós estamos agora no Amado , nós, também, são "amados de 

Deus" (Rom. 1: 7). 

Só Jesus Cristo tem o direito inerente de toda a bondade de Deus. Mas porque 

estamos identificados com Ele pela fé, que a bondade é agora também a nossa 

bondade. Porque o nosso Salvador e Senhor é o Amado do Pai e possui toda a 

bondade do Pai, somos também o amado do Pai e possuir toda a Sua 

bondade. Jesus disse: "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse 

é o que me ama; e aquele que me ama será amado por meu Pai" (João 14:21). 

O Pai agora nos ama como ama a Cristo e quer que tenhamos tudo o que Cristo 

tem. É por isso que Paulo poderia dizer que Ele "nos tem abençoado com toda 

sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo" (Ef. 1: 3). Todo 

cristão é filho amado de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo se tornou nosso 

Redentor. 



O conceito do Antigo Testamento de um resgatador estabelecido três 

qualificações: ele tinha que estar relacionado com o que necessita de resgate, 

capazes de pagar o preço, e dispostos a fazê-lo. O Senhor Jesus preencheu 

perfeitamente estes requisitos. 

Um poeta manifestou a magnífica realidade da redenção nas palavras, 

Perto, muito perto de Deus, 

Mais perto eu não poderia ser; 

Porque na pessoa de Seu Filho, 

Eu sou apenas o mais próximo como Ele. 

Caro, muito querido por Deus, 

Mais caro que eu não poderia ser; 

Porque na pessoa de Seu Filho, 

Eu sou tão querido como Ele. 

Charitoō ( concedeu gratuitamente ) é de Charis (graça v, 6. a ), e, portanto, 

Paulo está dizendo que Deus agraciou-nos com a sua graça. Os cristãos são 

aqueles que foram agraciados por Deus. 

O Redimido 

Em nós , "os santos ... que são fiéis em Cristo Jesus" (v. 1), o Redentor 

tem dada gratuitamente a Sua graça. Nós somos aqueles que têm a redenção, 

pelo seu sangue . 

No capítulo 2, Paulo nos lembra do que nós éramos como quando Deus tão 

graciosamente nos redimiu. Nós "estávamos mortos em [nossas] delitos e 

pecados"; nós "andou de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe 

das potestades do ar"; nós "vivido nos desejos da nossa carne, fazendo a 

vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira"; e nós 

estávamos sem "esperança e sem Deus no mundo" (1-3 vv., 12). No capítulo 4, 

ele nos lembra que anteriormente andou de futilidade da mente, "obscurecidos 

no [nosso] entendimento, separados da vida de Deus", por causa da ignorância 

e dureza de coração (vv. 17-18). Esses são os tipos de pessoas (o único tipo que 

existe) que Deus escolheu para redimir. 

É claro que é porque os homens são assim que eles precisam de redenção. Os 

homens bons não precisaria de um Redentor. É por isso que Cristo "se entregou 



por nós, que nos remir de toda iniqüidade e purificar para si um povo seu 

especial, zeloso de boas obras" (Tito 2:14). 

Até que uma pessoa percebe sua necessidade de redenção, porém, ele não vê 

necessidade de um Redentor. Até que ele reconhece que ele está 

irremediavelmente escravizada ao pecado, ele não vai procurar liberação 

dele. Mas quando ele faz, ele será libertado da maldição do pecado, colocada 

no Corpo de Cristo, e abençoou com todas as bênçãos espirituais Sua. 

O Preço de Resgate 

Nele temos a redenção, pelo seu sangue, (7a) 

O preço da redenção é o Seu sangue . Custou o sangue do Filho de Deus para 

comprar homens de volta a partir do mercado de escravos do pecado (cf. Lev 

17:11;.. Heb 9:22). 

Derramamento de sangue é uma metonímia para a morte, que é a pena e o preço 

do pecado. Própria morte de Cristo, pelo derramamento do seu sangue , era o 

substituto para nossa morte. Aquilo que nós merecemos e não poderia salvar-

nos de, o Salvador amado, embora Ele não merecia isso, tomou sobre Si. Ele 

fez o pagamento para o que de outra forma teriam nos condenado à morte e do 

inferno. 

O sangue dos animais sacrificados era continuamente oferecido nos altares do 

Tabernáculo e depois o Templo. Mas que o sangue nunca foi capaz, e nunca foi 

destinado para a limparem os ofertantes do pecado. Esses animais foram apenas 

simbólicos, substitutos típicas. Como o escritor de Hebreus explica: "É 

impossível que o sangue de touros e bodes para tirar os pecados" (Heb. 10: 

4). Mas com o derramamento de Seu sangue , "temos sido santificados pela 

oblação do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas" (10:10). Ele "se entregou 

por nós, como oferta e sacrifício a Deus como um aroma perfumado" (Ef. 5: 

2). O próprio Salvador disse que Seu sangue foi "derramado por muitos para 

remissão dos pecados" (Mat. 26:28). Como o escritor de Hebreus explica, o 

sacrifício de Cristo não era "através do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo 

seu próprio sangue, entrou no lugar santo uma vez por todas, tendo obtido eterna 

redenção. Porque, se o sangue de bodes e de touros e a cinzas de uma novilha, 

aspergidos sobre aqueles que têm sido contaminado, santificar para a 

purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno 

se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das 

obras mortas, para servirmos os vivos Deus? " (Heb. 9: 12-14). 

Nós "não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, ... mas pelo precioso 

sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo" (1 

Pedro 1: 18-19.). Não é de admirar que João viu os quatro seres viventes e os 

vinte e quatro anciãos que cantam, "Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus 



selos; porque foste morto, e compra fizeste para Deus com teus homens de 

sangue de toda tribo, língua ., povo e nação e tu fizeste-los a ser um reino e 

sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra "(Ap 5: 8-10). 

A "redenção que há em Cristo Jesus ... em Seu sangue, mediante a fé" (Rom. 3: 

24-25) pagou o preço para aqueles escravizado pelo pecado, comprou-os para 

fora do mercado de escravos onde eles estavam no cativeiro, e libertá-los como 

filhos libertados de Deus. Em sua liberdade estão em união com Jesus Cristo e 

receber todas as coisas boas que Ele é e tem. Sua morte liberta do pecado 

crentes de culpa, condenação, bondage, de energia, de grande penalidade, e 

algum dia glorioso, mesmo a partir de sua presença. 

Os resultados Redentores 

o perdão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça, 

que Ele derramou sobre nós. Em toda a sabedoria e discernimento 

Ele fez-nos conhecer o mistério da sua vontade, (7b-9-A) 

Redenção envolve cada coisa boa concebível ", toda sorte de bênção espiritual 

nas regiões celestiais em Cristo" (v. 3). Mas aqui Paulo concentra-se em dois 

aspectos especialmente importantes. Um deles é negativo, a remissão dos 

pecados , ea outra é positivo, sabedoria e discernimento . 

Perdão. O resultado primário de redenção para o crente é o perdão , uma das 

verdades centrais da salvação, tanto do Antigo e Novo Testamentos. É também 

o mais querido de verdade aqueles que sofreram a sua bênção. Na Última Ceia, 

Jesus explicou aos discípulos que o copo Ele, então, compartilhou com eles foi 

o seu "sangue da aliança, que é derramado por muitos, para remissão dos 

pecados" (Mat. 26:28).Redenção traz o perdão . 

Os behavioristas e os de algumas outras escolas de psicologia sustentam que 

não pode ser responsabilizado por nosso pecado, que a culpa é dos nossos genes, 

o nosso meio ambiente, nossos pais, ou qualquer outra coisa externa. Mas o 

pecado de uma pessoa é sua própria culpa, ea culpa por isso é a sua própria. A 

pessoa honesta que tem alguma compreensão do seu próprio coração sabe disso. 

O evangelho não ensina, como alguns erroneamente manter, que os homens não 

têm pecado ou culpa, mas sim que Cristo vai tirar tanto o pecado ea culpa 

daqueles que confiam nele. Como Paulo disse aos judeus em Antioquia da 

Pisídia, "Por Ele [Cristo] perdão dos pecados é proclamada a você, e por ele, 

todo aquele que crê é libertado de todas as coisas" (Atos 13: 38-39). 

Maior dia santo de Israel era Yom Kippur, o Dia da Expiação. Naquele dia, o 

sumo sacerdote selecionadas duas cabras de sacrifício sem mácula. Uma cabra 

foi morto, e seu sangue era aspergido sobre o altar como um sacrifício. O sumo 

sacerdote colocou as mãos sobre a cabeça do outro bode, simbolicamente, que 



os pecados do povo sobre o animal. A cabra foi então levado para fora profundo 

para o deserto, tão longe que nunca poderia encontrar seu caminho de volta. No 

símbolo dos pecados do povo foi com a cabra, para nunca mais voltar a eles 

novamente (Lev. 16: 7-10). 

Mas isso promulgação, bela e significativa como era, não chegou a remover os 

pecados do povo, como eles sabiam muito bem. Era, mas um retrato do que 

apenas o próprio Deus em Cristo poderia fazer.Como mencionado 

acima, aphiēmi (a partir do qual o perdão vem) significa, basicamente, para 

mandar embora. Usado como um termo jurídico que significa pagar ou cancelar 

uma dívida ou a concessão de um perdão. Através do derramamento de seu 

próprio sangue, Jesus Cristo realmente levou os pecados do mundo sobre a sua 

cabeça, como se fosse, e levou-os a uma distância infinita de onde nunca 

poderia voltar. Esse é o ponto de a remissão dos pecados . 

É trágico que muitos cristãos estão deprimidas sobre suas deficiências e 

irregularidades, pensar e agir como se Deus ainda mantém seus pecados contra 

eles, esquecendo-se que, porque Deus tomou sobre Si os pecados, eles são 

separados dos pecados ", tanto quanto o a leste é do oeste "(Sl. 103: 

12). Esquecem-se da promessa de Deus por meio de Isaías que um dia ele iria 

acabar com as transgressões de crentes "como uma nuvem espessa" e os seus 

"pecados como uma névoa pesada. Return to Me", Ele disse, "porque eu te 

remi" (Isa. 44:22). Mesmo antes de o Messias veio e pagou o preço da redenção, 

Deus falou dele como lugar já terem tomado. Cristãos deprimidos esquecer que 

Deus olhou para baixo nos corredores do tempo, mesmo antes de ele formado 

a terra e colocou os pecados de seus eleitos na cabeça de Seu Filho, que os levou 

a uma distância eterna distância. Ele dispensou os nossos pecados antes de 

nascermos, e eles nunca pode voltar. 

Centenas de anos antes do Calvário, Micah proclamou: "Quem é Deus 

semelhante a ti, que perdoa a iniqüidade e passa sobre o ato de rebelião do 

restante da tua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer 

no amor imutável. Ele o fará voltar a ter compaixão de nós; pisará nossas 

iniqüidades sob os pés Sim, Tu lançarás todos os nossos pecados nas 

profundezas do mar "(Mq 7: 18-19.).. 

Para a antiga Israel a distância de leste a oeste e "as profundezas do mar" 

representado infinito. De Deus o perdão é infinito; ela tira as nossas ofensas 

aos confins do infinito eterno. 

Em Shakespeare Rei Ricardo III (5.3.194), o rei lamenta: 

Minha consciência tem milhares várias línguas, 

E toda língua traz um conto vários, 



E cada conto me condena por um vilão. 

Isso não é verdade dos cristãos. Quando Jesus entra em nossas vidas como Salvador e Senhor, 

Ele nos diz que Ele disse para a mulher apanhada em adultério: "Nem eu te condeno; seguir 

o seu caminho" (João 8:11). "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em 

Cristo Jesus Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da 

morte." (Rom. 8: 1-2). 

O perdão em Jesus Cristo é imerecida, mas é gratuito e é completa. Aqueles 

que o têm liberdade do pecado, agora e por toda a eternidade. Em Cristo, os 

nossos pecados, passados, presentes e futuro- "estão perdoados ... por amor do 

seu nome" (1 João 2:12;. Cf. Ef 4:32; Colossenses 2:13). Eles foram perdoados 

incontáveis eras antes se compromete eles e permanecerá para sempre 

perdoados. 

Porque continuamos a pecar, precisamos do perdão contínuo de limpeza; mas 

nós não precisamos do perdão contínuo de redenção. Jesus disse a Pedro: 

"Aquele que se banhou precisa de lavar senão os pés, mas está completamente 

limpo" (João 13:10). Apesar de continuarmos a pecar, Jesus "é fiel e justo para 

nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça" (1 João 1: 9). Ele 

perdoa todos os nossos pecados na graça arrebatadora de salvação. Isso não 

significa que não teremos mais pecado, nem que, quando fazemos os nossos 

pecados não têm qualquer efeito prejudicial. Eles têm um efeito profundo sobre 

o nosso crescimento, alegria, paz, utilidade e capacidade de ter comunhão 

íntima e rica com o Pai. Assim, o crente é chamado a pedir perdão diariamente 

para que ele possa desfrutar não apenas o perdão geral de redenção, mas o 

perdão específico de limpeza diária, que traz comunhão e utilidade para o seu 

máximo. Essa é a questão no ensino de nosso Senhor em oração registrada em 

Mateus 6:12, 14-15. 

Não há segunda classe cristãos, não há cidadãos carentes do reino ou crianças 

na família de Deus. Todo o pecado de cada crente é perdoado para 

sempre. Deus sabe como nós, como vivemos agora, e como vamos viver o resto 

de nossas vidas. Ele vê tudo sobre nós, na realidade stark-naked. No entanto, 

Ele diz: "Eu estou satisfeito com você, porque eu estou satisfeito com meu filho, 

a quem você pertence. Quando eu olho para você, eu o vejo, e estou satisfeito." 

Porque Deus aceita todos os crentes como Ele aceita o seu próprio Filho, cada 

crente deve aceitar-se da mesma forma. Nós não aceitamos a nós mesmos por 

aquilo que somos em nós mesmos mais do que Deus nos aceita por esse 

motivo. Nós aceitamos a nós mesmos como perdoados e como justo porque é o 

que o próprio Deus nos declara. Pensar o contrário não é um sinal de humildade, 

mas de arrogância, porque para pensar de outra maneira é colocar o nosso 

próprio julgamento acima da Palavra de Deus e para depreciar o preço de 

resgate pago por nós pelo Seu próprio Filho amado. Um cristão que se denigre 



e duvida o perdão pleno nega a obra de Deus e denigre um filho de Deus. Se é 

importante para Deus, nós certamente deve importa para nós mesmos. 

Uma pessoa pode ter muitos amigos em lugares altos. Ele pode saber 

presidentes, reis, governadores, senadores e líderes mundiais de todos os 

tipos. Mas essas amizades que empalidecem diante do cristão mais obscuro, que 

não é só um amigo, mas um filho do Criador do universo. 

Filipe Bliss escreveu, 

Estou tão feliz que nosso Pai heav'n 

Fala de seu amor no livro que ele giv'n 

Coisas maravilhosas na Bíblia que eu vejo; 

Este é o mais querido, que Jesus me ama. 

Oh, se só há uma canção que eu posso cantar, 

Quando, em sua beleza que eu vejo o Grande Rei, 

Esta será a minha música na eternidade ser: 

"Oh, o que é uma maravilha que Jesus me ama!" 

A vastidão e abrangência do nosso perdão é visto na declaração de Paulo que 

ele está de acordo com as riquezas da sua graça . Graça-like de Deus o Seu 

amor, a santidade, poder e todos os Seus outros atributos não tem limites. É 

muito além da nossa capacidade de compreender ou descrever, mas sabemos 

que é de acordo com as riquezas de que infinita graça que Ele oferece o 

perdão. 

Se você fosse para ir a um multimilionário e pedir-lhe para contribuir para um 

ministério digno, e ele deu-lhe um cheque de vinte e cinco dólares, ele só estaria 

dando fora de suas riquezas. Muitas pessoas pobres que dão muito. Mas se, em 

vez disso, ele deu-lhe um cheque de cinqüenta mil dólares, ele estaria dando de 

acordo com suas riquezas. 

Essa é uma pequena imagem da generosidade de Deus. Seu perdão não só é 

dada de acordo com as riquezas da sua graça , mas é derramado sobre 

nós . Nós nunca precisa se preocupar que o nosso pecado irá ultrapassar 

gracioso perdão de Deus. "Onde o pecado aumentou", Paulo assegura-nos ", 

transbordou a graça" (Rm. 5:20). Nosso Pai Celestial não se limita a dar-nos o 

perdão de subsistência que mal irá cobrir nossos pecados, se estamos cuidado 

para não exagerar. Nós não podemos pecar além da graça de Deus, porque, 



como perverso e extensa como os nossos pecados pode ser ou se tornar, eles 

nunca vão abordar a grandeza da Sua graça. Seu perdão é infinito, e Ele 

derrama-lo sem medida sobre aqueles que confiam em Seu Filho. Nós, portanto, 

não só podem desfrutar de glória futura com Deus, mas presente comunhão com 

Ele também. 

Sabedoria e Insight. O segundo resultado da redenção para o crente é o seu ser 

dado sabedoria e discernimento . Sophia ( sabedoria ) enfatiza a 

compreensão das coisas-tais final como vida e morte, Deus e homem, a justiça 

eo pecado, céu e inferno, eternidade e tempo. Paulo está falando de sabedoria a 

respeito das coisas de Deus. phronesis ( visão ), por outro lado, enfatiza 

compreensão prática, a compreensão das necessidades, problemas e princípios 

da vida diária. É prudência espiritual na manipulação de assuntos cotidianos. 

Deus não só perdoa-nos de tirar o pecado que corrompe e distorce nossas vidas, 

mas também nos dá todo o equipamento necessário para entendê-lo e caminhar 

com o dia a dia do mundo de uma forma que reflete a Sua vontade e é agradável 

a Ele. Ele generosamente nos dá os meios necessários, tanto para compreender 

a Sua Palavra e de saber como a obedecê-la. 

Em Jesus Cristo, Deus nos leva a Sua confiança. "Nós fazemos falamos 

sabedoria entre aqueles que são maduros", disse Paulo; é "uma sabedoria, no 

entanto, que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão 

passando;. mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, 

que Deus predestinou antes dos séculos para nossa glória ... Agora nós não 

recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que 

pudéssemos conhecer as coisas dado gratuitamente por Deus "(1 Cor. 2: 6-7, 

12). Ele concluiu que a passagem incrível, declarando: "nós temos a mente de 

Cristo" (v. 16). 

O filósofo francês André Maurois disse: "O universo é indiferente. Quem criou 

isso? Por que estamos nesta insignificante lama-heap, girando no espaço 

infinito? Eu não tenho a menor idéia, e estou convencido de que ninguém tem 

a menor idéia . " 

Não é surpreendente que aqueles que nem sequer reconhecem que Deus existe, 

muito menos confiança e servi-Lo, não têm a menor idéia do que a vida, o 

universo e eternidade são tudo. Jesus disse: "Eu Te louvo, ó Pai, Senhor do céu 

e da terra, que te escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e te revelaste 

aos pequeninos" (Mat. 11:25). Tiago disse: "Se algum de vós tem falta de 

sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e será dado 

a ele" (Tiago 1: 5). Quando Deus tira o pecado, Ele não nos deixa em um vácuo 

espiritual, moral e mental em que deve, então, resolver as coisas por nós 

mesmos. Ele esbanja sabedoria e discernimento em nós de acordo com as 



riquezas da sua graça, assim como Ele esbanja perdão em nós de acordo com 

essas riquezas. 

O Reason Redentora 

de acordo com o seu beneplácito que propusera em Lo com vista 

a uma administração adequada para a plenitude dos tempos, isto 

é, a soma de todas as coisas em Cristo, as coisas nos céus e as 
coisas sobre a terra. (1: 9-B-10) 

Por que Deus fez tanto por nós? Por que Ele nos abençoou com todas as bênçãos 

espirituais, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, fez-nos santos 

e irrepreensíveis, nos predestinou para sermos adotados como filhos, nos 

redimiu, pelo seu sangue, e ricamente nos deu o perdão, sabedoria e 

introspecção de acordo com as infinitas riquezas da sua graça? 

Deus redime os homens, a fim de que pudesse reunir tudo para si mesmo. O 

tempo exato desse encontro será o reino milenar, que será uma administração 

adequada para a plenitude dos tempos . Quando a conclusão da história vem, 

o reino chega, a eternidade começa novamente, eo novo céu e nova terra são 

estabelecidos, haverá uma agregação de todas as coisas em Cristo, as coisas 

nos céus e as coisas sobre a terra . Jesus Cristo é o fim da história, que 

encontra a sua resolução nEle. O paraíso perdido em Adão é restaurado em 

Cristo. 

Naquela época, "ao nome de Jesus todo joelho [vontade] arco dos que estão nos 

céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua ... [vai] confesse que Jesus 

Cristo é Senhor, para o glória de Deus Pai "(Fil. 2: 10-11). Cristo vai reunir todo 

o universo em unidade (veja Sl 2; Heb. 1: 8-13.). No presente momento o 

universo é tudo menos unificada. Ele está corrompido, dividido, e se 

estilhaçou. Satanás é agora "o príncipe deste mundo", mas naquele dia ele "será 

expulso" (João 12:31). Ele e os seus anjos demoníacos serão jogados no poço 

durante o Milênio, lançado por um curto tempo, e depois lançados no lago de 

fogo por toda a eternidade (Apocalipse 20: 3, 10). 

Quando todos os vestígios do mal foi descartado, Deus vai estabelecer uma 

unidade incomparável em si mesmo de todas as coisas que ainda restam. Esse 

é o objetivo inevitável do universo. 

Macbeth pessimista declarou que a história é "um conto contado por um idiota, 

cheia de som e fúria, significando nada" (Shakespeare, Macbeth , 5.5.19). 

Além da sabedoria e discernimento Deus provê Seus filhos, uma conclusão tão 

sem esperança é inevitável. Mas a história pertence a Deus, não aos planos 

insignificantes do homem ou o poder perverso de Satanás. A história é escrita 

e dirigida por seu Criador, que vai vê-lo até o cumprimento de Sua própria 



purpose- final a soma de todas as coisas em Cristo . Ele projetou Seu grande 

plano nas eras passadas;Ele agora soberanamente trabalha-lo de acordo com 

Sua vontade divina; e em que a plenitude dos tempos Ele irá completar e 

aperfeiçoar-lo em Seu Filho, em quem ele vai sempre funcionar em harmonia 

justos e gloriosa novidade juntamente com todas as coisas nos céus e as coisas 

sobre a terra . 

 

4. A Garantia da herança divina (Efésios 

1: 11-14) 

Nele também fomos feitos herança, havendo sido predestinados 

conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o 

conselho da sua vontade, a fim de que nós, que foram os primeiros 

a esperança em Cristo deve ser para o louvor da sua glória. Nele, 

você também, depois de ouvir a mensagem da verdade, o 

evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados 

nEle com o Espírito Santo da promessa, que é dada como penhor 

da nossa herança, tendo em vista a a redenção da possessão de 
Deus, para o louvor da Sua glória (1: 11-14) 

Ao longo dos anos, tive muitas conversas com pessoas-jovens e idosos, 

instruídos e iletrados, privilegiados e desprivilegiados-que enfrentam a vida 

com um sentimento de mau presságio, perguntando se eles nunca vão encontrar 

satisfação para as suas vidas. Eles se perguntam se eles vão vir a ser o que 

poderia ser, se tudo correu apenas para a direita. Eles se perguntam se realmente 

a vida tem o potencial de ser maravilhosa, significativa e gratificante e, se isso 

acontecer, se eles podem descobrir e alcançar esse potencial. 

Há alguns anos, em um acampamento cristão nas montanhas eu conheci um 

jovem com um braço gravemente mirrada e perna. Ele sempre ficava na parte 

de trás do grupo ou em um canto sozinho, nunca participando com os outros 

campistas. No segundo dia eu fui até ele, me apresentei e perguntei seu 

nome. Ele respondeu com uma careta amarga, puxou a manga que lhe cobria o 

braço deformado, e disse: "Olha o que Deus fez para mim." Após Orando 

silenciosamente para a sabedoria de Deus, eu disse: "Gostaria de saber uma 

coisa? Isso não é você." "O que quer dizer que não é comigo?" ele 

respondeu. "É apenas a casa em que vive", disse eu; "Isso é tudo que uma casa 

muito temporária;. Mas você é uma pessoa para sempre Deus oferece um plano 

para sempre para você e também uma nova e eterna corpo para o seu 

futuro.". "Você está brincando", disse ele. "Não, eu não estou brincando", eu 

respondi, e depois compartilhou o evangelho com ele. 



Ele deu seu coração a Jesus Cristo, e sua atitude e perspectiva mudou 

imediatamente. Uma das primeiras coisas que fez foi me pedir para jogar um 

jogo de Ping-Pong com ele. Ele parecia nesses momentos para não ser 

constrangido ou amargo sobre sua deficiência física. Assim que Jesus Cristo 

tomou o controle de sua vida, ele percebeu que Deus tinha algumas coisas para 

ele que ultrapassou em muito o que, do seu ponto de vista humano, parecia ser 

tão terrivelmente importante e valioso. Quando ele soube que ele era parte do 

plano eterno de Deus e tinha recebido promessas eternas de Deus, a sua 

perspectiva mudou dramaticamente. 

Nesta passagem, Paulo nos mostra o potencial incrível e maravilhoso de crentes 

cristãos. Isso para que cada pessoa de uma forma ou outra anseia, o cristão já 

possui ou é de um dia a certeza de possuir. O apóstolo nos dá um vislumbre das 

bênçãos gloriosas Deus tem planejado para e prometidas aos que vêm a Ele 

através de Seu Filho, Jesus Cristo. 

É da natureza humana para quebrar promessas. Governos fazer e quebrar 

promessas. Os anunciantes e os políticos fazem e quebrar promessas. Os 

empregadores e funcionários, pregadores e membros da Igreja, pais e filhos, 

maridos e esposas, e os amigos e parentes todos fazem promessas para o outro 

que muitas vezes estão quebrados. Alguns são feitos com a melhor das 

intenções, e alguns são feitos a fim de enganar e explorar. Mas todos nós nos 

encontramos tanto efectuar ou receber promessas que, por qualquer motivo, não 

se materializam. 

Nós podemos ser eternamente grato que as promessas de Deus não são como 

os nossos. Cada promessa que Ele faz, Ele mantém. As promessas Paulo 

menciona aqui que o nosso Pai celestial faz a Seus filhos não são apenas 

maravilhoso e emocionante, mas absoluta e certo. Como o escritor de Hebreus 

nos diz: "Aquele que prometeu é fiel" (Hb. 10:23). Como Abraão, cada crente 

deve estar totalmente certo de que o que Deus promete Ele é capaz e 

determinada a realizar (Rom. 4:21). O nosso é um Deus que não vai e não pode 

mentir (Tito 1: 2). 

Após a conclusão desta frase mais longo da Bíblia (Ef. 1: 3-14), na qual Paulo 

derrama seu coração em louvor a Deus por Sua graça imensurável, ele nos 

apresenta garantia de Sua promessa divina a Seus filhos do Pai . Eles estão 

certos para receber a herança completa, intacta de Jesus Cristo. Assim como 

fomos abençoados "com toda a bênção espiritual," escolhido "nele antes da 

fundação do mundo", "predestinado ... a adoção de filhos," dado "redenção, 

pelo seu sangue", e mostrado "o mistério da Sua vontade "(vv. 3-5, 7, 9) -então 

temos também feitos herança . 

Nossa herança é o aspecto da salvação que é o principal futuro. Fomos eleitos 

ou predestinados, antes que o mundo existisse ou tempo; fomos redimidos na 



presente época; e receberemos a nossa herança concluído nos séculos 

vindouros, quando entramos totalmente no reino celestial eterno do Pai. 

Aqui nós vemos o chão, a garantia, e que o objetivo da nossa herança em 

comparável em Jesus Cristo. 

O fundamento da nossa Herança 

Nele também fomos feitos herança, havendo sido predestinados 

conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o 

conselho da sua vontade, a fim de que nós, que foram os primeiros 

a esperança em Cristo deve ser para o louvor da sua glória. Nele, 

você também, depois de ouvir a mensagem da verdade, o 

evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, (1: 11-

13a) 

Nele se encaixa de forma mais adequada no início do versículo 11 do que no 

final do versículo 10. Mas em qualquer lugar a frase se refere claramente a Jesus 

Cristo (v. 10), que é o fundamento ou fonte de nossa divina herança . Além de 

Jesus Cristo, a única coisa definitiva e eterna que uma pessoa pode receber de 

Deus é a condenação. Deus concede a luz do sol, chuva, e muitas outras coisas 

boas em todos os homens, (05:45 Matt.) Os justos e injustos iguais. Mas as Suas 

bênçãos espirituais são concedidos somente sobre aqueles que estão n'Ele (cf. 

vv. 1, 3-4, 6-7, 10). "Não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome 

debaixo do céu que foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos" (Atos 

4:12). 

Em Romanos 6, Paulo dá a biografia espiritual de cada crente. "Você não sabe", 

ele começa, "que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos 

batizados na sua morte?" (V. 3). "Portanto", continua ele, "fomos sepultados 

com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre 

os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 

Porque, se nós temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente 

o seremos também na semelhança da sua ressurreição "(vv. 4-5). Por um 

milagre maravilhoso que só Deus pode compreender, cada crente tem sido a 

cruz do Calvário, foi pregado lá espiritualmente com o Salvador, e foi sepultado 

e ressuscitou com Ele. Jesus Cristo não somente foi crucificado, sepultado e 

ressuscitado para cada crente, mas com cada crente. Não só isso, mas "sabemos 

que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos 

como Ele é" (1 João 3: 2). Naquele dia glorioso vamos finalmente e totalmente 

"serem conformes à imagem de seu Filho" (Rom. 8:29). 

Nós obtivemos uma herança traduz uma única palavra composta no grego 

( eklērōthēmen ). Quando alguma coisa no futuro tinha tanta certeza de que não 

poderia deixar de acontecer, os gregos, muitas vezes falam dele como se ele já 

tivesse ocorrido (como aqui, onde Paulo usa indicativo aoristo passivo). 



No capítulo dois, Paulo usa uma semelhante grego tenso (aoristo ativo 

indicativo) para falar de Deus de ter "sentar-nos com Ele nos lugares celestiais" 

(v. 6), embora o apóstolo e aqueles a quem ele escreveu ainda não tinha entrado 

em que gloriosa experiência. Sua habitação eternamente com o Senhor estava 

tão certo como se já estivesse no céu. 

A forma passiva do verbo em 1:11 a permite duas interpretações possíveis, 

sendo que ambos são consistentes com outros Escritura. Ele pode ser traduzida 

como "foram feitas uma herança" ou, como aqui,feitos herança . A primeira 

prestação indicaria que nós, ou seja, os crentes, são de Cristo herança. Jesus 

falou repetidamente de crentes como presentes que o Pai lhe deu (João 6: 37,39; 

10:29; 17: 2, 24; etc.). Jesus venceu nós no Calvário, como os despojos de sua 

vitória sobre Satanás, o pecado ea morte, e que agora pertencem a ele. "E eles 

serão meus, diz o Senhor dos Exércitos," no dia em que eu preparo minha 

propriedade peculiar "(Mal. 3:17). Desde a eternidade passado o Pai planejou e 

determinou que cada pessoa que iria confiar em Seu Filho para a salvação seria 

dado a Seu Filho como uma posse, uma herança gloriosa. 

Traduzido para o outro lado, no entanto, esta palavra significa exatamente o 

oposto: é crentes que recebem a herança. Pedro fala de termos sido "nascer de 

novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os 

mortos, para uma herança que não se corrompe e imaculada e não irá 

desaparecer, reservada nos céus para [nós]" (1 Ped. 1: 3-4). 

Ambas as traduções são, portanto, gramaticalmente e teologicamente 

legítimo. Em toda a Escritura crentes são chamados de pertença a Deus, e Ele é 

falado como pertencente a eles. O Novo Testamento fala de nosso ser em Cristo 

e do Seu ser em nós, de nosso ser no Espírito e de seu ser em nós. "Aquele que 

se une ao Senhor é um espírito com Ele" (1 Cor. 6:17). Paulo poderia, portanto, 

dizer: "Para mim, o viver é Cristo" (Fl. 1:21). 

O lado prático de que a verdade é que, porque estamos identificados com Cristo, 

nossa vida deve ser identificado com a Sua vida (cf. 1 João 2: 6). Devemos amar 

como Ele amou, ajudar como Ele ajudou, o cuidado como Ele se importava, a 

participação como Ele compartilhou, e sacrificar nossos próprios interesses e 

bem-estar para o bem dos outros, assim como Ele fez. Tal como o nosso Senhor, 

estamos no mundo para perder as nossas vidas para os outros. 

Embora seja prestação de eklērōthēmen pode ser suportado, a ênfase de Paulo 

em Efésios 1: 3-14 faz a segunda tradução mais adequada aqui: temos obtido 

uma herança . Nossa herança com Cristo é mais uma das bênçãos 

maravilhosas e magníficas com que o Pai nos abençoou no Filho. Como Paulo 

deixa claro no versículo 3, nossa herança inclui "toda sorte de bênção espiritual 

nas regiões celestiais em Cristo." Em Jesus Cristo, os crentes herdar cada 

promessa que Deus já fez. Pedro nos diz que de Deus "poder divino nos tem 



dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade" e "nos tem dado as suas 

promessas preciosas e magníficas" (2 Pe. 1: 3-4). Paulo diz com inclusão 

absoluto ", porque todos os que podem ser as promessas de Deus, nele eles são 

sim" (2 Cor. 1:20). 

Nosso cada necessidade concebível é atendida por graciosa provisão de Deus 

de acordo com Suas promessas divinas. Temos a promessa de paz, amor, graça, 

sabedoria, a vida eterna, alegria, vitória, força, orientação, poder, misericórdia, 

perdão, justiça, verdade, comunhão com Deus, discernimento espiritual, céu, 

riquezas eternas, glória-os e todos os outros coisa boa que vem de Deus. Paulo 

diz: "O mundo, a vida ou a morte seja o presente ou o futuro; todas as coisas 

pertencem a você, e você pertence a Cristo, e Cristo é de Deus" (1 Cor 3: 22-

23.). Porque nós fomos feitos co-herdeiros com Cristo, temos a garantia de 

posse de tudo o que Ele possui. Nós somos "herdeiros de Deus e co-herdeiros 

com Cristo" (cf. Rom. 8:17). 

Jesus Cristo é, portanto, a base da herança que temos obtido . Paulo primeiro 

mostra que a herança a partir da perspectiva divina e, em seguida, a partir do 

humano. 

A perspectiva divina 

tendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz 

todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de que 
nós ... deve ser para o louvor da sua glória. (1:11, 12b) 

Nossa discussão aqui vai seguir a ordem do texto grego do versículo 12, em que 

(como refletido na Rei Tiago Version) deve ser para o louvor da sua 

glória antecede, "que foram os primeiros a ter esperança em Cristo" (que a frase 

será discutido abaixo em relação à perspectiva humana). 

Perspectiva de Deus sobre nossa herança em Cristo está aqui mostrado na sua 

predestinação, o Seu poder e Sua preeminência. 

Predestinação de Deus. 

O comentário de William Hendriksen sobre esta passagem é útil e concisa: 

Nem o destino nem mérito humano determina o nosso destino. A propósito: que 

benevolente sermos santos e irrepreensíveis (verso 4), filhos de Deus (versículo 

5), destinado a glorificá-lo para sempre (verso 6, cf. versículos 12 e 14) -é fixo, 

sendo parte de um maior, plano abrangente universo. Deus não 

apenas fazer este plano que inclui absolutamente todas as coisas que sempre 

acontecem no céu, na terra e no inferno; passado, presente e até o 

futuro, pertencente a crentes e não crentes, aos anjos e demônios, a física, bem 

como energias e unidades de existência grandes e pequenos espirituais; ele 



tambémtotalmente realiza. Sua providência no tempo é tão abrangente quanto 

é o seu decreto de eternidade. ( New Testament Commentary: Exposição de 

Efésios [Grand Rapids: Baker, 1967], p.88) 

O poder de Deus. que faz todas as coisas segundo o conselho da sua 

vontade . Trabalho é de energeo , da qual nós temos essas palavras em inglês 

como energia , energético , e energizar . Criação e dinamização de Deus são 

um em Sua mente divina. Quando ele falou de cada parte do mundo à 

existência, começou imediatamente a funcionar, precisamente como havia 

planejado fazer. Ao contrário das coisas que fazemos, as criações de Deus não 

tem que ser redesenhado, um protótipo, testado, abastecido, carregada, e assim 

por diante. Eles não são apenas criado pronto para funcionar, eles são criados 

funcionamento. 

Energizing é uma parte indispensável de seu plano criativo e trabalho. Porque 

em sua maravilhosa graça de Deus nos escolheu para sermos Seus filhos, os 

cidadãos do seu reino, e co-herdeiros de Seu Filho, Ele trará tudo isso 

passar. "Porque estou certo isto mesmo," Paulo declarou, "que aquele que 

começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus" 

(Filipenses 1: 6.). Deus trabalha fora o que ele planeja. Ele energiza cada crente 

com todo o poder necessário para sua realização espiritual. Não é suficiente 

para pensar que Deus só faz o plano. Ele também faz com que funcione para 

fora. 

Preeminência de Deus. deve ser para o louvor da sua glória . Como 

mencionado acima, esta frase começa versículo doze no texto grego, e que a 

ordem se encaixa logicamente com o que Paulo tem vindo a dizer sobre a 

perspectiva de Deus sobre nossa herança. Perspectiva e de trabalho do Senhor 

são vistos em sua predestinação, em seu poder, e, como vemos aqui, em sua 

preeminência. Homem é resgatado com a Proposito de restaurar a imagem 

divina desfigurado pelo pecado. Porque a intenção de Deus na criação de 

homens era de que eles devem arcar com a imagem divina, o objetivo da 

salvação é o objetivo da criação. Deus deseja criaturas que vão dar-Lhe glória, 

tanto proclamando e mostrando a Sua glória. Por essa razão, Ele redime os 

homens. 

Escritura sempre apresenta a salvação da parte de Deus, para que Ele deve ter 

todo o crédito. Em nossa sociedade orientada para o humanamente, querendo 

crédito exclusivo de Deus, parece inadequada, mas apenas porque os homens 

não têm noção de sua grandeza, santidade e glória. O que eles podem ter uma 

vista d'Ele são simplesmente projeções de si mesmos. O louvor e glória de que 

os homens tanto desejo são totalmente imerecida, e seus motivos para querer 

que eles são puramente pecaminoso. Mas Deus procura glória pelas razões 

certas e porque só Ele é merecedor disso. Sua glória buscando é um santo desejo 

de que Ele é supremamente e isolAdãoente digno. 



Nossa salvação predestinou, incluindo nossas bênçãos eternas atendente e 

ilimitados, são, portanto, projetado que deve ser para o louvor da sua glória . 

A perspectiva humana 

a fim de que nós, que foram os primeiros a esperança em Cristo 

... Nele, você também, depois de ouvir a mensagem da verdade, o 
evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, (12a, 13a) 

No texto grego esta passagem é contínuo, a última parte do versículo 12 que 

leva diretamente para o versículo 13. Aqui vemos herança divina do crente em 

Jesus Cristo a partir de nossa própria perspectiva humana. Em toda a Escritura, 

há tensão entre a soberania de Deus e da vontade do homem, uma tensão que, 

em seu conhecimento limitado e imperfeito, o homem é incapaz de conciliar 

plenamente. Tal como acontece com todas as outras antinomias e paradoxos na 

Palavra de Deus, a nossa responsabilidade é a de acreditar ambos os lados deles 

sem reservas, assim como eles são revelados. Sabemos que as verdades estão 

em perfeita harmonia na mente de Deus, e que o conhecimento deve satisfazer-

nos. 

Alguém já imaginou os lados humana e divina de salvação desta maneira: 

Quando você olha para o céu, você vê uma placa que diz: "Quem quiser pode 

vir", e depois de entrar no céu você olhar para trás para que o mesmo sinal e ler 

no outro lado ", elegeu nele antes da fundação do mundo." 

Quaisquer que sejam as razões de Deus para a concepção de tais verdades 

humanamente irreconciliáveis, devemos agradecer e louvá-Lo para eles. Pela 

simples razão de que eles são completamente verdadeiras, enquanto parecendo 

contraditório, que são humilhados em Sua presença como nós estamos no temor 

de que o que para nós é incompreensível. Para o crente confiante tais verdades 

são mais uma prova de que a Escritura é obra de Deus, e não do homem. 

Para o fim que nós, que foram os primeiros a esperança em Cristo é a 

primeira declaração dada aqui sobre o lado humano da nossa herança divina em 

Cristo. O grego tem um artigo definido antes deCristo , e uma tradução mais 

literal é esperança em o Cristo . O significado não é alterado, mas o artigo 

definido enfatiza a singularidade da nossa esperança: é o único e suficiente 

Salvador, Jesus Cristo .Além disso, sublinha a ideia de que os apóstolos e 

outros crentes judeus de primeira geração foram os primeiros a receber o 

Messias. 

Um fator rico em homem de crer no evangelho é a esperança Ele é dada em 

seu Salvador e Senhor. Embora Paulo menciona esperança antes de crença 

nesta passagem, a cronológica, bem como ordem teológica é a fé e depois 

esperar. Neste contexto, no entanto, a esperança é usado principalmente como 



um sinônimo de fé. O primeiro esperamos em Cristo foram os primeiros a 

acreditar nEle. 

Portanto, Paulo continua, Nele, você também, depois de ouvir a mensagem 

da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido , ... 

Como o apóstolo explica em sua carta aos Romanos: "A fé vem pelo ouvir, eo 

ouvir pela palavra de Cristo "(10:17). A fé vem de uma resposta positiva à 

mensagem da verdade, o evangelho (cf. Gal. 1: 6-9) -a boa notícia de que 

Deus providenciou um caminho de salvação através da obra expiatória de Seu 

Filho, Jesus Cristo. Para "a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de 

serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome" (João 

1:12). Sistemas artificiais de religião, que dependem de ritual ou obras ou de 

ambos, não só não levam a Deus, mas podem se tornar grandes barreiras para 

encontrá-lo. A única maneira de chegar é através do Seu Filho. "Pois com o 

coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação para 

a Escritura diz: Todo aquele que nele crê não será decepcionado '." (Rom. 10: 

10-11). Tendo também acreditava não só sublinha o meio pelo qual a 

salvação é apropriados, mas também a uniformidade de tais meios pelo uso 

de também . 

A fé é a resposta do homem a propósito eletivo de Deus. Escolha dos homens 

de Deus é a eleição; escolha de Deus dos homens é a fé. Na eleição Deus dá 

Suas promessas, e pela fé homens recebê-los. 

O penhor da nossa herança 

fostes selados nEle com o Espírito Santo da promessa, que é dada 
como penhor da nossa herança, (1: 13b-14a) 

Os homens sempre queriam garantias. Porque as promessas de outros homens 

são tão pouco confiáveis, exigimos juramentos, depoimentos juramentados, 

fianças, avais, garantias, e muitos outros meios de tentar garantir que o que é 

prometido é recebido. 

Simples palavra de Deus deve ser suficiente para nós, mas em Sua graça Ele 

faz Suas promessas ainda mais certo modo que, se possível, dando-nos Suas 

próprias garantias. Aqui o Senhor garante Suas promessas com o seu selo e com 

a Sua promessa. Esta é uma reminiscência de Hebreus 6: 13-18, em que Deus 

dá a Sua promessa de bênção e em seguida, confirma-o com um juramento para 

fornecer o que o Espírito Santo chama de "incentivo forte" (v 18). Para todos 

que esperam em Cristo. 



Selo de Deus 

Porque nós não diretamente e imediatamente receber a plenitude de todas as 

promessas de Deus quando nos acreditar (uma vez que é "reservada nos céus 

para nós", 1 Pe 1: 3-4.), Que às vezes podem ser tentados a duvidar da nossa 

salvação e perguntar sobre as maiores bênçãos que são supostamente para 

acompanhá-la. Enquanto ainda estamos nesta vida a nossa redenção não está 

completa, porque ainda aguardam "a redenção do nosso corpo" (Rom. 

8:23). Porque nós ainda não receberam plena posse da nossa herança, podemos 

questionar a sua realidade ou, pelo menos, a sua grandeza. 

Como uma forma de garantir suas promessas para aqueles que receberam Jesus 

Cristo, Deus selou [eles] nEle com o Espírito Santo da promessa . Cada 

crente é dado o muito Espírito Santo de Deus, o momento em que ele confia 

em Cristo. "Você não está na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de 

Deus habita em vós", declara Paulo (Rom. 8: 9 a ). Por outro lado, ele continua 

a dizer: "Se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Ele" (v. 

9 b ). Incrivelmente, o corpo de cada verdadeiro cristão é, na verdade, "um 

templo do Espírito Santo que está em [ele]" (1 Cor. 6:19). 

Quando uma pessoa se torna um cristão, o Espírito Santo passa a residir em sua 

vida. A vida em Jesus Cristo é diferente, porque o Espírito de Deus está agora 

dentro. Ele está lá para nos fortalecer, equipar-nos para o ministério, e função 

através dos dons que Ele nos deu. O Espírito Santo é o nosso ajudante e 

advogado. Ele protege e nos encoraja. Ele também garante nossa herança em 

Jesus Cristo. "O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos 

de Deus e, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com 

Cristo" (Rom. 8: 16-17). O Espírito de Deus é a nossa força de fixação, a nossa 

garantia. 

A vedação de que fala Paulo aqui se refere a uma marca oficial de identificação 

que foi colocado em uma carta, contrato ou outro documento importante. O selo 

foi feito normalmente a partir de cera quente, que foi colocada sobre o 

documento e em seguida impressionada com um anel de sinete. O documento 

foi assim identificado oficialmente com e sob a autoridade da pessoa a quem o 

anel pertencia. 

Essa é a idéia por trás do nosso ser selado nele [Cristo] com o Espírito Santo 

da promessa . O selo do Espírito de Deus no crente significa quatro coisas 

principais: segurança, autenticidade, propriedade e autoridade. 

Segurança. Nos tempos antigos, o selo de um rei, príncipe ou nobre de 

segurança representados e inviolabilidade Quando Daniel foi lançado na cova 

dos leões, o rei Dario, juntamente com seus nobres, colocaram seus selos sobre 

a pedra colocada sobre a entrada da cova, "de modo que nada pode ser mudado 



em relação a Daniel" (Dn. 6:17). Qualquer pessoa, mas o rei que quebrou ou 

perturbado aquele selo provavelmente teria perdido a sua vida. De forma 

semelhante ao túmulo onde Jesus foi enterrado foi selado. Temendo que os 

discípulos de Jesus pode roubar Seu corpo e afirmam falsamente Sua 

ressurreição, os líderes judeus obteve a permissão de Pilatos para colocar um 

selo sobre a pedra e para guardá-lo com soldados (Matt. 27: 62-66). 

De uma forma infinitamente maior, o Espírito Santo assegura cada crente, 

marcando-o com o seu próprio selo inviolável. 

Autenticidade. Quando o rei Acabe tentou sem sucesso obter Naboth para 

vender ou trocar a sua vinha, a rainha Jezebel se ofereceu para conseguir a vinha 

em sua direção. "Então escreveu cartas em nome de Acabe e selou com o seu 

selo" e enviou cartas a vários nobres que viviam na cidade de Nabote, exigindo 

que eles arranjar falsas acusações de blasfêmia e traição contra ele. Os nobres 

fizeram como estavam instruídos, e Nabote foi apedrejado até a morte por causa 

das falsas acusações. O rei então simplesmente confiscou a vinha tinha tão 

fortemente cobiçado (1 Reis 21: 6-16). Apesar das decepções contidas nas 

cartas enviadas Jezebel, as próprias letras eram autenticamente do rei, porque 

eles foram enviados com a sua aprovação e marcou com seu selo. O selo foi a 

sua assinatura. 

Quando Deus nos dá o Seu Espírito Santo, é como se ele selos dos Estados 

Unidos com um selo que diz: "Esta pessoa pertence a mim e é um cidadão 

autêntico do meu reino divino e membro da minha família divina." 

Ownership. Enquanto Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor e Jeremias 

estava preso pelo rei Zedequias para profetizar contra o rei e da nação, o Senhor 

deu instruções especiais a Seu profeta. Jeremias foi dito para comprar um 

terreno em Anatot para o qual ele tinha direito de resgate. O contrato foi 

acordado, bem como o pagamento estipulado foi feita no pátio da guarda do 

palácio antes que o número necessário de testemunhas. Na presença de 

testemunhas a escritura foi assinada e selada, estabelecendo Jeremias como o 

novo proprietário legal do imóvel (Jer. 32:10). 

Quando o Espírito Santo sela os crentes, Ele os marca como bens divinos de 

Deus, que a partir daquele momento inteiramente e eternamente pertencemos a 

Ele. O selo do Espírito declara a operação de salvação como divinamente oficial 

e final. 

Autoridade. Mesmo depois de Haman tinha sido enforcado por seu enredo 

perverso para difamar e executar Mordecai, Rainha Esther estava angustiado 

sobre o decreto que Hamã convenceu o rei Assuero para fazer a permitida 

qualquer pessoa em seu reino para atacar e destruir os judeus. Porque o rei não 

poderia mesmo se revogar o decreto que foi marcado com o seu próprio selo, 



ele emitiu e selado outro decreto que permitido e até incentivado os judeus para 

armar e defender-se (Ester 8: 8-12). Em ambos os casos, a autoridade absoluta 

dos decretos foi representada no selo do rei. Aqueles que possuíam o decreto 

selado do rei tinha autoridade delegada do rei estabelecido no decreto. 

Quando os cristãos são selados com o Espírito Santo, eles são delegadas a 

proclamar, ensinar, ministro, e defender a Palavra de Deus e de Seu evangelho 

com autoridade própria do Senhor. 

Promessa de Deus 

que é dada como penhor da nossa herança, (1: 14a) 

O Espírito Santo não só garante a nossa herança em Jesus Cristo com o Seu 

selo, mas também com a Sua promessa . Um arrabōn ( penhor ) 

originalmente se referia a um pré-pagamento ou dinheiro honestamente dada 

para garantir uma compra. Mais tarde, passou a representar qualquer tipo de 

promessa ou sério. A forma da palavra sequer chegou a ser usado para o anel 

de noivado. 

Como crentes, temos o Espírito Santo como o divino penhor da nossa 

herança , primeira parcela de Sua garantia de Deus de que a plenitude das 

bênçãos espirituais prometidas "nos lugares celestiais em Cristo" (v. 3), um dia, 

ser completamente cumprida. Eles são assegurados e garantidos com uma 

certeza absoluta de que somente Deus poderia proporcionar. O Espírito Santo é 

irrevogável da igreja penhor , seu anel de noivado divino, por assim dizer, que, 

como a noiva de Cristo, ela nunca será esquecido ou abandonado (cf. 2 Cor 

1:22; 5: 5.). 

O objetivo de nossa herança 

tendo em vista a redenção da possessão de Deus, para o louvor da 
Sua glória. (1: 14b) 

Embora a nossa herança divina em Cristo é uma promessa maravilhosa, 

impressionante, e garantiu-nos do Senhor, não é o objetivo principal da nossa 

salvação. Nossa salvação e todas as promessas, bênçãos e privilégios que 

ganhamos através da salvação são, antes de tudo agraciado com vista à 

redenção da possessão de Deus, para o louvor da Sua glória. 

O grande objetivo, primordial de Deus a redenção dos homens é o resgate do 

que é a Sua própria possessão . Toda a criação pertence a Deus, e em Sua 

infinita sabedoria, amor e graça que Ele escolheu para fornecer redenção para 

as criaturas caídas que havia feito à sua imagem, pelo Seu próprio bem mais do 

que por causa deles, porque eles não pertencem a si mesmos, mas para Ele. 



Como Paulo já duas vezes declarada (vv. 6, 12), objetivo final de Deus nos 

homens resgate é o louvor da sua glória . Nós não somos salvos e abençoado 

para nossa própria glória, mas para de Deus (cf. Is. 43: 20-21). Quando nós 

glorificamos a nós mesmos que roubam a Deus daquilo que é inteiramente 

dele. Ele nos salvou para servi-Lo e louvá -Lo. Somos salvos para ser 

restaurado para o propósito divino da criação destina-de suportar a imagem de 

Deus e dar-Lhe glória maior. 

Isso é totalmente realizado em glorificação do crente, quando recebemos glória 

e redenção e são feitas a posse perfeita vontade de Deus. 

 

5. Nossos Recursos em Cristo (Efésios 1: 

15-23) 

Por esta razão, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor 

Jesus que existe entre você e seu amor por todos os santos, não 

cesso de dar graças por vós, ao fazer menção de vós nas minhas 

orações; que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da 

glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno 

conhecimento dele. Eu oro para que os olhos do vosso coração 

seja iluminado, para que saibais qual seja a esperança da sua 

vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, 

e qual é a suprema grandeza do seu poder para com que 

acreditam. Estes são, de acordo com a operação da força do seu 

poder, que Ele trouxe em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, 

e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de 

todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que 

se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E Ele 

colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e lhe deu o cabeça 

sobre todas as coisas para a igreja, que é o Seu corpo, a plenitude 
d'Aquele que preenche tudo em todos. (1: 15-23) 

Nos versículos 3-14 Paulo tem estabelecido as bênçãos incríveis e ilimitadas 

crentes têm em Jesus Cristo, bênçãos que atingem a nossa herança pessoal de 

tudo o que pertence a Ele. No restante do capítulo (vv. 15-23) Paulo ora para 

que os crentes a quem escreve virá a compreender e apreciar essas 

bênçãos. Nesta oração ele se concentra na compreensão de seus recursos em 

seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo dos crentes. Nos versículos 15-16 elogia-

los, e nos versículos 17-23 ele faz petições a Deus por eles. 

Elogios para Crentes 

Por esta razão, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor 

Jesus que existe entre você e seu amor por todos os santos, não 



cesso de dar graças por vós, ao fazer menção de vós nas minhas 

orações; (1: 15-16) 

À luz da sua herança maravilhosa em Jesus Cristo ( Por esse motivo ), Paulo 

agora intercede pelos possuidores de que o tesouro. Como mencionado na 

Introdução, estes inicialmente incluídos não só os crentes em Éfeso, mas, 

provavelmente, aqueles em todas as igrejas da Ásia Menor. Fazia cerca de 

quatro anos desde que Paulo ministrou lá, e agora ele estava na prisão. Mas a 

partir de cartas, bem como através de relatórios pessoais de amigos que o 

visitaram na prisão, ele havia recebido informações considerável de e sobre as 

igrejas. Ele ouviu duas coisas que indicavam a genuinidade da sua salvação, e 

por essas duas marcas cardeais de um Verdadeiro-fé cristã em Cristo e amor 

por outros cristãos, ele carinhosamente elogia-los. Estas duas dimensões da 

vida espiritual são inseparáveis (cf. 1 Jo 2: 9-11). 

Elogios para a Sua Fé 

a fé no Senhor Jesus que existe entre vocês, (1: 15b) 

A ênfase aqui é na crença verdadeira poupança, com o senhorio de Jesus como 

o objeto dessa crença. Alguns cristãos, talvez com a intenção de proteger o 

evangelho de qualquer mácula de obras justiça, subestimar o senhorio de Cristo, 

quase a ponto de negar isso. Outros gostariam de aceitar o termo Senhor apenas 

como uma referência à divindade, não soberania. Mas essa separação é 

artificial, porque divindade implica soberania. Aquele que por si só é Deus 

governa sozinho. No entanto, aqueles que ensinam que uma pessoa deve crer 

em Cristo como Senhor soberano, a fim de ser salvo são por vezes descrito 

pejorativamente como "salvacionistas senhoria". O Novo Testamento, no 

entanto, não separa a Jesus como Salvador de Jesus como Senhor. Ele é ao 

mesmo tempo, ou Ele não é nem. Paulo diz: "Se você confessar com a sua boca 

que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os 

mortos, serás salvo" (Rom. 10: 9; cf. Atos 16:31). Jesus torna-se Salvador, 

quando Ele é aceito como Senhor. "Para este fim", explica Paulo em Romanos: 

"Cristo morreu e tornou a viver, para que pudesse ser Senhor tanto de mortos 

como de vivos" (14: 9). Os crentes dizem-na verdade, somente os crentes 

podem dizer- "Jesus é o Senhor", porque eles possuem o Espírito Santo (1 Cor. 

12: 3), que foi dado a eles quando eles foram salvos (Rm. 8: 9). Para receber a 

Jesus como Salvador, mas não como Senhor seria dividir Sua natureza em 

dois. Quando recebemos a Ele, nós recebê-lo totalmente como Ele é. 

Com certeza, ninguém recebe Jesus Cristo com uma compreensão completa de 

tudo o que Ele é, ou tudo o que Ele exige como Senhor de que Ele salva. Muitos 

cristãos vêm a Cristo com apenas a idéia nua de sua divindade soberana ou do 

que significa pertencer a e submeter-se a Ele. Mas eles estão dispostos a 

submeter (cf. Mt 8: 19-22; 9:. 9; 10: 37-39; Lucas 9: 57-62), a desistir de tudo 

o que somos e temos (13 cf. Matt:. 44-46; 18: 3-4; 19: 16-26), e de deixar tudo 



e segui-Lo (Mt 19,27).. Uma vez que eles vêm a Ele, alguns cristãos perdem 

seu primeiro amor por Jesus Cristo como Salvador e resistir a obedecê-Lo como 

Senhor. Mas sua falta de amor torna-Lo não menos Salvador, e sua resistência 

torna-Lo não menos Senhor. Cristo não é aceito em partes, primeiro como 

Salvador e mais tarde como Senhor. Jesus o Salvador é Jesus, o Senhor, e Jesus 

é o Senhor Jesus, o Salvador. Ele não existe em partes ou se relacionam com os 

crentes em partes. Consciência, apreciação e obediência a Ele como Salvador e 

Senhor mudança. Quando somos fiéis a Ele as coisas aumento, e quando somos 

infiéis diminuir. Mas o fato de o senhorio de Jesus começa o mesmo momento 

em que Ele se torna Salvador, e nem o Seu senhorio nem Seus mudanças obra 

redentora para os crentes de que o tempo por toda a eternidade. Todos os 

mandamentos de Cristo, que estão a ser ensinada a todos os crentes (Mat. 28: 

19-20), assumir seu direito soberano de dar ordens e ser obedecido. É 

precisamente por isso que Paulo chama de salvação "obediência da fé" (Rom. 

1: 5). 

Paulo não está elogiando os Efésios para alguns mais tarde, lei complementar 

de fé, mas para a fé original que os trouxe a economia de submissão ao Senhor 

soberano . A fé no Senhor Jesus que existe entre você se refere a essa mesma 

fé salvadora com que eles entraram na vida cristã e na qual foram continuar a 

viver. 

Elogios para o seu amor 

e seu amor por todos os santos, (15c) 

A segunda marca da salvação verdadeira é o amor por todos os santos , e por 

causa desse amor Paulo oferece graças pelos crentes de Éfeso. 

O amor cristão é indiscriminada; não escolher quais os crentes que vão 

adorar. Cristo ama todos os crentes, e eles são preciosos para Ele. Por definição, 

portanto, o amor cristão se estende a todos os cristãos.Na medida em que isso 

não acontece, é menos do que Cristão. Paulo apela para que os crentes sejam 

"mantendo o mesmo amor" (Fp 2: 2.), O que é amar a todos os crentes a mesma. 

Às vezes ouvimos cristãos dizem: "Eu o amo no Senhor", o que parece sugerir 

que eles não têm afeição pessoal para nem compromisso com as necessidades 

do indivíduo. Estendem-se um certo tipo espiritualizado do amor só porque a 

outra pessoa é um irmão. Mas isso não é amor genuíno. Para amar 

verdadeiramente uma pessoa no Senhor é a amá-lo como o Senhor ama-

genuinamente e sacrificial. 

"Nós sabemos que já passamos da morte para a vida", João diz, "porque 

amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte" (1 João 

3:14). Importante como é, a teologia de som não é nenhum substituto para o 

amor. Sem amor a melhor doutrina é como "um gongo ruidoso ou como o 



címbalo que retine" (1 Cor. 13: 1). A verdadeira salvação vai da cabeça e do 

coração do crente para outros crentes e ao mundo para tocar infiéis em nome de 

Cristo. A verdadeira salvação produz o verdadeiro amor, e amor verdadeiro 

"não amar de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade" (1 João 

3:18). Sempre no verdadeiro amor espiritual do Novo Testamento é definida 

como uma atitude de sacrifício altruísta que resulta em atos generosos feito para 

os outros. É muito mais do que um sentimento, uma atração ou 

emoção. Quando o Senhor tinha lavado os pés dos discípulos orgulhosos e 

egoístas, Ele lhes disse que o que Ele havia feito por eles foi o exemplo de como 

eles estavam a amar uns aos outros (João 13:34).João enfatiza a mesma verdade: 

"Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós; e nós devemos 

dar a nossa vida pelos irmãos Mas quem tiver bens do mundo, e, vendo o seu 

irmão em necessidade e lhe fecha o. coração contra ele, como é que o amor de 

Deus permanecer nele Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas 

de fato e de verdade "(1 João 3: 16-18)?. 

Esse é o tipo de amor que os cristãos de Éfeso, em seguida, teve por todos os 

santos . Infelizmente, porém, o seu amor não durou. Mantiveram a fé pura e 

perseverou nela. No entanto, em sua carta às sete igrejas da Ásia Menor, o 

Senhor diz da igreja em Éfeso, "tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro 

amor" (Apocalipse 2: 2-4). Eles haviam perdido o grande amor por Cristo e seus 

irmãos na fé para que apenas algumas décadas antes Paulo tinha tão 

calorosamente elogiados-los. 

Fé e amor devem ser mantidos em equilíbrio. Muitos monges, eremitas, e 

inúmeros outros ao longo da história da igreja têm se esforçado para manter a 

sua fé pura, mas não chegaram aos outros em amor, como o Senhor ordena cada 

crente a fazer. Eles muitas vezes se tornam caçadores de heresia, ansiosos para 

derrubar o que está errado, mas fazendo pouco para construir o que é bom, cheio 

de críticas, mas deficiente no amor. 

É lamentável que alguns cristãos têm uma espécie de fé sem amor. Porque é 

sem amor não há razão para duvidar que tal fé é mesmo verdadeira. A 

verdadeira fé não pode existir sem o amor verdadeiro. Não podemos amar o 

Senhor Jesus sem amar aqueles a quem ama. "Aquele que crê que Jesus é o 

Cristo é nascido de Deus; e todo aquele que ama o Pai ama o filho nascido de 

Deus" (1 João 5: 1). 

Os cristãos a quem Paulo escreveu sua carta aos Efésios tinha o equilíbrio certo, 

e foi para a sua grande fé e seu grande amor que o apóstolo assegurou-lhes, eu 

... não cesso de dar graças por vós, ao fazer menção de vós em minha 

orações . 

 



Pedido aos Crentes 

que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê 

um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento 

dele. Eu oro para que os olhos do vosso coração seja iluminado, 

para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as 

riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema 

grandeza do seu poder para com que acreditam. Estes são, de 

acordo com a operação da força do seu poder, que Ele trouxe em 

Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua 

direita nos lugares celestiais, acima de todo governo e autoridade, 

poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste 

século, mas também no vindouro. E Ele colocou todas as coisas 

debaixo dos seus pés, e lhe deu o cabeça sobre todas as coisas 

para a igreja, que é o Seu corpo, a plenitude d'Aquele que 
preenche tudo em todos. (1: 17-23) 

O restante do capítulo é uma Pedido na qual Paulo ora para que Deus lhe dê 

crentes verdadeira compreensão e valorização do que eles estão em Jesus 

Cristo, a fim de que eles possam começar a ter uma idéia de quão magnífico e 

ilimitada são as bênçãos que já pertenceram para eles em seu Senhor e 

Salvador. A Pedido é dirigida para o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o 

Pai da glória , uma designação de Deus que une Deus, o Pai de Cristo, o Filho, 

em termos de natureza essencial (ver também Rm 15: 6; Ef. 1: 3. um , 17 a .; 2 

Cor. 1: 3; Fp 2: 9-11; 1 Pe. 1: 3; 2 João 3). Aquele a quem toda a glória pertence 

é o mesmo em essência que o Senhor Jesus Cristo . Pela segunda vez em três 

versos Cristo é chamado de Senhor (ver v. 15). 

Em essência, Paulo orou para que os Efésios seria poupado do 

desesperAdãoente procurando o que já era deles, mas sim iria ver que o grande 

Deus, que é o seu Deus é a fonte de tudo o que precisam e tem tudo pronto para 

eles, se eles estão abertos a receber lo. Tal atitude receptiva requer que o próprio 

Deus dar-lhe um espírito de sabedoria e de revelação no pleno 

conhecimento dele . 

Warren Wiersbe conta a história de como William Randolph Hearst uma vez 

ler de uma peça extremamente valiosa da arte, que ele decidiu que ele deve 

adicionar à sua extensa coleção. Ele instruiu o seu agente para vasculhar as 

galerias do mundo para encontrar a obra-prima que ele estava determinado a ter 

a qualquer preço. Depois de muitos meses de pesquisa meticulosa, o agente 

informou que a peça já pertencia ao Sr. Hearst e tinha sido armazenado em um 

de seus armazéns por muitos anos. 

É trágico que muitos crentes se enroscar em uma busca por algo mais na vida 

cristã, para algo especial, algo a mais que a vida cristã "comum" não 

possui. Eles falam de obter mais de Jesus Cristo, mais do Espírito Santo, mais 

poder, mais bênçãos, uma vida mais elevada, a mais profunda da vida, como se 



os recursos de Deus foram divinamente distribuía um de cada vez, como tantas 

receitas farmacêuticas ou foram desbloqueado por alguma combinação 

espiritual que só uns poucos iniciados pode saber. 

Para dizer: "Eu quero começar tudo de Jesus que existe", implica que quando 

fomos salvos Cristo não nos dar tudo de si, para que Ele realizou algumas 

bênçãos em reserva para ser parcelado para aqueles que atender a certos 

requisitos extras. 

Pedro diz explicitamente: "Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz 

respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua 

própria glória e virtude" (2 Pe. 1: 3). O ensinamento do Novo Testamento da 

salvação é que o novo nascimento concede cada crente tudo em Cristo. Existe, 

portanto, não há necessidade e nenhuma justificativa em busca de algo 

mais. Apesar de não fazê-lo intencionalmente, como busca prejudica a essência 

da verdade revelada de Deus a respeito da salvação. O germe desta grande 

verdade é encontrada nas palavras do pregador: "Eu sei que tudo quanto Deus 

faz permanecerá para sempre; não há nada a acrescentar a ela e não há nada 

para tirar dele, porque Deus assim trabalhou que os homens devem [reverência] 

Him "(Ec. 3:14). 

A igreja de Colossos, aparentemente, tinha sido perturbado por esse tipo de 

filosofia, pensando que estavam faltando algo de Deus que tinha de ser 

fornecido por algum ato, ritual, ou de outro requisito, além de salvação. Para 

alguns dos membros a idéia se transformou em heresia real, o que foi ensinado 

e promulgada no lugar de ensino apostólico. 

Eles estavam sendo ensinados que uma pessoa precisa de Cristo além de 

filosofia humana, a mesma abordagem para o evangelho visto no liberalismo 

moderno, neoorthodoxy, existencialismo e outros sistemas teológico-filosófica 

que aparecem sob o disfarce do cristianismo. De tal heresia Paulo diz: "Vede 

que ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a 

tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo" 

(Colossenses 2: 8 ). 

Os falsos mestres em Colossos também ensinou Cristo mais 

legalismo. Defendiam observância de dias especiais, festas, e vários rituais para 

alcançar maior posição espiritual e graça diante de Deus. Desse heresia Paulo 

disse: "Que ninguém agir como seu juiz em relação à comida ou bebida, ou em 

relação a um festival ou uma lua nova ou um sábado dia-coisas que são uma 

mera sombra do que está por vir, mas a substância pertence a Cristo "(2: 16-

17). 

Um terceiro erro ensinado pelos hereges colossenses envolveu tanto o pecado 

do orgulho e da busca de experiências místicas e visões para complementar a 



obra completa de sacrifício expiatório de Cristo na cruz. O que eles ensinaram 

como algo mais realmente trouxe algo menos, Paulo advertiu, porque levou 

longe do trabalho perfeito de Cristo. "Que ninguém manter fraudar você de seu 

prêmio por deliciando-se com auto-humilhação e da adoração dos anjos, tendo 

a sua posição sobre as visões que ele viu, inflados sem justa causa pelo seu 

entendimento carnal, e não retendo a cabeça, de quem todo o corpo, provido e 

realizada em conjunto pelas articulações e ligamentos, cresce com um 

crescimento que é de Deus "(2: 18-19). 

Um quarto erro promovida na igreja de Colossos era o ascetismo, a crença de 

que se pode ganhar o favor especial e recompensa de Deus por meio de extrema 

abnegação, abandonando de prazer físico e conforto, evitando o contato com as 

pessoas "comuns", vivendo em isolada e situações austero. Esse erro, ainda 

mais que os outros, alimenta o orgulho humano. Sob o nome de suprimir a 

carne, essas idéias e práticas, na verdade, estimulá-lo. Como Paulo aponta, os 

ensinamentos "Não manuseie, não gosto, não toque ... são questões que têm, 

com certeza, a aparência de sabedoria, em self-made religião e auto-humilhação 

e tratamento severo do corpo , mas não têm nenhum valor contra indulgência 

carnal "(02:21, 23). 

O conselho de Paulo aos crentes de Colossos em resposta a essas ameaças 

graves para a fé é introduzido em 1:12, onde ele diz que "o Pai ... nos fez idôneos 

para participar da herança dos santos na luz", e está resumida em 2: 9-10- 

"Porque nele [Cristo] toda a plenitude da Divindade habita em forma corpórea, 

e nele você tem sido feita completa." Todos plenitude de Deus está em Jesus 

Cristo, e Ele retém nada disso plenitude de crentes. "Nele ... temos sido feita 

completa," porque somos suficientes, santos autorizados (como o uso 

de hikanoō [para se qualificar, faça suficiente] em 1:12 prova). João dá um 

aviso sobre o mesmo problema em sua primeira carta, dizendo: "Estas coisas 

vos escrevo a respeito daqueles que estão tentando enganá-lo. E quanto a vós, 

a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e você não tem necessidade de 

que alguém vos ensine; mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas 

as coisas, e é verdadeira, e não é uma mentira, e assim como ela vos ensinou, 

você permanecer nele "(1 João 2: 26-27) . 

Ainda hoje muitos cristãos gastam uma grande quantidade de tempo e esforço 

em vão à procura de bênçãos já disponível para eles. Eles oram para a luz de 

Deus, embora Ele já forneceu luz em abundância através da Sua Palavra. Sua 

necessidade é a de seguir a luz que já possuem. Eles oram para a força, embora 

a Sua Palavra diz que eles podem fazer todas as coisas através de Cristo que os 

fortalece (Fil. 4:13). Eles oram por mais amor, embora Paulo diz que o próprio 

amor de Deus já está derramado em seus corações por meio do Espírito Santo 

(Rom. 5: 5). Eles oram por mais graça, embora o Senhor diz a graça que Ele já 

deu é suficiente (2 Cor. 12: 9). Eles oram pela paz, embora o Senhor lhes deu a 

Sua própria paz, que excede todo o entendimento "(Filipenses 4: 7.). Espera-se 



que oramos por essas bênçãos se o tom da oração é um dos que procuram a 

graça de apropriar do que já é dado, em vez de um dos implorando por algo que 

acha que é pouco disponível ou está relutantemente compartilhado por Deus. 

Principal necessidade do cristão é por sabedoria e obediência a apropriar a 

abundância de bênçãos que o Senhor já nos deu. Nosso problema não é a falta 

de bênçãos, mas a falta de discernimento e sabedoria para entender e usá-los 

corretamente e com fidelidade. Nossas bênçãos são tão vastos que a mente 

humana não pode compreendê-las. Em nossas mentes, não podemos sondar as 

riquezas que temos na nossa posição em Jesus Cristo. Essas coisas são 

totalmente além da mente humana de compreender. Apenas o próprio Espírito 

Santo pode procurar as coisas profundas da mente de Deus, e somente o Espírito 

pode trazê-los para a nossa compreensão. "Assim como está escrito", diz Paulo, 

"" As coisas que o olho não viu, eo ouvido não ouviu, e que não tenham entrado 

no coração do homem, tudo o que Deus tem preparado para aqueles que O 

amam. " Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito;.? Porque o Espírito penetra 

todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus Para qual dos homens sabe 

as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está Mesmo assim os 

pensamentos de . Deus ninguém conhece, exceto o Espírito de Deus Agora nós 

não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para 

que pudéssemos conhecer as coisas dado gratuitamente por Deus "(1 Coríntios 

2: 9. -12). 

Verdades mais profundas de Deus não pode ser visto com os nossos olhos, 

ouvido com os nossos ouvidos, ou compreendido por nossa razão ou 

intuição. Eles são revelados apenas para aqueles que o amam. 

Todo cristão tem muitas necessidades, físicas, morais e espirituais-para o qual 

Ele deve pedir a ajuda do Senhor específicos. Mas nenhum cristão precisa, ou 

pode ter, mais do Senhor ou de Sua bênção e herança do que ele já tem. É por 

isso que Paulo nos diz, como ele disse aos crentes de Éfeso, para não buscar 

mais recursos espirituais, mas para compreender e utilizar aqueles que nos foi 

dado em plenitude absoluta do momento em que recebeu a Cristo. 

Paulo ora especificamente que Deus pode dar a faculdade de entendimento 

para que possamos conhecer os nossos recursos, o que ele chama de um 

espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele . 

O espírito de sabedoria é dada através do Espírito Santo, mas 

este espírito não se refere ao próprio Espírito Santo, como alguns intérpretes 

sugerem. Pneuma ( espírito ) é anarthrous aqui, o que significa que ele não tem 

nenhum artigo antes dele. Nesses casos, o artigo indefinido é normalmente 

fornecido em Inglês, como em nosso texto: 



O significado básico de pneuma (da qual nós temos essas palavras em inglês 

como pneumáticos e pneumonia) é ar ou ar, e de que o significado é derivado a 

conotação de espírito. Mas, como o nosso Inglêsespírito, pneuma , por vezes, 

foi utilizado de uma disposição, influência, ou atitude, como em "Ele está em 

alto astral hoje" Jesus usou a palavra nesse sentido na primeira bem-

aventurança: "Bem-aventurados os pobres em espírito" ( Mat. 5: 3). Ele não 

estava se referindo ao Espírito Santo ou ao espírito humano, mas ao espírito, ou 

atitude, de humildade. 

Paulo orou para que Deus lhe dê a Efésios uma disposição especial 

de sabedoria , a plenitude do conhecimento divino e compreensão de que a 

mente humana santificada é capaz de receber. "Deixe-os saber o quanto eles 

possuem em seu Filho", ele diz, com efeito. "Dê-lhes uma rica e profunda forte 

compreensão aguçada,,, da sua herança em Cristo." Ele ora para que o Espírito 

Santo para dar a seus espíritos o direito espírito de sabedoria e de revelação 

no pleno conhecimento dele . 

Apocalipse , embora usado aqui como sinônimo de sabedoria, lida com 

conhecimento proporcionadora de Deus para nós, enquanto sabedoria poderia 

enfatizar o uso desse conhecimento. Temos de conhecer e entender a nossa 

posição no Senhor antes de nós são capazes de servi-Lo. Temos de saber o que 

temos diante de nós pode usá-lo de forma satisfatória. Este 

adicional sabedoria vai além do conhecimento intelectual. É muito mais rico; e 

Paulo queria que os cristãos de Éfeso, como aqueles em Colossos, iria 

"continuar buscando as coisas do alto, onde Cristo está" (Col. 3: 1). 

Em sua oração pelos crentes de Éfeso Paulo pede a Deus para dar-lhes a 

revelação e sabedoria em três áreas específicas da magnífica verdade de Deus, 

incomparável. Ele ora por eles para chegar a uma compreensão mais clara da 

grandeza do plano de Deus, a grandeza do Seu poder e da grandeza da Sua 

Pessoa. 

Entender a grandeza do plano de Deus 

Eu oro para que os olhos do vosso coração seja iluminado, para 

que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as 
riquezas da glória da sua herança nos santos, (1:18) 

Na maioria das culturas modernas, o coração é pensado como a sede das 

emoções e sentimentos. Mas a maioria dos antigos-hebreus, gregos, e muitos 

outros, considerados o coração (grego kardia ) para ser o centro do 

conhecimento, compreensão, reflexão e sabedoria. O Novo Testamento 

também usa-lo dessa forma. O coração foi considerada a sede da mente e 

vontade, e que poderia ser ensinado o que o cérebro nunca poderia saber 

Emoções e sentimentos foram associados com os intestinos, ou intestinos 

(grego splanchnon ; cf. Atos 1:18, onde o termo claramente se refere a órgãos 



físicos, com Col. 3:12;. Filemon 7, 12, 20 e 1 João 3:17, onde se refere a afetos 

e sentimentos). 

Uma das causas da imaturidade na igreja de Corinto era a dependência de 

sentimentos acima conhecimento. Muitos crentes estavam mais interessados 

em fazer o que parecia certo do que em fazer o que Deus declarou ser o 

certo. Paulo, portanto, lhes disse: "A nossa boca tem falado livremente para 

você, O Corinthians, o nosso coração [ kardia ] está bem abertos. Você não está 

retido por nós, mas você está contido em seus próprios afetos [ splanchnon ] 

Agora, em um intercambiável como falo como a crianças-abertos ampla para 

nós também "(2 Cor. 6: 11-13). O apóstolo disse que, na verdade, "Eu não posso 

levar a verdade de Deus de minha mente e dar-lhe a sua mente, pois suas 

emoções ficam no caminho." Em vez de suas emoções sendo controlado pela 

verdade de Deus, suas emoções distorcidas sua compreensão da Sua verdade. 

Portanto, Paulo ora para as mentes dos efésios a ser iluminado . As emoções 

têm um lugar importante na vida cristã, mas eles são confiáveis apenas como 

eles são guiados e controlados por verdade que de Deus chegamos a conhecer 

e compreender através de nossas mentes. É por isso que estamos a "deixar a 

palavra de Cristo ricamente habitar dentro de [nós]" (Col. 3:16). Quando o 

Espírito Santo trabalha na mente do crente, Ele enriquece-lo a compreender a 

verdade divina que é forte e profundo, e, em seguida, refere que a verdade a 

esses aspectos da vida que envolvem as nossas emoções, inclusive a vida. 

Enquanto Jesus conversou com os dois discípulos no caminho de Emaús, seus 

corações (ou seja, suas mentes) queimado dentro deles; mas não foi até que 

"seus olhos se abriram [que] eles reconheceram" (Lucas 24: 31-32). Antes do 

Espírito iluminar-lhes que tinham a informação, mas não a compreensão; o que 

sabiam ser verdade, mas eles não podiam no poder de suas próprias mentes 

compreender o significado e importância. 

A primeira coisa para a qual Paulo ora é que os crentes ser esclarecido sobre a 

grandeza do plano de Deus. Na mais abrangente de termos, o apóstolo pede que 

lhes seja dada a compreensão de a esperança da sua vocação e as riquezas da 

glória da sua herança nos santos . Ele ora por Deus para iluminá-los sobre as 

verdades magníficas da eleição, predestinação, a adoção, a redenção, o perdão, 

sabedoria e discernimento, herança e de vedação e penhor do Espírito Santo 

sobre o qual ele acaba de ser instruindo-os (vv. 3-14 ). 

Essas verdades resumir plano mestre de Deus para a redenção da humanidade, 

Seu plano eterno para trazer os homens de volta a Ele através do Seu próprio 

Filho, tornando-os Seus filhos. Agora que eles pertenciam a Cristo pela fé (v. 

13), o desejo supremo de Paulo era para os crentes de Éfeso para realizar 

plenamente o que a sua nova identidade significava. "Você não eram reflexão 

tardia de Deus", diz ele."Deus não só escolheu para salvá-lo, mas Ele escolheu 



para te salvar eras antes de existirem, eras antes que você teria oportunidade por 

Sua graça para escolhê-lo. Isso é quem você é!" 

Até entendermos quem somos verdadeiramente em Jesus Cristo, é impossível 

viver uma vida obediente e gratificante. Somente quando sabemos quem 

realmente somos podemos viver como quem somos. Só quando chegamos a 

compreender como nossas vidas estão ancoradas na eternidade é que podemos 

ter a perspectiva correta e motivação para viver no tempo. Só quando chegamos 

a compreender a nossa cidadania celestial podemos viver vidas obedientes e 

produtivas como cidadãos piedosos na terra. 

É grande plano de Deus que cada crente um dia "serem conformes à imagem de 

seu Filho" (Rom. 8:29). Essa é a esperança da sua vocação -o destino eterno 

e glória do crente cumpra no reino vindouro. A plenitude do que a esperança 

será experimentado quando recebemos as supremas riquezas da glória da sua 

herança nos santos . É verdade também magnífico para palavras para 

descrever, e é por isso mesmo própria revelação de Deus requer a iluminação 

do seu Espírito, para que os crentes até mesmo para começar a entender a 

magnitude maravilhosa das bênçãos da salvação que existem na esfera dos 

santos. 

Nossa condição de filhos gloriosos de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo de 

tudo o que Deus possui é a consumação e no final de salvação prometida desde 

a eternidade passada e realizada em esperança até que o futuro manifestação de 

Cristo. Não há nada mais para buscar, nada mais a ser dado ou recebido. Temos 

tudo agora e vamos tê-lo por toda a eternidade. 

Compreender a grandeza do poder de Deus 

e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que 

cremos. Estes são, de acordo com a operação da força do seu 

poder, que Ele trouxe em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, 
e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, (1: 19-20) 

Segundo pedido de Paulo é para o Senhor para dar aos crentes de Éfeso 

compreensão de sua grande potência que vai trazê-los para a sua herança na 

glória. No verso 19, Paulo usa quatro sinónimos gregas diferentes para enfatizar 

a grandeza desse poder. 

Primeiro é dunamis ( poder ), da qual nós 

temos dinamite e dínamo. Este poder é só para os cristãos, para aqueles que 

acreditam . Não só isso, mas é todo o poder que nunca são oferecidos ou jamais 

poderia ter. Não poderia haver mais, e é insensato e presunçoso para pedir 

mais. A suprema grandeza de Deus o poder é dado a todos os crentes, não 

apenas para aqueles que acreditam e, em seguida, ter uma experiência mística, 

segunda bênção, ou algum outro suposto adicional obra da graça. Quando 



somos salvos, recebemos todos a graça de Deus e todo o Seu poder, e que nos 

assegura a realização da nossa esperança eterna. 

Em segundo lugar está energeia ( trabalhando ), a força energizante do 

Espírito que capacita os crentes a viver para o Senhor. O terceiro 

é kratos ( força ), que também pode ser traduzida como "domínio" (1 Tim. 

6:16) ou "poder" (Heb. 2:14). Quarta é ischus ( pode ), que carrega a idéia de 

poder dotado ou habilidade. Em todos esses aspectos, o Espírito Santo capacita 

os filhos de Deus. 

Paulo não orou para que a energia seja dada aos crentes. Como eles poderiam 

ter mais do que o que eles tinham? Ele orou primeiro lugar, que lhes seja dada 

uma consciência divina do poder que possuíam em Cristo. Mais tarde, na carta 

(caps. 4-6) ele advertiu-os a empregar esse poder em uma vida fiel a seu Senhor. 

Nós não precisamos orar para poder evangelizar, para testemunhar o evangelho 

a outras pessoas. Os crentes já têm esse poder. O evangelho em si "é o poder de 

Deus para salvação de todo aquele que crê" (Rom. 1:16). Escrevendo aos 

Tessalonicenses, Paulo lembrou-lhes: "O nosso evangelho não foi a vós 

somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em plena 

convicção" (1 Tessalonicenses 1: 5.). 

Nós não precisamos orar por poder de suportar o sofrimento. Como introdução 

ao mencionar as muitas aflições que ele havia sofrido para o Senhor, Paulo 

comentou: "Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a 

excelência do poder seja de Deus e não de nós" (2 Cor. 4: 7). 

Também não precisamos orar para poder fazer a vontade de Deus. "É Deus que 

está agindo em você", Paulo nos assegura, "tanto o querer e trabalhar para a sua 

boa vontade" (Fp. 2:13). Paulo cumpriu seu trabalho para o Senhor através da 

força do Senhor fornecido ", combatendo segundo a sua energia, o que 

poderosamente trabalha dentro de mim" (Col. 1:29). Pouco antes de Sua 

ascensão Jesus assegurou aos discípulos: "Ides receber uma força, a do Espírito 

Santo, que descerá sobre vós" (Atos 1: 8), um enduement cada crente recebe no 

momento ele é salvo. Deus "é capaz de fazer muito mais abundantemente além 

daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós" (Ef. 

3:20). Para pedir a Deus por mais poder é uma afronta ao seu amor 

misericordioso que já nos deu tudo. 

O sobrenatural poder ... trabalhando ... força e poder com que Deus supre 

cada crente e com o qual Ele glorificará cada crente é aquele que Ele trouxe 

em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua 

direita mão nos lugares celestiais . Mais tarde, na carta, Paulo lida com a 

questão de usar o poder de Deus em Seu serviço (3:20), mas a sua oração aqui 

é que nós compreender o poder da Sua guarda, Ele nos proteger e cumprir a Sua 



maravilhosa esperança que é nosso em Cristo . A ressurreição e ascensão de 

poder a energia divina que levantou Cristo da sepultura para a terra e da terra 

para o céu, é o poder que nos levantar para a glória. 

Às vezes, todos nós somos tentados a duvidar, a me perguntar se Deus pode 

fazer uma determinada coisa para nós ou através de nós ou, finalmente, trazer-

nos à Sua presença. Mas quando olhamos para o que Ele trouxe em Cristo , 

em que Ele fielmente realizado em nome de Seu Filho e em Sua garantia de que 

Ele vai tão fielmente realizar a sua obra em nosso favor (através a suprema 

grandeza do seu poder para nós ) -O terreno que temos para duvidar? À luz 

de tal garantia, como um cristão pode se sentir inseguro, abandonado, ou 

impotente? O mesmo poder ilimitado divina que o ressuscitou dentre os 

mortos nos ressuscitará dos mortos, e o mesmo poder que Ele sentado à sua 

direita nos lugares celestiais nos sentar ali com Ele. No entretanto, que o 

poder da ressurreição é a nossa disposição para viver a Sua glória (Ef 1: 19-20; 

3:20.). É tão certo que este poder nos levará à glória que Paulo falou como se 

ele já tiver ocorrido, uma vez que já ocorreu no plano eterno de Deus (2: 6). 

Compreender a grandeza da pessoa de Deus 

muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de 

todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no 

vindouro. E Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e 

lhe deu o cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o Seu 

corpo, a plenitude d'Aquele que preenche tudo em todos. (1: 21-
23) 

Mover-se de força de Cristo à Sua majestade, terceiro pedido de Paulo é para 

que o Senhor dá aos crentes a compreensão da grandeza da Sua Pessoa, que 

protege e fortalece-los. 

Uma vez, quando Timoteo foi intimidado por críticas de outros cristãos, ele 

compreensivelmente ficou desanimado. Paulo escreveu-lhe: "Lembre-se de 

Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o 

meu evangelho, pelo qual sofro mesmo à prisão como um criminoso, mas a 

palavra de Deus não está presa Por esta razão eu aguentar. todas as coisas para 

o bem daqueles que são escolhidos, para que também eles alcancem a salvação 

que está em Cristo Jesus e com ele a glória eterna "(2 Tim. 2: 8-10). "Lembre-

se da grandeza da pessoa que vive dentro de você", diz Paulo. "Ele foi 

ressuscitado dentre os mortos e sentado à direita de Deus. Ele nasceu da 

descendência de Davi, como um homem como nós. Ele identifica conosco, nos 

entende, e se solidariza com a gente." 

Todo cristão deve continuamente ter esse foco. Quando olhamos para Ele, os 

nossos problemas físicos, problemas psicológicos e até problemas espirituais 

não vai tear de modo muito importante antes de nós. Nós não só será mais capaz 



de ver os nossos problemas como elas realmente são, mas será, então, e só 

então, ter a motivação certa e poder para trabalhar com eles. É triste que lemos 

e ouvimos muito sobre as coisas periféricas da vida cristã e tão pouco sobre a 

pessoa que é a fonte de vida cristã. Quanto mais feliz e produtiva somos quando 

a nossa principal atenção está em sua pureza, grandeza, santidade, poder e 

majestade. Paulo chama os coríntios a olhar intensamente em Sua glória com a 

visão clara fornecida na Nova Aliança, e, assim, ser feito semelhante a Ele pelo 

Espírito Santo (1 Cor. 3:18). 

Que grande bênção que podemos ter quando tomamos tempo para definir 

nossas próprias preocupações e necessidades de lado e simplesmente se 

concentrar em o Senhor da glória, permitindo que o Espírito Santo para fazer 

em nós o que Paulo lhe pediu para fazer nos EUA Efésios-dar uma compreensão 

profunda de a verdade de que o nosso Senhor está acima de todo governo e 

autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste 
século, mas também no vindouro . A regra termos ( Arche , o que significa 

líder ou primeiro), autoridade ( exousia ), poder ( dunamis ) 

e domínio ( kuriotés, senhorio) foram termos judaicos tradicionais para 

designar seres angélicos de grande categoria e poder. O ponto aqui é que o 

poder de Cristo aplicada em favor do crente não pode ser derrubado ou negada 

ou derrotado, porque ultrapassa de longe as hostes de Satanás que projetam para 

derrotá-lo. 

Note-se que a questão da guerra cósmica entre Deus e suas hostes Angelicalais 

e Satanás e seus demônios é uma questão de grande importância nas 

Escrituras. Redenção é uma demonstração do poder de Deus diante dos anjos 

(03:10). Nosso conflito é com estes anjos caídos, que se esforçam para deter 

nossos esforços para Deus (6:12; cf. 1 Pd 3: 18-22, o que mostra o triunfo de 

Cristo sobre aqueles anjos caídos, realizado em sua morte.). Satanás e seus 

anfitriões têm se esforçado para frustrar o plano de Deus desde o início e são o 

inimigo constante da obra do reino, mas eles estão destinados a ser derrubado e 

eternamente banido (Ap 20: 10-15). 

Nosso Senhor não só está em cima, mas muito acima , de tudo e de todos. Ele 

está acima de Satanás e, acima de sistema mundial de Satanás. Ele está acima 

dos santos anjos e os anjos caídos, acima de pessoas salvas e pessoas que não 

foram salvos, para o tempo e para a eternidade. Ele está acima de todos os 

nomes, títulos, graus, níveis, poderes e jurisdições no universo. Deus pôs todas 

as coisas debaixo dos pés (a citação do Salmo 8:. 6; cf. Heb 2: 8.). Não há 

limite de tempo, como Paulo disse Cristo será supremo não só neste século, 

mas também no que há de vir , isto é, no reino eterno do Senhor Jesus Cristo 

(cf. 2: 7). 

O mais importante, na medida em que os crentes estão em causa, Deus lhe deu 

como cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o Seu corpo, a 



plenitude d'Aquele que preenche tudo em todos .Cristo não só é a cabeça da 

igreja, mas a sua plenitude . Uma vez que Ele tem uma relação única e íntima 

com os remidos a quem ama, todo o Seu poder será usado em seu nome, para 

cumprir o Seu propósito amoroso para eles. Ele é completamente sobre nós e 

completamente em nós, nosso Senhor supremo e poder supremo. A igreja é a 

plenitude ou complemento ( Pleroma ) de Cristo. Como cabeça deve ter um 

corpo para manifestar a glória do que a cabeça, assim o Senhor deve ter a igreja 

para manifestar a Sua glória (3:10). Jesus Cristo é o único para quem a 

palavra incomparável aplica verdadeiramente; Ainda em uma emocionante e 

garantir maravilha, Ele nos escolheu para exibir sua majestade 

incomparável. Estamos garantidos para vir para a glória, a fim de que possamos 

sempre manifestar seu louvor. 

O Cristo é incomparável incompleto até a igreja, que é o seu corpo , está 

completo. Jesus Cristo preenche tudo em todos , dando Sua plenitude aos 

crentes. Mas em sabedoria e graça de Deus, os crentes, como a igreja , são 

também a plenitude daquele . João Calvin disse: "Esta é a maior honra da 

igreja que até Ele está unido a nós, o Filho de Deus atribui a Si mesmo em 

alguma medida incompleta. O consolo é para nós a aprender que não até que 

estamos em Sua presença é que ele possuir todas as Suas partes, nem Ele deseja 

ser considerado completo. " 

O ponto desta grande Pedido é para que possamos compreender o quão seguro 

estamos em Cristo e como inabalável e imutável é a nossa esperança da herança 

eterna. O poder da glorificação é invencível e é atualmente operativa para nos 

trazer a glória. 

 

6. Vivos em Cristo ( Efésios 2: 1-10 ) 

E vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais você 

anteriormente andou de acordo com o curso deste mundo, 

segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua 

nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós outrora, 

segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da 

carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, 

como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, 

por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós 

mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo 

(pela graça sois salvos), e nos ressuscitou juntamente com Ele, e 

nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, a 

fim de que nos séculos vindouros mostrar a suprema riqueza da 

sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque 

pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom 

de Deus;não como resultado de obras, para que ninguém se 

glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas 



obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos 

nelas. ( 2: 1-10 ) 

Alguns anos atrás, eu falei com um grupo de atores e atrizes, apresentando-lhes o 

evangelho de Jesus Cristo. Depois, um belo e jovem indiano veio até mim e me disse que 

ele era um muçulmano e que ele queria ter Jesus Cristo. Fomos para uma sala próxima, e 

depois que eu tinha explicado o evangelho em mais detalhes, ele fez uma oração de 

aceitação. Ele abriu os olhos e disse: "Não é maravilhoso! Agora eu tenho Jesus e 

Maomé." Consideravelmente decepcionado, eu tive que dizer a ele que Jesus não poderia 

ser tirado de alguma prateleira de divindades e adicionado a qualquer outro deuses que se 

pode ter.Quando Ele é o Senhor, não pode haver outras pessoas ao lado dele. Esse é um 

exemplo dos muitos mal-entendidos sobre o significado da salvação. 

Em Efésios 2: 1-10 Paulo esclarece o que significa receber a salvação e para ser uma parte 

do Corpo de Cristo, a igreja. O Apóstolo se move de eternidade passada no tempo. Ele 

descreve o ato e processo de salvação, o milagre que atrai os homens para o plano eterno 

retratado no capítulo 1 . No contexto desta seção baseia-se no pensamento de 1:19 , onde 

Paulo introduz o grande poder de Cristo para com os que crêem e, em seguida, divaga 

para discutir esse poder na vida de Cristo. Ele retorna agora para mostrar que o poder em 

nossa salvação. 

Nos primeiros dez versículos Paulo apresenta o passado, presente e futuro do cristão: (o 

que ele era . vv 1-3 ), o que ele é ( 4-6. vv , 8-9 ), e que ele será ( 7 vv. , 10 ). Dentro deste 

quadro, ele dá seis aspectos da salvação: (É do pecado . vv 1-3 ), pelo amor ( v. 4 ), para 

a vida ( v. 5 ), com um propósito ( vv 6-7. , através) fé ( vv. 8-9 ), e para as boas obras 

( v. 10 ). O primeiro aspecto é que no passado, os próximos quatro aspectos (exceto para 

a segunda parte de "propósito", v. 7 ) dizem respeito ao presente, eo último aspecto 

(incluindo v. 7 ) é no futuro. 

A salvação é do Pecado 

E vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais você 

anteriormente andou de acordo com o curso deste mundo, 

segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua 

nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós outrora, 

segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da 

carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, 
como também os demais. ( 2: 1-3 ) 

Em primeiro lugar, a salvação é do pecado, o que caracteriza a vida antes de Cristo. Nestes 

três versos talvez não haja indicação mais clara nas Escrituras sobre a pecaminosidade do 

homem sem Cristo. 

O salário, ou pagamento, pois o pecado é a morte ( Rom. 6:23 ), e porque o homem nasce 

no pecado que ele nasce até a morte. O homem não se tornar espiritualmente mortos por 

causa peca; ele está morto espiritualmente, porque, por natureza, ele é pecaminoso. Com 

exceção de Jesus Cristo, que é a condição de cada ser humano, desde a Queda, incluindo 

todos os crentes antes que ele é salvo. É a condição de crentes passado eo presente 

condição de todos os outros. 

Problema básico do homem não é ser fora de harmonia com a sua herança, ou o seu meio 

ambiente, mas estar fora de sintonia com o seu Criador. Seu principal problema não é que 

ele não pode fazer relacionamentos significativos com os outros seres humanos, mas que 



ele não tem nenhuma relação direta com Deus, de quem ele é alienado pelo pecado ( Ef. 

4:18 ). Sua condição não tem nada a ver com a maneira como ele vive; que tem a ver com 

o fato de que ele está morto, mesmo enquanto ele está vivo. Ele está espiritualmente morto 

ao ser fisicamente vivo. Porque ele está morto para Deus, ele está morto para a vida 

espiritual, a verdade, a justiça, a paz interior e felicidade, e, finalmente, para qualquer 

outra coisa boa. 

Uma das primeiras indicações de morte física é a incapacidade do organismo para 

responder a estímulos, não importa o que poderia ser. Uma pessoa morta não pode 

reagir. Ele já não responde à luz, som, cheiro, gosto, dor ou qualquer outra coisa. Ele é 

totalmente insensível. 

Um dia um garoto veio e bateu na porta do meu escritório. Quando eu abri a porta, vi que 

ele estava sem fôlego e chorando. Ele disse: "Você é o reverendo? Você é o 

reverendo?" Quando eu respondi que sim, ele disse: "Vamos lá. Por favor, 

depressa." Corri atrás dele para um bloco ou dois, e nós entramos em uma casa. A jovem 

estava em pé dentro, chorando incontrolavelmente. Ela disse: "Meu bebê está morto! Meu 

bebê está morto!" Deitado em uma cama era o corpo inerte de seu de três meses de idade 

infantil. Ela tentou reanimá-lo, e nada que eu podia fazer provou ser de ajuda. Ele não 

mostrou nenhum sinal de vida. A mãe acariciou o bebê, beijou-a, falou com ele, e chorou 

lágrimas sobre sua cabecinha. Mas a criança não fez nenhuma resposta. Quando a 

ambulância chegou eles tentaram desesperAdãoente para obter a respiração da criança, 

mas sem sucesso. Ele estava morto, e nada que alguém pudesse fazer tinha um efeito ou 

poderia trazer qualquer resposta. Não havia vida lá para responder, nem mesmo para o 

poderoso amor de uma mãe. 

Esse é o caminho da morte espiritual também. Uma pessoa que está espiritualmente morto 

não tem vida, através da qual ele pode responder às coisas espirituais, muito menos viver 

uma vida espiritual.Nenhuma quantidade de amor, carinho e palavras de carinho de Deus 

pode tirar uma resposta. A pessoa espiritualmente morta é alienado de Deus e, portanto, 

alienada de vida. Ele não tem capacidade de resposta. Como o grande comentarista 

escocês João Eadie disse: "É um caso de morte de caminhar." Homens à parte de Deus 

são zumbis espirituais, O Walking Morto, que não sabem que estão mortos.Eles 

atravessam os movimentos da vida, mas que não o possuem. 

Depois de Jesus ter chamado um homem para segui-Lo, o homem pediu permissão para 

enterrar seu pai primeiro-uma figura de linguagem que significava esperar até que seu pai 

morreu, a fim de receber a herança. Indicando a condição de morte espiritual e trazendo 

ambos mortes juntos, Jesus respondeu: "Segue-me, e permitir que os mortos enterrem 

seus mortos" ( Mateus 8: 21-22. ). A preocupação do homem não foi para seu pai, que 

não era provável morto, mas para as coisas do mundo físico. Ele queria cuidar do seu 

bem-estar físico em primeiro lugar e não mostrou nenhum desejo genuíno para o 

espiritual. Quando Paulo aconselhou Timóteo sobre viúvas da igreja, ele disse sobre 

aqueles que foram perdulários, "Ela, que se entrega a devassa prazer está morto, mesmo 

enquanto ela vive" ( 1 Tim. 5: 6 ).Morto enquanto eles vivem é o triste estado de cada ser 

humano não resgatados. 

Antes de sermos salvos, nós éramos como qualquer outra pessoa que está para além de 

Deus- mortos em ... delitos e pecados . O caso grego é o locativo de esfera, o que indica 

a esfera, ou reino, em que existe algo ou alguém. Nós não estávamos mortos porque 

tínhamos cometido pecado, mas porque estávamos em pecado. Neste contexto delitos e 

pecados não se referem apenas aos atos, mas em primeiro lugar para a esfera da existência 



da pessoa à parte de Deus. Ele não se torna um mentiroso quando diz uma mentira; ele 

conta uma mentira, porque ele já é um mentiroso. Ele não se torna um ladrão quando 

rouba; ele rouba porque ele já é um ladrão. E assim, com o assassinato, adultério, cobiça, 

e todos os outros pecados. Cometer atos pecaminosos não nos faz pecadores; nós 

cometemos atos pecaminosos porque são pecadores. Jesus confirmou isso quando Ele 

disse: "O homem mau do seu mau tesouro tira o mal" ( Mat. 12:35 ), e "as coisas que 

saem da boca vêm do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração 

procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos 

testemunhos e calúnias "( Mat. 15: 18-19 ). 

Paraptōma ( ofensas ) significa a escorregar, cair, tropeçar, desviar, ou ir na direção 

errada. Hamartia ( pecados ), originalmente realizada a idéia de errar o alvo, como 

quando a caça com arco e flecha. Em seguida, ele passou a representar falta ou aquém de 

qualquer objetivo, Padrão, ou propósito. No reino espiritual refere-se a falta e aquém do 

padrão de santidade de Deus, e no Novo Testamento, é o termo mais comum e geral para 

o pecado (usado 173 vezes). Paulo não usar os dois termos aqui para apontar-se diferentes 

tipos de injustiça, mas simplesmente para enfatizar a amplitude da pecaminosidade que 

resulta da morte espiritual. 

A declaração de Paulo de que "todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus" 

( Rom. 3:23 ) não dá duas verdades, mas duas visões da mesma verdade. Pecado está 

aquém da glória de Deus, e aquém da glória de Deus é pecado. Como Paulo tinha 

explicado dois capítulos anteriormente em Romanos, no seu pecado sentido mais básico 

está falhando para glorificar a Deus. Embora a humanidade caída "conhecido a Deus, não 

o glorificaram como Deus" ( 1:21 ). De todos os epitáfios que poderiam ter sido escritas 

para Herodes, as palavras de Atos 0:23 é o mais adequado: "Um anjo do Senhor o feriu, 

porque não deu glória a Deus e, comido de bichos, expirou. " 

Que todos os homens sem Deus são pecaminosos, não significa que cada pessoa é 

igualmente corrupto e perverso. Vinte cadáveres num campo de batalha pode estar em 

diferentes estágios de decomposição, mas eles são uniformemente mortos. A morte se 

manifesta de muitas formas e graus diferentes, mas a própria morte não tem graus. Pecado 

se manifesta de muitas formas e graus diferentes, mas o estado de pecado em si não tem 

graus. Nem todos os homens são tão mal quanto poderiam ser, mas tudo não conseguem 

medir até o padrão perfeito de Deus. 

Como um estado de ser, uma esfera de existência, o pecado tem mais a ver com o que não 

é feito do que com o que é feito. Padrão de Deus é para os homens para ser perfeito, assim 

como Ele próprio é perfeito ( Mat. 05:48 ). Jesus não deu um novo padrão, mas reafirmou 

uma muito antiga. Também não tinha a ordem de Deus para "ser santos, porque eu sou 

santo" ( Lv 11:44. ; cf. . 1 Pedro 1:16 ) criou um novo padrão para a humanidade ou para 

o seu povo escolhido. Deus nunca teve qualquer padrão para o homem, mas a santidade 

perfeita. 

É por causa desse padrão perfeito de santidade que os homens fora de Deus não pode ser 

qualquer coisa, mas pecaminosa. Porque ele está separado de Deus, ele não pode fazer 

nada, mas ficam aquém do padrão de Deus. Não importa o quanto bom ele faz ou tenta 

fazer, o padrão de nunca fazer ou nunca ter feito mal em tudo é inatingível. 

Estado comum do homem do pecado tem sido muitas vezes comparado a um grupo 

diversificado de pessoas em pé na margem de um rio largo, talvez um quilômetro de 

diâmetro. Cada um deles está tentando saltar para o outro lado. As crianças pequenas e 

idosos podem saltar apenas alguns metros. As crianças maiores e adultos ágeis pode saltar 



várias vezes tão longe. Alguns atletas podem saltar várias vezes mais longe ainda. Mas 

nenhum deles chega perto do outro lado. Os graus de sucesso variam apenas em relação 

uns aos outros. Em relação a atingir a meta são falhas iguais. 

Ao longo da história as pessoas têm variado muito em seus níveis de bondade humana e 

maldade. Mas em relação a alcançar a santidade de Deus, eles são falhas iguais. É por 

isso que o bom, prestativo, gentil, atencioso, doação pessoa precisa de salvação, tanto 

quanto o assassino múltiplo no corredor da morte A pessoa que é um bom pai, esposo 

amoroso, trabalhador honesto, e as necessidades humanitárias cívicos Jesus Cristo para 

salvá-lo da condenação eterna do inferno tanto quanto o Skid Row bêbado ou o terrorista 

cruel. Eles não levam uma vida igualmente pecaminosos, mas eles são igualmente no 

estado de pecado, igualmente separados de Deus e da vida espiritual. 

Jesus disse: "Se você fizer o bem daqueles que fazem o bem para você, que mérito há 

nisso? Também os pecadores fazem o mesmo" ( Lucas 6:33 ). Em outra ocasião Ele disse: 

"Você, então, sendo maus, [no entanto], sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos" 

( Lucas 11:13 ). Uma pessoa separada de Deus pode fazer coisas humanamente bons. Mas 

como o Senhor aponta em ambas as declarações, a pessoa ainda é um pecador, ainda mal 

por natureza, e ainda em funcionamento em um motivo menor do que a de glorificar a 

Deus. Quando Paulo e os outros estavam naufragou na ilha de Malta, Lucas relata que 

"os nativos nos mostrou bondade extraordinária" ( Atos 28: 2 ); ainda aqueles nativos 

permaneceram pagãos supersticioso ( v. 6 ). Um pecador fazer o bem é bom, mas não 

pode mudar sua natureza ou sua esfera básica da existência, e não pode reconciliá-lo com 

Deus. 

Bondade Relacional é útil para outras pessoas e é mais agradável a Deus. É um passo na 

direção certa. Mas centenas de milhares de tais medidas não pode trazer uma pessoa 

qualquer mais perto de Deus.Porque é a condição de um pecador de pecado e não seus 

pecados particulares que o separam de Deus, seus atos particulares de bondade não pode 

reconciliá-lo com Deus. 

Durante o segundo discurso de despedida de Jesus aos Seus discípulos, Ele disse: "Ele [o 

Espírito Santo], quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado" ( João 16: 8 ). O 

pecado de que Ele vai convencer os homens é o pecado da descrença em Jesus Cristo ( v. 

9 ). Esse é o pecado de separação, o pecado que ambos causas e reflete a alienação do 

homem de Deus. É o pecado de não aceitar a Deus como Deus e Cristo como Salvador, o 

pecado de rejeição. Não são atos particulares ou declarações de rejeição, mas a esfera da 

rejeição em que a pessoa não salva existe que o separa de Deus. Esse é o seu estado de 

morte espiritual, o seu ser morto em delitos e pecados ... . 

No estado de morte espiritual, o único pé, ou de estar, uma pessoa pode fazer é de acordo 

com o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que 

agora atua nos filhos da desobediência . Kosmos ( mundo ) não faz aqui representam 

simplesmente a criação física, mas a ordem do mundo, o sistema do mundo de valores e 

modo de fazer as coisas, o mundo curso . E como Paulo deixa claro, o curso de este 

mundo segue a liderança e design de Satanás, o príncipe do poder do ar . 

O que muitas vezes chamam de "espírito da época", reflete o mais amplo curso deste 

mundo , um campo em que os homens estão em um acordo básico sobre o que é certo e 

errado, valioso e sem valor, importante e sem importância. Os pecadores têm muitas 

idéias e padrões diferentes, mas eles estão em total concordância de que a rede de coisas 

em este mundo é mais importante do que a perspectiva divina de Deus. Nesta visão de 

mundo mais básico são de uma mente. Eles resolutamente trabalhar para cumprir as metas 



e os valores de seu sistema, ainda que desafia Deus e sempre se auto-destrói. Os pecadores 

são persistentes em sua rejeição, eo pior o seu sistema se torna, mais eles tentam justificá-

la e condenar aqueles que falam a Palavra de Deus contra ele. 

Eles têm um mesmo intento, porque eles têm um líder comum e senhor, o príncipe do 

poder do ar . Satanás é agora "o príncipe deste mundo", e até que o Senhor lança-lo 

( João 12:31 ), ele vai continuar a governar. O poder [ou autoridade] do 

ar provavelmente se refere ao acolhimento de demônios de Satanás que existem no esfera 

celeste. Paulo tem isso em mente, em Efésios 6:12 , onde ele adverte sobre "as forças 

espirituais do mal, nas regiões celestes". Durante a idade presente, ele e seu demônio 

sediar dominar, pressão e controlar cada pessoa que estiver salvo. Ele é a personificação 

da morte espiritual, porque ele é a personificação da rebelião contra Deus, e por isso é o 

sistema que ele projetou. 

Os três elementos que mais caracterizam o nosso presente mundo sistema são 

humanismo, materialismo e sexo ilícito. O humanismo coloca o homem acima de tudo. O 

homem é a medida eo fim de todas as coisas. Cada homem é o seu próprio patrão, o seu 

próprio padrão de bom, sua própria fonte de autoridade, em suma, o seu próprio 

deus. Materialismo coloca alto valor nas coisas físicas, especialmente dinheiro, porque o 

dinheiro é um meio de aquisição de todas as outras coisas. Perversão sexual domina a 

sociedade ocidental moderna, uma vez que não tem outras sociedades, desde as menores 

períodos de Grécia e Roma antigas. Junto com o apelo humanista para o auto-interesse eo 

apelo materialista para o auto-engrandecimento, vice sexual é usado para promover e 

persuadir em praticamente todos os campos de marketing, favorecer a auto-prazer. Esse 

triunvirato representa o espírito de nossa época, o atual curso deste mundo . 

Satanás é o Archon , 

Tal como acontece com o mundo , o ar sobre o qual Satanás tem o controle de 

potência representa a esfera onde os demônios se mover. O ar pode ser usado 

metaforicamente, como quando falamos de um "ar de expectativa." Neste 

contexto mundial e ar seria quase sinônimo, ambos representando um reino, ou esfera, 

de influência. Nesse caso, seria uma referência ao campo das idéias, crenças e convicções 

sobre o qual Satanás agora atua como príncipe . Mas não é o que está na mente de Paulo 

aqui ou em 6:12 . Ele tem em mente o fato de que Satanás governa a energia (demônios) 

que ocupam o ar (a esfera celeste em torno da Terra). Os homens não são livres e 

independentes; eles estão totalmente dominado pelos anfitriões do inferno. 

Para andar de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o poder do príncipe 

do poder do ar , é pensar e viver de acordo com os pressupostos, ideologias e padrões 

sobre os quais o pecado e Satanás tem o controle e ser dominado por seres sobrenaturais 

malignas. O supremo propósito de Satanás para os homens não é levá-los apenas para 

fazer coisas más (a carne verá a isso, como fica claro emGálatas 5: 19-21. ), mas para 

pensar e acreditar que as coisas más, especialmente a respeito de Deus (cf. 2 Cor. 11: 13-

15 ). Porque a humanidade caída e exércitos de Satanás existir no mesmo reino 

espiritual, é muito natural que o espírito é o mesmo espírito que agora atua nos filhos 

da desobediência . O príncipe de desobediência trabalha em (o uso de en enfatiza a 

relação íntima) seguidores dispostos, aqueles que não têm nenhuma consideração para 

com a Palavra ea vontade de Deus, chamou os filhos da desobediência (um termo semita 

que descreve uma pessoa caracterizada por desobediência), dos quais ele é o pai espiritual 

( João 8: 38-44 ). Paulo deixa claro esta característica de identificação de desobediência 

a Deus quando afirma absolutamente que "sois servos daquele a quem obedeceis, ou do 



pecado para a morte, ou da obediência para a justiça" ( Rom. 6:16 ). Ele, então, 

caracteriza o crente como alguém que obedece a Deus: "você se obediente do coração" 

( v. 17 ). 

Objetivo principal de Paulo aqui não é mostrar como não salva as pessoas agora vivem-

se o ensino é valioso para o efeito, mas para lembrar os crentes como eles 

mesmos anteriormente caminharam eviveram anteriormente . Todos nós uma 

vez viveu nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; 

e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais . 

Epithumia ( paixões ) refere-se a inclinações fortes e desejos de todos os tipos, e não 

simplesmente o desejo sexual. Thelema ( desejos ) enfatiza forte obstinação, querendo e 

buscando algo com grande diligência. Tal como acontece com delitos e 

pecados , desejos e desejos não são dados para mostrar a sua particularidade, mas a sua 

vulgaridade. Eles são usados como sinônimos para representar orientação completa caído 

do homem ao seu próprio caminho egoísta. Por natureza, ele é levado a cumprir 

os desejos e desejos de sua pecaminosa carne e ... mente . A carne ( sarx ) refere-se a 

dissipação da vida que vem quando se está abandonada para fazer o que se sente 

bem. A mente ( dianoia ) indica as escolhas deliberadas que desafiam a vontade de Deus. 

Cada crente já foi totalmente perdido no sistema do mundo , a carne eo diabo, que é o 

príncipe sobre os demônios, que são a força do ar . Aqueles caíram três grandes arenas 

do homem, onde ele está em uma batalha perdida com espirituais inimigos, mas eles são 

os inimigos com os quais, por natureza, ele está agora aliados (cf. 1 João 2:16 ). Ao invés 

de todos os homens serem filhos de Deus, como a maioria do mundo gosta de pensar, 

aqueles que não receberam a salvação através de Jesus Cristo são por natureza filhos da 

ira (cf. João 3:18 ). Além de reconciliação por meio de Cristo, todas as pessoas, por 

natureza (através do nascimento humano) é o objeto de Deus ira , seu julgamento e 

condenação eterna. Eles são caracterizados de forma mais precisa não apenas como filhos 

da desobediência , mas, consequentemente, como filhos da ira -objects de julgamento 

condenando de Deus. 

Mas se fôssemos uma vez, mesmo que o resto, por meio da fé no Salvador estamos não 

gosto deles por mais tempo. Por causa do trabalho passado de salvação de Cristo em nós, 

somos atualmente e eternamente sob o Seu amor e entregues a partir da condição humana 

natural da morte, o pecado, a alienação, a desobediência, controle de demônio, luxúria e 

julgamento divino. 

A salvação é pelo Amor 

Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor 
com que nos amou, ( 2: 4 ) 

A salvação é do pecado e por amor. De Deus misericórdia é plousios , rico , sobeja, sem 

medida, ilimitado. O problema com a reconciliação não está do lado do Senhor. As duas 

palavras , mas Deus mostra que a iniciativa foi em fornecer o poder da salvação. Seu 

grande desejo é ser a reunir com as criaturas que Ele fez à Sua imagem e para a Sua 

própria glória. A rebelião e rejeição é do lado do homem. Porque Ele era rico em 

misericórdia para conosco e tinha um grande amor por nós, Ele providenciou uma 

maneira para que voltemos a Ele. Em Romanos 11:32 o apóstolo Paulo se concentra neste 

mesmo problema em dizer: "Deus encerrou a todos na desobediência para que pudesse 

mostrar misericórdia para com todos." Seu propósito ao fazê-lo é dado em versículo 36 : 



"Porque dele, e por meio dele e paraele são todas as coisas A ele seja a glória para sempre 

Amém.. "(grifo nosso). 

A salvação para a glória de Deus é pela motivação e poder de Deus grande amor . Deus 

é intrinsecamente tipo, misericordioso e amoroso. E em Seu amor, Ele estende a mão para 

os seres humanos vis, pecadores, rebeldes, depravados, desamparado, e condenados e 

oferece-lhes a salvação e todas as bênçãos eternas que ela traz. A rebelião do homem é, 

portanto, não só contra o senhorio ea lei de Deus, mas contra o Seu amor . 

Se uma pessoa estivesse dirigindo pela rua e descuidAdãoente desceu e matou uma 

criança, ele provavelmente seria preso, julgado, multado e preso por homicídio 

involuntário. Mas depois que ele pagou a multa e cumpriu a pena, ele estaria livre e sem 

culpa diante da lei no que diz respeito a esse crime. Mas pagar sua pena perante a lei não 

faria nada para restaurar a vida da criança ou aliviar o sofrimento dos pais. O crime contra 

eles foi em um nível incomparavelmente mais profunda. A única maneira de um 

relacionamento entre os pais e o homem que matou seu filho poderia ser estabelecida ou 

restaurada seria para os pais para oferecer o perdão. Não importa o quanto o homem pode 

querer fazê-lo, ele não poderia produzir a reconciliação do seu lado. Apenas o ofendido 

pode oferecer perdão, e só o perdão pode trazer a reconciliação. 

Embora muito ofendido e pecou contra (como representado na parábola do Matt. 18: 23-

35 ), por causa de Deus rico ... misericórdia e Seu grande amor Ele ofereceu perdão e 

reconciliação para nós, como Ele o faz a cada pecador arrependido. Embora em seu 

pecado e rebelião todos os homens participaram da maldade da crucificação de Jesus, de 

Deus misericórdia e amor fornecer uma maneira para que eles participem na justiça de 

sua crucificação. "Eu sei o que você é eo que você tem feito", diz Ele; "Mas por causa do 

meu grande amor para você, sua pena foi paga, o julgamento de minha lei contra você 

ter sido satisfeito, através do trabalho do meu filho em seu nome. Por causa dele eu 

ofereço-lhe perdão. Para vir a mim, você só precisa para vir a Ele. " Não somente Ele ama 

o suficiente para perdoar, mas também o suficiente para morrer por aqueles mesmos que 

tinha ofendido. "Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a sua vida pelos 

seus amigos" ( João 15:13 ). Amor compassivo para aqueles que não merecem isso torna 

a salvação possível. 

A salvação é para a Vida 

mesmo quando estávamos mortos em nossos delitos, [Deus] nos 
fez vida juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), ( 2: 5 ) 

Acima de tudo, um morto pessoa precisa ser feita vivo . Isso é o que dá a salvação 

espiritual vida. Para encorajar os crentes que duvidam do poder de Cristo em suas vidas, 

Paulo lembra-lhes que, se Deus era poderoso e amoroso o suficiente para dar-lhes vida 

espiritual juntamente com Cristo , Ele é certamente capaz de sustentar que a vida. O 

poder que nos levantou para fora do pecado e da morte e nos deu 

vida (aoristo) juntamente com Cristo (cf. Rom. 6: 1-7 ) é o mesmo poder que continua 

a energizar cada parte da nossa vida cristã ( . Rom 6 : 11-13 ). O que pode enfatizar a 

ligação do judeu com o gentio "você" no versículo 1 . Ambos estão em pecado e pode 

receber a misericórdia de ser vivificados em Cristo. 

Quando nos tornamos cristãos, já não eram separados da vida de Deus. Tornamo-nos 

espiritualmente vivo através da união com a morte e ressurreição de Cristo e, assim, pela 

primeira vez, tornou-se sensível a Deus. Paulo chama-lo andando em "novidade de vida" 



( Rom. 6: 4 ). Pela primeira vez, nós poderíamos compreender a verdade espiritual e 

desejar coisas espirituais. Porque agora temos a natureza de Deus, podemos agora buscar 

coisas divinas, "as coisas do alto" e não "as coisas que estão na terra" ( Cl 3: 2 ). Isso é o 

que resulta de ser vida juntamente com Cristo . "Nós também viveremos com Ele" 

(Rom. 6: 8 ), diz o apóstolo, e nossa nova vida se confunde com a sua vida viveu em nós 

( Gl 2:20. ). Em Cristo, não pode deixar de ser agradável a Deus. 

Salvação é com um propósito 

e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar com Ele 

nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, a fim de que nos séculos 

vindouros, mostrar a suprema riqueza da sua graça, em bondade 
para conosco em Cristo Jesus. ( 2: 6-7 ) 

A salvação tem um propósito, no que diz respeito a nós e no que diz respeito a Deus. O 

resultado mais imediato e direto da salvação é para ser ressuscitados com Ele, 

e [a] assentados com Ele nos lugares celestiais . Não só estamos mortos para o pecado 

e vivos para a justiça através da Sua ressurreição em que são levantadas, mas também 

gostamos Sua exaltação e compartilhar em Sua glória preeminente. 

Quando Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos Sua primeira instrução foi: 

"Desvincular-o e deixai-o ir" ( João 11:44 ). Uma pessoa que vive não pode funcionar 

enquanto envolvido nas armadilhas da morte. Porque a nossa nova cidadania por meio de 

Cristo está nos céus ( Filipenses 3:20 ), Deus nos assentos com Ele nos lugares 

celestiais, em Cristo Jesus . Nós já não são deste mundo ou em sua esfera de pecado e 

rebelião. Temos sido resgatado da morte espiritual e deu a vida espiritual, a fim de 

estar em Cristo Jesus e estar com Ele nos lugares celestiais . Aqui, como em 1: 

3 , lugares celestiais refere-se à esfera sobrenatural, onde Deus reina, embora 

em 6:12 refere-se à esfera sobrenatural onde as regras de Satanás. 

O verbo grego atrás assentado está no aoristo e enfatiza o caráter absoluto dessa 

promessa por falar nisso como se já tivesse totalmente ocorrido. Mesmo que ainda não 

somos herdeiros de tudo o que Deus tem para nós em Cristo, para ser nos lugares 

celestiais é estar no domínio de Deus, em vez de Satanás, para ser na esfera da vida 

espiritual, em vez de a esfera da morte espiritual. É aí que as nossas bênçãos são e onde 

temos comunhão com o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e com todos os santos que foram 

antes de nós e vão atrás de nós. É aí que todos os nossos comandos vêm e para onde todos 

os nossos elogios e petições ir. E algum dia vamos receber a "herança que não se 

corrompe e imaculada e não irá desaparecer, reservada nos céus para [nós]" ( 1 Pe. 1: 4 ). 

A frase , de modo que indica que o propósito do nosso ser exaltado à esfera sobrenatural 

de Deus de preservar e poder é que podemos sempre ser abençoado. Mas não é só para 

nosso benefício e glória.Maior propósito de Deus na salvação é para seu próprio bem, a 

fim de que nos séculos vindouros mostrar a suprema riqueza da sua graça, em 

bondade para conosco em Cristo Jesus . Isso, também, é, obviamente, para nosso 

benefício, mas é antes de tudo para Deus, porque ele mostra para toda a eternidade 

os suprema riqueza da sua graça (cf. 03:10 ). Por meio de Sua infinita bondade para 

conosco em Cristo Jesus , o Pai glorifica a Si mesmo, assim como Ele nos abençoa. A 

partir do momento da salvação ao longo dos séculos a vir , nunca parar de receber 

a graça e bondade de Deus. Os séculos vindouros é diferente do tempo que virá 

em 01:21 e refere-se a eternidade. Ele glorifica a Si mesmo por eternamente nos 

abençoando com "toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo" (1: 3 ) 



e por conferindo-nos Sua infinita e ilimitada graça e bondade . O todo do céu glorificá-

Lo por causa do que Ele fez por nós ( Apocalipse 7: 10-12 ). 

A salvação vem pela fé 

Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de 

vós, é dom de Deus; não como resultado de obras, para que 

ninguém se glorie. ( 2: 8-9 ) 

A nossa resposta na salvação é a fé , mas mesmo que é não de nós mesmos [mas é] o 

dom de Deus . A fé não é nada que fazemos em nosso próprio poder ou por nossos 

próprios recursos. Em primeiro lugar, nós não temos poder ou recursos adequados. Mais 

do que isso, Deus não nos quer contar com eles, mesmo que os tinha. Caso contrário, a 

salvação seria, em parte, por nossas próprias obras, e nós teríamos algum terreno para se 

vangloriar em nós mesmos. Paulo pretende enfatizar que, mesmo a fé não é de nós para 

além de Deus dando-lhe. 

Alguns têm objecções a esta interpretação, dizendo que a fé ( pistis ) é feminino, 

enquanto que ( touto ) é neutro. Isso não representa qualquer problema, no entanto, desde 

que se entende que isso não se refere precisamente ao substantivo fé , mas ao ato de 

crer. Além disso, esta interpretação faz o melhor sentido do texto, uma vez que 

se que refere-se pela graça sois salvos, mediante a fé (ou seja, a toda a instrução), a 

adição de e isto não vem de vós, é dom de Deus seria redundante, porque a graça é 

definida como um ato imerecido de Deus. Se a salvação é pela graça, tem que ser um dom 

imerecido de Deus. Fé é apresentado como um dom de Deus em 2 Pedro 1: 1 , Filipenses 

1:29 e Atos 3:16 . 

A história é contada de um homem que veio ansiosamente, mas muito tarde para um 

encontro de avivamento e encontrou os trabalhadores derrubando a tenda em que haviam 

sido realizadas as reuniões.Frantic em falta, o evangelista, ele decidiu pedir a um dos 

trabalhadores o que ele poderia fazer para ser salvo. O operário, que era cristão, 

respondeu: "Você não pode fazer nada. É tarde demais."Horrorizado, o homem disse: "O 

que você quer dizer? Como é que pode ser tarde demais?" "O trabalho já foi realizado", 

foi-lhe dito. "Não há nada que você precisa fazer, mas acredito nisso." 

Cada pessoa vive pela fé. Quando abrimos uma lata de comida ou beber um copo de água 

nós confio que ele não está contaminado. Quando vamos em uma ponte que nós confio 

para nos apoiar. Quando colocamos o nosso dinheiro no banco nós confio que será 

seguro. A vida é uma série constante de atos de fé. Nenhum ser humano, não importa o 

quão cético e auto-suficiente, poderia viver um dia sem exercer fé. 

De membros da Igreja, o batismo, a confirmação, dando para a caridade, e ser um bom 

vizinho não tem poder para trazer a salvação. Nem comungar, mantendo os Dez 

Mandamentos, ou viver pela Sermão da Montanha. A única coisa que uma pessoa pode 

fazer isso terá qualquer parte na salvação é exercer fé no que Jesus Cristo fez por ele. 

Quando aceitamos a obra consumada de Cristo em nosso favor, agimos pela fé fornecido 

pela de Deus a graça . Esse é o supremo ato de fé humana, o ato que, embora seja a nossa, 

é principalmente de Deus-Seu presente para nós de Sua graça . Quando uma pessoa 

sufoca ou afoga e pára de respirar, não há nada que ele possa fazer. Se ele já respira 

novamente, será porque alguém começa-lo respirar. Uma pessoa que está espiritualmente 

morto não pode sequer tomar uma decisão de fé, a menos que Deus em primeiro lugar ele 

respira para o sopro da vida espiritual. A fé é simplesmente respirar o ar que de 



Deus graça suprimentos. No entanto, o paradoxo é que temos de exercê-lo e arcar com a 

responsabilidade se não o fizermos (cf. João 5:40 ). 

Obviamente, se é verdade que a salvação é toda pela graça de Deus, é, portanto, não como 

resultado de obras . O esforço humano não tem nada a ver com isso (cf. Rom 3:20. ; . 

Gl 2,16 ). E assim, ninguém se glorie , como se ele tivesse qualquer parte. Todos 

jactância é eliminado na salvação (cf. Rom 3:27. ; 4: 5 ; 1 Cor 1:31. ). No entanto, as boas 

obras têm um lugar importante, como Paulo é rápido em afirmar. 

A salvação é para as boas obras 

Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, 

as quais Deus de antemão preparou para que andássemos 
nelas. ( 02:10 ) 

Embora eles não têm parte em ganhar a salvação, as boas obras têm muito a ver com a 

vida fora salvação. Sem boas obras pode produzir a salvação, mas muitas boas 

obras são produzidas por salvação. 

"Nisto é glorificado meu Pai", disse Jesus, "em que deis muito fruto, e assim sereis meus 

discípulos" ( João 15: 8 ). Boas obras não trazem discipulado, mas provar que é 

genuína. Quando o povo de Deus fazer boas ações que dar frutos para o seu reino e trazer 

glória ao Seu nome. 

A Bíblia tem muito a dizer sobre as obras. Ele fala das obras da lei que são bons, mas não 

pode salvar uma pessoa ( Gal. 2:16 ). Ela fala de obras mortas ( Hb 6:. 1 ) e de obras, ou 

em atos, das trevas e da carne, os quais são inerentemente mal ( Rom. 13:12 ; Gálatas 5: 

19-21. ; Ef 5. : 11 ). Todas essas obras são próprias forças do homem e não têm nada a 

ver com a salvação. 

Antes de podermos fazer qualquer bom trabalho para o Senhor, Ele tem que fazer a Sua 

boa obra em nós. Pela graça de Deus, efetivada através da nossa fé, nós nos 

tornamos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras . Deus ordenou que 

nós então viver uma vida de boas obras , obras feitas em Seu poder e para a Sua glória. 

Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, 

ele o corta; e todo o que dá fruto, ele a limpa-lo, para que produza mais fruto ainda. Vós 

já estais limpos pela palavra que vos tenho falado com você. Permanecei em Mim, e Eu 

em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, 

assim também vós, se não permanecerdes em mim.Eu sou a videira, vós sois os 

ramos; Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim 

nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, é lançado fora, como um ramo, e 

seca; e os colhem, e lançá-los no fogo, e ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas 

palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito para você. Por 

isso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. ( João 

15: 1-8 ) 

O mesmo poder que nos criou em Cristo Jesus nos capacita a fazer as boas obras para 

que Ele nos redimiu. Estes são os verificadores da verdadeira salvação. Atitudes justas e 

atos justos procedem da vida transformada agora vivendo nos lugares celestiais. Para o 

Corinthians Paulo disse que não havia neles "uma abundância para toda boa obra" ( 2 

Cor. 9: 8 ). Para Timoteo ele instruiu que o crente é "perfeitamente habilitado para toda 

boa obra" ( 2 Tim. 3:17 ). Cristo morreu para trazer para si um povo "zeloso de boas 



obras" ( Tito 2:14 ). Mesmo esta é a obra de Deus, como diz Paulo: Enquanto você 

"trabalhar a vossa salvação ... Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar 

a sua boa vontade" ( Fp 2:. 12- 13 ). 

Principal mensagem de Paulo aqui ainda é para os crentes, muitos dos quais tinham 

experimentado anos de salvação antes. Ele não está mostrando a eles como ser salvo, mas 

como eles foram salvos, a fim de convencê-los de que o poder que os salvou é o mesmo 

poder que os mantém. Assim como já havia sido dado tudo o necessário para a salvação, 

eles também tinha sido dado tudo o necessário para fielmente viver a vida salva. A maior 

prova de capacitação divina de um cristão é a sua própria salvação e as resultantes boas 

obras que Deus produz em e por meio dele (cf. João 15 ). Estas boas obras são esperadas 

porque Deus de antemão preparou para que andássemos nelas , e é por isso que Tiago 

diz que a fé é ilegítima se as obras não estão presentes ( Tiago 2: 17-26 ). 

É a partir poiema ( mão de obra ) que ficamos poema, um pedaço de mão de obra 

literária. Antes que o tempo começou, Deus nos criou para serem conformes à imagem 

de seu Filho, Jesus Cristo ( Rom. 8:29 ). Paulo podia dizer, portanto, aos Filipenses: "Pois 

estou confiante isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-

la até o dia de Cristo Jesus" ( 1: 6 ). 

A história é frequentemente dito da, jovem rapaz perturbador turbulento em uma aula de 

escola dominical que continuamente frustrado seu professor. Certa manhã, o professor 

lhe perguntou: "Por que você age assim? Você não sabe que você fez?" Ao que o menino 

respondeu: "Deus fez, mas ele não é através de mim ainda." 

Todos nós ainda somos imperfeitos, diamantes brutos sendo finalizada pelo divino Mestre 

Artesão. Ele não terminou com a gente ainda, mas o seu trabalho não cessará até que Ele 

fez de nós a perfeita semelhança de Seu Filho ( 1 João 3: 2 ). 

Um famoso ator já foi o convidado de honra em uma reunião social, onde recebeu muitos 

pedidos para recitar trechos favoritos de várias obras literárias. Um velho pregador que 

aconteceu para estar lá perguntou o ator a recitar o Salmo XXIII. O ator concordou com 

a condição de que o pregador também recitá-lo. Recitação do ator foi lindamente entoada 

com grande ênfase dramática, pelo qual recebeu demorado aplauso. A voz do pregador 

era áspero e quebrado a partir de muitos anos de pregação, e sua dicção não foi nada 

polido. Mas, quando ele terminou não havia um olho seco na sala. Quando alguém 

perguntou o ator que fez a diferença, ele respondeu: "Eu sei o salmo, mas ele sabe que o 

pastor." 

A salvação não vem de saber sobre a verdade de Jesus Cristo, mas do conhecimento 

profundo o próprio Cristo. Esta vinda vivo pode ser feito pelo poder de Deus por causa 

de seu amor e misericórdia. 

 

 

 

7. A Unidade do Corpo (Efésios 2: 11-22) 



Portanto lembre-se, que antigamente você, os gentios na carne, 

que são chamados "incircuncisão" pela chamada "Circuncisão", 

que é realizada na carne por humanos hands-lembre-se que você 

estava naquele tempo separado de Cristo, excluídos da 

comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não 

tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo 

Jesus, vós, que antes estavam longe, foram aproximados pelo 

sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, que fez os dois grupos 

em um só, e quebrou a barreira da parede divisória, abolindo em 

sua carne a inimizade, que é a lei dos mandamentos contidos em 

ordenanças, que em Si mesmo Ele pode fazer os dois um novo 

homem, estabelecendo a paz, e reconciliasse ambos em um só 

corpo com Deus, por meio da cruz, por ela ter levado à morte a 

inimizade. E Ele veio e anunciou paz a vós que estáveis longe, e 

paz aos que estavam perto; porque por ele ambos temos acesso 

em um só Espírito ao Pai. Então você sois estrangeiros e 

peregrinos já não, mas sois concidadãos dos santos, e sois da 

família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e 

dos profetas, o próprio Jesus Cristo sendo a pedra angular, no 

qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no 

Senhor; no qual também vós juntamente estais sendo edificados 

para habitação de Deus no Espírito. (2: 11-22) 

É uma parte da natureza humana pecaminosa para construir barreiras que 

impedem a entrada de outras pessoas. No Novo Testamento vezes um dos 

maiores obstáculos foi entre escravos e livres, especialmente entre escravos e 

seus proprietários. Aqueles que estavam livres olhou para escravos como sendo 

inferior, ligeiramente acima dos animais. Muitos escravos olhou em seus 

mestres com desprezo e ressentimento. Consequentemente, um dos maiores 

problemas da igreja primitiva era no sentido de obter os donos de escravos 

cristãos e escravos cristãos para tratar uns aos outros como iguais espirituais. 

Para a maior parte, as mulheres também eram olhados com desprezo como seres 

inferiores. Os maridos frequentemente tratados suas esposas pouco melhor do 

que eles fizeram seus escravos. Quando uma mulher se tornou um cristão, sua 

vida inteira, Outlook e sistema de valores alterados. Um marido incrédulo 

provavelmente divorciar dela simplesmente porque ela tinha tomado uma 

decisão tão radical, sem o seu consentimento. 

Os gregos eram tão orgulhosos de sua cultura e de suposta superioridade racial 

que consideravam todos os outros para ser bárbaros, uma crença a que Paulo 

alude em Romanos 1:14 e Colossenses 3:11. A língua grega foi considerada a 

linguagem dos deuses. O estadista romano Cícero escreveu: "Como dizem os 

gregos," Todos os homens são divididos em duas classes, gregos e bárbaros. 

'"Lívio, outro romano antigo, escreveu que os gregos constantemente travaram 

uma guerra truceless contra pessoas de outras raças, os quais que consideravam 

bárbaros. Por causa de tais sentimentos, a igreja primitiva enfrentou contínuas 



barreiras não apenas entre os crentes gentios e judeus, mas entre crentes gregos 

e outros crentes gentios. 

Em seu livro A Cruz da Paz Sir Filipe Gibbs escreve: 

O problema de cercas tem crescido a ser um dos mais aguda que o mundo deve 

enfrentar. Hoje, existem todos os tipos de zig-zag e cercas cruzando correndo 

pelas raças e povos do mundo. O progresso moderno tornou o mundo um bairro 

e que Deus nos deu a tarefa de torná-lo uma irmandade. Nestes dias de paredes 

divisórias de raça e classe devemos sacudir a terra de novo com a mensagem de 

Cristo, em quem não há escravo nem livre, judeu nem grego, nem cita 

Barbarian, mas todos são um só. 

A desunião entre seu próprio povo sempre foi uma dor de cabeça especial para 

Deus. Em Sua oração de intercessão pelos discípulos em João 17, Jesus orou 

três vezes que eles seriam um (vv. 11, 21, 22) e, novamente, "para que sejam 

perfeitos na unidade" (v. 23). Orações de Jesus sempre foram respondidas 

porque Ele sempre orou de acordo com a vontade do Pai. Sua oração pela 

unidade do seu povo já foi respondida posicionalmente, porque cada pessoa que 

acreditou nele foi feito espiritualmente um com Ele e com todos os outros 

crentes de todas as épocas. Posicionalmente que são um em Cristo 

Jesus."Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele" (1 Cor. 

6:17). "Porque, assim como o corpo é um e ainda tem muitos membros, e todos 

os membros do corpo, embora muitos, somos um só corpo, assim é Cristo 

também. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um corpo" (12 

: 12-13). 

Assim como o corpo físico tem um princípio comum de vida que flui através 

dele, o mesmo acontece com o Corpo de Cristo, a Sua Igreja. O Espírito de 

Deus coloca a vida de Deus na alma de cada pessoa que confia em Jesus Cristo 

e une a pessoa com todos os outros crentes no mesmo reino eterno. No reino de 

Jesus Cristo todas as barreiras descer. Nele não há paredes, sem classes, sem 

castas, não há raças, sem sexo, sem distinção de qualquer espécie. 

Na prática, no entanto, a verdade é muitas vezes tragicamente diferente. Na 

mesma carta, a Corinto em que Paulo assim declarado fortemente a unidade 

posicional de crentes ele também repreendeu fortemente os coríntios pela sua 

desunião prática. "E eu, irmãos, não poderia falar como a espirituais, mas como 

a homens de carne, como a meninos em Cristo. ... Porque ainda são carnais. 

Pois desde que há inveja e divisão entre vocês, não é mesmo carnal , e que você 

não agindo como mundanos? " (1 Cor 3: 1, 3; cf. 1: 11-13.). 

Apenas cerca de 20 anos atrás, o pastor da igreja branca próspera em uma cidade 

do sul dos Estados Unidos tornou-se sobrecarregado para a comunidade em 

geral. O zelador negro de sua igreja era um cristão gracioso e obediente, e os 



dois homens começaram um estudo e oração tempo bíblico semanal 

juntos. Depois de alguns meses, a diretoria da igreja se aproximou do pastor e 

disse que ele tinha que parar de ter comunhão com "aquele homem" porque era 

ruim para a imagem da igreja. Quando ele lhes disse que não podia fazer isso 

porque ele sentiu confraternizando com e ministrando a ele foi a vontade do 

Senhor, praticamente nenhuma loja na cidade iria fazer negócios com ele. Ele 

não podia comprar roupas, gás, ou até mesmo mantimentos. Em pouco tempo, 

ele teve um colapso nervoso e foi levado para a ala psiquiátrica de um hospital 

em uma próxima cidade grande, onde no segundo dia ele mergulhou para fora 

da janela e se matou. 

Uma história muito diferente, no entanto, é a de uma igreja Africano 

contemporâneo, composto por fiéis de várias tribos que haviam sido a mais 

amarga de inimigos por incontáveis gerações. Um missionário que foi oficiar 

um serviço de comunhão na igreja ficou profundamente comovido quando ele 

olhou em volta. Ele viu o chefe do Ngoni, juntamente com muitos outros 

membros dessa tribo. Ele também viu os membros do Senga e Tumbuka tribos 

cantando, orando e participando da Ceia do Senhor juntos. Em anos anteriores 

cada uma dessas tribos gostava de se gabar como muitos homens, mulheres e 

crianças das outras tribos que haviam matado, estupradas, ou mutilados. O 

chefe de idade poderia lembrar os dias em que os jovens guerreiros Ngoni tinha 

saído para atacar seus inimigos. Eles haviam deixado para trás um rastro de 

aldeias queimadas e destruídas e tinha voltado para casa com suas lanças 

ensanguentados com a morte de Senga e Tumbuka pessoas. Mas à medida que 

uma vez foram divididos pelo derramamento de sangue um do outro, eles estão 

agora unidos pelo sangue de seu Salvador comum, Jesus Cristo. 

Esse é o tipo de unidade Jesus Cristo dá ao Seu povo e que Ele lhes ordena que 

manter, "ser diligente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz" 

(Ef. 4: 3). "Há um só corpo e um só Espírito," Paulo continua a dizer ", assim 

como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação; um só 

Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima 

de tudo e por todos e em todos "(vv. 4-6). A igreja é manifestar essa unidade 

"até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, 

para um homem maduro, à medida da estatura que pertence à plenitude de 

Cristo" (v . 13). 

Alienação Além de Cristo 

Portanto lembre-se, que antigamente você, os gentios na carne, 

que são chamados "incircuncisão" pela chamada "Circuncisão", 

que é realizada na carne por humanos hands-lembre-se que você 

estava naquele tempo separado de Cristo, excluídos da 

comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não 
tendo esperança e sem Deus no mundo. (2: 11-12) 



A desunião dentro da igreja de Éfeso foi principalmente entre crentes judeus e 

gentios. Mas, como Paulo mais tarde lembrou-lhes, o "mistério de Cristo", que 

tinha "sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito" é muito 

"que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes 

da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho "(3: 4-6). Todas as 

diferenças foram deixadas de lado em favor da unidade comum no Espírito 

Santo de Deus. "Porque todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo 

Jesus. Para todos os que fomos batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. 

Não há judeu nem grego, não há escravo nem homem livre, não há homem nem 

mulher ; porque todos vós sois um em Cristo Jesus "(Gal. 3: 26-28; cf. Rom 

10:12.). A unidade da Igreja não é organizacional, mas espiritual. Esta 

passagem concentra-se na idéia de que a unidade espiritual. Os termos "tanto ... 

um" (Ef. 2:14), "um novo homem" (v. 15), "um só corpo" (v. 16), "ambos" (14 

vv. 16, 18) e "juntos" (vv. 21-22) tudo indica ênfase do apóstolo. 

Muitas vezes, é útil, e às vezes necessário, para se concentrar em determinados 

grupos nacionais, raciais, religiosas ou étnicas para o trabalho evangelístico e 

de elaborar abordagens para um determinado grupo que são um tanto 

original. Mas é lamentável que os crentes que vêm de tais grupos são muitas 

vezes nunca assimilado igrejas existentes. 

Deus soberanamente escolheu os judeus para ser o Seu povo especial. "Você 

só", disse Israel, "que escolhi dentre todas as famílias da terra" (Amós 3: 

2). Deus escolheu os judeus não só para receber suas bênçãos especiais, mas 

também para ser um canal dessas bênçãos para os outros. Desde o início, era o 

plano de Deus que através de Abraão e seus descendentes, os judeus, "todas as 

famílias da terra serão abençoados" (Gn 12: 3). Israel foi chamado para ser um 

vaso através do qual o conhecimento de Deus iria se espalhar para o mundo 

inteiro. 

Infelizmente, Israel nunca cumpriu essa vocação. Ela preferiu condenar os 

gentios, em vez de testemunhar para eles. Um escritor rabínico conta a história 

de um incidente que explica a atitude comum entre os judeus em relação aos 

gentios. Uma certa mulher Gentil veio ao rabino Eleazar, confessou que era 

pecado, e lhe disse que queria se tornar justos. Ela queria ser aceito na fé 

judaica, porque ela tinha ouvido dizer que os judeus estavam perto de Deus. O 

rabino disse ter respondido: "Não. Você não pode chegar perto", e, em seguida, 

fechou a porta na cara dela. 

Pedro teve tal atitude de desprezo para os gentios, antes que ele teve a visão dos 

animais impuros que o Senhor lhe tinha ordenado a comer (Atos 10: 9-

16). Pedro explicou mais tarde para o centurião romano Cornélio e sua família: 

"Vós bem sabeis como não é lícito a um homem que é um judeu de se associar 

com um estrangeiro ou para visitá-lo, e ainda assim, Deus me mostrou que eu 



não deveria chamar qualquer homem profano ou impuro "(v 28; cf. Gal. 2: 11-

14.). 

Deus ordenou que a Igreja "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda 

criatura" (Marcos 16:15), para "fazer discípulos de todas as nações" (Mat. 

28:19), e para serem seus "testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e 

Samaria, e até à parte mais remota da terra "(Atos 1: 8). Ele sempre foi o plano 

de Deus para estender seu amor, graça, perdão e misericórdia a cada pessoa na 

Terra. 

Deus fez Israel distinto por duas razões. Primeiro, Ele queria que o mundo para 

ver e observá-los, para perceber que eles não vivem e agem como os outros 

homens. Em segundo lugar, Ele queria que eles fossem tão distintos que eles 

nunca seriam amalgamado com outros povos. Ele lhes deu tal dieta rigorosa, 

roupas, casamento, cerimonial, e outras leis que eles nunca poderiam caber 

facilmente em outra sociedade. Essas distinções, como as bênçãos especiais que 

Deus lhes deu, destinavam-se a ser uma ferramenta para o testemunho. Mas 

Israel perverteu-los continuamente em uma fonte de orgulho, isolamento e auto-

glória. 

Como Paulo recorda aos cristãos de Éfeso mais tarde nesta carta, a igreja tem 

um chamado semelhante ao ser distinto do mundo: a "andar já não apenas como 

também andam os gentios, na verdade da sua mente", mas para "deixar de lado 

o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano ", e 

para" ser renovados no espírito da vossa mente, e colocar o novo, o qual, à 

semelhança de Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade da verdade 

"(4:17, 22-24). No entanto, a igreja também enfrenta o perigo de 

orgulhosamente pervertendo bênção especial em um meio de orgulho, 

isolamento e auto-satisfação, em vez de usá-lo com humildade para 

testemunhar a graça e da bondade de Deus para o mundo. 

Jonah tipificada a atitude comum entre os judeus em relação aos 

gentios. Quando Deus o chamou para pregar em Nínive, o profeta fugiu na 

direção oposta. Depois que ele finalmente obedeceu ao Senhor e viu toda a 

cidade se arrependem por causa de sua pregação, "isso desagradou 

extremamente a Jonas, e ele ficou com raiva", porque Deus, em Sua graça e 

compaixão, poupou os gentios maus-de Nínive, assim como Jonas sabia que 

Deus fariam se arrependeu (Jonas 4: 1-2). 

Como Jonas, a maioria dos judeus não querem compartilhar seus gracioso e 

amar a Deus com mais ninguém. Eles aceitaram suas bênçãos divinas, mas não 

a sua missão divina para ser uma luz para as nações dos gentios (Isaías 42: 6; 

49:. 6; 60: 3; 62: 1-2). 



Desprezo judaica para os gentios muitas vezes tinham justificação do ponto de 

vista humano, porque ao longo da sua história sofreram opressão recorrente e 

perseguição dos Gentios que freqüentemente pareciam sobre os judeus como 

um povo de escravos a ser explorado. Como em nossos dias sob os nazistas, os 

judeus têm sido muitas vezes ridicularizado como inimigos da raça humana. 

Mas, em vez de refletir o amor gracioso e do perdão de Deus, que chama e os 

abençoou, os judeus na maioria das vezes ventilada seu próprio ressentimento 

e ódio de volta contra seus perseguidores. Como Jonas, eles queriam gentios 

para ser julgado, não perdoou. Alguns judeus acreditavam que Deus criou os 

gentios para usar como combustível para o inferno. Muitos acreditavam que Ele 

amava Israel e odiava todas as outras nações. Consequentemente, algumas 

mulheres judias se recusou a ajudar uma mulher não-judia dar à luz, porque 

fazê-lo seria torná-los responsáveis por trazer outro Gentil desprezado para o 

mundo. 

Quando um judeu entraram na Palestina muitas vezes ele iria sacudi o pó dos 

seus sandálias e roupas, a fim de não contaminar a Terra Santa com a poeira 

Gentil. Porque samaritanos eram, em parte, Gentil, a maioria dos judeus seria 

ir longe de seu caminho para evitar viajar através de Samaria. Se um jovem 

homem ou mulher judia se casou com um gentio, suas famílias teriam um 

serviço fúnebre, simbolizando a morte de seu filho, tanto quanto a religião, raça 

e família estavam preocupados. Por medo de contaminação, muitos judeus não 

iria entrar em uma casa Gentil ou permitir que um gentio para entrar deles. 

Para muitas centenas de anos, a animosidade entre judeus e gentios tinha 

inflamou e cresceu. Embora eles não estavam sempre em conflito aberto, o seu 

desprezo mútuo continuou a aumentar o abismo entre eles. 

Traços de animosidade que foram encontrados na igreja primitiva. O resultado 

prático da unidade de posição não foi fácil. Muitos crentes judeus pensei que 

inconcebível que um gentio poderia ser salvo, a menos que ele se tornou o 

primeiro prosélito judeu, mantendo as leis de Moisés e por se tornar 

circuncidado se fosse um homem. Esses judaizantes se tornou tão influente na 

igreja que um conselho especial foi chamado em Jerusalém para lidar com o 

seu ensino (ver Atos 15). Mesmo após a decisão clara do conselho que um 

gentio que não tem que se tornar um judeu para ser salvo, muitos cristãos judeus 

continuaram a acreditar no contrário. Apesar da revelação de Deus especial para 

ele a esse respeito (Atos 10) e sua própria participação no Concílio de 

Jerusalém, Pedro foi intimidado por certos judaizantes para comprometer o 

evangelho. Por essa razão, Paulo "resisti-lhe na cara, porque era repreensível" 

(Gal. 2,11). Há apenas um evangelho, o evangelho da graça. Portanto, como 

Paulo tinha avisado: "Mesmo que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse 

outro evangelho além do que vos temos pregado a você, seja anátema" (Gálatas 

1: 8.). 



Judeus convertidos teve dificuldade em quebrar das leis cerimoniais, como a 

observância do sábado e comer animais impuros. Gentios convertidos tinham 

dificuldade com coisas como comer carne que tinham sido oferecidos como 

sacrifício a uma divindade pagã. Em muitos desses caminhos, crentes judeus e 

gentios tropeçou em suas antigas tradições e crenças, e ao fazer isso eles 

também tropeçou em outro. O que era de extrema importância para um grupo 

foi inconsequente para o outro. Em Efésios 2: 11-22 Paulo enfrenta o problema 

dos dois lados. Em primeiro lugar, ele descreve o ex-alienação social e 

espiritual de judeus e gentios, e, em seguida, ele descreve sua nova unidade 

espiritual em Jesus Cristo. 

Esta seção importante começa com a palavra , portanto , o que indica que a 

próxima linha de pensamento a respeito da nova identidade desses cristãos 

gentios é construído sobre o que Cristo fez para dar-lhes vida e bênção eterna, 

conforme descrito nos versículos 1-10. É como se Paulo está chamando-os a ser 

muito grato por sua libertação da sua situação antiga que eles vêm para apreciar 

plenamente a sua nova situação de união com todos os outros crentes. Nada 

mais inspira gratidão em um pecador salvo do que um olhar de volta para o 

abismo do qual ele veio. 

Alienação social 

O primeiro tipo de alienação foi sociais: você anteriormente, os gentios na 

carne, que são chamados "incircuncisão" pela chamada "Circuncisão", 

que é realizada na carne por mãos humanas . Paulo chama seus leitores os 

gentios na carne , a fim de enfatizar a natureza física e externa do distinção, e 

ele convida-os a lembrar que eles tinham sido antes de vir para Cristo. Na 

medida em que os judeus estavam em causa eram marginais, referidos como 

a incircuncisão , um termo de escárnio, difamação, e opróbrio. Davi chamado 

Golias um "incircunciso filisteu" (1 Sam. 17:26). Porque os gentios não tinham 

a marca física da circuncisão para separá-los como povo de Deus, muitos judeus 

tinham ido para as consideram inferior e, de fato, de nenhum interesse para 

Deus. Paulo carrega um tom de desdém para tal ódio judaico, como evidenciado 

em sua escolha de palavras para descrever Jews- o 

chamado " Circuncisão "(lit.," na carne, feito à mão "). Desse modo, ele leva 

exceção a jactância judaica, enfatizando que a circuncisão também é apenas 

externo (cf. Lev 26:41; 10:16 Deut; Jer 4:.... 4; Ez 44: 7). 

Mas a circuncisão nunca tinha sido uma marca do relacionamento pessoal com 

Deus, para os judeus ou qualquer outra pessoa. Paulo faz muito do que a 

verdade no livro de Romanos. "Porque não é judeu o que o é exteriormente, 

nem é circuncisão a que é somente na carne, mas ele é um judeu que nos 

interiormente,. E circuncisão, a que é do coração, pelo Espírito, e não pela carta, 

e seu louvor não provém dos homens, mas de Deus "(Rm 2: 28-29; cf. Gal. 5:. 

6; 06:15). Mais tarde, os romanos epístola ele ressalta que Abraão, o pai do 



povo judeu, foi salvo antes de ser circuncidado (4: 9-12). A separação dos dois 

grupos um do outro foi simbolizado pela marca de circuncisão, uma distinção 

puramente física. 

Alienação espiritual 

A alienação muito mais importante Gentil era espiritual: lembre-se que você 

estava naquele tempo separado de Cristo, excluídos da comunidade de 

Israel, e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus 
no mundo . Embora não tenha havido diferença moral entre judeus e gentios 

(como vv. 1-10 show), houve uma diferença de tratamento de Deus com eles 

como homens. Antes de Cristo vir, os judeus eram o povo da promessa de Deus, 

mas os gentios como um povo foram cortadas de Deus em cinco maneiras 

diferentes. 

Em primeiro lugar, eles estavam sem Cristo, separados de Cristo , o 

Messias. Eles, portanto, não tinha qualquer esperança messiânica de um 

Salvador e Libertador. Sua história teve nenhum propósito, nenhum plano, e 

sem destino, exceto o julgamento final de Deus, dos quais não tinham 

conhecimento. Os filósofos estóicos populares ensinou que a história se repetiu 

em ciclos de três mil anos. No final de cada ciclo, o universo é queimado para 

cima e depois renasce para repetir o mesmo padrão fútil. 

Divindades pagãs eram apenas extensões de próprias fraquezas e pecados dos 

homens. A deusa Diana, ou Artemis, que era o patrono de Éfeso, não foi 

descrito como uma criatura linda e graciosa, mas como um animal feio, com 

mamilos pendurada em que a sua ninhada de bichinhos amamentou. Sem 

exceção, idolatria pagã sempre foi proibindo e repugnante quando mostrado em 

sua forma verdadeira. Ela vive no medo e desespero ao invés de confiança e de 

esperança, porque seus deuses demoníacos são perversos e caprichoso, em vez 

de santos e fiéis. Embora Deus tinha-os em Seu plano eterno, soberano de estar 

unidos com Cristo através da fé, eles não tinham nenhum relacionamento, como 

ainda. 

Em segundo lugar, os gentios eram espiritualmente alienado porque eles 

foram excluídos da comunidade de Israel . Deus tinha feito o seu povo 

escolhido em uma teocracia, uma nação de quem ele era o Rei e Senhor. Ele 

deu essa nação Sua bênção especial, proteção e amor. Deu-lhes Seus convênios, 

Sua lei Seu sacerdócio, seus sacrifícios, suas promessas, e Sua orientação (ver 

Deut. 32: 9-14; 33: 27-29; Is 63: 7-9.; Amós 3: 2). O salmista disse que Deus 

"não fez assim a nenhuma outra nação; e, quanto às suas ordenanças, elas não 

as conhecem" (147: 20). A descrição de Ezequiel de um cuidado especial de 

Deus de Israel é poderoso: 



"Quanto ao seu nascimento, no dia em que nasceu o seu cordão umbilical não 

foi cortado, nem foste lavada com água para a limpeza, você não eram 

esfregadas com sal ou mesmo envolto em panos Nenhum olho olhou com pena 

de você fazer qualquer. dessas coisas para você, ter compaixão de você. Em vez 

disso você foram expulsos para o campo aberto, para que você estava 

abominado no dia em que você nasceu. 

"Quando eu passei por você e vi você se contorcendo em seu sangue, eu disse 

para você enquanto você estava no seu sangue," Live! " Eu disse para você 

enquanto você estava em seu sangue, 'Live!' . Eu fiz-lhe numerosos como as 

plantas do campo Então você cresceu, tornou-se alto, e atingiu a idade para 

ornamentos finos;.. Os seus seios se formaram e seu cabelo tinha crescido 

entanto você estava nua e descoberta Então eu passei por você e viu você, e eis 

que estavam no momento para o amor;. então eu espalhar a Minha saia sobre 

você e cobri a tua nudez Eu também jurei pra você e entrou em uma aliança 

com você, para que você se tornou meu ", diz o Senhor Deus. "Então eu 

banhado com água, lavou-se fora de seu sangue de você, e te ungiu com o óleo 

Eu também vestiu-lo com pano bordado, e colocar as sandálias de pele toninha 

em seus pés;. E eu passei-lhe com linho fino e você coberto com seda. E eu 

adornada-lo com ornamentos, pus braceletes nas mãos e um colar em torno de 

seu pescoço. Eu também colocar um anel em sua narina, brincos em suas 

orelhas, e uma linda coroa na cabeça. Assim você estava adornada com ouro e 

prata, e seu vestido foi de linho fino, de seda e pano bordado Você comeu 

farinha, mel e óleo;.. assim você era extraordinariamente bela e avançado à 

realeza Então sua fama se espalhava entre as nações, por causa de sua beleza , 

pois era perfeita, por causa do meu esplendor que eu agraciado com você ", diz 

o Senhor Deus. (Ez. 16: 4-14) 

Teve os gentios aceitou o verdadeiro Deus, também eles, poderia ter sido uma 

parte dessa nação abençoada. Mas porque eles rejeitaram a Deus, perderam a 

Sua bênção nacional. Eles não tinham nenhuma comunidade abençoada por 

Deus ou reino e não benfeitor divino. Eles receberam nenhuma bênção ou uma 

protecção especial, porque eles estavam fora do domínio de Deus. 

Em terceiro lugar, os gentios eram espiritualmente alienado porque estavam 

sem uma aliança com Deus, estranhos às alianças da promessa . A aliança 

supremo da promessa era aquela dada a Abraão: "Eu vou fazer de você uma 

grande nação, e te abençoarei, e fazer o seu nome, e assim que você deve ser 

uma bênção, e eu os abençoarei os que te abençoarem, e aquele que te 

amaldiçoarem amaldiçoarei E em todas as famílias da terra serão abençoados 

"(Gn 12: 2-3; 17: 7; 26: 3-5; 28: 13-15).. Inerente a que um grande pacto 

estavam a Mosaic, Palestino, e convênios e davídicos mesmo a Nova Aliança 

(Jer. 31:33).A aliança com Abraão cercado e determinou todos trato de Deus 

com Israel (Rm. 9: 4). 



Deve ser esclarecido que a aliança divina é um acordo no qual Deus se liga 

mesmo para realizar a Sua promessa pessoal ao seu povo, para redimi-los do 

pecado e abençoá-los para sempre. Fé e obediência são as marcas da pessoa que 

experimenta o cumprimento do pacto. 

Dentro dos convênios que Deus deu e renovou suas promessas para abençoar, 

prosperar, multiplicar, salvar e redimir Israel. Dentro deles Ele prometeu dar a 

seu povo uma terra, um reino, e um rei; e aos que crêem nEle Ele prometeu a 

vida eterna e céu. 

Em quarto lugar, os gentios eram espiritualmente alienado porque estavam sem 

esperança, não tendo esperança . Aqueles que não têm Cristo , 

nenhuma comunidade , e não há alianças da promessatambém têm nenhuma 

esperança . A verdadeira esperança pode basear-se apenas em uma verdadeira 

promessa, sobre a confiança em alguém que pode realizar o que ele promete. A 

esperança é uma bênção profunda que dá sentido e de segurança para a 

vida. Viver sem esperança de futuro alegria e enriquecimento reduz o homem a 

um pedaço de protoplasma sentido. A esperança é a consumação da vida, a 

expressão confiante de que temos um futuro bem-aventurado no plano de 

Deus. A característica mais triste de grande lamento de Jó é encontrada nas 

seguintes palavras: "Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do 

tecelão, e chegam ao fim sem esperança" (Jó 7: 6). O oposto do que perspectiva 

pessimista é a verdade alegre comemorado entre os judeus e afirmou 

sucintamente no Salmo 146: "Bem-aventurado aquele cuja ajuda é o Deus de 

Jacó, e cuja esperança está no Senhor seu Deus" 5- "A esperança de Israel" 

(Atos 28:20) era a esperança da salvação eterna e glória. Jeremias usa o termo 

"a esperança de Israel" como um título para Deus, paralelo em significado para 

Salvador (Jer 14: 8; 17:13.). Os gentios não tinham nenhuma esperança como a 

que está expressa pelo salmista: "Pois Tu és a minha esperança, ó Senhor Deus, 

Tu és a minha confiança desde a minha mocidade" (71: 5). 

Se alguém que você ofereceu um empréstimo de negócio de milhões de dólares, 

você quer ter certeza de que ele realmente tinha muito dinheiro para 

emprestar. Você também quer ter certeza de que ele era um homem de palavra, 

que ele era credível. Se ele não tem dinheiro suficiente, ou se ele não cumprir 

sua palavra, sua promessa seria inútil, e nenhuma pessoa razoável levaria 

esperança nele. 

Israel era capaz de ter esperança completa nas promessas de Deus, porque Ele 

tinha todos os recursos à sua disposição e, porque Ele não pode mentir. Eles 

tinham as promessas de Deus, e eles sabiam que Ele era capaz e confiável para 

cumpri-los. O fato de que muitas vezes eles não conseguiram espero nessas 

promessas foi devido a sua própria infidelidade, não de Deus. 



Os gentios, no entanto, não tinha tais promessas e, portanto, não tinha motivo 

de esperança. A maioria dos gentios nos dias de Paulo quer pensei que a morte 

terminou toda a existência, ou que liberou o espírito a vagar sem rumo em 

algum mundo inferior em todo o resto da eternidade. Morte trouxe apenas o 

nada ou desespero eterno. O filósofo grego Diógenes disse: "Eu me regozijo no 

desporto na minha juventude. Tempo suficiente vou mentir sob a terra 

desprovido de vida, sem voz como uma pedra, e deixar a luz do sol que eu 

adoro, bom homem que eu sou. Então a I ver mais nada. Alegra-te, ó minha 

alma, na tua mocidade ". Essa é a filosofia básica de muitas pessoas em nossos 

dias, refletidas em tais declarações como: "Pegue todo o gusto você pode" e "Só 

se vive uma vez." 

Em quinto lugar, e mais importante, os gentios eram espiritualmente alienado 

porque estavam sem Deus [ atheos ] no mundo . Não era que eles eram ateus 

intelectuais, porque a maioria deles acreditava em muitos deuses. Alguns eram 

panteístas, acreditando que a divindade era em tudo, animados e 

inanimados. On Mars Hill Paulo observou que os gregos de Atenas eram "muito 

religiosa em todos os aspectos. Por enquanto eu estava passando e examinar os 

objetos do vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição: 'AO 

DEUS DESCONHECIDO" (Atos 17: 22-23). Esse santuário foi erguido em 

caso de não terem recebido um deus! 

O problema não era que os gentios tinham nenhum deus, mas que eles não têm 

o verdadeiro Deus. Embora os crentes têm muitas dificuldades e provações no 

presente mundo pecaminoso e são continuamente cercado por sistema de 

Satanás, eles têm a certeza de que a esperança de um mundo futuro que é sem 

pecado e perfeita. Mas, para ser pego nesse sistema mal sem Deus é ser 

desesperadora.Paulo lembrou aos gentios convertidos na Galácia que, antes de 

se conhecer o Senhor, que eles "eram escravos para aqueles que por natureza 

não são deuses" (Gal. 4: 8), que é por isso que cada pessoa sem Cristo é sem 

esperança (1 Tess. 4:13). 

Os gentios estavam sem Deus no mundo , porque eles não queriam. O Senhor 

não rejeitou os gentios ", pois não há parcialidade com Deus" (Rom. 2:11). Eles 

não têm a lei de Deus dada a eles em tábuas de pedra como os judeus, mas eles 

tinham a escrita em seus corações e consciências (Rom. 2:15). Eles tinham a 

revelação de Sua natureza "evidente entre eles, porque Deus tornou evidente 

para eles Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis, o seu eterno 

poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo percebidos por 

meio do que tem sido feito. , de modo que eles fiquem inescusáveis "(Rom. 1: 

19-20). Os gentios rejeitaram a Deus por suprimir a verdade sobre si mesmo 

que tinha feito mais que evidente. O problema era que, "apesar de conhecido a 

Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas eles tornaram-

se fúteis em suas especulações, eo seu coração insensato se obscureceu" (v. 21). 



O propósito de Deus em chamar os judeus como Seu povo santo foi para enviá-

los como seus missionários para os gentios, para chamar todas as nações de 

volta a Ele em graça e amor. Os judeus, no entanto, não eram mais fiéis à sua 

luz maior do que os gentios estavam ao seu menor. Infelizmente, muitos 

cristãos não são fiéis à sua ainda maior Luz, "a luz verdadeira que, vindo ao 

mundo, ilumina todo homem" (João 1: 9; cf. Rom 1: 18-21.). 

Nunca haverá um fim à alienação até a volta de Cristo e por sua própria breaks 

desligar as barreiras de separação. Além de Cristo não só pode haver harmonia 

com Deus, mas há harmonia entre os homens. 

Unidade em Cristo 

Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, foram 

aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, que 

fez os dois grupos em um só, e quebrou a barreira da parede 

divisória, abolindo em sua carne a inimizade, que é a lei dos 

mandamentos contidos em ordenanças, que em Si mesmo Ele pode 

fazer os dois um novo homem, estabelecendo a paz, e reconciliasse 

ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, por ela ter 

levado à morte a inimizade E Ele veio e anunciou paz a vós que 

estáveis longe, e paz aos que estavam próximo; porque por ele 
ambos temos acesso em um só Espírito ao Pai. (2: 13-18) 

Aqueles que antes estavam longe, foram os gentios que tinham vindo a 

Cristo. Ao longe era um termo comum usado em judaica escritos rabínicos para 

descrever gentios, aqueles que estavam longe do verdadeiro Deus (cf. Is 57:19;. 

Atos 2 : 39). Judeus, por outro lado, considerou-se e seus convertidos a 

ser trazidos para perto de Deus por causa de sua relação de aliança com Ele e 

a presença do seu templo em Jerusalém. Mas em Cristo todas as pessoas, 

judeus e gentios, é trazido para perto de Deus , pelo sangue de Cristo . E essa 

proximidade não é uma proximidade, mas externo, dispensational, nacional, 

geográfico, ou cerimonial é uma intimidade espiritual de união com o Senhor 

Jesus Cristo (cf. 1 Cor. 01:24). 

A raiz do conflito, a discórdia, o antagonismo, a inimizade, o ódio, amargura, 

luta, guerra, conflito, e qualquer outra forma de desunião e divisão é pecado. A 

razão não é sempre perfeita harmonia na Divindade é que não há pecado na 

Divindade. Santidade perfeita produz perfeita harmonia. E a única solução para 

as divisões entre os homens é a remoção do pecado, que Jesus Cristo realizada 

pelo derramamento do seu próprio sangue . Aqueles que confiam em Sua obra 

expiatória são libertados do pecado agora em sua nova natureza e será 

praticamente e permanentemente livre do pecado em seus novos corpos quando 

encontrar o Senhor. O valor de purificação do sangue de Cristo lava 

imediatamente afastado da pena do pecado e, finalmente, lava até mesmo a sua 

presença. 



Porque em Cristo a grande barreira fundamental do pecado tenha sido 

removido, todos os outros barreira foi removido também. Aqueles que são um 

em Cristo são um no outro, se eles percebem ou agir como ele ou não (1 Cor. 

6:17). O objetivo da mesa do Senhor é para nos lembrar o sacrifício que o 

Senhor fez, não só para trazer-nos a Si mesmo, mas também uns aos outros. 

Ao remover o nosso pecado, Cristo nos dá a paz uns com os outros e acesso a 

Deus. 

Paz com Deus e com o seu povo 

Porque ele é a nossa paz, que fez os dois grupos em um só, e 

quebrou a barreira da parede divisória, abolindo em sua carne a 

inimizade, que é a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, 

que em Si mesmo Ele pode fazer os dois um novo homem, 

estabelecendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com 

Deus, por meio da cruz, por ela ter levado à morte a inimizade. E 

Ele veio e anunciou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que 

estavam perto; (2: 14-17) 

O texto grego aqui tem apenas um pronome, autos ( He ), mas ele está na 

posição enfática, como refletido pela adição de Si mesmo em muitas traduções 

para o inglês. O escritor salienta que só Jesus é a nossa paz (cf. Isaías 9: 

6.); não existe qualquer outra fonte. Que leis, portarias, cerimônias, sacrifícios 

e boas ações não poderia fazer para fazer a paz entre os homens e Deus, Jesus 

fez. Essas coisas não podiam nem pôr os homens em harmonia com Deus ou 

com o outro. No sacrifício de Si mesmo na cruz, Jesus realizou ambos. 

Assim como o pecado é a causa de todos os conflitos e divisões, também é o 

inimigo de toda a paz e harmonia. Construído em maldade é a impossibilidade 

de paz . O pecado é, basicamente, o egoísmo eo egoísmo é, basicamente, 

divisionista e perturbador. Nem sempre podemos ter o que queremos sem 

infringir o que alguém quer ou precisa. Nem sempre podemos ter o nosso 

próprio caminho, sem interferir com jeito de outra pessoa 

? Tiago disse: "O que é a fonte de brigas e conflitos entre você não Você é a 

fonte de seus prazeres que fazem guerra em seus membros luxúria e não tem;? 

Para que você cometer um assassinato E você é invejoso e não pode obter;. 

Assim você lutar e brigar Você não tem porque você não pedir Pedis e não 

recebeis, porque pedis mal, para o que você pode gastar em seus prazeres 

"(Tiago 4: 1-3)... 

Paz só vem quando eu morre, eo único lugar auto verdadeiramente morre está 

no pé do Calvário. "Já estou crucificado com Cristo", disse Paulo; "E já não sou 

eu que vivo, mas Cristo vive em mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo-a 

na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim" (Gal. 2:20). 



Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados americanos foi a 

troca de fogo com alguns alemães que ocuparam uma casa de fazenda. A 

família que morava na casa havia corrido para o celeiro para a proteção. De 

repente, sua filhinha de três anos de idade, ficou assustado e correu para o 

campo entre os dois grupos de soldados. Quando viram a menina, ambos os 

lados imediatamente cessado atirando até que ela estava segura. Uma criança 

pequena trouxe a paz, breve como era, como quase nada mais poderia ter feito. 

Jesus Cristo veio como um bebê ao mundo, e em Seu sacrifício na cruz Ele 

próprio se tornou a paz para aqueles que confiam nEle. Sua paz não é 

temporária, mas permanente. Ele fez os dois grupos , os judeus (aqueles que 

estavam "perto") e gentios (aqueles que estavam "longe"), em uma só, e 

quebrou a barreira da parede divisória . 

Em Jesus Cristo, um judeu não é mais distinto de um gentio, tanto quanto a 

religião está em causa. De fato, desde O D.C 70, quando o Templo foi 

destruído, verdadeiro judaísmo religioso deixou de existir. Não só foi o lugar 

de sacrifício destruído, mas assim foram todos os registros genealógicos em que 

descendência sacerdotal foi baseado. Da mesma forma, um gentio em Cristo já 

não é distinta, tanto quanto a sua condição espiritual está em causa. Sua 

paganismo se foi, sua incredulidade se foi, sua desesperança se foi, e sua 

impiedade está desaparecido. 

Para aqueles em Cristo, a única identidade que importa é a sua identidade 

nEle. Não há cristianismo judaico ou o cristianismo Gentil, preto ou branco 

cristianismo, homem ou mulher, ou o cristianismo livre ou escravo. Há apenas 

o cristianismo. O nosso único Senhor tem apenas uma igreja. 

A barreira da parede divisória alude à separação do Pátio dos Gentios do 

resto do Templo. Entre esse tribunal e do Tribunal de os israelitas era um cartaz 

que dizia: "Não Gentil pode entrar dentro da barricada que circunda o santuário 

e gabinete. Qualquer um que for pego fazendo isso terá que culpar a si mesmo 

por sua morte que se seguiu." Esta barreira física ilustrada a barreira de 

hostilidade e ódio que também separou os dois grupos. À medida que 

aprendemos a partir do livro de Atos, até mesmo um judeu que levou um gentio 

na parte restrita do Templo corria o risco de ser condenado à morte.Embora 

Paulo não tivesse feito isso, alguns judeus da Ásia acusou-o de tomar 

Trophimus, um gentio de Éfeso, no Templo. Eles teriam apedrejado Paulo à 

morte se não tivesse sido resgatado por soldados romanos (Atos 21: 27-32). 

Deus tinha originalmente separados judeus de gentios (cf. Is 5:.. 1-7; Mt 21:33) 

com a Proposito de resgatar ambos os grupos, não para salvar os judeus 

sozinho. Ele colocou o Pátio dos Gentios no Templo com o propósito de ganhar 

gentios a Si mesmo. Era para ser um lugar para evangelismo de judeus dos 

gentios, um lugar para ganhar prosélitos ao judaísmo e de trazê-los, assim, 



"próximo". Foi esse tribunal, no entanto, que os líderes judeus de "dia usado 

como um" ladrões "Jesus den" (Marcos 11:17), em vez de como um lugar de 

testemunha. 

Cristo para sempre quebrou (o aoristo grego significa tensos concluída ação) 

todas as paredes dividindo abolindo na sua carne a inimizade, que é a lei dos 

mandamentos contidos em ordenanças .Quando Jesus morreu na cruz, Ele 

aboliu toda barreira entre o homem e Deus e entre o homem e seu próximo. A 

maior barreira entre judeus e gentios foi a lei cerimonial, a lei dos 

mandamentos contidos em ordenanças . As festas, sacrifícios, oferendas, as 

leis de limpeza e purificação, e todas as outras exteriores distintos 

tais mandamentos para a separação única de Israel de entre as nações foram 

abolidas. 

Essa lei moral de Deus não foi abolida, resulta da frase contida em 

cerimônias . Sua lei moral reflete a Sua própria natureza santa e, portanto, 

nunca pode mudar (cf. Mt 5: 17-19.). Essa é a lei que para os judeus foi 

resumida nos Dez Mandamentos e que para todos os homens está escrito nos 

seus corações (02:15 Rom.) E ainda comandadas deles (Mt 22: 37-40; Rom. 13: 

8. -10). Jesus resumiu a lei moral de Deus ainda mais longe, declarando: "Um 

novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos 

amei" (João 13:34). Os Dez Mandamentos, como todas as leis morais de Deus, 

não são senão o amor estruturada e particularizada que Deus ainda requer 

(Tiago 2: 8). 

Todas as leis cerimoniais que distinguiu e separou os judeus de gentios foram 

destruídos. Antes de Cristo esses grupos não podia comer juntos por causa de 

alimentos restritos, lavagens necessárias e contaminação cerimonial. Agora eles 

poderiam comer nada com ninguém. Antes de Cristo não podiam adorar 

juntos. A Gentil não poderia adorar plenamente no templo judeu, e um 

judeu não iria adorar em um templo pagão. Em Cristo, eles agora adorado 

juntos e precisava de nenhum templo ou outro lugar sagrado para santificá-

lo. Todas as distinções e as exigências cerimoniais foram removidos (cf. Atos 

10: 9-16; 11: 17-18; Colossenses 2: 16-17), que em Si mesmo Ele pode fazer 

os dois em um homem novo, estabelecendo a paz . A ênfase está novamente 

em em Si mesmo, afirmando que esta nova unidade só pode ocorrer quando os 

homens estão unidos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. 

Kainos ( novo faz) não se referir a algo concluído recentemente, como um carro 

novo saindo da linha de montagem e um de muitos outros carros exatamente 

como ele. Este novo refere-se a uma diferença de natureza e qualidade, para um 

modelo completamente novo, diferente de tudo o que existia 

antes. A nova pessoa em Cristo não é simplesmente um judeu ou gentio, que 

agora passa a ser um cristão. Ele não é mais um judeu ou gentio, mas apenas 

um cristão. Cada outra característica é a "ex" (ver v. 11). Paulo resumiu quando 



disse: "Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor 

de todos, rico para com todos os que o invocam, pois" Quem vai invocar o nome 

do Senhor ser salvos "(Rom. 10: 12-13). 

Outra história da Segunda Guerra Mundial é a de um grupo de soldados 

americanos que perderam o seu amigo na batalha. Eles levaram seu corpo para 

o único cemitério na área, que passou a ser católico.Quando o sacerdote foi dito 

que o homem morto não era católico, ele disse, "Eu sinto muito, mas ele não 

pode ser enterrado aqui." Os soldados desanimados e desencorajados decidiu 

fazer o que eles pensavam que era próxima melhor, e durante a noite eles 

enterraram seu companheiro do lado de fora do muro do cemitério. Eles 

retornaram na manhã seguinte para prestar suas últimas homenagens, mas eles 

não conseguiram encontrar um túmulo fora da cerca. Quando isso foi dito, o 

sacerdote de seu dilema, ele disse: "A primeira parte da noite, eu fiquei 

acordado arrependido do que eu lhe disse. E a segunda parte da noite eu gasto 

movendo a cerca." 

Quando Jesus Cristo quebrou a barreira da parede divisória, abolindo em 

sua carne a inimizade , Ele mudou a cerca, a fim de que em Si mesmo Ele 

pode fazer os dois em um novo homem .Nenhuma pessoa que vem a Ele será 

excluído, e nenhuma pessoa que está incluído será espiritualmente distinto de 

qualquer outro. Na sua carne pontos especificamente a morte de Jesus na cruz, 

através do qual Ele anulou, anulado, feita de nenhum efeito, e invalidados 

( abolida , katargeō ) a disputa, a discórdia ea alienação 

( inimizade , echthra ), 

As palavras e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da 

cruz demonstrar não só que judeus e gentios ( tanto é masculino, referindo-se 

claramente aos homens) são reunidos, mas que juntos eles são levados para 

Deus. Reconciliação para o outro é inseparável da reconciliação com 

Deus. Como ambos são apresentadas a Deus, eles são trazidos para o outro. A 

morte de Cristo realizou perfeitamente o que Deus destina-trazendo os homens 

a Si mesmo. Versículo 13 pontos para o sangue de Cristo, versículo 15 centra-

se na carne do Salvador morrendo, e agora no versículo 16 Paulo menciona 

especificamente o lugar ( a cruz ), onde o sangue foi derramado e da carne foi 

morto. Como é que a cruz realizar tal reconciliação? É condenado à morte a 

inimizade entre os homens e Deus (cf. Rom. 5: 1, 10). 

A hostilidade entre os homens e Deus foi encerrada no sacrifício de Cristo. Ele 

era o único que recebeu a sentença judicial de Deus por causa do pecado. Ele 

pagou o preço da morte que Deus exigiu justiça divina e, assim, satisfeito (cf. 2 

Cor. 5:20). Ele tornou-se "uma maldição" para os pecadores (Gal. 3:13) e desde 

a reconciliação do pecador crente a Deus e a todos os outros pecadores 

arrependidos, independentemente da raça. 



Reconciliação é um termo rico ( apokatallassō ) que detém a idéia de 

transformar a partir de hostilidade à amizade. O duplo uso de preposições como 

prefixos ( apo , kata ) enfatiza a totalidade dessa reconciliação (cf. Cl 1: 19-23). 

O homem não pode mesmo reconciliar-se com seu companheiro, e muito menos 

a Deus. "Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando 

éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Muito mais agora, tendo sido 

justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus por meio dele. 

Porque, se, enquanto nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela 

morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela 

sua vida "(Rom. 5: 8-10). Além de Cristo a cada pessoa é impotente, pecador e 

inimigo de Deus. Como diz Paulo em outra epístola: "Foi bom prazer do Pai 

para toda a plenitude habitar em [Cristo], e por ele, para reconciliar todas as 

coisas para si mesmo, tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz" (Colossenses 

1: 19-20). O comentarista escocês João Eadie escreveu: "A cruz que matou 

Jesus também matou a hostilidade entre o homem e Deus. Sua morte foi a morte 

do que a animosidade." A cruz é a resposta de Deus para judaizar, a 

discriminação racial, a segregação, apartheid, anti-semitismo, a intolerância, a 

guerra, e toda outra causa e consequência da luta humana. Este é o grande 

mistério de Efésios 3: 6, "que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo 

corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho." 

Aquele que "Ele mesmo é a nossa paz" (v. 14) veio e pregou paz a vós que 

estáveis longe, e paz aos que estavam perto . Euangelizō ( pregado ) 

literalmente significa trazer ou anunciar uma boa notícia, e é quase sempre 

usada no Novo Testamento de proclamar o evangelho, as boas novas da 

salvação através de Jesus Cristo. A partir desse e termos gregos relacionados 

temos tais palavras inglesas como evangelizar, evangelista e evangélica. A frase 

em nosso texto pode, portanto, ser rendido, Ele veio e gospeled, ou 

evangelizados, paz . 

O anúncio celeste do nascimento de Jesus foi: "Glória a Deus nas alturas, e paz 

na terra aos homens que Ele ama" (Lc 2:14). Aqueles com quem o Senhor se 

agrada são aqueles que confiam em Seu Filho, Jesus Cristo. Como dito no 

versículo 13 e explicado acima, aqueles que estavam longe são gentios e aos 

que estavam perto são judeus. Cada pessoa, judeus e gentios, tem acesso a 

Deus a paz através de Cristo. 

Jesus é o Príncipe da Paz (Isaías 9: 6.), Que prometeu a seus discípulos: "Deixo 

com você, a minha paz vos dou" (João 14:27). Como seu Mestre, os discípulos 

estão também a ser pacificadores (Mt 5: 9.) E anunciadores da paz. Quando Ele 

enviou os setenta Ele lhes encomendou: "Em qualquer casa em que entrardes, 

dizei primeiro: 'A paz esteja nesta casa.' E se um homem de paz está lá, a vossa 

paz repousará sobre ele; mas se não, voltará para vós "(Lucas 10: 5-6). Paz 

cercaram o ministério de Jesus como uma aura que abençoou continuamente 



aqueles que acreditaram n'Ele. Entre suas últimas palavras a seus discípulos 

foram, "Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz" (João 

16:33). O ministério dos apóstolos e outros pregadores da igreja primitiva foi 

caracterizado por "anunciando a paz por Jesus Cristo" (Atos 10:36). O 

ministério do Espírito Santo é caracterizada pela doação de "amor, alegria, paz," 

e outro fruto espiritual mencionado em Gálatas 5: 22-23. O reino de Deus em 

si é caracterizada por "justiça, paz e alegria no Espírito Santo" (Rom. 14:17). O 

Deus da paz (1 Coríntios 14:33;.. Hebreus 13:20) chama o Seu povo para a paz 

(1 Coríntios 7:15.). 

O acesso a Deus 

porque por ele ambos temos acesso em um só Espírito ao 

Pai. (2:18) 

Quando temos Jesus Cristo ( Ele ), também temos acesso pelo Espírito ao 

Pai . Os recursos de toda a Trindade são nossos do momento em que receber a 

Cristo. Não é apenas uma conciliação judicial, mas um relacionamento íntimo 

com o real valor prático como nós trazemos nossas necessidades ao Pai. 

Prosagōgē ( acesso ) é usada apenas três vezes no Novo Testamento, em cada 

caso, referindo-se ao acesso do crente com Deus (ver também Rom. 5: 2; Ef. 

3:12). Nos tempos antigos, uma palavra relacionada foi usado para descrever o 

oficial de justiça que introduziu pessoas ao rei. Eles deram acesso ao 

monarca. O termo em si carrega a idéia não de possuir acesso por direito 

próprio, mas de ser concedido o direito de vir a Deus com ousadia, sabendo que 

será bem-vindo. É somente através de derramamento do nosso Salvador de Seu 

sangue na morte sacrificial no Calvário e pela fé nEle que temos união em Seu 

Santo Espírito e ter acesso ao Pai . O Espírito está no trabalho para nos atrair 

continuamente a Deus (Rom. 8: 15-17; Gl 4: 6-7.). Ambos e um só 

espírito enfatizar novamente a comunhão de judeus e gentios. A obra de Cristo 

e do estabelecimento de Sua igreja chegar a todos os homens. 

Embora em João 10 Jesus falou de si mesmo tanto como o Bom Pastor e como 

a porta do aprisco (vv. 1-14), Ele não estava misturando metáforas. Um pastor 

palestino trouxe suas ovelhas no curral à noite ou erguido uma cerca temporária 

de pedras, madeira ou barro se ele estava longe de casa. Depois ele colocou as 

ovelhas dentro, contou-as com cuidado e colocar óleo sobre as feridas de 

espinhos ou pedras afiadas, ele se deitou na abertura estreita que serviu como 

uma porta. O próprio pastor era a porta. 

O único acesso à presença de Deus, a única porta no aprisco das ovelhas do seu 

reino, é através do Seu Filho. Mas é um maravilhoso e glorioso acesso que 

nunca pode ser tirado de nós. Nós sempre pode "aproximar com confiança ao 

trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para 

socorro em ocasião oportuna" (Hb. 4:16). Através divino Filho de Deus, nós 



também nos tornamos Seus filhos. Consequentemente nós "não recebestes o 

espírito de escravidão, a temer novamente, mas ... um espírito de adoção de 

filhos, pelo qual clamamos: 'Abba, Pai!'" (Rom. 8:15). 

Aqueles que eram socialmente e espiritualmente alienados estão em Cristo 

unido com Deus e uns com os outros. Porque eles têm Cristo que eles têm tanto 

a paz e acesso em um só Espírito ao Pai . Eles têm um introdutor que os 

apresenta no trono celestial de Deus, diante do qual eles podem vir a qualquer 

momento. Eles agora podem vir a Deus como seu próprio Pai , sabendo que Ele 

juízes não mais ou condena, mas apenas perdoa e abençoa. Mesmo Sua 

disciplina é um ato de amor, dada a limpar e restaurar Seus preciosos filhos a 

pureza e riqueza espiritual. 

Resumo de Encerramento 

Então você sois estrangeiros e peregrinos já não, mas sois 

concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados 

sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o próprio Jesus 

Cristo sendo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado 

cresce para templo santo no Senhor; no qual também vós 

juntamente estais sendo edificados para habitação de Deus no 
Espírito. (2: 19-22) 

Paulo encerra sua discussão sobre a maravilhosa unidade do Corpo de Cristo, 

dando três metáforas para ilustrar isso. Na foto de concidadãos ele mostra 

como judeus e gentios se tornaram parte do mesmo reino. Na foto da família 

de Deus , ele mostra como todos os crentes são uma família espiritual em 

Cristo. Na foto de um templo santo no Senhor , ele mostra que todos os 

crentes estão juntos uma habitação para Deus. 

Unido no Reino de Deus 

Então você sois estrangeiros e peregrinos já não, mas sois 

concidadãos dos santos, (2: 19a) 

Se os crentes foram previamente separados de Deus e Seu povo, ou se eles 

foram anteriormente por perto, eles se tornaram um em Jesus Cristo. Se eles 

eram ex estranhos e párias ou ex- estrangeiros e convidados, todos os crentes 

em Cristo se tornam concidadãos do Reino de Deus com os santos -os crentes 

de todas as épocas, que confiaram em Deus. O reino de Deus não 

tem estranhos ou estrangeiros, não há de segunda classe cidadãos . "A nossa 

pátria está nos céus" (Fp. 3:20), Paulo declara, e os únicos cidadãos do céu são 

de Deus santos . 

Unido na família de Deus 

e sois da família de Deus, (2: 19b) 



Como se ser membros de Seu reino divino não bastasse, obra graciosa de Deus 

em Cristo nos atrai ainda mais perto e nos faz membros da família de 

Deus . Porque temos nos identificado com Seu Filho pela fé, Deus agora nos vê 

e nos trata exatamente como Ele vê e trata o Seu Filho, com infinito 

amor. Porque o Pai não pode dar qualquer coisa, mas o seu melhor para o Filho, 

Ele não pode dar qualquer coisa, mas o seu melhor para aqueles que estão em 

Seu Filho. "Tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de 

um só Pai," o escritor de Hebreus nos diz, "razão pela qual ele não se 

envergonha de lhes chamar irmãos. ... Cristo foi fiel como Filho sobre a casa 

cuja casa nós são "(2:11; 3: 6; Rom 8:17.). 

Cidadania celestial e membros da família não são funções ou posições distintas, 

mas simplesmente diferentes visões de uma mesma realidade, porque cada 

cidadão do reino é um membro da família e cada membro da família é um 

cidadão do reino. 

Se os crentes não têm distinções diante de Deus, eles não devem ter distinções 

entre si. Somos cidadãos e membros da família companheiros, iguais em todos 

os sentidos espiritual diante de Deus. Se Deus aceita cada um de nós, como 

podemos não aceitar uns aos outros? 

Unido no Templo de Deus 

tendo sido construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos 

profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular, no qual 

todo o edifício, bem ajustado cresce para templo santo no 

Senhor; no qual também vós juntamente estais sendo edificados 

para habitação de Deus no Espírito. (2: 20-22) 

O fundamento dos apóstolos e profetas, refere-se à revelação divina que eles 

ensinaram, que na sua forma escrita é o Novo Testamento. Porque o caso 

genitivo grego parece ser usado no sentido subjetivo, significando a agência de 

origem, o significado não é que os apóstolos e profetas eram eles mesmos 

a fundação -embora em certo sentido eles eram, mas que eles lançaram as 

bases. Paulo falou de si mesmo como "um sábio arquiteto", que "estabeleceu 

uma base" e passou a dizer: "Porque ninguém pode lançar outro fundamento, 

além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo" (1 Cor 3.: 10-11; cf. Rom 

15:20)..Estes são do Novo Testamento profetas , como indicado pelos fatos 

que estão listados após os apóstolos e são parte do edifício da igreja de Jesus 

Cristo (cf. 3: 5; 4:11). Sua função original era para falar com autoridade a 

palavra de Deus para a igreja nos anos que antecederam o cânon do Novo 

Testamento estava completo. O fato de que eles são identificados com a 

fundação revela que eles eram limitados a esse período formativo. Como 04:11 

espetáculos, eles completaram seu trabalho e deu lugar a "evangelistas, pastores 

e mestres ...". 



A pedra angular da fundação é o próprio Jesus Cristo (ver Isa 28:16; Sl 

118:.. 22; Matt 21:42; Atos 4:11.). A pedra fundamental foi a parte estrutural 

importante de edifícios antigos. Tinha que ser forte o suficiente para suportar o 

que foi construído sobre ele, e ele teve que ser precisamente colocada, porque 

todas as outras partes da estrutura foi orientada a ele. A pedra fundamental foi 

o apoio, o orientador, e o unificador de todo o edifício. Isso é o que Jesus Cristo 

é o reino de Deus, a família de Deus e edifício de Deus. 

Por meio de Isaías, Deus declarou: "Eis que ponho em Sião uma pedra, uma 

pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento colocado. 

Quem crê nele não será perturbado" (Is. 28:16). Depois de citar essa passagem, 

Pedro diz: "Este valor precioso, então, é para você que acreditam ... vós sois a 

geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de 

Deus." (1 Pedro 2: 7. , 9). 

É o próprio Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício, bem 

ajustado cresce para templo santo no Senhor . Sunarmologeō ( encaixados ) 

refere-se ao cuidado união de todos os componentes de uma peça de mobiliário, 

parede, edifício ou outra estrutura. Cada parte é precisamente cortado para 

caber confortavelmente, com força, e muito bem com todas as outras 

partes. Nada está fora de lugar, com defeito, disforme, ou inadequado. Porque 

é de Cristo edifício , a igreja é perfeito, impecável, sem defeito e sem mancha. E 

é assim que Ele um dia vai apresentar a igreja, Seu própriotemplo sagrado , a 

Si mesmo (Ef. 5:27). 

Corpo de Cristo, no entanto, não estará completo até que cada pessoa que vai 

acreditar nele tenha feito. Cada novo crente é uma nova pedra no de 

Cristo edifício , Seu santo templo . Assim, Paulo diz que o templo está 

crescendo porque os crentes estão sendo continuamente adicionados. 

Muitas catedrais na Europa está em construção há centenas de anos. Em um 

processo contínuo, novas salas, quartos, capelas, e assim por diante são 

construídas. Essa é a maneira com a igreja de Jesus Cristo.Ele está em um 

estado contínuo de construção de cada novo santo torna-se uma nova 

pedra. "Você também, como pedras vivas," Pedro disse: "sois edificados casa 

espiritual para serdes sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais 

agradáveis a Deus por Jesus Cristo" (1 Ped. 2: 5). Como cidadãos do reino, 

familiares e pedras vivas, os crentes em Jesus Cristo são um sacerdócio santo, 

que oferecer sacrifícios espirituais em Deus santo templo . Como a vida, 

funcionamento, e parte preciosa do que templo , que também estão sendo 

construídos em conjunto em uma habitação de Deus no Espírito(ver 

também 2 Cor. 6:16). 

O termo uma habitação ( katoikētērion ) carrega a idéia de um lar 

permanente. Deus no Espírito torna Sua santuário terrestre na igreja, onde ele 



tem residência permanente como Senhor. Esta seria uma percepção vívida para 

pessoas que vivem em meio a templos em que se acreditava divindades pagãs 

para morar, como no templo de Artemis em Éfeso (cf. At 19: 23-41). Mas a 

igreja não é pequena câmara físico em que um ídolo é mantida; é a grande corpo 

espiritual dos redimidos, em que reside o Seu Espírito. (Note-se que esta é uma 

verdade distinta da de cada crente sendo o templo individual do Espírito Santo, 

como ensinado em 1 Cor. 6: 19-20). 

Através do sangue, a carne o sofrimento, a cruz e da morte do Senhor Jesus 

Cristo, tornar-se cidadãos estrangeiros, estranhos tornam-se família, os 

idólatras se tornar o templo do Deus verdadeiro, a herdar sem esperança nas 

promessas de Deus, aqueles sem Cristo se tornar um em Cristo, aqueles longe, 

trazidos para perto, e os ímpios são reconciliados com Deus. Aí é a 

reconciliação dos homens com Deus e dos homens para homens. 

 

8. O Mistério Revelado ( Efésios 3: 1-13 ) 

Por esta razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus por amor 

de vós, os gentios-se de fato você já ouviu falar da mordomia da 

graça de Deus que me foi dada para você; que por revelação não 

foi dado a conhecer-me o mistério, como escrevi antes em 

breve. Um referindo-se a isso, quando você lê, você pode entender 

a minha compreensão do mistério de Cristo, que em outras 

gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora 

tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no 

Espírito; para ser mais específico, que os gentios são co-

herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da 

promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho, do qual fui feito 

ministro, segundo tot o dom da graça de Deus que me foi dada de 

acordo com o tot operação do seu poder, Tomé, o mínimo de todos 

os santos, foi dada esta graça de anunciar aos gentios a 

insondável riqueza de Cristo, e para trazer à luz o que é a 

administração do mistério que desde os séculos tem sido oculto 

em Deus, que criou todas as coisas; a fim de que a multiforme 

sabedoria de Deus pode agora ser feito por meio da igreja para 

os governantes e as autoridades do lugar paradisíaco. Esta foi, de 

acordo com o eterno propósito que Ele realizou em Cristo Jesus, 

nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança, pela 

nossa fé nele. Por isso, peço-lhe para não desanimar diante das 

minhas tribulações em seu nome, pois eles são a vossa glória. ( 3: 

1-13 ) 

Esta passagem é em grande parte um parêntese, que vai do versículo 2 através versículo 

13 . Paulo começa uma oração para os fiéis a compreender os seus recursos como um em 

Cristo e então decide dar nova ênfase e ampliar algumas das verdades que ele já 

mencionadas. Ele na verdade não entrar na oração até o versículo 14 , onde ele repete a 

frase "Por esta razão", a fim de pegar o pensamento originalmente introduzida 



no versículo 1 . Ele parece ter sentido que os Efésios não estavam prontos para ouvir sua 

oração em seu nome, até que melhor compreendida e eram, portanto, mais capaz de 

aplicar-as verdades que ele queria orar. E parecia essencial para Paulo afirmar sua 

autoridade para ensinar como uma nova e profunda verdade como a unidade de judeus e 

gentios em Cristo, o que ele faz, dizendo que o próprio Deus deu-lhe a verdade e a 

comissão de proclamá-lo ( vv . 2-7 ). 

A nova ênfase principal é sobre o grande mistério agora revelado por Deus que os gentios 

e judeus são um em Cristo e que não há mais qualquer distinção. A revelação do mistério 

é discutido em vv. 1-3 , a explicação dele em vv. 4-6 , a proclamação de que em vv. 7-9 , 

e, finalmente, a intenção de que em vv. 10-13 . "Para ser mais específico", diz ele 

no versículo 6 , o segredo sagrado nunca antes revelado é que "os gentios são co-

herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por 

meio do evangelho." Esse versículo é, essencialmente, um resumo das 2: 11-22 . 

Em 3: 1-13 o apóstolo nos leva a concentrar-se em cinco aspectos desse mistério divino: 

seu prisioneiro, o seu plano, sua pregação, o seu propósito, e seus privilégios. 

O Prisioneiro do Mistério 

Por esta razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus por amor 

de vós, os gentios-se de fato você já ouviu falar da mordomia da 

graça de Deus que me foi dada para você; que por revelação não 

foi dado a conhecer-me o mistério, como escrevi antes em breve. E 

referindo-se a isso, quando você lê, você pode entender a minha 

compreensão do mistério de Cristo, (3: 1-4 ) 

Por esta razão, introduz a causa da oração de Paulo (que realmente começa no v. 14 ) e 

refere-se ao grupo de verdades unificadores Paulo acaba discutido no capítulo 2 -

incluindo as verdades que a pessoa em Cristo torna-se novo ( v. 15 ) ; que todos os crentes 

estão em um só corpo ( v 16. ); que os gentios, que antes eram muito longe, agora tornou-

se perto quando eles acreditam ( v. 17 ); que todos os crentes são igualmente cidadãos do 

reino de Deus e membros da sua família ( v. 19 ); e que todos os crentes estão sendo 

construídas em templo de Deus e habitação ( vv. 21-22 ). 

Como já mencionado, no entanto, antes de começar sua oração, Paulo decidiu ir 

novamente alguns daquelas verdades que lhe deram origem, enfatizando sua origem 

divina. O apóstolo sabia o valor de repetição no ensino e a importância de estabelecer 

autoridade ao ensinar tal doutrina nova e não-tradicional. Nenhum de nós sabe tudo sobre 

a verdade quando nós primeiro ouvi-lo. As verdades de Deus são tão maravilhosa e vasta 

que nós nunca vamos compreendê-los plenamente nesta vida, não importa quantas vezes 

ouvimos e estudá-los. Mesmo as coisas que passamos a compreender, até certo ponto, 

muitas vezes esquecemos e precisam ser lembrados, e algumas verdades seria inaceitável 

para nossas mentes humanas se não sabem que veio de Deus (cf. João 6:60 ; 2 Pet. 3:16 ). 

A primeira verdade Paulo menciona é sobre sua própria situação e dado por Deus 

ministério. Fora do próprio Senhor Jesus, Paulo é, de longe, a figura dominante no Novo 

Testamento. Ele escreveu pelo menos treze dos seus 27 livros. Ele também é o 

instrumento humano dominante do Espírito no livro de Atos. E mais do que qualquer 

outro apóstolo, ele delineou os mistérios do evangelho, as verdades escondidas até mesmo 

para os crentes mais fiéis de eras anteriores, mas dado a conhecer a igreja de Jesus Cristo. 



Na abertura do apóstolo Paulo dá suas credenciais como apóstolo de Cristo ( 1: 1 ), mas 

aqui ele fala de si mesmo como o prisioneiro de Cristo Jesus . Ele tinha sido um 

prisioneiro por cerca de cinco anos, dois anos em Cesaréia eo resto em Roma. Ele havia 

sido preso sob falsas acusações feitas por judeus da província da Ásia que estavam 

visitando em Jerusalém. Eles o haviam acusado de levar os gentios Trophimus em áreas 

proibidas do Templo, embora ele não tivesse feito isso. Paulo tinha enfrentado audiências 

perante o Sinédrio, diante do governador romano Félix, antes de o sucessor de Félix, 

Festo, e mesmo diante do rei Agripa. Se Paulo não apelou para César, enquanto se 

defender diante de Festo, Agripa o teria libertado. A partir de Cesaréia, o apóstolo foi 

levado para Roma, onde ele foi autorizado a ficar em quartos privados com um soldado 

para guardá-lo (ver Atos 21: 27-28: 16 ). 

Embora preso por acusações de judeus, Paulo não se considerava um prisioneiro dos 

judeus. Embora preso pelas autoridades romanas, ele não se considerava um prisioneiro 

de Roma. Embora tivesse apelado para César, ele não se considerava prisioneiro de 

César. Ele era um ministro de Jesus Cristo, comprados por preço, e dada a especial missão 

de pregar o evangelho aos gentios. Ele era, portanto, o prisioneiro de Cristo 

Jesus . Tudo o que ele fez e por onde passava estavam sob o controle de Cristo. Sem o 

consentimento de seu Senhor, ele não estava sujeito à planos, poder, punição, ou a prisão 

de qualquer homem ou governo. A forma grega da frase tem sido chamado de um genitivo 

de causa originária, para identificar Paulo como um prisioneiro que pertence a Jesus 

Cristo, que foi a causa de sua prisão. 

A perspectiva é de suma importância. Como podemos ver e reagir a circunstâncias é mais 

importante do que as próprias circunstâncias. Se tudo o que podemos ver é a nossa 

situação imediata, então nossas circunstâncias nos controlam. Nós nos sentimos bem 

quando nossas circunstâncias são bons, mas miserável quando eles não são. Paulo tinha 

sido capaz de ver apenas suas circunstâncias, ele rapidamente desistiram de seu 

ministério. Se ele tivesse pensado que sua vida estava em última instância nas mãos de 

seus perseguidores, seus carcereiros, guardas, ou o governo romano, ele há muito tempo 

ter desistido em desespero. 

Mas a perspectiva de Paulo era uma perspectiva divina, e ele vivia com total confiança 

nos propósitos de Deus. Não era que ele mesmo sabia que seu futuro ou 

totalmente compreendido os propósitos divinos por trás de suas aflições, mas que ele 

sabia que o seu futuro, as suas tribulações, e todos os outros aspectos de sua vida foram 

totalmente nas mãos do seu senhor. Apesar de seu apostolado e suas muitas revelações 

do Senhor, Paulo viveu e trabalhou pela fé, não pela vista. He-não sabia por causa do que 

ele podia ver, mas por causa da própria Verbo- do Senhor "que Deus faz com que todas 

as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que 

são chamados segundo o seu propósito" ( Rm 8.: 28 ). É por isso que, como crentes 

devemos "considerar tudo alegria" quando "por várias provações." Sabemos que esses 

ensaios ou testes, produzir fé, que a fé produz perseverança, e que a resistência leva à 

perfeição e conclusão da nossa preparação para viver uma vida piedosa (Tiago 1: 2-4 ; 

cf. Atos 16: 19-25 ; 1 Pedro 4: 12-19. ). 

Paulo sabia que sua situação tinha "se transformou no maior progresso do evangelho", de 

modo que a sua "prisão na causa de Cristo [tinha] tornar-se conhecido a toda a guarda 

pretoriana e de todos os outros, e que a maioria dos irmãos , confiando no Senhor por 

causa da [sua] prisão, [tinha] muito mais coragem de falar a palavra de Deus sem medo 

"( Filipenses 1: 12-14. ). 



Paulo foi preso por Proposito salvadora de Cristo, que era por causa de vós, os 

gentios . Assim como Cristo não foi crucificado para seu próprio bem, Paulo não foi preso 

em seu próprio benefício, mas para o bem de seu Senhor e para o bem daqueles que ele 

tinha sido dado um chamado especial para servir ( Atos 09:15 ; 15: 7 ; 20: 20-

24 ; 22:21 ; . Rom 11:13 ; etc.). "Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós", ele 

disse aos crentes de Colossos, "e na minha carne, que eu faço a minha parte em nome do 

seu corpo (que é a igreja) para o preenchimento de suprir o que falta aos sofrimentos de 

Cristo" ( Col. 1:24 ). Nos versículos seguintes, ele disse ao colossense gentios, "Eu fui 

constituído ministro segundo a dispensação de Deus dado em mim para o seu benefício, 

para que eu possa exercer plenamente a pregação da palavra de Deus, isto é, o mistério 

que tem sido escondido dos últimos séculos e gerações; mas agora foi manifesto aos seus 

santos "( vv 25-26. ). 

Paulo sabia que ele estava no ministério, porque ele tinha sido chamado por Deus para 

ministrar. Ele não estava com ele para seus próprios fins, e ele não tentou realizá-lo em 

seu próprio poder. Ele fez os sacrifícios supremos de serviço altruísta para o bem de trazer 

outros para a glória ( Ef. 3:13 ). Em 2 Coríntios, Paulo amplia nossa compreensão deste 

compromisso: 

Somos atribulados por todos os lados, mas não angustiados; perplexos, mas não 

desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não 

destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, que a vida de Jesus se manifeste 

também em nosso corpo. Para nós, que vivemos, estamos constantemente a ser entregue 

à morte por amor de Jesus, que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne 

mortal. Assim, a morte opera em nós, mas a vida em vós. Mas ter o mesmo espírito de fé, 

de acordo com o que está escrito: "Cri, por isso falei", também nós cremos, por isso 

também falamos; sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos 

ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Pois tudo é por amor de vós, para que 

a graça que está se espalhando para mais e mais pessoas podem fazer com que a ação de 

graças a abundar para a glória de Deus. ( 4: 8-15 ) 

As palavras se de fato você já ouviu falar da mordomia da graça de Deus que me foi 

dada para você começar parêntese de Paulo para enfatizar sua autoridade divina para 

esse ensino. A primeira classe cláusula condicional grego indica que a condição ( se é 

que você já ouviu falar ...) é assumida para ser verdade. Paulo é, portanto, dizendo: 

"Como eu tenho certeza que você já ouviu falar . ... " 

Que cerca de que tinham ouvido era a administração da graça de Deus que foi dada a 

Paulo em seu nome como gentios. oikonomía ( mordomia ) referiu-se principalmente à 

gestão de uma casa, empresa ou outra preocupação em nome de outra pessoa. Um 

mordomo era responsável por cuidar daquilo que pertencia a outra pessoa. Ele 

supervisionou coisas como compra, venda, contabilidade, plantio, colheita, 

armazenamento, preparação de refeições, a atribuição de funções a escravos, e tudo aquilo 

que precisava ser feito. 

Paulo não escolheu o seu apostolado, ou o seu ministério; ele foi nomeado. "Agradeço a 

Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque Ele me considerou fiel, pondo-me 

em serviço; mesmo que eu era anteriormente um blasfemo, perseguidor e injuriador" ( 1 

Tm 1: 12-13. ; cf . Rom. 15: 15-16 ; . Gal 2: 9 ). Paulo foi escolhido e encomendado 

puramente pela graça de Deus. Ele foi nomeado um administrador por graça de Deus e, 

em seguida, tornou-se um mordomo da graça de Deus . Em 1 Coríntios 9: 16-17 Paulo 

articula o senso de compulsão divina por trás de seu ministério: "Porque, se anuncio o 



evangelho, não tenho nada para se orgulhar de, pois estou sob compulsão, porque ai de 

mim se eu não anunciar o . evangelho Porque, se eu fizer isso voluntariamente, tenho 

recompensa; mas, se de má vontade o ato soberano de Deus na estrada de Damasco], eu 

tenho uma mordomia que me foi confiado ". Por conseguinte, pediu que os homens 

"consideram-nos dessa maneira, como servos de Cristo e administradores dos mistérios 

de Deus" ( 1 Cor. 4: 1 ). 

Cada crente é um mordomo de vocação, dons espirituais, oportunidades, habilidades, 

conhecimento e todas as outras bênçãos que ele tem do Senhor. Tudo o que temos 

pertence ao Senhor, e estamos, portanto, confiada como administradores para gerir as 

nossas vidas e tudo o que possuem em nome d'Aquele a quem pertencem. Somos 

mordomos fiéis quando usamos o que temos para ministrar àqueles dentro da família de 

Deus e do testemunho para aqueles que estão sem. "À medida que cada um recebeu um 

presente especial," Pedro nos admoesta: "empregá-lo em servir uns aos outros, como bons 

administradores da multiforme graça de Deus" ( 1 Ped. 4:10 ). 

Administração de Paulo era único, mesmo para um apóstolo, e foi tão revolucionário que 

ele achou necessário acrescentar que por revelação lá foi dado a conhecer-me o 

mistério, como escrevi antes em breve . Obviamente, o mistério é que de judeus e 

gentios sendo um em Cristo, sobre a qual ele escreveu antes em breve em 1: 9-12 e 2: 

11-12 . Foi incognoscível verdade, incompreensível escondido de todos os homens, até 

revelada por Deus (cf. 2 Tm 3: 16-17. ; 2 Pe. 1: 19-21 ). E, referindo-se a isso, quando 

você lê, você pode entender a minha visão no mistério de Cristo . Paulo foi 

fundamental para revelar muitos mistérios para a igreja, mas o mistério particular em vista 

aqui é o que ele já mencionou em geral, e está prestes a declarar especificamente, ou seja, 

que, em Cristo, judeus e gentios se tornar um aos olhos de Deus e em Seu reino e família 

( 3: 6 ). 

Era intenção de Paulo não simplesmente para declarar o mistério, mas para explicar e 

esclarecer isso. Quando os crentes de Éfeso, e cada crente subseqüente, iria ler suas 

explicações (aqui indicado como parte assumida da vida cristã), a esperança de Paulo era 

de que eles viriam a entender que Deus lhe deu uma visão sobre o mistério de 

Cristo . Sunesis ( visão ), literalmente significa reunir e metaforicamente refere-se a 

compreensão e entendimento, trazendo mentalmente conhecimento em conjunto a fim de 

compreender o seu sentido pleno e significado. Spiritual visão deve sempre preceder 

aplicação prática, porque o que não é bem compreendida não pode ser devidamente 

aplicada. 

O oposto de espiritual visão é "loucura" ( asunetos , Rom. 1:21 ), a falta de discernimento 

espiritual. Como fica claro a partir da primeira parte deste versículo, falta de 

discernimento existiu mesmo que os fatos espirituais necessárias foram Conhecido- "Pois, 

embora tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças; 

mas, se tornaram nulos em suas especulações. " 

Paulo não conseguiu o seu zelo pelo evangelho e sua paixão pelas almas das altas 

experiências emocionais, embora ele possa ter tido muitos deles. Seu amor, paixão e zelo 

energético para ganhar os perdidos e para edificar a salvo veio de sua grande visão sobre 

o evangelho. Quanto mais ele compreendeu insondável amor de Deus e da graça, mais 

ele foi obrigado a compartilhar e exemplificam esse amor e essa graça. 

Paulo estava tão cheia de compreensão do mistério de Cristo que ele sacrificou sua 

saúde, sua liberdade e sua própria vida no ministério de transmitir essa compreensão para 



os outros, para que eles, também, poderia entender . E para ele, tal sacrifício era a alegria 

suprema. 

O Plano do Mistério 

qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos 

homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos 

e profetas, no Espírito; para ser mais específico, que os gentios 

são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da 
promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho, ( 3: 5-6 ) 

No versículo 5 Paulo define o sentido geral de mistério como ele é usado no Novo 

Testamento, e no versículo 6 , ele identifica o mistério particular, ele está explicando aos 

Efésios. 

O antecedente de que é "o mistério de Cristo", sobre o qual o apóstolo tinha sido dado 

revelação especial e discernimento ( vv. 3-4 ). Em outras gerações este mistério não foi 

dado a conhecer aos filhos dos homens . Filhos de homens se refere para a humanidade 

em geral, e não apenas para o povo escolhido de Deus, Israel. Antes da era da igreja 

nenhuma pessoa, nem mesmo o maior dos profetas de Deus, tinha tudo, menos um 

vislumbre da verdade que Paulo agora divulga. Os ensinamentos do Antigo Testamento 

que se relacionam com este mistério só pode ser entendido claramente à luz da revelação 

do Novo Testamento. Nós sabemos o significado de muitas passagens do Antigo 

Testamento só porque eles são explicados no Novo (cf. Heb 11:. 39-40 ; . 1 Pe 1: 10-12 ). 

Ninguém sabia o significado pleno da promessa de Deus a Abraão que "em ti serão 

benditas todas as famílias da terra" ( Gn 12: 3 ), até que Paulo escreveu: "Ora, a Escritura, 

prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios , pregou o evangelho a Abraão, 

dizendo: Todas as nações serão benditas em ti "( Gal. 3: 8 ). Ninguém sabia o significado 

completo de predição de Isaías: "Eu também vai fazer você uma luz das nações, para que 

a minha salvação até à extremidade da terra" ( Is. 49: 6 ), até que foi explicado por Paulo 

para significar a oferta do evangelho de Jesus Cristo (o Messias) para os gentios, assim 

como os judeus ( Atos 13: 46-47 ). 

Santos do Antigo Testamento não tinha visão da igreja, a montagem em conjunto de todos 

os salvos em um corpo unido, em que não havia absolutamente nenhuma distinções 

raciais. As pistas que tinham no Antigo Testamento eram um mistério para eles, porque 

muita informação foi falta. É por isso que os judeus no início da igreja, até mesmo o 

apóstolo Pedro (ver Atos 10 ) -teve um momento tão difícil aceitar os crentes gentios 

como sendo completamente no mesmo nível espiritual como judeus. E é por isso que 

Paulo estava preocupado nesta carta aos Efésios de afirmar e reafirmar, para explicar e 

explicar de novo, que a grande verdade. 

Essa verdade foi agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito . O 

grego atrás ... tem sido revelado está no aoristo, que se refere a atos ou eventos 

específicos. Juntamente com agora , ele indica o presente imediatismo da revelação, que 

foi dada exclusivamente ao Novo Testamento santos apóstolos e profetas , e não a 

quaisquer outras pessoas antes ou depois deles. Estes homens eram os instrumentos de 

escrever as Escrituras, e 1 João 1: 1-3 descreve a sua função original. A última vez que 

se encontraram foi no Concílio de Jerusalém, eo homem que oficiou lá (Tiago, o meio-

irmão de Jesus; veja Atos 15:13 ) não era um apóstolo. Eles logo foram dispersados e 

morreu, mas não antes da revelação foi completa. Eles são referidos em Efésios 



2:20 e 04:11 , mas só aqui eles são chamados de santos, para afirmar que eles estavam 

aptos para tal revelação e eram autênticos. 

Alguns têm notado que o pronome pessoal ( autou , Sua ) está relacionada 

com apóstolos e que não existe tal pronome com profetas . Esta seria uma ênfase tanto 

a primazia e prioridade cronológica dosapóstolos sobre os profetas que os seguiram. A 

distinção será tratado em ligação com a discussão de 04:11 . 

O Espírito é a agência divina da revelação de Deus através destes homens. "Conhece esta 

em primeiro lugar," Pedro explica, "que nenhuma profecia da Escritura é uma questão da 

própria interpretação, para nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, 

mas homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus" ( 2 Pedro 1: 20-

21. ). Este foi o cumprimento da promessa de nosso Senhor em João 14: 25-26 e 15: 26-

27 . 

Para ser mais específico , Paulo continua a dizer, o mistério é que os gentios são co-

herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo 

Jesus por meio do evangelho . 

Como mencionado anteriormente, é difícil para nós perceber o quão incrivelmente 

revolucionário que a verdade era para os judeus dos dias de Paulo. Apesar do fato de que 

o Antigo Testamento ensina que os gentios serão abençoados por Deus ( Gn 12: 

3 ; 22:18 ; 26: 4 ; 28:14 ), que os gentios vai bendizer a Deus ( Salmo 72 ), que o Messias 

virá a. Gentios ( Isa 11:10. ; 49: 6 ; 54: 1-3 ; 60: 1-3 ), que eles serão salvos pelo Messias 

( Hos 1:10. ; Amós 9: 11ss .), e que eles vai receber o Espírito Santo ( Joel 2: 28-29 ), a 

idéia de incluir os gentios em um corpo com os judeus era o equivalente espiritual de 

dizer que leprosos já não virem a ser isolado, que eles estavam agora perfeitamente livre 

para se misturam e se associar com todos os outros, como membros normais da 

sociedade. Nas mentes de a maioria dos judeus, a sua separação espiritual de gentios era 

tão absoluto e tão certo que o pensamento de total igualdade diante de Deus era 

inconcebível e pouco curto de blasfêmia. 

No entanto, Paulo declara que, em primeiro lugar, os gentios são co-herdeiros . Aqueles 

que já foram "excluídos da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa" 

( 02:12 ) agora têm exatamente o mesmo status legal diante de Deus como Seu povo 

escolhido, os judeus. Eles têm o mesmo maravilhoso, herança ilimitada em Cristo que 

Paulo já mencionado ( 01:11 , 14 , 18 ). Cada crente é abençoado "com toda sorte de 

bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo" ( 1: 3 ). Como o apóstolo disse aos 

Gálatas, independentemente de sua herança racial ou de outra: "Se sois de Cristo, também 

sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa" ( Gal. 3:29 ). Os gentios 

não são pensionistas ou estranhos, mas filhos (cf. 1:11 , 14 , 18 ; 02:19 ), que têm o 

mesmo estatuto jurídico que todos os outros crentes. 

Gentios são também agora outros membros do corpo . Eles agora estão igualmente 

abençoados como outsiders, como co-herdeiros que têm os mesmos benefícios que os 

judeus, mas que experimentam esses benefícios em algum tipo de existência separados 

mas iguais. Eles são completos membros do corpo , ligados por vida em comum com 

todas as outras pessoas na Sagrada Família de Deus. Eles não são de segunda classe 

sogros, a contragosto reconhecido como parentes distantes. Eles são companheiros , 

indistinguíveis aos olhos de Deus a partir de qualquer outro membro. Todo filho de Deus 

é apenaso filho de Deus. Espiritualmente, ele não tem genes, mas genes divinos. "Porque, 

assim como o corpo é um e ainda tem muitos membros, e todos os membros do corpo, 

embora muitos, somos um só corpo, assim é Cristo também. Pois em um só Espírito 



fomos todos nós batizados em um corpo, quer judeus quer gregos, quer escravos, quer 

livres, e todos nós fomos feitos para beber de um só Espírito "( 1 Cor. 12: 12-13 ). 

Além de ter o mesmo estatuto jurídico e da família, também os gentios são co-

participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho . Isso não é tanto 

um terceiro estado, pois é um resumo dos outros dois. Todos os cristãos, 

independentemente de seu status ou posição antes de ser salvo, agora são co-

participantes de tudo o que diz respeito a Cristo através do evangelho -que é tudo o 

que pertence a Cristo. A essência do evangelho é que, por meio da fé em Jesus Cristo, os 

crentes são tudo o que Ele é e dado tudo o que Ele tem. A frase "o mistério de Cristo" ( v. 

4 ) também é usado em Col. 4: 3 como a própria essência da mensagem de Paulo. Ele 

carrega a verdade de Colossenses 1:27 , que Cristo está em acreditar gentios, bem como 

os crentes judeus como "a esperança da glória" para ambos. Ele também carrega a verdade 

de Colossenses 2: 2 , que o mistério é "o próprio Cristo", no qual os crentes têm tudo ( v. 

3 ). Assim, o mistério é totalmente compreendido para ser judeus e gentios em Cristo-

Cristo em judeus e gentios, para que haja a união íntima compartilhada da vida eterna, 

pois ambos tornam-se imerso no Senhor Jesus Cristo ( Gl. 2:20 ). Deus predestina cada 

crente "para serem conformes à imagem de seu Filho" ( Rom. 8:29 ). Isto é, em resposta 

à oração de nosso Senhor registradas em João 17 : 

Eu não peço em nome delas sozinho, mas também por aqueles que crêem em mim, por 

intermédio da sua palavra; que todos sejam um; até mesmo como Tu, Pai, estás em mim 

e eu em ti, que também eles sejam um em nós; que o mundo creia que tu me enviaste. E 

a glória que Tu me deste eu tenho dado a eles; que eles sejam um, como nós somos um; Eu 

neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos na unidade, para que o mundo conheça 

que tu me enviaste e os amaste a eles, assim como Tu Me ama. "( vv. 20-23 ) 

Estar em Cristo através da aceitação do evangelho é o que cria entre os crentes a sua 

sociedade perfeita e absolutamente novo. Nunca pode haver verdadeira unidade para além 

do que a realidade. E nunca pode haver unidade prática na igreja até que os cristãos 

perceber e viver de acordo com a unidade posicional eles já têm em Cristo , seu único 

Senhor e Salvador. 

A pregação do Mistério 

do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus que 

me foi dada de acordo com a operação do seu poder. Para mim, o 

mínimo de todos os santos, foi dada esta graça de anunciar aos 

gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e para trazer à luz o que 

é a administração do mistério que desde os séculos esteve oculto 

em Deus, que tudo criou coisas; ( 3: 7-9 ) 

O evangelho está espalhado por homens a quem Deus chama para proclamá-la, e é o 

evangelho do qual Paulo foi feito ministro . "Como, pois, invocarão aquele em quem não 

creram?" Paulo pergunta em Romanos. "E como crerão naquele de quem não ouviram 

falar? E como ouvirão, se não há quem pregue?" ( Rom. 10:14 ). Apesar de terem ouvido 

a verdade de Deus, muitos israelitas não "ouvir as boas novas, pois Isaías diz:? Senhor, 

quem deu crédito à nossa pregação" ( v. 16 ) -apenas como muitos que ouvem o 

evangelho não acatá-la. Mas ele deve ser ouvido antes de ser atendido, e o chamado de 

Paulo, como a convocação de cada pregador, foi proclamar boas novas de Deus como 

um ministro, segundo o dom da graça de Deus . Em uma linha semelhante de 

pensamento em 1 Coríntios, Paulo enfatiza esse chamado da graça: "Mas, pela graça de 



Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não se mostrou vã; antes, trabalhei muito 

mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo "( 1 Cor. 15:10 ). 

Ministro é de diakonos , o significado básico de que é servo, em particular, um servo que 

espera em tabelas. Ele mais tarde veio a se referir aos funcionários em geral. Por 

definição, um servo é aquele que atua sobre os comandos dos outros, que reconhece e 

submete a um poder superior. Sua principal responsabilidade é fazer o que lhe é dito para 

fazer. Única responsabilidade de Paulo era para ser um servo fiel, segundo o dom da 

graça de Deus que foi dada a [ele] de acordo com a operação do seu poder . "O que 

é Apolo?" Paulo perguntou o Corinthians faccioso. "E o que é Paulo Servos por meio de 

quem você acredita, assim como o Senhor deu a oportunidade de cada um?" ( 1 Cor. 3: 

5 ). O Senhor é o poder por trás do servo. Aos Colossenses, o apóstolo disse: "Eu trabalho, 

combatendo segundo a sua energia, o que poderosamente trabalha dentro de mim" ( Col. 

1:29 ). 

Paulo enfatiza o fato de que ele não fazer-se um ministro, mas que ele foi feito 

ministro (cf. Col. 1:23 , 25 ). A convocação, a mensagem, o trabalho, e a capacitação 

foram todos de Deus. Quando ele foi salvo pela primeira vez na estrada de Damasco, e 

enquanto ele ainda estava cego desde a grande luz, Paulo foi dado a sua missão por 

Jesus. "Levanta-te e põe-te em pé; para este fim eu apareci para você, para te fazer 

ministro e testemunha" ( Atos 26:16 ). Não foi a educação de Paulo, habilidades naturais, 

a experiência, o poder, a personalidade, influência, ou qualquer outra coisa que o 

qualificou para ser umministro de Jesus Cristo. Ele foi feito um apóstolo, um pregador, 

e um servo pela vontade e poder de Seu Senhor. Ele sentiu-se indigno de qualquer 

recompensa, como se ele tivesse procurado sacrifício para servir desta maneira. A escolha 

não era seu em tudo, então ele não merecia elogio ( 1 Cor. 9: 16-18 ). Ele não queria que 

elogios, mas orações, porque ele estava em sérios apuros se ele não cumpriu um chamado 

que ele ainda não tinha escolhido! 

Qualquer pessoa no ministério da Igreja a quem Deus não nomeado é um usurpador. Não 

importa o quão aparentemente bom suas intenções, ele pode fazer nada além de danos à 

obra do Senhor e para o povo do Senhor. Jeremias fala a este assunto quando escreve a 

palavra do Senhor: "Não mandei esses profetas, mas eles correram eu não falar com eles, 

mas eles profetizaram ... Eu não enviá-los ou comandá-los.." ( Jer 23.: 21 , 32 ). Nenhum 

homem deve entrar no ministério a menos que seja absolutamente certo do chamado do 

Senhor. 

A chave para o conhecimento atual de um chamado divino é dado em 1 Timóteo 3 , onde 

Paulo fala do pastor ou supervisor espiritual, como um homem que "aspira ao cargo" e 

que é verificado e aprovado por aqueles que o conhecem como alguém que é "acima de 

qualquer suspeita" ( vv. 3-7 ). O presente convite, então, está ligada ao forte desejo e 

afirmação de um homem a uma vida piedosa. Deus chama através do desejo e verificação 

igreja. 

Então, ou agora, o homem que é verdadeiramente chamado por Deus está em constante 

perigo de perder sua eficácia ao vir a pensar em si mesmo como mais do que um 

servo. Quando ele perde o seu sentido de servidão, naquele mesmo tempo, ele perde seu 

poder espiritual e utilidade. Quando ele se exalta e começa a trabalhar em seu próprio 

poder humano e de acordo com seus próprios planos, ele compete com Deus e perder a 

sua força espiritual. Para perder a dependência é perder tudo, porque tudo o que é de 

qualquer valor em nossas vidas, incluindo a energia para o serviço eficaz, vem somente 

do Senhor. Entre os maiores perigos para o ministério, e para toda a vida cristã fiel, são 



coisas que, aos olhos do mundo estão de ambição suprema de valor pessoal, prestígio, 

reconhecimento, reputação e honra e sucesso.Deus não apenas escolhe as pessoas fracas 

e tolas para salvar ( 1 Cor. 1: 26-29 ), mas pregadores fracos e loucos por meio de quem 

para salvá-los ( . 2 Cor 11:30 ; 12: 7-10 ). Para aqueles que não estão dispostos a pagar 

esse preço, a sua busca a posição é ilegítimo. 

Falta de santidade também é uma desqualificação, o que levou Paulo a dizer: "Eu esmurro 

o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, eventualmente, depois de ter pregado aos 

outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado" ( 1 Cor. 09:27 ). 

Vocação de Paulo para o ministério do evangelho, como tudo o mais que ele recebeu do 

Senhor, foi o dom da graça de Deus . Para mim, o mínimo de todos os santos , ele 

continua a dizer, foi dada esta graça . Apesar de um apóstolo e um ministro 

especialmente escolhido dos mistérios do evangelho, Paulo considerava-se o mínimo de 

todos os santos . O prazo mínimo é um comparativo, indicando menor do que o 

mínimo. Isso não era humildade fingida, mas sua avaliação honesta de si mesmo. Porque 

ele tinha uma compreensão tão extraordinariamente clara da justiça de Deus, ele também 

tinha uma compreensão clara de como invulgarmente longe ele mesmo caiu daquela 

justiça. Paulo alegou não segunda obra da graça pelo qual ele foi aperfeiçoada em 

santidade, amor, ou qualquer outra coisa. Para o fim de sua vida ele se considerava o 

principal dos pecadores ( 1 Tm. 1:15 ) e foi esmagada por seu senso de indignidade. Essa 

atitude não limita o serviço de um homem, mas é a chave para a sua utilidade (cf. Gideon 

em Juízes 6: 15-16 e Isaías na . Is 6: 1-9 ). 

Os insondáveis riquezas de Cristo incluem todas as Suas verdades e todas as Suas 

bênçãos, tudo o que Ele é e tem. O objetivo de cada pastor é declarar essas riquezas , 

para dizer crentes como eles são ricos em Cristo . É por isso que é tão importante para os 

cristãos a compreender a grandeza de sua posição no Senhor. A vida cristã obediente, 

produtiva e feliz não pode ser vivido para além de entender que a posição gloriosa. Antes 

de podermos fazer o que o Senhor quer que façamos para Ele, devemos entender o que 

ele já fez por nós. Temos riquezas além da medida na de quem foi dito ", no qual estão 

escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento" ( Colossenses 2: 3 ) e no 

One no qual temos a "tudo o que pertence à vida e à piedade" ( 2 Pe. 1: 3 ). 

Entre as insondáveis riquezas com que Cristo nos abençoou são "sua bondade, tolerância 

e paciência" ( Rom. 2: 4 ), o Seu "sabedoria e do conhecimento" ( 11:33 ), Sua 

misericórdia e grande amor ( Efésios 2: 4. ), "Sua glória" ( 03:16 ), Ele nos fornecer com 

"todas as coisas para desfrutar" ( 1 Tm 6:17. ), sua garantia ( Colossenses 2: 2 ), a Sua 

palavra ( 03:16 ), e até mesmo a nossa sendo reprovado por causa dele ( Heb. 11:26 ). Não 

é de admirar que Paulo triunfalmente nos lembra que "Nele você foi feita completa" ( Col. 

2:10 ). 

Basta saber sobre as riquezas de Cristo não é suficiente, no entanto. Quando cair em 

pecado e desobediência perdemos o presente bênção dessas riquezas, assim como fizeram 

os carnais, crentes de Corinto desobedientes. "Você já está cheio", Paulo disse 

sarcasticamente. "Você já se tornaram ricos, vocês se tornaram reis sem nós; e eu 

realmente gostaria que vocês se tornaram reis para que também nós viéssemos a reinar 

convosco" ( 1 Cor 4: 8. ). Como está em Laodicéia, eles achavam que eram ricos e precisa 

de nada, não percebendo que eles estavam realmente "miserável e miserável, pobre, cego 

e nu" (Rev. 03:17 ). 

O ministério de Paulo era também para trazer à luz o que é a administração do 

mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas . A 



administração é da mesma palavra grega ( oikonomia ) como "mordomia" no versículo 

2 . Paulo está dizendo Com efeito, "Eu não sou só será chamado a área vertical para pregar 

as insondáveis riquezas de Cristo, mas na área horizontal para ensinar sobre 

a administração , a administração ou dispensação, do mistério da era da igreja. " A 

primeira área lida com o nosso relacionamento com Deus e o segundo com a nossa vida 

diária e nosso ministério uns aos outros como irmãos na fé. 

A missão de Paulo era para trazer à luz , ou revelar, a expressão plena da operação desta 

grande verdade de Gentil e judeus sendo um, uma verdade escondida por tanto tempo na 

mente de Deus, o Criador. 

O Objetivo do Mistério 

a fim de que a multiforme sabedoria de Deus pode agora ser feito 

por meio da igreja para os governantes e as autoridades nos 

lugares celestiais. Esta foi, de acordo com o eterno propósito que 
Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, ( 3: 10-11 ) 

O propósito ( hina com verbo subjuntivo) do Deus de revelar o mistério da Igreja é que 

a multiforme sabedoria de Deus pode agora ser feito por meio da igreja para os 

governantes e as autoridades nos lugares celestiais , a saber, os anjos. Os anjos também 

são faladas em tais termos em Efésios 1:21 e Colossenses 1:16 . Em Efésios 6:12 Paulo 

usa palavras semelhantes no que se refere aos anjos caídos.Deus trouxe a igreja em ser 

com a Proposito de manifestar Sua grande sabedoria diante dos anjos, tanto sagrados e 

profanos. A ênfase do Novo Testamento é a preocupação dos santos anjos com a igreja, 

mas é óbvio que os anjos caídos também pode, em certa medida ver o que está 

acontecendo, embora eles não têm desejo ou capacidade de louvor. 

Esta foi, de acordo com o eterno propósito que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso 

Senhor , Paulo continua a explicar. Tudo o que Deus já fez teve o objetivo final de dar a 

Si mesmo glória. Como Paulo declara em outro lugar: "Não há um só Deus, o Pai, de 

quem são todas as coisas e para quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo 

qual são todas as coisas, e nós existimos por meio dele" ( 1 Cor. 8: 6 ), e "Todas as coisas 

foram criadas por ele e para ele" ( Colossenses 1:16 ). 

A igreja não existe simplesmente com a Proposito de salvar almas, no entanto, que é uma 

obra maravilhosa e importante. O objectivo supremo da igreja, como Paulo torna explícito 

aqui, é glorificar a Deus, manifestando a Sua sabedoria diante dos anjos, que pode, então, 

oferecem maior louvor a Deus. O propósito do universo é para dar glória a Deus, e que 

será a sua realidade última afinal mal é conquistado e destruído. Mesmo agora, "Os céus 

proclamam a glória de Deus eo firmamento anuncia as obras das suas mãos" ( Sl. 19: 

1 ). A igreja não é um fim em si, mas um meio para um fim, o fim de glorificar a Deus. O 

verdadeiro drama da redenção só pode ser compreendida quando percebemos que a glória 

de Deus é o objetivo supremo da criação. Santos anjos são feitos especialmente e 

confirmado na pureza e louvor como criaturas que será para sempre dar glória a Deus ( Sl 

148: 2. ; Hebreus 1: 6. ), ea redenção dos homens caídos enriquece o seu louvor. Povo 

redimido, então, são para melhorar louvor Angelicalal e um dia no céu para se juntar nele 

( Apocalipse 4: 8-11 ; 5: 8-14 ; 7: 9-12 ; 14: 1-3 ; 19: 1- 8 ). 

Mesmo os anjos caídos glorificar a Deus, embora eles não têm a intenção de fazê-lo. Foi 

a sua própria rejeição da sua glória e da busca de sua própria glória que os levou a ser 

expulso do céu, em primeiro lugar. No entanto, Jesus disse: "Eu edificarei a minha igreja, 



e as portas do inferno não prevalecerão contra ela" ( Mateus 16:18. ). Deus é glorificado 

através dos anjos caídos por frustrando continuamente seus planos de rebeldes e que 

mostra a inutilidade de suas más intenções de destruir a sua igreja. Sua ira santa também 

mostra a sua glória, uma vez que é uma revelação de quem Ele é (cf. Rom. 9: 19-22 ). 

Os anjos podem ver o poder de Deus na criação, a ira de Deus no Sinai, e o amor de Deus 

no Calvário. Mas, acima de tudo o que vêem Sua colector [multi-facetada multi-

colorido,] a sabedoria que é feito por meio da igreja . Vêem-levando judeus e gentios, 

escravos e livres, homens e mulheres, que, juntos, assassinado o Messias e eram dignos 

apenas do inferno e tornando-os, por esse cruzamento de homicídio, um corpo espiritual 

em Jesus Cristo. Vêem-quebrar todas as barreiras, todas as paredes que divide e fazendo 

todos os crentes um em uma união indivisível, íntimo e eterno com o Pai, o Filho, o 

Espírito Santo, e todos os outros crentes de qualquer outra idade e circunstância. "Não há 

alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende", disse Jesus 

( Lucas 15:10 ). Todo pecador que se arrepende e volta-se para Cristo acrescenta outra 

pedra espiritual para o templo de Deus, outro membro para o Seu Corpo, e torna-se um 

outro pecador perdoado e purificado que é feito eternamente um com todas as outras 

pecador perdoado e purificado. Os santos anjos não só está interessado na salvação dos 

homens ( 1 Pe. 1:12 ), mas observar constantemente a face de Deus no céu para ver sua 

reação ao tratamento de Seus filhos terrestres salvos ( Mat. 18:10 , 14 ) , estando pronto 

para realizar qualquer missão em seu nome. 

Quando Paulo admoestou as mulheres de Corinto para mostrar submissão a seus maridos 

através do costume de usar cabelo comprido, ele reforçou o comando, dizendo que foi 

dada "por causa dos anjos" ( 1 Cor. 11:10 ), de modo a não ofender a sua sensação de 

submissão e para dar-lhes maior causa para glorificar a Deus pela obediência da igreja 

em matéria de respostas de ambos os sexos adequada e. Eles são levados a louvar o 

Senhor quando vêem o relacionamento correto na igreja anulando a perversão da relação 

do homem projetado por Satanás e do pecado. Depois que Paulo tinha afirmado certos 

princípios em matéria de presbíteros na igreja, ele escreveu: "Conjuro-te na presença de 

Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, para manter estes princípios, sem viés" ( 1 Tim. 

5:21 ) . Os anjos são extremamente preocupados com a disciplina necessária para 

produzir um comportamento santo e puro de estar na igreja, bem como a liderança piedosa 

( vv. 17-25 ). Afinal, diz o escritor de Hebreus: "Não são todos eles espíritos 

ministradores, enviados para prestar serviço para o bem daqueles que hão de herdar a 

salvação?" ( Heb. 1:14 ). Eles ministro e zelar pela igreja. 

Na sala de aula do universo de Deus, Ele é o Mestre, os anjos são os estudantes, a igreja 

é a ilustração, e o assunto é a multiforme sabedoria de Deus . 

O Privilege do Mistério 

no qual temos ousadia e acesso em confiança, pela nossa fé 

nele. Por isso, peço-lhe para não desanimar diante das minhas 
tribulações em seu nome, pois eles são a vossa glória. ( 3: 12-13 ) 

Quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, podemos vir livremente a Deus e 

compartilhar em todas as insondáveis riquezas do céu. No judaísmo, só o sumo sacerdote 

podia entrar na presença de Deus no Santo dos Santos, e que brevemente, mas uma vez 

por ano, no Dia da Expiação. Para qualquer outra pessoa para entrar na presença de Deus 

significava morte instantânea. Mas, agora, Paulo diz, cada pessoa que vem a Cristo na fé, 

pode chegar diante de Deus a qualquer momento e com ousadia e acesso confiante . Esse 



é o privilégio dentro do mistério da Igreja. "Porque não temos um sumo sacerdote que 

não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas aquele que foi ele tentado em todas 

as coisas como nós somos, mas sem pecado. Vamos, portanto, aproximar-nos com 

confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achar graça para socorro 

em ocasião oportuna "( Heb. 4: 15-16 ). 

Nós não somos a ser irreverente ou irreverente, mas estão por vir para o Senhor com um 

honesto, aberto coração-na liberdade de expressão e liberdade de espírito. acesso 

confiável é a confiança que não conhece o medo de rejeição, porque nós pertencemos a 

Ele (cf. 1 Tm. 3:13 ). 

Em vista deste grande privilégio, diz Paulo, peço-vos a não desanimar diante das 

minhas tribulações em seu nome, pois eles são a vossa glória . Em e através de todas 

as circunstâncias de Seus filhos, Deus trabalha a Sua bondade, bênção 

e glória . Aparentemente, muitos crentes se entristeceu com longos anos de Paulo de 

prisão e sobre o sofrimento quase contínua que ele sofreu por causa de seu 

ministério. Mas "Considero que os nossos sofrimentos do tempo presente", explicou aos 

fiéis romanos, "não são dignos de ser comparados com a glória que há de ser revelada a 

nós" ( Rom. 8:18 ). E o sofrimento de Paulo acabou pela honra e não a desgraça daqueles 

a quem ele ministrava (cf. Fil. 1:12 ). 

 

9. A plenitude de Deus ( Ef 3, 14-21 ) 

Por esta razão, me ponho de joelhos diante do Pai, do qual toda a 

família nos céus e na terra toma o nome, para que Ele vos 

conceda, de acordo com as riquezas da sua glória, para ser 

reforçado com poder pelo seu Espírito no interior homem; para 

que Cristo habite em seu coração por meio da fé; e de que, estando 

arraigados e alicerçados em amor, pode ser capaz de 

compreender, com todos os santos, qual seja a largura, 

comprimento e altura e profundidade, e conhecer o amor de 

Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de 

toda a plenitude de Deus. 

Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que 

tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em 

nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as 
gerações para todo o sempre. Amém. ( 3: 14-21 ) 

É possível saber muito sobre um automóvel para saber exatamente como o motor, a 

ignição, a transmissão, e assim por diante operar-e nunca usá-lo para ir a qualquer 

lugar. Também é possível saber muito pouco sobre um automóvel e ainda usá-lo todos os 

dias para viajar centenas de quilômetros. Da mesma forma, é possível saber muito sobre 

a Bíblia, suas doutrinas, interpretações, padrões morais, promessas, avisos, e assim por 

diante, e ainda não viver de acordo com essas verdades. 

Em Efésios 1: 1-3: 13 Paulo dá as verdades básicas sobre a vida-que Cristão estamos em 

Cristo e os grandes, recursos ilimitados que temos nEle. A partir de 03:14 até o resto da 

carta somos exortados a reivindicar e viver por essas verdades. Em 3: 14-21 Paulo dá seus 

pedidos de oração em nome dos crentes de Éfeso. Ao compartilhar seus pedidos com eles, 



ele exorta-os a viver em toda a potência e eficácia do "toda sorte de bênção espiritual nas 

regiões celestiais em Cristo" ( 1: 3 ). Esta segunda oração no livro de Efésios (ver 

também 1: 15-23 ) é uma oração para habilitação. A primeira oração é para que os 

crentes conhecem o seu poder; o segundo é para que eles usam isso. 

Duas coisas que um pastor deve estar mais preocupado com o seu povo está dizendo que 

eles estão em Cristo e, em seguida, instando-os a viver como ele. Em outras palavras, o 

pastor ajuda os membros do rebanho compreender o seu poder espiritual, e então ele 

motiva-los a usá-lo. Como o apóstolo Paulo nesta carta, o pastor fiel procura trazer o seu 

povo para o lugar de potência máxima, como cristãos, completamente operacional. 

A oração de Efésios 3: 14-21 é um apelo a Deus, que também serve como um apelo aos 

crentes. Paulo pede a fiéis para responder à disposição soberana de Deus, e ele implora a 

Deus para motivá-los a fazê-lo, porque Deus não só é o provedor, mas é também o 

iniciador e motivador. Paulo convida Deus para ativar o poder dos crentes para que 

possam tornar-se filhos fiéis e assim glorificar seu Pai celestial. 

Neste grande oração de súplica a Deus e exortação para Seus filhos, Paulo ora 

especificamente para a força interior do Espírito, para a habitação de Cristo no coração 

do crente, pois o amor incompreensível a permear suas vidas, para que eles tenham 

própria plenitude de Deus e para a glória de Deus, assim, a se manifestar e 

proclamou. Cada elemento tem por base os anteriores, fazendo uma grande progressão da 

capacitação. 

O poder do Espírito 

Por esta razão, me ponho de joelhos diante do Pai, do qual toda a 

família nos céus e na terra toma o nome, para que Ele vos 

conceda, de acordo com as riquezas da sua glória, para ser 

reforçado com poder pelo seu Espírito no interior homem; ( 3: 14-
16 ) 

Por esta razão pega depois do parêntese de 3: 2-13 , e começa repetindo as palavras do 

versículo um. O motivo sobre o qual Paulo fala é, portanto, encontrado em capítulo 

2 Cristo nos faz espiritualmente vivo nele. ( 2: 5 ) (, somos "Sua obra" . v 10 ), "não há 

mais estrangeiros e peregrinos, mas ... companheiro concidadãos dos santos, e sois da 

família de Deus "( v. 19 ), "edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas" 

( v. 20 ), e "juntamente estais sendo edificados para habitação de Deus no Espírito" ( v. 

22 ). Por esta razão , portanto, (que a nossa nova identidade nos a morada de Deus faz), 

Paulo ora para a Efésios usar o poder que o seu grande status em Cristo oferece. Porque 

o poder de Deus é nos crentes, Paulo ora para que Deus lhes permitam empregar a 

plenitude desse poder. Porque os crentes são a habitação do trino, Deus todo-poderoso do 

universo, Paulo ora para que sua energia ilimitada Dele se manifestaria. 

A verdade que a onipotência habita dentro de impotência é tão majestoso, grandioso, e 

elevadas que nós esperaríamos Paulo se dirigir a Deus como o eterno Rei da glória ou por 

qualquer outro título, tais exaltado. Mas ele diz que sim, me ponho de joelhos diante do 

Pai . Pai é a mesma denominação Jesus sempre usado em oração, e o que ele usou para 

ensinar seus discípulos a orar ( Mateus 6: 9. ). Porque Deus é nosso celestial Pai , nós não 

vêm a Ele com temor e tremor, com medo de que Ele nos repelir ou ser indiferente. Nós 

não vir a Deus para apaziguar-Lo como os pagãos fazem a suas divindades.Chegamos a 

um terno e amoroso, preocupado, compassivo, aceitando Pai . Um pai amoroso humano 



sempre aceita os avanços de seus filhos, mesmo quando eles têm sido desobediente ou 

ingrato. Quanto mais é que o nosso Pai celestial aceitar Seus filhos, independentemente 

do que eles têm feito ou não? Paulo se aproxima do Pai com ousadia e confiança, sabendo 

que Ele está mais disposto para Seus filhos a ir a Ele do que eles nunca são de ir a Ele. Ele 

sabe que Deus tem esperado o tempo todo com o coração de um Pai de amor e de 

antecipação. 

Ao dizer, me ponho de joelhos , Paulo não está prescrevendo uma postura necessária 

para a oração. Ele nem sempre orar de joelhos, e Escritura fala do povo fiel de Deus, 

orando em muitas posições diferentes, como mostrado nas seguintes passagens em que é 

adicionado ênfase. Como ele intercedeu por Sodoma e Gomorra ", Abraão ainda 

estava em pé diante do Senhor "( Gn 18:22 ). Quando Davi orou sobre a construção do 

Templo, ele "entrou e sentou-se diante do Senhor "( 1 Cron. 17:16 ). Como Jesus orou no 

Jardim do Getsêmani, na noite em que foi traído, Ele " caiu sobre seu rosto e orou "( Mat. 

26:39 ). 

Mas nas Escrituras, curvando os joelhos significa várias coisas que pode ter levado Paulo 

mencionar que a posição aqui. Primeiro, ela representa uma atitude de submissão, de 

reconhecimento de que se está em presença de alguém que é de muito maior grau, 

dignidade e autoridade. Depois de proclamar o Senhor como "a rocha da nossa salvação, 

... um grande Deus e Rei grande acima de todos os deuses", e como o Criador de toda a 

terra, o salmista diz: "Vinde, adoremos e prostremo-nos; deixá -nos de joelhos diante do 

Senhor, nosso Criador "( Sl 95: 1-6. ). 

Em segundo lugar, vemos referências a curvando o joelho diante de Deus em momentos 

de intensa paixão e emoção. Consternado com o coração partido e sobre audição do 

casamento entre israelitas com seus vizinhos pagãos, Ezra caiu de joelhos e estendeu as 

mãos em confissão ao Senhor em seu nome ( Esdras 9: 5-6 ). Quando Daniel ouviu que o 

rei Dario assinou o edital elaborado pelos comissários ciumento e sátrapas proibindo a 

adoração a um deus qualquer, além do rei ", ele continuou joelhos e três vezes por dia, 

orando e dando graças diante do seu Deus" ( Dan. 06:10 ) -knowing que continuou sua 

adoração do verdadeiro Deus resultaria em seu ser jogado na cova dos leões. Como Paulo 

se reuniu pela última vez com os anciãos de Éfeso ", ele se ajoelhou e orou com todos 

eles" à beira-mar em Mileto (Atos 20:36 ). 

Enquanto orava para os Efésios ao escrever esta carta para eles, o apóstolo sentiu levou 

a curva [sua] joelhos diante do Pai em seu nome, não porque essa posição ou qualquer 

outro é especialmente sagrado, mas porque refletia espontaneamente sua reverência para 

com Deus glória no meio de sua oração apaixonada. 

Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome não ensina que Deus é o 

espiritual Pai de todos os seres do universo. Não se trata, como alegado pelo liberalismo 

moderno, ensinar a paternidade universal de Deus e da fraternidade universal do 

homem. A Escritura ensina claramente dois fatherhoods espirituais, Deus e Satanás. Deus 

é o Pai celestial de quem confia em Deus e Satanás é o pai espiritual daqueles que não o 

fazem. Nowhere são esses dois fatherhoods opostas mais explicitamente distinto do que 

em João 8 . Para os judeus incrédulos que O rejeitaram, mas presume-se afirmar Abraão 

como seu antepassado espiritual, Jesus disse: "Se vocês são filhos de Abraão, fazeis as 

obras de Abraão. Mas como ele é, você está procurando matar-me, um homem que lhe 

disse a verdade, o que eu ouvi de Deus;.. isso Abraão não fez Vós fazeis as obras de vosso 

pai ... Se Deus fosse o vosso Pai, você me ama ; ... Vós tendes por pai ao diabo "( 39-42 

vv. , 44 ). Em sua primeira epístola, João declara: "Por isso, os filhos de Deus e os filhos 



do diabo são óbvias: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama 

a seu irmão" ( 3:10 ) . 

Cada família no céu e na terra se refere aos santos de todos os tempos, aqueles agora no 

céu e aqueles que ainda permanecem na terra . Eles são os únicos que legitimamente 

derivam seus nomes de Deus Pai. Os cristãos não são mais ou menos os filhos de Deus 

que estavam acreditando israelitas, bem como os crentes gentios, antes da vinda de 

Cristo. Toda família de crentes é uma parte da única família espiritual de Deus, em que 

há muitos membros, mas apenas um Pai e uma fraternidade. 

Primeira e central, o pedido de Paulo para esta família divina é que Deus 

conceda [eles], de acordo com as riquezas da sua glória, para ser fortalecidos com 

poder pelo seu Espírito no homem interior . 

Em um capítulo anterior, a ilustração foi usada de uma pessoa rica que dá de acordo com , 

em vez de simplesmente fora de suas riquezas. Para um milionário para dar cinquenta ou 

cem dólares seria simplesmente para dar para fora de sua riqueza, mas para dar vinte e 

cinco mil dólares seria dar de acordo com a sua riqueza. A maior riqueza de uma pessoa, 

maior é o seu dom deve ser para se qualificar para dar de acordo com a sua 

riqueza. Porque Deus para dar de acordo com as riquezas da sua glória é absolutamente 

surpreendente, porque Seus riquezas são ilimitadas, completamente sem limites! Mas 

isso é exatamente a medida pela qual Paulo implora a Deus para capacitar os Efésios. 

Quase todas as orações de Paulo que está registrado nas Escrituras era para o bem-estar 

espiritual dos outros. Mesmo quando ele foi perseguido, preso, e precisa de muitas coisas 

para o seu próprio bem-estar, ele orou principalmente para outros crentes que eles possam 

ser protegidas espiritualmente e fortalecida. Mesmo quando ele orou por si mesmo que 

era na maioria das vezes com o propósito de ser mais capaz de servir o seu Senhor e o 

povo do Senhor. Mais tarde nesta carta o apóstolo pediu aos efésios a "orar em meu nome, 

que seja dada a mim no abrir da minha boca, para dar a conhecer com ousadia o mistério 

do evangelho" ( 6:19 ). 

Paulo orou para que o amor dos filipenses "aumentasse ainda mais e mais no 

conhecimento real e em todo o discernimento, para que [eles] ser sincero e irrepreensíveis 

até o dia de Cristo" ( Filipenses 1: 9-10. ). Ele não cessamos de orar para os crentes de 

Colossos para "ser preenchido com o conhecimento de Sua vontade em toda a sabedoria 

e entendimento espiritual, de modo que [eles podem] andar de modo digno do Senhor, 

para agradá-Lo em todos os aspectos, tendo frutos em toda boa obra e crescendo no 

conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder [lit., competindo com todo o 

poder], de acordo com a sua glória "( Col. 1: 9-11 ; cf. Filipenses 1: 4. ; 1 Tessalonicenses 

1: 2. ). 

Todo o povo de Deus deve ser como Paulo em ter uma sensibilidade primordial às 

necessidades espirituais dos outros, para a salvação dos perdidos ea proteção espiritual e 

crescimento dos salvos. Devemos ser sensíveis às necessidades espirituais de nossas 

esposas, maridos, filhos, pastores, membros colegas da igreja, vizinhos, colegas, amigos 

e colegas de trabalho. Devemos orar para que todos com quem temos qualquer contato 

em tudo, assim como para muitos outros, tais como funcionários do governo, líderes 

cristãos e missionários, a quem nós podemos nunca se encontrou ou sabido. 

A oração é para ser um esforço constante de nossa vida diária. Jesus disse: "Mantenha-se 

alerta em todos os momentos, orando, para que você possa ter força" ( Lucas 

21:36 ). Paulo frequentemente mencionado que ele orava continuamente para outros ( Ef 



1:16. ; Phil. 1: 4 ; Col. 1: 3 , 9 ) e incentivou repetidamente os outros a fazerem o mesmo 

( Rom. 0:12 ; Ef 6:18. ; Col. 4: 2 ; cf. Filipenses 4: 6. ).Pelo menos duas das parábolas de 

Jesus se concentrar em oração a persistente parábola do homem que bate na porta do seu 

próximo à meia-noite pedindo comida para dar um convidado inesperado ( Lucas 11: 5-

10 ) e a parábola da viúva importuna que eventualmente obtido ajuda de um juiz iníquo, 

porque ela se recusou a parar peticionando ele ( Lucas 18: 1-8 ). 

Como o resto da oração indica, Pedido de Paulo pelos crentes de Éfeso foi ousado, 

confiante, e inclusivo. Ele pediu a Deus para dar-lhes todas capacitação espiritual que eles 

já não usam a aplicar os seus recursos disponíveis. Jacques Ellul, o filósofo cristão 

contemporâneo, está convencido de que a oração para as pessoas que vivem na era 

tecnológica deve ser combativo e oração, diz ele, não é apenas o combate com Satanás, a 

sociedade corrompida, ea própria auto dividida, mas é o combate com Deus . Devemos 

lutar com o Senhor, assim como fez Jacó em Peniel ( Gen. 32: 24-30 ), como Abraão 

corajosamente intercedeu por Sodoma e Gomorra ( Gênesis 18: 23-32 ), e como Moisés 

intercedeu por seus irmãos israelitas ( Ex . 32: 11-13 ; Números 14: 13-19. ). 

Em bom amigo e assistente de 1540 de Lutero, Friedrich Myconius, ficou doente e era 

esperado para morrer dentro de um curto espaço de tempo. De sua cama, ele escreveu 

uma carta de despedida concurso para Lutero. Quando Lutero recebeu a mensagem, ele 

imediatamente enviado de volta uma resposta:. "Eu te ordeno em nome de Deus para 

viver porque eu ainda tenho necessidade de ti na obra de reforma da igreja ... O Senhor 

nunca vai me deixar saber que tu és morto, mas permitirá a ti me sobreviver. Por isso eu 

estou Orando, esta é a minha vontade, e que o meu vai ser feito, porque não procuro 

apenas para glorificar o nome de Deus. " 

Essas palavras parecem duras e insensíveis aos ouvidos modernos, mas Deus 

aparentemente honrou a oração. Embora Myconius já havia perdido a capacidade de falar, 

quando a resposta de Lutero veio, ele logo se recuperou. Ele viveu mais de seis anos e 

morreu dois meses depois de Lutero. 

Em nossa vida diária e na nossa oração, é mais difícil de apreciar as riquezas espirituais 

do que está a apreciar as riquezas materiais. Se nós temos um monte de dinheiro ou não, 

temos alguma compreensão do que a riqueza material é semelhante. Temos um gosto dele 

nas coisas que possuímos e que podemos desfrutar vicariamente os caras casas, carros, 

barcos, jóias, roupas e outras coisas que tais que vemos pessoas ricas desfrutar. Riquezas 

espirituais, por outro lado, não são tão óbvias e não são mesmo atraente para o homem 

natural ou para os cristãos desobedientes. 

Mas, para o crente espiritual, as riquezas da sua glória são ricos de fato. Desde o início 

da carta Paulo foi exultante sobre essas riquezas divinas-se Deus nos abençoar com toda 

sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais ( 1: 3 ), Ele nos escolher para si mesmo 

antes da fundação do mundo ( 1: 4 ), His redenção e perdão ( 1: 7 ), sua tomada de nos 

conhecer o mistério da sua vontade ( 1: 9 ), Sua nos dando uma herança com seu Filho, 

Jesus Cristo ( 01:11 ), e assim por diante ao longo das duas primeiras e uma capítulos 

meia. A frase da sua glória atesta que essas riquezas pertencem a Deus por causa de 

quem Ele é. Eles pertencem inata à sua pessoa, o que significa dizer, a Sua glória 

(cf. 01:17 , onde Paulo fala de Deus ", o Pai da glória" e Ex. 33: 18ss ., onde Deus revela 

seus atributos pessoais, glória). 

Aqueles, e muitos outros, são as riquezas que cada crente tem em Jesus Cristo. Paulo não 

está orando para que Deus dê essas riquezas para os crentes, mas que Ele iria 

conceder crentes de ser reforçadopor Deus de acordo com as riquezas que eles já 



possuem. Ele quer que eles vivam vidas que correspondem a riqueza espiritual que temos 

em Cristo. 

Um certo rico excêntrico Inglês chamado Julian Morris Ellis gostava de se vestir como 

um vagabundo e vender lâminas de barbear, sabonete e shampoo porta-a-porta. Depois 

de um dia de trabalho ele voltaria para sua bela mansão, vestiu um traje formal e ter seu 

motorista levá-lo a um restaurante exclusivo em sua limusine. Às vezes, ele iria pegar um 

vôo para Paris e passar a noite lá. 

Muitos cristãos vivem algo como Mr. Morris, gastando seu dia-a-dia na pobreza espiritual 

aparente e apenas ocasionalmente apreciando as vastas riquezas da sua glória que o Pai 

celestial lhes deu. Como é trágico para ir ao redor com os trapos esfarrapados de nossa 

própria incapacidade, quando poderíamos estar vivendo suntuosamente na 

superabundância de riquezas indizíveis de Deus. 

O primeiro passo para viver como filhos de Deus é para ser fortalecidos com poder pelo 

seu Espírito no homem interior . No entanto, a maioria dos cristãos nunca parecem 

chegar a este primeiro passo, sem saber o que é ver o poder de Deus plenamente no 

trabalho em si. Eles sofrem, a igreja sofre, e o mundo sofre por causa do homem 

interior da maioria dos crentes nunca são fortalecidos com poder pelo seu Espírito . 

Paulo estava preocupado com a saúde física dos crentes e foi usado por Deus para trazer 

a cura para muitos. Ele estava preocupado com os santos carentes em Jerusalém e 

trabalhou incansavelmente para arrecadar dinheiro para eles para comprar alimentos e 

outras necessidades físicas. Mas ele sabia que o homem exterior estava destinado a 

perecer. É apenas uma moradia temporária para a pessoa real, o homem 

interior . "Portanto, nós não desanimamos", Paulo podia dizer: "Mas, ainda que o nosso 

homem exterior está se deteriorando, mas o nosso homem interior se renova de dia em 

dia" ( 2 Cor. 4:16 ).Paulo disse a Timóteo: "Mas o Senhor esteve ao meu lado e me 

fortaleceu, para que através de mim a proclamação fosse cumprida, e que todos os gentios 

a ouvissem; e fiquei livre da boca do leão" ( 2 Tim. 4:17 ). 

Em O Psychological Society questiona Martin Gross os próprios fundamentos da 

psicologia e psiquiatria, sugerindo que o prestígio e ganhos financeiros são as forças reais 

de condução por trás deles.Ainda mais significativo, no entanto, ele afirma que a 

psicologia ea psiquiatria não têm respostas para os males mentais e emocionais que são 

usados para tratar. Sua conclusão é que cada pessoa é incuravelmente neurótica por 

natureza e deve ser deixado sozinho com sua neurose. Do ponto de vista puramente 

humano a partir do qual ele escreve, conclusão pessimista de Gross é perfeitamente som, 

porque a natureza básica do homem é de fato universalmente e incuravelmente falho. Mas 

a falha é o pecado, de que as neuroses e todos os outros problemas são apenas sintomas. A 

falha está no homem interior , onde o próprio homem não pode realizar uma cura. 

Só Deus pode alcançar e curar o homem interior , e é aí que Ele mais quer trabalhar. Seu 

trabalho começa com a salvação, e depois que o Seu principal campo de trabalho ainda 

é o homem interior , porque é aí que a vida espiritual existe e onde ela deve crescer O 

"natureza divina", concedida ao crente a salvação ( 1 Pe. 1: 3 ), está no cerne do homem 

interior e é a base a partir da qual o Espírito Santo muda o pensamento do crente. 

Apesar de a, o homem físico externo torna-se cada vez mais fraca com a idade, 

o interior do homem, espiritual deve continuamente crescer mais forte e mais forte com 

o poder através do Seu Espírito . Só o Espírito de Deus pode fortalecer nossos 

espíritos. Ele é o único que energiza, revitaliza, e nos capacita (cf. Atos 1: 



8 ). Em Romanos 7: 22-23 ouvimos Paulo expressar o forte desejo de um homem 

regenerado para fazer a vontade de Deus, mas que está sendo prejudicada pelo pecado 

que habita em seu corpo carnal, enquanto que no capítulo 8 nós ouvi-lo expressar a 

verdade que a vitória no este conflito está no Espírito Santo. "Para aqueles que estão de 

acordo com a carne cogitam das coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, das 

coisas do Espírito. Para a mente posta na carne é a morte, mas a mente fixada na Espírito 

é vida e paz "( 8: 5-6 ). "Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus", ele 

continua a dizer. "No entanto, você não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito 

de Deus habita em vós" ( vv. 8-9 ). Na verdade, a promessa vem que, através do poder do 

Espírito Santo o crente pode "matar" as más ações de sua carne não remido ( v. 13 ). 

Aos Gálatas, ele escreveu: "Andai em Espírito, e você não vai realizar o desejo da carne" 

( Gl. 5:16 ). O cristão obediente, eficaz e produtivo deve estar consciente Espírito, cheios 

do Espírito Santo e Espírito controlada. 

Quando o homem interior é alimentado regularmente sobre a Palavra de Deus e busca a 

vontade do Espírito em todas as decisões da vida, o crente pode ter certeza que ele vai 

ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito . O poder espiritual não é a marca de uma 

classe especial de cristão, mas é a marca de todo cristão que se submete a Palavra eo 

Espírito de Deus. Como o crescimento físico e força, crescimento espiritual e força não 

vem durante a noite. Como nós disciplinar nossas mentes e espíritos para estudar a 

Palavra de Deus, compreendê-lo, e viver por ela, somos alimentados e fortalecidos. Cada 

pedaço de alimento espiritual e todos os bits de exercício espiritual acrescentar à nossa 

força e resistência. 

O crescimento espiritual pode ser definida como a diminuição da frequência do 

pecado. Quanto mais exercitamos nossos músculos espirituais, cedendo ao controle de 

nossas vidas do Espírito, menos o pecado está presente. Quando a força de Deus aumenta, 

diminui necessariamente pecado. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós 

vamos de pecado. 

Como isso ocorre, o que acontece com o homem exterior importa cada vez menos. Paulo 

poderia dizer o Corinthians, 

Nós somos deficientes em todos os lados, mas nunca são frustrados: estamos perplexos, 

mas nunca em desespero. Somos perseguidos, mas nós nunca temos que suportá-lo 

sozinho: nós pode ser derrubado, mas nunca estamos nocauteado! Todos os dias nós 

experimentamos algo da morte do Senhor Jesus, para que possamos também conhecer o 

poder da vida de Jesus nestes corpos de nossos. Estamos sempre enfrentando a morte, 

mas isso significa que você sabe mais e mais da vida. ... Esta é a razão pela qual nós nunca 

entrar em colapso. O homem exterior, de fato, sofrem desgaste, mas a cada dia o homem 

interior recebe nova força. ( 2 Cor. 4: 8-12 , 16 , Phillips) 

Indwelling de Cristo 

para que Cristo habite em seu coração por meio da fé; ( 3:17 a) 

Assim que traduz hina , uma palavra grega usada para introduzir cláusulas de 

propósito. O objetivo do nosso ser "fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem 

interior" é que Cristo habite em[nossos] corações pela fé . 

A ordem apropriada parece ser revertida, porque cada crente na salvação é habitado por 

Cristo ( 2 Cor. 13: 5 ; Colossenses 1:27 ) e não pode ter "o Espírito Santo no homem 



interior" até que ele recebeu a Cristo como Salvador ( Rm 8: 9. , 11 ; 1 Cor. 

3:16 ; 06:19 ). Paulo já deixou claro que todos os crentes estão em Cristo ( 1: 

1 , 3 , 10 , 12 ; 2: 6 , 10 , 13 ). Ele é, portanto, não se referindo aqui que residem os 

crentes de Cristo na salvação, mas para a santificação. 

Katoikeō ( permanência ) é uma palavra composta, formada a partir de kata (baixo) 

e oikeō (a habitar uma casa). No contexto desta passagem a conotação não é 

simplesmente a de estar dentro da casa dos nossos corações , mas de estar em casa lá, 

estabeleceu-se como um membro da família. Cristo não pode estar "em casa" em nossos 

corações até que o nosso homem interior se submete ao fortalecimento do Seu 

Espírito. Até o Espírito controla nossas vidas, Jesus Cristo não pode ser confortável lá, 

mas só permanece como um visitante tolerado. O ensinamento de Paulo aqui não se 

relaciona com o fato da presença de Jesus nos corações dos crentes, mas para 

a qualidade da sua presença. 

Quando o Senhor veio com dois anjos para visitá-los, Abraão e Sara imediatamente fez 

os preparativos para entreter seus convidados da melhor maneira possível. Do resto da 

passagem ( Gen. 18 ), é evidente que Abraão e Sara sabia que eles estavam hospedando 

o próprio Senhor. É também evidente que o Senhor me senti em casa com Abraão e 

Sara. Parece significativo que, quando, um pouco mais tarde, o Senhor advertiu Lot para 

levar sua família e fugir para salvar suas vidas, Ele não foi para si mesmo, mas apenas 

enviou os dois anjos ( 19: 1 ). Lot era um crente, mas o Senhor não se sentir em casa na 

casa de Ló, como fez na tenda de Abraão. 

Em seu livreto casa do meu coração a Cristo , Robert Munger retrata a vida cristã como 

uma casa, por meio do qual Jesus vai de sala em sala. Na biblioteca, o que é a mente, 

Jesus encontra lixo e todos os tipos de coisas sem valor, que ele passa a jogar fora e 

substituir com a Sua Palavra. Na sala de jantar de apetite Ele encontra muitos desejos 

pecaminosos listados em um menu mundana. no lugar de coisas como prestígio, o 

materialismo, e luxúria Ele coloca a humildade, mansidão, amor e todas as outras virtudes 

para as quais os crentes são a fome e sede. Ele atravessa a sala de estar de comunhão, 

onde ele encontra muitos companheiros e atividades mundanas, através da oficina, onde 

apenas os brinquedos estão sendo feitas, dentro do armário, onde os pecados ocultos são 

mantidos, e assim por diante até a casa inteira. Só quando ele tinha limpado cada quarto, 

closet, e esquina do pecado e loucura Ele poderia se acalmar e ficar em casa. 

Jesus entra na casa de nossos corações o momento em que Ele nos salva, mas Ele não 

pode viver lá no conforto e satisfação até que seja purificado do pecado e preenchido com 

a Sua vontade. Deus é misericordioso além da compreensão e infinitamente paciente. Ele 

continua a amar aqueles de Seus filhos que insistem em desprezando a Sua vontade. Mas 

Ele não pode ser feliz ou satisfeito em tal coração.Ele não pode ser totalmente em casa 

até que Ele tem permissão para habitar em nossos corações através da contínua fé que 

confia nele para exercer o Seu senhorio sobre todos os aspectos de nossas 

vidas.Praticamos bem como receber a Sua presença por fé . 

Como impressionante e maravilhoso que o Deus todo-poderoso e santo quer viver em 

nossos corações , seja em casa, e governar lá! No entanto, Jesus disse: "Se alguém me 

ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele 

morada" ( João 14:23 ). 

 



Abundância do Senhor 

e de que, estando arraigados e alicerçados em amor, pode ser 

capaz de compreender, com todos os santos, qual seja a largura, 

comprimento e altura e profundidade, e conhecer o amor de 
Cristo, que excede todo o entendimento, ( 3:17 b-19-A) 

Sendo feito forte interiormente pelo Espírito de Deus leva a ser de Cristo em casa em 

nossos corações, o que leva ao amor que é incompreensível. O resultado do nosso ceder 

o poder do Espírito e apresentar à senhorio de Cristo em nosso coração é o amor . Quando 

Cristo se estabelece em nossas vidas Ele começa a mostrar o seu amor em nós e através 

de nós. Quando Ele habita livremente nossos corações, nós nos tornamos arraigados e 

alicerçados em amor , isto é, instalou-se em uma base sólida de amor. 

"Um novo mandamento vos dou", disse Jesus, "que vos ameis uns aos outros, como eu 

vos amei" ( João 13:34 ). Pedro escreveu: "Uma vez que você tem em obediência à 

verdade purificado as vossas almas por um amor sincero aos irmãos, fervorosamente 

ameis uns aos outros com o coração" ( 1 Ped. 1:22 ). É o desejo supremo de Deus que 

Seus filhos sincera e plenamente amar uns aos outros, como Ele nos ama. O amor é o 

primeiro fruto do Espírito, de que alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 

fidelidade, mansidão e auto-controle são essencialmente subcategorias ( Gal 5: 22-23. ). 

O amor é uma atitude de desprendimento. Bíblica Ágape amor é uma questão de vontade 

e não uma questão de sentimento ou emoção, embora profundos sentimentos e emoções 

quase sempre acompanham amor. Amar o mundo de Deus não era uma questão 

simplesmente de sentimento; que resultou em sua enviar Seu único Filho para redimir o 

mundo ( João 3:16 ). O amor é doação altruísta, sempre abnegado e sempre dando. É a 

própria natureza e substância do amor a negar a si mesmo e para dar aos outros. Jesus não 

disse: "Ninguém tem maior amor do que um ter sentimentos calorosos para seus amigos", 

mas sim, "Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a sua vida pelos seus 

amigos" ( João 15:13 ). 

Em obediência a vontade de amor do Pai para redimir o mundo, Jesus de boa vontade e 

amor deu a si mesmo para realizar esse resgate. "Embora Ele, subsistindo em forma de 

Deus, [Ele] não considerar a igualdade com Deus uma coisa que deve ser aproveitada, 

mas se esvaziou, assumindo a forma de um servo, tornando-se em semelhança de homens. 

E, sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se, tornando-se obediente até à 

morte, e morte de cruz "( Fl 2, 6-8. ). Isso é o amor na sua forma mais perfeita, e é essa 

atitude divina do amor abnegado que cada crente deve ter em si mesmo ( v. 5 ). 

Nós só pode ter esse tipo de amor que Cristo é livre para trabalhar o seu amor através de 

nós. Nós não podemos cumprir qualquer das ordens de Cristo sem Cristo, muito menos o 

Seu mandamento de amor.Só podemos amar como Cristo ama quando ele tem total 

liberdade em nossos corações. "Por isso," João diz: "o amor de Deus se manifestou em 

nós, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio 

dele. Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos 

amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados Amados, se Deus assim 

nos amou, também nós devemos amar uns aos outros Ninguém viu a Deus a qualquer 

momento;.. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e Seu amor em nós é 

perfeito ... Nós amamos porque Ele nos amou primeiro "(. 1 João 4: 9-12 , 19 ). 



Quando o Espírito capacita nossas vidas e Cristo é obedecida como o Senhor de nossos 

corações, nossos pecados e fraquezas são tratados e nos encontramos querendo para 

servir os outros, querendo a sacrificar por eles e servi-los, porque a natureza amorosa de 

Cristo tornou-se verdadeiramente a nossa própria. Amar é a atitude sobrenatural do 

cristão, porque o amor é a natureza de Cristo. Quando um cristão não ama ele tem que 

fazê-lo de forma intencional e com esforço, assim como ele deve fazer para segurar a 

respiração. Para tornar-se habitualmente sem amor ele deve habitualmente resistir Cristo 

como o Senhor do seu coração. Para continuar a analogia com a respiração, quando Cristo 

tem o seu próprio lugar em nossos corações, não temos de ser contada a amar-assim como 

nós não tem que ser dito para respirar. Eventualmente, ele deve acontecer, porque amar é 

tão natural para a pessoa espiritual, como a respiração é para a pessoa natural. 

Embora seja natural para o cristão a ser falta de amor, ainda é possível ser desobediente 

em relação ao amor. Assim como amoroso é determinado pela vontade e não por 

circunstâncias ou outras pessoas, por isso é não amar. Se o marido não em seu amor por 

sua esposa, ou ela para ele, nunca é por causa da outra pessoa, independentemente do que 

a outra pessoa pode ter feito. Você não cair para dentro ou fora deÁGAPE amor, porque 

é controlado pela vontade. O amor romântico pode ser bonito e significativo, e 

encontramos muitos relatos favoráveis do que nas Escrituras. Mas é ágape amor que 

Deus ordena que marido e mulher têm uns pelos outros ( Ef 5:25. , 28 , 33 ; Tito 2: 4 ) -o 

amor que cada pessoa controlos por seu próprio ato de vontade. Relações tensas entre 

maridos e esposas, entre colegas de trabalho, entre irmãos e irmãs, ou entre quaisquer 

outros nunca é uma questão de incompatibilidade ou conflito de personalidade, mas é 

sempre uma questão de pecado. 

O princípio aplica-se a todos aqueles com quem o cristão tem de contato, especialmente 

seus companheiros cristãos. Amar os outros é um ato de obediência, e não amá-los é um 

ato de desobediência. "Se alguém diz:" Eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, 

pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não viu E 

temos este mandamento de. Ele, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão 

"( 1 João 4: 20-21 ). No sentido mais profundo, o amor é o único mandamento de Deus. O 

maior mandamento, Jesus disse, é amar a Deus com todo nosso coração, alma e mente; eo 

segundo maior é amar o nosso próximo como a nós mesmos ( Mateus 22: 37-39. ). E 

"aquele que ama seu próximo," Paulo disse: "tem cumprido a lei Para isso," Não 

cometerás adultério, não deve assassinato, Você não deve roubar, não cobiçarás ", e se há 

qualquer outro mandamento , que se resume nesta palavra: "Amarás o teu próximo como 

a ti mesmo." O amor não faz mal ao próximo, o amor, portanto, é o cumprimento da lei 

"( Rm 13: 8-10. ). 

A ausência de amor é a presença do pecado. A ausência de amor não tem nada a ver com 

o que está acontecendo conosco, mas tudo a ver com o que está acontecendo em 

nós. Pecado e amor são os inimigos, porque o pecado e Deus são inimigos. Eles não 

podem coexistir. Onde um está, o outro não é. A vida sem amor é a vida ímpios; ea vida 

piedosa é a porção, carinho, compassivos, carinhoso, doar-se, a vida de auto-sacrifício do 

amor de Cristo trabalhando através do crente. 

Quando estamos arraigados e alicerçados em amor , então, tornar-se capaz de 

compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura ea 

profundidade do amor. Não podemos compreender a plenitude do amor , a menos que 

nós estamos totalmente imersos no amor, a menos que seja a própria raiz e fundamento 

da nossa existência. Quando alguém perguntou ao famoso trompetista de jazz Louis 

Armstrong para explicar jazz, ele respondeu: "Cara, se eu tenho que explicar isso, você 



não tem." De certa forma essa idéia simplista se aplica ao amor. Ele não pode ser 

verdadeiramente entendido e compreendido até que ele é experiente. No entanto, a 

experiência de trabalho e de amor que Paulo está falando nesta passagem não é emocional 

ou subjetiva. Não é sentimentos agradáveis ou calorosos sentimentos que trazem tal 

compreensão, mas o trabalho real do Espírito de Deus e Filho de Deus em nossas vidas 

para produzir um amor que é puro e sincero, desinteressado e servir. Para ser arraigados 

e alicerçados em amor requer estando arraigados e fundados em Deus. Quando somos 

salvos, o amor de Deus é "derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi 

dada" ( Rom. 5: 5 ). É o próprio Senhor que dirige os nossos "corações no amor de Deus 

e na constância de Cristo" ( 2 Ts 3: 5. ). 

O amor está disponível para todos os cristãos, porque Cristo está disponível para todos 

os cristãos. Paulo ora para que nós nos tornaremos capazes de compreender, com todos 

os santos . O amor não é simplesmente para o cristão de temperamento ou o cristão 

naturalmente agradável e aprazível. Também não é por alguma suposta classe especial de 

cristãos que têm uma pista espiritual interior. É por, e ordenou, de todos os-cristãos de 

todos os santos . 

Compreensão do amor vem de ser continuamente imerso nas coisas de Deus, 

especialmente a Sua Palavra. "Achadas as tuas palavras e eu comi-los", Jeremias 

declarou, "e as tuas palavras se tornou para mim o gozo e alegria do meu coração, pois 

tenho sido chamados pelo teu nome, ó Senhor Deus dos Exércitos" ( Jer. 15: 16 ). Job 

testemunhou ", dei mais valor às palavras de sua boca mais do que o meu alimento" ( Jó 

23:12 ), e o salmista nos diz que o prazer do homem justo "(está na lei do Senhor, e na 

sua lei medita de dia e de noite "( Sl 1: 2. ; cf. 19: 9 b -10; 119: 167 ; etc.). 

Para compreender ... qual é a largura, o comprimento, a altura ea profundidade do 

amor é compreendê-la em sua plenitude. O amor vai em todas as direções e para a maior 

distância. Vai, onde for necessário durante o tempo que for necessário. A igreja primitiva 

Pai Jerome disse que o amor de Cristo atinge até os santos anjos e para baixo para aqueles 

no inferno. Seu comprimento cobre os homens no caminho para cima e sua largura atinge 

aqueles se afastando em maus caminhos. 

Eu não acho que a largura, o comprimento, a altura ea profundidade representam 

quatro tipos ou categorias de amor específicos, mas simplesmente sugerir sua vastidão e 

completude. Em qualquer direção espiritual olhamos podemos ver o amor de 

Deus. Podemos ver o amor amplitude refletida na aceitação de Deus de gentios e judeus 

igualmente em Cristo ( Ef. 2: 11-18 ). Podemos ver o amorcomprimento no Deus de nós 

escolher antes da fundação do mundo ( 1: 4-5 ), para a salvação que vai durar por toda a 

eternidade. Podemos ver o amor altura em Deus de ter "nos abençoou com toda a bênção 

espiritual nas regiões celestiais em Cristo" ( 1: 3 ) e em Seu levantar-nos e estar-nos "com 

Ele nos lugares celestiais, em Cristo Jesus" ( 2 : 6 ). Podemos ver o amor de 

profundidade em Deus, descendo para os níveis mais baixos de depravação para resgatar 

os que estão mortos em seus delitos e pecados ( 2: 1-3 ). O amor de Deus pode chegar a 

qualquer pessoa, em qualquer pecado, e estende-se desde a eternidade passada à 

eternidade futura. Ele nos leva para a própria presença de Deus e nós senta-se em seu 

trono. 

No que pode à primeira vista parece uma auto-contradição, Paulo diz que conhecer o 

amor de Cristo ... excede todo o entendimento . De conhecer a Cristo o amor nos leva 

além humano conhecimento , porque é a partir de uma fonte infinitamente 

superior. Paulo não está falando aqui de nosso conhecimento o amor que devemos 



ter para Cristo, mas o amor de Cristo , o Seu próprio amor que Ele tem de colocar em 

nossos corações para que possamos amá-lo ou qualquer outra pessoa. Recebemos o 

mandamento de amar, porque somos dado amor. Deus sempre dá antes que Ele manda 

nada em troca, e amor é um dos maiores dons de Cristo à sua Igreja. Ao longo de João 

14-16 Jesus promete dar amor, alegria, paz, força e conforto sem medida para aqueles que 

pertencem a Ele. 

O mundo não pode compreender o grande amor que Cristo dá, porque não pode entender 

Cristo. O amor do mundo se baseia na atração e, portanto, dura apenas enquanto a 

atração. O amor de Cristo é baseado em sua própria natureza e, portanto, dura para 

sempre. O amor mundano dura até que seja ofendido ou rejeitado. O amor de Cristo dura 

apesar de toda ofensa e toda rejeição. O amor do mundo ama por aquilo que ele pode 

chegar. O amor de Cristo ama por aquilo que ele pode dar. O que é incompreensível para 

o mundo é ser vida normal para o filho de Deus. 

Plenitude de Deus 

que você pode estar cheios de toda a plenitude de Deus. ( 03:19 b) 

O fortalecimento interior do Espírito Santo leva à habitação de Cristo, o que leva ao amor 

abundante, o que leva à plenitude de Deus em nós. Para ser cheios de toda a plenitude 

de Deus é de fato incompreensível, até mesmo para os próprios filhos de Deus. É incrível 

e indescritível. Não há nenhuma maneira, deste lado do céu, podemos entender que a 

verdade. Nós só podemos acreditar e louvar a Deus por isso. 

J. Wilbur Chapman disse muitas vezes do testemunho dado por um homem em uma de 

suas reuniões: 

Eu saí na Pennsylvania depot como um vagabundo, e por um ano eu implorei nas ruas 

para ganhar a vida. Um dia eu toquei um homem no ombro e disse: "Ei, senhor, você pode 

me dar um centavo?" Assim que eu vi seu rosto, eu fiquei chocado ao ver que era o meu 

próprio pai. Eu disse: "Pai, Pai, você me conhece?" Jogando os braços em volta de mim 

e com lágrimas nos olhos, ele disse: "Oh meu filho, finalmente eu encontrei você! Eu 

encontrei você. Você quer um centavo? Tudo o que tenho é seu." Pense nisso. Eu era um 

vagabundo. Eu estava implorando meu próprio pai por dez centavos, quando há 18 anos, 

ele estava olhando para mim para me dar tudo o que tinha. 

Esse é um pequeno retrato do que Deus quer fazer por seus filhos. Sua meta suprema em 

trazer-nos a Si mesmo é nos tornar semelhantes a Ele mesmo, preenchendo-nos com Ele, 

com tudo o que Ele é e tem. 

Mesmo para começar a compreender a magnitude do que a verdade, temos de pensar em 

todos os atributos e cada característica de Deus. Temos de pensar em seu poder, 

majestade, sabedoria, amor, misericórdia, paciência, bondade, longanimidade, e todas as 

outras coisas que Deus é e faz. Que Paulo não está exagerando resulta do fato de que nesta 

carta ele menciona várias vezes a plenitude das bênçãos de Deus para aqueles que 

pertencem a Ele através de Cristo. Ele nos diz que a igreja é "corpo, a plenitude d'Aquele 

que preenche tudo em todos" de Cristo ( Ef. 1:23 ). Ele nos diz que "Aquele que desceu 

é Ele mesmo também Aquele que subiu muito acima de todos os céus, para que pudesse 

cumprir todas as coisas" ( 4:10 ). E ele nos diz que Deus quer que cada crente "enchei-

vos do Espírito" ( 5:18). 



Pleroo significa a fazer pleno, ou preencher ao máximo, e é usado muitas vezes no Novo 

Testamento. Ela fala de dominação total. Uma pessoa cheia de raiva é totalmente 

dominado pelo ódio. Uma pessoa cheia de felicidade é totalmente dominado pela 

alegria. Para ser cheios de toda a plenitude de Deus significa, portanto, ser totalmente 

dominado por Ele, sem nada, própria ou de qualquer parte do velho.Por definição, então, 

a ser preenchido com Deus deve ser esvaziado de si mesmo. Não é ter muito de Deus e 

pouco de si mesmo, mas todos de Deus e nenhum de self. Este é um tema recorrente em 

Efésios.Aqui Paulo fala sobre a plenitude de Deus ; em 4:13 é "a plenitude de Cristo"; e 

em 5:18 é a plenitude do Espírito. 

Que Deus, que nos ama tanto que Ele não vai descansar até que estejamos completamente 

como Ele! Nós só podemos cantar com Davi: "O Senhor é a minha rocha, a minha 

fortaleza eo meu libertador; o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio; o meu 

escudo, a força da minha salvação, minha fortaleza eo meu refúgio, meu Salvador" ( 2 

Sam. 22: 2-3 ). Durante todo o resto daquele magnífico hino, Davi pilhas louvor nos 

elogios ao declarar a grandeza e bondade de Deus. 

Da mesma forma Job parece ser quase uma perda de palavras para exaltar corretamente 

as maravilhas de Deus. "O que a ajuda que você está com o fraco! Como você salvou o 

braço sem força! Que conselho você tem dado a um sem sabedoria! Que visão útil você 

ter abundantemente fornecido! ... Ele estende o norte sobre o espaço vazio, e trava o terra 

sobre o nada Ele envolve-se as águas em suas nuvens;.. e a nuvem não se rasga debaixo 

delas ... As colunas do céu tremem, e se espantam da sua ameaça ... Por Sua respiração 

os céus são apagadas;. Sua mão perfurou o fugindo serpente Eis que estas são as franjas 

dos seus caminhos "(. Jó 26: 2-3 , 7-8 , 11 , 13-14 ). 

De nossa perspectiva humana, terrena nunca podemos ver mais do que "as franjas dos 

seus caminhos." Não admira que Davi disse que não ficaria satisfeito até que ele acordou 

na semelhança de Deus ( Sl. 17:15 ). Só então saberemos plenamente como nós foram 

totalmente conhecido ( 1 Cor. 13:12 ). 

A glória do Senhor 

Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que 

tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em 

nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as 

gerações para todo o sempre. Amém. ( 3: 20-21 ) 

No culminar de tudo o que ele tem sido declarando sobre a provisão ilimitada de Deus 

para Seus filhos, Paulo dá este grande doxologia, um hino de louvor e de glória, 

introduzido pela Ora, àquele . 

Quando o Espírito Santo nos capacitou, Cristo habita nós, o amor tem dominado nós, e 

Deus nos encheu de Sua própria plenitude, então Ele é capaz de fazer muito mais 

abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos . Até que essas condições 

forem satisfeitas, o trabalho de Deus em nós é limitado. Quando eles se encontram, a Sua 

obra em nós é ilimitado. "Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em Mim, 

as obras que Eu faço ele também, e maiores do que estas fará,., Porque eu vou para o Pai 

E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho 

Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei "(. João 14: 12-14 ). 

Não há nenhuma situação em que o Senhor não pode usar-nos, desde que sejam 

apresentados a ele. Como é freqüentemente apontado, versículo 20 é uma progressão 



pirâmide de capacitação de Deus: Ele é capaz; Ele é capaz de fazer; Ele é capaz de fazer 

infinitamente; Ele é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que 

pedimos; Ele é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou 

pensamos. Não há dúvida na mente dos crentes que Deus é capaz de fazer mais do que 

podemos conceber, mas muito poucos cristãos têm o privilégio de vê-lo fazer isso em 

suas vidas, porque eles não conseguem seguir o padrão de habilitação apresentados nestes 

versos . 

Paulo declarou que a eficácia do seu ministério foi que "a minha mensagem e minha 

pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração 

do Espírito e de poder" ( 1 Cor. 2: 4 ), porque "o reino de Deus não consiste em palavras, 

mas em poder "( 04:20 ). Ao longo de seu ministério, o apóstolo estava preocupado com 

"dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja 

desacreditado, mas em tudo, nos recomendáveis como servos de Deus, em grande 

resistência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos espancamentos, nas prisões, 

nos tumultos, nos trabalhos, nas insônia, na fome, na pureza, na ciência, na paciência, na 

bondade, no Espírito Santo, no amor verdadeiro, na palavra da verdade, no poder de Deus 

" ( 2 Cor. 6: 3-7 ). Tudo Paulo fez foi no poder de Deus, e no poder de Deus não havia 

nada dentro da vontade do Senhor, que ele não podia ver realizado. Esse poder 

mesmas obras dentro de nós pela presença do Espírito ( Atos 1: 8 ). 

Quando pela nossa submissão a Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente 

além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós , então, 

estamos verdadeiramente eficaz e só então é Ele realmente glorificado. E Ele merece a 

glória na igreja e em Cristo Jesus , não só agora, mas para todas as gerações para 

todo o sempre . A Amen confirma que objetivo digno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Andando em Humildade (Efésios 4: 1-

6) 

Eu, portanto, o prisioneiro no Senhor, vos rogo que andar de 

modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a 

humildade e mansidão, com paciência, mostrando paciência um 

com o outro no amor, ser diligente para preservar a unidade do 

Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como 

também fostes chamados em uma só esperança da vossa 

vocação; um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e 

Pai de todos, que está acima de tudo e por todos e em todos. (4: 

1-6) 

Quando uma pessoa se junta a uma organização, ele se obriga a viver e agir em 

conformidade com as normas do grupo. Ele aceita as suas metas, objetivos e 

padrões como o seu próprio. Um cidadão é obrigado a respeitar as leis de seu 

país. Um funcionário é obrigado a trabalhar de acordo com as normas, padrões 

e necessidades da sua empresa. Os membros de clubes de serviço 

comprometem-se a promover os objetivos do clube e de respeitar as suas 

normas. Quando alguém se junta a uma equipe atlética ele é obrigado a jogar 

como as ordens do treinador e de acordo com as regras do esporte. A sociedade 

humana não poderia funcionar sem essa obrigação. 

Nós temos um desejo natural de ser aceito e de pertencer, e muitas pessoas vão 

a quase qualquer comprimentos para se qualificar para a aceitação de uma 

ordem fraternal, clube social, equipe atlética, ou outro grupo. Muitas pessoas 

também vão para grandes comprimentos para manter-se de ter sido rejeitado 

por um grupo. Os pais do cego de nascença tinha medo de dizer aos líderes 

judeus que Jesus havia curado seu filho, porque eles tinham medo de ser jogado 

para fora da sinagoga (João 9:22). Apesar de terem visto o resultado de um 

milagre que curou seu próprio filho de sua cegueira ao longo da vida, eles não 

crédito Jesus com o milagre por medo de ser socialmente condenado ao 

ostracismo. Pela mesma razão, "muitos, mesmo dos governantes creram nele, 

mas por causa dos fariseus não estavam confessando-O, para não serem 

expulsos da sinagoga; porque amaram a aprovação dos homens do que a 

aprovação de Deus" (12: 42-43). 

Às vezes, na igreja tais lealdades a normas e medo do ostracismo não operam 

com a mesma força. Muitos cristãos estão contentes de ter as espirituais de 

segurança, bênçãos e promessas do evangelho, mas tem muito pouco sentido de 

responsabilidade em conformidade com suas normas e obedecer seus 

comandos. 

Nos três primeiros capítulos de Efésios Paulo tem estabelecido a posição do 

crente com todas as bênçãos, honras e privilégios de ser um filho de Deus. Nos 



próximos três capítulos ele dá as consequentes obrigações e exigências de ser 

Seu filho, a fim de viver a salvação, de acordo com a vontade do Pai e para a 

Sua glória. Os três primeiros capítulos estabelecidos verdade sobre a identidade 

do crente em Cristo, e os três últimos chamada para a resposta prática. 

Quando recebemos a Cristo como Salvador nos tornamos cidadãos de seu reino 

e os membros de sua família. Junto com essas bênçãos e privilégios também 

recebemos obrigações. O Senhor espera que agem como as novas pessoas que 

se tornaram em Jesus Cristo. Ele espera que Seus padrões para se tornar os 

nossos padrões, Seus propósitos nossos propósitos, seus desejos nossos desejos, 

Sua natureza nossa natureza. A vida cristã é simplesmente o processo de tornar-

se o que você é. 

Deus espera conformidade dentro da igreja, o Corpo de Cristo. Não é um acordo 

forçado legalista às regras e regulamentos externos, mas uma conformidade 

interior disposto a santidade, amor e vontade de nosso Pai celestial, que quer 

que Seus filhos honrá-Lo como seu Pai. "Comportar-vos de modo digno do 

evangelho de Cristo", Paulo admoestou aos filipenses: "a fim de que se eu vir 

vê-lo ou permanecer ausente, ouça dizer que estais firmes em um só espírito, 

com uma mente que se esforça juntos pela fé do evangelho "(Fp. 1:27). 

A portanto, de Efésios 4: 1 marca a transição do posicional a verdade prática, 

a partir de doutrina ao dever, teoria à prática. Paulo faz uma transição 

semelhante no livro de Romanos. Depois que estabelece onze capítulos da 

doutrina, ele dedica o resto do livro para exortar os cristãos a viver de acordo 

com essa doutrina, para apresentar seus corpos como "um sacrifício vivo e santo 

e agradável a Deus, que é o vosso culto racional" (12: 1). Em Gálatas Paulo 

dedica os primeiros quatro capítulos para explicar liberdade cristã e os dois 

últimos capítulos para exortar os cristãos a viver por essa liberdade. Esse tipo 

de divisão é encontrado em muitas das epístolas de Paulo (ver também 

Filipenses 2: 1-2; Cl 3:. 5; 1 Tessalonicenses 4: 1.). Prática correta deve ser 

sempre baseado no princípio direita. É impossível ter um estilo de vida cristã 

sem conhecer as realidades da vida que Cristo tem prestado. 

Doutrina correta é essencial para o bem viver. É impossível viver uma vida de 

fé cristã, sem saber a doutrina bíblica. Doutrina significa simplesmente ensino, 

e não há nenhuma maneira que até mesmo o mais sincero crente pode viver uma 

vida agradável a Deus sem saber o que o próprio Deus é como e conhecendo o 

tipo de vida que Deus quer que ele viva. Aqueles que definir teologia bíblica de 

lado também anular soar vida cristã. 

A renovação da Igreja não vem com novos programas, prédios, organização, 

métodos de ensino, ou qualquer outra coisa externa. A renovação da Igreja vem 

em primeiro lugar, através da renovação da mente. Mais tarde nesta carta Paulo 

ora para que os Efésios iria "ser renovados no espírito da vossa mente, e colocar 



o novo, o qual, à semelhança de Deus foi criado em verdadeira justiça e 

santidade da verdade" (4: 23-24 ). É somente quando, no espírito de suas mentes 

eles compreender a justiça e santidade da verdade de Deus que o povo de Deus 

se renovam. No início desta carta, Paulo orou "para que o Deus de nosso Senhor 

Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação no 

pleno conhecimento dele" (1:17). Crescendo na graça, Pedro nos diz, está 

relacionada com o crescimento no "conhecimento de nosso Senhor e Salvador 

Jesus Cristo" (2 Pe. 3:18). Junto com o seu ministério de anunciar Cristo, Paulo 

também foi "admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a 

sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo" 

(Colossenses 1:28). Em suas bem conhecidas palavras a Timóteo, Paulo declara 

que "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 

repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de 

Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra" (2 Tim. 3: 16-

17). É impossível fazer boas obras sem o conhecimento da Palavra de Deus. 

Em Efésios 4: 1-6 Paulo apela aos crentes a andar dignamente de sua elevada 

posição em Jesus Cristo. Ao descrever essa caminhada ele discute o seu apelo, 

as suas características, e sua causa. 

A chamada para a Valiosa Caminhada 

Eu, portanto, o prisioneiro no Senhor, vos rogo que andar de 

modo digno da vocação a que fostes chamados, (4: 1) 

Antes de dar o seu apelo, Paulo mais uma vez se refere a si mesmo como o 

prisioneiro no Senhor (ver 3: 1). Ao mencionar a sua prisão, ele lembra 

suavemente seus leitores que ele sabe que a caminhada cristã digna pode ser 

caro e que pagou um custo considerável a si mesmo por causa de sua obediência 

ao Senhor. Ele não iria pedir-lhes a andar de uma forma em que ele não tinha 

se andou ou pagar um preço que ele mesmo não estava disposto a pagar. Sua 

atual circunstância física parecia extremamente negativo do ponto de vista 

humano, mas Paulo queria que seus leitores saibam que isso não mudou o seu 

compromisso com ou sua confiança em que o Senhor . 

O apóstolo não estava buscando simpatia ou usando seu confinamento Roman 

como um meio para envergonhar os Efésios em conformidade com o seu 

pedido. Ele estava lembrando-lhes de novo de sua própria subserviência total a 

Cristo, o seu ser o prisioneiro no Senhor se ele estava na cadeia ou não. Ele se 

tornou o Senhor prisioneiro na estrada para Damasco e nunca procurou ser 

livre de que a prisão divina. 

Paulo tinha a capacidade de ver tudo à luz de como isso afetou Cristo. Ele viu 

tudo na vertical antes de vê-lo na horizontal Seus motivos eram de Cristo, seus 

padrões eram de Cristo, seus objetivos eram de Cristo, sua visão era de Cristo, 



toda a sua orientação era de Cristo. Tudo o que ele pensou, planejado, disse, e 

fez foi em relação ao seu Senhor. Ele estava no sentido mais completo um 

cativo do Senhor Jesus Cristo. 

A maioria de nós vai admitir que nós tendem a ser tão auto-orientado que vemos 

muitas coisas em primeiro lugar e, por vezes, apenas em relação a nós 

mesmos. Mas a pessoa que tem a Palavra de Cristo permanecendo nele 

ricamente, o que satura sua mente com sabedoria e verdade divina vai 

perguntar: "Como isso afeta a Deus? Como ele vai refletir sobre ele? O que ele 

quer que eu faça com este problema ou essa bênção? Como posso mais por 

favor, e honrá-Lo neste? " Ele tenta ver tudo através da rede divina de 

Deus. Essa atitude é a base e a marca da maturidade espiritual. Com Davi, o 

cristão maduro pode dizer que tenho posto o Senhor continuamente diante de 

mim; Porque ele está à minha mão direita "(Sl. 16: 8). 

Paulo fez nenhum pedido de desculpas por articulado com as pessoas a fazer o 

que ele sabia que estava certo. Eu suplico ... você, diz 

ele. parakaleo ( suplicar ) significa chamar a um jogador da equipa, com a 

idéia de querer ajudar ou ser ajudado. Conota sentimento intenso, forte 

desejo. Neste contexto, não é simplesmente um pedido, mas um fundamento, 

uma súplica ou mendicidade. Paulo não estava dando sugestões aos Efésios, 

mas padrões divinos, normas além de que eles não podiam viver de uma forma 

que oportunamente correspondeu ao fato de serem filhos de Deus. Paulo nunca 

exortou em um do-it-ou deixe--it take base. Ele não pode descansar até que 

todos aqueles entregues na sua assistência espiritual caminhou de modo digno 

da vocação com que eles haviam sido chamados . 

Paulo se confessou com o rei Agripa para ouvir o seu testemunho (Atos 26: 3), 

ele incitou fortemente o Corinthians para reafirmar seu amor por um irmão 

arrependido (2 Cor. 2: 8), e pediu aos Gálatas para ficar na liberdade de o 

evangelho como ele fez (Gl. 4:12). Ele se declarou fora de um intenso amor 

pelos outros, salvos e não salvos. Dos companheiros não salvo judeus, ele 

escreveu: "Eu estou dizendo a verdade em Cristo, não minto, a minha 

consciência me dá testemunho do Espírito Santo, que tenho grande tristeza e 

contínua dor no meu coração. Por que eu poderia desejar que eu anátema, 

separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo 

a carne "(Rm 9: 1-3.). 

Os cristãos não devem se ressentir um pastor de suplicando-los na fé como 

Paulo fez aqueles a quem ele ministrava. Um pastor que se aproxima de seu 

ministério com desapego ou indiferença não é digno de seu escritório. Amar a 

preocupação com o bem-estar espiritual dos outros é caro e, além de força de 

Deus é frustrante e desmoralizante. 



Opiniões de pastores ao longo da última década ou mais têm revelado desânimo 

generalizado e até mesmo depressão-o que um escritor descreveu como fadiga 

de batalha. Uma grande porcentagem dos entrevistados disseram que a parte 

mais deprimente de seu ministério era a sensação de nunca estar 

completamente, de sempre ter mais o que fazer, e de ver muito de seu "sucesso" 

vir a ser superficial e temporária. Eles relataram que nunca parece haver tempo 

suficiente para preparar sermões tão cuidadosamente como deveriam, para 

visitar e aconselhar pessoas que deles necessitam, para participar de todas as 

reuniões, ou para cumprir as muitas outras coisas que se esperam de o pastor 

por sua congregação e por si mesmo. Seu trabalho nunca é feito, e quanto mais 

ele se importa mais se vê a fazer. Paulo, que se fez o trabalho de um pastor e 

foi um apóstolo e evangelista, falou dos crentes na Galácia como, "Meus filhos, 

com quem estou eu de novo em trabalho de parto, até ser Cristo formado em 

vós" (Gl. 4:19) . Ele sofreu dores de parto perpétuos de seu grande desejo para 

o crescimento e maturidade espiritual daqueles a quem ele ministrava. 

Não só os pastores, mas cada crente deve ter uma preocupação amorosa 

suplicar, implorar, mendigar e implorar com os outros para responder em 

obediência ao evangelho. Assim como Paulo, eles devem ter uma paixão 

para rogar seus companheiros crentes a andar de modo digno 

de sua vocação -para ser tudo o que o Senhor deseja deles. 

Caminhada é freqüentemente usada no Novo Testamento para se referir a 

conduta diária, a vida do dia-a-dia, e é o tema dos três últimos capítulos de 

Efésios. Nos primeiros dezesseis versículos do capítulo 4, Paulo enfatiza a 

unidade e no resto do capítulo a singularidade da caminhada cristã. Nos 

capítulos 5 e 6, ele destaca a pureza moral, a sabedoria, o controle Espírito, as 

manifestações da família, e da guerra da caminhada cristã. 

Axios ( digno ) tem o significado do radical que equilibra as escalas-o que está 

de um lado da grelha deve ser igual em peso ao que está no outro lado. Por 

extensão, a palavra passou a ser aplicado a qualquer coisa que se esperava que 

correspondem a algo mais. Uma pessoa digna de seu salário era um trabalho 

cujo dia de correspondeu salários seu dia. O crente que anda de um modo 

digno da vocação com queele tem sido chamado é aquele cuja vida diária 

corresponde a sua alta posição como filho de Deus e co-herdeiro com Jesus 

Cristo. Sua vida prática corresponde a sua posição espiritual. 

A vocação a que foram chamados é o soberano poupança chamado de Deus 

(cf. 1 Ts. 2:12),. "Ninguém pode vir a mim", disse Jesus, "se o Pai que me 

enviou não o trouxer" (João 6:44;. Cf. v 65). Em outra ocasião, Ele disse: "E 

eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim" (João 12:32). Paulo nos 

diz que aqueles a quem Deus "predestinou, a esses também chamou; e aos que 

chamou, a esses também justificou; e aos que justificou, a esses também 

glorificou" (Rm 8:30.). Como o apóstolo mencionado na abertura desta carta, 



"Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos 

e irrepreensíveis diante dele" (Ef 1: 4.). Nenhuma pessoa pode ser salva sem 

receber Jesus Cristo como seu Salvador. Mas nenhuma pessoa pode escolher 

Cristo, que já não tenha sido escolhida pelo Pai e do Filho. "Você não me 

escolhestes a mim", Jesus explicou aos discípulos, "mas eu vos escolhi a vós, e 

vos designei, para que vades e deis fruto, eo vosso fruto permaneça" (João 

15:16). 

Paulo faz muitas referências ao crente chamado ( klesis ), que, como neste 

caso, refere-se ao soberano, chamado eficaz de Deus para a salvação (Rm 

11:29; 1 Cor. 1:26;. Ef 1:18; 4. .:. 1, 4; Phil 3:14; 2 Tessalonicenses 1:11; 2 Tim. 

1: 9; cf. Heb 3: 1; 2 Pe 1:10)... 

Sem Deus vocação , sem Sua escolha, a nossa escolha Ele seria inútil. Na 

verdade, se Deus não chamou os homens para si nenhum homem gostaria de 

vir a Ele, porque o natural, todo homem natural homem-está em inimizade com 

Deus (Rom. 8: 7). A verdade maravilhosa do evangelho é que Deus não só 

enviou o Seu Filho para fornecer o caminho da salvação (Rm 5: 8.) Mas que 

Ele enviou para buscar o perdido, a fim de salvá-los (Lucas 19:10). Deus não 

se contentou simplesmente para tornar a salvação disponível. Ele chamou os 

eleitos redimidos a Si mesmo. 

É por isso que a nossa vocação é uma vocação, uma "vocação celestial" (Hb. 

3: 1), e uma santa vocação ". (. 2 Tim 1: 9) E é por isso que os fiéis, que responde 

Cristão está determinado a" prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana 

vocação de Deus em Cristo Jesus "(Fl. 3:14). 

As características do Valiosa Caminhada 

com toda a humildade e mansidão, com paciência, mostrando 

paciência um com o outro no amor, ser diligente para preservar a 
unidade do Espírito no vínculo da paz. (4: 2-3) 

Aqui, Paulo dá cinco elementos essenciais para a vida cristã fiel, cinco atitudes 

em que caminhar dignamente na chamada do Senhor se baseiam. 

Humildade 

Essas características, das quais a humildade é a base, formam uma progressão, 

o verdadeiro exercício de um líder para o exercício daquelas que se seguem. 

Tapeinophrosunē ( humildade ) é uma palavra composta que significa, 

literalmente, para pensar ou julgar com humildade, e, portanto, ter a humildade 

de espírito. João Wesley observou que "nem os romanos, nem os gregos tinham 

uma palavra para a humildade." O próprio conceito foi tão estranho e 

repugnante para a sua maneira de pensar que eles não tinham nenhum termo 



para descrevê-lo.Aparentemente, este termo grego foi cunhado pelos cristãos, 

provavelmente pelo próprio Paulo, para descrever uma qualidade para o qual 

não há outra palavra estava disponível. Para os gregos orgulhosos e romanos, 

os seus termos para ignóbeis, covardes, e outras características foram 

suficientes para descrever a pessoa "não natural" que não pense de si mesmo 

com orgulho e auto-satisfação. Quando, durante os primeiros séculos do 

cristianismo, os escritores pagãos emprestado o termo tapeinophrosunē eles 

sempre usou depreciativamente-freqüência dos cristãos, porque a eles 

humildade era uma fraqueza lastimável. 

Mas a humildade é a virtude cristã mais fundacional. Nós não podemos sequer 

começar a agradar a Deus sem humildade, assim como nosso Senhor não 

poderia ter agradado Seu Pai tinha Ele não por sua vontade "se esvaziou, 

assumindo a forma de um servo, e ... se humilhou, tornando-se obediente até à 

de morte, e morte de cruz "(Fil. 2: 7-8). 

No entanto, a humildade é terrivelmente indescritível, porque se focado em 

demasia ele vai se transformar em orgulho, seu exato oposto. A humildade é 

uma virtude a ser muito procurado, mas nunca disse, porque uma vez alegou 

que é perdido. Só Jesus Cristo, como Filho perfeitamente obediente, poderia 

afirmar justificAdãoente humildade para si mesmo. "Pegue o meu jugo sobre 

vós", disse Ele, "porque sou manso e humilde de coração" (Mat. 11:29). Ele 

veio ao mundo como o Filho de Deus, mas nasceu em um estábulo, cresceu em 

uma família de camponeses, nunca imóvel de propriedade, exceto os artigos de 

vestuário em suas costas, e foi enterrado em um túmulo emprestado. A qualquer 

momento ele poderia ter exercido seu divino direitos, prerrogativas, e glória, 

mas em obediência e humildade Ele se recusou a fazê-lo porque teria sido ir 

para fora a vontade do Pai. Se o Senhor da glória andou em humildade enquanto 

Ele estava na terra, quanto mais são os Seus seguidores imperfeitos para fazê-

lo? "Aquele que diz que permanece nele, esse deve-se a caminhar na mesma 

maneira como Ele andou" (1 João 2: 6). 

Embora a humildade é o cerne do caráter cristão, nenhuma virtude é mais 

estranho para os caminhos do mundo. O mundo exalta orgulho, não a 

humildade. Ao longo da história, a natureza humana caída, governado por 

Satanás, o príncipe deste mundo, tem evitado humildade e orgulho 

defendeu. Para a maior parte humildade tem sido visto como fraqueza e 

impotência, algo ignóbil deve ser desprezado.Pessoas desavergonhAdãoente 

afirmam ter orgulho de seus empregos, seus filhos, suas realizações, e assim 

por diante. Sociedade gosta de reconhecer e elogiar aqueles que realizaram algo 

excepcional. A ostentação, vanglória, desfilando, e exaltando são ações do 

mundo no comércio. 

Infelizmente a igreja muitas vezes reflete essa perspectiva e padrão mundano, 

a construção de muitos programas e organizações em todo o enticements 



superficiais de prêmios, troféus e reconhecimento público. Nós parecem ter 

encontrado uma maneira de incentivar a jactância que é "aceitável", porque tal 

jactância é feito em nome do evangelho. Mas ao fazer isso, contradizem o 

próprio evangelho nós reivindicamos a promover, porque a marca do evangelho 

é a humildade, não orgulho e auto-exaltação. A obra de Deus não pode ser 

servido por caminhos do mundo. O chamado de Deus é a humildade e Sua obra 

só é conseguido através de humildade. 

O primeiro pecado foi o orgulho, e todo pecado depois que tem sido, de alguma 

forma uma extensão de orgulho. Orgulho levou o anjo Lúcifer se exaltar acima 

de seu Criador e Senhor. Porque a "estrela da manhã" brilhante continuamente 

disse: "Eu vou, eu vou, eu vou", em oposição à vontade de Deus, ele foi expulso 

do céu (Is. 14: 12-23). Porque ele disse: "Eu sou um deus, 'o Senhor expulsá-

lo" da montanha de Deus "(Ez. 28: 11-19) O pecado original de Adão e Eva foi 

o orgulho, confiando em seu próprio entendimento acima de Deus (. Gênesis 3: 

6-7.) O escritor de Provérbios adverte: "Quando o orgulho vem, então vem a 

desonra" (11: 2), "O orgulho vem antes da destruição, e um espírito altivo, antes 

de tropeço" (16:18), e novamente "Olhar altivo e coração orgulhoso, tal 

lâmpada dos ímpios é pecado" (21: 4). 

Isaías advertiu: "O olhar orgulhoso do homem será humilhado, e a altura do 

homem será humilhado, e só o Senhor será exaltado naquele dia" (Is 02:11; cf. 

3:. 16-26). "Eis que eu sou contra ti, ó arrogante", declarou Deus contra a 

Babilônia, "Para o seu dia chegou, o momento em que vou puni-lo. E o 

arrogante vai tropeçar e cair, sem ninguém para ressuscitarei" ( Jer. 50: 31-

32). O último capítulo do Antigo Testamento começa assim: "Pois eis que o dia 

está chegando, queimando como uma fornalha, e todo o arrogante e todo 

malfeitor será joio" (Malaquias 4: 1.). As bem-aventuranças começam com 

"Bem-aventurados os pobres em espírito" (Mateus 5: 3.), E Tiago nos assegura 

que "Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes" (Tiago 4: 6; cf. 

Ps. 138: 6). 

O orgulho é a suprema tentação de Satanás, porque o orgulho é o cerne de sua 

própria natureza do mal. Consequentemente, Satanás garante que o cristão 

nunca é totalmente livre da tentação do orgulho.Estaremos sempre em uma 

batalha com orgulho até que o Senhor nos leva a estar com Ele. Nossa única 

proteção contra o orgulho, e nossa única fonte de humildade, é uma visão 

correta de Deus. O orgulho é o pecado de competir com Deus e humildade é a 

virtude de se submeter a Sua glória suprema. 

O orgulho vem de muitas formas. Podemos ser tentados a ter orgulho de nossas 

habilidades, nossas posses, nossa educação, nosso status social, a nossa 

aparência, nosso poder, e até mesmo os nossos conhecimentos ou religiosas 

realizações bíblicas. Mas toda a Escritura o Senhor chama Seu povo a 

humildade. "Antes de honra vai a humildade" (Pv 15:33.); "O galardão da 



humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida" (22: 4); "Louve-

te, e não a tua boca; um estranho, e não os teus lábios" (27: 2). 

A humildade é um ingrediente de toda a bênção espiritual. Assim como todo 

pecado tem suas raízes no orgulho, toda a virtude tem suas raízes na 

humildade. A humildade nos permite ver como somos, porque nos mostra 

diante de Deus como Ele é. Assim como o orgulho é por trás de cada conflito 

que temos com outras pessoas e todos os problemas de comunhão que temos 

com o Senhor, de modo que a humildade é por trás de cada relação harmoniosa 

humana, todo o sucesso espiritual, e cada momento de comunhão de alegria 

com o Senhor. 

Durante os dias de escravidão nas Índias Ocidentais, um grupo de cristãos da 

Morávia descobriu que era impossível para testemunhar aos escravos, porque 

eles foram quase totalmente separada da classe dominante, muitos dos quais 

sentiram que abaixo deles mesmo para falar com um escravo. Dois jovens 

missionários, no entanto, estavam determinados a chegar a esses povos 

oprimidos a qualquer custo. A fim de cumprir o chamado de Deus, eles se 

juntaram aos escravos. Eles trabalharam e viveram ao lado dos escravos, 

tornando-se totalmente identificado com eles, compartilhando seu excesso de 

trabalho, os espancamentos, e seu abuso. Não é estranho que os dois 

missionários rapidamente conquistou os corações daqueles escravos, muitos 

dos quais aceites por si mesmos a Deus, que podia mover os homens a tal 

abnegação amoroso. 

Uma pessoa não pode mesmo tornar-se um cristão sem humildade, sem 

reconhecer a si mesmo como um pecador e digno apenas de justa condenação 

de Deus. "Em verdade eu vos digo", disse Jesus, "a menos que você está 

convertam e se tornem como crianças, não entrareis no reino dos céus Todo 

aquele que se humilha ...." (Mat. 18: 3-4). No auge de sua própria fama e 

reconhecimento como um profeta, João Batista disse de Jesus: "Eu não sou 

digno de remover suas sandálias" (Mat. 03:11) e "Ele deve crescer, mas eu 

diminua" (Jo 3:30). Marta estava ocupada fazendo muitas coisas supostamente 

para Jesus 'causa, mas em três ocasiões diferentes, vemos Maria simplesmente 

sentado humildemente aos pés de Jesus. Em todos os quatro evangelhos os 

escritores se esconder e chamar a atenção para Jesus. Como é fácil teria sido 

para eles incluem sutilmente contas favoráveis para si. Mateus se identifica 

como um coletor de impostos desprezado, o que nenhum dos outros 

evangelistas faz. Por outro lado, ele não menciona a festa que ele deu para seus 

companheiros de coletores de impostos ao encontro de Jesus. Devido a 

humildade de Mateus, que foi deixado com Lucas para escrever sobre isso. 

Marcos provavelmente escreveu sob a tutela de Pedro, e, possivelmente, por 

causa da influência que do apóstolo, ele não relata duas das coisas mais incríveis 

que aconteceram com Pedro durante o ministério de Jesus, seu caminhar sobre 



a água e sua confissão de Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. João nunca 

menciona seu próprio nome, referindo-se a si mesmo simplesmente como "o 

discípulo a quem Jesus amava". 

Em uma compilação de citações de idade é um excelente parágrafo escrito por 

Tomé Guthrie: 

Os edifícios grandiosos, as torres mais altas, as torres mais altas descansar sobre 

fundações profundas. A própria segurança dos presentes eminentes e graças 

proeminentes reside na sua associação com profunda humildade. Eles são 

perigosos sem ele. Grandes homens precisam ser homens bons. Olhe para o 

navio poderoso. Um leviatã para o mar, com sua imponente mastros e 

carregando uma nuvem de lona. Como ela estabiliza-se sobre as ondas e 

caminha ereto sobre as águas rolando como uma coisa com a inerente, a vida 

de auto-regulação. ... Por que ela não jogou no fim de seu feixe, enviado 

debatendo ao abismo? Porque invisível sob a superfície um vasto casco bem 

lastrado dá o equilíbrio e toma conta da água, ela mantém estável sob uma vela 

pressive e no seio de um mar inchaço. Mesmo que para preservar o santo na 

posição vertical, para preservar a ereto santo e salvo de cair, Deus lhe dá 

equilíbrio e lastro concedendo o homem a quem deu dotes elevados, a graça 

tendant de uma humildade proporcional. 

Humildade começa com auto-consciência adequada, "a virtude", disse Bernard 

de Clairvaux ", pela qual o homem se torna consciente de sua própria 

indignidade." Ela começa com um, sem adornos, vista unretouched honesto de 

si mesmo. A primeira coisa que a pessoa honesta vê em si mesmo é o pecado, 

e, portanto, um dos mais seguros marcas da verdadeira humildade é a confissão 

diária do pecado. "Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós 

mesmos, ea verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele 

é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça" (1 

João 1: 8-9). "Nós não somos corajosos para classe ou comparar-nos com 

alguns daqueles que se louvam", diz Paulo; "Mas quando eles medem-se por si 

mesmos, e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento" (2 Cor. 

10:12). Não é só unspiritual mas pouco inteligente para nos julgar por 

comparação com os outros. Todos nós tendemos a exagerar nossas boas 

qualidades e minimizar as boas qualidades dos outros. Humildade decola 

nossos óculos cor-de-rosa e permite-nos ver a nós mesmos como realmente 

somos. Nós não somos "adequada em nós mesmos para considerar alguma 

coisa, como de nós mesmos", diz Paulo, "mas a nossa capacidade vem de Deus" 

(2 Cor. 3: 5). 

Em segundo lugar, a humildade de Cristo envolve-consciência. Ele é o único 

padrão pelo qual a justiça pode ser julgado e por que agradar a Deus pode ser 

julgado. Nosso objetivo deve ser nada menos do que "andar na mesma maneira 

como Ele andou" (1 João 2: 6), e Jesus Cristo andou na perfeição. Só de Jesus 



que Deus nunca disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo" 

(Mat. 3:17). 

Em terceiro lugar, a humildade envolve-consciência Deus. Ao estudarmos a 

Sua vida nos evangelhos passamos a ver Jesus mais e mais em sua perfeição, 

Sua perfeita humildade humana, Sua perfeita submissão ao Pai, o Seu perfeito 

amor, compaixão e sabedoria. Mas além de sua perfeição humana que também 

vêm para ver a Sua perfeição, Seu poder ilimitado divina; Sua conhecer os 

pensamentos e coração de cada pessoa; e Sua autoridade para curar doenças, 

expulsai os demônios, e até mesmo perdoar os pecados. Nós viemos para ver 

Jesus Cristo como Isaías viu o Senhor ", sentado em um trono, sublime e 

exaltado" e queremos gritar com os serafins: "Santo, Santo, Santo, é o Senhor 

dos exércitos, toda a terra está cheia de Sua glória ", e com o próprio profeta:" 

Ai de mim, pois eu estou arruinado Porque eu sou um homem de lábios 

impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros;! e os meus olhos 

viram o Rei, o Senhor dos Exércitos "(Isa. 6: 1, 3, 5). 

Quando Paulo olhou-se no auto-conhecimento, ele viu o principal dos 

pecadores (1 Tm. 1:15). Quando Pedro olhou-se na consciência de Cristo, ele 

disse: "Afasta de mim, porque sou um homem pecador, ó Senhor" (Lucas 5: 

8). Quando Jó olhou-se na consciência de Deus, ele disse: "Portanto, eu retrair, 

eu me arrependo no pó e na cinza" (Jó 42: 6). 

Nosso sucesso do negócio, a fama, a educação, a riqueza, a personalidade, as 

boas obras, ou qualquer outra coisa que somos ou temos em nós mesmos não 

conta nada diante de Deus. Quanto mais dependemos e glória em tais coisas, a 

maior barreira que se tornam a nossa comunhão com Deus. Cada pessoa vem 

perante o Senhor, sem nada para elogiá-lo e tudo para condená-lo. Mas quando 

ele vem com o espírito do cobrador de impostos arrependido, dizendo: "Deus, 

sê propício a mim, pecador," Deus de boa vontade e amor aceitá-lo. "Pois todo 

o que se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado" (Lucas 18: 

13-14). 

Brandura 

Humildade sempre produz Gentilza ou mansidão. A mansidão é um dos sinais 

mais seguros de verdadeira humildade. Você não pode possuir 

mansidão sem humildade, e você não pode possuir 

mansidãocom orgulho. Porque orgulho e humildade são mutuamente 

exclusivas, por isso são orgulho e humildade, ou Gentilza . 

Muitos dicionários definem a mansidão em termos tais como "tímida, ou uma 

deficiência de coragem ou espírito"; mas isso está longe de ser o significado 

bíblico. Praotēs (aqui traduzida Gentilza ) refere-se ao que é leve de espírito e 

auto-controlado, o oposto de vingança e vingança. Jesus usou a forma adjetiva 



em dar a terceira bem-aventurança ("Bem-aventurados os mansos," Mat. 5: 5). 

E descrever o seu próprio personagem (. "Porque eu sou manso", Mateus 

11:29) A Gentilza é um dos frutos do Espírito (Gl 5:23.) e deve caracterizar 

cada filho de Deus (Cl 3:12; cf. Filipenses 4: 5). 

O significado de praotēs não tem nada a ver com fraqueza, timidez, indiferença 

ou covardia. Ele foi usado de animais silvestres que foram domesticados, 

especialmente de cavalos que foram quebrados e treinados. Tal animal ainda 

tem sua força e espírito, mas a sua vontade está sob o controle de seu dono. O 

leão domado ainda é poderoso, mas seu poder está sob o controle de seu 

treinador. O cavalo pode correr tão rápido, mas ele só é executado quando e 

onde seu mestre diz-lhe para ser executado. 

A mansidão é poder sob controle. Mansidão bíblica, ou Gentilza , é poder sob 

o controle de Deus. A pessoa mansa é normalmente calma, suave, leve e 

educado, e ele nunca se vingar, a auto-afirmação, vingativo, ou de auto-

defesa. Quando os soldados chegaram para prendê-lo no jardim do Getsêmani 

e Pedro desembainhou a espada para defender o seu Senhor, Jesus disse: "Você 

acha que eu não poderia rogar a meu Pai, e ele vai de uma vez colocou à minha 

disposição mais de doze legiões de anjos? " (Mat. 26:53). Mesmo em Sua 

humanidade, Jesus tinha acesso ao poder divino infinito, que Ele poderia, a 

qualquer momento ter usado em sua própria defesa. No entanto, não uma vez 

que Ele escolheu para fazê-lo. Sua recusa em se alistar recursos divinos para 

nada, mas obedecendo a vontade do Pai é a imagem suprema da mansidão de 

energia sob controle. 

Davi exibido tal mansidão quando ele se recusou a matar o rei Saul na caverna 

perto de En-Gedi, embora ele tivesse oportunidade fácil e justificativa 

considerável do ponto de vista humano (1 Sam. 24: 1-7). Depois o próprio Davi 

tornou-se rei, ele novamente mostrou o sistema de retenção de mansidão 

quando ele se recusou a retaliar contra as provocações maliciosos, maldições e 

lançamento de pedras de Simei (2 Sam. 16: 5-14). 

Moisés é descrito como "muito humilde, mais do que qualquer homem que 

estava sobre a face da terra" (Num. 12: 3). No entanto, ele destemidamente 

confrontado Faraó em o nome do Senhor (ver Ex 5-12.), Raivosamente 

confrontou Israel com a sua rebeldia e idolatria (32: 19-29), e mesmo com 

ousadia diante do Senhor para perdoar os pecados do povo (32: 11- 13, 30-

32). No entanto, a confiança de Moisés não estava em si mesmo, mas no caráter 

e promessas do Senhor. Quando Deus o chamou, Moisés respondeu: "Por favor, 

Senhor, eu nunca fui eloqüente, nem recentemente nem no tempo passado, nem 

depois que falaste a teu servo; porque sou pesado de boca e pesado de língua" 

(4: 10). Como ele serviu ao Senhor durante toda a sua vida, Moisés teve a vara 

de Deus para lembrá-lo de que a grande obra para a qual o Senhor o havia 

chamado poderia ser realizado apenas em próprio poder do Senhor. Que ele 



próprio era nada e Deus era tudo foram as marcas da mansidão de 

Moisés. Como observou Martyn Lloyd-Jones, "Ser manso significa que você 

terminar com você mesmo por completo." 

No entanto, a pessoa mansa é também capaz de raiva e ação justa quando o 

Palavra ou o nome de Deus é difamado, como Jesus foi quando a casa de Seu 

Pai foi feita na cova de um ladrão e Ele forçosamente expulsou os infratores 

(Mat. 21:13). Como Paulo afirma mais tarde nesta carta, é possível ficar com 

raiva e não o pecado (Ef. 4:26). Como o próprio Senhor, a pessoa humilde não 

revidava quando ele é vilipendiado (1 Pe. 2:23). Quando a pessoa mansa fica 

com raiva, ele é despertado por aquilo que calunia Deus ou é prejudicial para 

os outros, não pelo que é feito contra si mesmo. E sua raiva é controlada e 

cuidadosamente dirigida, não a ventilação descuidado e selvagem de emoção 

que respinga todo mundo que está próximo. 

Uma das marcas da verdadeira humildade é auto-controle. As pessoas que estão 

irritados com todos os incômodo ou inconveniência de se saber nada de 

mansidão ou Gentilza . "Aquele que é lento para a ira é melhor do que o 

poderoso, eo que domina o seu espírito, do que aquele que toma uma cidade" 

(Prov. 16:32). Duas outras marcas de mansidão, já citados, estão a raiva em 

nome de Deus ou trabalho que está sendo difamado e falta de raiva quando nós 

mesmos sejam prejudicados ou criticado. 

A pessoa mansa responde de bom grado a Palavra de Deus, não importa o que 

as exigências ou consequências, humildemente receber "a palavra implantada" 

(Tiago 1:21). Ele também é um pacificador, que prontamente perdoa e ajuda a 

restaurar um irmão pecador (Gal. 6: 1). Por fim, a pessoa que é verdadeiramente 

manso e humilde de acordo com os padrões de Deus tem a atitude correta para 

com os incrédulos. Ele não olha para baixo sobre eles com um sentimento de 

superioridade, mas anseia por sua salvação, sabendo que ele próprio já foi 

perdido, e ainda estaria perdido, mas pela graça de Deus.Devemos ser "pronto 

para fazer uma defesa para todo aquele que pede [us] para dar conta da 

esperança que está em [nós], mas com mansidão ( praotēs ) e reverência "(1 

Ped. 3:15). Não só as mulheres cristãs, mas todos os crentes devem ser 

adornado "com a qualidade imperecível de um espírito manso e tranqüilo" (1 

Pe. 3: 4). 

Paciência 

A terceira atitude que caracteriza a pé digno do cristão é a paciência , que é 

uma conseqüência de humildade e mansidão. makrothumia ( paciência ) 

significa literalmente longa-humorado, e às vezes é traduzida longanimidade. A 

pessoa doente perdura circunstâncias negativas e nunca dá para eles. 



Abraão recebeu a promessa de Deus, mas teve que esperar muitos anos para ver 

seu cumprimento. "Assim," o escritor de Hebreus nos diz: "tendo esperou 

pacientemente, alcançou a promessa" (Hb. 6:15).Deus havia prometido que os 

descendentes de Abraão seria uma grande nação (Gn 12: 2) e ele ainda não foi 

dada Isaque, o filho da promessa, até que depois de Abraão era quase uma 

centena de anos de idade. "No entanto, no que diz respeito à promessa de Deus, 

ele não vacilou na incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus" 

(Rom. 4:20). 

Deus disse a Noé que construísse um navio no deserto, longe de qualquer corpo 

de água e nunca tinha havido chuva na terra. Por 120 anos Noé trabalhou nessa 

tarefa, enquanto pregava para os seus vizinhos da vinda do julgamento de Deus. 

Na crônica de santos fiéis do Antigo Testamento no livro de Hebreus, paciência 

de Moisés é mencionado duas vezes. Ele escolheu, em vez "de suportar maus-

tratos com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado; 

considerando o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do 

Egito;. Porque tinha em vista a recompensa Pela fé deixou o Egito , não 

temendo a ira do rei; porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível 

"(Hebreus 11: 25-27.). 

Tiago disse: "Como um exemplo, irmãos, de sofrimento e de paciência, tenham 

os profetas que falaram em nome do Senhor" (Tiago 5:10). Quando Deus 

chamou Jeremias, Ele disse ao profeta que ninguém iria acreditar em sua 

mensagem e que ele seria odiado, caluniado e perseguido (Jer. 1: 5-

19). Contudo, Jeremias serviu ao Senhor com fidelidade e pacientemente até o 

final de sua vida. Da mesma forma, quando o Senhor chamou Isaías foi-lhe dito 

que o país não iria ouvi-lo nem converterem dos seus pecados (Isa. 6: 9-

12). Como Jeremias, no entanto, ele pregou e ministrou com fidelidade 

paciente. 

Paulo estava disposto a suportar qualquer sofrimento, aflição, o ridículo, ou a 

perseguição, a fim de servir pacientemente seu Mestre. "O que você está 

fazendo, chorando e magoando-me o coração?" ele perguntou aos cristãos em 

Cesaréia após o profeta Ágabo previu detenção e prisão do apóstolo. "Porque 

eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome 

do Senhor Jesus" (Atos 21:13). 

Quando HM Stanley foi para a África, em 1871, para encontrar e informar sobre 

Davi Livingstone, ele passou vários meses na companhia do missionário, 

observando atentamente o homem e seu trabalho.Livingstone nunca mais falou 

com Stanley sobre assuntos espirituais, mas compaixão amorosa e paciente de 

Livingstone para os povos africanos foi além da compreensão de Stanley. Ele 

não conseguia entender como o missionário poderia ter tal amor e paciência 

com as pessoas para trás, pagãos entre os quais ele tinha tanto tempo 



ministrava. Livingstone literalmente passou-se em serviço incansável por 

aqueles a quem ele não tinha nenhuma razão para amar, exceto por amor de 

Cristo. Stanley escreveu em seu diário: "Quando eu vi que a paciência 

incansável, que o zelo incansável e esses filhos iluminados da África, eu me 

tornei um cristão ao seu lado, embora ele nunca me falou uma palavra." 

Aristóteles disse que a maior virtude grega foi a recusa a tolerar qualquer insulto 

e prontidão para contra-atacar. Mas esse não é o caminho de Deus para o Seu 

povo. O santo paciente aceita tudo o que as outras pessoas fazem com ele. Ele 

é "paciente com todos os homens" (1 Ts. 5:14), mesmo aqueles que tentam a 

sua paciência ao limite. Ele é paciente com aqueles que o caluniam e que 

questionar seus motivos para servir ao Senhor. 

O santo paciente aceita o plano de Deus para tudo, sem questionar ou 

resmungando. Ele não reclama quando sua vocação parece menos glamourosa 

do que alguma outra pessoa ou quando o Senhor envia-lo para um lugar que é 

perigoso ou difícil. Ele lembra que o Filho de Deus deixou a sua casa celestial 

de amor, santidade e glória para vir à terra e ser odiado, rejeitado, cuspido, e 

crucificado, sem uma vez retribuir o mal com o mal ou reclamando a seu pai. 

Amor tolerante 

Um quarto elemento característico da caminhada cristã digna é paciência um 

com o outro no amor . Pedro nos diz que tal "amor cobre uma multidão de 

pecados" (1 Pedro 4: 8.). Ele lança um cobertor sobre os pecados dos outros, 

não justificar ou desculpar-los, mas para manter os pecados de se tornar mais 

conhecido do que o necessário. "O ódio excita contendas, mas o amor cobre 

todas as transgressões" (Prov. 10:12). Amor tolerante toma o abuso de outras 

pessoas, enquanto continua a amá-los. 

Tolerante amor só poderia ser ágape amor, porque só Ágape amor dá de forma 

contínua e incondicionalmente. Eros amor é essencialmente auto-amor, porque 

ele se preocupa com os outros só por causa do que ele pode ficar com eles. É o 

amor que leva e nunca dá. Philia amor é principalmente amor recíproco, o amor 

que dá, desde que ele recebe. Mas Ágape amor é o amor sem reservas e sem 

egoísmo, o amor que dá de bom grado se recebe em troca ou não. É 

benevolência invencível, invencível bondade-amor que vai para fora até mesmo 

os inimigos e ora por seus perseguidores (Mt 5:. 43-44). É por isso que 

apaciência do qual Paulo fala aqui só poderia ser expresso em Ágape amor . 

Unidade 

O resultado final da humildade, mansidão, paciência e paciência é ser diligente 

para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz . Spoudazō (para 

ser diligente ) significa, basicamente, que se apresse, e desde que vêm os 



significados de zelo e diligência . Um comentarista descreve-o como um santo 

zelo que exige dedicação integral. Paulo usou a palavra em dizer a Timóteo: 

"Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 

envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade" (2 Tim 2:15; cf. Tito 3:. 

12- 13). 

Preservação da unidade do Espírito no vínculo da paz deve ser o diligente e 

preocupação constante de todo crente. Paulo não está falando de unidade 

organizacional, como a promovida em muitas denominações e no movimento 

ecumênico. Ele está falando do interior e universal unidade do Espírito pelo 

qual todo verdadeiro crente é obrigado a todas as outras verdadeiro 

crente. Como Paulo deixa claro, esta é a unidade do Espírito trabalhando na 

vida dos crentes. Ele não vem de fora, mas de dentro, e se manifesta através das 

qualidades interiores de humildade, mansidão, paciência e amor tolerante. 

Spiritual unidade não é, e não pode ser, criado pela igreja. Ele já está criado 

pelo Santo Espírito . "Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em 

um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós 

fomos feitos para beber de um só Espírito ... Há muitos membros, mas um só 

corpo." (1 Cor 12.: 13, 20; cf. Rm 8: 9).. É esta mesma unidade do 

Espírito pelo qual Jesus rezou tão intensamente no Cenáculo pouco antes de 

Sua traição e prisão: "Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, 

para que sejam um, como nós somos, ... que todos sejam um, como Tu, Pai, 

estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em Nós ... E a glória que 

Tu me deste eu tenho dado a eles.; que eles sejam um, como nós somos um: Eu 

neles e Tu em Mim, para que eles sejam perfeitos em unidade "(João 17:11, 21-

23). 

A responsabilidade da igreja, através das vidas dos crentes individuais, é de 

preservar a unidade por fielmente andando de um modo digno do chamado 

de Deus, manifestando Cristo ao mundo pela unidade n'Ele (cf. Rm 15 (v. 1):. 

1- 6; 1 Cor 1: 10-13; 3: 1-3.; Phil 1:27).. O mundo está sempre em busca, mas 

nunca encontrar a unidade. Todas as leis, conferências, tratados, convênios e 

acordos deixar de trazer a unidade ou a paz. Alguém informou que ao longo da 

história todo tratado feito foi quebrado. Não há, nem pode ser, qualquer paz 

para os ímpios (Is. 48:22). Enquanto auto está no centro; enquanto os nossos 

sentimentos, prestígio, e os direitos são a nossa principal preocupação, nunca 

haverá unidade. 

O vínculo que preserva a unidade é a paz , o cinto espiritual que envolve e une 

o povo santo de Deus juntos. É o vínculo que Paulo descreveu em Filipenses 

como "ser da mesma mente, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, com 

a intenção de um propósito" (2: 2). Por trás desse vínculo da paz é o amor, que 

Colossenses 3:14 chama de "o perfeito vínculo de união." 



Humildade dá à luz a Gentilza, bondade dá à luz a paciência, paciência dá à luz 

amor sofrer, e todos os quatro dessas características preservar a unidade do 

Espírito no vínculo da paz . Estas virtudes e do sobrenatural unidade a que 

testemunham são, provavelmente, o mais poderoso testemunho da igreja pode 

ter, porque eles estão em grande contraste com as atitudes e desunião do 

mundo. Nenhum programa ou método, não importa o quão cuidadosamente 

planejada e executada, pode abrir a porta para o evangelho da maneira crentes 

individuais podem fazer quando estão genuinamente humilde, manso, paciente, 

deixando as no amor, e demonstrar a unidade pacífica no Espírito Santo. 

A causa do Valiosa Caminhada 

Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados 

em uma só esperança da vossa vocação; um só Senhor, uma só fé, 

um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de tudo 
e por todos e em todos. (4: 4-6) 

Tudo o que diz respeito à salvação, a igreja, eo reino de Deus está baseado no 

conceito de unidade, que se reflectem no uso de Paulo de sete um 's nestes três 

versos. A causa, ou base, de unidade externa é a unidade interior. Unidade 

prática é baseada na unidade espiritual. Para enfatizar a unidade do Espírito, 

Paulo recita as características de unidade que são pertinentes para a nossa 

doutrina e da vida. 

Paulo não desenvolver as áreas específicas de unidade, mas apenas as listam : 

corpo, espírito, esperança, Senhor, a fé, o batismo, e Deus e Pai . Seu foco 

é sobre a unicidade desses e todos os outros aspectos da natureza, o plano de 

Deus, e do trabalho como base para o nosso compromisso de viver como um 

só. É óbvio que o versículo 4 centros sobre o Espírito Santo, versículo 5 no 

Filho, e versículo 6 do Pai. 

Unidade no Espírito 

Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados 

em uma só esperança da vossa vocação; (4: 4) 

Há apenas um corpo de crentes, a Igreja, que é composto por todos os santos 

que confiou ou vai confiar em Cristo como Salvador e Senhor. Não há corpo 

denominacional, geográfica, étnica ou racial. Não há Gentil, masculino, 

feminino, escravo ou homem livre corpo judeu. Há somente de Cristo corpo , 

e da unidade do corpo é o coração do livro de Efésios. 

Obviamente, não existe, mas um só Espírito , o Espírito Santo de Deus, que é 

possuída por cada crente e que é, portanto, a força unificadora interior 

no corpo . Os crentes são templos individuais do Espírito Santo (1 Cor. 3: 16-

17), que são coletivamente "bem ajustado [e são] crescendo em um templo 



santo no Senhor, ... que está sendo construído em conjunto em uma habitação 

de Deus no Espírito "(Ef. 2: 21-22). O Espírito "é dada como penhor da nossa 

herança, tendo em vista a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua 

glória" (Ef. 1:14). Ele é o anel de noivado divina (penhor), por assim dizer, que 

garante que todos os crentes estarão na ceia das bodas do Cordeiro (Apocalipse 

19: 9). 

Se todos os cristãos estavam andando em obediência e no poder do Espírito 

Santo, em primeiro lugar a nossa doutrina e, em seguida, nossos 

relacionamentos seria purificado e unificado. A unidade espiritual que já existe 

seria praticamente manifestado em completa harmonia entre o povo de Deus. 

Os crentes também são unificados na uma só esperança 

da sua vocação . Nosso chamado para a salvação é em última análise, um 

chamado para refletissem Cristo perfeição eterna e glória. Em Cristo, temos 

diferentes dons, ministérios diferentes, lugares diferentes de serviço, mas 

apenas um ... Chamando , o chamado para "sermos santos e irrepreensíveis 

diante dele" (Ef 1: 4.) e "para serem conformes à imagem de Seu Filho "(Rm 

8:29.), que irá ocorrer quando vemos o Cristo glorificado (1 João 3: 2). É o 

Espírito que nos colocou no único Corpo e que garante o nosso futuro glória. 

Unity no Filho 

um só Senhor, uma só fé, um só batismo, (4: 5) 

Assim como, obviamente, não há senão um só Senhor , Jesus Cristo, nosso 

Salvador. "Não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo 

do céu que foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos" (Atos 

4:12). Paulo disse aos Gálatas: "Mesmo que nós mesmos ou um anjo do céu vos 

pregasse outro evangelho além do que vos temos pregado a você, seja anátema" 

(Gálatas 1: 8.)."Para o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que 

o invocam" (Rom. 10:12). 

Por conseguinte, só pode haver uma só fé . Paulo não está se referindo aqui ao 

ato de fé pela qual uma pessoa é salva ou a fé contínua que produz vida correta, 

mas sim o corpo de doutrina revelada no Novo Testamento. Em verdadeiro 

cristianismo só existe uma só fé , "a fé que uma vez por todas foi entregue aos 

santos" e para o qual estamos a lutar (Jude 3.). Nossa única fé é o conteúdo da 

Palavra de Deus revelada. Falta de estudo fiel e cuidadosa de Sua Palavra, a 

tradição não examinada, as influências mundanas, inclinações carnais, e muitas 

outras coisas doutrina fragmento em muitas variáveis e até mesmo 

contraditórias formas. A Palavra de Deus contém muitas verdades, mas suas 

verdades individuais são apenas facetas harmonioso de sua única verdade, que 

é a nossa única fé . 



Não há senão um só batismo entre os crentes. O batismo espiritual, pelo qual 

todos os crentes são colocados no corpo pelo Espírito Santo, está implícita no 

versículo 4. A um só batismo do versículo 5 é melhor tomar para se referir ao 

batismo com água, o comum Novo Testamento significa de um crente 

confessando publicamente Jesus como Salvador e Senhor. Este é o preferido 

por causa da maneira como Paulo falou especificamente de cada membro da 

Trindade, em sucessão. Este é o verso de que o Senhor Jesus Cristo, por assim 

dizer. 

O batismo na água foi extremamente importante na igreja primitiva, e não como 

um meio de salvação ou bênção especial, mas como um testemunho de 

identidade com e unidade em Jesus Cristo. Os crentes não foram batizados em 

nome de uma igreja local, um evangelista de destaque, um ancião líder, ou até 

mesmo um apóstolo, mas apenas em nome de Cristo (ver 1 Cor. 1: 13-

17). Aqueles que por um só Senhor estão em uma só fé testemunhar que a 

unidade em um só batismo . 

Unity no Pai 

um só Deus e Pai de todos, que está acima de tudo e por todos e 

em todos. (4: 6) 

A doutrina básica do judaísmo sempre foi: "O Senhor é o nosso Deus, é o único 

Senhor!" (Deut. 6: 4; ver também 4:35; 32:39; Isa 45:14; 46: 9.), E unicidade 

de Deus é tão fundamental para o Cristianismo (ver 1 Cor. 8: 4-6; Ef. 4: 3-6; 

Tiago 2:19). No entanto, também o Novo Testamento revela a verdade mais 

completa que o único Deus está em três às Pessoas Pai , Filho e Espírito Santo 

(Mt 28:19; João 6:27; 20:28; Atos 5: 3-4.). 

Deus o Pai é frequentemente usado na Escritura como o título divino mais 

abrangente e inclusiva, embora seja claro de muitos textos do Novo Testamento 

que Ele nunca está separado na natureza ou o poder do Filho ou o Espírito 

Santo. Argumento de Paulo aqui não é o de separar as pessoas da Divindade, 

mas observar seus papéis originais e ainda se concentrar em sua unidade em 

relação uns aos outros e em relação ao nos vários aspectos diferentes 

mencionados nestas três versos manifestou-igreja. 

O nosso único Deus e Pai , juntamente com o Filho eo Espírito Santo, é sobre 

todos, e por todos e em todos . Essa declaração pontos abrangentes para o 

divino, a unidade glorioso, eterno que o Pai dá aos crentes pelo Seu Espírito e 

por meio do Filho. Estamos Deus criou, Deus amou, Deus salvou, Deus gerou 

a Deus controlada, Deus sustentou, Deus encheu, e Deus bendito. Somos um 

povo com menos de um soberano ( sobre tudo ), onipotente ( por tudo ) e 

onipresente ( em todos ) Deus. 



 

11. Os presentes de Cristo à sua Igreja 

(Efésios 4: 7-11) 

Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do 

dom de Cristo. Por isso, diz: "Quando Ele ascendeu ao alto, levou 

cativo cativo o cativeiro, e deu dons aos homens."(Agora, esta 

expressão, "Ele subiu", o que significa senão que também havia 

descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é Ele 

mesmo também Aquele que subiu muito acima de todos os céus, 

para que pudesse cumprir todas as coisas. ) E ele deu uns como 

apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e 

outros para pastores e mestres, (4: 7-11) 

A essência do evangelho não está no que os homens devem fazer para Deus, 

mas em que Ele tem feito para os homens. O Novo Testamento, como o Antigo, 

contém muitos comandos e exigências, muitas normas a cumprir e obrigações 

a cumprir. Mas importante quanto essas coisas são, eles não são o coração do 

cristianismo. Eles são simplesmente o que Deus chama e nos capacita a fazer 

para a Sua glória em resposta ao que Ele tem feito por nós, por nosso Senhor 

Jesus Cristo. Cada livro do Novo Testamento ensina que Cristo fez para os 

crentes, e cada exortação Novo Testamento é construído sobre os alicerces a 

graciosa provisão de Deus através do Salvador. Deus deu o dom supremo de 

graça e de Seus filhos estão a responder em obediência fiel (cf. Ef. 2:10). 

Paulo começa esta passagem, referindo-se o que Deus tem feito por aqueles que 

confiaram no seu Filho. A caminhada digna Cristão acaba descrito (4: 1-6) é 

realizada através do ministério do dom que Ele nos deu. Nos versículos 7-11 o 

apóstolo nos assegura primeiro que todo crente tem sido individualmente 

talentoso; em seguida, ele nos mostra como Cristo obteve o direito de dar 

presentes; e, finalmente, ele menciona alguns dos homens especialmente 

dotadas por meio do qual o Senhor abençoa toda a igreja. 

Os presentes de Cristo aos crentes individuais 

Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do 
dom de Cristo. (4: 7) 

É importante notar que o termo , mas , com a qual esta verso começa, é utilizado 

aqui como um adversative em vez de como um conjunto simples. Pode ser 

traduzido "apesar de que" ou "por outro lado," contrastando o objecto anterior 

com o que está para ser dito. 



Esta interpretação da mas reúne a ênfase da unidade que tem sido o tema de 

versos ecoando 3-6 com a ênfase paralelo da diversidade, que é o tema de versos 

7-11. Ele define o individual ( cada um ), defronte do "all" (v. 6) no que diz 

respeito à unidade do Corpo de Cristo. A leitura , mas como adversativa é 

reforçada pelo uso enfático de hekastos ( cada um ). Unidade não é 

uniformidade e é perfeitamente consistente com a diversidade de dons. Relação 

da graça de Deus para "todos" é também uma relação pessoal de cada um (cf. 

1 Cor. 12: 7, 11) e um ministério pessoal através de cada um .Assim, Paulo 

passa da unidade dos crentes à singularidade dos crentes. 

Graça é uma definição de uma única palavra do evangelho. O evangelho é a 

boa notícia da graça de Deus para a humanidade pecadora. A natureza da graça 

está dando, e que a Bíblia nos diz muito mais sobre a doação do que ficar, 

porque a natureza de Deus é dar. Deus é um Deus de graça, porque Ele é um 

Deus que dá livremente. Não tem nada a ver com qualquer coisa que tenhamos 

feito ou deixado de fazer; ela só pode ser recebido. 

Deus é gracioso por causa de quem Ele é, não por causa de quem ou o que 

somos. Sua graça é, portanto, imerecido, apropriar, imerecida. Depende 

inteiramente Aquele que dá-lo, e não sobre aqueles que o recebem. Graça é 

auto-motivado, auto-gerado, ato soberano de Deus de dar. 

De Deus a graça tem outra dimensão que o coloca ainda mais acima de 

qualquer outro tipo de doação. O maior dom da graça é self. Graça é, portanto, 

a doação de auto de Deus, Sua doação Self. Ele não só dá bênçãos aos homens, 

Ele dá a Si mesmo. Infinitamente mais importante e precioso do que qualquer 

bênção que Deus nos dá é que o dom de Si mesmo. A verdade incompreensível 

e escalonamento do evangelho é que o santo Deus do universo deu mesmo para 

a humanidade pecadora! Deus nos concede a Sua salvação, seu reino, sua 

herança, o Seu Espírito, o seu trono, Sua sabedoria, Seu amor, Seu poder, sua 

paz, a sua glória, e todos os outros "bênção espiritual nas regiões celestiais em 

Cristo" (Ef. 1 : 3). Mas muito mais do que todas essas bênçãos, Ele nos abençoa 

com a Sua presença pessoal. Deus não deve nada para os homens pecadores, 

exceto o julgamento do seu pecado. Ele não deve homens a menor bênção ou 

favor. No entanto, em Sua graça que Ele nos deu a bênção de todas as bênçãos, 

a bênção incomensurável da vida compartilhada íntimo (cf. 2 Ped. 1: 3-4). 

Quando escolhemos um parceiro com o qual pretendemos passar o resto da 

nossa vida no casamento, temos o cuidado de escolher alguém que é digno dos 

dom de si que o casamento exige. Essa pessoa é o que está acima de todos os 

outros a quem vamos dar o nosso amor, o nosso tempo, o nosso pensamento, a 

nossa devoção, nossa lealdade, e os nossos recursos, em suma, tudo o que 

temos. 



No entanto, quando Deus "nos escolheu nele antes da fundação do mundo" (Ef 

1: 4.), Ele o fez por pura graça e não para qualquer coisa que ele viu em nós que 

nos fez dignos de Seu cuidado. "Porque Deus amou o mundo, que deu o seu 

Filho unigênito" (João 3:16). Tudo o que Deus pode ver no mundo é o pecado, 

mas Ele deu a si mesmo para que o mundo pecaminoso por meio de Seu próprio 

Filho, a fim de que o mundo pode ser redimido. O Filho também deu a si 

mesmo, esvaziando-se de sua própria glória que Ele pudesse oferecer glória aos 

homens mortos, e dando sua própria vida que os homens espiritualmente mortos 

pudessem viver. 

Ao longo de seu ministério terreno Jesus continuamente deu a si mesmo para 

os outros. Ele se entregou aos seus discípulos, para aqueles que Ele curou, para 

aqueles que Ele ressuscitou dentre os mortos, lançado a partir de demônios, e 

perdoou dos pecados. Para a mulher no poço de Sicar Ele ofereceu a água da 

vida eterna (João 4:14), e Ele próprio era que a água (06:35; 07:38). "Você sabe 

que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se 

fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos" (2 Cor. 8: 9). Para 

aqueles que recebem Sua graça, Deus vai continuar a "mostrar a suprema 

riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus" ao longo dos 

tempos por vir (Ef. 2: 7). 

A graça (Rom. 5: 2) na qual estamos firmes, não só poupa, mas permite (cf. Ef 

6:10; 4:13 de Phil; 1 Tm 1:12; 2 Tm 4:17....), e que é o sentido do termo 

aqui. Paulo deixa claro que a graça foi concedida a cada crente. O artigo 

definido ( ele ) é usado no texto original, indicando que esta é a graça , isto é, 

a graça única de Cristo. O prazo para a graça é charis e significa que o que é 

dado não é o charismata(dons especiais indicados por esta palavra em Rom. 12: 

6-8 e 1 Cor. 12: 4-10), mas a graça subjetiva que trabalha em e mostra-se através 

da vida de um crente. Esta graça é o poder que permite que faz a função de 

presentes especiais para a glória de Deus. 

Esta distinção é clara para o resto da declaração de Paulo, de acordo com a 

medida do dom de Cristo . Ativando graça é medida a ser coerente com o que 

é necessário para o funcionamento do dom de Cristo . O termo Dórea ( dom ) 

não incide sobre a undeservedness do dom como o faz charismata (os "dons" 

especiais; cf. Rom. 12:. 6; 1 Cor 12: 4; 1 Pe 4:10.), nem no fonte espiritual do 

dom como sepneumatikon ("dons espirituais", lit., as coisas espirituais; cf. 1 

Cor. 12: 1), mas sobre a gratuidade do dom (cf. Mateus 10: 8; Rom 3..: 24). 

E de cada crente presente é único. A medida ou parte específica dada é por 

design soberana do chefe da igreja. O Senhor tem medido a exata proporção do 

dom de cada crente (compare o uso de Paulo da frase "a medida da fé" em Rom. 

12: 3). A proporção exata de permitir que a graça da parte de Deus está 

relacionada com a proporção exata de a adoptar fé por parte de cada crente; e 



Deus é a fonte de ambos.A soma disso é que Deus dá tanto a graça ea fé para 

energizar o dom que dá para a plena intenção de Seu propósito. 

À luz da verdade apenas declarou, é claro que uma vez que eles são 

soberanamente dada (cf. 1 Cor. 12: 4-7, 11), prendas deve ser procurada; que, 

uma vez que são elementos essenciais no plano de Deus (cf. 1 Cor 12:18, 22, 

25.), prendas deve ser não utilizado; (. cf. Rm 12: 3) e que desde que eles vêm 

do Senhor, prendas deve ser exaltado. 

Cada um de nós tem um dom que é medido para nós, com certas capacidades 

distintas, parâmetros e efeitos. Cada um de nós é dado um 

determinado dom (singular), através do qual estamos a ministrar em nome de 

Cristo. "À medida que cada um recebeu um presente especial", Pedro diz: 

"empregá-lo em servir uns aos outros, como bons administradores da 

multiforme graça de Deus" (1 Pe. 4:10). 

Em Romanos 12, Paulo dá uma explicação mais detalhada dos dons espirituais, 

que ele apresenta ao enfatizar, como ele faz em Efésios 4, que "temos diferentes 

dons segundo a graça que nos foi dada (v. 6). Por definição, presentes são algo 

que recebemos, e nós recebemos os dons espirituais através do trabalho da graça 

de Deus. presentes dos crentes não são determinadas por suas preferências, 

inclinações, habilidades naturais, mérito, ou qualquer outra consideração 

pessoal, mas unicamente por vontade soberana e graciosa de Deus. Nós são 

dotados de acordo com o Seu plano, o Seu propósito, e sua medida. Não temos 

mais a ver com a determinação de nosso presente do que fizemos com a 

determinação de que cor de pele, cabelo, olhos ou que nasceria com. Deus é a 

fonte de eleger graça, equipando graça, e permitindo a graça. 

Em 1 Coríntios 12, vemos uma explicação e ênfase similar. "Ora, há 

diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. E há diversidade de ministérios, 

mas o mesmo Senhor. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que 

opera tudo em todos. Mas a cada um é dado a manifestação do Espírito para o 

bem comum "(vv. 4-7). Deus é o único doador e determinador de dons 

espirituais. 

As listas de presentes específicos em Romanos 12: 6-8, 1 Coríntios 12: 8-10, e 

Efésios 4:11 não são delimitações estreitas e rígidas dos dons espirituais. Não 

há, por exemplo, um único tipo de dom profético, dom de ensino, ou servir de 

presente. Uma centena de crentes com o dom de ensinar nem todos terão os 

mesmos graus ou áreas de capacidade de ensino ou ênfase. Pode-se destacar em 

público de ensino em sala de aula ou na igreja. Outro presente de ensino será 

para instruir as crianças, de uma outra pessoa para o ensino de um-contra-um, 

e assim por diante. Cada crente é dado a medida da graça e da fé para operar o 

seu presente de acordo com o plano de Deus. Adicionar personalidade 



individual de fundo, a educação, as influências na vida, e as necessidades na 

área de serviço e torna-se óbvio que cada crente é único. 

Também não é que um crente único presente será restrito a apenas uma 

categoria de superdotação. Um presente indivíduo pode incluir um número de 

áreas específicas de superdotação, em uma variedade ilimitada de 

combinações. Alguém com um grande dom de administração também pode ter 

algo dos dons de ajuda e de ensino. Presentes dos crentes são como flocos de 

neve e as impressões digitais, cada um é completamente diferente de todos os 

outros. Alguns professores podem enfatizar conhecimento, alguma instrução, 

alguma misericórdia, e outros exortação. Na paleta de cores presente o Espírito 

Santo usa a escova de Seu plano soberano para pintar a mistura de cada crente 

de modo que não há dois são semelhantes. 

Os cristãos não são produções de linha de montagem, com cada unidade a ser 

exatamente como qualquer outra unidade. Consequentemente, nenhum cristão 

pode substituir outra no plano de Deus. Ele tem seu próprio plano 

individualizado para cada um de nós e nos tem presenteado individualmente em 

conformidade. Nós não somos peças intercambiáveis no corpo de Cristo, mas 

"individualmente membros uns dos outros" (Rom. 12: 5). "Um eo mesmo 

Espírito opera todas estas coisas, distribuindo a cada um individualmente como 

quer "(1 Cor. 0:11, ênfase adicionada). Quando um crente não ministro seu dom 

corretamente como despenseiro de Deus (1 Pe. 4:10), a obra de Deus sofre a 

esse grau, porque Deus não nos chamou ou dotado outro cristão, exatamente da 

mesma forma ou com exatamente o mesmo trabalho. É por isso que nenhum 

cristão é ser um espectador. Todo crente está na equipe e é estratégica no plano 

de Deus, com as suas próprias habilidades únicas, posição e responsabilidades. 

Nos casamentos, aniversários, Natal e outras ocasiões, muitas vezes ficamos 

presentes para as quais não temos nenhum uso. Nós os colocamos em uma 

gaveta, armazená-los na garagem, ou mais tarde dá-los a alguém. Mas Deus 

nunca dá tais presentes. Cada um de seus dons é exatamente o que precisamos 

para cumprir o nosso trabalho para Ele. Nós nunca receber o presente errado, 

ou muito ou pouco. Quando o Espírito Santo nos deu o nosso presente, Ele nos 

presenteou com precisamente a combinação certa de habilidades e capacitação 

que precisamos para servir a Deus. Não só o nosso superdotação únicas, fazem-

nos um membro insubstituível do Corpo de Cristo, mas é uma marca do grande 

amor de Deus para individualizar cada um de nós para bênção único e ministério 

para fora. 

Não utilizar o nosso presente é uma afronta à sabedoria de Deus, uma rejeição 

do Seu amor e graça, e uma perda para a Sua Igreja. Nós não determinar o nosso 

presente, merece, ou ganhá-lo. Mas todos nós temos um dom do Senhor, e se 

nós não usá-lo, Seu trabalho é enfraquecida e seu coração se entristece. A 

intenção do texto que nos é revelar a relação equilibrada entre a unidade dos 



crentes e sua individualidade, que contribui para essa unidade. (Para obter mais 

explicações sobre os dons espirituais, veja o comentário do autor em 1 

Coríntios, observando o material em 12: 1-31; cf. Rm 12: 3-8.). 

Como Cristo ganhou o direito de dar presentes 

Por isso, diz: "Quando Ele ascendeu ao alto, levou cativo cativo 

o cativeiro, e deu dons aos homens." (Agora, esta expressão, "Ele 

subiu", o que significa senão que também havia descido às partes 

mais baixas da terra? Aquele que desceu é Ele mesmo também 

Aquele que subiu muito acima de todos os céus, para que pudesse 
cumprir todas as coisas. ) (4: 8-10) 

Paulo está definido para delinear alguns dos dons que Cristo deu, mas antes de 

mencionar dons específicos concedidos a toda a igreja, ele usa o Salmo 68:18 

como uma passagem de comparação para mostrar como Cristo recebeu o direito 

de doar esses dons. As diferenças óbvias entre ambos os textos em hebraico e 

grego (Septuaginta) do Antigo Testamento do Salmo 68:18 e citação de Paulo 

de que sugerem que ele provavelmente está fazendo apenas uma alusão geral à 

passagem por uma questão de analogia, ao invés de especificamente 

identificando-o como uma previsão directa de Cristo. 

Salmo 68 é um hino de vitória composta por Davi para comemorar a conquista 

da cidade Jebusite ea ascensão triunfante de Deus (representado pela Arca da 

Aliança) de Deus até o Monte Sião (cf. 2 Sam 6-7;. 1 Crônicas 13). . Depois de 

um rei ganhou essa vitória ele iria levar para casa os despojos e prisioneiros 

inimigos para desfilar diante do seu povo. Um rei israelita levaria sua comitiva 

pela cidade santa de Jerusalém e ao Monte Sião. Outra característica do desfile 

da vitória, no entanto, seria a exibição de os próprios soldados do rei, que tinha 

sido libertado após ser mantido prisioneiro pelo inimigo. Estes foram muitas 

vezes referida como recapturados cativos-prisioneiros que haviam sido feitos 

prisioneiros de novo, por assim dizer, por seu próprio rei e dado liberdade. 

A frase quando Ele ascendeu ao alto retrata um Cristo triunfante retorno da 

batalha na terra de volta para a glória da cidade celestial com os troféus de Sua 

grande vitória. 

Em sua crucificação e ressurreição, Jesus Cristo venceu a Satanás, o pecado ea 

morte (cf. Col. 2:15), e por essa grande vitória Ele levou cativo cativo o 

cativeiro , que antes eram prisioneiros do inimigo, mas agora são devolvidos 

ao a Deus e as pessoas com quem eles pertencem. A imagem é nítida em sua 

demonstração de que Deus tem pessoas ainda-não-salvos que pertencem a Ele, 

embora eles são naturalmente em garras de Satanás e permaneceria não tivesse 

Cristo por Sua morte e ressurreição tomou providências para levá-los para o 

cativeiro de Seu reino em que haviam sido chamados por eleição soberana 

"antes da fundação do mundo" (Ef 1: 4.). Comparar Atos 18:10, onde o Senhor 



diz a Paulo para ficar em Corinto e pregar porque havia pessoas naquela cidade 

que pertencia a ele, mas ainda não foram salvas da escravidão para o rei das 

trevas (ver também João 10:16; 11: 51-52; Atos 15: 14-18). 

Ao chegar no céu, Ele deu dons aos homens . Paulo aqui usa ainda um outro 

termo para presentes ( domata ) para expressar a abrangência desta provisão 

graciosa. Como um conquistador triunfante distribuir os despojos de seus 

súditos, assim Cristo leva os troféus Ele venceu e distribui-los em Seu 

reino. Após Sua ascensão vieram todos os presentes capacitados pelo Espírito 

Santo (João 07:39; 14:12; Atos 2:33). Quando o Salvador foi exaltado nas 

alturas, Ele enviou o Espírito (Atos 1: 8), e com a vinda do Espírito Santo 

também veio Seus dons para a igreja. Antes de Paulo identifica os dons que ele 

tem em mente, ele primeiro dá uma breve explicação entre parênteses do 

analogia que ele acabou de usar. 

Ao explicar a aplicação de passagem do Antigo Testamento, Paulo diz: Agora, 

esta expressão, "Ele subiu", o que quer dizer senão que também desceu às 
partes mais baixas da terra? A Ele de quem Paulo está falando é o único que 

vai cumprir todas as coisas n Jesus Cristo ", que preenche tudo em todos" 

(1:23). Ascenso refere-se a ascensão de Jesus da terra ao céu (Atos 1: 9-

11). Ele subiu da terra ao céu para reinar para sempre com o Pai. 

Paulo é rápido em explicar que a expressão Subiu não pode significar qualquer 

coisa , exceto que ele ... também desceu . Se, como parece claro, ascendeu se 

refere ao nosso Senhor que está sendo levado para o céu, em 

seguida, desceu deve se referir a Sua vinda do céu para a terra. O capitão da 

nossa salvação foi humilhado em primeiro lugar e, em seguida, 

exaltado. Desinvestimento vieram antes de investidura, encarnação antes 

glorificação (ver Phil. 2: 4-11). Esta verdade é repetida em seqüência 

cronológica correta no versículo 10: Aquele que desceu é Ele mesmo também 

Aquele que subiu . 

A profundidade da descida de Cristo na encarnação está a ser dito para as 

profundezas da terra . Esta referência é apresentado para fornecer um 

contraste marcante em termos de Sua ascensão muito acima ail os céus , 

enfatizando a extrema variedade de condescendência e exaltação de nosso 

Senhor. Para entender a frase as partes mais baixas da terra precisamos 

apenas examinar a sua utilização em outros lugares na Escritura. No Salmo 63: 

9 que tem a ver com a morte, estando relacionada a cair pela espada (v. 10). Em 

Mateus 12:40 uma frase similar ", o coração da terra", refere-se à barriga de um 

grande peixe, onde o profeta Jonas foi mantido. Em Isaías 44:23 a frase se refere 

à terra criado contendo montanhas, florestas e árvores. Salmo 139: 15 usa-lo 

em referência para o útero de uma mulher onde Deus está formando uma 

criança. A soma desses usos indica que a frase refere-se à terra criado como um 



lugar de vida e morte. Na maioria das utilizações que aparece em contraste com 

os mais altos céus, como aqui e no Salmo 139: 8, 15 e Is 44:23. 

A intenção da frase nesta carta não é para apontar para um lugar específico, mas 

para se referir à profundidade da encarnação. É interessante que cada um dos 

usos da expressão fora Efésios também pode se relacionar com a profundidade 

da encarnação de Cristo. Ele foi formado no ventre (Salmos 139: 15.), Viveu 

na terra (Is 44:23.), Que se refere o Seu próprio enterro como um paralelo com 

o ser de Jonah nos peixes, e Seu (Matt 0:40.) morte é consistente com a 

utilização da frase em Salmo 63: 9. 

Refira-se ainda que a descida de nosso Senhor foi ainda além do útero, a terra, 

a sepultura, e da morte para a descida ao muito pit dos demônios. Pedro lança 

luz sobre o significado de Ele também desceu às partes mais baixas da 

terra . Em sua primeira carta, ele diz: "Pois também Cristo morreu pelos 

pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, a fim de que Ele possa nos 

levar a Deus, depois de ter sido condenado à morte na carne, mas vivificado no 

espírito; no qual também foi, e pregou aos espíritos agora em prisão "(1 Pedro 

3: 18-19.). Entre a morte de Jesus no Calvário e Sua ressurreição no túmulo 

jardim, que estava "morto na carne, mas vivificado no espírito." Ele era 

fisicamente mortos, mas espiritualmente vivo. Durante os três dias Ele estava 

naquele estado também desceu "e fez proclamação (dakerusso ) aos espíritos 

agora na prisão. " Isto não se refere à pregação do evangelho (de euangelizō ), 

mas para fazer um anúncio, neste caso anúncio triunfante de Cristo de Sua 

vitória sobre os demônios, mesmo quando eles tentaram segurá-lo na morte. 

O Antigo Testamento refere-se ao lugar dos mortos partiu como Sheol (Dt 

32:22; Jó 26:.. 6; Sl 16:10; etc.). Parte do Sheol era um lugar de tormento e do 

mal, ocupado pelo injustos mortos e pelos demônios que haviam sido 

confinados e vinculados lá por causa de sua coabitação mau com as mulheres 

durante o período antes do dilúvio (ver Gênesis 6: 2-5; 2 Pedro 2: 4; Judas 

6).. Quando Cristo desceu à mansão dos mortos, ele proclamou a sua vitória, 

porque "Ele desarmou os principados e potestades [e] fez uma exibição pública 

deles, tendo triunfado sobre eles" (Col. 2:15;. cf. 1 Pe 3:19 ). Naquele tempo, 

veio o anúncio aos demônios, ambos vinculados e soltos (os "anjos, autoridades 

e poderes"), que todos eles estavam sujeitos a Cristo (1 Pe 3:22; Efésios 1: 20-

21..). Para subir ao céu, Ele também passou pelo território de Satanás e seus 

demônios no ar (Heb. 4:14 usa dia , através) e, sem dúvida, comemorou seu 

triunfo sobre eles. Seja ou não Paulo tinha em mente este evento em sua 

referência aqui é difícil de estabelecer; no entanto, isso demonstra a 

profundidade da descida de Cristo. 

Outra parte do Sheol, embora não claramente distinguido do outro por escritores 

do Antigo Testamento, foi acreditado para ser um lugar de felicidade e bem-

aventurança, habitada pelos justos mortos que haviam crido em Deus. "Seio de 



Abraão" (Lucas 16: 22-23) e "Paraíso" (Lucas 23:43), aparentemente, eram 

denominações comuns para Sheol na época de Cristo. Dogma da igreja 

primitiva ensinou que os mortos justos do Antigo Testamento não poderiam ser 

tomadas para a plenitude da presença de Deus, até que Cristo tinha comprado 

sua redenção na cruz, e que eles haviam esperado neste lugar por sua vitória no 

mesmo dia. Figurativamente falando, os Padres da Igreja primitiva, disse que, 

depois de anunciar seu triunfo sobre demônios em uma parte do Sheol, Ele 

então abriu as portas de uma outra parte do Sheol para libertar os presos 

piedosos. Como os reis vitoriosos de idade, ele recapturou os cativos e os 

libertou, e, doravante, eles viveriam no céu como filhos eternamente livres de 

Deus. 

Deve ser sugerido que tal visão parece tenso no contexto de Éfeso, porque as 

partes mais baixas da terra é uma frase geral e não pode ser provado para se 

referir a Sheol. 

O argumento de Paulo em Efésios 4: 8-10 é para explicar que Jesus pagando o 

preço infinito de vir à terra e sofrendo morte em nosso nome qualificou-o para 

ser exaltado acima de todos os céus (ou seja, para o trono de Deus), em fim de 

que ele pode legitimamente ter a autoridade para dar presentes aos seus 

santos. Por que a vitória Ele ganhou o direito de governar a Sua Igreja e de dar 

presentes a Sua Igreja, para que pudesse cumprir todas as coisas . 

Será que todas as coisas significa que todas as profecias, todas as tarefas 

atribuídas, toda a soberania universal? Certamente, a resposta é sim, em relação 

a cada um desses aspectos. Mas o contexto ditaria que Sua preenchendo todas 

as coisas tem a ver principalmente com a Sua presença divina gloriosa e 

potência expressa em soberania universal. Ele enche o universo inteiro com a 

bênção, especialmente a Sua Igreja, como o versículo seguinte ilustra. 

Os presentes de Cristo a toda a Igreja 

E ele deu uns como apóstolos, e outros para profetas, outros para 
evangelistas, e outros para pastores e mestres, (4:11) 

Depois de sua analogia entre parênteses (vv. 9-10) do Salmo 68:18, Paulo 

continua sua explicação sobre os dons espirituais. Cristo não só dá presentes 

aos crentes individuais mas para o conjunto total. Para cada crente Ele dá dons 

especiais de capacitação divina, e para a igreja global Ele dá aos homens 

especialmente dotadas como líderes (veja v 8, "Ele deu dons aos homens".) 

- como apóstolos, profetas ..., ... evangelistas, e .. . pastores e mestres . 

Ele deu enfatiza a escolha soberana e autoridade dada a Cristo por causa de Seu 

perfeito cumprimento da vontade do Pai. Não só os apóstolos e profetas , mas 



também evangelistas, pastores e mestres ...são divinamente chamado e 

colocado. 

Apóstolos e profetas 

Em 1 Coríntios 12:28, Paulo diz: "Deus estabeleceu na igreja, primeiramente 

apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres." Essa declaração 

aumenta o peso, não só para a idéia de vocação divina, mas também para a 

importância cronológica ("primeiro, segundo ..., ... terceiro") na doação desses 

homens dotados para a igreja. 

As duas primeiras classes de homens talentosos, apóstolos e profetas , foram 

dadas três responsabilidades básicas: 

(1) para estabelecer as bases da Igreja (Ef 2:20.); (2) para receber e declarar a 

revelação da Palavra de Deus (Atos 11:28; 21: 10-11; Ef. 3: 5); e (3) para dar a 

confirmação de que a Palavra através de "sinais e maravilhas e milagres" (2 Cor 

0:12; cf. Atos 8:.. 6-7; Hb 2: 3-4). 

O primeiro dos homens dotados da igreja do Novo Testamento eram os 

apóstolos, dos quais o próprio Jesus Cristo é o principal (Heb. 3: 1). O 

significado básico de apóstolo ( apostolos ) é simplesmente o de um enviado 

em uma missão. No seu principal e mais técnico sentido apóstolo é usada no 

Novo Testamento apenas dos doze, incluindo Matthias, que substituiu Judas 

(Atos 1:26), e de Paulo, que foi criado exclusivamente à parte, como apóstolo 

dos gentios (Gl. 1 : 15-17; cf. 1 Cor. 15: 7-9; 2 Cor 11: 5).. As qualificações 

para que o apostolado foram tendo sido escolhido diretamente por Cristo e de 

ter testemunhado o Cristo ressuscitado (Marcos 03:13; Atos 1: 22-24). Paulo 

foi o último a atender a essas qualificações (Rom 1: 1; etc.). Não é possível, 

portanto, como alguns afirmam, para que haja apóstolos na igreja 

hoje. Algumas pessoas têm observado que os apóstolos eram como delegados 

para a convenção constitucional. Quando a convenção é mais, a posição 

cessa. Quando o Novo Testamento foi concluído, o ofício de apóstolo cessou. 

O termo apóstolo é usado em um sentido mais geral de outros homens na igreja 

primitiva, como Barnabé (Atos 14: 4), Silas e Timóteo (1 Tessalonicenses 2: 

6.)., e alguns outros líderes proeminentes (Rom 16 .: 7; 2 Cor 8:23; Phil 

2:25).. Os falsos apóstolos falado em 2 Cor. 11:13, sem dúvida, esta classe de 

contrafacção apostolado, uma vez que os outros foram limitados a treze e foram 

bem conhecido. Os verdadeiros apóstolos do segundo grupo foram chamados 

de "mensageiros ( apostoloi ) das igrejas "(2 Cor 8:23.), ao passo que os treze 

eram apóstolos de Jesus Cristo (Gal. 1: 1; 1 Pe. 1: 1; etc .). 

Apóstolos de ambos os grupos foram autenticados "por sinais, prodígios e 

milagres" (2 Cor. 12:12), mas nenhum dos dois grupos era auto-perpetuar. Em 



nenhum sentido é o apóstolo termo usado no livro de Atos após 16: 4. Também 

não há qualquer registro do Novo Testamento de um apóstolo em qualquer 

grupo que está sendo substituído quando ele morreu. 

... Profetas foram também designado por Deus como especialmente dotadas 

homens, e diferem daqueles crentes que têm o dom de profecia (1 Cor. 

12:10). Nem todos os crentes poderiam ser chamados profetas. Parece que o 

ofício de profeta era exclusivamente para o trabalho dentro de uma congregação 

local, enquanto que do apostolado era um ministério muito mais amplo, que não 

se limita a qualquer área, como implicado na palavra apostolos ("aquele que é 

enviado em uma missão"). Paulo, por exemplo, é referido como um profeta 

quando ele ministrou localmente na igreja de Antioquia (Atos 13: 1), mas em 

outros lugares é sempre chamado de apóstolo. 

Os profetas às vezes falava revelação de Deus (Atos 11: 21-28) e revelação, por 

vezes, simplesmente expôs já dada (como implicado em Atos 13: 1, onde eles 

estão conectados com os professores). Eles sempre falava por Deus, mas nem 

sempre dar uma mensagem recém-revelada de Deus. Os profetas foram 

segundo aos apóstolos, e sua mensagem era para ser julgado pelo que dos 

apóstolos (1 Cor. 14:37).Outra distinção entre os dois escritórios pode ter sido 

que a mensagem apostólica era mais geral e doutrinária, ao passo que o dos 

profetas era mais pessoal e prático. 

Como os apóstolos, no entanto, seu escritório cessou com a conclusão do Novo 

Testamento, assim como os profetas do Antigo Testamento, que desapareceu 

quando testamento foi concluída, cerca de 400 anos antes de Cristo. A igreja foi 

estabelecida "sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio 

Cristo Jesus a pedra angular (Ef. 2:20). Uma vez que a fundação foi colocada, 

o trabalho dos apóstolos e dos profetas estava acabado. ( 1 Coríntios , Os 

MacArthur New Testament Commentary. [Chicago: Moody, 1984], pp 322-24) 

Não há menção das duas últimas escritórios dotados substituindo os dois 

primeiros, porque nos tempos do Novo Testamento, todos foram 

operatório. Mas o fato é que, como eles continuaram a servir a igreja, 

os evangelistas e pastores e mestres fez pegar o bastão da primeira geração 

de apóstolos e profetas . 

Desde o seu início no dia de Pentecostes a Igreja tem sido em débito com 

os apóstolos , por meio do qual Cristo estabeleceu a plenitude da doutrina do 

Novo Testamento (ver Atos 2:42). Essas exclusivamente chamados e 

capacitados homens registrados revelação final de Deus como Ele revelou isso 

a eles. 

Os profetas , embora eles não costumam receber revelação direta de Deus, no 

entanto, foram muito instrumental na construção e no fortalecimento da igreja 



primitiva. Ambos os apóstolos e profetas têm saído de cena (Ef. 2:20), mas a 

fundação puseram é aquela em que todos da Igreja de Cristo foi construída. 

Evangelistas 

Evangelistas e pastores e professores estão agora em vigor no plano de Deus 

para o avanço do reino. evangelistas ( euangelistēs ) são homens que 

proclamam uma boa notícia. O evangelista específica termo é usado somente 

neste texto em Efésios; em Atos 21: 8, onde Filipe é chamado de "evangelista" 

(ver Atos 8: 4-40 para obter detalhes sobre um dos esforços evangelísticos de 

Filipe); e em 2 Timóteo 4: ". fazer o trabalho de um evangelista" 5, onde é dito 

a Timóteo Mas essas referências limitadas descrever um ministério vital, 

extensivo, e de longo alcance, indicado pelo uso do verbo euangelizō (para 

anunciar a boa nova) 54 vezes eo substantivo euangelion (boa notícia) 76 

vezes. Deus foi o primeiro evangelista, pois Ele "anunciou primeiro o 

evangelho" (de proeuangelizomai ; Gal. 3: 8). Mesmo o anjo evangelizada ("Eu 

trago ... uma boa notícia," [a partir euangelizomai ]) em que anuncia o 

nascimento de Cristo (Lucas 2:10). O próprio Jesus evangelizada em "pregar o 

evangelho" (Lucas 20: 1), como fizeram os apóstolos em "pregar a palavra" 

(Atos 8: 4). 

O trabalho do evangelista é pregar e explicar a boa notícia da salvação em Jesus 

Cristo àqueles que ainda não acreditava. Ele é um proclamador da salvação pela 

graça mediante a fé no Filho de Deus. 

Filipe demonstra que o evangelista não é um homem com dez ternos e dez 

sermões que dirige um road show evangelistas do Novo Testamento eram 

missionários e plantadores de igrejas (muito parecido com os apóstolos, mas 

sem o título e dons milagrosos), que foi onde Cristo não foi nomeado e levou 

as pessoas a fé no Salvador. Eles, então, ensinou os novos crentes na Palavra, 

construiu-los, e mudou-se para um novo território. 

Timoteo ilustra o fato de que um evangelista pode ser identificada com as 

igrejas locais em um ministério prolongado para efeitos da pregação e expondo 

o verdadeiro evangelho, a fim de combater os falsos mestres e sua mensagem 

de condenação e estabelecer a sã doutrina e piedade. 

Esses homens dotados são exclusivamente concebidos e dada à igreja para 

alcançar os perdidos com o evangelho salvador, e cada igreja deve considerar 

este ministério como alta prioridade. É minha convicção de que cada igreja 

local deve levantar-se evangelistas, para enviar alguns fora em empresas de 

missão e de ter outros permanecem permanentemente na igreja comunhão-de 

ensinar, mobilizar e levar os outros para cumprir a missão de ganhar os perdidos 

para Cristo . Cada igreja deve ser liderada por uma combinação de evangelistas 

e pastores de ensino-homens dotado para trazer os perdidos e os homens 



dotados para alimentar os crentes e levando-os na Palavra para construí-los para 

cima. 

Pastores e Professores 

Pastores traduz poimen , cujo significado normal é pastor. Ele enfatiza o 

cuidado, proteção e liderança do homem de Deus para o 

rebanho. Professores ( didaskaloi ) tem a ver com a função principal 

depastores . 

Embora o ensino pode ser identificado como um ministério em sua própria (1 

Cor. 12:28), pastores e mestres são melhor compreendidas como um escritório 

de liderança na igreja. Muitas vezes a palavra e (kai ) significa "que é" ou "em 

particular", tornando os professores neste contexto explicativo 

de pastores . Esse significado não pode ser provado conclusivamente neste 

texto, mas o texto de 1 Timóteo 5:17 coloca claramente as duas funções em 

conjunto, quando ele diz: "Os presbíteros que governam bem sejam tidos por 

dignos de dupla honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino 

"(lit.," trabalho à exaustão na palavra e no ensino "). Essas duas funções definir 

o pastor de ensino. Para entender completamente este ministério, algumas 

questões fundamentais precisam ser respondidas sobre a identidade da pessoa 

idosa no Novo Testamento, e algum detalhe é necessária para a compreensão 

adequada. 

Como é que o pastor-professor relacionada com o bispo e presbítero? Pastores 

não são distintos dos bispos e presbíteros; os termos são simplesmente 

diferentes formas de identificar as mesmas pessoas.Como explicado acima, a 

palavra grega para pastor ( poimen ) tem o significado básico de pastor. A 

palavra grega para bispo é episkopos , da qual deriva episcopal, e seu 

significado básico é "supervisor". A palavra grega para ancião é presbuteros , 

da qual nós temos Presbiteriana, e denota uma pessoa mais velha. 

A evidência textual indica que todos os três termos se referem ao mesmo 

cargo. Das qualificações exigidas para um bispo, listados em 1 Timóteo 3: 7, e 

os de um ancião, em Tito, Paulo usa ambos os termos para se referir ao mesmo 

homem (1: 5, 7). Primeira Pedro 5: 1-2 traz todos os três termos juntos. Pedro 

instrui os anciãos para serem bons bispos como eles pastor: "Por isso, exorto os 

anciãos [ presbuteros ] entre vós, como seu colega mais velho, e testemunha 

dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada, pastor 

[ poimaino ] o rebanho de Deus no meio de vós, exercendo a supervisão 

[ episkopeō ] não por força, mas voluntariamente, de acordo com a vontade de 

Deus. " 

Atos 20 também usa os três termos como sinônimos. No versículo 17, Paulo 

reúne todos os anciãos ( presbuteros ) da Igreja para dar-lhes a sua mensagem 



de despedida. No versículo 28, ele diz: "Cuidem de vocês mesmos e de todo o 

rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos [ episkopos ], para 

pastorear [ poimaino ] a igreja de Deus. " 

Elder enfatiza que o homem é, bispo fala sobre o que ele faz, e pastor lida com 

a sua atitude e caráter. Todos os três termos são usados os mesmos líderes da 

igreja, e todos os três identificar aqueles que se alimentam e liderar a igreja; no 

entanto, cada termo tem uma importância ímpar. 

Episkopos significa "supervisor", ou "guardião", e é usada cinco vezes no Novo 

Testamento. Em 1 Pedro 2:25, Jesus Cristo é chamado o "O Guardian 

[ episkopos ] das vossas almas. " Isto é, Ele é o único que tem a visão geral mais 

clara de nós e que, portanto, nos entende melhor. Os outros quatro usos 

de epískopos referem-se líderes na igreja. 

Episkopos era da cultura grega secular equivalente à idéia hebraica histórico de 

mais velho. Os superintendentes ou bispos, foram os nomeados pelos 

imperadores para governar capturado ou recém-fundada cidade-estado. O bispo 

era responsável perante o imperador, mas a vigilância foi delegada a ele. Ele 

funcionava como um comissário, regulando os negócios da nova colônia ou 

aquisição. Episkopos portanto sugeriu duas ideias para a mente grega do 

primeiro século: a responsabilidade de um poder superior, e introdução a uma 

nova ordem de coisas. Gentil converte entenderia imediatamente esses 

conceitos no prazo. 

É interessante traçar os usos bíblicos de episkopos . Ele aparece no livro de 

Atos, apenas uma vez e perto do final (Atos 20:28). Naquela época, havia 

relativamente poucos gentios na igreja, e assim o termo não foi utilizado nos 

círculos cristãos. Mas à medida que mais e mais gentios foram salvos e da Igreja 

começou a perder sua orientação judaica, a palavra 

grega episkopos aparentemente foi usado com mais freqüência para descrever 

aqueles que funcionava como presbíteros (veja 1 Tm. 3: 1). 

O bispo Testamento Novo, ou supervisor, estava em um papel de liderança 

única na igreja e foi especificamente responsável por ensinar (1 Tim. 3: 2), 

alimentação, proteção, e, geralmente, alimentando o rebanho (Atos 

20:28). Biblicamente, não há diferença no papel de um ancião e que de um 

bispo. Os dois termos se referem a um mesmo grupo de 

líderes, epískopos função enfatizando e presbuterosenfatizando personagem. 

Poimen (pastor, ou pastor) é utilizado um número de vezes no Novo 

Testamento, mas Efésios 4:11 é o único lugar na Rei Tiago Version, onde é 

traduzida como "pastor". Todas as outras vezes ela é traduzida como "pastor". 



Duas das três vezes que aparece nas epístolas, poimen refere-se a 

Cristo. Hebreus 13: 20-21 é uma bênção: "Ora, o Deus de paz, que fez subir 

dentre os mortos o grande Pastor [ poimen ] das ovelhas através do sangue da 

aliança eterna, mesmo Jesus, nosso Senhor, vos aperfeiçoe em toda boa coisa a 

fazer a Sua vontade. " Primeira Pedro 2:25 diz: "Porque você estava desviando 

continuamente como ovelhas, mas agora se converteram ao Pastor [ poimen ] 

and Guardian [ episkopos ] das vossas almas. " 

Em Efésios 4:11, pastor ( poimen ) é usado com o professor palavra. A 

construção grega não indica que os dois termos andam juntos, e nós pode 

hifenizar-los em Inglês como pastor-professor. A ênfase está no ministério do 

pastor de ensino. 

Poimen , então, enfatiza o papel pastoral de carinho e alimentação, embora o 

conceito de liderança também é inerente à imagem de um pastor. O foco do 

termo poimen é sobre a atitude do líder. Para ser qualificado como um pastor, 

um homem deve ter coração cuidar de um pastor. 

A palavra mais velho é de Antigo Testamento origem judaica. A palavra 

hebraica para presbítero primário ( zāqēn ) é usado, por exemplo, em Números 

11:16 e Deuteronômio 27: 1 dos setenta líderes tribais que ajudaram 

Moisés. Não se refere a uma categoria especial de homens que, muito parecido 

com um senado, se separaram para a liderança em Israel. Deuteronômio 1: 9-

18 indica que esses homens foram acusados de responsabilidade de julgar as 

pessoas, e Moisés comunicada através deles ao povo (Ex. 19: 7-9.; Dt 31: 

9). Eles levaram a Páscoa (Ex. 12:21) e, talvez, outros elementos de culto. 

Mais tarde, os anciãos de Israel foram envolvidos especificamente na liderança 

das cidades (1 Sam. 11: 3; 16: 4; e 30:26). Sua função era ainda a tomada de 

decisões de aplicação de sabedoria para a vida das pessoas na resolução de 

conflitos, dando direção, e, geralmente, supervisionando os detalhes de uma 

sociedade ordeira. 

O Antigo Testamento se refere a eles como "anciãos da congregação", "anciãos 

de Israel" (1 Sam. 4: 3) (Jz 21:16.), "Anciãos da terra" (1 Reis 20: 7), " anciãos 

de Judá "(2 Reis 23: 1), e" anciãos de cada cidade ... "(Esdras 10:14). Eles 

serviram como magistrados locais e como governadores sobre as tribos (Deut 

16:18; 19:12.; 31:28). 

Outra palavra hebraica para presbítero é sab , usado apenas cinco vezes no 

Antigo Testamento, tudo no livro de Esdras, onde se refere ao grupo de líderes 

judeus encarregados da reconstrução do templo após o exílio. 

A palavra grega para idosos ( presbuteros ) é utilizado cerca de setenta vezes 

no Novo Testamento. Como zāqēn (que significa "idade", ou 



"barbudo"), sab (que significa "grisalha") e nossa palavra Inglês mais velho o 

termo presbuteros refere-se à idade adulta. Em Atos 2:17, Pedro cita Joel 2: 28- 

"E os vossos velhos terão sonhos." A palavra hebraica para "velhos" de Joel 

é zāqēn , ea palavra grega usada em Atos é presbuteros . Usado nesse 

sentido, mais velho não constitui um título oficial, mas simplesmente significa 

um homem mais velho. 

Em 1 Timóteo 5: 2, a forma feminina de presbuteros é usado para se referir a 

mulheres mais velhas, que estão lá em contraste com os mais jovens: "[Recurso] 

às mulheres mais velhas como mães, e as mulheres mais jovens como a irmãs, 

com toda a pureza. " Nesse contexto, o termo novamente simplesmente 

significa idade madura, e não um cargo na igreja. 

Primeira Pedro 5: 5 contém um uso similar: "Vocês, homens mais jovens, da 

mesma forma, ser sujeitos aos mais velhos." Como em 1 Timóteo 5: 2, a palavra 

é usada aqui para contrastar idade e juventude.Em tal contexto de presbuteros é 

geralmente entendida como apenas "uma pessoa mais velha", não 

necessariamente um funcionário público de qualquer espécie, e que foi o 

principal significado do termo no uso grego geral. 

No tempo de Cristo presbuteros era um termo familiar. Ele é usado vinte e oito 

vezes no Novo Testamento para se referir a um grupo de líderes espirituais 

oficiosa de Israel. Veja-se, por exemplo: "os príncipes dos sacerdotes e os 

anciãos" (Mat. 27: 3); "os escribas e os anciãos" (27:41); "Oficiais do templo e 

anciãos" (Lucas 22:52); e "os governantes e os anciãos do povo" (Atos 4: 

8). Em cada um desses casos, e em cada uso semelhante, presbuteros refere-se 

a reconhecer os líderes religiosos judeus que não foram definidas como 

sacerdotes de qualquer espécie. Esses anciãos parecem ter sido membros do 

Sinédrio, o mais alto órgão de decisão no judaísmo do tempo de Jesus. 

Mateus 15: 2 e Marcos 7: 3, 5 uso a frase "tradição (s) dos mais 

velhos." Lá presbuteros refere-se a uma ascendência de líderes que passaram 

os princípios que regem a prática religiosa. Eles eram os professores que 

determinados tradição judaica, e, nesse sentido, mais velho é equivalente ao 

rabino e podem ou não ter significado status oficial. 

Presbuteros ocorre doze vezes no livro de Apocalipse, cada vez referindo-se 

aos vinte e quatro anciãos que parecem ser os representantes únicos do povo 

redimido de Deus de todas as idades. 

A igreja do Novo Testamento era inicialmente judeu, e era natural que o 

conceito de regra mais velho foi adotado. Elder foi o termo comumente usado 

apenas para a liderança judaica que estava livre de qualquer conotação de 

qualquer monarquia ou o sacerdócio. Isso é importante para o uso do Novo 

Testamento do termo, porque na igreja cada crente é um co-regente com Cristo 



e, portanto, não poderia haver rei terreno. E, ao contrário de Israel nacional, a 

Igreja não tem especialmente designado sacerdócio terreno, porque todos os 

crentes são sacerdotes (1 Ped. 2: 5, 9; Ap 1: 6). Portanto, de todos os conceitos 

judaicos de liderança, de Elder melhores transferências para o tipo de liderança 

ordenado para a igreja. 

Os anciãos de Israel eram homens maduros, chefes de família (Ex 

0:21.); homens capazes de caráter moral forte que temia a Deus e eram 

conhecidos por sua honestidade e integridade (Ex. 18: 20-21);homens cheios 

do Espírito Santo:; (Nm 11, 16-17.) homens capazes de sabedoria, 

discernimento e experiência-imparcial e homens corajosos que iria interceder, 

ensinar e julgar com retidão e justiça (Deut. 1: 13-17). Todas essas 

características foram envolvidos na compreensão judaica da presbuteros . O 

uso desse termo para descrever os líderes da igreja da mesma forma enfatiza 

maturidade da experiência espiritual, mostrado na força e consistência de 

caráter moral. 

Presbuteros é usado quase vinte vezes em Atos e as epístolas em referência a 

um único grupo de líderes da igreja. Desde os primórdios da igreja, ficou claro 

que um grupo de líderes espirituais maduros foi designado para ser responsável 

pela igreja. A igreja de Antioquia, por exemplo, onde os crentes foram 

chamados cristãos pela primeira vez, enviou Barnabé e Saulo para os anciãos 

em Jerusalém com um dom a ser distribuído aos irmãos necessitados na Judéia 

(Atos 11: 29-30). Portanto, é evidente, tanto que os idosos existia na igreja em 

que data muito cedo e que os crentes em Antioquia reconheceu sua autoridade. 

Uma vez que a igreja de Antioquia cresceu fora do ministério em Jerusalém, os 

anciãos provavelmente existia lá também. É provável que o próprio Paulo 

funcionou como um ancião em Antioquia, antes que ele saiu no papel de 

apóstolo. Ele está listado em Atos 13: 1 como um dos professores que 

igreja. Elders desempenhou um papel dominante no Concílio de Jerusalém 

(Atos 15: 2, 4, 6, 22, 23; 16: 4) e foram, obviamente, muito influente na vida de 

fundação da igreja primitiva. 

Como Paulo e Barnabé começou a pregar em novas áreas, e como a igreja 

começou a estender-se, o processo de identificação de líderes da igreja tornou-

se mais claramente definidas. E em todo o Novo Testamento, como a igreja 

desenvolveu, os líderes foram chamados anciãos. 

No uso geral, portanto, mais velho parece ser o termo mais apropriado para os 

nossos dias, uma vez que é livre de muitas das conotações anti-bíblicas e 

nuances de significado imposta ao bispo e até mesmopastor durante a maior 

parte da história da igreja. 



Como no início da narrativa bíblica como Atos 14, vemos que um dos passos 

fundamentais para estabelecer uma nova igreja foi identificar e nomear os 

anciãos para a liderança da igreja. "E quando eles tinham nomeado anciãos para 

eles em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem 

haviam crido" (Atos 14:23). 

Quase todas as igrejas que conhecemos no Novo Testamento é especificamente 

dito ter anciãos. Dizem-nos, por exemplo, que "a partir de Mileto [Paulo] 

mandou a Éfeso, a chamar os anciãos da igreja" (Atos 20:17). É significativo 

que a igreja em Éfeso teve mais velhos, porque todas as igrejas da Ásia Menor, 

como as listadas em Apocalipse 1: 11 eram extensões do ministério em 

Éfeso. Podemos supor que essas igrejas estabeleceram sua liderança após o 

padrão em Éfeso, ou seja, a de uma pluralidade de presbíteros. 

Pedro escreveu aos crentes espalhados em "Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e 

Bitínia, ... Exorto os anciãos entre vós ... pastorear o rebanho de Deus" (1 Pe. 

1: 1; 5: 1-2). Ponto, Galácia, Capadócia, e Bitínia não eram cidades, mas sim 

territórios. Pedro foi, portanto, a gravação de um número de igrejas espalhadas 

por toda a Ásia-todos os quais tiveram mais velhos. 

Qual é o papel de um pastor-professor? Como a era apostólica chegou ao fim, 

o ofício de pastor-professor emergiu como o mais alto nível de liderança da 

igreja local. Assim, ele carregava uma grande quantidade de 

responsabilidade. Elders foram acusados com o cuidado e alimentação, bem 

como a orientação espiritual, de toda a igreja. Não houve maior tribunal de 

recurso, e não há maior recurso para conhecer a mente eo coração de Deus em 

relação aos problemas na igreja. 

Primeira Timóteo 3: 1 diz: "É uma declaração de confiança: se alguém aspira 

ao cargo de superintendente [ episkopos .], é um belo trabalho que deseja fazer 

" No versículo 5, Paulo diz que o trabalho de umepiskopos é "cuidar da igreja 

de Deus." A implicação clara é que a principal responsabilidade de um bispo é 

a de ser zelador para a igreja. 

Essa responsabilidade geral envolve uma série de funções mais específicas, 

talvez a mais óbvia das quais é supervisionar os assuntos da igreja 

local. Primeira Timóteo 5:17 diz: "Os presbíteros que governam bem sejam 

tidos por dignos de dupla honra." A palavra grega traduzida como "regra" 

( proistemi ) é usado para falar das responsabilidades dos anciãos quatro vezes 

em 1 Timóteo (3: 4, 5, 12; 5,17), uma vez que em 1 Tessalonicenses 5:12 (onde 

é traduzido "intendentes"), e uma vez em Romanos 12: 8., onde decisão é listado 

como um dom espiritual proistemi literalmente significa "estar em primeiro 

lugar", e fala do dever de supervisão geral comum a todos os idosos. 



Como aqueles que governam na igreja, os anciãos pastorais não estão sujeitos 

a qualquer autoridade terrena maior fora da montagem local. Mas a sua 

autoridade sobre a igreja não é pela força ou poder ditatorial, mas por preceito 

e exemplo (ver Heb. 13: 7). 

Elders não estão a funcionar pelo governo da maioria ou voto. Se todos os 

anciãos são guiados pelo mesmo Espírito, e todos têm a mente de Cristo, deve 

haver unanimidade nas decisões que eles fazem (veja 1 Coríntios 01:10; cf. Ef 

4:.. 3; 01:27 Phil;. 2: 2). Se houver divisão, todos os anciãos devem estudar, 

orar, e buscar a vontade de Deus em conjunto até que o consenso seja 

alcançado. Unidade e harmonia na igreja começar com este princípio. 

Com anciãos reside a responsabilidade de pregar e ensinar (1 Tm. 5:17). Eles 

são para determinar questões doutrinárias para a igreja e ter a responsabilidade 

de proclamar a verdade para a congregação. Ao listar as qualificações 

espirituais do superintendente, 1 Timóteo 3: 2-7 dá apenas uma qualificação 

que se relaciona com uma função específica: ele deve ser "capaz de 

ensinar." Todos os outros títulos referem-se a caráter pessoal. 

Tito 1: 7-9 também enfatiza a importância da responsabilidade do idoso como 

um professor: "Para o superintendente deve ... ser capaz tanto para exortar na 

sã doutrina e de refutar os que o contradizem." A ameaça de falsos mestres na 

igreja já era tão grande que uma qualificação chave para a liderança foi a 

capacidade de compreender e ensinar a sã doutrina. "Exorta" nesse versículo é 

o grego parakaleo , que literalmente significa "chamar próximo." A partir de 

seus usos no Novo Testamento, vemos que o ministério de exortação tem vários 

elementos. Trata-se de persuasão (Atos 02:14; 14:22; Tito 1: 9), pleiteando (2 

Cor 8:17.), Confortando, incentivando: e (1 Ts 2:11.) (1 Ts 4. 1) 

REITERANDO paciente da doutrina importante (2 Tim. 4: 2). 

Os anciãos devem ser um recurso para aqueles que buscam parceria em 

oração. Tiago escreveu: "Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros 

da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do 

Senhor" (Tiago 5:14). 

A partir de Atos 20:28, aprendemos que uma outra função de presbítero é 

pastorear: "Cuidem de vocês mesmos e para o rebanho sobre o qual o Espírito 

Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus." Envolvidos no 

conceito de pastoreio são as responsabilidades gêmeas de alimentar e proteger 

o rebanho. Os versículos 29-30 enfatizar o fato de que o ministério proteger do 

superintendente é essencial para combater a ameaça de falsos mestres. 

Os atos idosas, como um carinho e pastor amoroso sobre o rebanho, mas nunca 

nas Escrituras é uma congregação falado como "seu rebanho" ou "seu 



rebanho". Os crentes são o "rebanho de Deus" (1 Pedro 5: 2.), Eo mais velho é 

apenas um mordomo e zelador para os bens preciosos de Deus. 

Como supervisores espirituais da Igreja, ensinando pastores são determinar 

governo da Igreja (Atos 15:22); para supervisionar (Atos 20:28); para ordenar 

outros (1 Tm 4:14.); para governar, ensinar e pregar (1 Tm. 5:17); exortar e 

refutar (Tito 1: 9); e atuar como pastores, dando um exemplo para todos (1 Ped. 

5: 1-3). Essas responsabilidades colocar anciãos no cerne do trabalho da igreja 

do Novo Testamento.(Para um estudo mais aprofundado sobre os anciãos, ver 

o livro do autor, respondendo às perguntas-chave sobre Elders [Panorama City, 

CA: palavra de graça Communications, 1984].) 

Todo o crente hoje está em dívida directa ou indirectamente a esses homens 

especialmente dotadas Deus deu à sua Igreja. Por meio de sua pregação, ensino, 

escrita, exortação e outros ministérios, eles levam os perdidos para Cristo, 

enriquecer o nosso conhecimento de Deus e Sua Palavra, e nos encorajar "a 

andar de modo digno da vocação a que [nós] ter sido chamado "(4: 1). Eles são 

"dignos de dupla honra, especialmente os que labutam na pregação e ensino" (1 

Tim. 5:17). "Obedeçam aos seus líderes e submeter-se a eles", o escritor de 

Hebreus nos diz, "pois eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de 

dar conta. Que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso seria rentável 

para você "(Heb. 13:17). 

Todos os dons que Cristo dá aos indivíduos e à Igreja como um todo são dons 

que Ele mesmo perfeitamente exemplificados. Se alguma vez houve um 

pregador era Cristo, se alguma vez houve um professor, régua, administrador, 

empregado, auxiliar, ou doador que era Cristo. Ele é a perfeita ilustração e 

exemplo de todos os dons, porque os Seus dons que nos são presentes da graça 

de si mesmo. 

 

 

 

 

 



12. A construção do Corpo de Cristo 

(Efésios 4: 12-16) 

para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, 

para a edificação do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à 

unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, para um 

homem maduro, com a medida da estatura que pertence à 

plenitude de Cristo. Como resultado, já não estamos a ser 

crianças, jogou aqui e ali por ondas e levados ao redor por todo 

vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia 

enganosa; mas falando a verdade em amor, estamos a crescer em 

todos os aspectos para ele, que é a cabeça, Cristo, de quem todo 

o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, 

segundo a justa operação de cada parte, faz com que o 

crescimento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. (4: 
12-16) 

A última década testemunhou o desenvolvimento do que é chamado o 

movimento de crescimento da igreja. Seminários, conferências, livros, 

programas e até mesmo as organizações especiais são dedicados 

exclusivamente ao ensino e discutir princípios e métodos para o crescimento da 

igreja. Muitos dos esforços são úteis, mas apenas na medida em que são 

coerentes com os princípios Paulo ensina em Efésios 4: 12-16. Aqui, na sua 

forma mais sucinta é o plano de Deus, pelo qual Cristo produz o crescimento 

da igreja. Desde que o Senhor disse: "Eu vai edificarei a minha igreja "(Mat. 

16:18, grifo do autor), é óbvio que o edifício deve estar de acordo com o Seu 

plano. A tentativa de construir a igreja por meios humanos só concorre com a 

obra de Cristo. 

Como discutido no capítulo anterior, os dons espirituais de Deus à sua Igreja 

incluem tanto o gifting individual de cada crente, assim como os homens 

dotados chamados apóstolos e profetas, que foram dados estritamente para 

tempos do Novo Testamento e foram seguidos pelos homens dotados chamados 

evangelistas e pastores e mestres, que são dadas para a continuação do 

ministério para a igreja (Ef. 4:11). É o plano de Deus para os dois últimos 

grupos de homens dotados-evangelistas e pastores-professores para equipar, 

construir e desenvolver a sua igreja pelo procedimento operacional geral 

estabelecido nos versículos 12-16. Nesta passagem nos mostra a progressão, a 

propósito, e o poder do padrão divino de Deus para a construção e função de 

sua igreja. 

A progressão do padrão de Deus 

para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, 
para a edificação do corpo de Cristo; (4:12) 



Em termos mais simples possíveis Paulo aqui apresenta plano progressivo de 

Deus para a Sua Igreja: equipando para atender a edificação . 

Equipar 

A primeira tarefa dentro de projeto de Deus é que os evangelistas e pastores e 

mestres para ser equipando adequAdãoente os santos (um título usado para 

todos aqueles consagrado a Deus pela salvação; cf. 1 Cor. 1: 2). O trabalho do 

evangelista é levar homens e mulheres a compreensão do evangelho da 

salvação, para levá-los para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador e, 

assim, tornar-se crianças de sua família espiritual e cidadãos de Seu reino 

divino. Nos primeiros anos, o objetivo foi estabelecer uma igreja local. Isto 

começa o equipamento. Trabalho posterior de O pastor-professor, então, é 

fornecer os recursos de liderança e espirituais para causar crentes estar 

assumindo a semelhança de seu Senhor e Salvador através de contínua 

obediência à Sua Palavra e para fornecer um padrão, ou exemplo, de piedade (1 

Tessalonicenses 1: 2-7; 1 Ped. 5: 3.). 

Katartismos ( equipando ) refere-se basicamente ao que está em forma, é 

restaurado ao seu estado original, ou é feita completa. A palavra foi muitas 

vezes usado como um termo médico para a fixação de ossos. Paulo usou a forma 

verbal em sua admoestação de encerramento para os crentes de Corinto: 

"Finalmente, irmãos, regozijai-vos, seja completo "(2 Cor 13:11, grifo 

nosso.). O escritor de Hebreus usou o termo em sua oração de encerramento: 

"Ora, o Deus de paz, que fez subir dentre os mortos o grande Pastor das ovelhas 

através do sangue da aliança eterna, mesmo Jesus, nosso Senhor, equipá -lo em 

todas as coisas boas para fazer a Sua vontade, operando em nós o que é 

agradável à sua vista "(Heb. 13: 20-21). 

Não é só a questão de apetrechamento indivíduo implicado nestes textos, mas 

também o equipamento coletivo expresso em 1 Coríntios 1: 10- "Rogo-vos, 

irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos concordam, e não 

haja não há divisões entre vocês, mas você ser feita completa (de katartizō ) em 

um mesmo pensamento e no mesmo parecer "(grifo nosso). O equipamento de 

cada crente resulta na união de todos. 

Deus deu quatro ferramentas básicas, por assim dizer, para o 

espiritual aperfeiçoamento dos santos . Trata-se de meios espirituais, porque 

a carne não pode fazer alguém perfeito (Gal. 3: 3). O primeiro e mais importante 

é a Sua Palavra, a Bíblia. "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 

ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que 

o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra" 

(2 Tm 3: 16-17.). Jesus disse: "Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho 

falado a vós" (João 15: 3). O primeiro objetivo do pastor-professor, portanto, é 



para se alimentar, para alimentar o seu povo, e levá-los para alimentar-se da 

Palavra de Deus. 

A exemplo dos apóstolos, que se deu continuamente para ensinar a Palavra e à 

oração (Atos 6: 4) indica que uma segunda ferramenta de equipamento é a 

oração, e o pastor-professor é responsável para se preparar e liderar seu povo 

para se preparar -se em oração. Epafras estava comprometido com esta meios 

espirituais para edificar os crentes. Paulo caracterizado o ministério de Epafras, 

dizendo que ele é "sempre trabalhando intensamente para você em suas orações, 

para que possais estar perfeito e plenamente seguros em toda a vontade de 

Deus. Porque eu lhe dou testemunho de que ele tem uma profunda preocupação 

para você " (Col. 4: 12-13, grifo do autor). 

É essencial observar que este equipamento , completando, ou aperfeiçoamento 

dos santos é atingível aqui na terra, porque Paulo usa katartizō (a forma verbal 

de equipar ) para se referir ao que os crentes espiritualmente fortes são o que 

fazer para outros crentes que caíram em pecado. O texto ensina fortemente que 

o ministério de equipamento é o trabalho de levar os cristãos do pecado para a 

obediência. 

A terceira ferramenta de equipamento é o teste e uma quarta está 

sofrendo. Estas são experiências primárias, purgando pela qual o crente é 

refinado para uma maior santidade. Tiago nos diz a "considerar tudo alegria ... 

quando [nós] por várias provações, sabendo que a provação da [nossa] fé produz 

perseverança. E a perseverança tenha a sua obra perfeita", ele continua a dizer 

", que você sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma "(Tiago 

1: 2-4). Quando respondemos a testes de Deus em confiança e obediência 

continuou, músculos espirituais são fortalecidos e serviço eficaz para Ele é 

alargado. 

O sofrimento é também um meio de espiritual apetrechamento . Pedro usa 

essa palavra perto do fim da sua primeira carta: "E depois de ter sofrido por um 

pouco de tempo, o Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória em 

Cristo, Ele mesmo vai perfeito , confirmar, fortalecer e estabelecer-lo " (1 Pe. 

5:10, ênfase adicionada). Conhecer e seguir Cristo no sentido mais profundo, 

não só envolve a ser ressuscitados com Ele, mas também compartilhar na 

"comunhão dos seus sofrimentos" (Fp. 3:10). Paulo se alegrou em seus 

sofrimentos por amor de Cristo. Deus "nos consola em toda a nossa tribulação", 

diz ele, "para que possamos ser capazes de consolar os que estiverem em 

qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados 

por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são nossas para as abundância, 

assim também o nosso conforto é abundante por meio de Cristo "(2 Cor. 1: 4-

5). 



O envio de testes e sofrimento são inteiramente a operação de Deus, e Ele lhes 

dá a Seus santos de acordo com a Sua amorosa e soberana vontade. Mas os 

outros dois agentes do espiritual apetrechamento -prayer e conhecimento das 

Escrituras-são as tarefas dos homens dotados. 

Como os apóstolos, em Jerusalém, o pastor-professor é para dedicar-se acima 

de tudo "à oração e ao ministério da palavra" (Atos 6: 4). Como Paulo, ele deve 

ser capaz de dizer que o seu esforço supremo é dado a "admoestando a todo 

homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos 

todo homem perfeito em Cristo" (Colossenses 1:28). Como disse Paulo de 

Epafras, que deve ser dito de cada pastor-professor que ele trabalha 

fervorosamente em oração por aqueles dadas em seu atendimento, a fim de que 

eles "podem ficar perfeito e plenamente seguros em toda a vontade de Deus" 

(Col. 4 : 12). O pastor-professor dedicado é "um bom servo de Cristo Jesus, 

nutrido com as palavras da fé e da sã doutrina", que ele receitou então, ensina, 

lê-se publicamente, e exorta (1 Tim. 4: 6, 11 , 13).Ele é chamado de "pregar a 

palavra, estar pronto a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com 

grande paciência e doutrina" (2 Tim 4: 2.). 

Mesmo o mais bíblica e eficiente das organizações da igreja não irá produzir 

maturidade espiritual sem a liderança dos ministros dotados de Deus que estão 

continuamente em oração e em Sua Palavra.Administração e estrutura tem o 

seu lugar, mas é muito longe do coração do crescimento da igreja espiritual. A 

grande necessidade da igreja sempre foi a maturidade espiritual, em vez de 

reestruturação organizacional. Todos os livros sobre liderança, organização e 

gestão de oferecer pequena ajuda para a dinâmica da igreja de Jesus Cristo. 

Muito menos que a igreja precisa divertido. O povo de Deus pode usar seus 

talentos de forma que glorificam o Senhor e dar testemunho da sua graça, mas 

quando se transforma em testemunho vaudMalle, como costuma acontecer, 

Deus não é glorificado e Seu povo não são edificados. Entretenimento religioso 

nem vem nem leva à maturidade espiritual. Ela vem de si mesmo e só pode 

promover a auto. 

O estudo e ensino da Palavra de Deus leva tempo. O evangelista ou pastor-

professor, portanto, não pode cumprir a sua responsabilidade dada por Deus, se 

ele está sobrecarregado com o planejamento e administração de uma infinidade 

de programas, não importa quão digna e eles são úteis. Mais uma vez, como os 

apóstolos em Jerusalém, ele não pode "servir às mesas" e também ser fiel "à 

oração e ao ministério da palavra" (Atos 6: 2, 4). 

O caminho certo para a estagnação espiritual de uma igreja, ao burnout do 

pastor, ou a ambos é para o pastor para se tornar tão envolvido em atividades e 

programas que ele tem muito pouco tempo para a oração e da Palavra. E os 

programas que "ter sucesso" pode ser ainda mais destrutivo do que aqueles que 



não conseguem se eles são feitos na carne e para a satisfação humana, e não a 

glória do Senhor. É falta de conhecimento da Palavra de Deus e obediência a 

ele (Oséias 4: 6.), Não a falta de programas e métodos, que destroem seu 

povo. Quando eles falham não é por causa de programas fracos, mas por causa 

do ensino fraco. 

A primeira preocupação da liderança da igreja deve ser para os assentos 

preenchidos e não os vazios. Quando um jovem pregador queixou-se a Charles 

Spurgeon que sua própria congregação era muito pequeno, Spurgeon 

respondeu: "Bem, talvez seja tão grande quanto você gostaria de dar conta no 

dia do juízo." 

O crescimento espiritual nem sempre envolve aprender algo novo Nosso 

crescimento mais importante muitas vezes é em relação à verdade já ouvimos, 

mas não totalmente aplicado. Pedro escreveu: "Eu vou estar sempre pronto para 

vos lembrar estas coisas, mesmo que você já conhece, e foram confirmados na 

verdade que está presente com você. E eu considero correcto, desde que estou 

neste terrena habitação, para despertar-vos com forma de lembrete, ... que em 

qualquer momento depois da minha partida você pode ser capaz de chamar estas 

coisas à mente "(2 Pe. 1: 12-13,15). As grandes verdades da Palavra de Deus 

nunca pode ser dominado ou overlearned. A batalha com a nossa carne não 

resgatados exige lembrança constante. Enquanto um pastor tem fôlego ele 

deveria pregar essas verdades, e desde a sua congregação tem fôlego deve ouvi-

los. 

Durante a guerra árabe-israelense de 1967 um repórter americano estava 

sobrevoando o deserto do Sinai com um oficial israelense, e eles avistaram 

cerca de cinquenta mil soldados egípcios encalhados que obviamente estavam 

morrendo de sede. Quando a situação foi relatada nos jornais, uma série de 

líderes e organizações mundiais tentou fazer algo para ajudar. Mas cada vez que 

um plano foi sugerido, alguns militares, diplomáticas, ou obstáculo burocrático 

impediu sua realização. No momento em que a ajuda chegou, milhares de 

soldados tinham morrido. 

Como igualmente trágico é para as igrejas para girar as rodas em programas e 

comitês enquanto milhares ao redor deles estão precisando desesperAdãoente 

de água espiritual da Palavra. 

Serviço 

O segundo aspecto do plano de Deus para a operação de Sua igreja é serviço . A 

linguagem de Paulo indica que não são os homens talentosos que têm a 

responsabilidade mais direta para fazer o trabalho de serviço . Nenhum pastor, 

ou até mesmo um grande grupo de pastores, pode fazer tudo de uma igreja 

precisa fazer. Não importa o quão talentoso, talentoso e dedicado um pastor 



pode ser, o trabalho a ser feito, onde ele é chamado para ministrar sempre 

vastamente irá exceder seu tempo e habilidades. Seu propósito no plano de 

Deus não é para tentar atender todas as necessidades de si mesmo, mas para 

equipar as pessoas dadas em seu atendimento para satisfazer essas necessidades 

(16 cf. v., Onde essa idéia é enfatizada). Obviamente, os líderes compartilham 

em servir, e muitas das partes congregação em equipar, mas o projeto básico de 

Deus para a igreja é para o equipamento a ser feito para que os santos podem 

servir uns aos outros de forma eficaz. Toda a Igreja está a ser agressivamente 

envolvidos na obra do Senhor (cf. 1 Cor 15:58; 1 Ped. 2:. 5, 9; 4: 10-11; e 

contraste 2 Ts. 3:11). 

Quando os homens dotados são fiéis em oração e em ensinar a Palavra, as 

pessoas vão estar devidamente equipados e motivados justamente para fazer a 

obra do ministério . Desde os santos que estão equipados Deus levanta 

anciãos, diáconos, professores e qualquer outro tipo de trabalhador necessário 

para que a igreja seja fiel e produtiva. Spiritual serviço é 

o trabalho de cada cristão, cada santo de Deus. A participação é um 

substituto pobre para a participação no ministério. 

Construindo 

O terceiro elemento e o objetivo imediato do plano de Deus para a operação de 

Sua igreja é o seu que está sendo construída. Adequada apetrechamento pelos 

evangelistas e professores pastor levando a serviço adequado pelos resultados 

da congregação, inevitavelmente, na edificação do corpo de 

Cristo . Oikodomē ( edificação ), literalmente, refere-se à construção de uma 

casa, e foi usado no sentido figurado de qualquer tipo de construção . É a 

edificação e desenvolvimento da igreja da qual Paulo está falando aqui 

espiritual. O corpo é construída externamente, através de evangelismo como 

mais crentes são adicionados, mas a ênfase aqui é no seu ser construído 

internamente como todos os crentes são alimentados ao serviço frutífero através 

da Palavra. A exortação de Paulo aos anciãos de Éfeso enfatiza esse processo: 

"Confio-vos a Deus e à palavra, ... que é capaz de construir o edifício" (Atos 

20:32). A maturação da igreja está ligada à aprendizagem e de obediência ao 

Santo revelação das Escrituras. Apenas bebês recém-nascidos como desejam 

leite física, por isso deve crentes desejam o alimento espiritual da Palavra (1 

Ped. 2: 2). 

O Propósito do Padrão de Deus 

até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do 

Filho de Deus, para um homem maduro, com a medida da estatura 

que pertence à plenitude de Cristo. Como resultado, já não 

estamos a ser crianças, jogou aqui e ali por ondas e levados ao 

redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que 



com astúcia enganosa; mas falando a verdade em amor, (4: 13-

15a) 

A edificação do remidos envolve um duplo objectivo final, que Paulo identifica 

como a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus , da qual fluem 

maturidade espiritual, a sã doutrina e testemunho de amor. 

Alguns comentadores defendem a opinião de que tal objectivo final é alcançável 

apenas na glorificação, acreditando que Paulo está descrevendo a nossa união 

celestial final e conhecimento. Mas essa idéia não se encaixa no contexto em 

tudo, porque o apóstolo não está descrevendo o trabalho final de Cristo, em 

nome da igreja no céu, mas o trabalho de homens dotados na igreja na 

terra. Estes resultados só poderia aplicar-se a igreja em sua dimensão terrena. 

Unidade da Fé 

A meta espiritual final para a igreja começa com a unidade da fé (cf. v. 

3). Como no versículo 5, a fé não aqui se referir ao ato de crença ou de 

obediência, mas para o corpo da verdade cristã, a doutrina cristã. A fé é o 

conteúdo do evangelho na sua forma mais completa. Como a igreja em Corinto 

ilustra de forma tão clara, desunião na igreja vem da ignorância doutrinal e 

imaturidade espiritual. Quando os crentes são devidamente ensinada, quando 

fielmente fazer o trabalho de serviço, e quando o corpo é assim construída em 

maturidade espiritual, unidade da fé é um resultado inevitável. Oneness na 

comunhão é impossível a menos que ele é construído sobre o fundamento da 

verdade comumente se acredita. A solução para as divisões em Corinto era para 

que todos têm os mesmos entendimentos e opiniões e falar as mesmas verdades 

(1 Cor. 1:10). 

A verdade de Deus não é fragmentado e dividido contra si mesmo, e quando 

Seu povo é fragmentada e dividida ele simplesmente significa que eles são a 

esse grau separado da verdade, para além de a fé de conhecimento e 

entendimento correto. Apenas um biblicamente equipada, servindo fielmente e 

espiritualmente com vencimento igreja pode cheguemos à unidade da 

fé . Qualquer outra unidade estará em um nível puramente humano e não será 

apenas para além de, mas em constante conflito com a unidade da fé . Nunca 

pode haver unidade na igreja além de integridade doutrinal. 

Conhecimento de Cristo 

O segundo resultado de seguir o padrão de Deus para a construção de sua igreja 

é alcançar o conhecimento do Filho de Deus . Paulo não está falando sobre o 

conhecimento da salvação, mas sobre o conhecimento profundo ( epignosis , 

pleno conhecimento de que estão corretas e precisas) através de um 

relacionamento com Cristo que vem somente da oração e do estudo fiel e 

obediência à Palavra de Deus. Depois de muitos anos de apostolado dedicado 



Paulo ainda poderia dizer: "Eu considero tudo como perda, tendo em vista o 

valor de excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual 

sofri a perda de todas as coisas, e as considero como lixo, a fim que eu possa 

ganhar a Cristo, e pode ser encontrado nele, ... para que eu possa conhecê-lo, 

eo poder da sua ressurreição, ea comunhão dos seus sofrimentos. ... Não que eu 

já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu pressionar a fim de que eu possa 

alcançar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus "(Fl 3, 8-

10., 12). Paulo orou para que os Efésios teria que "o conhecimento de Deus" 

(01:17; cf. Fl 1. 4; Col. 1: 9-10; 2: 2). Crescer no mais profundo conhecimento 

do Filho de Deus é um processo longo da vida que não estará completa até que 

vejamos nosso Senhor face a face. Esse é o conhecimento de que Jesus falou, 

quando disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as" (João 

10:27). Ele não estava falando de conhecer as suas identidades, mas de 

conhecê-los intimamente, e essa é a maneira que Ele quer que seu povo também 

a conhecê-Lo. 

Maturidade Espiritual 

O terceiro resultado de seguir o padrão de Deus para a Sua Igreja é a maturidade 

espiritual, um prazo para a medida da estatura que pertence à plenitude de 

Cristo . O grande desejo de Deus para a Sua Igreja é que cada crente, sem 

exceção, vêm a ser como Seu Filho (Rom. 8:29), manifestando-se as qualidades 

de caráter d'Aquele que é a única medida do perfeito, adulto, homem 

maduro . A igreja no mundo é Jesus Cristo no mundo, porque a igreja está 

agora a plenitude do Seu Corpo encarnado no mundo (cf. 1:23). Estamos a 

irradiar e refletir perfeições de Cristo. Os cristãos são, portanto, chamados de 

"andar do mesmo modo como Ele andou" (1 João 2: 6; cf. Col. 4,12), e Ele 

andou em comunhão completa e contínua com e obediência ao Pai. Para andar 

como o nosso Senhor andou fluxos de uma vida de oração e da obediência à 

Palavra de Deus. "Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como 

por espelho, a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de 

glória em glória, assim como pelo Senhor, o Espírito" (2 Cor. 3:18). À medida 

que crescemos em comunhão mais profunda com Cristo, o processo de 

santificação divina através do Seu Espírito Santo nos transforma cada vez mais 

em sua imagem, de um nível de glória para o próximo. O agente de maturidade 

espiritual, bem como de todos os outros aspectos da vida piedosa, é o próprio 

Espírito de Deus para além de quem a oração sincera não tem eficácia (Rm 

8:26.) E até mesmo a própria Palavra de Deus não tem poder (João 14: 26; 16: 

13-14; 1 João 2:20). 

É óbvio que os crentes, os quais têm a carne não redimida (Rm 7:14;. 8:23), 

pode não nesta vida plena e perfeitamente atingir a medida da estatura que 

pertence à plenitude de Cristo . Mas eles devem e podem atingir um grau de 

maturidade que agrada e glorifica o Senhor. O objetivo do ministério de Paulo 

aos crentes era sua maturidade, como indicado por seu trabalho de "apresentar 



todo homem perfeito (teleios , maduros) em Cristo "(Colossenses 1: 28-29; cf. 

Fl 3, 14-15.). 

Sã doutrina 

O quarto resultado de seguir o padrão de Deus para a Sua Igreja é a sã 

doutrina. O cristão que esteja devidamente equipado e amadurecer é não 

mais uma criança que é jogado aqui e ali por ondas e levados ao redor por 

todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia 
enganosa . 

Kubia ( trapaça ) é o termo da qual nós temos cubo, e foi usado de dice-

playing. Assim como hoje, os dados eram muitas vezes "carregado" ou 

manipulado por jogadores profissionais em seu próprio benefício. O prazo para 

dados, portanto, tornou-se sinônimo de malandragem desonesta de qualquer 

espécie. Astúcia ( panourgia ; ver Lucas 20:23; 1 Cor. 3:19;. 2 Cor 0:16) é um 

termo similar, levando a idéia de manipulação inteligente de erro feito para 

parecer verdade. Methodia ( intrigante ) é usado mais tarde na carta para se 

referir a "as ciladas do diabo" (6:11). Sem dúvida, ele tem referência ao 

planejado, sutil erro, sistematizado. O ponto de Paulo é que nem o engano dos 

homens nem a intrigas enganoso do diabo vai enganar o crente 

espiritualmente equipado e madura. 

É espirituais crianças ( nepios , lit., aquele que não fala), como eram muitos 

dos crentes de Corinto (1 Cor 3: 1; 14:20.), que estão em constante perigo de 

cair presa a cada novo religiosa modismo ou nova interpretação da Escritura 

que vem. Não tendo nenhum conhecimento profundo da Palavra de Deus, eles 

são jogados aqui e ali por ondas de sentimento popular e são levados ao 

redor por todo vento denova doutrina que parece atraente. Porque eles não 

estão ancorados na verdade de Deus, eles estão sujeitos a todo tipo de 

contrafacção verdade humanista, cultual, pagão, demoníaco, ou o que quer. O 

Novo Testamento está repleto de advertências contra este perigo (veja Atos 20: 

30-31; Rm 16: 17-18; 2 Cor. 11: 3-4; Gal. 1: 6-7; 3:. 1; Col. 2: 4-8; 1 Tim. 4: 1, 

6-7; 2 Tm 2: 15-18; 3: 6-9.; 4: 3; Hb 13: 9; 2 Pe. 2: 1-3. ; 1 João 2:19, 26). 

O cristão imaturo é crédulo; e na história da Igreja nenhum grupo de crentes 

tem caído em mais loucura em nome do cristianismo do que tem grande parte 

da igreja de hoje. Apesar da nossa educação sem precedentes, sofisticação, 

liberdade e acesso à Palavra de Deus e sã doutrina cristã, parece que cada 

huckster religiosa (cf. 2 Cor 2:17; 4:. 2; 11: 13-15) pode encontrar uma 

audiência pronta e apoio financeiro entre o povo de Deus. O número de líderes 

tolos, extravio, corruptos, e até mesmo heréticas a quem muitos membros da 

Igreja de boa vontade dar o seu dinheiro e lealdade é surpreendente e 

comovente. 



A causa desta situação espiritual não é difícil de encontrar. Um grande número 

de evangelistas têm apresentado um evangelho crença fácil e um grande número 

de pastores têm ensinado uma mensagem quase sem conteúdo. Em muitos 

lugares, o Corpo de Cristo não tem sido construída na sã doutrina ou em 

obediência fiel. Consequentemente, há pouca solidariedade doutrinária 

("unidade da fé") e pouca maturidade espiritual ("conhecimento do Filho de 

Deus ... a medida da estatura que pertence à plenitude de Cristo"). 

Assim como muitas famílias hoje são dominados por seus filhos, por isso são 

muitas igrejas. É trágico quando a igreja crianças -spiritually crentes imaturos 

(cf. 1 João 2: 13-14) que mudam suas opiniões com todo vento de doutrina e 

continuamente são vítimas de homens malandragem e Satanás 

de astúcia e intrigas enganoso -são encontrado entre seus mais professores e 

líderes influentes. 

Testemunho Loving Authentic 

O quinto e último recurso que é principalmente uma exigência e ainda também 

um resultado de seguir o padrão de Deus para a Sua Igreja estará em oposição 

direta ao que está sendo jogado, levado, enganado e iludido pelos esquemas de 

Satanás, ou seja, falando a verdade em amo , um princípio que se aplica a 

todos os aspectos da vida cristã e ministério. O verbo traduzido falando a 

verdade éalētheuō , o que significa dizer, negócio, ou agir com 

sinceridade. Alguns traduziram como "truthing-lo", enquanto outros dizem que 

transmite a idéia de caminhar de uma forma verdadeira. O verbo refere-se a ser 

verdadeiro no sentido mais amplo e é difícil de traduzir para o Inglês. No 

entanto, em Gálatas 4:16 parece enfatizar especialmente pregar a verdade do 

evangelho. Como a referência em Gálatas é o único outro uso do verbo no Novo 

Testamento, parece seguro dizer que a ênfase em Efésios 4 também está na 

pregação da verdade (dentro do contexto de uma vida cristã verdadeira e 

autêntica). Autêntico, crentes maduros cujas vidas são marcadas por amor não 

serão vítimas de falso ensino (v. 14), mas vai viver autenticamente e 

proclamando o verdadeiro evangelho a um mundo enganado e enganador. O 

trabalho da igreja vai pleno andamento, a partir de evangelismo para edificação 

de evangelismo, e assim por diante, até a volta do Senhor. O evangelizados são 

edificados, e eles, por sua vez, evangelizar e edificar os outros. 

A igreja espiritualmente equipada, cujos membros são sólidos na doutrina e 

maduro em seu pensar e de viver, é uma igreja que vai alcançar em amor para 

proclamar o evangelho de salvar. Deus não nos dá o conhecimento, 

compreensão, presentes, e maturidade para manter, mas para compartilhar. Ele 

não nos equipar a estagnar, mas para servir. Nós não somos dotados e 

edificados, a fim de ser complacente e auto-satisfeito, mas, a fim de fazer a obra 

do Senhor de serviço na construção e expansão do Corpo de Cristo. No amor é 



a atitude em que evangelizar (cf. 03:17 -19; 4: 2; 5: 1-2). Paulo foi um exemplo 

para tal amor, como se vê no seguinte depoimento: 

Mas provou ser brandos entre vós, como uma mãe que amamenta cuida 

carinhosamente por seus próprios filhos. Tendo, portanto, um afeto Apaixonado 

por você, nós estávamos bem o prazer de comunicar-vos não somente o 

evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram 

muito caro para nós. Para você lembrar, irmãos, do nosso trabalho e 

dificuldades, como a noite eo dia de trabalho para não ser um fardo para 

qualquer um de vocês, que proclamou a você o evangelho de Deus. Vós sois as 

testemunhas, e assim é Deus, como devoção e retidão e irrepreensivelmente nos 

portamos para convosco crentes; assim como você sabe como estávamos 

exortando e incentivando e implorando cada um de vocês como um pai a seus 

filhos, de modo que você pode andar de uma maneira digna de Deus, que vos 

chama para o seu reino e glória (1 Ts. 2 : 7-12; cf. 2 Cor 0:15; Phil 2:17; Col. 

1:. 24-29.) 

João Bunyan disse aos cristãos: "Quando todas as suas vestes são brancas do 

mundo vai contar-lhes a Sua", eo poeta alemão Heinrich Heine cético disse aos 

cristãos: "Você me mostrar a sua vida redimida e eu poderia estar inclinado a 

acreditar em seu Redentor. " A vida de fé que fala o evangelho com um espírito 

de sacrifício amoroso será eminentemente convincente. 

Falando a verdade em amor parece enganosamente fácil, mas é extremamente 

difícil. É possível apenas para o crente que está completamente equipado na sã 

doutrina e na maturidade espiritual. Para o crente imaturo, doutrina certa pode 

ser não mais do que a ortodoxia fria e amor pode haver mais de 

sentimentalismo. Somente o homem maduro , o homem que está crescendo à 

medida da estatura que pertence à plenitude de Cristo é consistente em ter 

sabedoria suficiente para entender de Deus a verdade e efetivamente 

apresentá-lo a outros; e só ele tem a humildade contínua e graça para apresentá-

lo no amor e no poder. A combinação de verdade e de amor neutraliza as duas 

grandes ameaças à poderoso ministério de falta de verdade e falta de 

compaixão. 

estamos a crescer em todos os aspectos para ele, que é a cabeça, 

Cristo (4: 15b) 

Este amoroso, testemunho autêntico auxilia crentes em crescer na própria 

semelhança de Jesus Cristo. A frase em todos os aspectos exige uma 

semelhança de Cristo abrangente, como o descrito no versículo 13 (cf. 1 Cor 

11: 1; 2 Cor 3:18; Gl 4,19; Ef 5:..... 2; 1 Pe 2 : 21; 1 João 2: 6). 

A cabeça ... Cristo expressa uma analogia Pauline familiarizado indicando a 

autoridade de Cristo (Ef 1:22;. Col. 1,18), liderança (. Ef 5:23), e aqui, como 



em Colossenses 2:19, controlando o poder. Ele não só é a Cabeça soberano e 

do Chefe decisão, mas também o Chefe orgânica. Ele é a fonte de energia para 

todas as funções. Os seres humanos são declarados oficialmente mortos quando 

o ECG é plana, o que significa a morte encefálica. Como o cérebro é o centro 

de controle da vida física, para que o Senhor Jesus Cristo é a fonte orgânica de 

vida e poder ao seu corpo, a igreja. 

Para crescer à Sua semelhança é estar completamente sujeito a seu poder de 

controle, obediente ao seu pensamento e cada expressão de vontade. É a 

personificar orações de Paulo "Para mim, o viver é Cristo" (Fl. 1:21) e "Já não 

sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim" (Gl. 2:20). 

O Poder para o padrão de Deus 

de quem todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas 

as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz com que o 

crescimento do corpo para a edificação de si mesmo em 
amor. (4:16) 

O poder para ser equipada e amadureceu em proclamadores amorosamente 

autênticos não está na próprios crentes, nos seus líderes, ou na estrutura da 

igreja. O corpo recebe a sua autoridade, direção e poder à medida que cresce 

"em todos os aspectos ... em Cristo", de quem todo o corpo [é] ajustado, e 

ligado . Os dois particípios presentes passivos que essas frases traduzem são 

sinônimos e são destinadas a expressar que a estreita, apertada correlação, 

compactada de função no corpo como um organismo é o resultado do poder de 

Cristo. Isso não nega os esforços dos crentes, como o provam as frases por 

aquilo que todas as juntas e de acordo com o bom funcionamento de cada 

parte individual . Cada uma dessas frases é extremamente significativo em 

transmitir a verdade sobre a função do órgão. Cristo mantém o corpo unido e 

faz funcionar por aquilo que todas as juntas . Ou seja, as articulações são 

pontos de contraste, a junção ou união, onde o suprimento espiritual, recursos 

e dons do Espírito Santo passar de um membro para outro, desde que o fluxo 

de ministério que produz crescimento. 

O bom funcionamento de cada parte individual recorda a importância do 

dom de cada crente (v 7; cf. 1 Cor. 12:. 12-27). O crescimento da igreja não é 

um resultado de métodos inteligentes, mas de todos os membros do Corpo 

utilizando plenamente o seu dom espiritual em estreito contacto com outros 

crentes. Cristo é a fonte da vida e da energia e crescimento da igreja, o que 

facilita a Ele através de dons de cada crente e ministério mútuo 

em articulações que tocam outros crentes. O poder na igreja flui do Senhor 

através dos crentes e as relações entre os crentes individuais. 



Onde o Seu povo tem relações estreitas de uma verdadeira ministério espiritual, 

Deus trabalha; e onde eles não são íntimos uns com os outros e fiel com os seus 

dons, Ele não pode trabalhar. Ele não olha para a criatividade, engenhosidade, 

ou esperteza, mas por obediência voluntária e amorosa. As funções do corpo 

físico corretamente apenas como cada membro em união com todos os outros 

membros responde à direção da cabeça para fazer exatamente o que ele foi 

projetado para fazer. 

Em Colossenses 2:19 Paulo dá uma visão de valor inestimável quando ele 

adverte contra "não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e realizada 

em conjunto pelas articulações e ligamentos, cresce com um crescimento que é 

de Deus." A idéia-chave em que o verso é para cada membro do Corpo de 

permanecer próximo e íntimo, segurando firmemente a comunhão com Cristo, 

Cabeça e, assim, não ser desencaminhado por aquilo que é falso e destrutivo. 

A soma de tudo o que essas verdades afirmar é que cada fiel é ficar perto de 

Jesus Cristo, fidelidade usando seu dom espiritual em estreito contacto com 

cada crente que ele toca, e que através de tal compromisso e ministério o poder 

do Senhor fluirá para o edifício -se do corpo no amor . 

O substantivo crescimento ( auxēsis , usado somente aqui e em Colossenses 

2:19) está presente no meio de formulário, indicando que o corpo produz o seu 

próprio crescimento através de dinâmicas residentes. Tal como acontece com 

todos os organismos vivos, o crescimento espiritual na igreja não vem de forças 

externas, mas a partir do poder vital dentro que faz com que o crescimento do 

corpo para a edificação de si mesmo . Tudo isto é no amor , que é sempre ser 

o espírito da comunhão dos crentes. Acima de todas as coisas, o corpo é a 

manifestar o amor , e quando ela é construída de acordo com este plano, o 

mundo saberá que é o Corpo de Cristo (João 13: 34-35). 

 

 

 

 

 



13. Fora o velho, bem vindo o novo 

(Efésios 4: 17-24) 

Portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que você anda não 

mais apenas como também andam os gentios, na verdade da sua 

mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de 

Deus, por causa da ignorância que é neles, por causa da dureza 

do seu coração; e eles, tendo-se tornado insensíveis, se 

entregaram à sensualidade, para a prática de todo tipo de 

impureza com ganância. Mas você não aprendeu Cristo dessa 

maneira, se é que já a ouviram e foram ensinados Nele, assim 

como a verdade está em Jesus, que, em referência ao seu antigo 

modo de vida, você deixar de lado o velho homem, que é sendo 

corrompido em conformidade com as concupiscências do engano, 

e vos renovar no espírito da vossa mente, e colocar o novo, o qual, 

à semelhança de Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade 

da verdade. (4: 17-24) 

Quando uma pessoa crê e confessa Jesus Cristo como Senhor e é, assim, nascer 

de novo, a transformação acontece em sua natureza básica. A mudança é ainda 

mais fundamental e radical do que a mudança que ocorrerá no momento da 

morte. Quando um crente morre, ele já foi montado para o céu, já foi feito um 

cidadão do reino, já se tornou um filho de Deus. Ele simplesmente começa a 

sentir perfeitamente a natureza divina que ele teve desde o seu nascimento 

espiritual, pois é a primeira vez que ele está livre da carne não resgatados. O 

futuro recebimento de seu corpo glorificado (cf. 1 Cor. 15: 42-54) não vai fazê-

lo melhor, uma vez que ele já está perfeito; mas vai dar-lhe a capacidade total 

para tudo que a vida eterna ressurreição envolve. 

A salvação não é uma questão de melhoria ou aperfeiçoamento do que já existia 

anteriormente. É a transformação total. O Novo Testamento fala de crentes que 

têm uma mente nova, uma nova vontade, um novo coração, uma nova herança, 

uma nova relação, novo poder, novos conhecimentos e novas sabedoria, nova 

percepção, compreensão nova, nova justiça, amor novo, novo desejo , nova 

cidadania, e muitas outras coisas, todos novos, dos quais se resumem em 

novidade de vida (Rom. 6: 4). 

No novo nascimento de uma pessoa torna-se "uma nova criatura; as coisas 

antigas já passaram; eis que tudo se fez novo" (2 Cor. 5:17). Não é 

simplesmente que ele recebe algo novo, mas que ele se tornaalguém novo "Já 

estou crucificado com Cristo", disse Paulo; "E já não sou eu que vivo, mas 

Cristo vive em mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de 

Deus, que me amou e se entregou por mim" (Gal. 2:20). A nova natureza não é 

adicionado à velha natureza, mas substitui-lo. A pessoa transformada é um 

completamente novo "eu" Em contraste com o antigo amor do mal (cf. Jo 3: 19-

21; Rom. 1: 21-25, 28-32), que a nova auto-o, mais verdadeira parte mais 



profunda do Cristão, agora ama a lei de Deus , anseia para cumprir suas justas 

demandas, odeia o pecado, e anseia por libertação da carne não redimido, que 

é a casa da nova criação eterna até glorificação (cf. Rom. 7: 14-25; 8: 22-24). 

Por que, então, que nós continuamos a pecar depois nos tornamos 

cristãos? Como Paulo explica em Romanos 7, "Já não sou eu quem o faz, mas 

o pecado que habita em mim Porque eu sei que nada de bom habita em mim, 

isto é, na minha carne;. Para o que deseja está presente em mim, mas o fazendo 

do bem não é "(vv 17-18;. cf. 20). O pecado ainda é residente na carne, para 

que são inibidos e impedido de ser capaz de dar expressão plena e perfeita para 

a nova natureza. Possuindo a plenitude da natureza divina, sem a corrupção da 

nossa carne não remido é uma promessa, vamos perceber somente no futuro (cf. 

Rm 8:23; Fp 3:.. 20-21; 2 Pe 1: 3-4). . 

Terminologia bíblica, então, não diz que um cristão tem duas naturezas 

diferentes. Ele tem apenas uma natureza, a nova natureza em Cristo. O velho 

homem morre e do novo homem vive; eles não coexistem. Não é uma velha 

natureza remanescente, mas a peça restante da carne do pecado que faz com 

que os cristãos para o pecado. O cristão é uma única pessoa nova, uma 

totalmente nova criação, não um esquizofrênico espiritual. É o casaco sujo de 

humanidade restante em que a nova criação habita que continua a dificultar e 

contaminar a vida. O crente como uma pessoa total é transformado, mas ainda 

não totalmente perfeito. Ele residente pecado, mas já não reina o pecado (cf. 

Rom. 6:14). Ele não é mais o velho corrompido, mas agora é o novo homem 

criado em justiça e santidade, aguardando a plena salvação (cf. Rom. 13:11). 

Em Efésios 4, Paulo deixa dois recursos com base no fato de que os crentes são 

novas criações. O primeiro começa o capítulo: "Eu, portanto, ... vos suplico a 

andar de modo digno da vocação a que fostes chamados" (v. 1). A segunda (v. 

17) apresenta o presente texto, em que Paulo contrasta a caminhada do 

incrédulo ímpios com a caminhada do cristão espiritual. Ele segue que 

contrastam com mais "portantos" (v 25; 5:. 1, 7, 15), mostrando a própria 

resposta do cristão a ser uma nova criação. Tudo isso aponta para o fato de que 

uma natureza alterados demandas mudou o comportamento. É como se o 

apóstolo está dizendo: "Uma vez que Deus criou uma nova entidade 

maravilhosa no mundo chamado a igreja, e por isso a criação única, com o seu 

carácter único da humildade, a sua capacitação único, com os dons espirituais, 

a sua unidade original como o Corpo de Cristo, e sua necessidade de ser 

construída no amor, aqui é como cada crente deve viver como um membro 

dessa igreja. " 

Nos versículos 17-24, Paulo passa do geral para o específico, dando a primeira 

quatro características da caminhada do homem velho e, em seguida, quatro 

características da caminhada do novo 



A caminhada do Ser Velho 

Portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que você anda não 

mais apenas como também andam os gentios, na verdade da sua 

mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de 

Deus, por causa da ignorância que é neles, por causa da dureza 

do seu coração; e eles, tendo-se tornado insensíveis, se 

entregaram à sensualidade, para a prática de todo tipo de 
impureza com ganância. (4: 17-19) 

A portanto, remete para o que Paulo tem dito sobre a nossa vocação em Jesus 

Cristo. Porque nós somos chamados à salvação, unificados no Corpo de Cristo, 

oferecida pelo Espírito Santo, e edificados pelos homens dotados (vv. 1-16), 

devemos , portanto, caminhar ... não mais apenas como também andam os 

gentios . Não podemos realizar o trabalho da glória de Cristo, continuando a 

viver a maneira como o mundo vive. 

Ethnos ( gentios ) não é em todos os textos gregos antigos, e pode ter sido uma 

adição posterior. Mas a sua presença aqui é perfeitamente coerente com o seu 

uso em outras partes do Novo Testamento, incluindo outras cartas de Paulo. O 

termo refere-se basicamente a uma multidão de pessoas em geral, e, em seguida, 

a um grupo de pessoas de um tipo particular. É esse sentido secundário que 

vemos em nossa palavra Inglês derivado étnica. Judeus usaram o termo de duas 

formas comuns, primeiros a distinguir todas as outras pessoas de judeus e 

segundo para distinguir todas as religiões do judaísmo. gentios, portanto, a que 

se refere racialmente e etnicamente a todos os não-judeus e religiosamente a 

todos os pagãos. 

Em sua primeira carta aos Tessalonicenses Paulo usa o termo no seu sentido 

pagão, quando ele se refere a "os gentios que não conhecem a Deus" (1 Tes. 4: 

5), e que é o sentido em que ele usa-lo no nosso presente texto. gentios aqui 

representar todos, não regenerados, pessoas pagãos ímpios. 

Como a igreja em nossos dias, as igrejas de Éfeso e em quase todas as áreas 

não-palestina nos tempos do Novo Testamento foram cercados por paganismo 

posto e sua imoralidade atendente. Éfeso era uma cidade comercial e cultural 

líder do império romano. Ele contou com a grande templo pagão de Artemis, 

ou Diana, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Mas também era uma 

cidade líder em libertinagem e imoralidade sexual. Alguns historiadores 

classificá-lo como a cidade mais lasciva da Ásia Menor. 

O templo de Artemis era o centro de grande parte da maldade. Como aqueles 

na maioria das religiões pagãs, seus rituais e práticas, mas eram extensões de 

pecados mais vis e perversas do homem. Papéis masculinos e femininos foram 

trocados, e sexo orgiástica, homossexualidade, e todas as outras perversões 

sexuais eram comuns. Artemis era ela mesma uma deusa do sexo, representado 



por um, repulsivo ídolo mulher negra feia que parecia algo como um 

cruzamento entre uma vaca e um lobo. Ela foi servido por milhares de 

prostitutas do templo, eunucos, cantores, dançarinos e sacerdotes e 

sacerdotisas.Ídolos do Artemis e outras divindades eram para ser visto em todos 

os lugares, em todos os tamanhos e feitas de diversos materiais. De 

popularidade especial eram ídolos de prata e artefatos religiosos. Foi por causa 

A pregação de Paulo cortou profundamente que o comércio que os ourives de 

Éfeso reuniu a população contra ele e seus companheiros de fé (Atos 19: 24-

28). 

O templo de Artemis continha um dos mais ricos acervos de arte, em seguida, 

na existência. Também foi usado como um banco, porque a maioria das pessoas 

temia roubando dentro de seus muros para que não incorrer na ira da deusa ou 

outras divindades. Um perímetro de todo o quarto de milha serviu como um 

asilo para criminosos, que estavam a salvo de apreensão e punição, enquanto 

eles permaneceram dentro dos limites do templo. Por razões óbvias, a presença 

de centenas de criminosos endurecidos ainda ainda acrescentou à corrupção e 

do vice-Éfeso. O quinto século AC, o filósofo grego Heráclito, ele mesmo um 

pagão, que se refere a Éfeso como "a escuridão da vileza. A moral foram 

menores do que os animais e os habitantes de Éfeso foram caber apenas para 

ser afogado." Não há nenhuma razão para acreditar que a situação havia 

mudado muito durante o dia de Paulo. Se qualquer coisa, ele pode ter sido pior. 

A igreja de Éfeso era uma pequena ilha do povo desprezado em uma fossa 

gigante de maldade. A maioria dos crentes haviam sido uma parte do que o 

paganismo. Eles freqüentemente passou por lugares onde eles uma vez 

caroused e correu para os amigos com quem uma vez o espectáculo de 

deboche. Eles enfrentaram tentações contínuas para reverter para as velhas 

formas, e, portanto, o apóstolo advertiu-os a resistir. Portanto digo isto, e 

testifico no Senhor, para que você anda não mais apenas como os gentios a 
pé . Pedro deu uma palavra similar, quando escreveu: "Porque o tempo já 

passado é suficiente para você ter realizado a vontade dos gentios, tendo 

prosseguido um curso de sensualidade, concupiscências, embriaguez, bacanais, 

beber partidos e abomináveis idolatrias. E em tudo isso, eles são surpreendidos 

que você não correr com eles ao mesmo excesso de devassidão, e eles difamam 

vós "(1 Ped. 4: 3-4). 

Com base no que somos em Cristo e de tudo o que Deus agora fins por nós 

como seus filhos redimidos e amados, devemos ser absolutamente distinta do 

resto do mundo, que não sabe ou não segui-Lo.Espiritualmente nós já deixaram 

o mundo e agora são cidadãos do céu. Estamos, portanto, não a "amar o mundo, 

nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 

Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos 

. os olhos ea soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo E o mundo está 

passando, e também as suas concupiscências; mas aquele que faz a vontade de 



Deus permanece eternamente "(1 João 2: 15-17). Padrões do mundo está errado, 

seus motivos são errados, os seus objectivos estão errados. Suas formas são 

pecaminosos, enganador, corrupto, vazio, e destrutiva. 

O Paulo aviso dá não se originou a partir de seus próprios gostos ou preferências 

pessoais. Isso eu digo ... e afirmar, juntamente com o Senhor. A questão do 

abandono do pecado e seguir a justiça não é o capricho de isoladas, pregadores 

e professores de mente estreita. É próprio padrão de Deus e Seu único padrão 

para aqueles que pertencem a Ele. É a própria essência do evangelho e é 

definido em contraste ousado para os padrões da não resgatados. 

Paulo passa a dar quatro características específicas dos ímpios, pagan estilo de 

vida que os crentes devem abandonar. A vida mundana é intelectualmente fútil, 

ignorante da verdade de Deus, espiritualmente e moralmente calejada, e 

depravado em mente. 

Intelectualmente Fútil 

A primeira característica das pessoas não regenerados é que eles vivem na 

futilidade de sua mente . É significativo que a questão básica de centros de 

estilo de vida na mente . Paulo continua a falar de compreensão e ignorância 

(v. 18), aprendendo e ensinando (vv. 20-21), e da mente e da verdade (23-24 

vv.) -todos Que estão relacionados com o intelecto. Porque os incrédulos e os 

cristãos pensam de forma diferente eles são, portanto, a agir de forma 

diferente. Na medida em que as questões espirituais e morais estão em causa, 

um descrente não pode pensar direito. Seus processos racionais nessas áreas 

estão empenados e inadequada (cf. Rm 1:28; 8:.. 7; 1 Co 2:14; Col. 2:18; Tito 

1:15). 

Em seu livro de dois volumes A Personalidade Criminal , Samuel Yochelson e 

Stanton Samenow sustentam que o comportamento criminoso é o resultado de 

pensamento distorcido. Três seções inteiras (pp. 251-457) são dedicados a "Os 

erros de pensamento do criminoso." Ao estudar o que os criminosos pensam, 

ao invés de tentar sondar seus sentimentos e fundos, estes pesquisadores usam 

essas seções para partilhar as suas conclusões. "É notável", escrevem eles, "que 

o criminoso muitas vezes deriva um impacto tão grande de suas atividades 

durante as fases nonarrestable como ele faz do crime padrões de pensamento do 

criminosas operam em todos os lugares;.. Que não se restringem ao crime" Essa 

é uma descrição da mente depravada, réprobos. "Explicações sociológicas têm 

sido insatisfatória", os autores declaram. "A idéia de que um homem se torna 

um criminoso, porque ele é corrompido por seu ambiente tem-se revelado muito 

fraco uma explicação. Temos indicado que os criminosos vêm de um amplo 

espectro de casas, tanto em desvantagem e privilegiada dentro do mesmo bairro. 

Alguns são infratores e a maioria não é. Não é o ambiente que transforma um 

homem em um criminoso, é uma série de escolhas que ele faz a partir de uma 



idade muito precoce. " Os pesquisadores também concluíram que a mente 

criminosa, eventualmente, "vai decidir que tudo é inútil." "Seu pensamento é 

ilógico", afirmam, em resumo. 

Porque pecaminosidade do homem flui para fora de sua disposição mental 

reprovável, a transformação deve começar com a mente (v. 23). O cristianismo 

é cognitivo, antes que seja experiencial. É nosso pensamento que nos faz 

considerar o evangelho e nosso pensamento que nos leva a acreditar que os fatos 

históricos e as verdades espirituais do evangelho e receber a Cristo como 

Senhor e Salvador. É por isso que o primeiro passo para o arrependimento é 

uma mudança de mente sobre si mesmo, sobre a condição espiritual de um, e 

sobre Deus. 

Para os gregos a mente era o mais importante. Eles se orgulhavam em sua 

grande literatura, arte, filosofia, política e ciência. Eles eram tão avançados na 

sua aprendizagem que os escravos gregos eram apreciados pelos romanos e 

outros conquistadores como tutores para seus filhos e como gerentes de suas 

famílias e empresas. Os gregos acreditavam que quase qualquer problema 

poderia ser fundamentado a uma solução. 

No entanto, Paulo diz que espiritualmente o funcionamento da mente natural é 

inútil e improdutivo. Mataiotēs ( futilidade ) refere-se ao que deixa de produzir 

o resultado desejado, o que nunca consegue.Foi, portanto, utilizado como 

sinônimo de vazio, porque isso equivale a nada. O pensamento espiritual e 

resultando estilo de vida dos gentios -Aqui representando todos os ímpios-é, 

inevitavelmente, vazio, fútil e vazio de substância. A vida de um incrédulo está 

ligada a pensar e agir de uma arena de trivia final. Ele consome-se na busca de 

objetivos que são puramente egoístas, na acumulação de que é temporária, e na 

procura de satisfação no que é intrinsecamente enganador e decepcionante. 

A pessoa não regenerada planeja e resolve tudo com base em seu próprio 

pensamento. Ele torna-se sua própria autoridade final e ele segue o seu próprio 

pensamento, para seu resultado final de futilidade, aimlessness, e falta de 

sentido para o vazio egocêntrico que caracteriza a nossa época (cf. Sl. 94: 8-11; 

Atos 14:15; Rom. 1: 21-22). 

Depois de uma vida de experimentar todas as vantagens e prazer mundano, o 

mais sábio, mais rico e mais favorecido homem do mundo antigo concluiu que 

a vida terrena é "vaidade e desejo de vento" (Eclesiastes 2:26; cf. 1:. 2, 14; 

02:11; etc.). No entanto, século após século, milênios depois de milênios, os 

homens vão em busca dos mesmos objetivos fúteis nas mesmas formas fúteis. 



Ignorante da Verdade de Deus 

A segunda característica de homens ímpios, é a ignorância da verdade de 

Deus. Seu pensamento não só é inútil, mas espiritualmente desinformado. Eles 

estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa 

da ignorância que há neles, por causa da dureza de seu coração . 

Educação geral e ensino superior são mais difundidas hoje do que nunca na 

história. Colégio diplomados número na casa das dezenas de milhões de 

pessoas, e nossa sociedade, como a Grécia antiga, orgulha-se de sua ciência, 

tecnologia, literatura, arte, e outras realizações da mente. Para muitas pessoas, 

a ser chamado de ignorante é um crime maior do que ser chamado de 

pecador. No entanto, o ponto de Paulo nesta passagem é que a ignorância e do 

pecado são inseparáveis. O ímpio pode ser "sempre aprendendo", mas são 

"nunca podem chegar ao conhecimento da verdade" (2 Tim. 3: 7). A 

humanidade caída tem uma incapacidade interna para conhecer e compreender 

as coisas de Deus, as únicas coisas que em última instância são vale a pena 

conhecer. Quando os homens rejeitaram a Deus ", eles tornaram-se fúteis em 

suas especulações, eo seu coração insensato se obscureceu" (Rom. 

1:21). Futilidade Intelectual e loucura combinar como parte da penalidade do 

pecado. 

A palavra grega para trás a ser escurecido é um particípio perfeito, indicando 

uma condição contínua de escuridão espiritual. Esta escuridão implica tanto 

ignorância e imoralidade. E a escuridão deentendimento é acoplado com 

exclusão da vida de Deus (cf. Jo 1: 5). A causa de sua escuridão, ignorância e 

separação de Deus é a dureza de seu coração , a sua determinação obstinada 

para permanecer no pecado. Porque os homens determinam a rejeitá-Lo, Deus 

judicialmente e soberanamente determina cegar a mente, excluí-los da sua 

presença, e confirmá-los em sua ignorância espiritual. "Pois, embora tendo 

conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças," 

explica Paulo da humanidade caída. "Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos ... 

Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à 

imundícia." (Rom. 1: 21-22, 24). 

Por causa da dureza de seu coração , o ímpio não respondem à verdade (cf. 

Is. 44: 18-20.; 1 Tessalonicenses 4: 5). Assim como um cadáver não pode ouvir 

uma conversa no necrotério, a pessoa que está espiritualmente "mortos em 

[seus] delitos e pecados" (Ef. 2: 1) não pode ouvir ou entender as coisas de 

Deus, não importa o quão alto ou claramente eles pode ser declarada ou 

verbalmente com sua presença.porosis ( dureza ) carrega a idéia de ser hard-

rock. Ele foi usado pelos médicos para descrever a calcificação que se forma 

em torno ossos quebrados e torna-se mais difícil do que o próprio osso. Foi 

usado também das formações duras, que podem ocorrer nas articulações e levá-

los a tornar-se imóvel. Pode, portanto, conotar a ideia de paralisia, bem como 



de dureza. O pecado tem um efeito petrificante, e ocoração da pessoa que 

escolhe continuamente para o pecado torna-se endurecida e paralisou a verdade 

espiritual, completamente insensível às coisas de Deus. 

Leroy Auden, da Universidade de Chicago tem escrito: "Nós esconder um leão 

inquieto sob uma caixa de papelão, por enquanto podemos usar outros termos 

que a culpa para descrever essa turbulência em nossas almas, a verdade é que 

nem tudo está certo dentro de nós." Por uma ou outra forma, por jogo 

psicológico de jogo, a racionalização, a auto-justificação, transferindo a culpa, 

ou por negar o pecado e eliminando moralidade homens tentam inutilmente se 

livrar do leão da culpa. Mas ele não vai embora. 

Satanás desempenha um papel na cegueira daqueles que se recusam a acreditar, 

porque "o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que 

não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus "(2 

Cor. 4: 4). Eles se recusam a ver Cristo, porque eles se recusam a ver a Deus, e 

sua recusa é facilmente confirmada e reforçada pelo deus deste mundo. 

E quando os homens persistem continuamente em seguir o seu próprio caminho, 

eles vão também, eventualmente, ser confirmado na sua escolha pelo Deus do 

céu. Os judeus que ouviram Jesus ensinar e pregar tiveram a grande vantagem 

de ter tido a Palavra de Deus dada a eles por meio de Moisés, os profetas, e 

outros escritores do Antigo Testamento. Eles tinham a vantagem ainda maior 

de ver e ouvir o próprio Filho de Deus encarnado. Mas, "embora tivesse feito 

tantos sinais diante deles," João nos diz, "mas eles não estavam acreditando 

nele. ... Por isso não podiam acreditar, por Isaías disse outra vez," Cegou-lhes 

os olhos, e ele endureceu lhes o coração, para que não vejam com os olhos e 

entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure "(João 12:37, 39-

40). Porque eles não acreditam, não podiam acreditar. Deus um dia diz: "Deixe 

aquele que faz o mal, ainda fazem errado, e deixa quem está sujo, ainda será 

imundo" (Ap 22:11). 

Quando os homens optam por petrificar seus corações pela rejeição constante 

da luz (João 12: 35-36), eles ficaram obscurecidos no entendimento, 

separados da vida de Deus, por causa da ignorância que há neles, por causa 
da dureza de seu coração . Essa é a tragédia indescritível de incredulidade, a 

tragédia da pessoa que se torna seu próprio deus. 

Espiritualmente e moralmente calejadas 

A terceira característica da pessoa não regenerada é espiritual e moral 

callousness- eles ... tornar-se insensível . Quando as pessoas continuam em 

pecado e transformar-se longe da vida de Deus, tornam-se apático e insensível 

sobre as coisas morais e espirituais. Rejeitam todos os padrões de justiça e não 

se preocupam com as conseqüências de seus pensamentos e ações 



injustas. Mesmo consciência fica com cicatrizes de tecido que não é sensível à 

errado (1 Tim. 4: 2; Tito 1:15). 

De acordo com uma antiga história grega, um jovem espartano roubou uma 

raposa, mas, em seguida, inadvertidamente veio sobre o homem de quem ele 

havia roubado. Para manter seu furto de ser descoberto, o menino preso a raposa 

dentro de suas roupas e ficou sem mover um músculo enquanto a raposa 

assustada arrancou seus órgãos vitais. Mesmo com o custo de sua própria morte 

dolorosa que ele não iria possuir até sua errado. 

Nossa sociedade perversa é tão determinado a não ser descoberto por que é que 

ele está firme como a sua própria vida e vitalidade é dilacerado pelos pecados 

e corrupção que detém tão querida. Tem -se tornado insensíveis , tanto para a 

realidade e as conseqüências do pecado, e irá suportar qualquer agonia ao invés 

de admitir que a sua forma de "viver" é o caminho da morte. 

Por outro lado, os pecados que antes eram escondidas ou dispensadas são agora 

o espectáculo de forma aberta e descarAdãoente. Muitas vezes, nem mesmo a 

aparência de moralidade é mantida. Quando as regras de auto-desejo, 

indecência corre solta e começa a cauterizar a consciência, a luz de advertência 

e dor centro dado por Deus, da alma. Aqueles que estão morrendo são 

insensíveis ao que é matá-los, porque eles escolhem-lo dessa forma. Mesmo 

quando realizou-se vergonhosamente em plena vista do mundo, seus pecados 

não são reconhecidos como pecaminoso ou como a causa do aumento da falta 

de sentido, desesperança e desespero (cf. Rom. 1:32). 

Corruptos de entendimento 

Fútil, egoísta pensar, a ignorância da verdade, e espiritual e moral chumbo 

insensibilidade inevitavelmente à sensualidade, para a prática de todo tipo 

de impureza com ganância . 

Aselgeia ( sensualidade ) refere-se dissoluções total, a ausência de qualquer 

restrição moral, especialmente na área de pecados sexuais. Um comentarista diz 

que o termo refere-se a "uma disposição da alma incapaz de suportar a dor da 

disciplina." A idéia é a de desenfreada auto-indulgência e obscenidade 

indisciplinado. 

Sensualidade caracteriza o povo Pedro descreve como "aqueles que se 

entregam a carne em seus desejos corruptos e desprezam a autoridade. Daring, 

arrogantes, eles não tremem quando eles insultam majestades angélicas, 

enquanto que os anjos que são maiores em força e poder, não traga um . 

injuriando julgamento contra eles diante do Senhor Mas estes, como animais 

irracionais, como criaturas de instinto de ser capturado e morto, injuriando onde 



eles não têm conhecimento, vai na destruição dessas criaturas também ser 

destruídos "(2 Ped. 2: 10-12). 

Todas as pessoas inicialmente reconhecer, pelo menos, algum padrão de certo 

e errado e têm um certo sentimento de vergonha quando agir contra esse 

padrão. Consequentemente, eles normalmente tentam esconder seus erros. Eles 

continuamente pode cair de volta para ele, mas ainda reconhecê-lo como errado, 

como algo que não deveria estar fazendo; e consciência não vai deixá-los 

permanecer confortável.Mas como eles continuam a ignorar consciência e 

treinar-se para fazer o mal e para ignorar a culpa, eles eventualmente rejeitar 

essas normas e determinar a viver unicamente por seus próprios desejos, 

revelando assim uma consciência já cauterizada. Tendo rejeitado todas as 

orientações e proteção divinas, eles se tornam corruptos de entendimento, e se 

entregam à sensualidade. Tal pessoa não se importa com o que as outras pessoas 

pensam, não para falar sobre o que Deus pensa, mas apenas sobre o que gratifica 

os desejos de sua própria mente distorcida. 

Impiedade e sua imoralidade atendente destruir a mente, bem como a 

consciência eo espírito. Rejeição de Deus e de Sua verdade e da justiça 

finalmente resulta em que Paulo se refere em Romanos como uma "mente 

depravada" (1:28) -a mente que há mente, que não pode raciocinar, que não 

consegue pensar com clareza, que não pode reconhecer ou compreender a 

verdade de Deus, e que perde o contato com a realidade espiritual. Em seu 

extremo, a mente depravada perde o contato com tudo realidade. Essa é a 

insensatez da, celebridade perdulários auto-indulgente que perde sua carreira, 

sua sanidade, e muitas vezes a sua vida por causa da 

devassa sensualidade . Quando indecência torna-se um modo de vida, cada 

aspecto da vida está corrompido, distorcido, e eventualmente destruídos. 

O rápido aumento na doença mental hoje pode ser colocado em grande medida, 

aos pés do aumento da sensualidade de cada espécie. O homem foi feito para 

Deus e projetado de acordo com seus padrões.Quando ele rejeita a Deus e Seus 

padrões que ele destrói a si mesmo no processo. As corrupções da nossa 

sociedade atual não são o resultado de circunstâncias psicológicas ou 

sociológicas, mas o resultado de escolhas pessoais com base em princípios que 

são especificamente e propositAdãoente contra Deus e Seu caminho. A 

homossexualidade, a perversão sexual, aborto, mentir, enganar, roubar, 

assassinato e qualquer outro tipo de degeneração moral tornaram-se formas 

descarados e calejadas da vida através das escolhas conscientes daqueles que se 

entregam a eles. 

Ergasia ( prática ) pode referir-se a uma empresa, e que a idéia poderia ser 

aplicado aqui. A pessoa ímpia muitas vezes faz negócio fora de toda espécie 

de impureza . Um líder cristão comentou há alguns anos que muitos dos livros 

publicados nos Estados Unidos hoje rival os gotejamentos de um esgoto 



quebrado. No entanto, a pornografia, a prostituição, os filmes X-rated, 

programas de televisão sugestivos, etoda espécie de impureza forma, talvez, a 

maior indústria em nosso país. A grande maioria do que é aberta, sem vergonha, 

e legalmente protegidas. 

Um artigo publicado na Forbes magazine (18 setembro de 1978, pp. 81-92), 

intitulado "A Economia X-rated", começou por afirmar o óbvio-pornografia 

não é mais um negócio ilegal. O mercado de pornografia não se limita aos 

pervertidos ou outros aleijados emocionais. Ao contrário, a maior parte do 

mercado é de classe média pessoas. Em uma sociedade cada vez mais 

permissiva quem gosta de pornografia são livres para deleitar-se com ele. A 

revelação surpreendente foi que, de acordo com uma estimativa oficial, 

pornógrafos da nação fazer mais de quatro bilhões de dólares em negócios mais 

um ano do que os rendimentos combinados de indústrias de apoio, muitas vezes 

de filmes e música! Outras estimativas colocam o total pornográfico um grande 

segmento do vídeo doméstico em expansão, inclusive de negócios do mercado-

em três vezes que muito. 

A impureza é inseparável da ganância . pleonexia ( ganância ) é cobiça sem 

limites, luxúria desinibida por aquilo que é desejado. A imoralidade não tem 

parte no amor, e qualquer coisa que a pessoa sensual faz sob o pretexto de cuidar 

e prestimosidade é apenas um ardil para a exploração. O mundo 

de sensualidade e impureza é o mundo da ganância . A pessoa entregue à 

impiedade e imoralidade avidamente leva o que puder daqueles ao seu 

redor. Ele avalia a vida só em termos materiais (Lucas 12:15), usa outras 

pessoas para seu próprio benefício (1 Tessalonicenses 2:.. 5; 2 Pedro 2: 3), e 

vira as costas para Deus, a fim de cumprir o seu próprio mal desejos (Rom. 

1:29). E a sua ganância não é menos do que a idolatria (Cl 3: 5). 

Quando uma pessoa determina a pensar o seu próprio caminho, fazer as coisas 

à sua própria maneira, e perseguir o seu próprio destino, ele corta-se de 

Deus. Quando isso acontece, ele se isola da verdade e torna-se espiritualmente 

cegos e sem padrões de moralidade. Sem padrões de moralidade, a imoralidade 

se torna uma forma descarada e calejada de vida. Quando isso é continuou ele 

destrói a capacidade da mente de distinguir o bem do mal, a verdade da mentira, 

e da realidade de irrealidade. A vida sem Deus se torna a vida sem sentido. 

Esse processo caracteriza cada incrédulo. É o sentido que cada pessoa ímpia é 

dirigido, embora alguns sejam mais ao longo do que outros. "Os homens maus 

e impostores irão proceder de mal a pior, enganando e sendo enganados" (2 

Tim. 3:13). Que algumas pessoas podem não alcançar os extremos Paulo 

menciona em Efésios 4: 17-19 é devido apenas ao escudo protetor da graça 

comum de Deus que Ele derrama tanto sobre os justos e os injustos (ver Mateus 

5:45.) E à preservação influência do Espírito Santo (Jó 34: 14-15) e da igreja 

(Mateus 05:13.). 



A caminhada do Novo Auto 

Mas você não aprendeu Cristo dessa maneira, se é que já a 

ouviram e foram ensinados Nele, assim como a verdade está em 

Jesus, que, em referência ao seu antigo modo de vida, você deixar 

de lado o velho homem, que é sendo corrompido em conformidade 

com as concupiscências do engano, e vos renovar no espírito da 

vossa mente, e colocar o novo, o qual, à semelhança de Deus foi 
criado em verdadeira justiça e santidade da verdade. (4: 20-24) 

A nova caminhada em Cristo é o exato oposto do antigo caminhada da 

carne. Considerando que a idade é egocêntrica e fútil, o novo é centrada em 

Cristo e proposital. Considerando que a idade é ignorante da verdade de Deus, 

a nova conhece e compreende-lo. Considerando que o velho é moralmente e 

espiritualmente calejada e sem vergonha, o novo é sensível ao pecado de toda 

espécie. Considerando que a idade é depravado em seu pensamento, o novo é 

renovada. 

Centrado em Cristo 

Mas você não aprendeu Cristo dessa maneira, (4:20) 

Depois de analisar os males do mundo pagão e, sem propósito maldade 

egocêntrica, Padrãoless que tanto vem e leva a escuridão espiritual e ignorância, 

Paulo declarou aos crentes que haviam caído de volta para tal degradação, Mas 

você não aprendeu Cristo neste maneira . Esse não é o caminho de Cristo ou 

do seu reino ou da família. "Você não está a ter qualquer parte de tais coisas", 

insistiu, "seja por participação ou associação." 

Você não aprendeu Cristo é uma referência direta à salvação. Para saber 

Cristo é para ser salvo. Embora seja verdade que o verbo mantano pode ser 

usado em referência ao processo de aprendizagem de verdade (cf. Rm 16:17; 

Fp 4: 9..), mas também pode significar "para vir a saber" (Walter Bauer, A 

Greek Lexicon -Inglês do Novo Testamento . Traduzido e editado por WE 

Arndt e Gingrich EW 5ª ed... [Chicago; U. de Chicago, 1958], p 490), como um 

ato único, particularmente quando o verbo é aorista indicativo ativo, como no 

presente caso. O aoristo também é usado em João 06:45, onde Jesus falou para 

aqueles que tinham "aprendeu com o pai" -indicating uma referência ao ato 

salvador de fé sob a Antiga Aliança, que iria levá-los agora a Ele. 

Em Mateus 11:29, Jesus ofereceu uma das mais belas de todos os convites de 

salvação: "Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim" ( NVI ). Este uso 

de mantano também está no aoristo, indicando um só ato irrepetível. 

Tanto o contexto e o uso do aoristo do verbo "aprender" nessas passagens levar 

à conclusão de que esta aprendizagem refere-se ao momento de fé salvadora. 



"A amizade com o mundo é inimizade contra Deus" (Tiago 4: 4), e a pessoa que 

faz uma profissão de Cristo, mas não faz nenhum esforço para romper com seus 

hábitos mundanos e pecaminosos tem razão para duvidar de sua 

salvação. "Aquele que diz:" Eu vim a conhecê-lo ", e não guarda os seus 

mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está nele", e "Se alguém ama o 

mundo, o amor do Pai não está em nele "(1 João 2: 4, 15). 

Os caminhos de Deus e os caminhos do mundo não são compatíveis. A idéia, 

promovida por alguns que se dizem evangélicos, que um cristão não tem que 

desistir de qualquer coisa ou mudar alguma coisa quando ele se torna um cristão 

é nada menos do que diabólica. Essa noção, sob o pretexto de elevar a graça de 

Deus e de proteger o evangelho de obras justiça, vai fazer nada além de mandar 

muitas pessoas com confiança para baixo o caminho largo que Jesus disse que 

leva à destruição (Mat. 07:13). 

Do lado humano, a salvação começa com o arrependimento, uma mudança de 

mentalidade e de ação em relação ao pecado, eu e Deus. João Batista (Mateus 

3: 2.), Jesus (Mat. 4:17), e os apóstolos (Atos 2:38; 3:19; 05:31; 20:21; 26:20) 

começou seus ministérios com a pregação do arrependimento. O próprio 

propósito de receber a Cristo é "ser salvos desta geração perversa" (Atos 02:40), 

e ninguém é salvo que não se arrepende e abandonar o pecado. Arrependimento 

não nos salva, mas Deus não pode salvar-nos do pecado de que não estamos 

dispostos a deixar ir. Para segurar o pecado é recusar-se a Deus, a desprezar a 

Sua graça, e para anular a fé. Nenhum cristão é totalmente livre da presença do 

pecado nesta vida, mas em Cristo, ele é de bom grado libertado de sua 

orientação para o pecado. Ele escorrega e cai muitas vezes, mas a direção 

determinada de sua vida é longe do pecado. 

Uma das primeiras coisas que um cristão deve aprender é que ele não pode 

confiar em seu próprio pensamento ou confiar em seu próprio caminho. "Eles 

que vivem não vivam mais para si, mas para Aquele que morreu e ressuscitou 

em seu nome" (2 Cor. 5:15). O cristão tem a mente de Cristo (1 Cor. 2:16), e de 

Cristo é a única mente em que ele pode confiar. O obediente, fiel cristão é 

aquele por quem Cristo pensa, age, ama, sente, serve, e vive em todos os 

sentidos. Ele diz com Paulo: "Estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu 

que vivo, mas Cristo vive em mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo-a na 

fé do Filho de Deus, que amou me, e se entregou por mim "(Gl. 2:20). 

Porque nós temos a mente de Cristo, devemos "Tende em [nós] que houve 

também em Cristo Jesus", que "se humilhou, tornando-se obediente até à morte, 

e morte de cruz" (Fil. 2 : 5, 8). Embora Cristo era um com o Pai, enquanto estava 

na terra Ele fez absolutamente nada, mas a vontade do Pai (Mt 26:39, 42;. João 

4:34; 05:30; 06:38; etc.). Se o Senhor encarnado procurou a mente de Seu Pai 

celestial em tudo o que Ele fez, quanto mais deveríamos? A marca da vida cristã 

é pensar como Cristo, agir como Cristo, o amor como Cristo, e em todas as 



formas possíveis de ser como Cristo, a fim de que "se estamos acordados ou 

dormindo, vivamos juntamente com Ele" (1 Tess. 5:10). 

Deus tem um plano de destino para o universo, e contanto que Cristo está 

trabalhando em nós Ele está trabalhando a parte desse plano através de nós. A 

vida centrada em Cristo é a vida mais intencional e significativa concebível-lo 

faz parte do plano divino e obra de Deus! 

Conhece a verdade de Deus 

se é que temos ouvido e foram ensinados Nele, assim como a 

verdade está em Jesus, (4:21) 

Em vez de ser ignorante da verdade de Deus, o cristão tem ouvido Cristo e 

é ensinado nEle . Ambos os verbos estão no aoristo, novamente apontando 

para um ato passado de uma só vez, e, neste contexto, referindo-se ao momento 

em que os leitores foram ensinados e veio a crer no evangelho, aqui chamado 

de verdade ... em Jesus . Estes termos descrever o momento da salvação-

conversão. Quando uma pessoa recebe a Cristo como Salvador e Senhor, ele 

entra em verdade de Deus. 

Se de fato você já ouviu falar Ele e foram ensinados nEle (cf. Mt 17: 5.) não 

poderia referir-se a ouvir a voz física de Jesus na Terra, porque não há nenhuma 

maneira que poderia ter sido verdade para todos os crentes na Ásia Menor a 

quem Paulo estava escrevendo. Deve referir-se a audiência de seu chamado 

espiritual para a salvação (cf. João 08:47; 10:27; Atos 3: 22-23; Heb. 3: 7-

8). Muitas referências do Novo Testamento falam dessa audiência e sendo 

ensinado como o chamado de Deus (ver, por exemplo, Atos 2:39). En 

autoi ( nele ) significa, em união com Cristo e ainda enfatiza o fato de que a 

conversão recebemos a verdade encarnada em Cristo, porque nós viemos para 

ser nEle . 

A vida sem Deus leva ao cinismo sobre a verdade. A pessoa ímpia pode 

perguntar retoricamente com Pilatos: "Que é a verdade?" (João 18:38), mas ele 

não espera resposta satisfatória. O cristão, no entanto, pode-se dizer, "A 

verdade de Cristo está em mim" (2 Cor. 11:10) e "Nós sabemos que o Filho de 

Deus veio e nos deu entendimento, para que possamos conhecê-Lo que é 

verdade, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo "(1 

João 5:20). 

A verdade que está em Jesus , então, é antes de tudo a verdade sobre a 

salvação. Esta ideia é paralela à 1:13, onde Paulo diz ouvir a verdade e estando 

Nele são sinônimo de conversão: "Nele, você também, depois de ouvir a 

mensagem da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também 

crido, você foram selados nEle com o Espírito Santo da promessa ". A verdade 

está em Jesus ... e isso leva à plenitude da verdade sobre Deus, o homem, a 



criação, a história, o pecado, a justiça, a graça, a fé, a salvação, a vida, a morte, 

propósito, significado, relacionamentos, céu, inferno, julgamento , eternidade, 

e tudo o mais de conseqüência final. 

João resumiu essa relação com a verdade quando escreveu: "E sabemos que o 

Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que pudéssemos conhecer o 

que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em Seu Filho Jesus 

Cristo. Este é o verdadeiro Deus ea vida eterna "(1 João 5:20). 

Liberto do ego Velho 

que, em referência ao seu antigo modo de vida, você deixar de 

lado o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências 

do engano, (04:22) 

Para demonstrar a natureza transformadora da regeneração, o apóstolo descreve 

ainda e define as realidades inerentes à verdade em Jesus que seus leitores 

ouviram e foram ensinados a conversão. Ele usa três infinitives (no original 

grego) para resumir o que ouviram na chamada do evangelho: deixar de lado , 

"ser renovada" (v 23)., e "colocar em" (v 24).. 

É importante notar que Paulo não está aqui exortando os crentes a fazer essas 

coisas. Estes três infinitives descrever a verdade salvadora em Jesus e não são 

imperativos dirigidas aos cristãos. Eles são feitas no ponto de conversão, e são 

mencionados aqui apenas como um lembrete da realidade do que a experiência. 

Deixe de lado o velho eu está relacionado a "ter ouvido falar ... e foram 

ensinados" no evangelho (21 v.). Também deve-se notar que, embora seja 

essencial para afirmar que a salvação é um milagre divino e soberano para além 

de qualquer contribuição humana, também deve-se afirmar que os homens não 

ouvir e crer e deixar de lado o velho ao mesmo tempo colocando no novo. O 

ato salvador de Deus efeitos dessas respostas na alma crente. Estas não são 

obras humanas necessárias para a salvação divina, mas elementos inerentes ao 

trabalho divino de salvação. Termos de Paulo aqui são basicamente uma 

descrição de arrependimento do pecado e da submissão a Deus, tantas vezes 

ensinou como elementos de regeneração (veja Is 55: 6-7; Mateus 19: 16-22.; 

Atos 2: 38-40.; 20: 21; 1 Tessalonicenses 1: 9; et al)... 

Em contraste com a pessoa não regenerada que continuamente resiste e rejeita 

Deus e vive na esfera de dominar o pecado ( o antigo modo de vida ), o cristão 

já ouviu a chamada para deixar de lado o velho eu . O verbo significa para 

descascar, como no caso de velhos roupas imundas. A tensa (meio aoristo) 

indica uma ação, uma vez-e-sempre feito pelo crente na salvação. 

A referência de Paulo para o velho eu (old no sentido de desgastado e inútil) é 

consistente com a terminologia Evangelho em suas outras epístolas. Por 



exemplo, Colossenses 3 descreve o fato de salvação por meio de quatro verbos: 

"para você ter morrido ea vossa vida está escondida com Cristo em Deus "(v. 

3) " você foi levantado "(v. 1); " você deixou de lado o velho self [homem] "(v. 

9); e você " revestir danova auto [o homem], que se renova para o pleno 

conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou "(v 10; grifo do 

autor). Todos os quatro verbos estão no aoristo no grego, indicando que eles 

remetem a já concluída a ação e deve, portanto, referem-se ao mesmo evento 

passado de salvação. No contexto, "posto de lado" e "ter colocado em" não pode 

ser outra que não paralelos exatos para "morreram" e "ter sido levantado", que 

são claramente salvífica no conteúdo. 

Afirmando a verdade desses quatro aspectos da conversão é a base para as 

exortações na passagem de Colossos. Paulo descreve a salvação aos 

Colossenses exatamente como ele faz aos Efésios. Embora em Efésios, ele não 

se refere especificamente a união do crente com a morte e ressurreição de 

Cristo, ele faz alusão a essa realidade ao dizer que aquele que acredita ser 

"nele." Suas referências ao velho homeme da nova auto em ambas as 

passagens são, obviamente, paralelo. 

Esta perspectiva está ainda provado pelo ensino de Paulo em Romanos 6, onde 

ele descreve a natureza da salvação, com ênfase em verbos: "nós ... morreu para 

o pecado "; (v. 2) "Todos nós ... fomos batizados em Cristo Jesus "(v. 3); " ter 

sido enterrado com Ele na morte ... "(v. 4); "Nós nos tornamos unidos com Ele 

na Sua morte ... "(v. 5); "O nosso homem velho foi crucificado com Ele "(v. 

6); "O corpo do pecado seja desfeito com "(v. 6); "Aquele que morreu "(v. 7); e 

"nós já morreram com Cristo "(v 8;. grifo do autor). Oito desses nove verbos 

são aoristo no grego, olhando para um evento já realizado. Um deles é no tempo 

perfeito (v. 5), vendo o resultado desse evento passado. Mais uma vez, Paulo 

dá a sua exortação com base nesta descrição da completa transformação do 

crente na conversão (cf. Rom. 6: 12-23). 

A conclusão inevitável de que Paulo diz em Romanos e Colossenses é que a 

salvação é uma união espiritual com Jesus Cristo na Sua morte e ressurreição, 

que também pode ser descrito como a morte do "homem velho" e a ressurreição 

do "novo eu", que agora caminha em "novidade de vida." Esta união e nova 

identidade significa claramente que a salvação é a transformação. Não é a 

adição de uma nova auto a um velho self. Em Cristo, o velho eu já não existe 

(cf. 2 Cor. 5:17). Isso é o que os Efésios ouvido e foram ensinados de acordo 

com a verdade em Jesus (4:21). O velho homem é a natureza não convertido, 

descrito como sendo corrompido em conformidade com as concupiscências 

do engano . O velho homem do incrédulo não só é corrupto, mas está cada vez 

mais sendo corrompido(apresentar passiva), porque é a ferramenta para o 

desejo do mal que é controlado por engano (cf. 2: 1-3). O convite do evangelho 

é a deixar o antigo auto de lado em arrependimento do pecado, que inclui não 

apenas tristeza sobre o pecado, mas a viragem do pecado para Deus. 



Torne-se do novo homem 

e que ser renovados no espírito da vossa mente, e colocar o novo, 

o qual, à semelhança de Deus foi criado em verdadeira justiça e 

santidade da verdade. (4: 23-24) 

Em contraste com a mente depravada, réprobo da pessoa não regenerada (vv. 

17-18), o cristão se renova continuamente no espírito da [sua] mente (cf. Col. 

3:10). Ananeoō (a ser renovada ) aparece somente aqui no Novo 

Testamento. A melhor prestação de presente infinitivo passivo é como um 

modificador do verbo principal colocar em , para que ele iria ler "e renova-se 

no espírito da vossa mente,colocar o novo auto . " Isso deixa claro que essa 

renovação é a consequência da "deixando de lado o velho self" e é o contexto 

no qual se pode colocar sobre a nova auto . Salvação relaciona-se com a 

mente, que é o centro do pensamento, compreensão, e de crença, bem como de 

motivo e ação. O espírito de sua mente é explicada por um comentarista como 

com a intenção de mostrar que não está na esfera do pensamento humano ou a 

razão humana, mas na esfera moral, que essa renovação ocorra. João Eadie diz: 

A mudança não está na mente psicologicamente, seja em sua essência ou na sua 

operação; e nem é na mente como se fosse uma mudança superficial de parecer 

sobre pontos de doutrina ou prática; mas é no espírito da mente; em que dá 

conta tanto o seu dobrado e seu material de pensamento. Não é simplesmente 

no espírito como se ali em quietude dim e místico; mas é no espírito da 

mente; no poder que, quando mudou-se, altera radicalmente toda a esfera e de 

negócios do mecanismo interno. 

Quando uma pessoa se torna um cristão, Deus inicialmente renova sua mente , 

dando-lhe um completamente novo espiritual e moral capacidade de uma 

capacidade que a mente mais brilhante e educado Cristo para além de nunca 

pode alcançar (cf. 1 Cor. 2: 9-16) . Esta renovação continua por toda a vida do 

crente como ele é obediente à Palavra e da vontade de Deus (cf. Rm 12: 1-2.). O 

processo não é um feito de uma só vez, mas o trabalho contínuo do Espírito no 

filho de Deus (Tito 3: 5). Nossos recursos são Palavra de Deus e oração. É 

através destes meios que nós ganhamos a mente de Cristo (cf. Fl 2,.. 5; Col. 

3:16; 2 Tm 1: 7), e é através dessa mente que vivemos a vida de Cristo. 

O renovado espírito de do crente mente é um corolário para colocar sobre 

a nova auto , que é a nova criação feita na própria semelhança de Deus e foi 

criado em verdadeira justiça e santidade da verdade . Aquilo que já foi 

escurecido, ignorante, endurecido, calejada, sensual, impuro, e gananciosos 

agora é iluminado, aprendeu na verdade , sensível ao pecado, puro e 

generoso. Considerando que já foi caracterizada por maldade e do pecado, 

agora é caracterizada por justiça e santidade . Em Colossenses 3:12, Paulo 

chama os crentes "os escolhidos de Deus, santos e amados." 



É essencial para expandir o conceito de auto novo de modo que possa ser 

compreendido mais completamente. A palavra nova ( kainos ) não significa 

renovado, mas totalmente novo-novo em espécie ou caráter. A nova auto é 

novo, pois foi criado à semelhança de Deus . O grego é, literalmente, "de 

acordo com o que é Deus", uma declaração impressionante expressando a 

realidade maravilhosa de salvação. Aqueles que confessam Jesus Cristo como 

Senhor são feitas como Deus! Pedro diz que nos tornamos "participantes da 

natureza divina" (2 Pe. 1: 4). 

Em Gálatas 2:20, Paulo declara: "Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em 

mim." A imagem de Deus, perdido em Adão, é mais gloriosamente restaurado 

no segundo Adão, Aquele que é a imagem do Deus invisível (cf. 2 Cor. 4: 4-6), 

onde Paulo descreve Cristo como a imagem de Deus , o tesouro que habita em 

nós. 

Se os crentes receberam a sua natureza divina, a vida de Cristo, à semelhança 

de Deus nesta nova auto por um ato de criação divina (cf. Col. 3:10) -é, 

obviamente, deve ter sido criado em justiça e santidade da verdade . Em 

grego, a palavra verdade é colocado última contrastar com o engano, e a melhor 

prestação é o do (v 22). NVI : ". verdadeira justiça e santidade" Deus poderia 

criar nada menos (ver Lucas 1:75). 

A justiça relaciona-se com os nossos semelhantes e reflete a segunda tábua da 

lei (Ex. 20: 12-17). Santidade ( hosiotēs , o respeito sagrado de todos os 

deveres para com Deus) refere-se a Deus e reflete a primeira tabela (Ex 20: 3. -

11). O crente, então, possui uma nova natureza, um novo homem, uma pessoa 

apta santo e justo interior para a presença de Deus. Isso é mais verdadeiro self 

do crente. 

Então, justo e santo é este novo homem que Paulo se recusa a admitir que 

qualquer pecado vem dessa nova criação à imagem de Deus. Assim, sua língua 

em Romanos 6-7 é explícito em colocar a realidade do pecado que não seja no 

novo self. Ele diz: "Não deixe o pecado reinar em seu corpo mortal "(6:12) e," 

Não vá em apresentar os membros do seu corpo ao pecado "(06:13, ênfase 

adicionada). 

Nestas passagens, Paulo coloca o pecado na vida do crente no corpo. No 

capítulo 7, ele vê-lo na carne. Ele diz: "Já não sou eu quem o faz, mas o pecado 

que habita em mim" (v. 17), "Nada de bom habita em mim, isto é, na minha 

carne" (v. 18), "Eu não sou mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim 

"(v. 20), e" ... a lei do pecado que está nos meus membros "(v. 23). 

Nesses textos Paulo reconhece que ser um novo homem à imagem de Deus não 

elimina o pecado. Ele ainda está presente na carne, o corpo, a humanidade não 

redimida que inclui pensamento e comportamento de toda a pessoa 



humana. Mas ele não vai permitir que o novo homem interior a ser atribuída a 

responsabilidade pelo pecado. Os novos "I" amores e anseia pela santidade e 

justiça para o qual ele foi criado. 

Paulo resume a dicotomia com estas palavras: "Assim, pois, por um lado eu me 

com a minha mente [sinônimo aqui com o novo auto] sou escravo da lei de 

Deus, mas, por outro, com a minha carne [sinônimo aqui com humanidade não 

redimida contida em nossos corpos pecaminosos] da lei do pecado "(Rom. 

7:25). É essa luta que solicita a antecipação para a "redenção do corpo", descrito 

em Romanos 8:23 (cf. Fl 3, 20-21.). 

Somos novos, mas ainda não totalmente nova . Somos justos e santos, mas 

ainda não perfeitamente justo e santo. Mas a compreensão da verdadeira 

realidade de nossa salvação transformação é essencial se quisermos saber como 

viver como cristãos no Corpo de Cristo a que pertencemos. 

As restantes partes da epístola contém exortações ao crente para trazer seu 

corpo em obediência à vontade de Deus. 

Muitas missões de resgate têm uma sala delousing, onde derelicts que não 

tiveram um banho em meses descartar todas as suas roupas velhas e são 

completamente banhado e desinfectados. As roupas velhas irrecuperáveis são 

queimados e roupas novas são emitidos. O homem limpo é fornecido roupas 

limpas. 

Essa é uma imagem da salvação, a não ser que na salvação do novo crente não 

é simplesmente dado um banho, mas uma natureza completamente nova. A 

necessidade da manutenção da vida cristã é a de manter as devoluções e queima 

os restos da velha roupa pecaminoso. "Não vá em apresentar os membros do 

seu corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça", Paulo invoca; "mas 

oferecei-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros como 

instrumentos de justiça de Deus" (Rom. 6:13). 

As muitas portantos e wherefores no Novo Testamento geralmente interpor 

recursos para os crentes a viver como as novas criaturas que estão em 

Cristo. Devido a nossa nova vida, o nosso novo Senhor, nossa nova natureza, e 

nosso novo poder, estamos , portanto, chamados a viver uma 

correspondentemente novo estilo de vida. 

 

 



14. Princípios de uma Vida Nova ( Efésios 

4: 25-32 ) 

Portanto, deixando de lado a mentira, e falai a verdade, cada um 

de vós, com o seu próximo, pois somos membros uns dos 

outros. Fique com raiva, e ainda não pequeis; não se ponha o sol 

sobre a vossa ira, e não dar o diabo uma oportunidade. Aquele 

que rouba, não furte mais; mas antes trabalhe, fazendo com as 

próprias mãos o que é bom, a fim de que ele pode ter algo a 

compartilhar com ele que precisa. Que nenhuma palavra torpe de 

sua boca, mas apenas uma palavra como é bom para edificação 

de acordo com a necessidade do momento, para que dê graça aos 

que a ouvem. E não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual 

fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura, 

indignação e ira, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, 

bem como toda a malícia. E ser gentil com o outro, compassivos, 

perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos 
perdoou. ( 4: 25-32 ) 

A única prova de confiança do ser de uma pessoa salva não é uma experiência passada de 

receber a Cristo, mas uma vida presente que reflete Cristo. "Aquele que diz: Eu vim a 

conhecê-lo", e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está nele 

"( 1 João 2: 4 ). Novas criaturas agem como novas criaturas. Deus não está fazendo 

progressivamente novas criações de crentes; crentes são aqueles que Ele já fez novas 

criações. "Se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis 

que tudo se fez novo" ( 2 Cor. 5:17 ). Esta é a principal preocupação de Paulo 

em Romanos 6 , onde ele descreve cuidadosamente "novidade de vida" do crente ( v. 4 ; 

cf. 7: 6 ). 

Paulo acaba de demonstrar ( vv. 17-24 ) que os crentes sabem salvação para ser aparte, 

que "o homem velho" e colocando "o novo homem" ( Ef. 4:22 , 24 ). Os cristãos não são 

robôs que simplesmente reagir automaticamente a impulsos divinos. Embora Deus 

soberanamente nos faz novas criaturas, Ele também nos ordena na força do Espírito para 

subjugar nossa humanidade não redimida ( 1 Cor. 9:27 ), que ainda reside em nós, e para 

viver como novas criaturas em submissão a Cristo, nosso novo Mestre. O paradoxo da 

vida cristã é que a soberania tanto de Deus e vontade do homem está no trabalho. O crente 

fiel responde positivamente às declarações e comandos soberanos de Deus. 

(Depois de mostrar o que os crentes são e têm posicionalmente em Cristo . caps 1-3 ), 

Paulo primeiro dá instrução geral de base para a praticidade de viver a vida nova ( 4: 1-

24 ) e, em seguida, continua durante todo o resto da carta para dar comandos específicos 

para a realização de que a vida. Em 4: 25-32 dá comandos refletindo vários contrastes 

entre a velha ea nova vida. Com base na sua novidade de vida, os crentes devem mudar 

de mentir para falar a verdade, de ira injusta a ira justa, de roubar a partilha, a partir de 

palavras prejudiciais para edificante palavras, e dos vícios naturais de virtudes 

sobrenaturais. 

De Mentir para Falando a Verdade 



Portanto, deixando de lado a mentira, e falai a verdade, cada um 

de vós, com o seu próximo, pois somos membros uns dos 
outros. ( 04:25 ) 

Esta segunda , portanto, do capítulo (ver v. 17 ) fornece uma resposta antecipada à 

descrição geral da vida nova em Cristo descrito em versículos 20-24 e introduz o primeiro 

comando específico para a nova caminhada. 

Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. "Para os assassinos covardes, aos 

incrédulos, aos abomináveis, e pessoas imorais e feiticeiros, aos idólatras ea todos os 

mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte" 

( Ap 21: 8 ; cf. 1 Cor. 6: 9 ). Um crente pode cair deitado assim como ele pode cair em 

qualquer pecado, mas se a sua vida é um fluxo habitual de mentiras que procedem de um 

coração que busca enganar, ele não tem base bíblica para acreditar que ele é um cristão. A 

pessoa que encontra-se continuamente como uma parte regular de sua vida diária mostra-

se um filho de Satanás não de Deus ( João 8:44 ). Satanás mentiras sobre Deus, Cristo, a 

vida, a morte, céu, inferno, a Escritura, bem, o mal, e tudo o mais. Cada sistema religioso 

para além do cristianismo é construído em torno de vários enganos de Satanás. Mesmo 

os poucos e limitados verdades que podem ser encontrados nas religiões humanas estão 

planejando partes de uma rede maior que visa enganar. 

Desde a queda, a mentira tem sido uma característica comum da humanidade não 

regenerada. Nossa sociedade hoje é tão dependente de mentir que, se, de repente, virou-

se para dizer a verdade o nosso modo de vida entraria em colapso. Se os líderes mundiais 

começou a falar somente a verdade, a Terceira Guerra Mundial certamente 

seguirá. Tantas mentiras são empilhados em outras mentiras, e assim por muitas 

organizações, as empresas, as economias, as ordens sociais, governos, e tratados são 

construídos sobre essas mentiras que o sistema mundial se desintegram se deitado de 

repente cessou. O ressentimento e animosidade não teria limites, ea confusão seria 

inimaginável. 

Mentir inclui mais do que simplesmente dizer falsidades diretos. Ele também inclui 

exagero, acrescentando falsidade ao que começa como verdadeiro. Alguns anos atrás, um 

homem cristão tornou-se amplamente conhecido por seu testemunho poderoso e 

comovente. Mas, depois de vários anos ele parou. Quando perguntado por que, ele 

respondeu com algum grau de integridade, "Ao longo dos anos eu embelezou a história 

tanto que eu não sabia mais o que era verdade eo que não era." 

Engano na escola e em declarações de imposto de renda é uma forma de mentira. Fazer 

promessas tolas, traindo a confiança, a lisonja, e dando desculpas são todas as formas de 

mentir. 

O cristão deve ter nenhuma parte de qualquer tipo de mentira. Ele está a ser caracterizada 

por deixar de lado a falsidade , porque a mentira é incompatível com a sua nova 

natureza e inaceitável para seu novo Senhor. Apotithēmi , a partir do qual deixando de 

lado é derivada, tem a ver com devoluções, tirando, fundição de distância, e assim por 

diante. É a palavra Lucas usou dos líderes judeus em Jerusalém que, apedrejaram a 

Estêvão, " deixou de lado suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo "( Atos 

07:58 ). Eles colocaram de lado suas vestes exteriores, para que pudessem mais 

livremente fazer o seu trabalho perverso. O cristão coloca de lado a mentira que ele 

possa ser livre para fazer o trabalho de justiça do Senhor. 



Citando Zacarias 08:16 , Paulo vai desde a proibição negativo sobre ao comando 

positivo, falar a verdade, cada um de vós, com o seu próximo . Próprio Cristo é "o 

caminho, ea verdade, ea vida" ( João 14: 6 ); o Espírito Santo é "o Espírito da verdade" 

( v. 17 ); ea Palavra de Deus é a verdade ( 17:17 ). Quando uma pessoa se torna um crente 

ele sai do domínio da falsidade para o domínio da verdade , e cada forma de mentira, 

portanto, é absolutamente incompatível com o seu novo eu. 

Deve-se dizer que dizer a verdade não requer dizendo tudo o que sabemos Verdade não 

está em conflito com a manutenção de uma confiança ou outros segredos legítimos. Tudo 

o que dizemos deve ser irrestritamente verdade, e de reter informações propositalmente, 

a fim de enganar e enganar é uma forma de mentir. Mas veracidade não exige nosso 

contando tudo o que sabemos, sem considerar para o seu impacto. Também não exigem 

que desabafar todos os nossos maus sentimentos, dúvidas e ódios sobre aqueles de quem 

não gostamos-no tipo de pseudo-honestidade promovida pela psicologia freudiana e 

outras filosofias. A nossa preocupação, como cristãos, deve ser para Deus para lidar com 

nossos sentimentos errados e removê-los, não para expressar-los desenfreAdãoente em 

alguma tentativa inepta na auto-justificação ou na expectativa equivocada de que 

simplesmente expressá-las de alguma forma fazê-los ir embora ou vai emendar 

relacionamentos eles fizeram para serem quebradas. Para prontamente admitem como 

Paulo fez que não somos perfeitos ou livre do pecado ( Rom. 7: 15-25 ; Fp 4: 12-14. , 

etc.) é uma coisa; para transmitir relatos detalhados de nosso pecado é outra 

completamente diferente. 

A economia de Deus é baseada na verdade, e Seu povo-quer como crentes individuais ou 

como o corporativo igreja não pode ser instrumento de ajuste para sua obra, a menos que 

eles vivem em veracidade.Estamos a falar a verdade, cada um de [nós], com o seu 

próximo, pois somos membros uns dos outros . A palavra vizinho é definido pela 

frase membros uns dos outros e meios irmãos cristãos.Estamos a falar a verdade a 

todos e em todas as situações, mas temos um motivo especial para ser sincero com os 

outros crentes, porque somos companheiros de membros do Corpo de Cristo, a Igreja, e, 

portanto, membros uns dos outros . 

Nossos corpos físicos não podem não funcionar corretamente ou com segurança se cada 

membro não se comunicar corretamente com os outros. Se o nosso cérebro de repente 

começar a dar sinais falsos para os nossos pés, nós tropeçar ou andar na frente de um 

caminhão em movimento em vez de parar no meio-fio. Se ele noticiou quente e fria, 

poderíamos congelar até a morte porque sentimos muito quente ou ser escaldados em um 

chuveiro quente, enquanto sentindo frio. Se os nossos olhos decidiu enviar falsos sinais 

para o cérebro, uma curva perigosa na estrada pode aparecer em linha reta e seguro, e que 

deixaria de funcionar. Se os nervos em nossas mãos e pés não conseguiu dizer o nosso 

cérebro que a lesão estava ocorrendo, o pé pode ser mutilado ou os dedos queimados, sem 

o nosso conhecimento. É precisamente esse o grande perigo de hanseníase-lesões, 

doenças e outros males devastar o corpo, porque os nervos não transmitem sinais de 

perigo de dor. 

A igreja não pode funcionar corretamente se a sua membros sombra a verdade com o 

outro ou deixar de trabalhar em conjunto de forma honesta e com amor. Não podemos 

efetivamente ministrar uns aos outros ou uns com os outros, se não falar "a verdade em 

amor" ( Ef. 4:15 ), especialmente entre os nossos irmãos. 

De ira injusta a ira justa 



Fique com raiva, e ainda não pequeis; não se ponha o sol sobre a 

vossa ira, e não dar o diabo uma oportunidade. ( 4: 26-27 ) 

Parorgismos ( raiva ) não é momentâneo para fora, fervendo-over raiva ou para dentro, 

o ressentimento fervilhante, mas sim uma convicção profunda, determinada e 

resolvida. Como visto nesta passagem, a sua utilização Novo Testamento pode 

representar uma emoção boa ou ruim, dependendo motivo e Proposito. 

Comando de Paulo é ficar com raiva (de orgizō ), com a qualificação e ainda não 

pequeis . Nesta declaração, ele pode ser legitimatizing justa indignação, raiva mal, em 

que o que é feito contra a pessoa do Senhor e contra a Sua vontade e propósito. É a ira do 

povo do Senhor que odeiam o mal ( Sl. 69: 9 ). É a raiva que abomina a injustiça, 

imoralidade e impiedade de toda espécie. É a raiva de que o grande pregador Inglês EW 

Robertson escreveu em uma de suas cartas. Quando ele encontrou uma vez um certo 

homem que estava tentando seduzir uma jovem a prostituir-se, tornou-se tão irritado que 

ele mordeu o lábio até sangrar. 

Jesus expressou raiva justificada na dureza de coração dos fariseus, que se ressentiam da 

sua cura o homem com a mão atrofiada no sábado (Marcos 3: 5 ). Embora a própria 

palavra não é usada nos relatos evangélicos dos eventos, foi, sem dúvida, esse tipo de 

raiva que causou Jesus para expulsar os cambistas do Templo ( Matt 21:12. ; João 

2:15 ). Jesus estava sempre irritado quando o pai foi caluniado ou quando os outros foram 

maltratados, mas ele nunca foi egoisticamente irritado com o que foi feito contra ele. Esta 

é a medida de justa ira. 

A raiva que é pecado , por outro lado, é a raiva que é auto-defensiva e auto-serviço, que 

é ressentido com o que é feito contra si mesmo. É a raiva que leva ao assassinato e ao 

julgamento de Deus ( Mt 5: 21-22. ). 

A raiva que é egoísta, indisciplinados, e vingativo é pecado e não tem lugar ainda que 

temporariamente na vida cristã. Mas a raiva que é altruísta e é baseado no amor a Deus e 

preocupação com os outros, não só é permitido, mas ordenado. O amor genuíno não pode 

deixar de ficar irritado com o que fere o objeto desse amor. 

Mas mesmo ira justa pode facilmente transformar a amargura, ressentimento e auto-

justiça. Consequentemente, Paulo continua a dizer, não deixe o sol sobre a vossa ira, e 

não dar o diabo uma oportunidade . Mesmo o melhor ira motivado pode azedar, e 

estamos, portanto, para colocá-lo de lado no final do dia. Levado para a cama, é provável 

que se dê ao diabo uma oportunidade de usá-lo para seus propósitos. Se a raiva for 

prolongada, pode-se começar a buscar vingança e, assim, violar o princípio ensinado 

em Romanos 12: 17-21 , 

Nunca pague o mal com o mal a ninguém. Respeite o que é correto aos olhos de todos os 

homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nunca 

tome sua própria vingança, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: 

"Minha é a vingança, eu retribuirei", diz o Senhor. "Mas se o teu inimigo tiver fome, 

alimentá-lo, e se ele tiver sede, dá-lhe de beber;. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas 

sobre a cabeça ardente Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem." 

Pode ser também que versículos 26 b -27 referir inteiramente a este ira injusta, caso em 

que Paulo usa o imperativo no sentido de dizer que, porque a raiva pode vir em um 

momento e ultrapassar um crente, e porque tem como um forte tendência a crescer e 



apodrecer, ela deve ser tratada de imediato, confessou, desamparada, e dado a Deus para 

a limpeza antes de terminar o dia. 

Em qualquer caso de raiva, seja legítimo ou não, se ela é cortejada ", vantagem [serão] 

tomadas de nós por Satanás" ( 2 Cor. 2:11 ), e ele irá alimentar a nossa indignação com a 

auto-piedade, orgulho, auto-justiça, vingança, defesa dos nossos direitos, e todo outro tipo 

de pecado egoísta e violação da santa vontade de Deus. 

De Roubar para Sharing 

Aquele que rouba, não furte mais; mas antes trabalhe, fazendo 

com as próprias mãos o que é bom, a fim de que ele pode ter algo 
a compartilhar com ele que precisa. ( 04:28 ) 

O terceiro comando Paulo apresenta exige uma mudança de roubar a partilha. Ninguém 

é completamente livre da tentação de roubar. Muitas crianças passam por uma fase de 

pensar que é divertido para roubar, às vezes simplesmente por uma questão de roubar. Há 

uma certa atração carnal em tomar aquilo que não nos pertence e tentando ficar por isso 

mesmo. O antigo eu tinha uma inclinação built-in para roubar, e que é uma das muitas 

características do velho eu que "o novo, o qual [é] à semelhança de Deus" ( v. 24 ) coloca 

distância. O cristão deve roubar [ cleptomaníaco , de onde vem cleptomaníaca] já não . 

No passado várias décadas furtos tem crescido de forma alarmante, uma grande 

porcentagem de como é feito pelos funcionários. Em algumas grandes lojas de até um 

terço do preço da mercadoria é usada para cobrir perdas de roubo de vários 

tipos. Superestimação intencional, derrapagens de custos falsificados, e peculato 

definitivas são galopante em todo o comércio ea indústria. Preenchimento contas de 

despesas, relatórios mais horas do que foram trabalhados, deixando de informar a renda 

para o IRS, e outros tais enganos são aceitas como normais por muitas pessoas. Para eles, 

roubar é simplesmente um jogo em que ser pego é o único motivo de arrependimento ou 

vergonha. 

Apropriação indébita, furto, levando algum dinheiro do seu pai fora do armário, renegar 

a dívida, não pagar salários justos, ou embolsando o que um funcionário overpays em 

mudança estão roubando.Simplesmente não há fim para formas que podem roubar, e 

quaisquer que sejam as formas são e quaisquer que sejam as chances de ser pego, roubar 

é pecado e não tem parte na nova caminhada do novo homem em Cristo. 

A alternativa para roubar é para trabalho ... em fim ... para compartilhar com quem 

tem necessidade . É o plano de Deus para que todos possam trabalhar que é capaz de 

fazê-lo. "Se alguém não quer trabalhar, também não coma Porquanto ouvimos que alguns 

entre vós estão levando uma vida indisciplinada, fazendo nenhum trabalho em tudo." ( 2 

Ts 3: 10-11. ). O cristão que não funciona e "cuidado dos seus, e especialmente dos da 

sua família, ... tem negado a fé, e é pior que um incrédulo" ( 1 Tim. 5: 8 ). 

Nosso trabalho deve ser em o que é bom , em um trabalho que é honesto, honrado e 

produtivo. O termo agathos ( bom ) denota o que é bom em qualidade, e aqui se refere 

ao emprego que honre a Deus.Um cristão nunca deve ser envolvido em um trabalho, 

profissão, trabalho ou negócio que exige comprometimento de padrões de Deus, que 

desonra, viola seus santos mandamentos, ou engana ou prejudica os outros de qualquer 

forma. 



Executando com suas próprias mãos salienta a verdade de que a norma é que cada 

pessoa seja responsável por sua própria disposição, e ainda mais, para compartilhar com 

aqueles que, apesar do trabalho duro ou por causa de devastação ou incapacidade, estão 

em necessidade . 

Não só deve ser a nossa danos trabalho ninguém, deve ser para a Proposito específica de 

ajudar eles- para compartilhar com quem tem necessidade . O desejo de um cristão 

para ganhar mais deve ter o propósito de ser capaz de dar mais e ajudar mais. Além de 

fornecer para o seu próprio e necessidades básicas de sua família, ele ganha assim ele 

pode dar. Como o resto de sua vida, um cristão-ocupação, direta ou indiretamente, deve 

acima de tudo ser um meio de serviço a Deus e aos outros. 

"Quando você dá uma recepção", disse Jesus, "convida os pobres, os aleijados, os coxos, 

os cegos, e você será abençoado, uma vez que eles não têm os meios para recompensá-

lo, porque você vai ser reembolsado na ressurreição dos justos "( Lucas 14: 13-

14 ). Como ele os visitou em Mileto a caminho de Jerusalém, as últimas palavras de Paulo 

aos anciãos de Éfeso foram: "Eu tenho cobiçado prata ou ouro ou roupas de ninguém, vós 

mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas próprias necessidades e para os 

homens que estavam. . comigo Em tudo o que eu lhe mostrei que, trabalhando duro dessa 

maneira você deve ajudar os fracos e lembre-se das palavras do Senhor Jesus, que Ele 

mesmo disse: "Há mais felicidade em dar do que em receber" ( Atos 20: 33-35 ). 

Das Palavras insalubres para sãs palavras 

Que nenhuma palavra torpe de sua boca, mas apenas uma palavra 

como é bom para edificação de acordo com a necessidade do 

momento, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristecer 

o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da 
redenção. ( 4: 29-30 ) 

A quarta mudança na vida do cristão deve ser de falar palavras prejudiciais a falar uns 

saudáveis. Seu discurso deve ser transformado, juntamente com tudo o resto. 

Sapros ( insalubre ) refere-se ao que está corrompido ou falta e foi usado de fruta podre, 

legumes e outros alimentos estragados. Linguagem chula nunca deve proceder a 

partir da boca de um cristão, porque é totalmente fora do personagem com sua novidade 

de vida. insalubres linguagem deve ser tão repulsivo para nós como uma maçã podre ou 

um pedaço de carne estragada. Piadas de mau gosto, palavrões, histórias sujas, a 

vulgaridade, entendre dobro, e qualquer outra forma de talk corrupto nunca devem 

atravessar nossos lábios. "Mas agora você também", escreveu Paulo aos Colossenses, 

"colocá-los todos de lado: ira, da cólera, da malícia, da maledicência, e linguagem 

ultrajante de sua boca" ( Colossenses 3: 8 ; cf. . Ef 5: 4 ). 

A língua é extremamente difícil de controlar. É "um fogo", diz Tiago, "o próprio mundo 

de iniqüidade, a língua está posta entre os nossos membros, como o que contamina todo 

o corpo, e inflama o curso da nossa vida, e é inflamada pelo inferno. Para todas as espécies 

de animais e aves, de répteis e criaturas do mar, se doma, e tem sido domada pelo gênero 

humano Mas ninguém pode domar a língua;. é um mal inquieta e cheia de veneno mortal 

"( Tiago 3 : 6-8 ). 

Quanto deve ter afligido Pedro lembrar que ele não só negou o seu Senhor, mas que ele 

mesmo negou-lhe com xingamentos e palavrões ( Matt. 26:74 ). Talvez que a memória 

causada Pedro para Oração com Davi, "Definir um guarda, Senhor, à minha boca; vigia 



a porta dos meus lábios" ( Sl 141: 3. ). Somente o Senhor tem poder suficiente para 

controlar os nossos lábios e protegê-los de todos os palavra torpe. A língua, é claro, só 

fala o que o coração diz-lhe para dizer. "A boca fala do que está cheio o coração", disse 

Jesus ( Mt 0:34. ; cf. Marcos 7: 14-23 ). A boca suja vem de um coração sujo, eo único 

caminho para o Senhor para purificar a nossa língua é através da Sua Palavra, que enche 

o coração de "tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é certo, o que 

é puro, tudo o que é belo , tudo o que é de boa fama, "e tudo o que é excelente e" digno 

de louvor "( Filipenses 4: 8. ). 

Além de renunciar à linguagem corrupta e prejudicial estamos a desenvolver a fala que é 

puro, úteis e agradáveis a Deus. Paulo aqui menciona três características específicas de 

falar saudável: é edificante, adequadas e gracioso. 

Em primeiro lugar, as palavras de um cristão são para ser bom para edificação . Nosso 

discurso deve construir-se por ser útil, construtiva, incentivando, instrutivo e 

edificante. Às vezes, é claro, deve ser corrigida; ., mas que, também, é edificante quando 

feito com o espírito certo Provérbios 25:12 admoesta: "Como pendentes de ouro e 

gargantilhas de ouro fino é o sábio repreensor para um ouvido atento." O pregador de 

Eclesiastes "procurou achar palavras agradáveis e escrever palavras de verdade 

corretamente", e tais palavras ditas por um homem sábio "são como aguilhões ... e unhas 

bem-driven" ( Eccles. 12: 10-11 ). 

Em segundo lugar, tudo o que dizer deve ser apropriada, de acordo com a necessidade 

do momento . Não é que cada palavra que falamos é para ser carregado de um grande 

significado, mas que o que dizemos sempre deve ser apropriado para a situação, de modo 

que contribua construtivamente para todos. Obviamente, nunca devemos falar 

desnecessariamente coisas que possam prejudicar, desencorajar, ou decepcionar 

alguém. Algumas coisas, embora possam ser absolutamente verdadeiro e perfeitamente 

saudável, não devem ser ditas. Todos admiram a sabedoria e virtude daqueles que falam 

com menos frequência, mas costumo dizer algo de benefício. Provérbios 25:11 ensina: 

"Como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra falada em circunstâncias 

certas." Provérbios 15:23 afirma que " um homem tem alegria em uma resposta 

apropriada, e como delicioso é uma palavra oportuna! " Na verdade, "Ele beija os lábios 

que dá uma resposta certa" ( Prov. 24:26 ). 

Em terceiro lugar, o que dizemos deve ser gracioso, para que dê graça aos que a 

ouvem . Como Paulo já disse, o cristão maduro não só fala a verdade, mas ele fala em 

amor ( v. 15 ). Raw verdade raramente é adequado e muitas vezes é destrutivo. Nós fomos 

salvos na graça e somos mantidos na graça; portanto, estamos a viver e falar em 

graça. Como a graça suprema caracteriza Deus também deve caracterizar os Seus filhos. 

Graciousness sempre caracterizou Jesus. Isaías disse sobre a beleza do discurso de Cristo: 

"O Senhor Deus me deu a língua dos discípulos, para que eu saiba sustentar o cansado 

com uma palavra" ( Is. 50: 4). Em uma ocasião, Lucas registra o efeito das palavras do 

Salvador: "E todos falavam bem dele, e querendo saber das palavras de graça que caíam 

de Seus lábios" ( Lucas 4:22 ). Alguns momentos depois, os que falaram essas palavras 

tornou-se enfurecido, tomou Jesus para a beira da cidade, e teria jogado a Ele sobre o 

penhasco à Sua morte se Ele não tivesse desaparecido do seu meio ( vv. 28-30 ). Mas 

Jesus não tivesse se tornado ungracious. Teve as pessoas admitidas a verdade Ele 

lembrou-lhes sobre a rebeldia espiritual de Israel, confessou que eles mesmos eram 

culpados do mesmo pecado, e aceitou o fato de Deus de oferecer a Sua graça para os 

gentios, eles realmente foram edificados e construída. Mesmo dizendo homens de seus 



pecados é uma coisa graciosa para fazer, se for feito com o propósito certo e com o espírito 

certo, porque até que uma pessoa pode pegar até e se arrepende de seu pecado, ele não 

pode experimentar a graça da salvação. 

"A vossa palavra seja sempre com graça," Paulo disse aos Colossenses, "experiente, por 

assim dizer, com sal" ( Col. 4: 6 ). O sal é um conservante e ajuda a deterioração 

retard. As palavras de graça de cristãos ajudar a retardar a deterioração moral e espiritual 

no mundo ao seu redor. Eles também fornecem força e conforto para aqueles que 

precisam. Nossa graciosidade reflete a graça de Cristo, que usa nossa graciosidade de 

chamar outras pessoas para a Sua graça. 

A motivação poderosa para adiar palavra torpe é que não fazê-lo vai entristecer o 

Espírito Santo de Deus . Todo pecado é doloroso a Deus, mas o pecado nos seus filhos 

quebra o Seu coração. Quando seus filhos se recusam a mudar os caminhos da vida velha 

para os caminhos do novo Deus se entristece. O Espírito Santo de Deus chora, por assim 

dizer, quando ele vê os cristãos deitado em vez de falar a verdade, tornando-se 

injustamente, em vez de justa raiva, roubo em vez de compartilhar, e falando corrupto, 

em vez de palavras edificantes e gracioso. 

Tudo o que viola a vontade de Deus e da santidade do coração vai lamentar a terceira 

Pessoa da Santíssima Trindade. Angústia pode levar à extinção ( 1 Ts. 5:19 ) e para a 

perda de poder e bênção. Note-se também que tais respostas do Espírito Santo indicam 

Sua personalidade, o que é visto no uso dos pronomes pessoais referentes a Ele (cf. João 

14:17 ; 16:13 ; etc.). Sua identidade como Consolador, ou Helper ( João 

14:16 , 26 ; 15:26 ; 16: 7 ), indica que Ele é como Cristo, que é uma pessoa. O Espírito 

Santo tem intelecto ( 1 Cor 2:11. ), sentimentos ( Rom 8:27. ; 15:30 ), e vontade ( 1 

Coríntios 0:11. ).Ele trabalha ( 1 Cor. 12:11 ), pesquisas ( 1 Cor. 02:10 ), fala ( Atos 13: 

2 ), testemunha ( João 15:26 ), ensina ( João 14:26 ), condenados ( João 16: 8-11 ), 

regenera ( João 3: 5 ), intercede ( Atos 08:26 ), guias ( João 16:13 ), glorifica a Cristo 

( João 16:14 ), e dirige o serviço de Deus ( Atos 16: 6-7 ). 

Especificamente, à luz deste texto em Efésios, a personalidade do Espírito Santo é visto 

no fato de que Ele pode ser tratado como uma pessoa. Ele pode ser testado ( Atos 5: 9 ), 

mentiu para ( Atos 5: 3 ), resistiram ( Atos 07:51 (), insultado . Hb 10:29 ), e blasfemado 

( Mt 12: 31-32. ). 

Paulo pergunta, com efeito, "Como podemos fazer isso, que é tão desagradável para o 

One por quem [que] foram selados para o dia da redenção? " (Ver 1: 13-14 ). O 

Espírito Santo é a marca pessoal de Deus de autenticidade em nós, Seu selo de aprovação 

divina. Como podemos lamentar Aquele que é o nosso Consolador, Consolador, 

professor, advogado, residente Divino de nossos corações, e garante da nossa redenção 

eterna? Como podemos lamentar ungraciously infinitamente misericordioso de 

Deus Espírito Santo? Ele tem feito tanto por nós que, por gratidão, não 

devemos lamentar -Lo. 

O comando não demonstrar ingratidão para com o Espírito Divino é baseada no fato de 

que Ele garantiu a nossa salvação. Paulo não está dizendo que devemos evitar o pecado, 

a fim de manter a nossa salvação, mas sim que devemos ser eternamente grato ao Espírito 

Santo para a Sua tornando impossível para nós para perdê-lo. 

De Vices naturais às virtudes sobrenaturais 



Toda a amargura, indignação e ira, e gritaria, e blasfêmia sejam 

tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. E ser gentil com o 

outro, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também 
Deus em Cristo vos perdoou. ( 4: 31-32 ) 

A última alteração Paulo menciona é de vícios naturais para virtudes sobrenaturais e 

equivale a um resumo das outras mudanças. 

Tendência natural do homem é o pecado, ea tendência natural do pecado é para crescer 

em maior pecado. E o pecado de um cristão vai crescer como a de um incrédulo. Se não 

for marcada, os nossos pecados internos de amargura, indignação e ira conduzirá 

inevitavelmente aos pecados exteriores de clamor , calúnia , e outras manifestações 

de malícia . 

Amargura ( pikria ) reflete um ressentimento latente, uma atitude cheia de rancor 

ninhada (ver Atos 08:23 ; Hb. 0:15 ). É o espírito de irritabilidade que mantém uma 

pessoa em animosidade perpétua, fazendo-o azedo e venemous. Wrath ( thumos ) tem a 

ver com raiva selvagem, a paixão do momento. Ira ( orge ) é um ardente mais interna, 

uma sutil e sentimento profundo. Clamor ( kraugē ) é o grito ou clamor de luta e reflete 

o desabafo público que revela perda de controle. Calúnia ( blasphēmia , da qual nós 

temos blasfêmia) é a difamação em curso de alguém que se eleva a partir de um coração 

amargurado. Paulo, então, acrescenta malícia ( Kakia ), o termo geral para o mal que é a 

raiz de todos os vícios. Tudo isso, diz ele, deve ser colocado longe de você . 

Esses pecados particulares envolvem conflito entre pessoa e pessoa crente e não crente e, 

pior ainda, entre o crente eo crente. Estes são os pecados que quebram comunhão e 

destruir relacionamentos, que enfraquecem a igreja e mar o seu testemunho perante o 

mundo. Quando um incrédulo vê os cristãos que agem assim como o resto da sociedade, 

a igreja está manchada em seus olhos e ele está confirmado ainda mais em resistir às 

reivindicações do evangelho. 

Em lugar desses vícios que são bastante para ser gentil com o outro, compassivos, 

perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou nós. Estes 

são graças que Deus tem mostrado a nós e eles são as virtudes de graça devemos mostrar 

aos outros. Deus não nos ama, nos escolher, e resgata-nos porque estávamos merecendo, 

mas simplesmente porque Ele é misericordioso. "Mas Deus prova o seu próprio amor para 

conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós ... quando 

éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Seu Filho." ( Rom. 5: 

8 , 10 ). Se Deus é tão agradável para nós, quanto mais, então, devemos ser gentis , ... de 

coração terno , e perdoando aos seus companheiros pecadores, especialmente um com 

o outro . 

Ser incondicionalmente tipo caracteriza o Senhor, como Lucas 6:35 b mostra: ". Pois ele 

é benigno até para com os ingratos e maus" Paulo fala de "as riquezas da sua bondade ... 

que o leva ao arrependimento" ( Rom. 2: 4 ). Devemos ser como nosso Pai celestial, diz 

Cristo, e são a "amar [nossos] inimigos, fazei bem e emprestai, sem esperar nada em troca, 

e [nosso] recompensa será grande, e [que] será filhos do Altíssimo "( Lucas 6:35 a ). 

Tender-hearted tem a idéia de ser compassivo, e reflete um sentimento profundo nas 

entranhas, ou no estômago, uma dor psicossomática roendo devido à empatia por alguém 

necessidade. Perdoar o outroé tão básico para refletir caráter cristão que precisa de 

pouca comentário. A ilustração mais gráfico do perdão é na parábola de Mateus 18: 21-

35 . Quando Pedro perguntou sobre os limites do perdão, o Senhor disse-lhe uma história 



de um homem com uma dívida impagável que foi perdoado pelo seu credor, o rei. Esta 

era uma imagem de salvação por Deus perdoar um pecador da dívida impagável de 

rebelião injusto contra ele. 

O homem perdoado depois foi para alguém que lhe devia uma pequena quantidade e 

mandou prendê-lo por falta de pagamento. Aquele que aceitou prontamente um maciço, 

perdão abrangente não perdoaria uma dívida pequena, facilmente-pago de outra pessoa. A 

incongruência de sua ação mostra a hediondez do coração rancoroso de um crente, e o 

homem foi severamente castigado pelo Senhor para a sua atitude má. 

Paulo tem essa mesma relação em mente, como ele chama os crentes a perdoar assim 

como Deus em Cristo também vos perdoou . Podemos que foram perdoados tanto não 

perdoar as relativamente pequenas coisas feitas contra nós? Nós, de todas as pessoas, deve 

estar sempre pronto a perdoar. 

O texto paralelo a esta passagem, encontrado em Colossenses 3: 1-17 , forma uma soma 

apropriada para o ensino de Paulo aqui. 

Se depois de ter sido levantado com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está 

sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que estão na 

terra. Porque vós morrestes ea vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando 

Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também será revelado com Ele na glória 

Considero, portanto, os membros do seu corpo terreno como morto à imoralidade, 

impureza; paixão, desejo maligno ea avareza, o que equivale a idolatria: Pois é por causa 

dessas coisas que a ira de Deus virá, e neles você também andou uma vez, quando você 

estava vivendo nelas. Mas agora você também, colocá-los todos de lado: ira, da cólera, 

da malícia, da maledicência, e linguagem ultrajante de sua boca. Não minta para o outro, 

desde que você deixou de lado o velho homem com suas práticas malignas, e vos vestistes 

do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que 

o criou-a renovação em que há há distinção entre judeu e grego circuncidados e não 

circuncidados, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. 

E assim, como aqueles que foram escolhidos de Deus, santos e amados, colocar em um 

coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência; suportando uns aos 

outros, e perdoando-vos uns aos outros, quem quer que tenha uma queixa contra alguém, 

assim como o Senhor vos perdoou, assim também deve. E além de tudo isto, revesti sobre 

o amor, que é o perfeito vínculo de unidade: E a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, 

à qual, também, fostes chamados em um corpo; e ser grato. Que a palavra de Cristo 

ricamente habitar dentro de você, com toda a sabedoria e admoestando uns aos outros, 

com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com gratidão em vossos corações a 

Deus. E o que você faz em palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por 

ele graças a Deus Pai. 

 

 

 

 



15. Andando no Amor ( Efésios 5: 1-7 ) 

Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados; e andai 

em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou por nós, 

como oferta e sacrifício a Deus como um aroma perfumado. Mas 

não deixe que a imoralidade ou qualquer impureza ou cobiça 

sequer se nomeie entre vós, como convém a santos; e não deve 

haver a imundícia e conversa boba, ou chocarrices, que não 

convêm, mas antes ações de graças. Para isso, você sabe, com 

certeza, de que nenhuma pessoa ou avarento homem imoral ou 

impuro, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de 

Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas 

coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da 

desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles; ( 5: 1-
7 ) 

Nesta passagem Paulo primeira apresenta as verdades positivas sobre o verdadeiro amor 

divino e, em seguida, as verdades negativos sobre o amor falsificação de Satanás e as suas 

consequências. 

Um apelo 

Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados; e andai 
em amor, ( 5: 1-2 a) 

A caminhada do crente é uma questão chave para Paulo. Ele introduziu o fato de que o 

nosso é ser um passeio digno ( 4: 1 ) e uma caminhada diferente do mundo ( 04:17 ). Ele 

também vai chamar para uma caminhada à luz ( 5: 8 ) e uma caminhada no sabedoria 

( 05:15 ). Neste versículo o apóstolo defende com os crentes a caminhar de tal forma que 

a vida cotidiana é caracterizada por amor . Crescer no amor é uma necessidade contínua 

de cada crente, uma vez que o amor cumpre tudo da lei de Deus ( Rom 13: 8-10. ). À 

medida que crescemos no amor também vemos a necessidade de ser ainda mais 

amoroso. E já que o amor biblicamente definido é tão contrário a carne, estamos sempre 

precisando de lembretes e incentivo ao amor. 

Por isso remete para a última parte do capítulo 4 , especialmente o versículo 32 . 

Bondade, concurso de coração, e perdão são características de Deus, que é amor. O 

próprio Deus é infinitamente bom, de bom coração, e perdoar, e vamos conseguir essas 

virtudes imitando sua Fonte. 

Mimetes ( imitador ) é o termo de que cheguemos a mímica , alguém que copia as 

características específicas de uma outra pessoa. Como imitadores de Deus , os cristãos 

estão a imitar as características de Deus e, sobretudo, seu amor . Toda a vida cristã é a 

reprodução de piedade, como visto na pessoa de Cristo. O propósito de Deus na salvação 

é para redimir os homens do pecado e adequá-las "à imagem de seu Filho" ( Rom. 

8:29 ). Para serem conformes a Cristo é tornar-se perfeito, assim como Deus é perfeito 

( Mat. 05:48 ). "Como filhos obedientes," Pedro nos diz: "Não vos conformeis com as 

concupiscências que antes havia que eram o seu em sua ignorância, mas, como o Santo 

que vos chamou, sejam santos vocês também em todo o seu comportamento; porque está 

escrito: Sereis santos, porque eu sou santo "( 1 Pedro 1: 14-16. ; cf. Lev 11:44. ). A grande 

esperança dos crentes é, "Nós sabemos que, quando ele se manifestar, seremos 



semelhantes a Ele, porque O veremos como Ele é" ( 1 João 3: 2 ).Imitando o Seu amor é 

possível porque "o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo 

que nos foi dada" ( Rom. 5: 5 ). 

Quando Alexandre o Grande descobriu um covarde em seu exército, que também foi 

chamado Alexander, disse o soldado, "Renuncio seu covardia ou renunciar a seu 

nome." Aqueles que carregam o nome de Deus são para ser imitadores de seu 

caráter. Por Sua graça, é possível refletir a Ele mesmo em nossas atuais limitações. 

Para saber o que Deus é como devemos estudar Sua Palavra, Sua revelação de Si mesmo, 

Seu grande auto-revelação. No entanto, quanto mais aprendemos do caráter de Deus, 

quanto mais aprendemos muito acima de nós, Ele é e como impossível em nós mesmos é 

cumprir o mandamento de ser como Ele, para ser absolutamente perfeito, assim como ele 

é. É por isso que precisamos "ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem 

interior", a fim de "ser cheios de toda a plenitude de Deus" ( Ef 3:16. , 19 ). A única 

maneira que podemos nos tornar imitadores de Deus é para o Senhor Jesus Cristo, para 

viver a Sua vida perfeita através de nós. Nós somos totalmente dependentes de Seu 

Espírito para nos tornarmos como Ele. Se estamos a obedecer a admoestação de Paulo 

aos Coríntios, "deixe tudo o que você ser feito em amor" ( 1 Cor. 16:14 ), devemos 

submeter à influência controladora do Espírito. 

É natural que as crianças ser como seus pais. Eles têm "natureza e eles instintivamente 

imitar os pais de seus pais ações e comportamento. Através de Jesus Cristo, Deus nos deu 

o direito de se tornarem Seus filhos ( João 1:12 ; Gálatas 3:26. ). Como Paulo declarou 

no início desta carta, Deus "nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para 

si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade" ( Ef. 1: 5 ).Porque o nosso Pai celestial 

é santo, nós somos para ser santo. Porque Ele é tipo, estamos a ser gentil. Porque Ele é 

perdoar, estamos a perdoar. Porque Deus em Cristo se humilhou, estamos a nos 

humilhar.Porque Deus é amor, como Seus filhos amados estamos a caminhar em 

amor . Esta habilidade não é natural, no entanto, mas sobrenatural-exigindo uma nova 

natureza e do poder contínuo do Espírito Santo fluindo através de nós por obediência à 

Palavra de Deus. 

A maior prova de amor é imerecido perdão. O supremo ato de amor de Deus foi dar "Seu 

Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna" 

( João 3:16 ). O amor de Deus trouxe o perdão do homem. Deus amou o mundo com um 

amor tão grande que Ele ofereceu perdão aos pecadores, rebelde, miserável, a humanidade 

vil, enviando o seu próprio Filho para dar a Sua vida na cruz para que não precisem sofrer 

a morte. Ele ofereceu ao mundo o dom gratuito de comunhão eterna com Ele. 

Porque o perdão é a prova suprema do amor de Deus, ele também será a prova mais 

convincente do nosso amor. O amor sempre levar-nos a perdoar aos outros assim como o 

amor levou Deus em Cristo para nós (perdoe Ef. 4:32 ). Nada revela mais claramente um 

coração duro, sem amor do que a falta de perdão. A falta de perdão denuncia falta de amor 

(ver 04:31 ). A presença de perdão sempre demonstra a presença do amor, porque só o 

amor tem a motivação e poder de perdoar. A extensão do nosso amor é a medida de nossa 

capacidade de perdoar. 

O que quer que outro crente pode fazer contra nós, não importa o quão terrível ou 

destrutiva ou injustificada, Cristo pagou a pena por esse pecado. Não importa como os 

outros podem machucar, calúnia, perseguem, ou de qualquer forma prejudicar-nos, o 

sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar sua multa. Quando um cristão expressa, ou 

mesmo abriga, a vingança para com um irmão, ele não só peca por permitir que o ódio 



egoísta para controlá-lo, mas ele peca por profanar sacrifício-by de Cristo buscando 

infligir punição por um pecado cuja pena já foi pago pelo seu Senhor. 

Porque Cristo pagou a penalidade para cada pecado, não temos o direito de realizar 

qualquer pecado contra qualquer pessoa, mesmo um descrente. Pedro pensou que perdoar 

alguém "até sete vezes" foi generoso. Mas Jesus disse: "Eu não digo que até sete vezes, 

mas até setenta vezes sete" ( Mat. 18:22 ). Em Cristo, todos os nossos "pecados são 

perdoados por amor do seu nome" ( 1 João 2:12 ); Ele "nos perdoou todas as nossas 

transgressões" ( Colossenses 2:13 , ênfase adicionada). "No qual temos a redenção, pelo 

seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça" ( Ef. 1: 7 ). 

Assim como a profundidade do amor de Deus é demonstrado pelo quanto Ele perdoou, a 

profundidade do nosso amor é mostrado o quanto nós perdoamos. "Acima de tudo," Pedro 

diz: "manter fervorosos no seu amor um pelo outro, porque o amor cobre uma multidão 

de pecados" ( 1 Pedro 4: 8. ). A palavra grega para "fervoroso" refere-se a um músculo 

esticada até ao limite. Nosso amor é esticar até o limite, a fim de cobrir "uma multidão de 

pecados." Quanto maior for o nosso amor maior a multidão de pecados que cobrirão em 

perdão. 

A profundidade do nosso amor também é mostrado o quanto nós sabemos que fomos 

perdoados. Quando Jesus estava jantando com Simão, o fariseu, uma prostituta, entrou na 

casa e ungiu os pés de Jesus com suas lágrimas e com perfume caro. Simon ficou furioso 

com o que ela fez e estava decepcionado com Jesus por permitir que uma mulher que o 

tocasse. Jesus respondeu dizendo a uma parábola: "Um certo credor tinha dois devedores:. 

Um lhe devia quinhentos denários, e outro cinquenta Quando eles foram incapazes de 

pagar, perdoou a ambos Qual deles o amará mais.? Simon respondeu e disse: "Suponho 

que aquele a quem perdoou mais. ' E disse-lhe: "Você julgou corretamente. '" Depois de 

comparar as formas que Simon e a mulher tinha o tratou, Jesus disse: "Por esta razão, eu 

digo a vocês, seus pecados, que são muitos, foram perdoados, porque ela muito amou; 

mas aquele que é perdoado pouco, pouco ama "( Lucas 7: 36-47 ). 

Porque Simon não tinha sentido real da enormidade do pecado em sua própria vida, e, 

portanto, não sentiu necessidade de perdão, ele foi implacável de outros, especialmente 

aqueles a quem ele considerados párias morais e sociais. A falta de perdão é a medida de 

auto-justiça, assim como o perdão é a medida do amor. A nossa capacidade de amar, e, 

portanto, a perdoar, depende da nossa noção de quanto Deus nos perdoou. A falta de 

perdão é também uma medida de incredulidade, porque a pessoa que não sente 

necessidade de perdão não sente necessidade de Deus. 

Robert Falconer conta a história de seu testemunho entre as pessoas carentes em uma 

determinada cidade e de lê-las a história da mulher que enxugou os pés de Jesus com suas 

lágrimas. Enquanto ele estava lendo ele ouviu um soluço alto e olhou para uma jovem, 

magro cujo rosto estava desfigurado por varíola. Depois que ele falou algumas palavras 

de encorajamento para ela, ela disse: "Será que ele vai vir de novo, aquele que perdoou a 

mulher? Ouvi dizer que Ele virá novamente. Será que vai ser assim?" "Ele pode vir a 

qualquer momento. Mas por que você pergunta?" Falconer respondeu. Após soluçando 

incontrolavelmente novamente, ela disse: "Senhor, não pode Ele esperar um pouco? Meu 

cabelo não é longo o suficiente ainda para limpar os pés." 

A pessoa que vê a grandeza de seu próprio perdão pelo amor de Deus vai se apaixonar 

perdoar. Ele perdoa no amor porque seu Pai celestial vos perdoou em amor e ele deseja 

ser um imitador de Seu Pai. 



O Padrão 

assim como Cristo também vos amou, e se entregou por nós, como 
oferta e sacrifício a Deus como um aroma perfumado. ( 5: 2 b) 

A criança muitas vezes aprende a desenhar traçando. Quanto mais cuidadosamente ele 

traça, a mais verdadeira semelhança da sua cópia é o original. 

O padrão para a vida cristã é Cristo mesmo, aquele por quem todo crente é traçar sua 

vida. A grande diferença entre este traçado e que de uma criança aprendendo a tirar é que 

nunca teremos um tempo em que Cristo vai deixar de ser o nosso padrão. E nós nunca 

vamos ser "em nosso próprio país," suficientemente competentes em nós mesmos para 

viver como Ele viveu. Na verdade, a nossa parte não é tanto com o padrão nossas vidas 

nós mesmos como para permitir que o Espírito de Deus para nós depois de padrão de Seu 

Filho. Second Corinthians 03:18 expressa essa verdade profunda em termos magníficos: 

"Mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como um espelho a glória do 

Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, assim como pelo 

Senhor, o Espírito ". 

O summum bonum de Cristo que devemos imitar é o Seu amor. Ele amou -nos e se 

entregou por nós . Dar de si mesmo aos outros é o epítome de ÁGAPE amor . O amor 

bíblico não é uma emoção agradável ou bom pressentimento sobre alguém, mas a doação 

de si para o seu bem-estar (cf. 1 João 3:16 ). O amor divino é amor incondicional, amor 

que depende inteiramente de quem ama e não no mérito, a atracção, ou a resposta da 

pessoa amada. Cristo não simplesmente ter um sentimento profundo e preocupação 

emocional para a humanidade. Nem quis sacrificar-se por nós, porque estávamos 

merecendo (cf. Rom. 5: 8 , 10 ). "Sendo nós ainda pecadores" Ele deu a si mesmo por 

nós nos puramente por soberano, gracioso amor, levando o nosso pecado sobre Si e pagar 

sua pena em nosso favor. 

O amor de Deus, e todo o amor que é como a sua, ama por causa da doação, não 

recebendo. Com amor condicional, se as condições não forem cumpridas não há nenhuma 

obrigação de amar. Se não conseguir, não damos. Mas Deus não faz nenhuma condições 

de Seu amor por nós e comandos que amamos os outros, sem condições. Não há nenhuma 

maneira de ganhar o amor de Deus ou para merecê-lo em razão da bondade humana. 

Amor romântico, emocional entre marido e mulher fluxos e refluxos, e às vezes 

desaparece completamente. Mas a perda do amor romântico não é uma desculpa 

adequada para a dissolução de um casamento, porque o amor que Deus ordena 

especificamente maridos a ter para suas esposas é ágape amor ( Efésios 5:25. ; 03:19 ; 

cf. Tito 2: 4 ; etc .) - Um amor como o seu próprio amor imerecido para nós, o amor que 

se baseia na escolha voluntária em nome do amado, independentemente de emoções, 

atração, ou merecimento. Melhora amor romântico e embeleza o relacionamento entre 

marido e mulher, mas a força obrigatória de um casamento cristão é próprio tipo de amor 

de Deus, o amor que ama, porque é a natureza divina de amar. É o amor de doação, não 

de ficar; e mesmo quando ela deixa de chegar, ele continua a dar. Onde existe o amor 

sacrificial de escolha voluntária, também é provável que seja o amor de intimidade, 

sentimentos e amizade ( philia ). 

Deus nos amou quando ainda éramos pecadores e inimigos, e Ele continua a nos amar 

como crentes, apesar de continuarmos a pecar e aquém da Sua perfeição e Sua glória. Ele 

nos ama quando nos esquecemos dEle, quando desobedecemos Ele, quando o negarmos, 



quando deixamos de retribuir o seu amor, e quando estamos aflitos Seu Espírito 

Santo. Quando Jude disse: "Guardai-vos no amor de Deus" ( Judas 21 ), ele estava 

indicando a responsabilidade de permanecer no lugar onde esse amor divino derrama sua 

bênção. 

Aqueles que são dadas a natureza de Deus através de Jesus Cristo são ordenados a amar 

como Deus ama. Em Cristo, agora é a nossa natureza amar assim como é a natureza de 

Deus para amar, porque sua natureza é agora a nossa natureza. Para um cristão, não o 

amor é para ele viver contra a sua própria natureza, bem como contra a de Deus. 

Desamor é, portanto, mais do que uma falha ou defeito. É pecado, desobediência 

deliberada de comando e desrespeito Seu exemplo de Deus. Para amar como Deus ama é 

amar porque Deus ama, porque nós somos a "ser imitadores de Deus, como filhos 

amados" e porque também Cristo amou [us], e deu a si mesmo por nós, como oferta 

e sacrifício a Deus . 

O amor de Deus não só é perdoar e incondicional, mas também é auto-sacrifício. Portanto, 

para amar como Deus ama é amar com sacrifício, amar pela doação de nós mesmos como 

Ele deu a si mesmo . 

A caminhada cristã no amor é estender a todas as pessoas, crente e não crente. Se o amor 

de Deus pode chegar até mesmo aos seus inimigos, como podemos recusar-se a amar os 

nossos inimigos? Se Ele ama Seus filhos imperfeitos com um amor perfeito, como não 

amar companheiros crentes, cujas imperfeições que compartilhamos? E se o amor divino 

levou Cristo a sacrificar-se pelos pecadores indignos e ingratos, como não podemos dar-

nos ao companheiros pecadores pessoas, incrédulos, bem como os crentes, em Seu nome? 

Pouco antes de ser traído e preso, Jesus foi ter ceia com seus discípulos. Durante a 

refeição, os discípulos começaram a discutir entre si a respeito de qual era o maior. Seu 

Senhor estava enfrentando sua maior humilhação e aflição, e ainda a sua única 

preocupação era para si, para o seu próprio prestígio, posto e glória. Quando o Senhor 

mais necessário o seu conforto, encorajamento e apoio, eles agiram como se não fosse 

com eles. Toda a sua atenção estava voltada egoisticamente em si mesmos ( Lucas 

22:24 ). 

Foi então que Jesus pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés, uma tarefa 

normalmente reservada para o menor de funcionários. Apesar de sua cruel falta de 

preocupação com a sua iminente sofrimento e morte, Jesus humildemente, forgivingly, 

incondicionalmente, e auto-sacrifício a servi-los. Depois que ele terminou de lavar os pés 

e voltou à mesa de jantar, "Ele lhes disse: 'Você sabe o que eu fiz para você Vós me 

chamais Mestre e Senhor,?. E você está certo, porque eu o sou, se eu , o Senhor e Mestre, 

lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo 

de que você também deve fazer o que eu fiz com você. Na verdade, em verdade vos digo 

que, um escravo não é maior do que o seu senhor, nem é aquele que é enviado maior do 

que aquele que o enviou "( João 13: 12-16 ). Mais tarde, Ele ordenou a amar dessa mesma 

maneira ( João 13: 34-35 ). 

De Cristo dando a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus foi um aroma 

perfumado ao Pai celeste, porque esse sacrifício demonstrado na maneira mais completa 

e final tipo de amor de Deus.As palavras para nos indicar a expressão pessoal de amor 

dirigida a todos os que crêem. (Isso não se limita a prestação da expiação somente aos 

crentes, como outras Escrituras deixam claro Ver. João 1:29 ;3: 15-16 ; Rom. 10:13 ; 2 

Cor. 5:14 ; 1 Tm 2:. 4 , 6 ; 4:10 ; 2 Pedro 2: 1. ; 1 João 2: 2 ; 04:14 ). 



Os cinco primeiros capítulos de Levítico descrevem cinco ofertas ordenadas por Deus dos 

israelitas. Os três primeiros foram o holocausto, a oferta de cereais, ea oferta de paz. O 

holocausto ( Lev. 1: 1-17 ) representado total devoção de Cristo de Deus em dar sua 

própria vida para obedecer e agradar ao pai; a refeição (em grão) oferta ( Lev 2: 1-16. ) 

representado perfeição de Cristo, e a oferta de paz ( Lv 3: 1-17. ; 4: 27-31 ) representado 

Sua fazer a paz entre Deus eo homem. Todas essas ofertas, obviamente, falou sobre o que 

era agradável a Deus. De cada um, a Escritura diz que proporcionou um "cheiro suave ao 

Senhor" ( Lev 1: 9. , 13 , 17 ; 2: 2 , 9 , 12 ; 3: 5 , 16 ). Filipenses 4:18 explica que o 

perfumado aroma significava o sacrifício era "aceitável, ... agradável a Deus." Mas as 

outras duas ofertas-o pecado (Lev. 4: 1-26 , 32-35 ) e pela culpa ( Lev. 5: 1-19 ) ofertas-

se repulsivo para Deus, porque, embora eles representado Cristo, eles retratavam-Lo 

como tendo o pecado da humanidade. Eles retratado do Pai virando as costas para o filho 

quando "Ele fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós" ( 2 Cor. 5:21 ), 

momento em que Jesus exclamou da cruz: "Meu Deus, Meu Deus , por que me 

desamparaste? " ( Mat. 27:46 ). 

Enquanto Cristo era o portador de pecados, Deus não podia olhar sobre ele ou nele se 

alegra ou estar satisfeito nEle. Mas quando o Pai ressuscitou Cristo dentre os mortos, o 

sacrifício que fez com que Ele se torne pecado tornou-se o sacrifício que venceu o 

pecado. O pecado que colocá-Lo à morte em si foi condenado à morte, e esse grande ato 

de amor foi para Deus como um aroma perfumado . Esse aroma perfumado espalha 

sua fragrância para todos na Terra que vai se colocar sob a graça de que o sacrifício, e ele 

vai se espalhar sua fragrância durante todo o céu por toda a eternidade. Em todos os 

aspectos, a nossa vida deve agradar a Deus (cf. 2 Cor. 2: 14-16 ). 

A Perversão 

Mas não deixe que a imoralidade ou qualquer impureza ou cobiça 

sequer se nomeie entre vós, como convém a santos; e não deve 

haver a imundícia e conversa boba, ou chocarrices, que não 
convêm, mas antes ações de graças. ( 5: 3-4 ) 

Tudo o que Deus estabelece, Satanás vai falsificar. Onde Deus estabelece o verdadeiro 

amor, Satanás produz amor falsificado. Amor Falsificações caracteriza filhos de Satanás, 

aqueles que são do mundo, como o amor verdadeiro caracteriza os filhos de Deus, aqueles 

que são cidadãos do céu. 

Em contraste com a piedosa, altruísta, amor e perdão, o amor do mundo é luxurioso e 

auto-indulgente. Ele ama, porque o objeto do amor é atraente, agradável, agradável, 

satisfatório, apreciativo, ama em troca, produz sentimentos desejados, ou seja susceptível 

de pagar de alguma forma. Ele baseia-se sempre sobre a outra pessoa de cumprir suas 

próprias necessidades e desejos e satisfazer as próprias expectativas. O amor do mundo é 

recíproca, dando pouco na expectativa de conseguir muito. Falando de que tipo de amor, 

Jesus disse: "Porque, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os 

publicanos fazer o mesmo?" ( Mat. 05:46 ). 

O mundo afirma querer amor, eo amor é defendido e elogiado de todos os cantos. O amor 

romântico é especialmente elogiado. Músicas, novelas, filmes e séries de televisão 

explorar continuamente emocional, desejo lascivo, como se fosse amor 

genuíno. Questionador para e fantasiando sobre o "amor perfeito" é retratado como a 

experiência humana final. 



Não deveria ser surpresa que a busca equivocada para esse tipo de amor leva 

inevitavelmente a imoralidade e impureza , porque esse tipo de amor é egoísta e 

destrutivo, uma falsificação enganosa do amor de Deus. É sempre condicional e é sempre 

auto-centrada. Ele não está preocupado com o compromisso, mas apenas a satisfação; ele 

não está preocupado sobre a doação, mas apenas começando. Não tem nenhuma base para 

a permanência, pois seu propósito é usar e explorar um pouco do que para servir e 

ajudar. Ele dura até que o amado não satisfaz já ou até que ele ou ela desaparece para 

alguém. 

Porneia ( imoralidade ) refere-se a todo o pecado sexual, e todo o pecado sexual é contra 

Deus e contra o amor divino. É o antónimo de enkrateia , que se refere à auto-controle, 

especialmente na área do sexo. Quando Paulo falou antes de Felix e sua esposa Drusilla, 

"discutir a justiça, auto-controle e do juízo vindouro, Félix ficou assustado e disse: 'Vá 

embora para o presente, e quando eu encontrar tempo, vou chamar-te'" ( Atos 24: 24-

25 ). Felix tinha roubado Drusilla de seu ex-marido e, portanto, estava vivendo com ela 

em um relacionamento adúltero. O autocontrole sexual da qual Paulo falou pertencia a 

paixão da concupiscência, como Felix compreendido. A mensagem do governador era 

que ele estava vivendo contrário à justiça de Deus, recusando-se a disciplinar o seu desejo 

sexual, e por que ele estava sujeito ao julgamento de Deus. 

A perda de autocontrole sexual leva à sua frente, o que 

é imoralidade e impureza . akatharsia ( impureza ) é um termo mais geral do 

que porneia , referindo-se a tudo o que é impuro e imundo. Jesus usou a palavra para 

descrever a podridão dos corpos em decomposição em um túmulo ( Matt. 23:27 ). O outro 

dez vezes a palavra é usada no Novo Testamento ele é associado com o pecado 

sexual. Trata-se de pensamentos imorais, paixões, idéias, fantasias e todas as outras 

formas de corrupção sexual. 

Loucura sexo contemporânea tem ainda encontrou o seu caminho para a igreja. A 

influência do mundo lascivo foi tão penetrante e da igreja tão fraca e sem discernimento 

que muitos cristãos tornaram-se convencido de que todos os tipos de excessos sexuais e 

impurezas são cobertos pela graça ou pode ser processado moralmente seguro se 

envolvido em com a atitude certa, especialmente se algum versículo da Bíblia pode ser 

torcido para dar aparente apoio. Mas a imoralidade e impureza não pode ser santificado 

ou modificada em algo melhor do que o que eles são, o que é maldade-crime contra o 

Deus santo e Salvador amoroso. Em 1 Coríntios 5: 1-5 e 6: 13-20 Paulo mostra que não 

há lugar para isso na vida cristã. 

Como mencionado na discussão de Efésios 4:19 , a ganância é inseparável 

da impureza . Toda forma de imoralidade sexual é uma expressão da vontade própria, 

auto-satisfação, e egocentrismo deganância . É, por natureza, contrário ao amor, que é o 

dom de si. A imoralidade e impureza são apenas formas de cobiça no reino do pecado 

sexual. Eles são manifestações de cobiça sexual e expressar o amor falsificado (que é 

realmente odeio, porque o amor visa a pureza dos outros e é altruísta), que aparece como 

algo belo, bom e gratificante. Por causa desses pecados parece tão atraente e promissor, 

cônjuges serão abandonadas, as crianças são negligenciadas, as casas são destruídas, os 

amigos são desconsiderados, como nenhum esforço é poupado para cumprir o desejo de 

ter o único que está cobiçou-tudo isso em nome de amar. 

Por causa da natureza sexual forte dos seres humanos, os pecados sexuais são poderosos 

e podem tornar-se pervertida de maneiras inimagináveis. Se dado rédea livre, os pecados 

sexuais levar à completa insensibilidade aos sentimentos e bem-estar dos outros, à 



brutalidade horrível, e com freqüência para o assassinato, como notícias testemunhar 

diariamente 

É por isso que os pecados de imoralidade ou qualquer impureza ou cobiça não 

deve mesmo ser nomeado entre os cristãos, como convém a santos . Esses pecados não 

podem de forma alguma ser justificada, e não devem de forma alguma ser tolerados. O 

significado de santos é "santos", e aqueles que são santos não têm nada a ver com o que 

é profano. 

Paulo continua sua advertência contra essa perversão do amor, ao mencionar uma extensa 

lista de pecados relacionados que é certo para cobrir todo o crente em um momento ou 

outro. Não só os cristãos devem nunca se envolver em pecados sexuais de qualquer tipo, 

mas nunca deve ser culpado de imundície e falar bobagem, ou chocarrices . 

Imundície tem a ver com a obscenidade geral, qualquer conversa que é degradante e 

vergonhoso. Ela vem da mesma raiz grega como "vergonhoso" no versículo 12 , onde 

Paulo diz que essas coisas ruins, não deveria sequer ser mencionado, muito menos 

participou, e está relacionado com o termo em Colossenses 3: 8 , que significa "discurso 

sujo. " 

Mōrologia ( conversa boba ) usado somente aqui no Novo Testamento, é derivado 

de Moros (o que significa sem brilho, ou estúpido, e é a palavra da qual nós temos idiota) 

e legō (para falar). É estúpido conversa, só fala condizente com alguém que é 

intelectualmente deficiente. É por vezes referido como baixo obscenidade, conversa tola 

que vem do bêbado ou a boca sarjeta. Não tem nenhum ponto, exceto para dar um ar de 

mundanismo sujo. 

Eutrapelia ( chocarrices ), por outro lado, refere-se a falar que é mais aguçado e 

determinada. Ele carrega a idéia de transformar rapidamente algo que é dito ou feito, não 

importa quão inocente no que é obsceno ou sugestivo. É a conversa suja de uma pessoa 

que usa cada palavra e circunstância para exibir sua sagacidade imoral. É o comércio de 

ações-in-do talk-show inteligente que nunca está em uma perda de insinuação 

sexual. Mas o baixo obscenidade da conversa boba e obscenidade "alto" 

de chocarrices vêm do mesmo tipo de coração, o coração entregue à moral imundície . 

À luz de tal ensinamento claro da Palavra de Deus, é estranho que tantos cristãos não só 

discutir, mas rir e brincar com a impunidade sobre quase todas as formas de intimidade 

sexual, corrupção e perversão.Mas o padrão de Deus é clara: não deve haver a imundícia 

e conversa boba, ou chocarrices, que não convêm . 

Em vez de estar envolvido em imoralidade ou falar sujo, boca do crente deve estar 

envolvido na ação de graças . Ação de Graças é uma expressão de altruísmo. A pessoa 

egoísta e sem amor não dá graças porque ele acha que ele merece tudo de bom coisa que 

ele recebe. A pessoa altruísta e amoroso, por outro lado, concentra sua vida e sua 

preocupação com as necessidades dos outros. Qualquer que seja boa coisa que ele recebe 

de Deus, ou de outras pessoas que ele conta como imerecida e gracioso. Ele está sempre 

grato porque o seu espírito é um de amar e de dar. Em vez de usar os outros, ele serve-

los. Em vez de tentar transformar o inocente para o imoral, ele procura mudar o imoral 

para o que é justo e santo. Ele é grato porque a vida santa é a vida satisfatória e as pessoas 

vêem o amor a Deus na pessoa grata. 

Se os cristãos são conhecidos por qualquer coisa que deveria ser para o amor expressa em 

direção a Deus e aos outros por gratidão incessante (cf. 1 Ts 5:18. , onde a liminar é clara: 

"Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus "). 



A punição 

Para isso, você sabe, com certeza, de que nenhuma pessoa ou 

avarento homem imoral ou impuro, o qual é idólatra, tem herança 

no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras 

vãs, porque por estas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos 

da desobediência. Portanto, não sejais participantes com 

eles; ( 5: 5-7 ) 

É claro que Paulo está reapresentando uma verdade que ele havia ensinado aos Efésios 

muitas vezes enquanto ele pastoreou entre eles e, sem dúvida, aquele que os outros tinham 

reforçado. Para isso, você sabe, com certeza , ele disse. Deveria ter havido nenhuma 

dúvida ou confusão em suas mentes sobre o que ele estava prestes a dizer, porque ele não 

era nada novo 

Deus não tolera o pecado, e amor pervertido leva a punição. O pecado não tem lugar em 

Seu reino e não há lugar em Sua família imoral , impura , e avarento são das mesmas 

palavras gregas básicas comoimoralidade , impureza e cobiça no versículo 3 . A cobiça 

é uma forma de idolatria. O avarento, portanto, é mais do que simplesmente egoísta e 

imoral; ele é um idólatra (cf. Cl 3: 5 ). 

As pessoas que se caracterizam pelos pecados Paulo acabou condenado em versos 

3 e 4 não terá herança no reino de Cristo e de Deus . Nenhuma pessoa cuja vida é um 

padrão de imoralidade habitual, a impureza, e ganância pode ser uma parte de 

Deus reino , porque tal pessoa não pode pertencer a Ele. Tal estaria em contradição com 

as verdades de Romanos 6 e 2 Coríntios 5:17 , bem como a instrução de 1 João a respeito 

das características dos crentes. A vida descrita aqui atesta a não resgatados, pecaminosa 

natureza, não importa o relacionamento com Cristo, uma pessoa pode reclamar de ter. Os 

filhos de Deus têm a natureza de Deus, e que a pessoa habitualmente pecaminosa prova 

que ele não tem uma natureza divina ( 1 João 3: 9-10 ). O reino de Cristo e de 

Deus refere-se à esfera da salvação, a comunidade dos redimidos e lugar de glória 

eterna. O reino é a regra de Cristo e de Deus , o que inclui a igreja atual, o futuro do 

Milênio, eo estado eterno na glória. 

"Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-

nos a negar desejos impiedade e mundanas ea viver de forma sensata, justa e 

piedosamente na época atual" ( Tito 2: 11-12 ). Toda pessoa que é salva, e é, portanto, 

uma parte dessa regra gloriosa de Cristo e de Deus , é instruído pelo Espírito Santo e pela 

inclinação da sua nova natureza a abandonar o pecado e buscar justiça. A pessoa cujo 

padrão básico de vida não reflecte que a orientação não pode reivindicar a Deus como seu 

Pai ou o reino de Cristo e de Deus como sua herança . 

É perigosamente enganoso para os cristãos para tentar dar a certeza da salvação para 

alguém que não tem base bíblica para tal garantia. Em sua primeira carta à igreja de 

Corinto, Paulo dá uma lista ainda mais detalhada dos pecados cuja prática habitual prova 

uma pessoa não é salva e não tem nenhuma reivindicação sobre Deus. "Não sabeis que 

os injustos não hão de herdar o reino de Deus Não vos enganeis;? Nem os devassos, nem 

os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, 

nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino 

de Deus "( 1 Cor. 6: 9-10 ). Tais coisas não caracterizar os filhos de Deus (cf. Gal. 5: 17-

21 para uma visão similar). O veredicto de Deus é que, não importa o que pode ser a 

reclamação, uma vida dominada pelo pecado como este está condenado ao inferno. 



As pessoas vão tentar negar isso, mas Paulo adverte para não ouvi-los. Ninguém vos 

engane com palavras vãs , dizendo-lhe que o pecado é tolerável e que Deus não irá 

excluir os pecadores não arrependidos de seu reino. Palavras vazias estão cheias de 

erros, desprovido de verdade e, portanto, eles enganam . 

É por causa dessas coisas , isto é, por causa dos pecados listados aqui e as mentiras 

de palavras vazias , que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência . Essas 

pessoas são chamadas de filhos da desobediência (ver também 2: 2 ), porque é a sua 

natureza é a desobedecer e eles são "filhos da ira" ( 2: 3 ; cf. 2 Tessalonicenses 1: 8-10. ), 

as metas para armas de Deus de julgamento. 

Atitude de Deus para o amor pervertido e pecado sexual é visto claramente em Números 

25: 1-9 , onde os israelitas tiveram relações com mulheres moabitas e Deus abatidos 

24.000 deles. Sua atitude para com o pecado sexual não mudou, eo amor pervertido atrai 

a ira de Deus como uma cidade totalmente iluminada atrai bombardeiros inimigos. 

Em um aviso final, Paulo diz: Portanto, não sejais participantes com eles . "Não se 

juntar ao mundo em seu mal", diz ele. "Não sejais participantes com eles em maldade. 

Seja parceiros com Cristo em justiça. Não imite o mundo, mas sim ser imitadores de 

Deus, como filhos amados" ( v. 1 ). 

 

16. Vivendo na Luz (Efésios 5: 8-14) 

para você antes eram trevas, mas agora sois luz no Senhor; andai 

como filhos da luz (pois o fruto da luz consiste em toda bondade, 

e justiça e verdade), tentando aprender o que é agradável ao 

Senhor. E não participar das obras infrutuosas das trevas, mas em 

vez disso, mesmo expô-los; pois é vergonhoso mesmo para falar 

das coisas que são feitas por eles em oculto. Mas todas as coisas 

tornam-se visíveis quando eles são expostos pela luz, pois tudo o 

que se torna visível é a luz. Por este motivo, diz, "Awake, 

dorminhoco, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te 
iluminará". (5: 8-14) 

Esta passagem continua a ênfase em ser "crentes" imitadores de Deus, como 

filhos amados "(5: 1). A primeira maneira devemos imitar Deus é em Seu amor, 

que Paulo mostra tanto no seu verdadeiro e nas suas formas de contrafacção, 

com Cristo é o nosso padrão divino (vv. 2-7). Nos versículos 8-14 o foco está 

na nossa imitando Deus em relação à luz. 

Escritura fala de Deus como nosso "luz e salvação ..." (Sl. 27: 1) e como "uma 

luz eterna" (Isaías 60:19.). Sua Palavra é chamado de "lâmpada para os [nossos] 

pés, e luz para o [nosso] caminho" (Sl 119:.. 105; cf. v 130). Cristo é chamado 

de "a luz das nações" (Is 49: 6), "a verdadeira luz que ilumina todo homem ..." 

(João 1: 9), e "a luz do mundo" (João 8:12). Para um crente para imitar Deus, 

portanto, ele, obviamente, devem compartilhar e refletir a luz de Deus. 



Nas Escrituras o uso figurado da luz tem dois aspectos, o intelectual eo 

moral. Intelectualmente ele representa a verdade, ao passo que moralmente ele 

representa santidade. Para viver na luz significa, portanto, a viver na verdade e 

na santidade. A figura das trevas tem os mesmos dois 

aspectos. Intelectualmente ele representa a ignorância e falsidade, enquanto 

moralmente conota mal. 

O aspecto intelectual de ambas as figuras pertence ao que uma pessoa sabe e 

entende, e o aspecto moral refere-se a forma como ele pensa e age. Em 2 

Coríntios, Paulo fala sobre o aspecto intelectual, quando ele diz: "O deus deste 

século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não vejam a luz do 

evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus" (4:. 4; cf. Rom 1:21; 

Efésios 4:18.). Em Isaías 5, o profeta fala de aspectos tanto a intelectuais e 

morais a quando ele diz: "Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal; que 

fazem da escuridade luz e da luz trevas" (v 20).. Tanto o ensino ea prática dessas 

pessoas eram corruptos. Paulo fala do aspecto moral, quando ele defende com 

os crentes a "deixar as obras das trevas e vestir a armadura de luz" (Rm 13:12)., 

E no verso seguinte ele especifica algumas das obras das trevas: orgias , a 

embriaguez, a promiscuidade sexual, sensualidade, contendas e inveja. 

Mas todo mundo que pertence a Deus caminha na luz, tanto intelectualmente e 

moralmente. "Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos", disse 

João inequivocamente, "que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se 

dissermos que temos comunhão com ele e andarmos na trevas, mentimos e não 

praticamos a verdade; mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos 

comunhão uns com os outros, eo sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de 

todo pecado "(1 João 1 : 5-7). 

Nos versículos 8-14 Paulo menciona cinco características práticas devemos 

reconhecer, a fim de caminhar fielmente na luz de Deus. Ele dá os contrastes, 

as características de comando, a Comissão e chamada de cristãos como filhos 

de Deus de luz. 

O Contraste 

para você antes eram trevas, mas agora sois luz no Senhor; andai 
como filhos da luz (5: 8) 

Paulo aqui contrasta o que a vida de cada crente como era antes da salvação 

com o que Deus quer que seja como depois da salvação. Ao fazê-lo, ele 

simplesmente diz que deveria ser óbvio: Uma pessoa que foi salva do pecado 

deve ser feito através de pecado e devem viver como uma criança resgatadas e 

purificadas de Deus. Para ilustrar esse ponto, o apóstolo usa as figuras bíblicas 

comuns de escuridão e luz . 



O que nos foi 

A forma verbal foram revela duas realidades importantes. Em primeiro lugar, 

o pretérito indica uma condição que não existe mais, e que a verdade é reforçada 

por ex . No início da carta, Paulo diz que "foram mortos em [nossas] delitos e 

pecados ", que" outrora andaram de acordo com o curso deste mundo, segundo 

o príncipe da potestade do ar ", e que" nós também todos antigamente viviam 

nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do espírito, e eram por 

natureza filhos da ira, como também os demais "(2: 1-3, ênfase 

adicionada). Para os cristãos, tanto intelectual e moral trevas são uma coisa do 

passado (cf. 4: 17-20). 

Em segundo lugar, o verbo não é modificada por um pronome, tal como 

em ou de . Em outros lugares, a Escritura fala de uma pessoa de estar em ou das 

trevas, mas aqui ele diz que foram ... escuridão .Antes de virmos a Cristo, nosso 

total de existência, o nosso ser, bem como nosso comportamento foi 

caracterizado pela escuridão. Sua havia outro aspecto a nossa vida espiritual do 

que a escuridão. Nós éramos filhos da escuridão e "filhos da desobediência" 

(Ef. 5: 6). Nós não eram simplesmente vítimas de sistema de Satanás, mas eram 

contribuintes para ele. Nós não estávamos apenas no pecado; nossa própria 

natureza foi caracterizado pelo pecado. 

Escritura dá quatro características básicas do que 

espiritual escuridão . Primeiro, é a obra de Satanás. Aqueles que não são os 

filhos de Deus são filhos de seu "pai ao diabo, e [eles] querem fazer os desejos 

de [seu] pai", que "foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade 

, porque não há verdade nele "(João 8:44;. cf. vv 38, 41). 

É difícil, mesmo para os cristãos a imaginar que os cumpridores da lei, decentes, 

e incrédulos agradáveis que encontramos todos os dias são filhos de 

Satanás. No entanto, cada pessoa é ou um filho do diabo ou um filho de 

Deus. Não há outros tipos de infância espiritual, mas há, sim graus em ambos 

os tipos, tanto quanto o estilo de vida está em causa. Mas os incrédulos, bem-

vestido, filantropo sofisticado vai passar a eternidade sem Deus no mesmo 

inferno como o feiticeiro-servindo demônio. 

Em segundo lugar, a escuridão espiritual não é só o trabalho, mas o domínio de 

Satanás. O incrédulo faz a obra de Satanás, porque ele está sob o controle de 

Satanás (em Lucas 22:53 ele é chamado de "o poder das trevas") como um 

cidadão de seu "poder das trevas" (Col. 1:13; cf. Ef. 6: 12; 1 João 5:19). É por 

isso que é tão tolo para as pessoas a rejeitar as reivindicações do evangelho, 

porque eles imaginam que teria que desistir de sua liberdade e entrar em uma 

obediência forçada e não desejada a Deus. Uma das mentiras mais enganosas e 

destrutivas de Satanás é a idéia de que uma pessoa à parte de Deus é gratuito. O 

incrédulo é totalmente amarrado e preso por Satanás através do pecado. Ele não 



pode fazer nada, mas o pecado e ele não pode obedecer a ninguém, mas 

Satanás. O homem caído pensa que é livre apenas porque o que ele quer que tão 

de perto concorda com o que Satanás quer. Mas a obediência do crente é o 

desejo mais profundo do seu coração (cf. Rm 6: 17-18, 22; 07:22; Sl 119..). 

Em terceiro lugar, a escuridão espiritual traz castigo de Deus. Como Paulo 

acaba de declarar, "a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência" (Ef. 5: 

6), que são "por natureza filhos da ira" (2: 3). No livro de Romanos ele diz: "A 

ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que 

detêm a verdade em injustiça" (1:18). 

Em quarto lugar, a escuridão espiritual leva ao destino final da escuridão 

eterna. Aqueles que não acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, 

sejam eles judeus ou gentios, "serão lançados nas trevas exteriores; naquele 

lugar ali haverá pranto e ranger de dentes" (Mateus 08:12;. Cf . 1 Sam 2: 9; 2 

Pe 2:17)... Aqueles que rejeitam a Cristo fazê-lo porque eles estão contentes 

com a escuridão. E porque elesescolhem mais as trevas do que a luz, eles 

sempre vão ter mais as trevas do que a luz. Eternity simplesmente cristaliza a 

escolha em permanência. 

Que o mundo está confuso, injustas, é mau, corrupto e sem esperança 

testemunhado por todo observador sensato, crente e não crente iguais. Não há 

compulsão constante para enganar, mentir, roubar, cometer imoralidade, matar 

e fazer qualquer outro tipo de mal. Basta tão óbvia como a propensão do mundo 

para o pecado é a realidade incontornável que a realidade não pode ser 

encontrado onde os homens continuar procurando por ela. No entanto, quando 

a realidade suprema de Deus é oferecida em Jesus Cristo, os homens se afastam 

porque a realidade da Sua justiça e bondade também revela a realidade de seu 

próprio pecado e maldade. Jesus disse: "E o julgamento é este: que a luz veio 

ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas 

obras eram más para todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a. 

luz, para que as suas obras não sejam reprovadas Mas quem pratica a verdade 

vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas por 

Deus "(João 3: 19-21).. 

É como se uma pessoa estivesse perdido em uma mina abandonada. Quanto 

mais ele tenta encontrar seu caminho para fora, mais longe ele vai para a 

mina. Cada túnel que leva leads ou a um beco sem saída ou a um outro túnel. Ele 

não tem idéia de onde está ou para onde ir. Seus olhos estão abertos, mas tudo 

o que ele pode ver é escuridão opressiva. Após uma semana de tateando sobre 

o frio, túneis sujos e eixos ele percebe uma luz fraca. Com toda a sua energia 

restante ele faz o seu caminho em direção a essa luz e finalmente encontra seu 

caminho para o exterior. Mas porque a luz é tão brilhante e fere os olhos, ele 

começa a se perguntar se ele é realmente melhor. Ele se lembra de algumas 



coisas na mina que lhe dava prazer temporário, distraindo sua atenção de sua 

situação. E ele vai voltar para o meu viver. 

Essa história, estranho e improvável que seja, é repetida inúmeras vezes todos 

os dias em uma infinitamente mais trágico caminho, como as pessoas vêem o 

evangelho de luz e vida e voltar à velha maneira de trevas e morte. 

O que nós somos 

O segundo verbo no versículo 8 ( são ) também nos diz duas coisas 

importantes. O tempo presente indica nossa nova condição espiritual, em 

contraste com o que éramos antes de confiar em Cristo. Agora[que] são luz no 

Senhor . Cristo "nos libertou do império das trevas e nos transportou para o 

reino do Filho do seu amor" (Colossenses 1:13), e Ele "chamado [us] das trevas 

para a sua maravilhosa luz" (1 Ped. 2 : 9). 

Como eram , o verbo está não é modificado. Escritura às vezes fala de crentes 

sendo em e da luz, mas aqui estamos disse a ser luz . "Vocês são a luz do 

mundo ", disse Jesus (Mat. 5:14). Porque nós agora compartilham própria 

natureza de Cristo, nós compartilhamos a sua luz. Assim como Ele é a "luz do 

mundo" (João 8:12), o Seu povo também são "a luz do mundo" (Mat. 

5:14). Porque estamos no Senhor , nós que éramos crianças, uma vez de 

escuridão são agora filhos da luz , e é, como tal, as crianças que 

devemos caminhar . 

As Características 

(Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade), 
tentando aprender o que é agradável ao Senhor. (5: 9-10) 

No que parece ser uma indicação entre parênteses, as características manifestos 

de os filhos da luz são dadas no que Paulo chama aqui o fruto da luz . (Os 

manuscritos gregos melhor ter "o fruto da luz", como aqui, em vez de "o fruto 

do Espírito", como na Versão Autorizada.) As três características supremos, 

ou frutas , de nossa caminhada como filhos da luz são toda a bondade, e 

justiça e verdade . 

Estes são os testes de fé verdadeira, de uma relação salvadora fiéis ao Senhor 

Jesus Cristo. A "decisão" por Cristo, membros da igreja, assistindo fielmente 

aos serviços de adoração, sendo batizado, o apoio financeiro da obra do Senhor, 

e muitas outras coisas que tais são frequentemente utilizados como evidência 

de salvação. O cristão fiel deve fazer todas essas coisas, mas eles são 

comportamentos que são facilmente feitas na carne e são, portanto, não 

confiável em si mesmos como prova. Por outro lado, as três características 



Paulo menciona aqui são obras espirituais que não podem ser alcançados na 

carne. Atudo reflete a perfeição do padrão divino. 

A primeira característica é toda a bondade (cf. "toda a malícia" em 4:31). Um 

número de palavras gregas são traduzidas como "bom" ou "bondade" no Novo 

Testamento. Kalos denota o que é intrinsecamente direita, livre de defeitos, 

belo e honrado. Tanto João Batista e Jesus usou o termo para o "bons frutos", 

sem a qual uma árvore ", é cortada e lançada ao fogo" (Mt 3:10;. 7:19). Paulo 

usa o termo quando ele diz a Timóteo que "tudo que Deus criou é bom" (1 Tim. 

4: 4). Ele também é usado do que é moralmente bom (cf. Gl 4:18; 1 Tm 5:10, 

25; Tito 2:.. 7, 14). Crestos , também muitas vezes traduzida como "bom", se 

refere ao que é agradável , útil, adequada, ou digno. Paulo usa esta palavra 

quando ele declara que "as más companhias corrompem os bons costumes" (1 

Cor. 15:33). 

Mas na presente passagem Paulo usa agathosune , que refere-se a excelência 

moral, para ser bom em ambos natureza e 

eficácia. Como Ágape amor, agathosune bondade encontra a sua expressão 

mais completa e mais elevada na que é de bom grado e com sacrifício feito para 

os outros. "Sempre buscar o que é bom para o outro e para todos os homens", 

Paulo disse aos tessalonicenses (1 Ts. 5:15). Em sua próxima carta a que a igreja 

do apóstolo ora "que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra 

todo desejo de bondade e obra de fé com poder "(2 Ts. 1:11, ênfase 

adicionada). Esta bondade que é um fruto da luz também é um fruto do 

Espírito (Gl. 5:22). 

O segundo resultado, ou frutas , de nossa caminhada como filhos da luz é a 

justiça e tem a ver antes de tudo com a nossa relação com Deus. "Para aquele 

que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada 

como justiça" (Rom. 4: 5; cf. Ef 4,24; Fl 3.. 9). Mas a justiça também tem a ver 

com o modo como vivemos. Aqueles que são feitos justos são ordenados a viver 

dignamente, para apresentar-se "a Deus, como vivos dentre os mortos, e [suas] 

membros como instrumentos de justiça de Deus" (Rom. 6:13). Porque Cristo 

nos deu a Sua própria natureza justa, devemos "buscar a justiça" (1 Tim. 

6:11). Porque nós sabemos que Cristo é justo, João diz, nós também "sabe que 

todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus" (1 João 2:29). 

O terceiro fruto da luz é verdade . A verdade tem a ver com honestidade, 

confiabilidade, credibilidade e integridade, em contraste com as formas 

hipócritas, enganadores e falsos da antiga vida de escuridão. 

Vemos, portanto, que a bondade se refere principalmente ao nosso 

relacionamento com os outros, a justiça , principalmente a nossa relação com 

Deus, e verdade , principalmente a integridade pessoal.Nesses três coisas e 

nesses três maneiras o fruto da luz consiste . 



Sem essa fruta não há evidências da vida de Deus. "Guardai-vos dos falsos 

profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas," Jesus advertiu: "mas por 

dentro são lobos devoradores. Você vai conhecê-los pelos seus frutos. Pode 

alguém colher uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos, são eles? " (Mateus 

7: 15-16.). Cada pessoa produz fruto de algum tipo. Aqueles que são trevas dar 

maus frutos, e aqueles que são leves dar bons frutos. A pessoa, portanto, que 

não suporta algum fruto da justiça em sua vida não tem nenhum direito sobre 

Cristo. Não existe tal coisa como um cristão infrutífera. Onde há vida, há 

evidências de vida, assim como onde há morte, haverá provas de morte. A 

criança de luz produz o fruto da luz e é chamada a aumentar em que a produção 

de (Cl 1:10). 

Um cristão pode cair em pecado, e quando ele faz a fecundidade da sua vida 

sofre. Fruto justo não pode florescer do pecado. Mas a ausência completa 

de qualquer fruto da bondade e justiça e verdadecomprova a ausência 

completa de salvação (cf. 2:10). 

A vida cristã, assim como qualquer outro tipo de vida, só é saudável quando ele 

está crescendo. Na medida em que a caminhada do crente está em causa, o foco 

principal é o de ser uma preocupação sobre continuamente tentando aprender 

o que é agradável ao Senhor . Como somos obedientes ao que 

conhecemos; nosso conhecimento do Senhor e de Seus aumentos vontade e se 

aprofunda. Como somos fiéis à luz, que nos é dado mais dessa luz. 

Dokimazo (de onde vem tentando aprender ) também carrega a idéia de prova 

ou teste. Como cristãos aprender e crescer em bondade e justiça e verdade , 

eles vão dar a verificação ou a prova de que eles são quem dizem ser, filhos de 

Deus e de luz. O filho de Deus vai ter semelhança com o Pai celestial, que é a 

sua "luz e salvação ..." (Sl. 27: 1). 

A certeza da salvação não pode ser determinada de forma confiável com o que 

aconteceu no passado, não importa o quão dramático ou significativo no 

momento. Ela só pode ser baseada com certeza na evidência de presente de 

frutas sendo produzido por uma vida espiritual (ver 2 Pe. 1: 5-11). 

Porque eles não transportam armas, granadas de mão, explosivos ou outros itens 

ilegais, a maioria das pessoas não têm medo de envio de sua bagagem por meio 

de uma máquina de raios-X no aeroporto. Da mesma forma, como cristãos, não 

devemos ter medo de ser examinados tanto sob a luz da Palavra de Deus ou sob 

o olhar crítico de um mundo que está constantemente à procura de 

inconsistências entre a nossa profissão e nosso estilo de vida. Nós devemos ter 

nada a esconder. 

 



O Comando 

E não participar nas obras infrutíferas das trevas, (5: 11a) 

Sunkoinōneō (para participar ) também pode ser traduzida como "para tornar-

se participante, juntamente com os outros." O filho da luz não deve envolver-

se em mal mesmo por associação. Não podemos testemunhar ao mundo, se não 

sair para o mundo; e nós não podemos ir longe no mundo antes de entrar em 

contato com todos os tipos de maldade. Mas nós nunca são identificar com essa 

maldade ou dar-lhe oportunidade de tomar posse em nossa própria vida. Para 

comprometer os padrões de Deus é enfraquecer o nosso testemunho, assim 

como o nosso caráter. Nenhum ato de injustiça é admissível. 

Nós não estamos sequer a ter contato em tudo com um irmão que está pecando 

abertamente. "Eu lhe escrevi na minha carta não devem associar-se com pessoas 

imorais", disse Paulo aos Coríntios. "Eu não me refiro aos imorais deste mundo, 

ou com os avarentos e os roubadores, ou com os idólatras; porque então você 

teria que ir para fora do mundo, mas na verdade, eu escrevi para você não se 

associar com qualquer. assim chamado irmão se ele deve ser uma pessoa imoral, 

ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador; nem mesmo 

para comer com um tal "(1 Cor 5: 9-11;. cf. 2 Ts. 3: 6, 14). 

Comando de Paulo é direta e simples: os cristãos que estão a produzir o fruto 

justo de luz são não ter nada a ver com as obras infrutuosas das trevas . Estes 

não especificadas obras das trevas são tipificados pelos pecados específicos 

que ele já mencionadas nos capítulos 4 e 5-concupiscências do engano, 

falsidade, roubo, fala torpe, amargura, e cólera, raiva, clamor, calúnia, da 

malícia, da prostituição, impureza, cobiça, imundícia, falar bobagem, grosseiro 

brincadeiras, cobiça, e idolatria. Aqueles e qualquer outro tipo e grau de pecado 

devem ser evitados pelo crente, porque eles trazem nenhum benefício para o 

homem e glória a Deus. 

A Comissão 

mas em vez disso, mesmo expô-los; pois é vergonhoso mesmo para 

falar das coisas que são feitas por eles em oculto. Mas todas as 

coisas tornam-se visíveis quando eles são expostos pela luz, pois 
tudo o que se torna visível é a luz. (5: 11b-13) 

A responsabilidade do cristão vai além do que não participam nos caminhos 

pecaminosos do mundo; ele é em vez disso, mesmo para expô-los . Para 

ignorar o mal é incentivá-la; para manter silêncio sobre o assunto é ajudar a 

promovê-lo. O verbo aqui traduzido expor (de elegchō ) também pode realizar 

a idéia de repreensão, correção, castigo ou disciplina. Devemos confrontar o 

pecado com a intolerância. 



Às vezes, essa exposição e reprovação será direta e indireta em outros 

momentos, mas sempre deve ser imediata em face de tudo o que é 

pecaminoso. Quando estamos vivendo em obediência a Deus, esse fato, por si 

só será um testemunho contra errado. Quando aqueles que nos rodeiam ver nos 

ajudando em vez de explorar, nos ouvir falando com pureza, em vez de 

palavrões, e observar-nos falar a verdade, em vez de, enganosamente, nosso 

exemplo em si será uma repreensão do egoísmo, palavra torpe, e da 

falsidade. Simplesmente se recusar a participar de uma prática empresarial ou 

social desonesto às vezes será uma forte repreensão de tal forma que nos custa 

o nosso trabalho ou uma amizade. Desonestidade é terrivelmente 

desconfortável na presença de honestidade, mesmo quando não há oposição 

direta verbal ou outro. 

Muitas vezes, é claro, a repreensão aberta é necessário. Testemunho silencioso 

só ir tão longe. Falta de falar contra e se opor praticamente coisas más é um 

fracasso para obedecer a Deus. Os crentes devemexpô-los em qualquer 

legítima, formas bíblicas são necessárias. Amor que não abertamente expor e 

opor-se o pecado não é o amor bíblico. O amor não só "não age unbecomingly" 

em si, mas "não se alegra com a injustiça" onde quer que ele pode ser 

encontrado (1 Cor. 13: 5-6). Nosso Senhor disse: "Se teu irmão pecar, vai, e 

repreende-o em privado. ... Se ele não ouvi-lo, pegue um ou dois mais com 

você. ... Se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja" ( Matt. 18: 15-17). Esta é 

a responsabilidade de cada cristão (cf. 1 Tim 5: 1, 20; 2 Tm 4:.. 2; Tito 1:13; 

2:15). 

Infelizmente, muitos cristãos são tão mal capaz de manter suas próprias casas 

espirituais e morais, a fim de que eles não têm o discernimento, a inclinação, 

ou o poder para enfrentar o mal na igreja ou na sociedade em geral. Nós 

devemos ser tão maduro na verdade bíblica, e em obediência, santidade e amor 

que parte do curso natural da nossa vida é expor, repreender e oferecer o 

remédio para todo tipo de mal. 

Muitos cristãos não expor e repreender o mal porque não levar a sério. Eles 

riem e piadas sobre coisas que são maldade não adulterada, que são imorais e 

ímpios ao extremo. Eles reconhecem a pecaminosidade dessas coisas e 

provavelmente nunca iria participar delas; mas apreciá-los indiretamente de 

uma distância. Ao fazê-lo, eles não só não ser uma influência contra o mal, mas 

em vez disso são influenciados por ele contaminado por ele em toda a extensão 

que eles pensam e falam sobre isso sem expor e repreendendo-o. 

Paulo continua a dizer que é vergonhoso mesmo para falar das coisas que 

são feitas por eles em oculto . Algumas coisas são tão vil que eles devem ser 

discutidas em menos de detalhes possível, porque mesmo a descrevê-las é 

moralmente e espiritualmente perigosa. 



Algumas doenças, produtos químicos e nuclear subprodutos são tão 

extremamente mortal que até mesmo os técnicos e cientistas mais altamente 

treinados e protegidos best-que trabalham com eles estão em perigo 

constante. Nenhuma pessoa sensata poderia contornar essas coisas sem cuidado 

ou a esmo. 

Da mesma forma, algumas coisas são tão espiritualmente vergonhoso e 

perigoso que eles deveriam ser fechadas, não só do contato direto, mas mesmo 

a partir de conversa. Eles devem ser expostos apenas na medida do necessário 

para se livrar deles. 

Alguns livros e artigos escritos por cristãos em várias questões morais são tão 

explícita que quase fazer o máximo para espalhar como para curar o 

problema. Podemos dar o diagnóstico e solução de Deus pelos pecados sem 

retratar cada detalhe sórdido. 

Nosso recurso para expor o mal é a Escritura, que é a luz (Sl 119:. 105, 130; Pv 

06:23; Heb. 4:. 13-13) e é "útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, 

para a educação na justiça "(2 Tim. 3:16).Todas as coisas tornam-se visíveis 

quando eles são expostos à luz da Palavra de Deus. Nossa comissão como 

filhos da luz é manter tudo até a luz da Escritura, para expor e procurar corrigir 

o que está mal. 

Porque eles não têm janelas e são construídos lado-a-lado em ruas estreitas, a 

maioria das lojas em cidades do Oriente Médio são bastante escuro no 

interior. Para ter uma boa olhada no que ele está comprando um cliente deve 

levar a mercadoria para o sol. A essa luz brilhante o artigo pode ser vista como 

o que realmente é, e todas as falhas e imperfeições serão óbvias. 

A frase de tudo o que se torna visível é a luz é uma parte do versículo 14 nos 

melhores manuscritos gregos, e é melhor traduzida, "pois é luz que faz tudo 

visível" ( NVI ). Luz é o que faz com que as coisas se manifestarem, o que 

mostra-los a fazer o que eles realmente são. Quando o pecado é revelado, ele 

perde sua "encobrimento" e é visto pela feiúra é. 

O Chamado 

Por este motivo, diz, "Awake, dorminhoco, e levanta-te dentre os 
mortos, e Cristo te iluminará". (5:14) 

Paulo aqui oferece um convite, um convite para aqueles que não são filhos da 

luz para vir à luz e ser salvo. 

As palavras são adaptados a partir de Isaías 60: 1, que diz: "Levanta-te, 

resplandece, porque vem a tua luz, ea glória do Senhor subiu em cima de 



você." Paulo mostra o significado profético desses textos, declarando que "a 

glória do Senhor que] ressuscitou" não é outro senão Jesus Cristo , o Messias, 

para quem e em quem Isaías e todos os outros judeu piedoso tinha tão almejada 

esperava. 

Muitos analistas acreditam que o versículo 14 é retirado de um hino cantado 

Páscoa pela igreja primitiva e usado como um convite para os incrédulos que 

poderiam ter sido na congregação. As palavras são um resumo cápsula do 

evangelho. Awake, dorminhoco descreve o pecador que está dormindo na 

escuridão do pecado e sem saber de sua condição perdida e destino 

trágico. Como um espiritual Rip Van Winkle, ele vai dormir com o tempo da 

graça de Deus, a menos que alguém desperta-lhe a sua situação e 

necessidade. Levanta-te dentre os mortos é um apelo ao arrependimento, de 

recurso para afastar osmortos formas de pecado. Cristo brilhará em você é a 

boa notícia de que Deus providenciou um remédio para cada pessoa pecadora 

que virão a Ele através do Seu Filho bendito, o Salvador da humanidade. (Veja 

Is 55: 6-7. Para um convite semelhante Antigo Testamento.) 

A história é contada de um grande incêndio em Edimburgo, na Escócia, em que 

as pessoas se apressou para sair do prédio através de uma passagem que dava 

para a rua. Eles estavam quase seguro quando uma onda de fumaça se encontrou 

com eles, soprando na passagem do lado de fora. Em vez de correr em meio à 

fumaça, eles entraram uma porta para um quarto que parecia segura. Mas logo 

todo o oxigênio estava exausto e todos eles sufocada. Se apenas eles tinham 

visto a luz que poderia ter vivido. 

Horatius Bonar escreveu:  

Ouvi a voz de Jesus dizer: 

"Eu sou a luz deste mundo de trevas;  

Olhe para Mim, teu manhã ressuscitarão, 

E todo o teu dia ser brilhante. "  

Olhei para Jesus, e eu achei 

Nele minha estrela, meu sol,  

E em que a luz da vida Eu vou a pé, 

Até dias de viagem são feitas. 

Provérbios 04:18 resume as palavras do apóstolo: "O caminho dos justos é 

como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito." 



 

17. Andando em Sabedoria ( Efésios 5: 15-

17 ) 

Por isso tenha cuidado como você anda, os homens não como 

néscios, mas como sábios, aproveitando ao máximo o seu tempo, 

porque os dias são maus. Assim, pois, não sejais insensatos, mas 

procurai compreender qual a vontade do Senhor. ( 5: 15-17 ) 

A palavra tolo geralmente se refere a uma pessoa que age de forma irresponsável e pouco 

inteligente. Mas a Escritura define um tolo como uma pessoa que diz "em seu coração: 

Não há Deus '" e que é moralmente corrupto, fazendo "atos abomináveis" ( Sl. 14: 1 ). O 

tolo é a pessoa que vive longe de Deus-ou como um ateu teológica ou prática ou como 

ambos, negando a Deus por suas ações, bem como as suas palavras. O tolo supremo é a 

pessoa que tem pensar e de viver os padrões anti-Deus. 

Porque os homens nascem separados de Deus e com os corações que são naturalmente 

contra Ele ( Rom. 5: 8 , 10 ; Ef. 2: 3 ; Col. 1:21 ), eles nascem espiritualmente tolo. "Pois, 

embora tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças;. 

Mas eles tornaram-se fúteis em suas especulações, eo seu coração insensato se 

obscureceu-se sábios, tornaram-se loucos" ( Rom 1:21. -22 ). "O homem natural não 

aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ele não pode entendê-las, 

porque elas se discernem espiritualmente" ( 1 Co 2:14. ). O homem natural tem as coisas 

mais importantes na vida exatamente inversa. Por isso, ele acha que loucura é sabedoria 

e sabedoria é insensatez. 

Nenhum homem pode viver sem um deus qualquer, mas o louco espiritual 

inevitavelmente substitui um deus falso para o verdadeiro Deus. Ele cria deuses de sua 

própria autoria ( Rom. 1: 21-23 ) e, com efeito, torna-se seu próprio deus, sua própria 

autoridade em todas as coisas. "O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos" 

( Prov. 12:15 ), e, portanto, ele determina o certo eo errado, verdade e falsidade 

inteiramente por sua própria caído pensando e inclinação pecaminosa. 

Quando o tolo define-se como o seu próprio deus, ele vai naturalmente "simulada em 

pecado" ( Prov. 14: 9 ). O pecado é aquilo que é contra Deus, e desde que o tolo não 

reconhece Deus, ele não reconhece o pecado. O tolo auto-suficiente espiritualmente faz 

suas próprias regras e justifica o seu próprio comportamento, e ao fazê-lo, ele se recusa a 

reconhecer o pecado e suas conseqüências. 

O tolo não pode ajudar, espalhando sua tolice. Quanto mais ele está convencido da 

sabedoria de sua loucura, mais ele vai procurar a propagá-la. Por que ele diz e pelo que 

ele faz, ele dá testemunho contínuo para sua negação de Deus, que ele se tornasse o seu 

próprio deus, e para a sua zombaria do pecado. Não importa o que seu nível intelectual, 

realizações acadêmicas, talentos, riqueza ou fama, a boca do homem natural pode fazer 

nada, mas espiritualmente bico loucura ( Prov. 15: 2 ). 

A pessoa não regenerado é um tolo, porque ele nega a Deus pela crença e pela prática. Ele 

é um tolo, pois ele se torna o seu próprio deus. Ele é um tolo, porque ele zomba pecado. E 

ele é um tolo, porque ele contamina o resto da sociedade com a loucura ímpios que 



condena a sua própria alma. Ele lega seu legado de loucura para os filhos, os amigos, e 

sua sociedade-a todos que cai sob a influência de sua loucura. 

"Porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor", o escritor 

de Provérbios diz dos tolos ", comerão do fruto do seu caminho e se saciado com os seus 

próprios dispositivos, para o desvio dos ingênua deve matá-los, e a complacência dos 

tolos os destruirá "( Prov. 1: 29-32 ). 

O conhecimento de que a pessoa ímpia odeia não é o conhecimento prático, factual. Pelo 

contrário, ele se orgulha em quanto ele sabe. Alguém calculou que, se todo o 

conhecimento acumulado do homem desde o início da história registrada a 1845 foram 

representados por uma polegada, o que ele aprendeu de 1845 até 1945 equivaleria a três 

polegadas e que ele aprendeu desde 1945 até 1975 representaria a altura de o Monumento 

a Washington! Desde então, tem provavelmente o dobro. Poucas pessoas, no entanto, 

argumentam que o incrível salto de tal conhecimento científico, tecnológico e outro foi 

acompanhada por um salto correspondente na sabedoria do senso comum, para não 

mencionar a sabedoria espiritual e moral. Se qualquer coisa, a compreensão do homem 

do que ele é e fazendo e por que ele está fazendo isso parece diminuir à medida que os 

seus conhecimentos práticos aumenta. Quanto mais ele se torna aprendi nesse tipo de 

conhecimento superficial, menos necessidade ele vê para o conhecimento que vem 

somente de Deus. 

Portanto, o destino final dos tolos é que eles são "sempre aprendendo e nunca podem 

chegar ao conhecimento da verdade" ( 2 Tim. 3: 7 ) e eles "morrem por falta de 

entendimento" ( Prov 10:21. ) mesmo enquanto acumulam grandes quantidades de 

informação. Eles se tornam mais inteligentes e mais tolo, ao mesmo tempo. Foolishness 

vem confiando no conhecimento puramente humana e excluindo o conhecimento 

divino. Loucura dos homens aumenta com o seu conhecimento apenas quando seus 

aumentos de auto-suficiência. O, o homem não regenerado natural sofre sua tolice 

congênita e terminal, pois ele não vai se submeter a Deus. Ele acumula vasto 

conhecimento à parte de Deus, mas a compreensão espiritual e sabedoria divina iludi-

lo. Ele odeia a verdade sobre o pecado e salvação. 

A sabedoria começa com temor do Senhor ( Prov. 1: 7 ) e continua por reconhecer a Sua 

verdade e formas. "Os homens justos, homens sábios, e as suas obras, estão nas mãos de 

Deus" ( Eccles. 9: 1 ). O caminho para a sabedoria e o caminho para a vida é o caminho 

de Deus. O único poder que pode superar loucura de um homem e transformá-lo para a 

sabedoria é a salvação, voltando-se para Deus através de Jesus Cristo. Passando da 

loucura para a sabedoria é transformar a partir de si mesmo a Deus. E é a própria Palavra 

de Deus que é "capaz de dar [us] a sabedoria que conduz à salvação, pela fé que há em 

Cristo Jesus" ( 2 Tim. 3:15 ). 

O tipo de sabedoria da Bíblia elogia não é tão valorizada pelos gregos antigos que foram 

contemporâneos de Paulo. Sua sabedoria foi caracterizada pela filosofia e sofismas, a 

fiação interminável e discussão de teorias que não têm nenhuma relação real com a vida, 

que não têm nenhuma influência sobre Deus ou sobre a vida prática. Os gregos podiam, 

e muitas vezes fez, vão da filosofia à filosofia sem alterar as suas atitudes básicas ou o 

seu modo básico de vida. Eles foram simplesmente jogar o jogo da filosofia, com o tipo 

de sabedoria que não quer vir para o conhecimento da verdade, porque, ao contrário de 

hipóteses e especulações-verdade exige reconhecimento, aceitação e mudança. 

Nas Escrituras, por outro lado, a sabedoria está centrada na convicção e comportamento, 

especificamente em reconhecer e obedecer a Deus. Quando uma pessoa é salva, ele é 



movido do reino da loucura para o reino da sabedoria. Assim como ele ser um cristão 

leva-o a andar dignamente ( 4: 1 ), humildemente ( 4: 2 ), na unidade ( 4: 3-16 ), separado 

os caminhos do mundo ( 4: 17-32 ), no amor ( 5: 1-7 ), e à luz (5: 8-14 ), também leva-o 

a andar em sabedoria ( 5: 15-17 ). 

No presente passagem, Paulo menciona três coisas que a sabedoria do Senhor ensina a 

seus filhos. O crente sábio conhece os seus princípios de vida, os seus privilégios 

limitados e os propósitos do seu senhor. 

Princípios da vida do crente 

Por isso tenha cuidado como você anda, os homens não como 
néscios, mas como sábios, ( 05:15 ) 

O significado literal do termo grego traduzido ser é "olha, ou observar", e comando de 

Paulo para os crentes para ver que eles andam com cuidado é baseado no que ele tem 

sido apenas ensinando. Por issorefere-se imediatamente de volta ao apelo do apóstolo 

para os crentes a andar como aqueles que têm sido ressuscitado dos mortos e estão 

vivendo na luz de Cristo ( v. 14 ). Ele também atinge ainda mais para trás para construir 

em cima de sua chamada para os crentes a ser imitadores de seu Pai celestial ( 5: 1 ). Os 

cristãos devem caminhar com sabedoria em vez de imprudentemente porque são filhos 

amados de Deus, salvos através do sacrifício de Seu Filho amado ( 5: 1-2 ). Apenas os 

convém a caminhada sábios os filhos de Deus. 

Paulo ordena os crentes a andar ... como sábios homens. Assim como eles estão a andar 

em humildade, a união, a separação, o amor ea luz ( 4: 1-5: 14 ), eles também são a andar 

em sabedoria. Em outras palavras, eles estão a viver como as pessoas são. Em Cristo 

somos um, que são separados, que são amor, que são luz, e nós são sábios e que fazemos 

deve corresponder ao que somos. 

Na salvação cada crente foi feito sábio. Paulo escreveu a Timóteo: "Você conhece as 

sagradas letras, que são capazes de dar-lhe a sabedoria que conduz à salvação, pela fé que 

há em Cristo Jesus" ( 2 Tm 3:15. ). Pela graça de Deus, os salvos "estão em Cristo Jesus, 

que se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção" ( 1 Cor. 

01:30 ). Assim como em Cristo, Deus milagrosamente nos faz imediatamente justo, 

santificado e redimido, Ele também nos faz imediatamente sábio. No momento em que 

fomos salvos que se tornou um repositório de sabedoria que, doravante, nos torna 

responsáveis pelo nosso comportamento. Porque nós somos em Cristo, "os tesouros da 

sabedoria e do conhecimento" que estão escondidos nele ( Colossenses 2: 3 ) são, 

portanto, também escondido em nós.João escreveu sobre o Espírito Santo, o professor 

verdade residente na vida de cada santo: "E vós tendes a unção da parte do Santo, e todos 

vocês sabem que eu não escrevi para você, porque você não sabe a verdade, mas porque 

você sei-o "( 1 João 2: 20-21 ). Além disso, ele disse: "Você não tem nenhuma 

necessidade para qualquer um [qualquer mestre humano com sabedoria simplesmente 

humano] para ensiná-lo", porque "a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e 

é verdadeira" ( v. 27 ). Nós não podemos ter salvação sem a sabedoria de Deus mais do 

que nós pode ter salvação sem a sua justiça, santificação e redenção. 

"Crença fácil" é uma desgraça da igreja contemporânea, porque, entre outras coisas, que 

se propõe a oferecer a salvação em segmentos. Em primeiro lugar, é alegado que os 

homens nascem de novo, aceitando a Cristo como Salvador. Então, à medida que crescem 

em graça, eles podem renunciar ao pecado; começar a perseguir a justiça, santificação e 



sabedoria; e recebê-Lo como Senhor. Mas Paulo disse: "Porque a graça de Deus se 

manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a negar desejos 

impiedade e mundanas ea viver de forma sensata, justa e piedosamente na época atual" 

(Tito 2: 11-12 ). A primeira instrução do evangelho para a pessoa salva é renunciar e 

abandonar o pecado e viver uma vida justa dos deuses. Essa instrução, ou sabedoria, é 

uma parte do novo nascimento, não é algo posterior a esta. 

Como Jesus deixou claro nas bem-aventuranças, entre as primeiras e mais necessárias 

marcas de salvação estão de luto sobre o pecado ea fome e sede de justiça ( Mat. 5: 

4 , 6 ). Como Paulo deixou claro no início desta carta, "em toda a sabedoria e 

discernimento [Deus] fez-nos conhecer o mistério da sua vontade" ( Ef 1: 8-9. ). 

Não é que nós não crescer em sabedoria à medida que amadurecemos na vida 

cristã. Estamos especificamente o mandamento de "crescer na graça e no conhecimento 

de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo" ( 2 Pe. 3:18 ). À medida que se tornam mais e 

mais conformados com nosso Senhor e Salvador, vamos crescer mais e mais em Seu 

amor, alegria, paz, e em qualquer outro fruto do Espírito ( Gl 5: 22-23. ). Em outro dos 

paradoxos divinos de Deus, crescemos em que já foram dadas em plenitude. Nós 

crescemos praticamente em o que nós já possuímos posicionalmente. Mesmo Jesus 

"continuou a aumentar em sabedoria" ( Lucas 2:52 ), e alguns crentes na igreja de 

Jerusalém estavam "cheios de ... sabedoria" ( Atos 6: 3 ). 

Falando aos crentes, Tiago disse: "Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, 

que a todos dá liberalmente e não censura, e será dado a ele" ( Tiago 1: 5 ). Paulo orou 

para que os crentes de Colossos iria "ser preenchido com o conhecimento de Sua vontade 

em toda a sabedoria e entendimento espiritual" e que iria "deixar a palavra de Cristo 

ricamente habitar dentro deles], com toda a sabedoria e admoestando uns aos outros" 

( Col . 1: 9 ; 03:16 ). O crente começa sua nova vida em Cristo, com toda a sabedoria 

necessária para viver por seu Senhor, mas ele também está a crescer continuamente na 

sabedoria, que ele pode ser ainda mais maduro, mais fiel e mais produtivo em Seu serviço. 

Akribos ( cuidadosas ) tem o significado básico de informações precisas e exatas, e 

carrega a idéia associada de olhar, examinando, e investigar alguma coisa com muito 

cuidado. Ele também carrega a idéia de alerta. Como crentes caminhar pelo campo 

minado espiritual do mundo, eles são constantemente estar alerta para todos os perigos 

que Satanás coloca em seu caminho. É por isso que Jesus advertiu que "o portão é 

pequeno, e o caminho é estreito que conduz à vida" ( Mat. 07:14 ). 

Se não tivesse sido escrito séculos antes da época de Paulo, Provérbios 2 parece ser um 

comentário sobre Efésios 5:15 . Ao longo do capítulo, o escritor de Provérbios fala de 

andar no caminho do sábio e da maneira sábia e de não ir para o caminho dos ímpios, 

nem se afastar na companhia de pessoas más. Da mesma forma, o primeiro salmo fala do 

homem abençoado como aquele "que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se 

detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores" ( v. 1 ). 

A idéia de andar com cuidado e precisão no caminho de Deus é o tema de João Bunyan O 

Peregrino . Cada incidente, conversação, e de observação em que grande clássico da 

literatura cristã centra-se na obediência ou desobediência, atendendo ou ignorar, seguir 

ou à partida de caminho divino de Deus para a vida cristã. 

Quando eu era um jovem garoto que eu uma vez atravessou um córrego estreito em um 

tronco que tinha numerosos pequenos ramos saindo dela. Quando um amigo me ligou 

para eu estava momentaneamente distraída e tropeçou em um dos ramos. Eu já tinha 



passado da água e eu caí em um arbusto de urtigas na costa. Porque eu tinha em apenas 

um maiô, eu estava riscado vez dolorosamente e agulhas microscópicas da planta foram 

embutidos em uma grande parte do meu corpo. Isso é um retrato do que pode acontecer 

a um crente quando ele se distrai do caminho de Deus. 

Quando os cristãos pecado e cair em armadilhas de Satanás, eles fazem isso porque eles 

vivem como homens imprudentes , ao invés de como sábios . Eles reverter para seguir a 

sabedoria de suas antigas vidas, que foi realmente tolice. "Porque também nós éramos 

outrora insensatos nós mesmos", Paulo disse: "desobedientes, extraviados, servindo a 

várias paixões e deleites, gastando a nossa vida em malícia e inveja, odiosos, odiando-

nos uns aos outros" ( Tito 3: 3 ). Esse é o tipo de vida a partir do qual a sabedoria de Deus 

é de nos separar. "Quando a bondade de Deus, nosso Salvador e Seu amor pela 

humanidade apareceu, Ele nos salvou, e não com base em ações que nós temos feito em 

justiça, mas de acordo com a Sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e renovação 

pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de Jesus 

Cristo, nosso Salvador "( vv. 4-6 ). Nossa mudança na relação com Deus é destinado a 

trazer uma mudança na vida diária, como Paulo passou a explicar a Tito: "Sobre essas 

coisas que eu quero que você fale com confiança, de modo que aqueles que acreditaram 

podem ter o cuidado de envolver-se em boas ações . Essas coisas são boas e proveitosas 

para os homens "( v. 8 ). 

Depois de Davi por duas vezes poupou sua vida, a Saul ciumento e hipócrita confessou 

que ele tinha "papel de bobo e [tinha] cometeu um grave erro" ao tentar tirar a vida de 

Davi ( 1 Sam. 26:21 ). Alguns anos mais tarde, depois de o próprio Davi havia se tornado 

rei, ele orgulhosamente decidiu fazer um censo de seu povo. . Mas "o coração de Davi 

incomodado ele depois que ele numerado o povo, pois, Davi disse ao Senhor:" Pequei 

muito em o que eu fiz Mas agora;. O Senhor, por favor, tirar a iniqüidade do teu servo, 

pois eu ter agido muito tolamente. '"( 2 Sam. 24:10 ). 

À medida que aprendemos a partir de Davi e de muitos outros na Escritura, os crentes não 

estão imunes a reverter para a loucura. A primeira maneira um crente joga o tolo é por 

não crer em Deus completamente. Ele acredita que Deus para a salvação, mas não 

continue a crer Nele e para tudo o resto. Jesus disse aos dois discípulos desanimados na 

estrada de Emaús, "homens insensatos O e tardos de coração para crerdes tudo o que os 

profetas disseram!" ( Lucas 24:25 ). Na medida em que nós não aceitamos qualquer parte 

da Palavra de Deus, a que ponto nós somos tolos. 

Um crente também joga o tolo quando ele é desobediente. "Ó gálatas insensatos", disse 

Paulo; "Quem vos fascinou a vós, perante os olhos de Jesus Cristo foi retratado como 

crucificado? ... Você está tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, que está 

agora a ser aperfeiçoado pela carne?" ( Gal. 3: 1 , 3 ). Ao não segurar com firmeza à 

doutrina da salvação pela fé, os Gálatas caiu presa à heresia que um gentio deve tornar-

se um judeu cerimonial antes que ele pudesse se tornar um cristão. 

Os crentes também jogar o tolo quando eles colocam seus corações nas coisas 

erradas. Paulo disse a Timóteo, por exemplo, que "aqueles que querem ficar ricos caem 

em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os 

homens na ruína e perdição" ( 1 Tim. 6: 9 ). É trágico que tantos cristãos tolamente não 

levam a Deus em Sua palavra em tudo que ele diz, não obedecê-lo em tudo o que Ele 

manda, e desejamos tantas coisas que Ele adverte contra. Não há desculpa para os cristãos 

a viver loucamente quando a sabedoria de Deus lhes pertence. "Se alguém está disposto 

a fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus", Jesus disse aos 



judeus ( João 7:17 ). O cristão que realmente quer saber a verdade de Deus nunca vai ficar 

em dúvida, qualquer um. Ele tem todos os recursos de que ele precisa "ser sábio no que é 

bom e inocente no que é mau" ( Rom. 16:19 ). 

Muitas pessoas no mundo estão fanaticamente dedicado a uma ideologia, uma religião, 

ou uma moda passageira. O devotado comunista sacrifica tudo para a festa. O cultist vai 

dar todos os seus ganhos para seu guru. O entusiasta de aptidão física nunca vai perder 

uma aula de ginástica ou comer um calorias extra. Por meio de incrível auto-disciplina, 

os homens que procuram aceitação com as suas divindades tornaram-se aptos a andar em 

camas de carvões e dormem em camas de pregos, como prova de seu compromisso 

religioso. 

Alguns anos atrás eu conheci uma jovem recém-convertido, que era um corredor de longa 

distância no ranking nacional. Para manter a forma, ela correu 15 milhas por dia. Um mês 

depois, ela veio até mim depois de um culto da manhã e perguntou se eu me lembrava 

dela. Ela parecia familiar, mas tinha mudado tanto durante esse breve período de tempo 

que eu não reconhecê-la. Ela me disse que ela era e explicou que ela tinha contraído uma 

doença que os médicos ainda não tinha sido capaz de diagnosticar e que a deixou mal 

conseguia andar. Ao invés de ser desencorajado, no entanto, ela disse que estava 

determinado a canalizar a disciplina que tinha feito um excelente atleta como para a 

disciplina para as coisas do Senhor. Essa é a marca de um cristão sábio. 

Privilégios limitados do crente 

tirando o máximo partido do seu tempo, porque os dias são 

maus. ( 05:16 ) 

É comum não terminar o que começamos. Às vezes, uma sinfonia é inacabado, uma 

pintura incompleta, ou um projeto de esquerda meia-feito porque o músico, pintor, 

trabalhador ou morre. Mas normalmente é simplesmente a morte de compromisso de uma 

pessoa que faz com que a incompletude. Os sonhos nunca se tornam realidade e nunca 

esperanças materializar porque aqueles que trabalham para eles nunca vão além dos 

primeiros passos. Para muitas pessoas, incluindo muitos cristãos, a vida pode ser uma 

série de sinfonias inacabadas. Mesmo nas oportunidades familiares da vida cristã todos 

os dias, aqueles que são verdadeiramente produtivo têm dominado o uso das horas e dias 

de suas vidas. 

Seja na, negócio, pessoal, ou reino espiritual artístico, ninguém pode transformar um 

sonho em realidade ou tirar total proveito das oportunidades para além de fazer o 

máximo de [seu] tempo . 

Paulo não aqui usar Chronos , o prazo para o relógio do tempo , o tempo contínuo, que 

é medido em horas, minutos e segundos. Ele bastante utilizado kairos , o que denota um, 

alocados, estação ou época medida fixa. A idéia de um período fixo também é visto no 

uso do artigo definido no texto grego, que se refere a tempo , um conceito muitas vezes 

encontrada na Escritura (cf. Ex 9: 5. ; 1 Pe 1:17. ). Deus estabeleceu limites para as nossas 

vidas, e nossa oportunidade de servir só existe dentro desses limites. É significativo que 

a Bíblia fala de tais vezes ser encurtado, mas nunca de seu ser alongado. Uma pessoa 

pode morrer ou perder uma oportunidade antes do final do tempo de Deus, mas ele não 

tem nenhuma razão para esperar que a sua vida ou a sua oportunidade de continuar após 

o fim do seu tempo pré-determinado. 



Tendo soberanamente delimitada nossas vidas com a eternidade, Deus sabe o começo eo 

fim do nosso tempo na terra. Como crentes, podemos alcançar nosso potencial em seu 

serviço apenas como maximizar o tempo que Ele nos deu. 

Uma estátua grega antiga mostrava um homem com asas nos pés, uma grande mecha de 

cabelo na parte frontal da cabeça, e nenhum cabelo em tudo na parte de trás. Beneath era 

a inscrição:?.?.?.? "Quem te fez Lysippus me fez Qual é o teu nome Meu nome é 

Opportunity Por asas Tu tens sobre teus pés Que eu possa voar para longe rapidamente 

Porque tu tens um grande topete Que os homens podem aproveitar me quando eu chegar. 

Por que estás careca na parte de trás? Que quando eu me for por, ninguém pode lançar 

mão de mim. " 

Exagorazō ( tirando o máximo partido ) tem o significado básico de compra, 

especialmente de comprar de volta ou comprar fora. Ele era usado para a compra de um 

escravo, a fim de libertá-lo; assim, a idéia de redenção está implícita neste verso. Estamos 

a resgatar, comprar-se, todo o tempo que temos e dedicá-lo ao Senhor. O grego é no meio 

voz, indicando que estamos a comprar o tempo para nós mesmos-para nosso próprio uso, 

mas no serviço do Senhor. 

Paulo pede para que façamos o máximo do nosso tempo imediatamente depois que ele 

intercede por nós para caminhar com sabedoria em vez de falta alguma. Fora de 

desobediência proposital da Palavra de Deus, a coisa mais espiritual tolo um cristão pode 

fazer é perder tempo e oportunidade, para desperdiçar sua vida em curiosidades e em 

regime de meia-hearted do Senhor. 

Shakespeare escreveu, 

Existe uma maré nos assuntos dos homens, 

Que, tomada na inundação, leva à fortuna; 

Omitido, toda a viagem da sua vida 

Está vinculado em águas rasas e em misérias. 

(Júlio César, 4.3.217) 

Napoleão disse: "Não é no meio de toda grande batalha de um período de dez a quinze 

minutos, que é o ponto crucial Tome esse período e você ganha a batalha;.. Perdê-lo e 

você será derrotado" 

Quando andamos obedientemente no caminho estreito do evangelho, nós andamos com 

cuidado, fazendo o máximo de nosso tempo . Nós aproveitar ao máximo todas as 

oportunidades para servir a Deus, redimindo o nosso tempo a ser usado para a Sua 

glória. Nós tomamos todas as oportunidades para evitar o pecado e seguir a 

justiça. "Então", disse Paulo ", enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos os 

homens, e especialmente para aqueles que são da família da fé" ( Gal. 6:10 ). 

Por suas próprias razões, Deus permite que alguns de seus filhos para viver e servir bem 

em idade avançada. Outros Ele concede apenas alguns anos ou mesmo algumas 

semanas. Mas nenhum de nós sabe como sua própria alocação de longo ou curto 

de tempo será. 

Quando eu era menino, eu tinha um amigo que, como eu, planejado para ser um 

pastor. Muitas vezes ele me falou de seus planos para terminar o ensino médio, ir para a 

faculdade e seminário, e entram no pastorado. Mas, no décimo segundo grau meu amigo 



estava dirigindo seu coupe canvas-top por uma rua e os freios de repente bloqueado, 

catapultando-o através da parte superior do carro e para a rua. Ele bateu a cabeça contra 

o meio-fio e morreu instantaneamente. 

O grande reformador do século XVI, Filipep Melanchton mantido um registro de cada 

momento desperdiçado e levou sua lista para Deus em confissão no final de cada dia. Não 

é de admirar que Deus usou-o em tais grandes maneiras. 

Muitos textos bíblicos ficar como faróis de alerta para aqueles que pensam que sempre 

terá tempo para fazer o que deve. Quando Noé e sua família entraram na arca e fechou a 

porta, a oportunidade para qualquer outra pessoa para ser salvo do dilúvio tinha ido 

embora. Porque o rei Acabe desobedeceram a Deus por poupando a vida do ímpio Ben-

Hadade, ele foi informado por um profeta, "Assim diz o Senhor: 'Porque você deixou sair 

da sua mão o homem que eu havia posto para destruição, a sua vida responderá pela sua 

vida, eo teu povo pelo seu povo '"( 1 Reis 20:42 ). 

As cinco virgens loucas que deixam seu petróleo acabar antes do noivo chegou foram 

afastados da festa de casamento ( Mateus 25: 8-10. ). "Temos de trabalhar as obras 

daquele que me enviou, enquanto é dia", disse Jesus; "A noite vem, quando ninguém pode 

trabalhar" ( João 9: 4 ). Para os fariseus incrédulos Ele disse: "Eu vou embora, e você 

deve procurar-me, e morrereis no vosso pecado; para onde eu vou, vós não podeis ir" 

( João 8:21 ). Depois de séculos de Deus oferecendo Sua graça para Israel, Jesus 

lamentou: "Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são 

enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus 

pintinhos debaixo das das asas, e vós não estavam dispostos "( Mat. 23:37 ). Judas, o 

exemplo mais trágico da oportunidade desperdiçada, passou três anos na presença do 

Filho de Deus, como um do círculo íntimo de discípulos, mas ele traiu o seu Senhor e 

perdeu sua alma por trinta moedas de prata. 

Pedro disse: "Se você tratar como Pai aquele que julga imparcialmente segundo a obra de 

cada homem, comportar-vos com temor durante o tempo de sua estadia na terra" ( 1 Ped. 

1:17 ). Em sua despedida observa aos anciãos de Éfeso em Mileto, Paulo disse: "Eu não 

considero a minha vida de como preciosa para mim mesmo, para que eu possa terminar 

minha carreira, eo ministério que recebi do Senhor Jesus" ( Atos 20:24 ). Curso de Paulo 

foi prescrito por Deus, e dentro desse curso que iria ministrar ao máximo, até o seu último 

suspiro. Ele estava determinado a correr com perseverança a carreira que lhe estava 

proposta, (ver Heb. 12: 1 ). No final de sua vida, ele, portanto, poderia dizer: "Combati o 

bom combate, terminei o curso, guardei a fé" ( 2 Tim. 4: 7 ). 

Davi teve uma grande consciência do tempo. Ele orou: "Até quando, ó Senhor Wilt Tu te 

escondas para sempre ... Lembre-se que o meu tempo de vida é?" ( Sl 89: 46-47. ). No 

meio de sua angústia, ansiedade e dor que ele sentiu-se desviado do que ele deveria estar 

fazendo e abandonado por Deus. Ele, portanto, pediu a Deus por quanto tempo ele seria 

desviado. Ele sabia que ele viveria apenas por tanto tempo e que tudo o que ele fez para 

o Senhor teria de ser feito durante esse tempo. Em outra ocasião, ele orou: "Senhor, fazei-

me a conhecer o meu fim, e qual é a medida dos meus dias, deixe-me saber como 

passageira eu sou. Eis que fizeste os meus dias como palmos, e minha vida como nada 

em Tua sight "( Sl 39: 4-5. ). 

Paulo falou aos Coríntios sobre o tempo ter sido encurtado ( 1 Cor 7:29. , e Tiago 

advertiu: "Venha agora); vocês que dizem: 'Hoje ou amanhã, iremos a tal e tal cidade, e 

passar um ano lá e se envolver em negócios e fazer um lucro. " No entanto, você não sabe 



o que a sua vida vai ser amanhã Você é apenas um vapor que aparece por um pouco, e 

depois se desvanece "( Tiago 4: 13-14 ). 

Kefa Sempangi (cuja história é contada no livro A Grief Distante , Regal Books) foi um 

pastor nacional na África e escapou por pouco com a família da opressão brutal e terror 

em seu país de Uganda. Eles fizeram o seu caminho para a Filadélfia, onde um grupo de 

cristãos começaram cuidar deles. Um dia, sua esposa disse: "Amanhã eu vou ir e comprar 

algumas roupas para as crianças", e imediatamente ela e seu marido começou a 

chorar. Por causa da constante ameaça de morte ao qual haviam vivido por tanto tempo, 

que foi a primeira vez em muitos anos que tinha ousado sequer falar a palavra amanhã . 

Suas experiências aterrorizantes obrigou-os a perceber o que é verdade para todas as 

pessoas: não há nenhuma garantia de amanhã. A única vez que podemos ter a certeza de 

ter é o que temos no momento.Para o agricultor auto-satisfeito que tinha planos 

grandiosos para construir maiores e melhores celeiros para guardar as suas culturas, o 

Senhor disse: "Insensato! Esta mesma noite a sua alma é exigido de você" ( Lucas 

0:20 ). Ele já tinha vivido seu último amanhã. 

A experiência de que a família Africano também aponta dramaticamente a verdade que os 

dias são maus . Devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades, não só porque os 

nossos dias estão contados, mas porque o mundo se opõe a nós e pretende dificultar o 

nosso trabalho para o Senhor continuamente. Temos pouco tempo e muita oposição. 

Porque os dias são maus , nossas oportunidades para o fazer livremente a justiça muitas 

vezes são limitadas. Quando temos oportunidade de fazer algo por amor do seu nome e 

para a Sua glória, devemos fazê-lo com tudo o que temos. Como o coração de Deus deve 

ser quebrado para ver Seus filhos ignorar ou halfheartedly ocupam oportunidade atrás de 

oportunidade que Ele envia para eles. Cada momento de cada dia deve ser preenchido 

com coisas boas, coisas justas, coisas que glorificam a Deus. 

Por os dias são maus Paulo pode ter especificamente tinha em mente a vida corrupta e 

debochado que caracterizou a cidade de Éfeso. Os cristãos lá estavam cercados pelo 

paganismo e infiltrada por heresia (ver 04:14 ). Greediness, desonestidade e imoralidade 

eram um modo de vida em Éfeso, uma maneira em que a maioria dos crentes haviam se 

uma vez esteve envolvido e para a qual eles foram tentados para reverter ( 4: 19-32 ; 5: 

3-8 ). 

Menos de cem anos depois de Paulo escreveu a Epístola aos Efésios Roma perseguia os 

cristãos, com crescente intensidade e crueldade. Os crentes foram queimados vivos, 

lançados às feras, e brutalizados em inúmeras outras maneiras. Para a igreja de Éfeso 

os maus tempos estavam indo para se tornar cada vez mais mal. Várias décadas depois 

que Paulo escreveu esta carta, o Senhor elogiou a Igreja em Éfeso por suas boas obras, 

perseverança e resistência a falsos ensinamentos. "Mas tenho contra você", ele continuou, 

"que você tenha deixado o seu primeiro amor" ( Ap 2: 2 , 4 ). Porque a igreja continuou 

a definhar em sua devoção ao Senhor, o seu candelabro foi removido, como Ele tinha 

advertido que seria se os crentes de lá não conseguiu "arrepender-se e fazer as obras [eles] 

fez no primeiro" ( v. 5 ) Sometime durante o segundo século da igreja em Éfeso 

desapareceu, e nunca houve uma congregação lá desde então. Porque a igreja em Éfeso 

não acatar o conselho de Paulo e própria advertência específica do Senhor, que deixou de 

existir. Em vez de ajudar resgatar os maus dias em que existiu, a igreja caiu presa a eles. 



Se um senso de urgência foi necessária nos dias dos apóstolos, quanto mais é necessário 

hoje, quando estamos muito mais perto da volta do Senhor e no final de oportunidade 

(ver Rom. 13: 11-14 )? 

Quando pastor Kefa Sempangi, mencionado acima, começou a ministrar em sua igreja 

em Uganda, o crescimento foi pequeno, mas constante. Idi Amin tinha entrado em poder 

militar e político e as pessoas condições no seu país deverá melhorar. Mas logo os amigos 

e vizinhos, especialmente aqueles que eram cristãos, começaram a desaparecer. Um dia 

pastor Sempangi visitou a casa de uma família e encontrou seu filho pequeno pé dentro 

na porta com um envidraçada olhou no rosto e os braços paralisados no ar. Eles 

descobriram que ele tinha estado em que estado de choque rígida por dias, depois de ter 

sido forçado a testemunhar o assassinato brutal inexpressibly e desmembramento de todos 

os outros em sua família. 

Diante de um perigo totalmente inesperado e horrível, a igreja do Pastor Sempangi 

imediatamente percebeu que a vida como eles soubesse que estava no fim, e que a própria 

existência do povo de Deus e obra do Senhor na sua terra estava ameaçada de 

extinção. Eles começaram vigílias contínuas de oração, revezando-se orando por longas 

horas em um momento. Quando não estavam Orando para que eles estavam 

testemunhando a seus vizinhos e amigos, instando-os a receber a Cristo e ser salvo. A 

igreja está hoje e ele não morreu. Em muitos aspectos, é mais forte do que nunca. Sua 

candelabro ainda está muito no lugar e brilhando para o Senhor, porque o Seu povo fez a 

maior parte do tempo, não sucumbir aos maus dias em que viviam, e não iria deixar o seu 

primeiro amor. Custou muitos deles muito caro, mas eles provaram mais uma vez que o 

sangue dos mártires é a semente da igreja. 

Propósitos do Senhor 

Assim, pois, não sejais insensatos, mas procurai compreender 

qual a vontade do Senhor. ( 05:17 ) 

Não seja tolo repete e reforça fundamento anterior de Paulo para os crentes a não ser 

imprudente, e entender o que a vontade do Senhor é expande e torna mais explícito o 

seu apelo a caminhar com sabedoria ( v. 15 ). 

Em função da urgência para fazer a maior parte do nosso tempo, não ser tolo inclui, entre 

outras coisas, não ficar ansioso ou em pânico. Quando olhamos em volta para a presença 

do mal e para as necessidades intermináveis para o evangelismo e serviço aos outros em 

nome de Cristo, é fácil de ser oprimido. Somos tentados quer desistir e retirar ou para 

tornar-se hiperativa, perdendo precisão, propósito e eficácia em um frenesi de atividade 

superficial. 

O bom senso de urgência, no entanto, leva o crente sábio querer mais do que nunca 

para compreender qual é a vontade do Senhor é , porque ele sabe que só na vontade e 

poder do Senhor pode nada de bom e duradouro ser realizado. Ele não vai ser tolo, 

executando freneticamente em todas as direções tentando ver quantos programas e 

projetos que podem envolver-se em. Essa atividade torna-se facilmente fútil e leva ao 

esgotamento e desânimo, porque funciona no poder da carne, mesmo quando é bem-

intencionada. Tentando correr à frente de Deus só nos coloca ainda mais para trás em sua 

obra. 

O trabalho de muitas igrejas seria muito reforçada se o número de seus programas e 

atividades supérfluos foram cortados e a vontade do Senhor foram procurados com mais 



cuidado e os princípios da Sua Palavra aplicada mais fielmente. Quando as nossas 

prioridades são as prioridades de Deus, Ele é livre para trabalhar em nós e através de nós 

para realizar grandes coisas; mas quando as nossas prioridades não são Suas prioridades 

Ele pode fazer muito pouco com nós, porque Ele tem pouco de nós. 

O crente imprudente que se comporta de um tolo forma tenta funcionar para além do de 

Deus vontade , e é inevitavelmente fraco, frustrado, e ineficaz, tanto em sua vida pessoal 

e em seu trabalho para Deus.A única cura para essa loucura é encontrar e seguir a vontade 

do Senhor . 

Básico de Deus vontade é, naturalmente, encontrado nas Escrituras. Aqui encontramos 

Suas diretrizes perfeitos e suficientes para saber e fazer o que agrada a ele. Mas 

a vontade de que Paulo parece estar falando aqui é de liderança específica do Senhor dos 

crentes individuais. Embora Seus planos e direções para cada crente não são encontrados 

nas Escrituras, os princípios gerais para a compreensão deles estão lá. Deus não promete 

para nos mostrar a Sua vontade através de visões, coincidências estranhas, ou 

milagres. Nem ele jogar um jogo de adivinhação divina com a gente, vendo se podemos 

de alguma forma tropeçar Sua vontade como uma criança pequena encontra um ovo em 

uma caça do ovo de Páscoa. Desejo mais profundo de Deus para todos os Seus filhos é 

que eles sabem e obedecer a Sua vontade, e Ele nos dá toda a ajuda possível, tanto para 

conhecer e obedecer-lhe. 

Vontade de Deus para nossas vidas é o primeiro de todos os que pertencem a Ele através 

de Jesus Cristo. Seu primeiro e principal vontade para cada pessoa é que ele seja salvo e 

levado para a família eo reino de Deus ( 1 Tm 2: 3-4. ). A vontade de Deus é também que 

sejamos cheios do Espírito. Como Paulo passou a ensinar no verso seguinte, não devemos 

"embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito" ( Ef. 5:18 ). 

Nós experimentamos a vontade de Deus por ser santificado. "Esta é a vontade de Deus, a 

vossa santificação" ( 1 Tessalonicenses 4: 3. ), disse Paulo. E nós desfrutar de sua vontade 

através da apresentação correta de outros homens. "Sujeitai-vos, por amor do Senhor para 

toda instituição humana, quer a um rei como o de autoridade, quer aos governadores, 

como por ele enviados para castigo dos malfeitores e o louvor dos que fazem o bem. Para 

tal é a vontade de Deus, que, fazendo direito você pode emudecer a ignorância dos 

homens insensatos "( 1 Ped. 2: 13-15 ). Da mesma forma que estamos a ser submisso aos 

líderes da igreja: "Obedeçam aos seus líderes e submeter-se a eles, pois eles velam por 

vossas almas, como aqueles que hão de dar conta ( Hebreus 13:17. ). 

A vontade de Deus pode incluir sofrimento. "Se quando você faz o que é certo e sofrer 

por isso você pacientemente suportá-lo, este encontra graça diante de Deus" ( 1 Pe 2:20. ; 

cf. 3:17 ; 5:10 ). A vontade de Deus culmina na dos crentes que confessam não importa o 

que. "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus" 

( 1 Tessalonicenses 5:18. ). 

Quando uma pessoa é salva, santificada, submissa, sofrimento e agradecido, ele já está na 

vontade de Deus. "Deleita-te também no Senhor, e ele vos dará os desejos do teu coração" 

( Sl 37: 4. ), Davi diz-nos. Em outras palavras, quando nós somos o que Deus quer que 

sejamos, Ele está no controle e nossa vontade é mesclada com a Sua vontade, e, portanto, 

Ele nos dá os desejos Ele plantou em nossos corações. 

Jesus é o nosso exemplo supremo para o cumprimento dos mandamentos de Efésios 5: 

15-17 . Ele sempre funcionou de acordo com os princípios divinos estabelecidos pelo Pai: 

"Em verdade, em verdade eu vos digo, o Filho nada pode fazer de si mesmo, a menos que 



seja algo que Ele vê o Pai fazer; porque tudo quanto ele faz, essas coisas a Filho também 

faz da mesma maneira "( João 5:19 ; cf. v 30. ). Em segundo lugar, Jesus sabia que seu 

tempo de ministério terreno foi curto e logo seria cortado, como visto em palavras 

frequentes, tais como "A minha hora ainda não chegou" e "O meu tempo chegou." Ele 

sempre funcionou de acordo com seu privilégio limitado de tempo e oportunidade, 

utilizando todos os momentos de sua vida na obra de Seu Pai. Em terceiro lugar, Jesus 

sempre funcionou de acordo com os propósitos do seu pai. "O meu alimento é fazer a 

vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra" ( João 4:34 ). 

"Portanto", disse Pedro, "uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também com o 

mesmo propósito, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, a fim de viver 

o resto do tempo na carne não já para as concupiscências dos homens, mas segundo a 

vontade de Deus "( 1 Pedro 4: 1-2. ). 

As palavras de Davi resumir a reação apropriada a este ensinamento: "Eu vou cantar de 

misericórdia e juízo. A ti, ó Senhor, eu canto eu vou me comportar com sabedoria de uma 

forma perfeita" ( . Ps 101: 1-2 , KJV ). 

 

18. E não vos embriagueis com vinho 

(Efésios 5: 18a) 

E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, (5: 18a). 

O versículo que estas palavras introduzir é um dos textos mais importantes 

relativas à vida cristã, para andar "de modo digno da vocação a que [nós] foram 

chamados" (4: 1). Ser controlado pelo Espírito Santo é absolutamente essencial 

para viver a vida cristã para os padrões de Deus. O caminho de Deus não pode 

ser adequAdãoente compreendida ou fielmente seguido para além da acção do 

Espírito na vida de um crente. 

Mas antes de Paulo nos mandou "ser cheio do Espírito Santo" e deu as 

características de uma vida cheia do Espírito (vv. 18 b -21), primeiro ele deu 

uma ordem contrastantes e negativo, E não vos embriagueis com vinho . Ficar 

bêbado com vinho não só é um obstáculo, mas uma falsificação, ser cheio do 

Espírito. À luz do apóstolo anteriores contrastes entre luz e trevas (vv. 8-14) e 

entre a sabedoria ea loucura (vv. 15-17), o ponto aqui é que a embriaguez é uma 

marca das trevas e insensatez e que a ser preenchido com o Espírito é a fonte 

de um crente de ser capaz de caminhar na luz e sabedoria. 

Houve alguns períodos da história da igreja em que o consumo de bebidas 

alcoólicas não tem sido uma questão de discordância e debate. As igrejas 

evangélicas e grupos em nossos dias têm sido amplamente diferentes pontos de 

vista sobre o assunto. Denominações e organizações missionárias, por vezes, 

ter opiniões diferentes, mesmo dentro de seus próprios grupos de país para país. 



Temos de ser claros de que beber ou não beber não, não é, em si, uma marca, e, 

certamente, uma medida, de espiritualidade. Espiritualidade é determinada por 

aquilo que somos por dentro, de que o que fazemos no exterior é apenas uma 

manifestação. 

Muitas razões são dadas para beber, um dos mais comum de que é o desejo de 

ser feliz, ou pelo menos para esquecer a tristeza ou problema. O desejo de 

felicidade genuína é dado por Deus tanto e cumpriu-Deus. Em Eclesiastes nos 

é dito que há "tempo para rir" (3: 4) e em Provérbios que "um coração alegre é 

bom remédio" (17:22). Davi proclamou que, no Senhor "presença há plenitude 

de alegria" (Sl. 16:11). Jesus começou a cada bem-aventurança com a promessa 

de bem-aventurança, ou a felicidade, para aqueles que vêm ao Senhor no 

caminho do Senhor (Mat. 5: 3-11). O apóstolo João escreveu sua primeira carta, 

não só para ensinar e admoestar companheiros crentes, mas que a sua própria 

alegria pode "ser feita completa" (1: 4). Paulo duas vezes aconselhou os cristãos 

filipenses para "alegrar-se no Senhor" (3: 1, 4: 4). No momento do nascimento 

de Jesus, o anjo anunciou aos pastores: "Não temais, porque eis que vos trago 

novas de grande alegria que o será para todo o povo" (Lucas 2:10). Deus quer 

que todos os homens para ser feliz e alegre, e uma das grandes bênçãos do 

evangelho é a alegria incomparável que Cristo traz ao coração de cada pessoa 

que confia nEle. 

O problema com o consumo, a fim de ser feliz não é o motivo, mas os meios. Ele 

traz apenas felicidade artificial no melhor e é contraproducente para a 

sensibilidade espiritual. É uma fuga temporária que muitas vezes leva a 

problemas ainda piores do que os que levaram a beber, em primeiro 

lugar. Intoxicação nunca é um remédio para os cuidados da vida, mas tem 

poucos iguais na sua capacidade de multiplicá-los. 

Escritura sempre Condena Embriaguez 

Beber ao ponto de embriaguez, é claro, tem poucos defensores sãos mesmo no 

mundo secular. Isso tem causado a perda de muitas batalhas, a queda de muitos 

governos, e da corrupção moral de muitas vidas e sociedades inteiras a ser 

considerado nada menos do que o total que o mal é. Só nos Estados Unidos 

atualmente tem mais de vinte milhões de alcoólatras, cerca de três milhões e 

meio dos quais são adolescentes. E o álcool é um assassino. 

Embriaguez é a opacificação ou interrupção por álcool de qualquer parte da 

mente de uma pessoa para que ela afeta suas faculdades. Uma pessoa está 

bêbada, na medida em que o álcool restringiu ou modificado qualquer parte de 

seu pensar e de agir. Embriaguez tem muitos graus, mas começa quando ele 

começa a interromper as funções normais do corpo e da mente. 



Tanto o Antigo eo Novo Testamento condenar inequivocamente 

embriaguez. Cada imagem de embriaguez na Bíblia é uma imagem de pecado 

e desastre. Pouco tempo depois do dilúvio, Noé ficou bêbado e agiu sem 

pudor. As filhas de Ló o levou a tornar-se embriagado e cometer incesto com 

eles, como um meio loucas e pervertidos de ter filhos. Ben-Hadade e seus reis 

aliados ficaram bêbados e foram todos abatidos exceto Ben-Hadade, que foi 

poupado apenas pela desobediência de Israel do rei Acabe (1 Reis 20: 16-

34). Belsazar realizou uma festa de embriaguez em que ele e seus convidados 

louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. E durante o 

próprio meio da briga, o reino foi tirado de Belsazar (Dan. 5). Alguns dos 

cristãos de Corinto ficou bêbado enquanto na mesa do Senhor, e Deus fez com 

que alguns deles para tornar-se fraco e doente e os outros a morrer por causa de 

sua profanação ímpios (1 Cor. 11: 27-30). 

O livro de Provérbios tem muitas advertências sobre beber. Falando como um 

pai, o escritor disse: "Ouça, meu filho, e ser sábio, e direcionar o seu coração 

no caminho Não seja com os beberrões de vinho, nem entre os comilões de 

carne;. Para o bebedor pesado eo comilão virá a pobreza e sonolência vestirá de 

trapos o homem "(Prov. 23: 19-21). Nossas linhas de derrapagem hoje são 

preenchidos com mais homens vestidos com farrapos por causa de embriaguez 

do que o antigo escritor de Provérbios jamais poderia ter imaginado. Alguns 

versos depois, ele perguntou: "quem são os ais? Que tem tristeza? Que tem 

contendas? Que tem reclamando? Quem as feridas sem causa? Quem tem os 

olhos vermelhos? Aqueles que demoram em beber vinho, aqueles que vão para 

provar o vinho misturado . Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, 

quando resplandece no copo e se escoa suavemente "(vv. 29-31). Wine é 

atraente para olhar, com sua cor brilhante, bolhas espumantes e sabor suave 

apenas como comerciais modernas vividamente retratá-la. O que os comerciais 

são cuidadosos para não dizer é que "no fim morderá como a cobra, e pica como 

uma víbora. Os teus olhos verão coisas estranhas, e sua mente vai proferir coisas 

perversas" (vv. 32-33). 

Também lemos em Provérbios que "o vinho é escarnecedor, ea bebida forte um 

brawler, e quem está intoxicado por ele não é sábio" (20: 1). Embriaguez zomba 

de uma pessoa, fazendo-o pensar que ele está em melhor situação, em vez de 

pior, mais inteligente, em vez de mais tolo, e mais feliz, em vez de 

simplesmente atordoado. É uma ferramenta favorita de Satanás pela simples 

razão de que ele engana enquanto ele destrói. Certamente ele apresenta 

vulnerabilidade aos demônios. O bêbado não aprende a lição e é enganado uma 

e outra vez. Mesmo quando ele é assaltado, espancado e finalmente acorda de 

seu estupor alcoólico ele "vai procurar outra bebida" (23:35). 

Entre essas duas advertências sobre embriaguez nos é dito, "A prostituta é um 

poço profundo, e uma mulher adúltera é um bem estreita. Certamente ela se 

esconde como um ladrão, e aumenta o infiel entre os homens" (vv. 27-28). O 



estudioso reverenciado Antigo Testamento Franz Delitzsch comentou: "O autor 

passa a partir do pecado de impureza ao de embriaguez, pois eles são quase 

relacionada, por embriaguez excita luxúria carnal, e de chafurdar com prazer 

no lamaçal da sensualidade, um homem criado na imagem de Deus deve 

primeiro se brutalizam por intoxicação. " (Johann K. E Keil e Franz Julius 

Delitzsch, vol 4 de. Testamento Comentários velhos [Grand Rapids: editores e 

autores associados, nd], 750.) 

Isaías advertiu: "Ai dos que se levantam de manhã cedo que possam prosseguir 

bebida forte, que ficar até tarde da noite que o vinho pode inflamar-los!" (Isa. 

05:11). Um alcoólico caracteristicamente começa a beber de manhã e continua 

até o dia e à noite. Mais uma vez, o profeta, retratou uma cena vívida quando 

ele disse: "E estes também bobina com vinho e balanceiam da bebida forte: o 

sacerdote e profeta cambaleiam de bebida forte, eles são confundidos por vinho, 

andam cambaleando de bebida forte, pois eles bobina ao ter visões, eles abalado 

quando o processamento de julgamento para todas as mesas estão cheias de 

vômitos imundo, sem um único lugar limpo "(28: 7-8).. 

Escritura mostra embriaguez em toda a sua feiúra e da tragédia, como sempre 

associado com a imoralidade, a dissolução, comportamento desenfreado, o 

comportamento selvagem, imprudente, e todas as outras formas de vida 

corrupta. Ele é um dos atos pecaminosos da carne que estão em oposição ao 

fruto justo do Espírito (Gl 5: 19-23.). Embriaguez é antes de tudo um 

pecado. Desenvolve doença atendente, pois devasta o corpo ea mente, mas é 

basicamente um pecado, uma manifestação de depravação. Deve, portanto, ser 

confessado e tratado como pecado. 

Pedro disse aos crentes a abandonar o caminho dos gentios, que perseguiram 

"um curso de sensualidade, concupiscências, embriaguez, bacanais, beber 

partidos e abomináveis idolatrias" (1 Ped. 4: 3). Paulo admoestou os 

tessalonicenses ", não durmamos como os outros fazem, mas vamos estar 

atentos e sóbrio. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se 

embriagam à noite. Mas já que somos do dia, vamos sejamos sóbrios, tendo 

colocado a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da 

salvação "(1 Tessalonicenses 5: 6-8; cf. Rom 13:13..). Ele advertiu os crentes 

de Corinto que eles estavam nem mesmo "para associar a qualquer chamado 

irmão se ele deve ser uma pessoa imoral, ou avarento, ou idólatra, ou 

maldizente, ou beberrão, ou roubador; nem mesmo para comer Com tais 

pessoas "(1 Cor. 05:11) No próximo capítulo, ele passou a dizer:" Não vos 

enganeis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os 

efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos , nem os 

bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus "(6: 

9-10). 



É possível para um cristão para se embriagar, assim como é possível para ele 

cair em outros pecados. Mas sua vida não será caracterizado continuamente por 

embriaguez ou qualquer um dos outros pecados mencionados por Pedro e 

Paulo. 

Em função da situação de Éfeso, no entanto, deve-se reconhecer que a principal 

preocupação de Paulo na presente passagem é religioso, e não moral. Aos 

Efésios, como para a maioria dos pagãos e ex-pagãos daquele dia, a embriaguez 

foi intimamente associado com os ritos e práticas idólatras que eram parte 

integrante da adoração no templo. Nas religiões de mistério, que começou na 

antiga Babilônia e foram copiados e modificados em todo o Oriente Médio e 

nas culturas grega e romana, a altura da experiência religiosa era a comunhão 

com os deuses através de várias formas de êxtase. Para alcançar uma 

experiência extática os participantes usaria a auto-hipnose e danças frenéticas 

projetados para trabalhar-se até um campo emocional elevado. Beber pesado e 

orgias sexuais ainda contribuiu ainda mais para o estupor sensual que suas 

mentes pervertidas levou-os a pensar que estava a criar comunhão com os 

deuses. 

A droga e da cultura moderna hard rock é um pouco diferente daqueles ritos 

pagãos. Drogas, iluminação, música psicodélica-batendo ouvido e letras 

sugestivas e palhaçadas todos se combinam para produzir quase histeria em 

muitos dos artistas e espectadores. É significativo que a maior parte dessa 

subcultura está diretamente envolvida em uma ou mais do Oriente, religiões 

místicas que ensinam maior consciência espiritual através da fuga para supostos 

níveis mais elevados de consciência induzida por drogas, a repetição de nomes 

ou palavras prescritas, e outras supersticioso e meio demoníaca. 

A maior deus da mitologia antiga era conhecido como Zeus (em grego), Júpiter 

(Roman), e por outros nomes em várias regiões e épocas. Em que agora 

podemos ver como uma falsificação satânica da concepção de Jesus pelo 

Espírito Santo, mito alegou que Zeus alguma forma causou a deusa Semele 

engravidar sem ter contato com ela. Semele decidiu que ela tinha o direito de 

ver o pai de seu filho, e enquanto ainda estava em seu ventre, ela se aproximou 

de Zeus, apenas para ser imediatamente incinerado por sua glória. Antes que 

pudesse ser destruído, Zeus pegou o feto de seu útero e costurou-o em sua coxa, 

onde continuou a desenvolver até o nascimento. O deus criança foi chamado 

Dionísio, e estava destinado por Zeus a tornar-se governante da terra. 

A lenda disse ainda que, quando os Titãs, que então habitavam a terra, ouviu do 

plano de Zeus eles roubaram o bebê Dionísio e rasgou-o membro a 

membro. Mais uma vez a criança foi resgatada por seu pai Zeus, que engoliu o 

coração de Dionísio e miraculosamente recriado ele. Zeus então golpeou os 

Titãs com relâmpagos, reduzindo-as a cinzas a partir do qual foi levantada a 

raça humana. Como governante desta nova raça, Dionísio desenvolveu uma 



religião de ascendência, segundo o qual os seres humanos pode subir para um 

nível de consciência divina. O sistema místico que ele desenvolveu foi 

composta por música selvagem, dança frenética, a perversão sexual, mutilação 

corporal, comer da carne crua de touros de sacrifício, de embriaguez. Dionísio 

ficou conhecido como o deus do vinho, a bebida inebriante que era integrante 

da religião debochado que centrada em torno dele. Seu colega Roman era Baco, 

de cujo nome chegarmos bacanal , o festival romano comemorado com danças 

selvagens, cantando, bebendo e folia que tem há mais de dois mil anos foi 

sinônimo de deboche bêbado e orgia sexual. 

A cidade de Baalbek, no leste do Líbano, contém algumas das ruínas mais 

fascinantes do mundo antigo. É o local de templos pagãos erguido primeiro em 

nome de vários deuses cananeus, e mais tarde rededicado nos nomes de 

correspondente divindades gregas e romanas, em seguida, quando foi 

conquistada por esses impérios. O templo central era a de Baco, as colunas e os 

parapeitos das quais estão intrinsecamente e profusamente decorados com 

esculturas de videiras-simbólica do uso excessivo de vinho que caracteriza o 

seu culto orgiástico. 

Isso é precisamente o tipo de adoração pagã com que os Efésios estava bem 

familiarizado e em que muitos crentes uma vez tinha sido envolvido. Foi 

também o tipo de adoração e imoralidade associado e carnalidade da qual 

muitos dos crentes de Corinto teve um momento tão difícil de se divorciar-se e 

para a qual Paulo repreendeu fortemente. "Não é o cálice de bênção que 

abençoamos uma participação no sangue de Cristo? Não é o pão que partimos 

uma participação no corpo de Cristo? ... Eu digo que as coisas que os gentios 

sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus, e eu não quero que você 

se tornar partícipes demônios Você não pode beber o cálice do Senhor e do 

cálice dos demônios;.. você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa 

dos demônios "(1 Cor 10 : 16, 20-21). Mais tarde, na carta que ele deu uma 

repreensão similar: "Portanto, quando você se reúnem, não é para comer a ceia 

do Senhor, pois em seu comendo, cada um toma a sua própria ceia primeiro, e 

um tem fome e outro se embriaga" (11: 20-21). Satanás é um ladrão e 

mentiroso, e se diverte com a roubar as coisas mais belas e sagradas do Senhor 

e falsificação-los em perversões sensualmente atrativos que seduzem homens 

em pecado e enganá-los sobre a verdade. 

Em Efésios 5:18, Paulo foi, portanto, não simplesmente fazer uma moral, mas 

também um contraste teológica. Ele não só estava falando dos males morais e 

sociais de embriaguez, mas do uso espiritualmente pervertida de embriaguez 

como um meio de adoração. Os cristãos não devem buscar atendimento 

religioso através de meios pagãos como a obtenção de embriagueis com vinho , 

mas devem encontrar sua satisfação espiritual e prazer por ser "cheio do Espírito 

Santo." O crente tem nenhuma necessidade para o artificial, falso, degradante, 

destrutiva e caminhos idólatras do mundo. Ele tem o próprio Espírito de Deus 



habitando nele, o Espírito cujo desejo é grande a dar aos crentes ao máximo os 

benefícios e gozo de sua elevada posição como filhos de Deus. 

O contexto desta passagem indica ainda que Paulo estava falando 

principalmente sobre as implicações religiosas de embriaguez. As orgias 

frenéticas, imorais e bêbados de cerimônias pagãs foram acompanhadas por 

liturgias correspondentemente corruptos. Nos versículos 19-20 Paulo mostrou 

o tipo de liturgia que agrada a Deus: crentes cheios do Espírito "falando entre 

vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração 

ao Senhor, sempre dando graças por todas as coisas em o nome de nosso Senhor 

Jesus Cristo, para Deus, o Pai. " 

Escritura Às vezes Louva Wine 

Apesar de suas muitas advertências sobre os perigos de vinho, o consumo de 

ele não está totalmente proibida nas Escrituras e é, de fato, às vezes até mesmo 

elogiado. Libações de vinho acompanhado muitos dos sacrifícios do Antigo 

Testamento (Ex 29:40; Num. 15: 5.; Cf. 28: 7). É provável que um 

abastecimento de vinho foi mantido no templo para esse efeito. O salmista falou 

de "vinho que faz com que o coração do homem feliz" (Sl. 104: 15), e do escritor 

de Provérbios aconselhou dando "bebida forte ao que está perecendo, e vinho 

para ele, cuja vida é amarga" (31: 6) . Ao falar de gracioso convite de Deus para 

a salvação, Isaías declarou: "Ho Todo aquele que tendes sede, vinde às águas;! 

E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei Venha, comprar vinho e 

leite sem dinheiro e sem custo." ( Is. 55: 1). 

Paulo aconselhou a Timóteo: "Não bebas mais água exclusivamente, mas usa 

um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas freqüentes 

enfermidades" (1 Tim. 5:23). Primeiro milagre de Jesus foi transformar água 

em vinho nas bodas de Caná (João 2: 6-10). Ele também falou favoravelmente 

de vinho na parábola do Bom Samaritano, que derramou óleo e vinho nas 

feridas do homem que ele encontrado espancado na beira da estrada (Lucas 

10:34). 

Como muitas outras coisas, o tipo de vinho de que a Escritura fala (discutido 

abaixo) tem o potencial tanto para o mal ou bem. Eu acredito que houve uma 

época em que o suco da uva, como qualquer outra coisa que Deus criou, só foi 

bom e não tem mesmo o potencial para o mal. A fermentação, uma forma de 

decadência, provavelmente foi possível graças a corrupção da natureza no 

outono e na verdade começou com a grande mudança ambiental causado pela 

inundação e a remoção de acompanhamento da camada de vapor sobre a terra 

que havia protegido da luz solar direta. Não é razoável acreditar que no reino 

milenar do processo voltará a ser revertido, quando a maldição é removido e 

natureza é restaurado ao seu estado original de bondade perfeita. 



Orientações para os cristãos 

À luz do fato de que a Escritura dá muitas advertências sobre beber vinho, que 

ainda não proibi-lo e até mesmo elogia-lo em certas circunstâncias, como pode 

um crente sabe o que fazer? A seguir estão oito sugestões, dadas na forma de 

questões, que se respondidas honestamente à luz das Escrituras vai servir como 

diretrizes úteis. 

Vinho de hoje é a mesma que nos tempos bíblicos? 

Nossa primeira tarefa na resposta a esta questão é determinar exatamente que 

tipo de vinho é referido na Bíblia, ea segunda é determinar como que o vinho 

se compara com o que é produzido e bebido hoje.Muitos sinceros cristãos Bible-

homenageando justificar sua beber vinho com base em seu ser uma prática 

aceitável, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas, se o tipo de vinho, 

em seguida, utilizado era diferente do que hoje em dia utilizados, então a 

aplicação dos ensinamentos bíblicos respeito ao vinho vai ser também diferente. 

Um tipo de vinho, chamado sikera em grego (cf. Lc 1,15) e Shekar em hebraico 

(ver Pv 20: 1; Isa. 5: 1.), é geralmente traduzida como "bebida forte" por causa 

de seu alto teor de álcool e conseqüente intoxicação rápida de quem bebeu. 

Um segundo tipo de vinho foi chamado gleukos (da qual nós temos o nosso 

mandato Inglês glucose ) e referiu-se vinho novo, que foi especialmente 

doce. Alguns dos espectadores no dia de Pentecostes, os apóstolos acusado de 

estar embriagado neste tipo de vinho (Atos 2:13). A palavra hebraica 

correspondente é tirosh (ver Pv 3:10; Hos. 9:. 2; Joel 1:10). Porque o suco 

espremido na hora iria fermentar rapidamente e pode causar intoxicação, 

mesmo quando não totalmente envelhecido, era geralmente misturado com 

água antes de beber. 

Um terceiro tipo de vinho, no entanto, é o mais frequentemente referidos, tanto 

no Antigo como no Novo Testamento. A palavra hebraica para que o vinho 

é yayin , que tem o significado de raiz borbulhando ou fervendo. A figura de 

borbulhamento não veio a partir do vazamento do vinho, mas a partir da 

ebulição do suco de uva fresca para reduzi-la a um xarope pesado, às vezes até 

mesmo uma pasta grossa, que tornou-o adequado para o armazenamento sem 

estragar. Porque a ferver remove a maioria da água e mata todas as bactérias, o 

estado concentrado do sumo de não fermentar. Yayin na maioria das vezes o 

referido xarope ou pasta misturada com água e usado como uma bebida (Sl 75: 

8.; Pv . 23:30). Mesmo quando a mistura reconstituída foi deixada a fermentar, 

seu teor alcoólico era bastante baixa 

A palavra grega do Novo Testamento mais comum para este terceiro tipo de 

vinho é oinos e, em seu sentido mais geral refere-se simplesmente o suco de 



uvas. Qualquer fonte judaica preciso vai apontar queyayin , vinho misturado, 

ou oinos , não se refere apenas às bebidas alcoólicas feito pela fermentação, 

mas mais frequentemente refere-se a um xarope nonintoxicating grosso ou jam 

produzido por fervente para torná-lo armazenável. Na ilustração de Jesus sobre 

colocar vinho novo ( oinos , não gleukos ) somente em odres novos, Ele foi, 

possivelmente, dizendo que foi assim "preservado" da fermentação, bem como 

de derrames (Mat. 9:17). 

A prática de reduzir o suco de uva fresca para um xarope por fervura ou 

evaporação foi comum no bíblica Oriente Próximo, bem como no culturas grega 

e romana daquele dia, e não é incomum na Palestina, Síria, Jordânia e Líbano, 

em nossa própria dia. Além de ser diluída para utilização como uma bebida, o 

xarope pesado foi usado como um aromatizante e como um encravamento de 

propagação semelhante de pão e produtos de pastelaria. Tanto o xarope e a 

maior parte da bebida feita a partir de que foram completamente 

nonintoxicating. 

O Jewish Mishná-as antigas interpretações orais e escritas depois da lei mosaica 

que precederam o Talmud-estados que os judeus usaram regularmente vinho 

fervido, ou seja, o suco de uva reduzido a uma consistência espessa por 

aquecimento. Aristóteles descrito o vinho de Arcádia como sendo tão espesso 

que teve de ser raspado das garrafas de pele em que foi armazenado e as 

raspagens diluídos com água a fim de fazer uma bebida. O historiador romano 

Plínio, muitas vezes referido vinho nonintoxicating. O poeta romano Horácio 

escreveu em 35 AC ., "Aqui você quaff sob uma sombra, xícaras de 

unintoxicating vinho." No nono livro de sua Odyssey Homer disse Ullyses de 

colocar em seu barco uma pele de cabra de vinho doce preta que foi diluída com 

vinte partes de água antes de ser bebido. EmAD 60 o biógrafo grego Plutarco 

comentou que "vinho filtrado nem inflama o cérebro nem infecta a mente e as 

paixões, e é muito mais agradável de beber." 

Escrevendo em Christianity Today revista (20 de junho de 1975), Robert Stein 

explica que os antigos gregos mantiveram sua cru sem mistura, e do vinho, 

portanto, altamente alcoólica em grandes jarros chamados ânforas. Antes de 

beber eles derramá-la em vasos menores chamados kraters e diluir com água, 

tanto quanto 12:40. Só então o vinho ser derramado em killits, os copos do qual 

ele estava bêbado.Foi esta forma diluída que era comumente referido 

simplesmente como vinho ( oinos ). O líquido não diluído foi 

chamado akratesteron , ou "vinho puro," vinho que não tinha sido diluído em 

um krater.Mesmo entre os pagãos civilizados, beber vinho puro foi considerada 

estúpida e bárbara. Mr. Stein cita Mnesitheus de Atenas: 

Os deuses revelaram vinho aos mortais, para ser a maior bênção para aqueles 

que usá-lo corretamente, mas para aqueles que usá-lo sem medida, o 

inverso. Para ele dá comida para eles que levá-la e força na mente e no 



corpo. Na medicina, é mais benéfica; ele pode ser misturado com o líquido e 

drogas e que traz um auxílio para a ferida. No trato diário, para aqueles que 

misturar e beber moderAdãoente, dá bom ânimo; mas se você ultrapassar os 

limites, traz violência. Misture tudo meio a meio, e você começa a loucura; sem 

mistura, colapso corporal. 

A partir de um volume cristã primitiva chamado a tradição apostólica , 

aprendemos que a igreja primitiva seguiu o costume de usar apenas como vinho 

misturado, seja feita a partir de um xarope ou do líquido não misturados. 

Vinho fermentado naturalmente tem um teor alcoólico de entre nove e onze por 

cento. Para uma bebida alcoólica tal como conhaque ter um teor mais elevado, 

ele deve ser artificialmente fortificada mediante a destilação de vinho já 

fermentado. O vinho sem mistura dos antigos, portanto, tinha um teor máximo 

de álcool de onze por cento. Mesmo meio a meio misto (uma mistura que 

Mnesitheus disse traria loucura), o vinho teria tido menos de cinco por cento de 

álcool. Uma vez que o vinho mais forte normalmente bebido foi misturado pelo 

menos com três partes de água para uma de vinho, o seu teor de álcool teria sido 

em um intervalo não superior a cento 2,25-2,75-bem abaixo dos 3,2 por cento 

que hoje é geralmente considerado necessário para classificar uma bebida como 

alcoólica. 

É evidente, portanto, que se o yayin ou oinos mencionado em escritura se refere 

ao próprio xarope espesso, a uma mistura de água e xarope, ou a uma mistura 

de água e vinho puro, o vinho era ou não-alcoólica ou apenas ligeiramente 

alcoólico. Para ficar bêbado com misto de vinho ( oinos ) teria exigido 

consumindo uma grande quantidade, como é sugerido em outras passagens do 

Novo Testamento.'Viciados em vinho "(1 Tim. 3: 3; Tito 1: 7) traduz uma 

palavra grega ( paroinos ) e significa literalmente "a, ou ao lado, o vinho", e 

carrega a idéia de sentar-se ao lado da taça de vinho para uma prorrogado 

período de tempo. 

A resposta à primeira pergunta é claramente não. O vinho dos tempos bíblicos 

não era o mesmo que o vinho puro de nossos dias. Até os pagãos mais 

civilizados dos tempos bíblicos teria considerado o consumo de vinhos 

modernos para ser bárbaro e irresponsável. 

É necessário? 

A segunda questão que nos ajuda a determinar se é ou não hoje um crente deve 

beber vinho é, "é o vinho necessário beber para mim?" Nos tempos bíblicos, 

como em muitas partes do mundo de hoje, de água potável de boa ou não existia 

ou era escasso. A bebida mais seguro era vinho, e vinho que tinha um teor de 

álcool foi especialmente seguro por causa do efeito anti-séptico do álcool. Na 

verdade, a água purificada. 



No entanto, parece difícil acreditar que o Jesus vinho milagrosamente fez na 

festa de casamento em Caná ou que Ele servido na Ceia do Senhor e em outras 

ocasiões foi fermentado. Como Ele poderia ter feito ou servido o que tinha 

ainda o potencial para fazer uma pessoa bêbada? Quando Ele fez o vinho em 

Caná, primeiro ele instruiu os funcionários para preencher os frascos com água, 

como se para testemunhar que o vinho Ele estava prestes a criar era obviamente 

misto. Os convidados do casamento comentou sobre a alta qualidade do vinho 

(João 2:10), e porque eles chamaram de oinos , que, obviamente, era como a 

bebida suave que eles estavam acostumados a fazer por adição de água ao 

xarope fervido-down. 

Mesmo que as circunstâncias muitas vezes necessária ou feito aconselhável o 

consumo de vinho que continha álcool, o vinho preferido, mesmo nos tempos 

bíblicos tinham pouco ou nenhum. Crentes modernos, portanto, não pode apelar 

para a prática bíblica para justificar a sua própria bebida, porque muitas 

alternativas são agora prontamente disponível e barata. A ingestão de bebidas 

alcoólicas, hoje, é uma necessidade extremamente raros; na maioria das vezes 

é simplesmente uma questão de preferência. 

Também não é necessário beber para evitar amigos embaraçosas ou ofensivas, 

conhecidos ou colegas de trabalho. Testemunho de um cristão é, por vezes, se 

ressentiu e caro, mas a maioria das pessoas tendem a respeitar a nossa 

abstinência quando é feito por convicção honesta e não é ostentado 

hipocritamente ou judgmentally. O argumento de não querer ofender os outros 

é mais provável de ser baseada em preocupação para a nossa própria imagem e 

popularidade do que em verdadeira preocupação para os seus sentimentos e 

bem-estar. Alguns acham que beber às vezes é necessário por uma questão de 

estabelecer um relacionamento com uma pessoa não salva, com vista a levá-lo 

a fé salvadora. Mas tal visão de evangelismo falha miseravelmente na 

compreensão da obra soberana de Deus e do poder do evangelho para além de 

dispositivos humanos. 

É a melhor escolha? 

Porque beber vinho não é especificamente e totalmente proibida nas Escrituras 

e, porque não é uma necessidade para os crentes em muitas partes do mundo de 

hoje, o consumo de que é uma questão de escolha. A próxima pergunta é, 

portanto, é a melhor escolha? 

Ao longo da história do povo de Deus que Ele deu padrões mais elevados para 

aqueles em posições de maior responsabilidade. Sob o sistema de sacrifício 

instituído sob Moisés e descritas em Levítico 4-5, a pessoa comum foi obrigado 

a dar uma cabra ou um cordeiro como oferta pelo pecado ou dois pombos ou 

duas pombas (5: 7), ou até mesmo uma refeição ( grão) oferta (05:11), se ele 



era muito pobre. Mas um governante tinha para oferecer um bode, ea 

congregação como um todo ou o sumo sacerdote tinha que oferecer um touro. 

Arão e todos os sucessivos altos sacerdotes também foram dadas mais elevados 

padrões pessoais pelas quais viver. Eles foram ordenados: "Não beber vinho, 

nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da 

congregação, para que você não pode morrer-it é um estatuto perpétuo nas 

vossas gerações" (Lev. 10 : 9). Porque o sumo sacerdote foi chamado para além 

de um escritório maior, ele também foi chamado para um compromisso maior 

com Deus e com uma maior qualidade de vida. Se a sua restrição bebida referia-

se ao total de vida ou apenas para o tempo em que eles estavam realmente 

servindo no Tabernáculo ou Templo, o seu ministério para o Senhor estava a 

ser marcada pela abstinência total de todos bebida alcoólica. Suas mentes e 

corpos eram para ser claro, puro, e totalmente funcional quando ministrado em 

nome do Senhor. Não deveria haver nenhum risco de comprometimento moral 

ou espiritual no ministério sagrado. 

O mesmo padrão aplicado aos governantes em Israel. "Não é dos reis, ó Lemuel, 

não é dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para não 

beber e esquecer o que é ordenado, e pervertam o direito de todos os aflitos" 

(Prov 31.: 4-5). Seu julgamento não era para ser nublado, mesmo com a 

quantidade de álcool presente no vinho ( yayin ), muito menos pela quantidade 

muito maior em bebida forte ( shekar ). Bebida forte era apenas para ser dado 

"para aquele que está perecendo," como um sedativo para aliviar sua dor (v. 

6). Qualquer outro uso que não foi perdoada. Vinho misturado normal poderia 

ser dada para o gozo "para ele, cuja vida é amarga. Bebam e se esqueçam da 

sua pobreza, e lembre-se seu problema não mais" (vv. 6-7). Mas os sumos 

sacerdotes e os governantes do povo estavam a beber nemyayin nem shekar . 

Qualquer pessoa em Israel poderia optar por se diferenciar de Deus de uma 

maneira especial, tendo o voto Nazireu "quando um homem ou uma mulher 

fizer um voto especial o voto de nazireu, para dedicar-se ao Senhor, ele deve se 

abster de vinho e bebida forte; não beberá vinagre, seja feita a partir de vinho 

ou bebida forte, nem beberá qualquer suco de uva, nem comerá uvas frescas ou 

secas todos os dias do seu nazireado não comerá tudo o que é produzido pela 

videira. , a partir das sementes, mesmo para a pele "(Nm 6. 2-4). A Nazirite 

também prometeu não raspar a cabeça ou contaminar-se cerimonialmente 

tocando um corpo morto enquanto seu voto estava em vigor (vv. 5-7). 

O nome Nazirite vem do hebraico Nazir que significa "separado ou 

consagrado." Essa separação foi voluntária e pode durar de 30 dias para uma 

vida. Mas enquanto a pessoa, homem ou mulher, foi separado dessa forma para 

o serviço especial para o Senhor, sua vida era para ser marcado por pureza 

especial, incluindo a abstenção de qualquer coisa, mesmo associado com bebida 



alcoólica. O Nazireu era, em certo sentido, pisando até o nível de uma régua ou 

sumo sacerdote por seu ato de especial consagração e separação. 

Nomes das Escrituras apenas três homens que estavam Nazirites para a vida 

Samson-, Samuel e João Batista. Todos os três foram separados como Nazirites 

antes de eles nascerem, Samuel por sua mãe (1 Sam 01:11.) E Sansão e João 

Batista pelo próprio Senhor (Jz 13: 3-5; Lucas 1:15.). As mães de ambos Sansão 

e Samuel também se absteve de vinho e de bebida forte (Jz 13:.. 4; 1 Sm 01:15), 

a mãe de Sansão pelo comando direto do anjo. 

Embora não sabemos suas identidades, muitas outras Nazirites viveu em Israel 

e serviu ao Senhor através de suas vidas especialmente consagradas (ver Lam 

4: 7,. AV mas ver também NASB ; Amos 2:11).Infelizmente, muitos deles 

foram forçados corrompido por seus companheiros israelitas, que "fizeram os 

nazireus beber vinho" (Amós 2:12; cf. Lam 4: 8.). O mundo se ressente aqueles 

cujos padrões de alta são uma repreensão para baixo de estar. Em vez de tentar 

atingir um nível mais elevado para si, as pessoas que estão mundana e carnal, 

inclusive mundanos e carnais cristãos-procuramos trazer aqueles que vivem 

exclusivamente para baixo a seu próprio nível corrupto. 

Nos dias de Jeremias todo o clã dos recabitas tinha tomado um voto de não 

beber vinho, e se mantiveram fiéis a essa promessa. Por causa de sua fidelidade, 

o Senhor tinha Jeremiah configurá-los como um padrão de vida justo, em 

contraste com a infidelidade corrupto de Judá, de quem Ele estava prestes a 

trazer julgamento (Jer. 35: 1-19). 

O mais notável Nazireu era João Batista, de quem Jesus disse: "Em verdade vos 

digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior" (Mat. 

11:11). Antes de João nasceu, o anjo disse a respeito dele: "Ele será grande 

diante do Senhor, e não beberá vinho ( oinos ) ou liquor ( sikera ); e ele será 

cheio do Espírito Santo, enquanto ainda no ventre de sua mãe "(Lucas 1:15). 

No entanto, Jesus passou a dizer em relação a João Batista que "aquele que é o 

menor no reino dos céus é maior do que ele" (Mat. 11:11). Em Jesus Cristo, 

todo o crente está no nível espiritual de um sumo sacerdote, uma régua e um 

Nazireu. Cristo nos ama e nos "libertados de nossos pecados pelo seu sangue, e 

Ele nos fez para ser um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai" (Ap 1: 5-6). Os 

cristãos são uma "raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade 

exclusiva de Deus" (1 Ped. 2: 9; cf. v. 5). Cada cristão é especialmente 

separados para Deus, e cada cristão deve ser separado de tudo o que é impuro 

(2 Cor. 6:17). "Portanto, ter essas promessas, amado", Paulo continuou, 

"purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a 

santificação no temor de Deus" (7: 1). 



Deus não diminuir seus padrões para os santos do Novo Testamento, que são 

maiores, Jesus disse que, mesmo que João Batista. Tanto no Antigo como no 

Novo Testamento beber vinho ou bebida forte desclassificado uma pessoa da 

liderança do povo de Deus. Os líderes cristãos, como os do Antigo Testamento, 

são consideradas especialmente altos padrões. Superintendentes, ou bispos, que 

são os mesmos que os anciãos e pastores, não deve ser "dado ao vinho", que, 

como mencionado acima, traduz uma palavra ( paroinos ) e significa 

literalmente "no, ou por, vinho." Um líder na igreja não é mesmo estar ao lado 

do vinho. "Must" (1 Tim. 3: 2) é de que a partícula grega dei , e carrega o 

significado de necessidade lógica ao invés deveria moral. Paulo é, portanto, 

dizendo que os líderes da igreja de Jesus Cristo não só deveria, mas "deve ser 

... não dado ao vinho" (vv. 2-3). 

Tiago disse: "Que não muitos de vocês se tornarem professores, meus irmãos, 

sabendo que, como tal, será punido com julgamento mais severo" (Tiago 3: 1), 

e Jesus disse: "A quem muito foi dado muito deve ser exigido" (Lucas 

12:48). Se Antigo Testamento sumos sacerdotes, nazireus, reis, juízes e outros 

governantes do povo deveriam ser clara-mente em todos os momentos, o 

Senhor certamente não tem padrões mais baixos para os líderes da igreja, que é 

o atual corpo encarnado de Sua próprio Filho, Jesus Cristo. Para diáconos, cuja 

responsabilidade é servir ao invés de dar a liderança, o padrão é menos 

rigorosa. Eles são autorizados a beber vinho, mas não devem ser "viciado", que 

é de uma palavra grega diferente ( prosechontas ), que significa "a ser ocupado 

com". Tal subsídio ainda proíbe a embriaguez, e reflete o lugar distinto da 

pessoa idosa, pastor, bispo, que devem evitar totalmente qualquer possibilidade 

de ter seu pensamento nublado. O impulso da mensagem de Paulo aqui parece 

ser que, por causa da necessidade de mente clara e puro exemplo, os líderes da 

igreja de tomada de decisão, estão a ser realizada com os mais altos padrões de 

conduta, incluindo a abstinência de todas as bebidas alcoólicas, e que os 

diáconos, que não estão em tais papéis críticos, estão autorizados a beber vinho 

com moderação. 

Que Paulo aconselhou Timóteo a "não mais beber água exclusivamente, mas 

usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas freqüentes 

enfermidades" (1 Tim. 5:23) indica que, em consonância com sua abstinência 

liderança, Timoteo anteriormente não tinha bebido vinho em tudo e que a 

recomendação de Paulo a começar a beber "um pouco de vinho" era puramente 

para fins medicinais. Cada crente deve apresentar o seu corpo "um sacrifício 

vivo e santo, agradável a Deus" (Rom. 12: 1), na consagração total a Ele. 

É Hábito que forma? 

Uma quarta área de preocupação para os crentes deve ser a questão de 

dependência. Muitas coisas se tornam habituais, e muitos dos hábitos que 



formamos são benéficas. Por outro lado, muitos outros hábitos são prejudiciais 

e são difíceis de romper. 

Princípio de Paulo que, apesar de todas as coisas para ele eram legais, ele "não 

deixarei dominar por nenhuma" (1 Cor. 6:12) aplica-se claramente para o perigo 

da dependência do álcool. O álcool produz facilmente dependência 

avassalador. Além de opacificação direta do álcool do cérebro e perturbações 

das funções corporais, a própria dependência distrai a atenção e interfere com 

o julgamento de quem é viciado. 

Um cristão não deve apenas evitar o pecado, mas deve-se evitar o potencial para 

o pecado. Não devemos deixar-nos ficar sob a influência ou controle de 

qualquer um ou qualquer coisa que nos afasta das coisas de Deus, mesmo em 

pequena escala. A escolha mais segura e mais sábio para um cristão é evitar até 

mesmo o potencial de influência errada. 

Mesmo quando algo não é para nós de formação de hábito, pode ser para alguém 

que está olhando e seguir o nosso exemplo. Como o álcool é universalmente 

reconhecido como altamente viciante, beber um cristão desnecessariamente cria 

o potencial para o vício do álcool de outra pessoa. 

É potencialmente destrutivos? 

Um quinto preocupação deve ser para o potencial destrutivo do álcool. O 

escritor pagão Mnesitheus, já citado, falou de vinho misturado com meia água 

como causando loucura e de trazer colapso corporal de vinho puro. A 

destrutividade mental, física e social do álcool é muito evidente a necessidade 

muita documentação. 

Mais de 40 por cento de todas as mortes violentas estão relacionadas ao álcool, 

e pelo menos 50 por cento de todas as mortes no trânsito envolvem motoristas 

que bebem. Estima-se que pelo menos um quarto de todos os pacientes 

psiquiátricos internados têm um problema com o álcool. O consumo abusivo de 

álcool provoca cirrose do fígado e inúmeros outros transtornos 

físicos. Problemas relacionados ao álcool custar bilhões de dólares por ano em 

receitas perdidas para empregadores e empregados, em assentamentos por 

companhias de seguros e em prémios mais elevados para os seus clientes, e em 

muitos outros menos diretos maneiras. 

Dissipação , a que a embriaguez leva inevitavelmente, é de asōtia , que 

literalmente significa "aquilo que é incapaz de ser salvo." Ele foi usado de uma 

pessoa que estava perdidamente e incuravelmente doente e também foi usado 

de solta, vida devassa, como a do filho pródigo (Lucas 15:13). dissipação é, 

portanto, uma forma de auto-destruição. 



Como mencionado anteriormente neste capítulo, o Antigo Testamento dá 

muitas contas vívidas da estreita associação de beber pesado com a imoralidade, 

rebelião, o incesto, a desobediência aos pais, e de estar corrupto de toda 

espécie. A violência é um companheiro natural de bebida forte (Pv 4:17.), E "O 

vinho é escarnecedor, bebida forte um brawler" (20: 1). 

O profeta Joel gritou: "Desperta, bêbados, e chorar, e choro, vós todos os 

bebedores de vinho, por conta do vinho doce que é cortada da sua boca" (Joel 

1: 5). Mais tarde, em sua mensagem, ele disse, "Eles também lançaram sortes 

sobre o meu povo, comercializou um menino por uma meretriz, e venderam 

uma menina por vinho que eles podem beber" (3: 3). Habacuque advertiu: "Ai 

de vós que fazer seus vizinhos beber, que mistura em seu veneno até mesmo 

para torná-los bêbado, a fim de ver a sua nudez! Você vai ser preenchido com 

vergonha, em vez de honra. Agora você mesmo beber e expor sua própria nudez 

. O copo na mão direita do Senhor se chegará a ti, e ignomínia total virá sobre 

a sua glória "(Hab. 2: 15-16). 

O cristão deve se perguntar se é sábio para ele ter qualquer parte de algo que 

tem grande potencial de destruição e do pecado. 

Will It ofender outros cristãos? 

Ao falar de comida sacrificada a ídolos, Paulo disse: "Nós sabemos que não 

existe tal coisa como um ídolo no mundo, e que não há senão um só Deus ... No 

entanto nem todos os homens têm esse conhecimento;. Mas alguns, estar 

acostumado ao ídolo até agora comer comida como se fosse sacrificado a um 

ídolo; ea sua consciência, sendo fraca, contamina Mas a comida não nos há de 

recomendar a Deus;. Não somos nem piores se não comermos, nem o melhor, 

se fizermos comer Mas tome cuidado para que esta vossa liberdade de alguma 

forma tornar-se uma pedra de tropeço para os fracos ... Para através de seu 

conhecimento que ele que é fraco está arruinada, o teu irmão por quem Cristo 

morreu "(1 Cor. 8:.. 4, 7-9 , 11). 

Um cristão que se é perfeitamente capaz de beber com moderação não é capaz 

de garantir que o seu exemplo não irá causar um companheiro mais fraco 

Cristão tentar beber e se tornem dependentes. Não só isso, mas assim como nos 

dias de Paulo, um ex-alcoólatra que se torna um cristão, muitas vezes, associar 

muitas atividades imorais e corruptos com a bebida, e ver um companheiro 

bebida Cristão é susceptível de ofender a sua consciência. A nossa liberdade em 

Cristo pára onde começa a prejudicar os outros, especialmente os irmãos na 

fé. Não temos o direito de "destruir com o [nosso] alimentos [ou beber] aquele 

por quem Cristo morreu" (Rom. 14:15). Nós não podemos ter certeza absoluta 

mesmo de nossa própria habilidade de beber sempre com moderação, e ainda 

menos a certeza de que nosso exemplo não irá causar outros, incluindo nossos 

filhos para beber além da moderação. "Não acabe com a obra de Deus por causa 



da comida", continuou Paulo. "Na verdade tudo é limpo, mas eles são mal para 

o homem que come e dá ofensa. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem 

fazer outras coisas em que teu irmão tropece" (vv. 20-21). A nossa própria 

liberdade em Cristo não deve ser valorizado acima do bem-estar dos mesmo, 

um outro crente. Estamos a fazer essas coisas ", que servem para a paz e para a 

edificação de uns aos outros" (v. 19). 

Será que vai prejudicar meu testemunho cristão? 

Para exercer a nossa liberdade de uma forma que possa prejudicar um irmão em 

Cristo não pode aprimorar o nosso testemunho aos incrédulos. Beber pode nos 

tornar mais aceitável em alguns círculos, mas a nossa falta de preocupação com 

outros cristãos iria trabalhar contra qualquer testemunho positivo que 

poderíamos dar. Ele também iria dificultar nosso testemunho perante muitos 

outros cristãos, que, embora não pode estar preocupado com a nossa influência 

dificultando a sua própria vida para o Senhor, não obstante, estar preocupados 

sobre como isso pode influenciar negativamente outros cristãos. 

Padrão de Paulo dado ao Corinthians indica que o melhor testemunho é recusar 

uma série pagã, de modo a não ofender um irmão: "Se um dos incrédulos 

convida você, e você quiser ir, comer qualquer coisa que se coloca diante de 

você, sem pedir '. amor Mas se alguém deveria dizer a você,' perguntas para 

consciência Esta é carne sacrificada a ídolos, 'não comê-lo, para o bem de quem 

te informado, e por causa da consciência, eu não significa que sua própria 

consciência , mas o outro homem;? por que é minha liberdade julgada por 

consciência de outrem " (1 Cor. 10: 27-29). A testemunha é mais eficaz se o 

anfitrião pagão pode ver o quanto você ama e cuidar de seu irmão Cristão. 

"Nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si mesmo, porque, se 

vivemos, vivemos para o Senhor, ou se morremos, morremos para o Senhor, 

por isso, se vivemos ou morramos, somos do Senhor" (Rom. 14: 7-8). Porque 

tudo o que um cristão é e tem é do Senhor, o apóstolo também disse que, "se, 

então, que você comer ou beber ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória 

de Deus. Dê sem ofensa nem a judeus ou gregos ou para o Igreja de Deus; assim 

como eu também, por favor todos os homens em todas as coisas, não buscando 

o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos "(1 Cor 10: 31-

33.). 

Se quisermos alcançar as pessoas que não são salvos, bem como dar um 

exemplo encorajador para aqueles que são, não vamos exercer nossa liberdade 

para beber ou fazer qualquer outra coisa que iria levá-los a ser espiritualmente 

ofendido ou enganados. 



É direito? 

Em função de todas as perguntas acima, o cristão deve, finalmente, pedir, é o 

certo para mim para beber em tudo? Vimos que a resposta para a primeira 

pergunta é claramente não-O bebido vinho nos tempos bíblicos não é o mesmo 

que o vinho contemporâneo. As respostas para as segunda e terceira questões 

também não são para a maioria dos crentes de hoje, é geralmente desnecessário 

para beber vinho e raramente é a melhor escolha. A resposta para os próximos 

quatro perguntas é sim, pelo menos em algum grau. Beber é claramente viciante 

e potencialmente destrutiva, e é provável para ofender os outros cristãos e 

poderia prejudicar o nosso testemunho diante dos incrédulos. 

Um homem me disse uma vez: "Eu tenho uma cerveja com os meninos, às 

vezes. Isso é errado?" Eu respondi: "O que você pensa sobre isso? " "Bem, eu 

não acho que é errado, mas me incomoda." "Você gosta de ser 

incomodado?" Perguntei. "Não, eu não sei", disse ele. "Você sabe como parar 

de ser incomodado, não é?" Eu continuei, a que ele deu a resposta óbvia: "Sim. 

Parar de beber." 

Paulo disse explicitamente: "Aquele que tem dúvidas é condenado se comer, 

porque não come da fé; e tudo o que não é de fé é pecado" (Rm 14:23).. Mesmo 

se nós acreditamos que algo não é pecado em si mesmo, se não podemos fazê-

lo com a consciência completamente livre, pecamos porque o fazemos contra a 

nossa consciência. Indo contra a nossa consciência vai nos empurrar para a 

auto-condenação e culpa auto-imposta. A consciência é um dado por Deus de 

alarme para proteção contra o pecado, e sempre que vá de encontro a ele que 

enfraquecê-lo e torná-lo menos sensível e menos confiável, treinando assim nós 

mesmos para rejeitá-la. Para ir continuamente contra a consciência é fazer com 

que ele se torne "cauterizada ... como com um ferro em brasa" (1 Tim. 4: 2) e 

tornar-se em silêncio. Quando isso acontece, perdemos um agente muito 

poderoso Deus deu para nos conduzir (cf. 1 Tim. 1: 5, 19). 

Como nós nos perguntamos perguntas sobre beber, o último é o mais 

importante: Posso fazê-lo diante dos outros e diante de Deus em total fé e 

confiança de que é certo? 

 

 

 



19. Enchei-vos do Espírito - parte 1 

(Efésios 5: 18b-21) 

mas enchei-vos do Espírito, falando entre um outro, com salmos, 

hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao 

Senhor; dando sempre graças por tudo, em nome de nosso Senhor 

Jesus Cristo, para Deus, o Pai; e ser sujeitos a uma outra no medo 
de Cristo. (5: 18b-21) 

Além da verdade no versículo 18, que é o coração da mensagem de Paulo, o 

livro de Efésios parece ser legalista. Cada exortação ele dá teriam de ser 

cumpridas pelo poder da carne. Crentes que precisa confiar em seus próprios 

recursos e força para seguir o grande mapa do caminho da vida cristã que os 

apóstolo apresenta em capítulos 4-6-e, é claro, encontrar-se completamente 

deficiente. Os cristãos não podem andar em humildade, a unidade, a separação, 

luz, amor e sabedoria para além da dinamização do Espírito Santo. Para andar 

sem o Espírito é andar imprudentemente e tolamente (ver vv 15-17.). Nós 

podemos "ser imitadores de Deus, como filhos amados" (5: 1) apenas como 

estamos cheios do Espírito (cf. Jo 15: 5). 

Em 5: 18-21 Paulo primeira apresenta o contraste do caminho da carne com a 

forma do Espírito. Como se viu na discussão anterior de v. 18-A, o caminho da 

carne é caracterizada pela religião pagã de que muitos dos crentes de Éfeso 

havia chegado, uma religião que centrada em torno de embriaguez, orgias 

imorais de suposto êxtase, em que uma pessoa tentou elevar-se 

progressivamente em comunhão com os deuses. É a forma de auto, o orgulho, 

a imoralidade, a ganância, a idolatria, confusão, engano, fantasia, falsidade, e 

mesmo demonism. É o caminho da escuridão e loucura (ver 5: 3-17). 

Em vv. 18 b -21 o apóstolo dá o outro lado do contraste a caminhada dos deuses 

dos filhos de Deus, que se expressa na vida controlado pelo Espírito Santo e de 

culto da beleza e da santidade. Ele primeiro dá o comando central da epístola 

(que é o ponto focal do Novo Testamento para os crentes) e segue com um 

esboço das conseqüências da obediência a esse comando. 

O Comando 

mas enchei-vos do Espírito, (5: 18b) 

Embora Paulo não estava presente quando o Espírito Santo manifestou-se de 

maneira tão poderosa no dia de Pentecostes, ele deve ter tido esse evento em 

mente enquanto escrevia ser cheio do Espírito Santo . Pentecostes, 

obviamente, ocorreu quando ele ainda era um incrédulo e antes que ele começou 

a perseguir a igreja. Mas sem Pentecostes ele e outros incrédulos não teria 



nenhuma razão para perseguir a igreja, porque teria sido muito fraco e sem 

forças para ameaçar o domínio de Satanás. Foi lá que os outros apóstolos ouviu 

o celestial "ruído como um violento, vento impetuoso," viu "línguas como de 

fogo que distribuem-se" e descansando "em cada um deles," e foram "cheios do 

Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes 

concedia enunciado (Atos 2: 2-4). Foi também lá que alguns da multidão acusou 

os apóstolos de serem "cheios de vinho doce", provavelmente esperando que 

eles (v. 13) para sair para as palhaçadas frenéticas típicas de culto pagão 

místico. 

Embora outros (como Moisés, Ex. 31: 3; 35:31) tinha sido preenchido com o 

Espírito para fins especiais, foi no dia de Pentecostes que todos os crentes na 

igreja foram preenchidos pela primeira vez com o Espírito Santo. Cada 

promessa que Jesus deu aos seus discípulos na última noite Ele estava com eles 

foi cumprida em algum sentido pela vinda do Espírito Santo no mesmo dia. Na 

verdade, foi a vinda do Espírito Santo, que fez verdadeiras todas as promessas 

de Jesus Cristo. 

Jesus disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que 

fique convosco para sempre; que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode 

receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita 

convosco e estará em vós "(João 14: 16-17). O Espírito Santo habita 

permanentemente de todos os crentes, em vez de ser apenas com alguns deles, 

como era verdade antes de Pentecostes-se uma das grandes verdades que do 

Novo Testamento. Na nova era, a era da igreja, o Espírito de Deus não seria ser 

apenas ao lado de seu povo, mas em todos eles (cf. 1 Cor 3:16;. 6:19). É esta 

residência do Espírito Santo nos crentes que torna possível o cumprimento das 

outras promessas tudo de Jesus a Seu povo, e em Efésios 1:13 Ele é chamado 

de "o Espírito Santo da promessa." 

O Espírito Santo é o nosso compromisso e segurança divina que as promessas 

de Jesus são cumpridas (2 Cor. 5: 5). Entre muitas outras coisas, Ele garante e 

dá garantias de que teremos um lugar paradisíaco morada na casa do Pai (João 

14: 2-3); que faremos obras maiores, não em espécie, mas em extensão, mesmo 

que Ele fez (14:12; cf. Mat. 28: 18-20; Atos 1: 8); que tudo o que pedimos em 

seu nome que ele vai fazer (João 14: 13-14); que teremos paz própria de Cristo 

(14:27); que a plenitude de sua alegria será em nós (15,11). O Espírito Santo 

nos assegura que Jesus Cristo eo Pai são um (14:20); que somos realmente 

filhos de Deus (Rm 8:16.); que ele vai interceder por nós, fazendo nossas 

orações eficaz (Rom 8:26.); e que Ele vai dar frutos em nossas vidas (Gl 5: 22-

23.). 

Mas o trabalho do Espírito Santo em nós e em nosso nome pode ser destinado 

apenas como Ele nos enche. Cada cristão é habitado pelo Espírito Santo e tem 

a possibilidade de receber o cumprimento de todas as promessas de Cristo para 



aqueles que pertencem a Ele. Mas nenhum cristão terá aquelas promessas 

cumpridas, que não está sob o controle cheio do Espírito Santo. Temos apenas 

a pretensão de todas as promessas de Cristo o momento em que cremos nEle, 

mas não podemos ter o seu cumprimento até que permitir que o Seu Espírito 

para nos encher e controlar-nos. A menos que nós sabemos o que é para ser 

dirigido pelo Espírito Santo, nunca saberemos a felicidade de a garantia do céu, 

ou a alegria do trabalho eficaz para o Senhor, de ter nossas orações respondidas 

constantemente, ou de entregar-se a plenitude da próprio amor, alegria e paz de 

Deus dentro de nós. 

O significado de ser enchido 

Antes de analisar especificamente o que o enchimento do Espírito é, devemos 

esclarecer algumas das coisas que ele não é. Em primeiro lugar, ser cheio do 

Espírito Santo não é uma experiência dramática, esotérico de repente a ser 

energizada e espiritualizado em um estado permanente de espiritualidade 

avançada por um segundo ato de bênção subseqüente à salvação. Também não 

é algum zap temporária que resulta em discurso extático ou visões 

sobrenaturais. 

Em segundo lugar, ser cheio do Espírito não é a noção, no outro extremo, 

simplesmente estoicamente tentando fazer o que Deus quer que façamos, com 

a bênção do Espírito Santo, mas, basicamente, em nosso próprio poder. Não é 

um ato da carne que tem a aprovação de Deus. 

Em terceiro lugar, sendo preenchido não é o mesmo que possuir, ou sendo 

habitado por, o Espírito Santo, porque Ele habita em cada crente no momento 

da salvação. Como Paulo afirma claramente no livro de Romanos: "Se alguém 

não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Ele" (8: 9; cf. João 7: 38-

39). Uma pessoa que não tem o Espírito Santo não tem Cristo. Mesmo com o 

imaturo, crentes de Corinto mundanas, Paulo disse: "Pois em um só Espírito 

fomos todos nós batizados em um corpo, ... e todos nós fomos feitos para beber 

de um só Espírito" (1 Cor. 12:13). Ao contrário de crentes antes de Pentecostes, 

na qual o Espírito Santo viria temporariamente (Jz 13:25;. 16:20;. 1 Sam 16:14;. 

Ps 51:11), todos os cristãos são permanentemente habitado pelo Espírito. 

Em quarto lugar, ser cheio do Espírito não descreve um processo de progressiva 

recebendo-o por graus ou em doses. Todo cristão não só possui o Espírito Santo, 

mas possui Ele em Sua plenitude. Deus não dividir o Espírito, como se ele 

pudesse de alguma forma ser dividido em vários segmentos ou partes. "Ele dá 

o Espírito sem medida", disse Jesus (João 3:34). 

Em quinto lugar, também é claro a partir de 1 Coríntios 12:13 que o enchimento 

com o Espírito não é o mesmo que o batismo do Espírito, porque cada crente 

foi batizado com e recebeu o Espírito. Embora seus resultados são experientes 



e apreciado, o baptismo por e recepção do Espírito não são realidades que 

podemos sentir, e, certamente, não são experiências reservados apenas para os 

crentes especialmente abençoados. Este milagre é uma realidade espiritual-se 

realizado ou não-que ocorre em cada crente no momento em que se torna um 

cristão e é colocado por Cristo em Seu Corpo pelo Espírito Santo, que, em 

seguida, passa a residir em que a vida. 

Paulo não acusou o Corinthians de ser imaturo e pecadora porque eles ainda 

não têm o Espírito Santo ou o batismo no corpo e, em seguida, exortando-os a 

buscar o Espírito, a fim de remediar a situação. Ao contrário, ele lembrou-lhes 

que cada um deles já possuía o Espírito Santo. No início da carta que ele tinha 

pedido a eles para "fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem 

comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 

Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Espírito que habita em 

vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? " (6: 18-

19). Eles não estavam pecando por causa da ausência do Espírito Santo, mas, 

apesar da presença do Espírito Santo. Mesmo quando um cristão peca ele ainda 

é habitado pelo Espírito Santo, e é isso mesmo que faz com que o seu pecado 

ainda pior. Quando um cristão entristece o Espírito (Ef. 4:30) ou extingue o 

Espírito (1 Ts. 5:19), ele se entristece ou extingue o Espírito que reside dentro 

de si mesmo. 

Por fim, o enchimento com o Espírito não é o mesmo que ser selado, ou de uma 

garantia, por Ele. Isso é um fato consumado (ver em 1:13). Nowhere são crentes 

comandado ou exortados a ser habitado, batizado, ou selados pelo Espírito 

Santo. O único comando é para ser preenchido . 

Enchei traduz o imperativo presente passiva de pleroo , e é mais literalmente 

prestados como "estar sendo mantido cheio." É um comando que inclui a idéia 

de continuação consciente. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção para 

os crentes, mas um mandato. Nenhum cristão pode cumprir a vontade de Deus 

para sua vida além de ser cheio do Seu Espírito. Se não obedecer a esta ordem, 

não podemos obedecer a qualquer outro, simplesmente porque não podemos 

fazer qualquer da vontade de Deus para além do Espírito de Deus. Fora do 

comando para os incrédulos a confiar em Cristo para a salvação, não existe 

nenhum comando mais prático e necessário nas Escrituras do que o outro para 

os crentes a ser cheio do Espírito Santo . 

Comandos como este nos lembram o fato de que os crentes estão sujeitos à 

autoridade divina e são chamados à obediência como o elemento mais básico 

da vida cristã. Em alguns círculos cristãos, o modo de vida, e até mesmo o 

ensino real, reflete a noção de que apenas estar no reino é tudo o que realmente 

importa. Qualquer coisa que se pode fazer em obediência ao Senhor, depois que 

é considerado simplesmente um tipo de espiritual "crédito extra." Alguns 

diriam que em Cristo não é a segurança do inferno, e que, mesmo que todas as 



obras são queimadas e não há recompensas são dadas, ainda se vai para o 

céu. Até mesmo o canto mais obscuro do céu ainda vai ser o céu, argumenta-

se, e todos os crentes irão viver lá em bem-aventurança eterna. 

Esse tipo de pensamento é totalmente fora de sintonia com o ensinamento do 

Novo Testamento. Ela vem de dureza espiritual do coração e tende a produzir 

uma vida que é descuidada e indiferente, e muitas vezes imoral e idólatra. A 

pessoa com uma atitude tão unscriptural para as coisas de Deus ou está andando 

em oposição direta ao Espírito, ou então não tem o Espírito de todo-caso em 

que ele não é um cristão. A submissão à vontade de Deus, ao senhorio de Cristo, 

e para a guia do Espírito é um elemento essencial, não um opcional, que faz 

parte da fé salvadora. Um novo crente untaught vai entender pouco de todas as 

implicações de tal obediência, mas a orientação espiritual de sua nova natureza 

em Cristo trará o desejo de submissão à Palavra de Deus e do Espírito de 

Deus. Uma pessoa que não tem esse desejo não tem nenhuma reivindicação 

legítima sobre a salvação. 

Para resistir ao envasamento e controle do Espírito Santo é a desobediência 

flagrante, e negar ou minimizar sua importância é ficar com rebeldia contra o 

ensino claro da própria Palavra de Deus. Todo cristão fica aquém das normas 

de Deus e às vezes vai cair em pecado e indiferença. Mas ele não pode ser 

continuamente conteúdo em tal estado, porque a experiência do pecado e da 

indiferença será em uma luta constante com a sua nova natureza (ver Rom. 7: 

14-25). Ele sabe que não pode ser justificada ou de qualquer forma conciliada 

com a vontade de Deus. 

À medida que aprendemos a partir de negociação de Paulo aos cristãos de 

Corinto, é possível que durante um tempo um crente pode tornar-se e até mesmo 

permanecer carnal, ou carnal, até certo ponto (1 Cor. 3: 1), mas que nunca será 

um verdadeiro orientação básica do crente. Os termos carnais ou carnais são 

mais frequentemente usada no Novo Testamento de incrédulos. "A mente posta 

na carne é a morte", disse Paulo, "mas a mentalidade sobre o Espírito é vida e 

paz, porque a mente posta na carne é inimizade contra Deus, pois não sujeitar-

se à lei de Deus , pois não é mesmo capaz de fazê-lo "(Rom. 8: 6-7). Uma pessoa 

cuja mente está definido regularmente sobre as coisas da carne não pode ser um 

cristão, porque um cristão "não é na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito 

de Deus habita em [ele]" (v. 9). Um cristão confesso que anseia continuamente 

para as coisas do mundo e da carne precisa examinar seu coração com cuidado 

para ver se a sua carnalidade é descrito em 1 Coríntios 3: 1-3 ou em Romanos 

8: 6-8 (cf. 1 João 2: 15-17; Tiago 4: 4). 

Apesar de todo o cristão é habitado, batizados e selados pelo Espírito, a menos 

que ele também está cheio do Espírito Santo , ele vai viver na fraqueza 

espiritual, retardo, frustração e derrota. 



O aspecto contínuo de ser preenchido ("estar sendo mantido cheio") envolve o 

dia-a-dia, a submissão momento-a-momento para o controle do Espírito. O 

aspecto passivo indica que ele não é algo que fazemos, mas que permitimos que 

ser feito em nós. O recheio é totalmente o trabalho do próprio Espírito, mas Ele 

só funciona através de nossa submissão voluntária. O presente aspecto do 

comando indica que não podemos contar com um recheio passado nem viver 

na expectativa de futuro enchimento. Nós podemos regozijar-nos recheios 

passado e esperança para recheios futuras, mas podemos viver apenas em 

apresentar recheio. 

A marca de um bom relacionamento conjugal não é o amor e devoção ao marido 

e mulher tenham tido, no passado, como significativo e adorável como que pode 

ter sido, nem é o amor e devoção eles esperam ter no futuro. A força de seu 

casamento está no amor e devoção que eles têm um pelo outro no presente. 

Pleroo conota mais do que preencher alguma coisa, como quando alguém 

derrama a água em um copo até a borda. O termo foi usado em três sentidos 

adicionais que têm grande importância para o uso de Paulo do que 

aqui. Primeiro, ele foi muitas vezes utilizado do vento enchendo uma vela e 

levando, assim, o navio junto. Para ser cheio do Espírito é ser movido ao longo 

de nossa vida cristã pelo próprio Deus, pela mesma dinâmica pela qual os 

escritores da Bíblia foram "movidos pelo Espírito Santo" (2 Pe. 1:21). 

Em segundo lugar, pleroo carrega a idéia de permeação, e foi usado de carne 

permeando de sal, a fim de sabor e preservá-lo. Deus quer que o Seu Espírito 

Santo para assim permeiam a vida de Seus filhos que tudo o que pensamos, 

dizemos e fazer a vontade de refletir a Sua presença divina. 

Em terceiro lugar, pleroo tem a conotação de controle total. A pessoa que está 

cheio de tristeza (veja João 16: 6) não está mais sob seu próprio controle, mas 

é totalmente sob o controle do que a emoção. Da mesma forma, alguém que 

está cheio de medo (Lucas 05:26), raiva (Lucas 06:11), fé (Atos 6: 5), ou até 

mesmo Satanás (Atos 5: 3) não está mais sob seu próprio controle mas sob o 

controle total do que o que o domina. Para ser preenchido neste sentido deve 

ser totalmente dominado e controlado, e é o sentido mais importante para os 

crentes. Como já vimos, para ser cheio do Espírito Santo não é tê-lo de 

alguma forma progressivamente adicionado a nossa vida até que estamos cheios 

d'Ele. É estar sob Seu total domínio e controle. Isso está em contraste direto 

com a embriaguez descontrolada e dissipação no culto de Dionísio, que foi 

aludido no primeiro semestre do verso. 

Vemos o trabalho controle do Espírito Santo até mesmo na vida de Jesus 

enquanto Ele ministrou na carne. O Espírito Santo o levou "ao deserto, para ser 

tentado pelo diabo" (Mat. 4: 1). Aprendemos com a passagem paralela em 

Lucas que era Jesus "ser" cheio do Espírito Santo ", que o preparou para ser" 



levado pelo Espírito no deserto "(4: 1). O relato de Marcos usa um termo ainda 

mais forte, dizendo que "o Espírito o impeliu a ir para o deserto" (1:12). Não 

era que Jesus resistiu ou tiveram que ser coagido, porque Sua maior alegria era 

fazer a vontade do Pai (João 4:34), mas que Ele submeteu-se inteiramente ao 

controle do Espírito. Porque Ele era cheio do Espírito Ele era controlada pelo 

Espírito. 

O cristão que está cheio do Espírito Santo pode ser comparado a uma luva. Até 

que seja preenchido por um lado, uma luva é impotente e inútil. Ele é projetado 

para fazer o trabalho, mas não pode fazer o trabalho por si só. Ele funciona 

apenas como os controles de mão e usa-lo. Apenas o trabalho da luva é o 

trabalho da mão. Ele não pede a mão para dar-lhe uma tarefa e, em seguida, 

tentar completar a tarefa sem a mão. Também não se vangloriar ou se gabar que 

é utilizado para fazer, porque ele sabe a mão merece todo o crédito. Um cristão 

pode realizar nada mais sem ser cheio do Espírito Santo do que uma luva pode 

realizar sem ser preenchido com uma mão. Qualquer coisa que ele consegue 

fazer é mas a madeira, feno e palha que equivale a nada e, eventualmente, ser 

queimado (1 Cor. 3: 12-15). Funcionando na carne produz absolutamente nada 

de valor espiritual. 

Quando a igreja em Jerusalém queria homens para libertar os apóstolos para a 

mais importante obra de oração e ministração da Palavra, eles escolheram 

homens como Estevão, que estava "cheio de fé e do Espírito Santo" (Atos 6: 4-

5) . Porque Estevão continuou na plenitude do Espírito ", fitando os olhos no 

céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus", mesmo quando ele 

estava prestes a ser apedrejada até a morte (Atos 7:55) . Ser cheio do Espírito 

nos separa dos desejos, as normas, os objetivos, os medos, e do próprio sistema 

deste mundo e nos dá uma visão de Deus que vem de nenhuma outra forma. Ser 

cheio do Espírito torna tudo mais de importância secundária, e muitas vezes não 

tem importância alguma. 

Embora Pedro estava cheia pela primeira vez com o Espírito Santo no 

Pentecostes, juntamente com todos os outros discípulos, alguns tempo depois 

ele falou com os líderes judeus reunidos em Jerusalém e é mais uma vez disse 

que ele estava "cheio do Espírito Santo" (Atos 4: 8 ). 

Antes que Deus poderia usar Saul, que mais tarde tornou-se Paulo, como 

apóstolo dos gentios, Ele tinha Ananias colocar suas mãos sobre a cabeça de 

Saul e dizer-lhe: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por 

onde vinhas , enviou-me para que você possa recuperar a sua visão, e ser cheio 

do Espírito Santo "(Atos 9:17). Sem a submissão que permitiu que o 

enchimento do Espírito, Paulo teria sido de mais utilidade para o Senhor do que 

eram os membros mundanos em Corinto entre os que ele quis mais tarde 

ministro. 



Quando a igreja em Jerusalém precisava de um homem para ajudar com o 

ministério para os gentios em Antioquia, "eles enviaram Barnabé ... pois ele era 

um homem de bem e cheio do Espírito Santo" (Atos 11:22, 24). Lemos que 

Paulo estava "cheio do Espírito Santo", como ele enfrentou o mago enganador 

chamado Elimas (Atos 13: 9), e que "os discípulos estavam continuamente 

cheio de alegria e com o Espírito Santo", enquanto ser ridicularizado e 

perseguido (13 : 52). 

A preocupação que muitas vezes ouvimos sobre recapturar a dedicação, zelo, 

amor e poder da igreja primitiva é louvável. Mas não podemos ter o poder 

espiritual da igreja primitiva simplesmente tentando copiar seus métodos de 

operação. Podemos experimentar o poder espiritual desses crentes só quando 

são entregues ao controle do Espírito Santo como eles eram. Não era a sua 

metodologia, mas suas vidas cheias do Espírito que os crentes habilitadas para 

virar o mundo de cabeça para baixo no primeiro século (Atos 17: 6). 

Os Meios de estar cheio 

Deus ordena nada para que Ele não fornecer os meios para obedecer. E se Deus 

ordena algo de nós, nós não precisamos orar por ele, porque ele é, obviamente, 

a Sua vontade e intenção para nós a fazê-lo. É o desejo mais profundo de Deus 

que cada um de seus filhos ser cheio do Seu Espírito. Nós só precisamos 

descobrir os recursos que Ele tem proporcionado a realização de que a 

obediência. 

Para ser cheio do Espírito envolve a confissão do pecado, a rendição da 

vontade, intelecto, corpo, tempo, talento, posses, e desejos. Ela exige a morte 

do egoísmo e do assassinato da vontade própria.Quando morremos para o eu, o 

Senhor enche de Seu Espírito. O princípio enunciado por João Batista aplica-se 

ao Espírito, bem como a Cristo: "Ele deve crescer, mas eu diminua" (João 3:30). 

Comando de Paulo aos Colossenses: "Que a palavra de Cristo ricamente habitar 

dentro de você", foi seguido por uma série de comandos subseqüentes e 

dependentes (Cl 3: 16-25), que exatamente a par aqueles Paulo deu em Efésios 

5: 19-33 como resultados do enchimento do Espírito. Em ambos os casos, 

vemos que cantar, dando graças, e submissão siga sendo cheio do Espírito Santo 

e deixar a palavra de Cristo habite em nós. Por isso, é fácil concluir que a 

plenitude do Espírito não é uma experiência esotérica, mística agraciado com a 

elite espiritual através de uma fórmula secreta ou outros meios. Ele é 

simplesmente tomar a Palavra de Cristo (escritura) e deixá-lo habitação e 

infundir cada parte de nosso ser. Para ser preenchido com o Espírito de Deus é 

para ser preenchido com a Sua Palavra. E à medida que são preenchidos com a 

Palavra de Deus, que controla o nosso pensamento e ação, e que, assim, vêm 

cada vez mais sob o controle do Espírito. Como Charles Spurgeon disse, o 



sangue do cristão deve ser "bibline," sangramento Escritura onde quer que ele 

pode ser picado ou cortado. 

A força de Pedro estava em sua buscando sempre estar perto de Jesus. Quando 

Jesus caminhava por uma estrada, Pedro estava com ele. Quando Ele foi até a 

montanha ou para fora em um barco, Pedro foi com ele. Pedro começou a ter 

problemas apenas quando ele fugiu de seu Senhor. Quando ele ficou perto do 

Senhor, que fez o milagre, disse o milagroso, e teve coragem milagrosa. 

Quando Pedro viu Jesus em pé na água a alguma distância do barco, ele saiu na 

água quando o próprio Jesus disse: "Vem!" e viu-se andando sobre as águas, 

assim como o Senhor, até que sua atenção se voltou de Jesus a si mesmo e suas 

circunstâncias (Matt. 14: 27-31). Em outra ocasião, quando Jesus perguntou aos 

discípulos: "Mas vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro imediatamente ", 

respondeu e disse:" Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. " E Jesus, 

respondendo, disse-lhe: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque a 

carne eo sangue não revelou isso para você, mas meu Pai que está nos céus" 

(Mt 16: 15-17.). Porque sua mente e espírito foram centrada em Cristo, Pedro 

foi usado por Deus para fazer essa grande testemunho para messianidade de 

Jesus e filiação divina. Um pouco mais tarde, no entanto, Pedro opôs seu 

próprio entendimento contra o Senhor, e descobriu que ele então falou para 

Satanás, e não para Deus (16: 22-23). 

Quando os soldados chegaram para prendê Jesus no Jardim do Getsêmani, eles 

recuaram e caíram por terra quando Jesus se identificou como Aquele que eles 

estavam procurando. Talvez tomando coragem de que a reação, Pedro tirou a 

espada e cortou a orelha direita de Malco, servo do sumo sacerdote, e 

provavelmente teria continuado a luta até a morte não tinha Jesus conteve-o 

(João 18: 3-11; cf. Lucas 22: 47-51). Quando ele estava perto do Senhor, ele 

temia ninguém. Mas, quando um pouco mais tarde ele encontrou-se separado 

do Senhor, ele não tem a coragem de admitir, mesmo sabendo Jesus (João 18: 

15-27). 

Depois que o Senhor subiu enviou o Seu Espírito Santo para habitar e preencher 

seus discípulos como tinha prometido, Pedro encontrou-se novamente capaz de 

dizer e fazer o milagre e ter coragem milagrosa. Ele teve a coragem de 

proclamar sem medo Seu Senhor ressuscitado no lugar onde, alguns meses 

antes, ele havia sido preso, espancado e crucificado e encontrou sua mensagem 

milagrosamente poderes e abençoado, com cerca de três mil chegando a 

salvação do que um sermão (Atos 2: 14-41). Quando o homem coxo perto do 

templo, pediu que Pedro e João a pedir esmola, Pedro respondeu: "'Eu não 

possuem prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou: em nome de Jesus Cristo, 

o Nazareno, a pé!" E agarrando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus 

pés e tornozelos foram reforçadas "(Atos 3: 1-7). Quando ele foi preso pelo 

Sinédrio e questionado sobre a cura, Pedro foi "cheio do Espírito Santo" e 



proclamou que ele tinha curado pelo poder de Jesus Cristo, a quem eles tinham 

crucificado. Porque eles não podiam negar o milagre e ficaram com medo das 

muitas pessoas que glorificou a Deus por causa disso, os líderes judeus 

simplesmente ordenou a Pedro e João, para não mais pregar em nome de 

Jesus.Pedro respondeu: "Se é justo, diante de Deus para dar ouvidos a vós do 

que a Deus, você é o juiz, porque nós não podemos deixar de falar do que vimos 

e ouvimos" (Atos 4: 1-22). 

Para ser cheio do Espírito é viver na consciência da presença pessoal do 

Senhor Jesus Cristo, como se estivéssemos em pé ao lado dele, e deixar sua 

mente dominar a nossa vida. É para nos encher com a Palavra de Deus, para 

que Seus pensamentos serão os nossos pensamentos, suas normas nossos 

padrões, a sua obra o nosso trabalho, e Sua vontade nossa vontade. À medida 

que ceder à verdade de Cristo, o Espírito Santo vai nos levar a dizer, fazer e ser 

o que Deus quer dizer, fazer e ser. "Todos nós, com o rosto, refletindo como 

um espelho a glória do Senhor revelada, estão sendo transformados na mesma 

imagem de glória em glória, assim como pelo Senhor, o Espírito" (2 Cor. 

3:18). consciência de Cristo conduz a Cristo semelhança. 

Talvez a melhor analogia de momento-a-momento ceder o controle do Espírito 

Santo é a figura de pé, a figura Paulo introduzido em Efésios 4: 1. Caminhar 

envolve mover um passo de cada vez, e pode ser feito de outra 

maneira. Ser cheio do Espírito Santo está andando pensamento por 

pensamento, decisão por decisão, ato por ato sob o controle do Espírito. A vida 

cheia do Espírito produz cada passo para o Espírito de Deus. "Caminhe pelo 

Espírito, e você não vai realizar o desejo da carne para a carne define seu desejo 

contra o Espírito, eo Espírito contra a carne;. Para estes estão em oposição um 

ao outro, de modo que você não pode fazer as coisas que você, por favor "(Gal. 

5: 16-17). Nossa carne é a cabeça de ponte do pecado, a parte ainda não 

resgatados de nossa humanidade que está exposta, sendo inclinada para o 

pecado. Mesmo como cristãos, como novas criaturas em Cristo, o nosso 

calcanhar de Aquiles 'espiritual e moral é a carne, o remanescente do antigo eu 

que busca nos arrastar para baixo a partir de um comportamento consistente 

com a nossa cidadania celestial. Paulo falou dele como "uma lei diferente nos 

membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me 

prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros" (Rom. 7:23). A única 

maneira de substituir essa pecaminosidade residual, os nossos maus desejos, e 

as tentações de Satanás é a funcionar no Espírito. 

Não deve ser cheio do Espírito é para voltar a cair em "as obras da carne ... que 

são: prostituição, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, 

porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, a embriaguez, 

glutonarias e coisas semelhantes a estas "(Gl 5: 19-21.). Não temos de escolher 

conscientemente para fazer as obras da carne. Se não estamos vivendo sob o 



controle da Palavra e do Espírito de Deus, as obras da carne são as únicas coisas 

que podemos fazer, porque a carne é o único recurso que temos em nós mesmos. 

A única defesa contra o poder negativo da tentação, o pecado, e Satanás é o 

poder positivo do Espírito Santo. Nós não temos nenhum poder sobre esses 

males, e para tentar combatê-las em nossa própria força é tentar andar sobre a 

água por nosso próprio poder. Nós conquistar vitórias espirituais apenas quando 

o Espírito Santo de Deus faz batalha para nós. 

Mas quando nos entregamos ao controle do Espírito de Deus, nós O 

encontramos produzir coisas incríveis em nós, coisas que são totalmente os seus 

feitos. Paulo chama essas maravilhosas bênçãos do fruto do Espírito, e são eles: 

"amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 

mansidão, domínio próprio" (. Gl 5: 22-23). A pessoa que é controlado pelo 

Espírito Santo e que dá fruto do Espírito é a pessoa que pertence a Cristo e que 

tem "crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos 

pelo Espírito," Paulo continuou, "andemos também pelo o Espírito "(Gl 5: 24-

25.).Para andar no Espírito é para cumprir o último potencial e capacidade de 

nossa vida na terra, como filhos de Deus. 

 

20. Enchei-vos do Espírito - parte 2 

(Efésios 5: 18b-21) 

mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos 

e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao 

Senhor; dando sempre graças por tudo, em nome de nosso Senhor 

Jesus Cristo, para Deus, o Pai; e ser sujeitos a uma outra no medo 
de Cristo. (5: 18b-21) 

Seguindo o Seu mandamento de ser cheio do Espírito Santo , Paulo fez um 

resumo das consequências da obediência a esse comando. 

As Conseqüências 

falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, 

cantando e louvando de coração ao Senhor; dando sempre graças 

por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para Deus, o 
Pai; e ser sujeitos a uma outra no medo de Cristo. (5: 19-21) 

Consequências de uma vida cheia do Espírito (que enriquecem muito a nossa 

compreensão de sua natureza) são mencionados em todo o restante da epístola, 

e nestes versos nos é dado três dos mais significativos: cantar, dando graças, e 

submissão. Quando o Espírito de Deus nos controla ele vai colocar uma canção 



em nossos corações e em nossos lábios, dão-nos gratidão a Deus, e fazer-nos 

submissos aos outros. O primeiro é inicialmente para dentro, para cima, a 

segunda, a terceira e para fora. O enchimento do Espírito Santo nos faz 

justamente relacionada a nós mesmos, a Deus e aos outros. 

A conseqüência com Ourselves: Cantando 

falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, 

cantando e louvando de coração ao Senhor; (5:19) 

A vida cheia do Espírito produz música. Se ele tem uma boa voz ou não pode 

levar um acordo, o cristão cheio do Espírito Santo é um cristão cantando. Nada 

é mais um indicativo de uma vida plena, uma alma contente, e um coração feliz 

do que a expressão da música. 

A primeira consequência de uma vida cheia do Espírito que Paulo mencionou 

não foi a fé que move montanhas, uma experiência espiritual em êxtase, 

habilidade de falar dinâmico, ou qualquer outra coisa.Foi simplesmente um 

coração que canta. Quando o crente anda no Espírito, ele tem uma alegria 

interior que se manifesta na música. Deus coloca música na alma e depois nos 

lábios de Seus filhos que andam em obediência. 

Quando os missionários começaram o trabalho evangelístico entre uma tribo 

indígena que visitei no alto dos Andes do Equador, eles ficaram frustrados por 

muitos anos por falta de resultados. De repente, o Espírito de Deus começou a 

se mover e um grande número de índios foram convertidos dentro de um curto 

espaço de tempo. Além de uma fome pela Palavra de Deus, uma das primeiras 

evidências de sua nova vida em Cristo foi um grande desejo de cantar 

louvores. Ouvi uma vez que ficou por horas em sua igreja com telhado de palha 

e cantou hino após hino. A canção de seu coração foi a característica mais 

inescapável de que definir os crentes para além de todos os outros em sua aldeia 

pagã. 

A música do Espírito não é prejudicado por um monótono ou reforçada por um 

grau musical ou voz magnífica. A alegria espiritual vai brilhar através de uma 

canção cantada com a rouca, a voz off-pitch de um santo que é alegria no 

Senhor, e ele vai estar ausente da canção cantada com habilidade técnica e 

precisão, mas com uma voz que se alegra apenas em auto . 

Uma das maiores distinções do cristianismo deve estar em sua música, porque 

a música Deus dá não é a música que o mundo dá. Nas Escrituras, a 

palavra nova é usado com mais freqüência em relação à música do que para 

qualquer outra característica da salvação. Deus dá Suas novas criaturas uma 

nova canção, uma canção diferente, uma canção distintivo, uma canção mais 

puro, e uma canção mais bonita do que qualquer coisa que o mundo pode 

produzir. 



"Cantem de alegria no Senhor, ó justos", diz o salmista; "Louvor está se 

tornando aos retos" (Sl. 33: 1). É porque fomos feitos justos, purificado do 

pecado, e se tornaram participantes do própria santidade de Deus que nós 

cantamos. Ninguém, mas um cristão tem qualquer razão legítima para cantar. O 

próprio Deus coloca uma música em nossas bocas ", uma canção de louvor ao 

nosso Deus" (Sl. 40: 3). Porque nós temos salvação cantamos canções de 

salvação. "Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, terra inteira 

Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; proclamar boas novas de Sua salvação 

de dia em dia." (Sl. 96: 1-2; cf. 149 : 1). 

Um dia, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostravam-se 

diante de Jesus Cristo, o Cordeiro, e cantar "um cântico novo, dizendo: Digno 

és de tomar o livro e de abrir os seus selos; porque foste morto e compra fizeste 

para Deus com teu sangue homens de toda tribo, língua, povo e nação "(Ap 5: 

8-9). Nova música de Deus é a canção da redenção. 

Quando Deus libertou Israel do Egito, todas as pessoas se reuniram e cantaram 

um cântico ao Senhor (Ex. 15: 1-18). Depois que terminar, a irmã de Moisés, 

Miriam, levou as mulheres de mais de cantar e dançar (20-21 vv.). Depois de 

Deborah e Barak entregue Israel dos cananeus, que "cantou naquele dia" (Jz. 5: 

1). Das 38.000 pessoas que ministravam no templo em Jerusalém, 4.000 eram 

músicos; e em Neemias lemos de coros antiphonal (12:31 Neh., 38). Em todo o 

Antigo Testamento, e particularmente nos Salmos, lemos de muitos tipos de 

instrumentos musicais que o povo de Deus usados para louvá-Lo. 

A última coisa que Jesus e seus discípulos fizeram após a Última Ceia foi a 

cantar um hino antes de irem para o Jardim do Getsêmani, onde Jesus foi preso 

(Mat. 26:30). Enquanto eles foram presos em Filipos ", sobre a meia-noite, 

Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvor a Deus, e os prisioneiros os 

escutavam" (Atos 16:25). No Monte Sião celestial os 144.000 que terão sido 

comprados da terra vai cantar "um cântico novo diante do trono" de Cristo 

(Apocalipse 14: 3). 

Em Efésios 5:19 Paulo explica, entre os quais, a partir de onde, com o que, para 

quem, e como crentes cheios do Espírito são a cantar. 

Entre os quais os crentes cantar? A audiência preliminar para o nosso canto é 

ser amados irmãos, uns dos outros . Em toda a Escritura o canto do povo de 

Deus é mostrado para estar dentro da comunidade de crentes. Sem música na 

Bíblia sempre se caracteriza como sendo ou pretende ser evangelística. Deus 

pode usar o conteúdo do evangelho musicado para trazer a verdade aos perdidos 

e, assim, levá-los a Si mesmo. Uma vez que a mensagem é tão poderoso, o 

coração aberto pode recebê-lo, mesmo que ele vem com uma melodia. Mas essa 

não é a intenção para a música, e quando as emoções são jogados sem uma 

apresentação clara ou completa da verdade de Deus para a mente, como a 



música pode ser contraproducente, produzindo uma sensação de bem-estar e 

contentamento que é uma falsificação da paz de Deus e que serve para isolar 

ainda mais descrente do evangelho salvador. 

Deve-se notar que os muitos artistas contemporâneos que pensam que estão 

usando seu estilo de música rock para evangelizar os perdidos são muitas vezes 

fazendo nada mais do que contribuir para o enfraquecimento da 

igreja. Evangelizar com a música contemporânea tem muitas falhas graves. Ele 

tende a criar orgulho nos músicos um pouco do que a humildade. Isso torna o 

evangelho uma questão de entretenimento, quando não há uma coisa em que 

ela é de todo divertido. Faz os proclamadores públicas do cristianismo aqueles 

que são populares e talentoso nos olhos do mundo, e não aqueles que são 

professores piedosos e talentosos da verdade de Deus. Ao utilizar gêneros do 

mundo da música, ele confunde a diferença entre os valores mundanos satânicos 

e os divinos. Ele tende a negar o poder do evangelho simples e obra salvífica 

soberana do Espírito Santo. Ele cria um conflito de gerações grande na igreja, 

contribuindo assim para a desunião e falta de intimidade, na comunhão de todos 

os crentes.Ela conduz à propagação da teologia mau ou fraco e arrasta o nome 

do Senhor para baixo para o nível do mundo. A música do evangelho não é, 

certamente, um meio legítimo para ganhar dinheiro ou em busca de fama, e 

nunca devem ser autorizados a baratear o que não tem preço, ou banalizar o que 

é profundo. 

As canções de fé não são para o mundo a cantar ou até mesmo realmente 

ouvir. A pessoa não salva não tem compreensão dos louvores que cantamos, 

porque ele não tem presença do Espírito de Deus dentro de si. Ele não pode 

cantar a canção da redenção, porque ele não é redimido. Cantando Cristão é 

uma expressão de adoração individual e empresarial, de celebração da vida 

juntos em Jesus Cristo. 

Por mais de mil anos sombrios de sua história (c. 500-1500) da igreja em geral 

não cantou. Desde logo após tempos do Novo Testamento até a Reforma, o que 

a música que a igreja tinha era sempre realizada por músicos profissionais. A 

música que apresentou não poderia ser entendido e apreciado por o membro da 

Igreja. Em qualquer caso, eles só poderiam se sentar e ouvir, incapaz de 

participar. Mas quando a Bíblia voltou para a igreja durante a Reforma, 

cantando veio com ele. Martin Luther e alguns dos outros líderes da Reforma 

estão entre os maiores escritores de hinos da história da igreja. Quando o 

verdadeiro evangelho é conhecido e acreditado, a música é amado e cantada. O 

Espírito de Deus no coração coloca a música no coração. 

Como crentes cantar? Quando eles estão cheios do Espírito, eles devem 

ser falar ... com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e 

louvando . Falando vem de laleō , é uma palavra onomatopaica que se 

originou da tagarelice ou cavaco, provavelmente de criancinhas aprendendo a 



falar, dizendo sons como "la, la, la". Também foi utilizado o gorjeio dos 

pássaros ou os grunhidos e outros ruídos de animais. Em seu sentido mais 

básico, o termo significava simplesmente para fazer um som. 

Trombetas (Ap 4: 1) e até mesmo trovões (10: 4) são disse estar falando. O 

salmista chamou o povo de Deus para se juntar toda a terra em gritar 

"alegremente a Deus" (Sl. 66: 1). Falando aqui inclui qualquer som oferecido 

a Deus com um coração cheio do Espírito Santo. A música de um órgão ou coro 

não é mais aceitável a Deus do que os sons de uma guitarra ou flauta caseiro. O 

som que agrada é o som que vem como resultado de um coração submisso ao 

Seu Espírito e que canta ou toca para a Sua glória. 

Salmos refere-se principalmente para os salmos do Velho Testamento colocam 

a música, mas o termo também foi usado de música vocal de qualquer tipo, tais 

como solos e hinos. A igreja primitiva fez a maior parte da sua música 

diretamente do saltério, usando várias melodias familiares para a congregação-

um padrão seguido por centenas de anos por muitas igrejas européias e 

americanas, e ainda é usado em algumas congregações hoje. Os salmos falam 

principalmente sobre a natureza ea obra de Deus, especialmente na vida dos 

crentes. Acima de tudo, eles ampliam e glorificar a Deus. 

Hinos refere-se principalmente a cânticos de louvor, que na Igreja primitiva 

provavelmente foram distinguidos os salmos , que exaltavam a Deus, na 

medida em que especificamente elogiou o Senhor Jesus Cristo. Muitos 

estudiosos da Bíblia acreditam que diversas passagens do Novo Testamento 

(como Colossenses 1: 12-16) foram usados como hinos na igreja 

primitiva. cânticos espirituais provavelmente eram canções de testemunho 

que cobriam uma ampla categoria que inclui qualquer música que expressa a 

verdade espiritual. 

Na igreja de hoje poderíamos classificar interpretações de salmos 23 e 84 

como salmos , "Castelo Forte é Nosso Deus" e "O Velho Rude Cruz", 

como hinos , e "O How He Loves You and Me" e "Eu prefiro Já Jesus ", 

como cânticos espirituais . A intenção do escritor aqui, no entanto, é 

simplesmente dar latitude para todos os tipos de expressão musical para exaltar 

o Senhor. 

Cantar é do ADO , que significa simplesmente para cantar com a voz. Mas no 

Novo Testamento é sempre usado em relação a louvar a Deus (ver também Col. 

3:16; Ap 5: 9; 14: 3; 15: 3). 

A voz humana é o mais belo de todos os instrumentos. Seus vários tons, 

inflexões e humores parecem quase ilimitadas. Porque ela é a própria humano, 

pode falar-nos como nenhuma outra forma de música. 



No entanto, o som Deus está procurando em seus filhos é o som feito de um 

coração cheio do Espírito Santo-se a voz que faz o som é áspera e rude ou suave 

e altamente treinada. É por isso que cada crente é tão capaz quanto qualquer 

outro crente de cantar os louvores que Deus coloca em seu coração. 

O dom de uma boa voz ou de outro talento musical não exige, como muitos 

defendem, que deve necessariamente ser usado para executar a música especial 

na igreja. O dom da música não mais exige a exposição pública do que o dom 

de carpintaria, culinária, medicina, ou qualquer outro. Aquilo que é feito para 

glorificar a Deus é feito apenas para este fim, e seu ser notado ou despercebido 

é secundária e incidental. Quer cantar sozinho em nossa casa ou carro, cantar 

com alguns amigos ao redor do piano ou com guitarras, ou cantar em um grande 

coro levando centenas de pessoas na adoração, devemos fazê-lo a partir de um 

coração cheio do Espírito Santo, que não busca glória, mas Deus. 

Psallo ( louvando ) está relacionado com o prazo a partir do qual obtemos 

salmo e significa literalmente a colher em um instrumento de cordas, 

particularmente uma harpa, com os dedos. A palavra, no entanto, passou a 

representar a realização de qualquer música instrumental. O coração cheio do 

Espírito Santo se manifesta em qualquer tipo de música vocal ou instrumental, 

tanto cantando e louvando . 

Muita música na igreja de hoje verdadeiramente honra a Deus e abençoa 

aqueles que a ouvem. E se dado como salmos sobre a grandeza de Deus, 

como hinos de redenção de Cristo, ou como cânticos espirituais de 

testemunho do poder, ajuda, ou o conforto de Deus, como a música é para ser 

uma expressão da igreja cheia do Espírito. Se dada pela voz em canto ou 

através de instrumentos em fazer melodia , que é a música que homenageia, 

glorifica, e agrada a Deus. 

Nosso Senhor vai cantar um dia, e no nosso próprio meio. Ele disse a seu pai: 

"Eu vou proclamar o teu nome a meus irmãos, no meio da congregação cantarei 

Teu louvor" (Heb. 2:12). Mas mesmo agora, quando nossos corações estão 

cheios do Espírito Santo, Jesus canta canções de louvor ao Pai através de 

nós. Portanto, quando apagar o Espírito, nós saciar a canção de Cristo ao Pai 

em nossa vida. 

De onde os crentes cantar? As músicas da salvação se originam com o seu 

coração . A forma grega desta frase permite vários significados. Não há 

preposição aqui em grego, e em tais casos a preposição é determinado pelo 

processo do substantivo-que aqui tem várias possibilidades, todas elas parecem 

adequadas para o contexto. Se o caso de coração é tomado como um 

instrumental de causa, a idéia é que o nosso coração nos levar a cantar e entoar 

melodias a Deus. Como um instrumental de meios, a idéia é que nossos 



corações são os canais através dos quais nós cantar louvores. Como um 

locativo, a idéia é que o canto é centrada em nossos corações. 

Uma pessoa que não tem uma canção em seu coração não pode cantar com o 

coração ou com o seu coração. Ele só pode cantar com os seus lábios, e nem a 

sua música nem a sua mensagem terá o poder do Espírito Santo para abençoar 

os outros em nome de Cristo. 

Mesmo como cristãos, não teremos uma verdadeira canção em nossos corações, 

a menos que estão sob o controle do Espírito. É possível cantar para o orgulho, 

a cantar para elogios e fama, e para cantar por dinheiro, mas esse canto é cantar 

sem espírito. Uma pessoa que vem para adorar enquanto amargo em relação a 

Deus, irritado com um ente querido ou um amigo, ou de qualquer outra forma 

não está em harmonia com o Espírito de Deus não deve participar de cantar 

louvores a Deus. Hipocrisia não pode nem louvor nem agradar ao 

Senhor. Quando o coração das pessoas não estão bem com Deus, Ele tem uma 

maneira de transformar suas "festas em luto" e os seus "cânticos em 

lamentações" (Amós 8:10). Através do mesmo profeta Deus disse: "Afasta de 

mim o estrépito dos teus cânticos, eu não vou nem ouvir o som de suas harpas 

Mas deixar que a justiça corra como a água ea rectidão como um ribeiro 

everflowing." (5: 23-24 ). "Pare de suas músicas até que seus corações estão 

bem", ele dizia. 

Nossa música não pode ser como a música do mundo, porque o nosso Deus não 

é como os seus deuses. A maior parte de música do mundo reflete os caminhos 

do mundo, os padrões do mundo, as atitudes do mundo, os deuses do 

mundo. Para tentar usar esse tipo de música para alcançar o mundo é o de 

diminuir o evangelho, a fim de espalhar o evangelho. Se o mundo ouve que a 

nossa música não é muito diferente da deles, ele também será inclinado a 

acreditar que o modo de vida cristão não é muito diferente da deles. Os cristãos 

não podem honestamente Cante filosofias do mundo, nem pode o mundo 

honestamente cantar a mensagem do cristão, porque eles cantam de totalmente 

diferentes corações. Coração e música do cristão pertence a Deus ea sua justiça, 

enquanto o coração e de música do mundo pertence a Satanás e sua injustiça. 

Porque a música do cristão é a música de Deus, ela será cantada no céu ao longo 

de todos os séculos vindouros. E porque a música do mundo é a música de 

Satanás, ele um dia vai cessar, para nunca mais ser ouvido novamente. Os sons 

do mundo "harpistas e músicos e tocadores de flauta e de trombeteiros não será 

ouvido por mais tempo ..." (Apocalipse 18:22). Para aqueles que fazem a 

música que não é dele, Deus declara: "Eu vou silenciar o som de suas canções, 

e ao som de suas harpas não se ouvirá mais" (Ez. 26:13). No inferno, os ímpios 

não vai mesmo ter sua própria música. 



Os ritmos pulsantes da música imita Africano nativos os inquietos paixões, 

supersticiosos de sua cultura e religião. A música do Oriente é dissonante e não 

resolvido, indo do nada para lugar nenhum, sem começo e sem fim, assim como 

suas religiões ir de ciclo para ciclo de repetições intermináveis de existência 

sem sentido. Sua música, como o seu destino, é sem resolução. A música de 

boa parte do mundo ocidental é a música de sedução e suggestiveness, uma 

contrapartida musical da sociedade imoral, lascivo que produz, canta, e gosta 

do que faz. 

A música rock, com seu atonality bombástico e dissonância, é o espelho musical 

dos desesperados, Padrãoless, filosofia purposeless que rejeita a Deus e ao 

motivo e flutua sem orientação em um mar de relatividade e irrestrita de auto-

expressão. A música não tem progressão lógica, porque se trata de uma filosofia 

que renuncia a lógica. Viola o cérebro, porque a sua filosofia viola razão. Ela 

viola o espírito, porque a sua filosofia viola verdade e da bondade. E ela viola 

a Deus, porque a sua filosofia viola toda a autoridade fora de si mesmo. 

Não são apenas os títulos e letras de muitas músicas de rock, mas os nomes de 

muitos grupos de rock ostentá descarAdãoente uma orientação sem Deus, 

imoral, e muitas vezes demoníaca. A associação de hard rock com a violência, 

a blasfêmia, o sadomasoquismo, a imoralidade sexual e perversão, álcool e 

drogas, e misticismo oriental e ocultismo não são acidentais. Elas são 

alimentadas a partir da mesma corrente descrente. Um cantor de rock líder disse 

uma vez, "Rock sempre foi a música do diabo. Ele permite que nos elementos 

mais básicos." Outra testificou: "Encontro-me mal. Eu acredito no diabo, tanto 

quanto Deus. Você pode usar tanto para fazer as coisas." Colocar uma 

mensagem cristã, de tal forma musical não eleva o formulário, mas degrada a 

mensagem para o nível já estabelecido na cultura por esse formulário. 

A grande maioria dos jovens na sociedade ocidental moderna são 

continuamente agredido com um conjunto filosofia a música que destrói 

simultaneamente seus corpos, curto-circuitos suas mentes, e perverte os seus 

espíritos. Um jovem que foi convertido de que o envolvimento, uma vez me 

disse: "Sempre que eu ouço a música rock, sinto uma tremenda vontade de ficar 

bêbado ou voltar as drogas". A associação foi tão forte que simplesmente ouvir 

a música acionado seus antigos vícios. 

Muitos dos efeitos físicos e emocionais da música rock pode ser demonstrada 

cientificamente. Howard Hansen da Eastman School da Music, uma vez 

escreveu: "Em primeiro lugar, tudo o resto igual, quanto mais o ritmo é 

acelerado na música a partir da taxa de pulso para o limite superior do 

andamento prático, maior se torna a tensão emocional." Ele diz ainda que 

"enquanto as subdivisões das unidades métricas são regulares e os acentos 

permanecer estritamente em conformidade com os padrões básicos, o efeito 



pode ele acelerou, mas não vai perturbar ele. Tensão rítmica é agravada pelo 

aumento do poder dinâmico." 

Há vários anos, uma faculdade em Colorado fez um estudo sobre os efeitos da 

música sobre as plantas. As plantas expostas a bela música, calmante prosperou 

e virou-se para o alto-falante. Em um ambiente de outra forma idêntico, um 

outro grupo com o mesmo tipo de planta foi exposta a rocha ácido. Essas plantas 

se afastou do alto-falante e dentro de três dias se retraiu e morreu. Outras 

experiências provaram que as ondas sonoras da música rock realmente tinha 

destruído as células das plantas. 

Seja ou não células humanas são destruídos pela música rock, coisas de valor 

ainda maior são destruídos. Ao ritmo rápido, unrhythmical batida, alto volume, 

e dissonância são acoplados com gritos selvagens, letras blasfemas e lascivo, e 

movimentos corporais sugestivas, o cérebro é ignorada, as emoções são 

mutilados, a consciência está endurecido, e Satanás tem uma porta aberta. Até 

mesmo o antigo pagão Aristóteles observou sabiamente: "A música representa 

as paixões da alma, e se alguém ouvir a música errado, ele vai se tornar o tipo 

errado de pessoa." 

Admoestação de Escritura que "tudo seja feito corretamente e de forma 

ordenada" (1 Cor. 14:40) aplica-se a música, bem como a tudo o mais. Deus 

criou um universo ordenado, e qualquer coisa que está confusa e desordenada 

não está em harmonia com o universo e com o seu Criador. "Olhe sobre seu 

coração com diligência, porque dele procedem as fontes da vida" (Prov. 

04:23). Paulo comandou os crentes: "Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 

respeitável, tudo o que é certo, o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é 

de boa fama, se há alguma excelência e se alguma coisa digna de louvor, deixe 

sua mente me debruçar sobre essas coisas "(Filipenses 4: 8.). 

O cristão cheio do Espírito é feliz, calmo, tranqüilo, e produtivo, 

independentemente das circunstâncias. Se ele está adorando livremente entre 

companheiros crentes no domingo de manhã ou sentado em ações dolorosas em 

uma masmorra à meia-noite, como Paulo e Silas (Atos 16: 24-25), o seu coração 

será sempre cantando e louvando . 

Em sua grande alegoria O Peregrino , João Bunyan retratado o peregrino, 

Cristão, que cai no Pântano do Desânimo, entrando em duvidar castelo, e 

suportando muitas outras dificuldades, frustrações e fracassos. E, embora a 

expressão "cheio do Espírito" não é usada na história, cada vez que Cristão é 

entregue podemos vê-lo indo em seu canto caminho. Toda vez que ele veio sob 

o controle do Espírito, ele tinha uma música em seu coração. 

A quem os crentes cantar? Embora os crentes cantar entre si, suas canções são 

para ser direcionado ao Senhor . Nossa cantando e louvando não é com a 



Proposito de chamar a atenção para nós mesmos ou de entreter os outros, mas 

de alegria e louvando a Deus. Se nós estamos cantando um solo, cantando com 

um coro, ou cantando com a congregação, o nosso foco deve estar no Senhor, 

não a nós mesmos ou outras pessoas. Ele é o público a quem se canta. 

Na dedicação do Primeiro Templo, "todos os cantores levíticos, Asaf, Heman, 

Jedutum, e seus filhos e parentes, e vestidos de linho fino, com címbalos, harpas 

e liras, de pé oriental do altar, e com eles cem e vinte sacerdotes, tocando 

trombetas em uníssono quando os trombeteiros e os cantores estavam a fazer-

se ouvir a uma só voz para louvar e glorificar o Senhor "(2 Crônicas 5: 12-

13.). Porque o Senhor estava satisfeito com o seu coração de feltro e adoração 

harmoniosa ", a casa do Senhor encheu-se de uma nuvem, de modo que os 

sacerdotes não podiam ficar para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória 

do Senhor encheu a casa de Deus "(vv. 13-14). Ele deve ser o desejo do coração 

de todos os cristãos que seu louvor a Deus na música, e em todos os outros, 

estar "em uníssono" e que eles "se fazer ouvir a uma só voz para louvar e 

glorificar o Senhor" -porque que é o única maneira de o povo de 

Deus pode aceitavelmente louvor e glorificá-Lo. 

Johann Sebastian Bach, provavelmente o maior músico de todos os tempos, 

disse: "O objetivo de toda a música é a glória de Deus." Em sua própria vida e 

de trabalho do grande compositor e organista procurou viver esse objetivo, e 

através da música que ele dedicado exclusivamente a Deus incontáveis gerações 

de crentes têm sido abençoados. 

As palavras de cada canção cristã deve ser bíblico-distintamente, refletindo 

claramente, e com precisão o ensino da Palavra de Deus. É trágico que muita 

música que passa sob o nome de Cristão é uma mistura teológica, muitas vezes 

refletindo tanto da filosofia do mundo como da verdade de Deus. Muito pouco 

mais de sentimentalismo pessoal colorido com palavras cristãs. 

Música que homenageia o Senhor também abençoa o seu povo. Uma bela peça, 

calmante da música pode acalmar os nervos, remover o medo ea ansiedade, 

reduzir a amargura e raiva, e ajudar a transformar a nossa atenção de nós 

mesmos e os cuidados e problemas do mundo para Deus. 

Davi não só era um homem de Deus, mas um músico hábil. Dizem-nos que 

"quando o espírito maligno da parte de Deus veio a Saul, Davi tomava a harpa 

e reproduzi-lo com a mão, e Saul sentia alívio e estar bem, e o espírito maligno 

se retirava dele" (1 Sam 16. : 23). A música abençoou Saul emocionalmente 

(ele era "refrescado"), física (ele foi feito "bem"), e espiritualmente ("o espírito 

maligno se retirava dele"). 

XVII e os médicos do século XVIII muitas vezes prescritos música para 

pacientes com transtornos mentais. Eles ainda recomenda certos tipos de 



música para tratar certos tipos de transtornos. Música tem "encantos para 

acalmar um peito selvagem". Trabalhar a partir de uma base mais científica, os 

behavioristas modernas provaram essas idéias para ser som. Eles determinaram 

que tipo de música faz uma pessoa mais relaxada na cadeira de um dentista, que 

tipo ajuda a produção em uma fábrica de escritório ou de montagem, que tipo 

ajuda a reduzir a impaciência em um elevador, e assim por diante. Musical foi 

encontrado para afectar os músculos, nervos, e o fluxo de fluidos corporais, 

incluindo sangue, saliva, e linfa. Ela pode influenciar o metabolismo, a 

freqüência cardíaca e pulso para qualquer benefício ou dano. 

Não é possível apresentar os efeitos espirituais da música para testes científicos, 

mas é inquestionável que a música que se concentra o coração, louvando a Deus 

pode ajudar a curar os males espirituais do Seu povo. 

A conseqüência Toward Deus: Dando Graças 

dando sempre graças por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus 

Cristo, para Deus, o Pai; (5:20) 

As pessoas podem ter uma de três atitudes possíveis sobre ação de graças. A 

primeira é a de que é desnecessário. Algumas pessoas não são gratos 

simplesmente porque eles pensam que merecem todas as coisas boas que eles 

têm-e muito mais. O rico fazendeiro da parábola de Jesus, que era presunçoso 

sobre a sua futura prosperidade também foi ingrato para a sua prosperidade 

passado. Quando olhou em volta e percebeu que sua terra era tão produtivo que 

ele não tem espaço suficiente para armazenar todas as suas colheitas, ele decidiu 

construir celeiros maiores e melhores. Depois disso, ele diria a sua alma, "Alma, 

tens em depósito muitos bens para muitos anos; levar o seu facilidade, comer, 

beber e ser feliz" (Lucas 12:19). Ele não levou Deus em consideração. Porque 

ele deu a Deus nenhum crédito por suas bênçãos, ele não viu nenhuma razão 

para dar-lhe graças. E por causa de sua presunção ingrata, Deus lhe disse: 

"Insensato Esta mesma noite a sua alma é exigido de você;!? E agora quem será 

o proprietário o que você preparou" (V. 20). Dentro desse julgamento 

estabelecer a verdade de que o agricultor não mais poderia proteger seus bens 

por seu próprio poder do que ele havia produzido los pelo seu próprio poder. O 

Senhor deu, o Senhor tirou. Não se sente a necessidade de agradecer a Deus é 

muito pior do que a ingratidão; é incredulidade rank. Esta atitude é uma forma 

de ateísmo prático que não reconhece Deus. 

A segunda atitude sobre ação de graças é o do hipócrita. Em outra parábola que 

Jesus contou de um fariseu hipócrita que estava no templo e "estava Orando, 

assim, para si mesmo:" Ó Deus, graças te dou porque não sou como as outras 

pessoas: roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este tax- . coletor 

Jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho "(Lucas 18: 

11-12). Como Jesus deixou claro nas palavras "orando assim, para si mesmo," 

embora o homem usou o nome de Deus, a sua gratidão era para si mesmo e para 



si mesmo. O fariseu, usou o nome de Deus só para chamar ainda mais a atenção 

para a sua falsa piedade. E porque Deus não tinha parte em que a oração foi 

totalmente inútil. O humilde, penitente cobrador de impostos "desceu 

justificado para sua casa", ao passo que o orgulho, a auto-justos fariseu não fez 

(v. 14). Como o resto de sua vida, a oração de ação de graças do fariseu era 

farsa hipócrita e fingimento. 

A terceira atitude sobre ação de graças é o da pessoa verdadeiramente 

agradecido. Dos dez leprosos Jesus curou a caminho de Jerusalém, o único que 

voltou para agradecer a Ele era um samaritano. Mas sua gratidão era genuíno, 

e Jesus disse-lhe: "Levanta-te, e vai; a tua fé te salvou" (Lc 17:19). Os outros 

nove leprosos havia procurado cura de Jesus só para seu próprio benefício. O 

samaritano também procurou-o para a glória de Deus (v. 18). Sua gratidão era 

uma expressão de sua confiança em Jesus, seu reconhecimento de que ele era 

impotente em si mesmo e que sua cura foi imerecida e inteiramente pela graça 

do Senhor. Como resultado, ele recebeu a salvação. Essa é a gratidão, a única 

gratidão, que agrada a Deus e que o santo cheio do Espírito Santo vai oferecer. 

Uma lenda medieval conta a história de dois anjos enviados à Terra pelo Senhor 

para reunir as orações dos santos. Um deles foi para reunir as petições e outro 

as ações de graças. O anjo responsável por petições não foi capaz de levá-los 

de volta para o céu em uma carga, enquanto o anjo responsável por ações de 

graças realizado costas em uma das mãos. 

Essa lenda desenvolvido a partir do triste fato de que os filhos de Deus são mais 

propensos a pedir que agradecer. Os Salmos são instrutivas, a este respeito, na 

medida em que eles contêm mais elogios do que Pedido. Crentes entrar na 

presença de seu Pai, por meio de Ação de Graças. Nós "entrar por suas portas 

com ações de graças, e em seus átrios com louvor" (Sl. 112: 4). William 

Hendriksen picturesquely comentou que "quando uma pessoa ora sem ação de 

graças que ele cortou as asas da oração para que ele não pode subir." Em Efésios 

5:20 Paulo diz quando, por que, como e para quem o crente cheio do Espírito é 

ser grato. 

Quando somos nós para ser grato? -sempre. Para ser grato sempre é 

reconhecer o controle de nossas vidas de Deus em cada detalhe como Ele 

procura nos conformar à imagem de Seu Filho. Para ser ingrata é desconsiderar 

o controle de Deus, o senhorio de Cristo, e enchimento do Espírito Santo. Nada 

deve entristecer o Espírito Santo tanto como o crente que não dá graças. Em Rei 

Lear (I.ii.283, 312) Shakespeare escreveu: "A ingratidão, tu demônio mármore 

de coração! ... Como mais acentuada do que o dente de uma serpente que é ter 

um filho ingrato!" Quando Deus traz provações e dificuldades em nossas vidas 

e nós reclamar e resmungar, questionamos Sua sabedoria e amor, assim como 

sua soberania. 



Assim como existem três atitudes para thanksgiving Há também três níveis de 

gratidão. O primeiro é para ser grato quando somos abençoados. Quando as 

coisas estão indo bem ou Deus concede um benefício especialmente bem-

vindos, estamos felizes e agradecidos. Quando conseguir um emprego, a ser 

entregue a partir de doença, estando já reconciliados com nosso cônjuge, ou 

experimentar outras coisas agradáveis, é fácil de ser grato ao Senhor. 

É direito de ser gratos pelas bênçãos, como a Bíblia nos ordena continuamente 

a ser. A canção que Moisés e os filhos de Israel cantaram depois de ser libertado 

do Egito (Ex. 15: 1-21) foi uma expressão bonita e genuíno de gratidão que 

agradou ao Senhor. Essa música um dia vai ser parcialmente repetido no céu, 

como um testemunho de agradecimento a Jesus Cristo, o Cordeiro, para a 

entrega de Seu povo da besta (Apocalipse 15: 1-4). Mas gratidão pela bênção é 

fácil e requer pouco de maturidade. 

O segundo nível de gratidão é a de ser grato pela esperança de bênção e de 

vitória ainda está por vir. O primeiro nível é depois do fato, o segundo é em 

antecipação do fato. Agradecendo a Deus antes de uma bênção é mais difícil do 

que agradecer a Deus depois, e requer mais fé e maturidade espiritual. Este 

segundo nível é o lugar onde a fé ea esperança de começar, porque envolve o 

invisível e do ainda inexperiente. Enquanto ele estava sobre o túmulo de 

Lázaro, Jesus orou: "Pai, graças te dou, tu ouviste-me e eu sabia que Tu me 

ouves-me sempre;., Mas por causa das pessoas que estão ao redor Eu disse que, 

para que creiam que Tu Envie-me "(João 11: 41-42). Porque ele sabia que seu 

Pai celestial sempre ouviu e atendeu suas orações, em total confiança Ele 

agradeceu a Ele com antecedência para que ele sabia que seria feito. 

O crente, a este nível de gratidão aguarda com expectativa a vitória antes de ser 

alcançado, sabendo que ele irá "que vencedores, por aquele que nos amou" 

(Rom. 8:37). Ele olha para a frente até mesmo a sua própria morte ou a morte 

de um ente querido e dá graças a Deus, sabendo que Sua graça é suficiente para 

cada dor e cada ensaio (2 Cor. 12: 9) e que gloriosa ressurreição aguarda aqueles 

que morrem em o Senhor. Ele vive na esperança. 

Como Judá estava prestes a ser atacado pelos moabitas mais potentes e 

amonitas, o rei Josafá apregoou jejum e rezou antes de todas as pessoas, 

sinceramente proclamar poder e bondade do Senhor. Ele reconheceu a fraqueza 

de Judá e sua certeza de derrota se o Senhor não ajudá-los. "O nosso Deus, 

porventura não julgá-los por nós somos impotentes perante esta grande 

multidão que estão vindo contra nós, nem sabemos o que fazer, mas os nossos 

olhos estão postos em ti?" (2 Crônicas 20: 1-12). . Em seguida, o rei conduziu 

seu povo para o deserto de Tekoa e os instruiu a colocar a sua confiança no 

Senhor e Seus profetas. Nesse ponto, ele ordenou que os cantores levitas para 

ir à frente do exército e "" dar graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura 

para sempre. " E quando eles começaram a cantar e louvar, o Senhor pôs 



emboscadas contra os filhos de Amom e de Moabe, e Mt. Seir, que vieram 

contra Judá, de modo que foram derrotados "(vv 20-22.). Judah agradeceu a 

Deus pela vitória antes da batalha foi sequer começaram. 

O terceiro nível de gratidão é agradecer a Deus no meio da batalha, enquanto 

ainda estamos passando por problemas ou provas, e até mesmo quando parece 

que estamos a falhar ou ser oprimido. 

Quando Daniel ouviu que o rei Dario assinou o decreto proibindo a adoração a 

qualquer deus ou homem, mas o próprio rei, ele imediatamente "entrou em sua 

casa (agora em seu quarto de terraço tinha janelas em direção a Jerusalém), e 

ele continuou ajoelhado sobre os joelhos três vezes ao dia, orando e dando 

graças diante do seu Deus, como ele vinha fazendo anteriormente "(Dn. 

6:10). Ainda que a sua vida estava em risco, Daniel agradeceu a Deus porque 

Deus merecia o seu agradecimento, independentemente de suas circunstâncias 

ameaçadoras. 

Mesmo o Jonah preconceituosa e desobedientes terminou sua oração a partir do 

estômago do peixe com estas palavras: "Mas eu te oferecerei sacrifício com a 

voz do agradecimento Isso que fiz eu vou pagar salvação é do Senhor.." (Jonas 

2 : 9). Em nenhum lugar da oração o profeta pedir libertação. Ao contrário, ele 

louva a Deus pelo livramento passado, reconhece seu próprio pecado e da 

infidelidade, e fecha com uma declaração de agradecimento pela bondade do 

Senhor. 

Depois de Pedro e alguns dos outros apóstolos em Jerusalém havia sido 

açoitado e ordens para não falar de novo em nome de Jesus ", eles seguiram o 

seu caminho a partir da presença do Conselho, regozijando-se por terem sido 

considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome "(Atos 05:41). Em sua 

cela, provavelmente em Roma, Paulo aguardava julgamento e possível 

execução. Lá, ele escreveu sua carta à igreja de Filipos, na qual ele deu graças 

por sua fidelidade e para a obra que Deus continuava a fazer neles (1: 3-6). 

Se só podemos agradecer a Deus quando as coisas estão indo bem, nossa 

gratidão é o degrau inferior da fidelidade. Se nós podemos agradecer-Lhe na 

expectativa do que Ele vai fazer no futuro, vamos mostrar mais maturidade 

espiritual. Mas graças a Deus, enquanto estamos no meio da dor, ensaios, ou a 

perseguição mostra um nível de maturidade que poucos cristãos parecem saber, 

mas que o nosso Pai celestial quer que todos os Seus filhos tenham. 

Ser grato não é uma opção cristã, um alto fim de vida que somos livres para 

escolher ou desrespeito. Como Joni Eareckson Tada, um autor tetraplégico, 

observou, "Dar graças não é uma questão de se sentir grato, é uma questão de 

obediência". 



Para o que devemos dar graças? -para Todas as coisas . O maior presente que 

podemos dar a Deus é um coração grato, porque tudo o que podemos dar a ele 

é o reconhecimento simplesmente grato por tudo o que temos é Dele. Nós dar-

Lhe graças por todas as coisas , porque Ele nos deu todas as coisas e porque 

dar graças em tudo "é a vontade de Deus ... em Cristo Jesus" (1 Ts. 

5:18). Entender "qual é a vontade do Senhor" (Ef. 5:17) inclui a compreensão 

de que Ele quer que Seus filhos para ser grato. O coração cheio do Espírito vê 

a mão graciosa de Deus em todas as circunstâncias e sabe "que Deus faz com 

que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a 

Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito" (Rom. 8:28). O 

crente espiritual vê cuidado sábio e amoroso de Deus nas dificuldades e provas, 

bem como na bênção e prosperidade. Ele agradece a Deus por um emprego, 

mesmo se ela é exigente e insatisfatório. Ele agradece a Deus por sua saúde, 

mesmo que isso está longe de ser o que ele gostaria que fosse. Ele agradece a 

Deus, mesmo quando os seus mais queridos entes queridos morrer, dizendo 

com Jó: "O Senhor o deu eo Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor" 

(Jó 1:21). 

Em Cristo, todas as coisas são por nossa causa, a fim de "que a graça que está 

se espalhando para mais e mais pessoas podem fazer com que a ação de graças 

a abundar para a glória de Deus" (2 Cor. 4:15). O objetivo final é a glória de 

Deus, os meios de dar-Lhe glória é ação de graças, e as razões para a ação de 

graças são todas as coisas que Ele tem feito na vida do crente. Para glorificar a 

Deus é agradecer a Ele, não importa o quanto nós pode ferir ou se decepcionar 

ou não conseguem entender. O cristão cheio do Espírito Santo está 

transbordando através de muitas ações de graças a Deus "e dá continuamente 

graças a Ele" pelo seu dom inefável "(2 Coríntios 9:12., 15). 

Como filhos de Deus devemos ser gratos em primeiro lugar para o próprio 

Senhor, por Sua bondade, o amor, a graça, a salvação, e todas as outras bênçãos 

Ele dá. Devemos ser gratos por todos os homens, para as bênçãos e 

dificuldades, para vitórias e derrotas. 

A única pessoa que pode realmente dar graças por todas as coisas é a pessoa 

humilde, a pessoa que sabe que ele não merece nada e que, portanto, dá graças, 

mesmo para as mais pequenas coisas. Falta de gratidão vem de orgulho, a partir 

da convicção de que nós merecemos algo melhor do que nós temos. Orgulho 

tenta nos convencer de que o nosso trabalho, a nossa saúde, o nosso cônjuge, e 

mais do que temos não é tão bom quanto o que merecemos. Orgulho foi a raiz 

do primeiro pecado e continua a ser a raiz de todos os pecados. Orgulho de 

Satanás levou-o a se rebelar contra Deus e tentar usurpar o trono de Deus. O 

orgulho de Adão e Eva levou a acreditar na mentira de Satanás que mereciam 

mais do que tinham e que ainda tinha o direito de ser como Deus. 



Os crentes ainda estão sujeitos às tentações do orgulho. A única cura é a 

humildade, que vem com ser cheio do Espírito, desde que foi cheio do Espírito 

Santo é a morrer para si mesmo. Quando deixamos com o egoísmo, a 

consequência é colocar Cristo e Sua vontade acima de tudo. Humildade 

destrona auto e entroniza Cristo, e ao fazê-lo, felizmente que reconhece que 

cada boas-coisa inclusive muitas coisas que não fazer no momento parece ser 

de bom são de Sua mão graciosa. 

Como devemos ser gratos? -em Nome de Jesus Cristo . Para agradecer , em 

nome de nosso Senhor Jesus Cristo é para dar graças consistentes com quem 

ele é eo que Ele tem feito. Podemos dar graças sempre e para todas as coisas, 

porque não importa o que acontece conosco ele vai sair, não só para a nossa 

bênção final, mas, mais importante, para a Sua glória final. Quando cantamos, 

é cantar Cristo através de nós, e quando damos graças, é Cristo que dá graças 

ao Pai através de nós. 

Se não fosse por Cristo, seria insensato para ser grato por tudo, porque para 

além de todas as coisas que Ele não vir para o bem. Mas porque estamos em 

Cristo, as coisas boas e as coisas ruins, todos têm um papel em Deus nos 

conformes à imagem de Seu Filho. Uma pessoa que não é um cristão não tem 

Cristo intercede em seu nome à mão direita de Deus ou habitando sua vida. Ele 

não tem a promessa de herdeiros na família de Deus e da cidadania no reino de 

Deus, ou qualquer outra das maravilhosas promessas de Cristo. Ele não tem a 

habitação do Espírito Santo e não pode ter seu recheio. Ele não pode ser grato 

por tudo, porque para ele tudo o que não dá uma razão para graças. Ele vê 

apenas o presente, não a glória eterna. 

Mas o filho de Deus é habitado por Cristo, é um herdeiro com Ele, e não tem o 

Filho intercedendo por ele na mão direita do Pai. Ele tem todas as promessas de 

Cristo fez certo por meio do Espírito Santo que ele habita. E como o Espírito 

enche-lo, ele é purificado do pecado e tornado mais e mais em conformidade 

com Cristo. 

O cristão maduro, o cristão que está cheio do Espírito Santo, torna-se grato 

como o próprio Cristo estava agradecido. Jesus estava dizendo continuamente 

graças a seu pai. Antes Ele multiplicou os pães e peixes para alimentar os quatro 

mil, "Ele deu graças, partiu-os, e começou a dar-lhes a seus discípulos para 

servir a eles" (Marcos 8: 6; cf. Mt 15:36.). Como mencionado acima, ele dava 

graças diante Ele chamou Lázaro da sepultura (João 11:41). Mesmo que Ele 

instituiu a Ceia do Senhor, na expectativa de Seu breve retorno do crucificação, 

Ele agradeceu ao pai para o pão que se tornaria um memorial de Seu corpo 

sacrificado (Lucas 22:19). 

Jesus foi ridicularizado, desprezado, desprezado, rejeitado, cuspido, 

blasfemado, espancado e finalmente crucificado. No entanto, por causa de sua 



grande humildade Ele sempre deu graças em todas as coisas. Ele merecia glória 

mas recebeu humilhação, merecia amor, mas recebeu ódio, e merecia honra, 

mas recebeu desonra. Ele mereceu elogios, mas recebeu desprezo, merecia 

riquezas, mas recebeu a pobreza, e mereceu a santidade, mas foi feito pecado 

em nosso nome. No entanto, Ele nunca perdeu a sua gratidão ao Pai celeste, 

porque Ele "se esvaziou, assumindo a forma de um servo, tornando-se em 

semelhança de homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se, tornando-

se obediente a ponto de morte, e morte de cruz "(Fil. 2: 7-8). 

Porque Jesus esvaziou-se a ponto de dar a própria vida, Ele é capaz de nos 

encher de tudo aquilo de que ele se esvaziou, incluindo a vida. Nós merecemos 

humilhação, mas em Cristo, recebemos glória. Nós merecemos ser odiado, mas 

em vez disso são amados, e merecem a desonra, mas recebem honra. Nós 

merecemos desprezo, mas são dadas louvor, merecem a pobreza, mas são dadas 

riquezas, e merecem a maldição do pecado de morte, mas são dadas a justiça ea 

vida eterna. Por que nós não podemos dar graças? 

Para quem somos nós para ser grato? -Deus O Pai. As graças que damos 

sempre, para todas as coisas, e em nome do Senhor Jesus Cristo são dadas a 

Deus, ao Pai . Agradecemos ao nosso Pai celestial, assim como nosso próprio 

Senhor fez na terra. O doador de "todo o bem oferecido e todo dom perfeito" 

(Tiago 1:17) é o receptor de cada ação de graças genuíno e sincero. O Pai 

beneficente deve ser agradecido por todas as coisas, porque Ele nos deu todas 

as coisas (ver em 1: 3). 

Mesmo as coisas que vêm através de outras pessoas vêm de Deus. Devemos ser 

gratos pelo que ninguém faz por nós, e devemos agradecê-los por isso. Mas 

gratidão aos outros provavelmente será pouco mais do que a bajulação se não 

reconhecer que a verdadeira fonte do dom é Deus. 

A marca da pessoa não salva é ingratidão para com Deus (Rom. 1:21), mas a 

marca do cristão cheio do Espírito Santo está dando sempre graças por todas 

as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para Deus, o Pai . Ele é 

"inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de 

graças [seus] permite que petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus" 

(Fp 4: 6.). Ele é "transbordando de gratidão" (Col. 2: 7) e ele continuamente 

oferece "um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam 

o seu nome" (Hb 13:15).. 

Um missionário na cidade de Londres foi chamado para um edifício residencial 

de idade em que uma mulher estava morrendo nos últimos estágios de uma 

doença terrível. O quarto estava frio e ela não tinha para onde mentira, mas no 

chão. Quando o missionário perguntou se havia alguma coisa que ele poderia 

fazer, ela respondeu: "Eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho Jesus 



Cristo." Profundamente emocionado, o missionário foi para casa e escreveu 

estas palavras: 

No coração de London City,  

Mid as habitações dos pobres, 

Estas palavras brilhantes e douradas foram proferidas,  

"Eu tenho Cristo. O que quer que eu mais?" 

Falado por uma mulher solitária morrendo em um chão do sótão,  

Tendo não um conforto terrestre, 

"Eu tenho Cristo. O que quer que eu mais?" 

A conseqüência aos companheiros crentes: Submissão 

e ser sujeitos a uma outra no medo de Cristo. (5:21) 

O enchimento e controle do Espírito Santo nos levará a um espírito de 

humildade, o espírito que nos dá o desejo de buscar o bem-estar dos outros antes 

de nossa própria e ser mutuamente submisso. Os ricos detalhes deste verso será 

discutido no próximo capítulo, uma vez que o versículo fornece uma transição 

para a seção seguinte. 

No resto do capítulo 5 e até 6: 9, Paulo expande-se no princípio de submissão 

dos crentes como ele controla o relacionamento de marido e mulher, pais e 

filhos e escravos e senhores. 

 

21. O fundamento necessário ( Efésios 

5:21 ) 

E ser sujeitos a um outros no temor de Cristo. ( 05:21 ) 

Este verso é uma transição para a ampla discussão de Paulo de relacionamentos que 

continua até 6: 9 . O princípio geral da submissão mútua, ser sujeito a um outro , não só 

no produto do enchimento do Espírito (como indicado no capítulo anterior), mas é 

também a base dos princípios mais específicos de autoridade e apresentação em relação 

aos maridos e mulheres, pais e filhos, e senhores e escravos, com a qual os maiores 

promoções de passagem. 

Entre os piores tragédias do nosso tempo é a morte progressiva da família, uma vez que 

tem sido tradicionalmente conhecida. Infidelidade conjugal, a exaltação do pecado 

sexual, a homossexualidade, o aborto, a libertação das mulheres, delinquência, e da 

revolução sexual, em geral, têm contribuído para o desaparecimento da família. Cada um 

é um fio no cabo que está estrangulando rapidamente matrimónio e da família. 



Gays e lésbicas estão exigindo o direito de se casar com o outro, e muitos estados, bem 

como um número crescente de grupos de igrejas estão reconhecendo que como um 

direito. Casais de lésbicas, e mesmo alguns casais gays, estão reunindo as crianças que 

tiveram por vários amantes do sexo oposto e chamando o grupo resultante de uma 

família. Muitas mulheres solteiras eleger para manter e educar os filhos para que eles 

deram à luz. Em tais situações, as famílias monoparentais estão se tornando muito mais 

uma questão de escolha, como por necessidade. 

A nova mentalidade sobre o casamento se reflete na opinião de alguns sociólogos e 

psicólogos que o casamento deveria mudar radicalmente ou ser eliminado completamente 

baseado em no argumento de que ele é apenas um vestígio de entendimento primitivo do 

homem de si mesmo e da sociedade. Presume-se que Man "maioridade" para não precisar 

as restrições e limites que antes pareciam essenciais para produtivo, vida satisfatória. 

Sem uma base adequada de autoridade para os relacionamentos, as pessoas Apalpamos 

significativas, harmoniosas, cumprindo relacionamentos por qualquer meio, e arranjos 

podem encontrar ou inventar. A experimentação é o seu único recurso, e desintegração 

da família, e, finalmente, da sociedade em geral, está sendo divulgado como a 

consequência inevitável. 

É hora de os cristãos a declarar e viver o que a Bíblia sempre declarou e que a Igreja 

sempre ensinou até os últimos anos: "o padrão de Deus para o casamento ea família 

produz sentido, felicidade, bem-aventurança, recompensa, e cumprimento-e é o só padrão 

capaz de produzir esses resultados ". 

No entanto, a confusão sobre o padrão de Deus para o casamento e da família encontrou 

o seu caminho até mesmo para a igreja. Uma geração atrás apenas um em cada quinhentos 

casais na igreja tem um divórcio. Hoje, a taxa de divórcio na igreja é muitas vezes esse 

valor e tornando-se pior, e a igreja deve lidar com o problema em seu próprio meio, antes 

de poder dar conselhos eficazes para o mundo. 

Divórcio dentro da igreja se tornou tão comum que um pastor Virginia concebeu um 

serviço especial em que, depois de o marido ea esposa votos estaduais de respeito mútuo, 

a bênção de Deus é invocado sobre a dissolução do seu casamento. Em parte por causa 

das tragédias que temos visto em casamentos, especialmente a dos seus próprios pais, 

muitos jovens optam por simplesmente viver juntos. Quando um ou o outro torna-se 

cansado de o arranjo, eles quebram-se e olhar para alguém. Seja qual for o compromisso 

mínimo pode estar envolvido é superficial e temporária. Luxúria substituiu amor e 

egoísmo regras em vez de sacrifício. 

Muitos casamentos que conseguem evitar o divórcio, no entanto, são caracterizados por 

infidelidade, fraude, desrespeito, desconfiança, egocentrismo, o materialismo, e uma série 

de outros pecados que quebram a harmonia, impedem a felicidade, e devastar as crianças. 

Com o aumento do divórcio vem diminuição do interesse em ter filhos. Algumas 

autoridades estimam que em talvez um terço dos casais em idade fértil, um ou ambos os 

parceiros têm sido esterilizados.Uma percentagem crescente de bebês concebidos mesmo 

dentro do casamento são abortadas porque são indesejados. E muitos dos que estão 

autorizados a nascer são negligenciados, se ressentiu, e abusada pelos seus pais. Os casais 

que têm filhos são tê-los mais tarde na vida, para que as crianças não inibem planos dos 

pais para se divertir e realização. 

O pastor de uma grande igreja evangélica informou que, embora a maioria deles 

afirmavam ser cristãos, pelo menos setenta por cento dos casais que vinham a ele para se 



casar já estavam morando juntos.Muitos deles alegou que foi a vontade de Deus para eles 

para se casar; mas vivendo em tal desobediência flagrante de Seus padrões morais não 

tinham base para conhecer a Sua vontade sobre o seu casamento. Outros casais que 

afirmam ser cristãs vir a se casar pela segunda, terceira ou quarta vez, e muitas vezes 

alegam que o Senhor nos guiou cada vez. 

Deus vai perdoar, limpar e restaurar o crente arrependido, mas Ele não muda seus padrões 

de retidão e pureza e não promete remover as consequências muitas vezes trágicas de 

desobediência. Se a Igreja procura acomodar essas normas divinas à tolice e 

pecaminosidade de seus próprios membros, não só ofende e entristece a Deus, mas 

enfraquece a sua testemunho para o mundo. Se o casamento não pode estar certo na igreja 

dificilmente pode estar bem no mundo, mais do que era nos dias de Paulo. 

No Novo Testamento vezes as mulheres foram consideradas como pouco mais do que 

servos. Muitos homens judeus orou todas as manhãs: "Deus, eu te agradeço porque não 

sou um Gentil, um escravo, ou uma mulher". A provisão relacionada com o divórcio e 

novo casamento em Deuteronômio 24 foram distorcidas para incluir virtualmente 

qualquer ofensa ou desfavor nos olhos do marido. Na sociedade grega situação das 

mulheres foi ainda pior. Porque concubinas eram comuns e papel de uma esposa era 

simplesmente de suportar legítimo crianças e para manter a casa, os homens gregos 

tinham poucos motivos para se divorciar de suas esposas, e suas mulheres tinham nenhum 

recurso contra eles. Porque o divórcio era tão raro, não havia sequer um procedimento 

legal para isso. Demóstenes escreveu: "Temos cortesãs para o fim de proporcionar prazer, 

temos concubinas em prol da convivência diária, e nós temos esposas para o propósito de 

ter filhos e ser legitimamente fiéis guardiões de nossos assuntos domésticos. "Tanto 

prostituição masculina e feminina foram indescritivelmente desenfreado, e é a partir do 

grego prazo para a prostituição e falta de castidade geral ( porneia ) que temos a 

palavrapornografia . Maridos normalmente encontrado sua gratificação sexual com 

concubinas e prostitutas, ao passo que as mulheres, muitas vezes com o incentivo de seus 

maridos, encontrou gratificação sexual com seus escravos, tanto homens quanto 

mulheres. A prostituição, homossexualidade, e as muitas outras formas de promiscuidade 

sexual e perversão inevitavelmente resultou em abusos sexuais de crianças, exatamente 

como nós vemos em nossos dias. 

Nas coisas sociedade romana foram piores ainda. O casamento era pouco mais do que a 

prostituição legalizada, com o divórcio de ser uma formalidade legal fácil que poderia ser 

aproveitado quantas vezes desejar. Muitas mulheres não querem ter filhos porque ele 

arruinou a aparência de seus corpos, e feminismo tornou-se comum. Desejando fazer tudo 

o que os homens fizeram, algumas mulheres entraram em luta livre, luta de espada, e 

várias outras atividades tradicionalmente considerado exclusivamente masculino. Alguns 

gostavam de correr de seios nus, enquanto a caça porcos selvagens. As mulheres 

começaram a assenhorear-se cada vez mais homens e tomou a iniciativa no sentido de 

obter um divórcio. 

Paulo admoestou os crentes em Éfeso de viver em total contraste com as normas, 

corruptos, vis egocêntricas, e imorais dos que os rodeiam. O relacionamento entre marido 

e mulher era para ser modelado em que entre Cristo e Sua Igreja. "Porque o marido é a 

cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador 

do corpo Mas, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres deve ser a 

seus maridos em tudo . Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja 

ea si mesmo se entregou por ela "( 5: 23-25 ). A relação entre os cônjuges cristãos é ser 

santo e indissolúvel, como que entre Cristo e Sua Igreja é santa e 



indissolúvel. Casamentos e famílias cristãs devem ser radicalmente diferentes das do 

mundo. As relações entre marido e mulher e pais e filhos deve ser tão banhado em 

humildade, amor e submissão mútua que a autoridade dos maridos e pais, embora 

exercido quando necessário, torna-se quase invisível e a apresentação das esposas e filhos 

não é mais do que agindo com espírito de amor misericordioso. 

Em Cantares de Salomão, vemos uma bela modelo para o casamento. Embora o marido 

era um rei, a relação dominar com sua esposa era a de amor ao invés de autoridade. A 

esposa reconheceu claramente a chefia do marido, mas foi uma liderança vestido de amor 

e respeito mútuo. "Como a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre 

os jovens", disse ela. "Em sua sombra I levou grande alegria e sentou-se, e seu fruto é 

doce ao meu paladar Ele me trouxe para seu salão de banquetes, e sua bandeira sobre mim 

é amor." ( 2: 3-4 ). A bandeira era um anúncio público, neste caso, um anúncio do amor 

do rei para sua esposa que ele queria proclamar ao mundo. Ela não só teve a segurança 

de ouvi-lo dizer-lhe do seu amor, mas de ouvi-lo dizer ao mundo do que o 

amor. "Sustentar me com bolos de passas, atualize-me com maçãs, porque eu sou 

apaixonado", continuou ela. "Que a mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e sua 

mão direita me abrace" ( vv. 5-6 ). Seu marido era seu dispostos e ansiosos protetor, 

provedor e amante. 

Salomão respondeu dizendo-lhe: "Levanta-te, minha querida, minha bela, e vem junto. 

Pois eis que já passou o inverno, a chuva cessou, e se foi" ( vv. 10-11 ). Primavera tinha 

vindo e seus únicos pensamentos eram de sua amada. Não havia nenhum indício de 

authoritativeness ou superioridade, mas só o amor, respeito e preocupação com o bem-

estar, alegria, e satisfação de sua esposa. Ela expressou a profunda reciprocidade de sua 

relação na expressão "meu amado é meu, e eu sou dele" ( v. 16 ) e, mais tarde, "Este é o 

meu amado e este é meu amigo" ( 05:16 ). 

Famílias são os blocos de construção da sociedade humana, e uma sociedade que não 

protege a família prejudica a sua própria existência. Quando a família vai, tudo mais do 

valor em breve vai com ele.Quando a coesão, a significação, e disciplina da família são 

perdidos, a anarquia vai florescer. E onde a anarquia floresce, a lei de justiça e de 

segurança não pode. A família nutre e se liga a sociedade em conjunto, ao passo que a 

anarquia que resulta de sua ausência apenas esgota, perturba, e destrói 

O unredeemed pode se beneficiar muito de seguir os princípios básicos de Deus para a 

família, mas o poder e potencial desses princípios pode. ser entendida e praticada por 

aqueles que pertencem a Ele pela fé em Seu Filho. Paulo fala aos Efésios como irmãos 

em Cristo, e para além da vida divina e recursos que somente os cristãos possuem, os 

princípios para o casamento e da família que ele dá nesta carta estão fora de contexto e, 

portanto, de benefício limitado. O princípio básico de ser sujeito a um outro encontra a 

sua força e eficácia apenas no temor de Cristo . A família só pode ser o que Deus 

projetou para ser quando os membros da família são o que Deus criou-os a tornar-

"conformes à imagem de seu Filho" ( Rom. 8:29 ). Assim como um indivíduo pode 

encontrar satisfação somente em um relacionamento correto com Deus, para que a família 

pode encontrar satisfação completa apenas como acreditar pais e filhos seguem Seu 

projeto para a família no controle e poder do Espírito Santo ( Ef. 5:18 b ). 

Pessoas que não sabem ou até mesmo reconhecer a existência e autoridade de Deus não 

estão motivados para aceitar o padrão de Deus para o casamento ea família, ou para 

qualquer outra coisa. Eles não têm a nova natureza ou internas recursos para seguir 

plenamente essas normas, mesmo que eles queriam. 



Há alguns anos, foi convidado a falar sobre a ética sexual cristã a uma aula de filosofia 

em uma grande universidade secular. Sabendo a futilidade de tentar explicar padrões 

sexuais bíblicos para aqueles que questionam ou rejeitar abertamente a autoridade das 

Escrituras, eu comecei a minha apresentação dizendo palavras para este efeito: "padrões 

de ética de Cristo não pode ser entendido e apreciado por qualquer um que não O conhece 

como Salvador e Senhor. Eu não espero que a maioria de vocês que concordar com o que 

a Bíblia diz sobre a ética do sexo, porque a maioria de vocês não concordam com o que 

a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. O pressuposto das normas bíblicas para qualquer coisa é 

que uma pessoa tem o direito relação com o One cuja Palavra é Escritura. Só quando você 

conhece e ama o Senhor Jesus Cristo, você pode entender e desejo de cumprir Seus 

padrões para o sexo. " Um aluno levantou a mão e disse: "Bem, então, talvez você tinha 

melhor nos dizer como conhecer e amar Jesus Cristo." Alegremente seguir essa sugestão, 

passei a maior parte da hora mostrando a necessidade e meios para crer em Cristo e 

dedicou o últimos minutos para explicar o compromisso com Ele significa 

especificamente em relação aos padrões sexuais. 

Só quem já morreu para o pecado e vivos para Deus ( Rom. 6: 4-6 ), aqueles que são 

servos da justiça ( Rom. 6: 16-22 ), aqueles que são espiritualmente inteligente ( Rom. 8: 

5 8 ), aqueles que estão capacitados pelo Espírito ( Rom. 8:13 ) se alegrará pelo privilégio 

de viver no padrão do Senhor. Reverenciar e adorar a Cristo é a base de um tal espírito de 

submissão. 

Infelizmente, muitas pessoas que conhecem Jesus Cristo como Salvador e Senhor, não 

manter a sua vida de acordo com suas leis moral, conjugais e familiares. Porque eles não 

são em todos os momentos cheios do seu Espírito e queda para o nível da sociedade em 

torno deles, eles não estão suficientemente motivados ou poderes para ser obediente ao 

seu Senhor em todas as coisas. Eles possuem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não 

possuí-las. Consequentemente, muitos casais cristãos discutir e brigar pior do que muitos 

incrédulos. Muitas famílias em falsas religiões, por exemplo, e até mesmo algumas 

famílias unreligious, são mais disciplinados e harmonioso na superfície de algumas 

famílias cristãs. Um crente carnal terá discórdia em sua família assim como ele tem 

discórdia no seu próprio coração e na sua relação com Deus. 

Estamos afogando num mar de informações sobre o casamento hoje. Um livro sobre sexo 

e casamento, quer do ponto de vista secular ou cristã, é a certeza de vender. Muitos livros 

supostamente cristãs são tão preocupados com e indelicada sobre sexo quanto suas 

contrapartes seculares. Conferências sobre casamento, seminários e conselheiros 

abundam, alguns dos quais podem ser solidamente bíblica e bem apresentados. Mas, para 

além de um crente de ser cheio do Espírito Santo e aplicar a Palavra sempre suficiente de 

Deus, até mesmo o melhor conselho irá produzir benefício apenas superficial e 

temporária, porque o coração não será motivado ou poderes, com razão. Por outro lado, 

quando estamos cheios do Espírito Santo e, portanto, são controlados em verdade divina, 

estamos divinamente dirigido para fazer o que é agradável a Deus, porque o seu espírito 

controla nossas atitudes e relacionamentos. 

Tiago disse: "O que é a fonte de brigas e conflitos entre vocês? Não é a fonte de seus 

prazeres que guerreiam nos vossos membros?" ( Tiago 4: 1 ). Conflitos na igreja, em casa, 

e no casamento sempre resultar de corações que são dirigidos pelo eu, em vez de pelo 

Espírito de Deus. Quando a auto insiste em seus próprios direitos, opiniões e objetivos, 

harmonia e paz estejam impedidos. A vida egoísta é sempre em uma batalha para o topo, 

e empurra os outros para baixo, uma vez que sobe em orgulho. A vida centrada no 

Espírito, por outro lado, é direcionado para a humildade, para subserviência, e ele levanta-



se os outros à medida que desce na humildade. O crente cheio do Espírito Santo, "não 

apenas olhar para os [seus] próprios interesses pessoais, mas também para os interesses 

dos outros" ( Filipenses 2: 4. ). 

Seja assunto é de hupotassō , originalmente um termo militar que significa organizar ou 

posto abaixo. Cristãos cheios do Espírito classificar-se sob um do outro . A idéia 

principal é a de abrir mão de seus direitos para outra pessoa. Paulo aconselhou os crentes 

de Corinto para ser submissas a seus ministros fiéis "e todo aquele que auxilia na obra e 

trabalha" ( 1 Cor. 16:16 ). Pedro nos ordena a "apresentar [nos] por causa do Senhor a 

toda instituição humana, seja a um rei como o de autoridade, quer aos governadores, como 

por ele enviados para castigo dos malfeitores e o louvor dos que fazem o bem. Para tal é 

a vontade de Deus "( 1 Pedro 2: 13-15. ; cf. Rm 13: 1-7. ). Uma nação não pode funcionar 

sem a autoridade de seus governantes, militares, policiais, juízes, e assim por 

diante. Essas pessoas não segurar a sua autoridade, porque eles são inerentemente melhor 

do que todos os outros, mas porque sem a nomeação e exercício da autoridade ordenada 

a nação se desintegraria em anarquia. 

Da mesma forma dentro da igreja nós somos a "obedecer [nossas] líderes, e submeter-se-

lhes, porque vigiar [nossa] alma, como quem deve prestar contas" ( Hebreus 

13:17. ). Deus ordena que os pastores e presbíteros na igreja ser homens. "A mulher em 

silêncio, com toda a submissão", disse Paulo. "Mas eu não permito que a mulher ensine, 

nem exerça autoridade sobre o homem, mas para permanecer em silêncio" ( 1 Tim. 2: 11-

12 ). Paulo não estava ensinando a partir de um viés pessoal do machismo, como alguns 

dizem, mas estava reforçando o plano original de Deus da chefia do homem. "Pois foi 

Adão, que foi criado em primeiro lugar, e depois Eva", ele explicou. "E não foi Adão que 

foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas as mulheres 

devem ser preservados por meio da geração de filhos se eles continuarem na fé e amor e 

santidade com a auto-contenção" ( vv. 13- 15 ). 

O papel de submissão da mulher foi projetado por Deus na criação e confirmado por seu 

ato judicial em resposta à queda. No entanto, o equilíbrio de responsabilidade e bênção é 

encontrada em geração de filhos da mulher. Ela é salva de buscar o papel de um homem 

e de identificação como uma pessoa de segunda classe, dando à luz filhos e sendo ocupada 

com eles, bem como por ter a maior influência sobre a sua formação e desenvolvimento 

precoce. As mulheres que têm filhos e levar uma vida de fé, o amor, a santidade, e auto-

controle dar o seu melhor para a sua família, e, portanto, para a sociedade. Deus projetou 

e chamou as mulheres a dar à luz a crianças, a enfermeira, carícia, ensinar, conforto, e 

incentivá-los em suas mais formativos anos em uma maneira que os pais nunca pode 

fazer. Isso deve ocupar o seu tempo e energia e impedem a sua busca de um lugar de 

liderança na igreja. 

Quando a igreja tenta operar além do sistema de autoridade de Deus que cria confusão e 

freqüentemente heresia. Quando Maria Baker Eddy tomou para si o papel de líder da 

igreja e pregador, Ciência Cristã nasceu. Quando Senhora Elena Petrovna Blavatsky 

assumiu o papel de teólogo e mestre espiritual, a Teosofia nasceu. Quando a Sra Charles 

Fillmore tomou para si as mesmas prerrogativas, Unidade nasceu.Quando Aimee Semple 

McPherson começou a pregar, pentecostalismo Foursquare nasceu. 

Tal como acontece com os líderes do governo, não é que os líderes da igreja são 

inerentemente superiores a outros cristãos ou que os homens são inerentemente superior 

às mulheres, mas que não-instituição, incluindo a igreja-pode funcionar sem um sistema 

de autoridade e submissão. 



Em casa, a menor unidade da sociedade humana, o mesmo princípio se aplica. Mesmo 

um pequeno agregado familiar não pode funcionar se cada membro exige plena e expressa 

a sua própria vontade e segue seu próprio caminho. O sistema de autoridade que Deus 

ordenou para a família é a liderança de maridos sobre as esposas e dos pais sobre os filhos. 

Mas para além das relações funcionais sociais necessárias de autoridade e submissão, 

Deus ordena a todos os cristãos-líderes, bem como seguidores, maridos, assim como 

esposas, pais, bem como crianças-de "ter a atitude de vocês que houve também em Cristo 

Jesus , que, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus 

uma coisa que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um servo, e 

... se humilhou, tornando-se obediente até o ponto de morte, e morte de cruz "( Fp 2: 5-

8. ). 

Como Paulo passou a explicar ( Ef. 5: 22-6: 9 ), a função estrutural da família, como o da 

igreja e do governo, exige tanto autoridade e submissão. Mas em todos os 

relacionamentos interpessoais existe apenas para ser a submissão mútua. Submissão é 

uma atitude espiritual geral de que é para ser verdade de cada crente em todas as relações. 

Mesmo as relações de autoridade-sujeito na igreja e em casa devem ser controlados pelo 

amor e modificado por submissão mútua. Esposas tradicionalmente recebeu o peso 

de Efésios 5: 22-33 , embora a maior parte da passagem lida com a atitude do marido para 

e responsabilidades para a sua esposa. Paulo dedicou duas vezes mais espaço para as 

obrigações do marido quanto à esposa. O marido não só é "o cabeça da mulher, como 

também Cristo é a cabeça da igreja" ( v. 23 ), mas os maridos são ordenados a "Amor 

[suas] mulheres, como também Cristo amou a Igreja e se entregou por ela "( v. 25 ). "Os 

maridos devem amar a suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos, ... mesmo 

como [si]" ( 28 vv. , 33 ). De Cristo que dá a vida pela igreja foi um ato de submissão 

divina do Senhor, a Sua noiva, para que pudesse limpar, glorificar, e purificá-la "que ela 

deve ser santa e irrepreensível" ( v. 27 ). 

Da mesma forma em casa, não são apenas as crianças a "obedecer [seus] pais no Senhor", 

mas os pais não estão a "provocar [seus] filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na 

admoestação do Senhor" ( 6 : 1 ,4 ). Mesmo enquanto exercendo autoridade sobre seus 

filhos, os pais devem se submeter ao bem-estar moral e espiritual das crianças. No amor, 

os maridos devem submeter-se a atender as necessidades de suas esposas e, juntos, ambos 

são chamados a dar-se no amor a seus filhos. 

Nos tempos do Novo Testamento, os escravos eram muitas vezes parte integrante da casa, 

e admoestação de Paulo aos senhores e escravos essencialmente tratadas as relações 

familiares. O marido ea esposa eram mestres da casa, da qual os escravos e servos 

contratados eram parte integrante. Aqui, também, Paulo deixou claro não só que os 

escravos cristãos deveriam "ser obediente àqueles que estão [suas] senhores segundo a 

carne" e fazer coisas boas para eles ( 6: 5 , 8 ), mas que os mestres eram do mesmo modo 

para fazer coisas boas para seus escravos "e dar as ameaças, sabendo que o mestre [dos 

escravos] e [seu próprio] está no céu, e não há parcialidade com Ele" ( v. 9 ). 

Cada obediente, cristão cheio do Espírito é um cristão de enviar. O marido, que exige a 

apresentação de sua esposa para ele, mas não reconhece a sua própria obrigação de 

submeter-se a ela distorce o padrão de Deus para o relacionamento conjugal e não pode 

funcionar corretamente como um bom esposo. Os pais que exigem obediência de seus 

filhos, mas não reconhecem a sua própria obrigação de apresentar em sacrifício amoroso 

para atender às necessidades de seus filhos são eles próprios desobedientes a seu Pai 

celestial e não pode justamente funcionar como pais piedosos. 



Em 1 Coríntios 7 Paulo deixou claro que as relações e obrigações do casamento físicos 

não são unilaterais. "O marido deve cumprir seu dever para com sua esposa", diz ele, "e 

da mesma sorte a mulher ao marido A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio 

corpo, mas sim o marido;. E da mesma sorte o marido não tem autoridade sobre seu 

próprio corpo, mas sim a mulher "( 3-4 vv. ). Embora Deus ordena maridos como cabeças 

sobre suas mulheres, e os pais como cabeças sobre seus filhos, Ele também ordena a 

mutualidade de submissão e responsabilidade entre todos os membros da família. 

Embora Cristo estava no princípio com Deus e era Deus ( João 1: 1 ), era um com o Pai 

( 10:30 ), e foi no Pai como o Pai estava Nele ( 14:11 ), Ele foi, no entanto, sujeitas ao 

Pai. Desde a infância, Jesus dedicou-se à obra de Seu Pai ( Lucas 2:49 ), submeteu-se à 

vontade de Seu Pai ( João 5:30 ; 15:10 ; 20:21 ), e não podia fazer nada além de Seu Pai 

( João 5:19 ). Ao explicar a fim de relacionamentos de Deus, Paulo diz: "Cristo é o cabeça 

de todo homem, eo homem é a cabeça de uma mulher, e Deus é a cabeça de Cristo" ( 1 

Cor. 11: 3 ). Assim como o Filho é submisso ao Pai, em função, mas igual a Ele em 

natureza e essência, as esposas devem ser submissas a seus maridos, sendo 

completamente igual a eles de natureza moral e espiritual. 

Todos os crentes são iguais espirituais em todos os sentidos. "Não há judeu nem grego, 

não há escravo nem homem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em 

Cristo Jesus" ( Gl 3:28. ).Nós submeter uns aos outros como o Espírito Santo nos 

influencia a fazê-lo. 

 

22. O papel e as prioridades da esposa 

( Efésios 5: 22-24 ) 

Esposas, sede submissas a vossos maridos, como ao 

Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também 

Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do 

corpo.Mas, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as 

mulheres deve ser a seus maridos em tudo. ( 5: 22-24 ) 

Porque tanto a igreja há muito tempo ignorou o ensinamento completo das Escrituras, 

muitos crentes encontrar algumas de suas verdades para ser desconhecidos e até mesmo 

difícil de aceitar. E porque a igreja tem sido tão envolvido em, identificado com, e 

vitimado pelos padrões do mundo, os padrões de Deus parecem out-da-date, irrelevante 

e ofensivo para as mentalidades modernas. Seu caminho é tão alto e tão contrária à 

maneira do mundo que é incompreensível para muitos dentro e fora da igreja. 

Mais e mais o Novo Testamento chama-nos a uma outra dimensão da existência, uma 

nova maneira de pensar, agir e viver. Para "andar de modo digno da vocação a que [nós] 

foram chamados ... e [para] pôr do novo homem, que, à semelhança de Deus foi criado 

em verdadeira justiça e santidade da verdade" ( Ef . 4: 1 , 24 ) é para cumprir a vocação a 

que somos chamados de uma forma completamente nova vida em uma maneira 

completamente nova, cheia do Espírito Santo. 

Como foi mencionado no capítulo anterior , algumas áreas da vida moderna têm sido tão 

distorcida e corrompida pelo diabo e do mundo e levou a igreja tanta confusão como os 

do casamento e da família.São essas questões que Paulo confronta em Efésios 5: 22-6: 



9 . Ele se expande e esclarece o princípio geral de submissão mútua ("estar sujeito a um 

outro no temor de Cristo", v. 21 ), dando várias ilustrações da família, começando com a 

relação de marido e mulher. Como apontado no final de nossa discussão sobre o versículo 

21 , a Bíblia deixa claro que não há distinções espirituais ou morais entre os cristãos."Não 

há judeu nem grego, não há escravo nem homem livre, não há homem nem mulher, pois 

todos vós sois um em Cristo Jesus" ( Gl 3:28. ). Não há classificações dos cristãos. Todo 

crente em Jesus Cristo tem exatamente a mesma salvação, a mesma posição diante de 

Deus, a mesma natureza divina e de recursos, e as mesmas promessas divinas e herança 

(cf. Atos 10:34 ; Romanos 2:11. ; Tiago 1: 1- 9 ). 

Mas em matéria de papel e função Deus fez distinções. Embora não existam diferenças 

de valor intrínseco ou privilégio espiritual básica e direitos entre o seu povo, o Senhor 

nos deu governantes no governo certa autoridade sobre o povo que governam, aos líderes 

da igreja Ele delegou autoridade sobre suas congregações, aos maridos que Ele tem dado 

autoridade sobre suas esposas, aos pais Ele deu autoridade sobre seus filhos, e para os 

empregadores Ele deu autoridade sobre os trabalhadores. 

Em Efésios 5: 22-24 Paulo começa esta lista descrevendo os papéis, deveres e prioridades 

da esposa em relação à autoridade do marido. Primeiro, ele lida com a questão básica da 

apresentação, em seguida, com a sua forma, motivo e modelo. 

A Matter da Submissão 

Esposas, sede submissas a vossos próprios maridos, ( 05:22 a) 

As esposas não é qualificado, e, portanto, aplica-se a todos os esposa cristã, 

independentemente de sua posição social, educação, inteligência, maturidade espiritual 

ou superdotação, idade, experiência ou qualquer outra consideração. Também não é 

qualificado pela inteligência do seu marido, caráter, atitude, condição espiritual, ou de 

qualquer outra consideração. Paulo diz categoricamente que todas asesposas 

crentes: estar sujeitas aos vossos próprios maridos . 

Como indicado por itálico na maioria das traduções, estar sujeito não está no texto 

original, mas o significado é transitado do versículo 21 A idéia é: ". Seja sujeito a um 

outros no temor de Cristo [e, como primeiro exemplo, ] esposas, ... a seus próprios 

maridos ". Como explicado no capítulo anterior, hupotassō significa abrir mão dos 

próprios direitos, e a voz meio grego (usado em 21 v. e retomados pela implicação em v. 

22 ) enfatiza a submeter dispostos de si mesmo . O mandamento de Deus é para aqueles 

que estão a apresentar. Ou seja, a apresentação é ser uma resposta voluntária à vontade 

de Deus em renúncia de direitos independentes de um a outros crentes em geral, e à 

autoridade ordenado em particular, neste caso da esposa próprio marido . 

A mulher não é ordenado para obedecer ( hupakouō ) seu marido, como as crianças 

devem obedecer aos seus pais e os escravos seus mestres ( 6: 1 , 5 ). Um marido não é 

tratar sua esposa como um servo ou como uma criança, mas como um igual para quem 

Deus deu-lhe cuidado e responsabilidade pela provisão e proteção, a ser exercida no 

amor. Ela não é sua a solicitar cerca, respondendo a todos os seus desejos e de 

comando. Como Paulo passa a explicar em pormenor ( vv. 25-33 ), a principal 

responsabilidade do marido como chefe da família é amar, prover, proteger e servir a sua 

esposa e família, não para assenhorear-se deles de acordo com seu pessoal caprichos e 

desejos. 



Seu próprio marido sugere a intimidade e reciprocidade de submissão da esposa. Ela de 

bom grado se faz sujeito a um que possui como seu próprio marido (cf. 1 Cor. 7: 3-

4 ). Maridos e esposas devem ter uma possessividade mútuo, bem como a submissão 

mútua. Eles pertencem um ao outro em uma igualdade absoluta. O marido não mais 

possui a sua esposa que ela possui-lo. Ele não tem superioridade e ela não inferioridade, 

mais do que aquele que tem o dom de ensino é superior a um com o dom de ajuda. Uma 

leitura cuidadosa de 1 Coríntios 12: 12-31 vai mostrar que Deus criou todas as pessoas 

para um papel único no Corpo de Cristo, e a atitude generalizada que norteia todas essas 

funções e misturá-los juntos é "o caminho mais excelente" de amor ( cap. 13 ). 

Tal como acontece com os dons espirituais, as distinções de liderança e submissão são 

totalmente funcional e foram ordenados por Deus. Como consequência da desobediência 

da ordem de Deus e sua falta de consulta com Adão sobre a tentação da serpente de Eva, 

Deus disse-lhe: "Seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará" ( Gênesis 3:16 ). O 

desejo que se fala aqui não é sexual ou psicológico, sendo que ambos Eve teve para Adão 

antes da queda como seu ajudante especialmente criado. É o mesmo desejo de que fala o 

próximo capítulo, onde a palavra hebraica idêntico ( teshûqâ ) é usado. O termo vem de 

uma raiz árabe que significa obrigar, impelir, incitar, ou buscar o controle sobre. O Senhor 

advertiu a Caim: "O pecado jaz à porta; ele deseja conquistá-lo [isto é, controlá-lo], mas 

você deve dominá-lo" ( 4: 7 , NVI ; grifo do autor). Pecado queria dominar Cain, mas 

Deus ordenou Cain para dominar o pecado. À luz desse contexto significado perto 

de teshûqâ , portanto, a maldição na véspera foi que o desejo da mulher seria, doravante, 

para usurpar o lugar de chefia do homem e que ele iria resistir a esse desejo e reinaria 

sobre ela. A palavra Hebrew aqui por "regra" não é o mesmo que o utilizado em 1:28 . Em 

vez disso, representou um novo; tipo despótico do autoritarismo que não estava no plano 

original de Deus para a chefia do homem. 

Com a queda e sua maldição veio a distorção da adequada submissão da mulher e da 

devida autoridade do homem. É aí que a batalha dos sexos começou, onde a libertação 

das mulheres e machismo veio à existência. As mulheres têm uma inclinação pecaminosa 

de usurpar a autoridade do homem e os homens têm uma inclinação pecaminosa a colocar 

as mulheres sob seus pés. O decreto divino que o homem iria governar sobre a mulher, 

desta forma era parte da maldição de Deus sobre a humanidade, e é preciso uma 

manifestação da graça em Cristo pelo enchimento do Espírito Santo "para restaurar a 

ordem criada e harmonia da apresentação adequada em um relacionamento que se tornou 

corrompido e desordenado pelo pecado. 

Eva foi criada a partir da costela de Adão e ordenado para ser seu companheiro, para ser, 

como o próprio Adão lindamente testificou: "osso dos meus ossos e carne da minha carne" 

( Gn 2: 22-23 ). A maldição de Deus não muda o Seu plano básico de reciprocidade na 

relação de casamento ou para a autoridade funcional do marido sobre a esposa. O homem 

foi criado pela primeira vez e foi criado geralmente para ser fisicamente, 

constitucionalmente, e emocionalmente mais forte do que mulher, que é "um vaso mais 

fraco" ( 1 Pe. 3: 7 ). Tanto antes como depois da queda ea consequente maldição, o 

homem foi chamado para ser o provedor, protetor, guia e pastor da família, e uma mulher 

chamada a ser solidário e submissa. 

Em uma passagem paralela a Efésios 5:22 , Paulo disse: "Vós, mulheres, sede submissas 

a vossos maridos, como convém no Senhor" ( Col. 3:18 ). Aneko (para ser montagem) foi 

usado às vezes do que era juridicamente vinculativo, como em Filemon 8 , onde Paulo 

usa-lo em referência a propriedade legal. A palavra se refere ao que é o padrão da 

sociedade humana aceita. 



Qualquer sociedade que tomou nem a natureza óbvia de mulheres ou a Palavra de Deus 

em consideração formou seus melhores leis de acordo com o Seu. Leis contra o 

assassinato encontram a sua fonte nos Dez Mandamentos, exatamente como fazem as leis 

contra o roubo, adultério, falso testemunho, e assim por diante. Submissão da esposa ao 

seu marido é um princípio divino que tem se refletido em algum grau nos códigos legais 

da maioria das sociedades. 

Nos últimos cem anos a sociedade ocidental tem sido bombardeado com o humanista 

igualitária assexuado filosofia sem classes,,, que era a força dominante por trás da 

Revolução Francesa. A indefinição e até mesmo de remoção total de todas as distinções 

humanos continua a ser planejado por Satanás, de modo a minar a autoridade legítima, 

ordenada por Deus em todos os domínios da actividade humana-in governo, a família, a 

escola, e até mesmo na igreja. Encontramo-nos vítimas dos ateus, conceitos ateístas da 

independência supremo do homem de toda a lei externa e autoridade. A filosofia é auto-

destrutivo, porque nenhum grupo de pessoas podem viver em ordem e produtividade se 

cada pessoa se empenha em fazer sua própria vontade. 

Infelizmente, grande parte da igreja caiu na armadilha desta filosofia humanística e agora 

está disposto a reconhecer a ordenação de homossexuais, mulheres e outros cujo Deus 

Palavra desqualifica especificamente da liderança da igreja. Costuma-se argumentar que 

o ensino bíblico ao contrário do igualitarismo foi inserido por editores tendenciosos, 

escribas, profetas ou apóstolos. E a igreja está colhendo o turbilhão de confusão, 

desordem, imoralidade e apostasia que tal qualificação da Palavra de Deus sempre 

gera. Muitos intérpretes da Bíblia funcionar na base de uma hermenêutica que é guiada 

pela filosofia humanista contemporâneo, em vez de a autoridade absoluta das Escrituras 

como inerrante Palavra de Deus. 

Pedro ensinou exatamente a mesma verdade como Paulo em conta a relação de marido e 

mulher. "Vocês, mulheres, sede submissas [também de hupotassō ] a seus próprios 

maridos "( 1 Pe. 3: 1 a ). A idéia não é a de subserviência ou servilismo, mas de boa 

vontade, que funcionará sob a liderança do marido. Pedro também enfatizou a 

possessividade mútuo dos esposos e esposas, usando as mesmas palavras de Paulo-vossos 

maridos. "As esposas devem apresentar mesmo quando os seus maridos" são 

desobedientes à palavra, [que] sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas 

mulheres, como eles observar o seu comportamento casto e respeitosa "( vv. 1 b -2). Em 

vez de irritante, criticando, e pregando a seu marido, a esposa deve simplesmente definir 

um exemplo piedoso diante dele ele, mostrando o poder e beleza do evangelho através do 

seu efeito em sua própria vida. A humildade, amor, pureza moral, bondade e respeito são 

a mais poderosa significa uma mulher tem para ganhar o marido para o Senhor. 

Quando a principal preocupação da mulher é para aquelas virtudes interiores, ela não vai 

estar preocupado com o "adorno [que é] meramente exterior, como frisado dos cabelos, 

o uso de jóias de ouro, aparato de vestuário." Em vez sua concentração será sobre "o 

homem interior do coração, com a qualidade imperecível de um espírito manso e quieto, 

que é precioso aos olhos de Deus" ( 1 Pedro 3: 3-4. ; cf.1 Tim 2. : 9-10 ). 

A sociedade moderna tem elevado moda quase ao ponto de idolatria. Lojas de roupas, 

publicidade em jornais e revistas e comerciais de televisão são como cartazes gigantes 

que continuamente proclamam: "Nós cobiçar roupas." Caro, muitas vezes aparatoso, 

jóias, tanto para homens e mulheres está se tornando mais e mais prevalente como meio 

de exibir a prosperidade material e glorificar a si mesmo.Estamos continuamente goaded 

para colocar nossos corpos e roupa em desfile. 



As Escrituras não proíbem a preparação cuidadosa e trajado atraente. Sendo desleixado e 

despenteado não é uma virtude. Provérbios 31 elogia o "excelente mulher", que trabalha 

de forma diligente e cujo "vestuário é de linho fino e de púrpura" ( vv. 10 , 22 ). Mas traje 

excessivo gasto com a Proposito de ostentar riqueza ou atrair a atenção para nós mesmos 

é uma expressão de orgulho, a raiz de todos os outros pecados. É contrária e destrutiva da 

submissão humilde e abnegado que deve caracterizar todo cristão. 

A preocupação dos crentes devem "estar com o adorno espiritual do interior", o homem 

interior do coração, "não é o adorno físico do lado de fora. "Espírito manso e tranqüilo" 

da mulher que vem de obediência ao controle do Espírito é "imortal" e é "preciosa aos 

olhos de Deus" ( 1 Pe. 3: 4 ). A palavra grega para "precioso" é polutelēs e pertence ao 

que é de valor extraordinário. É o termo usado para "o frasco de alabastro com perfume 

muito caro de nardo puro", com os quais a mulher em Betânia ungiu os pés de Jesus 

( Marcos 14: 3 ). Deus não está impressionado com ouro, pedras preciosas caras, e roupas 

da moda, mas com a mulher que é verdadeiramente humilde, submisso, gentil e tranqüila. 

No movimento feminista, bem como em grupos menos extremos, vemos mulheres em 

voz alta e vociferously proclamar as suas ideias, opiniões e direitos em relação a 

praticamente todas as questões-número de vezes em nome do cristianismo. Mesmo 

quando a sua posição básica é bíblico, sua maneira de defender que muitas vezes não 

é. Deus exclui especificamente as mulheres de liderança dominante sobre os homens na 

igreja e em casa, e tudo o que eles têm influência direta-que pode ser altamente 

significativa e poderosa-deverá ser por meio de incentivo e apoio. 

Santidade sempre foi a principal preocupação das mulheres piedosas. "Pois desta forma, 

em épocas anteriores," Pedro vai para a explicar, "também as santas mulheres que 

esperavam em Deus, usadas para adornar-se, ser submisso a seus próprios maridos. Assim 

Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe senhor, e você tornaram-se seus filhos se você 

fizer o que é certo sem ser assustado com qualquer medo "( 1 Pedro 3: 5-6. ). Assim como 

Abraão foi o pai simbólico dos fiéis ( Rom. 4:11 , 16 ), sua esposa, Sara, foi a mãe 

simbólica do submisso. Porque Sara não tinha medo de obedecer a Deus, ela não tinha 

medo do que seu marido, ou qualquer outra pessoa ou circunstância, pode fazer com 

ela. Deus cuidará das conseqüências quando Seus filhos são obedientes a Ele. 

A Mishná, uma antiga codificação da lei judaica e tradição, reflete as crenças e normas 

vigentes judeus que foram aceitos na época de Jesus. Ele descreve deveres da esposa 

como os de farinha de moagem, cozimento, amamentando seus filhos, fiação de lã, 

lavagem, e outras tarefas domésticas típicas. A responsabilidade do marido era para 

fornecer alimentos, roupas, sapatos e essas coisas. Ele sempre deu a sua esposa uma certa 

quantidade de dinheiro a cada semana para suas despesas pessoais. Muitas mulheres 

trabalharam com seus maridos nos campos ou em um trade-como fez Áquila e Priscila 

( Atos 18: 2-3 ).A esposa foi autorizado a trabalhar em artesanato ou horticultura em casa 

e vender os frutos do seu trabalho. Os lucros foram usados tanto para complementar a 

renda familiar ou para fornecer-lhe com o seu próprio dinheiro para gastar. Mas, se ela 

trabalhou para além de seu marido no mercado ou em um comércio que ela foi 

considerada uma desgraça. Além de suas tarefas domésticas e possível trabalho com o 

marido, a esposa também foi responsável por obter os seus filhos para a escola (muitas 

vezes levando-os pessoalmente para evitar a evasão escolar), a cuidar de convidados, e 

fazendo um trabalho de caridade. Em todas as vezes que ela estava se adornar 

corretamente, por uma questão de modéstia, bem como aparência agradável. A mulher, 

que fielmente realizado suas responsabilidades foi tido em alta consideração em sua 

família, na sinagoga, e na comunidade. 



Aprendemos de Paulo que algumas das mulheres na igreja de Corinto, provavelmente, 

tinha ficado enganados pelas feministas vocais e influentes da cidade e começou a sair 

em público sem véu. O Novo Testamento não prescrever o uso de véus para todas as 

mulheres. Embora pareça ter sido a norma em Corinto (cf. 1 Cor. 11: 4-6 ), não há razão 

para supor que as mulheres cristãs em todo o resto das igrejas primitivas usavam 

véus. Aparentemente em Corinto as únicas mulheres que tradicionalmente não usavam 

véus eram prostitutas ou feministas, sendo que ambos os grupos tiveram nenhuma 

consideração para Deus ou para o lar. Naquela cultura véus eram um sinal de decoro e 

submissão moral, e à falta de usá-los um sinal de imoralidade e rebeldia. Nessa 

circunstância cultural Paulo aconselhou as mulheres a cobrir suas cabeças "ao orar ou 

profetizar" ( 1 Cor. 11: 5 ), para que não sejam consideradas como se rebelando contra 

princípio ordenado de Deus de submissão. Paulo não aqui estabelecer um modo 

permanente ou universal de vestido para as mulheres cristãs, mas reforçado o princípio 

de que eles nunca devem dar a sua sociedade, mesmo a sugestão de rebeldia ou 

imoralidade. (Para uma discussão mais completa sobre esta passagem vital, veja o 

comentário do autor 1 Corinthians . [Chicago: Moody, 1984], pp 251-63). 

Em sua carta a Tito, Paulo ensina que "as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam 

reverentes em seu comportamento, fofocas não maliciosos, nem escravizadas a muito 

vinho, ensinando o que é bom, para que possam incentivar as jovens a amarem seus 

maridos, a amarem seus filhos, a serem sensatas, puro, os trabalhadores em casa, tipo, 

sendo assunto [ hupotassō ] para os seus próprios maridos, para que a palavra de Deus 

não pode ser desonrado "( 2: 3-5 ). Não são apenas as mulheres cristãs mais antigas para 

ser reverente e evitar fofocando e consumo excessivo de álcool, mas eles estão a ser 

empenhado em ensinar as mulheres mais jovens. As mulheres mais velhas devem ensinar 

as mulheres mais jovens os requisitos e as prioridades de Cristão feminilidade, 

especialmente no que diz respeito aos seus maridos e filhos. Maridos e esposas tanto o 

mandamento de amar uns aos outros e amar seus filhos. Não obedecer os comandos claros 

é desonrar a Palavra de Deus. 

Para mulheres mais jovens, para ser "trabalhadores em casa" é uma grande necessidade, 

especialmente em nossos dias. Uma das tragédias da família moderna é que muitas vezes 

ninguém está em casa. Há mais de cinqüenta milhões de mães que trabalham (e o número 

sobe constantemente) nos Estados Unidos, dos quais, pelo menos, dois terços têm filhos 

em idade escolar. 

O termo "trabalhadores em casa" em Tito 2: 5 é a partir do composto palavra 

grega oikourgos , que é derivado de oikos (casa) e uma forma de ergon . 

(trabalho) Ergon , no entanto, não se limita a referir-se a trabalho em geral, mas muitas 

vezes conota a idéia de um determinado trabalho ou emprego. É a palavra que Jesus usou 

quando Ele disse: "Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a 

sua obra "( João 4:34 , grifo do autor) e, em outra ocasião, "Eu te glorifiquei na a terra, 

completando a obra que me deste a fazer "( 17: 4 , grifo do autor). É a palavra do Espírito 

Santo usados em comandar a igreja de Antioquia para "separado para mim Barnabé e 

Saulo para a obra a que os tenho chamado "( Atos 13: 2 , ênfase adicionada). Paulo usou 

a palavra em relação a Epafrodito, que "veio perto da morte para a obra de Cristo "( Fil. 

2:30 , ênfase adicionada) e em relação ao trabalho dos líderes cristãos fiéis em 

Tessalônica ( 1 Ts. 5:13 ). Em outras palavras, não é que uma mulher é simplesmente se 

manter ocupado em casa, mas que a casa é o lugar básico de seu emprego, seu trabalho 

designado por Deus. 



Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo ordena "viúvas mais jovens para se casar, ter 

filhos, cuidar da casa, e dar ao inimigo nenhum motivo para reprovação" ( 05:14 ). Uma 

mulher é ser o homekeeper, aquele cujo trabalho designado por Deus é cuidar do marido 

e dos filhos. O padrão de Deus é para a esposa e mãe de trabalhar dentro, e não fora, a 

casa. Para uma mãe para conseguir um emprego fora de casa, a fim de enviar os filhos 

para uma escola cristã é não compreender o papel do marido como provedor, bem como 

o seu próprio dever para com a família. A boa formação seus filhos recebem na escola 

cristã pode ser contrariada por sua falta de compromisso total com os padrões bíblicos 

para a maternidade. 

Além de ter menos tempo para trabalhar em casa e para ensinar e cuidar de seus filhos, 

uma esposa trabalhar fora de casa, muitas vezes tem um chefe a quem ela é responsável 

pela agradável no vestido e outros assuntos, o que complica a liderança de seu marido. Ela 

é forçada a submeter-se a outros do que seu próprio marido homens e também é provável 

que se torne mais independente em muitas maneiras, inclusive financeiramente, 

fragmentando assim a unidade da família. Ela também está em perigo de tornar-se 

apaixonado do mundo dos negócios e da descoberta de satisfação cada vez menos em 

suas responsabilidades domésticas. 

Uma das grandes atrações de muitos cultos para os jovens é a perspectiva de um grupo 

familiar, como em que se sintam a aceitação e amor que nunca recebeu em casa, muitas 

vezes devido à ausência da mãe. Muitos estudos têm mostrado que a maioria das crianças 

que crescem em lares onde as obras mãe são menos seguros do que aqueles cujas mães 

estão sempre em casa. Sua presença ali, mesmo quando a criança é na escola, é uma 

âncora emocional. As mães que trabalham contribuir para a delinquência e uma série de 

outros problemas que levam ao declínio da família e da próxima geração. Não é que as 

mães que ficam em casa são automaticamente ou categoricamente mais responsável ou 

espiritual do que aqueles que trabalham. Muitas mães que nunca trabalharam fora de casa 

têm feito pouco para fortalecer ou abençoar a casa. Bisbilhotice, assistindo novelas 

ímpios e imorais, e uma série de outras coisas podem ser tão destrutivo quanto trabalhar 

longe de casa. Mas só oportunidade de uma mulher para cumprir o plano de Deus para 

seu papel de esposa e mãe está em casa. 

Mesmo viúvas ou mulheres cujos maridos não deixaram eles não são esperados para 

deixar seu domínio e os filhos para trabalhar fora de casa. Paulo declarou: "Se alguém 

não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que um 

incrédulo" ( 1 Tim. 5: 8 ). A referência é ao prolongado, bem como da família imediata 

de um homem cristão, e no contexto refere-se especialmente às viúvas. Se uma mulher 

não tem marido e não há recursos financeiros de sua própria, seus filhos ou netos devem 

cuidar dela ( v. 4 ). Se ela não tem filhos com idade suficiente para apoiá-la, os outros 

homens de sua família têm a obrigação ( v. 8 ). Se ela não tem parentes masculinos para 

apoiá-la, um parente do sexo feminino que disponha de recursos adequados é para cuidar 

dela ( v. 16 a ). Se ela não tem esses parentes do sexo masculino ou do sexo feminino, ou 

se eles são incapazes ou não dispostos a apoiá-la, a igreja tem a obrigação de cuidar dela 

( v. 16 b ). O princípio básico é que ela deve ser cuidada por outros crentes e não ser 

forçado a sustentar-se por um trabalho fora. Como Ele estava pendurado na cruz, nos 

últimos momentos de sua vida, Jesus tomou o tempo em Sua agonia para sustentar sua 

mãe, viúva, dando-lhe aos cuidados de João ( João 19: 26-27 ). 

As viúvas que estavam mais de 60 anos de idade, que tinha provado sua fidelidade como 

esposas e mães, e que eram conhecidos por suas boas obras e seu serviço com estranhos 

e outros cristãos, foram colocados na lista as viúvas oficiais "( 1 Tim 5.: 9-10 ). Nós 



aprendemos a partir de fontes extra-bíblicas que as viúvas nesta lista foram totalmente 

suportados pela congregação local e serviu a igreja em ministérios oficiais, como o que 

pode ser chamado de viúvas de pessoal. 

Viúvas mais jovens, no entanto, não eram para ser colocado na lista. Eles eram 

susceptíveis de se apaixonar de novo e quero me casar, abandonando seu compromisso 

com o ministério ( vv. 11-12 ). Eles também estaria mais inclinado a ser preguiçoso ", e 

tornar-se" fofoqueiras e indiscretas "( v. 13 ). Consequentemente, eles deveriam ser 

encorajados a "casar, ter filhos, cuidar da casa, e dar ao inimigo nenhum motivo para 

reprovação", como alguns deles já havia feito em virando de lado para seguir a Satanás, 

talvez no pecado sexual ou casamento misto ( vv. 14-15 ). 

Desde a época de sua criação, a igreja primitiva reconheceu a grande prioridade de suas 

obrigações de concessão para as viúvas. No fim de que para ser mais cuidadosa e 

justamente cuidadas, os apóstolos nomeou os primeiros diáconos ser "responsável por 

esta tarefa" ( Atos 6: 3 ). Os escolhidos foram os homens mais piedosos e capazes na 

igreja de Jerusalém e incluiu Estevão e Filipe. 

Se a mulher ainda tem crianças em casa, sua principal obrigação é para eles. Se ela não 

tem filhos ou eles são cultivados, ela tem a responsabilidade de ajudar a ensinar as 

mulheres mais jovens e compartilhar os conhecimentos e sabedoria que ela ganhou de sua 

própria caminhada com o Senhor. Ela deve investir seu tempo em ensinar as mulheres 

mais jovens tanto quanto ela ensinou a seus próprios filhos. Como uma influência piedosa 

trabalhando dentro e fora de sua casa, ela lega uma herança espiritual para as gerações 

seguintes, mesmo para além da influência sobre sua própria família. 

Algumas mulheres cristãs podem não ter escolha a não ser trabalhar porque não têm 

provedor em sua família e sua igreja não está disposto a ajudá-los. Mas a grande maioria 

das mulheres que trabalham fora de casa fazê-lo por causa de alguma necessidade 

imaginado para a realização pessoal ou de renda extra para aumentar seu padrão de vida, 

em vez de fornecer para as necessidades da família. Muitas jovens mães deixar seus bebês 

de três ou quatro meses de idade, com baby-sitters, a fim de voltar a trabalhar para que 

eles possam ganhar mais dinheiro ou, por vezes, apenas para fugir das responsabilidades 

da casa. Algumas igrejas cristãs, escolas e outras instituições de fomentar essa prática, 

proporcionando creches e escolas infantis para as mães que trabalham. 

Se o padrão de vida de uma família não pode ser mantida sem trabalho da mulher fora do 

lar, que a família deve considerar cuidadosamente se o seu padrão é a vontade de Deus 

para eles, e, certamente, não se deve confundir os benefícios económicos da sua 

presunção com bênção de Deus. Não só o grande número de mulheres trabalhando 

danificar a casa, mas também a economia, contribuindo para a inflação e perda de postos 

de trabalho que os homens, de outra forma preencher. 

Assim como ocorre com o consumo de bebidas alcoólicas, a Bíblia não proíbe 

especificamente a esposa para trabalhar fora de casa. Mas as prioridades bíblicas são tão 

claras que eles só podem ser obedecido ou rejeitado abertamente, e cada mulher deve 

escolher como ela vai homenagear essas prioridades. 

Quando Samuel ainda era um bebê, seu pai, Elcana, queria que sua mãe para levar a 

criança e ir para cima com o resto da família a sacrificar em Jerusalém. Mas sua mãe, 

Hannah, respondeu: "Eu não vai subir até que a criança é desmamado, então eu vou trazê-

lo" ( 1 Sm 1: 21-22. ). Apesar da importância do sacrifício anual, ela sabia que seu 

principal responsabilidade era naquele tempo para cuidar de seu bebê. Percebendo suas 



prioridades estavam certos, Elcana respondeu: "Faça o que parece melhor para você 

permanecer até que o desmames;. Só que o Senhor confirme a sua palavra" ( v 23. ). 

A mulher trabalhador e talentoso que tem tempo e energia remanescente depois de cuidar 

de suas responsabilidades domésticas pode canalizá-las para muitas áreas de serviço que 

não levá-la para fora da casa em uma base durante todo o dia. A esposa piedosa 

de Provérbios 31 teve o cuidado de seu marido e filhos, comprado com cuidado, 

supervisionado várias transações comerciais e financeiras, ajudou os pobres, deu 

conselhos encorajadores e sábio, era um professor de tipo, e era muito respeitado por seu 

marido, filhos e a comunidade ( vv. 10-31 ). No entanto, ela fez tudo isso enquanto opera 

principalmente fora de sua casa. Com os modernos meios de comunicação e transporte, 

bem como inúmeros outros recursos que a mulher de Provérbios não têm, as mulheres 

cristãs de hoje têm incomensuravelmente mais oportunidades para produtivo, útil e 

gratificante serviço sem sacrificar a prioridade de suas casas. 

A maneira de Submissão 

como ao Senhor. ( 05:22 b) 

A maneira ou atitude de submissão é ser como ao Senhor . Tudo o que fazemos em 

obediência ao Senhor também deve ser feito em primeiro lugar para a Sua glória e para 

agradá-Lo. Aqueles ao qual nos submetemos, seja na submissão mútua ou em resposta a 

sua autoridade funcional, muitas vezes não vai inspirar respeito. Às vezes, eles serão 

impensado, irreverente, abusiva e ingrato. Mas o crente cheio do Espírito Santo, neste 

exemplo, a esposa-sustenta de qualquer maneira, porque essa é a vontade do Senhor e sua 

apresentação é a Ele. A mulher, que corretamente se submete a seu marido alega 

também ao Senhor . E uma mulher, que não se submete a seu marido também não se 

submete ao Senhor. 

O motivo de Submissão 

Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a 
cabeça da igreja, ( 05:23 a) 

Motivo supremo da esposa para a apresentação de seu marido é o fato de que ele é a 

cabeça funcional da família, assim como também Cristo é a cabeça da Igreja (cf. 1 Cor. 

11: 3 ; Cl 1:18 ; e veja Ef 1: 22-23. ). A cabeça dá a direção eo corpo responde. Um corpo 

físico que não responde à direção da cabeça é aleijado, paralisado, ou espástica. Da 

mesma forma, uma mulher, que não respondeu corretamente à direção de seu marido 

manifesta uma disfunção espiritual sério. Por outro lado, uma mulher, que de bom grado 

e amorosamente responde a liderança de seu marido, como ao Senhor é uma honra para 

o seu Senhor, seu marido, sua família, sua igreja, e ela mesma. Ela também é um belo 

testemunho do Senhor antes na visão do mundo ao seu redor. 

O Modelo de Submissão 

Sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas, como a igreja está 

sujeita a Cristo, assim também as mulheres deve ser a seus 
maridos em tudo. ( 5:23 b-24) 

O modelo supremo e final de submissão é Jesus Cristo mesmo , que realizou o supremo 

ato de submissão, dando sua própria vida sem pecado para salvar um mundo 



pecaminoso. Cristo é o Salvador do corpo , Sua igreja, por quem Ele morreu na cruz. Ele 

é o provedor perfeito, Protector, e chefe da sua Igreja, que é o Seu corpo . 

Jesus Cristo é o modelo divino para os maridos, que deverá prever, proteger, preservar, 

amor, e levar suas esposas e famílias, como Cristo cuida de sua igreja. As esposas não 

são mais do que ser co-fornecedores, colegas de protetores, ou co-líderes com seus 

maridos do que a igreja é ter tais funções conjuntas com Jesus Cristo. Assim como a 

igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres deve ser a seus maridos em 

tudo . 

Para seguir o plano de Deus para a família, não só é agradável a Ele, mas é a única maneira 

de godlier, mais feliz, e casas mais seguras. Seu plano não é nem para a exaltação do 

homem e da supressão da mulher, nem a exaltação da mulher e da supressão do homem, 

mas para a perfeição e plenitude do homem e da mulher, como Ele ordenou que eles 

sejam. Tal perfeição e realização é possível graças a plenitude do Espírito Santo. 

 

23. O papel e as prioridades do marido 

(Efésios 5: 25-33) 

Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja 

ea si mesmo se entregou por ela; para que pudesse santificá-la, 

tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, 

para que pudesse apresentar a Si mesmo a igreja em toda a sua 

glória, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa; mas que ela 

deve ser santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a 

suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama 

a sua mulher, ama a si mesmo; Porque nunca ninguém odiou a 

sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também 

Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por 

esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua 

mulher; e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande; mas 

eu estou falando com referência a Cristo e à igreja. No entanto 

deixar que cada indivíduo entre vocês também ame a sua própria 

mulher como a si mesmo; e deixar a esposa ver a ele que ela 
respeitar o marido. (5: 25-33) 

A vida é feita significativa de relações, o mais significativo dos quais é que 

entre um homem e uma mulher em casamento. Pedro chamou-lhe "a graça da 

vida" (1 Pe. 3: 7). No entanto, o cumprimento dessa relação é indescritível. Um 

casamento que continuamente fica melhor, mais rico e mais gratificante é raro 

hoje em dia. 

De muitas vozes hoje vem a alegação de que a própria instituição do casamento 

não foi capaz de atender às necessidades das pessoas. Mas o fato é que não é 

uma questão de o casamento ter falhado, uma vez que o casamento tem sido 

cada vez mais evitados. Hoje, no lugar de exercer esforço consistente e 



determinação para cumprir o compromisso que leva para fazer o trabalho de 

alguém casamento, a solução é a socorrer. 

Em seu livro se tornarem parceiros: União e suas alternativas , Dr. Carl 

Rogers escreve a partir da visão de um incrédulo humanística, 

Para mim, parece que estamos vivendo em uma época importante e incerto, e a 

instituição do casamento é mais seguramente em um estado incerto. Se 50-75 

por cento dos carros da Ford ou General Motors completamente desmoronou 

no início de suas vidas como automóveis, seriam tomadas medidas 

drásticas. Nós não temos nenhuma maneira tão bem organizado de lidar com 

nossas instituições sociais, para que as pessoas estão tateando, mais ou menos 

às cegas, para encontrar alternativas para o casamento (que é certamente 

inferior a 50 por cento de sucesso). Viver juntos sem casamento, vivendo em 

comunas, creches extensas, monogamia serial (com um divórcio após o outro), 

o movimento de libertação das mulheres para estabelecer a mulher como pessoa 

em seu próprio direito, novas leis de divórcio que acabar com o conceito de 

guilt- estas são todas as gropings direção uma nova forma de relação homem-

mulher para o futuro. Levaria um homem mais corajoso do que eu para prever 

o que vai surgir. (New York:. Dell, 1973, p 11) 

Não é preciso ousadia para prever o que vai acontecer, mas só uma olhada na 

Palavra de Deus. "Perceber isso", Paulo nos diz; "Nos últimos dias sobrevirão 

tempos difíceis virão. Pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do 

dinheiro, presunçosos, soberbos, maldizentes, desobedientes aos pais, ingratos, 

irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadoras, sem auto-controle, 

brutal, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos 

deleites do que amigos de Deus,. prendem a uma forma de piedade, embora 

tenham negado o seu poder ... os homens maus e impostores irão continuar de 

mal a pior, enganando e sendo enganados " (2 Tim. 3: 1-5, 13). 

Nessa lista impressionante de pecados existem vários, tais como desobediência 

aos pais, a falta de amor (o termo grego, astorgos , refere-se a falta de afeto 

natural para a família), e brutalidade que estão prejudicando diretamente a casa 

hoje. Mas cada pecado que enfraquece o indivíduo também enfraquece a casa, 

em certa medida, cada aspecto da impiedade enfraquece as relações entre 

marido e mulher, pais e filhos, e irmãos e irmãs. A casa tornou-se um jogo justo 

para cada enganador, cada pervertido sexual, cada explorador, como Satanás 

monta seu grande ataque em que pedra fundamental da sociedade. 

Por causa da maldição sobre o casamento no Outono e as inclinações da 

natureza caída do homem e do mundo para se opor à maneira de Deus, a família 

sempre teve dificuldade. Na cultura ocidental de nossos dias, no entanto, ele 

está sob um ataque aparentemente diferente de qualquer outro na história desta 

sociedade. Há menos chance do que antes de vida de uma família juntos em 



harmonia, amor e respeito mútuo para além da provisão de Deus em 

Cristo. Como todo novo corrupção aparece, uma nova filosofia surge a 

justificá-la. E aqueles que persistem em desrespeitar o caminho de Deus são 

destinados, como profetizou Paulo, para ir de mal a pior. Casamento, 

juntamente com todas as outras instituições e projeto de Deus, vai ser cada vez 

mais degradados, como os homens aprofundar perversão sexual e egoísmo. 

Antes da queda, Adão e Eva viviam na bela harmonia e satisfação de um 

casamento perfeito. Quando vi pela primeira vez Adão Eve, ele imediatamente 

reconheceu como seu companheiro perfeito. "Esta é agora osso dos meus ossos 

e carne da minha carne", disse ele (Gen. 2:23). Ele não viu manchas ou defeitos 

nela, porque tanto seu caráter e sua atitude eram puros. Não havia nada a criticar 

na véspera e não havia espírito crítico em Adão. Embora ambos estavam nus, 

eles não tinham vergonha (v. 25), porque não havia tal coisa como um mal, 

impuro, ou pensamento perverso. 

O homem foi criado pela primeira vez e foi dado liderança sobre a mulher e 

sobre a criação. Mas a sua relação original era tão puro e perfeito que sua chefia 

sobre ela foi uma manifestação do seu amor consumindo para ela, e sua 

submissão a ele foi uma manifestação do seu amor consumindo para ele. Sem 

egoísmo ou de auto-vontade marcado seu relacionamento. Cada viveu por outro 

em perfeito cumprimento de sua Proposito criado e sob provisão e cuidado 

perfeito de Deus. 

O homem ea mulher foram tão estreitamente identificado com o outro que a 

ordem de Deus era que " eles [a] domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves 

do céu e sobre o gado e sobre toda a terra ... Deus abençoou. los ; e Deus disse 

a eles : 'Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a; e domínio 

sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se 

move sobre a terra "( Gênesis 1: 26-28, grifo do autor). 

O casamento foi instituído para procriar a humanidade, suscitar filhos para 

encher a terra (Gn 1:28). É também com o propósito de companheirismo, de 

modo que o homem não estaria sozinho (2:18), e para efeitos de realização e 

prazer sexual (1 Cor. 7: 4-5; cf. Heb. 13: 4). 

No último capítulo discutimos por que o relacionamento perfeito casamento de 

Adão e Eva foi interrompido. A queda em si envolveu uma perversão dos papéis 

conjugais, e maldição de Deus por causa da Queda casamento também serão 

afetados. Eva pecaram, não só em desobedecer a ordem específica de Deus, mas 

em agir independentemente de seu marido e não consultar Adão sobre a 

tentação da serpente. Adão pecou, não só por desobedecer a ordem de Deus, 

mas por sucumbir à liderança de Eva, deixando assim de exercer a sua 

autoridade dada por Deus. Por causa de sua desobediência, Deus amaldiçoou a 

mulher a dor no parto e ao desejo pervertido para governar o homem. O homem 



foi amaldiçoado para labutar, a dificuldade, a frustração em arrancar o sustento 

da terra, e entrar em conflito com sua esposa sobre sua submissão. Ambos 

foram amaldiçoados com a morte como a pena do seu pecado (Gn. 3: 16-19; cf. 

Rm 5: 15-19). 

O casamento foi corrompido porque tanto o homem quanto a mulher torceu o 

plano de Deus para o seu relacionamento. Eles inverteu seus papéis, e 

casamento tem sido uma luta desde então. A libertação das mulheres reflete 

desejos distorcidas da mulher, e machismo do homem. A natureza não redimida 

de homens e mulheres é ser auto-preocupado e self-serving-e essas 

características são nenhuma base para relações harmoniosas. O caminho de 

Deus para o casamento bem sucedido se concentra no que maridos e esposas 

colocar nele, e não sobre o que eles podem sair dela. 

Ao longo da história, a distorção mais dominante das relações tem sido do lado 

do homem. Na maioria das culturas do mundo antigo, as mulheres eram tratadas 

como pouco mais do que servos, e a prática se reflete em muitas partes do 

mundo de hoje. Marcius Cato, o famoso estadista romano do século II AC , 

escreveu: "Se você pegar sua esposa em um ato de infidelidade, você pode 

matá-la sem um julgamento. Mas se fosse para pegá-lo, ela não ousaria tocar 

em você com o dedo. Ela não tem direitos. " Isso reflete o extremo do machismo 

que sai da maldição da Queda e reflete a perversão das funções e 

responsabilidades que Deus quer para maridos e esposas. 

Mesmo nas sociedades supostamente liberadas, as mulheres são 

frequentemente olhava principalmente como objetos sexuais que existem para 

os prazeres sensuais de homens. Porque o homem moderno está inclinado a ver 

a si mesmo como meramente uma forma superior de animal sem origem divina, 

Proposito, ou a prestação de contas, ele é ainda mais dispostos a ver outras 

pessoas simplesmente como coisas, a ser utilizado para seu próprio prazer e 

proveito. 

Como já foi referido, o ataque inicial de Satanás sobre a criação suprema de 

Deus envolveu a corrupção da família. O pecado trouxe, uma influência 

divisiva estrangeiro no matrimónio e da família. O primeiro assassinato foi o 

irmão matando irmão (Gn 4: 8). Algumas gerações mais tarde vemos Lameque 

como um polígamo (Gn 4:23), a partir de projeto de Deus para um homem só, 

o casamento de uma mulher (2:24). Não nos é dito exatamente o que aconteceu 

quando Ham viu seu pai, Noé, bêbado e nu em sua tenda, mas aparentemente 

envolvida sugestões sexuais pervertidas ou tentativas por parte de Ham, porque 

Noé amaldiçoou para ele (Gen. 9:25). Quando Sara não era capaz de ter filhos, 

ela convenceu Abraão ter uma criança por Hagar, sua serva, e assim causado o 

marido a cometer adultério (16: 4). Por causa da maldade desenfreada, 

especialmente em perversões sexuais, Deus destruiu as cidades de Sodoma e 

Gomorra (19: 24-25). Desde aquele dia, Sodoma teve a distinção de dar o seu 



nome a um termo comum para a homossexualidade (sodomia). Em Gênesis 34 

lemos sobre prostituição de Siquém com Dinah, uma das filhas de Jacó (v. 3); e 

porque o ato foi forte, ele também foi um estupro. Alguns capítulos depois 

lemos de outro pecado sexual duplo envolvendo Judá e sua filha-de-lei, Tamar, 

depois que ela ficou viúva. Porque ela não teve filhos, ela vestida como uma 

prostituta do templo (que incluiu usando um véu) e seduzido Judá enquanto 

passava pela estrada, quem lhe deu o filho desejado, mas à custa de tanto 

prostituição e incesto (38:13 -18). No próximo capítulo, vemos a tentativa de 

sedução de José pela esposa de Potifar (39: 7-12). 

Neste primeiro livro da Bíblia, vemos a inversão dos papéis de marido e mulher, 

fratricídio, poligamia, sugestões sexuais pervertidas, adultério, 

homossexualidade, prostituição, estupro, prostituição, incesto e sedução cada 

uma que ataca diretamente a santidade e harmonia do casamento e da família. 

No entanto, em grande parte da sociedade moderna esses mesmos pecados são 

louvados. As mulheres jovens que são virgens e maridos que são fiéis às suas 

esposas são olhados de soslaio e riu. A pureza sexual e fidelidade conjugal são 

padrão para brincando na comédia e talk shows. É difícil o suficiente para fazer 

o trabalho da união sob a maldição quando a maioria das pessoas reconhecem 

e procuram seguir os padrões de Deus para a moralidade e casamento. É 

infinitamente mais difícil quando a maioria das pessoas zombar dessas 

normas. Os únicos que podem sobreviver a uma geração tão má e perversa são 

cristãos que estão cheios do Espírito Santo. Além de seus recursos divinos, um 

casal não tem mais chance de fazer o seu casamento o que Deus quer que seja 

do que Ponce de Leon fez de encontrar a fonte da juventude. 

Satanás sabe por experiência própria que quando a casa está enfraquecido, toda 

a sociedade está enfraquecida, porque o coração de todas as relações humanas 

é a família. A maldição atinge a humanidade na base do seu relacionamento 

humano mais necessários, a necessidade de homens e mulheres para ter um ao 

outro como ajudantes adequado para viver uma vida produtiva, significativa e 

feliz na terra. O mundo, inspirado e liderado pelo próprio Satanás, nos diz que 

o significado e felicidade são encontrados em servir e entregando-self, em ser 

livre para expressar o desejo sexual no entanto se quer, embora a 

promiscuidade, infidelidade no casamento, parceiro de troca, a 

homossexualidade, bestialidade, ou qualquer outra forma. E quando os homens 

e mulheres assumem que a isca enganosa, eles se juntam Satanás para minar e 

destruir toda relação significativa e verdadeiramente satisfatória em suas vidas 

sexuais, bem como todos os outros. E eles trazem em si a destruição e doença 

que Deus ordenou, em consequência de tais pecados. 

O entretenimento popular vai além refletindo os normais anseios interiores, 

realistas que cada pessoa tem para as relações que são genuínos e 

permanente. A fantasia da mulher perfeita, o homem perfeito, o perfeito 



relacionamento romântico se tornar cada vez mais evasivo como as satisfações 

fantasia de imoralidade são escolhidos sobre as satisfações reais que vêm 

apenas de padrões de pureza e altruísmo de Deus. O belo rosto, o corpo atlético, 

a personalidade cativante, e outras atrações superficiais não pode segurar duas 

pessoas juntas, quando sua primeira prioridade na vida é servir e agradar a si 

mesmos. A mentira que nenhum rosto é sempre bonito o suficiente, nenhum 

corpo nunca sensual o suficiente, sem guarda-roupa sempre glamouroso o 

suficiente, nenhum prazer físico sempre cumprindo o suficiente envia pessoas 

em um caminho de auto-destruição e vazio. 

Mesmo quando relacionamento após relacionamento prova decepcionante, as 

pessoas continuam a esperar encontrar sua satisfação fantasiada na próxima 

pessoa, a próxima experiência, a próxima emoção.Porque o egoísmo quer o que 

ele não tem, por isso, sempre quer mais. Contudo, quanto mais ela possui, mais 

ela ainda quer e quanto menos ele está satisfeito. Como auto é elevado acima 

do amor, e da imoralidade acima pureza, fantasia é inevitavelmente elevado 

acima da realidade, porque a realidade se torna muito decepcionante para 

enfrentar. Deus destina a vida ímpia e imoral à ilusão e decepção. 

Em Efésios 5: 25-33 Paulo continua a descrever a vida piedosa e moral do 

crente que está cheio do Espírito Santo, e que é mutuamente submisso "no temor 

de Cristo" (v. 21). Como ele já deixou claro (vv. 22-24), Deus ordenou que o 

marido para ser cabeça sobre a esposa. Mas a ênfase do resto do capítulo em 

não na autoridade do marido, mas em seu dever de apresentar a sua esposa 

através de seu amor por ela. Os versículos 25-31 explicar a maneira de que o 

amor e os versículos 32-33 revelam seu motivo. 

O tipo de amor 

Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja 

ea si mesmo se entregou por ela; para que pudesse santificá-la, 

tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, 

para que pudesse apresentar a Si mesmo a igreja em toda a sua 

glória, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa; mas que ela 

deve ser santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a 

suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama 

a sua mulher, ama a si mesmo; Porque nunca ninguém odiou a 

sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também 

Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por 

esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua 
mulher; e os dois serão uma só carne. (5: 25-31) 

Como acabamos de observar, o comando, maridos, amai vossas mulheres , 

continua a exposição de Paulo da submissão mútua mencionado no versículo 

21. apresentação principal do marido para sua esposa é através de seu amor por 

ela, e o apóstolo deixa claro que este é um tipo sem limites do amor. Os maridos 

devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja . Jesus Cristo amou a 



igreja antes que Ele trouxe a igreja para a existência. Ele escolheu e amado os 

seus, mesmo "antes da fundação do mundo" (1: 4), porque o amor de Deus é 

eternamente presente, não tendo passado nem futuro. 

Obviamente, nenhum ser humano pecador tem a capacidade de amar com a 

plenitude divina e perfeição com que Cristo amou ... e vai amar para sempre, a 

igreja . No entanto, porque um cristão tem a sua própria natureza de Cristo e 

do Espírito Santo dentro de si, Deus provê, assim, para os maridos amar suas 

esposas com uma medida da própria espécie do amor de Cristo. O marido que 

se submete ao Senhor por ser cheio do Seu Espírito (v. 18) é capaz de amar a 

sua esposa com o mesmo tipo de amor que Jesus tem por Sua própria noiva, a 

igreja. Padrão de amor pela Sua Igreja do Senhor é o padrão do marido de amor 

por sua esposa. 

Nesta passagem, Paulo menciona quatro qualidades de que o amor divino que 

os maridos são para exemplificar para suas esposas. Como o Senhor, o amor do 

marido é ser sacrificial, purificação, carinho e inquebrável. 

Amor sacrificial 

e se entregou por ela. (5: 25b) 

Quando Cristo veio à Terra em forma humana, Ele sabia que Ele veio para ser 

escarnecido, ridicularizado, criticado, rejeitado, espancado e crucificado. Ele 

sabia desde a eternidade passada que seria exigida do seu amor eterno, se os 

homens estavam a ser fornecido um caminho de salvação. Ele deu a sua 

prerrogativas como Filho de Deus, e não em relação a "igualdade com Deus 

uma coisa que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um 

servo, ... Ele se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de uma 

cruz "(Fil. 2: 6-8). 

Porque Seu sacrifício foi determinada no céu antes de uma única alma foi 

criada, e porque cada alma criada tornou pecaminoso em queda de Adão e só 

dignos de morte (Rm 1:32; 3: 10-11., 23; 06:21), Jesus "sacrifício era puramente 

da graça. Jesus ama e salva porque é seu caráter de ser gracioso. "Porque 

dificilmente haverá quem morra por um justo; pois poderá ser que o bom 

alguém ouse morrer Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que, 

quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós." (5: 7 -8). O amor de 

Jesus para a Sua Igreja não só foi sacrificial, 

mas graciosamente sacrificial.Nenhuma pessoa merece ser salvo, a ser 

perdoados, purificados, e colocado dentro do reino de Deus como seu próprio 

filho. Ele não sacrificou para a adorável ou digno, mas para as pessoas 

desagradáveis e indigno. 

O amor do mundo é sempre orientada a objetos. Uma pessoa é amada por causa 

de atratividade física, personalidade, inteligência, prestígio ou alguma outra 



característica positiva. Em outras palavras, o mundo ama aqueles a quem o 

considere digno de amor. Tal amor é necessariamente inconstante. Assim que 

uma pessoa perde uma característica característica-positivo ou que já não é 

atraente-o amor baseado na característica que também desaparece. É porque 

muitos maridos e esposas têm apenas esse tipo de amor inconstante para cada 

que seus casamentos se desfazem. Assim como um parceiro perde seu recurso, 

o amor se foi, porque a base para o amor se foi. 

O amor de Deus não é desse tipo. Ele ama, porque é Sua natureza de amar o 

que Ele criou e porque os objetos de seu amor precisa ser amado, não porque 

eles são atraentes ou merece seu amor. Se Deus amou como o mundo ama, Ele 

não poderia amar um único ser humano. Mas em Sua graça maravilhosa, Ele 

ama porque Ele não pode fazer o contrário. 

Deus pode comandar o seu próprio tipo de amor daqueles que pertencem a Ele, 

porque Ele deu-lhes a capacidade de amar como Ele ama (cf. Rom. 5: 5; 1 

Tessalonicenses 4: 9.) E porque o seu amor comandou deve, portanto, , ser uma 

questão de escolha (cf. Tg 2: 8; 1 João 3: 7, 16-18, 23; 4: 7, 11). É um ato da 

vontade, bem como do coração. E parece ser um princípio que tudo o que nós 

escolhemos para amar e amar prática logo se torna atraente para nós. Mas um 

cristão amoroso com tipo de amor de Cristo não é baseada na atratividade da 

pessoa amada, mas por ordem de Deus de amor. Amar como Cristo ama não 

depende em nada do que os outros são, em si, mas inteiramente do que somos 

em Cristo. 

Um marido não é o mandamento de amar a sua esposa por causa do que ela é 

ou não é. Ele é ordenado a amá-la, porque é a vontade de Deus para que ele a 

ama. Ele é certamente destinado a um marido para admirar e ser atraído pela 

beleza de sua esposa, winsomeness, bondade, mansidão, ou qualquer outra 

qualidade positiva ou virtude. Mas, ainda que essas coisas trazem grande 

bênção e prazer, eles não são os laços do matrimônio. Se cada atraente 

característica e todas as virtudes de sua esposa desaparece, um marido ainda 

está em tão grande a obrigação de amá-la. Se qualquer coisa, ele está sob 

obrigação maior, porque sua necessidade para o poder curador e restaurador de 

seu amor altruísta é maior. Esse é o tipo de amor que Cristo tem pela sua Igreja 

e, portanto, o tipo de amor todo marido cristão deve ter para sua esposa. 

A expressão de O Bom Samaritano de amor ao homem que foi espancado e 

roubado foi baseado em seu próprio caráter generoso e em grave necessidade 

daquele homem. Se o homem merecia seu cuidado não entrou em cena. Jesus 

lavou os pés dos discípulos, pois Ele os amou e procurou atendê-los, não porque 

eles mereciam mesmo que a maioria dos serviços braçais. Ele os amava apesar 

de seu egoísmo, o orgulho, a ambição, a auto-indulgência, ciúme e 

inconstância. Sem dúvida Ele sentiu grande tristeza e dor por causa de seu 

egoísmo continuou depois de três anos de estar com Ele em comunhão 



íntima. Mas Ele não amar e servi-los com base nesses sentimentos, mas com 

base na sua própria natureza amorosa. Ele também lavou os pés como um 

exemplo do que cada discípulo de Sua é ordenado a fazer. "Ora, se eu, o Senhor 

e Mestre, lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros" (João 

13:14). Um pouco mais tarde Ele disse: "Um novo mandamento vos dou: que 

vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns 

aos outros" (v. 34). 

Onde houver necessidade, o amor age, sem consideração de merecimento ou 

valor (cf. 1 João 3:16). O amor de Deus é a sua própria justificação; e quando 

nos amar como Ele ama, o nosso amor é também a sua própria justificação, 

porque é como o Seu amor. Deus não ama o mundo e enviou o seu próprio Filho 

para resgatá-lo porque ele era digno desse amor. Foi totalmente indigno do seu 

amor; e quando o seu amor veio em carne humana, o mundo desprezava, 

rejeitou, e jogou de volta no rosto de Deus. No entanto, Jesus Cristo, como o 

amor encarnado de Deus, não vacilou ou afastar-se ou tornar-se ressentido.Ele 

pregou e ensinou e sangrou e morreu, porque é isso que o amor divino exigia. 

O amor faz o que precisa ser feito e não conta custo ou mérito. Ele estende a 

mão e ajuda, conduz, ensina, adverte, ou incentiva. Tudo o que é necessário que 

dá. Se a sua ajuda é recebido ou rejeitado, apreciado ou ressentido, amor 

continua enquanto a necessidade continua. 

Por isso, o cristão que ama por causa do que outras pessoas podem fazer por 

ele, ou porque eles são atraentes não amar como Deus ama. O marido que ama 

sua esposa só por causa de sua beleza física ou temperamento agradável não 

amá-la como Cristo amou a igreja ... . O marido que ama sua esposa para que 

ela possa dar a ele ama como ama o mundo, não como Cristo ama. O marido 

que ama sua esposa como Cristo ama a Sua Igreja dá tudo o que tem para a sua 

esposa, incluindo a sua vida, se necessário. 

Se um marido amoroso está disposto a sacrificar sua vida por sua esposa, ele é 

certamente dispostos a fazer sacrifícios menores para ela. Ele coloca os seus 

próprios gostos, desejos, opiniões, preferências e bem-estar de lado se o que é 

necessário para agradá-la e atender suas necessidades. Ele morre para si 

mesmo, a fim de viver para sua esposa, porque esse é o tipo de amor exige de 

Cristo. Essa é a sua submissão. 

A verdadeira espiritualidade de um líder de igreja não é medido melhor pela 

maneira como ele conduz a diáconos 'ou' anciãos reunião, pela forma como ele 

participa de escola dominical, ou pela maneira como ele fala do púlpito, mas 

pela forma como ele trata sua esposa e filhos em casa quando ninguém está por 

perto. Em nenhum lugar é nosso relacionamento com Deus melhor do que 

testado em nossa relação com a nossa família. O homem que faz o papel de um 



pastor espiritual na igreja, mas que carece de amor e carinho em sua casa é 

culpado de fraude espiritual. 

O mundo diz continuamente o homem a ser macho, para se defender, afirmar-

se, chamar a atenção para si mesmo, e viver totalmente para si mesmo. Mas 

Deus diz ao homem cristão a entregar-se para os outros, especialmente para sua 

esposa, assim como Cristo se entregou por igreja. 

Para me lembrar regularmente da essência deste amor abnegado, eu tenho na 

minha mesa as seguintes palavras de uma fonte desconhecida: 

Quando são esquecidas ou negligenciadas ou propositAdãoente aviltado, e você 

picar e magoado com o insulto ou a supervisão, mas o seu coração está feliz, 

sendo considerados dignos de sofrer por Cristo, isto é morrer para si 

mesmo. Quando o bem é mal falado, quando seus desejos são cruzados, o seu 

conselho desconsiderada, suas opiniões ridicularizado e você se recusa a deixar 

subir a raiva em seu coração, ou mesmo defender-se, mas ter tudo dentro 

paciente amorosa está morrendo de vontade de que o silêncio- self. Quando 

você carinhosamente e pacientemente suportar qualquer transtorno, qualquer 

irregularidade ou qualquer aborrecimento, quando você pode ficar cara a cara 

com o lixo, loucura, extravagância, insensibilidade espiritual, e suportá-la como 

Jesus suportou-que é morrer para si mesmo.Quando você está satisfeito com 

qualquer alimento, qualquer oferta, qualquer roupa, qualquer clima, qualquer 

sociedade, qualquer atitude, qualquer interrupção, pela vontade de Deus, que é 

morrer para si mesmo. Quando você nunca se importa referir-se a si mesmo em 

uma conversa, ou para gravar suas próprias boas obras, ou coceira depois de 

louvor, quando você pode amar verdadeiramente a ser desconhecido, que é 

morrer para si mesmo. Quando você vê seu irmão prosperar e ter suas 

necessidades atendidas e pode, honestamente, se alegram com ele em espírito e 

não sentem inveja nem questionar a Deus, ao passo que suas próprias 

necessidades são muito maiores e em circunstâncias desesperadas-que é morrer 

para si mesmo. Quando você pode receber a correção e repreensão de um de 

menor estatura do que você mesmo, pode se submeter humildemente 

interiormente, bem como para o exterior, não encontrando nenhuma rebelião ou 

ressentimento subindo dentro do seu é morrer para si mesmo que de coração. 

Purificador de Amor 

para que pudesse santificá-la, tendo-a purificado por meio da 

lavagem de água pela palavra, para que pudesse apresentar a Si 

mesmo a igreja em toda a sua glória, sem mácula, nem ruga, nem 

qualquer coisa; mas que ela deve ser santa e irrepreensível. (5: 
26-27) 

Para os maridos amar suas esposas como Cristo ama a Sua igreja é amá-los com 

um amor de purificação. O amor divino não simplesmente condenar errado 



naqueles amado, mas procura para purificá-los a partir dele. O grande amor de 

Cristo pela sua Igreja não permitir que Ele se contentar com qualquer pecado, 

qualquer impureza moral ou espiritual nele. Deus diz a seu povo: "Ainda que 

os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a 

neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã" (Is 

01:18).. Ele expulsa os pecados de seus filhos perdoados "nas profundezas do 

mar" (Mq. 7:19), e Ele perdoa a sua maldade e se lembra mais dos seus pecados 

(Jer. 31:34). 

Um crente é perdoado todos os pecados do momento em que ele confia em 

Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Depois que a purificação inicial e cheio 

de pecado, como Jesus explicou a Pedro como ele lavou os pés, a limpeza 

periódica é ainda necessário, "Aquele que se banhou não necessita de lavar os 

pés, pois está todo limpo; e vós estais limpos, mas não todos vós "(João 

13:10). Enquanto nós continuamos a confessarmos os nossos pecados, Cristo 

"é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça" (1 

João 1: 9). A palavra é o agente dessa santificação (cf. Tito 3: 5), cujo objetivo 

é a inocência e santidade que nos torna aptos a serem apresentados a Cristo 

como Sua própria noiva amado e eterno, para habitar na Sua presença gloriosa 

para sempre (cf. Ap 21: 1 e ss.). 

O amor só quer o melhor para aquele a quem ama, e ela não pode suportar por 

um ente querido ser corrompido ou enganados por qualquer coisa mal ou 

prejudiciais. Quando o amor de um marido para sua esposa é como o amor de 

Cristo pela sua Igreja, ele vai procurar continuamente para ajudar a purificar-la 

de qualquer tipo de contaminação. Ele vai procurar protegê-la de qualquer 

contaminação do mundo e proteger a sua santidade, virtude e pureza em todos 

os sentidos. Ele nunca induzi-la a fazer o que é errado ou imprudente ou expô-

la ao que é menos do que bom. 

Em um talk show popular há alguns anos, o anfitrião entrevistou dois 

ministros. Quando perguntado o que eles achavam da Playboy revista, um deles 

respondeu: "Eu acho que é desprezível. Eu não iria lê-lo ou tê-lo em minha casa. 

Ele desonra a Deus, ele desonra a homens e mulheres, e desonra a quase tudo o 

resto isso é bom. " O outro ministro disse: "Eu sou um cristão evangélico, e eu 

quero que você saiba que a minha esposa e eu ler Playboy . Na verdade, ela me 

deu uma assinatura a ele. Depois de 18 anos de casamento que pensávamos que 

precisava de um pouco de algo para estimular o nosso relacionamento. " Aquele 

homem não só foi contaminando a si mesmo, mas incentivou sua esposa no 

contaminação. Seja qual for o desejo sensual que motivou casal a ler tal revista, 

não era amor divino para o outro. 

Quando um jovem diz que ama uma mulher jovem, mas quer que ela se 

comprometer a sua pureza sexual antes de se casarem, o seu amor é a luxúria 

do mundo, não o amor de Deus; e é egoísta, não serve.Esse tipo de amor 



contamina ao invés de purifica. Um marido que flerta com a secretária ou uma 

vizinha dá sua causa esposa para se sentir rejeitado e solitário, e talvez para 

começar a flertar si mesma. Ele não só põe em risco a sua própria pureza moral, 

mas também, e partilha a responsabilidade de sua esposa por qualquer 

indiscrição ou imoralidade no qual ela pode ser tentado a se envolver. 

Na Grécia antiga, a noiva-a-ia ser levado a até um rio para tomar banho e 

cerimonialmente limpos de toda imundície da sua vida passada. Seja qual for a 

sua vida tinha sido antes, foi agora simbolicamente purificado e que ela iria 

entrar no casamento, sem qualquer moral ou social de defeito no passado foi 

lavada. 

De uma maneira incomensuravelmente maior Cristo se entregou para a 

igreja, para que pudesse santificá-la, tendo-a purificado por meio da 

lavagem de água pela palavra, para que pudesse apresentar a Si mesmo a 

igreja em toda a sua glória, sem mácula, nem ruga, nem tal coisa; mas que 

ela deve ser santa e irrepreensível . Sua purificação dos crentes não é 

cerimonial e simbólica, mas real e completa. 

A verdade soteriological nesta analogia é que a graça salvadora faz crentes 

santos através da agência de limpeza da Palavra de Deus, para que possam ser 

apresentados a Cristo como Sua noiva pura, para sempre habitar em Seu 

amor. É com essa mesma Proposito e no mesmo amor que os maridos devem 

cultivar a pureza, justiça e santidade de suas esposas. 

Amor Cuidado 

Assim devem os maridos amar a suas próprias mulheres, como a 

seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si 

mesmo; Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes 

a alimenta e sustenta, como também Cristo faz com a igreja, 
porque somos membros do seu corpo. (5: 28-30) 

Por amor de um marido para sua esposa para ser como o amor de Cristo para o 

Seu Corpo, a igreja, ele também deve ser carinhosamente cuidar-na medida em 

que ele se importa tanto para seu bem-estar como ele faz para o bem-estar de 

seu próprio corpo. 

Homens e mulheres têm sido sempre preocupado com seus corpos. Mas em 

nenhum momento na história moderna tem pessoas mais pecaminosamente 

mimado, protegidos, alimentados, e entregou o corpo como em nossos dias. A 

quantidade de dinheiro gasto apenas para decorar, proteger, valorizar, conforto, 

e exibir o corpo é incalculável. 

Porque, como cristãos, nossos corpos são templos do Espírito Santo, devemos 

ser cuidar adequAdãoente deles, dando-lhes o alimento certo, mantendo a força 



razoável, descansar o suficiente, e assim por diante. Quando o nosso corpo é 

saudável, temos uma sensação de bem-estar; e quando o marido atende às 

necessidades de sua esposa-com o mesmo cuidado e preocupação com a qual 

ele atende às necessidades de seu próprio corpo, ele também terá uma sensação 

de bem-estar e prazer como um subproduto de seu amor. 

O marido que ama sua esposa como Cristo ama a Igreja não mais fará de tudo 

para prejudicá-la do que ele iria fazer mal a sua própria carne . Seu desejo é 

para nutrir e estimá-la da mesma maneira que elealimenta e nutre o seu próprio 

corpo, porque é assim também Cristo faz com a igreja . 

Quando ela precisa de força, ele lhe dá força. Quando ela precisa de 

encorajamento, ele dá-lhe isso. E assim, com todas as outras coisas que ela 

precisa. Assim como Deus supre "todos os [nossos] necessidades segundo as 

suas riquezas na glória em Cristo Jesus" (Fl. 4:19), o marido amoroso se destina 

a suprir todas as necessidades de sua esposa. O casamento abençoado é o 

casamento em que o marido ama a esposa com carinho ilimitado. Algo está 

basicamente errado se ela é encarado apenas como um cozinheiro, governanta, 

companheiro ocasional, e parceiro sexual. Ela é um tesouro dado por Deus para 

ser amada, cuidada, alimentada, e acarinhados. 

Para alimentar uma esposa é fornecer para as suas necessidades, para dar o que 

a ajuda a crescer e amadurecer em graça diante de Deus e do homem. Para 

estimá-la é usar terno amor e afeição física para lhe dar calor, conforto, proteção 

e segurança. Essas responsabilidades são principalmente do marido, não a 

esposa. Como Cristo fornece para a Sua Igreja, de modo que o marido prevê 

sua esposa e família. 

Cristo oferece para nós, como a Sua Igreja , porque somos membros do seu 

corpo . Não para fornecer para a Sua Igreja seria não proverá para si. Ele 

compartilha a vida comum com a sua Igreja, e nós somos membros do seu 

corpo , da sua carne e ossos, sua encarnação presente na terra. Paulo disse: 

"Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele" (1 Cor 6:17.), E 

novamente, "Já estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu que vivo, mas 

Cristo vive em mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de 

Deus, que me amou e se entregou por mim "(Gl 2:20.). 

Amor Unbreakable 

Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à 

sua mulher; e os dois serão uma só carne. (5:31) 

Para um marido deve amar sua esposa como Cristo ama a Sua igreja, ele deve 

amá-la com um amor inquebrantável. Nessa citação direta de Gênesis 2:24 

Paulo enfatizou a permanência, bem como a unidade do matrimônio. O padrão 



de Deus para o casamento não mudou desde o tempo de Adão até o tempo de 

Paulo, e ele não mudou até hoje. 

Uma das maiores barreiras ao casamento bem-sucedido é a falha de um ou 

ambos os parceiros para deixar ... pai e mãe . No casamento, uma nova família 

é iniciada e as relações das antigas famílias devem ser cortados na medida em 

que a autoridade e responsabilidades estão em causa. Os pais estão sempre a ser 

amado e cuidado, mas eles não são mais para controlar as vidas de seus filhos 

uma vez que eles são casados. 

Proskollaō ( decompor ) significa, literalmente, a ser colada ou 

colados. Maridos e esposas devem deixar seus pais e para unir a, ser 

cimentadas, uns dos outros. Eles quebram um conjunto de laços como eles 

estabelecem o outro, eo segundo é mais vinculativo e permanente do que o 

primeiro. 

"Eu detesto o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel" (Mal. 2:16). Deus 

sempre odiou divórcio e Ele continuará a odiá-lo, porque destrói aquilo que Ele 

ordenou para ser inquebrável. Ele odeia o divórcio em quaisquer condições e 

por qualquer motivo. Ele vai tolerar isso em certos casos, e irá perdoá-lo, como 

ele vai perdoar qualquer outro pecado; mas Ele nunca vai mudar seu ódio por 

ele, assim como ele nunca vai mudar seu ódio por qualquer outro pecado. 

Maridos e esposas não são para ser rápido para divorciar-se mutuamente por 

causa de erros seus cônjuges têm feito, nem mesmo por infidelidade. Assim 

como Cristo não se distancia dos crentes que pecam contra Ele, maridos e 

esposas não devem separar-se de seus parceiros que pecam contra eles. Como 

Cristo está sempre perdoando dos fiéis, dos maridos e esposas devem ser 

sempre perdoando uns dos outros. 

Israel foi repetidamente infiel a Deus, e que a infidelidade é frequentemente 

referido no Antigo Testamento como adultério espiritual. Quando Deus 

escolheu Israel para ser seu povo, Ele determinou a amá-los "com amor eterno" 

(Jer. 31: 3). Foi só depois de adultério espiritual e implacável rejeição daquele 

que Deus finalmente deu a Israel um divórcio (Jer. 3: 8). Mas isso não era para 

dizer Ele rejeitou os verdadeiros crentes dentro da nação, que estavam seguros 

em Sua graça salvadora (ver Mal. 3: 16-18). 

Esse é o tipo de vínculo Deus ordenou para o casamento. Não é eterna, tanto 

quanto a eternidade está em causa, mas é duradouro, tanto quanto as vidas 

terrenas do marido e da esposa estão em causa.Embora Ele fez provisão para o 

divórcio nos casos de não-arrependido e adultério continuado (Mt 5: 31-32; 19: 

4-10.) E a saída de um cônjuge incrédulo (1 Cor 7:15.), A morte é apenas de 

Deus dissolução desejado para o casamento. 



Assim como o corpo de Cristo é indivisível, design ideal de Deus para o 

casamento é que ele seja indivisível. Assim como Cristo é um com a sua Igreja, 

os maridos são um com suas esposas. Portanto, quando um marido prejudica 

sua esposa, ele prejudica a si mesmo. Um marido que viola seu casamento viola 

a si mesmo. Um marido que destrói seu casamento destrói uma parte de si 

mesmo. 

Quando um homem e uma mulher se unem em casamento, Jesus disse: "Eles 

não são mais dois, mas uma só carne Portanto o que Deus ajuntou não o separe 

o homem." (Mat. 19: 6). Quando os fariseus perguntaram: "Então por que 

mandou Moisés dar-lhe um certificado e divorciar-se dela?" Jesus respondeu: 

"Por causa da dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu repudiar vossas 

mulheres; mas ao princípio não foi assim E eu vos digo, qualquer que repudiar 

sua mulher, exceto por imoralidade, e casar com outra mulher comete. adultério 

"(vv. 7-9). 

Jesus deixou claro que Deus, através de Moisés, apenas "permitido" o 

divórcio; Ele nunca "ordenou" que, como líderes judeus tinham reivindicado 

por centenas de anos. O projeto de lei de divórcio era proteger a mulher 

ofendida, que passaria então a ser autorizados a se casar novamente, sem se 

tornar culpado de adultério. Essa é a única oferta que Moisés ou Jesus dá para 

o divórcio. 

Mas não é a vontade de Deus que, mesmo adultério quebrar a relação de 

casamento, e essa é a mensagem do livro de Oséias. A esposa de Oséias, Gomer, 

foi infiel ao extremo, não só cometer adultério, mas se tornar uma prostituta. No 

entanto, a palavra de Deus a Oséias era manter amá-la e perdoá-la. Quanto mais 

ela pecou, mais ele estava a perdoar-refletindo perdão misericordioso de Deus 

de Seu povo pecar.Finalmente Deus restaurou o casamento de Oséias e Gomer, 

e Ele deu a promessa de Israel, "Eu sararei a sua apostasia, eu voluntariamente 

os amarei, porque a minha ira se apartou deles eu serei como o orvalho para 

Israel;. Ele florescerá como o lírio "(Os. 14: 4-5). Essa é a maneira que Deus 

sempre amou o seu povo, a maneira como Jesus Cristo sempre amou a Sua 

Igreja, e da forma como os maridos cristãos estão sempre a amar suas 

esposas. O Senhor nunca nos coloca longe. "Se confessarmos os nossos 

pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda 

injustiça (1 João 1: 9). 

Quando o marido vê falhas e fracassos em sua esposa, mesmo se ela é tão infiel 

e devassa como Gomer, ele deve perceber que ela não ofendeu-o a uma fração 

do grau em que ele tenha ofendido a Deus.Deus tem muito mais 

abundantemente para as quais, para nos perdoar do que poderíamos ter para que 

a perdoar os outros. (Para um tratamento mais detalhado do divórcio, ver as 

passagens pertinentes em comentários do autor Mateus 1-7 [Moody, 1985] e 1 

Coríntios [Moody, 1984], bem como o seu livro A família [Moody, 1982].) 



A igreja primitiva Padre João Crisóstomo escreveu: 

Viste a medida de obediência? Aqui também é a medida do amor. Queres tu 

que tua mulher te deves obedecer como a igreja Acaso o amor de Cristo? Então, 

te cuidar dela como Cristo para a igreja, e se for necessário que tu deves dar a 

tua vida por ela, ou ser cortado em pedaços mil vezes, ou suportar qualquer 

coisa que seja, não recusá-lo. Cristo trouxe a Sua Igreja a seus pés por seu 

grande amor, e não por ameaças ou qualquer coisa semelhante, e por isso não 

te conduzir-te para a tua mulher. 

Um homem que estava com medo de que ele amava sua esposa muito foi 

perguntado se ele a amava tanto como Cristo amou a igreja. Quando ele 

respondeu que não, foi-lhe dito: "Então, você deve amá-la mais." 

Pedro advertiu: "Vós, maridos da mesma forma, viver com suas esposas, de 

forma a compreensão, como com um vaso mais fraco, uma vez que ela é uma 

mulher, e conceder-lhe honra como um co-herdeira da graça da vida, de modo 

que suas orações não podem ser prejudicada "(1 Pe. 3: 7). Aqui vemos, pelo 

menos, três comandos. Em primeiro lugar, um marido é ser atencioso com sua 

esposa. Para tratar a sua esposa em uma maneira entendimento é tratá-la com 

sensibilidade e consideração. Mais e mais ouvimos esposas dizendo-geralmente 

com justificação-que seus maridos não compreendê-los, não são sensíveis aos 

seus sentimentos e as suas necessidades, e não se comunicar com eles. O fato 

de que um marido pode ter muitas pressões e preocupações de sua própria não 

é desculpa para o seu ser insensível à sua esposa, a quem Deus ordena-o a amar 

e cuidar de como Cristo ama e se preocupa com a igreja. 

Em segundo lugar, Pedro ensina que o marido é ser cavalheiresco de sua esposa 

como "um vaso mais fraco." Verdadeiro cavalheirismo não é simplesmente uma 

formalidade de uma sociedade civilizada; ela reflete os homens devem ter 

atitude para com todas as mulheres, em particular as suas próprias 

esposas. Cortesia de um marido para com sua esposa não só agrada a ela, mas 

também Deus. 

Em terceiro lugar, Pedro diz aos maridos para honrar suas esposas ", como um 

herdeiro do companheiro da graça da vida." Maridos e esposas devem ser o 

melhor dos amigos, não só em questões de família e atividades diárias, mas nas 

coisas espirituais. Um marido que não é atencioso com sua esposa e que não 

honrar e respeitar dela é defeituoso em sua vida espiritual, e suas orações vão 

"ser prejudicado." 

O marido que dá a sua esposa consideração, cortesia e honra contribui para a 

beleza e força de seu casamento e dá um exemplo de valor inestimável e legado 

para seus filhos. 



O motivo de amar a sua esposa 

Este mistério é grande; mas eu estou falando com referência a 

Cristo e à igreja. No entanto deixar que cada indivíduo entre 

vocês também ame a sua própria mulher como a si mesmo;e 
deixar a esposa ver a ele que ela respeitar o marido. (5: 32-33) 

Como Paulo fez notar em vv. 23-29, o casamento é uma imagem da igreja e sua 

relação com Cristo. Este mistério -este magnífica imagem que os homens 

nunca poderia descobrir e que era desconhecida para os santos da Antiga 

Aliança, mas agora é revelada- é grande . Novo povo de Deus, a igreja , são 

trazidos para seu reino e sua família através da fé em Cristo . Ele é o Esposo e 

eles são Sua noiva (Ap 21: 9). Maior motivo de um marido para amar, 

purificação, proteger e cuidar de sua esposa é o amor, purificação, proteção e 

carinho de Cristo pela sua própria noiva, a igreja. Matrimónio cristão é ser 

amoroso, santo, puro, auto-sacrifício, e mutuamente submisso porque essas 

virtudes caracterizar a relação de Cristo e da igreja . 

A relação sagrada entre maridos e esposas cristãos está intrinsecamente 

relacionada com a relação sagrada entre Cristo e Sua Igreja. Por causa desse 

grande sacralidade, Paulo disse: Não obstante deixar que cada indivíduo 

entre você também ame a sua própria mulher como a si mesmo; e deixar a 

esposa ver a ele que ela respeitar o marido . A utilização de , no 

entanto, ( PLEN ) destina-se a acabar com a discussão e enfatizar o que nos é 

mais importante para se lembrar. 

Quando os cônjuges cristãos andar no poder do Espírito, deu a sua palavra e seu 

controle, e são mutuamente submisso, eles são trazidos muita felicidade, seus 

filhos estão trouxe muita bênção, e Deus é trazido muita honra. 

 

24. As responsabilidades das crianças e 

dos pais (Efésios 6: 1-4) 

Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra 

a teu pai ea tua mãe (que é o primeiro mandamento com 

promessa), para que te vá bem, e que você pode viver por muito 

tempo sobre a terra. E, pais, não provoqueis vossos filhos à 
ira; mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. (6: 1-4) 

O experimento é muitas vezes recontada de colocar um sapo em uma panela de 

água fria em um fogão e de aumentar lentamente o calor. Uma vez que o 

aumento da temperatura é tão gradual, é imperceptível para a rã, e que 

permanece no recipiente, mesmo quando a água começa a ferver. Ele se ajusta 



ao calor à medida que sobe e, eventualmente, ferve até a morte. Esse processo 

ilustra o que aconteceu com a família americana, incluindo muitas famílias 

cristãs. Os valores alterados na sociedade tem sido tão gradual que a maioria 

das pessoas não tenha percebido que eles. Cada pequena mudança nos padrões 

e valores parece insignificante em si. E porque os ajustes são feitos 

gradualmente a essas normas abaixadas, o perigo não é notada mesmo quando 

a família ea sociedade começar a desintegrar-se e desintegrar-se. Os padrões 

morais e espirituais têm gradualmente corroído até inúmeras famílias foram 

literalmente destruídos. 

Quando a taxa de divórcio entre os cristãos é quase tão alto quanto o do resto 

da sociedade, é claro que muitos crentes devem ter saltado para fora da panela 

há muito tempo. É chegado o momento de deixar o sistema mal que está 

engolindo e destruindo-nos e restabelecer a nós mesmos em Deus revelada de 

normas de fidelidade e pureza moral. Temos perdido há muito tempo ao luxo 

de viver em uma sociedade que dá algum apoio nominal à igreja e aos valores 

cristãos. 

Seminários cristãos, livros e artigos sobre o casamento ea família continuam a 

proliferar, e volumes de regimes e princípios são propostos para fortalecê-

las. Livros de psicologia da criança são escritos quase ad infinitum. No entanto, 

a Palavra de Deus dá a base para relações pai-filho certos em apenas quatro 

versos. Quando os outros ensinos da Escritura de suporte desses versos são 

estudadas e aplicadas, cada pai e cada criança tem todas as informações 

necessárias para fundacional piedosa e harmoniosa convivência familiar. 

Quando Deus chamou os hebreus para ser o seu povo escolhido, Ele lhes 

destinado a ser as pessoas através das quais "todas as famílias da terra serão 

abençoados" (Gn 12: 3). No Sinai, Ele lhes encomendou a ser "um reino de 

sacerdotes e uma nação santa" (Ex. 19: 6). Israel era para ser uma nação de 

testemunhar, um povo que testemunham, por Deus. Eles não foram chamados 

para ser simplesmente um repositório da verdade e da bênção de Deus, mas para 

ser um canal para a Sua verdade e bênção para ser compartilhado com o mundo 

inteiro. 

O coração da verdade de Deus é sobre o próprio Deus. A verdade central da 

revelação do Antigo Testamento é: "O Senhor é o nosso Deus, é o único 

Senhor!" (Deut. 6: 4). A verdade corolário é sobre a resposta do homem a Deus: 

"Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com 

toda a tua força E estas palavras, que eu hoje te ordeno, estarão no teu coração. 

"(vv. 5-6). Essa mensagem Israel era tomar para si mesma e, em seguida, passar 

para o mundo. 

O primeiro passo para promulgar a verdade de Deus era para passá-lo para seus 

filhos. "E você deve ensiná-los diligentemente a teus filhos, e deve falar deles 



quando você se senta em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, 

quando se deitar e ao levantar-te" (v. 7). Os pais foram a falar continuamente 

sobre as coisas de Deus, de modo que o conhecimento e amor a Ele se tornaria 

uma questão de vida e fôlego para a família quando os pais não estavam falando 

o testemunho iria continuar. "E você deve ligá-los ceder na sua mão e te serão 

por frontais em sua testa" (v. 8). Mesmo quando os pais tinham ido embora, o 

testemunho permaneceu, porque estava a ser escrito "nos umbrais de tua casa e 

nas tuas portas" (v. 9). Em outras palavras, havia sempre a ser tanto um 

compromisso verbal e visível para a Palavra de Deus no lar. É o plano de Deus 

para a Sua Palavra para ser passada de uma geração para a seguinte. E seu 

agente principal é a família. 

Mas a partir do momento da queda da família tem sido atormentado com 

problemas de toda espécie que enfraquecer, debilitar, e ameaçam destruí-lo. A 

primeira causa desses problemas, como de todos os seres humanos problema-é 

a natureza pecaminosa com a qual cada pessoa nasce. A maldição da Queda é 

construída na família. É a maldição que faz com que os homens a serem 

machistas, mulheres de usurpar o lugar dos homens, as crianças a serem 

desobedientes a seus pais, e os pais para ser abusivo para os seus filhos. Só onde 

Cristo está no controle como Salvador e Senhor pode uma família viver de 

acordo com as normas e cumprir o ministério que Deus ordena. 

O Minnesota Crime Comissão, demonstrando a veracidade da visão bíblica, 

divulgou um relatório que dizia, em parte: 

Cada bebê começa a vida como um pouco selvagem. Ele é completamente 

egoísta e egocêntrica. Ele quer o que ele quer, quando ele quer: a garrafa, a 

atenção de sua mãe, os brinquedos de seu companheiro, o relógio de seu tio, ou 

o que quer. Negar-lhe estas e ele ferve de raiva e agressividade, o que seria 

assassina eram ele não tão indefeso. Ele é sujo, não tem moral, nem 

conhecimento, nem habilidades desenvolvidas. Isto significa que todas as 

crianças, não apenas certas crianças, mas todas as crianças, nascem 

delinqüente. Se for permitido que continue em seu mundo egocêntrico de 

infância, dado o reino livre para as suas ações impulsivas para satisfazer cada 

quer, cada criança iria crescer um criminoso, um ladrão, um assassino, um 

estuprador. 

A segunda causa de problemas familiares é o sistema mundial satânico em que 

vivemos. Porque o plano de Deus é construir, fortalecer e proteger a família, o 

plano de Satanás é minar, enfraquecer, e destruí-lo. Por todos os meios 

possíveis ele projeta para empurrar a família para dentro do molde de seu 

sistema mundial de valores, de modo que ele não pode funcionar como Deus 

quer. 



Molde do mundo não deve ser um ajuste perfeito para o cristão. Ele não deve 

se encaixar em tudo. Deus ordenou a Moisés que dizer a Israel: "Você não deve 

fazer o que é feito na terra do Egito, onde você viveu, nem está a fazer o que é 

feito é a terra de Canaã, onde eu estou trazendo você, você não andará em seus 

estatutos . Você está a realizar meus juízos, e os meus estatutos, a viver de 

acordo com eles, eu sou o Senhor vosso Deus "(Levítico 18: 3-4.). "Não se 

contaminem por qualquer uma dessas coisas", diz ele mais tarde, referindo-se 

especificamente a várias práticas sexuais imorais. "Porque pela todas estas as 

nações que eu expulso de diante de você se contaminem" (v. 24). Desde o início 

que era a intenção de Deus para o seu povo para ser diferente e distinta, a ser 

separadas dos caminhos do mundo. 

Um terceiro fator importante na destruição da casa é a influência perversa de 

filosofia humanística. Em quase toda a faculdade secular hoje se pode ouvir 

chamados idéias futuristas sendo promovido por docentes, palestrantes 

convidados e organizações do campus. Um orador popular diz que ele olha para 

um mundo onde não haverá escolas, não há famílias, e não há relações pai-

filho. Ele diz: "Para liberar a criança, é preciso acabar com a paternidade e 

casamento, devemos contentar com nada menos do que a eliminação total da 

família." 

No primeiro seminário internacional em preparação para o Ano Internacional 

da Criança (AIC), em 1977, o presidente da União das Mulheres da 

Checoslováquia disse: "Muito antes de os representantes de todos os povos do 

mundo e as Nações Unidas decidiram adotar a declaração de os direitos da 

criança e de seus dez princípios, os países socialistas ganharam vasta 

experiência na aplicação das idéias contidas na declaração na vida cotidiana. 

" Um dos principais objetivos do socialismo marxista é libertar as crianças da 

casa e torná-los sob a tutela do Estado. Uma criança fora de casa não vai ser 

ensinado quaisquer normas ou atitudes morais, religiosas, sociais, patrióticos, 

ou políticas que são contrárias ao que o Estado quer. 

A carta que recebi de um homem em minha igreja que tinha emigrado com a 

família da Checoslováquia inclui as seguintes palavras: 

Na Tchecoslováquia, a grande maioria das mulheres trabalham, e as crianças 

estão no jardim de infância desde vários meses de idade. O impacto sobre os 

laços familiares é horrível. Minha esposa e eu sei disso por experiência 

própria. A doutrina ímpia bombeado para pequenas almas das crianças levantou 

a geração mais cínico que você pode imaginar. A maioria dos jovens não 

acreditam em nada, nem mesmo Deus. Minha esposa recentemente visitou 

nosso país nativo e voltou com tristeza em seu coração. O sistema sem Deus 

destruída em grande parte a vontade do povo, e produziu uma série de robôs 

obedecer cínicos, indiferente, descartáveis. O que mais me assusta é que o 

mesmo processo de movimento de libertação e jargão ouvi vinte e cinco e trinta 



anos atrás está acontecendo agora neste país, e nós temos que passar por isso 

uma segunda vez. Temos de dizer-lhe que essa moral em colapso e crescente 

indiferença são algumas das razões que recebemos Jesus Cristo há vários meses 

como nosso Salvador, apesar de o nosso fundo do materialismo dialético (que 

é outro nome para o comunismo) é enorme e inimaginável para o americano 

médio . 

Entre as coisas a partir do qual os grupos humanistas acreditam que as crianças 

devem ser libertados são: a moral e valores tradicionais, o poder paternal, a 

punição física, religião, nacionalismo, patriotismo e capitalismo. Entre as 

coisas que eles acreditam que as crianças devem ser autorizados a fazer e ter 

são a liberdade sexual completa, incluindo o direito de homossexual 

"casamento", abortos, e informação livre e dispositivos para a 

contracepção. Propostas sérias foram feitas para os direitos das crianças a fazer 

coisas como processar os pais por ser forçado a ir à igreja, ser pago salário 

mínimo para fazer as tarefas domésticas, e ter a possibilidade de escolher a sua 

própria família. 

Desde o início das Escrituras, é evidente que as crianças são uma bênção de 

Deus. Quando Caim nasceu Eva exultou: "Adquiri um varão com o auxílio do 

Senhor" (Gn 4: 1), e quando Seth nasceu, ela disse: "Deus me deu outro filho 

em lugar de Abel" (v . 25). Quando Deus abençoou Leah com os filhos, porque 

ela foi amada por Jacó, ela reconheceu sua mão graciosa nos nascimentos e de 

Rúben disse: "Porque o Senhor tem visto a minha aflição" e de Simeão: "Porque 

o Senhor ouviu que eu sou amado, Ele tem, portanto, me deu este filho 

"(Gênesis 29: 32-33). Ao longo de ambos os Testamentos crianças mostram-se 

presentes-as bênçãos do Senhor para ser valorizado, amado e cuidado com 

gratidão e fidelidade. "Eis que os filhos são um dom do Senhor;.. O fruto do 

ventre é uma recompensa Como flechas na mão do guerreiro, assim são os 

filhos da mocidade Bem-aventurado o homem cuja aljava cheia deles" ( Ps 127: 

3-5.). A qualificação para a verdadeira bênção na paternidade é a de criar os 

filhos a amar o Senhor e seguir seus caminhos. É a criança justo, piedoso que 

traz bênção e felicidade para seus pais. "O pai do justo se regozijará, e aquele 

que gera um filho sábio terão prazer nele" (Prov. 23:24). As mulheres fazem a 

sua contribuição mais original para a igreja, bem como encontrar o seu próprio 

maior realização, em childrearing e no seu envolvimento e atividade em casa, 

o que impede que busca o papel masculino na igreja (veja 1 Tm. 2:15) . 

Os pais que não totalmente e incansavelmente se comprometem com o 

ensinamento divino e formação dos seus filhos são susceptíveis de acordar um 

dia para encontrar seus filhos e filhas inextricavelmente enredados nas 

filosofias e práticas do mundo ímpios e imorais. Apesar do que o mundo possa 

dizer, as crianças são a obedecer e honrar os seus pais. Eles não devem ser 

libertados dos seus pais e habilitados a escolher o que quer fazer e da maneira 

que eles querem fazê-lo. 



Na Palavra de Deus, os pais têm toda verdade e toda orientação necessária para 

a criação dos filhos na justiça e santidade. E o que uma criança precisa saber 

sobre como ele deve se relacionar e responder aos seus pais está lá também. A 

Bíblia foi concluída há dois mil anos, mas os homens não mudaram desde então 

e nem tem Deus. O que a Escritura tem a dizer é atemporal e up-to-

date. Nenhum ser humano descoberta, filosofia ou atitude é novo ou 

surpreendente a Deus ou fora do escopo e do juízo de Sua Palavra revelada. 

Efésios 6: 1-4 continua ensinamento de Paulo sobre a submissão mútua dos 

crentes (5:21) mudando-se para a família. Os versículos 1-3 foco na 

apresentação das crianças e verso 4 centra-se na apresentação de pais. 

A submissão de crianças 

Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra 

a teu pai ea tua mãe (que é o primeiro mandamento com 

promessa), para que te vá bem, e que você pode viver por muito 
tempo sobre a terra. (6: 1-3) 

Tekna ( crianças não) não se refere particularmente às crianças, mas para toda 

a prole. Filhos e filhas ainda sob o teto de seus pais devem obedecer e honrar -

los. Obedeça tem a ver com a ação, e honratem a ver com atitude. Embora, 

como Paulo acaba de referir, homens e mulheres não estão mais sob a 

autoridade de seus pais, uma vez que eles próprios se casar (5:31), o respeito 

especial e preocupação para os seus pais devem continuar enquanto eles 

vivem. A criança que é educada para obedecer e honrar seus pais sempre será 

sensível à sua sabedoria, conselho e bem-estar. 

Hupakouō ( obey ) significa, literalmente, "para ouvir debaixo", isto é, a ouvir 

com atenção e responder positivamente ao que é ouvido. As crianças estão a 

colocar-se de acordo com as palavras e autoridade de seus pais . 

No Senhor se refere à esfera de agradar ao Senhor, a obedecer os pais por causa 

do Senhor. Crianças obedecer seus pais como um reflexo de sua obediência ao 

Senhor. O contexto deixa claro que no Senhor aplica-se a honrar , bem como 

para obedecer . Os pais devem ser obedecidas e honrado porque fazê-lo é 

obedecer e honrar o Senhor . 

Os pais ficar na brecha, por assim dizer, entre crianças e Deus, enquanto os 

filhos são jovens demais para ter uma relação plena e madura com Ele se. Os 

pais são os mordomos de Deus, a Sua autoridade proxy, para os seus filhos, que 

estão simplesmente emprestados a eles em confiança por seu próprio Pai 

celestial. É por isso que as crianças são ordenou: "Sejam obedientes a seus pais 

em todas as coisas, por isso é bem agradável ao Senhor" (Cl 3:20). A única 

exceção a essa obediência é na questão de fazer o que é errado. Cada crente 

deve recusar-se a fazer qualquer coisa que é claramente contra a vontade de 



Deus como ensinado nas Escrituras. Ele deveria dizer com Pedro e João, "se é 

justo, diante de Deus para dar ouvidos a vós do que a Deus, você é o juiz, porque 

nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos" (At 4:19 -20). Caso 

contrário, no entanto, uma criança é a obedecer seus pais "em todas as coisas." 

A razão básica para as crianças a obedecer e honrar seus pais é simplesmente 

que ele está certo . O acerto não é baseado em estudos de casos psicológicos 

ou outras provas humana ou teoria, mas na norma do direito de 

Deus. Declaração de Deus faz com que seja certo . 

Dikaios ( direita ) refere-se ao que é correto, justo, reto-à que é exatamente 

como deveria ser. Para as crianças a obedecer e honrar os seus pais é dikaios , 

exatamente como deve ser, porque tudo o que Deus ordena é dikaios . Ezra 

declarado de Deus: "Então tu chegaste para baixo no monte Sinai, e te falar com 

eles do céu; Tu dar-lhes apenas [ou para a direita] portarias e leis verdadeiras, 

bons estatutos e mandamentos" (. Neh 9:13) . "Os preceitos do Senhor são retos 

e alegram o coração", disse Davi; "O mandamento do Senhor é puro e ilumina 

os olhos" (Sl. 19: 8). Outro salmista escreveu: "Eu sei, ó Senhor, que os teus 

juízos são justos", e "Eu estimo certas todos os preceitos Teus (119: 75, 128). 

Oséias fechou sua mensagem com estas belas palavras:" Quem é sábio, deixe-

o entender essas coisas; quem é exigente, deixá-lo conhecê-los. Porque os 

caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores 

vai tropeçar neles "(Os. 14: 9). 

O direito atitude por trás do direito ato de obediência é honra ( Timão ), o que 

significa que valorizam muito, para manter na mais alta consideração e 

respeito. Em ambas as suas formas verbais e nominais a palavra é muitas vezes 

usado como um termo de reverência, preciosidade, e honra a respeito de Deus 

Pai e de Cristo (1 Tm 1:17; 1 Pe 2:17; Ap 4:.. 9, 11 ; 5: 12-13; etc.). Ele também 

é usado pelo Pai, em referência ao Filho (Hb 2: 9; 2 Pe 1:17..). 

Os filhos devem honrar tanto o seu pai e sua mãe , para mantê-los no maior 

respeito possível. Quando Deus introduziu pela primeira vez a Sua lei escrita 

na forma dos Dez Mandamentos, a primeira lei relativa às relações humanas 

foi: "Honra teu pai e tua mãe, que seus dias sejam prolongados na terra que o 

Senhor teu Deus te dá" ( Ex. 20:12) -e essa é a lei Paulo reitera a este texto. É 

o único mandamento dos dez que se relaciona com a família, pois que um único 

princípio, quando obedecida, é suficiente para garantir a relação direito das 

crianças de seus pais. Não só isso, mas é o princípio fundamental por trás de 

todas as relações humanas na sociedade. Uma pessoa que cresce com um senso 

de respeito e obediência aos seus pais terão a base para respeitar a autoridade 

de outros líderes e os direitos de outras pessoas em geral. 

Respeito pelos pais é de tal grande importância para Deus, que Moisés ordenou: 

"Aquele que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto", e "Quem 



amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto" (Ex 21:15, 17; cf. 

Lev. 20: 9.). Ou de abusar fisicamente ou verbalmente um pai era um crime 

capital no antigo Israel. 

Nos Estados Unidos, pelo menos, oito milhões de agressões graves são feitas 

todos os anos por crianças sobre seus pais. Nos últimos anos, um número de 

crianças têm sido condenado por assassinar ou contratar o assassinato de seus 

pais, geralmente sem nenhum motivo maior do que o ressentimento de controle 

parental ou disciplina. As crianças que são incessantemente disseram que eles 

podem fazer o que quiserem e podem ter o seu próprio caminho são crianças 

que, em breve zombam seus pais, professores, normas morais, a lei, e à 

sociedade em geral. Todos os relacionamentos humanos, obviamente crescer 

fora das crianças com os pais. As crianças que respeitar e obedecer seus pais 

vão construir uma sociedade que é ordenada, harmoniosa e produtiva. A 

geração de indisciplinados, crianças desobedientes irá produzir uma sociedade 

que é caótico e destrutivo. 

Honra dos pais engloba prevê-los quando eles não podem mais sustentar-

se. Assim como os pais gastar mais ou menos vinte anos cuidando de e 

fornecendo para os seus filhos, os seus filhos estão a gastar o tempo e dinheiro 

é necessário para cuidar e sustentar seus pais devem ser os pais não são capazes 

de fazê-lo por si mesmos. 

Quando alguns fariseus e escribas repreendeu Jesus por permitir que seus 

discípulos para comer sem primeiro cerimonial de lavar as mãos, Ele 

respondeu: "Por que vocês mesmos transgredir o mandamento de Deus por 

causa da vossa tradição Porque Deus disse:" Honra teu pai e? mãe, "e" Aquele 

que fala mal do pai ou da mãe, que ele seja condenado à morte. " Mas você diz: 

"quem disser a seu pai ou a sua mãe:" Qualquer coisa de meus que você poderia 

ter sido ajudado por ter sido dado a Deus ", ele não é para homenagear o seu 

pai ou a sua mãe." E, assim, você invalidado a palavra de Deus por causa da 

vossa tradição "(Mat. 15: 3-6). Jesus deixou claro que a honra dos pais inclui 

apoio financeiro de-los quando necessário. 

Obviamente, o simples fornecimento de apoio financeiro para os pais em sua 

velhice está muito aquém de honra , se não for feito com o envolvimento 

pessoal amoroso. O dinheiro pode ser uma expressão de amor, mas nunca um 

substituto para o amor. A criança não pode mais honrar seus pais simplesmente 

pagando suas contas do que seus pais poderiam ter responsavelmente 

levantadas por ele só pagando por sua comida, roupas, educação, e outras 

necessidades além de cuidado e envolvimento pessoal amorosa. 

As crianças têm de ser treinados para obedecer e honrar seus pais por seus 

pais. O livro de Provérbios está cheio de verdades para orientar os pais neste 

treinamento de seus filhos e para orientar as crianças em obedecer seus pais. Os 



provérbios são essencialmente uma série de lições que os pais ensinem seus 

filhos, e seu tema é: "Ouve, meu filho, a instrução de teu pai, e não deixes o 

ensino de tua mãe" (1: 8).Os pais não são infalíveis, mas eles são autoridade 

dada por Deus e fonte de formação primária da criança. "Meu filho, não esqueça 

meus ensinamentos, mas teu coração guarde os meus mandamentos" (3: 1), o 

escritor de Provérbios diz. "Ouve, ó filhos, a instrução do pai, e dar a atenção 

que você pode ganhar a compreensão, pois eu dar-lhe sã doutrina; não 

abandonar a minha instrução Quando eu era um filho a meu pai, tenro e único 

filho no. diante de minha mãe, então ele me ensinou e me disse: 'Deixe seu 

coração se apegam as minhas palavras; guardai os meus mandamentos e ao vivo 

"(4: 1-4). O pai ensinou a seu filho que seu pai havia lhe ensinado. Deus planeja 

para os crentes para passar sobre a Sua instrução de uma geração para a 

seguinte. 

Um velho provérbio chinês diz: "plantas uma geração, as árvores eo próximo 

fica à sombra." As oportunidades e liberdades que temos de viver e praticar a 

nossa fé foram conquistados por nossos antepassados há séculos e transmitidas 

a nós por aqueles no meio. As crianças criadas em famílias cristãs são 

abençoados com o fruto das árvores plantadas espirituais muitos anos antes por 

pais e avós. Por outro lado, é preciso três ou quatro gerações para reverter os 

efeitos de um grupo perverso de pais (cf. Ex. 20: 5; 34:.. 7; Num 14:18; Dt 5, 

9). As bênçãos que temos a partir da pregação, ensino e comunhão de nossa 

igreja local são fruto da dedicação e sacrifício de crentes que nos precederam. 

A criança não pode ter nenhuma herança maior do que o ensinamento divino e 

exemplo de seus pais. "Filho meu, guarda as minhas palavras, e estimo os meus 

mandamentos dentro guardardes os meus mandamentos, e vive, e minha lei, 

como a menina dos teus olhos Ligá-los em seus dedos;.. Escreva-os na tábua do 

seu coração" (Provérbios 7. : 1-3). A "maçã do olho" refere-se a própria frente 

do olho, a pupila. Uma vez que é extremamente sensível, exposta a irritação, e 

é crítica para a visão, é instintivamente protegido. Uma criança obediente deve 

valorizar e proteger o ensinamento divino de seus pais com mais cuidado do 

que ele protege seus olhos. 

Assim como uma criança obediente traz felicidade e tranquilidade a uma 

família, um filho desobediente traz o oposto. Ele traz "tristeza de sua mãe" 

(Prov. 10: 1), a infelicidade e destruição de seu pai (17:21; 19:13), e vergonha 

para os dois (19:26). Ele as usa descarAdãoente para seus próprios fins egoístas 

(28:24). 

O mundo de hoje tem muito a dizer sobre os chamados direitos da criança. Mas 

a ênfase deve estar em suas responsabilidades. Ênfase nos direitos-se por 

crianças ou adultos, enfraquece e destrói as relações em todos os níveis. É o 

senso de responsabilidade que constrói relações corretas, bem como 

personagem certo. 



Embora Ele estava perfeitamente divina e livre do pecado, como uma criança, 

mesmo Jesus teve de crescer nos caminhos cada criança cresce. Lucas diz-nos 

que, quando criança Jesus estava em perfeita sujeição a seus pais. E como Ele 

cresceu para a maturidade, ele "continuou a aumentar em sabedoria, em estatura 

e em graça diante de Deus e dos homens" (Lucas 2: 51-52). Ele cresceu 

intelectualmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. 

Essas são as formas em que todas as crianças devem crescer Ele deve crescer 

intelectualmente. Quando um bebê vem ao mundo, sua mente é um espaço em 

branco. A infância é um momento de aprendizagem. Quaisquer que sejam as 

crianças sabem que têm de ser ensinado. Eles vêm ao mundo sem o 

conhecimento intelectual ou julgamento. A estão inclinados a escolher junk 

food sobre o que é nutritivo, para jogar onde ele é perigoso, em vez de 

seguro. Eles não sabem os nomes de coisas ou o que eles são usados. Eles não 

sabem como falar. Os pais são, portanto, responsável por ensinar seus filhos o 

que eles precisam saber. 

Toda criança deve crescer fisicamente. Quando ele nasce, ela é extremamente 

fraco e fisicamente subdesenvolvido. Ele não pode fazer nada por si 

mesmo. Ele deve ser alimentado, alterado, coberto, protegidos do excesso de 

frio ou de calor, e assim por diante. Aos poucos, ele é ensinado a fazer as coisas 

por si mesmo, mas enquanto isso os pais devem fornecer para ele. 

Como Jesus, toda criança deve crescer socialmente, em "favor ... com os 

homens." Atitude mais dominante de uma criança é o egoísmo. Seus interesses 

são totalmente auto-centrada. Seus próprios desejos e necessidades são tudo o 

que sabe e tudo o que ele se preocupa. Isso, é claro, nem sempre continuar a ser 

uma característica da infância. Ele deve ser ensinado a partilhar, ensinou a ser 

atencioso com os outros, ensinou a não colocar seus próprios interesses acima 

dos interesses de todos os outros, e ensinou a não se tornar decepcionado ou 

irritado quando ele não pode ter o seu próprio caminho. 

E toda criança deve crescer espiritualmente ", em favor de Deus." As crianças 

não conhecem a Deus, naturalmente, muito menos amor e obedecê-lo 

naturalmente. A criança deve ser ensinada sobre Deus, Sua natureza, Seu 

cuidado, Seu amor, e Sua vontade. E quando ele é velho o suficiente, ele deve 

ser ensinado Sua necessidade de confiar em Jesus Cristo como seu próprio 

Salvador e Senhor. 

Paulo disse: "quando eu era criança, eu costumava falar como uma criança, acho 

que como uma criança, a razão como uma criança" (1 Cor. 13:11). As crianças 

têm deficiências em todas as áreas de suas vidas, e é responsabilidade dos pais 

para atender a essas necessidades de crescimento, incluindo a necessidade de 

desenvolver nas verdades do Senhor. 



O comando honrar seu pai e sua mãe é duplo. Isso pode ser bem com você se 

relaciona com a qualidade de vida, e que você pode viver por muito tempo 

sobre a terra relaciona-se com a quantidade de vida prometido. A promessa 

inicial era Israel e envolveu muitos e, bênçãos terrenas físicos tangíveis. Mas a 

referência de Paulo a ele aqui mostra que ele também se estende para os crentes 

de hoje. Embora suas bênçãos nem sempre pode ser tangível, uma família onde 

as crianças e os pais vivem no amor mútuo e submissão terão rico, dado por 

Deus, harmonia e satisfação que outras famílias nunca pode saber Quanto à 

promessa de vida longa sobre a terra , o crente que honra seus pais podem 

saber que sua vida será a medida plena Deus pretende, em vez de cortar curto 

como os de Ananias e Safira (Atos 5: 5-10) e certos membros da igreja de 

Corinto (1 Cor 11:30. ). 

Se os pais, que são muito mais velho e mais experiente, não pode cumprir as 

suas responsabilidades sem ser salvo e ser cheio do Espírito Santo, quanto 

menos se pode esperar as crianças a cumprirem as suas responsabilidades, sem 

essas exigências espirituais? As crianças Paulo aborda em Efésios 6: 1 são tanto 

o mandamento de "ser cheio do Espírito Santo" (5:18) e "ser sujeitos a um 

outros no temor de Cristo" (5:21) como são os maridos e as esposas de 5: 22-

33 e os pais de 6: 4. 

O estreito relacionamento de Samuel ao Senhor começou quando ele era muito 

jovem, e o rei Josias instigado reavivamento espiritual em Judá, quando ele 

ainda era um adolescente. Davi era um menino quando o Senhor começou a 

usá-lo, e rainha Ester era uma jovem mulher quando o Senhor usou para salvar 

seu povo da aniquilação. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre 

de sua mãe (Lucas 1:15). 

A Apresentação de Pais 

E, pais, não provoqueis vossos filhos à ira; mas criai-os na 
disciplina e admoestação do Senhor. (6: 4) 

O Comando Negative 

Primeiro comando de Paulo aos pais é negativo: pais, não provoqueis vossos 

filhos à ira . Esse foi um conceito totalmente novo para o dia de Paulo, 

especialmente nesses redutos pagãs como Éfeso. A maioria das famílias 

estavam em frangalhos, e amor mútuo entre os membros da família era quase 

desconhecido. O amor de um pai para seus filhos teria sido difícil até 

imaginar. Pela lei romana da patria potestas um pai teve vida virtual e poder da 

morte não só sobre seus escravos, mas ao longo de toda a sua família. Ele 

poderia lançar qualquer um deles para fora da casa, vendê-los como escravos, 

ou até mesmo matá-los e prestar contas a ninguém. Uma criança recém-nascida 

foi colocada aos pés de seu pai para determinar seu destino. Se o pai pegou, a 



criança foi autorizado a ficar em casa; se o pai foi embora, foi simplesmente 

descartado-tanto quanto os bebês abortados estão em nossos dias. Lactentes 

descartados que eram saudáveis e vigorosos foram coletadas e levadas a cada 

noite para o fórum da cidade, onde seriam apanhados e criado para ser escravos 

ou prostitutas 

Uma carta escrita em um BC por um homem chamado Hilarion a sua esposa, 

Alis, lê, "a mais entusiasta saudações. Note-se que ainda estamos mesmo agora 

em Alexandria. Não se preocupe se quando todos os outros retornam eu 

permanecerei em Alexandria. Eu imploro e rogo você para cuidar da criança, e 

assim que receber salários vou enviá-los para você Se de boa sorte para você, 

você tem outro filho, se ele é um menino, deixá-lo viver;. se for uma menina , 

expô-la "(Papiros Oxyrhynchus 4,744). Seneca, um estadista renomado em 

Roma, na época em que Paulo escreveu a carta aos Efésios, disse: "Nós abater 

um boi feroz; nós estrangular um cachorro louco;. Mergulhamos uma faca em 

uma vaca doente Crianças que nasceram fracos ou deformado que se afogar." 

Essa insensibilidade é arrepiante. No entanto, de acordo com um relatório 

recente, a causa primária para as crianças estarem em lares adotivos, hoje, não 

é o divórcio, miséria financeira, ou a morte de seus pais, mas simplesmente o 

desinteresse de seus pais. E talvez o mais devastador abuso a criança pode 

experimentar é a de ser negligenciada, tratada quase como se ele não existisse. 

Embora Pateres ( pais ) geralmente se refere aos pais do sexo masculino, foi 

usado às vezes dos pais em geral. Paulo vem falando sobre ambos os pais nos 

últimos três versos, e parece provável que ele ainda tem tanto em mente neste 

termo no versículo 4. A mesma palavra é usada em Hebreus 11:23 para se referir 

a pais de Moisés. 

Porque um pai era, de longe, a figura dominante nos domicílios daquele dia, ele 

foi o pai que quem mais frequentemente provocar seus filhos à ira . Mas a mãe 

é, obviamente, capaz de fazer a mesma coisa, e ela não é mais justificada em 

fazê-lo do que é um pai. 

Sociólogos da Universidade de Harvard Sheldon e Eleanor Glueck desenvolveu 

um teste (que provou ser de 90 por cento de precisão) para determinar se ou não 

de cinco e seis anos de idade iria tornar-se inadimplente. Eles descobriram que 

os quatro principais fatores necessários para prevenir a delinqüência são: a 

empresa do pai, justo, e disciplina consistente; supervisão da mãe e 

companheirismo durante o dia; demonstrada do pai afeto um pelo outro e para 

as crianças; e da família passar o tempo juntos em atividades onde todos 

participaram ( Unraveling Delinquência Juvenil [Cambridge, Mass .: Harvard 

Univ. Press, 1950], pp. 257-71). 



O psiquiatra Dr. Paulo Cristão Meier dá uma lista semelhante de fatores que 

produzem as relações entre pais e filhos direita: o genuíno amor dos pais para 

si e para os filhos; firme, disciplina consistente;coerência das normas para pais 

e filhos; o bom exemplo dos pais; e do pai como verdadeiro chefe da casa. Ele 

também comenta que a grande maioria dos neuróticos cresceram em lares onde 

não havia nenhum pai ou onde ele foi dominado pela mãe ( Cristão educação 

dos filhos e Desenvolvimento da personalidade [Grand Rapids: Baker, 1980], 

pp. 81-82) . 

Para provocar ... a raiva sugere uma repetida, padrão contínuo de tratamento 

que gradualmente se acumula uma raiva e ressentimento profundamente 

arraigado que ferve em hostilidade para fora. 

Tal tratamento normalmente não é destinada a provocar ... raiva . Muitas 

vezes é pensado para ser para o bem da criança. Superproteção bem-

intencionado é uma causa comum de ressentimento em crianças. Pais que 

sufocam os filhos, excessivamente restringir onde podem ir eo que eles podem 

fazer, nunca confiar neles para fazer as coisas por conta própria, e 

continuamente questionar seu julgamento construir uma barreira entre si e seus 

filhos, geralmente sob a ilusão de que eles estão construindo uma relação mais 

próxima. As crianças precisam de orientação cuidadosa e certas restrições, mas 

são seres humanos individuais em seu próprio direito e deve aprender a tomar 

decisões por conta própria, compatível com a sua idade e maturidade. Suas 

vontades pode ser guiado, mas eles não podem ser controladas. 

Outra causa comum de provocar as crianças a raiva é favoritismo. Isaque 

favorecido Esaú sobre Jacó e Rebeca preferia Jacó sobre Esaú. Esse favoritismo 

dupla e conflitantes não só causado grandes problemas para a família imediata, 

mas continuou a ter repercussões nos conflitos entre os descendentes de Jacó e 

Esaú, até os dias de hoje! 

Para os pais para comparar seus filhos uns com os outros, especialmente na 

presença das crianças, pode ser devastador para a criança que é menos talentoso 

ou favorecido. Ele tenderá a tornar-se desanimado, ressentido, retirado, e 

amargo. Favoritismo pelos pais geralmente conduz ao favoritismo entre os 

próprios filhos, que captam a prática de seus pais. Eles vão favorecer um irmão 

ou irmã sobre os outros e muitas vezes vai favorecer um dos pais sobre o outro. 

Uma terceira maneira pais provocar seus filhos é, empurrando conquista para 

além de limites razoáveis. A criança pode ser tão pressionados para conseguir 

que ele está praticamente destruído. Ele rapidamente descobre que nada que ele 

faz é suficiente para agradar seus pais. Tão logo ele realizar um objetivo do que 

ele é desafiado a realizar algo melhor. Padres que fantasiam suas próprias 

realizações através das habilidades atléticas de seus filhos, ou mães que 



fantasiam uma carreira glamourosa através das vidas de suas filhas prostituir 

sua responsabilidade como pais. 

Certa vez, visitei uma jovem que estava confinado a uma cela acolchoada e 

estava em estado de choque catatônico. Ela era um cristão e tinha sido criado 

em uma família cristã, mas sua mãe tinha incessantemente empurrou-a para ser 

a garota mais popular, bonito, e bem sucedido na escola. Ela tornou-se chefe de 

torcida, rainha do baile, e mais tarde um modelo. Mas a pressão para excel se 

tornou muito grande e ela teve um colapso mental completo. Depois que ela foi 

finalmente liberado do hospital, ela voltou para o mesmo ambiente artificial e 

exigente. Quando novamente ela descobriu que não poderia lidar, ela cometeu 

suicídio. Ela resumiu sua frustração quando ela me disse um dia: "Eu não me 

importo com o que é que eu faço, nunca satisfaz a minha mãe." 

A quarta forma como as crianças são provocadas é de desânimo. Uma criança 

que nunca é complementada ou incentivado por seus pais é destinado para o 

problema. Se ele está sempre disse o que está errado com ele e nunca o que é 

certo, ele logo vai perder a esperança e tornar-se convencido de que ele é 

incapaz de fazer nada direito. Nesse ponto, ele não tem nenhuma razão mesmo 

de tentar. Os pais podem sempre encontrar algo que uma criança realmente faz 

bem, e eles devem mostrar apreço por ele. Uma criança precisa de aprovação e 

encorajamento em coisas que são boas cada bit tanto quanto ele precisa de 

correção em coisas que não são. 

A quinta maneira provocação ocorre é pelos pais "não sacrificar para os seus 

filhos e fazê-los sentir indesejado. As crianças que são feitas para sentir que 

eles são uma intrusão, que eles estão sempre no caminho e interferir com os 

planos e felicidade dos pais, não pode ajudar a tornar-se ressentido. Para essas 

crianças os próprios pais acabará por se tornar indesejada e uma intrusão em 

planos e felicidade das crianças. 

Uma sexta forma de provocação vem falhando para deixar as crianças crescem 

em um ritmo normal. Repreendendo-los para sempre agindo infantil, mesmo 

quando o que eles fazem é perfeitamente normal e inofensivo, não contribui 

para a sua maturidade, mas sim ajuda a confirmar-los na sua infantilidade. 

Uma sétima forma de irritar as crianças é o que usa o amor como uma 

ferramenta de recompensa ou punição conceder-lo quando uma criança é bom 

e retirá-la quando ele é ruim. Muitas vezes, a prática é inconsciente, mas uma 

criança pode perceber se um pai cuida dele menos quando ele é desobediente 

do que quando ele se comporta. Não é assim que Deus ama e não é a maneira 

que ele pretende pais humanos ao amor. Deus disciplina Seus filhos, assim 

como muito por amor, como Ele os abençoa. "Aqueles a quem o Senhor ama 

Ele disciplina" (Heb. 12: 6). Porque é tão fácil de punir com raiva e 



ressentimento, os pais devem tomar cuidado especial para deixar os filhos 

sabem que os amo quando a disciplina é dada. 

Uma oitava forma de provocar as crianças é por abuso físico e verbal. Crianças 

maltratadas são uma tragédia crescente hoje. Mesmo cristãos pais-pais, 

especialmente, às vezes reagem de forma exagerada e espancar seus filhos 

muito mais difícil do que o necessário. Disciplina física adequada não é uma 

questão de exercer autoridade superior e força, mas de corrigir no amor e 

razoabilidade. As crianças também são agredidas verbalmente. Um pai pode 

facilmente dominar como uma criança com palavras como com força 

física. Colocá-lo para baixo com argumentos superiores ou sarcasmo pode 

causar danos graves, e provoca a ira e ressentimento. É espantoso que às vezes 

dizemos coisas para nossas crianças que nós não pensaria de dizer a mais 

ninguém, porque o medo de arruinar a nossa reputação! 

Um pai cristão confessa, 

Minha família é tudo crescido e as crianças se foram. Mas se eu tivesse que 

fazer tudo de novo, isso é o que eu faria. Eu amo minha esposa mais na frente 

dos meus filhos. Gostaria de rir com os meus filhos mais-at nossos erros e as 

nossas alegrias. Gostaria de ouvir mais, até mesmo para a criança o mais 

pequeno. Eu seria mais honesto sobre minhas próprias fraquezas, nunca 

fingindo perfeição. Rezaria de forma diferente para a minha família; em vez de 

se concentrar sobre eles, eu iria concentrar em mim. Gostaria de fazer mais 

coisas em conjunto com os meus filhos. Gostaria de incentivá-los mais e doar 

mais elogios. Gostaria de prestar mais atenção às pequenas coisas, como ações 

e palavras de reflexão. E então, finalmente, se eu tivesse que fazer tudo de novo, 

gostaria de compartilhar a Deus mais intimamente com a minha família; cada 

coisa comum, que aconteceu em cada dia comum, eu usaria para encaminhá-

los para Deus. 

O Comando Positive 

O comando positivo para os pais é para eles para abrir [os filhos] na disciplina 

e admoestação do Senhor . Paideia ( disciplina ) vem da 

palavra pais (criança) e refere-se à formação sistemática das crianças. Ele inclui 

a idéia de correção para o erro, como se vê no conhecido provérbio: "Aquele 

que poupa a vara aborrece a seu filho, mas aquele que o ama ele disciplina 

diligentemente" (Prov. 13:24). Nos vários usos do termo em Hebreus 12: 5-11, 

os tradutores da Versão Autorizada tornava "castigo", que é claramente a ênfase 

desse contexto. Significado de Paulo aqui é expressa ainda mais completa, no 

entanto, no provérbio "Educa a criança no caminho em que deve andar, mesmo 

quando ele for velho, não se desviará dele" (22: 6). Disciplina tem a ver com o 

formação global das crianças, incluindo a punição. 



Susannah Wesley, a mãe de João e Charles Wesley, levantou dezessete crianças 

e teve estas palavras a dizer sobre a educação dos filhos: "O pai que estuda para 

subjugar [auto-vontade] em seu filho trabalha em conjunto com Deus na 

renovação e salvar uma alma . O pai que se entrega ele faz o trabalho do diabo, 

faz a religião impraticável, a salvação inatingível, e faz tudo o que nele se 

encontra para condenar seu filho, alma e corpo para sempre "(citado em O 

Journal da João Wesley [Chicago: Moody, nd] , p. 106). 

Nouthesia ( instrução ) é, literalmente, um "colocar em mente" e inclui 

também a conotação de correção. Refere-se ao tipo de instrução encontrada no 

livro de Provérbios, onde o foco principal é sobre a formação e ensino de 

crianças. Ela não tem tanto a ver com informação factual como com atitudes e 

princípios de comportamento certas. 

A chave para a direita disciplina e instrução das crianças é seu ser do 

Senhor . Tudo pais fazem para os seus filhos é ser Dele-acordo com os 

ensinamentos de Sua Palavra, pela orientação e força do Seu Espírito Santo, em 

nome de Seu Filho, Jesus Cristo, e para a sua própria glória e honra. 

 

25. Relações Trabalhistas cheias do 

Espírito Santo (Efésios 6: 5-9) 

Escravos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor 

e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo; não por 

meio de servindo à vista, como para agradar aos homens, mas 

como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus com o 

coração. Com boa vai prestar serviço, como ao Senhor, e não aos 

homens, sabendo que tudo o que boa coisa cada um faz, isso ele 

vai receber de volta do Senhor, quer escravos, quer livres. E, 

senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, 

sabendo que o Senhor tanto deles como vosso está no céu, e não 

há parcialidade com Ele. (6: 5-9) 

Nesta passagem Paulo dá a sua ilustração final do princípio da submissão mútua 

produzido pelo Espírito ", e estar sujeito a um outros no temor de Cristo" (5:21), 

aplicando-a às relações entre escravos e senhores, e, por extensão , a todas as 

relações empregador-empregado. 

Em nossos dias, a luta entre empregadores e empregados atingiu níveis 

monumentais. Conflitos raiva constantemente entre trabalhadores e 

administração, com cada lado acusando o outro de egoísmo e 

irracionalidade. Os funcionários querem cargas menores de trabalho, menos 

horas, mais férias, e mais salários e benefícios. Os empregadores querem mais 



produtividade, mais lucros, e maior controle das políticas e práticas de 

gestão. Ambos os lados querem impostos mais baixos para si enquanto esperam 

uma maior proteção do governo e, por vezes, até mesmo subsídio. 

Não é difícil perceber que o cerne do problema em ambos os lados é a 

ganância. O pecado da avareza é o principal combustível que alimenta a espiral 

inflacionária que se tornou uma parte comum da vida moderna em muitas partes 

do mundo. Quando todo mundo quer mais, os preços devem subir para pagar 

salários mais altos e os lucros. E como os preços sobem e, portanto, o dinheiro 

compra menos, as pessoas querem ainda maior remuneração ou lucro para 

compensar a diferença. Quando o governo se torna fortemente envolvido em 

vários subsídios e apoios, em seguida, os impostos, a dívida nacional, ou ambos 

devem ser levantadas. Se o governo imprime mais dinheiro sem suporte, o valor 

de todo o seu dinheiro é diminuída e, novamente, as pessoas querem mais renda 

para compensar a diferença. 

Soma-se a tudo isso é o princípio de que, como posses aumentar o mesmo 

acontece com a ganância, porque a cobiça é por natureza insaciável. É provável 

que a sociedade ocidental moderna é o greediest na história. Todo mundo quer 

mais por menos, e as espirais ascendentes de inflação, dívida e tributação são 

inabalável. 

Como são esses problemas aparentemente irreconciliáveis a ser 

resolvido? Muitas pessoas defendem alguma forma de socialismo, em que o 

governo tem o controle total da economia Com o aumento da ganância e 

egoísmo se torna mais endurecido, mais controle do governo pode ser 

necessária para evitar a anarquia. Apocalipse 18 sugere que o Anticristo entrará 

em poder através de um grande sistema econômico mundial em que 

praticamente todo o poder é centralizado nas mãos de uns poucos líderes de 

elite. 

Mas Deus não criou a liberdade do homem para trabalhar contra o homem. Ele 

projetou para nos permitir ganhar a vida, sustentar nossa família, e estar a 

serviço de outros. No entanto, como em qualquer outra área da vida, a natureza 

depravada do homem transforma as provisões de Deus para fins egoístas. Tal 

como acontece com os problemas nas relações entre marido e mulher e pais e 

filhos (Ef. 5: 22-6: 4), a solução para os problemas de relações de trabalho deve 

começar com solução de salvação de Deus através de Jesus Cristo e do 

empoderamento do Seu Espírito Santo. 

Em todos os aspectos da vida humana, o plano de Deus é uma das autoridade e 

submissão, e estes dois pilares são a base das relações de trabalho bíblicos. Para 

evitar o caos ea anarquia, alguém tem que levar, e outros devem seguir a 

submissão mútua Paulo ensina em relação aos senhores e servos, assim como 

que entre maridos e esposas e pais e filhos, está no contexto dos papéis 



designados por Deus de autoridade maridos -de mais de esposas, pais sobre os 

filhos, e os mestres mais de servos. Mas essa autoridade não é baseada em 

qualquer superioridade inerente de maridos, pais ou mestres. Eles possuem a 

sua autoridade como uma mordomia de Deus, para ser usado para Seus 

propósitos e de acordo com seus princípios. Sua autoridade não é total ou 

ilimitado e é para ser usado apenas para servir a Deus e servir aqueles sobre os 

quais lhes ter sido dada a autoridade. Submissão, por conseguinte, não é 

unidireccional mas mútuo. 

Instruções de Paulo aos senhores e escravos continua na definição do agregado 

familiar. A grande maioria das empresas nos tempos do Novo Testamento 

foram familiar operado e, portanto, a maioria dos funcionários eram parte de 

uma família estendida. Em situações agrárias os servos ou escravos, trabalhou 

nos campos ou tendiam os rebanhos. Se o mestre tinha uma loja de os servos 

trabalhavam como artesãos ou ajudantes. Se ele era um comerciante que faria 

tudo o que as tarefas eram obrigados a ajudar no negócio. Em qualquer caso, o 

chefe da família também foi chefe do negócio. Ele era geralmente o empregador 

e os empregados eram seus funcionários. 

Nesta passagem Paulo continua a lidar com os efeitos práticos da vida cheia do 

Espírito (5:18), sem o qual nenhum dos padrões justos de Deus podem ser 

satisfeitas, incluindo aqueles que regulam as relações de trabalho. Os versículos 

5-8 ensinar sobre a apresentação de escravos, ou trabalhadores, e versículo 9 

ensina sobre a apresentação de mestres, ou empregadores. 

A submissão dos colaboradores 

Escravos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor 

e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo; não por 

meio de servindo à vista, como para agradar aos homens, mas 

como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus com o 

coração. Com boa vai prestar serviço, como ao Senhor, e não aos 

homens, sabendo que tudo o que boa coisa cada um faz, isso ele 

vai receber de volta do Senhor, quer escravos, quer livres. (6: 5-
8) 

Slaves traduz o grego douloi , e indica sujeição e geralmente escravidão. Nos 

tempos bíblicos, a escravidão era comum e muito abusado. Em ambas as 

culturas grega e romana, a maioria dos escravos não tinham direitos legais e 

foram tratados como mercadorias comerciais. Cidadãos romanos vieram olhar 

sobre o trabalho como abaixo da sua dignidade, e todo o império gradualmente 

passou a funcionar em grande parte pelo poder escravo. Os escravos foram 

comprados, vendidos, comercializados, usado e descartado como heartlessly 

como se fossem animais ou ferramentas. Mestres Considerado como Plínio, o 

Velho, que estava profundamente entristecido com a morte de alguns de seus 

escravos, foram excepcionais. 



Um escritor romano dividido instrumentos agrícolas em três classes-o 

articulado, que eram escravos; o inarticulado, que eram animais; e os mudos, 

que eram ferramentas e veículos. A única distinção do escravo acima animais 

ou ferramentas era que ele pudesse falar! O estadista romano Cato disse, 

"escravos velhos devem ser jogados em um lixão, e quando um escravo está 

doente não alimentá-lo de nada. Não vale a pena o seu dinheiro. Tome escravos 

doentes e jogá-los fora, porque eles não são nada, mas as ferramentas 

ineficientes. " Augustus crucificado um escravo que acidentalmente matou seu 

codorna animal de estimação, e um homem chamado Pollio jogou um escravo 

em uma lagoa de lampreias mortais por quebrar uma taça de cristal. Juvenal 

escreveu de um dono de escravos cujo prazer maior foi "ouvir a doce canção de 

seus escravos sendo chicoteados". (O material anterior é citado em William 

Barclay, O Bible Series Estudo Diário: As Cartas aos Gálatas e Efésios . 

[Filadélfia: Westminster, 1958], pp 212-14.) 

Embora a Escritura não fala contra a escravidão como tal, fala claramente contra 

o sequestro de alguém com o propósito de fazer-lhe um escravo (Ex. 21:16). O 

comércio de escravos europeus e americanos, que durou passado meados do 

século XIX foi, portanto, uma clara violação da Escritura, apesar das 

racionalizações de muitos cristãos que estavam envolvidos nele. 

Foram permitidos certos tipos de escravidão não agressoras e benéfico, ou 

mesmo defendido, no Antigo Testamento. Por exemplo, um ladrão que não 

poderia fazer a restituição poderia ser indentured até reembolso foi trabalhado, 

um plano muito superior à pena de prisão moderna, que não prevê a restituição 

de bens ou dinheiro à vítima ou a restauração da dignidade para o 

ladrão. Israelitas foram autorizados a comprar escravos das nações pagãs ao 

redor deles (Lev. 25:44), mas companheiros israelitas não podiam ser 

comprados ou vendidos, embora pudessem voluntariamente escritura-se até o 

ano do jubileu (vv. 39-40). Durante seu tempo de serviço que eles estavam a ser 

tratados como trabalhadores contratados, e não como escravos (v 40-41., 

46). Mesmo escravos pagãos não eram para ser abusado e tiveram sua liberdade 

se gravemente ferido por seu mestre (Ex. 21: 26-27). Um escravo que fugiu de 

um mestre opressivo era para ser dado asilo e de protecção (Deut. 23: 15-

16). Um companheiro israelita não poderia ser usado como um escravo por 

mais de seis anos, no final do qual ele era para ser dado disposições liberais 

como uma forma de indenização (Ex. 21:. 2; Dt 15: 13-14). Todos os anos 

cinquenta, o ano do jubileu, todos os escravos fossem libertados e voltaram para 

suas famílias (Lev. 25:10). Um escravo que amava seu mestre e preferiu 

permanecer com ele poderia voluntariamente escritura a si mesmo por vida por 

ter sua orelha furada por seu mestre (Ex. 21: 5-6). O tipo de escravidão 

controlada pelo ensino bíblico foi uma bênção para o empregador e empregado 

e era uma relação gratificante e satisfatória entre eles. 



Embora a escravidão não é uniformemente condenado, tanto no Velho ou Novo 

Testamento, o pedido sincero de verdades do Novo Testamento repetidamente 

levou à eliminação de suas tendências abusivas.Onde o amor de Cristo é vivida 

no poder do Seu Espírito, barreiras injustas e relacionamentos são 

inevitavelmente discriminado. Quando o Império Romano se desintegrou e, 

eventualmente, entrou em colapso, o sistema brutal, abusado da escravidão 

desmoronou com it-devido em grande medida à influência do cristianismo. Em 

tempos mais recentes, a parte de trás do tráfico negreiro foi quebrado na Europa 

e América, devido em grande parte ao poderoso, pregação inspirada pelo 

Espírito de homens como João Wesley e George Whitefield e do estadista 

piedosa de homens como William Wilberforce e William Pitt. 

Ensinamento do Novo Testamento não se concentra sobre a reforma e 

reestruturação dos sistemas humanos, que nunca são a causa raiz de problemas 

humanos. A questão é sempre o coração do homem-que quando a vontade 

perversa corrupto o melhor dos sistemas e quando justos irão melhorar o 

pior. Se corações pecaminosos dos homens não são alterados, eles vão 

encontrar maneiras de oprimir os outros, independentemente de terem ou não 

existe escravidão real. Por outro lado, os crentes cheios do Espírito Santo terá 

justas e harmoniosas relações uns com os outros, não importa o sistema que eles 

vivem sob.Problemas e necessidades básicas do homem não são política, social 

ou econômica, mas espiritual, e essa é a área em que Paulo aqui se concentra. 

Ao longo da história, inclusive em nossos dias, as pessoas que trabalham têm 

sido oprimidos e abusada pela intimidação econômica que atinge virtual 

escravidão, independentemente do sistema econômico, social ou político 

particular. Portanto, o ensino de Paulo aplica-se a todos os empresários e todos 

os trabalhadores. 

Como o comando de submissão mútua só é possível para o crente cheio do 

Espírito Santo, Paulo está se dirigindo cristãos escravos , assim como mais 

tarde ele aborda mestres cristãos (v. 9). Ele os chama para ter o comportamento 

correto, a perspectiva correta, a atitude certa, e com o compromisso certo que 

reflectem o seu relacionamento correto com Deus por meio de Jesus Cristo. 

O comportamento correto 

Escravos são ordenados a ser obedientes aos que são [suas] mestres . Seja 

obediente é no tempo presente, no grego, indicando obediência ininterrupta. Os 

crentes não estão a obedecer simplesmente quando eles desejam ou quando seus 

empregadores são justos e razoáveis. Eles devem obedecer em tudo e em todos 

os momentos, a única exceção é quando eles são instruídos a fazer algo imoral, 

idólatra, blasfêmia, ou algo semelhante. Falando de trabalhadores domésticos, 

Pedro disse: "Servos, sede submissas a vossos senhores com todo o respeito, 

não só para aqueles que são bons e moderados, mas também para aqueles que 



não são razoáveis. Para este encontra favor, se por causa da consciência para 

com Deus um homem carrega-se sob tristezas quando sofrem injustamente Para 

o crédito está lá se, quando você peca e são tratadas de forma rude, você 

suportá-la com paciência? Mas, se quando você faz o que é certo e sofrer por 

isso você pacientemente suportá-lo, este encontra- favorecimento de Deus "(1 

Ped. 2: 18-20). 

Nos tempos do Novo Testamento muitos escravos tornaram-se cristãos e, assim, 

tornou-se filhos de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, como Paulo já 

lembrou aos seus leitores (1: 5-14). Portanto, a resposta natural de muitos 

escravos cristãos estava a olhar para sua servidão como completamente 

incongruente com a sua nova posição diante de Deus. Eles argumentaram que 

os próprios filhos de Deus, que reinarão com Ele para sempre, não deve ser 

subserviente a qualquer ser humano, certamente não para um pagão 

cruel. Como nobreza espiritual, que merecia mais do que a escravidão comum 

No entanto, Paulo diz-lhes com clareza e simplicidade para ser obediente . A 

primeira obrigação de um cristão é para agradar o seu Senhor e ser um 

testemunho fiel a Ele. Uma maneira de fazer isso, o apóstolo diz, é dar a 

obediência voluntária para aqueles com quem você trabalha, 

independentemente de quem são ou o que sua personagem é como. Ser cristão 

deve sempre fazer uma pessoa melhor, trabalhador mais produtivo, e mais 

agradável. As pessoas não vão estar inclinado a ouvir o testemunho de um 

cristão que faz de má qualidade, o trabalho descuidado ou que está 

constantemente a queixar. Se um cristão encontra uma situação de emprego a 

ser intolerável, ele deve parar e olhar para outra coisa. Mas, enquanto ele é 

empregado, ele deve fazer o trabalho com o melhor de sua capacidade 

Alguns cristãos podem raciocinar que, se eles trabalham para um irmão, eles 

não precisam ser cauteloso e responsável na forma de sua vida espiritual, porque 

o seu testemunho diante de si não importa, já que ele já acredita. Outros podem 

sentir que os seus empregadores são obrigados a dar-lhes um tratamento 

preferencial, uma vez que são irmãos em Cristo. Mas esse tipo de pensamento 

é presunçoso, carnal, e não bíblica. Paulo escreveu: "Que aqueles que têm os 

crentes como os seus mestres não ser desrespeitoso com eles, porque eles são 

irmãos, mas deixá-los atendê-los ainda mais, porque aqueles que participam do 

benefício são crentes e amados" (1 Tim. 6: 1 -2). Se quisermos ser respeitoso e 

obediente aos mestres incrédulos, quanto mais devemos ser para os nossos 

irmãos em Cristo? 

Um empregador é um empregador, não importa quem ele é, e ele merece o 

melhor esforço em qualquer trabalho que se faz para ele. Santos devem 

apresentar à autoridade de alguém a quem eles se reportam.Pastores e outros 

trabalhadores cristãos não estão isentos de tal princípio. Eles são responsáveis 



por submeter-se a uma igreja, um conselho, um outro membro da equipe, ou a 

quem mais tem a supervisão sobre eles. 

Quando um crente se senta ao lado de seu chefe em um culto de adoração ou 

trabalha ao lado dele no serviço cristão, ele o faz como um irmão 

completamente iguais em Cristo. Mas no trabalho que deve apresentar à 

autoridade de seu chefe, porque que as Testemunhas sua submissão à maior 

autoridade da Palavra de Deus. 

Então, se seu chefe é amável ou cruel, acreditando ou pagão, um cristão é 

obediente a ele, porque essa é a vontade de Deus. "Bondslaves", disse Paulo a 

Tito, são "a ser objecto de seus senhores em tudo, para ser bem agradável, não 

argumentativa, não furtos, mas mostrando toda a boa fé de que eles sejam 

ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, em todos os respeito "(Tito 2: 

9-10). Como um crente trabalha em seu trabalho reflete sobre o seu Senhor, 

independentemente de quem seu mestre humano ou o empregador pode ser. 

A perspectiva direita 

A submissão do trabalhador cristão ao seu empregador é feito sob a autoridade 

do empregador , segundo a carne . A intenção dessa locução prepositiva é 

enfatizar que, enquanto a relação autoridade-apresentação é importante e deve 

ser respeitada, é apenas temporal. Ela dura apenas nesta vida e não se aplica às 

preocupações morais e espirituais, a qualquer momento ou sob quaisquer 

circunstâncias. 

A atitude certa 

A atitude do crente em que se obedeça a sua entidade patronal é para ser um 

dos temor e tremor . A idéia não é que de susto encolhido mas da honra e 

respeito que fazer uma pessoa ansiosa para agradar. Se ele não puder honrar e 

respeitar a sua entidade patronal para o bem do próprio empregador, ele 

respeita-lo por causa do Senhor como um sob quem é submeter. Embora os 

homens terrivelmente abusar dela, o princípio da autoridade e submissão é dada 

por Deus e é sempre para ser homenageado. Deus permitiu patrões para estar 

onde estão e subordinados para estar onde estão, eo crente fiel de bom grado e 

graciosamente submete àqueles sob cuja autoridade que Deus o colocou. 

O lugar onde um crente funciona é parte de seu campo de serviço para o Senhor, 

e muitas vezes é um campo missionário. Quando ele faz o seu trabalho com 

cuidado e respeito, é um testemunho para os incrédulos, um encorajamento para 

os crentes, e um ato de serviço a Deus. 



O Compromisso com o botão direito 

A quarta qualificação para a apresentação adequada para mestres, ou os 

empregadores, é o da sinceridade de coração . Não é hipócrita e superficial, 

mas genuína e profunda. 

Paulo disse aos crentes de Tessalônica para "destacar ainda mais, e para torná-

lo a sua ambição de levar uma vida tranquila e assistir ao seu próprio negócio e 

trabalhar com as mãos, assim como nós, te ordenou; de modo que você pode se 

comportar adequAdãoente em direção forasteiros e não estar em qualquer 

necessidade "(1 Tessalonicenses 4: 10-12.). A idéia é fazer bem o trabalho que 

são atribuídos a fazer, sem se queixar, vanglória, criticar o trabalho dos outros, 

ou de qualquer outra forma a ser perturbadora. 

O motivo certo 

A principal preocupação do cristão sobre o seu trabalho deve ser simplesmente 

fazê-lo bem para a glória de Deus, como a Cristo . Ser cheio do Espírito traz 

resultados práticos, incluindo os de ser um trabalhador confiável, produtiva e 

cooperativa. E sempre que um cristão é submisso ao Espírito Santo suas 

realizações são como a Cristo , porque Cristo é tanto a origem eo objetivo de 

sua obediência. Ele faz tudo por amor a Cristo, pelo poder de Cristo, e para a 

glória de Cristo. "Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra coisa", 

Paulo diz: "fazei tudo para a glória de Deus" (1 Cor. 10:31). 

Não é o plano de Deus para chamar todo crente em pregação, educação cristã, 

o serviço missionário, ou outros tais ministérios ligados à Igreja. Esses 

ministérios não mais espiritual do que qualquer outro para o qual Deus pode 

chamar de um crente são. Mas porque esses ministérios mais diretamente e, 

obviamente, representam a obra do Senhor, Ele não vai chamar uma pessoa para 

eles que não tem sido fiel em qualquer outro trabalho que ele vem fazendo. Uma 

pessoa que não tem sido fiel ao Senhor como um vendedor, secretário, 

escriturário, ou carpinteiro não pode esperar a Deus para dar uma chamada para 

um ministério mais influente. O Senhor só nomeia os que têm mais muito que 

foram fiéis ao longo pouco (Mat. 25:21). 

O Diligence Direito 

Quando os cristãos cheios do Espírito Santo estão sinceramente obedientes a 

seus empregadores, como a Cristo, eles não irão funcionar por meio de 

servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de 

Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração . 

O crente fiel não se limita a fazer o mínimo seu trabalho exige, muito menos 

trabalho somente quando seu supervisor ou outros trabalhadores estão 

observando, ou seja, por meio da servindo à vista . Ele não precisa de ser 



verificada em cima, porque ele sempre faz o seu trabalho com o melhor de sua 

capacidade, ou não qualquer outra pessoa está ao redor. E ele funciona tão 

difícil quando ele é passado sobre um aumento ou promoção, quando ele está 

sendo considerado para eles. Ele não faz um bom trabalho para fazer uma boa 

impressão nas outras pessoas (como fazer para agradar aos homens ) ou para 

promover o seu próprio bem-estar. Se ele ganha essas coisas, eles são inerentes 

à sua principal motivação e intenção. Ele trabalha diligentemente porque fazê-

lo é a vontade de Deus e é o sincero desejo de seu próprio coração . 

Com boas vão prestar serviço, como ao Senhor, e não aos homens repete e 

reforça o que Paulo acabou de dizer. Com boa vontade expressa a atitude do 

trabalhador que não precisa avisar ou convincente.Quando um cristão é o lugar 

onde Deus quer que ele seja e é obediente a prestar serviço, como ao Senhor , 

que é o lugar mais desafiador, produtivo e gratificante de ser. 

Com boas vão prestar serviço, como ao Senhor, e não aos homens repete e 

reforça o que Paulo acabou de dizer. Com boa vontade expressa a atitude do 

trabalhador que não precisa avisar ou convincente.Quando um cristão é o lugar 

onde Deus quer que ele seja e é obediente a prestar serviço, como ao Senhor , 

que é o lugar mais desafiador, produtivo e gratificante de ser. 

Cada dia deve ser um dia de serviço ao Senhor. "Tudo o que te vier à mão para 

fazer," Salomão nos diz: "faça-o com todas as tuas forças" (Ec. 9:10). Em sua 

carta a Roma, Paulo nos diz para não ficar para trás em diligência, mas para ser 

"fervorosos no espírito, servindo ao Senhor" (12:11), e em Colossenses: "Faça 

o que fizer, faça o seu trabalho de coração, como para o Senhor, e não para os 

homens "(3:23).Essa é a atitude de trabalho do cristão cheio do Espírito Santo. 

Um crente faz o seu trabalho diligentemente por causa do Senhor, na certeza de 

que qualquer que seja a boa coisa que se faz, isso ele vai receber de volta 

do Senhor, quer escravos, quer livres .Créditos e recompensas de Deus são 

sempre confiável e sempre apropriado. Um empregador não pode apreciar ou 

mesmo estar ciente do bom trabalho feito, talvez porque ele é indiferente ou 

porque alguém toma o crédito para o que é feito. Mas Deus conhece e 

recompensas Deus. Nenhuma coisa boa feito em seu nome e para a Sua glória 

pode passar seu aviso ou deixar de receber sua bênção. 

A história é contada de um casal de missionários idosos que estavam voltando 

para casa em um navio, depois de muitos anos de serviço sacrificial na 

África. No mesmo navio foi Theodore Roosevelt, que tinha acabado de 

completar uma caça altamente bem sucedido grande jogo. Como o navio 

atracou no porto de Nova York, milhares de simpatizantes e dezenas de 

jornalistas alinhados ao cais para recebê-Roosevelt casa. Mas nem uma única 

pessoa estava lá para acolher os missionários. Como o casal andava de um hotel 

em um táxi, o homem se queixou à sua mulher, "Ele simplesmente não parece 



certo. Nós damos 40 anos de nossas vidas a Jesus Cristo para ganhar almas na 

África, e ninguém sabe ou se importa quando nós voltar. No entanto, o 

presidente vai lá por algumas semanas para matar alguns animais e todo o 

mundo toma conhecimento. " Mas, como eles rezaram juntos naquela noite 

antes de se aposentar, o Senhor parecia dizer-lhes: "Você sabe por que você não 

recebeu sua recompensa ainda, meus filhos? É porque você ainda não está em 

casa." 

A apresentação de Empregadores 

E, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, 

sabendo que o Senhor tanto deles como vosso está no céu, e não 

há parcialidade com Ele. (6: 9) 

Discurso de encerramento de Paulo sobre a submissão mútua de crentes cheios 

do Espírito são dirigidas aos mestres , e, por extensão, para os empregadores 

cristãos de todo tipo. A sua atitude para com os seus trabalhadores é ser 

basicamente a mesma que a que os trabalhadores devem ter para eles: fazer as 

mesmas coisas que eles . 

O antecedente de as mesmas coisas mais provável é o comando no final do 

versículo 6, "fazer a vontade de Deus de coração", na qual os versículos 7-8 é 

um comentário. A relação de um empregador cristã aos seus empregados devem 

ter a mesma motivação e objetivo como o relacionamento de um trabalhador 

cristão ao seu empregador: o desejo de obedecer e agradar ao Senhor. Um 

empregador é usar a sua autoridade ", como ao Senhor", assim como os 

trabalhadores estão se submeter à autoridade ", como ao Senhor." Essa é uma 

expressão de sua submissão mútua em ser "sujeito a um outro no temor de 

Cristo" (5:21). 

A primeira obra do empregador Cristão, apenas como o primeiro trabalho de 

um empregado Cristão, é fazer a vontade de Deus e manifestar a Cristo em tudo 

o que ele faz. Ele faz com que as decisões de negócios em primeiro lugar, com 

base em padrões de justiça, verdade e honestidade de Deus em busca de 

manifestar a natureza e vontade de seu Pai celestial em tudo que faz. Ele lida 

com seus empregados, com base em seu próprio bem-estar e interesses, bem 

como daqueles de negócios. Ele lida com eles de forma justa, porque essa é a 

vontade de seu senhor. Ele trata-los com respeito porque fazê-lo é respeitar e 

honrar o Senhor. 

O empregador cheio do Espírito Santo tem o cuidado de dar-se ameaçador . O 

termo usado sugere a idéia de se soltando, ou liberar. Ele usa sua autoridade e 

poder tão pouco quanto possível e não jogar seu peso em torno ou assenhorear-

se aqueles sob ele. Ele nunca é abusivo ou irreverente. Ele percebe que sua 

própria autoridade, embora dada por Deus, é estritamente funcional e 



temporária. Ele sabe que ele e os seus trabalhadores estão igualmente sob a 

autoridade suprema de Deus, que o seu Mestre e sua não é na terra, mas no 

céu . O empregador fiel cristão sabe que ele é um companheiro servo de Jesus 

Cristo com os seus colaboradores, e é responsável perante o mesmo Mestre . 

Ele também sabe que diante de Deus ele não mais importante ou digno do que 

em si mesmo é o menor de seus funcionários, porque não há parcialidade com 

Ele (cf. Atos 10:34; Romanos 2:11; Tiago 2: 9.). E ele não tem favoritos, 

porque Deus não tem favoritos. 

Imparcialidade de Deus é a verdade fechando no discurso de Paulo sobre ser 

"sujeito a um outros no temor de Cristo" (5:21). Crentes-se cheios do Espírito 

maridos ou esposas, pais ou filhos, patrões ou empregados de são mutuamente 

submisso, porque eles são igualmente amados, igualmente tratados, e 

igualmente subserviente a um comum Mestre , seu Salvador e Senhor, Jesus 

Cristo. 

 

26. A Guerra do crente ( Efésios 6: 10-13 ) 

Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu 

poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você 

pode ser capaz de ficar firmes contra as ciladas do diabo.Porque 

a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os 

principados, contra as potestades, contra as forças deste mundo 

tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões 

celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que você 

pode ser capaz de resistir no dia mau e, havendo feito tudo, 
permanecer inabaláveis. ( 6: 10-13 ) 

O verdadeiro cristão descrito em Efésios 1-3 que vive a vida fiel descrito em 4: 1-6: 

9 pode ter certeza que ele vai estar envolvido na guerra espiritual descrito em 6: 10-20 . A 

vida de fé cristã é uma batalha;isso é uma guerra em grande escala, porque quando Deus 

começa a abençoar, Satanás começa a atacar. 

Se estamos caminhando digno de nossa vocação, com humildade, em vez de orgulho, na 

unidade em vez de divisão, na nova auto vez que o antigo, no amor, em vez de luxúria, à 

luz em vez de trevas, em sabedoria, em vez de loucura, na plenitude do Espírito e não a 

embriaguez de vinho, e em submissão mútua, em vez de independência de auto-serviço, 

então podemos estar absolutamente certos de que teremos oposição e conflito. 

O ministério de Jesus começou em uma grande batalha com Satanás, que durou 40 dias 

( Lucas 4: 2 ). Como o ministério de Jesus terminou, Satanás cercaram novamente no 

Jardim do Getsêmani com tal força que Ele suou grandes gotas de sangue ( 22:44 ). Entre 

muitas outras verdades instrutivas, essas duas contas nos ensinam que a batalha não pode 

tornar-se mais fácil à medida que crescemos em obediência a Deus. Se qualquer coisa, 

Satanás vai intensificar seus esforços contra aqueles que continuam a servir eficazmente 

o Senhor. Como crentes crescer mais forte, assim que os ataques de Satanás. 



O cristão que procura continuamente a crescer em seu conhecimento e obediência à 

Palavra e para servir ao Senhor com mais fidelidade não vai encontrar ministério se 

tornando mais fácil. Como o Senhor dá o domínio sobre certas tentações e fraquezas, 

Satanás vai atacar em outro lugar. Testemunho fiel, pregação, ensino, visitar, e todos os 

outros serviços para o Senhor não só irá trazer vitórias, mas também vai trazer as suas 

próprias dificuldades especiais e oposição. Um cristão que não tem mais que lutar contra 

o mundo, a carne eo diabo é um cristão que tem caído tanto em pecado ou em 

complacência. Um cristão que não tem nenhum conflito é um cristão que se retirou das 

linhas de frente de serviço. 

Quando Paulo foi para Éfeso, ele imediatamente começou a pregar o evangelho. Ele levou 

alguns discípulos de João Batista à fé salvadora em Jesus Cristo e falou três meses na 

sinagoga local e, em seguida, na escola de Tirano. "E isso aconteceu há dois anos, de 

modo que todos os que viviam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como 

gregos e Deus fazia milagres extraordinários, pela mão de Paulo." ( Atos 19: 10-11 ). Ele 

levou muitos judeus e gentios para o conhecimento de Cristo. Aqueles que tinham 

praticado magia queimaram seus livros, e "a palavra do Senhor crescia poderosamente e 

prevalecia" ( vv. 17-20 ). Mas, desde o início, ele enfrentou a oposição. Ele foi expulso 

da sinagoga por descrente líderes judeus ( vv. 8-9 ), imitada por exorcistas judeus 

apóstatas ( vv. 13-16 ), e ameaçado por Demétrio e seus companheiros ourives, cujo 

negócio de tomada de ídolo estava sofrendo por causa de ministério (de Paulo vv. 23-

40 ). 

Paulo sabia que onde havia o maior desafio espiritual havia também provável que seja o 

maior perigo e oposição. Como ele explicou aos crentes de Corinto, ele estava 

determinado a ficar mais um tempo em Éfeso, porque "uma grande porta para o serviço 

eficaz se me abriu, e há muitos adversários" ( 1 Cor. 16: 8-9 ). Muitos pastores são 

tentados a deixar uma igreja ou outro campo de serviço quando as coisas começam a ficar 

difíceis. Mas um ministério fácil pode ser um ministério fraco, porque onde a obra do 

Senhor é realmente sendo feito Satanás não deixará de se opor. Como crentes em Jesus 

Cristo, não somos apenas filhos e servos de Deus, mas também Seus soldados-e o trabalho 

de um soldado é lutar contra o inimigo. 

Até mesmo os anjos de Deus enfrentar a oposição quando eles ministram para Ele. O anjo 

enviado para Daniel foi contestado por um demônio para 21 dias e teve de ser assistida 

pelo arcanjo Miguel ( Dan. 10:13 ), e Michael tinha até uma batalha com o próprio 

Satanás sobre o corpo de Moisés ( Judas 9 ) . 

Para a igreja de Tessalônica Paulo refletiu sobre sua batalha quando ele disse: "Para nós 

queria vir para você-eu, Paulo, mais de uma vez e ainda Satanás nos frustrados" ( 1 Ts. 

2:18 ). Os crentes são atacados pessoalmente e corporativamente. 

Paulo advertiu os anciãos de Éfeso: "Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes 

penetrarão no meio de vocês, que não pouparão o rebanho; e dentre vós mesmos se 

levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si" 

( Atos 20: 29-30 ). Eles seriam atacadas tanto do exterior como do interior. Satanás está 

sempre à espreita, e os cristãos biblicamente-didata é "não ignoramos os seus esquemas" 

( 2 Cor. 2:11 ). 

Embora seja uma digressão a partir da presente passagem, um olhar para as letras do 

Senhor às sete igrejas da Ásia Menor, a primeira das quais foi para a igreja em Éfeso, nos 

ajudará a compreender como Satanás ataca a igreja. Esses sete igrejas históricas eram 

protótipos de igrejas que existiram ao longo dos séculos desde aquela época. Em sua visão 



em Patmos, João viu Jesus Cristo em Sua real, sacerdotal, profético e robe avaliar as 

igrejas e cartas de comando a ser enviado para cada um. Apenas duas das cartas-os para 

Esmirna e Filadélfia-não contêm algum tipo de aviso e condenação. A igreja de Esmirna 

sofreu grande perseguição em que considerou adiante o evangelho, e que poderia muito 

bem ter sido a perseguição que manteve forte na fé. A igreja de Filadélfia também sabia 

ataque satânico, ainda era, uma igreja evangelística agressivo. Ambas as igrejas sabia que 

os ataques de que nosso Senhor chama de "a sinagoga de Satanás" ( Apocalipse 2: 9 ; 3: 

9 ), um grupo de blasfemar contra perseguidores judeus da igreja. Perseguição e 

evangelismo foram purificadora, porque eles mantiveram a atenção dos crentes de si 

mesmos e da vontade e poder de Deus. 

Nas cartas para as outras cinco igrejas há uma progressão na seriedade das 

advertências. Os cristãos de Éfeso estavam ativos em boas obras, perseverante, 

intolerante com o pecado, o ensino falsa oposição, e com paciência sofrimento por amor 

de Cristo. Eles tinham, no entanto, deixou o seu primeiro amor, a sua original, amor 

single-minded, e dedicado para o próprio Senhor ( Apocalipse 2: 2-4 ). Apesar de viverem 

no meio de uma das cidades mais corruptos do mundo romano, um centro de idolatria 

pagã e da imoralidade, eles fielmente mantida doutrina correta e padrões morais 

puros. Mas sua falha fatal e um que parece pequeno quando comparado com as suas áreas 

de grande fidelidade, foi a perda do amor. A emoção se foi, o entusiasmo era baixa e zelo 

tinha achatada dentro de hábito e tradição ortodoxa. 

Ortodoxa, os crentes fundamentais estão inclinados a acreditar que eles amam a Deus, 

porque eles têm tão elevado respeito e obediência à Sua Palavra. Pedro ficou chocada e 

ofendida quando Jesus três vezes questionaram se ele realmente amava ( João 21: 15-

17 ). Teologia e moral de Pedro foram som, mas seu coração não estava ainda totalmente 

dedicada a Cristo. Tão importante quanto a doutrina certa e bem viver são, eles não são 

um substituto para o amor e, de fato, tornar-se frio e estéril sem o amor. Desamor não só 

entristece o Senhor, mas dá a Satanás uma posição na vida de um crente. Quando um 

crente, ou um corpo de crentes, perde o seu profundo sentimento de amor pelo Senhor, 

que crente ou aquela igreja está à beira de um desastre espiritual. 

Deserção espiritual geralmente começa simplesmente com esquecendo a alegria dessas 

primeiras experiências depois da salvação, incluindo a emoção de estudo da Bíblia, 

oração, adoração, e o sentido de pertença ao Senhor Jesus. Por isso Cristo disse à igreja 

de Éfeso, "Lembre-se, pois, de onde caíste" ( Ap 2: 5 a ). "Lembre-se de como você 

estava antes de seu amor tornou-se frio", ele dizia. Em segundo lugar, a deserção 

espiritual sempre envolve pecado, e do Senhor ao lado disse-lhes para se arrepender ( v. 

5 b ). Pecar crentes, que inclui o sem amor-deve ser purificado pelo Senhor antes que eles 

são úteis com ele novamente. Em terceiro lugar, a deserção espiritual envolve sempre 

uma diminuição da qualidade, se não a quantidade, do serviço cristão, e, portanto, o 

Senhor disse aos Efésios, "fazer as obras que as primeiras" ( v. 5 c ). 

Atividades ortodoxos, mas sem amor são feitas na carne, e embora eles parecem ser 

piedoso eles não são. O único verdadeiro serviço espiritual é amoroso serviço. O Senhor 

estava dizendo, com efeito, "Volte para o fogo, para a fonte de seu poder e de ajuda. Volte 

à Palavra e à oração e íntima comunhão cristã. Volte para louvar o Senhor." Mas a igreja 

de Éfeso não fez isso, e, como Ele tinha advertido ( v. 5 d ), o Senhor tirou o 

candelabro. Essa igreja, embora ortodoxo, evangélico, e ativo em boas obras-soon saiu 

de existência. 



A igreja de Pérgamo (ou Pérgamo) também teve muitas coisas boas para que o Senhor 

elogiou. Apesar de viver em uma cidade pagã ferozmente e ter perseguição sofrida e do 

martírio de um dos seus principais membros, a igreja não negou a fé ( Rev. 

02:13 ). Pérgamo era um centro de culto ao imperador e da adoração a Zeus, chefe das 

divindades mitológicas romanas. É, provavelmente, a seu altar que "o trono de Satanás" 

refere. A cidade também estava intimamente associado com Esculápio, o deus da cura, 

cujo símbolo serpente ainda é visto hoje em insígnias médicas. O piso do seu templo 

estava coberto de serpentes não venenosas que rastejavam por cima dos corpos dos 

doentes e aleijados para o propósito de trazer a cura. Satanás, sem dúvida, fez curas 

sobrenaturais suficientes para manter as pessoas nessa religião mentindo. 

Ser cristão em Pérgamo era difícil, e as pessoas do Senhor, havia basicamente fiel. Mas 

eles tinham comprometido em algumas áreas importantes. A "doutrina de Balaão", que 

alguns deles detidos, foi, provavelmente, a prática de casamentos com os incrédulos, o 

pecado pelo qual Balak e Balaão conseguiu conduzir os israelitas desviaram ( Ap 2:14 ; 

cf. Num. 24: 10- 25: 3 ). Eles também estavam comendo coisas sacrificadas aos ídolos e 

cometendo atos de imoralidade envolvendo-se em idolatria orgiástico dos pagãos não 

regenerados ( Rev. 02:14 ). Em suma, eles estavam imitando o mundo, caindo em hábitos 

e práticas contrárias aos padrões de Deus pecaminosas durante a tentativa de manter a 

Igreja (cf. 1 Cor. 10: 20-22 ). 

Esse é um dos maiores perigos na igreja hoje. Muitos crentes estão inclinados para 

acomodar a quase todas as práticas mundanas. Sob o pretexto de relevância, eles copiam 

maneiras materialistas e imorais do mundo. Quando o mundo torna-se preocupado com 

as coisas materiais, por isso tem a igreja. Quando o mundo abaixa seus padrões sexuais, 

assim como a igreja. Quando o mundo se torna enlouquecido de entretenimento, assim 

como a igreja. Quando o mundo glorifica a auto-estima e auto-realização, assim como a 

igreja. 

A terceira igreja a quem o Senhor enviou uma carta de advertência era de Tiatira, e seu 

problema era a tolerância do pecado. O Senhor disse-lhe: "Conheço as tuas obras, e seu 

amor e fé e de serviço e perseverança, e que suas ações mais recentes são maiores do que 

no início. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que chama se diz profetisa, e 

ela ensina e leva meus servos extraviados, para que eles cometem atos de imoralidade e 

comer coisas sacrificadas aos ídolos "( Apocalipse 2: 19-20 ). A igreja tinha muitas coisas 

boas para recomendá-la, mas tornou-se vítima de um falso mestre que se disfarçou como 

um professor de Deus. Ela levou muitos dos crentes em adoração de ídolos e imoralidade 

sexual associada a ele, e a igreja e seus líderes tolerado ela e sua doutrina. 

Os cristãos ainda sucumbir de formas semelhantes. Quando as coisas do mundo são 

idolatrados, como eles frequentemente são mesmo pelos crentes, é impossível não ser 

atraído para os compromissos morais e espirituais que estes pedidos idolatria. Quando 

uma pessoa deseja ser como o mundo e insiste em imitar, ele logo estará pensando e 

agindo como ele. 

O Senhor não tolera o pecado em Sua Igreja, ea justiça não é uma questão de equilibrar 

as coisas boas com o mau. Boa lista de Tiatira era maior do que o seu mau, mas isso não 

protegê-la de julgamento. O Senhor lhe tinha dado tempo suficiente para se arrepender, e 

quando ela se recusou, Ele disse: "Eis que a lanço num leito de doença, e os que cometem 

adultério com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E Eu vou 

matar seus filhos com pestilência, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda 

as mentes e os corações; e darei a cada um de vós segundo as suas obras "(Ap 2: 22-



23 ). A cama de vício seria transformado em um leito de morte para todos os que 

permaneceram no pecado, e de outras igrejas seria advertido pelo juízo sobre aqueles 

crentes. 

Muitas igrejas têm medo de lidar com o pecado conhecido em seu meio. Eles não querem 

enfrentar os membros com sua imoralidade ou anti-bíblicas idéias, por medo de perder os 

membros ou de ser chamado de pudica, antiquado, ou desamor. Mas o amor não os olhos 

ao pecado e nunca perdoa a maldade e injustiça ( 1 Cor. 13: 6 ). 

O julgamento do Senhor era apenas sobre os membros da igreja envolvidos na idolatria e 

imoralidade. Para os fiéis Jesus disse: "Eu coloco nenhum outro fardo para você No 

entanto o que você tem, se apegam até que eu venha." ( Apocalipse 2: 24-25 ). Em outras 

palavras, Jesus advertiu, até mesmo os crentes mais fiéis nunca além perigo são até que 

sejam um dia com o Senhor. Até aquele dia, se se trata de morte ou do Senhor retorno a 

exortação é "apegar" a Cristo e os padrões de Sua Palavra. 

A igreja de Sardes era pior ainda. Porque ele tinha uma grande congregação e muitas 

atividades, que tinha a reputação de ser vivo, mas o Senhor declarou que ele seja morto 

( Apocalipse 3: 1 ). Como o navio de Coleridge "Rima do Velho Marinheiro", que teve 

cadáveres para Row e conduzi-la, a igreja de Sardes estava sendo operado por membros 

que estavam mortos espiritualmente. A cidade de Sardes era sinônimo de riqueza. A 

expressão "rico como Creso" vem da extrema riqueza do rei Creso, que governou o antigo 

reino de Lydia, dos quais Sardes era a capital. Mas as atividades superficiais da igreja lá 

não mais poderia mantê-lo espiritualmente vivo do que a grande riqueza e reputação da 

cidade poderia mantê-lo politicamente vivo. Ambos cidade e da igreja saiu de existência 

pouco depois de tempos do Novo Testamento. 

Quando uma igreja substitui programas, atividades, cerimônias e questões humanas para 

o Senhor e Sua obra, torna-se um cadáver espiritual, apesar de sua aparência de 

vitalidade. Ele não tem vida espiritual, porque Deus não está lá. Ela se torna uma Ichabod, 

porque a glória do Senhor, afasta-lo (ver 1 Sam 04:21. ). Quando desamor, a imoralidade, 

ritual vazio, e de auto-satisfação superar uma igreja, o resultado é falta de vida 

espiritual. Os poucos crentes em Sardes que "não contaminaram as suas vestes" foram 

encorajados pelo Senhor com a promessa de um dia andando com Ele em branco em seu 

reino celestial glorioso ( Apocalipse 3: 4-5 ). Esse remanescente fiel impediu a igreja 

como um todo a partir de perder o seu candelabro e caindo no esquecimento. 

O quinto igreja advertido pelo Senhor estava em Laodicéia. Esta igreja não tinha 

absolutamente nada a recomendá-la, nem mesmo uma aparência superficial da vida. Seus 

membros eram totalmente indiferente às coisas do Senhor ( Ap 3: 15-16 ). A indiferença 

é uma doença espiritual aparentemente inofensivo que provavelmente matou a eficácia 

dos mais crentes e igrejas do que qualquer outro. Os cristãos de Laodicéia se identificaram 

como uma igreja, mas eles não tinham parte nas coisas do Senhor. Eles disseram: "Eu sou 

rico, e tornaram-se ricos, e não preciso de nada." Mas o Senhor disse: "Você não sabe que 

você é infeliz e miserável, pobre, cego e nu" ( Rev. 03:17 ). Indiferente, hipócrita, auto-

satisfação religiosa é ainda mais repugnante para Deus do que imoralidade sem rodeios. O 

coração frio Deus procura para cortejar com Seu amor e graça, eo coração quente Ele 

abraça no seu seio. Mas o coração morno Ele cospe de Sua boca com desgosto ( v. 16 ). 

A igreja em Laodicéia foi totalmente hipócrita, a igreja falsa que nenhuma igreja. É a 

igreja liberal de hoje que se autodenomina cristão, mas nega a divindade de Cristo e 

sacrifício expiatório, rejeita a Sua Palavra, e desconsidera seus padrões. É humanístico-

centrada no homem e homem-adorando. Ele pode ter um shell eclesiástico, grande 



riqueza e influência em todo o mundo. Mas ele não tem amor pelas coisas do Senhor e 

nenhum senso de necessidade para o Senhor, ter tudo o que deseja em si. Ele membros 

são apóstatas, e porque rejeitam o Senhor, Ele vai rejeitá-los por cuspir-los para fora de 

sua boca. 

O padrão de regressão nos cinco igrejas é clara: a partir de perda do primeiro amor por 

Cristo, se comprometer com o mundo, com a tolerância do pecado, para contentamento 

com programas e atividades, a satisfação com posses e self. O adversário ataca toda a 

igreja desta forma por tentador indivíduos na igreja a cair em tais pecados. Não há 

nenhum ataque à pureza e santidade da igreja que não é um ataque pessoal sobre as 

pessoas dentro daquela congregação. Este ataque pode ser visto na experiência de Pedro 

( Lucas 22: 31-32 ; 1 Pedro 5: 8. ) e de Paulo ( 2 Cor. 12: 7 ; 1 Tessalonicenses 

2:18. ). Nenhum crente está isento. 

Reconhecendo esquemas de Satanás, Paulo termina sua carta a Éfeso, dando seus irmãos 

e irmãs há tanto incentivo e de advertência, assim como Jesus fez em suas cartas às sete 

igrejas da Ásia Menor mais de 30 anos mais tarde. Em 6: 10-13 , o apóstolo descreve as 

informações necessárias no que diz respeito à preparação, a armadura, o inimigo, a 

batalha, ea vitória da guerra do crente. 

A Preparação: Força no Senhor 

Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu 

poder. ( 06:10 ) 

Básico para a vida cristã eficaz é a preparação. O crente despreparados se torna o crente 

derrotado, que visa servir o Senhor em sua própria sabedoria e poder. A força da vida 

cristã é a dependência de Deus, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu 

poder . Qualquer outra força revela-se, impotente. 

A realidade cardeal apresentado no livro de Efésios é que, como crentes, estamos em 

Cristo e são um com Ele. Sua vida é a nossa vida, o Seu poder de nosso poder, a Sua 

verdade a nossa verdade, o seu caminho em nosso caminho, e, como Paulo continua a 

dizer aqui, Sua força é a nossa força. 

O Senhor força é sempre mais do que suficiente para a batalha. Quando Jesus disse à 

igreja de Filadélfia, "eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque 

você tem um pouco de poder, e ter mantido a minha palavra, e não negaste o meu nome" 

( Ap 3: 8 ) , Ele estava afirmando que, mesmo um pouco de poder foi suficiente para 

preservá-los, porque era poder sobrenatural do Senhor. A nossa própria força nunca é 

forte o suficiente para se opor a Satanás, mas quando somos fortes no Senhor , mesmo 

um pouco de sua força é suficiente para vencer qualquer batalha. "Posso todas as coisas 

naquele que me fortalece", disse Paulo ( Phil. 4:13 ). Ela não é a quantidade de força que 

tem que é importante somente a sua fonte. 

Em última instância, as batalhas da igreja com Satanás já está ganha. Em sua crucificação 

e ressurreição de Jesus destruiu Satanás e seu poder do pecado e da morte ( Rm 5: 18-

21. ; 1 Cor 15: 56-57. ; Hb 2:14. ). A confiança em Jesus Cristo inicia uma pessoa em que 

a vitória. Na medida em que um cristão é forte no Senhor , sua vitória sobre o pior que 

Satanás tem para oferecer é garantida. Estamos em uma guerra feroz e terrível guerra, 

mas nós não temos nenhuma razão para ter medo, se estamos do lado do 

Senhor. Apropriação de que a força vem através dos meios de graça, oração, do 

conhecimento e obediência à Palavra e da fé nas promessas de Deus. 



Depois de vários anos de ministério, Timoteo ficou com medo e tímida. Ele enfrentou 

tentações mais fortes do que ele esperava e muito mais oposição. Paulo escreveu-lhe: 

"Gostaria de lembrar de acender de novo o dom de Deus que há em ti pela imposição das 

minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e 

disciplina. Por isso não ser envergonhes do testemunho de nosso Senhor ... Tu, pois, meu 

filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. "( 2 Tim 1: 6-8. ; 2: 1 ). 

A Provisão: A Armadura de Deus 

Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você pode ser 
capaz de manter-se firme ( 06:11 a) 

A fim de aproveitar a força do poder de Deus, um crente também deve colocar no 

pleno espiritual armadura que Ele fornece (cf. 2 Cor. 10: 3-5 ). Enduō ( colocar em ) 

carrega a idéia de uma vez por tudo, de permanência. A armadura de Deus não é algo 

para ser colocado e retirado de vez em quando, mas é algo a ser colocada em forma 

permanente. Não é um uniforme para vestir apenas ao jogar um jogo e, em seguida, para 

remover quando o jogo acabou. A armadura de Deus é ser companheiro ao longo da 

vida do cristão. Ele fornece os crentes com o poder divino de "àquele que é poderoso para 

vos guardar de tropeços e para fazê-lo estar na presença de Sua glória irrepreensível com 

grande alegria" ( Judas 24 ). 

Paulo provavelmente foi acorrentado a um soldado romano quando ele escreveu as 

palavras de Efésios, e olhando para a armadura do soldado, ele foi inspirado pelo Espírito 

Santo a ver nele a analogia de provisão espiritual de Deus para a nossa batalha contra 

Satanás e seus anjos ( vv . 14-17 ). Como o apóstolo explica nesses versos, do 

crente armadura prepara-lo para além dos factos iniciais do evangelho.Ele 

está vivendo a Escritura dominado, a vida obediente, capacitado pelo Espírito Santo que 

nos permite manter-se firme . 

Para manter-se firme (de histēmi ), quando usado em um sentido militar, teve a idéia de 

realizar uma posição crítica durante um ataque. A intenção da exortação aqui não é 

diferente da de nosso Senhor à igreja em apuros em Tiatira, a quem Ele ordenou: "se 

apegam até que eu venha" ( Rev. 02:25 ). 

O Enemy: Satan 

contra as ciladas do diabo. ( 06:11 b) 

O inimigo contra o qual precisamos de força e armadura de Deus é Satanás, o 

diabo . Porque ele é o inimigo de Deus, ele é o nosso inimigo, e que a única maneira que 

ele pode atacar a Deus é através de nós. Podemos, portanto, ter a certeza de que ele vai 

nos procurar e atacar-nos com os seus esquemas . 

Methodia ( esquemas ), de onde vem o método Inglês, carrega a idéia de astúcia, astúcia 

e engano (ver também 4:14 ). O termo foi usado muitas vezes de um animal selvagem 

que astuciosamente perseguido e, em seguida, inesperAdãoente atacou sua 

presa. Malignos de Satanás esquemas são construídos em torno de cautela e engano. 

Nos tempos modernos, existe um fenômeno estranho. Junto com o aumento da descrença, 

mesmo na existência do diabo lá também é aumentada demoníaco / ocultista 

envolvimento, tanto dos quais jogar nas mãos de Satanás. 



A Bíblia é clara sobre a existência real e pessoal de Satanás. Ele já foi o anjo-chefe, o 

querubim ungido, a estrela da manhã, que brilhava com todas as jóias de beleza criado, 

até que ele se rebelou contra o seu Criador e tentou usurpar seu poder e glória (ver Isa. 

14: 12-17 ; Ez 28: 1-10. ; Apocalipse 12: 7-9 ). Ele aparece pela primeira vez nas 

Escrituras, sob a forma de uma serpente, como ele tentou Adão e Eva ( Gn 3: 1 ). Jesus 

não só falou sobre Satanás ( Lucas 10:18 ; João 8:44 ; 12:31 ), mas falei com ele ( Mt 4: 

3-10. ). Paulo, Pedro, Tiago, João, eo escritor de Hebreus todos falam dele como um ser 

pessoal ( Rm 16:20. ; 2 Cor 2:11. ; . 1 Tessalonicenses 2:18 ; Hb. 02:14 ; Tiago 4 : 7 ; 1 

Pedro 5: 8. ; Ap 12: 9 ). Vemo-lo opondo a obra de Deus ( Zc. 3: 1 ), pervertendo a 

Palavra de Deus ( Mt 4: 6. ) (, dificultando o servo de Deus . 1 Tessalonicenses 2:18 ), o 

que dificulta o evangelho ( 2 Cor. 4: 4 ), snaring os ímpios ( 1 Tim. 3: 7 ), aparecendo 

como um anjo de luz ( 2 Coríntios 11:14. ), e lutando com o arcanjo Miguel ( Judas 

9 ). Ele trouxe o pecado no mundo e todo o mundo agora está em seu poder ( 1 João 

5:19 ). 

A Bíblia refere-se ao diabo por nomes pessoais e descrições como "o querubim ungido" 

( Ez 28:14. ), "o governante dos demônios" ( Lucas 11:15 ), "o príncipe deste mundo" 

( João 16: 11 ), "o deus deste mundo" ( 2 Cor. 4: 4 ), "o príncipe do poder do ar" ( Ef. 2: 

2 ), e muitos outros. Ele é identificado como o grande dragão, um leão que ruge, o vil, o 

tentador, o acusador, e o espírito de trabalho nos filhos da desobediência. Cinqüenta e 

duas vezes ele é chamado de Satanás, o que significa "adversário", e trinta e cinco vezes 

o diabo, que significa "caluniador". Este arcanjo caído e seus anjos caídos que se tornaram 

demônios foram humanidade tentador e corruptora desde a queda. Eles são um inimigo 

do mal, formidável, astúcia, poderoso e invisível contra a qual nenhum ser humano em 

seu próprio poder e de recursos é um jogo. 

Evidência de grande poder e engano de Satanás pode ser visto no fato de que, apesar de 

libertação milagrosa de Deus de Israel do Egito, Suas bênçãos imensuráveis, proteção e 

disposições no deserto e em Canaã, seu povo escolhido caiu repetidamente para seduções 

de Satanás, para o adorarem ídolos hediondos e demoníacos do paganismo. Depois que 

todas as previsões do Messias dada no Antigo Testamento e depois de pregação, ensino 

e curas milagrosas de Jesus, Satanás conseguiu induzir Israel de rejeitar e crucificar seu 

próprio Messias! Nos últimos dias, o seu engano final de Israel será convencê-la de que 

o anticristo é, em vez do Cristo (ver Dan. 9: 26-27 ). 

Em nossos dias, o mundo está correndo para aceitar tais enganos demoníacos como 

movimento de libertação da mulher, que nega a ordem de Deus para a família; a nova 

moralidade, que não é a moralidade;e homossexualidade, que é a perversão total de 

sexualidade. A proliferação de cultos pagãos e apóstatas cristãos e ismos religiosos / 

filosóficos vivenciados por nenhuma outra época da história reflete o trabalho de 

"espíritos enganadores" e "as doutrinas de demônios" ( 1 Tim. 4: 1 ). Mesmo em nome 

do cristianismo, a divindade de Jesus, milagres, ressurreição, sacrifício expiatório, 

segunda vinda, e julgamento são negados. A igreja está sendo seduzido longe da Escritura 

pela teologia liberal, psicologia, misticismo, e até mesmo o ocultismo. 

Todas estas coisas são apenas manifestações de as ciladas do diabo contra a 

humanidade. De todas as maneiras confusa e enganosa que ele possa conceber "o diabo 

vem e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e sejam salvos" ( Lucas 

8:12 ). Em outra ocasião, o Senhor advertiu que "surgirão falsos cristos e falsos profetas 

se levantarão e mostrarão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os 

escolhidos" ( Mat. 24:24 ). 



As ciladas do diabo incluem a propagação de crenças individuais e estilos de vida que 

corruptos e malditos. Eles incluem políticas e práticas que enganar e destruir Elas incluem 

as dúvidas colocadas na mente dos crentes para levá-los a partir de confiança no seu santo 

e amoroso Pai nacionais e internacionais do mal. Eles incluem tentações dos filhos de 

Deus para a imoralidade, o mundanismo, orgulho, auto-suficiência e auto-satisfação. Eles 

incluem calúnia, ridículo e perseguição dos seus santos. O apóstolo João resume os 

pontos de ataque do diabo com a exortação em sua primeira epístola: ". Não ameis o 

mundo, nem as coisas do mundo Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele 

para todos. que está no mundo [presente domínio de Satanás], a concupiscência da carne, 

a concupiscência dos olhos ea soberba da vida, não é do Pai "( 1 João 2: 15-16 ). 

A batalha: contra os demônios 

Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os 

principados, contra as potestades, contra as forças deste mundo 

tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões 
celestes. ( 06:12 ) 

Uma das estratégias mais eficazes de Satanás, e, portanto, um dos maiores perigos de um 

crente, é a ilusão de que a ameaçar não a sério conflito entre o bem eo mal é realmente 

assola o reino invisível e sobrenatural. Afinal, argumenta-se, parece haver muitas coisas 

boas no mundo de hoje. Numerosos males antigos, como a escravidão ou do ódio racial, 

desapareceram ou melhoraram dramaticamente. As pessoas nunca foram tão preocupado 

em obter junto juntos, entender um ao outro, e trabalhar um com o outro para melhorar a 

vida das pessoas e da sociedade como um todo. Não só isso, mas o evAngelicalalismo 

está montando uma crista de popularidade, crescimento e influência desconhecida por 

mais de um século. 

Mas esse tipo de pensamento não só é ingênuo, mas, inevitavelmente, leva a letargia, a 

indiferença, a indolência e estagnação espiritual. A perspectiva bíblica sobre a situação e 

uma percepção clara das coisas direção são realmente comovente, especialmente à luz do 

ensino da Escritura sobre o Fim dos Tempos-não deixar margem para a ilusão na mente 

de qualquer crente. A guerra entre Deus e Satanás não diminuiu, mas se intensificou, e 

por isso tem a sua frente nesta terra. 

Pálido ( luta ) foi utilizado de combate corpo-a-corpo e, especialmente, de 

wrestling. Como em nossos dias, wrestling foi caracterizado por trapaça e decepção, com 

a diferença de que em brigas na Roma antiga o conflito era real e muitas vezes uma 

questão de vida para o vencedor e morte para o perdedor. Embora Satanás e seus asseclas 

sabem que estão condenados eternamente ao abismo preparado no inferno para eles, eles 

procuram desesperAdãoente mudar esse destino se eles podem-guerreando 

incessantemente para quebrar o poder de Deus e destruir as coisas de Deus, especialmente 

a igreja. 

Paulo aqui lembra a seus leitores que o cristão luta não é apenas contra o próprio Satanás, 

mas também contra uma série de seus subordinados demônio, uma vasta gama de 

adversários que, como o diabo, não são carne e sangue . O nosso maior inimigo não é o 

mundo que vemos, corrupto e mau como ele é, mas o mundo que não podemos ver. 

Governantes, ... poderes, ... as forças deste mundo tenebroso, ... e as forças 

espirituais do mal, descrever os diferentes estratos e rankings desses demônios e do mal, 

império sobrenatural em que operam.Os seres humanos que promovem o paganismo, o 



ocultismo, e vários outros movimentos e programas ímpios e imorais, mas são enganados 

por Satanás e seus demônios-presos pelo pecado em involuntariamente ajudar a cumprir 

seus planos. 

A menção de cada um desses poderes sobrenaturais é precedida por contra, e cada um 

parece representar uma categoria específica de atividade demoníaca e nível de 

autoridade. Forças das trevas de Satanás são altamente organizado e estruturado para a 

guerra mais destrutiva possível. Como os santos anjos não caídos, demônios não procriar 

e seu número é fixo. Mas eles são uma grande e antiga multidão e constituem um inimigo 

sobrenatural formidável e altamente experiente. 

As categorias demoníacas não são explicadas, mas governantes , sem dúvida, reflete uma 

alta ordem de demônios (ligada com "autoridades" em Col. 2:15 ), os poderes são outra 

classificação (mencionado em 1 Pe. 3:22 ), e as forças mundiais de essa 

escuridão talvez se refere aos demônios que se infiltraram vários sistemas políticos do 

mundo, na tentativa de padrão-los após o reino de Satanás das trevas (ver Dan 

10:13. ; Col. 1:13 ). Muitas histórias são contadas de conspirações mundiais, que vão 

desde os mencionados nos escritos antigos egípcios para supostos cabalas modernos. Nós 

não temos nenhuma maneira de absolutamente identificar a ligação em rede dos 

diversos esquemas de Satanás e devem ser cautelosos com aqueles que afirmam fazê-

lo. Mas podemos ter certeza de que ele está ativo nos bastidores de humanos sem Cristo 

esforços, tanto nas obras abertas, obviamente mal dos homens, assim como nas muitas 

obras de esforços humanitários secretas e aparentemente inocentes e bons. 

As forças espirituais do mal, são possivelmente os demônios que estão envolvidos nas 

mais miseráveis e vis-imoralidades como as práticas extremamente perversos sexuais, o 

oculto, Satanás culto, e afins. 

O propósito de Paulo, no entanto, não é explicar os detalhes da hierarquia demoníaca, 

mas para nos dar uma idéia de sua sofisticação e poder. Estamos lançados contra um 

inimigo incrivelmente mal e potente. Mas a nossa necessidade não é de reconhecer 

especificamente todos os recursos do nosso adversário, mas se voltar para Deus, que é a 

nossa fonte poderosa e confiável de proteção e vitória. 

Muito hoje está sendo dito sobre exorcismo de demônios Cristão, embora a Escritura não 

ensina tal prática. Rituais de exorcismo são estranhas à Bíblia, que não registra uma única 

instância de um demônio a ser expulso de um crente, em qualquer tempo ou lugar por 

qualquer pessoa. Escritura nem dar qualquer fórmula ou método para tal 

exorcismo. Sempre que Satanás é confrontado por cristãos, os meios de oposição é a força 

do Senhor e da prestação Ele já fez para todos os crentes. Cada crente já experimentou "a 

suprema grandeza do poder [de Deus] para nós que cremos. Estes são, de acordo com a 

operação da força do seu poder, que Ele trouxe em Cristo, ressuscitando-o dentre os 

mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais "( Ef 1: 19-20. ). O poder 

que ressuscitou Jesus de entre os mortos e exaltado Ele no céu é o nosso poder, que nos 

legou como co-herdeiros com Ele. 

Lidar com demônios em sua vida cristã não é uma questão de encontrar a técnica de 

mandá-los embora, mas de estar comprometido com o meio espiritual da graça que 

purifica a alma, de modo que não há lugar imundo que os demônios poderiam ocupar ou 

pela qual pode ganhar vantagem. Tiago dá a única fórmula para a libertação dos demônios 

ou o próprio diabo: "Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós" (Tiago 4: 7 ). 



Não há crente que não pode lidar com Satanás sobre os termos do poder da ressurreição 

de Jesus Cristo, no qual ele participa como um cristão. Paulo orou para o Colossenses que 

eles seriam "fortalecidos com todo o poder, de acordo com a sua glória, para a consecução 

de toda firmeza e paciência, dando alegria graças ao Pai, que nos fez idôneos para 

participar da herança dos santos na . luz Pois Ele nos libertou do império das trevas e nos 

transportou para o reino do Filho do seu amor "( Colossenses 1: 11-13 ). Nenhum cristão 

é por mais tempo no domínio de Satanás, e cada cristão tem os recursos do próprio 

Espírito Santo de Deus dentro de si para se libertar de qualquer emaranhamento 

demoníaca, não importa quão grave. Onde o pecado é confessado e pôr de lado, Satanás 

e seus demônios são expulsos. 

Por outro lado, é perigoso para se tornar presunçoso, pensando que somos livres de 

qualquer perigo. "Portanto, quem pensa estar de pé veja que não caia", Paulo advertiu ( 1 

Cor. 10:12 ). Imaginando que um tenha dominado a Escritura, ou qualquer parte dele, ou 

tornou-se forte o suficiente para viver em poder pessoal, torna uma pessoa mais fracos e 

mais vulneráveis. Somente onde a confiança é completamente sob o poder do Senhor está 

lá segurança. Como o apóstolo passou a dizer: "Deus é fiel e não permitirá que sejais 

tentados além do que você é capaz, mas com a tentação, vos proverá livramento, de que 

você pode ser capaz de suportá-lo" ( v . 13 ). 

É o reconhecimento da nossa fraqueza que nos torna o mais forte. "De boa vontade, pois, 

eu gloriarei nas minhas fraquezas", Paulo declarou: "que o poder de Cristo habite em mim 

... Porque, quando sou fraco, então é que sou forte." ( 2 Cor. 12: 9-10 ). 

Um guarda que vê o inimigo que se aproximava não correr para fora e começar a lutar. Ele 

relata o ataque a seu comandante, que, em seguida, organiza a defesa. Quando os ataques 

de Satanás, é tolice tentar fazer a batalha com ele sozinho. Como o soldado de guarda, 

devemos simplesmente informar o Comandante e deixar a defesa em Suas mãos. Como 

o Senhor assegurou o rei Josafá como seu exército enfrentaram as forças muito superiores 

de Moab e Amon, "Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois 

a peleja não é vossa, mas de Deus" ( 2 Cron. 20:15 ). 

Meu amigo João Weldon, que dedicou muitos anos de sua vida ao estudo das seitas e 

religiões falsas, adverte os crentes: 

Deus não nos fez de tal forma que pode funcionar com segurança ou eficiência em um 

ambiente demônio. Mesmo que seja neutro, o que é evidente que não é, quem sabe o que 

os demônios podem fazer em seu próprio ambiente e quais as inter-relações existem ou 

podem ser fabricados entre o seu mundo eo nosso? Não fomos feitos para voar ao redor 

em reinos astrais. Concedido a existência do demoníaco, um está jogando em um 

chiqueiro astral cheio de maldade e hostilidade. Nós não foram feitas com as capacidades 

intelectuais para separar o bem do mal, o verdadeiro do falso, no reino oculto. Por 

exemplo, o profeta Daniel era um jovem brilhante e piedosa; No entanto, mesmo que ele 

tinha que ser dada sabedoria adicional de Deus de uma maneira especial para ser capaz 

de ter discernimento em assuntos ocultos.Assim, a participação em tais coisas sempre irá 

produzir conclusões erradas, porque o homem como uma criatura caída não tem o 

equipamento necessário ou a capacidade de resolver questões demoníacos. 

Sabemos da Palavra de Deus que Satanás e seus demônios invisíveis estão continuamente 

no trabalho no mundo e tudo o que nos rodeia. Mas não temos a sabedoria para discernir 

exatamente quando eles estão presentes, quantos são, que tipo são, ou o que eles estão 

fazendo. Santos pisar em terreno perigoso quando eles tentam lidar com as coisas para 

que a Escritura não dá nenhuma instrução ou orientação.Estamos a colocar a armadura de 



Deus e denunciar a Ele, perfeitamente confiante no conhecimento de que "maior é o que 

está em [nós] do que aquele que está no mundo" ( 1 João 4: 4 ). As próprias "portas do 

inferno não prevalecerão igreja de Cristo ( Mat. 16:18 ). 

O Vitória: Em Standing Firm 

Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que você pode ser 

capaz de resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer 

inabaláveis. ( 06:13 ) 

É fácil para os crentes-especialmente no mundo ocidental, onde a igreja é geralmente 

próspera e respeitada-de ser complacente e tornar-se alheio à gravidade da batalha em 

torno deles. Eles se alegram em vitórias ", que envolvem não há batalhas e em uma 

espécie de paz que é apenas a ausência de conflito. Deles é a vitória ea paz do trapaceiro 

projecto ou desertor que se recusa a lutar. Eles não estão interessados em armadura , 

porque não são engajados na guerra. 

Deus não dá adiamentos ou isenções. Seu povo está em guerra e continuará a estar em 

guerra até que Ele volte e se encarrega de terra. Mas mesmo o soldado mais dispostos e 

ansiosos de Cristo é impotente sem a provisão de Deus. Esse é o ponto de Paulo 

aqui: tomai toda a armadura completa de Deus . Temos Sua disposição em ser Seus 

filhos, em ter a Sua Palavra, em possuir Sua habitação do Espírito Santo, de ter todos os 

recursos de nosso Pai celestial. Deus é a nossa força, mas sua força é apropriado apenas 

por meio da obediência; Sua poderosa armadura deve ser colocado em ( v. 11 ) e levado 

para cima ( v. 13 ). 

Todos os dias, uma vez que a queda foi um dia mau para a humanidade, e todos os dias 

vai continuar a ser o mal até o usurpador e suas forças são lançados para sempre no 

abismo. No entretanto, o Senhor nos faz capazes de resistir no dia mau como nós 

aproveitar a armadura Ele supre. 

Nossa responsabilidade é a de resistir e manter-se firme . Quando Martin Luther parou 

diante da Dieta de Worms ele foi acusado de heresia. Depois de ter sido condenado por 

declarar que os homens são salvos pela fé em Cristo, ele declarou: "Minha consciência é 

cativa da Palavra de Deus. ... Aqui estou, eu não posso fazer o contrário." Todo crente 

que é fiel à Palavra de Deus não pode fazer o contrário do que se mantiverem firmes . 

Cerca de quarenta anos atrás, três homens realizaram campanhas evangelísticas juntos na 

Irlanda e viu muito fruto dos seus trabalhos lá. Anos mais tarde, um pastor irlandês que 

foi convertido nessas reuniões perguntado sobre os três homens. Foi-lhe dito que apenas 

um ainda era fiel ao Senhor. Dos outros dois, tinha-se tornado um apóstata e o outro tinha 

morrido um alcoólico. Alguns crentes têm feito tudo bem na obra do Senhor, mas eles 

não continuam a manter-se firme . O problema não está no que um crente tem feito, mas, 

quando a batalha é longo e a fumaça se dissipa, se ele é encontrado em pé fiel ao Salvador. 

João advertiu: "Acautelai-vos, que você não pode perder o que temos feito, mas que você 

pode receber uma recompensa completa" ( 2 Jo 8 ) um grande medo de .Paulo foi que, 

"possivelmente, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo a ser desqualificado "( 1 Cor. 

09:27 ). Ele não tinha medo de perder sua salvação, mas a sua recompensa e, ainda mais 

importante, a sua utilidade para o Senhor. Homens e mulheres incontáveis ensinou 

fielmente escola dominical, durante anos, levou muitas pessoas a Jesus Cristo, pastoreou 

uma igreja, conduziu estudos bíblicos, ministrado aos doentes, e feito a cada tipo de 

serviço em nome de apenas um dia do Senhor desistir, virar as costas para a Sua obra, e 



desaparecem no mundo. As circunstâncias são diferentes, mas a razão subjacente é 

sempre o mesmo: eles tomaram de Deus armadura fora e, assim, perdeu a coragem, a 

força, eo desejo de manter-se firme . 

Na grande batalha espiritual em que fazemos batalha, só são chamados a resistir e se 

manter firme . Como observado anteriormente, Tiago diz, "mas resisti ao diabo, e ele 

fugirá de vós" ( Tiago 4: 7 ).Pedro nos aconselha a "ser de espírito sóbrio, estar em alerta, 

vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para 

devorar Mas resistir-lhe, firmes na fé.". ( 1 Ped. 5: 8- 9). 

As maiores alegrias vêm em grandes vitórias, e as maiores vitórias vêm das maiores 

batalhas-quando são travadas no poder e com a armadura do Senhor. 

 

27. A Armadura do Crente - parte 1 

( Efésios 6: 14-15 ) 

Permanecei firmes, portanto, tendo cingidos os vossos lombos 

com a verdade, e tendo colocado a couraça da justiça, e calçando 
os pés com a preparação do evangelho da paz; ( 6: 14-15 ) 

A grande guerra sobrenatural fúria em todo o universo que Paulo descreve em 6: 11-12 é 

entre Deus e os Seus anjos e as forças de Satanás. Porque os cristãos pertencem a Deus, 

eles são atraídos para este conflito espiritual, eles são atacados por vários "ciladas do 

diabo." O inimigo de Deus torna-se seu inimigo. 

Este é o inimigo sobrenatural que se rebelou contra Deus em sua própria céus, que 

conseguiu atrair o homem de inocência ao pecado no Jardim do Éden, que tentou várias 

vezes para destruir o povo escolhido de Deus, Israel. Este é o inimigo que tentou parar o 

nascimento, ministério e ressurreição do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Este é o 

inimigo da maldade inigualável que visa impedir a vinda de Cristo novamente e que vai 

se opor a Ele com ferocidade desesperada e sem precedentes, quando Ele voltar. 

Porque a "luta não é contra carne e sangue" ( . 12 v ), o cristão não pode combatê-la no 

poder de sua própria carne e sangue ( 2 Cor. 10: 3-5 ). É o primeiro de batalha tudo de 

Deus e que só pode ser combatido no poder de Deus e com a armadura de Deus. 

Satanás se opõe ao crente, em muitos aspectos, alguns deles direto e óbvio e outros deles 

indiretas e sutis. Primeiro de tudo, ele tenta impugnar caráter e credibilidade de Deus, 

assim como ele fez com Adão e Eva. Porque a maior força do homem é confiar em Deus, 

o objetivo de Satanás é fazê-lo desconfiar de Deus. Em inúmeras variações Satanás 

continua a seduzir os homens para duvidar da vontade de Deus ("De fato, que Deus 

disse?") E para duvidar Seus motivos ("Porque Deus sabe que no dia em que dele 

comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus ", Gen. 3: 1 , 5 ). Supremo desejo 

do diabo é para convencer os homens de que Deus não é confiável, para levá-los a negar 

a Palavra de Deus e fazê-lo de mentiroso (veja 1 João 5:10 ). Satanás pinta o Pai de 

verdade em sua própria imagem perversa como "o pai da mentira" ( João 8:44 ). 

Quando um crente duvida da bondade de Deus, amor, poder, graça, misericórdia, ou 

suficiência, ele se junta a Satanás em impugnar a veracidade de Deus. Quando um crente 

se torna ansioso, desanimado, deprimido e sem esperança, ele se junta a Satanás em 



impugnar confiabilidade de Deus. Ele seduz alguns crentes até mesmo para cometer 

assassinato contra si mesmos através do suicídio, porque eles não vão reconhecer ou 

aceitar o perdão seu Pai celestial continuamente e oferece livremente ( 1 João 1: 

9 ). Quando uma criança morre ou é permanentemente aleijado, um marido ou esposa é 

tirado, uma criança se afasta do Senhor, ou perdemos nossos negócios ou nossa saúde, 

Satanás ou seus demônios podem tentar gerar pensamentos na mente que colocar o culpa 

em Deus. Esta arena de conflito também envolve atacar a veracidade e suficiência das 

Escrituras. 

Em segundo lugar, Satanás tenta minar vitória presente, gerando problemas que torna a 

vida difícil, tentando-nos, assim, a abandonar a obediência às normas e chamado de 

Deus. Sua tática mais extremo é perseguição. Ao longo da história da igreja, os fiéis 

tiveram de pagar por sua fé com sua reputação, sua liberdade, seus empregos, suas 

famílias, e até mesmo suas vidas. Talvez perseguição mais comum e eficaz do diabo dos 

cristãos vem sob a forma de pressão dos pares. O medo da crítica e do desejo de ser aceito 

pelos amigos leva os crentes a comprometer a Palavra de Deus. Satanás pode até reverter 

sua abordagem e à vida cristã fiel rebaixada, tornando mais fácil. Sem dificuldades, há a 

tendência para perder o senso de dependência do Senhor. As circunstâncias mais fáceis 

são muitas vezes os mais difíceis em que para ser fiel. Muitos crentes cuja fé é fortalecida 

por tempos difíceis encontrá-lo é enfraquecida quando o campo de batalha é tranqüila. O 

cristianismo é muitas vezes impotente quando é aceitável. 

Em terceiro lugar, Satanás ataca crentes através confusão doutrinária e falsidade. Cristãos 

que são ignorantes em queda Palavra presa fácil de Deus para idéias erradas sobre as 

coisas de Deus-sobre a salvação, santificação, moralidade, céu e inferno, a segunda vinda, 

e todos os outros a verdade bíblica. O crente que está confuso sobre a Palavra de Deus 

não pode ser eficaz na obra de Deus. Ele é "jogou aqui e ali por ondas e levados ao redor 

por todo vento de doutrina" ( Ef. 4:14 ). O inimigo continuamente tenta convencer os 

cristãos que a Escritura é difícil de entender e insuficiente para lidar com questões 

complexas, de modo que a pessoa média não pode esperar para fazer sentido ou aplicação 

do mesmo e pode muito bem desistir de tentar. Quando os crentes ouvir pregadores e 

professores dando interpretações conflitantes e mesmo contraditórias da doutrina, seus 

medos sobre a Escritura ser difícil de entender são reforçadas. E em vez de estudar a 

Palavra de Deus por si mesmos, muitos se tornam ovelhas dispostos para falsos pastores 

para desviar. No processo, eles enviam milhões de dólares de dinheiro do Senhor para 

apoiar causas indignas. 

Em quarto lugar, Satanás ataca o povo de Deus, impedindo o seu serviço a Ele. Ele se 

opõe a toda a vida fiel e cada ministério eficaz. Opôs-se o trabalho de Paulo em Éfeso por 

meio de "muitos adversários" ( 1 Cor. 16: 9 ) e até mesmo deu o apóstolo "um espinho na 

carne, um mensageiro de Satanás para Buffet [ele]" ( 2 Cor. 12: 7 ), e impediu seus planos 

para Tessalônica ( 1 Ts. 2:18 ). O Senhor usou esse espinho para fortalecer o ministério 

de Paulo, mantendo-o dependente e humilde e Ele usou esse obstáculo para realizar a sua 

obra prioridade em outros lugares, mas o propósito de Satanás era minar e enfraquecer o 

trabalho. 

Em quinto lugar, Satanás ataca os crentes, causando divisões. É por isso que Jesus rezou 

tão intensamente e repetidamente para a unidade de Seus seguidores ( João 17:11 , 21-

23 ) e ordena que ser rápida e de boa vontade reconciliados um com o outro ( Matt. 

05:24 ). Nada evidencia mais claramente a carnalidade da igreja de Corinto que a sua 

divisão (ver 1 Cor 1-3. ), e uma das grandes preocupações de Paulo pelos crentes de Éfeso 

foi a de que eles sejam "diligente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz 



"( Ef. 4: 3 ). O inimigo sabe Deus não pode trabalhar efetivamente em ou através de um 

corpo de crentes que não vai trabalhar com amor uns com os outros. 

Em sexto lugar, Satanás ataca os crentes persuadindo-os a confiar em seus próprios 

recursos. Para tentar fazer a obra do Senhor em nosso próprio poder não é para fazer a 

Sua obra em tudo. Depois de Davi tinha experimentado muitos anos de regra com sucesso 

sobre Israel e de derrotar seus inimigos, "Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi 

a numerar Israel." Em vez de confiar no Senhor como ele tinha no passado, Davi decidiu 

contar os seus próprios recursos, em termos de soldados. "Deus estava descontente com 

essa coisa, por isso Ele atingiu Israel" com o julgamento. "E Davi disse a Deus:" Eu 

pequei muito, em que eu fiz essa coisa Mas agora, por favor tirar a iniqüidade do teu 

servo, pois tenho feito muito tolamente. '"( 1 Crônicas 21: 1-8. ) . 

É fácil para os crentes a confiar em seu conhecimento da Palavra de Deus, em vez de em 

Aquele que dá a Palavra e faz com que seja eficaz. Não importa como ortodoxa e 

abrangente nossa teologia e não importa o quão sólida a base bíblica do nosso 

entendimento, se não confiar dia a dia na liderança e provisão de Deus, vivendo em 

constante fé e oração dependente, somos soldados despreparados de Cristo e são 

vulneráveis aos nossos adversários espirituais. Sendo preenchido com a Palavra de Deus, 

mas não obediente ao Seu Espírito causou a queda de muitos crentes. Doutrina certa, sem 

devoção à direita é uma armadilha grave para muitos cristãos. A pessoa que confia no seu 

próprio entendimento, em vez de o próprio Senhor ( Prov. 3: 5 ) joga nas mãos de 

Satanás. Como observamos com esta mesma igreja em Éfeso, dentro de poucos anos 

tornou-se frio e mecânico na expressão da sua ortodoxia. Teologia direito sem profunda 

devoção a Cristo não pode impedir a morte de uma igreja. 

Em sétimo lugar, Satanás ataca os crentes, levando-os em hipocrisia. Um de seus maiores 

sucessos ao longo da história da Igreja é a de preencher a igreja com os infiéis religiosos 

e com verdadeiros crentes que vivem vidas desobedientes. O crente que está mais 

preocupado com a sua reputação para fora do que sua espiritualidade interior faz o 

trabalho do diabo, não do Senhor. Para ser satisfeito com cobrindo os nossos pecados e 

fraquezas espirituais com uma máscara de piedade, em vez de levá-los ao Senhor para a 

limpeza e fortalecimento, é jogar o jogo de Satanás. 

Em oitavo lugar, Satanás ataca os crentes, levando-os para o mundanismo, seduzindo-os 

a deixar o mundo espremê-los "em seu próprio molde" (ver Rom. 12: 2 , Phillips). Em 

tempos de prosperidade que este se encontra particularmente fácil de conduzir o povo de 

Deus no materialismo, a auto-satisfação, auto-indulgência, o hedonismo, e contentamento 

com as coisas deste mundo. Refletindo novamente no aviso de João, somos lembrados: 

"Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai 

não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência 

dos olhos ea soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo "( 1 João 2: 15-16 ). 

Em nono lugar, de uma forma que engloba todos os outros, Satanás ataca os crentes, 

levando-os a desobedecer a Palavra de Deus. Porque Deus nos quer agir com fidelidade, 

o inimigo nos encoraja a agir deslealmente Porque Deus quer que vivamos moralmente, 

o inimigo nos solicita a viver imoralmente. Porque Deus nos quer falar a verdade, o 

inimigo nos tenta a mentir. Porque Deus quer que amemos, o inimigo nos tenta 

odiar. Porque Deus quer que se contentar com o que temos, o inimigo nos tenta a 

cobiçar. Porque Deus quer que vivamos pela fé, o inimigo nos tenta viver por vista. E 

assim, com todos os comandos e padrão das Escrituras. 



No entanto, embora devemos estar cientes desses dispositivos de Satanás, a nossa defesa 

contra eles simplesmente não é o nosso conhecimento deles, mas sim a provisão de Deus 

para encontrá-los."Portanto, tomai toda a armadura de Deus", Paulo diz: "que você pode 

ser capaz de resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer inabaláveis" ( Ef. 

6:13 ). Armadura parcial não é suficiente. Jesus perguntou: "O rei, quando ele sai ao 

encontro de outro rei na batalha, não se senta primeiro a consultar se ele é forte o 

suficiente com dez mil homens ao encontro do que vem contra ele com vinte mil?" (Lucas 

14:31 ). Nós não podemos saber exatamente quando, onde ou como o inimigo vai 

atacar. Precisamos, portanto, têm de toda a armadura de Deus o tempo todo. Quando o 

crente tem na armadura de Deus, não é necessário conhecer totalmente ou 

especificamente compreender as ciladas do diabo. Na verdade, muitas vezes o soldado 

Cristão não vai mesmo estar ciente de um perigo de que é a armadura de Deus é nesse 

momento protegê-lo. 

Em Efésios 6: 14-17 Paulo diz-nos das sete peças de armaduras com que Deus supre Seus 

filhos para resistir as investidas de Satanás e suas hostes. 

Como indicado por ter ... (representando o aoristo grego tenso), as três primeiras peças 

de armadura são permanentes, e que o crente nunca deve ser sem eles. 

O Cinturão da Verdade 

Permanecei firmes, portanto, tendo cingidos os vossos lombos 

com a verdade, ( 06:14 a) 

O soldado romano sempre usava uma túnica, um vestuário exterior que lhe servia de 

roupas primário. Ele geralmente era feito de um pedaço grande, quadrado de material com 

furos cortados para a cabeça e os braços. Normalmente ele enrolando maior parte do 

corpo do soldado. Uma vez que a maior parte do combate antiga era mão-de-mão, uma 

túnica solta era um obstáculo potencial e até mesmo um perigo.Antes de uma batalha que 

foi, portanto, cuidadosamente apertava-se e enfiado na correia de couro pesado 

que cingido do soldado lombos . 

O cidadão comum do Oriente Médio teve um problema semelhante com o seu 

manto. Quando ele estava com pressa ou teve o trabalho pesado para fazer, ele nem teve 

o manto fora ou colocou-o em torno de sua cintura. Como Deus preparou os filhos de 

Israel para comer a refeição da Páscoa antes que eles deixaram o Egito, Ele instruiu 

Moisés a dizer-lhes: "Agora você deve comê-lo desta maneira: Os vossos lombos 

cingidos, os vossos sapatos nos pés, eo vosso cajado na mão, e o comereis apressAdãoente 

"( Ex 0:11. ). No que diz respeito a Sua segunda vinda, Jesus nos diz para "ser vestido 

com prontidão" (Lucas 0:35 ), que é, literalmente, "ter vossos lombos cingidos". Pedro 

usou a mesma expressão quando ele disse: "Portanto, cingi suas mentes [lit.", cingindo os 

lombos de suas mentes "] para a ação, mantenha sóbrio no espírito, corrigir a sua 

esperança na graça de ser trazido a você por a revelação de Jesus Cristo "( 1 Ped. 

1:13 ). Cingir os lombos era um sinal de prontidão, e o soldado que estava falando sério 

sobre a luta estava certo para garantir a sua túnica com cinto. 

O cinto que cingiu tudo firmemente juntos e demonstra a disposição do crente para a 

guerra é a verdade . Aletheia ( verdade ), basicamente, refere-se ao conteúdo do que é 

verdadeiro. O conteúdo de Deusa verdade é absolutamente essencial para o crente em 

sua batalha contra as ciladas de Satanás. Sem o conhecimento do ensino bíblico, ele é, 

como o apóstolo já assinalou, sujeito a ser "levados ao redor por todo vento de doutrina, 



pela artimanha dos homens, pela astúcia enganam fraudulosamente" ( 04:14 ). Em sua 

primeira carta a Timóteo, Paulo adverte que "o Espírito expressamente diz que nos 

últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ea 

doutrinas de demônios" ( 1 Tim. 4: 1 ). As "doutrinas de demônios" ensinadas por seitas 

e religiões falsas têm sua origem nos "espíritos enganadores" que em Efésios Paulo chama 

"governantes, ... poderes, ... as forças deste mundo tenebroso, ... [e] as forças espirituais 

do mal, o celestial locais "( 06:12 ). Esses falsos esquemas de Satanás pode ser 

encontrado com sucesso apenas com a verdade da Palavra de Deus. 

Mas alētheia ( verdade ) também pode se referir à atitude de veracidade. Isso representa 

não só a precisão de verdades específicas, mas a qualidade de veracidade. Esse parece ser 

o significado primário Paulo tem em mente aqui. O cristão deve cingir-se em atitude de 

honestidade total. Para ser cingidos com a verdade ... , portanto, mostra uma atitude de 

prontidão e de compromisso genuíno. É a marca do crente sincero que abandona 

hipocrisia e farsa. Cada gravame que possa dificultar o seu trabalho para o Senhor é 

recolhida e dobrado em seu cinto de veracidade para que ele estará fora do 

caminho. Assim como o corredor sério tira cada peça desnecessária de roupas antes da 

corrida ( Heb. 12: 1 ), o soldado sério enfia em cada pedaço solto de roupas antes da 

batalha. 

Quanto mais importante é a preparação do cristão como ele enfrenta as forças de 

Satanás. "Nenhum soldado em serviço ativo", diz Paulo, "se embaraça nos assuntos do 

dia a dia, para que ele possa agradar aquele que o alistou como soldado" ( 2 Tim. 2: 4 ). É 

triste que tantos cristãos se contentam em deixar os "túnicas" de suas preocupações diárias 

e as preocupações com a brisa bater à sua volta-continuamente interferir com a sua 

fidelidade ao Senhor e dando o diabo todas as oportunidades para enredar e derrotá-los 

com a sua própria hábitos e interesses imaturos. 

Eu acredito que ser cingidos com a verdade ... tem a ver principalmente com a auto-

disciplina de comprometimento total. É o cristão comprometido, assim como é o soldado 

empenhado e comprometido o atleta, que está preparado. Vencer na guerra e nos esportes 

é muitas vezes dito ser o resultado direto do desejo que leva a uma preparação cuidadosa 

e esforço máximo. É o exército ou a equipe que quer mais para ganhar quem tem mais 

chance de fazê-lo, mesmo contra grandes chances. 

Alguns anos atrás, foi-me dito de um jovem judeu dos Estados Unidos, que decidiu ir a 

Israel e ao vivo. Depois de trabalhar por dois anos, ele foi obrigada a servir no exército 

durante um determinado período de tempo ou voltar para casa. Ele decidiu se juntar ao 

exército. Seu pai era um bom amigo de um general israelense, que a princípio estava com 

medo de que o jovem usaria essa amizade para garantir um fácil, atribuição segura. Em 

vez disso, ele foi para o general e disse: "Meu dever presente é muito fácil. Eu quero estar 

na melhor, regimento mais estratégico, diligente e difícil em que o exército 

israelense." Comentando sobre esse espírito de dedicação, o general disse: "As pessoas 

pensam que os israelenses são tão bem sucedidos em guerra, porque somos um super 

pessoas ou que temos super-intelecto ou super-força Mas o nosso sucesso não é construída 

sobre qualquer uma dessas coisas;. É construído sobre compromisso, sem reservas e 

compromisso de sacrifício. " 

Se os atletas assim dedicar e disciplinar-se, a fim de , eventualmente, ganhar uma corrida 

e receber "uma coroa corruptível" do mundo, quanto mais deve crentes em Jesus Cristo 

dedicar e se disciplinar paraabsolutamente vencer em sua luta contra Satanás e receber 

um "imperecível "grinalda de Deus ( 1 Cor. 9:25 )? 



Sendo cingidos com a verdade ... está sendo renovado em mente, a fim de provar que a 

vontade de Deus é, o que é bom, agradável e perfeita "( Romanos 12: 2. ) Quando a mente 

é renovada em compromisso com. a verdade de Deus, não é o empoderamento para o 

soldado cristão para se tornar "um sacrifício vivo e santo" que agradar a Deus e é "culto 

racional" de que o crente ( v. 1 ). Em muitos aspectos, é mais difícil e mais exigente para 

ser um sacrifício vivo do que um moribundo. Para ser queimado na fogueira para a fé 

seria doloroso, mas seria em breve. Para viver uma vida de obediência fiel também pode 

ser dolorosa, às vezes, e suas demandas continuar e continuar. Ela exige poder de 

permanência que só o compromisso contínuo e total ao Senhor pode proporcionar. Ele 

exige que o amor "abundam ainda mais e mais no conhecimento real e em todo o 

discernimento, para que [nós] pode aprovar as coisas que são excelentes, a fim de ser 

sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo; tendo sido preenchido com o fruto da justiça, 

que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus "( Filipenses 1: 9-11. ) O 

amor, conhecimento e compreensão de Deus toda a necessidade de crescer em nós e 

quando essas.. crescer o mesmo acontece com o nosso compromisso com o Senhor para 

a excelência em todas as coisas, o objetivo final de que é "a glória e louvor de Deus." 

Para se contentar com a mediocridade, letargia; indiferença e tibieza é deixar de ser 

blindado com o cinto da verdade de Deus e deixar-se exposto a esquemas de Satanás. 

Hino de João Monsell centra-se na força do verdadeiro compromisso: 

Combate o bom combate com todas as tuas forças; 

Cristo é a tua força, e Cristo tua direita. 

Toma posse da vida, e será 

Tua alegria e coroa eternamente. 

Correr a corrida em linha reta através de uma boa graça de Deus, 

Levanta os teus olhos, e buscar a Sua face; 

A vida com o seu caminho diante de ti se encontra, 

Cristo é o caminho, e Cristo o prêmio. 

Lançar cuidados de lado, inclinar-se sobre o teu Guia; 

Sua infinita misericórdia irá fornecer; 

Trust, ea tua alma confiando provaremos 

Cristo é a sua vida, e Jesus Cristo o seu amor. 

A couraça da justiça 

e ter colocado a couraça da justiça, ( 6:14 b) 

Nenhum soldado romano seria ir para a batalha sem o seu peitoral , um resistente, peça 

sem mangas de armadura que lhe cobria o torso completo. Foi muitas vezes feitas de 

couro ou linho pesado, no qual foram costurados fatias sobrepostas de cascos de animais, 

ou chifres ou pedaços de metal. Alguns foram feitos de grandes peças de metal moldado 

ou martelado para se conformar ao corpo. O objetivo desse pedaço de armadura é óbvio 

para proteger o coração, pulmões, intestinos e outros órgãos vitais. 



No pensamento judaico antigo, o coração representou a mente e a vontade e os intestinos 

foram consideradas a sede das emoções e sentimentos. A mente e as emoções são as duas 

áreas em que Satanás ataca mais ferozmente crentes. Ele cria um sistema de mundo, um 

ambiente de pecado pelo qual ele nos tenta a pensar pensamentos errados e de sentir 

emoções erradas. Ele quer que a nuvem nossas mentes com falsas doutrinas, princípios 

falsos, e informações falsas a fim de enganar e confundir-nos. Ele também quer confundir 

as nossas emoções e, assim, perverter os nossos afetos, a moral, a lealdade, metas e 

compromissos. Ele deseja arrebatar a Palavra de Deus de nossas mentes e substituí-lo 

com suas próprias idéias perversas. Ele procura minar vida pura e substituí-lo com a 

imoralidade, a ganância, a inveja, o ódio, e todos os outros vícios. Ele quer que a gente 

rir de pecado, em vez de chorar sobre ele, e para racionalizá-lo, em vez de confessá-lo e 

trazê-lo ao Senhor por perdão. Ele nos seduz a tornar-se tão usado para o pecado em nós 

e à nossa volta que já não incomoda a nossa consciência. 

A proteção contra os ataques de Satanás é a couraça da justiça . A justiça deve ser 

tomada e envolto em torno de todo o nosso ser, por assim dizer, assim como soldados 

antigos se cobriram com couraças de armadura. 

Paulo, obviamente, não está falando aqui de justiça própria, que não é a justiça em todos, 

mas a pior forma de pecado. É, no entanto, com este tipo de justiça que muitos cristãos 

vestem-se, pensando que seu próprio caráter e comportamento legalista e realizações 

agradar a Deus e vai trazer a sua recompensa. Mas, longe de proteger um crente, um 

manto de justiça própria dá a Satanás uma arma pronta para reprimir e sufocar a nossa 

vida espiritual e serviço. Farisaísmo como vai certamente manter um crente fora do poder 

da comunhão com Deus como vai manter um descrente do seu reino ( Matt. 05:20 ). A 

nossa própria justiça, mesmo como crentes, não é nada mais do que vestes sujas ( Isaías 

64: 6. ). Ele nos traz nenhum favor de Deus e nenhuma proteção contra Satanás. 

Nem é Paulo falando aqui da justiça imputada, a perfeita justiça de Deus se aplica à conta 

de cada cristão no momento em que crê em Cristo ( Rom. 4: 6 , 11 , 22-24 ). Deus fez 

com que Cristo, "que não conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos 

justiça de Deus em Cristo" ( 2 Cor. 5:21 ). Não podemos colocar em o que Deus já nos 

vestidos com. Estamos permanentemente vestido em que a justiça, ao longo de nossas 

vidas na Terra e por toda a eternidade. 

Imputada justiça de Deus é a base de nossa vida cristã e da nossa vida cristã. Protege-nos 

do inferno, mas não é, em si, proteger-nos de Satanás na vida presente. A couraça da 

justiça que nós colocar emcomo armadura espiritual contra o nosso adversário é 

o prático justiça de uma vida vivida em obediência à Palavra de Deus. (Cf. a colocação 

de comportamento justo em linha com o "novo homem" em 4: 24-27 , que tendo sido 

feito, será "não dar o diabo uma oportunidade." Veja também a colocação de obras de 

justiça em Col. 3: 9-14 ). 

Paulo mostra a relação entre estas duas formas de verdadeira justiça em Filipenses 3 . Sua 

salvação, ele nos diz, foi baseada exclusivamente em justiça imputada de Deus ", não 

tendo justiça [seu] próprio derivado da Lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça 

que vem de Deus com base na fé "( 9 v. ). Mas a sua vida cristã envolvido um outro tipo 

de justiça, trabalhando a prática de sua justiça imputada: "Não que eu já tenha alcançado, 

ou que seja perfeito, mas prossigo, a fim de que eu possa alcançar aquilo para o que 

também . Eu fui conquistado por Cristo Jesus Irmãos, eu não me considero como tendo 

obtido dele ainda, mas uma coisa eu faço: esquecendo o que está por trás e avançando 

para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de 



Deus em Cristo Jesus "( vv. 12-14). A justiça imputada faz justiça prática possível, mas 

apenas obediência ao Senhor faz justiça prática uma realidade. 

Paulo vangloriou de sua justiça imputada, que a graça salvadora de Deus só pode conceder 

Mas ele não presumiu o mesmo número de crentes ao longo da história da igreja tem 

feito. Os cristãos que dizem que ele realmente não importa como eles pensam ou falar ou 

agir, porque todos os pecados, passado, presente e futuro, estão cobertos pelo sangue de 

Cristo, refletir essa presunção e vulnerabilidade para o inimigo. É este argumento 

irracional e anti-bíblica que Paulo contadores em Romanos 6 . "Devemos continuar no 

pecado para que a graça pode aumentar? De maneira nenhuma! Como haveremos que 

morreu para o pecado ainda viver nele? ... Mesmo assim vós considerai-vos si mesmos, 

mas presentes; mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, pois, não 

reine o pecado em vosso corpo mortal que você deve obedecer às suas concupiscências, 

e não ir em apresentar os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de 

iniqüidade. a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros como 

instrumentos de justiça de Deus "( vv. 1-2 , 11-13 ). Jesus morreu para nos salvar de todos 

os aspectos do pecado, a sua presença, bem como o seu poder e da penalidade. 

Para colocar a couraça da justiça é viver no dia a dia, a obediência momento-a-

momento para o nosso Pai celestial. Esta parte da armadura de Deus é uma vida santa, 

para que Deus provê o padrão e o poder, mas para o qual precisamos suprir a vontade. O 

próprio Deus coloca em nossa justiça imputada, mas temos que colocar na nossa justiça 

prática. 

Não deve ser blindado com a couraça da justiça vai, antes de tudo custar o cristão a sua 

alegria. Primeira Epístola de João contém muitos avisos e comandos para os crentes, e 

estes são dados, juntamente com as outras verdades da Carta "para que a nossa alegria 

seja completa" ( 1 João 1: 4 ). Em outras palavras, a falta de obediência traz falta de 

alegria. A única alegria cristã é o cristão obediente. 

Muitos, se não a maioria, dos problemas emocionais e relacionais cristãos experimentam 

são causados pela falta de santidade pessoal. Muitas de nossas decepções e desânimos 

não vêm de circunstâncias ou de outras pessoas, mas do nosso próprio pecado não 

confessado e impura. E quando as circunstâncias e outras pessoas conseguem roubar-nos 

de felicidade, é porque estamos desprotegidos pela armadura de uma vida santa. Em 

ambos os casos a causa da infelicidade é o nosso próprio pecado. Depois de Davi cometeu 

adultério com Bate-Seba e ordenou a morte de seu marido, Urias, ele não tinha paz. É por 

isso que o seu grande salmo de penitência por esses pecados inclui o apelo: "Restitui-me 

a alegria da tua salvação" ( Sl. 51:12 ). Estar Unholy não nos rouba de salvação, mas 

rouba-nos a alegria de salvação. 

A igreja hoje é muitas vezes culpados de fornecer os crentes com a armadura de papel de 

bons conselhos, programas, atividades, técnicas e métodos, quando o que eles precisam é 

de armadura piedosa de uma vida santa. No programa, método ou técnica pode trazer 

plenitude e felicidade para o crente que não está disposto a enfrentar e abandone o seu 

pecado. 

Em segundo lugar, a falta de ser armado com justiça prática irá causar esterilidade. O 

cristão desobediente é improdutivo nas coisas do Senhor. Seja qual for realizações que 

ele pode parecer para conseguir será, cascas ocas sham que não têm nenhum fruto 

espiritual interior. 



Em terceiro lugar, a vida profana traz perda de recompensa. Seja qual for o mundano, 

crente carnal que nunca vai ser nada digno de louvor celestial. Não é mais do que a 

madeira, feno ou palha, aos olhos de Deus, e quando ele enfrenta o Senhor seu trabalho 

inútil, serão descobertas e sua recompensa perdida ( 1 Cor 3: 12-15. ). 

Em quarto lugar, estar profana traz opróbrio sobre a glória de Deus. O maior mal do 

pecado de um cristão é a sua reflexão sobre o seu Pai celestial. Impiedade não "ornamento 

da doutrina de Deus, nosso Salvador em todos os aspectos" ( Tito 2:10 ). 

"Amados," Pedro implora: "Exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais 

das concupiscências carnais, que fazem guerra contra a alma" ( 1 Pe. 

2:11 ). Concupiscências carnais e todas as outras formas de pecado são parte do arsenal 

de Satanás com o qual ele trava guerra contra as nossas próprias almas. Nossa armadura 

deve, portanto, incluir a couraça da justiça , a verdadeira santidade do cristão genuíno, 

cuja "cada pensamento [é] cativo à obediência de Cristo" ( 2 Cor. 10: 5 ), e cuja mente 

está definido "sobre as coisas do alto, não nas coisas que estão na terra "( Cl 3: 2 ). "A 

noite está quase acabando", diz Paulo ", eo dia está próximo. Vamos, portanto, deixar de 

lado as obras das trevas e vestir a armadura da luz. ... Coloque o Senhor Jesus Cristo, e 

não prevê a carne em suas concupiscências "(13:12 Rom. , 14 ). 

Pés calçados com o Evangelho 

e calçando os pés com a preparação do evangelho da 

paz; ( 06:15 ) 

Hoje temos sapatos para todos os tipos imagináveis de atividade. Temos sapatos sociais, 

sapatos de trabalho, sapatos de lazer. No atletismo existem sapatos especiais para cada 

esporte, às vezes vários tipos para um determinado esporte. Um jogador de tênis pode 

usar um tipo de sapato em uma quadra de concreto, um outro tipo de argila, e ainda outro 

na grama. Da mesma forma, os jogadores de futebol e beisebol usar sapatos diferentes 

para jogar em diferentes superfícies. 

Sapatos de um soldado é mais importante até do que um atleta do, porque a sua própria 

vida pode depender deles. Como ele segue em bruto, estradas quentes, sobe em cima de 

pedras irregulares, atropela os espinhos, e vadeia através streambeds de pedras 

irregulares, os pés precisam muita proteção. Um soldado cujos pés estão empolado, corte, 

ou inchados não pode lutar bem e muitas vezes nem sequer é capaz de levantar-se-a 

perigosa situação no campo de batalha. Ele não pode muito bem lidar com sua espada ou 

escudo e não pode avançar rapidamente ou até mesmo recuar. 

Além de ser feitas resistente e durável para proteger seus pés, sapatos do soldado romano, 

ou botas, geralmente eram impregnadas com pedaços de metal ou pregos para dar-lhe 

maior tração enquanto subia um penhasco escorregadio e uma maior estabilidade quanto 

ele lutou. 

Calçados espiritual do cristão é igualmente importante na sua luta contra as ciladas do 

diabo. Se ele tem cingido cuidadosamente seus lombos com a verdade e vestida a couraça 

da justiça, mas não devidamente calçados seus pés com a preparação do evangelho da 

paz , ele está destinado a tropeçar, cair e sofrer muitas derrotas. 

Hetoimasia ( preparação ) tem o sentido geral de prontidão. Em Tito 3: 1 Paulo usa o 

termo para exortar os crentes "estar pronto para toda boa obra "(grifo nosso). Um bom 



par de botas permite que o soldado para estar pronto para marchar, subir, luta, ou fazer o 

que mais é necessário. Cristo exige a mesma disponibilidade de Seu povo. 

Porque Paulo citou Isaías 52: 7 , no contexto de pregação do evangelho (.! "Quão 

formosos são os pés dos que trazem alegres novas de boas coisas" Rom 10:15 ), muitos 

comentaristas também interpretarEfésios 6:15 como uma referência a pregação. Mas no 

texto Efésios Paulo não está falando de pregar ou ensinar, mas em lutar as batalhas 

espirituais. E ele não está falando sobre a viagem sobre mas firmes (vv. 11 , 13, 14 ). Seu 

tema não é evangelizar os perdidos, mas lutando contra o diabo. 

Nesta passagem do evangelho da paz refere-se a boa notícia de que os crentes estão em 

paz com Deus. A pessoa não salva é impotente, ímpio, pecador e inimigo de Deus ( Rom. 

5: 6-10 ). A pessoa salva, por outro lado, é reconciliado com Deus por meio da fé em Seu 

Filho ( vv. 10-11 ). Como Paulo tinha proclamado alguns versículos antes, "Nós temos 

paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo" ( 5: 1 )."E, embora estivesse anteriormente 

alienado e hostil em mente, envolvidos em más ações", explicou Paulo aos Colossenses 

", mas Ele já reconciliou em Seu corpo carnal pela morte, a fim de apresentá-lo diante 

dele santos e irrepreensíveis e além opróbrio "( 1: 21-22 ). 

O evangelho da paz é a verdade maravilhosa que em Cristo somos agora em paz com 

Deus e são um com Ele. Portanto, quando nossos pés estão calçados com a preparação 

do evangelho da paz , estamos firmes na confiança do amor de Deus por nós, Sua união 

com a gente, e seu compromisso de lutar por nós. 

Quando Pedro tirou a espada como os soldados vieram prender Jesus no Jardim do 

Getsêmani, ele se considerava invencível, porque ele tinha acabado de ver todos os 

soldados caem no chão simplesmente as palavras de Jesus: "Eu sou Ele" ( João 18 : 

6 ). Como os filhos de Israel enfrentou o grande exército midianita que numerada alguns 

trinta e dois mil homens, o Senhor disse a Gideão: "As pessoas que estão com você é 

demais para me dar os midianitas em suas mãos, para que Israel se tornar arrogante, 

dizendo ' Meu próprio poder emitiu me '"( Jz. 7: 2 ). Depois de Gideon tinha cortado sua 

própria força, mas até trezentos homens, o Senhor deu a Israel uma vitória surpreendente 

sem a sua usando uma única arma ( v. 22 ). Como Judá estava prestes a ser invadida pelos 

poderosos exércitos de Amom e de Moabe, o Senhor prometeu o rei Josafá: "Não temais, 

nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de 

Deus" ( 2 Crônicas 20.: 15 ). Como o seu povo "começou a cantar e louvar, o Senhor pôs 

emboscadas contra os filhos de Amom, de Moabe e do monte Seir, que vieram contra 

Judá, de modo que foram derrotados Para os filhos de Amom e de Moabe se levantaram 

contra os moradores do monte. Seir destruí-las completamente, e quando acabaram com 

os moradores de Seir, ajudaram a destruir um ao outro Quando Judá chegaram ao mirante 

do deserto, eles olharam para a multidão;. e eis que eram corpos estendidos no chão, e 

ninguém tinha escapado "( vv. 22-24 ). Tal como acontece com a banda de Gideon contra 

Midiã, o Senhor conquistou a vitória sem o Seu povo levantar uma arma. 

O crente que está em poder do Senhor não precisa temer qualquer inimigo, até mesmo o 

próprio Satanás. Quando ele vem para nos atacar, nossos pés estão enraizados firmemente 

no chão sólido doevangelho da paz , através do qual Deus mudou de nosso inimigo para 

a nossa defesa. Nós, que antes eram seus inimigos agora são Seus filhos, e nosso Pai 

celestial nos oferece Seus recursos completos para "ser fortes no Senhor e na força do seu 

poder" ( Ef. 6:10 ). "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Paulo pergunta. "Mas em 

todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou 

convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o 



presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem 

qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em 

Cristo Jesus nosso Senhor "( Rom. 08:31 , 37-39 ). 

O crente cheio do Espírito que está totalmente vestida com armadura de Deus pode cantar 

com segurança com João Newton, 

Embora muitos inimigos assediado você round, 

E fraco é o seu braço, 

Sua vida está escondida com Cristo em Deus 

Além do reino do mal. 

Fraco como você é, você não deve desaparecer, 

Ou desmaios não morrerá; 

Jesus a força de todos os santos 

Irá ajuda-lo do alto. 

Embora não percebida pelo senso mortal, 

A fé vê-Lo sempre perto, 

Um guia, uma glória, uma defesa, 

O que você tem a temer? 

Tão certo como Ele venceu, 

E triunfou uma vez para você, 

Então certamente você que amam o seu nome 

Nele deve triunfar também. 

 

28. A armadura do Crente- parte 2 

( Efésios 6: 16-17 ) 

Além de tudo, tendo o escudo da fé, com o qual você será capaz 

de apagar todos os dardos inflamados do Maligno. Tomai também 

o capacete da salvação, ea espada do Espírito, que é a palavra de 
Deus. ( 6: 16-17 ) 

Além de tudo introduz os últimos três peças da armadura. O primeiro de três cinto, 

couraça, e sapatos ( vv. 14-15 ) -foram para a preparação e proteção de longo alcance e 

nunca foram retirados no campo de batalha. O escudo , capacete e espada , por outro 

lado, foram mantidos em prontidão para uso quando a luta real começou, portanto, os 

verbos assumir e tomar . 

 



O Escudo da Fé 

o escudo da fé, com o qual você será capaz de apagar todos os 
dardos inflamados do Maligno. ( 06:16 ) 

Soldados romanos usavam vários tipos de escudos, mas dois eram os mais comuns. O 

primeiro foi um pequeno escudo redondo, talvez dois metros de diâmetro, que foi fixada 

ao braço por duas tiras de couro. Foi relativamente leve e foi usado para desviar os golpes 

de espada de de um adversário na luta corpo-a-corpo. 

O segundo tipo era o thureos , a que Paulo se refere aqui. Esse escudo foi de cerca de 

dois metros e meio de largura e pés e quatro e meio de altura, projetado para proteger 

todo o corpo do soldado, que era consideravelmente menor do que o homem médio 

hoje. O escudo foi feita de uma peça sólida de madeira e foi coberta com metal ou couro 

oleado pesado. 

Os soldados que realizaram esses escudos estavam na linha de frente da batalha, e, 

normalmente, estavam lado a lado com seus escudos, formando uma enorme falange que 

se estende desde que uma milha ou mais. Os arqueiros ficou atrás desta parede de 

proteção de escudos e atirou suas flechas à medida que avançavam contra o 

inimigo. Qualquer pessoa que se levantou ou agachado por trás de tais escudos foi 

protegido da barragem de flechas inimigas e lanças. 

A fé a que Paulo se refere aqui não é o corpo de crenças cristãs (para o qual o termo é 

usado em 4:13 ), mas a confiança básica em Deus-a fé em Cristo, que se apropria de 

salvação e continua a trazer bênçãos e força, uma vez que confia Ele por provisão diária 

e ajuda. A essência do cristianismo é acreditar que Deus existe e que recompensa aqueles 

que o buscam ( Heb. 11: 6 ); colocando total confiança em seu Filho como o crucificado, 

sepultado, ressuscitou e ascendeu Salvador; obedecer às Escrituras como a Sua Palavra 

infalível e autorizada; e estou ansioso para a vinda do Senhor novamente. Grande 

declaração de Habacuque que "o justo viverá pela sua fé" ( . Hab 2: 4 ) é citado e 

reafirmou duas vezes por Paulo ( Rom 1:17. ; Gal. 3:11 e uma vez pelo escritor de 

Hebreus () 10: 38 ). 

Cada pessoa vive por algum tipo de fé. Atravessamos uma ponte com a fé que ele vai nos 

apoiar. Nós comemos comida confiando que ele não está envenenado. Nós colocamos 

nossas vidas na segurança de aviões, trens, navios, ônibus e automóveis, confiante de que 

eles são seguros. O fato de que a fé em tais coisas é geralmente bem fundada torna a vida 

ea sociedade como a conhecemos possível. Refletindo sobre este fato de maneira mais 

filosófica, Oliver Wendell Holmes disse: "É a fé em algo que vale a pena viver." 

Mas a fé em Deus é infinitamente mais confiável e mais importante do que a prática, a fé 

todos os dias por que vivemos. E isso está longe de ser simplesmente "fé em alguma 

coisa." A fé é tão confiável e útil quanto a confiabilidade do seu objecto; e Cristão fé é 

poderosa e eficaz, porque o objeto da fé, Jesus Cristo, é infinitamente poderoso e 

absolutamente confiável. Fé cristã nunca falha, porque Aquele em quem que a fé é 

colocada nunca falha. 

Quando João Paton foi traduzir a Bíblia para uma ilha tribo Mares do Sul, ele descobriu 

que eles tinham nenhuma palavra para a confiança ou a fé. Um dia, um nativo que tinha 

sido executado duro entrou em casa do missionário, caiu-se em uma grande cadeira e 

disse: "É bom para descansar todo o meu peso sobre esta cadeira." "É isso aí", disse 

Paton. "Eu vou traduzir a fé como 'descansando seu peso todo em Deus'." 



Nos tempos do Novo Testamento, as pontas de flechas seria frequentemente envolto em 

pedaços de pano que tinha sido embebido em campo. Pouco antes de a flecha foi 

disparada, a dica seria iluminado eomíssil flamejante seria disparada nas tropas 

inimigas. O tom queimado ferozmente, e com o impacto que teria respingar pedaços em 

chamas por vários metros, acendendo qualquer coisa inflamável que tocava. Além de 

perfurar seus corpos, poderia infligir queimaduras graves em soldados inimigos e destruir 

suas roupas e equipamentos. A proteção mais confiável contra esses mísseis de fogo foi 

o thureosescudo , cujo revestimento de metal ou couro embebido em água seria ou 

desviar ou extinguir -los. 

Os espirituais dardos inflamados contra o qual os crentes precisam de proteção parece 

principalmente para ser tentações. Satanás bombardeia continuamente os filhos de Deus 

com tentações para a imoralidade, o ódio, a inveja, a ira, a avareza, o orgulho, a dúvida, 

o medo, o desespero, a desconfiança, e todos os outros pecados. 

Tentação inicial de Satanás de Adão e Eva foi para seduzi-los a duvidar de Deus e, em 

vez de colocar a sua confiança em suas mentiras. Esse foi o primeiro de seus dardos 

inflamados , a partir do qual todos os outros já acesas suas chamas. Toda tentação, direta 

ou indiretamente, é a tentação de dúvida e desconfiança Deus. O propósito de todos de 

Satanás mísseis , portanto, é fazer com que os crentes a abandonar a sua confiança em 

Deus, para conduzir uma cunha entre o Salvador e os salvos. Ele até tentou o próprio 

Filho de Deus a desconfiar ele no deserto, primeiro a desconfiar de prestação de Seu Pai, 

então a desconfiar de Sua proteção e Seu plano ( Mat. 4: 3-9 ). 

Os esforços para justificar a fornicação e adultério em nome de carência de discussão de 

Deus, como fazem alguns, que o sexo foi criado por Deus e que tudo o que Ele criou uma 

lógica de boa pervertido, contradizem a Palavra de Deus, e contestar sua 

integridade. Tentando justificar o casamento com um incrédulo-argumentando que a 

relação é tão bonito que ele deve ser de Deus, segue a vontade de Satanás em vez de 

Deus. Duvidando Deus é a descrer de Deus, que, como o apóstolo João diz-nos, faz um 

mentiroso daquele que não pode mentir ( 1 João 5:10 ; cf. Tt 1: 2 ). Quando e como nós 

tentamos justificar qualquer pecado, degradar o caráter de Deus e elevar Satanás. Para o 

pecado é acreditar em Satanás, e segue a justiça é para crer em Deus. Portanto, todos os 

resultados do pecado de omissão na fé em quem é Deus e no que Ele é. A fé , então, é 

o escudo . 

Pecado abandona e contradiz as promessas de Deus que a pessoa que ouve ele é 

abençoado ( Prov 08:34. , que Ele nunca vai dar aos Seus filhos uma pedra quando pedem 

um peixe) ( Mt 7: 9. ), que Ele vai abrir as janelas do céu e derramaria bênçãos 

imensuráveis sobre Seus filhos fiéis ( Mal. 3:10 ), que Ele tem dado "todo o bem oferecido 

e todo dom perfeito" ( Tiago 1:17 ), que Ele o fará "tudo o fornecimento [nossa ] 

necessidades segundo as suas riquezas na glória "( Phil 4:19. ), que Ele já "nos abençoou 

com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo" ( Ef. 1: 3 ), e uma centena 

de outros tais promessas. 

A única forma de extinguir de Satanás flamejantes mísseis de tentação de duvidar de 

Deus é crer Deus, tomando-se o escudo da fé . "Toda a Palavra de Deus é pura", o 

escritor de Provérbios nos diz. "Ele é um escudo para os que nele se refugiam Nada 

acrescentes às Suas palavras para que não te repreenda, e sejas provou ser um mentiroso." 

( Prov. 30: 5-6 ). Davi lembra-nos que "a palavra do Senhor é provada; ele é um escudo 

para todos os que nele se refugiam" ( Sl 18:30. ). "Esta é a vitória que vence o mundo: a 

nossa fé" ( 1 João 5: 4 ). 



O maligno (ou ", um miserável vil", poneros ) refere-se ao diabo, cujos esquemas 

sobrenaturalmente mal devemos permanecer firmes contra e "resistir no dia mau" com a 

armadura suprimentos Deus ( vv. 11-13 ) . Paulo aqui novamente enfatiza que a nossa 

luta é contra pessoais forças do mal, não simplesmente contra filosofias ruins ou idéias 

erradas, como teólogos e pregadores liberais têm mantido por muito tempo. Nossa batalha 

não é contra as más influências abstratas, mas o pessoal do mal e suas hordas de demônios 

pessoais. 

O capacete da salvação 

Tomai também o capacete da salvação, ( 06:17 a) 

A quinta parte da armadura de Deus é representado pelo soldado romano capacete , sem 

a qual ele nunca entraria batalha. Alguns dos capacetes eram feitos de couro grosso 

coberto com placas de metal, e outros eram de metal pesado moldado ou batido. Eles 

geralmente tinham peças bochecha para proteger o rosto. 

A Proposito do capacete, naturalmente, era o de proteger a cabeça de uma lesão, 

particularmente a partir do facão perigosa utilizada no combate de que dia. Essa não foi 

a espada muito menor mencionado mais tarde neste versículo, mas foi um grande com as 

duas mãos, espada de dois gumes ( rhomphaia , consulte Rev 1:16 ; 2:12 ; 6: 8 ) que 

mede 3-4 metros de comprimento . Ele foi levado frequentemente por cavalarianos, que 

iria balanço nas cabeças dos soldados inimigos para dividir seus crânios ou decapitar as 

crianças. 

O fato de que o capacete está relacionada com a salvação indica que golpes de Satanás 

se dirigem a segurança do crente e garantia em Cristo. As duas bordas perigosas de facão 

espiritual de Satanás são desânimo e dúvida. Para nos desanimar, ele aponta para nossas 

falhas, nossos pecados, nossos problemas não resolvidos, a nossa saúde debilitada, ou 

para qualquer outra coisa que parece negativo em nossas vidas, a fim de nos fazer perder 

a confiança no amor e cuidado de nosso Pai celestial. 

Como Elias descoberto, às vezes somos mais vulneráveis ao desânimo só depois de ter 

tido sucesso. Ao chamar o fogo para consumir os sacrifícios em um altar Monte Carmel 

encharcado com água, o profeta havia demonstrado que o Senhor de Israel era o 

verdadeiro Deus. Em seguida, ele matou os 450 falsos profetas de Baal e relatou ao rei 

Acabe que a chuva iria finalmente regressar a Israel. Mas quando a rainha Jezebel, que 

havia trazido os falsos profetas de Israel, ouvi falar de seu abate, ela mandou um recado 

para Elias, dizendo: "Assim que os deuses fazer para mim e ainda mais, se eu não fizer a 

tua vida como a de um deles até amanhã a este tempo ". Em seguida, o profeta que tinha 

ficado sem medo diante das centenas de falsos profetas se assustou por sua vida com a 

ameaça de um presente da mulher. Embora ele tenha sido, talvez, 80 anos de idade na 

época, Elias "teve medo e se levantou e correu para salvar sua vida" até Beersheba e sobre 

para o deserto. Lá ele "sentou-se debaixo de um zimbro; e pediu para si mesmo que ele 

poderia morrer, e disse: 'É o suficiente;. Agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou 

melhor do que meus pais" "Mas, em vez de deixando seu profeta morrer, o Senhor enviou 

duas vezes um anjo para ele com comida e água, e com a força desse alimento Elias viajou 

quarenta dias e noites mais para Monte Horeb, onde o Senhor duas vezes lhe perguntou: 

"O que você está fazendo aqui, Elias? " Depois de Elias respondeu duas vezes, com efeito, 

que tudo estava perdido e que ele era o único fiel israelita deixado vivo, o Senhor 

assegurou-lhe com uma voz suave que Ele ainda estava no controle. Ele, então, deu o Seu 



profeta sua próxima missão e garantiu-lhe que 7.000 de seus conterrâneos não tinha 

dobraram a Baal ( 1 Reis 18: 27-19: 18 ). 

Nós aprendemos com a experiência de Elias que precisamos de força e provisão do 

Senhor depois de uma vitória, assim como durante a batalha. Para Satanás, a batalha 

nunca termina, e ele gosta de nos atacar com desânimo o momento nós pensamos que são 

seguros. O Senhor disse aos discípulos a parábola da viúva importuna "para mostrar que 

em todas as vezes que eles devem orar e não desanimar" (Lucas 18: 1 ). 

Quando o caminhão de carvão entregou uma tonelada de carvão na calçada em frente à 

sua casa, uma menina de Londres levou sua pequena pá e começou a transportar o carvão 

para o porão. Quando um homem vizinho que estava assistindo lhe disse: "Você nunca 

vai ser capaz de conseguir tudo isso," ela respondeu: "Oh, eu vou, senhor, se eu trabalhar 

bastante." 

O teste do caráter de uma pessoa é o que é preciso para detê-lo. Algumas pessoas se 

retirar, logo que o primeiro tiro é disparado, enquanto outros lutam através de batalha 

após batalha sem pensar em desistir.Satanás vai tentar todos os meios para desencorajar 

e impedir-nos, lembrando-nos de derrotas e perigos e definindo todo objeto possível em 

nossa maneira de destruir a nossa certeza em Cristo. O Senhor permitiu que Satanás tira 

Job de todo o bem que possuía, exceto a sua vida, ainda que o homem de Deus declarou: 

"Ainda que Ele me mate, eu esperarei nele" ( Jó 13:15 ). O livro de Jó demonstra o caráter 

de verdadeira fé salvadora em revelar que não está conectado com o que os benefícios e 

as bênçãos que uma pessoa tem ou perde. Capacete de Jó desviado cada golpe contra ele, 

e ele manteve sua fé no amor e cuidado de Deus. Quando Deus chamou Jeremias, Ele 

disse ao profeta que ninguém iria ouvi-lo e que ele seria rejeitado e humilhado; no 

entanto, ele testificou: "Achadas as tuas palavras e eu comi-los, e as tuas palavras se 

tornou para mim o gozo e alegria do meu coração, pois tenho sido chamados pelo teu 

nome, ó Senhor Deus dos Exércitos" ( Jer 15:16. ). 

Satanás também tenta-nos a tornar-se desanimado quando vemos outros crentes passando 

por momentos de provação. Percebendo profunda preocupação Efésios 'sobre sua prisão, 

Paulo lhes disse: "Peço-vos a não desanimar diante das minhas tribulações em seu nome, 

pois eles são a sua glória" ( Ef. 3:13 ). Ele nos tenta a desistir quando não podemos ver 

os resultados de nosso serviço ao Senhor. Quando os crentes gálatas enfrentou esse 

problema, Paulo lhes disse: "Não percamos coração em fazer o bem, porque a seu tempo 

ceifaremos, se não se cansam" ( Gal. 6: 9 ). 

Porque o adversário nunca dá a sua espada contra nós enquanto estamos na terra, a 

armadura de Deus é uma necessidade constante até que deixar esta terra para 

sempre. Somente quando o nosso trabalho na terra está terminado podemos dizer com 

Paulo: "Combati o bom combate, terminei o curso, guardei a fé" ( 2 Tim. 4: 7 ). Em sua 

breve carta à igreja de Éfeso registrado no livro de Apocalipse, o Senhor escreveu estas 

palavras de encorajamento: "Você tem perseverança e têm sofrido por causa do meu 

nome, e não te deixaste esmorecer" ( Ap 2: 3 ). 

Desânimo em oração por um marido incrédulos que continua a rejeitar o evangelho ou 

uma criança que se recusa a seguir os caminhos do Senhor, ele foi ensinado é comum. A 

tentação é perder o ânimo quando, como Paulo, que repetidamente orar por uma cura 

física que não vem. Deus respondeu a oração do apóstolo em palavras que se aplicam a 

todos os crentes em todas as circunstâncias: "A minha graça te basta, porque o poder se 

aperfeiçoa na fraqueza". Precisamos responder como Paulo: "De boa vontade, pois, me 

gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim" ( 2 Cor. 12: 



9 ). Também é bom lembrar que com ele "Agora, a salvação está mais perto de nós do 

que quando cremos" ( Rom. 13:11 ). 

Como meu avô dedicado, que havia pregado o evangelho fielmente tudo através de seu 

ministério, estava morrendo de câncer, ele disse ao meu pai: "Eu gostaria de poder apenas 

pregar este último sermão que eu tenho preparado." Ele nunca foi pessoalmente capaz de 

pregar que o sermão de um púlpito, mas meu pai tinha-lo impresso e distribuído para a 

congregação no funeral. Mesmo a partir de seu leito de morte que ele desejava servir, 

nunca desanimar ou desistir. Como Isaías nos diz, o Senhor "dá força ao cansado, e para 

ele, que não tem nenhum aumenta a potência Os jovens se homens jovens esgotado e 

cansado, e vigorosas tropeçar mal, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas 

forças.; eles subirão com asas como águias, correm e não se cansam, eles caminham e 

não se fatigam "( Is. 40: 29-31). 

Em nome de graça, alguns cristãos insistem que a única responsabilidade de um crente é 

"deixar ir e deixar Deus". A declaração feita ao rei Josafá, "A batalha não é vossa, mas 

de Deus", foi tomada no sentido de que os crentes têm só para sentar e ver a obra de 

Deus. Isso sempre presente a filosofia foi realizada pelos Quakers e Quietists dos séculos 

passados, que enfatizaram a rendição e à passividade acima compromisso e auto-

disciplina. Permanecer em Jesus não significa que estamos a fazer nada de nós 

mesmos. Na mesma passagem em que Ele nos diz para permanecermos nEle, Ele explica 

que esta permanência envolve manter os Seus mandamentos ( João 15: 4-10 ; cf. 1 João 

3:24 ). A vida realmente se rendeu é a vida comprometida com a obediência agressivo, 

de confronto, e sem reservas a todos os mandamentos de Deus. 

Alguns defensores dessa visão truncada do vida de renúncia têm ensinado que a pessoa 

que está completamente entregue nunca vai experimentar a tentação, porque Cristo 

intercepta todos os esforços de Satanás para nos tentar. Esta filosofia é, talvez, mais clara 

e popularmente apresentado em Hannah Whithall Smith do segredo de uma vida feliz do 

cristão . Nesse livro, ela diz, 

O que pode ser dito sobre a parte do homem nesta grande obra, mas que ele deve 

continuamente se entregar e confiar continuamente? Mas quando chegamos ao lado da 

questão de Deus, o que é que não pode ser dito quanto à multiplicidade de formas e 

maravilhoso em que ele realiza o trabalho confiado a Ele? É aqui que o crescimento vem 

em O pedaço de barro nunca poderia crescer a um belo navio se ele esteve no poço de 

argila por milhares de anos.; mas quando é colocado nas mãos de um oleiro habilidoso 

que cresce rapidamente, sob a sua confecção, para o vaso que ele pretende que seja. E, do 

mesmo modo, a alma, abandonado ao trabalhar o Potter Celestial, é feita em um vaso para 

honra, santificado e idôneo para uso do Mestre. ([Westwood, NJ .: Revell, 1952], p. 32) 

Um dos problemas com esse ponto de vista é que ele não faz nenhuma provisão para o 

pecado. João diz inequivocamente que "se dissermos que não temos pecado, enganamos 

a nós mesmos, ea verdade não está em nós" ( 1 João 1: 8 ). Será que esse crente rendeu 

ocasionalmente saltar para fora da mão do oleiro divino em pecado? Se assim for, o que 

isso diz sobre o Potter, que, de acordo com este ponto de vista tem o controle completo 

sobre o barro? 

Ainda mais importante, esse ponto de vista não é suportado pela Escritura. Rendição e 

submissão ao Senhor são cardeal e verdades muitas vezes repetidos do Novo Testamento, 

mas eles não se distinguem de-muito menos oposta à-os comandos muitos outros Novo 

Testamento para os cristãos a participar activamente no trabalho do Senhor. Para 



"depender de Deus para tudo" e, em seguida, não use sua disposição para fazer as outras 

coisas que Ele ordena não é dependência, mas presunção. 

A carta de Paulo aos Efésios é repleto de comandos para os cristãos para fazer outras 

coisas do que simplesmente se submeter a Deus. Assim que ele terminou dizendo: 

"Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus; não 

como resultado de obras, para que ninguém se glorie", o apóstolo continua a dizer: 

"Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de 

antemão preparou para que andássemos nelas" ( 2: 8-10 ). Mais tarde, ele suplica-nos "a 

andar de modo digno da vocação a que [nós] foram chamados" ( 4: 1 ); a "andar já não 

apenas como também andam os gentios" ( 04:17 ); "ser imitadores de Deus, como filhos 

amados; e andai em amor, como Cristo também vos amou" ( 5: 1-2 ); e "ser cheio do 

Espírito Santo" e "estar sujeitos uns aos outros" ( 05:18 , 21 ). Ele comanda esposas 

sujeitas a seus maridos, maridos amar suas esposas, filhos a obedecer seus pais, e os 

escravos a serem obedientes aos seus senhores ( 05:22 , 25 ; 6: 1 , 5 ). Na passagem sobre 

a armadura do cristão ( 6: 10-17 ), ele comanda os crentes a "ser forte", para "colocar toda 

a armadura de Deus", "manter-se firme" (três vezes), e, como eles lutam contra o diabo e 

suas forças, para "tomar toda a armadura de Deus," para "resistir no dia mau", para cingir 

os rins ", vestida a couraça da justiça," ocupar "o escudo da fé", e "Tomai também o 

capacete da salvação, ea espada do Espírito". Paulo diz nada aqui sobre a entrega, mas 

muito sobre a luta, compromisso e estar disciplinada. O crente fiel deve ser sempre 

submissa ao Senhor, mas submissão a Ele é a coisa mais distante de passividade. 

Os cristãos não estão curiosos para a obra de Deus. Eles são chamados corredores ( 1 Cor. 

9:24 ; Heb. 12: 1 ), lutadores ( 1 Cor. 09:26 ), soldados ( . 2 Tim 2: 3 ), praticam boas 

ações ( Tito 3: 8 ), oponentes de Satanás ( 1 Pedro 5: 8-9. ), que buscam a santidade ( 2 

Coríntios 7:. 1 ), e inúmeros outros nomes que denotam obediência ativa. 

Recursos espirituais dadas por Deus para Seus filhos são para usar, não simplesmente 

para manter. Pedro declarou: "Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à 

vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e 

excelência". Mas, então, ele advertiu: "Agora, por isso mesmo, também, a aplicação de 

toda a diligência, no seu abastecimento de fé excelência moral, e em sua excelência moral, 

o conhecimento; e no seu conhecimento, auto-controle, e em sua auto-controle, a 

perseverança, e em sua perseverança, a piedade; e em sua piedade, bondade fraternal, e 

em sua fraternidade, o amor. Porque, se essas qualidades são suas e estão aumentando, 

eles torná-lo nem inútil, nem infrutíferos no verdadeiro conhecimento de nosso Senhor 

Jesus Cristo ... Por quanto tempo você pratica essas coisas, você nunca vai tropeçar "(. 2 

Pe. 1: 3 , 5-8 , 10 ). O Senhor nos dá comandos para obedecer e equipamentos a utilizar . 

Em Filipenses 2 Paulo apresenta os dois lados da provisão de Deus e da obediência do 

homem. "Portanto, meus amados, assim como sempre obedecestes, não como na minha 

presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação 

com temor e tremor; porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer e trabalhar para a 

sua boa vontade "( vv. 12-13 ). Mais uma vez, em Colossenses ele dá o equilíbrio: "Para 

este efeito, também trabalho, combatendo segundo a sua energia, o que poderosamente 

trabalha dentro de mim" ( 1:29 ). 

O fiel servo de Jesus Cristo não se limita a olhar enquanto Suas obras mestras, mas labuta 

continuamente na obra do Mestre no poder do Mestre. Quando ele faz isso, ele não só 

recebe a força de Deus e as bênçãos, mas também, como Paulo, se vê envolvido em coisas 

como as aflições, dificuldades, angústias, espancamentos, prisões, trabalho, falta de sono, 



a fome, a glória e desonra, relatório o bem eo mal relatório, punição, tristeza e pobreza 

( 2 Cor 6: 4-10. ; cf. 4: 8-18 ; 11: 23-28 ). Essas coisas veio como um resultado direto do 

ministério diligente de Paulo para o Senhor, e ele usava-los de bom grado como crachás 

de fidelidade. Os cristãos não crescer e ganhar recompensa pelo esforço mínimo, e muito 

menos por nenhum esforço, mas pelo esforço máximo. E é o ativo, trabalhando, se 

esforçando crente que é mais tentado pela espada do desânimo de Satanás. A pessoa que 

nunca tenta nada tem pouco a ser desencorajado. 

O outro, e estreitamente relacionado, borda da espada de dois gumes de Satanás é a dúvida 

que muitas vezes traz desânimo. Dúvidas sobre as verdades de Deus, inclusive dúvida 

sobre a salvação, são os piores desânimos para um crente. Se um crente duvida bondade 

ou confiabilidade de Deus, ou se sua relação com Deus parece incerto, ele não tem motivo 

para esperança e, portanto, nenhuma proteção contra o desânimo. A pessoa que ele acha 

que não tem nada que vale a pena olhar para a frente não tem nenhuma razão para lutar, 

trabalhar ou viver de forma responsável. Se a nossa vida terrena, muitas vezes 

desagradável e decepcionante é que todos nós podemos ter a certeza de, então os cristãos 

são de fato "de todos os homens os mais dignos de lástima" ( 1 Cor. 15:19 ). 

Ataque mais perturbador de Satanás contra os crentes é em tentá-los a acreditar que eles 

perderam, ou podem perder, a sua salvação. Poucas coisas são mais paralisante, 

improdutivo, ou miserável do que a insegurança. Jesus disse: "Deixo com você, a minha 

paz vos dou;. Não como o mundo dá, eu dou a você Não deixe seu coração ser 

incomodado, nem se atemorize" ( João 14:27 ). Ele disse: "Estas coisas vos tenho dito, 

para que em mim tenhais paz" ( 16:33 ). Mas como pode um coração duvidar ter 

paz? Como pode uma pessoa que vive na incerteza contínua sobre a sua salvação ser 

confortado por tais promessas, quando ele não tem certeza de que eles se aplicam a ele 

ou que eles vão sempre se aplicam a ele? Se ele perder sua salvação, ele obviamente perde 

essas promessas também. Como poderia tal pessoa não tem um coração perturbado e com 

medo? Essas promessas seria um escárnio para ele. 

Uma das verdades centrais da primeira epístola de João é o da certeza do conhecimento 

espiritual do crente "Nisto conhecemos o que temos vindo a conhecê-Lo" ( 2: 3 ); "Estou 

escrevendo para você, pais, porque conheceis aquele ... para vocês, jovens, porque 

vencestes o maligno ... para você, filhos, porque conhecestes o Pai" ( 02:13 ); "Sabemos 

que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos como Ele 

é" ( 3: 2 ); "Saberemos por isso que somos da verdade, e garantem o nosso coração diante 

dele" ( 3:19 ); e assim por diante. Fins específicos de João em escrever a carta eram "que 

a nossa alegria seja completa" ( 1: 4 ) e "para que saibais que tendes a vida eterna" ( 5:13 ). 

Propósitos de Satanás para os crentes são o oposto. Seu plano é levá-los a duvidar das 

promessas de Deus, o seu poder, sua bondade, a sua verdade, e, acima de tudo, a Sua 

vontade ou capacidade de mantê-los salvo. Se ele consegue aqueles que ele também 

consegue roubar os crentes de alegria. Conhecer a estratégia de Satanás, Jesus nos garante 

que "tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o 

lançarei fora. ... E esta é a vontade daquele que me enviou, para que de tudo o que Ele 

deu-me que eu não perde nada, mas o ressuscite no último dia "( João 

6:37 , 39 ). Absolutamente nenhuma circunstância-nenhuma falha, deficiência, ou 

pecado, não importa o quão grave pode causar-Jesus ou de Seu Pai para renegar uma 

pessoa que está salvo. Nem qualquer outra pessoa ou coisa nunca arrebatá-las da mão do 

filho ou a mão do Pai ( João 10: 28-29 ). É por isso que Paulo poderia declarar com tanta 

confiança de que "nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas 

presentes, nem coisas por vir, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem 



qualquer outra coisa na criação será capaz separar-nos do amor de Deus, que está em 

Cristo Jesus nosso Senhor "(Rom. 8: 38-39 ), e que "Aquele que começou a boa obra em 

vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus" ( Fil. 1: 6 ). 

Uma vez que Paulo está se dirigindo a crentes, colocando o capacete da salvação não 

pode referir-se a receber a Cristo como Salvador. Os únicos que podem ocupar qualquer 

peça de armadura de Deus, e os únicos que estão envolvidos nesta luta sobrenatural contra 

Satanás e suas forças demoníacas, são aqueles que já estão salvos. 

Confiar em Jesus Cristo, imediatamente salva da pena do pecado. Para os crentes, este 

primeiro aspecto da salvação, que é a justificação, é passado. Ele foi realizado no 

momento em que esperamos em Cristo, e que determinado ato de fé nunca precisa ser 

repetido, porque estamos seguros em mãos de nosso Pai-de quem, como acabamos de ver, 

nunca poderemos ser arrebatados ( João 10: 28- 29 ). Estamos sempre salvo da 

condenação ( Rom. 8: 1 ). 

O segundo aspecto da salvação, que é a santificação, envolve a nossa vida na terra, tempo 

durante o qual nós experimentamos uma medida de liberdade do poder dominante do 

pecado. Sendo agora sob a graça de Deus, o pecado já não tem domínio ou domínio sobre 

nós; não somos mais escravos do pecado, mas (de Deus Rom. 06:14 , 18-22 ). Paulo 

mostra esses dois primeiros aspectos da salvação lado a lado, no capítulo anterior de 

Romanos: "Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela 

morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por Sua vida 

"(5:10 ). A morte de Cristo nos salvou de uma vez por todas da penalidade do pecado, e 

Sua vida dentro de nós agora é salvar-nos dia a dia do poder do pecado e do domínio. 

O terceiro aspecto da salvação é o futuro, o aspecto da glorificação, quando teremos um 

dia ser salvos completamente e para sempre da presença do pecado. Olhando para a frente 

para que o tempo glorioso, João diz: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não 

se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, 

seremos semelhantes a Ele, porque o veremos -lo como ele é "( 1 João 3: 2 ). Para ser 

como Deus é estar sem pecado. Regozijamo-nos que este aspecto da nossa salvação "está 

mais próxima do que quando cremos" ( Rom. 13:11 ). 

É este aspecto final da salvação que é a verdadeira força do crente capacete . Se 

perdemos a esperança no futuro promessa de salvação, não pode haver segurança no 

presente. Este, sem dúvida, é por isso que Paulo chama esse mesmo pedaço de armadura 

"do capacete", que é "a esperança da salvação" ( 1 Tessalonicenses 5: 8. ). "Ter os 

primeiros frutos do Espírito", Paulo explica em Romanos ", igualmente gememos em nós 

mesmos, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo 

Porque em esperança fomos salvos." ( 8: 23- 24 ). O capacete da salvação é a grande 

esperança da salvação final que nos dá confiança e certeza de que nossa luta presente com 

Satanás não vai durar para sempre e seremos vitoriosos no final. Nós sabemos que a 

batalha é somente para esta vida, e até mesmo uma vida terrena longa não é mais que uma 

fração de segundo em comparação com a eternidade com o Senhor no céu. Nós não 

estamos em uma corrida que podemos perder. Nós não temos nenhum purgatório para 

enfrentar, sem esperança incerta que os nossos próprios esforços contínuos ou os dos 

nossos entes queridos e amigos, talvez algum dia finalmente nos tornar aceitáveis a 

Deus. Sabemos que quem Deus "predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, 

a esses também justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou" ( Rm 

8.30. ). Não há a perda de uma única alma da predestinação para a justificação para a 



santificação de glorificação. Isso é cadeia ininterrupta de Deus e inquebrável da salvação 

(cf. João 6: 39-40 ; 10: 27-30 ). 

Nós temos uma certa esperança ", uma esperança viva", como Pedro o chama. "Bendito 

seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo", ele exulta em sua primeira epístola ", 

que, segundo a sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo para uma viva esperança, 

pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não se corrompe 

e imaculada e não vai desaparecer, reservada nos céus para vós, que são protegidos pelo 

poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo 

"( 1 Pe. 1: 3- 5 ). Quando o capacete de que a esperança está no lugar, podemos "exultam, 

ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, [que] foram afligidos por 

várias provações, para que a prova de [nossa] fé, mais preciosa do que ouro, que é 

perecível, embora provado pelo fogo, pode ser encontrada a resultar em louvor, glória e 

honra na revelação de Jesus Cristo; e, apesar de [nós] não vi ele, [nós] amá-Lo, e apesar 

de [nós] não vê-lo agora, mas acredito nele, [nós] exultam com alegria indizível e cheia 

de glória, obtendo como resultado de [nossa] fé a salvação de [nossas] almas "( vv. 6-

9 ). Essa é a salvação que é o nosso capacete . Nosso capacete é a certa perspectiva do 

céu, nosso último salvação , que "não temos como âncora da alma" ( Heb. 6:19 ). 

Muitas vezes, quando um corredor está na reta final de uma corrida de repente ele "bate 

na parede", como diz a expressão. Suas pernas balançam e se recusam a ir mais longe. A 

única esperança para o corredor é manter sua mente no objetivo, na vitória a ser 

conquistada para ele e sua equipe. É essa esperança que o mantém indo quando todas as 

outras partes do seu ser quer desistir. 

Para os crentes perseguidos e desanimados em Tessalônica, Paulo escreveu palavras 

paralelo ao pensamento aqui em Efésios: "Uma vez que somos do dia, sejamos sóbrios, 

tendo colocado a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete, a esperança da salvação. 

Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso 

Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que se estamos acordados ou dormindo, 

vivamos juntamente com Ele. Portanto encorajar uns aos outros, e construir um ao outro, 

assim como você também estão fazendo "( 1 Tessalonicenses 5: 8-11. ). 

Para os mundanos, carnais Corinthians que estavam egocêntrico, divisionista, e confuso 

sobre a ressurreição, Paulo disse: "Se por motivos humanos Eu lutei com feras em Éfeso, 

que proveito há nisso de mim? Se os mortos não ressuscitam, deixe- comamos e bebamos, 

pois amanhã morreremos "( 1 Cor. 15:32 ). Se o cristão não tem nenhum elemento futuro 

de salvação para olhar para frente, se, como o apóstolo tinha dito há alguns versículos 

antes, "a nossa esperança em Cristo só nesta vida", depois "somos de todos os homens os 

mais dignos de lástima" ( v. 19 ). Próprio espiritual de Paulo capacete era sua firme 

esperança no cumprimento da sua salvação . "Momentary, leve tribulação produz para 

nós um peso eterno de glória muito além de toda comparação, não atentando nós nas 

coisas que se vêem, mas nas coisas que se não vêem; porque as que se vêem são 

temporais, mas as coisas que se não vêem são eternas "( 2 Cor. 4: 17-18 ). O crente fiel 

não "perder o coração em fazer o bem", porque ele sabe que "a seu tempo ceifaremos, se 

não se cansam" ( Gal. 6: 9 ). 

Para os cristãos perseguidos e cercados, para quem ele escreveu, Jude deu as sóbrias 

advertências sobre falsos mestres ", homens ímpios, que transformam a graça de nosso 

Deus em libertinagem e negam o nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo" ( v. 

4 ). Mas ele começou a letra, abordando os crentes como "aqueles que são chamados, 

amados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo" ( v. 1 ). tereo (o verbo para trás 



"mantidos") significa a guardar, vigiar e proteger. O próprio Deus guardas, vigia e protege 

cada pessoa que pertence a Ele. Jude terminou a carta assegurando fiéis que Ele "é capaz 

de mantê-lo de tropeços e para fazê-lo estar na presença de Sua glória irrepreensível com 

grande alegria" ( v 24. ; cf. . 1 Tessalonicenses 5:23 ). A palavra atrás de "manter" neste 

versículo não é tereo , como noversículo 1 , mas phulassō , que tem a idéia básica de 

assegurar, no meio de um ataque. Não importa o que nossos inimigos espirituais podem 

jogar contra nós, são garantidos por próprio poder de Deus. 

Cantamos desta garantia em amado hino de Samuel Stone "One Foundation da Igreja": 

'Mid labuta e tribulação, e tumulto de sua guerra, 

Ela espera a consumação de paz para todo o sempre; 

Até que, com a visão gloriosa, seu desejo olhos são bem-aventurados, 

E a grande igreja vitorioso deve ser a igreja em repouso. 

A Espada do Espírito 

e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. ( 06:17 b) 

A espada a que Paulo se refere aqui é o machaira , que variou de comprimento 6-18 

polegadas. Foi a espada comum levada por soldados romanos e foi a principal arma no 

combate corpo-a-corpo. Realizada em uma bainha ou bainha ligados aos seus cintos, foi 

sempre à mão e pronto para uso. Foi a espada levado pelos soldados que vieram prender 

Jesus no Jardim ( Matt. 26:47 ), exercido por Pedro quando ele cortou a orelha do sumo 

sacerdote slave ( v. 51 ), e utilizados por carrascos de Herodes para Tiago colocou à morte 

( Atos 12: 2 ). 

Do Espírito também pode ser traduzida por "pelo Espírito" ou como "espiritual", 

referindo-se à natureza da espada, em vez de sua fonte. A partir do contexto, sabemos que 

é uma arma espiritual, para ser usado em nossa luta contra os inimigos espirituais. A 

mesma frase grega ( tou pneumatos ) é traduzida como "espiritual" em Efésios 1: 

3 e 05:19 . Embora este significado é perfeitamente coerente com o contexto de 6: 10-17 , 

a prestação preferida é como um genitivo de origem, do Espírito , indicando o Espírito 

Santo como a origem da espada . Como o Espírito da verdade ( João 14:17 ), o Espírito 

Santo é Professor verdade residente do crente, que nos ensina todas as coisas e traz a 

Palavra de Deus à nossa lembrança ( 26 v. ). 

A ênfase do presente passagem é sobre a forma como os crentes devem usar a espada do 

Espírito . Não é uma arma físico concebido pela mente humana ou forjada por mãos 

humanas (como observado em2 Cor. 10: 3-5 ), mas a arma espiritual perfeito de origem 

divina e poder. Como o escudo da fé e também o capacete da salvação, é sempre estar à 

mão, pronto para ser retomado ( vv. 16 a 17 e um ) e utilizado quando uma batalha 

começa. 

Paulo afirma explicitamente que a espada do Espírito, é a Escritura, a Palavra de 

Deus . O pastor e escritor escocês Tomé Guthrie disse: "A Bíblia é um arsenal de armas 

celestes, um laboratório de medicamentos infalíveis, uma mina de riqueza inesgotável. É 

um guia para cada estrada, um gráfico para cada mar, um medicamento para cada doença 

e um bálsamo para cada ferida. Rob-nos da nossa Bíblia e nosso céu perdeu o seu sol ". 

A partir de uma fonte desconhecida vem esta homenagem a Escritura: 



Há palavras escritas por reis, por imperadores, por príncipes, por poetas, pelos sábios, por 

filósofos, por pescadores, por estadistas, por homens instruídos na sabedoria do Egito, 

educado nas escolas de Babilônia, e treinado nos pés de rabinos em Jerusalém. Ela foi 

escrita por homens no exílio, no deserto, em barracas de pastores, em verdes pastos e 

águas tranqüilas. Entre os seus autores, encontramos um coletor de impostos, um pastor, 

um coletor de sicômoro frutas. Encontramos homens pobres, homens ricos, estadistas, 

pregadores, capitães, legisladores, juízes e exilados. A Bíblia é uma biblioteca cheia de 

história, genealogia; etnologia, a ética da lei, profecia, poesia, eloquência, medicina, 

ciência sanitária, economia política, e as regras perfeitas para a vida pessoal e social. E 

por trás de cada palavra é o autor divino, o próprio Deus 

Da autoria divina da Escritura João Wesley disse: "A Bíblia deve ter sido escrito por Deus 

ou homens bons ou maus homens ou anjos bons ou maus anjos. Mas os homens maus e 

anjos maus não escrevê-lo porque ele condena os homens maus e anjos maus . E os bons 

homens e bons anjos não iria enganar por mentir sobre sua autoridade e afirmando que 

Deus escreveu. E assim, a Bíblia deve ter sido escrito como ela afirma ter sido escrito 

por-Deus, que pelo seu Espírito Santo homens inspirados para gravar seu palavras usando 

o instrumento humano para comunicar Sua verdade ". 

Escritura ensina muitas verdades sobre si mesmo. Primeiro, e mais importante, ele afirma 

que Deus como seu autor. "Toda a Escritura é inspirada por Deus", declarou Paulo ( 2 

Tim. 3:16 ). "Conhece esta em primeiro lugar", disse Pedro, "que nenhuma profecia da 

Escritura é uma questão da própria interpretação, para nunca jamais qualquer profecia foi 

dada por vontade humana, mas homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de 

Deus" ( 2 Pedro 1: 20-21. ). 

A Bíblia também afirma que é inerrante e infalível, não contendo erros ou enganos. É 

impecável, sem erros, e sem defeito. Como a própria Palavra de Deus, não poderia ser de 

outra forma. Davi nos diz que "a lei do Senhor é perfeita, ... o testemunho do Senhor é 

fiel, e ... os preceitos do Senhor são retos, ... o mandamento do Senhor é puro" ( Sl. 19: 

7-8 ). O escritor provérbio nos diz: "Toda a Palavra de Deus é pura; ... Nada acrescentes 

às Suas palavras para que não te repreenda, e sejas provou ser um mentiroso" ( Pv 30: 5-

6. ). 

A Bíblia afirma que é completo. Ecoando as palavras de Provérbios que acabamos de 

citar, bem como aqueles de Deuteronômio 4: 2 e 12:32 , João disse no encerramento do 

último livro da Bíblia, "eu declaro a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste 

livro : se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão 

escritas neste livro; e, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus 

tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro "( Ap 

22: 18-19 ). 

A Bíblia afirma ser autoritário. Isaías declarou: "Ouça, ó céus, e ouve, ó terra, porque o 

Senhor fala" ( Is 1: 2. ). Ele afirma ser suficiente para as nossas necessidades. "Toda a 

Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, 

para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente 

habilitado para toda boa obra" ( 2 Tm 3: 16-17. ). 

A Bíblia afirma ser eficaz. Quando suas verdades são proclamadas e aplicadas, as coisas 

acontecem. "Assim será a palavra que sair da minha boca; ela não voltará para mim vazia, 

sem realizar o que eu desejo, e sem conseguir o assunto para que a enviei" ( Is 55:11. ). 



A Bíblia também diz ser determinante. O que uma pessoa faz com a Palavra de Deus 

evidencia a sua relação com o próprio Deus. "Quem é de Deus", disse Jesus, "ouve as 

palavras de Deus" ( João 8:47 ).Aqueles que ouvem a Palavra de Deus e acatá-la dar 

provas de que eles pertencem a Deus, e aqueles que negam e contradizem Sua Palavra 

dar provas de que eles não pertencem a Ele. 

Como a espada do Espírito , a Bíblia oferece recursos ilimitados e bênçãos para o 

crente. Em primeiro lugar, é a fonte de verdade. "A tua palavra é a verdade", disse Jesus 

a Seu Pai ( João 17:17 ). As pessoas hoje se parecem em todos os lugares para respostas 

para a vida, para tentar descobrir o que vale a pena acreditar eo que não é. A fonte de toda 

a verdade sobre Deus e sobre o homem, a vida ea morte, tempo e eternidade, homens e 

mulheres, certo e errado, o céu eo inferno, a condenação e salvação, é próprio de 

Deus palavra . 

A Bíblia também é uma fonte de felicidade. Falando da sabedoria de Deus, o escritor de 

Provérbios disse: "Bem-aventurada [ou feliz] é o homem que me ouve" ( Prov. 

08:34 ). Jesus disse: "Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus, e observá-

lo" ( Lucas 11:28 ). Nenhuma pessoa pode ser mais feliz do que quando ele descobre, 

aceita e obedece a Palavra de Deus. 

A Bíblia é a fonte de crescimento espiritual. "Como crianças recém-nascidas," Pedro 

advertiu, "por muito tempo para o leite puro da palavra, para que por ele vos seja dado 

crescimento no que diz respeito à salvação" ( 1 Pedro 2: 2. ). 

Ele é a fonte de poder, "viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois 

gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito" ( Hb 4:12. ); a fonte de 

orientação, "Lâmpada para os [nossos] pés, e luz para o [nosso] caminho" ( Sl 119:. 

105 ); a fonte de conforto ( Rom. 15: 4 ); a fonte de perfeição ( 2 Tim. 3:16 ). E a palavra 

de Deus é a fonte da vitória sobre o nosso grande inimigo espiritual, a nossa arma mais 

poderosa contra Satanás. 

A espada do Espírito, é antes de tudo uma arma de defesa, capaz de desviar os golpes 

de um adversário. É arma suprema do crente de defesa contra as investidas de Satanás. Ao 

contrário do escudo, no entanto, que dá proteção ampla e geral, a espada pode desviar um 

ataque somente se ele é tratado com precisão e habilidade. Ele deve desviar a arma 

inimigo exatamente onde o impulso é feita. Quando Jesus foi tentado por Satanás no 

deserto, a sua defesa para cada tentação era uma passagem da Escritura que contradizia 

precisamente a palavra do diabo ( Mat. 4: 4 , 7 , 10 ). O cristão que não conhecem a 

Palavra de Deus também não pode usá-lo bem. Satanás será invariavelmente descobrir 

onde somos ignorantes ou confuso e nos atacar lá. Escritura não é uma espada 

( rhomphaia ) para ser acenou de forma indiscriminada, mas um punhal para ser usado 

com grande precisão. 

Os cristãos, que contam apenas sobre a sua experiência de salvação e os seus sentimentos 

para obtê-los através são vulneráveis a todo tipo de perigo espiritual. Eles entram em 

inúmeras situações comprometedoras e ser vítima de idéias e práticas falsas inumeráveis, 

simplesmente porque eles são ignorantes dos ensinamentos específicos da Escritura. 

O termo Paulo usa aqui para palavra não é logos , que remete para declarações gerais ou 

mensagens, mas é Rhema , que se refere a palavras individuais ou declarações 

particulares. O apóstolo, portanto, não está falando aqui sobre o conhecimento geral das 

Escrituras, mas está enfatizando novamente a precisão que vem pelo conhecimento e 

compreensão das verdades específicas. Como Jesus fez no deserto, precisamos usar as 



verdades bíblicas específicas para combater mentiras satânicas específicos. É por isso que 

Paulo aconselhou a Timóteo: "Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que 

não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade" ( 2 Tim. 2:15 ). Os 

crentes fiéis de Apocalipse 12 "venceram [o acusador] por causa do sangue do Cordeiro 

e por causa da palavra do testemunho" ( v. 11 ). 

A espada do Espírito é também uma arma ofensiva, capaz de infligir golpes, bem como 

desviar as do inimigo. Escritura é "viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada 

de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, e de juntas e medulas, e 

apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura encoberta 

diante dele, mas todas as coisas estão abertas e exposto aos olhos daquele com quem 

temos de fazer "( Heb. 4: 12-13 ). Quando a palavra de Deus é pregada, que traz o juízo 

de Deus a dar na vida, uma vez que infalivelmente Peneire a evidência do pecado e da 

culpa. 

A palavra de Deus é tão poderoso que transforma os homens do reino da mentira para 

que da verdade, do reino das trevas à da luz, e do reino do pecado e da morte para a de 

justiça e vida. Ele muda a tristeza em alegria, desespero em esperança, a estagnação no 

crescimento, infantilidade em maturidade, e o fracasso em sucesso. 

Toda vez que a Palavra de Deus é usado para levar uma pessoa a salvação que dá 

testemunho de seu poder para cortar uma área através domínio das trevas de Satanás e 

trazer a luz da vida de uma alma perdida. 

Atestando a Sua Palavra em nossa família, entre nossos amigos, no trabalho, na escola, 

na sala de aula ou púlpito, ou como nós viajamos, utiliza a mais poderosa arma espiritual 

no universo, que não tem poder de Satanás pode suportar. 

Pela simples razão de que a Palavra de Deus é tão poderoso e eficaz, que é onde maiores 

ofensivas de Satanás estão montados. Ele vai fazer tudo e qualquer coisa para minar a 

Palavra de Deus e aqueles que pregam e ensiná-la. Como Jesus deixa claro na parábola 

do semeador, Satanás é rápido para arrebatar a Palavra de Deus de coração de um ouvinte 

antes que ele tenha a oportunidade de criar raízes ( Mat. 13:19 ). Muitas pessoas de bom 

grado ouvir o evangelho, mas antes de ser tomada a decisão, alguns intrusão distrai-los e 

a eficácia do testemunho está perdido, junto com a alma do que ouve. No coração de outra 

pessoa a palavra é aceito em primeiro com alegria, mas quando Satanás envia "aflição ou 

perseguição ... por causa da palavra, logo se escandaliza" ( vv. 20-21 ). Muitas pessoas 

parecem ser crentes, até verdadeiras e fiéis dificuldades, críticas, ou a perseguição 

vir. Quando o preço da fidelidade se torna demasiado elevada, revelam que eles nunca 

tiveram a verdadeira fé em primeiro lugar. Ainda um outro ouvinte também aceita a 

palavra de uma forma superficial e temporário, mas como ele confia em suas riquezas a 

palavra é sufocada e "torna-se infrutífera" ( v. 22 ). Porque ele quer que o mundo, ele 

abandona a palavra. 

Mas quando a semente da Palavra de Deus é "a semente em boa terra", o ouvinte perceba 

e "dá fruto e produz, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta" ( v. 23 ). É aqui que o 

grande poder ofensivo daespada do Espírito é visto como ele converte a alma do pecado 

para a salvação. 

Ofensivamente, bem como na defensiva, o uso da Palavra de Deus precisa ser específico, 

a fim de ser eficaz. Romanos 10:17 é mais precisão e claramente traduzida como "a fé 

vem pelo ouvir, eo ouvir vem pela palavra [ Rhema , uma palavra especial ] de Deus 

"(grifo nosso). Não é apenas a partir de qualquer parte da Escritura que os homens 



chegaram à fé, mas a partir dessas partes que declaram o evangelho.A fé salvadora não 

vem de acreditar apenas alguma verdade das Escrituras, mas de acreditar que Jesus Cristo 

morreu pelos pecados do mundo e confiando na Sua morte para limpar nossos próprios 

pecados. 

O cristão que cita erroneamente e está confuso sobre as verdades bíblicas não vai ser uma 

testemunha de sucesso. O efetivo professor, pregador, e testemunha deve "estar pronto a 

tempo e fora de tempo" ( 2 Tim. 4: 2 ). Quanto mais se conhecer e compreender as 

Escrituras, mais seremos capazes de marchar através fortalezas de Satanás e levar as 

pessoas de seu reino a Deus. 

Nenhum crente tem desculpa para não saber e entender a Palavra de Deus. Cada crente 

tem próprio Espírito Santo de Deus dentro dele, como seu próprio professor divina da 

Palavra divina de Deus. Nossa única tarefa é a de submeter-se a Sua instrução, estudando 

a Palavra com sinceridade e compromisso. Não podemos alegar ignorância ou 

incapacidade, só desinteresse e negligência. 

H. P Barker dá uma ilustração gráfica que aponta para a necessidade tanto para conhecer 

e aplicar as verdades da Bíblia. 

Quando olhei para o jardim, um dia, eu vi três coisas. Em primeiro lugar, eu vi uma 

borboleta. A borboleta foi belo, e que seria acesa em uma flor e, em seguida, ele iria vibrar 

a outra flor e depois para o outro, e apenas por um segundo ou dois seria sentar e seria 

seguir em frente. Ele iria tocar tantas flores lindas como poderia, mas derivado 

absolutamente nenhum benefício a partir dele. Então, eu assisti um pouco mais pela 

minha janela e lá veio um botânico. E o botânico teve um grande notebook debaixo do 

braço e um grande lupa. O botânico se inclinava sobre uma determinada flor e ele ficaria 

por um longo tempo e, em seguida, ele iria fazer anotações em seu caderno. Ele estava lá 

por horas escrevendo notas, fechá-los, colocou-as debaixo do braço, enfiou a lupa no 

bolso e foi embora. A terceira coisa que notei foi uma abelha, apenas um pouco de 

abelha. Mas a abelha acendiam em uma flor e que iria afundar profundamente na flor e 

seria extrair todo o néctar e pólen que poderia transportar. Foi no vazio cada vez e saiu 

cheio. (A. Naismith, 1.200 notas, citações e anedotas [Chicago: Moody, 1962]., p.15) 

Alguns cristãos, como a borboleta, fogem de estudo da Bíblia para o estudo da Bíblia, do 

sermão para sermão, e de comentário ao comentário, enquanto ganha pouco mais do que 

uma sensação agradável e algumas boas idéias. Outros, como o botânico, estudar as 

Escrituras cuidadosamente e tomar notas copiosas. Eles ganham muita informação, mas 

pouca verdade. Outros, como a abelha, ir para a Bíblia a ser ensinado por Deus e para 

crescer no conhecimento de Deus. Também como a abelha, eles nunca vão embora de 

mãos vazias. 

D. Martyn Lloyd-Jones escreveu sobre Martin Luther: 

Lutero foi realizada na escuridão pelo diabo, mas ele era um monge. Ele estava tentando 

se salvar pelas obras. Ele estava em jejum, sudorese, e Orando; e ainda assim ele era 

miserável e infeliz, e em cativeiro. Supersticioso ensino católico romano mantinha 

cativo. Mas ele foi entregue pela palavra de Scripture- "o justo viverá pela fé". A partir 

desse momento ele começou a compreender esta Palavra como ele nunca tinha entendido 

isso antes, e o melhor que ele entendeu o mais viu os erros ensinados por Roma. Ele viu 

o erro de sua prática, e assim tornou-se mais com a intenção de a reforma da igreja.Ele 

passou a fazer tudo em termos de exposição das Escrituras. Os grandes doutores da Igreja 

Romana se puseram contra ele. Ele às vezes tinha que ficar sozinho e conhecê-los em 



combate corpo a corpo, e, invariavelmente, ele tomou sua posição sobre a Escritura. Ele 

afirmava que a igreja não está acima das Escrituras. O padrão pelo qual você julga até 

mesmo a igreja, segundo ele, é a Escritura. E, embora ele era um homem, num primeiro 

momento que está sozinho, ele foi capaz de lutar contra o sistema papal e doze séculos de 

tradição. Fê-lo, tomando-se "a espada do Espírito, que é a palavra de Deus ( Os Cristão 

Soldado [Grand Rapids:. Baker, 19771, p.331) 

Foi o voto de William Tyndale que cada lavrador Inglês e cada menino que puxou um 

arado, um dia, ele capaz de ler e entender as Escrituras, e para isso ele dedicou sua vida 

a traduzi-lo para o idioma Inglês. É essencial para a Palavra de Deus a ser conhecido e 

amado, e praticado, se quisermos ganhar a batalha contra Satanás. 

 

29. Orar em todo o tempo (Efésios 6: 18-

24) 

Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e 

com isso em vista, estar em alerta com toda perseverança e súplica 

por todos os santos, e orar em meu nome, que seja dada a mim na 

abertura de minha boca, para dar a conhecer com ousadia o 

mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias; que 

em proclamar que eu possa falar dele livremente, como me 
convém falar. 

Mas isso você também pode saber sobre as minhas circunstâncias, 

como eu estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do 

Senhor, farão tudo o que você conheça. E eu tê-lo enviado a você 

para este fim, de modo que você pode saber sobre nós, e ele vos 
conforte os vossos corações. 

Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do 

Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso 

Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. (6: 18-24) 

No século XVII, um homem chamado Johann Burchard Freystein escreveu o 

seguinte hino: 

Levanta a minha alma para vigiar e orar, 

Do teu despertar do sono, 

Seja não pelo dia mau 

Unawares ou tomadas. 

Para o inimigo bem sabemos 

Ofta seus ceifa colheita 



Enquanto a dorme Cristão. 

Assista contra ciladas do diabo 

Lest dormindo ele encontrar-te, 

Porque, na verdade não há dores que ele poupa 

Para enganar e cegar-te. 

Presa de Satanás oft são eles 

Quem garantir estão dormindo 

E nenhum relógio está mantendo. 

Mas enquanto assistia também 

Ore ao Senhor incessante. 

Ó Senhor, abençoe em perigo 

E não deixar que nada me desviar 

A partir da vontade de servir-Te. 

Mais de cem anos atrás Charlotte Elliot escreveu as palavras para outro hino: 

Cristão, ainda não buscar repouso, 

Lança o teu sonho de facilidade de distância; 

Tu és no meio de inimigos; 

Vigiai e orai. 

Principados e poder, 

Reunindo sua matriz invisível, 

Aguarde tuas horas de descuido; 

Vigiai e orai. 

Veja como se naquele sozinho 

Pendurou o assunto do dia, 



Ore para que a ajuda pode ser enviada para baixo; 

Vigiai e orai. 

Ambos os hinos apontar-se a realidade de que o compromisso de vitória sobre 

Satanás e seus exércitos na grande batalha espiritual em que estamos envolvidos 

demandas incessante e diligente para a oração.Isso é exatamente o que o 

apóstolo Paulo diz que ele fecha o seu apelo para os cristãos de colocar toda a 

armadura de Deus. É, talvez, esta passagem que ainda inspirou outro hymnist 

para escrever, "Revesti-vos da armadura de Evangelho, cada peça colocada em 

com uma oração." 

Em seu O Peregrino João Bunyan fala de arma chamada oração do cristão, que, 

quando tudo o mais falhou, lhe permitisse derrotar os demônios no vale da 

Oração sombra é o tema de encerramento de Efésios, e, embora intimamente 

relacionada com a armadura de Deus, ela não é mencionado como parte dele, 

porque ele é muito mais do que isso. A oração não é apenas mais uma arma 

divina, tão importante quanto essas armas são. Todo o tempo que estamos 

lutando no cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da 

paz, o escudo da fé, o capacete ou a salvação, ea espada do Espírito, devemos 

estar em oração. A oração é o ar muito espiritual que o soldado de Cristo 

respira. É a estratégia que tudo permeia, em que a guerra é travada. 

Jesus pediu aos seus discípulos a orar sempre e não desanimar (Lucas 18: 1). Ele 

sabe que quando a batalha começa soldados duros facilmente tornar-se cansado, 

fraco e desanimado. Na luta com Satanás, ou é Oração ou 

desmaio. Admoestação fechamento de Paulo para os crentes a "orar em todos 

os momentos" não é acidental. Não se limita a dar instrução final sobre a guerra 

do crente, mas é a verdade culminante de toda a epístola, porque a oração enche 

toda a vida cristã. A oração é o crescendo no final do hino de Paulo aos Efésios. 

No livro do Novo Testamento delineia tão plenamente os recursos e as bênçãos 

do crente como faz Efésios. Ao longo do livro Paulo amplia e expande a 

verdade que ele brevemente mencionado em Colossenses: "Nele você foi feita 

completa" (2:10) e que Pedro tocou em sua segunda epístola ", o seu divino 

poder nos tem dado tudo o que pertence à vida e piedade "(1: 3). Aqui é um 

catálogo monumental de tudo o que é nosso em Jesus Cristo. 

Paulo começa Efésios com a declaração abrangente que "o Deus e Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo ... nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões 

celestiais em Cristo" (1: 3). Ele então começa a dizer-nos que somos escolhidos, 

predestinados e adotados como filhos de Deus (1: 4-5); presenteados com Sua 

graça (1: 6, 8; 2: 7); redimidos e perdoados (1: 7; 04:32); dado o mistério da sua 

vontade (1: 9; 3: 4-6); receptores de uma herança (1.11); foram selados com o 

Espírito Santo (1: 13-14; 4:30); muito amado por Deus (2: 4; 



05:25); vivificados com vida nova (2: 5-6); a obra de Cristo, criado por Ele para 

fazer boas obras (2:10); dada a paz própria de Deus (2:14); feitos um com Cristo 

e com todos os outros crentes como Seu próprio Corpo (2: 13-19; 3: 4-6); feitas 

cidadãos do reino de Deus e membros da sua família (2:19); embutida no 

próprio templo de Deus e a morada do Seu Espírito (2: 20-22); dado ousadia e 

acesso confiante a Deus (3:12); fez poderoso além da nossa imaginação 

(3:20); dada a unidade do Espírito no vínculo da paz (4: 3); individualmente e 

exclusivamente oferecida por Cristo (4: 7); abençoado com líderes 

especialmente dotadas para nos equipar no trabalho do ministério (4: 11-

12); ensinada por Jesus Cristo (4: 20-21); dado um novo auto em santa 

semelhança de Deus (4:24); fez a luz (5: 8); oferecido a plenitude do Espírito 

Santo (5:18); dadas as instruções e recursos para fazer todas as relações com os 

outros o que Deus quer que eles sejam (5: 21-6: 9); e dado armadura de Deus 

para nos tornar invencível contra Satanás e suas forças demoníacas (6: 10-17). 

Depois de um crente que contempla lista de tirar o fôlego de bênçãos que ele 

possui como uma criança exaltada de Deus, Paulo percebe o grande perigo de 

que é provável que siga: tentação de auto-satisfação e arrogância espiritual. O 

estudante de Efésios faz bem para tirar a advertência coração de Paulo aos 

Coríntios: "Aquele que pensa estar em pé veja que não caia" (1 Cor 10:12.). As 

bênçãos magníficas e sem limites descritos em Efésios são tão enriquecedor que 

Satanás vai tentar usá-los para transformar nossos pensamentos a nós mesmos 

como os bem-aventurados, em vez de para Aquele que nos dá as bênçãos. À luz 

dos nossos privilégios imensuráveis e maravilhosas, podemos facilmente 

começar a pensar que são adequados em nós mesmos e, assim, perder o sentido 

essencial da dependência de Deus. 

Cada vez que a sua equipa perde um jogo, um conhecido treinador de futebol 

profissional diz que os jogadores no vestiário depois: "Senhores, eu disse-lhe 

como ganhar Você não fez o que eu disse a você, e você perdeu.". Assim como 

um atleta, um cristão pode ter grandes habilidades, o melhor treinamento, os 

melhores equipamentos, e uma boa compreensão do que ele é suposto fazer-e 

ainda assim falhar porque ele não segue as instruções. Se um jogador de futebol 

faz mal quando ele não consegue seguir o seu treinador, quanto pior faz uma 

tarifa Cristão quando ele não consegue seguir o seu Senhor? 

É especialmente fácil para os cristãos que vivem em uma sociedade livre e 

próspera para se sentir seguro, assim como eles são, presumindo-se em vez de 

depender da graça de Deus. É fácil tornar-se tão satisfeito com as bênçãos 

físicas que temos pouco desejo de bênçãos espirituais, e tornar-se tão 

dependentes de nossos recursos físicos que sentimos pouca necessidade de 

recursos espirituais. Quando os programas, métodos e dinheiro produzir tais 

resultados óbvios e impressionantes, há uma tendência a confundir sucesso 

humano com a bênção divina. Um casamento feliz, onde as crianças são bem 

comportados e todos estão desfrutando de uma igreja que está em crescimento, 



tende a tornar as pessoas presunçoso e auto-satisfeito. Eles podem mesmo 

tornar-se humanistas práticos, que vivem como se Deus não fosse 

necessário. Quando isso acontece, o desejo apaixonado por Deus e anseio por 

Sua ajuda vai estar ausente, juntamente com a capacitação de Deus. É por causa 

desta grande e comum perigo que Paulo fecha esta carta com um apelo urgente 

à oração. 

Efésios começa por levantar-nos para os lugares celestiais, e acaba por puxar-

nos para baixo para os nossos joelhos. "Não pense," Paulo conclui, com efeito, 

"que porque você tem todas estas bênçãos e recursos que agora você pode viver 

a vida cristã sem mais ajuda de Deus." A armadura de Deus é mecânica nem 

mágica. Não podemos simplesmente segurá-lo por conta própria e esperar que 

ele automaticamente para produzir feitos sobrenaturais. Se ditado eloquente de 

Tiago Russell Lowell, "O dom sem o doador está nu", é verdade nas relações 

humanas, é imensamente mais verdadeiro em nosso relacionamento com 

Deus. Nossos presentes-maravilhosas como eles divinas são-são nua sem o 

Doador divina. 

Nos versos finais da presente carta Paulo primeiro concede aos crentes algumas 

instruções gerais sobre a oração, em seguida, uma ilustração específica de 

oração, e, finalmente, uma bênção. 

A Instrução Geral 

Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e 

com isso em vista, estar em alerta com toda perseverança e súplica 
por todos os santos. (6:18) 

Os quatro alls introduzir os cinco ênfases Paulo faz, quanto ao caráter geral da 

vida de oração do crente: a variedade, a frequência, o poder, a forma e os objetos 

de oração. 

A variedade de Oração 

Proseuche ( oração ) refere-se a pedidos gerais, enquanto Deesis ( Pedido ) 

refere-se aqueles que são específicos. O uso de ambas as palavras aponta para 

a idéia de que devemos estar envolvidos em todos os tipos de oração, toda 

forma de oração que é apropriado. Preceito bíblico e subsídio sugerem podemos 

orar público ou privado; em altos gritos, em sussurros suaves, ou em 

silêncio; deliberada e planejada ou espontaneamente; enquanto sentado, em pé, 

ajoelhado, ou mesmo deitado; em casa ou na igreja; enquanto trabalha ou 

durante a viagem; com as mãos postas ou relevo; com os olhos abertos ou 

fechados;com a cabeça baixa ou ereto. O Novo Testamento, como o Velho, 

menciona muitas formas, circunstâncias e posturas para a oração, mas prescreve 

nenhum. Jesus orou em pé, sentado, ajoelhado, e muito provavelmente em 



outras posições também. Podemos orar onde quer que estejamos e em qualquer 

situação em que estamos "Por isso eu quero que os homens em todos os lugares 

para Oração" (1 Tim. 2: 8)., Paulo disse. Para os fiéis, cheios do Espírito cristão, 

cada lugar se torna um lugar de oração. 

A Freqüência de Oração 

O povo judeu nos dias de Paulo teve várias vezes prescritos para a oração diária, 

mas a vinda da Nova Aliança e do nascimento da igreja trouxe uma nova 

dimensão para a oração, como o fez a tudo o resto.Jesus disse: "Mantenha-se 

alerta em todos os momentos, orando, para que você possa ter força para escapar 

de todas estas coisas que estão prestes a acontecer" (Lucas 21:36). Entre outras 

coisas, os primeiros cristãos em Jerusalém "perseveravam na oração ..." (Atos 

2:42). O Cornelius temente a Deus, a quem o Senhor enviou a Pedro com a 

mensagem da salvação ", orou a Deus continuamente" (Atos 10: 2). Em muitas 

de suas cartas, Paulo pediu aos seus leitores para dedicar-se regularmente à 

oração (Rm 0:12; Fp 4:.. 6; Col.. 4: 2; 1 Tessalonicenses 5:17). O apóstolo 

assegurou Timóteo, seu filho amado no Senhor, que ele orou por ele "noite e 

dia" (2 Tim. 1: 3). A igreja primitiva sabia a importância da oração, e Deus 

honrou as suas orações, mesmo quando a fé às vezes era fraca, como no caso 

daqueles que estavam orando por libertação de Pedro da prisão, mas não 

acreditava Rhoda, quando ela relatou que ele estava batendo na porta (Atos 12: 

12-15). 

Davi disse: "Tarde e manhã e ao meio-dia, vou reclamar e murmurar, e Ele vai 

ouvir a minha voz, ... Deus vai ouvir e responder" (Sl. 55:17, 19). Não há 

nenhum momento em que nós não precisamos orar e não há tempo quando Deus 

não vai ouvir as nossas orações. De muitas maneiras, a oração é ainda mais 

importante que o conhecimento a respeito de Deus. Na verdade, somente 

através de uma vida de oração regular e sincera pode Espírito Santo de Deus 

adicionar sabedoria espiritual ao nosso conhecimento. D. Martyn Lloyd-Jones 

escreveu: "a nossa posição final, como cristãos, é testado pelo caráter de nossa 

vida de oração." Uma pessoa pode ser uma escola bíblica ou de pós-graduação 

do seminário, um pastor ou um missionário, mas seu profundo conhecimento e 

relacionamento com Deus são medidos por sua vida de oração. Se o 

conhecimento sobre Deus e as coisas de Deus não nos levam a conhecê-Lo mais 

pessoalmente, podemos ter certeza de que a nossa verdadeira motivação e 

comprometimento são centrados em nós mesmos, em vez de Deus. Mais 

profunda oração de Jesus para os discípulos não era que eles simplesmente 

saber a verdade sobre Deus, mas que "eles te conheçam a ti, o único Deus 

verdadeiro, ea Jesus Cristo, a quem enviaste" (João 17: 3). Estudar e aprender 

a Palavra de Deus no espírito certo será sempre conduzir o crente a conhecê-lo 

mais intimamente e para comungar com Ele mais fielmente em oração. 



Para orar em todos os momentos , obviamente, não significa que devemos 

orar em caráter formal ou visíveis a todo momento de nossas vidas. Jesus não 

fez isso, nem os apóstolos. E isso certamente não significa que devemos nos 

dedicar a padrões ritualísticos e formas de oração que são recitadas 

mecanicamente a partir de um livro de orações ou enquanto colares de 

contas. Isso equivale a não mais do que a "repetição sem sentido" que 

caracteriza a adoração pagã (Mateus 6: 7.). 

Para orar em todos os momentos é viver em consciência contínua Deus, onde 

tudo o que vemos e experiência torna-se uma espécie de oração, vivia em 

profunda consciência e se render ao nosso Pai celestial. Para obedecer a essa 

exortação significa que, quando somos tentados, mantemos a tentação diante de 

Deus e pedir sua ajuda. Quando experimentamos algo bom e bonito, nós 

imediatamente graças ao Senhor por isso. Quando vemos o mal que nos rodeia, 

nós oramos para que Deus vai fazer tudo certo e estar disposto a ser usada por 

Ele para esse fim. Quando encontramos alguém que não conhecem a Cristo, 

oramos a Deus para tirar essa pessoa a Si mesmo e nos usar para ser uma 

testemunha fiel. Quando nos deparamos com problemas, nos voltamos para 

Deus como nosso Libertador. Em outras palavras, a nossa vida torna-se uma 

oração subindo continuamente, um Communing perpétua com nosso Pai 

celestial. Para orar em todos os momentos é definir constantemente nossas 

mentes "nas coisas do alto, não nas coisas que estão na terra" (Cl 3: 2). 

O objetivo final da nossa salvação é glorificar a Deus e pôr-nos em íntimo, 

companheirismo rico com Ele; e deixar de ir a Deus na oração é a negar o 

efeito. "O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, também", disse João ", 

que também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai e com 

seu Filho Jesus Cristo" (1 João 1: 3) . Nossa comunhão com Deus não tem a 

intenção de esperar até que estão no céu. O maior desejo de Deus, e nossa maior 

necessidade, é estar em comunhão constante com Ele agora, e não há maior 

expressão ou experiência de comunhão de oração. 

O Poder da Oração 

O pensamento mais importante e generalizada Paulo dá sobre a oração é que 

ele deve ser no Espírito . Esta qualificação supremo para a oração não tem nada 

a ver com o falar em línguas ou de alguma outra forma de êxtase ou 

dramática. Orar no Espírito é orar em nome de Cristo, para orar de acordo com 

a sua natureza e vontade. Orar no Espírito é a Oração em conjunto com o 

Espírito, que "ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, 

mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos muito profundos para 

palavras; e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque 

Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus "(Rom. 8: 26-

27). (. Zech 12:10) como o "Espírito de graça e de súplicas", o Espírito Santo 

ora continuamente por nós; e para-nos a orar, com razão, é orar como Ele ora, 



para se juntar nossas petições à sua e nossa vontade à Dele. É para alinhar 

nossas mentes e desejos com Sua mente e. desejos, que são consistentes com a 

vontade do Pai e do Filho. 

Para ser "cheio do Espírito" (Ef. 5:18) e caminhar em sua direção e poder é para 

ser feita capazes de orar no Espírito , porque a nossa oração, então, estar em 

harmonia com a Sua. Quando nos submetemos ao Espírito Santo, obedecendo 

à Sua Palavra e confiando na Sua direção e força, seremos atraídos para a 

comunhão estreita e profunda com o Pai eo Filho. 

A maneira de Oração 

Sempre que ele ora, o crente deve estar em alerta com toda perseverança e 

súplica . Jesus disse aos seus discípulos a vigiar e orar (Mateus 26:41; Marcos 

13:33; Lc. 18: 1.). Paulo aconselhou os colossenses a "dedicar [si] à oração" 

(Col. 4: 2). O verbo grego por trás de "dedicar" ( proskartereō ) significa ser 

firme, constante e perseverante. Ele é usado de fiéis endurance de Moisés, 

quando ele levou os filhos de Israel do Egito (Heb. 11:27). Para ser dedicado à 

oração é com sinceridade, coragem, e persistentemente trazer tudo em nossas 

vidas diante de Deus. 

As parábolas do vizinho persistente e a viúva importuna foram ambos contada 

por Jesus para ilustrar a maneira em que seus seguidores devem orar. No final 

da primeira parábola Ele disse: "E eu vos digo: Pedi, e vos será dado a você; 

buscai, e achareis; batei e vos será aberto" (Lucas 11: 9). No final da outra 

parábola Ele explicou: "Agora, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que 

clamam a ele dia e noite, e Ele vai atrasar muito tempo sobre eles? Digo-te que 

Ele fará justiça para eles rapidamente "(Lucas 18: 7-8). 

Para os cristãos dispersos e perseguidos na igreja primitiva, Pedro escreveu: 

"Seja de bom senso e espírito sóbrio para o propósito da oração" (1 Ped. 4: 

7). Para orar da maneira correta é orar de forma sensata, com nossas mentes e 

nosso entendimento, bem como os nossos corações e espíritos. "Vou orar com 

o espírito e vou orar com a mente também" (1 Cor. 14:15), disse Paulo. 

Para orar da maneira correta também envolve orar especificamente. "Tudo o 

que pedirdes em meu nome," Jesus prometeu: "Eu o farei, para que o Pai seja 

glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei" 

(João 14:13). Deus responde à oração, a fim de colocar o Seu poder em 

exibição, e quando não oramos especificamente, ele não pode responder 

especificamente e, assim, claramente mostrar Seu poder e Seu amor por Seus 

filhos. Para orar, como as crianças costumam fazer, "Deus abençoe todo o 

mundo," não é realmente a orar em tudo. Devemos pensar sobre pessoas 

específicas, problemas particulares, necessidades particulares, e então orar 



sobre essas coisas especificamente e sinceramente, para que possamos ver a 

resposta de Deus e oferecer-Lhe o nosso louvor agradecido. 

A maioria dos cristãos nunca levar a sério a oração até que surge um problema 

em sua própria vida ou na vida de alguém que amam. Em seguida, eles estão 

inclinados a orar intensamente, especificamente, e persistentemente. No 

entanto, essa é a maneira como os cristãos devem orar sempre. A sensibilidade 

para os problemas e necessidades dos outros, especialmente outros crentes que 

estão enfrentando provações ou sofrimentos, nos levará a Oração por eles "noite 

e dia", como Paulo fez por Timóteo (1 Tim 2: 3.). 

Porque os maiores problemas são sempre espiritual, nossa maior preocupação 

oração e concentração-se para nós mesmos ou para os outros, deve ser para 

proteção espiritual, força e cura. É perfeitamente adequado para trazer 

necessidades físicas antes de nosso Pai celestial, mas o nosso maior foco deve 

ser para as necessidades espirituais para a vitória sobre a tentação, para perdão 

e purificação dos pecados já cometidos, para os incrédulos a confiar em Cristo 

para a salvação, e para os crentes têm maior dependência dele. O contexto da 

chamada de Paulo a oração é o da guerra espiritual, e da oração do cristão deve, 

acima de tudo, ser de cerca de que a guerra. Nossa maior preocupação para nós 

e para os outros crentes deve ser para a vitória na batalha contra o inimigo de 

nossas almas. Nossas mais profundas orações para o nosso cônjuge, nossos 

filhos, nossos irmãos e irmãs, nossos irmãos da igreja, o nosso pastor, nossos 

missionários, e todos os outros seria que ganhar a batalha espiritual contra 

Satanás.Examinando as orações de Paulo ao longo de suas epístolas origina o 

insight de que ele orou para o bem-estar espiritual do povo de Deus (ver, por 

exemplo, 1 Cor. 1: 4-7; Filipenses 1: 9-11.; Col. 1 : 9-11; 2 Tessalonicenses 1: 

11-12).. 

Muitos anos atrás, um santo de Deus orou: 

O Senhor, em oração eu lançar longe no mundo eterno, e nesse amplo oceano 

minha alma triunfa sobre todos os males, às margens da mortalidade. Tempo, 

com os seus divertimentos e decepções cruéis, nunca aparece tão insensível 

como então. Na oração, ó Deus, eu me vejo como nada. Acho que meu coração 

vai após Thee com intensidade, e eu espero com sede veemente a viver 

contigo. Bendito seja os ventos fortes do Espírito que me acelerar no meu 

caminho para a nova Jerusalém. Na oração todas as coisas aqui abaixo 

desaparecem e nada parece importante, mas santidade de coração e pela 

salvação dos outros. Na oração todas as minhas preocupações e medos e 

ansiedades do mundo desaparecem e são tão pouco em importância como um 

sopro de vento. Na oração minha alma interiormente exalta com pensamentos 

sobre o que fazes por Tua igreja, e eu espero que deves começar a ti mesmo um 

grande nome dos pecadores que regressam a Ti. Na oração eu for elevado acima 

das carrancas e lisonjas de vida para saborear as alegrias celestes. Entrando no 



mundo eterno que eu posso dar-me a ti com todo o meu coração para 

sempre. Na oração eu posso colocar todas as minhas preocupações em Tuas 

mãos para ser inteiramente à Tua disposição, não tendo nenhuma vontade ou 

interesse próprio. Na oração eu posso interceder por meus amigos, ministros, 

pecadores, a Igreja, o vosso reino, com maior liberdade e mais brilhantes 

esperança como um filho ao seu pai e como um amante à sua amada. E assim, 

ó Deus, ajuda-me a orar sempre e nunca cessar. 

Os objetos da Oração 

Elsewhere Paulo nos manda orar para os incrédulos, para os líderes do governo, 

e para os outros, mas aqui o foco está em todos os santos. É apenas santos , 

cristãos, que estão envolvidos na batalha espiritual para que Deus provê a 

armadura Paulo acaba de descrever e que são capazes de orar no Espírito. 

Não é inadequado para orar por nós mesmos mais do que é inadequado para 

orar por necessidades físicas. Mas, assim como a Bíblia nos chama 

principalmente a orar sobre as necessidades espirituais em vez de física, ele nos 

chama principalmente a orar pelos outros, em vez de nós mesmos. Mesmo 

quando ele estava preocupado com suas próprias necessidades, Paulo não 

menciona que ele orou por si mesmo, mas que ele pediu outros crentes a orar 

em seu nome, como ele faz nos próximos dois versos (Ef. 6: 19-20). A melhor 

coisa que podemos fazer por outro crente, ou que ele pode fazer por nós, é 

Oração. Essa é a forma como o corpo de Cristo cresce espiritualmente, bem 

como no amor. Quando um membro do corpo é fraco, ferido, ou não pode 

funcionar, os outros membros compensar apoiando e ajudando a fortalecer-

lo. Samuel disse ao povo de Israel, "Longe de mim que eu peque contra o 

Senhor, deixando de orar por vós" (1 Sam. 12:23). Com próprio Espírito Santo 

de Deus para habitar em nós e nos ajudar, mesmo quando não sabemos como 

orar (08:26 Rom.), Quanto mais nós, como cristãos, o pecado contra Deus 

quando deixamos de orar por companheiros de santos ? 

A pessoa espiritualmente saudável é dedicado ao bem-estar dos outros, 

especialmente irmãos na fé. Por outro lado, a raiz de ambos doença psicológica 

e espiritual é a preocupação com o ego. Ironicamente, o crente que é consumido 

com seus próprios problemas até mesmo os seus próprios problemas espirituais-

a a exclusão de preocupação para os outros crentes, sofre de um egocentrismo 

destrutiva que não só é a causa, mas é a barreira supremo para a solução do, 

seus próprios problemas. Normalmente tal egoísmo isola-lo de outros crentes, 

que se eles estavam intimamente envolvidos em comunhão com ele, seria 

regularmente orando por seu bem-estar espiritual. 

Orar pelos outros com sinceridade e perseverança é, na graça incomensurável 

de Deus, uma grande bênção e força para as nossas próprias almas. D. Martyn 

Lloyd-Jones informou que antes da eclosão da guerra civil espanhola, que país 



estava experimentando tal epidemia de neuroses que os psiquiatras não poderia 

lidar com todos eles. Mas a guerra, terrível e destrutivo como foi em muitos 

aspectos, teve o efeito inesperado de "curar" muitos dos milhares de Espanha 

dos neuróticos. Quando eles ficaram preocupados com o bem-estar de suas 

famílias, amigos, e do país, em vez de seu próprio, as suas neuroses desapareceu 

e hospitais e clínicas foram quase esvaziados de tais casos. "Essas pessoas 

neuróticas foram repentinamente curada por uma maior ansiedade", uma 

ansiedade que chegou para além do seu próprio bem-estar egoísta. ( O soldado 

cristão [Grand Rapids: Baker, 1977], pp 357-58.). 

A ilustração específica 

e orar em meu nome, que seja dada a mim no abrir da minha boca, 

para dar a conhecer com ousadia o mistério do evangelho, pelo 

qual sou embaixador em cadeias; que em proclamar que eu possa 
falar dele livremente, como me convém falar. (6: 19-20) 

Paulo não invocou, orar em meu nome , a fim de que seus tornozelos, matérias 

e doloridos de seus grilhões, pode ser curado, ou de que ele poderia ser libertado 

da prisão e sofrimento. Sua grande preocupação era de que seja dada a mim 

no abrir da minha boca, para dar a conhecer com ousadia o mistério do 
evangelho . Quando Satanás tentou-o a manter o silêncio sobre Cristo, ele 

queria a ajuda de Deus para ser corajoso e fiel para proclamar o evangelho. Ele 

queria ajuda na sua própria batalha contra Satanás, e ele defendeu com seus 

irmãos e irmãs em Éfeso para orar para esse fim. 

Que ele estava em cadeias era incidental. Suas grandes preocupações eram 

para o mistério [ver em 3: 3] do evangelho, para o qual ele foi um 

embaixador , e para aqueles a quem ele foi enviado para proclamá-la. Ele 

queria companheiros crentes a Oração por sua vitória na guerra espiritual que 

este ministério provocou de Satanás. Paulo enfrentou o inimigo frente a frente 

e sabia que ele não foi capaz de vencer em seus próprios recursos. 

Em comparação com a maioria dos crentes Paulo foi dotado, corajosos, 

moralmente corretas e espiritualmente fortes além da medida. No entanto, ele 

precisava muito da ajuda de Deus e com a ajuda de outros cristãos. Ele sabia 

que o poder e as bênçãos que ele tinha não eram de seu próprio fazer, e sua 

maturidade espiritual e eficácia foram fundados em que a consciência. Deus não 

pode usar a pessoa auto-suficiente, porque tal pessoa não sente necessidade de 

Deus. É o crente humilde, que sabe que a sua própria necessidade e é 

genuinamente pobres de espírito que o Senhor pode usar e abençoar. 

Paulo também precisava das orações dos irmãos na fé, porque ele era um 

líder. Nosso inimigo sabe que, quando ele atacou o pastor, as ovelhas se 

dispersarão (Mat. 26:31), e os líderes da igreja, até mesmo como o próprio 



Senhor, são alvos especiais de Satanás. O mais fiel e fecundo um pastor é, 

quanto mais o seu povo precisa orar por sua força e proteção. Ele está mais 

sujeito a ciladas do diabo para fazê-lo desanimado ou de auto-satisfação, sem 

esperança ou superficialmente otimista, covarde ou excesso de 

confiança. Satanás usa cada situação favorável ou desfavorável, bem ou mal 

sucedida para tentar enfraquecer, distrair e desacreditar homens dotados de 

Deus em seu trabalho de "aperfeiçoamento dos santos, para a obra do 

ministério" (Ef. 4:12). 

Em uma carta escrita pouco depois de Efésios, Paulo testificou: "Minhas 

circunstâncias giraram para fora para o maior progresso do evangelho, para que 

a minha prisão na causa de Cristo tornou-se conhecido a toda a guarda 

pretoriana e de todos os outros, e que a maior parte dos irmãos, confiando no 

Senhor por causa da minha prisão, têm muito mais coragem de falar a palavra 

de Deus sem medo "(Fl 1: 12-14.). Mesmo na prisão, era importante para Paulo 

que ele iria dar a conhecer com ousadia o mistério do evangelho , porque 

era sua própria ousadia que atraiu a guarda pretoriana ao evangelho e que 

ousadia inspirada em outros cristãos a testemunhar. Mesmo quando ele pediu 

oração para si mesmo, propósito e motivação de Paulo eram altruísta-para 

promover o evangelho, para encorajar outros crentes, e para glorificar o seu 

Senhor. 

Percebendo que os cristãos de Éfeso não podia orar especificamente ou de 

forma inteligente para ele, sem mais informações, Paulo acrescentou, porém, 

que você também pode saber sobre as minhas circunstâncias, como eu 

estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro no Senhor, vai fazer 

tudo conhecidos para você. E eu tê-lo enviado a você para este fim, de modo 

que você pode saber sobre nós. Tíquico , um asiático, tinha sido escolhido 

para acompanhar Paulo e os outros na tomada da oferta alívio para Jerusalém 

(Atos 20: 4-6), estava com Paulo durante a sua primeira prisão romana, e era 

frequentemente enviados em missões pelo apóstolo (veja . 2 Tim 4:12; Tito 

3:12). Ele não só entregue esta carta para Paulo, mas o único a Colossos, bem 

como, em ambos os casos ser instruído com que os destinatários obter 

informações adicionais sobre a situação do apóstolo (Col. 4: 7-9). Em ambos os 

textos que ele é chamado o irmão amado , porque ele era especialmente 

querido por Paulo. 

Além de informar os crentes de Éfeso, Tíquico , que foi elogiado como um fiel 

ministro do Senhor , foi para encorajá-los: ele vos conforte os vossos 

corações . A carta em si parece ter sido bastante incentivo, mas Paulo sabia que 

uma palavra pessoal de alguém que estava com ele recentemente, seria 

acrescentado um conforto para seus corações . O homem em cadeias 

procurou confortar outros. 

A Bênção 



Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do 

Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso 
Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. (6: 23-24) 

Em sua bela clareza e dignidade simples, fechamento bênção do apóstolo resiste 

a ser analisado. Não é diferente de outros de bênçãos de Paulo, no entanto, 

parece exclusivamente para refletir os temas deste rico epístola. Certamente a 

paz (cf. 1: 2; 2: 14-15, 17; 4: 3; 06:15), amor (cf. 1:15; 4: 2, 15-16; 5:25, 28, 

33) e fé (cf. 1:15; 2: 8; 3:12, 17; 4: 5, 13; 6:16) são recorrentes touchstones no 

pensamento deste grande carta. Não é de admirar Paulo reúne todos os três 

juntos e ora para que eles seria a experiência e compromisso de todos os crentes. 

Graça, ou o favor divino, era o dom Paulo desejado para todos aqueles que 

amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível . Esse é o amor 

que pertence a verdadeiros crentes; então Paulo é realmente identificar os que 

vão receber a graça tão somente aqueles cujo amor não é temporária e, portanto, 

falso, mas permanente e, portanto, verdadeira !. 

Para aplicar obedientemente no poder do Espírito Santo, os princípios 

de paz , amor e fé ensinados nesta epístola renderá a cada crente a bênção e 

graça de Deus. 
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Introdução 

As pessoas hoje são consumidos pela busca apaixonada da felicidade. Livros 

de auto-ajuda, palestrantes motivacionais, e colunistas conselhos pretendem 

oferecer a chave para a felicidade, mas para muitas pessoas a porta permanece 

fechada. Incapaz de controlar suas circunstâncias, encontram-se em vez 

controlados por suas circunstâncias. Quando seu trabalho, relacionamento, ou 

casa (ou, no caso dos cristãos, igreja) não consegue fazê-los felizes, eles 

despejá-lo e procurar um novo. Mas no merry-go-round de vida, eles podem 

nunca se parecem alcançar o anel de bronze. Tendo fruitlessly perseguido 

felicidade através do prazer e auto-gratificação, que chegam à vista cansado da 

vida expressa pelo Pregador em Eclesiastes 1: 2: "Vaidade de vaidades tudo é 

vaidade." 

Mas se a felicidade, o sentimento fugaz de alegria, é indescritível, a alegria não 

é. Alegria bíblica, a firme convicção de que Deus soberanamente controla os 

acontecimentos da vida para os crentes "bom e Sua glória, está disponível para 

todos os que lhe obedecem. Na verdade, Deus ordena os crentes a se alegrar 

(2:18; 3: 1; 4: 4; cf. 2 Cor 13:11; 1 Tessalonicenses 5:16..). Essa alegria divina 

é o tema de Filipenses; a palavra grega para a alegria, em ambos os seus 

substantivos e verbos, aparece mais de uma dúzia de vezes em seus quatro 

capítulos (1: 4, 18, 25; 2: 2, 17, 18, 28, 29; 3: 1; 4 : 1, 4, 10). 

As circunstâncias de tanto o escritor e os destinatários desta breve epístola não 

foram aqueles que seria de esperar para produzir alegria e felicidade. Quando o 

apóstolo Paulo escreveu esta carta para sua amada congregação de Filipos, ele 

era um prisioneiro em Roma. Pouco em sua vida tumultuada desde sua 

dramática conversão no caminho de Damasco três décadas anteriores teria sido 

esperado para produzir alegria. Ele havia enfrentado oposição feroz e 

implacável, tanto do gentios e de seus compatriotas judeus incrédulos (cf. 2 Cor. 

11: 23-30). 

Imediatamente depois de sua conversão, corajoso D.C Paulo, sem medo do 

evangelho despertou a ira da população judaica de Damasco. Eles procuravam 

matá-lo, e ele foi forçado a fugir da cidade por ser reduzido a partir da parede 

da cidade à noite em uma cesta (Atos 9: 20-25). Mais tarde, ele foi forçado a 

fugir de Icônio (Atos 14: 5-6); foi apedrejado e deixado para morrer em Listra 

(Atos 14: 19-20); foi espancado e jogado na prisão em Filipos (Atos 16: 16-

40); foi forçado a fugir de Tessalônica após sua pregação provocou um motim 

(Atos 17: 5-9); passou de lá para Berea, de onde ele também foi forçado a fugir 

(Atos 17: 13-14); foi escarnecido e ridicularizado pelos filósofos gregos em 

Atenas (Atos 17: 16-34); foi arrastado diante do procônsul romano em Corinto 

(Atos 18: 12-17); e enfrentou tanto a oposição judaica (Atos 19: 9; cf. 20: 18-

19) e gentios tumulto em Éfeso (Atos 19: 21-41; cf. 1 Cor 15:32.). Quando ele 



estava prestes a navegar a partir da Grécia para a Palestina, uma conspiração 

judaica contra a sua vida obrigou-o a mudar seus planos de viagem (Atos 20: 

3). No caminho para Jerusalém, ele conheceu os anciãos de Éfeso em Mileto e 

declarou-lhes: "Ligado em espírito, eu estou no meu caminho para Jerusalém, 

não sabendo o que vai acontecer comigo lá, exceto que o Espírito Santo me 

testifica, em cada cidade, dizendo que esperam prisões e tribulações me "(Atos 

20: 22-23). Quando chegou a Jerusalém, ele foi reconhecido no templo pelos 

judeus da Ásia Menor, barbaramente espancado por uma multidão frenética, e 

salvou da morte certa quando soldados romanos chegaram ao local e prendeu-

o (Atos 21: 27-36). Enquanto Paulo estava sob custódia em Jerusalém, os 

judeus formaram mais uma conspiração contra sua vida, o que levou o 

comandante romano para mandá-lo sob guarda pesada para o governador em 

Cesaréia (Atos 23: 12-35). Após o seu caso arrastou-se sem resolução de dois 

anos e dois governadores romanos, Paulo exercido o seu direito como cidadão 

romano e apelou para César (Atos 25: 10-11). Depois de uma viagem 

memorável, que incluiu um naufrágio em uma violenta tempestade, Paulo 

chegou a Roma (Atos 27, 28). Como ele escreveu Filipenses, o apóstolo estava 

em seu quarto ano de custódia Roman, aguardando decisão final do imperador 

Nero, no seu caso. 

A igreja de Filipo também teve sua cota de problemas. Seus membros eram 

desesperAdãoente pobre, tanto que Paulo foi surpreendido com a sua 

contribuição para a oferta que ele estava coletando para os pobres de Jerusalém 

(2 Cor. 8: 1-5). Assim como Paulo, que estavam sendo perseguidos por causa 

de Cristo (1: 27-30). Pior, eles estavam sendo atacados por falsos mestres (3: 2, 

18-19). No topo de tudo o mais, uma briga entre duas mulheres de destaque na 

congregação ameaçou quebrar a unidade da igreja (4: 2-3; cf. 2: 1-4, 14). 

No entanto, apesar das circunstâncias do escritor e destinatários, alegria 

permeia Filipenses, tanto que ele pode ser chamado de "a epístola da 

alegria". RCH Lenski escreveu: "A alegria é a música que atravessa esta carta, 

a luz do sol que se espalha por todo ele. Toda a epístola irradia alegria e 

felicidade" ( A Interpretação das Epístolas de São Paulo aos Gálatas, aos 

Efésios, e Filipenses [Minneapolis: Augsburg, 1961], 691). Aqueles que 

estudam seus ensinamentos e aplicar seus princípios serão, tal como o seu autor 

humano, aprender o segredo de ter alegria, paz e contentamento em todas as 

circunstâncias (4: 11-13). 

A cidade de Filipos 

Filipos era uma cidade importante na Macedônia Oriental (nordeste da 

Grécia). Ele foi localizado na planície aluvial fértil do Rio Strymon, perto do 

córrego profundo, velozes conhecidos como os Gangites (cf. Atos 

16:13). Filipepi devido a sua importância nos tempos antigos à sua localização 

estratégica (que comandou a rota terrestre para a Ásia Menor). Nos dias de 



Paulo da estrada romana importante conhecida como a Via Egnatia percorreu 

Filipepi. A cidade também foi importante por causa das minas de ouro nas 

montanhas próximas. 

Foram essas minas de ouro que atraíram o interesse de Filipe II da Macedônia 

(pai de Alexandre, o Grande). Ele anexou a região em 356 AC e fortificado da 

pequena aldeia de Krenides ("as pequenas fontes", assim chamado por causa 

das molas nas proximidades), renomeando-Filipepi ("cidade de Filipe") depois 

de si mesmo. Depois que os romanos conquistaram a Macedónia, no segundo 

século AC , Filipos foi incorporada à província romana de mesmo nome. A 

cidade definhou em relativa obscuridade por mais de um século, até que em 

42 AC , tornou-se o local de uma das batalhas mais cruciais da história 

romana. Nessa batalha, conhecido na história como a batalha de Filipos, as 

forças de Antônio e Otaviano ("César Augusto"; Lucas 2: 1) derrotou as forças 

republicanas de Brutus e Cassius. A batalha marcou o fim da República 

Romana e o início do império (o Senado declarou Octavian imperador em 

29 AC , depois que ele derrotou Antony and Cleopatra na batalha de Actium 

em 31 AC ). Antony e Octavian resolvido muitos dos seus veteranos do exército 

em Filipos, que foi dado o cobiçado status de uma colônia romana (cf. Atos 

16:12). Mais tarde, outros veteranos do exército romano lá se estabeleceram. 

Como uma colônia, Filipos tinha o mesmo estatuto jurídico que cidades da 

Itália. Cidadãos de Filipos eram cidadãos romanos, eram isentos de pagar certos 

impostos, e não estavam sujeitos à autoridade do governador provincial. A 

arquitetura e estilo de vestir Roman Filipenses copiado, suas moedas traziam 

inscrições romanas, e latim era a língua oficial da cidade (embora grego também 

foi falado). 

A igreja em Filipos 

A igreja de Filipos foi a primeira igreja Paulo fundada na Europa. O apóstolo 

chegou a Filipepi, em sua segunda viagem missionária, sendo dirigido lá pelo 

Espírito Santo de uma forma mais dramática: 

Uma visão apareceu a Paulo na noite: um homem da Macedônia estava em pé 

e atraente para ele, e dizendo: "Passa à Macedônia e ajuda-nos." Quando ele 

teve esta visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo 

que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho a eles. (Atos 16: 9-10) 

Embora os convertidos iniciais eram judeus ou prosélitos judeus (Atos 16: 13-15), os gentios 

eram a maioria da congregação. Isso não havia sinagoga em Filipos (ou então as mulheres 

Paulo encontrado inicialmente não teria se reunido fora da cidade no sábado) é uma evidência 

de que a população judaica da cidade era pequena. Duas conversões dramáticas, as do 

prosélito rico Lídia (Atos 16: 13-15) e o carcereiro (Atos 16: 25-34), marcou o nascimento 

da igreja. (Para uma descrição dos eventos que cercam a fundação da igreja de Filipo, veja o 

capítulo 18 deste volume.) 



Os filipenses teve um profundo afeto por Paulo, como ele fez para eles. Embora 

fossem pobres, eles só apoiou financeiramente em uma fase de seu ministério 

(4:15). Agora, depois de muitos anos, eles tinham mais uma vez enviado o 

apóstolo um dom generoso em seu momento de necessidade. (Para uma 

discussão mais aprofundada do apoio financeiro dos filipenses de Paulo, ver o 

capítulo 20 deste volume.) Meio século depois, a igreja de Filipo iria mostrar a 

mesma generosidade com o pai da Igreja Santo Inácio, que passou por sua 

cidade em seu caminho para martírio em Roma. 

Paulo escreveu esta carta para sua amada congregação de Filipos para 

agradecer-lhes por sua generosa oferta (4: 10-19), explicar por que ele estava 

enviando Epafrodito de volta para eles (2: 25-30), informá-los de suas 

circunstâncias (1:12 -26), e avisá-los sobre o perigo dos falsos mestres (3: 2, 

18-19). 

Autor 

O texto divinamente inspirado de Filipenses introduz Paulo como o autor (1: 1), 

tornando assim sua autoria indiscutível. Na verdade, com exceção de alguns 

críticos radicais do século XIX, a autoria paulina de Filipenses nunca foi 

questionada. Hoje a maioria dos estudiosos, não importa o que sua persuasão 

teológica, aceitá-la como uma verdadeira epístola paulina. JB Lightfoot 

observa, 

A evidência interna vai aparecer para a maioria dos leitores para colocar a 

autenticidade da Epístola aos Filipenses além do alcance da dúvida. Esta 

evidência é de dois tipos, positivos e negativos. Por um lado, a carta reflete 

completamente a mente eo caráter de St. Paulo, mesmo em seus melhores 

máscaras. Por outro, ela não oferece motivo que poderia ter levado a uma 

falsificação. Apenas como o derramamento natural de sentimento pessoal, 

convocado por circunstâncias imediatas, não é de qualquer forma 

concebível. Um falsificador não teria produzido um trabalho tão sem propósito 

(para sem rumo no seu caso deve ter sido), e não poderia ter produzido um tão 

inartificial. ( Epístola de São Paulo aos Filipenses [Reprint; Grand Rapids: 

Zondervan, 1953], 74) 

Data e local da escrita 

Paulo escreveu Filipenses, juntamente com Colossenses, Efésios e Filemon, da 

prisão. Até o final do século XVIII, a igreja aceitou que os quatro epístolas da 

prisão foram escritas durante a prisão do apóstolo em Roma (Atos 28: 14-

31). Nos últimos tempos, porém, tanto Cesaréia e Éfeso têm sido propostos 

como locais alternativos. 



A evidência de que Paulo escreveu Filipenses de Roma é impressionante. Os 

termos "guarda pretoriana" (1:13) e "casa de César" (4:22) são mais 

naturalmente entendidas como referências ao guarda-costas do imperador e 

servos estacionadas em Roma. Os detalhes da prisão de Paulo como registrado 

em Atos harmonizar bem com aqueles em Filipenses. Paulo era guardado por 

soldados (Atos 28:16; Fp 1: 13-14.), Permitidos visitantes (. Atos 28:30; 04:18 

Phil), e estava livre para pregar o evangelho (Atos 28:31; Phil. 1: 12-14). Que 

havia uma grande igreja na cidade a partir do qual Paulo escreveu (cf. 1: 12-14) 

também favorece Roma. A igreja na capital imperial era, sem dúvida, muito 

maior do que em qualquer Éfeso ou, especialmente, Caesarea. 

Dois principais objeções têm sido levantadas com a visão tradicional de que 

Paulo escreveu Filipenses de Roma. Em primeiro lugar, alguns argumentam 

que, enquanto Paulo destina-se a visitar a Espanha, depois de visitar Roma 

(Rom. 15:24, 28), as Epístolas Prisionais gravar seus planos para visitar Filipepi 

(2:24) e Colossos (Fm. 22) após a sua libertação. Por isso, eles mantêm, 

Filipenses (e Colossenses) deve ter sido escrito antes de Paulo chegou a 

Roma. Embora seja verdade que Paulo tinha originalmente planejado para 

visitar a Espanha, depois de visitar Roma, dois fatos o levou a mudar seus 

planos. Paulo não tinha previsto chegar em Roma como prisioneiro. Ele passou 

quatro anos na prisão romana, e durante esse tempo problemas surgiram nas 

igrejas da Grécia e Ásia Menor. Portanto, Paulo decidiu revisitar as igrejas antes 

de ir para a Espanha. Além disso, o fato de que a igreja romana não estava unido 

em apoio a ele (cf. 1: 14-17) fez com que o apóstolo a adiar sua visita à Espanha 

(cf. Rom 15:24.). 

Em segundo lugar, alguns acreditam que várias viagens entre Filipepi e da 

cidade a partir do qual Paulo escreveu estão implícitas em Filipenses. Devido à 

grande distância entre Roma e Filipepi, eles acreditam que essas viagens não 

pode tiveram lugar durante a prisão de Paulo Romano. Por outro lado, Éfeso 

era muito mais perto de Filipos. (Note-se que, se válido, este argumento seria 

igualmente dizendo contra uma origem cesariana de Filipenses. Caesarea não 

foi significativamente mais perto de Filipos que era Roma.) 

Esse argumento, no entanto, não é válido. Moises Silva observa que: 

É perfeitamente possível para atender essas três viagens [entre Roma e Filipepi] 

em um período de quatro a seis meses. Mas mesmo se nós permitimos muito 

generoso dois meses para cada uma dessas viagens, muito menos do que um 

ano é necessário para a conta para eles (e nada nos dados obriga-nos a dizer que 

menos de um ano deve ter decorrido desde a chegada de Paulo em Roma a sua 

escrita de Filipenses). É muito difícil entender por que esse argumento contra 

uma origem romana continua a ser levado a sério. O assunto deve ser descartado 

de qualquer outra consideração. Se fizermos isso, no entanto, em seguida, o 

único argumento clara contra a visão tradicional [que Paulo escreveu Filipenses 



de Roma] desaparece. ( Filipenses, A Commentary Wycliffe Exegetical 

[Chicago: Moody, 1988], 7. itálico no original). 

O argumento mais convincente de que Paulo escreveu Filipenses de Roma 

encontra-se na natureza decisiva do veredicto, o apóstolo que o esperado. Ele 

quer ser livre, como ele esperava confiantemente (1:19, 24-26; 2:24), ou 

executado (1: 20-21, 23). De qualquer forma, a decisão em seu caso seria final, 

e não haveria nenhum recurso. Esse fato parece excluir tanto Cesaréia e Éfeso, 

uma vez que como cidadão romano Paulo poderia (e fez-Atos 25: 11-12) 

exercer o seu direito de apelar para o imperador (o que um escritor conhecido 

como "trunfo" de Paulo) a partir dessas cidades. 

As teorias que Paulo escreveu Filipenses de Cesaréia ou Éfeso enfrentar 

dificuldades significativas adicionais. Os defensores da exibição de nota 

cesariana que a mesma palavra grega traduzida como "guarda pretoriana" em 

1:13 é usado nos Evangelhos e Actos de falar dos palácios do governador em 

Jerusalém (Mt 27:27; Marcos 15:16; João 18.: 28, 33; 19: 9) e Cesaréia (Atos 

23:35). Mas a frase "e de todos os outros" (1:13) indica que Paulo estava se 

referindo as tropas da guarda pretoriana, e não a um edifício. Falha de Paulo 

mencionar Filipe o evangelista é intrigante se ele escreveu o Prison Epístolas 

de Cesaréia, uma vez que ele viveu naquela cidade e desde hospitalidade a 

Paulo e seu partido (Atos 21: 8). Além disso, Atos não registra a pregação 

generalizada do evangelho em Cesaréia, como a registrada em 1: 12-18. Por 

fim, a expectativa de Paulo de uma liberação rápida (cf. 1:25; 2:24) não se 

encaixa as circunstâncias de sua prisão em Cesaréia. Há única esperança de 

libertação do apóstolo era ou subornar Felix, ou concordar com o pedido do 

Festus que ele voltar a Jerusalém para julgamento. Naturalmente, Paulo recusou 

qualquer alternativa e permaneceu preso em Cesaréia até o seu apelo ao 

imperador. 

A teoria de que Paulo escreveu Filipenses (e os outros Prison Epístolas) de 

Éfeso, embora uma alternativa mais popular do que Caesarea, também enfrenta 

sérias dificuldades. A mais óbvia e grave é que não há nenhum registro em Atos 

que Paulo estava sempre na prisão em Éfeso. Esse silêncio é particularmente 

significativo, já que Lucas dedica um capítulo inteiro (Atos 19) para o 

ministério de Paulo de três anos lá. Além disso, a declaração de Paulo aos 

anciãos da igreja de Éfeso, "Noite e dia, por um período de três anos, não cessei 

de admoestar com lágrimas a cada um" (Atos 20:31), implica que o seu 

ministério em sua cidade foi contínuo, não interrompida por uma prisão 

prolongada. Outra omissão significativa é a falha de Paulo mencionar na Prisão 

Epístolas à coleta para os santos pobres de Jerusalém-a coleção que ele referidas 

nas epístolas que ele escreveu durante o tempo de sua estada em Éfeso (por 

exemplo, Romanos, 1 e 2 Coríntios). Falha de Paulo mencionar Gaio e 

Aristarco aos Filipenses também é estranho que ele escreveu de Éfeso, uma vez 

que estavam com ele lá (Atos 19:29). A igreja da qual Paulo escreveu Filipenses 



não estava unida no seu apoio dele (1: 14-17; cf. 2: 20-21). Isso, no entanto, não 

era verdade da igreja de Éfeso (cf. Atos 20: 36-38). Também não é provável 

que os filipenses teria sentido a necessidade de enviar um presente para Paulo 

em Éfeso, onde o apóstolo contou com o apoio tanto da igreja e de amigos 

próximos, como Áquila e Prisca (cf. 1 Cor 16:19. ; 1 Coríntios foi escrita em 

Éfeso). Por último, enquanto Lucas estava com Paulo quando escreveu o Prison 

Epístolas (Col. 4:14), ele aparentemente não estava com Paulo em Éfeso (Atos 

19 não é um dos "nós" passagens em Atos que indicam a presença de Lucas 

com Paulo) . 

Desde Roma se encaixa nos fatos conhecidos da prisão de Paulo, e Cesaréia e 

Éfeso não fizer isso, não há razão para rejeitar a visão tradicional de que Paulo 

escreveu Filipenses perto do fim de sua primeira prisão romana (c. AD 61). 

Esboço 

I. Saudações de Paulo (1: 1-11) 

II. Circunstâncias de Paulo (1: 12-26) 

III. Exortações de Paulo (1: 27-2: 18) 

IV. Para ser firme em Cristo (1: 27-30) 

V. Ser humilde como Cristo (2: 1-11) 

VI. To Be Luzes para Cristo (2: 12-18) 

VII. Companheiros de Paulo (2: 19-30) 

VIII. Timoteo (2: 19-24) 

IX. Epafrodito (2: 25-30) 

X. Advertências de Paulo (3: 1-4: 1) 

XI. Contra o legalismo (3: 1-16) 

XII. Contra a ilegalidade (3: 17-4: 1) 

XIII. Alegria de Paulo (4: 2-9) 

XIV. A gratidão de Paulo (4: 10-20) 

XV. De Paulo Farewell (4: 21-23) 

 

 



1. A Epístola de Alegria ( Filipenses 1: 1-

2 ) 

Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em 

Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos: 
Graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. (1: 1-2 ) 

Vivemos em um mundo em geral, triste, um mundo caído bem familiarizado com 

desespero, depressão, decepção, insatisfação, e um desejo de felicidade que muitas vezes 

nunca venha a acontecer duradoura. Momentos de prazer e satisfação estão espalhadas 

através da dor e da tristeza geral da vida. Muitas pessoas têm pouca esperança de que a 

sua situação na vida que nunca vai mudar muito, se houver, para melhor. Hopelessness 

tende a aumentar com a idade. Longos anos de vida, muitas vezes tornam-se longos anos 

de sofrimento, insatisfação, perda de entes queridos e amigos, e muitas vezes as 

limitações físicas e dor. Tais tempos decrescentes de felicidade tendem a produzir uma 

tristeza mórbida e diminuir a satisfação com a vida. 

A maioria das pessoas definem a felicidade como uma atitude de satisfação ou prazer com 

base em circunstâncias positivas em grande parte fora de seu controle. Felicidade, 

portanto, não pode ser prevista ou programada, muito menos garantido. Ele é experiente 

apenas se e quando as circunstâncias forem favoráveis. Por isso, é indescritível e incerto. 

Alegria Espiritual, por outro lado, não é uma atitude ligado ao acaso ou circunstâncias. É 

a confiança profunda e duradoura que, independentemente das próprias circunstâncias na 

vida, tudo está bem entre o crente e Deus. Não importa o que dificuldade, dor, decepção, 

fracasso, rejeição ou outro desafio está enfrentando, alegria genuína permanece por causa 

dessa eterna bem-estar estabelecido pela graça de Deus na salvação. Assim, a Escritura 

deixa claro que na plenitude, alegria mais duradouro e satisfatório é derivado de um 

relacionamento verdadeiro com Deus. Ele não se baseia em circunstâncias ou acaso, mas 

é a posse gracioso e permanente de todos os filhos de Deus. Portanto, não é surpreendente 

que a alegria é um tema importante do Novo Testamento. O verbo se alegrar ( chairo ) 

aparece noventa e seis vezes no Novo Testamento (incluindo aqueles momentos em que 

ele é usado como uma saudação) e do substantivo alegria ( chara ) mais cinquenta e nove 

vezes. As duas palavras aparecem treze vezes em Filipenses. 

A teologia bíblica da alegria inclui muitos recursos. Em primeiro lugar, a alegria é um 

dom de Deus. Davi declarou: "Você colocou alegria no meu coração, mais do que quando 

seus grãos e vinho novo abundam. Em paz Vou tanto deitar e dormir, pois só tu, Senhor, 

fazei-me habitar em segurança" ( Ps. 4 : 7-8 ); "Você vai fazer-me saber o caminho da 

vida; na tua presença há plenitude de alegria, na tua mão direita há delícias para sempre" 

( . Ps 16:11 ). 

Em segundo lugar, Deus concede a alegria para aqueles que crêem no evangelho. Ao 

anunciar o nascimento de Cristo aos pastores, o anjo disse: "Não tenha medo, porque eis 

que vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo: hoje, na cidade de 

Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo, o Senhor "( Lucas 2: 10-11 ). Jesus disse 

aos discípulos: "Estas coisas vos tenho falado com você, para que a minha alegria esteja 

em vós, ea vossa alegria seja completa" ( João 15:11 ). Cristo veio para proclamar um 

evangelho que daria a verdadeira alegria sobrenatural para aqueles que o recebem como 

Salvador e Senhor. 



Em terceiro lugar, a alegria é produzido por Deus, o Espírito Santo. "Porque o reino de 

Deus não é comida nem bebida", disse Paulo, "mas justiça, paz e alegria no Espírito 

Santo" ( Rm 14:17 ). Em sua carta às igrejas da Galácia, o apóstolo escreveu: "O fruto do 

Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 

mansidão, domínio próprio" ( Gl 5: 22-23. ). 

Em quarto lugar, a alegria é vivida mais plenamente como crentes receber e obedecer a 

Palavra de Deus. O profeta Jeremias exultou: "Suas palavras foram encontradas e eu 

comi-los, e Suas palavras se tornou para mim o gozo e alegria do meu coração, pois tenho 

sido chamado por seu nome, ó Senhor Deus dos Exércitos" ( Jer. 15: 16 ). O apóstolo 

João escreveu sua primeira carta para que, entre outras coisas, os seus e os seus "leitores" 

alegria seja completa "( 1 João 1: 4 ). 

Em quinto lugar, a alegria dos crentes é aprofundada por meio de ensaios. A realidade 

cheia de alegria é experimentada quando é contrastada com tristeza, amargura, e 

dificuldades. "Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor", escreveu Paulo aos 

Tessalonicenses ", tendo recebido a palavra em muita tribulação, com a alegria do Espírito 

Santo" ( 1 Tessalonicenses 1: 6. ). Em sua segunda carta aos crentes de Corinto, Paulo 

falou de ser "triste mas sempre alegres" ( 2 Cor. 6:10 ). Tiago aconselhou os crentes a 

"considerar tudo com alegria, meus irmãos, quando se deparar com várias provações" 

( Tiago 1: 2 ), e Pedro encorajou-os com estas palavras: 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua grande 

misericórdia nos fez nascer de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus 

Cristo dentre os mortos, para uma herança que não se corrompe e imaculada e vai não 

desaparecer, reservada nos céus para vós, que são protegidos pelo poder de Deus mediante 

a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.Neste vocês exultam, 

ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, você tem sido afligido por 

várias provações. ( 1 Pedro 1: 3-6 ) 

Em sexto lugar, a alegria dos crentes se torna completa quando eles montaram a sua 

esperança na glória do céu. Eles estão sempre a ser "alegres na esperança" ( Rom. 

0:12 ). Pedro lembrou-lhes que, "apesar de você não ter visto, vocês o amam, e que você 

não vê-lo agora, mas acredito nele, exultais com alegria indizível e cheia de glória" ( 1 

Pedro 1: 8 ). Mais tarde, nessa carta, ele exortou: "Na medida em que você compartilha 

os sofrimentos de Cristo, manter a alegria, para que também, na revelação de sua glória, 

vos alegreis exultando" ( 1 Pedro 4:13 ). Jude concluiu sua breve carta com a bela bênção: 

"Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e para fazê-lo ficar na presença 

de Sua glória irrepreensível com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus 

Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e autoridade, antes de todos os tempos 

e agora e para sempre. Amém "( Jude 24-25 ). 

O vínculo de amor entre Paulo e os crentes de Filipos pode ter sido mais forte do que a 

que ele teve com qualquer outra igreja. Foi em grande medida por causa da alegria que o 

amor deles trouxe-lhe que o tema da carta de Paulo aos Filipenses é a alegria. A 

profundidade de seu relacionamento com ele incentivou o apóstolo durante sua prisão e 

adicionado a sua alegria. Ele estava preocupado com a sua unidade, sua fidelidade, e 

muitas outras questões espirituais e práticas importantes. Mas a sua principal preocupação 

foi a de que a sua tristeza sobre suas aflições seria temperado pela sua alegria por sua 

fidelidade ao Senhor e a grande recompensa que o aguardava no céu. Paulo queria que 

eles não fique triste, mas para compartilhar de maneira completa o seu, respeitando 

profunda alegria em Jesus Cristo. É um testemunho digno de nota para a maturidade do 



Filipos crentes que, embora Paulo advertiu e incentivou-os, ele não fez nenhuma menção 

de qualquer problema teológico ou moral na igreja em Filipos.Isso também trouxe a 

alegria apóstolo. 

Nos dois primeiros versos o apóstolo descreveu a si mesmo e Timóteo como servos de 

Jesus Cristo, os crentes filipenses como santos em Jesus Cristo, e ofereceu sua saudação 

a eles em nome de seu Senhor. 

Os Servos 

Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus ( 1: 1 a) 

Paulo é o amado apóstolo que escreveu treze epístolas do Novo Testamento e é sem 

dúvida o servo mais nobre e privilegiada de Jesus Cristo, o mundo já conheceu. No 

entanto, ele referenciada para si mesmo e Timoteo simplesmente como servos de Cristo 

Jesus. Ele não fez menção a sua autoridade apostólica, ou o seu ser escolhido para gravar 

parte da Palavra de Deus escrita. Ele via a si mesmo e cada crente principalmente como 

uma escrava do Senhor. 

Talvez o aspecto mais claro e conciso em Paulo em qualquer lugar do Novo Testamento 

vem do próprio apóstolo posteriores nesta carta. Falando de sua vida no judaísmo, ele 

escreveu: 

Eu mesmo poderia até confiar na carne. [Mas] se alguém tem uma mente que confiar na 

carne, eu muito mais: circuncidado ao oitavo dia, da nação de Israel, da tribo de 

Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da 

Igreja; quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas tudo o que para mim era 

lucro, essas coisas que eu considerei perda por causa de Cristo. Mais do que isso, 

considero tudo como perda, tendo em vista o valor de excelência do conhecimento de 

Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como 

lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, e pode ser achado nele, não tendo a minha justiça 

que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na 

fé, para que eu possa conhecê-Lo eo poder da sua ressurreição, ea comunhão dos seus 

sofrimentos, conformando-me com Sua morte; a fim de que eu possa alcançar a 

ressurreição dentre os mortos. ( Fl 3. 4-11 ) 

Credenciais humanas de Paulo eram notáveis. Ele foi o epítome da masculinidade judaica, 

um exemplar, tradicional, zeloso, e legalista "hebreu de hebreus." Aos olhos de seus pares, 

ele era íntegro e justo. Mas depois de sua conversão, ele viu as coisas para o que eles estavam 

aos olhos de Deus: o mero lixo. O que ele tinha considerado positivos diante de Deus ele veio 

a perceber eram realmente negativos destrutivos.Sua antiga justiça imaginava era realmente 

a injustiça, o que ele tem o prazer abandonou a ganhar a verdadeira justiça que vem só 

"através da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé" ( 3: 9 ). 

Timoteo compartilhada de que a justiça, como um companheiro servo de Cristo 

Jesus. Ele era filho de Paulo na fé ( 1 Tim. 1: 2 ), não só um protegido, mas também um 

companheiro querido, a quem o apóstolo seria legar uma extraordinária legado espiritual 

e ministério. Suas duas cartas inspiradas a Timóteo foram escritos vários anos mais tarde, 

o primeiro após o apóstolo tinha sido libertado da sua primeira prisão em Roma eo 

segundo durante a sua segunda prisão lá. 

Servos traduz o plural dos gregos frequentemente utilizados palavra doulos , que 

descreve uma pessoa pertencente a outra pessoa e, assim, subserviente e dependente dessa 

pessoa. Paulo usou-o de si mesmo, no início de três de suas epístolas ( Rom. 1: 1 ; Phil. 



1: 1 ; Tito 1: 1 ), e, em cada caso ela precede a menção de seu apostolado. Tiago ( Tiago 

1: 1 ), Pedro ( 2 Pedro 1: 1 ), e Judas ( Judas 1 ) usá-lo da mesma forma. 

Quando usado no Novo Testamento do relacionamento de um crente a Jesus 

Cristo, doulos descreve serviço voluntário, determinada e dedicada. Ele reflete a atitude 

de um escravo do Antigo Testamento, que se recusou a oportunidade para a liberdade e 

voluntariamente reapresentado-se ao seu mestre para a vida. A Lei de Moisés, desde que 

"se o escravo diz claramente:" Eu amo a meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, 

eu não vou sair como um homem livre ", então seu senhor o levará a Deus, então ele deve 

trazê-lo para . a porta ou à ombreira E seu mestre deve furar a orelha com uma sovela; e 

ele o servirá permanentemente "( Ex 21: 5-6. ). Falando de todos os crentes fiéis, Paulo 

declarou: "Agora, temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que nós 

estávamos destinados, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na velhice 

da letra" ( Rom. 7 : 6 ). Para o Corinthians, ele explicou: "Pois aquele que foi chamado 

no Senhor, enquanto um escravo, é liberto do Senhor; e assim também o que foi chamado 

ao mesmo tempo livre, é escravo de Cristo" ( 1 Cor 7:22. ). 

Nesse espírito Paulo e Timoteo não pensar em ser servos de Cristo Jesus em nada, mas 

termos positivos. Nem eles pensam em si mesmos como servos da igreja, de Roma, ou 

de qualquer outra pessoa ou instituição, mas exclusivamente de Cristo Jesus. Paulo 

lembrou aos anciãos da igreja de Éfeso dessa devoção sincera quando ele os encontrou 

perto Mileto: "Eu não considero a minha vida de qualquer conta como preciosa para mim, 

para que eu possa terminar minha carreira eo ministério que recebi do Senhor Jesus, para 

dar testemunho do evangelho da graça de Deus" ( Atos 20 : 24 ). Essa devoção é exigido 

de cada crente, mas especialmente dos que foram chamados para o ministério. Mesmo se 

a devoção principal de um pastor ou professor de é para a igreja, que inevitavelmente vai 

trazer alguma medida de compromisso, decepção e fracasso espiritual. Mas a devoção 

a Cristo Jesus nunca pode ser decepcionante ou em vão. Se o seu ministério está 

preocupado com as normas e as opiniões dos outros crentes, um pastor, invariavelmente, 

desviar-se do evangelho a alguma forma de compromisso. Mas devoção e obediência ao 

Senhor e à Sua Palavra vai tão invariavelmente mantê-lo em um curso piedoso e fiel. 

Ligações físicas de Paulo não eram realmente marcas de sua escravidão a Roma, mas ao 

seu Senhor. Sua prisão por Roma simbolizou sua escravidão a Jesus Cristo. "Minha 

prisão na causa de Cristo", explicou ele, "tornou-se conhecido a toda a guarda pretoriana 

e de todos os outros, e ... a maioria dos irmãos, confiando no Senhor por causa da minha 

prisão, têm muito mais coragem para falar a palavra de Deus sem medo "( 1: 13-14 ). Foi 

Jesus Cristo que iria atribuir todos os seus deveres e atender a todas as suas 

necessidades. Ele tinha o mesmo espírito de devoção a Cristo, que os servos de Davi teve 

a ele como rei: "Então os servos do rei disse ao rei: Eis que teus servos estão prontos para 

fazer tudo o que o rei meu senhor escolhe '" ( 2 Sam 15. : 15 ). Jesus declarou de forma 

inequívoca que "ninguém pode servir a dois senhores;. Porque ou há de odiar a um e amar 

o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro Você não pode servir a Deus e ao 

dinheiro" ( Mt 6:24. ) . E porque o Senhor é um Mestre tão amorosa, Seus servos podem 

testemunhar com Paulo: "E Ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se 

aperfeiçoa na fraqueza." Muito contente, então, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para 

que o poder de Cristo habite em mim "( 2 Cor. 12: 9 ). 

Os santos 

a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os 
bispos e diáconos: ( 1: 1 b) 



Paulo dirige sua carta a todos os santos em Cristo Jesus que estão em 

Filipos. Como Qodesh , seu equivalente hebraico, hagios ( santos ) refere-se a alguém 

que é separado; especificamente crentes, que são separados por Deus para si 

próprio. Ambas as palavras são muitas vezes traduzida como "santo". 

Infelizmente, os santos são muitas vezes consideradas como sendo um especial de ordem 

superior, de cristãos que realizou extraordinárias boas ações e viveu uma vida 

exemplar. No sistema católico romano, santos são reverenciados pessoas que estão 

oficialmente canonizados depois da morte, porque eles têm cumpridos certos requisitos 

exigentes. Mas a Escritura deixa claro que todos os redimidos, quer sob o Antigo ou Novo 

Pacto, são santos, separado do pecado para Deus. 

Quando Deus ordenou Ananias para colocar as mãos sobre a Saul recém-convertidos 

(Paulo) para que ele iria recuperar sua visão, ele respondeu: "Senhor, eu tenho ouvido de 

muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém" ( Atos 

09:13 ). Alguns versos depois Lucas escreve que "como Pedro estava viajando através de 

todas essas regiões, veio também aos santos que habitavam em Lida" ( Atos 09:32 ). Em 

ambos os casos, é evidente que os santos se refere a todos os crentes nessas cidades 

(cf. Ef. 1: 1 ; Col. 1: 2 ). Que Paulo ainda se referiu aos mundanos, crentes imaturos em 

Corinto como santos indica indiscutível que o termo não tem nenhuma relação com a 

maturidade ou caráter espiritual. Para eles, ele escreveu: "À igreja de Deus que está em 

Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, santos chamando, com todos os que em todo 

lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso "( 1 Cor. 1: 

2 ). Como todos os outros crentes, os cristãos de Corinto não eram santos por causa de 

sua maturidade espiritual (cf. 1 Cor. 3: 1-3 ), mas porque eram "santos chamando", uma 

referência ao seu chamamento à salvação (cf. Rom. 8: 29-30 ). 

Todos os crentes são santos, não porque eles próprios são justos, mas porque eles 

estão em seu Senhor, Jesus Cristo, cuja justiça é imputada a eles ( Rom. 4: 22-24 ). Será 

que um budista não fala de si mesmo como no Buddha, nem faz um muçulmano falar de 

si mesmo como em Mohammed. Um cientista cristão não é em Maria Baker Eddy ou um 

mórmon em José Smith ou Brigham Young. Eles podem seguir fielmente os 

ensinamentos e exemplo desses líderes religiosos, mas eles não estão na deles. Somente 

os cristãos podem reivindicar ser em seu Senhor, porque eles foram feitos espiritualmente 

um com Ele (cf. Rom. 6: 1-11 ). "Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande 

amor com que nos amou", escreveu Paulo, "mesmo quando estávamos mortos em nossos 

delitos, nos deu vida juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), e nos ressuscitou 

com Ele, e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus "( Ef. 2: 4-

6 ). Aos Gálatas ele declarou: "Estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu que vivo, 

mas Cristo vive em mim" ( Gl 2:20. ). Nas cartas de Paulo, a frase "em Cristo Jesus" 

ocorre cinqüenta vezes, "em Cristo" vinte e nove vezes, e "no Senhor" quarenta e cinco 

vezes. Estarem Cristo Jesus e, portanto, aceitável a Deus é a fonte suprema do crente de 

alegria. 

Bispos e diáconos são chamados para liderar a igreja. Como resulta da Atos 

20:17 , 28 e Tito 1: 5 , 7 , superintendente é outro termo para mais velho, o nome do 

Novo Testamento mais comum para o cargo (cf. Atos 11:30 ; 14:23 ; 15: 

2 , 4 , 6 , 23 ; Tiago 5:14 ). Elders também são referidos como pastores (ou pastores; Atos 

20:28 ; 1 Pedro 5: 1-2 ), pastores e mestres ( . Ef 4:11 ), e os bispos (cf. Atos 20:28 , marg 

.; 1 Tim. 3: 2 , marg).. As suas qualificações elevadas são apresentadas na 1 Timóteo 3: 

1-7 e Tito 1: 6-9 . bispos, ou presbíteros, são mencionados pela primeira vez em relação 

ao dinheiro alívio da fome enviado pela igreja de Antioquia para os anciãos na Judéia 



pelas mãos de Barnabé e Saulo ( Atos 11:30 ). Eles mediar a regra de Cristo nas igrejas 

locais através da pregação, ensino, dando exemplos piedosos, e dando a liderança guiada 

pelo Espírito Santo. 

Embora seu papel é principalmente um de serviço prático ao invés de pregar e 

ensinar, diáconos são obrigados a cumprir os mesmos altos padrões morais e espirituais 

( 1 Tim. 3: 8-13 ) como anciãos. A distinção entre os dois escritórios é que os presbíteros 

devem ser professores qualificados ( 1 Tm 3: 2. ; Tito 1: 9 ). 

A Saudação 

Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus 
Cristo. ( 1: 2 ) 

Paulo usou esta saudação comum em várias de suas cartas para igrejas ( Rom 1: 7. ; 1 

Coríntios 1: 3. ; 2 Cor. 1: 2 ; Ef. 1: 2 ; Colossenses 1: 2-3 ; 2 Tessalonicenses. 1: 2 ) bem 

como em uma carta para um indivíduo ( Fm 3. ). É uma expressão de profundo amor do 

apóstolo para outros crentes, mesmo os mais imaturos em Corinto, que lhe causou tanta 

dor. Mas ele deve ter sentido um especialmente profundo sentimento de alegria e gratidão 

para os santos em Filipos, que, em contraste com aqueles em Corinto, lhe trouxe 

satisfação imensurável e conforto. 

A poupança, eterna graça que é concedida a penitente, acreditando pecadores é o dom 

divino supremo, e eterna paz é a sua maior bênção. A fonte de ambos é de Deus nosso 

Pai e do Senhor Jesus Cristo.Esta saudação exprime cumpridores amor e preocupação 

de Paulo para os crentes fiéis em Filipos e serve como uma introdução para as muitas 

causas específicas de regozijo que ele menciona em todo este terna de todas as suas 

epístolas . 

O Novo Testamento conexão comum salutar de Deus, nosso Pai, com o Senhor Jesus 

Cristo repetidamente enfatiza a unidade da natureza entre os dois ( Rom 1: 7. ; 1 Cor 1: 

3. , 9 ; 2 Cor 1: 2-3. ; Gal . 1: 1, 3 ; Ef. 1: 1-2 ; Filipenses 1: 2. ; Col. 1: 3 ; 1 

Tessalonicenses 1: 1. , 3 ; 1 Tm 1: 1-2. ; 2 Tim. 1: 2 ; Tt 1: 4 ; Filemon 3. ; Hebreus 1: 1-

3. ; Tiago 1: 1 ; 1 Pedro 1: 3 ; 2 Pedro 1: 1-2 ; 1 João 1: 3 ; 2 João 3 ; Jude 

1 ). Deus o Pai compartilha seu ser divino essencial com o Senhor Jesus Cristo. A 

ênfase nessa igualdade estabelece a divindade do nosso Senhor Jesus, que é a verdade 

central do cristianismo. 

 

 

 

 

 



2. O Elements da Alegria ( Filipenses 1: 3-

8 ) 

Dou graças a Deus em toda a minha lembrança de você, sempre 

oferecendo oração com alegria em meu cada oração por todos 

vós, tendo em vista a sua participação no evangelho desde o 

primeiro dia até agora. Porque estou certo isto mesmo, que aquele 

que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de 

Cristo Jesus. Pois é apenas certo para me sentir desse jeito em 

você, porque eu tenho você no meu coração, uma vez que tanto 

nas minhas prisões como na defesa e confirmação do evangelho, 

todos vós sois participantes da graça comigo. Pois Deus é minha 

testemunha, como eu desejo para todos vocês com a ternura de 
Jesus Cristo. ( 1: 3-8 ) 

Um teste popular para depressão classifica as pessoas em uma escala de um a dez. Quanto 

maior a pontuação, mais grave é a depressão. Se o apóstolo Paulo tinha tomado tal teste, 

ele, sem dúvida, teria marcado um zero, porque a sua alegria foi completa e 

irreprimível. Como o escritor de Salmos 42 e 43 , ele sabia como superar a depressão, 

ansiedade, e preocupar-se (cf. Sl 42: 5. , 11 ; 43: 5 ). 

No entanto, as circunstâncias de Paulo na época em que escreveu esta carta foram 

terríveis. Ele foi preso em Roma, possivelmente, de frente para a execução. Como se viu, 

ele foi libertado da prisão este, mas ele não estava certo de que seria o caso quando 

escreveu Filipenses. Ele estava em prisão domiciliar ( Atos 28:23 , 30 ), acorrentado a um 

soldado romano ( Atos 28:16 ), para evitar qualquer possibilidade de fuga. Paulo 

definhou ali, incapaz de fazer o trabalho que ele amava, enquanto outros, aproveitando-

se de sua situação, pregou o evangelho fora da disputa e conflitos ( 1: 15-17 ). No entanto, 

seu coração se encheu de alegria ( 01:18 ). Se qualquer coisa, essas circunstâncias 

terríveis fez a alegria de Paulo ainda maior, porque confiava o propósito soberano de seu 

Senhor e virou ainda mais a Ele para a força e conforto. 

A verdadeira alegria é uma constante inabalável em uma vida cheia do Espírito (cf. Rom. 

14:17 ), e não um sentimento emocional transitória que vai e vem, dependendo das 

circunstâncias. Porque Paulo estava constantemente perto de Deus, ele era 

constantemente alegre. Ele experimentou a paz inexprimível ( 4: 7 ) e contentamento 

( 04:11 ) fornecida pelo Espírito Santo, no fundo de seu coração e alma, porque ele tinha 

uma consciência de que estava livre de ofensa a Deus ( Atos 23: 1 ; 24:16 ; 2 Cor 1:12. ; 2 

Tim. 1: 3 ). 

A igreja de Filipos não era perfeito. Mas ao contrário da maioria das outras igrejas com a 

qual Paulo foi associado, que não teve grandes problemas morais ou espirituais. Ele 

exortou-os, "comportar-vos de modo digno do evangelho de Cristo, de modo que se eu 

vir vê-lo ou permanecer ausente, eu vou ouvir de você que estais firmes em um só espírito, 

como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho "(1:27 ). Alguns versos depois, 

ele exortou aos filipenses: "a minha alegria completa por ser da mesma mente, mantendo 

o mesmo amor, unidos em espírito, com a intenção de uma Proposito. Nada façais por 

partidarismo ou vanglória, mas com humildade de espírito em conta um outro como mais 

importante do que vós; não se limitam a olhar para os seus próprios interesses pessoais, 

mas também para os interesses dos outros "( 2: 2-4 ). Mais tarde, ele ordenou-lhes que 



"fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas; para que você vai provar-vos 

torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus acima de qualquer suspeita, no meio de 

uma geração corrompida e perversa, entre a qual aparecem como luzes no mundo "( 2: 

14-15 ). No capítulo 4, ele pediu Evódia e Síntique, que, obviamente, tinha um ponto de 

discórdia não resolvida, "de viver em harmonia no Senhor" ( v. 2 ), e ele incentivou toda 

a igreja para "estar ansioso para nada, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de 

graças sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus "( v. 6 ). Mas essas 

advertências são mais uma forma de incentivo do que uma repreensão. 

Como Paulo pensou sobre esta congregação amada a quem ele estava escrevendo, sua 

alegria transbordou. Ele não estava pensando muito sobre suas próprias circunstâncias 

como sobre sua fidelidade ( 1: 3-5), não tanto sobre suas próprias aflições como sobre seu 

amor ( 2: 1-2 ), não tanto sobre o seu próprio sofrimento físico como sobre sua firmeza 

espiritual ( 2: 12-16 ). Ele estava pensando em sua generosidade altruísta em enviar-lhe 

apoio financeiro ( 4: 14-16 ). Ele estava pensando em seu "progresso e alegria na fé" 

( 1:25 ), sobre seus "amados irmãos a quem [Ele ansiava] para ver, [sua] alegria e coroa" 

( 4: 1 ). Ele poderia, portanto, dizer com absoluta sinceridade: "Dou graças a Deus em 

toda a minha lembrança de vós" ( 1: 3 ). 

Em 1: 3-8 o apóstolo dá cinco elementos específicos da sua alegria gerada pelo Espírito, 

como relacionado a outros crentes. Ele se concentra sobre as alegrias de recolhimento ( v. 

3 ), de intercessão ( v. 4 ), de participação ( v. 5 ), de antecipação ( v. 6 ), e de afeto ( vv. 

7-8 ). 

A Alegria da Recordação 

Dou graças a Deus em toda a minha lembrança de você, ( 1: 3 ) 

Thank é de eucharisteo , a partir do qual o Inglês palavra "Eucaristia", um nome 

frequentemente usado da Ceia do Senhor, deriva. Nesse decreto crentes dar graças a Deus, 

em memória do substitutivo do sacrifício de Cristo na cruz. Neste caso, Paulo dá graças 

por seus irmãos e irmãs espirituais em Filipos, que, ao longo dos anos, havia lhe trazido 

bênção abundante e alegria. 

A frase , meu Deus reflete profunda intimidade e comunhão de Paulo com o Senhor, a 

quem ele pertencia e quem servia ( Atos 27:23 ). Sua gratidão pela Filipenses foi 

para Deus, enfatizando que o Senhor é a fonte última de toda a alegria e que estava 

relacionamento dos filipenses a Ele através de Cristo que fez com que Paulo agradecer 

... Deus. Paulo expressou thanksgivings semelhantes para os crentes em Corinto ( 1 Cor 

1: 4. ), em Colossos ( Col. 1: 3 ), e em Tessalônica ( 1 Tes. 1: 2 ; cf. 2:13 ), e para os seus 

colegas de trabalho amados Timóteo ( 2 Tim 1. : 3 ) e Filemon ( Filemon 4. ). 

De Paulo lembrança dos filipenses começou com sua segunda viagem missionária, 

quando o apóstolo veio pela primeira vez para Filipos. Ele foi especificamente dirigidos 

pelo Espírito Santo para ir à Macedônia (a província em que Filipepi foi localizado) em 

vez de Bitínia, como ele e Silas tinha a intenção ( Atos 16: 7-10 ). No sábado eles foram 

para fora da cidade à beira do rio, onde esperavam encontrar adoradores 

judaicos. (Evidentemente não havia homens judeus suficientes na Filipepi para formar 

uma sinagoga). Os únicos presentes eram um grupo de mulheres em oração. Uma das 

mulheres, Lydia, foi "um adorador de Deus", isto é, um prosélito Gentil ao judaísmo. O 

Senhor abriu seu coração para Cristo. Quando ouviu o evangelho, que foi batizada com a 

sua família recém acreditando, e ela prevaleceu sobre Paulo e os que com ele para ser 



seus convidados ( Atos 16: 13-15 ). Lídia e sua família foram os primeiros cristãos 

convertidos na Europa e tornou-se o núcleo da primeira igreja que do continente. A 

generosidade e hospitalidade que exibiu caracterizado aquela congregação para os 

próximos anos. 

Certamente, em memória de Paulo era a jovem escrava possuída pelo demônio em Filipos, 

que trouxe seus proprietários considerável riqueza de sua leitura da sorte. Ela perseguiu 

o apóstolo e seus companheiros por muitos dias e "não parava de chorar, dizendo:" Estes 

homens são servos do Deus Altíssimo, que estão anunciando-vos o caminho da salvação. 

"Tornar-se" perturbado, [Paulo ] virou-se e disse ao espírito: Eu te ordeno em nome de 

Jesus Cristo para sair dela! ' E ele saiu naquele momento "( Atos 16: 16-18 ). Embora 

Lucas não denunciá-lo especificamente, parece provável que, como Lydia, ela nasceu de 

novo e se tornou uma irmã em Cristo, a quem Paulo agora lembrado com carinho. 

Paulo também teria lembrado o tempo que passou na prisão em Filipos, porque dos 

proprietários da escrava, que perderam uma grande fonte de renda e incitaram os 

moradores da cidade contra ele e Silas (Atos 16: 19-23 ). Não só o Senhor deu a Paulo e 

Silas paz e alegria, apesar de suas cadeias e, literalmente, colocar músicas em seus 

corações ( Atos 16:25 ), mas ele também usou a sua prisão para trazer o carcereiro e sua 

família para a salvação ( Atos 16: 26- 34 ). No caminho para fora da cidade depois de ser 

libertado da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lydia para uma última vez e foram 

encorajados por muitos crentes de lá que vieram para vê-los fora ( Atos 16:40 ). 

Paulo deve ter frequentemente lembrado que, depois que ele deixou Macedónia, a igreja 

de Filipos foi a única que o ajudou financeiramente ( 4 Phil: 15-16. ). Aqueles crentes 

devotos continuaram a sua generosidade, contribuindo para a coleção Paulo feitas para os 

crentes necessitados em Jerusalém ( 2 Cor. 8: 1-5 ). 

Ter um desejo genuíno de lembrar e se concentrar na bondade, bondade e sucessos de 

outros não implica negar as suas fraquezas e deficiências, mas sim procurando por eles. O 

Espírito Santo pede crentes a apreciar dos outros amor, generosidade e compaixão e 

esquecer o resto (cf. 4: 8 ; 1 Cor. 13: 4-7 ). Por outro lado, uma pessoa que 

constantemente se concentra sobre os aspectos negativos, falhas, deficiências e desprezo 

dos outros é uma pessoa não controlados pelo Espírito Santo, e é, talvez, um 

incrédulo. Amargura, ressentimento, um espírito crítico, rancores, e outros, são obras da 

carne, não do Espírito. 

Grande parte da alegria de Paulo foi baseado nas recordações agradáveis, loving de 

crentes que, como aqueles em Filipos, foram consistentemente fiel ao Senhor, para os 

seus irmãos na fé, e para ele. 

A alegria de Intercessão 

sempre oferecendo oração com alegria em meu cada oração por 

todos vós, ( 1: 4 ) 

Outro elemento indispensável de alegria para os crentes está intercedendo diante de Deus 

em nome de terceiros. Aqueles que são obedientes ao Espírito Santo vão se divertir com 

o privilégio da oração de intercessão. Intercessão fiel e sincero é muito mais do que uma 

obrigação; é uma alegria. Intercessores fiéis estão mais preocupados com as necessidades 

e bem-estar dos outros do que seu próprio e pedir a Deus que derrame sua bênção divina 

sobre eles. Um teste infalível de alegria piedosa é o grau em que um crente ora mais 

intensamente para o benefício e bênção dos outros do que com o seu próprio. 



O substantivo Deesis ( oração ), usado duas vezes neste versículo, tem o significado 

básico de um pedido, súplica, ou súplica e, no Novo Testamento, é sempre dirigida a Deus 

(cf. Lc 1:13 ; 5:33 ; Rm . 10: 1; 2 Cor 1:11. ; Heb. 5: 7 ; Tiago 5:16 ; 1 Pedro 3:12 ). 

Como o apóstolo explica mais adiante neste capítulo ( vv. 12-21 ), ele foi neste momento 

experimentando alguns dos momentos mais difíceis e dolorosos de seu ministério. Não 

só ele foi preso, mas, ainda mais doloroso para ele, ele também estava sendo criticado por 

colegas professores e pregadores que pretendidos "para fazer com que [ele] angústia na 

[sua] prisão" ( v. 17 ). Embora, obviamente, não tinha conhecimento ou não se preocupar 

com que o comportamento injusto e odioso, ele estava determinado a não permitir que ele 

diminui a sua alegria. Em vez disso, Paulo era grata "que, em todos os sentidos, ou por 

pretexto ou de verdade, Cristo seja anunciado, e neste Alegro-me Sim, e me alegre." ( v 

18. ). 

A oração de intercessão às vezes envolve decepção e dor. Mais tarde nesta carta, ele 

aconselhou aos filipenses: "Junte-se em seguir o meu exemplo, e observar aqueles que 

andam de acordo com o padrão que você tem em nós. Para muitos há, dos quais muitas 

vezes eu lhe disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, 

cujo fim é a perdição, cujo deus é o seu apetite, e cuja glória é para confusão deles, que 

defina as suas mentes nas coisas terrenas "( 3: 17-19 ). Esses falsos crentes não só eram 

caridoso ao extremo, mas também foram descarAdãoente mundana. Eles eram "inimigos 

da cruz de Cristo." Sua falsa ensino e vida imoral ameaçou seriamente a igreja, e esse 

estado de coisas trágico trouxe dor ao apóstolo. Paulo lembrou a igreja em Corinto que 

"em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para 

que você seria feita tristes, mas que você pode conhecer o amor que tenho por vocês" ( 2 

Cor 2: 4. ; cf. 11:29 ). 

Mas orações de Paulo para os Filipenses foram oferecidos com grande apreço, gratidão e 

alegria. Nem os falsos mestres incrédulos, como as que acabamos de mencionar, nem 

crentes brigando, como Evódia e Síntique ( 4: 2 ), poderia roubar Paulo de sua recordação 

feliz desta congregação acarinhados. Após suplicando Clement e um ancião sem nome 

em Filipos para ajudar a conciliar essas duas mulheres, ele exulta: "Alegrai-vos sempre 

no Senhor;! Novamente eu vou dizer, alegrar-se" ( 4: 3-4 ). 

Como Paulo, os crentes que possuem dado por Deus a alegria não se concentrar em si, 

mesmo em meio à dor ou circunstâncias difíceis. Eles são bastante preocupado com dor 

seus companheiros crentes, circunstâncias difíceis, dificuldades, fracassos e tristezas, e 

sinceramente interceder por eles. Eles alegremente orar para que Deus abençoe os seus 

irmãos na fé em todos os sentidos, acima de tudo para seu bem-estar espiritual. Mais tarde 

nesta carta Paulo expressa esse traço pessoal em uma advertência: "Não apenas olhar para 

os seus próprios interesses pessoais, mas também para os interesses dos outros" ( 2: 4 ). 

Parece que durante a maior parte da história da igreja, apenas uma minoria de cristãos 

têm conhecido a verdade, alegria plena que Deus dá aos Seus filhos obedientes. Falta de 

alegria revela-se de três maneiras: em pensamentos negativos e falar sobre os outros, em 

uma falta de preocupação com seu bem-estar, e no fracasso para interceder em seu 

nome. Crentes sem alegria são egocêntricos, egoístas, orgulhosos, e muitas vezes 

vingativo, e seu egocentrismo, inevitavelmente, se manifesta na falta de oração. 

A alegria de Participação 

tendo em vista a sua participação no evangelho desde o primeiro 
dia até agora. ( 1: 5 ) 



Um terceiro elemento de dado por Deus a alegria é a 

participação. Koinonia ( participação ) é comumente traduzida como "comunhão", ou 

"comunhão", e tem o significado de raiz de compartilhar algo em comum. Ele é usado em 

vários locais de bens de partilha ou de dinheiro. Usando a forma verbal, Paulo declara 

que os crentes fiéis devem praticar "contribuir para as necessidades dos santos" ( Rm 

0:13. ); e mais tarde na carta que ele usa a forma substantiva em falar de "uma 

contribuição para os pobres dentre os santos em Jerusalém" ( Rm 15:26. ; cf. 2 Cor. 8: 4 , 

onde Koinonia é traduzida por "participação"; 9 : 13 ). Em 1 Timóteo 6:18 a forma 

adjetiva é traduzida como "pronto para compartilhar", e em Hebreus 13:16 o substantivo 

é traduzida como "partilha". 

No sentido mais amplo, Paulo se alegrou de que os filipenses foram salvos e, portanto, 

tem parceria com ele na propagação do evangelho. Essa participação incluiu seu 

generoso apoio financeiro dele. Mais tarde nesta carta, ele lembrou-lhes: "Vós também 

sabem, filipenses, que, na primeira pregação do evangelho, depois parti da Macedônia, 

nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, mas você só, porque ainda 

em Tessalônica você enviou um presente mais de uma vez para as minhas necessidades 

"( 4: 15-16 ). 

De longe, a coisa mais importante que todos os crentes compartilham é a sua unidade 

espiritual, a sua participação no evangelho de Jesus Cristo. "Deus é fiel", Paulo 

explicou, "pelo qual fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso 

Senhor" ( 1 Cor. 1: 9 ). Comunhão inclui a cooperação na pregação das boas novas de 

salvação para aqueles que nunca ouviram falar dele, de modo que a comunhão espiritual 

pode ser ampliado e trazer ainda maior glória a Deus (cf. 2 Cor. 4:15 ). Neste contexto, a 

frase no evangelho refere-se a todo o empreendimento do ministério do evangelho, 

especialmente a de evangelismo. Assim, Paulo aqui elogia os filipenses por sua fiel e 

duradoura parceria com ele neste esforço supremo. 

Bela bênção de Paulo em 2 Coríntios talvez melhor resume toda a profundidade e 

amplitude de Cristão Koinonia : "A graça do Senhor Jesus Cristo, eo amor de Deus, ea 

comunhão [ Koinonia ] do Espírito Santo sejam com todos vós "( 2 Cor. 13:14 ). A graça 

justificadora do Filho, o amor eletivo do Pai ea comunhão santificadora do Espírito Santo 

estão inextricavelmente se uniram na parceria dos santos, uma vasta irmandade espiritual, 

que inclui todas as pessoas que tem fé salvadora em Jesus Cristo. Tal comunhão foi uma 

grande fonte de alegria para Paulo, como o é para todos os cristãos que encontram força, 

incentivo, apoio, conforto e ajudar através de sua comunhão com outros crentes. 

Em seu comentário sobre Filipenses, o comentarista observou William Hendriksen 

enumera oito aspectos, ou tipos, de Cristão Koinonia (ver New Testament Commentary: 

Exposição de Filipenses [Grand Rapids: Baker, 1962], 51-53). Sua lista não pretende ser 

abrangente, e os oito aspectos não estão necessariamente em ordem de importância. Eles 

são a graça, fé, oração e ação de graças, amor, serviço, contribuindo para as 

necessidades dos outros, a separação do mundo, e guerra espiritual. É óbvio que eles se 

sobrepõem em graus variados. 

Primeiro e mais importante é a comunhão da graça. Este não é, uma bolsa feita pelo 

homem natural, mas uma soberanamente concebido e realizado por Deus através do 

Espírito Santo. "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé", declarou Paulo; "E isto não 

vem de vós, é dom de Deus" ( Ef. 2: 8 ; cf. Atos 15:11 ; Rom. 4: 5 ). Todos os crentes 

foram graciosamente escolhido por Deus para a salvação. Além de ele ter escolhido eles, 

eles não poderiam ter escolhido ele. Em João 6:44 Jesus declarou: "Ninguém pode vir a 



mim se o Pai que me enviou não o trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia." Aos 

Romanos Paulo escreveu: "Para aqueles que [Deus] de antemão conheceu, também os 

predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o 

primogênito entre muitos irmãos, e estes aos que predestinou, também os chamou; e estes 

aos que chamou, também justificou; e estes aos que justificou, também glorificou "( Rom. 

8: 29-30 ; cf. João 15:16 ). 

Aqueles a quem Deus escolheu para a salvação são feitos um com o Pai, do Filho e do 

Espírito Santo, bem como o outro. Falando de si mesmo, Jesus orou ao Pai ", mesmo que 

você deu a Ele [o Filho] autoridade sobre toda a carne, que a todos quem você deu, Ele 

pode dar a vida eterna. Esta é a vida eterna: que te conheçam a ti , o único Deus 

verdadeiro, ea Jesus Cristo, a quem enviaste "( João 17: 2-3 ).Paulo resumiu que a verdade 

nestas palavras: "Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele" ( 1 Cor 6:17. ). 

Em segundo lugar está a comunhão de fé. No plano humano, é a fé só que traz os 

pecadores para a salvação. Paulo e Silas disse ao carcereiro de Filipos: "Crê no Senhor 

Jesus e serás salvo, tu e tua casa" (Atos 16:31 ; cf. Rom. 10: 9-10 ). No entanto, como 

mencionado acima, até mesmo a fé humana tem uma origem divina: "Porque pela graça 

sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus" (Ef 2: 8. ). 

A terceira é a comunhão de oração e de ação de graças. Nada une os crentes mais 

estreitamente do que adorar a Deus em louvor e ação de graças corporativa. Os cristãos 

são "sempre [a] dar graças por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 

para Deus, o Pai" ( Ef 5:20. ); e "tudo o que [eles] fazer em palavra ou ação, [deveriam] 

fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai" ( Colossenses 

3:17 ). Eles são a "alegrar-se sempre; orar sem cessar; [e] em tudo dai graças, porque esta 

é a vontade de Deus para [eles] em Cristo Jesus" ( 1 Tessalonicenses 5: 16-18. ). 

Quarta é a comunhão de amor, a virtude suprema, que engloba todas as outras virtudes. É 

mais importante do que falar em línguas, profecia, o conhecimento teológico, fé, 

generosidade sacrificial, e até mesmo o martírio ( 1 Cor. 13: 1-3 ). Paulo passou a declarar 

que "o amor é paciente, o amor é bondoso e não é ciumento, o amor não se vangloria, não 

é arrogante, não age unbecomingly, que não busca os seus próprios interesses, não se 

irrita, não leva em conta a errado sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se 

com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta O amor nunca falha ... O 

maior destes é o amor "(. 1 Cor. 13: 4-8 , 13 ). O apóstolo João ensinou que o amor é a 

marca definitiva da comunhão cristã: "Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o 

amor é de Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Aquele que 

não ama não conhece. Deus, porque Deus é amor "( 1 João 4: 7-8 ). 

Quinta é a comunhão de contribuir para as necessidades dos outros. "Embora tenhamos 

oportunidade", Paulo admoestou: "façamos o bem a todos os povos, e especialmente para 

aqueles que são da família da fé" ( Gal. 6:10 ). Mesmo sob a antiga aliança, os crentes 

foram ordenados: "Não retires bem àqueles a quem é devido, quando ele está em seu 

poder para fazê-lo" ( Pv 3:27. ). 

Sexta é a comunhão de promover o evangelho, já mencionados acima. Isso é feito através 

da pregação, ensino, testemunho, e apoiar aqueles a quem o Senhor chamou 

especialmente a esses ministérios. Essa comunhão é claramente o cumprimento da 

Grande Comissão de Jesus: "Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome 

do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei" 

( Mat. 28 : 19-20 ). 



Sétimo é a comunhão de separação do mundo. Em seu discurso no Cenáculo, pouco antes 

de ser preso, Jesus disse aos discípulos restantes onze, "Você não são do mundo, mas eu 

vos escolhi do mundo" (João 15:19 ). A parte negativa, mas extremamente importante da 

comunhão está mantendo "se isento da corrupção do mundo" ( Tiago 1:27 ), que nunca 

foi mais difícil do que em nossa época. João exorta os crentes: "Não ameis o mundo, nem 

as coisas do mundo. [E] se alguém [o amor] o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque 

tudo que há no mundo, a concupiscência da a carne, a concupiscência dos olhos ea 

soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo "( 1 João 2: 15-16 ). 

Oitava é a comunhão de guerra espiritual. Em muitos aspectos este é uma extensão do 

aspecto anterior. Quando um crente é realmente separado do mundo, ele virá sob o ataque 

do mundo. "Se fôsseis do mundo, o mundo amaria o seu próprio", explicou Jesus; "Mas 

porque não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. 

Lembrai-vos da palavra que vos disse: 'Um escravo não é maior que o seu senhor. Se a 

mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós "( João 15: 19-20 ). Nesta grande 

luta espiritual "as armas da nossa milícia não são carnais," porque o conflito não é da 

carne ", mas [são] divinamente poderosa para a destruição das fortalezas" ( 2 Cor. 10: 

4 ). Em que a guerra, os crentes são companheiros soldados ( 2 Tim. 2: 3 ). 

Um cristão que de bom grado abandona comunhão com outros crentes será, 

inevitavelmente, sem alegria genuína, dada pelo Espírito Santo. É impossível viver 

fielmente ou felizmente para além de outros crentes em Cristo. Mas o crente que é 

regularmente na companhia de outros santos, cumprindo as responsabilidades que tal 

comunhão exige e proporciona, irá inevitavelmente ser tão cheio de alegria divina.Para 

estar na companhia daqueles que são co-herdeiros com Cristo, as pessoas que amam, 

cuidar, entender, orar e uns com os outros, que ministram e combater o bom combate em 

conjunto, é ter a certeza de alegria abundante e permanente. 

Essa é a alegria Paulo expressa aqui em relação aos crentes de Filipos. Eles haviam 

servido fielmente com ele em sua igreja, proclamou o evangelho com ele, adorado e orou 

com ele, e defendeu a fé com ele.Eles tinham compartilhado abundantemente seus 

recursos materiais com ele uma e outra vez. Eles haviam sido incansável e 

desinteressAdãoente em parceria com ele desde o primeiro dia até agora, ao longo de 

um período de vários anos. 

A alegria de Antecipação 

Porque estou certo isto mesmo, que aquele que começou a boa 
obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. ( 1: 6 ) 

Um quarto elemento da alegria é antecipação. Nada pode incentivar um cristão tanto 

quanto o conhecimento de que, apesar das incertezas e dificuldades da vida, e não importa 

quantas derrotas espirituais pode haver longo do caminho, um dia ele vai ser 

aperfeiçoados. 

Confiantes traduz peitho , que aqui significa ser persuadido de ter confiança e da 

confiança de Paulo era muito mais do que a esperança humana.; era a absoluta confiança 

que vem de saber e crer na promessa de Deus de que Ele [Deus] que começou a boa 

obra em ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A salvação é totalmente a obra 

de Deus, e por isso a sua conclusão é tão certo como se já foram realizadas. 

Iniciou é de enarchomai , um verbo composto que significa "para começar em." Ele é 

usado apenas duas vezes no Novo Testamento, ambas as vezes em referência à 



salvação. Paulo repreendeu certos crentes nas igrejas da Galácia, que acreditavam que 

eles poderiam terminar em seu próprio poder que Deus tinha divinamente iniciada em 

suas vidas unicamente pelo poder do Seu Espírito Santo. "Você é tão tolo?" perguntou 

retoricamente. "Tendo começado pelo Espírito, que está agora a ser aperfeiçoado pela 

carne?" ( Gal. 3: 3 ). No presente texto, o apóstolo, com efeito, que responde a mesma 

pergunta, assegurando aos filipenses que sua salvação é somente uma obra da graça de 

Deus. Deus exige fé para a salvação, mas a fé não é uma obra meritória. A salvação é 

pelo poder de Deus em resposta à fé; e, como já referimos, a própria fé é obra de Deus, 

divinamente iniciado e divinamente talentoso ( Ef. 2: 8-9 ). Embora Lydia, o primeiro 

convertido no que se tornaria a igreja em Filipos, acreditava que o evangelho de Cristo, 

Lucas deixou claro que "o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo 

dizia" ( Atos 16:14 ). 

Mais tarde, no presente epístola, Paulo enfatizou que "a você que foi concedido pelo amor 

de Cristo, não somente crer nele, mas também de sofrer por amor a Ele," e "Deus é quem 

efetua em vós tanto o vontade e trabalhar para a sua boa vontade "( Fp 1:29. ; 02:13 ). "A 

todos quantos o receberam [Cristo]", João declarou: "deu-lhes o poder de serem feitos 

filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome" ( João 1:12 ). Quando "os apóstolos 

e os irmãos que estavam por toda a Judéia ouviram que também os gentios tinham 

recebido a palavra de Deus" através do testemunho de Pedro, "aqueles que foram 

circuncidados teve problema com ele", acreditando que o evangelho era só para os judeus 

ou judaica converte. Mas depois de terem ouvido o relatório do Pedro ", eles acalmaram 

e glorificaram a Deus, dizendo:" Bem, então, Deus concedeu também aos gentios o 

arrependimento para a vida "(Atos 11: 1-2 , 18 ). "No exercício da sua vontade", escreveu 

Tiago ", ele nos gerou pela palavra da verdade, para que seria uma espécie de primeiros 

frutos entre as Suas criaturas" ( Tiago 1:18 ). 

Como observado anteriormente, a salvação é somente pela graça de Deus. Deus "nos 

escolheu nele antes da fundação do mundo, para que sermos santos e irrepreensíveis 

diante dele" ( Ef 1: 4. ). Deus escolheu todos os crentes antes do tempo, muito antes de 

eles poderiam escolher Ele; e para além de sua escolha deles, eles não poderiam escolher 

Ele ( João 6:44 ). Ele sempre foi verdade, em cada época e circunstância, que só "a todos 

quantos haviam sido destinados para a vida eterna [ter] acreditou" ( Atos 13:48 ). Paulo 

expressou claramente que a verdade em Romanos 5: 8-10 : 

Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, 

Cristo morreu por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, 

seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos, fomos 

reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, 

seremos salvos pela sua vida. 

Mais tarde, em que epístola Paulo deu um paralelo com Filipenses 1: 6 , observando que 

"aqueles que [Deus] de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à 

imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e estes aos que 

predestinou, também os chamou; e estes aos que chamou, também justificou; e estes aos que 

justificou, também glorificou "( Rm 8: 29-30. ). Todo o escolhido será glorificado. Deus vai 

terminar o que ele começou. 

Cada aspecto da salvação é pela vontade e escolha soberana de Deus. Paulo escreveu aos 

Efésios que: 

Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando 

nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo (pela graça sois 



salvos), e nos ressuscitou juntamente com Ele, e sentar-nos com Ele nos lugares celestiais 

em Cristo Jesus, para que nos séculos vindouros mostrar a suprema riqueza da sua graça, 

em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e 

isto não vem de vós, é dom de Deus. ( Ef 2: 4-8. ; cf. Tito 3: 4-6 ; Tiago 1:18 ; 1 Pedro 1: 

2-3 ) 

Ele é o Senhor que começa a obra da salvação, e é o Senhor, através do Seu Espírito 

Santo, que vai aperfeiçoá-lo. Para o Gálatas Paulo escreveu: "Já estou crucificado com 

Cristo; logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim; ea vida que agora vivo na 

carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim "( Gl 

2:20. ). Epiteleō (a aperfeiçoar ) é um composto, formado por a preposição epi e o 

verbo teleo ("para completar") para dar o significado intensificada de "totalmente 

concluída." Paulo estava absolutamente certo de que Deus vai completar totalmente a Sua 

obra de salvação em Filipenses. Não há possibilidade de falha ou de cumprimento parcial. 

A expressão escatológica o dia de Cristo Jesus não se refere ao que tanto no Antigo 

como no Novo Testamento profetiza como o último dia do Senhor, o tempo de julgamento 

de Deus sobre o mundo pecaminoso. O Dia do Senhor é descrito por Paulo em 1 

Tessalonicenses: 

Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de 

noite. Enquanto eles estão dizendo: "Paz e segurança!" em seguida, a destruição virá 

sobre eles de repente, como as dores de parto em cima de uma mulher grávida, e eles não 

vão escapar. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que o dia vos surpreenda como 

um ladrão. ( 5: 2-4 ; para mais informações sobre o Dia do Senhor, ver Isa. 13: 6-22 ; Joel 

1:15 ; 02:11 ; Atos 2:20 ; 2 Tessalonicenses 1:10. ", naquele dia "; 2 Pedro 3:10 , 

e Apocalipse 1-11, A Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 

1999], 199-201) 

Também uma expressão escatológica, o dia de Cristo Jesus, por outro lado, refere-se 

claramente ao tempo em que os crentes serão glorificados, quando sua salvação será 

concluída e se aperfeiçoa ( 1 Cor 3: 10-15. ; 2 Cor 5. : 10 ). É o mesmo que "o dia de 

Cristo" que Paulo menciona várias vezes depois em Filipenses, o dia em que os cristãos 

devem ser preparadas por viver sinceramente e sem culpa ( 01:10 ) e por "retendo a 

palavra da vida" ( 2 : 16 ). Em sua primeira carta à igreja de Corinto, o apóstolo chamou 

de "o dia de nosso Senhor Jesus Cristo" ( 1 Cor. 1: 8 ), e em sua segunda carta a eles que 

ele chamou de "o dia de nosso Senhor Jesus" ( 2 Cor. 1:14 ). Em cada caso, os nomes 

pessoais de Jesus ou Cristo são dadas (em vez de Senhor ), e, em cada caso, a referência 

é o momento em que os crentes vão partilhar plenamente justiça perfeita do Senhor, em 

que "Cristo seja formado em [eles]" ( Gal . 4:19 ), e "[eles] também será revelado com 

Ele na glória" ( Cl 3: 4 ). 

Os crentes são "os predestinou para serem conformes à imagem de [de Deus] Filho" 

( Rom. 8:29 ), pois "assim como [eles] trouxemos a imagem do terreno, [eles] será 

também a imagem do celestial , ... [e] num momento, num abrir e fechar de olhos, ... [eles] 

será mudado ... Por isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é 

mortal se revista da imortalidade "( 1 Cor 15:49. , 52-53 )."Sabemos que quando [Cristo] 

aparece," João escreveu: "seremos semelhantes a Ele, porque O veremos como Ele é" ( 1 

João 3: 2 ). Pedro escreveu: "Quando o Supremo Pastor, [nós] receberá a imarcescível 

coroa da glória" ( 1 Pedro 5: 4 ). Apesar de um crente que vive em pecado sem 

arrependimento pode ser entregue temporariamente a Satanás para a disciplina ", o seu 

espírito [serão] salvo no dia do Senhor Jesus" ( 1 Cor. 5: 5 ). O dia de Cristo Jesus é o 



momento de perfeição e glorificação, quando a manifestação da glória dos filhos de Deus 

virá finalmente ( Rom. 8: 18-19 , 23 ). 

Quando Deus salva, Ele salva completa e eternamente. Em termos do convênio 

promissórias, para ser justificada, deve ser santificado e glorificado. Não existe tal coisa 

como experimentar um daqueles aspectos da salvação, sem os outros dois. Cada um é 

uma parte integrante e necessária de todo o contínuo de salvação. Porque Deus para 

começar a salvação na vida de uma pessoa é uma garantia irrevogável de Sua completá-

la. Como observou William Hendriksen, "Deus ... não é como os homens. Os homens de 

conduta experimentos, mas Deus leva a cabo um plano. Deus nunca faz nada pela metade" 

(Filipenses, 55). 

O Senhor disse a Davi: "Eu não vou quebrar minha misericórdia dele, nem falsamente em 

minha fidelidade" ( Sl 89:33. ; cf. v 20. ). Jesus dá a cada crente a promessa absoluta de 

que "tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o 

lançarei fora ... Esta é a vontade daquele que me enviou, para que de tudo o que Ele deu-

me que eu não perde nada, mas o ressuscite no último dia "( João 6:37 , 39 ). Mais tarde, 

ele reiterou que a promessa, dizendo: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as 

conheço, e elas me seguem; e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém 

as arrebatará da minha mão" ( João 10: 27-28 ). Paulo declarou: "Estou convencido de 

que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o 

futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa 

na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso 

Senhor "( Rom. 8: 38-39 ). O apóstolo escreveu a Timóteo que "o firme fundamento de 

Deus permanece, tendo este selo: O Senhor conhece os que são seus" ( 2 Tm 2:19. ; 

cf. João 10:14 ). Pedro exultou: 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua grande 

misericórdia nos fez nascer de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus 

Cristo dentre os mortos, para uma herança que não se corrompe e imaculada e vai não 

desaparecer, reservada nos céus para vós, que são protegidos pelo poder de Deus mediante 

a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.( 1 Pedro 1: 3-5 ; cf. Jude 

24 ) 

É fácil para os crentes a ficar desanimados quando eles se concentrar em seus problemas 

e imperfeições (e os de outros crentes). Esses pecados não deve ser ignorado ou 

minimizado; mas também não devem ser autorizados a ofuscar a maravilhosa realidade 

do futuro perfeição da Igreja e de cada crente individual, como garantias Palavra de Deus 

tão freqüentemente e de forma clara. Lembrando que a gloriosa verdade remove a pressão 

debilitante de dúvida e promove triunfante alegria, gratidão e antecipação. Ao fazê-lo, ele 

também libera o povo de Deus a viver mais abundante e fecunda. 

O comentador do século XIX FB Meyer escreveu, 

Nós vamos para o estúdio do artista e encontrar lá imagens inacabadas cobrindo grandes 

telas, e sugerindo grandes projetos, mas que foram à esquerda, quer porque o gênio não 

era competente para completar o trabalho, ou porque a paralisia colocou a mão baixa em 

morte; mas à medida que entram em grande oficina de Deus encontramos nada que 

carrega a marca da pressa ou insuficiência de poder para terminar, e temos a certeza de 

que o trabalho que Sua graça começou, o braço da sua força será concluído. ( A Epístola 

aos Filipenses [Grand Rapids: Baker, 1952], 28) 



Deus não tem obras inacabadas. O Deus que salva é o Deus que justifica, santifica e 

glorifica. O Deus que começa é o Deus que é concluída. Durante sua encarnação, o 

Senhor deu esta garantia absoluta e inequívoca, que é uma fonte de alegria para todos 

aqueles que nunca vai confiar nEle: "Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que 

vem a mim de certamente não lançarei fora "( João 6:37 ). 

O Alegria da Afeição 

Pois é apenas certo para me sentir desse jeito em você, porque eu 

tenho você no meu coração, uma vez que tanto nas minhas prisões 

como na defesa e confirmação do evangelho, todos vós sois 

participantes da graça comigo. Pois Deus é minha testemunha, 

como eu desejo para todos vocês com a ternura de Jesus 

Cristo. ( 1: 7-8 ) 

Nestes versos alegria de Paulo atinge um crescendo como ele apresenta um quinto 

elemento de alegria-afeto. Não pode haver alegria maior ou mais emocionante do que a 

produzida por uma profunda, permanente, e genuína afeição por outros. 

Dikaios ( direita ) denota mais do que mera adequação. Ela expressa retidão moral e 

espiritual; não apenas o que é esperado, mas o que é necessário. Foi apenas direito diante 

dos homens e diante de Deus para Paulo se sentir assim sobre os santos amados em 

Filipos. 

Para sentir traduz uma forma de phroneo , que tem o significado básico de ter uma 

disposição mental particular ou atitude. Trata-se de um ato de inteligência e da vontade e 

às vezes é traduzida como "para pensar", como é na prestação Rei Tiago Version deste 

verso. Paulo usa o verbo inúmeras outras vezes nesta epístola: duas vezes em 2: 2 ("ser 

de ... mente", lit., "ser ... minded"); em 2: 5 e 03:15 ("ter atitude ..."); em 3:19 ("set ... 

mentes") e 4: 2 ("viver em harmonia", lit., "acho que o mesmo"); e duas vezes 

em 4:10 ("[tem] preocupação", "estavam em causa"). Em Romanos, ele usa uma forma 

de phroneotrês vezes no advertindo os crentes "não pensar mais altamente de [si] do que 

[eles] deveriam pensar, mas pensar de modo a ter bom senso, como Deus repartiu a cada 

um uma medida da fé "( Rom. 12: 3 ). 

Obviamente, as pessoas amam com suas mentes; amor é o primeiro de todo o 

pensamento. Mas na presente passagem Paulo expande esse conceito usando a 

palavra coração, que inclui a idéia de sentimento.A mente eo coração são muitas vezes 

sinónimo nas Escrituras. Salomão advertiu: "Cuidado sobre o coração com toda a 

diligência, porque dele procedem as fontes da vida" ( Prov. 04:23 ). O coração é usado 

para confiar e acreditar em Deus ( Prov. 3: 5 ; . Jer 29:13 ; Lucas 24:25 ; Atos 8:37 ); para 

servir, obedecer, e segui-Lo ( Dt 11:13. ; 26:16 ; 1 Reis 2: 4 ); e para adorar e louvar a 

Deus ( Heb. 10:22 ). É também um repositório para a Palavra de Deus ( Sl 119: 11. ). Os 

crentes são ordenados a ter um coração puro ( Sl 51:10. , um coração puro () Matt 5.: 8 ), 

um coração obediente ( Sl 119: 36. ), um coração de adoração ( Sl. 57: 7 ), um coração 

perdoador ( Matt 18:35. ), e um coração amoroso ( Matt 22:37. ; 2 Ts 3: 5. ). 

Paulo expressou sua afeição mesmo para o imaturo, egocêntrico, e os crentes mundanos 

em Corinto. "Eu não falo para condená-lo", disse-lhes em sua segunda carta, "porque eu 

já disse antes que você está em nossos corações para morrer juntos e viver juntos" ( 2 Cor. 

7: 3 ). A afeição de Paulo para seus irmãos na fé, mesmo aqueles que gravemente o 

decepcionou, trouxe muita alegria. 



Não foi difícil para o apóstolo para acalentar os crentes de Filipos amados em 

seu coração. Por causa de tudo o que significava para ele, ele não poderia ter pensado 

neles de qualquer outra forma. Assim, ele lembra-lhes que tanto nas minhas prisões 

como na defesa e confirmação do evangelho, todos vós sois participantes da graça 

comigo. Ambos apologia ( defesa ) e bebaiōsis ( confirmação ) são termos 

jurídicos. Apologia , a fonte do Inglês palavras "desculpa" e "apologética", refere-se a um 

discurso proferido na defesa. bebaiōsis refere-se ao positivo confirmação da verdade do 

evangelho. No presente texto, estas palavras aludem, quer para a fase inicial da do 

apóstolo prisão e julgamento, em Roma, durante o qual ele defendeu o evangelho, ou em 

um sentido mais amplo para a sua defesa da fé através de seu ministério. Em ambos os 

casos, Paulo afirmou que a igreja de Filipo abnegAdãoente e sacrificial se-lhe dar o 

incentivo, para ajudar a aliviar o seu sofrimento, e para satisfazer suas necessidades em 

todos os aspectos poderiam. Eles eram seus parceiros espirituais, participantes da graça 

com ele, no sentido mais pleno. 

Paulo convidou Deus como sua testemunha para atestar o seu desejo sincero para os 

Filipenses com a ternura de Jesus Cristo. Ele lhes queria não têm reservas sobre como 

totalmente e verdadeiramente amou-os. Afeto traduz splagchnon , que literalmente se 

refere a órgãos internos, especificamente os intestinos, ou intestinos. Ele é usado nesse 

sentido físico apenas uma vez no Novo Testamento, em referência ao suicídio de Judas 

( Atos 1:18 ). Em outra parte ele é usado figurativamente para descrever altruísta, amor 

compassivo. Na profecia de Zacarias é traduzida por "misericórdia" ( Lucas 1:78 ); e 

em Colossenses 3:12 ; Filemon 7 , 12 , 20 ; e 1 João 3:17 , é traduzida como "coração 

(s)." Em 2 Coríntios 6:12 e 07:15 e em Filipenses 2: 1 , como no presente texto, ele é 

processado "afeto (s)." O equivalente hebraico é usado de uma forma-to semelhante 

descrever sentimentos de simpatia ( Isa 16:11. ; 63:15 ; Jer 31:20. ), de profunda angústia 

ou desespero ( Lam 01:20. ; 02:11 ), e do amor conjugal (Ct 5: 4 ). 

Todos os crentes de Filipos, sem exceção, foram os objetos de grande de Paulo afeto, um 

carinho tão profundo e penetrante como para refletir a de Cristo Jesus Ele mesmo. Foi 

reforçada e enriquecida por seus cuidados quente e compassivo para ele que ele tocou tão 

profundamente. Era, de fato, um sobrenatural afeto, instilado pelo Senhor, tanto em seu 

coração e dele. Era nada menos que "o amor de Deus [que foi] derramado em [suas] 

corações por meio do Espírito Santo" ( Rom. 5: 5 ). Paulo escreveu sobre este dado por 

Deus, amor aos Tessalonicenses: "Agora, quanto ao amor dos irmãos, você não tem 

necessidade de alguém para escrever para você, para você mesmos sois instruídos por 

Deus a amar uns aos outros" ( 1 Ts 4. : 9 ). 

O que rouba os crentes de alegria bíblica? Em primeiro lugar, e de longe o mais 

importante, é falsa salvação. A igreja sempre incluiu aqueles cuja fé não é genuína (cf. Mt 

13: 24-30. , 36-43 ; Tiago 2: 14-26). Porque eles não possuem a habitação do Espírito 

Santo, esses falsos professores não pode possuir alegria bíblica ( Gal. 5:22 ). Podem 

participar igrejas onde a Palavra de Deus é ensinada, e eles podem ter comunhão com os 

crentes genuínos. No entanto, porque eles não conhecem o Senhor, eles não podem 

experimentar a Sua alegria. Se eles riem, é, infelizmente, "o riso do tolo, [que] é 

futilidade" ( Ecl. 7: 6 ).Por essa razão, Paulo dá o aviso sombrio: "!? Vos teste para ver 

se você está na fé; examinar-se Ou você não reconhece isso sobre vós mesmos, que Jesus 

Cristo está em vós, a não ser na verdade você não passar no teste" ( 2 Cor. 13: 5 ). 

Um segundo fator que dificulta a alegria é a influência de Satanás e seus demônios. "Seja 

de espírito sóbrio, estar em alerta," Pedro advertiu. "O vosso adversário, o diabo, anda em 

derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar" ( 1 Pedro 5: 8 ). De 



muitas maneiras, incluindo falsos mestres, o diabo tenta enganar os crentes. Embora ele 

não pode roubar-lhes a salvação, ele pode, e muitas vezes o faz, roubá-los de alegria 

(como faz o seu pecado; cf. Sl 51:12. ). 

Um terceiro fator que rouba os crentes de alegria é uma compreensão inadequada da 

soberania de Deus. Para os crentes a se preocupar e se preocupar sobre suas circunstâncias 

e temer o que o futuro nos reserva é o mesmo que duvidar soberania de Deus, assim como 

o Seu poder e amor. Deus prometeu que Ele fará com que "todas as coisas contribuem 

juntamente para o bem daqueles que amam a [Ele], daqueles que são chamados segundo 

o seu propósito" ( Rom. 8:28 ). O encarnado Senhor Jesus Cristo prometeu: "Eu dou a 

vida eterna a [minhas ovelhas], e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha 

mão Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que tudo.; e ninguém pode arrebatá-las 

da mão do Pai "( João 10: 28-29 ). No Sermão da Montanha, Jesus ordenou os crentes a 

não vos inquieteis com nada ( Mt 6: 25-34. ; cf. Filipenses 4: 6. ). E, talvez a promessa 

mais amado e querido de todos, Ele disse: "Não deixe seu coração ser incomodado; credes 

em Deus, crede também em mim Na casa de meu Pai há muitas moradas;. Se não fosse 

assim, eu o faria ter-lhe dito, pois vou preparar-vos lugar Se eu for e vos preparar um 

lugar para você, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, 

estejais vós também "(. João 14: 1 -3 ). Para os crentes, a soberania de Deus é o global e 

abrangente realidade que mantém tudo em perspectiva. É por causa de Sua soberania 

divina que, com absoluta confiança, os crentes podem "cast [seu] cuidado sobre o Senhor 

e [saber que] Ele vai sustentar [eles, porque] Ele nunca permitirá que o justo seja abalado" 

( Ps. 55:22 ). 

Quando essa realidade é ignorado ou esquecido, a alegria será perdido. Por exemplo, 

quando o profeta Habacuque se esqueceu de que grande verdade, ele gritou em desespero, 

Até quando, ó Senhor, que eu vou pedir ajuda, e você não vai ouvir? Eu clamo a Ti, 

"Violência!" No entanto, você não salvar. Por que me fazes ver a iniqüidade, e causar-me 

a olhar para a iniqüidade? Sim, a destruição ea violência estão diante de mim; discórdia 

existe e contenção surge. Portanto, a lei é ignorada e justiça nunca é acolhido. Porque o 

ímpio cerca o justo; portanto, a justiça sai pervertida. ( Hab. 1: 2-4 ) 

Mas pelo tempo que ele chegou ao final de sua mensagem, sua perspectiva tinha mudado 

radicalmente. Tendo chegado a seus sentidos espirituais, ele declarou que, "Ainda que a 

figueira não deve florescer e não haja fruto na vide, ainda que o rendimento da azeitona deve 

falhar e os campos não produzam mantimento; ainda que as ovelhas devem ser cortados a 

partir da dobra e não haja gado nos estábulos, ainda vou exultar no Senhor, eu me alegrarei 

no Deus da minha salvação "( Hab. 3: 17-18 ). 

Um quarto elemento negativo que rouba a alegria é de oração. Os crentes que não 

conseguem orar, inevitavelmente, perder de vista a soberania de Deus e do Seu amor e 

cuidado por nós. Tais crentes ou desistir da esperança, como Habacuque fez por um 

tempo, ou então procurar ajuda de outras fontes. Há momentos em que é apropriado para 

chamar os líderes da igreja para ajudar ( Tiago 5: 14-16 ). Mas isso nunca pode tomar o 

lugar de orações de um crente, como Paulo deixa claro mais tarde nesta carta: "Em tudo, 

pela oração e súplica com ações de graças sejam as vossas petições conhecidas diante de 

Deus" ( 4: 6 ). 

A quinta causa de falta de alegria é o baixo emocional que freqüentemente segue uma alta 

espiritual. Elias derrotou e matou todos os profetas pagãos de Baal ( 1 Reis 18: 38-40 ) 

no Monte Carmelo. Mas, quando a rainha Jezabel ameaçou sua vida, Elias tornou-se "com 

medo e se levantou e correu para salvar sua vida e veio a Berseba, que pertence a Judá, e 



... veio e sentou-se debaixo de um zimbro; e pediu para si a morrem, e disse: 'É o 

suficiente, agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais "( 1 Reis 

19: 3-4 ). Embora nem as suas elevações, nem os seus baixos têm sido a de que radical 

ou dramático, a maioria dos crentes têm experimentado tipos semelhantes de sucesso e 

decepção espiritual. Esses horários são surpreendente e desconcertante, e pode roubar 

crentes incautos de sua alegria. 

Uma sexta forma crentes perdem a sua alegria é concentrando-se em 

circunstâncias. Apesar das abundantes bênçãos todos os crentes têm no Senhor, muitos 

se tornam insatisfeitos com suas circunstâncias.Eles estão insatisfeitos com as suas 

capacidades físicas ou mentais, sua aparência, as oportunidades que surgem em seu 

caminho, ou com as inúmeras outras coisas que eles não têm, mas acho que eles 

merecem. Jesus prometeu: "Deixo com você, a minha paz vos dou; não como o mundo 

dá eu dou para você Não deixe seu coração ser incomodado, nem se atemorize." ( João 

14:27 ). Paulo cumpriu essa promessa constantemente no espírito, e sua atitude em 

relação efêmeros, as coisas não-eternas era, portanto, inequívoca: "Eu aprendi a viver 

contente em qualquer circunstância eu sou Eu sei como se dar bem com os meios 

humildes, e eu também sei como. a viver em prosperidade; em toda e qualquer 

circunstância eu aprendi o segredo de estar cheio e passando fome, tanto de ter abundância 

e sofrer necessidade "( 4: 11-12 ). 

Um sétimo elemento negativo que rouba os crentes de alegria é a ingratidão. Poucas 

coisas são mais repugnante do que a ingratidão. Paulo ordenou que as orações e súplicas 

a Deus ser feita com ações de graças ( 4: 6 ). Em 1 Tessalonicenses exortava: "Em tudo 

dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus" ( 1 

Tessalonicenses 5:18. ). Pecadores rebeldes são indiciados e condenados a julgamento 

divino por causa da sua ingratidão ( Rom. 1: 18-21 ). 

Uma oitava causa de falta de alegria é o esquecimento. Esquecendo-se o Senhor não é 

uma marca de inocência, mas da falta de fé e do pecado. Davi lembrou a si mesmo e todos 

os crentes: "Bendito seja o Senhor, ó minha alma, e esquecer nenhum dos seus benefícios" 

( Sl. 103: 2 ). A desarmonia espiritual que causa divisão nas igrejas não é incitado por 

novos convertidos, mas por aqueles que deixaram o seu primeiro amor. O Senhor advertiu 

os ortodoxos, trabalhador, e os crentes perseverantes em Éfeso: "tenho contra ti que 

abandonaste o teu primeiro amor lembre-se, pois, donde caíste, e arrepende-te e fazer as 

obras que você fez no início, ou outra coisa. Eu vou para ti e removerei o teu candelabro 

do seu lugar, a não ser que se arrependa "( Apocalipse 2: 4-5 ). 

Um nono fator na perda da alegria é viver por sentimentos descontrolados, vivendo pela 

carne, em vez de pelo Espírito. Em seu livro Depressão Espiritual: suas causas e 

Cure, Dr. Martyn Lloyd-Jones escreve: 

Sugiro que o principal problema em toda esta questão de depressão espiritual é este, que 

nós permitimos que a nossa auto para falar conosco, em vez de falar com a nossa auto ... 

Você já percebeu que a maioria de sua infelicidade na vida é devido ao fato de que você 

está ouvindo a si mesmo ao invés de falar para si mesmo ... A principal arte em matéria 

de vida espiritual é saber como lidar com você mesmo? ". ([Grand Rapids: Eerdmans, 

1965], 20-21) 

Mas falar adequada para si mesmo não inclui egocentrismo e auto-análise mórbida, dois dos 

piores pragas de grande parte da psicologia moderna. Ao contrário do que apregoa o mundo 

continuamente, egocentrismo é a fonte mais segura de insatisfação e descontentamento. Nem 

falar corretamente para seu auto envolvem algum tipo de "confissão positiva" que 



supostamente cria a realidade. Isso é tolice. Falar consigo mesmo sobre Deus, Sua Palavra, e 

Sua vontade é a questão. 

A razão décimo e último por falta de alegria é falta de vontade de aceitar o perdão. Na 

superfície, essa atitude pode parecem refletir a humildade, mas é a coisa mais distante 

disso. É, de fato, um insulto ao caráter justo de Deus e o ensino claro da Sua 

Palavra. Nosso Senhor deixou claro que, "Se [crentes] perdoar os outros por suas 

transgressões, [seu] Pai celestial vos perdoe também [eles]. Mas se [eles] não perdoardes 

aos homens, em seguida, [seu] Pai não perdoará [sua ] transgressões "( Mt 6: 14-

15. ). Davi declarou que, "tanto quanto o oriente está longe do ocidente, tanto tem [o 

Senhor] removeu nossas transgressões de nós" ( Sl. 103: 12 ), e João escreveu que, "se 

confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos 

purificar de toda injustiça "( 1 João 1: 9 ; cf. 02:12 ). Essa verdade básica é motivo 

abundante para o crente para nunca mais ser triste. 

A partir de uma perspectiva um pouco inverso, a Escritura também ensina a verdade 

incrível e humilhante que os crentes fiéis e obedientes, não só receber a alegria de Deus, 

mas também tem a capacidade de dar alegria a Deus. Ele está além da compreensão de 

que o nosso Deus infinito, santo e todo-poderoso deve regozijar-nos Seus filhos; mas a 

Sua Palavra nos ensina que Ele faz. 

Deus se alegra quando os incrédulos se arrepender e se converter dos seus pecados a 

Ele. Jesus disse: "Eu te dizer que ... não haverá mais alegria no céu por um pecador que 

se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento" 

( Lucas 15: 7 ; cf. v. 10 ). "Pela fé Enoque foi trasladado para que ele não ver a morte; e 

não foi achado, porque Deus o levou para cima, pois ele obteve o testemunho de que antes 

de ele ser levado até ele era agradável a Deus" ( Heb. 11: 5 ) . 

Deus se alegra com as orações e adoração de seus filhos e no seu comportamento justo. "O 

sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos lhe é agradável ... 

O perverso de coração são abomináveis ao Senhor, mas os inocentes em sua caminhada 

são o seu deleite" ( Prov. 15 : 8 ; 11:20 ). Antes de "todo o conjunto" de Israel, Davi 

confessou: "Desde que eu sei, ó meu Deus, que você tente o coração e deliciar-se com 

retidão, I, na sinceridade do meu coração voluntariamente ofereci todas estas coisas; por 

isso agora com alegria que tenho visto o teu povo, que se acha aqui, fazer suas oferendas 

de bom grado a vós "( 1 Crônicas 29: 1. , 17 ). Apesar de seus muitos pecados e fracassos, 

porque o coração de Davi estava certo, ele trouxe alegria para o Senhor. De fato, Deus o 

chamou de "um homem segundo o seu coração" ( 1 Sam. 13:14 ). Na parábola dos 

talentos, Cristo prometeu que aqueles que vivem fielmente para Ele um dia partilharemos 

a Sua própria alegria divina: "Seu mestre lhe disse: 'Muito bem, servo bom e fiel Você 

foi fiel com algumas coisas,. Eu vou colocar você no comando de muitas coisas; entra no 

gozo do teu senhor "( Mt 25:21. ; cf. 23 v. ). 

Tudo isso leva à inevitável conclusão de que a comunhão do povo de Deus deve ser uma 

comunhão de alegria. A alegria do não-cristão deve vir do exterior; o cristão de vem de 

dentro. Apesar dos pesares inevitáveis, decepções e dores da vida, os crentes podem ser 

sempre alegre. Alegria bíblica não é baseada em condições, porque é o dom do Espírito 

Santo ( Gal. 5:22 ). 

 

 



 

3. O fundamento para o Crescimento em 

Piedade ( Filipenses 1: 9-11 ) 

E peço isto: que o vosso amor cresça ainda mais e mais no 

conhecimento real e em todo o discernimento, para que você possa 

aprovar as coisas que são excelentes, a fim de ser sincero e 

irrepreensíveis até o dia de Cristo; tendo sido preenchido com o 

fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e 

louvor de Deus. ( 1: 9-11 ) 

A paixão de Paulo para o desenvolvimento espiritual dos crentes sob seu cuidado foi 

manifestada não só em sua pregação, ensino e escrita, mas também supremamente em sua 

vida de oração. Em Efésios, ele assegurou aos seus leitores: 

[I] não cesso de dar graças por vós, ao fazer menção de vós nas minhas orações; que o 

Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de 

revelação no pleno conhecimento dele. Eu oro para que os olhos do vosso coração seja 

iluminado, de modo que você vai saber o que é a esperança da sua vocação, e quais as 

riquezas da glória da sua herança nos santos. ( Ef. 1: 16-18 ) 

Mais tarde, nessa carta, ele acrescentou, 

Por esta razão, me ponho de joelhos diante do Pai, do qual toda a família nos céus e na 

terra toma o nome, para que Ele vos conceda, de acordo com as riquezas da sua glória, 

para ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior , para que Cristo 

habite em seus corações mediante a fé; e de que, estando arraigados e alicerçados em 

amor, pode ser capaz de compreender, com todos os santos, qual seja a largura, 

comprimento e altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o 

entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. ( Ef. 3: 14-19 ) 

Seu profundo desejo e oração para a Colossenses foi que eles "andar de modo digno do 

Senhor, para agradá-Lo em todos os aspectos, frutificando em toda boa obra e crescendo no 

conhecimento de Deus" ( Col. 1:10 ). Ele afirmou seu amor para os tessalonicenses com a 

garantia de que "damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas 

orações" ( 1 Tessalonicenses 1:. 2 ). Lembrou-se de indivíduos especiais, da mesma forma, 

garantindo a Timóteo: "Eu sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia" ( 2 

Tim. 1: 3 ), e Filemon, "Dou graças a Deus sempre, fazendo menção de vós nas minhas 

orações ... e oro para que a comunicação da tua fé se torne eficaz, através do conhecimento 

de todo o bem que está em você por causa de Cristo "( Fm. 4 , 6 ). 

No presente texto, depois de ter recebido o Filipenses ( 1: 1-2 ) e mencionou sua oração 

em seu nome ( 1: 3-8 ), Paulo revelou o conteúdo específico dessas orações. Como em 

todas as suas orações gravadas, o apóstolo não orou para as necessidades físicas, ou o 

crescimento da igreja. Não era que essas coisas eram importantes para ele, mas que as 

questões espirituais eram de suprema importância. Ele realizou milagres de cura física 

( Atos 14: 8-10 ; 19: 11-12 ; 20: 9-12 ) e aconselhou Timóteo a "não mais beber água 

exclusivamente, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e sua freqüentes 

enfermidades "( 1 Tim. 5:23 ). Mas o foco principal de suas orações era o bem-estar 

espiritual dos outros. 



Não há nenhum indicador mais fiel do nível de maturidade espiritual do que a sua vida 

de oração do cristão. Vida de oração de Paulo revela mais de sua verdadeira 

espiritualidade do que todos de sua pregação, ensino e milagres-maravilhosa e abençoada 

por Deus como aqueles eram. Ele foi obrigado a orar pelo trabalho contínuo e poderosa 

do Espírito de Deus em seu coração. 

Claramente, a oração é um dever espiritual para os cristãos. Jesus ensinou "que em todos 

os tempos [crentes] devemos orar e não desanimar" ( Lucas 18: 1 ). Paulo exortou os 

crentes a ser "dedicado à oração" ( Rm 0:12. ) e para "estar ansioso para nada, mas em 

tudo, pela oração e súplica, com ação de graças [suas] petições sejam em tudo conhecidas 

diante de Deus" ( Fp 4.: 6 ). Pedro ordenou os crentes a "ser de bom senso e espírito sóbrio 

para o propósito da oração" ( 1 Pedro 4: 7 ). 

Mas a oração é muito mais do que um dever; a oração é uma compulsão para o cristão 

espiritualmente maduro. Fervorosa oração não surge de um mero senso de dever, mas a 

partir de um desejo profundo.Ela não decorre da exigência externa, mas de paixão 

interna. Os desejos mais profundos do coração cheio do Espírito Santo para a glória de 

Deus ea bênção dos homens encontram sua expressão natural em oração. 

A medida de maturidade espiritual de uma pessoa não é o quão bem ele ou ela está em 

conformidade externamente ao comando para orar. A questão é como internamente 

constrangido essa pessoa é orar por um forte amor a Deus e aos outros. Os desejos mais 

verdadeiros do coração vai sair em oração. Um coração egoísta e superficial, focado 

principalmente em problemas pessoais, lutas e interesses, vai produzir orações egoístas e 

superficiais. Um coração focado na glória do Senhor e do Seu povo vai produzir orações 

focado na glória de Deus e as necessidades dos outros. Um forte senso de dever não pode 

compensar um coração frio ou produzir uma fervorosa oração. Logo no início da vida da 

Igreja, os apóstolos definir o padrão quando instruído a congregação de nomear os 

homens a cuidar das necessidades práticas da igreja. Os apóstolos eram para "dedicar [si] 

à oração e ao ministério da palavra" ( Atos 6: 4 ). 

Paulo estava tão comprometido com o Senhor e para as almas das pessoas que o Espírito 

Santo poderia facilmente gerar dentro de seu coração uma paixão para orar. Orava 

constantemente, não por causa de um sentido legalista de dever, mas por causa de seu 

amor genuíno e profundo para o Senhor e para as pessoas, especialmente o povo do 

Senhor. Ele orou para os perdidos, incluindo os pagãos e despóticos governantes sob o 

qual ele e outros cristãos sofreram tamanha injustiça e aflição, e ordenou a todos os 

crentes a fazerem o mesmo ( 1 Tm 2: 1-2. ; cf. Rm 13: 1. -7 ; 1 Pedro 2: 13-17 ). Ele rezou 

com fervor especial para seus companheiros não salvo judeus, para quem seu "desejo do 

coração e [sua] oração a Deus [foi] para a sua salvação" ( Rom. 10: 1 ). Esse desejo surgiu 

a partir de tal "grande tristeza e contínua dor no [seu] coração" que ele "poderia desejar 

[ele mesmo] amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de [seus] irmãos, [suas] parentes 

segundo a carne" ( Rm . 9: 2-3 ). 

Paulo orou na maioria das vezes, no entanto, para a igreja, para seus parentes espirituais 

em Cristo ( Rom. 1: 9 ; . 2 Tim 1: 3 ). Ele exortou os outros crentes a Oração 

fervorosamente, como ele mesmo sempre fez "súplica por todos os santos" ( Ef 6:18. ; 

cf. Col. 1: 3 ; 1 Tessalonicenses 5:17. ). "Para este fim", ele lembrou os tessalonicenses 

", oramos por você sempre, que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra 

todo desejo de bondade e obra de fé com o poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus 

será glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus 

Cristo "( 2 Tessalonicenses 1: 11-12. ). 



O presente texto revela cinco coisas específicas para as quais Paulo diligentemente 

oraram em nome dos filipenses: seu progresso espiritual no amor, excelência, integridade, 

boas obras, e em glorificar a Deus. Esses são os fundamentos espirituais ordenados por 

Deus para que todos os cristãos devem orar em nome de outro. Por causa do seu pecado 

que habita e fragilidade humana, os crentes não podem perfeitamente atingir esses 

objetivos espirituais. Mas eles devem ser os objetivos inabaláveis de todo filho de Deus, 

especialmente aqueles a quem chamou para a liderança em sua igreja. "[Não] Eu tenho já 

se tornou perfeito", o próprio apóstolo confessou mais tarde nesta carta, "mas prossigo 

para que eu possa alcançar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus" 

( 3:12 ) . 

Como em muitos outros textos (cf. Rm 5: 3-4. ; 2 Pedro 1: 5-7 ), as coisas que Paulo 

menciona em Filipenses 1: 9-11 são seqüenciais, cada edifício na fundação da 

anterior. Abundante amor produz a excelência espiritual, que produz integridade pessoal, 

que produz verdadeiras boas obras. Juntos, eles alcançar o objectivo supremo de louvor 

e glória de Deus. 

Amar 

E peço isto: que o vosso amor cresça ainda mais e mais no 
conhecimento real e em todo o discernimento, ( 1: 9 ) 

Qualquer um que esteja no menos familiarizados com o Novo Testamento sabe que o 

amor-de Deus para os homens e dos homens para Deus e para o outro, é o cerne do 

cristianismo bíblico. O Deus da Bíblia não só ama, mas é amor ( 1 João 4: 8 , 16 ). "O 

amor é de Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus ... e quem 

permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele" ( 1 João 4: 7 , 16 ). Deus ama a 

humanidade caída tanto que "deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 

não pereça, mas tenha a vida eterna" ( João 3:16 ). O amor é um atributo absoluto e 

universal da natureza essencial de Deus e uma realidade crítica no evangelho de Jesus 

Cristo. 

Ninguém entendeu a importância do amor melhor do que o apóstolo Paulo. Porque ele 

amava os crentes de Filipos, ele continuamente orou por eles. Tal como acontece com 

todas as pessoas sob seus cuidados, preocupação constante do apóstolo para estes santos 

foi para o seu crescimento espiritual, para que o crescimento no amor era essencial. Ele 

expressou a mesma preocupação para o crescimento aos Gálatas: "Meus filhos, por quem 

sofro novamente em trabalho de parto, até ser Cristo formado em vós" ( Gl 4:19. ). A 

responsabilidade dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores é 

o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de 

Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, 

para um homem maduro, com a medida da estatura que pertence à plenitude de Cristo ... 

[e] falando a verdade em amor , estamos a crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo 

"( Ef 4: 12-13. , 15 ). 

A palavra grega ágape ( amor ) é usado tão exclusivamente no Novo Testamento que a 

literatura grega antiga, mesmo a Septuaginta (a tradução grega do Antigo Testamento), 

galpões pouco de luz sobre o seu significado no Novo Testamento. Em ambos os 

Testamentos, no entanto, o amor é a virtude que supera todos os outros; na verdade, é o 

pré-requisito para todos os outros. Quando um fariseu perguntou a Jesus: "Mestre, qual é 

o grande mandamento na Lei?" Ele respondeu citando Deuteronômio 6: 5 e Levítico 



19:18 . "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de toda a tua alma e com 

toda tua mente. ' Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a ele: 

'Amarás o teu próximo como a ti mesmo. " Destes dois mandamentos dependem toda a 

Lei e os Profetas "( Mateus 22:. 36-40). 

Paulo também fala de amor nas seções de várias outras cartas de abertura. Escrevendo 

para as igrejas de Éfeso, Colossos, e Tessalônica, ele elogia os crentes para o seu amor 

um para o outro e para outros crentes em todos os lugares ( . Ef 1:15 ; Col. 1: 4 ; 1 

Tessalonicenses 1: 3. ; 2 Tessalonicenses 1. : 3 ). Mais tarde, em Colossenses ele fala de 

amor como "o perfeito vínculo de unidade" ( 03:14 ). Em 1 Coríntios, ele eleva o amor 

acima de esperança e até mesmo a fé ( 1 Cor. 13:13 ). A poucos versos antes, ele declara 

que o amor realmente engloba os outros dois, porque o amor "acredita todas as coisas [e] 

espera todas as coisas" ( v. 7 ). Na verdade, para além do genuíno amor divino, todas as 

outras virtudes e atividade, não importa o quão aparentemente bíblica e sincero, equivale 

a nada ( vv. 1-3 ). 

Neste versículo, Paulo menciona ou implica, pelo menos, cinco características distintas, 

mas inter-relacionados de Cristão Agape amor. Esse amor é divino, de facto, decisivo, 

dinâmico e exigente. 

Em primeiro lugar, como a declaração E peço isto implica, o amor Paulo escreveu sobre 

é divino em sua natureza e em sua origem. Paulo pediu a Deus para fornecer os Filipenses 

com mais do amor que só vem Dele. Ele claramente concordou com seu colega apóstolo 

João que "o amor é de Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus 

Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor ... Nisto consiste o amor,. 

não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para 

propiciação pelos nossos pecados ... Nós amamos porque Ele nos amou primeiro "(1 João 

4: 7-8 , 10 , 19 ). 

Piedoso amor só é produzido pela ação do Espírito Santo nos corações daqueles que 

pertencem a Ele. "O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo 

que nos foi dado" ( Rom. 5: 5 ).É o primeiro e mais importante do fruto do Espírito ( Gl 

5: 22-23. ). Os crentes são ensinados por Deus a amar. "Agora, quanto ao amor dos 

irmãos", Paulo explicou: "você não tem nenhuma necessidade de alguém para escrever 

para você, para você mesmos sois instruídos por Deus a amar uns aos outros, porque na 

verdade você praticá-la com todos os irmãos que estão . em toda a Macedônia Mas nós 

pedimos que você, irmãos, para se destacar ainda mais "( 1 Tessalonicenses 4: 9-10. ). 

Como o amor de Deus em geral para a humanidade ( João 3: 16-17 ) e Seu amor eletivo 

para os crentes ( João 17:23 ; 1 João 4:16 ), bíblica amor é uma escolha. Ele é baseado 

unicamente na intenção de quem ama, não em qualquer mérito de quem a recebe. A única 

exceção, é claro, é o crente amor de Deus, que é única e supremamente merecimento. 

Ilustrando bíblica amor no Sermão da Montanha, Jesus declarou: 

Vocês ouviram o que foi dito: 'Amarás o teu próximo e odeie o seu inimigo.' Mas eu digo 

que, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do 

vosso Pai que está nos céus;pois Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, 

e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque, se amais os que vos amam, que 

recompensa que você tem? Não fazem os publicanos fazer o mesmo? ( Mat. 5: 43-46 ) 

É, portanto, claro que Ágape amor não é baseado em emocional ou sentimental, muito menos 

física, atração. Isso não quer dizer que o amor cristão é sem sensação ou sentimento. É 

inevitável que o amor dos crentes para os outros, mesmo aqueles que não amam em troca, irá 



produzir uma ligação emocional (cf. Rm 9: 1-4. ; 10: 1 ). O amor de Paulo para outros crentes, 

especialmente aqueles que, como os filipenses, que amou e cuidou dele muito, era 

profundamente emocional. Mas que a atração emocional não era a base de seu amor por 

eles. Em um nível volitiva, ele também adorava o imaturo, brigas, e os crentes ingratos em 

Corinto. 

Em segundo lugar, este amor é o que poderia ser chamado de facto. Os filipenses já 

estavam mostrando amor por Paulo e outro. É por isso que o apóstolo poderia dizer que 

ele queria seu amor para abundam ainda mais. A Escritura revela que todos os cristãos 

genuínos possuir o amor divino, porque o Espírito Santo coloca em seus corações (cf. Rm 

5, 5. ; Gl 5,22. ; 1 Tessalonicenses 4: 9-10. ; 1 João 4: 7-8 ). 

O amor de irmãos em Cristo é uma marca de certeza da fé salvadora. "Nisto todos 

conhecerão que sois meus discípulos:" Jesus disse: "se tiverdes amor uns aos outros" 

( João 13:35 ). Ampliando essa verdade, João escreveu mais tarde:. "Nós sabemos que já 

passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos Aquele que não ama permanece 

na morte ... Se alguém diz:" Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem 

não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê "( 1 João 

3:14 ; 4:20 ). 

Em terceiro lugar, verdadeiro amor é decisivo. Como mencionado acima, é um amor não 

se baseia em sentimentos, mas é sim, uma escolha consciente intencional para mostrar 

bondade e generosidade. Em obediência ao mandamento do Senhor, os crentes 

voluntariamente escolhemos para expressar o amor que Ele tem colocado dentro 

deles. Eles fazem isso se outras pessoas são amáveis ou não, e se respondem ou não. Os 

crentes amam desinteressAdãoente os outros, porque essa é a maneira como Deus ama e 

porque é assim que Ele manda-los a amar. Por obedecer ao mandamento do Senhor: 

"Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei" ( João 13:34 ), os crentes se tornam 

"imitadores de Deus, como filhos amados" ( Ef. 5: 1 ). 

Jesus deu esse comando no Cenáculo, não muito tempo depois de lhes ter lavado os pés 

dos discípulos, uma tarefa servil e desagradável normalmente realizada apenas por 

servos. O Senhor passou a explicar: 

Vós me chamais Mestre e Senhor; e você está certo, porque eu o sou. Ora, se eu, o Senhor 

e Mestre, lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei 

o exemplo de que você também deve fazer o que eu fiz para você. Verdade, em verdade 

vos digo que, um escravo não é maior que seu senhor, nem é aquele que é enviado maior 

do que aquele que o enviou. ( João 13: 13-16 ) 

Jesus também ilustrou este volitiva, decisivo, e sacrificial amor na parábola do Bom 

Samaritano ( Lucas 10: 30-35 ). O samaritano ajudou o estrangeiro que foi espancado e 

roubado porque o homem precisava de ajuda, e não para a sua própria auto-satisfação, 

auto-realização, ou sensação de reforço da auto-estima. Para amar o nosso próximo como 

a nós mesmos é fazer tudo o que pudermos para atender às necessidades do nosso vizinho 

da mesma forma e na mesma medida que nós queremos que nossas próprias necessidades 

a serem cumpridas em circunstâncias semelhantes. É aplicar a Regra de Ouro: "Em tudo, 

portanto, tratar as pessoas da mesma maneira que você quer que eles te tratam, porque 

esta é a Lei e os Profetas" ( Mateus 7:12. ). 

Novamente Jesus é o exemplo supremo de amor sacrificial. Em João 15: 12-13 Ele 

declarou: "Este é o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos 

amei Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus 

amigos.". "Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados", escreveu Paulo; "E 



andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou por nós, como oferta e 

sacrifício a Deus como um aroma perfumado" ( Ef 5: 1-2. ). Maridos são especificamente 

o mandamento de "amor [suas] mulheres, como também Cristo amou a igreja ea si mesmo 

se entregou por ela" ( v. 25 ). 

Paulo dá, talvez, o resumo mais rica de amor divino mais tarde em Filipenses: 

Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se houver alguma consolação de amor, se há 

alguma comunhão do Espírito, se houver afeição e compaixão, completem a minha 

alegria por ser da mesma mente, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, com a 

intenção de uma Proposito. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com 

humildade de espírito que diz respeito uns aos outros como mais importante do que a si 

mesmos; não apenas olhar para os seus próprios interesses pessoais, mas também para os 

interesses dos outros. Tende em vós mesmos que houve também em Cristo Jesus, que, 

embora ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus uma 

coisa que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um servo, e sendo 

-se em semelhança de homens. , Achado na forma de homem, humilhou-se, tornando-se 

obediente até à morte, e morte de cruz. ( 2: 1-8 ) 

Esse tipo de intencional, humilde, amor de doação é muito necessária na igreja de hoje, o que 

é muitas vezes influenciada por conceito corrompido do mundo de amor. As pessoas se 

preocupam pouco sobre beneficente, amor altruísta (para não falar de amor divino); conceito 

do mundo de amor é aquele que desempenha no interesse próprio, mesmo quando a promoção 

de causas que se destinam a ajudar os outros.Tragicamente, mesmo na igreja as pessoas às 

vezes são convidados a dar para a obra do Senhor, pois isso fará com que eles se sintam bem 

consigo mesmas. 

Em quarto lugar, piedoso amor é dinâmico. Ele tem a capacidade de não faltam. O 

amor não é mera emoção ou sentimento, e como ele cresce, ela sempre acha o aumento 

da expressão em um caráter justo e serviço humilde. Abound é de perisseuō , que tem a 

idéia básica de transbordando em grande abundância. Neste versículo, o tempo presente 

indica um progresso contínuo. O amor é para crescer eabundar em toda a vida de um 

crente. Jesus usou o verbo na parábola do semeador, explicando que "a vós foi dado 

conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi concedida. Para quem 

tem, mais lhe será dado, e ele terá em abundância; mas quem não tem, até o que tem lhe 

será tirado "( Mateus 13: 11-12. ). 

Por causa de sua natureza divina, essa dinâmica amor energiza o cumprimento da lei 

divina. Jesus declarou que o cumprimento dos dois mandamentos supremos de amar a 

Deus e os homens é o fundamento de toda a Lei e os Profetas ( Mt 22: 37-40. ). Em outras 

palavras similares, Paulo disse: "Quem ama seu próximo tem cumprido a lei. Por isso, 

'Não cometerás adultério, não haveis de assassinato, você deve não furtarás, não 

cobiçarás", e se não houver qualquer outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: 

"Amarás o teu próximo como a ti mesmo." O amor não faz mal ao próximo, por isso o 

amor é o cumprimento da lei "( Rm 13: 8-10. ). 

A segunda lei da termodinâmica afirma que toda a matéria e energia do universo está em 

constante estado de entropia, um processo de degradação contínua e deterioração. Essa 

lei da física tem uma contrapartida na vida cristã. Há um princípio residual e destrutiva 

de entropia espiritual que as pessoas pressões de Deus para deslizar para trás. Para evitar 

isso, os crentes devem estudar diligentemente e obedecer a Sua Palavra, diante dele em 

oração e confiança em Sua graça e poder continuar a fazê-los crescer e abundar em amor. 

Paulo descreveu a sua própria luta com esse princípio residual em Romanos 7: 21-25 : 



Acho então o princípio de que o mal está em mim, aquele que quer fazer o bem. Pois eu 

alegremente concordar com a lei de Deus no homem interior, mas vejo outra lei nos 

membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da 

lei do pecado que está nos meus membros . Miserável homem que eu sou! Quem me 

livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor! Então, por 

um lado eu me com a minha mente sou escravo da lei de Deus, mas, por outro, com a 

minha carne à lei do pecado. 

Em Efésios ele chamou essa propensão continua a pecar "do velho homem, que se corrompe 

segundo as concupiscências do engano" ( Ef 4:22. ; cf. Cl 3: 9 ). Por essa razão o apóstolo 

lembrou a igreja em Corinto que só "Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, a 

fim de que tendo sempre, em tudo, você pode ter uma abundância para toda boa obra" ( 2 Cor 

9: 8. ). É também por essa razão que ele orou para os tessalonicenses que "o Senhor [pode] 

fazer com que você crescer e abundar em amor uns pelos outros, e para todas as pessoas, 

assim como nós também fazer por você" ( 1 Ts 3.: 12 ; cf. 1 João 3:11 ). 

A dinâmica do amor divino também abunda em conhecimento real, ou seja, o 

conhecimento verdadeiro e infalível expressa na Palavra de Deus. Qualquer amor que não 

está fundamentada e crescente na verdade e normas da Escritura está aquém do verdadeiro 

amor bíblico. O conhecimento real é muito mais do que mera informação factual sobre 

a Palavra de Deus, ou até mesmo o reconhecimento dele como verdadeira e 

infalível. conhecimento real produz santidade através da devoção sincera e obediência 

às Escrituras infalíveis. Foi porque os crentes fiéis em Roma viveu em retidão que Paulo 

podia dizer-lhes: "E a respeito de vós, irmãos meus, que eu também estou convencido de 

que vós mesmos estais cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento e podendo 

admoestar-vos uns aos outros" ( Rom. 15:14 ). A virtude está inseparavelmente ligado 

ao verdadeiro (Verdadeiro) conhecimento da verdade de Deus. "Porque o fruto da luz 

consiste em toda bondade, e justiça e verdade [conhecimento]" ( Ef. 5: 9 ). Da mesma 

forma, Pedro declara: "Uma vez que você tem em obediência à verdade purificado as 

vossas almas por um amor sincero aos irmãos, fervorosamente ameis uns aos outros com 

o coração" ( 1 Pedro 1:22 ). "Fervorosamente" é de ektenōs , que carrega a idéia básica 

de alongamento, esticar, ou indo ao limite, e figurativamente fala de grande sinceridade, 

o zelo, fervor. A obediência à Palavra de Deus, a única fonte de conhecimento 

real, purifica a alma e permite que se ama até ao limite. 

O amor bíblico envolve obediência à Palavra. "Se você me ama", disse Jesus, "guardareis 

os meus mandamentos ... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é aquele que 

me ama ... Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos a 

ele e faremos nele morada ... Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no 

meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no 

seu amor "( João 14: 15 , 21 , 23 ; 15:10 ; cf. 1 João 3:24 ). 

Nenhum impulso ou sentimento que leva a desobedecer a Escritura pode ser aprovado e 

abençoado por Deus. Esse "amor" não só não reflete o amor divino, mas também é a 

antítese e inimigo dele. Por exemplo, pessoas que tentam justificar um caso imoral, 

alegando que o Senhor levou-os a se apaixonar por outra pessoa repudiar a Palavra de 

Deus. Escritura condena claramente toda a imoralidade sexual, sem exceção, incluindo a 

da atração romântica. 

Em quinto lugar, o amor divino é exigentes. Ele não só abunda na vida de alguém que 

tem uma verdadeira e precisa conhecimento da Palavra de Deus, mas também o faz 

em todo o discernimento. aisthesis( discernimento ) é a fonte da palavra Inglês 

"estética". Mas o significado da aisthesis é quase o oposto de "estética", que em grande 



parte tem a ver com o gosto pessoal e preferência. Paulo chama os crentes a deixar de 

lado gostos e preferências pessoais e focar bastante na obtenção de uma visão madura e 

compreensão. aisthesis aparece somente aqui no Novo Testamento, e refere-se a um nível 

elevado de percepção bíblica, teológica, moral e espiritual. Implica também a correta 

aplicação desse conhecimento. Em outras palavras, o discernimento é a compreensão e 

valorização do conhecimento real da revelação de Deus, que produz uma vida santa. Ao 

contrário da forma que o amor mundano é muitas vezes caracterizado, o amor bíblico está 

longe de ser cego. Pelo contrário, é sábio e prudente. Ele entende "a mente de Cristo" ( 1 

Cor. 02:16 ), tem conhecimento e faz avaliações sensatas, que fornecem diretrizes claras 

para a vida santa. É um amor conhecimento bíblico e discriminatória que está sob o 

controle de uma mente e um coração controlado pelo Espírito Santo. É o tipo de amor que 

pode cumprir a admoestação de Paulo aos Tessalonicenses: "Examinai tudo com cuidado; 

apegar-se que o que é bom; abster-se de toda forma de mal" ( 1 Tessalonicenses 5: 21-

22. ). 

Excelência 

de modo que você pode aprovar as coisas que são excelentes, 
( 01:10 a) 

Tendo estabelecido a prioridade do amor no versículo 9 , Paulo continua sua discussão 

sobre os elementos de crescimento espiritual, olhando para a segunda essencial, 

excelência. A frase de modo queindica que a primeira é o fundamento essencial da 

segunda. A progressão é de amor, que incorpora o conhecimento da verdade de Deus e 

discernimento espiritual, com a excelência, isto é, pensar e viver biblicamente. Quando 

um crente é dominado e controlado pelo amor de Deus, haverá um correspondente desejo 

de viver segundo a Sua vontade tão completa e fiel quanto possível. Esse desejo é baseado 

em parte em um sentido de dever. Escritura ordena crentes "para ser perfeito, como [seu] 

Pai celeste é perfeito" ( Mat. 05:48 ). Portanto crentes nunca pode cumprir plenamente o 

seu dever para com Deus e para os outros. Depois de contar a história de um escravo 

obedecer seu mestre humano, Jesus concluiu dizendo: "Então, você também, quando você 

faz todas as coisas que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos 

apenas o que devíamos ter feito '"( Lucas 17:10 ). Seu ponto era que, se dever a um mestre 

humano nunca pode ser ultrapassado, quanto menos pode dever dos fiéis a Deus? 

Mas ter um verdadeiro amor profundo, para Deus e, mais ainda, conhecer e experimentar 

o Seu amor por eles, levanta motivo dos crentes para obedecê-lo muito acima do de 

apenas cumprir um dever.Obediência motivada pelo amor de Deus não só se torna 

objetivo supremo dos crentes, mas também o seu prazer supremo e satisfação. 

Aprovar é de dokimazo , um verbo Novo Testamento comumente usado que é 

variAdãoente traduzido por "permitir, examinar, provar", e até "discernir". No grego 

clássico foi usado de ensaiar metais para determinar a pureza e de testar moedas, tanto 

para a pureza de seus metais e para a sua genuinidade. Em Lucas 0:56 a palavra é 

traduzida como "analisar" e é usado em referência a previsão do tempo: 

"Hipócritas" Jesus disse a uma multidão que tinham vindo para ouvi-lo. "Você sabe como 

analisar o aspecto da terra e do céu, mas por que você não analisar o tempo presente?" Um 

pouco mais tarde, ao contar a parábola do reino enquanto jantava com um grupo de líderes 

fariseus, Ele falou de um homem que se dispensado de participar de um jantar dado por 

um homem rico, porque ele tinha "Comprei cinco juntas de bois, e [ era] vai julgá-los fora 

"( Lucas 14:19 ). Aprovar significa muito mais do que simples reconhecimento ou 



acordo de que algo é certo ou verdadeiro. O apelo de Paulo é para os crentes a estudar, 

investigar e determinar as melhores formas possíveis para obedecer e agradar ao Senhor, 

e depois de viver em conformidade. 

Como observado acima, dokimazo ( aprovar ) pode significar "discernir", que continua 

a chamada para o discernimento no final do versículo 9 . A Nova Versão 

Internacional leitura ", capaz de discernir o que é melhor" é útil. Para aprovar as coisas 

que são excelentes é avaliar, determinar e, cuidadosamente, identificar o que for o 

melhor, o mais importante, o mais crucial. É muito parecido com liminar depois de Paulo: 

"Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é certo, 

o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma excelência e 

se alguma coisa digna de louvor , me debruçar sobre essas coisas "( 4: 

8 ). Os excelentes coisas são todas as verdades, atitudes, pensamentos, palavras e ações 

que são expressões da vontade de Deus para o crente. Eles são os elementos de 

santificado, pensamento santo e de viver. 

Paulo não está falando de boa distintivo do mal, que requer apenas um conhecimento 

básico da Palavra de Deus. Mesmo o diabo e seus demônios sabem o que é o bem eo mal, 

o certo eo errado, verdadeiro e falso. Eles sabem muito bem, por exemplo, que existe 

somente um Deus ( Tiago 2:19 ); e, no início de seu ministério, eles sabiam (e mesmo 

confessou) que Jesus era o Filho de Deus ( Lucas 4:41 ; cf. . vv 3 ,9 ). A idéia aqui é 

melhor, o desejo e capacidade de descobrir, com razão, as coisas que são excelentes, para 

que os crentes podem viver suas vidas ao mais alto nível de devoção espiritual e 

obediência. Essa capacidade separa o crente totalmente comprometida a partir do menos 

comprometido, o maduro do imaturo, o forte na fé do fraco, e ao servo eficaz do Senhor 

do ineficaz. Cristãos que vivem no nível mais nobre de devoção a Deus e à Sua vontade 

são single-minded. Eles são altamente focado e não ficar preocupado pelas inúmeras 

distrações que inevitavelmente vêm a caminho. 

Tragicamente, muitos cristãos são facilmente levados de um lado para o outro, saltando 

de um compromisso ou interesse para a outra. Eles vagueiam, continuamente reagir a 

qualquer circunstância vem a caminho ou a qualquer idéia vem em suas 

mentes. Consequentemente, como as crianças, eles são "jogados aqui e ali pelas ondas e 

levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia 

enganam fraudulosamente" ( Ef. 4:14 ). Mesmo quando eles tentam coisas que são boas 

e biblicamente correto, sua falta de discernimento e persistência impede o trabalho de ser 

verdadeiramente eficaz. Pior do que isso, a sua imaturidade impede de encontrar e 

perseguir as coisas que são mais importantes, mais vital, e mais necessário para o reino, as 

coisas que são excelentes. Ao longo da história da Igreja, a partir do dia de Paulo até o 

presente, discernindo Os cristãos têm sido escasso. Mesmo Filipenses amoroso e fiel 

necessário constante encorajamento a prosseguir os mais excelentes objetivos 

espirituais. Mesmo aqueles que são dedicados à busca da excelência estão em constante 

perigo de perdê-lo, permitindo que a sua paixão pelo Senhor para crescer frio, como fez 

a igreja de Éfeso ( Apocalipse 2: 4 ). 

Aprovando as coisas que são excelentes envolve a mente; ele é construído sobre o 

"conhecimento real e em todo o discernimento" ( v. 9 ), produzido na mente pela 

aquisição diligente das verdades da Escritura. Quando Paulo escreveu: "Nós temos a 

mente de Cristo" ( 1 Cor. 2:16 ), ele estava se referindo à revelação divina, a Escritura, 

onde a mente de Cristo é revelado. Os crentes possuem a Bíblia, mas a maioria dos 

cristãos não sabe as coisas profundas de Deus, e não acho que com a mente de Cristo, que 

é ter a perspectiva divina em tudo. 



O cristão discernir não pode ser vítima de suas emoções e impulsos pessoais se ele é 

perseguir e alcançar a excelência espiritual com sucesso. Paulo admoestou os crentes em 

Roma: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da 

vossa mente, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus é, o que é bom, 

agradável e perfeita" ( Rom. 12: 2 ). Chamada de Paulo para renovar a mente significa 

que crescer na graça é um processo contínuo. Porque Paulo havia alcançado tal 

excelência, ele poderia justificAdãoente apresentou-se como um modelo: "As coisas que 

você aprendeu e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, praticar estas coisas, e o Deus 

da paz estará convosco" ( Fp 4. : 9 ). 

Paulo lembrou aos Colossenses, "Proclamamos Ele [Cristo], admoestando a todo homem 

e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem 

perfeito em Cristo" (Colossenses 1:28 ). Ele exortou os efésios a "andai como filhos da 

luz (pois o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade), tentando aprender 

o que é agradável ao Senhor" ( Ef 5: 8-10. ), e aqueles em Tessalônica "examinar tudo 

com cuidado; apegar-se que o que é bom" ( 1 Ts. 5:21 ). João tinha o mesmo objetivo em 

mente quando escreveu: "Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos para 

ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Por isso, você 

sabe o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de 

Deus "( 1 João 4: 1-2 ). Também ecoando esse objectivo cardinal, Pedro admoestou os 

crentes a "crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo" 

( 2 Pedro 3:18 ). O Senhor elogiou a Igreja em Éfeso para colocar "à prova os que se 

dizem apóstolos e não o são, e você encontrou-os a ser Falsa" ( Ap 2: 2 ). 

Quando João Wesley foi para Oxford, a mãe dos deuses, Susanna, escreveu sabiamente 

em uma de suas muitas cartas a ele: "Tudo o que enfraquece a sua razão, prejudica a 

ternura de sua consciência, obscurece o sentido de Deus, ou tira o prazer de coisas 

espirituais, o que quer que aumenta a autoridade do seu corpo sobre sua mente, essa coisa 

é o pecado. " 

Caráter cristão em seu mais alto nível vem de um amor divinamente implantada e em 

constante crescimento. Que ambos os leads para, e é dirigido por uma rica compreensão 

e obediência fiel à verdade divina revelada nas Escrituras. 

Integridade 

a fim de ser sincero e irrepreensíveis até o dia de 
Cristo; ( 01:10 b) 

Um terceiro essencial para o crescimento na piedade é a integridade pessoal e 

relacional. Como a frase "de forma que" no início do verso 10 , a expressão , a fim de 

ser significa uma progressão contínua.Integridade espiritual baseia-se na excelência 

espiritual assim como a excelência espiritual constrói sobre o amor divino. Para que tal 

integridade é ser sincero e irrepreensíveis até o dia de Cristo. 

O adjetivo eilikrinēs ( sinceros ) tem dois significados possíveis. Uma possível raiz desse 

adjetivo transmite a idéia de peneiração, a partir de grãos de passar por uma peneira para 

remover as impurezas. Se essa é a etimologia correta, o significado aqui é que de ser 

separado para o que é verdadeiro e do que é falso, para o que é certo e do que é 

errado. Mas derivação do outro raiz parece mais adequado, porque carrega a idéia de 

testar algo pela luz solar. Isso é mais consistente com ênfase anterior de Paulo sobre a 

aprovação. Esse significado é também coerente com a palavra latina a partir do qual o 



Inglês sincero é derivado. Na Roma antiga cerâmica fina foi relativamente finos e frágeis 

e, muitas vezes desenvolvido rachaduras ao ser demitido. Lojas inescrupulosos iria 

preencher as fissuras com um disco, cera escura, que seria ocultado quando o objeto foi 

pintado ou brunido mas iria derreter quando a cerâmica foi preenchido com algo 

quente. À luz ordinária, a decepção era geralmente indetectável, mas quando realizado 

até a luz do sol foi claramente exposta, porque a cera apareceu mais escura. Os 

negociantes respeitáveis, muitas vezes carimbar seus produtos cera sine ("sem cera") 

como uma garantia de alta qualidade. 

Assim como tal cerâmica foi realizada até a luz do sol para revelar fissuras ou outros 

defeitos, o obediente, crente fiel faz questão de expor a sua vida à luz do sol da 

Escritura. Como o escritor de Hebreus declarou: "A palavra de Deus é viva e eficaz, e 

mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir 

alma e espírito, e de juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções 

do coração "( Hb. 4:12 ). Infelizmente, muitas pessoas tentam cobrir suas falhas de várias 

maneiras, a fim de aparecer menos espiritualmente falho do que realmente são. Eles usam 

coisas como a assiduidade igreja, doação generosa, atividade em funções da igreja, e 

conversa espiritual para dar a aparência de integridade espiritual. Mas quando eles são 

severamente tentado ou perseguidos por sua fé, as rachaduras mostrar. 

Porque as crianças são pecadores caídos ( Sl. 51: 5 ), seus pais não são inteiramente 

responsáveis pelo seu comportamento, mesmo quando eles são pequenos. Mas espiritual 

e moral integridade dos pais, ou a falta dela, sempre tem uma profunda influência sobre 

seus filhos. Às vezes as crianças nos lares rebelde mais piedoso contra o Senhor. Na 

maioria das vezes, no entanto, Um errante rebeldes criança por causa da hipocrisia de 

seus pais, sabendo que a fé que professam-independentemente de quão genuíno e sincero 

que possa parecer aos outros na igreja e comunidade, não é manifestado em suas vidas 

privadas . Embora isso não é desculpa pelos pecados de tais crianças, faz seus pais 

compartilhar a culpa. 

Exceto para a incredulidade, Jesus condenou nenhum pecado mais do que hipocrisia, em 

particular a dos exteriormente religiosas, mas hipócrita, escribas e fariseus (cf. Mt 7: 

5. ; 15: 7 ; Lucas 12:56 ; 13:15 ) . Paulo também odiava insinceridade e decepção, 

advertindo: "O amor seja sem hipocrisia detestar o que é mau; apegar ao que é bom." 

( Rom. 12: 9 ). O apóstolo poderia honestamente testemunhar a sua própria integridade, 

alegando que "não é como muitos, falsificadores da palavra de Deus, mas a partir de 

sinceridade, mas a partir de Deus, falamos em Cristo, diante de Deus" ( 2 Cor. 2 : 17 ). 

Eilikrinēs também traz as idéias de coesão, unidade e unidade. Em uma sincera vida 

cristã, tudo se encaixa e trabalha em conjunto. Nada nele não está relacionada com o 

fundamento da fé salvadora e uma vida santa. Os aspectos práticos do cotidiano da vida 

estão em completa harmonia com disciplinas obviamente espirituais tais como a leitura 

da Bíblia, oração, adoração, teologia, moralidade e fazendo boas obras. Vivendo 

o sincero vida, a vida de integridade, é como assar pão. Não é suficiente apenas para 

derramar todos os ingredientes juntos em uma panela, colocá-lo no forno, e espero que 

para produzir pão.Todos os ingredientes devem primeiro ser devidamente misturado, de 

modo que cada ingrediente toca todos os outros ingredientes para formar uma coesa, todo 

único comum. 

Integridade espiritual também envolve relações com os outros. Em 2 Coríntios, Paulo 

afirmou que "em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça 

de Deus, temos vivido no mundo, e especialmente para você" ( 2 Cor 1:12. ; cf. Atos 24 



: 16 ). Ele havia crentes anteriormente aconselhou lá para "dar sem ofensa nem a judeus 

ou gregos nem a igreja de Deus" ( 1 Cor. 10:32 ), e gostaria de exortar as em Roma "não 

[a] juiz mais uns aos outros, mas sim determinar isso-não colocar um obstáculo ou uma 

pedra de tropeço no caminho de um irmão "( Rom. 14:13 ). O cristão maduro determina 

não só a evitar o pecado em sua própria vida, mas também para se certificar de que ele 

diz ou faz nada que possa causar outro crente a tropeçar. Qualquer coisa que prejudica até 

mesmo um dos filhos de Deus causar danos à igreja, que é o corpo de Cristo. Uma ofensa 

contra um companheiro cristão é, portanto, uma ofensa contra o Senhor. Em uma de suas 

mais graves advertências, Jesus disse: "Quem quer que escandalizar um destes 

pequeninos que crêem em mim tropeçar, seria melhor para ele ter uma pedra de moinho 

pesados pendurasse ao pescoço, e se submergisse na profundeza do o mar "(Mateus 18: 

6. ). 

Para ter a integridade é também para enfrentar o mundo. Tiago deixou claro que "a 

religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas 

nas suas tribulações, e guardar-se isento da corrupção do mundo" ( Tiago 1:27 ). João 

advertiu: "Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor 

do Pai não está nele" ( 1 João 2:15 ). E Paulo implorou: "Não vos conformeis com este 

mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual 

seja a vontade de Deus é, o que é bom, agradável e perfeita" ( Rom. 12: 2 ). 

Blameless ( aproskopos ) expressa a extensão ea meta de integridade. Significa "sem 

tropeçar, ou ofensa", e tem tanto a idéia de não cair na conduta pecaminosa e de não 

provocar os outros a cair em iniqüidade. Para ser inocente é seguir em frente na vida de 

alguém sem falha moral. Esta não é uma chamada para a perfeição em santidade que só 

é verdade de Deus e dos santos na glória eterna, uma vez que Paulo exortou os coríntios 

a: "Dê sem ofensa [ aproskopos ] nem a judeus ou gregos ou para a igreja de Deus " ( 1 

Cor. 10:32 ). Ele chama os crentes a fazer todo o possível para dar glória a Deus e viver 

dignamente diante dEle e outros. Os crentes devem viver uma vida de integridade, assim 

como Paulo (cf. Atos 23: 1 ; 24:16 ; . 2 Cor 1:12 ; . 2 Tim 1: 3 ). 

Cair em pecado geralmente acontece em etapas. Em primeiro lugar, um crente apenas 

tolera algo que ele sabe que é pecador, talvez criticá-lo, mas não tomar nenhuma posição 

firme contra ela. Em seguida, ele acomoda-lo, um pouco de cada vez, tornando-se cada 

vez menos preocupados com a sua maldade, até que ele deixa de ser um problema. Em 

seguida, ele tenta legitimar-lo, fazendo desculpas para ele e defendê-la. Finalmente, e 

inevitavelmente, ele começa a participar dele, abraçando-o como parte de seu estilo de 

vida normal. Valores e padrões do mundo tornaram-se tão misturado com os bíblicos que 

a diferença não é mais notado ou se preocupava. Em seu famoso An Essay on 

Man, Alexander Pope lindamente, mas sóbria, expressou que trágico padrão: 

O vício é um monstro, de semblante tão aterrador, 

Como ser odiado necessidades, mas para ser visto; 

No entanto, vemos muito, familiarizado com seu rosto, 

Nós primeiro aguentar, então piedade, então se abraçam. 

Satanás raramente ataca os crentes de cabeça erguida. Começando com seu primeiro trabalho 

mal no Jardim do Éden, ele tem usado sutileza e dissimulação para liderar o povo de Deus o 

caminho errado ( Gen. 3: 1 ; Ap 12: 9 ). "Ele foi homicida desde o princípio", disse Jesus, "e 

não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do 

que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira "( João 8:44 ). Por causa disso, os 



crentes que buscam a excelência não só deve conhecer a Palavra de Deus, mas também 

crescer continuamente na compreensão e aplicação do mesmo por meio do Espírito 

Santo. Toda idéia, todo conceito, toda prática deve ser realizada até a luz divina da Escritura, 

pelo qual eles devem ser julgados. 

O amor piedoso, excelência e integridade não são opcionais. Eles são obrigatórias e 

permanentementes até o dia de Cristo, quando Ele voltar a tomar o Seu povo ( v. 6 ). É 

que o tempo futuro, quando "todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para 

que cada um pode ser recompensado por suas obras no corpo, de acordo com o que ele 

tem feito, seja bom ou ruim" ( 2 Cor 5.: 10 ), e onde "o trabalho de cada homem se tornará 

evidente, porque o dia vai mostrá-lo, porque é para ser revelada no fogo, eo fogo vai testar 

a qualidade do trabalho de cada homem" ( 1 Cor 3:13. ). "Portanto, não ir em julgar antes 

do tempo", Paulo avisou ", mas espere até que o Senhor venha o qual também trará à luz 

as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações dos homens; e, em 

seguida, o louvor de cada homem virá a ele de Deus "( 1 Cor. 4: 5 ). A verdade será 

revelada sobre nós naquele dia. 

Boas Obras 

tendo sido preenchido com o fruto da justiça, que vem por meio de 
Jesus Cristo, ( 01:11 a) 

A quarta essencial para o crescimento na piedade são as boas obras, que Paulo aqui se 

refere como o fruto da justiça. A progressão continua. O amor piedoso produz 

excelência espiritual, que produz a integridade, que produz boas obras. 

Tendo sido preenchido traduz um particípio passivo perfeito no texto grego, referindo-

se a algo que aconteceu no passado e tem resultados contínuos. Em outras palavras, 

quando os crentes comparecerão perante o Senhor no trono do juízo, eles já terão 

sido preenchido com o fruto da justiça. Isto se refere a um estado divinamente 

concluída, ou condição, de justiça , que é baseado no amor, excelência e integridade 

Paulo acaba de explicar. 

O fruto da justiça é uma idéia Antigo Testamento, que o escritor de Provérbios fala de 

como "a árvore da vida" ( Prov. 11:30 ). O profeta Amós acusou seu povo de transformar 

a "justiça em veneno eo fruto da justiça em absinto" ( Amós 6:12 ). No Novo Testamento, 

Tiago encaminhado ao conceito em conta as boas obras que são produzidas pela justiça 

de Deus na vida de um crente. "A semente cujo fruto é a justiça", explicou ele, "é semeado 

na paz para aqueles que promovem a paz" ( Tiago 3:18 ). 

O fruto espiritual que o Senhor produz nos crentes inclui ganhar os perdidos para 

Cristo. Em Romanos 1:13 Paulo disse: "Eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas 

vezes eu tenho planejado para chegar até você (e ter sido impedido até agora) para que eu 

possa obter algum fruto entre vós, como entre os demais gentios. " Ele enfatizou a mesma 

verdade em Colossenses, explicando que "a palavra da verdade, o evangelho que já 

chegou a vós, assim como em todo o mundo também ... está constantemente a dar frutos 

e aumentando" ( Colossenses 1: 5-6 ) . 

O fruto espiritual também inclui boas obras, que é o que Paulo tem em mente no presente 

texto. Essas boas obras começam sempre com atitudes piedosas, alguns dos quais Paulo 

enumera em sua carta às igrejas da Galácia: "O fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, 

longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio" ( Gálatas 

5: 22-23. ). Estas atitudes divinamente concedidos são projetados para produzir 



divinamente capacitado boas obras. Paulo falou do fruto das boas obras, quando ele disse 

aos crentes de Corinto que "aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer 

também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos [fruto] da sua 

justiça" ( 2 Cor . 09:10 ; cf. Ef 5: 9. ). Como com qualquer outra coisa justa o crente 

possui, o fruto da justiça ... vem por meio de Jesus Cristo. Ele não pode ser 

humanamente gerado. 

É o propósito de Deus para produzir tais boas obras em todos os crentes, porque "somos 

feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou 

para que andássemos nelas" ( Ef. 2:10 ). Jesus fez essa verdade especialmente claro em 

Discurso do Cenáculo.:. "Permanecei em mim e eu em ti Como o ramo não pode dar fruto 

por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em 

mim que eu sou o videira, vós sois os ramos; quem permanece em Mim e Eu nele, esse 

dá muito fruto, pois sem mim, nada podeis fazer "( João 15: 4-5 ). 

A Glória de Deus 

para a glória e louvor de Deus. ( 01:11 b) 

O quinto essencial para o crescimento na piedade que Paulo menciona é de longe o mais 

importante: a glória e louvor de Deus. 

Jesus disse: "Meu Pai é glorificado por este, em que deis muito fruto, e assim sereis meus 

discípulos" ( João 15: 8 ). Deus faz com que os crentes frutíferos em prol da 

Sua glória. Por conseguinte, Paulo ordenou: "Portanto, quer comais quer bebais, ou 

façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus" ( 1 Cor 10:31. ), e em outra carta 

explica que "fomos feitos herança, ... a fim de que nós, que foram os primeiros a esperança 

em Cristo seria para o louvor da Sua glória. Nele, você também ... foram selados nEle 

com o Espírito Santo da promessa, ... para o louvor da sua glória "( Ef. 1: 11-14 ). No 

meio dessa carta, como se esmagada pelas verdades maravilhosas que ele tinha acabado 

de falar de, ele exultou: "Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que 

tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós, a ele seja a glória 

na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre Amém "(. Ef. 3: 20-

21 ). 

O objetivo supremo e resultado da vida de amor divino, excelência, integridade e boas 

obras é manifestar a glória e louvor de Deus. Sua glória é a soma de toda a Sua perfeição 

e a honra por ser quem ele é e fazer o que Ele tem feito, e Seu louvor é a afirmação de 

que a glória por aqueles que reconhecê-lo. 

 

 

 

 

 



4. A alegria do Ministério - Parte 1: 

Apesar da Incidências e detratores 

( Filipenses 1: 12-18 ) 

Agora eu quero que você saiba, irmãos, que as minhas 

circunstâncias se voltaram para fora para o maior progresso do 

evangelho, para que a minha prisão na causa de Cristo tornou-se 

conhecido a toda a guarda pretoriana e de todos os outros, e que 

a maioria dos os irmãos, confiando no Senhor por causa da minha 

prisão, têm muito mais coragem de falar a palavra de Deus sem 

medo. Alguns, com certeza, estão pregando a Cristo até por inveja 

e contenda, mas alguns também de boa vontade; este último fazer 

isso por amor, sabendo que fui posto para defesa do evangelho; o 

ex anunciar Cristo por ambição egoísta, e não de motivos puros, 

pensando em me causar sofrimento em minha prisão. E 

depois? Só que, em todos os sentidos, ou por pretexto ou de 

verdade, Cristo seja anunciado; e isso me alegro. Sim, e se 

alegrarão, ( 1: 12-18 ) 

Uma das medidas mais seguras de maturidade espiritual do cristão é o que é preciso para 

roubar-lhe a alegria concedida pelo Espírito Santo. Maturidade de Paulo é evidente no 

presente texto como ele deixa claro que as circunstâncias difíceis, desagradáveis, 

dolorosas, mesmo com risco de vida fez não roubá-lo de alegria, mas sim causou a 

aumentar. 

(Embora seja um dom de Deus para todos os crentes e administrado pelo Espírito Santo . 

Gl 5,22 ), a alegria não é sempre constante e plena (cf. 1 João 1: 4 ). A única determinada 

causa para a perda de alegria na vida de um crente é pecado, que corrompe a sua 

comunhão com o Senhor, que é a fonte de alegria. Tais atitudes pecaminosas como a 

insatisfação, a amargura, mau humor, a dúvida, o medo, e causa alegria negativismo para 

ser executada. Consequentemente, a única maneira de restaurar a alegria perdida é se 

arrepender e voltar para a adoração adequada de e obediência a Deus. 

Qualquer coisa que não seja pecado, não importa o quão difícil, doloroso, ou 

decepcionante-necessidade de não tirar a alegria do crente. No entanto, mesmo pequenas 

coisas podem fazê-lo se os crentes reagir pecaminosamente a eles. A mudança para pior 

na saúde, trabalho, finanças, relações pessoais, ou outras áreas importantes da vida pode 

facilmente causar crentes a questionar o Senhor, Sua soberana sabedoria, e Sua provisão 

graciosa. Quando isso acontece, a alegria é uma das primeiras vítimas. Os crentes são 

especialmente vulneráveis quando essas coisas acontecem de repente, levando-os 

desprevenidos. Sua resposta é muitas vezes de raiva, dúvida, desconfiança, medo, auto-

piedade, ingratidão, ou reclamando. Nesses casos, os eventos que não são pecado em si 

levar a respostas pecaminosas que roubam a alegria. 

A Palavra de Deus deixa claro que problemas na vida é certo para vir (cf. Job 5: 7 ; 14: 

1 ; Eclesiastes 2:23. ; João 16:33 ). Os crentes não estão isentos dos problemas e 

dificuldades comuns que as pessoas enfrentam. Eles também enfrentam perseguição por 

sua fé a partir do sistema mundo hostil. "Lembre-se da palavra que eu vos disse:" Jesus 

disse: "Um escravo não é maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também 



vos perseguirão a vós "( João 15:20 ). Um pouco mais tarde acrescentou: "No mundo 

tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo" ( João 16:33 ). Para espalhados 

judeus cristãos na igreja primitiva que estavam sofrendo grande perseguição, Tiago 

escreveu: "Considerai tudo com alegria, meus irmãos, quando se deparar com várias 

provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança 

tenha a sua obra perfeita, que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma 

"( Tiago 1: 2-4 ). Mas Deus pode usar até mesmo os testes mais difíceis para o nosso bem 

e para a Sua glória. 

Nenhum escritor do Novo Testamento entendido que a verdade melhor do que Paulo 

fez. Ele era um modelo maior do que a vida de um homem de Deus, cuja alegria nunca 

vacilou. Ele resistiu qualquer coisa que ameaçava vir entre ele e sua comunhão íntima 

com e confiança no Senhor. Paulo certamente experimentou tristeza e lágrimas, sofreu 

dor e decepção, e estava preocupado com crentes pecadores, fracos, e contenciosos. No 

entanto, não parece nunca ter sido uma vez em sua vida como um crente quando as 

circunstâncias diminuiu sua alegria. Na verdade, parece que o pior aflição apenas apertou 

mais a alegria de salvação ( Fp 4: 4. , 10-13 ). 

Na época em que ele escreveu Filipenses, Paulo tinha experimentado dificuldades graves 

de toda espécie. Quando escreveu esta carta, ele era um prisioneiro em Roma. Ele teve 

tempo desejado para pregar naquela grande cidade, tendo apenas alguns anos antes escrita 

à igreja lá: 

Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no pregação do evangelho de seu Filho, é 

minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, sempre em minhas 

orações que fazem pedido, se talvez agora, finalmente, pela vontade de Deus que eu pode 

ter sucesso em chegar a você ... Eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu 

tenho planejado para chegar até você (e ter sido impedido até agora) para que eu possa 

obter algum fruto entre vós, como . entre o restante dos gentios "( Rom 1: 9-10. , 13 ; 

cf. v. 15 ) 

O apóstolo estava expressando mais do que um desejo pessoal para ministrar em uma 

nova e desafiadora lugar. Ele estava convencido da importância de trazer o evangelho 

naquela cidadela de paganismo e usando Roma como um trampolim para uma maior 

ministério (mesmo para a Espanha, Rom. 15:24 ). Parece duvidoso que ele tinha em 

mente ministrando em Roma como prisioneiro. Nem ele provavelmente imaginar 

chegando lá só depois de enfrentar uma tempestade tempestuosa, que resultou em um 

naufrágio desastroso (cf. Atos 21: 33-28: 31 ). Mas, por mais que ele chegou lá ou o que 

quer que as circunstâncias depois que ele chegou, Paulo intensamente queria pregar o 

evangelho lá "pela vontade de Deus" ( Rom. 1:10 ). 

Embora ele não estava escrevendo esta carta de uma masmorra, mas uma residência 

privada ( Atos 28:16 , 30 ), Paulo foi acorrentado dia e noite para um soldado romano. Ele 

não tinha privacidade quando comia, quando ele dormia, quando escreveu, quando orava, 

ou quando ele pregou, ensinou, ou visitado com os amigos ( vv. 17-31 ). No entanto, por 

um período de dois anos, este muito falta de privacidade tornou impossível para os 

soldados romanos que guardavam dele para evitar ouvir o evangelho e testemunho 

notável semelhança de Cristo de Paulo. Como os próximos versículos sugerem, este, 

aparentemente, levou alguns deles a salvação ( Filipenses 1: 13-14. ; cf. 04:22 ). Paulo se 

alegraram por causa do ministério para o qual o Senhor o havia chamado e por causa do 

fruto espiritual que o ministério produziu, mesmo enquanto ele estava na cadeia. 



Os versículos 12-26 do capítulo um revelam quatro elementos da alegria de Paulo no 

ministério. Ele era alegre, apesar de problemas, desde que a causa de Cristo progrediu 

( vv 12-14. ); apesar dos detratores, desde que o nome de Cristo foi proclamado ( vv 15-

18. ); apesar da morte, contanto que o Senhor foi glorificado ( vv 19-21. ); e, apesar de 

estar na carne, desde que a igreja foi beneficiado ( vv. 22-26 ). 

In Spite da Trouble-As Long como causa de Cristo 

Evoluíram 

Agora eu quero que você saiba, irmãos, que as minhas 

circunstâncias se voltaram para fora para o maior progresso do 

evangelho, para que a minha prisão na causa de Cristo tornou-se 

conhecido a toda a guarda pretoriana e de todos os outros, e que 

a maioria dos os irmãos, confiando no Senhor por causa da minha 

prisão, têm muito mais coragem de falar a palavra de Deus sem 
medo. ( 1: 12-14 ) 

Agora eu quero que você saiba t ranslates uma expressão grega comum freqüentemente 

encontrados em cartas antigas. Expressões, tais similares como "Eu quero que você 

entenda isto" ou "Eu quero que você entenda isso" -são usados hoje para chamar a atenção 

para um ponto importante, especialmente um que pode ser facilmente perdida, 

incompreendido, ou difícil de aceitar. Por outro lado, muitas vezes, Paulo declarou que 

ele não queria que seus leitores sejam ignorantes (cf. Rom 1:13. ; 11:25 ; 1 Cor 10: 

1. ; 12: 1 ; . 2 Cor 1: 8 ; . 1 Tessalonicenses 4 : 13 ). Neste versículo, ele queria que seus 

amados irmãosa entender que ele quis dizer exatamente o que ele disse. Apesar de suas 

circunstâncias, Paulo não era amargo ou desanimado, mas teve grande motivo para se 

alegrar. 

Minhas circunstâncias traduz ta eme kata , que significa, literalmente, "as coisas 

pertencentes ou relacionados para mim." Ele é processado "minhas circunstâncias" 

em Efésios 6:21 . Em Colossenses 4: 7que é traduzida como "meus negócios." De 

Paulo circunstâncias, ele explica, terrível como eles parecem ser de uma perspectiva 

humana, já se transformou no maior progresso do evangelho. Ele não ignorar ou fazer 

a luz de sua prisão (cf. 1: 7 , 14 , 17 ; Col 4: 3. , 18 ; Filemon 9. , 13 ), mas foi incidental 

à sua vontade, o estado de alegria, e imensamente privilegiada como um servo de Jesus 

Cristo ( 1: 1 ).Mallon ( maior ) é melhor traduzida como "sim" ( NVI ), "na verdade" 

( NVI ), ou "realmente" ( NVI ). Em vez de dificultar e restringir o seu ministério, 

circunstâncias difíceis de Paulo tinha feito exatamente o contrário (cf. 2 Cor 12: 9-10. ). 

Foi o progresso do evangelho para que Paulo viveu tão apaixonAdãoente. Para os 

anciãos de Éfeso, ele declarou: "Eu não considero a minha vida de qualquer conta como 

preciosa para mim, para que eu possa terminar minha carreira eo ministério que recebi do 

Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus "( Atos 20:24 ). Tudo 

o resto na vida de Paulo só ganhou importância na medida em que isso afetou o progresso 

do evangelho. 

Paulo não só considerava-se na obrigação de o Senhor, mas também "tanto a gregos como 

a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes ... Porque não me envergonho do evangelho, 

porque é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e 

também do grego "( Rom. 1:14 , 16 ). Tão forte era essa obrigação que Paulo declarou-se 

"sob compulsão, pois ai de mim", disse ele, "se eu não anunciar o Evangelho" ( 1 Cor 

9:16. ). "Eu faço tudo por causa do evangelho", explicou alguns versículos depois ( v. 



23 ). Seu ministério e sua vida terrena eram inseparáveis. Sua vida terrena não seria 

concluída até o seu ministério foi concluída, e quando o seu ministério foi concluída, a 

sua vida terrena não teria outra Proposito (cf. Filipenses 1: 21-26. ; 2 Tim. 4: 6-8 ). 

Prokopē ( progresso ) não apenas descreve a avançar, mas fazê-lo contra os 

obstáculos. O verbo relacionado foi utilizado de um explorador ou de um grupo de 

prospecção exército hackear um caminho através das árvores e arbustos densos, 

avançando lentamente e com muito esforço. A resistência é, portanto, inerente a esse tipo 

de progresso, e ninguém sabia melhor do que Paulo como inevitável a resistência de 

Satanás ( 1 Tessalonicenses 2:18. ) e do mundo ( 1 João 2: 15-16 ) é o progresso do 

evangelho . Resistance por Roma pagã lhe tinha colocado em seu presente de dois anos 

de prisão, e resistência por líderes judeus incrédulos o havia aprisionado em Caesarea por 

dois anos antes que ( Atos 24:27 ). Ele explicou aos Coríntios que, embora "uma grande 

porta para o serviço eficaz se me abriu, ... há muitos adversários" ( 1 Cor. 16: 9 ). Aos 

Tessalonicenses, ele escreveu: "Depois que já havia sofrido e sido maltratados em Filipos, 

como sabeis, tivemos a ousadia em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus em 

meio a muita oposição" ( 1 Tessalonicenses 2: 2. ). Ele encorajou Timóteo, 

Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo 

o meu evangelho, pelo qual sofro mesmo à prisão como um criminoso; mas a palavra de 

Deus não está presa. Por esta razão, tudo suporto por causa daqueles que são escolhidos, 

para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus e com ele a glória 

eterna "( 2 Tim. 2: 8-10 ). 

Longe de lamentar, ressentindo-se, ou reclamando sobre suas dificuldades, Paulo reconheceu-

os como um elemento inevitável de ministério. Em seus próprios olhos, no entanto, eles 

foram, mas um pequeno custo que ele estava mais do que disposto a pagar, porque Deus usou 

esses ensaios como um meio de promover o progresso do evangelho. 

A pregação de João Bunyan era tão popular e poderoso, e por isso inaceitável para os 

líderes da Igreja da Inglaterra do século XVII, que ele foi preso, a fim de silenciá-

lo. Recusando-se a ficar em silêncio, ele começou a pregar no pátio prisão. Ele não só 

teve um grande público de prisioneiros, mas também centenas de cidadãos de Bedford e 

na área circundante viria para a prisão diário e ficar de fora para ouvi-lo explicar as 

Escrituras. Ele foi silenciado verbalmente ao ser colocado no fundo da prisão e proibido 

de pregar em tudo. No entanto, em que o silêncio, ele falou mais alto de todos e para mais 

pessoas do que poderia ter imaginado. Foi durante esse período que ele escreveu o 

progresso do peregrino, o grande clássico cristã que tem ministrado o evangelho a 

dezenas de milhões em todo o mundo. Durante vários séculos, foi o livro mais lido e 

traduzido no mundo depois da Bíblia. Os oponentes de Bunyan foram capazes de parar a 

sua pregação por alguns anos, mas eles não foram capazes de parar o seu ministério. Em 

vez disso, eles forneceram oportunidade para que ela seja estendida de dentro de uma 

prisão na pequena cidade de Bedford até os confins da terra. 

Paulo podia dizer aos seus perseguidores que José disse a seus irmãos depois que eles 

venderam como escravo: "Não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, e Ele me 

fez um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito ... 

Quanto a você, você quis dizer o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem "( Gn 45: 

8 ; 50:20 ). Um número incontável de santos de Deus têm sido capazes de ecoar essa 

verdade. Job poderia ter expressado a seus "consoladores", Esther de Haman, Jeremias 

aos falsos profetas e governantes em Judá, e o apóstolo João aos que lhe exilado em 

Patmos. Como sempre, o Senhor pode transformar esforços para impedir o seu reino em 

meio para avançá-lo. 



Ato supremo de Deus de usar homens e esquemas malignos de Satanás para cumprir Seus 

propósitos era, é claro, a obra de Seu Filho de redenção. Pela Sua morte e ressurreição, 

Jesus Cristo venceu o pecado ea morte, derrotou Satanás, e desde redenção para todos em 

todos os tempos que se voltam para Ele em verdadeira fé salvadora. 

Paulo próxima focado em duas importantes conquistas de seu ministério, pela primeira 

vez no progresso do evangelho fora da igreja ( v. 13 ) e, em seguida, sobre o seu progresso 

dentro da igreja ( v. 14 ).Primeiro, ele se alegrou de que sua prisão na causa de Cristo 

tornou-se conhecido a toda a guarda pretoriana e de todos os outros. Prisão é 

de Desmon , que, literalmente, refere-se a uma ligação, como a que fez com uma corrente 

ou corda. Por extensão, o termo passou a ser usado de qualquer restrição ou confinamento 

forçado, em particular a de um prisioneiro. Falando a um grupo de líderes judeus em 

Roma, durante o tempo que ele escreveu Filipenses, Paulo mencionou "vestindo essa 

cadeia por causa da esperança de Israel" ( Atos 28:20 ), e em Efésios ele falou de ser 

"embaixador em cadeias "( Ef. 6:20 ). "Correntes" de Paulo (de halusis ) estavam um 

pouco mais longo do que uma algema moderna, cerca de dezoito centímetros de 

comprimento. Uma extremidade foi anexado ao pulso do prisioneiro, o outro para a 

guarda de. A cadeia não foi removido do prisioneiro, enquanto ele estava sob custódia, 

tornando tanto a fuga e privacidade impossível. Embora o apóstolo foi autorizado a viver 

em quartos privados ( Atos 28:30 ), ele foi acorrentado dessa forma a uma série de 

soldados por um período de dois anos. Ao longo desses anos, é possível que várias 

dezenas de soldados diferentes foram designados para proteger Paulo, cada um a tornar-

se seu público cativo. Se eles já não estavam cientes de que, aqueles soldados logo veio 

a perceber que este homem incrível não foi preso por cometer um crime, mas para pregar 

o evangelho. Sua fidelidade à causa de Cristo logo se tornou conhecido a toda a guarda 

pretoriana e de todos os outros. Os crentes fiéis na igreja de Roma não tinha dúvidas 

de longa orou para que o Senhor abrisse uma maneira de testemunhar a elite e 

influente guarda pretoriana . Em Sua soberana sabedoria, Ele respondeu que a oração, 

fazendo os membros desse guarda cativo a Paulo por dois anos. 

Praitōrion ( guarda pretoriana ) referia-se originalmente para a tenda de um 

comandante do exército, em seguida, para a residência de oficiais militares de alto 

escalão, e ainda mais tarde à de qualquer pessoa rica ou influente. Nos Evangelhos ele é 

usado de residência do governador romano em Jerusalém (cf. Mt 27:27. ; Marcos 

15:16 ; João 18:28 , 33 ; 19: 9 ). Em Atos 23:35 palácio do governador em Cesaréia é 

chamado Pretório de Herodes. 

Alguns comentaristas, portanto, ter a referência em Filipenses 1:13 para representar o 

quartel do guarda pretoriana. Mas a seguinte frase ( e todos os outros ) indica Paulo 

estava falando de pessoas, não é um lugar. A guarda pretoriana era originalmente 

composta por cerca de dez mil soldados escolhidos a dedo. Ele tinha sido estabelecida 

por César Augusto, que era imperador na época do nascimento de Jesus ( Lucas 2: 

1 ). Estes homens foram dispersos estrategicamente por toda a cidade de Roma para 

manter a paz em geral e, especialmente, para proteger o imperador. Imperadores 

posteriores aumentou muito seus números, e Tibério construíram um acampamento 

fortificado conspícuo para se certificar de que eles tinham uma presença de alto perfil em 

Roma. Os membros da guarda pretoriana servido para doze (dezesseis) anos mais tarde, 

após o que foram concedidas as mais altas honras e privilégios, incluindo muito generosa 

indenização. Eventualmente, eles se tornaram tão poderosas que foram consideradas 

"tomadores de rei", que não só protegidos, mas também escolheram os imperadores. 



Os resultados da estadia de Paulo em Roma eram previsíveis. Além de ouvir a sua 

pregação e ensino, os soldados também experimentou em primeira mão sua graça, sua 

notável paciência e perseverança em grande aflição, sua sabedoria, suas convicções 

profundas, sua autenticidade, a sua humildade, e seu verdadeiro amor e preocupação para 

eles. Eles estavam cientes das falsas acusações feitas contra ele em Cesaréia e o risco 

pessoal que ele tinha tomado, apelando para César. Tanto a sua mensagem e seu 

personagem teve um impacto profundo sobre essas elite, endurecido, e soldados 

influentes. Quantos daguarda pretoriana se tornaram cristãos é desconhecida, mas 

quem fez tornou-se evangelistas. Foi, sem dúvida, através desses homens que os membros 

da própria casa de César foram convertidos ( 04:22 ). 

As notícias sobre Paulo espalhados pela cidade de Roma ( para todos os outros ), e 

durante dois anos muitos visitou-o "em seus próprios quartos alugados, [onde] foi 

acolhendo a todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e ensino a respeito o 

Senhor Jesus Cristo, com toda a abertura, sem impedimento algum "( Atos 28: 30-31 ). O 

que a maioria das pessoas, incluindo muitos cristãos, parece ter sido um desastre absoluto 

foi uma oportunidade ímpar para o progresso do evangelho. 

Comentários FB Meyer: 

Às vezes, o quarto contratado seria repleta de gente, a quem o apóstolo falou palavras de 

vida; e depois que retirou a sentinela se sentaria ao lado dele, preenchido com muitos 

questionamentos quanto ao significado das palavras que este estranho prisioneiro 

falou. Em outros momentos, quando todos tinham ido, e especialmente à noite, quando o 

luar brilhou nas pistas distantes de Soracte, soldado e Apóstolo seria deixado de falar, e 

naqueles escuros, horas solitárias, o Apóstolo diria soldado depois de soldado a história 

de sua própria carreira orgulhoso no início da vida, de sua oposição a Cristo, e sua 

conversão final, e deixaria claro que ele estava lá como um preso, e não para qualquer 

crime, não porque ele tinha levantado rebelião ou revolta, mas porque ele Acredita que 

Aquele a quem os soldados romanos tinham crucificado, sob Pilatos, era o Filho de Deus 

e Salvador dos homens. Como essas notícias propagação, e os soldados falou-lhes sobre 

um com o outro, toda a guarda ficaria influenciado em simpatia com o manso e humilde 

Apóstolo, que sempre se mostrou tão gentilmente aos homens como eles compartilhavam, 

no entanto, involuntariamente, sua prisão. 

Como absolutamente consistente o apóstolo deve ter sido! Se houvesse a menor 

divergência, dia ou noite, a partir do alto padrão que ele defendeu, seu soldado-

companheiro teria pego ele, e passou-a para os outros. O fato de que muitos se tornaram 

cristãos fervorosos, e que a Palavra de Jesus foi largamente conhecido em toda a guarda 

pretoriana, indica como absolutamente consistente a vida do Apóstolo era. (A Epístola 

aos Filipenses [Grand Rapids: Baker, 1952], 36-37) 

Fiel perseverança de Paulo não só foi ganhando adeptos fora da igreja, mas também está 

fortalecendo e encorajando os crentes dentro da igreja. Coragem e fidelidade do apóstolo 

durante seu confinamento causou mais de seus companheiros irmãos, tanto em Roma e 

mais além, para ser mais confiante no Senhor por causa de sua prisão e de ter muito 

mais coragem de falar a palavra de Deus sem medo.Sua influência foi penetrante e de 

longo alcance. Não era apenas alguns crentes, mas a maior parte dos irmãos, que foram 

incentivados por sua prisão. Embora influente e perturbador, aqueles que criticaram e 

caluniado Paulo ( 01:15 , 17 ) estavam em minoria. 

A implicação é que, antes de sua prisão, os crentes tinham medo, ou pelo menos 

relutante, para compartilhar abertamente sua fé. A hostilidade a esta nova seita do 



judaísmo, como era comumente considerado por todo o império, foi crescendo. Não 

foram só os líderes judeus intensificando sua oposição e perseguição, mas os pagãos 

também começou a ver o cristianismo como uma ameaça tanto para a sua religião e de 

seus meios de subsistência ( Atos 19: 23-41 ). 

O exemplo de Paulo deu aos seus irmãos ... muito mais coragem de falar a palavra de 

Deus sem medo. Como eles viram como Deus o protegeu e abençoou seu ministério, 

apesar da perseguição e prisão, sua coragem foi renovada e sua ousadia e zelo 

intensificada. Sua força se tornou a sua força, como o seu exemplo tocou-lhes. Através 

do Espírito Santo, o impacto do que uma vida fiel revolucionou e energizado toda a 

igreja. Companheiros santos do apóstolo descobriu que, como a covardia que uma vez 

experimentado, coragem é contagiosa. 

Liberdade para proclamar o evangelho é compreensivelmente acarinhados hoje pelos 

cristãos no chamado mundo livre. Mas muitos, se não a maioria, das grandes expansões 

da fé e revivals espirituais dentro da igreja vieram em épocas de oposição e 

perseguição. O cristianismo foi proibido em longo China comunista e até hoje em grande 

parte do que a expressão pública nação do cristianismo ainda é severamente restrito. No 

entanto, por muitas estimativas responsáveis, há milhões de cristãos crentes na Bíblia em 

que grande país. Por outro lado, na maior parte do "livre" mundo ocidental a influência, 

se não for o tamanho, da igreja evangélica tem sido continuamente erodindo. 

As circunstâncias de Paulo estavam além da capacidade da maioria das pessoas de 

compreender. No entanto, ele foi um modelo de alegria, contentamento e paz. Essas 

qualidades interiores, obviamente, não se basearam em seu conforto físico, suas posses, 

sua liberdade, sua auto-satisfação, ou a sua reputação e prestígio. Eles foram inteiramente 

baseado em sua confiança em seu gracioso e soberano Senhor e seu prazer no progresso 

do evangelho. 

Apesar de Detratores-contanto que o nome de Cristo 

seja proclamado 

Alguns, com certeza, estão pregando a Cristo até por inveja e 

contenda, mas alguns também de boa vontade; este último fazer 

isso por amor, sabendo que fui posto para defesa do evangelho; o 

ex anunciar Cristo por ambição egoísta, e não de motivos puros, 

pensando em me causar sofrimento em minha prisão. E 

depois? Só que, em todos os sentidos, ou por pretexto ou de 

verdade, Cristo seja anunciado; e isso me alegro. Sim, e se 

alegrarão, ( 1: 15-18 ) 

Como o Senhor durante Seu ministério terreno, Paulo teve mais de sua cota de detratores, 

a maioria deles provenientes dos estabelecimentos religiosos judeus e pagãos. A igreja 

logo veio a ter detratores dentro das suas próprias fileiras, que caluniados seus líderes, 

mais frequentemente do que não aqueles que foram os mais piedosos e eficaz. 

Uma das experiências mais desanimadoras para um servo de Deus é a de ser falsamente 

acusado por colegas fiéis, especialmente os colegas de trabalho na igreja. Para ser 

difamado por um incrédulo é esperado; a ser difamado por outro crente é inesperado. A 

dor é muito profunda quando um ministério é caluniado, deturpados, e injustamente 

criticado pelos companheiros pregadores e professores do evangelho. Essa é 



precisamente a situação que Paulo enfrentou em Roma, onde alguns dos líderes da igreja, 

em oposição a ele, foram pregar a Cristo até por inveja e contenda. 

Na igreja de Corinto havia anti-Paulo, bem como pro-Paulo facções na 

congregação. "Agora eu quero dizer isso", explicou ele, "que cada um de vocês está 

dizendo: 'Eu sou de Paulo," e "Eu, de Apolo" e "Eu sou de Cefas,' e 'I de Cristo" ( 1 Cor 

. 01:12 ). Aqueles que favoreceu Apolo e Pedro (Cefas, 1 Cor. 03:22 ), sem dúvida, tinha 

reservas sobre Paulo, como aqueles que o favoreceu provavelmente tinha sobre os outros 

dois. A facção "Cristo" aparentemente se consideravam a elite espiritual e os outros como 

inferiores. 

Detratores de Paulo, que estavam pregando a Cristo até por inveja e contendas, não 

eram hereges, como os judaizantes, mas foram teologicamente ortodoxo. Eles pregado e 

ensinado o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Eles não estavam anunciando "um 

evangelho diferente", como foram alguns em Corinto e Galácia ( 2 Cor. 11: 4 ; . Gal 1: 

6 ). Nem foram "falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de 

Cristo" ( 2 Cor 11:13. ) ou parte de "falsa circuncisão" mencionado mais tarde na presente 

carta ( Fp 3: 2. ). 

Para ter certeza indicam um tipo de parênteses, uma breve saída do tema principal de 

Paulo de alegria. "Eu percebo muito bem", ele estava dizendo em essência, "que nem tudo 

é como deveria ser na igreja. Eu não sou ingênuo sobre os motivos de alguns pastores e 

evangelistas. Eu sei que eles estão pregando a Cristo até por inveja e contenda. " O 

problema não era na teologia desses pregadores, mas em seus motivos, não no que eles 

pregavam, mas em por que eles pregaram-lo, ou seja, a partir de inveja e porfia. 

Phthonos ( inveja ) é o desejo de privar os outros de que é deles por direito, para desejar 

que eles não tem ou teve, em menor grau. Foi "por inveja" que a multidão judaica ( Matt. 

27:18 ) e os principais sacerdotes ( Marcos 15:10 ) entregou Jesus a Pilatos para a 

crucificação. Entre as muitas características do mal de "a impiedade e injustiça dos 

homens que detêm a verdade em injustiça" ( Rom. 1:18 ) éinveja -listed lado a ganância, 

homicídio, contenda, engano, malícia, fofocas e outros pecados graves ( Rom . 

01:29 ; 13:13 ; 1 Cor 01:11. ; 3: 3 ; 2 Cor 0:20. ; Gl 5: 19-21. ; 1 Tim. 6: 4 ; Tito 3: 

9 ). Paulo lembrou Tito que "também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, 

extraviados, servindo a várias paixões e deleites, gastando a nossa vida em malícia e 

inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros" (Tito 3: 3 ). Mas os crentes possuem uma 

nova natureza ( 2 Cor. 5:17 ) e são comandados pelo poder do Espírito de colocar "de 

lado toda a malícia, todo o engano, hipocrisia, inveja e toda calúnia" ( 1 Pedro 2: 

1 ). Escusado será dizer que os cristãos freqüentemente deixam de ser obediente à Palavra 

e submisso ao Espírito. 

Inveja, desejando que os outros não têm o que eles têm, está intimamente relacionado 

com o ciúme, o que está desejando ter o que outra pessoa possui. A partir do contexto, 

parece provável que os detratores de Paulo eram tanto invejoso e ciumento do 

apóstolo. Tiveram inveja de superdotação de Paulo, suas bênçãos, sua inteligência, pela 

sua eficácia no ministério, e, talvez, sobretudo, o seu ser altamente respeitada e amada na 

igreja. Eles podem até ter invejado seus encontros pessoais com o ressuscitado e exaltado 

Senhor Jesus Cristo (cf. Atos 9: 1-6 ; 18: 9-11 ; 22: 17-18 ; 23:11 ). Consequentemente, 

como todos aqueles motivados por inveja e ciúme, que consideravam o apóstolo a ser 

uma ameaça à sua própria proeminência e influência na igreja. 

Strife é de Eris , que se refere à afirmação, especialmente com um espírito de 

inimizade. Como ele é usado aqui, é frequentemente associado com inveja e ciúme, 



assim como com outras paixões pecaminosas, como a cobiça e malícia. A inveja leva a 

competição, hostilidade e conflito. 

O propósito de Paulo para enfrentar este problema não era ganhar a simpatia para si 

mesmo, e muito menos para retaliar contra seus detratores. Ele estava em vez apontando 

que a fidelidade no ministério inclui motivos corretos, bem como doutrina 

correta. Sempre existiram aqueles cujo serviço na Igreja é, em grande medida motivada 

pelo desejo de ultrapassar os outros. Isso faz com que eles se ressentem aqueles que são 

respeitados e cujos ministérios são frutíferas. Tais pessoas inevitavelmente raça inveja e 

porfia e, assim, fazer um grande dano à igreja de Cristo. 

Exatamente o que estava sendo dito sobre Paulo machucá-lo e destruir sua reputação não 

é revelado. Mas porque as acusações eram falsas, as indicações não são importantes. O 

propósito do apóstolo não era para ser defensivo, mas simplesmente para dar uma 

explicação correta da situação. Como em Corinto (cf. 1 Cor. 1: 11-17 ), é provável que 

várias facções estavam envolvidos, cada um especial fidelidades, discernimento e 

autoridade reivindicando. Quando falsos mestres ganharam uma audiência em Corinto, 

eles impiedosamente atacados Paulo, que escreveu 2 Coríntios para responder a esses 

ataques (cf. 2 Cor 10:10. ; 11: 6 ). Assim como os amigos de Jó, alguns dos pregadores 

invejosos em Roma pode ter afirmado que a prisão de Paulo foi castigo de Deus por algum 

pecado secreto (cf. João 9: 1-2 ). Outros podem ter acreditado Paulo estava na prisão 

porque faltou a fé vitoriosa que teria ganho a sua libertação. Na sua opinião, ele 

obviamente não conseguiu explorar plenamente o poder do Espírito Santo. O fato de que 

eles eram livres e ele estava na prisão era uma prova para eles que seu poder espiritual e 

utilidade foram inferiores aos deles. Caso contrário, por que Deus não milagrosamente 

livre Paulo como Ele tinha em Filipos ( Atos 16: 25-26 )? 

Outros ainda podem ter presunçosamente pensei que o Senhor manteve Paulo na prisão 

por causa de sua suposta pregação inadequado e enganoso da Palavra de Deus. Com 

acesso ao apóstolo limitado, as pessoas tinham mais oportunidade de ouvir os seus 

adversários, que alegou uma compreensão mais profunda e mais completa da fé. Como 

alguns cristãos de hoje, eles talvez sentiu Paulo era antiquado e que era necessária uma 

abordagem mais fresca, mais relevante para alcançar as pessoas sofisticadas de 

Roma. Outros podem ter argumentado que, se Paulo tinha sido completamente 

descomprometido e fiéis à fé que ele teria sido martirizado longo de antemão. Por isso 

ele deve ter feito um acordo com os romanos para proteger sua vida e garantir um 

tratamento favorável. Tais especulações fornecer alguma idéia razoável do que estava 

sendo dito sobre Paulo. 

Mas alguns também, Paulo continua a dizer com gratificação óbvio, pregar o 

evangelho da boa vontade. Assim como inveja e porfia, boa vontade ( eudokia ) refere-

se a motivação, neste caso o motivo positivo de desejar o que é melhor para os outros. Os 

crentes em Roma, não só não criticou Paulo, mas também o apoiou com entusiasmo e 

apreciado o seu trabalho. Seus motivos eram desinteressAdãoente puro. Eles eram 

simpáticos e grato ao apóstolo por sua fidelidade na proclamação do evangelho e por sua 

amorosa ministério para eles. 

Ao contrário dos detratores, o último (aqueles com boa vontade ) pregou a Cristo por 

amor. Apenas alguns anos antes, em sua primeira carta à insignificância e da igreja 

faccioso em Corinto, ele escreveu: 

Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu me tornei um gongo 

ruidoso ou como o címbalo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse 



todos os mistérios e toda a ciência; e ainda que tivesse toda fé, de maneira tal que 

transportasse os montes, e não tivesse amor, nada serei. E se eu der todos os meus bens 

para sustento dos pobres, e se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver 

amor, nada disso me aproveitaria ... Ora, a fé, a esperança, o amor, cumprir estes três; mas 

o maior destes é o amor. ( 1 Cor. 13: 1-3 , 13 ) 

Para além do espírito e motivo do amor, nada feito em nome-no pregação, ensino, ou o serviço 

do Senhor, não importa o quão impressionante-ortodoxa ou é verdadeiramente aceitável para 

Ele. Isso equivale a nada. 

No contexto, parece que o amor Paulo fala aqui é principalmente pessoal de amor por 

ele. Aqueles crentes motivados pela boa vontade , sem dúvida, amava o Senhor e uns 

aos outros, mas a ênfase aqui é no seu amor para o apóstolo. Eles profundamente se 

preocupava com ele e estavam preocupados com seu bem-estar pessoal, bem como para 

o impacto de seu ministério. Eles sabiam que ele não estava na prisão por causa de 

qualquer pecado ou falha secreta. Eles sabiam que ele não estava lá por causa de 

infidelidade, mas por causa de lealdade para com o Senhor, não porque seu trabalho foi 

um fracasso, mas porque era um sucesso poderoso, não porque ele estava fora da vontade 

de Deus, mas porque ele estava bem no centro dela . Esses crentes sabiam Paulo foi 

divinamente designado para a defesa do evangelho (cf. 1 Phil:. 7 ) e estamos gratos por 

sua fiel obediência à chamada uma obediência que os trouxera rico de bênçãos espirituais. 

Keimai ( nomeado ), que tem o significado de raiz deitado ou reclinado, passou a ser 

usado de um compromisso oficial e, por vezes, do destino. Nas forças armadas foi usado 

de uma missão especial, como o dever de guarda e defesa de uma posição estratégica. Ao 

abençoar o menino Jesus, Simeão ", disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está 

nomeado para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal a ser oposição '" ( Lucas 

02:34 ). Usando o termo de forma mais figurativa, Paulo lembrou aos Tessalonicenses 

que eles não deveriam "ser perturbado por [suas] aflições, porque [eles mesmos sabiam] 

que fomos destinados [ keimetha ] para isso "( 1 Ts 3: 3. ). 

Paulo foi divinamente . nomeado para a defesa do evangelho Jesus declarou a 

conversão do apóstolo Paulo, que era "a suportar [seu] nome diante dos gentios, e dos reis 

e dos filhos de Israel" ( Atos 09:15 ; cf. 13: 2 ; Gl 1, 15-16. ; Ef 3: 6-7. ). Sua prisão em 

Roma não era nem um acidente do destino, nem principalmente a decisão dos homens, 

nem mesmo da decisão de Paulo a apelar para César ( Atos 25:11 ).Acima de tudo, era 

uma parte integrante da sua divina tarefa de defender o evangelho. Neste caso, ele estava 

destinado a ser, em que o encarceramento por vontade de Deus, para que ele pudesse 

pregar o evangelho em Roma. 

No versículo 17 , Paulo refere-se novamente para seus detratores, o antigo grupo de 

crentes ( v 15a. ), que proclamam a Cristo por ambição egoísta, e não de motivos 

puros. Como mencionado acima, não era a sua doutrina que estava em falta; eles 

fizeram proclamar Cristo. Mas eles não estavam pregando Cristo para a Sua glória e 

honra, mas para o seu próprio, para cumprir a sua ambição egoísta. 

Eritheia ( ambição egoísta ) originalmente não tem uma conotação ruim, mas 

simplesmente que se refere o trabalho assalariado. Eventualmente, no entanto, adquiriu o 

sentido de olhar exclusivamente para próprios interesses, independentemente das 

consequências para os outros. Foi usado por profissionais de carreira que impiedosamente 

tentaram subir ao topo de seus campos de qualquer forma que podia, e de políticos que 

buscavam cargo a qualquer custo. 



Detratores egoisticamente ambiciosos de Paulo obviamente não pregou a partir de 

motivos puros. Não só eles eram egoístas, mas ainda pior, eles também procurou fazer 

desserviço para Paulo, pensando de causar [ele] angústia na [sua] prisão. Eles 

injustamente criticado e acusou-o com a Proposito maliciosa de agravando e 

intensificando a sua angústia. Eles exibiram crueldade inacreditável nascido de ciúme, 

utilizando a prisão de Paulo para desacreditá-lo e para se promover. 

Mas angústia primária de Paulo não foi devido a sua aflição, causada por Roma ou seus 

companheiros crentes. Ele sabia que a hipocrisia e maus motivos de seus detratores 

estavam fazendo um grande dano à causa de Cristo, e é isso que ele o mais profundo pesar 

causado. Como já mencionado, ele não poderia ter ajudado a ser ferido 

pessoalmente. Mas ele não estava procurando por simpatia ou buscando se defender. Ele 

sabia que outros líderes fiéis na igreja enfrentou críticas e oposição, tanto do mundo e de 

outros crentes. Sua reação à sua situação atual, em Roma iria dar o exemplo para outros 

servos fiéis do Senhor. Eles, então, ser capaz de enfrentar suas próprias aflições com a 

mesma paz de espírito, espírito de perdão, e confiança no triunfo da verdade de Deus, que 

ele exibiu. 

Paulo estava plenamente consciente de que os crentes imaturos são propensos a "rixa, 

ciúme, os ânimos irritados, disputas, calúnias, fofocas, arrogância, distúrbios" ( 2 Cor. 

0:20 ). Ele alertou Timóteo a estar em guarda contra qualquer pessoa nas igrejas que "tem 

um interesse mórbido em questões e disputas controversas sobre palavras, das quais 

nascem invejas, porfias, linguagem abusiva, suspeitas malignas" (1 Tim. 6: 4 ). 

Mais importante, porém, ele viu a imagem maior. Porque esses homens invejosos foram 

realmente pregar o verdadeiro evangelho, as pessoas iam sendo salvos. "E então?" , ele 

perguntou retoricamente, portanto, responder: Só que, em todos os sentidos, ou por 

pretexto ou de verdade, Cristo seja anunciado; e isso me alegro. Sim, e me 

alegre. Em outras palavras, se a causa de Cristo estava sendo servido, mesmo em 

pretense por esses detratores invejosos, ele estava feliz. Embora motivo dos detratores 

não era primariamente para exaltar Cristo ou para ganhar almas, mas para exaltar-se à 

custa de Paulo, ele não era amargo. Ele sabia que, embora ele não honrar aqueles homens 

que pregavam a verdade fora de fingimento, o Deus soberano, no entanto, honrado sua 

mensagem quando Cristo [foi] proclamada. Essa realidade agradou muito, Paulo. 

A Palavra de Deus é sempre poderoso, não importa o que os motivos de quem proclama-

lo. A última coisa que o profeta Jonas queria que acontecesse era para Nínive a se 

arrepender em sua pregação; mas a mensagem que ele deu de Deus produziu 

arrependimento, apesar de suas más intenções (cf. Jonas 4: 1-9 ). Mesmo um pregador ou 

professor que é invejoso, ciumento, e egoísta pode ser usado por Deus quando sua 

mensagem é fiel à Palavra. Deus sempre honra Sua Palavra, e Sua Palavra sempre dá 

frutos. "Minha palavra ... que sair da minha boca ... não voltará para mim vazia, sem 

realizar o que eu desejo, e sem conseguir o assunto para que a enviei" ( Is. 55:11 ). Como 

o ministro escocês do século XIX João Eadie sabiamente comentou: "A virtude está no 

evangelho, e não no evangelista; na exposição, e não no expositor" ( Um comentário 

sobre o texto grego da Epístola de Paulo aos Filipenses [reimpressão; Grand Rapids: 

Baker, 1979], 40). 

Na verdade remete para aqueles que estavam pregando "de boa vontade; ... por amor, ... 

[e] a partir de motivos puros" ( Filipenses 1: 15-17. ). A verdade aqui não se refere à 

precisão do que eles disseram, mas sim para a veracidade e integridade de seus 



corações. Em contraste marcante com os detratores, eles não eram hipócritas pregando o 

evangelho puro de motivos impuros. 

Katangellō ( proclamada ) refere-se a anunciar ou declarar algo com autoridade. Se o 

evangelho foi proclamado por ciúmes, pregadores ofensivas, ou por aqueles que foram 

fielmente e, humildemente, pregando o evangelho com motivos puros, foi 

precisamente proclamada, que deu frutos, e Paulo só poderia alegrar. Ele reforçou sua 

seriedade, acrescentando, Sim, e me alegre. Sua alegria, sua atitude gracioso, e sua 

compreensão da maior problema da verdade do evangelho não foram transitórios, mas 

foram resolutamente permanente (cf. Sl. 4: 7-8 ; Rom. 0:12 ; 2 Cor. 6:10 ). 

Absolutamente nada poderia roubar dada por Deus a alegria de Paulo. Ele era 

dispensável; o evangelho não era. Sua própria privacidade e liberdade foram incidental, 

e ele não se importou nada de reconhecimento pessoal ou crédito. Nem as cadeias 

dolorosas de Roma nem a crítica ainda mais dolorosa de outros cristãos poderia impedi-

lo de regozijo, porque Cristo estava sendo proclamado e Sua igreja foi crescendo e 

amadurecendo. Vista de sua vida e ministério do apóstolo são talvez melhor expressa em 

2 Coríntios: 

E trabalhar em conjunto com Ele, nós também pedimos que você não receber a graça de 

Deus em vão, pois Ele diz: "No tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te 

ajudei." Eis, agora, "o tempo aceitável", eis, agora, "o dia da salvação" -giving há motivo 

para escândalo em coisa alguma, para que o ministério não será desacreditado, mas em 

tudo, nos recomendáveis como servos de Deus, em grande parte endurance, nas aflições, 

nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas 

insônia, na fome, na pureza, na ciência, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no 

amor genuíno, na palavra da verdade, no poder de Deus; pelas armas da justiça para a 

mão direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e boa fama; considerado 

como enganadores e ainda Verdadeiro; como desconhecido ainda bem conhecido, ainda 

morrendo eis que vivemos; como castigados ainda não condenados à morte, como 

entristecidos mas sempre alegres, como pobres mas enriquecendo a muitos, como nada 

tendo e possuindo tudo. ( 2 Cor. 6: 1-10 ) 

O exemplo de Paulo de humildade altruísta mostra que os piores circunstâncias, maior 

alegria pode ser. Quando as coisas aparentemente seguras na vida começam a entrar em 

colapso, quando o sofrimento ea tristeza aumento, crentes devem ser traçadas em 

comunhão cada vez mais profunda com o Senhor. É então que eles vão experimentar mais 

plenamente a alegria duradoura o apóstolo conhecia tão bem.Essa alegria é muito maior 

e mais gratificante do que qualquer felicidade circunstancial fugaz. E esta alegria sem 

mistura não vem por causa das circunstâncias, mas apesar deles e através deles. 

 

 

 

 



5. A Alegria do Ministerio - Parte 2: 

Apesar da Morte e da Carne (Filipenses 1: 

19-26) 

pois eu sei que isso vai se transformar em minha libertação 

através de suas orações e de prestação do Espírito de Jesus Cristo, 

segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que eu não 

vou estar envergonhados em qualquer coisa, mas que, com toda a 

ousadia, Cristo vai mesmo agora, como sempre, ser exaltado no 

meu corpo, seja pela vida ou pela morte.Porque para mim o viver 

é Cristo eo morrer é lucro. Mas se eu estou a viver na carne, isto 

significará fruto do meu trabalho; e eu não sei qual escolher. Mas 

eu sou duramente pressionado em ambos os sentidos, tendo desejo 

de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor; ainda 

permanecer na carne é mais necessário para o seu 

bem. Convencido disso, eu sei que vou permanecer e continuar 

com todos vós para o seu progresso e alegria na fé, de modo que 

a sua confiança orgulhoso em me cresça em Cristo Jesus pela 
minha nova ida a vós. (1: 19-26) 

Apesar das provações, tristeza e sofrimento experimentado Paulo (cf. 2 Cor. 11: 

23-33), seu ministério foi, no entanto, uma experiência alegre para ele. Nesta 

seção de Filipenses, ele discute quatro problemas que podem aparentemente tê-

lo roubado de alegria: problema, detratores, morte e da carne. As duas primeiras 

questões (problemas [da prisão de Paulo] e detratores [os pregadores que 

procuraram elevar-se à custa de Paulo]) foram discutidos no capítulo 4 deste 

volume. O apóstolo agora revela que tanto a ameaça de morte iminente e as 

tristezas de viver na carne também eram incapazes de roubá-lo de sua alegria. 

In Spite da Morte, contanto que o Senhor foi glorificado 

Porque eu sei que isso vai se transformar em minha libertação 

através de suas orações e de prestação do Espírito de Jesus Cristo, 

segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que eu não 

vou estar envergonhados em qualquer coisa, mas que, com toda a 

ousadia, Cristo vai mesmo agora, como sempre, ser exaltado no 

meu corpo, seja pela vida ou pela morte.Porque para mim o viver 

é Cristo eo morrer é lucro. (1: 19-21) 

Em última análise, isso realmente não importa para Paulo que ele foi preso, 

caluniado, e de frente para possível execução, desde que o evangelho salvador 

de Cristo estava sendo pregado. Ele estava totalmente confiante de que, apesar 

de suas circunstâncias negativas, a causa do Senhor triunfaria. Portanto, ele 

poderia enfrentar a morte sem medo. Nos versículos 19-21, ele menciona cinco 

realidades em que essa confiança se baseia: os preceitos do Senhor (v. 19 a ;) as 



orações dos santos (v. 19 b ); a prestação do Espírito (v. 19 c ); a promessa de 

Cristo (v 20. a ); e do plano de Deus (vv. 20 b -21). 

Confiança nos preceitos do Senhor 

Porque eu sei que isso vai se transformar em minha libertação (1: 

19a) 

Oida ( saber ) significa saber algo com certeza. Paulo estava convencido de 

que seu sofrimento presente nas mãos de ambos os descrentes e crentes 

iriam revelar-se para [sua] libertação. Ele cita diretamente a partir da 

Septuaginta (a tradução grega do Antigo Testamento), citando a resposta de Job 

para Zophar: "Isso também irá a minha salvação "(Jó 13:16). Job entendeu 

corretamente que sua terrível sofrimento não era castigo de Deus por causa do 

pecado. Como Jó, Paulo acreditava plenamente que Deus um dia entregá-lo, 

tanto de suas aflições físicas e das falsas acusações daqueles que injustamente 

insistiu que todo o seu sofrimento foi o resultado de iniqüidade. 

Alguns anos antes, Paulo havia garantido aos crentes em Roma que "Deus faz 

com que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam 

a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito" (Rm 8:28.); agora 

ele aplicou essa verdade maravilhosa para sua própria vida. Ele sabia que tinha 

a consciência limpa (At. 23: 1; 24:16; 2 Cor 1:12; 1 Tim. 1: 5; 3:. 9; 2 Tm 1: 

3); ele sabia que não estava sendo castigado por Deus; e ele estava totalmente 

convencido de que Deus faria com que seu sofrimento presente para "trabalhar 

em conjunto para o bem." 

Libertação é a palavra grega soteria , que é comumente traduzida como 

"salvação". Alguns comentaristas acreditam, portanto, Paulo estava se 

referindo a sua libertação do pecado e da morte através da fé em Jesus 

Cristo. A idéia seria, então, que estava confiante em sua segurança 

eterna. Outros tomam esta libertação para se referir a sua reivindicação perante 

César e sua consequente libertação da prisão e libertaçãode execução. O 

principal libertação da qual ele estava falando não poderia ter sido de 

execução, no entanto, porque no versículo 20 ele qualifica sua expectativa com 

as palavras "seja pela vida ou pela morte." 

Em qualquer caso, Paulo sabia que suas circunstâncias atuais eram 

temporários. De uma forma ou de outra, "pela vida ou pela morte", ele seria 

entregue a partir deles. Os versículos 21-25 indicam sua expectativa confiante 

de que ele viveria. Sua salvação seria aperfeiçoado quando ele foi conduzido à 

presença de seu Senhor (v. 23). Mais uma vez, como Jó, ele poderia declarar: 

"Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, e no último Ele tomará Sua 

posição sobre a terra. Mesmo depois de minha pele é destruída, mas da minha 

carne verei a Deus" (Jó 19: 25-26). 



Confiança na Oração dos Santos 

através de suas orações (1: 19b) 

Paulo acreditava na soberania ilimitada de Deus e tinha perfeita confiança de 

que a Palavra de Deus seria cumprida e Seu propósito realizado. Ele também 

sabia que o plano soberano de Deus incorpora asorações de Seu povo. Ele 

especialmente apreciado as orações da congregação amado em Filipos e 

expressou a eles suas convicções mais profundas e anseios pessoais. 

O apóstolo sabia que "a oração eficaz de um justo pode realizar muito" (Tiago 

5:16), e ele, portanto, não só orou diligentemente si mesmo, mas também 

incentivou outros crentes continuamente a Oração de forma diligente. Diante 

de circunstâncias difíceis, alguns anos antes, ele tinha apelado para a igreja em 

Corinto para orar por ele: 

Pois, assim como os sofrimentos de Cristo são nossos em abundância, assim 

também o nosso conforto é abundante, através de Cristo ... Para nós não 

queremos que ignoreis, irmãos, da nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, 

porquanto foi excessivamente , além das nossas forças, a ponto de 

desesperarmos até da própria vida; de fato, tivemos a sentença de morte dentro 

de nós mesmos para que não iria confiar em nós mesmos, mas em Deus, que 

ressuscita os mortos; qual nos livrou de tão grande perigo de morte, e nos 

livrará, Ele em quem temos a nossa esperança. E Ele ainda continuará a livrar-

nos, você também se juntar para nos ajudar através de suas orações, para que 

sejam dadas graças por muitas pessoas em nosso nome para o favor concedido 

a nós por meio das orações de muitos. (2 Cor. 1: 5, 8-11) 

Antes Paulo visitou a igreja de Roma, ele havia implorado aqueles crentes: 

"Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que 

luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus" (Rom . 

15:30). Durante a mesma prisão em que ele escreveu Filipenses ele advertiu os 

Efésios: "Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e com 

isso em vista, estar em alerta com toda perseverança e súplica por todos os 

santos, e orar em meu nome, que seja dada a mim no abrir da minha boca, para 

dar a conhecer com ousadia o mistério do evangelho "(Ef. 6: 18-19). Aos 

Tessalonicenses ele implorou: "Irmãos, orai por nós" (1 Tessalonicenses 

5:25.); e, mais tarde, "Irmãos, rogai por nós que a palavra do Senhor se 

propague e seja glorificada, como também fez com você" (2 Ts 3: 1.). 

Nada é mais encorajadora àquelas que no ministério do que saber que outros 

crentes estão segurando-os diante do Senhor em oração. 

A confiança na Prestação do Espírito 

e da prestação do Espírito de Jesus Cristo, (1: 19c) 



A Palavra de Deus, as orações dos santos, e do poder do Santo Espírito sempre 

trabalhar em conjunto para o benefício dos servos de Deus. Jesus prometeu: "Eu 

rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para 

sempre; que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque 

não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará 

em vós "(João 14: 16-17; cf. 15:26; Marcos 13:11; Lucas 12:12; Rom. 8: 

9). Mas parece que Paulo estava falando aqui não tanto sobre a prestação do de 

Cristo Espírito aos crentes na salvação como do Espíritodisposição do poder 

divino e de protecção depois da salvação. 

Epichorēgia ( provisão ) descreve uma oferta completa, beneficiente, e 

suficiente do que é necessário. O Santo Espírito é o recurso suficiente do crente 

por tudo que ele precisa. Ele fornece orientação quando os crentes não sei o que 

dizer. "Não se preocupe em como ou o que haveis de dizer," Jesus 

prometeu; "Pois será dado naquela hora o que haveis de dizer Pois não sois vós 

que falais, mas é o Espírito do vosso Pai é que fala em vós." (Mat. 10: 19-

20). O Espírito ajuda os crentes a Oração. Quando eles são fracos e "não 

sabemos como orar, como [eles] deveria, ... o mesmo Espírito intercede por 

[eles] com gemidos muito profundos para palavras" (Rm 8,26). O Espírito é a 

fonte de energia. "Ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre 

vós," Jesus prometeu, pouco antes de Sua ascensão; "E sereis minhas 

testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até mesmo 

para a parte mais remota da terra" (Atos 1: 8). Aos Efésios Paulo escreveu que 

o Senhor "é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que 

pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós" (Ef. 3:20). Mais 

tarde, em Filipenses, ele disse: "Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades 

segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus" (Filipenses 4:19.). O 

Espírito produz na vida do crente uma colheita abundante de frutos espirituais: 

"amor, alegria , paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 

domínio próprio "(Gl 5: 22-23.). 

A confiança na promessa de Cristo 

de acordo com a minha ardente expectativa e esperança, de que 

eu não vou estar envergonhados em qualquer coisa, mas com toda 

a ousadia, Cristo mesmo agora, como sempre, ser exaltado em 
meu corpo, (1: 20a) 

A idéia implícita é que de Paulo expectativa e esperança fervorosa foram 

fundamentadas na promessa do Senhor, não em pensamento positivo do 

apóstolo. Apokaradokia ( ardente expectativa ) é uma palavra composta que, 

literalmente, refere-se a esticar o pescoço. Ele muitas vezes foi usado no sentido 

figurado de um desejo ou expectativa ansiosa, uma conotação reforçada pelo 

sinónimo de esperança.Paulo estava certo de que, aos olhos de Deus, ele nunca 

realmente ser envergonhados, se diante de César, o mundo, ou a igreja . Em 

última análise, ele seria inocentado. Ele expressou confiança semelhante ao 



Corinthians, dizendo: "Mesmo que eu vangloriar um pouco mais sobre a nossa 

autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para destruí-lo, eu 

não vou estar envergonhados" (2 Cor. 10: 8 ). 

Paulo expressou sua alegria suprema, quando escreveu que Cristo mesmo 

agora, como sempre, ser exaltado em meu corpo. Sabendo que o corpo do 

crente é "um templo do Espírito Santo" (1 Cor. 6:19), ele apresentou o seu 

(Rom. 12: 1) o corpo como "um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que 

[era seu] culto racional". Ele levou-a em seu próprio corpo "o morrer de Jesus, 

para que a vida de Jesus também [seria] se manifeste em [seu] corpo" (2 Cor. 

4:10). Sempre, incluindo as situações difíceis, Paulo continuaria ser um 

instrumento para exaltar o seu Senhor através fiel, santa obediência. Ele se 

alegrou muito que, por causa de sua fidelidade, ele poderia testemunhar que as 

igrejas da Judéia (e em todo o império) "glorificavam a Deus por causa de mim" 

(Gal. 1,24). 

A confiança no Plano de Deus 

seja pela vida ou pela morte. Porque para mim o viver é Cristo eo 

morrer é lucro. (1: 20b-21) 

Paulo não estava certo de que o plano de Deus era para ele, se ele iria continuar 

a servir e exaltá-Lo através de sua vida e ministério ou através da exaltação 

final da morte. De qualquer maneira, a vontade do Senhor seria feito; Seu 

plano seria plenamente realizado. 

Para os anciãos de Éfeso, que o encontraram na praia perto de Mileto, Paulo 

declarou inequivocamente, "Eu não considero a minha vida de qualquer conta 

como preciosa para mim, para que eu possa terminar minha carreira eo 

ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da 

graça de Deus "(Atos 20:24). Um pouco mais tarde, ele disse aos crentes em 

Cesaréia que foram afligidos por profecia de prisão iminente de Paulo Agabus:? 

"O que você está fazendo, chorando e magoando meu coração Porque eu estou 

pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém para o nome do 

Senhor Jesus "(Atos 21:13). Ele lembrou os crentes em Roma que "nenhum de 

nós vive para si, e nenhum morre para si mesmo, porque, se vivemos, vivemos 

para o Senhor, ou se morremos, morremos para o Senhor, por isso, se vivemos 

ou morramos, somos do Senhor Porque foi para isto mesmo que Cristo morreu 

e tornou a viver, para que pudesse ser Senhor tanto de mortos como de vivos. 

"(Rom. 14: 7-9). Se ele vivo ou morto, o apóstolo pode dizer agora que ele iria 

para Timoteo alguns anos mais tarde.: "Eu já estou sendo derramado como 

libação, e o tempo da minha partida está próximo Combati o bom combate, ter 

terminado o curso, eu guardei a fé "(2 Tim. 4: 6-7). De qualquer maneira, ele 

seria vitorioso e Cristo seria exaltado. 



A frase grega traduzida para viver é Cristo eo morrer é lucro não contém 

nenhum verbo. Ele literalmente lê "para viver Cristo, para morrer ganho." Paulo 

sabia que a vida é Cristo, porque ele iria continuar a servi-lo, enquanto ele 

vivia. Ele também sabia que morrer seria ganho, porque então ele estaria na 

presença de Deus, capaz de adorar e servir a Ele em santa perfeição (cf. 23 

v.). Paulo compreendeu inteiramente que a riqueza, o poder, influência, posses, 

prestígio, posição social, boa saúde, de negócios ou de sucesso profissional, e 

todas as outras coisas que tais são transitórios. Muitos reconhecem que a 

verdade, mas não muitos vivem como se ela é verdadeira. Poucos podem dizer 

com absoluta sinceridade de Paulo para mim, o viver é Cristo eo morrer é 

lucro. 

O apóstolo do muito que está sendo foi embrulhado em seu Senhor e Salvador, 

Jesus Cristo. Ele confiou, amado, servido, testemunhou a favor, e em todos os 

sentidos e foi dedicada a dependentes dEle. Sua única esperança, o seu único 

propósito, sua única razão de viver era Cristo. Ele viajou para Cristo, pregado 

por Cristo, e foi perseguido e preso por Cristo. Em última análise, ele 

iria morrer por Cristo.Mas até mesmo a morte, pela maravilhosa graça de 

Deus, foi, finalmente, para eterna de Paulo ganho. 

Apesar de estar na carne, contanto que a Igreja foi 

beneficiado 

Mas se eu estou a viver na carne, isto significará fruto do meu 

trabalho; e eu não sei qual escolher. Mas eu sou duramente 

pressionado em ambos os sentidos, tendo desejo de partir e estar 

com Cristo, o que é muito melhor; ainda permanecer na carne é 

mais necessário para o seu bem. Convencido disso, eu sei que vou 

permanecer e continuar com todos vós para o seu progresso e 

alegria na fé, de modo que a sua confiança orgulhoso em me 
cresça em Cristo Jesus pela minha nova ida a vós. (1: 22-26) 

Adoniram Judson foi o primeiro missionário no exterior enviados dos Estados 

Unidos. No início do século XIX, ele e sua primeira esposa foi para a Índia e, 

um pouco mais tarde, para a Birmânia, onde ele trabalhou por quase quatro 

décadas. Depois de 14 anos, teve um punhado de conversos e tinha conseguido 

escrever uma gramática birmanês. Durante esse tempo, ele sofreu uma horrível 

prisão por um ano e meio e perdeu sua esposa e filhos para a doença. Como 

Paulo, ele desejava estar com o Senhor, mas, também, como o apóstolo, ele 

considerou seu trabalho para Cristo para ser infinitamente mais importante do 

que os seus anseios pessoais. Ele, portanto, orou para que Deus lhe permitisse 

viver tempo suficiente para traduzir a Bíblia inteira em birmanês e estabelecer 

uma igreja lá de pelo menos uma centena de crentes. O Senhor concedeu o 

pedido e também lhe permitiu compilar Inglês-birmanês dicionários, que se 

tornou inestimável para os trabalhadores cristãos, tanto estrangeiros como 

birmanesas, que o seguiram birmanês-Inglês e. Ele escreveu: "Se eu não tivesse 



tinha certeza de que cada provação foi ordenada pelo infinito amor e 

misericórdia, eu não poderia ter sobrevivido meus sofrimentos acumulados." 

Parte da grandeza espiritual é conhecer a Cristo intimamente e muito tempo 

para estar com Ele. Mas grandeza espiritual também inclui a ser totalmente 

comprometido com o avanço do reino e servir a Cristo na terra. Cada crente 

vive em tal tensão. Paulo claramente não escapou esse dilema, o que ele 

expressou tão bem e de forma pungente nos versículos 22-26. Ele desejava estar 

com o Senhor, mas se era a vontade de Deus para ele para viver na carne, ele 

se alegrou. Ele sabia que iria significar trabalho frutífero para ele para a 

glória de Deus. A carne não se refere aqui para a sede do pecado, como em 

outras passagens (cf. Rm 6:19; 7:. 5, 18; 8: 5; 2 Coríntios 7: 1; 10:. 2; Gl 3.. 3), 

mas a vida física (cf. Rm 1: 3; 9: 3; 1 Cor 6:16; 2 Cor. 10:. 3; Gal . 02:20; 1 

Pedro 4: 1-2). 

Trabalho frutífero é a obra do Senhor, que o Espírito Santo sempre 

abençoa. Quando "a palavra da verdade, o evangelho" é fielmente proclamada 

será "constantemente, frutificando e crescendo" (Col. 1: 5-6; cf. Filipenses 1: 

15-18.). Paulo não é, claro, falando de boas obras pelas quais os homens 

esperam em vão se redimir. Todas as obras humanas são impotentes para salvar 

e realmente viciar o gracioso trabalho, redentor de Cristo (Romanos 3: 20-22, 

28; 4:.. 1-5; Gal 2: 16-21; Ef 2: 7-9). . Ele é bastante falando da capacitado pelo 

Espírito Santo de trabalho frutífero para o qual estamos "criados em Cristo 

Jesus, [o] boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos 

nelas" (Ef. 2:10). É o fruto de "Deus, que é quem efetua em vós tanto o querer 

e trabalhar para a sua boa vontade" (Fp. 2:13). O fruto espiritual engloba o 

comportamento e motivações e capacitado pelo Espírito Santo edificados sobre 

o fundamento de Jesus Cristo (1 Cor. 03:11) dirigida pelo Espírito Santo. Ele 

pode ser dividido em várias categorias. Fruto do Comportamento inclui o "fruto 

do Espírito" (Gl 5: 22-23.); ação fruta consiste em obras de justiça (cf. Fl 

1:11.); fruto também inclui convertidos (cf. Rom. 1:13). 

Paulo estava em um dilema sobre a sua vida e da morte, confessando, eu não 

sei qual escolher. Gnōrizō ( saber ) é usado vinte e sete vezes no Novo 

Testamento, mais da metade dessas vezes por Paulo. Ele é usado de revelar algo 

que era até então desconhecida, quer pelo Senhor para os homens (como em 

Lucas 02:15; João 15:15; Romanos 9: 22-23.) Ou pelos homens com outros 

homens (como em Atos 7: 13; 2 Cor 8: 1; Ef 6:19, 21)... O ponto de Paulo 

parece ser que ele tinha não ainda decidiu que para escolher , porque o Senhor 

ainda não tinha feito conhecido a ele que para escolher. Porque ele não tinha 

certeza da vontade do Senhor na matéria, ele não tinha certeza de sua autoria. 

Não era que Paulo se opôs a vontade do Senhor ou queria estar no céu, se Deus 

queria que ele continue seu ministério na terra. Ele queria fazer as duas coisas, 

e os dois desejos foram igualmente forte e adequada. É como o dilema de uma 



mulher cujo marido foi trabalhar longe de casa por muitos meses e pede-lhe 

para visitá-lo por um tempo. Embora ela o ama profundamente e deseja ser com 

ele, ela também ama os seus filhos e quer ficar perto deles. 

Consequentemente, Paulo disse que estou duramente pressionado em ambas 

as direções. Sunechō ( embaraçado ) significa, literalmente, "para manter 

juntos." Ele foi muitas vezes utilizado de ser cercado de ambos os lados, como 

quando anda através de um estreito desfiladeiro. Lucas usou a palavra para 

descrever a multidão na Galiléia que estavam "pressionando em" Jesus (Lucas 

08:45) e de advertência do Senhor: "Porque dias virão sobre ti os teus inimigos 

vomitar uma barricada contra vós, e cercá-lo e cercá-lo de todos os lados 

"(Lucas 19:43). 

Por um lado, Paulo explicou que ele tinha o desejo de partir e estar com 

Cristo. Para partida é de analuō , que significa "desatar", como um barco de 

se desfazer de suas amarras quando ele está pronto para zarpar. A palavra foi 

usada às vezes de ser um prisioneiro libertado de suas amarras, do ser de um 

animal libertado de sua carga, ou de campo de quebra de um destacamento 

militar. Paulo fez alusão a este último valor em 2 Coríntios 5: 1: ". Sabemos 

que, se a tenda terrena que é a nossa casa é demolida, temos de Deus um 

edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus" Para os cristãos, a morte 

é simplesmente quebrar seu acampamento terrena temporária e passar para seu 

lar celestial eterna. O substantivo relacionado analusis foi muitas vezes usado 

como um eufemismo para a morte, o que Paulo tinha em mente no presente 

texto. Em sua segunda carta a Timóteo, alguns anos mais tarde, ele disse a seu 

amado filho na fé: "Porque eu já estou sendo derramado como libação, eo tempo 

da minha partida [analusis ] chegou "(2 Tim. 4 : 6). 

Filipenses 1:23 refuta a falsa doutrina do sono da alma, o ensinamento de que 

os mortos existem em um estado de inconsciência, até sua ressurreição. Quando 

os crentes morrem, eles imediatamente partempara estar com Cristo, como o 

ladrão arrependido na cruz, a quem Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, hoje 

estarás comigo no paraíso" (Lucas 23:43; cf. 2 Cor. 5: 8). Aparição de Moisés 

e Elias na Transfiguração (Mateus 17: 3.) E os plenamente conscientes crentes 

da Tribulação martirizados (Apocalipse 6: 9-11) também refutam o sono da 

alma. O Novo Testamento usa o sono como uma metáfora para a 

morte. Estevão "apelou ao Senhor e disse: 'Senhor Jesus, recebe o meu 

espírito!" Em seguida, caindo de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não 

imputes este pecado eles! ' Tendo dito isto, adormeceu "(Atos 7: 59-60; cf. João 

11: 11-14; 1 Cor 11:30; 15:20, 51; 1 Tessalonicenses 4:.. 13-15; 5:10 ). 

Suprema esperança do crente é para estar com Cristo por toda a eternidade, 

e para partir para estar com Ele começa essa experiência feliz. Muito muito 

melhor traduz um comparativo duplo em grego, expressando o maior 

superlativo. Portanto, na medida em que a satisfação e alegria pessoal dos 



crentes estão em causa, indo para o céu é, obviamente, muito melhor do que 

ficar na terra. 

Assim como Paulo, todos os crentes devem "preferem antes estar ausentes do 

corpo e estar em casa com o Senhor" (2 Cor. 5: 8). Em seguida, eles serão 

liberados a partir da dor, tristeza e sofrimento da vida presente e levados a 

gloriosa presença do Senhor. Lá eles vão experimentar a maravilhosa liberdade 

da justiça e da glória eterna e 

servem de dia e de noite no seu templo; e aquele que está assentado sobre o 

trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Eles deixarão de fome, nem sede 

mais; nem o sol batia neles, nem calor algum; para o Cordeiro que está no meio 

do trono os apascentará e os guiará para as fontes da água da vida; e Deus lhes 

enxugará toda lágrima de seus olhos. (Ap 7: 15-17) 

Os crentes não precisam mais andar pela fé, mas pela visão (cf. 2 Cor. 5: 7). Eles deixarão de 

ver a Deus através de "um espelho em enigma, mas ... cara a cara", já não sei "em parte, mas 

... totalmente, assim como [eles] também foram totalmente conhecido" (1 Cor. 13: 12; cf. 1 

Cor 8: 3).. Porque eles "são filhos de Deus, ... [que] será [então] ser como Ele, porque [eles] 

vai vê-lo como ele é" (1 João 3: 2). A confiança de Job será deles: "Mesmo depois da minha 

pele é destruída, mas da minha carne verei a Deus; quem eu mesmo o contemplarão, e que 

meus olhos vão ver e não outro" (Jó 19: 26-27; cf. Sl . 16: 10-11; 17:15; 49:15). 

Anseio de Paulo para o céu não era a sua única preocupação, no entanto. Para 

o Corinthians, ele escreveu: "Portanto, nós também temos como nossa ambição, 

seja em casa [no céu com Cristo] ou ausente [continuar a servi-Lo na terra], 

para ser agradável a Ele" (2 Cor. 5: 9). Assim, ele poderia dizer aos 

Filipenses, Para permanecer na carne é mais necessário para o seu 

bem. Desde que o Senhor tinha trabalho para ele fazer na terra, que é o lugar 

onde Paulo queria ser. O apóstolo aplicou a si mesmo a advertência que ele 

tinha dado aos crentes de Corinto: "Meus amados irmãos, sede firmes e 

constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho 

não é vão no Senhor" (1 Cor . 15:58). Embora tenha havido grande "pressão 

diária sobre [ele] de preocupação para todas as igrejas" (2 Cor. 11:28), ele não 

considerou que a responsabilidade um fardo a ser aliviada, mas uma 

oportunidade de alegria de servir ao Senhor através de servi-los. 

Mais tarde, em sua epístola, Paulo admoestou Filipenses: "Nada façais por 

partidarismo ou vanglória, mas com humildade de espírito respeito um ao outro 

como mais importante do que vós; não se limitam a olhar para os seus próprios 

interesses pessoais, mas também para os interesses dos outros "(2: 3-4). Deviam 

Tende em [si] que houve também em Cristo Jesus, que, embora ele, subsistindo 

em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus uma coisa que deve 

ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um servo, tornando-se 



em semelhança de homens. , Achado na forma de homem, humilhou-se, 

tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. (Vv. 5-8) 

Seguindo o exemplo de Cristo, a sua também faria de Paulo "alegria completa por [seu] sendo 

da mesma mente, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, com a intenção de um 

propósito" (v. 2). Foi porque ele considerou os crentes de Filipos para ser melhor do que ele 

que ele poderia dizer-lhes: Para permanecer na carne é mais necessário para o seu 

bem. Paulo ficaria feliz em adiar suas bênçãos celestes por uma questão de continuar a servir 

os santos terrenos. 

Convencido desta necessidade de completar a sua obra terrena, Paulo deu a 

seus leitores a certeza, eu sei que vou permanecer e continuar com todos vós 

para o seu progresso e alegria na fé, de modo que a sua confiança orgulhoso 

em me cresça em Cristo Jesus por meio de minha vinda para você de 
novo. O apóstolo sabia que os filipenses ainda precisava dele. Não era que ele 

se considerava indispensável, mas sim que ele estava convencido de que o seu 

ministério para eles ainda não estava completa. Porque ele tinha acabado 

expressa incerteza sobre se ele iria viver ou morrer (1: 22-24), parece que o que 

está sendo convencido reflete sua convicção pessoal, em vez de uma revelação 

de Deus. Teve Deus lhe disse que ele não morreria antes de ter terminado o seu 

trabalho na igreja de Filipos, a vida ou morte não teria sido um problema para 

a discussão. 

Paulo estava convencido de que a igreja ainda precisava de sua instrução e 

liderança. Apesar de sua maturidade, amor e delicadeza de espírito, os 

filipenses necessário para exemplificar mais de sua humildade do Senhor (2: 1-

8). Eles precisavam estar em guarda contra os falsos mestres (3: 2), para 

observar e seguir o exemplo de Paulo, e para se opor os "inimigos da cruz de 

Cristo" (3: 17-18). Pelo menos dois membros da congregação precisava 

aprender "a viver em harmonia no Senhor" (4: 2-3). Alguns, talvez muitos, 

foram incomodados pela ansiedade e precisava de "estar ansioso para nada, mas 

em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças [suas] petições sejam em 

tudo conhecidas diante de Deus" (4: 6). Além dessas coisas, eles precisavam 

manter seu foco continuamente em "tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 

respeitável, tudo o que é certo, o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é 

de boa fama" (4: 8). 

Paulo esperava permanecer e continuar com os filipenses a promover tanto o 

seu progresso e [sua] alegria na fé. Anteriormente ele havia falado do 

"progresso do evangelho" geral (1,12). Usando a mesma palavra ( prokopē ), 

ele fala aqui do particular progresso dos crentes de Filipos, pela primeira vez 

em sua alegria e, em seguida, a fé. Como referido na análise de 

1:12, prokopē tem a ideia de avançar contra os obstáculos, de enfrentando 

resistência contínua. Quando Paulo e Barnabé "voltaram para Listra e Icônio e 

Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a perseverarem na 

fé", que advertiu que "através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino 



de Deus" (Atos 14: 21-22). Embora o progresso ... na fé não vem sem um 

preço, que é sempre acompanhado por progresso em alegria. 

Assim que traduz hina , que, quando usado com um verbo subjuntivo, introduz 

uma cláusula de propósito. Paulo de continuar a servir a igreja de Filipos seria 

para o propósito de causar a sua confiança orgulho em que ele abundam em 

Cristo Jesus por meio de sua vinda para eles de novo. No texto grego, a 

frase em Cristo Jesus precede a frase em mim, e que é a ordem de Paulo deve 

ter tido em mente, a idéia ser: "a fim de que a sua confiança orgulhoso abunde 

em Cristo Jesus, pois Ele é visto em mim." No capítulo 3 de Filipenses, ele 

deixa claro que, apesar de suas credenciais religiosas impecável (vv. 4-6), 

tudo o que para mim era lucro, essas coisas que eu considerei perda por causa 

de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o valor 

de excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a 

perda de todas as coisas, e as considero como lixo, para que eu possa ganhar a 

Cristo, e pode ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a 

que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, na base da fé. (Vv. 7-9) 

Ele passa então a confessar: ". Não que eu já tenha obtido ou que seja perfeito, mas prossigo 

para que eu possa alcançar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus Irmãos, 

eu não me considero ter prendeu ainda "(vv. 12-13). 

Paulo tinha advertido o Corinthians, "Que ninguém se glorie nos homens Para 

todas as coisas pertencem a você, se Paulo, Apolo ou Cefas ou o mundo ou a 

vida ou a morte seja o presente ou o futuro;. Todas as coisas pertencem a você, 

e você pertencem a Cristo, e Cristo é de Deus "(1 Cor 3: 21-23.). Assim, 

foi Jesus Cristo trabalhando nele que faria com que os crentes de 

Filipos orgulhosa confiança paraabundam. 

Nenhuma circunstância, porém graves, poderia roubar a alegria de Paulo. Nada 

poderia diminuir seu entusiasmo pelo ministério. Nada poderia impedi-lo de 

"sempre abundantes na obra do Senhor, [porque ele sabia] que [sua] labuta não 

[era] em vão no Senhor" (1 Cor. 15:58). 

 

 

 

 



6. Uma conduta digna da Igreja 

( Filipenses 1: 27-30 ) 

Apenas comportar-vos de modo digno do evangelho de Cristo, de 

modo que se eu vir vê-lo ou permanecer ausente, eu vou ouvir de 

você que estais firmes em um só espírito, como uma só alma, 

lutando juntos pela fé do evangelho ; de modo algum alarmado 

com seus oponentes-que é um sinal de destruição para eles, mas 

de salvação para você, e que também, da parte de Deus. Para a 

você que foi concedido pelo amor de Cristo, não somente crer 

nele, mas também de sofrer por amor a Ele, experimentando o 

mesmo combate que você viu em mim, e agora ouvis que está em 
mim. ( 1: 27-30 ) 

Paulo tinha um amor especial, respeito e apreciação para a igreja em Filipos. Foi um dos 

mais madura das igrejas descritas no Novo Testamento. No entanto, os seus membros 

tinha alguns problemas, alguns deles potencialmente grave. Como todas as igrejas de 

todas as idades, eles precisavam estar em guarda contra os falsos mestres ( 3: 2 ) e 

repudiar os membros da congregação que eram "inimigos da cruz de Cristo" ( 3: 17-

18 ). O apóstolo sabia que ele não leva muito tempo até mesmo para uma igreja fiel ao 

escorregar em indiferença e, eventualmente, em erro moral e doutrinária. 

Em 1: 27-30 Paulo volta a partir da ênfase autobiográfico da primeira parte da carta para 

se concentrar na congregação de Filipos. Ele exorta os filipenses a manter o seu 

compromisso espiritual, para continuar a se comportar de uma maneira que seja 

consistente com o poder do evangelho. Ele chama-os a olhar cuidadosamente em seus 

próprios corações, para determinar se eles têm integridade espiritual.Esse recurso aplica-

se, naturalmente, a todo seguidor de Jesus Cristo em cada tempo e lugar. 

Porque ele acreditava que era necessário para o seu bem-estar espiritual, Paulo estava 

confiante de que o Senhor lhe permitiria "permanecer e continuar com [eles] para a [sua] 

progresso e alegria na fé, para que [sua] orgulhosa confiança em [ele] cresça em Cristo 

Jesus por meio de [sua] vindo para [os] de novo "( 1: 25-26 ). Mas, independentemente 

do que aconteceu com ele, ele implorou, Só comportar-vos de modo digno do 

evangelho de Cristo, ... se eu vir vê-lo ou permanecer ausente. O que realmente 

importava era sua, conduta santa consistente. Monon só ( ) é colocado no início da frase, 

o texto grego para dar ênfase. Acima de tudo, Paulo queria que as suas vidas para refletir 

sobre a dignamente . evangelho de Cristo é uma verdade o apóstolo reitera 

implicitamente toda a carta e explicitamente no próximo capítulo, advertindo-os: 

"Mostrai-vos a ser irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus acima reprovação no meio 

de uma geração corrompida e perversa, entre a qual aparecem como luzes no mundo, 

retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu terei motivo para a glória, porque 

eu não corri em vão, nem labuta em vão "( 2: 15-16 ). 

Politeuomai (conduta) é o verbo principal em versículos 27-30 , que em grego é uma 

única frase. Ele vem da raiz da palavra polis (cidade), que em épocas anteriores 

geralmente referida as cidades-estados para que os habitantes deram sua lealdade 

primária. O verbo tem o sentido básico de ser um cidadão. Mas, por implicação, significa 

ser um bom cidadão, aquele cuja conduta traz honra ao corpo político ao qual se 

pertence. 



Filipepi teve a distinção de ser uma colônia romana ( Atos 16:12 ), um estatuto altamente 

privilegiada que deu seus habitantes muitos dos direitos dos cidadãos da própria 

Roma. Essas colônias se consideravam "pouco Romes" e levou grande orgulho em que a 

associação. Eles deram fidelidade incondicional a Roma e ao imperador, adotaram nomes 

vestido e romano, e falava latim, a língua oficial de Roma. 

Sociedade romana, como a sociedade grega, antes disso, era altamente consciente 

comunidade. O indivíduo era subordinado ao Estado, e as habilidades de uma pessoa, 

talentos, energia e esforços foram dedicados em primeiro lugar os interesses da sociedade 

em geral. Não foi uma sujeição coagido, como em estados totalitários modernos, mas foi 

baseado em um sentido dispostos de interdependência em que os cidadãos se 

orgulhava. Um cidadão responsável o cuidado de não fazer nada que possa trazer 

descrédito em sua polis . E ele tentou sempre a ser considerado um cidadão honrado, de 

modo que ele nunca iria ser removido da lista de cidadãos. 

Paulo pode ter tido esse sentimento de dedicação em mente em usar o 

termo politeuomai (para realizar ). Se os cidadãos de Filipos eram tão devotados à honra 

de seu reino humano, quanto mais os crentes devem ser dedicados ao reino 

de Cristo (cf. Col. 1: 12-13 )? Portanto, Paulo ordenou-lhes a realizar -se de um modo 

digno do evangelho de Cristo, para viver como cidadãos fiéis do céu (cf. 03:20 ). A 

igreja, embora imperfeita e temporal, é a manifestação terrena de que o reino eterno e 

perfeito do céu na presente época (cf. Col. 1:13 ). Heavenly conduta se caracteriza por 

ser "crianças inocentes e inocentes, de Deus acima de qualquer suspeita, no meio de uma 

geração corrompida e perversa, entre a qual aparecem como astros no mundo" ( 2:15 ). 

Para viver de modo digno do evangelho de Cristo é viver uma vida coerente com 

Palavra revelada de Deus. Isso inclui a viver uma vida que corresponde à verdade divina 

os cristãos professam crer, pregar, ensinar e defender. Em outras palavras, isso significa 

viver com integridade em todas as facetas da vida. Este mandato é expressa em outros 

lugares no Novo Testamento como andar "de modo digno da vocação a que fostes 

chamados" ( Ef. 4: 1 ), "de modo digno do Senhor, para agradá-Lo em todos os aspectos, 

frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus "( Col. 1:10 ), e "de 

um modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória" ( 1 Tessalonicenses 

2:12. ; cf . 4: 1 ). Significa "mostrando toda a boa fé de modo que [crentes] irão adornar 

a doutrina de Deus [seu] Salvador em todos os aspectos" ( Tito 2:10 ), demonstrando 

"santo procedimento e piedade," e ser "diligente para ser encontrado por Ele em paz, sem 

mácula e irrepreensíveis "( 2 Pedro 3:11 , 14 ). 

Maior testemunho da Igreja diante do mundo é a integridade espiritual. Quando os 

cristãos vivem abaixo os padrões de moralidade e reverência bíblico para seu Senhor, eles 

comprometer a verdade bíblica completa sobre o carácter, planejar e vontade de Deus. Ao 

fazê-lo, eles enfraquecer seriamente a credibilidade do evangelho e diminuir seu impacto 

no mundo. O povo de Deus sempre foram em inimizade com o mundo, porque o mundo 

está em inimizade com Deus ( Rom 1:28. ; 05:10 ; Ef. 2: 3 ; Col. 1:21 ). Mas o mundo 

não se pode esperar para abraçar uma fé cujos proponentes tão pouco imitar seus padrões 

de santidade e deixar de manifestar o poder transformador de Cristo. 

Quando o olhar não salvos na igreja e não vê a santidade, pureza e virtude, não parece 

haver nenhuma razão para crer no evangelho proclama. Quando os pastores cometer 

pecados graves e são posteriormente restaurado para posições de liderança na 

igreja; quando os membros da igreja mentir, roubar, enganar, fofocas e discussão; e 

quando congregações parece se importar pouco sobre tal pecado e hipocrisia em seu meio, 



o mundo está compreensivelmente repulsa por suas reivindicações para amar e servir a 

Deus. E o nome de Cristo é manchada e desonrada. 

O evangelho é a boa notícia da salvação através de Jesus Cristo. É a verdade de que 

"Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que 

ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras" ( 1 Cor. 15: 3-4 ). É a mensagem que 

Paulo descreve como "o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro 

do judeu e também do grego" ( Rom. 1:16 ). O ponto aqui é que aqueles que pertencem 

a Cristo através da economia de fé em Seu evangelho deve demonstrar que o poder por 

suas vidas mudadas (cf. 2 Cor. 5:17 ). 

Paulo tinha apenas expressou sua alegre expectativa de visitar novamente Filipepi ( 1: 25-

26 ); mas que não era a sua principal preocupação. Ele entendeu que, como a igreja em 

Éfeso, os filipenses inevitavelmente estaria ameaçada por "lobos cruéis" e que, mesmo 

de dentro de sua própria congregação, falsos mestres que "levanta-te, que falarão coisas 

perversas, para atraírem os discípulos após si" (Atos 20: 29-30 ). Ele entendeu que, apesar 

da maturidade espiritual geral da congregação, alguns de seus membros iria provar a sua 

falta de fé salvadora, por ter abandonado Cristo para um evangelho diferente. Outros, que 

tinham sido salvos pelo poder do Espírito Santo, cairia na armadilha legalista de confiar 

em suas próprias realizações carnais para sua santificação ( Gal. 1: 6 ; 3: 3 ). Seja ou não 

Paulo visitou sua amada igreja em Filipos, sua prestação de contas não era para ele, mas 

para Cristo. Nem ele nem ninguém era a fonte de sua força espiritual. Portanto, sua 

apelação foi que se ele era a vir e ver them ou permanecer ausente, eles estavam a 

confiar no Senhor e viver digno dEle. 

No restante desta passagem, o apóstolo dá quatro características dos crentes que vivem 

digno de Cristo: permanecer firmes Nele ( v 27. b ); compartilhar uns com os outros por 

causa Dele ( v. 27, c ); lutando juntos em obediência a Ele ( vv 27. d -28); e sofrimento 

para Ele ( vv. 29-30 ). 

Em pé 

Eu vou ouvir de você que você está de pé firme ( 1:27 b) 

De pé firme traduz o único verbo grego STEKO , que refere-se a firmeza segurando sua 

terra, independentemente do perigo ou da oposição ( v. 28 apoia a ênfase na força em 

meio à oposição). A palavra foi usada de um soldado que defendeu a sua posição a 

qualquer custo, até mesmo ao ponto de sacrificar sua vida. Figurativamente, refere-se 

apegar a uma crença, convicção, ou princípio sem compromisso, independentemente do 

custo pessoal. Sendo firmemente fixada em matéria de verdade bíblica e uma vida santa 

está incluído neste liminar. 

De pé firme é tanto positivo quanto negativo. É para ficar por Deus e contra Satanás, para 

defender a verdade e contra a falsidade, para ficar por justiça e contra o pecado. Usando 

uma forma imperativa do mesmo verbo, Paulo faz uma exortação semelhante mais tarde 

na carta: "Portanto, meus amados irmãos a quem eu muito tempo para ver, minha alegria 

e coroa, desta forma manter-se firme no Senhor, o meu amado" ( 4 : 1 ). Em Romanos, 

ele usa a palavra para descrever o Senhor permitindo que seu povo a repousar durante Ele 

( Rom. 14: 4 ). Em outras cartas, ele adverte os crentes a "ficar em alerta, manter-se firme 

na fé, agem como homens, seja forte" ( 1 Cor 16:13. ; cf. 1 Tes. 3: 8 ; . 2 Tessalonicenses 

2:15 ) , para "manter firme" na liberdade de graça e não "ser objecto de novo, a jugo de 

escravidão" ( Gal. 5: 1). Em Efésios ele duas vezes usa um verbo relacionado em chamar 



os crentes a "colocar toda a armadura de Deus ... a permanecer firmes contra as ciladas 

do diabo" e "ser capaz de resistir no dia mau e, havendo feito tudo , permanecer 

inabaláveis "( Ef. 6:11 , 13 ). Apenas a armadura de Deus pode permitir que os crentes a 

permanecerem firmes, porque não lutar "contra a carne eo sangue, mas contra os 

principados, contra as potestades, contra as forças deste mundo tenebroso, contra as forças 

espirituais do mal, nas regiões celestes "( Ef. 6:12 ). 

Paulo não tinha medo do ridículo, provação, do sofrimento ou morte. Suas convicções 

foram firme e inabalável, de modo que ele não comprometer a verdade divina. Em tais 

assuntos que ele era inabalável.Seu único medo era que ele seria desclassificado do 

ministério. Não importa o quão boa a sua doutrina permaneceu, Paulo entendeu que o 

perigo de desqualificação resultou em grande medida da má utilização do seu corpo. Ele, 

portanto, declarou a sua determinação em "disciplina [seu] corpo e torná-lo [sua] escravo" 

( 1 Cor. 09:27 ). O principal, senão o único, mau uso do corpo que ele tinha em mente era 

a imoralidade sexual. Em termos mais sóbrias possíveis, ele disse: 

Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, embora os 

membros de Cristo e torná-los membros de uma prostituta? De maneira nenhuma! Ou não 

sabeis que o que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois ele diz: "Os dois serão 

uma só carne." Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugi da 

imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se 

prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do 

Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós 

mesmos? Porque fostes comprados por bom preço; glorificai pois a Deus no vosso 

corpo. ( 1 Coríntios 6: 15-20 ) 

Requisitos do Novo Testamento para a liderança da igreja são altos, porque os líderes são 

para definir o padrão de como todos os crentes devem viver. Em sua primeira carta a 

Timóteo, Paulo escreveu: "Os diáconos da mesma forma devem ser homens de dignidade, 

não de língua dobre, ou viciados em muito vinho ou Apaixonado por torpe ganância, mas 

prendem-se ao mistério da fé com a consciência limpa Estes homens. também deve ser 

testada primeiro; em seguida, deixá-los servir como diáconos se eles são irrepreensíveis 

... Os diáconos devem ser maridos de uma só mulher, e bons gerentes de seus filhos e 

suas próprias famílias "( 1 Tim. 3: 8-10 , 12 ). 

  
As qualificações para anciãos são explícitos. Um ancião 

deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, prudente, respeitável, 

hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho ou belicoso, mas suave, pacífico, livre 

do amor ao dinheiro. Ele deve ser alguém que gere bem a própria casa, criando os filhos 

sob controle com toda a dignidade (mas se um homem não sabe governar a sua própria 

casa, como cuidará da igreja de Deus?), E não um novo convertido, para que ele não se 

tornará presunçoso e cair na condenação incorridos pelo diabo. E ele deve ter uma boa 

reputação com os de fora da igreja, a fim de que ele não vai cair no opróbrio e no laço do 

diabo. ( 1 Tm 3: 2-7. ; cf. Tt 1: 5-9 ) 

É significativo que, nessas passagens que estabelecem os requisitos para os líderes da 

igreja, Paulo menciona três vezes que os líderes devem estar acima de qualquer suspeita 

( 1 Tim. 3: 2 , 10 ; Tt 1: 6 ). E a sua firme posição na verdade e santidade dá o exemplo 

para toda a Igreja a seguir (cf. Heb. 13: 7 ). 

Compartilhando 



em um só espírito, com uma mente ( 01:27 c) 

Junto com firmes na fé, também deve haver unidade no seio da igreja, uma partilha mútua 

de convicções e responsabilidades em um só espírito, com uma mente. 

Muitos intérpretes têm argumentado que a frase deve ler em um só Espírito, referindo-

se ao Espírito Santo. Paulo é, obviamente, falando do Espírito Santo, quando ele diz que 

"em um só Espírito fomos todos nós batizados em um corpo, ... e todos nós fomos feitos 

para beber de um só Espírito" ( 1 Cor. 12:13 ). O mesmo é verdade quando ele observa 

que por meio de Cristo "ambos temos acesso em um só Espírito ao Pai", comandando os 

crentes a ser "diligente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz", porque 

"há um só corpo e um só Espírito, ... um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só 

Deus e Pai de todos, que está acima de tudo e por todos e em todos "( Ef 2:18. ; 4: 3-

6 ). Mas o contexto da presente passagem, que incide sobre as atitudes dos crentes, parece 

indicar que ele está falando de ser humano do crente espírito. 

PSUCHE ( mente ) é mais freqüentemente traduzido como "alma". Aqui mente parece 

mais apropriado, pois, como foi dito acima, Paulo está falando de atitudes pessoais e 

perspectivas. Um espírito, com uma mente refere-se à experiência de unidade, harmonia 

e interdependência. Desde o seu início a igreja era de um só espírito, com uma 

mente. Dentro de alguns dias após o Pentecostes, 

todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum; E vendiam suas 

propriedades e bens e os repartiam por todos, à medida que alguém tinha necessidade. Dia 

a dia perseveravam unânimes no templo, e partindo o pão de casa em casa, e tomavam 

suas refeições com alegria e singeleza de coração. ( Atos 2: 44-46 ; cf. 04:32 ) 

No início desta carta, Paulo elogia os filipenses por sua "participação no evangelho desde 

o primeiro dia até agora" ( 1: 5 ), e mais tarde ele adverte: "Se há alguma exortação em 

Cristo, se houver alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se 

houver afeição e compaixão, completem a minha alegria por ser da mesma mente, 

mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, com a intenção de um propósito "( 2: 1-

2 ). Ainda mais tarde, ele insiste "Evódia e Síntique ... para viver em harmonia no Senhor" 

( 4: 2 ), ao mesmo tempo que expressa grande apreço por essas duas mulheres, porque 

eles tinham "partilhado [sua] luta pela causa da o evangelho "( v. 3 ). 

Unidade na sua Igreja foi uma das grandes paixões de Jesus. Na Última Ceia, Ele disse 

aos discípulos: "Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim 

como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Com isso todos saberão que 

sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros "( João 13: 34-35 ). Um pouco mais 

tarde, em Sua oração sacerdotal, Ele orou para que todos os que crêem nele "todos sejam 

um, como Tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que 

o mundo creia que tu me enviaste a glória que me deste eu tenho dado a eles, para que 

eles sejam um, como nós somos um ". ( 17: 21-22 ). Esse pedido surpreendente foi 

respondida pela unidade espiritual que realmente existe no corpo de Cristo. Crentes 

compartilhar a vida eterna concedido por Deus no novo nascimento, de modo que eles 

são um com o Senhor e uns com os outros (cf. 1 Cor. 10: 16-17 ). 

Paulo desejado para ver o resultado prático de que a verdadeira unidade espiritual no 

cuidado e amoroso ministério. A unidade em funcionamento da igreja também foi uma 

das grandes paixões de Paulo. Ele lembrou os crentes em Roma que, "assim como nós 

temos muitos membros em um só corpo e todos os membros não têm a mesma função, 

assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos 



membros uns dos outros .. . Seja o mesmo sentimento para com o outro, não ser arrogante 

em mente, mas associado com os humildes "( Rm 12: 4-5. , 16 ). Ele implorou a igreja 

faccioso em Corinto: "Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que 

todos concordam e que não haja divisões entre vós, mas que ser feita completa na mesma 

mente e na mesmo parecer "(1 Cor. 01:10 ). 

Contenda Igreja nem sempre envolve tais pecados flagrantes como o adultério, roubo, 

mentira, ou difamação. Muitas vezes, é gerada por tais pecados "menores" como guardar 

rancor sobre questões menores, críticas injustas, amargura, insatisfação e 

desconfiança. Às vezes surge a desarmonia que nem sequer pode ser claramente 

identificado ou atribuídos a uma pessoa, incidente ou problema. O inimigo da igreja bem-

sucedida quando o povo de Deus transformar a sua "liberdade para dar ocasião à carne," 

esquecendo-se "através do amor servir um ao outro", e em vez disso começar a "morder 

e devorar um ao outro", às vezes ao ponto mesmo de ser "consumido por uns aos outros" 

( Gal. 5:13 , 15 ). A única solução é a "andar pelo Espírito, e [assim] não realizar o desejo 

da carne" ( v. 16 ). Ele requer uma tomada de esforço especial para "ser gentil com o 

outro, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos 

perdoou" ( Ef. 4:32 ). 

Paulo continuamente teve de lidar com divisões na igreja entre judeus e gentios, escravos 

e livres, e homens e mulheres. Em resposta a essas questões, ele declarou que em Cristo 

"não há judeu nem grego, não há escravo nem homem livre, não há homem nem mulher, 

pois todos vós sois um em Cristo Jesus" ( Gl 3:28. ) . Mais uma vez, falando de judeus e 

gentios, lembrava aos Efésios: "Agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, 

foram aproximados pelo sangue de Cristo Porque ele é a nossa paz, que fez os dois grupos 

em um e quebrou. a barreira da parede divisória "( Efésios 2: 13-14. ; cf. vv 18-

22. )."Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele" ( 1 Cor 6:17. ; 2 Cor 0:18. ), 

e, portanto, deve ser de um só espírito e mente com todos os outros que pertence a Ele. 

Paulo dá a chave da verdadeira unidade na igreja, quando ele escreve: "[Ser] da mesma 

mente, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, com a intenção de uma Proposito. 

Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade de espírito em conta um 

do outro como mais importante do que vós; não se limitam a olhar para os seus próprios 

interesses pessoais, mas também para os interesses dos outros "( Filipenses 2: 2-4. ). Em 

outras palavras, ele continua a dizer: "Tende em vós mesmos que houve também em 

Cristo Jesus" ( v. 5 ). 

Esforçando-se 

lutando juntos pela fé do evangelho; de modo algum alarmado 

com seus oponentes-que é um sinal de destruição para eles, mas 

de salvação para você, e que também, da parte de Deus. ( 1:27 d-

28) 

Uma terceira característica de uma conduta digna envolve crentes lutando 

juntos. Sunathleō ( lutando juntos ) é uma palavra grega composta, composta da 

preposição sol (com) eo substantivo athleō , o que significa para competir em um 

concurso, especialmente em um esporte como luta livre . É o prazo a partir do qual as 

palavras Inglês atleta e atletismo são derivadas. Escrevendo a Timóteo, Paulo usou o 

verbo duas vezes em seu sentido literal como uma analogia espiritual, declarando que "se 

alguém concorre como atleta, ele não ganhar o prêmio, a menos que ele compete de 

acordo com as regras" ( 2 Tim. 2: 5 ) . 



No presente passagem, lutando juntos , obviamente, é a idéia de que Paulo tem em 

mente, e não o contrário um dos esforçando ou competindo contra, como a palavra 

também pode ser processado. Ele está enfatizando a atitude não de tirar proveito de um 

outro para seu próprio benefício, mas em vez de sacrificar o próprio bem-estar para 

promover o bem-estar dos outros. A idéia de competir contra está implícito, mas apenas 

no sentido de que a igreja também deve ser lutando juntos contra o pecado e o inimigo 

comum, Satanás e suas hostes demoníacas. 

Paulo enfatiza aqui a relação positiva dos crentes uns com os outros. Mais de uma equipe 

atlética, com muitos jogadores de destaque não conseguiu vencer um campeonato, porque 

a maioria desses jogadores se concentrou em seu próprio sucesso, em vez de a equipe 

do. Uma equipe menos talentosos muitas vezes pode ganhar contra um que é mais 

talentoso porque a equipe mais fraca funciona de forma eficiente em conjunto para 

alcançar um objetivo comum. Um jogador com um talento extraordinário pode ser 

temporariamente afastado, ou mesmo adiar a equipe, porque, impressionante como seus 

esforços individuais podem ser, ele faz sua equipe mais mal do que bem. lutando 

juntos na igreja significa jogar como uma equipe para fazer avançar a verdade de Deus. 

Unidade genuína de qualquer tipo deve ter um propósito. Tentando alcançar a unidade 

para o bem da unidade é um exercício de futilidade, porque ele deve ter a motivação e 

foco de uma causa e objetivo comum. Só unidade verdadeira da igreja está fundamentada 

na fé do evangelho, que refere-se à fé cristã. Em outros lugares, Paulo chama isso de "o 

evangelho de Cristo" ( Gal. 1: 7 ) e "o evangelho da glória do Deus bendito", com o qual 

ele e Timóteo, assim como todos os outros crentes, foram confiados ( 1 Tim . 1:11 ; 6:20 ; 

cf. Rom. 1: 1 ; 2 Tm 1:14. ; cf. 4: 7 ). Jude se refere a ela como "a fé que uma vez por 

todas foi entregue aos santos" ( Judas 3 ). 

Como já observado, lutando juntos não só avança a fé do evangelho , mas também 

interrompe o avanço de tudo o que se opõe a ela. A igreja sempre enfrentou um mundo 

hostil. Alguns hostilidade é óbvia e direta, como a de ateus, filósofos humanistas, e de 

outras religiões. Grande parte da hostilidade, no entanto, é indirecta e subtil, que muitas 

vezes é mais perigoso. O ensino falso encontrou o seu caminho em igrejas que antes eram 

bíblico e evangélico. Os proponentes de falsos evangelhos, qualquer que seja a forma, "... 

distorcem as Escrituras, para sua própria destruição" ( 2 Pedro 3:16 ), bem como para a 

destruição daqueles que enganar. 

Em nenhum momento na história da igreja houve maior necessidade de discernimento do 

que em nossos dias. A igreja precisa desesperAdãoente para atender a advertência do 

Senhor: "Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, 

interiormente, são lobos devoradores" ( Mateus 07:15. ; cf. Atos 20: 28-30 ; Judas 4 ) 

. "Pele de cordeiro" é qualquer ímpio idéia, princípio ou prática que está redigida em 

terminologia cristã. Tais doutrinas de demônios, além de uma análise aprofundada, parece 

ser bíblico. Como Timóteo, os crentes devem constantemente e com cuidado "guarda o 

que foi confiada a [eles], evitando tagarelice mundana e vazia e os argumentos 

contraditórias do que é falsamente chamado 'conhecimento'" ( 1 Tim. 6:20 ; cf. 2 Tm. 

1:14 ). 

O objetivo positivo de lutar juntos está proclamando . a fé do evangelho No Pentecostes, 

Pedro declarou: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo 

para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo "( Atos 

2:38 ). Não muito tempo depois que ele testemunhou perante os líderes judeus naquela 

cidade: 



Que seja conhecido para todos vocês e para todo o povo de Israel, que em nome de Jesus 

Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos 

... Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, a construtores, mas que se tornou a pedra 

angular. E não há salvação em nenhum outro; pois não há outro nome debaixo do céu, 

que tenha sido dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. ( Atos 4: 10-12 ) 

Desde o início da pregação apostólica do evangelho, suas afirmações absolutas e 

inequívocas foram ridicularizados. Para o mundo incrédulo, tais alegações são o grande 

escândalo do evangelho. Mas essas verdades únicas e exclusivas são muito coração e 

substância do evangelho. Jesus declarou: "Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida; 

ninguém vem ao Pai senão por mim" ( João 14: 6 ), e que a afirmação é reiterada em todo 

o Novo Testamento. 

Tragicamente, evangelismo hoje procura eliminar a ofensa de pregar sobre o pecado e 

arrependimento, santidade e humildade, em um esforço para tornar a mensagem mais 

aceitável para caído, a natureza humana depravada. Um número crescente de igrejas 

intencionalmente jogar para baixo os elementos bíblicos de salvação e as exigências do 

verdadeiro discipulado. Ao fazê-lo, o verdadeiro evangelho é banalizada ou reduzidos a 

um nível impotente, e embalados nesses falsificações reducionistas são várias formas de 

diversão e entretenimento. 

Na tentativa de tornar o evangelho atraente e aceitável, o ministro das muitas igrejas de 

maneira que efetivamente, embora involuntariamente, viciam a própria Palavra de Deus 

que proclamam. É encorajador que biblicamente fundamentado, cuidadosamente 

fundamentada, e teologicamente som pregação expositiva está fazendo um retorno. Mas, 

de modo geral, a maioria dos cultos evangélicos, as aulas da escola dominical (incluindo 

adultos), reuniões de jovens e outras atividades são projetados principalmente para 

agradar emocionalmente aqueles que assistem. Focada Deus-, reverente, e adoração 

pensativo, juntamente com a instrução séria, exortação e correção do Palavra, é raro. 

Por mais que os cristãos louvar grandes pregadores e teólogos do passado, tais como 

George Whitefield, Jonathan Edwards, ou Charles Spurgeon, a maioria dos membros da 

igreja, hoje, não se contenta em ouvir qualquer desses homens por mais de alguns 

minutos, muito menos de algumas horas (o comprimento de alguns dos seus 

sermões!). Eles afirmam que aqueles homens eram maravilhosos instrumentos do Senhor 

para os seus próprios dias, mas terrivelmente fora de contato com o local onde as pessoas 

são hoje. 

Paulo encorajou os crentes de Filipos a ser de modo algum alarmado com os seus 

adversários. Alarmed é de pturo , um verbo usado somente aqui no Novo 

Testamento. Isso não significa, necessariamente, medo abjeto, como renderização do Rei 

Tiago Version "aterrorizado" poderia sugerir. Mas ele se referia a sério, a preocupação 

com medo. Ele foi usado de um cavalo assustado que aparafusado, muitas vezes por causa 

de algo perfeitamente inofensivo, e jogou o seu cavaleiro. Os cristãos nos dias de Paulo, 

incluindo aqueles em Filipos, muitas vezes tinha uma boa razão humana a ser 

aterrorizados de possíveis espancamentos, prisão e até mesmo a execução 

por opositores do evangelho. Outros enfrentaram um pouco menos 

sérios adversários: os membros da família, amigos e vizinhos que ridicularizavam e 

renegadas eles. Mas, por mais grave seu conflito pode ser, eles não eram para 

ser alarmado, porque o próprio fato de que eles estavam sendo atacados por causa do 

evangelho foi a prova de que os seus adversários estavam indo para a 

destruição. Mas era também um sinal de eterna dos crentes salvação. Ambos os sinais 



são de Deus, o primeiro a marcar fora os seus inimigos, o segundo para marcar Seus 

filhos. Da mesma forma, Paulo encorajou os tessalonicenses fiéis, dizendo: "Nós mesmos 

nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por sua perseverança e fé em meio a todas as 

perseguições e aflições que suportais", e, em seguida, ele explicou que "este é um 

indicação clara do justo juízo de Deus "( 2 Tessalonicenses 1: 4-5. ; cf. vv 6-8. ). 

Sinal é de endeixis , que remete para provar, ou testemunhe, que algo é verdadeiro. Em 

outras palavras, pela sua própria hostilidade aos crentes e ao evangelho, 

os adversários do evangelho depor dupla que testemunha contra eles e para os crentes. 

Em primeiro lugar, o sinal mostra que os inimigos de Deus e Seu povo estão sob Seu 

julgamento severo. Paulo descreve esse julgamento como a destruição, uma referência 

para o castigo eterno, não aniquilação. É que o sofrimento eterno no inferno descrito em 

2 Tessalonicenses: 

Portanto, nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por sua perseverança e 

fé em meio a todas as perseguições e aflições que suportais. Esta é uma indicação clara 

do justo juízo de Deus, para que você será considerado digno do reino de Deus, para que 

de fato você está sofrendo. Pois, afinal, é apenas justo para Deus retribuir com tribulação 

aos que vos atribulam, e dar alívio a vocês, que estão aflitos e para nós também, quando 

o Senhor Jesus será revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo, lidando 

a retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de 

nosso Senhor Jesus. ( 1: 4-8 ) 

O Senhor Jesus Cristo se referiu a esta destruição no inferno como eterno fogo e tormento 

( 25:30 Matt. , 41 ). Como o Salmo 73 deixa claro, os ímpios que parecem prosperar e escapar 

da dor e sofrimento são, de fato, em um estado lamentável e se dirigiu para a destruição. 

A segunda coisa que este sinal evidencia é a salvação daqueles que sofrem hostilidade 

dos adversários do evangelho. Perseguição por causa de Cristo prova crentes pertencem 

a Ele. Assim perseguição que tende a ser desanimador para os crentes devem ser uma 

fonte de confiança e alegria porque mostra que eles são salvos. Paulo teve a honra de 

"carregar em [seu] corpo as marcas-marcas de Jesus" ( Gl 6:17. ; cf. Col. 1:24 ), ou seja, 

ter sido atingida por aqueles que odiava Cristo. 

Como a igreja se esforça para cumprir a sua missão divina, que nunca deve ser intimidada, 

seja por adversários incrédulos no mundo ou pelos críticos de dentro de suas próprias 

fileiras. Ambos de seus adversários destruição e sua salvação são divinamente 

garantido, porque os resultados são de Deus. 

Na ordem inversa, Jesus falou da mesma dupla verdade em João 3: 16-21 . Nesta 

declaração poderosa e inequívoca, o Senhor afirma a condenação eterna dos incrédulos, 

bem como a certeza da vida eterna para os crentes. A advertência da condenação está 

implícita nas frases "não pereça" ( v. 16 c ) e "seja salvo" ( v. 17 c e, em seguida, dada 

especificamente): 

Aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de 

Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do 

que a luz, porque as suas obras eram más. Para todo aquele que faz o mal odeia a luz e 

não vem para a luz para que as suas obras sejam manifestas. ( vv. 18 b -20) 

Sofrimento 



Para a você que foi concedido pelo amor de Cristo, não somente 

crer nele, mas também de sofrer por amor a Ele, experimentando 

o mesmo combate que você viu em mim, e agora ouvis que está em 
mim. ( 1: 29-30 ) 

A quarta marca de conduta "digno do evangelho de Cristo" é o sofrimento dos crentes por 

causa de sua fé Nele. Tal como acontece com a marca anterior, a disposição aqui é 

dupla. Pelo amor de Deus, Deus provê Seus filhos com fé e sofrimento. 

Foi concedida é de charizō , que é da mesma raiz como o substantivo Charis (graça) e 

significa literalmente "a dar, renda, ou conceder graciosamente." Em Sua soberana graça, 

Deus não só deu aos crentes o maravilhoso dom de fé para acreditar nele, mas também o 

privilégio de sofrer por amor a Ele. Tal sofrimento fornece a recompensa da glória futura 

( Rm 8:17. ; 1 Pedro 4: 12-16 ). 

A primeira coisa que os crentes têm sido concedidos pelo amor de Deus é a fé salvadora 

para crer Nele. Através de que a fé vem a salvação Paulo acaba de referir ( 28 v. ). Em 

Efésios, ele explica com mais detalhes que 

Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando 

nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo (pela graça sois 

salvos), e nos ressuscitou juntamente com Ele, e sentar-nos com Ele nos lugares celestiais 

em Cristo Jesus, para que nos séculos vindouros mostrar a suprema riqueza da sua graça, 

em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e 

isto não vem de vós, é dom de Deus. ( Ef 2: 4-8. ) 

Tudo o que está na salvação, incluindo a graça e da fé, é um dom de Deus. Como João 

proclama na introdução de seu evangelho, "A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder 

de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome" ( João 1:12 ). Mais tarde 

nesse evangelho, Jesus disse à mulher samaritana: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem 

é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe teria pedido a Ele, e Ele te daria água viva "( 04:10 ). 

O segundo dom que Deus concede aos Seus filhos por amor de Cristo não é tão atraente 

quanto o primeiro. No entanto, também é parte integrante da graça divina. Paulo lembrou 

a Timóteo: "De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão 

perseguidos" ( 2 Tim. 3:12 ). Durante Seu ministério terreno, Jesus deixou claro para 

aqueles que realmente procurou segui-Lo, 

E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas é aquele que perseverar até o fim 

quem será salvo ... O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu 

senhor. É o suficiente para o discípulo que ele tornar-se como o seu mestre, e o escravo 

como o seu mestre. Se chamaram o chefe da casa Belzebu, quanto mais eles difamar os 

membros de sua família! ( Matt 10:22. , 24-25 ; cf. João 16: 2-3 ) 

"Se alguém quer vir após mim", ele declarou, "renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-

Me" ( Marcos 8:34 ). 

No entanto, não muito tempo depois que ele disse: 

Em verdade vos digo que, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, 

pai, filhos ou fazendas, por minha causa e por causa do evangelho, mas que ele receberá 

cem vezes mais agora, no presente idade, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, e campos, 

juntamente com perseguições; e, no mundo futuro, a vida eterna. ( Marcos 10: 29-30 ) 

Em outra ocasião, depois que Ele ordenou: "Pegue o meu jugo sobre vós e aprendei de mim", 

acrescentou logo a garantia divina: "porque eu sou manso e humilde de coração; e achareis 



descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é. suave eo meu fardo é leve "( Mateus 11: 

29-30. ). 

Esse é o ponto aqui: sofrer por amor de Cristo não só é um comando, mas também um 

privilégio. Paulo nunca esqueceu previsão do Senhor através de Ananias que ele seria 

"um instrumento escolhido de Minas, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos 

reis e dos filhos de Israel", e que "ele deve sofrer por causa do meu nome" ( Atos 9: 15-

16 ). Mais tarde, em Filipenses, ele deixa claro que, diante da imensa, riquezas eternas 

crentes recebem em Cristo, nada nesta terra que abandonar por Ele pode realmente ser 

um sacrifício. Paulo afirma que 

tudo o que para mim era lucro, essas coisas que eu considerei perda por causa de 

Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o valor de excelência 

do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas as coisas, 

e as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, e pode ser achado nele, não 

tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem 

de Deus, na base da fé. ( 3: 7-9 ) 

Entre as bênçãos imensuráveis que havia recebido pela fé em Cristo não eram apenas a de 

saber ", eo poder da sua ressurreição", mas também a partilha de "comunhão dos seus 

sofrimentos, conformando a sua morte" ( v. 10 ). O sofrimento de Cristo por amor não é um 

fardo, mas sim uma grande honra Ele graciosamente concede a Seus santos fiéis. 

Os crentes são, de fato, a "exultar em [suas] tribulações, sabendo que a tribulação produz 

perseverança; ea perseverança, comprovada caráter; e caráter provado, esperança, e 

esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações 

pelo Espírito Santo que nos foi dada "( Rm 5: 3-5. ; cf. Tiago 1: 2-4 ). Lembrando os 

crentes de sua herança celestial, Pedro ecoa a admoestação de Paulo: 

Neste vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, você 

tem sido afligido por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa 

do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, pode ser redunde para louvor, glória 

e honra na revelação de Jesus Cristo; e que você não tenha visto, vocês o amam, e que 

você não vê-lo agora, mas acredito nele, exultais com alegria indizível e cheia de 

glória. ( 1 Pedro 1: 6-8 ; cf. 04:13 ; 05:10 ; Atos 5:41 ) 

Quando eles sofrem por causa do Senhor, Paulo passa a contar a seus leitores, eles 

estão enfrentando o mesmo combate que você viu em mim, e agora ouvis que está 

em mim. O conflito que você viu em mim se refere à oposição hostil e perseguição que 

ele e Silas enfrentou quando eles foram presos em Filipos ( Atos 16: 16-40 ). E agora 

ouvis estar em mim se refere, é claro, a do apóstolo presente prisão em Roma, que ele já 

mencionou ( vv. 12-18 ). 

É o mandato da igreja de pé, de compartilhar, de lutar e sofrer por amor do Senhor Jesus 

Cristo. É por esta "que fomos destinados" ( 1 Tes. 3: 3 ). 

 

 

 



7. A fórmula para unidade espiritual 

( Filipenses 2: 1-4 ) 

Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se houver alguma 

consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se 

houver afeição e compaixão, completem a minha alegria por ser 

da mesma mente, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, 

com a intenção de uma Proposito. Nada façais por partidarismo 

ou vanglória, mas com humildade de espírito que diz respeito uns 

aos outros como mais importante do que a si mesmos; não apenas 

olhar para os seus próprios interesses pessoais, mas também para 

os interesses dos outros. ( 2: 1-4 ) 

Talvez o maior perigo que a igreja enfrenta é um ataque à sua fonte de autoridade, ou 

seja, a Palavra de Deus. Apatia espiritual e uma frieza geral e indiferença para com a 

verdade bíblica e normas da justiça de Deus também apresentam riscos graves. Essa 

indiferença é geralmente negado, muitas vezes com uma aura de sinceridade auto-

enganador, mas ataca a espiritualidade da igreja. Igualmente a ser temido é o que quer 

que ataques a unidade da Igreja. Tudo isso pode atrapalhar, enfraquecer e destruir a igreja, 

causando discórdia, desarmonia, conflito e divisão. Quando Paulo fechou sua última carta 

aos Coríntios, ele expressou seu temor de pecados que destroem a unidade: "Porque eu 

tenho medo de que talvez quando eu venho eu possa encontrá-lo a não ser o que eu quiser 

e pode ser encontrado por você a não ser o que você deseja; que talvez haverá rixa, ciúme, 

os ânimos irritados, disputas, calúnias, fofocas, arrogância, distúrbios "( 2 Cor 0:20. ). Ele 

também temia pecados que destruíram a pureza da igreja: "Tenho medo de que, quando 

eu voltar, meu Deus pode me humilhar diante de você, e eu posso chorar por muitos 

daqueles que pecaram no passado e não se arrependeram da impureza, imoralidade e 

sensualidade que cometeram "( v. 21 ). 

Aparentemente, a igreja de Filipos enfrentou o perigo de discórdia e divisão do conflito 

pessoal entre Evódia e Síntique ( 4: 2 ). A desunião é um perigo em potencial para todas 

as igrejas, um perigo Paulo dirigiu até certo ponto, em cada uma de suas cartas às 

igrejas. Para a igreja de Roma, ele escreveu: "Ora, o Deus que dá perseverança e 

concessão encorajamento que você seja da mesma mente uns com os outros, segundo 

Cristo Jesus, para que com um acordo que você pode com uma só voz glorificar a Deus e 

Pai de . Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, aceitar uns aos outros, como também Cristo 

nos recebeu para glória de Deus "( Rom. 15: 5-7 ; cf. 12: 5 , 16 ). Para o Corinthians, ele 

escreveu: "Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos 

concordam e que não haja divisões entre vós, mas que ser feita completa na mesma mente 

e na mesma juízo "( 1 Cor. 01:10 ), e "Irmãos, se alegrar, ser feita completa, ser consolada, 

mesma mentalidade, viver em paz; e o Deus do amor e da paz estará convosco" ( 2 Cor 

13. : 11 ). Ele advertiu os gálatas, "Não nos tornemos prepotente, desafiando uns aos 

outros, invejando uns aos outros" ( Gal 5:26. ; cf. 6: 2-3 ). Ele implorou aos crentes em 

Éfeso, 

Caminhe de uma maneira digna da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade 

e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, ser diligente para 

preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como 

também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação; um só Senhor, uma só 



fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de tudo e por todos e em 

todos. ( Ef. 4: 1-6 ) 

Unidade espiritual verdadeira está fundamentada na unidade insondável da própria Trindade. 

Aos Colossenses, Paulo escreveu: 

Coloque em um coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão e 

paciência; suportando uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, quem quer que 

tenha uma queixa contra alguém; assim como o Senhor vos perdoou, assim também 

deve. Além de todas estas coisas se do amor, que é o perfeito vínculo de união. E a paz 

de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, fostes chamados em um corpo; e 

ser grato. ( Colossenses 3: 12-15 ) 

Ele elogiou os tessalonicenses, dizendo: "Agora, quanto ao amor dos irmãos, você não tem 

necessidade de alguém para escrever para você, para você mesmos sois instruídos por Deus 

a amar uns aos outros; ... Mas nós pedimos-vos, irmãos, para se destacar ainda mais "( 1 

Tessalonicenses 4: 9-10. ; cf. 2 Ts 1: 3. ). 

A fundação para os crentes 'unidade é a unidade Deus concedido em resposta a oração de 

Jesus que o Seu povo "todos sejam um, como Tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que 

também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste "( João 

17:21 ). Essa oração foi respondida quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e 

depois para habitar todos os crentes, trazendo-lhes a vida eterna, em que todos os crentes 

são participantes (cf. 1 Cor 6:17. , 19 ; 12: 12-14 ). Essa unidade essencial de todos os 

crentes no corpo de Cristo deve ser vivida na prática. 

Desunião entre o seu povo se entristece profundamente o Senhor. Deve ser de cada pastor, 

líder da igreja, e oração de membro da igreja que os homens não vão dilacerar o que Deus 

divinamente unidos no Corpo de Cristo. Porque fraturando a igreja de Cristo é um dos 

principais objetivos de Satanás, o desafio de preservar a unidade do espírito é constante. A 

dividido, facciosa, e brigas igreja é espiritualmente fraco. É, portanto, oferece pouca 

ameaça para as obras do diabo e tem pouco poder para o avanço do evangelho de 

Cristo. Esforçando-se para manter, ou para restaurar, a unidade espiritual de uma 

congregação é facilmente o maior desafio, difícil e constante para seus líderes. 

Embora a sã doutrina, pureza moral, e compromisso apaixonado ao Senhor e à Sua obra 

são essenciais para um ministério eficaz de uma igreja, que por si só não pode garantir a 

proteção de discórdia.William Barclay observou com perspicácia que 

o perigo que ameaçava a igreja de Filipos foi a de desunião. Há um sentido em que esse 

é o perigo de toda igreja saudável. É quando as pessoas estão realmente a sério, quando 

suas crenças realmente importa para eles, que eles são capazes de levantar-se uns contra 

os outros. Quanto maior for o seu entusiasmo, maior o perigo que eles podem colidir. É 

contra esse perigo Paulo quis salvaguardar seus amigos. ( As Cartas aos Filipenses, 

Colossenses e Tessalonicenses. Rev. ed., [Louisville, Ky .: Westminster, 1975], 31) 

A preocupação de Paulo aqui não é sobre doutrinas, idéias ou práticas que são claramente 

anti-bíblico. Trata-se de interpretações, normas, interesses, preferências e afins, que são 

em grande parte uma questão de opção pessoal. Tais questões não devem ser autorizados 

a fomentar a controvérsia dentro do corpo de Cristo. Insistir sobre a própria forma como 

tais coisas é pecado, porque senselessly divide os crentes. Ele reflete um desejo orgulhoso 

de promover a própria pessoal vista, estilo, ou agenda. Os crentes nunca deve, é claro, 

comprometer doutrinas ou princípios que são claramente bíblica. Mas a possibilidade de 

diferir humildemente uns aos outros sobre questões secundárias é uma marca de força 



espiritual, não de fraqueza (cf. Rom. 14: 1-15: 7 ). É um sinal de maturidade e amor que 

Deus altamente honras, porque promove e preserva a harmonia na sua igreja. 

Essa unidade que a Palavra tão altamente exalta é para dentro, não para fora; é 

internamente desejado, mas não compelidos externamente. É espiritual, não 

eclesiástico; mais sincero do que de credo. Não se baseia em sentimentalismo, mas em 

obediência cuidadoso, atencioso e determinado a vontade de Deus. É a ligação motivados 

pelo Espírito e capacitado pelo Espírito Santo dos corações, mentes e almas dos filhos de 

Deus para o outro. E preservar a unidade na igreja não é uma opção (cf. Ef. 4: 3 ). 

Como uma analogia, considere um saco cheio de bolinhas de gude. Há muitos mármores 

de várias cores, tamanhos e composição embalado em estreita colaboração. Mas eles 

estão ligados exclusivamente pelo contêiner. Se o saco é aberto ou rasgado, as bolinhas 

derramar para fora em todas as direcções, porque não existe nada interna que os une um 

ao outro. Em contraste, considere um ímã colocado em uma pilha de aparas de ferro. Pela 

sua natureza, as aparas de responder ao poder do ímã e são desenhados em conjunto. Se 

uma força exterior faz com que sejam puxados, a força de atracção permanece e que vai 

reunir-se assim que a causa de separação é removida. Da mesma forma, os cristãos fiéis, 

que são separados por circunstâncias além de seu controle vai manter sua atração mútua 

através do poder "magnética" do Espírito trabalhando dentro deles. Como uma família 

humana perto que é tragicamente dividida pela guerra ou desastre natural, eles 

continuamente tentará se reunir como a família espiritual que são. Essa unidade interna 

divinamente capacitado de espírito é essencial para a alegria da Igreja e eficácia. 

Essa unidade foi manifestado na igreja nascente seguinte Pentecostes. Os milhares de 

novos crentes (a maioria deles anteriormente desconhecido e talvez até alguns antigos 

inimigos) "E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão ... E todos os que 

criam estavam unidos e tinham tudo em comum .. . Dia a dia perseveravam unânimes no 

templo, e partindo o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e 

singeleza de coração "( Atos 2:42 , 44 , 46 ). 

Apesar de sua unidade em Cristo é permanente, a fragilidade humana que os crentes ainda 

estão sujeitos a faz sua unidade frágil. É por essa razão que Paulo aconselhou os Efésios 

para ser "diligente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz" ( Ef. 4: 

3 ). "Diligente" é de spoudazō , que descreve a fazer um esforço persistente. A unidade 

espiritual deve ser constantemente cultivada e preservada com devoção abnegada e 

energia. Como já foi referido, é facilmente o maior desafio da supervisão espiritual e 

liderança em uma igreja. 

A igreja em Filipos foi para a maior parte teologicamente som, devotado, moral, amoroso, 

zeloso, corajoso, de oração, e generoso. No entanto, ele enfrentou o perigo de discórdia, 

que muitas vezes é gerado por apenas algumas pessoas. Esses baderneiros pode agitar a 

disputa e conflitos que fratura uma congregação inteira. E porque a desunião é tão 

tragicamente debilitante, Paulo gentil mas firmemente defende com os crentes a serem 

constantemente e de forma diligente em guarda contra ela. Ele tinha acabado de expressa 

aos Filipenses sua esperança de "ouvir de [os] que [eles] estão firmes em um só espírito, 

como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho" ( 1:27 ). 

Em 2: 1-4 Paulo dá o que é, talvez, o ensinamento mais conciso e prático sobre a unidade 

no Novo Testamento. Nestes quatro versos poderosos, ele descreve uma fórmula para a 

unidade espiritual que inclui três elementos necessários em que essa unidade deve ser 

construída: o direito motivos ( vv 1-2. a ), as marcas certas ( v 2. b ), e o meios corretos 

( vv. 3-4 ). Através deles, ele esclarece por que os crentes devem ser de uma mente e 



espírito, o que se entende por uma mente e espírito, e como eles podem tornar-se 

verdadeiramente de uma mente e espírito. 

Os motivos certos para unidade espiritual 

Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se houver alguma 

consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se 

houver afeição e compaixão, completem a minha alegria (2: 1-2 a) 

O (1995) edição da atualizado Biblia Brasileira usada aqui inverte a ordem da prestação 

anterior de "Se, portanto." A nova ordem se conecta de forma mais clara , portanto, ao 

que Paulo acabou de dizer, que muitos estudiosos acreditam que foi a sua intenção. O 

significado, então, é que o que ele está prestes a dizer é aterrado, pelo menos em parte, 

sobre o que ele acabou de dizer. O ponto é que, "Porque nós temos a ordem divina de ser 

de uma mente e espírito ( 01:27 ), devemos , portanto ... " 

Há quatro "ses" no versículo 1 . As partículas gregas ei ( se) é sempre condicional quando 

usado com um verbo indicativo. Nos escritos de Paulo, no entanto, o verbo relacionado 

muitas vezes só é implícita e precisa ser fornecido na tradução, já que é aqui ( há ). Ei aqui 

introduz uma cláusula condicional de primeira classe, que expressa a idéia: "Se esta 

condição é verdade, e é, então ... "Por isso, a palavra pode ser melhor traduzido por" 

porque "," uma vez que, "ou" para que "a fim de dar uma idéia mais completa do seu 

significado. 

No presente contexto, por conseguinte, e se submeter a duas condições estão 

estreitamente relacionadas. Como já observado, portanto, olha de volta para o princípio 

de que, porque eles têm a ordem divina de ser de uma mente e espírito ( 1:27 ), os crentes 

devem ... Se olha para a frente com as realidades divinamente concedidos de incentivo 

em Cristo ,. .. consolação de amor, ... comunhão do Espírito, ... [e] afeto e 

compaixão. Ambos os princípios devem motivar os crentes a desejar e buscar ativamente 

a unidade de espírito, amor, espírito e propósito mencionado no versículo seguinte ( 2: 

2 ). Paulo não está falando de abstrações teológicas mas de relações pessoais entre os 

cristãos. Para reforçar seu ponto, ele repete os ei ( se ) antes de cada uma das quatro 

realidades maravilhosas. Os dois primeiros referem-se principalmente a Cristo, o 

primeiro de forma explícita e implicitamente o segundo. O segundo dois referem-se 

principalmente ao Espírito Santo, mais uma vez o primeiro explícita e implicitamente o 

segundo. 

A primeira realidade que motiva a união faz a exortação em 

Cristo. paraklesis ( incentivo ) tem o significado de raiz de vir ao lado de alguém para 

lhe dar assistência, oferecendo conforto, conselho, ou exortação. É precisamente o tipo 

de assistência exemplificado pelo Bom Samaritano, que, depois de fazer tudo o que podia 

para o estrangeiro assaltado e espancado ", tirou dois denários e deu-os ao estalajadeiro e 

disse: 'Cuida dele, e tudo o mais você gasta, quando eu voltar eu te pagarei '"( Lucas 

10:35 ; cf. . vv 30-34 ). 

Usando uma palavra intimamente relacionados, Jesus se refere ao Espírito Santo como 

"outro Consolador [ paraklēton ] ", a quem ele gostaria de pedir ao Pai que envie a todos 

os que nEle crêem, por isso" que Ele pode ser com [eles] para sempre "( João 14:16 ). O 

mais importante e poderoso incentivo em Cristo vem diretamente do Espírito que 

habita. A admoestação de Paulo aqui é que, à luz do que o incentivo , os filipenses deve 

"conduzir [si] de um modo digno do evangelho de Cristo" ( 1:27 ), por se esforçando para 



ser de uma mente e espírito com o outro. Este princípio espiritual profunda exige 

perseguir a unidade como uma resposta grato a união do crente com Cristo. Paulo 

pergunta, com efeito, "a influência divina de Cristo em sua vida não deve obrigá-lo a 

preservar a unidade que é tão precioso para Ele?" 

A segunda realidade que motiva a unidade é a consolação do 

amor. Paramuthion ( consolação ) tem o significado literal de falar intimamente com 

alguém, e com a idéia adicional de dar conforto e consolo.Seu significado básico é 

próximo ao de paraklesis ( incentivo ); ambas as palavras envolvem uma estreita relação 

marcada pela preocupação genuína, auxílio e amor. O consolador amor é o que o Senhor 

concede a pecadores indignos da graça da salvação. Ele continuamente confere que o 

amor nos crentes ( Rom. 5: 5 ), que por sua vez, mostra o amor de irmãos na fé. Isso 

demonstra gratidão de Deus amorpor eles. Paulo disse aos coríntios que era de 

Cristo amor por ele que o fez para ser tão dedicado ao Senhor e a verdade como a 

aparecer insano ( 2 Cor. 5: 13-14 ). 

A terceira realidade que motiva a unidade é a comunhão do 

Espírito. Koinonia ( comunhão ) descreve parceria e partilha mútua. Essa comunhão é 

íntimo porque cada crente é um templo do EspíritoEspírito ( 1 Cor. 6:19 ). Ele é o selo e 

garante da herança eterna dos crentes ( Ef 1: 13-14. ; 04:30 ; . 2 Cor 01:22 ), a fonte de 

poder espiritual ( Atos 1: 8 ; cf. Rom 15:19. ), os dons espirituais ( 1 Coríntios 12: 4-

11. ; Rom. 12: 6-8 ), e fruto espiritual ( Gl 5: 22-23. ). O Espírito "ajuda [nos] a nossa 

fraqueza," e porque "não sabemos orar como convém, ... o mesmo Espírito intercede por 

nós com gemidos muito profundos para palavras" ( Rom. 8:26 ). Os crentes devem ser 

continuamente cheios do Espírito ( Ef. 5:18 ). Para inibir ou ser indiferente a unidade 

espiritual é tanto entristecer o Espírito ( Ef. 4:30 ) e saciar Sua obra ( 1 Ts. 5:19 ). Os 

novos crentes após o Pentecostes dar o exemplo mais vívido no Novo Testamento da 

guiado pelo Espírito unidade ( Atos 2: 41-47 ). Paulo fecha 2 Corinthians com a bela 

bênção: "A graça do Senhor Jesus Cristo, eo amor de Deus, ea comunhão do Espírito 

Santo estejam com todos vós" ( 2 Cor. 13:14 ). Anteriormente ele havia lembrado da 

mesma congregação que "em um só Espírito fomos todos nós batizados em um corpo, 

quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós fomos feitos para beber 

de um só Espírito" ( 1 Cor. 12:13 ). A resposta adequada dos crentes deve ser uma 

motivação poderosa para ser "diligente para preservar a unidade do Espírito", de sempre 

buscar a paz ( Ef. 4: 3 ). 

A quarta realidade que motiva a unidade é a de carinho e compaixão. Essas qualidades 

caracterizar Cristo, que ternamente conforta e encoraja os fracos e oprimidos (cf. Is 42: 

3. ; Mateus 12: 18-20. ). Tais graças também são bênçãos do Espírito de 

Cristo. Carinho é de splanchna , que refere-se literalmente para os intestinos, ou 

vísceras, mas era comumente usado metaforicamente das emoções. Paulo elogiou a igreja 

em Corinto para o seu tratamento gracioso de Tito e assegurou-lhes que "o seu afeto 

abunda ainda mais para você, como ele se lembra da obediência de vós todos, como você 

recebeu-o com temor e tremor" ( 2 Cor. 7: 13 , 15 ). A palavra, por vezes, foi utilizado 

em conexão com profundo, desejo pessoal, especialmente para aqueles que são 

profundamente amados. Perto do início da presente carta, o apóstolo usado 

especificamente a palavra desta forma, assegurar os filipenses: "Eu espero por você todos 

com a ternura de Jesus Cristo" ( 1: 8 ). Compaixão é de oiktirmos , que Paulo usa duas 

vezes da compaixão ("misericórdia") de Deus. Ele defende com os crentes ", pelas 

misericórdias de Deus, para apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e 

agradável a Deus, que é o vosso culto racional" (Rom. 12: 1 ), e ele fala de Deus como "o 

Pai das misericórdias "( 2 Cor. 1: 3 ). "Como aqueles que foram escolhidos de Deus, 



santos e amados," os crentes devem refletir a Sua própria compaixão, colocando "em um 

coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência" ( Col. 3:12 ). 

Há um lado negativo implícita de todos esses quatro admoestações positivas, ou seja, que 

a falta de buscar e preservar a unidade espiritual enfraquece a igreja de Cristo. Ainda mais 

significativo, tal falta de buscar a unidade é um pecado. É o último ato de ingratidão para 

com Deus. É ser dispostos e ansiosos para receber todas as bênçãos que o Senhor oferece, 

mas dispostos a oferecer-lhe nada em troca. Como qualquer outro pecado, que a 

indiferença é uma violação da Palavra revelada de Deus. Ele também despreza a gloriosa 

verdade que o "Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai ... nos amou e nos deu uma eterna 

consolação e boa esperança pela graça" ( 2 Ts. 2:16 ). 

As bases apóstolo seu apelo principalmente na graça e bondade do Senhor, como 

evidenciado nos quatro realidades que acabamos de mencionar. Mas no início 

do versículo 2 , ele acrescenta um desejo pessoal: a minha alegria completa. Para assim 

recompensar um fiel servo do Senhor é um objetivo legítimo que os crentes têm. O Novo 

Testamento deixa claro que as igrejas estão a amar, honra, respeito e apreciar os seus 

líderes humanos. Paulo admoestou os tessalonicenses: "Nós pedimos de vocês, irmãos, 

que você aprecia aqueles que trabalham entre vós, e tem carga sobre vós no Senhor e dar-

lhe instruções, e que você estima-los muito bem no amor por causa de seu trabalho" ( 1 

Tessalonicenses 5: 12-13. ). O escritor de Hebreus ordena: "Obedeçam aos seus líderes e 

submeter-se a eles, pois eles velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta 

para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria lucrativo para você." 

( Heb. 13:17 ). Para amar, honrar e apreciar os pastores e outros líderes da igreja é 

perfeitamente consonante com amar, honrar, e ser grato ao Senhor. Porque ambos são 

divinamente ordenado, a primeira é uma forma de expressar o último. 

As marcas do Direito de unidade espiritual 

por ser da mesma mente, mantendo o mesmo amor, unidos em 

espírito, com a intenção de uma Proposito. ( 2: 2 b) 

As bênçãos espirituais Paulo enumerou exigem uma resposta adequada. Neste único 

versículo Paulo dá quatro marcas essenciais da unidade espiritual. 

O primeiro está sendo da mesma mente. Essa frase traduz a auto phronēte , que significa 

literalmente "a pensar a mesma coisa", ou "a mesma mentalidade." Pensando direito é 

essencial para a unidade espiritual que é um dos principais temas de Filipenses-dos vinte 

e seis ocorrências do verbo phroneo no Novo Testamento, dez são encontrados nesta 

carta. 

Paulo não está falando aqui sobre doutrina ou padrões morais. Neste contexto, sendo da 

mesma mente significa perseguir ativamente para alcançar uma compreensão comum e 

verdadeiro acordo. Alguns versos depois, o apóstolo declara que a única maneira de ter 

essa harmonia é "ter a atitude de vocês que houve também em Cristo Jesus" ( 2: 

5 ). Através da Palavra de Deus e que o Espírito Santo habita, os fiéis podem conhecer a 

"mente de Cristo" muito ( 1 Cor. 02:16 ). Depois de declarar sua determinação de 

"prosseguir para que eu possa alcançar aquilo para o que também fui conquistado por 

Cristo Jesus ... [e] prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em 

Cristo Jesus "( 03:12 , 14 ), ele adverte os crentes de Filipos a ter essa mesma atitude 

( Phil. 3:15 ). Aqueles que têm uma atitude contrária provar que "definir as suas mentes 

nas coisas terrenas" ( 03:19 ). Mais tarde, Paulo dá conselhos práticos para ser da mesma 



opinião: "Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o 

que é certo, o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma 

excelência e se alguma coisa digna de louvor, me debruçar sobre essas coisas "( 4: 8 ). 

Em Romanos Paulo dá idéias adicionados sobre estar da mesma mente. A primeira é 

que os crentes devem "não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para aqueles 

que estão de acordo com a carne cogitam das coisas da carne, mas os que são segundo o 

Espírito, das coisas do Espírito "( Rom. 8: 4-5 ). Como Paulo lembrou aos fiéis de 

Colossos, o conflito na igreja sempre vem de crentes "fixar as suas mentes" sobre as coisas 

que estão na terra "e não" nas coisas do alto "( Colossenses 3: 2 ). Paulo observa ainda 

em Romanos que um crente é "não pensar mais alto de si mesmo além do que convém 

pensar," que é uma opinião subjetiva e errada ", mas para pensar de modo a ter bom senso, 

como Deus repartiu a cada um medida de fé "( Rom. 12: 3 ). Obedecendo aos comandos 

de ter uma mentalidade sobre as coisas do Espírito e de pensar com bom senso resultado 

em "o Deus que dá perseverança e encorajamento" concessão crentes a capacidade "para 

ser o mesmo sentimento uns com os outros, segundo Cristo Jesus" ( 15: 5 ). Paulo poderia, 

portanto, confiantemente admoestar mesmo o imaturo, igreja dividida em Corinto para 

"alegrar-se, ser feita completa, ser consolada, mesma mentalidade, viver em paz; e o Deus 

do amor e da paz estará convosco" ( 2 Cor 13. : 11 ). 

A segunda marca de unidade espiritual é manter o mesmo amor, que flui para fora do e 

aumenta o "ser da mesma opinião." Para ter o mesmo amor é amar os outros da mesma 

forma. Em um nível puramente emocional, com igual amor pelos outros é impossível, 

porque as pessoas não são igualmente atraentes. ágape ( amor ), no entanto, é o amor de 

vontade, não de preferência ou atração. Baseia-se em uma escolha intencional, consciente 

de buscar o bem-estar de seu objeto. É porque PBOQUIA ( amor ) baseia-se na vontade 

de que pode ser comandado. 

Para ter o mesmo amor é "ser dedicado a um ao outro em amor fraternal, [dando] 

preferência uns aos outros em honra", e inclui o desejo de servir aos outros por coisas 

como "a contribuir para as necessidades dos santos, [e (] praticar hospitalidade " 12:10 

Rom. , 13 ). Como Paulo continua a dizer nessa passagem, Ágape amor abraça 

incrédulos, mesmo aqueles que perseguem são para ser abençoada em vez de amaldiçoada 

( 14 v. ). Mas, no presente texto, Paulo está focando o mesmo especial e mútuo amor que 

os crentes devem ter um para o outro, o amor que ele fala em outra carta como "o amor 

de cada um de vocês para com o outro [que] se torna cada vez maior "( 2 Ts. 1: 3 ). 

Em sua primeira carta, João torna inequivocamente claro que o amor pelos outros crentes 

caracteriza um cristão genuíno: "Nós sabemos que já passamos da morte para a vida", diz 

ele, "porque amamos os irmãos Aquele que não ama habita. na morte "( 1 João 3:14 ). Em 

outras palavras, a falta de, pelo menos, alguma medida de verdadeira ágape ( amor ) para 

outros cristãos expõe a falta de salvação. O amor genuíno não é meramente afeição 

sentimental, mas os serviços de sacrifício. "Aquele que tiver bens deste mundo e vir o seu 

irmão sofrer necessidade e lhe fecha o coração contra ele, como é que o amor de Deus 

permanecer nele?" João pergunta retoricamente ( v. 17 ). Os crentes não são para amar 

apenas "de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade" ( 18 v. ), o que pode até 

mesmo exigir "lay [ndo] a nossa vida pelos irmãos", assim como Cristo "deu a sua vida 

por nós "( v. 16 ). 

Minds regidas pela humildade altruísta ( Fp 2: 3. ) vive produtos que transbordam com 

genuína, prático amor de irmãos na fé. Por outro lado, pecaminoso, o pensamento 



egocêntrico inibe amor e unidade.Dissensão e falta de unidade na igreja inevitavelmente 

resultam da falta de amor. 

A terceira marca de unidade espiritual está sendo unidos em espírito, que está 

intrinsecamente relacionado a ter a mesma mente e manter o mesmo 

amor. Sumpsuchos ( unida ) literalmente significa "uma grande alma" e é usado somente 

aqui no Novo Testamento. Ele tem a mesma ênfase que "um espírito" de que 

fala 01:27 . Para ser unidos em espírito é viver em harmonia altruísta com outros 

crentes. Por definição, o que exclui a ambição pessoal, o egoísmo, o ódio, a inveja, o 

ciúme, e os inúmeros outros males que são o fruto do amor-próprio. 

Como qualquer outra virtude cristã, a unidade de espírito deve ser aterrado na verdade 

objetiva da Palavra de Deus. Mas também tem um aspecto subjectivo. Essa unidade 

envolve uma profunda preocupação e apaixonado por Deus, Sua Palavra, Sua obra, Seu 

evangelho e Seu povo. Não há dois cristãos, não importa qual o seu nível de maturidade 

espiritual e conhecimento das Escrituras-vai entender tudo exatamente iguais. Mas se eles 

são controlados por humildade e amor, eles serão verdadeiramente unidos em 

espírito. Eles não vão permitir que diferenças insignificantes para dividi-los ou impedir 

o seu serviço para o Senhor. 

A quarta marca de unidade espiritual é estar com a intenção de um propósito, que é o 

companheiro natural do três anterior. Com a intenção de um propósito traduz uma 

forma participial de phroneo , que Paulo usou anteriormente neste verso ("estar da mente 

... ") e usa novamente no versículo 5 ("ter atitude ..."). A frase de en phronountes ( com 

a intenção de um propósito ) significa, literalmente, "pensar uma coisa" e, portanto, 

praticamente sinônimo de ter "o mesmo espírito." 

Neste versículo o apóstolo apresenta um círculo completo de unidade-de uma mente, para 

um amor, de um só espírito, para um propósito, que, como foi dito acima, refere-se 

basicamente de novo para a mente. Estes quatro princípios são complementares, 

sobreposição, e inseparáveis. A mesma ideia básica é expressa em quatro formas, cada 

uma com uma ênfase algo diferente, mas importante. 

Em Colossenses, Paulo lindamente resume essas marcas de unidade espiritual: 

Então, como aqueles que foram escolhidos de Deus, santos e amados, colocar em um 

coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência; suportando uns aos 

outros, e perdoando-vos uns aos outros, quem quer que tenha uma queixa contra 

alguém; assim como o Senhor vos perdoou, assim também deve. Além de todas estas 

coisas se do amor, que é o perfeito vínculo de união. E a paz de Cristo o árbitro em vosso 

coração, à qual, também, fostes chamados em um corpo; e ser grato. Que a palavra de 

Cristo ricamente habitar dentro de você, com toda a sabedoria e admoestando uns aos 

outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com gratidão em vossos 

corações a Deus. ( 3: 12-16 ) 

O direito meios para a Unidade Espiritual 

Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade 

de espírito que diz respeito uns aos outros como mais importante 

do que a si mesmos; não apenas olhar para os seus próprios 

interesses pessoais, mas também para os interesses dos 
outros. ( 2: 3-4 ) 



Ao apresentar estes cinco meios, Paulo responde a pergunta de como verdadeira unidade 

espiritual seja alcançada. Depois do que ele acabou de dizer em versos 1-2 , esses meios 

exigem pouca explicação ou comentário. Como as quatro marcas de unidade espiritual, 

estes cinco meios são inter-relacionados e inseparáveis. Três são negativas e duas são 

positivos. 

Não é de estranhar que rejeitar o egoísmo é o primeiro da lista, uma vez que é a raiz de 

todos os outros pecados. Foi colocando sua vontade acima de Deus do que Satanás caiu 

(cf. Is. 14: 12-17 ), e foi colocando suas próprias vontades acima de Deus que Adão e Eva 

primeiro trouxe o pecado do mundo ( Gn 3 ). Self-vontade tem sido o cerne de todo 

pecado subseqüente. Não há verbo ( fazer ) no texto grego, mas a forma gramatical 

( Meden eritheia kat , lit., "nada a título de egoísmo") expressa um comando 

negativo. Essa proibição vai muito além da mera ação; o egoísmo é também a ser 

totalmente excluídos dos pensamentos mais íntimos do coração. 

Paulo usou eritheia ( egoísmo ) no início desta carta, onde foi proferida "ambição 

egoísta" ( 01:17 ). Como observado na discussão desse texto, o termo originalmente não 

tem uma conotação negativa e apenas se referia a uma diarista. Mas ele veio a ser usado 

metaforicamente, e quase exclusivamente, de uma pessoa que persistentemente busca 

vantagem pessoal e ganho, independentemente do efeito sobre os outros. Muitas vezes 

era usada para a busca e self-serving preservação injusta de cargos políticos. Na época do 

Novo Testamento, que tinha vindo a significar desenfreado, ambição egoísta em qualquer 

campo de atuação. Por razões óbvias, eritheia foi muitas vezes associada a rivalidade 

pessoal e do partido, brigas, lutas e conflitos (como a versão Rei Tiago torna-lo aqui). É 

geralmente realizada a idéia de construir a si mesmo por rasgar alguém para baixo, como 

em jogos de azar, onde o ganho de uma pessoa é derivada de perdas dos outros. A palavra 

descreve exatamente alguém que se esforça para avançar-se através da bajulação, o 

engano, a falsa acusação, contenda, e qualquer outra tática que parece vantajosa. Não é 

de surpreender, portanto, que Paulo lista eritheia ("disputas") como uma das obras da 

carne (Gal. 5:20 ). 

O egoísmo é um consumidor e do pecado destrutivo. A primeira e inevitável vítima é a 

pessoa que manifesta-lo, mesmo que ninguém mais está prejudicado. Porque este pecado, 

como qualquer outro, começa em um coração pecaminoso, qualquer pessoa pode cometê-

lo, independentemente de saber se há uma oportunidade para que possa ser expressa 

exteriormente. Mesmo quando não exteriormente manifestado, egoísmo gera raiva, 

ressentimento e ciúme. Nenhuma igreja, até mesmo os mais doutrinariamente som e 

espiritualmente maduro, está imune à ameaça de este pecado, e nada pode mais 

rapidamente dividir e enfraquecer a igreja. Ambição egoísta é muitas vezes vestido de 

retórica piedosa por aqueles que estão convencidos de suas próprias habilidades 

superiores em promover a causa de Cristo. 

A julgar pelo registro do Novo Testamento, nenhuma igreja teve um problema maior com 

este pecado que não aquele em Corinto. Paulo implorou: "Rogo-vos, irmãos, pelo nome 

de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos concordam e que não haja divisões entre vós, 

mas que ser feita completa em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer For. Fui 

informado acerca de vós, meus irmãos, por pessoas de Chloe, que há contendas entre vós 

"( 1 Cor. 1: 10-11 ). Várias facções na igreja seguido Apolo, Pedro, ou Paulo. Um grupo, 

provavelmente, a mais hipócrita, diziam seguir apenas "Cristo". Mas "se Cristo está 

dividido?" o apóstolo perguntou com espanto. "Paulo não foi crucificado para você, não 

é? Ou fostes batizados em nome de Paulo?" ( vv 12-13. ; cf. 3: 4-6 ). Em uma repreensão 

forte, mais tarde ele disse-lhes: 



Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a homens de carne, como a 

crianças em Cristo. Eu dei-lhes leite, alimentos não sólidos; para você ainda não foram 

capazes de recebê-la. Na verdade, até agora você ainda não estão em condições, porque 

ainda são carnais. Para uma vez que há inveja e divisão entre vocês, não é carnal, e que 

você não está agindo como mundanos? ( 3: 1-3 ) 

Os objetos de lealdade pessoal na igreja de Corinto (Apolo, Pedro e Paulo) eram líderes 

fiéis, que eram inteiramente digno de respeito e admiração da congregação. Dois deles 

eram líderes apóstolos. Mas a lealdade real daqueles faccioso Corinthians, mesmo que da 

facção "Cristo", foi para si mesmos. As facções procuraram não tanto para homenagear 

os líderes favorecidas como para criar cliques exclusivos para a sua própria elevação 

pessoal. Cada um dos grupos foi de auto-serviço. Promover a causa de Cristo e da unidade 

da sua Igreja estavam longe de suas principais Propositos. Ao invés de servir a Cristo e 

aos outros em seu nome, que estavam servindo-se enquanto estiver usando o seu 

nome. Ambição egoísta é produzida e é uma marca clara das "obras da carne" ( Gl 5: 19-

20. ). Envenena mesmo trabalho feito em nome de causas claramente 

bíblicos. Hipocritamente a pretensão de servir a Deus, enquanto na verdade servindo auto 

marcaram os escribas e fariseus (cf. Mateus 15: 1-9. ). 

Discórdia e divisão são inevitáveis quando as pessoas se concentrar em suas agendas para 

a exclusão de outros na igreja. Muitas vezes surge um foco tão estreito de paixão genuína 

para um ministério importante. Mas desconsideração de crentes, não importa como não 

intencional, é uma marca de desamor, indiferença pecaminosa que produz inveja, 

discórdia, contenda, e outros inimigos da unidade espiritual. Wherever "inveja e ambição 

egoísta existe", qualquer que seja a causa, "não há desordem e toda espécie de males" 

( Tiago 3:16 ). 

Um segundo meios para promover a unidade espiritual está 

abandonando vanglória. Vanglória traduz a palavra grega composta kenodoxia , que 

aparece somente aqui no Novo Testamento. Ele é formado pelo adjetivo Kenos ("vazios") 

e do substantivo doxa ("glória"), daí a Rei Tiago Version de renderização 

"vanglória." Trata-se de uma auto-view altamente exagerada, que nada mais é vaidade 

vazia.Considerando ambição egoísta persegue objetivos pessoais, vanglória procura 

glória pessoal e aclamação. Os ex-pertence a realizações pessoais; esta última a uma auto-

imagem overinflated.Compreensivelmente, uma pessoa com tal presunção se considera 

sempre estar certo e espera que os outros a concordar com ele. A única unidade que ele 

procura ou valores é centrado em si mesmo. 

Vanglória é o orgulho arrogante, ser "sábio em sua própria estimativa" ( Rom. 

11:25 ). Os gregos antigos não admirar a humildade, pensando que era um sinal de 

fraqueza. Mas mesmo eles reconheceram que a visão de uma pessoa de si mesmo poderia 

tornar-se tão exagerado como ser presunçoso e desprezível. O mandato para tal orgulho 

exaltado, uma palavra ainda usado em Inglês e muitas outras línguas modernas, 

foi hubris . Em sua longa lista de pecados que caracterizam descrente, a humanidade 

rebelde, Paulo usa uma palavra derivada da arrogância , que é traduzida como "insolente" 

( Rom. 1:30 ). Em sua carta às igrejas da Galácia, ele advertiu: "Porque, se alguém pensa 

ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo" ( Gal. 6: 

3 ). Porque vanglória é, por natureza, auto-enganadora, os crentes devem estar em 

guarda constante contra ele. É um inimigo implacável da unidade espiritual. 

O terceiro meio de promover a unidade espiritual Paulo menciona aqui é positiva: a 

humildade de espírito. É o oposto da ambição egoísta e vanglória e é o corretivo para 



eles. A humildade de espírito é a base do caráter cristão e de unidade espiritual. Não é 

por acaso que o primeiro e fundamental Beatitude refere-se a ser "pobre de espírito" ( Mat. 

5: 3 ), que é sinônimo de humildade de espírito. 

A humildade de espírito traduz a palavra grega tapeinophrosunē , que significa 

literalmente "a humildade de espírito." Em Atos 20:19 e Efésios 4: 2 ele é processado 

"humildade". Na literatura grega secular, o adjetivo tapeinos ("humildes") foi utilizado 

exclusivamente de forma irônica, mais comumente de um escravo. Ele descreveu o que 

foi considerado base, comum, inadequado, e que tem pouco valor. Assim, não é de 

estranhar que o substantivo tapeinophrosunē não foi encontrado em qualquer literatura 

grega extra-bíblica antes do segundo século. Parece, portanto, ter-se originado no Novo 

Testamento, onde, juntamente com seus sinônimos, ele sempre tem uma conotação 

positiva. A humildade de espírito é o oposto do orgulho, do pecado que sempre separou 

os homens caídos de Deus, tornando-os, com efeito, os seus próprios deuses. 

A humildade é também uma virtude dominante no Velho Testamento. "Quando vem a 

soberba, então vem a desonra", adverte Salomão ", mas com os humildes está a sabedoria" 

( Prov. 11: 2 ). Mais tarde, ele declara: "É melhor ser humilde de espírito com os humildes 

do que repartir o despojo com os soberbos" ( 16:19 ). Zacarias descreve a vinda Rei 

messiânico como "justo e dotado de salvação, humilde, e montado sobre um jumento, 

sobre um jumentinho, filho de jumenta" ( Zc. 9: 9 ), uma profecia Mateus se aplica 

especificamente a triunfal de Jesus , porém humilde, a entrada em Jerusalém no Domingo 

de Ramos ( Matt. 21: 5 ). 

Moisés era "muito humilde, mais do que qualquer homem que estava sobre a face da 

terra" ( Num. 12: 3 ). Davi disse: "Por que o Senhor é exaltado, mas Ele respeita os 

humildes, mas o arrogante Ele conhece de longe" ( Sl 138: 6. ). Em outro salmo, ele 

escreveu, "Os humildes herdarão a terra" ( . Ps 37:11 ), uma passagem Jesus citado nas 

bem-aventuranças: "Bem-aventurados os mansos [manso], porque eles herdarão a terra" 

( Matt. 5: 5 ). Jesus descreveu a si mesmo como "manso e humilde de coração" 

( 11:29 ). Sem orgulho ou hipocrisia, Paulo poderia testemunhar honestamente de si 

mesmo aos anciãos de Éfeso: "Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na 

Ásia, como eu estava com você o tempo todo, servindo ao Senhor com toda a humildade" 

( Atos 20: 18-19 ). Três vezes em dois versículos em sua primeira carta Pedro pede 

humildade: "Todos vocês, revesti-vos de humildade para com o outro, porque Deus resiste 

aos soberbos, mas dá graça aos humildes-vos, pois humildes sob a poderosa mão de. 

Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido "( 1 Pedro 5: 5-6 ). 

Humildade genuína envolve crentes 'não pensar muito bem de si mesmos e exige que 

eles consideram o outro como mais importante do que eles mesmos. Regard é de um 

verbo que significa mais do que apenas ter uma opinião. Refere-se a uma conclusão 

cuidadosamente pensada com base na verdade. Isso não significa fingir que os outros são 

mais importantes, mas para acreditar que os outros, na verdade, são mais importantes. 

Mais importante traduz uma forma participial de huperechō , que incorpora a palavra 

grega da qual a palavra Inglês hyper é tomada. Intensifica e eleva o que está em vista, de 

modo que isso significa "para se destacar, superar, ou ser superior a." Em Romanos, Paulo 

usa a palavra ao falar da "governar [lit. 'Supreme'] autoridades" para que "cada pessoa é 

estar em sujeição" ( Rom. 13: 1 ). Da mesma forma, Pedro usa a palavra em crentes 

comandando a "apresentar [si] ... a um rei como o de autoridade [lit., 'como sendo 

supremo']" ( 1 Pedro 2:13 ). Mais tarde na presente carta, Paulo usa a palavra para 

descrever "o valor superando [supremo, insuperável] do conhecimento de Cristo Jesus, 



meu Senhor" ( Fp 3: 8. ), e para proclamar que "a paz de Deus, que excede [longe excede, 

é superior a] todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em 

Cristo Jesus "( 4: 7 ). 

É claro que Paulo tem em mente a visão dos outros que não é natural para o homem e é 

extremamente difícil, mesmo para os crentes de alcançar. Talvez a melhor maneira de 

abordar esse desafio aparentemente irreal e impossível é para os crentes a considerar seus 

próprios pecados. Os crentes sabem muito mais sobre seus próprios corações do que sobre 

o coração de ninguém. Reconhecendo a pecaminosidade de seus corações deve excluir 

qualquer auto-exaltação prepotente. Se Paulo via a si mesmo como "o menor dos 

apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo" ( 1 Cor. 15: 9 ), "o mínimo de todos 

os santos" ( Ef. 3: 8 ), e até mesmo o mais importante dos pecadores ( 1 Tm. 1:15 ), como 

poderia qualquer crente honestamente pensar em si mesmos de qualquer forma superior? 

A quarta forma de promover a unidade espiritual é a admoestação negativa, não se 

limitam a olhar para os seus próprios interesses pessoais. skopeo ( olhar para fora ) 

significa observar alguma coisa.Mas, como neste contexto, que muitas vezes levou as 

ideias adicionais de dar muita atenção e consideração especial. Ao incluir apenas (assim 

como também na seguinte frase), o apóstolo exclui a idéia anti-bíblica que o ascetismo 

reflete um nível mais profundo de espiritualidade e ganha aprovação divina especial. Pelo 

contrário, é uma manifestação sutil e enganosa de orgulho legalista. 

Paulo cuidadosamente disciplinado seu corpo para torná-lo seu escravo, para evitar 

tornar-se seu escravo e, assim desqualificando para o ministério ( 1 Cor. 09:27 ). Ele 

experimentou o "trabalho e fadigas, muitas noites sem dormir, em fome e sede, muitas 

vezes sem comida, frio e nudez" ( 2 Cor. 11:27 ). Mas ele nunca propositAdãoente fome 

se ou causou qualquer dano auto-infligido ao seu corpo. Durante Seu ministério terreno, 

Jesus nem praticou nem aprovado de asceta abnegação. Ele comia e dormia regularmente, 

teve o cuidado de seu corpo, e esperava que Seus seguidores a fazer o mesmo. Note-se 

que o jejum bíblico ( Mt 6: 16-17. ; 9: 14-15 ) não deve ser equiparada com dura, 

ascetismo auto-destrutivo. 

Os cristãos que não tomam o devido cuidado de seus corpos não podem viver ou ministrar 

eficazmente. Nem eles são obrigados a abandonar todos os interesses pessoais em outros 

aspectos. O argumento de Paulo aqui refere-se principalmente, embora não 

exclusivamente, para interesses pessoais em servir ao Senhor. Como já foi referido, 

muitas brigas e divisões nas igrejas dizem respeito a programas ou políticas que podem 

ser igualmente bíblica e importante. Os problemas surgem quando as pessoas procuram 

promover as suas próprias prioridades do ministério à custa de outros. Alguns podem 

considerar o ministério da juventude mais importante do ministério adulto. Outros podem 

ver o evangelismo pessoal como uma prioridade maior do que o grupo de estudo da 

Bíblia. As possibilidades de conflitos são quase infinitas. Mas divisão na igreja é 

destrutivo. Em todos os casos, os melhores interesses do Senhor e outros crentes são 

sacrificados. 

Discussão honesta que busca uma compreensão bíblica de questões doutrinárias e morais 

é perfeitamente legítimo e de grande importância. Mas mesmo o debate mais sério sobre 

essas questões críticas devem ser exercidas no espírito de humildade e respeito mútuo. Os 

problemas surgem quando a defesa da Palavra de Deus torna-se nublado pela auto-defesa. 

É uma tragédia imensurável que a cultura moderna (incluindo grande parte da igreja) tem, 

em grande parte devido à influência da psicologia secular, rejeitou os princípios 

divinamente comandados de humildade e abnegação. Quando a virtude suprema é o 



amor-próprio e o propósito supremo da vida é a auto-realização, o respeito mútuo é 

substituído por desrespeito, serviço mútuo pela apatia e indiferença, e amor mútuo pela 

inimizade e ódio. 

O quinto e último significa Paulo menciona aqui para promover a unidade espiritual é o 

de olhar para fora também para os interesses dos outros. É o lado positivo do princípio 

precedente de não apenas olhando para seus próprios interesses pessoais. Como os outros, 

este princípio está relacionado principalmente às relações entre os crentes, especialmente 

aqueles que trabalham juntos no ministério. É ampla e geral, não mencionando quaisquer 

particulares interesses ou sugerindo que é incluído por outros. 

Tal como os outros princípios mencionados aqui, olhando para os interesses dos 

outros é indispensável para a unidade espiritual. Também como eles, que exige esforço 

deliberado e persistente para aplicar sinceramente e incondicionalmente. E, embora o 

significado é óbvio e fácil de entender, é difícil de aplicar. É o resultado prático do 

comando extremamente difícil considerar os outros como mais importante do que nós 

mesmos. 

Entre outras coisas, olhando para os interesses dos outros requer crentes a "alegrar-se 

com os que se alegram e chorai com os que choram" ( Rom. 0:15 ), para melhorar 

continuamente a "perseguir as coisas que servem para a paz e para a edificação um do 

outro, "para não" comer carne ou beber vinho ..., ou ... fazer qualquer coisa pela qual [a] 

irmão tropece "( 14:19 , 21 ), e para "suportar as fraquezas dos que aqueles sem força e 

não apenas agradar a nós mesmos "( 15: 1 ). É a "suportar cargas uns dos outros e, assim, 

cumprir a lei de Cristo" ( Gal. 6: 2 ). 

 

8. O modelo para a unidade espiritual 

( Filipenses 2: 5-8 ) 

Tende em vós mesmos que houve também em Cristo Jesus, que, 

embora ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou a 

igualdade com Deus uma coisa que deve ser aproveitada, mas se 

esvaziou, assumindo a forma de um servo, e sendo -se em 

semelhança de homens. , Achado na forma de homem, humilhou-
se, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. ( 2: 5-8 ) 

Em seu livro Milagres, CS Lewis oferece alguns insights úteis para a compreensão da 

realidade insondável da encarnação de Cristo: 

Na história cristã Deus desce para voltar a subir. Ele desce; para baixo das alturas de 

absoluta ser em tempo e espaço, para baixo na humanidade ... Mas Ele desce para vir de 

novo e trazer todo o mundo arruinou-se com Ele. Um deles tem a imagem de um homem 

forte inclinando-se mais e mais a meter-se debaixo de algum grande fardo 

complicado. Ele deve se inclinar a fim de levantar, ele deve quase desaparecem sob a 

carga antes que ele incrivelmente endireita as costas e caminha fora com todo o balanço 

de massa em seus ombros. Ou se pode pensar de um mergulhador, primeiro reduzindo-se 

a nudez, então olhando no ar, então ido com um respingo, desapareceu, precipitando-se 

através da água verde e quente em água negra e fria, para baixo através de uma pressão 

crescente para a região de deathlike de lodo e limo e decadência de idade; em seguida, 



novamente, de volta à cor e luz, seus pulmões quase estourando, até que de repente ele 

quebra a superfície de novo, segurando em sua mão o gotejamento, coisa preciosa que ele 

desceu para se recuperar. Ele e ela são ambos de cor, agora que eles vêm-se para a luz: lá 

em baixo, onde estava incolor no escuro, ele perdeu a cor também. 

Neste descida e re-ascensão todo mundo vai reconhecer um padrão familiar: uma coisa 

escrita em todo o mundo. É o padrão de toda a vida vegetal. Ele deve depreciar-se em 

algo duro, pequeno e mortal, ele deve cair no chão: daí as novas re-ascende vida. É o 

padrão de toda a geração de animais também. Há descida dos organismos plena e perfeita 

para o espermatozóide e do óvulo, e no ventre escuro ... a lenta subida ao embrião perfeito, 

ao vivo, baby consciente, e, finalmente, para o adulto. Assim também é na nossa vida 

moral e emocional. Os primeiros desejos inocentes e espontâneas têm de apresentar para 

o processo mortal de controlo ou de negação total: mas de que há uma re-ascensão ao 

totalmente formado caráter em que a força do material original tudo funciona, mas de 

uma maneira nova. Morte e-Re-nascimento descer para subir-it é um princípio 

fundamental. Através deste gargalo, este rebaixamento, o Highroad quase sempre se 

encontra. 

A doutrina da Encarnação, se aceita, coloca este princípio ainda mais enfaticamente no 

centro. O padrão está lá na Natureza, pois foi pela primeira vez em Deus. Todas as 

instâncias do mesmo que mencionei vir a ser, mas transposições do tema Divino em tom 

menor. Não estou agora se referindo apenas à Crucificação e Ressurreição de Cristo. O 

padrão total, dos quais eles são apenas o ponto de viragem, é a morte real e Re-

nascimento: para, sem dúvida nenhuma semente já caiu de modo justo em uma árvore tão 

escuro e frio um solo como seria fornecer mais do que um leve analogia com este enorme 

descida e re-ascensão na qual Deus dragado o sal e inferior oozy da Criação. (New York: 

Macmillan, 1947, 115-17) 

A Encarnação é o milagre central do cristianismo, a mais grandiosa e maravilhosa de 

todas as coisas que Deus já fez. Esse milagre dos milagres é o tema de Filipenses 2: 5-

8 . Alguns estudiosos acreditam que essa passagem foi originalmente um hino, cantado 

pelos primeiros cristãos para comemorar e comemorar a encarnação do Filho de Deus. Ele 

tem sido chamado uma jóia cristológico, um diamante teológica que talvez brilha mais 

brilhante do que qualquer outro na Escritura. De uma forma simples, concisa, sem 

extraordinariamente profunda, descreve a condescendência da segunda Pessoa da 

Santíssima Trindade para nascer, viver e morrer em forma humana para fornecer redenção 

para a humanidade caída. 

No entanto, tão profunda e insondável como essa passagem é teologicamente, é também 

ética. Como as palavras introdutórias ( Tende em vós mesmos que houve também em 

Cristo Jesus ) deixam claro, ele foi projetado principalmente para motivar os cristãos a 

viver como seu Senhor e Salvador. Paulo não estava apenas descrevendo a Encarnação 

para revelar suas verdades teológicas, magnífico como esses são. Ele apresenta o exemplo 

supremo, incomparável de humildade para servir como o motivo mais poderoso à 

humildade dos crentes. A Encarnação chama os fiéis a seguirem o exemplo incomparável 

de Jesus de humilde auto-negação, abnegação, sacrifício e amor altruísta como Ele viveu 

o Encarnação em submissão obediente à vontade do Pai (cf. Lucas 2:49 ; João 3 : 16-

17 ; 5:30 ; 12:49 ; 15:10 ). 

O versículo 5 é uma transição de exortação a ilustração, ea frase esta atitude olha para 

trás e para a frente. Olha para trás, para o princípio apenas dado, "Nada façais por 

partidarismo ou vanglória, mas com humildade de espírito que diz respeito uns aos outros 



como mais importante do que vós; não se limitam a olhar para os seus próprios interesses 

pessoais, mas também para os interesses dos outros "( vv. 3-4 ).Ele aguarda com 

expectativa a ilustração desse princípio em cumprimento perfeito de Jesus de que, tal 

como descrito em versos 6-8 . 

O objetivo dos crentes que têm essa atitude é a unidade espiritual na igreja, por seu ser 

"da mesma mente, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, com a intenção de um 

propósito" ( v. 2 ). Unidade na Igreja só pode vir de uma atitude de humildade genuína, 

de crentes verdadeiramente sobre os outros como mais importante do que a si mesmos-

a atitude que foi supremamente manifestados em Cristo Jesus durante sua 

encarnação. O apóstolo João deixa claro que "aquele que diz que permanece nele, [Cristo] 

devia-se a caminhar na mesma maneira como Ele andou" ( 1 João 2: 6 ). Jesus ordenou: 

"Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; 

e achareis descanso para as vossas almas" ( Mateus 11:29. ). 

Dirigindo-se ao impacto ético desta passagem, Paulo Rees escreve: 

"Não se esqueça", grita Paulo ", que, em todo este vasto universo e em todos os trechos 

escuros da história nunca houve tal demonstração de discreto humildade como quando o 

Filho de Deus em pura graça desceu a este errante planeta! Lembre-se que do nunca em 

um milhão de éons-que ele teria feito isso se ele fosse o tipo de divindade que parece 

"apenas para seus próprios interesses 'e fecha os olhos para o que é dos outros' '! Você 

deve se lembrar, meu irmãos, que através de sua união com Ele, na vida, a experiência 

redentora, este princípio e paixão pelo qual Ele foi movido deve tornar-se o princípio e 

paixão pelo que você é movido. " ( O Man Adequada: Paulo em Filipenses [Westwood, 

NJ: Revell, 1954], 43) 

Em si mesmos não é dirigida a virtude pessoal do crente individual, mas tem como alvo 

toda a igreja, que é tão suscetível à divisão e conflito produzido por orgulho e auto-

exaltação. Toda a igreja deve se manifestar a humildade do Senhor e cabeça da Igreja. Um 

dos exemplos mais reveladores de que a humildade era a Sua lavar os pés dos discípulos 

durante a Última Ceia. A tarefa servil de lavar os pés sujos foi reservada para os menores 

servos. Jesus tinha acabado de ser reconhecido como o Libertador profetizou e Messias, 

o "Rei de Israel", na Sua entrada triunfal em Jerusalém, poucos dias antes ( João 12: 12-

15 ). Ele estava bem ciente "de que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que Ele havia 

saído de Deus e ia voltar para Deus" ( 13: 3 ). No entanto, na humildade suave Ele 

"levantou-se da ceia, e pôs de lado Suas vestes;. E tomando uma toalha, cingiu-Se Ele 

Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos ea enxugá-los com 

a toalha com que estava cingido "( vv. 4-5 ). Este ato foi especialmente triste porque os 

discípulos, insensível ao sofrimento vinda de Jesus, estavam envolvidos em disputas uns 

com os outros sobre qual deles seria o "maior" no reino do Messias (cf. Lc 22:24 ). 

Depois disso o Senhor perguntou: "Sabe o que eu fiz para você?" Sabendo muito bem que 

eles não entenderam o significado do que ele tinha acabado de fazer, Ele não esperou por 

uma resposta, mas continuou a explicar: 

Vós me chamais Mestre e Senhor; e você está certo, porque eu o sou. Ora, se eu, o Senhor 

e Mestre, lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei 

o exemplo de que você também deve fazer o que eu fiz para você. Verdade, em verdade 

vos digo que, um escravo não é maior que seu senhor, nem é aquele que é enviado maior 

do que aquele que o enviou. Se você sabe essas coisas, você é abençoado, se você fazê-

las. ( João 13: 12-17 ) 



Essa demonstração de humildade exemplifica claramente a atitude ... que houve 

também em Cristo Jesus , que pode muito bem ser aquele mesmo o apóstolo tinha em 

mente quando escreveu essa passagem. Também exemplifica sua advertência à igreja em 

Roma que "nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que, sem força e 

não agradar a nós mesmos. Cada um de nós é agradar ao seu próximo para o bem dele, 

para sua edificação. Porque Cristo não agradou a si mesmo "( Rm 15: 1-3. ). Acentuando 

novamente a relação inseparável entre humildade e unidade espiritual, ele acrescentou: 

"Ora, o Deus que dá perseverança e encorajamento vos conceda o mesmo sentimento uns 

com os outros, segundo Cristo Jesus, para que com um acordo que você pode com uma 

só voz glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitar uns aos 

outros, como também Cristo nos recebeu para glória de Deus "( vv. 5-7 ). 

Porque Paulo seguiu consistentemente esse princípio, ele poderia lembrar o Corinthians, 

"Eu também agradar a todos os homens em todas as coisas, não buscando o meu próprio 

proveito, mas o lucro de muitos," e, em seguida, admoestá-los para "ser meus imitadores, 

como eu também sou de Cristo "( 1 Cor 10: 33-11:. 1 ; cf. 2 Cor 8: 7-9. ). Da mesma 

forma, ele lembrou aos Tessalonicenses que "o nosso evangelho não foi a vós somente 

em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em plena convicção, assim 

como você sabe que tipo de homem que provou ser entre vós, por amor de vós ", 

oferecendo O elogio encorajador de que" você tornastes imitadores nossos e do Senhor, 

... de modo que você se tornou um exemplo para todos os crentes na Macedônia e na 

Acaia "( 1 Tessalonicenses 1: 5-7. ). 

O caminho da humildade não é o caminho do mundo. É, especialmente, não é a escolha 

de seus líderes honrado, que são esperados para levar o melhor de tudo por si. Eles são 

conferidos os mais altos lugares de honra e respeito, e eles são esperados para ser servido 

em vez de servir. Jesus descreveu os escribas e fariseus como homens que 

amarrar fardos pesados e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão 

dispostos a movê-los com tanto como um dedo. Mas eles fazem todas as suas obras para 

serem notadas por homens;para eles alargar os seus filactérios e alongam as borlas das 

suas vestes. Eles amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas 

sinagogas, e respeitosas saudações nas praças, e de ser chamados Rabi pelos 

homens. ( Mateus 23: 4-7. ; cf. 20: 25-28 para uma atitude semelhante Gentil) 

A maioria dos judeus da época de Jesus, incluindo os Doze para a maior parte de seu 

ministério, espera a vinda do Messias como uma conquista, reinante, e muito honrada 

libertador. Como os judeus, se os cristãos foram de alguma forma por si só de imaginar 

um plano para a encarnação do Filho de Deus, que, sem dúvida, seria de esperar que Ele 

fosse nascido em uma família proeminente e assistir às melhores escolas. Ele estaria 

cercado pelas mentes mais brilhantes e ajudantes mais capazes e viver em esplendor real, 

com inúmeros assistentes para fazer o seu lance e satisfazer todas as suas necessidades e 

quer. Ele teria proteção constante de perigo físico e de crítica destrutiva. E ele merece 

tudo isso. 

Mas esse não era o caminho de Deus. Seu único Filho nasceu na mais humilde das 

famílias no mais humilde dos lugares. Nos olhos daqueles que o cercam, inclusive sua 

própria família e amigos, ele viveu uma vida corriqueira. Os doze homens que Ele 

escolheu para serem seus apóstolos eram, com a possível exceção de Mateus, os homens 

comuns, com pouca educação, habilidades, ou posição. Ele submeteu a cada humilhação 

e indignidade de seus inimigos e se recusou a se defender. O maior de todos tornou-se o 

mais baixo de todos. 



Obviamente, os crentes não podem seguir o exemplo de Cristo da divindade, encarnação, 

a perfeição moral e espiritual, milagres, ou obra redentora. Mas eles são ordenados a 

seguir o seu exemplo de humildade, como expressa em Sua encarnação. Em contraste 

marcante com os escribas e fariseus amantes de glória, Jesus ordenou aos seus seguidores 

a não 

ser chamados Rabi; porque um só é o vosso Mestre, e vós sois todos irmãos. Não ninguém 

na terra chameis vosso pai; porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não ser 

chamados de líderes;porque um só é o vosso Líder, isto é, Cristo. Mas o maior dentre vós 

será vosso servo. Quem se exaltar será humilhado; e quem se humilha será 

exaltado. ( Mateus 23: 8-12. ) 

Como ele expôs exemplo eticamente impecável Jesus de humildade, Paulo também 

narrou teologicamente a descida do Filho de Deus do céu à terra, descrevendo a posição 

exaltada que ele deixou, em seguida, apresentando uma série de passos para baixo, de que 

a glória e honra de em constante aumentando indignidade. Estas categorias paralelas 

serão tratadas em conjunto em relação a cada uma das fases descendentes mencionados 

nesta passagem. 

O Exaltado Posição Jesus Esquerda 

pois ele, subsistindo em forma de Deus, ( 2: 6 a) 

Passo humilhante de Jesus era descendente a partir da posição exaltado visto na verdade 

de que Ele, subsistindo em forma de Deus. Tanto antes, durante e depois da sua 

encarnação, Ele era, por sua própria natureza, plena e eternamente Deus. Existido traduz 

um presente particípio ativo do verbo composto huparchō , que é formado a 

partir hupo ("em") e Arche ("início") e denota a continuação de um estado ou existência 

anterior. Ele salienta a essência da natureza de uma pessoa, o que é absolutamente 

inalterável, inalienável e imutável. William Barclay comenta que o verbo se refere a "que 

parte de uma [pessoa] que, em quaisquer circunstâncias, continua a ser o mesmo" ( As 

Cartas aos Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Rev. ed. [Louisville, Ky .: 

Westminster, 1975], 35). 

Jesus Cristo eternamente e imutavelmente existiu, e será para sempre continuar a 

existir, sob a forma de Deus. morphe ( forma ) refere-se à manifestação externa de uma 

realidade interior. A idéia é que, antes da Encarnação, de toda a eternidade passada, Jesus 

preexistido no divino forma de Deus, igual a Deus , o Pai de todas as maneiras. Por sua 

própria natureza e do ser inata, Jesus Cristo é, sempre foi, e sempre será totalmente divina. 

A palavra grega esquema também é muitas vezes traduzida como "forma", mas o 

significado é bem diferente da de MORPHE . Como Barclay aponta, 

MORPHE é a forma essencial que nunca se altera; esquema é a forma exterior que muda 

ao longo do tempo e da circunstância para circunstância. Por exemplo, o 

essencial MORPHE de qualquer ser humano é a humanidade e isso nunca muda; mas o 

seu esquema está em constante mudança. Um bebê, uma criança, um menino, um jovem, 

um homem de meia-idade, um velho homem sempre tem a MORPHE da humanidade, 

mas a ida esquema muda o tempo todo. ( Filipenses, 35-36) 

Aos Colossenses, Paulo expressa a verdade da divindade de Cristo, com estas palavras: 

"Ele [Jesus Cristo] é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação" 

( Colossenses 1:15 ). Falando de Cristo, João abriu seu evangelho com a declaração: "No 



princípio era o Verbo, eo Verbo estava com Deus, eo Verbo era Deus, Ele estava no 

princípio com Deus ... E o Verbo se fez carne, e. habitou entre nós, e vimos a sua glória, 

glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade "( João 1: 1-2 , 14 ). Jesus 

disse de si mesmo: "Em verdade, em verdade eu vos digo: antes que Abraão existisse, eu 

sou" ( João 8:58 ), e depois orou: "Agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela 

glória que eu tinha contigo antes que o mundo foi ... Pai, quero que eles também, que me 

tens dado, estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória que me deste, 

para me amaste antes da fundação do mundo "( 17: 5 , 24 ). O escritor de Hebreus nos 

lembra que Deus "nestes últimos dias falou-nos no seu Filho, a quem constituiu herdeiro 

de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E Ele é o resplendor da glória ea 

expressão exata do Sua natureza, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder 

"(Hebreus 1: 2-3. ). 

À luz da realidade profunda da plena divindade e descomprometido de Jesus, Sua 

encarnação foi a mais profunda humilhação possível. Para ele mudar de qualquer maneira 

ou em qualquer grau, ainda que temporariamente, por decreto divino de Seu Pai, exigido 

descida. Por definição, a abandonar a perfeição requer uma tomada em algum tipo de 

imperfeição. No entanto, sem abandonar ou de alguma forma diminuir Sua divindade 

perfeito ou sua santidade absoluta, de uma forma que está muito além da compreensão 

humana, o Criador tomou a forma do criado. O Infinito tornou-se finito, o Inocente tomou 

sobre Si o pecado. O coração do evangelho da redenção é que o Pai "fez Aquele que não 

conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo" 

( 2 Cor. 5:21 ). Apesar de que a verdade do evangelho infinitamente maravilhosa e 

cardinal é impossível compreender, é preciso acreditar. 

O exemplo para aqueles que têm fé salvadora em Cristo é clara. Por causa de sua relação 

com Cristo, eles têm uma posição especial e privilégio diante de Deus. Através de Cristo, 

eles são filhos de Deus. "A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos 

filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome" ( João 1:12 ); e porque eles são seus 

filhos ", quando ele aparece, [eles] vai ser como Ele, porque [eles] vai vê-lo como ele é" 

( 1 João 3: 2 ). Embora eles sempre serão os Seus servos, Ele se digna a chamá-los de 

seus amigos: "tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho 

dado a conhecer" ( João 15:15 ). Os crentes são habitados por Jesus Cristo ( Ef 3:17. ) e 

pelo Espírito Santo ( João 14:17 ; Rom. 8: 9 , 11 ; 2 Tm 1:14. ). Enquanto na terra, eles 

são os templos vivos de Deus ( 1 Cor. 6:19 ) e "embaixadores de Cristo" ( 2 Cor. 

5:20 ). Eles foram divinamente "abençoado ... com toda sorte de bênção espiritual nas 

regiões celestiais em Cristo," escolhido "nele antes da fundação do mundo," predestinada 

"para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo" ( Ef. 1: 3-5 ). Eles são 

"predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho" ( Rom. 8:29 ), "chamados 

segundo o seu propósito, ... justificada", e um dia será glorificado ( 08:28 , 30 ). Eles são 

"pedras vivas, ... edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, para oferecer 

sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo ... uma raça eleita, sacerdócio 

real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus "( 1 Pedro 2: 5 , 9 ; cf. Ap 1: 

6 ; 05:10 ; 20: 6 ). 

Mas os cristãos são filhos de Deus unicamente por adoção ( Rom 8:15. ; Gal. 4: 5 ; . Ef 

1: 5 ), e não por direito inerente. Toda bênção maravilhosa e privilégio que eles têm é 

inteiramente por causa da graça divina, a deles por causa de sua união com o único e 

verdadeiro Filho eterno de Deus, Jesus Cristo. Portanto, se Filho eterno de Deus 

humilhou-Se de uma forma tão incomparavelmente sacrificial, quanto mais deve filhos 

adotivos de Deus ser determinado a viver com humildade e sacrifício? 



É trágico que, em auto-centrado descaso tanto do seu ensino e exemplo do Senhor, alguns 

cristãos se orgulham de sua posição como filhos de Deus. Como "filhos do Rei", eles 

acreditam que eles merecem viver como a realeza, embora o Rei dos reis, o Senhor Jesus 

Cristo, muitas vezes tinha "onde reclinar a cabeça" ( Mt 08:20. ; cf. João 7: 53-8: 1 ) e 

ordena a Seus seguidores para "tomar o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque 

sou manso e humilde de coração" ( Mateus 11:29. ). Não é por acaso que a primeira bem-

aventurança diz: ("Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos 

céus" . Mateus 5: 3 ). 

Primeiro Passo 

não considerou a igualdade com Deus uma coisa que deve ser 
aproveitada, ( 2: 6 b) 

De sua posição exaltada como Deus, o primeiro passo de Cristo para baixo não era 

a considerar a igualdade com Deus uma coisa que deve ser aproveitada. Embora 

continuasse a existir plenamente como Deus, durante sua encarnação Ele se recusou a 

segurar seus direitos divinos e prerrogativas. Equality com Deus é sinônimo com a frase 

anterior "forma de Deus". Ao repetir a declaração da verdadeira natureza e essência de 

Cristo, Paulo enfatiza a sua realidade absoluta e incontestável. É interessante 

que isos ( igualdade ) está em uma forma plural ( isa , "igualdades"), o que sugere que 

Paulo pode ter sido referindo-se a todos os aspectos da divindade de Jesus. O termo 

refere-se a equivalência exata. Um triângulo isósceles tem dois lados iguais. Isômeros são 

substâncias químicas que diferem em certas propriedades e estrutura, mas são idênticos 

em peso atômico. Ao tornar-se um homem, Jesus não o fez de forma alguma perder ou 

diminuir sua absoluta igualdade com Deus. 

Durante Seu ministério terreno, Jesus nunca negou ou minimizada a Sua divindade. Ele 

foi inequívoca ao reconhecer sua filiação divina e unidade com o Pai ( João 5: 17-

18 ; 10:30 , 38 ; 14: 9 ; 17: 1 , 21-22; 20:28 ), sua "autoridade sobre toda a carne "e 

poder" dar a vida eterna "( João 17: 2 ), e de Sua divina "glória que [Ele] tinha com [o 

Pai] antes que o mundo existisse" ( João 17: 5 ; cf. v. 24 ). No entanto, Ele nunca usou 

seu poder ou autoridade para proveito pessoal, uma vez que tais prerrogativas de Sua 

divindade não eram uma coisa que deve ser aproveitada. Essa foi a escolha que definir 

a Encarnação em movimento. Ele voluntariamente sofreu a pior humilhação possível, em 

vez de exigir a honra, privilégio e glória que foram justamente His. Ele também não 

utilizar os poderes de sua divindade soberana inalterada a opor-se a Proposito de Seu Pai, 

porque o preço era alto demais. 

Para ser apreendido traduz o substantivo grego harpagmos , que se refere a algo que é 

apreendido ou levado pela força. Também foi usado às vezes de um prêmio ou 

prêmio. Porque Jesus já possuíaigualdade com Deus, o sentido de que deve ser 

aproveitada não está tomando conta de mas de manter-se, ou agarrando-se. Ele tinha 

todos os direitos e privilégios de Deus, que ele nunca poderia perder.No entanto, Ele se 

recusou a se apegar egoisticamente à sua posição privilegiada como o divino Filho 

de Deus , nem vê-lo como um bem mais valioso para ser usado para si mesmo. A qualquer 

momento Ele poderia ter apelado ao seu pai e de uma só vez recebido "mais de doze 

legiões de anjos" para vir em sua defesa ( Matt. 26:53 ). Mas isso teria frustrado o plano 

de Seu Pai, com o qual Ele concordou plenamente, e Ele não faria isso. Embora Ele era, 

sem dúvida, muita fome depois de jejuar por quarenta dias no deserto, ele se recusou a 

transformar pedras em pão para alimentar Ele mesmo ( Mt 4: 3-4. ).No entanto, Ele 



graciosamente multiplicou os pães e peixes para a multidão faminta pode ser alimentado 

( Marcos 6: 38-44 ; 8: 1-9 ). 

É essa atitude de doação altruísta de si mesmo e de suas coisas, poder e privilégios que 

devem caracterizar todos os que pertencem a Cristo. Eles devem estar dispostos a 

afrouxar o seu controle sobre as bênçãos que eles têm, que têm unicamente por causa 

dele. Os cristãos são separados do mundo como filhos de Deus e co-herdeiros com Jesus 

Cristo. No entanto, eles não devem agarrar esses privilégios e bênçãos. Em vez disso, 

como seu Senhor, eles devem mantê-los livremente e estar disposto a sacrificá-los todos 

para o benefício dos outros. 

Segundo Passo 

mas esvaziou-se, ( 2: 7 a) 

Na próxima etapa, para baixo, Jesus continuou a não se apegar às Suas prerrogativas 

divinas. Em vez disso, Ele se esvaziou. A conjunção grega alla ( mas ) significa "não 

este, mas que," indicando um claro contraste de idéias. Embora Ele estava absolutamente 

"completo" da divindade, por assim dizer, Ele esvaziou-se de todas as suas 

prerrogativas. Esvaziado é de kenoō , o que significa esvaziar completamente. É 

traduzida como "anulada" em Romanos 4:14 e "anulada" em 1 Coríntios 1:17 . Jesus 

Cristo esvaziou-se completamente de qualquer vestígio de vantagem e um privilégio, 

recusando-se a valer qualquer direito divino em seu próprio nome. Aquele que criou e 

possuíam tudo abandonaram tudo. 

Ela deve ser sempre mantido em mente que Jesus esvaziou-se apenas de certos aspectos 

da sua prerrogativas da divindade, e não de Sua própria divindade. Ele nunca foi nada, e 

nunca vai ser nada, mas totalmente e eternamente Deus, como Paulo teve o cuidado de 

estado no verso anterior. Todos os quatro evangelhos deixam claro que ele não abandonou 

o seu divino poder de realizar milagres, de perdoar os pecados, ou para conhecer as 

mentes e os corações das pessoas. Tivesse Ele deixou de ser Deus (uma impossibilidade), 

Ele não poderia ter morrido pelos pecados do mundo. Ele teria morrido na cruz e 

permaneceu na sepultura, sem poder para vencer o pecado ou a morte. Como comenta 

RCH Lenski, "mesmo no meio de sua morte, ele tinha que ser o poderoso Deus, a fim de 

sua morte para conquistar a morte" ( A Interpretação das Epístolas de São Paulo aos 

Gálatas, aos Efésios, e aos Filipenses [Minneapolis: Augsburg, 1961], 782). Outro 

estudioso, Bispo Handley CG Moule, escreve: 

O que quer que se entende por "fez-se vazio" [esvaziou-se], eauton ekenosen , que 

descreve sua encarnação aqui, uma coisa que nunca poderia dizer-a " kenosis ", o que 

poderia prejudicar ou distorcer a sua aptidão absoluta para guiar e nos abençoe quem Ele 

veio para salvar. Isso [esvaziamento] O colocou de fato sobre o nível da criatura em 

relação a realidade da experiência humana do crescimento e capacidade humana de 

sofrimento. Mas nunca, nem por um momento fez isso, pode-lo, torná-lo diferente do 

mestre absoluto e infalível e Guia de Seus remidos. ( Filipos Estudos [Londres: Pickering 

& Inglis, nd], 99) 

O Filho de Deus se esvaziou de cinco direitos divinos. Primeiro, Ele temporariamente 

despojou-se da sua glória divina. Pouco antes de ser preso, Jesus levantou "os olhos ao 

céu" e implorou: "Pai, é chegada a hora; glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique 

a Você ... Agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com o glória que eu tinha contigo 

antes que o mundo existisse "( João 17: 1 , 5 ; cf. v. 24 ). O Filho de Deus deixou o culto 



dos santos e anjos no céu e submetidos a mal-entendidos, desmentidos, incredulidade, 

falsas acusações, e todo tipo de injúria e perseguição por homens pecadores. Ele desistiu 

de todo o brilho de brilho do céu para sofrer uma morte agonizante e ignominiosa na cruz. 

Não é que ele perdeu sua glória divina, mas sim que ela foi velado, escondido em sua 

humanidade ( João 7: 5 , 24 ; cf. 2 Cor. 4: 4-6 ) do ponto de vista dos homens. Vislumbres 

dela foram vistos em seus muitos milagres, em suas palavras cheias de graça, na atitude 

humilde que Paulo aqui chama Seus seguidores a imitar, e, certamente, no seu sacrifício 

final para o pecado na cruz. Foi breve e parcialmente manifestado a Pedro, Tiago e João 

no Monte da Transfiguração ( Lucas 9: 31-32 ; cf. 2 Pedro 1: 16-18 ). Mas não foi 

testemunhado novamente até sua ressurreição e ascensão, e em seguida apenas por 

aqueles que lhe pertencia. 

Em segundo lugar, Jesus esvaziou-se da autoridade divina independente. A operação da 

Trindade é, naturalmente, um grande mistério. Dentro da Divindade há perfeita harmonia 

e concordância de todas as maneiras possíveis e para cada grau possível. Jesus indicava 

claramente a Sua plena igualdade com o Pai, quando declarou: "Eu eo Pai somos um" 

( João 10:30 ; cf. 17:11 , 21 ). No entanto, Ele tão claramente declarou durante sua 

encarnação que "não posso fazer nada por mim mesmo Como eu ouço, julgo;. E meu 

julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me 

enviou "( João 5:30 ), e "Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade 

daquele que me enviou" ( João 6:38 ). Enquanto ensinando no templo, Jesus disse: "Vós 

conheceis-me e saber de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me 

enviou é verdadeiro, o qual você não sabe que eu o conheço, porque eu sou. Dele, e ele 

me enviou "( João 7: 28-29 ). No Jardim do Getsêmani, na noite em que foi traído e preso, 

ele confessou três vezes: "Meu Pai, se é possível, deixe este cálice de mim"; ainda Ele 

seguiu cada solicitação com o submisso, "ainda não seja como eu quero, mas como tu 

queres" ( Mt 26:. 39-44 ). O escritor de Hebreus observa que, "embora sendo Filho, 

aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu" ( Heb. 5: 8 ). 

Em terceiro lugar, Jesus esvaziou-se do exercício voluntário de alguns dos seus atributos 

divinos, mas não a essência de sua divindade. Ele não deixou de ser onisciente, 

onipresente, onipotente, ou imutável;Ele optou por não exercer o limite total desses 

atributos durante sua vida terrena e ministério. Ele, no entanto, exercer algum deles 

seletiva e parcial. Sem ter o conheci, Jesus sabia omnisciently que Natanael era "um 

verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ... porque Ele não precisa de ninguém para 

testemunhar a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem" ( João 1: 

47 ; 02:25 ). Por meio de Sua onipresença, Ele sabia onde Natanael foi antes mesmo de 

vê-lo ( 01:48 ). No entanto, Ele confessou que, quanto ao momento exato do seu retorno, 

"daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai" 

( Mat. 24:36 ). 

Em quarto lugar, Jesus esvaziou-se de suas riquezas eternas. "Por amor de ti se fez 

pobre", Paulo explica, "para que pela Sua pobreza nos tornássemos ricos" ( 2 Cor. 8: 

9 ). Embora muitos analistas interpretaram Seu "pobreza" como uma referência à sua 

condição econômica terrena, não tem nada a ver com isso. O ponto não é que Cristo deu-

se riquezas da terra, mas que Ele desistiu de riquezas do céu.Como já mencionado, Ele 

abandonou a adoração, adoração, e serviço de anjos e os remidos no céu, porque "o Filho 

do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por 

muitos" ( Mt . 20:28 ). 



Em quinto lugar, Ele esvaziou-se temporariamente de Sua única, íntima e relação face-a-

face com o Seu Pai Celestial, até mesmo ao ponto de ser abandonado por Ele. Para 

cumprir o plano divino da redenção, o Pai "fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado 

por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo" ( 2 Cor. 5:21 ). Essa era a 

vontade do Pai, que Jesus veio para cumprir e orou seria feito. No entanto, mesmo a breve 

separação do Seu Pai causado por sua sinbearing fez com que Ele a chorar "com grande 

voz, dizendo: Eli, Eli, lamá sabactâni? isto é, "Meu Deus, Meu Deus, por que me 

abandonaste?" ( Mat. 27:46 ). Foi a perspectiva incrivelmente horrível de ser alienada de 

seu pai e tendo pecado que lhe tinha causado mais cedo para as gotas de suor de sangue 

em grande agonia, sendo "profundamente entristecido, ao ponto da morte" ( Lucas 

22:44 ; Mt 26.: 38 ). 

Os cristãos, obviamente, não pode esvaziar-se na medida em que o Senhor se 

esvaziou, porque ele começou tão alto e cristãos começar tão baixo. Os crentes têm 

infinitamente menos esvaziar-se de. Mesmo que eles têm é dado a eles por Sua graça. Os 

crentes são obrigados a seguir o exemplo de seu Senhor por esvaziar-se de tudo o que iria 

dificultar a sua obediência e serviço a Ele. 

Assim como Jesus não deixou de ser Deus quando Ele esvaziou-se, nem os cristãos 

deixam de ser Seus filhos quando eles esvaziar-se, como o fez (cf. Ef 5: 1-2. ). Assim 

como Jesus 'doação obediência fez com que Ele agradável ao Pai ( Mat. 03:17 ), o mesmo 

acontece com os crentes 'doação obediência tornam agradável a Ele ( 25:21 , 23 ). O 

crente humilde é consciente de seus direitos e privilégios como filho de Deus, mas se 

recusa a se agarrar a eles. Ele esvazia-se de todas as alegações de quaisquer benefícios 

terrenos que esses direitos e privilégios podem parecer mérito. 

Terceiro Passo 

tomando a forma de um servo, ( 2: 7 b) 

Na próxima declaração de sua descida, como Ele esvaziou ainda mais a Si mesmo, Jesus 

abandonou os plenos direitos de soberania por tomar a forma de um servo-bond, um 

escravo. Embora tivesse o inerente morphe ( forma ) de Deus ( v. 6 ), Ele 

voluntariamente tomou sobre Si a forma ( morphe ), a própria essência e natureza, de um 

servo. Com a mesma certeza e totalmente como Ele "já existia em a forma [ morphe ] de 

Deus ", Ele já existia na forma de um servo. Ele não se limitou a colocar em roupa de 

um escravo, por assim dizer; Ele, na verdade, tornou-se um escravo no sentido mais 

pleno. 

A doulos ( servo ) nada de propriedade, nem mesmo as roupas do corpo. Tudo o que ele 

tinha, inclusive sua vida, pertencia a seu mestre. Jesus fez possui suas próprias roupas, 

mas não possuiu terra ou casa, sem ouro ou jóias. Ele era dono de nenhuma empresa, 

nenhum barco, e nenhum cavalo. Ele teve que pedir emprestado um burro quando Ele 

entrou em Jerusalém no Domingo de Ramos, pedir um quarto para a Última Ceia, e até 

mesmo foi enterrado em um túmulo emprestado. Ele se recusou qualquer propriedade, 

quaisquer vantagens, qualquer serviço especial para si mesmo. Em relação a Sua glória, 

o Rei dos reis e Senhor dos senhores tornou-se de bom grado o servo dos servos. Aquele 

que "estava no princípio com Deus" e por meio de quem "todas as coisas foram feitas" 

( João 1: 2-3 ) reivindicou como seu próprio nada que Ele havia criado. Entre outras 

coisas, um servo era obrigado a carregar fardos de outras pessoas. Como o 

supremo servo, Jesus carregou o fardo que nenhum outro homem poderia realizar, pelo 



pecado fardo para todos os que crêem. Como Isaías revelou: "O Senhor fez com que a 

iniqüidade de nós todos a cair sobre Ele" ( Isaías 53: 6. ). 

Jesus veio para fazer a vontade do Pai e para atender às necessidades de seu povo em 

nome de seu pai. Ele renunciou completamente seus direitos como o Filho de Deus e 

tornou-se um servo, também alegando não há direitos que o Filho do Homem. Como ele 

próprio testemunhou enquanto indo em direção a Jerusalém pela última vez: "O Filho do 

Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos" 

( Mt 20:28. ). Poucos dias depois, durante a Última Ceia, Ele perguntou aos discípulos 

retoricamente: "Quem é maior, aquele que reclina na mesa ou o que serve? Não é aquele 

que reclina na mesa? Mas eu estou entre vocês como aquele que serve "( Lucas 22:27 ). 

Por meio de Sua oferta de salvação, Jesus serviu aos outros de forma mais completa do 

que qualquer outro servo ou escravo que já viveu. Mas ele também era um exemplo de 

servidão para os seus discípulos a seguir. Ele lhes lembrou que "um discípulo não está 

acima do mestre, nem o servo acima do seu mestre" ( Mat. 10:24 ), e que, "se eu, o Senhor 

e Mestre, lavei os pés, também vós deveis lavar pés uns dos outros. Porque eu vos dei o 

exemplo de que você também deve fazer o que eu fiz com você. Na verdade, em verdade 

vos digo que, um escravo não é maior que seu senhor, nem é aquele que é enviado maior 

do que aquele que enviou-lhe Se você sabe essas coisas, você é abençoado, se você fazê-

las "(. João 13: 14-17 ). Ele declarou que "o maior entre vós será vosso servo" ( Mat. 

23:11 ). No entanto, depois de terem feito fielmente "todas as coisas que são 

comandados", os cristãos devem tomar nenhum crédito para si, mas sim confessar com 

humildade genuína: "Somos escravos inúteis, temos feito apenas o que deveríamos ter 

feito" ( Lucas 17:10 ). 

Passo Quatro 

tornando-se em semelhança de homens. ( 2: 7 c) 

Continuando o seu movimento descendente, Jesus foi . se em semelhança de 

homens Deus fez -Lo, assim, por sua concepção milagrosa e nascimento virginal ( Lucas 

1: 30-35 ). Homoiōma ( semelhança ) refere-se ao que é feito para ser como qualquer 

outra coisa, não apenas na aparência (cf. v. 7 ), mas na realidade. Jesus não era um clone, 

um alienígena disfarçado, ou simplesmente alguns fac-símile razoável de um homem. Ele 

tornou-se exatamente como todos os outros seres humanos, tendo todos os atributos da 

humanidade, um homem genuíno entre os homens. Ele era tão obviamente como os 

outros seres humanos que mesmo a sua família e os discípulos não teria sabido de sua 

divindade não tinha os anjos ( Matt. 1: 20-21 ; Lucas 1: 26-35 ; 2: 9-11 ), Deus Pai ( Mt 

3:17. ; 17: 5 ), e o próprio Jesus ( João 8:58 ; 14: 1-4 ; 16: 13-15 ; 17: 1-26 ) revelou a 

eles. E apesar de seus inúmeros milagres, Seus inimigos rejeitou a idéia de Sua divindade 

fora de mão. Em seus olhos, Ele não só era meramente humano, mas o menor tipo de ser 

humano, um blasfemador ( João 5:18 ; 10:33 ). 

É importante entender que Jesus não se tornou o segundo ou o último, Adão ( 1 Cor. 

15:45 ), no sentido de ser como antes da queda da humanidade. Pelo contrário, na 

encarnação, Ele tomou sobre Si todas as fragilidades, limitações, problemas e sofrimento 

que eram a herança do Fall, suportando todas as suas terríveis conseqüências terrenas. 

Sem um pai humano, Jesus foi "nascido de mulher" ( Gal. 4: 4 ) em um "corpo carnal" 

( Col. 1:22 ) e, como qualquer criança humana, Ele precisava de atenção e cuidado dos 

pais amorosos ( Lucas 2: 40-51). Exceto em grau, Ele cresceu e se desenvolveu como as 



outras crianças ", crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos 

homens" ( v. 52 ). Ele ficou com fome e sede, sofreu a dor, e sentiu tristeza. Assim como 

os outros homens, Ele tornou-se cansado e fraco e precisava dormir. "Uma vez que os 

filhos participam da carne e do sangue, também ele semelhantemente participou das 

mesmas coisas" ( Hb 2:14. ); E embora ele estava completamente sem pecado pessoal, 

Ele, no entanto, foi "tentado em todas as coisas como nós somos" ( Heb 4:15. ; cf. Mt 4: 

1-11. ). Como o escritor explicado anteriormente, foi porque "Ele mesmo foi tentado em 

que Ele sofreu, [que] Ele é capaz de vir em auxílio daqueles que são tentados" ( Hb. 2:18 ). 

Porque Jesus foi "em semelhança da carne do pecado" ( Rom. 8: 3 ), Ele estava sujeito à 

morte física. Na verdade, foi apenas através da Sua morte que Ele pudesse cumprir o Seu 

propósito divino de redenção. Mais uma vez, como o escritor de Hebreus explica, Jesus 

"teve que ser feito semelhante a seus irmãos em todas as coisas, para que Ele possa se 

tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, para 

expiar os pecados do povo" ( 2 : 17 ). Ele veio para morrer. 

Embora Jesus perdoou os pecados ( Mateus 9: 2. , 6 ; Lucas 07:47 ) e reconheceu a 

propriedade do seu ser adorado como o Filho de Deus ( Mat. 28:17 ; João 9:38 ), Ele não 

pediu ou aceitar qualquer privilégio especial ou de honra como homem. Na maior 

humildade concebível, Ele viveu e não agiu apenas como um homem entre os homens, 

mas como um servo dos servos. Ele tomou o seu lugar entre as pessoas comuns (cf. 1 Cor. 

1: 26-29 ). 

Passo Cinco 

, Achado na forma de homem, ( 2: 8 a) 

A descida continuou com Jesus , achado na forma de homem, o avanço da verdade que 

Ele foi "feito à semelhança dos homens." Depois de ter sido feito um verdadeiro ser 

humano pelo poder divino através da concepção virginal, Cristo foi encontrado, ou 

reconhecido, como um homem por quem viu e observou-o durante sua 

encarnação. esquema ( aparência ) é a fonte da palavra Inglês "esquema. "Ao 

contrário MORPHE ("forma" . vv 6-7 ) e homoiōma ("semelhança" . v 7 ), que referem-

se a essência e natureza básica, esquema refere-se a forma ou a forma exterior; não para 

a realidade, mas aaparência. Jesus sofreu, e ainda sofre, a humilhação adicional de ser 

considerado um mero homem. Paulo usou a palavra para falar de "a forma ( esquema ) 

deste mundo [que] está passando "( 1 Cor . 07:31). Tanto Paulo quanto Pedro usou uma 

forma negativa composto ( suschēmatizō ) nos crentes advertindo para "não vos 

conformeis com este mundo" ( Rom. 12: 2 ) e "não vos conformeis às concupiscências 

que antes havia que eram o seu na vossa ignorância" ( 1 Pedro 1:14 ). 

Como Isaías tinha previsto cerca de setecentos anos antes, o Messias "Era desprezado, eo 

mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos; e, 

como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso 

algum" ( Isaías 53: 3. ). E como João escreveu: "Ele estava no mundo, eo mundo foi feito 

por ele, eo mundo não o conheceu. Ele veio para os Seus, e aqueles que foram os seus 

não o receberam" ( João 1:10 -11 ). Eles disseram: "Não é este Jesus, o filho de José, cujo 

pai e mãe nós conhecemos? Como é que Ele agora diz: 'Eu desci do céu'?" ( João 

6:42 ). Infelizmente, "nem mesmo seus irmãos criam nele" ( João 7: 5 ). Alguns dos 

judeus religiosos, mas incrédulos declarou: "Nós sabemos onde esse homem é a partir, 

mas sempre que o Cristo pode vir, ninguém sabe de onde ele é" ( João 7:27 ), e "Para um 

bom trabalho nós não fazemos pedra Você, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, 



te fazes por ser Deus "( João 10:33 ). Ainda outros acusaram de ter um demônio ( João 

07:20 ; 08:48 ). 

Sexto passo 

Ele se humilhou ( 2: 8 b) 

Dando continuidade a essa descrição profunda da descida de Cristo, Paulo diz que 

Jesus se humilhou. A ênfase aqui se move da natureza e forma de Jesus para que a sua 

atitude pessoal. Ele não foi apenas humilhado pela natureza e as circunstâncias da sua 

encarnação. humilhou traduz tapeinoō , que tem a idéia de que encontra-se baixo. Jesus 

baixou mesmo , não só em relação a Deus, mas também a outros homens. 

O momento mais dramático e comovente de auto-humilhação de Jesus foi durante a sua 

prisão, julgamento e crucificação. Ele foi ridicularizado, acusado falsamente, cuspido, 

batido com os punhos, açoitado, e teve parte de sua barba dolorosamente arrancado. No 

entanto, Ele nunca foi defensiva, nunca amargo, nunca exigente, nunca acusando. Ele se 

recusou a fazer valer os seus direitos como Deus ou até mesmo como um ser humano. 

Vendo as implicações éticas dessa humilhante, Paulo Rees perceptivelmente escreveu: 

Olhe para Ele, este incrível Jesus! Ele está ajudando José fazer um jugo na loja que pouco 

do carpinteiro de Nazaré. Este é o único que, além de sua auto-esvaziamento, poderiam 

muito mais facilmente fazer um sistema solar ou uma galáxia de sistemas. 

Olhe para ele de novo! Vestido como um escravo, com toalha e bacia para Seu 

equipamento servil, Ele está banhando os pés de alguns amigos dele que, mas por sua 

belicosidade, deveria ter sido lavandoSeus pés ... 

"'Ele humilhou-se!" "Não se esqueça disso", grita Paulo para esses queridos amigos dele 

em Filipos. "Não se esqueça disso quando o menor impulso surge para se tornar auto-

afirmação e auto-seeking, e assim quebrar o vínculo da sua comunhão com ! uns aos 

outros "( O Man Adequada: Paulo em Filipenses [Westwood, NJ: Revell, 1954], 45-46) 

Passo Sete 

, tornando-se obediente até a morte, ( 2: 8 c) 

Em Sua pisar descendente, Jesus estava disposto a sofrer humilhação e degradação até 

mesmo para tornar-se obediente até à morte. Sua obediência e seu impacto sobre a 

redenção é o tema de Romanos 5: 12-19 , onde o pensamento chave é "através da 

obediência de um só, muitos se tornarão justos "( v. 19 ). Ralph Martin observa com 

perspicácia que 

Sua obediência é um sinal certo de sua divindade e autoridade, para ... apenas um ser 

divino pode aceitar a morte como obediência, para homens comuns, é uma 

necessidade. Ele sozinho como o Filho obediente do Pai poderia escolher a morte como 

seu destino; e Ele fez isso por causa de seu amor, um amor que foi dirigido tanto ao 

propósito redentor de seu pai e também para o mundo em que Ele veio."Eu venho para 

fazer a tua vontade" ( Heb. 10: 7F .) foi o lema de texto de toda a sua vida. ( A Epístola 

de Paulo aos Filipenses. Tyndale Comentários do Novo Testamento [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1975], 102. itálico no original). 



Alguém poderia pensar que em algum lugar menos do que o sacrifício final Ele teria dito: 

"Basta!" Mas Sua apresentação perfeita, tomando-o todo o caminho até a morte, porque 

essa era a vontade do Pai.Mesmo em agonia, como Ele implorou a Deus no jardim, "Meu 

Pai, se é possível, deixe este cálice de mim", ele reconheceu que, para evitar a crucificação 

não era possível dentro da vontade do Pai como Ele continuou a orar ", ainda não como 

eu quero, mas como tu queres "( Mat. 26:39 ). Compromisso com a vontade de Deus era 

a Sua vontade. 

Falando de que o tempo de cortar o coração, o escritor de Hebreus diz do Senhor: "Nos 

dias de Sua carne, Ele ofereceu-se ambas as orações e súplicas, com forte clamor e 

lágrimas, Àquele capaz de salvá-lo da morte, e Ele era ouvido por causa da sua piedade 

". No entanto, como ele passa a explicar, "embora sendo Filho, aprendeu a obediência 

pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se a todos aqueles que Lhe 

obedecem fonte de salvação eterna" ( Heb. 5 : 7-9 ; cf. 10: 7 ). 

Muito antes de Sua prisão Jesus tinha declarado: "Por isso, o Pai me ama, porque eu dou 

a minha vida para que eu possa levá-la de novo" ( João 10:17 ). Pedro veementemente 

opôs-se de Jesus previsão clara de Sua iminente e necessária a morte e foi fortemente 

repreendido: "Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: 'Deus não 

permita isto, Senhor Este nunca deve acontecer com você!'. Mas Ele se virou e disse a 

Pedro: "Para trás de mim, Satanás Você é uma pedra de tropeço para mim, porque você 

não está definindo sua mente os interesses de Deus, mas do homem! '" ( Mt 16: 22-

23. ). Porque a mente de Jesus foi criado inteiramente em interesses de Deus, não do 

homem ou o seu próprio, Ele voluntariamente e de bom grado tornou-se obediente até à 

morte. "Enquanto ainda éramos fracos, no momento certo, Cristo morreu pelos ímpios" 

( Rom. 5 : 6 ). 

O Pai não forçar a morte sobre o Filho. Era a vontade do Pai, mas era o Filho de sempre 

obedecer perfeitamente o Pai. Ele tinha uma escolha livre. Se ele não tivesse uma escolha, 

Ele não poderia ter sidoobediente. "Ninguém tomou [Minha vida] longe de mim", ele 

disse, "mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho autoridade para a dar, e eu tenho 

autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai "( João 10:18 ). Ele foi 

ordenado pelo Pai, mas não obrigado. Como o amor encarnado, Ele tornou-se o exemplo 

perfeito da verdade que Ele mesmo havia declarado: "Ninguém tem maior amor do que 

este: de dar alguém a sua vida pelos seus amigos" ( João 15:13 ). 

Passo Oito 

e morte de cruz. ( 2: 8 d) 

No recurso finais de sua descida e degradação, Jesus apresentou mesmo [para] e morte 

de cruz. Havia muitas maneiras pelas quais ele poderia ter sido morto. Ele poderia ter 

sido decapitado, como João Batista era, ou apedrejada ou enforcada. Mas Ele estava 

destinado não apenas para qualquer tipo de morte, mas para a morte na cruz. 

A crucificação é talvez a forma mais cruel, extremamente doloroso e vergonhoso de 

execução jamais concebida. Foi originalmente desenvolvido pelos antigos persas ou 

fenícios e mais tarde aperfeiçoadas pelos romanos. Foi reservada para os escravos, o 

menor de criminosos e inimigos do Estado. Nenhum cidadão romano podia ser 

crucificado, não importa o quão egrégio seu crime. Em seu livro A Vida de 

Cristo, Frederick Farrar descreve a crucificação como segue: 



A morte por crucificação parece incluir toda essa dor e da morte pode ter de a cãibra 

horrível e medonho-tontura, sede, fome, falta de sono, febre traumática, a vergonha, a 

publicidade de vergonha, duradouras de tormento, horror de antecipação, a mortificação 

de feridas-todos destinados intensificado até o ponto em que eles podem ser suportado 

em tudo, mas tudo apenas evitando a ponto de dar ao doente o alívio da inconsciência ... 

A posição não natural feito cada movimento doloroso; as veias e tendões dilacerados 

esmagados pulsava com incessante angústia. (Vol 2 [New York: EP Dutton, 1877]., 403-

4) 

Os judeus consideravam a crucificação de ser uma forma de suspensão, e aqueles que 

foram pendurados de ser amaldiçoado por Deus. A lei exigia que "cadáver de um homem 

não deve pendurar toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrá-lo no mesmo dia 

(para aquele que é pendurado é maldito de Deus), de modo que você não contaminar sua 

terra que o Senhor teu Deus te dá por herança "( Deut. 21:23). Por essa razão, a idéia de 

um Messias crucificado era um obstáculo intransponível para judeus incrédulos ( 1 Cor. 

01:23 ). Como Pedro, eles não podiam sequer conceber o Messias ser condenado à morte, 

muito menos ser condenado à morte por um ignominioso, horripilante, humilhante, e 

maldito e morte de cruz. A maldição de Deuteronômio 21:23 significava estar fora da 

aliança de Deus, banido do seu povo e sua bênção. Mas Jesus suportou a maldição para 

os crentes para trazê-los para Deus e para a glória. 

Mas no plano perfeito de Deus, a crucificação de Seu Filho não apenas aceitável, mas 

obrigatória. "Cristo nos resgatou da maldição da lei", Paulo explica, "fazendo-se maldição 

por nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro" ( Gl. 

3:13 ). Como Pedro declara: "Ele mesmo os nossos pecados em Seu corpo na cruz, para 

que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; e pelas suas feridas fostes 

sarados" ( 1 Pedro 2:24 ). Na sabedoria infinita de Deus, e morte de cruz era a única 

forma de redenção para caído, pecador e humanidade condenado. A crucificação era 

sangrenta, como foram os sacrifícios do Antigo Testamento que prefigurou-lo. Sacerdotes 

no serviço do templo eram açougueiros, sangue-respingado em seu dever. O Cordeiro de 

Deus também seria uma morte sangrenta. 

Depois de refletir sobre o plano divino de salvação para os primeiros onze capítulos de 

Romanos, Paulo declarou em respeito e admiração: "Ó profundidade da riqueza, tanto da 

sabedoria como do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos e 

inescrutáveis os seus caminhos! " ( Rom. 11:33 ). 

 

 

 

 

 



9.  A exaltação de Cristo ( Filipenses 2: 9-

11 ) 

Por esta razão, também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o 

nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se 

dobre todo joelho, daqueles que estão no céu, na terra e debaixo 

da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, 
para glória de Deus Pai. ( 2: 9-11 ) 

Quando um muçulmano, com quem ele estava falando desprezado Cristo, o missionário 

do século XIX, Henry Martyn declarou que não poderia suportar existência, se Jesus fosse 

sempre desonrado (Constance E. Padwick, Henry Martyn [Chicago: Moody 1980], 225-

26 ). Sua atitude é uma reminiscência de Davi, quando ele declarou que "as injúrias dos 

que reprovam Você caíram sobre mim" ( Sl. 69: 9 ). Quando o Senhor é injuriado e 

desonrado, aqueles que O amam sentir a dor dos que maldição e desonra. 

Nada mais na história poderia coincidir com o desprezo e difamação que caído, 

pecaminosos homens, rebeldes infligiram o Filho de Deus durante a sua encarnação ( 2: 

6-8 ). Mas nos próximos três versos, que compõem o segundo semestre deste hino de 

celebração, o apóstolo descreve brevemente a magnífica e inigualável exaltação que o Pai 

então agraciado com o Filho. Nenhuma passagem da Escritura mais bem retrata a 

profundidade da condescendência e da altura de exaltação vivida por Jesus Cristo do que 

faz Filipenses 2: 5-11 . A mensagem do evangelho não está completo para além destas 

realidades monumentais. 

Foi por causa de "o gozo que lhe" que Cristo ", suportou a cruz, desprezando a ignomínia, 

e está assentado à destra do trono de Deus" ( Heb. 12: 2 ). Como Pedro explica, o tema 

dominante dos profetas do Antigo Testamento foi o sofrimento do Messias e Sua glória 

subseqüente. Eles buscaram intensamente "para saber o que pessoa ou tempo o Espírito 

de Cristo [Messias] dentro deles estava indicando como Ele predisse os sofrimentos de 

Cristo e as glórias de seguir" ( 1 Pedro 1:11 ). 

Em 2: 1-4 , Paulo estabelece que o resultado prático de crentes seguem o exemplo do 

Senhor da humildade é a unidade na igreja. 

Se há alguma exortação em Cristo, se houver alguma consolação de amor, se há alguma 

comunhão do Espírito, se houver afeição e compaixão, completem a minha alegria por 

ser da mesma mente, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito , com a intenção de 

uma Proposito. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade de 

espírito que diz respeito uns aos outros como mais importante do que a si mesmos; não 

apenas olhar para os seus próprios interesses pessoais, mas também para os interesses dos 

outros. 

A humildade é a chave para a unidade na igreja para a qual o apóstolo está tão fortemente 

atraente. É a chave para os crentes para ser verdadeiramente um em Jesus Cristo como Ele é 

um com o Pai ( João 17:21 ). 

Neste dia de orgulho arrogante, auto-amor e auto-promoção, mesmo entre muitos cristãos 

professos, é importante compreender que "quem se exalta será humilhado" ( Mat. 

23:12 ). O fariseu hipócrita que orou: "Deus, eu te agradeço porque não sou como as 

outras pessoas:. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano Jejuo 

duas vezes por semana, eu pago o dízimo de tudo que eu tenho, "foi apenas" Oração ... 



para si mesmo, "não a Deus ( Lucas 18: 11-12 ). Porque ele se exaltou, Deus iria humilhá-

lo ( v. 14 ). Tão certo como Deus "dá graça aos humildes," Ele "se opõe ao orgulhoso" 

( 1 Pedro 5: 5 ). 

Mas para aqueles que seguem o exemplo do Senhor de humildade, que "têm esta atitude 

em [si] que houve também em Cristo Jesus" ( Filipenses 2: 5. ), há promessa de grande 

recompensa. Como seu Mestre, eles serão exaltados por seu Pai celestial. Como Jesus 

prometeu: "Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilha será exaltado" ( Mateus 

23:12. ; cf. Lucas 14:11 ; 18:14 ). Ecoando esse princípio, Tiago disse: "Humilhai-vos na 

presença do Senhor, e ele vos exaltará" ( Tiago 4:10 ); e Pedro escreveu: "Humilhai-vos 

sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido" ( 1 Pedro 5: 

6 ). Filipenses 2: 5-11 não é simplesmente uma imagem da humilhação e exaltação do 

Filho de Deus. É também uma ilustração profunda de um princípio divino que traz bênção 

imensurável para servos obedientes e humildes de Deus. Pela graça incomparável de 

Deus, assim como eles se humilharam com Cristo, eles também serão glorificados com 

Ele. "A glória que me deste", disse Jesus, "Eu dei a eles, para que eles sejam um, como 

nós somos um" ( João 17:22 ). 

A verdade central deste hino, como neste epístola e todo o Novo Testamento, é o senhorio 

soberano augusto de Cristo. Paulo começa Filipenses, proclamando-se e Timóteo a ser 

"servos de ... o Senhor Jesus Cristo" ( 1: 1-2 ), e ele termina a passagem ao declarar que 

um dia "toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor "( 2:11 ). Essa verdade 

fundamental do evangelho será desenvolvido mais adiante neste capítulo. 

A exaltação de Jesus Cristo está em nenhum lugar mais belamente retratada do que no 

primeiro capítulo de Hebreus. 

Nestes últimos dias [Deus] falou-nos no seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as 

coisas, pelo qual também fez o universo. E Ele é o resplendor da glória ea expressão exata 

de sua natureza, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando Ele tinha 

feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da Majestade nas alturas ... E quando 

Ele mais uma vez traz o Primogênito no mundo, Ele diz: "E todos os anjos de Deus o 

adorem.". .. Mas do Filho diz: "O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e o cetro justo 

é o cetro do seu reino." ( Hebreus 1: 2-3. , 6 , 8 ; cf. v . 13 ) 

Nos últimos dias, apenas o Filho exaltado de Deus, Jesus Cristo, será digno de receber o 

livro da mão direita do Pai e abri-lo ( Ap 5: 1-7 ). Este livro, que pode ser chamado de o 

título de propriedade para o universo, delineia legítima herança de toda a criação, o que 

Ele fez e sobre a qual Ele governará por toda a eternidade de Cristo (cf. Ap 11:15 ). Não 

admira que Paulo exultou: "Porque dele, e por meio dele e para ele são todas as coisas. A 

ele seja a glória para sempre. Amém" ( Rom. 11:36 ). 

O humilde, Salvador encarnado foi exaltado como o Senhor Todo-Poderoso e 

soberano. Por causa disso, os crentes têm a garantia de que a sua redenção é certa e que 

o seu lugar no céu está garantido para sempre. Ele está também a ser obedecido como 

divino Senhor, e honrado e adorado por todo o tempo e eternidade. 

No segundo semestre deste hino, Paulo apresenta quatro aspectos da exaltação do Filho 

do Pai: a fonte ( 2: 9 a ), o título ( 2: 9 b ), a resposta ( 2: 10-11 a ), e o efeito ( 02:11 b ). 

A fonte da exaltação de Cristo 

Por esta razão, também, Deus o exaltou soberanamente, ( 2: 9 a) 



Por esta razão remete à humilhação de Jesus descrito em versos 6-8 . Sua exaltação era 

"o gozo que lhe" para que Ele voluntariamente suportou a cruz, desprezaram a vergonha, 

sofreu a hostilidade dos pecadores, e estava sentado "à destra do trono de Deus" ( Hebreus 

12: 2-3. ). O caminho para a exaltação é sempre através de humilhação. Se esse princípio 

era verdade para o Filho de Deus, quanto mais é verdade para seus seguidores? 

Altamente exaltado traduz o verbo composto huperupsoō , composto por huper (over) 

e hupsoō (para levantar, ou levante). Deus levantou Seu Filho amado na área mais nobre 

maneira possível. Ele envolveu quatro etapas para cima: a sua ressurreição, sua ascensão, 

a sua coroação, e sua intercessão. 

Em primeiro lugar, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quando as mulheres foram ao 

sepulcro, onde Jesus havia sido enterrado, o anjo disse-lhes: "Não se surpreender, você 

está procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado ressuscitou;. Ele não está aqui; eis 

aqui é o lugar onde o puseram "( Marcos 16: 6 ). Pedro explicou aos seus ouvintes em 

Pentecostes que "este Jesus, Deus ressuscitou novamente, para que todos nós somos 

testemunhas" ( Atos 02:32 ; cf. Rom 1: 4. ). Mais tarde, depois de ter sido libertado da 

prisão em Jerusalém, Pedro e os outros apóstolos com ele testemunhou perante o Sinédrio: 

"O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o de cruz" 

( Atos 5:30 ; cf. 13: 33-39 ). Muitos anos mais tarde, Paulo escreveu que Deus, o Pai 

"levantada [Jesus] dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais" 

( Ef. 1:20 ). 

O segundo aspecto da exaltação de Jesus do Pai foi Sua ascensão. Quando o Senhor 

apareceu a Maria Madalena após a Sua ressurreição Ele "disse a ela: 'Pare agarrado a 

mim, pois eu ainda não subi para o Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes:" Subo para 

meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus "" ( João 20:17 ). Mais tarde, depois de dar 

as últimas instruções aos onze, no Monte das Oliveiras, "Ele foi levantado, enquanto eles 

olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos" ( Atos 1: 9 ; cf. João 14: 2 ; 16: 7 ; Hb 

4:14. ). Como Paulo explicou a Timóteo, Jesus foi "recebido na glória" ( 1 Tim. 3:16 ). 

O terceiro aspecto da exaltação de Jesus foi Sua coroação. Ao dar a Grande Comissão, 

Jesus proclamou: "Toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra" ( Mat. 28:18 ). Tendo 

subido, Jesus "está à direita de Deus, tendo subido ao céu" ( 1 Pedro 3:22 ). Pedro e os 

outros depuseram ao Sinédrio que "[Jesus] é aquele que Deus exaltou a Sua mão direita 

como Príncipe e Salvador, para conceder a Israel o arrependimento e perdão dos pecados" 

( Atos 05:31 ). Como Estevão estava prestes a morrer ", estando cheio do Espírito Santo, 

fitando os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à mão direita de Deus, e ele 

disse: 'Eis que vejo os céus abertos eo Filho do homem em pé à mão direita de Deus 

"( Atos 7: 55-56 ; cf. Heb. 2: 9 ; 10:12 ). 

Do céu, o Senhor Jesus Cristo para sempre reina "muito acima de todo governo e 

autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas 

também na que há de vir", porque o Pai "colocar todas as coisas em debaixo dos pés "( Ef. 

1: 21-22 ; cf. 04:10 ; Sl. 2: 8 ; 89:27 ; 1 Pedro 3:22 ; Judas 25 ). Por causa de Sua 

autoridade e poder, Jesus será para sempre "ser Senhor tanto de mortos como de vivos", 

porque era "para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver" ( Rom. 14: 9 ). Como o 

"miríades de miríades" de fiéis ao redor do trono celestial será um dia de declaração: 

"Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e 

honra, e glória ... O reino do mundo tem tornar-se o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, 

e Ele reinará para todo o sempre "( Ap 5: 11-12 ; 11:15 ). O fim virá ", quando ele entregar 



o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo domínio, e toda autoridade e poder" 

( 1 Cor. 15:24 ). 

O quarto e último aspecto da exaltação de Jesus é a Sua posição de honra do Sumo 

Sacerdote, do qual Ele intercede continuamente para os crentes. Cristo, que morreu e 

ressuscitou por nós e "que está à direita de Deus ... também intercede por nós" ( Rm 

08:34. ; cf. v 26. ). Como crentes grande Sumo Sacerdote, "Ele também é capaz de 

guardar para sempre os que se aproximam de Deus por meio dele, pois vive sempre para 

interceder por eles. Porque convinha", o escritor de Hebreus continua a dizer, " para que 

nós temos um sumo sacerdote tal, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e 

elevado acima dos céus "( Hebreus 7: 25-26. ; cf. 4:14 ; 5: 1-6 ; 6:20 ; 7 : 21 ; 8: 1-

6 ; 09:24 ). 

Para a maior parte, a exaltação de Jesus envolveu a restauração do que Ele havia 

eternamente possuía antes de Sua encarnação. Em Sua oração sacerdotal, Ele implorou: 

"Agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes 

que o mundo existisse" ( João 17: 5 ). No entanto, desde as passagens apenas citados, bem 

como de muitos outros, parece claro que, em alguns aspectos Jesus recebeu ainda mais 

em sua exaltação do que Ele havia se rendido em sua encarnação. Ele não era, é claro, 

mais divina ou perfeito. Não foi possível para ele ser mais elevada em toda a maneira, 

tanto quanto a sua natureza essencial e estar estão em causa. Mas por causa da sua obra 

redentora perfeito, o Pai concedeu ao Filho ainda mais direitos, privilégios, honras e 

responsabilidades do que tinha antes. A exaltação foi, portanto, mais do que 

simplesmente uma inversão da Encarnação. Foi o Pai está dando a honra do Filho e do 

tributo Ele poderia receber somente após seu sacrifício redentor, o que Ele fez em 

obediência à vontade do Pai. 

Incluído no poder e autoridade de Jesus é a de ser o juiz final. "Pois nem mesmo o Pai a 

ninguém julga," Jesus explicou, "mas deu todo o julgamento ao Filho, para que todos 

honrem o Filho como honram o Pai" ( João 5: 22-23 ). Pedro declarou à Cornelius recém-

convertido e sua família que Deus "nos mandou pregar ao povo, e solenemente para 

testemunhar que este é o único que foi designado por Deus como Juiz dos vivos e dos 

mortos" ( Atos 10:42 ; cf. Rom 2:16. ; 2 Tim. 4: 1 ). Todo ser humano que já viveu estará 

diante de Jesus Cristo, o Juiz: 

Para nem mesmo o Pai a ninguém julga, mas deu todo o julgamento ao Filho ... verdade, 

em verdade vos digo que, a hora vem, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho 

de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, 

assim também deu ao Filho também ter a vida em si mesmo; E deu-lhe autoridade para 

julgar, porque Ele é o Filho do Homem. Não vos admireis disso; por uma hora está 

chegando, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão; aqueles 

que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, aqueles que fizeram o mal, para 

uma ressurreição de julgamento. ( João 5:22 , 25-29 ) 

Cada crente irá "comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um pode ser 

recompensado por suas obras no corpo, de acordo com o que ele tem feito, seja bom ou ruim" 

( 2 Cor. 5:10 ). 

De uma maneira completamente incompreensível à mente humana, Jesus Cristo não 

apenas se tornou o homem-Deus na encarnação, mas também será para sempre continuar 

a ser aquilo. Como Sumo Sacerdote, Ele intercede continuamente por todos aqueles que 

Ele salva. Porque um sacerdote deve representar tanto Deus e os homens, Ele não poderia 

ter sido crentes Sumo Sacerdote além de Sua se dignar a se tornar um homem. Se Ele 



nunca tinha sido tocado com os sentimentos de suas enfermidades, incluindo a ser tentado 

de todas as maneiras como elas são, Ele não poderia ter plenamente identificado com eles 

e, assim, foi capaz de estimular, fortalecer e encorajá-los em suas tentações ( Heb. 2 : 

18 ; 04:15 ; 09:28 ; 1 Pedro 2:24 ). 

William Hendriksen descreve convincentemente coroação de Jesus no seguinte 

comentário: 

Ele, que era repreensível em relação à lei divina (por causa do pecado do mundo que 

repousava sobre ele) trocou esta penal para a relação justa com a lei. Ele, que era pobre 

tornou-se rico. Ele, que foi rejeitada foi aceite ( Apocalipse 12: 5 , 10 ). Aquele que 

aprendeu a obediência tenha entrado após a administração real do poder e da autoridade 

comprometida com ele. 

Como rei, tendo a sua morte, ressurreição e ascensão alcançado e exibido seu triunfo 

sobre seus inimigos, ele agora tem nas mãos as rédeas do universo, e governa todas as 

coisas, no interesse da sua igreja (Ef. 1:22, 23 ). Como profeta ele através de seu Espírito 

conduz sua própria em toda a verdade. E como sacerdote (High-sacerdote segundo a 

ordem de Melquisedeque), ele, com base em sua expiação realizado, não só intercede, 

mas na verdade vive para sempre para interceder por aqueles que se aproximam de Deus 

por meio dele ( Heb. 07:25 ) . ( New Testament Commentary: Exposição de Filipenses . 

[Grand Rapids: Baker, 1962], 114. Os itálicos no original) 

O Título de exaltação de Cristo 

e lhe deu o nome que está acima de todo nome, ( 2: 9 b) 

Agraciado é de charizomai , que transmite a idéia de dar livre e generosamente. O Pai 

conferiu o Filho o nome que está acima de todo o nome com o amor mais divinamente 

perfeito. Jesus tão completamente satisfeito o Pai no cumprimento da obra de sua 

encarnação, na prestação de redenção para os eleitos, para que Ele generosamente lhe 

concedeu este título exaltado. "Tendo-se tornado como muito melhor do que os anjos", o 

escritor de Hebreus explica: "Ele herdou mais excelente nome do que eles" ( Heb. 1: 4 ). 

Este nome foi-lhe dado para enfatizar sua classificação acima de todos os outros 

seres. Ele reflete não só a sua essência divina e natureza, mas também os novos e 

exclusivos privilégios mencionados acima que o Pai lhe deu em resposta a Sua obra 

redentora. Este nome é incomparável, o superlativo de superlativos. 

Paulo não revelar o nome supremo, o nome que está acima de todo nome, até o 

versículo 11 , onde ele declara que "toda língua confesse que Jesus Cristo é 

o Senhor "(grifo nosso). Senhor é o título de majestade, autoridade, honra e 

soberania. Um dia que exaltou nome será expandido para "Rei dos reis e Senhor dos 

senhores" ( Apocalipse 19:16 ). Obviamente Senhor, usado no sentido de autoridade 

soberana final e comando, classifica sobre todos os outros nomes. Quem é o Senhor está 

sobre todos os outros, e isso é precisamente o ponto em tão intitulando-o Salvador tem 

supremacia absoluta e o direito de ser obedecido como divino Mestre. 

Na maravilhosa graça de Deus, os crentes não só será co-herdeiros de Jesus Cristo, mas 

também vão compartilhar seus nomes. Através do apóstolo João, Deus promete: "O que 

vencer", isto é, todo verdadeiro crente ( 1 João 5: 4-5 ): "Eu o farei coluna no templo do 

meu Deus, e ele não vai sair com isso mais, e eu escreverei sobre ele o nome do meu 

Deus, eo nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, 



e meu novo nome "( Ap 3: 12 ; cf. 02:17 ). Quando eles são glorificados, todos os crentes 

serão carimbados com o nome de Deus, o Pai ("Meu Deus"), com o nome do céu ("a 

cidade do meu Deus, a nova Jerusalém"), e com o título supremo de Cristo do Senhor ("O 

meu novo nome"). Esses nomes irão marcá-los para fora, marcá-los, por assim dizer, 

como pertencentes a Deus e identificar-se com Ele na forma mais completa e mais íntimo. 

A resposta para a exaltação de Cristo 

para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, daqueles que 

estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse 

que Jesus Cristo é o Senhor, ( 2: 10-11a ) 

Quando a palavra grega hina ( para que ) é usado com um verbo subjuntivo 

(como kampsē , se dobrará; e exomologēsētai , vou confessar ) que introduz uma 

cláusula de propósito. Paulo é, portanto, dizer: "Jesus é dado o nome que está acima de 

todo o nome para a Proposito que, ou com o resultado que, todo joelho se dobrará, dos 

que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessaráo nome 

supremo de Jesus Cristo, que é Deus. " É fundamental entender que esta resposta não 

será o nome Jesus. Uma forma de Josué (que significa "Jeová, ou Javé salva"), Jesus era 

um nome comum nos tempos do Novo Testamento. É, obviamente, não poderia ser o 

único, muito menos supremo, nome proposto por Deus como um título de exaltação. É, 

antes, ao nome de Jesus, isto é, em outro nome (Senhor ) dado a Jesus Cristo em Sua 

exaltação pelo Pai, que todo o joelho se dobrará e toda língua confessará. 

Houve tempo indícios de que o Seu nome supremo seria. Kurios ("senhor") era um termo 

comum de respeito na época do Novo Testamento, similar à palavra Inglês senhor , mas 

carregando um grau muito maior de respeito (cf. Matt. 10 : 24-25 ; 18: 27-34 ; Lucas 12: 

42-47 ). Durante Seu ministério terreno, Jesus foi, por vezes, respeitosamente abordados 

dessa maneira. Parece provável que alguns daqueles que o chamou de "senhor" não, pelo 

menos quando se encontrou pela primeira vez dele, considerá-lo a ser mais do que um 

grande professor (cf. João 8:11 ; 9: 35-38 ). Mesmo a compreensão do Doze de sua 

verdadeira identidade foi gradual e muitas vezes hesitante. E, como o próprio Jesus 

deixou claro, mesmo chamando-lhe senhor como um reconhecimento de sua divindade 

não é necessariamente evidência de uma relação salvadora com Ele. 

Nem todo o que me diz: "Senhor, Senhor ', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz 

a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar. Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, 

Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? 

E em teu nome não fizemos muitos milagres? " E então eu lhes direi: "Nunca vos conheci; 

partem de mim, vós que praticais a iniquidade." ( Mateus 7: 21-23. ) 

Porque os judeus consideravam o nome de Deus santo demais para proferir, eles 

substituíram o título Senhor no lugar de Seu, nome da aliança pessoal, Javé (ou Jeová ), 

sempre que ele teria sido falado. (A maioria das traduções para o inglês moderno do 

Antigo Testamento, portanto, tornar o hebraico YHWH [ Yahweh ] como SENHOR .) 

Consequentemente, Deus foi chamado tanto Adonai ("Senhor"), um título de autoridade 

divina, e YHWH (" SENHOR "), referindo- Seu nome da aliança, que tem o significado 

básico de "eu sou" (cf. Ex. 3: 13-15 ). Quando a Escritura foi lido, apenas um 

conhecimento do texto hebraico permitiria um ouvinte para conhecer qual o termo estava 

envolvido. Na pregação, ensino, ou uma conversa normal, um ouvinte pode julgar apenas 

pelo contexto. 



No presente texto, Senhor , obviamente, refere-se a divindade de Jesus e soberano, 

autoridade exaltado no mais alto sentido. Ele representa o título divino e nome, bem como 

todos os direitos divinos, honras e prerrogativas. Em última análise, seja por escolha ou 

pela força, toda criatura, humana e angélica, vai submeter-se a Jesus Cristo como o 

divino e exaltado Senhor. 

No primeiro ato de homenagem, todo joelho se dobrará, como Isaías profetizou cerca 

de setecentos anos antes. Por meio dele, o Senhor declarou: "Vire-se para mim e sejam 

salvos, todos os confins da terra;. Porque eu sou Deus, e não há outro jurei por mim, a 

palavra saiu de minha boca em justiça e vontade não volte atrás, que a mim se dobrará 

todo joelho "( Is. 45: 22-23 ). Jesus Cristo é que divino Salvador e Senhor, a quem todo 

joelho se dobrará. 

Aqueles que irá apresentar à autoridade suprema de Jesus Cristo será composta por três 

grupos. Primeiro serão aqueles que estão no céu, que incluirá os santos anjos e os santos, 

os crentes redimidos de todas as idades. Esse grupo celeste, é claro, tem sido 

adorando Jesus Cristo como Senhor (cf. Heb 1: 6. ; 12:23 ; Rev. 4: 8-11 ; 5: 8-14 ). 

O segundo grupo serão aqueles que estão na terra, redimida e não resgatados. Os 

remidos continuar sua adoração a Ele que começou quando eles foram salvos. "Quando 

Ele vier para ser glorificado nos seus santos nesse dia," Ele vai "ser admirado em todos 

os que creram" ( 2 Ts. 1:10 ). Nessa mesma época, no entanto, embora a contragosto e no 

terror, a não resgatados também será forçado a curvar os joelhos diante dele. Ele 

"[negócio] fora retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao 

evangelho de nosso Senhor Jesus, [que então] vai pagar a pena de destruição eterna, longe 

da presença do Senhor e da a glória do seu poder "( vv. 8-9 ). 

O terceiro grupo que vai adorar o Senhor exaltado serão aqueles que estão debaixo da 

terra, os anjos caídos e mortos não resgatados que aguardam julgamento final e castigo 

eterno. Apocalipse 20: 11-13 , talvez a passagem mais assustador em toda a Escritura, 

retrata o destino final do unredeemed: 

Então eu vi um grande trono branco, eo que estava assentado sobre ele, de cuja presença 

a terra eo céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, 

em pé diante do trono, e livros foram abertos; e outro livro foi aberto, que é o livro da 

vida; E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo 

as suas obras. E deu o mar os mortos que estavam nele, a morte eo Hades entregaram os 

mortos que neles havia; e foram julgados, cada um deles de acordo com as suas obras. 

Este terceiro grupo também vai incluir "os espíritos agora na prisão", os demônios já 

consolidados no abismo, a quem Jesus "foi e fez proclamação" entre Sua morte e ressurreição, 

pelo qual Ele triunfou sobre eles ( 1 Pedro 3:19 ; cf . Colossenses 2: 14-15 ). 

Como Isaías predisse ( Isa. 45:23 ), na segunda etapa deste culto universal do Filho de 

Deus exaltado, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. glossa ( língua ) é 

frequentemente utilizado, como aqui, para representar um língua. Não importa o que sua 

língua, todos os seres humanos e Angelicalal irá declarar o senhorio de Jesus. Os santos 

anjos, os santos remidos no céu e na terra, e todos os inimigos de Deus na Terra e no 

Inferno, sempre confinados pelo Seu poder inquebrável que os detém na punição eterna, 

vai se curvar os joelhos diante de Sua autoridade soberana. Até os demônios malditos, 

incluindo Satanás, não terá escolha a não ser concordar com e confessar a realidade de 

que Jesus Cristo é o Senhor. 



Exomologeō ( confessará ) é uma forma intensiva de homologeo (a confessar, de acordo 

com) e refere-se a um processo aberto, declaração pública. Na época sobre a qual Paulo 

está falando aqui, no entanto, tal confissão não vai levar a salvação, porque essa bênção 

suprema já terão sido recebidos ou para sempre perdido. Antes da morte ou a volta do 

Senhor, a promessa é que "se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer 

em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo" ( Rom. 10: 9 ). Mas, 

como o apóstolo deixa claro mais tarde nessa mesma carta, no dia do juízo, que a 

confissão não vai alterar o estado espiritual das pessoas que faz isso. Citando Isaías, ele 

diz: "Porque está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de 

mim, e toda língua dará louvores a Deus" ( Rm 14:11. ; cf. Is 45. : 23 ). Nos lábios 

daqueles que pertencem a Deus, esta será uma dispostos, continuando, e declaração de 

lealdade e adoração amorosa. Para aqueles que têm rejeitado, a confissão estarão 

dispostos, mas irresistível, um reconhecimento forçado de Jesus Cristo como o 

soberano Senhor do universo que os menores de Seu julgamento imutável. 

Jesus já possui seu título divino e autoridade, mas ainda não é o tempo do Pai para que a 

autoridade de ser plenamente manifestados. Jesus já está sentado à mão direita do Pai no 

seu trono celestial, mas nem tudo foi ainda posto em sujeição a Ele (cf. 1 Cor. 15: 27-

28 ). Enquanto há tempo, o Salvador continua a chamar homens e mulheres a si mesmo 

na fé salvadora, a proclamar e recebê-lo de bom grado como Senhor. Paulo se alegrou 

que tinha "encontrado misericórdia, para que em mim, o principal [dos pecadores], Jesus 

Cristo pudesse demonstrar sua paciência perfeito como um exemplo para aqueles que 

crêem nEle para a vida eterna" ( 1 Tim. 1:16 ) . 

No momento do nascimento de Jesus, o anjo anunciou aos pastores que "hoje, na cidade 

de Davi, tem nascido para você um Salvador, que é Cristo, o Senhor" ( Lucas 2:11 ). Jesus 

disse aos discípulos: "Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou" 

( João 13:13 ), e depois da Ressurreição Tomé confessou como "Meu Senhor e meu 

Deus!" ( 20:28 ). Em Pentecostes, Pedro proclamou: "Portanto, toda a casa de Israel saiba 

com certeza que Deus o fez Senhor e Cristo-este Jesus, que vós crucificastes" ( At 2:36 ; 

cf. 10:36 ). Paulo disse aos romanos: "Se você confessar com a sua boca que Jesus é 

Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo" 

( Romanos 10: 9. ; cf. v. 12 ). Mais tarde, na mesma carta, ele disse: "Porque foi para isto 

mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para que pudesse ser Senhor tanto de mortos 

como de vivos" ( 14: 9 ; cf. v. 11 ). Ele lembrou aos Coríntios que "não há um só Deus, o 

Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, 

pelo qual são todas as coisas, e nós existimos por meio dele" ( 1 Cor. 8 : 6 ; cf. 12: 

3 ; 15:57 ). 

Ao contrário do que muito ensino popular e pregação, em nenhum lugar Escritura fala de 

uma pessoa que faz Jesus Senhor. Embora muitas pessoas que usam essa frase são apenas 

uma referência a 'submissão obediente a Jesus' crentes autoridade soberana, tais 

expressões são seriamente enganosa e confusa. O problema é especialmente grave porque 

alguns evangélicos sustentam que confessar Jesus como Senhor não é uma parte 

integrante da fé salvadora. Eles erroneamente ver isso como um opcional, embora 

desejável, passo que os crentes devem levar algum tempo depois eles são salvos. A noção 

é que é possível ser salvo por confessar Jesus como Salvador, mas não como comandante, 

governando Senhor. Mas, como acabamos de citar, foi Deus Pai, que "fez Senhor e 

Cristo" ( At 2:36 ), e, a fim de ser salvo é necessário para uma pessoa para "confessar ... 

Jesus como Senhor e, em acredito em [seu] coração que Deus o ressuscitou dentre os 

mortos "( Rom. 10: 9 ), uma verdade repetida alguns versos mais tarde: "todo aquele que 



invocar o nome do Senhor será salvo" ( v. 13 ). Reconhecendo Jesus como Senhor deve 

incluir submissão e obediência, porque, por definição, o título de Lord assume-lo. 

A centralidade ao evangelho de o senhorio de Jesus Cristo é bem claro. No Novo 

Testamento, Ele é chamado de Senhor cerca de 747 vezes. No livro de Atos, Ele é referido 

como Salvador apenas duas vezes, mas como Senhor 92 vezes. O credo primeiro 

conhecido da igreja primitiva era "Jesus é o Senhor!" O senhorio de Jesus Cristo é a 

própria essência do cristianismo e da confissão necessária de quem deseja ser salvo. Jesus 

freqüentemente reiterou a necessidade de obediência como um elemento de fé salvadora 

( Mt 7: 22-27. ; 19: 21-22 ; Lucas 14: 25-33 ; João 08:31 ; 14: 23-24 ; 15:14 ) . 

Jesus é o Salvador para que Ele possa ser o Senhor, e Ele não vai salvar aqueles por quem 

Ele não pode ser o Senhor. Como mencionado acima, até mesmo verbalmente professam 

como Senhor, sem permitir que Ele seja o Senhor é inútil. No início de Seu ministério Ele 

declarou: 

Nem todo o que me diz: "Senhor, Senhor ', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz 

a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar. Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, 

Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? 

E em teu nome não fizemos muitos milagres? " E então eu lhes direi: "Nunca vos conheci; 

partem de mim, vós que praticais a iniquidade." ( Mateus 7: 21-23. ; cf. Lc 6: 46-49 ) 

Jesus não era, é claro, o ensino que faz a justiça-que a salvação vem por meio da obediência, 

mas que uma profissão de fé que não produz a verdadeira obediência ao Seu senhorio é inútil. 

O argumento de que o título Senhor refere-se apenas ao facto de a divindade de Jesus é 

espúria ao extremo, roubando o termo do seu significado essencial. Por definição, 

o Senhor indica um mestre, uma autoridade suprema, um soberano. Não só isso, mas a 

realidade da divindade em si inerente transporta esses mesmos significados. A noção de 

alguns críticos de "senhorio salvação", que confessar Jesus como Salvador é um ato de 

fé, enquanto confessando-O como Senhor é uma forma de obras justiça, é um 

absurdo. Ambas as confissões de poupança são possíveis apenas através do fornecimento 

gracioso e poder de Deus ( Ef 2: 8. ; 1 Cor. 12: 3 ). 

Já comentei sobre esse requisito muito importante e muitas vezes difamado do senhorio 

de Jesus em meu livro O Evangelho Segundo Jesus: 

Quando vamos a Jesus para a salvação, chegamos à Aquele que é o Senhor de 

todos. Qualquer mensagem que omite essa verdade não pode ser chamado o evangelho. É 

uma mensagem de deficiência que apresenta um salvador que não é o Senhor, um redentor 

que não demonstra autoridade sobre o pecado, um enfraquecido, messias doente que não 

pode comandar aqueles que ele resgata. 

O evangelho segundo Jesus é nada disso. Ele representa Jesus Cristo como Senhor e 

Salvador e exige que aqueles que o receberiam levá-lo pelo que ele é. Nas palavras de 

puritano João Flavel, "A oferta do evangelho de Cristo inclui todos os seus escritórios e 

fé Evangelho só para recebe-lo, para submeter-se a ele, bem como a ser resgatado por ele, 

a imitá-lo na santidade de sua vida, bem como para colher as compras e frutos de sua 

morte. Deve ser uma receptora toda do Senhor Jesus Cristo. " 

AW Tozer escreveu na mesma linha ", Instar os homens e mulheres a acreditar em um 

Cristo dividido é mau ensino, pois ninguém pode receber metade de Cristo, ou um terço 

de Cristo, ou um quarto da Pessoa de Cristo! Somos não salvos pela crença em um 

escritório nem em um trabalho ". 



Ele é o Senhor, e aqueles que o recusar como Senhor não pode usá-lo como 

Salvador. Todos que o recebe deve render-se à sua autoridade, para dizer que recebemos 

a Cristo, quando na verdade nós rejeitamos o seu direito de reinar sobre nós é absurdo 

total. É uma tentativa fútil de agarrar o pecado com uma mão e tirar com a outra 

Jesus. Que tipo de salvação é que se nós somos deixados ao pecado?(Rev. ed. [Grand 

Rapids: Zondervan, 1994], 235-36) 

RA Torrey, segundo presidente da Moody Bible Institute, reitor do Instituto Bíblico de 

Los Angeles, e um evangelista proeminente, aconselhou aqueles que testemunhar de 

Cristo: "Lead [um incrédulo] tão diretamente quanto você puder para aceitar Jesus Cristo 

como Salvador pessoal e render-se a Ele como seu Senhor e Mestre "( Como trabalhar 

por Cristo [Old Tappan, NJ: Revell, nd], 32). WH Griffith Tomé, co-fundador do 

Seminário Teológico de Dallas, escreveu: 

A nossa relação com Cristo é baseado em Sua morte e ressurreição e isso significa Sua 

Senhoria. Na verdade, o senhorio de Cristo sobre a vida de seu povo foi o propósito para 

o qual Ele morreu e ressuscitou. Temos de reconhecer Cristo como nosso Senhor. O 

pecado é rebelião, e é só quando nos entregamos a Ele como Senhor que recebemos o 

nosso perdão d'Ele como nosso Salvador. Temos de admitir Ele reine no trono do coração, 

e é só quando ele é glorificado em nossos corações como o rei que o Espírito Santo entra 

e permanece. ( Epístola de São Paulo aos Romanos [Grand Rapids: Eerdmans, nd], 371) 

A Proposito da exaltação de Cristo 

para a glória de Deus Pai. ( 02:11 b) 

Finalmente, como para tudo na saga de redenção, a Proposito da exaltação de Jesus é a 

glória de Deus Pai. Para proclamar o senhorio soberano de seu Filho é a maior glória que 

pode ser dado a Deus Pai.reconhecimento universal de Cristo como O Senhor não faz o 

Pai ciumento. Em vez disso, que é o objetivo supremo e cumprimento da vontade divina 

do Pai como Ele demonstra Seu amor perfeito para o Filho. 

Aqui, é claro, é um grande mistério, um mistério que confunde todo mundo que tiver a 

presunção de compreender plenamente a Trindade. As três pessoas são um 

só Deus, inteiramente unida e indivisível.Eles nunca competir, discordar, ou diferem uns 

com os outros em menor grau. Homens, portanto, não são chamados a adorar 

a Deus através de Jesus, mas para adorar a Jesus como Deus. Jesus explicou que "O Filho 

do Homem [é] glorificado, e Deus é glorificado nele; se Deus é glorificado nele, também 

Deus o glorificará em si mesmo "( João 13: 31-32 ; cf. 14:13 ; Rom. 9: 

5 ; 11:36 ; 16:27 ). É um prazer supremo do Pai e do Filho para glorificar o outro. Em Sua 

oração sacerdotal, Jesus disse: "Pai, é chegada a hora; glorifica o teu Filho, para que o 

Filho glorifique a você ... Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a 

fazer agora. , Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo 

antes que o mundo existisse "( João 17: 1 , 4-5 ). Aquele que honra o Filho honra o Pai, e 

quem desonra o filho despreza o Pai ( João 5:23 ). Ao longo de toda a eternidade, o Pai 

vai continuar a dizer do exaltado Senhor Jesus Cristo: "Este é o meu Filho amado, em 

quem me comprazo" (Mt 3:17. ; cf. 17: 5 ). 

 

 



10. Deus trabalhando em você - Parte 1: O 

Papel do Crente na Santificação 

( Filipenses 2:12 ) 

Então, meus amados, assim como sempre obedecestes, não como 

na minha presença somente, mas muito mais agora na minha 

ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e 

tremor; ( 02:12 ) 

Desde os primeiros dias da Igreja, a relação entre o poder de Deus e responsabilidade dos 

crentes em viver a vida cristã tem sido debatido. É a vida cristã, essencialmente, uma 

questão de confiança passiva ou da obediência ativa? Ele está fazendo tudo de Deus, tudo 

obra do crente, ou uma combinação de ambos? Isso não é uma pergunta incomum quando 

se lida com a verdade espiritual; na verdade, a mesma questão se coloca sobre a própria 

salvação. Lá que ele está fazendo tudo de Deus, ou é uma exigência, por parte do homem, 

em resposta ao comando de crer no evangelho? As Escrituras deixam claro que ele 

envolve tanto a soberania de Deus ea resposta humana. Paulo lembrou aos Efésios: 

"Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus; não 

como resultado de obras, para que ninguém se glorie" ( Ef. 2: 8 9 ). Em João 6:44 Jesus 

declarou: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer"; Ainda Atos 

16:31 comandos, "Crê no Senhor Jesus e serás salvo." A salvação não é pelas obras 

humanas, mas é sempre por meio da fé pessoal. Outras doutrinas também envolver 

aparentes paradoxos. Por exemplo, Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem, 

e enquanto a Escritura foi escrita por autores humanos, cada palavra do que foi inspirada 

por Deus. O evangelho é oferecido a todo o mundo, ainda aplicada somente aos 

eleitos. Deus eternamente assegura a salvação dos crentes, mas eles são ordenados a 

perseverar. 

Cristãos que tentam conciliar toda doutrina de uma forma humanamente racional são 

inevitavelmente atraídos para extremos. Para atingir seu objetivo de compreensão 

completa, sem mistério ou paradoxo aparente, eles enfatizam uma verdade ou aspecto da 

Palavra de Deus em detrimento de outros, o que, para a mente finita, parecem contradizê-

la. Em relação à santificação, a visão que enfatiza o papel de Deus, enquanto praticamente 

eliminando o envolvimento do crente é muitas vezes referida como quietismo. O extremo 

oposto é chamado pietismo. 

As opiniões quietistas crentes como passivas na santificação. Uma máxima comum é: 

"Deixe ir e deixar Deus." Outro é: "Eu não posso; Deus pode." Quietismo tende a ser 

místico e subjetiva, concentrando-se em sentimentos e experiências pessoais. Uma pessoa 

que está totalmente submetido e dependente de Deus, dizem, será divinamente protegido 

do pecado e levou a vida fiel. Tentando se esforçam contra o pecado ou a disciplinar-se 

para produzir boas obras é considerado não só inútil, mas não espiritual e 

contraproducente. 

Um expoente proeminente dessa visão de santificação foi o devoto Quaker Hannah 

Whithall Smith, cujo livro segredo de uma vida feliz do cristão foi lido por milhões de 

pessoas. Nele, ela escreve: 



O que pode ser dito sobre a parte do homem nesta grande obra, mas que ele deve 

continuamente se entregar e confiar continuamente? Mas quando chegamos ao lado da 

questão de Deus, o que é que não pode ser dito quanto à multiplicidade de formas, em 

que ele realiza o trabalho confiado a Ele? É aqui que o crescimento vem em O pedaço de 

barro nunca poderia se transformar em um belo vaso se ele esteve no poço de argila por 

milhares de anos.; mas quando é colocado nas mãos de um oleiro habilidoso que cresce 

rapidamente, sob a sua confecção, para o vaso que ele pretende que seja. E, do mesmo 

modo, a alma, abandonado para o funcionamento do Potter Celestial, é feita em um vaso 

para honra, santificado e idôneo para uso do Mestre. (Westwood, NJ:. Revell, 1952, 32. 

O grifo no original) 

Em resposta à pergunta sobre como um cristão pode cair em pecado, quietists sustentam 

que tal pessoa, obviamente, não entende a questão de entrega total e leva-se para fora das 

mãos do Oleiro Celestial.Mas se quer saber como, se Deus fosse completamente no 

controle, um crente poderia tomar-se fora das mãos do oleiro divino. Como não culpar a 

Deus por sua deserção de rendição completa? 

Pietists, por outro lado, são normalmente agressivos em sua busca da doutrina correta e 

pureza moral. Historicamente, este movimento teve origem no século XVII na Alemanha 

como uma reação à ortodoxia morta de muitas igrejas protestantes. Para seu crédito, a 

maioria dos pietists colocar forte ênfase em estudo da Bíblia, a vida santa, a auto-

disciplina, e cristianismo prático. Eles enfatizam passagens como "Vamos limpar-nos de 

toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus" 

( 2 Cor. 7: 1 ) e "Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em por si mesma "( Tiago 

2:17). No entanto, eles sublinham frequentemente auto-esforço para a exclusão virtual de 

dependência do poder divino. Como seria de esperar, o pietismo freqüentemente leva ao 

legalismo, moralismo, justiça própria, um espírito crítico, orgulho e hipocrisia. 

Em Filipenses 2: 12-13 , Paulo apresenta a resolução adequada entre parte do crente e da 

parte de Deus para a santificação. No entanto, ele não faz nenhum esforço para 

harmonizar racionalmente os dois. Ele está contente com a incompreensibilidade e 

simplesmente afirma ambas as verdades, dizendo, com efeito, que, por um lado, a 

santificação é de crentes ( v. 12 ) e, por outro lado, é de Deus ( v. 13 ). 

A mesma ênfase dupla é encontrada em todo o Novo Testamento e uma análise dos textos 

pertinentes é útil. Pedro, em sua segunda carta, recorda aos crentes que Deus 

divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento 

daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Pois por estas Ele nos tem dado 

as suas promessas preciosas e magníficas, para que por elas vos torneis participantes da 

natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo pela 

concupiscência. ( 2 Pedro 1: 3-4 ) 

Com base nessa disposição divina, Pedro, então, carrega os crentes: 

Agora, por isso mesmo, também, a aplicação de toda a diligência, no seu abastecimento 

de fé excelência moral, e em sua moral excelência, conhecimento e em seu conhecimento, 

auto-controle, e no seu autocontrole, perseverança e em sua perseverança, a piedade e, 

em sua piedade, bondade fraternal, e em sua fraternidade, o amor. Porque, se essas 

qualidades são suas e estão aumentando, eles torná-lo nem inútil, nem infrutíferos no 

verdadeiro conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não tem essas 

qualidades é cego ou míope, tendo esquecido da purificação dos seus antigos 

pecados. Portanto, irmãos, tudo o mais diligente para ter certeza sobre sua vocação e 

eleição; por quanto tempo você pratica essas coisas, você nunca vai tropeçar. ( vv. 5-10 ) 



Paulo escreveu aos Coríntios que "pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para 

comigo não se mostrou vã"; e, em seguida, passou a dizer: "antes, trabalhei muito mais 

do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus comigo" ( 1 Cor. 15:10 ). Nessa declaração 

inspirada, o apóstolo deixa claro que a graça e poder divino de Deus embasar os fiéis e 

obedientes esforço dos crentes. Sua declaração de que "Já estou crucificado com Cristo; 

logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; ea vida que agora vivo na carne, 

vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e si mesmo se entregou por mim "( Gal. 

2:20 ) é complementada pela correspondente declaração de que "nós proclamamos, 

advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que 

apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para este efeito Eu também trabalho, 

combatendo segundo a sua energia, o que poderosamente trabalha dentro de mim 

"( Colossenses 1: 28-29 ). Tiago primeiro advertiu, "Submit, portanto, a Deus", e, em 

seguida, "resisti ao diabo, e ele fugirá de vós" ( Tiago 4: 7 ). Santificação dos crentes 

requer seu esforço diligente. No entanto, é habilitada por Deus, que, de acordo com o seu 

poder soberano, trabalha a Sua vontade para e em Seus filhos. 

Essa sinergia divino-humano trabalhando em e através de crentes sempre existiu e é 

exemplificado no Antigo Testamento. Quando o exército de Faraó ameaçado o povo de 

Israel, Moisés estava tão confiante no Senhor que ele gritou: "Não tenha medo de ficar 

parado e ver a salvação do Senhor, que Ele vai realizar para você hoje!; Porque aos 

egípcios que você já viu hoje, você nunca vai vê-los novamente para sempre O Senhor 

pelejará por vós, enquanto você ficar em silêncio "(. Ex. 14: 13-14 ). Mas os israelitas 

também tinham um papel a desempenhar: "O Senhor disse a Moisés:" Por que você está 

chorando para me dizer os filhos de Israel que marchem Quanto a você, levanta a tua vara, 

e estende a mão sobre o?. mar e dividi-lo, e os filhos de Israel passem pelo meio do mar 

em terra seca "( vv. 15-16 ). Não era a vontade do Senhor que Seu povo simplesmente 

ficar em silêncio e ser passivo, mas que eles participem ativamente na realização de seu 

propósito. Seu propósito para eles era para ser realizado através deles. 

Este princípio também pode ser visto na dedicação do templo de Salomão. Como o rei 

parou diante da congregação de Israel, ele orou: 

Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que Ele 

prometeu; nem uma palavra falhou de todas as boas palavras, que Ele prometeu por meio 

de Moisés, seu servo. Que o Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos 

pais; Ele pode não nos deixar ou nos abandonar, para que Ele possa inclinar nossos 

corações a Ele, andando em todos os seus caminhos, e de guardar os seus mandamentos 

e os seus estatutos e os seus preceitos, que ordenou a nossos pais. E que estas minhas 

palavras, com que supliquei perante o Senhor, para estar perto do Senhor, nosso Deus, de 

dia e de noite, para que Ele possa manter a causa do seu servo ea causa do seu povo Israel, 

a cada dia que requer, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus; não 

há mais ninguém. Deixe seu coração, pois, ser inteiramente dedicado ao Senhor, nosso 

Deus, que andes em seus estatutos e de guardar os seus mandamentos, como hoje se 

vê. ( 1 Reis 8: 56-61 ) 

Solomon percebeu que o próprio Deus fornece a orientação e força para o seu povo a obedecer 

fielmente os seus mandamentos e para servir e adorá-Lo. Consequentemente, nenhum crente 

tem uma desculpa para a desobediência ou falta de servir ao Senhor. Para confiança é a 

obedecer. 

Como Tiago explicou muitos séculos mais tarde, "Assim também a fé, se não tiver obras, 

é morta em si mesma por" ( Tiago 2:17 ). Não se trata, é claro, que o Senhor não realizar 

muitas coisas para o seu povo para além de tudo o que fazem. Mas eles são obrigados a 



obedecer a Sua vontade. Para não fazer o que se sabe deve ser feito é pecado: "Para aquele 

que sabe a coisa certa a fazer e não fazê-lo, a ele é pecado" ( Tiago 4:17 ). 

O ponto de tudo isso recitação das Escrituras não é fornecer uma compreensão clara da 

"patologia espiritual" da santificação e acabar com toda mistério, mas para deixar claro 

que o aparente paradoxo é exatamente o que a Escritura ensina repetidamente. Então, 

como ele aborda o tema da santificação, Paulo concentra primeiro em papel do crente na 

santificação. Alguns intérpretes equivocados descaracterizou completamente esta 

exortação, como se disse, "o trabalho para a sua salvação "," trabalho em sua salvação ", 

ou" trabalhar -se a sua salvação. " Mas tanto no contexto imediato desta carta e do 

contexto mais amplo do Novo Testamento, nenhuma dessas interpretações é 

correta. Paulo não está falando de alcançar a salvação pelo esforço humano ou bondade, 

mas de viver a transformação interior que Deus graciosamente concedido. 

Em Romanos, Paulo deixou claro que 

sem lei a justiça de Deus se manifestou, tendo o testemunho da lei e dos profetas, mas a 

justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que crêem; pois não há 

distinção; para todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados 

como um presente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. ( Rom. 3: 

21-24 ) 

Aos efésios ele escreveu: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de 

vós, é dom de Deus; não como resultado de obras, para que ninguém se glorie" ( Ef 2: 8. -9 ). 

Somente a fé tem sido sempre o caminho da salvação. Foi "por fé, [que] Abel ofereceu a 

Deus um sacrifício melhor do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, 

dando Deus testemunho sobre seus dons, e por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda 

fala" ( Heb . 11: 4 ), e foi "pela fé [que] Enoque foi levado para cima, de modo que ele 

não ver a morte; e não foi achado, porque Deus o levou para cima, pois ele obteve o 

testemunho de que antes de ele ser levado até ele era agradável a Deus "( v. 5 ). Noé era 

um homem justo ( Gênesis 6: 9 ) pela fé ( Heb. 11: 7 ). Abraão foi salvo pela graça de 

Deus trabalhando através de sua fé pessoal: "Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado 

como justiça Ora, ao que trabalha, o salário não é creditado como um favor, mas como o 

que é devido Mas, para.. aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, 

sua fé lhe é creditada como justiça "( Romanos 4: 3-5. ; cf. Hb 11: 8-10. ). A lei dada por 

meio de Moisés, não alterou o caminho da salvação.Foi somente pela fé que o próprio 

Moisés, assim como todos os outros santos do Antigo Testamento, foram salvos ( Heb. 

11: 23-38 ). Todos os homens e mulheres crentes "obteve a aprovação através de sua fé" 

( v. 39 ), pelo qual Deus concedeu-lhes a Sua justiça por conta da morte de Seu Filho iria 

morrer. 

Como Paulo enfatiza no versículo 13 de Filipenses 2 , a salvação vem de Deus. Mas 

no versículo 12 , ele centra-se na responsabilidade dos crentes a viver vidas que são 

consistentes com o dom divino da salvação. Porque "vivemos pelo Espírito", isto é, ter a 

vida divina de Cristo dentro de nós, devemos "caminhemos também segundo o Espírito" 

( Gl. 5:25 ). 

Tudo na vida exige energia. É preciso energia para andar e para o trabalho. É preciso 

energia para pensar e meditar. É preciso energia para obedecer e adorar a Deus. O ponto 

de partida da presente versículo é que leva a energia espiritual para crescer como um 

cristão, para viver uma vida que é santo, frutífero, e agradável ao Senhor. O verbo 

principal neste versículo, Katergazomai ( trabalhar ), apela especificamente para a 

energia constante e esforço necessário para concluir uma tarefa. Em 2:12 , as palavras de 



Paulo sugerem cinco verdades que os crentes devem entender para sustentar essa energia: 

o seu exemplo; seu ser amado; sua obediência; suas responsabilidades e recursos 

pessoais; e as conseqüências de seu pecado. 

Entenda Seu Exemplo 

Então, ( 02:12 a) 

O primeiro elemento de crentes ', operando sua santificação é entender o exemplo de 

Cristo. Assim, pois traduz a partícula grega Hoste , que foi usado para tirar uma 

conclusão a partir de uma declaração anterior. Aqui se refere volta para o exemplo de 

Jesus Cristo, cujo perfeito modelo de humildade, submissão e obediência foi descrita 

em versos 5-8 . Em sua encarnação, Jesus não se apegou à sua igualdade com Deus, o 

Pai, mas esvaziou-se dos seus direitos e prerrogativas divinas. Tomando a forma de um 

humilde servo, Ele foi obediente ao Pai celestial, até mesmo ao ponto de morrer na cruz 

como um sacrifício pelo pecado. Também é verdade que a auto-esvaziamento do Filho 

de Deus o colocou no papel de um servo para a vontade do Pai, e do poder do Espírito 

Santo. Uma das maiores realidades da Encarnação, foi o fato de que o que Jesus fez, fez 

no poder do Espírito ( Lucas 4: 1 , 14 , 18 ; 05:17 ; Atos 10:38 ; cf. . Matt 12:18 , 28- 

32 ). A essência de viver a vida cristã é ser obediente como Ele: "Aquele que diz que 

permanece nele, [Cristo] devia-se a caminhar na mesma maneira como Ele andou" ( 1 

João 2: 6 ). 

Entenda que você é amado 

meu amado, ( 2:12 b) 

As próximas palavras de Paulo sugerem um segundo elemento de crentes ', operando sua 

santificação-entendimento de que eles são muito amados. Meu amado era 

indiscutivelmente uma palavra de conforto e encorajamento. O apóstolo sabia que os 

filipenses enfrentaria muitas decepções e fracassos como eles procuraram seguir o 

exemplo do Senhor em viver para Ele. O amor de Paulo para eles refletiram amor de 

Cristo por sua Igreja (cf. 1: 8 ). 

Paulo estava bem consciente de suas fraquezas e deficiências. Ele compreendeu os 

perigos que enfrentam a partir mundana falsos mestres, incluindo ambos os legalistas 

judeus e gentios libertinos. Todos eles eram "inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a 

perdição, cujo deus é o seu apetite, e cuja glória é para confusão deles, que defina as suas 

mentes nas coisas terrenas" ( Fp 3: 18-19. ). Ele sabia do conflito entre Evódia e Síntique, 

irmãs em Cristo, a quem ele advertiu "a viver em harmonia no Senhor" ( 4: 2 ). É provável 

que muitos crentes na igreja estavam inclinados a se orgulhar, daí o apelo urgente para 

seguir o exemplo de Cristo de humildade ( 2: 1-8 ). Assim como o Senhor fez com ele e 

faz com todos os Seus filhos, o apóstolo fez provisão para seus fracassos. Não servem um 

disco divindade, impiedoso, como fizeram seus vizinhos pagãos. É servido um 

misericordioso, que perdoa, Senhor misericordioso que estava sempre disposto a restaurá-

los à comunhão com Ele. 

A despeito de suas imperfeições, os crentes de Filipos eram do Senhor de Paulo 

e amados irmãos e irmãs, para quem ele desejava ", com a ternura de Jesus Cristo" ( 1: 

8 ). Em 4: 1 por duas vezes ele fala deles como seu "amado", e como a sua "alegria e 

coroa", a quem ele desejava ver e pediu para "permanecer firmes no Senhor." Ele 

entendeu que, como ele, ainda não tinham "tornar-se perfeito", que eles, também, estavam 



pressionando para "alcançar aquilo para o qual [tinham sido] alcançado por Cristo Jesus", 

e não em relação a si mesmos ", como Tendo prendeu dele ainda, ... esquecendo o que 

está por trás e avançando para as que estão adiante, "e foram fielmente pressionando" 

para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus "( 3: 12- 14 ). 

Carga de Paulo para eles trabalharem a sua salvação não era uma directiva indiferente. Foi 

sim um chamado afetuoso para seguir o exemplo de Cristo na confiança do Seu amor por 

praticar as coisas que eles tinham "aprendido e recebidos e ouvido e visto" em Paulo ( 4: 

9 ). 

Entenda Obediência 

assim como sempre obedecestes, ( 02:12 c) 

O terceiro elemento de crentes ', operando sua santificação é a compreensão da 

necessidade de obediência ao Senhor. Paulo encoraja os filipenses a continuar 

no fiel submissão à vontade de Deus. Obedeceutraduz uma forma de hupakouō , um 

verbo composto composta da preposição hupo eo verbo akouō , a partir do qual a palavra 

Inglês acústica deriva. O verbo composto tem o significado básico de colocar-se sob o 

que foi ouvido, e, portanto, de se submeter e obedecer. Um crente, obviamente, deve ouvir 

a Palavra de Deus, se é para ser obediente a ele, então isso é indiretamente um apelo para 

que os crentes continuam a estudar e obedecer as Escrituras (cf. Mateus 28: 19-20. ). 

Lydia obedeceu a Palavra que ouviu Paulo pregar. Ela já era um adorador de Deus, e 

como ela "estava ouvindo, ... o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que 

Paulo dizia" ( Atos 16:14 ). Assim, também, fez o carcereiro de Filipos, que pode ter sido 

entre aqueles a quem o apóstolo estava escrevendo agora. Depois de Paulo e Silas "falou 

a palavra do Senhor a ele, juntamente com todos os que estavam em sua casa, ... tomou-

os na mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e imediatamente ele foi batizado, ele e 

toda a sua casa "( Atos 16: 32-33 ). Da mesma forma, os judeus em Berea "receberam a 

palavra com toda a avidez," porque eles estavam "examinando as Escrituras todos os dias 

para ver se estas coisas eram assim" ( Atos 17:11 ). 

Mandamento de Deus para Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração é o Seu 

mandamento de todos: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo; Escutai-

o!" ( Mateus 17: 5. ). Pregar o evangelho é mais do que simplesmente compartilhar a fé e 

oferecendo um convite; é para chamar os pecadores para obedecer a Deus, "para trazer a 

obediência da fé ... por amor do seu nome" ( Rom. 1: 5 ).Para ser salvo é a "obedecer ao 

evangelho de nosso Senhor Jesus" ( 2 Tessalonicenses 1: 8. ; cf. Rom. 06:17 ; 1 Pedro 1: 

2 ). Os crentes devem "ter cuidado como [eles] a pé, não como homens insensatos, mas 

como sábios" ( Ef. 5:15 ). Paulo escreveu a Tito: "Sobre essas coisas que eu quero que 

você fale com confiança, de modo que aqueles que acreditavam que Deus vai ter o 

cuidado de envolver-se em boas ações Essas coisas são boas e proveitosas para os 

homens." ( Tito 3: 8 ). O escritor de Hebreus cobra companheiros crentes: "Portanto, 

vamos ser diligente para entrar naquele descanso, para que ninguém vai cair, por seguir 

o mesmo exemplo de desobediência" ( Hb 4:11. ). Grande Comissão de Jesus inclui o 

comando para ensinar convertidos de "todas as nações ... a observar tudo quanto vos 

ordenei" ( Mat. 28: 19-20 ). A obediência é essencial para a santificação, que não pode 

ter lugar sem ele. 

Entenda responsabilidades pessoais e Recursos 



não como na minha presença somente, mas muito mais agora na 

minha ausência, ( 02:12 d) 

O quarto aspecto de crentes ', operando sua santificação é entender suas responsabilidades 

e recursos pessoais. Porque os crentes são pecadores, eles estão inclinados a ser auto-

justificar, culpando as circunstâncias ou outras pessoas para os seus problemas e 

falhas. Paulo elogia os filipenses por seu padrão de fiéis de obediência a Cristo, enquanto 

eles estavam em sua presença. Mas ele continua a dizer que eles eram tão obrigados a 

obedecer durante a sua ausência. 

O vínculo de afeto entre Paulo e da igreja em Filipos era particularmente profundo e 

forte. Aqueles crentes tinha tido o privilégio incrível de ser ensinado por Paulo-talvez o 

maior mestre da Palavra de Deus, o mundo já viu, a não ser para o Senhor Jesus 

Cristo. Muito do que ele pregou, ensinou e escreveu tornou-se a Escritura, incluindo treze 

livros do Novo Testamento. Dificilmente poderia ter sido de outra forma que muitos dos 

crentes filipenses desenvolveu um excepcionalmente forte dependência do que nobre 

servo de Deus. 

Mas, no momento da redação deste artigo, Paulo estava a centenas de quilômetros de 

distância, encarcerados em Roma. O único meio de contato eram cartas, como a atual, e 

relatos ocasionais de amigos em comum. Mas como decepcionante e desafiador como a 

situação era, Paulo lembra-lhes que a sua responsabilidade espiritual não era para ele, mas 

para o Senhor. Eles estavam a obedecer ao Senhor, apesar de Paulo ausência. 

O apóstolo repete uma admoestação que ele fez antes: "comportar-vos de modo digno do 

evangelho de Cristo, de modo que se eu vir vê-lo ou permanecer ausente, vou ouvir de 

você que estais firmes em um só espírito, com uma mente lutando juntos pela fé do 

evangelho "( 1:27 ). Seu ponto é que nunca há um momento em que um verdadeiro crente 

não é responsável por obedecer ao Senhor. Os crentes nunca devem ser principalmente 

dependente do seu pastor, professor, a comunhão cristã, ou qualquer outra pessoa por sua 

força e crescimento espiritual. O seu exemplo supremo é o Senhor Jesus Cristo, e seu 

verdadeiro poder vem do Espírito Santo. Os crentes, com gratidão, nunca sem o exemplo 

de Cristo e nunca sem o poder do Espírito. 

Entenda as conseqüências do pecado 

trabalhar a vossa salvação com temor e tremor; ( 2:12 e) 

O quinto motivo para os crentes ", operando sua santificação é a compreensão das 

conseqüências do pecado. Embora Deus é amoroso, misericordioso e clemente, Ele, no 

entanto, mantém os crentes responsáveis por desobediência. Como João, Paulo 

compreendeu bem que "se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, 

ea verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 

nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça "( 1 João 1: 8-9 ). Sabendo que 

ele serve a um Deus santo e justo, o crente fiel viverá sempre com temor e 

tremor. Medo traduzPhobos , que descreve o medo ou terror (cf. 14:26 Matt. ; Lucas 

21:26 ; 1 Cor 2: 3. ), bem como admiração reverencial (cf. Atos 2:43 ; 9:31 ; 2 Cor. 

5:11 ; 7: 1 .) Tremendo é de tromos , que refere-se a agitação e é a palavra da qual a 

palavra Inglês tremor deriva. Ambas as reações são adequadas para a consciência da 

própria fraqueza de um espiritual e o poder da tentação. O Senhor procura tal atitude em 

Seus filhos, como Suas palavras em Isaías 66: 2 indicam: ". Para esse olharei, para aquele 

que é humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra" 



Uma verdade importante Antigo Testamento é "O temor do Senhor é o princípio da 

sabedoria" ( Sl. 111: 10 ; cf. Prov 1: 7. ; 09:10 ). Este não é um medo de ser condenado 

ao tormento eterno, nem um medo sem esperança de julgamento que leva ao desespero. É, 

antes, um temor reverencial, uma preocupação santo para dar a Deus a honra que ele 

merece e evitar a correção do seu desagrado. Esse medo protege contra a tentação e do 

pecado e dá motivação para obediente, vida reta. 

Ciente de sua própria fraqueza pessoal, Paulo falou de seu "medo e tremendo ...", como 

ele ministrou à igreja em Corinto ( 1 Cor. 2: 3 ), e mais tarde daqueles crentes que 

receberam Tito com o mesmo tipo de " temor e tremor "( 2 Cor. 7:15 ). Esse tipo de 

"temor e tremor" está intimamente relacionada tanto a obediência ao Senhor e ao amor e 

carinho para ele e para outros crentes. É por essa razão que Salomão poderia declarar: 

"Bem-aventurados [feliz] é o homem que teme sempre" ( Pv 28:14. ). 

Tal medo envolve auto-desconfiança, uma consciência sensível, e de estar em guarda 

contra a tentação. Exige opostos orgulho, e estar constantemente ciente do engano do seu 

coração, bem como da sutileza e força da própria corrupção interna. É um medo que 

procura evitar qualquer coisa que possa ofender e desonrar a Deus. 

Os crentes devem ter um pavor grave do pecado e anseio por aquilo que é reto diante de 

Deus (cf. Rom. 7: 14ss .). Ciente de sua fraqueza e o poder da tentação, deviam temer cair 

em pecado e de luto, assim, o Senhor. Godly medo protege-los de influenciar 

indevidamente irmãos, comprometendo seu ministério e testemunho para o mundo 

incrédulo, resistindo correção do Senhor, e de sacrificar alegria. 

Para ter esse piedoso temor e tremor envolve mais do que o simples reconhecimento de 

sua pecaminosidade e fraqueza espiritual. É o solene, reverente temor que brota do 

profundo de adoração e de amor.Ele reconhece que todo pecado é uma ofensa contra Deus 

santo e produz um desejo sincero para não ofender e entristecê-lo, mas para obedecer, 

honra, por favor, e glorificá-Lo em todas as coisas. Aqueles que temem o Senhor aceitar 

de bom grado a correção do Senhor, sabendo que Deus "disciplinas nos para o nosso bem, 

para que possamos participar de Sua santidade" ( Hb. 0:10 ). Este temor e tremor fará 

com que os crentes a Oração fervorosamente por ajuda de Deus para evitar o pecado, 

como o Senhor lhes ensinou: "E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-[de resgate]-

nos do mal" ( Mateus 6:13. ).Essa oração reflete novamente a tensão espiritual que existe 

entre o dever dos crentes e do poder de Deus. 

Exercite traduz um imperativo presente meio de Katergazomai e indica um comando que 

tem uma ênfase contínua. A idéia é: "Continuar a trabalhar para a conclusão, a realização 

final." Heauton , aqui traduzida sua, na verdade, tem o significado mais enfático de "seu 

próprio país." O comando é para os crentes a fazer uma continuação, esforço sustentado 

para trabalhar até a conclusão final a suasalvação, que foi graciosamente concedido a 

eles por Deus através da fé em Jesus Cristo. 

O princípio de trabalhar fora a salvação tem dois aspectos. O primeiro refere-se a 

conduta pessoal, a fiel, obediente vida diária. Tal obediência, obviamente, envolve 

compromisso ativo e esforço pessoal, para que a Escritura está repleta de liminares, tanto 

positivas quanto negativas. Pecado em cada formulário deve ser renunciado e adiar e 

substituído pelo pensamento justo. Os crentes devem limpar-se "de toda a imundícia da 

carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus" ( 2 Cor. 7: 1 ), 

estabelecendo as suas mentes "nas coisas do alto, não nas coisas que estão na terra", 

porque morreram para o pecado e suas vidas estão agora "escondida com Cristo em Deus" 

( Cl 3: 2-3 ). Assim como eles, uma vez ", apresentado membros [suas] como escravos à 



impureza e à ilegalidade, resultando na ilegalidade", eles deveriam "agora presente [suas] 

membros como servos da justiça, resultando em santificação" ( Rom. 6:19 ), andar "de 

modo digno da vocação a que [eles] têm sido chamados" ( Ef. 4: 1 ). 

O apóstolo exortou o Corinthians ao esforço extenuante em viver a vida cristã: 

Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o 

prêmio? Correi de tal maneira que você pode ganhar. Todos os que competem nos jogos 

exerce domínio próprio em todas as coisas. Eles, então, fazê-lo para alcançar uma coroa 

corruptível, mas nós uma incorruptível. Por isso eu corro de tal forma, como não sem 

meta; Eu caixa de tal forma, não como batendo no ar; Antes subjugo o meu corpo e faço 

dele meu escravo, para que, depois de eu ter pregado aos outros, eu mesmo não será 

desclassificado. ( 1 Cor. 9: 24-27 ) 

Suas palavras posteriores da presente carta também exigem a vida cristã agressivo: 

Não que eu já tenha obtido ou que seja perfeito, mas prossigo para que eu possa alcançar 

aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não me considero 

como tendo prendeu ela ainda; mas uma coisa eu faço: esquecendo o que está por trás e 

avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana 

vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos, portanto, a todos quantos somos perfeitos, têm 

essa atitude; e se em alguma coisa você tem uma atitude diferente, Deus irá revelar que 

também a vós; No entanto, vamos continuar a viver por esse mesmo padrão a que temos 

alcançado. ( Fp 3: 12-16. ) 

Ele exortou a Timóteo: "Fugi da estes [mal] coisas, você homem de Deus, e segue a justiça, 

a piedade, a fé, o amor, a perseverança ea mansidão Combate o bom combate da fé, toma 

posse da vida eterna, para a qual foste chamado. e já feito boa confissão diante de muitas 

testemunhas "( 1 Tm 6: 11-12. ; cf. 4: 15-16 ; Hb. 12: 1-3 ). Aos Colossenses, Paulo escreveu: 

Assim, aqueles que foram escolhidos de Deus, santos e amados, colocar em um coração 

de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência; suportando uns aos outros, e 

perdoando-vos uns aos outros, quem quer que tenha uma queixa contra alguém; assim 

como o Senhor vos perdoou, assim também deve. E além de todas essas coisas vos da 

caridade, que é o perfeito vínculo de união. E a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, 

à qual, também, fostes chamados em um corpo; e ser grato. Que a palavra de Cristo 

ricamente habitar dentro de você, com toda a sabedoria e admoestando uns aos outros, 

com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com gratidão em vossos corações a 

Deus. Faça o que fizer em palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando 

por ele graças a Deus Pai. (Colossenses 3: 12-17 ; cf. . vv 5-11 ) 

Se viver a vida cristã fosse apenas uma questão de rendimento passivo e entrega, de 

"soltar e deixar que Deus", então essas advertências não só seria supérfluo, mas 

presunçoso. Mas essas liminares, e inúmeros outros como eles em toda a Palavra de Deus, 

pressupõem a responsabilidade pessoal dos crentes para a obediência. Eles devem 

escolher para viver dignamente, para exercitar a sua salvação na vida diária, enquanto 

que ao mesmo tempo perceber que todo o poder para que a obediência vem do Espírito 

de Deus. 

O segundo aspecto de trabalhar para fora sua salvação é a perseverança, da obediência 

fiel até o fim. A salvação tem três dimensões do tempo: passado, presente e futuro. A 

dimensão passado é que de justificação, quando os crentes colocaram sua fé em Jesus 

Cristo como Salvador e Senhor e foram resgatadas. A dimensão atual é a santificação, o 

tempo entre a justificação de um crente e sua morte ou o arrebatamento. O aspecto futuro 

é a glorificação, quando a salvação está concluído e os crentes recebem seus corpos 



glorificados. Os crentes, portanto, ter sido salvos, estamos sendo salvos, e será salvo. Eles 

são buscar a santificação nesta vida com o tempo de glorificação. Nesse momento 

glorioso crentes verá o Senhor "face a face" e venha conhecer totalmente, mesmo quando 

eles são totalmente conhecidos ( 1 Cor. 13:12 ). Eles "serão semelhantes a Ele, porque 

[eles] vai vê-lo como ele é" ( 1 João 3: 2 ). Foi por esse momento glorioso que Paulo 

desejava tão profundamente. Ansioso para esse tempo, ele exclamou: 

Mais do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o valor de excelência do 

conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e 

as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, e pode ser achado nele, não 

tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem 

de Deus com base na fé, para que eu possa conhecê-Lo eo poder da sua ressurreição, ea 

comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Sua morte; a fim de que eu possa 

alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido ou que seja perfeito, 

mas prossigo para que eu possa alcançar aquilo para o que também fui conquistado por 

Cristo Jesus. Irmãos, eu não me considero como tendo prendeu ela ainda; mas uma coisa 

eu faço: esquecendo o que está por trás e avançando para as que estão adiante, prossigo 

para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. ( Fl 3, 8-14. ) 

Porque o cumprimento dessa esperança era uma certeza divinamente decretada, Paulo podia 

dizer com total confiança de que "a salvação está mais perto de nós do que quando cremos" 

( Rom. 13:11 ). Embora ainda não esteja concluído, o testemunho da Escritura é que a 

salvação de todo o crente é totalmente seguro. 

No Sermão do Monte, Jesus declarou: "Aquele que perseverar até o fim, será salvo" ( Mat. 

24:13 ). Paulo e Barnabé pediu novos crentes em Antioquia da Pisídia "para continuar na 

graça de Deus" ( Atos 13:43 ) e incentivou "a perseverar na fé" ( 14:22 ). Em sua carta à 

igreja de Roma, Paulo declarou que Deus lhe dará a vida eterna "para aqueles que, com 

perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e imortalidade" ( Rom. 2: 7 ; 

cf. 11:22 ). Ele prometeu aos colossenses que Cristo iria apresentá-los diante de Deus Pai 

"irrepreensível e acima de qualquer suspeita-se de fato [eles] continuar na fé alicerçados 

e firmes, e não se afastou da esperança do evangelho que [eles] ter ouvido" ( Colossenses 

1: 22-23 ). Ele advertiu Timóteo: "Preste muita atenção para si mesmo e para o seu 

ensino; perseverar nessas coisas, pois, como você faz isso, você vai garantir a salvação 

tanto para si e para aqueles que você ouve" ( 1 Tm 4:16. ). O escritor de notas Hebreus, 

"Nós nos tornamos participantes de Cristo, se nos ativermos o início da nossa confiança 

até ao fim" ( Heb 3:14. ; cf. 8: 9 ; 10: 38-39 ; cf. Tiago 1: 22-25 ). Em cada uma de suas 

cartas às sete igrejas da Ásia, o Senhor descreveu os crentes como vencedores ( Ap 2: 

7 , 11, 17 , 26 ; 3: 5 , 12 , 21 ). 

A perseverança na fé é o dever de todo crente verdadeiro, e ainda não o poder de sua 

segurança. É, no entanto, a prova inequívoca e inevitável do poder divino operando na 

alma ( Col. 1:29 ). 

Os crentes perseveram porque o poder de Deus mantém sua salvação segura. Jesus 

enfatizou repetidamente que a verdade. Para as multidões em Cafarnaum, Ele declarou 

enfaticamente que "tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira 

nenhuma o lançarei fora. Esta é a vontade daquele que me enviou, para que de tudo o que 

Ele deu-me que eu não perde nada, mas o ressuscite no último dia "( João 6:37 , 39 ). Mais 

tarde, em Jerusalém, Ele declarou: "Eu dou a vida eterna para eles, e nunca hão de perecer, 

e ninguém as arrebatará da minha mão Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que 

todos;. E nenhuma um é capaz de arrebatá-las da mão de meu Pai "( João 10: 28-29 ; 

cf. 17: 2 , 12 , 24 ; 18: 9 ). Mais cedo, em Filipenses, Paulo escreveu que estava 



"confiante isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até 

o dia de Cristo Jesus" ( 1: 6 ). Pedro deu aos crentes uma garantia semelhante, dizendo 

que eles "são protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para 

revelar-se no último tempo" ( 1 Pedro 1: 5 ). 

Do início ao fim, toda a obra divina da salvação está sob o controle de Deus. Em uma 

passagem bem-amado Paulo escreveu: 

Sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuem juntamente para o bem 

daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para 

aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à 

imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos; e estes aos 

que predestinou, também os chamou; e estes aos que chamou, também justificou; e estes 

aos que justificou, também glorificou. ( Rom. 8: 28-30 ) 

Aos efésios ele escreveu: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de 

vós, é dom de Deus;. Não como resultado de obras, para que ninguém se glorie Pois somos 

feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para 

que andássemos nelas "( Ef. 2: 8-10 ). 

Assim, a chamada para os crentes para trabalhar fora sua salvação é encontrado durante 

todo o Novo Testamento. Isso é justo e adequado, uma vez que é uma chamada para o 

compromisso necessário por parte do crente que é um pré-requisito para a alegrias, 

bênçãos, e utilidade da santificação. 

11. Deus trabalhando em você - Parte 2: O 

Papel de Deus na santificação ( Filipenses 

2:13 ) 

porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar 

a sua boa vontade. ( 02:13 ) 

Como o capítulo anterior declarou, há dois erros iguais e opostas em que os cristãos 

podem cair com relação à doutrina da santificação. Por um lado, quietists salientar o papel 

de Deus na santificação, com a exclusão virtual de qualquer esforço humano. Pietists, ao 

contrário, enfatizam a auto-esforço em detrimento da confiança no poder de 

Deus. Em Filipenses 2: 12-13 , o apóstolo Paulo evita ambos os extremos não bíblicos, e 

apresenta a verdadeira visão equilibrada da santificação. 

Tendo apresentado a responsabilidade do crente na santificação em 02:12 , Paulo 

no versículo 13 focada no papel de Deus na santificação do crente. Enquanto o crente está 

trabalhando "para fora", Deus está trabalhando "em". Na verdade, para além da realidade 

do versículo 13 , o cumprimento do versículo 12 seria impossível. 

Jesus salientou que a verdade no Discurso do Cenáculo, deu aos seus discípulos na noite 

antes de sua morte: "Permanecei em mim e eu em ti Como o ramo não pode dar fruto por 

si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós. . se não permanecerdes em 

mim que eu sou a videira, vós sois os ramos; quem permanece em Mim e Eu nele, esse 

dá muito fruto, pois sem mim, nada podeis fazer "( João 15: 4-5 ). 



Neste versículo, Paulo indica a obra divina na santificação, enfatizando cinco 

características fundamentais sobre Deus: sua pessoa, sua energia, sua presença, seu 

propósito e seu prazer. 

Sua Pessoa 

pois é Deus ( 2:13 a) 

A primeira verdade sobre a parte de Deus na santificação dos crentes é a Sua 

personalidade, o que fica claro pelos pronomes pessoais que e Seus e pelos verbos à 

vontade e ao trabalho. 

A maioria das divindades pagãs são descritos como impessoal, remoto, e indiferente. Isso 

não é surpreendente, porque os falsos deuses são fabricados por homens por causa do 

medo e da superstição. Mesmo aqueles que têm características pessoais não são retratados 

como desejando comunhão com os seus adoradores. Compreensivelmente, seus 

adoradores não tenho desejo de comunhão com eles. Uma vez que estes falsos deuses são 

frentes de demônios, o que os demônios não personificando as divindades é só má e 

prejudicial. Isso garante que eles são adorados unicamente com a Proposito de 

apaziguamento-negativamente para aplacar a ira dos deuses e, portanto, para evitar 

problemas, e positivamente para ganhar saúde, prosperidade, poder e outros benefícios. 

Mas o Deus vivo e verdadeiro da Escritura é real e pessoal. A Bíblia não tenta provar 

que Deus é uma pessoa porque ele assume que a realidade. Em ambos os testamentos ele 

é falado em (human-like) termos antropomórficos, como ter olhos e ver, de que têm 

ouvidos e da audição, de ter pés e caminhar, de amar e odiar, chorando e rindo, 

condenando e perdoar. Ele pensa, sente, age e fala-todos os elementos da 

pessoalidade. Como pessoa, ele tem uma preocupação pessoal para a humanidade e, 

especialmente, para os Seus filhos. Essa preocupação pessoal é visto em Sua obra nos 

crentes. 

O Deus da Bíblia tem amor inimaginável para caído, a humanidade pecadora, que se 

rebelou contra Ele, blasfemava dele, e desprezaram. Ele tem um amor tão grande por eles 

"que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha 

a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas 

para que o mundo seja salvo por Ele "( João 3: 16-17 ). Não é a vontade do Senhor "que 

nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento" ( 2 Pedro 3: 9 ). 

Para aqueles que pertencem a Ele, o Deus da Escritura tem ainda mais amor e mais 

próximo das relações pessoais. No Antigo Testamento ( Isaías 63:16. ; 64: 8 ), e, 

especialmente, no Novo (cf. Mt 05:16. ,45 , 48 ; 6: 1 , 9 ; 23: 9 ), Ele é referido como o 

pai de seu povo. Adão e Eva, Moisés e muitos outros santos do Antigo Testamento 

falaram com Deus diretamente. "O Senhor falava com Moisés face a face, como um 

homem fala com seu amigo" ( Ex. 33:11 ). O profeta Malaquias escreveu que 

aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e que o Senhor deu atenção e 

ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temem ao Senhor e que estime 

a seu nome. "Eles serão Mine", diz o Senhor dos Exércitos, "no dia em que eu preparo 

minha própria possessão, e eu vou poupá-los como um homem poupa a seu filho que o 

serve." ( Mal. 3: 16-17 ) 

O Criador onipotente, onisciente e onipresente e Mantenedor do universo ama Seus filhos 

com amor eterno e bondade. Deus protege-los de acordo com a Sua aliança eterna e 



promessas, perdoa e purifica com eterna graça, por meio de Seu Filho, e chamadas, 

presentes, e capacita -los pelo Seu Espírito para o serviço espiritual com impacto 

eterna. Ele santifica e glorificarei aqueles que Ele tem justificado, trazendo-os para o seu 

reino celestial para viver com Ele por toda a eternidade. 

Não admira que Paulo exultou: 

Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão 

insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Para quem conheceu a 

mente do Senhor, ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele 

que ele pode ser pago de volta com ele novamente? Porque dele, e por meio dele e para 

ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre.Amém. "( Rom. 11: 33-36 ) 

Seu Poder 

que é no trabalho ( 2:13 b) 

A segunda verdade essencial enfatizou aqui sobre parte de Deus na santificação dos 

crentes é o Seu poder divino. Acima de tudo, é Deus que está em ação na vida dos seus 

filhos. Ele chama-os a obedecer, e, em seguida, por meio de Seu poder soberano, fortalece 

sua obediência. Chama-os a seu serviço, e, em seguida, capacita o seu serviço. Ele os 

chama à santidade, e, em seguida, capacita-los a buscar a santidade. 

O trabalho é do verbo energeo , a fonte da palavra Inglês energia. Deus energiza Seus 

filhos a obedecer e servir a Ele; Seu poder permite a sua santificação. Como observado 

no capítulo anterior, os crentes podem fazer nada de santo ou justo em seu próprio poder 

ou recursos. Assim como ninguém pode ser justificado pela obra da carne ( Rom. 3:20 ), 

de modo que ninguém pode ser "aperfeiçoado [santificado] pela carne" ( Gal. 3: 3 ). Paulo 

confessou que "nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, pois o disposto está 

presente em mim, mas o que faz do bem não é" ( Rom 7:18. ). Ele confessou que "pela 

graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não se mostrou vã; antes, trabalhei 

muito mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus comigo" ( 1 Cor . 15:10 ). Ele 

incentivou os coríntios a "sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do 

Senhor," porque ele poderia assegurar-lhes "que [sua] labuta não [era] em vão no Senhor" 

( v. 58 ). Paulo não subestimar a importância da obediência fiel. Mas ele sabia que, 

subjacente a todo o serviço aceitável é o poder da graça de Deus. É "não fomos nós que 

são adequados em nós mesmos para considerar alguma coisa, como de nós mesmos", 

escreveu ele, "mas a nossa capacidade vem de Deus" ( 2 Cor. 3: 5 ). Ele lembrava aos 

Efésios que ele "foi feito ministro, segundo o dom da graça de Deus que foi dada a [ele] 

de acordo com a operação do seu poder", e regozijou-se, "Ora, àquele que é poderoso 

para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder 

que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações 

para todo o sempre Amém "(. Ef. 3: 7 , 20-21 ). 

Antes de Jesus deu a Grande Comissão, "fazer discípulos de todas as nações, batizando-

os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que 

vos ordenei; e eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos ", Lembrou 

aos discípulos que" toda a autoridade [ou poder], foi-me dada no céu e na terra "( Mat. 

28: 18-20 ). E antes que ele deu a chamada final para "ser minhas testemunhas em 

Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até à parte mais remota da terra," Ele prometeu 

aos discípulos: "Ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós "( Atos 

1: 8 ). 



É importante que os crentes ministrar uns aos outros, porque essa é a vontade de Deus 

( Gal. 5:13 ). É também a vontade de Deus que os pregadores e professores ministro para 

a igreja ( Ef. 4: 11-13 ). É importante que o ministro santos anjos aos crentes, porque 

Deus manda esses "espíritos ministradores ... para prestar serviço para o bem daqueles 

que hão de herdar a salvação" ( Hb. 1:14 ). Mas acima de tudo, o próprio Deus é supremo 

e indispensável de recursos e poder dos crentes. A maravilha de todas as maravilhas é 

que é Deus quem está no trabalho em -los. Paulo resumiu em Colossenses 1:29 , 

quando disse: "Eu trabalho, combatendo segundo a sua energia, o que poderosamente 

trabalha dentro de mim." 

É por essa razão que a santificação vai continuar ao longo da vida do crente ( 1: 

6 ). Aqueles a quem Deus justifica Ele invariavelmente santifica. Ele vai realizar a Sua 

vontade por salvar e preservar aqueles que vêm a Ele ( João 6:40 , 44 ). Davi entendeu 

que grande verdade, quando escreveu: "O Senhor é o meu pastor" ( Sl. 23: 1 ). Ele sabia 

que ele não iria faltar qualquer coisa que ele precisava ( v. 1 ), que Deus iria protegê-lo 

( v. 4 ) e guiá-lo ( v. 3 ). Acima de tudo, Davi teve a garantia divina de que ele iria viver 

para sempre na presença de Deus ( v. 6 ). 

Em talvez a mais magnífica passagem declarando preservação dos crentes Paulo escreveu 

de Deus, 

Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que 

não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como também não vai 

com ele, ele nos dará todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de 

Deus? Deus é o único que justifica; que é aquele que condena? Cristo Jesus é Aquele que 

morreu, sim, em vez que foi criado, que está à direita de Deus, e também intercede por 

nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, 

ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está escrito: "Por amor de ti 

estamos sendo condenado à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o 

matadouro." Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos 

amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 

principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a 

profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de 

Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. ( Rom. 8: 31-39 ) 

O renascimento sob o rei Ezequias ilustra Deus em ação na vida de Seu povo. Esse 

trabalho espiritual poderoso começou com a restauração do templo. Ezequias cobrados 

os levitas, "santificai-vos agora, e consagrar a casa do Senhor, o Deus de vossos pais, e 

levar a impureza para fora do lugar santo ... Meus filhos, não seja negligente agora, para 

que o Senhor escolheu você estar diante dele, para ministrar a Ele, e para ser seus 

ministros e queimar incenso "( 2 Crônicas 29: 5. , 11 ). No dia seguinte, "o rei Ezequias 

se levantou de madrugada e montados os príncipes da cidade e foi até a casa do Senhor" 

( v. 20 ).Mais tarde, ele chamou toda a cidade juntos, e todo mundo "se alegraram com o 

que Deus tinha preparado para o povo" ( v. 36 ). Continuando sua busca de reavivamento 

espiritual ", Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá, e escreveu cartas a 

Efraim e Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrar a 

Páscoa ao Senhor Deus de Israel" ( 30: 1 ). Um decreto foi distribuído em todo o país, 

chamando as pessoas para a festa da Páscoa, há muito negligenciada. O edital incluía 

tanto um aviso e uma promessa: 

Não endureçais a vossa cerviz, como vossos pais, mas deu para o Senhor e entrar no Seu 

santuário que ele consagrou para sempre, e servir ao Senhor, vosso Deus, que Sua ira 



ardente se desvie de você.Porque, se você voltar para o Senhor, vossos irmãos e vossos 

filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e voltará a esta terra. Pois 

o Senhor vosso Deus é clemente e compassivo, e não vai virar o rosto para longe de você, 

se você voltar a Ele "( vv. 8-9 ). 

As pessoas responderam favoravelmente, porque "a mão de Deus também estava em Judá, 

para dar-lhes um só coração para fazer o que o rei e os príncipes ordenaram pela palavra do 

Senhor" ( v. 12 ). Deus ordenou a Seu povo para retornar a Ele e, em seguida, deu-lhes o 

coração para fazê-lo, graciosamente energizando o cumprimento de seu comando. 

Sua Presença 

em você, ( 02:13 c) 

A terceira verdade essencial sobre a parte de Deus na santificação dos crentes é a Sua 

presença divina. A preposição em é muitas vezes caracterizado nos escritos de Paulo 

enquanto ele grava a verdade amado que Jesus Cristo habita nos crentes (cf. Rom. 8: 9-

10 ; . Gl 2:20 ; Colossenses 1:27 ). O próprio Senhor falou de Sua presença residente 

em João 17: 22-23 : "A glória que me deste eu tenho dado a eles, para que eles sejam um, 

como nós somos um: Eu neles e Tu em Mim, que eles sejam perfeitos em unidade, a fim 

de que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amava, assim como também amaste a 

mim. " 

Davi entendeu e vibraram com a realidade da presença contínua do Senhor com ele: 

"Você examinar o meu caminho, eo meu deitar, e estão intimamente familiarizado com 

todos os meus caminhos" ( Sl 139: 3. ). Como observado acima, o Senhor era o seu pastor, 

que nunca abandonou ou deixou de lado não conseguiu protegê-lo e abundantemente 

prover às suas necessidades ( Sl. 23 ). De maneiras que estão muito além da compreensão 

humana, Deus habita o seu povo, tanto como indivíduos e coletivamente na igreja. Jesus 

prometeu aos discípulos e todos os crentes futuros: "Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará 

outro Consolador, para que fique convosco para sempre; que é o Espírito da verdade, que 

o mundo não pode receber, porque não ver Ele nem o conhece, mas vós o conheceis, 

porque habita convosco e estará em vós "( João 14: 16-17 ; cf. Atos 1: 8 ). Talvez por 

causa de sua imaturidade e mundanismo, Paulo lembrou aos Coríntios de que a verdade, 

pelo menos, três vezes. "Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus 

habita em vós?" ( 1 Cor. 3:16 ), ele perguntou retoricamente. Mais tarde, ele acrescentou: 

"Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual 

tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?" ( 06:19 ). Em sua segunda 

epístola, ele escreveu: "Nós somos o templo do Deus vivo, como Deus disse: 'eu vou 

morar com eles e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo'" ( 2 

Cor 6:16. ; cf. Ex 29:45. ; Heb. 13: 5 ). 

Deus trabalha incessantemente para o bem-estar de seu povo ( Rom. 8:28 ). Sua 

santidade, sabedoria, poder, amor, presença e misericórdia infinita. Tendo começado a 

sua nova vida em Cristo através do poder do Seu Espírito, os crentes são aperfeiçoados 

por esse mesmo poder divino. Porque alguns crentes nas igrejas da Galácia estavam 

procurando viver por sua própria sabedoria e recursos, Paulo perguntou em desespero: 

"Você é tão tolo que, tendo começado pelo Espírito, está agora a ser aperfeiçoado pela 

carne?" ( Gal. 3: 3 ). 

Sua Proposito 

tanto o querer e trabalhar ( 02:13 d) 



A quarta verdade essencial enfatizado aqui, que é o cerne da obra de Deus na santificação 

dos crentes, é o Seu propósito divino. Esse propósito é revelado pelo que Ele energiza os 

crentes a fazer- para querer como o realizar. 

A frase tanto o querer e trabalhar é melhor interpretado como se referindo não de 

Deus vontade e trabalho , mas à dos crentes. A vontade de fazer o que é reto diante de 

Deus deve preceder qualquer eficaz o trabalho que é feito para esse fim. Um genuíno 

desejo de fazer a vontade de Deus, assim como o poder de obedecê-la, se origina com 

Ele. 

Querer é de thelo , que refere-se a pensativo, escolha proposital, para não mero capricho 

ou desejo emocional. É o que o salmista tinha em mente quando ele orou: "Inclina o meu 

coração para os teus testemunhos" ( Sl 119: 36. ; cf. 110: 3 ) e que Ezra falou de quando 

ele relatou que "os cabeças das casas paternas Judá e Benjamin e os sacerdotes e os levitas 

se levantaram, mesmo todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e 

reconstruir a casa do Senhor, que está em Jerusalém "( Esdras 1: 5 ; cf. 07:27 ). Mais tarde 

Ezra deu graças que Deus também inclinar o coração do rei Artaxerxes da Pérsia para 

permitir que os judeus "para enfeitar a casa do Senhor, que está em Jerusalém" 

( 07:27 ). Provérbios declara que "o coração do rei é como canais de água na mão do 

Senhor, Ele transforma-lo onde quer que Ele quer" ( Prov. 21: 1 ). 

Deus usa dois meios para mover vontades dos crentes. Em primeiro lugar é o que poderia 

ser chamado de descontentamento santo, o humilde reconhecimento de que a vida sempre 

fica aquém do padrão de santidade de Deus. Quando Isaías viu "o Senhor sentado num 

trono, elevado e exaltado, com o trem de seu manto enchiam o templo", ele só pôde 

exclamar no temor reverencial, "Ai de mim, porque estou arruinado! Porque eu sou um 

homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros "( Isa. 6: 

1 , 5 ). Como todas as pessoas justas, ele estava insatisfeito com o seu estado-a 

insatisfação espiritual imensamente intensificado por essa experiência incrível. Embora 

Paulo podia dizer: "Estou consciente de nada contra mim mesmo", ele foi rápido em 

acrescentar, "mas não estou por esta absolvido" ( 1 Cor. 4: 4 ). Com o cuidado e honesta 

como ele examinou sua vida, ele sabia que sua percepção finita não conseguiu detectar 

todo pecado ou falha espiritual. Seu santo descontentamento levou a lamentar em sua 

carta à igreja de Roma, "Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta 

morte?" ( Rom. 7:24 ). 

O segundo meio que Deus usa para mover vontades dos crentes é a aspiração santa, o 

lado positivo do santo descontentamento. Depois que Ele infunde um verdadeiro ódio ao 

pecado, Ele cultiva um desejo de justiça. Depois Ele faz os crentes descontentamento com 

o que são, Ele lhes dá a aspiração de maior santidade. Acima de tudo, é o desejo de ser 

como Cristo, "para serem conformes à imagem de [de Deus] Filho" ( Rom. 8:29 ). Em 

Filipenses Paulo reúne seu próprio descontentamento santo e santa aspiração quando ele 

confessa: 

Não que eu já tenha obtido ou que seja perfeito, mas prossigo para que eu possa alcançar 

aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não me considero 

como tendo prendeu ela ainda; mas uma coisa eu faço: esquecendo o que está por trás e 

avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana 

vocação de Deus em Cristo Jesus. ( 3: 12-14 ) 

Resolve Santo leva a uma vida santa. A piedosa vontade produz piedoso trabalho. 

Ele não pode ser subestimada que só Deus pode produzir nos crentes a vontade ou 

o trabalho que Ele comanda deles. Para o trabalho é de energeo , que se refere a estar 



energizado e ativo em um empreendimento particular. Tiago observou que "todas as 

coisas boas dada e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes" ( Tiago 

1:17 ). Entendendo que a verdade, o escritor de Hebreus escreveu: "Ora, o Deus de paz, 

que fez subir dentre os mortos o grande Pastor das ovelhas através do sangue da aliança 

eterna, mesmo Jesus, nosso Senhor, vos aperfeiçoe em toda boa coisa a fazer sua vontade, 

operando em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo "( Heb. 13: 20-

21 ). 

Assim como os crentes não são salvos pelas boas obras, mas totalmente pela graça de 

Deus trabalhando através de sua fé ( Ef. 2: 8-9 ), assim também eles são santificados por 

sua graça, trabalhando através de sua obediência. Eles são "mão de obra, criados em 

Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que [eles] iria andar 

neles" de Deus ( v. 10 ). Assim como os crentes são soberanamente predestinou para a 

salvação, assim também eles estão predestinados a santificação. Mais uma vez, Romanos 

8 é útil: 

Para aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à 

imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos; e estes aos 

que predestinou, também os chamou; e estes aos que chamou, também justificou; e estes 

aos que justificou, também glorificou. ( Rom. 8: 29-30 ) 

Seu prazer 

a sua boa vontade. ( 2:13 e) 

A quinta e última realidade essencial sobre parte de Deus na santificação dos crentes é a 

verdade esmagadora que Deus trabalha em sua santificação para a Sua própria boa 

vontade. Sua vontade para os crentes é que eles pensam e fazer o que Lhe agrada. Apesar 

de que é realizado principalmente por seu próprio poder, quando Seus filhos buscar a Sua 

vontade e fazer a Sua obra, que lhe traz grande prazer.Beneplácito traduz eudokias , que 

expressa grande prazer e satisfação. Porque Deus é infinitamente auto-suficiente, não 

podemos deixar de perguntar como algo ou alguém, especialmente um ser humano 

pecador, poderia adicionar a seu contento. No entanto, isso é claramente o que Paulo está 

dizendo. Mesmo quando eles eram fracos, vacilante, e com medo, Jesus assegurou aos 

discípulos: "Não temais, pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o Reino" 

( Lucas 12:32 ). Dando um lugar em Seu reino para seus filhos traz Deus grande prazer. 

Porque santificação dos crentes Lhe traz satisfação, Deus concede-lhes os recursos para 

persegui-lo. Paulo escreveu aos Efésios que "o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo 

... nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo ... [e que] 

fez-nos conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o seu beneplácito que 

propusera em Cristo "( Ef. 1: 3 , 9 ). Aos Tessalonicenses ele acrescentou que Deus vai 

"cumprir toda a vontade de Deus ea obra da fé com poder" ( 2 Ts. 1:11 ). 

Mesmo quando eles se rebelam contra Ele, Deus ainda deseja abençoar o Seu povo se 

virar e obedecer. Isaías abordou estas palavras de incentivo para desobediente Israel:. 

"Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto Deixe o ímpio 

o seu caminho, eo homem maligno os seus pensamentos; e deixá-lo voltar para o Senhor, 

e Ele terá compaixão dele, e para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar "( Isaías 

55: 6-7. ). Por intermédio de Oséias, disse o Senhor a Seu povo amado, "Como posso 

desistir de você, ó Efraim? Como posso entregar-te, ó Israel? ... Meu coração é entregue 

dentro de mim, todas as minhas compaixões à uma se acendem. Eu vou não executar 



Minha ira; não destruirei Efraim novamente porque eu sou Deus e não homem, o Santo 

no meio de ti, e eu não entrarei na cidade "(. Os 11, 8-9. ). 

Propósito supremo dos crentes é obedecer, adoração, e glorificar a Deus, e seu 

cumprimento desse propósito traz prazer a ele. Essa magnífica verdade é uma das muitas 

realidades únicas do cristianismo. O Deus soberano do universo tem prazer pessoal em 

que ele mesmo inspira e capacita os Seus filhos redimidos de ser e de fazer. 

Todo cristão deve entender que a santificação leva o seu esforço mais árduo, mas não 

deixa de ser totalmente dependente do poder de Deus. Como muitas outras verdades da 

Escritura, essas realidades aparentemente irreconciliáveis são difíceis de entender. Tendo 

feito tudo o que podem, os crentes devem dar a Deus todo o crédito. Assim como o Senhor 

instruiu, depois de terem feito "todas as coisas que são comandadas," eles são a confessar: 

"Somos escravos inúteis, fizemos apenas o que devíamos ter feito" ( Lucas 17:10 ). 

 

12. Pare de Reclamar (Filipenses 2: 14-16) 

Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas; de modo 

que você vai provar-vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos 

de Deus acima de qualquer suspeita, no meio de uma geração 

corrompida e perversa, entre a qual aparecem como luzes no 

mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia da Cristo terei 

razão para a glória, porque eu não corri em vão, nem trabalham 
em vão. (2: 14-16) 

A sociedade ocidental moderna é, de longe, a mais próspera cultura na história 

da humanidade. Exceto para os muito pobres, as pessoas têm tudo o que 

precisam e muito do que eles querem; no entanto, muitos são raramente 

satisfeito. Consequentemente, o nosso também é indiscutivelmente a sociedade 

mais descontente nunca. À medida que a economia tornou-se cada vez mais 

rica, as pessoas parecem mais descontentamento e queixam-se mais com cada 

geração que passa. Somando-se o descontentamento são os mundos de fantasia 

de filmes, televisão e publicidade. Os meios de comunicação, para criar 

insatisfação, continuamente assalto com a intenção dos sentidos com imagens 

atraentes e muitas vezes irreais que foram descritos como "perfeição 

plástico." Abastecendo esse encantamento é a convicção firme de que a 

felicidade pessoal, embora fugaz e inatingível, é o objetivo supremo da vida. 

Uma vez ouvi um sociólogo observar que o jovem moderno típico vive em um 

estado de descontentamento taciturno, continuamente insatisfeito com as coisas 

como elas são. Parte do problema, disse ele, estão famílias pequenas, em que 

menos crianças são capazes de exigir mais atenção de seus pais e não têm para 

compartilhar qualquer coisa com os irmãos e irmãs. Combinado com afluência 

e do materialismo, essa situação tende a produzir egoístas, crianças auto-

indulgente que nunca se contentam com o que têm. Em vez de dobrar para as 

necessidades da família, como é necessário em grandes famílias, a família de 

curvas para eles. Pais ausentes, ido para trabalhar, fazer compras e jogar, tentar 



soluções rápidas para as demandas de seus filhos, geralmente dando-lhes o que 

eles querem parar o conflito. As crianças nessa situação têm pouco desejo de 

crescer, percebendo que a sociedade adulta não vai atender a todos os seus 

caprichos. Eles querem adiar as responsabilidades de um trabalho, casamento e 

família, e outros tais compromissos tanto tempo quanto possível, porque essas 

coisas exigem um grau considerável de conformidade para os outros. Quando 

essas crianças se tornam adultos e não conseguem o que querem, quando 

querem, o descontentamento aumenta, assim como a frustração, raiva, 

ansiedade, e reclamando. 

O descontentamento também gera impaciência, outra característica definidora 

de nossos tempos. Entre as causas aparentemente intermináveis de impaciência, 

e muitas vezes a hostilidade, são linhas longas, interrupções, pessoas falador, 

pessoas rudes, os preços elevados, engarrafamentos, os motoristas imprudentes 

e bebês chorando. Os dois últimos têm realmente tornar-se causas de crime 

grave. Motoristas irreverentes, muitas vezes produzir raiva da estrada, o que, 

com freqüência crescente, resulta em tiroteio e até mesmo assassinato. Bebês 

chorando levaram ao abuso infantil, o que eventualmente resulta no assassinato 

de um bebê indefeso. 

Descontentamento de montagem ao longo dos anos produz o trauma de uma 

assim chamada "crise de meia-vida." Esse fenômeno é a realidade que há menos 

de vida pela frente do que atrás, e os sonhos de felicidade estão morrendo. 

Os mandamentos bíblicos aos crentes para não se queixar (cf. Tiago 5: 9; 1 

Pedro 4: 9) são a prova de que a igreja não está imune de descontentamento. A 

igreja tem hoje mais do que sua parte de descontentes e queixosos. As pessoas 

muitas vezes deixam a igreja porque seus filhos não gostam, ou porque estão 

insatisfeitos com algum aspecto menor de liderança, organização, ou a 

política. Igrejas que promovem a auto-estima e auto-realização de combustível 

os fogos de descontentamento e protestos. Igrejas dedicadas ao entretenimento 

e atender às necessidades sentidas também criar expectativas para a satisfação 

superficial que continuamente tem que tentar atender. 

Adão foi o primeiro reclamante. Imediatamente depois que ele desobedeceu a 

Deus, ele culpou Eva por seu pecado, queixando-se ao Senhor que "a mulher a 

quem você deu para ficar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi" (Gn 

3:12). Em vez de culpar a si mesmo, ele culpou Deus. Alguns anos mais tarde, 

seu primogênito, Caim, queixou-se amargamente a Deus para que seu castigo 

por ter assassinado o seu irmão Abel era muito grave (4: 13-14). Moisés 

reclamou com o Senhor, porque Ele não libertar Israel do Faraó com rapidez 

suficiente (Ex. 5: 22-23). Depois que Deus os entregou milagrosamente por 

afogamento os perseguidores egípcios no Mar Vermelho, Moisés eo povo 

cantou uma canção gloriosa de louvor ao Senhor (Ex. 15: 1-18). Mas depois de 

passar apenas três dias para o deserto, eles se queixaram de novo, porque a água 



em Mara não era boa para beber. O Senhor graciosamente respondeu fazendo 

que a água doce e, em seguida, levando-os a um oásis no Elim, "onde havia 

doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam-se ali ao lado das águas" 

(vv 23-27;. Cf. 17 : 1-7). Pouco depois, no entanto, as pessoas estavam 

resmungando novamente, desta vez sobre uma suposta falta de comida (16: 2-

8). 

Depois de Caleb, Josué, e os outros homens voltaram de espiar a terra de Canaã, 

Caleb "calar o povo perante Moisés e disse: 'Devemos por todos os meios ir 

para cima e tomar posse dela, pois certamente irá superá-lo'" (Num. 

13:30). Com exceção de Calebe e Josué, no entanto, os outros espiões estavam 

com medo e sem fé, dizendo a seus irmãos israelitas, 

"Nós não somos capazes de ir contra o povo, pois eles são mais fortes do que 

nós." Então, eles deram para os filhos de Israel um mau relatório da terra que 

haviam espiado, dizendo: "A terra, pela qual passamos, nos espionando-o para 

fora, é uma terra que devora os seus habitantes, e todas as pessoas que vimos 

nela são homens de grande tamanho Há também vimos o Nephilim (os filhos 

de Anaque são descendentes de gigantes);. e nos tornamos como gafanhotos aos 

nossos próprios olhos, e assim também éramos aos seus olhos ". (Vv. 31-33) 

Por causa da queixa infiel esses homens, "Todos os filhos de Israel murmurou contra Moisés 

e Arão; e toda a congregação lhes disse: 'Quem dera que tivéssemos morrido na terra do Egito 

Ou seria que tivéssemos morrido neste deserto!' "(14: 2). Eles, então, murmurou contra Deus, 

dizendo: "Por que o Senhor nos trazendo para esta terra, para cairmos à espada Nossas 

mulheres e nossos pequeninos serão por presa;? Não seria melhor para nós voltarmos para o 

Egito ' Então eles disseram uns aos outros: "Vamos nomear um líder e volte para o Egito" 

(vv. 3-4). A reclamação, se transformou em rebelião aberta como eles determinaram a pedra 

Calebe e Josué, e, talvez, Moisés e Arão, bem como (v. 10). Eles rejeitaram o plano de Deus, 

líderes escolhidos por Deus, e Deus mesmo. Em resposta, 

O Senhor disse a Moisés: "Até quando vai este povo despreza-me? E por quanto 

tempo eles não vão acreditar em mim, apesar de todos os sinais que tenho 

realizados em seu meio? ... Certamente todos os homens que viram a minha 

glória e Meus sinais que fiz no Egito e no deserto, mas colocaram-me à prova 

estas dez vezes e não ter ouvido a minha voz, não estabelece nenhum verá a 

terra que jurei a seus pais, nem a quaisquer outros dos que desdenhado Me vê-

lo ... Diga-lhes: "Por minha vida, diz o Senhor," assim como você tem falado 

em minha audiência, então eu certamente vai fazer com você, seus cadáveres 

cairão neste deserto, mesmo todo o seu homens numerados, de acordo com o 

seu número total de vinte anos para cima, que reclamavam contra mim ... De 

acordo com o número de dias que você espiado a terra, 40 dias, para todos os 

dias você deve ostentar a sua culpa por ano, quarenta anos, e conhecereis a 

minha oposição. Eu, o Senhor, tenho falado; certamente assim o farei a toda 

esta má congregação, que se sublevaram contra mim. Neste deserto se 

destruído, e lá eles vão morrer. "" Quanto aos homens que Moisés enviou a 



espiar a terra e que voltou e fez toda a congregação resmungar contra ele, 

trazendo um relatório ruim sobre a terra, mesmo aqueles homens que trouxe o 

relatório muito ruim da terra morreu por uma praga perante o Senhor. (vv. 11, 

22-23, 28-29, 34-37) 

Lembrando que o tempo trágico, Asaph lamentou: "Quantas vezes se rebelaram 

contra ele no deserto, eo ofenderam no deserto Uma e outra vez tentaram a 

Deus, e doía o Santo de Israel!" (Sl. 78: 40-41).Outro salmista escreveu: "Eles 

desprezaram a terra aprazível; eles não acreditaram em sua palavra, mas 

resmungou em suas tendas, eles não ouvir a voz do Senhor" (Sl 106: 24-25.). 

Referindo-se a essas mesmas vezes, Paulo advertiu os coríntios: "Façamos 

[não] tentar o Senhor, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas serpentes 

Nem murmureis, como alguns deles fizeram, e pereceram pelo destruidor." (1 

Cor. 10: 9-10). Em resposta a aqueles que se queixam porque Deus 

soberanamente "tem misericórdia de quem ele quer, e endurece a quem ele 

deseja" e que, em seguida, presunçosamente perguntar: "Por que se queixa ele 

ainda? Pois, quem resiste à sua vontade?" Paulo respondeu: "Pelo contrário, 

quem é você, ó homem, para questionar a Deus A coisa moldada não vou dizer 

para o modelador: 'Por que me fizeste assim,' será que vai, ou não tem o oleiro? 

um poder sobre o barro, para fazer da mesma massa fazer um vaso para uso 

honroso e outro para uso desonroso? " (Romanos 9: 18-21; cf. Is 29:16; 45:... 

9; Jer 18: 6). Jude advertiu de apóstatas que estavam "descontentes, 

repreendendo, seguindo suas próprias concupiscências; falam arrogantemente, 

adulando pessoas por causa de ganhar uma vantagem" (Judas 16). 

Na realidade, todas as queixas de um crente faz é contra o Senhor e é um dos 

mais feio dos pecados. E reclamando contra os outros crentes é especialmente 

grave, uma afronta a Deus, porque esses crentes são Seus filhos. Portanto, Tiago 

advertiu: "Não reclame, irmãos, uns contra os outros, para que vós mesmos não 

podem ser julgados, eis que o juiz está à direita na porta" (Tiago 5: 9). Da 

mesma forma, Pedro advertiu, ". Seja hospitaleiro para um outro sem queixa 

[Na verdade], já que cada um recebeu um dom especial, empregá-lo em servir 

uns aos outros, como bons administradores da multiforme graça de Deus" (1 

Pedro 4: 9 10). 

Fracasso dos crentes a boa vontade, mesmo com alegria, submeter à vontade 

providencial de Deus é um pecado profundo e sério. Descontentamento e 

protestos são atitudes que podem tornar-se tão habitual que eles dificilmente 

são notados. Mas esses pecados individuais demonstrar uma falta de confiança 

em Sua vontade providencial, graça ilimitada e infinita sabedoria e 

amor. Consequentemente, esses pecados são especialmente odioso aos Seus 

olhos e merecer Sua disciplina. Como Paulo explicou aos Coríntios, os 

inúmeros relatos do Velho Testamento sobre tráfico grave de Deus com as 

queixas de Israel no deserto foi dado "como um exemplo, e foram escritas para 



nossa instrução" (1 Cor. 10:11). Jeremias perguntou: "Por que qualquer mortal 

vivo, ou qualquer homem, oferecer denúncia, tendo em conta os seus 

pecados?" (Lam. 3:39). Se isso é verdade para todos, quanto mais ele se aplica 

aos crentes, cujos pecados foram graciosamente perdoados pelo Senhor? 

Para lidar com os queixosos na congregação de Filipos e para além dela, Paulo 

primeiro ordena que parar de reclamar, em seguida, dá-lhes razões para 

obedecer a esse comando. 

O mandamento  pare de reclamar 

Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas; (02:14) 

A frase todas as coisas remete para os dois versículos anteriores (2: 12-13) e 

estabelece a atitude com que os crentes devem trabalhar a sua salvação. Tudo 

envolvido nesse processo deve ser feito sem murmurações nem 

disputando. Negativamente, a atitude básica para trabalhar fora a salvação 

é sem murmurações nem disputando. Positivamente, como o apóstolo 

enfatiza em toda esta carta, é uma atitude de determinação para "alegrar-se no 

Senhor sempre "(Fp 4: 4., ver também, por exemplo, 1: 4, 18, 25; 2:18; 4: 1). 

Grumbling é de gongusmos , uma palavra onomatopaica que soa como o 

gutural, murmurando sons muitas vezes as pessoas fazem quando estão 

descontentes. É uma resposta negativa a algo desagradável, inconveniente, ou 

decepcionante, decorrente da noção de auto-centrado que é imerecido. O verbo 

relacionado é utilizado dos trabalhadores ressentidos que "murmuravam contra 

o proprietário do terreno" para ser pago o mesmo que aqueles que tinham só 

trabalhou uma hora (Matt. 20:11). Ele também descreve os fariseus e escribas 

que "começou a resmungar em [Jesus] discípulos, dizendo: 'Por que você comer 

e beber com os cobradores de impostos e pecadores?" (Lucas 5:30). Ela é usada 

em João 6:61 de alguns discípulos professos que se sentiram ofendidos quando 

Jesus disse: "Em verdade, em verdade vos digo que, se não comerdes a carne 

do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós 

mesmos "(v. 53). Paulo usa o termo para descrever os israelitas no deserto, que 

resmungou "e foram destruídos pelo destruidor" (1 Cor. 10:10). 

Litigante é de dialogismos , que tem o significado básico de raciocínio interior 

e é o termo a partir do qual a palavra Inglês diálogo deriva. Mas logo se 

desenvolveram as ideias mais específicas de questionar, duvidar, 

ou disputando a verdade de uma matéria. Em Romanos 14: 1, a palavra é usada 

de julgamento passando em opiniões de outro crente e em 1 Timóteo 2: 8 ele é 

processado "discórdia".Considerando resmungando é essencialmente 

emocional, litigante é essencialmente intelectual. Uma pessoa que continua a 

murmurar e reclamar contra Deus acabará por argumentar e discutir com ele. 



Por trás desse pecado é a realidade que, embora eles são cidadãos do céu 

(Filipenses 3:20.), Os crentes vivem em um mundo decaído e em corpos não 

resgatados (Rm 7:18;. 8:23). O Senhor muitas vezes leva os crentes através de 

momentos de provação e teste (Tiago 1: 2-3) e avisa que eles podem esperar 

para serem perseguidos por causa da sua fidelidade (Mat. 5: 10-12; João 

15:20). Assim, é inevitável que as circunstâncias nem sempre será favorável ou 

agradável. 

Paulo havia abandonado as muitas vantagens mundanas e privilégios que ele 

tinha em sua vida anterior, contando-los como menos do que nada (Fp 3: 4-

7.). Ele contou que um grande privilégio, no entanto, a ser preso por causa de 

Cristo, que circunstância "acabou para o maior progresso do evangelho", 

porque "a maior parte dos irmãos, confiando no Senhor por causa da [sua] 

prisão, [tinha] muito mais coragem de falar a palavra de Deus sem medo "(1:12, 

14). O apóstolo desejava conhecer a Cristo cada vez mais intimamente, para 

compartilhar "o poder da sua ressurreição, ea comunhão dos seus sofrimentos," 

até mesmo ao ponto de ser "conforme à sua morte" (3:10). Todos os crentes têm 

"sido concedida pelo amor de Deus", o mesmo privilégio maravilhoso ", não 

somente crer nele, mas também de sofrer por amor a Ele" (1:29). 

Cada circunstância da vida é para ser aceito de bom grado e com alegria, sem 

murmuração, reclamação ou decepção, muito menos ressentimento. Não há 

exceção. Não deve nunca ser tanto emocionalresmungos ou 

intelectual litigante. É sempre pecaminoso para os crentes que reclamar 

qualquer coisa que o Senhor chama-los a fazer ou sobre qualquer circunstância 

que Ele soberanamente permite. Se a tarefa é difícil ou fácil, se a situação 

envolve uma bênção ou um julgamento, as atitudes negativas são 

proibidos. Como ele testemunha mais tarde nesta carta, próprio crescimento 

espiritual de Paulo levou-o a desfrutar de tal atitude:. "Eu aprendi a viver 

contente em qualquer circunstância eu sou Eu sei como se dar bem com os 

meios humildes, e eu também sei como viver na prosperidade; em toda e 

qualquer circunstância eu aprendi o segredo de estar cheio e passando fome, 

tanto de ter abundância e sofrer necessidade "(Fp 4: 11-12.). Seu exemplo 

mostra que esse tipo de comportamento justo é possível. 

As razões de parar de reclamar 

de modo que você vai provar-vos torneis irrepreensíveis e 

sinceros, filhos de Deus acima de qualquer suspeita, no meio de 

uma geração corrompida e perversa, entre a qual aparecem como 

luzes no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia da 

Cristo terei razão para a glória, porque eu não corri em vão, nem 
trabalham em vão. (2: 15-16) 

Paulo dá três razões pelas quais os crentes devem parar de reclamar: para seu 

próprio bem, para o bem dos perdidos, e para o bem dos pastores. 



Pelo amor próprio dos crentes 

de modo que você vai provar-vos torneis irrepreensíveis e 

sinceros, filhos de Deus acima de qualquer suspeita (2: 15a) 

Assim que traduz o conjunto grego hina , que, quando usado com um verbo 

subjuntivo, pois é aqui, indica uma cláusula de propósito. Os crentes devem 

parar de reclamar de modo que eles podem tornar-se o tipo de filhos de 

Deus Ele quer que eles sejam; ou seja, irrepreensíveis e inocentes. Os cristãos 

são filhos de Deus pela fé (João 1:12; Gálatas 3:26.), por adoção (Rm 8:15, 23; 

4 Gal.: 5.), e pelo nascimento espiritual (João 1:13; 3: 3-6; 1 Pedro 

1:23). Porque eles são Seus filhos, eles deveriam "ser imitadores de Deus" (Ef. 

5: 1); cada cristão está no processo de tornar-se mais semelhante a Cristo (2 

Cor. 3:18). Esse processo inclui a tornar-se mais irrepreensíveis e 

inocentes. Para abandonar resmungando e reclamando é uma parte essencial de 

fazer avançar esse processo. 

Irrepreensível é de amemptos , que tem o significado de raiz de ser sem defeito 

e sem mancha. O crente deve buscar ser sem defeito moral ou 

espiritual. Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, "eram ambos justos diante 

de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e exigências do 

Senhor" (Lucas 1: 6). Aos tessalonicenses, Paulo expressa seu profundo desejo 

de que Deus iria "estabelecer [suas] corações irrepreensíveis em santidade 

diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus 

santos" (1 Ts. 3:13). Mais tarde, em Filipenses ele fala de si mesmo como tendo 

sido "irrepreensível", tanto quanto "a justiça que há na lei" estava preocupado 

(Fp 3: 6.). O escritor de comentários Hebreus que, "se aquela primeira aliança 

tivesse sido sem defeito [ amemptos ], não teria havido nenhuma ocasião 

procurado por um segundo "(Heb. 8: 7). 

Inocente é de akeraios , que tem o significado básico de ser sem mistura ou 

não adulterado. O termo foi usado para descrever o vinho puro, que era não 

misturado com água e metal puro que não estava 

ligado. Metaforicamente, akeraios foi usado às vezes do que era inofensivo ou 

inocente. Jesus ordenou aos seus discípulos para "ser astutos como as serpentes 

e simples como as pombas" (Mat. 10:16). Da mesma forma, Paulo admoestou 

os romanos "para ser sábio no que é bom e inocente no que é mau" (Rom. 

16:19). A vida do crente é ser absolutamente puro, sem mistura com o pecado 

e do mal. Preocupado com o bem-estar espiritual dos imaturos Corinthians, 

Paulo escreveu: "estou zelando por você com um zelo de Deus, porque eu 

prometi a um marido, a fim de que a Cristo vos apresentar como uma virgem 

pura" (2 Cor 11. : 2). 

Como filhos de Deus, os cristãos também estão a ser acima de qualquer 

suspeita. Amōmos ( acima de qualquer suspeita ) está intimamente 

relacionado em significado a amemptos ( sem culpa ); ambas as palavras 



descrever o que é sem defeito ou imperfeição. Amōmos é usado inúmeras vezes 

na Septuaginta em relação aos animais de sacrifício. Moisés prescritas que um 

Nazireu "deve apresentar a sua oferta ao Senhor: um cordeiro de um ano, sem 

defeito para o holocausto e uma cordeira de um ano, sem defeito como oferta 

pelo pecado e um carneiro sem defeito, para oferta de paz, "e que todos" os 

filhos de Israel [deve] trazer ... uma novilha vermelha sem mácula em que não 

havia defeito e em que um jugo nunca foi colocado "(Nm 06:14; 19: 2.). 

Metaforicamente, amōmos foi usada de estar sem culpa ou culpa. O caráter 

dos filhos de Deus deve estar acima de qualquer legítima culpa, crítica ou 

censura. Paulo usa a palavra duas vezes em Efésios, advertindo os crentes a "ser 

santos e imaculados diante [Cristo] ... para que pudesse apresentar a Si mesmo 

a igreja em toda a sua glória, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, 

mas que ela iria santa e irrepreensível "(Ef. 1: 4; 05:27; cf. Col. 1,22). O escritor 

de Hebreus usa amōmos do Senhor Jesus Cristo, dizendo: "Quanto mais o 

sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula 

a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus 

vivo?" (Heb. 9:14), como também faz Pedro, que fala de Deus como "um 

cordeiro sem defeito e sem mácula" (1 Pedro 1:19). Como qualquer outra 

virtude espiritual, estando acima de qualquer suspeita é impossível no próprio 

poder de um crente. É apenas o sem mácula nem mancha o próprio Cristo que 

"é capaz de manter [crentes] de tropeçar, e para fazer [eles] ficar na presença de 

Sua glória irrepreensível com grande alegria" (Judas 24). Os crentes estão em 

posição irrepreensíveis na Sua justiça perfeita e precisa seguir essa norma santo 

em sua prática. 

Escrevendo a Tito, Paulo dá o motivo supremo para pura vida, sem culpa: 

Ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, em todos os aspectos. Porque 

a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, 

ensinando-nos a negar desejos impiedade e mundanas ea viver de forma 

sensata, justa e piedosamente na idade atual, procurando a bendita esperança ea 

manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que deu 

a si mesmo por nós para nos remir de toda iniqüidade, e purificar para si um 

povo seu especial, zeloso de boas obras. (Tito 2: 10-14) 

Após uma breve descrição do "dia do Senhor [que] virá como um ladrão, no qual os céus 

passarão com grande estrondo, e os elementos serão destruídos com o calor intenso, ea terra 

e as obras serão queimadas", Pedro pergunta retoricamente: "Uma vez que todas estas coisas 

são para ser destruído, desta forma, que tipo de pessoas não deveis ser em santo procedimento 

e piedade", e, em seguida, faz o mesmo ponto sob a forma de uma advertência: "Por isso, 

amados, uma vez que você olhar para essas coisas, ser diligente para ser encontrado por ele 

em paz, sem mácula e irrepreensíveis "(2 Pedro 3: 10-11, 14). 



Para o bem do Não salvo 

no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual 

aparecem como luzes no mundo, retendo a palavra da vida, (2: 

15b-16a) 

A segunda razão para não reclamar é o impacto negativo que tem sobre os 

incrédulos, os que pertencem a uma geração corrompida e 

perversa descrição -a de todo o incrédulo mundo. Geração refere-se à 

população em termos gerais, mundo para o sistema satânico mal pelo qual eles 

conduzem suas vidas. A frase inteira geração corrompida e perversa é 

emprestado de Deuteronômio 32: ". uma geração perversa e depravada" 5, onde 

Moisés descreve infiel e rebelde Israel como um povo que se tinham 

tornado Paulo aplica essa descrição de Israel para não salvo, a humanidade 

corrupta. Crooked é de skolios, referindo-se ao que é dobrado, curvado, ou 

torcida. A condição de escoliose médico envolve uma curvatura anormal e 

alinhamento da coluna vertebral. O termo foi usado metaforicamente de tudo o 

que se desvia de um padrão ou norma, e nas Escrituras, é muitas vezes usado 

de coisas que são moralmente ou espiritualmente corrupto. Ele é usado na 

Septuaginta (a tradução grega do Antigo Testamento), onde Salomão fala de 

"aqueles que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das 

trevas; que se deleitam em fazer o mal e nos gloriamos na perversidade do mal, 

e cujas caminhos são tortuosos (skolios ), e que são tortuosos nas suas formas 

"(Prov. 2: 13-15; cf. 21: 8; 28:18). 

Perverse traduz uma forma de particípio do verbo diastrephō , que tem a 

mesma ideia básica como skolios mas numa forma mais activa e 

dinâmica. Jesus falou de uma "incrédula e perversa [ diestrammenēgeração] 

"(Mat. 17:17). A multidão que estava diante de Pilatos e pediu a crucificação 

de Jesus acusaram de "enganosa [ou perversão, diastrephonta ] a nossa nação, 

proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, um rei 

"(Lucas 23: 2). Na ilha de Paphos, Paulo execrado o mágico e falso profeta Bar-

Jesus (ou Elimas), dizendo: "Você que é cheio de todo o engano e fraude, seu 

filho do diabo, inimigo de toda a justiça, não cessará para fazer torto 

[ diastrephōn ] os retos caminhos do Senhor? " (Atos 13:10). Vários anos mais 

tarde, ele advertiu os anciãos de Éfeso que "dentre vós mesmos se levantarão 

homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si" (Atos 

20:30). 

A desonestidade ea perversidade do mundo moderno são tão óbvias e penetrante 

que exemplos são mal necessário. A maior parte da cultura moderna tem 

radicalmente distorcida e desviou de padrões de verdade e justiça de Deus. Tal 

como acontece com a igreja do tempo de Paulo, a igreja hoje não existe perto 

da corrupta e perversa mundo, mas vive inescapavelmente em seu meio. Por 

causa do desenvolvimento amplo da tecnologia de comunicações, os cristãos 



hoje são continuamente e vividamente bombardeados com linguagem vil, idéias 

e práticas a um grau que os crentes em dias anteriores nunca encontrou. 

É a partir desta geração corrompida e perversa que as pessoas precisam ser 

salvas. Em seu sermão de Pentecostes, Pedro exortou seus ouvintes "com 

muitas outras palavras [como] ele solenemente testemunharam e continuou 

exortando-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa!" (Atos 02:40). Jesus 

identificou os escribas e fariseus, que exigiam um sinal para provar a sua 

autenticidade como o Messias, como parte de "uma geração má e adúltera" (Mt 

12:23, 39;.. Cf. v 45). 

Em Sua oração sacerdotal, Jesus falou do mundo como odiar aqueles que não 

fazem parte do mesmo, ou seja, aqueles que crêem nEle (João 17:14, 16). No 

entanto, Ele perguntou a seu pai não "para levá-los para fora do mundo, mas 

para mantê-los do mal" (17:15). Ele orou: "Consagra-os na verdade;. A tua 

palavra é a verdade Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao 

mundo ... para que sejam perfeitos na unidade, para que o mundo conheça que 

tu me enviou, e os amava, assim como também amaste a mim "(João 17: 17-18, 

23). Vivendo fielmente e puramente é uma condição indispensável para o 

cumprimento do mandato do Senhor para levar Sua mensagem divina da 

salvação para um mundo perdido no pecado. 

Na primeira parte do versículo 15, Paulo fala do caráter cristão, o que os crentes 

devem ser ("crianças inocentes e inocentes, de Deus acima de qualquer 

suspeita"). Aqui ele fala sobre o que os crentes estão a dizer, o conteúdo do que 

eles pregam e ensinam como astros no mundo. A maneira que os crentes viver 

como filhos de Deus tem um impacto dramático sobre a forma como eles 

influenciam o mundo sem Deus ao seu redor. Mas doutrina tão certo, sem 

caráter reto é hipócrita e ineficaz, por isso também é certo viver ineficaz se os 

crentes não estão proclamando a verdade do Evangelho. Para efetivamente 

realizar a Grande Comissão de Mateus 28: 19-20, os cristãos devem aparecer 

como astros no mundo, em outras palavras, "brilhar como luzes." Em seu 

sentido literal, Phoster ( luzes ) foi o mais usado frequentemente das 

estrelas. Usando o termo metaforicamente, Paulo declara que os cristãos devem 

ser luminares espirituais e morais que irradiam a verdade de Deus, a palavra 

da vida, em um universo de outra forma pecaminosamente escuro. 

Deus está chamando Seu povo para ser luzes para um descrente mundo não 

começou com a igreja do Novo Testamento. Daniel declarou que "aqueles que 

têm uma visão vai brilhar intensamente como o fulgor do firmamento do céu, e 

aqueles que levam a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e 

eternamente" (Dan. 12: 3). Isaías escreveu que o Messias havia de ser uma "luz 

das nações, para que a salvação [de Deus] pode chegar até o fim da terra" (Is. 

49: 6; cf. 42: 6). Em Romanos, Paulo dirigiu judeus incrédulos que 



constar o nome "judeu" e contar com a Lei e te glorias em Deus, e conhece a 

Sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e estamos 

confiantes de que [eles próprios] são um guia para os cegos, uma luz para os 

que estão em trevas, um dos néscios, mestre de o imaturo, tendo na lei a forma 

da ciência e da verdade. (Rom. 2: 17-20) 

Ele, então, adverte severamente: "Você, portanto, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti 

mesmo? ... Tu que te glorias na lei, através de sua transgressão da lei, você desonrar a Deus? 

Para" O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de você ", assim como está 

escrito" (Rm 2:21, 23-24; cf. Is. 52: 5.). 

Em sua profecia inspirado pelo Espírito, Zacharias falou de Jesus como a vinda 

do "Nascer do alto", que seria "brilhar sobre os que jazem nas trevas e na 

sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz" (Lucas 1 : 78-

79). "Nele estava a vida, ea vida era a luz dos homens", declarou João. "A luz 

resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam" (João 1: 4-5). No 

Sermão da Montanha, o Senhor Jesus Cristo chamou os crentes "a luz do 

mundo" e ordenou-lhes para deixar a sua "luz brilhar diante dos homens de 

modo que, vendo as [suas] boas obras e glorifiquem a [sua] (05:14 Matt., 16) 

Pai que está nos céus ". Todos os cristãos "eram anteriormente escuridão", mas 

agora são "luz no Senhor" e deve, portanto, "andai como filhos da luz" (Ef. 5: 

8), como "filhos da luz e filhos do dia" (1 Ts 5.: 5). 

Cristãos obedientes terá um impacto extraordinário sobre o mundo ao seu 

redor. Mas nem todos eles entram em contato com a vontade de receber a luz 

do evangelho. "Este é o julgamento", disse Jesus, "que a luz veio ao mundo, e 

os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más" 

(João 3:19). A luz da Palavra de Deus não só revela a verdade, mas expõe o 

mal. No entanto, assim como o Senhor prometeu, alguns serão condenados pelo 

Espírito Santo, ver um crente "boas obras e glorifiquem a [sua] Pai que está nos 

céus" (Mat. 5:16), ou seja, ser salvo. 

FB Meyer escreveu, 

É quase terrível viver com estes pensamentos pressionando o coração-que 

nunca se pode falar uma palavra, nunca transacionar um pedaço de negócios, a 

cara dessa pessoa nunca é visto iluminado com o esplendor de Deus, ou nublado 

e desanimada, sem ele sendo mais difícil ou mais fácil para os outros homens a 

viver uma boa vida. Cada um de nós, todos os dias, se assemelha a Jeroboão, 

filho de Nebate, que fez outros homens pecam; ou estamos levantando outros 

homens para a luz, e paz, e alegria de Deus. Nenhum homem vive para si, e 

nenhum morre para si mesmo; mas a vida de cada um está dizendo sobre um 

número crescente de homens. O que uma solene responsabilidade é viver "(! A 

Epístola aos Filipenses [Grand Rapids: Baker, 1952], 116) 



A qualidade de vida de um crente, seja fiel e obediente ou infiel e desobediente, 

é a plataforma de seu testemunho. A murmuração, queixando-se cristão não terá 

um efeito positivo sobre os outros. Por razões óbvias, os incrédulos não são 

atraídos para esse tipo de vida. 

Agarrar- se a partir de epechō , que é talvez melhor traduzida como "retendo", 

como na Rei Tiago Version. Os termos Paulo normalmente utilizado para a 

idéia de realizar rapidamente, ou para a exploração, foram eco ou katechō (cf. 

1 Cor 11: 2; 15:... 2; 1 Tessalonicenses 5:21; 1 Tm 1:19; 3 : 9; 2 Tm 1:13).. O 

contexto do presente texto também deixa claro que a questão não é crentes 

"permanecendo fiel a (ie, agarrada) a verdade de Deus, mas sim a sua partilha 

com os outros (segurando out) o redentor palavra que traz a eterna vida. 

A palavra de vida refere-se à Escritura e, mais especificamente, para o 

evangelho. Jesus disse: "O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; 

as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida" (João 6:63). Quando 

muitos seguidores professos, em seguida, virou-se, Jesus perguntou: "os doze, 

'Você não quer ir embora também, não é?" "Pedro respondeu:" Senhor, para 

quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna "(João 6: 66-68). Muitos anos 

mais tarde, o apóstolo João abriu sua primeira epístola, declarando: "O que era 

desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que 

contemplamos e as nossas mãos tocaram acerca do Verbo da Vida -e a vida foi 

manifestada, e nós vimos e testemunhamos e proclamamos a vocês a vida 

eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada "(1 João 1: 1-2). Depois que 

o anjo do Senhor lançou Pedro e os outros apóstolos da prisão em Jerusalém, 

ele instruiu-os a "levantar e falar com as pessoas no templo toda a mensagem 

desta vida" (Atos 05:20; cf. 13:26) , a mensagem de Pedro mais tarde chamado 

de "a vida e palavra de Deus duradouro" (1 Pedro 1:23). 

Por uma questão de Pastores 

para que no dia de Cristo eu terei motivo para a glória, porque eu 

não corri em vão, nem trabalham em vão. (2: 16b) 

A terceira razão para não reclamar é para o bem dos líderes da igreja, que deram 

suas vidas no ministério. Coração pastoral de Paulo brilha através de seu 

profundo desejo de que o Filipenses iria parar resmungando e reclamando, para 

que no dia de Cristo , ele terá razão para a glória. Ele antecipou o dia de 

Cristo, quando ele poderia olhar para trás e se alegrou com a fidelidade de esses 

amados irmãos. O povo que ele serviu seria uma fonte de alegria eterna. 

É importante notar que o dia de Cristo não é sinônimo de um outro termo 

similar, o Dia do Senhor, que incide sobre o castigo do impenitente 

ímpios. Paulo lembrou aos Tessalonicenses: "Vós bem sabeis muito bem que o 

dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo: Paz e 

segurança! ' em seguida, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores 



de parto em cima de uma mulher grávida, e eles não vão escapar "(1 

Tessalonicenses 5: 2-3.; cf. 2 Ts. 2: 1-8). Mas o dia de Cristo será 

exclusivamente para os crentes (cf. Fl 1: 6., 10). Embora ele também será um 

tempo de julgamento, no sentido de que os crentes "comparecer perante o 

tribunal de Cristo," o foco será apenas em recompensas, não a punição ", para 

que cada um pode ser recompensado por suas obras no corpo, de acordo com o 

que ele tem feito, seja bom ou ruim "(2 Cor 5:10; cf. 1 Cor. 3:. 8; cf. 3: 13-14; 

4: 5). 

Em dizendo que ele iria ter razão para a glória, o apóstolo não estava 

expressando orgulho pecaminoso em seu ministério ou uma obsessão com sua 

própria importância para o reino ou no céu eterno. O verbo kauchaomai ( a 

glória ) pode ter o significado de gloriar-me pecador, como acontece 

claramente em Tiago 4:16. Mas também pode descrever alegria, como faz no 

presente texto (versão Rei Tiago diz: "podem regozijar-se"). Em Romanos 5:11, 

o termo é traduzido como "exultar". Paulo estava ansioso para receber a alegria 

que o Senhor promete a cada crente fiel. "Estas coisas vos tenho dito para você", 

disse Jesus, "para que a minha alegria esteja em vós, ea vossa alegria seja 

completa" (João 15:11). A alegria é um fruto do Espírito, que, como o amor, 

paz, paciência, bondade, e os outros (Gl 5: 22-23.), Está a ser procurado e 

valorizado. João escreveu suas cartas, em parte, que a sua "alegria seja 

completa" (1 João 1: 4; cf. 3 Jo 4) e desejava ser "face a face" com aqueles a 

quem ele escreveu que a sua "alegria [seria] seja completa "(2 Jo 12). Davi orou: 

"Restitui-me a alegria da tua salvação" (Sl 51:12.), E outra salmista exultou: 

"Os que semeiam em lágrimas segarão com gritos de alegria" (Sl 126: 5.). 

Como já foi observado, no presente texto Paulo está falando especificamente 

da glória, ou alegria, ele experimentaria no dia de Cristo (cf. 1: 6, 10). O 

apóstolo estava agora na prisão e, por tudo o que ele sabia, na época, poderá, 

eventualmente, morrer ali (ver 1: 13-14, 20-21). Como ele expressou mais tarde 

nesta carta, Seus amados irmãos em Filipos eram mesmo assim a sua "alegria e 

coroa" no Senhor e ele desejava vê-los novamente (Fp 4: 1.). Quer que a 

esperança foi cumprida ou não, ele sabia que ele desejava ter a recompensa de 

alegria suprema no céu para seu fiel ministério entre eles. 

Em Sua Upper Room discurso, Jesus disse aos discípulos: "Você vai se 

lamentar, mas a vossa tristeza se converterá em alegria ... Eu vou vê-lo 

novamente, e seu coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria 

longe de você" (João 16:20, 22). Desejar e antecipar a alegria não só reconhece 

a promessa de Jesus, mas segue o seu exemplo: "[Ele] em troca da alegria que 

lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado 

à destra do trono de Deus" (Heb . 12: 2). Aos tessalonicenses, Paulo escreveu: 

"Pois quem é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de exultação? Acaso não é 

isso que você, na presença de nosso Senhor Jesus na sua vinda?" (1 Ts. 

2:19). Na bênção de encerramento de sua breve carta, Jude escreveu: "Ora, 



àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e para fazê-lo ficar na 

presença de Sua glória irrepreensível com grande alegria, ao único Deus, nosso 

Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e 

autoridade, antes de todos os tempos e agora e para sempre. Amém "(Judas 24-

25). 

A melhor coisa que os crentes podem fazer por seus pastores é fielmente a viver 

as verdades da Palavra de Deus que ele tem pregado e ensinado, para que ele 

possa dizer com Paulo, eu não corri em vão, nem trabalham em vão. Cada 

pastor deseja que o recompensa de seus esforços vai estar cheio, que as pessoas 

sob seu cuidado e amor obedecer ao Senhor, sem murmurações nem 

reclamando e com as suas vidas e palavras demonstrar efetivamente o 

evangelho para ser verdade e crível. É responsabilidade da igreja e um 

privilégio "apreciar aqueles que trabalham entre [eles], e os intendentes [eles] 

no Senhor e dar [a eles] instrução" (1 Ts. 5:12). "Obedeçam aos seus líderes e 

submeter-se a eles", o escritor de Hebreus adverte, "pois eles velam por vossa 

alma, como quem deve prestar contas. Que façam isso com alegria e não 

gemendo, porque isso não seria lucrativo para você "(Heb. 13:17). A maior 

alegria de qualquer servo de Deus é a vida piedosa de seu rebanho. "Não tenho 

maior alegria do que isso", disse João, "para ouvir os meus filhos andam na 

verdade" (3 João 4). 

13. Modelos de Servos Espirituais 

( Filipenses 2: 17-30 ) 

Mas mesmo se eu estou sendo derramado como libação sobre o 

sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e compartilhar minha 

alegria com todos vocês. Você também, exorto-vos, alegrai-vos na 
mesma maneira e compartilhar sua alegria comigo. 

Mas eu espero no Senhor Jesus enviar Timóteo para você em 

breve, para que eu também possa ser encorajado quando eu 

aprender de sua condição. Porque não tenho mais ninguém de 

alma gêmea que vai realmente se preocupar com o seu bem-

estar. Pois todos eles buscam seus próprios interesses, não os de 

Cristo Jesus. Mas você sabe de seu valor comprovado, que serviu 

comigo no progresso do evangelho como uma criança que serve 

seu pai. Portanto, espero enviar-lhe imediatamente, assim que eu 

ver como as coisas vão comigo; e eu confio no Senhor que também 

eu mesmo virá em breve. Mas eu pensei que necessário enviar a 

você Epafrodito, meu irmão e companheiro de trabalho e 

companheiro de lutas, que também é o seu mensageiro e ministrar 

a minha necessidade; porque ele estava com saudades de todos 

vocês e estava angustiado porque você tinha ouvido falar que ele 

estava doente.Porque, na verdade ele estava doente a ponto de 

morte, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas 

também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre 



tristeza.Portanto, eu tê-lo enviado ainda mais ansiosamente para 

que quando você vê-lo de novo, você pode se alegrar e eu possa 

estar menos preocupado com você. Receba-o, em seguida, no 

Senhor com todo o gozo, e tende homens como ele em alta 

conta; porque ele chegou perto de morte para a obra de Cristo, 

arriscando sua vida para completar o que era deficiente em seu 

serviço para mim. ( 2: 17-30 ) 

Qualquer pessoa que tenha passado muito tempo nos escritos dos servos nobres de Deus 

desenvolve uma certa compreensão de seus corações e mentes. Normalmente, sua mais 

intrigante e admirável qualidade é uma vontade de fazer grandes sacrifícios. 

O século XVII puritano Tomé Brooks sabiamente observou que "exemplo é a mais 

poderosa retórica" (citado em IDE Tomé, um puritano de Ouro Tesouro [Edinburgh: 

Banner da Verdade, 1977], 96).Talvez o aspecto mais importante da liderança espiritual 

é ter uma vida piedosa para emular. O exemplo pessoal ilustra os princípios bíblicos em 

ação, mostrando como eles deveriam ser vivida. Quando os crentes considerar 

cuidadosamente os padrões de Deus na luz dos seus pecados, defeitos, fraquezas e falhas, 

essas normas, muitas vezes parece impossível de alcançar. Jesus é o exemplo supremo do 

crente (1 João 2: 6 ). Mas Ele era o Filho sem pecado, perfeito de Deus, e que era possível 

para Ele pode parecer impossível para os Seus seguidores. No entanto, quando os crentes 

ver outra vida cristã fora padrões de Deus, triunfante, eles são incentivados. 

Filipenses 2: 17-30 apresenta três homens cujas vidas são padrões excepcionais para viver 

piedoso. Estes três-Paulo, Timoteo, e-Epafrodito estavam juntos em Roma no 

momento. Paulo estava preso em seus próprios quartos alugados. Embora acorrentado a 

um soldado, ele estava livre para realizar seu trabalho sem entraves ( Atos 28:16 , 30-

31 ). Timóteo, filho do apóstolo na fé ( 1 Tim. 1: 2 ), tinha sido com ele por algum 

tempo. Epafrodito tinha sido enviado a partir da igreja de Filipos para trazer o apoio 

financeiro para Paulo e para ministrar às suas necessidades. Os homens estavam unidos 

geograficamente, espiritualmente e ministerialmente em uma causa comum. Cada um foi 

apaixonAdãoente dedicado ao Senhor Jesus Cristo, não consumido com seus próprios 

interesses. Por causa do Senhor, cada um tinha arriscado sua saúde, sua liberdade, e até 

mesmo sua vida. 

Embora todos os três exemplificado as qualidades Paulo já havia estressados, cada um 

também refletiu características pessoais e espirituais distintas. Paulo poderia, portanto, 

ser descrito como o rejoicer sacrificial, Timoteo como simpatizante single-minded, e 

Epafrodito como o jogador amoroso. 

Paulo: O Sacrifício da alegria 

Mas mesmo se eu estou sendo derramado como libação sobre o 

sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e compartilhar minha 

alegria com todos vocês. Você também, exorto-vos, alegrai-vos na 
mesma maneira e compartilhar sua alegria comigo. ( 2: 17-18 ) 

Nada caracterizava a vida e ministério de Paulo mais do que o amor-para o Senhor, Sua 

obra e Seu povo. Ele também amava os não crentes, especialmente aqueles entre seus 

compatriotas judeus, sobre quem ele testemunhou: "Eu não poderia desejar que eu 

anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo 

a carne" ( Rom. 9: 3 ). Mas ele tinha um amor especial para os crentes, como 



exemplificado pelo seu testemunho aos de Corinto: "Porque em muita tribulação e 

angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que você seria feita tristes, 

mas que você pode conhecer o amor que tenho por vocês "( 2 Cor. 2: 4 ). 

Que o amor compelido Paulo para servir sem reservas e com sacrifício. Ele temia que, a 

menos que lhe deu o seu máximo esforço, ele seria desclassificado e sua recompensa 

diminuída ( 1 Cor 9: 24-27. ). Ele estava consciente de que ele tinha uma especial 

vocação, talento, e capacitação para que o Senhor iria responsabilizá-lo. Ele escreveu de 

que a prestação de contas aos Coríntios: ". Que os homens nos consideram dessa maneira, 

como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus Neste caso, além disso, 

se requer dos administradores que um ser encontrado fiel" ( 1 Cor. 4: 1-2 ). Por causa de 

que a prestação de contas, Paulo exercido auto-disciplina: "Eu disciplinar o meu corpo e 

faço dele meu escravo, para que, depois de eu ter pregado aos outros, eu mesmo não será 

desqualificado" ( 1 Cor 9:27.). Ele estava confiante "de que no dia de Cristo [teria] motivo 

para a glória, porque [ele] não correu em vão nem trabalham em vão" ( Fp. 2:16 ). 

Não se pode deixar de se perguntar por que Paulo tinha tanta confiança em seu próprio 

exemplo. A maioria dos crentes não estariam dispostos a oferecer-se como um exemplo, 

acreditando que seria presunçoso e arrogante. Mas o Espírito Santo com poderes Paulo 

para que a confiança. Porque Paulo estava Espírito levou e obediente, ele não tem o 

sentido de auto-consciente de inadequação que a maioria dos crentes possuem. Embora 

ele foi humilde e tinha um profundo sentimento de sua fraqueza ( 1 Tm. 1:15 ), ele ainda 

poderia usar-se como um exemplo, porque seus motivos eram puros e sua vida santa.Com 

tanto sinceridade e genuína humildade, ele poderia, portanto, admoestar o Corinthians, 

"Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo" ( 1 Cor. 11: 1 ; cf. 04:16 ). Paulo 

foi um exemplo humano, porque ele seguiu o exemplo divino, o Senhor Jesus 

Cristo. Como o escritor de Hebreus adverte, Paulo fixo seus "olhos em Jesus, autor e 

consumador da fé" ( Heb. 12: 2 ). 

Mesmo que traduz uma cláusula condicional de primeira classe, que se refere a algo que 

é conhecido por ser verdade. Portanto, uma tradução mais apropriada é "porque eu estou 

sendo derramado como oferta de bebida. " Essa frase traduz toda a única palavra 

grega spendō , que significa "para ser derramado em libação" (cf. 2 Tim. 4: 6 ). O 

exemplo de Paulo era evidente no preço que ele estava pagando em derramando sua vida 

a Deus como uma oferta de bebida do Antigo Testamento. 

Ao contrário do que alguns intérpretes sugerem, Paulo não estava aqui falando de seu 

eventual martírio. O tempo presente indica claramente que ele estava falando de sua 

experiência atual como um prisioneiro em Roma. Ele viu sua vida, e não a sua morte, 

como seu último ato de sacrifício ao Senhor. Ele era um sacrifício vivo, não um morto 

( Rom. 12: 1 ). Seus comentários em outros lugares nesta carta indicam que ele não 

antecipou execução iminente, embora ele entendeu claramente que essa era uma 

possibilidade. Ele já havia dito: ". Para permanecer na carne é mais necessário, por amor 

Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vós para o seu progresso 

e alegria na fé" ( 1: 24-25 ) . Mais tarde, no presente capítulo, ele escreveu: "Eu confio 

no Senhor que também eu mesmo virá em breve" ( 02:24 ). 

Ambos os judeus e gentios teria entendido o imaginário implícito de uma oferta de 

bebida, ou libação, um ritual que lhe era familiar a muitos povos antigos (cf. Lev 

23:18. , 37 ; 2 Reis 16: 10-16 ; Jer 7:. 18; . Hos 9: 4 ). Depois de colocar o animal 

sacrificado no altar, os sacerdotes tomaria vinho (ou, por vezes, a água ou mel) e despeje-



o tanto no sacrifício queimando ou no chão em frente ao altar. Esse ato simboliza o nascer 

do sacrifício nas narinas da divindade a quem foi oferecido. 

De Paulo libação também foi feita em nome de seus amados irmãos em Filipos, uma 

oferta feita sobre o sacrifício e serviço da sua fé. Ele falou como se sua fidelidade era 

maior do que a sua própria, que ele descreveu como sendo derramado sobre o seu 

maior sacrifício . e serviço Aqui o apóstolo reflete a humildade sincera que marca o 

espiritualmente nobre crente e que foi supremamente exemplificado pelo próprio Senhor, 

em Sua encarnação ( 2: 1-8 ). 

Thusia ( sacrifício ) foi utilizado de sacrifícios reais ( Mat. 09:13 ; Atos 07:41 ; 1 Cor 

10:18. ; Heb. 5: 1 ). Também foi usado no sentido figurado, como está aqui (cf. 4:18 ; Rm 

12: 1. ; Hb 13:15. ; 1 Pedro 2: 5 ). Serviço traduz leitourgia , que foi mais comumente 

usado de religioso serviço e é o prazo a partir do qual o Inglês palavra liturgia deriva. Em 

2 Coríntios, Paulo usou de ofertas financeiras dadas para "suprir as necessidades dos 

santos" ( 2 Cor. 9:12 ). Como Pedro, Paulo viu todos os crentes como sendo sacerdotes 

de Jesus Cristo, "pedras vivas, [que] estão sendo edificados casa espiritual para serdes 

sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo" 

( 1 Pedro 2 : 5 ). 

Os filipenses eram sócios de Paulo em serviço sacrificial a Deus ( 1: 25-30 ; 4: 10-19 ), 

especialmente através do ministério da Epafrodito ( 2: 25-30 ). Eles estavam sofrendo 

severamente por sua fé em um ambiente pagão extremamente hostil. Quanto mais a igreja 

crescia, mais ela se ressentiram e perseguidos. Por isso, o apóstolo os advertia, "[Ser] em 

nada alarmado com seus oponentes-que é um sinal de destruição para eles, mas de 

salvação para você, e que também, da parte de Deus" ( Fp. 1:28 ). Ele passou a explicar: 

"Para você que foi concedido pelo amor de Cristo, não somente crer nele, mas também 

de sofrer por amor a Ele" ( v. 29 ). Sua perseguição também refletem seu próprio; eles 

estavam "passando o mesmo combate que [eles] viu em [ele], e [ouviram] para a [ele]" 

( 30 v. ). Deles foi uma oferta comum; Paulo derramou sua bebida oferecendo para o 

sacrifício queima da igreja de Filipos. 

Por isso, ele escreve: Alegro-me e compartilhar minha alegria com todos vocês. O 

apóstolo já mencionou várias razões para sua alegria. Ele alegrou-se por causa de seu 

amor por eles e seu amor por ele (4: 1 , 10 ). Basta lembrar seus amados irmãos em Filipos 

era motivo de alegria ( 1: 3-4 ). Mesmo suas circunstâncias aparentemente infelizes em 

Roma tinha "se transformou no maior progresso do evangelho, de modo que [sua] prisão 

na causa de Cristo [tinha] tornar-se conhecido a toda a guarda pretoriana e de todos os 

outros" ( vv. 12 -13 ). A maneira em que ele aceitou graciosamente que a prisão encorajou 

os crentes em Roma, Filipos, e em outros lugares "ter muito mais coragem de falar a 

palavra de Deus sem medo" ( v. 14 ). Mesmo quando o evangelho foi pregado com 

pretensão e por ambição egoísta e inveja, Paulo se alegraram ( vv. 17-18 ). 

Mesmo para além de tais bênçãos, serviço de sacrifício para o Senhor é, em si, um 

privilégio e um motivo de regozijo. Os crentes devem se alegra com a despeito de seu 

sofrimento por Cristo, mas por causa disso (cf. Atos 5:41 ), sabendo que "todos os que 

querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" ( 2 Tim. 3:12 ). Maior 

alegria dos crentes vem no ponto de maior sacrifício, porque servir a Deus é o objetivo 

supremo de sua existência. O apóstolo escreveu anteriormente em Filipenses: "[É] a 

minha ardente expectativa e esperança, de que eu não vou estar envergonhados em 

qualquer coisa, mas com toda a ousadia, Cristo mesmo agora, como sempre, ser exaltado 

em meu corpo, quer . pela vida ou pela morte Porque para mim o viver é Cristo eo morrer 



é lucro "( 1: 20-21 ). Alguns anos antes, ele escreveu: "Nenhum de nós vive para si, e 

nenhum morre para si mesmo, porque, se vivemos, vivemos para o Senhor, ou se 

morremos, morremos para o Senhor, por isso, se vivemos ou morramos, somos do Senhor 

"( Rom. 14: 7-8 ). 

Infelizmente, muitos crentes experimentar a alegria da mesma maneira como o mundo 

faz. Quando as circunstâncias são favoráveis, eles estão felizes; mas quando as 

circunstâncias são desfavoráveis, eles estão tristes e às vezes ressentido. As únicas coisas 

que lhes trazem alegria são aqueles que promovem seus próprios interesses e bem-

estar. Mas quando os crentes procuram fazer a vontade do Pai e agradá-Lo, eles vêem 

sacrifício por Ele com alegria. A razão pela qual muitos crentes sabem pouco sobre o tipo 

de Paulo de alegria é que eles sabem pouco sobre o seu tipo de sacrifício. 

É difícil para os crentes mundanos, egocêntricos para entender como os missionários 

podem viver durante anos em condições primitivas, exigentes, e muitas vezes perigosas 

e ainda assim manter a sua alegria. Através de tudo isso eles se alegrar, porque, como 

Paulo e os filipenses, eles oferecem suas vidas como um contínuo sacrifício a Deus. Eles 

aprenderam que quanto maior o sacrifício, maior é a alegria. Eles têm a mesma atitude de 

Pedro e os outros apóstolos que, depois de ser açoitado e ordenou "para não falar em 

nome de Jesus, ... seguiram o seu caminho a partir da presença do Conselho, regozijando-

se por terem sido considerados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus "( Atos 5: 

40-41 ). 

O serviço abnegado para Cristo é um sacrifício apenas no sentido de ser uma oferta a 

Deus. Nunca é um sacrifício no sentido de ser uma perda. Um crente pode sacrificar nada 

para o Senhor que não é substituído por algo infinitamente mais valioso e gratificante 

(cf. 2 Cor. 4:17 ). É sempre uma troca do menor para o maior, levando Paulo a escrever: 

"Eu considero tudo como perda, tendo em vista o valor de excelência do conhecimento 

de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e considero como 

lixo, para que eu possa ganhar a Cristo "( Filipenses 3: 8. ). O que ele deixou foi mera 

"lixo"; o que ele ganhou foi Cristo e as bênçãos imensuráveis de salvação e vida eterna 

( vv. 9-11 ). Essa realidade da justificação se estende para a santificação. 

Paulo não só é um modelo para altruísta, serviço sacrificial, mas também para a alegria 

que o serviço produz. Como ele escreveu aos Coríntios: "Estou cheio de conforto, eu 

estou transbordando de alegria em toda a nossa tribulação" ( 2 Cor. 7: 4 ; cf. Ef 3:13. ) e 

aos Colossenses: "Agora me regozijo no meus sofrimentos por vós, e na minha carne, que 

eu faço a minha parte em nome de seu corpo, que é a igreja, ao preencher o que falta aos 

sofrimentos de Cristo "( Colossenses 1:24 ). Ele assegurou aos tessalonicenses que "por 

esta razão, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca 

de vós, pela vossa fé, porque agora vivemos, se estais firmes no Senhor Por que ação de 

graças podemos render a Deus por. você em troca de todo o gozo com que nos 

regozijamos diante do nosso Deus em seu relato "( 1 Tes. 3: 7-9 ). Da mesma forma, 

Tiago advertiu: "Considerai tudo com alegria, meus irmãos, quando se deparar com várias 

provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança ea perseverança 

tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando. em nada 

"( Tiago 1: 2-4 ). Da mesma forma, Pedro aconselhou seus leitores: "Na medida em que 

você compartilha os sofrimentos de Cristo, manter a alegria, para que também, na 

revelação de sua glória, vos alegreis exultando" ( 1 Pedro 4:13 ). 

Assim foi com integridade e sinceridade que Paulo podia dizer, eu me alegro e 

compartilhar minha alegria com todos vocês. Sunchairō ( share ... alegria ) é um 



composto (e, portanto, intensificou) forma do verbo anterior ( chairo , alegrar ) e 

descreve uma profunda mutualidade de propósitos e sentimento. Foi usado por Lucas para 

descrever os vizinhos e parentes de Elisabete, que "se alegrava com ela" sobre o 

nascimento de João Batista ( Lucas 1:58 ). Ela foi usada por Jesus do homem que alegrou 

em encontrar sua ovelha perdida ( Lucas 15: 6 ), e da mulher, que, da mesma forma, se 

deleitava em encontrá-la moeda perdida ( 15: 9 ; cf. 1 Cor 12:. 26 ; 13: 6 ). Porque Paulo 

e os filipenses havia sacrificado e servido juntos, eles foram capazes de alegrar-se 

juntos. Usando a mesma palavra ( sunchairō ) que ele tinha acabado de usar de si mesmo, 

ele agora admoesta, Você também, exorto-vos, alegrai-vos na mesma maneira e 

compartilhar sua alegria comigo. 

Timóteo: O representante legal 

Mas eu espero no Senhor Jesus enviar Timóteo para você em 

breve, para que eu também possa ser encorajado quando eu 

aprender de sua condição. Porque não tenho mais ninguém de 

alma gêmea que vai realmente se preocupar com o seu bem-

estar. Pois todos eles buscam seus próprios interesses, não os de 

Cristo Jesus. Mas você sabe de seu valor comprovado, que serviu 

comigo no progresso do evangelho como uma criança que serve 

seu pai. Portanto, espero enviar-lhe imediatamente, assim que eu 

ver como as coisas vão comigo; e eu confio no Senhor que também 
eu mesmo virá em breve. ( 2: 19-24 ) 

O segundo modelo de servo espiritual é Timóteo, amado filho de Paulo na fé. Como 

Paulo, seu mentor e modelo, Timoteo é um exemplo de confiança para os outros crentes 

para emular. 

Porque sua prisão impediu Paulo de ir para Filipos, que era o seu esperança no Senhor 

Jesus (ou seja, na vontade do Senhor) para enviar Timoteo há pouco tempo, de modo 

que ele também pode ser encorajada quando ele aprendeu de Filipenses ' condição 

. do apóstolo esperança não era um desejo ocioso, mas o desejo profundo de seu 

coração. Porque ele nunca quis agir independentemente da vontade de seu mestre, 

sua esperança e expectativa era em linha com o objetivo de que o Senhor Jesus. Paulo, 

sem dúvida, orou fervorosamente para a direção do Senhor e estava determinado a ajustar 

ou se desfazer de seus próprios planos, se necessário. 

Timóteo era um nativo de Listra, na província da Galácia (parte da Turquia 

moderna). Sua mãe, Eunice, era judia e seu pai era grego e, provavelmente, um 

pagão. Paulo levou-o a Cristo ( 1 Cor 04:17. ; 1 Tim. 1: 2 , 18 ; . 2 Tim 1: 2 ), 

provavelmente durante a visita do apóstolo para Listra em sua primeira viagem 

missionária ( Atos 14: 6-23 ) . Tanto sua mãe e sua avó, Lois, eram crentes ( 2 Tim. 1: 5 ) 

e havia instruído Timoteo no Antigo Testamento ( 2 Tim 3:15. ). Que ele não era 

circuncidado como uma criança sugere que seu pai o tinha educado na aprendizagem e 

na cultura grega. Juntamente com a sua maturidade espiritual, sua herança judaica e grega 

combinada fez o único qualificado para ministrar o evangelho com Paulo para o mundo 

gentio. Para fazer Timoteo mais aceitável para os judeus, especialmente para aqueles na 

Galácia que sabia dele, Paulo circuncidou ( Atos 16: 3 ). Na época em que Paulo escreveu 

Filipenses, Timoteo tinha sido seu companheiro quase constante durante cerca de dez 

anos. 



Com grande afeto, Paulo falou dele como "meu verdadeiro filho na fé" ( 1 Tim. 1: 2 ), 

"meu amado filho" ( 2 Tim. 1: 2 ), "o meu filho amado e fiel no Senhor" ( 1 Cor. 4:17 ), 

"o meu companheiro de trabalho" ( Rm 16:21. ; 1 Ts 3: 2. ; cf. 1 Cor 16:10. ), "nosso 

irmão" ( 2 Cor 1: 1. ; 1 Tes. 3: 2 ; cf. Hb 13:23. ), e, na presente carta, como um 

companheiro servo de Cristo Jesus ( Fl 1. 1 ). Timóteo estava com Paulo em Corinto 

( Atos 18: 5 ), foi enviado para a Macedônia ( 19:22 ), e acompanhou o apóstolo em sua 

viagem de volta a Jerusalém ( 20: 4 ). Ele foi associado com Paulo na escrita de Romanos 

( Rom 16:21. , 2 Corinthians) ( 2 Cor. 1: 1 ), Filipenses ( Fl 1. 1 ), Colossenses ( Col. 1: 

1 ), ambas as epístolas aos Tessalonicenses ( 1 Tes. 1: 1 ; 2 Tessalonicenses 1: 1. ) e 

Filemon ( Filemon 1. ). Ele serviu como solucionador de problemas de Paulo em Corinto 

( 1 Cor 4:17. ), Tessalônica ( 1 Tes. 3: 2 ) (, Ephesus . 1 Tim 1: 3-4 ), e Filipepi ( Phil 

2:19. ). 

Timoteo foi fiel e confiável em todos os sentidos e claramente estava qualificado para ser 

um modelo para os filipenses a imitar. Eles estavam bem familiarizados com ele, já que 

ele, sem dúvida, estava com Paulo quando a igreja ali foi fundada (cf. Atos 16: 3 , 12-

40 ). Por isso, é de se surpreender que o apóstolo estava ansioso para enviar Timóteo 

para eles em breve. Mais adiante neste capítulo, Paulo explica o que entende 

por pouco, dizendo: "Eu espero que a mandá-lo de imediato, assim que eu ver como as 

coisas vão comigo "( v. 23 ). Alguns intérpretes acreditam que Paulo queria saber se ele 

permaneceria na prisão, ser liberado, ou ser executado. Mas seus comentários de alguns 

versos depois indicar que ele deve ser lançado e para visitar a igreja em Filipos em pessoa 

( 2:24 ). Pode ter sido que Timóteo foi ajudar com algum assunto crucial para a igreja em 

Roma. Embora o apóstolo estava livre para os visitantes e para pregar e ensinar, sem 

entraves, ele não poderia deixar seus aposentos alugados, onde ele estava sob constante 

vigilância ( Atos 28:16 , 23 , 30-31 ). Pode ter sido que Timóteo estava ajudando Paulo 

com a situação referida no 1: 15-17 . 

A única razão específica Paulo mencionado para o envio de Timóteo era para que ele 

possa ser encorajados quando ele aprendeu de Filipenses ' condição. Apesar de sua 

esperança de visitar Filipepi em breve, Paulo esperava Timoteo ter tempo para alcançá-

los e informar a sua avaliação da sua condição antes que o apóstolo foi libertado. Sua 

confiança de que ele iria ser encorajados pelo que o relatório revela que ele esperava que 

fosse positivo. Era típico de Paulo estar tão preocupado. No caso da igreja de Corinto, 

suas preocupações eram tão profunda que ele não tinha coração para o ministério até que 

ouviu de sua condição ( 2 Cor. 7: 5-9 ). 

Porque ele queria os filipenses a aceitar Timoteo sem hesitação, Paulo deu-lhes um breve 

perfil daquele servo dedicado de Jesus Cristo ( vv. 20-24 ). O apóstolo destacou sete 

características pessoais para os filipenses a imitar: Timoteo foi semelhante, Simpático, 

single-minded, temperado, submisso, sacrificial, e Prestativo. 

Em primeiro lugar, o caráter espiritual de Timóteo era semelhante ao do do apóstolo. De 

muitas maneiras, Timoteo foi uma verdadeira alma gêmea com Paulo. Epafrodito ( 2: 

25-30 ) e alguns outros pregadores e professores em Roma eram servos fiéis do Senhor, 

e Paulo amado e apreciado eles (cf. 1: 14-17 ). O apóstolo não estava em forma 

menosprezar aqueles homens, mas não havia ninguém daestatura de Timoteo. Ele tinha 

sido instruído nas Escrituras desde a infância por sua mãe e sua avó ( 2 Tim. 1: 5 ; 03:15 ) 

e foi altamente considerado por aqueles que o conheceram ( Atos 16: 2 ). No entanto, o 

grande crescimento espiritual de Timóteo começou quando ele começou a viajar e 

ministrar com Paulo. Com exceção do Senhor Jesus Cristo, nunca houve um mentor 



espiritual em um par com Paulo.Timóteo teve o privilégio único e invejável de ser o 

protegido do apóstolo. 

Usado somente aqui no Novo Testamento, isopsuchos é um adjetivo composto, composto 

por isos (iguais) e PSUCHE (alma). É, literalmente, significa "igual a alma" ou "uma 

grande alma", referindo-se a pessoas que são like-minded, de alma gêmea. A Septuaginta 

(a tradução grega do Antigo Testamento) usou a palavra no Salmo 55:13 , onde Davi fala 

de "um homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo," que tinham 

gravemente o traiu. 

O objetivo do verdadeiro discipulado é a reprodução; quando uma pessoa está totalmente 

discipulado, Jesus disse, ele será como o seu professor ( Matt. 10:25 ). Ao longo do 

tempo, Timoteo chegou a pensar como Paulo, referem-se a crentes e não crentes, como 

Paulo, avaliar idéias e situações como Paulo, confiança no Senhor como Paulo, e orar 

como Paulo. Esses dois homens de Deus tinha qualidades semelhantes de alma, as 

paixões semelhantes, objetivos semelhantes, e zelo similar. Com efeito, Paulo estava 

dizendo aos crentes de Filipos que ele tinha dito para aqueles em Corinto, poucos anos 

antes: "Exorto-vos, ser imitadores de mim Por isso enviei para você Timóteo, que é o meu 

amado, e fiel. criança no Senhor, e ele vos fará lembrar de meus caminhos que estão em 

Cristo, assim como toda parte eu ensino em cada igreja "( 1 Cor. 4: 16-17 ). Então, aqui, 

como em Corinto, até que Paulo foi capaz de visitar novamente Filipepi, Timoteo foi de 

longe o melhor substituto. Ele era o cumprimento final do desejo do apóstolo que outros 

crentes ser fiéis imitadores dele, como ele era de Jesus Cristo ( 1 Cor. 11: 1 ). Não admira 

que Timóteo era tão amado e querido para Paulo. 

Timóteo também teve a virtude de ser simpático. Com a maior confiança, Paulo poderia 

garantir aos filipenses que Timoteo vai realmente se preocupar com o seu bem-

estar. O verbo merimnaō ( causa de ) expressa um sentimento forte por algo ou alguém, 

muitas vezes, a ponto de terem que arcar. Jesus usou o verbo para falar de ansiedade 

desnecessária e preocupação (cf. Mt 6: 25-28. ; 10:19 ; Lucas 10:41 ), e mais tarde na 

presente carta ele é processado "ansioso" ( 4: 6 ). Mas Paulo aqui usa-lo em um sentido 

positivo para descrever grande preocupação de Timóteo para o bem-estar da igreja de 

Filipos. Tal como o seu Senhor, Paulo tinha "solicitude por todas as igrejas" constante ( 2 

Cor. 11:28 ) e estava confiante de que Timoteo compartilhado essa preocupação. Eram 

verdadeiros pastores, cuja principal preocupação era com o bem-estar de suas ovelhas. 

A terceira força que caracterizou Timoteo era sua obstinação, afirmou aqui indiretamente 

por contraste com os líderes da igreja em Roma. Paulo lamenta o, sem amor atitude 

egocêntrica desses líderes. buscartraduz o presente do indicativo do verbo zēteō e 

poderia ser traduzida como "continuamente buscam." Deve ter profundamente 

entristecido Paulo ter que dizer dos que todos buscam os seus próprios interesses e não 

os de Cristo Jesus. 

Embora o evangelho estava sendo proclamado por um número de homens em Roma, às 

vezes era pregado fora de "inveja e porfia ... [e] ambição egoísta, e não de motivos puros" 

( 01:15 , 17 ). Paulo, no entanto, regozijou-se "que, em todos os sentidos, ou por pretexto 

ou de verdade, Cristo é proclamado" ( v. 18 ). Parece que aqueles que pregavam fora de 

boa vontade e amor ( vv. 15-16 ) ou tinham desaparecido ou estavam em silêncio. Apesar 

da presença de Paulo, muitos pregadores tornou-se mundana e egocêntrica. Eles não 

estavam apóstata ou herética, mas, obviamente, havia deixado seu primeiro amor por 

Cristo e tornar-se auto-centrado (cf. Ap 2: 4 ). Seus principais interesses agora já não 

eram as de Cristo Jesus , mas a sua própria. Ao contrário de Timoteo, eles não estavam 



mais sincera, mas tornou-se de ânimo dobre e, portanto, espiritualmente instável ( Tiago 

1: 8 ). Eles foram exemplificados por Demas, um colega de trabalho confiável de Paulo 

em Roma ( Col. 4:14 ; . Filemon 24 ), que acabaria por abandoná-lo ( 2 Tim 

4:10. , 16 ). Os poucos homens fiéis com Paulo em Roma, como Lucas e Aristarco ( Col. 

4:10 ; . 24 Fm ), evidentemente não estavam disponíveis para viajar para Filipepi. O 

apóstolo foi até seu último colega de trabalho de confiança; fiel Timoteo foi a exceção 

single-minded solitário em Roma. Esta foi mais uma vez situação de Paulo em sua prisão 

final em Roma. Em sua última carta a Timóteo, ele disse: "Todos os que estão na Ásia se 

afastou de mim" ( 2 Tim. 1:15 ) e pediu a Timóteo para permanecer leal ( 2 Tim. 

1:13 ). Como Paulo, seus dominantes interesses quando Paulo escreveu esta carta ainda 

eram as de Cristo Jesus. 

Em quarto lugar, Timoteo foi temperado. Paulo não tem que convencer a igreja em Filipos 

de que porque eles sabiam de seu valor comprovado. Vale 

comprovada traduz dokimēn , que tem o significado básico de prova após o teste. Usado 

de uma pessoa, ela descreveu caráter comprovada ou valor testado. Paulo usou as 

inúmeras vezes forma verbal em suas advertências para os crentes para "provar qual é a 

vontade de Deus é, o que é bom, agradável e perfeita" ( Romanos 12: 2. ), e "examinar 

[si]" ( 1 Cor 11:28. ; cf. 2 Cor 13: 5. ; Gal. 6: 4 ). Os crentes devem "examinar tudo com 

cuidado, apegar-se que o que é bom" ( 1 Ts. 5:21 ) e "testar os espíritos para ver se eles 

são de Deus" ( 1 João 4: 1 ). Paulo também usou o termo em relação às provas de fiéis do 

Senhor, notando que "assim como fomos aprovados por Deus para ser confiada com o 

evangelho, assim falamos, os homens não tão agradáveis, mas Deus, que prova o nosso 

coração" ( 1 Tess. 2: 4 ; cf. 1 Cor 03:13. ; 1 Pedro 1: 7 ). Paulo falou muito bem de um 

irmão sem nome "o qual muitas vezes testado e está diligente em muitas coisas" ( 2 Cor. 

8:22 ), e instruiu que os diáconos "também deve ser testada primeiro [para ver] se eles 

são irrepreensíveis" ( 1 Tm. 3:10 ). 

Timoteo tinha sido testado várias vezes em seu serviço ao Senhor. Quando agitadores de 

Tessalônica forçou Paulo a sair Berea, Timóteo e Silas foram confiados a permanecer lá 

e continuar o trabalho ( Atos 17:14 ). Da mesma forma, "depois de ter passado pela 

Macedônia e Acaia, ... [ele] enviando à Macedônia dois daqueles que o serviam, Timóteo 

e Erasto" ( Atos 19: 21-22 ). Um pouco mais tarde, Timoteo acompanhou o apóstolo e 

outros, quando eles voltaram para a Macedônia ( 20: 3-4 ), de que Filipos era uma cidade 

chave. Paulo pode ter escrito 2 Corinthians de Filipos (cf. 2 Cor. 11: 9 ; Phil 4:15. ) e na 

introdução a este ofício enviado saudações de "irmão Timóteo" ( 2 Cor 1: 1. ). A igreja 

em Filipos estava bem familiarizado com Timóteo e tinha beneficiado de seu serviço fiel 

por muitos anos. 

Quinta virtude de Timóteo mencionado aqui era a sua submissão. Assim como Paulo, a 

quem Timoteo servido com, . o jovem era submisso ao Senhor Douleuō ( servido ) foi 

usado de muitos tipos de serviços, incluindo serviço de dinheiro ( Matt 6:24. ), um mestre 

humano ( 1 Tim. 6: 2 ), um pai humano ( Lucas 15:29 ), uma nação conquistar ( Atos 7: 

7 ; cf. João 8:33 ), e serviço de fiéis uns aos outros (Gl 5:13. ). Mas foi também um dos 

verbos mais comuns usados no Novo Testamento para o serviço ao Senhor (cf. Atos 

20:19 ; Romanos 0:11. ; 14:18 ; Col. 3:24 ), muitas vezes em contraste com servindo 

outras pessoas e coisas, como a letra da lei mosaica ( Rm 7: 6. , da lei do pecado () Rom 

7:25. ), e desejos pecaminosos ( Rm 16:18. ; Tito 3: 3 ). Como a próxima frase ("no 

progresso do evangelho") deixa claro, servido aqui refere-se ao serviço do Senhor. 

É importante notar que Paulo não está falando de um serviço personalizado de Timóteo 

com ele, apesar de que era considerável. Timóteo era completamente submisso a Paulo, 



como um apóstolo, um pai espiritual, e um incomparável modelo de piedade. Mas Paulo 

deixa claro que esse serviço específico não era para ele, mas com ele. Eles serviram ao 

Senhor juntos em uma parceria amorosa e não competitivo. Paulo era claramente o sênior 

e júnior Timoteo o respeitoso. No entanto, os dois homens eram ambos os "servos de 

Cristo Jesus" ( Filipenses 1: 1 ) (, "fazer a obra do Senhor" juntos . 1 Cor 16:10). Timoteo 

não só era colega de trabalho de Paulo, mas também "cooperador de Deus no evangelho 

de Cristo" ( 1 Tes. 3: 2 ). 

Sexta virtude de Timóteo era sua vontade de ser sacrificial, como se depreende do seu 

ministério com Paulo no progresso do evangelho como uma criança que serve seu 

pai. A partir do momento que o apóstolo o escolheu para servir ao lado dele, Timoteo 

renderam quaisquer planos pessoais que possa ter tinha para a sua vida. Ele começou uma 

aventura non-stop que lhe traria grande fecundidade e satisfação espiritual, mas que 

envolveria também o sofrimento e sacrifício. 

Como Paulo, Timoteo considerava-se na obrigação de pregar a Cristo a todos, sabendo 

que o evangelho "é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do 

judeu e também do grego" ( Rm 1: 14-16. ) . Ele, também, foi "determinado a não saber 

nada ... a não ser Jesus Cristo, e este crucificado" ( 1 Cor. 2: 2 ), estava disposto a "tornar-

se um espetáculo ao mundo, tanto aos anjos e aos homens", sendo considerado um tolo 

"por amor de Cristo", e estava disposto a estar com fome e com sede, mal vestidos, mais 

ou menos tratada, sem-teto, injuriados, perseguidos e caluniados ", como a escória do 

mundo, a escória de todas as coisas, até agora" ( 1 Cor. 4: 9-13 ). Ele podia dizer 

sinceramente com Paulo de que "nós não nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor 

ea nós mesmos pregar como vossos servos por amor de Jesus", e que ele estava "aflitos 

em todos os sentidos, mas não angustiados; perplexos, mas não desesperada; perseguidos, 

mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer 

de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo "( 2 Cor 4: 5. , 8- 

10 ). O Senhor também lhe tinha dado "o ministério da reconciliação", como um 

embaixador de Cristo ( 2 Cor 5:18. , 20 ). E como Paulo, ele acabou sendo preso por sua 

fé ( Heb. 13:23 ). Por razões de seu Senhor, ele deixou sua casa e sua mãe piedosa e 

avó. Não há nenhuma evidência nas Escrituras que ele nunca se casou, teve filhos, e 

experimentado as alegrias da vida em família. Ele poderia sinceramente declarar como 

Paulo aos anciãos de Éfeso: "Eu não considero a minha vida de qualquer conta como 

preciosa para mim, para que eu possa terminar minha carreira eo ministério que recebi do 

Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus "( Atos 20:24 ). 

Sétima virtude de Timóteo era que ele estava disponível, uma característica implícita nos 

outros. Porque ele era tão eminentemente qualificado para o serviço, Paulo poderia 

afirmar, sem hesitação, portanto espero enviá-lo 

imediatamente. Qualifying imediatamente, o apóstolo explicou que primeiro 

queria ver como as coisas vão comigo. Como observado na discussão do versículo 21 , 

ele ainda precisava da ajuda de Timoteo mais algum tempo. 

O contexto deixa claro que Timoteo estava disposto a fazer o que Paulo lhe pedia. Ele 

não tinha agenda própria. Para ele, estar disponível para o Senhor, essencialmente, 

significava ser útil aos apóstolo do Senhor. Sua permanência ou saída foi inteiramente a 

decisão de Paulo, não a sua própria. Deve ter sido difícil para este jovem inteligente, 

energético, talentoso, e dotado de ser constantemente cortando relações com a família, 

amigos e colegas de trabalho. Para a maioria das pessoas, especialmente aquelas com as 

suas capacidades, seria praticamente impensável para estar em alguém do beck e 

chamada.Mas Timoteo era apenas esse tipo de servo voluntário, confiável e alegre de 



Paulo em seu serviço mútuo de Jesus Cristo. Ele estava pronto para gastar e ser gasto 

como parecia melhor para seu querido amigo e apóstolo. 

Paulo, então, acrescentou, e eu confio no Senhor que também eu mesmo virá em 

breve. Ele não minimizar o valor que ele poderia ser para a igreja em Filipos, ministrando 

a eles em pessoa. Seja ou não fez, no entanto, é claro que ele tinha a maior confiança em 

Timóteo. 

Timoteo tinha fragilidades humanas. Apesar de sua vocação divina e dons espirituais ( 1 

Tm. 4:14 ), ele aparentemente não tinham auto-confiança por causa de sua juventude ( 1 

Tm. 4:12 ). Ele foi tentado por paixões da mocidade. Em sua segunda carta a ele, o 

apóstolo adverte: ". Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, 

útil ao Senhor, preparado para toda boa obra Agora fugir das paixões da mocidade e segue 

a justiça, fé, amor e paz, com aqueles que invocam o Senhor com um coração puro "( 2 

Tim. 2: 21-22 ). Aparentemente, Timoteo foi, então, em um ponto baixo em sua vida 

pessoal e ministério. Ele teve vitórias e derrotas, satisfação e decepção, alegria e 

tristeza. Mas ele atendeu o conselho de Paulo: "Continua nas coisas que você aprendeu e 

convicção, sabendo de quem o tens aprendido ... Prega a palavra, estar pronto a tempo e 

fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com grande a paciência e doutrina ... sê sóbrio 

em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério "( 2 Tm 

3:14. ; 4: 2 , 5 ). 

Epafrodito: O Companheiro amoroso 

Mas eu pensei que necessário enviar a você Epafrodito, meu 

irmão e companheiro de trabalho e companheiro de lutas, que 

também é o seu mensageiro e ministrar a minha 

necessidade; porque ele estava com saudades de todos vocês e 

estava angustiado porque você tinha ouvido falar que ele estava 

doente. Porque, na verdade ele estava doente a ponto de morte, 

mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também 

de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Portanto, 

eu tê-lo enviado ainda mais ansiosamente para que quando você 

vê-lo de novo, você pode se alegrar e eu possa estar menos 

preocupado com você. Receba-o, em seguida, no Senhor com todo 

o gozo, e tende homens como ele em alta conta; porque ele chegou 

perto de morte para a obra de Cristo, arriscando sua vida para 

completar o que era deficiente em seu serviço para mim. ( 2: 25-
30 ) 

O terceiro modelo servo espiritual descrito em 2: 17-30 é Epafrodito, outro protegido e 

colega de trabalho de Paulo. Ele não era um estadista apóstolo e espiritual, como Paulo 

ou, tanto quanto se sabe, até mesmo um ancião, como Timóteo. Não há registro de 

qualquer trabalho notável que ele realizou. Nada se sabe sobre sua família, sua 

experiência pessoal, sua conversão, quanto tempo ele tinha sido um crente, ou as suas 

funções específicas nas igrejas em Filipos, Roma, ou em outro lugar. 

O nome Epafrodito significa "pertencente a", ou "favorecido por Aphrodite", a deusa 

grega do amor (a quem os romanos chamavam de Vênus), indicando que, como Timóteo, 

ele foi provavelmente nascido e educado na cultura grega. O nome era comum e mais 

tarde veio a significar "amoroso", ou "lovely". Embora Epafrodito foi muitas vezes 

abreviado para Epafras, não há provas de que ele era o homem com esse nome 



mencionado em Colossenses 1: 7 e 04:12 . Seu nível de serviço sacrificial ao Senhor é 

especialmente instrutivo e encorajador para o crente, para quem os exemplos de grandes 

pregadores e pastores, como Paulo e Timoteo pode parecer fora de alcance. Ele 

exemplifica o espírito de sacrifício por amor de Cristo, que não envolve nenhuma 

aclamação pública, sem destaque, sem um alto cargo, não há grandes talentos ou dons. Ele 

não era um pregador notável, mestre ou líder; portanto, o seu exemplo parece ser mais 

relevante e atingível. 

Porque eles escolheram Epafrodito para trazer seu presente para Paulo e para o servirem 

( Phil 2:25. ; 04:18 ), Filipenses, obviamente, segurou-o na mais alta consideração e 

confiava nele implicitamente.Embora ele não pode ter mantido uma posição oficial em 

sua igreja, eles sabiam que ele conheceu altos padrões morais e espirituais do 

apóstolo. Ele tinha a alma de um servo, indo de bom grado a Roma para ajudar Paulo em 

qualquer maneira que podia durante o tempo que ele era necessário. 

Que ele estava disposto a ir a Roma, enquanto Paulo ainda foi preso também mostra 

grande coragem (cf. 2 Tim. 1: 16-17 ). Embora o apóstolo foi autorizado a viver em seus 

próprios quartos alugados e tinha liberdade ilimitada para receber os visitantes ( Atos 28: 

30-31 ), Epafrodito entendido que esta situação pode mudar durante a noite. Se César 

decidiu que Paulo era de fato uma ameaça a ele como tinha sido acusado, ele não hesitaria 

em pedir sua execução imediata. Isso colocaria associados de Paulo em perigo de 

detenção, prisão e, talvez, a execução. Epafrodito sabia que o risco que corria era real. 

Depois de declarar sua intenção de enviar Epafrodito volta a Filipos, Paulo primeiro dá 

cinco títulos que revelam o caráter deste homem ( v. 25 ) e, em seguida, menciona várias 

razões para mandá-lo de volta ( vv. 26-30 ). 

Seus títulos 

Mas eu pensei que necessário enviar a você Epafrodito, meu 

irmão e companheiro de trabalho e companheiro de lutas, que 

também é o seu mensageiro e ministrar a minha 

necessidade; ( 02:25 ) 

Os três primeiros títulos (introduzidas pela minha ) referem-se a relação de Epafrodito 

ao apóstolo himself- irmão, companheiro de trabalho, companheiro de lutas. Os dois 

últimos (introduzido porseu ) dizem respeito à sua relação com a igreja em 

Filipepi- mensageiro, ministro. 

Em usando o pronome possessivo meu, Paulo manifesta um relacionamento profundo e 

amoroso com este homem notável. O apóstolo era o líder mais respeitada e amada na 

igreja primitiva. No entanto, ele se dignou a chamar um crente comum e praticamente 

desconhecida não só o seu irmão, mas também o seu companheiro de 

trabalho e companheiro de lutas no serviço do Senhor. 

Acima de tudo, Epafrodito, como todos os outros crentes, era espiritual de 

Paulo irmão, um filho do companheiro de Deus. Mas os dois homens também havia se 

tornado irmãos no sentido de ter uma profunda afeição pessoal pelo outro. Eles haviam 

desenvolvido uma amizade duradoura e camaradagem, servindo eles ao Senhor juntos. 

Em segundo lugar, Epafrodito era de Paulo companheiro de trabalho, enfatizando o 

seu esforço espiritual comum além de sua vida espiritual comum. Sunergos ( colega de 

trabalho ) é um termo distintamente Pauline. Dos treze vezes é utilizado em todo o NT 

mas ona ( João 3 8 ) são por Paulo. Em cada caso, ele tem a ideia de uma parceria 



carinhoso, não somente a de um relacionamento oficial impessoal (cf. Rm 16: 

9. , 21 ; Col. 4:11 ; 1 Tes. 3: 2 ; Filemon 24. ). Paulo inclui duas vezes especificamente 

mulheres piedosas entre seus companheiros trabalhadores a Prisca (ou Priscila, Rom. 16: 

3 ) e Evódia e Síntique, dois dos deuses, mas brigando membros da igreja em Filipos que 

haviam compartilhado "luta pela causa do evangelho" de Paulo ( Filipenses 4: 2-3. ). Em 

1 Coríntios, ele chama todos os crentes "cooperadores de Deus" ( 1 Cor. 3: 9 ). 

Em terceiro lugar, Epafrodito era de Paulo companheiro de lutas, sugerindo suas lutas 

comuns contra inimigos espirituais comuns. soldado Fellow traduz o composto grego 

substantivo sustratiōtēs(utilizado apenas duas vezes no Novo Testamento; cf. Filemon 

2. ), que é formado a partir de sol ("com" ) e stratiotes , a palavra comum para soldado 

(cf. Mt 8: 9. ; 28:12 ; João 19: 2 , 23 ; Atos 10: 7 ; 12: 6 ).Paulo foi acorrentado a 

uma stratiotes em Roma quando escreveu Filipenses ( Atos 28:16 ). Usando a palavra 

metaforicamente, Paulo admoestou Timóteo a sofrer dificuldades com ele "como um bom 

soldado de Cristo Jesus" ( 2 Tim. 2: 3 ). O apóstolo olhou em Epafrodito não como um 

subordinado, mas, com humildade, como um guerreiro espiritual no serviço do Senhor 

Jesus Cristo. 

No segundo conjunto de títulos, Epafrodito é chamado o seu mensageiro e ministrar a 

minha necessidade. Como mencionado acima, a palavra o indica o seu relacionamento 

com a igreja em Filipos e vê o seu trabalho a partir de sua perspectiva. Paulo 

agora considerou necessário enviar de volta para Filipepi o amado irmão, companheiro 

de trabalho, e companheiro de lutas que tinham tanto carinho que lhe foi enviada. 

Apostolos pode se referir a um simples mensageiro, como ele claramente faz aqui. O 

termo é usado para o ofício de apóstolo, realizada pela Doze (incluindo Matthias; Atos 1: 

21-26 ) e Paulo (cf. Rom. 1: 1; Gl 1: 1. , 19 ; Ef 1: 1. ) . Eram homens que tinham visto o 

Senhor ressuscitado e que foram diretamente por ele escolhido. De uma maneira 

completamente original, Jesus é "o Apóstolo [ apostolon ] e Sumo Sacerdote da nossa 

confissão "( Heb. 3: 1 ). Apostolos também pode se referir a mensageiros especiais que 

foram escolhidos e enviados pelas igrejas (cf. Atos 14: 14 ; 2 Cor 

8:23. ). Claramente Epafroditoera um mensageiro, enviado a Roma pela igreja em 

Filipos. 

Epafrodito também foi um ministro enviado de Filipos para atender de 

Paulo necessidade. leitourgos é uma das várias palavras gregas traduzidas por 

vezes ministro no Novo Testamento. Mais uma vez, é o termo da qual liturgia é 

derivado; mas tem uma ampla gama de significados e aplicações. Ele foi usado pelos 

antigos gregos de um funcionário público que foi tão apaixonAdãoente dedicado às suas 

funções que ele descarregados-los às suas próprias custas. A palavra muitas vezes descrita 

fazendo um serviço que tinha uma aura de importância especial, e um leitourgos foi, 

portanto, altamente respeitado e honrado por seus concidadãos. Paulo refere-se aos 

governantes humanos em geral como "servos [ leitourgoi ] de Deus "( Rom. 13: 6 ), que 

devem ser respeitados e obedecidos ( vv 1-5. , 7 ). 

No Novo Testamento, leitourgos foi mais comumente usado de serviço ao Senhor. Paulo 

falou de si mesmo como "um ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando como 

sacerdote o Evangelho de Deus" ( Rm 15:16 ). O escritor de Hebreus chama santos anjos 

de Deus "Seus ministros" ( Heb. 1: 7 ) e até mesmo refere-se a Jesus Cristo como "um 

ministro do santuário, e do verdadeiro tabernáculo" ( 8: 2). Para Paulo 

chamar Epafrodito um ministro foi um grande elogio, de fato. Epafrodito era ele 



mesmo o presente mais valioso que veio a Paulo de Filipos-a auto-doação, incansável, 

sacrificial, e humilde servo do mais alto calibre. 

Por essa razão, deve ter sido extremamente difícil para Paulo para enviar de volta para 

eles este querido irmão, companheiro de trabalho, e companheiro de lutas. E porque 

a igreja tinha enviadoEpaphroditus para ficar com o apóstolo indefinidamente e servir 

as suas necessidades, Paulo sentiu obrigado a explicar por que ele estava mandando-o de 

volta. Ele articula essas razões em versos 26-30 . 

Razões de Paulo para o envio de Epafrodito Voltar 

porque ele estava com saudades de todos vocês e estava 

angustiado porque você tinha ouvido falar que ele estava 

doente. Porque, na verdade ele estava doente a ponto de morte, 

mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também 

de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Portanto, 

eu tê-lo enviado ainda mais ansiosamente para que quando você 

vê-lo de novo, você pode se alegrar e eu possa estar menos 

preocupado com você. Receba-o, em seguida, no Senhor com todo 

o gozo, e tende homens como ele em alta conta; porque ele chegou 

perto de morte para a obra de Cristo, arriscando sua vida para 

completar o que era deficiente em seu serviço para mim. ( 2: 26-
30 ) 

Não era que Epafrodito estava cansada de servir Paulo. Ele não era apenas saudades ou 

agitado para uma mudança de trabalho ou paisagem. Nem estava com medo dos danos 

que possa acontecer a ele se ele ficasse mais tempo. Os títulos Paulo lhe deu mostram que 

ele era um trabalhador fiel que nunca iria deixar um trabalho incompleto e um soldado 

leal que nunca iria deixar o cargo em face do perigo. 

Mas Epafrodito estava com saudades de seus companheiros crentes de Filipos, e estava 

angustiado porque eles tinham ouvido dizer que ele estava doente. Ele não era de 

todo angustiado sobre sua própria condição ou bem-estar, mas apenas cerca de 

Filipenses. Distressed traduz uma forma de particípio do verbo adēmoneō , que refere-se 

a profunda angústia, ansiedade ou agitação emocional. Tanto Mateus e Marcos usou para 

descrever a angústia de Jesus como Ele orou no Jardim do Getsêmani. Ele se tornou tão 

"triste e angustiado [ adēmonein ] "que Ele clamou a Pedro, Tiago e João," A minha alma 

está profundamente triste, a ponto de morte "( Mt 26: 37-38. ; cf. Mc 14: 33-34 ). Ele orou 

com tanta agonia intensa que "o seu suor tornou-se como gotas de sangue, que caíam na 

terra" ( Lucas 22:44 ). 

Aflição de Epafrodito não era tão extremo, mas foi, no entanto, muito real e profundo. Ele 

pode, inadvertidamente, tornaram-se distraído ao ponto de ser menos útil para Paulo. Seu 

coração doía porque ele tinha aprendido que os crentes de Filipos tinha ouvido falar que 

ele estava doente e estavam preocupados com ele. Ele não estava apreensivo sobre sua 

doença com risco de vida, mas sim estavaangustiado sobre sua 

angústia! Astheneō ( estava doente ) traduz um verbo composto composto do 

negativo um e sthenos ("força") e significa literalmente "sem força". Ele foi usado para 

descrever os pontos fracos de vários tipos e graus variados. Substantivos relacionados 

foram utilizados de fraqueza geral física ( 2 Cor. 0:10 ), bem como de fraqueza espiritual 

( Matt. 26:41 ). Paulo mesmo usado astheneōpara descrever a fraqueza, por causa do 

pecado da carne ( Rom. 8: 3 ), da Lei de Moisés para produzir justiça. 



Mas astheneō foi mais comumente usado de doença física. Foi usada no Novo 

Testamento para descrever doenças milagrosamente curados por Jesus (cf. Marcos 

6:56 ; Lucas 04:40 ; João 5: 3 ; 11: 2-3 ), os discípulos ( Mat. 10: 8 ), e os apóstolos após 

o Pentecostes (cf. Atos 09:37 ; 19:12 ). 

Os filipenses tinha boas razões para estar preocupado com a saúde de Epafrodito, porque 

ele tinha sido doente a ponto de morte. Tinha Deus não teve misericórdia dele, ele 

teria morrido. É interessante que, embora ele já havia exercido o dom da cura (cf. Atos 

28: 8 ), Paulo, evidentemente, não usá-lo para curar Epafrodito-talvez porque a era dos 

sinais apostólicos milagrosos estava quase no fim (cf. 2 Tm. 4:20 ). 

Quando Deus poupa uma pessoa de morte é sempre um reflexo de 

Sua misericórdia, porque "o salário do pecado é a morte" ( Rom. 6:23 ), e cada ser 

humano é um pecador ( Rom. 3:23 ). Os dois cegos que pediam Jesus para restaurar a 

visão perceberam que sua única esperança era através da Sua misericórdia. Seu grito 

inicial, na verdade, foi por misericórdia, não tem cura ( Matt. 09:27 ). Da mesma forma, 

os dez leprosos primeiro clamar ao Senhor foi: "Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós" 

( Lucas 17: 12-13 ). Da mesma forma, a mulher cananéia ( Matt 15:22. ), o homem com 

o filho demente ( Matt 17:15. , eo mendigo cego Bartimeu () Marcos 10:47 ; Lucas 

18:39 ) tudo foi ter com Jesus perguntar primeiro por misericórdia. 

Cura de Epafrodito de Deus não só foi um benefício óbvio para ele, mas também para 

Paulo, que observa que Deus teve misericórdia ... não somente dele, mas também de 

mim. Junto com os filipenses, ele teria experimentado tristeza sobre tristeza tinha 

Epafrodito morreu . Paulo não ficaria triste como fazem os incrédulos ", que não têm 

esperança" ( 1 Ts. 4:13 ), mas sua tristeza pela morte de Epafrodito seria, contudo ter sido 

real, profundo e duradouro. 

Apesar da perda pessoal que ele iria experimentar, enviando-o de volta, Paulo escreveu 

bom grado, Portanto, eu tê-lo enviado ainda mais ansiosamente para que quando 

você vê-lo de novo, você pode se alegrar e eu possa estar menos preocupado com 

você. Os filipenses não tinha solicitado que Epafrodito ser enviado de volta para eles. Seu 

retorno foi idéia de Paulo e foi realizada unicamente por sua iniciativa. Ele sabia que a 

sua perda seria seu ganho. Mas sua felicidade em ter Ephaphroditus de volta em sua bolsa 

traria Paulo alívio. Tal é o poder notável e recompensa do amor altruísta. Paulo, 

Epafrodito, e os crentes de Filipos eram de fato "da mesma mente, mantendo o mesmo 

amor, unidos em espírito, com a intenção de um propósito," fazer "nada de partidarismo 

ou vanglória, mas com humildade" a respeito de "uma outro como mais importante "do 

que eles, e" não apenas olhar [ndo] para fora para [seus] próprios interesses pessoais, mas 

também para os interesses dos outros "( Filipenses 2: 2-4. ). Paulo abnegAdãoente 

exortou os Filipenses, Recebei-o, em seguida, no Senhor com toda a alegria. 

Prosdechomai ( receber ) refere-se a aceitação favorável e contente. Os fariseus e os 

escribas usou depreciativamente de receber Jesus e comer com aqueles que consideravam 

pecadores vis ( Lucas 15: 2 ).A raiz ( dechomai ) tem a mesma conotação. Jesus usou para 

descrever a maneira que humildes, crentes infantis ( Matt. 18: 5 ), os pregadores fiéis do 

Evangelho ( . Matt 10:14 ), e o próprio evangelho (Lucas 8:13 ; cf. Atos 08:14 ; 17:11 ) 

deve ser recebido. Prosdechomai descreve como Phoebe, a irmã de Paulo no Senhor e "o 

amparo de muitos," estava a ser recebida pela igreja em Roma ( Rom. 16: 1-2 ) e como a 

igreja em Filipos era agora a receber o honroso Epafrodito- no Senhor com toda a 

alegria. Mais do que isso, os filipenses estavam a prender homens como ele em alta 

conta; porque ele chegou perto de morte para a obra de Cristo, arriscando sua 



vida, como ele sacrificially procurado para completar o que era deficiente, ou seja, 

ainda não concluído, na igreja de Filipo serviço paraPaul. 

Arriscando traduz uma forma participial de paraboleuomai , que literalmente significa 

"jogar de lado." Ele fala de forma voluntária arriscando a própria bem-estar e, assim, 

expor-se ao perigo. Foi usado às vezes de jogos de azar, e é por essa razão que o título 

desta seção refere-se a Epafrodito como "o jogador amoroso." Com total desprezo pelo 

seu próprio bem-estar, ele continuamente colocar sua vida em risco para a obra de 

Cristo. 

Logo após a época do Novo Testamento, um grupo de cristãos se uniram em uma 

associação que chamaram Parabolani, que significa "O Gamblers". Tomando Epafrodito 

como seu modelo, eles visitaram os prisioneiros e ministrado aos doentes, especialmente 

aqueles com doenças transmissíveis perigosas que ninguém mais poderia ajudar. Eles 

corajosamente proclamou o evangelho de Jesus Cristo onde quer que fossem (William 

Barclay, as cartas aos Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses [rev. ed., Louisville, Ky 

.: Westminster, 1975], 50). 

Quando a cidade de Cartago, na costa mediterrânea do norte da África, sofreu uma praga 

grave em AD 252, os habitantes pagãos eram tão assustada de contágio que se recusavam 

a tocar os corpos dos mortos, mesmo para enterrá-los. Cipriano, bispo da igreja lá, levou 

os cristãos na tarefa árdua e perigosa de ministrar aos doentes e moribundos e de enterrar 

os milhares de cadáveres. A influência espiritual de que o testemunho silencioso, mas 

poderoso em seus vizinhos incrédulos e anteriormente hostis, sem dúvida, era 

imensurável (Barclay, 50). 

Talvez Paulo foi aqui que joga no nome Epafrodito, que, como mencionado acima, 

significa "favorecido de Afrodite." Porque ela era a deusa do jogo, bem como do amor, 

os homens muitas vezes gritam "Epafrodito", como eles jogou os dados, na esperança de 

ser favorecido por ela. Em contraste com esses homens, o irmão de Paulo amado, 

companheiro trabalhador, e companheiro de lutas foi arriscando sua vida por algo 

infinitamente mais valioso do que dinheiro. Sua vida existência de riscos associados; mas 

não foi um jogo. Sem reserva, ele poderia sinceramente testemunhar com Paulo que "o 

que quer que as coisas estavam ganho para mim, essas coisas que eu considerei perda por 

causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o valor de 

excelência do conhecimento Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas as 

coisas, e as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo "( Filipenses 3: 7-8. ). 

Paulo, Timóteo e Epafrodito havia três indivíduos muito diferentes: o Paulo, líder 

destemido bold; Timoteo sua calma, assistente consagrado; Epafrodito um diligente, 

behind-O-scenes trabalhador. No entanto, todos os três manifestado a característica mais 

importante de um líder-uma vida digna de imitação dos deuses. 

 

 

 



14. As qualidades distintivas dos 

Verdadeiros Crentes ( Filipenses 3: 1-3 ) 

Finalmente, meus irmãos, regozijai-vos no Senhor. Para escrever 

as mesmas coisas de novo não é problema para mim, e é uma 

salvaguarda para você. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos 

maus obreiros, guardai-vos da falsa circuncisão; pois somos a 

verdadeira circuncisão, que adoram no Espírito de Deus e nos 
gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, ( 3: 1-3 ) 

A boa notícia do perdão e vida eterna é o coração do Novo Testamento. Mateus, Marcos, 

Lucas e João gravar o ministério de Cristo, que veio "para buscar e salvar o que estava 

perdido" ( Lucas 19:10 ). Atos registra a propagação do evangelho em todo o mundo 

romano. As epístolas desdobrar rico conteúdo teológico do evangelho. Eles também 

exortar os crentes para a santidade prática que as demandas do evangelho. Apocalipse 

registra o triunfo final do evangelho na consumação da história humana. 

Mas junto com a apresentação do evangelho é um tema intimamente relacionado de 

preocupação crítica. Tendo claramente expor a verdade do evangelho, os escritores do 

Novo Testamento estão preocupados que as pessoas não sejam enganados sobre a 

autenticidade de sua salvação. Assim, o Novo Testamento constantemente desafia crentes 

professos a examinarem-se e certifique-se de que a sua fé é genuína. 

A preocupação com a autenticidade da salvação foi abordado pela primeira vez no Novo 

Testamento pelo precursor do Messias, João Batista. Em um movimento que parece 

chocante no nosso dia de "user-friendly" abordagens para apresentar o evangelho, João 

corajosamente enfrentou os falsos crentes de sua época: "Quando ele viu muitos dos 

fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: "Raça de víboras, quem vos 

ensinou a fugir da ira vindoura Portanto dar frutos dignos de arrependimento? '" ( Mateus 

3: 7-8. ). 

Em uma das passagens mais preocupantes na Bíblia, Jesus advertiu: 

"Nem todo aquele que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará no reino dos céus, mas aquele 

que faz a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar. Muitos me dirão naquele dia: 

'Senhor, Senhor , não profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos 

demônios? e em teu nome não fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi: 'Nunca 

vos conheci; afastar mim, vós que praticais a iniqüidade. "( Mateus 7: 21-23. ) 

Mais tarde, Jesus reiterou que o aviso em uma parábola: 

"Eis que o semeador saiu a semear; e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira 

do caminho, e vieram as aves e comeram-up Outras caíram em lugares pedregosos, onde 

não havia muita terra;. E logo nasceu .-se, porque não tinha terra profunda Mas quando o 

sol tinha nascido, eles foram abrasados; e porque não tinha raiz, secou-se outra caiu entre 

espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-out e outros.. caiu em boa terra e deu 

fruto, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 

" ( Mat. 13: 3-9 ) 

Como explicou a parábola em particular aos seus discípulos, o seu ponto se tornou 

inequivocamente claro, não todos os que respondem ao evangelho são verdadeiramente 

salvos: 



"Ouvi então a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a 

entende, vem o Maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esta é a única em 

que foi semeado à beira do caminho . A uma, que foi semeado nos lugares pedregosos, 

este é o homem que ouve a palavra e logo a recebe com alegria; mas não tem raízes firmes 

em si mesmo, mas é apenas temporária, e quando tribulação ou perseguição por causa da 

a palavra, logo se escandaliza. E aquele em que foi semeado entre os espinhos, este é 

aquele que ouve a palavra, e a preocupação do mundo ea sedução das riquezas sufocam 

a palavra, e ela fica infrutífera. E Aquele sobre o qual foi semeado em boa terra, este é 

aquele que ouve a palavra ea entende; dá fruto e produz, um a cem, outro a sessenta e 

outro a trinta. " ( Mat. 13: 18-23 ) 

Simão, o Mago é um exemplo clássico de um falso crente. Ele ouviu a proclamação do 

evangelho de Filipe e parecia acreditar: 

Ora, havia um homem chamado Simão, que anteriormente estava praticando magia na 

cidade e surpreendente o povo de Samaria, dizendo ser alguém grande; e todos eles, do 

menor para o maior, prestavam atenção a ele, dizendo: "Este homem é o que é chamado 

o grande poder de Deus." E eles foram dando-lhe atenção, porque ele tinha há muito 

tempo espantou-los com suas artes mágicas. Mas, quando creram em Filipe, pregando as 

boas novas do Reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, eles estavam sendo batizados, 

tanto homens como mulheres. Até o próprio Simon acreditava; e depois de ser batizado, 

ele continuou com Filipe, e, como ele observou sinais e grandes milagres que acontecem, 

ele era constantemente espantado. ( Atos 8: 9-13 ) 

Ao que tudo indica exteriores conversão de Simon era real. Ele fez uma profissão de fé, 

identificado publicamente com Jesus Cristo no batismo, e até mesmo "continuou com Filipe" 

( Atos 08:13 ). Mas nem tudo era o que parecia, como encontro depois de Simon com Pedro 

e João revela: 

Os apóstolos, em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-

lhes Pedro e João, que desceu e oraram por eles para que recebessem o Espírito 

Santo. Pois ele ainda não tinha descido sobre nenhum deles; eles simplesmente tinham 

sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles começaram colocando suas mãos 

sobre eles, e eles recebiam o Espírito Santo. E Simão, vendo que o Espírito foi concedido 

através da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: "Dar 

autoridade para me bem, de modo que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o 

Espírito Santo. " Mas Pedro disse-lhe: "O teu dinheiro seja contigo para perdição, porque 

você pensou que poderia obter o dom de Deus com dinheiro! Você não tem nenhuma 

parte ou porção nesta matéria, para o seu coração não é reto diante de Deus. Por isso se 

arrepender deste maldade do seu, e orar ao Senhor para que, se possível, a intenção do 

seu coração pode ser perdoado. Para eu ver que você está no fel da amargura e nos da 

escravidão da iniqüidade ". Mas Simon respondeu, e disse: "Ore ao Senhor por me a vós 

mesmos, para que nada do que você disse que pode vir em cima de mim." ( Atos 8: 14-

24 ) 

Tragicamente, até mesmo o pedido de Simon que Pedro Oração por ele não revela um 

coração arrependido. Ele não estava buscando o perdão (ou ele teria orado por ele 

mesmo), mas apenas o alívio das consequências temporais de seu pecado. Nomes de 

tradição da igreja primitiva Simon como o fundador do que mais tarde se tornou o 

gnosticismo, e relata sua pretensão blasfema à divindade (Harold OJ 

Brown, Heresias [Garden City, NY: Doubleday, 1984], 50). 



Os escritores das epístolas, alerta as pessoas para não ser enganados sobre a realidade de 

sua salvação. Paulo exortou os coríntios: "vós teste para ver se você está na fé;!? 

Examinar-se Ou você não reconhece isso sobre vós mesmos, que Jesus Cristo está em 

vós, a não ser na verdade você não passar no teste" ( 2 Cor 13: 5. ; cf. 1 Cor. 11:28 ). Ele 

advertiu seu amado filho na fé Timóteo sobre aqueles "tendo forma de piedade, embora 

tenham negado o seu poder" ( 2 Tim. 3: 5 ). Escrevendo para outro jovem pastor, Tito, 

Paulo advertiu de pessoas que "professam conhecer a Deus, mas por seus atos o negam, 

sendo abomináveis, e desobedientes, e sem valor para qualquer boa ação" ( Tito 

1:16 ). Jude escreveu de "pessoas ímpias [na igreja] que transformam a graça de nosso 

Deus em libertinagem e negam o nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo" ( Judas 

4 ). O Senhor Jesus Cristo advertiu a igreja apóstata em Laodicéia ", porque és morno, e 

não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca" ( Ap 3:16 ). Tanto Tiago (cf. 1: 2-

12 , 13-18 , 19-27 ; 2: 1-13 , 14-26 ; 3: 1-12 , 13-18 ; 4: 1-12 , 13-17 ; 5 : 1-11 , 13-18 ) e 

1 João (cf. 1: 6 ; 2: 3-4 , 9-11 , 15-17 ; 3: 3-10 , 13-15 , 18, 19 , 23-24 ; 4: 7-8 ; 5: 2 ) lista 

de marcas de uma verdadeira fé salvadora. 

Infelizmente, apesar das advertências claras das Escrituras, muitos são enganados sobre 

a sua verdadeira condição espiritual. Embora eles pensam que estão na estrada estreita 

que conduz ao céu, eles são, na verdade, no caminho largo que conduz ao inferno. Eles 

baseiam sua falsa certeza da salvação de uma série de provas de que, na realidade, não 

provam nada. (Para uma ampla discussão de falsas provas de salvação, ver Mateus 

Mead, O Almost Cristão Descoberto [Reprint; Beaver Falls, Pa .: Soli Deo Gloria, nd]; 

Gardiner Spring, distintivas Os traços de caráter cristão [Reprint; Phillipsburg, NJ : 

Presbiteriana e Reformada, nd]; John Macarthur, O Evangelho Segundo Jesus [rev ed, 

Grand Rapids: Zondervan, 1994]; John Macarthur,.. Trabalho Fé: O Evangelho Segundo 

os Apóstolos [Dallas: Palavra, 1993]. ) 

Muitas pessoas descansar sua esperança de salvação em um evento passado. Eles podem 

ter orado para receber a Cristo como uma criança, ido para a frente, em resposta a uma 

chamada de altar, assinaram um cartão, ou fez um compromisso em um retiro. Às vezes, 

pessoas bem-intencionadas incentivar essas falsas esperanças, oferecendo o que se pode 

chamar de "garantia silogística". Eles apresentam o seguinte silogismo aparentemente 

plausível para aqueles que rezam para receber a Cristo: " João 1:12 diz que "a todos 

quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que 

crêem no seu nome" , você só recebeu a Cristo, por isso que você se tornou um filho de 

Deus ". Infelizmente, esse silogismo só é verdade se a premissa menor ("você acaba de 

receber a Cristo") é verdadeira.E isso é o próprio ponto em questão. Como observado 

anteriormente, Jesus ensinou na parábola dos solos que uma profissão infrutífera de fé 

não prova nada. A fé genuína, inevitavelmente produzir transformações na vida de uma 

pessoa; fé falsa ou mortos não vai (cf. Tg 2: 14-26 ). Escritura aponta nenhum lugar as 

pessoas de volta para uma experiência de conversão para validar a sua salvação; a questão 

é uma vida transformada. Simão, o Mago não só fez uma profissão de fé, mas também foi 

batizado e continuou com Filipe por um tempo. No entanto, como o seu comportamento 

posterior indica, ele nunca foi salvo ( Atos 8: 21-23 ). 

A segunda não-prova de fé salvadora é uma vida superficialmente moral. É certamente 

verdade que a nova natureza rompe o padrão de constante pecado (cf. 1 João 3: 9 ), e que 

todos os cristãos devem viver uma vida de crescente pureza moral (cf. Mateus 5:48. ; 1 

Pedro 1: 14- 16 ). O inverso é não verdade, no entanto; todos os que vivem exteriormente 

vidas morais não forem resgatados. Muitos incrédulos é honesto, bondoso, generoso, e 

procuram viver de acordo com altos padrões éticos. Tal comportamento é louvável, mas 

não diz nada sobre o seu estado espiritual. Pode impressionar "homem" que "olha para a 



aparência externa", mas não vai enganar "o Senhor", que "olha para o coração" ( 1 Sam. 

16: 7 ; cf. Prov 21: 2. ). Jesus scathingly denunciou os líderes mais exteriormente moral 

religiosos de seus dias: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas porque sois semelhantes 

aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão 

cheios de ossos de mortos e de toda imundícia!. Então, você, também, por fora parecem 

justos aos homens, mas por dentro estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade "( Mateus 

23: 27-28. ). 

As pessoas não salvas podem se comportar de acordo com as normas morais, por muitas 

razões. Alguns o fazem porque têm medo de Deus. Outros sentem a pressão dos colegas 

para estar em conformidade com as normas e expectativas de seu grupo de pares. As 

crianças muitas vezes levam vidas morais para agradar seus pais e evitar a punição. E o 

mais trágico de tudo, muitas pessoas acreditam que viver uma vida moral vai levá-los 

para o céu. Seja qual for a motivação, moralidade externo não salva ninguém, uma vez 

que aos olhos de Deus "todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como 

trapo da imundícia; e todos nós murchar como uma folha, e as nossas iniqüidades, como 

o vento, nos arrebatam "( Isaías 64: 6. ); e "pelas obras da lei nenhuma carne será 

justificada diante dele" ( Rm 03:20. ; cf.Gl 2,16. ). 

O exemplo do jovem rico mostra que viver uma vida moral não pode salvar ninguém. Ele 

alegou ter mantido (pelo menos aparentemente) os Dez Mandamentos ( Mat. 19:20 ). No 

entanto, a pergunta a Jesus: "Mestre, que coisa boa que eu devo fazer para que eu possa 

alcançar a vida eterna?" ( Mat. 19:16 ), revela que ele sabia que ele não tenha a vida 

eterna. Comentários Estevão Charnock, 

A opinião de ganhar a vida eterna pela observação exterior da lei, aparece muito 

insatisfatória para uma consciência curiosos. Este governante afirmou, e certamente tinha 

confiança acreditar, que ele havia cumprido a lei ( v 20. ): "Tudo isto tenho observado 

desde a minha juventude"; no entanto, ele não tinha nenhuma satisfação plena em sua 

própria consciência; seu coração misgave, e começou em cima de alguns sentimentos 

nele, que outra coisa era necessária, e que ele tinha feito pode ser muito fraco, muito curto 

para atirar bloqueio de Deus para ele. E para esse propósito, ele vem a Cristo, para receber 

instruções para a remendar-se de tudo que estava com defeito. ( A Existência e Atributos 

de Deus [Reprint; Grand Rapids: Baker, 1979], 2: 212) 

Esse fato foi confirmado por sua recusa em seguir Jesus ( Matt. 19: 21-26 ). 

Outro equívoco comum é que um mero conhecimento dos fatos do evangelho é uma 

evidência da salvação. Mas mesmo "os demônios também acreditam [a verdade], e 

estremecer" ( Tiago 2:19 ). Muitas pessoas conhecem a verdade do evangelho, mas 

continuam a ser perdoados e sob a condenação eterna. Teólogos liberais, muitas vezes 

têm conhecimento detalhado das verdades da Escritura, mas criticá-los e se recusam a 

acreditar neles. O escritor de Hebreus diz de tais pessoas: "A palavra que ouviram não 

lhes aproveitou, porque não estava unida pela fé naqueles que a ouviram" ( Heb. 4: 

2 ). Ninguém, é claro, pode ser salvo, a menos que ele sabe os fatos do evangelho que 

Deus é santo, que ele é um pecador por quem Cristo morreu uma morte substitutiva na 

cruz, e que a salvação é somente pela graça mediante a fé. Mas o mero assentimento 

intelectual a essas verdades faz fé salvadora não é igual, o que inclui a confiança e 

comprometimento. Para saber a verdade, mas se recusam a agir sobre ele só resulta em 

maior condenação ( Lucas 12: 47-48 ), não a salvação. 

Os escribas e fariseus religiosos e morais, depois de observar a vida de Cristo, ouvi-lo 

falar, e vendo Seus milagres, concluiu que Jesus "expulsa os demônios só por Belzebu o 



príncipe dos demônios" ( Mat. 12:24 ). Uma vez que eles tinham deliberAdãoente se 

recusou a acreditar na verdade, Jesus declarou que lhes dizem respeito ", Por isso eu digo 

a você, qualquer pecado e blasfêmia serão perdoados pessoas, mas a blasfêmia contra o 

Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem , 

ele será perdoado; mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, 

nem neste mundo nem no século futuro "( Mateus 12: 31-32. ). Os escribas e fariseus, 

ouvindo a verdade, mas eles rejeitaram e foram condenados eternamente. Como os 

escribas e fariseus, Judas viu os milagres de Jesus, ouvia a sua pregação. Mas, apesar de 

três anos de sua presença, ele também rejeitou a verdade, traiu Jesus, e está perdido para 

sempre. 

O escritor de Hebreus também alertou de falsos crentes apóstatas: 

Pois, no caso daqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se 

tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes 

do mundo vindouro, e depois caíram , é impossível renová-los novamente para 

arrependimento, visto que novamente crucificando para si mesmos o Filho de Deus e 

colocá-lo para abrir vergonha. ( Hb 6: 4-6. ) 

Também não é a prova religiosa da salvação atividade. Muitos dos que estão no caminho 

largo que conduz ao inferno fielmente à igreja, são batizados, comungar, e participar de 

outros rituais de sua igreja."A realização de uma forma de piedade, embora tenham 

negado o seu poder" ( 2 Tim. 3: 5 ), eles são tragicamente enganados a pensar que a sua 

atividade religiosa prova que eles são salvos. Eles são como os apóstatas em Israel, de 

quem Deus declarou: "Este povo se aproxima com suas palavras e me honra com os 

serviço de bordo, mas eles removem seus corações longe de mim, e sua reverência para 

mim consiste em tradição aprendida de cor" ( Isa 29:13. ; cf. 58: 1-4 ). 

As virgens loucas da parábola de Jesus representam essas pessoas. Embora na aparência 

que eles não eram diferentes das virgens prudentes (que representam os resgatados), eles 

realmente representam as pessoas não regeneradas, que não estará pronto para o retorno 

de Cristo ( Mt 25:. 1-13 ). Ananias e Safira apareceu não ser diferente dos outros 

membros da igreja de Jerusalém, até que a sua ganância e hipocrisia foram desmascarados 

( Atos 5: 1-11 ). O Senhor Jesus Cristo declarou à igreja de Sardes, "Conheço as tuas 

obras; você tem uma reputação de estar vivo, mas está morto" ( Apocalipse 3: 

1 NVI ).Uma forma externa da religião sem a realidade para dentro da salvação vai 

resultar em condenação eterna. 

A não-prova final da salvação é o serviço em nome de Cristo. É uma dura realidade que 

muitos que pregam o evangelho não são salvos. Mesmo Judas, o filho da perdição ( João 

6: 70-71 ; 17:12 ), pregou o evangelho ( Mateus 10: 4-7. ). "Muitos [essas pessoas] dirão 

[Jesus] naquele dia: 'Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome 

não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E, em seguida, 

[Ele] irá declarar-lhes: 'Nunca vos conheci; afastar mim, vós que praticais a iniqüidade 

"( Mateus 7: 22-23. ). 

Em Filipenses 3: 1-3 Paulo acrescenta que o ensino bíblico sobre a questão da distinção 

entre a fé genuína e falsa. Ambos implicitamente e explicitamente, ele apresenta cinco 

qualidades de verdadeiros crentes: eles alegrar no Senhor, exercitar o discernimento, a 

adoração em espírito, glória em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. 

 



Verdadeiros crentes se Regozijam no Senhor 

Finalmente, meus irmãos, regozijai-vos no Senhor. ( 3: 1 a) 

Finalmente ( para loipon ) é melhor traduzida como "além disso", "por isso, então," ou 

"agora, então." É uma palavra de transição, não conclusão, uma vez que metade dos 

Filipenses segue. Alegria é um tema importante, tanto em Filipenses (cf. 1: 4 , 18 , 25 ; 2: 

2 , 17-18 , 28-29 ; 4: 1 , 4 , 10 ) e no resto do Novo Testamento, onde ele aparece em seus 

substantivos e formas verbais aproximAdãoente 150 vezes.Aqui, como em 4: 

4 , 10 (cf. Lucas 1:47 ), Paulo liga regozijo para um relacionamento, comandando os 

crentes a se alegrar no Senhor. A esfera em que existe a sua alegria está em sua relação 

com o Senhor Jesus Cristo. 

A alegria de que Paulo escreve não é o mesmo que a felicidade (a palavra relacionada ao 

termo "acaso"), o sentimento de alegria associada a eventos favoráveis. Na verdade, a 

alegria persistir em face da fraqueza, dor, sofrimento, e morte (cf. Tg 1: 2 ). Alegria 

bíblica produz uma profunda confiança no futuro que se baseia na confiança no propósito 

e poder de Deus. Isso resulta na ausência de qualquer medo final, uma vez que a relação 

em que se baseia é eterna e inabalável (cf. Sl 16:11. ; João 16:22 ). Também não é uma 

emoção humanamente produzido; que comanda Paulo mostra que alegria é um ato da 

vontade na escolha de obedecer a Deus. O resultado é uma emoção sobrenatural 

produzido, fruto de andar no Espírito ( Rom 14:17. ; . Gal 5:22 ). Assim, as marcas que 

exultam os verdadeiros crentes (cf. Sl 09:14. ; 13: 5 ; 32:11 ; 33: 1 , 21 ; 35: 

9 ; 40:16 ; 51:12 ; 70: 4 ; Lucas 10:20 ; João 15:11 ; 17:13 ; Rom. 15:13 ; 1 

Tessalonicenses 5:16. ). 

Verdadeiros crentes exercitar o discernimento 

Para escrever as mesmas coisas de novo não é problema para 

mim, e é uma salvaguarda para você. Guardai-vos dos cães, 

guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da falsa 

circuncisão; ( 3: 1 b-2) 

Depois de comandar os filipenses a regozijar-se, Paulo se vira para o seu próximo grande 

tema na epístola. Sua advertência forte e direta implica um outro sinal distintivo dos 

verdadeiros crentes: a sua capacidade de discernir. Ninguém pode ser salvo, que não 

entende as verdades fundamentais do evangelho ( Rom 6:17. , 10:14 , 17 ). Mas desde 

que o discernimento, como a fé, precisa crescer e amadurecer, pastores e presbíteros 

devem advertir a igreja de falsos mestres ( Ef. 4: 11-14 ). Assim, por Paulo para escrever 

as mesmas coisas novamente foi nenhum problema para ele, porque era uma 

necessidade de salvaguarda para os filipenses. Os falsos mestres, proclamando a 

salvação através de ritual, cerimônia, e legalismo, representa uma séria ameaça para 

eles. Safeguard ( asphalēs ) significa, literalmente, para não tropeçar, tropeçar, ou ser 

derrubado. Paulo fielmente advertiu os filipenses para que não tropeçar (cf. Atos 20:31 ). 

A frase para escrever as mesmas coisas novamente indica que Paulo está prestes a 

elaborar sobre algo que ele tenha mencionado anteriormente. O apóstolo tem em mente, 

sem dúvida, a sua exortação em1: 27-28 : 

Comportar-vos de modo digno do evangelho de Cristo, de modo que se eu vir vê-lo ou 

permanecer ausente, vou ouvir de você que estais firmes em um só espírito, como uma só 

alma, lutando juntos pela fé do evangelho; de modo algum alarmado com seus oponentes-



que é um sinal de destruição para eles, mas de salvação para você, e que também, da parte 

de Deus. 

Nessa passagem, Paulo disse aos Filipenses não se assuste com os seus adversários; na 

presente passagem ele diz-lhes como reconhecê-los. Ele descreve esses falsos mestres que se 

opunham ao evangelho por meio de três termos, cada introduzido por uma forma imperativa 

do verbo blepō ( cuidado ). 

Paulo primeiro descreve os falsos mestres como cães. Ao contrário dos cães de estimação 

( kunarion ) descritos em Mateus 15: 26-27 , KUON ( cães ) refere-se aos catadores 

selvagens que assolaram cidades antigas. Essas curs vagavam em bandos, alimentando-

se de lixo ( Ex 22:31. ; 1 Reis 14:11 ; 16: 4 ; 21: 23-24 ) e, ocasionalmente atacar 

humanos. Eles eram desprezados, e "cão" era frequentemente usado como um termo 

depreciativo (cf. Dt 23:18. ; 1 Sm 17:43. ; 24:14 ; 2 Sm 9: 8. ; 16: 9 ; 2 Reis 8: 13 ; 22:16 

Ps. ; Rev. 22:15 ). Na verdade, os judeus dos tempos bíblicos comumente referido 

desprezo para os gentios como cães. 

Surpreendentemente Paulo, um judeu, chamou esses judeus (veja a discussão abaixo) 

falsos professores cães. Ele alertou os filipenses a tomar cuidado com aqueles que 

chamam outros cães, mas na realidade são cães próprios. Descrição do apóstolo é 

montagem. São cães imundo e nojento? Assim são os falsos mestres. São cães vicioso e 

perigoso, e deve ser evitado? Assim são os falsos mestres. Assim são todos aqueles que 

ensinam a salvação pelas obras. 

As palavras de Paulo parece dura e sem amor no clima de hoje de tolerância e 

diversidade. Mesmo muitos na igreja considerá-lo sem amor e divisiva apontar erro 

doutrinário. No entanto, a verdade eo amor não são mutuamente exclusivas, e os crentes 

são chamados a ambos ( Ef 4:15. ), bem como ao discernimento (cf. John Macarthur, Fé 

Imprudente: Quando a Igreja perde a sua vontade de Discernir[Wheaton, Ill. : Crossway, 

1994). A Escritura ensina que a salvação é pela graça somente através da fé ( Ef. 2: 8-

9 ). Aqueles que ensinam o contrário são vorazes, lobos selvagens ( Matt 07:15. ; Atos 

20:29), fornecedores de doutrinas de demônios ( 1 Tm 4: 1. ), que inaugurar as pessoas 

para o caminho largo para o inferno ( 7:13 Matt. ). Os pastores e presbíteros devem avisar 

seus rebanhos contra eles.Qualquer desvio da verdadeira doutrina de Cristo deve ser 

evitado ( 2 João 9-11 ). 

Embora os falsos mestres se orgulhavam de sua suposta justiça, eles eram na realidade os 

trabalhadores mal. Normalmente, as pessoas envolvidas em rituais, religiões externos, 

cerimoniais ver-se como fazendo Deus bom e agradável. O próprio Paulo era uma vez 

orgulhoso de "excedia em judaísmo a muitos dos [seus] contemporâneos entre os [seus] 

compatriotas, sendo mais extremamente zeloso [seus] tradições ancestrais" ( Gál. 

1:14 ). Depois de sua conversão, o apóstolo percebeu que todas as suas boas obras eram 

inúteis: "O que quer que as coisas estavam ganho para mim, essas coisas que eu considerei 

perda por causa de Cristo Mais do que isso, considero tudo como perda, tendo em conta. 

o valor de excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a 

perda de todas as coisas, e as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo 

"( Filipenses 3: 7-8. ). Em vez de ver a si mesmo como fazer o bem aos olhos de Deus, 

Paulo, no final de seu ministério, sentia que ele era de fato o principal dos pecadores ( 1 

Tim. 1: 15-16 ). 

Somente os crentes controlados pelo Espírito Santo pode fazer verdadeiras boas obras 

( Ef 2:10. ; Col. 1:10 ; . 2 Tim 2:21 ; 3:17 ; Tito 2:14 ). Os incrédulos podem fazer coisas 

ruins por razões ruins. Eles também podem fazer coisas boas, mas apenas por orgulho 



egoísta, não para a glória de Deus. Somente os redimidos pode fazer boas ações 

motivadas por um desejo de glorificar a Deus. Os falsos mestres que assolam o Filipenses 

se viam como agradar a Deus, ganhando seu favor (e sua salvação) através de seu zelo 

pela Lei. Mas Paulo expôs para os orgulhosas maus obreiros que eram. 

Descrevendo-os como a falsa circuncisão, Paulo claramente identificados esses falsos 

mestres como seus adversários perenes, os judaizantes. Esses judeus legalistas negado o 

evangelho da graça, ensinando que a circuncisão e manter a Lei de Moisés eram 

necessárias para a salvação ( Atos 15: 1 ). O Concílio de Jerusalém condenou seus 

ensinamentos heréticos ( Atos 15: 1-29 ), como fez Paulo (eg, Gl 1: 6-9. ;2: 16-21 ; 3: 2-

14 , 22-25 ; 5: 1- 4 , 11-14 ). A salvação é pela graça somente através da fé. 

A circuncisão tem sido sempre essencial para o povo judeu, uma vez que é a marca 

distintiva da aliança de Deus com seu antepassado, Abraão ( Gn 17:11 ; Atos 7: 8 ). Tão 

de perto que eles se identificam com a circuncisão que se referiam a outros judeus como 

a circuncisão ou a circuncisão ( Atos 10:45 ; 11: 2 ; Rom. 15: 8 ; Gal. 2: 7 ; . Ef 

2:11 ; Col. 3 : 11 ; 04:11 ; Tito 1:10 ), e para os gentios como a incircuncisão ou a 

incircuncisão ( Jz. 14: 3 ; 15:18 ; . 1 Sam 14: 6 ; 17:26 ; 31: 4 ; 2 Sam . 01:20 ; Atos 11: 

3 ; Gal. 2: 7-9 ; Ef 2:11. ; Cl 3.11 ). Em obediência ao mandamento de Deus, cada menino 

judeu era (e é) circuncidado ao oitavo dia após o seu nascimento ( Gen. 17:12 ; Lev. 12: 

3 ). A circuncisão foi tão significativa que não circuncidados homens judeus estavam a 

ser cortado da a comunidade de aliança ( Gn 17:14 ). Embora a circuncisão tem através 

dos séculos desde proteção contra algumas doenças, que não era o propósito primordial 

de Deus em ordenar-lo. A circuncisão ilustrada depravação do homem, que está em 

nenhuma parte mais evidente do que no ato procriador, porque é então que a natureza do 

pecado é passado a uma nova geração ( Sl. 51: 5 ; 58: 3 ). A circuncisão era um símbolo, 

que representa a necessidade do homem de ser purificados do pecado na raiz mais 

profunda de seu ser. O derramamento de sangue envolvido no ato físico 

de circuncisão poderia simbolizar a necessidade de um sacrifício para realizar essa 

limpeza. 

Como o batismo na Nova Aliança, a circuncisão era para refletir uma realidade 

interior. Deus ordenou aos israelitas, "Circuncidai-vos ao Senhor e remover os prepúcios 

do vosso coração" ( Jer. 4: 4 ; cf.9:26 ; . Lev 26:41 ; Dt 10:16. ; 30: 6 ; Ez. 44: 

7 , 9 ). Infelizmente, nos dias de Paulo circuncisão tornou-se um mero ritual para fora, 

privado de seu significado espiritual destina: 

Porque, na verdade a circuncisão tem valor se você praticar a Lei; mas se tu és 

transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Portanto, se a 

incircuncisão guardar os preceitos da lei, não sua incircuncisão ser considerada como 

circuncisão? E aquele que é fisicamente incircunciso, se cumpre a lei, ele não vai te julgar 

que apesar de ter a letra da lei e circuncisão és transgressor da lei? Para ele não é judeu o 

que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Mas ele é um judeu 

que é interiormente; e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra; e seu 

louvor não provém dos homens, mas de Deus. ( Rom. 2: 25-29 ) 

O povo judeu zelosamente observado cerimônias religiosas para fora, mas o seu coração tinha 

se tornado tão distante de Deus que sua "circuncisão [tinha] tornou incircuncisão." Em outras 

palavras, o símbolo isolado da realidade é insignificante. Em seguida, Paulo acrescentou: 

"Aquele que é fisicamente incircunciso, se cumpre a lei, ele não vai te julgar que apesar de 

ter a letra da lei e circuncisão és transgressor da lei?" Deus, o apóstolo declarou, prefere 

gentios não circuncidados, mas obediente a circuncidados mas desobedientes 

judeus. Verdadeiro "circuncisão, a que é do coração, pelo Espírito." No ritual 



não- circuncisão,batismo, comunhão, ou de qualquer outro pode transformar o coração. E 

somente aqueles com corações transformados podem agradar a Deus. 

Os judaizantes viam a si mesmos como consagrado a Deus, ea sua circuncisão como 

emblemática do que a realidade. Mas a deles era uma falsa circuncisão. Katatomē ( falsa 

circuncisão ) significa literalmente "mutilação"; Septuaginta (a tradução grega do Antigo 

Testamento) usou o verbo relacionado katatemnō para descrever mutilação religioso 

pagão em Levítico 21: 5 e 1 Reis 18:28 . Indiciamento dos judaizantes do apóstolo é 

chocante. Porque não refletem um coração limpo, sua circuncisão era tão sem sentido 

quanto a mutilação ritual nas religiões pagãs. 

Em Gálatas 5:12 Paulo expressou essa verdade ainda mais força: "Eu gostaria que aqueles 

que estão incomodando você iria mesmo se mutilam." Apokoptō ("mutilar") é um termo 

ainda mais forte do quekatatomē . Em sua outra Novo Testamento usa, é traduzida 

"cortado" ou "cortar" ( Marcos 9:43 , 45 ; João 18:10 , 26 ; Atos 27:32 ). Mas na 

literatura grega extra-bíblica, apokoptō também foi usado de castração (Walter Bauer, 

William F. Arndt e F. Wilbur Gingrich, Um Léxico Grego-Inglês do Novo Testamento e 

Outras Early Cristão Literature [Chicago:. Univ da Chicago de 1979], 93), e que é o 

sentido em que Paulo usou em Gálatas. Ponto do apóstolo é que, se os judaizantes 

acreditavam que o mero ritual exterior de circuncisão agrada a Deus, por que não tomar 

essa devoção a sua derradeira extrema e castrar a si mesmos? 

Circuncisão (ou qualquer ritual ou cerimônia externa) não tem sentido se não reflete um 

coração transformado. Aqueles que ensinam o contrário não são pessoas religiosas 

louváveis fazer o seu melhor para agradar a Deus. Eles são fornecedores de doutrinas de 

demônios ( 1: 4 Tim. 1 (), que defendem "a uma forma de piedade, embora tenham 

negado o seu poder" . 2 Tim 3: 5 ). Os crentes devem "evitar tais homens como estes" ( 2 

Tim. 3: 5 ). 

Ao contrário dos judaizantes, a katatomē , a falsa circuncisão, os crentes são 

as peritome , a verdadeira circuncisão. Eles têm uma limpeza espiritual para dentro, não 

uma marca para fora sem sentido. Três qualidades explícitas no versículo 3 identificar os 

crentes como a verdadeira circuncisão. 

Crentes verdadeiros adoram o Espírito 

que adoram no Espírito de Deus ( 3: 3 a) 

A primeira qualidade de um verdadeiro crente é um coração que transborda de 

adoração. A origem desse culto é sobrenatural, uma vez que o Espírito de 

Deus gera. Trata-se de adoração e louvor a Deus, e transcende rituais externos ou 

cerimônias. Os seres humanos são adoradores inveterados. Mas a adoração solicitado 

pela cultura, tradição, culpa, medo, desejo de aceitação e popularidade, ou para ganhar 

bênçãos é inaceitável para Deus. A habitação do Espírito Santo pede adoração verdadeira 

e aceitável por amor do Senhor. Uma vez que Ele habita apenas os cristãos ( Rom. 8: 9 ), 

só eles podem verdadeiramente adorar seu Salvador. 

Falando a uma mulher samaritana ( João 4: 1-26 ), Jesus claramente definida a adoração 

verdadeira e aceitável. Chocado com a sua exposição onisciente de sua vida dissoluta ( . 

vv 16-18 ), ela tentou mudar de assunto: "Senhor, vejo que és profeta Nossos pais 

adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é. o lugar onde se deve adorar "( vv. 

19-20 ). Em resposta, Jesus declarou: "Mulher, crê-me que a hora vem, quando nem neste 



monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai" ( v. 21 ). A verdadeira adoração tem lugar no 

coração, e não em um local sagrado. 

O Senhor, então, revelou uma segunda verdade sobre a verdadeira adoração: "Vós adorais 

o que não conheceis; nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos 

judeus" ( v 22. ). Adoração aceitável é baseado nas verdades da salvação revelada nas 

Escrituras, que foram dadas ao povo judeu ( Rom. 3: 2 ). Ele não deve ser realizada de 

acordo com os caprichos dos adoradores. Então Jesus deu a definição mais clara de culto 

em toda a Escritura: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores 

adorarão o Pai em espírito e verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores 

Deus é. espírito, e os que o adoram o adorem em espírito e em verdade "( vv. 23-24 ). A 

frase duas vezes repetida "em espírito e verdade", define a essência da verdadeira 

adoração. 

Deus salvou os crentes para adorá-Lo. São esses "verdadeiros adoradores [que] adorarão 

o Pai em espírito e em verdade", que "o Pai procura para seus adoradores." Os cristãos 

verdadeiros são aqueles que adoram a Deus de coração em obediência à Sua 

Palavra. No Salmo 29: 2 Davi exorta: "Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai 

o Senhor vestidos de trajes santos." Salmo 95: 6 acrescenta: "Vinde, adoremos e 

prostremo-nos, vamos nos ajoelhar diante do Senhor nosso Criador. " A adoração é mais 

elevado dever da humanidade; nas palavras do Breve Catecismo de Westminster, "O fim 

principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre." 

Latreuo ( adoração ) pode ser melhor traduzida como "a prestar serviço espiritual 

respeitosa." A verdadeira adoração vai além de louvar a Deus, cantando hinos, ou 

participando de um culto de adoração. A essência da adoração é viver uma vida de serviço 

obediente a Deus. "Não negligencie fazer o bem e de partilha", exorta o escritor de 

Hebreus, "porque com tais sacrifícios Deus se agrada" ( Heb. 13:16 ). A verdadeira 

adoração envolve todos os aspectos da vida. 

Várias características marcam verdadeiros adoradores. Primeiro, eles amam a Deus. Isso 

está em contraste gritante com os incrédulos, que odiá-lo. Jesus declarou em João 7: 7 : 

"O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas 

obras são más." Em Romanos 1:30 Paulo descreve os incrédulos como "inimigos de 

Deus" (cf. Nm 10:35. ; Dt 07:10. ; 2 Crônicas 19: 2. ; Sl 81:15. ; João 15: 23-24 ), 

enquanto em Romanos 8: 7 pontos apóstolo que "a mentalidade da carne é hostil para 

com Deus." Amor dos cristãos para com Deus nunca será perfeito neste mundo, mas ele 

sempre estará lá. 

Porque verdadeiros adoradores amar a Deus, eles encontram nele sua fonte de alegria e 

prazer. Eles reconhecem que "a alegria do Senhor é a [sua] força" ( Ne. 08:10 ). Eles 

"cantar de alegria no Senhor" ( Sl. 33: 1 ; cf. Sl 84: 2. ; 92: 4 ; 95: 1 ; 98: 4 ), porque estão 

cheios "com a alegria do Espírito Santo" ( 1 Tessalonicenses 1: 6. ; cf. Rom 

14:17. ). Como o salmista, que encontram em "Deus [sua] grande alegria" (Sl. 43: 

4 ). Verdadeiros adoradores "encantar a reverenciar [Seu] nome" ( Neemias 1:11. ), e 

atender a exortação de Davi, "Agrada-te do Senhor" ( Sl. 37: 4 ). A contemplação da 

glória e majestade de Deus e que Ele tem feito em suas vidas, é a sua suprema alegria e 

prazer. 

Os verdadeiros adoradores também têm uma relação de confiança confiante em Deus que 

produz a paz. Essa paz não está baseada em suas circunstâncias, mas em sua relação com 

Deus. Eles podem exclamar com os salmistas ", como o cervo brama pelas correntes das 

águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus" ( Sl. 42: 1 ); e "A quem tenho eu no céu, 



mas você? E além de ti, desejo nada sobre a terra" ( Sl. 73:25 ). Este "paz de Deus, que 

excede todo o entendimento" ( Filipenses 4: 7. ) vem apenas para aqueles que "buscai 

primeiro o seu reino ea sua justiça" ( Mt 6:33. ). 

A verdadeira adoração é no poder do Espírito de Deus, porque só Ele pode produzir o 

amor, alegria e paz que caracterizam os verdadeiros adoradores (cf. Gl. 5:22 ). Aqueles 

que adoram na carne "aproximar-se com as suas palavras e honrar [Deus] com o seu 

serviço de bordo, mas eles removem seus corações longe de [Ele], e sua reverência por 

[ele] é composto por tradição aprendida de cor" ( Isa. 29:13 ). 

Os verdadeiros adoradores são dedicados a Deus; Ele não tem nenhum rival para o seu 

afeto. Eles "adorar o Senhor [seu] Deus, e só a ele servirás" ( Mt 4:10. ), sabendo que Ele 

"não vai dar [sua] glória para outro" ( Isaías 42: 8. ; 48:11 ). Eles afirmam declaração de 

Jesus de que "aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim; e 

quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim" ( Mt 

10:37. ). Segurando nada de volta, eles "apresentar [seus] corpos em sacrifício vivo e 

santo e agradável a Deus, que é a [sua] culto racional" ( Rom. 12: 1 ). 

Os verdadeiros cristãos não são simplesmente marcado por freqüentar a igreja ou de 

executar tarefas religiosas, mas por um coração adorando. 

Verdadeiros adoradores se Glóriam em Cristo Jesus 

e nos gloriamos em Cristo Jesus ( 3: 3 b) 

Kauchaomai ( glória ) descreve ostentando com alegria exultante sobre o que uma pessoa 

é mais motivo de orgulho. É um termo favorito de Paulo; trinta e cinco dos seus trinta e 

sete aparições no Novo Testamento estão em suas epístolas. Ele pode ser usado em um 

sentido negativo para descrever orgulhosos, vanglória inadequado (por exemplo, Rom 

2:17. , 23 ; . Gal 6:13 ). kauchaomai também é usado, no entanto, para descrever "crentes 

alegre exultante com Cristo (por exemplo, Rom. 5: 2 , 11 ; 1 Cor. 1:31 ; . Gal 6:14 ), pois 

é aqui. Os verdadeiros cristãos dar o crédito por tudo o que somos e temos ao Senhor 

Jesus Cristo. Com Paulo, eles declaram: "Pela graça de Deus sou o que sou" ( 1 Cor 

15:10. ; cf. Fl 3: 8-9. ) e "razão Portanto, em Cristo Jesus que eu encontrei para ostentando 

nas coisas referentes a Deus "(Rom. 15:17 ). Eles obedecem a ordem bíblica "Aquele que 

se gloria, glorie no Senhor" ( 1 Cor 01:31. ; 2 Cor 10:17. ; cf. Sl. 20: 7 ; 34: 2 ; . Jer 9: 23-

24 ; . Gal 6:14 ). 

Em contraste, os falsos crentes "se gloriam segundo a carne" ( 2 Cor. 11:18 ), acreditando 

que suas boas obras e atividades religiosas ganhar-lhes o favor de Deus. Mas a salvação 

é "pela graça mediante a fé ...; ... é dom de Deus"; que "não ... resultado de obras, para 

que ninguém se glorie" é ( Ef 2: 8-9. ; cf. Rom 3:27. ). Era a verdade bíblica de que os 

homens pecadores não podem fazer nada para merecer a salvação que levou os 

reformadores para ensinar que a salvação é sola fide (somente pela fé) e sola 

gratia (somente pela graça). Aqueles que pensam que podem ganhar a graça de Deus por 

suas próprias obras dão provas de que lhes falta a fé salvadora. 

Os verdadeiros adoradores não confiam na carne 

e não confiamos na carne, ( 3: 3 c) 

A carne representa caído, a humanidade não redimida do homem; que imagens de 

capacidade humana para além de Deus. Ao contrário do "muitos [que] se vangloriar 



segundo a carne" ( 2 Cor. 11:18 ), os verdadeiros cristãos não confiamos na dele. Eles 

entendem que "é o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita" ( João 6:63 ), e 

concorda com a declaração de Paulo: "Porque eu sei que nada de bom habita em mim, 

isto é, na minha carne" ( Rom . 07:18 ). Porque ele está caído e não resgatados, a carne 

não pode fazer nada para agradar a Deus; serve apenas à lei do pecado ( v. 25 ). Portanto, 

é uma característica distintiva dos redimidos que eles "não andam segundo a carne, mas 

segundo o Espírito" ( 8: 4 ), porque "a mente posta na carne é a morte" ( v. 6 ; cf. v. 13 ) 

e "os que estão na carne não podem agradar a Deus" ( v. 8 ). 

Devido à ampla influência dos carne do pecado (o que os teólogos chamam de depravação 

total), ninguém pode, em qualquer salvação mérito caminho. É somente aqueles que se 

voltam a partir de auto-esforços pecaminosos e abraçar a verdade da salvação pela graça 

somente através da fé que são salvos. Isso marca o arrependimento genuíno que é um 

elemento necessário da fé salvadora (cf. Mc 1,15 ; Lc 5:32 ; 13: 3 , 5 ; 15: 

7 , 10 ; 24:47 ; Atos 3:19 ; 5:31 ; 11:18 ; 17:30 ; 20:21 ; 26:20 ; Rom 2: 4. ; . 2 Cor 

7:10 ; 2 Tm 2:25. ; 2 Pedro 3: 9 ). O verdadeiro arrependimento envolve tristeza sobre o 

mal de atos pecaminosos; falso arrependimento envolve apenas a tristeza sobre suas 

consequências danosas. O falso arrependimento se preocupa com a conduta; o verdadeiro 

arrependimento com a condição interior do homem. O falso arrependimento lida com os 

sintomas; o verdadeiro arrependimento com a doença. Somente o verdadeiro 

arrependimento, o que coloca nenhuma confiança na carne, leva à salvação. 

 

15. Perdendo para Ganhar  (Filipenses 3: 

4-11) 

embora eu poderia até confiar na carne. Se alguém tem uma mente 

que confiar na carne, eu muito mais: circuncidado ao oitavo dia, 

da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de 

hebreus; quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da 

Igreja; quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas tudo 

o que para mim era lucro, essas coisas que eu considerei perda 

por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, 

tendo em vista o valor de excelência do conhecimento de Cristo 

Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e 

as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, e pode 

ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a 

que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na 

fé, para que eu possa conhecê-Lo eo poder da sua ressurreição, 

ea comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Sua 

morte; a fim de que eu possa alcançar a ressurreição dentre os 
mortos. (3: 4-11) 

Esta passagem autobiográfica introduz o mais dramático e convincente 

testemunho salvação no Novo Testamento, a do apóstolo Paulo. É também uma 

das declarações mais significativas da doutrina da salvação nas Escrituras, 

revelando o trabalho interno de Deus em um pecador verdadeiramente 

arrependido e crente. O apóstolo refere-se o que se passava em sua mente 



quando ele conheceu o Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. Atos 9: 1-

9 fornece o registro histórico da dramática conversão de Paulo: 

Agora Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do 

Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para as sinagogas de 

Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns pertencentes ao Caminho, 

homens e mulheres, ele conduzisse presos a Jerusalém. Como ele estava 

viajando, aconteceu que ele se aproximava de Damasco, subitamente uma luz 

do céu brilhou ao seu redor; e ele caiu no chão e ouviu uma voz que lhe dizia: 

"Saulo, Saulo, por que me persegues?" E ele disse: "Quem és tu, Senhor?" E 

Ele disse: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levantar-se e entrar na 

cidade, e lá te será dito o que você deve fazer." Os homens que viajavam com 

ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo 

levantou-se do chão, e, apesar de seus olhos estavam abertos, ele não conseguia 

ver nada; e conduzindo-o pela mão, levaram-no a Damasco. E esteve três dias 

sem ver, e não comeu nem bebeu. 

Mas desde que o relato de Lucas do incidente incrível não revela a transformação no 

pensamento de Paulo, em Filipenses 3: 4-11 o próprio apóstolo fornece esses detalhes da obra 

do Espírito Santo em seu coração. A salvação é um ato soberano de Deus, no qual Ele invade 

a escuridão "pecadores com a luz gloriosa de Sua verdade, e redime-los. Paulo descreve o 

milagre do interior que o transformou desde o arco-perseguidor dos cristãos em seu líder mais 

amado. Naquele dia, na estrada de Damasco o Cristo vivo rompeu a cegueira espiritual do, 

orgulhoso fariseu hipócrita, Saulo de Tarso. Como resultado, sua confiança em suas 

realizações religiosas foi quebrado, e a raiz da sua auto-confiança foi sempre desenraizados 

como convicção e verdade inundou sua alma escura. 

Nesta passagem Paulo fala da salvação como uma transação ou uma troca. Ele 

até usa negócios e terminologia contábil versículos 7 e 8, que formam o coração 

da passagem. kerdos ("ganhar") descreve o que está na coluna do 

lucro; zēmia ("perda") o que está na coluna perda; hēgeomai meios "contar", ou 

"a ser enfrentada." Paulo passou a vida acumulando o que ele imaginou foi 

pessoalmente ganhou justiça que iria alcançar a salvação. Mas quando ele 

conheceu Cristo, o apóstolo percebeu que todas essas coisas eram realmente na 

coluna perda. Trocou-los todos para a justiça que vem de Deus, na base da 

fé. Esse intercâmbio é o tema desta passagem. 

Jesus descreveu a salvação como uma troca ou transação; na verdade, uma troca 

de tudo o que o pecador é para tudo o que Cristo é. Em Mateus 16: 25-26 Ele 

disse: "Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la; mas quem perder a sua 

vida por minha causa a encontrará Pois que aproveitará o homem se ganhar o 

mundo inteiro e perder a sua. alma? Ou que dará o homem em troca da sua 

alma? " Em Mateus 13, Jesus contou duas parábolas que ilustram a troca 

envolvidos na salvação: 



O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um 

homem achou e escondeu novamente; e de gozo, vai, vende tudo o que tem e 

compra aquele campo. (V. 44) 

Mais uma vez, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas 

pérolas, e em cima de encontrar uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o 

que tinha e comprou-a. (Vv. 45-46) 

Ambas as parábolas imaginar pessoas que acumularam riqueza terrena. Mas eles encontram 

no reino dos céus (a esfera da salvação, onde Deus reina) um tesouro muito mais valioso. Eles, 

então, de bom grado vender tudo o que têm para obter esse tesouro. Assim, os pecadores 

devem abandonar tudo por Cristo. 

Paulo interrompe seu testemunho aqui para reforçar o ponto que ele fez no 

versículo 3, que os crentes "são a verdadeira circuncisão, que adoram no 

Espírito de Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na 

carne." Eles não confiam em sua própria justiça para ganhar a salvação. Mas 

como observado no capítulo anterior deste volume, os filipenses estavam sendo 

agredido pelo grupo herética conhecida como os judaizantes. Eles eram 

legalistas falsos mestres judeus que ensinavam que a circuncisão e obediência 

à Lei de Moisés eram necessárias para a salvação. Paulo advertiu os filipenses 

contra os judaizantes, em termos inequívocos, sem rodeios denunciando-os 

como "cães", "maus obreiros", e da "falsa circuncisão" ou mutilação (3: 2). 

Tendo desmascarou os judaizantes no versículo 2 e definida cristãos como a 

"verdadeira circuncisão" no versículo 3, Paulo antecipa a resposta dos 

judaizantes. Eles, sem dúvida, argumentam que os filipenses, sendo gentios, 

não entendi a rica herança do judaísmo. Mas o mesmo não se pode dizer do 

apóstolo Paulo. Suas credenciais judaicas foram impecável, facilmente 

igualando ou superando as dos judaizantes. Ele sabia em primeira mão tudo o 

que o judaísmo tinha para oferecer. Descrevendo a sua vida antes de sua 

conversão, Paulo escreveu: "Eu estava excedia em judaísmo a muitos dos meus 

contemporâneos entre os meus compatriotas, sendo mais extremamente zeloso 

minhas tradições ancestrais" (Gl. 1:14). No jargão de hoje, ele tinha "sido lá ... 

feito isso." 

Se alguém poderia ter alcançado a salvação por esforço próprio, que teria sido 

Paulo. Suas credenciais impressionantes permitiu-lhe declarar 

enfaticamente me poderia até confiar na carne. Se alguém tem uma mente 

que confiar na carne, eu muito mais. Paulo não fazer essa afirmação 

aparentemente orgulhoso para aumentar o seu ego, ou para reivindicar 

superioridade espiritual sobre os outros. Ele entendeu a loucura de jactância, e 

fê-lo apenas para fins de argumentação. Assim como fez na situação em Corinto 

(cf. 2 Cor. 11: 16-12: 1), Paulo apresenta suas próprias credenciais para 

contrariar argumentos tolos de seus oponentes. 



O testemunho de Paulo pode ser dividida em duas partes, com base na 

terminologia contábil versículos 7 e 8 observado anteriormente. O apóstolo 

primeiras listas aquelas coisas que ele já imaginou estar na coluna proveito 

espiritual, a compra de vida eterna para ele, mas que, na realidade, eram na 

coluna perda, condenando-o. Essa coluna pode ser intitulado "créditos 

religiosas que não impressionar a Deus." A coluna lucro espiritual verdadeira 

pode ser dirigido "os benefícios sublimidade do conhecimento de Cristo." 

Créditos religiosas que não impressionar a Deus 

circuncidado ao oitavo dia, da nação de Israel, da tribo de 

Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, fariseu; quanto ao 

zelo, perseguidor da Igreja; quanto à justiça que há na lei, fui 
irrepreensível. (3: 5-6) 

Paulo relaciona sete itens que ele certa vez em sua coluna proveito espiritual, 

mas agora coloca em sua coluna perda. Quando ele entendeu o evangelho de 

Cristo, o apóstolo percebeu que todas estas credenciais, realizações, privilégios 

e direitos eram inúteis. Paulo não está dizendo que eles não são de nenhum valor 

social, cultural, educacional, ou histórico. Em vez disso, ele está dizendo que 

eles não são de nenhum valor salvifically; eles não puderam salvá-lo ou 

qualquer outra pessoa. 

A salvação não é por Ritual 

circuncidado ao oitavo dia, (3: 5) 

Paulo começa com a circuncisão, porque essa era a principal questão para os 

judaizantes (cf. Atos 15: 1; Gal. 6: 12-13). O apóstolo passou pelo rito definição 

de judaísmo (Gen. 17: 10-12; 12 Lev: 3.) Quando ele foi circuncidado ao 

oitavo dia após o seu nascimento. O texto grego diz literalmente: "no que diz 

respeito à circuncisão de um oitavo dayer." Ao contrário de alguns dos 

judaizantes, Paulo não era um prosélito Gentil ao judaísmo. Ele era um judeu 

de nascimento e seguiu os rituais judaicos desde o início. No momento 

apropriado, ele tinha ido a cerimônia que o iniciou no povo da aliança. Ele, 

como a maioria dos judeus, tinha esquecido há muito tempo que a circuncisão 

era retratar de forma dramática como pecador e precisa de limpeza pessoas são, 

e tinha feito essa cirurgia um emblema da justiça. 

No entanto, Paulo inclui a circuncisão, o rito mais essencial no judaísmo, em 

sua coluna de perda espiritual. A salvação não vem por qualquer ritual ou 

cerimônia, se a circuncisão judaica, o batismo em massa Católica, uma criança 

ou adulto Roman, ou sobre a observância protestante da Ceia do Senhor. 

A salvação não é por Raça 

da nação de Israel, (3: 5b) 



Declaração de Paulo de que ele era da nação de Israel apoia a ideia de que 

alguns dos judaizantes eram gentios convertidos ao Judaísmo. Mas Paulo era 

por nascimento um membro do povo escolhido de Deus, de quem Deus 

declarou: "Você só escolhi entre todas as famílias da terra" (Amós 3: 2; cf. Ex. 

19: 5-6; Sl 147. : 19-20). Ele herdou todas as bênçãos de ser parte da nação 

aliança. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo delineado algumas dessas 

bênçãos: 

Que vantagem tem o judeu? Ou qual é o benefício da circuncisão? Grande, em 

todos os aspectos. Em primeiro lugar, porque lhe foram confiados os oráculos 

de Deus. (Rom. 3: 1-2) 

Porque eu poderia desejar que eu mesmo fosse amaldiçoado e separado de 

Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que 

são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, ea glória, e os pactos e da entrega 

da Lei, eo culto, e as promessas, quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo 

a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. (Rm. 9: 3-5) 

Paulo era um descendente físico de Abraão, Isaque e Jacó-a herança que o povo judeu 

invocados, juntamente com a circuncisão, para a salvação. Mas herança racial, como a 

circuncisão, é incapaz de salvar ninguém; nenhuma posição com Deus é adquirida por 

nascimento. 

A salvação não é pela Rank 

da tribo de Benjamin, (3: 5-C) 

Outra das credenciais aparentemente impressionantes de Paulo era que ele era 

um membro da tribo de Benjamin, uma das tribos mais importantes em 

Israel. Benjamin era o mais novo dos dois filhos nascidos de esposa favorita de 

Jacó, Rachel. Ele também foi o último dos filhos de Jacó para nascer eo único 

nascido na Terra Prometida. Saul, o primeiro rei de Israel, era um membro da 

tribo de Benjamin (1 Sm 09:21;. 10:21; Atos 13:21). Quando a Terra Prometida 

foi dividido entre as doze tribos, a cidade santa de Jerusalém foi incluída no 

território de Benjamin (Jz. 1:21). Quando o reino dividido depois da morte de 

Salomão, só Benjamin e Judá permaneceu leal à dinastia davídica. O grande 

líder Mordecai, usado por Deus, juntamente com Esther para salvar os judeus 

do genocídio, também era da tribo de Benjamim (Est. 2: 5). Assim, a tribo de 

Benjamin era um dos mais nobre em Israel. 

Por dia de Paulo, muitos judeus não sabia mais o que tribo a que 

pertenciam. Intermarriage durante os anos de exílio tinha turva as linhas 

tribais. Mas a família de Paulo tinha permanecido Benjamites puros.Isso 

novamente o elevou acima de alguns dos judaizantes, que provavelmente não 

sabia que sua descendência tribal. Mas estatuto privilegiado de Paulo como 

homem de Benjamim não impressionar Deus.Situação familiar não tem nada a 

ver com a salvação. 



A salvação não é pela Tradição 

hebreu de hebreus; (3: 5d) 

Paulo não contribuiu pessoalmente qualquer coisa para ganhar os três primeiros 

privilégios em sua lista, mas os herdou de seus pais. Os quatro últimos são 

coisas que ele mesmo alcançados. A afirmação do apóstolo para ser um hebreu 

de hebreus é melhor entendida como uma declaração de que à medida que 

crescia a masculinidade Paulo mantido estritamente herança judaica tradicional 

de sua família. Ele nasceu em Tarso, uma cidade na Ásia Menor, não em 

Israel. Mas ao contrário de muitos judeus na diáspora (dispersão), Paulo 

permaneceu firmemente comprometido com a língua (Atos 21:40), tradições 

ortodoxas, e os costumes de seus antepassados. Ele não se tornou um judeu 

helenizado (cf. Atos 6: 1; 9:29), aquele que tinha sido assimilados pela cultura 

greco-romana. Em vez disso, ele deixou Tarso para Jerusalém para estudar com 

o famoso rabino Gamaliel (Atos 22: 3; 26: 4). Com tanta força que Paulo se 

agarram a sua herança judaica que ele poderia confiantemente declarar: "Assim, 

pois, todos os judeus sabem o meu modo de vida desde a minha juventude, que 

desde o início foi gasto entre o meu povo e em Jerusalém" (Atos 26: 4 

). Devoção zeloso de Paulo a sua herança judaica era muito conhecido. No 

entanto, depois que ele viu a glória de Cristo, tornou-se apenas mais um item 

transferido do ganho para a coluna de perda. 

A salvação não é por Religião 

quanto à lei, fariseu; (3: 5-E) 

Paulo exercia a sua herança judaica ao extremo. Ele estava tão zeloso para o 

Direito que ele se tornou um . fariseu ao Sinédrio Paulo declarou: "Irmãos, eu 

sou fariseu, filho de fariseus" (Atos 23: 6). Na sua audição perante Agripa, 

Paulo testificou: "Eu vivi como fariseu conforme a mais severa seita da nossa 

religião" (Atos 26: 5). Para se tornar um fariseu era atingir o nível mais alto 

em, judaísmo legalista devoto. Os fariseus eram extremamente dedicado 

a Lei, incluindo o Antigo Testamento e todas as tradições que foram 

adicionados a ele. Na verdade, a palavra fariseu provavelmente deriva de um 

verbo hebraico que significa "separar", o que significa que eles foram separados 

para a Lei. O termo lei não se limita ao Pentateuco ou Velho Testamento, mas 

inclui todo o sistema rabínico de prescrições . Jesus disse que eles tinham essas 

tradições para realmente substituído a Lei de Deus (Mat. 15: 1-9). 

A origem dos fariseus não se sabe ao certo, mas a seita provavelmente surgiu 

formalmente durante o período intertestamental. Ele vinha se desenvolvendo 

desde a época de Esdras, quando a preocupação com a lei de Deus foi revivido 

(Neemias 8: 1-8.). Embora em número reduzido (o escritor judeu do primeiro 

século Josephus estimada seu número em 6000), que teve a maior influência 

religiosa sobre as pessoas comuns. Para ser um fariseu era para ser um membro 



de uma elite, influente e respeitado grupo de homens que viveram fastidiously 

de conhecer, interpretar, guarda, e obedecer a Lei. 

Estatuto acarinhados de Paulo como um fariseu era, mas mais um item em sua 

coluna perda espiritual. Nenhum sacerdote, monge, estudioso teológica, ou 

membro de uma seita devoto pode alcançar a salvação por tal envolvimento. 

A salvação não é por Sinceridade 

quanto ao zelo, perseguidor da Igreja; (3: 6-A) 

Como mais uma prova de seu zelo por sua herança judaica, Paulo confessou 

que ele tinha sido um perseguidor da Igreja. Os judeus viram zelo como a 

virtude religiosa suprema. É uma faca de dois gumes;um lado é o amor, o outro 

ódio. Para ser zeloso é amar a Deus e odiar o que ofende. Amor zeloso, mas 

equivocada de Paulo para Deus o levou para ódio e perseguição cristianismo. 

A intensidade do seu zelo pode ser visto no grau em que perseguiu a 

igreja. Depois do martírio de Estêvão, Paulo "começou a devastar a igreja, 

entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, ele iria colocá-los na 

prisão" (Atos 8: 3). Então devastadoramente eficaz foi a sua perseguição que a 

igreja de Jerusalém foi dispersa: "Portanto, aqueles que tinham sido espalhados 

pregando a palavra" (Atos 8: 4).Mais tarde, "Saul [Paulo], ainda respirava 

ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, 

e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse 

alguns pertencentes ao Caminho, tanto homens e mulheres, os conduzisse 

presos a Jerusalém "(Atos 9: 1-2). Sua perseguição foi tão violenta que, após a 

conversão de Paulo "todos os que ouviam ele continuou a se surpreender, e 

diziam: 'Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, 

e que tinha vindo aqui com o propósito de trazê-los presos aos principais 

sacerdotes? '"(Atos 09:21). Ele lembrou a multidão enfurecida em Jerusalém, 

"Eu persegui este caminho até à morte, prendendo e colocando homens e 

mulheres em prisões, como também o sumo sacerdote e todo o conselho dos 

anciãos podem testemunhar. A partir deles também recebi cartas ao irmãos, e 

partiu para Damasco, a fim de trazer até mesmo aqueles que estavam lá para 

Jerusalém como prisioneiros para serem punidos "(Atos 22: 4-5). Descrevendo 

a sua perseguição aos cristãos em sua defesa perante Agripa, Paulo declarou: 

Então, eu pensei para mim mesmo que eu tinha que fazer muitas coisas hostis 

ao nome de Jesus de Nazaré. E este é apenas o que eu fiz em Jerusalém; Não só 

eu trancar muitos dos santos nas prisões, havendo recebido autorização dos 

principais dos sacerdotes, mas também quando eles estavam sendo condenado 

à morte dei o meu voto contra eles. E como, castigando-os muitas vezes por 

todas as sinagogas, eu tentei forçá-los a blasfemar; e sendo furiosamente furioso 

com eles, eu ficava perseguindo-os até nas cidades estrangeiras. (Atos 26: 9-

11) 



A vergonha do que ele tinha feito ficou com Paulo para o resto de sua vida. Em 

1 Coríntios 15: 9, ele disse: "Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou 

digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus." Aos Gálatas, 

ele escreveu: "Porque você já ouviu falar do meu ex-modo de vida no judaísmo, 

como eu costumava persegui a Igreja de Deus além da medida e tentou destruí-

lo" (Gl. 1:13).No final de sua vida, ele confessou a Timóteo: "Eu era 

antigamente um blasfemo, perseguidor e injuriador. No entanto, me foi 

concedida misericórdia, porque o fiz por ignorância, na incredulidade" (1 Tim. 

1:13). 

Em termos de zelo, Paulo passou os judaizantes uma melhor. Eles só fez 

proselitismo da Igreja; ele havia perseguido-lo. Seu zelo por Deus levou-o a 

tentar incansavelmente, unsparingly, e sem piedade para acabar com o 

cristianismo. Paulo foi sincero, mas errado. O mundo está cheio de pessoas que, 

como ele, são sinceros em suas crenças religiosas. Eles vão fazer qualquer 

esforço, pagar qualquer preço, e sacrificar qualquer coisa em suas tentativas de 

agradar a Deus. Eles podem ser devotos, os judeus ortodoxos, católicos 

romanos fiéis que frequentam a missa regularmente, ou até mesmo os 

protestantes que estão envolvidos em serviços religiosos e cerimônias. Eles 

podem orar, jejuar, ou viver na pobreza, e procurar fazer o bem humano. Mas 

zelo religioso não garante nada. Essas pessoas podem estar absolutamente 

errado. Quando Paulo enfrentou a realidade de Jesus Cristo, o zeloso 

perseguidor da igreja percebeu que sua paixão desvairada era um assassino 

espiritual e pertencia na coluna perda espiritual. 

A salvação não é por justiça Legalistic 

quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. (3: 6-B) 

Antes de sua conversão, Paulo aparentemente conformado com a justiça que 

há na Lei. Mais uma vez, Paulo usa a Lei no sentido amplo da tradição judaica, 

e não apenas o Antigo Testamento. Aqueles que observou sua vida 

teria encontrado seu comportamento irrepreensível. Ele não era, é claro, 

negando que ele pecou. Isso seria uma contradição, tanto a teologia judaica e 

seu testemunho em Romanos 7: 7-11: 

Que diremos, pois? É a lei pecado? De maneira nenhuma! Pelo contrário, eu 

não teria chegado a conhecer o pecado senão pela lei; pois eu não teria 

conhecido a cobiça, se a lei não dissesse: "Não cobiçarás".Mas o pecado, 

tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim a cobiça de toda 

espécie; para além do pecado Lei está morto. Certa vez eu estava vivo, sem 

lei; mas quando veio o mandamento, o pecado tornou-se viva e eu morri; e este 

mandamento, que era de resultar em vida, provou resultar em morte por 

mim; para o pecado, tomando uma oportunidade, pelo mandamento, me 

enganou e por ele me matou. 



Mas por todas as aparências, Paulo foi para as pessoas que o conheceram um modelo judeu 

que viveu pela lei judaica. Ele não foi, no entanto, como Zacarias e Isabel, que "eram ambos 

justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e exigências do 

Senhor" (Lucas 1: 6). 

Paulo aparentemente tinha tudo. Ele tinha sofrido os rituais apropriados, ele era 

um membro do povo escolhido de Deus, ele era de uma tribo favorecida em 

Israel, ele tinha escrupulosamente mantido sua herança ortodoxo, ele foi um dos 

legalistas mais devotos no judaísmo, ele era zeloso, a ponto que ele perseguia 

os cristãos, e ele rigidamente conformados com as exigências externas do 

judaísmo. No entanto, ele viu que tão inúteis para a salvação, e a realidade da 

salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo foi revelado a ele. O apóstolo 

não veio a acreditar que essas coisas eram boas, mas Cristo era melhor; em vez 

disso, ele viu todos eles tão ruim. Eles eram mortais, porque o enganou ao 

pensar que ele estava certo com Deus. A religião falsa engana a mente e, 

consequentemente, condena a alma. 

A superação Benefícios do conhecimento de Cristo 

Mas tudo o que para mim era lucro, essas coisas que eu considerei 

perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como 

perda, tendo em vista o valor de excelência do conhecimento de 

Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas as 

coisas, e as considero como lixo, para que eu possa ganhar a 

Cristo, e pode ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem 

da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus 

com base na fé, para que eu possa conhecê-Lo eo poder da sua 

ressurreição, ea comunhão dos seus sofrimentos, conformando-

me com Sua morte; a fim de que eu possa alcançar a ressurreição 

dentre os mortos. (3: 7-11) 

A instrução , mas tudo o que para mim era lucro, essas coisas que eu 

considerei perda por causa de Cristo resume a mudança dramática que 

ocorreu na perspectiva de Paulo, quando conheceu Cristo.Todos os tesouros 

acarinhados em seu ganho coluna de repente tornou-se déficits. Mas pela graça 

maravilhosa de Deus, essas coisas que ele erroneamente imaginado lhe daria a 

vida eterna foram substituídos por cinco benefícios incomparáveis que eram sua 

em Cristo. 

Conhecimento 

Mais do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o 

valor de excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; 

pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como 

lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, e pode ser achado nele, 
(3: 8-9a) 



A frase contundente mais do que isso é uma seqüência de cinco intraduzível 

partículas gregas (lit. ", mas, na verdade, portanto, pelo menos, até 

mesmo"). Ele enfatiza o contraste entre os créditos religiosas que não 

impressionam a Deus e os benefícios incalculáveis de conhecer a Cristo. No 

versículo 7, Paulo contou os créditos religiosas nos versículos 5 e 6 como a 

perda; Aqui, ele se expande essa convicção e declara . todas as coisas como 

perda, tendo em vista o valor de excelência do conhecimento de Cristo 
Jesus O verbo traduzido "Eu tenho contado" no versículo 7 é no tempo 

perfeito; o mesmo verbo traduzido aqui eu conto é no tempo presente. Isso 

indica que todas as obras meritórias que Paulo tinha contado para ganhar o favor 

de Deus, e qualquer que ele poderia fazer no presente ou no futuro, mas éperda. 

Paulo abandonou suas realizações religiosas do passado , tendo em conta o 

valor de excelência do conhecimento de Cristo Jesus. O 

particípio huperchon ( o valor superando ) refere-se a algo de valor 

incomparável. A palavra sabendo no texto grego não é um verbo, mas uma 

forma de o substantivo Gnose , do verbo ginosko , o que significa saber 

experimentalmente ou experimentalmente por envolvimento 

pessoal. O superando conhecimento de Cristo que Paulo descreve aqui é muito 

mais do que o mero conhecimento intelectual dos fatos sobre Ele. 

O Novo Testamento freqüentemente descreve os cristãos como aqueles que 

conhecem a Cristo. Em João 10:14 Jesus disse: "Eu sou o bom Pastor, e conheço 

as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me." Em João 17: 3 Ele 

definiu a vida eterna como conhecê-Lo: "Esta é a vida eterna: que te conheçam 

a ti, o único Deus verdadeiro, ea Jesus Cristo, a quem enviaste." Aos Coríntios, 

Paulo escreveu: "Porque Deus, que disse: 'luz brilhará para fora das trevas", é o 

único que brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da 

glória de Deus, na face de Cristo "( 2 Cor. 4: 6), enquanto que em Efésios 1:17, 

ele orou "para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê 

um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele." Em sua 

primeira epístola João declarou: "E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu 

entendimento para que possamos saber o que é verdadeiro; e nós estamos 

naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo Este. é o verdadeiro Deus 

ea vida eterna "(1 João 5:20). Salvação envolve um conhecimento pessoal, 

relacional do Senhor Jesus Cristo. 

Para os gregos, a Gnose poderia descrever secreto, de culto, de comunhão 

mística com uma divindade. Aqueles que foram iniciados no mistério alegou 

ter subido além do conhecimento mundano possuído pelas massas. Eles 

imaginavam que só eles se alguma experiência pessoal de sua divindade. Os 

gregos frequentemente procurado um estado tão elevado através de 

bebedeiras. No segundo século, a perigosa heresia do gnosticismo tentaram 

syncretize o conceito grego de Gnose e da verdade cristã. Como suas 

contrapartes pagãos, os gnósticos reivindicou uma maior conhecimento, mais 



verdadeiro de Deus do que a média experiente Cristão. Mas Paulo 

usa gnose aqui para descrever a comunhão com Cristo transcendente que toda 

verdadeira experiência crentes. 

Há também um contexto do Antigo Testamento para a Gnose . A forma verbal 

foi usado na Septuaginta (a tradução grega do Antigo Testamento) para traduzir 

a palavra hebraica yada . Yada frequentemente denotado um conhecimento 

íntimo, mesmo uma união ou vínculo de amor. Foi por vezes utilizado na 

Escritura como um eufemismo para o ato sexual (por exemplo, Gn 4: 1, 17, 25; 

19: 8; 24:16; Num. 31: 17-18, 35; Jz 21: 11-12. ; 1 Sm 01:19).. Ele também 

descreveu vínculo íntimo amor de Deus com Israel: "Você só tem que conhecer 

de todas as famílias da terra" (Amós 3: 2 NVI ). Assim, a palavra pode ter a 

conotação tanto de um conhecimento transcendente e um vínculo de amor 

íntimo. 

Adicionando calor pessoal para os ricos conceito teológico de conhecer a 

Cristo Jesus, Paulo descreve-Lo como meu Senhor. Essa descrição tríplice 

engloba três ofícios de Cristo de profeta, sacerdote e rei. Cristo vê-Lo como o 

Messias, o mensageiro ou profeta de Deus. Jesus vê-lo como Salvador, 

enfatizando Seu papel como grande sumo sacerdote dos crentes. Senhor vê-Lo 

como Rei soberano sobre toda a criação. 

A salvação vem somente através do conhecimento profundo de amor e vínculo 

íntimo com Jesus Cristo, que Deus dá pela graça mediante a fé. Comentando 

sobre o conhecimento do crente de Cristo, FB Meyer escreveu, 

Podemos conhecê-Lo intimamente cara pessoalmente a face. Cristo não viver 

para trás nos séculos, nem em meio as nuvens do céu: Ele está perto de nós, 

com a gente, cercando o nosso caminho em nosso deitar, e conheces todos os 

nossos caminhos. Mas não podemos conhecê-lo nesta vida mortal, exceto 

através da iluminação e do ensino do Espírito Santo ... E nós certamente deve 

conhecer a Cristo, não como um estranho que se transforma em visitar para a 

noite, ou como o rei exaltado dos homens- deve haver o conhecimento interior 

como daqueles a quem Ele conta Seus próprios amigos familiares, a quem ele 

confia, com seus segredos, que comem com Ele do Seu próprio pão. 

Para conhecer a Cristo na tempestade da batalha; para conhecê-lo no vale de 

sombra; para conhecê-lo quando a luz solar, irradia nossos rostos, ou quando 

eles são escurecidas com a decepção e tristeza; para conhecer a doçura de Seu 

trato com canas machucado e pavio que fumega; para conhecer a ternura de Sua 

simpatia e força do seu direito à mão tudo isso envolve muitas variedades de 

experiência da nossa parte, mas cada um deles, como as facetas de um diamante 

vai refletir a beleza prismática de Sua glória de um novo ângulo. ( A Epístola 

aos Filipenses [Grand Rapids: Baker, 1952], 162-63) 



Para o inestimável privilégio de conhecer Jesus Cristo, Paulo 

alegremente sofreu a perda de todas as coisas pelas quais ele poderia ter 

procurado ganhar a salvação fora de Cristo. O apóstolo foi tão longe como 

para contá-los, mas o lixo para que ele possa ganhar (pessoalmente o 

caso) Cristo. Todos os esforços para obter a salvação por meio de realização 

humana são tanto lixo como o pior vício. skubalon( lixo ) é uma palavra muito 

forte que podia também ser traduzida como "lixo", "esterco", "esterco", ou 

mesmo "excremento". Paulo expressa na linguagem mais forte possível seu 

completo desprezo por todos os créditos religiosos com os quais ele havia 

procurado para impressionar o homem e Deus. Tendo em vista o valor de 

excelência do conhecimento de Cristo, eles são inúteis. Paulo teria cordialmente 

endossou a declaração de Isaías que "todos nós somos como o imundo, e todas 

as nossas justiças como trapo da imundícia; e todos nós murchar como uma 

folha, e as nossas iniqüidades, como o vento, nos away "(Is. 64: 6). 

A frase nele expressa a verdade Pauline familiar que os crentes estão em Cristo, 

um conceito encontrado mais de setenta e cinco vezes em suas epístolas. Os 

crentes são inextricavelmente interligados com Cristo em uma vida e do amor 

ligação íntima. "Já estou crucificado com Cristo", escreveu Paulo aos 

Gálatas; "E já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; ea vida que 

agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou 

por mim" (Gl 2. : 20). 

Justiça 

não ter uma justiça própria, derivada da Lei, mas a que vem pela 

fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé, (3: 9b) 

Paulo passou sua vida adulta inutilmente tentando obter a justiça 

de sua própria derivada de manter a Lei. Que a justiça -uma das auto-

esforço, a moral externo, ritual religioso, e as obras morais, todos produzidos 

pela carne tinha sido um esmagamento , fardo insuportável (cf. Mt 23:. 4; Lucas 

11:46; Atos 15:10). Embora Paulo fez o seu melhor, ele ficou muito aquém do 

padrão de Deus, que ninguém pode conhecer (cf. Rom 3:23.): "Ora, nós 

sabemos que tudo o que diz a Lei, ela fala para aqueles que estão debaixo da 

Lei, a fim que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante 

de Deus; porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele, 

porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado "(Romanos 3: 19-20. ; cf. 

Atos 13:39; Gl 2,16; 3:. 10-13; 5: 4; Ef. 2: 8-9). Ele era como o resto de seus 

compatriotas que, "não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer 

a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus" (Rom. 10: 3). 

Em Romanos 7: 9-13, Paulo expande sobre o despertar em seu coração: 

Certa vez eu estava vivo, sem lei; mas quando veio o mandamento, o pecado 

tornou-se viva e eu morri; e este mandamento, que era de resultar em vida, 



provou resultar em morte por mim; para o pecado, tomando uma oportunidade, 

pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então, a lei é santa, eo 

mandamento é santo, justo e bom. Por isso que o que é bom tornar-se uma causa 

de morte para mim?De maneira nenhuma! Pelo contrário, foi o pecado, a fim 

de que ele pode ser mostrado para ser pecado por efetuar a minha morte por 

aquilo que é bom, para que através do pecado mandamento se tornaria 

totalmente pecaminosa. 

Uma vez que, embora dedicado à lei do judaísmo, ele estava vivendo e pensando para além 

da lei de Deus. Quando ele enfrentou a verdadeira lei divina, ele se via como um pecador 

morto em pecado e se dirigiu para a morte eterna. A lei do judaísmo deu-lhe a vida, pensou. A 

lei de Deus o matou. Quando ele viu a si mesmo como totalmente pecaminosa, ele renunciou 

a obras de justiça de seu próprio fazer e aceito o dom gratuito da justiça de Deus pela graça. 

Paulo, trocou alegremente o ônus da legalista justiça própria para a justiça que 

vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, na base da fé. A fé é a 

certeza de confissão, contínuo de total dependência e confiança em Jesus Cristo 

para os requisitos necessários para entrar no reino de Deus. Trata-se de mais do 

que um mero assentimento intelectual à verdade do evangelho; a fé salvadora 

inclui a confiança no Senhor Jesus Cristo e entrega ao Seu senhorio. É com 

base na fé só que a justiça ... vem de Deus para os pecadores arrependidos. 

A justiça é pé direito com Deus e aceitação por Ele. Que os pecadores 

arrependidos ter seus pecados imputados a Cristo e Sua justiça imputada a eles 

é o coração do evangelho. Em 2 Coríntios 5:21, Paulo declarou que Deus "fez 

com que Ele [Cristo] que não conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos 

tornássemos justiça de Deus nele." Paulo alegremente lançar o manto 

esfarrapado da sua própria justiça e estendeu as mãos vazias para receber o 

manto real glorioso da justiça de Deus em Cristo. Esta doutrina é o cerne do 

evangelho. Na cruz, Deus julgou Jesus como se ele tivesse pessoalmente 

empenhado todo pecado cometido por cada pessoa que nunca realmente 

acreditava. Quando um pecador abraça Jesus como Senhor e confia apenas em 

Seu sacrifício pelo pecado, Deus trata o pecador como se ele viveu a vida sem 

pecado de Cristo (cf. Is 53;. 2 Cor 5:21;. 1 Pedro 2:24). 

Poder 

para que eu possa conhecê-Lo e o poder da Sua ressurreição (3: 

10a) 

Paulo já havia mencionado o profundo conhecimento, experiencial de Jesus 

Cristo que vem a salvação (v. 8). Mas ainda assim o grito de seu coração 

era para que eu possa conhecê-Lo. Esse conhecimento poupança inicial de 

Cristo tornou-se a base de busca ao longo da vida de Paulo de um conhecimento 

cada vez mais profundo de Seu Salvador. Especificamente, Paulo desejava 

experimentar o poder da Sua ressurreição. Ele sabia que não havia energia na 



Lei. Ele também sabia que não havia poder em sua carne para vencer o pecado 

ou servir a Deus (cf. Rom. 7:18). Mas porque ele sabia que Cristo e Sua justiça 

havia imputado a ele, Paulo tinha sido dado o Espírito Santo eo mesmo poder 

espiritual que ressuscitou Jesus dentre os mortos. 

Sua ressurreição foi a maior demonstração do poder de Cristo. Ressuscitando 

dos mortos (cf. Jo 2: 19-21; 10: 17-18) revelou Seu poder absoluto sobre ambos 

os reinos físicos e espirituais (cf. Cl 2: 14-15; 1 Pedro 3: 18-20) . Paulo 

experimentou o poder da ressurreição de Cristo de duas maneiras. Primeiro, foi 

que o poder que o salvou, uma verdade que ele afirmou em Romanos 6: 4-5: 

"Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo 

foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai , assim também andemos 

nós em novidade de vida. Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da 

sua morte, certamente estaremos também na semelhança da sua ressurreição. 

" Na salvação, os crentes são identificados com Cristo em Sua morte e 

ressurreição. Mas mais do que isso, é o poder da ressurreição de Cristo, que ele 

(e todos os crentes) santificados para derrotar tentações e provas, levar uma vida 

santa, e com ousadia e frutuosamente proclamar o evangelho. Paulo 

alegremente trocado a sua impotência para o poder da ressurreição de Cristo, e 

pediu para experimentar sua plenitude. 

Camaradagem 

e à comunicação de suas aflições, sendo feito conforme à sua 

morte; (3: 10b) 

Uma quarta salvação bênção trouxe Paulo era comunhão com Jesus Cristo. O 

apóstolo fala especificamente aqui da comunhão dos seus 

sofrimentos. Quando ele acaba de referir, Paulo foi conforme à sua morte na 

salvação (cf. Rom. 6: 4-5). Mas ele tem algo mais em mente aqui, uma parceria 

profunda e comunhão com Cristo no sofrimento. Quando conheceu Cristo, 

Paulo ganhou um companheiro para estar com ele em seu sofrimento-One que 

sofreu perseguição muito mais intensa e sofrimento do que qualquer outra 

pessoa que já viveu, tudo isso não merecida. 

Os momentos mais profundos de comunhão espiritual com o Cristo vivo são 

em momentos de intenso sofrimento; sofrendo unidades crentes a Ele. Eles 

encontram nele um sumo sacerdote misericordioso, um amigo fiel que se sente 

a sua dor, e um companheiro solidário que enfrentou todas as provações e 

tentações que enfrentam (Heb. 4:15). Ele é, portanto, qualificado 

exclusivamente para ajudá-los em suas fraquezas e enfermidades (Heb. 

2:17). Isso abençoado, confortando verdade levou Paulo a exclamar: "Pelo que 

estou bem contente com fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas 

perseguições, nas dificuldades, pelo amor de Cristo, pois, quando sou fraco, 

então é que sou forte" (2 Cor. 12:10). 



Glória 

a fim de que eu possa alcançar a ressurreição dentre os 

mortos. (03:11) 

Um benefício final e consumado Paulo obtido quando se encontrou com Cristo 

era a garantia de sua futura ressurreição, quando ele iria partilhar a glória de 

Cristo. A frase grega a NASB traduz a fim de que , na verdade, lê "se de 

alguma forma." No entanto, isso não expressar dúvidas da parte de Paulo, mas 

sim a humildade. Senso de indignidade de Paulo nunca deixou. Em 1 Coríntios 

15: 9, ele escreveu: "Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de 

ser chamado apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus." Em Efésios 3: 8 ele 

se descreveu como "o mínimo de todos os santos." Paulo estava confiante 

de que ele iria chegar à ressurreição dentre os mortos e partilhar a glória de 

Cristo. 

A frase a ressurreição dos mortos é único nas Escrituras. Ele literalmente lê 

"a ressurreição dentre os mortos." Crentes vai atingir a que a ressurreição no 

arrebatamento, quando "nós, nem todos dormiremos, mas todos seremos 

transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última 

trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e 

nós seremos transformados Por isto que é corruptível se revista da 

incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. "(1 Cor. 15: 

51-53). Os crentes serão retirados de entre o resto dos mortos cadáveres, que 

não serão levantadas até o final do reino milenar, e transformados à imagem de 

Cristo. 

Paulo odiava a fraqueza de sua carne e desejava se livrar dela. Porque ele se via 

como terrível (Rom. 7:24), ele escreveu aos Romanos: "Nós mesmos, que as 

primícias do Espírito, igualmente gememos em nós mesmos, esperando 

ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo "(Rom. 

8:23). A redenção do corpo na ressurreição é outro dos benefícios sublimidade 

do conhecimento de Cristo. 

O que os crentes ganham por sua união com Cristo? O conhecimento de Cristo 

em sua identificação com Ele; a justiça de Cristo imputada a eles na 

justificação; o poder de Cristo para a sua santificação;participação nos 

sofrimentos de Cristo; e compartilhar a glória de Cristo em sua 

glorificação. Não admira que Paulo alegremente trocaram os créditos religiosas 

em sua coluna perda para os benefícios sublimidade do conhecimento de Cristo. 

Mateus 19 registra a história de um outro homem que chegou às mesmas 

encruzilhada como Paulo. Em resposta à sua pergunta sobre como obter a vida 

eterna, Jesus disse-lhe para cumprir a lei. Em resposta, "disse o jovem a Ele," 

Todas essas coisas eu mantive; o que estou ainda falta? '"(Mateus 19:20.). Ele, 

também, teve sua coluna lucro espiritual preenchido com esforço próprio, ritual 



religioso, e que faz a justiça. Mas ao contrário de Paulo, ele contou aquelas 

coisas ganhar e rejeitaram a Cristo. Paulo contou-as perdas e ganhou Cristo. 

Todo mundo fica na mesma encruzilhada. As pessoas podem se apegam aos 

seus créditos religiosas e seguir o jovem rico para o caminho largo que leva à 

destruição eterna. Ou eles podem abandoná-los em favor dos benefícios 

sublimidade do conhecimento de Cristo e seguir Paulo para o caminho estreito 

que conduz à vida eterna. 

 

16. Alcançando o Prêmio - Parte 1: Os 

Pré-requisitos ( Filipenses 3: 12-16 ) 

Não que eu já tenha obtido ou que seja perfeito, mas prossigo para 

que eu possa alcançar aquilo para o que também fui conquistado 

por Cristo Jesus. Irmãos, eu não me considero como tendo 

prendeu ela ainda; mas uma coisa eu faço: esquecendo o que está 

por trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o 

alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo 

Jesus. Vamos, portanto, a todos quantos somos perfeitos, têm essa 

atitude; e se em alguma coisa você tem uma atitude diferente, 

Deus irá revelar que também a vós; No entanto, vamos continuar 

a viver por esse mesmo padrão a que temos alcançado. ( 3: 12-
16 ) 

A julgar pelo uso freqüente de metáforas esportivas em seus escritos, o apóstolo Paulo 

deve ter sido um fã de esportes. Falando de seu desejo de ser eficaz em sua vida cristã, 

Paulo escreveu: "eu caixa de tal forma, não como batendo no ar" ( 1 Cor. 9:26 b ). Ele 

descreveu a vida cristã aos Efésios como uma "luta [ pálido ; uma luta ou lutar] ... não é 

contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as forças 

deste mundo tenebroso, contra o espiritual as forças do mal, nas regiões celestes "( Ef. 

6:12 ). No que pode ser considerado o seu epitáfio, Paulo declarou, triunfante, "Combati 

o bom combate" ( 2 Tim. 4: 7 ; cf. 1 Tim 6:12. ). Em alusão aos Jogos ístmicos (realizada 

em Corinto e segundo em importância apenas para os Jogos Olímpicos), ele lembrou aos 

Coríntios: "Todos os que competem nos jogos exerce domínio próprio em todas as coisas. 

Eles, então, fazê-lo para receber uma perecível grinalda, mas nós uma incorruptível "( 1 

Cor. 09:25 ). 

Mas metáfora atlético favorito de Paulo é que de uma corrida a pé. Ele declarou aos 

anciãos de Éfeso: "Mas eu não considero a minha vida de qualquer conta como preciosa 

para mim, para que eu possa terminar minha carreira eo ministério que recebi do Senhor 

Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus "( Atos 20:24 ). Para os 

romanos, ele escreveu: "Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de 

Deus que usa de misericórdia" ( Rom. 9:16 ). Lembrando o Corinthians dos atletas 

dedicados, que competiu nos Jogos ístmicos o apóstolo escreveu: "Não sabeis vós que os 

que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que 

você pode ganhar .. . Por isso eu corro de tal forma, como não sem objetivo "( 1 Cor. 



9:24 , 26 ). Em Gálatas 2: 2 Paulo expressou seu "temor de que [ele] pode ser executado, 

ou não tivesse corrido em vão", enquanto que em Gálatas 5: 7 , lamentou aos Gálatas: 

"Você estava correndo bem, quem vos impediu de obedecer a a verdade? " No final de 

sua vida, Paulo poderia declarar: "Eu terminei o curso, guardei a fé" ( 2 Tim. 4: 7 ). É que 

a metáfora da vida cristã como uma corrida, expressa no décimo quarto verso 

familiarizado ("Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em 

Cristo Jesus"), que é o tema de Filipenses 3:12 -21 . A passagem revela preocupação 

apaixonado de Paulo para o crescimento espiritual. 

A passagem anterior ( 3: 4-11 ) descreveu a transformação de Paulo quando ele encontrou 

Cristo ressuscitado no caminho de Damasco e entendeu o evangelho. Nessa passagem, 

poderosa e comovente, o apóstolo recitou suas credenciais religiosas 

impressionantes. Então, de forma dramática, ele declarou que, em comparação com o 

valor sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, essas conquistas foram mero 

lixo. Paulo trocaram suas realizações humanas inúteis para o conhecimento, a justiça, 

poder, comunhão e glória do Senhor Jesus Cristo. 

Alguns em Filipos pode ter erroneamente do princípio de que, tendo ganhado esses 

benefícios maravilhosos, Paulo tinha atingido a perfeição espiritual. Os judaizantes 

também pode ter ensinado aos filipenses que a perfeição espiritual era atingível através 

ser circuncidado e guardar a Lei. Havia também hereges (precursores do segundo século 

gnósticos), que ensinou que a perfeição espiritual aguardava aqueles que atingiram um 

certo nível de conhecimento. Para combater tais idéias falsas, Paulo rapidamente 

acrescentou esta passagem, que é uma declaração de renúncia forçada de perfeição 

espiritual. Embora ele fosse uma nova criatura ( 2 Cor 5:17. ), com um novo coração ( Ez 

36:26. ), uma nova disposição que fortemente desejado santidade ( Rm 7:22. ; 2 Cor 

4:16. ; Ef. 3:16 ), foi unido com Cristo ( Gl 2:20. ), possuía uma mente renovada ( Rom. 

12: 2 ; . Ef 4:23 ), tinha a mente de Cristo ( 1 Cor. 02:16 ), teve posição correta diante de 

Deus ( Rom. 8: 1 ), foi justificada ( Rom. 5: 1 ), haviam sido perdoados ( Ef. 1: 7 ), teve 

a justiça de Cristo imputada a ele ( 2 Cor. 5:21 , e) foi habitado pelo Espírito Santo ( Rom. 

8: 9 , 11 ; 1 Cor. 3:16 ; . 2 Tim 1:14 ), Paulo não era perfeito. Ele ainda estava sujeito à 

tentação, ainda possuía a sua carne não resgatados, e ainda era um pecador (cf. Rm 7: 14-

25. ; 1 Tm 1:15. ). Longe de ter obtido a perfeição, ele estava perseguindo-o com toda a 

força. Como Pedro, Paulo compreendeu que a vida cristã é um processo ao longo da vida 

de "crescer [ndo] na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo" 

( 2 Pedro 3:18 ; cf. 1 Pedro 2: 1-2 ). 

Esta passagem é um golpe devastador para a falsa doutrina do perfeccionismo que ainda 

prevalece em algumas denominações e igrejas. Perfeccionismo é o ensinamento que os 

crentes podem chegar a um lugar de perfeição moral e espiritual nesta vida. Os 

perfeccionistas ensinam que em uma segunda obra da graça, os crentes podem 

instantaneamente ser feita sem pecado. Alguns até mesmo ir tão longe como para ensinar 

a erradicação da natureza pecaminosa. Mas o apóstolo Paulo, sem dúvida, o mais 

comprometido, dedicado, espiritualmente maduros cristão que já viveu, confessou com 

prazer que ele havia falhado em alcançar a perfeição espiritual 30 anos depois de sua 

conversão. E que a confissão era uma evidência clara de sua verdadeira espiritualidade e 

madura. Quem, então, poderia fazer uma reivindicação legítima para ter feito isso? Para 

manter a ficção de que eles têm alcançado a perfeição sem pecado, os perfeccionistas são 

forçados a fazer uma distinção entre não-bíblica pecado voluntário e "erros". Mas a 

Escritura ensina que qualquer violação do intenção é pecado whatever-lei de 

Deus. Nenhum cristão jamais se tornará perfeito nesta vida; que aguarda a redenção do 

corpo ( Rom. 8:23 ).Perfeição nesta vida será sempre uma meta, nunca uma realização. Se 



dissermos que não pecamos, fazemos de Deus um mentiroso, porque Ele diz que o que 

fazemos ( 1 João 1: 7-9 ). 

Alguns podem questionar por que eles deveriam se preocupar para buscar o crescimento 

espiritual. Afinal de contas, os crentes são prometeu "uma herança que não se corrompe 

e imaculada e não irá desaparecer, reservada nos céus para [eles]" ( 1 Pedro 1: 4 ). Mas 

essa questão é um ponto discutível. Filhos espirituais, como crianças físicas, não pode 

deixar de crescer (cf. 1 Pedro 2: 1-2 ); Eles têm um desejo interno e conduzir para o 

crescimento. 

Além disso, existem várias razões que os cristãos devem crescer 

espiritualmente. Primeiro, ele glorifica a Deus. Em segundo lugar, fornece evidências de 

que sua salvação é genuína. Em terceiro lugar, ele decora e torna visível a verdade de 

Deus para os outros (cf. Tito 2:10 ). Em quarto lugar, ele traz a certeza da salvação. Em 

quinto lugar, ele preserva os crentes da tristeza e do sofrimento associado à imaturidade 

espiritual. Em sexto lugar, ele protege a causa de Cristo a partir de qualquer suspeita. Em 

sétimo lugar, ele produz alegria na vida dos crentes. Em oitavo lugar, que os prepara para 

o ministério para os outros no corpo de Cristo. Por fim, ele melhora o seu testemunho ao 

mundo perdido. 

Na próxima passagem ( 3: 17-21 ), Paulo dá instruções específicas sobre como buscar o 

prêmio da perfeição espiritual, que é Cristo. Mais tarde, em sua epístola, Paulo lembrou 

aos Filipenses que "a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, 

o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme 

ao corpo da sua glória, pelo esforço do poder que Ele tem até sujeitar todas as coisas para 

si mesmo "( Fp 3: 20-21. ). O apóstolo João ecoou esse pensamento: "Amados, agora 

somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou ainda o que seremos Sabemos que, 

quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos tal como Ele. é 

"( 1 João 3: 2 ). Semelhança de Cristo é o prêmio que deve ser perseguido, embora esse 

prêmio não poderá ser alcançada deste lado do céu. Mas antes que Paulo escreve sobre a 

busca, ele primeiro estabelece seis pré-requisitos necessários para efetivamente se 

esforçando para o prêmio de Cristo. O esforço exige do crente uma consciência adequada, 

um esforço máximo, a concentração focada, uma motivação adequada, um 

reconhecimento adequado, e uma conformidade adequada. 

Prosseguindo o Prêmio Requer um conhecimento 

adequado 

Não que eu já tenha obtido ou que seja perfeito, ( 03:12 a) 

Tudo o que os crentes estão agora em Cristo e irá desfrutar para sempre no céu está 

eternamente fixada pelo gracioso propósito de Deus (cf. 1 Pedro 1: 4 ). Essa realidade 

espiritual e promessa não pode ser melhorado, mas a virtude dos crentes na vida presente 

pode e deve ser. Sabendo que não somos agora o que deveríamos ser, e aquilo que um dia 

será na glória, não deve produzir apatia e indolência, mas um zelo para se movendo na 

direção do prêmio. Essa é a obra do Espírito em nós ( 2 Cor. 3:18 ) e o anseio da alma 

regenerada. A consciência da necessidade de melhorar a sua condição espiritual é um pré-

requisito necessário à prossecução do prêmio da perfeição espiritual. 

Paulo tinha essa consciência, e expressou nas duas palavras que começam versículo 

12 , não é isso. Ele ainda não tinha obtido (de lambanō ; "para receber", "adquirir", ou 

"alcançar") o prêmio perseguiu; ele ainda não tinha se tornado perfeito (a partir teleioō ; 



"para atingir a perfeição", "alcançar um objetivo", ou "realizar"). A palavra duas vezes 

repetida já indica que Paulo ainda era imperfeita quando escreveu esta carta. 

Apesar das ricas bênçãos que eram sua em Cristo, o apóstolo sabia que ele não era 

perfeito. Seu conhecimento de Cristo ainda estava incompleto ( 1 Cor. 13:12 ). A justiça 

de Cristo tinha sido imputada a ele ( 2 Cor. 5:21 ), mas ele ainda precisa "limpar [ele 

mesmo] de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor 

de Deus" ( 2 Cor. 7: 1 ) . Paulo tinha o poder de Cristo no trabalho nele ( 1 Cor 

15:10. ; Col. 1:29 ), mas que o poder ainda trabalhava através de sua fraqueza ( 2 

Coríntios 12: 9. ). A comunhão com Cristo rico que ele experimentou também era 

imperfeita; ele ainda não sabia como orar como deveria, e dependia do Espírito Santo 

para interceder por ele ( Rom. 8: 26-27 ). Enquanto seu corpo era o templo do Espírito 

Santo glorioso que o habitou ( 1 Cor. 6:19 ), Paulo ansiava pelo dia em que Cristo 

"transformará o corpo da [sua] humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória" 

( Fil. 3:21 ). 

Obviamente, perseguindo o prêmio de perfeição espiritual começa com a insatisfação 

com o atual condição espiritual de um. Aqueles que pensam que atingiram a perfeição 

espiritual não vê a necessidade de buscar uma melhor condição; por que eles deveriam 

perseguir algo que eles acreditam que já tem? Tal, as pessoas contentes complacentes 

estão em grave perigo de se tornar insensível a seus pecados e cego para suas fraquezas. É 

somente aqueles que estão conscientes de sua necessidade espiritual desesperada que vêm 

a Cristo para a salvação ( Mat. 5: 6 ). E isso só é aqueles que continuam a reconhecer a 

necessidade de eliminar o pecado e cultivar a santidade que vai fazer progresso na vida 

cristã. Essa busca pelo poder do Espírito santificador produz uma frequência decrescente 

de pecado e aumentando o amor pela santidade, o que torna menos pecado se sentir como 

mais. O verdadeiramente madura e piedoso ter a consciência mais sensível de seus 

pecados, e são os mais humildes diante de Deus por causa disso. 

Prosseguindo o Prêmio Requer um esforço máximo 

mas prossigo para que eu possa alcançar aquilo para o que 

também fui conquistado por Cristo Jesus. ( 03:12 b) 

Os verdadeiros crentes não prosseguirá o prêmio de perfeição espiritual até que 

reconhecem a necessidade de melhorar a sua condição, mas a consciência da necessidade 

não é suficiente; também deve haver uma busca diligente. prossigo meios "para 

executar" ou "se depois." Ela fala de, um esforço enérgico agressivo. Paulo perseguiu o 

prêmio espiritual com todas as suas forças, forçando cada músculo espiritual, enquanto 

corria para ganhar ( 1 Cor. 09:24 ). 

O "deixar ir e deixar Deus" mentalidade era estranho para Paulo. Ele era totalmente 

dependente do trabalho o poder de Deus em sua vida ( 2 Cor. 12: 9 ; Col. 1:29 ). No 

entanto, ele também descreveu a vida cristã como "trabalho e empenho" ( Col. 1:29 ), e 

"o bom combate da fé" ( 1 Tm 6:12. ; cf. 2 Tim. 4: 7 ). Ele ensinou que "através de muitas 

tribulações, nos importa entrar no reino de Deus" ( Atos 14:22 ), e sublinhou 

repetidamente a inevitabilidade do sofrimento na vida cristã (por exemplo, Rom 8:17. ; 1 

Tes. 3: 4 ; 2 Tim 1: 8. ; 03:12 ). 

A frase um tanto enigmática para que eu possa alcançar aquilo para o que também 

fui conquistado por Cristo Jesus afirma a meta de árduos esforços de Paulo. O verbo 

traduzido eu poderei alcançar;Eu estava prendeu poderia ser traduzido "para 



ultrapassar", "aproveitar", ou "catch". Paulo estava correndo espiritualmente para pegar a 

mesma coisa para a qual Cristo Jesus tinha vindo atrás dele. Em outras palavras, o 

objetivo de Paulo na vida era consistente com o objetivo de Cristo em salvá-lo. 

Qual era o objetivo de Cristo em salvar Paulo? O apóstolo declarou que em Romanos 

8:29 : "Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem 

conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos 

irmãos." Deus escolheu Paulo, como Ele fez todos os crentes, para fazê-lo como Jesus 

Cristo. Esse propósito para o qual Deus nos salvou é também o propósito para o qual 

vivemos. "Foi por isso vos chamou pelo nosso evangelho", escreveu Paulo aos 

Tessalonicenses ", que você pode ganhar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo" ( 2 Ts. 

2:14 ). A vida cristã é uma busca da semelhança de Cristo ao longo da vida. Esse foi o 

objetivo do Senhor ao salvar Paulo e foi o seu objetivo na resposta. 

Prosseguindo o Prêmio Requer uma concentração 

focada 

Irmãos, eu não me considero como tendo prendeu ela ainda; mas 

uma coisa faço: esquecendo o que está por trás e avançando para 
as que estão adiante, ( 03:13 ) 

Um esforço máximo sem concentração focada é inútil. Todo atleta sabe que os corredores 

em uma corrida deve fixar os olhos na frente deles; quem assiste a multidão ou seus 

próprios pés são susceptíveis de tropeçar e cair. Para fazer um esforço máximo em 

qualquer esforço atlético requer os participantes a se concentrar em um ponto em frente. 

Paulo se dirige aos Filipenses com os gentis, íntimo, carinhoso prazo irmãos para mover 

seus corações longe dos judaizantes e em direção a ele. Pela terceira vez nesta passagem, 

Paulo acrescenta o aviso legal Eu não me considero como tendo prendeu ainda. A 

intenção do apóstolo é polêmico. Ele está dirigindo o seu argumento para aqueles que 

estavam ensinando erro, e ele quer fazer a verdade bem claro. Apesar das alegações dos 

falsos professores em contrário, a perfeição espiritual não é atingível nesta vida. 

Embora Paulo não tinha alcançado a perfeição espiritual, ele teve que abençoada 

descontentamento que o motivou a persegui-lo. Na verdade, tornou-se um exercício de 

sua vida, expresso na frase , mas uma coisa que eu faço. Eu faço não é no texto grego, 

mas foi adicionado pelos tradutores porque está implícita. No texto grego Paulo comunica 

a sua obstinação em staccato, breve maneira, apaixonada, quase abrupto. Foco do 

apóstolo em seu objetivo foi total, o seu nível de concentração aguda. 

É dessas pessoas que têm sucesso singularmente focados no atletismo e em outras 

atividades da vida. Muitas pessoas se envolver em muito, mas ter sucesso em 

nada. Apesar de toda a energia que gastam, eles realizam pouco. Suas vidas estão cheios 

de som e fúria, significando nada. Tiago chamou de "double-minded ... inconstante em 

todos os [seus] caminhos" ( Tiago 1: 8 ). Para evitar essa falta de foco o salmista orou: 

"Unir o meu coração ao temor do teu nome" ( Sl. 86:11 ), e Salomão aconselhou: "Os teus 

olhos olhem diretamente à frente e deixe o seu olhar não se fixa em linha reta na frente 

de você. Assista ao caminho de seus pés e todos os seus caminhos serão estabelecidos 

Não vire para a direita nem para a esquerda "(. Prov. 4: 25-27 ). Quando os crentes têm 

uma compulsão de condução, para ser como Cristo, eles vão se mover em direção a 

perfeição espiritual. 



Tal concentração possui tanto um negativo e um aspecto positivo. Negativamente, Paulo 

manteve seu foco, esquecendo o que está por trás. Um corredor que olha para trás riscos 

que está sendo passado.Nem o desempenho de um corredor em corridas passadas garantir 

o sucesso ou fracasso em corridas presentes ou futuras. O passado não é relevante; o que 

importa é fazer o esforço máximo no presente, de modo a sustentar o momento no 

futuro. Perfeccionistas e os legalistas olhar para as suas realizações passadas para validar 

seu suposto status espiritual. Os judaizantes procurou iludir os Gálatas, no passado, o que 

levou Paulo a escrever ", mas agora que você chegou a conhecer a Deus, ou melhor, sendo 

conhecidos por Deus, como é que você voltar novamente para os fracos e inúteis coisas 

elementares , para o qual você deseja ser escravizados tudo de novo? " ( Gal. 4: 9 ). 

Paulo fez uma pausa com tudo em seu passado, bom e mau. Realizações religiosas, ações 

virtuosas, grandes sucessos no ministério, assim como pecados, oportunidades perdidas, 

e os desastres devem todos ser esquecido. Eles não controlam o presente ou o futuro. Os 

crentes não podem viver em vitórias passadas, nem devem ser debilitados pela culpa dos 

pecados do passado. 

Igrejas estão cheias de aleijados espirituais, paralisado pelo rancor, amargura, pecados e 

tragédias do passado. Outros tentam sobreviver no presente, revivendo sucessos 

anteriores. Eles devem romper com esse passado se eles estão a perseguir o prêmio 

espiritual. Deus está interessado no que os crentes fazem agora e no futuro. "Ninguém", 

declarou Jesus, "depois de colocar a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de 

Deus" ( Lucas 9:62 ). A visão mais clara pertence àqueles que esquecer o passado. 

Positivamente, Paulo manteve seu foco, avançando para o futuro. Avançando traduz 

uma forma de particípio do verbo epekteinō , um verbo composto constituído por dois 

preposição adicionado ao verboteinō ("esticar"). Ele descreve o alongamento de um 

músculo ao seu limite, e imagens de um corredor esticar todos os músculos para alcançar 

a linha de chegada. 

Como já mencionado, o objetivo no qual os crentes devem se concentrar é ser como Jesus 

Cristo. Ele também era o objetivo do ministério de Paulo de "apresentar todo homem 

perfeito em Cristo" (Colossenses 1:28 ). Ele também expressou que o objetivo aos 

Efésios: 

E ele deu uns como apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros 

para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, 

para a edificação do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de Deus, para um homem maduro, com a medida da estatura que 

pertence à plenitude de Cristo. Como resultado, já não estamos a ser crianças, jogou aqui 

e ali pelas ondas e levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens 

que com astúcia enganosa. ( Ef. 4: 11-14 ) 

Aos Gálatas Paulo escreveu que estava "em trabalho de parto, até que Cristo seja formado em 

vós" ( Gal. 4:19 ). Ele exortou os coríntios a "ser feita completa" ( 2 Cor. 13:11 ), e seu colega 

de trabalho Epaphras orou para que o Colossenses "estaria perfeito e plenamente seguros em 

toda a vontade de Deus" ( Col. 4:12 ). Prosseguindo a semelhança de Cristo, aqui e agora, até 

que são feitos semelhantes a Ele na glória, define o progresso da vida cristã e da meta do 

ministério. 

Prosseguindo o Prêmio Requer uma motivação 

apropriada 



Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus 

em Cristo Jesus. ( 03:14 ) 

Como observado anteriormente, este versículo é o coração da passagem. O tempo verbal 

presente traduzido prossigo denota esforço contínuo de Paulo a perseguir o "sonho 

impossível" e derrota "o inimigo imbatível." O significado da raiz da 

preposição kata ( direção ) é "baixo". Paulo novamente expressou seu foco único, 

dizendo: "Eu continuamente suportar para baixo na meta ( skopos ; "uma marca em que 

a fixar os olhos"). " 

Esse prêmio foi o que o motivou a correr para ganhar ( 1 Cor. 09:24 ). Os crentes não 

receberá o prêmio (a semelhança de Cristo, com todos os seus benefícios eternos) até o 

ascendente (lit. "acima", denotando a origem da chamada e para onde ele leva) chamado 

de Deus em Cristo Jesus inaugura-los em gloriosa presença de Deus no céu. Como 

mencionado acima, a perfeição não é atingível nesta vida.A linha de chegada é o limite 

do céu, onde as recompensas serão entregues (cf. Mt 05:12. ; Lucas 06:23 ; 1 Cor. 3: 12-

15 ). Não é até que Cristo "é exibido, [que] seremos semelhantes a Ele, porque O veremos 

como Ele é" ( 1 João 3: 2 ). 

Como um corredor triunfalmente bombeando seu punho no ar quando ele se aproxima da 

linha de chegada, Paulo declarou, no final de sua vida, "Combati o bom combate, terminei 

o curso, eu guardei a fé; no futuro, é reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, 

justo juiz, me dará naquele dia "( 2 Tim. 4: 7-8 ). Only "no futuro" no céu seria Paulo 

receber "a coroa da justiça" (justiça de Cristo aperfeiçoados nele); só então que ele iria 

receber o prêmio que ele tão diligentemente prosseguido. 

Prosseguindo o Prêmio Requer um reconhecimento 

adequado 

Vamos, portanto, a todos quantos somos perfeitos, têm essa 

atitude; e se em alguma coisa você tem uma atitude diferente, 
Deus irá revelar que também a vós; ( 03:15 ) 

Paulo não estava na corrida espiritual sozinho; inclui todos os cristãos, descritos aqui pela 

frase quantos são perfeito (cf. Heb. 10:14 ). O apóstolo não está falando de perfeição 

prática; que estaria em contradição com o que ele disse no início da passagem. Perfeição 

prática não vem até os crentes são glorificados. Em vez disso, em um jogo de palavras, 

ele descreve os crentes como aqueles que são posicionalmente perfeito em Cristo. Uma 

vez que esta é uma passagem polêmica dirigida contra aqueles que ensinou que a 

perfeição é inatingível nesta vida, o uso de Paulo de perfeito pode ser um pouco de dois 

gumes, com um tom de sarcasmo. Esses falsos mestres não eram perfeitos na prática, e 

também não eram perfeitos na posição. 

Todo verdadeiro cristão deve ter essa mesma atitude que Paulo tinha. phroneo ( tem 

esta atitude ) significa literalmente "a pensar desta forma", "estar atento sobre isso," ou 

"para definir a mente sobre isso." Pode ser traduzida como "continuamente pensar 

assim." Como Paulo, os crentes devem ser totalmente focado em fazer o máximo esforço 

para buscar o prêmio de Cristo. Sabemos como Cristo pensa, porque a Escritura nos dá a 

Sua mente ( 1 Cor. 02:16 ). Quando pensamos bíblicos, pensamentos divinos, a 

visualização de toda a vida do ponto de vista do Senhor, esses pensamentos vão mudar o 

nosso comportamento para se tornar como o Seu (cf. Cl 3.16 ). 



Mas Paulo era um pastor experiente e sabia que nem todos os crentes iriam compartilhar 

a força ea implacabilidade de seu foco em perseguir o prêmio. Para eles, Paulo diz, se em 

alguma coisa você tem uma atitude diferente, Deus irá revelar que também a 

você. Aqueles que se recusam a ouvir a mensagem de Paulo vai ouvir essa mesma 

mensagem de Deus. Ele vai corrigi-los através da Sua Palavra, o Seu Espírito, ou por 

meio de correção. Deus fará o que for preciso para fazer os crentes reconhecem sua 

necessidade de prosseguir o prêmio de Cristo. Ele também irá fornecer os recursos 

necessários para fazer isso ( 2 Pedro 1: 3 ). 

Prosseguindo o Prêmio Requer um Conformidade 

Adequada 

No entanto, vamos continuar a viver por esse mesmo padrão a que 

temos alcançado. ( 03:16 ) 

Plen ( no entanto ) também poderia ser traduzida como "mais uma coisa." Ele é 

frequentemente usado para expressar um pensamento final. Este último pré-requisito para 

perseguir o prêmio pode também ser descrito como a consistência. Tendo desenvolvido 

uma consciência correta, esforço, foco, motivação e reconhecimento, os crentes devem 

consistentemente continuar a viver por esse mesmo padrão para 

que eles alcançaram. stoichéo ( manter vivo ) significa "alinhar", ou "a seguir na 

linha." Os crentes devem manter para o caminho espiritual que eles têm vindo a 

seguir. Para usar a metáfora de uma corrida, eles devem continuar correndo em sua pista. 

Quatro recursos divinamente fornecidos ajude os crentes a buscar constantemente o 

prêmio de Cristo. A primeira é a Palavra de Deus. Pedro escreveu: "Como os bebês 

recém-nascidos, para o leite puro da palavra, para que por ele vos seja dado crescimento 

no que diz respeito à salvação" ( 1 Pedro 2: 2 ). Em segundo lugar é a oração. Paulo orou 

para que o Corinthians iria "ser feita completa" ( 2 Cor. 13: 9 ).Em terceiro lugar está a 

seguir um exemplo piedoso. Paulo exortou aos coríntios: "Sede meus imitadores" ( 1 Cor 

04:16. ; cf. 11: 1 ; Phil 03:17. ; 1 Tessalonicenses 1: 6. ; 2 Ts 3: 7. , 9 ; 1 Tm. 04:12 ; Hb. 

13: 7 ; 1 Pedro 5: 3 ). Finalmente, Deus usa o sofrimento para os crentes de mofo na 

imagem de Jesus Cristo: "Depois de ter sofrido por um pouco de tempo, o Deus de toda 

graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo, Ele mesmo perfeito, confirmar, 

fortalecer e estabelecer vós "( 1 Pedro 5:10 ; cf. Tiago 1: 2-4 ). 

Ao pé de um dos Alpes suíços é um marcador de honrar um homem que caiu para a morte 

de tentar a subida. O marcador dá o seu nome e este breve epitáfio: "Ele morreu de 

escalada." O epitáfio de cada cristão deve ser que eles morreram escalando o caminho 

para cima em direção ao prêmio de Cristo. 

 

 

 



17. Alcançando o Prêmio - Parte 2: O 

Processo (Filipenses 3: 17-21) 

Irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam 

de acordo com o padrão que você tem em nós. Para muitos há, 

dos quais muitas vezes eu lhe disse, e agora vos digo até chorando, 

que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo 

deus é o seu apetite, e cuja glória é para confusão deles, que 

definiu seu mentes sobre as coisas terrenas.Mas a nossa pátria 

está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor 

Jesus Cristo; que transformará o corpo da nossa humilhação, 

para ser conforme ao corpo da sua glória, pelo esforço do poder 
que Ele tem até sujeitar todas as coisas para si mesmo. (3: 17-21) 

As pessoas que fazem um impacto no mundo, invariavelmente, têm um single-

minded compromisso de alcançar seus objetivos. Se essas metas são para 

conquistar o mundo, ter sucesso nos negócios, ou ganhar um campeonato, eles 

estão dispostos a fazer o que quer que sacrifícios são necessários para alcançá-

los. Por outro lado, aqueles que são consumidos com suas próprias necessidades 

e conforto raramente conseguir muito mais. 

O mesmo acontece na vida cristã. Não há segredos escondidos, truques, ou 

atalhos para uma vida que faz um impacto no mundo para a verdade de Jesus 

Cristo. Essas vidas são o resultado direto de um esforço máximo para alcançar 

os objetivos espirituais da semelhança de Cristo na vida e ministério. Muitos 

nobres servos de Deus sofreram muito para atingir essas metas. Muitos ainda 

pagaram com suas vidas. Todos tinham uma coisa em comum: o seu próprio 

conforto era menos importante para eles do que ser como o Senhor Jesus Cristo 

neste mundo. Eles deixaram a sua marca na igreja através de sua devoção eterna 

com Ele e seus incansáveis esforços para o Seu evangelho. 

Infelizmente, poucos na igreja de hoje tem esse nível de comprometimento com 

a causa de Cristo. Há muitas razões para isso, não menos do que é o impacto 

devastador psicologia humanista tem feito na igreja. Um dos pressupostos 

básicos da psicologia moderna é que as pessoas existem para sua própria 

satisfação. O principal objetivo da vida, então, é que as pessoas têm todas as 

suas necessidades e desejos percebidos conheci. Só então eles serão felizes, 

contentes, e cumpriu. 

Apresentações contemporâneas do evangelho muitas vezes refletem essa 

filosofia humanista. Deus tornou-se uma espécie de gênio utilitarista, que existe 

para conceder as pessoas o que for preciso para torná-los felizes e 

realizados. Escritura apresenta Jesus Cristo como Senhor e Salvador soberano, 

diante do qual todo joelho se dobre em absoluta submissão e obediência (Fp. 

2:10). Mas apresentações Evangelho contemporânea oferecê-lo como a cura 



rápida para todos os problemas da vida, apesar de sua própria advertência: "No 

mundo tereis aflições" (João 16:33; cf. Atos 14:22; 1 Tes. 3: 4; 2 Tim. 3:12). O 

exemplo mais gritante da abordagem centrada no homem atual é o evangelho 

da prosperidade, com a sua busca ousado das coisas do mundo. Essas atitudes 

de satisfação egoísta são o oposto da atitude de verdadeira espiritualidade, que 

é humilde, discreto consciência do pecado e profunda gratidão pelo menos 

expressão da graça de Deus. 

O narcisismo que permeia o cristianismo contemporâneo também tem 

corrompido a doutrina da santificação. Jesus ensinou: "Se alguém quer vir após 

mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me" (Lucas 9:23). Em 

contraste, a ênfase hoje é na satisfação das necessidades das pessoas e do 

cumprimento dos seus desejos. Só então, argumenta-se, eles podem ser cristãos 

eficazes. Esse é o foco de muita pregação, ensino e escrita. 

Comentando sobre este novo paradigma para a vida cristã, Tony Walter 

escreve: 

Está na moda a seguir a opinião de alguns psicólogos que o auto é um conjunto 

de necessidades e que o crescimento pessoal é o negócio da reunião 

progressivamente a essas necessidades. Muitos cristãos ir junto com tais 

crenças ... 

Uma marca do sucesso quase total desta nova moralidade é que a Igreja cristã, 

tradicionalmente interessada em mortificar os desejos da carne, em crucificar 

necessidades do eu em busca de [a Cristo], tem ansiosamente adotaram a língua 

das necessidades para si. .. Vamos agora ouvir que "Jesus vai atender todas as 

suas necessidades", como se Ele fosse uma espécie de psiquiatra divina ou 

detergente divina, como se Deus estivesse lá simplesmente para nos 

atender. ( Necessidade: O New Religion [Downers Grove, Ill .: InterVarsity, 

1985], Prefácio, 5) 

A adoção da igreja da mentalidade necessidade da psicologia humanista leva a uma teologia 

centrada no homem, um quasi-salvação centrada no homem, e um substituto centrada no 

homem para a santificação.Para muitos, o objetivo da vida cristã está recebendo as suas 

necessidades satisfeitas, sendo cumprida, ser feliz, ter uma boa auto-imagem, e eliminar todos 

os problemas da vida. O foco está nas pessoas, não a Cristo. 

Mas o sub-cristã "precisa teologia" é diametralmente oposto ao que a Bíblia 

ensina. A satisfação das necessidades humanas não é o objetivo da salvação ou 

santificação. A meta da salvação é para os crentes para serem conformes à 

imagem do Filho de Deus (Rom. 8:29). Assim, a santificação cristã olha para 

fora, para Cristo, não para dentro, para os crentes "necessidades sentidas. O 

objetivo da vida cristã não é a satisfação dos crentes, mas de Deus. Na verdade, 

os crentes florescer quando eles estão sobrecarregados com fraqueza (2 

Coríntios 12: 9-10.). 



Que os cristãos devem ser como Jesus Cristo é a verdade simples, que tende a 

ser obscurecida pela infinidade de teologias, seminários, livros, fórmulas e fitas 

que se propõem a desvendar o segredo do crescimento espiritual. Algumas 

dessas ofertas podem ser úteis, mas apenas na medida em que eles equipar os 

crentes para se tornar mais como Jesus Cristo. 

O comando repetido do Senhor Jesus Cristo, "Siga-me" (Mt 4:19; 8:22; 9:. 9; 

16:24; 19:21), não foi substituído ou melhorado. É obrigação mais básica de 

um crente. Paulo expressou esta mesma verdade aos Gálatas: "Meus filhos, por 

quem sofro novamente em trabalho de parto, até ser Cristo formado em vós" e 

aos Coríntios: "Sede meus imitadores, como também eu sou (Gl 4,19). de Cristo 

"(1 Cor. 11: 1). O apóstolo João ensinou que "aquele que diz que permanece 

nele, esse deve-se a caminhar na mesma maneira como Ele andou" (1 João 2: 

6). 

Quando Paulo disse aos Filipenses: "Uma coisa que eu faço" (3:13), ele reduziu 

a vida cristã para que um dos objectivos. Por exemplo, os cristãos são para 

glorificar a Deus, mas só pode fazê-lo na medida em que eles são como Jesus 

Cristo. Quando eles evangelizar os perdidos, eles estão imitando o Senhor, que 

veio "para buscar e salvar o que estava perdido" (Lucas 19:10). Como crentes 

amadurecer espiritualmente eles "crescer na graça e no conhecimento da [sua] 

Senhor e Salvador Jesus Cristo" (2 Pedro 3:18). Quando eles "morrer para o 

pecado e viver para a justiça" (1 Pedro 2:24) eles se tornam mais e mais como 

Jesus ", que não conheceu pecado" (2 Cor 5:21;.. Cf. Heb 7:26; 1 Pedro 02:22; 

1 João 3: 5). 

Não é tanto um objetivo e um recurso subjetivo para perseguir o prêmio de 

Cristo. O recurso objetivo é a Palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Cristo 

", no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento" 

(Colossenses 2: 3). Quando Paulo escreveu que os crentes têm "a mente de 

Cristo" (1 Cor. 2:16), ele estava se referindo à revelação das Escrituras dado 

pelos apóstolos e os escritores do Novo Testamento que lhes estão associados. 

O poder subjetivo para se tornar mais como Jesus Cristo é a obra do Espírito 

Santo. Ele usa o conhecimento de Cristo adquirida a partir de Escritura para 

mudar progressivamente os crentes a imagem de Cristo (2 Cor. 3:18) em. O 

Novo Testamento é claro que os resultados de crescimento do cristão de estudo 

da Escritura e submissão ao Espírito Santo. 

Nesta passagem, Paulo dá três elementos práticos de perseguir a Cristo: seguir 

depois exemplos, fugindo de inimigos, e concentrando-se em expectativas. 

Seguindo Após Exemplos 



Irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam 

de acordo com o padrão que você tem em nós. (3:17) 

Pela terceira vez neste capítulo Paulo carinhosamente trata da Filipenses 

como irmãos (cf. 1 vv., 13). A frase se juntar em seguir o meu 

exemplo literalmente lê no texto grego "são co imitadores comigo."Paulo 

exortou os filipenses a imitar a maneira como ele viveu. Ele não estava se 

colocando em um pedestal de perfeição espiritual (cf. a discussão de vv. 12-16 

no capítulo anterior deste volume). Em vez disso, ele estava incentivando os 

filipenses a segui-lo, um pecador imperfeito, como ele perseguiu o objetivo de 

Cristo. 

O Novo Testamento registra falhas de Paulo, bem como seus 

triunfos. Indignado em seu tratamento abusivo nas mãos do sumo sacerdote, ele 

gritou: "Deus vai atacar você, você parede caiada! Você senta-se para me tentar 

de acordo com a Lei, e em violação da lei de ordem que eu seja bateu? " (Atos 

23: 3) desabafo -um para que ele prontamente se desculpou (Atos 23: 5). Por 

causa de sua luta com orgulho, o Senhor deu a Paulo um espinho na carne (2 

Cor. 12: 7). Três décadas depois de sua conversão, ele ainda pensava em si 

mesmo como o principal dos pecadores (1 Tm. 1:15). 

Se ele tivesse sido perfeito, Paulo não teria sido um exemplo crentes poderia 

seguir. Precisamos seguir alguém que não é perfeito, para que possamos ver 

como superar nossas imperfeições; alguém que pode nos mostrar como lidar 

com as lutas da vida, suas decepções e seus ensaios; alguém que pode nos 

mostrar como lidar com orgulho, resistir à tentação, e colocar o pecado para a 

morte. Cristo é o perfeito padrão, modelo e padrão para os crentes para 

emular. Mas Cristo nunca exerceu a perfeição; Ele sempre foi perfeito. Paulo 

era um companheiro de viagem no caminho para a perfeição espiritual 

inatingível e, portanto, um modelo para os fiéis a seguir. Ele modelou virtude, 

moralidade, superando a carne, a vitória sobre a tentação, adoração, serviço a 

Deus, perseverança do sofrimento, a manipulação posses, e manuseio de 

relacionamentos. 

Indo além de si mesmo, Paulo ordenou aos Filipenses também para observar 

aqueles que andam de acordo com o padrão que você tem em 
nós. skopeo ( observar ) é a forma verbal do substantivo "meta", traduzido no 

versículo 14, e poderia ser traduzido por "fixar o olhar em. " Paulo está na 

verdade dizendo: "Concentre-se aqueles cuja caminhada (conduta diária) é de 

acordo com o correto padrão -a um que você tem em nós. " Isso incluiria 

Timóteo e Epafrodito, a quem o Filipenses sabia, assim como os bispos e 

diáconos em Filipos (cf. 1: 1). A palavra -nos, no entanto, é mais provável um 

plural literária, de modo humilde para Paulo para se referir a si mesmo. 



O exemplo de Paulo estava disponível para os Filipenses na mídia impressa, 

como é para os crentes de hoje. Mas eles também tinham observado a sua vida 

em primeira mão durante a sua estada em Filipos.Os crentes têm sempre 

necessários exemplos de vida piedosa como padrões. Esses exemplos são os 

pastores e presbíteros da igreja, que são a "show [próprios] exemplos daqueles 

que crêem" (1 Tm. 4:12) por humildade modelagem, serviço altruísta, 

disposição de sofrer, a devoção a Cristo, coragem, e dedicação para o 

crescimento espiritual. 

Aqueles que ensinar e pregar a Palavra deve segurá-lo com precisão. Isso é 

especialmente importante hoje, quando a correta interpretação da Escritura tem 

sido irremediavelmente embaçada e, aparentemente, qualquer ponto de vista é 

tolerada. Paulo exortou a Timóteo: "Procura apresentar-te a Deus aprovado, 

como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da 

verdade" (2 Tim. 2:15). Mas o ensino precisa da verdade deve ser apoiada por 

uma vida piedosa. 

Fugindo dos Inimigos 

Para muitos há, dos quais muitas vezes eu lhe disse, e agora vos 

digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é 

a perdição, cujo deus é o seu apetite, e cuja glória é para confusão 
deles, que definiu seu mentes sobre as coisas terrenas. (3: 18-19) 

O apóstolo advertiu que em perseguir o prêmio espiritual da semelhança com 

Cristo é preciso reconhecer que existem muitos exemplos a serem 

evitados. Os inimigos da qual Paulo advertiu não parecem ter sido abertamente 

hostil à fé cristã. Como seu mestre do mal, Satanás, eles eram enganosas, 

disfarçando-se como mensageiros de Cristo, anjos de luz, e servos da justiça (2 

Cor. 11: 13-15). Eles se tornaram parte da igreja, possivelmente, até mesmo em 

papéis de liderança. Sua sutileza fez excepcionalmente perigoso. 

O Novo Testamento constantemente alerta para o perigo representado pelos 

falsos mestres. No Sermão da Montanha, Jesus advertiu: "Cuidado com os 

falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são 

lobos devoradores" (Mat. 7:15). No Sermão do Monte Ele acrescentou: "Vede 

que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou 

o Cristo ', e enganarão a muitos." (Mat. 24: 4-5). Atos registra os falsos mestres 

Simon Magus (Atos 8: 9-24) e Elimas (Atos 13: 8-11), enquanto Paulo lidou 

com Himeneu e Alexandre em Éfeso (1 Tm 1:20.). O apóstolo advertiu tanto 

Timóteo (1 Tim. 1: 4) e Tito (Tito 3: 9) para evitar falsos mestres que se 

envolveu em mitos e genealogias. Tanto Pedro (2 Pedro) e Jude escreveu sobre 

o perigo de falsos mestres. João também alertou seus leitores a tomar cuidado 

com os falsos mestres: 



Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos para ver se são de 

Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Por isso, você sabe 

o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é 

de Deus; e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus; este é 

o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, 

presentemente, já está no mundo. (1 João 4: 1-3) 

Em sua segunda epístola, ele acrescentou: "Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os 

quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador eo anticristo" (2 

João 7). 

Infelizmente, por causa da apatia para com a verdade e conhecimento bíblico 

superficial, a igreja de hoje carece de discernimento. É surpreendente e 

perturbador ver as coisas que os cristãos acreditam e as pessoas que eles 

seguem. A falta de consistente e de longo prazo exposição bíblica precisa do 

púlpito levou a uma falta de pensamento bíblico precisa e discernimento. O 

resultado trágico é a vitimização generalizada da igreja por inimigos da cruz de 

Cristo. (Para uma discussão mais aprofundada da falta de discernimento na 

igreja, ver John Macarthur, Fé Imprudente: Quando a Igreja perde a sua 

vontade de Discernir [Wheaton, Ill .: Crossway, 1994].) 

Ao contrário dos exemplos piedosos do verso 17, a caminhada (conduta diária) 

dos falsos mestres não é para ser imitado. Alguns vêem a frase de quem muitas 

vezes eu disse a você como uma referência a 01:28. O mais provável, no 

entanto, refere-se aos avisos Paulo deu à igreja de Filipos, quando ele estava 

com eles em pessoa. Ele deu um aviso semelhante aos anciãos da igreja de 

Éfeso: 

Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos 

constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu 

próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão 

no meio de vocês, que não pouparão o rebanho; E que, dentre vós mesmos se 

levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos 

após si. Portanto, esteja em estado de alerta, lembrando que dia e noite por um 

período de três anos, não cessei de admoestar cada um com lágrimas. (Atos 20: 

28-31) 

Paulo advertiu aos filipenses que falsos mestres são inimigos da cruz de 

Cristo. Mas isso não fez com alegria, mas com choro. Este é o único lugar no 

Novo Testamento que Paulo fala de si mesmo como chorando no tempo 

presente. Ele era um homem sensível apaixonado, e a situação dos pecadores 

perdidos ou de ameaça à sua amada congregações muitas vezes o levou às 

lágrimas (cf. Atos 20:19, 31; Rom. 9:. 2; 2 Coríntios 2: 4). Paulo estava de 

coração partido quando ele reconheceu a destruição dos falsos mestres poderia 

causar na igreja de Filipos. Ele, sem dúvida, também chorou sobre o destino 

dos falsos mestres (cf. Rom. 9: 2). A condenação dos inimigos da cruz, o seu 



impacto destrutivo sobre a igreja, ea repreensão que trouxe sobre a causa de 

Cristo fez com que Paulo tristeza. 

Paulo descreveu os falsos mestres como inimigos da cruz de Cristo. O 

termo cruzada não se limita ao instrumento de madeira real da morte (1 

Coríntios 1: 17-18, 23; 2:. 2; Gal. 3: 1, 6: 14;. Ef 2:16; Cl 1:20; 02:14; 1 Pedro 

2:24), mas significa morte expiatória de Cristo em todos os seus aspectos. Os 

falsos mestres eram contra a salvação! 

Paulo não rotular as específicas inimigos da cruz de Cristo que estavam 

incomodando os filipenses. Há, no entanto, apenas duas opções: ou eram judeus 

ou gentios, ou ambos. Os falsos mestres judeus que se identificaram com a 

igreja eram conhecidos como os judaizantes (cf. Atos 15). Eles argumentaram 

que o evangelho por si só não foi suficiente para salvar; circuncisão e guardar 

a Lei também eram necessárias. Paulo força denunciou-os em 3: 2 como "cães, 

... maus obreiros", e "a falsa circuncisão." Embora eles pensavam em si 

mesmos, como ovelhas no pasto de Deus, os judaizantes eram, na verdade, vira-

latas sarnentos scroungy. Seus descendentes-essas espirituais que adicionar 

obras para a salvação-praga da igreja para este dia. 

Uma vez que Paulo não identificou especificamente esses inimigos da 

cruz como judaizantes, eles podem ter sido gentios. Alguns falsos mestres 

gentios realizada à filosofia dualística prevalente no pensamento grego 

contemporâneo. Esses hereges, precursores do segundo século perigosa heresia 

conhecida como gnosticismo, ensinaram que o espírito era bom e a matéria era 

má. Desde que o corpo é feito de matéria, é intrinsecamente mau. Salvação em 

última análise, não envolve a redenção do corpo, mas libertação dele. Assim, 

uma vez que o corpo é incuravelmente mal, não importa o que se faz com 

ele. Seus desejos podem ser saciados; uma pessoa pode ser um glutão, um 

bêbado, um homossexual, ou um adúltero. Todas essas coisas, os hereges 

ensinado, foram inconsequente, já que eles afetaram apenas o corpo, não o 

espírito. Os judaizantes adicionado ao evangelho; os gentios falsos mestres 

subtraído. 

Nesse mesmo espírito de libertinagem antinomian vive hoje. Há aqueles na 

igreja contemporânea que ensinam que a fé salvadora não precisa resultar em 

uma vida de santidade. Desde a morte de Jesus pagou por crentes 'pecados, 

argumentam eles, não importa como eles vivem. Alguns até ensinam que todos 

os que professam a fé em Cristo são salvos, mesmo se mais tarde tornar-se 

ateus. 

Paulo deu quatro marcas dos inimigos da cruz no versículo 19. 

A desgraça que enfrentam 

cujo fim é a perdição, (3: 19a) 



Tendo rejeitado a única verdade da salvação, a cruz de Cristo, todos os falsos 

mestres enfrentar o mesmo destino. O seu fim (a palavra grega telos se refere 

aqui ao seu destino final) será eterna destruição(tormento, punição) no inferno 

(Mateus 25:46; 2 Tessalonicenses 1:.. 9). Os judaizantes merecia esse destino 

porque eles adicionaram obras humanas para a cruz de Cristo. Para acreditar 

que a verdade sobre ele, mas também a acreditar que as obras humanas são 

necessárias para a salvação é para ser condenado para sempre. Os hereges 

gentios merecido o seu destino, porque tiraram a cruz de Cristo de seu poder de 

transformar vidas. O resultado é uma fé morta, incapaz de salvar (Tiago 2: 14-

26). 

A Divindade Eles Sirva 

cujo deus é o seu apetite, (3: 19b) 

Appetite traduz Koilia , que refere-se anatomicamente ao abdômen, 

particularmente no estômago. Aqui ele é usado metaforicamente para se referir 

a todos desenfreada sensual, carnais, desejos corporais (cf. 1 Cor. 6:13). Os 

falsos mestres foram condenados porque não adorar a Deus, mas inclinou-se 

aos seus impulsos sensuais. Poderia ser uma referência a ênfase dos judaizantes 

em manter as leis dietéticas judaicas. Ou se os falsos mestres em vista eram 

gentios, poderia referir-se a sua busca desenfreada de prazeres sensuais. Jude 

descreveu tais pessoas como "homens ímpios, que transformam a graça de 

nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único Soberano e Senhor, Jesus 

Cristo" (Judas 4). 

A Disgrace Eles carregam 

cuja glória é para confusão deles, (3: 19c) 

Surpreendentemente, os falsos mestres ostentava nas mesmas coisas que os 

trouxeram vergonha. Esta é a forma mais extrema de maldade, quando a 

conduta mais miserável do pecador diante de Deus é o seu ponto mais alto de 

auto-exaltação. Os judaizantes ostentava em seu "lixo" (3: 8) -como o próprio 

Paulo havia feito antes, ele aprendeu a contar tudo o que ", como perda por 

causa de Cristo" (3: 7). O Gentil Libertines também se vangloriou-de sua 

suposta liberdade de exercer desejos sensuais. Eles foram mais orgulhosos de 

suas piores perversões (cf. 1 Cor. 5: 1-2). 

O Disposition eles exibem 

que definir as suas mentes nas coisas terrenas. (3: 19d) 

Sua terrena foco oferece evidências de que os falsos mestres não foram 

salvas. Tiago perguntou: "Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade 

contra Deus Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se 

inimigo de Deus?" (Tiago 4: 4). "Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não 



está nele" (1 João 2:15). Os judaizantes focada em cerimônias, festivais, festas, 

sacrifícios, novos moons- "coisas que são uma mera sombra do que está por vir, 

mas a substância pertence a Cristo" (Colossenses 2:17). Os libertinos focada 

nas passando prazeres sensuais do mundo. 

Os inimigos da cruz, se eles contribuem para o Evangelho ou tirar dela, devem 

ser evitados, nunca imitou. 

Concentrando-se em expectativas 

Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o 

Salvador, o Senhor Jesus Cristo; que transformará o corpo da 

nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, pelo 

esforço do poder que Ele tem até sujeitar todas as coisas para si 
mesmo. (3: 20-21) 

A motivação subjacente à prossecução semelhança de Cristo é a esperança do 

retorno de Jesus Cristo. Visto que Cristo está no céu, aqueles que o amam 

devem estar preocupados com o céu, desejando para Cristo voltar e levá-los 

para estar com Ele (1 Ts. 4:17). 

Paulo tinha pouco interesse em os confortos e prazeres deste mundo, como as 

seguintes passagens indicam: 

  

Somos atribulados por todos os lados, mas não angustiados; perplexos, mas não 

desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não 

destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de 

Jesus se manifeste também em nosso corpo. (2 Cor. 4: 8-10) 

Em tudo recomendando-nos como servos de Deus, em grande resistência, nas 

aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, 

nos trabalhos, nas insônia, na fome, na pureza, na ciência, na paciência, na 

bondade, no Espírito Santo, no amor verdadeiro, na palavra da verdade, no 

poder de Deus; pelas armas da justiça para a mão direita e à esquerda, por honra 

e por desonra, por má fama e boa fama; considerado como enganadores e ainda 

Verdadeiro; como desconhecido ainda bem conhecido, ainda morrendo eis que 

vivemos; como castigados ainda não condenados à morte, como entristecidos 

mas sempre alegres, como pobres mas enriquecendo a muitos, como nada tendo 

e possuindo tudo. (2 Cor. 6: 4-10) 

? Eles são servos de Cristo -I falam como se insano-I mais; em muito mais 

trabalho, muito mais em prisões; em açoites, sem número, muitas vezes em 

perigo de morte. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Três 

vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, 



uma noite e um dia passei no abismo. Eu estive em deslocações frequentes, em 

perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos meus compatriotas, perigos 

dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre 

falsos irmãos; Estive em trabalho de parto e fadigas, muitas noites sem dormir, 

em fome e sede, muitas vezes sem comida, frio e nudez. Além de tais coisas 

externas, existe a pressão diária em mim de preocupação para todas as 

igrejas. Quem é fraco sem o meu ser fraco? Quem é levado em pecado sem a 

minha intensa preocupação? (2 Cor. 11: 23-29) 

Essa visão levou à convicção de que o levou a escrever: "Estou duramente pressionado em 

ambos os sentidos, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor" (1:23). 

É coerente para que os crentes têm um foco celeste, porque a nossa pátria está 

nos céus. politeuma ( cidadania ) aparece somente aqui no Novo Testamento, 

embora Paulo usou o verbo relacionado em 01:27. Refere-se ao lugar onde se 

tem um estatuto oficial, a comunidade onde o seu nome é registrado no registo 

dos cidadãos. Embora os crentes vivem neste mundo, eles são cidadãos do 

céu. Eles são membros do reino de Cristo, o que não é deste mundo (João 

18:36). Seus nomes estão registrados no céu (Lucas 10:20; cf. Fl 4. 3; Heb 0:23; 

Ap. 13: 8; 21:27); Salvador está lá (Atos 01:11; 1 Tessalonicenses 4:16.); seus 

companheiros santos estão lá (Hb 0:23.); a sua herança está lá (1 Pedro 1: 

4); sua recompensa está lá (Matt 5:12.); e seu tesouro está lá (Mat. 6:20). 

Embora eles ainda não viver no céu, os crentes vivem no reino celestial (Ef. 2: 

6); eles experimentam em algum grau a vida celestial aqui na terra. Eles têm a 

vida de Deus dentro de si, estão sob o domínio do rei do céu, e viver por causa 

do céu. 

Referência de Paulo a cidadania pode ter sido especialmente significativo aos 

Filipenses, uma vez que Filipos era uma colônia romana. Os filipenses eram 

cidadãos romanos, embora, obviamente, vivendo fora de Roma, assim como os 

crentes são cidadãos do céu vivendo na terra. 

É do céu que aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Para os 

discípulos que assistiram como Cristo subiu ao céu os anjos disseram: "Homens 

da Galiléia, por que estais olhando para o céu? Esse Jesus, que tem foi levado 

de vocês para o céu, há de vir exatamente da mesma maneira como você viu ir 

para o céu "(Atos 01:11). Em João 14: 2-3 Jesus mesmo prometeu: "Na casa de 

meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou 

preparar-vos lugar Se eu for e vos preparar lugar. para você, eu voltarei e vos 

receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. 

" Devido a essas promessas, os crentes devem ser "aguardando ansiosamente a 

revelação de nosso Senhor Jesus Cristo" (1 Cor. 1: 7), e "de esperar por seu 

Filho do céu, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, que nos livra 

da ira vindoura "(1 Ts. 1:10). Até que ele volte, os crentes "gememos em [si], 



esperando ansiosamente para a [sua] adoção de filhos, a redenção do [o] corpo" 

(Rom. 8:23). 

A esperança do retorno de Cristo fornece crentes com motivação, 

responsabilidade e segurança. Neste promessa há motivação positiva para ser 

encontrado fiel quando Ele voltar para recompensar os crentes;de prestar contas 

a Deus pela vida que produzem ouro, prata e pedras preciosas em vez de 

madeira, feno e palha (1 Cor. 3:12) vivendo. Há uma realidade negativa 

correspondente, como João escreveu: "Acautelai-vos, que você não perder o 

que temos feito, mas que você pode receber uma recompensa completa" (2 Jo 

8). Por fim, a promessa do retorno de Cristo oferece segurança, uma vez que 

Jesus prometeu: "Esta é a vontade daquele que me enviou, para que de tudo o 

que ele me deu eu perder nada, mas o ressuscite no último dia. Porque esta é a 

vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho, e crê nele tenha a vida 

eterna, e eu Eu o ressuscitarei no último dia "(João 6: 39-40). 

Os crentes não devem esperar por volta de Cristo com atitudes de resignação 

passiva ou desinteresse entediado. Em vez disso, eles estão a aguardar 

ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Os crentes não estão à espera 

de um evento, mas uma Pessoa. Apekdechomai ( aguardamos ) é muitas vezes 

usado para falar de espera para segunda vinda (eg, Rm 8:19, 23, 25 de Cristo; 

1 Cor 1:... 7; Gal 5 : 5; Hb 9:28).. Ele descreve não só a ânsia, mas também 

paciência. 

Como observado acima, o retorno de Cristo marca o fim de lutar busca do 

prêmio indescritível de santa perfeição dos crentes, pois é então que 

Ele transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao 

corpo da sua glória. É então que o redenção ansiosamente aguardado do corpo 

terá lugar (Rom. 8:23). "É quando ele se manifestar [que] seremos semelhantes 

a Ele, porque O veremos como Ele é" (1 João 3: 2). Até então, a nova criatura 

(. 2 Cor 5:17) está preso na humanidade não redimida ("o corpo desta morte";. 

Rom 7:24) a partir do qual ele anseia por ser libertada. 

Para os crentes que morrem antes do retorno de Cristo, a morte significa a 

separação temporária do espírito do corpo. O corpo vai para a sepultura, 

enquanto que o espírito vai imediatamente para a presença de Deus (1:21, 23; 

2 Cor. 5: 6, 8). O céu está atualmente ocupada por "os espíritos dos justos 

aperfeiçoados" (Heb. 12:23). Aqueles crentes que vivem do Pentecostes para o 

arrebatamento terá seus espíritos se juntou aos seus corpos ressuscitados no 

arrebatamento (1 Ts 4: 15-17.). Os crentes do Antigo Testamento e os salvos 

durante a Tribulação receberão seus corpos ressuscitados na segunda vinda de 

Cristo (Dan. 12: 2; Ap 20: 4). 

Cristo será totalmente transformar os corpos de todos os crentes, cada grupo 

a seu tempo determinado (cf. 1 Cor. 15: 22-23), para torná-los aptos para o 



céu. Corpos dos crentes terá um novo esquema; eles serão remodeladas e 

redesenhado. Cristo vai mudar o presente corpo da nossa humilhação, para 

ser conforme ao corpo da sua glória. corpo ressurreição de Como Cristo, 

corpos ressuscitados dos crentes será reconhecível. Eles serão capazes de 

comer, falar e andar, mas não terá as restrições físicas de nossos corpos 

presentes. Depois de Sua ressurreição, Cristo apareceu e desapareceu a vontade, 

mesmo entrando em uma sala cujas portas estavam trancadas (João 

20:19). Paulo dá a descrição mais detalhada dos corpos ressuscitados dos 

crentes em 1 Coríntios 15: 35-49: 

Mas alguém dirá: "Como ressuscitam os mortos? E com que tipo de corpo 

vêm?" Seu tolo! Aquilo que você semeia não vem para a vida, a menos que ele 

morre; e aquilo que você semear, você não semeias o corpo que há de nascer, 

mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra coisa. Mas Deus lhe dá 

um corpo assim como ele desejava, e para cada uma das sementes um corpo 

próprio. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, 

e outra a carne dos animais, e outra a carne de aves, e outra de peixe. Também 

há corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória do celeste é uma, e a glória 

do terrestre é outra. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória 

das estrelas; porque uma estrela difere de estrela em glória. Assim também é a 

ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo perecível, ressuscita um corpo 

imperecível; Semeia-se em desonra, ressuscita em glória; Semeia-se em 

fraqueza, ressuscita em poder; Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo 

espiritual. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também 

está escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. " O último Adão, 

espírito vivificante. No entanto, o espiritual não é o primeiro, mas o 

natural; depois o espiritual. O primeiro homem a partir da terra, da terra; o 

segundo homem é do céu. Qual o terreno, assim também são aqueles que são 

da terra; e, qual o celestial, assim também são aqueles que são celestiais. Assim 

como trouxemos a imagem do terreno, também vamos ter a imagem do 

celestial. 

A combinação de um espírito remidos e um corpo glorificado permitirá a todos 

os crentes a se manifestar perfeitamente a glória de Deus. Pecado, fraqueza, 

tristeza, decepção, a dor, o sofrimento, a dúvida, o medo, a tentação, ódio, e 

insuficiência vai dar lugar a perfeita alegria (Mat. 25:21), prazer (Sl. 16:11), o 

conhecimento (1 Cor. 13:12), conforto (Lucas 16:25), e do amor (1 Cor. 13:13). 

Salvação envolve muito mais do que mera libertação do inferno. O objetivo 

final de Deus nos crentes resgate é transformar seus corpos em conformidade 

com o corpo da Sua glória. Eles vão "serem conformes [ summorphos ; a 

mesma palavra traduzida conformidade em 21 v.] à imagem de seu Filho "(Rm 

8:. 29; cf. 1 João 3: 2). "Assim como trouxemos a imagem do terreno, também 

vamos ter a imagem do celestial" (1 Cor. 15:49). 



Seus corpos transformados permitirá crentes finalmente ser a criação perfeita 

que Deus quer para que eles sejam para a alegria da comunhão perfeita com Ele 

para sempre. Descrevendo o céu, João escreveu: "Eu ouvi uma voz vinda do 

trono, dizendo:" Eis aqui o tabernáculo de Deus está entre os homens, e Ele vai 

habitar no meio deles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará entre eles 

"(Ap 21: 3; cf. João 14: 1-3; 1 Tessalonicenses 4:17.). Esses corpos também irá 

permitir que os crentes para ver Deus. No Beatitudes Jesus disse: "Bem-

aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus" (Mateus 5: 8.), 

Enquanto João escreveu que no céu "não haverá mais ser qualquer maldição; 

eo trono de Deus e do Cordeiro estará nele, e Seus servos O servirão, pois eles 

vão ver o seu rosto, e seu nome estará em suas testas "(Apocalipse 22: 3-

4). Corpos ressuscitados dos crentes também será perfeitamente adequado para 

o serviço eterno eles vão render a Deus (cf. Ap 7:15). 

Para que o poder de qualquer dúvida de Cristo para transformar corpos dos 

crentes, Paulo observa que Ele vai realizá-lo pelo esforço do poder que Ele 

tem até sujeitar todas as coisas a Ele. Hupotassō (sujeito ) significa "para 

organizar por ordem de classificação" ou " de gerir. " Cristo terá o poder para 

governar o reino milenar (Ap 12: 5, 19:15; cf. Is. 9: 6; 32: 1; Zc 14: 9.). Pelo 

seu poder Cristo também vai transformar topografia da Terra (Zacarias 14: 4-

8.) Eo reino natural (Isa. 11: 6-9). O ponto de Paulo é que, se Cristo pode 

submeter todo o universo ao seu controle soberano (cf. 1 Cor. 15: 24-27), Ele 

tem o poder de transformar corpos dos crentes à Sua imagem. 

À medida que a corrida espiritual (Heb. 12: 1), os crentes devem olhar para 

exemplos piedosos para inspiração e instrução. Eles também devem olhar para 

esses inimigos da verdade que iria desviá-los.Finalmente, eles devem 

concentrar-se na gloriosa esperança que é deles no retorno de Cristo, a 

transformação de seus corpos em conformidade com o seu. Então, regenerado 

totalmente na alma e no corpo, eles vão ser adaptado à eterna, santa glória e 

alegria. 

 

 

 

 

 



18. Estabilidade Espiritual - Parte 1: 

harmonia, alegria, contentamento, Fé 

( Filipenses 4: 1-6A ) 

Portanto, meus amados irmãos a quem muito tempo para ver, 

minha alegria e coroa, desta forma manter-se firme no Senhor, 

meu amado. Exorto Evódia e exorto Síntique a viver em harmonia 

no Senhor. De fato, verdadeiro companheiro, peço-lhe também 

para ajudar essas mulheres que compartilharam a minha luta pela 

causa do evangelho, junto com Clemente e o resto dos meus 

colegas de trabalho, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-

vos sempre no Senhor; mais uma vez eu vou dizer, alegrem-

se! Deixe seu espírito manso conhecida de todos os homens. O 

Senhor está próximo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, ( 4: 
1-6 a) 

A igreja de Jesus Cristo está sob ataque, assim como Jesus predisse que seria. Em João 

16:33 Ele advertiu: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o 

mundo." Paulo repetiu a advertência do Senhor, quando disse: "Através de muitas 

tribulações, nos importa entrar no reino de Deus" ( Atos 14:22 ), e escreveu a Timóteo: 

"De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" 

( 2 Tim. 3:12 ). Não surpreendentemente, a igreja tem enfrentado perseguição desde a sua 

criação (cf. Atos 4: 1-31 ; 5: 17-41 ). 

O assalto à igreja vem de três fontes. O mundo com todas as suas seduções esforços para 

atrair fiéis. Ele também persegue a Igreja, tanto abertamente e de forma sutil. A igreja 

não se atreve a se comprometer com o mundo, porque "quem quiser ser amigo do mundo 

constitui-se inimigo de Deus" ( Tiago 4: 4 ), e "Se alguém ama o mundo, o amor do Pai 

não está em Ele "( 1 João 2:15 ). A carne (fallen, a humanidade não redimida dos crentes) 

é outra fonte de ataque. Jesus exortou: "Continue assistindo e Orando para que não entreis 

em tentação; o espírito está pronto, mas a carne é fraca" ( Mateus 26:41. ). Mesmo depois 

de sua salvação Paulo ainda pode gritar: "Miserável homem que eu sou! Quem me livrará 

do corpo desta morte?" ( Rom. 7:24 ). Energizando tanto o mundo quanto a carne é o 

diabo, que "anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar" ( 1 

Pedro 5: 8 ). 

O mundo é tentador, a carne é vulnerável, e o diabo está de leão em sua agressão. Como 

resultado, a vida da igreja envolve uma grande quantidade de instabilidade. Assim, a 

questão da estabilidade espiritual é muito mais sobre o coração de Paulo, em 4: 1-9 . É 

verdade que a igreja de Filipos tinha uma ligação especial amor com Paulo. Eles só o 

apoiou quando ele deixou Macedónia ( 04:15 ). Nem Paulo tem que repreende-os 

severamente por oscilando doutrinariamente (como fez o Gálatas), ou tolerar o pecado 

(como fez o Corinthians). Mas isso não significa que a igreja em Filipos era tudo o que 

deveria ter sido, ou que não houve instabilidade lá. Há indícios de toda a epístola de as 

ameaças de desestabilização de frente para a congregação de Filipos. Eles estavam 

enfrentando perseguição ( 1: 28-30 ). Houve uma falta de unidade, portanto, Paulo 

exortou-os ", completem a minha alegria por ser da mesma mente, mantendo o mesmo 

amor, unidos em espírito, com a intenção de um propósito" ( 2: 2 ), e, "Fazei todas as 

coisas sem murmurações nem disputando "( 02:14 ). Os falsos mestres também 



representava uma ameaça ( 3: 18-19 ). Mas talvez a mais grave ameaça que enfrentam os 

filipenses foi a disputa entre duas mulheres de destaque na congregação ( 4: 2-3 ). Essa 

disputa ameaçava dividir a igreja em facções rivais. A situação foi agravada pelo fracasso 

dos presbíteros e diáconos para lidar com ele (cf. a discussão de 4: 3abaixo). Como 

resultado desses fatores desestabilizadores, alguns dos filipenses tinham falhado a confiar 

em Deus e tinha dado lugar à ansiedade ( 4: 6 ). 

A preocupação com a estabilidade espiritual dos crentes permeia o Novo 

Testamento. Depois de uma igreja Gentil foi fundada em Antioquia, a igreja de Jerusalém 

enviou Barnabé para eles, que, "quando ele chegou e testemunhou a graça de Deus, ... se 

regozijaram e começou a incentivá-los todos com o coração firme para permanecer fiéis 

ao Senhor" ( Atos 11:23 ). Assim, a primeira mensagem apostólica à igreja incipiente 

Gentil era para ser espiritualmente estável. Como parte de seu ministério, Paulo e Barnabé 

foram "fortalecer as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, e dizendo: 

'Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus" ( Atos 14:22 ). Aos 

Coríntios, Paulo escreveu: "Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, 

sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor" 

( 1 Cor. 15:58 ), e " Esteja em alerta, fique firme na fé, agem como homens, seja forte 

"( 1 Cor. 16:13 ). Ele exortou os gálatas: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou; 

Permanecei, pois, firmes e não estar sujeito novo, a jugo de escravidão" ( Gal. 5: 1 ). Em 

uma passagem lidar com a guerra espiritual, Paulo três vezes comandou os crentes a 

permanecerem firmes ( Ef. 6:11 , 13, 14 ). Mais cedo nesta epístola, Paulo expressa seu 

desejo aos Filipenses que permanecer estável: "Só comportar-vos de modo digno do 

evangelho de Cristo, de modo que se eu vir vê-lo ou permanecer ausente, vou ouvir de 

você que você continuam firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos 

pela fé do evangelho "( 1:27 ). Aos Colossenses, ele escreveu: "Porque ainda que eu esteja 

ausente no corpo, no entanto, eu estou com vocês em espírito, regozijando-se para ver a 

sua boa disciplina e a estabilidade da sua fé em Cristo" ( Colossenses 2: 5 ). 

Paulo estava tão preocupado com a estabilidade espiritual das igrejas sob seu cuidado que 

ele escreveu aos Tessalonicenses: "Agora nós realmente vivemos, se estais firmes no 

Senhor" ( 1 Tes. 3: 8 ), e "Portanto, irmãos , permaneçam firmes e conservai as tradições 

que vos foram ensinadas, seja por palavra ou por carta de nós "( 2 Ts. 2:15 ). Tiago 

descreveu a pessoa carente de estabilidade espiritual como "um homem de ânimo dobre, 

inconstante em todos os seus caminhos" ( Tiago 1: 8 ). Como ele fechou sua primeira 

epístola, Pedro confessou: "Eu vos escrevi abreviAdãoente, exortando e testificando que 

esta é a verdadeira graça de Deus. Fique firme nele!" ( 1 Pedro 5:12 ). Em sua segunda 

epístola ele alertou de falsos mestres que estavam "seduzindo almas instáveis" ( 2 Pedro 

2:14 ). Ele também advertiu os crentes para ter cuidado com "os ignorantes e instáveis" 

falsos professores, que "distorcem [epístolas inspiradas de Paulo], como eles também 

fazem o resto das Escrituras, para sua própria destruição. Você, portanto, amados, 

sabendo isto de antemão, ser em sua guarda, para que você não se deixar levar pelo erro 

de homens e queda sem princípios da vossa firmeza "( 2 Pedro 3: 16-17 ). Jude lembrou 

crentes que Deus quer para torná-los "ficar na presença de Sua glória irrepreensível com 

grande alegria" ( Judas 24 ). 

Instabilidade espiritual leva ao desapontamento, dúvida, desânimo e testemunha 

ineficaz. Pessoas instáveis são susceptíveis de ser esmagado por suas provações. Eles 

também são suscetíveis à tentação. Um exemplo do Antigo Testamento de uma pessoa 

instável que caiu em pecado é Rúben, o primogênito de Jacó. Em sua bênção patriarcal 

de seus filhos, Jacó disse de Rúben, "Inconstante como a água, você não deve sobressair, 

porque você foi para a cama de seu pai, então você contaminaram-ele subiu à minha 



cama" ( Gen. 49: 4 NVI ). Instabilidade do Reuben o levou a se prostituírem com uma 

das concubinas de Jacó ( Gen. 35:22 ). Como resultado, ele perdeu o direito de 

primogenitura, que deveria ter sido seu filho como o primogênito de Jacó ( 1 Chron. 5: 

1 ). 

Nesta passagem, Paulo aborda a questão vital de como os crentes podem ser 

espiritualmente estável. STEKO ( manter-se firme ) é o verbo principal versículos 1-9. É 

um imperativo, um comando com quase um anel militar a ele. Como soldados na linha 

de frente, os crentes são ordenados a manter sua posição durante um ataque (cf. Ef. 

6:11 , 13, 14 ). Eles não estão a entrar em colapso sob perseguição e compromisso, a 

falhar em teste e reclamar, ou ceder à tentação e pecado. 

A passagem é aberta com a palavra de transição , portanto, o que indica que o que Paulo 

está prestes a escrever constrói sobre o que ele acaba de escrever. A passagem anterior 

( 3: 12-21 ) descreveu busca do crente da semelhança com Cristo, que é tanto o objetivo 

nesta vida e o prêmio na próxima vida. 

O Senhor Jesus Cristo é o exemplo perfeito de firmeza para nós, que aguardam a nossa 

perfeição. Ele enfrentou a perseguição, mas nunca comprometida; Ele "suportou ... 

oposição dos pecadores contra si mesmo" sem vacilar ( Heb. 12: 3 ). Ele foi "tentado em 

todas as coisas como nós somos, mas sem pecado" ( 04:15 ). Diante de um julgamento 

mais severo do que qualquer crente nunca vai sofrer, "Jesus ... para a alegria que lhe fora 

proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de 

Deus" ( Hb 12.: 2 ). Jesus Cristo é o modelo perfeito de pé firme que os crentes devem 

seguir. 

A frase meus amados irmãos a quem eu muito tempo para ver, minha alegria e coroa 

... meu amado expressa amor, coração gracioso, pastoral de Paulo. Ele estava prestes a 

dar a Filipenses uma exortação forte, então ele prefaciou-lo, afirmando o seu amor e 

cuidado por eles. A declaração de Paulo não foi inventado, manipuladora, desonesta 

bajulação; era a expressão de seu coração. Amado é a forma adjetiva do, mais profundo, 

mais forte e mais rico palavra grega para amor. 

Paulo tinha um amor especial e único para os filipenses. Em 1: 3-9 , declarou ele, 

Dou graças a Deus em toda a minha lembrança de você, sempre oferecendo oração com 

alegria em meu cada oração por todos vós, tendo em vista a sua participação no evangelho 

desde o primeiro dia até agora. Porque estou certo isto mesmo, que aquele que começou 

a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pois é apenas certo para 

me sentir desse jeito em você, porque eu tenho você no meu coração, uma vez que tanto 

nas minhas prisões como na defesa e confirmação do evangelho, todos vós sois 

participantes da graça comigo. Pois Deus é minha testemunha, como eu desejo para todos 

vocês com a ternura de Jesus Cristo. E peço isto: que o vosso amor cresça ainda mais e 

mais no conhecimento real e em todo o discernimento. 

Amorosa preocupação de Paulo para a firmeza dos filipenses o levou a enviar seus queridos 

colegas Timóteo e Epafrodito para Filipos ( 2: 19-30 ). O vínculo de amor entre Paulo e os 

filipenses foi intensificada por seu apoio financeiro fiel a ele ( 04:15 ). 

Além disso expressando seu amor por eles, Paulo acrescentou a frase que eu espero para 

ver, o que se traduz outro adjetivo. Assim, toda a frase poderia ser traduzida como "minha 

querida e ansiada irmãos" ( NVI ). 

Não só Paulo amo Filipenses, mas eles também eram sua alegria (cf. 1: 4 ; 2: 

2 , 17 ; 04:10 ). A alegria de Paulo não surgiu de circunstâncias; quando escreveu 



Filipenses ele estava sob prisão domiciliar em Roma, acorrentado a um soldado romano 

( 1: 12-13 ; Atos 28:16 , 20 , 30 ). Além disso, alguns pregadores, motivados pelo ciúme 

por Paulo, foram "proclamar [ndo] Cristo por ambição egoísta, e não de motivos puros, 

pensando em fazer com que [ele] angústia na [sua] prisão" ( Fp. 1:17 ). Em vez disso, 

Paulo encontrou a sua alegria nas pessoas a quem ele amava. Aos tessalonicenses Paulo 

escreveu: "Pois quem é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de exultação Acaso não é 

isso que você, na presença de nosso Senhor Jesus na sua vinda para você é a nossa glória 

e alegria?" ( 1 Ts. 2: 19-20 ). Mais tarde, na mesma epístola que ele acrescentou: "Por que 

ação de graças podemos render a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos 

diante do nosso Deus em seu relato" ( 1 Tes. 3: 9 ). A alegria de ver sua amada Filipenses 

crescer exortação mais como Jesus Cristo motivado de Paulo para se manter firme. 

Os Filipenses também foram de Paulo coroa. Stephanos ( coroa não) se refere a uma 

coroa real, mas a coroa de louros dado a vencedores em eventos esportivos ( 1 Cor. 9:25 ), 

ou dada para aqueles homenageado pelos seus pares, tanto quanto troféus e placas são 

hoje. Tal homenageado seria dada uma festa, onde ele iria receber a sua coroa. Os 

filipenses eram troféu ou coroa de honra de Paulo; eles eram a prova de seu serviço eficaz 

(cf. 1 Cor 9: 2. ; 1 Tessalonicenses 2:19. ). 

A pergunta surge naturalmente a forma como o comando de Paulo para se manter firme 

é para ser implementada. A resposta de Paulo, introduzido pela frase , desta forma, se 

desdobra em versos 2-9 . Ele enumera sete, princípios básicos de práticas que conduzam 

à estabilidade espiritual: cultivar a harmonia na comunhão da igreja, mantendo um 

espírito de alegria, aprendendo a ser conteúdo, que descansam em uma fé confiante no 

Senhor, que reagem a problemas com oração agradecida, pensando em piedosa virtudes, 

e obedecendo o padrão de Deus. 

Cultivando Harmonia na Comunhão  da Igreja  

Exorto Evódia e exorto Síntique a viver em harmonia no 

Senhor. De fato, verdadeiro companheiro, peço-lhe também para 

ajudar essas mulheres que compartilharam a minha luta pela 

causa do evangelho, junto com Clemente e o resto dos meus 
colegas de trabalho, cujos nomes estão no livro da vida. ( 4: 2-3 ) 

O companheirismo e apoio do corpo de Cristo é um fator importante no desenvolvimento 

e na manutenção da estabilidade espiritual. A força geral da comunhão torna-se a força 

de cada um. Quanto mais isolado um crente é de outros cristãos, mais espiritualmente 

instável ele ou ela é provável que seja. A igreja deve ser um lugar onde as pessoas apoiam-

se mutuamente, responsabilizarmos mutuamente, e cuidar uns dos outros. Deve ser uma 

comunhão de vida em que os crentes restaurar aqueles que caíram no pecado ( Gal. 6: 1 ) 

e suportar as cargas uns dos outros ( v. 2 ). A igreja é a "admoestar os insubmissos, 

encorajar os desanimados, ajudar os fracos, sejam pacientes para com todos" ( 1 Ts. 

5:14 ). 

Mas Paulo sabia que tal ministério edificante só poderia acontecer em uma atmosfera de 

harmonia. Portanto, quaisquer ameaças à unidade da Igreja deve ser confrontado. Paulo 

lidou com uma ameaça grave para a unidade da igreja de Filipo em versículos 2 e 3 . Ele 

identificou o problema em termos específicos, nomeando as duas mulheres que estavam 

envolvidos, e exortando uma terceira pessoa para ajudar a resolver a crise. 



Desde conflito entre pessoas influentes em uma igreja irá gerar instabilidade em toda a 

Congregação, as duas mulheres brigando em Filipos se tornou um perigo para a 

estabilidade de toda a igreja. Havia uma possibilidade real de que os filipenses se tornaria 

crítica, amargo, vingativo, hostil, implacável, e orgulhoso. Paulo sabia que, a menos que 

uma ação decisiva foi tomada rapidamente, a igreja de Filipo poderia dissolver-se em 

divididas, as facções hostis. Era imperativo que os Filipenses ser "diligente para preservar 

a unidade do Espírito no vínculo da paz" ( Ef. 4: 3 ; cf. Col. 3:14 ). 

A frase repetida duas vezes peço ... peço mostra Paulo estar em uma súplica, implorando, 

o modo de incentivar como ele abordou a questão das mulheres de divisão. Menção do 

apóstolo de um assunto tão aparentemente banais depois que o material doutrinário 

elevado de capítulo 2 e as advertências contra perigosas falsos mestres em capítulo 

3 pode parecer surpreendente. Mas Paulo entendeu que a discórdia e divisão representam 

uma ameaça igualmente incapacitante para a igreja. Mesmo se sua doutrina é boa, 

desunião rouba uma igreja de seu poder e destrói o seu testemunho. E uma igreja 

enfrentando inimigos externos hostis não pode dar ao luxo de ter os seus membros a brigar 

entre si. Essa luta interna freqüentemente dá os inimigos da cruz de uma avenida de 

ataque. A discórdia, desunião e conflito resultante poderia ter devastado a integridade do 

testemunho da igreja de Filipos. 

Há indícios anteriores desta epístola de preocupação de Paulo para a unidade da igreja de 

Filipos. Em 1:27 ele instou-os ", Só comportar-vos de modo digno do evangelho de 

Cristo, de modo que se eu vir vê-lo ou permanecer ausente, vou ouvir de você que estais 

firmes em um só espírito, com uma mente lutando juntos pela fé do evangelho. " Ele se 

confessou com eles em 2: 2 para "completem a minha alegria por ser da mesma mente, 

mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, com a intenção de um propósito." Que a 

alegria de Paulo não foi completa implica que havia alguma discórdia na congregação de 

Filipos. Uma outra dica de discórdia entre os Filipenses foi a exortação do apóstolo para 

"fazer todas as coisas sem murmurações nem disputando" ( 02:14 ). 

O que ele já havia insinuado, Paulo agora abordada diretamente. Pouco se sabe 

sobre Evódia e Síntique, mas vários fatos sobre a situação são evidentes. Primeiro, eles 

eram membros da igreja, não desordeiros de fora da congregação. Em segundo lugar, o 

seu conflito não era, evidentemente, sobre um assunto doutrinário. Se tivesse sido, Paulo 

teria resolvido isso por aliar com quem foi correto e repreendendo o único que estava em 

erro. Em terceiro lugar, elas eram mulheres de destaque, bem respeitado pela congregação 

de Filipos. Eles podem até ter ouvido Paulo pregar sobre as margens do Rio Gangites 

quando ele veio pela primeira vez para Filipos ( Atos 16:13 ). Já a disputa entre essas 

mulheres estava causando dissensão significativa na comunhão de Filipos. 

Solução de Paulo para a disputa foi simples e direta: ele comandou as duas mulheres 

envolvidas a viver em harmonia no Senhor. Há um momento em que o conflito é 

aceitável, ou seja, quando a verdade está em jogo. Paulo ainda confrontou Pedro quando 

este estava em erro: "Quando Cefas [Pedro] veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque 

era repreensível" ( Gal 2:11. ). O apóstolo João também não me esquivei de conflito por 

causa da verdade: 

Eu escrevi algo para a igreja; mas Diótrefes, que gosta de ser o primeiro entre eles, não 

aceita o que dizemos. Por esta razão, se eu for, eu vou chamar a atenção para as obras que 

ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas; e, não contente com isso, ele mesmo 

não recebe os irmãos, também, e ele proíbe aqueles que desejam fazê-lo e coloca-los para 

fora da igreja. ( 3 João 9-10 ) 



Mas meros conflitos pessoais devem ser resolvidos e harmonia restaurada, então Paulo 

comandou Evódia e Síntique para viver em harmonia. O texto grego diz literalmente: 

"ser da mesma mente" pré-requisito essencial -um se os cristãos estão a viver em 

harmonia. Para o discutindo, igreja de Corinto Paulo escreveu: "Rogo-vos, irmãos, pelo 

nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos concordam e que não haja divisões entre 

vós, mas que ser feita completa na mesma mente cheias de facção e no mesmo juízo "( 1 

Cor. 01:10 ). Pedro também pediu que seus leitores: "Todos vocês ser harmonioso, 

Simpático, fraternal, bondoso e humilde de espírito" ( 1 Pedro 3: 8 ). Acordo entre Evódia 

e Síntique era essencial, e da esfera em que eles tinham que encontrar a sua harmonia 

foi no Senhor. Paulo sabia que, se ambos têm direito com o Senhor, que seria justo com 

os outros. 

Devido à gravidade do seu diferendo, Paulo percebeu que Evódia e Síntique precisava de 

ajuda da Igreja para resolver sua animosidade. A partícula grega traduzida na 

verdade expressa forte afirmação e poderia ser traduzido como "sim" ou 

"certamente". Em seguida, Paulo se dirige a alguém a quem o NASB 1995 identifica 

como verdadeiro companheiro. Suzugos ( verdadeiro companheiro ) significa 

"companheiro de trabalho", e refere-se a alguém que compartilha um fardo comum. A 

imagem é um dos dois bois puxando a mesma carga. 

Várias explicações possíveis para a identidade desse indivíduo ter sido oferecido. Alguns 

acreditam que ele era um indivíduo Paulo sabia, mas não escolheu nome. Mas, uma vez 

no contexto imediato Paulo nomeado Evódia, Síntique, e Clement, por que ele não 

nomeou este indivíduo? Os filipenses certamente sabia quem ele era, ou não o nomeou 

Paulo. Outros argumentam que Paulo usou o termo singularsuzugos em um sentido 

coletivo para se referir à igreja de Filipos como um todo. 

A melhor explicação é deixar suzugos não traduzida e tomá-lo como um nome 

próprio. Que Paulo o chama de verdadeiro ou autêntico Suzugos é um jogo de palavras, 

o que indica que Suzugos era um verdadeiro companheiro de trabalho e, assim, fez jus ao 

seu nome. Paulo fez um jogo semelhante em palavras em Filemon 10-11 , "Rogo-te por 

meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, que anteriormente foi inútil, mas agora 

é útil [Onésimo significa" útil "] tanto para você e para mim. " Da mesma forma Barnabé 

fez jus ao seu nome, que significa "Filho da consolação" ( Atos 04:36 ). Suzugos era um 

verdadeiro companheiro de trabalho, assim como Onésimo era verdadeiramente útil e 

Barnabé era um verdadeiro filho de encorajamento. 

Suzugos foi provavelmente um dos superintendentes (anciãos) mencionados no 1: 1 . Os 

anciãos, obviamente, não tinha resolvido o diferendo entre Evódia e Síntique, uma vez 

que ainda estava acontecendo.Então, Paulo lembrou Suzugos de seu dever para com a 

escrita, peço-lhe também para ajudar essas mulheres. 

Paulo também tinha um motivo pessoal para querer Evódia e Síntique de conciliar: eles 

tinham compartilhado sua luta pela causa do evangelho. Sunathleō ( compartilhado 

minha luta ) significa "para lutar ao lado de" ou "trabalho em conjunto com ele." Como 

observado acima, Evódia e Síntique pode ter sido duas das mulheres que ouviram Paulo 

pregar quando ele veio pela primeira vez para Filipos (Atos 16:13 ). Se assim for, eles 

testemunharam os acontecimentos turbulentos que marcaram a fundação da igreja de 

Filipo. Após a conversão de Lídia ( 16:14 ), o apóstolo e sua equipe ministério ficou com 

ela em sua casa ( 16:15 ). Depois de ser assediado por vários dias por uma leitura da sorte, 

possuído por um demônio menina ( 16: 16-17 ), Paulo finalmente expulsou o demônio de 

sua ( 16:18 ). Seus mestres, enfurecido pela perda de seu potencial lucrativo, arrastou 



Paulo e Silas perante as autoridades ( 16: 19-21 ). Como resultado, os dois pregadores 

foram espancados e jogados na prisão ( 16: 22-24 ). Mas Deus enviou um terremoto e os 

libertou da prisão, o que levou à conversão do carcereiro ( 16: 25-34 ). Depois de 

descobrir a seu horror que tinham espancado e preso injustamente cidadãos romanos, as 

autoridades assustados implorou Paulo e Silas para deixar Filipepi ( 16: 35-39 ). Eles o 

fizeram depois de uma última visita aos fiéis reunidos na casa de Lydia ( 16:40 ). 

O trágico conflito entre Evódia e Síntique revela que mesmo as pessoas mais maduras, 

fiéis e comprometidos pode se tornar tão egoísta a ponto de ser envolvido em 

controvérsia, se eles não são diligentes para manter a unidade. 

Havia outros na congregação de Filipos a quem o apóstolo quis reconhecer. Nada se sabe 

sobre Clement, então não há nenhuma maneira de identificá-lo com o Clement que foi 

bispo de Roma no final do primeiro século, como alguns têm. O nome era comum. Para 

se certificar de que ele não deixar ninguém de fora, Paulo mencionou o resto 

de seus companheiros de trabalho. Não importa que os seus nomes não estão no livro 

de Filipenses; o que importa é que os seus . nomes estão no livro da vida O livro da 

vida é o registo onde Deus guarda os nomes dos remidos ( Ex 32:32. ; Sl 69:28. ; Dan. 

12: 1 ;Mal 3. : 16-17 ; Lucas 10:20 ; Ap 3: 5 ; 13: 8 ; 20:12 , 15 ; 21:27 ). Seus nomes 

foram escritos lá na eternidade passada ( Matt 25:34. ; Ef 1: 4. ; . 2 Tim 1: 9 ). 

Amar unidade na comunhão dos crentes cria um ambiente de estabilidade. Mas discórdia 

deixa a igreja coletiva e seus membros individualmente vulnerável e 

instável. Estabilidade espiritual requer a paz ea harmonia na igreja. Blessed de fato os 

pacificadores ( Mat. 5: 9 ). 

Manter um espírito de alegria 

Alegrai-vos sempre no Senhor; mais uma vez eu vou dizer, 
alegrem-se! ( 4: 4 ) 

Este versículo expressa o tema do livro de Filipenses, que os crentes devem se alegrar 

sempre no Senhor (cf. 3: 1 ). A alegria é um fator tão vitalmente importante para a 

estabilidade espiritual dos crentes que Paulo repete o seu comando para dar ênfase: mais 

uma vez eu vou dizer, alegrem-se! Esta repetição pressupõe a realidade que não era fácil 

de ser alegre. Os filipenses necessária para ultrapassar as suas circunstâncias. 

Alguns, identificando erroneamente alegria como uma emoção puramente humano, 

encontrar comando duas vezes repetida de Paulo para se alegrar intrigante. Como, 

perguntam eles, as pessoas podem ser comandado para produzir uma emoção? Mas a 

alegria não é um sentimento; é a confiança lá no fundo que Deus está no controle de tudo 

para o bem e sua própria glória do crente, e, assim, está tudo bem, não importa quais 

sejam as circunstâncias. Chairete ( alegrais ) é um imperativo presente, chamando os 

fiéis para a contínua, habitual prática de regozijo. Nem a prisão de Paulo nem as 

provações dos filipenses deve eclipsar a sua alegria. 

É verdade que os crentes muitas vezes não consegue encontrar motivos para se 

alegrar em suas circunstâncias específicas. Certamente a geral maldade, tristeza, miséria 

e morte no mundo evocam nenhuma alegria. Também não são pessoas uma fonte 

confiável de alegria, uma vez que eles podem mudar, machucado, e decepcionou. A única 

certeza de confiança inabalável fonte imutável,,, de alegria é Deus. É por isso que Paulo 

ordena os crentes a se alegrar no Senhor. A frase no Senhor introduz um princípio 

importante: a estabilidade espiritual é diretamente relacionado à forma como uma pessoa 



pensa sobre Deus. Ninguém afirmou que a verdade mais claramente do que AW 

Tozer. Em seu livro clássico sobre os atributos de Deus, O Conhecimento do Santo, Tozer 

escreveu, 

O que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre 

nós. 

A história da humanidade provavelmente vai mostrar que não há pessoas já subiu acima 

de sua religião e história espiritual do homem irá demonstrar positivamente que nenhuma 

religião tem sido sempre maior do que a sua idéia de Deus. A adoração é pura ou base 

como o adorador entretém pensamentos elevados ou baixos de Deus. 

Por esta razão, a questão mais grave diante da Igreja é sempre o próprio Deus, e o fato 

mais portentosa sobre qualquer homem não é o que em um determinado momento pode 

dizer ou fazer, mas o que ele em seu coração profundo concebe Deus para ser 

assim. Temos a tendência de uma lei secreta da alma para se mover em direção a nossa 

imagem mental de Deus. Isto é verdade não só do cristão individual, mas da sociedade de 

cristãos que compõe a Igreja. Sempre a coisa mais reveladora sobre a Igreja é a sua idéia 

de Deus, assim como a sua mensagem mais importante é o que ela diz sobre Ele ou deixa 

por dizer, por seu silêncio é muitas vezes mais eloqüente do que o seu discurso. Ela nunca 

pode escapar da auto-revelação de seu testemunho a respeito de Deus. 

Fomos capazes de extrair de qualquer pessoa uma resposta completa à pergunta: "O que 

vem à sua mente quando você pensa sobre Deus?" podemos prever com certeza o futuro 

espiritual desse homem.(Reprint; New York: Harper & Row, 1975, 9) 

O conhecimento de Deus é a chave para regozijo. Aqueles que conhecem as grandes 

verdades sobre Deus achar que é fácil de se alegrar; aqueles com pouco conhecimento 

dele ter dificuldade para se alegrar.Deus deu os Salmos de Israel em forma poética, para 

que pudessem ser facilmente memorizadas e com música. Os três primeiros versículos do 

livro de Salmos promessa bênçãos para aqueles que meditar sobre as Escrituras: 

Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém 

no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores! Mas o seu prazer 

está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore 

plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo e sua folhagem não 

murcha; e em tudo o que ele faz, ele prospera. ( Sl 1: 1-3. ) 

É a partir desse conhecimento de Deus e recitação repetida e cantar de Sua natureza e atributos 

que a alegria dos crentes flui. Tão profunda era de conhecimento do caráter e os propósitos 

de Deus que, mesmo sofrendo por Jesus Cristo dos apóstolos era um motivo de alegria: 

"Então, eles seguiram o seu caminho a partir da presença do Conselho, regozijando-se por 

terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome "( Atos 05:41 ). 

Moisés pai-de-lei Jethro "alegraram-se com todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, 

em entregar-los da mão dos egípcios" ( Ex 18: 9. ; cf. Dt 26:11. ). Depois da dedicação 

do templo, Salomão "despediu o povo para as suas tendas, regozijando-se e feliz de 

coração por causa da bondade que o Senhor tinha mostrado a Davi ea Salomão e ao seu 

povo Israel" ( 2 Cron. 07:10 ). 

Os crentes se alegrar na contemplação da redenção de Deus. Em 1 Samuel 2: 1 ", orou 

Ana e disse:" O meu coração exulta no Senhor; o meu poder está exaltado no Senhor, a 

minha boca fala corajosamente contra os meus inimigos, porquanto me alegro na tua 

salvação. '"Em Salmos 13: 5 Davi confiantemente afirmou: "eu confio na tua 

benignidade; o meu coração se regozija na tua salvação" (cf. Sl. 21: 1 ; 35: 9 ; 40:16 ; . 



Isa 61:10 ; . Hab 3:18 ) . No Salmo 71:23 o salmista exultou: "Os meus lábios exultarão 

quando eu cantar louvores a Você, e minha alma, que tu remiste." 

Outra razão para os crentes para se alegrar é que Deus prometeu suprir todas as suas 

necessidades. Paulo lembrou aos Filipenses: "Deus suprirá todas as vossas necessidades 

segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus" ( Fp. 4:19 ). Em contrapartida o 

Antigo Testamento para que a promessa, o salmista escreveu: "Porque o Senhor Deus é 

sol e escudo; o Senhor dará graça e glória; nenhuma coisa boa não sonega aos que andam 

na retidão" ( . Ps 84:11 ) . No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus Cristo fez a promessa 

de Deus para suprir as necessidades inequivocamente clara dos crentes: 

Por que você está preocupado com o vestuário? Observe como os lírios do campo, como 

crescem; Eles não trabalham nem fiam, mas eu digo que nem Salomão, em toda a sua 

glória se vestiu como um deles.Mas, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe 

e amanhã é lançada no forno, vai Ele não vestirá muito mais a você? Homem de pouca 

fé! Não se preocupe em seguida, dizendo: "O que vamos comer?" ou "O que vamos 

beber?" ou "Que vamos vestir a roupa?" Para os gentios procuram avidamente todas estas 

coisas; pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai 

primeiro o seu reino ea sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. ( Mateus 

6:. 28-33 ) 

Paulo se alegraram por causa do privilégio de servir a Deus. Para Timoteo, ele escreveu: 

"Agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque Ele me considerou 

fiel, pondo-me em serviço" ( 1 Tim. 1:12 ). Ele também se alegrou quando a verdade de 

Deus foi proclamado ( Phil. 1:18 ). A declaração de Paulo aos Filipenses anteriormente 

neste epístola: "Para mim, o viver é Cristo eo morrer é lucro" ( 01:21 ), revela que até 

mesmo a perspectiva da morte não poderia saciar sua alegria. A confiança "que nem a 

morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem 

as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será 

capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor "( Rom. 8: 

38-39 ) produz alegria profunda e estabilidade espiritual. 

Aprender a Ser conteúdo 

Deixe seu espírito manso conhecida de todos os homens. ( 4: 5 a) 

Epieikēs ( espírito manso ) tem um significado mais rico do que qualquer palavra única 

Inglês pode transmitir. Assim, comentaristas e versões da Bíblia variam muito em como 

eles torná-lo. Razoabilidade Doce, a generosidade, a boa vontade, simpatia, generosidade, 

caridade para com os defeitos dos outros, misericórdia para com as falhas dos outros, 

indulgência das falhas dos outros, clemência, bigheartedness, moderação, paciência e 

Gentilza são algumas das tentativas de capturar o rico significado de epieikēs . Talvez a 

melhor palavra em Inglês correspondente é graciosidade -a graça da humildade; a 

graciosidade humilde que produz a paciência para suportar a injustiça, a desgraça, e maus 

tratos sem retaliação, amargura ou vingança. É contentamento. 

Humildade Graça contraria o culto do amor-próprio que era galopante na sociedade 

antiga, e é galopante na sociedade moderna também. Mas focar o amor-próprio, auto-

estima e auto-realização só conduz a uma maior e maior instabilidade e ansiedade. Por 

outro lado, aqueles cujo foco não está em si não pode ser batido fora de equilíbrio por 

desigualdade, injustiça, tratamento injusto, mentiras, ou humilhação. Eles podem dizer 



com Paulo: "Eu aprendi a viver contente em quaisquer circunstâncias, eu sou" 

( 04:11 ). Estabilidade espiritual pertence à graciosamente humilde. 

Descansando em uma Fé confiante no Senhor 

O Senhor está próximo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, 
( 4: 5 b-6-A) 

Não há maior fonte de estabilidade espiritual do que a confiança de que o Senhor está 

próximo. Engus ( perto ) pode significar perto no espaço ou no próximo no 

tempo. Alguns tomam engus em um sentido cronológico, ou como uma referência para a 

volta de Cristo ( 3: 20-21 ; Tiago 5: 8 ), ou até a morte dos crentes, que os introduz na 

presença do Senhor ( 1:23 ; 2 Cor 5. : 8 ). Enquanto aqueles são verdades consoladoras, 

parece que a ênfase de Paulo aqui é sobre a proximidade do Senhor, no sentido de Sua 

presença. Ele está perto de tanto ouvir o grito do coração do crente, e para ajudar e 

fortalecê-los.No Salmo 73:28 o salmista declarou: "A proximidade de Deus é o meu bem" 

(cf. Sl 34:18. ; 75: 1 ; 119: 151 ; 145: 18 ). Por causa da proximidade de Deus, os crentes 

não devem ter medo, ansioso, ou vacilar. Eles não devem entrar em colapso, mas ser forte 

e estável ( Josh. 1: 6-9 ; Sl 27:14. ; 125: 1 ). 

Infelizmente, quando eles enfrentam provações, os crentes muitas vezes parecem 

esquecer o que sabem a respeito de Deus. Eles perdem a confiança confiante nele, perdem 

a auto-controle e estabilidade espiritual, e são derrotados. Mesmo crentes fortes não estão 

imunes a um lapso ocasional, como um incidente da vida de Davi revela. Busca de refúgio 

da perseguição implacável de Saul, Davi procurou asilo na cidade filistéia de 

Gath. Alguns dos filisteus o reconheceu e disse a Aquis, rei de Gate, "Não é este Davi, o 

rei da terra? Será que eles não cantam de um presente, enquanto dançavam, dizendo: Saul 

feriu os seus milhares, e Davi, seu dez milhares? " ( 1 Sam. 21:11 ). Percebendo que sua 

verdadeira identidade tornou-se conhecido, "Davi ... temeu muito Aquis, rei de Gate" ( v. 

12 ). Em vez de confiar em Deus para libertá-lo, Davi entrou em pânico e "disfarçado sua 

sanidade antes [os filisteus], e agia insanamente em suas mãos, e escreveu sobre as portas 

de entrada, e deixava correr saliva pela barba" ( v. 13). Seu ato produziu os resultados 

desejados: "Então Aquis disse aos seus servos: Eis que você vê o homem se comportando 

como um louco Por que você trazê-lo para me fazer me falta loucos, que você trouxe um 

presente para agir o louco.? na minha presença? Há de entrar este na minha casa? '"( vv. 

14-15 ). Como resultado, "Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão" ( 1 Sam. 

22: 1 ). Lá, com o passado de crise, Davi teve tempo para refletir sobre como ele deveria 

ter lidado com a situação em Gate. No Salmo 57 , escrito naquela época, ele reafirmou as 

verdades sobre Deus que ele tinha esquecido temporariamente: 

Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem piedade de mim, para a minha alma se refugia em 

ti; e à sombra das tuas asas me refugiar até destruição passa. Eu vou chorar a Deus 

Altíssimo, a Deus, que faz todas as coisas para mim. Ele enviará do céu e me salvar; Ele 

repreende que espezinha me. Selah. Deus enviará a sua misericórdia ea sua 

verdade. ( Salmos 57: 1-3. ) 

Lembrando-se do caráter de Deus restaurou a estabilidade espiritual de Davi e sua alegria, 

capacitando-o a declarar: "Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme; cantarei, 

sim, cantarei louvores!" (Sl. 57: 7 ). 

Como Davi, o profeta Habacuque enfrentou uma crise. Mas ao contrário de Davi, ele 

manteve a sua estabilidade espiritual. Em Habacuque 1: 2-4 o profeta clamou a Deus 

sobre sua aparente indiferença para com a apostasia de Judá: 



Até quando, ó Senhor, que eu vou pedir ajuda, e você não vai ouvir? Eu clamo a Ti, 

"Violência!" No entanto, você não salvar. Por que me fazes ver a iniqüidade, e causar-me 

a olhar para a iniqüidade? Sim, a destruição ea violência estão diante de mim; discórdia 

existe e contenção surge. Portanto, a lei é ignorada e justiça nunca é acolhido. Porque o 

ímpio cerca o justo; portanto, a justiça sai pervertida. 

Para consternação de Habacuque, Deus respondeu que as coisas estavam indo para ficar ainda 

pior: 

Olhe entre as nações! Observe! Seja espantado! Maravilha! Porque eu estou fazendo 

alguma coisa em seus dias, você não acreditaria se lhe foi dito. Pois eis que eu estou 

levantando os caldeus, que povo feroz e impetuosa que marcham por toda a terra para 

aproveitar de moradas que não são suas. Eles são temidos e temeram; a sua justiça e 

autoridade originou com eles mesmos. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os 

leopardos e mais aguçada do que os lobos à noite. Os seus cavaleiros vêm a galope, os 

seus cavaleiros vêm de longe; eles voar como uma águia descendo para devorar. Todos 

eles vêm com violência. A sua horda de rostos avança. Eles recolhem cativos como 

areia. Eles zombam reis e governantes são um motivo de riso para eles. Eles riem de cada 

fortaleza e amontoar entulho para capturá-lo.Então eles vão varrer como o vento e passar 

adiante. Mas eles vão ser culpado, eles cuja força é o seu deus. ( Hab. 1: 5-11 ) 

Em vez de responder à pergunta original de Habacuque, a resposta de Deus levantou uma 

segunda questão ainda mais irritante: Como Ele poderia usar uma nação ímpia, pagã castigar 

seu povo? 

Confrontado com a apostasia de Judá, a invasão caldeu iminente, e suas próprias 

perguntas sem resposta, Habacuque lembrou-se do que ele sabia ser verdade sobre Deus: 

"Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo Nós não morrer . Tu, ó 

Senhor, indiquei-de julgar; e tu, ó Rocha, estabeleceram-los para corrigir Seus olhos são 

tão puros para aprovar o mal, e você não pode olhar na maldade com favor "(. Hab. 1: 12- 

13 ). Habacuque lembrou-se da eternidade, fidelidade, justiça, soberania e santidade de 

Deus. 

Apesar das provações, dúvidas e perguntas que ele enfrentou, fé e confiança de 

Habacuque em Deus manteve-se firme. Ele afirmou a importância de viver uma vida de 

fé em Habacuque 2: 4 : "O justo viverá pela sua fé". Ambos inicialmente na justificação, 

e continuamente em santidade, a vida cristã é uma vida de fé em Deus. Como ele se 

lembrou da grandeza do seu Deus, a fé de Habacuque ficou mais forte.Até o final de sua 

profecia que ele era capaz de cantar triunfante de gloriosa natureza e poder de Deus, 

Ainda que a figueira não deve florescer e não haja fruto na vide, ainda que o rendimento 

da azeitona deve falhar e os campos não produzam mantimento; ainda que as ovelhas 

devem ser cortados do redil e não haja gado nos currais, Ainda vou exultar no Senhor, eu 

me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, e Ele fez meus 

pés como os da corça, e me faz andar sobre as minhas alturas. ( Hab. 3: 17-19 ) 

A fé de Habacuque em Deus fez dele um homem tão espiritualmente estável tanto que, mesmo 

que as coisas, confiáveis normais na vida de repente desabou, ele ainda nos gloriamos em 

Deus. 

O Senhor que está perto é o Deus todo-poderoso, é verdade, e viver revelada nas 

Escrituras. Aqueles que se deliciar-se com o seu poder sagrado, amor e sabedoria e 

cultivar um profundo conhecimento de Deus através do estudo e meditação da sua Palavra 

viverá pela fundação do que a verdade e ser espiritualmente estável. Por causa da presença 

de Deus, os crentes devem estar ansioso para nada. Nada está fora de seu controle 



soberano ou muito difícil para ele lidar. A baixa visão de Deus leva a uma miríade de 

problemas na igreja: 

A Igreja entregou sua vez conceito sublime de Deus e foi substituído por ele um homem 

tão baixo, tão ignóbil, como para ser totalmente indigno de pensar, adorar. Isso ela não 

tenha feito deliberAdãoente, mas pouco a pouco e sem o seu conhecimento; e ela muito 

desconhecimento só faz a sua situação ainda mais trágico. 

A baixa visão de Deus entretido quase universalmente entre os cristãos é a causa de uma 

centena de males menores em todos os lugares no meio de nós. Toda uma nova filosofia 

de vida cristã resultou de este erro básico em nosso pensamento religioso. (Tozer, O 

Conhecimento do Santo, 6) 

Fraco, lutando, os cristãos instáveis precisa para construir a sua força sobre a base do que 

a Bíblia diz sobre Deus. O resultado do fracasso da igreja para equipar os crentes com o 

conhecimento do caráter e obras de Deus é uma falta de compreensão de sua natureza e 

propósitos, e uma subsequente falta de confiança nele. As areias movediças da teologia 

raso ou com defeito não fornecem suporte estável para o crente. 

Ansioso, irritáveis, preocupado, crentes apressados são inerentemente instáveis e 

vulneráveis a provações e tentações. A ansiedade é tanto uma violação da Escritura e 

totalmente desnecessário. Em uma magnífica passagem no Sermão da Montanha, Jesus 

apontou a insensatez de ansiedade: 

Por esta razão, eu digo a você, não estar preocupado com a sua vida, quanto ao que haveis 

de comer ou pelo que haveis de beber; nem com seu próprio corpo, quanto ao que haveis 

de vestir. Não é a vida mais do que a comida, eo corpo mais do que o vestuário? Olhai 

para as aves do céu, que não semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; contudo, o 

Pai celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E quem de vós, por estar 

preocupado, pode acrescentar uma hora para a sua vida? E por que você está preocupado 

com o vestuário? Observe como os lírios do campo, como crescem; Eles não trabalham 

nem fiam, mas eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória se vestiu como um 

deles. Mas, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no 

forno, vai Ele não vestirá muito mais a você? Homem de pouca fé! Não se preocupe em 

seguida, dizendo: "O que vamos comer?" ou "O que vamos beber?" ou "Que vamos vestir 

a roupa?" Para os gentios procuram avidamente todas estas coisas; pois vosso Pai celeste 

sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o seu reino ea sua justiça, 

e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então não se preocupe com o amanhã; para 

amanhã cuidará de si mesmo. Cada dia tem problemas suficientes própria. ( Mateus 6:. 

25-34 ) 

Harmonia na comunhão, alegria no Senhor, o contentamento em circunstâncias e confiança 

confiante em Deus são os primeiros passos no caminho para a estabilidade espiritual. 

 

 

 



19. Estabilidade Espiritual - Parte 2: 

Gratidão, Pensamento Divino, 

Obediência ( Filipenses 4: 6-B-9) 

mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças sejam as 

vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que 

excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os 

vossos pensamentos em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o 

que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é certo, o 

que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há 

alguma excelência e se alguma coisa digna de louvor, me 

debruçar sobre essas coisas. As coisas que você aprendeu e 

recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, praticar estas coisas, e o 
Deus da paz estará convosco. ( 4: 6 b-9) 

Nossa sociedade admira as pessoas que se mantêm firmes, detêm a suas convicções, são 

corajosos e ousados, e não pode ser comprado, intimidados ou derrotados. Rudyard 

Kipling descreveu essas pessoas em seu famoso poema "Se", um tributo ao humanismo 

mais nobre: 

Se você pode manter sua cabeça quando tudo sobre você 

Estão perdendo a deles e culpando-o em você; 

Se você pode confiar em si mesmo quando todos duvidam de você, 

Mas tenha permissão para sua dúvida também; 

Se você pode esperar e não estar cansado pela espera, 

Ou, sendo enganado, não mentir ao mentiroso, 

Ou, sendo odiado, não leve ao ódio, 

E, no entanto, não parece muito bom, nem falar muito sábio; 

  
Se você pode sonhar, e não fazer dos sonhos teus senhores; 

Se você pode pensar, e não fazer a pensamentos seu objetivo; 

Se você pode encontrar-se com triunfo e desastre 

E tratar esses dois impostores da mesma forma; 

Se você pode suportar ouvir a verdade você falou 

Torcido por valetes para fazer uma armadilha para tolos, 

Ou assistir as coisas que você deu sua vida a quebrado, 

E se inclinar e construir 'em up com ferramentas gastas; 

  
Se você pode fazer um monte de todos os seus ganhos 



E arriscar em uma volta do passo-and-lance, 

E perder, e começar de novo em seus começos 

E nunca dizer uma palavra sobre sua perda; 

Se você pode forçar coração, nervos e tendões 

Para servir a sua vez muito tempo depois que eles se foram, 

E a persistir assim quando não há nada em você 

Exceto a vontade que lhes diz: "Espere!" 

  
Se você pode falar com multidões e manter sua virtude, 

Ou caminhar com reis-nem perde o toque comum; 

Se nem inimigos nem amigos loving pode feri-lo; 

Se todos os homens contam com você, mas nenhum muito; 

Se você pode encher o minuto irreconciliável 

Com pena de 60 segundo 'run distância 

Seu é a terra e tudo o que está nele, 

E-que é mais-você será um homem, meu filho! 

Se coragem da convicção, a integridade, credibilidade e uma devoção inflexível com a 

virtude são qualidades admiráveis para as pessoas do mundo, quanto mais essencial é que 

para os cristãos? O próprio nome "cristão" identifica os crentes com Jesus Cristo, o mais 

perfeito modelo de intransigente integridade, corajoso que já viveu. O Novo Testamento 

ordena repetidamente crentes a segui-Lo, de pé firme em submissão a Deus (cf. 01:27 ; 1 

Cor 16:13. ; 2 Cor 1:24. ; Gal. 5: 1 ; Ef 6:11. , 13 , 14 ; 1 Tes. 3: 8 ; 2 Tessalonicenses 

2:15. ; Heb. 3: 6 , 14 ; 1 Pedro 5: 9 , 12 ). 

Paulo estava preocupado que sua amada congregação de Filipos ser firme na fé. A partir 

de 4: 2-9 sete princípios básicos para o desenvolvimento e manutenção da estabilidade 

espiritual emergir. O capítulo anterior neste volume considerado o primeiro de quatro: 

cultivar a harmonia na comunhão da igreja, mantendo um espírito de alegria, aprendendo 

a ser conteúdo, e descansando em uma fé confiante no Senhor. Este capítulo irá considerar 

os três últimos: reagindo a problemas com oração agradecida, pensando em virtudes 

divinas, e obedecendo o padrão de Deus. 

Reagindo a problemas com Oração Grato 

mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças sejam as 

vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que 

excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os 
vossos pensamentos em Cristo Jesus. ( 4: 6 b-7) 

Espiritualmente pessoas estáveis reagir a experimentações com oração agradecida. Essa 

oração é o antídoto para se preocupar e a cura para a ansiedade. A teologia da oração não 

está em vista aqui, mas sim a sua prioridade e a atitude do crente traz a ele. Os três 



sinônimos usados aqui, oração, súplica, e pedidos, todos se referem a ofertas 

específicas, diretos de Pedido a Deus. O pressuposto do texto é que os crentes irão clamar 

a Deus, quando eles têm uma necessidade ou um problema, não com duvidar, questionar, 

ou mesmo culpar a Deus, mas com ações de graças (cf. Col. 4: 2 ). Em vez de ter um 

espírito de rebelião contra o que Deus permite, os crentes devem trustingly cast "todos os 

[seus] ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de [eles]" ( 1 Pedro 5: 7 ). 

As promessas de Deus apoiar a sabedoria de gratidão. Ele prometeu que não crentes 

enfrentam julgamento será muito difícil para eles para lidar com ( 1 Cor. 10:13 ). Ele 

também prometeu usar tudo o que acontece na vida dos crentes para o seu bom final 

( Rom. 8:28 ). Mesmo sofrendo os leva a ser aperfeiçoado, confirmado, fortalecido e 

estabelecido ( 1 Pedro 5:10 ). Os crentes devem também ser grato pelo poder de Deus ( Sl 

62:11. ; 1 Pedro 1: 5 ; Rev. 04:11 ), porque suas promessas ( Deut 01:11. ; 2 Cor 1:20. ), 

para a esperança de (alívio do sofrimento . 2 Cor 04:17 ; 1 Pedro 5:10 ), para a esperança 

da glória ( Rom. 5: 2 ; Cl 1:27 ), pela Sua misericórdia ( : Rom 15 9. , e para) Seu trabalho 

aperfeiçoando neles ( Fl 1: 6. ). 

As pessoas se tornam preocupados, ansiosos e com medo porque eles não confiam em 

sabedoria, poder, ou a bondade de Deus. Eles temem que Deus não é sábio o suficiente, 

forte o suficiente, ou bom o suficiente para evitar o desastre. Pode ser que esta dúvida é 

pecaminoso, porque seu conhecimento de Deus está com defeito ou que o pecado em suas 

vidas paralisou sua fé. Grato oração traz a liberação do medo e preocupação, porque 

afirma controle soberano de Deus sobre todas as circunstâncias, e que Seu propósito é o 

crente bom ( Rom. 8:28 ). 

Uma vez que o pecador tem feito "paz com Deus" ( Rom. 5: 1 ), isto é, na salvação de ter 

deixado de ser o inimigo de Deus e se tornar Seu filho, ele pode desfrutar da paz de 

Deus, a tranquilidade dentro de alma concedido por Deus . É uma relação de confiança 

confiante em sua sabedoria perfeita e poder infinito que fornece a calma em meio às 

tempestades da vida. Isaías escreveu sobre esta paz sobrenatural: ("O firme da mente 

Você vai manter-se em perfeita paz, porque ele confia em ti" . Isa 26: 3 ). Paulo orou para 

os romanos que "o Deus da esperança [seria] encher [os] de todo o gozo e paz no vosso 

crer" (Rom. 15:13 ). Em sua alta bênção sacerdotal em Israel Aaron disse: "O Senhor 

levante o Seu rosto sobre ti, e te dê a paz" ( Num. 06:26 ). No Salmo 29:11 Davi escreveu: 

"O Senhor abençoará o seu povo com a paz." Pouco antes de sua morte, Jesus prometeu: 

"A paz que eu deixo com você, minha paz vos dou; não como o mundo dá eu dou para 

você Não deixe seu coração ser incomodado, nem se atemorize." ( João 14: 27 ). A paz 

de Deus não é para todos, no entanto; "'Não há paz para os ímpios, diz o Senhor" ( Is. 

48:22 ), nem com Deus, nem de Deus. 

Paulo define ainda mais esta paz sobrenatural como a que excede todo o 

entendimento. Ele transcende os poderes intelectuais humanas, análise humana, 

percepções humanas, e do entendimento humano. É superior a intrigas humano, 

dispositivos humanos e soluções humanas, desde a sua origem é o Deus cujo juízos são 

insondáveis e cujos caminhos são insondáveis ( Rom. 11:33 ). Ele tem experiência em 

uma calma transcendente que levanta o crente acima do julgamento mais debilitante. Uma 

vez que é uma obra sobrenatural, ele resiste a qualquer compreensão humana. O 

verdadeiro desafio da vida cristã não é eliminar todas as circunstâncias desagradáveis; é 

confiar no bom propósito da nossa,,, Deus poderoso soberano santo infinito em cada 

dificuldade. Aqueles que honram por confiar nEle vai experimentar as bênçãos de Sua 

paz perfeita. 



Quando percebeu na vida dos crentes, a paz de Deus guardará os de ansiedade, dúvida 

e preocupação. Phroureō ( guardará ) é um termo militar usado de soldados de 

guarda. A imagem teria sido familiar aos Filipenses, uma vez que os romanos 

estacionadas tropas em Filipos para proteger seus interesses na medida em que parte do 

mundo. Assim como soldados guardar e proteger a cidade, por isso os guardas e paz de 

Deus protege os crentes que confiança nele confiam. O uso de Paulo da 

frase corações e mentes não se destina a implicar uma distinção entre os dois; ele estava 

apenas fazendo uma referência abrangente para pessoa interior do crente. Mais uma vez, 

Paulo lembra aos seus leitores que a verdadeira paz não é acessível através de qualquer 

fonte humana, mas somente em Cristo Jesus. 

Pensando em piedosos Virtudes 

Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 

respeitável, tudo o que é certo, o que é puro, tudo o que é amável, 

tudo o que é de boa fama, se há alguma excelência e se alguma 
coisa digna de louvor, me debruçar sobre essas coisas. ( 4: 8 ) 

A palavra finalmente indicam que Paulo chegou ao clímax de seu ensinamento sobre a 

estabilidade espiritual. O princípio de que ele está prestes a se relacionar é tanto o 

somatório de todos os outros e a chave para a sua implementação. A frase de 

permanência nessas coisas introduz uma importante verdade: a estabilidade espiritual é 

o resultado de como uma pessoa pensa. A forma imperativa de logizomai( debruçar 

sobre ) o torna um comando; pensamento correto não é opcional na vida 

cristã. logizomai significa mais do que apenas pensamentos divertidos; que significa 

"avaliar", "considerar", ou "calcular". Os crentes devem considerar as qualidades Paulo 

lista neste verso e meditar sobre suas implicações. A forma verbal exige disciplina 

habitual da mente para definir todos os pensamentos sobre essas virtudes espirituais. 

A Bíblia não deixa dúvida de que a vida das pessoas são o produto de seus 

pensamentos. Provérbios 23: 7 declara: "Porque, como ele pensa consigo mesmo, assim 

ele é." A contrapartida moderna para que provérbio é o GIGO computador sigla (Garbage 

in, garbage out). Assim como a saída de um computador depende da informação que é de 

entrada, por isso as ações das pessoas são o resultado de seu pensamento. Jesus expressou 

essa verdade em Marcos 7: 20-23 :. "O que sai do homem, isso é o que contamina o 

homem Porque de dentro, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, 

as prostituições, os furtos, os homicídios, adultérios, atos de cobiça e maldade, bem como 

o dolo, a sensualidade, a inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todos estes males 

procedem de dentro e contaminam o homem. " 

Chamada de Paulo para o pensamento bíblico é especialmente relevante em nossa 

cultura. O foco hoje é sobre a emoção e pragmatismo, e da importância de uma reflexão 

séria sobre a verdade bíblica é minimizada. As pessoas já não perguntar: "É 

verdade?" mas "Será que funciona?" e "Como é que vai me fazer sentir?" Essas duas 

últimas perguntas servem como uma definição de trabalho de verdade na nossa sociedade 

que rejeita o conceito da verdade divina absoluta. A verdade é o que funciona e produz 

emoções positivas. Infelizmente, tal pragmatismo e emocionalismo rastejou até mesmo 

em teologia. A igreja é muitas vezes mais preocupados se algo vai ser divisionistas ou 

ofensivo do que se é biblicamente verdade. 

Tal perspectiva é muito diferente dos nobres bereanos, que pesquisaram as Escrituras para 

ver se o que Paulo dizia era verdade, não se era divisionista ou prático ( Atos 



17:11 ). Muitas pessoas vão à igreja não pensar ou raciocinar sobre as verdades da 

Escritura, mas para obter a sua alta semanal espiritual; para sentir que Deus está com 

eles. Tais pessoas são espiritualmente instável porque baseiam suas vidas em sentimento, 

em vez de pensar. Bill casco escreve, 

O que me assusta é a filosofia anti-intelectual, anti-pensamento crítico que tem invadido 

a Igreja. Esta filosofia tende a romantizar a fé, tornando a igreja local em um centro de 

experiência ... O seu conceito de "igreja" é que eles são consumidores espirituais e que o 

trabalho da igreja é para satisfazer as suas necessidades sentidas. ( pensamento 

correto [Colorado Springs, Colo: NavPress de 1985], 66) 

João Stott também alertou para o perigo de os cristãos que vivem por seus sentimentos: "Na 

verdade, o pecado tem efeitos mais perigosos para a nossa faculdade de sentir que em nossa 

faculdade de pensar, porque as nossas opiniões são mais facilmente controlados e regulados 

pela verdade revelada do que nossas experiências" ( Sua Mente Matters [Downers Grove, 

Illinois: InterVarsity, 1972], 16). 

Deus ordena que as pessoas pensam. Ele disse que a rebelde Israel, "Vinde então, e argüi-

me" ( Is. 01:18 ). Jesus repreendeu os fariseus e saduceus incrédulos por exigir um sinal 

miraculoso Dele. Em vez disso, Ele os desafiou a pensar e fazer inferências a partir das 

evidências que eles tinham, assim como eles fizeram para prever o tempo ( Mateus 16: 1-

3. ). Em Lucas 0:57 Ele disse à multidão: "E por que você nem mesmo em seu próprio 

juiz iniciativa que é certo?" Deus deu a Sua revelação em um livro, a Bíblia, e espera que 

as pessoas a usar suas mentes para compreender suas verdades. 

Pensamento cuidadoso é a marca distintiva da fé cristã. Tiago Orr expressa essa realidade 

claramente: 

Se existe uma religião no mundo que exalta o múnus de ensinar, é seguro dizer que ele é 

a religião de Jesus Cristo. Tem sido frequentemente observado que nas religiões pagãs o 

elemento doutrinário está em um mínimo chefe coisa lá é o desempenho de um ritual. Mas 

isto é precisamente onde o cristianismo se distingue de outras religiões, ele contém 

doutrina. Se trata de homens com ensino definitivo, positivo;que afirma ser a 

verdade; baseia-se no conhecimento da religião, apesar de um conhecimento que só é 

possível em condições morais. Eu não vejo como qualquer um pode lidar de forma justa 

com os fatos como eles estão diante de nós, nos Evangelhos e Epístolas, sem chegar à 

conclusão de que o Novo Testamento está cheio de doutrina ... A religião divorciada do 

pensamento sincero e sublime tem sempre , uma queda de toda a história da Igreja, tende 

a tornar-se fraco, jejuno e prejudicial; enquanto o intelecto, privado dos seus direitos 

dentro da religião, tem procurado a sua satisfação sem, e tornou-se o racionalismo 

ateu. ( a visão cristã de Deus e do Mundo [New York: Scribner, 1897], 20-21) 

Escritura descreve a mente não foram salvos como depravado ( Rom 1:28. ; 1 Tm 6: 5. ; 2 

Tm 3: 8. ), com foco na carne ( : Rom 8 5. , o que leva à morte espiritual () Rom 8. : 6 ), 

inimiga de Deus ( Rom. 8: 7 ; Col. 1:21 ), tolo ( 1 Co 2:14. ), endureceu a verdade 

espiritual ( 2 Cor 3:14. ), cego por Satanás ( 2 Cor . 4: 4 ), fútil ( Ef 4:17. ), ignorante ( Ef 

4:18. ), e contamine ( Tito 1:15 ). 

Por causa disso, o primeiro elemento na salvação é uma compreensão mental apropriado 

da verdade do evangelho. Jesus disse em Mateus 13:19 : "Quando alguém ouve a palavra 

do reino e não a entende, vem o Maligno e arrebata o que foi semeado no seu 

coração." Romanos 10:17 poderia ser traduzido, "A fé vem de ouvir um discurso sobre 

Cristo ", enfatizando mais uma vez que a fé envolve pensamento (cf. Is. 01:18 ). É por 

isso que Pedro ordena aos crentes para estar sempre "pronto para fazer uma defesa a todo 



aquele que vos pedir a dar conta da esperança que há em vós" ( 1 Pedro 3:15 ). J. Gresham 

Machen observou: "O que o Espírito Santo faz no novo nascimento não é fazer com que 

um homem cristão, independentemente das provas, mas, pelo contrário, para limpar a 

névoa de seus olhos e capacitá-lo para atender as provas" ( A fé cristã no mundo 

moderno [Grand Rapids: Eerdmans, 1965], 63). 

Deus salva as pessoas a serem adoradores, e "os que o adoram o adorem em espírito e em 

verdade" ( João 4:24 ). É, portanto, impossível de adorar a Deus para além da 

verdade. Quando Paulo visitou Atenas, a capital cultural do mundo antigo ", o seu espírito 

se comovia em si a ser como ele estava observando a cidade cheia de ídolos" ( Atos 

17:16 ). Mas o que o incomodava tanto quanto a idolatria flagrante era que ele "encontrou 

um altar com esta inscrição: 'AO DEUS DESCONHECIDO" ( Atos 17:23 ). Mentes 

naturais podem ver o mundo e concluir que existe um Deus. Mas pela razão humana só 

pode ser conhecido que Ele existe, e não quem Ele é. Para a razão natural Ele é o 

"desconhecido" e o Deus desconhecido. Ele só pode ser verdadeiramente conhecido pela 

teologia sobrenatural, a revelação das Escrituras. Deus não aceita adoração baseado na 

ignorância. Paulo, portanto, passou a explicar aos filósofos atenienses que Deus revelou-

se a ser ( Atos 17: 24-31 ). 

Em nítido contraste com a definição contemporânea da fé, a fé bíblica não é um "salto no 

escuro". Irracional Não é um encontro místico com o "totalmente outro" ou o 

"fundamento do ser." Também não é otimismo, psicológico auto-hipnose, ou wishful 

thinking. A verdadeira fé é uma resposta fundamentada a verdade revelada na Bíblia, e 

os resultados a salvação de uma resposta inteligente, inspirado pelo Espírito Santo, para 

que a verdade. 

Em Mateus 6: 25-34 , Jesus repreendeu os discípulos para o pecado de preocupação. Em 

uma seção notável de sua obra clássica Estudos no Sermão do Monte, D. Martyn Lloyd-

Jones ressalta que o problema dos discípulos era que eles não conseguiram pensar. Em 

vez disso, permitiu-se a ser controlado por suas circunstâncias. 

Fé, de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor neste parágrafo, está pensando 

principalmente; e todo o problema com um homem de pouca fé é que ele não pensa. Ele 

permite que as circunstâncias para cacete dele. Essa é a verdadeira dificuldade na vida. A 

vida vem até nós com um clube em sua mão e nos impressiona sobre a cabeça, e nós nos 

tornamos incapazes de pensar, impotente e derrotado. A maneira de evitar que, de acordo 

com nosso Senhor, é para pensar. Temos de passar mais tempo em estudar as lições de 

nosso Senhor em observação e dedução. A Bíblia está cheia de lógica, e nunca devemos 

pensar que a fé como algo puramente mística. Nós não apenas sentar em uma poltrona e 

esperar que as coisas maravilhosas que acontecem conosco. Isso não é fé cristã. A fé cristã 

é essencialmente a pensar. Olhai para as aves, pensar sobre elas, e tire suas 

deduções. Olhe para a grama, olhar os lírios do campo, considerá-los. 

O problema com a maioria das pessoas, no entanto, é que eles não vão pensar. Em vez de 

fazer isso, eles se sentar e perguntar: O que vai acontecer comigo? O que posso 

fazer? Essa é a ausência do pensamento; é rendição, é a derrota. Nosso Senhor, aqui, nos 

incita a pensar, e pensar de uma maneira cristã. Essa é a essência da fé. A fé, se quiser, 

pode ser definida assim: É um homem insistir em pensar quando tudo parece determinado 

a cacete e derrubá-lo em um sentido intelectual. O problema com a pessoa de pouca fé é 

que, em vez de controlar o seu próprio pensamento, seu pensamento está sendo controlado 

por alguma outra coisa, e, como nós colocá-lo, ele vai girando e girando em círculos. Essa 



é a essência de preocupação ... Isso não é o pensamento; que é a ausência de pensamento, 

uma falha de pensar. (Grand Rapids: Eerdmans, 1971, 2: 129-30) 

Pensar é essencial para a fé salvadora, bem como a fé santificadora. 

Salvação envolve a transformação da mente. Em Romanos 8: 5 , Paulo escreve: "Os que 

são segundo a carne cogitam das coisas da carne." Salvos, pessoas carnais têm um, carnal 

mentalidade não salvos.Eles pensam como caídos, as pessoas não resgatados. Por outro 

lado, "os que são segundo o Espírito [definir as suas mentes sobre] as coisas do 

Espírito." Suas mentes renovadas estão focados em verdade espiritual. Por conseguinte, 

"a mente posta na carne é a morte, mas a mentalidade sobre o Espírito é vida e paz" ( Rom. 

8: 6 ). O Espírito Santo passou a controlar a mente que antes de salvação foi depravado, 

ignorante e cego por Satanás ( 2 Coríntios 4: 4. ). A mente redimiu não pensa mais no 

nível carnal, mas no nível espiritual. 

Em 1 Coríntios 01:30 Paulo descreveu uma das realidades mais surpreendentes de 

salvação: "Cristo Jesus ... se tornou para nós sabedoria de Deus." Crentes mente renovada 

pode mergulhar os pensamentos profundos do Deus eterno (cf. Sl 92: 5. ) e nunca chegar 

ao fundo. Em 1 Coríntios 2: 11-16 Paulo ampliou esse pensamento: 

Para quem conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem que nele 

está? Mesmo assim os pensamentos de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de 

Deus. Agora nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, 

para que possamos conhecer as coisas dadas livremente a nós por Deus, que também 

falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em ensinadas pelo 

Espírito, combinando pensamentos espirituais com palavras espirituais. Mas o homem 

natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura; e não pode 

entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne 

bem tudo, enquanto ele próprio é avaliado por ninguém. Para quem conheceu a mente do 

Senhor, que ele irá instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 

Em contraste com o "homem natural [que] não aceita as coisas do Espírito de Deus", os 

subsídios Espírito Santo para os crentes a capacidade de "saber as coisas dado gratuitamente 

por Deus." Na verdade, "nós temos a mente de Cristo"; por meio do Espírito, os crentes têm 

conhecimento de Deus que de outra forma nunca tiveram. 

Assim como ato inicial dos crentes da fé salvadora leva a uma vida de fé, assim também 

a transformação da mente à salvação inicia um processo ao longo da vida de renovação 

da mente. Em Romanos 12: 2Paulo escreveu: "Não vos conformeis com este mundo, mas 

transformai-vos pela renovação da vossa mente". Aos Efésios que ele escreveu, "Be 

renovados no espírito da vossa mente" ( Ef. 4:23 ). Jesus, respondendo à pergunta sobre 

qual era o maior mandamento da Lei, disse: "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu 

coração, e de toda a tua alma e com toda tua mente" ( Mat. 22:37 ) . Pedro também falou 

da renovação da mente, quando ele ordenou: "Prepare as suas mentes para a ação" ( 1 

Pedro 1:13 ). Paulo chamou os crentes "definir [sua] mente [s] sobre as coisas do alto, 

não nas coisas que estão na terra" ( Cl 3: 2 ). Mais de uma dúzia de vezes em suas epístolas 

Paulo perguntou a seus leitores: "Você não sabe?" O apóstolo esperado crentes de pensar 

e avaliar. E isso não é uma perspectiva exclusivamente Novo Testamento. Em Provérbios 

2: 1-6 Salomão aconselhou: 

Filho meu, se aceitares as minhas palavras e estimo os meus mandamentos dentro de você, 

faça o seu ouvido atento à sabedoria, inclinai o vosso coração ao entendimento; para se 

você chorar para o discernimento, levante a sua voz para a compreensão; se você procurar 

como a prata eo procurares como a tesouros escondidos; então você vai discernir o temor 



do Senhor e acharás o conhecimento de Deus.Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua 

boca procedem o conhecimento eo entendimento. 

O salmista clamou: "Dá-me entendimento, para que eu observe a tua lei e mantê-lo com todo 

o meu coração" ( Sl 119: 34. ). 

Os crentes devem disciplinar seus entendimentos espiritualmente sensíveis para pensar 

sobre as realidades espirituais certas. Neste breve lista, Paulo cataloga oito virtudes 

divinas para se concentrar. 

A Palavra de Deus é o repositório do que é verdade. Em Sua oração sacerdotal, Jesus 

disse ao Pai, "A tua palavra é a verdade" ( João 17:17 ). No Salmo 19: 9 Davi escreveu: 

"Os juízos do Senhor são verdadeiros", enquanto o Salmo 119: 151 acrescenta: "Todos 

os teus mandamentos são verdade." A Bíblia é verdade, porque o "Deus da verdade" ( Sl. 

31: 5 ; . Isa 65:16 ; cf. . Ef 4:21 ) inspirou. Pensando em tudo o que é verdadeiro meio 

de ler, analisar e meditar a Palavra de Deus. Os restantes sete categorias virtuosos de 

pensamento são todos baseados na verdade da Palavra de Deus. Todos eles são formas de 

ver as verdades da Escritura. 

Em segundo lugar, os crentes estão a pensar em tudo o que é respeitável, tudo o que é 

nobre, digno e merecedor de respeito. Semnos ( honrosa ) vem de uma palavra que 

significa "reverenciar", ou "a adorar." Em seus outros usos do Novo Testamento, descreve 

o estilo de vida digna exigida dos diáconos ( 1 Tim. 3: 8 ), diaconisas ( 1 Tim. 3:11 ), e 

os mais velhos homens ( Tito 2: 2 ). Os crentes não deve pensar sobre o que é trivial, 

temporais, mundano, comum, e terrena, mas sim sobre o que é celestial, e tão digno de 

admiração, adoração e louvor. Tudo isso é verdade na Palavra de Deus é honrado. 

Em terceiro lugar, os crentes estão a pensar em tudo o que é certo. Dikaios ( direita ) é 

um adjetivo, e deve ser traduzida como "justo". Ele descreve o que está em perfeita 

harmonia com os padrões eternos, imutáveis de Deus, mais uma vez, como revelado nas 

Escrituras. Os crentes devem pensar sobre as questões que são consistentes com a lei de 

Deus. 

Em quarto lugar, os crentes estão a pensar em tudo o que é puro. Hagnos ( puros ) 

descreve o que Deus na Bíblia define como santo, moralmente limpa e imaculada. Em 1 

Timóteo 5:22 é traduzida como "livre do pecado." Os crentes devem purificar-se, porque 

Jesus Cristo é puro ( 1 João 3: 3 ). 

Em quinto lugar, os crentes estão a pensar em tudo o que é belo. Prosphilēs ( linda ) 

aparece somente aqui no Novo Testamento. Pode ser traduzida como "doce", "gracioso", 

"generoso" ou "paciente". Os crentes devem concentrar seus pensamentos sobre o que a 

Bíblia diz que é agradável, atraente e amável diante de Deus. 

Em sexto lugar, os crentes estão a pensar em tudo o que é de boa 

fama. Euphēmos também aparece somente aqui no Novo Testamento. Ele descreve o que 

é altamente considerado ou bem pensado.Pensamentos dos crentes são elevados pela 

Escritura para fixar sobre os temas mais sublimes. 

Em resumo, Paulo exorta, se há alguma excelência e se alguma coisa digna de louvor, 

me debruçar sobre essas coisas. A chave para uma vida piedosa é o pensamento divino, 

como Salomão observou sabiamente: "Cuidado sobre o coração com toda a diligência, 

porque dele procedem as fontes da vida "( Prov. 04:23 ). 

 



Obedecendo o padrão de Deus 

As coisas que você aprendeu e recebestes, e ouvistes, e vistes em 

mim, praticar estas coisas, e o Deus da paz estará convosco. ( 4: 
9 ) 

Este versículo introduz um elemento final que é essencial para a estabilidade 

espiritual. Os últimos sete atitudes não devem ser vistos como meros princípios 

abstratos; pensamento divino não pode ser divorciada do comportamento. Quando tudo 

estiver dito e feito, a estabilidade espiritual se resume a viver uma vida disciplinada de 

obediência aos padrões de Deus. As pessoas em quem a Palavra de Deus habita ricamente 

( Cl 3.16 ), e que, portanto, viver obediente, fique firme quando os ventos da dificuldade, 

tentação, e golpe de compromisso em torno deles. 

Prasso ( prática ) refere-se a repetição ou ação contínua. A palavra Inglês pode ter a 

mesma conotação. Falamos de um advogado ou um médico como tendo uma prática, 

porque a sua profissão mantém uma rotina normal. Os cristãos devem tornar sua prática 

para levar vidas obedientes piedosos. 

Estar Santo só pode ter lugar quando as atitudes certas e pensamentos polícia direita da 

carne. É por isso que Paulo confrontou a prioridade de pensamentos ( 4: 2-8 ), antes 

exortando a igreja a um comportamento justo ( 4: 9 ). Entendendo e abraçando a lei de 

Deus vem em primeiro lugar, seguida pela conduta habitualmente controlada por essa 

devoção à verdade. Ao fazê-lo, nós "vencer o mal com o bem" ( Rom. 0:21 ). 

Antes da realização do Escrituras do Novo Testamento, os próprios apóstolos eram a fonte 

da verdade divina. Após o nascimento da Igreja no dia de Pentecostes, os crentes 

"perseveravam na doutrina dos apóstolos" ( Atos 2:42 ). Em Efésios 4: 11-13 Paulo 

escreveu sobre a natureza fundamental do ministério dos apóstolos: 

Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para 

pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a 

edificação do corpo de Cristo;até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento 

do Filho de Deus, para um homem maduro, com a medida da estatura que pertence à 

plenitude de Cristo. 

Os apóstolos eram mais do que a fonte de conhecimento doutrinal; eles também modelou 

os padrões de comportamento cristão. Por essa razão, Paulo exortou os Filipenses mais 

cedo nesta carta: "Irmãos, junte-se em seguir o meu exemplo, e observar aqueles que 

andam de acordo com o padrão que você tem em nós" ( 03:17 ; cf. 1 Cor 04:16. ; 11 : 

1 ; 1 Tessalonicenses 1: 6. ; 1 Pedro 5: 3 ). Paulo repete que exortação aqui, incitando os 

filipenses a colocar em prática as coisas que haviam aprendido e recebestes, e ouvistes, 

e vistes em ele. Sua vida exemplificado os deveres espirituais para a qual ele os 

chamou. Os termos aprendido, recebidos, ouvido e visto cada foco em um aspecto 

importante do ministério de Paulo aos Filipenses. 

Aprendeu traduz uma forma do verbo mantano , que está relacionado com o 

substantivo Mathetes (discípulo). mantano refere-se ao ensino, aprendizagem, 

instruindo, e discipular. Paulo está se referindo aqui à sua instrução pessoal e discipular 

dos filipenses. Sua prática onde quer que ele ministrava era não só para ensinar 

"publicamente", mas também "de casa em casa" ( Atos 20:20 ). Paulo escreveu para seu 

filho na fé, Timóteo: "Você seguiu o meu ensino, procedimento, propósito, fé, paciência, 



amor, perseverança" ( 2 Tim. 3:10 ). Antes da conclusão do Novo Testamento, como o 

ensino era vital. 

Paralambano ( recebido ) é por vezes usada no Novo Testamento como um termo 

técnico para a revelação de Deus (por exemplo, 1 Cor 11:23. ; 15: 1 , 3 ; Gal. 1: 9 , 12 ; 1 

Tessalonicenses 4: 1-2. ; 1 Tm. 6:20 ). Aos tessalonicenses Paulo escreveu: "Por esta 

razão, nós também agradecer constantemente a Deus que quando recebeu a palavra de 

Deus que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas por aquilo que 

ele realmente é, a palavra de Deus , que também realiza o seu trabalho em vós que credes 

"( 1 Ts. 2:13 ). Paulo chamados os filipenses a praticar em suas vidas as verdades da 

Palavra de Deus que ele tinha entregue a eles. Eles não eram apenas para receber essas 

verdades, mas também para passá-las. Como Paulo escreveu a Timóteo: "As coisas que 

você já ouviu falar de mim na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, 

que sejam capazes de ensinar a outros" ( 2 Tim. 2: 2 ). 

A palavra ouvida acrescenta outra dimensão à discussão de Paulo. Ele já tinha coberto o 

que ele ensinou aos Filipenses como Deus revelou a ele. Aqui, Paulo aludiu ao que o 

Filipenses tinha ouvido falar sobre ele a partir de outras pessoas. Sua reputação foi 

impecável, e eles certamente tinha ouvido de outras pessoas sobre o caráter, estilo de vida 

e pregação de Paulo. Eles também foram para imitar a virtude divina que o apóstolo tinha 

se tornado conhecida. 

Ao lembrar os filipenses do que tinham visto nele, Paulo apelou à sua experiência em 

primeira mão com ele. Eles haviam observado seu personagem durante a estadia do 

apóstolo em Filipos, e eles sabiam que não havia falta de credibilidade entre a mensagem 

que ele pregou e a vida que ele viveu. Porque ele modelou os padrões que ele pregou, 

Paulo poderia exortar os filipenses a padrão de suas vidas após a sua. 

A promessa anexado a essa obediência é que o Deus da paz estará convosco. O Deus 

cujo caráter é a paz é o doador da paz. O título Deus de paz é um dos favoritos de Paulo 

(cf. Rm 15:33. ; 16:20 ; 2 Cor 13:11. ; . 1 Tessalonicenses 5:23 ). É um lembrete de que 

aqueles que têm atitudes piedosas, pensamentos e atos será vigiado pela paz de Deus e 

pelo Deus da paz. Sua presença é essencial para a força, tranqüilidade e contentamento 

necessária para a estabilidade espiritual. 

Mas isso não vai acontecer para além de auto-disciplina. D. Martyn Lloyd-Jones 

escreveu, 

Eu desafio você a ler a vida de qualquer santo que já adornaram a vida da Igreja, sem ver 

de uma vez que a maior característica na vida daquele santo era a disciplina e 

ordem. Invariavelmente é a característica universal de todos os homens e mulheres de 

Deus em circulação. Leia sobre Henry Martyn, Davi Brainerd, Jonathan Edwards, os 

irmãos Wesley e Whitfield-ler seus diários. Não importa o que o ramo da Igreja a que 

pertenciam, todos eles têm disciplinado suas vidas e têm insistido na necessidade para 

isso; e, obviamente, isso é algo que é completamente bíblica e absolutamente 

essencial. (Depressão Espiritual: suas causas e cura [Grand Rapids: Eerdmans, 1965]) 

Os crentes devem ser disciplinado para adicionar à sua fé as devidas atitudes, pensamentos e 

ações descritas nesta passagem. Só então eles vão desenvolver a estabilidade espiritual em 

suas vidas. 



 

20. O segredo do contentamento 

( Filipenses 4: 10-19 ) 

Alegrei-me no Senhor grandemente, que agora, finalmente, você 

reviveu seu interesse por mim; na verdade, você estava 

preocupado antes, mas você faltava oportunidade. Não digo isto 

por falta, porque já aprendi a contentar-se em quaisquer 

circunstâncias eu sou. Eu sei como se dar bem com os meios 

humildes, e eu também sei como viver em prosperidade; em toda 

e qualquer circunstância eu aprendi o segredo de estar cheio e 

passando fome, tanto de ter abundância e sofrer 

necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. No 

entanto, você tem feito bem para compartilhar comigo na minha 

angústia. Vós também sabem, filipenses, que, na primeira 

pregação do evangelho, depois parti da Macedônia, nenhuma 

igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, mas você 

só; para ainda em Tessalônica, que enviou um presente mais do 

que uma vez para as minhas necessidades.Não que procure o 

presente em si, mas procuro o lucro que aumenta a seu relato. Mas 

eu recebi tudo na íntegra e terá em abundância; Estou 

amplamente suprido, depois que recebi de Epafrodito o que você 

enviou, um aroma perfumado, um sacrifício aceitável e agradável 

a Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades 
segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. ( 4: 10-19 ) 

O contentamento é uma virtude altamente valorizada, mas indescritível. Embora se trata 

apenas de ser corretamente relacionados com Deus e confiando na Sua soberana, 

amoroso, providência proposital, as pessoas, no entanto, procurar-lo onde ele não pode 

ser encontrado em dinheiro, bens, poder, prestígio, relacionamentos, empregos, ou a 

liberdade de dificuldades. Mas por essa definição, o contentamento é inatingível, pois é 

impossível neste mundo caído para ser completamente livre de problemas. Em nítido 

contraste com a compreensão do mundo de contentamento é esta simples definição de 

contentamento espiritual escrita pelo Puritan Jeremiah Burroughs: "contentamento cristão 

é aquele doce interior, tranquila quadro, e gracioso de espírito, que se submete livremente 

e se deleita em Deus sábio e paternal disposição em todas as condições "( A Jóia Rara de 

Cristão Contentamento [Reprint; Edinburgh: Banner da Verdade, 1964], 19). 

A Bíblia tem muito a dizer sobre o contentamento. Por exemplo, João Batista disse que 

alguns soldados que lhe perguntaram como manifestar arrependimento genuíno ", 

contentar-se com o seu salário" (Lucas 3:14 ). Para Timoteo Paulo escreveu: "Se tivermos 

comida e cobertura, com estes estaremos contentes" ( 1 Tim. 6: 8 ), um pensamento 

ecoado pelo escritor de Hebreus: "Certifique-se de que seu caráter é livre do amor de 

dinheiro, estar contente com o que você tem "( Heb. 13: 5 ). Paulo foi mesmo "prazer nas 

fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, nas dificuldades, pelo amor de 

Cristo" ( 2 Cor. 0:10 ), porque ele sabia que a "piedade", produzido por essas provações 

", na verdade, é uma meio de grande ganho, quando acompanhadas por contentamento 

"( 1 Tim. 6: 6 ). A Bíblia não só identifica contentamento como uma virtude, mas também 

prescreve como um comando. 



Antes de concluir esta carta a sua congregação de Filipos amado, Paulo queria expressar 

sua gratidão profundamente sentida a eles. Ele teve um relacionamento especial com eles 

desde a fundação da igreja em Filipos. Em um ponto no ministério de Paulo, muitos anos 

antes, eles eram a única igreja que ele tinha apoiado financeiramente ( 4: 15-16 ). Agora 

eles tinham novamente mandou um presente, e 4: 10-19é de Paulo nota de agradecimento 

a eles por isso. 

Generosidade dos filipenses foi especialmente significativo para Paulo, pois atingiu-o 

durante um momento muito dificil em sua vida. Ele foi preso em Roma, confinado a um 

pequeno apartamento ( Atos 28:30 ) e vigiado o tempo todo por um soldado romano 

( Atos 28:16 ). Ele não podia mais ministro com a liberdade uma vez que ele tinha 

gostado. Ser incapaz de trabalhar para se sustentar, ele estava em uma condição de 

dependente, provavelmente existente em um nível de subsistência com a ajuda de amigos 

generosos. O único contato que teve com as igrejas que eram sua preocupação constante 

( 2 Cor. 11:28 ) era por meio de cartas ou o visitante ocasional que o 

procuravam. Constantemente pairando sobre ele foi a antecipação de seu julgamento 

perante o imperador-o infame Nero (cf. Atos 25: 11-

12 , 21 ;26:32 ; 27:24 ; 28:19 ). Comentando sobre este período na vida de Paulo, FB 

Meyer escreveu que estava "privados de todo o conforto, e escalado como um homem 

solitário, às margens da grande metrópole estranhas, com todos os movimentos de sua 

mão tilintando um grilhão, e nada diante dele, mas boca do leão ou a espada "( A Epístola 

aos Filipenses [Grand Rapids: Baker, 1952], 242). 

Sob a superfície de expressão de Paulo de agradecimento aos Filipenses é o retrato de um 

homem absolutamente conteúdo, apesar de tais circunstâncias graves. Na declaração 

direta de 4: 9 , Paulo ofereceu-se como um exemplo de estabilidade espiritual. Em versos 

10-19 , enquanto agradecia os filipenses por seu dom, ele indiretamente ofereceu-se como 

um exemplo de contentamento. Paulo sabia como se alegrar em todas as circunstâncias e 

ser livre de ansiedade e preocupação, porque seu coração estava guardada pela paz de 

Deus eo Deus de paz. Seu exemplo é especialmente relevante para a nossa cultura 

totalmente descontente. 

Cinco princípios de fluxo contentamento partir dessa conclusão aparentemente banais 

para a carta de Paulo. Uma pessoa contente está confiante na providência de Deus, 

satisfeito com pouco, independente de circunstâncias, reforçada pelo poder divino, e 

preocupado com o bem-estar dos outros. 

A pessoa satisfeita é Confiantes na Providência de Deus 

Alegrei-me no Senhor grandemente, que agora, finalmente, você 

reviveu seu interesse por mim; na verdade, você estava 
preocupado antes, mas você faltava oportunidade. ( 04:10 ) 

Dez anos se passaram desde o ministério de Paulo em Filipos tinha resultou na fundação 

da igreja naquela cidade. Os filipenses ele tinha apoiado generosamente quando deixou 

Filipepi para ministrar nas cidades macedônio de Tessalônica e Berea ( Atos 17: 1-

13 ). Quando Paulo se mudou para o sul em Acaia, os filipenses continuou o seu apoio 

como ele ministrou em Atenas e Corinto ( Atos 17: 14-18: 18 ).À medida que os anos se 

passaram tinham sido consistentemente preocupado sobre Paulo, 

mas faltava qualquer oportunidade para fornecer suporte para ele. A razão para esta 

falta não é dada. Talvez fosse devido à sua preocupação com a sua pobreza esmagadora 



(cf. 2 Cor. 8: 1-2 ). Ou eles podem ter tido conhecimento das necessidades do apóstolo, 

ou incapaz de localizá-lo. 

Mas, recentemente, oportunidade surgiu quando Epafrodito chegou a Roma, trazendo 

com ele um dom generoso de Filipenses ( 04:18 ) para que Paulo se alegrou em muito 

ao Senhor. Ele o fez não, principalmente porque o dom conheceu sua necessidade, mas 

porque deu provas de seu amor por ele. Sua alegria transbordou que agora, 

finalmente, depois de dez anos, que tinham reavivado a suapreocupação para ele. O 

verbo grego traduzido reviveu é um termo horticultura descrever uma planta 

novamente. Carinho generoso dos filipenses para Paulo, depois de mentir dormente por 

quase dez anos, mais uma vez floresceu. A declaração do apóstolo, de fato, você estava 

preocupado antes, mas você faltou oportunidade foi destinado a dissipar qualquer mal-

entendido por parte filipenses. Paulo sabia que eles estavam preocupados antes disso, 

mas ele entendeu que eles tinham faltava a oportunidade para apoiá-lo (cf. 2 Cor. 

8:12 ). 

Atitude graciosa de Paulo reflete a confiança do paciente na providência soberana de 

Deus. Ele tinha certeza de que Deus, em devido tempo iria organizar suas circunstâncias 

para satisfazer suas necessidades.Não houve pânico de sua parte, nenhuma tentativa de 

manipular as pessoas, não tomar matérias em suas próprias mãos. Paulo estava contente, 

porque ele sabia que os tempos, estações, e as oportunidades da vida são controladas pelo 

Deus soberano ", que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade" ( Ef 1:11. ), 

fazendo assim com que "todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, 

daqueles que são chamados segundo o seu propósito "( Rom. 8:28 ). Aqueles que buscam 

controlar suas próprias vidas, inevitavelmente, ser frustrado. A confiança confiante na 

providência de Deus é fundamental para o contentamento. 

Providência e milagre são as duas maneiras que Deus age no mundo. Um milagre é uma 

intervenção direta, soberana de Deus para o mundo natural. É um evento tão contrário ao 

curso normal dos acontecimentos que não há explicação científica ou naturalista para ele 

que não seja o poder de Deus. Não há uma visão natural para explicar a divisão do Mar 

Vermelho, restaurando a visão daqueles cegos de nascença, ou levantar pessoas da morte. 

Por outro lado, a providência de Deus não é milagroso no sentido de que ele interrompe 

a ordem natural. Em vez disso, ele permite que todas as contingências, eventos, palavras, 

atos, decisões e elementos da vida normal. Deus sobrenaturalmente tece-los todos juntos 

para caber exatamente o Seu propósito. Isto é tão sobrenatural como um 

milagre. Salomão reconheceu controle providencial de Deus sobre os eventos, quando 

escreveu: "A mente do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos" 

( Prov. 16: 9 ; cf. 19:21 ; Jer 10:23. ; Atos 4:27 -28 ; . Phil 2:13 ). Deus providenciou para 

que José a subir para uma posição elevada no Egito para preservar o Seu povo. Como 

explicou a seus irmãos: "Quanto a você, você quis dizer o mal contra mim, mas Deus o 

tornou em bem, a fim de trazer este resultado atual, para preservar muita gente em vida" 

( Gen. 50:20 ). Deus também organizou providencialmente para Esther para estar em uma 

posição para salvar Israel, como Mardoqueu lembrou: "Porque, se você permanecer em 

silêncio, neste momento, socorro e livramento surgirão para os judeus a partir de outro 

lugar e você ea casa de teu pai perecereis. E quem sabe se você não tiver atingido a realeza 

para um momento como este? " ( Est. 4:14 ). 

Uma compreensão do soberano controle de Deus, providencial de eventos é fundamental 

para contentamento. 



A pessoa satisfeita está satisfeito com pequeno 

Não digo isto por falta, porque já aprendi a contentar-se em 
quaisquer circunstâncias eu sou. ( 04:11 ) 

Para que os Filipenses entenda mal sua declaração no verso 10 , Paulo acrescentou 

rapidamente um aviso. Ele fez não quero dizer que ele falava de miséria quando ele 

agradeceu o presente. Na verdade, ele tinha aprendido a estar contente em quaisquer 

circunstâncias ele se encontrava. Ainda que a sua situação era extremamente difícil, 

Paulo não estava descontentamento. Não importava que ele era um prisioneiro, que vive 

em um pequeno apartamento, acorrentado a um soldado romano, subsistindo em uma 

dieta escassa. Nada disso afetou seu contentamento, porque ele estava satisfeito com o 

pouco que tinha. Sua satisfação não foi afetada por seus privações físicas. 

A palavra grega traduzida conteúdo no versículo 11 aparece somente aqui no Novo 

Testamento. Em grego extra-bíblica que foi usado para falar de ser auto-suficiente, ter o 

suficiente, ou não depender de outros. Um antigo escritor usou a palavra em referência a 

um país que se fornecido e não tinha necessidade de importações. O verdadeiro 

contentamento vem somente de Deus, e capacita os crentes a ser satisfeita e à vontade no 

meio de qualquer problema. 

A atitude contente de alguém como Paulo ou a mulher sunamita, que quando perguntado 

o que ela precisava respondeu simplesmente: "Eu vivo no meio do meu povo" ( 2 Reis 

4:13 ), é incompreensível para a sociedade de hoje. As pessoas não se contentam com 

pouco ou muito. Na verdade, parece que aqueles que são os mais ricos são muitas vezes 

os mais miseráveis e descontentes. Em vez disso, as pessoas estão obcecadas com delinear 

as suas necessidades e em voz alta exigindo que eles sejam cumpridos. Necessidade 

tornou-se o valor número um em nossa cultura. Partindo da premissa humanista que Deus 

não existe e, portanto, o homem é final, o objetivo de vida das pessoas torna-se recebendo 

as suas necessidades satisfeitas. 

Somando-se o descontentamento é a diluição da fronteira entre necessidades e 

desejos. Na prática, praticamente tudo o que se tornou uma "necessidade". Assim, os 

homens "precisam de" melhores empregos, carros extravagantes e casas 

maiores; mulheres "necessidade" carreiras fora de casa, e, paradoxalmente, as crianças 

"necessidade"; jovens "precisam" encontros sexuais sem fim de libertar seus egos 

reprimido; crianças "precisa" a liberdade de expressar-se fora do "bondage" de controle 

parental. Como um hamster correndo ao redor e ao redor em uma roda e indo a lugar 

nenhum, as pessoas desesperAdãoente perseguir o contentamento que é sempre 

tentadoramente fora de alcance. Até mesmo a igreja começou a construir seu ministério 

em torno de pessoas de "necessidades sentidas". 

Mas Paulo sabia que o fim principal do homem é não ter suas necessidades satisfeitas, 

mas para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Por causa disso, ele estava satisfeito 

com o que Deus graciosamente lhe concedeu. Como ele escreveu a Timóteo: "Se tivermos 

comida e cobertura, com estes estaremos contentes" ( 1 Tim. 6: 8 ). Embora ele escreveu 

aos Coríntios: "O Senhor dirigida aos que anunciam o evangelho para obter a sua vida a 

partir do evangelho" ( 1 Cor 09:14. , Paulo muitas vezes optou por não exercer esse direito 

(cf.) Atos 20:34 ; 1 Cor 9:12. , 15 ; 1 Tessalonicenses 2: 9. ; 2 Ts 3: 8. ). Ele trabalhou 

duro, e estava disposta a deixar Deus controlar os resultados. Quando os tempos difíceis 

veio, Paulo permaneceu conteúdo, porque ele estava satisfeito com pouco. 



A pessoa satisfeita é independente de circunstâncias 

Eu sei como se dar bem com os meios humildes, e eu também sei 

como viver em prosperidade; em toda e qualquer circunstância eu 

aprendi o segredo de estar cheio e passando fome, tanto de ter 
abundância e sofrer necessidade. ( 04:12 ) 

Paulo se expande sobre o que ele aludiu no verso anterior. A frase duas vezes repetida eu 

sei como ... Eu também sei como revela que ele tinha aprendido com a experiência e 

maturidade espiritual para viver acima das suas circunstâncias e não deixá-los afetar o 

seu contentamento. Essa é uma lição importante para os crentes para aprender, pois é as 

circunstâncias difíceis na vida que mais freqüentemente roubam nosso contentamento. 

A declaração de Paulo Eu sei como se dar bem com os meios humildes, para ser com 

fome, e padecer necessidade indica que ele tinha tido a sua quota de pobreza. Ele sabia 

o que era de conviver com coisas materiais escassos. Ele também sabia como viver em 

prosperidade, para ser preenchido, e para ter uma abundância quando Deus 

graciosamente concedeu-lhe mais do que ele precisava. Todos os seis desses termos se 

referem ao material, necessidades terrenas desta vida, não para as necessidades 

espirituais. 

Paulo havia nenhuma torre de marfim teólogo; ele viveu e ministrou nas trincheiras. Sua 

vida não era exatamente um depoimento para o evangelho da prosperidade. Ensaios do 

Apóstolo começou em Damasco pouco depois de sua conversão. Enfurecido que Paulo 

continuou a aumentar em força e confundia os judeus que habitavam em Damasco, 

provando que este Jesus é o Cristo, ... os judeus conspiraram juntos para acabar com ele, 

mas seu enredo se tornou conhecido por [Paulo]. Eles também estavam assistindo as 

portas de dia e de noite para que pudessem condená-lo à morte; os discípulos, tomando-

o de noite e deixá-lo para baixo através de uma abertura na parede, reduzindo-o em um 

grande cesto. ( Atos 9: 22-25 ) 

Em Listra em sua primeira viagem missionária, hostis "judeus de Antioquia e Icônio, e tendo 

ganho sobre as multidões, apedrejaram a Paulo eo arrastaram para fora da cidade, cuidando 

que estava morto" ( Atos 14:19 ). Muitos dos crentes de Filipos, sem dúvida, se lembrou do 

que aconteceu com Paulo e seu companheiro pregador Silas em Filipos: 

A multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgou suas vestes fora deles 

e começou a pedir-lhes para ser açoitado com varas. Quando os tinham golpeado com 

muitos golpes, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guarda-los de forma 

segura; e ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés 

no tronco. ( Atos 16: 22-24 ) 

As coisas não ficaram muito melhor para o apóstolo, em Tessalônica, onde 

os judeus, tornando-se ciumento e levando consigo alguns homens perversos do mercado 

local, formaram uma turba e definir a cidade em alvoroço; e atacando a casa de Jason, 

eles estavam procurando trazê-los para junto do povo. Quando eles não encontrá-los, eles 

começaram arrastando Jason e alguns irmãos perante as autoridades da cidade, gritando: 

"Esses homens que perturbam o mundo, chegaram também aqui; e Jason congratulou-se 

com eles, e todos eles agem contra os decretos de César , dizendo que há outro rei, Jesus. 

" Eles incitaram a multidão e as autoridades da cidade, que ouviram estas coisas. E 

quando eles tinham recebido uma promessa de Jason e os outros, eles lançaram-los. Logo 

os irmãos enviaram Paulo e Silas afastado por noite para Berea. ( Atos 17: 5-10 ) 



Trouble, sob a forma de hostis, judeus incrédulos, seguindo a Paulo de Tessalônica para 

Berea: "Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus tinha sido 

anunciada por Paulo em Berea, também, foram lá, bem como, agitação e agitação as 

multidões "( Atos 17:13 ). Forçado a fugir Berea, Paulo foi para Atenas, onde foi escarnecido 

e ridicularizado pelos filósofos gregos céticos se reuniram em Mars Hill ( Atos 17: 18-

34 ). De Atenas, o apóstolo foi para Corinto, onde ", enquanto Gálio procônsul da Acaia, os 

judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo, eo levaram diante do tribunal" ( Atos 

18:12 ). Depois de ministrar durante três meses na Grécia, "uma trama [para matar Paulo] foi 

formada contra ele pelos judeus como ele estava prestes a embarcar para a Síria" ( Atos 20: 

3 ). Quando chegou a Jerusalém, Paulo foi atacado e barbaramente espancado depois de os 

judeus da Ásia Menor reconheceu-o no templo ( Atos 21: 26-30 ). Salvei da morte certa pela 

ação rápida de um oficial romano ( Atos 21: 31-35 ), Paulo começou sua longa estadia na 

prisão romana. Dois anos mais tarde, depois de audiências perante o Sinédrio e do governador 

romano não conseguiu resolver a situação, Paulo exercido o seu direito como cidadão romano 

de apelar para César. Depois de uma viagem por mar angustiante, que incluiu uma 

aterrorizante, de duas semanas de duração da tempestade, que terminou em um naufrágio 

( Atos 27 ), Paulo finalmente chegou a Roma ( Atos 28 ). Como ele escreveu esta carta aos 

Filipenses, Paulo foi novamente preso em Roma. 

Resumindo sua árdua, difícil, vida dolorosa Paulo escreveu: 

? Eles são servos de Cristo -I falam como se insano-I mais; em muito mais trabalho, muito 

mais em prisões; em açoites, sem número, muitas vezes em perigo de morte. Cinco vezes 

recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez 

fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Eu estive 

em deslocações frequentes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos meus 

compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, 

perigos entre falsos irmãos; Estive em trabalho de parto e fadigas, muitas noites sem 

dormir, em fome e sede, muitas vezes sem comida, frio e nudez. Além de tais coisas 

externas, existe a pressão diária em mim de preocupação para todas as igrejas. Quem é 

fraco sem o meu ser fraco? Quem é levado em pecado sem a minha intensa 

preocupação? Se eu tiver de se vangloriar, vou gabar-se de que pertence a minha 

fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, Ele que é bendito eternamente, sabe que não 

estou mentindo. Em Damasco, o ethnarch sob o rei Aretas guardava a cidade dos 

damascenos, para me prender, e eu fui descido num cesto por uma janela na parede, e 

assim escapei das suas mãos. ( 2 Cor. 11: 23-33 ) 

Em sofrimentos exclusivos e constantes tudo de Paulo, ele tinha aprendido o segredo de 

se elevar acima deles. No meio de todas as suas provações, ele manteve seu foco em 

realidades celestes (cf. Cl 3: 1-2). Em 2 Coríntios 4:17 , o apóstolo escreveu: "Para 

momentânea, leve tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito além de 

toda comparação." Com essa perspectiva, não é de admirar que nenhuma quantidade de 

dor, sofrimento, ou decepção poderia afetar seu contentamento? 

A pessoa satisfeita é reforçada pelo Poder Divino 

Posso todas as coisas naquele que me fortalece. ( 04:13 ) 

Não importa quão difícil suas lutas pode ter sido, Paulo teve um undergirding espiritual, 

um meio invisível de apoio. Sua adequação e suficiência veio de sua união com o Cristo 

adequada e suficiente: "Já estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu que vivo, mas 

Cristo vive em mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo- pela fé no Filho de Deus, que 

me amou e se entregou por mim "( Gal. 2:20 ). 



Quando Paulo escreveu que posso fazer todas as coisas que ele tinha em mente, físicos 

não espirituais coisas. Ischuō ( eu posso fazer ) significa "ser forte", "ter poder", ou "ter 

recursos". É variavelmente traduzido como "dominado" ( Atos 19:16 ), 

("predominante" Atos 19:20 ), e "eficaz" ( Tiago 5:16 ). O texto grego enfatiza a palavra 

traduzida como todas as coisas (uma referência a necessidades físicas; cf.. vv 11-12 ), 

colocando-o em primeiro lugar na frase. Paulo era forte o suficiente para suportar 

qualquer coisa naquele que fortalecer [ed] ele (cf. 1 Tim 1:12. ; 2 Tm 4:17. ). O 

apóstolo não, é claro, significa que ele poderia sobreviver fisicamente indefinidamente 

sem comida, água, sono, ou abrigo. O que ele está dizendo é que, quando ele atingiu o 

limite de seus recursos e força, até mesmo ao ponto de morte, ele foi infundida com a 

força de Cristo. Ele conseguiu superar as dificuldades físicas mais terríveis por causa da 

força interior, espiritual que Deus lhe dera. Nas palavras de Isaías, 

Ele dá força ao cansado, e para ele, que não tem nenhum poder aumenta. Os jovens se 

homens jovens esgotado e cansado, e vigorosas tropeçar mal, mas aqueles que esperam 

no Senhor renovam as suas forças; eles subirão com asas como águias, correm e não se 

cansam, eles caminham e não se fatigam. ( Isaías 40: 29-31. ) 

Talvez o exemplo mais claro desta verdade na vida de Paulo vem de 2 Coríntios 12: 7-

10 : 

Por causa da suprema grandeza das revelações, por este motivo, para me impedir de 

exaltar a mim mesmo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para 

me atormentar-me impedir de exaltar a mim mesmo! Roguei ao Senhor três vezes que o 

afastasse de mim. E Ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa 

na fraqueza." Muito contente, então, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder 

de Cristo habite em mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, 

nas perseguições, nas dificuldades, por amor de Cristo; Porque, quando sou fraco, então 

é que sou forte. 

Paulo era atormentado por um "espinho na carne", provavelmente um demônio que estava 

por trás dos falsos mestres rasgando sua amada igreja em Corinto. Este foi o pior de todos os 

ensaios para ele, por causa de sua "solicitude por todas as igrejas" ( 2 Cor. 11:28 ). Ele 

repetidamente pediu ao Senhor para livrá-lo do tormento de que o ataque demoníaco sobre a 

igreja. Mas em vez de entregá-lo, o Senhor apontou Paulo à suficiência de Sua graça. O 

contentamento vem aos crentes que contam com a graça sustentadora de Cristo infundida 

crentes quando eles não têm força própria. Nesse sentido, o contentamento é um subproduto 

de aflição. 

Para que ninguém duvidar da suficiência do poder fortalecedor de Cristo, é a mesma 

potência Paulo descreveu em sua oração em Efésios 3 : 

Por esta razão, me ponho de joelhos diante do Pai, do qual toda a família nos céus e na 

terra toma o nome, para que Ele vos conceda, de acordo com as riquezas da sua glória, 

para ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior ... Ora, àquele que é 

poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, 

segundo o poder que em nós opera. ( Ef. 3: 14-16 , 20 ) 

O poder de Deus que habita nos crentes é muito mais do que suficientes para fortalecer e 

sustentar-los em qualquer julgamento. Contentamento pertence àqueles que com confiança 

confiar em que o poder, em vez de em seus próprios recursos. Jeremiah Burroughs observa, 

Um cristão encontra satisfação em todas as circunstâncias, obtendo força de outro, indo 

para fora de si mesmo a Jesus Cristo, pela sua fé, agindo sobre Cristo, e trazendo a força 

de Jesus Cristo em sua própria alma, fica habilitado a suportar tudo o que Deus coloca 



sobre ele, pela força que ele acha de Jesus Cristo ... Há uma força em Cristo, não só para 

santificar e salvar-nos, mas a força a apoiar-nos em todas as nossas cargas e aflições, e 

Cristo espera que quando estamos sob qualquer encargo , devemos agir a nossa fé nele 

para desenhar virtude e força dele. ( A Jóia Rara de Cristão Contentamento, 63) 

É importante notar que apenas aqueles que vivem uma vida de obediência à vontade de 

Deus pode contar com o Seu poder para sustentá-los. Aqueles cujo pecado continuado os 

levou para a cova de desespero não pode esperar que Deus trazê-los de contentamento de 

suas circunstâncias. Na verdade, ele pode até mesmo adicionar às suas dificuldades para 

castigar-los e trazê-los ao arrependimento. 

D. Martyn Lloyd-Jones compara o fluxo do poder de Deus na vida do crente para a 

questão da saúde física: 

Agora eu sugiro que isso é análogo a este assunto de todo o poder na vida de alguém 

como um cristão. A saúde é algo que resulta de bem viver. A saúde não pode ser obtido 

diretamente ou imediatamente ou em si. Há um sentido em que estou preparado para dizer 

que um homem não deve pensar em sua saúde como tal em tudo. A saúde é o resultado 

de uma vida correta, e eu dizer exatamente a mesma coisa sobre esta questão do poder 

em nossas vidas cristãs. 

Ou deixe-me usar outra ilustração. Tome essa questão da pregação. Nenhum assunto é 

discutido com mais freqüência do que o poder na pregação. "Ah, se eu pudesse ter poder 

na pregação", diz o pregador, e ele vai de joelhos e ora pelo poder. Eu acho que esse pode 

ser um grande erro. É certamente se ele é a única coisa que o pregador faz. A maneira de 

ter o poder é para preparar a sua mensagem com cuidado.Estude a Palavra de Deus, acho 

que para fora, analisá-lo, colocá-lo em ordem, fazer o seu melhor. Essa é a mensagem de 

Deus é mais provável que abençoe-a abordagem indireta e não a direta. É exatamente o 

mesmo nessa questão de poder e capacidade de viver a vida cristã. Além da nossa oração 

por poder e capacidade temos de obedecer a certas regras e leis primárias. 

Por isso, posso resumir o ensinamento como este. O segredo do poder é descobrir e 

aprender com o Novo Testamento, o que é possível para nós em Cristo. O que eu tenho 

que fazer é ir a Cristo. Eu devo gastar meu tempo com ele. Devo meditar sobre Ele, devo 

conhecê-Lo. Isso foi ambition- de Paulo "para que eu possa conhecê-Lo." Devo manter 

meu contato e comunhão com Cristo e devo concentrar-se em conhecê-Lo. 

O que mais? Devo fazer exatamente o que ele me diz. Devo evitar as coisas que iriam 

prejudicar. Se no meio da perseguição queremos sentir como Paulo sentiu, devemos viver 

como Paulo viveu. Devo fazer o que Ele me diz, tanto para fazer e não fazer. Devo ler a 

Bíblia, devo exercer, devo praticar a vida cristã, devo viver a vida cristã em toda a sua 

plenitude. ( Depressão Espiritual: suas causas e cura [Grand Rapids: Eerdmans, 1965], 

298-99) 

O poder de Deus vai trazer contentamento para aqueles que não têm a força de sua própria, 

mas apenas se eles têm vivido retamente. Não há nenhuma solução rápida, nenhum atalho 

para o contentamento. Ele vem apenas para aqueles reforçada pelo poder divino, e que o poder 

divino não vem de conselheiros, terapia, ou fórmulas de auto-ajuda, mas só a partir de uma 

vida piedosa consistente. 

 



A pessoa satisfeita está preocupada com o bem-estar dos 

outros 

No entanto, você tem feito bem para compartilhar comigo na 

minha angústia. Vós também sabem, filipenses, que, na primeira 

pregação do evangelho, depois parti da Macedônia, nenhuma 

igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, mas você 

só; para ainda em Tessalônica, que enviou um presente mais do 

que uma vez para as minhas necessidades.Não que procure o 

presente em si, mas procuro o lucro que aumenta a seu relato. Mas 

eu recebi tudo na íntegra e terá em abundância; Estou 

amplamente suprido, depois que recebi de Epafrodito o que você 

enviou, um aroma perfumado, um sacrifício aceitável e agradável 

a Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades 
segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. ( 4: 14-19 ) 

A vertente final na tapeçaria de contentamento tecida por Paulo é preocupação com os 

outros. Aqueles que vivem só para si nunca será o conteúdo, pois o contentamento para 

eles pode vir somente quando as circunstâncias são exatamente como quer que eles 

sejam. E isso nunca vai acontecer. Somente aqueles que desinteressAdãoente colocar o 

bem-estar dos outros acima de sua própria vai encontrar contentamento. Paulo orou para 

que os filipenses "amor aumente ainda mais e mais" ( 1: 9 ); uma das qualidades do 

verdadeiro amor bíblico é o altruísmo ( 1 Cor. 13: 5 ). Ele também exortou-os, "Nada 

façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade de espírito que diz respeito uns 

aos outros como mais importante do que vós; não se limitam a olhar para os seus próprios 

interesses pessoais, mas também para os interesses dos outros" ( 2: 3-4 ). Essa é a atitude 

", que houve também em Cristo Jesus" ( 2: 5 ); se Ele tinha olhado apenas para seus 

próprios interesses, ele nunca teria deixado o céu a sacrificar a si mesmo por pecadores, 

pessoas caídas. 

No entanto introduz uma importante transição no pensamento de Paulo. O que ele havia 

escrito em versos 10-13 poderia facilmente ter enviado a mensagem errada aos 

Filipenses. Apesar da sua pobreza (cf. 2 Cor. 8: 1-2 ), que tinha enviado um presente de 

sacrifício para Paulo através Epafrodito ( 04:18 ). Depois de ficar em Roma por um tempo 

e ministrando ao apóstolo, Epafrodito havia retornado para Filipos, trazendo essa carta de 

Paulo com ele. Nela, a igreja seria "Não digo isto por falta, porque já aprendi a contentar-

se em qualquer circunstância eu sou"; "Aprendi o segredo de estar cheio e passando fome, 

tanto de ter abundância e sofrer necessidade"; e "Posso todas as coisas naquele que me 

fortalece" ( 4: 11-13 ). Se a letra tinha terminado naquele momento, os filipenses teria 

concluído que Paulo nem necessário nem apreciado o seu dom de sacrifício para ele. 

Para ter certeza de que os filipenses não entenda mal dele, Paulo apressou-se a tranquilizá-

los de que eles tinham feito bem ( Kalos , algo nobre ou bonito em caráter) para 

compartilhar com ele em suaaflição. Mas depois ele precisava explicar a eles como o 

presente poderia ter sido um ato nobre, se ele não precisar dele. 

Paulo começou por tirar os leitores de volta 10 anos de sua primeira pregação do 

evangelho em Filipos. Durante esse tempo, e mesmo depois que ele deixou 

Macedónia para as cidades Achaian de Atenas e Corinto, nenhuma outra igreja 

partilhou com ele na questão de dar e receber. Essa frase reflete a terminologia do 

negócio. A palavra traduzida assunto às vezes é traduzida "contas" ( Matt 



18:23. ; 25:19ou "contas" (a) Lucas 16: 2 ) e as condições de dar e receber pode 

significar "crédito" e "débito". Evidentemente Paulo era um gestor cuidadoso de seus 

recursos e manteve um relato de suas receitas e despesas. Mesmo antes de ele deixou 

Macedónia Filipenses apoiou; durante o seu ministério em Tessalônica que enviou um 

presente mais do que uma vez para suas necessidades. A sua generosidade, juntamente 

com o próprio trabalho árduo de Paulo, permitiu-lhe ministrar gratuitamente em 

Tessalônica ( 1 Tessalonicenses 2: 9. ; 2 Ts 3: 8. ) e Corinto ( Atos 18: 5 ; 2 Cor 11: 8. ). 

Paulo poderia alegrar-se em seu presente e ainda estar conteúdo em provisão soberana de 

Deus para ele, porque ele era altruísta. Isso abnegação levou a escrever, Não que procure 

o presente em si, mas procuro o lucro que aumenta a seu relato (cf. Mt 6: 19-20. ; 1 

Tm 6: 17-19. ). Seu dom trouxe alegria Paulo não por causa de seu benefício material 

pessoal para ele, mas por causa de seu benefício espiritual para eles. O princípio de que 

aqueles que dão generosamente será abençoado é ensinado repetidamente nas 

Escrituras. Salomão escreveu: "Não há quem dá liberalmente, e ainda aumenta ainda 

mais, e há um que retém o que é justamente devido, e ainda resulta apenas em falta. O 

homem generoso será próspero, e o que rega a si mesmo será regada "( Prov. 11: 24-

25 ). Mais tarde, em Provérbios, acrescentou, "Aquele que é gracioso para um homem 

pobre empresta ao Senhor, e Ele vai recompensá-lo por sua boa ação" ( Prov. 19:17 ), 

"Aquele que é generoso será abençoado" ( Prov. 22: 9 ), e "Aquele que dá ao pobre nunca 

vai querer" ( Pv 28:27. ). Em Lucas 6:38 Jesus disse: "Dai, e dar-se-á dado a você. Eles 

vão deitar em seu colo uma boa, sacudida, e atropelamento pressionou-medida. Porque 

com o seu padrão de medida que será usada para medir em troca ". Aos Coríntios, Paulo 

escreveu: "Quero dizer com isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; eo que 

semeia com fartura com abundância também ceifará" ( 2 Cor. 9: 6 ). O próprio Paulo foi 

um exemplo de alguém que generosamente deu aos pobres, como ele lembrou aos anciãos 

de Éfeso: "Em tudo o que eu lhe mostrei que, trabalhando duro dessa maneira você deve 

ajudar os fracos e lembre-se das palavras do Senhor Jesus, que Ele Ele mesmo disse: "Há 

mais felicidade em dar do que em receber" ( Atos 20:35 ). 

Três declarações resumir alegria e gratidão de Paulo. O verbo grego na frase que recebi 

tudo em plena era comumente usado em um sentido comercial em grego extra-bíblica 

para denotar o pagamento integral. Esta declaração está na recepção efeito de Paulo aos 

Filipenses para seu presente. Já possui uma abundância traduz um verbo grego que 

significa "transbordar", "ter um excesso", ou "ter mais do que suficiente". O verbo grego 

na declaração final de Paulo Estou amplamente suprido fala de ser preenchido por 

completo. Tomados em conjunto essas três frases mostram que Paulo, tendo recebido 

Epafrodito o que eles tinham enviado a ele, foi esmagada pela generosidade dos 

filipenses. 

Usando uma linguagem sacrificial do Antigo Testamento, Paulo descreveu dom dos 

filipenses como um aroma perfumado (cf. Gen. 8: 20-21 ; Ex. 29:18 ; Lev. 1: 

9 , 13 , 17 ; . Num 15: 3 ), um sacrifício aceitável (cf. Lev. 19: 5 ; 22:29 ; Isa. 56: 

7 ), agradável a Deus (cf. 51:19 Ps. ). Paulo viu dom dos filipenses como um ato de 

sacrifício de adoração a Deus. Tais sacrifícios espirituais são necessários de crentes da 

Nova Aliança, em vez dos sacrifícios de animais da Antiga Aliança. Em Romanos 12: 

1 Paulo ordena os crentes, "Apresente os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e 

agradável a Deus, que é o vosso culto racional." O escritor de Hebreus exorta: "Por Ele, 

em seguida, deixe-nos continuamente oferecer um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o 

fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não negligencie fazer o bem e de partilha, 

porque com tais sacrifícios Deus se agrada "( Heb. 13: 15-16 ). Pedro lembra aos crentes 

que eles são "um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus 



por Jesus Cristo" ( 1 Pedro 2: 5 ). A alegria de Paulo aos Filipenses que faria um sacrifício 

tão agradável a Deus ultrapassou em muito a sua alegria por receber seu presente. 

Paulo sabia que os filipenses não só iria receber as bênçãos espirituais nos céus por sua 

generosidade, mas também que Deus iria suprir todas as suas físicas necessidades nesta 

vida. Os filipenses teve sacrificially (cf. 2 Cor. 8: 1-3 ) dada de suas posses terrenas para 

apoiar o servo de Deus, Paulo. Em troca, Deus seria amplamente suprir suas 

necessidades; Ele não estaria em sua dívida. Tendo semeada com fartura, eles ceifará ( 2 

Cor. 9: 6 ); ter "honra [ed] o Senhor a partir de [sua] riqueza e do primeiro de todos [sua] 

produzir ... [suas] celeiros será preenchido com abundância e [suas] tonéis transbordarão 

de vinho novo" ( Prov. 3 : 9-10 ). Eles iriam descobrir que é impossível dar mais do que 

Deus. 

A frase de acordo com as suas riquezas na glória em Cristo Jesus revela a medida em 

que Deus iria suprir as necessidades dos filipenses. Ele iria fazê-lo segundo as suas 

riquezas, não fora delas; Sua doação para eles seria em relação à imensidão de sua 

riqueza eterna, ou seja, tão generosamente quanto é consistente com suas riquezas na 

glória em Cristo Jesus. O Novo Testamento apresenta repetidamente Cristo 

Jesus como a fonte de todas as riquezas de Deus. Nele "estão escondidos todos os 

tesouros da sabedoria e do conhecimento" ( Colossenses 2: 3 ); aos Colossenses, Paulo 

escreveu: "Porque aprouve do Pai para toda a plenitude a habitar nele ... Porque nele toda 

a plenitude da Divindade habita em forma corpórea" ( Col. 1:19 ; 2: 9 ). "O Deus e Pai de 

nosso Senhor Jesus Cristo ... nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões 

celestiais em Cristo" ( Ef. 1: 3 ). Em Efésios 1:23 , o apóstolo descreveu Jesus como 

"Aquele que preenche tudo em todos", e lembrou o Corinthians de "a graça de Deus que 

foi dada [eles] em Cristo Jesus, que em tudo [eles] foram enriquecidos nele "( 1 Cor. 1: 

4-5 ). Ecoando esse pensamento, Pedro escreveu: "Seu divino poder nos tem dado tudo o 

que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua 

própria glória e virtude" ( 2 Pedro 1: 3 ). 

As lições cruciais na contentamento ilustrados aqui na vida de Paulo pode ser resumido 

em cinco palavras: fé, humildade, submissão, dependência, e altruísmo. Essas virtudes 

caracterizar todos os que aprenderam a ser conteúdo. 

 

21. Os santos de Deus ( Filipenses 4: 20-

23 ) 

Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória para todo o 

sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os 

irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos 

saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor 
Jesus Cristo seja com o vosso espírito. ( 4: 20-23 ) 

O tema da passagem de encerramento do livro de Filipenses é encontrada na palavra 

familiar, mas muitas vezes incompreendido santo. A palavra se afastou bastante do seu 

significado Novo Testamento, e foi carregado com todos os tipos de bagagem cultural e 

religiosa. Para alguns, tem um insulto, "santinho" conotação. Eles não chamam a si 

mesmos santos por medo de soar egoísta, arrogante e orgulhosa.Outros acreditam que os 

santos são aqueles que fazem o bem notável para a humanidade. Para outros o 



termo santo evoca a imagem de um magro, figura etérea gravado na janela de vitral de 

uma catedral. 

Grande parte da confusão sobre santos provém dos ensinamentos da Igreja Católica 

Romana. Um santo na teologia católica romana é alguém que, por causa de sua virtude 

exemplar, mérito, dedicação e realização religioso, já é exaltado no céu (em oposição à 

maioria dos fiéis católicos, que pode esperar para entrar no céu só depois de um 

permanência prolongada no purgatório). Tal pessoa é elevado à santidade por um decreto 

oficial do papa conhecido como canonização, e é considerado um modelo cuja vida é para 

ser emulado. 

Mas canonização pela Igreja Católica significa muito mais do que apenas estabelecendo 

o santo como um exemplo a ser seguido; santos canonizados também são venerados 

publicamente. Igrejas são muitas vezes dedicado em sua memória, um dia festival honrá-

los é observado, e as massas são celebradas em sua honra. A Igreja Católica também 

encoraja os seus membros a apelar para os santos para interceder junto a Deus em seu 

nome. Assim, as orações são oferecidas a eles, e suas estátuas e relíquias são 

veneradas. De acordo com a teologia católica romana, os santos podem interceder não só 

para os vivos, mas também para aqueles no purgatório (na teologia católica, um lugar de 

punição pós-morte para fazer um ajuste para o céu). Os católicos que vivem pode, 

portanto, apelar para os santos para interceder junto a Deus em nome de seus entes 

queridos que sofrem no purgatório. 

Mas de acordo com o Novo Testamento, um santo não é uma relíquia eclesiástica 

cristalizado em uma janela de vitral, imortalizado em uma estátua, ou canonizado por 

Roma. Um santo é alguém que veio para salvar a fé no Senhor Jesus Cristo. Na verdade, 

"santo" é termo favorito do apóstolo Paulo aos cristãos, aparecendo quarenta vezes em 

suas epístolas. Ele se dirigiu a todos os crentes de Filipos como santos no verso desta 

epístola abertura (cf. Rom. 1: 7 ; 1 Cor. 14:33 ; 2 Cor. 1: 1 ; . Ef 1: 1 ; Col. 1: 2 ; Hb 

13:24. ). Paulo ainda se dirigiu aos membros da igreja de Corinto, a, igreja-flagelado 

pecado mais conturbado, no Novo Testamento, como "aqueles que foram santificados em 

Cristo Jesus, santos por vocação" ( 1 Cor. 1: 2 ). Um santo não é um super-herói da fé; um 

santo é qualquer um que tem a vida eterna em Cristo ( Rom. 6:23 ) e de quem a luz de 

Cristo brilha ( Phil. 2:15 ). 

Nesta parte final de sua carta aos Filipenses, provavelmente escrito com sua própria mão 

(cf. 1 Cor 16:21. ; . Gal 6:11 ; Col. 4:18 ; . 2 Tessalonicenses 3:17 ), Paulo lembra-los de 

sua identificação como santos. Ele descreve o caráter de Santos, o culto dos santos, na 

comunhão dos santos, na alegria dos santos, eo recurso de santos. 

O caráter dos Santos 

saint ... santos ( 04:21, 22 ) 

Inerente à definição de hagios ( santo ) ou hagioi ( santos ) é o caráter ou a natureza dos 

santos. O termo pode ser traduzido "separado queridos", "separados", "santificados", ou, 

talvez melhor, "santos". Ele também é usado no Novo Testamento dos anjos eleitos 

( Marcos 8:38 ; Lucas 09:26 ; Atos 10:22 ; Rev. 14:10 ) e, suprema, de Deus ( Marcos 

1:24 ; Lucas 01:49 ; 04:34 ; João 6:69 ; 17:11 ; Atos 02:27 ;03:14 ; 04:27 , 30 ; 13:35 ; 1 

Pedro 1:15, 16 ; 1 João 2:20 ; Ap 3 : 7 ; 4: 8 ; 06:10 ; 15: 4 ; 16: 5 ). A santidade de Deus 

é a sua separação total e completa do pecado. Um santo, portanto, é alguém que foi 

separado do pecado para Deus para fins sagrados. 



"Em Cristo Jesus" ( v. 21 ) é a esfera espiritual em que a santidade é a realidade; os santos 

são aqueles que estão em Jesus Cristo. Essa realidade é exclusivo para o cristianismo. Os 

adeptos de outras religiões do mundo não se vêem como sendo unidas com o fundador de 

sua religião; eles simplesmente seguir seus ensinamentos. Mas os cristãos não basta crer 

que Cristo viveu, morreu, ressuscitou de entre os mortos, e está voltando; eles também 

estão nele em uma união de vida (cf. 1:21 ; 4: 1 ; . Rom 8: 1 ; 16: 11-13 ; 1 Cor. 1:30 ; 3: 

1 ; 7:22 ; 2 Cor . 1:21 ; 5:17 ; . Ef 5: 8 ; 6:10 ; Col. 1: 2 , 28 ; 4: 7 ). Por causa do que eles 

podem dizer com Paulo: "Estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu que vivo, mas 

Cristo vive em mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que 

me amou e se entregou por mim "( Gal. 2:20 ). 

Através de Sua morte sacrificial na cruz, Jesus Cristo coloca os crentes para além de Deus 

e torna santo. O escritor de Hebreus observa: "Nós temos sido santificados [consagrado a 

Deus], mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas" ( Heb. 10:10 ). Aos 

Coríntios, Paulo escreveu: "Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas 

velhas já passaram; eis que tudo se fez novo ... Ele fez Aquele que não conheceu pecado, 

o pecado por nós, para que que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo "( 2 Coríntios 

5:17. , 21 ). Batismo imagens de união do crente com Cristo na Sua morte, sepultamento 

e ressurreição ( Romanos 6: 3-4. ). Assim, cada crente é um santo, porque cada crente é 

separado do pecado para Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ao chamar os santos 

filipenses, Paulo lembrou-lhes que devem viver como aqueles separados do pecado para 

a justiça. 

A adoração de santos 

Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória para todo o 
sempre. Amém. ( 04:20 ) 

Este hino de louvor é uma amostra da adoração dos santos. Santos não são pessoas para 

ser adorado; eles são pessoas que adoram. Culto define o resgate, e Paulo começou a parte 

final de Filipenses com uma doxologia. A palavra Inglês "doxologia" vem de duas 

palavras gregas, doxa ("glória") e logos ("palavra"). Assim, uma doxologia é uma 

palavra sobre glória; é uma explosão de louvor e adoração que honra e atribui a glória a 

Deus. 

Doxologias nas Escrituras são respostas apropriadas a verdade doutrinária. Este fluiu de 

alegria exuberante de Paulo sobre as verdades magníficas que ele tinha sido inspirados 

por Deus para expor nesta carta. A verdadeira adoração flui da verdade divina. 

No doxologia de Romanos 11: 33-36 , Paulo se alegrou e louvou a Deus por as verdades 

reveladas monumentais em Romanos capítulos 1 a 11 -o mais magnífico tratado 

doutrinário em toda a Escritura. Ele escreveu: 

Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão 

insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Para quem conheceu a 

mente do Senhor, ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele 

que ele pode ser pago de volta com ele novamente? Porque dele, e por meio dele e para 

ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre.Amém. 

Como ele concluiu a epístola cinco capítulos depois, o coração de Paulo ainda estava 

transbordando com louvor para as verdades maravilhosas que ele continha: 

Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho ea pregação de 

Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que foi mantido em segredo por muito 



tempo épocas passadas, mas agora se manifesta, e pelas Escrituras dos profetas, segundo 

o mandamento do Deus eterno, foi dado a conhecer a todas as nações para obediência da 

fé; ao único Deus, através de Jesus Cristo, seja a glória para sempre. Amém. ( Rom. 16: 

25-27 ) 

Em Efésios, depois de três capítulos do rico verdade doutrinária, Paulo estourar novamente 

em uma doxologia de louvor e adoração: "Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente 

mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós, a ele seja 

a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre Amém "(. Ef. 3: 

20-21 ). Em Gálatas 1: 5 Paulo escreveu esta breve doxologia em antecipação das verdades 

ele logo compartilhar com os Gálatas: "Para [Deus] seja a glória para todo o sempre Amém.". 

A doxologia é também uma resposta adequada a tudo o que Deus tem feito por 

crentes. Em gratidão pelo milagre da sua salvação, Paulo escreveu: "Ora, ao Rei,,, o único 

Deus invisível imortal eterna, seja honra e glória para todo o sempre Amém." ( 1 Tm 

1:17. ). De frente para o martírio, ele poderia, no entanto, confiante exultar: "O Senhor 

me livrará de toda obra do mal, e me levará salvo para o seu reino celestial;. A ele seja a 

glória para todo o sempre Amém" ( 2 Tm 4:18. ). Jude escreveu uma doxologia de louvor 

para a segurança eterna dos crentes: "Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de 

tropeçar, e para fazê-lo ficar na presença de Sua glória irrepreensível com grande alegria, 

ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, 

domínio e autoridade, antes de todos os tempos e agora e para sempre. Amém "( Jude 24-

25 ). 

Paulo identificou o objeto de sua doxologia primeiro como nosso Deus, o Deus que os 

cristãos adoram, o único Deus vivo e verdadeiro. João 05:44 o descreve como "o único 

Deus", João 17: 3 como "o único Deus verdadeiro "; Romanos 16:27 como "o único 

Deus"; 1 Timóteo 1:17 e Jude 25 . como "o único Deus" O pronome nossa enfatiza o 

relacionamento pessoal dos crentes com Ele; eles estão a adorar o Deus verdadeiro em 

pessoal, íntima comunhão. Como observado anteriormente, o ato habitual de adorar a 

Deus define os crentes; eles "são a verdadeira circuncisão, que adoram no Espírito de 

Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne" ( Fp 3: 3. ). O objeto 

da redenção era fazer as pessoas adoradores. Jesus declarou para a mulher samaritana no 

poço de Sicar, "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o 

Pai em espírito e verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores" ( João 

4 : 23 ; cf. Ap 5: 9 ; 7: 9-10 ). 

Adorando o verdadeiro Deus não pode ser feito na ignorância. É impossível para adorá-

Lo menos que se saiba quem Ele é. Deus também não quer adoração 

ignorante. Em Oséias 6: 6 Deus declarou: "Eu tenho prazer em lealdade ao invés de 

sacrifício, e no conhecimento de Deus mais do que holocaustos", enquanto que Jesus disse 

em João 4:24 : "Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá- em espírito e 

verdade ". Adoração ignorante é inaceitável porque é uma forma de idolatria. Idolatria 

não é apenas adorar falsos deuses, mas também entreter pensamentos sobre o verdadeiro 

Deus que são falsas e indigno Dele. AW Tozer escreve: 

Entre os pecados para que o coração humano é propenso, dificilmente qualquer outro é 

mais odioso para Deus do que a idolatria, para a idolatria é no fundo um libelo em Seu 

caráter. O coração idólatra assume que Deus é diferente Ele é-in em si um monstruoso 

pecado, e substitutos para o verdadeiro Deus fez após a sua própria semelhança. Sempre 

este Deus estará de acordo com a imagem daquele que o criou e será base ou puro, cruel 

ou espécie, de acordo com o estado moral da mente de onde emerge. 



Um deus gerado nas sombras de um coração caído vai naturalmente haver verdadeira 

semelhança do Deus verdadeiro. "Tu pensavas", disse ao Senhor que o ímpio no salmo ", 

que na verdade eu era um tal como a ti mesmo." Certamente esta deve ser uma séria 

afronta ao Altíssimo Deus diante de quem querubins e serafins continuamente chore, 

"Santo, santo, santo, Senhor Deus dos Exércitos." 

Vamos tomar cuidado para que não no nosso orgulho aceitar a noção errônea de que a 

idolatria consiste apenas em ajoelhado diante objetos visíveis de adoração, e que os povos 

civilizados são, portanto, livre dele. A essência da idolatria é o entretenimento de 

pensamentos a respeito de Deus que são indignos de Lo. ( O Conhecimento do 

Santo [New York: Harper & Row, 1975], 11) 

A única cura para tal idolatria é para a igreja, bem como crentes individuais para fazer 

conhecer a Deus sua busca primária. Aqueles com uma teologia centrada no homem não pode 

ser adoradores obedientes. 

A segunda verdade sobre Deus que flui para fora do doxologia de Paulo é que Ele é dos 

crentes Pai. No Novo Testamento, Deus é antes de tudo o Pai do Senhor Jesus Cristo 

(cf. Rom. 15: 6 ; . 2 Cor 1: 3 ;11:31 ; Ef. 1: 3 ; 1 Pedro 1: 3 ; Ap 1: 6 ) -a fato de Jesus 

testemunhada por referindo-se ou dirigindo a ele como "meu pai" quase quarenta vezes 

nos Evangelhos. Esse fato é uma prova da divindade de Cristo; Ele eo Pai compartilham 

a mesma vida em comum, a mesma divindade, a mesma essência. A implicação de Jesus 

que Deus era seu Pai não foi esquecido pelos judeus incrédulos, como João 5:18registros: 

"Por esta razão, portanto, os judeus procuravam ainda mais procuravam matá-lo, porque 

não só violava o sábado, mas Também foi que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual 

a Deus. " 

Mas Paulo tem em mente aqui a verdade de que Deus é também o Pai dos crentes ( 1: 2 ; 

cf. Mt 05:16. , 45 , 48 ; 6: 1 ; 10:29 ; Rom. 08:15 ; 1 Cor. 1: 3 ; 2 Cor. 1: 2 ; Gal. 1: 3 ; Ef 

1: 2. ; Col. 1: 2 ; 2 Tessalonicenses 1: 1. ; 02:16 ; Filemon 3. ), a quem Ele adotou como 

Seus filhos ( Rom 8:15. , 23 ; Gal. 4: 5 ; . Ef 1: 5 ). Ao contrário de pagãos, que se 

aproximam com medo que ameaçam, arisco, divindades indiferentes (cf. 1 Reis 18: 25-

29 ), os crentes adoram o Deus que os ama como Seus filhos. Isso faz com que elas 

"clamar:" Abba, Pai! '"( Rom 8:15. ; Gal. 4: 6 ). Os crentes podem ter medo de abordar a 

Deus infinitamente maravilhoso, majestoso e imponente. Mas o íntimo termo Pai faz a 

ponte entre pecadores, crentes finitos e sua, Deus santo infinito. 

A frase para sempre e sempre indica a duração da adoração de Deus dos crentes. O texto 

grego diz literalmente "para os séculos dos séculos", e descreve "um tempo muito longo 

e indefinido período de imagem retirado dos ciclos ou calendários de tempo, para 

representar uma eternidade incomensurável" (João Eadie, um comentário sobre a Grécia 

Texto da Epístola de Paulo aos Filipenses [Reprint; Grand Rapids: Baker, 1979], 286). O 

culto dos santos não será limitado a esta vida, mas se estenderá por toda a eternidade no 

céu. Para essa gloriosa verdade Paulo só pode adicionar a afirmação confessional Amen- 

"que assim seja." 

A Irmandade dos Santos 

Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão 
comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, ( 4: 21-22 a) 

Tríplice repetição de Paulo da palavra greet implica um forte laço de amizade. Como ele 

fechou sua carta a eles, Paulo expressa seu amor para os membros da congregação de 



Filipos e sua preocupação com o seu bem-estar espiritual. Sua liminar foi especificamente 

para os líderes da congregação de Filipos ( 1: 1 ), que receberia a carta do Epafrodito. O 

apóstolo ordenou-lhes para saudar os membros individuais da congregação em seu nome, 

e assegurar-lhes o seu amor e preocupação com o seu bem-estar espiritual. 

Uso do termo individualista do apóstolo cada vez do termo coletivo "all" revela que cada 

santo era digno de sua atenção e carinho. Paulo reforçou o ponto que ele fez em 2: 2 , 

onde incitou os filipenses a "fazer [sua] alegria completa por ser da mesma mente, 

mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, com a intenção de um propósito." Não deve 

haver favoritismo na igreja, porque "não há parcialidade com Deus" ( Rom 2:11. ; cf. Dt 

10:17. ; 2 Crônicas 19: 7. ; Jó 34:19 ; Atos 10:34 ; Gal 2: 6. ; Ef. 6: 9 ). Todos os crentes 

são santos, e qualquer estratificação no corpo de Cristo é contrária à intenção do Espírito 

de Deus. Todos os admitidos no Filho Amado de Deus ( Ef. 1: 6 ) deve ser aceito por 

filhos amados de Deus na igreja. Todos os crentes são o que são aos olhos de Deus 

unicamente pela sua graça ( 1 Cor. 15:10 ). 

A preocupação de Paulo para os indivíduos refletia o do Senhor Jesus Cristo. Mesmo 

quando cercado por grandes multidões, Ele estava consciente dos indivíduos e das suas 

necessidades, como a seguinte história revela: 

Uma mulher que tinha tido uma hemorragia há doze anos, e tinha sofrido muito nas mãos 

de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que tinha e não foi ajudado em tudo, mas tinha 

piorado-depois de ouvir sobre Jesus, ela subiu na multidão atrás dele e tocou Sua 

capa. Para ela pensou: "Se eu apenas tocar Suas vestes, eu vou ficar bem." Imediatamente 

o fluxo de seu sangue secou; e sentiu no seu corpo que estava curada do seu 

mal. Imediatamente Jesus, percebendo em si mesmo que o processo poder dele havia 

saído, virou-se no meio da multidão e disse: "Quem tocou minhas vestes?" E os seus 

discípulos, disse-lhe: "Você vê a multidão pressionando em você, e você diz: 'Quem me 

tocou?'" E Ele olhou em volta para ver a mulher que tinha feito isso. ( Marcos 5: 25-32 ) 

Paulo ilustrado ainda mais o ponto de igual carinho para todos os crentes, observando 

que os irmãos que estão comigo vos saúdam. Esses irmãos, colegas de trabalho perto 

de Paulo quem distinguidos do resto dos crentes em Roma ( v. 22 ), incluiu alguns dos a 

maioria dos nomes ilustres na igreja primitiva. Timóteo, Paulo de protégé e amado filho 

na fé, era um deles ( 1: 1 ; 02:19 ); Epafrodito ( 02:25 ;04:18 ), também estava com o 

apóstolo na época em que escreveu esta carta. Tychicus, portador das cartas de Efésios 

( Ef 6:21. ), Colossenses ( Col. 4: 7 ), e Filemon ( . vv 4-9 ), também pode ter sido com 

Paulo naquela época. Aristarco, outro companheiro de longa data do apóstolo ( Atos 

19:29 ; 20: 4 ; 27: 2 ), também poderia ter sido um dos irmãos Paulo mencionado ( Col. 

4:10 ; 24 Filemon. ). O grupo pode ter também incluiu Onésimo, o escravo fugitivo que 

foi objecto da carta de Paulo a Filémon ( Col. 4: 9 ; Filemon 10. ), e dois dos escritores 

do evangelho, Marcos e Lucas ( Filemon 24. ). Como destaque como eles eram, no 

entanto, todos esses luminares foram simplesmente descritos como os irmãos. 

A comunhão dos santos é um laço comum de amor sem estratos. Nenhum dos colegas de 

trabalho mais proeminentes de Paulo usavam coleiras para trás, ou se apropriou títulos 

eclesiásticos para si próprios.Que eles eram excepcionalmente talentoso e usado por Deus 

não torná-los espiritualmente superior; Paulo se identificou como "o menor dos 

apóstolos" ( 1 Cor. 15: 9 ), e como o principal dos pecadores ( 1 Tim. 1: 15-16 ). Eles 

entenderam bem o ensinamento de Jesus sobre a igualdade dos crentes: 

Não ser chamados Rabi; porque um só é o vosso Mestre, e vós sois todos irmãos. Não 

ninguém na terra chameis vosso pai; porque um só é vosso Pai, aquele que está nos 



céus. Não ser chamados de líderes;porque um só é o vosso Líder, isto é, Cristo. Mas o 

maior dentre vós será vosso servo. Quem se exaltar será humilhado; e quem se humilha 

será exaltado. ( Mateus 23: 8-12. ) 

O círculo mais amplo de crentes na igreja de Roma também enviou suas saudações, como 

Paulo observou na frase Todos os santos vos saúdam. Embora diferente talentoso, e em 

diferentes níveis de fidelidade e maturidade espiritual, eles estavam espiritualmente igual 

a seus irmãos mais proeminentes. Usando a metáfora do corpo humano, Paulo salientou 

que apontam para o Corinthians: 

Mas agora há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: "Eu 

não preciso de você"; nem ainda a cabeça aos pés: "Não tenho necessidade de ti." Pelo 

contrário, é muito mais verdadeiro que os membros do corpo que parecem ser mais fracos 

são necessários; e os membros do corpo que consideramos menos honrados, a esses que 

damos muito mais honra, e nossos membros menos apresentável se tornar muito mais 

apresentável, ao passo que os nossos membros mais apresentável não têm necessidade 

disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que membro que 

faltava, de modo que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham a mesma 

solicitude uns para os outros. E, se um membro sofre, todos os membros padecem com 

ele; se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Agora você é o 

corpo de Cristo, e seus membros em particular. ( 1 Cor. 12: 20-27 ) 

A partilha de um vínculo de amor comum não discriminatório e um desejo mútuo para o bem-

estar espiritual de cada um é uma característica essencial dos santos. 

O Alegria da Santos 

especialmente aqueles da casa de César. ( 04:22 b) 

A maior alegria dos santos é ver os pecadores vir a fé em Cristo. Em Lucas 15 , Jesus 

contou duas parábolas que ilustraram a salvação. O primeiro falou de um homem que se 

alegrou em encontrar sua ovelha perdida ( Lucas 15: 5-6 ); o segundo disse de uma 

mulher que se alegrou em encontrar sua moeda perdida ( Lucas 15: 9 ). Ambos expressam 

os crentes alegria têm na salvação dos pecadores perdidos. Da mesma forma, quando 

Paulo e Barnabé descrito "em detalhe a conversão dos gentios [trouxeram] grande alegria 

a todos os irmãos" ( Atos 15: 3 ). 

A referência de Paulo para os da casa de César foi especialmente significativo aos 

Filipenses. Filipos era uma colônia romana ( Atos 16:12 ) e os seus cidadãos eram 

cidadãos romanos ( Atos 16:21 ). Por causa de seus laços estreitos com a Roma, é possível 

que os filipenses conhecia alguns dos membros da casa de César. Casa de César incluiu 

mais do que apenas os membros da sua família; que incluía todos aqueles a seu serviço 

direto, ambos os escravos humildes e livres de alto escalão. Na terminologia de hoje, eles 

eram trabalhadores do governo. Durante sua prisão em Roma, Paulo teria entrado em 

contato com muitos deles. 

Alguns dos membros da família imperial, como os da guarda pretoriana, o apóstolo se 

refere em 01:13 , foram levados a fé em Cristo por Paulo. Outros, no entanto, já eram 

cristãos antes de Paulo chegou a Roma. O estudioso do Novo Testamento do século XIX 

JB Lightfoot encontrado alguns paralelos surpreendentes entre os nomes de Paulo lista 

em Romanos 16: 8-15 e os nomes dos membros da casa de César em listas que datam do 

tempo de Paulo (cf. Epístola de São Paulo aos Filipenses [ reimpressão; Grand Rapids: 

Zondervan, 1953], 171-78). E conclui: "Como resultado desta investigação, que parece 



ter estabelecido uma presunção feira, que entre as saudações da Epístola aos Romanos 

alguns membros, pelo menos, da família imperial estão incluídos" ( Filipenses, 177). 

Paulo inclui ambos os grupos, os salvos através de seu ministério e os já crentes, em suas 

saudações da casa de César. Tanto ele como os filipenses foram, sem dúvida, muito 

contentes que o agregado familiar do imperador pagão tinha rendeu muitas almas para 

o reino de Cristo. A alegria dos santos é ver os outros resgatados das profundezas escuras 

do pecado e trouxe para a salvação em Cristo. 

O Recurso dos Santos 

A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso 
espírito. ( 04:23 ) 

Paulo tem agora um círculo completo. Começou esta carta desejando a graça Filipenses 

( 1: 2 ), e conclui-lo da mesma forma. O apóstolo terminou todas as suas cartas desejando 

a graça de Deus para os seus destinatários (cf. Rom 16:24. ; 1 Cor 16:23. ; 2 Cor. 13:14 ; . 

Gal 6:18 ; . Ef 6:24 ; Col. 04:18 ; 1 Tessalonicenses 5:28. ; 2 Tessalonicenses 3:18. ; 1 

Tm 6:21. ; . 2 Tim 4:22 ; Tito 3:15 ; . Filemon 25 ). 

O recurso de todos os crentes mais precisamos é a graça que vem do Senhor Jesus 

Cristo. A graça é o favor imerecido ou imerecido amor, beneficente de Deus em Cristo 

que trouxe a redenção dos crentes ( Ef 2: 5. , 8 ; Rom 3:. 24 ; 2 Tm 1: 9. ). Obra da graça 

na vida dos crentes de Deus continuará até sua glorificação. Paulo expressou essa verdade 

em Romanos 5: 2 : ". Através [Cristo] também fomos feitos a nossa introdução, pela fé, 

a esta graça na qual estamos firmes; e nós nos gloriamos na esperança da glória de 

Deus" Os crentes não são apenas salvos pela graça, mas também sustentada pela 

graça. Eles são regidos pela graça, guiados pela graça, mantido pela graça, com a graça, 

santificado pela graça, e capacitados pela graça. Eles são constantemente dependente do 

perdão, conforto, paz, alegria, ousadia e instruções que vêm através da graça de Deus. 

Graça sustentadora de Deus vem aos crentes por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele é o 

tema desta epístola, sendo mencionado quase quarenta vezes em seus quatro 

capítulos. Paulo descreveu a si mesmo como um servo de Cristo ( 1: 1 ); ele se dirigiu aos 

Filipenses como santos em Cristo ( 1: 1 ); sua prisão foi por causa de Cristo ( 01:13 ); para 

ele viver era Cristo ( 01:21 ) e morte introduziu-o a presença de Cristo ( 01:23 ); ele 

exortou os filipenses a comportar-se de modo digno de Cristo ( 01:26 ) por ter a atitude 

de Cristo ( 2: 5 ); ele pediu-los à glória em Cristo ( 3: 3 ); ele contou tudo em seu passado 

como lixo, tendo em vista as riquezas que encontrou em Cristo ( 3: 8 ); ele foi salvo pela 

fé em Cristo ( 3: 9 ); ele ansiosamente aguardado retorno de Cristo ( 03:20 ); e sua 

suficiência estava em Cristo ( 4:19 ). 

O personagem, adoração, comunhão, alegria e recursos de santos são todos ligados em 

Jesus Cristo. Paulo apropriAdãoente resumiu a vida cristã, quando escreveu: "Para mim, 

o viver é Cristo eo morrer é lucro" ( 01:21 ). 

 

  

  

  



 Colossenses 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Introdução aos Colossenses 

Introdução aos Colossenses 

De qualquer ângulo que se vê a nossa idade, Colossenses está 

atualizado. Embora escrito há quase 2.000 anos, sua mensagem atemporal fala 

com os dilemas que enfrentamos hoje. Para os problemas e as crises do nosso 

tempo, que apresenta Jesus Cristo como a resposta. 

A nossa é uma era da ciência. Noventa e cinco por cento de todos os cientistas 

que já existiram estão vivos hoje. O século passado viu um tremendo aumento 

do conhecimento em todas as áreas da ciência e tecnologia, da microbiologia à 

astrofísica. Milhões de páginas da literatura científica e tecnológica são 

publicados anualmente. Até mesmo especialistas têm dificuldade em manter-se 

com a enxurrada de descobertas em seus campos. 

O ritmo rápido avanço das descobertas científicas leva à questão de como Deus 

se relaciona com o universo. Ele é uma parte do universo criado, ou o seu 

Criador? Será que evoluir o universo, ou foi criada?Colossenses responde a 

essas perguntas. Colossenses 1:16 diz: "Porque por Ele todas as coisas foram 

criadas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou 

governantes ou autoridades que todas as coisas foram criadas por ele e para 

ele." 

Esta é também uma época de ecumenismo. Muitas pessoas estão buscando 

unificar as religiões do mundo. Alguns procuram a unidade de ação política e 

social, outros uma unidade baseada na experiência comum. Esforços estão 

sendo feitos para unir não só os protestantes e católicos, mas também tão 

diversas religiões como o islamismo, hinduísmo e budismo. Tal fusão religiosa 

seria um corpo sem cabeça.Não pode haver unidade para além da verdade. 

Colossenses nos dá perspectiva de Deus sobre o impulso para a igreja 

mundial. Ela nos diz que só há um verdadeira igreja, cuja cabeça é Cristo: "Ele 

[Cristo] é também a cabeça do corpo, da igreja" (1:18). A verdadeira unidade 

só pode existir entre os membros do Corpo de Cristo. 

A rebelião contra todas as formas de autoridade também marca a nossa 

idade. Absolutos são negados. Verdade, especialmente religioso, é vista como 

relativa. Todas as tradições religiosas são considerados de valor igual. Afirmar 

que uma religião é exclusivamente verdadeira é considerado como a altura da 

intolerância e do fanatismo. Em um clima tão religioso, Jesus torna-se apenas 

mais um homem sábio. Ele não é nada mais do que um grande professor de 

moral, a par com Moisés, Maomé, Confúcio e Buda. 



Colossenses nos dá a verdadeira identidade de Jesus. Longe de ser apenas mais 

um líder religioso, Ele é "a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a 

criação" (1:15); Aquele em quem "toda a plenitude da Divindade habita em 

forma corpórea" (2: 9). Como Deus em carne humana, a palavra de Jesus é com 

autoridade, absolutamente, e exclusivamente verdade. 

A nossa é também uma época de pragmatismo. A questão as pessoas perguntam 

sobre uma religião ou filosofia não é se é verdade, mas se ele funciona. Eles 

querem saber se ele vai fazer a diferença em suas vidas. As pessoas, portanto, 

fazer perguntas pragmáticas sobre o cristianismo. Cristo pode realmente mudar 

a vida? Ele pode dar a paz, alegria e felicidade? O conhecimento de Cristo dar 

significado, esperança e propósito de vida? Colossenses responde a essas 

perguntas: 

 "Ele já reconciliou em Seu corpo carnal pela morte, a fim de apresentá-lo diante dele 
santos e imaculados e irrepreensíveis" (01:22). Cristo torna pecadores santos e 
irrepreensíveis diante de Deus. Ele muda a vida. 

 "Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, tendo sido 
firmemente arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes 
ensinados, abundando com gratidão" (2: 6-7 ).Conhecer Cristo dá estabilidade às nossas 
vidas, levando-nos a ser gratos. 

 "Nele você foi feita completa" (2:10). Cristo cumpre todas as nossas necessidades, de 
modo que nos falta nada. 

 "Porque vós morrestes ea vossa vida está escondida com Cristo em Deus" (3: 
3). Conhecer Cristo, para nos transforma radicalmente que a nossa velha vida está 
morto. 

Esta é também uma época marcada por relacionamentos frustrados. As pessoas 

anseiam por relacionamentos significativos, ainda mais encontrar esses desejos 

insatisfeitos. Muitas pessoas não sabem como se relacionar com seus cônjuges, 

seus filhos, ou as pessoas com quem trabalham. 

Colossenses fala claramente a esta questão. Capítulos 3 e 4 nos dizer como 

maridos e esposas, pais e filhos, e os empregadores e empregados podem ter 

relacionamentos positivos. Para as pessoas solitárias, alienados dos nossos dias, 

Colossenses traz uma mensagem de esperança. 

Finalmente, o nosso é um tempo escatológico. As ameaças de guerra e desastre 

ambiental pairam sobre a nossa geração como espadas gêmeas de Dâmocles. As 

pessoas temem que o fim do mundo poderia estar próximo. Livros com títulos 

tão ameaçadores como o biológico Time Bomb , Future Shock , O Livro do 

Juízo Final , e O Population Bomb avisar do perigo iminente. 

Colossenses tem algo a dizer sobre o nosso destino: "Quando Cristo, que é a 

nossa vida, se manifestar, então também será revelado com Ele na glória" (3: 



4). A época atual não vai acabar em um desastre nuclear ou ambiental, mas com 

o retorno de Cristo em toda a Sua glória. 

Autor 

Desde os tempos apostólicos até o surgimento da alta crítica liberal, no século 

XIX, a igreja aceitou a autoria paulina de Colossenses. Os argumentos para 

rejeitar a autenticidade de Colossenses não são convincentes. Eles não podem 

ficar na cara do testemunho interno e externo para a autoria de Paulo. 

O testemunho externo a autenticidade Colossenses 'é impressionante. Esses 

líderes da igreja primitiva como Eusébio, Orígenes, Clemente de Alexandria, 

Tertuliano e Irineu todos atestar a sua autoria paulina. Não há nenhuma 

evidência de que alguém duvidava autenticidade Colossenses 'antes do século 

XIX. 

Outra evidência de que Paulo escreveu esta carta vem de seus laços estreitos 

com a epístola a Filémon. Ambas as epístolas mencionar o nome de Timoteo 

na saudação. Aristarco, Marcos, Epafras, Lucas e Demas, outros companheiros 

de Paulo, também aparecem em ambas as epístolas. Ambas as cartas contêm 

uma mensagem para Archippus. Onésimo, o escravo que é objecto de Filemon, 

aparece em Colossenses. Ambos Colossenses e Filemon encontrar Paulo na 

prisão. 

A evidência mostra que Colossenses e Filemon foram escritas pelo mesmo 

autor ou menos ao mesmo tempo. E desde que a autoria paulina de Filemon é 

quase universalmente aceito, que fornece uma poderosa evidência de que ele 

escreveu Colossenses também. 

Data e local da escrita 

As duas questões da data da carta e do seu lugar de escrever estão intimamente 

relacionados. A data atribuída à escrita depende de onde Paulo foi preso quando 

escreveu Colossenses. (Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemon são 

conhecidas como as epístolas da prisão.) Três possibilidades têm sido sugeridos 

para o local de que a prisão: Caesarea, Éfeso e Roma. 

Que Paulo estava na prisão em Cesaréia foi proposto pela primeira vez no início 

do século XIX. Ele não leva em conta os fatos da prisão de Paulo como 

registrado nas epístolas de prisão. Em Colossenses 4: 2-4, ele fala da 

oportunidade que teve para proclamar o evangelho (cf. Ef. 6: 18-20; Fl 1: 14-

18.). Em Cesaréia, no entanto, Paulo foi mantido sob estreita guarda (cf. Atos 

23:35), e tais oportunidades teria sido severamente restrito. Em Roma, Paulo 

permaneceu durante pelo menos parte do tempo em sua própria casa alugada 

(Atos 28:30) e teve a liberdade para entreter os visitantes (Atos 28: 23-31). Ele 



tinha esperanças de um veredicto favorável (Phil 1:25;. 2:24) que o teria 

liberado para visitar Colossos (Fm 22).. Mas, em Cesaréia, a única esperança 

de Paulo para a liberação colocar em qualquer subornar Felix (Atos 24:26), ou 

concordar com o pedido do Festus que ele fosse julgado em Jerusalém (Atos 

25: 9). Paulo, é claro, rejeitou ambas as alternativas. Além disso, Paulo 

esperava a decisão em seu caso, qualquer que fosse, para ser final (Fp 1: 20-23; 

2:17, 23).. Como Paulo, como cidadão romano, tinha a opção de apelar para 

César, nenhuma decisão final em seu caso poderia ser feito em Cesaréia (ou 

Ephesus). E Paulo fez, de facto apelar para César de Cesaréia (Atos 

25:11). Estas considerações parecem descartar Caesarea como o lugar da escrita 

das epístolas da prisão. 

Uma alternativa mais popular é que Paulo foi preso em Éfeso, durante sua 

terceira viagem missionária, quando escreveu as epístolas da prisão. Essa visão, 

no entanto, também enfrenta sérias dificuldades. O problema mais óbvio é que 

Atos não menciona uma prisão em Éfeso. Lucas dedica um capítulo inteiro (19) 

para uma conta do ministério de Paulo em Éfeso. É inconcebível que ele iria 

deixar de mencionar que se Paulo tinha sido preso. Enquanto Lucas estava com 

Paulo quando Colossenses foi escrita (Col. 4:14), ele não parece ter sido com 

ele em Éfeso. Atos 19 não é em uma das seções "nós" de Atos-os onde Lucas 

viajou com Paulo. Finalmente Onésimo, o escravo fugitivo levado a Cristo por 

Paulo durante sua prisão, seria mais provável que tenham fugido para Roma de 

Éfeso. Roma era mais de mil quilômetros de seu mestre em Colossos, enquanto 

Éfeso foi apenas cem. Roma também era muito maior do que Éfeso, e que teria 

sido mais fácil para Onésimo ter perdido a si mesmo no meio da multidão 

lá. Roma era conhecida como um paraíso para os escravos fugitivos. 

Em face do exposto, não há nenhuma razão convincente para rejeitar a visão 

tradicional de que Paulo escreveu as epístolas da prisão de Roma. 

A cidade de Colossos 

Colossos foi localizado na região da Frígia, na província romana da Ásia, no 

que é hoje parte da Turquia. Com perto de Laodicéia e Hierápolis, que era parte 

de uma tríade de cidades do Vale do Lico, cerca de cem km a leste de 

Éfeso. Colossos foi localizado no rio Lico, não muito longe de sua junção com 

o rio Maeander. No Colossos Vale do Lico diminuiu para uma largura de cerca 

de dois quilômetros, e Monte Cadmus, cerca de oito mil pés de altura, se elevava 

sobre a cidade. 

Colossos já era uma grande cidade, quando o rei persa Xerxes (o Assuero do 

livro de Ester) marcharam através dele, em 481 B . C . Ele foi situado no 

cruzamento das principais rotas comerciais que funcionam leste de Éfeso e de 

norte a Pérgamo. Na época romana, no entanto, o caminho para Pérgamo foi 

desviado através de Laodicéia, ignorando Colossos. Isso, juntamente com o 



surgimento de Laodicéia e Hierápolis, levou ao declínio na importância de 

Colossos. Nos dias de Paulo era uma cidade pequena, ofuscado por seus 

vizinhos mais prósperos. Em grande parte abandonado pelo oitavo século, 

Colossos foi destruída no século XII. Os arqueólogos encontraram os restos da 

acrópole, teatro e igreja. O site está desocupado. 

A área era propensa a terremotos. Colossos, Laodicéia e Hierápolis foram 

devastadas por uma cerca de UM . D . 60, embora eles foram rapidamente 

reconstruídos. Em seu auge, Colossos era um importante centro da indústria dos 

lanifícios. Ovelhas pastavam nas terras de pastagens férteis que cercam a 

cidade, e corantes foram feitos a partir dos depósitos de giz nas proximidades. 

A população de Colossos era predominantemente Gentil (cf. 2:13), mas não 

havia uma comunidade judaica considerável. Antíoco, o Grande (223-

187 B . C .) transportados colonos judeus para a região.Outros judeus foram 

atraídos pelo comércio de lã e outros empreendimentos comerciais. Outros, 

ainda, veio para os banhos minerais na vizinha Hierapolis. Porque Colossos 

tinha uma população mista gentios e judeus, não é de estranhar que a heresia 

ameaçando a igreja de Colossos continha elementos judaicos e pagãos. 

A Igreja de Colossos 

Lucas diz-nos que, durante três anos estadia de Paulo em Éfeso, em sua terceira 

viagem missionária, "todos os que viviam na Ásia ouviram a palavra do 

Senhor." Foi nessa época que as igrejas em Laodicéia, Hierápolis, Colossos e 

tem seu início. O homem que fundou-los não era Paulo, uma vez que ele incluiu 

em Laodicéia e Colossenses entre aqueles que nunca o tinha visto em pessoa 

(2: 1). O livro de Atos não menciona Paulo de fundar uma igreja de Colossos, 

ou mesmo visitar lá. O homem que Deus usou para fundar a igreja de Colossos 

era Epafras. Em Colossenses 1: 5-7 aprendemos que os Colossenses tinha 

ouvido o evangelho dele. Epafras era um nativo de Colossos (4:12), que 

provavelmente foi convertido a Cristo, enquanto visitava Éfeso durante a 

estadia de Paulo lá. Ele, então, voltou para sua cidade e começaram a igreja. 

A Heresia dos colossenses  

Apesar dos trabalhos diligentes de Epafras, a igreja de Colossos estava em 

perigo. A heresia grave tinha surgido, e Epafras estava tão preocupado que ele 

fez a viagem 1000-1300 milhas a Roma para visitar Paulo na prisão. A igreja 

de Colossos ainda não tinha sido infectado por essa heresia, e Paulo escreve 

para avisá-los contra seus perigos. Colossenses é, portanto, uma carta 

preventiva. 



Como foi mencionado anteriormente, a cidade de Colossos incluiu uma mistura 

de judeus e gentios. Não é de estranhar, então, ao saber que a heresia 

ameaçando-os continha elementos do paganismo e do judaísmo. 

A cultura pagã em que a igreja de Colossos existia adoravam muitos 

deuses. Isis, Serapis, Helios, Demeter, e Artemis estavam entre os que 

adoravam em Colossos durante a época romana. Muitos dos crentes de 

Colossos, sem dúvida, encontrou a força do antigo modo de vida forte. O 

primeiro perigo de frente para a igreja era uma recaída no paganismo. 

Paulo advertiu-os contra esse perigo e exortou-os a perseverarem na fé: "Se de 

fato você continuar na fé alicerçados e firmes, e não se afastou da esperança do 

evangelho que ouvistes" (1:23). "Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, 

assim também andai nele" (2: 6). "Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas 

que estão na terra" (3: 2). 

O mundo e da carne exerceu forte atração sobre Colossenses. No entanto, uma 

ameaça ainda maior veio de Satanás, a fonte de todo o falso ensino. Portanto, o 

principal impulso da carta de Paulo é para neutralizar a influência de doutrinas 

falsas. 

Alguns têm visto nos elementos heresia de Colossos do que no segundo século 

tornou-se o gnosticismo. Outros notaram semelhanças com os ensinamentos da 

seita dos essênios do judaísmo. A heresia de Colossos, no entanto, não pode ser 

identificada com qualquer sistema histórico particular. Continha filosofia dois 

elementos básicos falso grego, e legalismo Judaistic e ceremonialism. 

Filosofia Falsa 

Os gregos amei conhecimento e orgulhavam-se da sofisticação de seus sistemas 

filosóficos. Eles zombaram da mensagem do evangelho como demasiado 

simplista (cf. 1 Cor 1: 22-23.). Para eles, Jesus Cristo não era 

adequada; salvação envolvidos Cristo mais conhecimento. Eles alegaram que 

tinham visões supostamente visto como base para o seu conhecimento superior 

(cf. 2,18). Eles acreditavam que as alegadas visões deu-lhes uma percepção 

mais profunda do que as outras pessoas nos mistérios divinos. Paulo diz de tais 

místicos que suas mentes estavam inflados sem justa causa (2:18). Esta 

afirmação de conhecimento superior atingiu o seu pleno florescimento, no 

século II na heresia perigosa conhecida como gnosticismo. O nome vem da 

palavra grega para o conhecimento, a Gnose . Embora a heresia de Colossos 

não era gnosticismo, que incluía alguns conceitos semelhantes. 

De acordo com a heresia de Colossos, Deus era bom, mas a matéria era 

má. Porque o bom Deus não poderia ter criado a matéria mal, eles postularam 



uma série descendente de emanações do ser divino. Foi uma das emanações 

menores, distantes de Deus, que criou a matéria. 

Em tal esquema, Jesus foi simplesmente uma das expressões mais elevadas. Ele 

foi uma das boas emanações, ou anjos, em contraste com as emanações ruins, 

ou demônios. Esses demônios formou uma barreira entre o homem e 

Deus. Somente através do conhecimento superior, juntamente com a ajuda das 

boas emanações, pode-se romper. Assim, os anjos eram objetos de adoração 

(2:18) porque a sua ajuda foi essencial para a salvação. 

Os hereges colossenses negou a humanidade de Cristo. Como a matéria foi 

visto como mal, era inconcebível que uma boa emanação poderia levar até um 

corpo humano. Para combater esse ensinamento, Paulo salienta que Jesus se 

tornou um homem: "Ele já reconciliou em Seu corpo carnal pela morte" (1:22). 

O ensino de Colossos também negou a divindade de Cristo. Uma vez que Deus, 

sendo bom, era a própria antítese da matéria mal, Deus nunca poderia tornar-se 

homem. No entanto, falando de Cristo, Paulo diz: "Nele toda a plenitude da 

Divindade habita em forma corpórea" (2: 9). 

A heresia de Colossos também negou a suficiência de Cristo para a 

salvação. Paulo ataques que o falso ensino repetidamente. Ele escreveu sobre o 

seu desejo de "apresentar todo homem perfeito em Cristo" (1:28). É em Cristo 

que "todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos" (2: 

3). "Toda a plenitude da Divindade habita em Cristo em forma corpórea" (2: 

9). Paulo resume a suficiência de Cristo, afirmando que "Nele você foi feita 

completa" (2:10). 

O legalismo Judaísta 

Os hereges colossenses também abraçou elementos de cerimonialismo 

judaico. Eles ensinavam que a circuncisão era necessária para a salvação. Como 

a doutrina de que o conhecimento superior era necessário para a salvação, tal 

ensino negado a suficiência de Cristo. Acrescentou obras para a salvação, que 

Paulo rejeitou dizendo: "Em [Cristo] também fostes circuncidados com a 

circuncisão não feita por mãos, na remoção do corpo da carne, a circuncisão de 

Cristo" (2:11; cf. 3 : 11). 

Os errorists também defendeu o ascetismo, com a sua abnegação rígida e 

tratamento severo do corpo. Paulo pergunta: "Se você já morreram com Cristo 

para os rudimentos do mundo, por que, como se você estivesse vivendo no 

mundo, você submeter-se a decretos, tais como, 'Não manuseie, não gosto, não 

toque! (Que todos se referem a coisas destinadas a perecer com o uso) -em 

conformidade com os preceitos e ensinamentos dos homens? " (2: 20-22). Ele 

ridicularizou tal ensino como "assuntos que têm, com certeza, a aparência de 



sabedoria, em self-made religião e auto-humilhação e tratamento severo do 

corpo, mas não são de nenhum valor contra indulgência carnal" (2:23). O 

ascetismo não desempenha nenhum papel na salvação. 

Ainda um outro aspecto da heresia de Colossos era uma ênfase em manter as 

leis dietéticas judaicas e observar dias santos, como o sábado, festivais e lua 

nova. Paulo diz aos Colossenses para não ser intimidado. Tal ceremonialism 

não era necessária para a salvação. "Portanto, que ninguém agir como seu juiz 

em relação a alimentos ou bebida, ou em relação a um festival ou de lua nova, 

ou de sábados" (2:16). Essas coisas, Paulo argumenta, foram apenas uma 

sombra das coisas por vir. A realidade é encontrada em Cristo (2:17). 

A heresia ameaçando a igreja de Colossos foi, assim, uma estranha mistura de 

filosofia grega e legalismo judaico. Embora uma tal mistura parece altamente 

incomum, existe um precedente. Uma das principais seitas do judaísmo do 

primeiro século foram os essênios. Como os errorists colossenses, eram ascetas 

rigorosos. Eles acreditavam que a matéria era má eo espírito era bom, 

compartilhando, assim, esse traço gnóstico incipiente com as errorists de 

Colossos. Eles eram legalistas rígidas, superando até mesmo os fariseus a esse 

respeito. O historiador judeu Flávio Josefo, que era ao mesmo tempo um 

membro dos essênios, menciona sua adoração dos anjos. Eles também foram os 

vegetarianos estritos. 

Embora as evidências não são suficientes para equiparar os errorists colossenses 

com os essênios, existem paralelos definidos. Pelo menos a existência dos 

essênios demonstra que uma mistura de filosofia grega e legalismo judaico 

como o de Colossos era possível. E na medida em que ambos os grupos negado 

a suficiência de Cristo, a resposta para ambas é o mesmo: Cristo é suficiente. 

O tema de Colossenses 

Embora a heresia de Colossos continha muitos elementos diversos, em seu 

núcleo era uma negação da suficiência de Cristo para a salvação. Não 

surpreendentemente, a suficiência de Cristo torna-se o tema de Colossenses. Os 

errorists buscou a Deus; em Cristo "a plenitude da Divindade se manifestou" 

(2: 9). Eles procuraram o conhecimento superior necessária para a salvação; em 

Cristo estão escondidos "todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento" (2: 

3). Eles adoravam anjos, pensando seres angélicos poderia ajudá-los a alcançar 

a salvação; Paulo escreveu que os crentes são completos em Cristo (2:10). Eles 

praticavam o ascetismo, e observaram dias santos judaicos; essas coisas são, 

mas a sombra, enquanto que a substância é Cristo (2:17). 

O tema do livro pode ser resumido nas palavras de Colossenses 3:11: "Cristo é 

tudo em todos." Ele é Deus (2: 9); Criador (1:16); Salvador (1:20; 2: 13-14); e 



Cabeça da igreja (1:18). Era desejo de Paulo ao escrever Colossenses que 

iríamos perceber que Cristo "veio a ter o primeiro lugar em tudo" (1:18). 

Esboço 

I. Pessoal (1: 1-14) 

A. Saudações (1: 1-2) 

B. Ação de Graças (1: 3-8) 

C. A oração em nome da igreja (1: 9-14) 

II. Doutrinal (1: 15-2: 23) 

A. A pessoa ea obra de Cristo (1: 15-23) 

B. O ministério de Paulo (1: 24-2: 7) 

C. A suficiência de Cristo contra filosofias do mundo (2: 8-23) 

III. Práticos (caps. 3-4) 

A. Viver a vida ressuscitada (3: 1-9) 

B. Colocar sobre o novo homem (3: 9-17) 

C. Gerenciando o lar cristão (3: 18-4: 1) 

D. Realização de um de fala (4: 2-6) 

E. Transmitir os cumprimentos e despedidas (4: 7-17) 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



1. A verdade do Evangelho (Colossenses 1: 

1-8) 

Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, eo irmão 

Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em 

Colossos: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças 

a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por 

vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que 

tendes para com todos os santos; por causa da esperança que vos 

está reservada nos céus, da qual você já ouviu falar na palavra da 

verdade, o evangelho, que já chegou a vós, assim como em todo o 

mundo também é constantemente, frutificando e crescendo, até 

mesmo, pois tem vindo a fazer em você também, desde o dia que 

você ouviu falar dele e entendi a graça de Deus em verdade; assim 

como você aprendeu de Epafras, nosso companheiro amado servo, 

que é um servo fiel de Cristo em nosso favor, e ele também nos 

informou de seu amor no Espírito. (1: 1-8) 

Escritura descreve o evangelho com várias frases. Atos 20:24 o chama de "o 

evangelho da graça de Deus." Romanos 1: 9 designa "o evangelho do Seu 

Filho", e 1 Coríntios 09:12 "o evangelho de Cristo."Romanos 15:16 se refere a 

ele como "o evangelho de Deus," 2 Coríntios 4: 4 a caracteriza como "o 

evangelho da glória de Cristo" Efésios 6:15 como "o evangelho da paz", e 

Apocalipse 14: 6 como o "evangelho eterno". 

O evangelho também é descrito como a "palavra da verdade" (Col. 1: 5), ou a 

"mensagem da verdade" (Ef 1:13.). Essas denominações deram origem a nossa 

expressão comum "a verdade do evangelho." As pessoas usam essa frase 

quando querem enfatizar sua sinceridade, de modo que o que eles dizem que 

vai ser acreditado. 

Embora as pessoas costumam usar essa expressão flippantly, há uma verdade 

do evangelho real. Evangelho (v. 5) é a palavra grega euangelion , da qual 

deriva a palavra Inglês evangelizar. Isso significa literalmente, "boa 

notícia". Foi usado frequentemente em grego clássico para falar do relatório de 

vitória trouxe de volta a partir de uma batalha. O evangelho é a boa notícia da 

vitória de Jesus sobre Satanás, o pecado ea morte. É também a boa notícia de 

que nós, também, pode triunfar eternamente sobre esses inimigos através dele. 

Primeiro Coríntios 15: 1-4 resume sucintamente o conteúdo histórico do 

evangelho: "Agora eu faço-vos saber, irmãos, o evangelho que vos anunciei, o 

qual também recebestes, em que também você está, pelo qual também são 

salvos, se retiverdes a palavra que vos anunciei, a menos que tenhais crido em 

vão. Pois eu vos transmiti primeiramente o que também recebi: que Cristo 

morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que 

Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras ". O evangelho é a boa 



notícia de que Jesus Cristo morreu para fornecer completo perdão dos pecados 

e ressuscitou que aqueles que acreditam pode viver para sempre. 

Essa gloriosa, a verdade emocionante obriga os cristãos a responder de várias 

maneiras básicas, todos os quais são observados por frases descritivas 

usando evangelho. Em primeiro lugar, devemos proclamar a boa nova, 

seguindo o exemplo de Jesus (Mat. 04:23), os apóstolos, profetas, evangelistas, 

professores, e os crentes de todas as idades. 

Em segundo lugar, estamos a defender sua veracidade. Paulo descreveu a si 

mesmo como um "posto para defesa do evangelho" (Fp. 1:16). Pedro disse a 

seus leitores a "fazer uma defesa a todo aquele que vos pedir a dar conta da 

esperança que há em vós" (1 Pe. 3:15). 

Em terceiro lugar, estamos a trabalhar arduamente para o avanço do 

evangelho. Paulo admoesta os filipenses a "[esforçar] juntos pela fé do 

evangelho" (Fp. 1:27). As exigências do evangelho de nos disciplinar e esforço 

extenuante. 

Em quarto lugar, temos de buscar a comunhão que partilhamos com os outros 

que acreditaram no evangelho. Devoção à comunhão do evangelho caracterizou 

a igreja primitiva (Atos 2:42). Paulo muitas vezes expressou sua gratidão por 

aqueles que tinham recebido o evangelho (cf. Filipenses 1: 3-5.). 

Em quinto lugar, devemos estar prontos para sofrer por causa do 

evangelho. Paulo exortou a Timóteo: "Não te envergonhes do testemunho de 

nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas juntar-se a mim em sofrimento 

para o evangelho" (2 Tim 1: 8.). 

Em sexto lugar, devemos ter certeza de que nossas vidas não dificultam o 

evangelho. Paulo disse aos coríntios que ele iria renunciar a seu direito a ser 

pago para o seu ministério, em vez de baratear a mensagem do evangelho (1 

Cor. 9:12). 

Em sétimo lugar, nunca devemos ter vergonha do evangelho. Paulo disse: 

"Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a 

salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego" (Rom. 

1:16). 

Finalmente, estamos a perceber o evangelho traz consigo capacitação 

divina. Paulo escreveu aos tessalonicenses: "O nosso evangelho não foi a vós 

somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo" (1 Tes. 1: 

5). O poder do evangelho não vem da nossa inteligência ou poder de persuasão, 

mas do Espírito Santo. 



Este evangelho maravilhoso é a razão de ação de graças de Paulo expressa em 

Colossenses 1: 3-8. Regozijando-se com o relatório da sua fé lhe trouxeram por 

Epafras, o fundador da igreja de Colossos, ele expressa caracteristicamente 

graças que o Colossenses ouviram o evangelho, e que deu frutos em suas vidas. 

Após a saudação em versos 1 e 2, as palavras de Paulo nos versículos 3-8 

sugerem sete aspectos do evangelho: ele é recebido pela fé, resulta em amor, 

repousa na esperança, atinge o mundo, reproduz fruta, está enraizada na graça 

e É relatado por pessoas. Antes de considerar os aspectos, vamos dar uma breve 

olhada nos termos familiares de saudação de abertura de Paulo que encontramos 

em suas outras epístolas. 

A Saudação 

Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, eo irmão 

Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em 
Colossos: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. (1: 1-2) 

Seguindo a prática de correspondência do mundo antigo, Paulo começa a carta 

com o seu nome. Paulo era a pessoa mais importante e influente na história 

desde o nosso Senhor Jesus Cristo. Sua personalidade era a combinação notável 

de uma mente brilhante, uma vontade indomável, e um coração terno. De 

ascendência judaica, um "hebreu de hebreus" (Fp. 3: 5), ele era um fariseu (Fp. 

3: 5). Paulo foi educado por Gamaliel (Atos 22: 3), um dos principais rabinos 

da época. Era também pelo nascimento de um cidadão romano (Atos 22:28) e 

expostos a cultura grega em sua cidade natal de Tarso. Tal fundo rendeu-lhe 

unicamente qualificada para comunicar o evangelho no mundo greco-

romano. Foi em grande parte de seus esforços que transformaram o cristianismo 

a partir de uma pequena seita palestino a uma religião com adeptos em todo o 

Império Romano. A igreja seria abençoado por ter registro de sequer uma carta 

de um tal homem, muito menos treze encontrada no Novo Testamento. 

Para que ninguém duvidar de sua autoridade, Paulo descreve a si mesmo 

como um apóstolo de Jesus Cristo. Ele não é apenas um mensageiro, mas um 

representante oficial daquele que o enviou. O que ele escreve esta carta não é 

apenas a sua opinião, mas autoritária Palavra de Deus. 

Ele também não se tornar um apóstolo através de seus próprios esforços. Nem 

foi ele indicado para o cargo por qualquer organização humana. Paulo era um 

apóstolo pela vontade de Deus. Deus, tendo escolhido a ele muito antes, trouxe 

a sua escolha soberana a realização com que mais marcante de conversões no 

caminho de Damasco (Atos 9: 1-9). Ele chegou ao clímax em seu ser separado 

para o serviço missionário pelo Espírito Santo (Atos 13: 2). 



Paulo, como era seu costume, menciona um colaborador que estava com ele 

quando ele escreveu: irmão Timóteo. (Timoteo também está incluído nas 

introduções a 2 Coríntios, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, e Filemon, sendo 

apontada como a companheira de Paulo.) Tal referência não indica co-autoria 

dessas epístolas. Pedro é certamente claro que as epístolas com o nome de Paulo 

foram escritas por Paulo (2 Pe. 3: 15-16). 

Paulo tinha uma confiança única e especial e amor por Timoteo. Timoteo havia 

ministrado a ele por muitos anos, desde que eles se conheceram na segunda 

viagem missionária de Paulo (Atos 19:22). Embora Paulo era agora um 

prisioneiro, fiel Timoteo ainda estava com ele. Talvez nenhuma passagem 

expressa sentimentos de Paulo sobre seu jovem amigo mais claramente do que 

Filipenses 2: 19-22: "Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo para você em 

breve, para que eu também possa ser encorajado quando eu aprender de sua 

condição para que eu. não tem mais ninguém da alma gêmea, que vai realmente 

se preocupar com o seu bem-estar. Pois todos buscam os seus próprios 

interesses e não os de Cristo Jesus. Mas você sabe de seu valor comprovado que 

serviu comigo no progresso do evangelho como uma criança servindo seu pai. 

" 

Apesar de seus muitos pontos fortes, Timoteo tinha uma constituição delicada 

e era frequentemente doente (1 Tim. 5:23). Ele até teve uma experiência em 

Éfeso, quando ele era tímido, hesitante, talvez envergonhado e desleal para com 

seu dom e dever, e estava precisando de encorajamento e força (cf. 2 Tim. 1: 5-

14). Ainda assim, ninguém servido Paulo tão fielmente na propagação do 

evangelho (Fp. 2:22). Ele era verdadeiro filho de Paulo na fé (1 Cor. 4:17). Foi 

a Timóteo que Paulo escreveu sua carta final (2 Timóteo) e passou o manto da 

liderança (2 Tim. 4). 

Paulo se dirige a seus leitores como os santos e fiéis irmãos ... que estão em 

Colossos. Santos e irmãos fiéis não são dois grupos distintos; os termos são 

equivalentes. E [ kai ] poderia ser traduzido, "mesmo." Hagios , o que se 

traduz santos , refere-se a separação, neste caso, ser separado do pecado e 

consagrado a Deus. fiéis notas a própria fonte do que de economia de separação 

fé. Santos crentes são os únicos verdadeiros santos. Que a graça ea paz era o 

Paulo saudação usada para abrir todos os treze de suas cartas. Na medida em 

que Deus é a fonte de ambos, Paulo diz que essas duas bênçãos derivam de 

nosso grande Deus e Pai. 

A verdade do Evangelho é recebido pela fé 

Damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando 

sempre por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus 
(1: 3-4A) 



Embora ele admira a sua verdadeira e contínua fé salvadora, que eles haviam se 

separado do pecado para Deus, Paulo certamente não começa por lisonjeiro 

Colossenses. Ele dá graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo 

reconhece que Deus é Aquele que está em dívida graças, porque a salvação em 

todas as suas partes é um dom de Deus (Ef. 2: 8-9). Sempre deve ser 

considerado em relação à frase anterior, damos graças a Deus, não 

para Oração ... para você. Paulo não estava sempre orando por 

Colossenses. Pelo contrário, sempre que ele estava orando por eles, ele sempre 

expressou seu agradecimento a Deus. 

Paulo é grato a Deus por sua fé em Cristo Jesus. O Colossenses não são como 

aqueles que distorcem o evangelho (Gal. 1: 7), ou não obedecê-la (1 Pe 

4:17.). Essas pessoas terão de enfrentar a terrível experiência de ver "o Senhor 

Jesus ... revela do céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo, causando 

a retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao 

evangelho de nosso Senhor Jesus . E estes irão pagar a pena de destruição 

eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder "(2 

Tessalonicenses 1: 7-9.). O Colossenses são santos irmãos em Cristo, que 

colocaram a fé no Senhor do evangelho. 

Definição de Fé 

Pistis ( fé ) significa estar convencido de que algo é verdadeiro e confiar 

nele. Muito mais do que a mera aceitação intelectual, envolve 

obediência. Pistis vem da raiz da palavra peitho ("obedecer"). O conceito de 

obediência é equiparado a crença em todo o Novo Testamento (cf. João 3:36; 

At. 6: 7; Rom 15:18; 2 Tessalonicenses 1: 8.; Heb 5:.. 9; 1 Pe 4:17 ). A Bíblia 

também fala da obediência da fé (At. 6: 7; Rom 1: 5; 16:26). 

A fé bíblica não é um "salto no escuro". Ele é baseado em fatos e fundamentada 

em evidência. Ele é definido em Hebreus 11: 1 como "a certeza de coisas que 

se esperam, a convicção de fatos que se não vêem." A fé dá confiança e certeza 

sobre as realidades invisíveis. 

Muitas vezes eu tenho a oportunidade de dirigir em estradas Eu nunca dirigiu 

antes. Eu não sei qual é a próxima esquina; a estrada pode acabar em um 

penhasco com uma queda de 500 metros. Nem eu conheço pessoalmente as 

pessoas que construíram a estrada. No entanto, eu sei o suficiente sobre como 

rodovias são construídas para ter confiança na estrada. Da mesma forma, eu às 

vezes vai comer em um restaurante que eu nunca estive antes. Confio a comida 

é tudo bem, porque eu tenho confiança nos procedimentos de inspeção e de 

preparação. 

Nós confio que as rodovias e restaurantes são seguros com base nas provas. E 

isso é precisamente o caso com a nossa fé em Deus. É apoiado por evidências 



convincentes, tanto das Escrituras e do testemunho dos cristãos que foram antes 

de nós. 

A fé salvadora é cuidadosamente definido na Escritura e precisa ser entendido, 

porque não é uma fé morta, não poupando que fornece falsa segurança (Tiago 

2: 14-26). A verdadeira fé salvadora contém arrependimento e obediência como 

seus elementos. 

O arrependimento é um elemento inicial da fé salvadora, mas não pode ser 

descartada como simplesmente outra palavra para crer. A palavra grega para 

"arrependimento" é metanoia , de meta , "depois", enoeo , "para 

entender." Literalmente significa "reflexão tardia" ou "mudança de mente", mas 

biblicamente o seu significado não pára por aí. Como metanoia é usada no 

Novo Testamento, ele sempre fala de uma mudança de Proposito e, 

especificamente, a viragem do pecado. Mais especificamente, o 

arrependimento exige um repúdio da velha vida e uma volta para Deus para a 

salvação (1 Tessalonicenses 1: 9.).O arrependimento na fé salvadora envolve 

três elementos: uma volta para Deus, uma viragem do mal, e uma intenção de 

servir a Deus. Sem mudança de mente pode ser chamado de verdadeiro 

arrependimento, sem todos os três. Arrependimento não é apenas ter vergonha 

ou arrependido sobre o pecado, embora o arrependimento genuíno envolve 

sempre um elemento de remorso. É um redirecionamento da vontade humana, 

uma decisão proposital de abandonar toda a injustiça e segue a justiça, em 

vez. E Deus tem de lhe conceder (Atos 11:18; 2 Tm 2:25.). Na verdade, Deus 

concede a totalidade da fé salvadora: "Porque pela graça sois salvos, mediante 

a fé ; e isto não vem de vós, é dom de Deus ; não como resultado de obras, para 

que ninguém se glorie "(Ef. 2: 8-9, grifo do autor; cf. Fl 1:29).. 

Embora seja verdade que "aquele que crê tem a vida eterna" (João 6:47), Jesus 

também disse: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer" 

(João 6:44). Deus eficazmente chama os pecadores a Cristo e concede-lhes a 

capacidade de exercer a fé salvadora (cf. Mat. 16:17). 

A fé que Deus concede é permanente. Em tudo que o recebe, a fé vai 

perdurar. Essas passagens como Habacuque 2: 4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, 

Filipenses 1: 6, e Hebreus 10:38 ensinam que a fé da poupança real nunca pode 

desaparecer. 

Como o arrependimento, a obediência também é englobado dentro dos limites 

da fé salvadora. A fé que salva envolve mais do que a mera aceitação intelectual 

e convicção emocional. Ele também inclui a resolução da vontade de obedecer 

a comandos e as leis de Deus. 

A obediência é a marca do verdadeiro crente. "Quando um homem obedece a 

Deus que ele dá a única prova possível que, em seu coração, ele crê em Deus" 



(WE Vine, Um Dicionário Expositivo de Palavras do Novo Testamento , [Old 

Tappan, NJ: Revell, 1966], 3: 124). Tal obediência será necessariamente 

incompleta, uma vez que a carne sempre eleva sua cabeça feia (cf. Rom. 7: 14-

25). Se não a perfeição da vida do crente, no entanto, ele certamente será a 

direção. 

Portanto, a fé nunca deve ser cortado a partir de boas obras. Martin Luther 

resumiu a visão bíblica da ligação entre a fé salvadora e boas obras com estas 

palavras: "Boas obras não fazem um bom homem, mas um bom homem faz 

boas obras" (citado em Tim Dowley, ed,. Eerdmans Handbook para A história 

do Cristianismo [Grand Rapids: Eerdmans, 1987], p 362).. 

Objeto de Fé 

Qualquer definição de fé, também é incompleta sem uma consideração de seu 

objeto. Em contraste com a fé sem conteúdo tão prevalente em nossa cultura, a 

fé salvadora tem como objeto Cristo Jesus. A relação de fé com Jesus Cristo é 

expressa no Novo Testamento por várias preposições gregas. Atos 16:31 usa a 

preposição epi , o que sugere que descansa em uma fundação. Em Atos 

20:21, eis é usada, com o significado de "encontrar uma morada em", "para 

entrar em", "permanecer em" ou "para encontrar um lar." Aqui em traduz en e 

tem a conotação de chegar a um lugar de segurança e âncora. Com Cristo como 

seu objeto, a nossa fé é tão segura quanto uma casa em uma base sólida, ou um 

barco com segurança em âncora. 

Charles Spurgeon ilustrou a importância do objeto da fé, dizendo de dois 

homens em um barco. Presa em corredeiras graves, eles estavam sendo varridos 

para uma cachoeira. Alguns homens em terra tentou salvá-los, atirando-lhes 

uma corda. Um homem agarrou-a e foi puxado para a segurança na praia. O 

outro, no pânico do momento, agarrou um registro aparentemente mais 

substancial que estava flutuando por. Que o homem foi levado a jusante, sobre 

as corredeiras, e nunca mais foi visto. A fé, representada pela corda ligada à 

costa, nos conecta com Jesus Cristo e segurança. As boas obras para além de 

verdadeira fé, representada na história pelo log, só leva à ruína. 

Os resultados Evangelho verdade em amor 

e do amor que tendes para com todos os santos; (1: 4b) 

A fé genuína não existe num vácuo, mas inevitavelmente resultará em uma vida 

transformada. Um dos frutos visíveis e fortes da verdadeira fé salvadora é o 

amor aos seus irmãos (cf. João 13: 34-35). O apóstolo João enfatiza que a 

verdade repetidamente em sua primeira epístola: 



Aquele que diz que está na luz, e odeia a seu irmão está nas trevas até 

agora. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e não há causa de tropeço 

nele. Mas aquele que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não 

sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. (2: 9-11) 

  

Por isso os filhos de Deus e os filhos do diabo são óbvias: quem não pratica a 

justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. (3:10) 

  

Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os 

irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu 

irmão é assassino; e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna 

permanente em si. (3: 14-15) 

  

Se alguém diz: "Eu amo a Deus", e odeia a seu irmão, é mentiroso; para aquele 

que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não 

vê. (04:20) 

Um verdadeiro filho de Deus vai adorar companheiros crentes. A fé em Cristo 

nos purifica de nosso egoísmo e afinidade para com os pecadores e nos dá uma 

nova atração para o povo de Deus. Nosso amor por outros cristãos é um reflexo 

do Seu amor por nós. Também é obediência à Sua ordem: "Amai-vos uns aos 

outros, como eu vos amei" (João 13:34). 

Paulo dá graças que o Colossenses amam todos os santos. Seu amor era não 

seletivos. Aparentemente não havia cliques divisivos em Colossos, como 

aqueles que fraturou a igreja de Corinto. O amor de Cristo não só chamou a 

Colossenses para si mesmo, mas também para o outro. 

Isso não significa que estamos a sentir a mesma ligação emocional para com 

todos. Verdadeiro amor bíblico é muito mais do que uma emoção; É o serviço 

de sacrifício para os outros, porque eles precisam.Mostramos o amor divino 

para alguém quando nos sacrificamos para atender às necessidades dessa 

pessoa. 

Verdadeiro amor divino é ilustrado em João 13. O versículo 1 nos diz que Jesus 

"tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim." Em seguida, 

ele mostrou o que significava que o amor lavando os pés dos discípulos (vv 4-

5.). Deus não espera que a gente sente sentimental para o outro o tempo 

todo. Ele espera que a gente servir uns aos outros (Gl. 5:13). 



Há dois lados para a vida cristã, sendo que ambos são cruciais: a fé eo amor. A 

crença genuína na verdade e no amor experiencial para outros crentes 

caracteriza todo verdadeiro crente. Somos salvos pela fé;somos salvos para 

amar. A verdadeira fé salvadora é mais do que uma convicção da mente. Ela 

transforma o coração para o amor. 

O Evangelho Verdade descansa em Esperança 

por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual 
você já ouviu falar na palavra da verdade, o evangelho, (1: 5) 

A esperança é um componente da grande tríade de virtudes cristãs, juntamente 

com a fé e amor. "Mas agora, permanecem a fé, a esperança eo amor, estes três, 

mas o maior destes é o amor" (1 Cor 13:13; cf. 1 Ts 1:.. 3; 5: 8). Paulo é grato 

não só para a fé e amor os Colossenses ", mas também para a sua esperança. A 

fé ea esperança são indissociáveis. Acreditamos, e assim esperamos. 

Paulo descreve essa esperança como que vos está reservada nos 

céus. Apokeimai ( acamado ) significa "na loja", ou "reservados". Pedro fala de 

"uma herança que não se corrompe e imaculada e não irá desaparecer, reservada 

nos céus para vós" (1 Pe. 1: 4). O escritor de Hebreus fala de ". Lançando mão 

da esperança proposta a qual temos como âncora da alma, uma esperança segura 

e firme e que penetra além do véu" (Hb 6: 18-19.) . A esperança é corrente da 

âncora do cristão, conectando-o inseparavelmente ao trono de Deus. 

Deus estabeleceu a nossa esperança, fazendo-nos Seus filhos. O Colossenses 

tornou-se filhos de Deus crendo a mensagem que previamente ouvido na 

palavra da verdade, o evangelho. Primeira João 3: 1 diz: "Vede que grande amor 

que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus." Ele 

cumprirá a nossa esperança, fazendo-nos como seu filho.: "Amados, agora 

somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou ainda o que havemos de ser 

nós sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque 

nós O veremos como Ele é "(v. 2). 

Um resultado de nossa esperança é a disposição de sacrificar o presente no altar 

do futuro. Isso vai contra a natureza humana. As crianças pequenas, por 

exemplo, têm um tempo difícil esperar por algo que eles querem. Meu pai me 

alertou repetidamente enquanto eu estava crescendo, não sacrificar o futuro no 

altar do imediato. O mundo quer o que quer agora. 

O cristão tem uma perspectiva diferente. Ele está disposto a abandonar o 

presente glória, conforto e satisfação deste mundo para a glória futura que é seu 

em Cristo. Em contraste com a "comprar agora pague depois" atitude prevalente 

no mundo, o cristão está disposto a pagar agora e receba mais tarde. O que torna 

os cristãos dispostos a fazer esses sacrifícios? Espero que, com base na fé que 



o futuro reserva algo muito melhor do que o presente. Paulo escreve em 

Romanos 8:18, "Eu considero que os sofrimentos do tempo presente não são 

para comparar com a glória que há de ser revelada a nós." 

Moisés serve como um exemplo de alguém que voluntariamente sacrificou o 

presente por causa da promessa de seu futuro esperança. Hebreus 11: 24-27 nos 

dá a sua história: "Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado 

filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, do que 

para apreciar a passagem prazeres do pecado, considerando o opróbrio de Cristo 

por maiores riquezas do que os tesouros do Egito,. porque tinha em vista a 

recompensa Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei; porque ficou 

firme, como quem vê aquele que é invisível. " 

Como o filho adotivo da filha de Faraó, Moisés teve acesso a toda a riqueza e 

poder de corte do Faraó. No entanto, ele virou as costas para ele e identificado 

com o sofrimento de Deus, pessoas pobres e humildes. Moisés recusou-se a 

aproveitar o momento e desfrutar dos prazeres temporais do pecado. Ele 

sacrificou suas perspectivas atuais para a esperança no futuro. Ele tomou sua 

posição com os israelitas oprimidos, um ato que levou à sua matando um 

capataz egípcio e eventual fuga do Egito. Ele perdeu o poder terreno e de glória 

e, em vez acabou pastorear ovelhas no deserto por seu pai-de-lei a ser, Jethro. 

O que fez Moisés dispostos a fazer sacrifícios? "Ele estava olhando para a 

recompensa" (Heb. 11:26). Por que ele estava disposto a virar as costas para as 

riquezas e poder que eram sua no Egito? "Ele firme, como quem vê aquele que 

é invisível" (Hb. 11:27). Moisés sabia que embora ele sofreu perda no presente, 

Deus ricamente recompensá-lo no futuro. 

Como Moisés, os fiéis olham para uma esperança que está nos céus. Vivemos 

na luz da eternidade, sabendo que a nossa pátria está nos céus (Fil. 3:20). Nós 

servimos ao Senhor, fazendo sacrifícios aqui para acumular tesouros no 

céu. Como Paulo, deixamos de lado nossas prerrogativas, obedecendo a 

vontade de Deus e nos disciplinando para ganhar uma coroa incorruptível (cf. 

2 Tm 4: 8.). Como Jim Elliot, missionário e mártir aos índios Auca, temos de 

perceber que "ele não é tolo que dá o que não pode manter para ganhar o que 

não pode perder" (citado em Elisabeth Elliot, Shadow da O Almighty [San 

Francisco: Harper & Row, 1979], p. 108). 

A verdade do Evangelho possa alcançar o mundo 

que tem vindo a você, assim como em todo o mundo (1: 6-A) 

O evangelho também é universal; ele veio para você, assim como em todo o 

mundo. O cristianismo não era apenas mais uma das seitas locais do Império 

Romano. Não era apenas mais um culto como os outros que estão em 



Colossos. Foi e é a boa notícia para o mundo inteiro. O evangelho transcende 

fronteiras étnicas, geográficas, culturais e políticos. 

Esta universalidade do evangelho é repetidamente enfatizado nas Escrituras: 

E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a 

todas as nações, e então virá o fim. (Mat. 24:14) 

  

Mais uma vez, portanto, Jesus falou-lhes, dizendo: "Eu sou a luz do mundo; 

quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida." (João 8:12) 

  

Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, 

porque a vossa fé está sendo proclamado em todo o mundo .... Porque não me 

envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo 

aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. (Rom. 1: 8, 16) 

  

Mas eu digo, com certeza eles nunca ouviram falar, têm eles? Na verdade, eles 

têm; "A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do 

mundo." (Rom. 10:18) 

  

Porque a palavra do Senhor soou a partir de você, não só na Macedônia e Acaia, 

mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou, de 

modo que não temos necessidade de dizer nada. (1 Tessalonicenses 1: 8.) 

  

Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia 

contar, de todas as nações e todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do 

trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas 

mãos; e eles clamam em alta voz, dizendo: "Salvação ao nosso Deus, que se 

assenta no trono, e ao Cordeiro". (Ap 7: 9-10) 

A difusão do evangelho em todo o Império Romano prenunciou sua 

disseminação em todo o mundo. É uma mensagem de esperança para todas as 

pessoas em todas as culturas. A verdadeira Igreja, o Corpo de Cristo, é 

composta de pessoas de todo o mundo (cf. Apocalipse 4: 9-11). 

A Fruit Evangelho Verdade Reproduz 



ele está constantemente a dar frutos e aumentando, ao mesmo 

tempo que tem vindo a fazer em você também, desde o dia que você 
ouviu falar dele (1: 6-B) 

O evangelho não é meramente um sistema de estagnação da ética; ele é um ser 

vivo, em movimento, e crescente realidade. Ele dá frutos e spreads. Hebreus 

4:12 diz: "A palavra de Deus é viva e eficaz."Quando o evangelho entra um 

coração divinamente preparado, que resulta em frutos (Mat. 13: 3-8). Possui 

uma energia divina que faz com que ele se espalhou como um grão de mostarda 

crescendo em uma árvore (Mat. 13: 31-32). Pedro diz que traz crescimento 

espiritual (1 Pedro 2: 2.). 

O evangelho tem tanto um indivíduo e um aspecto universal. É ao mesmo 

tempo, frutificando e crescendo. Paulo diz aos Colossenses ele é grato o 

evangelho tinha feito tanto entre eles desde o dia em que 

você [Colossenses] ouviu falar dele. Ele é grato eles acreditavam que a 

mensagem do evangelho, quando Epaphras compartilhei com eles. 

O evangelho produz frutos tanto na transformação interna dos indivíduos, e 

também no crescimento externo da igreja. Os dois conceitos estão 

interligados. O crescimento espiritual dos indivíduos levarão a novos 

convertidos sendo ganhas para Cristo. Esse foi o padrão da igreja 

primitiva. Atos 9:31 nos diz que "a igreja por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, 

tinha paz, sendo edificada ... acontecendo no temor do Senhor e, no conforto do 

Espírito Santo", e, como resultado, " ela continuou a aumentar. " I 

Tessalonicenses 1: 6 fala do crescimento espiritual dos tessalonicenses como 

eles imitaram Paulo e ao Senhor.Como resultado, "a palavra do Senhor soou a 

partir de você, não só na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares 

a vossa fé para com Deus se divulgou, de modo que não temos necessidade de 

dizer alguma coisa" (v. 8 ). 

O evangelho vivo é o poder que transforma vidas. Enquanto faz isso, o 

testemunho dessas vidas transformadas produz frutos, incluindo os novos 

convertidos. Assim como o evangelho produz frutos na vida das pessoas, a sua 

influência se espalha. 

A Verdade Evangelho está enraizada na Graça 

e entenderam a graça de Deus em verdade. (1: 6-C) 

Graça é o coração do evangelho. Ele é de Deus livremente nos dar o perdão 

dos pecados e da vida eterna, que nós não merecemos e não pode 

ganhar. Cristianismo contrasta fortemente com outras religiões, que assumem 

o homem pode salvar-se por suas boas obras. Nada é mais claramente ensinado 

nas Escrituras do que a verdade de que "pela graça sois salvos, mediante a fé; e 



isto não vem de vós, é dom de Deus; não como resultado de obras, para que 

ninguém se glorie" (Ef. 2: 8-9). 

Depois de ouvir o relato de Pedro da conversão de Cornélio, o resto dos 

apóstolos, exclamou: "Bem, então, Deus concedeu também aos gentios o 

arrependimento para a vida" (Atos 11:18). Lydia foi salvo depois de "o Senhor 

lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia" (Atos 16:14). Paulo 

disse aos Tessalonicenses ele era grato ", porque Deus escolheu [eles] desde o 

princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade" (2 Ts. 

2:13). Ele escreveu a Tito que "a graça de Deus se manifestou, trazendo 

salvação a todos os homens, ensinando-nos a negar desejos impiedade e 

mundanas ea viver de forma sensata, justa e piedosamente na época atual" (Tito 

2: 11-12). A salvação é um ato gracioso da parte de Deus (ver também Atos 

15:11; 18:27; Rom 3:24; 4: 1-8.). 

Paulo descreve a graça salvadora como a graça de Deus em verdade. A frase , 

na verdade, tem o sentido de autenticidade. É verdadeiramente a graça de 

Deus em contraste com todos os outros pretendentes ao verdadeiro 

evangelho. Deus é livremente, soberanamente misericordioso e clemente. Não 

podemos fazer nada para fazer com que nossa própria salvação; Deus nos salva 

gratuitamente pela Sua graça. O hino "Jesus pagou-o todo" expressa esse 

pensamento nestas palavras familiares: 

Pois nada bom ter I 

Pelas quais Tua graça para reclamar. 

Vou lavar minhas roupas brancas 

No sangue do Cordeiro de Calv'ry. 

  

Jesus pagou tudo, 

Tudo a Ele eu devo; 

Pecado tinha deixado uma mancha vermelha 

Ele lavou-o branco como a neve. 

A verdade do Evangelho é relatado por Pessoas 

assim como você aprendeu de Epafras, nosso companheiro servo 

amado, que é um fiel servo de Cristo em nosso favor, e ele também 
nos informou de seu amor no Espírito. (1: 7-8) 



Embora a salvação é somente pela graça de Deus, Ele usa humanos como canais 

de que a graça. Jesus disse aos discípulos em Atos 1: 8 que, no poder do Espírito 

Santo, estavam a ser suas testemunhas.Primeira Coríntios 1:21 fala daqueles 

que acreditavam através de ouvir a mensagem pregada. Mas talvez nenhuma 

passagem afirma esta verdade com tanta força como Romanos 10:14: "Como, 

pois, invocarão aquele em quem não creram E como crerão naquele de quem 

não ouviram E como ouvirão, se não um? quem pregue? " 

Como observado na introdução, Epafras trouxe a boa notícia da graça de Deus 

para a igreja de Colossos. Eles aprenderam isso dele. Paulo muitas vezes referiu 

a si mesmo como um doulos ( servo ) de Cristo (Rom. 1:. 1; Filipenses 1: 1; Gl 

1:10; Tito 1: 1.). Ao se referir a Epafras como seu companheiro 

servo ( sundoulos ), e chamando-o de um fiel servo de Cristo em nosso favor, 

Paulo conecta ministério de Epafras com a sua. Epafras era o representante de 

Paulo em Colossos, apoiado por sua autoridade e que do Senhor 

Jesus. Enquanto Paulo estava preso, incapaz de ir aos Colossenses, Epafras a 

servi-los em nome de Paulo. Ele também informou Paulo do Colossenses 

' amor no Espírito , um relatório que, sem dúvida, trouxe grande alegria para 

o coração de Paulo. Paulo estava grato pelo evangelho, e para a recepção aos 

Colossenses 'dele. 

Deus nos dá o privilégio maravilhoso e séria responsabilidade de ser seus 

agentes na proclamação do evangelho de Sua graça. Que possamos ser fiéis a 

partilhar com os outros o evangelho que significou tanto para nós. 

2. Paulo ora pelos Colossenses - parte 1 

(Colossenses 1: 9-11) 

Também por esta razão, desde o dia em que ouvimos falar dela, 

nós não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do 

conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento 

espiritual, de modo que você pode andar de forma digno do 

Senhor, para agradá-Lo em todos os aspectos, frutificando em 

toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus; fortalecidos 

com todo o poder, de acordo com a sua glória, para a consecução 
de toda firmeza e paciência; (1: 9-11) 

Mesmo sem o benefício de equipamentos científicos sofisticados ou de 

tecnologia, cada ministro cristão pode diretamente para o bem-estar espiritual 

dos outros crentes sem ver ou falar com eles. Nós podemos ter um papel no seu 

crescimento espiritual, e até mesmo garantir as bênçãos de Deus para eles. O 

meio surpreendente é a oração. 

O ministério de um apóstolo consistia principalmente de ensino da Palavra e da 

oração (Atos 6: 4). Enquanto Paulo, obviamente, dá instrução ricos aos 



Colossenses, ele também compartilha algo de suas orações por eles. Os 

versículos 9-14 são uma amostra do ministério de Paulo de oração em seu 

nome. Suas palavras apaixonadas conter dois elementos: Pedido (vv 9-11.), E 

louvor (vv 12-14.). 

Paulo reconheceu o papel importante das orações de outros jogavam em seu 

ministério: "Você também ingressar nos ajudar através de suas orações, para 

que sejam dadas graças por muitas pessoas em nosso nome para o favor 

concedido a nós através das orações de muitos" (2 Cor 1,11).; "Eu sei que isso 

deve vir em minha libertação através de suas orações e de prestação do Espírito 

de Jesus Cristo" (Fl 1:19.);"Preparar-me um alojamento; pois espero que pelas 

vossas orações que será dado a você" (Fm 22).. 

Não é surpresa, então, que o Novo Testamento nos exorta a orar uns pelos 

outros. Lemos em Efésios 6:18, "Com toda oração e súplica, orando em todo 

tempo no Espírito, e com isso em vista, estar em alerta com toda perseverança 

e súplica por todos os santos." Paulo escreve em 1 Timóteo 2: 1, "Peço que 

súplicas e orações, súplicas e ações de graças, ser feita em nome de todos os 

homens." O escritor de Hebreus perguntou de seus leitores: "Rogai por nós, 

para nós a certeza de que temos uma boa consciência, desejando comportar-nos 

com honra em todas as coisas" (13:18). 

A Bíblia está repleta de exemplos do povo de Deus, orando para o outro: 

 Job orou por seus amigos (Jó 42:10). 

 Moisés orou por Aaron (Deut. 09:20) e Miriam (Num. 12:13). 

 Samuel orou por Israel (1 Sam. 7: 5, 9). 

 Davi orou por Israel (2 Sam 24:17.) E Salomão (1 Crônicas 29: 18-19.). 

 Ezequias orou por Judá (2 Reis 19: 14-19). 

 Isaías orou para o povo de Deus (63 Isa.: 15-64: 12). 

 Daniel orou por Israel (Dan. 9: 3-19). 

 Ezequiel orou por Israel (Ez 9: 8.). 

 Neemias orou por Judá (Ne 1:. 4-11). 

 Jesus orou por seus discípulos (João 17: 9-24). 

 A Igreja de Jerusalém orou pela libertação de Pedro da prisão (Atos 12: 5). 

 Paulo orou para os cristãos (por exemplo, Rom. 1: 9-10; Ef. 1: 16-19). 

 Epafras rezaram para os Colossenses (Col 4:12). 

Porque a oração é tão importante, Paulo começa a sua carta compartilhando a 

natureza de suas orações para os Colossenses antes de começar a ensiná-



los. Dois elementos compõem o conteúdo de sua oração: Pedido (vv 9-11.) E 

elogios (12-14 vv.). 

O Pedido 

Também por esta razão, desde o dia em que ouvimos falar dela, 

nós não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do 

conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento 

espiritual, (1: 9) 

Por esta razão, refere-se ao relatório favorável Paulo tinha recebido de Epafras 

(v. 8). Desde o dia em que Paulo ouviu relatório, ele havia orado por 

Colossenses. Pode parecer desnecessário para orar por aqueles que estão indo 

bem. Grande parte do nosso tempo de oração se concentra em aqueles que estão 

lutando, enfrentando dificuldades, ou caído em pecado ou sofrimento 

físico. Paulo, no entanto, sabia que o conhecimento de que os outros estão a 

progredir na fé nunca deve levar-nos a parar de orar por eles. Pelo contrário, 

deve incentivar a oração para o seu maior progresso. O inimigo pode reservar 

sua oposição mais forte para aqueles que têm o maior potencial para expandir a 

causa de Deus no mundo. 

Tal oração incessante ou recorrente (1 Ts. 5:17) exige antes de tudo uma atitude 

de consciência de Deus. Isso não significa estar constantemente no ato de 

oração verbal, mas para ver tudo na vida em relação a Deus. Por exemplo, se 

encontramos alguém, consideramos imediatamente onde estão com Deus. Se 

ouvimos falar de algo ruim acontecer, nós reagimos, Orando para Deus agir na 

situação porque sabemos que Ele se importa. Se ouvimos falar de algo bom que 

aconteceu, nós respondemos com louvor imediato a Deus por isso, porque 

sabemos que Ele é glorificado. Quando Paulo olhou ao redor de seu mundo, 

tudo o que ele viu o levou a oração de alguma forma. Quando ele pensou ou 

ouviu falar sobre um de seus amados igrejas, moveu-se em direção a ele a 

comunhão com Deus. 

Neemias é um exemplo de alguém que orou sem cessar. Depois que o rei 

Artaxerxes exigiu o motivo de sua tristeza, Neemias disse-lhe da destruição de 

Jerusalém. Enviada pelo rei para o seu pedido, ele orou um rápido breve oração, 

antes de responder (Ne. 2: 4). No meio de uma situação estressante, Neemias 

estava consciente do caráter e os propósitos de Deus. 

Um segundo aspecto da oração incessante é que as pessoas-consciência. Não 

podemos efetivamente orar pelas pessoas a menos que estejamos conscientes 

de suas necessidades. Paulo exortou aos Colossenses se manter alerta em oração 

(4: 2), enquanto aos Efésios, ele escreveu: "Com toda oração e súplica, orando 

em todo tempo no Espírito, e com isso em vista, estar em alerta com toda 

perseverança e súplica por todos os santos "(Ef. 6:18). 



Os dois elementos de orar sem cessar se reuniram na vida de oração de 

Paulo. Seu amor por Deus o levou a buscar comunhão ininterrupta com Ele. Seu 

amor para as pessoas o levou a oração incessante em seu nome. As orações de 

Paulo gravadas em suas cartas são um legado precioso. Eles revelam o coração 

e são modelos para nós imitar. Este texto registra a primeira dessas orações. 

Pedido de Paulo é que os Colossenses ser preenchido com o conhecimento de 

Sua vontade. pleroo ( cheio ) significa estar completamente cheio, ou 

totalmente controlada. O coração dos discípulos ficaram cheios de tristeza, 

quando Jesus disse-lhes de sua partida (João 16: 6). Lucas 5:26 nos diz que a 

multidão estava cheio de medo depois que Jesus curou o paralítico. Os escribas 

e fariseus estavam cheios de raiva depois de Jesus curava no sábado (Lucas 

06:11). Os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo (Atos 4:31), enquanto 

Estevão estava cheio de fé (Atos 6: 5). Em cada caso foram totalmente sob o 

controlo da qual eles preenchido. 

Paulo quer que os colossenses a ser totalmente controlado 

por conhecimento. epignosis ( conhecimento ) consiste na palavra grega 

normal para o conhecimento ( gnose ), com uma preposição acrescentado (epi ), 

o que intensifica o significado. O conhecimento Paulo quer Colossenses é ter 

um conhecimento profundo e completo. 

O conhecimento é um tema central nos escritos de Paulo. Ele disse do 

Corinthians: "Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo 

conhecimento" (1 Cor. 1: 5). Ele orou para que "o Deus de nosso Senhor Jesus 

Cristo, o Pai da glória" daria ao Efésios "um espírito de sabedoria e de revelação 

no pleno conhecimento de Deus" (Ef. 1:17). Aos filipenses ele escreveu: "E 

peço isto: que o vosso amor cresça ainda mais e mais no conhecimento real e 

em todo o discernimento" (Fl 1: 9.). Em Colossenses 2: 3 aprendemos que todos 

os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Nosso 

novo self "se renova para o pleno conhecimento" (Colossenses 3:10). Como 

esses versículos indicam, o verdadeiro conhecimento bíblico não é 

especulativa, mas as questões em obediência. 

A negação dos absolutos, particularmente na área da moral, caracteriza a nossa 

sociedade. Sem uma fonte de autoridade para fornecer padrões absolutos, 

praticamente qualquer coisa vai. Quais são os valores morais são impostas são 

muitas vezes arbitrária, com base apenas na opinião humana. Mas para o cristão 

a autoridade da Palavra de Deus fornece absolutos. Esses absolutos são a base 

sobre a qual toda a verdade sobre Deus e todos os padrões de fé e conduta estão 

definidos. Porque o conhecimento desses absolutos é a base para o 

comportamento correto e julgamento final, é fundamental que os cristãos sabem 

a verdade revelada de Deus. A ignorância não é felicidade, nem ninguém pode 

agradar a Deus com base em princípios que não sei. 



Portanto, a Bíblia vê conhecimento de absolutos doutrinárias como fundamental 

para uma vida piedosa. A maioria das cartas de Paulo começar por colocar uma 

fundação doutrinária antes de dar exortações práticas. Por exemplo, Paulo dá 

onze capítulos da doutrina em Romanos antes de virar para viver piedoso no 

capítulo 12. Gálatas 1-4 são doutrinária, os capítulos 5 e 6 prático. Os três 

primeiros capítulos de Efésios detalhe a nossa posição em Cristo, enquanto os 

três últimos incitam-nos a viver em conformidade. Filipenses e Colossenses 

também em conformidade com o mesmo padrão de doutrina anterior exortações 

práticas. Vida piedosa está diretamente ligado nas Escrituras para o 

conhecimento da verdade doutrinária. 

A Bíblia adverte sobre o perigo de uma falta de conhecimento. Provérbios 19: 

2 diz que "não é bom para uma pessoa ser sem conhecimento." Foi por falta de 

conhecimento de que Israel foi para o exílio, e Deus diz em Oséias 4 (Is 5:13.): 

". O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento" 6, Primeira 

Coríntios 14:20 nos adverte: "Não sejais meninos no seu pensamento, ainda no 

mal estar babes, mas em seu pensamento ser maduro." Efésios 4: 13-14 nos diz 

que a falta de conhecimento produz "crianças jogou aqui e ali por ondas e 

levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela 

astúcia enganam fraudulosamente." O versículo 18 descreve os incrédulos 

como "entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa 

da ignorância que há neles." 

Como é que uma pessoa obter conhecimento? Em primeiro lugar, ele deve 

desejá-lo. Em João 7:17 Jesus diz: "Se alguém está disposto a fazer a vontade 

dEle, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo de mim 

mesmo." Esse pensamento é ecoado em Oséias 6: 3, "Deixe-nos saber, e 

prossigamos em conhecer ao Senhor." Em segundo lugar, ele deve depender do 

Espírito Santo. É por meio dele que sabemos as coisas que Deus nos revelou 

(cf. 1 Cor. 2: 10-12). Finalmente, ele deve estudar as Escrituras, porque eles 

fazem o crente "perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra" (2 Tim. 

3: 16-17). Talvez o texto mais gráfico relacionado com a busca da verdade 

divina é Jó 28. 

Paulo ora para que o conhecimento que temos seria de Sua vontade. A vontade 

de Deus não é um segredo; Ele revelou em Sua Palavra. Por exemplo, é o desejo 

de Deus que uma pessoa ser salva (1 Tim. 2: 4; 2 Pe. 3: 9). Uma vez que uma 

pessoa é salva, é a vontade de Deus que ele seja cheio do Espírito Santo. Efésios 

5: 17-18 diz: "Não seja tolo, mas entendei qual seja a vontade do Senhor é E 

não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do 

Espírito.". Além disso, a santificação é a vontade de Deus: "Porque esta é a 

vontade de Deus, a vossa santificação" (1 Tessalonicenses 4: 3.). Deus também 

quer que o crente ser submissa ao governo. Pedro escreve: "Sujeitai-vos, por 

amor do Senhor para toda instituição humana ... para tal é a vontade de Deus" 

(1 Pe. 2:13, 15). O sofrimento também pode ser a vontade de Deus para o 



crente: "Vamos também os que sofrem segundo a vontade de Deus 

encomendem a sua alma ao fiel Criador, fazendo o que é certo" (1 Pe 

4:19.). Finalmente, dando graças a vontade de Deus. Paulo escreve: "Em tudo 

dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus" (1 

Tessalonicenses 5:17.). 

Tendo o conhecimento da Palavra de Deus controlar nossas mentes é a chave 

para uma vida justa. O que controla seus pensamentos vão controlar o seu 

comportamento. Auto-controle é resultado de controle da mente, que é 

dependente do conhecimento. Conhecimento da Palavra de Deus levará a toda 

a sabedoria e entendimento espiritual. Embora os 

termos sabedoria e entendimento pode ser sinônimo,sophia ( sabedoria ) 

pode ser o mais amplo dos dois termos. Refere-se à capacidade de recolher e 

organizar de forma concisa os princípios das 

Escrituras. Sunesis ( entendimento ) poderia ser um termo mais especializado, 

referindo-se à aplicação dos referidos princípios para a vida 

cotidiana. Ambos sophia e Sunesis são espirituais; eles lidam no reino não-

físico e tem o Espírito Santo como a sua fonte. 

Acreditando, estudo bíblico submissa leva ao conhecimento da vontade de 

Deus. Uma mente saturada com esse conhecimento também será capaz de 

compreender os princípios gerais do comportamento dos deuses. Com essa 

sabedoria virá entendimento de como aplicar esses princípios às situações da 

vida. Essa progressão resultará inevitavelmente em caráter e prática piedosa. 

Os Resultados 

de modo que você pode andar de modo digno do Senhor, para 

agradá-Lo em todos os aspectos, frutificando em toda boa obra e 

crescendo no conhecimento de Deus; fortalecidos com todo o 

poder, de acordo com a sua glória, para a consecução de toda 
firmeza e paciência; alegremente (1: 10-11) 

Nos versículos 10-11, Paulo lista cinco propósitos que são preenchidas de tal 

conhecimento espiritual. 

A Valiosa Caminhada 

de modo que você pode andar de modo digno do Senhor, para 

agradá-Lo em todos os aspectos (1: 10a) 

Caminhada é usado na Bíblia para referir-se ao padrão de conduta diária. A 

mente controlada pelo conhecimento, sabedoria e entendimento produz uma 

vida digna do Senhor. Embora pareça impossível que alguém pudesse andar 

dignamente diante do Senhor, que é o ensino das Escrituras. Paulo queria que 

os tessalonicenses a "andar de modo digno de Deus, que vos chama para o seu 



reino e glória" (1 Ts. 2:12). Ele exortou os efésios a "andar de modo digno da 

vocação a que fostes chamados" (Ef. 4: 1). Ele disse aos filipenses a 

"comportar-vos de modo digno do evangelho de Cristo" (Fl. 1:27). 

Deus não nos deixou aos nossos próprios recursos para andar a pé digno. Paulo 

escreveu aos Gálatas: "Já estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu que 

vivo, mas Cristo vive em mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do 

Filho de Deus, que me amou, e se entregou a si mesmo por mim "(Gl. 

2:20). Cristo habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Paulo orou para a 

Efésios "que Ele iria conceder-lhe, de acordo com as riquezas da sua glória, 

para ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior; para que 

Cristo habite em seus corações mediante a fé" (Ef 3:16. -17). Tentando andar 

digno em nossa própria força está fadada ao fracasso. Martin Luther afirmou 

que a verdade claramente em seu hino "Castelo Forte é Nosso Deus": 

Será que nós, na nossa própria força confide 

Nosso esforço estaria perdendo, 

Não era o homem certo ao nosso lado, 

O Homem de própria escolha de Deus. 

Dost perguntar quem que pode ser? 

Jesus Cristo, é Ele. 

Senhor Sabaoth Seu nome, 

De geração em geração o mesmo. 

E Ele deve vencer a batalha. 

O Novo Testamento descreve várias características da caminhada 

digna. Devemos andar em humildade:; (Ef 4, 1-3). na pureza (Rm 13:13,. KJV 

); em contentedness (1 Cor 7:17.); pela fé (2 Cor. 5: 7); em boas obras (Ef 

2:10.); diferente do mundo (Ef. 4: 17-32); no amor (Ef. 5: 2); na luz (Ef. 5: 

8); em sabedoria (Ef 5:15.); e em verdade (3 João 3-4). Esse passeio irá agradá-

lo em todos os aspectos. 

Uma vida frutífera 

frutificando em toda boa obra (1: 10b) 

Fecundidade resulta também de conhecimento. A fruta é o subproduto da 

justiça. É a marca de cada indivíduo redimido. Jesus disse em João 15: 8: "Nisto 



é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos" 

(cf. vv 2, 5-6.). Paulo disse aos romanos: "Você também foram feitos para 

morrer para a lei pelo corpo de Cristo, que você pode estar se juntou a outro, 

àquele que foi ressuscitado dentre os mortos, para que demos fruto para Deus" 

(Rom. 7 : 4). 

A Bíblia define frutos de várias maneiras. Aqui Paulo fala de frutificando em 

toda boa obra. Converte são referidos como frutas. Paulo falou sobre a família 

de Estéfanas como os "primeiros frutos da Acaia" (1 Cor. 16:15). Ele também 

desejou algum fruto entre os Romanos (Rom. 1:13). Hebreus 13:15 define 

elogio como frutos: "Por Ele, em seguida, deixe-nos continuamente oferecer 

um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu 

nome." Dar dinheiro também pode ser fruto (Rom. 15: 26-28). Vida piedosa é 

fruto, como indicado quando o escritor de Hebreus nos diz que a disciplina de 

Deus produz em nós "o fruto pacífico de justiça" (Heb. 12:11). Finalmente, as 

atitudes santas mencionados em Gálatas 5: 22-23 são referidos como "o fruto 

do Espírito." 

O que produz frutos na vida dos crentes? Em primeiro lugar, a união com 

Cristo. Jesus disse em João 15: 4-5: "Permanecei em mim e eu em ti Como o 

ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim 

também vós, se não permanecerdes em mim que eu sou o.. videira, vós sois os 

ramos; quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto;. pois sem mim, 

nada podeis fazer " 

Em segundo lugar, a sabedoria é um pré-requisito necessário para dar 

frutos. "Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente pura, depois 

pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem vacilar, 

sem hipocrisia" (Tiago 3:17). Falta de frutas está diretamente relacionada à falta 

de sabedoria espiritual. Finalmente, é necessário um esforço diligente por parte 

do cristão, como Pedro escreve: 

Aplicando toda a diligência, no seu abastecimento de fé excelência moral, e em 

sua excelência moral, o conhecimento; e no seu conhecimento, auto-controle, e 

em sua auto-controle, a perseverança, e em sua perseverança, a piedade; e em 

sua piedade, bondade fraternal, e em sua fraternidade, o amor. Porque, se essas 

qualidades são suas e estão aumentando, eles torná-lo nem inútil, nem 

infrutíferos no verdadeiro conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. (2 Pe 1: 

5-8.) 

Crescimento 

crescendo no conhecimento de Deus; (1: 10c) 

Um terceiro resultado do conhecimento é o crescimento espiritual. O 

crescimento espiritual está a progredir no conhecimento de 



Deus. Te epignōsei ( no conhecimento ) é um caso dativo instrumental. Ele 

indica os meios pelos quais o nosso aumento, ou de crescimento, tem lugar. O 

conhecimento de Deus revelado em Sua Palavra é crucial para o crescimento 

espiritual. Pedro escreveu: "Como crianças recém-nascidas, muito para que o 

leite puro da palavra, para que por ele vos seja dado crescimento em relação à 

salvação" (1 Pedro 2: 2.). Como sempre, o Espírito Santo infunde nossos 

próprios esforços, com a graça de Deus de habilitação (2 Pe. 3:18), sem o qual 

não poderia crescer. 

As marcas de crescimento espiritual incluem: em primeiro lugar, um profundo 

amor pela Palavra de Deus. "Ah como eu amo a tua lei é a minha meditação o 

dia todo" (Sl 119: 97.). 

Em segundo lugar, o crescimento espiritual se reflete em uma obediência mais 

perfeito. 

Nisto conhecemos o que temos vindo a conhecê-Lo, se guardarmos os seus 

mandamentos. Aquele que diz: "Eu vim a conhecê-lo", e não guarda os seus 

mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está nele;mas qualquer que guarda 

a sua palavra, nele o amor de Deus tem realmente sido aperfeiçoado. (1 João 2: 

3-5) 

Terceiro crescimento, espiritual resultará em uma fé alargada. "Devemos 

sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, como é justo, porque a vossa fé é 

muito alargada" (2 Ts. 1: 3; cf. 2 Cor 10:15.). 

A quarta marca de crescimento espiritual é um amor maior: "E peço isto: que o 

vosso amor cresça ainda mais e mais no conhecimento real e discernimento" 

(Fl 1: 9.). 

Força 

fortalecidos com todo o poder, de acordo com a sua glória, (1: 

11a) 

Um quarto resultado do conhecimento é a força 

espiritual. Dunamoumenoi ("reforçado") é um particípio presente, significando 

ação contínua. Deus não é como um foguete que dá crentes um impulso inicial 

de poder e, em seguida, deixando-os a voar por conta própria. Os crentes são 

continuamente fortalecidos com todo o poder ao longo de suas vidas cristãs. 

A medida de que o poder está de acordo com a sua glória. Glorioso é 

da doxa e refere-se à manifestação dos atributos de 

Deus. Poderia traduz kratos , que se refere à força em ação. Ele se refere a 

Deus onze dos doze vezes que for utilizada no Novo 



Testamento. A energia disponível para nós é o poder ilimitado do próprio 

Deus. 

O poder de Deus se manifesta em nós através do ministério do Espírito 

Santo. Nosso Senhor disse aos discípulos que eles receberiam poder depois que 

o Espírito Santo veio sobre eles (Atos 1: 8). Paulo orou para os Efésios que eles 

seriam "fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior" (Ef. 

3:16). Para os romanos, ele escreveu: "Que o Deus da esperança vos encha de 

todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do 

Espírito Santo" (Rom. 15:13). Esse poder está disponível para o crente que é 

preenchido com o conhecimento da Palavra de Deus. 

Resistência 

para a consecução de toda firmeza e paciência; alegremente (1: 

11b) 

Paulo dá um último resultado do verdadeiro conhecimento espiritual: endurance 

alegre de ensaios. Conhecimento de promessas e propósitos de Deus revelada 

na Escritura dá a força para suportar as provações e 

sofrimentos. hupomone ( firmeza ) e makrothumia ( paciência ) estão 

intimamente relacionados. Se há uma distinção, é que hupomone refere-se a ser 

paciente em circunstâncias, enquantomakrothumia refere-se a paciência com as 

pessoas (Richard C. Trench, sinônimos do Novo Testamento [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1983], p 198.). Ambos se referem ao paciente duradouro de ensaios. 

Paulo não tem em mente um estóico, resistência-rangendo os dentes. A força 

fornecida pelo conhecimento da Palavra de Deus permite que o crente a suportar 

as provações com alegria, literalmente, "com alegria" ( meta charis ). Os 

comentaristas estão divididos sobre se meta charis deve ser conectado 

com firmeza e paciência , no versículo 11, ou com ação de graças , no 

versículo 12. Ele parece melhor, no entanto, para se conectar a frase com o 

versículo 11. Dar graças (v. 12) já inclui o elemento de alegria. O 

conhecimento da verdade de Deus nos dá a capacidade de suportar as provações 

com alegria, como fez o próprio Paulo (cf. Atos 16:25). 

Era constante oração de Paulo aos Colossenses que ser preenchido com o 

conhecimento da vontade de Deus. Ele sabia que só quando os crentes são 

controlados por que o conhecimento que eles podem andar de maneira digna do 

Senhor e agradá-Lo. Paulo sabia, ainda, que tal conhecimento era necessário 

para uma vida frutífera, o crescimento espiritual, força e resistência alegre de 

ensaios. 



3. Paulo ora pelos Colossenses - parte 2 

( Colossenses 1: 12-14 ) 

dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da 

herança dos santos na luz. Porque Ele nos libertou do império das 

trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual 
temos a redenção, a remissão dos pecados. ( 1: 12-14 ) 

A oração de Paulo é um modelo ou padrão para todos os crentes a seguir. Como suas 

orações aqui e alhures, nossas orações devem incluir louvor, bem como petições. Aos 

filipenses, Paulo escreveu: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela 

oração e súplica com ações de graças sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus" 

( Fp 4: 6. ). Em 1 Timóteo 2: 1 , ele pediu que "súplicas e orações, súplicas e ações de 

graças, ser feita em nome de todos os homens." Mais tarde, ele disse aos Colossenses a 

"dedicar-se à oração, mantendo alerta nele com uma atitude de ação de graças" ( Col. 4: 

2). Paulo constantemente deu graças em suas orações (cf. Atos 27:35 ; Rom. 1: 8 ; . 1 Tim 

1:12 ). 

Dar graças é muitas vezes rebaixado para um lugar secundário nas orações do povo de 

Cristo. Nossa atitude nos aproximarmos de Deus é muitas vezes uma reminiscência das 

filhas do sanguessuga: "Dá, dá" ( Pv 30:15. ). Somos rápidos para fazer nossos pedidos e 

lento para agradecer a Deus por suas respostas. Porque Deus tantas vezes responde a 

nossas orações, chegamos à espera. Esquecemo-nos de que é apenas por Sua graça que 

recebemos nada dele. 

A Bíblia sublinha repetidamente a importância de dar graças. "Oferecer a Deus um 

sacrifício de ação de graças" ( Sl. 50:14 ). "Dêem graças ao Senhor pela sua bondade, e 

pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens Deixe-os também oferecer 

sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com cânticos de alegria!" ( Sl. 107: 21-

22 ). "É bom para dar graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo" ( Sl 

92: 1. ). "Dando sempre graças por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus 

Cristo, para Deus, o Pai" ( Ef. 5:20 ). "Faça o que fizer em palavras ou por obras, fazei-o 

em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai" ( Colossenses 3:17 ). "Por 

meio dele, em seguida, deixe-nos continuamente oferecer um sacrifício de louvor a Deus, 

isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome" ( Heb. 13:15 ). Ação de Graças deve 

permear nossa fala, nossas músicas, e nossas orações. 

Nosso Senhor sabia da importância de dar graças. Em Mateus 11:25 Ele disse, "Eu Te 

louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que te escondeste estas coisas aos sábios e 

inteligentes e te revelaste aos pequeninos." Antes de alimentar os cinco mil, Jesus "tomou 

os pães e, tendo dado graças, distribuiu aos que estavam sentados" ( João 6:11 ). Pouco 

antes de ressuscitar Lázaro dentre os mortos ", Jesus levantou os olhos e disse: 'Pai, graças 

te dou porque tu ouviste a mim" ( João 11:41 ). 

Apocalipse 07:11 nos diz que os anjos dar graças: "Todos os anjos estavam em pé ao 

redor do trono e ao redor dos anciãos e os quatro seres viventes, e caíram sobre os seus 

rostos diante do trono e adoraram a Deus, dizendo:" Amém, bênção e glória, e sabedoria, 

e ação de graças, e honra, e poder e força, ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. 

Amém. " 



Davi ( 2 Sam 22:50. ; Sl. 28: 7 ), os levitas ( 1 Crônicas 16: 4. ; . Neh 0:24 ), Asafe e seus 

parentes ( 1 Crônicas 16: 7. ), Daniel ( Dan. 6:10 ), e os sacerdotes, os levitas, e 

descendentes de Asafe ( Esdras 3: 10-11 ) também deu graças a Deus. 

Além desses exemplos positivos, a Bíblia ensina que não dar graças caracteriza os 

ímpios. Uma acusação de incrédulos é que "embora tendo conhecido a Deus, eles não 

glorificaram como Deus, nem lhe deram graças" ( Rom. 1:21 ). Os homens maus são 

marcadas por ingratidão ( Lucas 6:35 ; 2 Tim. 3: 2 ). 

Escritura nos ensina a agradecer a Deus por muitas coisas. Devemos agradecer a Ele pelo 

que Ele é. Salmo 30: 4 diz: "Cantai louvores ao Senhor, vós os seus santos, e dai graças 

ao seu santo nome" (cf. Sl 97:12. ). Devemos também agradecer a Deus por Sua 

proximidade. "Damos graças a Ti, ó Deus, damos graças, pois teu nome está perto" ( Sl 

75: 1. ). Paulo deu graças a Deus por sua salvação e sua oportunidade de servi-Lo: 

"Agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque Ele me considerou 

fiel, pondo-me em serviço; mesmo que eu era anteriormente um blasfemo, perseguidor, 

e um agressor violento E ainda me foi concedida misericórdia, porque o fiz por 

ignorância, na incredulidade "(. 1 Tim. 1: 12-13 ). 

O apóstolo também deu graças para o crescimento espiritual dos outros: "Devemos 

sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, como é justo, porque a vossa fé é muito 

ampliado, eo amor de cada um de vocês para com o outro cresce cada vez maior "( 2 Ts. 

1: 3 ). 

(Mesmo as coisas mundanas como chamada comida para dar graças . 1 Tim 4, 3-

4 ). Primeira Tessalonicenses 5:18 resume tudo: "Em tudo dai graças, porque esta é a 

vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." 

O que faz com que a maioria dos cristãos grato é a obra de Cristo. Em 2 Coríntios 9:15 , 

Paulo exclama: "Graças a Deus pelo seu dom inefável!" Ele deu graças para o resultado 

do trabalho de Cristo, que é a nossa salvação (cf. 1 Cor. 1: 4 ). Esse é também o seu tema 

em Colossenses 1: 12-14 . Paulo resume a doutrina da salvação em três grandes verdades: 

herança, libertação e transferência. Ambos são uma descrição da salvação e um motivo 

de ação de graças. Ele se desdobra as especificidades de sua gratidão nesses versos. 

Herança 

dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da 

herança dos santos na luz. ( 01:12 ) 

Pai enfatiza o aspecto pessoal, relacional da nossa união com Deus. Antes de nossa 

salvação, Deus foi o nosso Juiz. Nós repreensível diante Dele por violar seus santos, leis 

justas. Mas quando, pela graça de Deus, nós colocamos a nossa fé em Cristo, Deus deixou 

de ser nosso juiz de condenação e se tornou nosso Pai misericordioso. 

Não só Deus nos adotou como Seus filhos, mas Ele também idôneos para participar da 

herança dos santos na luz. Qualificado é de hikanoō , uma palavra usada apenas aqui e 

em 2 Coríntios 3: 6 , no Novo Testamento. Ele significa "fazer suficiente, para autorizar, 

a autorizar, para fazer o ajuste." Nós não estamos qualificados através de nossos próprios 

esforços. Deus nos fez idôneos através da obra consumada de Cristo. 

Antes de Deus nos salvou pela Sua graça nós realmente não qualificado para a nossa 

herança. Várias passagens em Efésios descrever a nossa condição de desamparo: 



Você estava morto em seus delitos e pecados, nos quais você anteriormente andou de 

acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que 

agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós outrora, segundo as 

inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por 

natureza filhos da ira, como também os demais. ( 2: 1-3 ) 

  
Lembre-se que você estava naquele tempo separado de Cristo, excluídos da comunidade 

de Israel, e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no 

mundo. ( 02:12 ) 

  

Portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que você anda não mais apenas como 

também andam os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, 

separados da vida de Deus, por causa da ignorância que é neles, por causa da dureza do 

seu coração; e eles, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à sensualidade, para a 

prática de todo tipo de impureza com ganância. ( 4: 17-19 ) 

Antes de nossa salvação, que foram dominados pelo sistema mundial mal; seu governante 

iníquo, Satanás; e nossa própria caído, pecaminosas, naturezas humanas. Nós estávamos 

sem Cristo, sem estado, sem pacto, sem esperança, sem Deus. Nossas mentes foram dadas 

à futilidade; nosso entendimento se obscureceu. Fomos afastados da vida de Deus, 

ignorante, de coração duro, insensível, imoral, impuro, e gananciosos. A única coisa que 

foram qualificados para receber de Deus era a sua ira. E isso é o que nós teria recebido, 

se não para a misericórdia de Deus para conosco. 

Deus pela graça qualificou o desqualificados para participar da herança. O texto grego 

diz literalmente: "para a porção do lote" ( eis dez merida tou klērou ). O genitivo partitivo 

( tou klērou ) significa que cada um de nós receber o nosso próprio loteamento indivíduo 

ou parte da herança total. Paulo aqui faz alusão à divisão da herança de Israel em Canaã 

(cf. 26 Num:. 52-56 ; 33: 51-54 ; Josh. 14: 1-2 ). Assim como os israelitas receberam a 

sua herança na terra prometida, assim também nós recebemos a nossa parte da herança 

divina. 

A Bíblia tem muito a dizer sobre a nossa herança. É constituída primeiro da vida 

eterna. Jesus disse em Mateus 19:29 : "Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, 

ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá muitas 

vezes mais, e herdará a vida eterna." A vida eterna é muito mais do que a existência 

interminável. É uma qualidade de vida; A vida de Cristo viveu no crente ( Gl 2:20. ; cf. 1 

João 5:20 ). Em segundo lugar, a herança inclui a terra. No Sermão da Montanha, nosso 

Senhor disse que os fiéis herdarão a terra ( Mat. 5: 5 ). Que se concentra no aspecto futuro 

da nossa herança, quando vamos governar com Cristo no reino milenar ( Ap 20: 6 ). O 

conhecimento que herdarão a terra restaurada deve libertar-nos da presente busca de bens 

materiais. Algum dia vamos receber muito mais do que poderíamos ganhar nesta 

vida. Em terceiro lugar, nós herdamos todas as promessas de Deus. O escritor de Hebreus 

nos exorta a ser "imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas" ( Hb. 

6:12 ). 

Quando é que vamos receber a nossa herança? O tempo presente 

particípio hikanōsanti ( qualificado ) indica que temos agora (cf. Ef. 1:11 ). Nós já foram 

transferidos a partir do domínio das trevas para o reino de Cristo ( Col. 1:13 ). Já somos 

co-herdeiros de Cristo ( Rom. 8: 16-17 ). A posse plena do que a herança, no entanto, está 

ainda no futuro. Pedro se refere a ele como "uma herança que não se corrompe e 



imaculada e não irá desaparecer, reservada nos céus para vós" ( 1 Pe. 1: 4 ). Ele será nosso 

para sempre. Hebreus 9:15 descreve-o como uma herança eterna. 

Paulo define ainda mais a nossa herança como a de santos na luz. hagion ( santos ) 

refere-se a aqueles que foram separados do mundo e consagrado a Deus. . A herança 

pertence a esse grupo sozinhoPrimeiro Coríntios 6: 9-10 ? faz a pergunta retórica: "Não 

sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus Não vos enganeis: nem os 

devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem 

os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores 

herdarão o reino de Deus ". 

Efésios 5: 5 ecos que pensava: ". Para isso, você sabe, com certeza, de que nenhuma 

pessoa ou avarento homem imoral ou impuro, o qual é idólatra, tem herança no reino de 

Cristo e de Deus" E Gálatas 5:21acrescenta que "os que praticam tais coisas [as obras da 

carne em vv. 19-21 ] não herdarão o reino de Deus. " 

Herança dos santos está na luz. Luz representa duas coisas 

biblicamente. Intelectualmente, ele representa a verdade ( Sl 119:. 130 ). Moralmente, 

que representa a pureza ( Ef. 5: 8-14 ). Em contraste com a herança terrena de Israel, a 

herança dos santos está no-a luz reino espiritual da verdade e pureza, onde o próprio Deus 

habita ( 1 Tm. 6:16 ). Em sua defesa perante o rei Agripa em Atos 26 , Paulo falou do 

Senhor do comissionamento-o a pregar aos gentios. O Senhor disse a Paulo que ele estava 

enviando "para abrir seus olhos, para que se convertam das trevas à luz, e do domínio de 

Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que 

foram santificados pela fé em mim "( v. 18 ). Paulo, sem dúvida, teve que evento em 

mente quando escreveu Colossenses 1: 12-14 . Os santos são aqueles que se voltaram das 

trevas para a luz pecaminosa justo (cf. Ef 5: 8. ; 1 João 1: 7 ). 

Deus nos deu graciosamente uma garantia para a nossa herança. Essa garantia é a 

habitação do Espírito Santo. Em Efésios 1: 13-14 , Paulo escreve: "Você foi selado nele 

com o Espírito Santo da promessa, que é dada como penhor da nossa 

herança." "Promessa" traduz arrabōn , que é semelhante à palavra grega moderna para 

anel de noivado. Arrabōn também poderia ser traduzida como "garantia", ou "pré-

pagamento". Deus nos deu o Espírito Santo como a primeira parcela na nossa herança 

futura. Isso é um fato objetivo, que não depende de nossos sentimentos. Estudar "a 

palavra de Sua graça, que é capaz de edificá-los e dar-lhe a herança entre todos os que 

são santificados" ( Atos 20:32 ) resulta em uma maior riqueza e compreensão da nossa 

herança gloriosa. 

Então, Ele nos deu o Espírito e da Palavra para nos dar confiança e compreensão de que 

a herança. Não admira que Paulo orou "que os olhos do vosso coração seja iluminado, 

para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua 

herança nos santos" ( Ef 1:18 ). 

Libertação 

Porque Ele nos libertou do império das trevas ( 1:13 a) 

A segunda causa de ação de graças é a nossa libertação espiritual. Entregue é de ruomai , 

que significa "para desenhar a si mesmo," ou "resgatar". Deus chamou-nos para fora do 

reino de Satanás para Si mesmo. Esse evento foi o novo nascimento. Nós não somos de 

forma gradual, progressivamente entregue do poder de Satanás. Quando colocamos nossa 

fé em Cristo, fomos imediatamente entregue."Portanto, se alguém está em Cristo, é nova 



criatura; as coisas antigas já passaram; eis que tudo se fez novo" ( 2 Cor. 5:17 ). Os crentes 

não precisam da libertação do domínio do pecado e de Satanás; eles precisam agir como 

aqueles que foram entregues (cf. Rom. 6: 2 , 7 , 11 ). 

Aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo ter sido resgatado do domínio das 

trevas. Exousias ( domínio ) poderia ser traduzida como "poder", "competência", ou 

"autoridade". Nosso Senhor usou a frasede domínio das trevas ( exousias tou skotous ) 

para se referir às forças sobrenaturais de Satanás marshalled contra ele na sua prisão 

( Lucas 22:53 ). O triunfo do domínio das trevas foi de curta duração, no 

entanto. Algumas horas mais tarde, Jesus sempre quebrou o poder de Satanás através da 

Sua morte na cruz. Você não precisa ter medo de que o poder, porque "maior é o que está 

em vós do que aquele que está no mundo" ( 1 João 4: 4 ). Através de Sua morte, Jesus 

esmagado Satanás e nos livrou de seu reino escuro. 

Transferência 

e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos 
a redenção, a remissão dos pecados. ( 01:13 b, 14) 

Paulo continua a ladainha de bênçãos que atraem a sua gratidão por descrever o nosso 

novo domínio. Methistēmi ( transferido ) significa remover ou alterar. Ela é usada 

em Atos 13:22 para falar de remoção de Saul de Deus como rei. Foi usado no mundo 

antigo para falar do deslocamento de um conquistados pessoas para outra terra. O verbo 

fala aqui de nossa remoção total do domínio das trevas satânico para a luz gloriosa do 

reino de Cristo. 

Unido refere-se a mais do que o reino milenar futuro, quando Jesus vai reinar na terra por 

mil anos. Também não falo apenas da regra geral de Deus sobre sua criação. O reino é 

uma realidade espiritual agora. Paulo nos dá uma definição do que em Romanos 14:17 : 

". O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito 

Santo" O reino é os homens relação especial nesta idade têm com Deus através de Jesus 

Cristo. Um reino em seu sentido mais básico é um grupo de pessoas governado por um 

rei. Os cristãos reconheceram a Cristo como seu Rei e são assuntos no seu reino. Eles 

foram transferidos ... para o reino do seu Filho amado. O texto grego diz literalmente: 

"o Filho do seu amor" ( tou huiou TES agapes autou ). O Pai dá o reino a seu Filho amado, 

em seguida, para todos que ama o Filho ( Lucas 12:32 ). 

Apesar de Cristo ainda não se pronuncia sobre a terra, Ele não é menos um rei. Em 

resposta à pergunta de Pilatos: "És tu o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "É como você 

diz" ( Mat. 27:11 ). Ele reina na eternidade, agora governa sobre Sua igreja, e um dia 

voltará a governar a terra como Rei dos reis. 

Há uma tremenda responsabilidade que acompanha fazer parte do reino de Cristo. Como 

sujeitos desse reino, devemos representar adequAdãoente o rei. Paulo admoestou os 

tessalonicenses a "andar de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória" 

( 1 Ts. 2:12 ). Mesmo a perseguição foi uma indicação clara do justo juízo de Deus para 

que eles possam ser considerados dignos do reino de Deus, para que de fato eles estavam 

sofrendo ( 2 Tessalonicenses 1: 5. ). O escritor de Hebreus nos lembra: "Uma vez que nós 

recebemos um Reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos 

a Deus de modo agradável, com reverência e temor" ( Heb. 0:28 ). 

Antes que pudéssemos estar sujeitos próprios para o reino de Cristo que 

precisávamos redenção, a remissão dos pecados. apolutrosis ( resgate) é uma das 



palavras do Novo Testamento magníficas expressando um aspecto abençoado da obra de 

Cristo em nosso favor. Juntamente com termos 

como sacrifício , oferta , propiciação , resgate , justificação , adoção e reconciliação , 

ele tenta descrever as riquezas da nossa salvação. Significa "para entregar pelo pagamento 

de um resgate", e foi usado para falar de libertar os escravos da servidão. O significado 

de apolutrosis é expresso em nossa palavra Inglêsemancipação. A Septuaginta usa uma 

palavra relacionada a falar da libertação de Israel da escravidão no Egito. apolutrosis é 

usado em vários lugares no Novo Testamento para falar de Cristo nos libertar da 

escravidão do pecado. Em Efésios 1: 7 , Paulo escreve: "No qual temos a redenção, pelo 

seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça." Para o Corinthians, 

ele escreveu, "por vós sois dele, em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria de 

Deus, justiça, santificação e redenção" ( 1 Cor. 01:30 ). No meio de talvez a passagem 

soteriological mais completa no Novo Testamento, Paulo escreve que somos "justificados 

como um presente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus" ( Rom. 

3:24 ). 

Redenção resulta em remissão dos pecados. Aphesin ( perdão ) refere-se ao perdão ou 

remissão da pena. É um composto de duas palavras gregas, apo , "a partir de", e hiēmi , 

"para enviar." Porque Cristo nos resgatou, Deus enviou os nossos pecados; eles nunca 

mais será achada. "Tanto quanto o oriente está longe do ocidente, tanto tem ele afastado 

nossas transgressões de nós" ( Sl. 103: 12 ). "Ele voltará a ter compaixão de nós; pisará 

nossas iniqüidades sob os pés Sim, Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas 

do mar." ( Mic 7:19. ). 

Assim, a morte de Cristo em nosso favor pagou o preço para nos redimir. Com base nisso, 

Deus perdoou os nossos pecados, nos concedeu uma herança, nos libertou do poder das 

trevas, e nos fez súditos do reino de Cristo. Essas maravilhosas verdades deve levar-nos 

a dar graças a Deus continuamente, como fez Paulo em sua oração. E quando nós 

contemplamos tudo o que Ele tem feito por nós, como podemos fazer menos do que 

Oração para ser preenchido com o conhecimento de Sua vontade? 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. A preeminência de Jesus Cristo 

(Colossenses 1: 15-19) 

E Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a 

criação. Para por Ele todas as coisas foram criadas, nos céus e 

na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou governantes 

ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para 

ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele 

também é a cabeça do corpo, da igreja; e Ele é o princípio, o 

primogênito dentre os mortos; para que Ele mesmo pode vir a ter 

o primeiro lugar em tudo. Para isso era bom prazer do Pai para 
toda a plenitude morar Nele, (1: 15-19) 

A Bíblia é supremamente o livro sobre o Senhor Jesus Cristo. O Antigo 

Testamento registra a preparação para a Sua vinda. Os evangelhos apresentá-

Lo como Deus em carne humana, veio ao mundo para salvar os pecadores. Em 

Atos, a mensagem da salvação em Cristo começa a se espalhar por todo o 

mundo. O detalhe epístolas a teologia da obra de Cristo e personificação de 

Cristo no Seu Corpo, a igreja.Finalmente, o Apocalipse apresenta Cristo no 

trono, reinando como Rei dos reis e Senhor dos senhores. 

Cada parte da Escritura testemunha sobre Jesus Cristo. Lucas 24:27 diz, 

"começando por Moisés e por todos os profetas, [Jesus] explicou-lhes o que 

dele se achava em todas as Escrituras." Em João 05:39, Jesus disse sobre as 

Escrituras, "É elas mesmas que testificam de mim." Filipe pregou Cristo ao 

eunuco etíope, utilizando o livro de Isaías (Atos 08:35). 

Mas de todos os ensinamentos da Bíblia sobre Jesus Cristo, nenhuma é mais 

importante do que Colossenses 1: 15-19. Esta passagem dramática e poderosa 

remove qualquer dúvida desnecessária ou confusão sobre a verdadeira 

identidade de Jesus. É vital para a devida compreensão da fé cristã. 

Como mencionado na introdução, a maior parte da heresia ameaçando a igreja 

de Colossos, centrado na pessoa de Cristo. Os hereges, negando Sua 

humanidade, visto Cristo como um dos muitos menores seres espirituais 

descendente que emana de Deus. Eles ensinaram uma forma de dualismo 

filosófico, postulando que o espírito era bom e a matéria era má. Por isso, uma 

boa emanação como Cristo nunca poderia assumir um corpo composto de 

matéria mal. A idéia de que o próprio Deus poderia tornar-se o homem era um 

absurdo para eles. Assim, eles também negou a Sua divindade. 



Nem era Cristo adequado para a salvação, de acordo com as errorists. Salvação 

necessária uma mística conhecimento superior, e secreto, além de que o 

evangelho de Cristo. Também envolvido adorando as boas emanações (anjos) 

e manter as leis cerimoniais judaicas. 

Nos três primeiros capítulos de Colossenses, Paulo confronta a cabeça heresia 

de Colossos diante. Ele rejeita a negação da humanidade de Cristo, salientando 

que é nele que "toda a plenitude da Divindade habita em forma corpórea" (2: 

9). Paulo também rejeita o culto dos anjos (2:18), e sua ceremonialism (2: 16-

17). Ele nega enfaticamente que qualquer conhecimento secreto é necessário 

para a salvação, ressaltando que em Cristo "estão escondidos todos os tesouros 

da sabedoria e do conhecimento" (2: 3; cf. 1:27; 3: 1-4). 

De longe, o aspecto mais grave da heresia de Colossos era sua rejeição da 

divindade de Cristo. Antes de chegar a outras questões, Paulo faz uma defesa 

enfática do que doutrina crucial. Cristãos fariam bem em seguir o seu exemplo 

nos seus confrontos com membros de seitas. O foco principal das discussões 

com eles deve ser a divindade de Jesus Cristo. 

Em Colossenses 1: 15-19, Paulo revela a verdadeira identidade de nosso Senhor 

vendo ele em relação a quatro coisas: Deus, o universo, o mundo invisível, e da 

igreja. 

Jesus Cristo em relação a Deus 

E Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a 
criação. (1:15) 

Como já mencionado, os hereges viram Jesus como um entre uma série de 

espíritos menores que descem em inferioridade sequencial de Deus. Paulo 

refuta que com duas descrições poderosos de quem Jesus realmente é. Primeiro, 

Paulo O descreve como a imagem do Deus invisível. Eikon ( imagem ) 

significa "imagem" ou "semelhança". A partir dele temos a palavra 

Inglês ícone , referindo-se a uma estátua.Ele é usado em Mateus 22:20 de 

retrato de César em uma moeda, e em Apocalipse 13:14 da estátua do 

Anticristo. 

Embora o homem também é o Eikon de Deus (1 Coríntios 11: 7; cf. Gn. 1: 26-

27), o homem não é uma imagem perfeita de Deus. Os seres humanos são feitos 

à imagem de Deus que eles têm personalidade racional. Como Deus, eles 

possuem intelecto, emoção e vontade, por que eles são capazes de pensar, sentir 

e escolher. Nós, seres humanos não são, no entanto, à imagem de Deus 

moralmente, porque Ele é santo, e nós somos pecadores. Também não somos 

criados à Sua imagem, essencialmente. Não possuímos Seus atributos 



incomunicáveis, como onisciência, onipotência, imutabilidade, ou 

onipresença. Nós somos humanos, não divina. 

O Fall prejudicado a imagem original de Deus no homem. Antes da Queda, 

Adão e Eva eram inocentes, livre do pecado, e incapaz de morrer. Eles 

perderam essas qualidades quando pecaram. Quando alguém coloca a fé em 

Cristo, no entanto, que a pessoa está prometido que a imagem de Deus será 

restaurada nele ou nela. "Porquanto aos que de antemão conheceu, também os 

predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho" (Rm 8:29; 3:18 cf. 

2 Cor;.. Colossenses 3:10). Deus fará com que os crentes sem pecado como 

Cristo quando entram na fase final de sua vida eterna. 

Ao contrário do homem, Jesus Cristo é a perfeita imagem, absolutamente 

preciso de Deus. Ele não se tornou a imagem de Deus na encarnação, mas tem 

sido que desde toda a eternidade. Hebreus 1: 3 descreve Jesus como "o 

resplendor da glória [de Deus]." Cristo reflete os atributos de Deus, como a luz 

do sol reflete o sol. Além disso, ele é dito ser "a exata representação da natureza 

[de Deus]." charakter("expressão exata") refere-se a uma ferramenta de 

gravação, ou carimbo. Jesus é a exata semelhança de Deus. Ele está na própria 

forma de Deus (Filipenses 2: 6.). É por isso que Ele podia dizer: "Quem me vê 

a mim vê o Pai" (João 14: 9). Em Cristo, o Deus invisível se tornou visível ", e 

vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai" (João 1:14). 

Ao usar o termo Eikon , Paulo enfatiza que Jesus é tanto a representação e 

manifestação de Deus. Ele é a revelação completa, final e completa de 

Deus. Ele é Deus em carne humana. Essa foi sua afirmação (João 08:58; 10: 30-

33), e do testemunho unânime da Escritura (cf. Jo 1:. 1; 20:28; Romanos 9: 5; 

Fp 2:. 6; Colossenses 2 : 9; Tito 2:13; Hebreus 1:.. 8; 2 Pe 1: 1). Para acho nada 

menos dele é blasfêmia e dá evidência de uma mente cego por Satanás (2 Cor. 

4: 4). 

Paulo descreve ainda Jesus como o primogênito de toda a criação. apoio da 

arianos da igreja primitiva para as Testemunhas de Jeová de nossos dias, 

aqueles que negam a divindade de Nosso Senhor têm procurado a partir desta 

frase. Eles argumentam que ele fala de Cristo como um ser criado, e, portanto, 

ele não poderia ser o Deus eterno. Tal interpretação não entende completamente 

o sentido deprototokos ( primogênito ) e ignora o contexto. 

Embora prototokos pode significar primogênito cronologicamente (Lucas 2: 7), 

refere-se principalmente para a posição, ou rank. Em ambos cultura grega e 

judaica, o primogênito era o filho que tinha o direito de herança. Ele não era 

necessariamente o primeiro nascido. Embora Esaú nasceu primeiro 

cronologicamente, foi Jacó que foi o "primogênito" e recebeu a herança. Jesus 

é o único com o direito à herança de toda a criação (cf. Heb 1: 2; Apocalipse 5: 

1-7., 13). 



Israel foi chamado primogênito de Deus em Êxodo 04:22 e Jeremias 31: 

9. Embora não sejam as primeiras pessoas nascem, eles realizaram o primeiro 

lugar aos olhos de Deus entre todas as nações. No Salmo 89:27, Deus diz a 

respeito do Messias: "Eu também devem fazê-lo o meu primogênito", em 

seguida, define o que Ele meios- "o maior dos reis da terra." Em Apocalipse 1: 

5, Jesus é chamado de "o primogênito dos mortos", mesmo que ele não foi a 

primeira pessoa a ser ressuscitada em ordem cronológica. De todos já levantou, 

Ele é a preeminente. Romanos 8:29 se refere a Ele como o primogênito em 

relação à igreja. Em todos os casos acima, o primogênito significa claramente 

mais alto na hierarquia, não é o primeiro criado. 

Há muitas outras razões para rejeitar a idéia de que o uso do primeiro-

nascido Jesus faz um ser criado. Esta interpretação não pode ser harmonizada 

com a descrição de Jesus como monogenes ("unigênito", ou "único") em João 

1:18. Podemos muito bem perguntar com a igreja primitiva Pai Teodoreto 

como, se Cristo era unigênito, Ele poderia ser primogênito? E como, se Ele 

fosse primogênito, Ele poderia ser unigênito? Como Ele poderia ser o primeiro 

de muitos em sua classe, e, ao mesmo tempo, o único membro da sua classe? No 

entanto, essa confusão é inevitável se atribuir o significado de "primeira criada" 

para "primogênito". Além disso, quando os prototokos é uma das classes 

referidas, a classe é plural (cf. Col. 1:18; Rom. 8:29). No entanto, a criação é 

singular. Finalmente, se Paulo intenção de transmitir que Cristo foi o primeiro 

ser criado, por que ele não usa a palavra grega prōtoktistos , que significa 

"primeiro criados?" 

Tal interpretação do prototokos também é estranha ao contexto, tanto o 

contexto geral da epístola e do contexto específico da passagem. Se Paulo 

estivesse aqui ensinando que Cristo é um ser criado, ele estaria concordando 

com o ponto central das errorists Colossos. Eles ensinavam que Cristo era um 

ser criado, o mais proeminente das emanações de Deus. Isso seria contrário ao 

seu objetivo ao escrever Colossenses, que era refutar os falsos mestres em 

Colossos. 

Interpretando prototokos para significar que Cristo é um ser criado também é 

fora de harmonia com o contexto imediato. Paulo acaba de descrever Cristo 

como a imagem perfeita e completa de Deus. No versículo seguinte, ele se 

refere a Cristo como o criador de tudo que existe. Como poderia, então o 

próprio Cristo ser um ser criado? Além disso, o versículo 17 afirma: "Ele é antes 

de todas as coisas." Cristo existia antes de qualquer outra coisa que foi criada 

(cf. Miquéias 5: 2). E só Deus existia antes da criação. 

Longe de ser um de uma série de emanações descendentes de Deus, Jesus é a 

imagem perfeita de Deus. Ele é o herdeiro de destaque de toda a criação (o 

genitivo ktiseōs é melhor traduzida como "over" do que "de"). Ele tanto existia 

antes da criação e é exaltado na classificação acima dela. Essas verdades definir 



quem é Jesus em relação a Deus. Eles também devastar posição dos falsos 

mestres. Mas Paulo não terminou-o próximo ponto mina outro falso ensino dos 

errorists de Colossos. 

Jesus Cristo, em relação ao universo 

Para por Ele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, 

as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou governantes ou 

autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele.Ele 
é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. (1: 16-17) 

Paulo dá três razões para o primado de Jesus sobre a criação. Em primeiro lugar, 

Ele é o Criador. Os falsos mestres em Colossos viram Jesus como o primeiro e 

mais importante das emanações de Deus, mas eles estavam convencidos de que 

tinha que ser em menor sendo muito mais abaixo na cadeia que eventualmente 

criou o universo material. Mas Paulo rejeita que a blasfêmia, insistindo que por 

Ele todas as coisas foram criadas. Essa verdade é afirmada pela João apóstolo 

(João 1: 3) e o escritor de Hebreus (Heb. 1: 2). Porque os errorists colossenses 

viram a matéria como o mal, eles argumentaram que nem o bom Deus, nem 

uma boa emanação poderia tê-lo criado. Mas Paulo afirma que Jesus fez todas 

as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Ele refuta o dualismo 

filosófico falso da heresia de Colossos.Jesus é Deus, e Ele criou o universo 

material. 

Ao estudar a criação, pode-se obter um vislumbre do poder, conhecimento e 

sabedoria do Criador. O tamanho do universo é impressionante. O sol, por 

exemplo, tem um diâmetro de 864.000 milhas (cem vezes o da Terra) e pode 

conter 1,3 milhões de planetas do tamanho da Terra em seu interior. A estrela 

Betelgeuse, no entanto, tem um diâmetro de 100 milhões de milhas, que é maior 

do que a órbita da Terra em torno do sol. Leva a luz solar, viajando a 186.000 

milhas por segundo, cerca de 8,5 minutos para chegar a terra. No entanto, essa 

mesma luz levaria mais de quatro anos para chegar à estrela mais próxima, 

Alpha Centauri, alguns 24000000000000 milhas de terra. A galáxia à qual 

pertence o nosso Sol, a Via Láctea, contém centenas de bilhões de estrelas. E 

os astrônomos estimam que existam milhões, ou até bilhões de galáxias. O que 

eles podem vê-los leva a estimar o número de estrelas no universo em 10 25 . 

Isso é aproximAdãoente o número de todos os grãos de areia em todas as praias 

do mundo. 

O universo também testemunha a enorme sabedoria e do conhecimento de seu 

Criador. Os cientistas agora falar do princípio antrópico ", que afirma que o 

universo parece ser cuidadosamente pensado para o bem-estar da humanidade" 

(Donald B. DeYoung, "design na natureza: o princípio antrópico", Impact , n.º 

149 [Novembro. 1985]:. p ii). A mudança na taxa de rotação da Terra em torno 

do sol ou sobre o seu eixo seria catastrófico. A Terra se tornaria demasiado 



quente ou frio demais para suportar a vida. Se a lua eram muito mais perto da 

Terra, enormes marés inundaria os continentes. Uma modificação da 

composição dos gases que compõem a atmosfera também seria fatal para a 

vida. Uma ligeira alteração na massa do protão iria resultar na dissolução dos 

átomos de hidrogénio. Isso resultaria na destruição do universo, porque o 

hidrogênio é o elemento dominante. 

A criação dá testemunho mudo para a inteligência de seu Criador. Max Planck, 

ganhador do Prêmio Nobel e um dos fundadores da física moderna, escreveu: 

"De acordo com tudo o que ensinou pelas ciências exatas sobre o imenso reino 

da natureza, uma certa ordem prevalece-se independente da mente humana ... 

isso pedido pode ser formulado em termos de atividade proposital. Há 

evidências de uma ordem inteligente do universo a que tanto o homem ea 

natureza são subservientes "(citado em DeYoung," design na natureza ", p. 

iii). Não é de admirar que o salmista escreveu: "Os céus proclamam a glória de 

Deus eo firmamento anuncia as obras das suas mãos Dia-a-dia discursa a outro, 

e de noite para noite revela conhecimento Não há fala,.. nem há palavras, a sua 

voz não é ouvida Sua linha tem se estende por toda a terra, e as suas declarações 

para o fim do mundo. "(Sl 19: 1-4.). 

O testemunho da natureza ao seu Criador é tão claro que é só por causa da 

incredulidade deliberada que os homens podem rejeitá-la. Paulo escreve em 

Romanos 1:20, "Desde a criação de seus atributos invisíveis, o seu eterno poder 

e sua natureza divina do mundo, têm sido vistos claramente, sendo percebidos 

por meio do que tem sido feito, de modo que eles fiquem inescusáveis." Assim 

como aqueles que negam a divindade de Cristo, aqueles que rejeitam como 

Criador dar provas de uma mente obscurecida pelo pecado e cegado por 

Satanás. 

Jesus também tem primazia sobre a criação, porque Ele é antes de todas as 

coisas. Quando o universo começou, Ele já existia (João 1: 1-2; 1 João 1: 1). Ele 

disse aos judeus em João 8:58: "Antes que Abraão existisse, eu sou" (e não "eu 

era"). Ele está dizendo que Ele é o Senhor, o Deus eternamente existente. O 

profeta Miquéias disse Dele ", e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde 

os dias da eternidade" (Mq. 5: 2). Apocalipse 22:13 o descreve como "o Alfa 

eo Ômega, o primeiro eo último, o começo eo fim." Como foi mencionado 

anteriormente, qualquer um existente antes do tempo começou na criação é 

eterna. E só Deus é eterno. 

Uma terceira razão para o primado de Jesus sobre a criação é que nEle tudo 

subsiste. Jesus não só criar o universo, Ele também sustenta. Ele mantém o 

delicado equilíbrio necessário para a existência de vida. Ele, literalmente, 

mantém todas as coisas juntas. Ele é o poder por trás de cada consistência no 

universo. Ele é a gravidade e centrífuga e força centrípeta. Ele é o único que 

mantém todas as entidades no espaço em seu movimento. Ele é a energia do 



universo. Em seu livro O Atom Fala , D. Lee Chesnut descreve o enigma de por 

que o núcleo do átomo mantém juntos: 

Considere o dilema do físico nuclear quando ele finalmente olha no total 

espanto para o padrão que agora ele havia tirado do núcleo de oxigênio .... Pois 

aqui estão oito prótons positivos estreitamente associados juntos dentro dos 

limites deste pequeno núcleo. Com eles estão oito nêutrons-um total de 

dezesseis partículas e oito carregado positivamente, oito, sem taxas. 

  

Físicos anteriores haviam descoberto que, como acusações de electricidade e 

como pólos magnéticos repelem, e ao contrário de encargos ou pólos 

magnéticos atraem. E toda a história dos fenômenos elétricos e equipamentos 

elétricos tinha sido construída nesses princípios conhecida como Lei de 

Coulomb de força eletrostática e da lei do magnetismo. O que estava errado? O 

que mantém o núcleo unido?Por que ele não voa aos pedaços? E, portanto, por 

que não todos os átomos de voar aos pedaços? ([San Diego: Creation-Science 

Research Center, 1973], pp. 31-33) 

Chesnut passa a descrever os experimentos realizados nos anos 1920 e 1930 que se mostraram 

a lei de Coulomb aplicada a núcleos atômicos. Poderosas "aceleradores de partículas" foram 

usados para disparar prótons para os núcleos dos átomos. Essas experiências também deu aos 

cientistas uma compreensão da força incrivelmente poderosa que realizou prótons juntos 

dentro do núcleo. Os cientistas apelidaram que forçar a "força nuclear forte", mas não tenho 

nenhuma explicação para por que ela existe. O físico George Gamow, um dos fundadores da 

teoria do Big Bang para a origem do universo, escreveu: 

O fato de que vivemos em um mundo em que praticamente todos os objetos é 

um potencial explosivo nuclear, sem ser explodido em pedaços, é devido às 

extremas dificuldades que acompanham a inicial de uma reação 

nuclear. (Citado em Chesnut, O Atom Fala , p. 38) 

Karl K. Darrow, um físico da Bell (AT & T) Laboratories, concorda: 

Você entender o que isso implica. Isso implica que todos os núcleos massivos 

não têm o direito de estar vivo em tudo. Na verdade, eles nunca deveriam ter 

sido criado, e, se for criado, eles deveriam ter explodido instantaneamente. No 

entanto, aqui todos são .... alguma inibição inflexível está segurando-os 

incansavelmente juntos. A natureza da inibição é também um segredo ... um até 

agora reservada por natureza para si mesma. (Citado em Chesnut, O Atom 

Fala , p. 38) 

Um dia, no futuro Deus irá dissolver a força nuclear forte. Pedro descreve esse 

dia como aquele em que "os céus passarão com grande estrondo, e os elementos 

serão destruídos com o calor intenso, ea terra e as obras serão queimadas" (2 

Pe. 3:10). Com o forte já não operatório força nuclear, a lei de Coulomb terão 



efeito, e os núcleos dos átomos vai voar distante. O universo vai literalmente 

explodir. Até esse momento, podemos ser gratos que Cristo "sustenta todas as 

coisas pela palavra do seu poder" (Heb. 1: 3). Jesus Cristo deve ser Deus. Ele 

fez o universo, existia fora e, antes disso, e preserva-lo. 

Jesus Cristo em relação ao Mundo Invisível 

sejam tronos ou domínios ou governantes ou autoridades (1: 16b) 

Tronos , dominações , governantes e autoridades referem-se às várias 

categorias de anjos. Longe de ser um anjo, como o de Colossos errorists 

ensinou, Cristo criou os anjos. O escritor de Hebreus também faz uma clara 

distinção entre Cristo e os anjos: "quanto aos anjos, diz: 'Quem faz ventos seus 

anjos, e de seus ministros labaredas de fogo." Mas do Filho diz: "O teu trono, ó 

Deus, é para todo o sempre, e o cetro justo é o cetro do seu reino" (Heb. 1: 7-

8). Jesus foi exaltado "muito acima de todo governo e autoridade, poder e 

domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no 

vindouro" (Ef. 1:21). Como resultado, "Em nome de Jesus se dobre todo joelho, 

dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra" (Fl. 2:10). Com essa 

verdade o apóstolo Pedro concorda: "[Cristo] é a destra de Deus, tendo subido 

ao céu, depois de anjos, autoridades e poderes tinha sido submetido a Ele" (1 

Pe 3:22.). 

A Bíblia é clara que Jesus não é um anjo, mas o Criador dos anjos. Ele está 

acima dos anjos, que, de fato, adorá-lo e estão sob a sua autoridade. Relação de 

Jesus com o mundo invisível, como sua relação com o universo visível, prova 

que Ele é Deus. 

Jesus Cristo em relação à Igreja 

Ele também é a cabeça do corpo, da igreja; e Ele é o princípio, o 

primogênito dentre os mortos; para que Ele mesmo pode vir a ter 

o primeiro lugar em tudo. (1:18) 

Paulo apresenta quatro grandes verdades deste versículo sobre relação de Cristo 

com a Igreja. 

Cristo é a cabeça da Igreja 

Há muitas metáforas usadas nas Escrituras para descrever a igreja. Ele é 

chamado de uma família, um reino, uma vinha, um rebanho, um edifício, e uma 

noiva. Mas a metáfora mais profunda, um não tendo equivalente Antigo 

Testamento, é a de um corpo. A Igreja é um corpo, e Cristo é a cabeça do 

corpo. Este conceito não é usado no sentido de o chefe de uma empresa, mas 

sim olha para a igreja como um organismo vivo, inseparavelmente ligados por 



Cristo vivo. Ele controla cada parte dela e lhe dá vida e sentido. Sua vida vivida 

por todos os membros fornece a unidade do Corpo (cf. 1 Cor. 12: 12-20). Ele 

energiza e coordena a diversidade dentro do corpo, uma diversidade de dons e 

ministérios espirituais (1 Cor. 12: 4-13). Ele também dirige mutualidade do 

corpo, como os membros individuais servir e apoiar uns aos outros (1 Cor. 12: 

15-27). 

Cristo não é um anjo que serve a Igreja (cf. Heb. 1:14). Ele é o cabeça de Sua 

igreja. 

Cristo é a fonte da Igreja 

Arche ( início ) é usado aqui no duplo sentido da fonte e primazia. A igreja tem 

suas origens em Jesus. Deus "nos escolheu nele antes da fundação do mundo" 

(Ef 1: 4.). É Ele quem dá vida a Sua Igreja. Sua morte sacrificial e ressurreição 

em nosso nome desde a nossa nova vida. Como chefe do Corpo, Jesus ocupa o 

cargo chefe, ou mais alto posto na igreja. Como o princípio, Ele é o seu autor. 

Cristo é o primogênito dentre os mortos 

Primogênito novamente traduz prototokos . De todos aqueles que tenham sido 

ressuscitado dos mortos, nem nunca será, Cristo é o mais alto na classificação. 

Cristo é o pré-eminente One 

Como resultado de sua morte e ressurreição, Jesus passou a ter o primeiro lugar 

em tudo. Paulo resume a ênfase no versículo 18. Ele quer levar a questão com 

tanta força que puder que Jesus não é apenas mais uma emanação de 

Deus. Porque 

Ele se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz ... Deus o 

exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que 

ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão que estão no céu, e na 

terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, 

para glória de Deus Pai. (Filipenses 2: 8-11.) 

Jesus reina sobre o mundo visível, o mundo invisível, e da igreja. Paulo resume 

seu argumento no versículo 19: . Para isso era bom prazer do Pai para toda 

a plenitude morar Nele Pleroma ( plenitude ) era um termo usado pelos 

gnósticos posteriores para se referir aos poderes e atributos divinos, que eles 

acreditavam que eram divididos entre os vários emanações. Isso é 

provavelmente o sentido em que as errorists colossenses usou o termo. Paulo 

responde que o falso ensino, afirmando que toda a plenitude da divindade não 

é espalhado em pequenas doses, a um grupo de espíritos, mas habita plenamente 

em Cristo (cf. 2: 9). O comentador JB Lightfoot escreveu sobre o uso de Paulo 

de Pleroma , 



Por um lado, em relação à Divindade, Ele é a imagem visível do Deus 

invisível. Ele não é apenas o principal manifestação da natureza divina: Ele 

esgota a Divindade manifesta. Nele reside a totalidade dos poderes e atributos 

divinos. Para essa totalidade mestres gnósticos teve um termo técnico, 

o pleroma ou plenitude .... Em contraste com a sua doutrina, [Paulo] afirma e 

repete a afirmação, que o pleromapermanece absolutamente e totalmente em 

Cristo como a Palavra de Deus. A luz inteira está concentrada nele. ( Epístolas 

aos Colossenses e aos Filemon de São Paulo . [1879; reimpressão, Grand 

Rapids: Zondervan, 1959], p 102) 

Paulo diz aos Colossenses eles não precisam de anjos para ajudá-los a salvo. Em 

vez em Cristo, e somente Ele, eles estão completos (2:10). Os cristãos 

compartilham em sua plenitude: "Para de sua plenitude todos nós recebemos, e 

graça sobre graça" (Jo 1:16). Toda a plenitude de Cristo torna-se disponível 

para os crentes. 

Qual deve ser a resposta para as gloriosas verdades sobre Cristo nesta 

passagem? O puritano João Owen escreveu astutamente, 

A revelação feita de Cristo no evangelho bendito é muito mais excelente, mais 

glorioso, mais preenchido com raios de sabedoria divina e da bondade do que 

toda a criação, e os justos compreensão de que, se possível, pode conter ou 

pagar. Sem esse conhecimento, a mente do homem, no entanto se orgulhando 

em outras invenções e descobertas, está envolta em trevas e confusão. 

  

Este, portanto, merece o mais severo dos nossos pensamentos, o melhor de 

nossas meditações e nossa maior diligência neles. Pois, se o nosso futuro bem-

aventurança consistirá em estar onde Ele está, e vendo de Sua glória, qual a 

melhor preparação pode haver para ele do que a contemplação anterior 

constante de que a glória revelada no evangelho, que por uma visão de que 

podemos ser gradualmente transformados na mesma glória? (João Owen, a 

glória de Cristo [reimpressão, Chicago: Moody, 1949], pp. 25-26) 

 

 

 

 



5. Reconciliados com Deus ( Colossenses 

1: 20-23 ) 

e por Ele para reconciliar todas as coisas para si mesmo, tendo 

feito a paz pelo sangue da sua cruz; por meio dele, eu digo, se as 

coisas na terra ou coisas no céu. E, embora estivesse 

anteriormente alienado e hostil em mente, envolvidos em ações 

más, mas Ele já reconciliou em Seu corpo carnal pela morte, a fim 

de apresentá-lo diante dele santos e imaculados e irrepreensíveis-

se de fato você continuar na fé alicerçados e firmes, e não se 

afastou da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado 

a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído 

ministro. ( 1: 20-23 ) 

A palavra de reconciliação é um dos termos mais significativos e descritivos em toda a 

Escritura. É uma das cinco palavras-chave usadas no Novo Testamento para descrever a 

riqueza da salvação em Cristo, junto com justificação , redenção , perdão , e adoção. 

Na justificação, o pecador está diante de Deus culpados e condenados, mas é declarado 

justo ( Rom. 8:33 ). Na redenção, o pecador está diante de Deus como um escravo, mas é 

concedida a sua liberdade (Rom. 6: 18-22 ). No perdão, o pecador está diante de Deus 

como um devedor, mas a dívida é paga e esquecido ( Ef. 1: 7 ). Na conciliação, o pecador 

está diante de Deus como um inimigo, mas se torna seu amigo ( 2 Cor. 5: 18-20 ). Na 

adoção, o pecador está diante de Deus como um estranho, mas é feito um filho ( Ef. 1: 

5 ). A compreensão completa da doutrina da salvação implicaria um estudo detalhado de 

cada um desses termos. Em Colossenses 1: 20-23 , Paulo dá uma aparência concisa de 

reconciliação. 

O verbo katallassō ( reconciliar ) significa "mudar" ou "troca". Seu uso Novo 

Testamento fala de uma mudança em um relacionamento. Em 1 Coríntios 7:11 se refere 

a uma mulher que está sendo reconcilie com o marido. Em seus dois outros usos do Novo 

Testamento, Romanos 5:10 e 2 Coríntios 5: 18-20 , que fala de Deus e do homem se 

reconciliar. Quando as pessoas mudam de ser em inimizade um com o outro para estar 

em paz, disse que estão a ser conciliados. Quando a Bíblia fala de reconciliação, então, 

refere-se a restauração de uma justa relação entre Deus eo homem. 

Não há outro termo para reconciliação que é usada em Colossenses 

1:20 , 22 - apokatallassō . É uma palavra composta, composta da palavra básica para 

reconciliação, katallassō , com uma preposição adicionado para intensificar o 

significado. Significa completamente, completamente, ou totalmente reconciliado. Paulo 

usou, sem dúvida, este termo mais forte em Colossenses como um contra-ataque contra 

os falsos mestres. Porque eles afirmavam que Cristo era apenas mais um ser espiritual 

que emana de Deus, também negou a possibilidade de o homem ser reconciliados com 

Deus pela sozinho Cristo. Em refutar que a negação, Paulo enfatiza que não há 

reconciliação global, completa e integral por meio do Senhor Jesus. Na medida em que 

Ele possui toda a plenitude da divindade ( 1:19 ; 2: 9 ), Jesus é capaz de conciliar 

plenamente homens e mulheres pecadores a Deus ( 01:20 ). 

Paulo defende suficiência de Cristo para reconciliar os homens com Deus, discutindo 

quatro aspectos da reconciliação: o plano de reconciliação, os meios de reconciliação, o 

objetivo da reconciliação, e as provas de reconciliação. 



O Plano de Reconciliação 

e por Ele para reconciliar todas as coisas para si mesmo, tendo 

feito a paz pelo sangue da sua cruz; por meio dele, eu digo, se as 

coisas na terra ou coisas no céu. E, embora estivesse 

anteriormente alienado e hostil em mente, envolvidos em ações 
más, ( 1: 20-21 ) 

O plano final de Deus para o universo é de conciliar todas as coisas para si 

mesmo através de Jesus Cristo. Quando Seu trabalho de criação foi terminado, "Deus viu 

tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom" ( Gn 1.31 ). Boa criação de Deus, no 

entanto, logo foi marcado pelo pecado do homem. A queda resultou não apenas em 

tragédia fatal e contundentes para a raça humana, mas também afetou toda a 

criação. Pecado destruiu a harmonia perfeita entre as criaturas, e entre toda a criação e do 

Criador. A criação foi "submetida à inutilidade" ( Rom. 8:20 ) e "geme e sofre as dores 

de parto, até ao presente" (Rom. 8:22 ). Uma prova disso é a Segunda Lei da 

Termodinâmica, que indica que o universo está perdendo a sua energia utilizável. Se Deus 

não interveio, o universo acabaria por sofrer um calor de morte toda a energia disponível 

seria usado para cima, e o universo se tornaria uniformemente frio e escuro. 

Nós vivemos em uma terra amaldiçoada em um universo amaldiçoado. Ambos estão sob 

a influência maléfica de Satanás, que é ao mesmo tempo "o deus deste mundo" ( 2 Cor. 

4: 4 ), e "o príncipe do poder do ar" ( Ef. 2: 2 ). Os efeitos devastadores da maldição e 

influência satânica vai chegar a um clímax apavorante nos eventos da tribulação. Alguns 

dos vários bacia, trompete e juízos dos selos são demoníacos, outros representam 

fenômenos naturais idas selvagens como Deus solta a sua ira. No ponto culminante do 

que o tempo de destruição e caos, Cristo retorna e define o Seu reino. Durante o seu 

reinado milenar, os efeitos da maldição vai começar a ser revertida. A Bíblia nos dá um 

vislumbre do que a criação restaurada vai ser assim. 

Não haverá mudanças dramáticas no mundo animal. Em Isaías, aprendemos que 

O lobo habitará com o cordeiro, eo leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão 

novo eo animal cevado viverão juntos; e um menino pequeno os conduzirá. Além disso, 

a vaca ea ursa pastarão; seus filhotes se deitarão juntos; eo leão comerá palha como o 

boi. E a criança de peito vai jogar pelo buraco da cobra, ea criança desmamada colocará 

a mão na cova do basilisco. Eles não vão ferir ou destruir em todo o meu santo 

monte. ( Isaías 11: 6-9. ) 

  

"O lobo eo cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi;. E pó será a comida 

da serpente Devem fazê mal nem dano algum em todo o meu santo monte", diz o 

Senhor. ( Isa. 65:25 ) 

As mudanças no mundo do animal será acompanhado por mudanças na Terra e do sistema 

solar: 

Em seguida, a lua vai ser envergonhado eo sol se envergonhará, pois o Senhor dos 

exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, e sua glória estará perante os seus 

anciãos. ( Isa. 24:23 ) 

  



A luz da lua será como a luz do sol, e à luz do sol sete vezes maior, como a luz de sete 

dias, no dia em que o Senhor atar a contusão do seu povo, e curar a contusão Ele 

infligiu. ( Isa. 30:26 ) 

  
Já não vai ter o sol para luz do dia, nem com o seu resplendor a lua vai lhe dar a luz; mas 

você vai ter o Senhor por luz perpétua, e seu Deus para a sua glória. Seu sol irá se pôr 

nem mais, nem será o seu declínio lua; para que você terá ao Senhor por uma luz 

eterna. ( Is 60: 19-20. ) 

Enormes, mudanças dramáticas marcará a reconciliação do mundo com Deus. Paulo 

escreve: "A própria criação também será liberta da escravidão da corrupção" ( Rom. 

8:21 ). Deus e da criação serão conciliados; a maldição de Gênesis 3 serão 

removidos. Podemos dizer que Deus vai fazer amigos com o universo novo. O universo 

será restaurado para um bom relacionamento com o seu Criador.Finalmente, após o reino 

milenar, realmente haverá um novo céu e uma nova terra, como Pedro e João indicam: 

De acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a 

justiça. ( 2 Pe. 3:13 ) 

  
Eu vi um novo céu e uma nova terra; pois o primeiro céu ea primeira terra passaram. ( Ap 

21: 1 ) 

O Senhor vai fazer tudo novo. 

Paulo novamente mira direta no dualismo filosófico falso dos hereges de Colossos. Eles 

ensinaram que toda a matéria era mau e espírito era bom. Em seu esquema, Deus não 

criou o universo físico, e ele certamente não gostaria de se reconciliar com ele. Paulo 

declara que Deus realmente reconciliar o mundo material a si mesmo, e, ainda, de que Ele 

vai fazer isso por meio de Seu Filho, Jesus Cristo. Longe de ser uma emanação espírito 

despreocupado com a matéria mal, Jesus é o agente através do qual Deus irá realizar a 

reconciliação do universo. O teólogo alemão Erich Sauer comenta, 

A oferta no Gólgota estende a sua influência na história universal. A salvação da 

humanidade é apenas uma parte dos conselhos de âmbito mundial de Deus .... As "coisas 

celestiais" também vai ser limpos através do sacrifício de Cristo de Si mesmo ( Heb. 

9:23 ). A "limpeza" dos lugares celestiais é necessário se em nenhuma outra terra do que 

eles têm sido a morada dos espíritos caídos ( Ef 6:12. ; 2: 2 ), e porque Satanás, o seu 

chefe, tem para as idades tiveram acesso a as maiores regiões do mundo celestial ... do 

outro lado torna-se deste lado; eternidade transfigura tempo e nesta terra, o diretor de cena 

do resgate, torna-se o Residence do reino universal de Deus ( O Triunfo do 

Crucificado [Grand Rapids: Eerdmans, 1960]., pp 179, 180 [grifo no original]). 

Alguns imaginaram todas as coisas para incluir homens caídos e anjos caídos, e com base 

nisso têm defendido o universalismo, a derradeira salvação de todos. Ao fazer isso eles 

têm vista para uma regra fundamental da interpretação, a analogia Scriptura. Esse 

princípio ensina que nenhuma passagem da Escritura, devidamente interpretada, irá 

contradizer qualquer outra passagem. Quando deixamos a Escritura interpretar a 

Escritura, é claro que por todas as coisas Paulo significa todas as coisas, para quem a 

reconciliação é possível. Que os anjos caídos e os homens não regenerados vai passar a 

eternidade no inferno é o ensino enfática da Escritura. Nosso Senhor, um dia, dizer para 

os incrédulos: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo 



e seus anjos", e que eles "irão para o castigo eterno" ( Mat. 25:41 , 46 ). Em Apocalipse 

20: 10-15 , o apóstolo João escreve: 

O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta eo 

falso profeta são também; e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. E vi um 

grande trono branco, eo que estava assentado sobre ele, de cuja presença a terra eo céu 

fugiram, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante 

do trono, e livros foram abertos; e outro livro foi aberto, que é o livro da vida; E os mortos 

foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu 

o mar os mortos que estavam nele, a morte eo Hades entregaram os mortos que neles 

havia; e foram julgados, cada um deles de acordo com as suas obras. E a morte eo inferno 

foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, 

se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado para dentro do lago 

de fogo. 

Por outro lado, há um sentido em que até mesmo os anjos caídos e os homens não 

resgatados serão reconciliados com Deus para o julgamento, mas apenas no sentido de 

submeter a Ele para a condenação final. Sua relação com Ele mudará de que de inimigos 

para que do julgado. Eles serão condenados ao inferno, incapaz por mais tempo a poluir 

a criação de Deus. Eles vão ser destituído de seu poder e forçado a curvar-se em 

submissão a Deus. Paulo escreve em Colossenses 2:15 que depois de Cristo "desarmou 

os principados e potestades [anjos caídos], ele fez uma exibição pública deles, tendo 

triunfado sobre eles." Por causa da vitória de Cristo, "o Deus de paz em breve esmagará 

a Satanás debaixo dos seus pés" ( Rom. 16:20 ). E "ao nome de Jesus se dobre todo joelho, 

dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra" ( Fp. 2:10 ). Deus elevou Cristo 

para uma posição acima de todas as coisas, se as coisas na terra ou coisas no céu. Paulo 

escreveu aos Efésios que Deus "ressuscitou dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua 

direita nos lugares celestiais, acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de 

todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também na que há de vir E Ele colocou 

todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés "(. Ef. 1: 21-22 ). 

Embora no sacrifício de Cristo, Deus fez provisão para o mundo (cf. Jo 3:16 ; 1 João 2: 

2 ), todas as pessoas que não se reconciliar com Deus no sentido de poupança de ser 

redimido. Os benefícios da expiação de Cristo são aplicados somente aos eleitos, o único 

que veio para salvar a fé nEle. 

Do plano geral de Deus para reconciliar todas as coisas para si mesmo, Paulo se volta 

para a reconciliação específico de crentes como Colossenses. Que haviam se reconciliado 

havia provas suficientes de que Cristo era suficiente para reconciliar os homens e 

mulheres para Deus. Sua reconciliação prenunciou a reconciliação final do universo. 

Para convencê-los do poder de Cristo para reconciliar os homens com Deus, Paulo lembra 

aos Colossenses de como eles eram antes de sua reconciliação. Eles eram anteriormente 

alienado e hostil em mente, envolvidos em ações más. Apallotrioō ( alienado ) 

significa "distante", "cortado" ou "separado". Antes de sua reconciliação, Colossenses 

estavam completamente afastados de Deus. Em uma passagem similar, Paulo escreve: 

"Você estava naquele tempo separado de Cristo, excluídos da comunidade de Israel, e 

estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, 

em Cristo Jesus, vós, que anteriormente foram muito longe, foram aproximados pelo 

sangue de Cristo "( Ef. 2: 12-13 ). Os não-cristãos estão afastados de Deus por causa do 

pecado; não existe tal coisa como um "pagão inocente." Todos os descrentes sofrem 

separação de Deus a menos que recebam a reconciliação fornecida em Jesus Cristo. 



O Colossenses também havia sido hostil em mente. Echthros ( hostil ) também poderia 

ser traduzida como "odioso". Os incrédulos não são apenas separados de Deus por 

condição, mas também de ódio de Deus pela atitude. Eles odeiam e se ressentem Seus 

santos padrões e comandos, porque eles estão envolvidos em ações más. A Bíblia ensina 

que os incrédulos "amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más 

Pois todo o que faz o mal odeia a luz e não vem. para a luz, para que as suas obras não 

sejam reprovadas "( João 3: 19-20 ). Seu problema não é a ignorância, mas o amor 

intencional do pecado. 

Mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram 

graças; mas eles tornaram-se fúteis em suas especulações, eo seu coração insensato se 

obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus 

incorruptível em semelhança da imagem na forma de homem corruptível, e de aves e de 

quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus 

corações, à imundícia, para que seus corpos fossem desonrados entre eles. ( Rom. 1: 21-

24 ) 

Embora "o que se sabe sobre Deus é evidente entre eles, porque Deus tornou evidente a eles" 

( Rom. 1:19 ), eles "suprimir a verdade em injustiça" ( Rm 1:18. ). Como Isaías escreveu a 

desobediente Israel, "as vossas iniqüidades fazem separação entre vós eo vosso Deus; e os 

vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça" ( Is. 59: 2 ). O pecado é 

a causa raiz de alienação do homem de Deus.Porque Deus não pode ter comunhão com o 

pecado (cf. Hab 1:13. ; 1 João 1: 6 ), é o pecado que precisa ser tratada com diante de Deus e 

do homem podem ser reconciliados. 

A questão de saber se o homem é reconciliado com Deus, ou Deus ao homem. Há um 

sentido em que ambas ocorrem. Uma vez que "a mentalidade da carne é hostil para com 

Deus" ( Rom. 8: 7 ), e "os que estão na carne não podem agradar a Deus" ( Rom. 8: 8 ), a 

reconciliação não pode ocorrer até que o homem se transforma. "Portanto, se alguém está 

em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que tudo se fez novo Ora, 

todas estas coisas são de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo." 

( 2 Cor 5:. 17-18 ). 

Há também o lado de Deus para a reconciliação. Desde o seu santo perspectiva, Sua justa 

ira contra o pecado deve ser apaziguado. Longe de ser o inofensivo, avô tolerante que 

muitos hoje imagina que ele seja, Deus "toma vingança contra os seus adversários, e 

guarda a ira contra os seus inimigos" ( Nah. 1: 2 ). "Na sua ira a terra treme, e as nações 

não podem suportar a sua indignação" ( Jer. 10:10 ). Aquele que se recusa a obedecer o 

Filho vai achar que "a ira de Deus sobre ele permanece" ( João 3:36 ). Por causa de seu 

pecado, "a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência" ( Ef. 5: 6 ). Homem e Deus 

nunca poderia ser conciliada a menos que a ira de Deus foi aplacada. A provisão para que 

ocorreu através do sacrifício de Cristo. "Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo 

seu sangue, seremos salvos da ira de Deus por meio dele" ( Rom. 5: 9 ). "É Jesus que nos 

livra da ira vindoura" ( 1 Ts. 1:10 ). Ele suportou a fúria da ira de Deus contra os nossos 

pecados (cf. 2 Cor. 5:21 ; 1 Pedro 2:24. ). Afinal de contas, "Deus não nos destinou para 

a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo" ( 1 Tessalonicenses 

5: 9. ). 

A morte de Cristo na cruz nos reconciliou com Deus ( Ef. 2:16 ), algo que nunca poderia 

ter feito por nós mesmos. Em Romanos 5: 6-10 , Paulo dá quatro razões para isso. Em 

primeiro lugar, a falta de força: "nós ainda éramos impotentes" ( v. 6 ). Em segundo lugar, 

a falta de mérito: nós "ímpios" ( v. 6 ). Em terceiro lugar, a falta de justiça: "nós ainda 

pecadores" ( v 8. ). Finalmente, a falta de paz com Deus: "éramos inimigos" ( v. 10 ). É 



somente através da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo que qualquer pessoa pode 

receber a reconciliação ( v. 11 ). 

Os Meios de Reconciliação 

ter feito a paz pelo sangue da sua cruz ... Ele já reconciliou em 
Seu corpo carnal pela morte ( 01:20 b, 22a) 

Essas duas frases resumem os meios específicos pelos quais Cristo efetuado nossa 

reconciliação com Deus. Paulo diz primeiro que Cristo fez a paz entre Deus eo homem 

através do sangue da sua cruz.Sangue fala metaforicamente de Sua expiação. Ele se 

conecta a morte de Cristo, com o sistema de sacrifício do Antigo Testamento (cf. 1 Pe 1: 

18-19. ). Ele também é um termo que assinala graficamente morte violenta, como a 

sofrida pelos animais sacrificados. Os incontáveis milhares de animais sacrificados sob a 

Antiga Aliança apontou para a frente para o, a morte derramamento de sangue violento 

Cordeiro sacrificial final seria sofrer. O escritor de Hebreus nos informa que "os corpos 

dos animais, cujo sangue é trazido para o lugar santo pelo sumo sacerdote como oferta 

pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar 

o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta "( Heb. 13: 11-12 ). 

A referência ao sangue de Cristo de novo enfatiza a ligação entre a sua morte violenta e 

as mortes violentas de animais sacrificados sob a Antiga Aliança. Ao contrário de muitos 

deles, no entanto, Jesus não sangrar até a morte (cf. Jo 19:34 ). Nenhum homem tirou sua 

vida. Ele não era uma vítima indefesa, mas voluntariamente ofereceu sua vida a Deus. 

Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para que eu possa levá-la 

novamente. Ninguém ma tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho autoridade 

para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. ( João 

10: 17-18 ) 

Jesus escolheu o momento de sua morte: "Quando Jesus tomou o vinagre, disse:" Está 

consumado! " E, inclinando a cabeça, entregou o espírito "( João 19:30 ). 

Não há nada de místico, no entanto, sobre o sangue de Cristo. Ele nos salva apenas no 

sentido de que Sua morte foi a morte sacrificial do Cordeiro final. Foi essa morte que nos 

reconciliou com Deus ( Rom. 5:10 ). 

Ensinamento bíblico adequado no sangue de Cristo simplesmente é que o Seu sangue 

física não tem poder de poupança de mágico ou místico. Não é uma forma sobrenatural 

preservado do sangue real de Cristo que, literalmente, lava os fiéis de seu pecado. O 

sangue de Cristo é aplicada para o crente em um sentido simbólico, pela fé, da mesma 

forma que "vemos" Cristo pela fé, e nós estamos sentados com Ele nos lugares celestiais, 

não no sentido físico. 

Como poderiam os glóbulos vermelhos e brancos literalmente ser aplicada aos crentes na 

salvação? Para o nosso corpo físico? Poderia ser de outra forma com o sangue 

literal? Onde é que o sangue literal, tangíveis mantidos? Como muito do que é aplicado, 

e por que não é usado para cima? Para um grau ou outro, temos de reconhecer que há 

simbolismo em que a Bíblia diz sobre o sangue. Caso contrário, vamos acabar com uma 

doutrina anti-bíblica, obviamente, como transubstanciação para explicar como o sangue 

literal pode ser aplicada a todos os crentes para a salvação. (Eu tenho ouvido recentemente 

que alguns acreditam que o sangue de Jesus é mantido em uma garrafa no céu para ser 

literalmente usado de alguma forma a aplicar-se a alma!) 



A interpretação estritamente física do que a Bíblia diz sobre o sangue de Cristo não pode 

lidar adequAdãoente com passagens como João 6: 53-54 : "Em verdade, em verdade vos 

digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não 

tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, 

e eu o ressuscitarei no último dia ". 

Seria igualmente difícil explicar como o sangue físico se entende em Mateus 23: 30-

35 ("Nós não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas"); 27: 24-25 ("O seu 

sangue caia sobre nós , e sobre nossos filhos "); Atos 5:28 ("[você] a intenção de trazer o 

sangue desse homem em cima de nós"); 18: 6 ("O vosso sangue seja sobre a vossa 

cabeça"); 20:26 , 28 (" Estou limpo do sangue de todos os homens "); e 1 Coríntios 

10:16 ("O cálice de bênção ... não é a comunhão do sangue de Cristo?"). 

O sangue literal de Cristo correu para a sujeira e poeira, e nada na Escritura sugere que 

agora existe em qualquer forma tangível ou visível. Vinho da comunhão não muda em 

sangue. Não há nenhuma maneira o sangue real de Cristo poderia ser aplicada a todos 

nós. Temos de reconhecer em algum ponto que a aspersão com o sangue sob a Nova 

Aliança é simbólica. 

"Sem derramamento de sangue não há remissão" ( Hb. 9:22 ). Eu afirmo que a verdade e 

nunca neguei isso. Mas o "derramamento de sangue" na Escritura é uma expressão que 

significa muito mais do que apenas o sangramento. Refere-se à morte sacrificial 

violento. Se apenas o sangramento poderia comprar a salvação, por que não simplesmente 

Jesus sangrar sem morrer? É claro que Ele tinha que morrer para ser o sacrifício perfeito, 

e sem Sua morte a nossa redenção não poderia ter sido comprado pelo Seu sangue. 

O significado das Escrituras neste assunto não é tão difícil de entender. Romanos 5: 9-

10 esclarece o ponto; dois versos lado aqueles a lado mostram que para ser "justificados 

pelo seu sangue" ( v. 9 ) é o mesmo que ser "reconciliados com Deus pela morte de seu 

Filho" ( v. 10 ). O elemento crítico na salvação é a morte sacrificial de Cristo em nosso 

favor. O derramamento do seu sangue era a manifestação visível da Sua vida está sendo 

derramado em sacrifício, e Escritura usa constantemente o termo "derramamento de 

sangue", como uma metonímia para morte expiatória. (A metonímia é uma figura de 

linguagem em que a parte é usada para representar ou designar o todo.) 

Bloodshed era desígnio de Deus para todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Eles 

foram sangrou até a morte, em vez de pauladas ou queimados. Deus projetou que a morte 

sacrificial foi a ocorrer com a perda de sangue como uma manifestação viva da vida sendo 

derramado ("a vida da carne está no sangue"). No entanto, aqueles que eram pobres 

demais para trazer os animais para os sacrifícios foram autorizados a trazer um décimo 

de um efa (cerca de dois quartos) de farinha em vez ( Lev. 05:11 ). Seus pecados foram 

cobertos com tanta certeza como os pecados daqueles que poderiam dar ao luxo de 

oferecer um cordeiro, cabra, rola ou pombo ( Lev. 5: 6-7 ). O sangue de Cristo era 

preciosa, mas tão precioso como era, apenas, quando foi derramado em morte poderia a 

pena do pecado ser pago. 

Assim, se Cristo tivesse sangrado sem morrer, a salvação não teria sido comprado. Nesse 

sentido, não é o Seu sangue, mas Sua morte que nos salva. E quando a Escritura fala sobre 

o derramamento de sangue, o ponto não é mera sangramento, mas morrendo por violência 

como um sacrifício. Isso não é uma heresia, e nada na história da igreja protestante iria 

apoiar a noção de que é. O único grupo importante insistir em que a aplicação do sangue 

é literal é a Igreja Católica Romana. 



Cristo morreu não apenas como um sacrifício, mas também como nosso substituto. Ele já 

reconciliou em Seu corpo carnal pela morte. Em Romanos 8: 3 , Paulo nos diz que Deus 

enviou "seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como oferta pelo pecado, 

condenou o pecado na carne." Ele tomou o lugar dos pecadores, morrendo uma morte 

substitutiva que pagou o preço total para o pecado de todos os que crêem. Esta morte 

satisfez a ira de Deus. Mais uma vez Paulo martela no falso ensino dos hereges 

colossenses que Cristo era um mero ser espiritual. Pelo contrário, Paulo insiste, Ele 

morreu como um homem para os homens. Eram de que não é verdade, não poderia haver 

reconciliação para qualquer pessoa. 

O Objetivo da Reconciliação 

a fim de apresentá-lo diante dele santos e imaculados e 

irrepreensíveis ( 1:22 b) 

O objetivo final de Deus na reconciliação é apresentar seus eleitos santo e puro diante 

dEle. Paulo expressou um desejo semelhante para o Corinthians: "estou zelando por você 

com um zelo de Deus, porque eu prometi a um marido, que a Cristo vos apresentar como 

uma virgem pura" ( 2 Cor 11: 2. ). Jude nos diz que um dia vai "ficar na presença de Sua 

glória irrepreensível com grande alegria" ( Judas 24 ). Tal purificação é necessária se os 

pecadores são para ficar na presença de um Deus santo. 

Santos ( hagios ) significa ser separado do pecado e consagrado a Deus. Tem a ver com 

o relacionamento do crente com Ele. Como resultado de uma união fé com Jesus Cristo, 

Deus vê os cristãos como Santo como Seu Filho. Deus "nos escolheu nele antes da 

fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele" ( Ef 1: 

4. ). "Ele fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos 

tornássemos justiça de Deus em Cristo" ( 2 Cor. 5:21 ). 

Blameless ( amōmos ) significa sem defeito. Foi usado na Septuaginta para falar de 

animais para o sacrifício ( Num. 06:14 ). Ela é usada no Novo Testamento para se referir 

a Cristo como o Cordeiro imaculado de Deus ( Hb 9:14. ; 1 Pe 1:19. ). Em referência a 

nós mesmos, a reconciliação nos dá um caráter irrepreensível. 

Irrepreensível ( anegklētos ) vai além irrepreensível. Isso significa não apenas que nós 

somos sem defeito, mas também que ninguém pode trazer uma acusação contra nós 

(cf. Rom. 8:33 ). Satanás, o acusador de nossos irmãos ( Rev. 12:10 ), não é possível fazer 

uma vara de acusação contra os eleitos Cristo reconciliou. 

Reconciliação de Cristo faz com que os crentes santo, inocente, e irrepreensíveis diante 

d'Ele. Deus nos vê agora como vamos estar no céu quando estamos glorificado. Ele vê 

nos vestiu com a própria justiça de Jesus Cristo. O processo de crescimento espiritual 

envolve a tornar-se, na prática, o que somos na realidade diante de Deus. Nós "puseram 

sobre o novo homem" e que o novo self "se renova para o pleno conhecimento, segundo 

a imagem daquele que o criou" ( Colossenses 3:10 ). A vida cristã envolve ", 

contemplando, como por espelho, a glória do Senhor [que nos cobre diante de Deus, e] 

sendo transformado na mesma imagem, de glória em glória, assim como pelo Senhor, o 

Espírito" ( 2 Cor 3.: 18 ). 

A Evidência da Reconciliação 



se de fato você continuar na fé alicerçados e firmes, e não se 

afastou da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado 

a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído 
ministro. ( 01:23 ) 

Uma das verdades mais sérias na Bíblia é que nem todos os que professam ser cristãos 

estão de fato salvos. Nosso Senhor advertiu: "Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, 

Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? 

E em teu nome não fizemos muitos milagres?" E então eu declararei -lhes: "Nunca vos 

conheci; partem de mim, vós que praticais a iniquidade "'" (Mateus 7: 22-23. ). 

De todas as marcas de um cristão genuíno apresentado nas Escrituras, nenhuma é mais 

importante do que o que Paulo menciona aqui. As pessoas dão evidência de ser 

verdadeiramente reconciliados quando eles continuarem na fé alicerçados e firmes. A 

Bíblia testifica repetidamente que aqueles que são verdadeiramente reconciliados vai 

continuar na fé. Na parábola dos solos, Jesus descreveu os representados pelo solo 

rochoso como "" aqueles que, ao ouvirem, recebem a palavra com alegria; e estes não têm 

raiz firme, pois eles acreditam por algum tempo, e no tempo da tentação queda away 

'"(Lucas 8:13 ). Por apostasia, deram provas de que eles nunca foram verdadeiramente 

salvos. Em João 8:31 , "'. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente 

meus discípulos" Jesus, portanto, era dizer aos judeus que haviam crido nele: "Falando 

de apóstatas, o apóstolo João escreve em 1 João 2: 19 , "Saíram de nós, mas não eram dos 

nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco; mas eles 

saíram, a fim de que ele pode ser demonstrado que todos eles não são de nós ". 

Depois de ouvir algum ensinamento difícil e desafiador Dele, muitos dos chamados 

discípulos de Jesus "retirou-se, e não andavam mais com ele" ( João 6:66 ). Ao fazê-lo, 

deram provas de que eles nunca tinham sido verdadeiramente Seus 

discípulos. Perseverança é a marca do verdadeiro santo. (I discutir a questão em meus 

livros O Evangelho Segundo Jesus [Grand Rapids: Zondervan, 1988] e Saved Sem 

dúvida [Wheaton, Ill .: Victor, 1992].) 

Para que não haja qualquer confusão sobre o que eles deveriam continuar em, Paulo 

especifica o conteúdo da sua fé como o evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda 

criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. O Colossenses 

são para agarrar-se ao evangelho apostólico que tinham ouvido; o evangelho que havia 

sido proclamada em todo o mundo; o evangelho de que Paulo era um ministro, 

encomendado para pregar. Aqueles que, como os errorists colossenses, anuncie outro 

evangelho estande amaldiçoado diante de Deus ( Gal. 1: 8 ). 

Talvez nenhuma passagem sublinha a importância vital de reconciliação mais de 2 

Coríntios 5: 17-21 : 

Se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que tudo se 

fez novo. Ora, todas estas coisas são de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por 

Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo 

reconciliando consigo o mundo consigo mesmo, sem contar os pecados dos homens, e 

Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores da parte de 

Cristo, como se Deus estivesse pedindo por meio de nós; pedimos-te em nome de Cristo, 

se reconciliarem com Deus. Ele fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, 

para que nos tornássemos justiça de Deus nele. 



Nesse texto poderosa que podemos vislumbrar cinco verdades sobre a reconciliação. Em 

primeiro lugar, a reconciliação transforma os homens: "Se alguém está em Cristo, é nova 

criatura; as coisas antigas já passaram; eis que tudo se fez novo" ( v. 17 ). Em segundo 

lugar, aplaca a ira de Deus: "Ele fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, 

para que nos tornássemos justiça de Deus nele" ( v. 21 ).Em terceiro lugar, vem através 

de Cristo: "Todas essas coisas são de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio 

de Cristo" ( v 18. ). Em quarto lugar, ele está disponível para todos os que crêem: "Deus 

estava em Cristo reconciliando consigo o mundo a Si mesmo" ( v. 19 ). Finalmente, todo 

o crente foi dado o ministério da proclamação da mensagem de reconciliação: Deus "nos 

deu o ministério da reconciliação" ( v 18. ), e "Ele nos confiou a palavra da reconciliação" 

( v. 19 ). 

Deus envia o Seu povo por diante como embaixadores para um mundo perdido, tendo 

caído incrivelmente boa notícia. Para todos que estão irremediavelmente perdido e 

condenado, separado de Deus pelo pecado. Mas Deus providenciou os meios de 

reconciliação através da morte de Seu Filho. Nossa missão é defender com as pessoas 

para receber a reconciliação, antes que seja tarde demais. A atitude de Paulo, expressos 

em verso 20 , deverá marcar cada cristão: "Portanto, somos embaixadores da parte de 

Cristo, como se Deus estivesse pedindo por meio de nós, nós te peço, em nome de Cristo, 

se reconciliarem com Deus." 

 

6. A visão do ministério de Paulo 

( Colossenses 1: 24-29 ) 

Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e na minha 

carne, que eu faço a minha parte em nome do seu corpo (que é a 

igreja) para o preenchimento de suprir o que falta aos sofrimentos 

de Cristo. Desta igreja eu fui constituído ministro segundo a 

dispensação de Deus deu em mim para o seu benefício, para que 

eu possa exercer plenamente a pregação da palavra de Deus, ou 

seja, o mistério que esteve oculto dos últimos séculos e gerações 

; mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer 

conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os 

gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. E nós 

proclamamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem 

em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito 

em Cristo. E para este fim também trabalho, combatendo segundo 

a sua energia, o que poderosamente trabalha dentro de mim. ( 1: 
24-29 ) 

O ministério é um tema que foi caro ao coração do apóstolo Paulo, e é um tema freqüente 

em suas cartas. Ele nunca perdeu o sentido da maravilha que Deus iria chamá-lo para o 

ministério, e ele não se cansava de falar sobre isso. Perto do fim de sua vida, ele escreveu 

para o seu protegido e companheiro ministro Timóteo: "Agradeço a Cristo Jesus nosso 

Senhor, que me fortaleceu, porque Ele me considerou fiel, pondo-me em serviço; mesmo 

que eu era anteriormente um blasfemador, perseguidor e injuriador "( 1 Tim. 1: 12-13 ). 

Como Jeremias, que falou da Palavra de Deus como um fogo ardente nos seus ossos ( Jer. 

20: 9 ), Paulo sentiu obrigada a realizar o seu ministério. Para o Corinthians, ele escreveu: 



"Porque, se anuncio o evangelho, não tenho nada para se orgulhar de, pois estou sob 

compulsão, porque ai de mim se eu não anunciar o Evangelho" ( 1 Cor 9:16. ). 

Paulo falava freqüentemente de seu ministério, quando ele precisava para estabelecer sua 

autoridade e credibilidade. Esse era o seu objetivo nesta passagem. Colossenses foi 

escrito em parte como uma polêmica contra os falsos mestres, e foi essencial para Paulo 

para defender sua autoridade para falar em nome de Deus. Caso contrário, os falsos 

mestres teria demitido o que ele escreveu como meramente a sua própria opinião. Tendo 

começado a carta com uma declaração de sua autoridade apostólica ( 1: 1 ), Paulo agora 

dá uma visão detalhada do caráter divino de seu ministério. Ele recita oito aspectos desse 

ministério: a fonte do ministério, o espírito do ministério, o sofrimento do ministério, o 

alcance do ministério, o assunto do ministério, o estilo do ministério, a soma do 

ministério, ea força do ministério. 

A fonte do Ministério 

o evangelho ... do qual eu, Paulo, fui constituído ministro ... É esta 

igreja que eu fui constituído ministro segundo a dispensação de 
Deus deu em mim para o seu benefício ( 01:23 c, 25a) 

Paulo fechou a última seção, descrevendo o conteúdo da fé Colossenses ', ou seja, o 

evangelho, a verdade salvadora de que ele foi feito ministro ( 01:23 ). Em 1:25 ele repete 

o pensamento, dizendo mais uma vez que ele foi feito ministro da igreja de Cristo. A 

fonte de seu ministério era Deus. 

Tornando-se um ministro de Jesus Cristo não era o que Saulo de Tarso planejava fazer 

com a sua vida. Pelo contrário, ele parecia estar se encaminhando para os escalões 

superiores do judaísmo. Suas credenciais eram impressionantes. Ele era "circuncidado ao 

oitavo dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, 

fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à justiça que há na a Lei, 

irrepreensível "( Fp 3: 5-6. ). Apesar de ter nascido em Tarso, ele foi criado em Jerusalém, 

"educado sob Gamaliel, estritamente de acordo com a lei de nossos pais, zeloso de Deus" 

(Atos 22: 3 ). Ele disse: "[Eu estava] excedia em judaísmo a muitos dos meus 

contemporâneos entre os meus compatriotas, sendo mais extremamente zeloso minhas 

tradições ancestrais" ( Gal. 1:14 ). Foi que o zelo que o levou a tornar-se um perseguidor 

dos cristãos. 

Leitores do Novo Testamento primeiro encontro Paulo sob seu nome judeu, Saulo, no 

martírio de Estêvão. "Quando ele tinha conduzido para fora da cidade, eles começaram a 

apedrejá-lo, e as testemunhas depuseram lado os seus mantos aos pés de um jovem 

chamado Saulo" ( Atos 07:58 ). Não contente com um papel de apoio, ele rapidamente se 

tornou o principal perseguidor da Igreja: "Agora Saulo, respirando ainda ameaças e 

mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas 

para as sinagogas de Damasco , de modo que, se encontrasse alguns pertencentes ao 

Caminho, homens e mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém "( Atos 9: 1-2 ). Ele 

"persegui este caminho até à morte, prendendo e colocando homens e mulheres em 

prisões" ( Atos 22: 4 ). Como ele descreveu em seu depoimento perante o rei Agripa 

Então, eu pensei para mim mesmo que eu tinha que fazer muitas coisas hostis ao nome 

de Jesus de Nazaré. E este é apenas o que eu fiz em Jerusalém; Não só eu trancar muitos 

dos santos nas prisões, havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, mas 

também quando eles estavam sendo condenado à morte dei o meu voto contra eles. E 



como, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, eu tentei forçá-los a 

blasfemar; e sendo furiosamente furioso com eles, eu ficava perseguindo-os até nas 

cidades estrangeiras. ( Atos 26: 9-11 ) 

Foi enquanto engajado em seu one-man cruzada para acabar com a Igreja que ele tinha a 

experiência que virou o mundo de cabeça para baixo: 

Como eu estava viajando a Damasco, com poder e comissão dos principais dos 

sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, mais brilhante que o sol, 

que brilha ao redor de mim e dos que iam comigo. E quando todos nós tínhamos caído no 

chão, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: "Saulo, Saulo, por que me 

persegues? É difícil para você chutar os aguilhões." E eu disse: "Quem és tu, Senhor?" E 

o Senhor disse: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues Mas levanta-te e põe-te em pé;. Para 

este fim eu apareci para você, para te fazer ministro e testemunha, não só para as coisas 

que tens visto, mas também para as coisas em que eu vou lhe aparecem; livrando-te deste 

povo judeu e dos gentios, a quem eu vos envio a vós, para abrir seus olhos, para que se 

convertam das trevas à luz, e do domínio de Satanás para Deus, a fim de que recebam o 

perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. " ( Atos 26: 

12-18 ) 

Paulo não se candidatar a ser um ministro de Jesus Cristo; ele foi nomeado um pelo próprio 

Senhor. Cego e aterrorizado com a majestade da aparição gloriosa de Cristo, tudo o que ele 

podia dizer era "O que devo fazer, Senhor?" ( Atos 22:10 ). 

Paulo muitas vezes sublinharam o facto de maravilhoso que Deus o havia escolhido para 

o ministério. Para os romanos, ele escreveu que ele era um ministro para os gentios por 

causa da eleição da graça dele: "Eu tenho escrito muito corajosamente a você em alguns 

pontos, a fim de lembrá-lo de novo, por causa da graça que me foi dada por Deus , para 

ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando como sacerdote o Evangelho de 

Deus, que a minha oferta dos gentios pode se tornar aceitável, santificada pelo Espírito 

Santo "( Rom. 15: 15-16 ). Ele estava ansioso para afirmar que foi Deus quem lhe deu o 

ministério da reconciliação ( 2 Cor. 5:18 ) e colocá-lo a serviço de Jesus Cristo ( 1 Tim. 

1:12 ). Ele disse a Timóteo: "Há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, 

Cristo Jesus, homem, que se deu em resgate por todos, o testemunho dado na hora certa. 

E por isso eu fui constituído pregador e apóstolo (estou a dizer a verdade, eu não estou 

mentindo) como um mestre dos gentios na fé e na verdade "( 1 Tm 2: 5-7. ; cf. 2 Tm 

1:11. ). 

Todos os cristãos foram chamados para servir a Deus de uma forma ou de outra. Como 

Deus é soberano em chamar homens para a salvação, assim ele é em chamá-los para o 

serviço. O Espírito Santo dá dons espirituais, que são capacitações para o serviço para o 

qual fomos chamados, de acordo com Sua vontade soberana ( 1 Cor. 12:11 ). Como 

Paulo, a responsabilidade do crente é ser obediente ao que chamar ( Atos 26:19 ). 

Porque ele foi feito ministro por chamada soberano, Paulo viu seu ministério como 

uma mordomia de Deus. Modormia traduz oikonomia , uma palavra composta formada 

por oikos ("casa") e Nemo("gerenciar"). Isso significa que para gerenciar uma casa como 

mordomo de bens de outra pessoa. O mordomo tinha supervisão dos outros servos e 

manipulados os negócios e assuntos financeiros da família.Isso liberou o proprietário de 

viajar e perseguir outros interesses. Sendo um steward foi, assim, uma posição de grande 

confiança e responsabilidade no mundo antigo. 

Ao contrário de muitos que mantiveram altos cargos ao longo da história da igreja, Paulo 

procurou nenhuma glória para si mesmo. Ele queria ser considerado "dessa maneira, 



como [servo] de Cristo, e [a steward] dos mistérios de Deus. Neste caso, além disso, se 

requer dos administradores que um ser encontrado confiável" ( 1 Cor. 4: 1-2 ). Ele tinha 

uma tarefa dada por Deus que ele foi obrigado a cumprir (cf. 1 Cor. 9: 16-17 ; Gl. 2: 7 ; . 

Ef 3: 2 , 7-8 ). Não há passagem mais forte para mostrar firme senso de Paulo da chamada 

divina em sua vida do que 1 Coríntios 9: 16-17 . Ele escreve: "Se anuncio o evangelho, 

não tenho nada para se orgulhar de, pois estou sob compulsão, porque ai de mim se eu 

não anunciar o evangelho Para se eu fizer isso voluntariamente, tenho recompensa;. Mas 

se contra a minha vontade, eu tenho uma mordomia que me foi confiado. " "Eu estou sob 

compulsão" é uma linguagem forte. "Ai de mim" é ainda mais forte. Ele operou sob o 

conhecimento de um mandato divino que não foi ainda voluntário inicialmente. Todos os 

que são chamados para pregar deve sentir a compulsão, o medo de julgamento, e o senso 

de responsabilidade Paulo sentia. 

A igreja é a casa de Deus ( 1 Tm. 3:15 ), e todos os crentes têm a responsabilidade de 

gerir os ministérios o Senhor lhes deu. Ao contrário do que muitos ensinamentos 

populares hoje em dia, os nossos dons espirituais não são destinados para a nossa 

edificação. Elas são dadas para nos ajudar a ministrar aos outros. Paulo disse aos 

Colossenses que sua administração foi dado em mim para seu benefício. Pedro repetiu 

a mesma verdade, quando escreveu: "À medida que cada um recebeu um dom especial, 

empregá-lo em servir uns aos outros, como bons administradores da multiforme graça de 

Deus "( 1 Ped. 4:10 ).Os líderes têm uma mordomia especial: "O superintendente deve 

ser irrepreensível como despenseiro de Deus" ( Tito 1: 7 ). Cada cristão um dia vai dar 

conta de Cristo de sua mordomia. Que nenhum de nós ser encontrado stewards pobres, 

como o escravo preguiçoso na parábola dos talentos ( Mateus 25: 24-25. ). 

O Espírito do Ministério 

Regozijo-me agora ( 01:24 a) 

Tão desafiador e exigente como é, o ministério nunca foi destinado a ser um fardo difícil 

e insuportável. A atitude de Paulo de alegria deve ser o espírito do ministério para cada 

cristão. A triste realidade é, no entanto, que muitos cristãos (mesmo alguns pastores) 

perderam a alegria de servir ao Senhor. Eles contragosto assumir as suas 

responsabilidades, com rostos solenes e espíritos sombrios. Como Jonas, eles estão 

hesitantes, zangado, amargo e ressentido. Eles são uma reminiscência de Elias, que "pediu 

para ele que ele poderia morrer, e disse: 'É o suficiente, agora, ó Senhor, a minha vida, 

pois não sou melhor do que meus pais" ( 1 Reis 19: 4 ) . 

O escritor de Hebreus repreende aqueles pseudo-mártires, em termos inequívocos. Ele 

lembra-los de "Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, 

suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. 

Considerai, pois aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para 

que você não se cansem nem desanimem "( Heb. 12: 2-3 ). Jesus nunca perdeu a alegria 

de Seu ministério, mesmo quando confrontados com a terrível realidade da cruz. E, ao 

contrário dele, a maioria dos crentes "ainda não resistiu ao ponto de derramar sangue" ( v. 

4 ). O cristão que perdeu a alegria de o ministério não tem circunstâncias ruins, mas as 

conexões ruins. Você não perde a alegria de servir a Cristo, a menos que a sua comunhão 

com Ele quebra. 

A alegria cristã é interna. Paulo foi, por vezes, desanimado por suas circunstâncias, mas 

ele manteve a sua alegria. Ele descreveu a si mesmo como "aflitos em todos os sentidos, 

mas não angustiados; perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não 



desamparados; abatidos, mas não destruídos" ( 2 Cor 4: 8-9. ). Ele sabia que "grande 

tristeza e dor incessante" ( Rm. 9: 2 ) sobre a situação de Israel descrente. Quaisquer que 

sejam as circunstâncias de Paulo, ele nunca perdeu a confiança profundamente arraigada 

de que Deus está no controle. 

Alegria é gerado pela humildade. As pessoas perdem a sua alegria quando eles se tornam 

auto-centrado, pensando que eles merecem melhores circunstâncias ou tratamento do que 

eles estão recebendo. Isso nunca foi um problema para Paulo. Como todos os grandes 

servos de Deus, ele estava consciente da sua indignidade. Preso em Roma, enquanto 

outros pregadores tem a glória, ele escreveu: "Cristo seja anunciado, e neste eu me 

regozijo, sim, e me alegre" ( Phil 1:18. ). Diante da possibilidade do martírio, ele 

escreveu: "Mesmo se eu estou sendo derramado como libação sobre o sacrifício e serviço 

da vossa fé, folgo e compartilhar minha alegria com todos vós" ( Fp. 2:17 ). Espancados 

e presos em Filipos, ele cantou hinos de louvor a Deus ( Atos 16:25 ). Porque ele 

acreditava que ele não merecia nada, nenhuma circunstância poderia abalar sua confiança 

alegre, que Deus estava no controle de sua vida (cf. Cl 2: 5 ; 1 Tessalonicenses 2: 19-

20. ; Filemon 7. ). 

A alegria da igreja primitiva era um dramático testemunho para o mundo. O apologista 

do segundo século Aristides escreveu ao imperador romano Antonius Pius uma descrição 

dos cristãos que disse que se qualquer pessoa justa do meio deles passou deste mundo os 

cristãos se alegrar e dar graças a Deus. Quando a criança nasceu de pais cristãos, eles 

iriam louvar a Deus. Se ele morreu na infância, de acordo com Aristides, os pais 

agradeceu a Deus ainda mais porque a criança seria aquele que tinha passado através do 

mundo sem encontrar pecado. (Veja A Apologia de Aristides , trans Rendel Harris 

[London: Cambridge, 1893].). 

Circunstâncias, as pessoas, e preocupação são os ladrões que estão ansiosos para roubar 

a alegria do ministério. A humildade, a devoção a Cristo, e confiança em Deus proteger 

a alegria que é o legado de Cristo a todos os cristãos (cf. João 15:11 ; 17:13 ). 

O sofrimento do Ministério 

nos meus sofrimentos por vós, e na minha carne, que eu faço a 

minha parte em nome do seu corpo (que é a igreja) para o 

preenchimento de suprir o que falta aos sofrimentos de 

Cristo. ( 01:24 b) 

Para enfatizar que a alegria é independente das circunstâncias, Paulo diz aos Colossenses 

que ele se alegra em meus sofrimentos por vós. Sofrimentos refere-se a sua atual prisão 

( Atos 28:16 , 30 ), a partir do qual ele escreveu Colossenses. Paulo podia se alegrar, 

apesar de sua prisão, porque ele sempre via a si mesmo como um prisioneiro de Jesus 

Cristo, não o Império Romano (cf. Filemon. 1 , 9 , 23 ). 

A igreja primitiva considerava um privilégio de sofrer pelo nome de Cristo. Em Atos 

05:41 , os apóstolos "seguiram o seu caminho a partir da presença do Conselho, 

regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome." Aos 

Filipenses Paulo escreveu: "Para você que foi concedido pelo amor de Cristo, não 

somente crer nele, mas também de sofrer por amor a Ele" ( Fp. 1:29 ). Por que estava 

sofrendo um motivo de alegria? O Novo Testamento sugere pelo menos cinco razões. 

Primeiro, o sofrimento traz crentes mais perto de Cristo. Paulo escreveu: "Para que eu 

possa conhecê-lo, eo poder da sua ressurreição e na comunhão dos seus sofrimentos" ( Fp. 



3:10 ). O sofrimento pela causa de Cristo produz um fruto de melhor compreensão do que 

Jesus passou no Seu sofrimento. 

Em segundo lugar, o sofrimento assegura ao crente que ele pertence a Cristo. Jesus disse: 

"Se o mundo vos odeia, você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar a vós" ( João 

15:18 ). Porque "um discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu 

mestre" ( Mat. 10:24 ), vamos sofrer. Paulo advertiu a Timóteo: "De fato, todos os que 

desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" (2 Tim. 3:12 ). Pedro diz 

a sofrer os cristãos: "Se você está injuriado para o nome de Cristo, você é abençoado, 

porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vós" ( 1 Pe. 4:14 ). Sofrendo causas 

crentes a sentir a presença do Espírito Santo em suas vidas, o que dá a certeza da salvação. 

Em terceiro lugar, o sofrimento traz uma recompensa futura. "Se, de fato, sofremos com 

[Cristo], a fim de que nós também sejamos glorificados com Ele. Para eu considero que 

os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser 

revelada a nós" ( Rom. 8: 17-18 ). "Para momentânea, leve tribulação produz para nós um 

peso eterno de glória muito além de toda comparação" (2 Cor. 4:17 ). 

Em quarto lugar, o sofrimento pode resultar na salvação dos outros. A história da Igreja 

está cheia de relatos de pessoas que vieram a Cristo depois de assistir a outros cristãos 

suportar o sofrimento. 

Em quinto lugar, o sofrimento frustra Satanás. Ele quer que seja o sofrimento para nos 

prejudicar, mas Deus traz de bom com ela. 

A declaração em minha carne eu faço a minha parte em nome do seu corpo (que é a 

igreja) para o preenchimento de suprir o que falta aos sofrimentos de Cristo tem 

sido objeto de muita controvérsia. Os católicos romanos ter imaginado aqui uma 

referência ao sofrimento dos cristãos no purgatório. O sofrimento de Cristo, eles mantêm, 

não foi o suficiente para nos limpar completamente dos nossos pecados. Os cristãos 

devem tornar-se o que estava faltando no sofrimento de Cristo em seu nome por seu 

próprio sofrimento após a morte. Isso dificilmente pode ser o ponto de Paulo, no 

entanto. Ele acaba de demonstrar que somente Cristo é suficiente para nos reconciliar 

com Deus ( 1: 20-23 ). Para fazer uma reviravolta e agora ensinam que os crentes devem 

ajudar a pagar por seus pecados prejudicaria todo o seu argumento. O Novo Testamento 

é claro que os sofrimentos de Cristo não precisa de nada adicionados a eles. Na morte de 

Jesus na cruz, a obra da salvação foi concluída. Além disso, os hereges colossenses 

ensinou que as obras humanas eram necessárias para a salvação. Para ensinar que os 

crentes 'sofrimento era necessário para ajudar a expiar os seus pecados seria jogar para a 

direita nas errorists' mãos. A idéia de que Paulo se refere ao sofrimento no purgatório está 

descartada, tanto pelo conteúdo geral da epístola e do contexto imediato, bem como a 

ausência óbvia de qualquer menção de um lugar como o purgatório nas 

Escrituras. Finalmente, thlipsis ( aflições ) é usado em nenhum lugar do Novo 

Testamento para falar dos sofrimentos de Cristo. 

Na minha carne refere-se a dor física de Paulo. Quando ele diz que eu faço a minha 

parte em nome do seu corpo (que é a igreja) , ele está indicando que a dor física, ele 

perdura nas mãos dos perseguidores Cristo-odiando é o resultado do que ele faz para 

beneficiar e construir a igreja. Não era a sua personalidade que ofendeu e trouxe prejuízo 

hostil a ele, mas seu ministério para o Corpo de Cristo. 

Em que sentido foram sofrimentos de Paulo enchendo o que falta aos sofrimentos de 

Cristo ? Em que Paulo estava recebendo a perseguição que foi destinado para 



Cristo. Jesus, depois de ter subido ao céu, estava fora de seu alcance. Mas porque Seus 

inimigos não tinham enchido todas as lesões que eles queriam provocado Ele, eles 

voltaram sua ódio por aqueles que pregavam o evangelho. Foi nesse sentido que Paulo 

encheu o que faltava aos sofrimentos de Cristo. Em 2 Coríntios 1: 5 , ele escreveu que 

"os sofrimentos de Cristo são nossos em abundância." Ele carregou em seu corpo as 

marcas dos golpes destinados a Cristo ( 06:17 Gal. ; cf. 2 Cor. 11: 23-28 ). Ele não só 

sofreram por Cristo, mas também para o bem da igreja ( 2 Tim. 2:10 ). Aqueles que 

desejam representar Cristo e servir a sua Igreja deve estar disposto a sofrer por Seu Nome. 

O âmbito do Ministério 

que eu possa exercer plenamente a pregação da palavra de Deus, 
( 1:25 b) 

Paulo foi levado a desempenhar o seu ministério. Ele disse aos anciãos de Éfeso: "Eu não 

considero a minha vida de como preciosa para mim mesmo, para que eu possa terminar 

minha carreira, eo ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do 

evangelho da graça de Deus "( Atos 20:24 ). Esse ministério consistia principalmente de a 

pregação da palavra de Deus, de "... declarando todo o propósito de Deus" ( Atos 

20:27 ). E Paulo cumpriu o ministério. Perto do fim de sua vida, ele exclamou triunfante, 

"Combati o bom combate, terminei o curso, guardei a fé" ( 2 Tim. 4: 7 ). Sua economia 

de esforço, sua devoção sincera e foco claro, direto sobre a tarefa que Deus lhe tinha dado 

permitiu-lhe realizar seu ministério totalmente. Ele pôs-se a fazer a vontade de Deus, nada 

mais ou menos, e fiquei dentro dessa prescrição estreita. Ele desejava pregar todo o 

conselho de Deus para aqueles a quem Deus o chamou, nunca se esquivando o seu dever 

ou mitigar a mensagem divina. 

Alguns no serviço do Senhor, acho que eles tem que ganhar o mundo inteiro. Como 

resultado, eles se espalham tão fina que eles realizam pouco. Paulo foi levado pelo 

Espírito Santo para fazer apenas três viagens missionárias, todos para a mesma área 

geral. No entanto, poucas pessoas na história ter afetado o mundo do jeito que ele 

fez. Jesus nunca deixou a Palestina, mas ninguém chegou remotamente perto de ter o 

impacto sobre o mundo que Ele possui. O ministério de Jesus foi eficaz porque Ele 

limitou-lo para fazer o que Deus queria. 

Em primeiro lugar, Jesus limitou seu ministério à vontade de Deus. Ele disse em João 

05:30 : "Eu não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou." Muitos 

homens no ministério estão ocupados construindo seus próprios impérios, ao invés de 

procurar cumprir a vontade de Deus. 

Em segundo lugar, Jesus limitou seu ministério para o tempo de Deus. O evangelho de 

João fala repetidamente da hora de Jesus como tendo ainda não chegou (cf. 2: 

4 ; 07:30 ; 08:20 ; 12:27 ; 13: 1 ; 17: 1 ).Jesus realizou seu ministério consciente do 

tempo de Deus. Ele se recusou a fazer as coisas até o momento certo. 

Em terceiro lugar, Jesus limitou seu ministério para o objetivo de Deus. Ele sabia que 

Deus não havia enviado para alcançar o mundo inteiro sozinho. Em Mateus 15:24 Ele 

disse: "Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel." 

Em quarto lugar, Jesus limitou seu ministério para o reino de Deus. Ele recusou-se a ser 

arrastado para as controvérsias políticas dos seus dias. Quando Seus adversários tentou 

confundi-lo com um tal controvérsia, ele respondeu: "Dai a César o que é de César, ea 



Deus o que é de Deus" ( Mateus 22:21. ). Ele manteve a esfera política ea esfera espiritual 

separado. Essa é uma lição muitos na igreja contemporânea parece ter perdido. 

Em quinto lugar, Jesus limitou-se ao povo de Deus. Ele percebeu que poderia derramar 

sua vida em apenas alguns homens. Fora do maior grupo de seus seguidores, Ele escolheu 

os doze e passou a maior parte de seu tempo com eles. E mesmo entre os doze, ele passou 

mais tempo com Pedro, Tiago e João, do que com o resto. 

Aqueles que desejam ministérios verdadeiramente eficazes deve aprender a importância 

de limites. Se eles se concentrar na profundidade de seus ministérios, Deus vai cuidar da 

boca. 

O Assunto do Ministério 

isto é, o mistério que esteve oculto dos últimos séculos e 

gerações; mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus 

quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério 

entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. ( 1: 
26-27 ) 

A mensagem de Paulo proclamou em seu ministério era o mistério que esteve oculto dos 

últimos séculos e gerações; mas agora foi manifesto aos seus santos. Há algumas 

coisas que Deus revela a ninguém. Deuteronômio 29:29 diz: "As coisas encobertas 

pertencem ao Senhor nosso Deus." Deus revela outras coisas somente para determinadas 

pessoas. "O segredo do Senhor é para aqueles que o temem" ( Sl. 25:14 ). Provérbios 

3:32 diz: "Ele é íntimo com o pé." Ainda outras coisas estavam escondidos no Antigo 

Testamento, mas agora foram revelados no Novo. O Novo Testamento chama-os 

mistérios ( musterion ). Uso de Paulo esta palavra não é para indicar um segredo ensino, 

rito ou cerimônia revelada apenas a alguns iniciados elite (como nas religiões de 

mistério), mas a verdade revelada a todos os crentes no Novo Testamento. Esta verdade, 

que agora foi manifesto aos seus santos, é que o que tem sido escondido dos últimos 

séculos e gerações, ou seja, era o Antigo Testamento e as pessoas. Agora, se refere ao 

tempo em que foi escrito o Novo Testamento. Tal verdade recém-revelada inclui o 

mistério do Deus encarnado ( Colossenses 2: 2-3 , 9 ); da incredulidade de Israel ( Rm 

11:25.); de ilegalidade ( . 2 Tessalonicenses 2: 7 ; cf. Ap 17: 5 , 7 ); da unidade de judeus 

e gentios na igreja ( Ef. 3: 3-6 ); e do arrebatamento ( 1 Cor. 15:51 ). Esta verdade 

mistério está disponível apenas para aqueles que são santos-verdadeiros crentes (cf. 1 

Cor. 2: 7-16 ). A frase a quem Deus quis fazer conhecer claramente indica que os 

mistérios não são descobertos pelo gênio do homem, mas são revelados pela vontade e 

ato de Deus. É propósito de Deus que Seu povo conhecer esta verdade. 

De todos os mistérios que Deus tem revelado no Novo Testamento, a mais profunda 

é Cristo em vós, a esperança da glória. O Antigo Testamento predisse a vinda do 

Messias. Mas a idéia de que Ele realmente viver em Sua Igreja redimida, composta 

principalmente de gentios, não foi revelado. O Novo Testamento é claro que Cristo, pelo 

Espírito Santo, leva-se a residência permanente em todos os crentes (cf. Rom. 8: 9 ; 1 Cor 

06:19, 20. ; Ef 2:22. ). A revelação das riquezas da glória deste mistério entre os gentios 

aguardado do Novo Testamento ( Ef. 3: 3-6 ). Os crentes, judeus e gentios, agora possuem 

a suprema riqueza da habitação Cristo ( João 14:23 ; Rom. 8: 9-10 ; Gl 2:20. ; Ef 1: 

7. , 17-18 ; 3: 8- 10 , 16-19 ; . Phil 4:19 ). A igreja é descrita como "o templo do Deus 

vivo, como Deus disse: 'eu vou morar com eles e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus 

e eles serão o meu povo'" ( 2 Cor. 6: 16 ). Que Cristo habita em todos os crentes é a fonte 



para a sua esperança da glória e é o assunto ou tema do ministério evangélico. O que 

torna o evangelho atraente, não é apenas isso que promete presente alegria e ajuda, mas 

que promete eterna honra, bênção e glória. Quando Cristo vier para viver em um crente, 

Sua presença é a âncora da promessa do céu-da garantia de felicidade futura eternamente 

(cf. 2 Cor. 5: 1-5 ; Ef 1: 13-14. ). Na realidade de que Cristo vive no cristão é a 

experiência de vida nova e esperança da glória eterna. 

O estilo do Ministério 

E nós proclamamos, advertindo todo homem e ensinando a todo 
homem em toda a sabedoria, ( 01:28 a) 

Paixão de Paulo era anunciá-lo que tinha feito tanto por ele. Katangellō ( proclamar ) 

significa declarar publicamente uma verdade concluído ou acontecendo. É um termo 

geral e não se restringe a pregar formal. A proclamação de Paulo incluiu dois aspectos, 

um negativo, um positivo. 

Admoestando é de noutheteo . Ela fala de incentivar o conselho em vista do pecado e da 

vinda punição. É responsabilidade dos líderes da igreja. Em Atos 20:31 , Paulo descreveu 

seu ministério em Éfeso: "Noite e dia, por um período de três anos, não cessei de 

admoestar cada um com lágrimas". Mas também é a responsabilidade de cada 

crente. Paulo escreveu aos tessalonicenses: "Se alguém não obedecer à nossa instrução 

nesta carta, tome nota especial de que o homem e não associar com ele, para que ele possa 

ser confundido. E, no entanto, não considerá-lo como um inimigo, mas admoestai-o como 

irmão "(2 Ts 3: 14-15. ). 

Colossenses 3:16 comandos: "Que a palavra de Cristo ricamente habitar dentro de você, 

com toda a sabedoria e admoestando uns aos outros." Paulo expressou sua confiança de 

que os romanos estavam "cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, e podendo 

admoestar-vos uns aos outros" ( Rom. 15:14 ). Se há pecado na vida de um crente, outros 

crentes têm a responsabilidade de carinho, admoestá-los suavemente para abandonar 

aquele pecado. 

Ensino refere-se a transmitir a verdade positiva. Ele, também, é a responsabilidade de 

cada crente ( Cl 3.16 ), e faz parte da Grande Comissão ( Mat. 28:20 ). É especialmente a 

responsabilidade dos líderes da igreja. "Um supervisor, então, deve ser ... capaz de 

ensinar" ( 1 Tim. 3: 2 ). 

Advertindo e ensinando deve ser feito com toda a sabedoria. Este é o contexto mais 

amplo. Conforme discutido no capítulo 2 , sabedoria refere-se a prática de 

discernimento-compreensão dos princípios bíblicos para a conduta santa. O padrão 

consistente do ministério de Paulo era ligar ensino e admoestação e reuni-los no contexto 

das verdades doutrinárias gerais do Palavra. Ensinamento doutrinário foi invariavelmente 

seguido por admoestações práticos. Isso também deve ser o padrão para todos os 

ministérios. 

A soma do Ministério 

para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. ( 01:28 b) 

O objetivo do ministério é a maturidade dos santos. Paulo expressou isso claramente 

em Efésios 4: 11-13 : "[Cristo] deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para 

evangelistas, e outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a 



obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à 

unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, para um homem maduro, à medida 

da estatura que pertence à plenitude de Cristo. " Esse objetivo foi compartilhada por 

Epafras, o fundador da igreja de Colossos: "Epafras, que é um dos seu número, um servo 

de Jesus Cristo, envia-lhes saudações, sempre trabalhando intensamente para você em 

suas orações, para que possais estar perfeito e plenamente assegurado em toda a vontade 

de Deus "( Col. 4:12 ). Nosso objetivo não é apenas para ganhar pessoas para Cristo, mas 

para trazê-los à maturidade espiritual. Eles, então, ser capaz de reproduzir a sua fé nos 

outros. Em 2 Timóteo 2: 2 ". As coisas que você já ouviu falar de mim na presença de 

muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar 

a outros" Paulo cobrado Timoteo, 

Para ser completa, ou madura, é ser como Cristo. Embora todos os cristãos se esforçam 

para esse fim nobre, ninguém na terra chegou lá ainda (cf. Fil. 3:12 ). Cada crente, no 

entanto, um dia vai alcançá-lo."Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se 

manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos 

semelhantes a Ele, porque O veremos como Ele é" ( 1 João 3 : 2 ). Cristãos mover em 

direção à maturidade, alimentando-se da Palavra de Deus: "Toda a Escritura é inspirada 

por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na 

justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa 

obra" ( 2 Tim. 3: 16-17 ). 

Os hereges colossenses acreditavam perfeição era apenas para a elite, uma opinião 

partilhada por muitos outros ao longo da história. O jornalista americano Walter 

Lippmann escreveu, 

Até agora, nenhum professor já apareceu que era sábio o suficiente para saber como 

ensinar sua sabedoria para toda a humanidade. Na verdade, os grandes mestres têm 

tentado nada tão utópico. Eles foram muito bem ciente de como difícil para a maioria dos 

homens é a sabedoria, e eles têm confessedly afirmou que a vida perfeita foi para o grupo 

seleto. 

Em contraste, Cristo oferece a maturidade espiritual para cada homem e mulher. 

A força do Ministério 

E para este fim também trabalho, combatendo segundo a sua 
energia, o que poderosamente trabalha dentro de mim. ( 01:29 ) 

Kopiaō ( trabalho ) significa trabalhar para o ponto de exaustão. As pessoas às vezes 

dizem-me que eu trabalho muito duro. Mas em comparação com Paulo, eu não estou 

trabalhando duro o suficiente.Entristece-me para ouvir de pastores ou seminaristas que 

estão procurando um pastorado fácil. Quando eu era um jovem pastor, uma senhora (que 

não sabia que eu era um pastor) me aconselhou a ir para o ministério. Quando lhe 

perguntei por que, ela respondeu que os ministros não tem que fazer nada e poderia ganhar 

muito dinheiro. 

Ninguém tirou essa idéia, observando Paulo. A respeito daqueles que denegriu seu 

ministério, ele escreveu: 

Eles são servos de Cristo? (Falo como se insano) eu ainda mais; em muito mais trabalho, 

muito mais em prisões; em açoites, sem número, muitas vezes em perigo de morte. Cinco 

vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Três vezes fui açoitado com varas, 

uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no 



abismo. Eu estive em deslocações frequentes, em perigos de rios, perigos de salteadores, 

perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, 

perigos no mar, perigos entre falsos irmãos; Estive em trabalho de parto e fadigas, muitas 

noites sem dormir, em fome e sede, muitas vezes sem comida, frio e nudez. Além de tais 

coisas externas, existe a pressão diária em cima de mim de preocupação para todas as 

igrejas. ( 2 Cor. 11: 23-28 ) 

Ninguém pode servir a Jesus Cristo com sucesso sem trabalhar duro. Pastores preguiçoso, 

líderes cristãos, ou leigos nunca vai cumprir o ministério que o Senhor os chamou 

para. esforçando é de agōnizomai , que refere-se a competir em um evento esportivo. Nossa 

palavra Inglês agonize é derivada dela. Sucesso no serviço do Senhor, como o sucesso no 

esporte, exige o máximo de esforço. 

Para que ninguém entenda mal dele, Paulo diz que ele se esforça de acordo com o seu 

poder, o que poderosamente trabalha dentro de mim. Todo o seu esforço e trabalho 

duro teria sido inútil para além do poder de Deus em sua vida. Para o Corinthians, ele 

escreveu: "Pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não se mostrou vã; 

antes, trabalhei muito mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus comigo" ( 1 

Cor. 15:10 ). Deus deu a Paulo a força para trabalhar duro em seu ministério. Gálatas 

2:20 realmente resume os dois componentes nesta ação humano-divina: "Já estou 

crucificado com Cristo; logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em me, ea vida 

que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por 

mim ". 

Estes oito aspectos do ministério de Paulo deve caracterizar cada crente. Todos os cristãos 

servir a Cristo em alguma capacidade. A mensagem de Paulo a todos nesta passagem é: 

"As coisas que você aprendeu e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, praticar estas 

coisas" ( Fp 4: 9. ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. O amor de Paulo pela Igreja 

( Colossenses 2: 1-7 ) 

Porque eu quero que você saiba como é grande a luta que eu tenho 

em seu nome, e para aqueles que estão em Laodicéia, e para todos 

aqueles que não tenham visto pessoalmente o meu rosto, que os 

seus corações sejam consolados, tendo sido unidos em amor, e 

realização de toda a riqueza que vem da plenitude da inteligência, 

resultando em um verdadeiro conhecimento do mistério de Deus, 

isto é, o próprio Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros 

da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém vos 

engane com o argumento persuasivo. Pois, embora eu esteja 

ausente no corpo, no entanto, eu estou com vocês em espírito, 

regozijando-se para ver a sua boa disciplina e a estabilidade da 

sua fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, 

assim também andai nele, tendo sido firmemente arraigados e 

edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, 
abundando com gratidão. ( 2: 1-7 ) 

Se alguém lhe perguntasse para sugerir as qualidades mais importantes que um ministro 

pode possuir, você pode argumentar para a inteligência, a educação, a capacidade de 

liderança, ousadia, santidade, ou falar capacidade. Apesar de todos os que são 

componentes essenciais, talvez o ingrediente mais necessário na vida de qualquer 

ministro de Jesus Cristo é o amor para a igreja. Ninguém pode realmente servir a Deus na 

igreja, sem que a motivação. 

Jesus amou a igreja, tanto que Ele deu a vida por ele. Paulo cobrados os anciãos de Éfeso 

a "pastorear a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue" ( Atos 

20:28 ). Em Efésios 5:25 , ele disse que os maridos devem amar suas esposas "como 

também Cristo amou a igreja ea si mesmo se entregou por ela." 

Paulo também tinha um profundo amor pela Igreja e deu a sua vida no serviço a ele. Ele 

frequentemente expressa o seu amor em suas epístolas. Para o Corinthians, ele escreveu: 

"Você é a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens" 

( 2 Cor. 3: 2 ); "A nossa boca tem falado livremente para vós, ó Corinthians, o nosso 

coração está bem abertos" ( 2 Cor 6:11. ); "Eu vou muito boa vontade gastarei e ser 

despendido para as vossas almas" ( 2 Cor. 0:15 ). Ele disse aos filipenses: "Eu tenho você 

no meu coração" ( Filipenses 1: 7. ). 

Paulo amou a igreja, porque ele amava Cristo. Ele conhecia bem a verdade expressa em 1 

João 4:21 : "Este mandamento dele temos, que aquele que ama a Deus, ame também a 

seu irmão." Foi o seu amor por Cristo e Sua igreja que permitiu Paulo para aguentar o 

sofrimento físico, ele passou por (cf. 2 Cor. 11: 23-27 ). Ele também lhe permitiu suportar 

"a pressão diária ... de preocupação para todas as igrejas" ( 2 Cor. 11:28 ). Por causa do 

que o amor que ele poderia aguentar deserções, falsos mestres, e abuso de pessoal. Na 

verdade, ele poderia "suportar todas as coisas para o bem daqueles que são escolhidos, 

para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus e com ele a glória 

eterna" ( 2 Tim. 2:10 ). 

O amor de Paulo para a igreja o levou a escrever esta carta para as igrejas do Vale do Lico 

(cf. 4: 15-16 ). Ele queria que eles soubessem da grande luta que ele tinha em seu nome 



e sua igreja irmã em Laodicéia, mesmo que eles não tinham estado todos pessoalmente 

visto o rosto dele. O amor de Paulo não foi seletivo; ele amava toda a igreja, não apenas 

aqueles conhecido pessoalmente por ou perto dele.Esse tipo de amor altruísta deve 

caracterizar cada líder espiritual. Struggle traduz Agon , da qual nós temos a nossa 

palavra Inglês agonia. É uma forma diferente da mesma palavra que ele usou 

em 01:29para falar de sua luta no ministério. O profundo amor de Paulo, mesmo para 

aqueles que nunca tinham se encontrado reflete seu amor por Cristo, Cabeça da Igreja. 

Assim como os pais amorosos têm metas para os seus filhos, de modo que Paulo tinha 

metas para a igreja. Ele enumera cinco deles para o qual ele havia lutado. Ele desejou aos 

Colossenses que ser forte de coração, unidos no amor, estabeleceu-se em entendimento, 

andando em Cristo, e transbordando de gratidão. 

Forte no Coração 

que os seus corações sejam consolados, ( 2: 2 a) 

O significado básico de parakaleo ( encorajado ) é "chamar ao lado." Como uma pessoa 

pode ser chamado para o lado para muitas Propositos, a palavra tem uma ampla gama de 

significados. Eles incluem a suplicar, apelar para, chame, conforto, exortar ou 

incentivar. No presente contexto, no entanto, poderia ser traduzido como "fortalecer" 

porque os Colossenses foram assolada por falsos mestres e precisava de reforço ao invés 

de conforto. 

Comentador William Barclay cita um exemplo de parakaleo do grego clássico, que se 

assemelha a sua utilização aqui. 

Houve um regimento grega que tinha perdido o coração e estava completamente 

desanimado. O general enviou um líder para falar com ele para essa Proposito que a 

coragem renasceu e um corpo de homens desanimados tornou-se apto novamente para a 

ação heróica. Isso é o que [ parakaleo ] significa aqui. É a oração de Paulo de que a Igreja 

possa ser preenchido com essa coragem que pode lidar com qualquer situação. ( As 

Cartas aos Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses [Louisville, Ky .: Westminster, 

1975], p. 129) 

Quando Paulo expressou seu desejo de que seus corações ser reforçado, ele não estava se 

referindo apenas às suas emoções. Os escritores bíblicos associados as emoções com o 

que a Rei Tiago Version picturesquely chama de "entranhas" (cf. Sl 22:14. ; Canção do 

Sol. 5: 4 ; Lam 02:11. ; 1 João 3:17 ). Fizeram-no porque fortes emoções produzem 

reações físicas na parte inferior do abdômen. Ainda hoje alguém que está ansioso sente o 

que são chamados de borboletas no estômago. O conceito abstrato de emoções foi visto 

em termos de efeitos físicos concretos que produziram. 

Quando usado em sentido figurado na Bíblia, a palavra coração é geralmente mais geral 

e refere-se genericamente à pessoa interior, o centro da vida. É muitas vezes equivale 

especificamente para a mente.Em Apocalipse 2:23 o Senhor descreve a si mesmo como 

"aquele que sonda as mentes e os corações, e ... vai dar a cada um de vós segundo as suas 

obras." O coração aqui é um sinônimo para a mente.Usando o termo coração como o 

termo geral para a faculdade de pensar, Jeremias 17: 9 diz: "O coração é mais enganoso 

do que todas as coisas, e desesperAdãoente corrupto; quem o conhecerá?"Apocalipse 18: 

7 diz de Babilônia: "Porque ela diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e eu 

não sou viúva, e nunca vai ver o pranto. "" O tolo, " Salmo 53: 1 diz, "disse em seu 



coração: Não há Deus. "Como esses versículos indicam, o coração se refere à mente, onde 

o pensamento se realiza (cf. Isaías 47: 8. ; Sofonias 2:15. ; Matt 24:48. ). 

As emoções responder ao que se passa no coração, para que a mente percebe. A maneira 

de controlar as emoções, então, é através da mente. Quando a mente está cheia de verdade 

bíblica, as emoções responder corretamente. Por essa razão, a Bíblia aconselha a "zelar 

seu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida" ( Prov. 

04:23 ). Escritura também diz para "direcionar o seu coração no caminho" ( Prov. 

23:19 ). Os crentes devem orientar seus corações, para que possam seguir o caminho de 

agradar a Deus. Para isso precisamos de sua ajuda. "Examina-me, Senhor, e prova-me; 

testar a minha mente e meu coração" ( Sl. 26: 2 ). "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu 

coração; prova-me e conhece os meus pensamentos; e vê se há algum caminho perverso 

em mim, e guia-me pelo caminho eterno" ( Salmo 139: 23-24. ). O que enche o coração, 

inevitavelmente emitir no comportamento. "Porque a boca fala do que está cheio o 

coração O homem bom, do seu bom tesouro tira o bem, eo homem mau do seu mau 

tesouro tira o mal." ( Mateus 12: 34-35. ). 

Qual é o meio de uma mente forte? Efésios 3:16 diz: "Que Ele vos conceda, de acordo 

com as riquezas da sua glória, para ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem 

interior." O Espírito fortalece os corações daqueles que se entregam suas vidas para o Seu 

controle. Um dos Seus nomes é Helper (cf. João 14:16 , 26 ; 15:26 ; 16: 7 ). Helper no 

grego é a forma substantiva de parakaleo e poderia ser traduzido como "Strengthener" 

nas passagens. A verdadeira força interior vem apenas de ser cheio do Espírito. 

Depois de sua conversão, Paulo gostou da experiência de ser reforçada: "Saul continuou 

a aumentar em força e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que 

este Jesus é o Cristo" ( Atos 09:22 ). Como ele viveu a sua vida no poder do Espírito, ele 

experimentou a força. Eventualmente, ele poderia dizer: "Somos atribulados por todos os 

lados, mas não angustiados; perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não 

desamparados; abatidos, mas não destruídos" ( 2 Cor 4: 8-9. ). Ele poderia suportar tudo 

isso porque ele era forte no coração. 

Embora o Espírito é o fortalecedor divina, Ele também usa instrumentos humanos. Jesus 

disse a Pedro: "Uma vez que você, uma vez convertido, confirma os teus irmãos" ( Lucas 

22:32 ). "Judas e Silas, também sendo eles mesmos profetas, incentivado e fortalecido os 

irmãos com muitas palavras" ( Atos 15:32 ). Paulo enviou Timóteo para os 

tessalonicenses para fortalecer a sua fé ( 1 Tes. 3: 2 ). . Uma parte importante do 

ministério de Paulo foi o fortalecimento dos crentes Atos 15:41 registra seu "viajando 

pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas" (cf. Atos 14: 21-22 ; 18:23 ). Deus usa 

homens dotados de ensinar e fortalecer a Igreja (cf. Ef. 4: 11-14 ). 

Corações fortes resultar em um poderoso vida cristã. Quando os crentes são fortalecidos 

pelo Espírito, Cristo habite em seus corações, eles serão arraigados e alicerçados em 

amor, eles vão conhecer o amor de Cristo e ser cheios de toda a plenitude de Deus ( Ef. 

3: 16-19 ). Então Cristo, através deles, vai fazer "muito mais abundantemente além de 

tudo [podem] pedimos ou pensamos" ( Ef. 3:20 ). 

Unido in Amor 

tendo sido unidos em amor, ( 2: 2 b) 



Ardente amor é o equilíbrio necessário para uma mente forte. O cristianismo não é 

entusiasmo irracional, mas também não é sem vida ortodoxia intelectual. Paulo afirma 

eloquentemente a centralidade do amor em 1 Coríntios 13: 1-3 : 

Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu me tornei um gongo 

ruidoso ou como o címbalo que retine. E se eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse 

todos os mistérios e toda a ciência; e ainda que tivesse toda fé, de maneira tal que 

transportasse os montes, e não tivesse amor, nada serei. E se eu der todos os meus bens 

para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não 

tiver amor, nada disso me aproveitaria. 

Sumbibazō ( unidos ) significa unir, ou reunir. Este particípio aoristo explica o verbo 

principal ( pode ser encorajado ), definindo ainda mais o coração fortalecido como um 

cheio de amor. Refere-se emEfésios 4:16 e Colossenses 2:19 às várias partes que se unem 

para formar o corpo humano. Crentes compartilhar uma vida em comum com o amor 

como sua base. Todos os crentes possuem a mesma vida eterna, todos vêm a Cristo, da 

mesma forma, e todos foram colocados dentro do Corpo de Cristo pelo mesmo Espírito 

(cf. 1 Cor. 12: 11-13 ). A unidade da Igreja não é organizacional, mas orgânica. Os 

crentes são "todos um em Cristo Jesus" ( Gl 3,28. ; cf. Rom. 10:12 ). 

Certamente esta oração de Jesus foi respondida na unidade do Corpo: 

Eu não peço em nome de [meus discípulos] sozinho, mas também por aqueles que crêem 

em mim, por intermédio da sua palavra; que todos sejam um; até mesmo como Tu, Pai, 

estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós; que o mundo creia que tu 

me enviaste. E a glória que Tu me deste eu tenho dado a eles; que eles sejam um, como 

nós somos um; Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos na unidade, para que 

o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste a eles, assim como Tu Me ama. ( João 

17: 20-23 ) 

O falecido Francis Schaeffer chamou a unidade da Igreja "na final de desculpas" para o 

mundo assistindo ( O Marcos da O Cristão [Downers Grove, Ill .: InterVarsity, 1970], 15 

p.). Ele passou a escrever, 

Em João 13 o ponto é que, se um indivíduo cristão não mostrar o amor para com os outros 

verdadeiros cristãos, o mundo tem o direito de julgar que ele não é um cristão. Aqui 

[em João 17:21 ] Jesus está dizendo outra coisa que é muito mais corte, muito mais 

profunda: Não podemos esperar que o mundo creia que o Pai enviou seu Filho, para que 

declarações de Jesus são verdadeiras, e que o cristianismo é verdadeiro, a menos que o 

mundo vê alguma realidade da unidade de verdadeiros cristãos. 

  
Agora que é assustador. Não deveríamos sentir alguma emoção neste momento? ( O 

Marcos da O Cristão , 15 p.) 

Que os cristãos exibem sua unidade na prática era constante preocupação de Paulo. Ele 

escreveu aos Coríntios briguento ", Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus 

Cristo, que todos concordam, e não haja divisões entre vocês, mas você ser feita completa 

na mesma mente e na mesma juízo "( 1 Cor. 01:10 ). Mais uma vez, no final de sua 

segunda carta a eles, ordenou-lhes que "ser like-minded, viver em paz" ( 2 Cor. 

13:11 ). Ele advertiu os filipenses a "comportar-vos de modo digno do evangelho de 

Cristo, de modo que se eu vir vê-lo ou permanecer ausente, ouça dizer que estais firmes 

em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos para a fé do evangelho "( Phil 1:27. ) 



e para "completem a minha alegria por ser da mesma mente, mantendo o mesmo amor, 

unidos em espírito, com a intenção de um propósito" ( Fp 2: 2. ). 

A chave para a unidade prática é encontrada em Efésios 4: 3 : "Ser diligente para 

preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz." Preservar a unidade do Espírito criou 

é realizado por serem pacificadores.Pacificadores amar uns aos outros. Tal amor é 

evidente quando crentes "colocar em um coração de compaixão, bondade, humildade, 

mansidão e paciência; suportando uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, quem 

quer que tenha uma queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim 

também deve você "( Colossenses 3: 12-13 ). 

Esse tipo de amor humilde, prático "é o perfeito vínculo de unidade" ( Col. 3:14 ). O amor 

está sempre ligada com humildade, porque somente pessoas humildes podem amar. Após 

instando os filipenses a buscar a unidade na Filipenses 2: 2 , Paulo passou a mostrar-lhes 

como nos versículos 3-8 : 

Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um de 

vocês consideram o outro como mais importante do que a si mesmo; não apenas olhar 

para os seus próprios interesses pessoais, mas também para os interesses dos 

outros. Tende em vós mesmos que houve também em Cristo Jesus, que, embora ele, 

subsistindo em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus uma coisa que deve 

ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um servo, e sendo -se em 

semelhança de homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se, tornando-se 

obediente até à morte, e morte de cruz. 

A humildade é a chave que abre a porta do amor e unidade. A ilustração perfeita da era 

de Cristo auto-esvaziamento e obediência, mesmo ao ponto da morte. Quando os crentes 

praticar tal humildade modesto, eles serão "da mesma mente, mantendo o mesmo amor, 

unidos em espírito, com a intenção de um propósito" ( Fp 2: 2. ). 

O apóstolo João também viu oferta de Si mesmo de Cristo como o exemplo supremo de 

amor: "Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós; e nós devemos dar 

a nossa vida pelos irmãos" ( 1 João 3:16 ). Mas desde que a maioria dos cristãos não terão 

a oportunidade de morrer por outros, João dá um teste mais prático do amor: "Quem tiver 

bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar o seu coração contra ele, 

como é que o amor de Deus permanecer ? nele Filhinhos, não amemos de palavra, nem 

de língua, mas de fato e de verdade "( 1 João 3: 17-18 ). 

Amar alguém não é definida por ter sentimentos calorosos em relação a eles, mas pela 

satisfação das suas necessidades. A última vez que você fez um sacrifício para que alguém 

foi a última vez que você amava ele ou ela. O amor é a primeira ação, em seguida, siga 

as emoções. Assim, o coração fortalecido é um coração que aprendeu a amar. 

Estabeleceu-se em Understanding 

e realização de toda a riqueza que vem da plenitude da 

inteligência, resultando em um verdadeiro conhecimento do 

mistério de Deus, isto é, o próprio Cristo, no qual estão 

escondidos todos os tesouros da sabedoria e do 

conhecimento. Digo isso para que ninguém vos engane com o 

argumento persuasivo. Pois, embora eu esteja ausente no corpo, 

no entanto, eu estou com vocês em espírito, regozijando-se para 



ver a sua boa disciplina e a estabilidade da sua fé em Cristo. ( 2: 

2 de c-5) 

Paulo deseja que os Colossenses também experimentar toda a riqueza que vem da plena 

certeza. Sem essa garantia, os crentes não podem desfrutar de todas as bênçãos que são 

deles em Cristo. Por exemplo, ninguém pode olhar para a frente com esperança para as 

bênçãos do céu que duvida se ele está indo para lá. Por essa razão, Pedro diz: "Seja muito 

mais diligente para ter certeza sobre sua vocação e eleição" ( 2 Pe. 1:10 ). Como? 

Aplicando toda a diligência, no seu abastecimento de fé excelência moral, e em sua 

excelência moral, o conhecimento; e no seu conhecimento, auto-controle, e em sua auto-

controle, a perseverança, e em sua perseverança, a piedade; e em sua piedade, bondade 

fraternal, e em sua fraternidade, o amor. Porque, se essas qualidades são suas e estão 

aumentando, eles torná-lo nem inútil, nem infrutíferos no verdadeiro conhecimento de 

nosso Senhor Jesus Cristo. ( 2 Pe 1: 5-8. ) 

Sunesis ( entendimento ) refere-se a aplicar os princípios bíblicos para a vida 

cotidiana. Ela é propriedade exclusiva dos cristãos, porque "o homem natural não aceita 

as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ele não pode entendê-las, porque 

elas se discernem espiritualmente" ( 1 Cor. 02:14 ) . Porque "os que são segundo a carne 

cogitam das coisas da carne" ( Rom. 8: 5 ), eles são "obscurecidos no entendimento" ( Ef 

4:18. ). 

Quando o crente experimenta a verdade espiritual vivendo-a, torna-se verdadeiramente 

entendido e leva a certeza da sua salvação. O Novo Testamento, então, conclui que o 

conhecimento da verdade e agindo sobre ele leva à plenitude da inteligência. As pessoas 

costumam manifestar-me dúvidas sobre a sua salvação, mesmo que não tenham livros 

lidos sobre a garantia. Seu principal problema não é a falta de conhecimento, mas uma 

falha de aplicar as verdades que eles conhecem. Verdade que encontra fundamento sólido 

em um coração forte e funciona no próprio amor de irmãos na fé resulta em profunda 

convicção. Essa é a base para a garantia. 

À luz da heresia que assola-los, Paulo salienta a necessidade de compreensão Colossenses 

"para incluir um verdadeiro conhecimento do mistério de Deus, isto é, o próprio 

Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do 

conhecimento. No coração desse entendimento , eles precisam ter uma firme convicção 

sobre divindade e suficiência de Cristo. Em Cristo , o Deus oculto se manifestou para a 

humanidade. Nesse sentido, ele é o mistério de Deus. Primeiro Timóteo 3:16 registra o 

que pode ser um hino do primeiro século: 

E pela confissão comum grande  

é o mistério da piedade: 

Ele, que foi revelado na carne, 

Foi justificado no Espírito, 

Contemplado por anjos, 

Proclamado entre as nações, 

Crido no mundo, 

Recebido na glória. 



Todas essas frases referem-se a Cristo. Na igreja primitiva, como em nossos dias, foi de vital 

importância para ter uma idéia sobre a divindade de Cristo. Nenhuma pessoa pode ser um 

cristão em tudo sem este verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo como o Deus 

encarnado. No entanto, muitos cristãos que afirmam a divindade de Cristo vivem como se 

Ele não fosse Aquele em quem toda a suficiência espiritual reside. 

Mas Jesus é Aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do 

conhecimento. Ele sozinho é suficiente. Invisível é de apokruphos, da qual nós temos a 

nossa palavra Inglês apócrifos. Ele foi usado pelos hereges para se referir aos escritos que 

contenham seu conhecimento secreto. Mas lá não está escondido conhecimento espiritual 

necessária para a salvação e santificação fora de Cristo. Os tesouros da sabedoria e do 

conhecimento em Cristo, no entanto, estão escondidos de todos, mas os cristãos. 

Porque Cristo é suficiente, não há necessidade de os escritos de qualquer culto, filosofia 

ou psicologia para complementar a Bíblia. Ele é a fonte de todo o verdadeiro 

conhecimento espiritual. Esse conhecimento também é crucial para a garantia, porque as 

dúvidas sobre a suficiência de Cristo trazer dúvidas sobre a sua capacidade de fazer o que 

prometeu. 

Paulo expressa o motivo de sua preocupação com a conhecer a Cristo no versículo 4 : Eu 

digo isso para que ninguém vos engane com o argumento persuasivo. Lightfoot 

parafraseia o pensamento de Paulo da seguinte forma: "Eu gostaria de avisá-lo contra 

qualquer um que vos querem enganar pelo argumento capcioso e retórica persuasiva 

"( Epístolas de São Paulo aos Colossenses e aos Filemon[1879; reimpressão, Grand 

Rapids: Zondervan, 1959], p 175.). O ataque básico de todos os sistemas de falsas ao 

longo da história tem sido a de negar nem a divindade de Cristo, a sua suficiência para 

salvar e santificar, ou ambos. Qualquer grupo ou pessoa que faz isso é culpado de ensino 

"doutrinas de demônios" ( 1 Tim. 4: 1 ). Como fornecedores de outro evangelho, eles são 

amaldiçoados ( Gal. 1: 8 ). Os crentes precisam ter uma firme convicção sobre divindade 

e suficiência de Cristo para ser capaz de resistir às investidas do esse falso ensino. 

Tendo advertiu os colossenses a continuar a manter-se firme, Paulo se alegra de que eles 

estão fazendo isso. Embora ausente no corpo , devido à sua prisão, Paulo estava presente 

com eles em espírito. A suaboa disciplina e da estabilidade de sua fé em Cristo fez 

com que ele se alegrar. Taxis ( boa disciplina ) e stereōma ( estabilidade ) são os dois 

termos militares, talvez sugerido pelo contato próximo de Paulo com os soldados romanos 

durante sua prisão (cf. Atos 28:16 ; . Phil 1:13 ). Taxis refere-se a uma linha de soldados 

elaborados para a batalha, enquanto stereōma refere-se a solidez de uma formação de 

soldados. Tomados em conjunto, expressam a alegria de Paulo que, individual e 

colectivamente os Colossenses estavam de pé firme contra os ataques de falso ensino. Sua 

meta para eles é que eles continuam se estabeleceram em seu presente verdadeira 

compreensão, e não ceder a duvidar de tais ataques. 

Andar em Cristo 

Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também 

andai nele, tendo sido firmemente arraigados e edificados nele, e 
confirmados na fé, assim como fostes instruídos, ( 2: 6-7a) 

Por isso constrói a exortação conclusiva sobre o que Paulo disse em versos 2-5 . O 

Colossenses receberam a Cristo Jesus, o Senhor, eles se instalaram convicções sobre a 

Sua divindade e suficiência, e continuam firmes contra os ataques dos falsos mestres, 

assim que deve continuar a andar nele. O familiar prazo caminhada refere-se a conduta 



diária. Neste contexto, significa principalmente a continuar acreditando que a verdade 

sobre Cristo, não permitindo a sua cristologia a vacilar. 

Em termos mais amplos, no entanto, caminhando em Cristo significa estar em união com 

Ele. Isso significa que para manter um estilo de vida modelado após a Sua. "Aquele que 

diz que permanece nele", o apóstolo João escreve: "deve-se a caminhar na mesma maneira 

como Ele andou" ( 1 João 2: 6 ). Quando confrontado com os dilemas que confrontam os 

cristãos em suas vidas diárias, a orientação deve ser: "O que Jesus faria nessa situação?" O 

hino "O ser como Thee" expressa o que deveria ser o desejo de todo cristão: 

O ser como tu! 

Abençoado Redentor, este é o meu desejo constante e à oração; 

Alegremente eu vou perder todos os tesouros da terra, 

Jesus Tua semelhança perfeita para vestir. 

  
O ser como tu! 

O ser como Ti, Santíssimo Redentor, puro como és Tu! 

Vem em Tua doçura, vêm em Tua plenitude; 

Carimbe Tua própria imagem profundamente no meu coração. 

Como uma árvore com raízes profundas no solo rico, os crentes foram firmemente 

enraizado em Cristo. Esse plantio eterna aconteceu na salvação, como o tempo perfeito 

do particípio errizōmenoi ( tendo sido firmemente enraizada ) sugere. Cristo, em 

seguida, tornou-se a fonte de nossa espiritual nutrição, crescimento e frutas. À medida 

que caminhamos em Cristo, estamos agora a ser edificados nele. Isso denota o processo 

de ser mais e mais como Jesus Cristo. Epoikodomoumenoi ( sendo construída ) é um 

particípio de tempo presente, indicando uma ação contínua. Ao estudar a "palavra de Sua 

graça, que é capaz de construir o edifício" ( Atos 20:32 ), os crentes "crescer na graça e 

no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo" ( 2 Pe. 3:18 ). E eles virão "à 

medida da estatura que pertence à plenitude de Cristo" ( Ef. 4:13 ). 

Sendo firmemente enraizados em Cristo e em crescimento no resultado de ele em crentes 

sendo estabelecido em sua fé. A voz passiva do 

particípio bebaioumenoi ( estabelecida ) indica que é Deus quem vai estabelecer os 

crentes. Tendo uma base sólida para tal fé baseado em caminhadas em Cristo é imperativo 

para uma vida cristã saudável (cf. Rom 16:25. ; 2 Tessalonicenses 2: 16-17. ; 1 Pe 

5:10. ; Judas 24 ). 

Repleto de gratidão 

transbordando de gratidão. ( 2: 7 b) 

O último dos quatro particípios no versículo 7 , perisseuontes ( transbordamento ), é o 

único na voz ativa. É uma resposta para os outros três. Os crentes que estão firmemente 

enraizadas em Cristo, sendo edificados nele, e estabelecidos em sua fé, vai transbordar de 

gratidão a Deus. "Por meio dele, em seguida, deixe-nos continuamente oferecer um 

sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome" ( Heb. 



13:15 ). Um coração grato por tudo o que Deus nos deu em Cristo irá fortalecer ainda 

mais o nosso domínio sobre a verdade. 

Praise completa o círculo em que as bênçãos que fluem para nós de Deus voltar a Ele na 

forma de nosso louvor e adoração. Ao tomar na verdade da Palavra, os crentes ter uma 

mente forte. Por viver essas verdades, eles recebem plena certeza de que Cristo é quem 

Ele afirmava ser. A certeza de que, eles podem se apropriar das riquezas que são seu 

legado para os crentes, e andai nele. Enquanto andam Nele, eles vão crescer em Deus e 

se estabeleceu em sua fé. Como resultado, eles vão dar louvor a Deus. 

 

8. Filosofia ou Cristo? ( Colossenses 2: 8-

10 ) 

Veja por que ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs 

sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos 

do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele toda a plenitude da 

Divindade habita em forma corpórea, e nele você tem sido feita 

completa, e Ele é a cabeça de todo governo e autoridade; ( 2: 8-
10 ) 

Desde os primórdios da história registrada, o homem tem ponderou as questões da 

realidade última. Ele procurou uma explicação para o universo ao seu redor e o sentido 

de sua própria existência. As perguntas "Quem sou eu?", "Por que estou aqui?" E "Para 

onde vou?" são universais na espécie humana. Filosofias do mundo ineptly tentar 

responder a essas perguntas. 

A palavra filosofia vem de duas palavras gregas, phileo ", para amar", e sophia , 

"sabedoria". A filosofia é o amor ea busca da sabedoria. Porque todo mundo tem uma 

visão de mundo, em certo sentido, toda a gente é um filósofo. Ao longo da história houve 

também aqueles que se especializou na disciplina acadêmica da filosofia. O pensador 

grego Thales, um contemporâneo do profeta Jeremias, é geralmente considerado como o 

primeiro filósofo no último sentido. Desde o seu tempo aos nossos dias, tem havido 

milhares de filósofos, cada um com sua própria explicação do universo. 

Lembro-me de fazer um curso universitário em filosofia européia. A maioria dos filósofos 

que estudaram ou negou a existência de Deus ou realizou uma visão anti-bíblica Dele, 

como deísmo ou panteísmo.Foi uma experiência frustrante, estudando as reflexões de 

homens não regenerados desesperAdãoente tentando determinar a verdade última à parte 

de Deus. Mas, como Francis Schaeffer em nossa própria geração enfatizou, o homem não 

pode começar com ele e chegar a realidade última (cf. O Deus que está lá , Escape from 

Reason , e Ele está lá e Ele Não Está Calado ). O apóstolo Paulo concordou com a 

avaliação. Ele escreveu em 1 Coríntios 2: 9 que a verdade final é detectável nem pelo 

empirismo nem pelo racionalismo: "As coisas que o olho não viu, eo ouvido não ouviu 

[empirismo], e que não tenham entrado no coração do homem [racionalismo], todos que 

Deus tem preparado para aqueles que O amam. " 

Os Guinness comenta sobre a inutilidade da busca do homem moderno para a verdade à 

parte de Deus: 



O homem contemporâneo, com sua auto-imagem tirada da sociedade como o "quarto 

fechado" sem saída, é pego metafisicamente e sociologicamente. Na escuridão da sala, 

evidentemente, sem janelas, talvez sem portas, ele tateia rodada e volta das bordas. Pode-

se esperar que alguém vai ter coragem de perguntar se há alguma luz diferente das faíscas 

fracos de sua própria criação? Ou será que ele teimosamente persistem em trilhando o 

círculo estéril das instalações pobres? ( O Dust da Morte [Downers Grove, Ill .: 

InterVarsity de 1973], p. 148) 

Não surpreendentemente, muitos filósofos tem manifestado que futilidade. O filósofo 

inglês do século XVII Davi Hume disse: "Eu estou muito atemorizados primeiro e 

confundidos com que a solidão abandonado, no qual estou plac'd em minha filosofia" 

(citado em Guinness, no pó da morte , p. 22). 

O filósofo alemão do século XIX Friedrich Nietzsche desprezava o cristianismo como a 

religião dos fracos. Ele foi um dos primeiros a proclamar que Deus está morto. No 

entanto, ele não poderia viver com as implicações de sua filosofia. Guinness escreve: 

"Para Nietzsche para ser consistente, ele precisava para se tornar seu próprio super-

homem, mas suas opiniões eram esmagadora mesmo para si mesmo. Como ele pousado 

sobre o abismo, ele estremeceu com o horror de ser" responsável por tudo vivo. ' Na 

impossibilidade de esta situação, a loucura, talvez, se torna sua única liberdade possível 

a partir da responsabilidade arrogante. "Ai de mim, dá-me a loucura '" ( O Dust da Morte , 

24 p.). Tragicamente, o desejo de Nietzsche foi concedida. Ele passou os últimos 11 anos 

de sua vida louca. 

Um dos principais filósofos do século XX foi o existencialista francês Jean-Paulo Sartre, 

também um ateu. Em seu romance Náuseas ele tem o personagem principal, Roquentin, 

digamos, "Cada coisa existente nasce sem razão, continua vivendo fora de fraqueza, e 

morre por acidente" (citado em Robert Denoon Cumming, ed., O Philosophy da Jean- 

Paulo Sartre [New York: Random House, 1965], pp 66-67).. Roquentin expressa a crença 

de Sartre que, além de Deus, o homem é totalmente sem sentido: 

Éramos um montão de existências, desconfortável, embaraçado em nós mesmos, não 

tinha a menor razão para estar lá, nenhum de nós, cada um confuso, vagamente alarmado, 

sentiu supérfluo em relação aos outros. 

  
E eu mesmo ... eu também era supérfluo .... eu sonhei vagamente de me matar para acabar 

com pelo menos uma dessas existências supérfluos. Mas, mesmo a minha morte teria 

sido supérfluo . (In O Philosophy da Jean-Paulo Sartre , 61-62 pp., itálico no original) 

Comentando sobre a visão de Sartre sobre o absurdo do homem longe de Deus, William 

Barrett escreve, "estados ateísmo de Sartre com franqueza ... que o homem é um 

estrangeiro no universo, injustificado e injustificável, absurdo no sentido simples de que 

não há ... razão suficiente para explicar por que ele ou seu universo existe ( Irrational 

Man [Garden City, NY: Doubleday, 1962], 262 p.). 

A rebelião do homem contra Deus tem, nas palavras de Schaeffer, impulsionado-lo abaixo 

da linha de desespero. Nas palavras do apóstolo Paulo: "Eles tornaram-se fúteis em suas 

especulações, eo seu coração insensato se obscureceu-se sábios, tornaram-se loucos." 

( Rom. 1: 21-22 ). Ao eliminar Deus e Sua revelação da imagem, a filosofia moderna 

mergulhou homem no abismo da escuridão ignorante e desespero sem esperança. 

A cidade de Colossos também teve seus filósofos. A igreja não enfrentou o perigo de ser 

infiltrada por falso ensino, como fazemos em nossos dias. A igreja tem toda a sua história 



lutou para manter a sua pureza doutrinária. Que os Colossenses fazê-lo era grande a 

preocupação de Paulo, e 2: 8-23 torna-se, assim, o coração da epístola. Neste, a seção 

polêmico de Colossenses, ele ataca os falsos mestres na cabeça. 

A heresia específica ameaçando a Colossenses é desconhecida, em que Paulo não nomeá-

lo. Podemos, no entanto, reconstruir alguns dos seus princípios de 2: 8-23 . Ele continha 

elementos da filosofia ( 2: 8-15 ), o legalismo ( 2: 16-17 ), o misticismo ( 2: 18-19 ), e 

ascetismo ( 2: 20-23 ). Porque essas crenças foram compartilhadas pela seita judaica do 

primeiro século, conhecido como os essênios, observamos na introdução, é possível que 

eles (ou um grupo segurando crenças similares) foram as que ameaçam os crentes de 

Colossos. Essa heresia também tinha componentes que foram as primeiras formas de 

gnosticismo, a crença de que havia uma espécie de conhecimento transcendente além 

doutrina cristã conhecida apenas para os iniciados de elite que tinha ascendido a esse 

nível. Mais contundentes, porém, foi o ensinamento de que Jesus não era nem Deus, nem 

a fonte de toda a verdade. Esse foi o ataque frontal à Sua divindade e suficiência. 

Em 2: 1-7 , Paulo exorta os colossenses a manter sua fidelidade a tanto a divindade e 

suficiência completa de Jesus Cristo. Ele lembra-los de que, em contraste com as 

reivindicações dos falsos mestres, em Cristo "estão escondidos todos os tesouros da 

sabedoria e do conhecimento" ( 2: 3 ). Essa declaração é uma profunda somatório da 

suficiência do Senhor Jesus. Esse ensinamento positivo é contrabalançado com um 

tratamento negativo em 2: 8-23 , onde Paulo diz-lhes o que evitar. Ao fazê-lo, ele refuta 

totalmente as reivindicações dos errorists de Colossos. Contra a sua pretensão de um 

conhecimento secreto, superior, ele já assinalou que não há conhecimento oculto à parte 

de Cristo ( 2: 3 ). Contra o seu ensino de que uma série de seres menores emana de Deus, 

Paulo enfatiza que "toda a plenitude da Divindade habita" em Cristo ( 2: 9 ). Eles 

adoravam essas emanações, que Paulo descreve em 2:15 como seres demoníacos, a quem 

Cristo já conquistados. Ele fala contra a falsidade de cerimonial, ritualística legalismo e 

misticismo em 2: 16-19 . Finalmente, em 2: 20-23 Paulo rejeita seu ascetismo, uma vez 

que é "de nenhum valor contra a indulgência carnal" ( 02:23 ). 

Paulo dá aqui um modelo para lidar com a heresia. Ele não amargamente denunciar a 

heresia pelo nome. Na verdade, ele nem sequer dar-lhe um nome. Ele também não 

apresentam uma forma exaustiva o que os hereges acreditava. Ele lida com a heresia, 

enfatizando aquelas verdades que refutam as suas reclamações e reivindicações 

semelhantes por todas as outras heresias não importa o que os seus nomes.Comentador 

Charles R. Erdman escreveu: "Quando ele agora atinge o próprio coração de sua carta, o 

apóstolo habita de forma tão eloquente sobre a divindade de Cristo e da dignidade e da 

integridade dos crentes que o leitor é deixado em alguma incerteza quanto ao sistema 

exata do erro contra o qual a Colossenses estavam a estar sobre a sua guarda "( As 

epístolas de Paulo aos Colossenses e Filemom[Filadélfia: Westminster, 1956], p 

73).. Qualquer sistema de falsa entrará em colapso em face da verdade. 

Em 2: 8-10 , Paulo começa a atacar o primeiro elemento da heresia de Colossos: falsa 

filosofia. Por meio de um aviso, ele contrasta a deficiência de filosofia com a suficiência 

de Cristo. 

A deficiência de Filosofia 

Veja por que ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs 

sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos 
do mundo, e não segundo Cristo. ( 2: 8 a) 



Paulo está preocupado que aqueles que foram transferidos do domínio de Satanás para o 

reino de Cristo não se tornar escravizados novamente. Ele expressou preocupação 

semelhante em Gálatas 5: 1 : "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou; Permanecei, 

pois, firmes e não estar sujeito novo, a jugo de escravidão". Ele chama os colossenses a 

vigilância constante, porque o perigo está próximo, como a atual forma imperativa tenso 

de blepō ( ver a ele ) indica. A igreja enfrenta constantemente o perigo de falsos 

mestres. Jesus diz em Mateus 7:15 : "Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós 

vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores." Em Mateus 16: 6 , 

ele adverte: "Cuidado com e-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus." 

Os apóstolos também advertiu a igreja contra os falsos mestres. Paulo advertiu os anciãos 

de Éfeso que "depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, que 

não pouparão o rebanho; e dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas 

perversas, para atraírem os discípulos após si Portanto, esteja em estado de alerta. "( Atos 

20: 29-31 ). Aos filipenses ele escreveu: "Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus 

obreiros, guardai-vos da falsa circuncisão" ( Fp 3: 2. ). Pedro também alerta para o perigo 

de falsos mestres. Ele escreve em 2 Pedro 3: 1 : "Você, portanto, amados, sabendo isto de 

antemão, para que não estar no seu guarda, sendo levado pelo erro dos homens sem 

princípios, você cai da vossa firmeza." 

Paulo avisa-los especificamente para ter cuidado de que ninguém vos faça presa. Vos 

faça presa é de sulagōgeō , uma palavra rara usado somente aqui no Novo Testamento, 

e não a todos encontrados em extra-bíblica grego até muito depois do tempo de 

Paulo. Sulagōgeō é uma palavra composta, composta de Sule , "espólio", e atrás , " para 

levar. " É, literalmente, significa "sequestrar" ou "para levar como espólio, ou espólio de 

guerra." O mesmo conceito é encontrado em 2 Timóteo 3: 6 , onde Paulo adverte para 

"aqueles que entram em domicílios e cativar as mulheres fracas sobrecarregados de 

pecados, levadas em por vários impulsos." Para Paulo, era impensável que os que haviam 

sido resgatados e redimido deve ser vulnerável pela ignorância e, portanto, na guerra 

espiritual se tornam prisioneiros de algum predador espiritual com a falsa doutrina. 

Certamente que entristece o coração de qualquer pastor de aprender das crianças 

espirituais que por imaturidade são suscetíveis ao perigo de falso ensino e são vítimas de 

um culto. No entanto, muitos foram enganados em pensar que eles encontraram alguma 

verdade, que na realidade é uma mentira que os tornou um prisioneiro de falso 

ensino. Uma das funções principais dos líderes da igreja é para proteger o rebanho contra 

os lobos e os homens perversos ( Atos 20: 28-32 ) que os membros assalto rebanho em 

um esforço para raptá-las. 

Paulo descreve o meio dos falsos mestres usaria para raptar a Colossenses como filosofias 

e vãs sutilezas. Philosophia ( filosofia ) aparece somente aqui no Novo 

Testamento. Como já mencionado, que significa "amar a sabedoria." Ele é usado aqui em 

um sentido muito mais amplo do que a disciplina acadêmica, uma vez que "a filosofia 

não é redutível às especulações judaico-gnóstico sobre o qual Paulo advertiu os cristãos 

de Colossos" (Marcos M. Hanna, perguntas cruciais na apologética [Grand Rapids: 

Baker, 1981], p. 11). Historiador Adolf Schlatter observou que "tudo o que tinha a ver 

com as teorias a respeito de Deus e do mundo e do sentido da vida humana foi chamado 

de" filosofia ", nesse momento, não só nas escolas pagãs, mas também nas escolas 

judaicas das cidades gregas" ( A Igreja no Período Novo Testamento [reimpressão, São 

Paulo: SPCK de 1955], pp 150-54.). 



O historiador judeu do primeiro século Josephus escreveu: "Há três seitas filosóficas entre 

os judeus. Os seguidores do primeiro dos quais estão os fariseus, da segunda os saduceus, 

ea terceira seita que finge ser uma disciplina mais severa são chamados essênios 

"( Guerras Judaicas 2.8.2). Assim, o termo filosofia era suficientemente ampla para 

abranger seitas religiosas. O uso do artigo definido comphilosophia mostra que Paulo 

estava se referindo aqui às crenças específicas dos errorists de Colossos. O mais provável 

é que eles usaram para se referir ao transcendente maior conhecimento, que supostamente 

tinha alcançado através da experiência mística. 

Paulo passa a descrever essa filosofia como vão engano. Lightfoot escreveu: "A ausência 

de ambos preposição e artigo na cláusula segunda mostra que Kenes apatēs [vãs 

sutilezas] descreve e qualifica philosophia "( Epístolas de São Paulo aos Colossenses e 

aos Filemon [1879; reimpressão, Grand Rapids: Zondervan, 1959], p 178).. Ele traduziu 

a frase: "Por meio de sua filosofia, que é um engano vazio" (p. 178). Embora os falsos 

mestres em Colossos considerada sua opinião, a epítome da sabedoria, Paulo descarta por 

sua decepção vazio. 

Apatēs ( engano ) significa "um engano, fraude ou truque." A filosofia dos falsos mestres 

colossenses não era o que parecia ser. Parecia bom e seduziu as mentes daqueles 

enganadas por ele, mas era uma ilusão insípida. Não existe um valor de tal filosofia 

humana especulativa, não importa quão profundamente e profundamente religioso que 

parece. 

Comentador Herbert Carson soa um aviso apropriado: 

Com Paulo ele seria sem dúvida verdade dizer que a filosofia, no sentido simples de um 

amor ao conhecimento e um desejo pela verdade, seria bastante compatível com a sua 

posição. Mas a filosofia no sentido desenvolvido com sua ênfase na primazia da razão 

humana que ele seria, obviamente, totalmente contrário .... Assim, enquanto o cristão 

pode ver um certo valor negativo na filosofia especulativa, ele vai estar constantemente 

em guarda para que ele não vêm para estudar a revelação, e não como um crente, mas 

como um humanista. Isso não significa que ele deve vir com uma fé irracional cego. Mas 

isso não significa que, em vez de trazer pressupostos filosóficos que irá colorir o estudo 

das Escrituras e assim prejudicar a sua interpretação, ele vem como uma consciência da 

finitude de seu intelecto, e consciente de que a sua mente também é afetada por sua 

natureza pecaminosa. Assim, ele está disposto a ser ensinado pelo Espírito Santo, e 

reconhece que ela é a Palavra de Deus, em vez de sua própria razão, que é o árbitro final 

da verdade. ( As epístolas de Paulo aos Colossenses e Filemom [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1976]., p 62) 

Paulo, então, dá duas fontes para tais especulações vão. A tradição dos homens é a 

primeira. A tradição é paradosis , aquele que é dado a partir de um para outro. Só porque 

as pessoas acreditaram algo e entregou-o ao longo dos anos não significa que seja 

verdade. Tradição geralmente serve apenas para perpetuar erro. 

Um estudo da história da filosofia serve para ilustrar esse ponto. A maioria dos filósofos 

têm construído sobre a obra de filósofos anteriores, seja para aperfeiçoar o seu sistema, 

ou refutá-la. Francis Schaeffer comentou: "Um homem se desenhar um círculo e dizer: 

'Você pode viver dentro deste círculo." O próximo homem iria atravessá-la para fora e 

seria desenhar um círculo diferente. O próximo homem viesse e, cruzando o círculo 

anterior, desenhe seu próprio infinitum-ad "( O Deus que está lá [Downers Grove, Ill .: 

InterVarsity, 1973], p. 17). 



Do primeiro século judaísmo é mais um exemplo dos efeitos da tradição. Os líderes e 

professores judeus tinham incrustado a Palavra de Deus com tantos costumes, rituais e 

ensinamentos que eles já não eram capazes de distingui-la das tradições dos 

homens. Marcos 7 registra um intercâmbio entre os escribas e fariseus e Jesus sobre este 

assunto . No versículo 5 , eles perguntaram a Jesus: "Por que os teus discípulos não andam 

segundo a tradição dos anciãos?" Jesus respondeu em versos 8-9 , "Negligenciar o 

mandamento de Deus, você mantém a tradição dos homens .... Você bem anular o 

mandamento de Deus, a fim de manter sua tradição." 

Os gentios também tinham tradições. Pedro usou a mesma palavra grega de uma forma 

diferente, quando escreveu aos gentios em 1 Pedro 1:18 : "Sabendo que não foi com 

coisas corruptíveis, como prata ou ouro da vossa vã maneira de vida herdado [que por 

tradição recebestes] a partir do seu antepassados ". Em nossos dias, um argumento 

comum para a evolução é a falsa afirmação de que é "o que os cientistas sempre 

acreditaram." Em todos os exemplos acima, a tradição não era nada mais do que a 

ignorância ea mentira, transmitida de geração em geração. Foi a tradição dos homens, não 

a tradição de Deus ( 2 Ts. 3: 6 ), que é a única fonte da verdade. 

Uma segunda fonte para essa falsa filosofia é os princípios elementares do mundo. É 

difícil reconstruir o significado exato dessa frase. stoicheia ( princípios elementares ) 

refere-se principalmente para as letras do alfabeto. É, literalmente, significa "as coisas de 

uma linha." Por isso, Paulo poderia estar descrevendo o sistema de crença falsa do 

colossense errorists como rudimentar, demasiado simplista para adultos espirituais 

maduros. Para aceitar o seu ensino seria a descer, a regredir a partir do ensino madura da 

Escritura com os ensinamentos infantis de uma religião imatura, com base não no 

pensamento e sabedoria avançada, mas em pensamentos tolos e infantis. Para abandonar 

a verdade bíblica para a filosofia vazia é como voltar ao jardim de infância depois de 

ganhar um doutorado. Paulo escreve: 

A palavra da cruz é para os que estão perecendo loucura, mas para nós, que estamos sendo 

salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: "Destruirei a sabedoria dos sábios, e a 

esperteza do inteligente I deixará de lado." Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde 

está o debatedor desta idade? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto 

que, na sabedoria de Deus o mundo pela sua sabedoria não chegou a conhecer a Deus, 

Deus estava bem satisfeito pela loucura da pregação para salvar aqueles que crêem. ( 1 

Cor. 1: 18-21 ) 

Esta mesma frase também é encontrado em Gálatas 4: 3 : "Assim também nós, quando 

éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo das coisas elementares do 

mundo." Uma vez mais, o elemento de imaturidade é evidente. Se judaísmo do primeiro 

século, como em Gálatas, ou o falso ensino ameaçando Colossenses, religião humana não 

é avançado, erudito, superior, transcendente e sublime na sua profundidade. Pelo 

contrário, é banal, elementar, e rudimentar. Ele não transmite quaisquer novas e 

profundas verdades. E, fatalmente, em sua essência é um esforço para alcançar a salvação 

pelas obras. 

Há uma segunda possível, embora menos provável, ou seja, para stoicheia . Pode referir-

se a espíritos elementais-quer emanações supostos de Deus, ou a seres espirituais que as 

pessoas do mundo antigo associados com as estrelas e planetas. A astrologia não é 

nova. Muitos dos grandes homens do mundo antigo, tais como Alexandre, o Grande e 

Júlio César, que se acredita nele implicitamente. Pessoas que acreditavam na astrologia 

foram apanhados nas garras de um determinismo rígido. A influência das estrelas e dos 



planetas controlado o seu destino, a menos que eles tinham o conhecimento secreto 

necessário para escapar desse controle. Foi precisamente esse conhecimento que os falsos 

mestres podem ter reivindicado. Paulo seria então aviso Colossenses, alguns dos quais 

tinham sem dúvida, acreditava em astrologia antes de sua salvação, para evitar esse falso 

ensino. Em ambos os casos, o que esses hereges oferecido não foi um avanço no 

conhecimento espiritual, mas um recuo à infância espiritual e doutrina demoníaca (cf. 1 

Tim. 4: 1 ). 

A suficiência de Cristo 

ao invés de acordo com Cristo. Porque nele toda a plenitude da 

Divindade habita em forma corpórea, e nele você tem sido feita 

completa, e Ele é a cabeça de todo governo e autoridade; ( 2: 8 b-

10) 

Esta é uma das passagens mais abençoados em toda a Escritura. Ele apresenta a majestade 

gloriosa da pessoa de Cristo e de Sua suficiência completa. O versículo 9 é, talvez, a 

declaração mais definitiva da divindade de Cristo nas epístolas. Ele é a rocha sobre a qual 

todas as tentativas de refutar a divindade de Cristo são quebrados. Obviamente, estes 

hereges estavam dizendo que Jesus não era Deus, e que era o elemento mais contundentes 

e perturbador de sua "Satanology" -como ele ainda está em qualquer sistema falso. 

O falso ensino que acabamos de descrever era parte do sistema religioso por Satanás 

inventou e humanamente propagada, e não foi de acordo com Cristo e que as Escrituras 

revelam sobre Ele. Ele, como todos os falsos sistemas de religião, não pode salvar. Esse 

é o auge de sua letalidade. Somente em Cristo toda a plenitude da Divindade habita 

em forma corpórea. Só ele tem o poder de salvar. Pleroma (plenitude ) é o mesmo 

termo usado em 1:19 . Como observado na discussão dessa passagem, que era um termo 

usado pelos errorists de Colossos. Eles acreditavam que o divino pleroma foi dividido em 

sua expressão entre as diversas emanações. Cada tem uma quota diminuindo enquanto 

desciam a escada de bom para ruim. Paulo, no entanto, insiste em que toda a plenitude da 

Divindade, não uma parte dela, habita em Cristo. Katoikeō ( mora ) significa "para se 

acalmar e ficar em casa." O tempo presente indica que a essência da divindade permanece 

continuamente em casa em Cristo. Divindade é uma palavra enfatizando natureza 

divina. Que a natureza de Deus, que se firmou continuamente em Jesus Cristo não era 

uma luz divina que apenas acendeu-Lo por um tempo, mas não era a sua. Ele é totalmente 

Deus para sempre. E como Aquele que possui toda a plenitude da divindade, Cristo é a 

cabeça de todo poder e autoridade. Ele não era um de uma série de seres menores que 

emanam de Deus, como os falsos mestres mantida. Ao contrário, Ele é o próprio Deus e, 

portanto, a cabeça de todo o reino angélico. 

Como já observamos, os falsos mestres de Colossos também aparentemente ensinou uma 

forma de dualismo filosófico, acreditando que era bom espírito e matéria era mau. Por 

isso, era impensável para eles que Deus tomaria em um corpo humano. Paulo responde 

que falsa doutrina enfatizando que toda a plenitude da Divindade habita em Cristo em 

forma corpórea. Aquele que tomou sobre Si a natureza humana em Belém vai manter 

que a humanidade por toda a eternidade. Ele será para sempre o Deus-Homem. 

Porque Cristo é quem Ele é, nós foram feitas completo nEle. Sua plenitude é transmitida 

para nós. Peplērōmenoi ( foi feita completa ) é uma forma do verbo pleroo , a partir do 

qual o substantivo Pleromaé derivado. Cristo é o Pleroma de Deus, e estamos cheios de 

Sua Pleroma . João escreveu: "Pois de sua plenitude todos nós recebemos" ( João 



1:16 ). O pretérito perfeito do particípio peplērōmenoi indica que os resultados de nosso 

tendo sido preenchidos são eternos. 

Como resultado da queda, o homem está em um triste estado de incompletude. Ele é 

espiritualmente incompleto porque Ele está totalmente fora de comunhão com Deus. Ele 

é moralmente incompleta porque vive fora da vontade de Deus. Ele é mentalmente 

incompleta porque ele não sabe verdade suprema. 

Na salvação, crentes se tornam "participantes da natureza divina" ( 2 Pe. 1: 4 ) e são feitas 

completa. Os crentes são completos espiritualmente, porque eles têm comunhão com 

Deus. Eles são moralmente completar na medida em que reconhece a autoridade da 

vontade de Deus. Eles são completos mentalmente, porque eles sabem a verdade sobre a 

realidade última. 

Para manter, como os errorists colossenses fez, que aqueles que foram feitas completo 

em Cristo ainda faltava alguma coisa é um absurdo. Aqueles que são "participantes da 

natureza divina" têm, através de "Seu poder divino", foi "concedida ... tudo o que diz 

respeito à vida e à piedade" ( 2 Pe. 1: 3 ). Todos os verdadeiros crentes são completos em 

Cristo e não precisa dos ensinamentos de qualquer culto ou falso mestre. 

Todo mundo tem uma escolha, se quer seguir a sabedoria humana ou para vir a 

Cristo. Para seguir a sabedoria humana é para ser sequestrado pelos emissários de Satanás 

e seu falso sistema, o que deixa uma pessoa espiritualmente incompleto. Para vir a Cristo 

está para vir para Aquele que por si só oferece completude. Que aqueles de nós que têm 

encontrado Cristo nunca duvidar de Sua suficiência, girando de lado para seguir qualquer 

sabedoria humana. (Para um tratamento mais aprofundado da questão da nossa 

suficiência em Cristo, ver meu livro, a nossa suficiência em Cristo . [Dallas: Palavra, 

1991]) 

 

9. Completo em Cristo ( Colossenses 2: 11-

15 ) 

e Nele você também foram circuncidados com a circuncisão não 

feita por mãos, na remoção do corpo da carne, a circuncisão de 

Cristo; tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também 

fostes ressuscitados com Ele através da fé no poder de Deus, que 

o ressuscitou dentre os mortos. E, quando vós estáveis mortos nos 

vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou 

juntamente com ele, nos ter todas as nossas transgressões 

perdoadas, tendo cancelado o escrito de dívida que consiste em 

decretos contra nós e que era hostil a nós; e Ele o tirou do 

caminho, cravando-a na cruz. Quando Ele desarmou os 

principados e potestades, ele fez uma exibição pública deles, tendo 
triunfado sobre eles por meio dele. ( 2: 11-15 ) 

Curas eram um elemento essencial do ministério terreno de nosso Senhor. Eles 

estabeleceram Suas credenciais messiânicas, mostrou a terna compaixão de Deus, e 

prenunciou o reino milenar, quando Ele irá banir a doença. Curas de Nosso Senhor 

também ilustram um princípio importante a respeito da salvação. Quando Jesus curou 

alguém, Ele fez-los completamente saudável. Em Mateus 09:22 , lemos: "Jesus, porém, 



voltando-se e vendo-a, disse:" Filha, tomar coragem;. a tua fé te salvou " . E, uma vez que 

a mulher foi feita bem " Mateus 15:28 registra a cura da filha de uma mulher cananéia: 

"Então Jesus respondeu, e disse-lhe:" Ó mulher, sua fé é grande, faça-se para você como 

você deseja. ' E sua filha foi curada de uma vez. " Quando os servos do centurião voltou 

para a casa ", eles encontraram o servo de boa saúde" ( Lucas 7:10 ). Jesus disse à 

multidão no templo: "Se um homem recebe a circuncisão no sábado que a lei de Moisés 

não seja violada, como vos com raiva de mim porque eu fiz um homem todo bem no 

sábado?" ( João 7:23 ). O nosso ministério de cura do Senhor pode ser resumido nas 

palavras de Mateus 15:31 : "A multidão ficou maravilhado quando viram mudos a falar, 

os aleijados restaurada, ea curta coxos e os cegos a ver; e glorificavam ao Deus de Israel." 

Assim como Jesus fez as pessoas completamente bem quando Ele curou fisicamente, por 

isso também que Ele prover a salvação completa quando Ele cura espiritualmente. Que a 

salvação não precisa ser complementada por falsa filosofia humana ou psicologia, 

ritualismo, o misticismo, a auto-negação, ou qualquer outro trabalho humano. Em Cristo, 

"foram feitas completa" ( Col. 2:10 ; cf. 2 Ped 1: 3. ).Quando uma pessoa chega à fé 

salvadora em Jesus Cristo ", ele é uma nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis 

que tudo se fez novo" ( 2 Cor. 5:17 ; cf. . Gal 6:15 ). 

Tendo declarado a verdade que os cristãos são completos em Cristo em 02:10 , Paulo dá 

três aspectos dessa integralidade em 2: 11-15 . Em Cristo temos salvação completa, 

completo perdão e vitória completa. 

A salvação completa 

e Nele você também foram circuncidados com a circuncisão não 

feita por mãos, na remoção do corpo da carne, a circuncisão de 

Cristo; tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também 

fostes ressuscitados com Ele através da fé no poder de Deus, que 
o ressuscitou dentre os mortos. ( 2: 11-12 ) 

Como já mencionado, a heresia de Colossos era uma mistura de filosofia pagã com o 

legalismo judaico. Não surpreendentemente, os falsos mestres de Colossos, como os 

judaizantes Paulo confrontados na Galácia, estavam ensinando que a circuncisão era 

necessária para a salvação. 

Todo menino judeu foi circuncidado ao oitavo dia após o seu nascimento ( Lev. 12: 2-

3 ). Era o sinal de que ele pertencia à nação da aliança ( Gn 17: 10-14 ). Ao longo da 

história de Israel havia duas escolas de pensamento sobre a circuncisão. Alguns 

sustentavam que a circuncisão era suficiente para salvar, uma vez que acolhe a adesão do 

país aliança. Este ponto de vista foi errado, já que "eles não são todos os israelitas que são 

descendentes de Israel" ( Rm. 9: 6 ). Ser membro da comunidade da aliança não garante 

a salvação individual. Paulo escreve em Romanos 2:25 , 28 : "Porque, na verdade a 

circuncisão é de valor, se você praticar a lei, mas se você é um transgressor da lei, a tua 

circuncisão se torna em incircuncisão .... Porque ele não é um judeu que é exteriormente, 

nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne ". 

O segundo parecer reconheceram que a circuncisão era apenas a manifestação externa de 

que o homem nasceu limpeza pecaminoso e necessário. O corte de distância do prepúcio 

masculino no órgão reprodutor foi uma forma gráfica para demonstrar que o homem 

precisava de limpeza no nível mais profundo do seu ser. Nenhuma outra parte da anatomia 

humana, de modo que demonstra a profundidade do pecado, na medida em que é a parte 



do homem que produz e vida tudo o que ele produz é pecaminosa. Essa é a visão 

bíblica. Desde o início, a circuncisão foi usada para ilustrar simbolicamente o homem 

teve necessidade desesperada para a limpeza do coração. Em Deuteronômio 

10:16 Moisés ordenou ao povo de Israel, dizendo: "Circuncidai, em seguida, o seu 

coração, e endurecer o seu pescoço não mais."Deuteronômio 30: 6 acrescenta: "Além 

disso, o Senhor teu Deus circuncidará o seu coração e no coração de seus descendentes, 

a amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, de modo que 

você possa viver. " O Senhor ordenou aos israelitas do tempo de Jeremias circuncidar-se 

ao Senhor e remover os prepúcios do seu coração ( Jer. 4: 4 ; cf. 09:26 ). Deus estava 

sempre preocupado com o coração, não com o rito física. 

A experiência de Abraão ilustra a verdade de que a circuncisão não salva. Paulo escreve 

em Romanos 4:11 que Abraão "recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que 

teve quando ainda incircunciso." Abraão não foi circuncidado até muitos anos depois ", 

ele acreditou no Senhor, e [Deus] imputou-lhe isto como justiça" ( Gn 15: 6 ). Sua 

circuncisão era o sinal externo de um coração já feitos justos pela fé. 

O Novo Testamento também enfatiza a circuncisão do coração. Estevão acusados do 

sinédrio de ser "Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração" ( Atos 07:51 ). Paulo 

definiu verdadeira circuncisão em Romanos 2:29 : "Ele é um judeu que é no interior, e 

circuncisão, a que é do coração." 

Para os cristãos, o rito da circuncisão física é desnecessária porque já 

foram circuncidados com a circuncisão não feita por mãos. O objeto de a circuncisão 

de Cristo é a remoção do corpo da carne. Ocorpo da carne refere-se ao pecador, 

caídos natureza crentes totalmente dominantes humanos antes de salvação. Os cristãos 

foram purificados de que o domínio pecaminoso e foi dada uma nova natureza criada em 

justiça, tendo sido circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, isto é, não 

física, mas espiritual. Na salvação, "o nosso homem velho foi crucificado com Ele, que o 

corpo do pecado seja desfeito, para que não devemos mais ser escravos do pecado" ( Rom. 

6: 6 ). Como resultado, "se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já 

passaram; eis que tudo se fez novo" ( 2 Cor. 5:17 ).Em nenhum lugar é expressa melhor 

do que nas palavras de Paulo, quando escreveu: "Nós somos a verdadeira circuncisão, 

que adoram no Espírito de Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na 

carne" ( Fp 3: 3. ) . Os crentes têm sido libertados do domínio do pecado e do julgamento, 

embora ainda não de sua presença. 

A questão de saber por que os cristãos ainda pecam se o seu pecaminoso morreu. Paulo 

dá a resposta de uma forma pessoal, em Romanos 7: 15-23 : 

O que eu estou fazendo, eu não entendo; pois não estou praticando o que eu gostaria de 

fazer, mas eu estou fazendo a mesma coisa que eu odeio. Mas, se eu faço a mesma coisa 

que eu não quero fazer, estou de acordo com a Lei, confessando que ele é bom. Então, 

agora, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que 

nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne; para o que deseja está presente em 

mim, mas o de fazer o bem não é. Para o bem que quero, eu não faço; mas eu pratico o 

muito mal que eu não desejo. Mas se eu estou fazendo a mesma coisa que eu não quero, 

já não sou o único a fazer isso, mas o pecado que habita em mim. Acho então o princípio 

de que o mal está em mim, aquele que deseja fazer o bem. Pois eu alegremente concordar 

com a lei de Deus no homem interior, mas vejo outra lei nos membros do meu corpo, 

guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que 

está em meu membros. 



A nova disposição, o que deseja fazer o bem e obedecer a Deus, reside no unredeemed 

carne-humanidade. Que a carne ainda está sujeita à tentação de "tudo o que há no mundo, 

a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos ea soberba da vida" ( 1 João 

2:16 ). Novo auto de Paulo quis obedecer a Deus, mas, segundo ele, "Eu vejo uma lei 

diferente nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-

me prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros . " ( Rom. 7:23 ). A nova 

criação é puro e santo. Como crentes aguardamos apenas a redenção do nosso corpo 

( Rom. 8:23) para torná-los totalmente apto para o céu. (Um tratamento mais completo 

desta verdade maravilhosa é dado em um dos meus outros comentários desta 

série, Romanos 1-8 , na seção sobre capítulos 6-8 .) 

Quando visto como um rito necessário para a salvação, o batismo é tão supérfluo como 

a circuncisão. Alguns vêem apoio em 02:12 para a regeneração batismal, mas Paulo 

dificilmente iria substituir um rito com outro (cf. 1 Cor 1: 13-17. ). Argumentando que a 

mudança da morte espiritual para a vida espiritual é realizada pelo batismo em água faria 

Paulo tanto de um ritualista como aqueles que ele estava condenando. O batismo na água 

não mais em vista é em 2:12 do que a circuncisão física estava em 2:11 . Ambos os versos 

falam de realidades espirituais. 

União Batismo imagens dos crentes com Cristo. Eles foram sepultados com ele no 

batismo, a união espiritual do crente com Cristo que ocorre na salvação (cf. 1 Cor. 

12:13 ). O batismo na água é apenas um retrato do que a realidade. Ele simboliza a 

identificação do crente com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo (cf. Rm 6: 3-

4. ). 

Tal transformação espiritual só pode ser alcançado por meio da fé no poder de 

Deus. Trabalho traduz energeia , da qual nós temos a nossa palavra 

Inglês energia. Refere-se ao poder, a mesma potência ativa de Deus 

que levantou Jesus dos mortos. Aqueles que acreditam que Deus ressuscitou Jesus 

dentre os mortos também serão ressuscitados com Ele. "Se você confessar com a sua boca 

que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás 

salvo" ( Rom. 10: 9 ). 

O perdão completo 

E, quando vós estáveis mortos nos vossos delitos e na 

incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, 

nos ter todas as nossas transgressões perdoadas, tendo cancelado 

o escrito de dívida que consiste em decretos contra nós e que era 

hostil a nós; e Ele o tirou do caminho, cravando-a na cruz. ( 2: 

13-14 ) 

Paulo aqui se aproxima a mesma verdade ele discutiu em 2: 11-12 a partir de uma 

perspectiva diferente. Em 2: 11-12 , ele enfatizou que a salvação é completa para além de 

qualquer ritual religioso. Nestes versos, ele enfatiza que o perdão é completo para além 

de qualquer trabalho humano. O perdão é, talvez, a doutrina mais emocionante e 

reconfortante em toda a Escritura, porque é o que pecadores culpados precisam ser feitas 

com Deus. 

Como toda a humanidade pecadora, Colossenses estavam mortos 

em suas transgressões antes de sua salvação (cf. Ef. 2: 1 ). A construção grega é um 

locativo de esfera. Incrédulos existir na esfera ou reino da morte espiritual. Para ser 



espiritualmente meio mortas, para ser desprovida de qualquer sentido, incapazes de 

responder aos estímulos espirituais, assim como estar fisicamente meio mortos sejam 

incapazes de responder a estímulos físicos. É para ser tão fechado em mãos de pecado 

que a pessoa é incapaz de responder a Deus. A Bíblia ea verdade espiritual não fazem 

sentido para um em tal estado.Aqueles que estão espiritualmente mortos são dominadas 

pelo mundo, a carne, e Satanás e não possuem, a vida eterna espiritual. 

Paulo descreve a Colossenses em seu estado não salvo antes de ser morto, não só em seus 

pecados, mas também na incircuncisão da sua carne. Essa frase designa gentios, cuja 

condição de incircuncisão demonstraram que eram fora da aliança. Paulo escreveu sobre 

eles em Efésios 2: 11-12 : "Lembre-se, que antigamente você, os gentios na carne, que 

são chamados" incircuncisão "pela chamada" Circuncisão ", que é realizada na carne por 

mãos- humano lembre-se que você estava naquele tempo separado de Cristo, excluídos 

da comunidade de Israel, e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem 

Deus no mundo ". Os gentios eram, portanto, em um estado muito pior do que os judeus 

incrédulos, que, pelo menos, eram uma parte da comunidade do pacto que possuía a lei 

de Deus. Não é de admirar, então, que Paulo descreve-os como "não tendo esperança e 

sem Deus no mundo" ( Ef. 2:12 ). 

Felizmente, a história não termina aí. Porque Deus é "rico em misericórdia" ( . Ef 2, 

4 ), Ele fez -nos a vida juntamente com Ele. Paulo de novo salienta união do crente com 

Cristo (cf. 02:10 , "nele"; 02:11", em Ele "; 02:12 , "com Ele"). Aqueles que estavam 

irremediavelmente morto no pecado recebeu nova vida através dessa união. Deus inicia 

o processo de salvação, porque as pessoas espiritualmente mortos não podem fazer-se 

vivo. 

Como resultado do que está sendo feito vivo com Cristo, os crentes 

foram perdoados de todos os seus transgressões. O conhecimento de que todos os 

nossos pecados foram perdoados traz grande alegria."Bem-aventurado aquele cuja 

transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto!" ( Sl. 32: 1 ). 

Que Deus perdoa os pecados daqueles que confiam nele e inclui-los em Seu reino eterno 

e glória é a verdade mais importante da Escritura. O salmista escreveu: "Se Tu, Senhor, 

iniqüidades shouldst, Senhor, quem subsistirá Mas há perdão com a Ti, para que sejas 

temido?" ( Sl 130: 3-4. ). Em Isaías 1:18 , lemos: "Vinde então, e argüi-me", diz o Senhor: 

"Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a 

neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como lã. " Isaías diz 

em Isaías 55: 7 : "Deixe o ímpio o seu caminho, eo homem maligno os seus pensamentos; 

e deixá-lo voltar para o Senhor, e Ele terá compaixão dele; e para o nosso Deus, porque 

grandioso é em perdoar. " "Quem é Deus semelhante a ti", exclamou o profeta Miquéias, 

"que perdoa a iniqüidade e passa sobre o ato de rebelião do restante da tua 

herança?" ( Mic. 7:18 ). 

O perdão de Deus é também um tema de destaque no Novo Testamento. Nosso Senhor 

disse aos discípulos na Última Ceia: "Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado 

por muitos para remissão dos pecados" ( Mat. 26:28 ). Pedro disse que estavam reunidos 

na casa de Cornélio que "por meio [de Jesus] nome todos os que nele crê recebe o perdão 

dos pecados" ( Atos 10:43 ). Em Atos 13: 38-39 Paulo disse: "Faça-se-vos saber, irmãos, 

que por meio dele o perdão dos pecados é proclamada a você, e por ele, todo aquele que 

crê é libertado de todas as coisas, a partir do qual você não poderia ser libertados por meio 

da Lei de Moisés. " Aos Efésios Paulo escreveu: "Nele temos a redenção, pelo seu sangue, 

a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça" ( Ef. 1: 7 ). Em Hebreus 8:12 o 



Senhor diz: "Eu serei misericordioso para com suas iniquidades, e não me lembrarei mais 

dos seus pecados." 

Quais são as características do perdão de Deus? Primeiro, ele é gracioso. Não se ganha, 

mas é um dom gratuito. Romanos 3:24 diz que as pessoas são "justificados como um 

presente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus." Paulo ecoa esse 

pensamento em Tito 3: 4-7 : "Quando a bondade de Deus, nosso Salvador e Seu amor 

pela humanidade apareceu, Ele nos salvou, e não em virtude de obras de que nós temos 

feito em justiça, mas segundo a sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e 

renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou sobre nós abundantemente através de 

Jesus Cristo, nosso Salvador, que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos 

herdeiros segundo a esperança da vida eterna. " 

Em segundo lugar, o perdão de Deus é completo. Perdão, Efésios 1: 7 nos diz, é "de 

acordo com as riquezas da sua graça". A graça de Deus será sempre maior do que o 

pecado, porque "onde o pecado aumentou, transbordou a graça mais" ( Rom. 5:20 ). O 

apóstolo João afirma categoricamente: "Eu vos escrevo, filhinhos, porque os vossos 

pecados são perdoados por amor do seu nome" ( 1 João 2:12 ). 

Em terceiro lugar, o perdão de Deus está ansioso. "'Eu tenho prazer na morte do ímpio, 

diz o Senhor Deus," em vez de que ele se converta dos seus caminhos, e viva?' "( Ez 

18:23. ; cf. 33:11 ). "Tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em benignidade 

para todos os que te invocam" ( Salmo 86: 5. ). Longe de invejar o Seu perdão, Deus está 

ansioso para dar-lhe. 

Em quarto lugar, o perdão de Deus é certa. Em Atos 26:18 Paulo diz que Deus o enviou 

para os gentios "para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz, e do 

domínio de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança 

entre aqueles que foram santificados pela fé em [Jesus] ". O perdão é certo, porque se 

baseia na promessa de Deus. 

Em quinto lugar, o perdão de Deus é inigualável. O profeta Miquéias disse: "Quem é 

Deus semelhante a ti, que perdoa a iniqüidade e passa sobre o ato de rebelião do restante 

da tua herança?" ( Mic. 7:18 ).A resposta à sua pergunta é que não há nenhuma. Nenhum 

dos deuses da religião falsa oferece tal perdão. 

Em sexto lugar, o perdão de Deus é motivador. Efésios 4:32 nos ordena a "ser gentil com 

o outro, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos 

perdoou." Deus nos perdoou a dívida enorme, impagável que lhe devia. Como podemos 

fazer menos do que perdoar os outros as dívidas triviais que nos devem (cf. Mt 18:. 23-

35 )? Esse versículo é mais uma confirmação de completo perdão de Deus. Como poderia 

Ele nos manda perdoar os outros se Ele não nos perdoou? 

Paulo, então, ilustra o perdão de Deus. Quando Deus nos perdoou, Ele cancelado o 

escrito de dívida que consiste em decretos contra nós e que era hostil a nós; e Ele o 

tirou do caminho, cravando-a na cruz. Certificado de dívida traduz cheirographos , 

que literalmente significa "algo escrito com a mão", ou "um autógrafo." Ele foi usado 

para se referir a um certificado de endividamento manuscrita pelo devedor em 

reconhecimento de sua dívida. Paulo descreve esse certificado como consistindo em 

decretos contra nós. Dogmasin ( decretos ) refere-se à lei de Moisés (cf. Ef. 

2:15 ). Todos os povos (incluindo os gentios, cf. Rm 2: 14-15. ) devemos a Deus uma 

dívida porque violaram Sua lei. O certificado foi hostil a nós, isto é, foi o suficiente para 

nos condenar ao julgamento e do inferno, porque "Maldito todo aquele que não 



permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para realizá-las" ( Gal 3.: 

10 ). Exaleiphō ( anulado ) significa "limpe", como apagar a lousa. Documentos antigos 

eram comumente escrito ou em papiro, um material semelhante ao papel feito da planta 

junco, ou vitela, que foi feita a partir de pele de um animal. A tinta usada então não tinha 

ácido nele e não mergulhar o material escrito. Uma vez que a tinta permaneceu na 

superfície, que pode ser varrido se o escriba queria reutilizar o material. Paulo diz aqui 

que Deus tem varrido o nosso certificado de dívida, cravando-a na cruz. Não é um 

vestígio de que permanece a ser realizada contra nós. Nosso perdão é completo. 

Vitória completa 

Quando Ele desarmou os principados e potestades, ele fez uma 

exibição pública deles, tendo triunfado sobre eles por meio 

dele. ( 02:15 ) 

Tendo desarmado Satan (literalmente "privando-o") e os governantes e 

autoridades (anjos caídos), Ele fez uma exibição pública deles, tendo triunfado sobre 

eles por meio dele. A imagem aqui é como a de um general romano triunfante, desfilando 

sua derrotado cativos pelas ruas de Roma. A vitória de Cristo na cruz suspendeu os 

demônios em suas tentativas de parar sua obra redentora e Satanás despojado de seus 

poderes. Hebreus 2:14 diz: "Desde então, os filhos participam da carne e do sangue, 

também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, que por sua morte, tornar 

impotente aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, 

com medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida ". 

Para adorar tais seres derrotados e humilhados seria o cúmulo da loucura. A cruz é a 

resposta à insistência dos errorists colossenses adorando seres angélicos. Através do 

Senhor Jesus e Sua obra na cruz (cf.Ef 1: 20-23. ; 03:10 ), Deus cancelou a dívida do 

crente, derrotar Satanás e seus anjos caídos. É por isso que Paulo pode afirmar 

em Romanos 8: 37-39 . "Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio 

daquele que nos amou Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os 

anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem as potestades, 

nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos 

separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. " Apesar de ainda lutar 

contra as forças do mal ( Ef. 6:12 ), eles não podem ser vitorioso. Cristo, o Senhor 

crucificado, ressuscitado de tudo, reina supremo no universo. Para estar unidos com Ele 

é ser livre do domínio de Satanás. 

A morte de Cristo traz transformação, perdão, e vitória. Isso acrescenta-se para completar 

a salvação com o perdão completo e triunfo. Não admira que Paulo disse: "De maneira 

nenhuma que eu me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o 

mundo está crucificado para mim e eu para o mundo" ( Gl. 6:14 ). 

 

 

 



10. Intimidação Espiritual ( Colossenses 

2: 16-23 ) 

Portanto, que ninguém agir como seu juiz em relação a alimentos ou bebida, ou em 

relação a um festival ou uma lua nova ou um sábado dia-coisas que são uma mera 

sombra do que está por vir;mas a substância pertence a Cristo. Que ninguém se 

manter fraudar você de seu prêmio por deliciando-se com auto-humilhação e da 

adoração dos anjos, tendo a sua posição sobre as visões que ele viu, inflados sem 

justa causa pelo seu entendimento carnal, e não retendo a cabeça, de quem o corpo 

inteiro, sendo fornecido e realizada em conjunto pelas articulações e ligamentos, 

cresce com um crescimento que vem de Deus. Se já morremos com Cristo para os 

princípios elementares do mundo, por que, como se você estivesse vivendo no 

mundo, você submeter-se a decretos, tais como, "Não mexa, não gosto, não 

toque!" (Que todos se referem a coisas destinadas a perecer com o uso) -em 

conformidade com os mandamentos e ensinamentos de homens? Estas são questões 

que têm, com certeza, a aparência de sabedoria, em self-made religião e auto-

humilhação e tratamento severo do corpo, mas não são de nenhum valor contra 

indulgência carnal. ( 2: 16-23 ) 

  
Hoje, com capacidade de mídia avançada, há um ataque de falso ensino de proporções 

sem precedentes. Por todos os lados, a suficiência de Jesus Cristo é abertamente ou 

implicitamente negado. Falsa filosofia tem se infiltrado na igreja sob o disfarce de 

psicologia, que é muitas vezes visto como um complemento necessário à Palavra de 

Deus. Muitos se inclinam para o misticismo, alegando a receber visões e revelações extra-

bíblicas. Outros são legalistas, o que equivale a santidade em observar uma lista de tabus 

culturais. Outros ainda exortar a prática do ascetismo, argumentando que a pobreza ou 

privação física é o caminho para a piedade. Os pastores, anciãos e outros líderes da igreja, 

que são responsáveis para alertar a igreja contra o falso ensino, muitas vezes são as 

próprias pessoas que proclamam esses erros. 

As igrejas do Vale do Lico também enfrentou o perigo de intimidação espiritual. Os falsos 

mestres estavam dizendo-lhes que Jesus Cristo não era suficiente, que eles precisavam de 

algo mais. Essas pessoas acreditavam que estavam a par de um maior nível de 

conhecimento espiritual e os segredos da iluminação espiritual. Essa maior, a verdade 

escondida foi além Jesus Cristo e da Palavra. Esses hereges formado um grupo de elite, 

exclusivo que desdenhava "ignorantes" e "simplistas" cristãos. Eles efetivamente 

enganou alguns cristãos e desenhou-los longe de confiança em Cristo. O "algo mais" que 

os falsos mestres oferecido foi um sincretismo da filosofia pagã, legalismo judaico, 

misticismo e ascetismo. Como observado anteriormente, Paulo escreveu aos Colossenses 

para refutar que o falso ensino e apresentar a suficiência absoluta de Jesus Cristo para a 

salvação e santificação. Porque os Colossenses teve Cristo, e Ele é suficiente, eles não 

precisam de ser intimidado pelos falsos mestres. 

Em 2: 8-23 , Paulo monta um ataque frontal contra a heresia de Colossos. Ele já tem 

lidado com a filosofia ( 2: 8-10 ) e suficiência apresentado de Cristo ( 2: 11-15 ). Ele 

continua sua refutação da heresia de Colossos por lidar com o legalismo ( 2: 16-17 ), o 

misticismo ( 2: 18-19 ), e ascetismo ( 2: 20-23 ). 

 



Legalismo 

Portanto, que ninguém agir como seu juiz em relação a alimentos ou bebida, ou em 

relação a um festival ou uma lua nova ou um sábado dia-coisas que são uma mera 

sombra do que está por vir;mas a substância pertence a Cristo. ( 2: 16-17 ) 

  
O legalismo é a religião da realização humana. Ele argumenta que a espiritualidade se 

baseia em Cristo mais as obras humanas. Faz conformidade às regras feitas pelo homem 

a medida de espiritualidade. Os crentes, no entanto, são completos em Cristo, que tem 

proporcionado completa salvação, perdão e vitória. Portanto, Paulo diz aos 

Colossenses, que ninguém agir como seu juiz. Não sacrificar sua liberdade em Cristo 

para um conjunto de regras feitas pelo homem . Na medida em que "Cristo é o fim da lei 

para justiça de todo aquele que crê" ( Rom. 10: 4 ), para tornar-se enredado novamente 

em um sistema legalista é inútil e prejudicial. Paulo lembrou aos Gálatas, que também 

foram seduzidos pelo legalismo: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou; 

Permanecei, pois, firmes e não estar sujeito novo, a jugo de escravidão" ( Gal. 5: 1 ). 

O legalismo é inútil, porque não pode conter a carne. Também é perigosamente enganoso, 

porque interiormente rebeldes e desobedientes cristãos, ou mesmo os não-cristãos, pode 

estar de acordo com um conjunto de padrões de desempenho externas ou rituais. O pastor 

americano do século XIX Gardiner Primavera avisado, 

Um homem meramente moral pode ser muito escrupuloso dos direitos que ele deve a seus 

semelhantes, enquanto os deveres infinitamente importantes que ele deve a Deus são 

mantidos totalmente fora da vista. De amar e servir a Deus, ele não sabe nada. Tudo o 

que ele faz ou o que quer que ele deixa de fazer, ele não faz nada para Deus. Ele é honesto 

nas suas relações com todos, exceto Deus, ele rouba, mas nenhum Deus, ele é ingrato e 

infiel a ninguém além de Deus, sente-se com desprezo, e fala em tom de censura de 

ninguém além de Deus. A apenas a percepção das relações que ele mantém com Deus 

constitui nenhuma parte de seus princípios, e os deveres que resultam dessas relações não 

constituem parte de sua piedade. Ele pode não só negam as Escrituras, mas nunca pode 

lê-los; não só pode desconsiderar a autoridade divina, mas todas as formas de culto 

divino, e vivem e morrem como se não tivesse nenhuma preocupação com Deus e Deus 

não tinha preocupação com ele. O caráter do jovem do Evangelho apresenta uma visão 

dolorosa e afetando das deficiências de moralidade externa (veja Mt. 19: 16-22 ). Ele não 

era desonesto, nem falsa; ele não era impuro nem maligna; e não poucos dos 

mandamentos divinos que ele havia observado externamente. Não, ele diz: "Tudo isso 

tenho guardado." Também não era sua a mera bondade esporádica, mas constante e 

uniforme. Ele tinha realizado estes serviços "desde a sua mocidade." E isso não foi 

tudo. Professou uma vontade de se familiarizar com todo o seu dever. "O que me falta 

ainda?" E ainda assim, quando trouxe para o teste, este pobre juventude viu que, com toda 

a sua moralidade alardeada, não podia negar a si mesmo, tome a sua cruz e seguir a 

Cristo. ( As distintivas traços de caráter cristão [Phillipsburg, NJ:.. Presby & Ref, nd]., 

pp 7-8) 

Para que os cristãos não se deixe intimidar por tais legalismo foi preocupação constante 

de Paulo. Ele comandou Tito não prestar atenção a "mitos e mandamentos de homens que 

se desviam da verdade, judeu", porque "o puro, todas as coisas são puras, mas para 

aqueles que estão corrompidos e incrédulos nada é puro, mas tanto a sua mente como a 

sua consciência estão contaminadas "( Tito 1: 14-15 ).Romanos 14-15 e 1 Coríntios 8-



10 também discutir a liberdade cristã ea única razão legítima para contê-lo: para proteger 

um irmão cristão mais fraco ou irmã. 

Os falsos mestres estavam dizendo aos Colossenses que não era o suficiente para ter a 

Cristo; eles também necessário para manter a lei cerimonial judaica. Proibições Os falsos 

de professores sobre comida ebebida , provavelmente, foram baseadas nas leis dietéticas 

do Antigo Testamento (cf. Lev. 11 ). Essas leis foram dadas para marcar Israel como povo 

distinto de Deus e para desencorajá-los a se misturando com as nações vizinhas. 

Porque os Colossenses estavam sob a Nova Aliança, as leis dietéticas da Antiga Aliança 

já não estavam em vigor. Jesus deixou isso bem claro em Marcos 7 : 

Depois Ele chamou a multidão para ele novamente, ele começou a dizer-lhes: "Ouça-me, 

todos vocês, e entender: não há nada fora do homem que, entrando nele, possa contaminá-

lo; mas as coisas que sai do homem é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos 

para ouvir, ouça ". E quando deixando a multidão, Ele tinha entrado na casa, os seus 

discípulos o interrogaram acerca da parábola. E Ele lhes disse: "Você está tão carente de 

compreensão também que não compreendeis que tudo o que vai para o homem do lado 

de fora não pode contaminar,? Porque ele não entra em seu coração, mas em seu 

estômago, e é eliminado" (Assim Ele declarou puros todos os alimentos.) ( vv. 14-19 ) 

Paulo lembrou aos Romanos que "o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, 

paz e alegria no Espírito Santo" ( Rom. 14:17 ). Que as leis dietéticas não está mais em 

vigor são foi ilustrado pela visão de Pedro ( Atos 10: 9-16 ) e formalmente ratificada pelo 

Concílio de Jerusalém ( Atos 15: 28-29 ). 

Um festival foi uma das celebrações judaicas anuais, como a Páscoa, Pentecostes, a Festa 

dos Tabernáculos, ou a Festa das Luzes (cf. Lev. 23 ). Sacrifícios também foram 

oferecidos na lua nova, ou o primeiro dia do mês ( Num. 28: 11-14 ). 

Contrariamente às alegações de alguns hoje, os cristãos não são obrigados a adorar no dia 

de sábado. Ele, como os outros da Antiga Aliança dias santos Paulo menciona, não é 

vinculativa sob a Nova Aliança. Há provas convincentes para que na Escritura. Em 

primeiro lugar, o sábado era o sinal para Israel da Antiga Aliança ( Ex. 31: 16-

17 ; Neemias 09:14. ; Ez 20:12. ). Porque nós somos agora sob a Nova Aliança ( Heb. 8 ), 

que não são mais necessários para manter o sinal da Antiga Aliança. 

Em segundo lugar, o Novo Testamento em nenhum lugar ordena aos cristãos que 

observam o sábado. 

Em terceiro lugar, em nosso único vislumbre de um culto de adoração da igreja no início 

do Novo Testamento, encontramos a reunião da igreja, no domingo, o primeiro dia da 

semana ( Atos 20: 7 ). 

Em quarto lugar, encontramos nenhum indício no Antigo Testamento que Deus espera 

que as nações dos gentios para observar o sábado, nem são sempre condenados por não 

fazê-lo. Isso é certamente estranho se ele esperava que todos os povos a observar o 

sábado. 

Em quinto lugar, não há nenhuma evidência de qualquer um de guardar o sábado antes 

do tempo de Moisés, nem existem quaisquer comandos de guardar o sábado antes da 

promulgação da lei no Monte Sinai. 

Em sexto lugar, o Concílio de Jerusalém não impor a guarda do sábado sobre os crentes 

gentios ( Atos 15 ). 



Em sétimo lugar, Paulo advertiu os gentios sobre muitos pecados diferentes em suas 

epístolas, mas nunca sobre a quebra do sábado. 

Em oitavo lugar, Paulo repreendeu os gálatas por pensar Deus esperava-os a observar dias 

especiais (incluindo o sábado) ( Gal. 4: 10-11 ). 

Em nono lugar, Paulo ensinou que guardar o sábado era uma questão de liberdade cristã 

( Rm 14: 5. ). 

Em décimo lugar, os Padres da Igreja primitiva, de Inácio a Agostinho, ensinou que o 

sábado do Antigo Testamento tinha sido abolida e que o primeiro dia da semana 

(domingo) foi o dia em que os cristãos devem se reunir para adoração. Isso refuta a 

alegação de alguns de que o culto de domingo não foi instituído até o quarto século. 

As leis dietéticas, festivais, sacrifícios, e sábado, dia de adoração eram todas coisas que 

são uma mera sombra do que está por vir; mas a substância pertence a Cristo. A 

sombra não tem realidade; a realidade é o que faz a sombra. Jesus Cristo é a realidade a 

que as sombras apontou. Por exemplo, a respeito dos regulamentos de alimentos, Ele é "o 

pão que desceu do céu" ( João 6:41 ). Não há necessidade de os cristãos a observar a 

Páscoa também, porque "Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado" ( 1 Cor. 5: 7 ). Que 

justificativa poderia haver para exigir que os gentios observar o sábado, quando Deus lhes 

concedeu descanso eterno ( Heb. 4: 1-11 )? Qualquer preocupação contínua com as 

sombras uma vez que a realidade veio é inútil. 

O ponto de Paulo é simples: a verdadeira espiritualidade não consiste apenas de manter 

regras externas, mas de ter uma relação interior com Jesus Cristo. 

Misticismo 

Que ninguém se manter fraudar você de seu prêmio por 

deliciando-se com auto-humilhação e da adoração dos anjos, 

tendo a sua posição sobre as visões que ele viu, inflados sem justa 

causa pelo seu entendimento carnal, e não retendo a cabeça, de 

quem o corpo inteiro, sendo fornecido e realizada em conjunto 

pelas articulações e ligamentos, cresce com um crescimento que 

vem de Deus. ( 2: 18-19 ) 

O misticismo pode ser definida como a busca de uma experiência religiosa mais profunda 

subjetiva ou superior. É a crença de que a realidade espiritual é percebido além do 

intelecto humano e os sentidos naturais. Parece de verdade internamente, pesando 

sentimentos, intuição, e outras sensações internas mais fortemente que os observáveis 

dados objetivos, externos. Misticismo, em última instância recebe sua autoridade de, uma 

luz de auto-autenticado auto-realizado subindo de dentro. Esta abordagem irracional e 

anti-intelectual é a antítese da teologia cristã. Os falsos mestres reivindicou uma união 

mística com Deus. Paulo exorta os colossenses a não permitir que esses falsos mestres 

para manter defraudar -los de seu prêmio. Era como se os hereges assumiu o papel de 

árbitros espirituais e desqualificado Colossenses por não cumprir as suas regras. 

Auto-humilhação traduz tapeinophrosunē , que normalmente é traduzida como 

"humildade". O NASB tradução enfatiza o uso negativo do termo no presente contexto. A 

humildade dos errorists Colossos era uma falsa humildade. Eles foram deliciando na 

mesma, ou seja, sua suposta humildade era nada, mas o orgulho feio. Era como que de 

Uriah Heep, um dos personagens mais desprezíveis da literatura Inglês, que disse: "Eu 



estou bem ciente que eu sou o 'pessoa umblest indo" (capítulo 16 de Charles Dickens Davi 

Copperfield ). 

Os falsos mestres tinha um problema muito mais grave do que a falsa humildade, no 

entanto. Eles também se envolveram no culto dos anjos, negando assim a verdade que 

há "um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem" ( 1 Tim. 2: 5 ). 

A adoração dos anjos era uma heresia que estava a assolar a região frígio (onde Colossos 

foi localizado) por séculos. Comentador William Hendriksen observa que, 

em UM . D . 363 um sínodo da igreja foi realizada na cidade irmã de Colossos de 

Laodicéia. Ele declarou: "Não é certo para os cristãos a abandonar a igreja de Deus e ir 

embora para invocar os anjos" (Canon 25) (citado em Filipenses, Colossenses e 

Filemom New Testament Commentary. [Grand Rapids: Baker, 1981], p . 126). A Igreja 

primitiva Pai Teodoreto, comentando sobre Colossenses 2:18 , escreveu: "A doença que 

São Paulo denuncia, continuou por um longo tempo na Frígia e Pisídia" (citado em 

Hendriksen, p. 126). O arcanjo Michael era adorado na Ásia Menor tão tarde 

quanto UM . D . 739. Ele também foi dado o crédito para curas milagrosas. 

A Bíblia proíbe estritamente a adoração dos anjos. "Está escrito:" Jesus disse a Satanás: 

"Você deve adorar o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás" ( Mat. 04:10 ). 

Os próprios anjos adoram a Deus, como Isaías observou em sua visão: 

No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num trono, elevado e exaltado, com 

o trem de seu manto enchiam o templo. Seraphim estava em cima dele, cada um com seis 

asas; com duas cobria o rosto, e com duas cobria os pés e com duas voava. E um chamado 

para o outro e disse: "Santo, Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia 

da sua glória." E as bases dos limiares tremeu na voz daquele que chamou, enquanto o 

templo foi se enchendo de fumaça. ( Is 6: 1-4. ) 

Em Apocalipse 5: 11-12 , João escreve: "E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor 

do trono e dos seres viventes e dos anciãos; eo número deles era miríades de miríades e 

milhares de milhares, dizendo em alta voz: "Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber 

o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória." 

Quando João tentou adorar um anjo, que foi repreendido por fazê-lo: "Eu caí a seus pés 

para adorá-lo, ele me disse: 'Não faça isso, eu sou um companheiro servo de vocês e 

vossos irmãos que possuem o. testemunho de Jesus; adora a Deus '"( Apocalipse 19:10 ; 

cf. Ap 22: 9 ). 

Além de praticar falsa humildade e adoração a anjos, os falsos mestres estavam tomando 

sua posição sobre as visões que tinham visto. Como muitos hereges e sectários ao longo 

dos séculos, eles reivindicaram apoio para seus ensinamentos aberrantes em visões que 

tinham supostamente visto. Alguns dos piores excessos do movimento carismático 

moderno são derivadas dessas visões. Não há necessidade de revelação extra-bíblica 

através de visões, porque "Deus, depois de Ele falou há muito tempo para os pais, pelos 

profetas em muitas vezes e de muitas maneiras, nestes últimos dias falou-nosno seu 

Filho "( Heb. 1: 1-2 , grifo do autor). 

Paulo avisa aos Colossenses para não ser intimidado por alegações falsas dos 

professores. Longe de ser a elite espiritual que eles próprios pensado para ser, eles foram 

inflados sem causa por suas mentes carnais. Ser culpado de orgulho espiritual bruta, eles 

eram desprovidos do Espírito Santo. Tendo ido além do ensino de Cristo (cf. 2 Jo 9 ), eles 

não foram agarradas à cabeça, isto é, Cristo (cf. Cl 1:18 ).Ele é o único de quem todo 



o corpo, provido e realizada em conjunto pelas articulações e ligamentos, cresce com 

um crescimento que vem de Deus. O crescimento espiritual vem de união com 

Cristo.Jesus diz em João 15: 4-5 : "Permanecei em mim e eu em ti Como o ramo não pode 

dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não 

permanecerdes em mim que eu sou o.. videira, vós sois os ramos; quem permanece em 

mim, e eu nele, esse dá muito fruto;. pois sem mim, nada podeis fazer " 

Há uma tendência na natureza humana para se deslocar de objetividade para a 

subjetividade-a mudar o foco de Cristo a experiência. Isso sempre intimidado os crentes 

fracos e ameaçou a igreja. 

Hoje este tipo de misticismo é mais comumente visto no movimento carismático, onde a 

Escritura é um distante segundo lugar em importância às visões e revelações. 

Quando tal intimidação veio dos carismáticos místicos do século XVI do dia de Martin 

Luther, o grande reformador era muito firme com eles, agarrando-se a revelação bíblica 

e da centralidade e da suficiência de Cristo. Em particular, os seguidores de Tomé Münzer 

e os anabatistas radicais deu grande destaque ao trabalho e presentes do conhecimento 

Espírito e mística. O seu clamor, expressando sua experiência suprabiblical, foi "O 

Espírito, do Espírito!" Lutero respondeu: "Eu não seguirei para onde seu espírito 

leva." Quando eles receberam o privilégio de uma entrevista com Lutero, que deram o 

seu clamor "O Espírito, do Espírito!" O grande reformador não ficou impressionado e 

trovejou: "Eu tapa o seu espírito no focinho." 

Nós, como o Colossenses, não devem ser intimidados por aqueles que querem fazer algo 

diferente de conhecer a Cristo através da Sua Palavra um requisito para a maturidade 

espiritual. Cristo é todo-suficiente ", vendo que o seu divino poder nos tem dado tudo o 

que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua 

própria glória e virtude" ( 2 Pe. 1: 3 ). 

Ascetismo 

Se já morremos com Cristo para os princípios elementares do 

mundo, por que, como se você estivesse vivendo no mundo, você 

submeter-se a decretos, tais como, "Não mexa, não gosto, não 

toque!" (Que todos se referem a coisas destinadas a perecer com 

o uso) -em conformidade com os mandamentos e ensinamentos de 

homens? Estas são questões que têm, com certeza, a aparência de 

sabedoria, em self-made religião e auto-humilhação e tratamento 

severo do corpo, mas não são de nenhum valor contra indulgência 

carnal. ( 2: 20-23 ) 

Um asceta é aquele que vive uma vida de rigorosa abnegação. Além de praticar o 

legalismo e misticismo, os errorists Colossos estavam tentando obter justiça através da 

auto-negação. 

A igreja tem sido intimidados por séculos por aqueles que defendiam a pobreza como um 

meio para a espiritualidade. Nem sempre lembrar que o dinheiro em si não é a raiz do 

mal, mas o amor dele (cf. 1 Tm. 6:10 ). Muitos dos servos escolhidos de Deus no Antigo 

Testamento, como Abraão, Jó, e Salomão, foram extremamente rico. 

Se já morremos com Cristo para os princípios elementares do mundo, por isso, Paulo 

pergunta, como se você estivesse vivendo no mundo, você submeter-se a decretos, tais 



como, "Não mexa, não gosto, não toque " Através de sua união com Cristo, os remidos 

são libertados das regras feitas pelo homem destinadas a promover a espiritualidade. Para 

praticar o ascetismo, Paulo escreve, é a adoção de um sistema mundano da religião, com 

base em princípios elementares. 

Como já mencionado, os falsos mestres ensinaram uma forma de dualismo 

filosófico. Eles praticavam o ascetismo em uma tentativa de libertar o espírito da prisão 

do corpo. 

A visão de que o corpo era mau finalmente encontrou o seu caminho para a igreja. De 

acordo com a igreja Padre Atanásio, Anthony, o fundador do monaquismo cristão, nunca 

mudou seu colete ou lavou os pés ( Vida da Anthony , para. 47). Ele foi superado, no 

entanto, por Simeão (c. 390-459), que passou os últimos 36 anos de sua vida em cima de 

um pilar de quinze metros. Simeão erroneamente pensou que o caminho para a 

espiritualidade laical em expor seu corpo aos elementos e retirar-se do mundo. Seus feitos 

foram emuladas por monges ao longo da história da igreja. Mesmo Martin Luther, antes 

de descobrir a verdade da justificação pela fé, quase destruiu sua saúde através de 

ascetismo. 

Deus pode chamar alguns a uma vida de abnegação. Muitos missionários, por exemplo, 

têm por necessidade levavam uma vida ascética. Eles não fazê-lo, no entanto, como uma 

tentativa de ganhar a espiritualidade. 

O ascetismo é inútil na medida em que se concentra a atenção em coisas destinadas a 

perecer com o uso. "A comida é para o estômago eo estômago para os 

alimentos;" escreve Paulo aos Coríntios, "mas Deus vai acabar com os dois" ( 1 Cor. 

06:13 ). Não há um valor espiritual em manter os mandamentos e ensinamentos de 

homens. 

A razão para a impotência do ascetismo é visto em 2:23 . Embora tenha a aparência de 

sabedoria, em self-made religião e auto-humilhação e tratamento severo do 

corpo, que é de nenhum valor contra a indulgência carnal. O ascetismo pode fazer 

uma pessoa parecer espiritual, por causa de sua ênfase na humildade e pobreza, mas serve 

apenas para satisfazer a carne. É uma vã tentativa de parecer mais santo do que os 

outros. Jesus advertiu Seus discípulos contra ele: "Quando vocês jejuarem, não mostrem 

uma aparência triste como os hipócritas, pois eles negligenciam a sua aparência, a fim de 

ser jejuando verdade vos digo que eles já receberam sua plena recompensa. . Mas tu, 

quando jejuardes, unge a tua cabeça, e lava o rosto, para que você não pode ser jejuando, 

mas a teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará "( Matt. 

6: 16-18 ). 

Comentando sobre a futilidade de ascetismo, o pregador escocês grande do século XIX 

Alexander McClaren escreveu: "Qualquer ascetismo é muito mais ao gosto dos homens 

de abandonar self. Eles vão ficar um pouco ganchos em suas costas e fazer o 'poojah 

balançando" do que dar -se de seus pecados e abandonam as suas vontades. Há apenas 

uma coisa que vai colocar a coleira no pescoço do animal dentro de nós e que é o poder 

de Cristo que habita. religião ascética é ateu, para os seus praticantes, essencialmente 

adorar a si mesmos. Como tal, não estamos a ser intimidado por ele. 

A mensagem de Paulo aos Colossenses também é um aviso para nós. Nós não estamos a 

ser intimidados por falsa filosofia humana, o legalismo, misticismo, ou ascetismo. Essas 

são, mas "cisternas rotas, que não retêm as águas" ( Jer. 02:13 ). Temos de agarrar-se a 

Cristo, em quem nós "foram feitas completa" ( Col. 2:10 ). 



 

11. Vivendo a Ressureição ( Colossenses 3: 

1-4 ) 

Se depois de ter sido levantado com Cristo, buscai as coisas do 

alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas 

lá do alto, não nas coisas que estão na terra. Porque vós morrestes 

ea vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, 

que é a nossa vida, se manifestar, então também será revelado 
com Ele na glória. ( 3: 1-4 ) 

Jesus disse em João 17:18 : "Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei 

ao mundo." Ele ordenou aos Seus discípulos, dizendo: "Ide, portanto, fazei discípulos de 

todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-

os a observar tudo o que vos ordenei; e eis que eu estou com você sempre, até o fim dos 

tempos "( Mat. 28: 19-20 ). É privilégio e responsabilidade sóbrio da Igreja para 

proclamar as boas novas do evangelho ", mesmo à parte mais remota da terra" ( Atos 1: 

8 ). 

Paradoxalmente, antes de os cristãos podem alcançar o mundo, eles devem primeiro 

deixá-lo. Em Gálatas 1: 4 Paulo afirmou que Cristo "deu a si mesmo por nossos pecados, 

para que Ele possa nos livrar do presente século mau." Os cristãos são do reino de Cristo, 

que não é deste mundo ( João 18:36 ). Nós venci o mundo por meio da fé em Cristo ( 1 

João 5: 4-5 ). Apesar de existir neste mundo fisicamente, espiritualmente já somos 

cidadãos do céu ( Ef. 2: 6 ). 

O nosso crescimento espiritual, a alegria ea fecundidade exigem que tenhamos uma 

perspectiva adequada sobre este mundo. Nós somos "estrangeiros e peregrinos sobre a 

terra" ( Heb. 11:13 ), porque "aqui não temos uma cidade permanente, mas buscamos a 

que há de vir" ( Hb. 13:14 ). "A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos 

o Salvador, o Senhor Jesus Cristo" ( Fil. 3:20 ). Somos "peregrinos e forasteiros" na terra 

( 1 Ped. 2:11 ). Estamos no mundo, mas não do mundo. Até nos darmos conta de que a 

verdade básica e vivê-la, vamos ser ineficaz em alcançar o mundo com a verdade do 

evangelho. 

De Robert Murray McCheyne, o pastor escocês do século XIX devoto e evangelista, um 

amigo disse uma vez: "O homem de quem falo parecia ter se levantou para a altura total 

... e ter entrado para os lugares secretos da santidade de Deus ". Quando McCheyne 

pregou o evangelho ", podia-se ver homens fortes, duras e severas, derreter como cera 

diante do fogo. Seus seios se incham e heave como se fosse explodir e todo o lugar tornou-

se um lugar de carpideiras." Ele aprendeu a viver nos lugares celestiais para alcançar as 

almas na Terra. Ele estava cumprindo a ordem de Romanos 12: 2 : ". Não vos conformeis 

com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente" 

É só quando nos elevamos acima do mundo que nós dois podemos apreciar a pobreza 

espiritual terrível em que a maioria das pessoas vive e aprende a fixar nossas mentes sobre 

as realidades celestes. Nossas bênçãos estão nos céus ( Ef. 1: 3 ); os anjos estão lá ( Ef 

3:10. ); Cristo está lá ( Ef 1:20. ); e nós, através da nossa união com Ele na Sua 

ressurreição, existem no reino celestial ( Ef. 2: 6 ). Porque as coisas mais importantes para 

nós estão no céu, não devemos ser enredada no mundo atual. Todas essas Escrituras 



fornecem o contexto para a mensagem de Paulo, em 3: 1-4 como ele se move para o lado 

prático da epístola. Ele começa por chamar os leitores para que a preocupação com a 

realidade celestial que é a marca da verdadeira espiritualidade, e do ponto de santidade 

prática de partida. Cinco recursos ajudarão desdobrar o poder de vida celestial na terra: o 

lembrete, a responsabilidade, o recurso, a razão, ea revelação. 

O Reminder 

Se depois de ter sido levantado com Cristo ( 3: 1 a) 

Se denota a realidade, como em 2:20 , e é melhor traduzida como "desde então." Crentes 

tendo sido ressuscitados com Cristo não está em dúvida. O verbo significa "a co-

ressuscitado". É um fato consumado. Os crentes são espiritualmente entrou na morte e 

ressurreição de Cristo no momento de sua salvação. Gálatas 2:20 diz: "Já estou 

crucificado com Cristo; logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse 

viver que, agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou 

por mim ". Nesse versículo, o apóstolo mostra a união do crente com o Senhor, para que 

eles tenham uma vida compartilhada. Romanos 6: 3-4 ensina a mesma verdade: "Não 

sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? 

Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi 

ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade 

de vida. " 

O "batismo" aqui não é a água, mas uma imersão na morte e ressurreição do 

Salvador. Através de sua união com Cristo, os crentes morreram, foram enterrados, e 

subiram com ele. Ao guardar a fé que eles tenham entrado em uma nova dimensão. Eles 

possuem a vida divina e eterna, que não é meramente existência sem fim, mas uma 

qualidade de vida celeste trouxe a eles pela habitação Senhor. Eles são, portanto, viva em 

Cristo para as realidades do reino divino. 

Consequentemente, os cristãos têm a obrigação de viver de maneira coerente com essas 

realidades. Paulo delineia as especificidades do que obrigação em Romanos 6: 11-19 : 

Mesmo assim vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo 

Jesus. Portanto, não deixe que o pecado reine em vosso corpo mortal que você deve 

obedecer às suas concupiscências, e não ir em apresentar os membros do seu corpo ao 

pecado, como instrumentos de iniqüidade; mas oferecei-vos a Deus, como vivos dentre 

os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça de Deus. Porque o pecado 

não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E 

depois? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De 

maneira nenhuma! Você não sabe que quando você se apresentar para alguém como 

escravos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a 

morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos 

do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que foram cometidos, e tendo 

sido libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Estou falando em termos 

humanos por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos 

membros para servirem à impureza e à ilegalidade, resultando na ilegalidade, assim 

apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. 

Esta nova vida é real e poderoso, mas assim é pecado restante. Embora ele não é mais o 

nosso mestre, ele ainda pode dominá-nos se não estamos apresentando-nos a Deus como 

servos da justiça. (Para um tratamento mais completa desse rico ensinamento, ver meus 



comentários sobre Romanos 6-8 em Romanos 1-8 , MacArthur New Testament 

Commentary . [Chicago: Moody, 1991]) 

Espiritualidade, como Paulo diz em Filipenses 2:12 , está a trabalhar que a vida interior, 

o processo de viver a realidade da nossa união com Cristo. Nele temos todos os recursos 

necessários para viver a vida cristã (cf. 2 Ped. 1: 3 ). Paulo enfatiza a centralidade de 

Cristo em toda Colossenses 3: 1-4 . Ao utilizar frases tais como com Cristo ( 3: 1 ); onde 

Cristo ( 3: 1 ); com Cristo ( 3: 3 ); quando Cristo ( 3: 4 ); ecom Ele ( 3: 4 ), ele enfatiza 

novamente total suficiência de Cristo (cf. 02:10 ). Infelizmente, muitos cristãos não 

conseguem entender e buscar a plenitude de Cristo. Consequentemente, por não saber o 

que a Escritura diz, ou não aplicá-lo corretamente, eles se sentem intimidados em pensar 

que eles precisam de algo mais do que somente a Ele para viver a vida cristã. Eles são 

vítimas de falsa filosofia, o legalismo, misticismo, ou ascetismo. 

Paulo lembra aos colossenses que eles subiram com Cristo. Este é o caminho para a 

santidade, não é auto-negação, experiência angélico, ou cerimônia. Eles não estão mais 

vivendo a vida de idade que viviam antes de sua salvação, mas possuir a vida eterna de 

Cristo e têm sido levantadas para viver em outro plano. Eles não devem ser ignorante ou 

esquecido de quem eles são e como eles devem viver.Todos paixão pecaminosa é 

controlado e conquistado pelo poder do Cristo que habita e nossa união com Ele. 

A Responsabilidade 

continuar buscando as coisas do alto, onde Cristo está sentado à 

direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que 
estão na terra. ( 3: 1 b, 2) 

O tempo presente de zēteō ( continuar buscando ) indica ação contínua. A preocupação 

com as realidades eternas que são nossas em Cristo é ser o padrão de vida do crente. Jesus 

colocar desta forma: "Buscai em primeiro lugar o seu reino ea sua justiça, e todas estas 

coisas vos serão acrescentadas" ( Mt 6:33. ). Paulo não está defendendo uma forma de 

misticismo. Em vez disso, ele deseja que a preocupação Colossenses 'com o céu governar 

suas respostas terrenas. Para estar preocupado com o céu é estar preocupado com Aquele 

que reina lá e Seus propósitos, planos, provisões, e poder. É também para ver as coisas, 

pessoas e acontecimentos deste mundo através de seus olhos e com uma perspectiva 

eterna. 

As coisas acima refere-se ao reino celestial e afia em valores espirituais que caracterizam 

a Cristo, como ternura, bondade, mansidão, paciência, sabedoria, perdão, força, pureza e 

amor. 

Quando os crentes se concentrar nas realidades do céu, eles podem realmente apreciar o 

mundo seu Pai celestial criou. Como o autor do hino "Eu sou dele, e ele é meu" expressou, 

Heav'n acima é azul mais suave 

Terra em torno verde é mais doce! 

Algo vive em cada matiz 

Olhos sem Cristo nunca viu: 

Aves com canções gladder o'erflow 

Flow'rs com belezas mais profundas brilhar, 



Desde que eu sei, como agora eu sei, 

Eu sou dele, e ele é meu. 

Quando os cristãos começam a viver nos lugares celestiais, quando se comprometem com as 

riquezas da "Jerusalém de cima" ( Gal. 4:26 ), eles vão viver os seus valores celestes neste 

mundo para a glória de Deus. 

Em 3: 2 , Paulo dá instruções sobre como buscar as coisas do alto. Ele diz, Pensai nas 

coisas lá do alto, não nas coisas que estão na terra. Defina a sua mente é de phroneo e 

poderia ser traduzido simplesmente, "pensar", ou mais profundamente ", tem essa 

disposição interior." Mais uma vez, indica o tempo presente acção contínua. Lightfoot 

parafraseia o pensamento de Paulo: "Você não deve apenasprocurar céu, você deve 

também pensar Céu "( Epístolas de São Paulo aos Colossenses e aos Filemon [1879; 

reimpressão, Grand Rapids: Zondervan, 1959], p 209; grifo do. original). Toda a 

disposição do crente deve orientar-se para o céu, onde Cristo está, assim como uma 

agulha de bússola orienta-se para o norte. 

Obviamente, os pensamentos do céu que estão a encher a mente do cristão deve ser 

proveniente das Escrituras. A Bíblia é a única fonte confiável de conhecimento sobre o 

caráter de Deus e os valores do céu.Paulo descreve que a preocupação quanto a ser 

"transformados pela renovação da [sua] mente" ( Rom. 12: 2 ). Nela aprendemos o 

verdadeiro, honesto, correto, puro, amável, de boa reputação, excelente, e as coisas 

louváveis nossas mentes são de me debruçar sobre (cf. Filipenses 4: 8. ). 

Tais valores celestes que dominam a mente produzir o comportamento dos 

deuses. Pecado será conquistada e humildade, espírito de sacrifício, e garantia resultará. 

A Recurso 

onde Cristo está sentado à direita de Deus. ( 3: 1 c) 

Recurso do crente não é outro senão Aquele em quem estão escondidos todos os tesouros 

da sabedoria e do conhecimento: o Cristo ressuscitado e glorificado, sentado à direita 

de Deus no lugar de honra e majestade. A Bíblia fala muitas vezes de posição exaltada 

de Cristo. Salmo 110: 1 diz: "O Senhor disse ao meu Senhor: '. Senta-te à minha direita, 

até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés'" Jesus disse aos acusadores 

no seu julgamento que "de agora em diante o Filho do Homem vai ser assentado à direita 

do poder de Deus" ( Lucas 22:69 ). Em seu sermão no dia de Pentecostes, Pedro disse à 

multidão que Jesus tinha sido "exaltado à mão direita de Deus" ( Atos 02:33 ). Pedro e os 

outros apóstolos descritos Jesus ao Sinédrio como "aquele a quem Deus exaltou a Sua 

mão direita como Príncipe e Salvador" ( Atos 05:31 ). Como ele estava sendo martirizado, 

Estevão exclamou: "Eis que vejo os céus abertos eo Filho do homem em pé à mão direita 

de Deus" ( Atos 07:56 ). Paulo descreve Jesus como Ele "que está à direita de Deus, e 

também intercede por nós" ( Rm 8:34. ), porque Deus "ressuscitou dentre os mortos, e 

fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais" ( Ef. 1:20 ). O escritor de Hebreus 

diz de Cristo ", quando ele tinha feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita 

da Majestade nas alturas" ( Heb. 1: 3 ). Por isso, "temos um sumo sacerdote tal, que se 

assentou à destra do trono da Majestade nos céus" ( Heb. 8: 1 ). Ele é o único "que está à 

destra de Deus, tendo subido ao céu, depois de anjos, autoridades e poderes tinha sido 

submetido a Ele" ( 1 Ped. 3:22 ). 

Por causa da coroação e exaltação de Cristo para a mão direita do Pai, Ele é a fonte de 

bênção para o Seu povo. Jesus disse aos discípulos: "Tudo o que pedirdes em meu nome, 



eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho Se me pedirdes alguma coisa em meu 

nome, eu o farei." ( João 14: 13-14 ; cf. 15:16 ; 16: 23-24 , 26 ). Os crentes podem ter 

certeza de que o que eles buscam é lá ", pois todos os que podem ser as promessas de 

Deus, nele eles são sim" ( 2 Cor. 1:20 ). 

A Razão 

Porque vós morrestes ea vossa vida está escondida com Cristo em 
Deus. ( 3: 3 ) 

Paulo enfatiza a razão que vivem nos lugares celestiais é ser a norma para o crente. Os 

crentes morreram ao sistema mundial, através de sua união de fé com Cristo em Sua morte 

e ressurreição. Paulo escreveu em Gálatas 6:14 , "De maneira nenhuma que eu me glorie, 

a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para 

mim e eu para o mundo." O pretérito deapothnēskō ( você morreu ) indica que a morte 

ocorreu na salvação. "Se alguém está em Cristo", escreve Paulo aos Coríntios, "ele é uma 

nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que tudo se fez novo" ( 2 Cor. 5:17 ). 

Em que sentido tem o crente morreu? No sentido de que a pena do pecado foi pago. O 

salário do pecado é a morte, por isso temos de morrer. Pela união com Jesus Cristo, nós 

morremos a morte necessária Nele, portanto, a pena é pago eo pecado nunca pode afirmar-

nos novamente. Temos, assim, morremos para o pecado, no sentido de pagar sua 

pena. Sua presença e poder ainda nos afeta, mas ele não pode nos condenar. 

Não só os crentes mortos para o pecado, mas também as suas vidas são escondida com 

Cristo em Deus. O que faz com Cristo em Deus significa? Em primeiro lugar, os crentes 

compartilham uma vida em comum com o Pai eo Filho. Paulo escreve em 1 Coríntios 

06:17 que "aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele." Os crentes são 

"participantes da natureza divina" ( 2 Pe 1: 4. ). 

Em segundo lugar, essa nova vida é escondido do mundo. Os incrédulos são incapazes de 

compreender o pleno significado da nova vida do crente, uma vez que "o homem natural 

não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ele não pode entendê-

las, porque elas se discernem espiritualmente" ( 1 Cor. 2:14 ). Paulo apontou que a 

verdadeira manifestação dos filhos de Deus ainda está por vir no outro mundo, de modo 

que as pessoas não podem ver o que os crentes realmente são como ( Rom. 8:19 ). O 

apóstolo João implícita tanto sobre a nossa verdadeira identidade quando escreveu: 

"Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não apareceu o que havemos de ser" ( 1 

João 3: 2 ). Os falsos mestres incomodando Colossenses não podia compreender a 

verdade de que o Colossenses já tinha adquirido o conhecimento espiritual e 

transcendente da vida, e, portanto, não tinha necessidade de seu falso ensino. 

Em terceiro lugar, os crentes estão eternamente seguros, escondido protetora de todos os 

inimigos espirituais. As bênçãos da salvação são "uma herança que não se corrompe e 

imaculada e não irá desaparecer, reservada nos céus para vós" ( 1 Pe. 1: 4 ). O nosso 

grande sumo sacerdote "é capaz de salvar sempre os que se aproximam de Deus por meio 

dele, pois vive sempre para interceder por eles" (Hb. 7:25 ). Aqueles a quem o Filho dá a 

vida eterna "jamais perecerão; e ninguém as arrebatará da minha mão" ( João 

10:28 ). Eles estão escondidos no fundo do abrigo do seu Deus. 

Nenhuma passagem afirma que a gloriosa verdade de maneira mais eloquente do 

que Romanos 8: 31-39 : 



Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, 

mas o entregou por todos nós, como também não vai com ele, ele nos dará todas as 

coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é o único que 

justifica; que é aquele que condena? Cristo Jesus é Aquele que morreu, sim, em vez que 

foi criado, que está à direita de Deus, e também intercede por nós.Quem nos separará do 

amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou 

perigo, ou espada? Assim como está escrito: "Por amor de ti somos ser condenado à morte 

o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro." Mas, em todas estas 

coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou convencido de 

que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o 

futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa 

na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso 

Senhor. 

Todas as riquezas do Deus eterno estão disponíveis para aqueles cujas vidas estão escondidas 

com Ele através do Seu Filho. 

O Apocalipse 

Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também 
será revelado com Ele na glória. ( 3: 4 ) 

Embora o mundo não podem agora reconhecer aqueles cujas vidas são escondida com 

Cristo em Deus, que não vai ser sempre o caso. Quando Cristo ... é revelado na Sua 

segunda vinda, nós também será revelado com Ele na glória. O apóstolo João descreve a 

cena em Apocalipse 19: 11-13 , 15-16 : 

Vi o céu aberto; e eis um cavalo branco, eo que estava assentado sobre ele chama-se Fiel 

e Verdadeiro; e em justiça julga e faz guerra. E os seus olhos eram como chama de fogo, 

e sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e Ele tem um nome escrito sobre Ele, que 

ninguém conhece, senão ele mesmo. E Ele está vestido com um manto tinto de sangue; eo 

seu nome se chama o Verbo de Deus .... E de sua boca saía uma espada afiada, para que 

com ele Ele pode ferir as nações; e ele as regerá com vara de ferro; e Ele pisa o lagar do 

vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito 

o nome: "REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES." 

Para esta descrição de nosso Senhor no Seu retorno em juízo, a visão acrescenta que Ele 

será acompanhado por santos. João também escreveu: "Os exércitos que estão no céu, 

vestidos de linho fino, branco e limpo, seguiam em cavalos brancos" ( v. 14 ). 

O veredicto da eternidade irá reverter os veredictos de tempo. Naquele dia, ele vai se 

tornar aparente que realmente pertence ao Senhor. "O Senhor conhece os que são seus" 

( 2 Tim. 2:19 ), e Ele irá revelá-los ao mundo. Comentários Lightfoot, "O véu que agora 

encobre sua vida mais elevado dos outros, e até mesmo em parte vem de vocês, será então 

retirada. O mundo que persegue, despreza, ignora agora, irá então ser cegado com a 

deslumbrante glória da revelação" (Lightfoot , p. 210). João escreveu: "Sabemos que, 

quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos como Ele é" ( 1 

João 3: 2 ). 

Paulo acrescenta um pensamento parenthetical maravilhoso. Ele descreve Cristo 

como nossa vida. Cristo não se limita a dar a vida; Ele é vida. Paulo disse: "Já estou 

crucificado com Cristo; logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim; ea vida 

que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou, e se entregou por 



mim "( Gal. 2:20 ). Ele disse aos coríntios que a vida de Jesus se manifestou em seu corpo 

( 2 Cor. 4:10 ). Ao se deparar com um possível martírio, ele poderia dizer: "Para mim, o 

viver é Cristo eo morrer é lucro" ( Fp. 1:21 ). 

A chave para viver a vida ressuscitada é ter uma vida centrada em Cristo. O Filho, não o 

mundo presente, é o centro do universo do crente. 

 

12. Matando o Pecado (Colossenses 3: 5-

9a) 

Considero, portanto, os membros do seu corpo terreno como 

morto à imoralidade, impureza, paixão lasciva, desejo maligno ea 

avareza, o que equivale a idolatria. Pois é por causa dessas coisas 

que a ira de Deus virá, e neles você também andou uma vez, 

quando você estava vivendo nelas. Mas agora você também, 

colocá-los todos de lado: ira, da cólera, da malícia, da 

maledicência, e linguagem ultrajante de sua boca. Não minta para 
o outro, (3: 5-9a) 

Nós pode ser surpreendido ao ler que viver a vida ressuscitada envolve a 

colocação de pecado para a morte. Paulo não apenas dizer que isso já havia sido 

feito? No momento da salvação, "o nosso homem velho foi crucificado com 

[Cristo], que o corpo do pecado seja desfeito, para que não devemos mais ser 

escravos do pecado" (Rom. 6: 6). Essa realidade posicional, no entanto, deve 

ser trabalhado na vida prática do crente. Não pode haver santidade ou 

maturidade em uma vida onde o pecado é executado desmarcada. 

Morremos a penalidade do pecado, mas o poder do pecado ainda pode ser forte 

e nossa carne é fraca. É por isso que devemos continuamente colocar pecado 

para a morte por ceder ao Espírito Santo (Rom. 8:13). O pecado é como um 

monarca deposto, que já não reina, nem tem a capacidade de condenar, mas 

trabalha duro para debilitar e devastar todos os seus antigos súditos. O pecado 

ainda é potente, e sucesso contra ela exige o poder do Espírito. O princípio de 

Zacarias 4: 6 aplica-se na vitória sobre Satanás. É "não por força nem por poder, 

mas pelo meu Espírito." E a arma do Espírito é a Palavra (Ef. 6:17). À medida 

que o crente é forte no Palavra, ele "superar S do maligno "(1 João 2:14). Ser 

cheio do poder do Espírito Santo (Ef. 5:18) é o mesmo que permitir que a 

Palavra habitar ricamente em vós (Col. 3:16). Por isso, é verdade que o crente 

morreu no sentido de pagar multa de pecado por estar unido com Cristo em Sua 

morte. Mas é igualmente verdade que o pecado ainda ataca sua humanidade não 

redimida (cf. Rom. 8:23) e deve, como um inimigo mortal, ser morto pelo poder 

do Espírito Santo através da Palavra. Então, enquanto esperamos que o "resgate 

de [o] corpo" (Rom. 8:23), o espírito redimidos, pelo poder do Espírito Santo, 

deve matar o pecado atacando a carne. 



Colocando pecado para a morte, então, não é opcional na vida cristã. O puritano 

Richard Baxter escreveu: "Use o pecado como ele vai usá-lo; poupá-lo não, por 

que não vai poupá-lo, que é o seu assassino, e o assassino do mundo: use-o, 

portanto, como um assassino deve ser usado. Matá-lo antes que ele te mata, e 

apesar de trazê-lo para a sepultura, como o fez a sua cabeça, não deve ser capaz 

de mantê-lo lá "(citado em IDE Tomé, um puritano de Ouro 

Tesouro [Edinburgh: Banner da Verdade, 1977 ], p. 281). Ser cristão é morrer 

para si mesmo, a ambição, a ego e ao orgulho. É a se curvar em submissão 

humilde para o senhorio de Cristo. É a obedecer ao mandamento do Senhor 

expressa em Lucas 9:23: ". Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, 

tome a sua cruz e siga-me" É seguir o exemplo do próprio Paulo, que disse aos 

coríntios: "Eu morro todos os dias" (1 Cor. 15:31). 

Considere ... como morto é de nekroō , e, literalmente, significa "matar" ou 

"morto". Os crentes devem fazer uma resolução decisiva para colocar pecado 

para a morte, trazendo a carne em sujeição à nova disposição cheia do Espírito. 

As pessoas têm muitas vezes mal interpretado as palavras de Paulo aqui, da 

mesma forma que as palavras de Jesus em Mateus 5: 29-30 e 18: 8 ter 

sido. Tomando essas passagens literalmente, muitos feridos se 

fisicamente. Segundo a tradição, Orígenes, um dos grandes teólogos da Igreja 

primitiva, foi voluntariamente castrados (com base na sua interpretação errada 

do Matt. 19:12). A visão comum em cidades europeias durante a Idade Média 

foi um grupo conhecido como os flagelantes. Marchando pelas ruas nas 

procissões solenes, eles se flagelado em penitência por seus 

pecados. Tampouco esses misinterpretations uma coisa do passado. Uma vez 

conheci um homem que usava um cinto cravejado de pregos que 

constantemente rasgou sua carne. Ele sentiu que ao fazê-lo ele estava matando 

a carne, bem como o sofrimento para expiar seus pecados. 

Paulo, no entanto, não está defendendo a própria ascetismo ele condenou no 

capítulo 2. Em vez disso, ele está pedindo a eliminação de tudo na vida do crente 

que é contrária à piedade. Ele disse aos romanos: "Se você está vivendo 

segundo a carne, você deve morrer; mas, se pelo Espírito que você está 

colocando à morte as obras do corpo, vivereis" (Rm 8:13.). Só então a 

experiência crente plenitude espiritual como Deus planejou. 

A batalha com o pecado é comum a todos os crentes, mesmo Paulo (cf. Rom. 

7: 14-25). O desejo do novo homem interior para viver uma vida agradável a 

Deus é retido pela velha carne, carne com as suas padrões caídos. Embora os 

crentes são novas criaturas no interior (2 Cor. 5:17), as novas criaturas vivem 

em corpos de idade. Assim, nossos corpos podem ser instrumentos de justiça, 

ou por causa da iniquidade. Por esta razão, Paulo escreveu em Romanos 12: 1-

2: "Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para apresentar os 

vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 



racional E. não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela 

renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus 

é, o que é bom, agradável e perfeita ". 

Por isso refere-se às verdades de 3: 1-4. Paulo liga constantemente doutrina e 

prática em suas epístolas. Desde crentes compartilhar na morte e ressurreição 

de Cristo, têm suas vidas escondido com Ele, e um dia será revelado em glória 

com Ele, eles devem matar o pecado. Como cidadãos celestiais, os crentes 

precisam cortar os laços com os padrões pecaminosas de sua antiga vida. 

Teologia não é um exercício acadêmico torre de marfim reservada a 

especialistas. Teologia som é fundamental para o crescimento espiritual. Como 

observado no capítulo anterior, Romanos 6 também mostra a conexão entre a 

doutrina e prática. Em 6: 1-10, Paulo ensina a verdade da união do crente com 

Cristo na Sua morte, sepultamento e ressurreição. Com base nisso, ele escreve: 

"Mesmo assim vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus 

em Cristo Jesus. Por isso, não deixe que o pecado reine em vosso corpo mortal 

que você deve obedecer às suas concupiscências, e não ir em apresentar os 

membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniqüidade; mas 

apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros 

como instrumentos de justiça para Deus "(Rom. 6: 11-13). 

Embora obscurecida pela NASB tradução, o texto grego diz para matar 

os membros de seu corpo terreno (e não apenas considerá-los como 

mortos). Paulo usa uma figura de linguagem conhecida como 

metonímia. Quando ele fala de matar partes do corpo ou membros, Paulo está 

realmente se referindo aos pecados associados a esses membros. Note-se que 

este bate no dualismo de Colossos a respeito do corpo e do espírito. Paulo está 

dizendo que o corpo deve ser santo, sob o controle do espírito redimido. O 

corpo faz o que a disposição interior a obriga a fazer-e um corpo controlado 

pelo Espírito Santo deve fazer o que é bom. Isso acontecerá até o dia em que o 

corpo será redimido (Rom. 8:23). 

Em 3: 5-9 um , Paulo dá duas listas de amostras de pecados para matar. As listas 

incluem alguns dos pecados mais comuns e preocupantes crentes 

enfrentam. Eles não devem, contudo, ser considerada exaustiva. A primeira 

lista, em 3: 5, compreende pecados de amor pervertido; a segunda, em 3: 8-

9 um , contém os de ódio perverso. A primeira lista começa com atos e progride 

para motivos, ao passo que o segundo começa com motivos e progride para 

atos. A primeira lista envolve pecados pessoais, as segundas sociais. A primeira 

lista refere-se a sentimentos, a segunda à fala. Entre as listas (3: 6-7), Paulo dá 

duas razões para colocar o pecado para a morte. 

Pecados de Perverted Amor 



prostituição, impureza, paixão, desejo maligno ea avareza, o que 

equivale a idolatria. (3: 5b) 

Estes são os pecados pessoais relacionamos com os nossos sentimentos. Paulo 

progride para trás a partir do ato de maldade com o motivo 

subjacente. Imoralidade, o ato mal, ocorre por causa da impureza.Impureza vem 

de paixão pervertida e desejo o mal, que por sua vez vem do pecado raiz da 

cobiça. 

Imoralidade traduz porneia e refere-se ao pecado sexual. Nosso Inglês 

palavra pornografia deriva porneia e graphe , o que significa uma escrita. A 

pornografia é, assim, uma escrita (ou imagem) sobre o pecado 

sexual. Porneia originalmente se referia à prostituição (a palavra 

relacionada Porne é a palavra grega para "prostituta"). No Novo Testamento, 

no entanto, o seu significado amplia para incluir qualquer forma de sexo 

ilícito. Em nítido contraste com a atitude predominante no mundo antigo, a 

Bíblia proíbe estritamente qualquer atividade sexual fora do vínculo do 

casamento entre um homem e uma mulher. O Concílio de Jerusalém ordenou 

crentes gentios para evitar a imoralidade (Atos 15:20, 29; 21:25). Paulo ficou 

horrorizada ao saber que ele tinha aparecido na igreja de Corinto (1 Cor. 5: 1), 

e ele disse-lhes para fugir dela (1 Coríntios 6:18.). Imoralidade lidera a lista das 

obras da carne (Gl 5:19.) E não é um comportamento adequado para os santos 

(Ef. 5: 3). A visão bíblica da imoralidade é resumida em 1 Tessalonicenses 4: 

3: "Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, ou seja, que vos abstenhais 

da prostituição." 

Impureza traduz akatharsia , a partir do qual a palavra catarse ou "limpeza" 

vem. O privitive alfa ( a ) faz com que seja um negativo, o que significa 

"imundície", ou "impureza". É um termo mais geral do que a imoralidade, indo 

além do ato para os maus pensamentos e as intenções da mente. Jesus disse: 

"Todo aquele que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério 

com ela em seu coração" (Mat. 05:28), porque "a partir de dentro, do coração 

dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições , os furtos, 

os homicídios, os adultérios, as obras da cobiça e da corrupção, bem como o 

dolo, a sensualidade, a inveja, calúnia, orgulho e insensatez "(Marcos 7: 21-

22). A impureza é também uma das obras da carne (Gl. 5:19). Não é para ser 

toleradas pelos crentes (Ef. 5: 3), porque "Deus não nos chamou para a 

impureza, mas para a santificação" (1 Ts 4: 7.). 

Comportamento mal começa com os maus pensamentos. Por isso, a batalha 

contra todo o pecado, especialmente o pecado sexual, começa na mente. Os 

maus pensamentos produzem comportamento pecaminoso, e pensamentos 

puros produzir um comportamento justo. É por isso que Paulo aconselha: "Tudo 

o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é certo, o que é puro, 

tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma excelência e se 



alguma coisa digna de louvor, deixe sua mente me debruçar sobre essas coisas 

"(Fl 4: 8.), e" A palavra de Cristo habitar ricamente em vós "(Colossenses 3:16). 

A distinção entre paixão e desejo o mal não é grande. Pathos ( paixão ) 

refere-se à paixão sexual soltos no corpo, como suas outras duas ocorrências no 

Novo Testamento indicam (cf. Rom 01:26; 1 Tessalonicenses 4..: 5). Neste 

contexto, desejo o mal , sem dúvida, também se refere ao desejo sexual criado 

na mente (cf. Tiago 1:15). Talvez a diferença entre os dois termos é que a 

paixão é o físico eodesejo mal o lado mental do mesmo vício. Os dois termos 

aparecem juntos em 1 Tessalonicenses 4: ". Na paixão da concupiscência, como 

os gentios que não conhecem a Deus" 5, onde Paulo ordena que os cristãos a 

não viver Tal comportamento é completamente inadequado para os crentes. 

Paulo menciona a ganância, ou cobiça, último porque é a raiz do mal a partir 

do qual todos os pecados anteriores saltar. Ele também é mencionado por 

último nos Dez Mandamentos; (cf. Ex 20:17 Dt. 5:21.). pleonexia ( ganância ) 

vem de duas palavras gregas: pleon , "mais", e exo , "ter". É o desejo insaciável 

de ter mais, para ter o que é proibido. Como tal, é a fonte de guerras e contendas 

(Tiago 4: 2), assim como a luxúria, paixão e pecado. 

Porque coloca desejo egoísta acima obediência a Deus, a ganância equivale a 

idolatria. A cobiça é a raiz de todos os pecados. William Barclay escreveu: "É, 

portanto, um pecado com uma gama muito ampla. Se é o desejo por dinheiro, 

que leva ao roubo. Se é o desejo de prestígio, que leva a mal ambição. Se for o 

desejo para o poder, que leva à tirania sádico. Se é o desejo de uma pessoa, ela 

leva ao pecado sexual "( as cartas aos Filipenses, Colossenses e 

Tessalonicenses [Louisville, Ky .: Westminster, 1975], p. 152) . 

Quando as pessoas pecam, é a sua base de seu fazer o que eles desejam, e não 

o que Deus deseja. Isto é, em essência, para adorar a si mesmos, em vez de 

Deus, e que é idolatria. O Puritan Estevão Charnock escreveu, 

Todo pecado é fundada em um ateísmo secreto .... Todas as inclinações 

perversas no coração ... são centelhas deste fogo latente; o idioma de cada uma 

delas é: "Eu seria um Senhor para mim mesmo, e não teria um Deus superior a 

mim." ... Em pecados de omissão nós próprios e não Deus, em negligenciar a 

realizar o que ele ordena; em pecados de comissão montamos alguns luxúria no 

lugar de Deus, e pagar para que a homenagem que é devido ao nosso Criador 

.... Negamos sua soberania quando violamos as suas leis ... Todo pecado invade 

os direitos de Deus e retira-lo de uma ou outra das suas perfeições .... Todo 

pecado é uma espécie de amaldiçoar a Deus no coração; um fim à destruição do 

ser de Deus; na verdade não, mas virtualmente ... Um homem de todo pecado 

tem como objetivo a criação de sua própria vontade como seu governo e sua 

própria glória como o fim de suas ações contra a vontade e glória de Deus. ( A 



Existência e Atributos de Deus [reimpressão, Grand Rapids: Baker, 1979], 1: 

93-94) 

Paulo liga a imoralidade sexual, cobiça e idolatria em Efésios 5: 3-5: "Não deixe 

que a imoralidade ou qualquer impureza ou cobiça sequer se nomeie entre vós, 

como convém a santos, e não deve haver a imundícia e conversa boba, ou 

chocarrices, que não convêm, mas antes ações de graças. Para isso, você sabe, 

com certeza, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, 

tem herança no reino de Cristo e de Deus. " 

O Antigo Testamento também associa o pecado sexual com a idolatria. As 

pessoas adoravam divindades pagãs porque as orgias sexuais que faziam parte 

do que a adoração legitimado e cumpriram as suas paixões corruptas. Números 

25: 1-3 associa claramente o pecado de idolatria com a imoralidade sexual de 

Israel: "Enquanto Israel manteve-se em Sitim, o povo começou a prostituir-se 

com as filhas dos moabitas Para eles convidaram o povo aos sacrifícios dos seus 

deuses, e o. as pessoas comiam e inclinou-se aos seus deuses. Então, Israel se 

juntou a Baal-Peor, e que o Senhor se indignou contra Israel. " 

O antídoto para a cobiça é contentamento. Uma pessoa contente não terá 

vontade de violar sexualmente uma outra pessoa, ou qualquer coisa que 

cobiçam pessoa possui. Uma pessoa que pode dizer com Paulo: "Eu aprendi a 

viver contente em qualquer circunstância eu sou" (Fp. 4:11), não é provável que 

lutar com a cobiça. O contentamento vem de confiar em Deus. A base de que a 

confiança é o nosso conhecimento de Deus e Seus propósitos para o seu povo, 

como revelado nas Escrituras. 

O contentamento é o oposto de cobiça. Considerando que o, pessoa gananciosa 

cobiçoso adora a si mesmo, a pessoa contente adora a Deus. O Puritan Jeremiah 

Burroughs escreveu, 

Você adorar a Deus mais por [contentamento] do que quando você vem para 

ouvir um sermão, ou passar meia hora, ou uma hora, na oração, ou quando você 

vem para receber um sacramento. Estes são atos de adoração de Deus, mas eles 

são apenas os atos de culto exterior, para ouvir e Oração e receber 

sacramentos. Mas [o contentamento] é a adoração da alma, a submeter-se, 

portanto, a Deus ... em obediência ativa adoramos a Deus por fazer o que agrada 

a Deus, mas por obediência passiva que fazemos bem adorar a Deus por estar 

satisfeito com o que Deus faz. ( A Jóia Rara de Cristão 

Contentamento[reimpressão, Edinburgh: Banner da Verdade, 1979]., p 120) 

Atacando cobiça estabelece o machado para uma causa raiz do pecado. Quando 

contentamento substitui a avareza, este último não pode dar origem ao processo 

que culmina em um ato de pecado. 



Razões para Colocar pecado para a morte 

Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus virá, e neles você 

também andou uma vez, quando você estava vivendo nelas. (3: 5-
6) 

Após ter dado uma lista de pecados, Paulo faz uma pausa antes de ir para o 

segundo e dá duas razões fortes, motivando para colocar pecado para a morte. 

Pecado traz julgamento de Deus 

Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus virá, (3: 6) 

De Deus ira é "Seu ódio eterno de toda a injustiça É o desagrado e indignação 

do patrimônio divino contra o mal É a santidade de Deus agitada em atividade 

contra o pecado.". (Arthur W. Pink, Os Atributos de Deus [Grand Rapids: 

Baker , 1975], p. 83). Wrath é constante a reação de Deus, invariável ao pecado. 

Incrédulos vai experimentar toda a força da ira eterna de Deus. Paulo escreve 

em Romanos 1:18, "A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e 

injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça." Porque o incrédulo 

não tem fé em Cristo, "a ira de Deus sobre ele permanece" (João 3:36; cf. Rom. 

2: 8). Os incrédulos são "acumulando ira para [si], no dia da ira e da revelação 

do justo juízo de Deus" (Rom. 2: 5). Porque a ira vem por causa dessas 

coisas, os pecados Paulo acabou de referir que tipificam pecado em geral, os 

crentes devem ter parte nas mesmas. Pecado traz ira, e não bênção. Ele nunca 

traz a verdadeira felicidade. Porque os crentes foram entregues "a partir da ira 

vindoura" (1 Tessalonicenses 1:10.), E vai experimentar não ira (1 

Tessalonicenses 5: 9.), Paulo não está nos avisando que, se pecarmos vamos 

sentir a ira furiosa de Deus. Ao contrário, ele está dizendo que os que são de 

Cristo, que foram feitos um com Ele, que o amam e servem a Sua glória, não 

seria certamente deseja participar nesses tipos de comportamentos e 

pensamentos que são característica de quem vai sentir a sua ira eterna . Os filhos 

de Deus certamente não gostaria de agir como filhos da ira. 

Embora os crentes foram entregues da ira de Deus (cf. Rom. 5: 9), eles estão 

sujeitos à sua punição. Hebreus 12: 5-6 nos lembra para não esquecer "a 

exortação que é dirigida a você como filhos: 'Meu filho, não considerar 

levianamente a disciplina do Senhor, nem te desanimes quando por ele és 

repreendido; para aqueles a quem o Senhor Ele ama a disciplina, e Ele açoita a 

todo filho a quem recebe. "Deus vai reagir contra o pecado. O incrédulo vai 

experimentar a Sua ira eterna, eo crente Sua correção amorosa. De qualquer 

forma, todos que buscam o pecado vai sofrer as consequências. 



Pecado é uma parte do passado da Crente 

e neles você também andou uma vez, quando você estava vivendo 

nelas. (3: 7) 

Paulo dá uma segunda razão para colocar pecado para a morte, dizendo, na 

prática, "Você sabe que até certo ponto como era viver no pecado. Você odiava 

isso e é por isso que você veio para Cristo para ser entregue a partir do seu modo 

de vida. " Da mesma forma, Paulo disse aos crentes de Éfeso, 

Você estava morto em seus delitos e pecados, nos quais você anteriormente 

andou de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do 

ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também 

todos nós outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da 

carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como também os 

demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com 

que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente 

com Cristo (pela graça sois salvos). (Ef. 2: 1-5) 

À luz disso, Spurgeon pergunta, 

Cristão, o que tens tu que fazer com o pecado? Porventura não te custar o 

suficiente? criança queimada, tu brincar com o fogo? O Quê! quando tu já tens 

sido entre as garras do leão, tu queres entrar pela segunda vez no seu 

covil? Porventura não teve o suficiente da antiga serpente? Será que ele não 

envenenar todas as tuas veias uma vez, e tu hás de brincar sobre a toca da áspide, 

e colocou a mão sobre cova do basilisco uma segunda vez? Oh, não seja tão 

louco! tão tolo! Será que o pecado nunca deu-te o prazer real? Fizeste encontrar 

satisfação sólida nele? Se sim, voltar para o teu velho trabalho penoso, e usar a 

cadeia novamente, se ele te encantar. Mas na medida em que o pecado nunca 

deu-te o que prometeu para doar, mas te enganado com mentiras, não seja uma 

segunda vez enlaçados pelo antigo Fowler-estar livre, e deixar a lembrança do 

teu escravidão antiga proibir te para entrar na net novamente! ( Noite pelo 

Evening [reimpressão, Grand Rapids: Baker, 1979], p 151; grifos do original). 

Por que alguém que tenha sido feita retorno rico para as favelas de viver na 

pobreza? Como pode um novo ato criatura como um velho (cf. 2 Cor. 

5:17)? "Que diremos, pois? Será que estamos a continuar no pecado para que a 

graça pode aumentar? De maneira nenhuma! Como haveremos que morreu para 

o pecado ainda viver nele?" (Rom. 6: 1-2). 

Pecados da Hate Malvada 

Mas agora você também, colocá-los todos de lado: ira, da cólera, 

da malícia, da maledicência, e linguagem ultrajante de sua 
boca. Não minta para o outro, (3: 8-9a) 



Os pecados nesta segunda lista não são tanto pessoal como social; são 

cometidos diretamente contra outras pessoas. Invertendo o padrão da primeira 

lista, Paulo começa com a motivação e progride para o ato de maldade. Ponha 

de lado ... é desde apotithēmi , uma palavra que é usada para tirar a roupa (cf. 

Atos 07:58;. 1 Pd 2 : 1). Como uma pessoa tira a roupa suja no final do dia, por 

isso, devem os crentes descartar os imundos, trapos esfarrapados de sua antiga 

vida. Paulo pode ter em mente aqui a prática do batismo na Igreja 

primitiva. Aqueles que estão sendo batizados iria deixar de lado as roupas 

velhas antes de seu batismo e ser dado um novo manto branco depois. Paulo 

exorta os crentes a deixar de lado os restos de sua antiga vida. 

Orge ( raiva ) é um profundo e ardente, a amargura ressentido. É a atitude de 

coração resolvido da pessoa com raiva. Provocações não criar a sua ira, mas 

apenas revelar que ele é uma pessoa com raiva e dar-lhe um alvo para a sua 

fúria. Isso não tem lugar na vida de um cristão (cf. Ef. 4:31). Pelo contrário, os 

crentes devem ser "lento para a cólera, pois a ira do homem não produz a justiça 

de Deus" (Tiago 1: 19-20). 

Em contraste com Orge , thumos ( ira ) refere-se a uma súbita explosão de 

raiva. Os gregos comparou a um fogo em palha, que se inflama brevemente e 

se foi. Ele é usado para falar das pessoas na sinagoga de Nazaré, que explodiu 

em raiva ao ouvir os ensinamentos de Jesus (Lucas 4:28). Ele é usado da mesma 

forma da ira do artesãos de Éfeso sobre a pregação de Paulo (Atos 19:28). É 

uma das obras da carne (Gl. 5:20), e não é um comportamento aceitável para os 

cristãos (Ef. 4:31). 

A raiva e ira estão intimamente relacionados. A agitação, raiva fervente que 

muitas vezes encontra-se logo abaixo da superfície dá origem a explosões de 

ira. E muitos incrédulos viver com um ressentimento profundo que alimenta sua 

raiva. Eles não entendem por que eles estão vivos e suportar as dores da 

vida. Eles não pediram para as suas circunstâncias, e eles não sabem como lidar 

com eles.Tudo isso alimenta o fogo da sua ira e os torna ainda mais propenso a 

explosões de ira, quando exacerbada. 

Malice traduz Kakia , um termo geral para o mal moral. JB Lightfoot a define 

como "a natureza vicioso que está apostada em fazer mal aos outros" ( Epístolas 

de São Paulo aos Colossenses e Filemom[1879; reimpressão, Grand Rapids: 

Zondervan, 1959], p 214.). Neste contexto, é provável que se refere aos danos 

causados pela fala mal. 

Ira, da cólera, da malícia e muitas vezes resultam em calúnia. A palavra grega 

traduzida por "difamação" é blasphēmia , a partir do qual a nossa palavra 

Inglês blasfêmia deriva. Quando usado em relação a Deus, ela é traduzida por 

"blasfêmia". Quando usado em relação às pessoas, como aqui, que é traduzida 

como "calúnia". Difamar pessoas, no entanto, é a blasfemar contra Deus, na 



medida em que Ele criou os homens e mulheres (cf. Tiago 3: 9). Essa conversa 

tola não é para ser o espectáculo de ânimo leve. Nosso Senhor solenemente 

advertiu em Mateus 05:22 que "quem disser a seu irmão: 'Raca," será culpado 

perante o tribunal supremo, e quem dirá:' Insensato ', será culpado o suficiente 

para ir para o inferno de fogo . " As pessoas estão a ser tratados com dignidade, 

porque eles são feitos à imagem de Deus. O discurso do crente não deve ser 

marcada por insultos ou comentários depreciativos dirigidos a outros. Tiago 

lamenta que "a partir da mesma boca procedem tanto bênção e maldição. Meus 

irmãos, estas coisas não deveriam ser assim" (Tiago 3:10). 

O resultado da ira, da cólera, da malícia e é discurso abusivo. Esse termo 

refere-se ao discurso obscena e depreciativa a intenção de ferir e ferir 

alguém. Pode ser traduzida como "abuso de boca suja" (Lightfoot, p. 214). Essa 

conversa é expressamente proibida nas Escrituras. "Não deve haver a imundícia 

e conversa boba, ou chocarrices, que não convêm, mas antes ações de graças" 

(Ef. 5: 4). Jesus disse: "O homem bom, do seu bom tesouro tira o bem, eo 

homem mau do seu mau tesouro tira o mal" (Mt 0:35.). Nosso Senhor, 

insistiram na seriedade de assistir o que dizemos quando advertiu que "toda 

palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta para ele no dia do 

juízo" (Mat. 12:36). 

Paulo adverte contra um pecado final, exortando os crentes a não mentir para 

o outro. Seria um estudo útil (e demorada) para começar em Gênesis e 

encontrar toda a mentira na Bíblia. Satanás mentiu em enganar Adão e Eva (Gn 

3: 4-5). Cain mentiu para Deus depois de matar Abel (Gn 4: 9). Abraão mentiu, 

alegando Sara era sua irmã em vez de sua esposa (Gn 12: 11-19; 20: 2). Sara 

mentiu para os três visitantes angélicos (Gn 18:15), e ao rei de Gerar (Gn 20: 

5). Isaque mentiu ao negar que Rebecca era sua esposa (Gn 26: 7-10). Rebecca 

e Issac mentiu em sua conspiração para fraudar Esaú de seu direito de 

primogenitura (Gn 27: 6-24). Essa lista nem sequer nos tirar do Gênesis. 

Mentir caracteriza Satanás (João 8:44), e não Deus (Tito 1: 2). Quando os 

crentes se encontram, eles estão imitando Satanás, e não seu Pai celestial. Eles, 

de todas as pessoas, deve dizer a verdade. 

Por isso, não é necessário que Paulo exortar aqueles que estão completos em 

Cristo, e participantes da sua vida ressuscitada, para matar o pecado. Isso é 

porque a batalha para a santidade ainda está sendo travada na vida de cada 

cristão. É por causa dessa batalha que Paulo escreveu: "Nós mesmos gememos 

em nós mesmos, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção 

do nosso corpo" (Rom. 8:23). No grande dia da nossa carne serão resgatadas e 

nós já não será TempTable. Vamos ter um novo homem exterior atuando em 

santidade, que é uma combinação perfeita com o homem interior que já ama 

santidade. 



Como podemos ser vitoriosos em nossa luta contra o pecado? Em primeiro 

lugar, pela fome dele. Não alimente a raiva ou ressentimento. Não atender a 

luxúria sexual ou cobiça. Em segundo lugar, por crowding-out com graças 

positivos: "Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é certo, 

o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma 

excelência e se alguma coisa digna de louvor, deixe- sua mente me debruçar 

sobre essas coisas "(Filipenses 4: 8.). "A palavra de Cristo habitar ricamente em 

vós" (Col. 3:16). 

 

13. Revestindo-se do Novo 

Homem(Colossenses 3: 9b-17) 

desde que você deixou de lado o velho homem com suas práticas 

do mal, e vos vestistes do novo homem que se refaz para o pleno 

conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou-a 

renovação em que não há distinção entre judeu e grego , 

circuncidados e não circuncidados, bárbaro, cita, escravo e livre, 

mas Cristo é tudo em todos. E assim, como aqueles que foram 

escolhidos de Deus, santos e amados, colocar em um coração de 

compaixão, bondade, humildade, mansidão e 

paciência; suportando uns aos outros, e perdoando-vos uns aos 

outros, quem quer que tenha uma queixa contra alguém; assim 

como o Senhor vos perdoou, assim também deve. E além de todas 

essas coisas vos da caridade, que é o perfeito vínculo de união. E 

a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, fostes 

chamados em um corpo; e ser grato. Que a palavra de Cristo 

ricamente habitar dentro de você, com toda a sabedoria e 

admoestando uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos 

espirituais, cantando com gratidão em vossos corações a Deus. E 

o que você faz em palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor 
Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. (3: 9b-17) 

Você pode dizer muito sobre as pessoas em nossa sociedade pela forma como 

se vestem. De jogadores de beisebol para motoristas de ônibus, a partir de 

carteiros para policiais, as pessoas vestem o uniforme de sua profissão. Quem 

somos determina o que vestir, e não para "vestir a parte" às vezes pode ter 

consequências embaraçosas. Muitos anos atrás, um homem muito rico em uma 

cidade do sul da Califórnia foi encontrado vagando em torno do clube local 

vestindo roupas surradas. Ele foi prontamente apreendido por seguranças e 

acusado de vadiagem-mesmo que fosse o dono do clube de campo. Ele não 

tinha de se vestir de acordo com quem ele era. 

Isso é precisamente o ponto de Paulo em 3: 9 b -17. Os cristãos devem vestir-

se espiritualmente, de acordo com a sua nova identidade. Eles morreram com 



Cristo e ressuscitado para uma nova vida. A salvação produz, assim, uma 

obrigação de duas faces para os crentes. Negativamente, eles devem jogar fora 

a roupa da idade, estilo de vida pecaminoso, como Paulo apontou em 3: 5-

9 a . Positivamente, eles devem colocar sobre o estilo de vida do homem 

novo. Para isso, eles devem compreender a posição, o progresso, a parceria, o 

desempenho, a perfeição, e as prioridades do novo homem. 

A posição do Homem Novo 

desde que você deixou de lado o velho homem com suas práticas 

do mal, e vos vestistes do novo homem (3: 9b-10a) 

Esta seção de links 3: 5-9 um , que diz aos crentes o que colocar fora, e 3: 12-

17, o que lhes diz o que vestir. Ele preenche o abismo entre o velho homem e 

da nova auto-um abismo que os crentes nunca poderia ter atravessado a menos 

que Jesus lhes novas criaturas tinha feito. Desde indica que a transição para ser 

um fato consumado. O velho homem com suas práticas malignas já 

foi colocado lado. 

A relação do homem velho e do novo auto foi muito disputado. Muitos 

afirmam que a salvação crentes recebem uma nova auto, mas também manter o 

antigo self. Salvação torna-se, assim, além disso, não transformação. Eles 

argumentam que a luta na vida cristã vem da batalha entre os dois. 

Tal visão, no entanto, não é exatamente coerente com o ensino bíblico. Na 

salvação do homem velho foi feito com a distância. Paulo disse aos coríntios: 

"Se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis 

que tudo se fez novo" (2 Cor. 5:17). Para os romanos, ele escreveu: "O nosso 

homem velho foi crucificado com Ele, que o corpo do pecado seja desfeito, para 

que não devemos mais ser escravos do pecado" (Rom. 6: 6). A salvação é a 

transformação da antiga auto-se foi, substituído pela nova auto. RCH Lenski 

escreve: "O velho não é convertido, ele não pode ser; ele não for renovado, ele 

não pode ser Ele só pode ser substituído pelo novo homem." ( A Interpretação 

dos Epístolas de São Paulo aos Colossenses, aos Tessalonicenses , a Timóteo, 

a Tito e Filemom [Minneapolis: Augsburg, 1964], p 162).. 

Qual é o velho homem ? É o auto não regenerado, o costume antigo, da 

existência em Adão. O velho, coitado, depravado, pecaminoso é "ser 

corrompido em conformidade com as concupiscências do engano" (Ef. 4:22). É 

aquilo que foi substituído pelo auto regenerar. Argumentar que os crentes têm 

tanto um velho e um novo auto é argumentar com efeito, que a alma do crente 

é a metade regenerado e metade não regenerado. Não há suporte para tal um 

mestiço espiritual nas Escrituras. 



O novo homem, ao contrário, é a auto-regenerar. É o que os crentes estão em 

Cristo. A nova auto é a nova criatura Paulo refere-se em 2 Coríntios 5:17. Ele 

caminha de forma diferente do mundo (Ef 4:17.), No amor divino (Ef. 5: 1), à 

luz da verdade de Deus (Ef. 5: 8), e em sabedoria (. Ef 5:15), amar a lei de Deus 

e Filho de Deus, que odeia o pecado e buscar justiça. 

A Bíblia vê todos os homens como quer em Cristo, ou em Adão. Não há meio 

termo. O puritano Tomé Goodwin escreveu: "Não são apenas dois homens que 

são vistos em pé diante de Deus, Adão e Jesus Cristo, e estes dois homens têm 

todos os outros homens pendurado em seus cintos" (citado em William 

Hendriksen, Filipenses, Colossenses e Filemom , Comentário do Novo 

Testamento [Grand Rapids: Baker, 1981], p 150).. 

Paulo dá o contraste entre Adão e Cristo em Romanos 5: 12-21, uma das mais 

ricas, mais profundas passagens teológicos no Novo Testamento. Através de 

Adão veio pecado e da morte (vv 12-14.); através de Cristo vem graça e justiça 

(vv. 15-18). Pela desobediência de Adão todas as pessoas se tornaram 

pecadores; por meio da obediência de Cristo, as pessoas são feitos justos (v. 

19). Assim como é impossível estar em Adão e em Cristo, ao mesmo tempo, 

assim também é impossível de ser ou de ter um velho e novo eu. 

Surge então a questão de por que os crentes pecar se do velho homem está 

desaparecido. Eles fazem isso porque a nova auto vive no corpo de idade e 

devem lidar com a carne. Paulo mostra isso no conflito descrito em Romanos 

7: 14-25. Ele deixa claro que não há pecado não está no homem interior, o "eu" 

que ama o que é santo, mas é na carne. "A carne" não significa o corpo em si 

mesmo; mas isso não significa o corpo como ele está sendo usado e tiranizado 

pelo pecado Isso significa que o corpo como ele é possuído pelo pecado e do 

mal;. Que é o corpo como pecado habita nela durante esta vida terrena "(D. 

Martyn Lloyd-Jones, romanos: O New Man-Exposição do Capítulo 

Seis [Grand Rapids: Zondervan, 1978], p 76).. A carne inclui todos os desejos 

pecaminosos, unidades e paixões associadas a nossa humanidade. A presença 

da carne não resgatados nos faz "gememos em nós mesmos, esperando 

ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo" (Rom. 

8:23). 

O Progresso do Homem Novo 

que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem 
daquele que o criou (3: 10b) 

Posse da nova auto traz o crente uma nova vida, mas não instantânea maturidade 

espiritual. A carne vai oscilar continuamente as vestes do homem velho na 

frente do novo homem e instá-lo a colocá-los. A batalha contra a carne vai 

continuar ao longo desta vida. A nova auto está completo, ainda tem a 



capacidade de crescimento, assim como um bebê nasce completo e tem a 

capacidade de crescer. Paulo escreveu que "o nosso homem interior se renova 

de dia em dia" (2 Cor. 4:16), para que ele possa lidar com o homem exterior em 

decomposição. 

A nova auto se renova para o pleno conhecimento. Sendo renovada refere-

se a ser novo em qualidade. A preposição na parte dianteira do verbo ( ana ) faz 

com que o verbo ( kaioō ) tem o sentido de contraste com o que foi já 

existe. Esta é uma nova qualidade de vida que nunca antes existiu. . Ao 

contrário da natureza depravada sempre em decomposição, a nova auto está 

sendo continuamente renovada por Deus epignosis ( verdadeiro 

conhecimento ) refere-se a um profundo, profundo conhecimento (cf. 1: 9). O 

processo de renovação traz o aumento do conhecimento. William Hendriksen 

escreve: "Quando um homem é levado pelas águas da salvação, estas são 

tornozelos no início, mas à medida que progride, tornam-se até os joelhos, em 

seguida, chegar aos lombos, e são finalmente intransitáveis exceto por natação 

(cf . Ez 47: 3-6.) "( Filipenses, Colossenses e Filemom [Grand Rapids: Baker, 

1981], p 150).. Não há crescimento na vida cristã para além dos conhecimentos: 

"Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da 

vossa mente, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus é, o que é 

bom, agradável e perfeita "(Rom. 12: 2). "Ser renovados no espírito da vossa 

mente" (Ef. 4:22). Do conhecimento maduro flui vida santa. 

A fonte de conhecimento é a Bíblia. Paulo escreveu a Timóteo: "Toda a 

Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a 

correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e 

perfeitamente habilitado para toda boa obra" (2 Tm 3.16. -17). Pedro exorta os 

crentes, "Como crianças recém-nascidas, muito para que o leite puro da palavra, 

para que por ele vos seja dado crescimento em relação à salvação" (1 Pedro 2: 

2.). A Palavra de Deus é o alimento que alimenta o crescimento do novo 

auto. Como crentes rápido crescimento depende da quantidade de 

conhecimento que eles colocam em prática em suas vidas. 

O objetivo do conhecimento é conformar o crente à imagem daquele que o 

criou. A nova auto torna-se progressivamente mais e mais como o Senhor Jesus 

Cristo, que o criou. Primeira Coríntios 15:49 nos diz: "Assim como trouxemos 

a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial." É o plano de 

Deus para fazer os crentes, como Jesus Cristo. "Porquanto aos que de antemão 

conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu 

Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos" (Rom. 8:29). A 

nova auto continuará a progredir em direção a Cristo até à vinda do Senhor ou 

o crente morre. O apóstolo João escreveu: "Amados, agora somos filhos de 

Deus, e ainda não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, 

quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos tal 

como Ele é "(1 João 3: 2). 



A parceria do New Man 

uma renovação em que não há distinção entre judeu e grego, 

circuncidados e não circuncidados, bárbaro, cita, escravo e livre, 
mas Cristo é tudo em todos. (03:11) 

A vida ressuscitada também tem implicações para a igreja. Assim como os 

crentes individuais adiar os hábitos do velho homem, assim também a Igreja 

coloca fora as velhas barreiras que separavam as pessoas. Não há lugar para 

barreiras raciais ou esnobismo cultural. Deus uniu todos os crentes em Cristo 

Jesus (cf. Gal 3:28;. Ef 2:15.). Esta foi uma revelação surpreendente, 

inacreditável para o mundo do primeiro século. As barreiras raciais, religiosos, 

culturais e sociais que separam as pessoas eram tão profundamente arraigada e 

formidável como qualquer em nossos dias. 

O grego nem judeu, um circuncidado e outro incircunciso, foram separados 

por barreiras raciais e religiosas aparentemente intransponíveis. Eles não 

tinham nada a ver um com o outro. Povo judeu se recusou a entrar em uma casa 

Gentil. Eles não iria comer uma refeição preparada por gregos, nem comprar 

carne preparada por açougueiros gentios. Quando eles voltaram para Israel, eles 

mostraram seu desdém para os gentios por sacudir a poeira Gentil de suas 

roupas e sandálias. Até mesmo os apóstolos estavam relutantes em aceitar os 

gentios como parceiros iguais na Igreja (cf. At 10,11). Escusado será dizer que 

os gentios voltou esses sentimentos. 

Mas o evangelho quebrou essas barreiras, e judeus e gentios se tornaram um em 

Cristo. Paulo descreveu esse fenômeno em Efésios 2: 13-16: 

Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe [gentios], foram 

aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, que fez os dois 

grupos em um só, e quebrou a barreira da parede divisória, abolindo em sua 

carne a inimizade, que é a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, que 

em Si mesmo Ele pode fazer os dois um novo homem, estabelecendo a paz, e 

reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, por ela ter 

levado à morte a inimizade. 

Barreiras culturais fortes também invadiu o mundo antigo. O culto, educado 

grego nem judeu olhou com desprezo para o bárbaro ou cita. Barbarian era 

uma palavra onomotopoetic usado para descrever pessoas que falavam um 

discurso inarticulado e gaguejando. Os gregos destina-lo como um termo de 

escárnio sobre aqueles que não estavam entre a elite (ou seja, eles mesmos). Os 

citas, acima de todos os bárbaros, eram odiados e temidos. Eles eram um povo 

guerreiro nômades, que invadiram o Crescente Fértil, no século VII antes de 

Cristo. Os citas eram notórios por sua selvageria. William Hendriksen observa 



várias referências históricas que ajudam a descrever essas pessoas 

( Colossenses , p. 154). Heródoto, historiador grego, escreveu sobre eles, 

Eles invadiram a Ásia, depois de terem expulsado os Cimmerians fora da 

Europa ... e fez-se mestres de toda a Ásia. De lá, eles marcharam contra o 

Egito; e quando eles estavam em que parte da Síria, que é chamado Palestina, 

Psammethichus, rei do Egito, se encontrou com eles e com os presentes e oração 

persuadiu-os a vir mais longe .... Eles governaram Ásia por 28 anos; e toda a 

terra foi desperdiçado devido à sua violência e sua arrogância .... O maior 

número deles foram entretidos e embebedaram e foram mortos por Cyaxares e 

medos. Eles beberam o sangue do primeiro inimigo morto em batalha, e fez 

guardanapos de os escalpos e taças dos crânios dos mortos. Eles tiveram os 

hábitos mais imundos e nunca lavado com água. (4,64, 65, 75) 

O historiador judeu Flávio Josefo acrescentou: "Os citas deliciar em assassinar 

pessoas e são pouco melhores do que as feras" ( Contra Apion 2,269). A igreja 

primitiva Pai Tertuliano conseguia pensar em nenhum maior insulto para o 

herege Marcião do que descrevê-lo como "mais sujo do que qualquer cita" 

( Contra Marcião 1.1). 

A comunhão incluindo gregos, judeus, e citas era impensável no mundo 

antigo. Contudo, é precisamente o que aconteceu na igreja. Cristo demolidas as 

barreiras culturais que separam os homens. 

Uma barreira social, existia entre o escravo eo homem livre. O escravo era 

visto, nas palavras de Aristóteles, como "uma ferramenta de estar." No entanto, 

ambos os escravos e livres foram salvos e se tornou irmãos em Cristo, porque 

"todos foram batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, 

quer livres" (1 Cor. 12:13). Paulo lembrou aos Gálatas que "não há judeu nem 

grego, não há escravo nem homem livre, não há homem nem mulher, pois todos 

vós sois um em Cristo Jesus" (Gl 3,28).. Ele disse Filemon para ver Onésimo, 

seu escravo fugitivo, "não já como escravo, mas mais do que um escravo, como 

irmão amado" (Fm. 16). 

Essa unidade de escravo e homem livre foi demonstrada de forma dramática na 

arena de Cartago em UM . D . 202. Perpetua, uma jovem de uma família nobre 

e Felicitas, uma escrava, enfrentou o martírio por Cristo. Como eles 

enfrentaram as feras, eles deram as mãos. Slave e freewoman morreram juntos 

para o amor do mesmo Senhor (MA Smith, From Cristo to 

Constantine [Downers Grove, Illinois: InterVarsity de 1973], 107 p.). 

Não há lugar para as barreiras criadas pelo homem na igreja desde que Cristo 

é tudo em todos. Porque Cristo habita em todos os crentes, todos são iguais. Ele 

rompe todas as barreiras raciais, religiosos, culturais e sociais, e faz com que os 

crentes em um novo homem (Ef. 2:15). 



O desempenho do New Man 

E assim, como aqueles que foram escolhidos de Deus, santos e 

amados, colocar em um coração de compaixão, bondade, 

humildade, mansidão e paciência; suportando uns aos outros, e 

perdoando-vos uns aos outros, quem quer que tenha uma queixa 

contra alguém; assim como o Senhor vos perdoou, assim também 

deve. (3: 12-13) 

Em 3: 5-9 um , Paulo disse aos crentes o que colocar fora, enquanto que em 3: 

9 b -11 ele descreve nova identidade do crente em Cristo. Em 3:12, Paulo 

começa a contar os crentes o que colocar. Em 3: 9 b-11, Paulo descreve o que 

Deus fez para o crente. Em 3: 12-17, ele descreve o que Deus espera do crente 

em resposta. A identidade justos devem emitir um comportamento justo. Este 

tipo de comportamento é a manifestação da transformação interior, e é a única 

prova-se que tal transformação ter tido lugar. 

Ninguém se torna um cristão apenas por sua própria escolha. Pelo contrário, os 

crentes são aqueles que foram escolhidos de Deus. A verdade da eleição 

divina é claramente ensinado nas Escrituras. Efésios 1: 4 diz que Deus "nos 

escolheu nele [Cristo] antes da fundação do mundo." Paulo estava confiante de 

escolha dos tessalonicenses de Deus (1 Tessalonicenses 1: 4.) E agradeceu-lhe 

por isso: "Nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo 

Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela 

santificação do Espírito e fé na verdade "(2 Ts. 2:13). Deus não nos chamou por 

causa de nossas boas obras ", mas segundo o seu próprio propósito e graça que 

nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade" (2 Tim. 1: 9). Nomes dos 

crentes foram escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo (cf. 

Ap 13: 8; 17: 8). Subjacente a nossa resposta a livre, soberana graça de Deus é 

o Seu plano e iniciativa. 

Por causa da eleição de Deus, os crentes são santos e amados. Hagios ( santo ) 

significa "separado", ou "em separado". Deus escolheu os crentes fora do 

mainstream da humanidade e os arrastaram para Si mesmo. Eles são diferentes 

do mundo. Quando os crentes não conseguem agir de forma diferente do 

mundo, eles violam a própria Proposito do seu chamado. 

Que os crentes são amados de Deus significa que eles são objetos de seu amor 

especial. A eleição não é uma doutrina fatalista frio. Pelo contrário, ele é 

baseado no amor incompreensível de Deus para seus eleitos: "Em amor nos 

predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o 

beneplácito de sua vontade" (Ef. 1: 4-5). 

Escolhido (Deut 7: 6; 14:. 2; 1 Crônicas 16:13; Sl 105:.. 43; 135: 4; Is 41: 8; 

44:. 1; 45: 4), santo (Ex. 19: 6; Lev. 19: 2; Jer. 2: 3), e amado (1 Reis 10: 9; 2 

Crônicas 9:.. 8; Hos 11: 1) são usados de Israel no Antigo Testamento. A 



mudança ocorreu na economia de Deus. O que antes era verdadeiro da nação 

eleita agora é verdadeiro para todos os que vêm à fé em Cristo. Israel foi 

temporariamente posta de lado e gentios enxertados (cf. Rom. 9-11). Os salvos 

na igreja são escolhidos por Deus. Somos chamados "os escolhidos" (cf. João 

15:16; Rom 8:33; 2 Tm 2:10; Tito 1:.. 1; 1 Pe. 1: 1). Atos 13: 46-48 fala 

daqueles ordenado por Deus para a vida eterna: 

Paulo e Barnabé, falando ousAdãoente, disseram: "Era necessário que a palavra 

de Deus deve ser falado para você em primeiro lugar;. Desde que você repudiá-

lo, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos estão se voltando para 

os gentios Porque assim o Senhor nos ordenou: "Eu Você colocou como uma 

luz para os gentios, para que sejas para salvação até o fim da terra. '" E os 

gentios, ouvindo isto, eles começaram a se alegrar e glorificando a palavra do 

Senhor; e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. 

Romanos 9: 13-16, 19-22 expressa a soberania de Deus na escolha de quem Ele 

quer: 

Assim como está escrito: "Amei a Jacó, mas rejeitei Esaú." Que diremos, 

pois? Não há injustiça com Deus, não é? De maneira nenhuma! Pois ele diz a 

Moisés: "Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei 

compaixão de quem eu quiser ter compaixão." Assim, pois, não depende do que 

quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. 

  

Dir-me então: "Por que se queixa ele ainda? Pois, quem resiste à sua 

vontade?" Pelo contrário, quem é você, ó homem, para questionar a Deus? A 

coisa moldada não vou dizer para o modelador: "Por que me fizeste assim", 

será? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um 

vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar 

a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos 

da ira, preparados para a destruição? 

Romanos 11: 4-5 fala de "eleição da graça." Efésios 1: 4 afirma que os crentes 

eram "[escolhido] nele antes da fundação do mundo." Os Tessalonicenses 

foram "escolhidos desde o princípio para a salvação" (2 Ts. 2:13). Talvez 2 

Timóteo 1: 8-9 resume-o, bem como todo o texto: "Portanto, não te envergonhes 

do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas juntar-se a 

mim em sofrimentos do evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e 

nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo 

o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a 

eternidade. " 



A doutrina da eleição esmaga o orgulho humano, exalta a Deus, produz alegria 

e gratidão ao Senhor, concede privilégios eternos e garantia, promove a 

santidade, e faz um ousado e corajoso, para aquele que foi escolhido por Deus 

para a vida eterna não tem necessidade de temer nada nem ninguém. 

Coloque em é de enduō , que significa "de colocar as roupas", ou "em 

envelope." As qualidades que se seguem são para cobrir o novo homem. 

Um coração de compaixão é o primeiro traço de caráter que é para marcar o 

novo homem. Coração traduz splanchna , um hebraísmo que, literalmente, 

refere-se às partes internas do corpo humano (coração, pulmões, fígado, rins, 

etc.). Como já se referiu na discussão de 2: 2, no entanto, é muitas vezes usada 

no Novo Testamento para falar em sentido figurado da sede das emoções. Essa 

é a sua utilização aqui. Oiktirmos ( compaixão ) significa "pena", 

"misericórdia", "simpatia", ou "compaixão". Tomados em conjunto, a frase 

poderia ser traduzida, "colocar na sincera compaixão", ou "ter um profundo, 

visceral sentimento de compaixão." Essa qualidade divina (Lucas 06:36; Tiago 

5:11), de modo perfeitamente exibido por Jesus (Mat. 09:36), foi extremamente 

necessária no mundo antigo. Por exemplo, doentes, feridos, ou idosos foram 

muitas vezes deixados para se defenderem sozinhos. Como resultado, muitos 

morreram. Os crentes não deve ser indiferente ao sofrimento, mas deve estar 

preocupado para atender às necessidades das pessoas. 

A bondade está intimamente relacionado com compaixão. O termo grego 

refere-se à graça que permeia toda a pessoa, suavizando tudo o que pode ser 

dura. Jesus usou a palavra, quando ele disse: "Meu jugo é suave" (Mat. 11:30), 

não dura ou difícil de suportar. A pessoa gentil é tão preocupados com o seu 

vizinho do bom como ele está prestes a sua própria. Deus é bom, mesmo para 

as pessoas ingratos e maus (Lucas 6:35). Na verdade, era a Sua bondade que 

nos levou ao arrependimento (Rm 2: 4; cf. Tito 3: 4.). Bondade de Jesus foi 

expressa em seu convite para "tomar o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, 

porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas 

almas Porque o meu jugo é suave eo meu fardo é leve. "(Mat. 11: 29-

30). Kindness foi resumido pelo Bom Samaritano (Lucas 10: 25-37), cujo 

exemplo que devemos seguir. 

Tapeinophrosunē ( humildade ) e suas palavras relacionadas sempre tem uma 

conotação negativa em grego clássico (cf. HH Esser, " tapeinos ", em Colin 

Brown, ed,. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo 

Testamento [Grand Rapids: Zondervan, 1977], 2: 259). Levou o cristianismo 

para elevar humildade para uma virtude. É o antídoto para o auto-amor que 

envenena as relações. Paulo defende humildade genuína, em contraste com a 

falsa humildade dos falsos mestres (cf. 2:18, 23). Humildade caracterizado 

Jesus (Mateus 11:29.), E é a virtude cristã mais querido (Ef. 4:. 2; Fp 2: 3 e ss 

.; 1 Pedro 5: 5.). 



Prautēs ( Gentilza ) está intimamente relacionado com humildade. Não é 

fraqueza ou falta de caráter, mas sim a vontade de sofrer um prejuízo em vez 

de infligir-lo. A pessoa gentil sabe que ele é um pecador entre os pecadores e 

está disposto a sofrer pecado os encargos dos outros pode impor-lhe. Este 

Gentilza só pode ser produzida pelo Espírito Santo (cf. Gl 5: 22-23.) E deve 

marcar o comportamento do cristão em todos os momentos, mesmo quando a 

restauração de um irmão pecador (Gal. 6: 1), ou defender a fé contra ataques 

dos incrédulos (2 Tim 2:25;.. 1 Pd 3,15). 

Paciência traduz makrothumia . A pessoa doente não ficar com raiva de 

outros. William Barclay escreve: "Este é o espírito que nunca perde a paciência 

com os seus companheiros Sua loucura e seu unteachability nunca conduzi-lo 

ao cinismo ou desespero;. Suas injúrias e seus maus-tratos nunca conduzi-lo à 

amargura ou ira" ( A Cartas ao Filipenses, Colossenses e 

Tessalonicenses [Louisville: Westminster, 1975], p 158).. Paciência é o oposto 

do ressentimento e vingança. Era uma característica de Jesus Cristo. Paulo 

escreveu a Timóteo: "Por esta razão, eu encontrei misericórdia, para que em 

mim, o principal, Jesus Cristo pudesse demonstrar sua paciência perfeito, como 

um exemplo para aqueles que crêem nEle para a vida eterna" (1 Tim. 1: 16). Se 

não fosse pela paciência de Deus, ninguém poderia ser salvo (2 Pe. 3:15). 

Suportando uns aos outros meios "para aguentar, de resistir, apesar da 

perseguição, ameaças, lesão, indiferença ou queixas e não 

retaliar." Caracteriza-Paulo, que disse aos Coríntios, "quando somos injuriados, 

bendizemos; quando somos perseguidos, suportamos" (1 Cor 4:12.). Ele não 

caracterizar o Corinthians, que estavam realmente tendo um ao outro ao 

tribunal. Paulo exclama: "Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não 

sofreis antes a fraude?" (1 Cor. 6: 7). Os crentes devem apresentar tolerância 

(Ef. 4: 2). Tais eram os tessalonicenses, de quem Paulo escreveu: "Nós mesmos 

nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por sua perseverança e fé em meio a 

todas as perseguições e aflições que suportais [ anexomai , o mesmo termo 

usado aqui em 3: 13] "(2 Tessalonicenses 1: 4.). 

Os crentes devem ser marcado não só pela resistência, mas também 

por perdoando-vos uns aos outros. O grego charizomenoi significa 

literalmente "ser gracioso" eo texto usa um pronome reflexivo, por isso diz 

literalmente: "vos perdoar." A igreja como um todo é para ser um gracioso, 

companheirismo mutuamente perdão. Ao incluir a frase assim como o Senhor 

vos perdoou, assim também você devePaul torna Cristo o modelo do 

perdão. Porque Ele nos perdoou, assim também devemos perdoar os outros (Ef 

4:32; cf. Mt 18:.. 21-35). A frase quem tem uma queixa contra qualquer 

um refere-se a momentos em que alguém é culpado por causa do pecado, erro 

ou dívida. O Senhor Jesus é o nosso padrão de perdão, porque Ele perdoou 

todos os nossos pecados, erros e dívidas. Ele também é o modelo para o resto 

das virtudes discutidas nesta seção. 



A Perfeição do Homem Novo 

E além de todas essas coisas vos da caridade, que é o perfeito 
vínculo de união. (3:14) 

De acordo com o motivo de colocar sobre a roupa, o amor é o cinto ou faixa 

que puxa todas essas coisas que acabamos de mencionar juntos (cf. Fl 2, 1-

5.). O amor é a qualidade moral mais importante na vida do crente, pois ele é a 

própria cola, que produz a unidade na igreja. Os crentes nunca vai desfrutar de 

comunhão mútua através da compaixão, bondade, humildade, mansidão, 

paciência ou; eles não vão suportar uns com os outros ou perdoar uns aos outros, 

a menos que eles se amam. Na verdade, a forma de resumir os comandos de 3: 

12-13 é para dizer: "Amai-vos uns aos outros." Paulo disse em Romanos 13:10 

que "o amor não faz mal ao próximo, o amor, portanto, é o cumprimento da 

lei." Para tentar praticar as virtudes de 3: 12-13 além do amor é legalismo. Eles 

devem fluir de amor, que por sua vez é um fruto de uma vida cheia do Espírito 

(Gl. 5:22). Nada é aceitável a Deus se não for motivado pelo amor (1 Cor. 13: 

1-3), incluindo o conhecimento (Filipenses 1: 9.) (. Gal 5, 6), fé e obediência 

(João 14:15).O amor é a beleza do crente, dissipando os pecados feios da carne 

que destroem a unidade. 

As prioridades do novo Homem 

E a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, 

fostes chamados em um corpo; e ser grato. Que a palavra de 

Cristo ricamente habitar dentro de você, com toda a sabedoria e 

admoestando uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos 

espirituais, cantando com gratidão em vossos corações a Deus. E 

o que você faz em palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor 
Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. (3: 15-17) 

Paulo conclui seu olhar para as qualidades que deve marcar o estilo de vida do 

homem novo, dando três prioridades. Eles são as vestes ultraperiféricas, do 

novo homem, as que abrangem todos os outros. O novo homem está 

preocupado com a paz de Cristo, a palavra de Cristo, e o nome de Cristo. 

A Paz de Cristo 

E a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, 

fostes chamados em um corpo; e ser grato. (3:15) 

Eirene ( paz ) inclui tanto o conceito de um acordo, pacto, tratado ou bond, e 

que de uma atitude de repouso ou de segurança. Ambos os aspectos são em vista 

aqui. Objetivamente, os crentes estão em paz com Deus: "Portanto, tendo sido 

justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo" (Rom. 

5: 1). A guerra entre o crente e Deus é mais, e o tratado foi pago pelo sangue de 

Cristo. Por causa disso, os crentes estão em repouso, e seguro. Paulo disse aos 



Filipenses que a "paz de Deus ... guardará os vossos corações e os vossos 

sentimentos em Cristo Jesus" (Filipenses 4: 7.). Aqui, ele chama-lhe a paz de 

Cristo, pois é a paz que Ele traz (cf. João 14:27;. Ef 2,14). 

Regra é de brabeuō , uma palavra usada somente aqui no Novo Testamento 

(embora um formulário composto aparece em Col. 2:18). Ele foi usado para 

descrever a atividade de um árbitro para decidir o resultado de uma competição 

atlética. A paz de Cristo guia os crentes na tomada de decisões. Quando 

confrontados com uma escolha, o crente deve considerar dois fatores. Em 

primeiro lugar, não é coerente com o fato de que ele e Cristo são agora em paz 

e, assim, do mesmo lado? Será que perpetuar essa unidade com o Senhor, que 

é a posse do crente? Primeiro Coríntios 6: 17-18 fornece uma excelente 

ilustração deste ponto: "Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele 

Fugi da imoralidade.". É a nossa união com o Senhor, que nos obriga a 

pureza. Em segundo lugar, ele vai deixá-lo com uma paz profunda e duradoura 

em seu coração? Esses dois fatores são também os dois maiores impedimentos 

para o pecado na vida do crente. Pecado ofende Cristo, com quem ele está em 

paz, e assim destrói o resto e segurança em seu coração. 

A paz não é só objetivo e subjetivo, mas também relacional. Os crentes foram 

chamados para viver em paz em um só corpo. Os indivíduos que têm paz com 

Cristo e em seus próprios corações vão viver em unidade e harmonia uns com 

os outros. 

Para manter um coração em paz é preciso . ser grato Gratidão é um tema 

constante em Colossenses (cf. 1: 3, 12; 2: 7; 3:15, 16, 17; 4: 2). Gratidão é algo 

natural para os crentes em resposta a tudo o que Deus tem feito (Ef 5:20; Fp 

4:... 6; 1 Ts 5.18; Hb 13:15.), Ao passo que a ingratidão marca incrédulos (Rm 

1:21). . Um espírito de humilde gratidão para com Deus, inevitavelmente, 

afetará as nossas relações com os outros. Paz e gratidão são, portanto, 

intimamente ligados. 

A Palavra de Cristo 

Que a palavra de Cristo ricamente habitar dentro de você, com 

toda a sabedoria e admoestando uns aos outros, com salmos, 

hinos e cânticos espirituais, cantando com gratidão em vossos 

corações a Deus. (3:16) 

A palavra de Cristo refere-se à revelação Ele trouxe ao mundo, que é a 

Escritura. Paz e gratidão, bem como unidade, amor e todas as virtudes 

necessárias, o fluxo de uma mente controlada pela Escritura.Dwell é 

de enoikeō e significa "viver", ou "estar em casa". Paulo exorta os crentes a 

deixar que a Palavra a sua residência e estar em casa em suas 

vidas. plousios ( ricamente ) também poderia ser traduzida como 

"abundantemente ou extravagante rico." As verdades da Escritura deve permear 



todos os aspectos da vida do crente e governar cada pensamento, palavra e 

ação. A Palavra habita em nós quando a ouvimos (Mat. 13: 9), lidar com ele (2 

Timóteo 2:15.), Escondê-lo (Sl 119: 11.), E mantê-lo rápido (Phil 2:16.). Para 

fazer essas coisas, o cristão deve ler, estudar e viver a Palavra. Para deixar a 

palavra de Cristo habitar ricamente é idêntico ao ser cheio do Espírito (cf. 

Ef. 5:18). A Palavra no coração e na mente é o identificador pelo qual o Espírito 

transforma a vontade. É claro que estes dois conceitos são idênticos porque as 

passagens que seguem cada são tão semelhantes. 

Colossenses 3: 18-4: 1 é a mais breve paralelo a Efésios 5: 19- 6: 9. O resultado 

de ser cheio do Espírito Santo é o mesmo que o resultado de deixar a Palavra 

habita em sua vida ricamente. Portanto, os dois são a mesma realidade espiritual 

visto de dois lados. Para ser cheio do Espírito é para ser controlado pela Sua 

Palavra. Para ter a Palavra habita ricamente deve ser controlado pelo Seu 

Espírito. Uma vez que o Espírito Santo é o autor e o poder da Palavra, as 

expressões são intercambiáveis. 

Paulo, então, menciona dois resultados específicos da Palavra de Cristo habita 

no crente, um positivo e outro negativo: com toda a sabedoria e admoestando 

uns aos outros. Ensinar é a transmissão da verdade positiva. admoestando é 

o lado negativo de ensino. Significa para alertar as pessoas sobre as 

consequências do seu comportamento. Ambos são o resultado de uma vida que 

transborda com a Palavra de Cristo. 

Ter a palavra de Cristo habite em nós ricamente produz não só informações, 

mas também emoção. Ele gera salmos, hinos e cânticos 

espirituais, e cantando com gratidão em vossos corações a 

Deus.Salmos foram retirados do livro de salmos do Velho Testamento, no livro 

de Salmos. Eles cantaram salmos colocar a música, tanto como nós fazemos 

hoje. Hinos eram expressões de louvor a Deus. Pensa-se que algumas porções 

do Novo Testamento (como Colossenses 1: 15-20 e Filipenses 2:. 6-11). Eram 

originalmente hinos cantados na igreja primitiva cânticos espirituais enfatizou 

testemunho (cf. Ap 5: 9 -10). Eles expressam em música o que Deus fez por 

nós. (Para mais detalhes sobre este tema, ver o meu comentário, Efésios , 

MacArthur New Testament Commentary. [Chicago: Moody, 1986]) 

Os comentaristas estão divididos sobre se chariti ( gratidão ) deve ser 

traduzida como "gratidão" (como no NIV e NVI ) ou "graça" (como 

no KJV ). Talvez o seu uso aqui engloba ambas as idéias: os crentes cantar fora 

de gratidão pela graça de Deus. Quando Paulo diz aos crentes para cantar em 

seus corações ele não quer dizer não para cantar com a voz. Sua preocupação 

é que o coração de acordo com a boca (cf. Amós 5:23). Cantar é para ser 

direcionado para Deus como louvor e adoração que lhe é oferecido para seu 

prazer e glória. Que é edificante para os crentes é um subproduto de sua 

Proposito principal. 



O Nome de Cristo 

E o que você faz em palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor 

Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. (3:17) 

O mais simples, a regra mais básica de ouro para viver a vida cristã é fazer tudo, 

seja palavra ou ação, no nome do Senhor Jesus. Para fazer tudo em nome de 

Jesus é agir de forma coerente com quem ele é eo que Ele quer. Paulo expressou 

o mesmo pensamento em 1 Coríntios 10:31: "Portanto, quer comais quer bebais, 

ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus." Mais uma vez, Paulo 

lembra que é sempre de ser feito sem relutância ou desespero ou dever legalista, 

mas com dando por ele graças a Deus Pai. 

Para colocar o novo estilo de vida é para colocar em Cristo. Essa é a obrigação 

de todo crente: "Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não faz nenhuma 

provisão para a carne no tocante às suas concupiscências" (Rm. 13:14). O 

objetivo da vida cristã é a semelhança de Cristo. 

Guy H. Rei relata a seguinte história: 

Anos atrás, eu estava liderando Missão Serviço Especial das Crianças em um 

de nossos resorts de férias South Coast. Como eu estava me aproximando da 

praia uma manhã, este pequeno companheiro estava indo lá, também. Quando 

ele me viu, ele disse, "Mummie, aí vem o homem Jesus." Ele só queria dizer 

que eu era o homem que falou com as crianças sobre o Salvador; mas sua 

observação significou muito mais para o meu coração naquele dia. Que direito 

tinha eu-tenho-a ser chamado de um homem JESUS? Qual o grau de 

semelhança há sobre nós? 

  

Eu me pergunto se você leu que a mudança história de Jerome K. Jerome do 

chamado A Passagem da Third Floor Voltar ? Grosso modo, o conto é de uma 

casa de habitação de classe pobre, onde viveu uma empresa heterogêneo de 

povos necessitados e decadente, e onde havia um pobre, ignorante pouco servo-

girl, uma boa dose de uma puta, e pronto para vender sua virtude para uma 

bugiganga inútil. Into O lugar veio um dia, um inquilino que de uma vez parecia 

ser diferente, e que ocupou o terceiro andar para trás. Ele rapidamente se 

revelou ter um coração muito gentil e forma. Ele sempre tinha uma palavra 

amável para o pequeno slavey, geralmente tão ignorados e oprimidos. Ela quase 

adoraram. Os outros inquilinos, também, devia-lhe muito por seus muitos atos 

de Gentilza. Ele estava sempre fazendo alguma coisa para alguém, em sua 

bondade, maneira simpática. Finalmente chegou o dia para ele mudar para outro 

lugar. A pequena serva o observava, de olhos abertos, enquanto caminhava com 

seu pouco de bagagem para a porta da frente; e quando ele se virou para ela 

com um sorriso e um tapinha no ombro, ela se despediu dele com as palavras: 



"Por favor, você está 'Im?" ( Cruzando a Fronteira [Fort Washington, Pa .: 

Literatura Cristã Cruzada, 1974], pp. 92-93) 

Os crentes devem assim se vestem com Jesus Cristo que, quando as pessoas olham para eles, 

ver Cristo. 

 

14. O Novo Homem Faz um novo lar 

( Colossenses 3: 18-4: 1 ) 

Esposas, sede submissas a vossos maridos, como convém no 

Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres, e não ser amargurado 

contra eles. Filhos, obedecei aos vossos pais em todas as coisas, 

por isso é agradável ao Senhor. Pais, não provoqueis à ira vossos 

filhos, para que eles não podem perder o ânimo. Os escravos, em 

todas as coisas obedecer aqueles que são os seus mestres na terra, 

e não com serviço externo, como aqueles que simplesmente 

agradar a homens, mas com sinceridade de coração, temendo ao 

Senhor. Faça o que fizer, faça o seu trabalho de coração, como 

para o Senhor e não para os homens; sabendo que do Senhor 

recebereis como recompensa a herança. É o Senhor Cristo, a 

quem você serve.Pois quem faz injustiça receberá as 

conseqüências do mal que ele fez, e que, sem acepção de 

pessoas. Mestres, conceder à sua escravos justiça e equidade, 
sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. ( 3: 18-4: 1 ) 

O principal problema social voltado para a sociedade humana é a incapacidade das 

pessoas para se dar bem uns com os outros. A partir de rivalidade entre irmãos entre as 

crianças, para o desmembramento de casamentos, para crimes e batalhas, todo o caminho 

para confrontos internacionais entre grandes potências, o problema é o mesmo. Por que 

ela existe poderia ser resumido em três palavras: amoralidade, o anonimato, e 

alienação. Amoralidade significa que o homem sem Deus não tem padrões morais ou 

éticos absolutos para regular seu comportamento. O homem também luta com o 

anonimato. Ele não sabe quem ele é ou por que ele está aqui. Por isso, a sua vida não tem 

sentido na medida em que ele pode ver. Finalmente, as pessoas são alienados. Como 

Francis Schaeffer aponta em seu livro, A verdadeira espiritualidade (Wheaton, Ill .: 

Tyndale, 1973), a queda alienado o homem não só de Deus, mas também de si mesmo e 

das outras pessoas. 

Todos os três problemas são devidos a separação do homem de Deus. As pessoas são 

caracterizadas pela amoralidade ou imoralidade porque para além de Deus não pode haver 

padrões morais absolutos.Eles são, então, condenada ao relativismo moral e ética 

situacional. 

Além de Deus, o homem também enfrenta o anonimato, ou vazio. Preso em um universo 

impessoal, ele parece nada mais do que uma "configuração chance de átomos no fluxo de 

deslizamento da história oportunidade sem sentido" (Francis A. Schaeffer, Morte in O 

City [Downers Grove, Ill .: InterVarsity de 1972], p. 19). 



Finalmente, o homem sem Deus enfrenta um terrível sentimento de alienação ou 

solidão. Com ninguém em casa no universo para dar sentido às suas aspirações, ele se 

sente isolado e sozinho. 

Um homem sem padrões morais, de frente para o vazio e solidão, vai ver os outros como 

ameaças à sua busca da felicidade. Sua negativismo e desespero, muitas vezes, levá-lo a 

recuar ainda mais no egoísmo e alienação. Isso vai criar conflitos com os outros. ? Tiago 

escreve: "O que é a fonte de brigas e conflitos entre você Você não é a fonte vossos 

deleites, que fazem guerra em seus membros luxúria e não tem;? Para que você cometer 

um assassinato E você é invejoso e não pode obter;. Assim você lutar e brigar "( Tiago 4: 

1-2 ). 

Quando uma pessoa se torna um cristão, esses três problemas deixarão de existir. A 

Palavra de Deus contém uma norma moral absoluta de que está enraizada na natureza de 

Deus. Não mais anônimo, o crente é um filho de Deus e co-herdeiro com Jesus ( Rom. 

8:17 ). Nem os crentes sofrem de alienação ou a solidão, uma vez que são agora filhos 

amados do Pai celeste e parte da família de crentes. 

O cristianismo não é apenas pessoal; é relacional. A vida do novo homem é uma vida 

vivida entre outros novos homens. O novo homem é ter um impacto sobre a sociedade 

em que ele vive. Essa responsabilidade se torna tema de Paulo em 3: 18-4: 1 , onde ele 

discute as relações do novo homem para com as outras pessoas. 

O ensinamento que os cristãos devem ter relações que afetam a sociedade não é exclusivo 

para Colossenses. Jesus diz em Mateus 5: 13-14 : "Vós sois o sal da terra; mas se o sal se 

tornar insípido, como é que vai ser feita salgado novo Isso é bom para mais nada, senão 

para ser lançado fora e pisado em? pé pelos homens. Vós sois a luz do mundo. A cidade 

edificada sobre um monte não pode ser escondida ".Paulo exortou os filipenses, dizendo: 

"Mostrai-vos a ser irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus acima de qualquer suspeita, 

no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual aparecem como astros no 

mundo" ( Fp. 2:15 ). Pedro aconselhou seus leitores: "Mantenha o seu procedimento no 

meio dos gentios, para que naquilo em que falam contra vós como de malfeitores, eles 

podem, por conta de suas boas ações, uma vez que observá-los, glorifiquem a Deus no 

dia da visitação" ( 1 Pe 2:12. ; cf. Mt 25:. 31-46 ; Tiago 2: 15-16 ). Portanto, o 

cristianismo não é a religião de monges e eremitas. Os crentes não são chamados a retirar 

da sociedade, mas para influenciá-lo para Cristo, particularmente através de suas relações. 

Ao longo da história, o cristianismo tem tido uma influência positiva na sociedade. JC 

Wenger escreveu da igreja primitiva, 

Cristianismo explodiu em um mundo corrupto com uma brilhante nova luminosidade 

moral .... O nível moral da sociedade foi lúgubre, eo pecado prevaleceu em muitas formas 

.... Nesse mundo desanimado veio Cristo e seus discípulos transformou-espírito, cheio de 

santa alegria, motivado por um amor que os pagãos não conseguia entender, e 

proclamando Good News-a mensagem de que Deus providenciou um Salvador .... Estes 

cristãos viviam em pequenas comunidades unidos no poder do Espírito Santo, pequenas 

colônias de céu . Eles pensaram em si mesmos como os peregrinos a caminho da cidade 

celestial, mas eles estavam muito preocupados para manifestar o amor de Cristo em todas 

as relações humanas. 

  



Estes primeiros cristãos insistiu em trazer toda a vida sob o senhorio de Cristo .... São os 

homens e as mulheres deste tipo de pureza moral que construiu na sociedade um forte 

tecido da integridade e força. 

  
A vida era mais barato no mundo pré-cristão: assassinato, o aborto, a exposição do 

lactente, de guerra: pessoas morreram em grande número sem que ninguém seja 

incomodado em consciência. Os primeiros cristãos trouxe uma nova preocupação na 

sociedade sobre esses pontos. ("Preocupação Evangélica Social" no dicionário de Baker 

de Ética Cristã , ed Carl FH Henry.. [Grand Rapids: Baker, 1973], pp 223-24) 

Em tempos mais recentes, grande parte da reforma social na sociedade ocidental tem sido 

relacionada ao cristianismo. Líderes do despertar evangélico do século XVIII, como João 

Wesley, falou muitas vezes fora contra os males sociais. João Howard, um 

contemporâneo de João Wesley, trabalhou incansavelmente para a reforma do sistema 

prisional. Seu trabalho foi continuado por Elisabete Gurney Fry.O Grande Despertar do 

século XVIII e início América, liderada pela pregação de homens como Jonathan 

Edwards e George Whitefield, resultou na fundação de várias universidades. A pressão 

dos evangélicos, liderados por William Wilberforce, a Grã-Bretanha causado a abolir o 

tráfico de escravos em 1807 e proibir a escravidão em todas as suas posses em 1833. 

evangélicos americanos também estavam envolvidos no movimento abolicionista, que 

culminou com a Proclamação de Emancipação de 1863. O século XIX evangélica 

britânico, Lord Shaftesbury, foi fundamental para que o Parlamento a aprovar leis que 

regulamentam o trabalho infantil. Ele também era um campeão de um melhor tratamento 

para o insano. Agências como a YMCA, YWCA, e do Exército de Salvação também 

foram ativos no trabalho social durante o século XIX. William Carey, missionário na 

Índia, trabalhou para a abolição da queima viúva e sacrifício de crianças. Missionários 

para a África desanimado poligamia, lutou contra o tráfico de escravos, e construiu 

escolas e hospitais. 

Em nenhum lugar se o aspecto social do novo homem ser mais evidente do que na home-

a única instituição social mais importante do mundo. O cristianismo genuíno consiste 

tanto de doutrina e vida santa.O Novo Testamento nos lembra em muitos lugares que um 

conhecimento intelectual da nossa fé deve ser acompanhada por uma vida que comprova 

a realidade da fé. E esse tipo de vida só pode ser vivida por contato vital com Deus em 

Cristo. É difícil ver como o cristianismo pode ter qualquer efeito positivo na sociedade, 

se não pode transformar suas próprias casas. 

Os dois princípios básicos Paulo menciona, autoridade e submissão, não são exclusivos 

do cristianismo. Ele sempre foi o plano de Deus para as casas de operar nessa base. O 

cristianismo, no entanto, introduzir vários novos elementos para a casa. Em primeiro 

lugar, o cristianismo introduziu uma nova presença na casa, o Senhor Jesus Cristo 

(cf. 3:18 , 20 , 23, 24 ; 4: 1 ). Essa nova presença traz um novo poder. Cristo está lá, e Seu 

Espírito fornece o poder de fazer a família o que deveria ser. Em segundo lugar, há um 

novo propósito: "Faça o que fizer em palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor 

Jesus" ( 3:17 ). Finalmente, o cristianismo introduziu um novo padrão para a casa: 

"Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja" ( Ef 5:25. ). O novo 

padrão é Cristo. Ele é o modelo para seguirmos. 

Nesta passagem Paulo fornece breves, instruções diretas sobre a vida cristã no lar. Ele 

discute as três relações em casas antigas: Maridos e esposas ( 3: 18-19 ), pais e crianças 

( 3: 20-21 ), e senhores e servos ( 3: 22-4: 1 ). Ele dá uma palavra para as esposas, uma 



palavra para os maridos, uma palavra para as crianças, uma palavra para os pais, uma 

palavra aos funcionários, e uma palavra para mestres. 

Uma palavra para as Esposas 

Esposas, sede submissas a vossos maridos, como convém no 
Senhor. ( 03:18 ) 

A exortação paralelo em Efésios expande este comando simples:. "Esposas estar sujeito 

a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também 

Cristo é a cabeça da igreja ... Mas como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as 

mulheres deve ser a seus maridos em tudo "( Ef 5: 22-24. ). Apesar de sua clareza simples, 

simples declaração de Paulo foi amplamente contestada em nossos dias, mesmo por 

aqueles que afirmam ser evangélicos. Muitos argumentam que o ensino de Paulo sobre o 

tema não é inspirado pelo Espírito, mas reflete sua atitude machista, rabínica em relação 

às mulheres. Essas pessoas procuram usurpar o papel de Deus e decidir por si quais as 

partes da Escritura é inspirada. Ainda outros insistem que Paulo é erroneamente 

comentando sobre Gênesis 2 , em vez deGênesis 1 . Gênesis 1 , argumentam eles, ensina 

a igualdade entre os sexos, e é divinamente inspirada. Gênesis 2 , o que implica a 

liderança do homem, é visto como uma mais tarde , gloss rabínica sem inspiração. Esse 

argumento, no entanto, baseia-se na hipótese documentária completamente desacreditado 

da composição do Pentateuco. Finalmente, alguns insistem que o ensino de Paulo sobre 

autoridade e submissão era cultural, e não se aplica à nossa sociedade. Nenhum dos 

críticos, no entanto, argumentam que a declaração de Paulo em 3:19 é cultural e que os 

homens não são mais obrigados a amar suas esposas. Todos os ataques contra este 

princípio simples para lidar comportamento devastando feridas para o 

casamento. Quando uma mulher se submete à liderança amorosa de seu marido e segue a 

intenção de Deus para ela, ela é cumprida e assim é o marido. Os esforços para inverter 

ou confundir as funções de esposa e marido destruir a bênção cada um deve ser para o 

outro. 

O princípio da autoridade e submissão na relação matrimonial é encontrado em todo o 

Novo Testamento. Paulo escreve em 1 Coríntios 11: 3 , "Cristo é a cabeça de todo 

homem, eo homem é a cabeça de uma mulher." Ele também escreveu este princípio em 1 

Coríntios 14: 34-35 : "Que as mulheres estejam caladas nas igrejas; porque não lhes é 

permitido falar, mas deixá-los sujeitos a si mesmos, assim como a lei também diz E se 

eles desejam. aprender alguma coisa, perguntem a seus maridos em casa;. pois é 

impróprio para uma mulher falar na igreja " Para Timoteo, ele escreveu: "A mulher em 

silêncio, com toda a submissão. Mas eu não permito que a mulher ensine, nem exerça 

autoridade de homem, mas para permanecer em silêncio. Pois foi Adão, que foi criado 

em primeiro lugar, e depois Eva. E não foi Adão que foi enganado, mas a mulher, sendo 

enganada, caiu em transgressão "( 1 Tim. 2: 11-14 ). 

Paulo continua a dizer que a mulher é entregue a partir de qualquer estigma de 

inferioridade ao homem pela conquista bendita de levantar filhos piedosos ( v. 15 ). Note-

se também que Paulo traça submissão da mulher de volta para a ordem da criação, e não 

a queda. Tito 2: 5 instrui as mulheres a "ser sensível, puros, os trabalhadores em casa, 

bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não pode ser desonrado. 

" A obediência de Sara a Abraão é um modelo para outras mulheres a seguir ( 1 Ped. 3: 

6 ). 



Estar sujeitos a é de hupotassō , e significa "sujeitar a si mesmo." Ele tem o conceito de 

colocar-se em ( hupo ), e não por obrigação, mas de bom grado. O termo é usado 

em Lucas 2:51 para se referir a sujeição de Jesus a seus pais, e em Lucas 10:17 , 20 para 

descrever os demônios que ficam sujeitos aos discípulos. Em Romanos 8: 7 , Paulo 

emprega a palavra para falar de ser submisso aos comandos da lei de Deus. Seu uso dele 

em Romanos 13: 1 , 5 refere-se à necessária submissão de qualquer pessoa a autoridade 

de governo, o que é estabelecido por Deus. Em ambos os 1 Coríntios 15: 27-28 e Efésios 

1:22 , o verbo olha para o tempo em que todas as coisas do universo estão sujeitas a Cristo 

e de Deus na glória eterna. 

A palavra de Paulo para as esposas é ser submisso a seus maridos. Eles não se submetem 

a alguma autoridade individual, impessoal. Em vez disso, alegam que o homem com 

quem eles têm um, relacionamento vital pessoal e íntima. Efésios 5:22 acrescenta a 

palavra "próprio" ("o seu próprio marido") para demonstrar a singularidade desta 

apresentação exclusiva. 

É útil observar vários equívocos sobre submissão. Em primeiro lugar, a submissão não 

implica inferioridade. Gálatas 3:28 afirma claramente que espiritualmente não há 

diferença entre macho e fêmea. Jesus apresentado ao pai durante a sua vida na terra, mas 

Ele foi em nada inferior a Ele. Em segundo lugar, a submissão não é absoluta. Obediência 

nesta passagem é reservado para as crianças e funcionários. Pode haver momentos em 

que uma mulher deve se recusam a submeter aos desejos do marido (se eles violam a 

Palavra de Deus). Por fim, a autoridade do marido não é para ser exercido de forma 

autoritária, arrogante. Submissão da esposa tem lugar no contexto de um relacionamento 

amoroso. 

Isso esposas sujeitas a seus maridos é convém no Senhor. A forma grega nesta frase 

expressa uma obrigação, um dever necessário. É como Ele projetou e comanda a família 

para operar. 

Uma palavra para os maridos 

Maridos, amai as vossas mulheres, e não ser amargurado contra 
eles. ( 03:19 ) 

Em Efésios 5:25 , Paulo escreveu: "Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo 

amou a igreja." Obviamente, apesar das falhas da Igreja, Cristo continuamente a amava 

com graça e perdão misericordioso e, portanto, nunca se tornou amargo por causa de 

muitos pecados da igreja. Paulo aborda dois comandos para maridos. Primeiro, eles 

devem amar suas esposas. O tempo presente do imperativoagapate ( amor ) indica ação 

contínua. O verbo em si parece ser melhor compreendido no Novo Testamento para 

expressar um amor disposto, não o amor de paixão ou emoção, mas o amor de escolha, 

uma espécie aliança de amor. Pode ser traduzido, "continuar a amar." O amor que existia 

desde o início do casamento deve continuar por todo o casamento; não deve dar lugar à 

amargura. A, o amor da aliança dispostos em vista aqui é a atividade de auto-sacrifício. É 

um profundo afeto que vê a mulher como uma irmã no Senhor e o objeto de uma promessa 

para ser guardado. O amor que comanda Paulo vê a mulher como um vaso mais fraco 

para ser atendido e, ao mesmo tempo, uma co-herdeira de graça (cf. 1 Pe. 3: 7 ), um 

melhor amigo, e parceiro de vida. Tal amor foi expressa por Isaque para Rebeca. "Então 

Isaque trouxe para tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e ela se tornou sua mulher, 

e ele a amava" ( Gen. 24:67 ). 



A natureza deste amor é lindamente expressa em Efésios 5: 22-28 : 

Esposas, sede submissas a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça 

da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do 

corpo. Mas, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres deve ser a seus 

maridos em tudo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja ea si 

mesmo se entregou por ela; para que pudesse santificá-la, tendo-a purificado por meio da 

lavagem de água pela palavra, para que pudesse apresentar a Si mesmo a igreja em toda 

a sua glória, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa; mas que ela deve ser santa e 

irrepreensível. Assim devem os maridos amar a suas próprias mulheres, como a seus 

próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. (Para um tratamento mais 

completo dessa passagem verEfésios , MacArthur New Testament Commentary . 

[Chicago: Moody, 1986]) 

Deus projetou que a submissão da esposa operar dentro de um contexto de amor. Dessa 

forma, ela está protegida porque um homem que verdadeiramente ama a sua esposa nunca 

iria forçá-la a submeter-se a algo humilhante, degradante, ou que viole sua consciência. O 

bom esposo ama a sua esposa como Cristo ama a Igreja. 

Os maridos também não deve ser amargurado contra suas esposas. O 

imperativo pikrainesthe ( amargurado ) poderia ser traduzida, "parar de ser amargo", ou 

"não têm o hábito de ser amargo" (AT Robertson, Palavra Pictures no Novo 

Testamento [Grand Rapids: Baker, 1931], 4: 506) . Em seus únicos outros usos no Novo 

Testamento ( Rev. 08:11 ; 10: 9, 10 ) refere-se a algo de sabor amargo. Paulo diz aos 

maridos para não chamar suas esposas "mel", e então agir como vinagre. Eles não devem 

exibir dureza do temperamento ou ressentimento para com suas esposas. Eles não estão a 

irritar ou exasperar-los, mas sim para fornecer a liderança amorosa em casa. 

Paulo acrescenta outra nota útil quando, em 1 Coríntios 7: 33-34 , ele pede um interesse 

mútuo em casamento. O marido deve procurar encontrar "como agradar sua esposa", e a 

esposa a prosseguir "como ela pode agradar ao marido." Embora não haja autoridade e 

submissão por desígnio de Deus, há também a igualdade espiritual e um desejo mútuo de 

cada parceiro para agradar o outro. A mulher mais agrada o homem com a submissão 

amorosa, enquanto ele lhe agrada com autoridade amorosa. 

Uma palavra para Crianças 

Filhos, obedecei aos vossos pais em todas as coisas, por isso é 
agradável ao Senhor. ( 03:20 ) 

O texto paralelo em Efésios é quase idêntico: "Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, 

pois isto é justo" ( Ef. 6: 1 ). Paulo agora se volta para a segunda relação, na antiga casa, 

que de pais e filhos. Esta categoria relacionamento não pode estar certo, a menos que o 

relacionamento entre marido e mulher é certa. Tekna ( crianças ) é um termo geral para 

as crianças e não se limita a uma faixa etária específica.Refere-se a qualquer criança que 

ainda vive na casa e sob a orientação dos pais. O tempo presente do 

imperativo hupakouete ( ser obediente ) exige uma obediência contínua. 

Que as crianças estão a honrar e obedecer seus pais é ensinado repetidamente nas 

Escrituras. Parece nos Dez Mandamentos: "Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias 

sejam prolongados na terra que o Senhor teu Deus te dá" ( Ex 20:12. ). Striking ou 

xingando os pais era punível com a morte no Antigo Testamento ( Ex. 21: 15-17 ; Lev. 

20: 9 ), a desobediência como foi continuado ( Dt 21: 18-21. ). Os filhos devem ouvir a 



instrução dos pais e obedecê-la ( Prov. 1: 8 ; 06:20 ). As conseqüências do desrespeito 

para os pais são graficamente retratado em Provérbios 30:17 : "Os olhos que zombam do 

pai, e despreza a mãe, corvos do vale vai buscá-lo para fora, e as jovens águias vai comê-

lo" (cf. Mt . 15: 4-5 ; Marcos 7: 10-13 ). 

Desobediência aos pais marca o ímpio: "Os homens serão amantes de si mesmos, amantes 

do dinheiro, presunçosos, soberbos, maldizentes, desobedientes aos pais, ingratos, 

profanos" ( 2 Tim. 3: 2 ; cf. Rom. 1:30 ). 

Os filhos devem obedecer seus pais em todas as coisas. O único limite colocado sobre a 

obediência de uma criança é quando um pai exige algo contrário à lei de Deus. Jesus sabia 

que algumas crianças teriam que desafiar seus pais para vir a fé nEle. Em Lucas 12: 51-

53 ? Nosso Senhor diz: "Você acha que eu vim para conceder a paz na terra que eu lhes 

digo que não, mas sim divisão, pois a partir de agora cinco membros de um agregado 

familiar será dividida: três contra dois , e dois contra três Eles serão divididos, pai contra 

filho, e filho contra pai;. a mãe contra a filha ea filha contra a mãe; mãe-de-lei contra a 

filha-de-lei, e filha-de-lei contra a mãe em lei. " Mais tarde, em Lucas 14:26 Ele diz: "Se 

alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe e esposa e filhos e irmãos, e irmãs, 

e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo." A salvação pode trazer uma brecha 

na família para que as crianças podem ter de rejeitar os comandos de seus pais, se forem 

contrários às Escrituras. 

O motivo para a obediência é que ele é bem agradável ao Senhor, louvável diante do 

próprio Deus. Como ele estava bem satisfeito com o seu próprio Filho ( Mat. 03:17 ), 

então ele merece ser com outras crianças. Muitos jovens lutam com conhecer a vontade 

de Deus para suas vidas. Obedecendo a seus pais é o lugar certo para começar. 

Uma Palavra aos Pais 

Pais, não provoqueis à ira vossos filhos, para que eles não podem 
perder o ânimo. ( 03:21 ) 

Este versículo também se cruza com o ensino do apóstolo em Efésios 6: 4 : "Pais, não 

provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor." O 

dever nessa relação não é unilateral. Os pais também têm obrigações para com seus 

filhos. Pateres ( pais ) devem ser traduzido, "pais", como está em Hebreus 11:23 . A 

palavra de Paulo aos pais é não provoqueis à ira vossos filhos.Exasperar é de erethizō e 

meios para provocar, provocar, irritar ou exasperar. Outra forma de expressão de 

comando de Paulo é, "parar de chatear os seus filhos." A não observância isso pode causar 

as crianças a perder o coração. A idéia de que o termo é "estar sem coragem, ou o 

espírito." Ele tem a sensação de estar desatento, mal-humorado, desanimado, ou 

desesperados. Os pais podem tomar o coração de seus filhos ao não discipliná-los com 

amor e instruí-los nos caminhos do Senhor, com equilíbrio. 

Existem várias maneiras de os pais podem causar os seus filhos a perder o coração. 

Em primeiro lugar, os pais podem exasperar seus filhos por superproteção. Pais 

superprotetores nunca permitir que seus filhos qualquer liberdade. Eles têm regras rígidas 

sobre tudo. Não importa o que seus filhos fazem, pais superprotetores não confio 

neles. Porque nada fazem ganha a confiança de seus pais, as crianças começam a se 

desesperar e podem acreditar que a forma como eles se comportam é irrelevante. Isso 

pode levar a rebelião. Os pais devem estabelecer regras e diretrizes para os seus filhos, 



mas essas regras não deve tornar-se um laço que estrangula-los. Acima de tudo, os pais 

devem comunicar aos seus filhos que eles confiam neles. 

Em segundo lugar, os pais exasperar seus filhos, mostrando favoritismo. Isso é feito 

muitas vezes inconscientemente, comparando uma criança desfavoravelmente para 

irmãos ou colegas de classe. Ao fazer uma criança se sentir como a ovelha negra da 

família, os pais podem criar uma terrível sensação de frustração. 

Em terceiro lugar, os pais exasperar seus filhos, depreciando seu valor. Muitas crianças 

foram convencidos de que o que eles fazem e sentem não são importantes. Isso está se 

comunicando com as crianças que não são significativas. Muitos pais depreciar a pena de 

seus filhos por se recusar a ouvi-los. As crianças que não são ouvidos pode desistir de 

tentar comunicar-se e tornar-se desanimado, tímido e retirada. 

Em quarto lugar, os pais exasperar seus filhos, definindo metas irrealistas. Os pais podem 

fazer isso por nunca recompensá-los, ou nunca deixá-los sentir que eles 

conseguiram. Nada é o suficiente, para que as crianças nunca obter a aprovação 

integral. Esses pais são muitas vezes tentando fazer seus filhos em algo que eles mesmos 

não eram. Os resultados podem ser trágicos. Algumas crianças se tornam tão frustrado 

que eles cometem suicídio. 

Em quinto lugar, os pais exasperar seus filhos ao não demonstrar afeto. Os pais precisam 

de comunicar o amor de seus filhos tanto verbalmente e fisicamente. Não fazer isso irá 

desencorajar e alienar uma criança. 

Em sexto lugar, alguns pais exasperar seus filhos por não prover as suas necessidades. As 

crianças precisam de coisas como privacidade, um lugar para jogar, roupas limpas, um 

lugar para estudar, as suas próprias posses, e boas refeições. Ao fornecer essas 

necessidades, os pais demonstram respeito e preocupação com seus filhos. 

Sétimo, pais exasperar seus filhos pela falta de normas. Este é o outro lado da 

superproteção. Quando os pais deixam de disciplina, ou a disciplina de forma 

inconsistente, as crianças são abandonados à própria sorte. Eles não podem lidar com esse 

tipo de liberdade e começar a se sentir inseguro e mal-amada. 

Oitavo, os pais exasperar seus filhos pela crítica. Haim Ginott escreveu: "A criança 

aprende o que vive. Se ele vive com críticas que ele não aprender a ter responsabilidade. 

Ele aprende a condenar a si mesmo e encontrar a falha com os outros. Ele aprende a 

duvidar de seu próprio julgamento, para desacreditar sua própria capacidade, e a 

desconfiar das intenções dos outros e, acima de tudo, ele aprende a viver com a 

expectativa contínua de morte iminente "(. entre pai e filho [New York: Macmillan, 

1965], p 72).. Os pais devem procurar criar em casa um ambiente positivo e construtivo. 

Em nono lugar, pais exasperar seus filhos por negligência. O exemplo clássico é bíblico 

Absalão. Davi era indiferente a ele, eo resultado foi a rebelião, a guerra civil, e da morte 

de Absalão. Os pais precisam estar envolvidos na vida de seus filhos. 

Finalmente, os pais exasperar seus filhos por disciplina excessiva. Este é o pai que abusa 

de seus filhos, seja verbalmente, emocionalmente ou fisicamente. Os pais muitas vezes 

dizer coisas aos seus filhos que eles nunca diria a ninguém. Eles nunca devem disciplinar 

seus filhos com raiva. Em vez disso, os pais devem amorosamente corrigir seus filhos, 

assim como o Pai celestial as faz. 



Os pais têm influência na vida dos seus filhos foi resumida em uma perspectiva de 

Dorothy Lei Nolte intitulado "Crianças aprendem o que vivem": 

Se a criança vive com críticas, 

aprende a condenar. 

  
Se uma criança vive com hostilidade, 

ele aprende a lutar. 

  
Se uma criança vive com o ridículo, 

ele aprende a ser tímida. 

  
Se a criança vive com vergonha, 

ele aprende a se sentir culpada. 

  
Se a criança vive com tolerância, 

ele aprende a ser paciente. 

  

Se a criança vive com incentivo, 

ele aprende a confiança. 

  

Se uma criança vive com elogios, 

ele aprende a apreciar. 

  
Se uma criança vive com retidão, 

ele aprende a justiça. 

  
Se uma criança vive com segurança, 

ele aprende a ter fé. 

  
Se a criança vive com aprovação, 

ele aprende a gostar de si. 

  
Se uma criança vive com aceitação e amizade, 

ele aprende a encontrar o amor no mundo. 

  
(Copyright: 1982 por Dorothy Lei Nolte. Usado com permissão.) 



Não exasperante seus filhos é essencial para que os pais devem "criai-os na disciplina e 

admoestação do Senhor" ( Ef. 6: 4 ). 

A Palavra de Servos 

Os escravos, em todas as coisas obedecer aqueles que são os seus 

mestres na terra, e não com serviço externo, como aqueles que 

simplesmente agradar a homens, mas com sinceridade de 

coração, temendo ao Senhor. Faça o que fizer, faça o seu trabalho 

de coração, como para o Senhor e não para os homens; sabendo 

que do Senhor recebereis como recompensa a herança. É o 

Senhor Cristo, a quem você serve. Pois quem faz injustiça 

receberá as conseqüências do mal que ele fez, e que, sem acepção 
de pessoas. ( 3: 22-25 ) 

A relação final em uma casa antiga era a de senhores e escravos. Novamente Paulo, 

em Efésios 6: 5-9 , paralelo este texto. Em nossos dias, essa relação pode ser largamente 

comparada com a de empregador e empregado. Deve-se notar que, embora a Palavra de 

Deus nunca defende a escravidão, ele o reconhece como um elemento da sociedade que 

poderia ser benéfico se os dois escravos e senhores tratavam uns aos outros como 

devem. Longe de procurar a abolir a escravidão, o Senhor e os apóstolos usá-lo como um 

motivo para a instrução espiritual, ao aplicar o crente, aquele que pertence a Cristo e O 

serve, a um escravo. Assim, a literatura do Novo Testamento aceita a escravidão como 

uma realidade social e visa instruir aqueles em que o sistema se comportar de uma 

maneira piedosa. Certamente na carta a Filemon (entregue ao mesmo tempo como 

Colossenses), Paulo defende os direitos de escravo e mestre. Ele estava enviando o 

escravo fugitivo Onésimo de volta a seu mestre, Filemon. Paulo perguntou Filemon para 

tratar seu escravo retornou com bondade e perdão, restaurando a relação com o seu 

desígnio divino. 

Ao invés de comandar os escravos a se rebelar e derrubar escravidão, Paulo diz: Em todas 

as coisas obedecer aqueles que são os seus mestres na terra. Ele realmente é irrelevante 

que a forma social pode ser, a escravidão ou a liberdade-se o relacionamento é 

piedoso. Como nas relações entre marido e mulher, pais e filhos, o princípio da autoridade 

e submissão é central no pensamento de Paulo. Em todas as coisas é uma frase 

abrangente referindo-se a ambos os deveres agradáveis e desagradáveis. A obediência 

exigida de escravos não é serviço externo, fazendo o dever com uma atitude 

relutante, como aqueles que simplesmente agradar a homens. Em vez disso, servos 

cristãos são para agradar ao Senhor, trabalhando com sinceridade de coração, temendo 

ao Senhor. Segurar Deus e Sua vontade em alta conta é o motivo certo. Eles estão 

a trabalhar de coração (colocando todo o seu homem interior no esforço), como para o 

Senhor e não para homens, servindo seu mestre como fariam o próprio Senhor. 

Paulo enfatiza a Timóteo que tal obediência e honra dada por escravos a seus senhores 

mantém "o nome de Deus e nossa doutrina" de ser mal-falada ( 1 Tim. 6: 1 ). 

Paulo dá duas razões para escravos (ou funcionários), para obedecer seus 

mestres. Positivamente, o Senhor vai recompensá-los por sua fidelidade. Eles podem 

suportar a desigualdade agora, sabendo que do Senhor que vai receber a recompensa 

da herança. O mestre terrestre ou chefe não pode dar o servo o que ele merece, mas o 

Senhor quiser. Ele é o único que vai garantir a compensação eterna é o que deveria ser 

(cf. Ap 20: 12-13 ). Escravos cristãos também são herdeiros da recompensa eterna. Como 



um empregado no trabalho, ou um servo na casa, é Cristo, o Senhor quem os crentes 

servir. Ele vai pagar-los de volta com graça e generosidade. 

Paulo, então, dá uma razão negativa para a obediência. A única que faz injustiça 

receberá as consequências do mal que ele fez, e que, sem acepção de pessoas. A 

advertência é que o Senhor vai disciplinar sem parcialidade nos casos de desobediência 

(cf. Gal. 6: 7 ). Paulo reconheceu que o escravo Cristão Onésimo foi responsável para 

pagar Filemon ( Filemon. 18 ). O servo cristão não é presumir no seu cristianismo para 

justificar desobediência. Mesmo se nós somos filhos de Deus, colheremos o que 

semeamos, porque Deus é imparcial (cf. Atos 10:34 ). 

A Palavra de mestrado 

Mestres, conceder à sua escravos justiça e equidade, sabendo que 

vocês também têm um Senhor no céu. ( 4: 1 ) 

Do outro lado da relação, os mestres devem tratar seus escravos com a justiça e 

equidade eles esperam receber de seu Senhor no céu. Deus julgará mestres que 

maltratam os seus escravos, como Ele vai escravos que deixam de servir seus 

mestres. Como observado na discussão de 03:11 , escravos e senhores são espiritualmente 

iguais em Cristo. Mestres deve, portanto, tratar os seus servos cristãos como irmãos em 

Cristo, decretando em direção a eles todas as virtudes necessárias para a santa 

comunhão. Eles devem tratar os empregados como eles desejam que o Senhor Jesus para 

tratá-los. 

Se todos os cristãos exibido às características dos relacionamentos como consagrados nos 

princípios deste texto, os resultados seriam dramáticas. Os crentes de fato tornar-se luzes 

que brilham na escuridão. 

 

15.  O Discurso do Novo 

Homem( Colossenses 4: 2-6 ) 

Dediquem-se à oração, mantendo alerta nele com uma atitude de 

ação de graças; orando ao mesmo tempo também para nós, para 

que Deus possa nos abrir uma porta para a palavra, para que 

possamos falar diante do mistério de Cristo, pelo qual também 

foram presos; a fim de que eu possa deixar claro na forma como 

me convém falar. Comportar-vos com sabedoria para com os 

forasteiros, aproveitando ao máximo a oportunidade. A vossa 

palavra seja sempre com graça, temperada, por assim dizer, com 

sal, para que saibais como deveis responder a cada pessoa. ( 4: 

2-6 ) 

Quando nosso Senhor disse aos fariseus que "a boca fala do que está cheio o coração" 

( Mat. 12:34 ), Ele deu um importante princípio espiritual: Discurso irá refletir o tipo de 

pessoa que somos. Porque a língua pode falar tão facilmente e é difícil de controlar, o 

discurso de uma pessoa torna-se o indicador mais verdadeira de seu estado espiritual 

(cf. Mat. 12:37 ). 



A Bíblia tem muito a dizer sobre o discurso de ambos os remidos e da boca não 

resgatados. A boca não redimida é caracterizada por mal ( Provérbios 15:28. ), a 

imoralidade sexual ( Prov. 5: 3 ), o dolo ( Jer. 9: 8 ), maldições ( Sl. 10: 7 ), a opressão 

( Sl. 10: 7 ), mentiras ( Pv 12:22. ), destruição ( Pv 11:11. ), a vaidade ( 2 Pe 2:18. ), 

bajulação ( Pv 26:28. ), a loucura ( Prov. 15: 2 ), loucura ( Eccles. 10: 12-13 ), o descuido 

( Mat. 12:36 ), ostentando ( Rom. 1:30 ), a falsa doutrina ( Tito 1:11 ), mal parcelas ( Sl 

37:12. ), o ódio ( Ps. 109: 3 ), muitas palavras ( . Eccles 10:14 ), e fofocas ( Pv 26:22. ). 

Em contraste, o discurso resgatadas é caracterizada pela confissão do pecado ( 1 João 1: 

9 ), a confissão de Cristo ( Rom. 10: 9-10 ), palavras edificantes ( Ef 4:29. ), conversa da 

lei de Deus ( Ex 13. : 9 ), o louvor a Deus ( Hb. 13:15 ), bênção de inimigos ( 1 Pe. 3: 9 ), 

falar sobre Deus ( . Ps 66:16 ), sabedoria e bondade ( . Prov 31:26 ), e mansidão ( Prov. 

15: 1 ). Ele toma como modelo o Senhor Jesus, que falou instrutivamente ( Mat. 5: 2 ), 

graciosamente ( Lucas 04:22 ), sem culpa ( Lucas 11:54 ), e sem engano ( 1 Pe 2:22. ). 

Em 4: 2-6 Paulo continua a discussão sobre o novo homem em Cristo que ele começou 

em 3: 5 . Em 3: 5-17 ele discutiu as características pessoais do novo homem. Em 3: 18-4: 

1 , ele discutiu a vida doméstica do novo homem. Nesta passagem, ele amplia o escopo 

de sua discussão para incluir os incrédulos (cf. 4: 5 ). Ele enfoca especialmente o discurso 

do novo homem, porque isso é algo que o mundo vai assistir a olhar com cuidado quando 

se avalia o cristianismo. Ao lado dos pensamentos, atitudes e motivações, também é a 

área mais difícil para os crentes de controlar. 

Em uma história antiga, é dito que a Bios, um homem sábio da Grécia antiga, foi enviado 

um animal para o sacrifício. Ele foi instruído a enviar de volta ao doador os melhores e 

piores partes do animal. Ele enviou o doador da língua. A língua é realmente o melhor eo 

pior do homem. Tiago concorda com essa avaliação: 

Todos nós tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no que ele diz, ele é 

um homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo também. Agora, se colocarmos os 

freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, dirigimos todo o seu corpo 

também. Eis, os navios também, embora eles são tão grandes e são movidos por ventos 

fortes, ainda são dirigidos por um pequeno leme, onde quer que a inclinação do piloto 

deseja. Assim também a língua é uma pequena parte do corpo, e ainda se gaba de grandes 

coisas. Eis que, como é grande a floresta é incendiada por um pequeno incêndio, tais! A 

língua também é um fogo, o próprio mundo de iniqüidade; a língua está posta entre os 

nossos membros, como o que contamina todo o corpo, e inflama o curso da nossa vida, e 

é inflamada pelo inferno. Para todas as espécies de animais e aves, de répteis e criaturas 

do mar, se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas ninguém pode domar a 

língua; é um mal inquieta e cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e 

Pai; e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus; da 

mesma boca procedem tanto a bênção ea maldição. Meus irmãos, estas coisas não 

deveriam ser assim. Pode a fonte enviar para fora da mesma abertura água doce e 

amargo? Pode uma figueira, meus irmãos, produzir azeitonas, ou uma videira produzir 

figos? Nem pode produzir água salgada fresco. (Tiago 3: 2-12 ) 

Em sua discussão sobre o discurso do novo homem, Paulo coloca a ênfase em quatro 

áreas: o discurso da oração, o discurso de proclamação, o discurso de performance, e o 

discurso da perfeição. 

O discurso de Oração 



Dediquem-se à oração, mantendo alerta nele com uma atitude de 

ação de graças. ( 4: 2 ) 

É justo que Paulo começa com a oração, porque é o discurso mais importante do novo 

homem pode exprimir. A oração é a força da comunhão do crente com o Senhor e a fonte 

de seu poder contra Satanás e seus anjos (cf. Ef. 6:18 ). Através da oração, os crentes 

confessar seu pecado, oferecer louvor a Deus, invocai o seu simpático Sumo Sacerdote 

( Heb. 4: 15-16 ), e interceder uns pelos outros. Oração de um coração puro ( . Ps 66:18 ), 

deve ser dirigida a Deus ( Mateus 6: 9. ) (, de acordo com a mente ea vontade do Espírito 

Santo . Ef 6:18 ), em nome de Cristo, e para a glória do Pai ( João 14:13 ). 

Em 4: 2 , Paulo toca em um aspecto muitas vezes esquecido de oração, que de 

perseverança. Dediquem-se é de proskartereō , uma palavra composta formada 

por kartereō ("ser firme", ou "a suportar") com uma preposição acrescentou que 

intensifica o significado. O verbo significa "ser corajosamente persistente", "em se 

manter firmes e não deixar ir". Paulo está chamando fortemente os crentes a persistir em 

oração. Eles são a "orar em todos os momentos" ( Ef 6:18. ; cf. Lucas 18: 1 ) ("orar sem 

cessar" . 1 Tessalonicenses 5:17 ), e ser dedicado à oração ( Rom. 12:12 ) . Ao fazer isso, 

eles seguem o exemplo de Cornélio ( Atos 10: 2 ) e os apóstolos ( Atos 6: 4 ). 

Orando em todo tempo não está necessariamente limitado a vocalização constante de 

orações a Deus. Pelo contrário, ela se refere a uma consciência de Deus que se relaciona 

com cada experiência na vida a Ele. Isso não significa, no entanto, evitar a necessidade 

de persistência e seriedade na oração. Essa persistência é ilustrado repetidamente nas 

Escrituras. Os 120 discípulos reunidos no Cenáculo "perseveravam na oração" ( At 

1,14 ). A igreja primitiva seguiu seu exemplo (cf. Atos 2:42 ). 

Nosso Senhor disse duas parábolas que ilustram a importância da oração persistente: 

Agora Ele estava dizendo-lhes uma parábola para mostrar que em todas as vezes que eles 

devem orar e não desanimar, dizendo: "Havia em certa cidade um juiz que não temia a 

Deus, e não respeitava o homem. E houve um viúva naquela cidade, e ela continuou 

chegando a ele, dizendo: 'Dá-me justiça contra o meu adversário. " E por um tempo ele 

não estava disposto, mas depois disse consigo mesmo: 'Embora eu não tema a Deus nem 

respeito homem, todavia, porque esta viúva me incomoda, vou dar-lhe proteção jurídica, 

para que de continuamente vem ela me desgastar. "E o Senhor disse:" Ouça o que o juiz 

injusto disse;? agora Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e 

noite, e Ele vai atrasar muito tempo sobre eles eu digo a você que Ele trará justiça para 

eles rapidamente. " ( Lucas 18: 1-8 ) 

  

E Ele lhes disse: "Qual de vós terá um amigo, e deve procurá-lo à meia-noite, e dizer-lhe: 

'Amigo, empresta-me três pães, pois um amigo meu veio me de uma viagem, e não tenho 

nada para lhe oferecer ', e de dentro, ele deve responder e dizer:' Não me incomodes, a 

porta já está fechada, e eu e meus filhos estão na cama;. Eu não posso levantar-se e dar-

lhe qualquer coisa ' Eu digo a você, mesmo que ele não vai se levantar e dar-lhe qualquer 

coisa por ser seu amigo, por causa de sua persistência que ele vai se levantar e dar a ele o 

quanto ele precisa. E eu digo a você, pergunte, e ele será ser dado; buscai, e achareis; 

batei e vos será aberto para você Pois todo o que pede, recebe;.; o que busca, encontra;. e 

ao que bate, se abrirá " ( Lucas 11: 5-10 ) 

O ponto de ambas as parábolas é que se os humanos não estão dispostos e pecaminosos 

honrará persistência, quanto mais nosso santo, amoroso Pai celestial? 



Virginia Stem Owens escreveu o seguinte sobre a lutar com Deus em oração sincera: 

Os cristãos sempre interpretou a divisão do véu do templo durante a crucificação como 

um símbolo de sua libertação do mediada presença de Deus. A partir de agora eles eram 

"livres" para abordá-lo diretamente, o que é quase como dizer a alguém que está "livre" 

para meter a cabeça na boca do leão. Pela primeira vez você começar a Oração não há 

garantia de que você não vai encontrar-se diante de Faraó, um náufrago em uma ilha 

deserta, ou na cova dos leões. 

  
Este não é um ursinho cósmica suportar estamos abraçando até. Como uma das crianças 

descreve-o no de CS Lewis Crônicas de Nárnia ", ele não é um manso leão. " [Jacques] 

Ellul está convencido de que a oração para as pessoas que vivem na era tecnológica deve 

ser o combate, e não apenas combater com o Maligno, com a própria sociedade, ou até 

mesmo a si mesmo dividido, embora ele também é tudo isso; é o combate com Deus. Nós 

também temos de lutar com ele, assim como fez Jacó em Peniel onde ganhou seu nome 

Israel- "aquele que luta com Deus." Nós também devemos estar preparados para dizer: 

"Eu não vou deixar você ir até você me abençoe." 

  
Considere Moisés, uma e outra vez intervir entre os israelitas e ira de Deus; Abraão 

orando por Sodoma; a viúva exigindo justiça do juiz iníquo. Mas neste combate com 

Deus, Ellul adverte, devemos estar prontos para suportar as consequências: ... "coxa de 

Jacó foi posto fora do comum, e ele foi embora lame No entanto, a experiência mais usual 

será a decisão de Deus para colocar a. trabalhar a pessoa que gritou para ele .... Quem luta 

com Deus na oração coloca toda a sua vida em jogo ". 

  
Coisas horríveis acontecem com pessoas que oram. Seus planos são frequentemente 

interrompidos. Eles acabam em lugares estranhos. Abraão "saiu, sem saber onde ele 

estava para ir" .... Depois magnífica oração de Maria na anunciação, ela encontra-se o 

pária da sociedade Nazaré .... Como tentador para as estacas, fazendo oração meramente 

outro produto de consumo . Como embaraçoso ter que admitir não apenas que a oração 

pode levá-lo em uma prisão, como fez Jeremias, mas também que, enquanto você está 

mofando afastado em um fosso lamacento lá, você pode ter uma longa lista de 

lamentações e perguntas sem resposta para apresentar para o seu Senhor. Como é que 

vamos dizer a eles que eles podem acabar coxo e vagabundo se agarrar segurar esse 

Deus? ("Oração-Em Jaws do Leão", Christianity Today , 19 de novembro de 1976, pp 

222-23;. itálico no original) 

Isso está em contraste marcante com os loquazes, orações egoístas dos nossos dias. Grande 

parte da igreja contemporânea perdeu sua reverência a Deus. Ele é muitas vezes visto como 

uma espécie de cósmica caixa automático. Se perfurar o código de direito, ele é obrigado a 

entregar o que nós queremos. O Senhor poderia perguntar a igreja do século XX, o que Ele 

pediu que os padres rebeldes dos dias de Malaquias: "O filho honra o pai, eo servo o seu 

senhor Então se eu sou pai, onde está a minha honra E se eu sou.? um senhor, onde está meu 

respeito? " diz o Senhor dos Exércitos "( Mal. 1: 6 ). 

A verdadeira oração muitas vezes envolve lutando e lutando com Deus, provando-lhe a 

mais profunda preocupação do coração de alguém. A oração é para ser, uma corajosa luta 

persistente de que o crente pode sair mancando. 

Tal oração dá ao crente uma santa ousadia para Oração com força quando convencido da 

vontade de Deus, como mostra o seguinte exemplo. 



Em grande amigo e assistente de 1540 de Lutero, Friedrich Myconius, ficou doente e era 

esperado para morrer dentro de um curto espaço de tempo. Em sua cama, ele escreveu 

um bilhete de despedida amorosa para Luther com a mão trêmula. Lutero recebeu a carta 

e enviado de volta uma resposta: "Eu te ordeno em nome de Deus para viver porque eu 

ainda tenho necessidade de ti na obra de reforma da igreja .... O Senhor nunca vai me 

deixar saber que tu és morto , mas permitirá que a ti me sobreviver. Por isso eu estou 

Orando, esta é a minha vontade, e que o meu vai ser feito, porque não procuro apenas 

para glorificar o nome de Deus. " 

Essas palavras são chocantes para nós, mas eles eram certamente sincero. Embora 

Myconius já havia perdido a capacidade de falar, quando a carta de Lutero veio, ele se 

recuperou completamente e viveu mais de seis anos para sobreviver Luther se por dois 

meses. 

Há uma tensão entre ousadia e à espera da vontade de Deus. Essa tensão é resolvida por 

ser persistente, ainda aceitar a resposta de Deus quando ele finalmente vem. 

A verdadeira oração envolve também manter alerta. Em seu sentido mais básico, isso 

significa que para se manter acordado e não adormecer durante a oração. Enquanto em 

gethsamane, Jesus "veio para os discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro:" 

Então, vocês homens não podiam vigiar comigo por uma hora Mantenha vigiando e 

orando, para que não entreis em tentação;? O espírito está pronto, mas a carne é fraca 

"( Mt 26: 40-41. ). É impossível orar durante o sono. Os cristãos devem escolher 

momentos em que eles estão acordados e alertas para orar. 

Pensamento de Paulo aqui, no entanto, é mais amplo do que a mera vigilância física. Ele 

também significa que os crentes devem olhar para as coisas sobre as quais eles devem 

estar orando. Os cristãos, por vezes, orar vagas, orações gerais que são difíceis para Deus 

para responder, porque eles realmente não pedir nada específico. Para ser dedicado à 

oração requer algo específico para orar. Nós nunca iremos persistentemente orar por algo 

que não está preocupado. E para se preocupar, é preciso estar atento às necessidades 

específicas. 

Um terceiro elemento na oração é uma atitude de ação de graças. Esta é a quinta vez 

que Paulo tenha mencionado gratidão nesta epístola. Os crentes devem ser grato para a 

salvação ( 01:12 ), para o crescimento ( 2: 6 ), para a comunhão com Cristo e Sua igreja 

( 03:15 ), pela oportunidade de servir ( 03:17 ), e, aqui, para a garantia de que Deus 

responderá a oração de acordo com o Seu propósito. Isso, é claro, é o que é melhor para 

o nosso bem no tempo e nossa glória na eternidade. 

Quando os crentes oram, eles podem começar por ser grato para as seguintes bênçãos e 

privilégios espirituais. Em primeiro lugar, os crentes devem ser gratos pela presença de 

Deus. No Salmo 75: 1 , o salmista escreve: "Damos graças a Ti, ó Deus, damos graças, 

pois teu nome está perto." Em segundo lugar, os crentes devem ser grato para a provisão 

de Deus. À deriva no mar, no meio de uma grande tempestade, Paulo, no entanto, era 

grato a Deus pela comida fornecida Ele: "Ele tomou o pão e deu graças a Deus na presença 

de todos" ( Atos 27:35 ). Em terceiro lugar, os crentes devem ser grato para o perdão de 

Deus. Paulo disse em Romanos 6:17 , "Graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, 

obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues." Os cristãos devem 

ser gratos por sua salvação. Em quarto lugar, os crentes devem ser gratos por promessa 

de Deus: "Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus 

Cristo" ( 1 Cor 15:57. ; cf. 2 Cor 2:14. ). "Porque todos os que podem ser as promessas 

de Deus, nele são yes; pelo que também por Ele é o nosso amém para a glória de Deus 



através de nós" ( 2 Cor 1:20. ). Finalmente, os crentes devem ser gratos por propósito de 

Deus: "Sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuem juntamente para o bem 

daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito" ( Rm 

8:28. ). 

O discurso de Proclamação 

orando ao mesmo tempo também para nós, para que Deus possa 

nos abrir uma porta para a palavra, para que possamos falar 

diante do mistério de Cristo, pelo qual também foram presos; a 

fim de que eu possa deixar claro na forma como me convém 
falar. ( 4: 3-4 ) 

Paulo vira de oração, que se fala dirigida a Deus, para a proclamação do evangelho, que 

é discurso dirigido às pessoas. Tendo exortado aos Colossenses para orar, ele dá-lhes um 

pedido específico, para orarao mesmo tempo para nós também. O pronome 

plural nós provavelmente inclui a lista de amigos de Paulo e colegas de trabalho, que 

começa em 4: 7 . O conteúdo do pedido de Paulo era que Deus pode nos abrir uma 

porta para a palavra, para que possamos falar diante do mistério de 

Cristo. A porta no Novo Testamento, geralmente refere-se a uma oportunidade. Em 1 

Coríntios 16: 8-9 , Paulo escreve: "eu permanecerei em Éfeso até ao Pentecostes; para 

uma grande porta para o serviço eficaz se me abriu, e há muitos adversários." Mais tarde, 

ele escreveu aos Coríntios da porta que se abriu para ele em Trôade ( 2 Cor. 2:12 ). 

Os crentes devem orar por portas abertas, porque é Deus que lhes será aberta. No final da 

primeira viagem missionária de Paulo, ele e Barnabé relataram à igreja "todas as coisas 

que Deus tinha feito com eles e como abrira a porta da fé aos gentios" ( Atos 

14:27 ). Em Atos 16 , depois de várias portas haviam sido fechadas ", uma visão apareceu 

a Paulo na noite: um certo homem da Macedônia estava em pé e atraente para ele, e 

dizendo:" Passa à Macedônia e ajuda-nos "( v 9. ). Ao ver a visão, Lucas escreve, 

"imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia 

chamado para pregar o evangelho a eles" ( Atos 16:10 ). Apocalipse 3: 7 descreve Jesus 

como o One "que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. " Isso foi 

literalmente o caso quando Deus abriu as portas da prisão bloqueado e liberado Pedro 

para pregar o evangelho ( Atos 12: 1-11 ). 

Paulo queria uma porta aberta para que ele pudesse falar diante do mistério de 

Cristo. Como já foi referido na discussão de 1: 26-27 , o termo mistério se refere a algo 

escondido no Antigo Testamento, mas manifesto no Novo. No presente contexto, refere-

se ao conteúdo do evangelho. Paulo pede aos Colossenses a Oração para que ele teria uma 

porta aberta para falar toda a verdade do evangelho. 

Foi por causa do evangelho que Paulo estava preso. Em Jerusalém, no final de sua 

terceira viagem missionária, ele foi falsamente acusado de trazer um gentio para a área 

do Templo proibido para eles. Ele foi resgatado da multidão irritada pelos romanos e, 

eventualmente, por si enviados para Felix, o governador da Judéia. Depois de definhar na 

prisão por dois anos, Paulo exercido o seu direito como cidadão romano e apelou para 

César ( Atos 25:11 ). Após uma viagem angustiante, durante o qual ele naufragou na 

sequência de uma violenta tempestade, ele chegou a Roma. O livro de Atos termina com 

Paulo sob prisão domiciliar lá ( Atos 28:16 , 30 ). 



A prisão de Paulo não significar o fim de seu ministério. Foi durante este período que ele 

escreveu Colossenses, Efésios, Filipenses e Filémon. Ele também evangelizados aqueles 

que ele entrou em contato com, se o mob em Jerusalém ( Atos 22: 1 e ss .), Felix ( Atos 

24: 10 e ss .), Herodes Agripa ( Atos 26: 1 e ss .), os soldados romanos ( . Phil 01:13 ), os 

membros da casa de César ( . Phil 4:22 ), ou membros da comunidade judaica de Roma 

( Atos 28: 17ss ).. Atividade de Paulo durante sua prisão em Roma se resume em Atos 

28: 30-31 : "Ele ficou dois anos inteiros em seus próprios quartos alugados, e foi 

acolhendo todos os que vieram com ele, pregando o reino de Deus, e de ensino a respeito 

do Senhor Jesus Cristo com toda a franqueza, sem impedimentos. " Para Paulo, não havia 

circunstâncias devastadoras, apenas oportunidades únicas. 

Paulo ainda perguntou aos Colossenses a Oração para que quando Deus abriu uma porta 

para o evangelho, eu posso deixar claro na forma como me convém 

falar. Deveria pode ser compreendido de duas maneiras. Em primeiro lugar, refere-se à 

compulsão Paulo sentiu a pregar o evangelho. Isso foi um fardo constante em sua 

vida. Para os romanos, ele escreveu: "Eu não me envergonho do evangelho, porque é o 

poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do 

grego" ( Rom. 1:16 ). Em 1 Coríntios 09:16 , ele disse: "Se anuncio o evangelho, não 

tenho nada para se orgulhar de, pois estou sob compulsão, porque ai de mim se eu não 

anunciar o evangelho". 

Em segundo lugar, convém falar refere-se ao mandato para usando o método ordenada 

por Deus de apresentar o evangelho. Paulo pregou o evangelho por "testificando tanto a 

judeus como gregos, o arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo" 

( Atos 20:21 ). "Testificando" é de diamarturomai , que significa dar um testemunho 

profundo e completo. O evangelho deve ser proclamado claramente, corajosamente ( Ef. 

6:19 ), com sabedoria ( Prov. 25:11 ), e graciosamente ( Ef. 4:15 ). 

Existem três tipos populares de evangelismo que esta instrução se opõe. Primeiro, 

centrada na experiência de evangelismo é inadequado. Ele não se concentra em delinear 

a mensagem do evangelho de passagens da Escritura, mas sobre o testemunho de uma 

pessoa de sentimentos e experiências pessoais. O perigo óbvio neste método é que as 

pessoas podem não compreender realmente o evangelho a todos, ainda responder ao que 

foi dito emocionalmente e acho que eles são salvos. 

Um segundo tipo de evangelismo a ser evitado é o evangelismo com foco no ego. Este 

evangelismo vende Jesus como a panaceia para todos os problemas da vida e como fonte 

de conforto terrestre, bem-estar e prosperidade. Ele promete que a felicidade contínua e 

liberdade de luta estão disponíveis por meio dele nesta vida. Em suma, não é centrada em 

Deus centrada no homem,. Embora a salvação traz alegria e paz, o evangelho não garante 

uma vida sem dificuldade. Paulo advertiu que "através de muitas tribulações, nos importa 

entrar no reino de Deus" ( Atos 14:22 ). Jesus disse aos discípulos que "um escravo não 

é maior do que seu mestre Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós." 

( João 15:20 ; cf. 05:11 Matt. , 44 ; 10:23 ). De fato, Jesus prometeu: "No mundo tereis 

aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo" ( João 16:33 ). 

A forma final de evangelismo a ser evitado é expedience evangelismo. Este método 

errado de evangelismo usa táticas de alta pressão, manipulação, inteligência, estímulo 

emocional ou técnica para forçar compromissos. É, também, muitas vezes resulta em 

falsas profissões de fé ( Mt 13: 19-22. ; cf. Tg 2: 14-26 ). 

Paulo queria que as pessoas a Oração para que ele iria falar como ele deveria falar, como 

Deus queria que ele falasse. Essa deve ser a nossa oração para todos que proclama Cristo. 



O Discurso do Desempenho 

Comportar-vos com sabedoria para com os forasteiros, 
aproveitando ao máximo a oportunidade. ( 4: 5 ) 

O que os crentes são dá credibilidade ao que eles dizem. Como já se referiu na discussão 

de 1: 9 , a sabedoria consiste em avaliar adequAdãoente as circunstâncias e tomar 

decisões divinas. Os crentes devem apresentar a,, a vida cristã justos consistente 

cuidadosamente planejado. 

Se aqueles que se dizem crentes vivem como tolos, outsiders ou incrédulos (cf. 1 Cor. 5: 

12-13 ; . 1 Tessalonicenses 4:12 ; . 1 Tim 3: 7 ), vai denegrir a fé e evitar o evangelho. Só 

se os crentes viver sabiamente o mundo vai assistir a ver o poder de Deus no trabalho em 

si. Esteja avisado: os crentes podem viver como tolos. Uma maneira é por viver para o 

dinheiro. Paulo adverte contra isso em 1 Timóteo 6: 9 : "Aqueles que querem ficar ricos 

caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que 

submergem os homens na ruína e na perdição." 

Outra maneira de viver loucamente é viver a vida cristã legalista. Paulo disse aos Gálatas: 

"Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, perante os olhos de Jesus Cristo foi 

retratado como crucificado? Você é tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, 

que está agora a ser aperfeiçoado pela carne?" ( Gal. 3: 1 , 3 ). O ciúme e sentimento 

faccioso, sendo o oposto da sabedoria, são outras maneiras até os crentes podem expressar 

loucura ( Tiago 3:16 ). 

Por outro lado, existem várias fontes de sabedoria. Em primeiro lugar, a adoração: "O 

temor do Senhor é o princípio da sabedoria, eo conhecimento do Santo é entendimento" 

( Prov 09:10. ). Em segundo lugar, a oração: "Se algum de vós tem falta de sabedoria, 

peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e será dado a ele" ( Tiago 1: 

5 ). Em terceiro lugar, o estudo da Bíblia: "A palavra de Cristo ricamente habitar dentro 

de você, com toda a sabedoria e admoestando uns aos outros" ( Cl 3.16 ). Em quarto lugar, 

a instrução dos deuses: "E nós proclamamos, advertindo todo homem e ensinando a todo 

homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo" 

( Colossenses 1:28 ). É somente através de uma caminhada na sabedoria de que as 

palavras dos crentes vai significar nada. A igreja primitiva não tinha nenhum dos 

modernos meios de anunciar o evangelho, como TV, rádio, folhetos, livros, revistas, ou 

adesivos para carros-e menos dos escândalos e hipócritas. No entanto, por viver a verdade 

do evangelho em suas vidas pessoais e corporativos, eles se voltaram seu mundo de 

cabeça para baixo. Pode-se dizer que um de nós. 

Viver uma vida piedosa também envolve fazer o máximo a oportunidade. Moisés orou 

no Salmo 90:12 : "Ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos apresentar a Ti 

um coração de sabedoria."Oportunidade é passageira. A vida é curta, e cada dia mais 

pessoas morrem sem Cristo. "A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar" 

( João 9: 4 ). Nosso Senhor pode voltar a qualquer momento.Paulo expressou a urgência 

de resgatar o tempo em Romanos 13: 11-14 : 

Este fazer, conhecendo o tempo, que já é a hora para você despertar do sono; por agora 

salvação está mais perto de nós do que quando no princípio cremos. A noite é passada, 

eo dia está próximo. Vamos, portanto, deixar de lado as obras das trevas e vestir a 

armadura da luz. Andemos honestamente, como em pleno dia, não em orgias e 

bebedeiras, não em promiscuidade sexual e sensualidade, não em contendas e inveja. Mas 



colocar no Senhor Jesus Cristo, e não faz nenhuma provisão para a carne no tocante às 

suas concupiscências. 

A hora é agora para os crentes para falar com suas vidas. 

O Discurso da Perfeição 

A vossa palavra seja sempre com graça, temperada, por assim 

dizer, com sal, para que saibais como deveis responder a cada 
pessoa. ( 4: 6 ) 

Coerência de vida deve ser seguido por coerência do discurso. Paulo não está falando aqui 

de pregar o evangelho, mas a conversa geral. Crentes ' discurso deve ser sempre com 

graça, como era de Cristo (Lucas 4:22 ). Não há lugar para as coisas que caracterizam a 

boca não resgatados. Se sofrer perseguição, estresse, dificuldade, ou injustiça, seja com 

seu cônjuge, filhos, crentes ou descrentes-em todas as circunstâncias os crentes devem 

fazer gracioso discurso um hábito. Para falar com graça significa dizer que é espiritual, 

integral, montagem, amável, sensível, proposital, complementar, gentil, sincero, amoroso 

e atencioso. Paulo escreveu em Efésios 4:29 , "Nenhuma palavra torpe de sua boca, mas 

só a que seja boa para a edificação de acordo com a necessidade do momento, para que 

dê graça aos que a ouvem." 

O discurso do novo homem também deve ser temperada com sal .... Não se trata apenas 

de ser gracioso, mas também para ter um efeito. Sal pode picar quando esfregado numa 

ferida (cf. Prov. 27: 6 ). Ele também impede a corrupção. Discurso dos crentes devem 

agir como uma influência purificadora, resgatando conversa da sujeira que tantas vezes 

engole isso. O sal também adiciona o sabor, e o discurso do novo homem deve adicionar 

charme e inteligência para conversa. 

Os crentes devem também saber como responder a cada um. Eles devem saber como 

dizer a coisa certa no momento certo. Em palavras de Pedro, eles devem estar "pronto 

para fazer uma defesa a todo aquele que vos pedir a dar conta da esperança que há em 

vós, mas com mansidão e respeito" ( 1 Ped. 3:15 ). 

O discurso do novo homem é de vital importância: "Se alguém não tropeça no que ele 

diz, ele é um homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo, assim" ( Tiago 3: 2 ). Ao 

contrário do ímpio, que dizem "Nossos lábios são nossos; que é o senhor sobre nós?" ( . 

Salmos 12: 4 ), nós, como crentes deve ecoar a oração do salmista no Salmo 141: 3 : 

"Definir um guarda, Senhor, à minha boca; vigia a porta dos meus lábios." 

 

16. Uma ajudinha de meus amigos 

( Colossenses 4: 7-18 ) 

Quanto a todos os meus assuntos, Tíquico, nosso amado irmão e 

servo fiel e companheiro servo no Senhor, vai trazer-lhe 

informações. Pois eu o enviei a você para este fim, que você pode 

saber sobre nossas circunstâncias e que ele pode encorajar os 

vossos corações; e com ele Onésimo, fiel e amado irmão, que é um 

dos seu número. Eles irão informá-lo sobre toda a situação 

aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia suas 



saudações; e também primo de Barnabé Marcos (de quem você 

recebeu instruções: se ele vem até você, recebê-lo); e também 

Jesus, que é chamado de Justus; estes são os únicos colegas de 

trabalho para o reino de Deus, que são da circuncisão; e eles 

provaram ser um incentivo para mim. Epafras, que é um de seu 

número, um servo de Jesus Cristo, envia-lhes saudações, sempre 

trabalhando intensamente para você em suas orações, para que 

permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de 

Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que ele tem uma profunda 

preocupação para você e para aqueles que estão em Laodicéia e 

Hierápolis. Lucas, o médico amado, envia-lhes saudações, e 

também Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodicéia, ea 

Ninfas ea igreja que está em sua casa. E quando esta carta é lida 

entre vós, já que também lida na igreja dos laodicenses; e você, 

por sua parte ler minha carta, que está vindo de Laodicéia. E dizer 

a Arquipo: "Cuida do ministério que recebestes no Senhor, para 

que cumpri-la." Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio 

punho. Lembrar da minha prisão. A graça seja com você. ( 4: 7-
18 ) 

Como Paulo fecha Colossenses, ele encerra sua carta com uma fotografia de grupo 

verbal. Ele inclui nele um número daqueles que o ajudaram em seu ministério enquanto 

ele estava preso em Roma. Ele dá o reconhecimento de alguns dos heróis desconhecidos 

do Novo Testamento, e ao fazê-lo usa-los como um incentivo para aqueles que ler esta 

carta. Esta seção acrescenta um toque pessoal quente para o que tem sido, em grande parte 

uma carta doutrinária. É semelhante às de relacionamento que ele acrescenta no capítulo 

16 de Romanos. Que muitas das pessoas mencionadas tinha preso com Paulo durante 

anos indica a tremenda lealdade que ele inspirou. 

Para Paulo, essas pessoas eram os bens indispensáveis para o seu ministério. Ele sabia 

muito bem que ele não poderia fazer isso sozinho; ninguém pode. Os líderes de Deus 

sempre dependia dos outros para apoiá-los em seu trabalho. Êxodo 17: 8-13 ilustra essa 

verdade: 

Então veio Amaleque, e pelejou contra Israel em Refidim. Então Moisés disse a Josué: 

"Escolhe-nos homens, e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã vou me estação no topo da 

colina, com a vara de Deus na minha mão." E fez Josué como Moisés lhe dissera, e 

pelejou contra Amaleque; e Moisés, Arão e Hur subiram ao topo do morro. Sucedeu que, 

quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, e quando ele abaixava a mão, 

prevalecia Amaleque. Mas as mãos de Moisés eram pesadas. Em seguida, eles tomaram 

uma pedra e puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela; e Arão e Hur sustentavam-lhe as 

mãos, um de um lado e um do outro. Assim, suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim 

Josué sobrecarregado amalequitas e seu povo, ao fio da espada. 

Com a ajuda de Arão e Hur, Moisés foi capaz de levar Israel para uma grande vitória. 

Moisés, como o apóstolo Paulo, reconheceu que ele não poderia realizar seu ministério 

sozinho. Em outra ocasião, alimentado com o resmungo dos israelitas, ele clamou a Deus, 

Por que Tu sido tão duro com o teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que 

Tu colocou o peso de todo este povo em mim? Era eu que concebeu todo este povo? Era 

eu quem os trouxe, para teres me dizem: "Leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança 

de peito, para a terra que juraste a seus pais?" Onde estou para obter carne para dar a todo 

este povo? Para eles choram diante de mim, dizendo: "Dá-nos carne a comer!" Eu sozinho 



não sou capaz de realizar todo este povo, porque é muito pesada para mim. Então, se tu 

vais tratar assim comigo, por favor me matar de uma vez, se tenho achado graça aos teus 

olhos, e não me deixe ver a minha miséria. ( Num. 11: 11-15 ) 

O Senhor respondeu, dando-lhe alguma ajuda: 

Por isso, o Senhor disse a Moisés: "Reúna para me setenta homens dos anciãos de Israel, 

que sabes serem os anciãos do povo e seus oficiais e trazê-los para a tenda de reunião, e 

deixá-los tomar sua posição lá com você . Então eu vou descer e falar com você lá, e eu 

tirarei do Espírito que está sobre ti, e vai colocá-Lo em cima deles, e eles levarão a carga 

das pessoas com você, para que você não deve suportar tudo sozinho. " ( Num. 11: 16-

17 ) 

Com o seu apoio, Moisés foi habilitado por Deus para realizar coisas que ele nunca poderia 

ter feito sozinho. 

Os líderes são mais eficazes por aqueles que os ajudam. Provérbios 27:17 diz, "Iron afia 

o ferro, o homem afia." Eclesiastes 4: 9-12 acrescenta: "Melhor é serem dois do que um, 

porque eles têm um bom retorno para seu trabalho. Porque, se um cair, o outro levanta o 

seu companheiro. Mas ai de quem cai quando não há outro que o levante. Além disso, se 

dois dormirem juntos, eles se aquecer, mas como se pode ser quente sozinho? E se alguém 

pode dominá-lo que está só, dois podem resistir a ele. Um cordão de três dobras não se 

dilacerada. " 

Paulo nunca ministrou sozinho. Ele compartilhou sua primeira oportunidade de liderança 

na igreja de Antioquia com outros quatro homens, e ao longo dos anos de suas viagens 

missionárias seguintes, ele sempre teve companheiros. A única vez que encontrá-lo 

sozinho em Atos é por um breve período, em Atenas ( Atos 17 ). Embora ele é um 

prisioneiro como ele escreve Colossenses, ele ainda não está sozinho. Os oito homens que 

nomes não são figuras tudo bem conhecidos. Cada um deles foi, no entanto, uma pessoa 

especial para Paulo. E cada um estava disposto a pagar o preço de se associar com um 

prisioneiro. Nesta passagem encontramos o homem com um coração de servo, o homem 

com um passado pecaminoso, o homem com um coração compassivo, o homem com um 

futuro surpreendente, o homem com um compromisso forte, o homem com uma única 

paixão, o homem com um talento especializado, eo homem com um futuro triste. 

O homem com um coração de servo 

Quanto a todos os meus assuntos, Tíquico, nosso amado irmão e 

servo fiel e companheiro servo no Senhor, vai trazer-lhe 

informações. Pois eu o enviei a você para este fim, que você pode 

saber sobre nossas circunstâncias e que ele pode encorajar os 

vossos corações; ( 4: 7-8 ) 

Tychicus significa "fortuito" ou "sorte". Na verdade, ele teve a sorte de ter ministrado 

com Paulo por tantos anos. Ele é mencionado cinco vezes no Novo Testamento. Embora 

as referências são breves, eles nos dão um perfil rico do homem. 

Nós encontramos primeiramente Tychicus em Atos 20: 4 . Paulo estava em Éfeso, perto 

do final de sua terceira viagem missionária. Ele planejava voltar a Jerusalém via 

Macedônia, onde pretendia recolher uma oferta. Com as ofertas da Galácia e da Acaia, 

ele iria apresentá-la aos crentes necessitados em Jerusalém (cf. 1 Cor. 16: 1-9 ). Ao fazer 

isso, ele esperava para cimentar a união entre as igrejas predominantemente gentios fora 

da Palestina, ea igreja predominantemente judaica em Jerusalém. Ele também planeja 



tomar algumas crentes gentios da Grécia e Ásia Menor como representantes de suas 

igrejas para a igreja de Jerusalém. Entre eles estava Tychicus. 

A disposição de Tychicus viajar com Paulo a Jerusalém mostra o coração do seu 

servo. Essa viagem não foi para ser encarado levianamente. Viajar no mundo antigo era 

muito mais difícil e perigoso do que em nossos dias. A viagem para Jerusalém seria muito 

árduo, e que seria necessário Tychicus longe de sua família, amigos e igreja por um longo 

tempo. Ao longo do caminho, Paulo foi repetidamente alertou que problemas esperavam 

por ele em Jerusalém. Embora Tychicus certamente deve ter ouvido essas advertências, 

ele permaneceu com Paulo. 

Como Paulo escreveu Colossenses, tinha sido mais de dois anos desde a sua detenção em 

Jerusalém. Desde então, ele havia sobrevivido a um enredo pelos líderes judeus para 

assassiná-lo, julgamentos perante Félix, Festo e Agripa, e uma viagem angustiante para 

Roma. Tychicus pode ter sido com Paulo através de todo esse tempo. Ele definitivamente 

estava com ele durante sua prisão em Roma. Depois da libertação de Paulo, Tychicus 

permaneceu com ele. Quando Paulo precisava de um substituto temporário para Tito 

como pastor da igreja na ilha de Creta, Tychicus foi um dos mais considerados ( Tito 

3:12 ).Tíquico, que tinha começado como um mensageiro, era agora um candidato para 

preencher para tão grande como um homem Tito. 

No final da vida de Paulo, durante a sua segunda prisão romana, Tychicus ainda estava 

com ele. Enfrentando execução iminente, Paulo desejava ver Timoteo uma última 

vez. Porque Timoteo não poderia deixar sua congregação em Éfeso, sem um substituto, 

Paulo enviou Tíquico ( 2 Tim. 4:12 ). Mais uma vez, o nome de Tychicus surge como um 

substituto para um dos sócios de destaque de Paulo. Isso fala muito de seu caráter. 

A escrita de Colossenses encontra Tychicus em Roma com Paulo durante sua primeira 

prisão. A essa altura, cerca de quatro anos se passaram desde que se juntou Tychicus 

Paulo em Éfeso. Porque ele é um homem de comprovada lealdade, Paulo tem uma tarefa 

importante para ele: Ele é entregar a carta aos Colossenses. Não só ele levar Colossenses, 

mas Efésios (cf. Ef 6:21. Filemon e provavelmente também) (cf. 4: 9 ). A viagem de 

Roma a Colossos era um difícil um. Tychicus primeiro teria que atravessar muito da Itália 

a pé, em seguida, navegar através do mar Adriático. Depois de atravessar a Grécia a pé, 

ele iria velejar através do Mar Egeu, na costa da Ásia Menor. Depois de tudo isso, ele 

ainda enfrentou uma viagem de quase cem quilômetros a pé para chegar a Colossos. Que 

ele foi confiada com a entrega de três livros inspirados das Escrituras, mais uma vez 

indica a confiança de Paulo nele. 

Não só Tychicus entregar a carta de Colossenses, ele também irá trazer o 

Colossenses informações sobre de Paulo assuntos e atualizá-los sobre 

suas circunstâncias. Isso incluiria trazendo-lhes informações sobre a saúde de Paulo, 

suas esperanças e suas perspectivas futuras. Ele também iria incentivar seus corações , 

adicionando uma palavra pessoal de encorajamento para o que estava escrito na carta e 

respondendo às suas perguntas sobre a condição de Paulo. 

Paulo próxima lista três credenciais Tychicus possuídas que ele qualificado para atuar 

como enviado pessoal de Paulo. Em primeiro lugar, ele era um irmão amado no 

Senhor. Que Paulo o chama de irmãomostra que ele era um membro da família de 

crentes. Seu caráter pessoal lhe valera a designação amado de ninguém menos do que o 

próprio apóstolo Paulo. Segundo, Paulo descreve-o como um servo fiel.Ele nunca 

alcançou proeminência, mas ele serviu em uma capacidade importante como elemento de 

ligação de Paulo às igrejas. Ele era um fiel mordomo de seu ministério, a mais altO elogio 



Paulo poderia dar (cf. 1 Cor. 4: 2 ). Finalmente, Paulo chama de servo companheiro no 

Senhor. Ele era um diakonos ( servo ) em relação a Paulo, mas 

um sundoulos ( companheiro servo ) com Paulo em relação aoSenhor. 

O homem com um passado pecaminoso 

e com ele Onésimo, fiel e amado irmão, que é um dos seu 
número. Eles irão informá-lo sobre toda a situação aqui. ( 4: 9 ) 

Onésimo, o homem com o passado pecaminoso, é o escravo fugitivo cujo retorno ao seu 

mestre foi a ocasião para o livro de Filemom. Filemon foi um dos líderes da igreja de 

Colossos, e é provável que a igreja se reuniu em sua casa. Onésimo tinha sido um escravo 

na casa de Filemon até que ele fugiu e fez o seu caminho a Roma. Lá ele conheceu o 

apóstolo Paulo, que o levaram a Cristo. Agora, ele estava voltando para Colossos e seu 

mestre. Paulo escreveu para instar Filemon perdoar Onésimo por fugir e fraudar ele e para 

acolher Onésimo como irmão em Cristo. 

Embora Onésimo era um escravo fugitivo, Paulo descreve-o como o nosso fiel e amado 

irmão. Quando uma pessoa vem a fé em Cristo, o passado já não é um 

problema. "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já 

passaram; eis que tudo se fez novo" ( 2 Cor. 5:17 ). Onésimo era um testemunho do poder 

de Deus para transformar a vida. Paulo diz aos Colossenses que o homem que deixou 

Colossos como um escravo fugitivo agora retorna como um dos seu número. Ele deveria 

ser tratado como um membro da igreja, porque em Cristo não havia nem escravo nem 

homem livre ( Gal. 3:28 ) . Paulo mostra seu respeito por ele por tê-lo, junto com 

Tychicus, informar os Colossenses cerca de Paulo situação toda. Informações mais 

detalhadas sobre Onésimo é apresentado em meu comentário sobre Filemon. 

O homem com um coração compassivo 

Aristarco, meu companheiro de prisão, envia suas 
saudações; ( 4:10 a) 

Aristarco era um crente judeu (cf. 04:11 ), embora, como muitos judeus da diáspora, ele 

tinha um nome grego. Ele era natural de Tessalônica ( Atos 20: 4 ; 27: 2 ). Aristarco 

apareceu pela primeira vez durante o ministério de Paulo três anos em Éfeso. Ele foi 

apreendido pela multidão tumultos, que o reconheceu como um dos companheiros de 

Paulo ( Atos 19:29 ). Ele acompanhou Paulo em sua viagem de regresso a Jerusalém 

( Atos 20: 4 ), e sobre sua viagem a Roma ( Atos 27: 4 ). É possível que ele ficou com 

Paulo ao longo de sua prisão na Palestina também. Como Paulo escreve Colossenses, 

Aristarco ainda está ao lado do apóstolo. 

Prisioneiro Fellow é de aichmalōtos , o que significa, literalmente, "um apanhado com 

uma lança." Trata-se de prisioneiros de guerra, ou presos. É pouco provável que Aristarco 

foi realmente um prisioneiro; Paulo se refere a ele como tal, porque ele compartilhou 

existência prisão de Paulo. Que ele escolheu para fazer estilo de vida de Paulo sua própria 

fala de sua Simpático, coração cuidar. Ele desistiu de sua própria liberdade para ministrar 

às necessidades de Paulo. Qualquer líder seria enriquecido para ter um Aristarco fiel ao 

seu lado através de todas as suas provações. A obra do Senhor não seria feito se não fosse 

por pessoas como Aristarco, que humildemente suportar dificuldades sem a fama de quem 

servem. 



O homem com um Futuro Surpreendente 

e também primo de Barnabé Marcos (de quem você recebeu 
instruções: se ele vem até você, recebê-lo); ( 04:10 b) 

João Marcos teve uma carreira muito diferente no ministério do que qualquer Tychicus 

ou Aristarco. Um companheiro de Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária 

( Atos 13: 5 ), ele abandonou-los quando as coisas ficaram difíceis. Atos 13:13 relata a 

história: "Paulo e seus companheiros-se ao mar a partir de Paphos e chegaram a Perge na 

Panfília, e João deixou e voltou para Jerusalém ". Deserção de Marcos foi mais tarde a 

tornar-se uma fonte de atrito entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria levar seu primo ao 

longo da segunda viagem missionária, mas Paulo, não confiando Marcos ser leal, se 

recusou.Isso levou a um desentendimento tão acentuada entre Paulo e Barnabé que eles 

separados uns dos outros ( Atos 15: 37-39 ). 

Felizmente, a história não termina aí. Na época em que Paulo escreveu Colossenses, 

Marcos tinha se tornado um homem mudado. Ele havia sido restaurada a utilidade, 

provavelmente através do ministério de Pedro (se não é estranho ao fracasso) na sua vida 

(cf. 1 Ped. 5:13 ). Em Filemon 24 , Paulo nomes lo entre seus colegas de trabalho. O 

homem a quem Paulo uma vez rejeitada tornou-se um de seus maiores ajudantes. Em 2 

Timóteo 4:11 , Paulo diz a Timóteo para "pegar a Marcos e traze-o contigo, porque ele é 

útil para mim para o serviço." 

Paulo disse aos Colossenses que se Marcos veio a eles, eles estavam a obedecer 

suas instruções (que podem ter vindo de Paulo, Pedro, ou Barnabé) e recebê-lo. Eles não 

estavam a evitá-lo por causa de seu fracasso anterior. 

Nós também poderíamos chamar de Marcos o homem com uma segunda chance. Sua vida 

foi um testemunho da capacidade de Deus para usar falhas. Na verdade, ele mais tarde 

recebeu um privilégio compartilhado por apenas três outros homens na história: escrever 

um dos evangelhos. 

O homem com um forte compromisso 

e também Jesus, que é chamado de Justus; estes são os únicos 

colegas de trabalho para o reino de Deus, que são da 
circuncisão; e eles provaram ser um incentivo para mim. ( 04:11 ) 

Nada se sabe sobre Jesus, que é chamado de Justus para além deste versículo. É 

possível que ele foi um dos judeus romanos que acreditavam mensagem de Paulo ( Atos 

28:24 ). Jesus é a forma grega de Josué, que significa "salvador". Isso certamente foi um 

nome difícil de viver até, mas seu sobrenome Latina, Justus ("justo"), indica que ele, em 

alguma medida fez. Jesus Justus, Marcos e Aristarco foram de Paulo apenas colegas de 

trabalho para o reino de Deus, que são da circuncisão. A falta de resposta de seus 

companheiros judeus deve ter entristecido o coração de Paulo. Os líderes judeus em 

Jerusalém rejeitaram sua mensagem, planejaram matá-lo, e denunciou-o às autoridades 

romanas. Grande parte da oposição, ele recebeu em suas viagens missionárias foi a partir 

de seus compatriotas (cf. 2 Cor. 11:26 ). Mesmo aqueles que creram em sua mensagem 

(cf. Atos 28:24 ), aparentemente, não se comprometer com ele. (Muitos gentios que 

apareceram para receber a sua mensagem logo abandonou, de acordo com a 2 Tim. 1:15 ). 

Somente estes três provou ser um incentivo para ele. Parēgoria ( incentivo ) aparece 

somente aqui no Novo Testamento. Ele também poderia ser traduzida como 



"conforto".Jesus Justus, juntamente com Aristarco e Marcos, era uma fonte de conforto e 

encorajamento para Paulo. 

Que Jesus Justus estava disposto a deixar seu povo a se identificar com Paulo demonstra 

seu forte compromisso. Ele estava disposto a tomar uma posição ao lado de Paulo para 

Jesus Cristo, não importa a que custo. 

O homem com uma única paixão 

Epafras, que é um de seu número, um servo de Jesus Cristo, envia-

lhes saudações, sempre trabalhando intensamente para você em 

suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente 

seguros em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho 

de que ele tem uma profunda preocupação para você e para 

aqueles que estão em Laodicéia e Hierápolis.( 4: 12-13 ) 

Como observado na introdução, Epafras foi o fundador da igreja de Colossos, e ele 

provavelmente foi seu pastor atual. Ele tinha viajado a Roma trazendo Paulo notícia da 

perigosa heresia ameaçando as igrejas do Vale do Lico. Como Tychicus, eo próprio 

Paulo, Epafras é designado um doulos ( escravo ) de Jesus Cristo. Porque ele era um 

de seu número, ele envia ao longo de suas saudações. 

Embora separados deles, Epafras ainda ministrou às igrejas Lico Vale. Ele fez isso 

por sempre trabalhando fervorosamente por eles em suas orações. Trabalhando 

intensamente é de agōnizomai , a partir do qual a nossa palavra Inglês agonizam é 

derivado. Ela é usada em 1 Coríntios 09:25 para falar da árdua competição sofrida pelos 

atletas nos jogos. Em João 18:36 , é traduzida, "lutar". Palavras relacionadas aparecem 

em Romanos 15:30 , para falar de lutar em oração, e Lucas 22:44 , em referência a agonia 

de Jesus no Getsêmani. Epafras era um exemplo vivo de comando de Paulo aos 

Colossenses em 4: 2 para "dedicar-se à oração." 

O objetivo das orações de Epafras era que o Colossenses firmes, perfeitos e plenamente 

seguros em toda a vontade de Deus. Perfeito é de teleios e significa "completo", 

"maduro", ou "plenamente desenvolvido." totalmente assegurada é de plērophoreō e 

poderia ser traduzido, "persuadido", ou "satisfeito plenamente." Epafras, como Paulo 

(cf. 2: 2 , onde uma palavra relacionada é usado) queria que o Colossenses ser maduro e 

satisfeito em toda a vontade de Deus. Somente aqueles que vivem em obediência à 

vontade de Deus pode crescer até à plenitude de Cristo e ser conteúdo (cf. Ef 4: 13-14. ). 

Tendo Epaphras observados em primeira mão, Paulo poderia testemunhar a 

sua profunda preocupação para a Colossenses, e aqueles na vizinha Laodicéia e 

Hierápolis. Seus fervorosos, orações agonizantes e sua paixão sincera para a maturidade 

de seu povo, deve ter muito encorajado Paulo e sua outra co -trabalhadores. 

O homem com um talento especializado 

Lucas, o médico amado, envia-lhes saudações, ( 04:14 a) 

Lucas foi pessoal de Paulo médico, assim como seu amigo íntimo. Ele era um crente 

Gentil (cf. 04:11 ), que viajava frequentemente com Paulo em suas viagens 

missionárias. Pode, de fato, ter sido doenças recorrentes de Paulo sobre a primeira viagem 

missionária que o levou a tomar Lucas junto no segundo. Como Paulo, ele era, um homem 



culto educado, como evidenciado pela qualidade literária de sua grego em seu evangelho 

e no livro de Atos. Suas conversas com Paulo foram, sem dúvida estimulante. 

Lucas é mencionado pelo nome apenas duas outras vezes no Novo Testamento. Todos os 

três vezes o seu nome aparece, ele faz isso nos escritos de Paulo da prisão (cf. Filemon 

24. ; 2 Tm 4:11. ). Depois de ingressar Paulo em sua segunda viagem missionária, ele 

estava com ele a maior parte do resto da vida de Paulo. 

Nada definido se sabe sobre o passado de Lucas. De acordo com os Padres da Igreja 

Eusébio e Jerônimo, ele nasceu em Antioquia da Síria. Alguns têm especulado que ele 

era irmão de Tito, que ele sabia que Paulo quando Paulo era um estudante em Tarso, e 

que ele era um escravo liberto da casa de Teófilo (mencionado no prólogo de Atos). Essas 

especulações, no entanto, não pode ser provado. 

Lucas foi o protótipo do médico-missionário. Nem todos no serviço do Senhor tem que 

ter um diploma do seminário. A obra de Deus precisa de especialistas também. Lucas se 

rendeu seu talento especial para Deus, dando-se o que poderia ter sido uma prática 

lucrativa privada. Em troca, Deus deu a ele o privilégio de escrever uma parcela 

importante do Novo Testamento, e de ser o companheiro amado do apóstolo Paulo. 

O homem com uma triste futuro 

e também Demas. ( 04:14 b) 

Demas é o último homem na fotografia do grupo de Paulo, ea única mosca na sopa. Ele 

tinha feito um compromisso substancial para a obra do Senhor, e estava com Paulo em 

suas duas prisões. Ao contrário de outros companheiros de Paulo, no entanto, o seu futuro 

estava triste. Paulo registra a tragédia da deserção de Demas, em 2 Timóteo 4: 9-10 : 

"Faça todos os esforços para chegar a mim em breve, pois Demas, tendo amado o mundo 

presente, me abandonou e foi para Tessalônica." A força do sistema mundial, 

eventualmente, tornou-se irresistível para Demas, e ele abandonou Paulo e do 

ministério. Jesus teve seu Judas, e Paulo teve seu Demas. Qualquer um que tenha estado 

no ministério por tempo suficiente compartilhou em que a experiência de partir o 

coração. Isso não é necessariamente uma reflexão sobre o ministério próprio de um, no 

entanto. É reconfortante notar que mesmo os dois maiores líderes do mundo já conheceu 

teve aqueles que os falhou. 

Considerações Finais 

Saudai aos irmãos que estão em Laodicéia, ea Ninfas ea igreja 

que está em sua casa. E quando esta carta é lida entre vós, já que 

também lida na igreja dos laodicenses; e você, por sua parte ler 

minha carta, que está vindo de Laodicéia. E dizer a Arquipo: 

"Cuida do ministério que recebestes no Senhor, para que cumpri-

la." Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrar 
da minha prisão. A graça seja com você. ( 4: 15-18 ) 

Paulo termina pedindo ao Colossenses para cumprimentar os irmãos nas proximidades 

de Laodicéia para ele. Os manuscritos variam entre Nympha (feminino) e Ninfas 

(masculino), e, o pronome correspondente ("ela", ou "seu"). A igreja que está em sua 

casa pode ter sido a igreja de Laodicéia, ou a de Hierapolis, que de outra forma seria ir 

sem nome. A igreja de Laodicéia foi a ler a carta aos Colossenses, e eles estavam a ler 



a carta que está vindo de Laodicéia. Tem havido muito debate sobre a identidade da 

carta de Laodicéia. Ele foi por diversas vezes identificado como uma carta de Laodicéia 

para Paulo, uma carta escrita por Paulo de Laodicéia, a Epístola apócrifa de Laodicéia, e 

uma verdadeira carta de Paulo aos Laodiceans que agora está perdido. Em toda a 

probabilidade, no entanto, Paulo aqui se refere ao livro de Efésios. Os manuscritos mais 

antigos de Efésios não contêm as palavras "em Éfeso" em Efésios 1: 1 , indicando que era 

uma carta circular destinado a várias igrejas. Tychicus provavelmente entregue Efésios 

para Laodicéia, então Paulo comanda Colossenses e Laodicéia a trocar cartas. 

Archippus só aparece aqui e em Filemon 2 . Ele é ordenado a dar atenção ao 

seu ministério que ele possa cumprir isso. Os exemplos de colegas de trabalho de Paulo 

nos versos precedentes seria um poderoso incentivo para que ele fizesse isso. Para 

cumprir o nosso ministério é o que o Senhor espera de todos nós. 

Paulo normalmente utilizado um amanuense (secretário de gravação), ao escrever suas 

cartas, mas freqüentemente adicionada uma saudação com a sua própria mão (cf. 1 Cor 

16:21. ; . 2 Tessalonicenses 3:17 ; . Filemon 19 ). Ele pede-lhes 

para lembrar sua prisão , em suas orações, e fecha com a saudação 

comum, Graça (cf. Rom 16:24. ; 1 Cor 16:23. ; 2 Cor. 13:14 ; 1 Tessalonicenses 5.: 

28 ; 2 Tessalonicenses 3:18. ; 1 Tm 6:21. ; 2 Tm 4:22. ; Tito 3:15 ). 

Isso resume a mensagem de Colossenses: a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo 

todo-suficiente, não através de obras humanas defendidas por falsos mestres. 
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Introdução a 1 Tessalonicenses 

Neste dia de intenso interesse em profecia e o fim dos tempos, há uma tendência para ver 

as epístolas aos Tessalonicenses meramente como tratados sobre escatologia. Mas, para 

isso é ignorar a plenitude das riquezas que eles contêm. Eles fazem incluem importante 

ensinamento sobre o fim dos tempos (por exemplo, 1 Tessalonicenses 1:10. ; 2:19 ; 3: 11-

13 ; 4: 13-5: 11 ; 5:23 ; 2 Tessalonicenses 1: 7-10. ; 2: 1-12 ), mas apenas no contexto de 

preocupação pastoral apaixonado de Paulo para seu rebanho de Tessalônica amado não 

que eles perdem a alegria ea esperança de uma escatologia de som (por exemplo, 1 

Tessalonicenses 1: 2-5. ; 2: 7- 8 , 11-12 , 17-20 ; 3: 1-12 ; 4: 1-12 ; 2 Tessalonicenses 1: 

3-4. , 11-12 ; 2: 13-14 , 16-17 ; 3: 5 , 16 , 18 ). Por isso, eles poderiam de forma mais 

precisa ser categorizada como epístolas da igreja. 

Embora tivesse ministrado apenas por um breve período de tempo em Tessalônica, o 

apóstolo Paulo estava emocionado com o que estava acontecendo na igreja lá. Suas cartas 

refletem a alegria sobre o progresso espiritual dos tessalonicenses, tinha feito no curto 

espaço de tempo eles tinham sido fiéis: 

Damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações. ( 1 Tes. 

1: 2 ) 

Por esta razão, nós também agradecer constantemente a Deus que quando recebeu a 

palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas por 

aquilo que ele realmente é, a palavra de Deus, que também realiza o seu trabalho em vós 

que credes. Porque vós, irmãos, imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão 

na Judéia, para que você também enfrentou os mesmos sofrimentos nas mãos dos seus 

próprios concidadãos o mesmo que eles fizeram com os judeus. ( 1 Tessalonicenses 2: 

13-14. ) 

Pois quem é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de exultação? Não é mesmo você, na 

presença de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Pois tu és a nossa glória e alegria. ( 1 

Tessalonicenses 2: 19-20. ) 

Pois o que graças podemos render a Deus por vós, por todo o gozo com que nos 

regozijamos diante do nosso Deus em seu relato? ( 1 Tes. 3: 9 ) 

Agora quanto ao amor dos irmãos, você não tem necessidade de alguém para escrever 

para você, para você mesmos sois instruídos por Deus a amar uns aos outros; pois na 

verdade você praticá-la com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Mas nós 

pedimos que você, irmãos, para se destacar ainda mais. ( 1 Tessalonicenses 4: 9-10. ) 

Portanto encorajar uns aos outros e edificar uns aos outros, assim como você também 

estão fazendo. ( 1 Ts. 5:11 ) 

Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, como é justo, porque a vossa fé é 

muito ampliado, eo amor de cada um de vocês para com o outro cresce cada vez 

maior; portanto, nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por sua 

perseverança e fé em meio a todas as perseguições e aflições que suportais. ( 2 

Tessalonicenses 1: 3-4. ) 

Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque 

Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na 

verdade. ( 2 Ts. 2:13 ) 



As epístolas aos Tessalonicenses catalogar as marcas de um, crescendo igreja 

saudável. Eles dão as responsabilidades dos líderes para a congregação ( 1 

Tessalonicenses 5:12. , 14-15 ); a congregação para os líderes ( 1 Tessalonicenses 

5:13. , 25-28 ; 2 Ts 3: 1-2. ); de crentes a crescer espiritualmente ( : 1 Ts 5, 16-22. , 

permaneçam firmes no meio da perseguição) ( : 1 Tessalonicenses 2 14-16. , e viver uma 

vida ordenada) ( : 2 Ts 3 6-13. ;) e a responsabilidade da igreja para disciplinar os 

membros pecar ( 2 Ts. 3: 6 , 14-15 ). Eles também enfatizam a responsabilidade da igreja 

para alcançar o mundo perdido com a verdade salvadora do evangelho ( 1 Tessalonicenses 

1: 8-10. ). 

A cidade de Tessalônica 

Tessalônica, Thessaloniki moderno (anteriormente Salônica), foi o maior e mais 

importante cidade da província romana da Macedónia (a parte norte da Grécia 

moderna). Localizado na cabeça do Golfo de Salónica (o Golfo de Salonica), uma filial 

do Mar Egeu, Tessalônica era um porto próspero. Espalhando-se nas encostas das colinas 

com vista para o porto, que tinha uma população cosmopolita de cerca de um quarto de 

milhão de pessoas, incluindo nativos gregos, romanos, marinheiros, viajantes, 

comerciantes e empresários. Ao contrário de Filipos, que não tinha uma população 

judaica grande o suficiente para suportar uma sinagoga (cf. Atos 16:13 ), a presença 

judaica em Tessalônica foi significativa e influente (cf. Atos 17: 1 , 5-9 ). 

Talvez o maior patrimônio de Tessalônica foi a sua localização montado no Way 

Egnatian, a principal rodovia leste-oeste do Império Romano, que decorreu entre o que é 

agora a Albânia para Bizâncio (Constantinopla; Istambul). A rua principal de Tessalônica 

era parte dessa grande estrada que liga Roma com as regiões orientais do 

império. Observando a importância da localização estratégica de Tessalônica no Caminho 

Egnatian para a propagação do evangelho, William Barclay escreve: 

É impossível superestimar a importância da chegada do Cristianismo em Tessalônica. Se 

o cristianismo foi estabelecido lá, ele foi obrigado a se espalhar leste ao longo da estrada 

até Egnatian toda a Ásia [menor] foi conquistado e do Ocidente até que invadiram até a 

cidade de Roma.A vinda do cristianismo a Tessalônica foi crucial na tomada de la em 

uma religião mundial. ( As Cartas aos Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Rev. 

ed. [Louisville, Ky .: Westminster, 1975], 181) 

Tessalônica foi fundada cerca de 315 AC por Cassandro, um dos generais de Alexandre, 

o Grande, que se tornou rei da Macedónia, após a morte deste último. Ele nomeou o novo 

assentamento, construído no local de uma cidade mais velha chamada Therme 

(presumivelmente devido próximas fontes termais), depois que sua esposa, a meia-irmã 

de Alexandre, o Grande. Quando os romanos conquistaram Macedónia (168 AC ) e é 

dividido em quatro repúblicas, fizeram Tessalônica a capital de um deles. E quando tudo 

da Macedónia tornou-se uma província romana (148 AC ), Tessalônica tornou-se seu 

capital. A cidade era sábio (ou sorte) o suficiente para fazer Antony e Octavian em sua 

bem-sucedida campanha contra Brutus e Cassius. Como recompensa, foi feita uma cidade 

livre, em 42 AC Como tal, apesar de ter sido a sede do governador romano, a cidade não 

foi ocupada por tropas romanas. Manteve-se, em grande parte uma cidade grega, ao 

contrário de Filipos, que foi fortemente influenciado por leis e costumes romanos. Como 

uma cidade livre, Tessalônica também gozavam de liberdade de certos impostos. Mas o 

mais importante, a cidade foi concedida uma grande medida de auto-governo; seu povo 

escolheu seus próprios magistrados, conhecidos como politarchs ("autoridades da 



cidade"; Atos 17: 6 ). Embora os céticos uma vez questionou o uso de Lucas do termo, 

numerosas inscrições ter verificado a sua precisão. 

Tessalônica é uma das poucas cidades visitadas por Paulo que tem existido continuamente 

desde sua época até os tempos modernos. Segundo a tradição, companheiro de viagem de 

Paulo Gaio foi o primeiro bispo de Tessalônica. Ele é um dos vários Tessalonicenses 

mencionados nas Escrituras ( Atos 19:29 ; o Gaio mencionado em Atos 20: 4 é, 

aparentemente, um indivíduo diferente). Outros Tessalonicenses que ministravam com 

Paulo incluem Aristarco ( Atos 19:29 ; 20: 4 ; 27: 2 ), Secundus ( Atos 20: 4 ), e, 

possivelmente, Demas ( 2 Tim 4:10. ). 

Tessalônica foi a segunda cidade mais importante do Império Bizantino, depois de 

Constantinopla. Um famoso incidente na história da cidade ocorreu em AD 390, quando 

o imperador Teodósio ordenou o massacre de vários milhares de seus habitantes na 

sequência de um motim.Por esse ato bárbaro o pai da Igreja Ambrósio negou-lhe a 

comunhão até que ele se arrependeu publicamente. A cidade sobreviveu a ataques 

repetidos ao longo dos séculos, desde os avaros, eslavos, árabes, búlgaros, sarracenos, 

normandos, e os turcos otomanos. Os nazistas capturado em 1941, em seguida, 

deportados e executado a maioria de seus 60 mil judeus. Hoje Tessalônica (Thessaloniki) 

continua sendo uma das mais importantes cidades da Grécia, com uma população de cerca 

de 400.000. 

A Fundação da Igreja em Tessalônica 

Paulo veio pela primeira vez a Tessalônica, em sua segunda viagem missionária. Depois 

de viajar para o oeste através da Ásia Menor para a região conhecida como Mísia, o 

apóstolo e sua comitiva chegaram a um impasse. Eles haviam sido impedidos pelo 

Espírito Santo de pregar na província da Ásia (ao sul de Mísia), e sua tentativa de virar 

para o norte para Bitínia foi igualmente bloqueados. Com nenhuma outra maneira de 

proceder, eles foram para Trôade, uma cidade no Mar Egeu. Ali Paulo teve uma visão de 

um macedônio implorando-lhe para vir para essa província e pregar o evangelho ( Atos 

16: 6-10 ). Atravessando o Mar Egeu, chegaram a Filipos, onde a pregação destemida de 

Paulo do evangelho provocou um motim. Como resultado, ele e Silas foram apreendidos, 

espancado e colocado em estoques na cadeia da cidade. Deus milagrosamente libertado 

los por meio de um terremoto, como resultado de que o carcereiro chegou à fé em 

Cristo. Horrorizado com a percepção de que eles haviam batido os cidadãos romanos, 

sem o benefício de um julgamento (um ato que poderia ter tido consequências graves, 

tanto para eles e sua cidade), os magistrados implorou Paulo e Silas para deixar Filipepi. 

No que deve ter sido uma jornada extremamente doloroso, os pregadores agredidas fez a 

viagem de cem milhas ao longo do Caminho Egnatian para Tessalônica. Eles 

aparentemente passou a noite no Amphipolis e novamente em Apollonia, não pregar nas 

cidades, porque não havia sinagogas judaicas. Como ele costumeiramente fazia, Paulo 

começou seu ministério em Tessalônica pela pregação do evangelho na sinagoga. Ele 

passou três sábados argumentando a partir das Escrituras do Antigo Testamento que o 

Messias tinha de morrer e ressuscitar dentre os mortos. Tal ensino revolucionário 

contradizia a visão judaica prevalecente do Messias como um libertador político e militar 

que iria resgatar Israel de seus opressores. Paulo proclamou ainda Jesus de Nazaré como 

o Messias prometido. Como resultado da poderosa pregação do apóstolo, alguns judeus, 

um maior número de prosélitos gentios, e até mesmo algumas das mulheres gregas da 

classe alta acreditava que o evangelho. 



Paulo provavelmente ficado mais tempo em Tessalônica que os três sábados Lucas 

mencionados ( Atos 17: 2 ). Em 1 Tessalonicenses 2: 9 e 2 Tessalonicenses 3: 8 , Paulo 

lembrou seus leitores que ele tinha trabalhado para se sustentar enquanto em sua cidade 

para não ser um fardo.Ele não teria necessidade de fazer isso se ele estivesse lá apenas 

por duas ou três semanas, nem que ele teria se tornado um fardo para eles em um tempo 

tão curto. Enquanto alguns dos convertidos gentios eram prosélitos judeus que 

participaram da sinagoga, muitos outros foram convertidos diretamente de sua adoração 

de ídolos pagãos ( 1 Tessalonicenses 1: 9. ). Isso implica que Paulo tinha um ministério 

em Tessalônica fora da sinagoga, como fez em Corinto ( Atos 18: 4-7 ). A profundidade 

do cuidado pastoral Paulo deu os tessalonicenses convertidos (cf.1 Ts 2: 11-12. ) eo 

profundo afeto que se desenvolveu entre eles (cf. 1 Ts. 2: 8 ; 3: 6-10 ) também sugerem 

uma estadia mais longa. O tamanho e vitalidade da igreja quando Paulo deixou implica 

que não tinha acabado de se separar da sinagoga. Finalmente, e mais importante, os 

filipenses duas vezes enviou Paulo um presente durante a sua estada em Tessalônica 

( Phil. 4:16 ). Eles provavelmente não enviou um segundo presente se ele só tivesse 

ficado um par de semanas. 

Como eles zelosamente assistiu o sucesso de Paulo em ganhar prosélitos gentios a Cristo, 

os judeus "ressentimento latente explodiu em chamas. Reunindo uma gangue de bandidos 

do mercado, eles assaltaram a casa de Jason, olhando para os pregadores cristãos. Quando 

eles não podiam encontrá-los, os judeus frustrados apreendidos Jason e alguns dos outros 

cristãos e arrastou-los antes de os politarchs. A falsa acusação de traição ("todos eles 

agem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus"; Atos 17: 7 ) foi um 

um extremamente perigoso, calculado para "[agitação]-se da multidão e da cidade 

autoridades que ouviram estas coisas "( Atos 17: 8 ). O povo e os politarchs sabia muito 

bem que 

a própria sugestão de traição contra os imperadores, muitas vezes provou ser fatal para o 

acusado; e obrigou os politarchs a tomar medidas, porque, se eles não conseguiram fazê-

lo, eles ficaram expostos a uma acusação de traição, como tendo tido muito pouco cuidado 

com a honra do Imperador. Muitos um homem foi arruinada por um tal encargo sob os 

imperadores anteriores. (Sir William M. Ramsay, St. Paulo o viajante e do Cidadão 

romano. [Separata; Grand Rapids: Baker, 1975], 229-30) 

A ameaça ao status de Tessalônica como uma cidade livre foi significativa; se eles não 

conseguiram manter a ordem, os romanos iria intervir. 

Mostrando uma preocupação louvável pela justiça, no entanto, os politarchs apenas 

tomou um penhor ou caução, de Jason e os outros e os liberou. Sir William Ramsay 

observa que "o passo dado pelos politarchs foi o mais suave que era prudente nas 

circunstâncias: amarraram o acusado sobre a segurança de que a paz deve ser mantido" 

( St. Paulo o viajante e do Cidadão romano, 230). Desde Jason e os outros crentes 

perderiam o vínculo se os judeus incitaram mais problemas, Paulo e Silas teve que deixar 

Tessalônica. 

Ocasião de 1 Tessalonicenses 

Depois de ser forçado a deixar Tessalônica, a equipe missionária viajou para Berea, cerca 

de 50 milhas de distância. Lá eles tinham um ministério bem sucedido até que os judeus 

de Tessalônica chegou, agitou-se problemas, e Paulo foi novamente forçado a 

deixar. Desta vez, no entanto, Silas e Timóteo foram capazes de ficar para trás. De Berea, 

Paulo foi para Atenas, onde mais tarde voltou a ele (cf. Atos 17:15 ). 



Embora violentamente separadas dos Tessalonicenses, Paulo estava profundamente 

preocupado com eles. O apóstolo expressa a angústia que sentia em 1 Tessalonicenses 2: 

17-18 : "Mas nós, irmãos, tendo sido tirado de você por um tempo curto-in pessoa, e não 

em espírito, eram ainda mais ansiosos com grande desejo de ver seu rosto. Para nós queria 

vir para você-eu, Paulo, mais de uma vez e ainda Satanás nos impediu. " Tão grande era 

sua preocupação de que ele enviou Timóteo de volta a Tessalônica-even though que o 

deixou de enfrentar a formidável tarefa de evangelizar Atenas sozinho (ele também 

enviou Silas de Atenas a Macedónia, possivelmente para Filipepi; cf. Atos 18: 5 ): 

Portanto, quando poderíamos suportá-lo por mais tempo, nós pensamos que é melhor ser 

deixado para trás em Atenas sozinho, e enviamos Timóteo, nosso irmão e companheiro 

de trabalho de Deus no evangelho de Cristo, para fortalecer e incentivar você a respeito 

de sua fé ... Por esta razão, quando eu poderia suportá-lo não mais, eu também enviou 

para saber mais sobre a sua fé, por medo de que o tentador poderia ter tentado, eo nosso 

trabalho seria em vão. ( 1 Tes. 3: 1-2 , 5 ) 

Para imenso alívio e alegria de Paulo, Timóteo trouxe um relatório encorajador sobre a 

situação em Tessalônica, quando conheceu Paulo em Corinto ( Atos 18: 5 ), onde o 

apóstolo foi depois que ele deixou Atenas ( Atos 18: 1 ): 

Mas agora que Timóteo chegou até nós a partir de você, e trouxe-nos boas notícias da 

vossa fé e do amor, e que você sempre pensa amavelmente de nós, desejando muito ver-

nos assim como nós também muito tempo para vê-lo, por esta razão, irmãos , em toda a 

nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de você através de sua fé; para 

agora vivemos, se estais firmes no Senhor. Pois o que graças podemos render a Deus por 

vós, por todo o gozo com que nos regozijamos diante do nosso Deus em seu relato? ( 1 

Ts 3: 6-9. ) 

Mas, apesar de relatório de Timóteo era em toda a encorajador, houve alguns problemas em 

Tessalônica que causa Paulo. Por causa da perseguição que levou os missionários fora de 

Tessalônica não tinha diminuído, a igreja precisava de incentivo para se manter firme ( 1: 2-

10 ; 2: 13-16). Além disso, inimigos da verdade estavam espalhando mentiras e calúnias 

sobre Paulo e seus companheiros. Alegaram os pregadores cristãos eram somente nele para 

ganhar dinheiro e construir suas reputações. Além disso, eles insinuaram que depois 

mexendo-se problemas que os missionários fugiram do local, deixando seus convertidos 

enganados para enfrentar as consequências sozinho. Podem mesmo argumentaram que o 

fracasso dos missionários a comparecer perante as politarchs era uma admissão tácita de 

culpa. Falha de Paulo para voltar a Tessalônica pode ter sido avançado como prova de que 

ele realmente não se preocupam com os crentes de Tessalônica. Para contrariar as suas 

mentiras e calúnias insidiosas, Paulo defendeu vigorosamente de seu, Silas de e Timoteo 

integridade ( 2: 1-12 ). Ele também estava preocupado que os novos convertidos não 

escorregar de volta para a imoralidade pagã tão prevalente na sua cultura ( 4: 1-8 ). O apóstolo 

também estava preocupado com a reputação dos tessalonicenses com aqueles que estão fora 

da igreja; Por isso, ele encorajou-os a continuar a amar uns aos outros e com fervor a trabalhar 

diligentemente ( 4: 9-12 ). A carta também corrige um entendimento errado sobre o fim dos 

tempos ( 4: 13-5: 11 ), e instrui a congregação de Tessalônica nos fundamentos da vida cristã 

( 5: 12-22 ). 

O Autor de 1 Tessalonicenses 

A letra duas vezes alega ter sido escrito por Paulo ( 1: 1 ; 02:18 ), harmoniza com o relato 

de Atos de suas viagens ( 2: 1-2 ; 3: 1-2 ; Atos 16-18 ), e contém muitos detalhes íntimos 

sobre ele. A carta mostra uma clara evidência de ter sido escrito no início da história da 



igreja, durante a vida de Paulo. Não há nenhuma referência à organização da igreja ou um 

ministério especializado; apenas a referência geral em 5:12 para "aqueles que trabalham 

entre vós, e tem carga sobre vós no Senhor e dar-lhe instruções." Nem um falsificador, 

escrita muito tempo depois da morte de Paulo, permitiram a possibilidade de que Cristo 

poderia voltar durante a vida do apóstolo ( 04:15 , 17 ). O vocabulário é consistente com 

outras letras inspiradas de Paulo (cf. William Hendriksen, New Testament Commentary: 

Exposição de Tessalonicenses, Timóteo e Tito[Grand Rapids: Baker, 1981], 20-21). 

O testemunho da igreja primitiva também apoia fortemente a autoria paulina de 1 

Tessalonicenses. O Muratorian Canon (c. AD 170) e os Padres da Igreja Irineu, 

Tertuliano e Clemente de Alexandria todos afirmaram autoria de Paulo. Mesmo o herege 

Marcião, que negou que Paulo escreveu várias de suas outras cartas, reconheceu a 

autenticidade de um Tessalonicenses. O historiador da igreja Eusébio, escrita no início 

do século IV, também incluiu um Tessalonicenses entre as epístolas de Paulo. 

A data eo local da escrita de 1 Tessalonicenses 

Paulo escreveu esta epístola de Corinto onde ele foi, como mencionado acima, depois que 

ele deixou Atenas. Timoteo, tendo sido enviado de volta para verificar a situação em 

Tessalônica, encontrou Paulo em Corinto e entregue o seu relatório ( Atos 18: 5 ; . 1 

Tessalonicenses 3: 6 ).Inclusão de Paulo Silas no cumprimento da carta indica que ele foi 

escrito em sua segunda viagem missionária, uma vez que Silas não o acompanhou em sua 

terceira viagem (Silas não é mencionado em Atos após 18: 5 ). 

Estadia de Paulo em Corinto podem ser correlacionados com o termo de Gallio como 

procônsul ( Atos 18:12 ). Uma inscrição encontrada em Delfos, não muito longe de 

Corinto, refere-se a como procônsul Galião em Corinto, no início de AD 52. Desde 

proconsuls assumiu o cargo durante o verão, Gallio teria iniciado seu mandato no verão 

de AD 51. O julgamento de Paulo antes de Gálio ( Atos 18: 12-17 ) provavelmente 

ocorreu logo depois que ele assumiu o cargo. Uma vez que Paulo tinha sido 

aparentemente em Corinto por algum tempo antes Gallio chegou, e escreveu um 

Tessalonicenses pouco depois de sua chegada em Corinto, a epístola foi escrita 

provavelmente no final AD 50 ou no início AD 51. 

Esboço 

I. Saudação de Paulo ( 1: 1 ) 

II. Pastoral de Paulo ( 1: 2-3: 13 ) 

A. Descrevendo a sua gratidão ( 1: 2-10 ) 

B. Defendendo sua integridade ( 2: 1-16 ) 

C. Definindo suas preocupações ( 2: 17-3: 13 ) 

III. Instrução de Paulo prática ( 4: 1-5: 22 ) 

A. A pureza moral ( 4: 1-8 ) 

B. Vida disciplinada ( 4: 9-12 ) 

C. O Rapture ( 4: 13-18 ) 

D. O Dia do Senhor ( 5: 1-11 ) 



E. As relações da Igreja ( 5: 12-15 ) 

F. Cristão básicas da vida ( 5: 16-22 ) 

IV. Benção de Paulo e admoestação de Encerramento ( 5: 23-28 ) 

 

  

  

1. Identificar o Eleito (1 Tessalonicenses 1: 

1-10) 

Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos tessalonicenses, em Deus 

Pai e do Senhor Jesus Cristo: Graça e paz vos. Damos graças a 

Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas 

orações; tendo sempre em mente o seu trabalho de fé e trabalho 

de amor e firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na 

presença de nosso Deus e Pai, saber, irmãos amados por Deus, a 

vossa eleição; porque o nosso evangelho não foi a vós somente em 

palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em plena 

convicção, assim como você sabe que tipo de homem que provou 

ser entre vós, por amor de vós. Você também tornastes imitadores 

nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, 

com alegria do Espírito Santo, de modo que você se tornou um 

exemplo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque 

a palavra do Senhor soou a partir de você, não somente na 

Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa 

fé para com Deus se divulgou, de modo que não temos necessidade 

de dizer nada. Porque eles mesmos relatam sobre nós que tipo de 

recepção que tivemos com você, e como se voltaram para Deus 

dos ídolos para servir a um Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos 

céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que é 
Jesus, que nos livra da ira vindoura. (1: 1-10) 

Os tessalonicenses, como todos os crentes, foram os eleitos de Deus. Essa 

realidade causado o apóstolo Paulo para começar a sua primeira carta a eles, 

simplesmente derramando suas graças pelo dom divino da sua fé salvadora. A 

única maneira que os crentes podem discernir que alguém é eleito é depois de 

Deus ter regenerados e santificados que alma. Paulo não sabia o eterno decreto, 

eletiva de Deus, mas ele podia ver cuja vida deu evidência de salvação genuína 

(cf. 2:13). 

Paulo sofreu constantemente e extremamente pela causa de Cristo, e ele 

carregava nos ombros um fardo enorme de responsabilidade e cuidado para 

todas as igrejas. Ele descreveu seu fardo para a igreja de Corinto desta forma: 



Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Três vezes fui 

açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma 

noite e um dia passei no abismo. Eu estive em deslocações frequentes, em 

perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos meus compatriotas, perigos 

dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre 

falsos irmãos; Estive em trabalho de parto e fadigas, muitas noites sem dormir, 

em fome e sede, muitas vezes sem comida, frio e nudez. Além de tais coisas 

externas, existe a pressão diária em mim de preocupação para todas as 

igrejas. (2 Cor. 11: 24-28) 

Em face de tal sofrimento grave em meio pesadas responsabilidades, deve ter 

sido refrescante e estimulante para Paulo para ministrar aos tessalonicenses 

eleita, a quem esta carta ele considerado digno de nada, mas elogio e 

encorajamento. Na situação que ele experimentou em Tessalônica, os crentes 

exibido muitas características que identificam de forma confiável os eleitos. Ele 

começou sua primeira carta a eles com um reconhecimento das 

virtudes. Arranjou-los em duas categorias: condição dos Tessalonicenses 

presente (a fé que opera, um amor que trabalha, a firmeza de esperança) e sua 

conversão passado (a recepção do evangelho no poder e do Espírito Santo, uma 

verdadeira imitação do Senhor, uma resistência alegre na tribulação, um 

comportamento que exemplifica todos os crentes, a proclamação da Palavra em 

todos os lugares, uma transformação total da idolatria, e uma expectativa 

olhando para o retorno de Cristo). Entre essas duas listas Paulo fez uma pausa 

no versículo 4 a afirmar seu entendimento de que a igreja em Tessalônica foi 

eleito. Antes disso, como de costume, ele abriu a carta com a identificação de 

palavras de saudação para seus amados amigos. 

Saudações de Paulo 

Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos tessalonicenses, em Deus 

Pai e do Senhor Jesus Cristo: Graça e paz vos. Damos graças a 

Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações; (1: 

1-2) 

Embora Paulo foi o apóstolo mais influente da igreja primitiva, em sua saudação 

aos Tessalonicenses, ele não identificar-se como um apóstolo. Aparentemente 

nas igrejas da Macedônia, seu apostolado nunca esteve em questão, porque em 

nenhuma das suas cartas para a igreja em Tessalônica, nem em sua carta para 

Filipos, que ele começou, identificando-se como um apóstolo. Essas igrejas não 

havia questionado seu status apostólica, embora mais tarde viria a defender a 

sua integridade e sinceridade (1 Ts. 2: 1-6). Aqui ele simples e humildemente 

se identificou como Paulo. E na mesma atitude de humildade ele ligou os seus 

co-trabalhadores Silvano (Silas) e Timoteo a si mesmo como se todos fossem 

iguais. 



Silas, provavelmente um judeu helenista, foi um proeminente membro da igreja 

de Jerusalém que pela primeira vez acompanhou Paulo na segunda viagem 

missionária do apóstolo (Atos 15:40) e, posteriormente, era um escriba para 

Pedro (cf. 1 Pedro 5:12). Timoteo era um nativo de Listra (Atos 16: 1-3), uma 

cidade na Ásia Menor. Ele era filho de Paulo na fé (1 Coríntios 04:17; Phil 

02:22; 1 Tm 1:.... 2; 2 Tm 1: 2; 2: 1) e protegido. Ele saiu em turnê com Paulo 

na segunda e terceira viagens missionárias e manteve-se perto dos apóstolo 

durante o primeiro encarceramento de Paulo em Roma (cf. Fl 1. 1; Col. 1:. 1; 

Filemon 1). Mais tarde Timóteo serviu a igreja em Éfeso (1 Tim 1: 3.) E foi 

aprisionado (Hb 13:23.). No final da vida de Paulo, quando Timoteo estava em 

Éfeso, ele escreveu as duas cartas inspiradas para ele. 

Todos os três homens conheciam bem os crentes de Tessalônica. Eles fundaram 

a igreja em Tessalônica (Atos 17: 4), e Timoteo posteriormente verificado em 

seu bem-estar e trouxe de volta um relatório positivo de Paulo (1 Ts 3: 

6.). Porque os tessalonicenses estavam precioso para todos os três deles, Paulo 

incluiu o nome de seus colegas de trabalho na saudação. 

Uso de Paulo da palavra grega traduzida como igreja ( ekklesia ) enfatiza a 

realidade de eleição dos tessalonicenses. ekklesia está relacionado com a 

frase Kaleo ek , "para ligar para fora", e significa "os chamados para fora", ou 

pode significar "o eleitos ", especialmente quando conectado com a frase" Sua 

escolha de vocês "(v. 4), que é específico. Paulo estava certo de que os 

tessalonicenses estavam entre os eleitos de Deus, porque ele tinha visto a 

evidência de sua transformação. 

O apóstolo elaborou sobre a natureza da igreja com a expressão um tanto 

incomum, mas maravilhoso em Deus Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o que 

demonstra a união vital e inextricável dos tessalonicenses com Deus e Cristo 

(cf. 2:14;. 2 Tessalonicenses 1 : 1). Eles participaram da própria vida de Deus e 

da vida de Cristo. Há uma união espiritual indivisível entre Cristo e os Seus. Em 

suas cartas do Novo Testamento, Paulo ensinou que os crentes não 

simplesmente acreditar fatos sobre Jesus Cristo, mas que eles são em Lo. Ele 

disse à Gálatas, "Já estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu que vivo, 

mas Cristo vive em mim" (Gl 2:20).. "Para você ter morrido", ele lembrou aos 

Colossenses ", ea vossa vida está escondida com Cristo em Deus" (Colossenses 

3: 3). Esse é o mistério inexplicável e incompreensível do que é ser um cristão 

que-Deus, Cristo, e do Espírito Santo (Rom. 8:.. 9, 11; 1 Cor 3:16; 2 Tm 1:14) 

viver dentro o crente eo crente vive neles em uma partilha de vida divina e 

eterna. 

Significativamente, nesta profunda declaração no versículo 1, Paulo usou a 

preposição em apenas uma vez. Modificando a frase Deus, o Pai, e do Senhor 

Jesus Cristo com uma única preposição enfatiza a igualdade de essência entre 

Pai e Filho. Também vale a pena notar aqui que Paulo usou o título completo 



do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso combina em uma frase todos os 

principais aspectos da sua obra redentora. Lord O descreve como criador e 

soberano, Aquele que nos criou, nos comprou ., regras sobre nós, e para quem 

devemos fidelidade plena Jesus ("Jeová salva") refere-se a sua humanidade; foi 

o nome dado a Ele em Seu nascimento (Mat. 1:21, 25). Cristo ("o ungido") é o 

termo grego para o Messias, o prometido por Deus para cumprir o Seu plano de 

redenção. 

Paulo continuou a saudação com a sua saudação comum Graça e paz (cf., por 

exemplo, 1 Cor. 1:. 3; 2 Cor 1: 2; Gal. 1: 3; Ef. 1: 2; Fl 1. 2). Graça é favor 

imerecido de Deus para com o pecador sob a forma de perdão completo do 

pecado e da concessão de vida eterna e paz é o resultado do que incrível dom 

de amor. Paulo queria que os tessalonicenses seria continuamente experimentar 

a plenitude de Deus a graça. Eles, então, não só possuem uma 

interminável paz com Deus, mas uma experiência de paz em seus corações que 

sempre superou sua compreensão humana (Fp 4: 7.). Graça e paz são porção 

de cada dia diário dos cristãos que recebem divina graça para cobrir seus 

pecados e divina paz para amenizar sua culpa. 

Por causa de seu sincero desejo de que os tessalonicenses constantemente 

conhece a graça ea paz de Deus, era compreensível para o apóstolo Paulo e seus 

companheiros para dar graças a Deus por todos eles, fazendo menção de -

los em suas orações (v. 2). Paulo, Silas e Timóteo agradeceu a Deus 

continuamente para todos eles, porque todos os crentes de Tessalônica foram 

os eleitos de Deus. 

Os tessalonicenses, porque eram eleitos, foram viver para a honra de Cristo. O 

apóstolo ressaltou sua gratidão por essa realidade, listando os primeiros três 

qualidades que se mostraram escolha soberana de Deus deles, que se 

manifestavam em sua santificação. 

Sua condição atual 

tendo sempre em mente o seu trabalho de fé e trabalho de amor e 

firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na presença 
do nosso Deus e Pai, (1: 3) 

Aqui começa ladainha de Paulo de louvor a Deus para a evidência de salvação 

Tessalonicenses exibida atualmente. Ele agradeceu a Deus pela sua fé que 

trabalhou, o trabalho que amava, e espero que suportou. Este trio de virtudes 

cristãs foi o favorito de de Paulo (cf. 1 Cor 13:13; Col. 1:.. 4-5; 1 

Tessalonicenses 5: 8). 

A fé que operava 

tendo sempre em mente a sua obra de fé (1: 3a) 



Paulo estava tendo sempre em mente, ou lembrar-se, em oração agradecida 

essas qualidades espirituais fundamentais, o primeiro dos quais era o 

Tessalonicenses ' obra de fé. A verdadeira salvação crença em Jesus Cristo 

sempre resultará no poderoso trabalho de Deus que produz mudança na sua 

natureza ou disposição. A obra de fé é o representante do poder transformador 

da regeneração (2 Cor. 5:17) ação. Simplificando, os eleitos se envolver em 

santos, obras de justiça para a honra de Deus. O trabalho é a palavra 

grega ergon , que refere-se à ação, realização, ou a própria função. Paulo estava 

confiante de eleição dos tessalonicenses porque sua fé -a autêntica salvífica e 

santificadora dom de Deus-estava produzindo obras de justiça em suas vidas. 

As palavras de Paulo aqui, no entanto, não de modo algum contradiz o seu 

ensinamento claro em outros lugares que a salvação é pela fé, para além de 

quaisquer obras humanas. Por exemplo, em Romanos 3: 20-21. Ele declara: 

"Pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele, porque pela lei 

vem o pleno conhecimento do pecado Mas agora, sem a lei a justiça de Deus 

tem se manifestado. " Paulo continua a afirmar que os pecadores são 

"justificados como um presente, por sua graça [de Deus] por meio da redenção 

que há em Cristo Jesus, a quem Deus exibido publicamente como propiciação 

em seu sangue pela fé" (vv 24-25;. Cf. 4: 4; 5:. 1; Ef 2: 8-9). 

No entanto, o Novo Testamento também salienta o lado ativo da fé: a salvação 

produzirá necessariamente conduta santa. Tal ensino não se opõe a justificação 

pela fé somente através da graça e, quando devidamente entendida, na verdade, 

complementa que a doutrina. Paulo é inequívoca no início do livro de Romanos 

que funciona fluxo de fé salvadora: "[Deus] retribuirá a cada um segundo as 

suas obras: para aqueles que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, 

honra e imortalidade, a vida eterna" ( 2: 6-7). Isso não significa que as pessoas 

podem ganhar a salvação por causa de suas boas obras, mas sim que as 

obras verificar a realidade de sua fé. 

Paulo instruiu a Efésios, "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto 

não vem de vós, é dom de Deus;. Não como resultado de obras, para que 

ninguém se glorie Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas 

obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas "(Ef. 2: 

8-10). E os crentes razão realizar boas ações é porque Deus está trabalhando 

neles (Fil. 2:13). 

Paulo descreveu a transformação do crente como ir de um tipo de escravidão 

para outra: 

Você não sabe que quando você se apresentar para alguém como escravos para 

obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, 

ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, embora tendo sido 

servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que foram 



cometidos, e tendo sido libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça ... 

o benefício Portanto fosse você em seguida, decorrentes das coisas de que agora 

vos envergonhais? Para que o resultado dessas coisas é a morte. Mas agora, 

libertados do pecado e escravizado a Deus, você deriva o seu benefício, 

resultando em santificação, e por fim a vida eterna. (Rom. 6: 16-18, 21-22) 

O apóstolo Tiago também ensinou que as boas obras devem estar presentes na 

vida daqueles que professam a fé em Cristo; caso contrário, essa profissão não 

é genuína. 

Mas alguém pode muito bem dizer: "Você tem fé, e eu tenho as obras; mostra-

me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras." Você 

crê que Deus é um só. Fazes bem; os demônios o crêem, e estremecem. Mas 

você está disposto a reconhecer, você companheiro insensato, que a fé sem 

obras é inútil? Não era nosso pai Abraão justificado pelas obras, quando 

ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você vê que a fé cooperou com as suas 

obras, e, como resultado das obras, a fé foi aperfeiçoada ... Pois, assim como o 

corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. (Tiago 

2: 18-22, 26) 

Os crentes, por vezes, desobedecer aos mandamentos de Deus e deixar de fazer 

a Sua vontade, mas eles sempre tempo para obedecer (Rom. 7: 18-20) e irá se 

manifestar alguns verdadeiro fruto espiritual de obediência (cf. Jo 15: 5). Fé 

salvadora genuína é, por definição, fortemente inclinado em direção a 

obediência a Deus, o que leva inevitavelmente à obra de fé Paulo elogiou os 

tessalonicenses para. 

Um amor que trabalhava 

e trabalho de amor (1: 3b) 

A segunda marca de identificação dos eleitos é o seu trabalho de amor. É 

verdade cristãos ministro motivado por seu amor pelos outros. Amar mesmo os 

inimigos é uma expressão do poder da salvação (cf. Mateus 5:44;.. Gal 

6:10). Amar os outros crentes também é uma evidência de salvação, como 4: 9 

afirma explicitamente: "Agora, quanto ao amor dos irmãos, você não tem 

necessidade de alguém para escrever para você, para você mesmos sois 

instruídos por Deus a amar uns aos outros." Pedro afirmou esta realidade: "Uma 

vez que você tem em obediência à verdade purificado as vossas almas por um 

amor sincero aos irmãos, fervorosamente ameis uns aos outros com o coração" 

(1 Pedro 1:22). O apóstolo João expressou esta verdade também quando 

escreveu: "Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e não há motivo para 

tropeço nele" (1 João 2:10). Ele passou a afirmar que esse amor é uma prova 

definitiva da salvação: ". Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, 

porque amamos os irmãos Aquele que não ama permanece na morte" (3:14; cf. 

João 13:35; 1 João 2: 9, 11; 03:10; 04:20). Esteamor é parte do fruto do Espírito 



produzido naqueles guiados pelo Espírito (Gl. 5:22). Trabalho é a palavra 

grega Kopos , o que denota um tipo árduo, cansativo de labuta, feito para o 

ponto de exaustão. Ao contrário de ergon ( trabalho ), que incide sobre o fato 

em si, Kopos olha para o esforço despendido na realização de uma escritura 

particular. É um esforço que tensiona a todas as energias para o nível 

máximo. A forma mais nobre, mais altruísta e abnegado de amor ( ágape ) 

motiva esse tipo de esforço espiritual. O apóstolo Paulo se refere aos crentes o 

esforço espiritual fazer como eles trabalham para avançar a verdade divina e do 

reino do Senhor, porque sinceramente amo as pessoas. 

Além disso, além de descrentes e crentes amoroso, Romanos 8:28 identifica os 

escolhidos pessoas incluídas em eterna, poupando propósito como "aqueles que 

amam a Deus" de Deus. Essa é uma característica básica de qualquer um que 

Salvadora adora o Deus vivo e verdadeiro, e do Senhor Jesus Cristo, e é a 

verdadeira razão que amar os outros: 

Também os estrangeiros, que se unirem ao Senhor, para ministrar a Ele, e para 

amarem o nome do Senhor, para ser seus servos, cada um que impede de 

profanar o sábado e se aferra a minha aliança. (Is. 56: 6) 

Mas, assim como está escrito: "As coisas que o olho não viu eo ouvido não 

ouviu, e que não entraram no coração do homem, tudo o que Deus tem 

preparado para aqueles que O amam." (1 Cor. 2: 9) 

Mas, se alguém ama a Deus, ele é conhecido por Ele. (1 Cor. 8: 3) 

A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor 

incorruptível. (Ef. 6:24) 

Bem-aventurado o homem que suporta a provação; por uma vez que ele tenha 

sido aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o 

amam. (Tiago 1:12) 

Para uma discussão detalhada desse amor a Deus, veja Romanos 1-8, A Commentary 

MacArthur Novo Testamento (Chicago: Moody, 1991), 483-85. 

Cristianismo Autêntico sempre foi definida por amar a Cristo. Em 2 Coríntios 

5:14 Paulo diz: "O amor de Cristo nos constrange" (cf. Gal. 5: 6). Aqueles que 

são indiferentes a essa preocupação estão em seu caminho para o inferno, se 

não se arrependerem: "Se alguém não ama o Senhor, ele deve ser amaldiçoado" 

(1 Cor 16:22.). Os crentes de Tessalônica trabalho de amor era, portanto, uma 

outra marca de sua eleição (cf. 2 Ts. 1:11). 



A esperança que resistiu 

e firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na presença 

do nosso Deus e Pai, (1: 3-C) 

A terceira prova da eleição é firmeza de esperança. Todos os cristãos têm 

uma esperança em o Senhor Jesus Cristo -a perseverante expectativa de ver 

a Sua glória futura e receber sua herança eterna. 

O olhar resgatados para o aparecimento futuro glorioso do Senhor Jesus 

Cristo (veja a discussão de 1:10, mais adiante neste capítulo). Paulo declarou 

que a salvação instrui os crentes em que a esperança: "Porque a graça de Deus 

se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a negar 

desejos impiedade e mundanas ea viver de forma sensata, justa e piedosamente 

na idade atual, procurando o bem-aventurado esperança e o aparecimento da 

glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo "(Tito 2: 11-13). 

O apóstolo poderia incentivar e ensinar os outros a respeito desta 

grande esperança : porque ele estava tão confiante de que em sua própria vida 

(Rom 5 1-2;; Ef 1:11 Colossenses 1:27..): "No futuro, há guardada para mim a 

coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a 

mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda "(2 Tim. 4: 8). 

Pedro abriu sua primeira epístola com o anúncio da bênção de Deus, que excede 

todo o Bênçãos "uma esperança viva, ... uma herança ... nos céus para vós, ... 

protegidos pelo poder de Deus, ... no revelação de Jesus Cristo "(1 Pedro 1: 3-

7). Esta esperança é a mesma esperança Paulo referido, quando escreveu: 

"Porque em esperança fomos salvos" (Rom. 8:24). 

Firmeza é da palavra grega hupomone , que transmite a idéia de resistência e 

perseverança; literalmente, denota a condição de ficar sob pressão. Ele está 

intimamente relacionado com o conceito teológico os reformadores chamados 

"a perseverança dos santos" (cf. Rom. 2: 7; 2 Tessalonicenses 1:. 4; Rev. 14:12), 

isto é, os cristãos se apegam ao seu Esperamos que até o final. Não há nada que 

deve causar um verdadeiro cristão a perder a confiança nas promessas de Deus: 

"Por que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o 

mundo: a nossa fé, que é aquele que vence o mundo. , senão aquele que crê que 

Jesus é o Filho de Deus? " (1 João 5: 4-5). Para os crentes, a verdadeira 

esperança é um desejo forte e gemendo de "estar em casa com o Senhor" (ver 2 

Cor 5: 2-8.). 

O tessalonicenses esperança ( Elpis ) foi firme porque estava ancorado em o 

imutável Senhor Jesus Cristo. O escritor de Hebreus ricamente expressa a 

segurança deste esperança quando ele escreveu: 



para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, 

os que se refugiaram teria forte incentivo para tomar posse da esperança 

proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, uma esperança segura e 

firme e que penetra além do véu, onde Jesus entrou como um precursor para 

nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de 

Melquisedeque. (Hb 6: 18-20.) 

O contexto indica que as "duas coisas imutáveis" são a promessa de Deus e do seu juramento 

(v. 17), o que torna a esperança do crente no evangelho impossível de mudar. Além disso, 

sua esperança é garantido pela intercessão de Cristo, Sumo e Eterno Sacerdote, e manteve a 

salvo dentro do santuário celeste inexpugnável onde Ele monta guarda sobre Seu próprio 

(07:25; cf. 4: 15-16). A esperança transcende a mera humana , antecipação wishful e 

descansa com confiança na consumação da redenção que a Escritura diz que certamente 

ocorrerá quando Cristo voltar. Tal esperança irá inevitavelmente causar crentes para triunfar 

sobre as lutas da vida, pois deriva do tipo de fé verdadeira Tessalonicenses recebeu de Deus. 

A firmeza de quem foi dado que a esperança cumpre a promessa de Jesus em 

Mateus 24:13: "Aquele que perseverar até o fim, será salvo." Isso não era um 

conceito novo, mas solidamente baseado nos ensinamentos do Antigo 

Testamento, como Provérbios 04:18: "O caminho dos justos é como a luz da 

aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito" (cf. Jer . 32:40). O caminho 

espiritual dos justos não vai da luz à escuridão; ele vai de luz fraca a plena 

luz. Torna-se cada vez mais brilhante como o trabalho da pessoa de fé aumenta, 

seu trabalho de amor se intensifica, e sua esperança persevera mais e 

mais. Como os crentes de Tessalônica, aqueles cuja fé é genuína são aqueles 

cuja esperança o Salvador assegura no céu e, pelo Espírito Santo, capacita a 

perseverar até o fim (cf. Jó 17: 9; João 8:31; Filipenses 1: 6. ; Colossenses 1: 

21-23.; Hb 3: 6, 14). Hebreus 6: 10-11 compara com o que Paulo escreveu aqui:. 

"Porque Deus não é injusto para se esquecer da sua obra e do amor que 

demonstraram para com o seu nome, por ter ministrado e ainda ministrar aos 

santos E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo, de modo a 

perceber a completa certeza da esperança até o fim. " 

Uma compreensão da Eleição 

Sabendo, amados irmãos por Deus, a vossa eleição; (1: 4) 

Versículo 4 sinais da transição a partir da declaração anterior (v. 3), que 

descreve a confiança de Paulo na atual condição espiritual dos Tessalonicenses, 

a seção a seguir, que se centra na sua conversão passado (10/05 vv.). 

Sabendo, a partir de uma forma de o verbo grego oida , também pode ser 

traduzido como "visto", ou "percepção". Aqui, Paulo usou para expressar a sua 

percepção de que o conjunto de Tessalônica era genuíno. 



A frase amados irmãos por Deus contém alguma terminologia familiarizado 

Novo Testamento. Brethren ( adelphoi ) é uma palavra comum para os filhos 

de Deus em Cristo. Amado por Deus traduz uma frase de particípio perfeito 

passivo no grego ( ēgapēmenoi hupo [tou] theou ), explicar a realidade que os 

cristãos são destinatários do amor soberano de Deus (cf. Deut. 7: 7-8). 

Quando Paulo disse aos Tessalonicenses, ele tinha certeza de Deus escolha de -

los, suas palavras estavam em perfeita harmonia com o uso do Novo 

Testamento (cf. Mt 24:22, 24, 31; Lc. 18: 7.; Rom 8:33; Col. 3:12; 2 Tm 

2:10).. Os cristãos são os eleitos, escolhidos de Deus unicamente por seu 

soberano, o propósito amoroso, para além de qualquer mérito ou sabedoria 

humana. Deus na eternidade passada soberanamente escolheu todos os crentes 

para a salvação, atraindo-os para si mesmo no tempo, pela obra do Espírito 

Santo (João 6:37, 44; Rm 9: 15-16; 1 Cor. 1:. 9; Ef. 1: 4-6, 11; 2 Tessalonicenses 

2:13; 2 Tim. 1: 9; cf. Atos 13:. 46-48; Apocalipse 13: 8; 17: 8). Jesus instruiu 

os discípulos: "Você não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos 

designei para que você iria e dar fruto" (João 15:16). O Pai, o Filho eo Espírito 

Santo eleito não só os apóstolos, mas também todos os que creram em toda a 

história. Em Sua oração sacerdotal, Jesus orou: "Eu peço em seu nome; eu não 

peço, em nome de todo o mundo, mas daqueles que me tens dado, porque são 

teus" (João 17: 9). 

Como 1 Tessalonicenses 1: 6 e 9 de sugerir, a vontade do homem participa de 

conversão em resposta a estímulos de Deus. Assim, o verdadeiro evangelismo 

é um chamado ao arrependimento e fé (por exemplo, Atos 20:21). 

Sua conversão Past 

porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas 

também em poder, e no Espírito Santo e em plena 

convicção, assim como você sabe que tipo de homem que provou 

ser entre vós, por amor de vós. Você também tornastes imitadores 

nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, 

com alegria do Espírito Santo, de modo que você se tornou um 

exemplo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque 

a palavra do Senhor soou a partir de você, não só na Macedônia 

e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com 

Deus se divulgou, de modo que não temos necessidade de dizer 

nada. Porque eles mesmos relatam sobre nós que tipo de recepção 

que tivemos com você, e como se voltaram para Deus dos ídolos 

para servir a um Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu 

Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, que 
nos livra da ira vindoura. (1: 5-10) 

Certeza de Paulo a respeito da eleição dos tessalonicenses abrangeu suas 

memórias de sua conversão passado. O apóstolo confiança estabelecido essas 

lembranças nos versículos 5-10 como razões afirmando sua salvação. 



A recepção do Evangelho no poder e no Espírito Santo 

porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas 

também em poder, e no Espírito Santo e em plena 

convicção, assim como você sabe que tipo de homem que provou 
ser entre vós, por amor de vós. (1: 5) 

O primeiro indicador passado (eo quarto no total) a partir da conversão dos 

Tessalonicenses que atestaram a autenticidade da sua eleição foi o poder divino 

revelado na pregação do evangelho para eles. Quando Paulo disse que 

o evangelho veio no poder e no Espírito Santo e em plena convicção, ele não 

estava apenas descrevendo a experiência dos Tessalonicenses, mas seus Silas 

de e Timoteo de, quando pela primeira vez declarada a notícia de poupança em 

Tessalônica. Paulo e os outros estavam tão profundamente identificado com a 

mensagem de salvação e de seu poder que ele chamou de nosso evangelho (cf. 

2 Ts 2:14.), embora fosse de Deus (Rom. 1: 1; 1 Ts. 2: 2, 9) e dizia respeito à 

obra expiatória de Jesus Cristo (1 Cor. 15: 1-4). 

Primeiro, Paulo afirmou que o poder foi revelado porque a mensagem não veio 

para os Tessalonicenses somente em palavras -não foi apenas falar. Não era 

simplesmente as próprias palavras que importavam, embora qualquer (10 cf. 

Rom: 8, 14; 1 Pedro 1: 22-25.) Por mensagem, incluindo o evangelho, por 

definição, tem de consistir em palavras que estabelecem a mensagem. A fé vem 

pelo ouvir aquelas palavras de verdade, mas o processo de transformação 

envolve muito mais do que isso. Independentemente da erudição, a lógica 

convincente, a retórica em alta, ou o estilo de comunicação inteligente e 

interessante, se a verdade falada não é acompanhada pelo poder de Deus, isso 

não leva a nada. Mas, quando autorizados por Deus, uma vez que penetra na 

alma preparada, a verdade do evangelho salva (cf. 1 Pedro 1: 23-25). 

Jesus indicou a impossibilidade de todos os pecadores a crer na verdade, quando 

disse: "Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as 

trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo o que faz o mal 

odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras sejam manifestas "(João 

3: 19-20). Ao longo destas linhas, Paulo ensinou o Corinthians ", e mesmo se o 

nosso evangelho está encoberto, é velado para os que estão perecendo, em cujo 

caso o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não 

vejam a luz do evangelho da glória de Cristo "(2 Cor 4: 3-4; cf. Ef. 2: 1.). Ele 

já lhes havia dito que o "homem natural" não pode entender o evangelho (1 Cor. 

2:14). Palavras estéreis da verdade sozinho, não importa o quão bem 

apresentado, não pode penetrar tal cegueira espiritual e amortecimento. "Porque 

o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder" (1 Cor. 04:20). Deus 

tem para despertar poderosamente a alma morta e abrir os olhos dos cegos para 

que a verdade pode regenerar (Ef. 2: 4-5). 



Tal óbvio poder para vivificar os mortos espiritualmente vem do Espírito 

Santo. power-transformando alma Genuina que acompanha a pregação do 

evangelho é a obra do Espírito energizar tanto o pregador e do ouvinte. Jesus 

fez alusão a essa verdade quando Ele prometeu aos apóstolos pouco antes de 

Sua ascensão, "Ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre 

vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e 

Samaria, e até mesmo para a parte mais remota da terra "(Atos 1: 8). 

Paulo sabia que a pregação em Tessalônica deu poder divino por causa 

da convicção plena ("plena convicção", NVI ), ele tinha como ele 

entregou. Comentador Leon Morris dá uma perspectiva útil sobre o que Paulo 

queria dizer aqui: 

O terceiro ponto é que o evangelho veio "em plena convicção." Não há 

repetição do "in" em grego. O efeito é o de ligar estas palavras muito 

estreitamente com o que precede. Segurança [ Plerophoria ] não é um 

dispositivo humano pelo qual os homens se convencem. Pelo contrário, é o 

resultado da atividade do Espírito Santo trabalhando dentro dos crentes. Alguns 

sentiram que a garantia de dizer aqui é que o que veio aos convertidos, enquanto 

eles colocam sua confiança em Cristo, e este não pode estar fora da mente do 

Apóstolo. Mas seu significado principal é a garantia de que o Espírito Santo aos 

pregadores, pois Paulo está lidando com a maneira como ele e seus 

companheiros vieram a conhecer a eleição dos tessalonicenses. Eles tinham a 

garantia em seus próprios corações que, como eles estavam pregando, o poder 

de Deus estava no trabalho. O Espírito estava trabalhando uma obra da 

graça. ( A Primeira e Segunda Epístolas aos Tessalonicenses, A Commentary 

New Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1989], 

57-58) 

Paulo e seus companheiros pregadores foram Espírito-habilitada, confiante, 

seguro, e os homens corajosos que dependiam de Deus poder trabalhar por eles 

e em seus ouvintes para efetuar a salvação. 

Para enfatizar seu ponto sobre o poder da pregação dos missionários, Paulo 

versículo 5 fechado com estas palavras: ., assim como você sabe que tipo de 

homem que provou ser entre vós, por amor de vós Ele disse aos crentes de 

Tessalônica que o poder espiritual manifestos sua vida e as vidas de seus 

colegas ministros afirmaram a precisão de sua pregação. O apóstolo (e, sem 

dúvida, Silas e Timóteo, também) era verdadeira, humilde, abnegado, gentil, 

atencioso, apaixonado e compassivo para com os tessalonicenses. Ele trabalhou 

entre eles com suas próprias mãos para que ele não teria que aceitar qualquer 

dinheiro com eles (2 Ts 3: 7-8.). Os tessalonicenses não só tinha ouvido a 

pregação do evangelho, que tinham visto ele vivida em Paulo, cuja vida foi um 

rico exemplo do poder do evangelho que ele pregava (ver 2 Cor. 1:12). 



A Imitação Genuina do Senhor 

Você também se tornou imitadores nossos e do Senhor, (1: 6-A) 

A marca quinto identificar provando eleição dos tessalonicenses foi que eles se 

tornaram imitadores de Paulo e do Senhor. Imitadores ( mimētai ) é a 

palavra da qual o termo em inglês imita deriva. Esta obra transformadora 

ocorreu no momento da salvação, quando os crentes tessalonicenses se 

tornaram novas criaturas (cf. 2 Cor. 5:17). Os padrões de vida santa 

imediatamente começaram a substituir os antigos pecadores (cf. Ef 4:22., 24). O 

Tessalonicenses, no meio de um ambiente pagão, sem qualquer liderança da 

igreja veterano, teve no poder do Espírito Santo se tornar imitadores do 

apóstolo, os seus co-trabalhadores, e-mais importante-Cristo. A salvação 

começa a obra da santificação (cf. 1 Pedro 1: 1-2). Como Paulo lembrou aos 

Romanos: "Você não sabe que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus 

fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo 

batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do 

Pai, assim também andemos nós em novidade de vida "(Romanos 6: 3-4; cf. 2 

Cor 5:17; Gal 6:15...). 

Estilos de vida dos crentes tessalonicenses começou a se tornar muito diferente 

do sórdido paganismo, idólatra do seu passado e do farisaísmo legalista dos 

judeus em sua cidade. Eles se tornaram imitadores de Jesus Cristo. Paulo 

comandou os crentes para exercer essa realidade como um modo de vida: "Sede 

meus imitadores, como também eu sou de Cristo" (1 Cor. 11: 1). Ele disse ao 

Corinthians que era uma experiência progressiva de santificação pelo Espírito 

Santo que os moveu para cima, para níveis crescentes de glória, mais e mais 

para a imagem de Cristo (2 Cor. 3:18). 

A Endurance alegre no Tribulation 

tendo recebido a palavra em muita tribulação, com a alegria do 

Espírito Santo, (1: 6-B) 

Um sexto marca de identificação, que confirmou o Tessalonicenses foram 

verdadeiramente eleito foi sua alegria em meio ao sofrimento e 

dificuldades. Não importa o quão difíceis circunstâncias tornam-se, os 

verdadeiros cristãos não perdem a sua derradeira alegria porque o Espírito 

Santo distribui-lo aos eleitos. O reino de Deus é alegria (Rom. 14:17). 

Paulo voltou a afirmar que os tessalonicenses tinham recebido a palavra, que 

era simplesmente uma reiteração que haviam crido o evangelho e foram 

convertidos. Mas eles fizeram isso em muita tribulação, ou seja, em grande 

sofrimento, que começou quando Paulo primeiro pregou. Conforme registrado 

em Atos 17: 1-4, e foi observado anteriormente, Paulo e seus companheiros 

missionários lançou um ministério evangelístico eficaz ao longo de três sábados 



na sinagoga de Tessalônica, após o que continuou seu trabalho em outro local 

durante vários meses de duração suficiente para receber dois coleções de 

Filipepi (. cf. Phil 04:16), ser empregado (1 Ts. 2: 9; 2 Ts 3: 8.), e cuidar da 

igreja em profundidade (1 Tessalonicenses 2: 7-11.). Como resultado do 

impacto transformador desse ministério evangélico, os judeus arremessado 

tremenda perseguição e oposição contra o apóstolo: 

Mas os judeus, tornando-se ciumento e levando consigo alguns homens maus 

do mercado local, formaram uma turba e definir a cidade em alvoroço; e 

atacando a casa de Jason, eles estavam procurando trazê-los para junto do 

povo. Quando eles não encontrá-los, eles começaram arrastando Jason e alguns 

irmãos perante as autoridades da cidade, gritando: "Esses homens que 

perturbam o mundo, chegaram também aqui; e Jason congratulou-se com eles, 

e todos eles agem contra os decretos de César , dizendo que há outro rei, Jesus. 

" Eles incitaram a multidão e as autoridades da cidade, que ouviram estas 

coisas. E quando eles tinham recebido uma promessa de Jason e os outros, eles 

lançaram-los. Logo os irmãos enviaram Paulo e Silas afastado por noite para 

Berea. (Atos 17: 5-10) 

Depois de Paulo e seus companheiros haviam deixado Tessalônica, é provável 

que os judeus incrédulos e gentios pagãos intensificou a perseguição. Paulo 

mais tarde refletiu sobre que a agressão: "Porque vós, irmãos, imitadores das 

igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia, para que você também 

sofreu os mesmos sofrimentos nas mãos dos seus próprios concidadãos o 

mesmo que eles fizeram com os judeus , que também mataram o Senhor Jesus 

e os profetas, e nos levou para fora "(1 Tessalonicenses 2: 14-15.). 

A palavra grega traduzida tribulação é thlipsis , que significa "pressão 

intensa", em oposição a algo leve. Assim, os novos crentes em Tessalônica 

experimentou severa perseguição, mas a autenticidade de sua salvação 

transcendeu que a aflição de modo que eles nunca perderam suaalegria (cf. 1 

Tes. 3: 4; 2 Tessalonicenses 1: 4; em contrapartida, ver Sl 51:. 12). 

Os tessalonicenses "responder a perseguição e sofrimento com a alegria do 

Espírito Santo era uma reminiscência dos apóstolos "reação no início do livro 

de Atos. Após o Sinédrio açoitado eles, ordenou-lhes que não pregar o 

evangelho de novo, e lançou-los ", eles seguiram o seu caminho a partir da 

presença do Conselho, regozijando-se por terem sido considerados dignos de 

sofrer afrontas por esse Nome" (Atos 5: 41). 

Mas não se deve considerar essas respostas cheias de espírito de alegria 

estranho ou incompreensível-Alegria é um benefício divino da posição do 

cristão em Cristo, uma das "bênçãos espirituais (s) nos lugares celestiais em 

Cristo" (Ef 1: 3. ). Romanos 5: 1-4 declara: 



Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor 

Jesus Cristo, pelo qual também fomos feitos a nossa introdução, pela fé, a esta 

graça na qual estamos firmes; e nós nos gloriamos na esperança da glória de 

Deus. E não só isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, 

sabendo que a tribulação produz perseverança; e perseverança, experiência 

comprovada; ea experiência, esperança comprovada. (Cf. Atos 16: 22-25; Gl 

5:22; Fp 4: 4...) 

Alegria humana Mere vai morrer sob perseguição; a alegria do Espírito 

Santo vai transcendê-lo e crescer. Mais uma vez, apesar de tanta alegria é um 

fruto do Espírito (. Gal 5,22), todos os crentes são chamados a exercer cada vez 

maior alegria (Fp 4: 4.). 

Um comportamento que é exemplar 

de modo que você se tornou um exemplo para todos os crentes na 

Macedônia e na Acaia. (1: 7) 

Um sétimo indicador da eleição dos Tessalonicenses, e uma extensão dos 

outros, era a sua conduta exemplar. Passaram de imitadores louváveis de Paulo 

e de Cristo para aqueles cujas vidas Cristão própria tornou-se digno de 

imitação. A igreja tornou-se um exemplo para todos os crentes, um modelo 

para ainda mais antiga, os cristãos mais maduros a seguir. Exemplo é a palavra 

grega tupos ("reprodução exata"), a partir do qual o Inglês tipo deriva. Os 

tessalonicenses tornou-se como modelos para os outros em toda a região para 

construir suas vidas diante. (Cf. 1 João 2: 6) Macedónia foi a província no norte 

da Grécia, que continha Tessalônica, bem como Filipepi e Berea. Achaia foi a 

província do sul da Grécia que incluiu tais proeminentes cidades como Atenas 

e Corinto. 

Para ilustrar este especificamente, os tessalonicenses estavam entre aqueles 

crentes Paulo citados às Corinthians como modelos para dar e administração 

financeira. Os tessalonicenses estavam em profunda pobreza, provavelmente 

por causa da perseguição que sofreu. No entanto, eles deram liberalmente e 

sacrifício para ajudar os crentes necessitados em Jerusalém (2 Cor. 8: 1-5), 

demonstrando assim um padrão de piedade, e, novamente, de uma forma 

sacrificial provando a realidade da sua eleição. 

A Proclamação da Palavra Everywhere 

Porque a palavra do Senhor soou a partir de você, não só na 

Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé 

para com Deus se divulgou, de modo que não temos necessidade 

de dizer nada. Porque eles mesmos relatam sobre nós que tipo de 
recepção que tivemos com você, (1: 8-9a) 



Outra característica que verificado o poder de salvação nos santos de 

Tessalônica foi sua fidelidade na proclamação do evangelho. A palavra do 

Senhor, a verdade economia divina do evangelho, soou diante da igreja em 

Tessalônica. Soou por diante ( exēchētai ) só é usado aqui no Novo 

Testamento e significa "sair adiante" ou "para soar adiante muito 

intensamente." Do lado de fora do Novo Testamento, o termo foi usado para se 

referir a uma trombeta estridente, ou trovão rolamento. A forma tensa perfeita 

de exēchētai indica corajoso, trombetear contínua da igreja da mensagem do 

evangelho. 

A partir do momento em que a igreja foi fundada, a sua proclamação do 

evangelho alardeou para fora, não só na Macedônia e Acaia, mas também em 

todos os lugares. Porque Tessalônica era um hub de viagens e do comércio, as 

pessoas que vêm através de Macedonia de leste e oeste ao longo da Egnatian 

Rodovia ouvi a palavra do Senhor dos crentes fiéis, assim como aqueles que 

visitou a cidade de navio e usado suas instalações portuárias. Aparentemente os 

tessalonicenses que se aventuraram para fora da cidade também levou o 

evangelho com eles para Acaia e cada lugar. Paulo retratado sua proclamação 

como um som constante, aumentando e ecoando em um círculo cada vez mais 

ampla como a igreja fez a maior parte de uma localização estratégica a partir do 

qual a proclamar a verdade. 

Sua influência era tão clara e extensa que Paulo disse que ele tinha nenhuma 

necessidade de dizer qualquer coisa. Na verdade, a notícia do 

Tessalonicenses 'salvação e posterior poderoso testemunho foi tão convincente 

que Paulo disse que as pessoas que ouviram o testemunho da igreja 

poderia relatar sobre si -nos que tipo de recepção que tivemos com você. Em 

vez de Paulo dizendo às pessoas que ele conheceu em suas viagens sobre o que 

Deus tinha feito naquela cidade, as pessoas estavam dizendo-lhe que estava se 

tornando comumente conhecido.Cada igreja poderia desejar um impacto tão 

grande e reputação. 

Uma transformação total da idolatria 

e como se voltaram para Deus dos ídolos para servir a um Deus 

vivo e verdadeiro, (1: 9b) 

A prova segura de eleição dos tessalonicenses era que eles submetidos a um 

novo mestre. Salvação significou uma ruptura decisiva com a religião pagã e 

um redirecionamento de toda a vida. Os tessalonicenses abandonado tudo o 

politeísmo e abraçou só Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo expressou esta 

mudança, terem voltado para Deus dos ídolos. Virou vem do 

verbo epistrepho , que é usada no Novo Testamento para indicar o fato de que 

na conversão do pecador há uma viragem no sentido oposto absoluto (Atos 

09:35; 11:21; 26:18, 20; 2 Cor . 3:16; Lc 1:16; Tiago 5:20). Tal conversão 

implica arrependimento, uma viragem dos ídolos e na fé submetendo-se 



sozinho do Salvador (Atos 20:21). Essa retomada é muito mais do que 

simplesmente mudar de opinião sobre quem é Cristo-it é uma completa inversão 

de fidelidade,dos ídolos para servir a um Deus vivo e verdadeiro. A palavra 

que Paulo escolheu para servir ( douleuein ) significa servir como um bond-

escravo , que era a forma mais exigente de servidão. Paulo sabia que os 

tessalonicenses tinha se transformado de devoção servil a falsos, morto, 

demoníacos ídolos para uma nova e bem-vinda a escravidão a um Deus vivo e 

verdadeiro (cf. Rom. 6: 16-18). 

Um expectante Olhando para o retorno de Cristo 

e de esperar por seu Filho do céu, a quem ele ressuscitou dentre 

os mortos, que é Jesus, que nos livra da ira vindoura. (1:10) 

A décima e última marca que indicava a igreja em Tessalônica foi 

verdadeiramente eleitos de Deus era que seus membros esperou por Seu Filho 

do céu ... que é Jesus. 

Aqueles que amam a Cristo por muito tempo para e antecipar seu retorno. Os 

apóstolos exibido tal desejo quando viram a ascensão de Jesus: 

Ele foi levantado, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus 

olhos. E como eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que dois 

homens vestidos de branco parou ao lado deles. Eles também disseram: 

"Homens da Galiléia, por que estais olhando para o céu? Esse Jesus, que foi 

levado de vocês para o céu, há de vir exatamente da mesma maneira como você 

viu ir para o céu." (Atos 1: 9-11) 

Paulo afirmou que, sem dúvida, aquele que uma vez subiu aos céus é também 

o One crentes esperar para, Aquele a quem Ele [Deus] ressuscitou dentre os 

mortos, que é Jesus. A referência à ressurreição estabelece o terreno para o 

retorno de Jesus Cristo. Deus levantou -Lo da morte porque Ele ficou 

satisfeito com seu sacrifício pelo pecado e porque Ele quis exaltá-Lo ao trono 

celestial do qual Ele voltará a exercer o seu direito soberano a governar como 

Rei dos Reis (Atos 02:24, 32; 3:15; 4: 10-12; 5: 30-32; 13: 33-35; 17:31; cf. 

Rom 1: 3-4; 2 Cor. 13:.. 4; Ef 1: 19-23 ). A palavra para a espera é usado 

somente aqui no Novo Testamento, e refere-se expectante sustentada de espera, 

paciente, confiante de espera. 

Para se ter uma expectativa olhando para o retorno de Jesus do céu é apenas um 

aspecto mais importante neste primeiro capítulo que define um cristão. Esperar 

é um tema recorrente nas cartas de Tessalônica (1Ts 2:17, 19; 3:13; 4: 15-17.;. 

5: 8, 23; 2 Tessalonicenses 3: 6-12). Em duas de suas outras cartas, Paulo 

descreveu esta atitude de espera da seguinte forma: 



No futuro, é reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me 

dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a 

sua vinda. (2 Tim. 4: 8) 

Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, 

ensinando-nos a negar desejos impiedade e mundanas ea viver de forma 

sensata, justa e piedosamente na idade atual, procurando a bendita esperança ea 

manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. (Tito 2: 

11-13) 

O verdadeiro crente espera ansiosamente a volta de Cristo, porque ele sabe que 

leva a cumprimento e satisfação do propósito eterno de Deus, que é, como Paulo 

afirmou que, para salvar -nos da ira vindoura. Salvamentos denota o 

livramento do Senhor proporciona. Ele é o Salvador, Libertador e Salvador 

daqueles de outra forma caminhando para o julgamento divino ea punição 

eterna. No mundo antigo, a idéia da ira divina foi aceito, mas não houve uma 

verdadeira esperança de resgate a partir dele. Por outro lado, no mundo pós-

moderno a idéia da ira divina é rejeitada, então o socorrista não é necessária ou 

atendido. Orge ( ira ) descreve Deus resolvida oposição e descontentamento 

com o pecado. Neste contexto, a ira é o julgamento eterno de Deus contra o 

pecado. Alguns acreditam que a ira vindoura refere-se à Grande Tribulação, e 

ver esse resgate como a promessa do pretribulation Rapture, expôs sobre mais 

tarde nesta epístola (veja o capítulo 11 deste volume). Mas o contexto imediato 

da discussão de Paulo da eleição e salvação ao invés de escatologia exclui ira 

temporal e pontos a eterna ira,como faz a ira mencionado em 5: 9 "Porque Deus 

não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor 

Jesus Cristo. " 

Estes dez marcas dos eleitos são verdadeiras de todo seguidor verdadeiro de 

Cristo. Mas de vez em quando é possível, mesmo para os verdadeiros crentes a 

perder o contato com essas realidades em suas vidas e viver pecaminosamente 

inconsistente com sua posição no corpo de Cristo. Pedro pediu a seus leitores: 

"Portanto, irmãos, tudo o mais diligente para ter certeza sobre sua vocação e 

eleição" (2 Pedro 1:10). Não é que eles precisam convencer Deus Ele já sabe 

que constitui o eleito. Mas não há nada mais assegurando para aqueles que 

professam a fé em Cristo do que saber sua verdadeira condição espiritual por 

meio dessas dez benchmarks espirituais. 

 

 



2. A prova de falhas Liderança Espiritual 

(1 Tessalonicenses 2: 1-6) 

Porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa vinda para você 

não foi em vão, mas depois já tínhamos sofrido e sido maltratados 

em Filipos, como sabeis, tivemos a ousadia em nosso Deus para 

vos falar o evangelho de Deus em meio a muita oposição.Porque 

a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, ou 

por meio do engano; mas, assim como fomos aprovados por Deus 

para ser confiada com o evangelho, assim falamos, não para 

agradar aos homens, mas Deus, que prova o nosso coração. Para 

nós nunca veio com lisonjas, como você sabe, nem com um 

pretexto para ganância-Deus é testemunha-nem buscamos glória 

de homens, quer de você ou de outros, embora em apóstolos de 
Cristo que poderíamos ter afirmado nossa autoridade .(2: 1-6) 

Por quase meio século, começando na década de 1950, o mundo fez a pergunta: 

"Onde tem todos os líderes foram?" Durante esse tempo, a sociedade tem 

colocado cada vez mais de um prémio na liderança, mas encontrou poucos 

líderes nobres com habilidade e integridade. 

Liderança não é fácil. Quando um time de futebol não ganhar, o proprietário 

dispara o treinador. Quando uma empresa perde a sua vantagem competitiva ou 

não de uma forma importante de viver à altura das expectativas, o conselho de 

administração, muitas vezes dispara o presidente. Quando uma igreja não 

cresce de acordo com as expectativas das pessoas, o pastor é muitas vezes 

forçado a sair. 

E porque as questões espirituais e eternas estão envolvidos, a crise de liderança 

no mundo é insignificante em comparação com a crise de liderança na igreja, 

agência de Deus para cumprir Sua missão na terra (Mt 28: 19-20; cf. 1 Tim 3.:. 

15) até que Cristo volte. 

Aqueles que são chamados para serem presbíteros na igreja, que pregam, 

ensinar e levar o rebanho de Deus, são confiadas com o dever inigualável de 

proclamar o evangelho aos pecadores incrédulos, e trazendo aqueles que crêem 

e são batizados na comunhão da igreja local. Lá, o Espírito Santo vai santificá-

los como eles adoram a Deus em espírito e verdade, submetendo-se a exposição 

e aplicação da Escritura. Os pastores também deve interceder por seu povo 

através da oração pública e privada, supervisionar a administração da Mesa do 

Senhor para que seu povo vai confessar regularmente os seus pecados e renovar 

sua aliança de obediência, equipar outros professores e trabalhadores no interior 

da igreja, supervisionar e fazer cumprir a disciplina da igreja, e fornecer 

aconselhamento bíblico para a congregação. Todo este trabalho espiritual é para 



edificar os santos para maturity- "à medida da estatura que pertence à plenitude 

de Cristo" (Ef. 4:13). 

O ancião deve ser um médico espiritual que possa competentemente aplicar 

curas bíblicas aos vícios e heresias que pode afligem membros de sua igreja. Ele 

também deve ser um pastor concurso que, ao alimentar o rebanho, também cura 

as feridas, acalma os seus medos, as proteja de perigos espirituais, e conforta-

los em suas angústias. Em suma, ele é para ser um campeão da verdade bíblica 

(2 Tim. 4: 2), um fornecedor de recursos espirituais (1 Pedro 5: 1-2), um 

guardião e protetor (Atos 20: 28-31), e sempre um modelo de virtude espiritual 

(. 1 Tim 4,12), para os quais ele é diretamente responsável perante o seu Senhor 

Jesus Cristo (Hb 13:17; Tiago 3: 1.). 

Até mesmo o apóstolo Paulo excepcionalmente talentoso fez a pergunta: "E 

quem é adequado para essas coisas?" (2 Cor. 2:16). Ele percebeu que nenhum 

homem poderia desempenhar efectivamente a imensa obrigação de liderança 

espiritual pela sabedoria humana, esforço e força sozinho. Ele sabia que só 

Deus poderia fornecer o poder de ser um líder eficaz, embora ele lutou com sua 

carne e encontrou-se não fazer as coisas que ele queria fazer, e fazer as coisas 

que ele não quer fazer (Rom. 7: 14-25 ). Deus graciosamente deu-lhe 

sofrimento e dor para humilhá-lo continuamente e fazê-lo dependente de poder 

divino (2 Cor. 12: 7-10). 

Falsos mestres assaltado Paulo, como eles costumam fazer outros pastores fiéis, 

por impugnar seu personagem e desafiar sua autoridade. Assim, a declaração 

do capítulo 2 de abertura é uma polêmica em defesa do ministério de Paulo aos 

Tessalonicenses. Os opositores de seu ministério estavam mentindo para a 

igreja em Tessalônica a respeito da sua integridade e sinceridade. Eles 

esperavam para arruinar a nova igreja, destruindo a sua confiança na pessoa que 

Deus usou para o encontrou. Esse grupo provavelmente incluía ambos os judeus 

incrédulos e gentios pagãos, tanto dos quais eram extremamente hostil ao 

evangelho. (Esta era uma situação semelhante à tarde dirigida por Paulo em 2 

Coríntios.) Em uma resposta negativa para a vinda do Messias e Sua obra 

redentora, bem como para a disseminação da mensagem do evangelho, os 

ataques contra a verdade da salvação pela graça escalado e Paulo foi o alvo 

principal. 

Desde mundo do primeiro século estava cheio de falsos líderes espirituais e 

charlatães, foi fácil para os inimigos do apóstolo a agrupar-lo com esses 

charlatões que viajaram ao redor e ministrava apenas para ganhar o poder 

pessoal, riqueza e prestígio. W. Neil escreve sobre aqueles tempos: 

Há provavelmente nunca foi uma tal variedade de cultos religiosos e sistemas 

filosóficos como nos dias de Paulo. Oriente e Ocidente tinha unido e misturados 

para produzir uma amálgama de verdadeira piedade, altos princípios morais, 



superstição bruto e licença bruta. Mistérios orientais, a filosofia grega, e 

godlings locais competiram por favor, sob a égide tolerante com indiferença 

Roman. "homens santos" de todos os credos e países, filósofos populares, 

magos, astrólogos, Crack-potes, e manivelas; o sincero e o espúrio, os justos e 

os desonestos, vigaristas e santos, empurrado e clamavam pela atenção dos 

crédulos e os céticos. (Citado em Leon Morris, A Primeira e Segunda Epístolas 

aos Tessalonicenses. O Novo Comentário Internacional sobre o Novo 

Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1989], 68, n.3) 

Apesar de a pureza da vida de Paulo e do poder transformador da sua mensagem 

(prova suficiente e convincente de sua legitimidade como um apóstolo de Jesus 

Cristo), os inimigos do evangelho estavam tendo algum sucesso em convencer 

os tessalonicenses que Paulo e seus companheiros estavam homens de más 

intenções, nada mais do que egoístas fraudes, como tantos outros "mestres 

espirituais" da época. Portanto, como de mau gosto como foi para Paulo ter que 

se defender, ele respondeu diretamente seus detratores e concisa para o bem da 

verdade. 

Lembrete Abertura de Paulo 

Porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa vinda para você 
não foi em vão, (2: 1) 

Paulo abriu a defesa de sua liderança espiritual com uma declaração geral sobre 

a eficácia do seu ministério: . Porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa 

vinda para você não foi em vão O apóstolo pediu imediatamente o público a 

lembrar a sua própria experiência com ele e seus companheiros-o que tinha 

acontecido era óbvia e evidente. Consciência de como Paulo ministrou entre os 

tessalonicenses não veio de um relatório de segunda mão (cf. 1 Tes. 1: 9), mas 

a partir de seu próprio envolvimento em primeira mão. 

A frase nossa vinda para você refere-se a chegada dos missionários em 

Tessalônica com a mensagem do evangelho. Vain traduz Kenos , que significa 

"vazio". O termo também pode denotar algo que foi sem propósito, efeito, ou a 

importância e foi assim inconseqüente. Mas o ministério de Paulo, Silas e 

Timóteo em Tessalônica não era tão insípida. Pelo contrário, teve um impacto 

poderoso porque produziu efeitos profundos e de longo alcance na vida dos 

tessalonicenses-as marcas de fé genuína recolhida em 1: 1-10. A força da igreja 

de Tessalônica, mesmo depois de deixar de Paulo, era prova de que ele não 

havia trabalhado . em vão Como ele continuou a defesa de seu ministério nesta 

seção da carta, Paulo expressou cinco ingredientes que abriram seu ministério 

para poder divino: a sua confiança no poder de Deus, o seu compromisso com 

a verdade de Deus, seu comissionamento pela vontade de Deus, a sua motivação 

pelo conhecimento de Deus, e sua dedicação para a glória de Deus. 



A confiança de Paulo em Poder de Deus 

mas depois que já havia sofrido e sido maltratados em Filipos, 

como sabeis, tivemos a ousadia em nosso Deus para vos falar o 
evangelho de Deus em meio a muita oposição. (2: 2) 

A confiança de Paulo no poder de Deus, tanto para energizar o seu ministério e 

protegê-lo do mal, deu-lhe a ousadia, coragem, tenacidade e coragem em face 

de seus inimigos. 

Paulo estava pensando desses inimigos quando lembrava aos Tessalonicenses 

que ele e seus companheiros já tinham sofrido e sido maltratados em 

Filipos. Lucas registrou o episódio em Atos 16: 16-24: 

Aconteceu que, como estávamos indo para o lugar de oração, uma escrava que 

tinha um espírito de adivinhação nos encontrou, que estava trazendo seus 

senhores muito lucro por leitura da sorte. Seguindo a Paulo ea nós, ela não 

parava de chorar, dizendo: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que 

estão anunciando-vos o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por 

muitos dias. Mas Paulo estava muito irritado, e virou-se e disse ao espírito: "Eu 

te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela!" E ele saiu naquele 

momento. Mas, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava 

perdida, prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para o lugar de mercado 

perante as autoridades e, quando os havia trazido aos magistrados, disseram: 

"Estes homens estão jogando nossa cidade em confusão, sendo judeus, e estão 

proclamando costumes que não está nos lícito receber nem praticar, sendo nós 

romanos ". A multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgou 

suas vestes fora deles e começou a pedir-lhes para ser açoitado com 

varas. Quando os tinham golpeado com muitos golpes, os lançaram na prisão, 

mandando ao carcereiro que os guarda-los de forma segura; e ele, tendo 

recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. 

Paulo e Silas foram realmente prejudicados de duas maneiras em Filipos, como 

indicado pelas duas palavras sofridas e maltratadas. Eles foram tratados com 

brutalidade, sendo espancados e presos em ações, acusados falsamente, e 

ilegalmente punidos. Sofreu refere-se principalmente ao abuso físico, ao passo 

que maltratados refere-se a desgraça pública, ou abuso, eles até mesmo legal 

foram injustamente julgados e feitos prisioneiros quando não havia cometido 

nenhum crime. No primeiro século, hubrizō ( maltratado ) destina-se a tratar 

vergonhosamente, ofensivamente, ou escandalosamente em público, tudo com 

a intenção de humilhar. 

Paulo declarou que, mesmo depois de ter sofrido tais maus tratos em 

Filipos eles continuaram a pregar o evangelho em Tessalônica, onde foram 

falsamente acusado de traição (Atos 17: 7) e injustamente agredida por um mob 



(17: 5-6). A palavra traduzida , mas depois ( alla ) pelaNew American Padrão 

Bible é um forte adversativa que, neste contexto, pode ser mais bem traduzida 

", mas por outro lado" ou "apesar de". Mesmo que os missionários encontrou 

uma reação tão terrível em Filipos, quando proclamou o evangelho, chegaram 

a Tessalônica comprometida com o mesmo direito privilegiado de pregar o 

evangelho de Deus. Na verdade, Paulo fundamentado que a reação hostil 

Filipenses pagão "era um indicador seguro ele e seus amigos estavam pregando 

a verdade. A declaração de Paulo aqui deixa claro que confiante, corajoso, 

pregação bíblica não leva a popularidade. Pelo contrário, ela leva ao conflito 

que requer coragem e ousadia renovada. 

A confiança de Paulo não era em si mesmo. Pelo contrário, a sua confiança 

ou ousadia era unicamente em Deus. Paulo sinceramente confiou que Deus 

iria sustentá-lo. Como ele viria a escrever aos Efésios, ele era "forte no Senhor 

e na força do seu poder" (Ef. 6:10). Sua fraqueza humana era a melhor 

ferramenta para o poder de Deus (2 Coríntios 12: 9-10.). 

O termo evangelho de Deus aparece mais duas vezes no capítulo 2 (vv 8, 9.), 

bem como em Marcos 1:14; Romanos 1: 1; 15:16; 2 Coríntios 11: 7; e 1 Pedro 

4:17. Ele descreve o evangelho a partir da perspectiva de Deus como a fonte. É 

a boa notícia desenhado por e revelado por Deus sobre o que Ele tem feito para 

resgatar os pecadores através da Sua graça e por Seu Filho Jesus Cristo. 

Como em Filipos e tantos outros lugares, o apóstolo ministrou o evangelho em 

Tessalônica em meio a muita oposição. A palavra grega 

traduzida oposição é Agon ("luta", "conflito", "luta"), a partir do qual a palavra 

Inglês agonizar deriva. Referia-se a uma luta de vida ou morte agonizante. No 

ministério, há sempre pressão para atenuar a mensagem, para ser inofensivo aos 

pecadores, para tornar o evangelho aceitável para eles. Mas esse compromisso 

não tinha lugar na estratégia de Paulo. Em vez disso, ele tinha plena confiança 

no poder de Deus para superar toda a oposição e atingir seu propósito 

redentor. O servo de Deus prega a verdadeira mensagem, não mitigado Deus 

colocou em Sua Palavra, não alguma outra mensagem. Ele faz isso para o bem 

da verdade, não para a popularidade pessoal. E quando a oposição vem, ele 

confia no poder de Deus e permanece obediente ao seu chamado. Tudo o que 

aconteceu com Paulo e seus companheiros. Tal como acontece com todos os 

pregadores dedicados do evangelho, eles contaram o custo de enfrentar 

fielmente os pecadores com a verdade e descansou corajosamente no poder 

soberano, supremo de Deus. 

Compromisso de Paulo a Verdade de Deus 

Porque a nossa exortação não procede de engano, nem de 

impureza, ou por meio do engano; (2: 3) 



O apóstolo Paulo sabia que ele podia estar confiante no poder de Deus, porque 

ele estava comprometido com a verdade de Deus, não só em sua pregação, mas 

também em sua vida. Inimigos da verdade muitas vezes tentam destruir os 

ministros do evangelho pela perseguição. Mas quando isso não funcionar, como 

isso não aconteceu com Paulo, eles tentam minar a confiança das pessoas na 

mensagem do líder espiritual ou sua integridade pessoal. 

Que muitas vezes aconteceu com Paulo e seus associados. Ele acredita que é 

necessário para defender sua integridade, afirmando seu compromisso 

inabalável com a verdade de Deus, tanto no discurso e conduta. Primeiro, 

declarou ele, a nossa exortação não vem de erro. A 

palavra exortação ( paraklesis ) significa um grito urgente, recurso, ou ligue, 

com ênfase em julgamento. Tal uso forçado por leitores de Paulo a urgência ea 

franqueza de sua pregação. Ele não se desviar da verdade ou operar para além 

do padrão da revelação divina. Paulo assegurou-lhes que não havia falso ensino 

ou na sala, em outras palavras, erro -em seu ministério. 

Os críticos de Paulo deve ter o acusou não só de erro , mas de heresia a título 

definitivo. Talvez os judeus antagônicas acusou de ignorância a respeito do 

Antigo Testamento. Mas essas acusações eram completamente falsas (cf. 2 Cor. 

2:17). Desde o momento de sua conversão, Paulo era um guardião da verdade 

de Deus e mais tarde viria a admoestar Timóteo sobre a importância de ser um 

tal guardião: 

Se alguém defende uma doutrina diferente e não concorda com as palavras de 

som, de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina conforme à piedade, é 

orgulhoso e nada entende ... O Timóteo, guarda o que foi confiado a você, 

evitando tagarelice mundana e vazia e os argumentos contraditórias do que é 

falsamente chamado de "conhecimento" -que alguns professos e, assim, se 

desviaram da fé. (1 Tim. 6: 3-4, 20) 

Manter o padrão das sãs palavras que você ouviu de mim, na fé e no amor que 

há em Cristo Jesus. Guarda, por meio do Espírito Santo que habita em nós, o 

tesouro que foi confiado a você. (2 Tim. 1: 13-14) 

Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 

envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. (2 Tim. 2:15) 

Como se observa, Paulo foi cometido não só para falar e que guarda a verdade, 

mas também para viver a verdade. Assim, ele afirmou que a sua mensagem não 

se originou de impureza ( akatharsias ), uma palavra composto composto 

por katharos , que significa "puro" ou "limpa", eo prefixo um , o que dá a 

expressão um significado negativo, literalmente "sem pureza. " ( Katharos é a 

fonte da palavra Inglês catarse, ou seja, de purificação ou limpeza.) Embora o 



termo pode referir-se a impureza física e impureza Social (estigma), e visava 

essencialmente a impureza sexual. 

Nos dias de Paulo muitas das religiões de mistério e cultos gregos praticado e 

até mesmo perversão sexual exaltado. Essas religiões eram muito populares, 

porque na maioria deles a experiência religiosa primária centrada nos adeptos 

de seitas que fazem sexo com uma prostituta do templo ritual ou o líder de 

culto. Orgias templo não eram incomuns. A relação sexual teve um papel 

central nessas religiões pagãs, porque os membros acreditava que quando se 

teve relações sexuais com um líder do sexo masculino ou prostituta-os do sexo 

feminino, supostamente, mais próximo do deuses-o indivíduo conectado com 

as divindades. Portanto, através de fornicação que supostamente conseguido 

algum tipo de união mística ou metafísica com os deuses. Assim, os líderes 

inescrupulosos maus procuraria convertidos para o propósito de ter um encontro 

sexual com eles. 

Por isso, era típico para charlatões religiosos para entrar em um local e procurar 

mulheres para satisfação sexual pessoal, sob o pretexto de oferecer-lhes uma 

mais completa experiência mais profunda, mais íntima religiosa. Esses 

professores inescrupulosos mesmo as mulheres alistados para passar essas 

"experiências religiosas" para outros homens. Outras referências do Novo 

Testamento a essas práticas implicam como comumente tal ensino perverso foi 

promovido nos dias de Paulo. O apóstolo Pedro escreveu: "E muitos seguirão 

as suas [falsos profetas '] sensualidade, e por causa deles o caminho da verdade 

será blasfemado; e em sua ganância eles farão de vós negócio com palavras 

fingidas" (2 Pedro 2: 2-3 ;. cf. vv 12-15). Mais tarde, o apóstolo João, em 

transmitir a advertência do Senhor para a igreja em Tiatira, disse: "Mas tenho 

contra ti que tolerar a Jezabel, mulher que se diz profetisa, e ela ensina e leva 

meu servos extraviar para que eles cometem atos de imoralidade e comer coisas 

sacrificadas aos ídolos "(Ap 2:20). 

Incrivelmente, os inimigos de Paulo estavam acusando-o de o mesmo tipo 

de impureza como os falsos mestres-seeking converte de favores sexuais. Mas 

isso é inimaginável, como visto por sua negação categórica de tais 

acusações. Na verdade, ao negar as alegações perversas de seus inimigos, Paulo 

escolheu especificamente a palavra akatharsias porque a conotação mais ampla 

para essa palavra provável indicado um amor lascivo por causa de fornicação. O 

apóstolo e seus companheiros não tinha segundas intenções impuros, nem eram 

sexualmente líderes espirituais imorais. Eles falaram a verdade de uma vida 

pura. 

Finalmente, Paulo afirmou o seu compromisso com a verdade de Deus, 

declarando que ele não tinha vindo por meio de fraude. Com essas palavras 

ele elevou o argumento para o reino dos motivos e afirmou a honestidade e 

franqueza de suas intenções. Deceit traduz dolos , literalmente, um anzol, 



armadilha ou truque (formas de engano). Os falsos mestres muitas vezes usado 

de feitiçaria, magia, e teatralidade para aparecer como se eles tivessem poder 

sobrenatural e, assim, ganhar convertidos, tanto para favores sexuais e ao 

dinheiro (cf. Atos 8: 9-11; 2 Pedro 2: 15-18; Jude 11 ). Mas os motivos de Paulo 

eram justos, e ele viveu e ministrou com o máximo de integridade (1 Cor 4: 1-

5; 2 Cor. 3: 1-3; 4: 1-6.). Paulo-e, por extensão, seus colegas-não queria nada 

mais do que para o cumprimento da sua responsabilidade de falar e de viver a 

verdade, sem enganação de qualquer tipo. 

Paulo era o oposto de um falso mestre: a sua mensagem era a verdade; sua vida 

era pura; e seu ministério foi honesta, sem hipocrisia ou engano. 

Comissionamento de Paulo pela vontade de Deus 

mas, assim como fomos aprovados por Deus para ser confiada 
com o evangelho, (2: 4-A) 

Um terceiro e essencial elemento em poderoso impacto de Paulo era que o seu 

ministério foi aprovada por Deus. Com este ponto, a discussão passou de 

compromisso do apóstolo da verdade para sua comissão de Deus, de que 

derivou que o compromisso com a verdade. 

O pretérito perfeito do verbo dedokimasmetha ( foram aprovados ) significa 

Paulo foi testado e considerado válido, ele recebeu uma aprovação 

duradoura. Deus havia validado e continuou a autorizar o ministério de Paulo. 

Claramente Deus chamou Paulo para ser um apóstolo; ele não era auto-

nomeado (Atos 9: 1-18). Ele não estava ministrando em sua própria autoridade, 

mas ele tinha sido . confiada com o evangelho Logo após a conversão de 

Paulo, o Senhor disse a Ananias sobre ele: "Vai, porque este é um instrumento 

escolhido de Minas, para levar o meu nome perante os gentios e dos reis e dos 

filhos de Israel "(Atos 9:15). Paulo reiterou a verdade desse conceito um 

número de vezes em suas outras epístolas: 

Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não se mostrou 

vã; antes, trabalhei muito mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus 

comigo. (1 Cor. 15:10) 

Para mim, o mínimo de todos os santos, foi dada esta graça de anunciar aos 

gentios as insondáveis riquezas de Cristo. (Ef. 3: 8) 

De acordo com o evangelho da glória do Deus bendito, que me foi 

confiado. Agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque Ele 

me considerou fiel, pondo-me no serviço. (1 Tim. 1: 11-12) 



Mas no momento adequado manifestado, mesmo a Sua palavra, na pregação 

que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. (Tito 1: 

3) 

Assim, o apóstolo Paulo era um homem sob chamada, comando e autoridade 

de Deus, a quem Deus havia dado a responsabilidade enorme para pregar o 

evangelho, que institui a igreja, e escrever as Escrituras. Para tais serviços 

nobres, Paulo foi aprovado por Deus, e ele trabalhou sob esse chamado como 

alguém que divinamente delegou autoridade e foi prometido bênção 

sobrenatural. 

Motivação de Paulo pelo Conhecimento de Deus 

assim falamos, não como para agradar aos homens, mas Deus, 

que prova o nosso coração. Para nós nunca veio com lisonjas, 

como você sabe, nem com um pretexto para ganância-Deus é 
testemunho- (2: 4b-5) 

Enquanto ele se alegrou com o privilégio de sua vocação, um forte senso de 

responsabilidade para com Deus em relação a autoridade de Paulo para pregar 

a Palavra. Essa prestação de contas veio da realização constante de que o 

Senhor onisciente sabia e examinou tudo em seu coração e vida. 

Paulo estava bem ciente de que ele não era apenas responsável perante os 

homens. Ele assegurou aos Tessalonicenses que quando ele falou a Palavra de 

Deus, ele o fez não para agradar aos homens. Em nenhum lugar ele fez isso 

mais claro do que quando ele respondeu à alegação de falsos mestres na Galácia 

que ele não era nada, mas um prazer para os homens. Depois de atacá-los com 

uma poderosa denúncia e maldição, pronunciando um anátema sobre os falsos 

mestres e todos os que corrompem o evangelho (Gal. 1: 6-9), ele então disse: 

"Pois eu estou agora procurando o favor dos homens ou o de Deus ? Ou sou eu 

procuro agradar aos homens Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, 

não seria um servo de Cristo? "(v 10; cf. Hebreus 13:17; Tiago 3:.. 1). 

O apóstolo Paulo foi consumido com a agradar a Deus, porque ele sabia que só 

Deus verdadeiramente examina os corações daqueles que servi-

Lo. Aqui corações refere-se ao interior, a pessoa real, onde pensamento, 

sentimento, vontade e motivação convergir. Deus examina todos esses fatores 

e sabe com certeza se seus servos estão buscando agradar a Deus ou as 

pessoas. Reconhecimento de Paulo de que a onisciência foi o que motivou o seu 

serviço. 

Paulo abordou a questão da motivação e responsabilização mais longamente em 

uma seção crítica instrutivo de sua primeira epístola à igreja de Corinto: 



Que um homem nos consideram dessa maneira, como servos de Cristo e 

administradores dos mistérios de Deus. Neste caso, além disso, se requer dos 

administradores que um ser encontrado fiel. Mas, para mim, é uma coisa muito 

pequena para que eu possa ser examinado por você, ou por qualquer tribunal 

humano; na verdade, eu nem sequer me examinar. Pois eu sou consciente de 

nada contra mim mesmo, mas eu não sou por este absolvido; mas quem me 

julga é o Senhor. Portanto, não ir em julgar antes do tempo, mas espere até que 

o Senhor venha o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e 

manifestará os desígnios dos corações dos homens; e, em seguida, o louvor de 

cada homem virá para ele a partir de Deus. (1 Cor. 4: 1-5) 

Paulo, embora deixando a avaliação final de sua fidelidade ao seu Senhor onisciente, no 

entanto, manteve o seu coração limpo. Seu testemunho pessoal em 2 Coríntios 1:12 é notável: 

"Para a nossa confiança orgulhoso é esta: o testemunho da nossa consciência, de que em 

santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido 

no mundo, e especialmente em sua direção. " 

Desde que o Senhor é o verdadeiro juiz, o apóstolo chamado Deus como 

sua testemunha no cuidado desta igreja e pediu-lhe para confirmar que ele e 

seus amigos não tinha vindo para explorar os tessalonicenses com lisonjas. A 

pessoa que usa lisonjas complementa alguém outro apenas como uma manobra 

para ganhar o favor com essa pessoa ou para ganhar poder sobre ele. Paulo não 

se inclinar para o pecado de bajulação, sem dúvida, recordando as palavras do 

Antigo Testamento: "Que o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros, a língua 

que fala grandes coisas" (Sl 12: 3; cf. 5:. 9; Jó 32 : 21-22; Pv 20:19; 28:23; Rom 

16:18)... 

Os falsos mestres não só procuram ganhar poder e influência através de suas 

palavras lisonjeiras, mas também a sua motivação subjacente é habitualmente 

ganância. Isso era comum para falsos religiosos nos dias de Paulo, e que é 

agora. Portanto, Paulo também afirmou que ele não tinha vindo com um 

pretexto para ganância. Pretexto é de prophasis , que significa 

"manto". Paulo e seus companheiros não veio para Tessalônica com uma capa 

que esconde intenções gananciosas. Eles não eram nada como os enganadores 

espirituais que vêm cloaking seus desejos reais para favores sexuais e dinheiro, 

usando lisonja para conquistar seu público, e, em seguida, explorá-las para 

todos os tipos de satisfação pessoal e ganho. 

Em contraste, o ministério de Paulo era consistente com suas palavras 

posteriores aos anciãos de Éfeso: ". Cobicei prata ou ouro ou roupas de 

ninguém, vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas próprias 

necessidades e para os homens que estavam comigo" (Atos 20: 33-

34). Diferentemente da maioria dos falsos mestres, ele trabalhou com as mãos, 

demonstrando que ele não pregar o evangelho para a recompensa monetária 

crasso. Deus sabia que o seu coração e os seus motivos, e ele foi o único a quem 

Paulo era responsável. 



Dedicação de Paulo para a Glória de Deus 

nem buscamos glória de homens, quer de você ou de outros, 

embora em apóstolos de Cristo que poderíamos ter afirmado a 
nossa autoridade. (2: 6) 

Também ao contrário enganadores espirituais típicas, Paulo não buscar a 

glória -estima, honra, ou do elogio dos homens. O tempo presente do 

particípio grego zētountes indica que Paulo não costumavam buscar elogios, 

aplausos, prêmios, reconhecimento e prestígio ou de o Tessalonicenses ou de 

outros. A única glória Paulo nunca procurou era eterno. Aos Efésios, ele 

escreveu: "Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que 

tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a ele 

seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para todas as gerações para todo o 

sempre Amém "(Ef. 3: 20-21).. Paulo não estava no ministério por causa de sua 

própria ambição. Deus tinha talentoso, preparado, e colocou-o lá, e, portanto, 

ele não merece qualquer elogio humano (cf. 1 Cor. 9: 16-18.; 10:31; 2 Cor 4: 

5). 

Mesmo que em apóstolos de Cristo Paulo e seus companheiros poderiam ter 

afirmado sua divinamente delegada autoridade e, assim, conseguiu algum 

prestígio, eles estavam preocupados em dar toda a glória a 

Deus. Apóstolos refere-se especialmente chamados mensageiros.Em sentido 

estrito, o plural apóstolos provavelmente foi planejado para ligar Paulo (como 

alguém que tinha visto o Cristo ressuscitado e foi pessoalmente comissionados 

por Ele) aos Doze, de modo a identificar a sua autoridade única. Em um sentido 

menos específico, poderia designar Silas e Timóteo como apóstolos das igrejas, 

escolhidos não diretamente por Cristo, mas pelas igrejas (cf. Rom. 16: 7; Phil 

2:25.). 

Paulo nunca abusou de sua autoridade como apóstolo, mas sempre em relação 

com a prestação de contas e humildade. E ele sabia que a onisciência de Deus 

discernida cada pensamento e intenção do coração, então ele teve o cuidado de 

não desejá louvor dos homens, mas sempre procurar dar toda a glória a 

Deus. "Porque dele, e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a 

glória para sempre. Amém" (Rom. 11:36) expressa o doxologia divino do 

apóstolo. 

Esta passagem dispõe sobre cinco principais qualidades de prova de falhas de 

liderança espiritual: tenacidade, porque os trusts líder totalmente no poder de 

Deus; integridade, porque o líder está plenamente comprometida com a verdade 

de Deus; autoridade, porque o líder é encomendado pela vontade de 

Deus; prestação de contas, porque o líder conhece o Deus onisciente examina 

seu coração; e humildade, porque o líder é consumido com a glória de Deus. Se 



ele tem essas qualidades, ele estará bem em seu caminho para o exercício à 

prova de falhas de liderança espiritual. 

 

3. Imagens dos Pais da liderança 

espiritual (1 Tessalonicenses 2: 7-12) 

Mas provou ser brandos entre vós, como uma mãe que amamenta 

cuida carinhosamente por seus próprios filhos. Tendo gosta tanto 

um carinho por você, nós estávamos bem o prazer de comunicar-

vos não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa 

própria vida, porque vocês se tornaram muito caro para nós. Para 

você lembrar, irmãos, do nosso trabalho e dificuldades, como a 

noite eo dia de trabalho para não ser um fardo para qualquer um 

de vocês, que proclamou a você o evangelho de Deus. Vós sois as 

testemunhas, e assim é Deus, como devoção e retidão e 

irrepreensivelmente nos portamos para convosco crentes; assim 

como você sabe como estávamos exortando e incentivando e 

implorando cada um de vocês como um pai a seus filhos, de modo 

que você ia a pé de uma maneira digna de Deus, que vos chama 
para o seu reino e glória. (2: 7-12) 

Escritura oferece muita orientação, pelo exemplo e instrução direta, sobre o 

tema da liderança espiritual. Desde o início da criação, Deus estabeleceu a 

liderança nas relações humanas. No relacionamento conjugal entre Adão e Eva, 

Deus projetou Adão para ser o líder (Gen. 2:18).Desde então, ele ordenou o 

marido e pai de ser o líder da família (1 Cor. 11: 3, 8-9; Ef 5:22; Col. 3:18; 1 

Tm. 2: 12-14. ). 

Em nível nacional, Deus usou os patriarcas, padres, juízes, reis, profetas e 

líderes militares através tempos do Antigo Testamento para levar o Seu povo. O 

Espírito Santo revela forthrightly de Gênesis a Malaquias as bênçãos e 

maldições de bom e mau liderança. 

Nos evangelhos o maior líder de todos, Jesus Cristo, aparece (cf. Heb. 2:10). No 

início de Seu ministério, Ele escolheu os doze apóstolos (cf. Lc 6: 12-13), uma 

escolha eternamente predeterminado de homens comuns que receberiam o 

Filho de treinamento de liderança única de Deus. Essa preparação, juntamente 

com o seu recebimento do Espírito Santo (Atos 1: 6-11; 2: 1-4), permitiu-lhes 

reproduzir líderes espirituais adicionais, que por sua vez transmitiu o que 

sabiam a outros homens em um processo de discipulado que tem continuado ao 

longo da história da Igreja (cf. 2 Tm. 2: 2). A igreja sempre teve a 

responsabilidade de identificar e nomear os homens biblicamente qualificados 

que levam e, ao mesmo tempo, são capazes de selecionar e treinar a próxima 

geração de líderes espirituais (veja 1 Tm. 3: 1 e ss .; Tito 1: 4ss. ). 



Liderança espiritual eficaz é uma combinação de personalidade e atividade. I 

Tessalonicenses 2: 1-6 apresentou as virtudes liderança exemplar da vida 

interior do Paulo (e as vidas de Silas e Timóteo): tenacidade, integridade, 

autoridade, responsabilidade e humildade. Nesta passagem subsequentes, no 

entanto, o apóstolo vê as funções exteriores do líder espiritual divinamente 

aprovado. Ele poderia ter apresentado estas funções por discutir pregação, 

discipulado, proteção e supervisão. Mas, como os escritores do Novo 

Testamento muitas vezes fez por uma questão de nitidez e riqueza, o apóstolo 

usou uma metáfora. Ele poderia ter escolhido qualquer uma das várias 

metáforas: um mordomo ou doméstico gerente (1 Cor. 4: 1-2); uma obrigação 

de servo ou escravo (Col. 4,12); um arauto ou proclamador da mensagem (1 

Tim. 2: 7 NVI );um professor, soldado, atleta, agricultor (2 Tim 2: 2-6.); ou a 

imagem comum de um pastor (1 Pedro 5: 1-4; cf. Sl 23).. Todas essas metáforas 

são repleta de significado e pintar achou fotos. No entanto, Paulo optou por 

utilizar os mais íntimos, metáforas interessantes de uma mãe e seu pai, que 

ilustram os tipos principais de cuidados espirituais que um líder deve fornecer 

seu povo. 

Tais metáforas não se limitam a esta epístola. Em Gálatas 4:19 ele escreveu, 

como se uma mãe chamando os crentes, "Meus filhos, com quem estou eu de 

novo em trabalho de parto, até que Cristo seja formado em vós." Ele próprio 

retratado como uma mãe que primeiro trabalhou para dar à luz e, em seguida, 

por assim dizer, trabalhou mais tempo para levar seus filhos para a maturidade 

espiritual. Em 1 Coríntios 4:15 ele mesmo retratado como um pai espiritual: 

"Porque, se você tivesse inúmeros tutores em Cristo, ainda que você não teria 

muitos pais, pois em Cristo Jesus me tornei seu pai através do evangelho." Ele 

era a fonte humana de sua vida espiritual, bem como o seu professor e 

protetor. O uso de Paulo dessas metáforas familiares enfatiza o cuidado e 

carinho da vida compartilhada que ele tinha com aqueles que ele trouxe o 

evangelho a. 

O líder espiritual como Mãe 

Mas provou ser brandos entre vós, como uma mãe que amamenta 

cuida carinhosamente por seus próprios filhos. Tendo gosta tanto 

um carinho por você, nós estávamos bem o prazer de comunicar-

vos não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa 

própria vida, porque vocês se tornaram muito caro para nós. Para 

você lembrar, irmãos, do nosso trabalho e dificuldades, como a 

noite eo dia de trabalho para não ser um fardo para qualquer um 
de vocês, que proclamou a você o evangelho de Deus. (2: 7-9) 

Como mães são absolutamente e indiscutivelmente essencial para o bem-estar 

das crianças, para que os líderes espirituais que ministram com mansidão de 

uma mãe, afeto íntimo, o amor sacrificial, e abnegado trabalho são essenciais 

para a saúde da igreja. 



Brandura 

Mas provou ser brandos entre vós, como uma mãe que amamenta 

cuida carinhosamente por seus próprios filhos. (2: 7) 

Paulo começa com a adversativa importante , mas, que mais uma vez contrasta 

a conduta de seus colegas e ele com o comportamento pecaminoso dos falsos 

mestres (vv. 2, 4). Paulo lembrou aos Tessalonicenses que, em vez de operar 

pelo abusiveness enganoso de agentes de Satanás, eles provaram ser brandos 

entre vós. 

O termo suave é o cerne deste verso. Isso significa que para ser gentil com 

alguém e engloba uma série de outras virtudes: aceitação, respeito, compaixão, 

tolerância de imperfeições, paciência, ternura, e lealdade. Ao contrário de 

muitos professores itinerantes, Paulo e seus amigos pregador não veio a 

Tessalônica para explorar as pessoas para a sua própria prosperidade, mas para 

viver e servir entre os com bondade. Paulo explicou seu grau de Gentilza para 

com os tessalonicenses, comparando-a uma mãe que amamenta , 

que ternamente cuida de seus próprios filhos, as imagens Moisés tinha usado 

para a sua relação com Israel (Num. 11:12). Como a frase seus próprios 

filhos indica, Paulo foi pago nenhum mãe de aluguel ou de estilo moderno, 

contratado trabalhador creche. O apóstolo exibiu os mesmos sentimentos 

como uma mãe que amamenta quando se dedicou às necessidades espirituais 

dos Tessalonicenses. Esta imagem é geralmente externa a todos os líderes fora 

da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Na verdade, para a maioria, parece ser 

sentimental, fraco e improdutivo. O padrão para a liderança mundana é realizar 

os desejos do líder através de pessoas. Na igreja, os pastores têm o privilégio 

de ver coisas que Deus desejos feitos em pessoas. Isso muda a dinâmica. Como 

bons pais estão preocupados com os corações de seus filhos, por isso são bons 

pastores. As metáforas que precederam essa clara fazer. 

O verbo rendeu ternamente cuida literalmente significa aquecer com o calor 

do corpo. A mãe amorosa levaria ao pequeno em seus braços e aquecer a criança 

com seu próprio calor do corpo. Essa metáfora viva ilustra perfeitamente o tipo 

de cuidados pessoais Tessalonicenses recebido. Paulo, ao contrário dos 

inimigos da verdade, não foi rude ou indiferente, mas com ternura carinho. 

Afeto Intimate 

Tendo gosta tanto um carinho por você, (2: 8-A) 

Ao estender a metáfora de uma mãe que amamenta, era lógico que Paulo 

mencionar o motivo para tal alimentando Gentilza-amor. Ele possuía afeto 

Apaixonado pela Tessalonicenses. Uma mãe que carrega um filho bebê ou 

filha em seu peito tem um naturalmente afeto Apaixonadoque é inigualável em 

outros contextos humanos. A palavra grega traduzida afeto 



Apaixonado ( homeiromai ; usado somente aqui no Novo Testamento) 

significa muito para alguém com paixão e fervor, e, estando ligado ao amor de 

uma mãe, se pretende aqui para expressar um afeto tão profunda e convincente 

a ponto de ser insuperável . Inscrições antigas sobre os túmulos de bebês mortos 

às vezes continha este termo quando os pais queria descrever seu anseio triste 

para uma criança demasiado breve partiu. 

Paulo reconheceu que Deus naturalmente projetado de tal forma 

íntima carinho nos corações de mães. Os corações de todos os líderes 

espirituais de justiça se fizeram sobrenaturalmente dado o mesmo tipo 

de carinho para o seu povo, assim como ele e seus companheiros tiveram para 

aqueles que estavam de Cristo. 

Amor sacrificial 

estávamos bem o prazer de comunicar-vos não somente o 

evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque 
vocês se tornaram muito caro para nós. (2: 8b) 

Tal afeto sobrenatural pessoal e íntima não estava fora de um senso de 

obrigação; eles não estavam apenas a realização de uma missão como 

mensageiros de Deus. Era, antes, a maior alegria de seus corações, que assim o 

amor. Paulo disse que eles eram bem satisfeito de modo ministro. Esse desejo 

definida uma ânsia e zelo gerada a partir de corações cheios de amor (cf. 3:12). 

Eles vieram em primeiro lugar, para conferir ... o evangelho de Deus. O verbo 

traduzido impart significa partilhar, ou dar alguma coisa a alguém, um dos 

quais detém uma parte. Isso é exatamente o que acontece quando os 

cristãos dar a outras pessoas a verdade divina. Eles dar a alguém a boa notícia 

da salvação, mas sem perder a posse de si mesmos. 

Paulo e seus companheiros de trabalho ensinou as verdades transformadoras 

da evangelho de Deus (ver comentários em 2: 2) e ainda manteve as verdades, 

mesmo fortalecê-los pela doação (como todos os bons professores sabem), 

formando assim um amor, enriquecendo comunhão com aqueles que aceitaram 

a mensagem. Implícita na expressão evangelho de Deus é uma plenitude 

doutrinária que engloba justificação, santificação e glorificação (cf. Tt 1: 1-

2). (E porque Deus é a fonte da boa notícia, mesmo eleição está incluído.) Os 

missionários entendida e obedecida liminar da Grande Comissão que disse que 

os cristãos eram a "fazer discípulos de todas as nações ... ensinando-os a 

observar tudo quanto vos ordenei "(Mat. 28: 19-20). Eles exortou os 

tessalonicenses a arrepender-se e abraçar a morte e ressurreição de Cristo 

(justificação). Eles também os instruiu sobre como viver uma vida santa em 

obediência às Escrituras e no poder do Espírito Santo (santificação) e esperar 

por sua eterna glória na vinda gloriosa do Senhor por Sua amada igreja 



(glorificação). (Na realidade, todo o ensinamento do Novo Testamento refere-

se ao evangelho completo de alguma forma.) 

Além de transmitir o evangelho completo, Paulo, Silas e Timóteo 

compartilhada também suas próprias vidas. Literalmente, eles desistiram de 

suas almas-suas reais interiores seres-para o bem dos tessalonicenses. Não 

havia nada de superficial ou parcial sobre o seu serviço sacrificial. Uma mulher 

que cumpre o papel bíblico para a maternidade faz a mesma coisa, quando ela, 

com grande custo para si mesma, sem egoísmo e generosidade deixa de lado 

sua vida para o benefício de seus filhos amados. Isso é especialmente verdade 

para a mãe de enfermagem como ela fornece leite nutritivo para ela um pouco 

e cuida de todas as necessidades do seu bebê recém-nascido. 

Paulo ministrou ao seu povo com a mesma atitude de total compromisso , 

porque, como os bebês para a mãe, que havia se tornado muito caro para 

ele. Muito querido acrescenta às imagens e descrições destinados por Paulo 

para demonstrar de forma inequívoca o coração de um pastor piedoso . 

Abnegado trabalho 

Para você lembrar, irmãos, do nosso trabalho e dificuldades, 

como a noite eo dia de trabalho para não ser um fardo para 

qualquer um de vocês, que proclamou a você o evangelho de 
Deus. (2: 9) 

Para a prova de sua afeição por eles, Paulo novamente exortou os 

tessalonicenses a recordar o caráter do ministério que teve com eles. Trabalho 

e dificuldades adequAdãoente resumir o ministério em 

Tessalônica. Trabalho enfatiza a dificuldade de si um ato particular, 

edificuldades ressalta a extenuantes esforçam e lutam em realizá-lo. Essas duas 

palavras combinam-se para refletir não só a atitude amorosa de preocupação 

maternal, mas também a aplicação sincera de que a preocupação. Toda mãe 

sabe que não há preço de seus filhos pode pagar pelo que ela faz por eles. Ela 

não espera que eles compensá-la pelo enfermagem eles, para a exibição de um 

profundo afeto por eles, ou para abraçar a sua cada necessidade sacrificially no 

amor sincero. Da mesma forma, Paulo disse à igreja que ele e seus colegas 

ansiosamente a servi-los, sem nenhum desejo para a compensação que tinham 

o direito de esperar (cf. 1 Cor 9: 7-11; 1 Tim. 5: 17-18.). 

Paulo dá uma nova explicação para este sacrifício em 2 Tessalonicenses 3: 7-9: 

Porque vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, porque não 

agir de forma indisciplinada no meio de vós, nem comemos o pão de ninguém, 

sem pagar por isso, mas com o trabalho e as dificuldades mantivemos 

trabalhando noite e dia para que faríamos não ser um fardo para qualquer um 



de vocês; não porque nós não temos o direito a isso, mas, a fim de oferecer-se 

como um modelo para você, para que você siga o nosso exemplo. 

Ele e seus companheiros viveram no que ele recebeu do Filipenses (Fp. 4:16) e 

que ele ganhou em seu comércio como um fabricante de tendas. Desde que ele 

ficou claramente em Tessalônica além dos três sábados que ele primeiro 

ensinou na sinagoga, ele teve tempo para montar uma barraca fazendo business-

o que ele fez, trabalhando noite e dia , com as mãos para se sustentar e os que 

com ele. 

Paulo não queria ser um fardo para qualquer dos tessalonicenses, porque ele 

sabia que eles não tinham recursos materiais (cf. 2 Cor. 8: 1-2). Embora eles 

deram generosamente e com sacrifício para os crentes pobres de Jerusalém (. 

Cf. vv 3-4), que estava fora da "pobreza profunda" que era típico dos crentes 

(cf. 1 Cor. 1: 26-28), especialmente na, província romana oft-saqueada 

devastado pela guerra da Macedónia. 

Então Paulo imaginou Silas, Timóteo, e ele mesmo como mães espirituais que 

fizeram o esforço máximo para fornecer Gentilza, carinho íntimo, o amor 

sacrificial, e disposição trabalhadora como eles proclamaram a eles o 

evangelho de Deus. Essa metáfora materna, no entanto, apenas parcialmente 

descreve o líder espiritual eficaz. Descrevendo o líder espiritual como um pai 

completa de imagens do Paulo da liderança. 

O líder espiritual como Pai 

Vós sois as testemunhas, e assim é Deus, como devoção e retidão 

e irrepreensivelmente nos portamos para convosco crentes; assim 

como você sabe como estávamos exortando e incentivando e 

implorando cada um de vocês como um pai a seus filhos, de modo 

que você ia a pé de uma maneira digna de Deus, que vos chama 

para o seu reino e glória. (2: 10-12) 

Primeira Coríntios 16:13 contém a definição do Novo Testamento distintivo de 

masculinidade, o que é um corolário útil para a compreensão do aspecto 

paternal da liderança espiritual. Depois de instruir os crentes de Corinto sobre 

como se manter firme e estar alerta em face de facciosismo pecaminoso e 

fraqueza comprometer, Paulo exortou-os a "agir como homens, seja forte." O 

verbo grego traduzido por "agir como homens" significa "conduzir-se de forma 

corajosa." Essa liminar esclarece ainda o comando de "ser forte", somando-se a 

questão da masculinidade e de ser o equivalente ao antigo Inglês 

prazo fortaleza. ( Collegiate Dictionary Merriam-Webster define fortaleza 

como "força da mente que permite que uma pessoa a encontrar perigo ou 

suportar a dor ou a adversidade com [resoluta] coragem. ") 



Líderes espirituais eficaz, então, serão os homens que têm força de convicção e 

coragem para ficar em pé. Deus os chamou para os padrões espirituais nobres 

(cf. Ef 4: 11-12; 1 Tim. 3:. 1-13; 2 Tm 2: 2; 1 Pedro 5: 1-4.) E concedeu-lhes 

pela verdade ea Espírito Santo a coragem de defender essas normas e 

permanecer firme, inabalável, e intransigente em face de qualquer oposição. 

Esse texto Corinthian é o único lugar no Novo Testamento, onde a frase "agir 

como homens, seja forte" aparece. Mas os tradutores da Septuaginta usou um 

número de vezes, e algumas dessas passagens-chave fornecer informações 

adicionais e riqueza para as implicações da frase para a liderança. 

Então Moisés chamou a Josué e lhe disse à vista de todo o Israel: "Sê forte e 

corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor jurou a seus 

pais dar-lhes, e você deverá dar- -los como herança O Senhor é aquele que vai 

adiante de ti;.... Ele estará com você Ele não te deixará, nem te desampararei 

Não tenha medo, nem vos assusteis "... Então, Ele encomendou Josué, filho de 

Nun e disse: "Sê forte e corajoso, porque tu trazer os filhos de Israel na terra 

que jurei a eles, e eu estarei com você." (Deut. 31: 7-8, 23) 

Nenhum homem será capaz de estar diante de vocês todos os dias de sua 

vida. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo; Eu não te deixará, nem te 

desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu dar a este povo a posse da terra 

que jurei a seus pais lhes daria. Somente seja forte e muito corajoso; ter o 

cuidado de fazer conforme a toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou; não 

te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, de modo que você pode ter 

sucesso onde quer que vá. Este livro da lei não se aparte da tua boca, antes 

medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo o que 

nele está escrito; para, em seguida, você vai fazer o seu caminho próspero, e 

então você vai ter sucesso. Eu comandei você? Seja forte e corajoso! Não 

tremer ou te espantes, porque o Senhor teu Deus está com você onde quer que 

você vá. (Josh. 1: 5-9) 

"Seja forte, e deixe-nos mostrar-nos coragem para o bem do nosso povo e pelas 

cidades do nosso Deus, e que o Senhor possa fazer o que é bom diante 

dele." Então Joabe e as pessoas que estavam com ele se aproximava para a 

batalha contra os sírios, e eles fugiram diante dele. (2 Sam. 10: 12-13) 

Como se desenrolou na passagem Josué, a primeira fonte de coragem para Josué 

em sua tarefa como líder espiritual foi a presença contínua de Deus ("Eu vou 

ficar com você"); a segunda foi a promessa de Deus ("Eu jurei a seus pais"); eo 

terceiro foi o poder de Deus ("Não tremer ou te espantes, porque o Senhor teu 

Deus está com você onde quer que vá"). Com base nesses recursos divinos, 

Deus chamou Josué para obedecer a Sua lei, sabendo que tal obediência faria 

dele um líder bem-sucedido. Essas verdades, tão simplesmente dado, aplicam-

se a todos os que levam no reino de Deus. 



Talvez o apóstolo Paulo chamou das passagens citadas acima como ele elucidou 

a metáfora paterna da liderança espiritual e lembrou aos Tessalonicenses como 

ele e seus companheiros missionários exemplificou. 

O Pai como modelo 

Vós sois as testemunhas, e assim é Deus, como devoção e retidão 

e irrepreensivelmente nos portamos para convosco crentes; (2:10) 

Tal como acontece com todos os líderes, o dever de um pai é liderar pelo 

exemplo, definir o padrão de integridade virtuoso em sua família (Dt 4:... 9; Pv 

13:24; Ef 6: 4; Col. 3:21; Heb. 12: 9); e que também é responsabilidade do líder 

espiritual ao seu povo. Com isso em mente, Paulo exortou o Tessalonicenses 

novamente para lembrar o que ele tinha dito e como ele havia ministrado entre 

eles (2: 1, 2, 5 e 9). A frase Vocês são testemunhas repete o lembrete do 

versículo 1: "Porque vós mesmos sabeis," ea frase e assim é Deus olha para trás 

para versículos 4 e 5, no qual Paulo descritos exame onisciente de Deus de sua 

motivação e seu próprio testemunho de seu pessoal integridade. 

Assim, Paulo apontou tanto para o conhecimento em primeira mão dos 

tessalonicenses e visão perfeita de Deus em como devoção e retidão e 

irrepreensivelmente ele e seus amigos se comportaram em direção 

a eles. Devoutly significa "de um modo santo" e enfatiza como Paulo, Silas e 

Timóteo andado diante de Deus. O advérbio retamente ("justa") refere-se à 

forma como os homens tratados com justiça sob a lei divina para com Deus e 

homem. E, finalmente, a palavra sem culpa diz respeito à sua reputação diante 

das pessoas. Em todos os aspectos, eles eram pais espirituais exemplares, 

estabelecendo o padrão para todos os que têm seguido. 

O Pai como Mestre e motivador 

assim como você sabe como estávamos exortando e incentivando 

e implorando cada um de vocês como um pai faria seus próprios 
filhos, (2,11) 

Como um pai que seus próprios filhos expressa a função natural, normal 

de um pai preocupado com o bem-estar de seus próprios filhos. Os pais não 

são apenas exemplos, mas também instrutores. Então, o pai espiritual não é ser 

apenas um modelo, mas também um professor pessoal e motivador. Esta 

instrução paterna é transmitida em três verbos que descrevem o que os pais 

fazem e que Paulo tinha feito continuamente. 

Exortando é de parakaleo , literalmente "para chamar ao lado", e está 

relacionado com o substantivo parakletos ", aquele que vem ao lado de", que é 

um dos títulos para o Espírito Santo (João 14: 16-17, 26; 15:26 ; cf. Gn. 1: 2; Is 

11: 2; João 3:. 6; Rom. 8: 9, 15-16; Ef 1:13; 1 Pedro 4:14). O apóstolo referido 



vinda ao lado de crianças com a Proposito de auxiliar, direção e instruindo 

sabiamente como fonte de conduta personagem. 

Incentivando ( paramutheomai ), o que significa para incentivar no sentido de 

conforto e consolo, é tão crítica em ajudar para o crescimento espiritual por 

causa dos muitos obstáculos e fracassos cristãos podem experimentar. Usado 

em João 11:19 e 31 para a consolação dado à família enlutada de Lázaro, a 

palavra era reservada para o concurso, restaurador uplifting, compassivo 

necessário por um esforço, sobrecarregados, filho de coração partido. Esta bela 

expressão de bondade paternal natural também se encaixa o pai espiritual. 

Finalmente, Paulo lembrou aos crentes que ele tinha sido implorando cada 

um (singularização-los pessoalmente). implorando é o particípio 

grego marturomenoi , que normalmente é traduzida como "testemunho", ou 

"testemunho", está relacionada com a palavra mártir porque tantos fiéis 

testemunhas morreram por sua ousadia. Paulo advertiu os tessalonicenses que 

qualquer desvio do curso divinamente prescrita de conduta teve consequências 

graves. A advertência foi uma advertência de que, se eles não seguiram o curso 

traçado para eles, eles, como filhos desobedientes iria receber de um pai, pode 

esperar para receber disciplina espiritual do apóstolo. 

O Pai como Produtor 

de modo que você ia a pé de uma maneira digna de Deus, que vos 

chama para o seu reino e glória. (2:12) 

Como um pai, cujo objetivo é a sabedoria e maturidade de seus filhos, o 

apóstolo Paulo concluiu sua exortação ao afirmar que um pai espiritual fará o 

possível para continuar os seus esforços até que ele produz filhos e filhas 

que andam de um modo digno vidas maduras -animais 

vivos. Caminhada refere- a conduta diária, como costuma acontecer nas 

epístolas do Novo Testamento (eg, Rm 6: 4; 2 Cor. 5: 7.; Gal 5:16, 25; Ef 2:10; 

4:.. 1; 5: 8 ; Col. 1:10; 2: 6; 1 João 2: 6). Ao referir-se a Deus que chama, Paulo 

foi novamente diretamente referindo-se à verdade da eleição dos 

tessalonicenses, que afirmou em 1: 4 (veja a discussão no capítulo 1 do presente 

volume) e novamente menciona em 05:24. 

Aqui, o chamado divino, como sempre nas epístolas, refere-se à chamada 

economia eficaz. Por que Deus, através da fé e soberanamente graciosamente 

concedido aos pecadores, regenera, justifica, santifica e eles. E Paulo declarou 

o fim singular dessa chamada-entrada para o seu reino e glória. Embora eles, 

como todos os crentes, ainda não tinha visto nem o reino milenar ou o reino 

eterno, eles já eram cidadãos dos redimidos reino sobre o qual Deus agora 

regras (Lucas 17:21; Col. 1:13;. cf. Rom 14:17). Assim, eles tinham uma quota 

presente na glória de Deus, bem como a promessa do futuro glória 

no reino ainda está por vir. Todos os crentes ansiosos para compartilhar no 



pleno glória do reino celestial, quando Deus levanta-los a ser como Cristo e 

com Ele por toda a eternidade (Sl 73:24;.. Prov 03:35; Rom. 09:23; 1 Cor 15. : 

43; Fp 3:. 20-21; Colossenses 3: 4; 2 Tessalonicenses 2:14; 1 Pedro 5:10; cf. 

Mt 5:12; João 14:... 2; Rom 8:18; 2 Cor 4:17; Heb. 4:. 9; 11:16; 1 Pedro 1: 3-4; 

Apocalipse 7: 16-17). 

As imagens parentais de liderança espiritual em 1 Tessalonicenses 2: 7-12 

demonstram claramente que a liderança da igreja deve ser equilibrado. Não é o 

suficiente para que os líderes apenas para ser compassivo, terno e carinhoso 

como mães espirituais. Eles também precisam de viver uma vida sem 

compromissos, puras, e exemplares como espirituais pais-vidas que, em seus 

motivos e ações, estabeleceu o padrão para todos seguir (cf. 1 Cor. 11: 1). Além 

disso, eles precisam para ensinar a verdade fielmente, edificando-os santos em 

sabedoria espiritual (cf. Ef. 4: 11-16) e exibir a coragem da convicção para vir 

ao lado, exorta e chamar os seus filhos espirituais a obediência, tanto através da 

forte disciplina e concurso de consolação. Estes esforços levar sua congregação 

a viver de uma maneira que honre a Deus, que os chamou para o seu reino e 

glória eterna. 

 

4. Um povo destinado a ser Feliz e um 

povo destinado a ser triste (1 

Tessalonicenses 2: 13-16) 

Por esta razão, nós também agradecer constantemente a Deus que 

quando recebeu a palavra de Deus que de nós ouvistes, a 

recebestes, não como palavra de homens, mas por aquilo que ele 

realmente é, a palavra de Deus, que também realiza o seu trabalho 

em vós que credes. Porque vós, irmãos, imitadores das igrejas de 

Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia, para que você também 

enfrentou os mesmos sofrimentos nas mãos dos seus próprios 

concidadãos o mesmo que eles fizeram com os judeus, os quais 

mataram ao Senhor Jesus e os profetas, e nos levou para fora. Eles 

não são agradáveis a Deus, mas hostil a todos os homens, 

impedindo-nos de falar aos gentios para que sejam salvos; com o 

resultado que eles sempre encher a medida dos seus pecados. Mas 
a ira caiu sobre eles ao máximo. (2: 13-16) 

Uma vez que Deus revelou pela primeira vez que a humanidade, o plano da 

redenção tem sido uma realidade agridoce (cf. Apocalipse 10: 8-10). Encontra-

se em doçura contemplando a felicidade e glória da vida eterna que aguarda 

aqueles que abraçam o evangelho. Por outro lado, encontra-se apenas a 

amargura na vergonha sem fim e punição da condenação eterna que aguarda 

aqueles que rejeitam o evangelho. Esse contraste é nunca mais impressionante 



visto que quando se compara as pessoas que fizeram a maior parte limitada 

oportunidade espiritual para as pessoas que esbanjaram grande oportunidade 

espiritual e privilégio. Ao longo da história da redenção, os judeus têm 

exemplificou a última realidade, o que ilustra a tragédia final de apostasia (cf. 

Rm 2: 4-11; 3: 1-4.; 9: 30-33). Por outro lado, os tessalonicenses sintetizou o 

ex-realidade e acredita verdade de Deus depois de apenas uma breve exposição 

inicial a ele (Atos 17: 1-4). 

Este contraste impressionante é o objeto de foco do apóstolo Paulo em 1 

Tessalonicenses 2: 13-16. Ele distingue nitidamente entre um povo para ser 

feliz por, os tessalonicenses acreditando, e um povo para ser triste para os 

judeus incrédulos. Em apenas algumas semanas, os tessalonicenses 

prontamente escolheu a bênção da obediência ao evangelho de Deus, ao passo 

que, após séculos de revelação de Deus, os judeus teimosamente escolheu a 

maldição resultante da desobediência ao evangelho. Tais respostas opostas à 

verdade e à graça de Deus levou Paulo para resolver as razões que ele se 

alegrava por Tessalonicenses e entristeceu para os judeus. 

Um povo para ser feliz por 

Por esta razão, nós também agradecer constantemente a Deus que 

quando recebeu a palavra de Deus que de nós ouvistes, a 

recebestes, não como palavra de homens, mas por aquilo que ele 

realmente é, a palavra de Deus, que também realiza o seu trabalho 

em vós que credes. Porque vós, irmãos, imitadores das igrejas de 

Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia, para que você também 

enfrentou os mesmos sofrimentos nas mãos dos seus próprios 
concidadãos o mesmo que eles fizeram com os judeus, (2: 13-14) 

Paulo, Silas e Timóteo havia ministrado apenas um curto período de tempo em 

Tessalônica quando viram resultados milagrosos de sua pregação (Atos 17: 2-

3). Por causa da imoralidade e forte ambiente religioso pagão na cidade, e as 

realidades que a verdade da salvação era tão novo para o povo, e o apóstolo 

tinha estado com eles apenas alguns meses, Paulo estava preocupado que a fé 

dos tessalonicenses pode ter vacilou. Consequentemente, depois de deixar 

Tessalônica, Paulo enviou Timóteo para lá para verificar o progresso da igreja: 

"Quando eu poderia suportá-lo não mais, eu também enviou para saber mais 

sobre a sua fé, por medo de que o tentador poderia ter tentado, eo nosso trabalho 

seria em vão "(1 Tes. 3: 5). No entanto, os temores do apóstolo revelaram-se 

infundados: "Mas agora que Timóteo chegou até nós a partir de você, e trouxe-

nos boas notícias da vossa fé e do amor, e que você sempre pensa amavelmente 

de nós, desejando muito ver-nos assim como nós também a longo para vê-lo 

"(v. 6). Esse relatório positivo levou a esta expressão de gratidão para os 

tessalonicenses. 



Paulo sempre foi grato pelo privilégio de ministério, e ele incessantemente 

reconheceu Deus como Aquele que habilitada a verdade por meio dele. Ele já 

tinha expressado este aos Tessalonicenses, quando ele abriu a carta: "Damos 

graças a Deus por todos vós" (1: 2; cf. Rom 1: 8.).Aqui, ele ensaia o motivo que 

ele tinha que agradecer a Deus constantemente para os tessalonicenses. A 

expressão , por esta razão, embora singular, abrange uma causa tríplice para a 

gratidão de Paulo: recepção dos tessalonicenses da Palavra de Deus, a sua honra 

dos santos, e sua perseverança no sofrimento. 

A recepção da Palavra de Deus dos Tessalonicenses 

que quando recebeu a palavra de Deus que de nós ouvistes, a 

recebestes, não como palavra de homens, mas por aquilo que ele 

realmente é, a palavra de Deus, que também realiza o seu trabalho 
em vós que credes. (2:13) 

Paulo foi antes de tudo agradecer as pessoas de bom grado receberam a 

palavra de Deus. Eles estavam abertos e receptivos em ouvir a pregação de 

Paulo, Silas e Timóteo (Atos 17: 4; cf. 28:24). Paralabontes ( recebido ) 

refere-se para um objectivo recepção de uma mensagem em particular, neste 

caso o evangelho. 

A frase a palavra de Deus que de nós ouvistes diz literalmente: "A palavra 

ouvida a partir de nós para fora da parte de Deus." Os missionários falou as 

palavras, mas essas palavras vieram de Deus. É por isso que Paulo várias vezes 

nesta carta se refere a sua mensagem como "o evangelho de Deus" (2: 2, 8, 9; 

cf. Atos 08:14; 13:44). Como a palavra de Deus, que era infinitamente 

superior às palavras da opinião humana tessalonicenses estavam acostumados 

a ouvir. Por causa da localização estratégica de Tessalônica (ver Introdução 1 

Tessalonicenses e capítulo 1 deste volume), a cidade atraiu muitos filósofos e 

Falsos mestres religiosos. Seus moradores, portanto, tinha ouvido uma ampla 

gama de sabedoria humana e da retórica. Mas, ao contrário de todos os outros, 

quando ouviram a pregação de Paulo e seus companheiros, que aceitou -o 

como a verdadeira mensagem da salvação de Deus. 

A recepção do tessalonicenses da Palavra de Deus era subjetiva, bem como 

objetiva. Edexasthe ( aceito ) conota uma bem-vindo para dentro da 

mensagem, a transferência da mente para o coração. Tal abraço ansiosos do que 

os tessalonicenses tinham ouvido indicou que Deus lhes havia concedido fé e 

regeneração. Registro de Lucas diz: "Alguns deles foram persuadidos e se 

uniram a Paulo e Silas, juntamente com um grande número de gregos tementes 

a Deus e um número de mulheres principais" (At. 17: 4; cf. Rom 10:10, 17 ). 

Paulo ressaltou que os tessalonicenses afirmou-se a mensagem que havia 

aceitado era não ... a palavra dos homens. Os destinatários das cartas de Paulo 

sabia que o que ele ensinou era de Deus. Para o Corinthians, ele escreveu: 



Agora eu faço-vos saber, irmãos, o evangelho que vos anunciei, o qual também 

recebestes, no qual também se ... Para me entregar a você como de primeira 

importância o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados de 

acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, 

segundo as Escrituras. (1 Cor. 15: 1, 3-4) 

Ele assegurou ao Gálatas: "Porque eu gostaria que você soubesse, irmãos, que o evangelho 

que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi de homem algum, 

nem me foi ensinado, mas eu recebi através de uma revelação de Jesus Cristo "(Gal. 1: 11-

12). Da mesma forma, o que os tessalonicenses ouviu realmente era a palavra de Deus (cf. 

1 Ts. 4:15). 

Ao contrário da palavra de homens, a Palavra de Deus não está vazio, inerte, 

ou impotente. O verbo rendeu realiza o seu trabalho significa trabalhar de 

forma eficaz, eficiente e produtiva em um sobrenatural (divina) nível (cf. 1 Cor. 

12: 6; Phil 2:13.). A Palavra de Deus semprerealiza Seus propósitos na vida de 

todos os que crêem (cf. Is. 55:11). Escritura trabalha em nome dos crentes em 

uma infinidade de maneiras: ele salva-los (Tiago 1:18; 1 Pedro 1:23); santifica-

los (João 17:17); amadurece-los (1 Pedro 2: 2); liberta-los (João 8: 31-

32); aperfeiçoa-los (2 Timóteo 3: 16-17.); ele aconselha-os (Salmos 119: 

24.); constrói-los (Atos 20:32); ele garante seu sucesso espiritual (Josh 1: 8-9; 

Sl. 1: 2-3.); e dá-lhes esperança (Sl 119:. 147; Atos 20:32). 

Apesar de suas afirmações em contrário, a sabedoria humana não pode produzir 

qualquer um desses resultados. Essa é a mensagem clara de 1 Coríntios 1: 18-

25, que registra testemunho inspirado pelo Espírito de Paulo sobre o vazio e 

loucura da sabedoria humana: 

Porque a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, 

que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: "Destruirei a 

sabedoria dos sábios, e a esperteza do inteligente I deixará de lado." Onde está 

o sábio? Onde está o escriba? Onde está o debatedor desta idade? Acaso não 

tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que, na sabedoria de Deus o 

mundo pela sua sabedoria não chegou a conhecer a Deus, Deus estava bem 

satisfeito pela loucura da pregação para salvar aqueles que crêem. Porque, na 

verdade judeus pedem sinais e os gregos procurar a sabedoria; mas nós 

pregamos Cristo crucificado, para os judeus é escândalo e loucura para os 

gentios, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, 

poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do 

que os homens, ea fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 

Os tessalonicenses progrediu espiritualmente porque Salvadora acreditava que 

a mensagem da cruz e que a crença afetada poderosamente suas vidas 

diárias. Paulo estava agradecido por essa realidade, assim como ele foi mais 

tarde para a recepção aos Colossenses "da Palavra:" Ela está constantemente a 

dar frutos e aumentando, ao mesmo tempo que tem vindo a fazer em você 



também, desde o dia que você ouviu falar dele e entendi a graça de Deus em 

verdade "(Col. 1: 6). 

Honrando dos Santos dos Tessalonicenses 

Porque vós, irmãos, imitadores das igrejas de Deus em Cristo 

Jesus que estão na Judéia, (2: 14a) 

A prova da sua aceitação integral do evangelho e do Senhor desse evangelho é 

que a igreja em Tessalônica havia se tornado imitadores do apóstolo e seus 

colegas de trabalho, Silas e Timóteo (ver discussão de 1: 6, no capítulo 1 deste 

volume). Aqui, Paulo expande seu elogio e diz aos Tessalonicenses também 

imitou os crentes na Judéia, dando-lhe ainda mais razões para ser grato a Deus 

por Sua obra em salvar os tessalonicenses. 

Embora o Tessalonicenses provavelmente nunca tinha ido a igrejas na 

Judéia ver um padrão que eles poderiam seguir, obra santificadora do Espírito 

Santo estava fazendo a igreja de Tessalônica uma duplicata de seu trabalho na 

Judéia, na medida em que ambas as igrejas experimentaram sofrimento (v. 

14 b ) . 

No primeiro século, a Judéia era uma província romana na Palestina. Era a 

casa da primeira assembléia cristã local, a igreja de Jerusalém, que começou no 

dia de Pentecostes (Atos 2). Durante os primeiros anos após o nascimento 

daquela igreja, os crentes fundada outras igrejas locais (cf. Atos 8: 4) que, até o 

momento da conversão dos Tessalonicenses, eram todos os conjuntos maduros, 

tendo beneficiado da refinação de perseguição. 

Paulo refere-se às congregações judaicas como as igrejas de Deus, o que 

enfatiza sua fonte divina (cf. Atos 20:28;. Gal 1,22). O plural igrejas indica que 

por esta altura, houve uma série de locais igrejas espalhadas Judéia, conjuntos 

individuais de pessoas que estavam em Cristo Jesus, o que é verdade de todas 

as igrejas verdadeiras (cf. 1 Cor. 1:. 2; Ef 1: . 1; Filipenses 1: 1; Col. 1: 2; 1 

Tessalonicenses 1: 1.). Verdadeiros igrejas são tanto de Deus e em Cristo , 

porque todos os crentes estão em Cristo (Rm 6:11; 8:. 1; 12: 5; 2 Cor 5:17; Gl 

3,28; Ef 2,10;... Phil 4:21;. Col. 1:28;. 2 Tim 2:10; 1 Pedro 5:14). 

Perseverança dos tessalonicenses em sofrimento 

para você também sofreu os mesmos sofrimentos nas mãos dos 

seus próprios concidadãos o mesmo que eles fizeram com os 

judeus, (2: 14b) 

Após o apedrejamento de Estêvão, os cristãos judeus sofreram um período de 

perseguição que foi liderada principalmente por Saulo de Tarso (Atos 7: 54-8: 

4). Quando o Cristo ressuscitado salvou Saulo na estrada de Damasco (9: 1-19), 

a perseguição diminuiu um pouco. Mas não demorou muito para que a 



perseguição-que desta vez incluiu o primeiro assassinato de um apóstolo, Tiago, 

por cima novamente sob Herodes queimado-espada. Naquela época também, os 

líderes judeus presos Pedro (Atos 12: 1-4). Assim, as igrejas da Judéia tinha um 

histórico de lidar com o assédio grave, e tinha perseverou no sofrimento de uma 

experiência-a igreja de Tessalônica estava imitando. 

Mesmo que os crentes na Judéia sofreram perseguição de seu próprio povo, os 

judeus, os tessalonicenses, imediatamente após receber o evangelho (Atos 17: 

1-4), sofreu perseguição nas mãos de seus próprios compatriotas. Atos 17: 

5-8 identifica esses perseguidores como ambos os judeus incrédulos e os seus 

cúmplices Gentil: 

Mas os judeus, tornando-se ciumento e levando consigo alguns homens maus 

do mercado local, formaram uma turba e definir a cidade em alvoroço; e 

atacando a casa de Jason, eles estavam procurando trazê-los para junto do 

povo. Quando eles não encontrá-los, eles começaram arrastando Jason e alguns 

irmãos perante as autoridades da cidade, gritando: "Esses homens que 

perturbam o mundo, chegaram também aqui; e Jason congratulou-se com eles, 

e todos eles agem contra os decretos de César , dizendo que há outro rei, Jesus. 

" Eles incitaram a multidão e as autoridades da cidade, que ouviram estas 

coisas. 

Nesse caso, a multidão procurou Paulo e seus amigos na casa de Jason no pressuposto de que 

eles estavam protegidos lá. (Jason era um nome adotado por muitos judeus dispersos, por isso 

ele foi, possivelmente, um israelita.) O episódio ilustra o tipo de perseguição a igreja de 

Tessalônica estava sofrendo. 

Paulo e seus companheiros deixaram Tessalônica imediatamente após o 

tumulto mob (Atos 17:10), mas é provável que a perseguição recomeçou e 

intensificou-se durante as semanas seguintes antes de Paulo enviou esta carta 

de Corinto. O Tessalonicenses, no entanto, triunfou em seus sofrimentos, sendo 

alegre em aflição (1 Tessalonicenses 1: 6.), O que para Paulo era uma evidência 

de sua verdadeira conversão e, assim, o ponto culminante de sua gratidão a Deus 

por eles. 

Um povo para ser triste para 

os quais mataram ao Senhor Jesus e os profetas, e nos levou para 

fora. Eles não são agradáveis a Deus, mas hostil a todos os 

homens, impedindo-nos de falar aos gentios para que sejam 

salvos; com o resultado que eles sempre encher a medida dos seus 
pecados. Mas a ira caiu sobre eles ao máximo. (2: 15-16) 

O apóstolo Paulo fez uma transição incomum abrupta quando ele começou sua 

crítica dos judeus. É quase como se a menção da palavra judeus no final do 

versículo 14 catapultou-o instantaneamente para as palavras duras de versículos 



15 e 16. Os judeus incrédulos eram a antítese trágico dos crentes em 

Tessalônica. 

Essa dura, condenando explosão como esta contra os judeus não era incomum 

para Paulo, à luz de sua longa data, o ressentimento persistente do apóstolo, que 

começou logo após sua conversão. O livro de Atos narra inúmeros exemplos de 

hostilidade dos judeus. "Agora, por vários dias ele estava com os discípulos que 

estavam em Damasco, e imediatamente começou a proclamar Jesus nas 

sinagogas, dizendo:" Ele é o Filho de Deus .'... [E] Saul continuou a aumentar 

em força e confusão o [incrédulos] judeus que habitavam em Damasco, 

provando que este Jesus é o Cristo "(Atos 9:20, 22; cf. 14: 1-7, 19-20; 18: 12-

17; 19: 8-10; 2 Cor. 11:24). Em Atos 13, quando os judeus observados Paulo e 

seus companheiros de forma eficaz o anúncio do Evangelho entre os gentios, 

eles reagiram com ódio prejudicial. Eles estavam cheios de inveja e raiva sobre 

os esforços de Paulo, um judeu, para alcançar os gentios impuros. Atos 13: 40-

50 descreve que tipo de preconceito: 

"Portanto guardai-vos, para que a coisa falada nos profetas não venha sobre 

você: 'Eis que escarnecedores, e maravilhe-se, e perecem, porque estou 

realizando uma obra em vossos dias, uma obra que você nunca vai acreditar, se 

alguém deve descrevê-lo para você. '"Assim como Paulo e Barnabé estavam 

saindo, as pessoas continuavam a pedir que essas coisas poderiam ser ditas a 

eles no sábado seguinte. Agora, quando a reunião da sinagoga tinha quebrado, 

muitos dos judeus e dos prosélitos tementes a Deus, seguindo a Paulo e 

Barnabé, que, falando com eles, foram exortando-os a perseverarem na graça 

de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniram para ouvir a 

palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja 

e começou contradizendo as coisas que Paulo dizia, e estavam 

blasfemando.Paulo e Barnabé, falando ousAdãoente, disseram: "Era necessário 

que a palavra de Deus seja falado com você em primeiro lugar;. Desde que você 

repudiá-lo e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos estão se voltando 

para os gentios Porque assim o Senhor tem nos ordenou: "Eu coloquei você 

como luz para os gentios, para que você pode trazer a salvação para o fim da 

terra". "Quando os gentios, ouvindo isto, eles começaram a se alegrar e 

glorificando a palavra do Senhor; e todos os que haviam sido destinados para a 

vida eterna. E a palavra do Senhor foi sendo espalhado por toda a região. Mas 

os judeus incitaram as mulheres devotas de destaque e os principais da cidade, 

e instigou uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram de seu 

distrito. 

O povo judeu já tinha virado as costas para o privilégio espiritual que Paulo 

alude o livro de Romanos: 

Quem são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, ea glória, a aliança ea 

promulgação da Lei, eo culto, e as promessas, quais são os pais, e dos quais é 



Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito 

eternamente. Amém. (9: 4-5; cf. Gn 17: 2; Ex 04:22; Dt 04:13; 29:... 14-15; 1 

Sm 04:21; Sl 26: 8; 147:. 19; Heb. 9: 1, 6) 

O apóstolo posteriormente resumiu sua posição apóstata: "Porque lhes dou testemunho de 

que eles têm zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento Para não conhecendo a 

justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça. de Deus 

"(Rm 10: 2-3; cf. Mt 23:.. 13-30). 

Sabendo que a atitude de ódio dos judeus não tinham mudado, mas sim se 

intensificou desde a sua hostilidade inicial nos primeiros dias em Tessalônica, 

Paulo fez uma declaração forte sobre a sua condição espiritual. Sua declaração 

é composta por três razões pelas quais eles são um povo para estar triste para: 

eles rejeitaram a Palavra de Deus, que dificultou os santos, e eles enfrentaram 

punição no sofrimento. Estes três são em contraste direto com as razões Paulo 

era alegre sobre os tessalonicenses. 

Rejeição da Palavra de Deus dos judeus 

os quais mataram ao Senhor Jesus e os profetas, e nos levou para 

fora. (2: 15a) 

Por incrível que pareça, em claro contraste com o amor imediato dos crentes 

tessalonicenses da verdade, ao longo da sua longa história os judeus rejeitaram 

a mensagem e os mensageiros que Deus enviou-los. Mais notavelmente, 

o Senhor Jesus, o Messias, declarou a verdade de Deus, e eles mataram -lo 

(Atos 2: 22-23, 36). O Antigo Testamento profetas entregues as palavras de 

Deus para o Seu povo, e eles mataram aqueles homens também (Jer 26:23; 

Heb. 11:. 32-37; cf. 1 Reis 19:10; 2 Crônicas 24: 20-21.). Mateus 23: 31-35 

resume a atitude dos judeus em direção mensageiros de Deus: 

Então você testemunhar contra vós mesmos que sois filhos dos que mataram os 

profetas. Encha-se, então, a medida da culpa de seus pais. Serpentes, raça de 

víboras, como você vai escapar da sentença do inferno? Portanto, eis que eu vos 

envio profetas e homens sábios e escribas;alguns deles você vai matar e 

crucificar, e alguns deles você vai açoitarão nas suas sinagogas, e perseguirão 

de cidade em cidade, de modo que em cima de você pode cair a culpa de todo 

o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel ao sangue de 

Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo eo altar. 

A parábola de Jesus em Mateus 21: 33-46 revela vividamente seus atos assassinos em relação 

aos profetas e ao Senhor: 

"Ouça a outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha 

e colocar um muro em torno dele e cavou um lagar nele, e edificou uma torre, 

e arrendou-a a viticultores e fui em uma viagem. Quando a colheita tempo se 

aproximava, ele enviou seus escravos para os viticultores a receber a sua 



produzir os viticultores levou seus escravos e feriram um, mataram outro e 

apedrejaram um terceiro Enviou ainda um outro grupo de escravos maiores do 

que o primeiro;.. e eles fizeram a mesma coisa para eles. Mas depois ele enviou-

lhes seu filho, dizendo: 'Eles vão respeitar o meu filho. " Mas quando os 

lavradores, vendo o filho, disseram entre si: 'Este é o herdeiro;. Venham, vamos 

matá-lo e aproveitar a sua herança' Levaram-no e lançaram-no fora da vinha e 

mataram-no. Por isso, quando o dono da vinha, que fará àqueles lavradores? 

" Eles disseram-lhe: "Ele vai trazer esses desgraçados a um fim desgraçado, e 

vai alugar a vinha a outros lavradores que vão pagar-lhe os proventos em 

estações próprias." Jesus disse-lhes: "Nunca lestes nas Escrituras: A pedra que 

os construtores rejeitaram, esta tornou-se a pedra angular, o que surgiu da parte 

do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos 'Por isso eu digo para você? , o 

reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo, produzindo o fruto 

dela E quem cair sobre esta pedra será despedaçado;. mas aquele sobre quem 

ela cair, ele vai espalhar-lo como poeira ". Quando os chefes dos sacerdotes e 

os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Ele estava falando sobre 

eles. Quando eles tentaram prendê-lo, mas temeram o povo, porque o 

considerava um profeta. 

Os evangelhos apoiar a declaração de Paulo de que os judeus mataram o 

Senhor Jesus (Mateus 27: 20-25; Marcos 14:. 61-65; 15: 11-14; Lucas 23: 20-

25). Os romanos o executaram, mas apenas por instigação dos judeus (João 19: 

12-16). Obviamente, não é todos os judeus de todos os tempos que foram 

responsáveis pela morte de Cristo. No entanto, o apóstata multidão de judeus 

que insistiu Pôncio Pilatos deve realizar a crucificação de Jesus era culpado de 

assassiná-lo. Aqueles judeus representou o ápice histórico de incredulidade e 

da oposição de seu povo à vontade de Deus (Atos 2: 22-23, 36; 04:10; 05:30; 

10:39). Assim fortes palavras de Paulo no versículo 15 são, sem dúvida, em 

harmonia com a de Deus secular desaprovação dos judeus que apostatou (cf. 2 

Reis 17:13; 2 Crônicas 15: 1-2.; 36:16; Jer 25: 4. . -5; Lam 2:.. 9; Ez 03:19; 

Mateus 23: 35-38). 

Culpabilidade do povo judeu pelo assassinato de Jesus também se correlaciona 

com sua hostilidade mortal para os profetas. Diferente de Zacarias (2 Crônicas 

24: 20-22.), os assassinatos dos porta-vozes do Antigo Testamento não são 

detalhados na Escritura. No entanto, o autor da carta aos Hebreus fornece uma 

indicação geral do que ocorreu: "Eles foram apedrejados, serrados ao meio, eles 

foram tentados, eles foram condenados à morte com a espada; andaram de 

ovelhas e de cabras , sendo necessitados, aflitos e maltratados "(Heb. 11:37). 

Rejeição de longa data dos judeus de qualquer pessoa que trouxe a Palavra de 

Deus para eles (2 Cr. 24:19) prorrogou para Paulo e os outros apóstolos do Novo 

Testamento. Por isso Paulo escreveu que os judeus levou seus associados e 

ele fora de Tessalônica (Atos 17:10). O verbo prestados nos levou para 

fora refere-se à caça para baixo de um animal com a intenção de matá-lo. Essa 



rejeição judaica teimoso e ostensiva da Palavra de Deus profundamente 

entristecido coração do apóstolo (cf. Rom. 9: 1-5; 10: 1). 

Obstáculo dos Santos dos judeus 

Eles não são agradáveis a Deus, mas hostil a todos os homens, 

impedindo-nos de falar aos gentios para que sejam salvos; (2: 
15b-16a) 

Considerando que o Tessalonicenses honrado os mensageiros de Deus, os 

judeus dificultado os pregadores do evangelho, tentando impedi-los de pregar a 

sua mensagem. Por dificultar a propagação do evangelho aos gentios, os 

judeus, de maneira semelhante ao Saul não convertido de Tarso, pensei que eles 

estavam tornando um serviço para Deus. No entanto, Paulo disse que eles 

eram não agrada a Deus e usou o tempo presente, o que denota que a atitude 

antagônica dos judeus era habitual. 

Os judeus não só foram desagradar a Deus, mas também eram hostis a todos 

os homens. Essa hostilidade não era tanto um preconceito racial, uma vez que 

era um preconceito religioso. Eles se ressentiam, mesmo odiado, qualquer 

religião, mas a sua própria-e, especialmente, o evangelho de Jesus Cristo, a 

quem eles rejeitaram como um messias satânico falsificados (cf. Mat. 

12:24). Essa animosidade foi expressa em dificultando os apóstolos de 

falar do evangelho aos gentios. Os judeus se recusaram a crer no evangelho, e 

eles se ressentiu sendo pregado para que outros possam ser salvos. Esse 

preconceito religioso pecaminosa tinha aparecido antes, nos primeiros dias de 

a igreja de Jerusalém, quando o Sinédrio tentou silenciar os apóstolos: 

Mas alguém veio e relatou-lhes: "Os homens que encerrastes na prisão estão no 

templo e ensinam ao povo!" Em seguida, o capitão foi junto com os oficiais e 

começou a trazê-los de volta sem violência (porque temiam das pessoas, para 

que pudessem ser apedrejada). Quando os tinham tirado, ficaram-los perante o 

Conselho. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: "Nós lhe deu ordens 

estritas para não continuar a ensinar neste nome, e, no entanto, que enchestes 

Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar o sangue desse homem em cima 

de nós." Mas Pedro e os apóstolos responderam: "Temos de obedecer a Deus 

do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós 

matastes, pendurando-o numa cruz. Ele é o único a quem Deus exaltou a Sua 

mão direita como Príncipe e Salvador, para conceder a Israel o arrependimento 

e perdão dos pecados E nós somos testemunhas destas coisas;. e por isso é o 

Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem ". Mas, ouvindo eles 

isto, eles foram cortados para o rápido e destina-se a matá-los. (Atos 5: 25-33; 

cf. 4: 1-22; 5: 17-18, 40-41) 

Isso indica o quão fortemente os judeus rejeitaram o evangelho de Jesus Cristo, e como 

determinado alguns deles foram parar a sua proclamação, mesmo matando os proclamadores! 



Punição dos judeus no sofrimento 

com o resultado que eles sempre encher a medida dos seus 

pecados. Mas a ira caiu sobre eles ao máximo. (2: 16b) 

Os Tessalonicenses tinham demonstrado perseverança no sofrimento e emergiu 

triunfante na esperança da glória eterna. No entanto, os judeus enfrentaram uma 

situação totalmente diferente. Eles não seriam capazes de suportar o seu medo 

mortal punição,, final. 

O resultado da hostilidade dos judeus a Palavra de Deus e os Seus santos é que 

eles sempre encher a medida dos seus pecados. Literalmente, essa frase diz: 

"Eles sempre amontoar seus pecados para o limite." Há um ponto bem definido 

em que as pessoas atingir o limite dos seus pecados (cf. Gênesis 6: 3, 5-6; Mt 

23:32.). A linguagem de Paulo deriva do tipo de expressão visto pela primeira 

vez nas Escrituras em Gênesis 15:16, "A iniqüidade dos amorreus ainda não 

está completa." Significa que Deus traz julgamento apenas quando o pecado 

atingiu um certo limite (Dan 8:23; Atos 17: 30-31.; Rom 2: 5-6; cf. Mt. 23:32; 

Heb. 10: 28-30.. ). 

Julgamento de Deus ira veio sobre os judeus ao máximo. O verbo 

traduzido chegou está no aoristo, que afirma que Paulo estava tão certo que 

divina ira viria que ele expressa a noção de como se ele já tivesse ocorrido. E, 

historicamente, tinha ocorrido-in do exílio babilônico (Ez. 8-11). Sua expressão 

provavelmente inclui a destruição de Jerusalém no D.C 70, embora depois de 

quase vinte anos fora; e denota a escatológica ira para vir quando Jesus voltar 

à Terra em juízo (Ap 19). Mas principalmente os pontos de expressão para a 

condenação de pessoas que rejeitam a Deus (cf. João 3:36). Isso, também, 

estava tão certo de que Paulo poderia escrever nele como se ele já tivesse 

ocorrido. Aqueles judeus tinha cumprido todos os pré-requisitos para a futura 

condenação. Eles haviam concluído a medida de seus pecados em rejeitar a 

única verdade da salvação e assassinar seu Messias e Seus 

mensageiros; portanto, de Deus ira iria caiu sobre eles até ao máximo. A 

expressão ao máximo significa que Deus vai estender a sua ira para os judeus 

incrédulos ao seu limite extremo, ou sua expressão mais plena (cf. 2 Reis 

22:17;. 2 Crônicas 24:18 ..; 36:16; Neh 13:18; Sl 78:59; Jer. 4:. 4; Mateus 3: 7; 

Rom 9:22).. Sua punição futura no inferno foi por esse tempo irreversível. . (No 

entanto, isso não significa que Deus é através de Israel Como Paulo escreve em 

Romanos 11: 26-27, um dia Deus vai salvar todo o Israel, de acordo com Suas 

promessas para a nação: "Todo o Israel será salvo, como ele Está escrito: '. O 

Libertador virá de Sião, Ele irá remover a impiedade de Jacó Esta é a minha 

aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados "[cf. Jer 33: 19-26; Zacarias 

12:10..] .) 

Hoje, como nos dias de Paulo, a escolha entre a bênção de Deus e Sua maldição 

(cf. Deut. 28: 1, 15) permanece. Aqueles que acreditam e obedecer à Palavra e 



honrar outros crentes, imitando suas vidas irá perseverar para a glória eterna, o 

que é uma boa razão para ser feliz para eles.Mas aqueles que rejeitam a Palavra 

e impedir aqueles que pregam ele acabará por sofrer condenação eterna, que é 

uma boa razão para estar triste para eles. 

 

5. Fora de vista, mas não fora da mente (1 

Tessalonicenses 2: 17-20) 

Mas nós, irmãos, tendo sido tirado de você por um curto enquanto 

pessoa-in, não em espírito, eram ainda mais ansiosos com grande 

desejo de ver o seu rosto. Para nós queria vir para você-eu, Paulo, 

mais de uma vez e ainda Satanás nos impediu. Pois quem é a nossa 

esperança, ou gozo, ou coroa de exultação? Não é mesmo você, 

na presença de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Pois tu és a 
nossa glória e alegria. (2: 17-20) 

Conflito entre pessoas persiste, apesar de todo o esforço humano para mitigá-

la. Alguns relatórios estimam que noventa por cento das pessoas que falham na 

vocação da sua vida fazê-lo porque eles não podem conviver adequAdãoente 

com outras pessoas. Em última análise, falha do trabalho geralmente tem pouca 

conexão com a capacidade ou mesmo desempenho. Em vez disso, tal falha 

muitas vezes resulta de uma incapacidade de ser altruísta e de entender e se 

preocupam com os problemas dos outros. As pessoas podem ser bem treinados 

e altamente qualificados em um campo técnico ou profissional, mas eles são um 

passivo no local de trabalho, se eles são auto-centrada. Da mesma forma, o mais 

academicamente pastor bem preparado pode ser uma responsabilidade na igreja 

se ele não procura amar com sacrifício e servir o seu povo. 

O apóstolo Paulo estabeleceu o padrão para pastores em todo o seu ministério 

e aqui confirmou a autenticidade do seu amor e preocupação para os 

tessalonicenses enquanto respondia outra acusação de seus críticos. Além de 

suas críticas anteriores de que lhe faltava integridade, era ganancioso, era um 

adulador enganoso, e estava com fome de poder, os inimigos de Paulo teria dito 

aos tessalonicenses que ele realmente não tinha afeição por eles e tinha 

deliberAdãoente e insensivelmente desertas eles. Assim, ele conclui 1 

Tessalonicenses 2, dizendo seu povo por que ele não tinha voltado e como ele 

realmente se preocupava com eles. 

Paulo deixou Tessalônica só porque ele foi forçado a sair (Atos 17: 1-10). A 

multidão descrente veio para a casa de um morador acreditando de Tessalônica, 

Jason, com a noção equivocada de que iria encontrar Paulo lá. A multidão 

enfurecida cedeu apenas quando Jason e alguns outros comprometeram-se 

como fiadores ou avalistas para Paulo e seus companheiros. Jason e seus 



amigos colocar algo de suas posses como títulos que prometiam que Paulo não 

causaria mais problemas na cidade. Por isso, o apóstolo não deixou os 

tessalonicenses de bom grado.Suas palavras em 3: 1-3, 5 (ver Capítulo 6 deste 

volume) afirmam verdadeira atitude de Paulo em direção a eles: 

Portanto, quando poderíamos suportá-lo por mais tempo, nós pensamos que é 

melhor ser deixado para trás em Atenas sozinho, e enviamos Timóteo, nosso 

irmão e companheiro de trabalho de Deus no evangelho de Cristo, para 

fortalecer e incentivar você a respeito de sua fé, de modo que ninguém seria 

perturbado por estas tribulações; Porque vós mesmos sabeis que fomos 

destinados para este ... Por esta razão, quando eu poderia suportá-lo não mais, 

eu também enviou para saber mais sobre a sua fé, por medo de que o tentador 

poderia ter tentado, eo nosso trabalho seria ser em vão. 

Mesmo que ele tivesse conhecido os tessalonicenses para apenas alguns meses 

e tinha sido afastado deles apenas um curto período de tempo, ele lutou para 

suportar a separação deles. Neste ponto, o apóstolo se concentra em como 

profundamente ele se importava com os tessalonicenses, explicando três 

elementos de seu relacionamento com eles: seu desejo de estar com eles, sua 

compreensão de seu inimigo espiritual, e sua expectativa de recompensa eterna. 

O amor de Paulo para os Tessalonicenses 

Mas nós, irmãos, tendo sido tirado de você por um curto enquanto 

pessoa-in, não em espírito, eram ainda mais ansiosos com grande 

desejo de ver o seu rosto. Para nós queria vir para você-eu, Paulo, 
mais de uma vez- (2: 17-18a) 

O apóstolo Paulo escreveu repetidamente de seu amor forte para os crentes 

companheiro (Rom. 1: 7-12; Ef. 6: 21-24.; Filipenses 1: 3-8; 4: 1; Colossenses 

1: 3-12; 2 Tessalonicenses 1: 3-5; 2: 13-14.; 2 Tim. 1: 3-5; Tito 1: 4; Filemon 

1-7).. Mesmo que ele tinha de escrever algumas palavras especialmente severas 

de repreensão à igreja em Corinto, Paulo ainda amava o Corinthians: "Porque 

em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, 

não para que você seria contristados , mas que você pode conhecer o amor que 

tenho por vocês "(2 Cor. 2: 4). Mesmo aos Gálatas, que ele severamente 

repreendido, ele escreveu: 

Assim que eu me tornei seu inimigo, dizendo a verdade? Eles procuram 

avidamente você, não louvável, mas que pretendem fechá-lo de modo que você 

vai procurá-los. Mas é bom sempre ser procurado avidamente de uma maneira 

louvável, e não só quando estou presente convosco.Meus filhos, por quem sofro 

novamente em trabalho de parto, até que Cristo seja formado em vós, mas eu 

bem quisera estar presente convosco agora e mudar o meu tom, porque estou 

perplexo sobre você. (Gal. 4: 16-20) 



Paulo também tinha um amor incansável para Filipenses: "Pois é apenas certo 

para me sentir desse jeito em você, porque eu tenho você no meu coração, uma 

vez que tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do evangelho, 

você todos são participantes da graça comigo Pois Deus é minha testemunha, 

como eu desejo para todos vocês com a ternura de Cristo Jesus "(Filipenses 1: 

7-8.).. Na conclusão de sua carta aos Romanos, Paulo listou nome após nome 

de outros cristãos que amou e trabalhou ao lado por causa do evangelho (16: 1-

15). Ele realmente amava os anciãos de Éfeso e em troca eles profundamente o 

amava. A conta da partida de Paulo deles ilustra claramente que a afeição 

mútua: "Quando ele tinha dito essas coisas, ele se ajoelhou e orou com todos 

eles e eles começaram a chorar alto e abraçou Paulo, e repetidamente beijou, 

sofrendo especialmente sobre a palavra. . que dissera, que não veriam o seu 

rosto E eles estavam acompanhando-o ao navio "(Atos 20: 36-38). 

Da mesma forma, Paulo amava os tessalonicenses. As palavras , mas 

nós contraste novamente que o amor ele, Silas e Timóteo teve com a forte 

hostilidade entre os judeus para os tessalonicenses. Ao contrário do que os 

judeus, que não queria que os tessalonicenses a conhecer a Cristo e não se 

preocupam com a sua saúde espiritual, Paulo e seus colegas sinceramente se 

importava. O apóstolo chamado tessalonicenses irmãos, um termo familiar de 

carinho que expressou sua filial, afeto sentido para eles. Foi um repúdio som 

das críticas de que ele estava com indiferença recusando-se a voltar a 

Tessalônica. 

Mesmo que ele estava claro desde o incidente que o forçou a sair que Paulo não 

queria deixar Tessalônica, ele, no entanto, ressaltou que ele havia sido 

tirado deles. O particípio traduzido terem sido afastados pode significar "a 

ser arrancados", no sentido rigoroso que um pai é desprovido de uma criança 

falecida ou uma criança é órfão de seus falecidos pais. Isso ilustra como Paulo 

sentia sobre sua separação prematura do Tessalonicenses. 

Estadias mais longas de Paulo com suas outras igrejas ilustrar que ele 

provavelmente teria ficado muito mais tempo em Tessalônica teve seus 

adversários incrédulos lhe permitiu. Ele viveu e ministrou em Éfeso por três 

anos, e é duvidoso que a igreja não igualou a qualidade de um em Tessalônica 

(cf. 1 Tim. 1: 3-7; Apocalipse 2: 1-7). Ele ficou em Corinto dezoito a vinte 

meses, e, em um nível humano, certamente não teria adorado a igreja de 

Corinto-flagelado problema mais do que o crescimento espiritual uma em 

Tessalônica. Porque ele foi forçado a deixar Tessalônica depois de uma estadia 

relativamente curto, ele se sentia como um dos pais cujos filhos tinham sido 

arrancados ele (ver a perspectiva dos pais em 2: 7, 11, capítulo 3 deste volume), 

como evidenciado pelo o que ele escreveu-lhes: "Mas agora que Timóteo 

chegou até nós a partir de você, e trouxe-nos boas notícias da vossa fé e do 

amor, e que você sempre pensa amavelmente de nós, desejando muito ver-nos 

assim como nós também muito tempo para vê-lo, por esta razão, irmãos, em 



toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós, pela 

vossa fé "(3: 6-7; cf. vv 10-13.). 

Embora a separação do apóstolo de lhes tinha sido apenas por um curto 

tempo, ele, no entanto, teve um grande desejo em seu coração para estar com 

os tessalonicenses-a saudade que não deriva simplesmente do sentimento de 

amizade e de socialização, mas a partir de seu senso de responsabilidade para 

seu bem-estar espiritual. Paulo exibiu a mesma característica para a qual ele 

elogiou Epafras, "Porque lhes dou testemunho de que ele tem uma profunda 

preocupação para você e para aqueles que estão em Laodicéia e Hierápolis" 

(Col. 4:13). 

Inimigos de Paulo tinha levado ele longe de os tessalonicenses em 

pessoa, mas eles poderiam não removê-lo no espírito, eles ainda estavam em 

pensamentos e orações de Paulo (1 Tessalonicenses 1: 2-4; 2:13; 3: 9-13.; 5 : 

23-24; 2 Tessalonicenses 1: 3, 11-12; 2:. 13-16; 3:16).Suas necessidades 

espirituais sobrecarregados seu coração, e esse tipo de carga solicitado Paulo 

mais tarde para dizer aos coríntios: "Existe a pressão diária em mim de 

preocupação para todas as igrejas. Quem é fraco sem o meu ser fraco? Quem é 

levado em pecado sem a minha intensa preocupação? " (2 Cor. 11: 28-29). 

Essa preocupação constante para as várias igrejas que ele conhecia e os crentes 

individuais que amava é por isso que Paulo assegurou aos tessalonicenses que 

ele era ainda mais ansiosos com grande desejo de ver seu rosto. Essa frase é 

carregado com intensidade e emoção; era como se o apóstolo eram falta de ar 

com entusiasmo e antecipação como ele expressou seu desejo de ver os 

tessalonicenses. Além disso, que a aspiração era nenhum desejo 

comum. Grande desejo traduz epithumia Polle , uma expressão geral para 

qualquer tipo de paixão dominante ou convincente, controlando o desejo, e que 

foi o mais frequentemente usado no grego secular para denotar paixão 

sexual. Tal uso aqui indica como dominante e convincente de 

Paulo desejo era ver o coletivo rosto dos tessalonicenses novamente em 

breve. No seu mais verdadeiro contexto bíblico, "ver o rosto" significa a entrar 

em comunicação íntima com ele ou ela (cf. Gen. 33:10; 48:11; Ex 10:29;.. 1 

Tessalonicenses 3:10; 2 João 12 ). É por isso que Deus não permitiu que Moisés 

para ver seu rosto (Ex. 33: 17-23). Vendo o rosto de Deus seria o mesmo que 

ver a expressão plena da Sua glória e santidade, que para Moisés ou qualquer 

outro mortal significaria a morte. No entendimento de Paulo, vendo o rosto de 

um não era nada desprezível. 

Assim, contrariamente às acusações dos críticos que eles estavam contentes de 

sair Tessalônica e não tinha vontade de voltar sempre, Paulo e seus 

companheiros queriam vir para trás, ver os rostos dos seus irmãos de 

Tessalônica recém-amados, e renovar a sua comunhão com eles no primeira 

oportunidade. 



Como que para ressaltar seus sentimentos fortes, Paulo muda abruptamente do 

plural nós para o singular enfático I, Paulo. comentários Leon Morris ", ao 

longo desses dois [Tessalônica] Epístolas ... o plural é usado mais do que na 

maioria das cartas de Paulo. Isso faz com que o singular o mais significativo 

quando ela ocorrer. Aqui, o intenso sentimento pessoal rompe, e nós temos a 

singular enfático reforçado pelo nome pessoal "( A Primeira e Segunda 

Epístolas aos Tessalonicenses, A Commentary New Internacional sobre o 

Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1989], 94-95). O apóstolo afirma 

que ele, pessoalmente, mais de uma vez ("repetidamente") desejado para estar 

com os tessalonicenses novamente. Mas houve um formidável obstáculo 

impedindo o seu retorno, e ele claramente identificada essa barreira na próxima 

frase. 

Entendimento de Paulo de seu inimigo 

e ainda Satanás nos impediu. (2: 18b) 

A segunda realidade que Paulo compreendeu bem em seu ministério e de 

relacionamento com os tessalonicenses era que ele enfrentou a oposição 

satânica. Ele tinha o discernimento espiritual e compreender a perceber que 

Deus permitiu a Satanás para se opor o reino de Deus em uma variedade de 

maneiras. Escritura menciona muitos deles: o diabo tentou a Cristo (Mt 4:. 3-

10); ele se opõe ao evangelho (Mt 13:19; 2 Cor. 4: 4.); ele faz milagres 

falsificados (Ex. 07:11; Atos 8: 9-24; 13:. 8; cf. 2 Ts 2: 9; Rev. 16:14); ele 

procura enganar os crentes:; (2 Cor 11, 3, 14; Ef 6:11.). ele comete mentiras e 

assassinatos (1 Reis 22:22; João 8:44); ele ataca igrejas individuais (Atos 5: 1-

11; Apocalipse 2: 9, 13, 24; 3: 9); e ele especialmente ataca líderes espirituais 

(Jó 1: 6-2: 8; Lucas 22: 31-32; 2 Cor 12: 7-9; 1 Tim. 3: 7.). O Novo Testamento 

relata que ele esteve presente nas igrejas de Jerusalém (Atos 5: 1-10), Corinto 

(2 Cor. 2: 1-11), Éfeso (1 Tim. 3: 6-7), Esmirna (Rev. 2: 9-10), Pérgamo (2:13), 

Tiatira (2:24) e Filadélfia (3: 9). 

Satanás quer impedir o progresso do Reino de Deus tanto quanto um exército 

procura perturbar o avanço de um exército adversário. A palavra 

traduzida prejudicada é um termo militar referindo-se a cavar uma trincheira 

ou quebrando uma estrada. Uma das contramedidas um antigo exército tomaria 

contra a oposição foi a cavar uma vala enorme que impeça as tropas inimigas 

de chegar os seus homens. Outra maneira de frustrar o progresso do inimigo 

seria rasgar a estrada de tijolos ou pedra para que ele não podia atravessá-

lo. Assim, Paulo descreveu o poderoso demônio como sobrenaturalmente 

obstruindo forte desejo do apóstolo para revisitar Tessalônica. Paulo não 

individualizar o modo como Satanás frustrado o seu desejo, mas o impedimento 

pode se referir ao problema na casa de Jason e a promessa que fez Jason (Atos 

17: 9). 



Outros escritores do Novo Testamento retrata Satanás como um leão que ruge, 

que procura vítimas para devorar (1 Pedro 5: 8), e como alguém a quem os 

cristãos devem resistir para que ele fugirá deles (Tiago 4: 7; 1 Pedro 5: 9). No 

entanto, o diabo não é onipresente, e contra os crentes, ele não pode fazer nada 

que esteja fora providência de Deus (cf. Jó 1:12; 2: 6). A este respeito, o 

comentarista RCH Lenski escreveu: 

Isso de forma alguma exclui a providência divina que rege no meio de nossos 

inimigos. Satanás entrou no coração de Judas, de modo que ele fez planos para 

trair Jesus, e Deus permitiu que a traição para seus próprios fins divinos e 

abençoadas. Então Satanás conseguiu frustrar dois planos de Paulo para voltar 

a Tessalônica, mas apenas porque este concedido com os próprios planos de 

Deus a respeito do trabalho de Paulo era para fazer. Satanás tem trazido muitos 

como mártir de sua morte, e Deus permitiu. A morte destes mártires era mais 

abençoado para eles e para a causa do evangelho do que a sua vida poderia ter 

sido. É sempre assim com sucessos de Satanás. Não, obrigado a Satanás! Sua 

culpa é a maior. Foi devido a Satanás que os tessalonicenses sofreu apenas 

como as igrejas originais na Judéia teve que sofrer (14 v.), Embora Deus 

permitiu que esse sofrimento. (A Interpretação dos Epístolas de São Paulo aos 

Colossenses, aos Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito e Filemom [Minneapolis: 

Augsburg, 1961], 275-76) 

Antecipação do Paulo do retorno de Cristo 

Pois quem é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de 

exultação? Não é mesmo você, na presença de nosso Senhor Jesus 

na sua vinda? Pois tu és a nossa glória e alegria. (2: 19-20) 

O apóstolo Paulo sempre viveu e ensinou outros a viver em função do retorno 

de Jesus Cristo (Rm 13:12; Phil 3:20; 2 Tm 2:12; 4:... 8, 18; cf. 1 Cor 1:. . 7-8; 

Fp 4: 5; Tito 2:13), e ele afirmou claramente aos Tessalonicenses que a glória 

por vir para os crentes, quando Cristo retornado foi motivação poderosa para 

ministrar. Essa antecipação do futuro perfeição dos crentes é a terceira realidade 

no relacionamento de Paulo com os tessalonicenses. Para enfatizar este ponto, 

ele fez uma pergunta tríplice e atendeu. Primeiro, ele pediu-lhes que era o 

objeto de sua esperança na recompensa futuro prometido e bênção eterna (cf. 

Rom. 5: 2; Col. 1: 5, 27; 1 Tes. 1: 3; Tt 1: 2; 2: 13; 3: 7; Heb. 3: 6; 06:11; 1 

Pedro 1:13). Então, ele perguntou quem era a fonte de sua alegria, ou a 

felicidade e satisfação eterna (cf. Mt 25:21, 23; Fp 4:.. 1; Judas 24). Finalmente, 

ele perguntou sobre a identidade de sua coroa de exultação. A coroa (cf. Prov. 

1: 9; 1 Cor 9:25; 2 Tm 4:.. 8; Tiago 1:12; 1 Pedro 5: 4; Rev. 2:10; 3:11; 6: 2) é 

a grinalda festiva ou coroa do vencedor, concedido pelo triunfo Atlético, 

e exultação denota a expressão exuberante de sentimentos alegres, e às vezes é 

traduzida como "ostentando", no sentido justo. Do grego, pode-se, literalmente, 

tornar esta frase, "a coroa que é alegria." Da mesma forma, "a coroa da vida" 



(Tiago 1:12) é "a coroa que é a vida", e "a coroa da justiça" (2 Timóteo 4: 8.) É 

"a coroa que é a justiça." A coroa "incorruptível" (1 Cor. 09:25 NVI ) é a 

realidade do triunfo de salvação sobre a corrupção dos crentes. A coroa ou 

grinalda denota a esmagadora vitória que Deus dá a sua própria sobre o pecado, 

sofrimento, morte e julgamento (cf. 1 Pedro 5: 4). 

Paulo respondeu imediatamente a questão do que ele trouxe alegria com uma 

pergunta retórica que é um pouco surpreendente. Alguém pode pensar que a 

resposta deve ser o Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo disse: ? Não é mesmo 

você, na presença de nosso Senhor Jesus na sua vinda antecipação de Paulo 

para o futuro era a garantia de que ele estaria na presença de seu Salvador (cf. 

1:10; 1 Cor. 1: 7; Rom. 8: 19-20.; Phil 3:20; Tito 2:13), mas um elemento crucial 

da alegria dessa experiência é que , na sua vinda , ele iria ver todos os crentes 

a quem ele ministrava , incluindo o Tessalonicenses (cf. 2 Cor 1:14;.. Phil 2:16). 

Paulo compreendeu que quando os crentes alcançar o céu, eles não recebem 

coroas literais para colocar em suas cabeças glorificados. Em vez disso, o 

Senhor vai coroar todos os crentes com a vida, a justiça, a glória, perfeição e 

alegria. Uma grande parte da bem-aventurança de Deus para os remidos será a 

alegre presença daqueles a quem eles têm sido usados para chegar. A 

esperança do crente de tal recompensa é em parte o que Jesus na parábola do 

administrador infiel aludido: "Faça amigos para si mesmos por meio da riqueza 

de injustiça, de modo que quando ele falhar, eles vão recebê-lo nas moradas 

eternas" ( Lucas 16: 9). Mesmo como o mordomo descrente ou gerente 

utilizados recursos de seu patrão para comprar amigos terrestres, Cristo disse 

que os crentes devem utilizar os recursos a seu Mestre oferece para levar as 

pessoas à salvação. Seja ou não crentes sabem essas pessoas agora como 

amigos, eles vão conhecê-los em glória como amigos para sempre e como 

fontes de eterna alegria. 

O tempo para receber na íntegra as alegrias prometidas ainda está no futuro, na 

volta de Cristo. Ele prometeu: "Eis que venho sem demora, eo meu galardão 

está comigo, para dar a cada um de acordo com o que ele fez" (Ap 22:12). O 

Senhor tornará oficialmente que recompensa individualmente para cada crente 

no tribunal ( Bema ) de Cristo (Rm 14:10; 1 Cor. 3: 12-15; 2 Cor 5:10; cf. Mt 

12:36... ; 2 Cor. 9:. 6; Gálatas 6: 7, 9; Ef 6: 8; Cl 3: 24-25.). Deus vai selá-lo na 

ceia das bodas do Cordeiro (Apocalipse 19: 6-9; cf. Mt 25: 1-13; Rom. 8:.. 16-

17; Gl 3:29; Col. 1:12; 1 Pedro 1: 4). 

Vinda é a palavra do Novo Testamento importantes parusia , "Presença", o que 

na maioria das suas ocorrências tem um significado escatológico (1 Cor 15:23;. 

1 Tessalonicenses 3:13;. 4:15; 5:23; 2 Tessalonicenses. 2: 1, 8-9; Tiago 5: 7-8; 

2 Pedro 3: 4, 12; 1 João 2:28). Às vezes, refere-se ao tempo após a tribulação 

quando Cristo voltar para estabelecer o Seu reino milenar (Matt. 24: 3, 27, 37, 

39). No entanto, em 1 Tessalonicenses parusia refere-se mais especificamente 



à Rapture porque Paulo estava escrevendo aos crentes que ele conhecia já 

estavam esperando por Jesus para voltar do céu (1 Ts. 1:10). Além do presente 

verso, esta epístola usa parusia outras três vezes para denotar o Rapture (3:13; 

4:15; 5:23). 

Assim, Paulo encorajou os tessalonicenses com a verdade que ele os amava, 

evidenciado por seu desejo de vê-los, a oposição sobrenatural que levou para 

mantê-lo afastado, e sua visão do céu em que seria central para a sua 

eterna alegria. Eles também eram a sua glória, que é a verdadeira honra 

concedida a ele por Deus, que o utilizado para alcançá-los. O 

pronome você está na posição enfática, de modo a remover qualquer dúvida de 

que Paulo estava identificando seus irmãos tessalonicenses como a fonte de 

tanto sua honra e felicidade eterna. 

 

6. O coração do pastor (1 Tessalonicenses 

3: 1-10) 

Portanto, quando poderíamos suportá-lo por mais tempo, nós 

pensamos que é melhor ser deixado para trás em Atenas sozinho, 

e enviamos Timóteo, nosso irmão e companheiro de trabalho de 

Deus no evangelho de Cristo, para fortalecer e incentivar você a 

respeito de sua fé, de modo que ninguém seria perturbado por 

estas tribulações; Porque vós mesmos sabeis que fomos 

destinados para isso. Porque, na verdade, quando estávamos com 

vocês, nós sempre a dizer-lhe antecipAdãoente que iríamos ser 

maltratado;e assim aconteceu que, como você sabe. Por esta 

razão, quando eu poderia suportá-lo não mais, eu também enviou 

para saber mais sobre a sua fé, por medo de que o tentador 

poderia ter tentado, eo nosso trabalho seria em vão. Mas agora 

que Timóteo chegou até nós a partir de você, e trouxe-nos boas 

notícias da vossa fé e do amor, e que você sempre pensa 

amavelmente de nós, desejando muito ver-nos assim como nós 

também muito tempo para vê-lo, por esta razão, irmãos , em toda 

a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de 

você através de sua fé; para agora vivemos, se estais firmes no 

Senhor. Pois o que graças podemos render a Deus por vós, por 

todo o gozo com que nos regozijamos diante do nosso Deus em seu 

relato, como nós, noite e dia, continuem orando fervorosamente 

para que possamos ver o seu rosto, e pode completar o que está 
faltando em a sua fé? (3: 1-10) 

Qualquer um que serve a igreja como um pastor ou ancião percebe que as 

exigências bíblicas para o seu serviço são elevados. Ele também sabe que ele 

deve entender as questões importantes do que um pastor faz, diz, é, e sente. Nos 

capítulos 1-2 desta epístola, as palavras de Paulo revelam as verdadeiras 



preocupações de um pastor (1: 2-3, 5; 2: 2-4, 5-7, 9-11, 13). Como observado 

anteriormente, vindo através de sua pena inspirada são algumas das atitudes 

pastorais Paulo tinha para a igreja: ele era grato por eles (1: 2; 2:13); ele 

apreciava o seu testemunho (1: 3); ele foi encorajado pelo que ouviu sobre eles 

(1: 9); amou-os (2: 8); e ele desejava estar com eles (2: 17-20). Aqui, como ele 

gravou matérias relacionadas com Timóteo e ele mesmo, em conexão com a 

igreja, ele abriu seu coração ainda mais como ele expressou preocupações para 

eles de uma forma muito mais focado e específico. Sua separação forçada do 

Tessalonicenses parecia intensificar sua preocupação pastoral para eles. A 

narrativa de Paulo implica sete elementos do coração de seu pastor exemplar: 

carinho para o seu povo, sacrifício por eles, compaixão por eles, amparo em 

direção a eles, prazer em vê-los, gratidão para eles, e interceder por eles. 

A afeição do Pastor para o seu povo 

Portanto, quando poderíamos suportá-lo por mais tempo, (3: 1-A) 

Por causa de uma ruptura capítulo bastante arbitrária, esta passagem é aberta 

com isso, que a liga especificamente a seção de encerramento do capítulo 

anterior. Por causa da atitude de Paulo para o Crentes- Tessalônica "Pois tu és 

a nossa glória e alegria" (02:20) -ele poderia suportá-lo por mais tempo. Ele 

poderia não mais tolerar a sua distância de seus filhos espirituais e consequente 

falta de conhecimento da sua condição. Forte afeição de Paulo para eles resultou 

em dor emocional intensa durante esta separação forçada. 

Mesmo que ele enfrentou seus próprios ensaios (3: 7), Paulo estava mais 

preocupado com o bem-estar espiritual de seu povo, no meio de suas 

dificuldades. Na verdade, seu afeto por eles era tão forte que, em 3: ". Eu 

poderia suportar isso já não" 5 ele também declarou: 

Que o amor era muito mais do que um mero desejo sentimental para a 

comunhão social com a igreja. Era o desejo de Paulo para ajudar os 

tessalonicenses cumprir o chamado de Deus para ser fiel à verdade e 

experimentar maturidade espiritual em suas vidas. Como discutido no capítulo 

anterior deste volume, os inimigos do evangelho forçado Paulo e seus 

companheiros para deixar Tessalônica, criando uma situação potencialmente 

perigosa (cf. Atos 20: 29-32), que aumentou a sua preocupação com os 

tessalonicenses. 

Um homem com um coração pastoral verdadeiro e fiel não está preocupado 

com o seu próprio sucesso ou sua própria reputação; nem está preocupado com 

suas próprias provas. Ao contrário, ele está profundamente preocupado com a 

condição espiritual de seu povo, para quem ele vai sofrer e se alegrar com uma 

afeição incansável. Paulo exibiu esse tipo de cuidado espiritual, não importa o 

que a resposta era. Ele escreveu aos Coríntios: "Eu vou muito boa vontade 



gastarei e ser despendido para as vossas almas. Se eu te amo mais, sou eu para 

ser amado menos?"(. 2 Cor 0:15; cf. 2: 12-13; 11: 28-29). 

Sacrifício do pastor para o seu povo 

nós pensamos que é melhor ser deixado para trás em Atenas 

sozinho, e enviamos Timóteo, nosso irmão e companheiro de 
trabalho de Deus no evangelho de Cristo, (3: 1b-2a) 

Strong carinho sempre leva ao sacrifício. O amor dá-se afastado de seu 

objeto. Compromisso altruísta para atender às necessidades dos outros é a 

medida do verdadeiro cuidado para os outros. Paulo exemplificado que a 

realidade quando ele achou melhor ser deixado para trás em Atenas sozinho, 

e ... enviou Timóteo de volta a Tessalônica. O apóstolo usou o pronome 

plural nós, mas o contexto deixa claro que Paulo se referiu a si mesmo. Por 

vezes, em suas cartas, ele parece ter uma aversão ao pronome "eu", como se a 

sua utilização era uma violação da sua humildade. 

Paulo inicialmente chegou a Atenas sem Timóteo e Silas (Atos 17:14), mas 

eles eventualmente se juntou a ele lá (15 v.). Após um período indeterminado, 

Paulo enviou Timóteo novamente a Tessalônica (Atos 18: 5) para determinar 

a sua condição (1 Ts 3: 5.), e ele aparentemente despachado Silas em outro lugar 

na Macedônia, talvez Filipepi (18: 5; cf. 2 Cor. 11: 9; Phil 4:15).. Assim, por 

uma segunda vez, Paulo foi deixado para trás em Atenas sozinho. O verbo 

traduzido deixado para trás significa "abandonada" ou "abandonado" e foi 

usado em contextos seculares de deixar amado por trás no momento da 

morte. Ela expressa como separação sério de Paulo de seus amigos era. Mesmo 

que ele poderia ter beneficiado muito por sua ajuda e companheirismo em 

Atenas, Paulo achou melhor enviar seus colegas a Tessalônica e Macedônia 

para o bem-estar dos crentes nesses lugares. 

O tipo de sacrifício Paulo fez indica novamente a força de sua solicitude 

pastoral para com os tessalonicenses. Por causa deles, ele alegremente enviou -

lhes o seu mais precioso amigo e companheiro missionário . Timoteo Paulo 

enviado a várias das igrejas o seu amado filho na fé, como seu representante 

(cf. 1Co 4:17;. 16:10; Phil. 2: 19-24; 1 Tm 1: 3).. 

Denominações quentes e positivos de Paulo para Timóteo demonstrar o 

próximo, confiando no relacionamento o apóstolo tinha com o seu colega mais 

jovem. Primeiro, Paulo chamou-lhe o seu irmão, que Timóteo era como um 

irmão na fé, pela graça de Deus (1 Tim. 1: 2; 2 Tim. 1: 2; 2: 1; cf. Filipenses 1: 

1.). Devido à experiência com os rigores que enfrentaram em ministrar juntos 

(cf. Atos 16: 1-3; 17: 1-15; 18: 5-7; 19:22; 20: 4-5), eles eram mais do que 

apenas irmãos espirituais. 



Em segundo lugar, Paulo referiu-se Timoteo não só em relação a si mesmo, 

mas como companheiro de trabalho de Deus ( sunergon tou theou ; alguns 

manuscritos preferem "ministro", diakonos , ao invés de companheiro de 

trabalho ). Essa é uma verdade: que um homem poderia ser um colega de 

trabalho surpreendente com o Santo. Ele trabalhou com Deus porque ele, como 

Paulo, fielmente proclamado o evangelho de Cristo (cf. 1 Tim 1:18; 6:12; 2 

Tim. 1: 6-7; 4:. 2, 5). A mensagem de salvação é chamado de "o evangelho de 

Deus" três vezes em 1 Tessalonicenses 2 (vv. 2, 8 e 9), e do evangelho de 

Cristo, porque Deus, desde que em e por meio de Cristo. 

Paulo deu suas descrições de nobre e querida Timoteo enfatizar quão preciosa 

era para ele. Eles também revelaram que o amor de Paulo aos Tessalonicenses 

no sacrifício de mandá-lo para eles. 

Compaixão do pastor para o seu povo 

para fortalecer e incentivar você a respeito de sua fé, para que 

ninguém seria perturbado por estas tribulações; Porque vós 

mesmos sabeis que fomos destinados para isso. Porque, na 

verdade, quando estávamos com vocês, nós sempre a dizer-lhe 

antecipAdãoente que iríamos ser maltratado; e assim aconteceu 
que, como você sabe. (3: 4-2b) 

Compaixão nasce do amor motivado Paulo para enviar Timóteo volta aos 

Tessalonicenses, para fortalecer e incentivar -los sobre a sua fé, que Paulo 

menciona cinco vezes nesta seção (vv. 2, 5, 6, 7, 10). Esta não é a fé (cf. Judas 

3), que é o corpo de verdades do evangelho, mas os tessalonicenses 

' crença nele. Como a discussão de 1: 1-10 no capítulo 1 deste volume indica, 

os crentes tessalonicenses constituída uma igreja modelo com muitas virtudes 

nobres. Mas eles ainda eram jovens em uma fé que está sendo testado pela 

aflição e precisava de mais orientação em direção à maturidade espiritual (cf. 1 

Ts 3:13; 4:. 1, 10). 

Atribuição de Timóteo era antes de tudo para fortalecer dos 

Tessalonicenses fé. Fortalecer meios para apoiar ou contraforte algo com a 

intenção de que a estabelece. Strong fé é fruto de saber tudo o que Deus revelou, 

e tem uma base firme na sã doutrina. Nenhuma fé pode ser forte sem o 

conhecimento e compreensão da verdade. Em segundo lugar, ele estava 

a incentivar -los, o que denota que vem ao lado e motivando-os a viver que a 

sã doutrina. Tarefa de Timóteo era para fazer a fundação do 

tessalonicenses fé sólida e inabalável para que eles pudessem ter confiança para 

aplicar a verdade. 

Timoteo realizado o tipo de follow-up, fortalecendo e incentivando ministério 

que Paulo tinha feito. Por exemplo, Paulo, Barnabé e sua entourage muitas 

vezes voltou para cidades onde tinham anteriormente ensinou: "Depois, tendo 



anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para 

Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os 

a perseverarem na fé, dizendo: "Através de muitas tribulações, nos importa 

entrar no reino de Deus" (Atos 14: 21-22; cf. 15:32, 41; 18:23; Rom. 1:11). A 

maturidade espiritual é o que Paulo desejado para as igrejas: "Eu oro para que 

os olhos do vosso coração seja iluminado, de modo que você vai saber o que é 

a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos 

santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos "(Ef 

1: 18-19; cf. 2 Ts 2:.. 16-17; 3: 3). Mais especificamente, ele disse aos Gálatas 

que o objetivo de seu trabalho para os crentes é que Cristo seja formado neles 

(Gal. 4:19). 

Paulo sabia que eles enfrentaram e pode ser perturbado 

por certas aflições (pressão, testes de fé no sofrimento). O verbo 

prestados seria perturbado ( sainesthai ) originalmente designado o abanar da 

cauda de um cachorro, mas ao longo dos anos, passou a significar, "a sedução, 

fascinar, mais achatada, ou enganar." Quando um cão abana o rabo, que muitas 

vezes faz isso para chamar a atenção para si mesmo e ganhar alguma coisa que 

quer. Daí Saino , o verbo raiz de sainesthai , mais tarde se refere a uma pessoa 

que tentou bajular ou enganar outras pessoas. Paulo não queria que ninguém 

para atrair os tessalonicenses para longe da verdade dessa maneira, porque eles 

tinham sido tornadas vulneráveis pela perseguição e sofrimento. 

O apóstolo lembrou-lhes que todos os crentes devem esperar tribulações e 

perseguições, porque todos foram destinados para tais dificuldades 

temporais. Na verdade, não é clara a partir do versículo 3 se que refere-se 

principalmente a Paulo ou os tessalonicenses. Alguns afirmam que se denota 

Paulo, e as aflições dos sofrimentos a que tinha sido destinados (cf. At 

9,16). Esta interpretação vê Paulo lembrando aos Tessalonicenses de suas 

dificuldades ordenados por Deus a fim de que eles não iriam igualá-los com a 

desaprovação dele de Deus ou com anulação de Seus planos para ele ou até 

mesmo como prova de que ele não era um apóstolo. Outros vêem a declaração 

de Paulo como um lembrete aos Tessalonicenses e todos os cristãos que eles 

devem esperar aflições. Mais tarde, Paulo exortou a Timóteo: "De fato, todos 

os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" (2 Tim 

3:12;. cf. João 16:33; Tiago 1: 2-4; 1 Pedro 5:10). . Jesus disse aos discípulos: 

"Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, 

disserem todo o mal contra vós por causa de mim Alegrai-vos e exultai, porque 

vosso galardão nos céus é grande, pois da mesma forma perseguiram os profetas 

que foram antes de vós "(Mt 5: 11-12; cf. 10: 24-25.). A interpretação mais 

ampla, que inclui Paulo e os crentes dentro da declaração, pode ser melhor, uma 

vez que ele realmente se aplica a ambos. 

Para se certificar de que os tessalonicenses tem seu ponto, Paulo lembrou-lhes 

que , de fato, quando ele estava com eles, disse-lhes de antemão 



que eles iriam sofrer terrena aflição. Como William Hendriksen observou: 

"As aflições que foram previstos, e que têm lugar de acordo com essa previsão, 

servem para fortalecer a fé "( New Testament Commentary: Exposição de 

Tessalonicenses, Timóteo e Tito [Grand Rapids: Baker, 1981], 85; ênfase no 

original). 

Protecionismo do pastor para com seu povo 

Por esta razão, quando eu poderia suportá-lo não mais, eu 

também enviou para saber mais sobre a sua fé, por medo de que 

o tentador poderia ter tentado, eo nosso trabalho seria em vão. (3: 

5) 

Essencialmente repetindo o que ele escreveu apenas algumas linhas anteriores 

(3: 1-2)., O apóstolo Paulo revela outra atitude de seu coração pastoral-seu 

amparo para com seu povo Por que razão, quando Paulo poderia suportá-lo 

por mais tempo, ele enviou Timóteo para saber mais sobre a sua fé. 

Quando ele enviou Timóteo, o apóstolo não sabia como dos 

Tessalonicenses fé tinha a tempestade de provações, tribulações e 

perseguições. Constante preocupação de Paulo para as igrejas sob seu cuidado 

(. Cf. 2 Cor 11,28) é expresso em suas palavras de advertência aos anciãos de 

Éfeso: "Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio 

de vocês, que não pouparão o rebanho; E que, dentre vós mesmos se levantarão 

homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si "(Atos 

20: 29-30; cf. 1 Tm 4: 1.). 

Medo do apóstolo era que o tentador, Satanás, poderia ter tentado -los com 

sucesso para rejeitar a verdade do evangelho. Para isso, o diabo usa três 

abordagens básicas. Seu primeiro assalto é impedir as pessoas de acreditar: "O 

deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não vejam a 

luz do evangelho da glória de Cristo" (2 Cor. 4: 4). Se ele não pode fazer isso, 

o seu segundo ataque é destruir o interesse inicial de alguém no evangelho: 

"Aquele em que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o homem que ouve 

a palavra e logo a recebe com alegria; mas ele tem nenhuma raiz firme em si 

mesmo, mas é apenas temporária, e quando tribulação ou perseguição por causa 

da palavra, logo se escandaliza "(Mat. 13: 20-21). Por fim, se ele não pode 

impedi-los de abraçar o evangelho, Satanás se esforça para enfraquecer a fé 

daqueles que crêem: "Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com 

a sua astúcia, vossas mentes serão desviados da simplicidade e pureza de 

devoção a Cristo "(2 Cor. 11: 3; cf. 1 Cor 7: 5; 2 Cor 2:11; 3:.. 14-15; Tiago 1: 

12-18; 1 Pedro 5: 8). 

Se Satanás tinha sucedido em seu ataque aos Tessalonicenses, Paulo sabia que 

o seu trabalho entre eles teria sido em vão ( eis Kenon ) ", vazio, vazio, sem 



sentido, para nada." Esta não foi a única vez que Paulo expressou tais 

sentimentos. Ele escreveu aos Gálatas: "Então, após um intervalo de 14 anos, 

subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo Foi por 

causa de uma revelação que eu subi;. E eu submeti-lhes o evangelho que prego 

entre os gentios, mas eu fiz isso em particular aos que eram de destaque, por 

medo de que eu possa estar em execução, ou não tivesse corrido em vão "(Gal. 

2: 1-2; cf. 4:11). Ele pediu que os filipenses a "provar-vos torneis 

irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus acima de qualquer suspeita, no meio 

de uma geração corrompida e perversa, entre a qual aparecem como luzes no 

mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo eu terei motivo 

para a glória, porque eu não corri em vão, nem trabalham em vão "(2: 15-

16). Da mesma forma Paulo estava preocupado com a fé dos 

tessalonicenses. Ele queria saber o que era real e não superficial. 

O Pastor se alegra pelo seu povo 

Mas agora que Timóteo chegou até nós a partir de você, e trouxe-

nos boas notícias da vossa fé e do amor, e que você sempre pensa 

amavelmente de nós, desejando muito ver-nos assim como nós 

também muito tempo para vê-lo, por esta razão, irmãos , em toda 

a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de 

você através de sua fé; para agora vivemos, se estais firmes no 
Senhor. (3: 6-8) 

Quando Timoteo chegou de Tessalônica e apresentou o seu relatório a Paulo, o 

apóstolo foi por esse tempo em Corinto. Relatório de Timóteo era tão 

encorajador para Paulo que para descrevê-lo o apóstolo chamou-lhe uma boa 

notícia, usando a palavra euangelisamenou (a partir do qual as palavras em 

inglês evangelho e evangelismo derivam), a partir de uma palavra de raiz 

( euangelion ) cujo todas as outras ocorrências no Novo Testamento se refere à 

mensagem do evangelho da salvação pela graça através da fé. 

Timoteo transmitiu um relatório de quatro partes sobre o estado espiritual dos 

tessalonicenses para Paulo. Primeiro, ele entregou a boa notícia de que a 

sua fé em Deus e em Jesus Cristo era genuíno. Seus corações tinha sido como 

o bom solo que recebeu a semente do evangelho e deu muito fruto (Mat. 

13:23). Em segundo lugar, ele disse Paulo a boa notícia sobre o seu 

autêntico amor pelo Senhor, que foi a mais clara evidência de que eles eram 

cristãos (cf. Sl 05:11; Mateus 22: 37-40.; João 8:42; 13:34. -35; Rom. 13: 8-10.; 

Gl 5, 22 6,; 1 Pedro 1: 8; 1 João 2: 5, 10; 03:14; 04:20; 5: 1-3). Em terceiro 

lugar, Timoteo anunciou que os tessalonicenses sempre pensei 

que gentilmente de Paulo. Foi uma boa notícia para o apóstolo que tinham 

acarinhados memórias dele e ainda estavam com confiança leal a ele como 

verdadeiro apóstolo de Cristo. Em vista de seus muitos inimigos (Atos 21:27; 2 

Tm 1:15.) E a preocupação de que Satanás ou falsos mestres gostaria de chamar 

a Tessalonicenses longe da verdade, como eles se esforçaram para fazer em 



tantos lugares (cf. 2 Cor .. 12: 19-21; Gl 3: 1), Paulo ficou emocionado ao saber 

que a igreja confiava nele. Finalmente, Timoteo declarou que a afeição dos 

tessalonicenses era tão forte que eram saudade de ver Paulo. Angustiada pela 

separação de seus filhos espirituais (. 1 Tessalonicenses 2: 7-12), Paulo se 

alegrou com a boa notícia de que eles estavam ansiosos para renovar a 

comunhão com Ele (cf. Atos 2:42; Rm 15:32; Heb.. 10:25; 1 João 1: 3). 

Relatório de Timóteo foi a fonte de mudança do apóstolo de ansiedade para 

deleite. No meio de toda a sua angústia e aflição -todas as perseguições, 

pressões e ensaios ele estava experimentando (cf. 2 Cor 4: 7-12; 11:.. 23-28, 

32-33; 2 Tm 3:11; At 9: 23-25; 14: 1-20; 16: 16-34; 17: 1-10; 19: 13-41; 21: 

27-36; 27: 14-26) -Paulo foi confortado sobre a verdade salvadora, a fé de 

seus filhos. Note-se que quando as igrejas eram infiéis e sucumbiu ao pecado e 

falsos mestres, o apóstolo foi devastada. Esse foi o caso na igreja de Corinto, 

sobre a qual ele realmente se tornou "deprimido" (2 Cor. 7: 6) e perdeu o 

interesse na pregação do evangelho em uma cidade onde Deus abriu uma porta 

para a mensagem (cf. 2 Cor. 2: 12-13). Era como se ele começou a realmente 

viver de novo uma vez que ele recebeu um relatório positivo sobre os 

tessalonicenses. O conhecimento de que eles estavam firmes no 

Senhor estimulado Paulo para renovado zelo no ministério. Sempre que via 

quaisquer crentes permaneçam firmes ( stēkete , um termo militar que 

significa a não recuar diante de um ataque), forte em sua fé, ele ficou encantado, 

mas ele os exortou a determinação continuou. Por exemplo, em sua segunda 

carta aos Tessalonicenses, ele declarou: 

Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, 

porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação 

do Espírito e fé na verdade. Foi por isso vos chamou pelo nosso evangelho, que 

você pode ganhar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, sede 

firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou por 

carta de nós. (2:. 13-15; cf. 1 Cor 16:13; Gal. 5: 1; 01:27 Phil; 4: 1.) 

Gratidão do pastor para o seu povo 

Pois o que graças podemos render a Deus por vós, por todo o gozo 

com que nos regozijamos diante do nosso Deus em seu relato, (3: 

9) 

O pastor dedicado reconhece que todas as graças para o progresso espiritual vai 

para Deus. Que o apóstolo Paulo reconheceu que a sua gratidão pela 

Tessalonicenses deve ir primeiramente a Deus, mas não encontrou as palavras 

adequadas para expressar a plenitude de seu coração, é claro, porque ele 

perguntou retoricamente, para que ação de graças podemos render a Deus 

para você? 



Paulo era tão profundamente em dívida para com Deus em troca de toda a 

alegria relatório de Timóteo lhe tinha trazido, e ele percebeu que não tinha 

meios para expressar um agradecimento adequada. rendem ... em troca traduz 

uma palavra ( antapodounai ), e manifesta a impossibilidade de reembolsar o 

Senhor para toda a obra divina que o levou a se alegrar antes ... Deus. Os 

desdobramentos da graça de Deus em suas vidas tinha feito Paulo grato além 

da expressão. 

Intercessão do Pastor para o seu povo 

à medida que a noite eo dia, continuem orando fervorosamente 

para que possamos ver o seu rosto, e pode completar o que falta 

à vossa fé? (3:10) 

Mesmo que o verdadeiro pastor terá alegria e gratidão por causa de seu povo, 

ele ainda vai perceber a necessidade de intercessão oração em seu nome. Ele 

vai entender que a vida ainda não são perfeitos e que o seu ministério entre eles 

está incompleta. Por estas razões, ele, como o apóstolo, vai se envolver em 

intercessão sincera a Deus para que ele tenha oportunidade de ministrar 

novamente entre eles (cf. Rm 1: 8-12; 15: 5-7., 13; 2 Cor. 1: 3-5; Ef. 1: 15-21; 

3: 14-21; Fl 1: 3-11; Colossenses 1:. 9-12; 2 Tessalonicenses 1: 11-12; Filemon 

4-7)... 

Paulo de orar era constante e fervorosa. Ele intercedeu por eles dia e noite, e 

fê-lo mais intensamente. O objetivo final de sua oração foi 

para completar tudo o que ainda estava faltando em suas vidas diante de 

Deus. O objetivo imediato era que ele pode ver o seu rosto, para fornecer a 

instrução de que precisavam de imediato. Os capítulos 4 e 5 da presente carta 

fornecer alguma da verdade que estava faltando. 

Se Paulo é o modelo ideal de um humano com um coração de pastor, isso é só 

porque ele cuidadosamente modelada seu ministério pastoral depois da de Jesus 

Cristo, que perfeitamente modelado o coração do pastor durante Seu ministério 

terreno. Ele foi o maior exemplo de carinho por suas ovelhas (João 10: 11-16, 

27-28), altruísmo por Seus discípulos (João 13: 3-17), compaixão por seu povo 

(João 11: 33-44; cf. Mateus 23: 37-39.), amparo em direção Suas ovelhas (João 

10: 2-5), delícia para a Sua Igreja (Mt 16: 18-19.), gratidão por seus seguidores 

(Matt. 11: 25-30), e intercede por seus filhos amados (João 17: 6-26). Esse 

modelo de coração de pastor é o padrão divino para todos os pastores de hoje. 

 

 



 

7. Uma Oração Pastoral (1 

Tessalonicenses 3: 11-13) 

Ora, o Deus e Pai Ele e Jesus nosso Senhor dirigir a nossa 

maneira de você; e que o Senhor lhe causar a crescer e abundar 

em amor uns pelos outros, e para todas as pessoas, assim como 

nós também fazer por você; para que Ele possa estabelecer os 

vossos corações irrepreensíveis em santidade diante de nosso 

Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus 
santos. (3: 11-13) 

O Novo Testamento contém muitos exemplos ricos e instrutivos de orações que 

agrAdão a Deus (por exemplo, Matt. 26: 36-42; João 11: 41-42; 17: 9-24; Atos 

4: 24-30; 7:60 ; Hb 13: 20-21; Jude 24-25).. Arthur W. Pink (1886-1952), o 

escritor, teólogo e professor de Bíblia cristã Inglês-nascido, anotou na década 

de 1940 como valioso essas orações são para os crentes atuais: 

Como bendito é ouvir algum santo idade, que há muito andava com Deus e 

gostei comunhão íntima com Ele, derramando seu coração diante dEle em 

adoração e súplica. Mas quanto mais abençoado que devemos estimar que 

poderíamos ter escutado as declarações daqueles que conviveram com Cristo 

em pessoa durante os dias em que Ele habitou nesta cena. E se um dos apóstolos 

ainda estavam aqui na terra o que é um grande privilégio que devemos 

considerar para ouvi-lo se envolver em oração! Tal alto privilégio que a maioria 

de nós estaria disposto a ir para a inconveniência considerável e de viajar uma 

longa distância, a fim de ser assim favorecida. E se o nosso desejo foi 

concedido, quão perto nós ouvir as suas palavras, quão diligentemente que iria 

procurar a valorizar-los em nossas memórias. Bem, não tão inconveniente, tal 

viagem, é necessário: aprouve ao Espírito Santo para gravar um bom número 

das orações apostólicas para nossa instrução e satisfação. ( Gleanings de Paulo: 

Estudos nas orações do Apóstolo [reimpressão; Chicago: Moody, 1967; 1981 

edição de bolso], 9) 

A maioria das orações registradas no Novo Testamento são do apóstolo 

Paulo. Ele dedica páginas a mais para suas palavras e ministério do que para os 

de qualquer outra pessoa, exceto Jesus. Paulo é o personagem principal de Atos 

14-28 (apesar de Atos registra nenhum orações dos apóstolos individuais, ele 

faz retratá-los como homens de oração em 1: 24-25; 4: 24-30; 6: 4; 09:40; 10 : 

9; 20:36; 21: 5; 28: 8) e autor de treze cartas que registram muitas de suas 

orações (por exemplo, Rom. 15: 5-7, 13; 1 Cor. 1: 4-7; 2 Cor 1, 3-5; Ef. 1: 15-

23; 3: 14-21.; Fl 1. 8-11; Colossenses 1: 9-12; 2 Tessalonicenses 1: 11-12; 



Filemon 4.. -6). Consistente com esta imagem do apóstolo é a descrição de 

Lucas do Paulo recém-convertido: "ele [foi] orando" (Atos 9:11). 

Certamente, o apóstolo Paulo modelado oração aos Tessalonicenses. Ele 

também exemplificou a vida de oração pastoral, uma vez descrita por Charles 

Spurgeon: "Entendo que como ministro ele está sempre orando ... Ele não está 

sempre em ato de oração, mas ele vive no espírito da coisa ... Se você é um 

verdadeiro ministro de Deus, você vai ficar como um sacerdote diante do 

Senhor, vestindo espiritualmente a estola sacerdotal e peitoral sobre o qual você 

levará os nomes dos [seus] filhos ... implorando para eles dentro do véu 

"( Lições aos Meus Estudantes[reimpressão; Grand Rapids: Zondervan 

Resources / Ministério Library, 1985], 42, 47; ênfase no original). É óbvio que 

Paulo estava no espírito de oração a partir de 1: 1 a 3:10, mesmo que ele não 

ofereceu uma oração formal até 03:11. Invadir uma oração em um momento 

crucial em uma de suas cartas era típico de Paulo (por exemplo, Rom. 1: 8-12; 

Ef 1: 15-23; Colossenses 1:. 9-12; 2 Tessalonicenses 1:11. -12). E, certamente, 

ele não pôde concluir a expressão do coração de seu pastor aqui sem Oração 

para a realização da vontade de Deus na vida de seu povo. 

A forma de oração de Paulo 

Agora Que o nosso Deus e Pai, Ele e Jesus nosso Senhor (3: 11a) 

A oração de Paulo tomou uma forma distinta. Em vez de tratar a Deus pelo 

pronome de segunda pessoa habitual, Paulo, incluindo os tessalonicenses, em 

sua Pedido, dirigida pelo nome na primeira pessoa- nosso Deus e Pai. A Pedido 

de Paulo utilizou o modo optativo grego, indicado em Inglês pela Maio, que 

expressa um desejo. Essa forma de oração não era a abordagem normal de 

Paulo, mas ele fez usá-la em outros momentos (5:23; 2 Ts 3:. 5, 16). O uso do 

optativo aqui lhe permitiu reiterar aos Tessalonicenses o coração sincero deseja 

que ele lhes tinha a respeito. Paulo também dirigiu esta oração 

a Deus o Pai e Jesus o Senhor, expressando o desejo de que tanto o Pai eo 

Filho pode agir para responder a seus anseios. Tais ligações do Pai e do Filho 

são freqüentes nas epístolas e enfatizar a igualdade na natureza divina entre 

Deus Pai e de Jesus, o Filho (cf. Rm 1: 7; 1 Cor. 1: 3; 2 Cor. 1: 2;. Gal 1: 3; Ef. 

1: 2; Fl 1,.. 2; Col. 1: 3; 1 Tessalonicenses 1:. 1, 3; 2 Tessalonicenses 1: 1-2; 1 

Tim. 1:. 2; 2 Tim 1: 2; Tt 1:.. 4; Filemon 3; Tiago 1: 1; 1 Pedro 1: 3; 2 Pedro 1: 

1; 1 João 1: 3; 2 João 3; Jude 1). 

Ao chamar Deus nosso Pai ..., um endereço enfatizando relacionamento 

pessoal, e Jesus , nosso Senhor, um endereço enfatizando regência pessoal, 

Paulo trocou as idéias populares usuais sobre Deus ser a régua e Cristo é aquele 

com quem os crentes têm um relacionamento. O uso de nosso antes de 

ambos Deus e Jesus ressalta a relação Paulo e os tessalonicenses se com ambas 

as Pessoas da Trindade. Deus desceu para ter intimidade com eles como seu 



gracioso, amoroso e Pai perdoar, e Jesus subiu ao trono do céu para ser o seu 

Senhor soberano. 

Que Ele mesmo ( autos ) é singular e na posição enfática na ordem palavra 

grega fornece mais informações sobre a natureza da Divindade. Literalmente, o 

versículo 11 diz: "Ora, Ele mesmo, o nosso Deus e Pai e de Jesus Cristo, nosso 

Senhor, dirigir a nossa maneira de você." O uso do pronome singular ( Ele 

mesmo ) e do verbo no singular ( direta ) com o sujeito no plural ( nosso Deus 

e Pai ... e Jesus nosso Senhor ) enfatiza novamente a unidade inconfundível 

do Pai e do Filho na divindade. 

Esta consideração gramatical ajuda a explicar por que a oração de Paulo poderia 

assumir a divindade de Jesus e dirigir a Ele em igualdade com o Pai divino. O 

Pai eo Filho são igualmente soberano e perfeitamente concordar em todos os 

assuntos. Assegurada dessas verdades, os cristãos, como Paulo, pode direcionar 

todas as suas orações a um ou a ambos (cf. Jó. 8: 5; Salmos 5: 2; 143: 1; João 

16: 23-24; Atos 07:59; 1 João 5:14). Romanos 8:27 indica que o Espírito Santo 

também está em perfeito acordo: "aquele que sonda os corações sabe qual é a 

mente do Espírito, porque Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade 

de Deus." 

O propósito da oração de Paulo 

dirigir a nossa maneira de você; e que o Senhor lhe causar a 

crescer e abundar em amor uns pelos outros, e para todas as 

pessoas, assim como nós também fazer por você; para que Ele 

possa estabelecer os vossos corações irrepreensíveis em santidade 

diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com 
todos os seus santos. (3: 11b-13) 

A oração de Paulo aqui é um modelo definitivo de intercessão pastoral 

consciente. Ele tinha um propósito triplo em oferecê-lo: para que Deus conceda 

a Tessalonicenses uma fé aperfeiçoando, um amor prosperar, e uma esperança 

de purificação. Essa é a tríade familiar de virtudes cristãs (1 Cor. 13:13). Paulo 

estava realmente preocupado com que o seu povo crescer em cada uma dessas 

realidades espirituais, como é evidente no início desta carta: "tendo sempre em 

mente o seu trabalho de fé e trabalho de amor e firmeza da esperança" (1: 3), e 

no final: "vamos ... vestida a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a 

esperança da salvação" (5: 8). 

A Aperfeiçoamento Fé 

dirigir a nossa maneira de você; (3: 11b) 

O motivo mais importante para a oração de Paulo aos Tessalonicenses foi que 

sua fé iria crescer. O apóstolo não disse explicitamente que, dentro de sua 



oração, mas identificou-o como o objetivo de sua oração: "à medida que a noite 

eo dia, continuem orando fervorosamente para que possamos ver o seu rosto, e 

pode completar o que falta à vossa fé" (v. 10). "Completo" também pode ser 

traduzida como "perfeito" -Paulo queria voltar para ajudar a aperfeiçoar 

qualquer fraqueza ou defeito na sua fé (ver os comentários sobre 03:10, página 

83), no sentido de Efésios 4: 11-12, " Ele deu uns para apóstolos, outros para 

profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, para o 

aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do 

corpo de Cristo. " 

Para que o trabalho espiritual da edificação, ele pediu a Deus e Jesus 

para dirigir sua maneira a eles. Direta transmite a idéia de colocar para fora 

um caminho reto, liso com todos os obstáculos removidos. Até este momento, 

as circunstâncias satanicamente instigadas tinha impedido Paulo de vir aos 

Tessalonicenses (cf. a discussão de 2:18 no capítulo 5 deste volume). O 

apóstolo sabia que somente o poder do Senhor poderia vencer a Satanás (cf. Gn 

3.15; Mt 10:. 1; Lucas 11: 21-22; Rom 16:20; Col. 2:15; 1 João 3. : 8; 4: 4; 

Judas 6; Rev. 12:10; 20:10) e permitir-lhe para voltar. Era seu desejo de voltar, 

mas somente pela vontade de seu Senhor e Deus (cf. Sl 37: 1-5; Prov. 3: 5-6.). 

A intenção de Paulo era para não voltar e levar os tessalonicenses em alguma 

experiência emocional que se limitariam a tentar obtê-los acreditar mais fervor 

nas coisas que eles já conheciam. Ao contrário, ele queria expandir seu 

conhecimento de Deus através da Sua verdade revelada, que por sua vez iria 

ampliar sua confiança nEle e capacitá-los a andar na maior obediência à Sua 

vontade. Paulo estava ministrando ao abrigo de um mandato divino para ensinar 

a verdade (Atos 9: 15-18; 13: 1-4.; 1 Cor 9:16; Ef 3: 1-8.), O que significava 

alimentá-los Escritura, para que pudessem amadurecer por isso. Esse é o 

princípio encontrado em 1 Pedro 2: 2: "Como os bebês recém-nascidos, para o 

leite puro da palavra, para que por ele vos seja dado crescimento em relação à 

salvação" (At 20:32). 

Os preceitos, princípios e promessas das Escrituras são as janelas através das 

quais os crentes olhar para ver Deus e compreender a Sua glória e vontade para 

as suas vidas (cf. Sl 19: 7-8, 11; 119:. 9, 93, 99, 105 , 130; Pv 06:23; Lucas 

11:28; João 17:17; 20:31; Rom. 15:. 4; 2 Tim. 3: 15-17; Tiago 1: 21-22, 25). Sua 

resposta para as verdades da Palavra de Deus também lhes permite saber se a 

sua fé está crescendo. Esse crescimento é evidente quando (1) o seu 

conhecimento da Palavra de Deus está a aumentar (cf. Col. 3,16); (2) a sua 

confiança em Deus é maior do que antes (cf. Ef. 3:12); (3) a sua confiança em 

sua soberania é mais forte do que antes (cf. Jó 42: 2); (4) a sua obediência a Ele 

é consistente:; (cf. Dt 17 19-20.) e (5) eles estão encontrando alegria em suas 

provações (cf. Tiago 1: 2-3). 



Assim, a oração pastoral de Paulo começou com um pedido para que o Pai eo 

Filho iria usá-lo a amadurecer e fortalecer a fé dos tessalonicenses, que era o 

fundamento de que precisavam para obediente e potente vida cristã (cf. Atos 

14:22; 2 Cor. 1: 24; 5: 7; Col. 1:23; 1 Tim. 1:. 4; Hebreus 11: 6; Jude 

20). Mesmo que ele não retornou a Tessalônica, Paulo viu seu desejo realizado, 

como evidenciado pelo o que ele escreveu a eles, alguns meses depois, em sua 

segunda carta: "Nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, como 

é justo , porque a vossa fé é muito alargada "(2 Tessalonicenses 1: 3.). 

A Amor prosperando 

e que o Senhor lhe causar a crescer e abundar em amor uns pelos 

outros, e para todas as pessoas, assim como nós também fazer por 
você; (3:12) 

O apóstolo Paulo sabia que os crentes genuínos sempre exibem amor (cf. João 

13: 34-35), portanto, ele orou para que cresce a fé dos tessalonicenses seria 

acompanhado por um amor prosperando. Que Paulo pediu ao 

Senhor para causar os tessalonicenses ' amor a crescer indica que ele 

dependia de Deus para o desenvolvimento das virtudes espirituais. Se foi o 

início da vida cristã (. Justificação-Rom 3:30; 8:30, 33; cf. Is. 50: 8; Jonas 2: 9; 

João 1: 12-13) ou o processo de crescimento espiritual (santificação-João 17:17; 

1 Tessalonicenses 5:23;. Jude 1; cf. Ez 37:28;.. Ef 5:26)., Deus revelou que Ele 

finalmente merece o crédito para o vencimento dos crentes (1 Cor 3 : 6-7; cf. 2 

Cor. 3: 5; 9:. 8; 2:20 Gal). 

As declarações de Paulo em 1: 3, "tendo sempre em mente o seu trabalho de fé 

e trabalho de amor", e 3: 6, "boas notícias da vossa fé e amor", são uma prova 

clara de amor dos Tessalonicenses. Aqui ele orou eles iriam crescer e abundar 

em amor ( ágape ), em que o amor , que é o mais puro e nobre (Rm 13: 8-10; 

1 Cor. 13:.. 4, 13; 16:14; Gl 5,13 -14, 22; Ef 1:15; 4:. 2; 5: 2, 25, 28, 33; 

Filipenses 1: 9.; Col. 3:19; 1 João 3: 16-17). Paulo pediu primeiro que o amor 

deles crescer e abundar ... um para o outro, isto é, dentro da Igreja (cf. Ef 

1:15; 4:16; Fp 2:.. 2; Cl 2: 2; 3: 14; 1 Tessalonicenses 4:. 9; 2 Tess. 1: 3; 1 Pedro 

1:22; 4: 8). Há mais de trinta positivos e negativos "um anothers" no Novo 

Testamento, e amor aparece de longe o mais frequentemente (1 

Tessalonicenses 4:.. 9; Rom 12:10; 13: 8; 2 Tess. 1: 3; 1 Pedro 1:22; 1 João 

3:11, 23; 4: 7, 11; 2 João 5). Em segundo lugar, o apóstolo orou para que seu 

amor para todas as pessoas aumentaria. Ele queria que eles têm uma maior 

amor pelos perdidos e para aqueles que os perseguiam, como Jesus ordenou aos 

seus discípulos: "Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem" (Mt 

5:44;. Cf. Dt 10:19. ; Rm 0:14, 20; 1 Tm. 2: 1-4).. Outras liminares Novo 

Testamento sobre todas as pessoas incluem a prossecução da paz (Rm 0:18.), 

fazer o bem, ser paciente (Ef. 4: 2) (Gl 6:10.), Orando (1 Tim. 2: 1), mostrando 

consideração (Tito 3: 2), e honrando (1 Pedro 2:17). 



Para proporcionar-lhes um exemplo prático para entender que o amor, Paulo 

disse aos Tessalonicenses que eles devem amar assim 

como ele também amava. Ele os amava quando eram estrangeiros, na maior 

necessidade espiritual por sacrificially trazendo-lhes o evangelho (1 Tes. 1: 9; 

2: 1-2). Em seguida, depois de terem recebido a justificação, amou-os até o 

sacrifício vivo de sua vida para a sua santificação (2: 10-12). 

A esperança Purificante 

para que Ele possa estabelecer os vossos corações irrepreensíveis 

em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso 
Senhor Jesus com todos os seus santos. (3:13) 

O objetivo final da oração de Paulo aos Tessalonicenses foi que eles poderiam 

olhar para sua glorificação, que produz uma esperança de purificação. Todas as 

boas qualidades de uma fé forte e um amor vibrante são incompletos, a menos 

que eles apontam para uma esperança genuína. Paulo lembrou aos Romanos: 

"Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso 

Senhor Jesus Cristo, pelo qual também fomos feitos a nossa introdução, pela fé, 

a esta graça na qual estamos firmes; e nós nos gloriamos na esperança da glória 

de Deus "(Rom. 5: 1-2; cf. 15:13; Tito 2:13; Hb 6:11.). A natureza do que a 

esperança é mais indicado em 1 João 3: 2. "Amados, agora somos filhos de 

Deus, e ainda não se manifestou ainda o que seremos Sabemos que, quando ele 

se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é "(cf. 

Fl 3, 20-21.). 

A única maneira que os tessalonicenses seria realmente viver de tal esperança 

era para Deus estabelecer seus corações irrepreensíveis em santidade diante 

de (literalmente, "na presença de") Ele. Paulo expressa um sentimento 

semelhante em 05:23, "Ora, o Deus de paz vos santifique completamente; eo 

vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis 

para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Ele sabia que a única pessoa que se 

importava mais sobre os tessalonicenses "purificador esperança era Deus, e só 

Ele realmente sabe o que está no coração das pessoas (2 Crônicas 6:30;.. Ps 

44:21; Pv 24:12;. Cf. 1 Sam 16: 7; Prov. 21: 2.). Paulo queria que eles fossem 

puros de coração, de modo a desejar a vinda ( parousia , 

"presença") de o Senhor Jesus, que é o Juiz (cf. 2 Tim. 4: 1). O apóstolo sabia 

que a promessa do retorno de Cristo para Rapture e recompensar a igreja é a 

essência da purificação esperança dos crentes. Ele explica o evento em 4: 13-

18 como a esperança que produz conforto (cf. Jude 24; a discussão no capítulo 

11 deste volume). Crentes 'sabendo que quando Cristo vem para recompensar 

o Seu povo, eles terão suas obras avaliadas diante do tribunal (2 Cor. 5:10), é a 

motivação para uma vida santa. (Veja também a discussão de 2: 19-20. No 

capítulo 5 deste volume) 



Paulo focada no coração, porque é a sede da emoção humana, pensamento e 

Proposito (cf. Prov 04:23; 1 Crônicas 28:... 9; Matt 12:35; 15: 16-20). Se os 

seus corações eram puros, limpos e justos, e eles foram capazes de resistir a 

tentação (cf. Mt 4: 4-11; 26:41; 1 Cor 10:13; Ef 6:16; Tiago 1...: 12; 1 Pedro 5: 

8-9), que iria libertá-los de vergonha e embaraço diante do Senhor e fazer com 

que eles ansiosamente para a Sua vinda. A aparência do crente diante de Deus 

é verdadeiramente a consumação de sua santificação (Rom. 8:17, 30). 

Em contraste com os crentes obedientes que olhar para a frente do aparecimento 

de Cristo, os crentes pecadores não estão ansiosos para ter o seu pecado 

interrompeu e exposto à presença do Senhor. Tais cristãos desobedientes são 

como crianças desobedientes que não querem que os seus pais para pegá-los 

fazendo de errado, ou como infratores da lei que menos de tudo desejo de que 

a chegada da polícia. O que torna crentes obedientes tempo para o retorno do 

Senhor é a santidade que busca pura comunhão com o Santo. E tal pureza que, 

inicialmente, inspira esperança também produz uma maior esperança, como 

João escreveu: "E todo aquele que tem esta esperança purifica-se a Ele, assim 

como Ele é puro" (1 João 3: 3). 

Enquanto Paulo orou para que Deus purificar esperança dos Tessalonicenses, 

Pedro confessou diretamente com seus leitores que eles viveriam puros de 

esperança: 

Portanto, preparar suas mentes para a ação, mantenha sóbrio no espírito, corrigir 

a vossa esperança na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus 

Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que 

antes havia que eram o seu em sua ignorância, mas, como é santo aquele que 

vos chamou, sejam santos vocês também em todo o seu comportamento; porque 

está escrito: "Sede santos, porque eu sou santo." Se você tratar como Pai aquele 

que julga imparcialmente segundo a obra de cada um, comportar-vos com temor 

durante o tempo de sua estadia na terra; sabendo que não foi com coisas 

corruptíveis, como prata ou ouro da vossa vã maneira de vida herdado de seus 

antepassados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem 

mácula, o sangue de Cristo. (1 Pedro 1: 13-19) 

Mais uma vez, a realidade sobrenatural da santificação é todo o trabalho de Deus e, ao mesmo 

tempo, dependente da obediência do crente. 

Oração do apóstolo Paulo de que os tessalonicenses teriam uma esperança 

purificadora na verdade se estende para além daquela congregação. Seu pedido 

foi para que Deus estabelecer seus corações irrepreensíveis em santidade ... 

com todos os seus santos. Paulo queria que todos os outros eleitos para ser 

puro e separado das coisas do mundo. Alguns comentaristas identificar todos 

os seus santos , mais especificamente, como os anjos e os crentes que 

acompanham Cristo no Seu retorno para estabelecer o Seu reino milenar (cf. 



Mat. 16:27). Desde que a expressão é não usada no Novo Testamento para 

designar anjos, mas é comumente usado para designar os crentes, é melhor para 

equiparar esta vinda do Senhor Jesus com o arrebatamento da igreja (ver 4: 

13-18), e sua chegada a o lugar preparado para ela (cf. João 14: 1-6). Em 

seguida, vem a recompensa (Rev. 22:12) no tribunal de Cristo onde os crentes 

será recompensado por sua fidelidade e obediência. Primeiro Coríntios 3: 11-

14 descreve este evento recompensa como um julgamento de obras. No entanto, 

em 1 Coríntios 4: 5, é claro que as recompensas virão com base em o que 

motivou essas obras. A glória desta recompensa é o tema de Romanos 8: 17-

18; Colossenses 3: 4; Filipenses 3: 20-21; 2 Timóteo 4: 8; Tiago 1:12; e 1 Pedro 

1: 4; 5: 4 (cf. 1 Cor 9:25.). 

Este foco na esperança conclui breve oração pastoral do apóstolo Paulo para 

sua amada Tessalonicenses. Seus pedidos que Deus perfeito sua fé, prosperar o 

seu amor, e purificar o seu modelo de esperança como todos os pastores e 

presbíteros devem orar para o seu povo. Sua súplica também estabelece uma 

devoção geral para a oração que deve acompanhar qualquer ministério sincero 

da Palavra (cf. Atos 6: 4). 

 

8. Diferenciando-se Ainda Mais (1 

Tessalonicenses 4: 1-2) 

Finalmente, irmãos, nós pedimos e exortamos no Senhor Jesus 

que, como aprendestes de nós de instruções de como você deve 

andar e agradar a Deus (assim como você realmente a pé), que 

você se destacar ainda mais. Pois vós sabeis que preceitos vos 
temos dado pela autoridade do Senhor Jesus. (4: 1-2) 

Os historiadores consideram geralmente Jonathan Edwards (1703-1758) para 

estar entre o punhado de intelectuais superiores e escritores na história 

americana, seja em anais seculares ou eclesiásticos. Edwards também foi o 

principal teólogo evangélico de sua época e do pastor mais proeminente no 

primeiro Great Awakening (1735-1737; 1740-1744), em New England. Ele era 

o fiel pastor da mesma igreja em Northampton, Massachusetts, por 23 anos e 

teve uma influência incomparável através da pregação, escrita, e evangelismo 

que continua até hoje. A unidade subjacente e motivo de impacto poderoso e 

duradouro Edwards 'não era mera devoção pessoal à sua profissão, mas foi a 

sua insaciável sede de Deus e as coisas que dizem respeito a Deus, a pureza, a 

santidade, virtude, e de verdade o que ele chamou de "afeições religiosas. 

" Deus o salvou, aos dezessete anos de idade e que a mudança foi profunda. Ele 

refletiu sobre a profunda, a transformação divina em seus pensamentos e ações 

subseqüentes para sua conversão: 



Minha mente estava muito fixo nas coisas divinas; quase perpetuamente na 

contemplação deles. Passei a maior parte do meu tempo em pensar em coisas 

divinas, ano após ano; muitas vezes andando sozinha na floresta, e lugares 

solitários, para meditação, solilóquio, e de oração, e converse com Deus; e foi 

sempre a minha maneira, em tais ocasiões, a cantar as minhas 

contemplações. Eu estava quase constantemente em oração ejaculatório, onde 

quer que eu fosse. Oração parecia ser natural para mim, como a respiração, 

através da qual as queimadas para dentro do meu coração tinha ventilação. As 

delícias que agora eu senti nas coisas da religião, eram de um tipo extremamente 

diferentes daqueles já mencionados, que eu tinha quando um menino; e que, em 

seguida, eu não tinha mais noção de, do que um cego de nascença tem de cores 

agradáveis e bonitos. Eles eram de um mais para o interior, pura, alma-de 

animação e refrescante natureza. Esses antigos prazeres nunca chegou ao 

coração; e não resultam de qualquer visão da excelência divina das coisas de 

Deus; ou qualquer gosto da alma-satisfatória e boa que dá vida há 

neles. ( Memórias de Jonathan Edwards, lv Em vol 1 de.. Os trabalhos de 

Jonathan Edwards, editado por Edward Hickman [London: Henry G. Bohn, 

1865]., 10ª ed) 

Sentimentos Edwards destacar um elemento importante da exortação do 

apóstolo Paulo nestes dois versículos. Ele poderia exortá-los e todos os crentes 

para se destacar em Cristão vivendo mais e mais, mas apenas quando os crentes 

alimentar essa nova natureza com o seu desejo firme de Deus que eles alcançar 

o tipo de progresso espiritual Paulo tinha em mente. 

Há sempre o perigo de os cristãos a pensar que eles não têm mais necessidade 

de progredir na santificação; mas neste lado da eternidade, nenhum crente 

sequer chegou perto do que Deus deseja para ele espiritualmente (cf. Fl 3, 12-

16.). Porque ele sabia que tanta verdade, até mesmo uma igreja tão forte quanto 

a de Tessalônica poderia ter sido tentado a se contentar com o status quo 

espiritual. Graças a instrução sólida de Paulo quando ele estava com eles, os 

santos estavam vivendo vidas exemplares e ele lhes tinha elogiado por que (1 

Tessalonicenses 1: 2-4, 7; 2: 13-14.). Como resultado, eles podem ter pensado 

que sua condição era ideal e sem necessidade de melhoria. Mas Paulo sabia que 

pode fazer melhor e encorajou-os em conformidade. Ele não estava satisfeito 

mesmo com seu próprio progresso: 

Não que eu já tenha obtido ou que seja perfeito, mas prossigo para que eu possa 

alcançar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, eu 

não me considero como tendo prendeu ela ainda; mas uma coisa eu faço: 

esquecendo o que está por trás e avançando para as que estão adiante, prossigo 

para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. (Fp 

3: 12-14.) 



Como professor fiel e superintendente, Paulo foi diligente, não só para 

comunicar a verdade ao seu rebanho, mas também para aplicar essa verdade a 

si mesmo e para motivar o seu povo para aplicá-lo de uma forma cada vez maior 

(1 Cor 15:58;. 2 Cor. 8: 7.; Fp 1: 9; 1 Tessalonicenses 4:10; cf. 1 Ts 3:10)... A 

partir de 4: 1 até o final do corpo da carta (05:22), o propósito primordial de 

Paulo era exortar a igreja a buscar a excelência espiritual. Em 4: 1-2, ele 

introduziu três elementos fundamentais em matéria de que a busca de 

excelência: a prioridade de excelência, o poder e princípios de excelência, bem 

como os progressos e pressão de excelência. 

A prioridade de Excelling 

Finalmente, irmãos, nós pedimos e exortamos ... que você se 
destacar ainda mais. (4: 1 a, d) 

Isso 4: 1-2 vira-se para uma discussão sobre a meta de excelência espiritual para 

os tessalonicenses fica claro nas palavras de abertura de Paulo, ., finalmente, 

em seguida, A seção principal ensinamento da epístola conclui em 3:13, e com 

base em que o conteúdo vem exortação do apóstolo com a excelência. 

Pedido denota uma suave, humilde sugestão oferecida entre iguais. Ele não 

contém as conotações militares de um comandante que ordenam um soldado, 

ou as conotações escravidão de um mestre ditando a um funcionário, ou a 

conotação soberania de um monarca comandando um assunto. Ao contrário de 

um desses líderes, Paulo não estava intimidando os tessalonicenses, mas com 

amor, delicAdãoente, e gentilmente pedindo que eles como 

seus irmãos perseverar na santificação. Da mesma 

forma, exortar ( parakaloumen ) significa "vir ao lado e incentivar."A palavra 

poderia ser usado em um sentido de autoridade (2 Tessalonicenses 3:12; 2 Tm 

4:.. 2; Tito 2:15), mas aqui Paulo usou para expressar seu desejo de ajudar o seu 

crescimento espiritual. 

Paulo exibiu muita humildade e calor pastoral para com esses crentes fiéis. Não 

havia nenhuma razão para ser arrogante em relação a eles, porque eles já 

estavam vivendo de uma forma que agradava a Deus. Por isso, sua atitude foi 

gentil e atencioso, com apenas o suficiente urgência que eles aceitam sua 

exortação a não se contentar com o seu crescimento espiritual, mas 

para destacar ainda mais. 

A palavra traduzida excel ( perisseuēte ) significa "não faltam, a ser fornecido 

em abundância, a transbordar, a existir em quantidade total, para ser, acima e 

ao redor, a ser avançado." Uma forma intimamente relacionada da palavra pode 

significar "extraordinário", ou "superando".Paulo usou perisseuēte aqui de 

forma comparativa (cf. 1 Cor 8: 8.) para dizer aos Tessalonicenses que ele tinha 

a intenção de que eles se tornam espiritualmente extraordinário, que se 



destacam em um grau mais elevado (cf. 1 Cor 14:12; Phil.. 1: 9; 1 

Tessalonicenses 3:12; 4:10).. 

A prioridade de Paulo para os crentes era progresso espiritual motivado por um 

desejo de conhecer a Deus, o tipo de forte desejo do salmista descreveu: "Como 

suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó 

Deus" (Sl. 42: 1 ; cf. 34: 8; 63: 1-2). Para todos os crentes, a busca de conhecer 

a Deus é o componente básico de crescimento espiritual (Jr 9: 23-24; 2 Cor. 8: 

7; Ef 4:13; Fp 3:... 7-10; Colossenses 1: 9-10; 2: 2; 3:10; 2 Pedro 1: 2-9; cf. Sl 

25:10; 71: 15-16.; 138:. 2; Jer 31:34; 2 Coríntios 7: 1. ; Hb 6:12, 15;. 10,36). O 

objetivo de conhecer a Deus deverá substituir até mesmo o desejo de conhecer 

a Sua Palavra; que o desejo é simplesmente o meio para conhecer o Deus da 

Palavra. Se ganhar mais informações sobre a Bíblia e participar de atividades-

orando espirituais adicionais, testemunhando, e não servem-se ligada ao desejo 

de conhecer melhor a Deus, eles não vão trazer crescimento espiritual para 

aqueles que professam a fé em Cristo (cf. Os. 6: 6; Mateus 6: 1-18; João 15: 4-

5.; 1 Cor. 13: 1-3.; Phil 2:13; Col. 3:17). 

Este é o sentido de 1 João 2: 12-14: 

Estou escrevendo para vocês, filhinhos, porque os vossos pecados são 

perdoados por amor do seu nome. Estou escrevendo para você, pais, porque 

conheceis aquele que é desde o princípio. Estou escrevendo para vocês, jovens, 

porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o 

Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu 

vos escrevi, jovens, porque sois fortes, ea palavra de Deus permanece em vós, 

e já vencestes o maligno. 

Neste texto, João identifica três etapas no crescimento de um crente: (1) "filhinhos" que 

conhecem os seus pecados estão perdoados, (2) "jovens" que conhecem a doutrina e são fortes 

contra as mentiras de Satanás (ao contrário das crianças, cf. Ef . 4:14), e (3) "pais" que não 

conhecem a doutrina, mas apenas o Deus eterno. Esse é o objetivo final de cada crente. 

O Poder e Princípios para Excelling 

no Senhor Jesus que, como aprendestes de nós de instruções de 

como você deve andar e agradar a Deus (4: 1b) 

No Senhor Jesus pode modificar você e referem-se aqueles que são 

regenerados e compartilhar a vida divina de Deus por estar em 

Cristo. Certamente só a regenerar possuem o poder e discernimento espiritual 

para atingir os objetivos de crescimento espiritual (cf. 1 Cor. 2:14). Esta 

realidade claramente sobrecarregados coração do apóstolo, como demonstrado 

pela sua oração para os tessalonicenses: "Que o Senhor lhe causar a crescer e 

abundar em amor uns aos outros" (1 Tessalonicenses 3:12.). A única forma de 

amor ou qualquer outra virtude cristã pode aumentar é quando o Senhor faz com 



que isso aconteça. O poder de excel vem do poder da habitação Cristo (João 

17:23; Gl 2:20; Ef 3:17; 4:.. 15-16; Colossenses 2: 7; 1 João 5:20). Paulo 

chamou os tessalonicenses a excelência espiritual, que poderiam atingir porque 

eles estavamno Senhor Jesus. 

Essa frase também pode se referir ao verbos pedido e exortar e, portanto, quer 

dizer , em nome do Senhor Jesus, isto é, com a sua autoridade (v. 2). Paulo 

acrescentou muitas vezes força a seus apelos, lembrando os líderes da igreja da 

autoridade que ele tinha como apóstolo de Cristo (cf. vv 2, 15; 05:27; 2 Ts. 3: 

6, 12).. 

O poder de excelência, no entanto, não opera no vácuo. Ele funciona de acordo 

com scripturally delineados, testadas pelo tempo, os princípios aprovados por 

Deus. Paulo se refere aos princípios divinos, verdades espirituais e doutrina do 

evangelho que os tessalonicenses tinhamrecebidos de ele e seus companheiros 

quando eles chegaram pela primeira vez em Tessalônica (cf. Atos 17: 2-4; 1 

Tessalonicenses 1: 5-6; 2.: 7-8, 14). Embora o termo instrução não está no 

texto original, está implícito nas doutrinas Paulo ensinadas 

sobre como eles deveriam andar, ou conduzir suas vidas diárias (cf. Rm 12, 

9-21; Gal. 5:. 16-26; 6:. 6-10; Ef 4: 25-5: 21; 6: 10-18; Colossenses 3: 12-4: 6). 

Assim, os santos já sabia os fundamentos da vida cristã. Eles sabiam o que 

precisava fazer para agradar a Deus (literalmente, "a se esforçar para agradar" 

Ele) e glorificá-Lo em tudo: eles precisavam para confessar seus pecados 

regularmente (cf. Sl. 32: 5; Is 1: 18-19. ; Matt 06:12; 1 João 1: 9.); orar 

continuamente e confiar nele (cf. Sl. 27: 8; Fp 4: 6.; 1 Tessalonicenses 5:17; 1 

Tm 2:.. 8; Heb 4:16; 10:22; Tiago 1: 6). ; para prosseguir a humildade (cf. Mt 

20: 26-28; Ef. 4: 1-2; Filipenses 2: 3-4.; Col. 3:12; Tiago 4: 6.); contentar-se 

com a vontade de Deus (cf. Sl 37:16; 1 Tim. 6: 6, 8; Heb. 13: 5.), como é 

revelado em Sua Palavra (cf. Sl 119:.. 105; Pv 6 : 23; 2 Tm 3: 16-17; 2 Pedro 

1:19);. que estar disposto a sofrer por seu nome (cf. Mt 5: 10-12.; João 15:20; 

Atos 5:41; 2 Tm. 3:12); para evangelizar os perdidos (cf. Mt 04:19; 28:.. 19-20; 

Marcos 16:15; 2 Cor 5:20; 2 Tim. 4: 5); para celebrar o Senhor Table (cf. Lucas 

22:19; 1 Cor. 11: 23-28); a cuidar uns dos outros (cf. Atos 2: 44-46; Gl 6: 2; Fp 

2:... 3-4; 1 Tessalonicenses 5:11, 14; Heb. 13: 1-3; Tiago 1:27 ; 2: 15-17); para 

honrar a Deus em seus casamentos e famílias (cf. Ef 5: 22-6:. 4; Colossenses 3: 

18-21; 1 Tim. 5: 3-16; Tito 2: 1-8; Hb 13: 4. ); e de ser diligente e frutífera em 

todas as vias de serviço (cf. Mat. 3: 8; Ef 2:10; Col. 1:10; 2 Tim. 3: 16-17.; Tito 

3: 8, 14; Heb. 10:24; 13:21). Paulo, Silas e Timóteo tinha ensinado aos 

tessalonicenses como eles devem viver como cristãos, e eles já estavam 

obedecendo o que tinham ouvido. 

O Progresso e Pressão de Excelling 



(Assim como você realmente a pé), ... Pois vós sabeis que preceitos 

vos temos dado pela autoridade do Senhor Jesus. (4: 1-C, 2) 

O crescimento espiritual não é um processo instantâneo; não culminar durante 

a noite. Em vez disso, a busca da excelência espiritual é um compromisso 

vitalício. Como eles andam em obediência diária, os crentes gradualmente, 

mas certamente tornar-se cada vez mais como Cristo.A exortação de Paulo aos 

Tessalonicenses foi uma confirmação desse fato e um lembrete a eles para 

manter o progresso, assim como eles já realmente fez a pé. Eles estavam no 

caminho da santificação progressiva, e Paulo queria que eles permanecer nele 

e ter o paciente, determinada mentalidade do corredor de longa distância ou o 

boxeador, como ele mais tarde descreveu aos Coríntios: 

Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o 

prêmio? Correi de tal maneira que você pode ganhar. Todos os que competem 

nos jogos exerce domínio próprio em todas as coisas. Eles, então, fazê-lo para 

alcançar uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Por isso eu corro 

de tal forma, como não sem meta; Eu caixa de tal forma, não como batendo no 

ar; Antes subjugo o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de eu 

ter pregado aos outros, eu mesmo não será desclassificado. (1 Cor 9: 24-27; cf. 

Fl 3, 12-14.; Heb. 12: 1-2.) 

A pressão para que os tessalonicenses para ficar no caminho da justiça e se 

destacam mais e mais em sua caminhada com Cristo derivado do fato de que 

eles sabiam que mandamentos Paulo deu -lhes pela autoridade do Senhor 

Jesus. O próprio Cristo autorizou a exortação de Paulo à igreja em 

Tessalônica. Commandments ( parangelias ) refere-se a directivas fortes, 

autoritários entregues por um comandante de seus subordinados. Isso 

significava que a igreja não poderia tomar a admoestação do apóstolo de ânimo 

leve. Ele não só lembrou-lhes os váriosmandamentos que ele deu a eles, como 

ele implicitamente fez a respeito de sua instrução anterior a eles, mas ele 

também lembrou-lhes a autoridade divina, através da qual ele ministrava (cf. 1 

Cor. 2: 1-5; 2 Cor. 10: 1-5; 1 Tessalonicenses 2:13).. Directivas de Paulo não 

se originou de alguma sanção humana arbitrária ou alguma autoridade 

eclesiástica remoto (cf. Gal. 1: 1, 15-16; 2 Pedro 1: 20-21). Em vez disso, eles 

vieram a autoridade do Senhor Jesus, e obediência a elas era obrigatória (cf. 

Mt 7:21; João 15: 14-17.; 1 João 2: 3-5). 

Os cristãos que buscam conhecer melhor a Deus, a amá-lo mais, e obedecê-lo 

mais profundamente, deve viver de acordo com os mandamentos das 

Escrituras. Esses crentes, então, experimentar o crescimento em direção à 

excelência espiritual, através do poder de Cristo que habita e pela sua 

obediência à verdade da Palavra. Paulo falou deste progresso como "vendo ... a 

glória do Senhor" e "sendo transformados na mesma imagem de glória em 

glória" pelo Espírito Santo (2 Cor. 3:18). "A glória do Senhor" está na Bíblia 



que, quando compreendida pela mente santificada, mudanças progressivamente 

e eleva os crentes a crescente semelhança de Cristo. Isso ocorre quando com 

"rosto descoberto" -undistracted, sem impedimentos-o filho de Deus olha para 

o magnífico espelho da Escritura, o que reflete a glória do Senhor. 

 

9. Abandonado o pecado sexual (1 

Tessalonicenses 4: 3-8) 

Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação; isto é, que 

vos abstenhais da prostituição; que cada um de vós saiba possuir 

o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da 

concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus; e 

ninguém iluda e defraudar seu irmão no assunto, porque o Senhor 

é vingador de todas estas coisas, assim como nós também lhe disse 

antes e solenemente avisei. Porque Deus não nos chamou para a 

impureza, mas para a santificação. Portanto, aquele que rejeita 

este homem não está rejeitando, mas o Deus que dá o Seu Espírito 
Santo. (4: 3-8) 

Desde os anos 1960, quando a revolução sexual moderna realmente acelerado, 

a sociedade ocidental tem tido cada vez menos as regras que regem as atitudes 

e comportamentos sexuais. A liberdade de expressão sexual tem de muitas 

maneiras se tornar o deus cultural que governa sobre todos os outros deuses 

idólatras da cultura pós-moderna. As pessoas querem o direito, para si e para os 

outros, para expressar seus desejos sexuais a qualquer custo, mesmo que isso 

signifique a abortar o filho indesejado resultante de uma união sexual ou correr 

o risco de uma doença sexualmente transmissível. 

Vários princípios óbvios constituem imoral, outlook não bíblica do mundo em 

relação ao sexo. Primeiro, as pessoas são basicamente boas e todos, mas as 

atividades mais hediondos devem ser tolerados. Portanto, praticamente 

qualquer tipo de atividade sexual consensual é bom (com exceção de abuso 

sexual de crianças), especialmente se a pessoa vê o sexo como uma mera forma 

de gratificação pessoal. Em segundo lugar, uma vez que a atividade sexual é 

apenas uma função biológica (cf. 1 Cor. 6:13), é normal e necessário para 

praticá-la sem colocar nele todas as restrições morais. Em terceiro lugar, uma 

vez que o sexo "casual" é apenas mais uma forma de diversão e prazer, é 

permitido para desfrutar a atividade sexual para fins recreativos, a qualquer 

hora, com qualquer parceiro consentindo. Em quarto lugar, cumprindo o desejo 

sexual é um grande objetivo na vida, mais importante do que o desenvolvimento 

de relações pessoais significativas. Em quinto lugar, a gratificação instantânea 

é mais importante do que a satisfação adiada. Portanto, ter sexo antes do 

casamento é legítimo e preferível esperar até o casamento para ter relações 



sexuais. Em sexto lugar, a relação sexual agradável é o fator mais importante 

no estabelecimento de uma boa relação marital. Portanto, a fase inicial de cada 

relacionamento romântico deve incluir sexo. O casal deve viver juntos para 

determinar a compatibilidade sexual e satisfação antes de se casarem. 

Os cristãos entendem que esses são os dogmas do outlook sexual permissiva da 

sociedade. O apóstolo Paulo poderia ter reconhecido as mesmas tendências em 

seu dia, porque, se alguma coisa, o totalmente pagão cultura greco-romana ele 

ministrou na era sexualmente mais perversa e debochada do que a cultura 

ocidental contemporânea, que durante séculos teve a influência benéfica do 

cristianismo na sua instituições. Tessalônica era parte dessa degenerada cultura 

greco-romana. A cidade estava repleta de tais práticas pecaminosas como 

fornicação, adultério, homossexualismo (incluindo a pedofilia), travestismo 

(homens se vestir como as mulheres), e uma grande variedade de perversões 

pornográficos e eróticos, tudo feito com a consciência cauterizada e aceitação 

da sociedade, portanto, com pouco ou nenhuma vergonha de acompanhamento 

ou culpa. Ao contrário de pessoas em nações ocidentais de hoje, os 

tessalonicenses cresceu sem tradição cristã para apoiar a legislação e as normas 

que proíbem as manifestações grosseiras de imoralidade. Sociedade grega 

Pagan, aparentemente, não têm leis civis para proibir o comportamento imoral. 

Além disso contribuindo para o meio ambiente sexualmente permissiva em 

Tessalônica foi a influência das religiões de mistério, que preconizam a 

prostituição ritual. Eles ensinaram que, se um seguidor comprometido com uma 

prostituta do templo, ele estaria comungando transcendentally com a divindade 

a prostituta representada. Por exemplo, o Templo de Afrodite na Acrópole de 

Corinto empregada mil sacerdotisas que eram essencialmente prostitutas 

religiosas. Assim, as pessoas não consideram a fornicação e adultério ilegal ou 

imoral; as religiões idólatras realmente tolerada eles. 

Para os tessalonicenses, então, o pecado sexual era mais habitual e mais 

tolerados do que é mesmo para os padrões de hoje. Essa realidade fornece uma 

perspectiva mais clara do ministério de Paulo em Tessalônica. Quando ele, 

Silas e Timóteo plantou a igreja lá, eles salvaram pessoas de que a sociedade 

pornográfica. Muitos desses novos convertidos, que tinham vivido em 

imoralidade, sem dúvida tinham amantes, e muitas das mulheres provável 

envolvido em prostituição. Sua entrada em vez súbita no reino de Deus exigiu 

que os tessalonicenses a romper com seu passado pagão. Essa exigência 

presenteou-os com fortes hábitos desafios de idade e as pressões de uma cultura 

perversa procuraria para atraí-los longe de sua nova vida e de volta para o 

velho. Paulo, como seu pastor, estava preocupado o suficiente para começar a 

parte exortação desta epístola com comandos em relação à conduta imoral. 

Embora a cultura circundante reduzido continuamente os seus padrões morais, 

os tessalonicenses não podia reduzir a deles. Exigência de Paulo de que os 



crentes de Tessalônica abster do pecado sexual não envolve uma moral 

relativa; abrangeu um padrão absoluto. Tal comando inequívoca, no entanto, 

não destacar-a maneira Paulo faria com os grupos ou indivíduos específicos 

Corinthians-dentro da igreja que estavam cometendo certos pecados (cf. 1 Cor. 

5: 1-13). Mas que falta de especificidade em nada mitigado preocupação de 

Paulo para a pureza dos Tessalonicenses. Que isso, exortação geral de 

prevenção à moralidade sexual começou sua lista de instruções práticas nos dois 

capítulos finais de 1 Tessalonicenses destaca grande preocupação de Paulo para 

a fidelidade sexual em Tessalônica. Com este cenário em mente, pode-se 

examinar essa passagem fazendo três perguntas: Que tipo de conduta sexual 

que Deus requer? Como pode um crente ser sexualmente moral? Por que um 

crente ser sexualmente moral? 

Que tipo de Conduta Sexual Que Deus Requer? 

Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação; isto é, que 
vos abstenhais da prostituição; (4: 3) 

A vontade de Deus para os cristãos a respeito do comportamento sexual 

adequada é bastante clara, a saber, que eles . abstenhais da prostituição A 

conjunção para ligações este comando para exortação anterior de Paulo de que 

os tessalonicenses se esforçam para se destacar mais (4: 1-2). Paulo já sabia que 

seus leitores desejado para fazer a vontade de Deus (cf. 1: 3-10), mas ele 

também percebeu que precisava saber mais especificamente o que engloba 

vontade. 

Mas antes de mencionar detalhes, Paulo definiu a vontade de Deus sob o 

princípio que rege amplo de santificação ( hagiosmos ), que é o processo de ser 

separado do pecado e separado para a santidade de Deus (Sl. 4: 3; Jer. 1: 5; João 

17:17, 19; Atos 20:32; 26:18; Rom 6:22; 15:16; 1 Cor 6:11; Efésios 5:... 26-27; 

2 Tm 2:21; Heb.. 02:11; 10:10; 13:12; cf. 2 Cor 6:17; Ef. 5: 7-9.; Fp 2: 12-

13).. Deus quer que os crentes se separar de tudo o que é mal, carnal, e 

impuro. A santificação processo é o resultado direto da salvação, como Paulo 

instruiu os coríntios: "Essa [sexualmente imoral] fostes alguns de vós; mas 

haveis sido lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome 

do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus "(1 Cor 06:11; cf. 1:... 2, 

30; Atos 20:32; 26:18; 2 Tessalonicenses 2:13; Hb 2:11; 10:14; 1 Pedro 1: 2). A 

referência do apóstolo à santificação aponta de volta para um dos pedidos que 

tinha acabado de oraram por Tessalonicenses: "para que Ele possa estabelecer 

os vossos corações irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai" (1 

Tessalonicenses 3:13.). 

Tendo em vista a cultura permissiva em Tessalônica, Paulo considerou 

abstenção da imoralidade sexual para ser a primeira prioridade na devoção 

dos tessalonicenses a santificação. Como já discutido, cada vício sexual 



imaginável era galopante e em torno de Tessalônica; portanto, Paulo estava 

especialmente preocupado que os Tessalonicenses poderia facilmente cair de 

volta para os seus antigos hábitos. Então, deu-lhes o comando direto, simples 

de se abster de imoralidade sexual. Abstenção significa abstinência 

completa, neste caso, ficar completamente longe de qualquer pensamento ou 

comportamento que viola os princípios da Palavra e os resultados de Deus em 

qualquer ato de pecado sexual. A imoralidade sexual ( porneias ) é um termo 

usado para descrever qualquer forma de comportamento sexual ilícito (João 

8:41, Atos 15:20, 29; 21:25; 1 Cor. 5: 1; 06:13, 18; 2 Cor 0:21; Gal 5:19; Efésios 

5:... 3; Col . 3: 5; Rev. 02:21; 09:21). Qualquer atividade sexual que se desvie 

do relacionamento monogâmico entre um marido e uma esposa é imoral pelo 

padrão de Deus. O Senhor faz abençoe a relação sexual no matrimônio: (Hb. 

13: 4 "O casamento é para ser realizada em honra entre todos, eo leito conjugal 

deve ser sem mácula" um ). Mas Ele não está satisfeito com a atividade sexual 

de qualquer tipo que não seja: "para os devassos e adúlteros, Deus os julgará" 

(Heb. 13: 4 b ; cf. Rm 1: 24-32; 2: 2.). 

Ensino inspirado pelo Espírito de Paulo sobre o tema da moralidade sexual é 

tão rigoroso e exigente que se estende para além apenas os atos físicos de 

imoralidade, como seus ensinamentos posteriores aos Efésios e Colossenses 

ilustrar: 

Mas a imoralidade ou qualquer impureza ou cobiça não deve sequer se nomeie 

entre vós, como convém a santos. (Ef. 5: 3) 

Porque vós morrestes ea vossa vida está escondida com Cristo em Deus ... 

Portanto, considerar os membros do seu corpo terreno como morto à 

imoralidade, impureza, paixão lasciva, desejo maligno ea avareza, o que 

equivale a idolatria. (Colossenses 3: 3, 5) 

Em ambas as passagens, impureza é da mesma palavra grega, cujo significado 

vai além atos de pecado sexual para incluir pensamentos e intenções 

impuras. Que o uso de impureza, juntamente com o teor geral das advertências 

de Paulo contra a imoralidade sexual, coloca-o em completo acordo com o 

ensinamento de Jesus sobre o pecado sexual: "Ouvistes que foi dito: 'Não 

cometerás adultério', mas eu digo -vos que todo aquele que olhar para uma 

mulher com desejo por ela, já cometeu adultério com ela no seu coração "(Mt 

5: 27-28; cf. 15:19; Marcos 7: 21-22.). A abstinência total do pecado sexual é 

um dever da maior importância para todos os crentes (20:14 Ex; Atos 15:20; 

Romanos 13:13; 1 Cor. 6: 15-18.; Gal. 5: 19-21;. Ef 5: 5-6; Cl 3:. 5; cf. Gn. 39: 

7-10; 1 Cor 05:11; 1 Pedro 4: 3). 

As Escrituras deixam claro que as pessoas que habitualmente praticam a 

imoralidade sexual, assim, demonstrar que não são cristãos: "Ou não sabeis que 

os injustos não herdarão o reino de Deus Não vos enganeis: nem os devassos, 



nem os idólatras, nem os adúlteros? , nem efeminados, nem os sodomitas, nem 

os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os 

roubadores herdarão o reino de Deus "(1 Coríntios 6: 9-10; cf. Gal. 5: 19-21;. 

Ap 21: 8; 22:15). Mas, no mesmo capítulo de 1 Corinthians também indica que 

os crentes podem, por vezes, cometer pecados sexuais: 

Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, 

embora os membros de Cristo e torná-los membros de uma prostituta? De 

maneira nenhuma! Ou não sabeis que o que se une a uma prostituta é um corpo 

com ela? Pois ele diz: "Os dois serão uma só carne." Mas aquele que se une ao 

Senhor é um espírito com Ele. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que 

o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu 

próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que 

habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós 

mesmos? Porque fostes comprados por bom preço; glorificai pois a Deus no 

vosso corpo. (6: 15-20) 

Paulo pode ter tido tais pecados em mente quando ele mais tarde disse aos 

coríntios: "Você não pode beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios; 

não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios" (1 

Cor 10. : 21). A taça demoníaca e tabela referem-se a adoração em templos 

pagãos em Corinto, e parte desse ritual idólatra implicou os adoradores que têm 

relações sexuais com prostitutas do templo. O apóstolo estava preocupado que 

os novos crentes de Corinto não tinha completamente abandonado tais 

atividades. A situação em Corinto, onde Paulo foi quando ele escreveu as 

epístolas aos Tessalonicenses, certamente destacou o perigo do pecado sexual 

e motivado a advertência de Paulo aos Tessalonicenses. O comando, então, é 

para a abstinência total de qualquer atividade sexual fora do casamento. 

Como pode um crente ser sexualmente Moral? 

que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e 

honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não 

conhecem a Deus; e ninguém iluda e defraudar seu irmão na 

matéria (4: 4-6) 

Porque os cristãos hoje são incessantemente expostos a todos os tipos de 

imagens, sons e filosofias que tentam sua carne caiu para pensamentos e ações 

imorais, eles devem saber como resistir a essas tentações. Porque a necessidade 

era igualmente grande para os Tessalonicenses, Paulo deu-lhes três princípios 

eternos para manter a moralidade sexual: o corpo não deve controlar o crente; o 

crente não deve agir como o incrédulo; eo crente não deve tirar vantagem dos 

outros. 



O corpo não deve controlar a Crente 

que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e 

honra, (4: 4) 

Os crentes devem manter a auto-controle sobre os desejos de sua carne. Daí 

Paulo exortou os Tessalonicenses que cada um deles tinha que saber 

como controlar o apetite do seu corpo. Cada crente teve a mesma 

responsabilidade pessoal para controlar seu corpo. Saber é de oida , que 

carrega a idéia de ter o conhecimento ou habilidade necessária para realizar uma 

meta desejada. Todo cristão precisa conhecer bem a si mesmo, de modo a 

compreender suas fraquezas e más inclinações e, com isso, saiba 

possuir ("ganhar o domínio sobre") seu próprio vaso. 

Ao longo dos anos muitos comentaristas afirmaram que dos vasos ( skeuos ) 

significa "mulher", mas essa definição não se encaixa no contexto ou o sentido 

usual da palavra. Leon Morris observa: 

Alguns comentaristas adiantados como Teodoro de Mopsuéstia e Agostinho 

declarou que a palavra significa "mulher", e um bom número de escritores 

modernos segui-los. O argumento mais forte para este ponto de vista parece ser 

que há algumas passagens (Grimm-Thayer citar dois na Septuaginta e um em 

Xenofonte), onde a combinação de este substantivo e verbo significa "casar-

se." Isto é dito para ser suportado pela referência à esposa como "vaso mais 

frágil" em 1 Pet. 3: 7. Este último ponto deve, contudo, ser descontado, para a 

esposa não é dito como "navio" do marido em tudo. Ambos são "vasos" do 

Espírito Santo, a esposa sendo a mais fraca. Assim, a passagem não realmente 

ter em nosso problema. Entre os rabinos o equivalente hebraico da palavra 

grega aqui é usado da esposa, e isso pode ter influenciado Paulo. 

Não é fácil decidir o ponto, mas parece-me que não seria muito natural para um 

escritor grego para falar de uma mulher como um "navio". E, neste caso, seria 

o menos provável, já que Paulo é inculcar uma visão elevada do casamento, e é 

uma visão muito baixa que pensa da mulher, como não mais do que uma 

embarcação para gratificar os desejos sexuais do marido. Isso ... me tende a 

considerar que "corpo" se entende. Paulo, então, está exortando seus amigos 

tessalonicenses para manter seu corpo puro. ( A Primeira e Segunda Epístolas 

aos Tessalonicenses.O Novo Comentário Internacional sobre o Novo 

Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1989], 123-24) 

O Novo Testamento usa skeuos metaforicamente para utensílios, instrumentos 

ou ferramentas (Rm 9:21; 2 Cor. 4: 7; 2 Tm 2:21..); ele também usa o termo em 

referência a pessoas (Atos 9:15; Rm. 9: 22-23). Mas o presente versículo usa-

lo para "corpo" que junta alguns usos rabínicos da palavra. Paulo foi 

admoestando os tessalonicenses para controlar seus corpos, a carne não 

resgatados humana que é a cabeça de ponte para o pecado e imoralidade (cf. 



Rm 7:18; 8: 5-8., 23). Por essa razão, Paulo exortou os crentes a matar a carne 

(cf. Rom 13:14; 2 Cor. 7: 1.), Ao vivo pelo Espírito (08:13 Rom.), E dedicar 

seus corpos a Deus e permitir que Seu Espírito para renovar suas mentes para 

que o corpo não controlá-los (Romanos 12: 1-2). 

Como na cultura de hoje, a cultura dos dias de Paulo operado em grande parte 

de acordo com apetites físicos e impulsivos, emoções superficiais. (As palavras 

do slogan "Se ele se sente bem, fazê-lo" são de origem contemporânea, mas a 

filosofia que expressam não é.) É por isso que Paulo deu tal instrução forte para 

o Corinthians, 

A comida é para o estômago eo estômago para os alimentos, mas Deus vai 

acabar com os dois. No entanto, o corpo não é para a imoralidade, mas para o 

Senhor, eo Senhor é para o corpo ... Não sabeis vós que os vossos corpos são 

membros de Cristo? Tomarei, pois, embora os membros de Cristo e torná-los 

membros de uma prostituta? De maneira nenhuma! (1 Cor. 6:13, 15) 

A declaração sobre "comida" e "estômago" era provável um ditado proverbial que chamou 

todos gratificação física natural e normal, e via o sexo, como comer, como puramente 

biológico. Aparentemente, alguns dos Corinthians usou essa analogia para justificar a sua 

imoralidade sexual.Mas o pecado sexual não é um servo; é um mestre poderoso. Por isso, o 

apóstolo advertiu os coríntios, como ele teve Tessalonicenses, que os crentes não devem 

permitir que o pecado para controlá-los. Em vez disso, todos os cristãos devem saber a 

importância de disciplinar seus corpos para que eles irão honrar a Deus (cf. 1 Cor. 9:27). 

Em várias de suas outras cartas, o apóstolo Paulo deixou bem claro que, a fim 

de controlar seus corpos crentes devem confiar no Espírito Santo. "Caminhe 

pelo Espírito, e você não vai realizar o desejo da carne" (Gl. 5:16). A chave para 

andar no Espírito é ser cheio do Espírito: e, a chave para ser cheio do Espírito 

é para os crentes para deixar a Palavra de Deus habita dentro deles (Col. 3:16; 

cf (Ef 5, 17-18). . Pss 19: 7-11; 119:. 11, 105). Eles devem sinceramente ler, 

estudar e aplicar as Escrituras de modo que satura as suas vidas e lhes permite 

produzir o controle completo para o Espírito Santo (Dt. 6: 7; Sl 1: 2; 119:. 97; 

João 5:39; Atos 17:11; 20:32; Rom. 15: 4; 1 Pedro 2: 2; 2 Pedro 1:19; cf. Is 30: 

20-21; Ez 36:27; João 14:26; 1 Cor... 2: 12-13; 2 Tm 3:15).. 

Ao longo destas linhas, Paulo exortou os Tessalonicenses para controlar seus 

corpos com o propósito de santificação e honra. Como observado na discussão 

de 4: 3, a santificação significa ser separado do pecado para Deus, a fim de 

viver uma pura e santa vida. Honra é o resultado da separação do pecado. Eles 

iriam mostrar respeito por seus corpos como templos do Espírito e instrumentos 

de serviço a Cristo (cf. 1 Cor 3:17;. 6:19;. 2 Cor 6:16). O objetivo é positivo-

perseguir separação e virtude, com todo o coração. Nenhum cristão deve 

sempre perguntar até que ponto o seu comportamento moral pode afastar-se o 

padrão de Deus e ainda evitar o pecado. Pelo contrário, os crentes devem se 

esforçar para ser totalmente separada da imoralidade para que possam honrar 



seus corpos, os quais pertencem a Deus, e usá-los para glorificar a Jesus Cristo, 

Cabeça da Igreja (Ef 1: 21-23; 2:. 20- 21; 4: 15-16; 5:23; Col. 1:18, 24; cf. João 

10: 1-16, 27-28; Hb 13:20; 1 Pedro 2:25; 5: 4.). 

O crente não deve agir como o incrédulo 

não na paixão da concupiscência, como os gentios que não 

conhecem a Deus; (4: 5) 

O segundo princípio Paulo deu aos tessalonicenses a respeito de como manter 

a pureza sexual e abstenhais da prostituição foi a de que eles não estavam a 

comportar-se como os seus vizinhos ou parentes pagãos, que se não conhecem 

a Deus , isto é, não foram transformados pelo trabalho divino de 

salvação. Escritura muitas vezes designa aqueles salvação fora dessa maneira 

(cf. Jz 02:10; Sl 79:.. 6; Is 45: 4-5; Jer 9:.. 3; 10:25; Atos 17:23; Romanos 1. .:. 

28; 1 Cor 1:21; 15:34; Gal. 4: 8; 2 Tessalonicenses 1: 8). O desejo 

descontrolado para a gratificação sexual, o que é típico de pessoas que não 

regenerado (Rom 1: 24-27; 1 Cor. 5: 9-11.; Gal. 5: 19-21; Ef. 5: 3-5; 

Colossenses 3 : 5-7; 1 Pedro 4: 1-4; cf. 2 Tm 3: 1-7; 2 Pedro 2: 12-14.; Jude 17-

19), não era para ser verdade dos tessalonicenses ou qualquer outra verdade 

crente (cf. 1 Ts. 3:13). 

Passion ( pathos ) significa "desejos incontroláveis, sentimentos, impulsos 

convincentes avassalador" e tem uma conotação negativa aqui (cf. Rm 1:26; 

Colossenses 3: 5.). Lustful ( epithumias ) refere-se a um desejo fora de controle 

, geralmente para o que é injusto ou ilegítimas (cf. Rm 6:12; 2 Tm 2:22; Tito 

3:.. 3; 1 Pedro 4: 3), embora possa referir-se a desejos e anseios legítimos (cf. 

Fil . 01:23; 1 Tessalonicenses 2:17).. As palavras usadas em conjunto com força 

caracterizar a imoralidade daqueles que não conhecem a Deus. 

Os cristãos, porém, pode não mais ao vivo nos mesmos padrões prejudiciais do 

pecado que as pessoas sem Deus (neste contexto os gentios ) fazer. O apóstolo 

instruiu os Gálatas: "Agora, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram 

a carne com as suas paixões e concupiscências" (Gl 5:24; cf. Cl 3: 5-10.). As 

pessoas não regeneradas praticar, como um modo de vida, todos os tipos de 

imoralidade sexual (cf. Rm 1: 24-28.); mas Deus entregou a regenerar-se de tal 

pecado habitual (cf. 1 João 3: 9-10). Mas os crentes podem cultivar 

pensamentos imorais e cometer atos tão imorais que precisam dessa instrução. 

Os cristãos não devem reduzir-se a um nível de comportamento sexual pagã 

determinada apenas por paixões irracionais e impulsos carnais 

incontroláveis. Por causa de seu relacionamento íntimo com um Deus santo, os 

crentes não devem submeter-se a vasta gama de uma sociedade descrente de 

tentações sexualmente imorais (cf. 2 Tm 2:22; 1 João 2: 15-16.). A exposição 

excessiva a essas tentações vai resistência só inferior de um e diminuir sua 

indignação, enfraquecendo, assim, determinação espiritual e virtude. Escritura 



adverte os filhos de Deus para ficar longe, mesmo para fugir, toda imoralidade 

(1 Cor. 6:18). Pensamentos e sentimentos lascivos pode levar os crentes a ações 

que são completamente incongruente com a sua posição no corpo de Cristo (ver 

1 Cor. 6: 15-20). 

O crente não deve tirar vantagem dos outros 

e ninguém iluda e defraudar seu irmão na matéria (4: 6a) 

A terceira prática, princípio inequívoco emerge o conselho do apóstolo Paulo 

aos Tessalonicenses sobre moralidade sexual: Eles nunca deveriam 

sexualmente tirar proveito de outros crentes. A palavra 

traduzida transgredir significa "pecar contra", que inclui o conceito de pisar 

em cima da linha e ultrapassar os limites legais. Em algumas traduções bíblicas 

modernas, como o New Rei Tiago Version ea Nova Versão Internacional, os 

tradutores prestar esclarecimentos até render transgredir, "tirar vantagem." 

Paulo avisa que um crente não deve tomar tal vantagem descrita de forma 

a fraudar seu irmão sobre o assunto. Defraudarás significa egoisticamente, 

avidamente tomar alguma coisa para ganho pessoal e prazer à custa de outra 

pessoa. Como acontece com a transgredir, a definição de defraudarás inclui 

a noção de tirar proveito de alguém, e, neste contexto, refere-se a questão do 

pecado sexual. Sempre que os crentes procuram satisfazer os seus desejos 

físicos e obter prazer sexual, em detrimento de outro crente, eles violaram esse 

comando. 

Deus considera o assunto de pecaminosamente aproveitamento de outro crente 

tão grave que Jesus advertiu: 

Alguém escandalizar um destes pequeninos que crêem em mim a tropeçar, seria 

melhor para ele ter uma pedra de moinho pesados pendurasse ao pescoço, e se 

submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa de seus 

tropeços! Por que é inevitável que tropeços vir; mas ai daquele homem por 

quem o escândalo vem! (Mateus 18: 6-7.) 

Aqueles cristãos que causam outros cristãos ("pequeninos") a tropeçar (pecado) seria melhor 

se afogou. Uma espera que o mundo ofender os crentes e, às vezes, levá-los para o pecado, 

mas os crentes nunca devem ser obstáculos para irmãos na fé (cf. Mt 5: 23-24; Rom 14:13; 1 

Cor. 10: 32-33.;. Col. 2:18). A gravidade da admoestação de Cristo aos crentes em Mateus 

18: 6 não tem igual em todos os Seus ensinamentos. Ele disse que um crente que defrauda 

outro crente merece ser morto! Então cristãos devemos prestar atenção à sua própria 

santidade, evitar todas as influências ímpias, e nunca usar outras pessoas, especialmente 

amados irmãos, para alcançar gratificação pecaminoso. 

Por que um crente ser sexualmente Moral? 



porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, assim como nós 

também lhe disse antes e solenemente avisei. Porque Deus não nos 

chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, 

aquele que rejeita este homem não está rejeitando, mas o Deus 
que dá o Seu Espírito Santo. (4: 6b-8) 

O apóstolo Paulo, por inspiração do Espírito Santo, antecipou pedindo de seus 

leitores por que eles devem manter seu comando relativa à moralidade 

sexual. Ele ofereceu três razões que os Tessalonicenses e todos os crentes 

devem se abster de imoralidade sexual: por causa da vingança de Deus, por 

causa do propósito de Deus, e por causa do Espírito Santo de Deus. 

Por causa da vingança de Deus 

porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, assim como nós 

também lhe disse antes e solenemente avisei. (4: 6-B) 

O primeiro motivo convincente Paulo deu aos tessalonicenses por obedecer seu 

comando a abster-se da imoralidade sexual é porque o Senhor é vingador de 

todas estas coisas. Só Deus tem o direito de vingança para os pecados que as 

pessoas cometem: "Nunca tome sua própria vingança, amados, mas dai lugar à 

ira de Deus, porque está escrito: "Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o 

Senhor" (Rm 0:19;. cf. Dt 32:35.). Ele é o único que metes a julgamento, e 

pecado sexual é uma das razões específicas Ele o faz: "O leito conjugal deve 

ser sem mácula; pois aos devassos e adúlteros, Deus os julgará" (Hb 13: 4.). 

Se um crente se envolve em imoralidade sexual, Deus vingador pode 

julgar todas essas coisas ao permitir que um ou mais dos vários consequências 

para afetar a vida daquela crente. Por exemplo, o resultado poderia ser um 

casamento severamente danificada, acompanhada de perda do amor da família 

e respeito; o pecado poderia levar a um divórcio (Mateus 05:32; 19: 9.); Deus 

pode castigar a pessoa, permitindo que ele ou ela para ser atingidas com doença 

venérea ou alguma outra aflição física; ou o pecado poderia resultar na ausência 

de bênção, a presença de um número maior do que a média de provações e 

dificuldades, ou até mesmo uma morte prematura (cf. 1 Cor. 10: 8). O pecado 

sexual por um crente certamente resultará em algum grau na perda de 

recompensa eterna (cf. Prov 11:18; 1 Cor. 3: 12-15.; 2 Cor 5:10; 2 João. 8). 

O conceito do juízo de Deus contra a imoralidade sexual não era novidade para 

os tessalonicenses. Paulo lembrou-lhes que ele também disse a eles sobre 

isso antes e solenemente advertiu -los. Que ele solenemente advertiu -lhes 

sobre estas questões mostra que o apóstolo ensinou-lhes "todo o propósito de 

Deus" (Atos 20:27). Ele tinha feito um trabalho minucioso de evangelizar os 

tessalonicenses, dando-lhes não só uma compreensão completa do evangelho, 

mas também o que significa observar todos os mandamentos de Cristo (cf. Mat. 

28: 18-20). 



Por causa do propósito de Deus 

Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a 

santificação. (4: 7) 

Para que os cristãos devem se esforçar para ser sexualmente moral está em 

completo acordo com o plano geral de Deus para suas vidas. Portanto, uma 

segunda razão Paulo deu para se abster de imoralidade sexual era porque esse 

comando caber de Deus propósito para os tessalonicenses. Pela terceira vez 

nesta passagem, Paulo usou uma forma da palavra santificação, que enfatizou 

a eles que, quando Deus efetivamente chamado para a salvação, Ele 

também chamou -os à santidade. A vida de impureza era incompatível com o 

dos crentes vocação (Ef. 4: 1). 

A frase em santificação indica que a posição do crente da santidade é o 

resultado direto do chamado eficaz de Deus. De Deus propósito na salvação 

era produzir um povo santo que iria andar de maneira digna do chamado divino 

ao Seu reino e glória (cf. Ef. 4: 1; 1 Tessalonicenses 2:12.). A chamada para a 

salvação é inseparável da chamada para uma vida santa e pura. Efésios 2: 8-10 

diz: 

Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de 

Deus; não como resultado de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos 

feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão 

preparou para que andássemos nelas. 

Paulo tinha a intenção de apresentar a igreja em Tessalônica e da Igreja em 

todos os lugares como uma noiva "sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa" 

(Ef. 5:27), mas como um separado e puro diante de Deus. Assim, o pecado 

sexual é totalmente inconsistente com o propósito presente e final de Deus para 

os crentes. 

Por causa do Espírito Santo de Deus 

Portanto, aquele que rejeita este homem não está rejeitando, mas 

o Deus que dá o Seu Espírito Santo. (4: 8) 

A última razão para os tessalonicenses a obedecer a admoestação de Paulo foi 

que a sua desobediência, isso significaria que eles estavam rejeitando de 

Deus Espírito Santo. Qualquer crente que rejeita ("anula, torna nula, cancela, 

despreza, despreza") o comando de abster-se da imoralidade sexual é não 

rejeitando o homem, mas o Deus que dá o Seu Espírito Santo. Assim, se o 

Tessalonicenses desobedecido as palavras de Paulo, eles não apenas ser rejeitá-

lo, os presbíteros da igreja, ou alguma facção na igreja, mas 

o Espírito de Deus. O padrão de moralidade sexual é de Deus, e Ele deu aos 



crentes o Espírito Santo para que possam manter essa norma (cf. Ez 36:27; 

João 14:.. 16-17; Rom. 8: 9; Gal 5:16; 1 João 3:24 ; 4:13). 

O verbo grego dá indica a intemporalidade. Paulo disse aos tessalonicenses 

que Deus dá o dom crentes intemporal de Seu Espírito Santo (cf. Is 59:21; 2 

Cor 1:22; Efésios 1:.... 13-14; 2 Tm 1:14), de modo que eles possam viver uma 

vida pura e santa (cf. 1 Cor 6, 19-20; Rom 8:16; 2 Cor 5:... 5; 1 João 2:27). Se 

eles entenderam que a identificação precisa dos de Deus Espírito, que deveria 

ter sido impensável para os tessalonicenses para entrar em pecado sexual e, 

portanto, rejeitar o Senhor que lhes deu o Espírito. 

A prática do pecado sexual viola a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele 

despreza a vontade do Senhor, desconsidera os Seus propósitos, desafia os seus 

mandamentos, rejeita Seu amor, e desrespeita e abusa Sua graça. Talvez o mais 

assustador e preocupante de tudo, aqueles que se envolvem em desconto 

imoralidade sexual a realidade do justo juízo de Deus contra o pecado. Assim 

exortação do apóstolo aos Tessalonicenses deveria pedir a todos os crentes a 

atender fielmente estas palavras e usar diligentemente os meios que Deus lhes 

deu para abster-se de todas as formas de pecado sexual (Rom. 13: 13-14; 1 

Pedro 2:11). 

 

10. Uma Fé pessoal (1 Tessalonicenses 4: 

9-12) 

Agora quanto ao amor dos irmãos, você não tem necessidade de 

alguém para escrever para você, para você mesmos sois instruídos 

por Deus a amar uns aos outros; pois na verdade você praticá-la 

com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Mas nós 

pedimos que você, irmãos, para se destacar ainda mais, e para 

torná-lo a sua ambição de levar uma vida tranquila e assistir ao 

seu próprio negócio e trabalhar com as mãos, assim como nós vos 

ordenou, de modo que você vai se comportar adequAdãoente em 

direção forasteiros e não estar em qualquer necessidade. (4: 9-12) 

O cristianismo é fé pessoal, prática que atinge as ruas na vida normal, todos os 

dias, afetando tudo, desde as mais simples atitudes dos crentes e ações mais 

banais aos seus pensamentos mais profundos e nobres ações. Embora qualquer 

religião deve afetar a maneira seus adeptos vivem, sem falsa religião, não 

importa o quão alto seus padrões éticos pode realmente transformar a vida de 

seus seguidores de uma forma que restringe a carne decaída. Somente pela 

crença no evangelho de Jesus Cristo é que o poder de Deus transformar vidas 

de modo que o que os crentes professam eles são capazes de viver. Insistência 



do apóstolo Paulo de que os tessalonicenses viver dessa maneira foi o motivo 

para as expressões práticas nesta passagem. 

Uma situação inquietante dentro da igreja em Tessalônica intensificou sua 

preocupação com o crescimento espiritual dos Tessalonicenses. Desde o início, 

a igreja era verdadeira, e Paulo reconhecido que- "Constantemente tendo em 

conta o seu trabalho de fé e trabalho de amor e firmeza de esperança em nosso 

Senhor Jesus Cristo, na presença de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos 

por Deus, a Sua escolha de vós "(1 Tessalonicenses 1: 3-4; cf. 2:13.). Eles foram 

logo uma igreja modelo em sua região; eles "tornou-se um exemplo para todos 

os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a palavra do Senhor ... soou adiante 

de [os], não só na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares [sua] 

fé em Deus [ foi] por diante, de modo que nós [tinha] não há necessidade de 

dizer qualquer coisa "(1: 7-8; cf. 2 Cor 8: 1-5; 2 Tessalonicenses 1:.. 3-4). No 

entanto, na conclusão de elogios de Paulo, há a sugestão de um problema. 

O apóstolo tinha ensinado aos tessalonicenses sobre o retorno de Cristo, e eles 

ansiosamente aguardado que vinda gloriosa (1:10). No entanto, eles eram 

aparentemente excessivamente preocupados com a volta do Senhor e queria ter 

certeza de que eles não perdê-la. Sua preocupação zeloso com a vinda de Jesus 

levou à noção equivocada de que as responsabilidades temporais não importava 

mais, à luz do Seu retorno. Assim, Paulo teve que dar-lhes instrução substancial 

para corrigir os seus equívocos e respostas insalubres à promessa do iminente 

retorno do Salvador (4: 13-5: 11; 2 Ts. 2: 1-12). 

A antecipação zeloso mas equilibrado do retorno de Cristo é uma coisa boa. O 

apóstolo João teve uma expectativa tão sério para a Parusia em sua conclusão 

para o livro do Apocalipse: "Aquele que dá testemunho destas coisas diz:" Sim, 

venho sem demora. " Amém. Vem, Senhor Jesus "(Ap 22:20). O apóstolo Tiago 

disse aos seus leitores: "Portanto, ser paciente, irmãos, até a vinda do Senhor. 

O agricultor espera o precioso produto do solo, sendo paciente sobre ele, até 

que ele recebe as chuvas precoces e tardias. Você também ser paciente ; 

fortalecer os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima "(Tiago 

5: 7-8). O apóstolo Pedro escreveu: "Mas, de acordo com a sua promessa, 

esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por isso, amados, 

uma vez que você olhar para essas coisas, ser diligente para ser encontrado por 

ele em paz, imaculados e irrepreensível "(2 Pedro 3: 13-14). Paulo queria que o 

Corinthians seria "aguardando ansiosamente a revelação de nosso Senhor Jesus 

Cristo" (1 Cor. 1: 7). 

Mas os tessalonicenses estavam permitindo a sua emoção e entusiasmo para a 

segunda vinda de Cristo a ofuscar as responsabilidades comuns da vida. Eles 

pareciam perder o equilíbrio e compostura (2 Ts 2:. 2; 3:10) e tornou-se tão 

zeloso e tumultuada em relação eventos escatológicos que eles negligenciaram 

as suas funções diárias. Tal perspectiva desequilibrada em Jesus "retorno, no 



entanto, contradisse o ensinamento do Senhor, por exemplo, na parábola das 

dez minas, em que Ele procurou corrigir os discípulos 'idéia equivocada de que" 

o reino de Deus ia aparecer imediatamente " (Lucas 19:11; cf. 24:21; Atos 1: 

6). Como Ele apresentou a parábola, Cristo indicado como os crentes devem 

viver em vista de Sua vinda terrena reino: "Um homem nobre partiu para uma 

terra distante para receber um reino para si mesmo, e depois voltar E chamou 

dez dos seus escravos, e deu. -lhes dez minas e disse-lhes: "Fazer negócios com 

este até que eu volte" (Lucas 19: 12-13). Os cristãos devem continuar com suas 

vidas cotidianas e responsabilidades até a volta de Cristo. 

Por causa da perspectiva distorcida e instável dos tessalonicenses em relação ao 

retorno de Cristo, Paulo precisava para trazê-los para a terra e dar-lhes quatro 

exortações práticas para a vida até que Jesus vem: se amam mais, levar uma 

vida tranqüila, cuide da sua vida, e trabalhar com as mãos. A obediência a esses 

comandos seria um testemunho mais apropriado para os incrédulos do que 

extrema preocupação dos tessalonicenses com a volta do Senhor, que a 

preocupação veio à custa de cuidar de responsabilidades da vida. 

Ame-se mais 

Agora quanto ao amor dos irmãos, você não tem necessidade de 

alguém para escrever para você, para você mesmos sois instruídos 

por Deus a amar uns aos outros; pois na verdade você praticá-la 

com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Mas nós 

pedimos que você, irmãos, para se destacar ainda mais, (4: 9-10) 

A exortação do apóstolo Paulo a amar contrasta com o que ele advertiu-lhes 

sobre a imoralidade e luxúria (4: 3-8; cf. Ef 5: 1-3.). A frase agora como 

a introduz uma mudança de assunto (cf. 5: 1), a partir de uma discussão sobre 

a luxúria e pecado sexual a uma consideração de o amor dos irmãos. Os 

crentes não devem apenas abster-se de formas ilícitas de afeto, mas também 

trocar tudo que, para o tipo de amor fraternal caracterizado apenas pelos 

motivos e conduta mais puros. Esta seria a expressão mais verdadeira da 

regeneração mudança, tinha feito no Tessalonicenses. 

O amor dos irmãos ( Filadélfia ) originalmente se referia a afeição por 

parentes de sangue, mas é sempre usada no Novo Testamento, em referência ao 

afeto cristão (Rm 0:10; Heb. 13:. 1; 1 Pedro 1:22; 2 Pedro 1: 7). Verdadeiro 

amor bíblico, um tema recorrente Novo Testamento, sempre se expressa em 

atos de necessidades de serviços de reuniões e fazer as coisas com sacrifício 

para beneficiar os outros (Mt 25: 35-40; João 13:.. 34-35; Rom 12:15; 1 Cor 

0:26; 16:14; 2 Cor. 8: 7; Gl 5,13; 6:.. 2; Ef. 5: 2; Phil. 1: 9; Col. 3:14; Hb 6:10. 

; 10:24; Tiago 1:27; cf. Mt 22: 37-39; 1 Cor 13:13; Gl 5,22; 1 João 3:18).... 

Mesmo que Paulo mencionou em sua carta, foi apenas a afirmar que não 

havia nenhuma necessidade para qualquer um de escrever para os 



tessalonicenses (cf. 5: 1) sobre o amor dos irmãos , porque eles já 

foram ensinados por Deus a amar um ao outro. uso de Paulo da expressão 

enfática vós mesmos indica que, para além de ele ou qualquer outro professor, 

os crentes foram ensinados por Deus ( Theodidaktos , literalmente "Deus 

ensinou", e usado somente aqui no Novo Testamento) a amar um ao 

outro. Esse tipo de amor era característica da natureza divina que agora 

possuía. 

Romanos 5: 5 suporta essa realidade: "O amor de Deus foi derramado em 

nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." Na conversão cristãos 

recebem o Espírito Santo (Atos 2: 38-39; 15: 8; 1 Cor 0:13.), Que reside neles 

(João 14:.. 16-17; Rom 8:11; Efésios 1: 13-14 ..; 5:18; 2 Tm 1:14; 1 João 2:27; 

cf. Ez 36:27) e ensina-los a amar (João 14:26; 16:13; Romanos 5: 3-5; 1. Cor. 

2:10). Assim, é impossível que os crentes não amar (João 13: 34-35; 1 João 

3:17; 4: 20-21; 5: 1). Em sua primeira carta, o apóstolo João enfatizou várias 

vezes, positiva e negativamente, essa verdade. ". Aquele que diz que está na 

luz, e odeia a seu irmão está nas trevas até agora Aquele que ama a seu irmão 

permanece na luz, e não há motivo para tropeço nele" (1 João 2: 9-10 ). "Nós 

sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos 

Aquele que não ama permanece na morte." (03:14; cf. 4: 7-8, 12). 

O amor vem do verbo familiarizado Ágape , relacionado com o 

substantivo ágape . Ela expressa a forma mais pura, mais nobre do amor, que é 

volitivamente conduzido, não é motivada pela aparência superficial, atração 

emocional, ou relação sentimental. Paulo estava convencido de que eles de 

fato (na realidade, sem dúvida) exibiam esse amor para com todos os 

irmãos. O Tessalonicenses demonstrado Ágape amor, não só em sua 

congregação, mas também para os outros irmãos (cristãos) que estavam por 

toda a Macedônia. Paulo plantado igrejas nas outras cidades macedónios de 

Filipepi e Berea (Atos 16: 12-40; 17: 10-14; cf. 16: 6-10), e seus companheiros 

em Tessalônica, Silas e Timóteo, também ministrou nesses municípios (Atos 

16 : 19, 25, 29; 17:14). Assim como eles tinham proclamado a sua fé a toda a 

região (1 Tessalonicenses 1: 8.), Demonstrando, assim, a realidade da sua 

conversão, por isso teve o Tessalonicenses demonstraram a sua santificação, 

manifestando amor espiritual para com todos. Os crentes em toda a sua região 

( Macedónia ) tinham recebido a sua generosa hospitalidade, as suas amáveis 

atos de misericórdia, e seus atos de sacrifício de serviço. 

No entanto, como exemplar como dos Tessalonicenses amor era, não era 

perfeito. Mesmo que Paulo queria ver a fortalecer a fé (1 Ts. 3:10), ele também 

pediu a sua fortalecer seu amor. Daí ele novamente pediu a eles para se 

destacar ainda mais ("super abundam") neste virtude (cf. 4: 1). Oportunidade 

específica permaneceu por amor dos Tessalonicenses abundar para seus 

pastores (5: 12-13) e irmãos na fé (5: 14-15, 26). Na mesma linha, Pedro 

encorajou seus leitores: "Uma vez que você tem em obediência à verdade 



purificado as vossas almas por um amor sincero aos irmãos, fervorosamente 

ameis uns aos outros com o coração" (1 Pedro 1:22; cf. 2:17; 4: 8; 2 Pedro 1: 

7). "Fervorosamente ameis uns aos outros" poderia literalmente ser traduzida 

por "esticar-se aos limites do amor um para o outro." 

Assim, tendo em conta a verdade de que Jesus está voltando, Paulo exortou os 

tessalonicenses a amar os outros mais, não menos. Como eles tinham no 

passado, eles foram viver na esperança da volta do Senhor, mas nunca perder 

de vista a prioridade do amor (cf. Tiago 1:27; 2: 15-16; 1 João 3: 17-18) . 

Levar uma vida tranquila 

e torná-la sua ambição de levar uma vida tranquila (4: 11a) 

Embora haja uma grande urgência na vinda iminente do Senhor, que pede 

seriedade sobre proclamar o evangelho, enquanto ainda há tempo, o apóstolo 

Paulo não comandava os tessalonicenses a viver uma vida de barulhento, 

frenética agitação evangelística. Em vez disso, e como resultado de sua 

excelling ainda mais no amor fraterno, eles foram para torná-lo a sua ambição 

de levar uma vida tranquila. 

Em que frase Paulo usou as duas formas verbais em quase uma forma 

contraditória. Torná-lo a sua ambição (de philotimeomai ) significa ser zeloso 

e se esforçam ansiosamente, mesmo a considerá-la uma honra (como em Rm 

15:20;.. 2 Cor 5 : 9), ao passo que levar uma vida tranqüila (de hēsuchazō ) 

significa ser silenciosa (como em Lucas 14: 4; Atos 21:14), não se manifestar 

de forma inadequada (veja 1 Tm 2: 11-12), permanecendo em repouso. e 

tranquila (como em Lucas 23:56). Em antecipação da volta do Senhor, os 

crentes devem levar uma vida pacífica, livre de conflito e hostilidade em relação 

aos outros, o que é um testemunho do poder transformador do evangelho. 

O objetivo da directiva de Paulo, como era quando ele instruiu Timóteo e à 

igreja de Éfeso para orar por aqueles que têm autoridade, era que os crentes 

"podem levar uma vida tranqüila e sossegada, em toda a piedade e dignidade" 

(1 Tim. 2: 2; cf. Is 30:15;. 32:17;. 2 Tessalonicenses 3:12). 

Cuide da sua vida 

e assistir ao seu próprio negócio (4: 11b) 

A admoestação para assistir ao seu próprio negócio era comum em escritos 

gregos seculares mas usado somente aqui no Novo Testamento. Não está claro, 

porém, se Paulo estava falando a um grupo específico dentro da igreja de 

Tessalônica ou abordando um tema específico. O apóstolo pode ter usado a 

expressão como uma exortação geral para os tessalonicenses a concentrar-se 



em suas próprias vidas, cuidar de seus próprios postos de trabalho, e não se 

intrometer nos assuntos dos outros. 

Paulo emitiu-lhes uma exortação de acompanhamento em 2 Tessalonicenses 3: 

11-12: "Porquanto ouvimos que alguns entre vós estão levando uma vida 

indisciplinada, fazendo nenhum trabalho em tudo, mas agindo como 

intrometidos Agora essas pessoas, ordenamos e exortamos no. o Senhor Jesus 

Cristo para trabalhar de forma tranquila e comam o seu próprio pão. " Aqueles 

que não atender a seu próprio negócio eram "agindo como intrometidos" 

( periergazomai , "gastar o seu trabalho"), correndo em volta se intrometer nos 

problemas de todos. 

Antídoto de Paulo para tal comportamento imprudente, indisciplinado foi que 

os tessalonicenses trabalhar diligentemente e fielmente em seus trabalhos (cf. 

Prov 27: 23-27; Gl 6:... 5; Ef 4:28; 6: 5-7; Col. . 3: 22-24; 1 Tm 6: 1-2), ficar 

fora do negócio de outras pessoas, e levar tranquilos, vidas discretas que servem 

irmãos na fé e glorificam o Senhor diante de incrédulos. 

Trabalhar com as mãos 

e trabalhar com as mãos, assim como nós vos ordenou, de modo 

que você vai se comportar adequAdãoente em direção forasteiros 
e não estar em qualquer necessidade. (4: 11c-12) 

Os gregos acreditavam homens livres nunca deve inclinar-se para fazer o 

trabalho manual. Trabalho feito com as mãos era degradante para 

eles; portanto, eles fizeram os seus escravos fazer tudo isso. No entanto, com a 

maior parte dos primeiros cristãos provenientes das classes trabalhadoras, a 

igreja trabalho manual digna como um esforço honrosa. Portanto, 

Paulo ordenou aos tessalonicenses a perseverar em seus trabalhos. 

Aparentemente, muitos da classe operária e trabalhadores escravos entre os 

tessalonicenses convertidos tinha tomado a atitude de que, uma vez que eles se 

tornaram livres em Cristo, talvez eles não estavam mais sujeitos a seus senhores 

e as obrigações dos seus postos de trabalho.'Preocupação com Jesus' Os novos 

crentes retorno pode ter intensificado essa atitude. Em vez de apoiar-se através 

do trabalho honesto, alguns dos tessalonicenses estavam provavelmente em 

função dos recursos dos outros para sustentar-se para o que eles achavam que 

seria um breve interlúdio. Daí Paulo exortou-os aqui para trabalhar com suas 

próprias mãos , e advertiu-os em 2 Tessalonicenses 3:10 que "se alguém não 

está disposto a trabalhar, então ele não é para comer, também." 

O propósito subjacente a exortação de Paulo sobre o trabalho e motivar todas 

as suas outras liminares-de amar, de viver tranquilamente, e para cuidar de seus 

próprios negócios, era evangelístico, para que os tessalonicenses iria se 



comportar adequAdãoente em direção a pessoas de fora. Para ele, a chave 

para o evangelismo foi o Cristãos integridade manifestar a um mundo 

pecaminoso, confuso e agitado (cf. Jó 2: 3; Sl 26:... 1; Matt 05:16; Fp 2: 15-16; 

1 Pedro 2:12). Quando os crentes exibir atitudes trabalho diligente e hábitos e 

viver de uma maneira amorosa e tranquila que respeita a privacidade dos outros 

e não intrometer ou fofocas, constitui um poderoso testemunho para os 

incrédulos e faz o evangelho credível. 

Além disso, o comportamento adequado dos Tessalonicenses (conduta diária 

aceitável) seria garantir que eles não estar em qualquer necessidade. Se 

obedecessem as exortações de Paulo, eles nem sempre tem que depender de 

cristãos mais diligentes para suprir o seu sustento. 

Tais práticas, vida simples, tal como consagrado nos exortações do apóstolo 

Paulo aos Tessalonicenses, é o fundamento de toda a evangelização. Crentes 

que sacrificially amam outras pessoas, exibem vidas tranquilas, 

conscientemente se concentrar em manter suas próprias vidas em ordem, e 

fielmente desempenhar as suas responsabilidades diárias no local de trabalho 

(evitando assim qualquer dependência do bem-estar) -todas as ao proclamar o 

evangelho à luz do retorno de Cristo, são as testemunhas mais eficazes para os 

seus vizinhos que não foram salvas e entes queridos. 

 

11. O que acontece com os cristãos que 

morrem? (1 Tessalonicenses 4: 13-18) 

Mas nós não queremos que vocês sejam ignorantes, irmãos, 

acerca dos que já dormem, para que você não vai entristecer-vos 

como os outros que não têm esperança. Porque, se cremos que 

Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com ele, 

aqueles que dormem em Jesus. Por isso, dizemos a vocês, pela 

palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos até a vinda do 

Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo 

Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e 

ressoada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão 

primeiro. Então, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados 

juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos 

ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, 
consolai uns aos outros com estas palavras. (4: 13-18) 

O estudo do fim dos tempos, é a paixão consumidora de muitos na igreja 

hoje. Sensational autores best-sellers argumentam que os eventos atuais 

cumprem as suas interpretações, muitas vezes duvidosas de profecia 

bíblica. Alguns afirmam ter descoberto o segredo que até mesmo Jesus na Sua 

Encarnação não sabia-o tempo da Segunda Vinda (cf. Mat. 



24:36). Tragicamente, algumas pessoas ficam tão presos no estudo da 

escatologia que negligenciam os princípios básicos de crescimento espiritual e 

de evangelização que a segunda vinda é projetado para motivar. 

De todos os eventos do fim dos tempos, o arrebatamento da igreja parece gerar 

o maior interesse e discussão. O jovem igreja em Tessalônica também tinha 

dúvidas sobre esse evento, por isso Paulo dirigiu suas preocupações nesta 

passagem. Mas ao contrário da maioria tratados modernos sobre o assunto, a 

preocupação de Paulo não era apenas doutrinária, mas pastoral. Sua intenção 

não era para dar uma descrição detalhada do Arrebatamento, mas para confortar 

os tessalonicenses. A intenção das duas outras passagens do Novo Testamento 

que discutir o Rapture (João 14: 1-3; 1 Cor. 15: 51-58) é também proporcionar 

conforto e encorajamento para os crentes, não para abastecer suas especulações 

proféticas. 

Quando Paulo escreveu esta carta, os tessalonicenses havia sido em Cristo 

apenas por alguns meses. O apóstolo lhes havia ensinado sobre os eventos do 

fim dos tempos, como o retorno de Cristo para reunir os crentes a Si mesmo 

(por exemplo, 1: 9-10; 2:19; 3:13). Eles também sabiam sobre o Dia do Senhor 

(5: 1-3), um tempo de vir julgamento sobre os ímpios. Mas algumas questões 

sobre os detalhes de seu encontro com Cristo os perturbava. Em primeiro lugar, 

eles parecem ter ficado com medo de que eles tinham perdido o arrebatamento, 

uma vez que a perseguição que sofriam (3: 3-4) fizeram com que alguns temem 

que estavam no Dia do Senhor, o que, obviamente, não esperava que a 

experiência ( 2 Tessalonicenses 2: 1-2.). Ampliando esse equívoco foram 

alguns falsos mestres, sobre quem Paulo advertiu em 2 Tessalonicenses 2: 2: 

"[Do] não ser rapidamente abalada desde a compostura ou ser perturbado ou 

por um espírito ou uma mensagem ou uma carta como se de nós, para o sentido 

de que o dia do Senhor vem ". Mas a perseguição que estavam vivendo não era 

o que se relaciona com a tribulação ou o Dia do Senhor. Era apenas a 

perseguição que todos os crentes podem esperar (2 Tim. 3:12), e que Paulo 

havia alertado sobre os tessalonicenses (3: 3-4). 

Medos dos tessalonicenses que eles estavam no Dia do Senhor e, portanto, tinha 

perdido o arrebatamento implica que o Arrebatamento precede a tribulação. Se 

o Tessalonicenses sabia que o arrebatamento veio no final da Tribulação, a 

perseguição não teria lhes causou a temer que eles tinham perdido. Em vez 

disso, que a perseguição teria sido um motivo de alegria, não de 

preocupação. Se o dia do Senhor havia chegado, e o arrebatamento foi depois 

da tribulação, então esse evento abençoado teria sido aproxima. 

Mas de grave preocupação aos Tessalonicenses foram aqueles dentre eles que 

tinham morrido. Será que eles recebem seus corpos ressuscitados no 

arrebatamento, ou eles teriam que esperar até depois da tribulação? Será que 

eles perca a Rapture por completo? Seriam, portanto, cidadãos de segunda 



classe no céu? Eram as suas mortes castigo por seus pecados (cf. 1 Cor. 

11:30)? Eles se amavam tão profundamente (cf. 4: 9-10), que esses 

pensamentos perturbados-los muito. Sua preocupação para aqueles que tinham 

morrido mostra que os tessalonicenses acreditavam que o retorno de Cristo era 

iminente e poderia acontecer em sua vida. Caso contrário, não teria havido 

nenhuma razão para que a sua preocupação. Medo dos tessalonicenses que seus 

companheiros crentes que haviam morrido pode perder o arrebatamento 

também implica que eles acreditavam em um arrebatamento pré-

tribulacional. Se o Arrebatamento precede a Tribulação, eles podem ter se 

perguntado quando os crentes que morreram receberiam seus corpos 

ressuscitados. Mas não teria havido nenhum tal confusão se o Arrebatamento 

segue a tribulação; todos os crentes, então, receber os seus corpos ressuscitados 

ao mesmo tempo. Além disso, se eles tinham sido ensinados que eles iriam 

passar pela Tribulação, eles não teriam entristecido por aqueles que morreram, 

mas teria sido feliz em vê-los poupado de que o tempo horrível. 

Paulo escreveu esta seção de sua epístola para aliviar a dor e confusão dos 

tessalonicenses. Ele estava preocupado que eles não ... ser desinformado ... 

sobre aqueles que estão dormindo e, assim, entristecer-vos como os outros 

que não têm esperança. Uma vez que a sua dor foi baseada na ignorância, 

Paulo consolou-los, dando-lhes conhecimento. 

A frase não queremos que vocês sejam ignorantes ou seu equivalente 

freqüentemente introduz um novo tema nas epístolas de Paulo (cf. Rm 1:13; 1 

Cor. 10: 1; 11: 3.; 12: 1; 2 Cor 1:. . 8; Phil 1:12; Colossenses 2: 1). A 

conjunção mas e os carinhoso prazo irmãos (cf. vv 1, 10; 1:. 4; 2: 1, 9, 14, 17; 

3: 7; 5: 1, 4, 12, 14, 25) enfatizam a mudança no assunto e chamar a atenção 

para importância do novo tópico. Neste caso, Paulo apresentou não só um novo 

assunto, mas também nova revelação que ele havia recebido "pela palavra do 

Senhor" (v. 15). 

Como era a sua principal preocupação, Paulo primeiro abordou a questão do . 

aqueles que estão dormindo Enquanto koimaō ( dormindo ) pode ser usado 

de sono normal (. Matt 28:13; Lucas 22:45; Atos 12: 6), mais frequentemente 

refere-se aos crentes que já morreram (vv 13-15; Matt 27:52; João 11:11; Atos 

7:60; 13:36; 1 Cor 11:30; 15:... 6, 18, 20, 51; 2 Pedro 3: 4). No versículo 

14, aqueles que estão dormindo são identificados como "os mortos em 

Cristo." O particípio presente tenso koimōmenōn (v. 13) refere-se àqueles que 

estão continuamente caindo no sono como um curso regular da vida na 

igreja. Eles haviam crescido cada vez mais preocupados como os seus 

companheiros crentes continuaram a morrer. 

É importante lembrar que no Novo Testamento "sleep" aplica-se apenas para o 

corpo, nunca para a alma. "Sono da alma", o falso ensino de que as almas dos 

mortos estão em um estado de existência inconsciente na vida após a morte, é 



estranha à Escritura. Em 2 Coríntios 5: 8, Paulo escreveu que ele "prefere [red] 

antes estar ausentes do corpo e estar em casa com o Senhor", enquanto em 

Filipenses 1:23, ele expressou seu "desejo de partir e estar com Cristo, para que 

é muito melhor. " Essas declarações ensinam que os crentes vão 

conscientemente na presença do Senhor na hora da morte, pois como poderia 

inconsciência ser "muito melhor" do que a comunhão consciente com Jesus 

Cristo nesta vida? Jesus prometeu ao ladrão arrependido na cruz: "Em verdade 

eu vos digo, hoje estarás comigo no paraíso [céu; cf. 2 Cor. 12: 4; Apocalipse 

2: 7]" (Lucas 23:43). Moisés e almas de Elias não estava dormindo, desde que 

apareceram com Jesus na Transfiguração (Mateus 17: 3.), Nem são as dos 

mártires da tribulação em Apocalipse 6: 9-11, que será acordado e capaz de 

falar com Deus . Após a morte do resgatadas ir conscientemente na presença do 

Senhor, enquanto os perdidos para o castigo consciente (Lucas 16: 19-31). 

Paulo relacionada esta informação para os tessalonicenses para que eles não se 

lamentar. Existe uma tristeza normal que acompanha a morte de um ente 

querido, causada pela dor da separação e da solidão. Jesus sofreu por causa da 

morte de Lázaro (João 11:33, 35), e Paulo exortou os romanos a "chorar com 

os que choram" (Rom. 12:15). No entanto, o apóstolo não tem esse tipo de dor 

em mente aqui, mas dor como os outros que não têm esperança. Em Efésios 

2:12 Paulo descreveu os descrentes como "não tendo esperança e sem Deus no 

mundo." Há um, aterrorizante, de Proposito, sem esperança terrível para os 

incrédulos quando um ente querido morre, uma tristeza não mitigado por 

qualquer esperança de reencontro. Comentando sobre o desespero sem 

esperança de incrédulos no mundo antigo, William Barclay escreve: 

Em face da morte do mundo pagão estava em desespero. Eles se encontraram 

com resignação sombria e desesperança desolador. Ésquilo escreveu: "Uma vez 

que um homem morre não há ressurreição." Theocritus escreveu: "Há esperança 

para aqueles que estão vivos, mas aqueles que morreram estão sem 

esperança." Catulo escreveu: "Quando uma vez que os nossos breves conjuntos 

de luz, há uma noite perpétua através do qual temos de dormir." Em suas lápides 

epitáfios sombrias foram esculpidos. "Eu não estava; tornei-me, eu não sou;. Eu 

não me importo" ( As Cartas aos Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses , 

rev ed.. [Louisville: Westminster, 1975], 203) 

Mesmo os pagãos que acreditavam na vida após a morte não tinha essa esperança confirmada 

pelo Espírito Santo; eles simplesmente se apegou a ela sem afirmação de Deus. Mas os 

cristãos não experimentam a dor sem esperança de não crentes, para quem a morte marca o 

corte permanente de relacionamentos. Ao contrário deles, os cristãos nunca dizer um último 

adeus um ao outro; haverá uma "reunião [de todos os crentes] a Ele" (2 Ts 2: 1.). Partings 

nesta vida são apenas temporários. 

Ignorância dos tessalonicenses sobre o Arrebatamento levou a lamentar. Foi 

para dar-lhes esperança e consolar os que Paulo discutido daquele evento 



importante, dando uma descrição de quatro vezes do mesmo: seus pilares, os 

participantes, planejar e lucro. 

Os Pilares da Rapture 

Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também 

Deus trará com ele, aqueles que dormem em Jesus. Por isso, 
dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, (4: 14-15a) 

A bem-aventurada esperança do arrebatamento não é baseada nas areias 

movediças da especulação filosófica. Também não é mitologia religiosa, uma 

fábula inventada por pessoas bem-intencionadas para confortar os que 

sofrem. A verdade maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo voltará para reunir 

os crentes a Si mesmo se baseia em três pilares inabaláveis: a morte de Cristo, 

a ressurreição de Cristo, e a revelação de Cristo. 

A morte de Cristo 

Porque, se cremos que Jesus morreu (4: 14a) 

Se não sugere incerteza ou dúvida, mas em vez de sequência lógica. Paulo diz 

que "uma vez que," ou ", baseado no fato de que" acreditamos que Jesus 

morreu certas coisas logicamente. Simples declaração do apóstolo resume toda 

a riqueza da obra expiatória de Cristo, que fornece a base necessária para a 

reunião da igreja. Sua morte satisfez as exigências da justiça, santidade e justiça 

de Deus mediante o pagamento integral da pena pelos pecados dos crentes. Em 

virtude da morte substitutiva de Cristo, quando Deus "fez Aquele que não 

conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus 

em Cristo" (2 Cor. 5:21), os cristãos têm sido feitas aceitável para Deus e, 

portanto, apto a ser reunidos em Sua presença. 

Significativamente, Paulo não usou a metáfora do sono para se referir a Jesus, 

mas diz que ele morreu . Jesus experimentou a fúria de morte em todas as suas 

dimensões, como Ele "os nossos pecados em Seu corpo na cruz, para que nós, 

mortos para os pecados, vivamos para a justiça" (1 Pedro 2:24). Sua morte 

transformada morte no sono para os crentes. TE Wilson observa: "A morte foi 

alterado para dormir com a obra de Cristo É uma metáfora em que todo o 

conceito de morte é transformado" Cristo fez-lhe o nome para a morte no dialeto 

da Igreja (Atos 7..: 60) (Findlay) '"( O que a Bíblia ensina: 1 e 2 

Tessalonicenses [Kilmarnock, Escócia: João Ritchie Ltd., 1983], 45). Quando 

os crentes morrer, seu espírito vai imediatamente em comunhão consciente com 

o Senhor, enquanto seus corpos dormem temporariamente na sepultura, 

aguardando o arrebatamento. 



A Ressurreição de Cristo 

e ressuscitou, assim também Deus trará com ele, aqueles que 

dormem em Jesus. (4: 14b) 

A ressurreição de Cristo indica que o Pai aceitou Seu sacrifício, capacitando-o 

a "ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus" (Rom. 3:26). Paulo 

ensinou que a verdade aos Romanos, quando escreveu que "[Cristo] ressuscitou 

por causa da nossa justificação" (Rom. 4:25).A ressurreição de Cristo prova que 

Ele venceu o pecado ea morte, e tornou-se a fonte da vida de ressurreição para 

cada cristão. I. Howard Marshall escreve: "A morte de crentes não tem lugar 

para além de Jesus, e, portanto, Paulo pode concluir que Deus os ressuscitará e 

trazê-los para a presença de Jesus na parusia . Deus vai tratar aqueles que 

morreram confiando em Jesus, do mesmo modo Ele tratou o próprio Jesus, ou 

seja, ressuscitando-los "( 1 e 2 Tessalonicenses , o comentário Bible New 

Century [Grand Rapids: Eerdmans, 1983], 124). 

A frase , mesmo assim liga ressurreições dos crentes indissoluvelmente à 

ressurreição de Cristo. Em João 14:19 Jesus disse: "Porque eu vivo, vós também 

vivereis." Na passagem mais detalhadas sobre a ressurreição na Escritura, Paulo 

escreveu que "Cristo [é] os primeiros frutos, depois que os que são de Cristo, 

na sua vinda" (1 Cor. 15:23). Mais cedo nessa mesma epístola, ele afirmou 

claramente: "Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos 

ressuscitará a nós através do Seu poder" (1 Cor. 6:14). Em sua segunda carta 

inspirada aos Coríntios, Paulo escreveu: "Aquele que ressuscitou o Senhor 

Jesus também nos ressuscitará com Jesus" (2 Cor. 4:14). 

Para amenizar ainda mais os seus medos, Paulo tranquilizou os crentes 

que Deus trará com Ele [Jesus] aqueles que dormem em Jesus. Seus 

companheiros crentes que morreram não vai perder o arrebatamento, mas 

voltará com Cristo em glória. Alguns interpretam a frase Deus trará para 

significar que os espíritos dos mortos crentes virá do céu com Cristo para 

atender seus corpos ressuscitados. Outros vêem nele a verdade que por ocasião 

do Arrebatamento, Deus trará todos os crentes, vivos e mortos, de volta para o 

céu com Cristo. Enquanto a primeira vista é certamente verdade, a segunda 

parece ser a ênfase desta passagem. 

O que a passagem não ensina é que os espíritos dos mortos crentes retornar 

imediatamente à terra com Cristo para o estabelecimento do reino milenar. Este 

ponto de vista coloca o Rapture no final da tribulação e essencialmente iguala-

lo com a Segunda Vinda. Ele banaliza a Rapture em um espetáculo sem sentido 

que não serve para nada. Comentando sobre a inutilidade de uma Rapture 

posttribulational, Tomé R. Edgar pergunta: 

O que pode ser o propósito de manter um remanescente vivo pela tribulação 

para que alguns da igreja sobreviver e, em seguida, levá-los para fora da sua 



situação e torná-los o mesmo que aqueles que não sobreviveram? Por que 

mantê-los por isso? [A] explicação que eles fornecem uma escolta para Jesus 

não se sustenta. santos vivos arrebatados será exatamente o mesmo que o santos 

mortos ressuscitados. Por que os crentes mortos não podem cumprir esta 

Proposito? Por que manter um remanescente vivo [através da Tribulação], 

depois Rapture-los e realizar, no máximo, por deixá-los morrer? Não há 

propósito ou realização em [tal] Rapture ... 

Com todos os santos de todas as épocas passadas e os exércitos de anjos [] no 

céu disponíveis como escoltas e do fato de que [arrebatados] santos não 

fornecem nenhuma escolta diferente do que se tivessem sido mortos, por que 

permitam a igreja a sofrer imensamente, a maioria dos crentes [a] ser morto, e 

poupar um pouco para uma Rapture, que não tem nenhum propósito aparente, 

imediatamente antes das [Tribulação] período terminar? ... É esta a 

promessa? Você vai sofrer, ser morto, mas vou manter alguns vivos, e tirá-los 

um pouco antes os bons tempos virão. Tal raciocínio, é claro, exige uma 

explicação para a aparente falta de propósito para a Rapture posttribulational de 

qualquer espécie. 

Podemos observar o seguinte: 

(1) -Uma incomum, portentoso, evento único como o Rapture deve ter um 

propósito específico. Deus tem propósitos para suas ações. Este objetivo deve 

ser aquele que só pode ser realizado por um evento tão incomum como um 

arrebatamento dos santos vivos. 

(2): este propósito deve concordar com os princípios gerais de Deus de 

operação. 

(3) -Não há pouca ou nenhuma razão aparente ao êxtase os crentes, quando o 

Senhor voltar e apenas antes de configurar o reino há muito aguardado com 

todas as suas perspectivas alegres. 

(4) -Não há uma boa razão para entregar todos os que já são crentes da 

tribulação, onde eles seriam alvos especiais de perseguição. 

(5) -Para entregar a partir de um período de julgamento universal e destruição 

física, como a tribulação requer a remoção da terra por morte ou 

arrebatamento. A morte não é apropriado como uma promessa em Apocalipse 

03:10. 

(6) -Deliverance da tribulação antes de começar concorda com relações 

anteriores de Deus com Noé e Ló e se declarou diretamente como um princípio 

de ação de Deus para com os crentes em 2 Pet. 2: 9. ("Robert H. Gundry e 

Apocalipse 3:10," Graça Theological Journal 3 [Primavera 1982], 43-44) 



A visão de que os santos arrebatados retornar à terra com Cristo também contradiz João 14: 

1-3: 

Não deixe seu coração ser incomodado; credes em Deus, crede também em 

mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vos teria 

dito; pois eu vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar um lugar para 

você, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, 

estejais vós também. 

As frases "Casa de Meu Pai" e "onde estou" referem-se claramente ao céu (cf. João 

7:34). Jesus prometeu levar os crentes de volta para o céu com Ele quando Ele voltar para 

reunir o Seu povo. Tem que haver um intervalo de tempo e, em seguida, entre o retorno de 

Cristo para reunir Seu povo (o arrebatamento) e seu retorno à Terra para estabelecer o reino 

milenar (a Segunda Vinda). Durante esse intervalo de tempo entre o Arrebatamento ea 

Segunda Vinda, o julgamento dos crentes tem lugar:, (1 Cor 3 11-15; 2 Cor. 5:10). uma 

Rapture posttribulational não deixaria tempo para esse evento. 

A frase em Jesus é melhor entendida como descrever as circunstâncias em que 

os santos falecidos caíram no sono . Eles morreram na condição de ser 

relacionada com Jesus Cristo. Paulo utilizado essencialmente a mesma frase em 

1 Coríntios 15:18, quando escreveu sobre aqueles "que dormiram em Cristo." 

Ao demonstrar a aceitação de Seu sacrifício expiatório de Deus, a ressurreição 

de Cristo contrafortes o primeiro pilar sobre o qual se baseia o Arrebatamento, 

a morte de Cristo. 

A Revelação de Cristo 

Por isso, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, (4: 15a) 

Ensinamento de Paulo sobre o arrebatamento não era sua própria especulação, 

mas revelação direta de Deus. A frase Dizemos a vocês, pela palavra do 

Senhor tem o tom autoritário de um escritor inspirado revelando o que Deus 

revelou a ele. Alguns argumentam que a palavra do Senhor era algo que Jesus 

disse quando esteve aqui na terra. Mas não há paralelos próximos com a actual 

passagem em nenhum dos Evangelhos. Nem há qualquer ensinamento 

específico nos Evangelhos para que Paulo poderia ser alusivas. Embora o 

Senhor falou nos Evangelhos sobre a trombeta ea reunião dos eleitos, as 

diferenças entre as passagens e a atual superam as semelhanças, como Robert 

L. Tomé observa: 

Semelhanças entre esta passagem em 1 Tessalonicenses e os relatos evangélicos 

incluem uma trombeta (Mat. 24:31), a ressurreição (João 11:25, 26), e uma 

reunião dos eleitos (Mat. 24:31) ... No entanto, diferenças entre ele e os ditos 

canônicos do Cristo superam as semelhanças ... Algumas das diferenças entre 

Mateus 24:30, 31 e 1 Tessalonicenses 4: 15-17 são as seguintes: (1) Em Mateus 

o Filho do Homem virá nas nuvens, ... Em 1 Tessalonicenses ascendentes 



crentes são neles. (2) No primeiro os anjos se reúnem, neste último, o Filho o 

faz pessoalmente.(3) No primeiro nada é dito sobre a ressurreição, enquanto 

que no último este é o tema principal. (4) Mateus registra nada sobre a ordem 

de subida, que é a principal lição de Tessalonicenses. ("1, 2 Tessalonicenses," 

no Frank E. Gaebelein, ed. Comentário Bíblico do Expositor, vol 11. [Grand 

Rapids: Zondervan, 1979], 276-77) 

Também não é provável que Paulo está se referindo a uma frase de Jesus não registrada nos 

Evangelhos (cf. Atos 20:35); ele não indica nem implica que ele está citando diretamente as 

palavras de Cristo. Além disso, em 1 Coríntios 15:51 Paulo referiu-se o arrebatamento como 

um mistério; isto é, uma verdade anteriormente escondido, mas agora revelado. Isso indica 

que Jesus não revelou os detalhes do Rapture durante Seu ministério terreno. (Ele se referiu 

à Rapture em João 14: 1-3 em um sentido inespecífico geral.) Ensinamento de Paulo sobre o 

arrebatamento era nova revelação, possivelmente dada por Deus através de um profeta (como 

Agabus; Atos 21:11) mas é mais provável diretamente para o próprio Paulo. Os 

tessalonicenses aparentemente tinha sido informado sobre o dia do julgamento Senhor (5: 1-

2), mas não sobre o anterior evento-o arrebatamento da igreja, até que o Espírito Santo através 

de Paulo revelou a eles. Esta foi a nova revelação, mistério revelado. 

O Rapture, então, não descansa sobre a fundação instável de especulação 

teológica lunático, mas no alicerce seguro da morte, ressurreição e da revelação 

do Senhor Jesus Cristo. 

Os participantes do Rapture 

nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, não 
precederemos os que dormem. (4: 15b) 

Dois grupos de pessoas vão participar do arrebatamento: aqueles que estão 

vivos na vinda do Senhor e . aqueles que dormem Isso Paulo usou o pronome 

plural que indica que ele acreditava que o arrebatamento pode acontecer em sua 

vida. Ele tinha uma antecipação adequada de e expectativa para o retorno do 

Senhor, embora ao contrário de muitos ao longo da história da igreja, o apóstolo 

não prever um tempo específico para isso. Ele aceitou as palavras de Cristo em 

Mateus 24:36: "Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos 

do céu, nem o Filho, senão somente o Pai", e Atos 1: 7: "Não é para você 

compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou à sua própria 

autoridade. " Ao mesmo tempo, Paulo compreendeu a parábola das virgens 

prudentes e insensatas, que ilustra a loucura de não estar constantemente 

preparado para a volta do Senhor (Mt 25:. 1-13). O Senhor expressou o ponto 

de que a parábola, quando declarou: "Fique alerta, em seguida, para que você 

não sabe o dia nem a hora" (Mateus 25:13; cf. 24:. 45-51). Paulo assim evitado 

ambos os erros comuns sobre a volta de Cristo;ele não se envolveu na definição 

de data, nem ele empurrar o retorno de Cristo no, futuro nebuloso distante. 

Várias outras passagens expressar fervorosa esperança e expectativa de que ele 

mesmo poderia estar entre aqueles de Paulo que estão vivos e permanecem 



até a vinda do Senhor. Em Romanos 13:11, escreveu ele, "Fazei isto, 

conhecendo o tempo, que já é a hora para que você possa despertar do sono, 

porque agora a salvação está mais perto de nós do que quando cremos ". A 

salvação do que ele escreveu foi a redenção do corpo (Rom. 8:23) que ocorre 

quando Cristo voltar. No versículo 12, Paulo acrescentou: "A noite [do pecado 

do homem e governo de Satanás] está quase no fim, e no dia [do retorno de 

Cristo] está próximo." Ele escreveu aos Coríntios: "Ora, estas coisas 

aconteceram a eles como um exemplo, e foram escritas para nossa instrução, 

sobre quem os fins dos séculos têm chegado" (1 Cor. 10:11). Paulo sabia que 

ele estava na era messiânica, o período entre a primeira ea segunda vinda de 

Cristo, os últimos dias da história humana. Ele provavelmente não tinha idéia 

do que iria durar tanto quanto eles têm. Mais tarde, em que epístola, Paulo, 

como ele faz aqui em 1 Tessalonicenses, inclui-se entre aqueles que ainda 

poderia estar vivo no arrebatamento: "Eis que vos digo um mistério: vamos nem 

todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir 

e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos 

ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados "(1 Cor 15: 51-

52.). Como ele concluiu que letra Paulo escreveu: "Se alguém não ama o 

Senhor, ele deve ser amaldiçoado. Maranatha" (1 Cor. 16:22). Maranatha vem 

de duas palavras em aramaico que significa "Oh Senhor, vem!" e expressa a 

forte esperança de Paulo de que o Senhor iria voltar em breve. Mais cedo nesta 

epístola, ele elogiou os tessalonicenses por esperar "para o Seu Filho do céu" 

(1:10). Ele expressou seu desejo para eles que Deus "pode estabelecer [suas] 

corações irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de 

nosso Senhor Jesus com todos os seus santos" (3:13). Pronunciar uma bênção 

final como ele concluiu esta carta, Paulo escreveu: "Ora, o Deus de paz vos 

santifique completamente; eo vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente 

conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo" (5 : 

23). O apóstolo escreveu a Tito que ele estava "procurando a bendita esperança 

ea manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo" (Tito 

2:13). 

Por outro lado, Paulo percebeu plenamente que ele poderia morrer antes do 

arrebatamento. Em 1 Coríntios 06:14, ele reconheceu que ele poderia estar entre 

os ressuscitados no arrebatamento: "Ora, Deus não somente ressuscitou ao 

Senhor, mas também nos ressuscitará a nós através do Seu poder." Ele afirmou 

aos Filipenses seu desejo de que "Cristo mesmo agora, como sempre, ser 

exaltado no meu corpo, seja pela vida ou pela morte" (Fp. 1:20). No final de 

sua vida, sentindo sua morte iminente, ele escreveu a Timóteo: "Porque eu já 

estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. 

Combati o bom combate, terminei a Claro, eu guardei a fé "(2 Tim. 4: 6-

7). Embora reconhecendo ambas as possibilidades, Paulo usou nós porque 

quando ele escreveu, ainda era possível para que o Senhor retornar em sua 

vida. Ao fazê-lo, ele transmitiu aos Tessalonicenses o seu próprio desejo para 

o retorno iminente de Cristo. 



Paulo viveu em constante expectativa do retorno de Cristo. Mas o apóstolo, no 

entanto, tranquilizou os tessalonicenses que aqueles dentre eles que tinham 

morrido não iria perder o arrebatamento, que incluirá também aqueles que 

dormem . Além disso, a vida não vai preceder os mortos. Eles não vão ter 

precedência sobre eles ou ganhar uma vantagem sobre eles. Aqueles que 

morrem antes do arrebatamento, em nenhum sentido ser inferior aos que estão 

vivos. Todos os cristãos vão participar no Rapture. 

O Plano do Arrebatamento 

Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz 

de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo 

ressuscitarão primeiro. Então, nós que ficarmos vivos, seremos 

arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro 

do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o 
Senhor. (4: 16-17) 

Tendo tranquilizou os tessalonicenses que seus entes queridos falecidos não vai 

perder a Rapture, Paulo deu uma descrição passo-a-passo desse evento. 

Em primeiro lugar, o próprio Senhor vai voltar para a Sua Igreja. Ele não vai 

enviar anjos para ele, em contraste com a reunião dos eleitos que tem lugar na 

Segunda Vinda (Marcos 13: 26-27). 

Em segundo lugar, Jesus descerá dos céus, onde Ele tem sido desde sua 

ascensão (Atos 1: 9-11). Mais cedo nesta epístola, Paulo elogiou os 

tessalonicenses porque eles estavam esperando "para o Seu Filho do céu, a 

quem ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus" (1:10). Em seu julgamento 

perante o Sinédrio, Estevão exclamou: "Eis que vejo os céus abertos eo Filho 

do homem em pé à mão direita de Deus" (Atos 07:56). O escritor de Hebreus 

disse de Cristo ", quando ele tinha feito a purificação dos pecados, sentou-se à 

direita da Majestade nas alturas" (Heb. 1: 3). 

Em terceiro lugar, quando Jesus desce do céu, Ele irá fazê-lo com uma 

mensagem. Keleusma ( comando ) tem um anel militar para ele, como se o 

Comandante está chamando Suas tropas a cair. Os santos mortos em seus corpos 

ressuscitados irá juntar-se a arrebatados crentes que vivem nas fileiras. Grito de 

ordem do Senhor será semelhante à Sua ressurreição de Lázaro, quando "Ele 

clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora" (João 11:43). Esta é a hora "em que 

os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão" (João 

5:25). Os justos mortos da era da igreja será o primeiro a levantar-uma verdade 

que deve ter muito confortado Tessalonicenses ansioso. 

Em quarto lugar, a voz do arcanjo soará. Não há artigo definido no texto 

grego, que diz textualmente: "um arcanjo." Em Judas 9, a única outra passagem 

na Bíblia que menciona um arcanjo, o arcanjo é Michael. A Bíblia não diz se 



ele é ou não o único arcanjo (havia sete arcanjos de acordo com a tradição 

judaica). Assim, é impossível dizer que o arcanjo cuja voz será ouvida em que 

é Rapture. Quem quer que seja, ele acrescenta a sua voz ao grito de ordem do 

Senhor. 

Em quinto lugar, de que o Senhor ordenou a voz do arcanjo será adicionado o 

soar a trombeta de Deus (cf. 1 Cor. 15:52). Trombetas foram usadas nas 

Escrituras, por muitas razões. Soavam em festas de Israel, celebrações (2 Sam 

06:15.), E convocações (Lv 23:24.), Para soar um alarme em tempo de guerra 

(Nm 10:10). (Num. 10: 9) ou para qualquer outro motivo, foi necessário reunir 

uma multidão (Nm 10: 2; Jz 06:34..) ou fazer um anúncio (1 Sam. 13:. 3; 2 Sm 

15:10; 20: 1; 1 Reis 1: 34, 39, 41). A trombeta no arrebatamento não tem 

conexão com as trombetas do juízo em Apocalipse 8-11. Parece ter uma dupla 

Proposito: para montar o povo de Deus; e para sinalizar sua libertação deles (cf. 

Ex 19 16-19.) (Cf. Zc 1:16; 9: 14-16.). 

Em sexto lugar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro . Como 

mencionado acima, os mortos santos de maneira nenhuma ser inferiores aos 

vivos por ocasião do Arrebatamento. Na verdade, eles ressuscitarão 

primeiro , seus corpos glorificados que se incorporem e seus espíritos 

glorificados para torná-los à imagem de Cristo, como o apóstolo João escreveu: 

"Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O 

veremos assim como ele é "(1 João 3: 2). Aqueles que estavam em Cristo na 

vida será assim na morte; a morte não pode separar os crentes de Deus (Rm 

8:38.): "portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor" 

(Rom. 14: 8). 

Finalmente, aqueles crentes que ficarmos vivos, seremos arrebatados 

juntamente com os santos mortos nas nuvens, para o encontro do Senhor 

nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. harpazo ( preso ) 

refere-se a um forte, irresistível , mesmo ato violento. Em Mateus 11:12 

descreve a tomada do reino dos céus pela força. Em João 10:12, descreve um 

lobo arrebata ovelhas; em João 10: 28-29 fala da impossibilidade de qualquer 

pessoa está arrebatando fiéis fora das mãos de Jesus Cristo e por Deus Pai; em 

Atos 8:39 fala de de ser arrebatada do eunuco etíope Filipe; e em 2 Coríntios 

12: 2, 4 descreve Paulo está sendo arrebatado ao terceiro céu. É quando os 

crentes vivos são apanhados que eles são transformados e receber seus corpos 

glorificados (Fil. 3:21). "Em um momento, num abrir e fechar de olhos" crentes 

"será alterado" (1 Cor. 15:52), resgatada das garras de Satanás, a carne caído, o 

sistema mundial mal, e da ira vindoura de Deus. 

O tempo do arrebatamento não pode ser discernido de estar sozinho nesta 

passagem. Mas quando ele é lido com outros textos Rapture (João 14: 3; Ap 

3:10; cf. 1 Cor 15: 51-52; Fl 3.. 2-21)., E em comparação com textos de juízo 

(Mt 13 : 34-50; 24: 29-44; Rev. 19: 11-21), é evidente que não há nenhuma 



menção da decisão de todo nas passagens êxtase, ao passo que os outros 

importante no julgamento. É necessário, portanto, concluir que o 

Arrebatamento ocorre em um momento que não seja o julgamento. 

É melhor, em seguida, para separar os dois eventos. Que inicia o caso para o 

Arrebatamento para ocorrer em breve, antes que os elementos de julgamento 

descritos nas Escrituras como líder até a Segunda Vinda de julgamento. 

Mais uma vez, nenhum texto solitário da Escritura torna o caso inteiro para o 

pretribulation Rapture. No entanto, quando se considera todas as evidências do 

Novo Testamento, um caso muito convincente para a posição pretribulational 

emerge, que responde mais perguntas e resolve mais problemas do que qualquer 

outra posição Rapture. Os argumentos a seguir apresentar um forte argumento 

em favor do pretribulation Rapture. 

Em primeiro lugar, o reino terrestre de Cristo prometeu em Apocalipse 6-18 

não menciona a igreja como sendo na terra. Porque Apocalipse 1-3 usa a 

palavra grega para a igreja dezenove vezes, seria razoável supor que se a igreja 

estivesse na terra e não no céu nos capítulos 6-18, eles usariam "igreja" com 

freqüência semelhante, mas não é esse o caso. Portanto, pode-se supor que a 

igreja não está presente na Terra durante o período de tribulação descrito em 

Apocalipse 6-18 e que, portanto, o Senhor retirou-o da terra e se mudou para o 

céu por meio do Rapture. 

Em segundo lugar, Apocalipse 19 não menciona a Rapture, mesmo que esse é 

o lugar onde a Rapture posttribulational (se for verdade) que ocorreria de forma 

lógica. Assim, pode-se concluir que o arrebatamento já ocorreram. 

Em terceiro lugar, uma Rapture posttribulational torna o conceito em si Rapture 

inconseqüente. Se Deus preserva a igreja durante a tribulação, como 

posttribulationists afirmar, então por que ter uma Rapture em tudo? Não faz 

sentido ao êxtase crentes da terra ao céu sem nenhum propósito aparente que 

não devolvê-los imediatamente com Cristo à Terra. Além disso, uma Rapture 

posttribulational faz a separação única de ovelhas (crentes) dos caprinos 

(descrentes) no retorno de Cristo em julgamento redundante porque a Rapture 

posttribulational já teria conseguido isso. 

Quarto, se arroubos Deus e glorifica todos os crentes pouco antes da 

inauguração do reino milenar (como um posttribulational demandas Rapture), 

ninguém seria deixado para preencher e propagar o reino terrestre de Cristo 

prometeu a Israel. Não está no plano e propósito do Senhor para usar indivíduos 

glorificados para propagar a terra durante o Milênio. Portanto, o Rapture 

precisa ocorrer mais cedo para que depois de Deus ter arrebatado todos os 

crentes, Ele pode salvar mais almas-inclusive de Israel remanescente, durante 

os sete anos de tribulação. Essas pessoas podem, em seguida, entrar no reino 



milenar em forma terrena. A possibilidade mais razoável para esse cenário é o 

Arrebatamento pretribulational. 

Em quinto lugar, o Novo Testamento não alertar sobre uma iminente tribulação, 

tal como é vivida durante a septuagésima semana de Daniel, para os crentes da 

era da igreja. Ele alertar sobre erros e falsos profetas (Atos 20: 29-30; 2 Pedro 

2: 1; 1 João 4: 1-3)., Contra a vida ímpios (Ef 4: 25-5: 7; 1 Ts. 4: 3-8; Heb. 12: 

1), e de presente tribulação (1 Tessalonicenses 2:.. 14-16; 2 Tessalonicenses 1: 

4; tudo de 2 Pedro). Assim, é incongruente que o Novo Testamento seria 

silencioso, relativa a uma mudança tão traumática como a septuagésima semana 

de Daniel se posttribulationism eram verdadeiras. 

Em sexto lugar, as instruções de Paulo aos Tessalonicenses aqui exigir uma 

Rapture pretribulational porque, se Paulo estivesse ensinando-lhes 

posttribulationism, seria de esperar que eles se alegrar que entes queridos 

estavam em casa com o Senhor e poupado aos horrores da Tribulação. Mas, na 

realidade, os tessalonicenses entristecido. Além disso, com um ensino 

posttribulational seria de esperar que eles tristeza sobre seu próprio julgamento 

iminente e saber mais sobre seu destino futuro; no entanto, eles não 

manifestaram tal pavor ou questionamento.Além disso, é de se esperar Paulo 

para instruir e exortá-los a respeito de uma prova tão supremo como a 

tribulação, mas Paulo escreveu apenas sobre a esperança do arrebatamento. 

Em sétimo lugar, a seqüência de eventos na vinda de Cristo após a Tribulação 

exige uma Rapture pretribulational. A comparação e contraste das passagens do 

Arrebatamento com segundas passagens de vinda produz fortes indicadores de 

que o Arrebatamento não poderia ser posttribulational. Por exemplo: (a) por 

ocasião do Arrebatamento, Cristo reúne Sua própria (vv 16-17 da presente 

passagem.), Mas na Segunda Vinda, recolhimento dos anjos eleitos (Mt 

24:31.); (B) por ocasião do Arrebatamento, ressurreição é proeminente (vv 15-

16 da presente passagem.), Mas em relação à Segunda Vinda, A Escritura não 

menciona a ressurreição; (C) por ocasião do Arrebatamento, Cristo vem para 

recompensar os crentes (v 17 do presente passagem.), Mas na Segunda Vinda, 

Cristo vem para julgar a terra:; (Mt 25, 31-46). (D) por ocasião do 

Arrebatamento, o Senhor arrebata os verdadeiros crentes da terra, mas na 

Segunda Vinda, Ele tira os incrédulos (vv 15-17 da presente passagem.) 

(Mateus. 24: 37-41); (E) por ocasião do Arrebatamento, incrédulos permanecer 

na terra, ao passo que na Segunda Vinda, os crentes permanecem na terra; (F) 

a respeito do arrebatamento, a Escritura não menciona o estabelecimento do 

reino de Cristo, mas na Sua segunda vinda, Cristo estabelece seu Reino; e (g) 

por ocasião do Arrebatamento, os crentes receberão corpos glorificados, ao 

passo que na segunda vinda, ninguém vai receber corpos glorificados. 

Em oitavo lugar, alguns dos ensinamentos de Jesus exigir uma Rapture 

pretribulational. Por exemplo, a parábola do joio e do trigo (Mat. 13: 24-30) 



retrata os ceifeiros (anjos) remover o joio (descrentes) do meio do trigo 

(crentes), a fim de julgar o joio, o que demonstra que a a Segunda Vinda, o 

Senhor tem incrédulos retirados de entre os crentes. No entanto, por ocasião do 

Arrebatamento, Ele leva os crentes, de entre os incrédulos. Isto também é 

verdade na parábola da rede de arrasto (Mat. 13: 47-50) e na discussão dos dias 

de Noé e a descrição do julgamento das nações, tanto no Sermão do Monte (24-

25 Matt.). 

Em nono lugar, Apocalipse 3:10 ensina que o Senhor irá remover a igreja antes 

da tribulação. No grego, a frase "Eu também te guardarei" pode significar nada 

mais do que "Eu vou impedi-lo de entrar." Jesus Cristo vai homenagear a igreja, 

impedindo-a de entrar na hora de prova, ou seja, a septuagésima semana de 

Daniel, que está prestes a vir sobre o mundo inteiro. Apenas uma Rapture 

pretribulational pode explicar como isso vai acontecer. 

Assim, o Rapture (sendo apanhados ) deve ser pretribulational, antes que a ira 

de Deus descrito na Tribulação (Apocalipse 6-19). No Arrebatamento, os 

crentes vivos seremos arrebatados juntamente com os crentes ressuscitou dos 

mortos como a igreja triunfante junta a igreja militante para se tornar a Igreja 

glorificada. Clouds são frequentemente associados na Escritura com aparições 

divinas. Quando Deus apareceu no Monte Sinai: "A glória do Senhor repousou 

sobre o monte Sinai, ea nuvem o cobriu por seis dias" (Ex. 24:16). Nuvens 

marcou a presença de Deus no tabernáculo (Ex 40:34.), O templo (1 Reis 

08:10), e pelo transfiguração de Cristo (Mateus 17: 5.). Em Sua ascensão, Cristo 

"foi levantado, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos" 

(Atos 1: 9). 

Alguns argumentam que a palavra se encontram reunidos sugere um 

dignitário, rei, ou pessoa famosa e escoltá-lo de volta para a sua cidade. Eles, 

então, argumentam que, após a reunião descrita nesta passagem, os crentes 

voltará à Terra com Cristo. Mas tal analogia é arbitrária e assume um 

significado técnico para atender não exigida por qualquer palavra ou o 

contexto. Como observado anteriormente neste capítulo, essa explicação 

também torna o inútil Rapture; por que os crentes conhecer Cristo no ar e 

retornar imediatamente para a Terra? Por que eles não apenas encontrá-lo 

quando ele chegar aqui? Comentários Gleason L. Archer, "O máximo que se 

pode dizer de um tal 'Rapture' é que é um espetáculo bastante secundário de 

importância mínima" (Gleason L. Archer, Jr., Paulo D. Feinberg, Douglas J. 

Moo, e Richard Reiter, O Rapture: Pré, médio ou pós-Tribulação? [Grand 

Rapids: Zondervan, 1984], 215). Como também foi observado anteriormente 

neste capítulo, uma Rapture posttribulational contradiz o ensino de Cristo em 

João 14: 1-3 que Ele voltará para levar os crentes para o céu, e não 

imediatamente de volta à Terra. 



O último passo no plano do Arrebatamento é o bendito, confortando verdade 

que depois de Cristo voltar para nós (crentes) para Si reunir, estaremos para 

sempre com o Senhor. 

O beneficio do arrebatamento 

Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. (4:18) 

O benefício de entender o arrebatamento não é para preencher as lacunas em 

um esquema de escatológico. Conforme mencionado no início deste capítulo, o 

objetivo de Paulo em ensinar aos tessalonicenses sobre o arrebatamento 

foi consolá -los. O "Deus de toda consolação" (2 Cor. 1: 3) subvenções a todos 

os crentes o conforto encorajador saber que Cristo voltará um dia para 

eles. Naquele evento monumental, os mortos em Cristo serão ressuscitados, 

junte-se com os santos que vivem em vivenciar uma transformação completa 

de corpo e alma, e estar com Deus para sempre. Portanto, não houve 

necessidade de os tessalonicenses para lamentar ou tristeza sobre os seus 

companheiros crentes que haviam morrido. Não admira que Paulo chama o 

retorno de Cristo ", a bem-aventurada esperança" (Tito 2:13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. O Dia do Senhor (1 Tessalonicenses 5: 

1-3) 

Agora quanto aos tempos e às épocas, irmãos, você não tem 

necessidade de qualquer coisa para ser escrita para você. Porque 

vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um 

ladrão de noite. Enquanto eles estão dizendo: "Paz e 

segurança!"em seguida, a destruição virá sobre eles de repente, 

como as dores de parto em cima de uma mulher grávida, e eles 
não vão escapar. (5: 1-3) 

Depois de um século que experimentou o terror de duas guerras mundiais, o 

horror do Holocausto, a brutalidade do conflito coreano, a futilidade sem 

esperança da guerra no Vietnã, bem como inúmeras revoluções, motins, 

assassinatos e atos de terrorismo, um questão crucial é, Onde (se em qualquer 

lugar) é a história está indo? Será que ela tem um propósito, objetivo, ou 

significado? Ou é apenas uma interminável sucessão de eventos que levam a 

lugar nenhum? Como estamos a viver, trabalhar, brincar e amor em meio ao 

caos, confusão e falta de sentido da vida? Em seu livro de Cristo o sentido da 

história, Hendrikus Berkhof escreve: 

Nossa geração é sufocado pelo medo: o medo para o homem, para o seu futuro, 

e para a direção em que somos levados contra a nossa vontade e desejo. E fora 

isso vem um grito de iluminação a respeito do significado da existência da 

humanidade, e acerca da meta para a qual se dirigem. É um grito de uma 

resposta para a velha questão do sentido da história. ([Grand Rapids: Baker, 

1979], 13) 

Há três visões contemporâneas populares da história. A primeira é a visão 

cíclica, que vê a história como um círculo sem fim, em espiral de volta pelas 

mesmas coisas repetidas vezes. Nas palavras cínicas do pregador, "O que foi é 

o que vai ser, e que o que tem sido feito é o que vai ser feito Então não há nada 

de novo debaixo do sol." (Eclesiastes 1: 9.). A visão cíclica era popular entre os 

gregos antigos. Hoje ele caracteriza grande parte oriental pensamento, 

especialmente o hinduísmo, com seu ciclo contínuo de morte e renascimento 

( samsara ). Através da influência do movimento New Age, ele também se 

tornou cada vez mais popular no Ocidente. 

Mas a visão cíclica evacua qualquer significado ou propósito da história, como 

João Marsh observa: 

Se esse ponto de vista ser verdade, então a existência histórica foi privado de 

seu significado. O que eu faço agora que eu fiz em um ciclo mundial anterior, 

e fará novamente em ciclos mundiais futuros. Responsabilidade e decisão 

desaparecer, e com eles qualquer significado real à vida histórica, que na 



verdade se torna um ciclo natural, em vez grandioso. Assim como o milho é 

semeado, cresce e amadurece a cada ano, por isso é que os acontecimentos da 

história se repetir vez após vez. Além disso, se tudo o que pode acontecer é a 

repetição constante de um ciclo de eventos, não há possibilidade de sentido no 

próprio ciclo. Ele consegue nada em si mesmo, nem pode contribuir para 

qualquer coisa fora de si mesma. Os acontecimentos da história são desprovidos 

de significado. ( plenitude do tempo [Londres: Nisbet, 1952], 167) 

Um segundo ponto de vista da história é que do naturalismo ateísta. Ao 

contrário da visão cíclica, esta visão vê a história como linear e não 

repetitiva. Mas, como a visão cíclica, a visão naturalista atribui nenhum 

significado para a história. A história pode ser continuar em uma linha reta em 

vez de andar em círculos, mas não está levando em qualquer lugar; ele não tem 

um objetivo ou propósito final. Anthony Hoekema observa que de acordo com 

este ponto de vista: "Não padrão significativo pode ser encontrada na história, 

nenhum movimento em direção a um objetivo, só uma sucessão de eventos sem 

sentido" ( a Bíblia e o futuro [Grand Rapids: Eerdmans, 1989], 25). O filósofo 

britânico célebre e crítico vocal do cristianismo Bertrand Russell admitiu: "Não 

há nenhuma lei do progresso cósmico ... De evolução, tanto quanto o nosso 

conhecimento atual mostra, a filosofia não pode ser, em última análise otimista 

validamente inferido" (citado em Henry M. Morris, que as suas palavras podem 

ser usadas contra eles [Green Forest, Ark .: Mestre Books, 1997], 418). O 

zeloso defensor do darwinismo Richard Dawkins reconhece, "A evolução não 

tem um objetivo de longo prazo. Não há meta de longa distância, sem perfeição 

final para servir como critério de seleção, embora a vaidade humana alimenta a 

idéia absurda de que nossa espécie é a meta final da evolução "(citado em 

Morris, 412). Assim, a história humana é apenas uma fase do fluxo de sentido 

da história evolutiva. O paleontólogo George Gaylord evolutiva influente 

Simpson colocá-lo sem rodeios: "O homem é o resultado de um processo sem 

propósito e natural que não tê-lo em mente" (citado em Phillip E. 

Johnson, Darwin on Trial [Downers Grove, Ill .: InterVarsity, 1993], 

116). Esse, sem propósito, vista vazio sem esperança da história reduz o homem 

a insignificância, para nada mais do que uma "configuração chance de átomos 

no fluxo de deslizamento da história oportunidade sem sentido" (Francis A. 

Schaeffer, Morte in O City [Downers Grove, Illinois. : InterVarsity, 1972], 18). 

A visão cristã da história está em nítido contraste com o desespero sem 

esperança dos dois primeiros pontos de vista. A Bíblia revela a história de ser o 

desenrolar do plano proposital do soberano, Deus criador. Job confessou: "Eu 

sei que você pode fazer todas as coisas, e que nenhum dos teus planos pode ser 

frustrado" (Jó 42: 2). Por meio do profeta Isaías, Deus declara: "Meu objetivo 

será estabelecido, e farei toda a minha vontade" (Is. 46:10), e "eu, quem 

impedirá?" (Isa. 43:13). Jesus Cristo é a figura central na história; o Antigo 

Testamento aponta para a Sua vinda, e do Novo Testamento descreve e expõe 

sua vida, morte, ressurreição e segunda vinda. 



Como a história continua a se desdobrar os fins previstos eternamente de Deus, 

um evento se agiganta no horizonte: o Dia do Senhor. Esse evento vai marcar o 

fim do dia do homem, como Deus age em julgamento para tomar de volta o 

controle direto da terra dos usurpadores (humanos e demoníacos) que 

atualmente regem. Vai ser um momento sem precedentes de julgamento 

cataclísmico em todos os pecadores não arrependidos. 

A maioria dos pregadores se esforçar para ser positiva, afirmando, e 

reconfortante, e, portanto, raramente pregar sobre ira, vingança e julgamento de 

Deus. Mas ignorar essa verdade é a "encolher de declarar ... todo o propósito de 

Deus" (Atos 20:27). É a abandonar a responsabilidade do pregador de "pregar 

a palavra, estar pronto a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, 

com grande paciência e doutrina" (2 Tim 4: 2.). Escritura repetidamente alerta 

do juízo de Deus e do castigo eterno dos incrédulos. Julgamento foi uma grande 

ênfase de ambos os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo 

Testamento. Mas o único que falou com mais freqüência sobre o julgamento 

era o Senhor Jesus Cristo. Todos os verdadeiros pregadores devem seguir o seu 

exemplo, como Paulo (cf. 1:10; 2:16; 4: 6; 5: 9; 2 Tessalonicenses 1: 5-9.). 

Paulo havia pregado a verdade sóbria sobre o Dia do Senhor aos 

Tessalonicenses durante sua relativamente curta estadia em sua cidade (2 Ts. 2: 

5). Depois que ele saiu, surgiram dúvidas em suas mentes sobre tanto o 

arrebatamento eo Dia do Senhor. Timoteo provável conhecer essas 

preocupações de Paulo quando ele voltou de sua viagem a Tessalônica (3: 2, 

6). Tendo respondido suas perguntas sobre o arrebatamento na passagem 

anterior (4: 13-18), Paulo já lidou com as preocupações dos tessalonicenses 

sobre o Dia do Senhor. A partir do evento abençoado do arrebatamento da 

igreja, Paulo voltou-se para o evento horrível que o segue-a destruição dos que 

rejeitam ímpias do Senhor Jesus Cristo. Como foi em lidar com o 

Arrebatamento, o propósito de Paulo ao escrever esta seção no Dia do Senhor, 

não foi principalmente teológica e escatológica, mas pastoral e prático. 

Paulo apresenta o seu discussão do Dia do Senhor com a frase de transição peri 

de ( agora como a ). O apóstolo usou essa frase com frequência em seus 

escritos para sinalizar uma mudança de assunto (por exemplo, 4: 9; 1 Cor 7: 1, 

25; 8:. 1; 12: 1; 16: 1, 12). O uso de Paulo dos afetuosos prazo irmãos como 

uma chamada à renovada atenção também sugere um tópico novo (cf. 2: 1, 17; 

4: 1, 13). Em sua discussão sobre os eventos do fim dos tempos, Paulo virou-se 

do Rapture (4: 13-18) para um novo assunto, o Dia do Senhor. 

A frase as vezes ( Chronos ) e as épocas ( kairos ) refere-se em um sentido 

geral para o fim dos tempos (. cf. Dan 02:21; Atos 1: 7). Embora as duas 

palavras podem ser aqui utilizados num sentido sobreposição, há uma diferença 

subtil no significado entre eles. Chronos refere-se ao tempo cronológico, a hora 

do relógio ou calendário de tempo. Kairos , por outro lado, vê tempo em termos 



de eventos, eras, ou estações, tais como os tempos dos gentios (Lucas 

21:24). Tomados em conjunto, os dois termos sugerem que os tessalonicenses 

estavam curiosos sobre o calendário dos eventos do fim dos tempos. Que ambos 

os substantivos são plural indica que muitos períodos diferentes de tempo (cf. 

Dan 7:25; 9: 24-27.; 12: 7, 11, 12; Apocalipse 11: 2-3; 13: 5) e eventos (por 

exemplo, , o arrebatamento, a ascensão do Anticristo, a salvação de Israel, o 

selo, trompete e julgamentos bacia, a Segunda Vinda, a batalha do Armagedom, 

o julgamento de Ovelhas e caprinos, a prisão de Satanás, o reino milenar, o 

desprendimento de Satanás e rebelião mundial subsequente ao fim do Milênio, 

o julgamento do Grande Trono Branco, e os novos céus e da nova terra) 

compõem o fim dos tempos. 

Especificamente, a congregação queria saber quando o arrebatamento eo Dia 

do Senhor que aconteceria. Como observado no capítulo anterior deste volume, 

eles estavam preocupados que eles tinham alguma forma perdeu o 

arrebatamento e estavam no Dia do Senhor (cf. 2 Ts. 2: 1-2). No versículo 4 do 

capítulo, Paulo assegurou-lhes que não iria experimentar o Dia do 

Senhor. (Veja a discussão sobre. 5: 4-11 no capítulo 13 deste volume) 

Mas a sua pergunta a respeito de quando o Dia do Senhor viria, Paulo 

respondeu: . Você não tem necessidade de qualquer coisa para ser escrita 

para você O Senhor Jesus Cristo deu uma resposta semelhante aos Seus 

discípulos; quando eles perguntaram-Lhe: "Senhor, é nesse momento que você 

está restaurando o reino de Israel?" (Atos 1: 6) Ele respondeu: "Não é para você 

conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade" (Atos 

1: 7; cf. Mt 24:36, 44, 50; 25.: 13). Os tessalonicenses não precisa saber quando 

o Dia do Senhor viria; eles já sabiam tudo o que Deus pretendia que eles 

saibam. Para saber quando o Dia do Senhor virá promoveria indiferença 

espiritual se ainda fosse muito longe, ou pânico se estivesse vindo em 

breve. Estar preparado espiritualmente para a volta de Cristo não envolve 

definição de data, relógio-watching, ou assinar buscando. Deus escolheu não 

revelar o tempo específico de eventos do fim dos tempos, de modo que todos 

os crentes viverão em antecipação constante deles. 

Como ele respondeu a perguntas dos tessalonicenses sobre o Dia do Senhor, 

Paulo discutiu três aspectos desse acontecimento importante: a sua vinda, 

caráter e integridade. 

A vinda do Dia do Senhor 

Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá 

como um ladrão de noite. Enquanto eles estão dizendo: "Paz e 
segurança!" (5: 2-3a) 



O que os tessalonicenses já sabia muito bem que era o dia do Senhor virá 

como um ladrão na noite -suddenly, inesperAdãoente, indesejável, e 

negativamente. Vai ser um choque terrível para aqueles que não conhecem o 

Senhor Jesus Cristo. Akribos ( bem cheia ) descreve, meticulosa investigação 

cuidada, rigorosa (cf. Mt 2: 8; Lc. 1: 3; Atos 18:25). Os tessalonicenses sabia 

com certeza que o Dia do Senhor chegará inesperAdãoente. Obviamente, então, 

o momento da sua chegada não será revelado; não sane ladrão anuncia com 

antecedência o momento da noite , ele planeja roubar alguém. 

No próprio sermão do Sermão do Monte, Jesus 'em sua segunda vinda-Ele usou 

a imagem de um ladrão na noite para se referir à imprevisibilidade do seu 

retorno: "Mas não se esqueça disso, que, se o dono da casa soubesse a a que 

horas da noite viria o ladrão, ele teria sido em alerta e não teria permitido que 

sua casa fosse arrombada "(Mateus 24:43;. cf. Rev. 16:15). Tal como o Dia do 

Senhor, o tempo exato da Segunda Vinda não serão revelados, embora haverá 

sinais de que a volta de Cristo é iminente (Matt. 24: 4-33). Jesus colocou todas 

as gerações sobre a observação que eles devem viver na expectativa de sua volta 

e os eventos do Dia do Senhor, que levam até ele. 

A metáfora de um ladrão vir nunca é usado para se referir ao arrebatamento da 

igreja. Ele descreve a vinda do Senhor no julgamento, no final do período de 

sete anos da Tribulação, eo julgamento no final do reino de mil anos de Cristo 

na terra (2 Pedro 3:10). Um ladrão que vem não é um evento de esperança, de 

alegria da libertação, mas uma calamidade inesperado. 

O termo bíblico importante o dia do Senhor descreve julgamento futuro 

cataclísmico de Deus sobre os ímpios. Ele é mencionado explicitamente 

dezenove vezes no Antigo Testamento (Isaías 02:12; 13:. 6, 9; Ez. 13: 5; 30: 3; 

Joel 1:15; 2: 1, 11, 31; 03:14; Amos 5:18 [2 vezes], 20; Obad 15; Sf 1:. 7, 14 [2 

vezes]; Zc. 14: 1;. Mal. 4: 5) e quatro vezes no Novo Testamento (cf. Atos 2:20; 

2 Tessalonicenses 2:. 2; 2 Pedro 3:10), e é mencionado em outras passagens (cf. 

Ap 6:17; 16:14). Será o momento em que Deus derrama Sua fúria sobre o 

ímpio; na verdade, a Escritura três vezes chama o Dia do Senhor, o "dia da 

vingança" (Is. 34: 8; 61: 2; 63: 4). 

O Dia do Senhor deve ser diferenciado do "dia de Cristo";, o "dia de Cristo 

Jesus" (Filipenses 1: 6). (Phil 1:10 2:16.), O "dia do Senhor Jesus" (1 Cor 5: 5.), 

e o "dia de nosso Senhor Jesus Cristo" (1 Cor. 1: 8); todos esses termos se 

referem ao tempo em que os crentes receberão suas recompensas do Senhor 

Jesus Cristo (Rm 14:10; 1 Cor. 3: 11-14; 4: 1-5.; 2 Cor 5: 9-10). . O Dia do 

Senhor também deve ser distinguido do "dia de Deus" (2 Pedro 3:12), que se 

refere ao estado eterno. 

As passagens do Antigo Testamento que tratam do Dia do Senhor, muitas vezes 

transmitem uma sensação de iminência, proximidade, e expectativa: "Wail, 



para o dia do Senhor está próximo!" (Is. 13: 6); "Para o dia está próximo, o dia 

do Senhor está próximo" (Ez. 30: 3); "Para o dia do Senhor está perto" (Joel 

1:15); "Que todos os habitantes da terra tremer, para o dia do Senhor virá, 

certamente ele está próximo" (Joel 2: 1); "! Multidões, multidões no vale da 

decisão para o dia do Senhor está perto, no vale da decisão" (Joel 3:14); "Para 

o dia do Senhor se aproxima de todas as nações" (Obad 15.); "Fique em silêncio 

diante do Senhor Deus Para o dia do Senhor está próximo!" (Sofonias 1: 

7.); "Near é o grande dia do Senhor, próximo e chegando muito rapidamente" 

(Sof. 1:14). 

Os profetas do Antigo Testamento imaginou dias históricos do Senhor que pré-

visualizar o dia final, escatológico do Senhor. Deus muitas vezes usado 

circunstâncias providencialmente controlados, tais como a utilização de uma 

nação para destruir outro, ou desastres naturais, como instrumentos de Seu 

julgamento. Mas esses dias históricos do Senhor eram apenas um prelúdio para 

o dia final escatológico do Senhor, que será ainda maior em extensão e mais 

terrível em sua destruição. 

O Dia do Antigo Testamento das passagens Senhor muitas vezes têm tanto um 

próximo e um cumprimento muito, tal como a maior profecia do Antigo 

Testamento. No Salmo 69: 9 Davi escreveu: "O zelo da tua casa me consumiu, 

e as injúrias dos que vos injuriarem caíram sobre mim"; No entanto, após Jesus 

purificou o templo, "Seus discípulos lembraram-se do que está escrito, 'zelo por 

tua casa me consumirá" (João 2:17). Salmo 22 tem em vista tanto sofrimento 

de Davi e da crucificação de Cristo. Isaías 7:14 se refere tanto ao nascimento 

histórico do filho de Isaías e profeticamente para o nascimento virginal de 

Cristo. Da mesma forma, Isaías 13: 6 pontos para um dia histórico do Senhor, 

enquanto o versículo 9 do mesmo capítulo tem o dia final, escatológico do 

Senhor em vista. Joel 1:15; 2: 1, 11 descrevem um dia histórico do Senhor; Joel 

3: 1-14 o dia escatológico do Senhor. Obadias 1-14 retrata o dia histórico do 

Senhor em que Edom foi julgado; versículos 15-21 descrevem o dia 

escatológico do Senhor. Sofonias 1: 7-14 prevê, um dia histórico iminente do 

julgamento Senhor sobre Judá, que foi cumprida logo depois no cativeiro 

babilônico; 3: 8-20 prevê o último dia do Senhor. 

Resumindo a interação dos Dias histórico e escatológico do Senhor nos escritos 

dos profetas do Antigo Testamento, George Eldon Ladd escreve: 

O Dia do Senhor estava perto porque Deus estava prestes a agir; eo evento 

histórico foi em um sentido real uma antecipação da escritura definitiva 

escatológica ... A iminência histórica do Dia do Senhor não inclui tudo o que o 

Dia do Senhor queria dizer; história e escatologia foram realizadas em tensão 

dinâmica, pois ambos eram o Dia do Senhor. (A presença do futuro. [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1976], 320. Os itálicos no original) 



Ao contrário do Rapture, o que não será precedida por quaisquer sinais, haverá 

vários precursores que anunciam a chegada do Dia escatológico do Senhor. Eles 

não vão, no entanto, revelar o tempo específico que ela virá. 

O primeiro sinal de que o Dia do Senhor está próxima será a aparência de um 

precursor Elijah-like. Em Malaquias 4: 5, o Senhor declarou: "Eis que eu vou 

enviar-lhe o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do 

Senhor." Como muitos outros Dia das profecias Senhor, este teve um 

cumprimento histórico em João Batista (Lucas 1:17) e também terá um futuro 

cumprimento no fim dos tempos. Alguns têm especulado que este precursor 

será uma das duas testemunhas (Ap 11: 3). Quem quer que seja, ele vai anunciar 

o iminente retorno do Senhor Jesus Cristo e com a chegada do Dia do Senhor, 

que o precede. 

Em segundo lugar, uma rebelião mundial contra Deus e Sua Palavra vai 

preceder o Dia do Senhor. Em 2 Tessalonicenses 2: 3 Paulo lembrou aos 

Tessalonicenses que o Dia do Senhor (v. 2) "não virá a menos que a apostasia 

vem em primeiro lugar." Essa apostasia vai incluir um sistema mundial da 

religião falsa. (Veja a discussão de 2 Tessalonicenses 2: 3. No capítulo 23 deste 

volume) 

Em terceiro lugar, o Dia do Senhor não virá até que "o homem do pecado é 

revelado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de todo o chamado 

Deus ou é objeto de adoração, de forma que ele toma seu lugar no templo de 

Deus, mostrando-se como sendo Deus "(2 Ts 2: 3-4.). A ascensão do Anticristo 

e sua profanação do templo (Dan 9:27;. 11:31; 12:11;. Matt 24:15) vai preceder 

a vinda do Dia do Senhor. (Veja a discussão de 2: 3-4. No capítulo 23 deste 

volume) 

Em quarto lugar, as nações começarão a montar, no vale da decisão para a 

batalha do Armagedom (Joel 3: 2-14). 

Em quinto lugar, sinais dramáticos no céu vai preceder a vinda do Dia do 

Senhor; Deus "será exibido maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas 

de fumaça. O sol se converterá em trevas, ea lua em sangue, antes do grande e 

glorioso dia do Senhor vem ... O sol ea lua escurecer e as estrelas retiram o seu 

resplendor "(Joel 2: 30-31; 3:15; cf. Is 13:10; Matt 24:29; Lucas 21:25; Rev. 

6:.. 12-13; 8: 12). 

No Sermão do Monte, Jesus deu outra lista dos precursores para o Dia do 

Senhor, uma lista paralela nos primeiros cinco juízos dos selos em 

Apocalipse. O Senhor descreveu esses julgamentos como "dores de parto" 

(Mateus 24: 8.) Analogia apt -um para as dores de parto que vêm de repente em 

cima de uma mulher grávida e intensificar até que ela dá à luz. Assim como as 

dores de parto de uma mulher avisá-la que seu tempo para dar à luz é iminente, 



de modo que essas dores de parto deve alertar as pessoas de que o Dia do Senhor 

está próximo. 

A primeira dor de parto é uma proliferação de falsos mestres, falsos profetas e 

religiões falsas. Eles chegaram a explicar longe os sinais para que as pessoas 

não reconhecem que eles apontam para o Dia do Senhor. Em Mateus 24: 5 Jesus 

advertiu: "Muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo ', e enganarão 

a muitos." Mas o epítome de todos eles será o falso profeta final, o governante 

do mundo final, o Anticristo. Ele é conhecido na Bíblia por muitos nomes: o 

chifre pequeno (Dan. 7: 8), o rei que age como lhe agrada (Dan. 11: 36-45), o 

homem do pecado (2 Ts 2: 3.), o filho da perdição (2 Ts 2: 3.), e da besta (Ap 

11: 7; 13: 2-8). Este indivíduo habitado por um demônio será um homem de 

carisma, charme, poder de persuasão, brilho, autoridade, crueldade e maldade 

consumada. Ele vai à primeira parece ser tudo o que um longs mundo 

desesperado para-um homem que vai unificar o mundo sob a sua liderança e 

inaugurar uma vida curta era de paz e prosperidade global. Ele ainda vai fazer 

um pacto de sete anos com Israel (Dan. 9:27), prometendo fornecer a segurança 

e proteção que nação tem sempre desejou. Porém, no meio esse pacto, o 

Anticristo irá revelar suas verdadeiras cores. Ele vai colocar um fim a religião 

de Israel e profanar o templo, definindo-se como Deus e exigindo que o mundo 

adorá-lo (2 Ts 2: 4.). 

O primeiro dos juízos dos selos (Apocalipse 6: 2) retrata a ascensão de 

Anticristo ao poder: "Eu olhei, e eis um cavalo branco; eo que estava assentado 

sobre ele tinha um arco; e uma coroa foi dada a ele, e ele saiu vencendo e para 

vencer. " A curva mostra poder do Anticristo, mas a ausência de setas e do fato 

de que a coroa foi livremente dado a ele indicar a sua vitória não virá através 

da guerra. A vitória de Anticristo será um, conquista ideológica político sem 

derramamento de sangue, como o mundo se vira para ele para levá-los a superar 

a crise sem paralelo do tempo de tribulação. 

Falsa paz do Anticristo não vai durar muito tempo, para a segunda dor de parto 

é a guerra. Em Mateus 24: 6-7 Jesus advertiu: "Você vai ser ouvido de guerras 

e rumores de guerras Veja que você não está com medo, por essas coisas devem 

acontecer, mas que ainda não é o fim Porquanto se levantará nação contra 

nação.. , e reino contra reino. " Guerra numa escala sem precedentes irá 

caracterizar a Tribulação (Dan. 11: 36-45), que culminou com o massacre 

inimaginável da batalha do Armagedom (Apocalipse 19: 17-21). 

O segundo julgamento selo (Apocalipse 6: 3-4) também retrata as guerras 

devastadoras que precederão o Dia do Senhor: "Quando Ele quebrou o segundo 

selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: 'Vem'. E outro, um cavalo vermelho, 

saiu; e ao que estava assentado sobre ele, foi concedido a tirar a paz da terra, e 

que os homens se matassem uns aos outros; e uma grande espada foi dada a ele 

". Guerra personificado passeios a cavalo vermelho de batalha e abate. 



Somando-se a miséria e sofrimento causado pela guerra serão os desastres 

naturais associados com a terceira dor de parto: "Em vários lugares haverá 

fomes e terremotos" (Mat. 24: 7). A terceira e quarta juízos dos selos também 

descrevem os desastres naturais que antecedem o Dia do Senhor: 

Quando Ele quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: "Vem". E 

olhei, e eis um cavalo preto; eo que estava montado nele tinha uma balança na 

mão. E ouvi algo como uma voz no centro dos quatro seres viventes dizendo: 

"Uma medida de trigo por um denário, e três medidas de cevada por um denário; 

e não danificar o azeite eo vinho." (Apocalipse 6: 5-6) 

Que um denário (salários de um dia) iria comprar apenas uma medida de trigo (oferta de um 

dia para uma pessoa) e cevada suficiente (baixa qualidade do grão geralmente para alimentar 

o gado) para alimentar um pequeno família por um dia representa graficamente as condições 

de fome que irá prevalecer. 

A quarta imagens do selo morte em uma escala sem precedentes na história da 

humanidade: 

Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: 

"Vem". Olhei, e eis um cavalo pálido; e aquele que estava assentado sobre ele 

tinha o nome Morte; Hades e estava seguindo com ele. A autoridade foi dada a 

eles sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com fome e com 

a peste e com as feras da terra. (Apocalipse 6: 7-8) 

A devastação causada pela guerra e pela fome irá resultar em uma morte 

escalonamento toll-um quarto da população da Terra. 

A quarta dor de parto descreve o martírio de muitos dos crentes da 

Tribulação. Em meio à devastação, o abate, e horror da tribulação, muitos 

(Apocalipse 7: 9) serão resgatadas através da pregação das duas testemunhas 

(Ap 11: 2-6), os 144.000 evangelistas judeus (Rev. 7), e do "anjo voando pelo 

meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a 

terra, ea toda nação, tribo, língua e povo" (Ap 14: 6). Jesus advertiu os crentes, 

"Eles vão entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de 

todas as nações por causa do meu nome" (Mateus 24: 9.). Quando o Senhor 

Jesus Cristo quebrou o quinto selo, João 

vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra 

de Deus, e por causa do testemunho que tinham mantido; e clamou com grande 

voz, dizendo: "Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, Você vai abster-se de 

julgar e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?" E foram dadas a 

cada um deles uma veste branca; e foi-lhes dito que eles devem descansar um 

pouco mais, até que o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser 

mortos assim como haviam sido, seria concluída também. (Apocalipse 6: 9-11) 



A dor de parto final, ao contrário da primeira de quatro, é um sinal 

positivo. Jesus disse em Mateus 24:14: "E este evangelho do reino será pregado 

em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Como 

observado acima, haverá um grande número de pessoas convertidas durante a 

Tribulação como resultado da pregação das duas testemunhas, os 144.000 

evangelistas judeus, e o anjo voando pelo meio do céu. 

Inacreditavelmente, incompreensivelmente, apesar destes sinais 

inconfundíveis, óbvias, a maioria das pessoas ainda serão pegos de surpresa 

quando o Dia do Senhor vem. A terrível derramamento da ira de Deus no 

julgamento vai acontecer enquanto eles estão dizendo: "Paz e segurança!" A 

única explicação para uma resposta tão ridículo, absurdo é que as pessoas vão 

ser enganados por falsos profetas. Jesus advertiu: "Muitos virão em meu nome, 

dizendo: Eu sou o Cristo ', e enganarão a muitos ... Muitos surgirão falsos 

profetas e enganarão a muitos ... Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas 

se levantarão e mostrarão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, 

até os escolhidos "(Mat. 24: 5, 11, 24). Esses enganadores deitado vai enganar 

o mundo em acreditar que a paz ea prosperidade estão ao virar da esquina, 

apesar dos sinais ameaçadores que o Dia do Senhor está se aproximando 

rapidamente. 

Os profetas do Antigo Testamento também encontrou enganando falsos 

profetas que zombavam suas advertências de perigo iminente. Jeremias 

advertiu seus compatriotas: "Fugi para segurança, ó filhos de Benjamim, do 

meio de Jerusalém Agora toques a trombeta em Tekoa e levantar um sinal sobre 

Bete-haccerem;! Para o mal olha para baixo a partir do norte, e uma grande 

destruição" ( Jr. 6: 1). Mas, apesar da advertência de Jeremias, os falsos profetas 

foram ", dizendo:" Paz, paz ', mas não há paz "(Jer 06:14;. Cf. 8,11). Em 

Jeremias 14:13 Jeremias reclamou: "Ah, Senhor Deus! ' Eu disse: 'Olha, os 

profetas lhes dizem: "Você não vai ver a espada nem será que você tem fome, 

mas vou dar-lhe uma paz duradoura neste lugar." "" No versículo 14 Deus 

respondeu: "Os profetas profetizam . falsidade em meu nome eu nem enviei 

nem lhes ordenei, nem falei com eles, pois eles vos profetizam uma visão falsa, 

e adivinhação, e vaidade, eo engano de suas próprias mentes ". Lamentações 

2:14 notas: "Seus profetas viram para você visões falsas e insensatas; e eles não 

expuseram sua iniqüidade, a fim de restaurá-lo do cativeiro, mas eles viram para 

você oráculos falsas e enganosas" (cf. Micah 3: 5). Deus declarada dos falsos 

profetas que assolaram Israel: 

É definitivamente, porque eles têm enganado meu povo, dizendo: 

"Paz!" quando não há paz. E quando alguém constrói uma parede, eis que de 

gesso sobre isso com cal; assim que diga quem gesso sobre isso com cal, que 

ele vai cair. A chuva inundações virá, e vós, ó pedras de granizo, cairá; e um 

vento violento vai sair. Eis que, quando o muro caiu, você não vai ser 

perguntado: "Onde está o gesso com o qual você gessada-lo?" Portanto, assim 



diz o Senhor Deus: "Eu vou fazer um vento violento sair na minha ira. Também 

haverá na minha ira uma chuva inundações e granizo para consumi-lo com 

furor. Então eu vou derrubar o muro que você rebocada sobre com cal e trazê-

lo para o chão, de modo que a sua fundação é desnudado, e quando ele cai, você 

vai ser consumida em seu meio E você vai saber que eu sou o Senhor Assim 

vou gastar meu furor na parede.. e contra os que a rebocam de novo com cal, e 

eu vou dizer a vocês: 'O muro se foi e seus estucadores se foram, junto com os 

profetas de Israel que profetizam a Jerusalém, e que visões de paz para ela 

quando há há paz '", diz o Senhor Deus. (Ez. 13: 10-16) 

No fim do tempo, os falsos profetas vão usar "grandes sinais e prodígios" (Mat. 

24:24) para enganar o mundo. Como resultado de sua decepção, a vida vai 

continuar com alguma aparência de normalidade, assim como fez antes do 

dilúvio: 

Para a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Porque, assim 

como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em 

casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e eles não entenderam até que 

veio o dilúvio e os levou a todos; assim será a vinda do Filho do 

homem. (Mateus 24: 37-39.) 

O falso profeta, o associado do Anticristo, vai usar sinais e prodígios para persuadir as pessoas 

a adorar o Anticristo: "E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, 

à vista dos homens" ( Rev. 13:13). 

'Susceptibilidade aos falsos profetas "incrédulos engano é um sinal do 

julgamento de Deus sobre eles. Em 2 Tessalonicenses 2: 10-12 Paulo escreveu 

que aqueles enganados pelo Anticristo "perecem, porque não acolheram o amor 

da verdade para serem salvos Por isso Deus lhes enviará uma influência ilusória 

de modo que eles. vai acreditar no que é falso, a fim de que todos sejam julgados 

os que não creram a verdade, mas tiveram prazer na iniqüidade ". Como 

resultado, a súbita, inesperada vinda do Dia do Senhor vai varrê-los em juízo. 

O caráter do Dia do Senhor 

em seguida, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores 
de parto em cima de uma mulher com a criança, (5: 3b) 

Olethros ( destruição ) não se refere a aniquilação, mas a separação de Deus 

(cf. 1 Ts 2: 9.). Isso não significa a destruição do ser, mas de bem-estar (cf. 1 

Tim. 6: 9); não é o fim da existência, mas a destruição do propósito da 

existência. Deus vai realizar a destruição dos incrédulos, lançando-os para o 

tormento eterno do inferno (2 Tessalonicenses 1: 9.). 

Apocalipse 6: 12-17 representa graficamente a destrutividade do Dia do Senhor: 



Olhei, havendo aberto o sexto selo, e houve um grande terremoto; O sol se 

tornou negro como saco de crina, a lua toda tornou-se como sangue; e as estrelas 

do céu caíram sobre a terra, como a figueira lança seus figos verdes quando 

abalada por um vento forte. O céu estava se separaram como um livro que se 

enrola; e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Em 

seguida, os reis da terra e os grandes homens e os comandantes e os ricos e os 

fortes e todo escravo e homem livre se esconderam nas cavernas e nas rochas 

das montanhas; e eles diziam aos montes e aos rochedos: "Caí sobre nós e 

escondei-nos da presença daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do 

Cordeiro, pois o grande dia da sua ira chegou, e quem é poderá subsistir? " 

Atos 2: 19-20. Descreve o Dia do Senhor como um tempo de "maravilhas no céu acima e 

sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça O sol se converterá em trevas ea lua 

em sangue, antes do grande e glorioso dia do Senhor virá. " 

Ao usar o termo deles (uma referência para os incrédulos), Paulo assegurou aos 

tessalonicenses que eles não terão de enfrentar a destruição . Como ele afirma 

claramente no versículo 4, os tessalonicenses não vai sentir o Dia do 

Senhor; eles serão arrebatados antes do seu início.(Veja a discussão do v. 4, no 

capítulo 13 deste volume.) Como observado anteriormente neste capítulo, o Dia 

do Senhor virá de repente e inesperAdãoente em incrédulos. Eles vão deixar 

de atender os muitos precursores que deveria ter avisado da sua chegada 

iminente, assim comoas dores de parto que vêm em cima de uma mulher 

com a criança avisá-la de que o nascimento de seu filho é iminente. (Veja a 

discussão de "dores do parto" acima.) 

A Integralidade do Dia do Senhor 

e eles não vão escapar. (5: 3-C) 

O resultado trágico do despreparo 'incrédulos para o Dia do Senhor é que eles 

não vão escapar julgamento divino. O uso da dupla negativa ME OU sublinha 

a abrangência do Dia do Senhor, o que trará destruição em cada vivo incrédulo 

quando se trata. 

Os crentes devem ser confortado pelo fato de que eles serão arrebatados antes 

da vinda do Dia do Senhor e não experimentar seus horrores. No entanto, o 

conhecimento de que esse evento se agiganta no horizonte profético também 

deve motivá-los a evangelizar os perdidos. A trágica realidade é que aqueles 

que rejeitam o Senhor Jesus Cristo sofrerão a ira temporal e eterna de Deus. Nas 

palavras sóbrias, pensativo do escritor aos Hebreus: "Como escaparemos nós, 

se negligenciarmos tão grande salvação?" (Heb. 2: 3). 



 

13.  Pessoas da noite / Pessoas do dia (1 

Tessalonicenses 5: 4-11) 

Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que o dia vos 

surpreenda como um ladrão; porque todos vós sois filhos da luz e 

filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas; por isso, 

então, não durmamos como os outros fazem, mas vamos estar 

atentos e sóbrio. Porque os que dormem, dormem de noite, e os 

que se embriagam ficar bêbado na noite. Mas uma vez que somos 

do dia, sejamos sóbrios, tendo colocado a couraça da fé e do 

amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus 

não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação 

por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que se 

estamos acordados ou dormindo, vamos viver juntos com 

Ele. Portanto encorajar uns aos outros e edificar uns aos outros, 
assim como você também estão fazendo. (5: 4-11) 

Nosso mundo é uma mistura diversificada de etnias, culturas, línguas, religiões 

e sistemas políticos. No entanto, apesar de todas essas distinções, existem 

apenas dois tipos de pessoas no mundo. Há crentes e não crentes; os remidos e 

os não-redimidos; os salvos e os perdidos; os filhos de Deus e os filhos do 

diabo; os do reino de Deus e as do reino das trevas; aqueles que estão em Adão 

e aqueles que estão em Cristo; aqueles que amam a Deus e os que odeiam a 

Deus; aqueles que vão para a vida eterna e os que vão para o castigo 

eterno; aqueles que estarão para sempre com o Senhor e aqueles que serão para 

sempre além do Senhor; ou, como alguém colocá-lo com humor, os santos e os 

ain'ts. 

Nesta passagem, Paulo contrasta noite pessoas (descrentes) com dia as pessoas 

(crentes). Noite pessoas são associadas com as trevas, o sono, de 

embriaguez; dia as pessoas com luz, vigilância e sobriedade. 

A verdade que os incrédulos estão na escuridão e os crentes à luz tem as suas 

raízes no Antigo Testamento. No Salmo 107: 10-12, o salmista descreveu 

descrentes como "aqueles que habitavam nas trevas e na sombra da morte, 

presos na miséria e cadeias, porque eles haviam se rebelado contra as palavras 

de Deus, e desprezaram o conselho do Altíssimo Portanto. Humilhou o coração 

com trabalho; tropeçaram e não havia ninguém para ajudar. " Então, nos 

versículos 13-16, o salmista descreveu a transformação dessas pessoas da noite 

para o dia as pessoas: 

Então clamaram ao Senhor na sua angústia; Ele os livrou das suas 

angústias. Tirou-os das trevas e na sombra da morte e quebrou suas bandas 

apart. Dêem graças ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para 



com os filhos dos homens! Pois Ele quebrou portas de bronze e barras de ferro 

cortadas em pedaços. 

Isaías 9: 2 também descreve a transformação da escuridão espiritual à luz: "As pessoas que 

andam em trevas verá uma grande luz, e aos que vivem em uma terra escura, a luz brilhará 

sobre eles." Os versículos 6 e 7 revelam que a luz é o Messias: 

Porque um menino nos nasceu, um filho, será dada a nós; eo governo está sobre 

os seus ombros; e seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai 

Eterno, Príncipe da Paz. Não haverá fim para o aumento do seu governo ou de 

paz, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e mantê-lo com 

justiça e retidão a partir de então e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos 

fará isso. 

Zacarias, o pai de precursor do Messias João Batista, profetizou a respeito de seu filho, 

E você, menino, serás chamado profeta do Altíssimo; pois irás diante do 

Senhor, a preparar os seus caminhos; para dar ao seu povo o conhecimento da 

salvação pela remissão dos seus pecados, por causa da misericórdia do nosso 

Deus, com o qual o Sunrise do alto nos visitará, para brilhar sobre os que jazem 

nas trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da 

paz. (Lucas 1: 76-79) 

Mateus registrou o cumprimento da profecia do Antigo Testamento que o Messias seria uma 

luz, não só para o seu povo, mas também para os gentios; 

Agora, quando Jesus soube que João tinha sido levado em custódia, voltou para 

a Galiléia; e, deixando Nazaré, Ele veio e se estabeleceram em Cafarnaum, que 

está junto ao mar, na região de Zabulão e Neftali. Para que se cumprisse o que 

fora dito pelo profeta Isaías: "A terra de Zabulon ea terra de Neftali, pelo 

caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios-as pessoas que estavam 

sentados nas trevas viu uma grande luz e os que estavam sentados na terra da 

sombra da morte, sobre eles uma luz raiou. " (Mat. 4: 12-16) 

Em João 8:12 Jesus declarou: "Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas, 

mas terá a luz da vida" (cf. 3:19; 0:35, 46). 

Como as pessoas se convertam das trevas à luz? Contando a história dramática 

de sua conversão, Paulo disse ao rei Agripa que Jesus lhe tinha enviado para os 

gentios "para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz, e 

do domínio de Satanás a Deus, para que possam receber o perdão dos pecados 

e herança entre os que são santificados pela fé em mim "(Atos 26:18). A última 

frase é a chave; para sair da escuridão do pecado e incredulidade e se tornar 

uma pessoa dia resgatados, um deve ser "santificados pela fé em [Jesus 

Cristo]."Aqueles que colocam a sua fé n'Ele são "resgatados ... a partir do 

domínio das trevas e transferido ... para o reino do Filho do seu amor" 

(Colossenses 1:13); aqueles que "antigamente eram trevas, ... agora ... sois luz 



no Senhor" (Ef. 5: 8); Deus "tem chamado [eles] das trevas para a sua 

maravilhosa luz" (1 Pedro 2: 9). 

O propósito do apóstolo em contrastar os salvos e os perdidos nesta passagem 

era para confortar os tessalonicenses (04:18; 05:11). Apesar de o ensino de 

Paulo durante a sua estada em sua cidade (2 Ts. 2: 5), eles estavam preocupados 

com o seu futuro. Exacerbando seus medos foram falsos mestres que estavam 

tentando enganá-los (2 Ts 2: 1-3.). Como resultado, inúmeras questões 

incomodado eles, perguntas sem dúvida retransmitida para Paulo por Timoteo, 

que tinha retornado recentemente de Tessalônica (3: 2, 6). Eles temiam que seus 

entes queridos que tinham morrido iria perder o arrebatamento, então Paulo 

assegurou-lhes em 4: 13-18 que não o faria. De fato, "os mortos em Cristo 

ressuscitarão primeiro" (4:16). O apóstolo dirigida curiosidade dos 

tessalonicenses sobre quando o Dia do Senhor viria, lembrando-lhes: "Quanto 

aos tempos e às épocas, irmãos, você não tem necessidade de qualquer coisa 

para ser escrita para você" (5: 1). Porque "o dia do Senhor virá como um ladrão 

de noite" (5: 2), o momento da sua entrada não será revelado. 

Medos e preocupações dos Tessalonicenses encontrar um paralelo Antigo 

Testamento, no livro de Malaquias. Malaquias pregou uma mensagem 

preocupante, assustador do julgamento (cf. 3: 5; 4: 5), o que causou 

preocupação e ansiedade entre os redimidos. Mas o Senhor assegurou o seu 

povo que eles não experimentam Seu julgamento: 

Então aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e que o Senhor 

deu atenção e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temem 

ao Senhor e que estime a seu nome. "Eles serão Mine", diz o Senhor dos 

Exércitos, "no dia em que eu preparo minha própria possessão, e eu vou poupá-

los como um homem poupa a seu filho que o serve." Então você vai voltar a 

distinguir entre o justo eo ímpio; entre o que serve a Deus eo que não o 

serve. (Mal. 3: 16-18) 

Paulo também tranquilizou os novos crentes conturbados em Tessalônica que 

eles não teriam de enfrentar a ira de Deus. Seu uso dos pronomes "eles" e "eles" 

(5: 3) distingue os Tessalonicenses dos incrédulos que vai experimentar a ira de 

Deus. Fê-lo através da apresentação de uma série de contrastes entre a noite as 

pessoas e os dias as pessoas. Paulo deu aos tessalonicenses uma descrição 

multifacetada da distinção entre crentes e não crentes, e as implicações para 

cada relativa ao Dia do Senhor. Ao fazer isso, o apóstolo deixou claro que os 

temores dos tessalonicenses que eles já estavam no Dia do Senhor eram 

infundadas. Os crentes são pessoas de luz e não vai experimentar a escuridão 

do Dia do Senhor. 

Três características distintivas definir dia as pessoas (crentes) Além de noite as 

pessoas (os incrédulos): sua natureza, comportamento e destino. 



O Distinctiveness da Natureza Crentes ' 

Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que o dia vos 

surpreenda como um ladrão; porque todos vós sois filhos da luz e 
filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas; (5: 4-5) 

A frase , mas você introduz um contraste com o versículo 3, onde Paulo usou 

os pronomes "eles" e "eles" para se referir aos incrédulos que não vai escapar 

do Dia do Senhor. Os familiares prazo irmãos enfatiza ainda mais o ponto de 

Paulo. Como filhos de Deus, os tessalonicenses não iria experimentar o Dia do 

Senhor, porque ao contrário de incrédulos, os crentes não estais em trevas, eles 

possuem uma natureza totalmente diferente. Eles não pertencem à noite; eles 

não fazem parte do mal reino de Satanás. 

A noite espiritual que engolfa incrédulos inclui tanto a escuridão intelectual e 

moral. É a escuridão da ignorância intelectual, por um lado, e as trevas do 

pecado moral, por outro; de não saber o que é verdade, e de não fazer o que é 

certo. Deus invadiu o mundo escurecido pelo pecado na pessoa de Jesus Cristo 

(João 1: 4, 9). Tragicamente, no entanto, a maioria das pessoas optam por 

permanecer na escuridão; embora "a luz brilha nas trevas, ... as trevas não a 

compreenderam" (João 1: 5). Como Jesus explicou a Nicodemos: "A luz veio 

ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas 

obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para 

a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas "(João 3: 19-20). Aos Efésios 

Paulo escreveu: "E digo isto, e testifico no Senhor, para que você anda não mais 

apenas como também andam os gentios, na verdade da sua mente, 

entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, porque pela 

ignorância que há neles, por causa da dureza do seu coração "(Ef. 4: 17-18). Os 

incrédulos estão no escuro, não só porque eles não sabem a verdade, mas 

também porque eles amam maldade. 

Todos os crentes uma vez "antigamente eram trevas, mas agora ... sois luz no 

Senhor" (Ef. 5: 8). Mais cedo nessa epístola, Paulo graficamente descrito ex-

vida dos crentes na escuridão: 

Você estava morto em seus delitos e pecados, nos quais você anteriormente 

andou de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do 

ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também 

todos nós outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da 

carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como também os 

demais. (Ef. 2: 1-3) 

Em Lucas 22:53 Jesus chamou Satanás, descrita em Efésios 2: 2 como "o príncipe do poder 

do ar", "o poder das trevas", enquanto que em Efésios 6:12 Paulo chamou anfitriões demônio 

de Satanás "as forças mundiais de essa escuridão. " ApropriAdãoente, todos eles habitam "o 



domínio das trevas" (Col. 1:13). E o destino final de Satanás, suas hostes demoníacas, e todos 

os incrédulos é a escuridão eterna do inferno (Mt 8:12; 2 Pedro 2:. 4, 17; Judas 6, 13). 

Mas os crentes não sejam perdidos na escuridão da ignorância, do pecado e 

rebelião. "Eu sou a Luz do mundo", disse Jesus; "Quem me segue não andará 

nas trevas, mas terá a luz da vida" (João 8:12). No Sermão da Montanha, Ele 

chamou os crentes "a luz do mundo" (Mat. 5:14).Em sua primeira epístola João 

descreveu os crentes como aqueles que "andar na luz, como ele está na luz" (1 

João 1: 7). Os crentes não estão na escuridão intelectual, porque eles sabem a 

verdade (João 8:32; 1 Tim. 4: 3; 2 Pedro 1:12; 1 João 2:21; 2 João 1); nem estão 

na escuridão moral, porque praticamos a verdade (João 3:21; 3 João 11). 

Devido a sua natureza é diferente de incrédulos, os crentes não precisam temer 

que o dia iria ultrapassá -los como um ladrão. O Dia do Senhor é um "dia de 

trevas" (Joel 2:. 2; Sf 1:15); "O dia do Senhor ... será trevas e não luz ... Não vai 

o dia do Senhor são trevas em vez da luz?" (Amós 5:18, 20). É para o povo da 

noite; assim, as pessoas não precisam temer o dia a dia do Senhor; eles não vão 

fazer parte dela. 

Longe de ser na escuridão, os crentes são todos filhos da luz e filhos do dia (cf. 

Lucas 16: 8; João 12:36; Ef. 5: 8). A frase filhos de muitas vezes é parte de uma 

expressão idiomática hebraica que descreve a influência dominante na vida de 

uma pessoa. O Antigo Testamento usa a expressão "filhos de Belial" (Jz 19:22; 

1 Sm 02:12; 2 Sm 23:... 6; 1 Reis 21:10 KJV ) para descrever os homens inúteis 

que são por natureza filhos da diabo (cf. 2 Cor. 6:15). Jesus apelidado de Tiago 

e João "Sons da Thunder" (Marcos 3:17), por causa de suas personalidades 

agressivas voláteis. O nome de Barnabé literalmente significa "Filho da 

consolação" (Atos 4:36), denotando sua gentil, incentivando a natureza. Assim, 

para descrever os crentes como filhos da luz é para dizer que a luz é a 

influência dominante em suas vidas. Somando as frases paralelas filhos do 

dia reforça o ponto de Paulo; luz pertence a dia assim como a escuridão 

pertence a noite. 

Para levar para casa o seu ponto, Paulo declarou enfaticamente: Nós não somos 

da noite nem das trevas. Os crentes vivem em uma esfera totalmente diferente 

do que aqueles que sofrerão a ira de Deus no Dia do Senhor. Como filhos da 

luz e filhos do dia, os crentes "andar em novidade de vida" (Rom. 6: 4), são 

novas criaturas em Cristo (2 Cor. 5:17), são novas criações (Gl 6:15.), estão 

"sentados ... nos lugares celestiais em Cristo Jesus" (Ef. 2: 6), e têm suas vidas 

"escondida com Cristo em Deus" (Colossenses 3: 3). Portanto, os 

tessalonicenses não precisava temer perder o arrebatamento, ser pego no Dia do 

Senhor, ou experimentar a ira e condenação de Deus. Os crentes vivem em uma 

esfera separada da vida, onde o julgamento não pode vir. 

O carácter distintivo de Comportamento dos crentes 



por isso, então, não durmamos como os outros fazem, mas vamos 

estar atentos e sóbrio. Porque os que dormem, dormem de noite, 

e os que se embriagam ficar bêbado na noite. Mas uma vez que 

somos do dia, sejamos sóbrios, tendo colocado a couraça da fé e 
do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. (5: 6-8) 

A frase assim, então , realça a ligação inseparável entre a natureza dos cristãos 

e seu comportamento, entre seu caráter e sua conduta, a verdade ensinada em 

todo o Novo Testamento (cf. 2:12; 4:. 1; Ef 4: 1, 17; Phil 01:27;. Col. 1:10). O 

que as pessoas estão determina como eles agem; crentes são pessoas dia e 

devem agir em conformidade. 

Nessa base, Paulo exortou os tessalonicenses, não durmamos como os outros 

fazem, mas vamos estar atentos e sóbrio. O apóstolo não precisava exortá-los 

a ser dia as pessoas, porque a sua natureza foi fixada permanentemente pela 

transformação, poder regenerador de Deus na salvação. Mas porque essa nova 

natureza está encarcerado em caído, carne do pecado humano (cf. Rom. 7: 14-

25), é possível que um dia as pessoas a fazer obras da escuridão. Portanto, Paulo 

exortou os Tessalonicenses para viver de forma consistente com as suas novas 

naturezas. Os presentes verbos indicam que os tessalonicenses estavam a ser 

continuamente acordado, alerta e sóbrio. Em vez de ameaçá-los com a correção, 

o apóstolo apelou ao seu sentido de dignidade espiritual. Como filhos do dia e 

da luz, era impensável para eles para participar das obras das trevas (cf. Ef 4: 1; 

5:11.). 

O termo sono ( katheudō ; uma palavra diferente do que é usado para se referir 

metaforicamente à "morte" em 4: 13-15) acrescenta ainda uma outra dimensão 

para o retrato de Paulo do povo noite (os outros a quem ele se refere). Como 

filhos da noite e da escuridão, não é surpreendente para encontrá-los dormindo 

na indiferença espiritual, vivendo como se não haverá julgamento. Como o 

homem da parábola do Senhor (Mat. 24:43), que não tinha conhecimento de 

que ele estava prestes a ser roubado, eles são tolos, inconsciente, e sem saber 

do desastre que ameaça alcançá-los. Que eles dormir agrava seu dilema; não é 

só a noite, eles existem em breu, mas eles também estão em estado de coma. No 

versículo 7, o apóstolo vai completar a sua descrição da sua triste situação, 

observando que eles estão dormindo na escuridão em um bêbado. Infelizmente, 

porém eles estão dormindo para a realidade espiritual, noite as pessoas estão 

bem acordados para os desejos da carne. 

Como os dias as pessoas, os tessalonicenses tinham sido libertados da noite 

escura do pecado, a ignorância, rebelião e incredulidade. Portanto, era ridículo 

para eles a andar na escuridão. Não há lugar para a vida noturna entre os dias 

as pessoas-uma verdade Paulo reforçado em outra exortação: 

A noite é passada, eo dia está próximo. Portanto, vamos deixar de lado as obras 

das trevas e vestir a armadura da luz. Andemos honestamente, como em pleno 



dia, não em orgias e bebedeiras, não em promiscuidade sexual e sensualidade, 

não em contendas e inveja. Mas colocar no Senhor Jesus Cristo, e não faz 

nenhuma provisão para a carne no tocante às suas concupiscências. (Rom. 13: 

12-14) 

O apóstolo lembrou Tito que "a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os 

homens, ensinando-nos a negar desejos impiedade e mundanas ea viver de forma sensata, 

justa e piedosamente na época atual" (Tito 2: 11-12). Graça redentora também é a graça 

santificante. 

Viver de acordo com a sua natureza de pessoa do dia fornece os crentes com 

conforto, porque viver, uma vida piedosa justo traz a certeza da salvação (cf. 2 

Pedro 1: 5-10). Quando o dia as pessoas andam na escuridão, no entanto, eles 

perdem essa garantia e ficar com medo do julgamento de Deus. Tornam-se 

"[sua] purificação cego ou míope, tendo esquecido de [seus] antigos pecados" 

(2 Pedro 1: 9). Embora não seja possível para os dias as pessoas a ser pego no 

Dia do Senhor, é possível por pecar únicos a perder a garantia e temem que eles 

possam ser. 

O sono é a condição natural da noite as pessoas, mas os dias as pessoas estão a 

ser alerta . Grēgoreō ( alerta ), a origem do nome "Gregory", significa estar 

desperto ou vigilante. Ao contrário do adormecido, witless noite povos, dia as 

pessoas estão despertos e capazes de avaliar corretamente o que está 

acontecendo na dimensão espiritual. Eles acatam liminar de Pedro, "Prepare as 

suas mentes para a ação" (1 Pedro 1:13) e, sabendo que o Dia do Senhor está 

chegando (2 Pedro 3:10), eles são "diligente para ser encontrado por ele em paz, 

sem mácula e irrepreensíveis "(2 Pedro 3:14). 

Em contraste com o bêbado que envolve pessoas da noite, dia as pessoas 

também estão sóbrios . Para ser sóbrio significa estar livre da influência de 

entorpecentes. A sóbria pessoa apresenta auto-controle, vive um,, calma, a 

vida estável equilibrada sério, e mantém as prioridades adequadas. Para 

ser sóbrio é estar alerta; os dois termos são essencialmente sinônimos. Assim 

como o sono e embriaguez definir insensibilidade noite das pessoas para a 

realidade espiritual, de modo que o estado de alerta e da sobriedade descrever 

sensibilidade dia das pessoas a ela.William Hendriksen observa: 

O sóbrio pessoa vivencia. Seus prazeres não são principalmente os dos 

sentidos, como os prazeres do bêbado por exemplo, mas os da alma. Ele não é 

de forma um estóico. Pelo contrário, com a plena medida de antecipação alegre 

ele aguarda o retorno do Senhor (1 Pedro 1:13).Mas ele não fugir de sua 

tarefa! Note como tanto aqui como também em 1 Pedro 5: 8 os dois verbos ser 

vigilante e t o ser sóbrio são usados como sinônimos. 

A exortação do apóstolo, então, eleva-se a isto: "Não vamos ser negligente e 

despreparados, mas vamos estar preparados, ser espiritualmente alerta, firmes 



na fé, corajoso, forte, com calma, mas com antecipação feliz ansioso para o dia 

futuro. Vamos, por outro lado, fazer tudo isso porque nós pertencemos ao dia e 

não à noite. " ( New Testament Commentary: Exposição de Tessalonicenses, 

Timóteo e Tito [Grand Rapids: Baker, 1981], 125-26; ênfase no original) 

A observação evidente que aqueles que dormem, dormem de noite, e os que 

se embriagam embriagar-se, à noite, reforça ainda mais o ponto de Paulo. Ele 

também pode ter sido aludindo a uma parábola contada por Jesus: 

Mas, se aquele servo disser no seu coração: "Meu mestre será um longo tempo 

a chegar", e começar a espancar os escravos, tanto homens como mulheres, e 

para comer e beber e ficar bêbado; o senhor daquele servo virá num dia em que 

não o espera, e numa hora que ele não sabe, e cortá-lo em pedaços, e atribuir-

lhe um lugar com os infiéis. (Lucas 12: 45-46) 

Ambos dormir e ficar bêbado são coisas geralmente feito à noite. Dormir refere-se 

metaforicamente à indiferença passiva, ficando bêbado ao pecado ativo. 

Repetindo o que ele disse no versículo 6, para dar ênfase, Paulo escreveu: Mas -

em contraste com o sono, noite de bebedeira pessoas- já que somos do dia, 

sejamos sóbrios. repetição do apóstolo sugere que o medo de estar no Dia do 

Senhor era uma grande preocupação para os tessalonicenses. Na verdade, eles 

estavam tão preocupados que Paulo teve de lidar com a questão novamente em 

sua segunda carta inspirada para eles (2 Ts 2:. 1 e segs.). Mais uma vez, ele 

ressaltou que, como os dias as pessoas, os tessalonicenses não teria nenhuma 

parte no Dia do Senhor. Tanto sua natureza e seu comportamento separá-los do 

povo noite sobre quem o Dia do Senhor descerá. 

Os conceitos de estado de alerta e sobriedade sugeriu a Paulo a imagem de um 

soldado de plantão. Ele, portanto, viram os dias as pessoas como tendo 

colocado sobre o "armas da luz" (Rm 13:12; cf. Is 59:17; Ef 6:... 13-17). Um 

soldado peitoral protegeu seus órgãos vitais, a área onde ele estava mais 

vulnerável. Era o equivalente antigo de um colete à prova de balas. A função 

óbvia de um soldado capacete (como uma bola de futebol ou moto moderno 

capacete) era proteger a cabeça de golpes que de outra forma poderiam esmagar 

seu crânio. A couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da 

salvação equipar o soldado cristão "estar firmes contra as ciladas do diabo ... 

contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes" (Efésios 6: 11-12. ). 

Fé, amor e esperança formam a tríade suprema das virtudes cristãs (cf. 1:. 3; 

1 Cor 13,13). Eles também fornecem uma excelente defesa contra a tentação. A 

fé é a confiança no poder, promessas, e plano de Deus. É a crença inabalável de 

que Deus é totalmente confiável em tudo o que ele diz e faz. 

Em primeiro lugar, os crentes podem confiar Pessoa de Deus. Ele nunca vai 

desviar Sua natureza revelada nas Escrituras, mas será sempre agir de forma 



coerente com os Seus atributos. O escritor de Hebreus declarou o Filho de Deus, 

"Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre" (Hb 13: 8.). 

Em segundo lugar, os crentes podem confiar o poder de Deus. Deus pediu a 

Abraão retoricamente: "Existe algo difícil demais para o Senhor?" (Gen. 18:14; 

cf. Jer 32:17, 27).. 

Em terceiro lugar, os crentes podem confiar nas promessas de Deus. "Deus não 

é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa; que Ele 

disse, e ele não vai fazer isso Ou, tendo falado, não o cumprirá?" (Num. 23:19). 

Em quarto lugar, os crentes podem confiar plano soberano de Deus, que não 

poderá ser contrariada nem impediu. Por meio de Isaías, o profeta, Deus 

declarou: "eu, quem impedirá?" (Isa. 43:13). 

Fé oferece uma defesa contra a tentação, porque todo o pecado resulta de uma 

falta de confiança em Deus. Por exemplo, a preocupação é a falta de crer que 

Deus vai agir no amor, em nome do seu povo; mentindo substitutos planos 

egoístas do homem para propósitos soberanos de Deus; adultério nega a 

sabedoria de Deus ao instituir o vínculo casamento monogâmico. Assim, a fé é 

uma impenetrável couraça, fornecendo proteção segura contra a 

tentação. Mas, para colocá-lo em, os crentes devem estudar e meditar sobre os 

ricos profundezas da natureza de Deus revelada nas Escrituras, e depois traduzir 

esse conhecimento em ação em suas vidas. 

Se fé forma a superfície externa dura, protetora de um cristão peitoral, então o 

amor é o seu revestimento interno macio. O amor para com Deus envolve 

prazer e devoção a Deus como o supremo objeto de afeto. É, também, fornece 

um poderoso dissuasor para o pecado, uma vez que todo o pecado envolve uma 

falha de amar a Deus. O maior mandamento, a liminar que resume toda a lei de 

Deus, é "amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de toda a tua alma 

e com toda tua mente" (Mat. 22:37). "O amor é o cumprimento da lei" (Rom. 

13:10), porque aqueles que realmente amam a Deus não vai fazer o que 

entristece e ofende. Então, amor e fé formam uma barreira impenetrável contra 

a tentação; é só quando um ou ambos estão faltando que os cristãos são vítimas 

de pecado. Perfeita confiança e amor a Deus leva à obediência perfeita. 

A parte final da armadura é o capacete da esperança da 

salvação. A salvação em vista aqui não é o aspecto passado de salvação 

(justificação), ou o seu aspecto actual (santificação), mas sim o seu aspecto 

futuro (glorificação). Paulo descreveu esse aspecto futuro da salvação em 

Romanos 13:11, quando escreveu: "Agora salvação está mais perto de nós do 

que quando no princípio cremos." É então que os crentes receberão a redenção 

ansiosamente aguardado de seus corpos (Rom 8:23.), Quando o Senhor Jesus 

Cristo "transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo 



da sua glória" (Fp 3.: 21). Concentrando-se na glória eterna que os espera (2 

Tim 2:10;. 1 Pedro 5:10) protege os crentes contra a tentação. "Amados, agora 

somos filhos de Deus", escreveu João ", e ainda não se manifestou ainda o que 

havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes 

a Ele, porque O veremos tal como Ele é. E todo aquele que tem esta esperança 

purifica-se a Ele, assim como Ele é puro "(1 João 3: 2-3). 

Quando a fé é fraca, o amor cresce frio. Quando o amor esfria, a esperança está 

perdida. Quando a esperança na promessa de futuro a glória de Deus é fraco, 

os crentes são vulneráveis à tentação e pecado. Somente aqueles que manter 

a couraça da fé e do amor, e o capacete daesperança da 

salvação firmemente no lugar pode resistir eficazmente o ataque das forças das 

trevas. 

O Distinctiveness da Destiny Crentes ' 

Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos 

a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, 

para que se estamos acordados ou dormindo, vamos viver juntos 

com Ele. Portanto encorajar uns aos outros e edificar uns aos 
outros, assim como você também estão fazendo. (5: 9-11) 

A verdade mais preocupante nas Escrituras é que Deus julgará os ímpios e 

sentenciá-los para o inferno eterno (Mateus 03:12; 13: 40-42., 50; 18: 8; 25:41, 

46; João 3:36; 5 : 29; Atos 24:25; Romanos 2: 5, 8; 9:22; 2 Tessalonicenses 1:.. 

9; Hb 6: 2; 10: 26-27.; 2 Pedro 2: 9; 3: 7; Rev . 14: 9-11; 20: 11-15; 21: 8). Por 

outro lado, a bendita verdade para os crentes é que Deus não nos destinou para 

a ira (cf. 01:10; João 3:18, 36; 05:24; Romanos 5: 1, 9; 8:. 1, 33 -34). Assim 

como a sua natureza, estabelecida no passado na salvação, e seu padrão de 

presente de obediência, o destino futuro dia das pessoas os diferencia de noite 

as pessoas. Os crentes não vai experimentar a ira Deus derramará sobre 

descrentes no Dia do Senhor, e por toda a eternidade no inferno. 

A palavra destinado expressa a conseqüência inexorável do plano soberano de 

Deus para a salvação dos crentes. Em Mateus 25:34, Jesus prometeu que os 

crentes "herdarão o reino preparado para [eles] a partir da fundação do 

mundo." Aos Efésios Paulo escreveu: "Ele nos escolheu nele antes da fundação 

do mundo, para que sermos santos e irrepreensíveis diante dele" (Ef 1: 4.), 

Enquanto que em 2 Timóteo 1: 9, ele acrescentou: "[Deus ] nos salvou, e 

chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o 

seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a 

eternidade. " 

Orge ( ira não) se refere a uma explosão momentânea de raiva, mas com "um 

permanente e se estabeleceram hábito da mente" (Richard C. Trench, sinônimos 

do Novo Testamento [reimpressão; Grand Rapids: Eerdmans, 1983], 131). É 



uma referência geral para o julgamento final, quando a ira de Deus será 

derramada sobre os ímpios (Mat. 3: 7; João 3:36; Rm 1:18; 2:. 5, 8; 3: 5; 4: 15; 

5: 9; 09:22; 12:19; Ef. 5: 6; Colossenses 3: 6; Apocalipse 14: 9-11). Mas de 

Deus ira aqui deve incluir também o Dia do Senhor, uma vez que era a principal 

preocupação dos Tessalonicenses. Paulo assegurou-lhes que eles enfrentariam 

nem temporais ira no Dia do Senhor (cf. Ap 6:17), nem eterna ira no inferno. 

Mas contraste -em à noite condenada pessoas por Deus destinou os 

crentes para a obtenção (lit., "ganhar" ou "adquirir") a salvação, por nosso 

Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Paulo referiu-se a dimensão do futuro dos 

crentes salvação, sua glorificação (veja a discussão do versículo 8 acima). Mas 

todos os três aspectos da salvação-justificação (. Isa 53:11; Rom 3:24, 26; 5: 8-

9.; 1 Cor 6:11; Gl 2,16..), A santificação (1 Cor 1:. 30; 06:11;.. Hb 7:25), e 

glorificação (cf. Filipenses 3:21) -Vem apenas por nosso Senhor Jesus 

Cristo . A frase simples, mas profunda , que morreu por ( huper ; "em nosso 

favor", "com referência a nós", "em nosso lugar", "como nosso 

substituto") nós (cf. Rm 5: 8.) expressa o único base para a salvação dos 

crentes. Deus "fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, para 

que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo" (2 Cor. 5:21); "Ele mesmo 

levou os nossos pecados em Seu corpo na cruz, para que nós, mortos para os 

pecados, vivamos para a justiça" (1 Pedro 2:24; cf. João 10:11; Rom. 8: 3; Gl 

1: 4. ; 3:13; Ef. 5: 2; 1 Pedro 3:18; 1 João 2: 2). A gloriosa mensagem do 

evangelho é que a morte substitutiva de Cristo pago integralmente a pena pelos 

pecados dos crentes e, portanto, os crentes não vai enfrentar o julgamento de 

Deus. Em João 5:24 Jesus declarou: "Em verdade, em verdade vos digo que 

quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e 

não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida . " Nem eles terão 

de enfrentar Sua condenação, porque "não há agora nenhuma condenação há 

para os que estão em Cristo Jesus" (Rm. 8: 1). 

A morte de Cristo em seu nome define todos os dias as pessoas, tanto os que 

estão despertos (vivo) e aqueles que estão dormindo (mortos; cf. 4: 13-15) -

apart da noite pessoas. A maravilhosa realidade é que todos os crentes vão 

viver juntos com Ele, como o próprio Jesus prometeu: 

Não deixe seu coração ser incomodado; credes em Deus, crede também em 

mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vos teria 

dito; pois eu vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar um lugar para 

você, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, 

estejais vós também. (João 14: 1-3; cf. 1 Ts 4:17.) 

Assim como fez com sua discussão sobre o Arrebatamento (cf. 4:18 onde ele 

usou a mesma palavra traduzida aqui "incentivar"), Paulo concluiu sua 

discussão sobre o Dia do Senhor, exortando os tessalonicenses para encorajar 

uns aos outros e construir um outro. Com base na verdade ele tinha lhes dado, 



eles foram para tranquilizar o ansioso e com medo de que eles não iriam 

experimentar o Dia do Senhor. Sua frase final, assim como você também está 

fazendo, afirma que eles já estavam comprometidos com o incentivo. Sempre 

o pastor fiel, apaixonAdãoente preocupado com o seu povo, Paulo queria que 

eles "sobressair ainda mais" (4: 1). 

Um dos dois destinos possíveis aguarda cada membro da raça humana. Aqueles 

que teimosamente permanecem na escuridão espiritual acabará por "ser 

lançados nas trevas exteriores" do inferno eterno (Mt 8:12;. Cf. 22:13; 

25:30). Mas aqueles que através da fé em Jesus Cristo vem para a luz da 

salvação (Atos 13:47; cf. João 8:12; 9: 5; 11: 9; 12:46) será "parte na herança 

dos santos na luz "(Col. 1,12). Eles vão viver para sempre na gloriosa presença 

de Deus, onde "não haverá mais qualquer noite, e eles não terão necessidade de 

a luz de uma lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre 

eles, e eles reinarão para todo o sempre "(Ap 22: 5). 

 

14. O Crescimento saudável - Parte 1: O 

relacionamento entre pastores e Ovelhas 

(1 Tessalonicenses 5: 12-13) 

Mas pedimos de vocês, irmãos, que você aprecia aqueles que 

trabalham entre vós, e tem carga sobre vós no Senhor e dar-lhe 

instruções, e que você estima-los muito bem no amor por causa de 
seu trabalho. Viver em paz uns com os outros. (5: 12-13) 

A igreja é a instituição mais abençoada na terra, o único construído pelo próprio 

Senhor Jesus Cristo (Mt 16,18; cf. Atos 4:.. 11-12; 20:28; 1 Cor. 3: 9; Hb 3 : 6; 

1 Pedro 2: 5-7), a única instituição Ele prometeu abençoar eternamente (cf. Ef 

5: 25-27), e aquele sobre o qual Ele declarou que "as portas do inferno não 

prevalecerão contra ela" (. Matt. 16:18). O apóstolo Paulo estava tão 

convencido da importância primordial da igreja que ele descreveu a Timóteo 

como "coluna e baluarte da verdade" (1 Tim. 3:15). Mas essas descrições 

poderosos não significa que a Igreja está livre de dificuldades. Porque os 

pecadores resgatados dentro da igreja ainda estão lutando caído de carne e 

alguns membros de igrejas locais são espiritualmente imaturos ou mesmo não 

regenerado-a igreja enfrenta desafios e promoções constantemente com 

problemas de pecado. Apenas uma vez que reconhece e confronta as fraquezas, 

imperfeições e dificuldades causadas pelo pecado que a igreja de Cristo 

começar e continuar a crescer espiritualmente (Mateus 18: 15-18; 1 Cor. 5: 1-

7; 1 João 1: 9.; Cf . Tiago 5:16). 



A verdadeira igreja também enfrenta forte oposição de Satanás, seus demônios, 

e os seus agentes humanos (Mt 13:19; 2 Cor 2:11; 4:... 4; Ef 6,12; 1 

Tessalonicenses 2:18; 3.: 5; cf. Atos 8: 1-3). No entanto, tem recursos 

sobrenaturais, porque é o corpo de Cristo no mundo (Romanos 12: 5; Gal 3:28; 

Efésios 1:.... 22-23; 3:21; Col. 1:24; Hb 3: 6), o Espírito Santo energiza a sua 

vida (João 14:26; Atos 1: 8; 09:31; 13: 2-4; 20:28; 1 Coríntios 2: 12-13; 3:. 16-

17; 12 : 13; 1 João 2:27; 3:24; 4:13), a Palavra de Deus instrui-lo (João 17:17; 

Rom. 15: 4; Col. 3:16; 2 Tm 3: 16-17. ; Hb 4.12; 1 Pedro 2: 2.), e os seus 

habitantes possuem divinamente concedido dons espirituais para edificar um ao 

outro e alcançar os perdidos (Rom. 12: 4-13; 1 Cor 12: 4-11, 28;. . 14:12; Ef 4: 

11-12). Os verdadeiros crentes no amor igreja e obedecer ao Senhor e 

sinceramente se esforçam para uma maior santidade (1 Cor 6:11; Colossenses 

1: 21-23.; Hb 2.11; cf. Atos 14:22.). A igreja em Tessalônica era uma igreja que 

se esforça com sucesso para a santidade, como excelente resumo de Paulo de 

sua vida revela: "Finalmente, irmãos, nós pedimos e exortamos no Senhor Jesus 

que, como aprendestes de nós de instrução sobre a forma como você deveria 

andar e agradar a Deus (assim como você realmente a pé), que você ainda se 

destacam mais "(1 Tessalonicenses 4: 1.). Inúmeras vezes já nesta carta o 

apóstolo tinha elogiou os tessalonicenses (1: 2, 3, 6, 8, 9, 10; 2:13, 17, 19, 20; 

3: 6, 8, 9), indicando que a sua igreja estava indo na direção espiritual 

direita. Quaisquer que sejam as deficiências espirituais existentes em 

Tessalônica, eles não ameaçam a vida espiritual básica do povo. Paulo não 

apontar eventuais pecados escandalosos ou falsas doutrinas. Mas ele fez 

encorajar os crentes que ainda havia um processo de santificação de seguir e 

muito espaço para crescimento adicional, eles precisavam "sobressair ainda 

mais." 

I Tessalonicenses 5: 12-13 começa uma série de exortações directas aos 

Tessalonicenses para perseverar e crescer em sua caminhada cristã. Mesmo que 

eles ansiosamente aguardado o retorno de Cristo para sua igreja e sua libertação 

a partir do último dia do Senhor, a responsabilidade pressionando dos 

tessalonicenses era viver uma vida santa no presente e continuar a crescer na 

graça. 

Os versículos 12 e 13 actuais directivas relativas à relação entre pastores e 

pessoas. É fundamental que a relação entre um pastor e seu rebanho ser 

saudável, de modo a garantir o progresso espiritual da Igreja (cf. 1 Cor 14:40; 

Hebreus 13:17; 1 Pedro 5:.. 1-5). Se os pastores e as ovelhas não cumprir suas 

responsabilidades espirituais adequadas para o outro, a igreja não pode ser o 

que Deus quer que ele seja. Essa ênfase permeia as outras epístolas do Novo 

Testamento (por exemplo, Rom. 1: 9-12; 1 Coríntios 16: 10-11; 2 Cor. 7: 13-

16; Ef 4:... 15-16; 2 Ts 3: 4; 1 Tm 3: 14-15; 5: 17-22.; Tito 2: 1-10; Heb. 10: 

24-25). (Para uma discussão mais completa sobre o que constitui uma igreja 

saudável, ver John Macarthur, Plano de Mestrado para a Igreja [Chicago: 



Moody, 1991] e A dinâmica do corpo [Colorado Springs: ChariotVictor / 

Victor Books, 1996].) 

Responsabilidade dos Pastores aos carneiros 

Mas pedimos de vocês, irmãos, ... que trabalham entre vós, e tem 
carga sobre vós no Senhor e dar-lhe instruções, (5:12) 

Desde o início, os apóstolos fizeram a liderança de alta prioridade para as 

igrejas. Em suas cartas a Timóteo e Tito, Paulo claramente delineadas as 

qualificações e deveres dos líderes (1 Tim. 3: 1-7; Tito 1: 5-9). Quatro termos 

básicos do Novo Testamento identificar e descrever os líderes da igreja. O 

primeiro é o termo familiar mais velho ( presbuteros ), o que caracteriza líderes 

como espiritualmente maduro e sábio (Atos 15: 2ff .; 20:17; 1 Tm 5:17, 19; Tt 

1: 5.; Tiago 5:14; 1 Pedro 5: 1, 5; 2 Jo 1; 3 Jo 1). Em segundo lugar está a 

palavra supervisor (episkopos ; Atos 20:28; Filipenses 1:. 1; 1 Tm 3: 1-2; Tito 

1: 7.), que descreve a supervisão e autoridade espiritual do líder. (Exceto em 

Atos 20:28, a KJV torna este termo "bispo" nas referências anteriores.) Em 

terceiro lugar, o termo familiar pastor ( poimen ) enfatiza a responsabilidade do 

líder para alimentar e proteger o seu rebanho (Ef 4:11;. cf. Matt 09:36;. Marcos 

6:34). Finalmente, o termo líder ( hegemon ) indica que o líder da igreja deve 

ser capaz de fornecer discernimento e orientação espiritual para o seu rebanho 

(cf. Heb. 13: 7, 17, 24). 

Colocar esses homens em posições de liderança dentro da igreja primitiva era 

essencial (cf. Atos 14:23), mas a tarefa não foi fácil. Em Tessalônica, como em 

outras cidades greco-romanas, onde Paulo plantou igrejas, era difícil encontrar 

anciãos qualificados. Primeiro de tudo, a igreja estava a menos de um ano de 

idade e continha principalmente os novos convertidos. Por isso, poucos, se 

houver, dos membros teria sido suficientemente maduro e sábio o suficiente 

para articular a verdade e dirigir a congregação com discernimento. Mas o 

apóstolo Paulo, no entanto, exerceu sua autoridade dada pelo Espírito (cf. Atos 

13: 1-3; 15: 22-29; 16: 1-5.; 2 Cor 10: 8, 14) e de discernimento, identificou 

alguns homens qualificados, e começou a treiná-los para se tornar mais 

velhos. Embora 1 Tessalonicenses não faz menção de presbíteros, bispos, 

pastores ou líderes, estão em vista, como aqueles que tiveram carga sobre os 

tessalonicenses. 

Em segundo lugar, encontrar anciãos qualificados de entre os tessalonicenses 

foi difícil porque esses novos crentes em geral, eram pessoas comuns. Muitos 

deles eram escravos, que não estavam acostumados a responsabilidades de 

liderança. Assim, eles teriam que aprender a crescer espiritualmente e 

desenvolver-se como líderes, ao mesmo tempo. 



A dificuldade em identificar os anciãos qualificados em Tessalônica levou a um 

conflito dentro da igreja (5: 14-15). Aparentemente, alguns do bando, me 

perguntando por outros igualmente novos crentes em Cristo foram dadas carga 

sobre eles, não eram submissos aos novos líderes. Esse conflito, embora não 

seja uma ameaça para a vida da Igreja (como o facciosismo e carismáticas 

excessos de Corinto eram àquela igreja), foi grave o suficiente para que Paulo 

queria que resolvido o mais rápido possível. Em grande medida, a resolução 

desse conflito reside no cumprimento adequado das funções pastorais e 

congregacionais. Daí Paulo admoestou os tessalonicenses sobre a relação entre 

pastores e ovelhas, começando com a responsabilidade do pastor às ovelhas. 

Porque esse assunto era novo aos Tessalonicenses, e na medida em que já 

estavam crescendo espiritualmente e tornando-se modelos para outras igrejas 

(1: 7-9)., Paulo introduzido suavemente o assunto para eles mas nós pedimos 

de vocês, irmãos, era um amável , abordagem suave pelo apóstolo. Não é a 

expressão forte de autoridade apostólica Paulo era capaz de (por exemplo, Atos 

13: 9-11; 27: 21-26.; 1 Cor 1:10; 5: 1-8; 11: 17-22; 2 Cor . 2: 8-11; Gálatas 1: 

6-9; 3: 1-9.), mas mais como um pedido de um bom amigo; também é a mesma 

expressão que ele usou em 4: 1 (veja a discussão de que o verso no capítulo 8 

deste volume). Os Tessalonicenses já estavam fazendo bem; este foi apenas um 

apelo encorajador para que eles façam melhor. Portanto, Paulo disse à igreja de 

três responsabilidades seus pastores tinham às ovelhas: trabalhar entre eles, para 

exercer autoridade sobre eles, e para fornecer instruções para eles. 

A responsabilidade de Trabalho 

que trabalham entre vós, (5: 12b) 

Diligentemente trabalho é de kopiaō , o que significa que apresentam grande 

esforço e empenho, a ponto de suor e cansaço. O pastor fiel trabalha duro entre 

o seu povo e ministros para eles como um pastor cuida de suas ovelhas, ou um 

pai leva sua família. Pastores espirituais devem proclamar o evangelho:, 

explicar e aplicar a verdade (2 Tm 4, 5). (1 Tm 3: 2; 2 Tm 4:.. 2; Tt 1: 9), advertir 

e admoestar as ovelhas (cf. Rom . 15:14; Col. 1:28; 3:16; 1 Tessalonicenses 

5:14), e aconselhá-los a partir da Escritura (2 Tim. 3: 16-4: 4; cf. Prov 17:17; 

27..: 6, 9, 17). 

O apóstolo Paulo foi o exemplo acabado de um trabalhador, pastor tal 

consciente e já havia afirmado que: "Para você lembrar, irmãos, do nosso 

trabalho e dificuldades, como a noite eo dia de trabalho para não ser um fardo 

para qualquer um de vocês, nós proclamada a você o evangelho de Deus "(1 

Tessalonicenses 2: 9., ver a discussão deste verso, e os últimos dois versos, no 

capítulo 3 deste volume). Então, em sua segunda carta a eles, Paulo ordenou 

aos tessalonicenses:. "Manter afastado de todo irmão que leva uma vida 

desregrado e não segundo a tradição que de nós recebestes Porque vós mesmos 



sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, porque nós não agiu de forma 

indisciplinada entre vós "(3: 6-7). Paulo trabalhou como fabricante de tendas 

(Atos 18: 3) para se sustentar, não porque ele não tem o direito de receber apoio 

apenas de seus esforços de ministério, mas para ser um exemplo para os fiéis 

de uma que trabalharam duro e não se indevidamente sobrecarregar ninguém 

(cf. 1 Cor. 9: 1-15). Pastores esperam que os seus povos para ministrar 

diligentemente para a Igreja e para trabalhar duro em seus postos de trabalho 

(cf. 1 Cor. 3:13). Paulo sabia se ele estava indo para ensinar os tessalonicenses 

para fazer as duas coisas, ele tinha que ser um bom exemplo de alguém que fez 

tanto. 

Na despedida exortação de Paulo aos anciãos de Éfeso, ele lembrou-lhes várias 

vezes de como diligentemente havia trabalhado entre eles: 

Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como eu estava 

com você o tempo todo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com 

lágrimas e provações que vieram sobre mim através das ciladas dos 

judeus; como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil, e ensinar 

publicamente e de casa em casa. (Atos 20: 18-20; cf. Col. 1:28; 1 Tm 4:10). 

Portanto, esteja em estado de alerta, lembrando que dia e noite por um período 

de três anos, não cessei de admoestar cada um com lágrimas. (V 31;. Cf. 1 Cor 

15:10). 

Cobicei prata ou ouro ou roupas de ninguém. Vós bem sabeis que estas mãos 

proveram as minhas próprias necessidades e para os homens que estavam 

comigo. Em tudo o que eu lhe mostrei que, trabalhando duro dessa maneira 

você deve ajudar os fracos. (Vv. 33-35) 

Paulo era um modelo do ministério servo diligente que deve caracterizar cada 

pastor. Liderança de sucesso na igreja vem para aqueles dispostos a trabalhar 

até à exaustão por causa de mandatos divinos e objetivos espirituais, abraçando 

a proclamação do evangelho, o estabelecimento de igrejas, e para a edificação 

dos crentes. 

A responsabilidade de exercer a autoridade 

e têm carga sobre vocês no Senhor (5: 12c) 

Intendentes ( proistemi ) significa, literalmente, "para estar diante" e transmite 

a noção de autoridade que preside, o que leva, ou dirigir. Paulo usou depois da 

palavra quatro vezes como ele instruiu Timóteo sobre o caráter e deveres dos 

anciãos da igreja (1 Tm 3: 4, 5, 12; 05:17.).Pastores estar no lugar do Sumo 

Pastor como Seus subpastores delegados exercer a fiscalização e autoridade em 

seu nome (cf. 1 Pedro 5: 1-4). 



A responsabilidade dos pastores de Tessalônica para dar o seu rebanho 

orientação espiritual e direção envolveu muitos deveres, como a definição de 

um tom espiritual positiva, trazendo uma unidade em funcionamento, 

relacionando-se bem numa base individual para as pessoas na igreja, ajudando-

os a lidar com as dificuldades da vida e encontrar soluções bíblicas para os seus 

problemas, e trabalhar para a mudança necessária dentro da igreja, todos pelo 

esforço diligente e dependência do Espírito Santo. 

A frase no Senhor enfatiza que os verdadeiros pastores não são auto-

nomeados, e sua autoridade não deriva de seres humanos falíveis. Equipado e 

designado por Deus (1 Coríntios 4: 1; 2 Cor. 3: 5-6; Heb. 5: 4.), É o seu dever 

de levar as ovelhas por causa dele, e nunca, porque eles querem o poder, 

prestígio, riqueza, ou um avanço de suas carreiras (1 Pedro 5: 2-3.; cf. 1 Tm 6: 

9-10). 

A responsabilidade de fornecer Instrução 

e dar-lhe instruções, (5: 12-D) 

A terceira responsabilidade de pastores para suas ovelhas é dar -

lhes instrução. Essa expressão vem do verbo noutheteo , que muitas vezes é 

traduzida como "admoestar" no Novo Testamento (Atos 20:31; Romanos 

15:14; 1 Cor. 4:. 14; Col. 1:28; 3:16; 1 Tessalonicenses 5:14;. 2 Tessalonicenses 

3:15).. Ele não se refere apenas aos dados acadêmicos transmitidas de forma 

impessoal, mas a instrução com a Proposito de corrigir e mudar as 

pessoas. Está ensinando com um elemento de advertência, destinada a orientar 

as ovelhas para uma vida santa (cf. 1 Cor. 4:14). 

Pastores são, então, a ser instrutores qualificados da Palavra de Deus. (Na 

verdade, nenhuma autoridade do pastor já se estende para além da expressão da 

vontade de Deus, como revelado pelo Seu Espírito nas Escrituras.) Além das 

qualidades de caráter Paulo estipulados pelos mais velhos (1 Tim. 3: 2-7; Tito 

1: 7-9 ), a capacidade de ensinar é a única habilidade específica ele disse que 

eles devem possuir (cf. 1 Tim. 4: 6, 16). O apóstolo sabia que, além disso, que 

o ensino da Palavra tem aspectos positivos e negativos, envolvendo "retendo a 

palavra fiel, que é de acordo com o ensino, a fim de que [o pastor] será capaz 

tanto para exortar na sã doutrina e refutar aqueles que o contradizem "(Tito 1: 

9). O pastor deve ser capaz de ensinar de uma maneira que exorta os crentes a 

praticar a verdade (cf. Atos 20:32; Ef. 4: 11-12; Tito 2:15) e, se necessário, insta 

aqueles que negam a verdade desistir de seu erro e aceitar a verdade (2 Tm 2: 

24-26; cf. 3 João 9-10.). O puritano Richard Baxter escreveu a respeito da 

importância do pastor de ser capaz de ensinar com eficácia a verdade, 

Para pregar um sermão, eu acho, não é a parte mais difícil; e ainda o que 

habilidade é necessária para fazer a pura verdade; para convencer os ouvintes, 

para que a luz irresistível para as suas consciências, e para mantê-lo lá, e 



conduzir toda a casa; parafusar a verdade em suas mentes, e trabalhar Cristo em 

suas afeições; para atender a todas as objeções e, claramente, para resolvê-

lo; para conduzir os pecadores a um suporte, e fazê-los ver que não há 

esperança, mas que eles devem inevitavelmente quer ser convertidos ou 

condenados e para fazer tudo isso, no que diz respeito a linguagem e forma, 

como beseems nosso trabalho, e ainda, como é mais adequado às capacidades 

dos nossos ouvintes. Isto, e muito mais do que deve ser feito em cada sermão, 

certamente deve exigir uma grande dose de habilidade santo. Deus tão grande, 

cuja mensagem nós entregamos, deve ser honrado por nossa entrega do 

mesmo. É um caso lamentável, que, em uma mensagem do Deus do céu, de 

momento eterno, para as almas dos homens, devemos nos comportar de forma 

fraca, então unhandsomely, de modo imprudente, ou tão pouco, que todo o 

negócio deve fracassar em nossa mãos, e Deus deve ser desonrado, e seu 

trabalho desgraçado, e sim os pecadores endurecidos do que convertido; e tudo 

isso através da nossa fraqueza ou negligência! Como muitas vezes têm ouvintes 

carnais ido para casa zombando as falhas palpáveis e desonrosos do 

pregador! Como muitos que dormem debaixo de nós, porque os nossos 

corações e as línguas são sonolento, e nós não trazemos conosco tanta 

habilidade e zelo, como a despertar-los! ( O Reformed Pastor [1656; 

Edinburgh: Banner da Verdade, 1974 reedição de 1862 abridgement], 70) 

A Responsabilidade do Ovelhas aos pastores 

que você aprecia aqueles ... e que você estima-los muito bem no 

amor por causa de seu trabalho. Viver em paz uns com os 
outros. (5: 12a, 13) 

Aqueles que pastorear ovelhas para um vivos sabem que os animais podem ser 

muito difícil de lidar. Ovelhas são, fracos, desorganizados criaturas sujas que 

são propensas a vagar. No entanto, eles também podem ser exigente e não têm 

nenhuma consideração para aqueles que ficam no caminho de seus cascos 

afiados. Assim ovelhas pode tornar a vida muito triste para o pastor se não 

obedecê-lo. Da mesma forma, quando os crentes não obedecem os 

mandamentos do Senhor ou submeter-se a liderança de seus dirigentes 

nomeados, eles podem tornar a vida na igreja local miserável e improdutivo (cf. 

Heb. 13:17). É por isso que é imperativo que os cristãos perceber e cumprir sua 

responsabilidade de seus pastores. Paulo deu aos tessalonicenses uma expressão 

tríplice desse dever de pastores: apreciá-los, estima-los, e se submeter a eles. 

A responsabilidade de Apreciar 

que você aprecia aqueles (5: 12a) 

Apreciar é uma tradução da palavra do Novo Testamento comum oida , o que 

significa saber por experiência (por exemplo, Matt 7:11; 9:. 6; Marcos 02:10; 

Lucas 20:21; João 4:22; 10: 4; Atos 3:16; Rm 6:16; 08:28; 1 Cor 2:12; 2 



Coríntios 9:..... 2; Ef 1:18; Phil 4:12; Col. 4: 6; 2 Tessalonicenses. 3: 7; 1 Tm 

3.15; 2 Tm 1:12; Hb 10:30; Tiago 1:19; 1 João 2:20; 3:... 2; 3 João 12; Ap 2: 2; 

3 : 8). A conotação aqui é que os crentes devem conhecer profundamente os 

seus pastores e respeitosamente e valorizar o seu serviço. Tal conhecimento é 

muito mais do que a simples retirada de seus nomes ou a sensibilização geral 

para alguns fatos sobre suas vidas pessoais. Em vez disso, ela implica um 

conhecimento próximo, pessoal que resulta na valorização cuidar do servo do 

Senhor. 

É comum que as pessoas a ser cruel, crítico, e indiferente para com os seus 

pastores, quando não os conheço bem. Mas os crentes não será tão susceptíveis 

de ter tais atitudes negativas contra os pastores que eles realmente sabem. Em 

vez disso, eles são mais propensos a tratá-los com respeito e gratidão. 

Valorização também envolve dar pastores apoio financeiro. Instrução depois de 

Paulo a respeito anciãos implica esse apoio ainda mais claramente:. "Os anciãos 

que governam bem devem ser considerados dignos de dupla honra, 

especialmente os que labutam na pregação e no ensino" (. 1 Tim 

5:17) tempo ("honra . ") significa" respeito "ou" alta consideração ", mas o 

contexto de 1 Timóteo 5 (3-16 vv, a discussão de apoio para as viúvas) sugere 

a palavra também pode se referir a dinheiro (cf. Mateus 27: 6. , 9; Atos 5: 2-3; 

07:16; 19:19). Paulo disse a Timóteo que diligentes, anciãos fiéis eram dignos 

de dupla respeito e generosa remuneração, particularmente aqueles que são os 

mais diligentes e sacrificial na pregação e ensino. A igreja deve generosamente 

apoiar os pastores que trabalham duro para expor a Palavra. Primeira Coríntios 

9:14 bem resume o princípio: "Assim também o Senhor dirigida aos que 

anunciam o evangelho para obter a sua vida a partir do evangelho" (cf. 9:. 9; 2 

Cor 8: 1-5; 1 Tm 5:. 18). 

Então pedido de Paulo de que os tessalonicenses apreciar seus pastores 

incluídos conhecimento experiente que leva à relação amorosa, sincera 

admiração, e remuneração financeira generosa que mostra gratidão para o 

ministério e a confiança dos pastores em sua gestão de recursos da igreja. 

A responsabilidade de Esteem 

e que você estima-los muito bem no amor por causa de seu 

trabalho. (5: 13a) 

A congregação de crentes tem o dever de estima ("respeito", "pensar sobre") 

seus pastores altamente ("além de qualquer medida"). Similar, obviamente, 

para mostrar apreço, esta segunda verbo, no entanto, indica que algo mais do 

que simplesmente saber de uma forma respeitosa.Esta frase apela ao respeito 

sem limites para os líderes da igreja. 



Paulo intensificou essa responsabilidade ainda mais longe, dizendo aos 

Tessalonicenses que eles devem ter alta estima por seus pastores no amor, não 

por causa de suas personalidades ou os favores que eles prestados, mas por 

causa de seu trabalho. Então, além de valorizar o homem, porque o conheço, 

os santos são para segurá-lo no maior respeito por causa da sua vocação 

divinamente concebido e energizado. Amor é a palavra familiar Ágape e 

refere-se altruísta, serviço de sacrifício para os outros. O trabalho dos pastores 

fazer é o ministério da Palavra, que alimenta as almas do rebanho. Em sua carta 

às igrejas da Galácia, Paulo elogiou os crentes gálatas para o caminho dos 

deuses lhe tinham estimado: 

O que era um teste para você na minha condição física você não desprezar ou 

detestam, mas você me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio 

Cristo Jesus ... Para vos dou testemunho de que, se possível, você teria 

arrancado seus olhos e tem dado a mim. (Gal. 4: 14-15) 

Apesar de algum tipo de doença física repulsivo do qual Paulo sofreu, o Gálatas recebeu-o 

como seu pastor. Doença de Paulo pode ter sido algum tipo de doença ocular, o que pode 

explicar a disposição dos gálatas para arrancar seus olhos. (A referência também pode ser 

figurativa, ilustrando a sua vontade de ir a qualquer extremo para ele, cf. Mt 05:29; 18:. 8-9.) 

Em qualquer caso, embora a partir de um ponto de vista humano, não havia nada atraente 

sobre Paulo, Gálatas exibido o mesmo tipo de atitude respeitosa para com ele como ele 

ordenou aos Tessalonicenses a ter para os seus pastores. 

Deus chamou pastores e separá-los para a importância do trabalho de liderar 

sua igreja (1 Tim. 3: 1-7; Tito 1: 5-9; cf. Marcos 3: 13-19; Atos 6: 3-6; 13 : 1-

3). Portanto, as pessoas abaixo deles estão a reconhecer amorosamente seus 

trabalhos ministeriais, muito respeitá-los, ignorar suas fragilidades humanas 

não-pecaminosas (cf. Prov 10:12; 1 Pedro 4: 8.), Falar bem deles, incentivá-los 

e dar- o seu melhor para eles. 

A responsabilidade de Enviar 

Viver em paz uns com os outros. (5: 13b) 

O conceito de crentes que vivem em paz uns com os outros é uma exortação 

familiarizado Novo Testamento (Rm 14:19; 2 Cor 13:11; Ef 4:... 3; Col. 3:15, 

Tiago 3:18). Mas aqui a advertência de Paulo referiu-se especificamente à 

relação entre os tessalonicenses e seus pastores. Por esse relacionamento seja 

pacífica, o rebanho em Tessalônica necessário submeter-se a seus líderes. Essa 

apresentação, se for feito de uma forma que honre a Deus, seria eliminar o 

conflito, contenda e discórdia e promover a paz, a harmonia, e um ministério 

eficaz dentro da igreja (cf. Rom 12:18; 1 Cor. 14:33;. Heb. 12:14; 1 Pedro 3: 

10-11). 

Quase vinte anos depois que Paulo escreveu aos tessalonicenses, o escritor de 

Hebreus elabora ainda mais a necessidade de ovelhas para apresentar aos seus 



pastores. Primeiro, ele ordenou a seus leitores, "Lembrai-vos dos vossos guias, 

que falou a palavra de Deus para você, e considerando o resultado de sua 

conduta, imitar sua fé" (13: 7). "Lembre-se" refere-se a lembrar os pastores com 

amor e carinho e considerando como o Senhor abençoou a vida dos pastores e 

os usou para anunciar a Sua Palavra. Em seguida, que a memória deve solicitar 

as ovelhas para emular a conduta de seus pastores. Imitando os que modelar o 

comportamento justo é a parte central de sua apresentação. 

Hebreus 13:17 contém duas exortações adicionais em relação a submissão aos 

mais velhos. A primeira metade do versículo diz: "Obedeçam aos seus líderes 

e submeter-se a eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar 

contas." A menos que os pastores pedir as ovelhas para fazer algo que não é 

bíblico ou pecaminoso, a ovelha deve obedecer e se submeter à liderança dos 

pastores. Ovelhas nunca deve ignorar 'fiel ensino e supervisão porque tal 

desrespeito pecaminoso só faz com que os líderes de seus pastores a prestação 

de contas a Deus para que muito mais difícil. O versículo conclui advertindo: 

"Deixe-os fazer isso com alegria e não gemendo, porque isso não seria lucrativo 

para você." Teimoso, obstinado, e ovelhas insubmissa roubar a alegria de seus 

pastores e dar a si mesmos e seus líderes nada além de dor e uma relação inútil 

(cf. Jer. 9: 1-6; Mateus 23: 37-39.). (Para um comentário mais completas sobre 

os Hebreus 13: 7, 17, ver Hebreus , A Commentary MacArthur Novo 

Testamento. [Chicago: Moody, 1983], caps 38-39.) 

Para a igreja local para funcionar como Deus planejou e receber a Sua bênção, 

seus pastores deve ser responsável para o trabalho entre as pessoas, exercer 

autoridade sobre eles, e fornecer instruções para eles. Ao mesmo tempo, as 

pessoas têm a obrigação de apreciar os pastores, estima-los, e apresentar a 

eles. Quando ambos cumprir suas respectivas responsabilidades, a igreja torna-

se o rebanho unificada, alegre, pacífica e saudável Deus pretendia que 

fosse. Pastores fiéis e pessoas fiéis que ministram juntos trazer honra a Cristo, 

a cabeça da igreja, o avanço do reino de Deus, e dai-lhe glória. 

 

 

 

 

 



15. O Crescimento saudável - Parte 2: 

Lidar com o Espiritualmente Necessaria 

(1 Tessalonicenses 5: 14-15) 

Exortamos-vos, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, os 

desanimados, ajudar os fracos, sejam pacientes com todos. Vede 

que ninguém paga outro com mal com o mal, mas sempre buscar 

o que é bom para o outro e para todas as pessoas. (5: 14-15) 

O mais próximo que qualquer igreja tem vindo a ser o que o Senhor deseja é a 

igreja apostólica no livro de Atos. Quanto condição da igreja nos dias e semanas 

seguintes os dramáticos acontecimentos de Pentecostes, Lucas fez estas 

observações: 

Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão 

e nas orações. Todo mundo ficava sentindo um sentimento de temor; e muitos 

prodígios e sinais estavam ocorrendo através dos apóstolos. E todos os que 

criam estavam unidos e tinham tudo em comum;E vendiam suas propriedades 

e bens e os repartiam por todos, à medida que alguém tinha necessidade. Dia a 

dia perseveravam unânimes no templo, e partindo o pão de casa em casa, e 

tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e 

caindo na graça de todo o povo. E o Senhor estava adicionando ao seu dia a dia, 

os que iam sendo salvos. (Atos 2: 42-47) 

A igreja apostólica tiveram uma resposta que honra a Deus para todas as 

situações, incluindo perseguição. Depois que os líderes judeus apreendido 

Pedro e João, os interrogou, advertiu-os a não pregar o evangelho mais, e 

lançou-los, a igreja prontamente orado sobre a situação (4: 24-30). Como 

resultado, 

o lugar onde eles estavam reunidos foi abalada, e todos foram cheios do Espírito 

Santo e começaram a falar a palavra de Deus com ousadia. E a congregação dos 

fiéis era um só coração e alma; e não um deles dizia que coisa alguma que lhe 

pertença era sua própria, mas todas as coisas eram propriedade comum a eles. E 

com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor 

Jesus, e graça abundante em todos eles havia. Pois não havia uma pessoa 

necessitada entre eles, para todos os que eram proprietários de terras ou casas 

vendiam-los e trazer o produto das vendas e os põem aos pés dos apóstolos, e 

eles seriam distribuídos para cada um, como a necessidade de cada. (4: 31-35) 

Havia outra lição crítica, no entanto, que o Senhor tinha para ensinar a primeira 

igreja se era a crescer espiritualmente e ser eficaz em alcançar os perdidos. Essa 

lição foi a urgência de disciplina para pecar membros (cf. Atos 5: 1-6). Do 



ensino de Jesus (Mateus 18: 15-18.) E os Atos 5 eventos, o apóstolo Paulo 

entendeu que o princípio bem e percebi que até mesmo as igrejas mais fortes, 

como a de Tessalônica, deve ser diligente para confrontar o pecado entre as 

pessoas (cf. 2 Cor. 12: 20-13: 2). Ele estava grato para a saúde espiritual dos 

Tessalonicenses (1Ts 1: 2-3, 9-10; 2: 19-20., 3: 9-10), mas estava ansioso para 

que eles continuem crescendo na graça (3: 8, 12; 4: 1, 10), e isso significava 

diretamente ministrar às pessoas com problemas, como este texto indica. 

A abordagem de Paulo para o crescimento da igreja estava em nítido contraste 

com atuais preocupações "crescimento da igreja" especialistas "sobre 

demografia culturais e homogeneidade, esquemas sutis para fazer", amigável 

Seeker "metodologias de entretenimento sofisticado a igreja mais para fazer os 

cultos" mais relevante ", e técnicas de marketing loquazes para atrair novos 

membros. Em vez de confiar em tais estratégias ou conceitos feitas pelo 

homem, o apóstolo focada nos obstáculos pecaminosas para o crescimento 

espiritual da igreja de Tessalônica.Ao fazê-lo, ele identificou cinco tipos de 

dificuldades ovelhas que as ovelhas saudável necessária para lidar com: o 

rebelde, que precisavam voltar em linha; o preocupado, que precisava ter mais 

coragem, fé, ousadia e confiança; os fracos, que precisava ser mais disciplinado 

em santidade; a cansativa, que precisava para manter o ritmo em obediência; e 

os ímpios, que precisava se comportar dignamente. Falta de progresso espiritual 

da igreja é geralmente devido ao comportamento pecaminoso de pessoas nessas 

categorias de problemas, e Paulo desejado ardentemente que os Tessalonicenses 

saber como lidar adequAdãoente com os de cada categoria, conforme 

necessário. 

Lidar com Wayward Ovelhas 

Exortamos-vos, irmãos, que admoesteis os desordeiros, (5: 14a) 

A exortação de Paulo aos Tessalonicenses refletiam seu senso de 

urgência. Urge é de parakaleo , que significa literalmente "para vir ao lado" e 

carrega a idéia de fornecer ajuda para alguém. O apóstolo zeloso e ansiosamente 

incentivou os irmãos, os crentes espiritualmente saudáveis, de se envolver na 

ajuda aos necessitados. Apesar de ter reconhecido que os pastores também tinha 

a responsabilidade de ovelhas problemático dentro da igreja, esta exortação, 

como a de 05:12, foi dirigido principalmente aos irmãos, ou a congregação. 

Paulo identificou o rebelde pelo termo indisciplinados ( ataktos ), que em 

grego extra-bíblica, muitas vezes ocorreu em um contexto militar e 

encaminhado para um soldado que estava fora de posição e se comportou de 

uma forma desordenada, insubordinado. A palavra veio para se referir a 

qualquer um que não cumprir seu dever ou acompanhar, através de sua 

responsabilidade. Alguns comentaristas dizem ataktos referiu-se 

principalmente ao ocioso, indolente, apático ou (2 Ts 3:.. 6-7, 11; cf. 1 Tim 



5:13) na igreja de Tessalônica, os que eram passivos e se esquivou das suas 

funções. Mas o contexto sugere o termo também pode se referir a aqueles que 

tinham uma atitude ativamente rebelde. 

O rebelde eram aqueles que estavam fora de sintonia com a direcção toda a 

gente estava indo. Tais são aqueles que não conseguem servir a igreja com seus 

dons espirituais (1 Cor 12: 7; 14: 12-13.), Dar a igreja uma parcela de sua 

riqueza (cf. 1 Cor. 16: 2; 2 Cor . 8: 7; 9: 6-12), ou apoiar a liderança da Igreja 

(cf. 1 Ts 5: 12-13; 1 Tm 5:17; Hb 13:... 7, 17). Eles podem ter sido desprovida 

de fundamentos, porque eles não se importam, ou porque eles estavam com 

raiva, rebelde e controversa. Essas pessoas, se não tratadas, tendem a tornar-se 

amargo. Eles podem se tornar criticar benchwarmers e, eventualmente, os 

rebeldes que minam a liderança da igreja para justificar a sua 

insubordinação. Ambos são, obviamente, divisiva. 

Para Paulo, ajudando o rebelde não envolvia alguma metodologia complexa ou 

sofisticado programa de aconselhamento psicológico. Em vez disso, outros 

crentes estavam para vir ao lado deles e admoestar ( noutheteo ) deles. Os 

tradutores da Bíblia Rei Tiago Version prestadosadmoestar "avisar" (cf. Atos 

20:31; 1 Cor. 4:14; Col. 1:28), um significado que tem a conotação de colocar 

juízo na cabeça de alguém, ou alertando-o das graves consequências da Suas 

ações. noutheteo não significa ser crítico ou crítica de forma superior. Pelo 

contrário, ela é o tipo de cuidar de advertência contra o perigo que Paulo deu 

aos anciãos de Éfeso (Atos 20:31) e que ele procurou trazer aos 

Tessalonicenses. 

Lidar com as Ovelhas Preocupadas 

encorajar os desanimados, (5: 14b) 

O segundo grupo de ovelhas espiritualmente necessitados Paulo identificado 

foi o covarde, literalmente, os "pequenos" (grande 

alma oligopsuchos ). Considerando que o rebelde estavam empurrando nas 

bordas de comportamento cristão aceitável, estas foram as ovelhas preocupado, 

amontoados no meio e com medo de ficar perto da borda. Há aqueles na igreja 

que são ousado e corajoso, sem medo de perseguição ou de dificuldade, e 

disposto a colocar suas vidas em risco por uma causa nobre ou princípio da 

verdade. Em contraste, os fracos não têm a coragem de aceitar um novo 

ministério desafiador, medo da mudança e do desconhecido, e quer um 

ministério livre de risco que é tradicional, segura e absolutamente segura. 

Alguns dos Tessalonicenses foram covardes porque não lidam bem com a 

perseguição; Aparentemente, eles não tinham entendido ou não estavam 

dispostos a ouvir o convite de Paulo para o evangelismo ousado, temendo que 



isso possa levar a sofrimento (1 Ts 3: 2-4; cf. Mt 5:.. 10-12; João 15: 18-21; 

Phil . 1: 29-30; 2 Tm 3:12; 1 Pedro 4:19; 5:10).. 

A instrução do apóstolo Paulo para saber como as ovelhas confiantes deve 

ajudar o preocupado era simples: o confiante deve incentivar o 

preocupado. Incentive ( paramutheomai ) literalmente significa "falar ao lado 

de" alguém, e ao fazê-lo, para oferecer conforto e consolação. A necessidade 

confiante para se tornarem instrutores pessoais e exemplos para o preocupado 

e ensinar-lhes a certeza bíblica que o seu Senhor responde às suas orações (1 

João 5: 14-15), assegura que a sua salvação (João 10: 27-29), inclui-los em um 

ressurreição final (João 11: 24-27), ama-os eternamente (Rom. 8: 38-39), e 

soberanamente cumpre a Sua vontade em relação a sua vida (Pv 19:21; Rom. 

8: 28-29.). Por esses lembretes os alegres, confiantes crente anima o triste um, 

tímida. 

Lidar com Weak Ovelhas 

ajudar os fracos, (5: 14c) 

O fraco poderia ser aqueles que são frágeis na fé, cercada por dúvidas (Rm 14: 

1-15: 13; 1 Cor. 8:. 1-13; 9: 19-23; 10: 23-33). Sua fé pode não ser forte o 

suficiente para desfrutar de sua liberdade em Jesus Cristo (cf. Gal. 5: 1; 

Colossenses 2: 16-23). Eles são certamente mais suscetíveis ao erro (Ef 4:14.), 

Tentação e pecado do que os crentes mais fortes (cf. 1 Cor. 8: 9-13). Alguns 

crentes mais fracos têm tais consciências sensíveis sobre os seus pecados 

passados que perceber as coisas como pecado que não são pecado em todos (cf. 

1 Cor. 8: 7). 

Fraco ( Asthenes ) centra-se na susceptibilidade para o pecado e aplica-se aos 

crentes que lutam com a abandonar o pecado e obedecer a vontade de 

Deus. Embora versões em inglês moderno renda Asthenes em Tiago 5:14 

"doente", que denota ovelhas que são fracos : "Está alguém entre vós doente 

Então ele deve chamar os presbíteros da igreja, e que estes orem sobre ele?". A 

única moral e espiritualmente fraco é chamar os anciãos espiritualmente fortes 

para vir e interceder por ele, e qualquer que seja o pecado fez com que a 

fraqueza, eles exortá-lo a arrepender-se do pecado. (Para uma discussão 

completa deste verso e os versos seguintes, ver Tiago , A Commentary 

MacArthur Novo Testamento. [Chicago: Moody, 1998], 276-90) Os fracos são 

sempre impedimentos e obstáculos ao crescimento e ao poder na igreja. 

Paulo exortou os Tessalonicenses que eram fortes para ajudar os fracos (cf. 

Gal. 6: 1-2). Ajuda é uma rendição um pouco imprecisa da palavra 

grega antechō , que significa "para segurar com firmeza", "agarrar-se", " para 

apoio "," para manter-se "(cf. Tt 1: 9). Paulo ordenou a ovelha mais forte para 

vir ao lado das ovelhas mais fracas, estabelecer relacionamentos pessoais 



próximos com eles e dar-lhes instrução doutrinária e incentivo para a justiça e 

para longe do pecado. 

Lidar com a cansativa Ovelhas 

ser paciente com todos. (5: 14-D) 

É fácil para os Ovelhas saudável tornar-se frustrado, irritado ou desanimado 

com algumas ovelhas problema crônico. É sempre decepcionante em um 

relacionamento de discipulado quando um crente maduro tem ensinado, 

treinado, exortou, fortalecido e encorajado um crente menos maduro, só para 

ter que manifestam pouco compromisso pessoa a Cristo ou evidência de 

crescimento espiritual. Alguns em Tessalônica tinha ouvido falar a verdade a 

partir de Paulo e outros professores e teve inúmeras oportunidades para aplicá-

lo, mas seu progresso espiritual foi insignificante. Como resultado, Paulo 

exortou a congregação a ser paciente com todos. 

Ao usar a palavra paciente ( makrothumeō ), Paulo deu a liminar de ser 

tolerante com aqueles que lutaram. Por todos Paulo queria dizer todas aquelas 

pessoas com as quais os cristãos fortes pode facilmente se tornaram 

impacientes. Essas ovelhas que cresceram de forma imperceptível, nunca 

pareceu manter o ritmo com as outras ovelhas, foram facilmente distraídos, e 

foram geralmente indisciplinado nos meios de graça poderia facilmente ter 

tentado a paciência do forte. Mesmo Jesus foi justamente exasperado com o 

crescimento lento dos discípulos e falta de compreensão quando, em várias 

ocasiões Ele os chamou de "homens de pouca fé" (Mateus 08:26; 16: 8.; Lucas 

12:28). Mas os tessalonicenses estavam a ter paciência sem limites com as 

ovelhas cansativa, como também Deus tem muita paciência com todas as Suas 

ovelhas (Ex 34: 6; Num 14:18; Sl 86:15; Is 63:.... 7-9; Rm 3.25; 1 Tm 1.16; cf. 

1 Cor. 13: 4-5.; 2 Cor 6:... 4-10; Gal 5:22; Ef. 4: 2; Col. 3:12 -13; 2 Tm 2.24;. 

4: 2; Heb 5: 1-3).. 

No seguinte diálogo com Pedro, Jesus melhor resumiu a magnitude a que os 

crentes devem estender paciência perdoar aos outros: "Então Pedro, 

aproximando e disse-lhe:" Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra 

mim, e eu lhe perdoarei a fazer? sete vezes? ' Jesus lhe disse: 'Eu não digo que 

até sete vezes, mas até setenta vezes sete "(Mt 18: 21-22.; Cf. vv 23-35; Lucas 

17: 3-4.) . Cristo ensinou que não deve haver nenhum limite arbitrário, não 

importa o quão generoso que parecia, na quantidade de vezes que perdoa o 

outro. Pelo contrário, os crentes devem estender paciência e perdão 

infinitamente aos seus irmãos e irmãs em Cristo. 

Lidar com mau Ovelhas 



Vede que ninguém paga outro com mal com o mal, mas sempre 

buscar o que é bom para o outro e para todas as pessoas. (5:15) 

Para os cristãos, os mais severos, decepções mais dolorosas não vêm da 

maldade do mundo descrente, mas a partir de outras ovelhas dentro da 

igreja. Ovelhas são definitivamente capaz de prejudicar outras ovelhas, 

pecando contra eles em uma variedade de maneiras, tais como atacá-los com 

palavras ímpios (cf. Prov 13: 2-3; 15:. 1, 4; 18:13, 21; 24: . 28; Matt 05:22; 

Tiago 3:.. 1-12) que incluem fofocas e calúnias (cf. Ex 20:16; Pv 11:13; 20:19; 

24:28), ostracizing-los de comunhão e ministério oportunidades ou prejudicá-

los mais abertamente, ajudando acabar com um casamento (cf. Ex 20:14; 1 Ts 

4:.. 6) ou influenciar alguém para o comportamento pecaminoso (Mateus 18: 6-

10.). 

O apóstolo Paulo instruiu os tessalonicenses sobre como responder a essa 

maldade de outros na igreja: ver que ninguém paga com outro mal por 

mal. Em algum momento, ovelhas desobedientes tinha feito mal ("baixeza, 

maldade, maldade") para o os obedientes. Na declarou-resposta de Paulo 

imperativo para aqueles injustiçado foi que ninguém deve pagar com o 

mal. Não há absolutamente nenhum lugar entre os cristãos de retaliação ou 

vingança pessoal (Rom. 12:19). O único que tem o direito de retaliar é Deus 

(Lev 19:18; Dt 32:35; Sl 94:... 1; Pv 20:22; Nah 1:... 2; Heb 10:30; Rev. 14: 9-

10, 14-20). 

Portanto, a própria resposta do ovelhas quando pecou contra pelo colega 

ovelhas não é buscar vingança, mas para sempre buscar ... o que é bom -para 

sempre buscar ansiosamente e zelosamente o que é belo, nobre e excelente (cf. 

1 Cor .. 13: 4-7; 2 Cor 8:21; Ef 4:25; Fp 4:.. 8; Tiago 3:17). "Mas se o teu 

inimigo tiver fome, alimentá-lo, e se ele tiver sede, dá-lhe de beber;. Porque, 

fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça ' Não te deixes vencer pelo 

mal, mas vence o mal com o bem "(Rm 12: 20-21; cf. 2 Reis 6:22; Prov. 25: 

21-22; Mt 5:.. 43-44; Lucas 06:27 -38; 1Co 4:12; 6: 6-8.; 1 Pedro 2: 19-23; 3: 

8-12). 

Paulo queria que os tessalonicenses para responder a hostilidade com 

verdadeiros atos de amor. O bem-estar de um ao outro, mesmo aqueles que 

ofenderam a sério, era para ser a principal preocupação dos 

Tessalonicenses. Essa preocupação foi também se estender para além da igreja 

para todos os povos (cf. Gal 6:10; 1 Tm. 2:. 1; 2 Tm 2.24; Tito 3:. 2, 8). 

Assim, um rebanho saudável é caracterizada pelo crescimento na fé, amor e 

pureza, e do progresso em direção à semelhança de Cristo. Mas ovelhas 

espiritualmente necessitados e problema dentro do rebanho podem e impedir o 

seu crescimento. Isso significa que as ovelhas saudável deve amorosamente, 

pacientemente, mas sinceramente lidar com as ovelhas difícil de remover 



impedimentos pecaminosos e garantir o crescimento real. A chave não é 

encontrar alguma estratégia inteligente para contornar os problemas, mas 

abordando as questões diretamente, como pastores e ovelhas iguais admoestar 

o rebelde, incentivar o preocupado, defender os fracos, arcar com a cansativa, 

e tornar bondade para os ímpios. 

 

16. Responsabilidades da ovelha para 

com o seu Pastor - Parte 1: Alegria, 

devoção, e gratidão (1 Tessalonicenses 5: 

16-18) 

Alegrai-vos sempre; Orai sem cessar; Em tudo dai graças; para 

isso é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. (5: 16-18) 

Se o rebanho de Deus é ser saudável, acima de tudo, a relação entre as ovelhas 

e o Grande Pastor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, deve estar certo. Para que isso 

aconteça, os crentes devem estar conscientes das suas responsabilidades para 

adorar e servir o Senhor o seu Rei. As palavras das três primeiras estrofes do 

hino clássico de Frances Havergal, "Take My Vida e Let It Be", talvez capturar 

a essência dessas responsabilidades melhor do que qualquer prosa comum 

poderia: 

Pegue a minha vida, e que seja 

Consagrado, Senhor, para ti. 

Tome meus momentos e os meus dias; 

Deixe-os fluir em louvor incessante. 

Pegue minha mão, e deixá-los passar 

No impulso do teu amor. 

Tome os meus pés, e deixá-los ser 

Swift e bonita para ti. 

Pegue a minha voz, e deixe-me cantar, 

Sempre, apenas, para o meu Rei. 



Tome os meus lábios, e deixá-los ser 

Repleto de mensagens de ti. 

Explícita e implicitamente, que hino contém o espírito dos três primeiros de 

exortações de Paulo aos Tessalonicenses para fortalecer suas vidas espirituais 

interiores e, assim, ser capaz de cumprir as suas responsabilidades para com 

Deus (1 Tessalonicenses 5: 16-22.). Os três exortações ir direto ao ponto da 

atitude do crente de partida é a exortação à alegria constante, a devoção 

constante, e a gratidão constante. 

A Exortação para Joyfulness Constante 

Alegrai-vos sempre; (5:16) 

Uma compreensão completa e precisa da alegria cristã é essencial para todos os 

crentes. A exortação de Paulo aos Tessalonicenses para alegrar sempre pode 

parecer absurdo e impossível obedecer dada inevitáveis dificuldades da vida, 

mas como um comando divinamente inspirada, os crentes devem acatá-

la. Qualquer falha em fazê-lo constitui um desrespeito para instruções claras e 

desobediência, portanto, pecaminosa de Escritura. 

Muitas outras declarações em toda a Palavra de Deus intimar o crente a ter 

alegria em todas as situações (Dt 12:18; Neemias 08:10; Sl 02:11; 05:11; 32:11; 

68:... 3; 112: 2; 132: 16; Is 29:19; Joel 2: 23-24.; Hab. 3: 17-18; Mat. 5: 10-12; 

Lc 6: 22-23; 10:20; João 16: 20-22 ; cf. Sl 16: 8-9; 21:. 6; 28: 7; 132:. 16; Is 

35:10; 55:12; 56:. 7; 9 Zech: 9; Atos 05:41; Rom. 15:13; 2 Cor 10:17; Ef. 5:. 9; 

2 Phil: 17-18; 4:. 4; Col. 1:24, Tiago 1: 2; 05:13; 1 Pedro 1: 6; 4:13). Enquanto 

ele estava ciente das muitas liminares para se alegrar, Paulo também reconheceu 

a existência de emoções humanas negativas como tristeza e angústia (por 

exemplo, Atos 20:19, 37-38; Rom 0:15;. Phil 3:18;. Cf. Isa. 32: 11-12; Mateus 

09:23; Marcos 5: 38-39.). No entanto, o apóstolo também sabia que os crentes 

devem transcender suas tristezas com um foco contínuo na verdadeira 

alegria; eles devem ser como ele escreveu de si mesmo, "triste mas sempre 

alegres" (2 Cor. 6:10). Tal enfoque é possível porque a alegria bíblica vem de 

Deus, não apenas a partir de uma resposta emocional superficial às 

circunstâncias positivas (cf. Fl 3. 3). A alegria cristã flui constantemente o que 

o crente sabe continuamente para ser verdade sobre Deus e sobre o seu eterno, 

poupando relacionamento com Ele, independentemente das circunstâncias (Sal 

16:11; 68: 3., Lucas 2: 10-11; 24:52; Atos 16:34; Rom. 5: 2, 11; 1 Pedro 1: 

8). Alegria Sobrenatural é do Espírito Santo; Assim, Paulo é listado como um 

aspecto do fruto espiritual (Gl 5,22;.. cf. Rom 14:17). 

O traduzido frase Regozijai-vos sempre literalmente lê "em todos os 

momentos ser regozijo" e enfatiza que os cristãos verdadeiramente alegres 



sempre terá uma confiança profunda no amor soberano de Deus e grande poder 

em nome de Sua própria, e em Seu trabalho providencial de todas as coisas de 

acordo com Seu plano perfeito (Mt 6: 33-34; Rom. 8: 28-30.; 11:33; Phil 1:12; 

cf. Gen. 50:20; Sl 139:.. 1-5). Portanto, nenhum evento ou circunstância na vida 

do cristão, sem pecado, pode ou deve diminuir sua verdadeira alegria. 

A perspectiva correta sobre a alegria bíblica oferece inúmeras razões para os 

crentes para se alegrar. Primeiro de tudo, eles deveriam se alegrar sempre em 

agradecimento por caráter justo de Deus, que, mesmo com problemas, Ele 

demonstra tão fielmente aos crentes. O salmista declarou: "O Senhor é a minha 

força eo meu escudo; meu coração confia nele, e fui socorrido; pelo que o meu 

coração exulta, e com a minha música eu agradeço a Ele" (Sl. 28: 7; cf. Ne. 

08:10; Sl 71:23;. 89:16; Isa 61:10).. Em segundo lugar, eles devem ter alegria 

constante de apreciação para a obra de Cristo redentor, que deriva de um Deus 

clemente e amoroso, misericordioso e compassivo (Lucas 2:10; 10:20; Rom. 5: 

1-2, 11; 1 Pedro 1: 8-9), e para a Sua instrução infalível (João 15:11; 16:30; 1 

João 5:20). Em terceiro lugar, eles não se regozijem na apreciação do ministério 

do Espírito Santo em seu nome (Atos 10:44; 14:17 Rom; cf. 8:. 14-27). Em 

quarto lugar, os crentes devem se alegrar sempre por causa da vasta gama de 

bênçãos espirituais que possuem (cf. Ef 1, 3-4; Phil 4:13, 19; Colossenses 2:.. 

9-14; 2 Pedro 1: 3). Em quinto lugar, eles devem ter alegria na providência de 

Deus como Ele orquestra tudo em seu benefício (Rm 8: 28-30; Tiago 1: 2-

4.). Em sexto lugar, eles devem estar alegre por gratidão pela promessa de 

glória futura (cf. Sl 16: 8-11; Mt 05:12; Lucas 10:20; 1 Cor 1:... 7; Phil. 1: 18- 

21; 03:20; Judas 24). Em sétimo lugar, a oração respondida deve sempre ser 

uma fonte de alegria (Sl 66:20; 116:. 1, 17; 118: 21; João 16:24), o mesmo se 

um oitavo motivo, uma valorização para o dom da Palavra de Deus (Col . 3:16; 

cf. Sl 19: 7-11; 119:. 14, 111, 162; Jer 15:16)..Em nono lugar, o privilégio de 

comunhão genuína deve trazer alegria contínua para o crente (1 Ts 3:.. 9; 2 Tm 

1: 4; Filemon 7; 2 João. 12). E, finalmente, os verdadeiros crentes não pode 

deixar de expressar a sua alegria com o anúncio salvífico do Evangelho, como 

a igreja primitiva fez: "Por isso, a ser enviada em seu caminho pela igreja, eles 

[Paulo, Barnabé e outros crentes] estavam passando por Fenícia e Samaria, 

descrevendo em detalhes a conversão dos gentios, e davam grande alegria a 

todos os irmãos "(Atos 15: 3; cf. Fl 1:18.). 

O cristão alegre está mais preocupado com glorificando a Deus do que sobre 

como evitar dificuldades temporais (Rm 8:18; cf. Heb. 11: 13-16., 25). Ele 

pensa mais em suas riquezas espirituais e glória eterna do que ele faz qualquer 

dor ou material presente pobreza (1 Pedro 1: 6-7; 04:13; Tiago 5:11; cf. 2 Cor 

6: 4-10; 1 Pedro. 5:10). Os crentes que vivem como que vai cumprir o comando 

para se alegrar sempre. 

A Exortação a devoção constante 



Orai sem cessar; (5:17) 

Crentes alegres também será crentes sinceros. Aqueles que vivem a sua vida 

cristã em dependência alegre em Deus continuamente reconhecer a sua própria 

insuficiência e, portanto, estar sempre em atitude de oração. A exortação de 

Paulo aos Tessalonicenses para orar sem cessar é, assim, um mandato divino 

para todos os crentes. Rezem é de proseuchomai , a palavra mais comum no 

Novo Testamento para a oração (eg, Mt 6: 5-6; Marcos 11:24; Lucas 5.: 16; 11: 

1-2; At. 10: 9; Rm 8,26; 1 Cor 14: 13-15; Ef 6:18; Col. 1:.. 9; 2 Ts 3:. 1; Tiago 

5: 13-14, 16). Ela engloba todos os aspectos da oração:. Apresentação, 

confissão, Pedido, intercessão, louvor e ação de graças Sem deixar meios 

"constante" e define a oração não como alguma atividade perpétua de se 

ajoelhar e intercedendo, mas como um modo de vida marcada por uma atitude 

contínua da oração. 

Não se pode começar a entender o comando de Paulo para o espírito de oração 

contínua, sem considerar quão fielmente Jesus orou durante Seu ministério 

terreno. Como o Filho de Deus, Ele estava em constante comunhão com o Pai, 

e os Evangelhos dão muitos exemplos de vida de oração consistente do Senhor 

(Mt 14:23;. Marcos 1:35; 06:46; Lucas 09:18, 28- 29; cf. João 6:15; 17: 1-

26). Durante momentos em que ele foi para o Monte das Oliveiras para orar a 

noite toda (Lucas 21: 37-38; João 8: 1-2) Ele, sem dúvida, orou com um tipo de 

intensidade que os crentes sabem pouco ou nada sobre. O exemplo clássico de 

tal intensidade é quando Jesus orou no Jardim do Getsêmani, na noite antes de 

sua crucificação. "E Ele retirou-se deles cerca de um tiro de pedra, e Ele se 

ajoelhou e começou a Oração ... E, posto em agonia Ele estava orando com 

fervor, e seu suor tornou-se como gotas de sangue, que caíam na terra" (Lucas 

22 : 41, 44). Mateus 26: 38-46 registra que a oração de Jesus no jardim foi uma 

experiência prolongada em que Ele se declarou três vezes para o Pai para poupá-

lo de "este cálice" (v 39). -o Ira divina contra o pecado, que Ele faria tem que 

ter no dia seguinte em Sua morte substitutiva na cruz pelos pecadores. (Para 

uma exposição completa dessa passagem, ver Mateus 24-28, A Commentary 

MacArthur Novo Testamento. [Chicago: Moody, 1989], 167-78) Esse nível de 

intensa agonia é além de tudo os cristãos têm de enfrentar, mas ilustra o 

persistência Jesus falou em parábolas do amigo em necessidade (Lucas 11: 5-

10) e a viúva implacável (Lucas 18: 1-8). Também exemplifica com 

exclusividade que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele instruiu os 

tessalonicenses a orar sem cessar. 

Desde o seu início, a igreja primitiva demonstrou uma sinceridade e constância 

de Cristo em sua vida de oração. Lucas escreveu como devotados seguidores de 

Cristo eram a oração, mesmo antes do dia de Pentecostes: "Estes todos [os 

apóstolos] com uma mente foram perseveravam na oração, com as mulheres, e 

Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele "(Atos 1:14). Mais tarde, eles se 

deram regularmente para oração (Atos 2:42). Em seu papel como líderes da 



jovem igreja, os apóstolos determinado a dedicar-se "à oração e ao ministério 

da palavra" (Atos 6: 4). Além disso, a oração diligente pelos crentes 

desempenhado um papel na libertação de Pedro da prisão (Atos 12: 11-16; cf. 

4: 23-31). 

A ênfase do Novo Testamento sobre a importância da oração não pode ser 

exagerada. Já em 1 Tessalonicenses, Paulo havia escrito: "À medida que a noite 

eo dia, continuem orando fervorosamente para que possamos ver o seu rosto" 

(3:10). Muitas das outras epístolas de Paulo indicam também a importância da 

oração (Rm 0:12; 1 Cor. 7:.. 5; Ef. 6: 18-19; Fp 4: 6; Col. 4: 2; 2 Ts 3:. 1; 1 Tm 

2: 8).. 

A forte ênfase bíblica sobre a oração sugere uma lista substancial de motivações 

para os cristãos a orar sem cessar. Em primeiro lugar, eo maior de todos os 

motivos para os crentes, é seu desejo de glorificar o Senhor. Jesus ensinou aos 

discípulos em sua oração-modelo, "Pray, então, deste modo: Pai nosso que está 

no céu, santificado seja o teu nome Venha o teu reino Sua vontade seja feita, 

assim na terra como no céu. '." ( Mateus 6: 9-10; cf. Dan. 9: 4-19).. Em segundo 

lugar, o desejo de comunhão com Deus motiva os fiéis a orar: "Como suspira a 

corça pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus da 

minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; quando entrarei e me aparecer. 

diante de Deus? " (Sl. 42: 1-2; cf. 27: 1, 4; 63: 1-2; 84: 1-2). Jesus disse que as 

orações dos crentes seriam respondidas, a fim de que "o Pai seja glorificado no 

Filho" (João 14:13; cf. v. 14). 

Em terceiro lugar, os crentes oram a Deus para atender às suas necessidades: 

"Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia" (Mt 6:11; Lc. 11: 9-13; 1 João 5: 14-

15). Em quarto lugar, os cristãos vão orar persistentemente para a sabedoria de 

Deus, como eles vivem no meio de um mundo pecaminoso: "Mas, se algum de 

vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não 

censura, e será dado a Ele "(Tiago 1: 5.; cf. Mt 6.13; 1 Cor 10:13.). Em quinto 

lugar, o desejo de libertação do problema motiva oração. Jonas é um exemplo 

vivo de como motivação:. "Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, a partir do 

estômago do peixe, e ele disse, 'eu chamei de minha angústia ao Senhor, e Ele 

me respondeu que eu chorei de ajuda de a profundidade de Sheol; Você ouviu 

a minha voz "(Jonas 2:. 1-2; cf. Sl 20: 1). 

Em sexto lugar, todos os cristãos desejam alívio do medo e preocupação. Paulo 

encorajou os Filipenses: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, 

pela oração e súplica com ações de graças sejam as vossas petições conhecidas 

diante de Deus E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os 

vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. "(Filipenses 4: 6-7; 

cf. Ps. 4: 1.). Um sétimo motivo é gratidão por bênçãos do passado, como o 

salmista orou: 



Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos têm contado o 

trabalho que você fez em seus dias, nos dias de idade. -Lo com suas próprias 

mãos expulsou as nações; Em seguida, você plantou; Você aflitos os povos, 

então Você se espalhar para fora. Para pela sua espada que não possuam a terra, 

e seu braço não salvá-los, mas a mão direita e seu braço e à luz da vossa 

presença, para Você favoreceu. Tu és o meu Rei, ó Deus. (Sl. 44: 1-4 um ; cf. 

Fl 1, 3-5). 

Em oitavo lugar, crentes rezam para ser liberto da culpa do pecado. Davi 

expressou isso quando escreveu: "Eu reconheci o meu pecado para você, e 

minha iniqüidade não escondi, eu disse: 'Eu vou confessar as minhas 

transgressões ao Senhor", e tu perdoaste a culpa do meu pecado "(Sl 32. : 5; cf. 

Prov 28:13; 1 João 1: 9.). Em nono lugar, a preocupação dos crentes para a 

salvação dos perdidos provoca-os a orar. Paulo capturou esta motivação em 

suas palavras a Timóteo: 

Primeiro de tudo, então, peço que súplicas e orações, súplicas e ações de graças, 

ser feita em nome de todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em 

posição de autoridade, para que tenhamos uma vida tranqüila e sossegada, em 

toda a piedade e dignidade. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso 

Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno 

conhecimento da verdade. (1 Timóteo 2: 1-4; cf. Mt 9: 37-38.; Rom. 10: 1.) 

Finalmente, e, certamente, tão importante quanto qualquer uma das motivações 

para os cristãos a orar sem cessar, é o seu desejo de crescimento espiritual 

para-si e para os outros crentes. A Pedido de Paulo ao Senhor para os Efésios é 

um modelo a este respeito: 

Por esta razão, me ponho de joelhos diante do Pai, do qual toda a família nos 

céus e na terra toma o nome, para que Ele vos conceda, de acordo com as 

riquezas da sua glória, para ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no 

homem interior , para que Cristo habite em seus corações mediante a fé; e de 

que, estando arraigados e alicerçados em amor, pode ser capaz de compreender, 

com todos os santos, qual seja a largura, comprimento e altura e profundidade, 

e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais 

cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer 

infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder 

que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as 

gerações para todo o sempre. Amém. (Ef 3, 14-21; cf. 1: 15-19.; Colossenses 1: 

9-12) 

A Exortação para Gratidão Constante 

Em tudo dai graças; para isso é a vontade de Deus para vocês em 
Cristo Jesus. (5:18) 



Ser ingrato é a própria essência do coração regenerado. O apóstolo Paulo 

identificou incrédulos como ingrato: "Pois, embora tendo conhecido a Deus 

[através de consciência e de revelação geral], não o glorificaram como Deus, 

nem lhe deram graças, mas eles tornaram-se fúteis em suas especulações, eo 

seu coração insensato se obscureceu" ( Rom. 1:21). Mas quando Deus regenera 

um indivíduo, ele produz um novo coração que anseia a obedecer a injunção de 

Paulo e em tudo dai graças. Essa declaração simples, direta permite que os 

crentes não há desculpas para ser ingrato. Em tudo ( en panti ) refere-se 

a tudo que ocorre na vida . Não importa o que as lutas, provações, testes, ou 

vicissitudes ocorrer na vida dos cristãos (com a exceção óbvia dos pecados 

pessoais), eles estão a dar graças (Atos 05:41; cf. Tiago 1: 2-3; 1 Pedro 1 : 6-

9). Gratidão, portanto, devem fazer parte do tecido da vida regenerada (Sl 136: 

1-3; Dan 6:10; Ef 5:20; Col. 3:17; Hb 13:15....), Um fruto da graça de a obra do 

Espírito Santo dentro do coração do crente (cf. Cl 2: 7). 

É espiritualmente anormal para os cristãos a serem ingratos. Ingratidão 

desobedece os muitos textos bíblicos que ordenam o crente a uma vida de 

gratidão. Romanos 8:28 estabelece o princípio geral: "E sabemos que Deus faz 

com que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam 

a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Sua providência-

blending soberana de Deus de todas as contingências da vida para final dos 

crentes bênção-faz com que eles sejam gratos por tudo na vida, sabendo que ele 

se encaixa em seu propósito eterno para eles (cf. Gen. 50:20; Sl 37.: 28; 91: 3-

4; 145: 9; Pv 19:21).. 

Quando a igreja primitiva se reunia, um dos seus principais objetivos era o de 

dar graças a Deus. Isso está implícito mesmo na instrução de Paulo aos 

Coríntios, relativa ao uso adequado de línguas (idiomas) durante seus cultos. 

Assim também vós, já que você é zeloso de dons espirituais, procurai abundar 

para a edificação da igreja. Portanto, que o que fala em língua, ore para que a 

possa interpretar. Porque, se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas a minha 

mente fica infrutífera. Qual é o resultado, então? Vou orar com o espírito e eu 

vou orar com a mente também; Cantarei com o espírito, mas também cantarei 

com a mente também. Caso contrário, se você abençoa só no espírito, como é 

que a pessoa que ocupa o lugar do pouco dotados dizer "Amém" a tua ação de 

graças, uma vez que ele não sabe o que você está dizendo? Por que você está 

dando graças muito bem, mas a outra pessoa não é edificado. (1 Cor. 14: 12-

17) 

Outras cartas de Paulo lembrar os fiéis para expressar sua gratidão e, assim, ser 

distinto do ingrato, cultura descrente em torno deles. "Mas a imoralidade ou 

qualquer impureza ou cobiça não deve sequer se nomeie entre vós, como 

convém a santos, e não deve haver a imundícia e conversa boba, ou chocarrices, 

que não convêm, mas antes ações de graças" (Ef. 5: 3-4; cf. 2 Cor 4:15; 9:11).. 



Efésios 5: 18-20 afirma claramente que os cristãos devem ser conhecidos por 

sua gratidão constante: 

E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do 

Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e 

louvando de coração ao Senhor; dando sempre graças por tudo, em nome de 

nosso Senhor Jesus Cristo, para Deus, o Pai.(Cf. Col. 2: 6-7; 3: 15-17; 4: 2.) 

Mesmo em tempos de grande ansiedade, medo, preocupação e stress, uma atitude de oração 

de ação de graças deve caracterizar os crentes (Fp 4: 6-7.). 

A declaração de Paulo, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo 

Jesus, atribui a todos os três comandos nesta passagem. Ele é a vontade de 

Deus que todos aqueles que estão em Cristo Jesus deve expressar alegria 

constante, constante oração e ação de graças constante. E Deus não só obriga 

essas expressões de justiça, mas ele torna possível para os crentes a articulá-los 

(cf. Fil. 2:13) -e fica contente quando eles fazem. 

 

17. Responsabilidades da ovelha para 

com o seu Pastor - Parte 2: Não extingais 

o Espírito; Responder a Palavra de 

Deus; Ser mais exigentes (1 

Tessalonicenses 5: 19-22) 

Não extingais o Espírito; não desprezes declarações 

proféticas. Mas examine tudo cuidadosamente; apegar-se que o 
que é bom; abster-se de toda forma de mal. (5: 19-22) 

Hoje grande parte da igreja evangélica tem minimizado a importância do 

Espírito Santo e da Palavra de Deus na vida espiritual dos crentes. Por isso, é 

culpado do mesmo tipo de erro Paulo repreendeu os gálatas para: "Você é tão 

tolo que, tendo começado pelo Espírito, que está agora a ser aperfeiçoado pela 

carne?" (Gal. 3: 3). O ministério do Espírito Santo e com poder da Palavra que 

se tornou secundária a pragmáticas, técnicas humanistas e metodologias para 

lidar com as necessidades emocionais e espirituais das pessoas. Preocupação 

atual da igreja com a psicologia, por exemplo, substitui as abordagens centradas 

no homem para a verdade bíblica em lidar com os problemas. A afirmação 

comum é que o Espírito Santo e negócio a Palavra de Deus com os problemas 

de forma simplista e superficial, enquanto a psicoterapia chega aos problemas 

e efeitos genuína profunda cura, na vida de um indivíduo ocultos. Mas ponto de 



vista da psicologia transforma a verdade em sua cabeça. Na realidade, ele é a 

solução superficial às necessidades espirituais; mas o Espírito, utilizando a 

Palavra e oração, fornece soluções espirituais profundas, eficazes e duradouras 

para os problemas dos crentes. 

O movimento carismático contemporâneo, com suas conotações místicas, 

também deturpa a verdadeira obra do Espírito Santo e sacia Seus propósitos 

santificante. Religião Carismática se concentra grande parte da sua atenção 

sobre o Espírito Santo, enfatizando o seu ministério e presentes e, no caso do 

movimento Palavra / Fé, esperando que ele fizesse constantemente obras 

sobrenaturais a mando "soberano" dos chamados créditos de fé. Ironicamente, 

no entanto, essas ênfases realmente deturpar o Espírito, oferecendo uma 

falsificação para a Sua obra santificadora, e desrespeitando a advertência de 

Paulo aos Tessalonicenses não para saciar a Ele. (Para uma visão completa do 

psicologia problemas e do movimento carismático posar para a igreja, ver John 

Macarthur, a nossa suficiência em Cristo [Dallas: Palavra, 1991] eCharismatic 

Chaos . [Grand Rapids: Zondervan, 1992]) 

De-ênfase da Igreja da operação do Espírito Santo através da Palavra também 

levou a uma acentuada falta de discernimento espiritual. Poderíamos citar 

muitos sintomas desta deficiência, mas seis mais básicos vêm à mente 

imediatamente. Em primeiro lugar, houve um enfraquecimento geral de clareza 

doutrinal e convicção dentro da igreja. Muitos cristãos já não pensar 

biblicamente e teologicamente, e eles consideram errado e desamor ser 

dogmático, mesmo sobre as doutrinas mais básicas, tais como a infalibilidade 

das Escrituras e da definição do evangelho. Em segundo lugar, grande parte da 

igreja já não é antitético em seu pensamento. Isso não faz distinções nítidas 

entre o verdadeiro eo falso, o certo eo errado, mas em vez abraça subjetividade, 

a relatividade, e pragmatismo. Em terceiro lugar, imagem e influência têm 

substituído a proclamação da verdade como a essência da evangelização. A 

igreja está relutante em arriscar ofender os descrentes com uma mensagem clara 

de condenação, Evangelho. Em vez disso, ele conta com a filosofia de 

marketing para apresentar uma mensagem amigável-candidato a que incide 

sobre o povo de "necessidades sentidas". Em quarto lugar, a igreja deixou de 

valorizar a hermenêutica de som. Muitos pregadores não mais trabalhar com 

afinco na interpretação cuidadosa e precisa do Palavra. Eles substituíram 

anedotas, psicologia e subjetividade para a exposição objetiva da Escritura. Em 

quinto lugar, a igreja tem em sua maioria deixou exercitar a disciplina da igreja 

contra os membros que persistem no pecado e erro. Como resultado, a filosofia 

e prática do mundo entra na igreja e ele deixa de ser distinta da cultura pagã 

circundante. Em sexto lugar, todos os recursos anteriores produzir e são 

características de uma igreja espiritualmente imaturo. A igreja auto-absorvida, 

preocupado com a realização de conforto pessoal, sucesso e alcançar soluções 

centradas no homem para os problemas da vida, possui uma fé superficial que 

não pode discernir entre o bem eo mal, ou a verdade eo erro. (Para um estudo 



mais completo da deriva da igreja de discernimento espiritual, nas últimas 

décadas e as chaves para recuperar tal discernimento, ver John 

Macarthur, imprudente Fé[Wheaton, Ill .: Crossway], 1994.) 

Os erros generalizados de psicologia e doutrina carismática e alarmante falta de 

discernimento da igreja incansavelmente ameaçar a sua saúde espiritual e 

eficácia. Mas advertências claras de Paulo em 1 Tessalonicenses 5: 19-22 

crentes diretos em relação a seus verdadeiros responsabilidades para não 

extinguir o Espírito, para responder à Palavra de Deus, e para ser mais exigentes 

em todas as coisas. 

A responsabilidade não extinguir o Espírito 

Não extingais o Espírito; (5:19) 

Alguns comentaristas acreditam que este versículo está conectado com os 

versículos 20-22 e refere-se a proibir a expressão dos dons carismáticos na 

igreja de Tessalônica. Eles argumentam que Paulo estava alertando os 

tessalonicenses, não para impedir o exercício desses presentes dentro de sua 

montagem. Esses comentaristas continuam afirmando que as "palavras 

proféticas" (v. 20) são as profecias sobrenaturais que devem ser examinados 

com cuidado para se certificar que estão bem ao mal (vv. 21-22). Este ponto de 

vista conclui que versículos 19-22, na constituição de tentativa de Paulo de 

corrigir os tessalonicenses subestimação dos dons milagrosos, são equivalentes 

a uma afirmação dos presentes "uso na igreja. 

No entanto, tais argumentos não são convincentes por várias razões. Em 

primeiro lugar, não há nenhuma razão convincente no texto para fazer a 

exortação de Paulo, não extinguir o Espírito, ou as outras exortações nos 

versículos 20-22, como algo além de declarações separadas de exortação 

geral. Os leitores devem vê-los como princípios para a vida cristã e não ler mais 

nada no texto. Segundo, se a igreja de Tessalônica tinha sido abusando dos dons 

carismáticos, Paulo teria sinceramente admoestou os tessalonicenses, em 

detalhes, como ele mais tarde fez o Corinthians. 

Para apreciar a verdadeira aplicação desta curta de comando e vê-la em sua 

perspectiva correta, é preciso lembrar o papel do Espírito Santo na vida dos 

crentes. Por seu poder soberano (cf. Jo 1: 12-13; 6:37, 44; Atos 13:48; 16:14) 

Deus através do Espírito regenera pecadores (João 3: 6, 8; Ef 2: 1, 5. ; Tito 3: 

5; cf. Ez 37: 11-14), efectuando assim uma transformação completa de seus 

afetos espirituais (Tito 3:... 5; cf. Ez 11:19; 36:27; Rom 2:29; 2 Cor. 5:17). Ele 

liberta da escravidão do pecado habitual:, coloca-os para dentro do corpo de 

Cristo:, transferir a sua residência permanente em cada novo crente (João 14:17; 

Rom (Rm 8, 3-9). (Rm 8, 15-17). . 8:.. 9, 11, 14; 1 Cor 3:16; 1 João 2:27; 04:13; 

cf. 1 Cor 6,19), derrama o amor de Deus em seus corações (Rm 5, 5. ; 2 Ts 3: 



5; cf. 1 João 2: 5.), presentes los para o serviço espiritual (1 Coríntios 12: 4-10, 

28; cf. Rom. 12: 4-13, 1 Coríntios 02:12.. -13; 1 Tm 4:14; 2 Tim. 1: 6.), veda-

los por toda a eternidade (2 Cor 1:22; Ef. 1: 13-14; 4:30), e santifica (Rom 15.. 

: 16; 1 Cor 6:11; 2 Tessalonicenses 2:13; Hb 10:... 14-15; 1 Pedro 1: 2). 

É esse processo de santificação progressiva pelo Espírito que Paulo advertiu os 

tessalonicenses não para saciar . A metáfora de têmpera significa "para 

extinguir, sufocar, ou retard" o poder ou a energia de algo (cf. Mateus 25: 8.; 

Marcos 9:48). Às vezes, a Escritura representa a presença de Espírito como um 

fogo (Atos 2: 2-4; cf. Ex 13:21; Mal. 3: 2-3.); Assim, o apóstolo advertiu os 

tessalonicenses não para sufocar a obra do Espírito Santo dentro deles, 

comparando tais têmpera para extinguir o fogo (cf. Isa 63:10; Atos 5: 3-4.; 7:51; 

Ef 4:30; 2. Tim. 1: 6). 

Que Jesus prometeu enviar todos os crentes o Espírito Santo, como um auxiliar 

para ajudá-los no ministério e santificá-los progressivamente (João 14:16; 

15:26; 16: 7; Atos 1: 4-5; cf. Prov. 1: 23) -é uma outra razão 

fundamental não para saciar a Ele. E esse processo de santificação inclui uma 

série de obras iniciadas pelo Espírito. 

Em primeiro lugar, o Espírito Santo ilumina a Palavra de Deus. "Mas Deus no-

lo revelou pelo Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo 

as profundezas de Deus" (1 Cor 2:10;. Vv. 12-13; 2 Tm 3:16;. 2 Pedro 1 : 20-

21; 1 João 2:27). Crentes crescer espiritualmente apenas como eles se 

alimentam da Palavra, quando eles "como bebês recém-nascidos, para o leite 

puro da palavra, para que por ele [eles] podem crescer no que diz respeito à 

salvação" (1 Pedro 2: 2; cf. Salmos 19: 7-14; Mt 4:.. 4). Os crentes podem 

apagar este aspecto da obra do Espírito Santo, ao não estudar as Escrituras ou 

má interpretação (cf. 2 Tm 2:15.), Por não recebê-lo com humildade e aplicá-lo 

para as suas vidas (cf. Tg 1: 21-25) , ao não escondê-lo em seus corações (cf. 

Sl 119: 11.), por não procura diligentemente (cf. João 5:39; 8: 31-32), e por não 

deixá-lo morar ricamente dentro deles (cf . Col. 3:16). 

Em segundo lugar, o Espírito Santo traz os crentes à intimidade com 

Deus. "Porque não recebestes o espírito de escravidão, a temer novamente, mas 

recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: 'Abba, Pai!' O 

próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus "(Rom. 

8: 15-16). O Espírito quer que os crentes ter a confiança alegre que Deus os ama 

como Seus filhos ( Abba significa "Papa" ou "papai", um termo de intimidade 

e carinho), e que eles são seguros em sua salvação. Paulo disse aos Gálatas: 

"Porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, 

que clama:" Abbá, Pai! '"(Gal. 4: 6). O Espírito pede crentes a Oração por 

recursos divina (cf. Sl 116:. 2; Mt 6:33; 1 Cor 14:15; Fp 4:... 6; Hb 4:16.). Se 

os crentes estão a crescer em santidade, eles vão ter um conhecimento cada vez 

mais profundo e íntimo de Deus (cf. Sl 09:10; 25:.. 4; 1 Coríntios 2: 2; 03:10 



Phil; Ef 3:19.. ; 1 João 2: 3). Os crentes podem, no entanto, saciar essa, 

conhecimento íntimo solicitado pelo Espírito ao não aceitar o propósito de Deus 

nas dificuldades da vida (cf. Rom. 5: 3; Tiago 1: 2-3, 12), por não estar em 

oração e adoração (cf. João 4:24; Col. 4: 2; 1 Tessalonicenses 5:17), por não 

lançando as suas preocupações a Deus (cf. 1 Pedro 5: 7), operando na própria 

carne, em vez de confiar a força de Deus (cf. Prov. . 3: 5-6), por não confiar 

fornecimento de Deus (2 Coríntios 9: 8; 2 Phil 4:19), e por não confiar o amor 

de Deus (cf. Ef: 4-5; 1 João 3:.. 1. ; 4:19). 

Em terceiro lugar, o Espírito Santo glorifica a Cristo aos crentes e os torna mais 

semelhantes a Ele. "Mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, 

como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem 

de glória em glória, assim como pelo Senhor, o Espírito" (2 Cor 3:18;. Cf . João 

16: 14-15; Gl 4:19).. Sob a Nova Aliança, o véu é removido e os crentes podem 

olhar para o espelho da Palavra e ver a glória de Cristo (cf. Is. 40: 5; João 

5:39). Os cristãos genuínos afirmar senhorio de Cristo e glorificar Seu nome (1 

Cor. 12: 3; cf. 1 João 2: 6). Mas os crentes também pode saciar os esforços do 

Espírito para torná-los mais semelhantes a Cristo; por exemplo, por 

negligenciar a leitura e estudo das Escrituras (cf. Sl 119:. 130; Atos 17:11; 2 

Tm 2:15.), ou por simples leitura da Bíblia para obter informações em vez de 

permitir a revelar Cristo a eles . Ou eles podem orgulhosamente se recusam a 

admitir que eles precisam ver a Sua glória e se tornar mais semelhantes a Ele 

(cf. Tg 1: 22-25). 

Em quarto lugar, o Espírito Santo ajuda os crentes conhecer a vontade de Deus 

(cf. Ef 5:17; Tiago 1: 5.; 1 João 5: 14-15). Ele garante, em primeiro lugar, que 

eles conhecem e obedecer à vontade de Deus revelada nas Escrituras. "Porei o 

meu Espírito em vocês e farei que andeis nos meus estatutos, e você vai ter o 

cuidado de observar os meus juízos" (Ez 36:27;. Cf. Is 28:29;. Jer 10:23;. João 

10 : 4). Em segundo lugar, o Espírito leva os crentes mais subjetivamente em 

questões vontade a respeito de Deus que não são especificamente reveladas nas 

Escrituras. O Espírito fornece crentes com um caminho nível de orientação: 

como Ele opera através de providência e ajuda-los a tomar decisões de acordo 

com a vontade do Pai (cf. Sl 37 (Sl 143. 10):. 5; Prov. 16: 3; Tiago 4 : 15). Os 

crentes podem apagar este elemento da obra do Espírito Santo na santificação 

através da auto-vontade, a teimosia, orgulho, indiferença e insensibilidade em 

relação a vontade de Deus (cf. Prov 26:12; Dan 5:20; Lc. 18: 11-12.; Rom . 12: 

3; Apocalipse 2: 4; 3: 16-17). 

Finalmente, o Espírito Santo concede crentes dentro força para ajudá-los a 

permanecer no caminho da santificação progressiva. Paulo orou para a Efésios 

"que [Deus] iria conceder [eles], de acordo com as riquezas da sua glória, para 

ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior" (Ef 3:16; cf. 

Zc 4..: 6; 2 Cor 12: 9).. Em nenhum respeito os cristãos podem caminhar 

obedientemente com Cristo, a menos que eles contam com a força do Espírito 



Santo pela habitação Palavra (Gal 5:16; cf. Ef. 5: 8-10.). Através de vedação do 

Espírito, eles podem saber a segurança de sua salvação (Ef. 1: 13-14). Sem a 

força do Espírito, eles não poderiam ter vitória sobre o pecado ea carne (Rom. 

8: 5, 13; Gal. 3: 3; 6: 8; cf. Mt 26:41; Rom 7:18..). A menos que eles têm o 

poder do Espírito, os crentes não podem testemunhar eficazmente (Atos 1: 8; 

cf. Mat. 28: 18-20; Atos 8: 26-29). O Espírito de habilitação e de enchimento 

permite-lhes para adorar a Deus com o coração e dizem respeito a todos os 

outros em suas vidas de uma maneira que honre a Deus. No entanto, o trabalho 

de capacitação do Espírito também pode ser saciada por orgulho e excesso de 

confiança na capacidade humana, sendo que ambos negam a necessidade do 

crente de contar com o Espírito. 

Isaías 11: 2 apropriAdãoente resume como o Espírito Santo ajudaria Cristo 

durante Seu ministério terreno e sugere os tipos de capacitação todos os cristãos 

têm disponíveis: "O Espírito do Senhor repousará sobre ele [Cristo], o espírito 

de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, o espírito 

de conhecimento e de temor do Senhor. " Mas os crentes podem utilizar esses 

recursos somente quando estão cheios do Espírito (Ef. 5:18) e andar pelo 

Espírito (Gl. 5:25) -dois expressões do que significa ser controlado pelo Espírito 

Santo. (Para um estudo completo da pessoa e obra do Espírito Santo, ver John 

Macarthur, O Silent Pastor [Wheaton, Ill .: Escritura Imprensa / Victor Books, 

1996].) 

A responsabilidade de responder à Palavra de Deus 

não desprezes declarações proféticas. (5:20) 

A Palavra de Deus é infinitamente superior a todas as palavras do homem. Jesus 

resumiu a sua excelência quando Ele citou Deuteronômio 8: 3: "O homem não 

vive somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus" (Mt 4: 

4.). Respeito pela supremacia da revelação de Deus nas Escrituras é que o 

apóstolo Paulo tinha em mente quando ele advertiu os 

tessalonicenses não para desprezar declarações 

proféticas. Despreza ( exoutheneō ) carrega o significado forte ", a considerar 

como absolutamente nada", "para tratar com desprezo", ou "a olhar para baixo 

por diante." No Novo Testamento, palavras proféticas ( prophēteia ) pode se 

referir tanto a palavras ou palavras escritas. A forma verbal ( prophēteuō ) 

significa "falar ou proclamar publicamente"; portanto, o dom da profecia é a 

habilidade dotado de espírito de proclamar publicamente a Palavra de Deus (cf. 

Rom. 12: 6). Profetas do Novo Testamento, por vezes, entregues uma revelação 

novo diretamente de Deus (Lucas 2: 29-32; cf. v 38; At. 15: 23-29). Em outros 

momentos, eles simplesmente reiterou uma proclamação divina que já foi 

registrado (cf. Lc 3: 5-6; Atos 2: 17-21, 25-28, 34-35; 4: 25-26; 7: 2-53) . 



Os apóstolos e seus associados receberam, falou e escreveu o texto do Novo 

Testamento, e outros porta-vozes entregues declarações sobrenaturais de 

revelação prático para determinados assuntos temporais (cf. Atos 11: 27-

30). Nos tempos do Novo Testamento, a profecia era rotineiramente a 

proclamação da palavra de Deus revelada anteriormente, como é hoje, na 

medida em que a Escritura é completa. Romanos 12: 6 suporta esta afirmação: 

"se é profecia, de acordo com a proporção de sua fé." No original, a última frase 

diz: "de acordo com a proporção da fé", o que indica um com o dom da profecia 

tinha de falar de acordo com o corpo divinamente revelado da doutrina cristã. O 

Novo Testamento sempre considerado a fé para ser sinônimo com a coleção da 

verdade revelada anteriormente (Atos 6: 7; Judas 3, 20). Assim, Paulo instruiu 

os romanos que declarações proféticas devem perfeitamente de acordo com 

" a fé ", que é a Palavra de Deus. Da mesma forma, Apocalipse 19:10 conclui: 

"Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia". Profecia Genuina relata 

própria revelação de Cristo de Deus e nunca se desvia da Escritura. 

Reveladores declarações proféticas (1 Cor. 12:10) foram limitados a era 

apostólica. Mas o presente não-revelação da profecia é permanente, como 

pregadores são chamados de "pregar a palavra" (2 Tim. 4: 2), ou seja, proclamar 

o registro divino. Quando Paulo pregou em Berea, os crentes foram 

"examinando as Escrituras todos os dias" para ver se o que ele disse era 

verdade. Essa foi uma resposta nobre e excelente (Atos 17: 10-11). Profecia é 

essencial para a saúde da igreja, que é por isso que Paulo exortou os 

tessalonicenses não para desprezar isso. Mais tarde, em sua primeira carta aos 

Coríntios, Paulo ressaltou a importância do dom profético, incitando todo o 

rebanho para desejar a sua utilização, pois claramente edificados, exortados e 

consolados (1 Cor. 14: 1-3; cf. v. 6). Ele mais elaborada sobre o significado da 

profecia para a Igreja, incluindo a sua superioridade sobre os presentes em 

êxtase, na segunda parte do capítulo 14: 

Portanto, se toda a igreja se reúne e todos falarem em línguas, e os homens ou 

descrentes pouco dotados entrar, eles não vão dizer que você é louco? Mas, se 

todos profetizarem, e um descrente ou um homem pouco dotados entra, ele é 

condenado por todos, ele é chamado a prestar contas por todos; os segredos do 

seu coração sejam comunicados; e assim ele vai cair em seu rosto, adorará a 

Deus, declarando que Deus está certamente entre si. Qual é o resultado, pois, 

irmãos? Quando você montar, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem 

revelação, tem língua, tem interpretação. Que tudo seja feito para edificação ... 

Se alguém acha que ele é um profeta ou espiritual, que ele reconhece que as 

coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém não 

reconhece isso, ele não é reconhecido. Portanto, meus irmãos, procurai com 

zelo o profetizar, e não proibais o falar em línguas. Mas todas as coisas deve 

ser feito corretamente e de forma ordenada. (14: 23-26, 37-40) 



Profecia, como um termo, é realmente usado para referir-se a Palavra de Deus 

escrita. O apóstolo Pedro escreveu: "Mas sei que esta em primeiro lugar, que 

nenhuma profecia da Escritura é uma questão de interpretação pessoal, pois 

nunca jamais qualquer profecia foi feita por um ato da vontade humana, mas 

homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus "(2 Pedro 1: 20-

21; cf. Mt 13:14; Rom. 16: 25-26.). O apóstolo João acrescentou esta 

declaração: "Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras da 

profecia [do livro de Apocalipse], e prestar atenção às coisas que nela estão 

escritas; porque o tempo está próximo" (Apocalipse 1: 3; cf. 22:10, 18-19). 

A reverência de Paulo para a Palavra de Deus tem suas raízes no Antigo 

Testamento (cf. 1 Josh: 8; Jó 23:12; Sl 1:.. 1-2; 119:. 1-8; Jer 15:16). Como um 

grande amor e respeito para com a Palavra de Deus, sem dúvida, resultado da 

ordem de Deus a Moisés e os israelitas: 

Estas palavras, que eu hoje te ordeno, estarão no teu coração. Ensine-as com 

persistência a seus filhos e devem falar deles quando você se senta em sua casa, 

quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e ao levantar-

te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontais em sua 

testa. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. (Deut. 6: 6-9) 

Essa passagem também sugere duas listas detalhadas das razões que os crentes 

de hoje deve não desprezam declarações proféticas: (1) Por causa do caráter 

essencial da Escritura. Primeiro, ele é autoritário (Is. 1: 2); segundo, é 

completamente infalível (Sl. 19: 7); terceiro, é inerrante em todas as partes:; 

(Prov 30 5-6; cf. Mt 5:18.). quarta, é suficiente para todas as necessidades 

espirituais (Sl 19: 7-11; 2 Tim. 3: 15-17.); quinto, é absolutamente eficaz (Is 

55:11.); e sexta, é determinante de uma condição espiritual (João 5:24). (2) Por 

causa de generosos benefícios da Escritura. Primeiro, é a fonte suprema da 

verdade (João 17:17); segundo, é a fonte de toda a verdadeira felicidade (Pv 

08:34;. Lucas 11:28); terceiro, é a fonte da vitória sobre o pecado e as forças do 

mal (Sl 119: 9, 11; Mt 4:... 1-11; Ef 6:17); quarta, é a melhor fonte de 

crescimento espiritual (2 Timóteo 3: 16-17; 1 Pedro 2: 2.); quinto, é a única 

fonte confiável de orientação perfeitamente (Pss 19: 8; 119:. 105); e sexta, é a 

fonte da esperança (Sl 119:.. 116; Rm 15: 4). 

A responsabilidade de ser mais exigentes 

Mas examine tudo cuidadosamente; apegar-se que o que é 
bom; abster-se de toda forma de mal. (5: 21-22) 

O expositor britânico observou D. Martyn Lloyd-Jones corretamente realizado 

no início de 1970 que a igreja estava à deriva de discernimento espiritual e 

explicou como cultura pós-moderna tinham contribuído para que a realidade: 



Há uma reação muito óbvia neste momento contra o intelectualismo ... Isto é 

encontrado entre os estudantes na América, e cada vez mais no país. Motivo 

está sendo desconfiava e definir em um lado. Na sequência de DH Lawrence 

muitos estão dizendo que os nossos problemas são devido ao fato de que temos 

mais desenvolvidos nosso cérebro. Devemos escutar mais os nossos "sangue" e 

voltar para a natureza. E assim se voltando contra o intelectualismo e, 

deliberAdãoente, defendendo o credo da irracionalidade, que deu-se ao desejo 

de "experiência", e lugar sensação acima entendimento. O que importa é sentir 

e prazer; achava que não. Pensamento puro leva a nada. (Citado em Iain H. 

Murray, D. Martyn Lloyd-Jones: O Fight da Fé, 1939-1981 [Edinburgh: 

Banner da Verdade, 1990], 666) 

Se alguma coisa, tais tendências culturais só se tornaram mais pronunciados e verdadeiro 

discernimento é agora praticamente ausente da maioria dos segmentos da igreja evangélica. 

O discernimento espiritual é a capacidade de distinguir a verdade divina do erro 

e da meia-verdade (cf. Atos 17:11; 1 Timóteo 4: 1-6, 13, 16; 6:.. 20-21; 2 Tm 

4: 1-5 ; Tito 1: 9.) e é essencial para a vida cristã (1 Coríntios 12:10; Ef. 4: 14-

15.; Hb 05:14; 1 João 4: 1; cf. 1 Reis 3: 9; Prov . 2: 3; 14:15, 33; 16:21). É por 

isso que o apóstolo Paulo exortou os tessalonicenses a examinar 

tudo . Examine traduz dokimazo , uma palavra do Novo Testamento comum 

que muitas vezes refere-se a testar algo para autenticidade. Ela implica a 

distinção entre o verdadeiro eo falso, o certo eo errado, ou o bem eo mal (cf. 2 

Sam. 14:17). Às vezes, a palavra designa o processo de distinguir o que é 

agradável ao Senhor (Ef 5:10; cf. Rom. 12: 2.). Tudo o que permite que não há 

exceções; inclui todas as questões e idéia de que pode enfrentar os crentes. 

Uma vez que eles examinar tudo, os crentes devem, em seguida, se apegam 

ao que é bom. Retende meios "para abraçar de todo o coração", "para tomar 

posse". Boa ( kalos ) denota o que é inerentemente genuíno, verdadeiro, nobre, 

e à direita (Rom 07:16; 1 Tim. 1: 8., 18; 2: 3; 4: 4; 6: 12-13, 19; 2 Tim. 4: 7; 

Tito 3: 8), não apenas o que pode ser bonito na aparência. Quando os crentes 

encontrar o que é bom , eles devem abraçá-lo e torná-lo seu próprio (cf. Rom. 

12: 9; 16:19; Fp 4: 8.). 

Por outro lado, Paulo no versículo 22 advertiu os tessalonicenses a abster-se 

de toda forma de mal. Abster-se ( apechō ) é uma forte palavra que significa 

"para manter-se longe." A ênfase está na evasão completa do crente de qualquer 

docente ou mau comportamento. Em nenhum lugar a Escritura permite que 

crentes se expor às influências do que é falso ou mal; em vez disso, eles 

devem abster-se de tais coisas, até mesmo fugir deles (1 Co 6:18;. 10:14; 1 Tm 

6:11;. 2 Tim 2:22;. cf. Sl 34:14;. 37:27 ; 97:10; Prov. 3: 7; 08:13; 14:16; 22: 3). 

Mal se refere a algo que está ativamente prejudicial ou maligno. Esse mal , que 

inclui mentiras e distorções da verdade, bem como perversões morais, aparece 



em muitas formas. Por causa de suas muitas manifestações (cf. Mt 5:11; 12:35; 

15:19; 07:23; Marcos João 3:19; Rom. 1: 29-30.; Col. 3: 5; 1 Tm 6. : 10; Tiago 

3:16), o apóstolo advertiu os tessalonicenses a evitar toda forma de 

mal. exortação de Paulo foi uma chamada geral para os crentes de discernir a 

verdade do erro, o bem do mal, a justiça do pecado, e um comando para evitar 

qualquer um dos os negativos ensinamentos, influências, ou comportamentos 

que iria desagradar a Deus. 

Crentes que produzem para o controle completo do Espírito Santo vai apreciar 

o caráter de escritura, permitir o seu poder de santificar as suas vidas, e 

examinar tudo por seus padrões. Assim eles vão cumprir três responsabilidades 

mais vitais todos os crentes têm de Jesus Cristo para honrar Seu Espírito, 

obedecer à Sua Palavra, e exercitar o discernimento espiritual. 

 

18. A Oração pela Santificação Completo 

(1 Tessalonicenses 5: 23-24) 

Ora, o Deus de paz vos santifique completamente; eo vosso 

espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados 

irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é 

o que vos chama, e ele também vai trazê-lo para passar. (5: 23-

24) 

Conclusiva Benção pontos de Paulo para a única fonte de poder para obedecer 

a todas as exortações de 4: 1-5: 22-Deus, o único que santifica o crente 

obediente. Santificação está inseparavelmente ligada à fé salvadora, porque 

aqueles a quem Deus justifica Ele também santifica (cf. Rom. 8: 28-29). O 

apóstolo Paulo começou esta epístola com o testemunho que os tessalonicenses 

tinham verdadeiramente respondeu na fé salvadora em sua pregação do 

evangelho e foram justificados (1: 2-5; 2: 1, 12-13), e aqui na conclusão, ele 

orou por sua completa santificação. Sua bênção oração para eles nestes versos 

revela vários elementos essenciais de santificação: a sua natureza, origem, e 

extensão; seus componentes humanos; seu objetivo e culminância; e sua 

segurança final. 

De Santificação natureza, origem, e Extensão 

Ora, o Deus de paz vos santifique completamente; (5: 23a) 

Santificar ( hagiazo ) significa "separado", "separar" do pecado para a 

santidade. O modo optativo aqui expressa um desejo ou desejo. A forma 

substantiva ocorre várias outras vezes nesta carta (4: 3-4, 7) e o verbo um 

número de vezes em outras partes do Novo Testamento (João 10:36; 17:17, 19; 



Atos 20:32; 26: 18; Rom 15:16; 1 Cor. 1: 2; 6:11; 7:14; Ef 5:26; 1 Tm 4:.. 5; 2 

Tm 2:21; Hb 2:11; 9... : 13; 10:10, 14, 29; 13:12; 1 Pedro 3:15). Santificação é 

o processo espiritual em curso pelo qual Deus coloca cada vez mais crentes sem 

pecado e move-los para a santidade. Súplica do apóstolo para os paralelos 

Tessalonicenses e reitera o tema e forma de sua oração mais cedo para o seu 

crescimento espiritual em 3: 11-13: 

Ora, o Deus e Pai Ele e Jesus nosso Senhor dirigir a nossa maneira de você; e 

que o Senhor lhe causar a crescer e abundar em amor uns pelos outros, e para 

todas as pessoas, assim como nós também fazer por você; para que Ele possa 

estabelecer os vossos corações irrepreensíveis em santidade diante de nosso 

Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. 

O conceito de santificação, arrumar as coisas para além de Deus, é uma das 

mais antigas da Bíblia. Em Gênesis 2: 3 Deus santificou o sétimo dia e 

descansou de sua obra criadora. Job feito regularmente holocaustos a Deus e 

consagrou seus filhos a Ele (Jó 1: 5). No Êxodo, Deus separou o primogênito 

de seu povo e os seus animais para o Seu uso (Ex. 13: 1-2). Pouco antes a Deus 

está dando a Moisés os Dez Mandamentos, Ele separou Israel como uma nação 

santa (Ex. 19: 5-6.; Cf. Ez 37:28) e, alguns dias depois santificado Monte Sinai 

(Ex. 19:23) , depois de já ter proibido os israelitas de entrar muito perto dele (v. 

12). Mais tarde, no deserto, o Senhor santificou Arão e seus filhos para o 

sacerdócio (Ex 28:41 ff..) E separado do tabernáculo e os seus navios para fins 

sagrados (caps 30-31; 35-40).. Samuel santificados Jesse e seu filho Davi (1 

Sam. 16: 5, 12-13). Muitos anos mais tarde Deus santificou o templo em 

Jerusalém (2 Cr. 7:16). Antes do profeta Jeremias era nem nascido, Deus o pôs 

à parte para o ministério profético (Jer. 1: 5). 

Narrativas do Novo Testamento também contêm exemplos de obra 

santificadora especial de Deus. Ele separou João Batista para ser o precursor de 

Jesus Cristo (Lucas 1: 13-17). Deus, o Pai também separou o Seu Filho, o 

Messias para a obra da redenção (Mateus 1: 20-23; Lucas 1: 31-33.; Cf. 2: 29-

35; Mat. 3: 13-17; Atos 2: 22-24). Jesus separou os doze apóstolos do maior 

número de discípulos que O seguiam (Marcos 3: 13-19; Lc 6: 12-16). A igreja 

primitiva separado para o serviço divino os primeiros diáconos (Atos 6: 1-6) e 

alguns para o serviço missionário (13: 1-3). 

Três elementos básicos definir santificação dos crentes. Primeiro é o passado, 

fixa aspecto posicional santificação-que Deus efectuada no momento Salvou 

cada crente. Deus garantiu santificação posicional através da morte de Seu 

Filho: "Nós temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, uma 

vez por todas ... Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que 

são santificados" (Heb 10. : 10, 14). Por que a obra expiatória, Deus resgatou 

todos os crentes do domínio do pecado e da escuridão espiritual e colocou-os 

no domínio da Sua justiça e luz espiritual. Os crentes também receberá uma 



nova natureza na salvação: "Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura 

é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo" (2 Coríntios 5:17; cf. 

2 Pedro 1.: 4). A habitação do Espírito Santo significa nova natureza do crente 

(Rom. 8: 9). Deus imputa a justiça de Cristo aos crentes para que Ele os vê não 

como pecadores, mas como os santificados, coberto com a justiça de Cristo (cf. 

Rom. 3: 21-25.; 2 Cor 5:21; 1 João 4:10) . Como resultado, Deus declara-los 

santos e os chama de "santos" ou "santos" (cf. Rm 1: 7.; 1 Cor. 1: 2; 2 Cor. 1: 

1; Ef. 1: 1). 

A santificação tem um segundo, futuro aspecto-ultimate-santificação quando 

Deus realmente faz crentes sem pecado no corpo e no espírito para 

sempre. Paulo assegurou aos filipenses: "Mas a nossa pátria está nos céus, de 

onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará 

o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória". 

(Filipenses 3 : 20-21; cf. Rm 8.30; 1 Cor. 15: 52-54; 1 João 3: 2-3.). Na 

santificação final, Deus une a nova natureza, então dispensado da carne 

debilitante, de corpos transformados e glorificados para toda a eternidade. É a 

realização prometido da igreja que está sendo apresentado como uma noiva sem 

mancha nem mácula para seu Esposo, Jesus Cristo (Apocalipse 19: 7-8; 21: 2, 

9; cf. Ef 5: 26-27; Col.. 1: 21-23). 

O terceiro elemento definidor santificação bíblica é o aspecto experiencial, que 

diz respeito a vida cristã presente e, portanto, encontra-se entre as / os aspectos 

finais passado / posicionais e futuras da santificação. É o processo em que os 

crentes que procuram, pelo poder do Espírito, para ser mais e mais conformes 

à imagem de Cristo. Paulo resumiu em 2 Coríntios 3:18: "Mas todos nós, com 

o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, 

somos transformados na mesma imagem de glória em glória, assim como pelo 

Senhor, o Espírito "(cf. Rm 12: 9-21; 15: 4-7.; 2 Cor 9: 6-12; Gal. 5:. 16-6: 10; 

Ef 4: 1-6: 18; Phil.. 2: 1-4, 14-15; 3: 15-17; 4: 4-9; Colossenses 3: 1-4: 6; 1 Ts 

3: 11-13; 4: 3-12.; 2 Tessalonicenses. 2: 13-15; 3: 7, 13; 1 Tm 4: 12-16; 6:. 11-

14; 2 Tim. 1: 6-10; Tito 3: 1-8; Hebreus 12: 12-15. ; 13: 1-9; Tiago 1: 2-27; 3: 

13-18; 1 Pedro 3: 1-12; 2 Pedro 1: 5-11; 1 João 1: 5-9). Santificação 

Experiencial é a busca da santidade (cf. Matt 05:48; 1 Pedro 1: 14-16.). O 

puritano Tomé Watson declarou desta forma, "[Santificação] é um princípio da 

graça salvadora forjado, em que o coração se torna santo, e é feita segundo o 

coração de Deus. Uma pessoa santificada carrega não só o nome de Deus, mas 

a Sua imagem" ( Corpo da Divindade [reimpressão; Grand Rapids: Baker, 

1979], 167). Em todas as epístolas de Paulo, sempre que ele se move de 

exposição doutrinária à exortação prática, ele tem esse aspecto da santificação 

em mente. Sua oração apaixonado pela Tessalonicenses e para todos os crentes 

que foi através da santificação experiencial Deus adequá-las progressivamente 

à santidade. 



Deus é a fonte da santificação. Depois de dar os tessalonicenses uma série de 

comandos e exortações que pediram-lhes para colocar diante disciplinado, 

dedicado esforço (5: 12-22; ver também 4: 1-8, 11-12, 18; 5: 6, 8, 11) , Paulo 

queria que eles reconhecem que, em última análise, é Deus quem capacita os 

crentes a obedecer essas admoestações e progresso na santificação (cf. Fil. 

2:13). Séculos antes, o profeta Zacarias fez esse princípio claro: "Não por força 

nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos" (Zc 4: 6.). A 

respeito de seu próprio ministério, Paulo compreendeu bem o princípio: "Nós o 

proclamamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda a 

sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Para este 

efeito também trabalho, combatendo segundo a sua potência. , que opera em 

mim poderosamente "(Colossenses 1: 28-29; cf. 1 Cor. 2:. 1-5; Ef 3:20). No 

entanto, a afirmação de Paulo aos Colossenses também revela a relação 

inseparável entre o esforço humano e divino poder em viver a vida cristã. Os 

crentes devem render-se a Deus (Rm 06:19; 12: 1-2.) E diligentemente buscar 

a santidade (1 Cor 9: 24-27; 2 Tim. 4: 7; 2 Pe. 1: 5-11), ainda proceder sempre 

em humilde dependência de Deus (cf. 1 Cor 15:10;.. Gal 2:20). 

Do ponto de vista humano, é impossível compreender como funciona esta 

simbiose (cf. Dt 29:29; Is 55:.. 9). Paulo resumiu esse processo insondável 

melhor quando ele disse aos filipenses: "Portanto, meus amados, assim como 

sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais 

agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor; 

porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar a sua boa 

vontade "(Fp 2:. 12-13; cf. Gl 2:20.). Os cristãos devem viver em suas vidas 

diárias a salvação que Deus tem feito neles. 

Paulo escolheu para identificar o Senhor, com a expressão bíblica 

familiarizados o Deus da paz (cf. Rom 15:33; 16:20; 1 Cor 14:33; 2 Cor 13:11; 

Fp 4:.... 9; Heb. . 13:20) Paz ( eirēnē ) é a melhor palavra para resumir a obra 

salvadora de Deus, que é por isso que o Novo Testamento usa frequentemente 

para descrever a Ele (cf. Lucas 19:38; João 14:27; Rom. 1: 7; 1 Cor. 1: 3; 2 Cor. 

1:. 2; Ef 2,14; 2 Tessalonicenses 3:16).. Ela denota não apenas alguns 

existência, situação ou estado de espírito livre de conflitos, mas a combinação 

de bênção evangelho.Paulo não está falando da própria tranqüilidade de Deus, 

mas a paz da salvação que Ele oferece através da cruz de Cristo para todos os 

que se arrependem e crêem (Is. 53: 5; Rom. 5: 1; Ef 2: 14-15; Col.. 1:20; Lc 

1:79; 02:14; João 14:27; Atos 10:36; Rom. 10:17). 

Ressaltar que é Deus que santifica, o apóstolo usou Ele mesmo ( automóveis ) 

na posição enfática. Deus não delegar o processo de santificação de um anjo ou 

um apóstolo; Nem ele realizá-lo por algum decreto distante. Ao contrário, ele o 

realiza por suas próprias ações como Ele trabalha diretamente na vida dos 

crentes. 



Inteiramente é usado somente aqui no Novo Testamento e é um composto de 

duas palavras gregas, holos , "inteiros", "completos", e Teles , "end", 

"Finish". Paulo pediu que Deus santificar os tessalonicenses "todo o caminho", 

ou "por completo" santificação -que iria deixar nenhuma parte do seu ser 

interior não afetados. 

Componentes Humanos da Santificação 

eo vosso espírito, alma e corpo (5: 23b) 

A obra santificadora de Deus inclui não só a parte imaterial do crente ( espírito 

e alma ), mas também o corpo . (Paulo não está aqui referindo-se a 

glorificação, porque desejava que o elemento de santificação agora mencionado 

ser verdade dos tessalonicenses, quando Cristo vier, não depois.) Em vista da 

cultura grega em vigor, é significativo que Paulo incluiu o corpo em sua 

bênção. Isso por um dualismo filosófico que ensinou que o espírito do homem 

influenciado-cultura é inerentemente bom e seu corpo inerentemente mau-

segurava o corpo em baixa estima. Essa filosofia forneceu a justificativa 

conveniente para afastar, por inconsequentes quaisquer que sejam imorais 

comportamento físico as pessoas possam se envolveram em. 

Mas tal pensamento era abominável para o apóstolo Paulo; mais tarde ele 

exortou aos coríntios: "Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito 

Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós 

mesmos Porque fostes comprados por preço:?, portanto, glorificar a Deus no 

vosso corpo "(1 Cor. 6: 19-20; cf. Lucas 11:36; Rom. 6: 12-13; 8:13; 12: 1; 1 

Cor 06:13, 15; 9.: 27; Col. 2:23; 3: 5; Tiago 3: 2-3, 6). Se a santificação é para 

ser completo, ele se estenderá a todas as partes do crente, especialmente o 

corpo, o que pensa, sente e age em resposta à santidade da pessoa interior. 

Houve um debate significativo ao longo dos anos sobre a definição e uso dos 

termos espírito e alma . Alguns (historicamente chamados tricotomistas) 

acreditam Paulo foi identificar duas categorias diferentes, distintas da essência 

imaterial do homem. As partes, juntamente com o corpo, fazer do homem um 

ser de três partes. Outros (historicamente chamados dichotomists) acreditam 

espírito e alma são palavras intercambiáveis denotando indivisível natureza 

interior do homem. Esses intérpretes, portanto, ver o homem como um ser de 

duas partes, composto apenas de natureza imaterial ( espírito e alma ) e uma 

natureza material ( corpo ). 

No texto da Escritura atribui, substância distinta diferente e funções para o 

espírito e alma. Trichotomists, no entanto, geralmente propor que espírito é 

Godward consciência do homem e alma é sua consciência earthward; No 

entanto, nem o uso grego de espírito ( pneuma ), nem dealma ( PSUCHE ) 

sustenta que proposição. A parte imaterial do homem tem capacidades miríade 



de responder a Deus, Satanás, e muitos estímulos do mundo, mas é insustentável 

para arbitrariamente separar o espírito da alma. Os dois termos são usados como 

sinônimos nas Escrituras (cf. Heb 6:19; 10:39; 1 Pedro 2:11; 2 Pedro 2: 

8.). espírito e alma são sinônimos familiares e comuns que Paulo usado para 

enfatizar a profundidade e âmbito da santificação. Alguns sugerem que uma 

tradução aceitável desta porção da oração de Paulo poderia ser: "Que seu 

espírito, mesmo a alma eo corpo", caso em que o "espírito" se referem a toda a 

pessoa, e "corpo e alma" a não-material da pessoa e peças de 

material. Referências de outras epístolas de Paulo prova inequívoca de que ele 

era um dicotômica (Rm 8:10; 1Co 2:11; 5:.. 3, 5; 7:34; 2 Cor. 7:. 1; Gl 6:18; 

Col. 2: 5; 2 Tm 4:22).. 

Alguns afirmam Hebreus 4:12, "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e 

mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de 

dividir alma e espírito, e de juntas e medulas, e apta para discernir os 

pensamentos e as intenções do coração ", suporta uma visão tricotomista da 

essência do homem, porque sugere alma divisão e espírito. Mas um olhar 

cuidadoso sobre a linguagem do verso refuta esta alegação. O escritor não disse 

que a espada da Palavra penetra ser interior de uma pessoa e separa a sua alma 

do seu espírito. Ele disse apenas que os cortes de espada abrir a alma eo espírito 

da pessoa. Ele usou uma segunda expressão metafórica "piercings ... juntas e 

medulas" para descrever ainda mais a penetração profunda da Palavra de Deus 

faz para a pessoa interior. Este versículo não representa nenhuma dificuldade 

especial para a posição dicotômica. 

Gol e Culmination de Santificação 

ser plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso 
Senhor Jesus Cristo. (5: 23c) 

Completa ( holokleros ) significa "com integridade", "total", "intacta", "sem 

danos", e conforma perfeitamente com a de Paulo e o desejo do seu Senhor para 

a Igreja, para sermos santos, sem mancha ou defeito (Ef 5: 25-27. ; cf. 2 Cor 

06:16; 11:. 2; 1 Tm 3.15; 1 Pedro 2: 5.; Ap 19: 7-8; 21: 2). 

Esta parte da oração de Paulo também é consistente com a meta pessoal mais 

tarde ele expressa aos Filipenses: "Prossigo para o alvo, para o prêmio da 

soberana vocação de Deus em Cristo Jesus" (Filipenses 3:14.). O prêmio de ser 

chamado para o céu é a santidade eterna e semelhança de Cristo. E enquanto 

isso o apóstolo tinha, tanto quanto possível, a mesma meta terrena, o que 

significava perseguir Cristo. Ele disse que era a única coisa que ele fez 

(3:13). No balanço maravilhoso de esforço diligente e poder divino que existe 

em cada aspecto da salvação, Paulo orou para que os santos ser 

preservada ("mantidos"), que Deus iria mantê-los no caminho da santidade, 

até que receberam a sua santificação final (cf .. Matt 24:13; Atos 13:43; 14:22; 



Ef 6:18; Col. 1:. 21-23; Heb. 12: 2-3). Seu desejo era que Deus lhes traria a esse 

ponto sem culpa. Sem culpa ( amemptos ) é a mesma palavra arqueólogos 

encontraram em túmulos cristãos de Tessalônica antiga. Quando as pessoas 

queriam identificar um amigo ou um ente querido falecido, como cristão, que a 

inscrição "sem culpa" em seu túmulo e blamelessness comportamental (não 

apenas o imputado e forense) é o desejo do Senhor para a Sua Igreja (cf. Ef. 5 : 

26-27). 

Na vinda de o Senhor Jesus Cristo, Deus fará com que todos os crentes sem 

pecado para sempre. Primeiro Coríntios 15: 50-54 afirma que a realidade: 

Agora eu digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de 

Deus; nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um 

mistério; vamos nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, 

num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a 

trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos 

transformados. Por isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto 

que é mortal se revista da imortalidade. Mas, quando isto que é corruptível se 

revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, 

então virão sobre a palavra que está escrito: "A morte foi tragada na vitória." 

Esta é a quarta menção da carta de Sua vinda ( parousia ) e, como acontece com as outras 

ocorrências (2:19; 3:13; 4:15), é novamente uma referência para o arrebatamento da 

igreja. Paulo orou para que, quando o Senhor Jesus Cristo vem para os crentes Ele vai 

encontrá-los fielmente perseguindo o objetivo de ser tão santo como seu Senhor e desejo de 

receber a perfeição celestial prometido. 

Segurança final de Santificação 

Fiel é o que vos chama, e ele também vai trazê-lo para 
passar. (5:24) 

Deus que chama , também é fiel para completar e trazer ... para passar o Seu 

propósito santificante. Mais tarde, Paulo expressa aos Filipenses esta confiança 

na fidelidade de Deus para os crentes: "Porque estou certo isto mesmo, que 

aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo 

Jesus" (Filipenses 1: 6). . Essa é outra promessa a todos os crentes que Deus 

tem o poder de garantir a sua santificação final. A salvação que Deus concede 

está seguro-Ele graciosamente e eficazmente chama indivíduos (João 6:37, 44-

45, 64-65), fornece-lhes a fé para se arrepender e crer (Ef 2: 8-9; cf. 2 Tm.. 2: 

25-26), e fornece-lhes a graça de perseverar para a glória de santificação final 

(Jude 24-25; cf. 1 Cor 10:13).. Romanos 8: 28-30 afirma ainda esta promessa: 

E nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuem juntamente 

para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o 

seu propósito. Para aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou 



para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o 

primogênito entre muitos irmãos; e estes aos que predestinou, também os 

chamou; e estes aos que chamou, também justificou; e estes aos que justificou, 

também glorificou. 

Em resumo, a oração de Paulo aos Tessalonicenses sugere uma série de 

princípios essenciais que todos os cristãos precisam se lembrar sobre o processo 

de santificação. Primeiro, santificação experiencial é inerentemente negativo e 

positivo. Negativamente, envolve a purificação do pecado (cf. Rom. 6: 6; 8:13; 

2 Tm 2:19.). Escritura compara o pecado de fermento (cf. Mt 16:12; 1 Cor. 5: 

6-8; Gal. 5: 8-9.), O que denota a influência mal com o qual o pecado permeia 

a humanidade. Santificação não remove a presença do pecado, mas ele limpa a 

partir do crente o seu amor pelo pecado e diminui a freqüência do pecado em 

sua vida (cf. Rm 6:22; 7: 21-25.; Fp 3: 7-16; Tito. 2: 11-12). Positivamente, a 

santificação envolve a renovação da mente (cf. Rom. 12: 2) e a colocação de 

Cristo (cf. Cl 3: 5-17). As variações negativas e positivas ocorrem como o 

Espírito Santo usa continuamente a Palavra de Deus na vida dos crentes (João 

17:17; 2 Tm 3: 16-17; cf. João 15: 1-3.). 

Em segundo lugar, a santificação ocorre principalmente no coração, a mente, o 

ser interior. Ele não está preocupado com a modificação de um comportamento 

exterior, mesmo se esse comportamento estavam em conformidade com a lei, 

para além de Deus do coração mudado (cf. Rom. 3: 21-23, 28; 4: 4-5; 5: 1-2 ), 

nem é circunscrever as atitudes e ações para um código arbitrário de ética (cf. 

Rom 14:17; Colossenses 2: 16-23.). Santificação afeta ações externas de um 

cristão (cf. João 15: 4-5.; Ef 2:10), mas é essencialmente uma graça interna. Ele 

é ilustrado pelo que o apóstolo Pedro escreveu a acreditar esposas: "Seu adorno 

não deve ser meramente exterior, como frisado dos cabelos, o uso de jóias de 

ouro, aparato de vestuário; seja, porém, o homem interior do coração, com a 

imperecível qualidade de um espírito manso e quieto, que é precioso aos olhos 

de Deus "(1 Pedro 3: 3-4). 

Em terceiro lugar, a Bíblia chama implicitamente santificação uma bela 

realidade (cf. Sl 110: 3. KJV ). Santidade é a bela jóia da coroa da Divindade, 

refletindo a perfeição divina, a virtude absoluta, absoluta justiça, e 

impecabilidade puro (cf. Ex 15:11; Sl 47:.. 8; 145: 17; Isa 57:15.).A 

santificação, então, é uma experiência nobre, dando aos crentes uma medida da 

majestade Deus planejou para eles quando Ele criou a humanidade à Sua 

imagem (cf. Gn 1: 26-27; Sl. 8: 4-6). 

Em quarto lugar, a santificação é uma realidade em curso. No novo nascimento, 

Deus planta a semente da justiça, o princípio da vida divina, no coração do 

crente (cf. 1 Pedro 1: 23-25). Isso não significa que ele nunca vai pecar de novo, 

mas isso não significa que ele irá descontinuar vivendo em seu padrão 



ininterrupta anterior de pecado e começar a viver em um novo padrão de 

santidade (cf. Rm 6: 17-18; 1 João 3.: 9). 

Em quinto lugar, os crentes devem se lembrar que as pessoas podem falsificar 

santificação em um número de maneiras. Em primeiro lugar, a virtude moral 

pode substituir a verdadeira santificação. As pessoas podem exibir qualidades 

de caráter, como fair-mente, a lealdade, a civilidade, a bondade, a generosidade, 

a diligência, e filantropia e ainda no coração sejam incrédulos (cf. Is. 

29:13). Em segundo lugar, a atividade religiosa podem se disfarçar de 

santificação. Por exemplo, as pessoas devotas de religiões pode passar anos 

evitando os pecados mais hediondos e buscando agradar a Deus, aderindo a 

rituais de sua igreja e hipocritamente engajar-se em boas obras (cf. Mt 23: 23-

25; Lucas 18: 10-14. ). Mas eles fazem isso tudo porque eles têm medo de Deus 

e quer ganhar o Seu perdão, não porque eles são seus filhos que sinceramente 

amá-lo por Sua graça. Em terceiro lugar, profissão exterior Cristão pode parecer 

genuína santificação (cf. Mateus 23: 27-28.). Muitas vezes, desfila um tipo 

hipócrita da piedade que é meramente superficial (cf. Mt 7: 21-23.). Essa falsa 

santificação engana não só aqueles que testemunhar isso, mas também aqueles 

que a praticam. Em quarto lugar, a sua consciência e medo das consequências 

do pecado, muitas vezes conter as pessoas de mau comportamento. Na maioria 

das vezes eles rejeitar o pecado porque temem suas conseqüências físicas, 

psicológicas, ou mesmo jurídicas negativas. Eles podem ter crescido em uma 

família cristã, em que seus pais lhes ensinou os princípios bíblicos e estabeleceu 

uma base doutrinal que informa suas consciências com convicções morais. Tais 

pessoas têm medo de se envolver em pecado evidente e no exterior parecem ser 

justo, mas apenas porque eles não querem uma consciência culpada incomodá-

los. Um amor salvífico de Cristo não motiva o seu comportamento; em vez 

disso, o medo humano e uma consciência sensível conduzir suas ações. 

Em sexto lugar, a santificação mantém crentes de poluir as coisas 

sagradas. "Para os puros, todas as coisas são puras, mas para aqueles que estão 

corrompidos e incrédulos nada é puro, mas tanto a sua mente como a sua 

consciência estão contaminadas" (Tito 1:15). Incrédulos simulada e blasfemar 

contra Deus e de Seu Filho (cf. Lucas 22:65; Rom. 8: 7; Col. 1:21; Ap 16: 

9). Eles ridicularizam as coisas de Deus e do povo de Deus (cf. Ne 02:19; Sl 

38:12; 2 Tim. 3: 3-4..), O que significa que eles também ridículo e rebaixar a 

Palavra de Deus (cf. Neh. 9: 28-29). Eles poluem tudo o que Deus criou para a 

Sua glória e bênção da humanidade (cf. Rom. 1: 21-32), tal como a beleza da 

criação, casamento e amizade. Por outro lado, quando Deus é santificar os 

crentes, consideram os mais simples, coisas mais mundanas da vida como santo 

e respeitar todas as coisas que o incrédulo não (cf. Sl 1: 1-6.). 

Por fim, os cristãos devem lembrar que a santificação é a prioridade de Deus 

para suas vidas. É a Sua vontade para eles (1 Tessalonicenses 4: 3.; Cf. Hb 

0:14.) Eo resultado da morte de Cristo na sua behalf- "que deu a si mesmo por 



nós para nos remir de toda iniqüidade, e purificar para Ele mesmo um povo 

exclusivamente seu, zeloso de boas obras "(Tito 2:14). Todos os crentes devem 

viver para a santificação. Eles não têm outro objetivo na vida do que ser como 

Jesus Cristo: "Aquele que diz que permanece nele, esse deve-se a caminhar na 

mesma maneira como Ele andou" (1 João 2: 6). 

 

19. Os pedidos finais de Paulo (1 

Tessalonicenses 5: 25-28) 

Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo 

santo. Eu te conjuro pelo Senhor para ter esta carta lida a todos 

os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com 
você. (5: 25-28) 

Neste posfácio, Paulo transmite os seus pedidos pessoais direta e claramente 

para sua amada igreja em Tessalônica. Antes de fechar com uma bênção, ele 

oferece três fundamentos: (1) orar por ele como pastor, (2) mostram afeição um 

pelo outro, e (3) submeter à Palavra de Deus. 

Um Pedido de Oração 

Irmãos, orai por nós. (05:25) 

Simples pedido de Paulo de que os tessalonicenses irmãos iria Oração por ele 

constitui o seu primeiro desejo de despedida para eles. Como tantas vezes 

expressa às suas igrejas, a carga do coração do apóstolo era que seu rebanho 

iria interceder diante do Senhor para ele (cf. Rom 15:30; 2 Cor 1:11; Ef. 6: 18-

20.; Phil. . 1:19; Col. 4: 2-4.; Filemon 22) e, por implicação, que todos os 

crentes que orem por seus pastores. 

Irmãos ( adelphoi ), em uma posição enfática, é usado repetidamente (ver 

também 1: 4; 2: 1, 9, 17; 3: 7; 4: 1, 10; 5: 1, 12, 14) para ressaltar Paulo forte 

carinho para os tessalonicenses. Irmãos deixou ninguém de fora e serviu de 

base para o primeiro pedido de Paulo, porque eles estavam juntos na família de 

Deus e que ele tinha o direito de esperar que eles orassem por ele. 

Somos inclui co-trabalhadores de Paulo Silas e Timóteo. Todos os três tinham 

sido fiéis na oração pelos Tessalonicenses: "Damos graças a Deus por todos 

vós, fazendo menção de vós em nossas orações" (. 1 Tessalonicenses 1: 2; cf. 

Atos 6: 4), e agora Paulo pediu-lhes para devolver o favor espiritual. Ore é no 

tempo presente, indicando que Paulo queria que os tessalonicenses para fazer 

essas orações um hábito. 



Que Paulo expressaria sua dependência das orações de outros crentes é 

consistente com os fundamentos que ele fez em suas outras 

epístolas. Comentários William Hendriksen: 

O homem [Paulo] que, no meio de seus trabalhos hercúleos, em 2 Cor. 11:29 

exclama: "Quem é fraco, que eu não sou fraco?" e quem prefacia essa 

observação com uma longa lista de sofrimentos e dificuldades que ele teve de 

suportar, sente a necessidade de oração. As circunstâncias que o cercam em 

Corinto não são de forma fácil ... Além disso, ele (juntamente com Silas e 

Timóteo, é claro) acredita na eficácia da oração. Portanto, não é surpreendente 

que aqui (e em várias das epístolas), encontramos este pedido agitação, irmãos, 

orem por nós. Cf. 2 Tessalonicenses. 3: 1; Rom. 15:30; Ef. 06:19; Col. 4: 

3. ( New Testament Commentary Exposição de Tessalonicenses, Timóteo e 

Tito. [Grand Rapids: Baker, 1981], 142) 

Gardiner Spring, um pastor presbiteriano do século XIX, em Nova York, 

entendeu a oração tem papel vital na guerra espiritual e fez um apelo 

apaixonado para os cristãos a orar por seus pastores: 

O que é a despesa com medo de que os ministros são sempre autorizados a 

entrar no púlpito sem ser precedido, acompanhado e seguido pelos fervorosas 

orações das igrejas. Não é nenhuma maravilha que o púlpito é tão impotente, e 

os ministros tantas vezes desanimado quando há tão poucos para segurar suas 

mãos. A conseqüência de negligenciar este dever é vista e sentida no declínio 

espiritual das igrejas, e ele vai ser visto e sentido na perdição eterna dos 

homens; enquanto a conseqüência de respeito seria a colheita de multidões para 

o Reino de Deus, e novas glórias para o Cordeiro que foi morto! 

Em seu nome, pois, e em nome de seus irmãos amados e respeitados do 

ministério, o escritor poderia almejar um interesse pelas orações de todos que 

amam o Salvador e as almas dos homens. Nós somos os distribuidores da 

verdade de Deus e na melhor das hipóteses ficam muito abaixo do nosso 

poderoso tema. Os deveres de nosso chamado retornar em cima de nós com 

toda semana e retornando dia. Eles muitas vezes vêm em cima de nós com 

muitas e conflitantes demandas. Eles às vezes colocar uma demanda sobre 

todos os nossos pensamentos, e, ao mesmo tempo em que perdemos o poder do 

pensamento; e às vezes eles chamam para toda a intensidade e força de nossos 

afetos, apenas no momento em que são os menos capazes de expressá-las. Há 

também está associada a essas demandas urgentes que a angústia, e em 

decomposição ansiedade, que esgota o nosso vigor, aleija a nossa coragem e 

bebidas nosso espírito. E, em seguida, além de tudo isso, há tantas decepções 

em nosso trabalho, que precisamos desesperAdãoente a simpatia e conforto das 

orações do povo fiel de Deus! ("Um apelo para orar por pastores" [Amityville, 

Nova Iorque: Calvário, 1991], 5-6; extraído de O Poder do 

púlpito [reimpressão da edição 1848; Edinburgh: Banner da Verdade, nd]) 



Solicitações de Paulo para a oração sugerir uma série de questões que os crentes 

especialmente deve se lembrar quando eles rezam para seu pastor. Primeiro, é 

importante orar pela segurança do pastor. Em sua segunda carta a eles, Paulo 

disse aos Tessalonicenses: "Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra 

do Senhor se propague e seja glorificada, como também fez com você, e que 

seremos resgatados de perverso e homens maus, pois nem todos têm fé "(2 Ts. 

3: 1-2; cf.. Rom 15:31 a ). "Perverse" refere-se aqueles que foram 

escandalosamente mau, hostil a Paulo, e procuraram prejudicá-lo 

(principalmente judeus incrédulos). Potencialmente, o pastor fiel que sempre 

confronta sistema iníquo do mundo com a verdade espiritual poderia sofrer 

danos (João 15:20; 2 Tm 3:12; cf. At. 4: 3; 05:18; 13:50; 16:23) e, portanto, 

precisa de orações de seu povo para a segurança. 

Em segundo lugar, os crentes devem orar por sabedoria de seu pastor em 

serviço. Paulo pediu aos romanos a orar para que seu "serviço de Jerusalém 

pode ser aceitável para os santos" (Rom. 15:31 b ). Por "serviço", ele não estava 

se referindo a sua pregação e ensino da doutrina.Pelo contrário, Paulo estava se 

referindo à sua liderança servo como ele arrecadou dinheiro das igrejas dos 

gentios na Macedônia e Ásia Menor para os membros financeiramente pobres 

da igreja de Jerusalém (Atos 11: 27-30; 1 Cor 16: 1-3; cf.. 2 Cor. 8-9). Paulo 

cobiçado orações dos crentes para sua sabedoria para administrar o plano de 

forma eficaz. Como ele se comprometeu que coleção especial, o apóstolo tinha 

nenhuma garantia de que os judeus recebem com gratidão amorosa e reconhecer 

que os gentios destina-lo como um gesto de bondade fraternal.Seu apelo aos 

Romanos ilustra de forma simples e bem por que os pastores precisam de oração 

para tomar decisões de liderança boa e exercer um julgamento sensato na 

resolução de conflitos potenciais. 

Em terceiro lugar, os crentes devem orar para que os planos e prioridades para 

o futuro do seu pastor são consistentes com a vontade de Deus para ele (Tiago 

4:. 13-15; cf. Mt 06:10, 33; Atos 21:14; Romanos 1:10; 15.: 32; Ef. 6: 6; 1 Pedro 

5: 1-4). Paulo pediu aos romanos a orar para que Deus iria dirigir o seu caminho 

"para que [ele poderia] vir a [eles] com alegria, pela vontade de Deus e 

encontrar refrescante descanso na [sua] empresa" (Rom. 15:32). Os pastores 

têm desejos e visões para o futuro ministério e, como Paulo, eles precisam do 

incentivo que pode resultar de acreditar oração que Deus, em Sua providência 

vai cumprir esses planos. 

Em quarto lugar, os cristãos precisam orar pela eficácia do seu pastor na 

pregação da Palavra de Deus. Paulo procurou tal oração de Efésios: "Orai em 

meu nome, que seja dada a mim no abrir da minha boca, para dar a conhecer 

com ousadia o mistério do evangelho" (Ef 6:19; cf. Col.. 4: 2-4). Paulo 

acrescentou os pedidos para que ele antes tinha perguntado aos tessalonicenses 

a orar: "que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada" (2 Ts 3: 1.). Não 



o seu desejo era que a Palavra seria "correr" de um lugar para outro (como um 

sprinter faria) e receber honra quando as pessoas obedeceram. 

Por fim, o rebanho precisa orar para que Deus iria fortalecer espiritualmente 

seu pastor e permitir-lhe-ministro com integridade. Gardiner Primavera 

solicitou oração por força espiritual desta maneira: 

Irmãos, orai por nós, para que possamos ser mantidos do pecado; para que 

possamos caminhar com cuidado, não como néscios, mas como sábios, remindo 

o tempo [Ef. 05:16]; que nossos corações podem ser mais devotado a Deus, e 

nossa vida um exemplo mais impressionante do Evangelho que pregamos; para 

que possamos ser mais completamente mobilado para o nosso trabalho e os 

nossos conflitos, e colocar toda a armadura de Deus [6: 10-17]; para que 

possamos ser mais fiel e prudente para ganhar almas, e para que possamos 

disciplinar nosso corpo, e reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, 

nós mesmos ser lançado para fora [1 Cor. 09:27]. ("Um apelo para orar por 

Pastores," 9; ênfase no original) 

O escritor de Hebreus exortou seu povo a orar para que sua integridade ficaria 

evidente: "Rogai por nós, para nós a certeza de que temos uma boa consciência, 

desejando comportar-nos com honra em todas as coisas" (Hb 13:18).. 

Um Pedido de Afeto 

Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. (05:26) 

Segundo o desejo de despedida de Paulo para o Tessalonicenses foi que eles 

iriam mostrar afeto amoroso para um outro. Este desejo de que seus leitores 

iria cumprimentar uns aos outros com ósculo santo era uma conclusão 

comum para as cartas de Paulo (Rm 16:16; 1 Cor. 16:20;.. 2 Cor 13:12; cf. 1 

Pedro 5:14). Greet transmite a intenção de um gesto amigável e justo, ao 

contrário, um reconhecimento reservados formal. 

Todos os irmãos deixa de fora nenhum dos crentes de Tessalônica, não mesmo 

os mais indisciplinados de 05:14. Quando os anciãos recebeu esta carta que 

eram para começar passando ao longo de toda a congregação, por meio de um 

beijo sagrado, o amor do apóstolo para a igreja. Como membros beijou, eles 

tangível demonstrar o amor de uns pelos outros também. Nos dias de Paulo, era 

habitual para as pessoas para cumprimentar um superior com um beijo no pé, 

joelho, cotovelo, ou a mão; mas os amigos se beijaram na bochecha. ([. Cf. Mt 

26:49]. A hipocrisia miserável do beijo de Judas Iscariotes é a ilustração mais 

torcida desse costume) entre os crentes, o ósculo santo tornou-se um símbolo 

do amor genuíno e afeto; mas era mais do que um sinal litúrgico ou gesto ritual 

realizada apenas durante o culto serviços foi uma exibição espontânea, pessoal 

de afeto praticada sempre que amigos crentes atendidas. 



Eventualmente, as pessoas na igreja começou a abusar do ósculo santo e por 

volta do século XIII, a Igreja Ocidental abandonaram o hábito. Cristãos na 

cultura ocidental agora geralmente expressar afeto agitando as mãos ou 

abraçando um outro. De qualquer forma adequada o afeto pode levar, no 

entanto, o apóstolo Paulo ordenou os crentes a amar uns aos outros de uma 

forma demonstrável. 

A Solicitação de Envio 

Eu te conjuro pelo Senhor para ter esta carta lida a todos os 

irmãos. (05:27) 

Paulo declarou, no mais forte dos termos, o seu terceiro desejo de despedida 

para os tessalonicenses-que eles iriam apresentar a Palavra de Deus. Porque o 

conteúdo da presente carta foram divinamente inspirados, Paulo 

poderia conjuro os Tessalonicenses ter que lida a todos os irmãos. 

Conjuro ( enorkizō ) é uma forte palavra que significa "para ligar com um 

juramento." Paulo estava tão decidido que todos os Tessalonicenses receber 

conteúdo de sua carta que ele impostas um juramento solene ( pelo Senhor ) 

sobre os anciãos. O Espírito Santo, através de Paulo, assim, obrigado a eles para 

garantir que todos ouviram a carta (cf. Ap 2: 7, 17, 29; 3: 6, 13, 22). 

Leia conota uma leitura em voz alta no culto de adoração pública. Leitura 

pública das Escrituras era essencial para a prestação de contas espiritual do 

povo de Deus (2 Tessalonicenses 3:14;.. 1 Tim 4:13;. Cf. Gal 4,16). O apóstolo 

estava preocupado que os tessalonicenses pode se decepcionar com sua não 

tendo chegado em pessoa e, portanto, negligenciar esta carta. Então ele pediu 

que os anciãos tê-lo lido quando a igreja se reuniu para que todos ouvissem o 

conteúdo da carta. Paulo especialmente queria que eles ouvissem suas palavras 

de conforto e esclarecimentos relativos a escatologia (4: 13-5: 11). 

Inicialmente, houve apenas uma cópia estimado da epístola, que tornou 

impossível para que todos possam lê-lo individualmente. A maioria dos 

membros da igreja provavelmente teria sido incapaz de lê-lo por causa do 

analfabetismo. A carta era para ser lido como a Palavra de Deus, uma revelação 

do céu que era verdade e autoritário, que exige fé e obediência. 

Paulo dá a sua bênção aos Tessalonicenses 

A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. (05:28) 

O apóstolo Paulo resumiu sua correspondência com uma bênção, orando para 

que eles iriam experimentar a graça de o Senhor Jesus Cristo. Paulo começou 

e terminou todas as suas epístolas com uma menção de divina graça (por 



exemplo, Rom. 1: 7; 16:20; 1 Cor 1: 3; 16:23; Gálatas 1:.. 3; 6:18) porque a 

graça está no coração da teologia cristã (João 1:14, 17; Rom 3:24; Efésios 1:.. 

7; 2: 5; Tito 3: 7). Graça resume tudo o que Deus provê os crentes em Jesus 

Cristo (Rm 4:16; 1Co 15:10; 2 Cor 9:... 8; 2 Tessalonicenses 1:. 11-12; 2 Pedro 

3:18). Em relação ao uso de Paulo do prazo de carência nas aberturas e 

fechamentos de suas cartas, Leon Morris observou: 

Graça fundamentalmente significa "aquilo que faz com alegria", um tom de 

significado que ainda pode discernir quando falamos de uma ação graciosa ou 

as graças sociais. Ele vem a significar "favor", "bondade", e, em seguida, 

especialmente a bondade de Deus para o homem no fornecimento para as suas 

necessidades espirituais em Cristo. Daí vem a significar o que é devido à graça, 

ou seja, boas dádivas de Deus aos homens, e, finalmente, a atitude de gratidão, 

que tudo isso desperta no cristão. Conforme utilizado saudações é dom gratuito 

de Deus que se destina, mas a palavra evoca necessariamente memórias do dom 

gratuito no Calvário ... É a graça do Senhor, que permanece em pensamentos 

do Apóstolo [como ele fecha suas cartas] , assim como é a graça do Senhor, 

com o qual ele começa suas cartas. ( A Primeira e Segunda Epístolas aos 

Tessalonicenses, A Commentary New International sobre o Novo Testamento 

[Grand Rapids: Eerdmans, 1989], 49, 187) 

Os pedidos de fechamento Paulo feitas para o jogo Tessalonicenses que todos 

os pastores dedicados deseja de suas próprias igrejas: a de que seu povo orar 

por eles, para que seu povo demonstrar carinho para eles e para o outro, e que 

seu povo ouvir, ler, estudar e aplicar A Palavra de Deus. A igreja evangélica 

agora reside em uma época em que muitas pessoas assumem que ele possa 

cumprir a sua missão através de métodos centrados no homem, programas e 

estratégias. Essas mesmas pessoas minimizar a necessidade de a sério e 

fielmente orar por seus pastores, ou a necessidade de recorrer regularmente 

sobre o divino, todo-suficiente recursos contidos nas Escrituras. É uma mentira 

de Satanás que os pastores podem fazer sem as orações divinamente 

energizadas de seu povo, mas é a verdade de Deus que, através dessas orações, 

Ele vai poderosamente permitir pastores para cumprir seus chamados e ajudar 

a construir a sua igreja. 

 
Comentário MacArthur Novo Testamento, A - MacArthur New Testament Commentary - 1 & 2 
Tessalonicenses. 

  

  

  

  

  



2 Tessalonicenses 

  

Introdução a 2 Tessalonicenses 
 

A cidade de Tessalônica 

Veja a Introdução à 1 Tessalonicenses . 

A Fundação da Igreja em Tessalônica 

Veja a Introdução à 1 Tessalonicenses . 

Ocasião de 2 Tessalonicenses 

Alguns meses se passaram desde que Paulo escreveu 1 Tessalonicenses. Embora incapaz 

de visitá-los ( 1 Ts. 2:18 ), o apóstolo tinha mantido contato com a igreja. Ele era 

geralmente satisfeitos com seu progresso ( 2 Tessalonicenses 1: 3-4. ), mas ainda havia 

algumas questões que precisavam ser resolvidos. Em sua segunda carta inspirada, Paulo 

abordou três questões essenciais. A perseguição, que tinha começado enquanto Paulo 

estava lá, ainda estava em curso. No capítulo 1 , ele incentivou os tessalonicenses para se 

manter firme e permanecer fiéis ao Senhor, apesar de seu sofrimento. 

Paulo tinha instruído os tessalonicenses sobre o fim dos tempos, enquanto ele estava com 

eles ( 2 Ts. 2: 5 ), e em 1 Tessalonicenses ( 4: 13-5: 11 ). No entanto, eles ainda estavam 

confusos, temendo que eles tinham perdido o arrebatamento e estavam no Dia do 

Senhor. Apesar da gravidade da perseguição que eles estavam passando por contribuiu 

para que a crença equivocada, a principal razão para a sua confusão veio de alguns falsos 

mestres que ensinaram que o Dia do Senhor havia chegado. Esses enganadores deitado 

alegou Paulo, Silas e Timóteo agora ensinou que, mesmo produzindo uma carta forjada 

supostamente do apóstolo Paulo para apoiar a sua reivindicação. Paulo escreveu o 

capítulo 2 para acalmar os temores dos Tessalonicenses, esclarecer seu ensino e, assim, 

assegurar-lhes que o Dia do Senhor não tinha chegado. 

Finalmente, o problema da ociosidade Paulo tinha abordado em sua primeira epístola ( 1 

Tessalonicenses 4: 11-12. ) havia se intensificado. Alguns, esperando que o Senhor voltar 

a qualquer momento, tinha parado de funcionar completamente. O apóstolo severamente 

tratados com esses loafers ociosas e respectiva questão da disciplina na igreja no capítulo 

3 . 

 

 



O Autor de 2 Tessalonicenses 

Como fez em 1 Tessalonicenses, Paulo duas vezes se identificou como o autor desta 

epístola ( 1: 1 ; 03:17 ). Apesar da afirmação clara do texto inspirado, alguns têm 

desafiado a autoria de Paulo de 2 Tessalonicenses. Críticos afirmam que há uma 

contradição entre o ensino escatológico das duas epístolas. Eles argumentam que, 

enquanto 1 Tessalonicenses sublinha a rapidez e imprevisibilidade da volta do Senhor, 2 

Tessalonicenses ensina que os sinais que precedem. Mas Paulo tinha em mente duas fases 

distintas da volta do Senhor: 1 Tessalonicenses aponta que o arrebatamento virá de 

repente e inesperAdãoente. Segunda Tessalonicenses, escrita para combater o falso 

ensino de que o Dia do Senhor já tinha chegado, observa que um evento específico que 

irá anteceder Day. Nesse caso, a chegada e revelação do Anticristo final, não prescinde 

da imprevisibilidade do Dia do Senhor. Apesar de seus precursores, "o dia do Senhor virá 

como um ladrão na noite" ( 1 Tessalonicenses 5: 2. ). 

Igualmente gratuito é a afirmação de que Paulo não poderia ter escrito 2 Tessalonicenses, 

porque ele não menciona o homem do pecado ( 2 Tessalonicenses 2: 3. ) em outro lugar 

em seus escritos. Mas por que a veracidade de um escritor ser questionado simplesmente 

porque ele menciona um tópico apenas uma vez? Além disso, Paulo ensinou aos 

tessalonicenses sobre o homem do pecado, enquanto ele estava em Tessalônica ( 2 

Tessalonicenses 2: 5. ). Por fim, o ensinamento de Paulo sobre o homem do pecado (o 

Anticristo) está em harmonia com a de ambos os profetas do Antigo Testamento e do 

Senhor Jesus Cristo (veja a discussão sobre este ponto no capítulo 23 deste volume). 

Segundo Tessalonicenses foi amplamente aceito pela igreja primitiva como uma escrita 

inspirada de Paulo. Além das testemunhas da autoria paulina de 1 Tessalonicenses (ver 

a Introdução a 1 Tessalonicenses neste volume), Policarpo, Justino Mártir, e, 

possivelmente, a Didaqué e Inácio afirmam que Paulo escreveu 2 Tessalonicenses. 

Tal como acontece com 1 Tessalonicenses, o estilo e vocabulário de 2 Tessalonicenses 

são consistentes com outros escritos inspirados de Paulo. 

A data eo local da escrita de 2 Tessalonicenses 

Segundo Tessalonicenses foi escrita de Corinto, alguns meses após um Tessalonicenses 

(ver discussão de a data e local da escrita de 1 Tessalonicenses na Introdução a 1 

Tessalonicenses neste volume). 

Esboço 

I. Saudação ( 1: 1-2 ) 

II. Comfort em perseguição ( 1: 3-12 ) 

A. Incentivo ( 1: 3-4 ) 

B. Exortação ( 1: 5-12 ) 

III. Correção de erro Profético ( 2: 1-17 ) 

A. Crisis ( 2: 1-2 ) 

B. Correção ( 2: 3-12 ) 

C. Comforto ( 2: 13-17 ) 



IV. Exortações práticas ( 3: 1-15 ) 

A. Oração Em relação ( 3: 1-5 ) 

B. Quanto Indisciplinado de estar ( 3: 6-15 ) 

V. Benção ( 3: 16-18 ) 

 

1. Se glorificando na igreja (2 

Tessalonicenses 1: 1-5) 

Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos tessalonicenses, em Deus 

nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo: Graça e paz da parte de Deus 

Pai e do Senhor Jesus Cristo. Devemos sempre dar graças a Deus 

por vós, irmãos, como é justo, porque a vossa fé é muito ampliado, 

eo amor de cada um de vocês para com o outro cresce cada vez 

maior; portanto, nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de 

Deus por sua perseverança e fé em meio a todas as perseguições 

e aflições que suportais. Esta é uma indicação clara do justo juízo 

de Deus, para que você será considerado digno do reino de Deus, 
para que de fato você está sofrendo. (1: 1-5) 

Igrejas têm orgulho em muitas coisas: a sua grande lista de membros ou de 

atendimento, o tamanho do seu campus, o design dos seus edifícios, a sua 

riqueza, a sua música, o status social de seus membros, a proeminência do seu 

pastor, sua influência política, a sua influência na comunidade, ou o seu zelo 

por uma causa teológica particular. Outros comemorar sua criatividade e 

liberdade de modos tradicionais de culto, trocando a teologia para a psicologia, 

coros e órgãos para bandas de rock, e substituindo sermões com esquetes, 

musicais e outras formas de entretenimento, em um esforço para criar uma 

atmosfera inofensivo, não ameaçador para os incrédulos e cristãos nominais em 

suas congregações. Eles tornaram-se as igrejas modelo muitos procuram 

imitar. (Para uma crítica do movimento de crescimento da igreja 

contemporânea, ver John Macarthur, envergonho do evangelho [Wheaton, Ill .: 

Crossway, 1993].) 

Julgado pelos padrões superficiais acima mencionadas, a igreja de Tessalônica, 

certamente, tinha pouco a recomendá-la. Ele não tinha edifícios (as datas a 

igreja conhecida a partir do terceiro século AD ), programas, artistas, ou 

publicações. Não era uma igreja grande ou rico (a maior parte dos primeiros 

cristãos eram das classes sociais mais baixas;. Cf. 1 Coríntios 1:26); a 

congregação faltava influência social e política (os cristãos eram desprezados 

párias na sociedade romana); nem eles têm um pastor famoso (os nomes dos 

anciãos não são sequer mencionados). Eles não podiam oferecer os convertidos 

a divertida ambiente confortável e, não ameaçador de uma igreja moderna 

"user-friendly", mas apenas "perseguições e aflições" (1: 4). No entanto, eles 



foram uma igreja à qual o apóstolo Paulo pôde escrever: "Nós devemos sempre 

dar graças a Deus por vós, irmãos, como é justo ... nós mesmos nos gloriamos 

de vós nas igrejas de Deus" (2 Ts. 1: 3-4). Os versos de abertura desta lista 

epístola várias razões para jactância grato de Paulo sobre esta igreja. 

Embora Paulo mencionou sua amada colegas Silvano e Timóteo em sua 

saudação, ele foi o único autor da epístola. Como tinham sido quando a igreja 

foi fundada (Atos 17: 4; cf. 16: 1-3), os três estavam juntos quando esta carta 

foi escrita. (Para mais informações sobre a fundação da igreja de Tessalônica, 

ver a Introdução a 1 Tessalonicenses.) Eles tinham sido em Corinto por algum 

tempo, uma vez que eles estavam lá quando 1 Tessalonicenses foi escrito há 

vários meses (1 Tes. 1: 1). 

Somente nas epístolas aos Tessalonicenses que Paulo não conseguem adicionar 

um título (como "apóstolo", ou "servo") para o seu nome. Evidentemente, esses 

crentes não questionou sua autoridade apostólica. Em sua primeira carta a eles, 

Paulo alusão a ataques contra ele de fora da igreja (2: 14-16; cf. Atos 17: 5-

10); mas havia, aparentemente, não há desafios à sua autoridade ou a 

integridade de qualquer pessoa na igreja. Esta ausência do título formal habitual 

dá a introdução de um tom mais agradável e intimista, o que é apropriado para 

esta carta encorajadora. 

Silvanus , conhecido em Atos como Silas, foi fiel parceiro de Paulo no 

ministério. Como o apóstolo, ele era um judeu que realizou a cidadania romana 

(Atos 16:37); assim também como Paulo, ele tinha tanto um (aramaico) nome 

judaico, Silas, e um nome romano, Silvanus. Que ele foi escolhido para tomar 

a decisão do Concílio de Jerusalém para os crentes em Antioquia (Atos 15:27), 

confirma o seu estatuto de um dos "homens influentes entre os irmãos" (Atos 

15:22). Atos 15:32 notas que ele era um profeta, portanto, um pregador do 

evangelho. Ele tornou-se sócio missionária de Paulo após o desdobramento 

apóstolo com Barnabé sobre João Marcos (Atos 15:40), e foi com Paulo na 

prisão de Filipos, onde testemunhou dramática conversão do carcereiro após o 

terremoto (Atos 16: 19-34). Ele ministrou com Paulo em muitos outros lugares, 

incluindo Berea (Atos 17:10) e Corinto (At. 18: 5; 2 Cor 1:19). Mais tarde, ele 

se tornou o amanuense de Pedro e provavelmente realizado um Pedro aos seus 

leitores (1 Pedro 5:12). 

Timoteo era o protegido de Paulo e amado filho na fé (2 Tim. 1: 2; cf. 1 Tim 

1:18.). Um nativo de Listra, uma cidade na Ásia Menor, Timoteo era filho e 

neto de acreditar mulheres judias (2 Tim. 1: 5), mas tinha um pai Gentil (Atos 

16: 1). Paulo encontrou Timóteo em sua segunda viagem missionária, e ficou 

impressionado o suficiente com ele para adicioná-lo à sua equipe missionária 

(Atos 16: 1-3). Apesar de Timóteo era mais jovem que Paulo ou Silas (cf. 1 Tm. 

4:12), ele rapidamente se tornou assistente de mais valioso de Paulo. . Tão 

grande era a confiança de Paulo em Timóteo como um reflexo fiel do apóstolo 



que ele freqüentemente serviu como seu emissário e representante (1 Tes. 3: 2; 

Atos 19:22; 1Co 4:17; 16:10; Fp 2. : 19-24; 1 Tm 1: 3).. Paulo escreveu duas 

epístolas inspiradas para ele e falou dele em oito outros. 

Como observado na Introdução 1 Tessalonicenses, Tessalônica era uma cidade 

de um quarto de milhão de pessoas e capital da Macedónia (região norte da 

Grécia). Um porto movimentado localizado ao longo da estrada romana 

importante conhecida como o Caminho Egnatian, a cidade era um 

movimentado centro de comércio. 

Paulo e seus companheiros fundou a igreja em sua segunda viagem missionária 

(Atos 17: 1-9). Seu sucesso na evangelização da cidade (Atos 17: 4) enfureceu 

os judeus incrédulos, e o tumulto que se seguiu obrigou a equipe missionária 

para sair (Atos 17:10, 14). Depois de paradas em Berea e Atenas, Paulo 

finalmente fez o seu caminho para Corinto, a partir do qual ele escreveu a 

primeira carta. Alguns meses mais tarde, Paulo escreveu esta carta, solicitado 

por um novo relatório sobre a situação em Tessalônica. 

Embora a origem desse relatório é desconhecido, o seu conteúdo pode ser 

deduzida a partir dos temas discutidos nesta epístola. Em primeiro lugar, o 

relatório deve ter indicado que a perseguição aos tessalonicenses estavam 

passando por se intensificou, o que levou Paulo a exortá-los a endurance (1: 4-

10). Em segundo lugar, apesar de o ensino de Paulo na primeira carta (4: 13-5: 

11), ele aprendeu que os tessalonicenses ainda estavam confusos sobre o 

arrebatamento eo Dia do Senhor. Falsos mestres tinham solicitado a confusão 

quando eles produziram uma carta forjada-alegAdãoente de Paulo-com que 

reforçou a sua alegação de que o Dia do Senhor havia chegado (2: 1-2). Em 

resposta, Paulo reiterou que o Dia do Senhor não tinha chegado, porque seus 

precursores ainda não tinha aparecido (2: 3-12). Finalmente, houve 

informações no relatório que alguns, acreditando que Jesus iria retornar muito 

em breve, tinha parado de funcionar e foram limpando fora do resto da 

congregação. Paulo severamente repreendeu por sua ociosidade e instruiu-os a 

trabalhar e sustentar suas próprias necessidades (3: 6-15). 

Embora essas questões foram graves, e tratado adequAdãoente, Paulo não 

escreveu apenas com um tom autoritário. Por exemplo, quando ele concluiu a 

carta, Paulo ordenou-lhes: "Se alguém não obedecer à nossa instrução nesta 

carta, tome nota especial dessa pessoa e não associar com ele, de modo que ele 

vai ser condenado à pena" (3: 14). No entanto, ele imediatamente temperado 

que a forte exortação, exortando-os: "Não considerá-lo como um inimigo, mas 

admoestai-o como irmão" (3:15). O tom gentil, amoroso Paulo adotou nesta 

epístola sugere que os problemas relatados a ele precisava de esclarecimento e 

correção, mas não ameaçam a vida da Igreja e testemunho. 



Nem essas questões manter Paulo de ser imensamente grato pelo forte caráter 

espiritual da igreja. Foi, na verdade, uma igreja para se orgulhar, por cinco 

razões: conversão genuína, aumentando a fé, amor crescente, perseverantes 

esperança, e uma atitude reino. 

Conversão Genuina 

em Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo: Graça e paz da parte 
de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. (1: 1 b-2) 

A palavra-chave em enfatiza a vida eterna dos crentes com Deus o Pai e do 

Senhor Jesus Cristo. simples saudação de Paulo identifica a igreja como uma 

igreja regenerado. É a mesma saudação do apóstolo usado em sua primeira 

carta, exceto para a adição do pronome possessivo pessoal nosso , que enfatiza 

que Deus é o Pai dos crentes (cf. 1 Tes. 1: 3; 03:11, 13; Rom. 1: 7; 1 Cor 1: 3; 

2 Cor. 1:. 2; Gl 1: 3, 4; Ef. 1:. 2; Filipenses 1: 2; 4:20; Col. 1:. 2; 2 Ts . 02:16;. 

Filemon 3). Mas, apesar de Paulo frequentemente fala de crentes como estando 

em Cristo, só aqui e no primeiro verso da primeira carta que ele descrevê-los 

como sendo em Deus o Pai . É, no entanto, um lembrete apropriado de cuidado 

do Pai para uma igreja passando por perseguição severa. 

A verdade que os cristãos estão em união pessoal, espiritual e eterna 

com Deus é único ao cristianismo; adeptos de outras religiões não falam de 

estar em seu deus. Mas a Bíblia ensina que aqueles que depositam sua fé em 

Cristo "se tornam participantes da natureza divina" (2 Pedro 1: 4), 

compartilhando a vida eterna com Deus por meio da fé e identificação com o 

Seu Filho. "Já estou crucificado com Cristo", Paulo escreveu: "e já não sou eu 

que vivo, mas Cristo vive em mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo-a na 

fé do Filho de Deus, que amou me e se entregou por mim "(Gl 2,20; cf. João 

14:23; Rom 6:11; 8: 1. 1 Cor, 7, 9, 10:: 2. 1;:; 12 5 16. ; 06:17; 15:22; 2 Cor 

5:17; Efésios 1:.. 1-3; 2:10; Filipenses 1:. 1; Col. 1: 2; 3: 3; 2 Pedro 1: 4) . Fora 

dessa união vida flui graça e paz. Essas duas palavras maravilhosas resumir o 

evangelho, graça é o favor imerecido de Deus para com o pecador, e paz é o 

resultado de que a favor. Não é à toa que eles aparecem nas saudações de todas 

as epístolas de Paulo. 

Que Paulo colocou o Senhor Jesus Cristo ao lado de Deus Pai sem 

comentário ou defesa afirma claramente divindade de Cristo e plena igualdade 

com o Pai. Se isso não fosse verdade, Paulo teria de explicar como os crentes 

poderiam ser unidos espiritualmente com Cristo e do Pai.Ele também teria 

necessário para explicar como Jesus, juntamente com o Pai, poderia ser a fonte 

de graça e paz , se Ele não é Deus. 



Ao contrário da igreja morta de Sardes (Apocalipse 3: 1-6) ou a igreja 

nauseatingly morna de Laodicéia (Apocalipse 3: 14-22), a igreja de Tessalônica 

era uma igreja genuinamente convertido, como 2: 13-14 prova: 

Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, 

porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação 

do Espírito e fé na verdade. Foi por isso vos chamou pelo nosso evangelho, que 

você pode ganhar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Aumentar a Fé 

Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, como é justo, 

porque a vossa fé é muito ampliada, (1: 3a) 

Opheilō ( deveria ) refere-se a uma profunda obrigação, dívida, ou de 

responsabilidade. Paulo não tinha escolha, mas sempre dar graças a Deus 

por Tessalonicenses; ele estava preso sob compulsão para fazer isso. Deus 

recebeu merecidamente todos gratidão do apóstolo, por Sua graça somente fez 

os tessalonicenses que eles eram. 

O que fez Paulo muito grato não era o tamanho dos tessalonicenses 

"congregação, edifícios, orçamento, ou popularidade. O apóstolo louvou a Deus 

acima de tudo porque a sua fé foi muito ampliada. Huperauxanō ( muito 

ampliada ) é uma palavra composta intenso e poderia ser traduzido como 

"aumento além da medida", ou "crescido para além do que se poderia 

esperar." A alegria de Paulo foi profundamente gratificante, porque embora 

confiante de que sua fé era genuína e crescente (cf. a discussão de 1 Tes. 1: 3 

no capítulo 1 deste volume), ele, no entanto, havia orado para que Deus lhe 

permitisse "completar o que [ foi] falta na [sua] fé "(1 Ts. 3:10). Relatório de 

Timóteo (1 Tes. 3: 2, 6) revelou que a oração de Paulo aos Tessalonicenses 

tinha sido respondida. 

Fé dos tessalonicenses havia crescido não só apesar da perseguição que eles 

estavam passando, mas também por causa disso. Perseguição destrói falsa 

fé. Na parábola dos solos, Jesus disse: "A única em que foi semeado nos lugares 

pedregosos, este é o homem que ouve a palavra e logo a recebe com alegria; 

mas não tem raízes firmes em si mesmo, mas é só temporária e, quando 

sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza 

"(Mat. 13: 20-21). A verdadeira fé, por outro lado, é indestrutível, porque o 

Senhor Jesus Cristo não vai permitir que ele seja destruído. Ele alertou Pedro: 

"Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo" 

(Lucas 22:31). Mas, embora a fé de Pedro seria severamente abalada (. Cf. Mt 

26: 69-75), não seria destruída, porque, como Jesus passou a dizer: "Eu roguei 

por ti, para que tua fé não desfaleça; e você , quando uma vez que você, uma 



vez convertido, confirma os teus irmãos "(Lucas 22:32; cf. João 21: 18-

19). Talvez refletindo sobre sua própria experiência, Pedro escreveu mais tarde: 

Neste vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo 

necessário, você tem sido afligido por várias provações, para que a prova da 

vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo 

fogo, pode ser redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus 

Cristo. (1 Pedro 1: 6-7) 

Depois de suportar o sofrimento indizível, Job reafirmou sua fé em Deus: 

Então Jó respondeu ao Senhor e disse: "Eu sei que você pode fazer todas as 

coisas, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado." Quem é este que 

obscurece o conselho sem conhecimento? ' Portanto eu declarei que eu não 

entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não sabia 'Ouve, agora, 

e eu falarei;. Vou pedir ti, e tu me instruir ". Tenho ouvido falar de você pela 

audição do ouvido, mas agora os meus olhos te vêem;. Portanto, eu retrair, e eu 

me arrependo no pó e na cinza " (Jó 42: 1-6) 

Em Romanos 8: 35-39 Paulo expressou a impossibilidade absoluta de que mesmo o 

sofrimento mais grave poderia destruir uma genuína fé salvadora: 

Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou 

perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está 

escrito: "Por amor de ti estamos sendo condenado à morte o dia todo, fomos 

considerados como ovelhas para o matadouro." Mas, em todas estas coisas 

somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou convencido 

de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o 

presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, 

nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, 

que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

Perseguição fortalece a fé dos crentes, levando-os a Deus. Enfrentando, um 

julgamento difícil doloroso, Paulo "implorou ao Senhor três vezes que poderia 

sair [ele]" (2 Cor. 12: 8). Trouble, angústia, aflição, dor e sofrimento conduzir 

aqueles com fé genuína para uma maior dependência do Senhor. Isso aumenta 

o seu conhecimento de Deus, que por sua vez aumenta a sua capacidade de 

confiar Nele. Por isso, o salmista poderia confiantemente declarar: "Antes de 

ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra ... É bom para mim 

que eu estava aflito, para que eu possa aprender seus estatutos ... Eu sei, ó 

Senhor , que os teus juízos são justos, e que em tua fidelidade me afligiste "(Sl 

119:. 67, 71, 75). 

A noção blasfema sugerido por alguns que os cristãos precisam perdoar a Deus 

por permitir-lhes a sofrer completamente perde o ponto. De acordo com esse 

ponto de vista, os crentes sofrem porque se Deus é significado bem, ele é 



incapaz de trabalhar para fora todas as contingências da vida. Nada poderia 

estar mais longe da verdade. Pelas razões mencionadas acima, o sofrimento é 

parte do amor, o plano de Deus sábio, perfeito, soberano para Seus filhos; eles 

"sofrem segundo a vontade de Deus" (1 Pedro 4:19). "Considerai tudo com 

alegria, meus irmãos", escreveu Tiago, "quando se deparar com várias 

provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a 

perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, 

não faltando em nada "(Tiago 1: 2-4). Pedro lembrou crentes que sofrem, 

"Depois de ter sofrido por um pouco de tempo, o Deus de toda graça, que vos 

chamou à sua eterna glória em Cristo, Ele mesmo vai perfeito, confirmar, 

fortalecer e estabelecer-lo" (1 Pedro 5:10). 

Aumentar a fé dos tessalonicenses, em face da perseguição afirmaram a sua 

conversão genuína. 

Amor crescente 

eo amor de cada um de vocês para com o outro cresce cada vez 
maior; (1: 3b) 

Como ele tinha com a sua fé, Paulo elogiou a Igreja por seu amor na primeira 

epístola (1 Tes. 1: 3, 4: 9-10). Mas isso não o impediu de Orando para que "o 

Senhor [seria] causa [eles] para crescer e abundar em amor uns aos outros" (1 

Ts. 3:12). Para sua grande alegria, o relatório de Timoteo indicou que 

o amor de cada um dos crentes para com o outro foi ganhando força, como 

uma planta saudável. Amor permeou toda a congregação, apesar da 

perseguição. 

Amor , não sentimentalismo como fora de foco ou sentimento emocional, mas 

tão ansioso, serviço sacrificial, marca os verdadeiros crentes. Em João 13: 34-

35 Jesus disse: "Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, 

assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros por isso todos 

saberão que sois meus discípulos. , se tiverdes amor uns aos outros ". Aos 

Romanos Paulo escreveu: "O amor de Deus foi derramado em nossos corações 

pelo Espírito Santo que nos foi dada" (Rom. 5: 5). Em 1 Tessalonicenses 4: 9 

Paulo lembrou aos Tessalonicenses: "Agora, quanto ao amor dos irmãos, você 

não tem necessidade de alguém para escrever para você, para você mesmos sois 

instruídos por Deus a amar uns aos outros." João afirmou que "aquele que ama 

a seu irmão permanece na luz, e não há motivo para tropeço nele" (1 João 2:10). 

O aumento da fé em Deus e amor ao próximo são elementos essenciais da 

natureza redimida (2 Cor. 8:. 7; Gl 5: 6; Ef 1:15, 6:23.). Para imensa alegria e 

satisfação de Paulo, eles eram evidentes nesta igreja. 

 



Esperança Perseverante 

portanto, nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus 

por sua perseverança e fé em meio a todas as perseguições e 
aflições que suportais. (1: 4) 

Paulo elogiou-os em 1 Tessalonicenses 1: 3 para ser forte na esperança, quando 

escreveu sobre a sua "firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na 

presença do nosso Deus e Pai." No entanto, como ele fez com a sua fé e amor, 

Paulo desejado para a sua esperança de aumentar. Por causa disso, ele 

expressou preocupação em sua primeira carta (3: 3-5), que pode causar aflição 

aos tessalonicenses a perder a esperança. Relatório de Timóteo que eles 

estavam de pé firme em meio à tempestade de perseguição foi para Paulo mais 

uma resposta à oração. 

A frase enfática , nós mesmos introduz uma nuance sutil no texto. Os cristãos 

humildes foram, sem dúvida, esmagada pela elogiar Paulo deu-lhes na primeira 

epístola (cf. 1 Tes. 1: 8). Eles provavelmente sentiu-se indigno de tal afeto 

grandioso do nobre apóstolo, e pode ter sido desconfortável aceitar o papel de 

uma igreja modelo. Por isso, foi Paulo e seus companheiros, sabendo que eles 

nunca fariam isso em seu próprio nome (cf. Prov. 27:. 2; 2 Coríntios 10:18), 

que tomou para si a falar com orgulho de -los entre as igrejas de Deus . Além 

disso, foi Paulo, Silas e Timóteo e três das principais figuras no início da Igreja, 

quem expressou que o orgulho, porque eles foram muito encorajado pelo 

crescimento espiritual dos tessalonicenses ea ausência de problemas 

significativos para a congregação. Ironicamente, Paulo 

escreveuorgulhosamente dos tessalonicenses, de Corinto, local da mais 

problemática, espiritualmente imaturos de todas as igrejas de Paulo. 

Especificamente, Paulo, Silas e Timóteo eram gratos pelos 

santos perseverança e fé em meio a todas as perseguições e aflições 

que eles suportaram. Perseverança ( hupomone ) não se resigna, 

aquiescência estóica mas paciente, corajoso duradouro de problemas. A palavra 

literalmente fala de "permanecer sob" ou sustentar a esperança na 

dificuldade. Não é um severo mas espera uma alegre esperança. Como faz em 

Romanos 3: 3, Gálatas 5:22, e Tito 2:10, pistis ( fé ) tem o sentido de 

"fidelidade". Paulo estava agradecido por e orgulhoso de como a igreja 

permaneceu fiel ao Senhor, apesar das perseguições (hostilidade dos inimigos 

do evangelho) e aflições (sofrimento resultante da perseguição) que eles 

suportaram. Eles se recusaram a renunciar à sua fé, deixe seu amor crescer frio, 

ou abandonar a sua esperança. 

A Attitude de Unidade 



Esta é uma indicação clara do justo juízo de Deus, para que você 

será considerado digno do reino de Deus, para que de fato você 
está sofrendo. (1: 5) 

Em contraste com a atmosfera centrada no homem que permeia muitas igrejas 

hoje, este jovem igreja tinha apenas uma perspectiva centrada em Deus. Em vez 

de serem consumidos com a felicidade pessoal, satisfação, conforto, sucesso ou 

prosperidade, eles estavam vivendo a ordem de Jesus de "buscai primeiro o seu 

reino ea sua justiça" (Mat. 6:33). Essa perspectiva permitiu-lhes suportar com 

sucesso a perseguição inevitável que vem aos fiéis negrito. 

Essa atitude reino era uma indicação clara do justo juízo de 

Deus. Endeigma ( indicação planície ) refere-se a evidência ou prova; justo 

juízo de Deus à sua punição , de modo que eles seriam considerados dignos 

do reino de Deus, para que de fato eles estavam sofrendo(cf . Heb. 

12:10). Correção do Seu próprio Deus provou que eles eram seus filhos, pois 

"Deus lida com [crentes] como filhos; porque, que filho há a quem o pai não 

corrige Mas [aqueles] sem disciplina ... são filhos ilegítimos e não filhos? 

"(Heb. 12: 7-8). Seu sofrimento não era, é claro, a base da salvação dos 

Tessalonicenses, mas a evidência disso. Por meio de Sua purificação, a 

correção, o trabalho de purificação em suas vidas, Deus preparou para ser digno 

do reino, para "através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de 

Deus" (Atos 14:22;. cf. 1 Ts 2:12; 1 Pedro 5:10). 

Os crentes podem enfrentar as provações com alegria, sabendo que Deus está 

equipando-os para a glória eterna. Leon Morris observa com perspicácia: 

O Novo Testamento não olhar para o sofrimento em exatamente da mesma 

maneira como fazem as pessoas mais modernos. Para nós, é em si um mal, algo 

a ser evitado a todo custo. Agora, enquanto o Novo Testamento não encobrir 

esse aspecto de sofrimento que não perde de vista tanto do fato de que, na boa 

providência de Deus, o sofrimento é muitas vezes os meios de trabalhar fora o 

propósito eterno de Deus. Desenvolve-se em sofredores qualidades de 

caráter. Ela ensina lições valiosas. O sofrimento não é pensado como algo que 

pode eventualmente ser evitado pelo cristão. Para ele, é inevitável. Ele é 

ordenado a ele (1 Tes. 3: 3). Ele deve viver a sua vida e desenvolver seu caráter 

cristão em um mundo que é dominado por idéias não-cristãs. Sua fé não é uma 

coisa frágil, a ser mantido em uma espécie de algodão espiritual, isolado de 

todos os choques. É robusto. É de se manifestar no fogo do problema, e na 

fornalha da aflição. E não se trata apenas de ser manifestado lá, mas, em parte, 

de qualquer forma, deve ser formado em tais lugares. Os próprios problemas e 

aflições que os montes mundiais sobre o crente se tornam, sob Deus, os meios 

de fazer o que ele deveria ser. O sofrimento, quando chegamos a considerá-lo 

sob essa luz, não é para ser pensado como prova de que Deus nos abandonou, 

mas como prova de que Deus está conosco. Paulo pode se alegrar que ele enche 



"o que falta das aflições de Cristo, na minha carne, por amor do seu corpo, que 

é a Igreja" (Cl 1,24). Tal sofrimento é um sinal vivo da presença de Deus. ( A 

Primeira e Segunda Epístolas aos Tessalonicenses, A Commentary New 

International sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1989], 197-

98) 

Mais uma vez, Deus nunca avalia uma igreja com base em características 

externas (cf. 1 Sam. 16: 7). Ele não se impressiona com a inovadora 

reembalagem, inteligente do evangelho para torná-lo mais palatável para os 

incrédulos. Nem os serviços de uma igreja elaborAdãoente encenada adoração, 

consciência política, destaque social, ou razões de tamanho para se vangloriar 

diante de Deus. Uma igreja que se orgulhar é um lugar onde o genuinamente 

convertido ver o seu aumento de fé, seu amor crescer, sua esperança suportar, 

apesar da perseguição, e seu foco permanecer singularmente no reino de Deus. 

 

2. A vingança do Senhor Jesus (2 

Tessalonicenses 1: 6-10) 

Pois, afinal, é apenas justo para Deus retribuir com tribulação 

aos que vos atribulam, e dar alívio a vocês, que estão aflitos e para 

nós também, quando o Senhor Jesus será revelado do céu com 

seus anjos poderosos, em chama de fogo, lidando a retribuição 

àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao 

evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes irão pagar a pena de 

destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu 

poder, quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos nesse 

dia, e para ser admirado em todos os que creram, para o nosso se 
acreditava testemunho a vocês. (1: 6-10) 

A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é o clímax da história. Embora agora 

no céu, onde, depois de ter sido exaltado à mão direita de Deus, desde a Sua 

ascensão, Ele serve como o Sumo Sacerdote fiel para o seu povo, Jesus Cristo 

voltará um dia à Terra em plena glória (cf. Mt 24:30.; 25:31; Atos 01:11; 1 Ts 

1:10; Ap 1:. 7; 19: 11-21; 22:20). 

A volta do Senhor Jesus Cristo para estabelecer Seu reino é um tema vital na 

Escritura: 

Este componente crucial da Escritura traz toda a história para sua consumação 

ordenada por Deus. História da redenção é controlado por Deus, de forma a 

culminar em Sua glória eterna. História redentora vai acabar com a mesma 

precisão e exatidão com que começou. As verdades da escatologia é vaga nem 

claro-nem são sem importância. Como em qualquer livro, como a história 



termina é o mais crucial e convincente Parte-lo com a Bíblia. Escritura observa 

várias características muito específicas do final planejado por Deus. 

No AT, há menção repetida de um reino terreno governado pelo Messias, 

Senhor Salvador, que virá para reinar. Associado a esse reino será a salvação 

de Israel, a salvação dos gentios, a renovação da terra contra os efeitos da 

maldição, e a ressurreição corporal do povo de Deus que já morreram. Por fim, 

o OT prevê que haverá o "descriação" ou dissolução do universo, e da criação 

de um novo céu e nova terra-que será o estado eterno dos piedosos e um inferno 

final para o ímpio. 

No NT, esses recursos são esclarecidas e expandido. O Rei foi rejeitado e 

executado, mas Ele prometeu voltar em glória, trazendo julgamento, 

ressurreição e Seu reino para todos os que crêem. Gentios Inúmeros de todas as 

nações serão incluídos entre os redimidos. Israel será salvo e enxertados na raiz 

da bênção de que ela tenha sido retirada temporariamente. 

Reino prometido de Israel vai ser apreciado, com o Senhor Salvador reinando 

no trono, na terra renovada, exercendo poder sobre o mundo inteiro, depois de 

ter levado de volta a sua autoridade legítima, e receber a devida honra e 

adoração. Na sequência desse reino virá a dissolução do renovado, mas ainda 

criação pecar-manchado, ea subsequente criação de um novo céu e nova terra-

que será o estado eterno, separe para sempre dos ímpios no inferno. (John 

Macarthur, A Bíblia de Estudo MacArthur [Nashville: Palavra, 1997], x) 

Há vários motivos para Cristo mais para voltar. A igreja é a Sua noiva, e Ele 

deve voltar a levá-la para a festa de casamento. Nem o verdadeiro Rei permitir 

o usurpador, Satanás, para governar o mundo para sempre; Cristo voltará para 

ter de volta o que é legitimamente seu. A humilhação de Cristo em Sua primeira 

vinda também exige que ele retorne em glória; a última visão que o mundo tem 

a Ele não pode ser como uma vítima que morre na cruz. 

O retorno de Jesus Cristo é, portanto, o clímax de toda a história da redenção e 

traz o propósito de Deus para culminar. Paulo lembrou aos Tessalonicenses 

desta grande esperança para incentivá-los a manter-se firme, apesar da severa 

perseguição que eles estavam passando. Sua esperança, como a de todos os que 

sofrem os cristãos-era de que Jesus iria retornar e trazer-lhes alívio. 

Atualmente, a glória de nosso Senhor está escondido, ea maioria das pessoas 

acredita que Ele está morto (cf. Atos 25:19). Até mesmo os crentes não 

experimentar a plenitude da Sua presença gloriosa, pois, como Pedro escreve: 

"Ainda que você não tenha visto, vocês o amam, e que você não vê-lo agora, 

mas acredito nele, exultais com alegria indizível e cheia de glória "(1 Pedro 1: 

8). Mas está chegando o dia em que Ele será revelado, tanto para os crentes e 

para os incrédulos. 



Quando Paulo se refere à Segunda Vinda em relação aos crentes, ele favoreceu 

a palavra parousia ("presença", "vinda"). Para os crentes, a volta de Cristo é a 

presença de One eles sabem e têm um relacionamento eterno com. Eles 

conhecem como revelado em profecias do Antigo Testamento, os registros do 

evangelho do Novo Testamento de sua vida, e a elucidação de sua vida, morte 

e ressurreição nas epístolas. Mas no versículo 7, quando Paulo escreveu o 

Senhor Jesus será revelado, ele usou uma palavra 

diferente, apokalupsis ("revelação", "revelação", "descobrindo"). Essa palavra, 

que tem a idéia de manifestar o que estava oculta ou secreta (cf. Rm 2: 5; 16:25; 

1 Cor. 14: 6; 2 Cor. 12: 1, 7; Gl 1:12;.. Ef. 3: 3), vê o retorno de Cristo em 

relação aos incrédulos. Aquele que foi escondido será revelado em toda a Sua 

glória soberana a um mundo que não sabe ou não adorá-Lo. Ele será 

apresentado como Juiz (v. 8). Este será o Dia do Senhor (veja a discussão no 

capítulo 12 deste volume). 

Na sua primeira vinda, a realidade da Sua divindade estava escondido; embora 

Jesus era Deus encarnado, Ele foi velado em carne humana. Como resultado, 

"Ele estava no mundo, eo mundo foi feito por ele, eo mundo não o conheceu" 

(João 1:10). Mas não haverá nenhuma dúvida a realidade de quem é Jesus na 

Sua segunda vinda, para o mundo inteiro "verá o Filho do Homem vindo sobre 

as nuvens do céu, com poder e grande glória" (Mat. 24:30). Ao longo da história 

tem havido (e continuará a ser) falsos cristos (cf. Mat. 24:24). Mas nada que 

possam fazer vem remotamente perto de igualar a glória Shekinah deslumbrante 

que se manifestará quando Cristo voltar. 

Paulo descreveu a apokalupsis do Senhor Jesus Cristo, por meio de três 

locuções prepositivas. Em primeiro lugar, . do céu Assim como Ele subiu 

visivelmente, corporalmente ao céu, então Jesus voltará do céu visível, corporal 

à Terra: 

E após ter dito essas coisas, ele foi levantado, enquanto eles olhavam, e uma 

nuvem o encobriu dos seus olhos. E como eles com os olhos fitos no céu, 

enquanto ele subia, eis que dois homens vestidos de branco parou ao lado 

deles. Eles também disseram: "Homens da Galiléia, por que estais olhando para 

o céu? Esse Jesus, que foi levado de vocês para o céu, há de vir exatamente da 

mesma maneira como você viu ir para o céu." (Atos 1: 9-11) 

Tendo subido ao céu, Jesus já "tomou seu assento à direita do trono da Majestade nos céus" 

(Heb. 8: 1; cf. 1: 3; 10:12; 12: 2; Atos 2: 33; 7:.. 55-56; Rom 8:34; Efésios 1:20; Colossenses 

3: 1; 1 Pedro 3:22). A partir dessa posição exaltada de poder e honra, Jesus intercede por seu 

povo (Rm 8:34; cf. Is 53:12; Hb 7:25; 09:24; 1 João 2:... 1) e, a partir desse celestial trono 

Ele vai um dia voltar para julgar seus inimigos (Matt 16:27; Atos 10:42; 17:31; Rom 2:16; 2 

Tm 4:... 1). 

Jesus não vai voltar a solo no Dia do Senhor, mas com os seus anjos 

poderosos (lit., "os anjos do seu poder"). Os anjos são instrumentos através 



dos quais o poder do Filho é delegada para cumprir Seus propósitos, nesse caso, 

o julgamento . 

Anjos apareceram frequentemente com Deus no Antigo Testamento. Em uma 

provável referência à entrega da Lei no Monte Sinai, Moisés declarou: "O 

Senhor ... veio do meio de dez mil santos, à sua mão direita há piscando 

relâmpago para eles era" (Dt 33: 2. ; cf. Atos 7:53; Gal 3:19; Heb. 2: 2.). No 

Salmo 68:17 Davi escreveu: "Os carros de Deus são miríades, milhares e 

milhares [linguagem poética denotando um vasto e multidão incontável]; o 

Senhor está no meio deles, como em Sinai, em santidade." No Salmo 89: 5-7 o 

salmista afirmou, 

Os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor; A tua fidelidade também na 

assembléia dos santos. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Quem 

entre os filhos dos poderosos é como o Senhor, um Deus muito temido na 

assembléia dos santos, e temível sobretudo aqueles que estão ao seu redor? 

O Novo Testamento revela que os anjos vão acompanhar Jesus quando Ele 

voltar, assim como ele previu, em Mateus 16:27: "Porque o Filho do homem há 

de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e, em seguida, pagar a cada um 

segundo as suas obras. " Em outra descrição da Segunda Vinda, Jesus disse: 

"Mas, quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele 

..." (Mt 25:31;. Cf. Marcos 8:38). Quando Jesus voltar, "Ele enviará os seus 

anjos com grande trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos, dos quatro 

ventos, de uma extremidade do céu para o outro" (Mat. 24:31). Anjos não só 

vai reunir os eleitos para a bênção, mas também os incrédulos para o 

julgamento: 

O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu Reino todos os 

obstáculos, e aqueles que cometem a iniquidade, e lançá-los na fornalha de 

fogo; naquele lugar haverá choro e ranger de dentes ... Assim será no fim da 

idade; os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na 

fornalha de fogo; naquele lugar haverá choro e ranger de dentes. (Mat. 13: 41-

42, 49-50) 

Finalmente, quando o Senhor Jesus Cristo voltar do céu com os santos anjos 

que ele vai voltar . em chama de fogo O fogo aqui descrito é o fogo do 

julgamento (como em Isaías 66:16;. Matt 03:12;. 13:30; Heb . 10:27; 2 Pedro 

3: 7, 10). Foi o fogo Moisés viu quando "o anjo do Senhor lhe apareceu em um 

fogo ardente do meio de uma sarça; e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, 

mas a sarça não se consumia" (Ex . 3: 2). Quando Deus apareceu a dar a Lei a 

Israel, "Monte Sinai foi tudo em fumaça, porque o Senhor descera sobre ele em 

fogo; ea sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia 

violentamente" (Ex 19:18. ; cf. Dt 4:33; 5:. 4, 24-26; 18:16). O fogo do juízo de 

Deus está tão intimamente associada com a natureza de Deus que a Escritura 



declara: "O Senhor vosso Deus é um fogo consumidor" (Dt 04:24; cf. 9:.. 3; Hb 

12:29). 

Essas três frases que modificam forneça a confirmação marcante da divindade 

do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará do céu, onde Ele está sentado no trono de 

Deus (Apocalipse 3:21). Ele voltará com os mesmos poderosos anjos que 

freqüentam e servir apenas a Deus; eles também são os Seus anjos. Por fim, 

Jesus Cristo voltará em o mesmo fogo flamejante que marcou presença 

julgamento gloriosa de Deus. Associando-se com o Filho do realidades 

característica do Pai, o apóstolo afirma Sua divindade como a Segunda Pessoa 

da Santíssima Trindade. 

Descrição de Paulo sobre a dupla natureza de retorno-relevo de Cristo, o 

descanso, refrigério, e paz para os crentes; retribuição, julgamento, punição e 

vingança por não-crentes era novo ensino. Cristo, o próprio Deus, ensinou que 

Sua segunda vinda teria impacto crentes e não crentes de forma diferente. "No 

final da época", declarou Ele, "o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles 

retirarão do seu Reino todos os obstáculos, e aqueles que cometem a iniquidade, 

e lançá-los na fornalha de fogo ; naquele lugar haverá choro e ranger de dentes 

"(Mateus 13: 40-42.). Por outro lado, quando o Senhor voltar "Ele enviará os 

seus anjos com grande trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos, dos quatro 

ventos, de uma extremidade do céu para o outro" (Mat. 24:31). 

O retorno de Cristo, assim, produzir dois resultados radicalmente 

diferentes. Como o pequeno livro descrito em Apocalipse 10: 9-10, esses 

resultados serão tanto amargo e doce: 

Então eu fui ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele me disse: 

"Levá-la e comê-lo, ele vai fazer o seu estômago amargo, mas na tua boca será 

doce como mel". Tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca 

era doce como mel; e quando eu tinha comido, o meu ventre ficou amargo. 

Para os descrentes, a segunda vinda trará castigo amargo; para os crentes, doce alívio. 

Retribuição 

Pois, afinal, é apenas justo para Deus retribuir com tribulação 

aos que vos atribulam ... distribuindo retribuição àqueles que não 

conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso 

Senhor Jesus. Estes irão pagar a pena de destruição eterna, longe 
da presença do Senhor e da glória do seu poder, (1: 6, 8-9) 

Ekdikēsis ( retribuição ), que significa "dar a punição completa," é 

variAdãoente traduzido como "justiça", "punição", "vingança", "vingança" e 

"vingador de errado." Em sua defesa perante o Sinédrio, Estevão disse: "E 

quando ele [Moisés] viu um deles sendo tratado injustamente, defendeu-o e 



levou vingança [ ekdikēsis ] para o oprimido por derrubando os egípcios "(Atos 

7:24). Assim como Moisés trouxe retribuição ao egípcio por maltratar seus 

irmãos israelitas, assim também Deus trará castigo para aqueles que O rejeitam 

e maltratar o Seu povo. 

De Deus retribuição, no entanto, não é como o hostil egoísta paixão 

incontrolável,,, pecaminosa, que leva as pessoas a retaliar contra os outros, uma 

vez que "o Deus que inflige a ira não é injusto" (Rom. 3: 5). Mas porque os 

seres humanos não são pecaminosos perfeitamente santo, completamente só, e 

onisciente, eles não podem fazer um julgamento perfeito. Portanto, Deus 

reserva vingança por ele mesmo. No Sermão da Montanha, Jesus proibiu 

vingança pessoal (Mat. 5: 38-48), e Paulo escreveu em Romanos 12:19 ", Nunca 

tome sua própria vingança, amados, mas dai lugar à ira de Deus, para ele Está 

escrito: "Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor" (cf. Dt 32:35; Isa. 66: 

15-16.; Hb 10:30.). 

A Bíblia ensina repetidamente que Deus vai lidar out retribuição aos 

pecadores. Os Salmos imprecatório (7; 35; 40; 55; 58; 59; 69; 79; 109; 137; 

139; 144) pressupõem e até mesmo exaltar retribuição de Deus. Em forte, até 

mesmo a linguagem chocante, os salmistas clamam por Deus para se vingar de 

seus inimigos: 

O justo se alegrará quando vir a vingança; 

Ele vai lavar os seus pés no sangue do ímpio. (Sl. 58:10) 

Certamente Deus vai quebrar a cabeça de seus inimigos, 

A coroa cabeludo daquele que prossegue em suas obras culpados. (Sl. 68:21) 

Acrescenta iniqüidade à iniqüidade deles, 

E que eles não entram em sua justiça. (Sl. 69:27) 

E voltar para nossos vizinhos Sevenfold no seu seio 

A censura com a qual têm difamado Tu, ó Senhor. (Sl. 79:12) 

Não haja ninguém para estender misericórdia a ele, 

Nem algum para ter misericórdia de seus órfãos. (Sl 109: 12.) 

Como abençoado seja aquele que aproveita e corre os seus pequeninos 

Contra o rock. (Sl 137: 9). 



Acaso não odeio os que te odeiam, ó Senhor? 

E não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? 

Odeio-os com o maior ódio; 

Eles tornaram-se meus inimigos. (Salmo 139: 21-22.) 

Tais apelos contundentes para apenas vingança de Deus sobre Seus inimigos perturbar alguns, 

como João Wenham observa: 

No início deste ano [1962] 14 grupos de estudo igreja em Woodford olhou para 

salmos do Velho Testamento, e concluiu que 84 deles foram "não apto para os 

cristãos a cantar"; e JC Wansey, compilador da coleção útil de passagens do 

Novo Testamento que foram impressos para canto congregacional, sob o 

título A Saltério Novo Testamento , comentou: "Estes salmos e partes de muitos 

outros estão cheios de ciúmes tribais, ameaças sanguinários e maldições, 

whinings e gemidos, que são chocantes em si mesmos e perda de tempo para 

Deus e do homem. Os salmos do Novo Testamento são cristãos por completo. 

" Mas, para abandonar metade do Saltério é um expediente duvidosa, pois, 

como CS Lewis percebe, as passagens duras e as passagens do concurso estão 

irremediavelmente confusa, e não é possível simplesmente ignorar as seções 

desagradáveis. ( A Bondade de Deus [Downers Grove, Illinois: InterVarsity de 

1975], 149) 

Mas a linguagem imprecatório não se restringe aos Salmos. Advertido por Deus 

que os homens de sua cidade natal procurava a sua morte (Jer. 11:18, 21), 

Jeremias orou: "Ó Senhor dos Exércitos, que julga justamente, que tenta os 

sentimentos e coração, deixe-me ver a tua vingança sobre eles , para que Você 

tem a minha causa "(11:20). Em resposta, Deus prometeu: "Eis que estou 

prestes a puni-los Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e filhas morrerão 

de fome;! E um remanescente não será deixado para eles, porque trarei mal 

sobre os homens de Anatote-ano do seu castigo "(Jer. 11: 22-23). 

Mais tarde, em uma oração ainda mais vigorosamente formulada, Jeremiah 

clamou: 

Não dê ouvidos a mim, ó Senhor, e ouvir o que os meus adversários estão 

dizendo! Caso bom ser reembolsado com o mal? Para eles cavaram uma cova 

para mim. Lembre-se de que eu compareci diante de vocês para falar em seu 

nome, de modo a desviar sua ira deles. Portanto, dar a seus filhos sobre a fome 

e entregá-los até o poder da espada; e sejam suas mulheres roubadas dos filhos 

e viúva. Deixe seus homens também estar ferido de morte, os seus jovens 

mortos para baixo pela espada na batalha. Que um clamor ser ouvido a partir de 

suas casas, quando de repente trazer raiders sobre eles; para eles cavaram uma 

cova para mim e armadilhas escondidas capturar aos meus pés. Ainda assim, ó 



Senhor, sei todos os seus projetos mortais contra mim; não perdoarei a sua 

maldade ou apagues o seu pecado de sua visão. Mas eles podem ser derrubado 

diante de ti; lidar com eles no tempo da tua ira! (Jer. 18: 19-23) 

Em Jeremias 19: 3-9 Deus respondeu a oração do profeta: 

Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: "Eis que estou prestes a 

trazer uma calamidade sobre este lugar, em que os ouvidos de todo mundo que 

ouve do que vai formigar. Porque deixaram-me e fizeram deste um lugar 

estranho e queimaram sacrifícios em que a outros deuses, que nem eles nem 

seus pais, nem os reis de Judá já tinha conhecido, e porque eles encheram este 

lugar com o sangue dos inocentes e edificaram os altos de Baal, para queimarem 

seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, uma coisa que eu nunca ordenou ou 

falou, nem sempre entrar na minha mente e, portanto, eis que vêm dias ", declara 

o Senhor", quando este lugar não será mais chamado Tofete ou o vale de Ben-

Hinom, mas o Vale da Matança. tornarei vão o conselho de Judá e de Jerusalém 

neste lugar, e eu as farei cair à espada diante de seus inimigos e pela mão dos 

que procuram sua vida, e que entregarei os seus cadáveres como alimento para 

as aves do céu e os animais da terra. Eu também farei desta cidade uma 

desolação e um objeto de assobios; todo aquele que passar por ela se espantará, 

e assobiará por causa de todas as suas calamidades. Vou fazê-los comer a carne 

de seus filhos, ea carne de suas filhas, e eles vão comer uma carne de outro no 

cerco e no aperto com que os seus inimigos e os que procuram a sua morte os 

angustiarei ". 

Alguns, que remete à falsa dicotomia de teologia liberal entre o Deus cruel 

supostamente dura do Antigo Testamento e do gentil, humilde, amoroso Jesus 

do Novo Testamento, pode ser tentado a rejeitar esse tipo de linguagem, com 

palavras fortes como atípico de Jesus. Mas Jesus e os escritores do Novo 

Testamento usaram linguagem igualmente forte. Paulo escreveu a Timóteo: 

"Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal; o Senhor lhe retribuirá segundo as 

suas obras" (2 Tim 4:14.), Enquanto que em Apocalipse 06:10 os mártires da 

Tribulação gritar: "Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, Você vai abster-

se de julgar e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? " Em Mateus 

3:12 João Batista disse de Jesus: "A sua pá ele tem na mão, e Ele o fará bem 

claro a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em 

fogo inextinguível . " Em contraste com um clichê evangélico popular, Jesus 

tem um plano terrível para a vida daqueles que O rejeitam. 

Na parábola dos vinhateiros maus (Lucas 20: 9-19), que retrata o julgamento de 

Deus sobre aqueles que rejeitam o Seu Filho, Jesus declarou: 

"O que, então, será o dono da vinha fazer com eles? Virá e destruirá esses 

lavradores e dará a vinha a outros." Quando ouviram isso, disseram: "De modo 

nenhum!" Mas Jesus olhou para eles e disse: "O que então é isto que está 



escrito: A pedra que os construtores rejeitaram, esta tornou-se a pedra angular" 

Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado; mas aquele sobre quem ela 

cair? , ela irá dispersar-lo como o pó. " (Lucas 20: 15-18) 

Em Mateus 23: 13-36 Jesus denunciou os escribas e fariseus e declarou que eles 

seriam condenados ao inferno (v 33).. Ele prometeu Corazim e Betsaida um 

julgamento mais temível do que Tiro e Sidon (Matt. 11: 20-22), cuja destruição 

Deus decretou no Antigo Testamento (cf. Ez 26-28.). Ele ameaçou Cafarnaum 

com um julgamento mais severo do que até mesmo a cidade extremamente 

iníqua de Sodoma (Mat. 11:24). Jesus declarou daqueles que causam os crentes 

para o pecado, "Quem quer que escandalizar um destes pequeninos que crêem 

a tropeçar, seria melhor para ele se, com uma pedra de moinho pesados 

pendurasse ao pescoço, ele havia sido lançado ao mar" (Marcos 9:42). Em 

Marcos 14:21 Jesus pronunciou Sua própria maldição sobre Judas Iscariotes: 

"Porque o Filho do homem é ir assim como está escrito a seu respeito, mas ai 

daquele homem por quem o Filho do homem é traído Teria sido bom! para esse 

homem se não houvera nascido. " 

Jesus referiu-se aos acontecimentos que envolveram a Sua segunda vinda como 

os "dias de vingança" (Lucas 21:22), quando Ele vai dizer para aqueles que O 

rejeitam: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado 

para o diabo e seus anjos ... E irão estes para o castigo eterno "(Mat. 25:41, 

46). Em João 5:29 Ele ensinou que não acabará por ser uma ressurreição de 

julgamento para todos os incrédulos. Nenhuma passagem fora do Apocalipse 

retrata de forma pungente e poderosamente a retribuição que aguarda os 

pecadores na Segunda Vinda tal como o de último livro do Novo Testamento. 

Há, então, não há contradição entre Deus Pai e de Jesus, o Filho, ou entre o 

Antigo eo Novo Testamento a respeito da vingança de Deus; Jesus e os 

apóstolos reiterou fortemente. O tema da retribuição divina leva a três 

perguntas: por que Jesus lidar out retribuição, a quem ele vai lidar com isso, e 

como Ele vai tratar-lo. 

Por quê? 

Pois, afinal, é apenas parte de Deus retribuir (1: 6-A) 

Cada cultura, não importa o que as suas leis, a ética ou a moral, pune os 

criminosos. As pessoas têm um senso de justiça, incluindo a pena de morte, 

porque eles são feitos à imagem de Deus. O que é imperfeitamente verdadeiro 

no reino humano é perfeitamente verdadeiro no reino de Deus. Quando Paulo 

escreveu que , afinal de contas, é apenas justo, adequado e apropriado para 

Deus retribuir com represálias aqueles que violam a Sua lei (como é certo para 

Deus para recompensar os crentes com o reino; v. 5), ele estava afirmando um 

auto -evident verdade.Na verdade, a palavra traduzida como "retribuição" no 

versículo 8 está relacionada com uma palavra que significa "apenas" ou 



"direita". Retribuição de Deus não é vingança mesquinha ou um frenesi 

emocional; Deus não chegar a um certo nível de exasperação ou frustração, 

perder o autocontrole, e explodir em fúria contra os malfeitores. Sua retribuição 

é a calma, controlada, apenas castigo imposto pelo Juiz perfeitamente justo para 

aqueles que deliberAdãoente violou sua lei perfeita. Não é possível que Deus 

seja injusto, pois "não deve o Juiz de toda a terra com justiça negócio?" (Gn 

18:25). 

Isaías 45: 20-25 ilustra de Deus lidando apenas com aqueles que rejeitam: 

Reúna-vos e vinde; aproximar juntos, você fugitivos das nações; eles não têm 

conhecimento, que carregam sobre seu ídolo de madeira e rogam a um deus que 

não pode salvar. Declarar e estabelecido o seu caso; na verdade, deixá-los 

consultar junto. Quem anunciou isso desde os tempos antigos? Quem há muito 

tempo já declarou isso? Não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus além de 

mim, um Deus justo e Salvador; não há ninguém além de mim. Vire-se para 

mim e sejam salvos, todos os confins da terra; porque eu sou Deus, e não há 

outro. Jurei por mim, a palavra saiu de minha boca em justiça e não vai voltar, 

que a mim se dobrará todo joelho, toda língua jurar fidelidade. Eles vão dizer 

de mim, "somente no Senhor há justiça e força." Homens virão a Ele, e todos 

os que estavam com raiva dele será confundido. No Senhor toda a descendência 

de Israel será justificado e glória vontade. 

Deus, por assim dizer, convoca as pessoas para tribunal e exige saber por que eles não devem 

ser punidos por violar Sua lei e rejeitando o seu mandamento para se arrepender e buscar a 

Sua graciosa perdão (Is. 55: 6-7). Ninguém, é claro, pode oferecer qualquer motivo viável 

por ter feito isso. Portanto, o julgamento de Deus é justo e os pecadores são justamente 

condenado por rejeitá-Lo. 

Ezequiel 33: 17-20 também declara que Deus é justo quando condena os 

pecadores impenitentes: 

No entanto, os seus compatriotas dizem: "O caminho do Senhor não é certo", 

quando é o seu próprio caminho, que não é certo. Quando o justo se desviar da 

sua justiça, e cometendo a iniqüidade, então ele morrerá nela. Mas, quando o 

ímpio se converter da sua impiedade e as práticas de justiça e retidão, viverá 

por eles. No entanto, você diz: "O caminho do Senhor não é justo." Ó casa de 

Israel, vou julgar cada um de vós segundo os seus caminhos. 

Deus não pode ser injusto em lidar com retribuição aos pecadores, para "o Todo-Poderoso ... 

não vai fazer violência à justiça e retidão abundante" (Jó 37:23); Ele é "grande em conselho, 

e poderoso em obras, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos 

homens, dando a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras" (Jer. 

32:19). 

Quando o Senhor Jesus Cristo traz a vingança sobre aqueles que rejeitam a Ele, 

Ele estará agindo em perfeita harmonia com pura justiça de Deus, pois Ele é 



"Fiel e Verdadeiro, e em justiça julga e salários guerra" (Apocalipse 

19:11). Aqueles que acusam a Deus absolutamente santo de ser injusto são de 

fato injusto se. Ele deu Sua lei e chamou as pessoas a obedecer-lhe e vai julgar 

aqueles que não o fazem. A verdade é que Deus não seria justo se ele não o fez. 

Antapodidōmi ( pagar ) significa "dar a volta", ou "recompensa". É uma 

palavra forte, composto que transmite a idéia de um reembolso total e 

completa. O Deus que disse: "Minha é a vingança, e retaliação" (Deut. 32:35), 

será justamente reembolsar os pecadores por violar Sua lei. 

Um incidente em Lucas 13 ilustra esse princípio. Algumas pessoas disseram a 

Jesus "sobre os galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios" 

(v. 1). Aparentemente, Pilatos tinha escolhido para executar alguns rebeldes 

judeus em um momento mais inoportuno-enquanto eles estavam oferecendo 

sacrifícios. Naturalmente, esse ato indignados os judeus, daí o seu comentário 

para Jesus. Mas sua resposta foi surpreendente. Em vez de solidarizando com 

eles ou expondo por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, Ele 

solenemente advertiu-os, 

Você acha que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus, 

por terem sofrido esse destino? Digo-vos que não, mas se não se arrependerem, 

todos vocês vão de igual modo perecereis. Ou você acha que aqueles dezoito 

sobre os quais a torre de Siloé caiu e matou deles eram culpados do que todos 

os homens que vivem em Jerusalém? Digo-vos que não, mas se não se 

arrependerem, todos vocês vão de igual modo perecereis. (Vv. 2-5) 

O destino das vítimas era exatamente aquilo que todos os pecadores merecem-divino 

julgamento. Todos os pecadores merecem a morte e do inferno; Portanto, Jesus advertido 

duas vezes Seus ouvintes que eles iriam sofrer um destino semelhante, a menos que eles se 

arrependeram. A ameaça de vingança, retribuição, eo julgamento de Deus não é apenas, mas 

também um impedimento, um obstáculo no caminho para o inferno. Aqueles que ignoram 

essa barreira são indesculpáveis (Rom. 1: 18-20). 

Quem? 

tribulação aos que vos atribulam ... para aqueles que não 

conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso 

Senhor Jesus. (1: 6c, 8b) 

Aqueles que afligem os crentes é uma categoria ampla, incluindo todos os que 

atacam o povo de Deus. Em Gênesis 12: 3 Deus prometeu a Abraão: "Aquele 

que te amaldiçoarem amaldiçoarei", enquanto Zacarias 2: 8 adverte que "aquele 

que toca [o povo de Deus], toca a menina dos seus olhos." Aqueles que as 

pessoas dificuldade de Deus em efeito picar um dedo em seu olho. Em Mateus 

18: 6-10 Jesus advertiu: 

Alguém escandalizar um destes pequeninos que crêem em mim a tropeçar, seria 

melhor para ele ter uma pedra de moinho pesados pendurasse ao pescoço, e se 



submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa de seus 

tropeços! Por que é inevitável que tropeços vir; mas ai daquele homem por 

quem o escândalo vem! Se a sua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-a e lança-

o de ti; é melhor para você entrar na vida aleijado ou coxo, do que, tendo duas 

mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. Se o teu olho te faz tropeçar, 

arranca-o e lança-o de ti. É melhor para você entrar na vida com um só olho, do 

que ter os dois e ser lançado no inferno de fogo. Veja que você não desprezeis 

algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu ver 

continuamente a face de meu Pai que está nos céus. 

Paulo descreve ainda aqueles que terão de enfrentar retribuição de Deus por 

meio de duas frases. Primeiro, ele descreve-os como aqueles que não 

conhecem a Deus (cf. Jz 02:10; 1 Sm 02:12; Jó 18:21; Sl 09:17; Jer 2:... 8; 9:. 

3, 6 ; 10:25; Oséias 4: 1, 6, 5:. 4; João 7:28; 8:. 54-55; Gl 4: 8; 1 Tessalonicenses 

4: 5; 1 João 4: 8.); ou seja, eles não têm uma relação pessoal com Ele (cf. João 

17:. 3; Ef 2,12; 4: 17-18; Tito 1:16). Eles podem saber os fatos sobre ele, e até 

mesmo imaginar que eles estão servindo ao perseguir o seu povo (cf. João 16: 

2), mas eles são, na realidade, "separar de Cristo ... não tendo esperança e sem 

Deus no mundo "(Ef. 2:12). 

A razão que eles não conhecem a Deus não é ignorância, mas a maldade que 

faz com que suprimem a verdade que eles sabem: 

A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens 

que detêm a verdade em injustiça, porque o que se sabe sobre Deus é evidente 

dentro deles; pois Deus tornou evidente para eles. Pois desde a criação do 

mundo os atributos invisíveis, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm 

sido vistos claramente, sendo percebidos por meio do que tem sido feito, de 

modo que eles fiquem inescusáveis. Pois, embora tendo conhecido a Deus, não 

o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas eles tornaram-se fúteis 

em suas especulações, eo seu coração insensato se obscureceu. (Rom. 1: 18-21) 

Deus plantou o conhecimento de si mesmo ao redor e dentro de cada pessoa, para que todos 

fiquem inescusáveis (Rom. 1: 20-21). Ele escreveu a Sua lei em cada coração e em cada 

consciência (Rom. 2: 14-15). Como conseqüência de seus corações escurecido pelo pecado, 

incrédulos, embora "-se sábios," de facto "tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus 

incorruptível em semelhança da imagem na forma de homem corruptível, e de aves, e de 

quatro patas animais e criaturas rastejantes "(Rom. 1: 22-23). Apesar da abundante evidência 

ao redor deles (e dentro deles) que deve levá-los a um verdadeiro conhecimento de Deus, as 

pessoas se recusam a acreditar. Inferno será preenchida pelo ignorantes. As últimas palavras 

que aqueles que rejeitam a Deus ouvirá será arrepiante, aterrorizante pronunciamento do 

Senhor Jesus Cristo, "Nunca vos conheci; partem de mim, vós que praticais a iniqüidade" 

(Mateus 07:23.). 

Paulo ainda define quem vai enfrentar a retribuição de Deus como aqueles que 

não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Esta descrição 

intensifica sua culpa. Ele está destruindo a rejeitar um conhecimento inato de 



Deus; é a incorrer em julgamento mais severo para rejeitar abertamente o 

evangelho. O inferno mais quente, a punição mais severa, é reservado para 

aqueles que não obedecem ao evangelho. Em Lucas 12: 47-48 Jesus ensinou 

que existem vários graus de punição: 

Esse escravo que soube a vontade do seu senhor e não se preparar ou agir de 

acordo com sua vontade, receberá muitos açoites, mas o único que não sabia, e 

atos cometidos dignos de uma flagelação, vai receber, mas poucos. A quem 

muito foi dado, muito será exigido; e aos quais confiaram muito, se lhe pedir 

tudo o mais. 

O escritor de Hebreus afirma claramente que rejeitar o evangelho intensifica culpa 'infiéis; 

Se continuarmos a pecar deliberAdãoente depois de receber o conhecimento da 

verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa terrível 

de julgamento e a fúria de um fogo que consumirá os adversários. Qualquer 

pessoa que tenha anulado a Lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela 

palavra de duas ou três testemunhas. Quanto maior castigo que você acha que 

ele será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano 

o sangue da aliança com o qual foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da 

graça? Para nós conhecemos aquele que disse: "Minha é a vingança, eu 

retribuirei." E, novamente, "O Senhor julgará o seu povo." É uma coisa terrível 

cair nas mãos do Deus vivo. (Heb. 10: 26-31) 

Considerando que a salvação é um dom a ser recebido, o evangelho é um 

comando para ser obedecida. "Por isso, tendo em conta os tempos da 

ignorância", Paulo declarou: "Deus agora declara a homens que todas as 

pessoas em todos os lugares se arrependam" (Atos 17:30; cf. 26:20). Por essa 

razão, Paulo escreveu que sua missão apostólica era "para trazer a obediência 

da fé entre todos os gentios, por amor do seu nome" (Rom. 1: 5; cf. 15:18; 16:19, 

26; 1 Pedro 1 : 22). Portanto, aqueles que permanecem desobediente ao 

comando de crer no evangelho enfrentará retribuição de Deus. 

Esse julgamento não é processado por Deus porque Ele está irritado com os 

incrédulos para ferir seus filhos, mas sim porque os perseguidores não veio ao 

Senhor Jesus Cristo e abraçar o evangelho. Especificamente, esse dia do 

julgamento Senhor vem em duas fases sobre o ímpio: Em primeiro lugar, no 

fim dos sete anos de tribulação (Ap 19: 11-21) e, segundo, no final do reino 

milenar (Rev. 20: 7-10). Será, então, o destino de todos os ímpios de todas as 

idades para ser julgado no Grande Trono Branco e condenado para sempre ao 

lago de fogo (Ap 20: 11-15). 

Como? 

com a aflição ... Estes irão pagar a pena de destruição eterna, 

longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, (1: 6b, 9) 



ApropriAdãoente, Deus vai reembolsar os incrédulos desobedientes que 

afligem o seu povo com aflição. Thlipsis ( aflição ) pode significar 

"problemas", "perigo", "circunstâncias difíceis", ou "sofrimento". Paulo 

especificamente definidos, nesta passagem como a pena de destruição 

eterna. Aionios ( eterna ) refere-se na esmagadora maioria do seu Novo 

Testamento usa para coisas de duração infinita, como Deus (Rom. 16:26), o 

Espírito Santo (Heb . 9:14), o céu (Lucas 16: 9), a salvação (Hb 5:... 9), a 

redenção (Hb 9:12), a aliança (Hebreus 13:20), o evangelho (Ap 14: 6 ), o reino 

de Deus (2 Pedro 1:11), o inferno (Mateus. 18: 8; 25:41, 46; Heb. 6:. 2; Judas 

7), e, mais frequentemente, a vida eterna (Mt 19:16, 29; 25:46; Marcos 10:17, 

30; Lucas 10:25; 18:18, 30; João 3:15, 16, 36; 04:14, 36; 05:24, 39; 06:27, 40 , 

47, 54, 68; 10:28; 12:25, 50; 17: 2, 3; Atos 13:46, 48; Rom. 2: 7; 05:21; 06:22, 

23; Gal. 6: 8; 1 Tm 1:16; 6:12; Tito 1:. 2; 3: 7; 1 João 1: 2; 02:25; 03:15; 05:11, 

13, 20; Jude 21). Como todas as coisas mencionadas acima, a destruição dos 

ímpios não terá fim, mas vai durar para sempre. 

Olethros ( destruição ) não se refere a aniquilação, mas à ruína. Isso não 

significa que a cessação da existência, mas sim a perda de tudo o que torna a 

existência de valor (cf. 1 Tim. 6: 9). As perdas não deixará de existir, mas vai 

experimentar para sempre uma vida de inutilidade, desesperança, vazio e sem 

sentido, sem valor, valor, realização, objetivo, meta, ou esperança. Eles vão ser 

arruinada para sempre; "Eles passam em uma noite em que não há alvoradas de 

manhã" (Leon Morris, as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, Tyndale 

Commentaries do Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1976], 120). 

Duas condições em que os perdidos vão servir sua sentença eterna reforçar o 

horror da sua punição. Em primeiro lugar, eles serão para sempre longe da 

presença do Senhor (cf. Mt 7:23;. 25:41; Lucas 13:27; Rev. 22:15). Há um 

grande abismo entre os reinos eternos dos bem-aventurados e os malditos (cf. 

Lucas 16:26), separando o xingou de tudo o que representa a presença de 

Deus. E uma vez que "tudo que é bom dado e todo dom perfeito são lá do alto, 

descendo do Pai das luzes" (Tiago 1:17), não haverá nenhum vestígio de 

bondade no inferno. 

Os perdidos também vai cumprir a pena eterna longe ... da glória do seu 

poder. Jesus descreveu o inferno como um lugar de trevas (Mateus 08:12; 

22:13; 25:30; cf. 2 Pedro 2: 4., 17; Jude 13), cortado da exibição visível de 

esplendor e majestade de Deus. Não haverá alívio de horrores do inferno; nada 

da presença gloriosa de Deus para trazer qualquer resquício de beleza, prazer, 

alegria ou paz. Os perdidos irão compartilhar o inferno com o diabo e seus 

anjos; ele vai ser um lugar de "choro e ranger de dentes" (Mt 8:12;. 13:42, 50; 

22:13; 24:51; 25:30; Lucas 13:28), em que "a fumaça do seu tormento sobe para 

todo o sempre; eles não têm descanso nem de noite "(Ap 14:11). No entanto, 

não há palavras para expressar adequAdãoente a miséria desta realidade. 



Alívio 

é apenas justo para Deus ... para dar alívio a vocês, que estão 

aflitos e para nós também ... quando Ele vier para ser glorificado 

nos seus santos nesse dia, e para ser admirado em todos os que 

creram-for se acreditava nosso testemunho para você. (1: 6a, 7a-
b, 10) 

Não só Cristo retorno para trazer retribuição aos incrédulos, mas também para 

dar alívio aos crentes. Anesis ( alívio ) expressa a idéia de relaxamento, 

afrouxando, facilitando, liberdade, refresco, restauração e descansar. A Bíblia 

promete três tipos de descanso para os crentes.Primeiro, há o resto que a 

salvação traz. Em Mateus 11: 28-29. Jesus prometeu: "Vinde a mim, todos os 

que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei Pegue o meu jugo 

sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e 

achareis descanso para as vossas almas. " Salvação traz resto do peso 

esmagador do pecado. O escritor de Hebreus descrito salvação resto em 

Hebreus 4: 9-11: 

Assim, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Para aquele que 

entrou no descanso tem-se também descansou de suas obras, como Deus das 

suas. Portanto, vamos ser diligente para entrar naquele descanso, para que 

ninguém vai cair, por seguir o mesmo exemplo de desobediência. 

Mas a salvação resto não está em vista nesta passagem. Paulo tem outros dois 

tipos de descanso em mente-os segundo dois tipos de descanso prometido nas 

Escrituras. Além de salvação resto, a Bíblia promete descanso milenar. Quando 

Jesus voltar, no final dos sete anos de tribulação (Apocalipse 19: 11-20: 7), Ele 

estabelecerá Seu reino terreno, em que seus súditos irão desfrutar de descanso 

e paz. Em Atos 3: 19-21 Pedro falou desse descanso milenar: 

Portanto se arrepender e voltar, para que seus pecados sejam cancelados de 

distância, a fim de que os tempos de refrigério possam vir da presença do 

Senhor; e que Ele pode enviar Jesus, o Cristo designou para você, quem o céu 

deve receber até o período da restauração de todas as coisas sobre as quais Deus 

falou pela boca dos seus santos profetas, desde o tempo antigo. 

Paraíso será restaurada, eo mundo será um pouco como Deus originalmente pretendia que 

fosse. A autoridade de Jesus Cristo será absoluta, e os rebeldes serão instantaneamente e 

devastadoramente tratado (Sl. 2: 8-9; Ap 12: 5; 19:15). 

Um descanso final prometida nas Escrituras é o descanso eterno dos remidos 

entrar na morte. Na presença de crentes Deus vai encontrar descansar para 

sempre, do pecado, da tentação, provações, tristezas e qualquer outra forma de 

sofrimento, porque "Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, e não haverá mais 



ser qualquer morte, haverá já não ser qualquer luto, nem choro, nem dor "(Ap 

21: 4). 

Como fez a questão de retribuição, a questão do descanso e alívio coloca três 

questões: por que, quem e como. 

Por quê? 

é apenas justo para Deus ... para dar alívio (1: 6a, 7a) 

Assim como justiça de Deus exige que ele trouxe a retribuição em incrédulos, 

assim também é apenas para ele dar alívio para os remidos. "Se confessarmos 

os nossos pecados," João escreveu: "Ele é fiel e justo para nos perdoar os 

pecados e nos purificar de toda injustiça" (1 João 1: 9). Por quê? Porque Jesus 

pagou por nossos pecados na cruz, o sofrimento do justo juízo de Deus em nosso 

lugar (53 cf. Isa.:. 4-6, 12; 2 Cor 5:21; 1 Pedro 2:24). Deus é "justo e justificador 

daquele que tem fé em Jesus" (Rom. 3:26). Dirigindo-se a questão de como um 

Deus justo ainda pode ser misericordioso e perdoar os pecadores, AW Tozer 

escreveu: 

[A] é encontrado solução para o problema de como Deus pode ser justo e ainda 

justificar o injusto na doutrina cristã da redenção. É que, através da obra de 

Cristo em expiação, a justiça não é violada, mas satisfeito quando Deus poupa 

um pecador. Teologia redentora ensina que a misericórdia não se efetiva em 

direção a um homem até que a justiça tem feito o seu trabalho. A pena apenas 

para o pecado foi exigido quando Cristo nosso Substituto morreu por nós na 

cruz. No entanto isto pode soar desagradável para o ouvido do homem natural, 

que jamais foi doce para o ouvido da fé. ( O Conhecimento do Santo [New 

York: Harper & Row, 1975], 94) 

O castigo merecido para o pecado foi pago pelo Cordeiro de Deus; justiça divina foi satisfeita 

pela Sua morte pelos pecadores; descanso eterno dos crentes é segura. 

Esse descanso final dos crentes ainda está no futuro não significa que eles irão 

desfrutar de nenhum alívio da aflição nesta vida. Pedro escreveu: "Depois de 

ter sofrido por um pouco de tempo, o Deus de toda graça, que vos chamou à sua 

eterna glória em Cristo, Ele mesmo vai perfeito, confirmar, fortalecer e 

estabelecer-lo" (1 Pedro 5:10). Os crentes podem "Considerai tudo com alegria 

... quando [eles] por várias provações, sabendo que a provação da [sua] fé 

produz perseverança. E ... endurance [vai] tem [como] a sua obra perfeita ... que 

[ eles vão] ser perfeitos e completos, não faltando em coisa "(Tiago 1: 2-

4). Paulo poderia exultar no meio dos julgamentos mais severos, "Eu estou 

muito contente com fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, nas 

dificuldades, pelo amor de Cristo, pois, quando sou fraco, então é que sou forte" 

(2 Cor . 12:10). Em Romanos 8:18, ele escreveu: "Porque eu considero que os 

sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que há de 



ser revelada para nós", enquanto que em 2 Coríntios 4:17, ele acrescentou: 

"Para momentânea , leve tribulação produz para nós um peso eterno de glória 

muito além de toda comparação ". 

Quem? 

para vocês que estão aflitos e para nós também (1: 7b) 

Deus promete o descanso eterno a todos os crentes, para todos os crentes podem 

esperar ser oprimido. Para Timoteo Paulo escreveu: "De fato, todos os que 

desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" (2 Tim 3:12;. 

cf. Atos 14 : 22). Sofrer por Cristo é a marca de um verdadeiro cristão; aqueles 

cuja fé não é genuína não vai sobreviver perseguição (Mat. 13: 20-

21). Descanso eterno vem para aqueles que contou o custo de seguir a Cristo, e 

de bom grado tomou a sua cruz para segui-Lo (Lucas 9:23). Eles são o pequeno 

rebanho, a quem o Pai tem de bom grado escolhido para dar o reino (Lucas 

12:32). 

Como? 

quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos nesse dia, e 

para ser admirado em todos os que creram, para o nosso 
testemunho foi crido entre vós. (1:10) 

Quando Ele vier, duas coisas vai acontecer que vai trazer alívio para os 

crentes. Primeiro, Cristo vai ser glorificado nos seus santos nesse dia. Está 

chegando o dia em que Deus será glorificado através dos crentes de uma forma 

nunca antes vista. Os crentes são chamados nesta vida para manifestar a glória 

do Cristo que habita fazendo "tudo para a glória de Deus" (1 Cor 10:31;.. Cf. Fl 

1,11). Eles são a obedecer a ordem de Jesus "," Brilhe a vossa luz diante dos 

homens, de tal forma que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai 

que está nos céus "(Mat. 5:16). Nesta vida, os crentes só pode fazê-lo de modo 

imperfeito, mas quando Cristo voltar, Ele "transformará o corpo da [sua] 

humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, pelo esforço do poder 

que ele tem de até subordinar tudo as coisas para si mesmo "(Filipenses 3:21; 

cf. 1 João 3: 2.). Eles, então, ser vasos puros através do qual a glória de Deus 

brilha. 

Esta é a manifestação gloriosa de crentes que Paulo escreveu em Romanos 8: 

18-19: "Porque eu considero que os sofrimentos do tempo presente não são para 

comparar com a glória que há de ser revelada a nós Para os ansiosos. saudade 

da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. " Esta glorificação será a 

redenção final e completa de todos os crentes vivos quando Jesus Cristo vier na 

glória. Isso exige uma explicação. Alguns crentes já estará na condição 

glorificada, tendo sido arrebatados antes da Tribulação. Eles estiveram no céu, 

desde então, no lugar preparado para eles (João 14: 1-3) na glória da 



ressurreição desfrutar as suas recompensas e comunhão com o seu Senhor. Eles 

vão voltar com Cristo (Apocalipse 19:14) para a terra para o Milênio, para 

juntar-se os santos ainda vivos na terra que receberão o reino terrestre e reinado 

do Salvador. Aparentemente, no momento da volta de Cristo, santos da 

tribulação e santos do Antigo Testamento, cujos espíritos têm sido com o 

Senhor, será levantado e totalmente glorificado para se juntar aos que descer do 

céu. Esta é a ressurreição de que fala Daniel: 

Naquela ocasião Miguel, o grande príncipe, que fica de guarda ao longo dos 

filhos do teu povo, irão surgir. E haverá um tempo de angústia tal como nunca 

ocorreu desde que houve nação até aquele tempo; e naquele tempo o teu povo, 

todo aquele que for achado escrito no livro, serão resgatados. Muitos dos que 

dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, mas os outros à 

desgraça e desprezo eterno. Aqueles que têm discernimento vai brilhar 

intensamente como o fulgor do firmamento do céu, e aqueles que levam a 

muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. (Dan. 12: 1-3) 

Todos os crentes vivos que entram no reino verá os santos glorificados. 

Em segundo lugar, os crentes serão admirado em todos os que creram. Uma 

vez que apenas os crentes entrar no reino, como o julgamento das ovelhas e 

cabras deixa claro (cf. Mt 25:. 31-46; Ap 20: 6), os redimidos vai saber a glória 

de Cristo que se revela plenamente os santos ressuscitados. 

Para que os tessalonicenses temem que eles podem perder a Cristo alívio trará 

quando Ele voltar, Paulo lembrou-lhes que eles estariam entre os santos 

glorificados porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Uma vez que 

eles acreditavam de Paulo, Silas e Timóteo pregação do evangelho que nunca 

irá enfrentar represálias, mas vai experimentar o alívio abençoado de glória que 

aguarda o redimiu. 

 

3. Orando pelas coisas certas (2 

Tessalonicenses 1: 11-12) 

Para este fim, também oramos por você sempre, que o nosso Deus 

vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo desejo de bondade 

e obra de fé com o poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus 

seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus 
e do Senhor Jesus Cristo. (1: 11-12) 

Entre os movimentos religiosos mais incomuns do mundo são os cultos de carga 

do Pacífico Sul. Apesar de suas origens remontam ao século XIX, eles 

experimentaram um aumento na popularidade durante a Segunda Guerra 



Mundial. Como parte de sua campanha de ilha em ilha contra as forças 

japonesas, os norte-americanos frequentemente utilizado ilhas remotas como 

depósitos de suprimentos e bases aéreas. A deslumbrante variedade de 

dispositivos tecnológicos modernos trouxeram com eles, como aviões, jipes, 

armas modernas, geladeiras, rádios, ferramentas de poder, até mesmo isqueiros 

que magicamente produzidos fogo, apareceu sobrenatural para os ilhéus. Como 

resultado, alguns deles concluíram que os homens brancos devem ser deuses 

que voaram em fora do céu tendo todas essas coisas incríveis. 

Eventualmente, as bases da ilha foram abandonados como o combate 

aproximou cada vez mais perto das ilhas japonesas. Mas os homens da tribo 

encontraram seu caminho de vida permanentemente alterada por sua exposição 

aos "deuses" de carga e a generosidade materialista eles trouxeram. Eles 

construíram santuários para os deuses da carga, muitas vezes, tecendo réplicas 

perfeitas de aviões, torres de controle, e cabides, e venerados tais relíquias 

sagradas como isqueiros, câmeras, óculos, canetas e porcas e 

parafusos. Esperando em vão para trazer de volta os deuses de carga, seus 

chefes "absoluta [ed] frases 'mágicos', como 'Roger ... sobre e para fora ... você 

tem autorização de pouso ... vêm em'" (Ted Daniels, " João Frum: Carga e 

Catastrophe "[http://www.channel1.com/mpr/current/63-frum.html], vol 3, 6 

não, outubro de 1997)...Os cultos de carga continuam a prosperar a este dia, o 

mais conhecido é o João Frum (possivelmente João "Frum" America) cult com 

sede na ilha de Tanna, em Vanuatu (anteriormente Novas Hébridas). Os 

seguidores das seitas de carga são tão apaixonAdãoente consumida com o 

materialismo que os missionários têm dificuldade para evangelizá-los; eles 

estão interessados na carga, não o evangelho. 

Incrivelmente, os cultos de carga encontra paralelo no cristianismo 

contemporâneo, em um novo movimento conhecido como Palavra / Fé, 

Confissão Positiva, nome e exija, ea Prosperidade ou saúde e da riqueza 

evangelho. O movimento Palavra Fé está em vigor um culto à carga ocidental, 

ensinando que Deus oferece produtos consumíveis tangíveis sobre a 

demanda. Seus proponentes descarAdãoente ensinam que a oração é um meio 

de auto-satisfação; uma ferramenta para a obtenção de casas, carros, roupas e 

outras cargas. O deus do movimento Palavra Fé é pouco mais que um gênio 

utilitarista que existe para conceder os desejos materialistas de seus seguidores. 

Embora eles não podem ir para os extremos dos cultos de carga ou o movimento 

Palavra Fé, os cristãos ainda pode orar pelas coisas erradas. Suas orações são 

muito frequentemente superficial, míope, extraviadas, e, francamente, 

egoísta. Eles oram por saúde, riqueza, felicidade, conforto, sucesso, uma casa, 

um emprego, uma esposa ou marido, uma promoção ou um aumento. Enquanto 

essas coisas não são necessariamente errado, eles não eram altas em ambos 

Jesus "(Mt 6:. 25-34) ou de Paulo (Fil. 4: 11-12, 19) lista de prioridades. O 

problema de orar pelas coisas erradas é agravado quando os crentes oram pelo 



motivo errado. Tiago advertiu: "Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o 

que você pode gastar em seus prazeres" (Tiago 4: 3). 

A essência da oração não está exigindo coisas de Deus, mas ouvindo a discernir 

a Sua vontade. Oração vidas dos crentes mais profundas se tornam, mais eles 

se alinham com a vontade de Deus revelada nas Escrituras, a menos inclinados 

eles estão a pedir coisas triviais. Como eles aprendem a desejar o que Ele 

deseja, o amor que Ele ama, e odiar o que Ele odeia, rezam: "Pai nosso que está 

no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Sua vontade seja feita, 

assim na terra como é no céu "(Mt 6: 9-10.). 

Os versículos 11 e 12 não registram uma das muitas orações que marcam as 

epístolas de Paulo, mas sim é um relatório geral de como ele habitualmente 

orava. A passagem mostra que ele orou para as coisas certas com os motivos 

certos. Ela também revela que, para Paulo oração não era um ritual ou uma 

rotina, mas um modo de vida. Sob a superfície de seu ensino, pregação, 

planejamento, escrita, trabalho, exortando, discipulado, viajar, e sofrimento foi 

o nível mais profundo da vida espiritual de Paulo. Essas atividades externas 

exigiu sua atenção constante, mas, ao mesmo tempo, ele estava em comunhão 

ininterrupta com Deus. O exemplo de Paulo demonstra que a oração é a 

preocupação interminável de quem conhece a Deus intimamente. 

Vida espiritual do apóstolo poderia ser comparado a um vulcão. Abaixo da 

crosta fina de sua vida foi uma queimadura, coração apaixonado por 

Deus. Freqüentemente, o calor vulcânico de seu coração causaria oração para 

estourar através do verniz de superfície, atividades de rotina.Esta passagem 

descreve essas erupções; estes dois versos revelam o coração apaixonado de um 

homem em chamas para Deus. 

Esta breve seção sobre oração decorre logicamente a discussão de Paulo do 

retorno de Cristo nos versículos 5-10. A Segunda Vinda não é só esperança 

futura do crente, mas também tem implicações práticas no presente. Pedro 

ilustrou este princípio em 2 Pedro 3, quando ele seguiu uma discussão 

escatológico (vv 3-10.) Com exortações à vida prática: "Visto que todas essas 

coisas são para ser destruído, desta forma, que tipo de pessoas deveis ser em 

santidade conduzir e piedade ... Por isso, amados, uma vez que você olhar para 

essas coisas, ser diligente para ser encontrado por ele em paz, sem mácula e 

irrepreensíveis "(vv. 11, 14). O apóstolo João lembrou crentes em 1 João 3: 3, 

que "todo mundo que tem essa esperança; fixo sobre Ele purifica a si mesmo, 

assim como ele é puro [a Segunda Vinda v. 2]." Esperança no retorno de Cristo 

afeta não só a nossa compreensão do futuro, mas também a nossa vida presente. 

Três características importantes emergem da breve relato oração de Paulo: o 

recurso da oração, as solicitações feitas por Paulo aos Tessalonicenses, e a razão 

ou objetivo de suas orações por eles. 



A Recurso 

Para este fim, também oramos por você sempre, (1: 11a) 

Paulo entendeu que uma das principais responsabilidades de um pastor fiel 

é orar pelo seu rebanho sempre e, assim, chegar no recurso divina do poder eo 

propósito de Deus (Atos 6: 4). Embora o tempo que um pastor pode gastar 

ensinando o seu povo é limitado a reuniões, ele pode orar por eles 

constantemente. O fim ou objetivo de orações do apóstolo para os crentes era o 

seu crescimento espiritual. Suas orações eram, portanto, não sem rumo, não 

cheio de generalidades sem sentido, mas direta e direto ao ponto. Não 

surpreendentemente, este tipo de oração permeia as epístolas de Paulo (cf. Rm 

1: 9-10; 2 Cor. 13: 7, 9; Ef. 1: 15-17; 3: 14-21.; Phil. 1: 4, 9-11; Colossenses 1: 

3, 9-11; 1 Tessalonicenses 1:. 2; 03:10, 11-13; 5:23; 2 Tim. 1:. 3; 4 Filemon, 6). 

Paulo pediu ao Senhor para a maturidade de seu povo, porque ele entendeu que 

a santificação, como justificação, só vem através da graça soberana de Deus, 

embora não sem a obediência humana. Então suas epístolas também estão 

cheias de comandos específicos, proibições e exortações. Soberana fins, oração 

e da obediência de Deus são todos os elementos necessários para a 

santificação. Esse aparente paradoxo introduz a questão mais profunda da 

relação entre a oração ea soberania de Deus. 

A questão básica é esta: Se Deus soberanamente controla tudo o que acontece, 

por que orar? Esta questão é semelhante a outros que inevitavelmente surgem 

quando o infinito Deus interage com os seres humanos finitos. Por exemplo, 

Deus inspirou cada palavra da Bíblia (2 Tim. 3:16). No entanto, Ele não ditá-lo 

(como o Corão foi supostamente ditado a Maomé), mas usou as personalidades, 

experiências de vida, e vocabulário dos autores humanos das Escrituras. A 

Bíblia foi escrita por "homens movidos pelo Espírito Santo [que] falaram da 

parte de Deus" (2 Pedro 1:21). A mente humana finita também tem dificuldade 

para compreender que Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente 

homem; tanto "nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo" (2 Pedro 1: 1; cf. Tito 2:13) 

e "Jesus Cristo homem" (1 Timóteo 2: 5.). 

A confiante, vista forte, bíblica da soberania de Deus não exclui a 

oração. Qualquer perspectiva teológica que mantém o contrário é simplesmente 

má teologia. E qualquer visão que retira os crentes da paixão para orar é o 

cristianismo desobediente. 

A Bíblia afirma fortemente a soberania absoluta de Deus. Humilhado pela 

repreensão de Deus, Jó declarou: "Eu sei que você pode fazer todas as coisas, e 

que nenhum dos teus planos pode ser frustrado" (Jó 42: 2). Em um dos mais 

claros, a maioria das declarações diretas da soberania de Deus em toda a 

Escritura, Davi escreveu: "O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e seu 



reino domina sobre tudo" (Sl. 103: 19). Provérbios 16:33 diz que "A sorte se 

lança no regaço, mas a sua cada decisão é do Senhor." Em Isaías 46: 9-11 Deus 

declarou: 

Lembre-se das coisas passadas passado muito tempo, porque eu sou Deus, e 

não há outro; Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim 

desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que não foram feitas, dizendo: 

"Meu objetivo será estabelecido, e farei toda a minha vontade"; chamando uma 

ave de rapina desde o Oriente, o homem de Meu propósito de um país 

distante. Em verdade vos tenho falado; realmente eu vou trazê-lo para 

passar. Eu planejei isso, com certeza eu vou fazê-lo. 

O Senhor Jesus Cristo, Paulo escreveu a Timóteo: "é o bendito e único Soberano, o Rei dos 

reis e Senhor dos senhores" (1 Tm 6:15; cf. Sl 22:28; 47:.. 2, 7; 95 : 3; Dan. 7:. 13-14; Mal 

1:14; 28:18 Matt; Rev. 17:14; 19:16).. 

Mas a Bíblia também ensina que a soberania de Deus não nega a 

responsabilidade humana. Reconhecendo o seu pecado em exigir um rei, o povo 

de Israel pediu Samuel: "Ore por teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não 

venhamos a morrer, para nós adicionamos a todos os nossos pecados deste mal 

de pedir para nós um rei" (1 Sam. 12:19). Acalmando os seus medos ", disse 

Samuel ao povo:" Não tenham medo ... Porque o Senhor não abandonará o seu 

povo por causa do seu grande nome, porque o Senhor tem sido o prazer de fazer 

você um povo para Si "(vv 20., 22). Samuel tranquilizou as pessoas assustadas 

que Deus não abandonaria por causa de Seu plano soberano para a nação. Mas 

Samuel passou a dizer: "Além disso, como a mim, longe de mim que eu peque 

contra o Senhor, deixando de orar por vós; mas eu vos ensinarei o caminho bom 

e direito" (v. 23) . Embora ele entendeu que a escolha soberana de Deus de 

Israel era irrevogável (cf. Rom. 11:29), Samuel no entanto, reconheceu sua 

responsabilidade de orar pelas pessoas e instruí-los, na verdade divina. Suas 

orações não só expressa a afirmação de Samuel da vontade de Deus, mas 

também se tornou parte da instrumentalidade pelo qual Deus efetuada Seu plano 

soberano. 

Daniel entendida a partir da profecia de Jeremias que o cativeiro babilônico 

duraria 70 anos (Dan. 9: 2). No entanto, isso não o impediu de Oração 

eloquentemente por Deus para restaurar Israel do cativeiro (Dan. 9: 3-19). A 

oração de Daniel expressa o grito de seu coração a vontade de Deus seja feita 

(cf. Mat. 6:10). Sabendo que Deus soberanamente escolheu aqueles que serão 

salvos (Rom. 9:16, 18, 24) não impediu Paulo de gritar: "Irmãos, o desejo do 

meu coração ea minha súplica a Deus por eles é para sua salvação" (Rom. 10: 

1). Em Lucas 22:31 Jesus advertiu a Pedro: "Simão, Simão, eis que Satanás vos 

reclamou para vos peneirar como trigo." Embora o Senhor sabia que era 

impossível para Pedro a perder sua salvação, Ele, no entanto, disse a ele: "Eu 

roguei por ti, para que tua fé não desfaleça" (v. 32). Se Jesus, o Deus soberano 



em carne humana, orou para que o plano soberano de Deus viria sobre, como 

podem os crentes fazer menos? A ilustração final vem do último capítulo da 

Bíblia. Embora o retorno de Jesus Cristo é prometida por Deus e é um dos 

principais temas em Apocalipse, João, no entanto, gritou: "Vem, Senhor Jesus" 

(Ap 22:20). 

Não só oração alinhar o coração com o plano soberano de Deus, mas Deus 

também trabalha oração em trazer o Seu plano, como diz Tiago: "A oração 

eficaz de um justo pode realizar muito" (Tiago 5:16). Este é paralelo ao de Deus 

eleger uma pessoa para a salvação, mas usando de alguém fiel testemunha para 

trazer a salvação. Uma demonstração impressionante da interação entre a 

oração ea soberania de Deus vem da vida piedosa de Ezequias, rei de 

Judá. Depois de ter sido informado pelo profeta Isaías que ele iria morrer de sua 

doença (2 Reis 20: 1), Ezequias suplicou a Deus para poupar sua vida (vv 2-

3.). Em resposta, Deus estendeu a vida do rei por 15 anos (vv. 4-6). Embora não 

fosse necessariamente benéfico para o rei, Deus se encaixar perfeitamente em 

seu propósito (vv. 12-17). Esse incidente demonstra que uma compreensão 

adequada da soberania de Deus não leva à resignação passiva, mas a Pedido 

ativa, o que Deus pode optar por ouvir e mudar o curso dos acontecimentos, 

sem alterar seu propósito soberano. Na verdade, a realidade surpreendente e 

incompreensível de tal providência é que era a vontade de Deus o tempo todo. 

Os pedidos 

que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo 
desejo de bondade e obra de fé com o poder, (1: 11b-d) 

Sabendo que a oração se encaixa-se harmoniosamente com a vontade soberana 

de Deus, para realizar os fins espirituais que Ele deseja, Paulo listou três pedidos 

específicos que ele fez em nome dos tessalonicenses: merecimento, realização 

e poder. 

Dignidade 

que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, (1: 11b) 

Este pedido abrangente abrange todo o espectro de caráter cristão. Paulo orou 

para que Deus permitiria aos Tessalonicenses para honrar o nome de Cristo. A 

frase íntima nosso Deus lembra a seus leitores que Deus não é um distante, 

indiferente tirano, mas um concurso, cuidando Pai. Axioō ( contar ... digno ) 

também pode ser traduzida como "faça digno." De qualquer sentido é 

apropriado aqui, pois Deus faz digno daqueles que Ele conta digno. Como é 

sempre o caso nas epístolas do Novo Testamento, a chamada em vista aqui é a 

chamada irresistível que infalivelmente resulta em salvação (cf. 2:14; Rm 1: 6, 

7; 08:28, 30; 09:24;. 11:29; 1 Cor 1, 2, 9, 24, 26; 07:17, 18, 20, 21, 22, 24; Gal. 

1: 6, 15; 5:.. 8; Ef 1:18; 4 : 1, 4; Col. 3:15, 1 Tessalonicenses 2:12; 4:. 7; 05:24; 



1 Tm 6:12; 2 Tim. 1:. 9; Heb 3: 1; 09:15;. Tiago 2: 7; 1 Pedro 1:15; 2: 9, 21; 3: 

9; 5:10; 2 Pedro 1: 3, 10; Jude 1). Os teólogos se referem a ele como o chamado 

eficaz ou poupança, em oposição à chamada geral que é o convite aberto para a 

salvação (cf. Mat. 22:14). Jesus referiu-se a ele, quando disse: "Ninguém pode 

vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer" (João 6:44). Chamado eficaz 

de Deus ativa no tempo Sua eleição dos redimidos na eternidade; Ele "nos 

chamou com uma santa vocação ... de acordo com a sua própria determinação 

e graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade" (2 Tim. 1: 9). 

Deus leva os pecadores, dignos apenas de morte (Rom. 1:32), e os 

torna dignos de Seu reino ao imputar a justiça de Cristo a eles (2 Cor. 

5:21). Mas Paulo orou para que os tessalonicenses também provaria digno na 

prática através da santificação Espírito Santo, que eles iriam "andar de uma 

maneira digna de Deus que chama [eles] para o seu reino e glória" (1 

Tessalonicenses 2:12;. cf . Ef 4: 1; Col. 1:10).. Como eles se tornam mais 

parecidos com Jesus Cristo, os cristãos tornam-se mais merecedor de suportar 

o seu nome. Uma forma importante que Deus faz os crentes mais digno de 

sua vocação é através do sofrimento (1: 5). 

Como é, infelizmente, o caso em todas as igrejas, alguns na congregação de 

Tessalônica não estavam andando digno. Paulo repreendeu no capítulo 3 desta 

epístola: 

Mandamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você 

mantenha longe de todo irmão que leva uma vida desregrado e não segundo a 

tradição que de nós recebestes. 

Porquanto ouvimos que alguns entre vós estão levando uma vida indisciplinada, 

fazendo nenhum trabalho em tudo, mas agindo como intrometidos. (3: 6, 11) 

Eles eram como os judeus de que Paulo escreveu: "O nome de Deus é blasfemado entre os 

gentios por causa de você" (Rom. 2:24). Embora feito eternamente digna por justiça imputada 

de Cristo, suas vidas desobedientes fez indignos de serem chamados cristãos. 

A Bíblia enumera vários componentes da caminhada digna. Uma caminhada 

digna é uma caminhada no Espírito Santo (Rom. 8:. 4; Gl 5:16, 25), humildade 

(Ef. 4: 2), pureza (.. Rom 13:13; Ef 5: 3), contentamento (1 Cor 7:17.), a fé (2 

Coríntios 5: 7.), justiça (Ef 2:10.), unidade (Ef 4:.. 3; Phil 1:27)., mansidão (Ef 

4: 2), paciência (Col. 1,11), amor (Ef. 5: 2), alegria (Col. 1,11), gratidão (Cl 

1,12), luz (Ef. 5: 8-9), conhecimento (Col. 1:10), sabedoria (Ef. 5:15), a verdade 

(3 João 3, 4), e de fecundidade (Col. 1:10). Em suma, "Aquele que diz que 

permanece nele, esse deve-se a caminhar na mesma maneira como Ele andou" 

(1 João 2: 6), porque isso agrada a Deus (1 Tessalonicenses 4: 1.). Paulo orou 

para que Deus lhes permita manifestar as virtudes espirituais que iria fazê-los 

dignos de serem chamados de cristãos. 



Cumprimento 

e cumprir toda a vontade de Deus (1: 11c) 

Paulo também orou para que Deus iria cumprir cada nobre, justo desejo de 

seus corações. pleroo ( cumprir ) também poderia ser traduzida como 

"completa" ou "realizar"; eudokia ( desejo ) poderia ser traduzida como 

"propósito", ou "escolha". Paulo pediu que o Senhor traria sobre todos os seus 

desejos para o bem (cf. Rm 7:... 14-25; 15:14; Gal 5:22; Efésios 5: 9). Uma vez 

que Deus só é bom (Marcos 10:18), Paulo sabia que tal oração era consistente 

com a vontade de Deus. Sua definição de o que é bom e bom para o seu povo é 

a ação inevitável Ele leva em resposta a esta oração. 

No Salmo 21: 2-3 Davi escreveu: "Você lhe o desejo do seu coração, e não me 

negaste a Pedido dos seus lábios para você encontrá-lo com as bênçãos de coisas 

boas; Você definir uma coroa de ouro fino em seu. cabeça ". Deus deu a Davi 

o que ele pediu, porque Ele viu que era bom. Reforçando esse princípio, Davi 

escreveu no Salmo 37: 4, "Deleita-te também no Senhor, e ele vos dará os 

desejos do seu coração." Porque aqueles que se deleitam em Deus desejar o que 

Ele deseja, Ele vai conceder seus pedidos. Aqueles que fazem a agenda de Deus 

o seu próprio pode exclamar com segurança com o Davi, "O Senhor fará o que 

me diz respeito" (Sl 138: 8.). O Senhor Jesus Cristo prometeu: "Se 

permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o 

que quiserdes, e vos será feito para você" (João 15: 7; cf. v. 16), ao passo que 

João escreveu: "Esta é a confiança que temos Nele, que, se pedirmos alguma 

coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em 

tudo o que pedimos, sabemos que temos os pedidos que nos pediram Dele "(1 

João 5: 14-15). Em contraste, Tiago adverte aqueles com agendas egoístas 

"Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o que você pode gastar em seus 

prazeres" (Tiago 4: 3). 

Longe de ser uma desmancha-prazeres cósmico, Deus é generoso e 

gracioso. No Salmo 107: 9, o salmista escreveu que Deus "satisfez a alma 

sedenta, e a alma faminta Ele encheu com o que é bom." Da mesma forma, Davi 

exultou: "Você abre sua mão e satisfazer o desejo de toda coisa vivente" (Sl 

145:. 16; cf. 104: 28), enquanto que Isaías acrescentou: "O Senhor anseia para 

ter misericórdia de vós" ( Isa. 30:18). Aqueles cujos desejos estão em sintonia 

com a vontade de Deus pode dizer com Moisés: "Sacia-nos de manhã com a tua 

benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias" 

(Sl. 90:14). 

Poder 

ea obra da fé com poder, (1: 11-D) 



O verbo "cumprir" na frase anterior também rege esta frase. Último pedido de 

Paulo para os tessalonicenses era que Deus iria completar a obra de fé Tinha 

começado neles (1 Tes. 1: 3) . com poder Ninguém ensinou mais claramente 

do que Paulo a gloriosa verdade que a salvação é pela fé, totalmente à parte das 

obras humanas (cf. Rom. 3: 20-30; 4: 4-5; 5:. 1; Gl 2:16; 3: 8, 11-14, 24; Fp 3: 

9.). Mas Paulo também sabia que uma genuína fé salvadora trabalha 

inevitavelmente para produzir fruto espiritual (cf. Ef 2:10; Tito 2: 7., 14; 3: 1, 

8, 14) -a verdade vigorosamente afirmado por Tiago: 

Qual é a utilidade disso, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas ele não 

tem obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã 

estiverem nus e precisa de alimento de cada dia, e um de vós lhes disser: "Ide 

em paz, ser aquecido e ser preenchido", e ainda assim você não lhes der o 

necessário para o seu corpo, o que uso é isso? Assim também a fé, se não tiver 

obras, é morta em por si só. 

Mas alguém pode muito bem dizer: "Você tem fé, e eu tenho as obras; mostra-

me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras." Você 

crê que Deus é um só. Fazes bem; os demônios o crêem, e estremecem. Mas 

você está disposto a reconhecer, você companheiro insensato, que a fé sem 

obras é inútil? Não era nosso pai Abraão justificado pelas obras, quando 

ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você vê que a fé cooperou com as suas 

obras, e, como resultado das obras, a fé foi aperfeiçoada; e se cumpriu a 

escritura que diz: "Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça", 

e ele foi chamado amigo de Deus. Você vê que o homem é justificado pelas 

obras e não somente pela fé. Da mesma forma, não foi a meretriz Raabe também 

justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os fez sair por outro 

caminho? Pois, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a 

fé sem obras é morta. (Tiago 2: 14-26) 

Paulo sabia que a fé dos tessalonicenses era genuíno porque produzia tais obras (1 Tes. 1: 3; 

veja a discussão sobre este versículo no capítulo 1 deste volume). No entanto, ele queria que 

sua obra de fé a aumentar em poder , de modo que não haveria ações mais justas. Ele 

procurou por eles o que ele queria para os Filipenses: a de que eles seriam "cheios do fruto 

de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus" (Fp 1:11.). Isso 

só acontece através do preenchimento do Espírito Santo (Ef 3:16; cf. Zc. 4: 6.) E os ricos 

habitação do Palavra (Col. 3:16). 

A Razão 

para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e 

vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus 
Cristo. (01:12) 

O propósito final da oração de Paulo não era para eles, mas para o nome de 

nosso Senhor Jesus para ser glorificado em suas vidas. A frase o nome de 



nosso Senhor, que lembra a frase familiar Antigo Testamento ", o nome do 

Senhor" (cf. Gn 4.26; Ex 33:19; Dt 05:11; Isa 42:... 8), clara e inequivocamente 

identifica Jesus como o Senhor do Antigo Testamento. Para glorificar o nome 

de o Senhor significa honrar e exaltar tudo o que Ele é. 

Para isso deve ser o desejo mais profundo de Seu povo. No final da sua oração 

magnífica para a restauração de Israel do cativeiro, Daniel gritou, "Ó Senhor, 

ouve, ó Senhor, perdoa! O Senhor, ouvir e agir! Para seu próprio bem, ó meu 

Deus, não demora, porque A sua cidade e seu povo são chamados pelo seu nome 

"(Dan. 9:19). A principal preocupação de Daniel não foi o sofrimento de seu 

povo, mas a reputação do seu Deus. A preocupação de Paulo era que aqueles 

que levam o nome do Senhor Jesus deve honrá-lo; que eles "fazei tudo para a 

glória de Deus" (1 Cor. 10:31). Jesus instruiu os crentes, "Brilhe a vossa luz 

diante dos homens de modo que, vendo as vossas boas obras e glorifiquem a 

vosso Pai que está nos céus" (Mat. 5:16). Paulo descreveu Tito e os homens que 

o acompanhavam como "uma glória a Cristo" (2 Cor. 8:23). 

Quando os crentes glorificar o Senhor Jesus Cristo, que por sua vez será 

glorificado n'Ele. Paulo tem em vista aqui tanto eterna glória e honra 

temporal. Primeiro Samuel 2:30 expressa este mesmo princípio espiritual: "O 

Senhor declara ..." Aqueles que Me honram honrarei. "Em João 0:26 Jesus 

prometeu:" Se alguém me serve, meu Pai o honrará. " Cristo vai honrar aqueles 

cujas vidas honram. 

Paulo fechou a passagem, lembrando a seus leitores que a capacidade de 

glorificar a Jesus Cristo vem somente através da graça de nosso Deus e do 

Senhor Jesus Cristo. Como a própria salvação, tudo na vida cristã vem 

por graça o favor imerecido de -Deus (cf. Gal. 3: 3). É gramaticalmente 

possível traduzir esta frase final "nosso Deus e Senhor Jesus Cristo", o que 

indicaria Paulo tinha apenas a Segunda Pessoa da Trindade, em vista. Ambas 

as traduções afirmar a divindade de Cristo; Ele é ou chama Deus ou colocar em 

pé de igualdade com o Pai. 

Orando para as coisas certas é indissociável vida santa. O piedoso puritano João 

Owen observou: "Quem ora como deveria, se esforçará para viver como ele 

ora" ( O Graça e dever de ser espiritualmente inteligente [reimpressão; Grand 

Rapids: Baker, 1977], 59). A dedicação tal oração deve gerar na vida do crente 

é ilustrado por um dos a maioria das organizações lendárias da história 

americana, o Pony Express: 

O Pony Express era uma empresa privada que expressa realizada mail por um 

relé organizado de cavaleiros. A extremidade oriental era St. José, Missouri, e 

do terminal ocidental estava em Sacramento, Califórnia. O custo de envio de 

uma carta por Pony Express foi de US $ 2,50 por onça. Se o tempo e cavalos 

estendeu e os índios realizada fora, que a carta iria completar todo o percurso 



de dois mil quilômetros em uma rápida 10 dias, assim como o relatório de 

Lincoln discurso de posse. 

Talvez você se surpreenda que a Pony Express foi apenas em operação a partir 

de 03 de abril de 1860, até 18 novembro de 1861-a apenas 17 meses. Quando a 

linha telegráfica foi concluído entre duas cidades, o serviço não era mais 

necessário. 

Ser um piloto para a Pony Express foi uma tarefa difícil. Você eram esperados 

para montar 75-100 quilômetros por dia, mudando cavalos a cada 15-25 

milhas. Outros que o e-mail, a única bagagem que você realizou continha 

algumas disposições, incluindo um kit de farinha de trigo, farinha de milho e 

bacon. Em caso de perigo, você também tinha um pacote de médico de 

terebintina, bórax, e creme de tártaro. Para viajar luz e para aumentar a 

velocidade da mobilidade durante ataques de índios, os homens sempre andava 

em mangas de camisa, mesmo durante o inverno feroz. 

Como você recrutar voluntários para este trabalho perigoso? Uma 1860 jornal 

San Francisco impresso este anúncio para o Pony Express: "Querido: Jovens, 

magro, companheiros de arame não mais de 18. Deve ser pilotos experientes 

dispostos a arriscar [morte] diariamente Orphans preferido.". 

Esses foram os fatos honestos do serviço requerido, mas o Pony 

Express nunca teve uma escassez de pilotos ... 

Como o Pony Express, servindo a Deus não é um trabalho para o casualmente 

interessado. É serviço caro. Ele pede para a sua vida. Ele pede para o serviço a 

Ele para se tornar uma prioridade, e não um passatempo. (Donald S. 

Whitney, disciplinas espirituais para a vida cristã[Colorado Springs, Colo .: 

NavPress, 1991], 109-10. itálicos no original.) 

 

4. Como estar pronto para o Fim dos 

Tempos - Parte 1: Lembre-se do que você 

sabe (2 Tessalonicenses 2: 1-5) 

Agora vamos pedir-vos, irmãos, que diz respeito à vinda de nosso 

Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, para que não 

sejam rapidamente abalado com a compostura ou ser perturbado 

ou por um espírito ou uma mensagem ou uma carta como se de 

nós , no sentido de que o dia do Senhor veio. Ninguém de maneira 

alguma vos engane, pois não virá a menos que venha primeiro a 

apostasia, e o homem do pecado é revelado, o filho da perdição, 



que se opõe e se exalta acima de todo o chamado Deus ou é objeto 

de adoração, de modo que ele toma seu lugar no templo de Deus, 

apresentando-se como sendo Deus. Você não se lembra que, 

enquanto eu ainda estava com você, eu estava lhe dizendo essas 
coisas? (2: 1-5) 

A história da humanidade teve a sua quota de líderes maus. O primeiro século 

viu imperadores romanos cruéis, como o Nero louco do dia de Paulo ou a 

Domiciano paranóico de anos depois de João. O século XX testemunhou uma 

série de ditadores mal, mais notoriamente Stalin e Hitler. História religiosa do 

homem também tem sido atormentado por falsos cristos, falsos mestres, os 

líderes do culto, swamis, gurus e inúmeros outros charlatães e lobos em pele de 

cordeiro. 

Mas está chegando que vai superar todos eles, tanto na extensão de seu poder e 

do mal de sua pessoa. Ele será o mau homem poderoso mais diabólico, nunca 

para andar na terra. Ele é conhecido na Bíblia por muitos nomes; ele é "Gog da 

terra de Magogue, príncipe e chefe de Meseque e Tubal" (Ez. 38: 2); o chifre 

pequeno de Daniel 7: 8, 24; 8: 9; o "príncipe que há de vir" (Dan 9:26.); o rei 

que age como lhe agrada (Dan 11:36.); o, pastor insensato inútil (Zc 11: 15-

17.); a besta (Ap 11: 7; 13: 1; 14: 9; 19:20; etc.). Neste capítulo, Paulo descreve-

o como "o homem do pecado" (v. 3), o "filho da perdição" (v. 3), "que iníquo" 

(v. 8), e "aquele cuja vinda é de acordo com a atividade de Satanás "(v. 9). Mas 

ele é mais conhecido como o Anticristo (1 João 

2:18). antichristos ("Anticristo") é uma palavra grega composta, composta da 

preposição anti eo substantivo Christos . Anti pode significar tanto "contra" e 

"no lugar de ". Ambos os significados são apropriados, para o Anticristo tanto 

opor o verdadeiro Cristo, e procuram usurpar Seu lugar. 

Qualquer um que se oponha a pessoa e obra de Cristo se manifesta o espírito do 

Anticristo: "Este é o anticristo", escreveu João ", o que nega o Pai eo Filho" (1 

João 2:22; cf. 4: 3; 2 João 7). Por essa razão, João poderia escrever que "muitos 

anticristos têm surgido" (1 João 2:18). O Anticristo será a culminação de todos 

os anticristos que vieram antes dele (1 João 2:18); ele vai ser a manifestação 

consumado e última do espírito do anticristo. 

O espírito do Anticristo tem estado a trabalhar desde a queda da humanidade e 

da promessa de Deus de um homem para esmagaria a cabeça de Satanás e 

redimir o homem do pecado e da morte (Gn 3: 14-15). Desde então, Satanás se 

opôs plano de redenção de Deus e tentou frustrar a obra do Redentor. Gênesis 

6 registra que o mundo tornou-se tão totalmente sob seu controle que, quando 

Deus viu a sua maldade absoluta, Ele se afogou todo o mundo, poupando apenas 

Noé e seus sete membros da família. Mais tarde, na esperança de destruir a linha 

da promessa messiânica, Satanás incitou os egípcios para tentar matar todos os 

bebês hebreus do sexo masculino (Ex. 1). Alguns 600 anos depois, a família do 

Messias foi reduzida para um único filho (cf. 2 Cr. 21, 22), mas Satanás não foi 



capaz de extingui-lo. Nem ferramenta de Satanás, Haman, sucesso cerca de 

quatrocentos anos mais tarde, em seu plano para massacre do povo judeu (Est. 

3). Deus salvou-los através da coragem e sabedoria de Ester e Mardoqueu (Est. 

4-9). Essas são apenas destaques de incansáveis esforços de Satanás para 

frustrar a obra redentora do Messias, Cristo. 

Após o nascimento do Messias, Satanás, não tendo conseguido destruir Seus 

antepassados, redobrou seus esforços inúteis para eliminá-lo. Bárbara tentativa 

de Herodes para matar o Senhor Jesus através do abate os bebês do sexo 

masculino em Belém falhou quando ele e seus pais fugiram para o Egito (Mt 

2:. 7-18). Em uma tentativa de matar Jesus nas mãos de seu próprio povo da 

cidade, Satanás incitou a multidão sinagoga de Nazaré para jogá-lo fora de um 

penhasco (Lucas 4: 28-30), mas não teve sucesso porque Jesus desapareceu. A 

tentação de Satanás de Cristo (Mt 4: 1-11.) E sua tentativa de usar Pedro para 

manter Jesus na cruz (Mateus 16: 21-23.) Também falhou. E mesmo quando os 

judeus e romanos cooperado (se só com relutância pelos romanos) ter matado 

Jesus, eles estavam apenas fazendo a vontade de Deus. Breve satisfação de 

Satanás foi interrompida pela ressurreição (Atos 2: 22-24). 

Ao longo da história, desde então, Satanás também tem inspirado o ódio do 

povo de Messias, os judeus, através de quem (Ap 7: 4-10; 14: 1-5) e para quem 

(Romanos 11: 25-27.) A salvação virá. A perseguição, opressão e pogroms que 

suportaram culminaram no Holocausto provocada pelos nazistas, em meados 

do século XX. Animosidade islâmico e desejo de destruir os judeus é a mais 

recente evidência de ódio de Satanás do propósito de Deus para resgatar os 

judeus e fazer o Seu Filho o seu Rei. Mas o Anticristo será pior perseguidor dos 

judeus como ele tenta frustrar o cumprimento da promessa de salvação de Deus 

eo reino de Israel. Depois de posar como seu protetor para a primeira metade 

do tempo de tribulação, ele vai quebrar a sua aliança com eles (Dn. 9:27). Ele, 

então, desencadear uma perseguição sem paralelo na história, uma que vai ver 

a erradicação de dois terços do povo judeu (Zc. 13: 8). Para Proposito pastoral, 

este homem indescritivelmente vil é o tema do segundo capítulo de Paulo nesta 

carta. 

O apóstolo escreveu esta seção para lidar com a perda dos tessalonicenses de 

esperança e alegria através de confusão sobre o fim dos tempos. Ele já lhes tinha 

dado instruções explícitas sobre tanto o Rapture (1 Ts 4: 13-18.) E no Dia do 

Senhor (1 Tessalonicenses 5: 1-11.). No entanto, apenas alguns meses depois, 

eles se tornou confusa, mais uma vez com medo de que eles tinham perdido o 

arrebatamento e estavam no Dia do Senhor. Eles sabiam que o dia do Senhor é 

o juízo final de Deus sobre o mundo pecaminoso (veja a discussão sobre o Dia 

do Senhor, no capítulo 12 deste volume). Aparentemente, mesmo com 

corretivos do apóstolo na primeira carta, a intensidade da perseguição que eles 

foram submetidos a fez incapaz de abalar a possibilidade de que ele tinha 

chegado. Eles também foram agredidos diretamente pela decepção de alguns 



falsos mestres. Jogando fora de sua confusão, eles enganaram os crentes em 

pensar que Paulo realmente ensinou que o Dia do Senhor havia chegado e 

procurou provar isso através da produção de uma carta falsa que se apresente 

com ele em apoio ao seu ensino.Paulo tinha explicado em sua primeira epístola 

por que eles não poderiam estar no Dia do Senhor (o Dia do Senhor é para os 

incrédulos; cf. 1 Ts 5: 4-9.). Aqui, reconhecendo que, devido aos esforços de 

falsos mestres da verdade ainda não prevalecem, acrescenta uma forte evidência 

para provar que eles não estão no Dia do Senhor: Anticristo não tinha aparecido, 

e sua vinda ocorrerá pouco antes que o dia vem . 

Que o Anticristo estava por vir era de conhecimento comum entre os primeiros 

cristãos. Leitores de João tinha "ouvido que vem o anticristo" (1 João 2:18), e, 

como observado anteriormente, Paulo havia ensinado que mesmo verdade aos 

Tessalonicenses (2: 5). Os crentes já estavam experimentando perseguição de 

seus precursores, aqueles que manifesta o espírito do anticristo. 

Além do ensino de Paulo, os tessalonicenses sabia o Anticristo final tinha sido 

profetizado no Antigo Testamento e previsto pelo ensinamento do próprio 

Senhor Jesus (por exemplo, Dan 7, 9, 11). (Matt. 24: 15-31). 

O arqui-inimigo final do Salvador aparece em primeiro lugar em Daniel 7: 8, 

que o descreve como um "pequeno chifre" que sobe da obscuridade para um 

lugar de destaque. Isso mesmo versículo descreve-o como tendo "olhos como 

os olhos de um homem", indicando a sua inteligência, e "uma boca que falava 

grandes", uma referência a suas habilidades de oratória e orgulho arrogante. O 

versículo 21 revela a sua implacável hostilidade contra o povo de Deus; o 

profeta viu "fazer a guerra aos santos, e dominando-los." Versículo 23 notas 

que o seu reino "será diferente de todos os outros reinos e devorará toda a terra 

e percorrê-lo para baixo e esmagá-la." Seu império, ao contrário de qualquer 

outro na história da humanidade, será mundial. O versículo 25 descreve-o como 

um blasfemador que "vai falar contra o Altíssimo." Ele também vai "mudar os 

tempos e de direito", substituindo as cerimônias e cultos religiosos do mundo 

com novos em honra de si mesmo e da introdução de uma moralidade 

satanicamente inspirado. 

Mas a opressão do Anticristo será divinamente limitado a "um tempo, tempos 

e metade de um tempo" (v 25; cf. 9:27; Ap. 11: 2, 3; 12:14; 13: 5), os três 

últimos anos e meio da tribulação, quando o seu reinado de terror está em pleno 

andamento. Depois disso, "tribunal [de Deus] vai sentar-se para o julgamento, 

e domínio [do Anticristo] será tirado, aniquilados e destruídos para sempre" (v. 

26), e "a soberania, o domínio ea grandeza de todos os reinos sob o todo o céu 

serão dados ao povo dos santos do Altíssimo; o seu reino será um reino eterno, 

e todos os domínios o servirão, e lhe obedecem "(v 27).. 



Daniel 08:23 descreve o Anticristo como "insolente". A expressão hebraica 

significa literalmente que ele tem um rosto feroz, o que indica que ele vai 

intimidar as pessoas em sua apresentação. Esse versículo também observa que 

ele será "hábil em intriga" (cf. v 25, que também fala de sua astúcia e 

engano.); Anticristo será um enganador, como seu mestre maligno Satanás (Gn 

3:13; 2 Cor. 11: 3; Ap 12: 9; 20: 2-3, 8, 10). O versículo 24 indica que o 

Anticristo derivam seu poder de Satanás (cf. Ap 13: 2). O versículo 25 

acrescenta que "ele vai se engrandecerá em seu coração", falando novamente 

do seu orgulho arrogante; que "ele vai destruir muitos, enquanto eles estão à 

vontade", indicando que ele será implacável; que "ele ainda vai opor o príncipe 

dos príncipes", revelando que ele é um blasfemo do Senhor Jesus Cristo (cf. 

Dan 7:25.);e que "ele será quebrado sem intervenção humana", indicando que 

Deus julgará e destruí-lo (cf. Dn. 7:26). 

Na profecia de Daniel das setenta semanas (9: 24-27), o Anticristo é o "príncipe 

que há de vir" (v 26).. Ele "fará um pacto firme com muitos [Israel] durante 

uma semana", a septuagésima semana de anos na profecia de Daniel (v 27.); o 

período de sete anos da Tribulação. Ele vai fingir ser benfeitor e protetor de 

Israel. No entanto, "no meio da semana ele fará cessar o sacrifício ea oferta de 

cereais; e sobre a asa das abominações virá o assolador" (v 27).. No meio da 

Tribulação, o Anticristo irá mostrar suas verdadeiras cores. Ele vai ligar o povo 

judeu e cometer o ato de profanação Jesus chamou de "abominação da 

desolação" (Mat. 24:15). Isto irá lançar o "grande tribulação" (Mat. 24:21). Mas 

seu reinado vai ser de curta duração (três anos e um meia), com duração de 

apenas "até que a destruição completa, aquela que é decretado, se derramou 

sobre aquele que faz desolado" (v. 27). Como Daniel 7:26 indica, Deus o 

destruirá o Anticristo e seu reino. Apocalipse 19, 11s. descreve que a destruição 

pelo retornando Senhor Jesus Cristo. 

Daniel dá mais detalhes da carreira do Anticristo no capítulo 11. Ele descreve-

o como um arrogante "rei [que] vai fazer o que quiser" cruel,, orgulhoso (v. 

36). Como ele fez anteriormente (cf. 7,25), Daniel descreve-o como um 

blasfemador, sem paralelo na história da humanidade que vai "se engrandecerá 

sobre todo deus, e falará coisas monstruosas contra o Deus dos deuses" (v. 

36). Ele também "não terá respeito aos deuses de seus pais", mas vai abandonar 

a religião tradicional de seus antepassados. "Nem ele vai mostrar respeito por 

qualquer outro deus, porque ele vai se engrandecerá acima de todos eles" (v 

37.); ele acabará por se colocou como um objeto de adoração. Que ele vai 

mostrar nenhum interesse em "o desejo das mulheres" poderia significar que 

ele vai ser um homossexual; pelo menos ele vai ser heterossexual 

celibatária.Alguns acreditam que essa probabilidade, juntamente com muitos 

outros recursos, como a sua potência mundial e influência, poder religioso 

ecumênico inigualável, a pretensão de governar no lugar de Cristo, e buscando 

de culto, veda o fato de que ele será um papa. Mas mais uma vez Daniel salienta 

que Deus o julgará; ele "virá ao seu fim, e ninguém vai ajudá-lo" (v. 45). 



Este Anticristo final, como a Escritura descreve ele, ainda tem de aparecer no 

palco do mundo. E desde que ele deve aparecer antes do Dia do Senhor começa, 

os temores dos tessalonicenses que eles já estavam naquela época terrível de 

julgamento eram infundadas. Com base em que a verdade, Paulo fez um 

urgente pedido deles para compreender corretamente os acontecimentos em 

torno da Segunda Vinda. Foi a esse assunto que o apóstolo virou; a 

partícula de ( agora ) marca uma transição do relatório oração de Paulo em 1: 

11-12 para a questão doutrinária da epístola. 

Ao contrário de muita ensino contemporâneo sobre escatologia, o motivo de 

Paulo não foi sensacional, mas pastoral. Seu objetivo não era para satisfazer a 

curiosidade sobre o fim dos tempos, mas para confortar os cristãos 

confusos. Por isso, ele limitou sua instrução para o que era necessário para 

corrigir o erro que eles roubaram de sua alegria, esperança e paz. E fê-lo com 

ternura, Gentilza e paciência. Ele humildemente chamado Tessalonicenses 

seus irmãos e usou o termo suave erōtaō ( pedido ), um verbo que significa 

"invocar", "implorar", ou mesmo "para mendigar." Em vez de entrar em toda 

como autoritário, intolerante, ou arrogante, Paulo corrigida suavemente aqueles 

que lutam sob esse erro. 

A luta chegou, Paulo indica mais uma vez (cf. 1 Ts 4:. 13-5: 11), porque foram 

confundidos com relação à vinda do Senhor Jesus Cristo e . recolhimento 

crentes 'junto a Ele Embora Paulo usou duas expressões , ele realmente tinha 

um evento em mente, não dois. A sintaxe grega usa apenas um artigo com os 

dois substantivos, deixando claro que dois elementos complementares de um 

evento estão à vista. Este é o sexto menção nestas duas cartas de vinda de Cristo 

(cf. 1 Ts 1:10;. 2:19; 3:13; 4:15; 5:23). Dos muitos aspectos 

da parusia ( vinda ) de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo voltados 

especificamente para o primeiro evento, o ajuntamento dos fiéis a Ele no 

arrebatamento (1 Ts 4: 13-18.). Ele se concentrou em que evento porque, como 

observado anteriormente, o confuso Tessalonicenses, esperando alívio (1: 7), 

em vez sofriam severa perseguição. Isso os levou a acreditar que tinha perdido 

o arrebatamento e estavam no Dia do Senhor. 

No versículo 2, Paulo expressou sua preocupação de que os 

tessalonicenses não ser rapidamente abalada desde a sua compostura ou ser 

perturbado ou por um espírito ou uma mensagem ou uma carta como se 

de Paulo e seus companheiros, no sentido de que o dia do Senhor 

veio. Espírito provavelmente se refere a um falso profeta, que supostamente 

recebeu revelação divina (cf. 1 João 4: 1-3). Mensagem refere-se a um sermão 

ou ensino, e carta para um mandato escrito para esta doutrina. Tomadas em 

conjunto, essas palavras indicam a maneira cuidadosa e extensa que esse falso 

ensino foi apresentada; que tinha todas as marcas de autenticidade-divina 

revelação, proclamação, ea autoridade da escrita apostólica. É importante ver 

que o medo dos Tessalonicenses indica que Paulo lhes havia ensinado que o 



Arrebatamento da Igreja precede a ira final de Deus, incluindo a tribulação e no 

Dia do Senhor (1 Tessalonicenses 5: 2-5; cf.. Ap 3:10). Se ele lhes havia 

ensinado que eles estavam a passar por esses períodos de julgamento, eles 

teriam sido alegres por estar neles significava que a vinda do Senhor estava 

próximo. Claramente, Paulo ensinou-lhes que eles seriam levados até antes 

desses tempos, assim, a sua confusão quando eles se sentiram como se neles 

havia. 

Na verdade, falsos mestres vieram a Tessalônica com o ensino que reforçaram 

a sua confusão, a fim de minimizar a glória da vinda de Cristo para os crentes 

e destruir a sua esperança e alegria, assim como para construir a desconfiança 

no amor de Deus, graça e bondade para com os Seus santos. O que reforçou de 

forma convincente os seus sentimentos foi que este ensinamento parecia ter 

sanção apostólica. Parecia ter sido recebido de forma sobrenatural através da 

revelação direta de Deus através de um espírito (expressão profética), pregou 

como de Deusmensagem, e mais convincente de tudo, escrito em um 

apostólico autêntico carta. Tudo o que supostamente era de Paulo si mesmo, e 

atestada por sua parceiros Silas e Timóteo ( nós ). Essas falsificações e 

documentos falsificados apostólicos (pseudepígrafes), continuou a existir no 

início da vida da igreja, trabalhada e utilizada para enganar a muitos nos séculos 

seguintes. Consequentemente, Paulo teve o cuidado especial para verificar a 

autenticidade desta carta apostólica, fechando-o com sua própria caligrafia 

distintivo (03:17; cf. Gal 6:11.). 

Esse falso ensino sobre o arrebatamento eo Dia do Senhor teve um impacto 

devastador sobre os tessalonicenses já nervosos, como terminologia forte, 

gráfico de Paulo revela. Após ter se convencido de que o Dia do Senhor havia 

chegado, eles foram rapidamente abalado com a 

sua compostura e perturbado . Abalado traduz uma forma do verbo saleuō , 

que descreve uma cana soprada pelo vento (Matt. 11: 7), o abalo das potestades 

do céu no fim dos tempos, o tremor do edifício (Mt 24:29). quando o Espírito 

Santo veio (Atos 04:31), o tremor da prisão em Filipos durante o terremoto 

(Atos 16:26), e a agitação das multidões em Berea por judeus incrédulos (Atos 

17:13). Nous ( compostura ) literalmente significa "mente", 

enquanto throeō ( perturbada ) é traduzida como "assustado" em sua única 

outra Novo Testamento usa (Matt. 24: 6; Marcos 13: 7). Os jovens crentes tinha 

sido abalada solta de suas amarras mentais e foram à deriva em um mar agitado 

de ansiedade e medo, a sua fé, esperança e alegria devastada por engano. 

Para acabar com a confusão dos Tessalonicenses, Paulo precisava para refutar 

as mentiras dos falsos mestres. E para acalmar os receios dos Tessalonicenses, 

ele precisava para corrigir os seus equívocos sobre o Dia do Senhor. O apóstolo 

realizado ambos os objetivos simplesmente provando que o Dia do Senhor não 

poderia ter chegado. Seu ponto indiscutível foi que Deus fixou no futuro um 

evento inconfundível que deve ocorrer antes do Dia do Senhor chega. Esse 



evento ainda não aconteceu. Paulo teceu que a verdade em uma exortação aos 

Tessalonicenses para estar pronto para o fim dos tempos por não ser enganado, 

esquecido, ignorante, descrente, inseguro, ou fraco. 

Não se deixe enganar 

Ninguém de maneira alguma vos engane, (2: 3a) 

Engano facilmente leva à ansiedade e medo, e que foi certamente o caso com 

os tessalonicenses. Como mencionado acima, quando os falsos mestres 

enganados-los a pensar que estavam no Dia do Senhor, eles entraram em 

pânico. Infelizmente, a decepção na igreja é um lugar comum, incluindo os 

inúmeros charlatães que tenham perturbado muitos ao longo dos séculos com 

falsas previsões sobre o retorno do Senhor. De tais enganadores Jesus advertiu: 

"Vede que ninguém vos engane" (Mat. 24: 4; Marcos 13: 5; cf. Lucas 21: 8). 

A igreja enfrenta a ameaça constante de decepção porque "Satanás se 

transforma em anjo de luz ... Seus servos também disfarcem em ministros de 

justiça" (2 Cor. 11: 14-15). Para evitar ser enganado por esta barragem 

constante de mentiras demoníacas, os crentes devem "deixar de ser crianças, 

jogou aqui e ali pelas ondas e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela 

artimanha dos homens, pela astúcia enganam fraudulosamente" (Ef . 4:14). Eles 

devem estar alerta para os culpados de "adulterando a palavra de Deus" (2 Cor. 

4: 2) (Rom. 16:18), que "enganam o coração dos incautos", sabendo que, como 

a volta de Cristo está próxima "mal homens e impostores irá proceder de mal a 

pior, enganando e sendo enganados "(2 Tm 3:13.), e que já" muitos enganadores 

têm saído pelo mundo "(2 João 7; cf. 1 João 2:26; 3: 7). 

Comando de Paulo é uma proibição forte. O verbo 

composto exapataō ( enganar ), uma forma reforçado do verbo apataō , 

significa "para enganar completamente", ou "iludir". O apóstolo também usou 

uma dupla negativa ( Metis Medena ), dizendo, na prática, "Não deixe que 

ninguém por qualquer meio ou qualquer método que se percam de qualquer 

forma." Não havia realmente nenhuma desculpa para os tessalonicenses ter sido 

tão ingênuo, apesar da carta forjada aparentemente convincente. Eles devem ter 

percebido que Paulo não iria contradizer abruptamente em uma carta que ele 

tinha muito recentemente ensinou-lhes em pessoa e em sua primeira 

epístola. Credulidade dos tessalonicenses era uma reação emocional ao estresse 

de sua situação. No entanto, a verdade não é determinada por emoções ou 

circunstâncias, mas pela Escritura. Os crentes devem permitir que a verdade 

bíblica e teologia para superar todas as situações. 

Para ser enganado sobre a Segunda Vinda tem consequências práticas graves, 

tornando-se essencial para compreender a verdade sobre o retorno de Jesus 

Cristo. Tal conhecimento é importante porque produz responsabilidade. Tendo 



descrito a destruição cataclísmica dos céus e da terra, Pedro exortou seus 

leitores: "Uma vez que todas estas coisas são para ser destruído, desta forma, 

que tipo de pessoas não deveis ser em santo procedimento e piedade ... Por isso, 

amados, uma vez que você olhar para essas coisas, ser diligente para ser 

encontrado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis "(2 Pedro 3:11, 14). O 

apóstolo João também escreveu sobre o efeito purificador de uma visão 

adequada do retorno de Cristo: "Nós sabemos que, quando ele se manifestar, 

seremos semelhantes a Ele, porque O veremos tal como Ele é e todo mundo que 

tem esta esperança nele. purifica a si mesmo, assim como ele é puro "(1 João 3: 

2-3). 

A esperança correta em volta do Senhor não produz apenas a prestação de 

contas e pureza, mas também alegria. Temendo que eles iriam experimentar os 

horrores do Dia do Senhor roubou o Tessalonicenses de alegria. Esse medo 

também lhes roubou a esperança da promessa do Senhor para "manter [eles] a 

partir da hora da provação, que horas, que está prestes a vir sobre o mundo 

inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra" (Ap 3: 10). Para evitar 

a perda da pureza e alegria da verdadeira esperança Tessalonicenses precisava 

lembrar as verdades Paulo lhes havia ensinado. 

Não seja esquecido 

pois não virá a menos que venha primeiro a apostasia, e o homem 

do pecado é revelado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta 

acima de todo o chamado Deus ou é objeto de adoração, de forma 

que ele toma seu lugar no templo de Deus, mostrando-se como 

sendo Deus. Você não se lembra que, enquanto eu ainda estava 
com você, eu estava lhe dizendo essas coisas? (2: 3b-5) 

Este ponto está intimamente ligado ao primeiro, uma vez que esquecer a 

verdade deixa crentes vulneráveis ao engano. A chave para esta seção é na 

última frase: Você não se lembra que, enquanto eu ainda estava com você, 

eu estava lhe dizendo essas coisas? O imperfeito do verbo grego (observando 

ação repetida no tempo passado) traduzido estava dizendo indica que 

ensinando sobre os eventos do fim dos tempos foi um tema constante durante o 

ministério de Paulo em Tessalônica. Portanto, o que o apóstolo escreveu nesta 

seção não era novo para a igreja; ele apenas reiterou o que já havia ensinado a 

eles (cf. 2 Pedro 1: 12-15). Que ele ensinava verdade profética nos poucos 

meses que ele tinha com os novos crentes em Tessalônica mostra que a 

escatologia bíblica, incluindo a sequência de eventos, não é sem importância, 

como alguns pensam, mas é fundamental para a fé cristã. Como observado 

acima, o seu objectivo não era sensacional, mas prático; tinha os 

tessalonicenses lembrou o ensinamento de Paulo, eles não perderam a sua 

alegria e esperança. 



Os Tessalonicenses tinham esquecido que Paulo lhes disse, quando ele era lá 

que o Dia do Senhor não virá a menos que venha primeiro a apostasia. Fora 

de todos os precursores do Dia do Senhor (eg, Joel 2:31; 03:14; Mal. 4: 5), 

Paulo destacou a apostasia. Ele não era, é claro, estabelecer uma data 

posttribulational para o Arrebatamento (cf. a discussão de 1 Tessalonicenses 4: 

13-18. no capítulo 11 e 1 Tessalonicenses 5.: 1 no capítulo 12 deste volume); ele 

não disse a seus leitores que eles viveriam para experimentar a apostasia e a 

inauguração do homem do pecado. O ponto de Paulo era apenas que 

a apostasia precederá o Dia do Senhor. E desde que a apostasia ainda não 

tenha ocorrido, o Dia do Senhor não poderia ter chegado. 

O significado básico de apostasia ( apostasia ) é "revolta", ou "rebelião". Em 

sua única outra aparência Novo Testamento refere-se a abandonar a Lei de 

Moisés (Atos 21:21). A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, 

usa-lo três vezes para expressar a rebelião contra Deus (Josh 22:22;.. 2 Crônicas 

29:19;. Jer 02:19). Assim, a palavra marca uma deserção deliberada a partir de 

uma posição religiosa realizada anteriormente. 

Paulo não estava se referindo aqui à apostasia (abandono da verdade do 

evangelho), no sentido geral. Sempre houve igrejas apóstatas, como a que está 

em Laodicéia (Apocalipse 3: 14-22), bem como indivíduos apóstatas (Heb. 10: 

25-31; 2 Pedro 2: 20-22). Tal apostasia generalizada, porque ela está sempre 

presente, não pode significar um período de tempo particular. Portanto, ele não 

pode ser o caso específico Paulo tem em mente. 

Apostasia atingirá o seu pico no fim dos tempos: 

Mas perceber isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis virão. Pois 

os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, 

soberbos, maldizentes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, 

desafeiçoados, implacáveis, caluniadoras, sem autodomínio, cruéis, inimigos 

do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos deleites do que amigos de 

Deus, tendo forma de piedade, embora tenham negado o seu poder; evitar esses 

homens como estes ... Mas os homens maus e impostores irão proceder de mal 

a pior, enganando e sendo enganados. (2 Timóteo 3: 1-5, 13; cf. 1 Tim. 4: 1; 2 

Pedro 3: 3-4.; Jude 17-18) 

Mas a apostasia elevada do fim dos tempos, como a apostasia que tem atormentado a igreja 

ao longo de sua história, não é o caso específico Paulo tem em mente. 

Nem Paulo tem em mente a apostasia durante a Tribulação, da qual Jesus 

advertiu: ". Muitas surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, porque a 

ilegalidade é aumentada, o amor da maioria das pessoas vai crescer frio ... 

Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas se levantarão e vai mostrar 



grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos "(Mat. 

24: 11-12, 24). 

O uso de Paulo do artigo definido revela que ele tinha em mente não um fluxo 

geral ou tendência, mas um ato específico, identificável de apostasia. A 

apostasia será um ato de blasfêmia de magnitude sem precedentes. O apóstolo 

identificou a apostasia por nomear o personagem-chave relacionados com ele: . 

o homem do pecado Entendimento que essa pessoa chave é um pré-requisito 

para identificar a apostasia . evento Anomia ( ilegalidade ) significa 

literalmente "sem lei" (cf. 1 João 3 : 4). Esta pessoa será o sem lei consumar 

um; um pecador blasfemo, que viverá em desafio aberto à lei de Deus. De todos 

os milhares de milhões de ateus, mal, os pecadores sem lei na história da 

humanidade, a sua má influência será maior do que qualquer outro. Mesmo no 

fim dos tempos, quando "a ilegalidade é aumentada" (Mat. 24:12), este líder 

Satanás-energizado irá destacar-se como aquele cuja depravados, mau, 

varreduras de liderança sem lei em todo o mundo, com influência nunca antes 

visto. 

O aoristo do verbo traduzido revelou aponta para um tempo definido quando 

este homem aparece. Isso implica que ele estava presente e conhecido, mas seu 

ato de apostasia vai revelar sua verdadeira identidade mal; ele vai cair tudo 

fingimento e da maldade anteriormente oculto de seu personagem será 

totalmente revelado. Deus e do Senhor Jesus não vai ter aparecido como seus 

inimigos até o momento ele é revelado. 

O título homem do pecado tem sido identificado com muitas pessoas 

diferentes, incluindo Antíoco Epifânio, Calígula, Nero, e no século passado, 

Hitler, Stalin e outros. Mas a estreita associação entre o homem do 

pecado com o Dia do Senhor exclui pessoas históricas; caso contrário, o Dia do 

Senhor poderia ter vindo séculos atrás. O homem do pecado não pode ser 

Satanás, para que ele se distingue do diabo no versículo 9. Também não pode 

ser uma referência a um princípio do mal, para que o texto identifica-o 

especificamente como um homem .Ele pode ser outro senão o Anticristo final. 

Paulo descreveu ainda mais o homem do pecado como o filho da perdição. A 

expressão filho de um hebraísmo indicando uma estreita associação, ou da 

mesma espécie, assim como um filho compartilha a natureza de seu pai. O 

Anticristo será tão completamente devotado àdestruição de tudo o que se 

relaciona com o propósito de Deus e planejar de que ele pode ser dito para 

ser destruição personificada. Ele, no entanto, pertence à destruição ( apoleia ; 

"ruína", não "aniquilação") como o único a ser destruído. Ele é fixo para a 

punição e julgamento;ele é lixo humano para o depósito de lixo do inferno. 

Apenas um outro indivíduo na Escritura compartilha a dúbia distinção de ser 

nomeado filho da perdição: Judas (João 17:12; o NASB traduz a mesma frase 



grega "filho da perdição"). O título é, assim, reservado para as duas pessoas 

mais vis da história da humanidade, controlados por Satanás (João 13: 2; 

Apocalipse 13: 2) e culpado de dois atos mais hediondos de apostasia. Judas 

viveu e ministrou intimamente com o Filho de Deus encarnado para mais de 

três anos-um privilégio concedido a apenas onze outros. No entanto, depois de 

observar a vida sem pecado de Jesus, ouvindo a Sua sabedoria, e experimentar 

Seu poder divino e amor gracioso, Judas traiu. Surpreendentemente, ele foi 

tanto um filho de destruição que as glórias de Cristo que suavizou os onze 

endurecido ele. 

Monstrous como que a apostasia era, empalidece em comparação com o ato de 

apostasia futura Anticristo vai cometer. Judas traiu o Filho de Deus; Anticristo 

proclamar-se Deus. Judas profanou o templo com o dinheiro que recebeu por 

ter traído Cristo (Mateus. 27: 5); Anticristo profanar o templo ao cometer a 

abominação da desolação (Mat. 24:15). Judas, aparentemente sem influenciar 

os outros, se extraviaram, um desastre solitário trágico (Atos 1: 18-

19); Anticristo vai liderar o mundo perdido em destruição (Apocalipse 13: 5-

8). 

Depois de inicialmente colocando como o amigo da religião (cf. Rev. 17:13), o 

Anticristo, de repente revelar sua verdadeira natureza quando ele comete 

blasfêmia contra Deus e se opõe e se exalta acima de todos os chamados Deus 

ou é objeto de adoração (cf. Ap . 13: 15-16).Energizado por Satanás e 

auxiliado pelo falso profeta, o Anticristo terá imenso poder para exigir sucesso 

que o mundo adorá-lo (cf. Apocalipse 13: 1-17). Satanás, que sempre desejou 

ser adorado (cf. Is. 14: 13-14), vai cumprir esse desejo delegada através 

idolatrado Anticristo.Anticristo exaltar-se, tomando o seu lugar no templo de 

Deus, apresentando-se como sendo Deus. O templo, o símbolo da presença 

de Deus, é o lugar mais apropriado para Satanás para orquestrar o último ato de 

blasphemy- um homem mau exibindo-se como sendo Deus.Essa apostasia, a 

que Paulo se refere aqui e que Jesus chamou de "abominação da desolação" 

(Mat. 24:15), referindo-se a profecia de Daniel, terá lugar no ponto médio da 

Tribulação (Dan. 9:27) . Ele vai iniciar o julgamento de Deus sobre o mundo 

através de reinado de terror do Anticristo durante a segunda metade da 

Tribulação. No final desse período de três-and-a-half-year, Cristo voltará em 

glória para destruir o reino do Anticristo e todos os ímpios. O Senhor Jesus vai 

lançá-lo para dentro do lago de fogo juntamente com o seu falso profeta (Ap 

19: 11-21). 

O ponto de Paulo é clara. A apostasia, blasfêmia auto-deificação e profanação 

do Templo do Anticristo, é um evento único, inconfundível que antecede o Dia 

do Senhor. Desde que claramente não aconteceu, o Dia do Senhor não pode ter 

chegado. E isso nunca vai para os crentes. 



Não precisamos temer o julgamento daquele dia. Os crentes são "não estais em 

trevas, para que o dia vai ultrapassar [eles] como um ladrão" (1 Tessalonicenses 

5: 4.). Estamos esperando por Jesus para voltar do céu (1 Ts 1:10.) E reunir-nos 

para Si (2 Ts 2:. 1; cf. João 14: 1-3). Nós olhamos para o verdadeiro Cristo, não 

o Anticristo. Somente aqueles que são enganados e esquecidos risco de perder 

a esperança confiante e expectante alegria do retorno de Cristo antes do Dia do 

Senhor. 

 

5. Como estar pronto para o Fim dos 

Tempos - Parte 2: Seja forte e corajoso (2 

Tessalonicenses 2: 6-17) 

E sabe o que o detém agora, para que em seu tempo ele será 

revelado. Pois o mistério da iniqüidade já está no 

trabalho; somente há um que agora resiste fazê-lo até que ele é 

levado para fora do caminho. Então aquele iníquo será revelado 

quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e pôr fim pelo 

aparecimento de Sua vinda; isto é, aquele cuja vinda é segundo a 

eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de 

mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, 

porque não acolheram o amor da verdade, de modo a ser 

salvo. Por isso Deus lhes enviará uma influência iludindo assim 

que eles vão acreditar no que é falso, a fim de que todos sejam 

julgados os que não creram a verdade, mas tiveram prazer na 

iniqüidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, 

irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o 

princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na 

verdade. Foi por isso vos chamou pelo nosso evangelho, que você 

pode ganhar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, 

irmãos, sede firmes e conservai as tradições que vos foram 

ensinadas, seja por palavra ou por carta de nós. Ora, o próprio 

Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu 

uma eterna consolação e boa esperança pela graça, conforto e 

fortalecer os vossos corações em toda boa obra e palavra. (2: 6-

17) 

A marca da falsa doutrina é o seu ataque contra a pessoa e obra do Senhor Jesus 

Cristo. Ao longo da história, místicos, racionalistas, legalistas, sectários, e 

outros hereges ter agredido divindade de Cristo, a humanidade, ea eficácia 

singular e suficiência de Sua obra salvadora. A definição Reforma da salvação 

pela graça somente através da fé em Cristo foi afirmada como pano de fundo os 

ataques a soteriologia bíblica. Satanás aparentemente dedica seus esforços 

pessoais para não tentadores cristãos individuais, mas a elaboração de falsos 

sistemas de religião, que ensinam mentiras a respeito de Cristo (1 João 2:22; 4: 



3; 2 João 7). Ele está disfarçado como um "anjo de luz" (2 Cor. 11:14). Suas 

doutrinas de demônios enganam incontáveis milhões, mantendo-os a partir do 

evangelho do Senhor Jesus Cristo que dá a vida. 

Está chegando uma falsa religião satânica que vai dominar o mundo como 

nenhum outro na história (cf. Ap 17). Seu objeto de adoração será o mais 

poderoso, o mal pessoa, enganador de todos os tempos: o homem da iniqüidade, 

o Anticristo. Ele será o culminar de uma longa guerra de Satanás contra Deus, 

o último e mais malévolo manifestação do espírito do anticristo (1 João 4: 

3). Tal como o seu mestre do mal, o Anticristo disfarçar-se como um "anjo de 

luz" e enganar todo o mundo perdido (Ap 12: 9; 13:14). 

Como observado no capítulo anterior deste volume, Paulo escreveu sobre o 

Anticristo, chamado o homem do pecado e filho da perdição, porque os 

tessalonicenses tinham sido enganados pela mentira de que os seus medos fosse 

verdade, que eles tinham perdido o arrebatamento e estavam no acórdão do Dia 

do Senhor. Buscando corrigir seu erro, Paulo exortou-os a lembrar o que lhes 

havia ensinado anteriormente, garantindo-lhes que o Dia do Senhor não havia 

chegado. Seu argumento era simples e irrefutável: Anticristo não apareceu, e 

sua aparência é um precursor necessário para o Dia do Senhor. Ele deve 

aparecer e cometer o ato final de apostasia, a abominação da desolação, antes 

do Dia do Senhor chega. 

Paulo deu seis exortações específicas para evitar o medo sobre o fim dos 

tempos. Os crentes não devem ser enganados, esquecido, ignorante, descrente, 

inseguro, ou fraco. O capítulo anterior deste volume cobriu os dois primeiros 

exortações; Este capítulo irá discutir os últimos quatro. 

Não seja ignorante 

E sabe o que o detém agora, para que em seu tempo ele será 

revelado. Pois o mistério da iniqüidade já está no 

trabalho; somente há um que agora resiste fazê-lo até que ele é 

levado para fora do caminho. Então aquele iníquo será revelado 

quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e pôr fim pelo 

aparecimento de Sua vinda; isto é, aquele cuja vinda é segundo a 

eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de 

mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, 

(2: 6-10b) 

Tendo discutido o ato de apostasia, por que o Anticristo se revelará por quem 

ele realmente é, Paulo leva um olhar mais profundo do próprio homem. Ele 

enumera quatro aspectos da carreira do Anticristo: sua revelação, destruição, 

poder e influência. 



Sua Revelação 

E sabe o que o detém agora, para que em seu tempo ele será 

revelado. Pois o mistério da iniqüidade já está no 

trabalho; somente há um que agora resiste fazê-lo até que ele é 

levado para fora do caminho. Então aquele iníquo será revelado 
(2: 6-8a) 

Como a frase e você sabe indica, os tessalonicenses entendido o que força 

atualmente restringe Anticristo porque Paulo lhes tinha dito, quando ele estava 

com eles. Portanto, ele não repeti-lo aqui, um fato que levou à especulação sem 

fim sobre o que ele é. O verbo grego traduzidoretém ( katechō ; "segurar", 

"para manter pressionado", "suprimir") aparece neste texto como um particípio 

neutro, levando comentaristas a sugerir várias opções quanto à identidade dessa 

força de restrição. 

Alguns acreditam que a pregação do evangelho mantém Anticristo em 

cheque. Eventualmente, eles argumentam, o evangelho será totalmente 

proclamado (cf. Mat. 24:14) e o sistema de retenção serão removidos. Outras 

sugestões para a restrição incluem a nação de Israel, a suposta prisão de Satanás 

pelos crentes, a influência da igreja como sal e luz do mundo (cf. Mt 5: 13-14.)., 

O governo humano (cf. Rm 13: 1-4), o princípio geral do direito e da moral no 

mundo, o Império Romano, e até mesmo o arcanjo Miguel (cf. Dan. 10:21). 

Mas nenhuma dessas opiniões é satisfatória. O problema mais significativo com 

a totalidade (excepto o último) é que eles são forças humanos. Os seres 

humanos pregar o evangelho; seres humanos compõem a nação de Israel; os 

seres humanos tentam amarrar Satanás; os seres humanos compreendem a 

igreja; seres humanos executar os governos do mundo; seres humanos 

concordam com os princípios do direito e da moral; e os seres humanos 

compunham o Império Romano. Mas humanos de energia, engenhosidade e 

instituições não pode restringir o poder sobrenatural de Satanás que busca 

liberar o Anticristo. E a única pessoa sobrenatural na lista, Michael, não tem o 

poder para restringir Satanás (Judas 9). O mais lógico dessas escolhas, a igreja, 

nunca foi capaz de restringir o mal mesmo humano. Poderá fazê-lo de alguma 

forma na vida de seus membros, mas o mundo lá fora continua a crescer cada 

vez pior, uma situação que vai caracterizar especialmente o fim dos tempos (2 

Tim. 3:13). Se não há constrangimentos humanos ou poder Angelicalal, que 

deixa apenas o poder de Deus para segurar o propósito de Satanás para sua 

Anticristo. 

E Deus faz a restrição para que, em seu tempo, ele será revelado. Satanás, é 

claro, não quer operar no calendário de Deus. Se pudesse, ele teria revelado 

Anticristo muito antes de agora. Ele anseia por o falso messias, através de quem 

vai governar a terra, para aparecer. Mas nada, nem mesmo os efeitos do inferno-

opera independentemente do calendário soberana de Deus. Job confessou: "Eu 



sei que você pode fazer todas as coisas, e que nenhum dos teus planos pode ser 

frustrado" (Jó 42: 2). Em Isaías 46:10 Deus declara: "Meu objetivo será 

estabelecido, e farei toda a minha vontade." Portanto, o homem do pecado não 

aparece até que o tempo pré-determinado por Deus. 

Deus não permitirá que o Anticristo será revelado até que todos os redimidos, 

a quem Ele escolheu para a salvação na eternidade passada (02:13; cf. Mt 25:34; 

Ef 1:... 4; 2 Tm 1: 9; Ap 13 : 8; 17: 8), estão reunidos no reino (cf. Rom 

11:25).. O mal não vai ultrapassar seus limites divinamente ordenadas. O 

verdadeiro Messias foi revelado "quando chegou a plenitude do tempo veio, [e] 

Deus enviou seu Filho" (Gal. 4: 4); o falso messias final será da mesma 

forma ser revelado no tempo perfeito de Deus. 

Embora o Anticristo pode ser contido, o mal não será; na verdade, o mistério 

da iniqüidade já está em ação. musterion ( mistério ) descreve algo "que foi 

mantido em segredo durante longos séculos passados" (Rom. 16:25) e é incapaz 

de ser conhecida a não ser revelada por Deus. O verdadeiro caráter 

de ilegalidade já está no trabalho (cf. 1 João 3: 4); e "já muitos anticristos têm 

surgido" (1 João 2:18; cf. 4: 3). Mal, mentiras, hipocrisia, imoralidade e falsa 

religião permeiam o mundo e crescer cada vez pior, de modo que cada geração 

é mais perverso do que aqueles antes (2 Tim. 3:13), mas a manifestação final 

do pecado ainda está por vir. Quando a restrição é removida e o Anticristo 

aparecer, o verdadeiro caráter do mal vai se manifestar. Note-se que não só o 

homem do pecado será revelado, mas Deus também vai lançar demônios de 

presos em inferno para inundar a terra (Apocalipse 9: 1-19). 

A mudança de gênero do particípio neutro traduzida como "o que restringe" no 

versículo 6 para o particípio masculino rendeu aquele que restringe ... é 

significativo. A força soberana, divina, que atualmente restringe Anticristo é 

exercida por uma pessoa, o Espírito Santo (cf. João 14:26; 15:26; 16:13, onde 

Jesus usou um pronome masculino com o substantivo neutro traduzida como 

"espírito"). Só Ele tem o poder sobrenatural para segurar Satan em cheque. O 

Espírito Santo tem sempre lutou contra a maldade no mundo. Dirigindo-se à 

geração pré-diluviano ímpios, Deus declarou: "Meu espírito não é para sempre 

no homem" (Gen. 6: 3). Estevão emitiu esta dura repreensão aos líderes de 

Israel: "Vocês, homens que são de dura cerviz e incircuncisos de coração e 

ouvidos estão sempre resistem ao Espírito Santo, você está fazendo exatamente 

como fizeram vossos pais" (Atos 07:51). O Espírito Santo também se opõe mal 

por "convencer [ndo] o mundo quanto ao pecado, da justiça e do juízo" (João 

16: 8). Ele continuará seu trabalho de restrição até o ponto médio da 

Tribulação. A remoção de restrição do Espírito Santo, portanto, não pode ser 

identificado com o arrebatamento da igreja, uma vez que o evento acontece três 

anos e meio antes, antes da Tribulação. 



A frase tirada do caminho não deve ser interpretada no sentido de que o 

Espírito Santo será retirado do mundo. Isso é impossível, uma vez que Ele é 

onipresente. Nem alguém poderia ser salvo durante a Tribulação (cf. Ap 7:14) 

à parte de Sua obra regeneradora (João 3: 3-8; Tito 3: 5). A frase não se refere 

à remoção do Espírito Santo a partir do mundo, mas sim para a cessação da sua 

obra de restrição. 

Resumindo o ensino de Paulo sobre este assunto, William Hendriksen escreveu: 

Assim, o sentido de toda a passagem (versos 6 e 7) parece ser a seguinte: 

Satanás, embora perfeitamente consciente do fato de que ele não pode se 

encarnar-se, no entanto, gostaria de imitar a segunda pessoa da Trindade, 

também a este respeito como na medida do possível. Ele anseia por um homem 

sobre quem terá o controle completo, e que irá realizar a sua vontade tanto 

quanto Jesus fez a vontade do Pai. Ela terá de ser um homem de talento 

excepcional. Mas, como ainda o diabo está sendo frustrado em sua tentativa de 

colocar esse plano em operação.Alguém e alguma coisa está sempre 

"segurando" o homem do enganador de ilegalidade. Isso, é claro, acontece sob 

a direção de Deus. Por isso, por enquanto, o pior Satanás pode fazer é promover 

o espírito de rebeldia. Mas isso não satisfazê-lo. É como se ele e seu homem do 

pecado esperar o momento propício. No momento divinamente decretado ("a 

época apropriada") quando, como punição por vontade do homem para 

cooperar com este espírito, o "alguém" e "algo" que agora traz de volta é 

removido, Satanás vai começar a realizar seus planos . ( New Testament 

Commentary: Exposição de Tessalonicenses, Timóteo e Tito [Grand Rapids: 

Baker, 1981]., 182-83 ênfase no original.) 

Romanos 1: 18-25 dá um exemplo histórico clara e muitas vezes repetida da 

remoção de contenção, para que o pecado é desencadeada: 

A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens 

que detêm a verdade em injustiça, porque o que se sabe sobre Deus é evidente 

dentro deles; pois Deus tornou evidente para eles. Pois desde a criação do 

mundo os atributos invisíveis, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm 

sido vistos claramente, sendo percebidos por meio do que tem sido feito, de 

modo que eles fiquem inescusáveis. Pois, embora tendo conhecido a Deus, não 

o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas eles tornaram-se fúteis 

em suas especulações, eo seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se 

sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus incorruptível em 

semelhança da imagem na forma de homem corruptível, e de aves e de 

quadrúpedes, e de répteis. 

Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à 

imundícia, para que seus corpos desonrados entre eles. Pois eles mudaram a 



verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o 

Criador, que é bendito eternamente. Amém. 

As três declarações de que "Deus os entregou" ou "over" (vv. 24, 26, 28) descrevem a 

remoção de contenção divina e a enxurrada de imoralidade, homossexualidade e pensamento 

pervertido e se comportar que afoga aqueles tão julgado (cf. Ps 81: 11-12; Prov. 1:. 23-31; 

Hos 4:17).. 

Pela terceira vez nesta passagem (cf. vv. 3, 6), Paulo observa que o iníquo será 

revelado quando restrição do Espírito Santo cessa. Anticristo irá expor as 

profundezas de sua natureza maligna por profanar o templo e proclamando-se 

como Deus. Os juízos de Deus, que começarão na primeira metade da 

Tribulação, vai intensificar dramaticamente à medida que o dia do Senhor chega 

em toda a sua fúria julgamento (cf. Ap 4-19). Mas o reinado de terror do 

Anticristo será de curta duração. 

Sua Destruição 

a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e pôr fim pelo 

aparecimento de sua vinda; (2: 8b) 

Assim como o Anticristo será revelado no tempo designado por Deus, assim 

também é o momento de sua destruição divinamente ordenado. No auge de seu 

poder, quando ele parece invencível, ele conhecerá o seu fim. Daniel 7:26 diz: 

"Seu domínio será tirado, aniquilados e destruídos para sempre"; Daniel 11:45 

observa que "ele virá ao seu fim, e ninguém vai ajudá-lo." Apocalipse 17:11 

declara que o Anticristo "vai para a destruição", e que a destruição é 

graficamente descrito em Apocalipse 19:20: "E a besta foi apreendido, e com 

ela o falso profeta que realizou os sinais de sua presença, por que enganou 

aqueles que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem; estes 

dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre ". 

O governante mais infernal e poderosa da história humana será facilmente 

esmagados; o Senhor vai matar ele com o simples . sopro de sua boca O 

termo matar não significa que o Senhor Jesus matará o Anticristo 

(o NIV traduz "derrubar"), uma vez que Apocalipse 19:20 diz que ele ainda vai 

estar vivo quando ele é lançado no lago de fogo. Robert L. Tomé observa: 

Alguns supõem uma discrepância entre o destino destes dois [a besta 

(Anticristo) eo falso profeta] ea do homem do pecado em 2 Tessalonicenses. 2: 

8 ..., mas a harmonização das duas contas de retorno de Cristo é muito fácil. O 

verbo ... anelei , "destruir" usada por Paulo [em 2 Tessalonicenses. 2: 8] não 

significa necessariamente a morte física. Também pode se referir ao 

rebaixamento para o lago de fogo, porque a força literal de ... anaireō [a forma 

raiz de anelei ] é "I dar fim aos". (Apocalipse 8-22: Um comentário exegético 

[Chicago: Moody, 1995], 397) 



O conceito de que o Senhor vai destruir seus inimigos com o sopro de sua 

boca provém do Antigo Testamento. Isaías 11: 4 diz que o Senhor "ferirá a terra 

com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio." Isaías 

30:33 acrescenta: "Para Tofete tem sido preparado, de fato, tem-se preparado 

para o rei Ele fez profunda e larga, uma pira de fogo com muita madeira;. O 

sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, define-o em chamas "(cf. 

Oséias 6: 5.). Apocalipse usa a imagem semelhante de uma espada que sai da 

boca do Senhor para destruir seus inimigos (01:16; 02:16; 19:15, 21). 

A declaração paralela e pôr fim pelo aparecimento de Sua vinda acrescenta 

uma dimensão um pouco diferente para a destruição do 

Anticristo. Katargeō ( pôr fim ) significa, literalmente, "para tornar 

inoperante", "abolir", ou "para tornar ineficazes. " Não só o 

Senhor matar(destruir) pessoa do Anticristo, Ele também vai trazer ao fim o 

seu império. Cristo aniquilará tanto o homem e sua empresa pelo 

aparecimento de Sua vinda, uma referência para a manifestação visível de 

Cristo na Sua segunda vinda (Ap 19: 11-21). 

Então Anticristo governará a partir do ponto médio da Tribulação até os dias de 

retorno 1.260 de Cristo (Ap 12: 6), ou 42 meses (Apocalipse 13: 5), sendo que 

ambos anos igualar três anos e meio (cf. Dan . 9:27). Durante esse breve 

reinado, tão de repente terminou, ele vai exercer o poder sem paralelo na 

história da humanidade. 

Seu Poder 

isto é, aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo 

o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da 
injustiça (2: 9-10a) 

Grande poder do Anticristo não será seu, mas será de acordo com a atividade 

de Satanás . Energeia ( atividade ), a raiz da palavra Inglês "energia", 

descreve o poder em ação. Ela normalmente se refere ao poder de Deus (eg, Ef 

1:19; 3:. 7; Filipenses 3:21; Col. 1:29; 2:12.), Mas aqui ele descreve o poder de 

Satanás. Do Anticristo poder e sinais e prodígios de mentira não será apenas 

truques enganosas, como a falsificação de sua própria morte e ressurreição 

(Apocalipse 13: 3, 12, 14; 17: 8, 11), mas também manifestações reais de poder 

sobrenatural de Satanás. Poder ( milagres; cf. Mt 7:22;. 11:20, 21, 23, etc.) 

refere-se a atos sobrenaturais; sinais apontam para quem as 

executa; maravilhas descreve os resultados surpreendentes. Milagres do 

Anticristo irá revelar seu poder sobrenatural e criar maravilha, choque e 

espanto.Pseudos ( Falsa ) modifica todos os três termos; Milagres do 

Anticristo, sinais e maravilhas são falsas , não no sentido de que eles são fakery 

mas que eles levar a falsas conclusões sobre quem ele é. Eles vão levar as 

pessoas a acreditar na mentira que ele é um ser divino e adorá-lo.João viu que 

iludidos seguidores do Anticristo "adoraram a besta, dizendo: Quem é 



semelhante à besta, e que é capaz de fazer a guerra com ele? '" (Apocalipse 13: 

4; cf. vv 12-15.). Anticristo enganar o mundo com todo o engano ... 

maldade tem à sua disposição; ele vai reunir todos não diluído, desenfreada, 

poder de sedução do mal para tentar o mundo para dar-lhe influência sem 

precedentes sobre ele. 

Sua Influência 

para os que perecem, (2: 10b) 

Malévolo enganosa influência do Anticristo, e mortal se estenderá a todos os 

que perecem. Só os eleitos de Deus não será levado em (Mat. 24:24). Os não 

regenerada sendo filhos do arco-liar Satanás (João 8:44),, inevitavelmente cair 

nas mentiras de seu emissário (cf. 1 Cor 2:14; 2 Cor. 4: 3-4.). Através dele, 

Satanás enganará o mundo inteiro (Ap 12: 9); todos aqueles que "[receber] a 

marca da besta e os que [culto] sua imagem" (Apocalipse 19:20; cf. 2 Cor 4: 

4.). 

Não sejas incrédulo 

porque não receberam o amor da verdade, a fim de ser salvo. Por 

isso Deus lhes enviará uma influência iludindo assim que eles vão 

acreditar no que é falso, a fim de que todos sejam julgados os que 

não creram a verdade, mas tiveram prazer na iniqüidade. (2: 10-
C-12) 

Especificamente, os incrédulos serão enganados pelo Anticristo e perecem, 

porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. A frase do 

amor da verdade aparece somente aqui no Novo Testamento, e adiciona um 

pensamento convincente para o argumento de Paulo. O regenerado estão 

perdidos eternamente, não porque eles não ouvir ou compreender a verdade, 

mas porque não amo ele. A verdade inclui "a palavra da verdade, o evangelho" 

(Col. 1: 5), e do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade encarnada (João 14: 6; cf. 

1:17; Efésios 4:21.). Os incrédulos não acolher Jesus ou o evangelho Ele 

proclamou. Sua antipatia à verdade não é intelectual, mas moral, e sua cegueira 

auto-imposta deixa o unredeemed sob um nível condenatório do engano 

satânico. Não é de estranhar, então, que o Anticristo enganará o mundo inteiro 

perdido. 

A Bíblia ensina claramente que aqueles que vão para o inferno fazê-lo porque 

eles rejeitam a verdade. Falando de rejeição da verdade, de Jerusalém, Jesus 

lamentou: "Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te 

são enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha 

ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e você não estavam dispostos "(Mat. 

23:37). João 3: 19-20 diz: "Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, e os 

homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más 



para todo aquele que faz o mal odeia a luz, e faz. não vem para a luz para que 

as suas obras não sejam reprovadas. " Para os judeus incrédulos Jesus declarou: 

"Você não tem a sua palavra permanece em vós, para que você não acredita que 

ele enviou Examinais as Escrituras, porque você acha que neles você tem a vida 

eterna;. São elas mesmas que testificam de mim ; e você não está disposto a vir 

a Mim, de modo que você pode ter a vida "(João 5: 38-40). Ele reiterou que a 

verdade mais tarde no Evangelho de João: 

Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados; para a menos que você 

acredita que eu sou, morrereis nos vossos pecados ... Mas porque eu digo a 

verdade, você não acredita em mim. Qual de vocês Me convence de pecado? Se 

eu falar a verdade, por que você não acredita em mim? Quem é de Deus ouve 

as palavras de Deus; por esta razão que você não ouvi-los, porque não sois de 

Deus. (João 8:24, 45-47) 

Porque o não remido não receberam o amor da verdade para eles "não 

conhecem a Deus e ... não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus" (1: 

8). Eles voluntariamente escolhemos amar seu pecado, acredite nas mentiras de 

Satanás, e odeio o evangelho, e do Senhor Jesus Cristo. Eles são como os líderes 

judaicos descritos em João 12: 42-43 que "creram nele, mas por causa dos 

fariseus não estavam confessando-O, por medo de que eles seriam expulsos da 

sinagoga; porque amaram a aprovação dos homens ao invés da aprovação de 

Deus ". Em Mateus 10:37 Jesus ensinou que a salvação envolve amá-Lo acima 

de tudo: "Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim; 

e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim." 

A terrível realidade é que Deus irá selar o destino daqueles que odeiam o 

evangelho, enviando -lhes uma influência iludindo a fim de que eles vão 

acreditar no que é falso. Embora, como mencionado acima, o Anticristo 

enganará as pessoas com falsos milagres satânica com poderes, sinais, e 

maravilhas, seu engano só terá êxito, porque ele se encaixa no propósito 

soberano de Deus. Ele vai condenar os incrédulos a aceitar o mal como se fosse 

boa e mentiras como se fossem a verdade. Aqueles que continuamente escolher 

falsidade será inextricavelmente pego por ela. Nas palavras de Provérbios 

05:22: "Suas próprias iniqüidades o prenderão os ímpios, e ele será realizado 

com as cordas do seu pecado." Eles serão abandonados por Deus para as 

conseqüências de sua escolha para rejeitar o evangelho. 

A história de Faraó é um lembrete desagradável de que Deus vai judicialmente 

endurecer os corações daqueles que persistem em endurecer o coração contra a 

verdade. Porque Faraó endureceu o seu coração (Ex 08:15, 32; 09:34; 1 Sam. 

6: 6.), Deus endureceu o coração de Faraó, fixando-o em um caminho do qual 

nunca poderia voltar (Ex 04:21; 7. : 3; 09:12; 10: 1, 20, 27; 11:10; 14: 4, 8). 



Em Isaías 6: 9-10, a passagem citada várias vezes no Novo Testamento (Mat. 

13: 14-15; Marcos 04:12; Lucas 08:10; João 12:40; Atos 28: 26-27.; Rom 11 : 

8), Deus disse a Isaías: "Vai, e dize a este povo: '. continuar a ouvir, mas não 

percebem; continue procurando, mas não entendo' Renderizar o coração deste 

povo insensível, seus ouvidos sem brilho, e seus olhos dim, caso contrário, eles 

podem ver com seus olhos, ouvir com os ouvidos, entendam com o coração, e 

voltar e ser curado. " Deus disse a Isaías que Ele soberanamente evitar rejeitam 

de coração duro da verdade de responder a sua pregação. Da mesma forma, 

Jesus falou em parábolas, não só para revelar a verdade espiritual aos crentes, 

mas também para escondê-lo em juízo sobre os incrédulos (Mat. 13: 11-13; Lc 

8:10). Chega um dia em que aqueles que persistentemente rejeitam a verdade 

não será capaz de acreditar; Deus vai endurecer seus corações e corrigi-los no 

caminho que escolheram. 

O uso de Deus de Satanás e do Anticristo como instrumentos de Seu julgamento 

encontra um paralelo no Antigo Testamento. Através do profeta Miquéias, 

Deus pronunciou julgamento sobre o ímpio rei Acabe: 

Miquéias disse: "Portanto, ouvi a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no 

seu trono, e todo o exército do céu estava junto o à sua direita e à sua esquerda. 

O Senhor disse: 'Quem induzirá Acabe, para ir , e caia em Ramote-Gileade? E 

ele disse isso enquanto outro disse isso. Então um espírito veio para a frente e 

se apresentou diante do Senhor e disse: 'Eu vou seduzi-lo.' O Senhor disse-lhe: 

'Como?' E ele disse: "Eu vou sair e ser um espírito enganador na boca de todos 

os seus profetas. Então Ele disse: 'Você é para seduzi-lo e também prevalecer. 

Vai, e fazê-lo.' Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito enganador na boca 

de todos os seus profetas, e que o Senhor proclamou desastre contra você ". (1 

Reis 22: 19-23) 

Por causa da rebelião e infidelidade de Acabe, Deus permitiu a Satanás para enganá-lo através 

de falsos profetas. No futuro, Deus vai usar novamente Satanás como um instrumento do seu 

juízo, a fim de que todos sejam julgados os que não creram a verdade, mas tiveram 

prazer na iniqüidade. Satanás, por meio do Anticristo e do falso profeta, iludir o mundo em 

acreditar na mentira de que o Anticristo é Deus. Incrédulos será confirmada em que a crença, 

porque eles vão optar por não amar a verdade, mas sim para levar prazer na iniqüidade. 

Como indicado anteriormente, Romanos 1 também ilustra abandono judicial de 

Deus dos pecadores não arrependidos: "Mesmo tendo conhecido a Deus [. Vv 

19-20], não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas eles 

tornaram-se fúteis em suas especulações, e sua coração insensato se obscureceu 

"(v. 21). Por causa disso, a passagem declara três vezes que "Deus os entregou" 

para as conseqüências de suas próprias escolhas pecaminosas (vv 24-28; cf. 

Gen. 6 (vv 24, 26, 28.):. 3; Jz. 10:13; 2 Crônicas 15:.. 2; 24:20; 15:14 Matt; 

Atos 7: 38-42; 14:16). 

Não seja inseguro 



Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados 

pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a 

salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi por 

isso vos chamou pelo nosso evangelho, que você pode ganhar a 
glória de nosso Senhor Jesus Cristo. (2: 13-14) 

Quinta exortação de Paulo a eliminar o medo do futuro é compreender a grande 

doutrina da salvação. Com poucas palavras, o apóstolo varre o leitor em toda a 

vastidão do plano redentor de Deus para afirmar a segurança do crente nesse 

plano. Mais uma vez, a intenção de Paulo não é pedagógico, mas 

pastoral. Aqueles que rejeitam a verdade que os crentes estão eternamente 

seguros não pode olhar para a frente com esperança confiante para a vinda de 

Cristo. Para acreditar que os cristãos que vivem em pecado não confessado 

quando o Senhor voltar irão para o inferno só pode gerar temor e medo, 

especialmente desde que a perfeição sem pecado nesta vida é inatingível (1 Reis 

08:46; Sl 143:.. 2; Pv 20: 9 ; Ec 7:20; 1 João 1:. 8, 10). 

Mas os tessalonicenses não precisa ter medo que eles tinham perdido ou 

poderiam perder sua salvação, porque a escolha deles de Deus é 

irrevogável. Salvação começou com a escolha amorosa de Deus na eternidade 

passada e continuará até glorificação no futuro (Rom. 8: 29-30).Jesus declarou 

enfaticamente a absoluta impossibilidade de que qualquer dos eleitos de Deus 

nunca deve ser perdido: 

Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira 

nenhuma o lançarei fora ... Esta é a vontade daquele que me enviou, para que 

de tudo o que ele me deu eu não perde nada, mas ressuscite no último 

dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho, e crê 

nele tenha a vida eterna, e eu Eu o ressuscitarei no último dia ... Ninguém pode 

vir a mim se o Pai que me enviou trouxer; e eu o ressuscitarei no último 

dia. (João 6:37, 39-40, 44) 

As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem; e 

dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer; e ninguém as arrebatará da 

minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos; e ninguém 

pode arrebatá-las da mão do Pai. (João 10: 27-29) 

Essa gloriosa verdade fez com que Paulo sempre dar graças a Deus 

por Tessalonicenses, sabendo que eles eram irmãos amados pelo Senhor. Em 

contraste com os não-redimidos, que se recusam a amar e obedecer a verdade, 

são aqueles que voluntariamente fazer as duas coisas;em contraste com aqueles 

a quem Deus julga são aqueles Ele redime; em contraste com aqueles que 

acreditam nas mentiras de Satanás são aqueles que acreditam que a verdade de 

Deus; em contraste com aqueles que seguem o Anticristo são aqueles que 

seguem a Cristo. 



Obra de salvação de Deus começou com Sua soberana, livre de influências, 

amor imerecido. Que o amor era a base para sua eleição de crentes (Ef. 1: 4-

5). Amor eletivo de Deus não está condicionada a qualquer mérito em seus 

destinatários, como Moisés lembrou Israel: "O Senhor não tomou prazer em vós 

nem vos escolheu porque você estava em maior número do que qualquer dos 

povos, para que você era o menor de todos povos "(Deut. 7: 7). 

Fluir por amor predeterminado de Deus é Sua escolha soberana de crentes, a 

quem Ele escolheu ... desde o princípio para a salvação. Deus "nos escolheu 

nele antes da fundação do mundo" (Ef 1: 4.); Ele "nos salvou, e chamou com 

uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio 

propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade" (2 

Tim. 1: 9). Os remidos são aqueles cujos nomes foram "escritas a partir da 

fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto" (Apocalipse 

13: 8; cf. 17: 8). Por essa razão, o Novo Testamento geralmente se refere aos 

crentes como os "eleitos" (Mateus 24:22, 24, 31; Marcos 13:20, 22, 27; Lc. 18: 

7; Rom 8:33.) Ou " escolhidos "(Mt 22:14; Rom. 11: 7.; Col. 3:12; 2 Tm 2:10; 

Tito 1:. 1; 1 Pedro 1: 1). 

A doutrina da soberania, amor eletivo de Deus tem vários benefícios 

práticos. Ele esmaga o orgulho humano (Tito 3: 5), uma vez que Deus recebe 

todo o crédito para a salvação. Ele exalta a Deus (Sl 115: 1.), Como Ele recebe 

elogios por seu amor. Ela produz alegria (1 Pedro 1: 1-2, 6, 8), como crentes se 

alegram em sua salvação. Ele concede privilégios inimagináveis (Ef. 1: 3). Ela 

promove a santidade na vida dos eleitos (Cl 3: 12-13). Finalmente, e mais 

relevante para o propósito de Paulo nesta passagem, ele fornece segurança 

(Filipenses 1: 6.). 

Eleição soberana de Deus dos crentes torna-se operacional em suas vidas 

através de santificação do Espírito e fé na verdade. A santificação é a obra 

do Espírito que coloca os crentes além do pecado para a justiça (cf. Rom 15:16; 

1 Cor 06:11; 1 Pedro 1:.. 2). Este milagre começa em salvação e inclui uma 

transformação total, de modo que o crente é nascido de novo (João 3: 3-8) e 

torna-se uma nova criatura (2 Coríntios 5:17; Gal 6:15..). A santificação que 

começa na regeneração não, é claro, significa que os crentes não pequeis (veja 

a discussão acima). Mas ele faz garantir que os separados do pecado para Deus 

irá levar uma vida de santificação progressiva, de aumentar a santidade à 

semelhança de Cristo (João 17:17; Rom. 6: 1-22; 2 Cor 3:18; Gal 5:16.. . -25; 

Phil 3:12; Colossenses 3: 9-20; 1 Tessalonicenses 4: 3-4; 05:23; 1 Pedro 1: 14-

16.; 1 João 3: 4-10). 

O fator humano na soberana de Deus, eleição e regeneração amar é fé na 

verdade. A salvação é "pela graça mediante a fé ..." (Ef. 2: 8). São aqueles que 

"crêem no Senhor Jesus [que] será salvo" (Atos 16:31). Aos Romanos Paulo 

escreveu: "Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu 



coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o 

coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação 

"(Rom. 10: 9-10). A verdade que a salvação é pela fé no verdadeiro evangelho 

permeia o Novo Testamento (por exemplo, Marcos 1:15; Jo 1:12; 3: 15-16, 36; 

05:24; 06:40, 47; Atos 10:43 ; Rm 1.16; 1 Tm 1:16; 2 Tm 3.15; 1 Pedro 1:... 9; 

1 João 5: 1). O Espírito regenera aqueles que ouvem e crêem na verdade, 

concedendo-lhes arrependimento (Atos 11:18; 2 Tm 2:25.) E o dom da fé (Ef 

2: 8-9.). 

O próximo elemento no plano redentor de Deus remonta cronologicamente 

antes do terceiro. A declaração do apóstolo Foi por isso vos chamou pelo 

nosso evangelho refere-se, como sempre nas epístolas do Novo Testamento, ao 

chamado eficaz de Deus dos crentes para a salvação (eg, Rm 1: 6, 7; 1 Cor. 1: 

2, 9. , 24, 26; Gl 1,.. 6; Ef 4: 1, 4). A chamada da graça do Espírito Santo é 

irresistível (Rom 8:30.); o evangelho não é apenas palavras e fatos, mas "o 

poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê" (Rom. 1:16). 

Todas essas realidades do evangelho levar ao objetivo final de planejamento 

redentora de Deus que os crentes podem ganhar a glória de nosso Senhor 

Jesus Cristo (cf. 1:10, 12). Essa declaração firme da segurança da salvação 

revela que Deus amou, escolheu, chamou, e transformou os crentes com a 

Proposito de refletir eternamente a glória de Cristo a eles e por meio deles (cf. 

1 Jo. 3: 1-2; Rm 8: 29; 1 Cor. 15: 42-49; Filipenses 3:21).. Uma vez que nenhum 

propósito de Sua pode ser frustrado (Jó 42: 2), nada pode separar os crentes de 

Seu amor salvífico (Rom. 8: 35-39). 

Com base neste regime soberano, não houve necessidade de os tessalonicenses 

para ser insegura sobre sua salvação, preocupados com a volta do Senhor, ou 

com medo de que eles estavam no Dia do Juízo dos ímpios. Eles, como todos 

os crentes, não foram destinados para o julgamento, mas para a glória, porque 

"Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso 

Senhor Jesus Cristo" (1 Tessalonicenses 5: 9.). 

Não sejam fracos 

Portanto, irmãos, sede firmes e conservai as tradições que vos 

foram ensinadas, seja por palavra ou por carta de nós. Ora, o 

próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos 

deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça, conforto 

e fortalecer os vossos corações em toda boa obra e palavra. (2: 
15-17) 

Paulo concluiu sua discussão com um sexto exortação aos Tessalonicenses, 

para manter-se firme e mantenha as tradições que eles foram ensinadas, 

seja por palavra ou por carta de Paulo e seus companheiros (cf. 1 Tes. 3: 

8). Ele deu exortações semelhantes aos Coríntios;, Efésios e Filipenses (1 Cor 



15:58 16:13.) (Ef 6:11, 13, 14). (Fp 4: 1.). Ele queria que os tessalonicenses a 

não ser fraco ou vacilante, mas para manter seu terreno espiritual e manter seu 

controle sobre a verdade. Especificamente, o apóstolo exortou-os a manter as 

tradições que elesforam ensinados. O conceito de tradição foi carregado para 

baixo com muita bagagem cultural e eclesial ao longo dos séculos. Mas Paulo 

não tem em mente um corpo de tradição extra-bíblica que é igual à revelação 

de Deus nas Escrituras; Na verdade, a Bíblia condena tal tradição humana (Is 

29:13; Mat. 15:. 3, 6; Marcos 7: 8-9, 13; Colossenses 2: 8). A palavra grega 

traduzida tradições significa literalmente "coisas proferida" e refere-se aqui a 

revelação divina (cf.. 3: 6; 1 Cor 11: 2), se deu de boca em boca ou por 

carta. Os tessalonicenses estavam a agarrar-se o que Deus tinha proferido, 

oralmente e por escrito, através de Paulo e os outros apóstolos. Os crentes 

devem apegar-se à "fé que uma vez por todas foi entregue aos santos" (Judas 3; 

cf. 1 Tim 6:20;. 2 Tim 1:14.). 

Como fez em sua primeira epístola (1 Tessalonicenses 3: 11-13.) E seria 

freqüentemente fazer em suas epístolas posteriores a outras igrejas (por 

exemplo, Rom. 16:. 25-27; 1 Cor 16:23), Paulo deu um bênção, orando para 

que Deus conforte e fortalecer a igreja. Paulo compreendeu que não poderia 

obedecer a sua exortação em sua própria força, mas necessário, em vez de 

depender do poder de Deus. Ele expressou que visão equilibrada da vida cristã, 

quando escreveu aos Colossenses, "Para este efeito, também trabalho, 

combatendo segundo a sua energia, o que poderosamente trabalha dentro de 

mim" (Col. 1:29; cf. 1 Cor 15.: 10). 

O pronome traduzida Ele mesmo se coloca na posição enfática no texto grego, 

que poderia ser traduzido, "Agora Que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e 

Deus, nosso Pai." O pronome governa tanto Senhor Jesus Cristo e Deus, 

nosso Pai, vendo ambas como fonte de conforto. Isso fornece uma poderosa 

evidência da divindade de Cristo; Ele é totalmente igual ao Pai em pessoa, 

poder e respeito. 

Jesus eo Pai amado crentes desde toda a eternidade. Por causa desse amor, que 

permanentemente e de forma irrevogável concedido crentes eterna consolação 

e boa esperança pela graça na salvação, o apóstolo orou para que tanto Jesus 

Cristo e Deus o Pai seria confortar e fortalecer os tessalonicenses ' corações 

em toda boa obra e palavra por esta promessa inabalável da glória futura. 

Como eles antecipar o retorno de Jesus Cristo para a Sua própria, os crentes não 

devem ser enganados, esquecido, ignorante, descrente, inseguro, ou fraco. Eles 

não vão experimentar o terrível julgamento do Dia do Senhor, porque a sua 

salvação é segura. Deus amou-os, os escolheu, redimiu, e gostaria de glorificá-

los. Devem, portanto, ser forte e corajoso ", procurando a bendita esperança ea 

manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo" (Tito 

2:13). 



6. O que o Pastor deseja do seu povo (2 

Tessalonicenses 3: 1-5) 

Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se 

propague e seja glorificada, como também fez com você; e que 

vamos ser resgatados de homens perversos e maus; pois nem 

todos têm fé. Mas o Senhor é fiel, e Ele irá fortalecer e protegê-lo 

do mal. Temos confiança no Senhor que lhe dizem respeito, que 

você está fazendo e vai continuar a fazer o que comandar. Que o 

Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na 
constância de Cristo. (3: 1-5) 

Ser pastor é o mais alto de chamada para um homem de Deus, não só no 

privilégio, mas também na obrigação. Portanto, quem prega e ensina a Palavra 

de Deus e se oferece como um pastor espiritual para o rebanho de Deus deve 

atender os mais altos padrões divinamente estabelecidas. É dever da igreja para 

medir e mantenha seus pastores a essas normas, que define as Escrituras de 

forma tão clara e precisa. Em um comando que se aplica a todos os pastores, 

Jesus disse a Pedro: "Apascenta as minhas ovelhas" (João 21:17). Nos 

primeiros dias da Igreja, os Doze resolvido, "Vamos nos dedicar à oração e ao 

ministério da palavra" (Atos 6: 4). Paulo, apontando para o seu próprio 

exemplo, exortaram os anciãos de Éfeso sobre os graves e abrangentes 

responsabilidades que tinham como pastores da igreja de Deus: "Porque não me 

esquivei de vos anunciar todo o propósito de Deus Seja por vós e para todos. o 

rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a 

igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue "(Atos 20: 27-

28). Tanto Paulo quanto Pedro estabelecidos requisitos de Deus para pastorear 

o seu rebanho (1 Tm 3: 1-7; 4:.. 6-11; 2 Tm 3: 16-4: 5; Tito 1: 5-9; 1 Pedro 5: . 

1-4; cf. Hb 13: 7, 17). 

Escritura é igualmente claro em afirmar os deveres e responsabilidades que os 

cristãos têm de seus pastores. Em sua primeira carta a eles, Paulo instruiu os 

tessalonicenses sobre estes: "Nós pedimos de vocês, irmãos, que você aprecia 

aqueles que trabalham entre vós, e tem carga sobre vós no Senhor e dar-lhe 

instruções, e que você estima-los muito bem no amor por causa de seu trabalho 

"(5: 12-13; veja a discussão sobre esses versos no capítulo 14 deste volume). Os 

crentes devem obedecer a essa admoestação para que seus pastores podem fazer 

o seu trabalho "com alegria e não gemendo, porque isso não seria lucrativo para 

[o rebanho]" (Heb. 13:17 b ). Quando pastor e as pessoas cada cumprir suas 

responsabilidades claras, biblicamente mandatados para o outro, Deus abençoa 

a igreja e faz com que seja poderoso, eficaz, e alegre. 

Este texto fornece uma visão adicional, diretamente do coração de Paulo, em 

relação ao que qualquer dedicada, pastor dedicado desejos do seu povo. O 

apóstolo estabelecidos quatro desejos fundamentais e óbvias que ele tinha dos 



Tessalonicenses: que iria Oração por ele, que iria confiar no Senhor, que 

obedeceriam seu ensinamento divinamente revelado, e que eles iriam crescer 

espiritualmente. 

Pastores Desejo as orações de seu povo 

Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se 

propague e seja glorificada, como também fez com você; e que 

vamos ser resgatados de homens perversos e maus; pois nem 
todos têm fé. (3: 1-2) 

Paulo era sem igual como ministro talentoso e eficaz de Deus. Suas habilidades 

naturais eram imensas, ele teve a melhor educação rabínica; ele era um 

pensador e comunicador brilhante, lógico e convincente; e ele estava 

espiritualmente perceptivo e possuía muita experiência em missões e plantação 

de igrejas. Mas nenhuma dessas qualidades ficou sozinho como a fonte de sua 

eficácia. Paulo testificou aos Colossenses, "trabalho I, combatendo segundo a 

sua energia, o que poderosamente trabalha dentro de mim" (Col. 1:29). Ele 

colocou nenhuma confiança na carne, mas sabia que tudo o que o ministério 

sucesso que ele se foi devido ao poder de Deus agindo em sua vida, um poder 

que energizado seus dons naturais para o impacto sobrenatural (cf. Gal. 

2:20). Desde que ele dependia do Senhor por todos os aspectos de seu 

ministério, ele freqüentemente solicitado o seu povo a orar por ele (Rom. 15: 

30-32; Ef. 6: 19-20; Colossenses 4: 3; 1 Tessalonicenses 5.: 25;. Filemon 22;. 

cf. 2 Cor 1:11, Phil 1:19).. 

Paulo fielmente orou pela Tessalonicenses (1Ts 1:. 2; 2:13; 3: 9-13; 05:23, 28; 

2 Tessalonicenses 1:11; 2:. 16-17; 3:16, 18) e para as outras pessoas a quem ele 

ministrava (Rom 1: 9-10; 10:. 1; 2 Cor 13: 7, 9; Ef 1:16, 18; Filipenses 1:.. 4, 

9; Col. 1.: 3, 9; 2 Tim. 1:. 3; Filemon 4, 6), mas do mesmo modo necessário 

suas orações. Em suas viagens, ele constantemente enfrentados dificuldade, 

perigo e solidão (Atos 9: 23-25; 13:50; 14: 4-6; 16: 16-34; 17: 1-9, 14; 19: 13-

41; 27: 26-44; 28: 1-10; 1 Coríntios 4: 8-13; 2 Cor. 4: 8-12; 6: 4-10.; 11: 22-33; 

2 Tm 3:11).. Ele nem tinha de sustentar-se (Atos 20: 33-35; 2 Cor. 11: 9; 2 Ts 

3: 7-9.) Ou contar com o apoio de outras pessoas (1 Coríntios 9: 7-11; Gal 6.. : 

6; cf. 1 Tim 5: 17-18).. Ele pregou normalmente para o público que não 

quiseram ouvi-lo e em lugares em que as pessoas não o convidou em primeiro 

lugar (Atos 17: 16-34; 26: 24-32). Ele dependia do poder de Deus para 

fortalecer e sustentar a ele (1 Cor. 2: 1-16.; 2 Cor 4: 1-15; 6: 3-10; 10: 7-18; 12: 

7-10.; Fp 3 : 7-14; Colossenses 1: 24-29; 1 Tm 1: 12-17; cf. Atos 16: 6-10.; 18: 

9-11; 23:11; 27: 22-26), e ele sabia que as orações dos crentes diante do trono 

de Deus abriu esse poder divino por meio dele. 

Finalmente ( loipos ) pode ter o sentido de Proposito, mas, literalmente, 

significa "para o resto", ou "além de que" (por exemplo, 1 Cor. 1:16). Paulo 



usou o mesmo termo em Filipenses 3: 1 e 1 Tessalonicenses 4: 1, e em nenhum 

caso, foi ele pronto para concluir sua epístola; ele estava simplesmente fazendo 

uma transição ("além de que ... isso"). Em vários usos da palavra, que marca a 

transição de conteúdo doutrinário da carta ao seu conteúdo prático, como 

acontece aqui. Por que Paulo marcou sua mudança de assunto de escatologia a 

questões de santificação prática. 

Primeiro, ele convidou os tessalonicenses irmãos para orar por seus colegas 

de trabalho e ele ( nós ). Ore é no tempo presente ( proseuchesthe ), o que 

significa que ele pediu aos tessalonicenses para "orar continuamente", ou "fazer 

da oração um padrão constante" em suas vidas (cf. 1 Ts. 5:17 e da discussão de 

que o verso no capítulo 16 deste volume). Seu uso da preposição de ( peri ), na 

verdade, significa "sobre", "sobre", "com referência a"; Assim, Paulo pediu que 

em suas orações contínuas e intercessões eles se lembrariam as suas 

necessidades.Mesmo com sua influência, sucesso, respeito e fama, esta 

solicitação demonstrou mansidão e humildade de Paulo. (.:;: 12-17; 1 Tim. 1:. 

2 Cor 10 1-5 cf. 1 Cor 2 12-17) O homem que foi indiscutivelmente o mais forte 

dos líderes espirituais da oração de novos crentes solicitado. Ele também 

mostrou a sua confiança no poder inerente de oração (Ef 3:14, 20; Fp 4:... 6; 1 

Tm 2: 8). Pedido de Paulo é um bom lembrete de que até mesmo os mais novos 

crentes têm o privilégio, no Espírito, através da oração, de participar do 

lançamento do poder de Deus (cf. Ef 2:18;.. Hebreus 10:19), em nome do mais 

forte , mais servos de Deus experimentado. 

O primeiro pedido específico Paulo fez foi para o sucesso da sua mensagem, 

que ele identificou como a palavra do Senhor. Os escritores inspirados do 

Antigo e do Novo Testamento usar essa frase repetidas vezes para se referir a 

revelação divina (por exemplo, Gen. 15 : 1, 4; Num 3:16; 36:. 5; Dt. 5: 5; Josh 

8: 8; 1 Sam. 3: 7, 21; 1 Reis 06:11; 12:24; 2 Reis 7.: 1; 1 Crônicas 11: 3.; Esdras 

1: 1; Sl 18:30; Isa 01:10; Jer 1:... 4; Dan. 9: 2; Oséias 4:.. 1; Malaquias 1: 1; 

Atos 11:16; 1 Pedro 1:25). Os escritores do Novo Testamento mais 

freqüentemente associá-lo com o evangelho (cf. Atos 08:14, 25; 13: 5, 44, 46, 

48, 49; 15: 35-36; 16:32; 19:10, 20). A palavra do Senhor vem em primeiro 

lugar como a boa notícia da salvação, que, quando Salvadora acredita, traz mais 

compreensão da revelação divina através da Escritura. A paixão de Paulo era 

que o evangelho da salvação seria . propague e seja glorificada que ele 

escreveu aos tessalonicenses de Corinto, onde havia muita hostilidade e 

oposição ostensiva a pregação de Paulo (cf. Atos 18: 4-6), revelou sua paixão 

elevado para o evangelho. 

Espalhou-se rapidamente ( Trecho ) significa literalmente "a velocidade em", 

ou "fazer progressos" (cf. Sl 147:. 15; Atos 19:20). Paulo queria que eles rezam 

para que a Palavra iria avançar como um corredor forte, a avançar sem 

obstáculos e sem obstáculos, para atingir novos caminhos. Essa preocupação 

foi sempre no seu coração, porque ele viveu durante a pregação de sucesso do 



evangelho (Atos 20:24; 26:19; Romanos 1: 15-17; 10:. 1; 15: 20-21; 1 Cor. 1: 

17; 2 Cor 2:17; 5:. 18-20; Fl 1: 15-18.; 2 Tim. 1: 8-12; Tito 1: 1-3; cf. Gal 

6,14).. Ele viria a escrever aos Efésios: "Ore em meu nome, que seja dada a 

mim no abrir da minha boca, para dar a conhecer com ousadia o mistério do 

evangelho" (Ef 6:19;. Cf. Col. 4: 2-4). 

Seja glorificado ( doxazo ), ou seja, de ser louvado, honrado e exaltado, 

expressa o desejo do apóstolo que o evangelho ser recebida com o devido 

respeito, que as pessoas iriam aceitar e afirmá-la como verdade salvadora de 

Deus. A pregação de Paulo em Antioquia da Pisídia (Atos 13: 44-49) apresenta 

uma imagem do que ele desejava, relativas à aceitação do evangelho: 

No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniram para ouvir a palavra do 

Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e começou 

contradizendo as coisas que Paulo dizia, e estavam blasfemando. Paulo e 

Barnabé, falando ousAdãoente, disseram: "Era necessário que a palavra de 

Deus seja falado com você em primeiro lugar;. Desde que você repudiá-lo e não 

vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos estão se voltando para os gentios 

Porque assim o Senhor tem nos ordenou: "Eu coloquei você como luz para os 

gentios, para que sejas para salvação até o fim da terra. '" 

Quando os gentios, ouvindo isto, eles começaram a se alegrar e glorificando a 

palavra do Senhor; e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E 

a palavra do Senhor foi sendo espalhado por toda a região. (Cf. 16: 11-15, 28-

34; 17: 11-12; 19: 18-20) 

Paulo sabia que as pessoas, como os judeus em Antioquia da Pisídia repudiaria 

e blasfemar o evangelho. Mas ele também sabia que muitos outros iria abraçá-

lo pela fé, como os gentios fez, e como eles e alguns judeus fizeram em 

Tessalônica (Atos 17: 1-4). Paulo queria que os tessalonicenses a Oração para 

que o mesmo tipo de coisa que aconteceria de novo, e como se a incentivá-los 

que tal recepção foi novamente possível, acrescentou, tal como 

aconteceu [ocorrer] também com você . Na primeira pregação do evangelho 

em Tessalônica, tanto judeus como gregos acreditavam. Foi apenas um pouco 

mais tarde, quando mais e mais gentios acreditava, que alguns judeus incrédulos 

opuseram violentamente ao que estava acontecendo (vv. 5-9). Mas no geral, os 

tessalonicenses tinham tido uma resposta positiva ao evangelho (1 Tes. 1: 5-9), 

e Paulo ansiava para que isso ocorra entre outros povos em outros lugares (cf. 

1 Tim. 2: 3-4). 

Em segundo lugar, Paulo pediu aos tessalonicenses para orar pela segurança 

dos mensageiros do evangelho (cf. Rom. 15: 30-31). Como já foi observado a 

partir do livro de Atos (ver também 18: 12-17), ele constantemente 

confrontados hostilidade para com o seu ministério. Por isso, ele pediu-lhes a 

Oração para que ele iria ser resgatado de homens perversos e maus. O 



apóstolo não estava preocupado apenas sobre a auto-preservação ou o conforto 

e segurança pessoal (2 Cor 4: 7-12; 11:. 22-33; Phil. 1: 19-30; 3: 7-14; 

Colossenses 1: 24-29); mas ele fez desejo que Deus iria protegê-lo enquanto ele 

ministrava:; (cf. 2 Cor 1 8-10.) caso contrário as pessoas não quiseram ouvir a 

sua mensagem. 

Paulo identificou a fonte de perigo como homens perversos e 

maus. Perverse ( atopos ) significa, literalmente, "fora de lugar", e indica o que 

é impróprio ou inadequado (cf. Lucas 23:41; Atos 25: 5; 28: 6). Aqui se refere 

a homens que eram indevidas, injustamente fora de lugar, injustos, ou como um 

escritor descreveu, "moralmente insano." Como que para ressaltar o quão 

perigoso aqueles homens eram, Paulo descreveu-los posteriormente com o 

adjetivo mal ( poneros ), que significa "maligno", ou "agressivamente 

maligno". Ele desejava a libertação das ameaças e poder de tais inimigos do 

evangelho a quem Satanás usado para impedir seus companheiros e de pregar a 

mensagem de salvação (cf. 1 Ts. 2:18). 

Os santos provavelmente assumiu que, por terem recebido o evangelho tão 

avidamente, como resposta positiva foi normal para todos que ouviram a 

mensagem. Mas a sua aceitação foi muito longe do padrão para muitos (Atos 

14: 4-6; 16: 16-24, 37-40; cf. Mt 19: 16-22; Lc. 4: 28-30; João 6: 60- 66; 7: 1-

5, 40-44; 8: 48-59; 10: 22-39; Atos 4: 1-21; 5: 17-41; 7: 54-8: 3; 12: 1-4 ), assim 

Paulo advertiu-os de que nem todos têm fé . Alguns inserir o artigo definido ", 

nem todos têm a fé ", para fazer fé se referir ao conteúdo da fé cristã. Mas a 

frase mais provável significa nem todo mundo acredita que o evangelho. No 

entanto, de qualquer forma Paulo do ponto é o mesmo: nem todos vão 

acreditar, e aqueles que rejeitam pode ser hostil ao evangelho. Essa realidade 

mudou Paulo chamar os tessalonicenses a Oração para que quando ele e seus 

companheiros pregavam a palavra do evangelho, seria triunfante sair sem 

obstáculos e ser acreditado. 

Pastores desejo de que seus povos Confia no Senhor 

Mas o Senhor é fiel, e Ele irá fortalecer e protegê-lo do mal. (3: 

3) 

Quando ele escreveu esta carta, Paulo estava em Corinto, por isso ele não 

poderia garantir em primeira mão o quão forte confiança dos tessalonicenses 

em Deus através de todas as suas provas e perseguições permaneceria. Mas não 

importa o que dificuldades enfrentou-os, Paulo sabia que o 

Senhor seria fiel para cumprir Seus propósitos para eles. Perto do fim de sua 

vida, o apóstolo deu testemunho da verdade da fidelidade de Deus: 

Na minha primeira defesa ninguém me apoiou, mas todos me 

abandonaram; pode não ser imputadas a eles. Mas o Senhor esteve ao meu lado 



e me fortaleceu, para que por mim a proclamação fosse cumprida, e que todos 

os gentios a ouvissem; e eu foi resgatado fora da boca do leão.E o Senhor me 

livrará de toda má ação, e me levará salvo para o seu reino celestial; A ele seja 

a glória para todo o sempre. Amém. (2 Tim. 4: 16-18) 

Deus é tão fiel que, como eles confiam em Suas provisões espirituais, os crentes sempre será 

capaz de lidar com as agressões do sistema perverso do mundo: "Deus é fiel e não permitirá 

que sejais tentados além do que você é capaz, mas com a tentação, vos proverá livramento, 

de modo que você será capaz de suportar "(1 Cor. 10:13). Escritura está repleta de muitas 

outras afirmações de fidelidade do Senhor (por exemplo, Deut. 7: 9; Salmos 36: 5; 40:10; 89: 

1-2., 8, 24, 33; 92: 2; 119: 75, . 90; Is. 49: 7; Lam 3:23; 1 Cor 1:... 9; 1 Tessalonicenses 5:24; 

Hb 10:23; 1 Pedro 4:19; 1 João 1: 9). 

Paulo passou a dizer aos Tessalonicenses como Deus iria expressar sua 

fidelidade para com eles. fortalecer e proteger são sinônimo de "estabelecer e 

guarda." Deus vai estabelecer firmemente crentes no interior e protegê-los do 

lado de fora do mal (provavelmente uma referência a Satanás; cf. Mt 13:19, 38; 

João 17:15; 1 João 2: 13-14.; 3 : 12; 5: 18-19). O Senhor enche Seus filhos com 

força interna espiritual (2 Coríntios 4:16;. Ef. 3:16), enquanto Ele protege-los 

de ataques externos (Ef 6:16.). Jude resumiu bem esse conceito quando 

escreveu que Deus "é capaz de manter [crentes] de tropeçar, e para fazer [eles] 

ficar na presença de Sua glória irrepreensível com grande alegria" (Judas 24). 

Pastores Desejo a obediência de seus povos para o que é 

ensinado 

Temos confiança no Senhor que lhe dizem respeito, que você está 
fazendo e vai continuar a fazer o que comandar. (3: 4) 

O terceiro desejo pastoral Paulo tinha para os tessalonicenses foi que eles 

mantêm o seu padrão de obediência a Deus. Com base no que eles já 

estavam fazendo (1 Tes. 1: 3, 6-8; 3: 12-13; 4: 1), Paulo tinha confiança no 

Senhor que eles iriam continuar a fazer o que ele ensinava.Como seu pastor, 

ele tinha passado muito tempo explicando a Palavra de Deus, e ao fazê-lo, ele 

tinha a autoridade para ordenar que obedecê-la (cf. 1 Tm. 4:11). 

Escritura está repleta de tais comandos de obediência. Na verdade, Davi 

descreveu a totalidade da Palavra de Deus como um comando: "O mandamento 

do Senhor é puro e ilumina os olhos" (Sl. 19: 8). Na Grande Comissão, Jesus 

define-se como comanda as muitas coisas que Ele ensinou, e Ele esperava que 

os crentes a obedecer-lhes: "ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei" 

(Mateus 28:20.). Mesmo o evangelho contém o comando duplo para se 

arrepender e crer (Marcos 1:15; cf. 6:12; Mt 3: 2; 04:17; Atos 2:38; 3:19; 17:30; 

26:20). . Assim, é dever de todos os crentes, como foi para a igreja em 

Tessalônica, a seguir obedientemente as ordens divinas (escritura) seu pastor 

lhes dá-se ele está presente ou ausente (cf. 2 Cor. 10: 1, 11; 13: 2, 10; Phil 2:12).. 



Pastores Desejo seu povo a crescer espiritualmente 

Que o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e 
na constância de Cristo. (3: 5) 

Por causa de sua confiança na fidelidade de Deus para Seus eleitos, e com base 

no seu prazer em obedecer os mandamentos de Deus (1 Tessalonicenses 1:.. 3, 

6-8; 2 Tessalonicenses 1: 3-4), Paulo antecipou o melhor do 

Tessalonicenses. Mas ele desejava que eles continuem no seu crescimento 

espiritual, então ele pediu que o Senhor encaminhe os seus corações em 

direção a esse objetivo. direta, "fazer direito", é a mesma palavra 

( kateuthunō ) usado em 1 Tessalonicenses 3:11 para indicar a remoção de todos 

os obstáculos e impedimentos como alguém abriu um caminho ou 

estrada. Paulo não queria que seu progresso espiritual para chegar a um 

impasse, mas sim que o Senhor abriria caminho para que seus corações ou 

pessoas internas se moveria para o amor de Deus. 

A frase de Deus em grego pode ser um objetivo ou genitivo subjetivo: a de 

Deus amor para o crente, ou do crente amor por Deus. A gramática grega 

desde Paulo com uma certa ambiguidade de expressão para que ele pudesse 

transmitir uma sensação completa, bem-arredondado da verdade aos 

Tessalonicenses. Neste contexto, portanto, a frase é, provavelmente, tanto 

objetiva e subjetiva. JB Lightfoot observou, "Os Apóstolos aproveitaram-se ... 

da imprecisão ou melhor abrangência da linguagem, para expressar uma grande 

verdade espiritual" (citado em Leon Morris, A Primeira e Segunda Epístolas 

aos Tessalonicenses, A Commentary New International no New 

Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1989], 249). Paulo queria que sua 

audiência descer a via mais e mais no amor de Deus por eles, que por sua vez 

iria levá-los a amá-Lo mais e mais. 

Em segundo lugar, o apóstolo desejado que Deus iria dirigir dos 

Tessalonicenses corações a crescer mais forte em a constância de Cristo. Essa 

frase também contém um certo grau de ambiguidade no significado. Paulo 

poderia ter referido a de Cristo firmeza ( hupomone , também traduzida como 

"paciência", como em "paciente duradoura") com os crentes, ou a paciência dos 

crentes em Sua força, através da sua resistência. Paulo queria que os 

tessalonicenses a compreender cada vez mais como Cristo foi paciente com os 

seus pecados, problemas e lutas e para compreender melhor sua própria 

resistência em ensaios (cf. Mt 4: 1-11; 26:. 59-68; Lucas 22: 39- 53; João 18: 

33-38; 19: 1-11), de modo que eles teriam maior resistência espiritual (cf. Hb 

2: 17-18; 4: 15-16.). Ele desejou que aprender com seu exemplo do Salvador e 

seguir em frente com amor e paciência sob perseguição (cf. Mt 5: 10-12; Rom 

0:12; Gal. 6:... 9; Ef 6:18; Col. 1 .: 23; 2 Tm 3:12; Hb 3: 6, 14; 6: 10-11., 19; 

12: 2-3; 1 Pedro 4:13). 



Assim, nesta passagem, o apóstolo Paulo é um excelente exemplo de uma 

verdadeira preocupação pastoral que seu povo prosperar espiritualmente e 

assim contribuir para a edificação e glorificação da Igreja de Cristo. Nenhum 

pastor de uma congregação local poderia pedir mais do seu rebanho de que eles 

orassem por ele, a confiança no Senhor, obedecer ao que é ensinado a partir do 

Palavra, e crescer espiritualmente. 

 

7. Trabalho: O Dever de um Cristão 

Nobre (2 Tessalonicenses 3: 6-15) 

Mandamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 

para que você mantenha longe de todo irmão que leva uma vida 

desregrado e não segundo a tradição que de nós 

recebestes. Porque vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso 

exemplo, porque não agir de forma indisciplinada no meio de vós, 

nem comemos o pão de ninguém, sem pagar por isso, mas com o 

trabalho e as dificuldades mantivemos trabalhando noite e dia 

para que faríamos não ser um fardo para qualquer um de 

vocês; não porque nós não temos o direito a isso, mas, a fim de 

oferecer-se como um modelo para você, para que você siga o 

nosso exemplo. Porque, quando ainda estávamos convosco, 

estamos habituados a dar-lhe esta ordem: se alguém não está 

disposto a trabalhar, então ele não é para comer, 

também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós estão levando 

uma vida indisciplinada, fazendo nenhum trabalho em tudo, mas 

agindo como intrometidos. Agora essas pessoas, ordenamos e 

exortamos no Senhor Jesus Cristo para trabalhar de forma 

tranquila e comam o seu próprio pão. Mas, quanto a vós, irmãos, 

não vos canseis de fazer o bem. Se alguém não obedecer à nossa 

instrução nesta carta, tome nota especial dessa pessoa e não 

associar com ele, de modo que ele será confundido. No entanto, 

não considerá-lo como um inimigo, mas admoestai-o como 
irmão. (3: 6-15) 

Como ele tantas vezes acontece em suas epístolas Paulo volta a partir das alturas 

de ensino teológico (caps. 1 e 2) para o básico da vida cristã prática. Para Paulo, 

a teologia não era somente o raciocínio abstrato, mas a verdade prática de afetar 

a vida diária. Nesta passagem, ele discute a questão universal prática de 

trabalho. 

Pessoas de dias de Paulo até o presente ter tido uma visão errada de trabalho. Na 

verdade, a nossa sociedade exibe com orgulho a sua visão distorcida do trabalho 

na parte traseira de seus carros. "Eu devo, devo, portanto, para o trabalho que 

eu vá", diz um autocolante no vidro traseiro, refletindo a visão de que o trabalho 

é um mal necessário; nada mais do que uma maneira de pagar as dívidas e 



financiar um estilo de vida. Outra, exaltando a virtude da preguiça, proclama: 

"O trabalho me fascina-I podem sentar-se e vê-lo por horas." Placa quadros de 

licença anunciar que as pessoas preferem ser pesca, voando, RVing, golfe, 

esqui, vela, caminhadas, camping, quatro Wheeling-nada, mas trabalhando. Em 

nossa sociedade auto-indulgente materialista, muitas pessoas jogam no seu 

trabalho e trabalhar em seu jogo. Outros trabalham apenas para alcançar a 

prosperidade, sucesso, fama e reforma antecipada. 

Tais perspectivas roubar o trabalho de qualquer valor intrínseco. Em um 

trabalho essencialmente sem valor, as pessoas mostram que desdém para o 

próprio esforço em fazer apenas o suficiente para evitar ser demitido, fugindo 

com o que quer que eles podem fazer batota, considerando longas horas e 

trabalho duro para ser contraproducente, mantendo-se fiel a sua oportunidade e 

empregador só até que eles conseguir o que eles percebem como uma 

oportunidade melhor, mais lucrativo, e, em geral, mostrando total indiferença 

para a qualidade de seu trabalho. 

Ao longo da história, culturas têm denegrido o valor do trabalho. Mesmo no 

pensamento judaico, fazendo trabalho braçal era inferior a estudar a lei de 

Deus. Um rabino expressa esse ponto de vista na seguinte oração: 

Graças te dou, ó Senhor, Deus meu, que tu tens me dado o meu muito com 

aqueles que se sentam na casa de aprendizado, e não com aqueles que se sentam 

nas esquinas das ruas; porque eu sou cedo para trabalhar e eles são cedo para o 

trabalho; Estou cedo para trabalhar nas palavras da Torá, e eles são cedo para 

trabalhar em coisas de nenhum momento. Eu me cansar, e eles se cansem; Eu 

mesmo e lucro cansar assim, e eles se cansem de nenhum lucro. Eu corro, e eles 

correm; Eu corro para a vida do mundo vindouro, e eles correm em direção ao 

poço da perdição. (Citado em Leland Ryken, trabalho e lazer na perspectiva 

cristã [Portland, Ore .: Multnomah, 1987], 65-66) 

Muitos gregos cultivadas e romanos também viram trabalho manual como abaixo da sua 

dignidade, que só possam servir para escravos ou as classes mais baixas. Aristóteles declarou 

trabalhando como artesão ou comerciante ser "destituída de nobreza e hostil a perfeição do 

caráter" (citado em Ryken, 64). Na mesma linha o autor romano Cícero escreveu: "A labuta 

de um trabalhador contratado, que só é pago por seu trabalho e não para habilidade artística, 

é indigno de um homem livre e é sórdido em caráter ... Trade em um pequeno varejo escala 

também é sórdido "(citado em Ryken, 65). 

A baixa visão do trabalho também encontrou o seu caminho para a igreja. O pai 

da igreja Eusébio escreveu, 

Dois modos de vida foram, assim, dada pela lei de Cristo à Sua Igreja. A única 

está acima da natureza, e para além de estar humano comum; ... totalmente e 

permanentemente separar a vida habitual comum da humanidade, ele dedica-se 



ao serviço de Deus sozinho ... Esse, então, é a forma perfeita da vida cristã. ( A 

Prova do Evangelho, I, 8) 

Para Eusébio, de primeira classe cristãos servir somente a Deus; de segunda classe cristãos 

exercer uma actividade secular. Essa dicotomia entre ocupações seculares e sagrados atingiu 

sua plena flor no monaquismo da Idade Média. Não foi até a Reforma que Lutero, Calvino e 

os outros reformadores restaurado trabalho para o seu lugar dado por Deus de dignidade. 

Como qualquer outro aspecto da vida, o trabalho visto separado de Deus parece 

ter pouco valor. Em Eclesiastes Salomão perguntou: 

Que vantagem tem o homem em toda a sua obra que ele faz debaixo do sol? (1: 

3) 

  

Por que é que um homem entrar em todo o seu trabalho e em sua luta com o 

qual se afadiga debaixo do sol? (02:22) 

  

Que proveito há para o trabalhador daquela em que se afadiga? (3: 9) 

  

Isso também é um grave mal, exatamente como um homem nasce, assim, ele 

vai morrer. Então, qual é a vantagem a ele que labuta para o vento? (5:16) 

Vê-lo a partir de uma perspectiva puramente humana, Salomão argumentou que o trabalho é 

inútil: 

Assim eu considerei todas as minhas atividades que as minhas mãos haviam 

feito e que o trabalho em que me exercida, e eis que tudo era vaidade e correr 

atrás do vento e proveito nenhum havia debaixo do sol ... Assim eu odiava todo 

o fruto do meu trabalho para o qual Eu tinha trabalhado sob o sol, pois devo 

deixá-lo ao homem que virá depois de mim. (02:11, 18) 

  

Eu vi que todo trabalho e toda habilidade que é feito é o resultado da rivalidade 

entre um homem e seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento 

... Havia um certo homem sem dependentes, não tendo nem um filho nem um 

irmão, ainda não havia fim para todo o seu trabalho. Na verdade, seus olhos não 

ficaram satisfeitos com riquezas e ele nunca perguntou: "E para quem estou 

trabalhando e me privando do prazer?" Também isto é vaidade e é uma tarefa 

penosa. (4: 4, 8) 

  



Como ele tinha chegado nua desde o ventre de sua mãe, então ele vai voltar 

como ele veio. Ele vai levar nada do fruto do seu trabalho que ele possa levar 

na mão. Isso também é um grave mal, exatamente como um homem nasce, 

assim, ele vai morrer. Então, qual é a vantagem a ele que labuta para o 

vento? (5: 15-16) 

  

Todo o trabalho do homem é para a sua boca e ainda o apetite não está 

satisfeito. (6, 7) 

É somente quando o trabalho é visto do ponto de vista de Deus que seu valor pode ser visto: 

Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e dizer a si mesmo 

que o seu trabalho é bom. Isso também tenho visto que é a partir da mão de 

Deus. (2:24) 

  

Todo homem que come e bebe, vê o bem em todo o seu trabalho: é o dom de 

Deus. (3:13) 

  

Além disso, como para cada homem a quem Deus deu riquezas e bens, Ele 

também lhe deu o poder para comer com eles e para receber a sua recompensa 

e gozar do seu trabalho; este é o presente de Deus. Para ele não vai muitas vezes 

consideram os anos de sua vida, porque Deus lhe enche com a alegria de seu 

coração. (5: 19-20) 

A fé cristã, no entanto, não aceita qualquer trabalho ética utilitarista. Não existe 

tal coisa como um trabalho secular para um cristão; todo o trabalho é um dever 

espiritual de ser feito como uma oportunidade para dar glória a Deus (1 Cor. 

10:31). A visão cristã do trabalho afirma várias verdades. 

Em primeiro lugar, Deus exaltou o trabalho comandando isso. É muitas vezes 

ignorado-se que o quarto mandamento familiarizados não só prescreve a guarda 

do sábado no sétimo dia, mas trabalhar em outros seis (Ex. 20: 9). Essa é a 

ordem de Deus, tanto quanto o dia de descanso.Sua importância é evidente a 

partir de sua inclusão no Decálogo. 

Em segundo lugar, o próprio Deus dá o exemplo de trabalho para todos 

seguirem. Deus trabalha na criação (Gênesis 1: 1), a preservação (Heb. 1: 3), a 

providência (. 1 Crônicas 29:11), o julgamento (Atos 17:31), e redenção (Gal. 

4: 4-5) . O Senhor Jesus Cristo também está trabalhando: resgatando pessoas, a 

construção de sua igreja (Mateus 16:18.), Intercedendo por Seu povo, e preparar 



um lugar no céu para eles (Gálatas 3:13). (Rm 8:34). (João 14: 1-3). Da mesma 

forma, o Espírito Santo trabalha por condenando os pecadores (João 16: 8), 

regenerando-os (Tito 3: 5), e habitando-los (2 Tim 1:14.). 

Em terceiro lugar, o trabalho é uma característica do mandato criação e é, 

portanto, uma parte normal da existência do homem. O salmista expressou que 

a verdade no Salmo 104: 14: "Ele faz com que a erva para o gado, e da 

vegetação para o trabalho do homem, para que ele possa trazer comida da 

terra." Que o homem deve trabalhar para produzir alimentos é uma parte do 

curso natural dos acontecimentos: "O homem sai para a sua obra e ao seu 

trabalho, até à noite" (v 23).. O trabalho não é um resultado da maldição, já que 

Deus ordenou a Adão para trabalhar no Jardim antes da queda (Gn 2:15). A 

queda não iniciou o trabalho, mas a amaldiçoou (Gen. 3: 17-19), tornando-se 

trabalhosa e dolorosa. 

Em quarto lugar, o trabalho é um dom de Deus. Ocupação do homem com ele 

proporciona o desenvolvimento de habilidades e produtividade, contribuição 

significativa, valor, significado e realização na vida. Ele também evita a 

ociosidade, que, como se vê claramente no indolente de toda a sociedade, é 

debilitante e destrutivo. É bem disse que "vazia é oficina do diabo." Deus 

também deu trabalho para o homem como um meio de demonstrar a imagem 

de Deus nele, que por trabalho é prover as necessidades de todos em seus 

cuidados. Dom da obra de Deus concede a satisfação de servir as necessidades 

de outras pessoas. 

Finalmente, a ética do trabalho bíblico afirma que todo o trabalho pode ser 

elevada acima do mundano por que está sendo feito para o próprio Senhor. Em 

Efésios 6: 5-7 Paulo ordenou: 

Escravos [funcionários], obedecei a vossos senhores segundo a carne 

[empregadores], com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a 

Cristo; não por meio de servindo à vista, como para agradar aos homens, mas 

como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus com o coração. Com boa vai 

prestar serviço, como ao Senhor, e não aos homens. 

Alguns dos crentes tessalonicenses não estavam vivendo de forma coerente com 

esta visão bíblica do trabalho. Eles estavam causando conflitos na igreja, por se 

recusar a trabalhar e parasitar o resto da congregação. Paulo não revelar o que 

seus motivos eram. Eles podem ter sido influenciados pelas prevalecentes vistas 

grega e judaica de trabalho, observado acima, e senti que era abaixo de sua 

dignidade. Talvez eles acreditavam que uma vez que Cristo pode voltar a 

qualquer momento, o trabalho foi inútil. Ou podem apenas ter sido preguiçoso 

(a Bíblia condena a preguiça em passagens como Provérbios 10:26; 12:27; 

15:19; 24: 30-34.). Paulo não mencionou os motivos por não trabalhar porque 



nenhum deles são válidos; não há desculpa para alguém que tem a capacidade 

e oportunidade de trabalhar para não fazê-lo. 

Uma vez que esta foi a terceira vez que Paulo teve de lidar com essa questão 

(3:10; 1 Tessalonicenses 4: 11-12.), Ele sem rodeios e confronta diretamente 

aqueles que teimosamente se recusou a trabalhar. Esta passagem contém seis 

incentivos para motivar aqueles pecando a arrepender-se e começar a trabalhar: 

desassociou, exemplo, a sobrevivência, a harmonia, vergonha e amor. 

Desassociar 

Mandamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 

para que você mantenha longe de todo irmão que leva uma vida 
desregrado e não segundo a tradição que de nós recebestes. (3: 6) 

Desde que se recusaram a obra tinha obstinAdãoente desconsiderada sua 

instrução enquanto ele estava lá (3:10) e sua exortação em sua primeira carta 

(4: 11-12; 5:14), Paulo aqui emitiu um severo de comando em relação a eles. O 

verbo grego traduzido , porém, mandamos está na posição enfática na 

sentença; Paulo não estava oferecendo uma sugestão, mas a emissão de uma 

ordem. Este comando não foi baseada em sua, Silas de e autoridade de 

Timóteo; foi emitido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e levou todo o 

peso de sua autoridade. Por isso, deveria ser obedecido imediatamente e sem 

questionar. 

Quando Paulo ordenou os tessalonicenses a manter-se longe de todo 

irmão que se recusou a trabalhar ele estava ordenando-lhes que evitá-los. E 

havia de haver exceções. Como observado anteriormente, não há nenhuma 

desculpa válida para qualquer um que é capaz de trabalhar e tem a oportunidade 

de fazê-lo ficar ocioso. O verbo traduzido manter longe é uma forma do 

verbo Stello que, quando utilizado no meio voz, significa, "para evitar", "fugir" 

ou "puxar para trás a partir de". Paulo comandou o resto da congregação a se 

separar e banir todos os ociosoirmão. 

No contexto de Mt 18, esta é a terceira etapa do processo de disciplina da 

igreja. É um passo para enfrentar o crente pecar privada; O segundo passo é a 

confrontá-lo novamente com duas ou três testemunhas presentes; passo três é 

contar a ofensa à congregação e cortar o agressor fora da vida normal da 

igreja. Para aqueles que persistem em pecar depois das três primeiras etapas, 

etapa quatro é para removê-los a partir da comunhão completamente (tratá-los 

como infiéis; Matt 18:17.). Uma vez que um pecador disciplinado ainda estava 

a ser considerado como um irmão (cf. 3,15), este desassociação parou do (salvo 

arrependimento) excomunhão completa e final da etapa quatro. 



Aqueles que se recusaram a trabalho foram colocados na categoria dos culpados 

de levar uma vida desregrado. Em um sentido militar, ataktōs ( rebeldes ) 

refere-se a "estar fora de posição", "fora de linha", ou "fora de ordem". Foi 

usado também em escritos gregos extrabiblical para se referir aos aprendizes 

sendo ocioso do trabalho (William Barclay, as cartas aos Filipenses, 

Colossenses e Tessalonicenses, rev. ed. [Louisville, Ky .: Westminster, 1975], 

217-18) . Paulo descreveu o rebelde no versículo 11 (a única outra vez que a 

palavra aparece no Novo Testamento) como "fazer nenhum trabalho em tudo, 

mas agindo como intrometidos." 

Tal ocioso, preguiçoso, out-da-line comportamento definitivamente foi não de 

acordo com a tradição que os tessalonicenses tinham recebido. Como 

observado na discussão de 2:15 no capítulo 24 deste volume, tradição (lit., 

"algo proferida" ) refere-se a revelação divina dada pelos apóstolos. O conceito 

de um corpo extra-bíblica da tradição igual em autoridade à Escritura é estranho 

ao Novo Testamento (cf. 2 Tim. 3: 16-17). O inspirado tradição que 

tinham recebido de Paulo, tanto por via oral (3:10) e por escrito (1 

Tessalonicenses 4: 11-12.), proibiu a ociosidade. Portanto, aqueles que se 

recusaram a trabalhar eram culpados de rejeitar a Palavra de Deus. 

Que os crentes indolentes enfrentou a disciplina da igreja mostra a seriedade 

com que Deus vê na falta de trabalhar. Desde os verdadeiros crentes amar a 

comunhão de outros crentes, sendo afastada da que deveria ser doloroso o 

suficiente para efetuar uma mudança em seu comportamento. A medida 

drástica de disciplina da igreja também era necessário para proteger a reputação 

da igreja com pessoas de fora. O mundo também deve saber que Deus não tolera 

a indolência e preguiça. 

Exemplo 

Porque vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, 

porque não agir de forma indisciplinada no meio de vós, nem 

comemos o pão de ninguém, sem pagar por isso, mas com o 

trabalho e as dificuldades mantivemos trabalhando noite e dia 

para que faríamos não ser um fardo para qualquer um de 

vocês; não porque nós não temos o direito a isso, mas, a fim de 

oferecer-se como um modelo para você, para que você siga o 
nosso exemplo. (3: 7-9) 

O apóstolo Paulo teria concordado plenamente com a declaração do puritano 

Tomé Brooks, "Exemplo é a mais poderosa retórica" (citado em IDE Tomé, um 

puritano de Ouro Tesouro [Carlisle, Penn .: Banner da Verdade, 1977], 96). Por 

isso, ele suportado esta seção com a frasevocê ... sigam o nosso exemplo. O 

verbo grego usado em ambos os casos, é uma forma do verbo mimeomai ; o 

substantivo relacionado é a origem da palavra em Inglês . mímico Paulo foi um 

exemplo para os tessalonicenses a imitar, porque ele próprio imitou o Senhor 



Jesus Cristo (1 Cor. 11: 1). Ele era um modelo de pregação do evangelho (1 

Tes. 1: 6), o sofrimento duradouro (2: 2), honestidade e integridade (2: 3-5), 

humildade (2: 6), mansidão (2: 7), afeto (2: 8), o auto-sacrifício (2: 8), santidade 

(2:10), e de oração (3:10). Assim como eles seguiram o seu exemplo nessas 

áreas (1: 6), eles precisavam seguir o seu exemplo de trabalho duro (2: 9). 

A frase vós mesmos sabeis apelos "ao conhecimento em primeira mão dos 

missionários 'Tessalonicenses comportamento exemplar (cf. 1 Ts 2:. 1; 3: 3; 5: 

2; Atos 20:18, 34); eles não agiram de forma indisciplinada. O verbo grego 

traduzido ato de forma indisciplinada está relacionada com a palavra 

traduzida como "rebelde" no versículo 6 e "indisciplinado" no versículo 11. 

operosidade dos missionários estava em nítido contraste com a indolência dos 

membros inativos da congregação. Reforçando esse contraste, Paulo declarou: . 

Nem nós comemos o pão de ninguém sem pagar por isso a frase para comer 

... pão refere metaforicamente à alimentação e sustento (cf. Gen. 3:19; 43:32; 

07:12 Amos; Matt 15: 2; Lucas 14:15).. Embora, aparentemente, ficou na casa 

de Jason (Atos 17: 7), os missionários não comer às suas custas.Eles insistiu em 

pagar a sua própria comida e, talvez, a sua pousada, com árduo trabalho e as 

dificuldades que manteve trabalhando noite e dia, de modo que eles não 

seria um fardo para qualquer um dos tessalonicenses-a verdade, o apóstolo 

tinha também lembrou-lhes em sua primeira epístola (1 Tessalonicenses 2: 9; 

cf. Atos 20:34; 1 Cor 04:12..). 

Paulo deixou claro que sua razão para fazer o trabalho manual era não 

porque ele, Silas e Timóteo se não tem o direito de receber apoio para o seu 

intenso trabalho de pregação e ensino. Ele nem sempre renunciar a aceitar o 

apoio das igrejas para que ele ministrava. Na verdade, os filipenses duas vezes 

mandou um presente durante a sua estada em Tessalônica (cf. Fl 4:16.), E ele 

também recebeu o apoio de outras igrejas enquanto ministrando em Corinto (2 

Cor. 11: 8-9). Ele particularmente escolheu trabalhar em Tessalônica para que 

aqueles que se recusaram a obra não poderia apontar para o seu não está 

funcionando como justificação para a sua ociosidade. Em vez disso, os 

missionários dignificou o trabalho, oferecendo-se como um modelo para os 

crentes a seguir. 

Paulo claramente ensinou que como um apóstolo e pregador que ele tinha o 

direito de pleno apoio. Em Gálatas 6: 6, ele escreveu: "O que é ensinado a 

palavra é compartilhar todas as coisas boas com aquele que o ensina." Ele 

instruiu a Timóteo que "os presbíteros que presidem bem devem ser 

considerados dignos de dupla honra, especialmente os que labutam na pregação 

e no ensino" (1 Tim. 5:17). Mas a sua exposição mais detalhada desse princípio 

está em 1 Coríntios 9: 3-14: 

A minha defesa para com os que me acusam é esta: Será que não temos o direito 

de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco esposa crente, 



como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas? Ou só eu 

e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem a qualquer 

momento serve como um soldado à sua própria custa? Quem planta uma vinha 

e não come do seu fruto? Ou quem apascenta um rebanho e não usa o leite do 

rebanho? Não estou falando essas coisas de acordo com o julgamento humano, 

sou eu? Ou não diz a lei também dizer essas coisas? Pois está escrito na Lei de 

Moisés: "Não amordace o boi quando debulha." Deus não está preocupado com 

bois, é Ele? Ou ele está falando totalmente por nossa causa? Sim, por nossa 

causa que foi escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, eo 

debulhador de trilhar na esperança de compartilhar as culturas. Se semeamos as 

coisas espirituais em você, não é muito se colhemos coisas materiais de 

você? Se outros compartilham o direito sobre você, nós não mais? No entanto, 

nós não usamos deste direito, mas nós suportar todas as coisas de modo que nós 

não causará nenhum obstáculo para o evangelho de Cristo. Não sabeis vós que 

os que realizam serviços sagrados comer a comida do templo, e os que 

freqüentam regularmente ao altar têm a sua quota do altar? Assim também, o 

Senhor ordenou aos que anunciam o evangelho para obter seu sustento do 

evangelho. 

Paulo começou por pedir uma série de perguntas retóricas, cada um exigindo 

uma resposta afirmativa. Assim como ele tinha o direito de comer e beber (v. 

4) e é casado (v. 5), ele também tinha o direito de abster-se de trabalho físico e 

dar-se totalmente ao trabalho árduo do ministério (6 v.). O apóstolo, em 

seguida, apresentou uma série de analogias para demonstrar ainda mais sua 

posição (v. 7). Os soldados têm o direito de ter suas despesas pagas; aqueles 

que plantam vinhas têm direito ao fruto que produzem; aqueles que cuidar dos 

rebanhos têm o direito de que eles produzem. Usando a ilustração proverbial de 

um grão boi debulha, a Lei ensina que aqueles que são o ministro para ser 

atendido (vv. 8-10). Aqueles que derrame suas vidas para ministrar a, 

ensinando, e nutrir os outros têm o direito de esperar o seu apoio (vv. 11-14). 

Desde Paulo humildemente trabalhou para satisfazer suas necessidades, além 

de seu ministério, como poderia alguém mais justificar a não fazê-lo? Mas, 

apesar de todo o trabalho duro de Paulo para ser um modelo divino para eles, 

alguns ainda se recusou a trabalho. Para eles, medidas severas estavam em 

ordem. 

Sobrevivência 

Porque, quando ainda estávamos convosco, estamos habituados a 

dar-lhe esta ordem: se alguém não está disposto a trabalhar, 
então ele não é para comer, também. (3:10) 

A exemplo dos missionários, Paulo acrescentou um comando pontiagudo. O 

divinamente revelado, autoritária verdade axiomática que aqueles que não 



estão dispostos a trabalhar são para não comer não era novidade para os 

santos. A ignorância não foi o problema, pois mesmo quando os 

missionários estavam com eles, usado para dar -lhes que ordem. Paulo 

também tinha discutido este assunto em sua primeira epístola (4:11; 5:14). Seu 

ponto é simples: se as pessoas ficar com fome o suficiente, eles vão trabalhar 

para conseguir comida. Como Salomão colocou, "o apetite do trabalhador 

trabalha para ele, para a sua fome o incita on" (Prov. 16:26). Os crentes que têm 

a oportunidade ea capacidade de trabalhar para a sua própria comida estão a 

fazê-lo. Aqueles que não são piores do que os descrentes (1 Tim. 5: 8). 

É importante notar que Paulo trata aqui a questão das pessoas não querem 

trabalhar, não os que não podem trabalhar. Ambos os crentes individuais e da 

igreja como um todo tem a responsabilidade de cuidar dos pobres (Mt 6: 2, 3; 

Gl 2:10; 1 Tim. 5:. 4; Hb 13:16; Tiago 2:.. 15 16; 1 João 3:17). Mas nem o 

mundo nem a Igreja deve a vida para aqueles com preguiça de 

trabalho. Estamos acostumados a "direitos" em nossa sociedade. Esta é a idéia 

de que aqueles que não vai trabalhar duro têm o direito de ser pago o dinheiro 

tomado de aqueles que o fazem.Os resultados da cultura de bem-estar são 

visíveis para todos os rompimentos para ver a família, imoralidade, crime, 

desesperança, falta de sentido, e amargura. 

Harmonia 

Porquanto ouvimos que alguns entre vós estão levando uma vida 

indisciplinada, fazendo nenhum trabalho em tudo, mas agindo 

como intrometidos. Agora essas pessoas, ordenamos e exortamos 

no Senhor Jesus Cristo para trabalhar de forma tranquila e 

comam o seu próprio pão. Mas, quanto a vós, irmãos, não vos 
canseis de fazer o bem. (3: 11-13) 

Palavra tinha chegado a Paulo que, apesar de suas exortações, tanto em pessoa 

(3:10) e por escrito (1 Tessalonicenses 4: 11-12.), Alguns na congregação ainda 

não estavam dispostos a trabalhar. Como ele foi capaz de ouvir sobre 

aqueles levando uma vida indisciplinada não é conhecida, mas de alguma 

forma a notícia do problema contínuo alcançado Corinth de 

Tessalônica. Ataktōs ( indisciplinada ) é a mesma palavra traduzida como 

"rebelde" no versículo 6. O indisciplinado foram fazendo nenhum trabalho 

em tudo, mas agindo como intrometidos. Há um jogo de palavras em 

grego; Paulo diz que eles não eram ergazomenous , 

mas periergazomenous ; "não ocupado, mas intrometidos." Não contente com 

a recusar-se a trabalhar de forma produtiva, eles usaram seu tempo desocupado 

para passear interferir na vida dos outros na igreja (cf. 1 Tm. 5:13). Os 

nonworkers foram um irritante, criando desunião e discórdia por ser um fardo 

para aqueles que fizeram o trabalho. Isso estava começando a afetar a harmonia 

de amor e testemunho eficaz da Assembleia da fé. 



Agora essas pessoas, escreve Paulo, nós fortemente comandar 

e suavemente exortamos no Senhor Jesus Cristo para trabalhar de forma 

tranquila e comam o seu próprio pão. Um corolário do conceito paulino 

familiar de estar no Senhor Jesus Cristo (cf. Rm 8.: 1; 16:.. 3, 7; 1 Cor 1:30; 

2 Coríntios 5:17) é a unidade daqueles unidos com Ele (Rom. 12: 5; 1 

Tessalonicenses 2:14).. Para preservar essa unidade precioso, os membros 

indolentes do rebanho foram ordenados a trabalhar de forma tranquila e 

comam o seu próprio pão. Eles foram para sossegar, parar de se intrometer 

nos assuntos de outras pessoas, e começar a levar uma vida ordenada de 

trabalho silencioso, consistente. Ao fazer isso eles deixariam de ser um fardo e 

tornar-se uma bênção, promovendo assim a harmonia na igreja. 

Paulo encorajou o resto dos irmãos que estavam trabalhando 

fielmente não para vos canseis de fazer o bem (cf. Gal. 6: 9). O perigo era que 

eles iriam se cansar dos caloteiros e tornar-se indiferente às necessidades 

reais. Como observado acima, o povo de Deus não deve ignorar a sua 

responsabilidade de cuidar de quem precisa. Davi escreveu: "O justo se 

compadece e dá ... Durante todo o dia ele é misericordioso e empresta" (Sl. 

37:21, 26). No Salmo 41: 1, ele acrescentou: "Bem-aventurado é aquele que 

considera o impotente" (cf. Sl 112: 9.). Salomão também estava ciente da 

necessidade de cuidar dos pobres: "Quem dá aos pobres nunca vai querer, mas 

quem fecha os olhos terá muitas maldições" (Pv 28:27.). Em Isaías 58: 7, Deus 

elogia aqueles que "divide a [sua] pão com o faminto, e trazer os pobres sem-

teto para a casa." Em Lucas 14: 12-14 Jesus disse: 

E Ele também chegou a dizer para a pessoa que tinha convidado: "Quando você 

dá um almoço ou um jantar, não convide seus amigos ou seus irmãos ou seus 

parentes ou vizinhos ricos, caso contrário, eles também podem convidá-lo em 

troca e que será o seu reembolso, mas quando você dá uma recepção, convida 

os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado, uma vez que 

eles não têm os meios para recompensá-lo;. para você será reembolsado na 

ressurreição dos justos. " 

Paulo lembrou aos anciãos de Éfeso: "Em tudo o que eu lhe mostrei que, trabalhando duro 

dessa maneira você deve ajudar os fracos e lembre-se das palavras do Senhor Jesus, que Ele 

mesmo disse:" Há mais felicidade em dar do que receber " (Atos 20:35). A receita para a 

unidade da igreja era para os não trabalhadores para ir ao trabalho, e para toda a congregação 

para cuidar dos necessidade genuína. Obviamente, este foi dirigido para os homens que 

tiveram a responsabilidade de sustentar as suas famílias, enquanto as mulheres mantiveram a 

casa (cf. Tito 2: 3-5).Mesmo jovens viúvas estavam para se casar com maridos que iria 

resgatá-los de serem intrometidos (cf. 1 Tim. 5: 11-14). 

Vergonha 



Se alguém não obedecer à nossa instrução nesta carta, tome nota 

especial dessa pessoa e não associar com ele, de modo que ele 
será confundido. (3:14) 

Uma vez que esta foi a terceira vez que Paulo tinha lidado com este 

problema, qualquer um que ainda se recusou a obedecer a sua instrução 

nesta carta estava sendo pecaminosamente obstinado. Por isso, ele comandou 

o resto do conjunto de tomar nota especial de tal pessoa. Ele estava a ser 

marcado por atenção, o grave resto da congregação foi não para associar-se 

com ele. A forte verbo composto duplo sunanamignumi ( associado com ) 

significa, literalmente, "misturar-se junto com ele." A igreja era individual e 

coletivamente para retirar comunhão de tais pessoas e evitá-los. Eles foram, 

provavelmente, a ser negado o privilégio de receber a comunhão. Certamente 

eles não deveriam ser autorizados a participar na festa de amor, uma vez que 

alimentá-los uma refeição iria perdoar e perpetuar o seu comportamento 

indolente. A pressão de isolamento era para ser exercida sobre eles para 

produzir arrependimento. 

O objetivo desta terceira etapa do processo de disciplina na igreja (cf. a 

discussão do v. 6 acima) é que aqueles que se recusam a trabalhar será 

confundido. O verbo traduzido seja envergonhado é uma forma do 

verbo entrepō , o que significa, literalmente, "voltar-se para si mesmo." A idéia 

é que o isolamento da comunhão faria com que os crentes pecando para refletir 

sobre sua condição, ver-se para os ímpios, pecadores recalcitrantes que eram, 

se envergonhar, e mudar seu comportamento. O arrependimento e restauração 

do membro em pecado é sempre o objetivo da disciplina na igreja. 

Amar 

No entanto, não considerá-lo como um inimigo, mas admoestai-o 
como irmão. (3:15) 

Uma vez que esta ainda não é a quarta e última etapa do processo de disciplina, 

os membros fiéis da assembléia deve não considerar o que está sendo 

disciplinado como um inimigo (cf. Mat. 18:17). Desde que ele ainda não havia 

sido colocado para fora da comunhão: e entregue a Satanás (1 Cor 5..: 5; 1 Tm 

1:20) (1 Cor 5. 2), a congregação ainda não era a tratá-lo "como um Gentil e 

um cobrador de impostos "(Mat. 18:17), mas admoestai-o como irmão. 

Este ponto fornece um equilíbrio tão necessário para o processo de disciplina, 

observando que o motivo para disciplinar crentes pecando é amor. Gálatas 6: 1 

dá a atitude adequada para as pessoas envolvidas no processo de disciplina: 

"Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que sois espirituais, 

corrigi o tal com espírito de mansidão; e olha por ti mesmo, para que você 

também não será tentado. " 



Ética de trabalho de nossa cultura tem corroído, mas a ética do trabalho bíblico 

permanece constante. Quando os cristãos diligentemente buscar a vocação a 

que Deus os chamou, Deus é honrado. Portanto, "Todos os que estão sob o jugo 

como escravos devem considerar seus senhores dignos de toda honra, de modo 

que o nome de Deus e nossa doutrina não será falado contra" (1 Tim. 6: 1). 

 

8. A Oração pela capacitação divina (2 

Tessalonicenses 3: 16-18) 

Ora, o próprio Senhor da paz continuamente te conceda a paz em 

todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós! Eu, Paulo, 

escrevo esta saudação de próprio punho, e este é um sinal 

distintivo em cada letra; esta é a maneira que eu escrevo. A graça 
de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. (3: 16-18) 

Esta breve carta foi preenchido com um grande drama. Seus três capítulos 

curtos têm descrito a retribuição de Deus sobre os que rejeitam perversos do 

Senhor Jesus Cristo, ea sua destruição eterna no inferno (1: 6-10). Discutiu-se 

o julgamento do mundo pecaminoso de Deus no Dia do Senhor (2: 1-2). Ele 

também previu a vinda do Anticristo final, a abominação da desolação blasfemo 

ele vai cometer, e sua destruição final no retorno de Jesus Cristo (2: 3-12). Ele 

alertou sobre lobos enganadores em pele de cordeiro (2: 2-3) e repreendeu os 

cristãos preguiçosos (3: 6-15). Em suma, tem até este ponto foi uma carta 

tempestuoso. Mas esta passagem final é como o mar calmo depois de uma 

tempestade violenta. 

A igreja de Tessalônica, tão forte, em muitos aspectos, tinha sido atormentado 

por perseguição, a falsa doutrina, medo e pecado. No corpo principal desta 

carta, Paulo deu-lhes instruções detalhadas para lidar com essas questões. Mas 

ele sabia que não importa o quão bem eles entenderam a informação que ele 

lhes tinha dado, que não poderiam implementá-lo em sua própria força. Por 

isso, ele periodicamente pontuados instrução deste carta com pedidos para que 

Deus permitir crentes se conformar com isso. Após instruindo-os sobre a vinda 

de Cristo no julgamento, trazendo destruição eterna sobre os ímpios (1: 5-10), 

Paulo escreveu: 

Para este fim, também oramos por você sempre, que o nosso Deus vos faça 

dignos da sua vocação, e cumpra todo desejo de bondade e obra de fé com o 

poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós 

nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. (1: 11-12) 

Depois de sua discussão sobre o Dia do Senhor e da ascensão e queda do 

Anticristo final (2: 1-15), Paulo novamente fechada uma seção de exortação 



com uma oração: "Ora, o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai , que 

nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça, conforto 

e fortalecer os vossos corações em toda boa obra e palavra "(2: 16-17). 

No capítulo 3, Paulo pediu aos tessalonicenses para orar por seu ministério 

eficaz e para a proteção de seus inimigos (vv. 1-2). Ele, então, instruiu-os sobre 

a fidelidade de Deus e exortou-os a continuar a obedecer o que ele lhes ensinara 

(vv. 3-4). Essa seção foi encerrada com a oração: "Que o Senhor encaminhe os 

vossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo" (v. 5). 

Os versículos 6-15 discutiu o problema das pessoas que se recusaram a trabalhar 

e detalhou a responsabilidade da igreja para discipliná-los. Então, pela quarta 

vez nesta epístola, o apóstolo expressa o desejo do seu coração em uma bênção 

oração a Deus para eles (vv. 16-18) que Ele iria energizar sua maturidade 

espiritual. 

De ( Agora ) marca uma transição, como Paulo se move de comando e 

exortação (vv. 6-15) a bênção e oração (16-18 vv.). Esta passagem não registra 

uma oração real, mas sim expressa o desejo do seu coração, que constantemente 

se levanta como um grito de bênção de Deus. Ele clama a Deus para conceder 

quatro bênçãos que são essenciais para a maturidade espiritual: a paz, a força, a 

verdade, e de graça. 

Paz 

Ora, o próprio Senhor da paz continuamente te conceda a paz em 
todas as circunstâncias. (3: 16a) 

Primeiro pedido de Paulo aqui, como em suas outras cartas (cf. 2 Cor 13:11;.. 

Ef 6:23), é para que altamente valorizada, a realidade ainda indescritível, . 

paz O mundo define a paz como a sensação de calma, tranquilidade , 

tranquilidade, satisfação e bem-estar que vem quando tudo está indo bem. Mas 

essa definição, francamente, é superficial. Um sentimento calmo, tranquilo 

pode ser produzido por mentiras, auto-engano, boa sorte inesperada, a ausência 

de conflitos e problemas, biofeedback, drogas, álcool, mesmo uma boa noite de 

sono. Essa paz é passageira e facilmente destruídos. Ele pode ser quebrado pela 

chegada de conflitos e problemas, bem como pelo fracasso, dúvida, medo, 

rancor, raiva, orgulho, dificuldade, culpa, remorso, tristeza, ansiedade por 

circunstâncias além do controle da pessoa, estar decepcionado ou maltratados 

por outros, a tomada de decisões-in ruins short, por qualquer ameaça à própria 

segurança. 

Mas a verdadeira espiritual paz é completamente diferente do superficial, 

efêmera, paz humano frágil. Ele é o deep, instalou-se a confiança de que tudo 

está bem entre a alma e Deus por causa do Seu amor, controle soberano da 



própria vida, tanto no tempo e na eternidade. Essa calma segurança baseia-se 

no conhecimento de que os pecados são perdoados, bênção está presente, o bem 

é abundante, mesmo com problemas, eo céu está à frente. A paz que Deus dá 

aos Seus filhos amados como sua posse e privilégio não tem nada a ver com as 

circunstâncias da vida. 

Que a paz tem várias características. Primeiro, ele é divino, decorrente do 

próprio Senhor da paz. O pronome autos ( Ele mesmo ) está na primeira 

posição enfática no texto grego. O Deus que é paz concede paz aos crentes. É a 

própria essência de sua natureza, um de seus atributos. Deus está em todos os 

momentos em perfeita paz, sem qualquer discórdia dentro de si mesmo. Ele 

nunca está sob estresse, preocupado, ansioso, com medo, sem saber, ou 

ameaçados. Ele está sempre perfeitamente calmo, tranquilo, e conteúdo. Não 

há surpresas para sua onisciência, nenhuma alteração para a Sua imutabilidade, 

sem ameaças à sua soberania, não há dúvidas em nuvem Sua sabedoria, nenhum 

pecado para manchar sua santidade. A sua indignação é clara, controlado, 

calmo e confiante. 

As Escrituras deixam claro que a paz caracteriza e flui de cada membro da 

Trindade. "Deus da paz" é um título comum para o Pai (por exemplo, Jz 6:24; 

Rm 15:33; 16:20; 1 Cor 14:33; 2 Cor 13:11; Fp 4:.... 9. ; 1 Tessalonicenses 5:23; 

Hb. 13:20).. I Tessalonicenses 5:23 chama o Pai "o Deus da Paz"; Jesus Cristo 

é aqui chamado o Senhor da paz. Em conjunto, as duas passagens revelam 

divindade e igualdade de Cristo com o Pai, uma vez que ambos são a fonte de 

paz. Isaías 9: 6 dá-lhe o título de "Príncipe da Paz"; falando de Cristo, Efésios 

2:14 diz: "Ele é a nossa paz." O Espírito Santo também é a fonte de paz. A paz 

é um dos frutos do Espírito (Gl. 5:22), enquanto que Paulo escreveu em 

Romanos 14:17, "O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz 

e alegria no Espírito Santo." 

No trabalho perfeitamente harmoniosa da Trindade, o Pai decretou a paz, o 

Filho comprou (cf. Atos 10:36; Rom. 5: 1; Col. 1:20), e do Espírito Santo traz-

lo. 

Em segundo lugar, a paz divina é um dom de Deus. É a sua boa vontade para 

graciosamente conceder -lo para aqueles que pertencem a Ele. A bênção 

sacerdotal de Israel diz, em parte, "O Senhor levante o Seu rosto sobre ti, e te 

dê a paz" (Num. 06:26). No Salmo 29:11 Davi declarou: "O Senhor abençoará 

o seu povo com a paz", enquanto o Salmo 85: 8 acrescenta que "Deus, o Senhor 

... falará de paz ao seu povo, para seus santos." Em Isaías 57:19 Deus promete 

"paz, paz, para o que é agora e para o que está perto" (cf. Is. 26: 3, 12). Paulo 

orou: "Ora, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer" 

(Rom. 15:13). Paz também vem do Senhor Jesus Cristo, que prometeu: "Paz 

que eu deixo com você; a minha paz vos dou" (João 14:27; cf. 16:33; 20:19, 21, 

26). A paz é uma parte integrante do Novo Testamento em que aparece nos 



cumprimentos de todas as epístolas de Paulo, bem como em 1 Pedro, 2 Pedro, 

2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. 

Deus não dá a verdadeira paz espiritual para os incrédulos, pois é uma 

característica da salvação (Rom. 15:13). Isaías 48:22 declara sem rodeios: 

"'Não há paz para os ímpios, diz o Senhor" (cf. 57:21;. Jer 06:14; 08:11; 13:10 

Ezequiel, 16.). A paz a experiência ímpios é a falsa paz de ilusão. O pastor 

puritano Tomé Watson escreveu: 

Flui Paz de santificação, mas sendo regenerado, não têm nada a ver com a paz 

... Eles podem ter uma trégua, mas há paz. Deus pode deixar de os ímpios um 

tempo, e parar o bramido do seu canhão; mas, ainda que haja uma trégua, ainda 

não há paz. O ímpio pode ter algo que se parece com a paz, mas não é. Eles 

podem ser destemido e estúpido; mas há uma grande diferença entre uma 

consciência entorpecida, e uma consciência pacificada ... Esta é a paz do 

diabo; ele rochas homens no berço da segurança; ele chora paz, paz, quando os 

homens estão no precipício do inferno. A paz aparente um pecador tem, não é 

do conhecimento de sua felicidade, mas a ignorância de seu perigo. ( Corpo da 

Divindade [reimpressão; Grand Rapids: Baker, 1979], 182) 

A falsa paz do regenerado também tem vários componentes. É a paz da 

presunção. Ele é baseado no orgulho, não a verdade, decorrentes de pensar a si 

mesmo para ser digna diante de Deus. Aqueles que têm que estão sob a noção 

equivocada de que Deus irá aceitá-los porque eles são boas pessoas. Ele acalma 

aqueles iam para o inferno em uma falsa sensação de que tudo ficará bem. 

Além disso, a falsa paz daqueles que são inimigos de Deus separa de paz e 

santidade-duas realidades que Deus uniu. Salmo 85:10 afirma que a verdadeira 

paz é indissociável santidade quando declara, "Justiça e paz se beijaram." Isaías 

32:17 acrescenta: "O trabalho da justiça será a paz." Apenas, um homem 

enganado tolo podia gabar-se: "Eu tenho a paz que eu ande na teimosia do meu 

coração" (Deut. 29:19). Watson, observa que "assim como você pode chupar 

saúde fora do veneno, como a paz para fora do pecado" ( Corpo da 

Divindade, 183). 

Além disso, ao contrário da paz verdadeira, que se torna mais forte através de 

ensaios, falsa paz não pode sobreviver aos testes de vida. Problemas sacode 

severamente e deixa-lo em desespero. A falsa paz apreciado por incrédulos não 

será de nenhum conforto quando o Dia do Senhor vem: "Paz e segurança" 

Enquanto eles estão dizendo, em seguida, a destruição virá sobre eles de 

repente, como as dores de parto em cima de uma mulher grávida, e eles não vão 

escapar "(1 Tessalonicenses 5: 3.). 

Um terceiro elemento da paz divina que Deus dá aos crentes é que 

é continuamente disponível. Por que então a Paulo orar pelos crentes para 



experimentá-la? Porque embora a verdadeira paz é sempre disponível pode ser 

interrompido. Os cristãos fracos ou desobedientes pode encontrar sua paz 

perturbada pelos mesmos pecados, dúvidas, medos e ansiedades que destroem 

a falsa paz do não redimido. 

Como pode a paz interrompida de um crente ser restaurado? Em primeiro lugar, 

confiando em Deus. No Salmo 42:11 o salmista perguntou a si mesmo: "Por 

que você está em desespero, ó minha alma? E por que tem de se tornar 

perturbada dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ajuda do 

meu rosto e meu Deus" (cf. v 5; 43: 5.). 

Em segundo lugar, a paz que é perdida pelo pecado pode ser restaurado pela 

obediência arrependido. Deus prometeu a Israel, "Se você andar nos meus 

estatutos, e guardardes os meus mandamentos, de modo a levá-los para fora ... 

Eu também concederá a paz na terra" (Lev. 26: 3, 6). Para os romanos, Paulo 

escreveu que haverá "glória e honra e paz a todo aquele que faz o bem" (Rom. 

2:10). "Se você tem paz", aconselhou Tomé Watson, "fazer a guerra com o 

pecado" ( Corpo da Divindade, 185). 

Em terceiro lugar, a paz pode ser restaurado ao aceitar a correção de Deus: 

Eis que, como feliz é o homem a quem Deus reprova, por isso não despreze a 

disciplina do Todo-Poderoso. Para ele inflige dor e dá alívio; Ele feridas, e as 

suas mãos curam. De seis angústias Ele vai entregar-lhe, mesmo em sete o mal 

não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra do poder da espada. Você 

vai ser escondido do açoite da língua, e você não vai ter medo de violência 

quando se trata. Você vai rir de violência e fome, e você não vai ter medo de 

animais selvagens. Para você vai estar em conluio com as pedras do campo, e 

as feras do campo estará em paz com você. Você saberá que sua barraca é 

seguro, pois você vai visitar o seu domicílio e não temo nenhuma perda. (Jó 5: 

17-24) 

Em quarto lugar, a paz pode ser restaurado por andar no Espírito, uma vez que 

a paz é um elemento do fruto do Espírito (Gl 5:22.). 

Em quinto lugar, a paz pode ser restaurado por amar a Deus de coração e 

evitando legalismo. Em Gálatas 6:16 Paulo escreveu: "E quem vai caminhar 

por essa regra [pela fé no poder do Espírito Santo], paz e misericórdia sejam 

sobre eles." 

Em sexto lugar, aqueles cuja paz foi interrompida necessidade de Oração para 

que o Deus da paz e do Príncipe da Paz vai restaurá-lo. 

Um quarto elemento da paz divina que Deus dá continuamente a remidos é que 

ela existe em todas as circunstâncias. Ele não é afetado por qualquer coisa no 



reino deste mundo, porque se baseia na promessa de eterna salvação (Hb 5: 9.) 

feita pelo Deus que não pode mentir (Tito 1: 2). Ele está ancorado na realidade 

de que "aquele que começou a boa obra em [crentes] vai completá-la até o dia 

de Cristo Jesus" (Filipenses 1: 6.). Este, inatacável, paz transcendente 

inquebrável, de modo totalmente diferente de paz mundana (João 14:27), 

estabiliza o Cristão em cada situação (cf. Filipenses 4: 7.). 

Paulo ansiava por Deus que conceda a paz Tessalonicenses, de modo que não 

importa o que as suas circunstâncias eram, eles iriam experimentar confiança 

estabelecida e alegria inabalável em meio às tempestades da vida. 

Força 

O Senhor seja com todos vós! (3: 16b) 

À primeira vista, esta parece ser uma afirmação intrigante; uma vez que Deus é 

onipresente (cf. Sl 139:. 7-12), como Ele poderia não estar com eles ? 

todo Mas Paulo não tivesse algum sentido benigna da presença de Deus em 

mente, mas sim Sua presença para capacitar os crentes a viver para a sua 

glória. O salmista se deleitava em que reforçar a presença no Salmo 46: 1: 

"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." Foi Sua 

presença que permite que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 28:20, quando 

disse: "Eu estarei sempre convosco, até ao fim dos tempos." Ele prometeu aos 

Doze, chocados e tristes com a revelação de que ele logo seria deixá-los, 

E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco 

para sempre; que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, 

porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco 

e estará em vós. Eu não deixarei órfãos; Eu voltarei para você. (João 14: 16-18; 

cf. Atos 1: 8) 

Os crentes precisam presença fortalecimento de Deus por várias razões. Em 

primeiro lugar, que lhes permite resistir à tentação. Primeiro Coríntios 10:13 

promessas: "Não tentação ultrapassou você, mas, como é comum ao homem, e 

Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que você é capaz, mas 

com a tentação, vos proverá o caminho de escape também, de modo que você 

será capaz de suportar. " A força de Cristo vai abrir o caminho para os crentes 

a fugir da tentação. 

Em segundo lugar, os crentes precisam de força de Deus para enfrentar Satanás 

e suas hordas de demônios. Em Efésios 6: 10-13 Paulo instruiu os cristãos como 

se preparar para a guerra espiritual: 

Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de 

toda a armadura de Deus, para que você será capaz de permanecer firmes contra 



as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra 

os principados, contra as potestades, contra as forças deste mundo tenebroso, 

contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a 

armadura de Deus, para que você será capaz de resistir no dia mau e, havendo 

feito tudo, permanecer inabaláveis. 

Em terceiro lugar, os crentes precisam de força de Deus para servi-lo de forma 

eficaz. "Eu fui feito ministro", escreveu Paulo, "de acordo com o dom da graça 

de Deus que me foi dada de acordo com a operação do seu poder" (Ef. 3: 7). Aos 

Colossenses, ele acrescentou: "Para este efeito, também trabalho, combatendo 

segundo a sua energia, o que poderosamente trabalha dentro de mim" (Col. 

1:29). Ele elogiou a "Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu, porque Ele 

me considerou fiel, pondo-me em serviço" (1 Tim. 1:12). O escritor de Hebreus 

expressou seu desejo de que seus leitores que "o Deus da paz, ... equipá-lo em 

todas as coisas boas para fazer a Sua vontade, operando em nós o que é 

agradável à sua vista" (Hb 13: 20-21. ). 

Em quarto lugar, os crentes precisam de força de Deus para perseverar. Paulo 

escreveu com confiança para Timóteo: "E o Senhor me livrará de toda má ação, 

e me levará salvo para o seu reino celestial;. A ele seja a glória para todo o 

sempre Amém" (2 Tm 4:18.). Jude lembrou seus leitores que Deus "é poderoso 

para vos guardar de tropeçar, e para fazê-lo ficar na presença de Sua glória 

irrepreensível com grande alegria" (Judas 24). 

Em quinto lugar, os crentes precisam de força de Deus para suportar as 

provações. Paulo escreveu em 2 Coríntios 12: 9-10: 

E Ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na 

fraqueza." Muito contente, então, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o 

poder de Cristo habite em mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas 

injúrias, nas angústias, nas perseguições, nas dificuldades, por amor de 

Cristo; Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. 

Em sexto lugar, os crentes precisam de força de Deus para evangelizar 

eficazmente o mundo perdido. Jesus disse em Atos 1: 8: "Ides receber uma 

força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas 

tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até à parte mais remota 

da terra" ( cf. Mat. 28: 18-20). Depois de sua conversão, Paulo "continuou a 

aumentar em força e confundia os judeus que habitavam em Damasco, 

provando que este Jesus é o Cristo" (Atos 09:22; cf. 18: 9-10; 2 Tm 4:17.). 

A oração de Paulo em Efésios 3: 16-19 resume a necessidade dos crentes para 

o poder de Deus em todos os aspectos da vida. Ele orou para que Deus 



iria conceder-lhe, de acordo com as riquezas da sua glória, para ser fortalecidos 

com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em seu 

coração por meio da fé; e de que, estando arraigados e alicerçados em amor, 

pode ser capaz de compreender, com todos os santos, qual seja a largura, 

comprimento e altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede 

todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. 

Filipenses 4:13 declara sucintamente: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Deus 

fornece toda a força necessária para servir e glorificar a Ele para aqueles que confiam nele, 

obedecê-lo, aceitar o Seu castigo, andar no Espírito, amá-Lo de coração, viver pela Palavra, 

e fielmente orar. 

Verdade 

Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, e este é um 

sinal distintivo em cada letra; esta é a maneira que eu 
escrevo. (3:17) 

Paulo interrompe sua bênção para a igreja, que é retomada no versículo 18, para 

lidar com outra questão vital. Ele estava profundamente preocupado que eles 

têm a verdade de Deus. Desde que ele era o agente de que a verdade, ele não 

queria que eles confuso sobre quais eram seus escritos autênticos; por isso, ele 

decidiu escrever este fechamento saudação com sua própria mão. 

Como observado na discussão de 2: 2 no capítulo 23 deste volume, falsos 

mestres vieram a Tessalônica, alegando que o Dia do Senhor havia 

chegado. Eles produziram uma carta forjada, supostamente, de Paulo para 

sustentar suas mentiras. Eles também podem ter negado a autenticidade de sua 

primeira epístola, uma vez que contradisse seu falso ensino. Paulo normalmente 

ditada suas cartas a um amanuense (cf. Rom. 16:22), bem como um executivo 

de negócios moderno ditando uma carta para sua secretária. Mas, para evitar 

falsificação e afirmam a sua autenticidade, ele aparentemente assinado 

pessoalmente cada um deles (cf. 1 Cor 16:21;. Gal 6:11;. Col. 4:18;. Filemon 

19); sua assinatura distintivo tornou-se a marca distintiva, em cada letra que 

escreveu. 

Como foi o apóstolo João (2 João 4; 3 Jo 4), Paulo estava profundamente 

preocupado com a verdade. Em 2 Coríntios 4: 2, ele escreveu: "Nós rejeitamos 

as coisas escondidas por vergonha, não andando com astúcia ou adulterando a 

palavra de Deus, mas, pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à 

consciência de todo homem, na presença de Deus" ( cf. 7:14; 12: 6; 13: 8). Por 

causa de seus muitos inimigos, muitas vezes marca-lo mentiroso, Paulo 

repetidamente afirmado que ele falou a verdade: "Eu estou dizendo a verdade 

em Cristo, não minto, a minha consciência testifica comigo no Espírito Santo" 

(Rm. 9: 1) ; "Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória da mina não 

vai ser interrompido nas regiões da Acaia" (2 Cor 11:10.); "Por isso eu fui 



constituído pregador, e apóstolo (estou a dizer a verdade, eu não estou 

mentindo) como um mestre dos gentios na fé e na verdade" (1 Tim. 2: 7). 

Assim como Deus é o Deus da paz e força, assim também é Ele o Deus da 

verdade (Sl. 31: 5; Isa 65:16; cf. 2 Cr 15:.. 3; Jer 10:10; João 7.: 28; 17: 3; 1 

Tessalonicenses 1: 9.; 1 João 5:20; Ap 6:10). Suas palavras são verdade (2 Sm. 

07:28), Ele é abundante em verdade (. Ps 86:15), Ele é verdadeiro mesmo se 

todos os homens são mentirosos (Rom. 3: 4), e Ele não pode mentir (Num. 

23:19; 1 Sm 15:29; Tito 1:. 2; Hb 6:18).. 

O Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, é também a verdade. João 1:14 O descreve 

como "cheio de graça e de verdade"; versículo 17 diz: "a graça ea verdade 

vieram por Jesus Cristo"; em João 7:18 Ele se referiu a si mesmo como "Aquele 

que é ... verdadeiro"; nas palavras familiares de João 14: 6, Ele é "o caminho, 

ea verdade, ea vida"; Efésios 4:21 declara que "a verdade está em 

Jesus"; Apocalipse 3: 7 O descreve como "Aquele que é santo, que é 

verdadeiro"; versículo 14 como "o Amém, a testemunha fiel e verdadeira"; e 

Apocalipse 19:11 diz que ele "chama-se Fiel e Verdadeiro." 

O Espírito Santo, o terceiro membro da Trindade, também é verdade. João três 

vezes o chama de "o Espírito da verdade" (14:17; 15:26; 16:13), enquanto que 

1 João 5: 6 afirma que "o Espírito é a verdade." 

Paulo queria que a igreja para ser a "coluna e baluarte da verdade" (1 Tim. 

3:15). Mas, para isso, ele deve ser capaz de distinguir entre "o espírito da 

verdade eo espírito do erro" (1 João 4: 6). O único ponto de referência para fazê-

lo é a "palavra da verdade" (Col. 1: 5; 2 Tm 2:15, Tiago 1:18.), Que é por isso 

que Paulo estava tão profundamente preocupado para se proteger, proteger e 

assegurar a autenticidade da revelação que Deus lhe deu. 

Graça 

A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. (3:18) 

Paulo conclui seu desejo oração e da epístola, expressando seu desejo de 

que todos aqueles que colocaram sua fé no Senhor Jesus Cristo continuar a 

ter graça. Graça é a bondade imerecida de Deus e benevolência concedido 

àqueles que de modo algum merece. A graça de poupança foi decretado por 

Deus (Sl 84:11.) E dado através de nosso Senhor Jesus Cristo (cf. Jo 1:17; Rm 

5:15; 1 Cor. 1:. 4; Tito 2:11). Graça é essencial , não só para a salvação (Atos 

15:11; 18:27; 20:24; Rom 3:24; Gal. 1: 6, 15; Ef. 1: 7; 2:.. 5, 8; 2 Tm 1: 9; Tito 

3: 7), mas também para a resistência (2 Cor 12: 9; cf. Prov 03:34), serviço (Rom. 

12:.. 6; Ef. 4: 7.; 1 Tm 1: 12- 14; 1 Pedro 4:10), de crescimento (Atos 20:32; 

Heb. 13: 9; 2 Pedro 3:18), e dando (2 Cor. 8: 1). Crentes experimentam 



habilitação, a graça santificante de Deus, confiando Nele, obedecendo à Sua 

Palavra, a correção duradoura, fazendo o bem, andando no Espírito, e orando. 

Há um mistério maravilhoso para viver a vida cristã para a glória de Deus. Para 

isso, exige que todos a compreensão, obediência, compromisso, dedicação e 

esforço que os redimidos pode dar. Mas tudo isso seria inútil se não fosse para 

a paz, força, verdade e graça que só Deus pode fornecer. Paulo tinha o 

equilíbrio, quando escreveu: "Para este efeito, também trabalho, combatendo 

segundo a sua energia, o que poderosamente trabalha dentro de mim" (Col. 

1:29). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



1 Timóteo 

 
Introdução 

Primeira Timóteo, juntamente com 2 Timóteo e Tito, pertence ao grupo dos escritos de 

Paulo conhecida como Epístolas Pastorais. Eles são assim chamados porque eles foram 

dirigidas a dois queridos filhos de Paulo na fé, Timóteo e Tito, que tinha deveres 

pastorais. Timoteo estava no comando da igreja em Éfeso, e Tito daqueles na ilha de 

Creta. Junto com Filemon, eles são as únicas cartas de Paulo dirigida a um indivíduo. 

Epístolas Pastorais fornecer valiosas sugestões para o coração do apóstolo amado. Eles 

mostram um lado diferente dele do que fazer suas outras epístolas, revelando seus 

relacionamentos pessoais com seus amigos íntimos e associados. Como a última de suas 

cartas a ser escrito, só eles nos informar sobre os últimos anos de seu ministério, após a 

sua libertação de sua primeira prisão romana registrado em Atos. Eles carregam a sua 

vida através da sua conclusão triunfante, que ele declara em 2 Timóteo 4: 7 : ". Combati 

o bom combate, completei a carreira, guardei a fé" 

Epístolas Pastorais também são importantes por causa da riqueza de informações que eles 

contêm sobre assuntos práticos da vida da igreja e organização. Na verdade, Paulo afirma 

que seu propósito por escrito 1 Timóteo foi que Timoteo "pode saber como se deve 

proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade" ( 1 

Tim . 03:15 ). O culto público, a seleção e qualificação de líderes da igreja, a vida pessoal 

do pastor e do ministério público, como confrontar o pecado na Igreja, o papel das 

mulheres, o cuidado das viúvas, e como lidar com o dinheiro estão entre os assuntos 

discutidos. Além da riqueza de informações práticas que eles contêm, Epístolas Pastorais, 

como será discutido a seguir, também ensinam importantes verdades doutrinárias sobre 

as Escrituras, a salvação, e do Salvador. 

Autoria 

Até o surgimento da alta crítica destrutiva, no século XIX, a autoria paulina das Epístolas 

Pastorais não foi questionada na igreja (exceto por hereges óbvias, como Marcião). Na 

verdade, o testemunho da igreja primitiva que Paulo escreveu as Epístolas Pastorais é tão 

forte quanto a de qualquer um de seus escritos inspirados, exceto para os romanos e 1 

Coríntios. Há referências a eles nos escritos de vários pais da igreja do segundo século, 

incluindo Inácio, Policarpo, e Clemente de Roma. O Muratorian Canon, uma lista dos 

livros canônicos do final do século II, inclui-los. No terceiro século, escritores como 

Orígenes, Clemente de Alexandria, Tertuliano e citar passagens desses epístolas e atribuí-

los a Paulo. Finalmente, o historiador da igreja Eusébio, escrita no início do século IV, 

inclui as Epístolas Pastorais com o genuíno Epístolas Paulinas. (Para uma lista detalhada 

dos elementos de prova histórica para genuinidade Epístolas Pastorais ", ver William 



Hendricksen, New Testament Commentary: Exposição das Epístolas Pastorais [Grand 

Rapids: Baker, 1981], 29-33; Homer A. Kent, Jr., Epístolas Pastorais , rev. ed. [Winona 

Lake, Ind .: BMH, 1982], 24-33). 

Apesar do claro testemunho das próprias epístolas (cf. 1 Tim 1:. 1 ; 2 Tim. 1: 1 ; Tito 1: 

1 ) e as provas a partir da igreja primitiva, muitos críticos modernos estudiosos negar que 

Paulo escreveu a Pastoral epístolas. Em vez disso, eles propõem que um seguidor devoto 

de Paulo compôs-los no segundo século, possivelmente usando algumas genuínas 

fragmentos de escritos de Paulo. Como prova de que eles oferecem cinco linhas de 

evidência. 

Primeiro, eles argumentam que as referências históricas no Epístolas Pastorais não pode 

ser encaixada na cronologia da vida de Paulo dada em Atos. Isso é verdade, e é 

reconhecido por aqueles que defendem a autoria paulina. No entanto, para que seja um 

argumento válido contra a genuinidade das Epístolas Pastorais, os críticos teriam que 

provar que Paulo nunca foi libertado da prisão em Roma registado no final de Atos. Desde 

Atos não registra execução de Paulo, que é, obviamente, um argumento do silêncio. A 

visão de que Paulo foi libertado da sua primeira prisão romana encontra apoio do resto 

do Novo Testamento e da tradição. 

A narrativa de Atos deixa claro que não houve nenhum custo válido interposto contra 

Paulo. Tanto o procônsul romano Festus ( Atos 25: 14-21 ) e Herodes Agripa ( Atos 

26:32 ) reconheceu esse fato. À luz do que "é uma suposição justa de que o curso normal 

da justiça romana teria resultado em sua libertação" (Donald Guthrie, Novo Testamento 

Introdução [Downers Grove, Ill .: InterVarsity, 1990], 623). Nas epístolas que ele 

escreveu durante sua primeira prisão, Paulo expressou sua esperança confiante de que ele 

seria libertado ( Phil 1:19. , 25-26 ; 2:24 ; . Filemon 22 ). Isso está em contraste com sua 

expectativa de execução iminente em 2 Timóteo 4: 6 . Além disso, muitos na igreja 

primitiva acreditava que Paulo visitou a Espanha (cf. Rom. 15:28 ). Por exemplo, 

Clemente de Roma, escrevendo aos Coríntios cerca de trinta anos após a morte do 

apóstolo, observa que "depois de pregar tanto no leste e no oeste, [Paulo] ganhou a 

reputação ilustre devido à sua fé, tendo ensinado a justiça ao mundo inteiro, e veio para 

o limite extremo do oeste, e sofreu o martírio sob os prefeitos "( A Primeira Epístola de 

Clemente aos Coríntios V, vol 1 de. Os Padres Ante-Nicéia [reimpressão; Grand Rapids: 

Eerdmans, 1973] , 6). O "limite extremo do oeste" não era Roma, o centro do império, 

mas a sua fronteira ocidental em Espanha (cf. Kent, Epístolas Pastorais , 45-46). Essa 

visita teria sido impossível tinha Paulo não foi liberado. 

Após a sua libertação, Paulo ministrou por alguns anos antes de ser preso novamente 

(provavelmente em conexão com o surto da perseguição de Nero) e, eventualmente 

executado. Foi durante esse período de liberdade entre os seus dois prisões romanas que 

os eventos mencionados nas Epístolas Pastorais aconteceram. 

Em segundo lugar, os críticos afirmam que a heresia mencionado nestas cartas foi o 

gnosticismo full-blown do segundo século. Embora haja semelhanças entre a heresia, 

tendo em conta nas Epístolas Pastorais e gnosticismo, também há diferenças 

importantes. Ao contrário dos gnósticos do século II, os falsos mestres nas Epístolas 

Pastorais ainda estavam dentro da igreja. E, ao contrário do segundo século Gnosticismo, 

a heresia que eles ensinaram continha elementos judaicos ( 1 Tim. 1: 7 ; Tito 1:10 , 14 ; 3: 

9 ). É verdade que em 1 Timóteo 4: 1-5 Paulo combate ascetismo e que os gnósticos eram 

ascetas. No entanto, os gnósticos não inventou o ascetismo, e Paulo também adverte 

contra ela em Colossenses 2: 20-23 . Os gnósticos negavam a ressurreição do corpo, e 



Paulo menciona que o erro em 2 Timóteo 2:18 . No entanto, desde o início, havia aqueles 

que negavam a ressurreição física, e Paulo se opõe a que a heresia em 1 Coríntios 15 . Em 

suma, não houve recursos do heresia em vista nas Epístolas Pastorais que não eram 

existente na vida de Paulo. 

Outro argumento contra a autoria paulina é que a estrutura organizacional da igreja das 

Epístolas Pastorais é muito bem desenvolvido para a igreja do primeiro século. Os críticos 

alegam que as Pastorais adotar um modelo de organização da igreja do século II. Timóteo 

e Tito, eles mantêm, correspondem aos bispos do segundo século, com os presbíteros e 

diáconos abaixo deles. Em contraste, a liderança da igreja no Novo Testamento consistia 

apenas de presbíteros e diáconos. Isso, dizem eles, as datas das Epístolas Pastorais após 

o encerramento do Novo Testamento. Tal argumento não explica Tito 1: 5 e 7 , onde os 

termos presbuteros (mais velhos) e episkopos (bispo) referem-se aos mesmos 

indivíduos. Também não é verdade, como argumentam alguns, que Paulo não tinha 

interesse em organização da igreja. Atos 14:23 registros que em sua primeira viagem 

missionária que ele e Barnabé "bispos e diáconos nomeados" ( Filipenses 1:. 

1 ). Argumentando "contra uma data do segundo século é a concentração do escritor sobre 

as qualidades procuradas nos presbíteros e diáconos. Por volta do século estes certamente 

teria sido bem conhecido" (DA Carson, Douglas J. Moo e Leon Morris, An Introduction 

to o Novo Testamento [Grand Rapids: Zondervan, 1992], 364). 

Alguns argumentam que Paulo não poderia ter escrito as Epístolas Pastorais porque 

faltam os grandes temas da sua teologia. Mas esse argumento não tem em conta a natureza 

dessas cartas. Elas foram escritas a dois dos mais próximos colaboradores de Paulo que 

já estavam profundamente imbuídos de sua teologia. Além disso, como mencionado 

acima, estas epístolas lidar em grande parte com as questões práticas da vida da igreja e 

organização. 

Epístolas Pastorais não conter os fundamentos da teologia de Paulo. Não há nenhuma 

apresentação mais clara da inspiração das Escrituras para ser encontrado em qualquer 

lugar na Bíblia do que em 2 Timóteo 3: 15-17 . E Tito 3: 5-7 é uma das declarações mais 

lúcidas e contundentes da doutrina da salvação em todos os escritos de Paulo. Epístolas 

Pastorais ensinar a divindade do Senhor Jesus Cristo ( Tito 2:13 ), a Sua obra de mediador 

( 1 Tim. 2: 5 ) (e Sua expiação substitutiva . 1 Timóteo 2: 6 ). Devido a que as provas (e 

muito mais que poderia ser citado), comentarista William Hendricksen acertAdãoente 

observa, "Um está maravilhado com que este argumento ainda está sendo repetido" 

( Epístolas Pastorais , 18). 

O argumento final e mais convincente (para aqueles que negam que Paulo escreveu as 

Epístolas Pastorais) contra a autoria paulina vem do vocabulário. Os críticos apontam que 

mais de um terço das palavras gregas nas Epístolas Pastorais não são encontrados em 

outras dez epístolas de Paulo. De que o terceiro, mais da metade das palavras aparecem 

em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Essas estatísticas, argumentam eles, o 

grupo Epístolas Pastorais juntos e separá-los do resto dos escritos de Paulo, que aponta 

para um autor diferente do Paulo. 

Mais uma vez, tal argumento não tem em conta as circunstâncias em que as Epístolas 

Pastorais foram escritas. Em contraste com outros escritos de Paulo, que (exceto Filemon) 

foram dirigidas a igrejas, essas cartas foram escritas para indivíduos. Além disso, seu 

assunto era diferente. Muito do outro escrito inspirada de Paulo é dedicado a ensinar a 

doutrina e correção de erros. Obviamente, Timóteo e Tito não precisava desse tipo de 

instrução. Diferentes circunstâncias exigem um vocabulário diferente; certamente, um 



pastor hoje iria usar um vocabulário muito diferente quando se escreve para um amigo 

próximo do que ao pregar a sua congregação. Resumindo este ponto, Donald Guthrie 

observou as seguintes razões para o diferente vocabulário das Epístolas Pastorais: 

1. Dissimilaridade do assunto, sem dúvida, é responsável por muitas palavras 

novas. Temas não previamente tratados inevitavelmente produzir uma safra de 

novas expressões. 

2. Variações devidas à idade avançada deve ser dada a devida importância, uma vez 

que estilo e vocabulário são freqüentemente afetados dessa maneira. 

3. Aumento do vocabulário, devido à mudança de ambiente pode contribuir para um 

aumento da utilização de palavras clássicas. 

4. A diferença entre os beneficiários, em comparação com as Epístolas anteriores 

dirigida a igrejas seriam responsáveis por certas diferenças de estilo, da mesma 

forma que a correspondência privada e pública difere inevitavelmente. ( As 

Epístolas Pastorais , rev ed.. [Grand Rapids: Eerdmans, 1990] , 240) 

Os críticos também notam que dois terços das palavras que aparecem nas Epístolas 

Pastorais, mas não no resto das epístolas de Paulo são encontradas nos escritos dos 

cristãos do século II. Desde que eles se inferir que as Epístolas Pastorais, também, data a 

partir do segundo século.No entanto, "a maioria das palavras partilhadas pelas Pastorais 

e os escritores do século II também são encontrados em outros escritos antes 

de UMA . D . 50. Não se pode argumentar que Paulo não teria conhecido deles "(Carson, 

Moo, e Morris , Introdução , 361). 

Os perigos de decidir autoria baseado em vocabulário levou lexicógrafo do século XIX, 

José Henry Thayer para alertar sobre os "equívocos monumentais cometidos por alguns 

que fizeram questões de autoria turn on vocabulário alone" ( Léxico Grego-Inglês do 

Novo Testamento[reimpressão; Grande Rapids: Zondervan, 1970], 689). Como Homer 

Kent observa, "O testemunho uniforme da história inicial deve ter mais peso do que a 

variedade de vocabulário" ( Epístolas Pastorais , 67; cf. Guthrie, Epístolas Pastorais , 

21). (Para uma discussão aprofundada do argumento vocabulário, consulte 

Guthrie, Introdução ; Epístolas Pastorais (especialmente o apêndice); 

Hendricksen, Epístolas Pastorais , e Kent, Epístolas Pastorais .) 

Nenhum dos cinco argumentos apresentados pelos críticos é válido. Além disso, há sérias 

dificuldades com a visão de que um autor de pseudônimo (a "falsificador piedosos") foi 

o autor do Epístolas Pastorais. (Para uma discussão sobre a questão da pseudonimato, 

consulte Carson, Moo, e Morris, Introdução , 367ff.) 

Em primeiro lugar, apesar das alegações dos críticos, a igreja primitiva não aprovo 

"falsificações piedosas." Paulo alertou para o perigo de falsas cartas que pretendiam vir 

dele ( 2 Ts 2: 2. ) e tomou medidas para autenticar suas cartas (cf. 2 Ts 3:17. ). O pai da 

Igreja Tertuliano escreveu de um líder de igreja que foi afastado do cargo por forjar um 

documento em nome de Paulo, embora ele fez isso por amor a Paulo ( On Batismo XVII, 

vol 3 de. Os Padres Ante-Nicéia [Grand Rapids: Eerdmans , 1973], 677). 

Nem era forjar cartas pessoais uma prática comum na igreja primitiva. Carson, Moo, e 

Morris advertem que "não devemos abordar epístolas do Novo Testamento, como se fosse 

comum para os primeiros cristãos a escrever cartas em um nome que não o seu próprio. 

Na medida em que o nosso conhecimento vai, não existe uma tal carta emanada dos 

cristãos a partir de qualquer lugar próximo período do Novo Testamento "( Introdução , 



368). A hipótese falsificador piedoso levanta uma série de perguntas incômodas: Por que 

ele teria forjado três cartas que cobrem grande parte do mesmo terreno? Por que ele não 

inventar um itinerário para Paulo que se encaixam com o registro da vida de Paulo dada 

em Atos? E como ele enganar a igreja primitiva a aceitar os detalhes históricos do 

Epístolas Pastorais se nunca aconteceu? Em que situação histórica específica, no segundo 

século fazer o ajuste Epístolas Pastorais? Qual é a probabilidade de que um seguidor 

devoto de Paulo descreveria seu mestre como "blasfemo, perseguidor e injuriador ... o 

principal de todos [os pecadores]" ( 1 Tim. 1:13 , 15 )? Não teria sido o cúmulo da 

hipocrisia de incluir advertências sobre enganadores (cf. 2 Tm 3:13. ; Tito 1:10 ), quando 

ele próprio era um? 

A evidência é clara. Paulo, o apóstolo escreveu as Epístolas Pastorais, como a igreja (até 

tempos recentes) sempre manteve. (Para mais informações sobre Paulo, ver capítulo 

1 deste volume.) 

Data, local e ocasião da Escrita 

Após a sua libertação da sua primeira prisão, Paulo revisitou algumas das igrejas-chave 

no qual ele havia ministrado, incluindo Éfeso. Ele então foi para a Macedônia, deixando 

Timoteo trás para lidar com alguns problemas na igreja de Éfeso ( 1 Tim. 1: 3 ). Da 

Macedônia, Paulo escreveu esta carta, dando Timoteo mais instruções para ajudá-lo a 

realizar sua tarefa. Por essa época ( UM . D . 63-64), ele escreveu a Tito, que estava 

envolvido no ministério, na ilha de Creta. Preso novamente em conexão com o surto da 

perseguição de Nero, Paulo escreveu sua última carta (2 Timóteo), enquanto na prisão 

aguardando execução (ca. UM . D . 66). 

Esboço 

I. Saudações ( 1: 1-2 ) 

II. Instruções relativas falsa doutrina ( 1: 3-20 ) 

A. A falsa doutrina em Éfeso ( 1: 3-11 ) 

B. A verdadeira doutrina de Paulo ( 1: 12-17 ) 

C. A exortação a Timóteo ( 1: 18-20 ) 

III. Instruções relativas a igreja ( 2: 1-3: 16 ) 

A. A importância da oração ( 2: 1-8 ) 

B. O papel das mulheres ( 2: 9-15 ) 

C. As qualificações para líderes ( 3: 1-13 ) 

D. A razão para a carta de Paulo ( 3: 14-16 ) 

IV. Instruções relativas falsos mestres ( 4: 1-16 ) 

A. A descrição dos falsos mestres ( 4: 1-5 ) 

B. A descrição dos verdadeiros professores ( 4: 6-16 ) 

V. Instruções relativas responsabilidades pastorais ( 5: 1-6: 2 ) 

A. A responsabilidade de membros pecadores ( 5: 1-2 ) 



B. A responsabilidade de viúvas ( 5: 3-16 ) 

C. A responsabilidade de anciãos ( 5: 17-25 ) 

D. A responsabilidade de escravos ( 6: 1-2 ) 

VI. Instruções relativas ao homem de Deus ( 6: 3-21 ) 

A. O perigo de falso ensino ( 6: 3-5 ) 

B. O perigo de dinheiro amar ( 6: 6-10 ) 

C. O caráter e motivação de um homem de Deus ( 6: 11-16 ) 

D. O tratamento adequado dos tesouro ( 6: 17-19 ) 

E. O tratamento adequado da verdade ( 6: 20-21 ) 

 

 

 

 

1. O verdadeiro filho na fé (1 Timóteo 1: 

1-2) 

Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, 

nosso Salvador, e de Cristo Jesus, que é a nossa esperança; a 

Timóteo, meu verdadeiro filho na fé: graça, misericórdia e paz da 
parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. (1: 1-2) 

A suprema alegria para qualquer pai é ver seu filho crescer em um adulto 

maduro, bem desenvolvido. Para que eles rezam, trabalho e esperança. O 

mesmo é verdade no mundo espiritual. Não há alegria maior para um pai 

espiritual do que para gerar uma criança verdadeira na fé e levá-lo até o 

vencimento. 

Paulo desejado, como todo cristão deve, para reproduzir em seus filhos 

espirituais suas virtudes de Cristo. Ele procurou levar outros a Cristo, em 

seguida, alimentá-los até o vencimento, para que eles, então, seria capaz de 

repetir o mesmo processo. Ele descreve esse processo através de quatro 

gerações em 2 Timóteo 2: ". As coisas que você já ouviu falar de mim na 

presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, que 

serão capazes de ensinar a outros" 2, Para reproduzir assim mesmo era um 

objetivo central na vida do apóstolo. 



O grau em que ele foi usado por Deus em produzir verdadeiros filhos espirituais 

é surpreendente. Enquanto muitos de seus companheiros, como Barnabé, Silas, 

João Marcos, Apolo, e Lucas não estavam a sua descendência espiritual, muitos 

outros foram. Dionísio, Damaris, Gaio, Sopater, Tíquico, Trófimo, Estéfanas, 

Clement, Epafras, o Corinthians (1 Cor. 4:15), e muitos outros, incluindo, 

provavelmente, a maior parte dos mencionados em Romanos 16, estavam com 

toda a probabilidade o fruto de esforços evangelísticos do Apóstolo. Alguns 

chegou pessoalmente, outros foram salvos, mediante a sua pregação 

pública. Outros ainda foram atingidos indiretamente através daqueles próprio 

Paulo havia alcançado. 

De todos aqueles que foram salvos antes de Paulo se encontrou com eles, e 

aqueles que foram o fruto de seu trabalho, apenas dois que ele chama de 

"verdadeiro filho na fé." Uma é Tito (Tt 1: 4), e o outro é Timoteo. Essa 

descrição original foi reservado para estes homens-chave na vida do 

apóstolo. Dos dois, o mais reflectida Timoteo Paulo. Paulo escreveu sobre ele: 

Mas eu espero no Senhor Jesus enviar Timóteo para você em breve, para que 

eu também possa ser encorajado quando eu aprender de sua condição. Porque 

não tenho mais ninguém de alma gêmea que vai realmente se preocupar com o 

seu bem-estar. Pois todos eles buscam seus próprios interesses, não os de Cristo 

Jesus. Mas você sabe de seu valor comprovado que serviu comigo no progresso 

do evangelho como uma criança que serve seu pai. (Filipenses 2: 19-22.) 

Por esta razão, enviou para você Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no 

Senhor, e ele vos fará lembrar de meus caminhos que estão em Cristo, assim 

como toda parte eu ensino em cada igreja. (1 Cor. 4:17) 

Timóteo era o protegido de Paulo, seu filho espiritual, a mais genuína reflexão do apóstolo. 

Esta carta a Timóteo (assim como o segundo) é antes de tudo uma carta de um 

homem no ministério para outro, de o mentor amado a seu aluno mais 

querido. Devemos, portanto, primeiro compreendê-lo em termos de o que 

estava acontecendo na vida de Paulo e Timóteo, e a situação em Éfeso. Só então 

poderemos aplicar as suas verdades para o nosso próprio dia. 

O Autor 

Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, 

nosso Salvador, e de Cristo Jesus, que é a nossa esperança; (1: 1) 

Paulo é certamente um nome familiar para qualquer estudante do Novo 

Testamento. Paulo (Paulus em latim) era um nome comum na Cilícia, em que 

sua cidade natal, Tarso foi localizado. Significa "pouco" ou "pequeno", e pode 

ser uma indicação de que ele era pequeno, desde o nascimento. Ele não era um 

homem de estatura impressionante ou aparência marcada. Um escritor do 



século II descreveu-o como "um homem de pequena estatura, com uma cabeça 

careca e pernas tortas, em bom estado de corpo, com as sobrancelhas reunião e 

nariz um pouco viciado, cheia de simpatia, pois agora ele apareceu como um 

homem, e agora ele tinha o rosto de um anjo "(citado por RN Longenecker," 

Paulo, o Apóstolo ", em Merrill C. Tenney, ed,. A Zondervan Pictorial 

Encyclopedia da Bíblia [Grand Rapids: Zondervan, 1977], 4: 625). Seus 

adversários humilhantes em Corinto disse dele: "Suas cartas são graves e fortes, 

mas a sua presença pessoal é inexpressivo, ea sua palavra desprezível" (2 Cor. 

10:10). 

Seja qual for sua estatura física pode ter sido, sua estatura espiritual é 

insuperável. Ele era um de um tipo na história da redenção, responsável pela 

propagação inicial da mensagem do evangelho através do mundo gentio. 

Este homem única nasceu em uma família judia (Fp 3: 5.), E segurou a 

cidadania romana (Atos 22: 25-28). Seu nome hebraico era Saul, após o mais 

proeminente membro de sua tribo de Benjamin, o rei Saul. O Novo Testamento 

se refere a ele como "Saul" até que sua primeira viagem missionária (Atos 13: 

9) ". Paulo", depois do qual ele é chamado 

Ele tinha, uma educação ortodoxa tradicional. Ele descreveu a si mesmo como 

"circuncidado ao oitavo dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu 

de hebreus; quanto à lei, fariseu" (Fp 3: 5.). Ele era um fanático cometido, 

devoto fervoroso do judaísmo. Em Gálatas 1:14, ele se descreveu como 

"excedia em judaísmo a muitos dos meus contemporâneos entre os meus 

compatriotas, sendo mais extremamente zeloso minhas tradições ancestrais." O 

seu zelo ardente foi visto em sua participação voluntária no assassinato de 

Estevão (Atos 8: 1), e sua subsequente perseguição da igreja (Atos 8: 3; 9: 1-2; 

26: 9-11). 

Ele estava a caminho de Damasco para realizar outras perseguições quando sua 

vida estava, de repente, drasticamente mudado para sempre. O ressuscitado, 

ascendeu, glorificado Cristo apareceu para ele e seus companheiros 

aterrorizados. Tudo em um curto espaço de tempo, ele foi atingido cego, salvo, 

chamado para o ministério, e pouco depois batizado (Atos 9: 1-18). Após um 

período de preparação solitária no deserto Nabatean (Arabian) perto de 

Damasco, ele retornou a essa cidade e começou a proclamar o 

evangelho. Depois de sua pregação destemida despertou a hostilidade de ambos 

os líderes judeus e gentios (Atos 9: 22-25; 2 Cor. 11: 32-33), ele escapou e foi 

para Jerusalém. A igreja naquela cidade era naturalmente hesitantes em aceitar 

a pessoa que os tinha perseguido de forma tão violenta. Eventualmente, através 

dos esforços de Barnabé, Paulo foi aceita. Mais tarde, ele se tornou um dos 

pastores da igreja de Antioquia (Atos 13: 1 e segs.). Foi a partir desse ministério 

que o Espírito Santo enviou-o para o trabalho de sua vida como o apóstolo dos 

gentios (Atos 22: 14-15; 26: 16-18). 



O verbo apostello , a partir do qual o substantivo apostolos ( apóstolo ) deriva, 

significa "para enviar fora em uma comissão para fazer algo como seu 

representante pessoal, com credenciais apresentada" (Kenneth S. Wuest, As 

Epístolas Pastorais em grego do Novo Testamento, vol . 2 de Estudos palavra 

no grego do Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1978], 

22). Poderíamos traduzir apostolos como "enviado", ou "embaixador", alguém 

que vai em uma missão tendo as credenciais de quem o enviou. 

Um apóstolo no Novo Testamento foi enviado para levar o evangelho aos 

pecadores. No sentido mais amplo, muitos indivíduos foram chamados de 

apóstolos. Barnabé (Atos 14:14), Epafrodito (. Phil 2:25), Andronicus e Junius 

(Rom. 16: 7), e seu irmão Tiago do Senhor (. Gal 1:19) tudo tinha o título, 

embora eles não estavam entre os doze escolhidos por nosso Senhor. Eles são 

o que 2 Coríntios 8:23 chama de "mensageiros [apóstolos] das igrejas." 

No seu uso mais restrito e comum Novo Testamento, "apóstolo" se refere a um 

apóstolo de Cristo Jesus. Esses apóstolos incluídos doze originais (com a 

exclusão de Judas e da adição de Matthias após a deserção de Judas) e 

Paulo. Em contraste com os apóstolos das igrejas, estes homens foram 

encomendados pelo próprio Cristo. Eles foram escolhidos pessoalmente por Ele 

(cf. Lc 6:13; Atos 9:15), e aprendeu o evangelho Dele, não de outros homens 

(cf. Gl 1, 11-12.). Os apóstolos de Cristo eram testemunhas de suas palavras, 

ações, e sobretudo a sua ressurreição (Atos 1: 21-22). Paulo qualificou-se que 

a contagem desde que ele conheceu o Cristo ressuscitado no caminho de 

Damasco, e em outras três ocasiões (Atos 18: 9-10; 22: 17-18; 23:11). 

Apóstolos de Cristo também foram dotados pelo Espírito Santo para receber e 

transmitir a verdade divina. Foi para eles que Jesus disse: "Mas o Consolador, 

o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as 

coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu disse a você" (João 14:26 ). Eles 

também tinham o poder de expulsar os demônios e curar os doentes, realizando 

esses sinais, maravilhas e milagres que constituíram os "sinais de um verdadeiro 

apóstolo" (2 Cor 0:12; cf. Heb. 2: 3-4.) . De acordo com Efésios 2:20, eles são 

a base sobre a qual o resto da igreja é construída. A igreja desde o seu 

nascimento estudado "doutrina dos apóstolos" (Atos 2:42). 

A palavra ordem Cristo Jesus, em vez do mais usual "Jesus Cristo", é exclusivo 

para Paulo. "Cristo Jesus" aparece em apenas um lugar no lado de fora do Novo 

Testamento dos escritos de Paulo. Essa referência, Atos 24:24, ocorre na 

descrição de Lucas do testemunho do apóstolo para Felix e Drusilla. Enquanto 

Paulo também usa a palavra ordem "Jesus Cristo", os outros escritores 

apostólicos (Pedro, Tiago e João) fazê-lo exclusivamente. Uma possível 

explicação é que os outros apóstolos sabiam primeiro o homem Jesus, e só mais 

tarde compreendeu que Ele era o Cristo divino. Por outro lado, a primeira 

exposição de Paulo para ele era como o ressuscitado, glorificado Cristo. 



Pode parecer desnecessário para Paulo para enfatizar a sua autoridade 

apostólica para Timóteo, que certamente não questioná-la. Timoteo, no entanto, 

enfrentou uma situação difícil em Éfeso, e precisava de todo o peso da 

autoridade apostólica de Paulo apoiá-lo. Esta carta, uma vez que foi lida e 

executada na igreja, iria fortalecer a mão de Timoteo. 

O uso de epitagē ( mandamento ) em vez do mais usual Thelema ("vontade") 

salienta, ainda, a autoridade apostólica de Paulo. Paulo tinha uma carga direta 

de Deus Pai e de Jesus Cristo para levar a cabo o seu ministério. Esse mandato 

incluiu a escrita desta carta, o que colocou em Timóteo e da igreja um fardo 

pesado para obedecer suas injunções. Epitagē refere-se a uma ordem real que 

não é negociável, mas obrigatória. Paulo, Timoteo, ea congregação em Éfeso 

estavam todos sob ordens do Soberano do Universo. Paulo também pode ter 

escolhido este termo mais forte por causa dos falsos mestres em Éfeso, que 

provavelmente questionaram a sua autoridade. 

Ordens de Paulo veio de Deus, nosso Salvador e Cristo Jesus, que é a nossa 

esperança. Alguém disse muito bem que o cristianismo é uma religião de 

pronomes pessoais. Nós não adoramos uma divindade distante, impessoal, mas 

Deus, nosso Salvador e Jesus Cristo nossa esperança. Ao vincular Deus Pai e 

de Jesus Cristo como a fonte de sua missão divina, Paulo alude à divindade de 

Cristo. Jesus frequentemente ligado a Si mesmo com Deus, o Pai nos 

Evangelhos (cf. Mt 11:27; João 5: 17-18.; 10:30; 17: 1-5, 11, 21-22). Divindade 

de Cristo pode muito bem ter sido atacada em Éfeso (cf. 1 Tm. 3:16). 

Deus, nosso Salvador é um título que aparece apenas nas Epístolas Pastorais, 

embora tenha raízes no Antigo Testamento (cf. Sl 18:46; 25:. 5; 27: 9; Mic 7:.. 

7; Hab 3:18 ). Deus é o libertador do pecado e suas conseqüências; Ele é a fonte 

da salvação, e planejou desde a eternidade (cf. 2 Ts. 2:13). A noção liberal de 

que o Deus do Antigo Testamento é, um Deus vingativo colérico quem o gentil, 

amoroso Cristo aplacado é falso e blasfemo. 

O plano de Deus Pai para a salvação foi realizada por Cristo Jesus, que é a 

nossa esperança. Temos esperança para o futuro por causa do que Cristo fez 

no passado e está fazendo no presente. Em Colossenses 1:27 Paulo diz: "Cristo 

em vós, [é] a esperança da glória." O apóstolo João escreveu: 

Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou ainda o que 

havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes 

a Ele, porque O veremos tal como Ele é. E todo aquele que tem esta esperança 

purifica-se a Ele, assim como Ele é puro. (1 João 3: 2-3) 

Houve, sem dúvida, alguns errorists na montagem de Éfeso tentando roubar os crentes de 

esperança de salvação. Paulo responde, sublinhando ambos os aspectos da obra de Cristo (cf. 

1:11, 14-17; 2: 3; 04:10), como ele escreve a Timóteo, então Timoteo pode enfrentar tais 

ataques. 



O Destinatário 

a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé (1: 2a) 

O nome Timoteo significa "aquele que honra a Deus." Ele foi nomeado por sua 

mãe e sua avó, Eunice e Lois, que eram, sem dúvida, devoto judeus antes de se 

tornarem crentes no Senhor Jesus. Eles ensinaram Timóteo as Escrituras a partir 

do momento que ele era uma criança (2 Tim. 3:15). Seu pai era um grego pagão 

(Atos 16: 1), e pode ter sido morto por esta altura. Como o filho de uma mãe 

judia e pai grego, Timoteo tinha credenciais que lhe deu acesso a ambas as 

culturas. 

Timóteo era discípulo, amigo, colega de trabalho de Paulo, e querido filho 

espiritualmente. No momento em 1 Timóteo foi escrito, ele esteve com Paulo 

por cerca de quinze anos como companheiro constante do apóstolo. Ele ficou 

para trás em Berea com Silas após perseguição forçou Paulo a partir para Atenas 

(Atos 17: 13-15), mas mais tarde se juntou a Paulo lá (cf. Atos 17:15). Ele 

estava com Paulo em Corinto (Atos 18: 5), foi enviado por Paulo para a 

Macedônia (Atos 19:22), e acompanhou em sua viagem de volta a Jerusalém 

(Atos 20: 4). Ele estava com Paulo quando escreveu Romanos (Rom 16:21.), 2 

Corinthians (2 Cor. 1: 1), Filipenses (Fl 1. 1), Colossenses (Col 1: 1), as 

epístolas aos Tessalonicenses (1 Tessalonicenses 1: 1; 2 Tessalonicenses 1:.. 1), 

e Filemon (Fm 1).. Ele freqüentemente serviu como solucionador de problemas 

de Paulo, sendo enviado por ele para as igrejas em Corinto (1 Cor 4:17.), 

Tessalônica (1Ts. 3: 2), e Filipepi (. Phil 2:19), e agora Éfeso. 

Gnēsios ( verdadeiro ) se refere a um filho legítimo, uma nascidos dentro do 

casamento. É o oposto do nothos , que significa "filho da puta", ou "filho 

ilegítimo". Timóteo era um gnēsios filho de Paulo, enquanto Demas era 

um nothos . A fé de Timóteo era genuíno. O uso de teknon( criança ) em vez 

de huios ("filho") fala de dar à luz de Paulo a Timóteo 

espiritualmente. Desde na fé é anarthrous (sem o artigo definido), no grego, 

que poderia ser traduzido como "na fé." Nesse sentido, Paulo estaria dizendo 

Timoteo é seu filho na esfera da fé. O NASBtradução na fé refere-se ao corpo 

objetivo da fé cristã. Ambos os sentidos são possíveis, e consistente com o uso 

de Paulo em outros lugares. 

A frase verdadeiro filho na fé dá uma visão sobre o personagem de 

Timoteo. Paulo define Timoteo-se como um exemplo do que um verdadeiro 

filho na fé é como. Sua autenticidade é, assim, verificado, e a igreja de Éfeso 

chamados a seguir o seu exemplo. Cinco características implícitas nesta seção 

abertura marcada Timoteo como um verdadeiro filho na fé. Examinando-los 

fornece uma visão geral da epístola. 



Fé salvadora 

Obviamente, é impossível ser um verdadeiro filho na fé sem experimentar a 

salvação divina em Jesus Cristo. Paulo testifica em toda a epístola aos 

autenticidade da conversão de Timoteo. Em 1: 1-2, ele sugere através do uso 

dos pronomes plurais que Timóteo tem o mesmo Deus e mesmo Cristo como 

ele faz (cf. 4,10). Em 6:11, Paulo chama de "ó homem de Deus", em seguida, 

exorta-o a "combater o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a 

qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas 

"(06:12). Timoteo não só foi chamado para a vida eterna por Deus, mas também 

professou publicamente a sua fé em Cristo. Afirmação inequívoca da salvação 

de Timoteo vem em 2 Timóteo 1: ". Fé sincera" 5, onde Paulo fala de sua 

As circunstâncias da conversão de Timóteo não são registrados nas 

Escrituras. É provável ligado, no entanto, com o ministério de Paulo e Barnabé 

em Listra (cidade natal de Timóteo) na primeira viagem missionária (Atos 14: 

6-23). Depois de ver Paulo curar um coxo, o povo decidiu que ele e Barnabé 

eram deuses, e tentou sacrificar a eles. Pouco depois, no entanto, alguns dos 

oponentes judeus de Paulo de cidades próximas veio e virou as multidões contra 

ele. Apedrejaram a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, e deixou-o como 

morto. Timoteo, Eunice, e Lois deve ter tido conhecimento desses eventos, e 

pode ter sido convertido em seguida. Timóteo teve, assim, uma introdução 

muito dramática para Paulo. Quando Paulo revisitado Listra em sua segunda 

viagem missionária, ele escolheu Timóteo para ministrar com ele. 

Infelizmente, nem todos os que estão associados com a igreja em Éfeso pode 

ter tido a fé genuína. Alguns podem ter questionado a divindade de Cristo, o 

que levou Paulo a escrever ", por confissão comum grande é o mistério da 

piedade: Aquele que foi revelado na carne, foi justificado no Espírito, 

contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na 

glória "(3:16). Ninguém que rejeita a divindade de Cristo pode ser salvo. Nosso 

Senhor disse em João 08:24 que "a menos que você acredita que eu sou, 

morrereis nos vossos pecados." Salvação, de acordo com Paulo, vem de 

confessar Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos 

(Rom. 10: 9). Evidentemente havia aqueles em Éfeso não comprometida com 

as verdades essenciais. Alguns, provavelmente, mesmo entre a liderança, 

estavam ensinando abertamente falsa doutrina (1: 3), a mesma coisa que Paulo 

advertiu os anciãos de Éfeso contra (Atos 20: 29-30). Esses homens tinham se 

desviado da verdade, e tinha "virado de lado para discussão infrutífera" (1: 6). 

No capítulo 4, Paulo adverte: 

Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão 

da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios, por 

meio da hipocrisia de mentirosos marcados a ferro em sua própria consciência, 



como com um ferro em brasa, os homens que proíbem o casamento e exigem 

abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos compartilhada 

por aqueles que crêem e conhecem a verdade. (4: 1-3) 

Uma vez que os "últimos dias" começou com a vinda de Cristo (cf. 1 Pedro 1:20), alguns em 

Éfeso ficou aquém da verdadeira fé salvadora, acreditando em mentiras em vez 

demoníacos. Eles escutaram hipócritas, com a consciência cauterizada e endureceu, 

ensinando um falso ascetismo. 

De acordo com 6: 20-21, alguns em Éfeso haviam sido vítimas de "tagarelice 

mundana e vazia e os argumentos contraditórias do que é falsamente chamado 

'conhecimento'". Como resultado, eles tinham "se desviaram da fé." Eles 

haviam perdido a marca sobre a fé salvadora, e se perderam. 

Genuína fé de Timóteo se destacou em nítido contraste com a falsa fé de muitos 

em Éfeso. 

Obediência Continuando 

O Novo Testamento ensina repetidamente que a marca de um verdadeiro crente 

é um padrão de vida de obediência. Nosso Senhor disse em João 14:15: "Se me 

amais, guardareis os meus mandamentos" (cf. vv. 21, 23). Em João 8:31 Ele 

disse aos que tinham professado fé nEle: "Se vós permanecerdes na minha 

palavra, sois verdadeiramente meus discípulos." Paulo escreveu em Efésios 

2:10, "Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais 

Deus de antemão preparou para que andássemos nelas." Boas obras não são os 

fundamentos da salvação, mas a evidência disso. Como Martin Luther colocou, 

"Boas obras não fazem um bom homem, mas um bom homem faz boas obras" 

("A liberdade de um cristão", em João Dillenberger, ed,. Martin Luther: 

Seleções de seus escritos [Garden City , NY: Anchor Books, 1961], 69). 

O padrão de vida de Timoteo era a obediência. Quando Paulo voltou a Listra 

em sua segunda viagem missionária, ele descobriu que Timóteo foi "bem falado 

pelos irmãos que estavam em Listra e Icônio" (Atos 16: 2). Paulo testificou de 

devoção leal de Timoteo em 4: 6: "Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom 

ministro de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que 

tens seguido. " 

Outros em Éfeso não tem esse padrão de obediência contínua. Em 1:19 Paulo 

escreve sobre aqueles que, tendo rejeitado a "fé e boa consciência", tinha 

"naufragaram no que diz respeito à sua fé." Eles começaram no caminho certo, 

mas tinha sido perdida antes de chegar porto seguro. 

No capítulo 5, Paulo aconselha viúvas mais jovens para se casar novamente, 

porque "já algumas se desviaram, indo após Satanás" (5:15). Essas mulheres 

exemplificou a verdade de 1 João 2:19, "Saíram de nós, mas não eram dos 



nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco; mas 

eles saíram, a fim de que isso pode ser demonstrado que todos eles não são de 

nós. " 

No capítulo 6, Timoteo foi dito para alertar aqueles que perseguiu riquezas que 

aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas 

concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na ruína e na 

perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns por 

anseio por ela se desviaram da fé e se atormentaram com muitos uma 

pontada. (6: 9-10) 

Obediência inabalável de Timóteo era verdadeiramente "um exemplo daqueles 

que acreditam" (4:12). Ele tinha sido um crente perseverante em uma igreja 

repleta de desertores. 

Serviço Humilde 

Um verdadeiro filho na fé é um servo. Paulo descreveu a conversão dos 

tessalonicenses, em estas palavras, "se voltaram para Deus dos ídolos para 

servir um Deus vivo e verdadeiro" (1 Tessalonicenses 1: 9.). A vida cristã é para 

ser vivida como uma mordomia de serviço ao senhorio soberano de Jesus 

Cristo. Os discípulos deixaram tudo para seguir e servir Jesus. A verdadeira 

salvação é marcada por um coração de servo. 

Serviço humilde caracterizava a vida de Timóteo. Por insistência de Paulo, ele 

voluntariamente se manteve no cargo difícil em Éfeso (1: 3). Embora em sua 

adolescência ou início tardio vinte anos na época, ele suportou a circuncisão 

para melhor servir com Paulo (Atos 16: 3). Como já mencionado, ele serviu 

Paulo por muitos anos, por meio de circunstâncias difíceis. Não é de admirar, 

então, que Paulo chamou de "meu companheiro de trabalho" (Rom. 16:21). Não 

há maior elogio. 

Havia outros em Éfeso que não estavam interessados no serviço humilde. Paulo 

advertiu em 3: 6 contra fazer uma recente converter um ancião por causa do 

perigo de orgulho. Aparentemente, alguns na montagem de Éfeso procurou 

papéis de liderança só se exaltar (1: 6-7). Aqueles presbíteros marcados por 

serviço humilde e diligente eram para ser recompensado (5:17). Aqueles que 

orgulhosamente continuou em pecado eram para ser confrontado publicamente 

(5: 19-20). Os falsos mestres em Éfeso foram caracterizados por presunção, não 

a humildade (6: 4). 

Serviço humilde de Timóteo fez dele um herdeiro apropriado para os altruístas, 

próprio apóstolo sacrificiais. 



Sã doutrina 

Um verdadeiro filho na fé vai aderir à sã doutrina. Jesus disse aos fariseus: 

"Quem é de Deus ouve as palavras de Deus; por esta razão que você não ouvi-

los, porque não sois de Deus" (João 8:47). A igreja primitiva se dedicou ao 

ensinamento dos apóstolos (Atos 2:42). 

Timóteo era um estudante e um professor da sã doutrina. Ele estava 

"constantemente alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina", que ele 

tinha sido seguinte (4: 6). Paulo exortou Timóteo a ensinar as verdades que 

havia aprendido (4:11; 6: 2), confiante de que Timóteo era doutrinariamente 

som. 

Éfeso foi atormentado por falsos mestres. Alguns tinham se desviado da 

verdade a discussão infrutífera (1: 6). Eles que se presume ser mestres da lei, 

embora não entendi (1: 7). Paulo disciplinado dois deles, Himeneu e Alexandre 

(1:20). Paulo descreve o falso ensino em Éfeso como "fábulas mundanas que 

sirvam exclusivamente para mulheres mais velhas" (4: 7), "disputas sobre 

palavras, das quais nascem invejas, porfias, linguagem abusiva, suspeitas 

malignas" (6: 4). Seus agressores foram vaidoso e não entendia nada (6: 4). 

Em contraste com os falsos mestres, Paulo estava confiante da ortodoxia de 

Timóteo. Ele confiou a Timóteo para "dar atenção para a leitura pública da 

Escritura, à exortação e ensino", até que ele chegou em Éfeso (4:13). 

Conviction Courageous 

Aqueles que fazem um impacto para a causa de Cristo deve ter a coragem de 

suas convicções. Qualquer peixe de mortos pode flutuar a jusante; leva um vivo 

para lutar contra a corrente. Forte convicção vem da maturidade e 

conhecimento da Palavra espiritual, e é um elemento essencial em qualquer 

ministério eficaz. 

Timóteo era para ser um lutador. Paulo colocou em Éfeso para "instruir certos 

homens não ensinar doutrinas estranhas" (1: 3). Ele era o de "combater o bom 

combate" (1:18), e guardar o que tinha sido confiada a ele (6:20). 

Muitas pessoas da congregação de Éfeso não tinham as convicções de seu 

pastor. Eles eram comprometedores. Esses homens não estavam qualificados 

para serem presbíteros (3: 2), ou diáconos (3:10), uma vez que não estavam 

acima de qualquer suspeita. Algumas das viúvas jovens estavam em perigo de 

renegar seu compromisso com Cristo (5: 11-12). Outros na congregação ainda 

tinha comprometido com o dinheiro e "si mesmos se atormentaram com muitas 

pang" (6:10). 



Em contraste, Timoteo manteve suas convicções, mesmo quando isso lhe 

custou a vida. Segundo a tradição, ele foi martirizado em Éfeso cerca de trinta 

anos mais tarde, por se opor ao culto da deusa Diana. Ele "[realizado] 

rapidamente o início da [sua] confiança até ao fim" (Heb. 3:14). 

A Saudação 

Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, 
nosso Senhor. (1: 2b) 

Graça e paz é a saudação Pauline familiar, aparecendo em todas as suas 

epístolas. Só aqui e em 2 Tim. 1: 2 é que ele adiciona misericórdia. Timoteo 

precisaria todos os três em lidar com a situação em Éfeso. Graça refere-se a 

imerecido favor, amor e perdão de Deus que liberta pecadores das 

conseqüências do pecado. Misericordia nos liberta não das conseqüências do 

pecado , mas a partir da miséria que o acompanha. Paz é o resultado de graça e 

misericórdia. Refere-se não só a harmonia com Deus, mas também a 

tranquilidade da alma. Graça, misericórdia e paz são necessários durante toda a 

vida cristã, não apenas na salvação. 

Mais uma vez Paulo liga a Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso 

Senhor, sublinhando assim divindade e igualdade de Cristo com o Pai. Como 

já mencionado, parte da heresia em Éfeso envolveu uma rejeição da divindade 

de Cristo. 

Nestes dois versos, aparentemente superficiais curtos, Paulo revela sua paixão 

pela igreja de Éfeso, uma paixão acesa durante seus três anos de ministério 

lá. Para ajudar a combater a heresia Timoteo ameaçando a igreja, ele joga todo 

o peso de sua autoridade apostólica atrás dele. Ele também pede a Deus que 

derrame sobre Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, a graça, misericórdia e paz, 

ele precisa lidar com a situação. Estes versos servem, portanto, como uma 

introdução apropriada para este importante carta. 

 

 

 

 



2. Como tratar os Falsos Profetas (1 

Timóteo 1: 3-11) 

Como exortei-vos em cima da minha partida para a Macedónia, 

permanecer em Éfeso, a fim de que você possa instruí certos 

homens não ensinar doutrinas estranhas, nem de prestar atenção 

a fábulas e genealogias sem fim, que dão origem a mera 

especulação, em vez de promover a administração de Deus, que é 

pela fé. Mas o objetivo da instrução é o amor de um coração puro, 

de uma consciência e de uma fé sincera. Para alguns homens, 

afastar-se dessas coisas, se desviaram para discussão infrutífera, 

querendo ser doutores da Lei, mesmo que eles não entendem nem 

o que eles estão dizendo ou os assuntos sobre os quais eles fazem 

afirmações confiantes. Mas sabemos que a lei é boa, se alguém 

dela usa legitimamente, percebendo o fato de que a lei não é feita 

para o justo, mas para aqueles que estão sem lei e rebeldes, para 

os ímpios e pecadores, para os ímpios e profanos, para aqueles 

que matam seus pais ou mães, para assassinos e homens imorais 

e homossexuais e seqüestradores e mentirosos e perjuros, e tudo 

que for contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do 
Deus bendito, que me foi confiado. (1: 3-11) 

Nas palavras definitivas de João 8:44, Jesus nos diz que Satanás é um 

mentiroso. Onde quer que Deus semeia a verdade, seus esforços arqui-inimigos 

para semear a falsidade e erro. Não é surpresa, então, que um de seus mais 

persistentes ataques contra a igreja tem sido através de uma falsa doutrina. Os 

falsos mestres e suas doutrinas demoníacas têm estado no centro da batalha a 

igreja teve que lutar durante toda a sua história. Nem são exclusivos para a era 

da igreja. O Antigo Testamento contém condenações repetidas dos falsos 

profetas que assolaram Israel (cf. Dt 13: 1-5; Jer. 14:. 14ss .; 23: 1 e ss .; Lam 

2:14; Ez. 13: 1 e segs. .; Zech . 10: 2). 

Nosso Senhor nos lembrou muitas vezes do perigo de falsos mestres. Ele 

advertiu, em Mateus 7:15: "Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós 

vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores." No Sermão 

do Monte, Ele avisado dos falsos profetas que iria surgir no futuro: "E surgirão 

muitos falsos profetas, e enganarão a muitos ... Porque surgirão falsos cristos e 

falsos profetas se levantarão e mostrarão grandes sinais e prodígios, de modo 

para enganar, se possível, até os escolhidos "(Mat. 24:11, 24). 

Os autores do Novo Testamento ecoou aviso do nosso Senhor. Paulo escreveu 

aos Coríntios sobre "falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em 

apóstolos de Cristo" (2 Cor. 11:13). Segundo Pedro 2: 1 diz: "Os falsos profetas 

houve também entre o povo, assim como também haverá entre vós falsos 

mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias 

destruidoras." Escrevendo no fim da era do Novo Testamento, o apóstolo João 



observou que "muitos falsos profetas têm saído pelo mundo" (1 João 4: 1; cf. 

2:18; 2 João 7). 

Os falsos mestres são perigosos porque, como seu mestre mal, sua aparência é 

enganadora. Satanás "se disfarça em anjo de luz" (2 Cor. 11:14). "Portanto, não 

é de surpreender os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça; o fim 

dos quais será conforme as suas obras" (v 15).. A sutileza, e perigo, dos falsos 

mestres reside na sua torção inteligente das Escrituras para seus próprios 

fins. Eles são vendedores ambulantes, culpado de "tráfico" e "adulterando" a 

Palavra de Deus (2 Coríntios 2:17; 4: 2.). Seus ensinamentos, o que parece ser 

bíblica e espiritual, é muito mais perigoso do que um ataque aberto sobre as 

verdades da Escritura. Falsos mestres primeiro confundir, então cativar e, 

finalmente, as almas maldita incautos para o inferno. 

Apesar de sua rica história, a igreja em Éfeso não foi poupado da investida dos 

falsos mestres, assim como Paulo havia predito (Atos 20: 29-30). Paulo 

escreveu esta carta a Timóteo para dizer-lhe para fazer todos os esforços para 

deter a influência dos falsos mestres e acertar as coisas na igreja. A taxa de 

abertura em 1: 3-11 define o cenário para o resto da epístola. Paulo divulga 

quatro coisas que são verdadeiras sobre os falsos mestres: seu erro, seu objetivo, 

sua motivação e seu efeito. 

O erro dos Falsos mestres 

Como exortei-vos em cima da minha partida para a Macedónia, 

permanecer em Éfeso, a fim de que você possa instruí certos 

homens não ensinar doutrinas estranhas, nem de prestar atenção 

a fábulas e genealogias sem fim, que dão origem a mera 

especulação, em vez de promover a administração de Deus, que é 
pela fé. (1: 3-4) 

Os versos 3 e 4, embora um pensamento completo, não é uma frase completa 

em grego. Paulo começa com uma cláusula começando com como, mas nunca 

completa. O NASB resolve isto traduzindo o infinitivo prosmeinai como um 

imperativo ( permanecer ). A Versão Autorizada a torna como um infinitivo 

("a cumprir") e fornece as palavras "assim como" no final do versículo 4. Em 

qualquer caso, o significado é o mesmo. Timoteo é permanecer em Éfeso para 

lidar com os falsos mestres de lá. A preocupação de Paulo para a gramática é 

tragado pela sua preocupação apaixonado por uma igreja querido ao seu 

coração. 

Instado é de parakaleo , que pode significar "a mendigar", "suplicar", 

"suplicar" ou "implorar". Paulo pede a Timóteo para ficar em Éfeso, o que pode 

indicar que ele estava pensando em sair. Mesmo que ele era "verdadeiro filho 

na fé" de Paulo (1: 2), Timoteo não era invulnerável a timidez (1 Tim 2: 7.). Ele 

estava um pouco intimidado por aqueles que olhou para ele por causa de sua 



juventude (4:12). Ele pode ter sentido inadequada para lidar com os argumentos 

dos falsos mestres. Que eles eram, evidentemente, os líderes da igreja 

apresentou mais dificuldades para Timóteo. Em cima do que foi a ameaça de 

perseguição. 

O entendimento mais natural do versículo 3 é que Paulo e Timóteo ficaram 

juntos em Éfeso antes do Paulo de partida para a Macedônia. Paulo naquela 

época começou o confronto e expulsão dos falsos mestres por lidar com 

Himeneu e Alexandre (1:20), talvez o cabecilhas. Ele pediu a Timóteo para 

levá-lo até a sua conclusão. Para fazer isso, ele foi para instruir certos homens 

não ensinar doutrinas estranhas. Instruir é de parangellō , o que não 

significa ensinar, mas para comandar. Ele exige obediência de um inferior a 

uma ordem de um superior.Falso professores não estão a ser tomada de ânimo 

leve, mas como disse Paulo a Tito, suas bocas "deve ser silenciado" (Tito 

1:11). Eles estão a ser ordenado a parar de ensinar erro. Timoteo era usar todo 

o peso da autoridade apostólica de Paulo em lidar com eles. 

O uso de determinado implica que os falsos mestres eram poucos em 

número. No entanto, eles tiveram uma influência ampla, não só em Éfeso, mas 

também na região circundante. Eles não eram pessoas de fora, como em Corinto 

e Galácia, mas anciãos mais prováveis na igreja de Éfeso e de algumas das 

igrejas vizinhas. Paulo tinha-lhes dito que isso aconteceria quando eles se 

reuniram em Mileto. Ele disse: "E que, dentre vós mesmos se levantarão 

homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si" (Atos 

20:30). 

Há pelo menos quatro razões para concluir que os falsos mestres eram 

anciãos. Primeiro, eles se presume ser professores (1: 7), um papel reservado 

para idosos (3: 2; 5:17). Em segundo lugar, Paulo, não a igreja, excomungada 

Himeneu e Alexandre. Isso implica que eles estavam em posições de poder e a 

congregação não poderia lidar com eles. Em terceiro lugar, as qualificações de 

um presbítero são dadas em grande detalhe no capítulo 3. Dar aqueles implica 

que os homens não qualificados estavam servindo no cargo, e Timoteo 

necessária a sua substituição.Finalmente, Paulo salienta que os idosos estão 

pecando ser disciplinado publicamente (5: 19-22). 

Timoteo era comandar esses idosos que erram não ensinar doutrinas 

estranhas. Heterodidaskalein ( para ensinar doutrinas estranhas ) é uma 

palavra muito provavelmente cunhado por Paulo. É uma palavra composta, 

formada por heteros ("de natureza diferente") e didaskalein("ensinar"). O 

ensinamento dos errorists era de um tipo diferente do que a verdade revelada de 

ensino apostólico (cf. Atos 6: 3-4). O ensinamento dos apóstolos era o padrão 

pelo qual todos os outros ensino foi julgado. 



Depois de descrever os falsos mestres, Paulo descreveu seu erro. Ela consistia 

de mitos e genealogias intermináveis, lendas e histórias fantasiosas fabricados 

pelos homens. Estes "doutrinas de demônios" (4: 1) estavam sendo aproveitado 

como verdade de Deus. Paulo ridiculariza-los como "fábulas mundanas que 

sirvam exclusivamente para mulheres mais velhas" (4: 7). 

O que os específicos mitos sendo ensinado eram, ou como exatamente os falsos 

mestres estavam usando genealogias não é clara. Seja qual for a forma que 

assumiu, o ensinamento dos errorists era contrária à verdade. Enquanto a 

heresia exato em Éfeso é desconhecida, algumas de suas características gerais 

podem ser reunidas a partir de 1 e 2 Timóteo. A partir de 1: 7 aprendemos que 

ele continha elementos do judaísmo, uma vez que os falsos mestres queria ser 

mestres da lei. Comentador JND Kelly sugere que os mitos e genealogias sem 

fim 

deve ter tido a ver com interpretações alegóricas ou lendários da centralização 

OT sobre os pedigrees dos patriarcas. Grande parte do Hagadá rabínica 

consistiu de apenas uma reescrita como fantasiosa da Escritura; o Livro de 

Jubilees e do Pseudo-Philo Liber Antiquitatum biblicarum, com sua mania de 

árvores genealógicas, são exemplos apt. Também foi mostrado que no judaísmo 

pós-exílico, houve um grande interesse em árvores genealógicas, e que estes 

desempenharam um papel na controvérsias entre os judeus e os cristãos 

judeus. ( As Epístolas Pastorais [Peabody, Mass .: Hendrickson, 1987], 44-45) 

Em 4: 3, aprendemos que a heresia envolveu um falso ascetismo. Os errorists 

eram "homens que proíbem o casamento e exigem abstinência de 

alimentos." Eles esperavam obter a aceitação divina através da atenção legalista 

para a auto-privação. Sua preocupação com fábulas e genealogias não resultou 

em edificação, mas em "questões polêmicas e disputas sobre palavras, das quais 

nascem invejas, porfias, linguagem abusiva, suspeitas malignas" (6: 

4). Timoteo era "Conjuro-los na presença de Deus para não disputar cerca de 

palavras, o que é inútil, e leva à ruína dos ouvintes" (2 Tim. 2:14). Seu ensino 

era nada além de "tagarelice mundana e vazia", levando a "mais impiedade" (2 

Tim. 2:16). Essa conversa "vai se espalhar como gangrena" (2 Tim. 2:17), 

levando as pessoas "desviaram da verdade" (2 Tim. 2:18). "Especulações tolas 

e ignorantes" Os 'errorists só "produzem brigas" (2 Tim. 2:23). Tudo resultou 

de uma incapacidade de lidar com precisão a Palavra da verdade (cf. 2 Tm. 

2:15), e "examinar tudo com cuidado" (1 Ts. 5:21). 

O efeito do falso ensino é para dar lugar à mera especulação. perguntas e 

especulações intermináveis Os falsos professores contribuiu em nada 

para promover a administração de Deus, que é pela fé. Essa frase se refere 

ao plano salvífico de Deus. Sua heresia desferiu um golpe no evangelho de fé 

salvadora. Pode ser seguro concluir, portanto, que como todos os outros falsa 

religião, era um sistema legalista de obras justiça. 



Todas as religiões miríade do mundo cair em uma das duas categorias. Não é a 

religião de realização divina, que Deus em Cristo realizou a salvação para além 

de esforços humanos. Esse é o evangelho cristão. A outra categoria é a de 

realização humana, onde os homens tentam ganhar a salvação por seus próprios 

esforços em boas ações, cerimônias ou rituais. Todas as outras religiões de uma 

forma ou outra se encaixa nessa categoria. Os falsos mestres em Éfeso, como 

todos os outros falsos mestres, ofereceu um caminho para Deus o que exigiu a 

realização humana. 

Uma vez que eles ameaçam pessoas com ruína eterna, falsos mestres não estão 

a ser tomada de ânimo leve. Como Paulo escreveu aos Gálatas, 

Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciasse um evangelho 

diferente daquele que já vos pregamos, seja anátema. Como já dissemos antes, 

assim agora novamente o digo: Se alguém vos pregar outro evangelho além do 

que já recebestes, seja anátema. (Gal. 1: 8-9) 

Para acreditar erroneamente sobre o evangelho de poupança deve ser eternamente 

perdidos. Qualquer um que mexe com o evangelho é mortal, porque eles atraem os incautos 

a condenação eterna. 

O Objetivo dos Falsos mestres 

Mas o objetivo da instrução é o amor de um coração puro, de uma 

consciência e de uma fé sincera. Para alguns homens, que 

vagueiam de estas coisas, se desviaram para discussão infrutífera, 

(1: 5-6) 

Paulo contrasta o objetivo de sua instrução com a dos falsos mestres. Ele 

pretende produzir na igreja que Deus requer, amar a Ele e os que são seus. É 

essencial que os crentes "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e 

de toda a tua alma e com toda tua mente", e "o teu próximo como a ti mesmo" 

(Mat. 22:37, 39). O amor, de fato, é a marca do cristão. Jesus disse em João 

13:35: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns 

aos outros." João acrescentou: "Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o 

amor é de Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus 

Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor." (1 João 4 : 7-

8.) ágape ( amor ) é o amor de escolha, de vontade. Trata-se de abnegação e 

sacrifício para beneficiar os outros. Esse tipo de amor flui a partir de três 

fontes. 

O conceito de um coração puro é um tema rico Antigo Testamento. O salmista 

pergunta: "Quem subirá ao monte do Senhor? E quem pode permanecer no seu 

santo lugar?" (Sl. 24: 3). Ele, então, responde a sua pergunta, "Quem tem as 

mãos limpas e um coração puro" (Sl. 24: 4).Depois de seu pecado com Bate-

Seba, Davi clamou no Salmo 51:10: "Cria em mim um coração puro, ó 



Deus." Salmo 73: 1 exclama: "Certamente Deus é bom para Israel, para aqueles 

que são puros de coração!" Um coração lavado pela regeneração (Tito 3: 5), um 

coração obediente (Rom. 6:17), é um coração puro. 

Um segundo pré-requisito para o amor é uma boa 

consciência. Agathos ( bom ) é o que é perfeito, produzindo prazer, satisfação 

e uma sensação de bem-estar. A consciência é a faculdade de auto-julgar criado 

por Deus do homem. Ele quer afirma ou acusa uma pessoa (Rom. 2: 14-15). A 

mente conhece o padrão de certo e errado, e quando esse padrão for violada, a 

consciência reage a acusar, produzindo culpa, vergonha, dúvida, medo, 

remorso, ou desespero (cf. Tito 1:15). Aqueles com um coração puro (mente) 

não será condenado por sua consciência. Para manter uma consciência 

irrepreensível, um livre de ofensa contra Deus ou homem, foi objetivo de Paulo 

(Atos 24:16). A paz, confiança, alegria, esperança, coragem e contentamento 

são os resultados de uma consciência que é nonaccusing, e amor irá fluir. 

Por fim, o amor vem de uma fé sincera, um sem qualquer pretensão. A fé 

hipócrita dos falsos mestres não irá produzi-lo. Confiança real e amor andam 

juntos. Como observado no capítulo 1 deste volume, Timoteo foi marcado por 

uma fé sincera tal (2 Tim. 1: 5). 

Os falsos mestres têm corações sujos, maculadas pelo evangelho. Eles têm 

consciência condenando culpados acionados por seus corações 

impuros. Finalmente, eles têm hipócrita, falsa fé. Esse tipo de vida nunca 

produzirá amor a Deus. Portanto, não é surpresa que Paulo 

acrescenta,desviando essas coisas eles viraram de lado a discussão 

infrutífera. Vagueando significa "errar o alvo", enquanto se desviaram meios 

"para ir fora do curso." O objetivo dos falsos mestres não era criar um ambiente 

de amor, mas para cumprir seus egos (cf. 1: 7), e para encher seus bolsos. Por 

conseguinte, o seu ensino não era nada além de discussão 

infrutífera. Certamente não poderia produzir o amor, que é o fruto do Espírito 

(Gl 5: 22-23.). 

Os motivos dos Falsos mestres 

querendo ser doutores da lei, (1: 7a) 

Os falsos mestres foram impulsionados por um forte desejo, consumindo a ser 

mestres da Lei. Eles não estavam preocupados com verdadeiramente 

aprendendo a lei, ou conhecer o Deus da lei, ou servir as pessoas no amor pela 

lei. Eles desejavam o tipo de prestígio concedido rabinos no judaísmo, só que 

eles procuraram dentro da igreja. Como os fariseus denunciado por nosso 

Senhor ", eles todas as suas obras para ser notada pelos homens ... e eles adoram 

o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas, e 

respeitosas saudações nas praças, e sendo chamados pelos homens: Rabi "(Mat. 



23: 5-7). Eles estavam orgulhosos e procurou o aplauso dos homens (1 Tim. 6: 

4). 

Deles foi o oposto de uma motivação adequada para o ministério. Tiago 

advertiu em Tiago 3: 1: "Não muitos de vocês se tornarem professores, meus 

irmãos, sabendo que, como tal, será punido com julgamento mais severo." O 

único que realmente entende o papel de um professor entende que não é um 

lugar para as pessoas orgulhosas. 

João Knox, o reformador escocês, entendeu a seriedade da pregação. Quando 

foi chamado para pregar o evangelho, ele "irrompeu em lágrimas mais 

abundantes, e retirou-se para seu quarto. Seu semblante e no comportamento, a 

partir daquele dia até o dia que ele foi obrigado a apresentar-se ao lugar público 

da pregação , teve suficientemente declarar a dor e problemas do seu coração 

"(William Barclay, As Cartas a Timóteo, Tito e Filemon, rev ed.. [Filadélfia: 

Westminster, 1977], 50). O pensamento de pregar o evangelho foi tão 

decepcionante que Knox estava sobrecarregado. 

D. Martyn Lloyd-Jones, o grande pregador britânico do século XX, escreveu 

que ensinar a Palavra é uma tarefa tão impressionante que um homem de Deus 

"encolhe a partir dele. Nada mais que isso esmagadora sensação de estar sendo 

chamado, e de compulsão, deve sempre levar ninguém para pregar "( Preachers 

e pregando [Grand Rapids: Zondervan, 1972], 107). João Stott acrescentou, 

Não posso deixar de pensar se isso não pode ser por isso que há tão poucos 

pregadores a quem Deus está usando hoje. Há uma abundância de pregadores 

populares, mas não são muitos os poderosos, que pregam no poder do 

Espírito. Será que é porque o custo de tal pregação é muito grande? Parece que 

as honras Deus só pregação, através do qual a Sua sabedoria e poder são 

expressas, é a pregação de um homem que está disposto em si mesmo para ser 

um fraco e um tolo. Deus não escolhe apenas fracas e tolas pessoas para salvar, 

mas pregadores fracos e loucos por meio de quem para salvá-los, ou pelo menos 

os pregadores que se contentam em ser fraco e parecem tolos aos olhos do 

mundo. Nós nem sempre estão dispostos a pagar esse preço. Estamos 

constantemente tentados a cobiçar a reputação de homens de aprendizagem ou 

homens de influência; buscar honra nos círculos acadêmicos e comprometer a 

nossa mensagem à moda antiga, a fim de fazê-lo; e cultivar charme ou 

contundência pessoal, de modo a influenciar as pessoas comprometidas com o 

nosso cuidado. ( Retrato do Pregador, Grand Rapids: Eerdmans, 1979], 122) 

Ela exige humildade, ea compulsão do chamado de Deus, para ser um servo de 

Deus. Os falsos mestres de Éfeso conhecia nenhum dos dois. Eles buscaram 

papéis de liderança para o bem de sua própria satisfação. Buscando o prestígio 

de um papel rabínica, eles imposta à congregação uma falsa, heresia legalista, 

oferecendo a salvação pelas obras. Em nítido contraste com piedosos, líderes 



humildes, como Paulo e Timóteo, eles, como Diótrefes (3 João 9), procurou a 

preeminência, poder pessoal, e da prosperidade. 

O Efeito dos Falsos mestres 

mesmo que eles também não entendo o que eles estão dizendo ou 

os assuntos sobre os quais eles fazem afirmações confiantes. Mas 

sabemos que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, 

percebendo o fato de que a lei não é feita para o justo, mas para 

aqueles que estão sem lei e rebeldes, para os ímpios e pecadores, 

para os ímpios e profanos, para aqueles que matam seus pais ou 

mães, para assassinos e homens imorais e homossexuais e 

seqüestradores e mentirosos e perjuros, e tudo que for contrário à 

sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, que 
me foi confiado. (1: 7b-11) 

Embora os falsos mestres queria ser mestres da lei, tal era uma 

impossibilidade. Paulo escreve que eles não entendem nem o que eles estão 

dizendo ou os assuntos sobre os quais eles fazem afirmações confiantes. Os 

presentes particípio ativo noountes ( entender ) indica que eles estavam em um 

estado contínuo de não entender. Eles eram como todas as pessoas não 

convertidas, que pela ausência do Espírito Santo e Seu discernimento e unção, 

não podemos conhecer as coisas de Deus, pois eles são avaliados 

espiritualmente enquanto esses homens estão espiritualmente mortos (cf. 1 Cor. 

2:14). Pior ainda, eles estavam fazendo afirmações confiantes, como se o que 

eles diziam era verdade absoluta. É ruim o suficiente para ser ignorante, mas 

eles foram dogmática sobre sua ignorância. Infelizmente, seus filhos espirituais 

assolar a igreja para este dia. A igreja hoje, como Efésios, enfrenta orgulhoso, 

ignorantes, fornecedores dogmáticas do falso ensino. 

Para que ninguém tenha a idéia errada, Paulo se apressa a acrescentar 

que sabemos que a lei é boa. Enquanto ele condenou aqueles que desejam ser 

mestres da lei, Paulo não tinha a intenção de condenar a própria lei. Ele toma 

cuidado para não deitar fora o bebé com a água do banho suja. Kalos ( bom ) 

poderia ser traduzida como "útil". A lei é boa ou útil, pois reflete a vontade de 

Deus. Como o salmista disse, "A lei do Senhor é perfeita" (Sl. 19: 7). Paulo 

escreveu em Romanos 7:12 que "a lei é santa, eo mandamento é santo, justo e 

bom." 

A Lei é bom quando ele é aplicado legalmente. Há uma compreensão e 

utilização do direito próprio, mas os falsos mestres foram mal uso dela. Iludido 

pelo seu orgulho em pensar que eles poderiam agradar a Deus através de seus 

próprios esforços, eles usaram a lei como meio de salvação. Esse é um papel a 

lei nunca poderia preencher (cf. Rm 3:20, 28;. Gl 2,16;. 3:11). Direito em geral, 

e da Lei Mosaica em particular, não é feita para o justo. Aqueles que pensam 

que são justos nunca serão salvos (cf. Lucas 5:32), uma vez que eles não 



conseguem entender o verdadeiro uso da lei. A lei foi feita para aqueles que 

estão sem lei e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os ímpios e 
profanos. O objetivo da lei é mostrar pecadores dispostos seu pecado (cf. Rom. 

3:19), e precisa de um Salvador (Gal. 3:24). A lei é moralmente certo e bom, 

mas a lei por si só não é uma boa notícia. O homem lei obriga a reconhecer a 

má notícia de que todos são culpados de violar os padrões de Deus. É, portanto, 

condena todos e frases para o inferno (Rom. 3: 19-20). 

Paulo, então, ilustra o tipo de pessoas para as quais a lei foi feita. Seguindo o 

exemplo do Decálogo, ele lista os pecados contra a Deus e os homens. Os três 

primeiros dísticos lidar com os pecados da primeira parte dos Dez 

Mandamentos, os que tratam de nosso relacionamento com Deus. Cada par 

contém um elemento negativo eo efeito que ela produz. Anomia ( sem lei ) 

descreve os que não têm compromisso com qualquer lei ou norma. Isso nos leva 

ao efeito de ser rebelde. Para ser ímpio é ser sem levar em conta qualquer coisa 

sagrada. Tais pessoas sãopecadores, eles vivem sem levar em conta a lei de 

Deus, porque eles não têm nenhuma consideração por 

Deus. Uma profana pessoa é indiferente ao que é certo. Ele é indiferente para 

Deus e seu dever para com Ele. Essa indiferença leva-o a ser profano, para 

pisar o que é sagrado.Ilegalidade produz rebelião, os pecadores impiedade, falta 

de santidade, e palavrões. A lei foi feita para apenas essas pessoas 

desobedientes, impuros, e irreverentes. Se eles se acatá-la, ele iria mostrar-lhes 

o seu pecado e necessidade de salvação. 

O resto dos pecados em lista de Paulo vêm a partir da segunda metade dos Dez 

Mandamentos, os que lidam com o nosso relacionamento com as outras 

pessoas. Ele provavelmente selecionou os pecados específicos nesta lista 

porque caracterizou os falsos mestres em Éfeso. Aqueles que matam seus pais 

ou mães estão em manifesta violação do quinto mandamento: "Honra teu pai e 

tua mãe" (Ex. 20:12). Esse mandamento é ampliado em Êxodo 21:15 e 17 para 

incluir os pais marcantes ou maldição. Ela proíbe tudo, de desonra para o 

assassinato. Os assassinosestão em violação do sexto mandamento: "Não 

matarás" (Ex. 20:13). homens imorais e homossexuais ( arsenokoitais , 

literalmente "homens no leito conjugal") violam o sétimo mandamento, que 

proíbe a atividade sexual fora do casamento. O oitavo mandamento proíbe o 

roubo.À luz disso, Paulo menciona seqüestradores, uma vez que em seu furto 

dia das crianças era comum. O seqüestro foi um crime capital no Antigo 

Testamento (Ex 21:16; Dt. 24: 7.). O nono mandamento: "Não dirás falso 

testemunho contra o teu próximo" (Ex. 20:16), condenamentirosos e perjuros. 

Então, para ter certeza que nada é omitido, Paulo acrescenta, tudo que for 

contrário à sã doutrina. Som é de hugiainō , da qual nós temos a nossa 

palavra Inglês "higiene". Refere-se ao que é saudável e salutar. Paulo defende 

ensino que produz vida espiritual, crescimento e saúde. 



Para usar o direito legalmente é usá-lo de acordo com o evangelho da glória 

do Deus bendito. A lei, uma vez que mostra os homens os seus pecados, é uma 

parte necessária do evangelho. Se não houvesse a má notícia de que os homens 

foram perdidos pecadores, não poderia haver uma boa notícia da redenção de 

Cristo. O evangelho é glorioso porque revela a glória de Deus, Seus 

atributos. Um desses atributos é a santidade, que envolve ódio ao pecado. Outra 

é a justiça, que exige punição quando Sua lei é violada. Qualquer evangelho 

que ignora a lei e o pecado não é o verdadeiro evangelho, uma vez que não 

reflete os atributos de Deus. O Deus bendito é ao mesmo tempo abençoado em 

si mesmo (cf. 6,15), ea fonte de bênção para o Seu povo (Ef. 1 : 3). Era o 

verdadeiro evangelho com que Paulo foi confiada (Gal. 2: 7). 

Todos os crentes têm a responsabilidade de estar em alerta para falsos 

mestres. O que queremos prestar atenção para? Primeiro, olhe para a sua 

compreensão das Escrituras, e perguntar se seu ensino é biblicamente som. Será 

que eles colocam ensinamentos extrabiblical em pé de igualdade com a 

Bíblia? Será que eles lidar com precisão a Palavra da verdade (2 Tm. 2:15)? 

Em segundo lugar, examinar seus objetivos. Será que eles procuram amar, 

honrar e glorificar a Deus? Ou será que eles buscar o amor-próprio, a riqueza 

material, ou a felicidade pessoal? Será que a sua mensagem falar da pureza de 

coração, uma boa consciência e fé nonhypocritical? 

Em terceiro lugar, examinar seus motivos. Eles são humilde e altruísta? Ou será 

que eles buscam a preeminência? 

Por fim, examinar o efeito do seu ensino. Do seus seguidores entender 

claramente o evangelho de Jesus Cristo? Será que eles definem o evangelho 

corretamente? Eles usam a lei corretamente, como parte da mensagem do 

evangelho, ou que eles promovem obras justiça? 

Aqueles que passam as verificações acima devem ser acolhidas como irmãos 

em Cristo, mesmo que com eles diferem em alguns pontos de interpretação ou 

doutrina. Aqueles que não estão a ser rejeitada, não importa o que as 

experiências que podem ter tido, ou o que mais eles podem ensinar. Vigilância 

constante é a nossa defesa contra aqueles que querem nos escravizar a um falso 

evangelho. 

 

 

 



3. Um testemunho pessoal de Salvação 

pela Graça de Deus (1 Timóteo 1: 12-17) 

Agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque 

Ele me considerou fiel, pondo-me em serviço; mesmo que eu era 

anteriormente um blasfemo, perseguidor e injuriador. E ainda me 

foi concedida misericórdia, porque o fiz por ignorância, na 

incredulidade; ea graça de nosso Senhor foi mais do que 

abundante, com a fé e amor que há em Cristo Jesus. É uma 

declaração de confiança, aceitação plena merecimento, que 

Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais 

sou eu o principal de todos. E ainda por esta razão que eu 

encontrei misericórdia, para que em mim, o principal, Jesus 

Cristo pudesse demonstrar sua paciência perfeito, como um 

exemplo para aqueles que crêem nEle para a vida eterna. Ora, ao 

Rei,,, o único Deus invisível imortal eterna, seja honra e glória 

para todo o sempre. Amém. (1: 12-17) 

A boa notícia do evangelho cristão é que Deus tem o poder de transformar 

vidas. A história está repleta de histórias de conversões dramáticas que atestam 

esse fato. 

Uma dessas histórias é sobre um Sul-Africano do século XIX chamado 

Afrikaner, um chefe da tribo hotentote. Ele era um endurecido, guerreiro 

vicioso. Ele e seus homens foram o terror da África do Sul. Ele era tão perigoso 

que o governador da Cidade do Cabo oferecido uma grande recompensa para 

ele, vivo ou morto. Into O scene pisou Robert Moffat, um jovem missionário 

escocês. Crendo que Deus o havia chamado para pregar o evangelho para os 

hotentotes, procurou-los para fora. A primeira pessoa convertido sob o 

ministério de Moffat foi Afrikaner. Sua era um notável testemunho da graça 

salvadora de Deus. 

Billy domingo foi um jogador de beisebol profissional potável difícil nos 

primeiros dias do esporte. Andando pela rua um dia em Chicago com vários de 

seus companheiros de equipe, ele se deparou com um homem a pregar em uma 

esquina. Eles pararam para zombar o pregador, mas algo que ele disse golpeou 

uma corda sensível no coração de Billy domingo. Ele abraçou Jesus Cristo 

como seu Salvador e passou a se tornar um evangelista observou. 

A lista é interminável. Ele inclui Martin Luther, um ex-monge católico romano, 

João Newton, um ex-traficante de escravos, e Charles Colson, um ex-assessor 

da Casa Branca para o presidente Richard Nixon. Ela inclui ainda os antigos 

céticos como Lew Wallace, Frank Morison, e CS Lewis. Na minha própria 

igreja eu vi alcoólatras, viciados em drogas, assassinos, adúlteros, ladrões, 

fornicadores, homossexuais, e até mesmo um ex-líder de gangue motocicleta 

dar suas vidas a Cristo. 



A Bíblia registra as conversões do maníaco em Gadara, o cobrador de impostos 

desprezado e traidor de seu povo Mateus, o cego Bartimeu e seu amigo, a 

mulher samaritana adúltera, Zaqueu, o centurião romano na crucificação, 

Cornelius, o eunuco etíope, o filipenses carcereiro, e Lydia, entre outros. Mas 

de todas as conversões nunca nenhum registrada foi ainda mais notável do que 

a de Saulo de Tarso. Este inimigo ferrenho da causa de Cristo, em suas próprias 

palavras, o principal de todos os pecadores, tornou-se o maior evangelista e 

teólogo que o mundo já viu. Atos 9, 22, 26, Gálatas 1 e 2, Filipenses 3, e 1 

Timóteo 1 tudo descrever aspectos de sua conversão. Paulo nunca perdeu a 

maravilha que Deus poderia e fez resgatar alguém como ele. Ele via a si mesmo 

como o exemplo supremo da graça salvadora de Deus. 

Alguns comentaristas alegaram que o testemunho de Paulo nesta passagem é 

uma digressão do seu fluxo de pensamento em 1 Timóteo. Isso não é o caso, no 

entanto. O propósito de Paulo ao escrever esta carta era cobrar Timoteo com a 

formidável tarefa de corrigir a igreja de Éfeso.A maior parte dessa tarefa 

envolveu lidar com os falsos mestres descritos em 1: 3-10. Uma vez que eles 

estavam apresentando um falso evangelho, Paulo dá seu testemunho para a 

verdadeira, que ele mencionou em 01:11. Em contraste com a falsa visão dos 

errorists da lei como um meio de salvação (1: 8-10), Paulo mostra que a 

utilização adequada da lei traz a convicção do pecado e da necessidade da 

graça. O testemunho do apóstolo em 1: 12-17 é, portanto, parte integrante da 

epístola. Contrasta a glória do verdadeiro evangelho com o vazio de falsa 

doutrina. 

Ao dar seu depoimento, Paulo comemorou o significado da graça de Deus. Ao 

fazê-lo ele exaltou seis elementos da graça: a fonte da graça, a necessidade de 

graça, o poder da graça, a extensão da graça, o objetivo da graça, e a resposta à 

graça. 

A Fonte da Graça 

Agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque 

Ele me considerou fiel, pondo-me em serviço; (01:12) 

Graça pode ser definida como o perdão de Deus amoroso, pelo qual Ele concede 

isenção do julgamento, e a promessa de bênção temporal e eterna a culpados e 

condenados pecadores livremente, sem qualquer merecimento da sua parte, e 

com base em nada que tenha feito ou deixado de fazer . Paulo dirige seus 

agradecimentos a Cristo Jesus nosso Senhor , porque Ele é a fonte da graça 

(cf. 1,14). A ordem das palavras no texto grego enfatiza a gratidão de Paulo. Ele 

literalmente lê "Grateful sou eu" Paulo estava grato continuamente a Cristo 

Jesus, o Messias, o Filho de Deus na terra com a glória celestial. Nosso inclui 

Timoteo, também, como um assunto do Senhor. 



A Bíblia afirma repetidamente que Jesus Cristo, junto com Deus, o Pai, é só a 

fonte de toda graça. João escreveu: "Porque a lei foi dada por Moisés, a graça 

ea verdade vieram por Jesus Cristo" (João 1:17). Romanos 3:24 nos diz que 

foram "justificados como um presente, por sua graça, mediante a redenção que 

há em Cristo Jesus." 

Paulo estava consciente do trabalho de graça em sua própria vida. Em 1 

Coríntios 15: 9-10, ele escreveu: 

Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado 

apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que 

sou, e sua graça para comigo não se mostrou vã; antes, trabalhei muito mais do 

que todos eles, não eu, mas a graça de Deus comigo. 

Aos Efésios ele escreveu: "Para mim, o mínimo de todos os santos, foi dada esta graça de 

anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo" (Ef. 3: 8). 

Paulo expressa gratidão por quatro aspectos da graça de Deus em sua vida. Em 

primeiro lugar, para a eleição de graça. Paulo era sempre consciente da escolha 

dele de Deus, tanto para a salvação, e apostolado. Em Atos 22:14 e 26:16, ele 

menciona que ao dar o seu testemunho. Em Romanos 1: 5, ele fala da eleição 

graça de Deus em relação a si mesmo; em Tito 2:11 e Efésios 2: 8-9 para todos 

os crentes. 

Em segundo lugar, para permitir que a graça. Através da graça de Deus, Paulo 

foi reforçada. Deus não apenas graciosamente o elegeu para a salvação, mas 

também lhe deu graciosamente a força que ele não tem ou merece, mas 

necessário para viver de que a salvação (cf. 2 Cor. 9: 8).O Senhor fortaleceu 

Paulo durante a hora mais escura da sua vida. Ele foi preso pela segunda vez, 

de frente para a execução, e abandonado por todos os seus companheiros (2 

Tim. 4:16), mas ele ainda poderia testemunhar que "o Senhor esteve ao meu 

lado e me fortaleceu" (2 Tim. 4:17). Ele viveu toda a sua vida na força do 

Senhor fornecido. "Eu posso fazer todas as coisas", ele escreveu em Filipenses 

4:13, "naquele que me fortalece." Os crentes não se limitam a receber a graça 

na salvação, eles vivem a partir de então na esfera da graça (cf. Rm 5: 2). 

Em terceiro lugar, por confiar graça. Deus considerou -o fiel, ou confiável, e 

foi a graça que fez Paulo-lo. Em 1 Coríntios 07:25 ele se descreveu como 

"aquele que pela misericórdia do Senhor para ser fiel." Através da graça de 

Deus, Paulo era um mordomo fiel do ministério que lhe foi confiado (cf. 1 Cor. 

4: 1-2). 

Em quarto lugar, para o emprego de graça que o colocou . em 

serviço Diakonia ( serviço ) refere-se humilde, humilde serviço (cf. Cl 1: 23-

25). Ao usar esse termo, Paulo mostra que ele não se vangloria da sua fidelidade 

ou lealdade. William Barclay relata uma história que ilustra o serviço altruísta: 



[O escritor grego] Plutarco nos diz que quando um espartano obteve uma vitória 

nos jogos, a sua recompensa foi a de que ele poderia ficar ao lado de seu rei em 

batalha. Um lutador Spartan nos Jogos Olímpicos foi oferecido um suborno 

considerável para abandonar a luta; mas ele recusou. Finalmente, depois de um 

esforço fantástico, ele ganhou sua vitória. Alguém lhe disse: "Bem, Spartan, o 

que você saiu dessa vitória caro que você ganhou?" Ele respondeu: "Eu já 

ganhou o privilégio de estar na frente do meu rei na batalha." ( As Cartas a 

Timóteo, Tito e Filemom [Filadélfia: Westminster, 1975], 42-43) 

Como o Spartan, Paulo procurou nenhuma honra para si mesmo. Seu espírito humilde foi 

refletido em sua declaração de que "eu trago no meu corpo as marcas-marcas de Jesus" (Gl. 

6:17), e em seu desejo de "conhecê-lo, eo poder da sua ressurreição e na comunhão do Seu 

aflições, sendo feito conforme à sua morte "(Fp. 3:10). As palavras de Jesus em 2 Coríntios 

12: 9: "Minha graça é suficiente para você", foram confirmadas como verdadeiras novo e de 

novo na vida de Paulo. 

A Necessidade de Graça 

mesmo que eu era anteriormente um blasfemo, perseguidor e 
injuriador. (1: 13a) 

A graça de Deus foi especialmente viva na mente de Paulo por causa de seu 

passado. Como um grande pecador que precisava grande graça. Antes de sua 

dramático encontro com o Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, 

Paulo era antigamente um blasfemo, perseguidor e injuriador. A 

blasfemo é aquele que calunia a Deus, que abertamente fala mal dele. Não só 

tinha Paulo sido um blasfemador, ele tinha outros compelido a 

blasfemar. Dando seu depoimento diante do rei Agripa em Atos 26:11, Paulo 

relatou como ele "tentou forçar [cristãos] a blasfemar." Seu ataque foi dirigido 

em última análise, não contra a igreja, mas Jesus Cristo (cf. Atos 9: 4-5; 22: 7-

8; 26: 14-15). 

Paulo tinha quebrado o Decálogo, esmagando seus mandamentos sobre a rocha 

do seu próprio orgulho. Como um blasfemador, Paulo violado a primeira 

metade dos Dez Mandamentos, que falam da relação do homem com 

Deus. Como um perseguidor e injuriador, ele violou o segundo semestre, que 

falam da relação do homem com o homem. Paulo era um conduzido, 

implacável, feroz perseguidor da Igreja. Atos 8: 3 e 9: 1 relacionar os estragos 

que ele criou, mesmo entrando nas casas para prender os crentes. Não só ele 

aprovava a morte de Estevão (Atos 8: 1), mas muitos outros também (Atos 

26:10). Um agressor violento é uma pessoa sem nenhuma preocupação normal 

para bondade humana. Em nosso vernáculo poderíamos chamar essa pessoa um 

valentão. Hubristēs ( agressor violento ) denota a pessoa guiado pela violência 

eo desrespeito pelos outros para maltratá-los. Para vê-los humilhado e 

sofrimento lhe traz prazer. Podemos até chamar um agressor violento um 

sadist. Hubristēs aparece na lista de pecados em Romanos 1:30, e nosso Senhor 



usou a forma verbal para descrever os maus-tratos Ele sofreria durante sua 

prisão e julgamento (Lucas 18:32). 

Dado o passado violento de Paulo, não é de admirar que Ananias (Atos 09:13) 

e os discípulos (Atos 9:26) demoraram a aceitá-lo. Lembrando-se que ele tinha 

sido entregue por Paulo ajudou a manter uma atitude humilde, grato. 

O Poder da Graça 

E ainda me foi concedida misericórdia, porque o fiz por 
ignorância, na incredulidade; (1: 13b) 

Embora a necessidade de Paulo para a graça foi grande, o poder da graça era 

maior. Paulo foi a prova da verdade que ele expressa em Romanos 5:20 vivo ", 

onde o pecado aumentou, a graça abundou ainda mais." Apesar de seu passado 

pecaminoso, ele foi mostrado misericórdia. O verbo passivo 

aorista ēleēthēn ( me foi concedida misericórdia ) pode ser traduzido como 

"Eu estava mercied." Miséria de Paulo foi recebida com compaixão de 

Deus. Ele poderia dizer com o escritor de hinos, 

E do meu coração ferido com lágrimas 

Duas maravilhas confesso, 

As maravilhas do amor redentor 

E a minha indignidade. 

(Elisabete C. Clephane, 

"Sob a cruz de Jesus") 

Misericordia difere da graça em que a graça remove a culpa, enquanto 

a misericórdia tira a miséria causada pelo pecado. Paulo recebeu o alívio da 

miséria imerecida que acompanha a graça salvadora. 

Como pode tão vil pecador como Paulo receber misericórdia? Porque, ele 

escreve, o fiz por ignorância, na incredulidade. Ele não era um apóstata 

endurecido, rejeitando a plena luz da revelação de Deus. Ele não era como os 

fariseus que compreenderam ensino e poder de Cristo, mas 

rejeitaram. Tampouco era para ser classificado com aqueles que "uma vez 

foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do 

Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo 

vindouro, e em seguida caíram "(Hb 6: 4-6.). Ele não entendia as ramificações 

de suas ações. Pecando voluntariamente, depois de ter a verdade pode resultar 

em julgamento permanente (Heb. 10: 26-27). 



Tanto o Antigo eo Novo Testamento fala de pecados involuntários ou não 

intencionais. Números 15: 22-29 diz 

Mas quando você sem querer falhar e não observar todos estes mandamentos, 

que o Senhor tem falado a Moisés, mesmo tudo o que o Senhor ordenou-lhes 

por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor deu ordem e daí em diante 

pelas vossas gerações, em seguida, ele será , se for feito de forma não 

intencional, sem o conhecimento da congregação, toda a congregação oferecerá 

um novilho para holocausto, em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de 

cereais, e sua oferta de libação, segundo a ordenança, e um bode para oferta 

pelo pecado. Em seguida, o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos 

filhos de Israel, e eles serão perdoados; pois era um erro, e trouxeram a sua 

oferta, oferta queimada ao Senhor, e sua oferta pelo pecado perante o Senhor, 

para o seu erro. Então, toda a congregação dos filhos de Israel será perdoado, 

com o estrangeiro que peregrina entre eles, pois aconteceu com todas as pessoas 

através de erro. Além disso, se uma pessoa peca sem querer, então ele oferecerá 

uma cabra de um ano de idade como oferta pelo pecado. E o sacerdote fará 

expiação diante do Senhor para a pessoa que se perde quando pecar sem querer, 

fazendo expiação por ele para que ele possa ser perdoado. Você terá direito a 

um lei para aquele que fizer alguma coisa sem querer, para aquele que é nativo 

entre os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrina entre eles. 

Por outro lado, 

a pessoa que faz qualquer coisa desafiadoramente, quer seja natural ou um 

alienígena, que um é blasfemar contra o Senhor; e essa pessoa será extirpada do 

seu povo. Porque ele tem desprezado a palavra do Senhor, e quebrado o seu 

mandamento, essa pessoa será completamente cortada; sua culpa será sobre 

ele. (Num. 15: 30-31) 

Aqueles que pecou deliberAdãoente e intencionalmente estavam além da esperança de 

expiação porque eram impenitente. Aqueles que pecou involuntariamente e veio em 

arrependimento e fé foram cobertos pela expiação feita no Dia da Expiação. 

No Novo Testamento, Jesus orou por aqueles que o crucificaram: "Pai, perdoa-

lhes, eles não sabem o que fazem" (Lucas 23:34). Pedro afirmou que a verdade 

em Atos 3:17: "E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância." 

Paulo foi responsável pelo seu pecado. Ele era o principal dos pecadores 

(01:15), mas ele recebeu o perdão, porque ele "não se mostrou desobediente à 

visão celestial" (Atos 26:19). Quando confrontados com a verdade, ele 

acreditava que (cf. Rom. 7: 9; 3 Phil: 7-9.). A graça de Deus é poderoso o 

suficiente para resgatar o pior pecador que está disposto a se arrepender. 

A medida de graça 



ea graça de nosso Senhor foi mais do que abundante, com a fé e 

amor que há em Cristo Jesus. (1:14) 

Graça aparece somente aqui na passagem, mas ela permeia o pensamento de 

Paulo em 1: 12-17. Pecado abundante dá lugar à mais do que abundante graça 

fornecido por nosso Senhor. Mais do que abundante é de huperpleonazō , 

uma palavra composta formada por a palavra normal 

para abundante, pleonazō com a preposição huper acrescentou. Paulo adorava 

adicionar huper de palavras para intensificá-las. Ele nos dá uma visão sobre a 

medida superando da graça de Deus, que é maior do que o pecado do homem 

(Rm 5:20.), E suficiente para atender todas as nossas necessidades (2 Cor. 9: 8). 

Com a graça superabundante vem da fé e do amor, que 

são também encontrados em Cristo Jesus. A fé salvadora não é um trabalho 

meritório em que ganhamos a graça divina. Pelo contrário, é um dom da graça 

de Deus: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, 

é dom de Deus" (Ef 2: 8.). Eleger graça nos dá a capacidade de acreditar em 

Jesus Cristo e confiar em Deus para a salvação. A fé eo amor são 

freqüentemente ligado com a salvação no Novo Testamento (1:15 cf. Ef; 3:17; 

Col. 1:. 4; 1 Ts . 1: 3, 3: 6; 5: 8.; 2 Tess. 1: 3; Filemon 5), uma vez que são parte 

do pacote de salvação. Um verdadeiro cristão é marcado pela contínua fé (Col. 

1:23) e amor (1 João 3:14). A graça de Deus é tão abundante que inclui não só 

a salvação, mas a fé eo amor que o acompanham. 

O Propósito da Graça 

É uma declaração de confiança, aceitação plena merecimento, 

que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos 

quais sou eu o principal de todos. E ainda por esta razão que eu 

encontrei misericórdia, para que em mim, o principal, Jesus 

Cristo pudesse demonstrar sua paciência perfeito, como um 

exemplo para aqueles que crêem nEle para a vida eterna. (1: 15-
16) 

A frase é uma declaração de confiança é exclusivo para as Epístolas Pastorais, 

aparecendo cinco vezes (cf. 3: 1; 4: 9; 2 Timóteo 2:11; Tito 3: 8.). Estas 

declarações foram conhecidas resumos, reconhecidas de doutrinas 

fundamentais. Que eles eram comuns na igreja no momento da escrita das 

Epístolas Pastorais indica que uma teologia bem articulada tinha 

desenvolvido. Paulo de fato cita-los como se fossem de conhecimento 

comum. Este e aquele em 1 Timóteo 4: 9 têm a frase que merece aceitação 

plena anexa a ênfase acrescentada. 

A declaração de confiança em 01:15 atua como uma articulação condensada do 

evangelho. Em apenas oito palavras gregas é encontrado um somatório 

maravilhosa da mensagem do evangelho. Cada palavra é escolhida com 



cuidado. Cristo Jesus é a palavra fim preferido por Paulo nas Epístolas 

Pastorais. Ele a usa vinte e cinco vezes em comparação com seis usos de "Jesus 

Cristo". Limite-se nessas duas palavras é tudo o que Ele é. Cristo é o Rei 

ungido que veio para redimir, e tornou-se o terreno Jesus na Encarnação. Que 

Ele veio ao mundo, implica não só a sua encarnação, mas Sua 

preexistência. Note cuidadosamente que ele não diz que Ele veio à existência, 

ou que ele foi criado. Ele existiu em outro lugar antes de vir ao mundo. Esta 

fraseologia é usado com freqüência por João, que muitas vezes fala da vinda de 

Cristo ao mundo (cf. Jo 1: 9; 3:19; 06:14; 11:27; 12:46; 16:28; 18:37). 

O mundo se refere ao mundo da humanidade, cego, perdido, e condenado ao 

inferno por causa de sua hostilidade para com Deus (cf. 1 João 5:19). É nesse 

mundo dos pecadores, da escuridão e da incredulidade, que Jesus veio. João 

3:17 diz: "Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para 

que o mundo fosse salvo por Ele" (cf. João 12: 46-47). 

O propósito de Cristo em que vem a este mundo caído era para salvar os 

pecadores. Antes do seu nascimento o anjo disse a José "é Ele que salvará o 

seu povo dos seus pecados" (Mat. 1:21). Em Lucas 19:10, nosso Senhor 

declarou o propósito de Sua vinda ao mundo: "Porque o Filho do homem veio 

buscar e salvar o que estava perdido." Para salvar é entregar da morte e as 

trevas, do pecado, o inferno, e julgamento. Pecadors era um termo usado pelos 

judeus para descrever gentios (cf. Gal. 2:15), mas nosso Senhor usou para se 

referir a todos fallen a humanidade (cf. Mat. 09:13). Denota constante violação 

do homem da lei de Deus; os homens são pecadores por natureza. 

No reino dos pecadores, Paulo viu-se como o maior de todos (cf. 1 Cor. 15: 

9.; Ef 3: 8). Muitos em nosso dia-ia a corrigir auto-imagem de Paulo e restaurar 

a sua auto-estima. Mas isso foi uma auto-view saudável para Paulo, porque era 

preciso. É difícil imaginar alguém pior do que um blasfemador de Deus e 

perseguidor de sua igreja. Tal visão de si mesmo também serviu para manter 

Paulo humilde e agradecido. 

Foi por esta razão que Paulo encontrou misericórdia. Deus não salvá-lo 

apenas para tirá-lo do inferno ou no céu. Nem quis salvá-lo para pregar o 

evangelho ou escrever as epístolas; Deus poderia ter tido outro fazer isso. O 

propósito da salvação, se Paulo ou o nosso, é para mostrar graça, poder e 

paciência de Deus e produzir um verdadeiro adorador de Deus (João 4: 21-

24). É para a Sua glória, principalmente, o nosso benefício é secundário. 

Foi através da economia de Paulo que Jesus Cristo poderia mais 

claramente demonstrar Sua paciência perfeito. makrothumia ( paciência ) 

significa ser paciente com as pessoas. O ponto de Paulo é que, se o Senhor foi 

paciente com o pior dos pecadores, ninguém está fora do alcance de Sua 

graça. Como um exemplo para aqueles que crêem nEle para a vida 



eterna, Paulo era a prova de que Deus pode salvar qualquer pecador vivo. Ele 

foi o hupotupōsis , o modelo, tipo, ou padrão. Aqueles que temem que Deus 

não pode salvá-los faria bem em considerar o caso de Paulo. 

A resposta à graça 

Ora, ao Rei,,, o único Deus invisível imortal eterna, seja honra e 

glória para todo o sempre. Amém. (1:17) 

Tendo começado a passagem com ações de graças, Paulo agora fecha-lo com 

uma doxologia. Eterno significa, literalmente, "de todos os tempos." Refere-se 

às duas idades no pensamento judaico, o presente era, e era por vir. Deus não 

teve princípio e não terá fim. Ele existe fora do tempo, embora ele atua na 

mesma. Ele é imortal, incorruptível, e incorruptível. Ele nunca vai saber da 

morte, decadência, ou perda de força. Porque Deus é invisível, ele pode ser 

conhecido somente por Sua auto-revelação. Que Ele é o único Deus é uma 

verdade fundamental da Escritura (cf. Dt 04:35, 39; 6:.. 4; Isa 43:10; 44: 6; 45: 

5-6, 21-22; 46: 9 ; 1 Cor 8: 4, 6; 1 Tim. 2: 5.). Só Ele é digno de toda honra e 

glória para todo o sempre. A doxologia fecha com a enfática Amen, que 

significa "diga-se." 

Em contraste com o falso evangelho das errorists, Paulo enfatiza o verdadeiro 

evangelho e sua participação no mesmo, pela graça de Deus. Que a graça está 

disponível para o pior pecador que vem para o Senhor Jesus Cristo na fé 

humilde e arrependimento. 

 

4. Lutando uma guerra Nobre (1 Timóteo 

1: 18-19a) 

Este comando confio-vos, Timóteo, meu filho, de acordo com as 

profecias feitas anteriormente a respeito de vós, que por eles você 

pode combater o bom combate, mantendo fé e boa consciência, (1: 

18-19a) 

Nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou seus seguidores para uma vida 

abundante de amor, paz, alegria e comunhão com Ele. Apresentações e folhetos 

evangélicos salientar aquelas verdades em seu apelo aos incrédulos. Há um 

outro lado da vida cristã, no entanto, que muitas vezes não encontrar o seu 

caminho para o nosso evangelismo. A vida cristã é também uma guerra, como 

crentes entrar em uma luta ao longo da vida contra o sistema perverso mundo, 

Satanás, e sua própria carne humana pecaminosa. 



Infelizmente, grande parte da igreja contemporânea parece ter perdido essa 

realidade. Muitos já ouviram somente o evangelho de salvação fácil e de graça 

barata. Eles têm um conceito inadequado da luta espiritual envolvido em amar 

o Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas muitas vezes ampliar os aborrecimentos 

temporais mesquinhas da vida cotidiana até que eles parecem ser ensaios de 

proporções épicas. Francamente, isso é tão absurdo como um soldado no meio 

de um tiroteio feroz reclamando da sujeira em seu uniforme. 

Paulo estava muito consciente da realidade da guerra espiritual. Ele não só 

combater a sua carne (como ele mostra em Rom. 7: 14-25), mas ele também 

teve de se engajar continuamente o mundo em conflito (cf. Gal 6:14.). E ele foi 

implacavelmente assaltado por Satanás, como sua menção do "mensageiro de 

Satanás" enviado para vencê-lo (2 Cor. 12: 7) indica. Oposição satânica 

também o impediu de visitar os tessalonicenses (1 Ts. 2: 17-18). Como ele 

resume a introdução a esta carta em 1: 18-19, que ele chama de Timóteo para 

lutar a luta bom ou nobre contra Satanás. Como todos aqueles no ministério, 

Timóteo foi chamado para uma guerra espiritual incessante. Que exige luta 

equipados, treinados e soldados dedicados. Paulo escreveu esta carta para 

ajudar Timoteo se preparam para as batalhas atuais. 

Paulo o havia deixado em Éfeso para se opor aos inimigos avançam sobre a 

igreja de Éfeso. Falsos líderes em posições de poder e autoridade estavam 

ensinando heresia sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo (cf. 1: 4-7; 4: 1-3). Esses 

falsos professores foram também vivendo vidas impuros (cf. 1: 4-5, 19-20; 5: 

19-20). Timoteo foi definido na linha de frente da batalha, e Paulo queria que 

ele absolver-se bem. 

Para compreender o escopo completo da batalha de Timóteo, precisamos dar 

um passo atrás e olhar para o quadro geral. Conflito espiritual é, em seu mais 

alto nível, uma guerra entre Deus e Satanás. Ele é travada também no nível 

angélico, entre demônios perversos de Satanás e eleger santos anjos de 

Deus. No plano humano, é uma batalha entre homens piedosos e ímpios. 

Originalmente, não havia tal guerra. A Bíblia não conhece nenhum dualismo 

eterna entre o bem eo mal, como no Zoroastrismo (a religião da antiga 

Pérsia). Gênesis 1:31 registra que no final do sexto dia, "Deus viu tudo o que 

tinha feito, e eis que era muito bom." Tudo na criação de Deus submetidos ao 

seu Estado soberano; não houve conflito ou rebelião. Não houve Satanás, 

nenhum adversário, não se rebelam, não enganador. Então veio um evento 

desastroso que iniciou a guerra cósmica. Ezequiel descreve: 

Mais uma vez a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: "Filho do homem, 

levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor 

Deus:" Você tinha o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em 

beleza. Estiveste no Éden, jardim de Deus; toda a pedra preciosa era a tua 



cobertura: O rubi, o topázio, o diamante; o berilo, o ônix, o jaspe; os lápis-

lazúli, turquesa e esmeralda; e do ouro, a obra de suas definições e tomadas, 

estava em você. No dia em que foste criado foram preparados. Você era o 

querubim ungido, e eu coloquei lá.Você estava no monte santo de Deus; você 

andou no meio das pedras de fogo. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia 

em que foste criado, até que se achou iniqüidade em ti. Pela abundância do seu 

comércio você estava preenchidas internamente com a violência, e 

pecaste;portanto eu vos lançarei, profanado, do monte de Deus. E eu destruí-lo, 

ó querubim da guarda, no meio das pedras afogueadas. Seu coração foi 

levantada por causa de sua beleza; corrompeste a tua sabedoria por causa do 

seu esplendor. Eu lhe ao chão; Eu colocá-lo diante de reis, para que possam vê-

lo. Pela multidão das tuas iniqüidades, pela injustiça do teu comércio, você 

profanou seus santuários. Por isso eu trouxe o fogo do meio de ti; ele tem 

consumido você, e eu girei a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que você 

vê. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti; você se 

tornou aterrorizado, e você não será mais "'" (Ez. 28: 11-19). 

Começando no capítulo 26, Ezequiel foi dando profecias contra a cidade de 

Tiro. Em Ezequiel 28: 1-19, ele acusa o governante humano de Tiro. Ele, então, 

vai além dele falar do poder sobrenatural por trás do governante humano. Os 

versículos 1-10 foco no líder humano de Tiro, mas os versículos 11-19 contêm 

descrições que não poderia se aplicam a qualquer ser humano. O líder de Tiro 

não tem "o selo da perfeição" (v. 12), nem estava no "Éden, jardim de Deus" 

(v. 13). Nenhum mero humano poderia ser chamado de "o querubim ungido" 

(v. 14), e de nenhum homem, exceto Adão poderia ser dito: "Perfeito eras nos 

teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniqüidade em 

ti "(v. 15). Os versículos 11-19, então, descrever Lúcifer. 

Antes de sua queda, o que obviamente teve lugar após a criação do Jardim do 

Éden, Satanás era o "querubim ungido" (14 v.). Ele era o ser Angelicalal mais 

alta classificação, preocupado principalmente com a glória de Deus. Ele estava 

"no monte santo de Deus", e "andou no meio das pedras de fogo." Que fala da 

sua habitação na presença imediata de Deus. Como tal ser, irrepreensível desde 

a sua criação, já existente em um ambiente perfeitamente santo, poderia pecar 

permanece um mistério. Isso ele fez pecado é um fato, no entanto. Todos 

Ezequiel diz dele é que "se achou iniqüidade em ti" (v. 15). Ele foi então 

lançada a partir de seu posto entre os santos na presença de Deus (v. 16), embora 

ele ainda é permitido o acesso a essa presença (Jó 1: 6; Rev. 12:10). Foi então 

que ele tornou-se Satanás, o adversário; Apollyon, o destruidor; Diabo, o 

caluniador. 

Como já mencionado, é difícil para nossas mentes finitas para entender como 

um ser perfeito em um ambiente perfeito poderia cair em pecado. Ezequiel 

descreve a motivação de Lúcifer no versículo 17: "O seu coração foi levantada 

por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu 



esplendor." Satanás de alguma forma, ficou encantado com a sua beleza e 

esplendor, e sua resposta foi o pecado do orgulho, o que levou à rebelião. 

Isaías 14: 12-14 confirma que foi, aliás, o orgulho que causou a queda de 

Satanás: 

Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Você foi cortado por 

terra, tu que debilitavas as nações! Mas você disse em seu coração: "Eu subirei 

ao céu;. Vou exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu vou sentar-

se no monte da congregação, nos recessos do norte Eu subirei acima das alturas 

das nuvens ; serei semelhante ao Altíssimo ". 

Como Ezequiel descreveu Satanás como o maior poder por trás do príncipe de Tiro, então 

Isaías mostra que ele é o poder por trás do rei de Babilônia. Ele o chama de "estrela da 

manhã", enfatizando a glória Satanás possuía antes de sua queda (cf. Apocalipse 22:16, onde 

uma frase similar é usado para descrever Cristo). Exclamação de Isaías "Como caíste do céu" 

é uma reminiscência das palavras de nosso Senhor, em Lucas 10:18, "Eu estava assistindo 

Satanás cair do céu como um relâmpago." 

Orgulho de Satanás é revelado nas cinco declarações nos versos 13 e 14, que 

começam: "Eu vou." Ele não se contentava em ser o ser criado mais graduado, 

habitando constantemente na presença de Deus. Ele ficou com ciúmes de Deus, 

e buscou a igualdade com Ele. Que o pecado, uma projeção de seu orgulho, era 

o mesmo que ele logo tentou Eva a cometer (Gen. 3: 5). Quando Satanás, em 

seu orgulho, tentou "subir acima das alturas das nuvens", e tornar-se "como o 

Altíssimo", a longa guerra com Deus começou. 

Satanás não estava sozinho em sua rebelião. Apocalipse 12: 3-4 revela que 

hostes de outros anjos se juntaram a ele: 

E outro sinal no céu: eis um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e 

dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. E a sua cauda varreu a terça 

parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da 

mulher que estava prestes a dar à luz, para que, quando ela deu à luz, lhe 

devorasse o filho. 

O dragão não é outro senão Satanás, e as estrelas do céu simbolizam os anjos (cf. Jó 38: 

7). Quando Satanás caiu, ele levou um terço dos anjos com ele. Esses anjos caídos, ou 

demônios, auxiliar Satanás em sua guerra contra Deus. Enquanto alguns Deus ligou 

permanentemente (Judas 6), e outros Ele vinculado temporariamente até que a tribulação (cf. 

Ap. 9: 3 e ss), os outros se movem através do mundo para cumprir as ordens de Satanás e seu 

próprio mal. 

A meta específica de Satanás e suas hostes demoníacas é trabalho Cristo e Sua 

redenção e glória final. Em Apocalipse 12: 5, lemos sobre a mulher, 

simbolizando a Israel, dando à luz o Messias, que era para governar as nações 

com cetro de ferro. No versículo 4, vemos Satanás tentando destruir a 



criança. Ao longo da história, que tem sido o foco especial de seu ataque. Em 

Gênesis 6, aprendemos de sua tentativa de produzir uma raça de demônio-

homens mestiços que seriam irrecuperáveis. Muitas vezes ele tentou corromper 

Israel com o pecado ou casamentos mistos assim não haveria possibilidade de 

uma descendência piedosa. Ele até tentou realizar o genocídio dos judeus, mas 

Deus usou Mordecai para salvá-los (ver Esther). Ele tentou matar Jesus através 

de abate de Herodes das crianças, e por tê-lo jogado de um penhasco em Nazaré 

(Lucas 04:29). Ele tentou levá-lo a cair às suas tentações. Finalmente, ele tinha 

crucificado, só para ter sua própria cabeça esmagada e seu poder para sempre 

quebrado pela ressurreição de Cristo. 

Satanás e seus anjos, na luta contra Deus e Seus propósitos, também travar uma 

guerra contra os anjos eleitos de Deus, liderada por Michael. Essa guerra tem 

um passado (Judas 9; Dan. 9), presente e futuro (Ap 12: 7) aspecto. Embora 

escondido do nosso ponto de vista, a sua batalha não é menos real (cf. Dan. 10: 

12-13). 

Satanás também ataca o povo de Deus. Em Apocalipse 12:17, lemos a respeito 

de seu futuro ataque em Israel na Tribulação. Agora ele ataca a igreja, tanto 

pessoalmente, e por meio de anjos caídos e os homens maus (cf. Ef. 6:12). Ele 

tem um interesse limitado em crentes individuais;até mesmo os seus ataques 

sobre eles são, em última análise ataca em Deus e tenta frustrar seus 

planos. Como se saem na batalha, então, reflete sobre Deus. Se formos 

derrotados, Satanás tem, nesse sentido, foi eficaz. Quando somos vitoriosos, 

seu ataque contra Deus é espancado off. À luz disso, Paulo exortou Timóteo a 

"sofrer dificuldades comigo, como um bom soldado de Cristo Jesus" (2 Tim. 2: 

3). 

Se queremos ser vitoriosos, devemos entender como Satanás ataca a igreja 

hoje. Então, como Paulo, não vamos ser "ignorantes de seus esquemas" (2 Cor. 

2:11). Primeiro, Satanás ataca a igreja por cegar as mentes dos incrédulos com 

o evangelho (2 Cor. 4: 3-4), assim, mantê-los longe da verdade e da igreja. Ele 

realiza que por ignorância, a religião falsa, orgulho, luxúria, e as maldades que 

resulta de seu controle sobre o sistema mundial. 

Em segundo lugar, Satanás tenta devastar aqueles que já são crentes a aleijar-

los e destruir a credibilidade do seu testemunho. Jesus advertiu a Pedro: "Simão, 

Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo" (Lucas 

22:31). Satanás queria destruir a fé de Pedro, de sacudi-lo e fazer o que era 

genuíno nele soprar no vento. Se ele tivesse conseguido, Pedro teria sido inútil 

para Deus. Pedro lembrou-aviso de nosso Senhor, e em 1 Pedro 5: 8 nos exortou 

a "ser de espírito sóbrio, estar em alerta, vosso adversário, o diabo, anda em 

derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar.". Satanás ataca 

os crentes, tentando destruir a sua fé e confiança em Deus, de maneira a estarem 

ineficaz para a batalha. 



Em terceiro lugar, Satanás ataca a igreja, atacando o casamento ea 

família. Paulo ordenou maridos e esposas não privar o outro de relações sexuais 

para que Satanás não teria oportunidade de tentá-los (1 Cor. 7: 5). Casamentos 

fortes e as famílias são um pré-requisito para uma igreja saudável e 

testemunho. Ao atacar as instituições, Satanás enfraquece a igreja. O recente 

surto de divórcio e outros problemas familiares entre os cristãos indica que ele 

está tendo sucesso nessa área. 

Em quarto lugar, Satanás ataca a igreja através de seus líderes. Paulo diz a 

Timóteo em 1 Timóteo 3 que os líderes devem ser bem qualificado para suas 

posições. Caso contrário, eles podem "cair no opróbrio e no laço do diabo" (1 

Tim. 3: 7). Não há ninguém na igreja Satanás preferem destruir do que os 

líderes. Isto, também, é uma área onde Satanás tem tido muito sucesso nos 

últimos anos. Líder depois que o líder foi devastada por ataques de Satanás, 

quer através do pecado sexual, o orgulho, o materialismo, ou autoritarismo. Os 

resultados para a igreja são trágicas. Quando os pastores são destruídas, o 

rebanho se dispersarão. 

Finalmente, Satanás ataca a igreja através de falsos sistemas 

religiosos. Cristianismo Liberal, a cultos, religiões do mundo, e humanismo são 

uma ameaça constante. Os líderes desses movimentos, como o mestre do mal, 

pode transformar-se em anjos de luz (2 Cor. 11: 14-15). As coisas ensinadas em 

nome da verdade bíblica são, por vezes assustadora (cf. Atos 20: 28-32; 1 

Timóteo 4: 1-7; Tito 1:. 10-11; 2 Pedro 2: 1-3, etc.). A igreja enfrenta uma 

constante enxurrada de erro, tudo isso, em última análise gerada por Satan- 

"doutrinas de demônios" (1 Tim. 4: 1). 

Como a igreja pode se defender contra tais ataques do maligno? Paulo dá a 

resposta em 2 Coríntios 10: 4-5: 

Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para 

destruição das fortalezas. Estamos destruindo especulações e toda altivez que 

se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à 

obediência de Cristo. 

Efésios 6: 13-18 estabelece a armadura necessária: 

Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que você pode ser capaz de 

resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer inabaláveis. Permanecei 

firmes, portanto, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e tendo 

colocado a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho 

da paz; Além de tudo, tendo o escudo da fé, com o qual você será capaz de 

apagar todos os dardos inflamados do Maligno. Tomai também o capacete da 

salvação, ea espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e 



súplica, orando em todo tempo no Espírito, e com isso em vista, estar em alerta 

com toda perseverança e súplica por todos os santos. 

Nossas armas para lutar a batalha espiritual são a Palavra de Deus e oração "em 

todos os momentos." Além disso, toda a nossa inteligência, capacidade, 

habilidade e criatividade são inúteis. Como Martin Luther escreveu no hino 

"Castelo Forte é Nosso Deus", 

Será que nós, na nossa própria força Confide, 

Nosso esforço estaria perdendo. 

Lutamos com sucesso a guerra nobre, vivendo em obediência às Escrituras. Então podemos 

cantar em triunfo, 

E tho este mundo, com os demônios preenchido 

Caso ameaçam nos desfazer, 

Nós não vamos temer, porque Deus quis 

Sua verdade para triunfar por meio de nós: 

O Príncipe das Trevas desagradável, 

Nós não tremem para ele; 

Sua raiva podemos suportar, 

Porque eis que o seu castigo é certo; 

Uma pequena palavra deve derrubá-lo. 

(Martin Luther,  

"Castelo Forte nosso Deus é") 

Para assumir a Escritura e lutar na guerra espiritual de forma eficaz, Timoteo necessária para 

compreender sua responsabilidade além de si mesmo e em si mesmo. 

A Responsabilidade além de si mesmo 

Este comando confio-vos, Timóteo, meu filho, de acordo com as 

profecias feitas anteriormente a respeito de vós, que por eles você 
pode combater o bom combate, (1:18) 

Timoteo não estava na batalha sozinho. Ele foi encomendado por Paulo, e seu 

chamado para o ministério foi confirmada por revelação de Deus a seu 



respeito. Seu serviço como soldado de Cristo foi assim definido no contexto da 

autoridade e de afirmação da igreja. Ele foi o responsável e responsável para a 

igreja e do Chefe da Igreja por seu papel na batalha. 

Para levar a cabo a sua responsabilidade para o Senhor e da Igreja, Timóteo 

teve primeiro um comando para obedecer. Parangelian ( comando ) é usado 

para uma ordem militar. Como tal, não é uma sugestão, e não está aberto para 

discussão. É um mandato para ser realizada obedientemente. Em 05:21 Paulo 

cobrado Timoteo e fê-lo prestar contas a Deus, o Pai, Jesus Cristo, e dos anjos 

eleitos. Em 6: 13-14 ele novamente fez Timoteo prestar contas a Deus por suas 

ações. Essa prestação de contas escalonamento levou Paulo a "Conjuro" 

Timóteo "na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os 

mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino: prega a palavra, estar pronto a 

tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com muita paciência e 

instrução "(. 2 Tim 4, 1-2). Ele vai responder a Deus ea Cristo para o seu 

ministério (cf. Hebreus 13:17; Tiago 3: 1.). Timóteo tinha um dever para com 

Deus na igreja, algo que a nossa cultura auto-indulgente sabe pouco 

sobre. Falamos muito de liberdade, sucesso, alegria e paz, mas pouco do 

dever. No entanto, estamos a obedecer ao comandante o dever (2 Tim. 2: 4) e 

cumprir os nossos ministérios (2 Tim. 4: 5). Essas coisas não são opcionais. 

Nosso Senhor salientou a importância do dever em Lucas 17: 7-10: 

Qual de vós, tendo um servo lavrar ou cuidando de ovelhas, lhe dirá quando ele 

veio do campo: "Venha imediatamente e sentar-se para comer"? Mas ele não 

vai dizer-lhe: "Prepare-se algo para eu comer, e vestir-se adequAdãoente e 

serve-me até que eu tenha comido e bebido, e depois você vai comer e 

beber"? Ele não agradecer ao escravo porque ele fez as coisas que eram 

comandados, não é? Então você também, quando você fazer todas as coisas que 

vos for mandado, dizer: "Somos escravos inúteis, fizemos apenas o que 

devíamos ter feito." 

Paulo compreendeu claramente o conceito de dever. Dando seu depoimento 

diante do rei Agripa, ele disse, "Eu não desobediente à visão celestial" (Atos 

26:19). Para o Corinthians, ele escreveu: "Porque, se anuncio o evangelho, não 

tenho nada para se orgulhar de, pois estou sob compulsão;. E ai de mim se eu 

não anunciar o evangelho Para se eu fizer isso voluntariamente, tenho 

recompensa ; mas se contra a minha vontade, eu tenho uma mordomia que me 

foi confiado "(1 Cor 9: 16-17.). Paulo reconheceu que ele estava sob a 

obrigação divina para usar seus dons e cumprir o seu chamado. Em Atos 20:24, 

disse aos anciãos de Éfeso: "Mas eu não considero a minha vida de como 

preciosa para mim mesmo, para que eu possa terminar minha carreira, eo 

ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da 

graça de Deus. " 



Cada servo do Senhor é a realização de seu ministério o dever. Moisés (Ex. 4: 

10-16), Isaías (Is 6: 8-11.), Jeremias (Jer. 20: 9), Ezequiel (Ez. 2: 7-8), e Jonas 

(Jonas 1: 1- 2) todos receberam uma carga de cumprir. Em 2 Timóteo 4: 1-2 

Paulo ordenou Timóteo a pregar a Palavra "a tempo e fora de tempo." Em nossa 

sociedade, com sua ênfase no entretenimento, atitude anti-autoritário, crítico de 

mentalidade, e orientação psicológica, a nossa mensagem, muitas vezes, ser 

rejeitado. Isso, no entanto, não nos isenta de nosso dever (cf. Jer 07:27; Ez. 2: 

4-5; 3:. 7; 33: 30-32). 

Em segundo lugar, Timoteo foi confiada a uma comissão de 

cumprir. Paratithēmi ( confiar ) refere-se a cometer algo de valor para outro. É 

usado, por exemplo, para falar de colocar um depósito em um banco. Paulo 

tinha dado Timoteo um depósito valioso, a verdade de Deus (. Cf. 2 Tm 2: 2), 

que foi o "tesouro" que estava a guardar diligentemente (6:20; 2 Tm 1:14.). O 

próprio Paulo havia sido confiada a esse depósito (cf. 1,11), e que mesmo 

depósito de verdade tem sido transmitida ao longo dos séculos para nós. Temos 

de preservá-lo e entregá-lo para baixo intacta para a próxima geração. 

Em terceiro lugar, Timóteo teve uma confirmação para viver até. Chamado de 

Timoteo tinha sido confirmado através de profecias. Profetas na era do Novo 

Testamento falou a revelação da vontade de Deus para a igreja primitiva. A 

profecia é o dom de proclamar a Palavra de Deus.Em certo sentido, qualquer 

um que prega ou ensina a Palavra de Deus é um profeta. Ao contrário de 

professores e pregadores de hoje em dia, no entanto, profetas do Novo 

Testamento, ocasionalmente, recebeu revelação direta de Deus. Enquanto 

doutrina era a província dos apóstolos (cf. Atos 2:42), profetas parecem ser os 

instrumentos que Deus usou para falar de questões práticas (cf. Atos 21: 10-

11). (Para uma discussão aprofundada do dom da profecia, ver meus 

livros Charismatic Caos [Grand Rapids: Zondervan, 1992]. [especialmente pp 

69-70], 54-84; e imprudente Fé [Wheaton, Ill .: Crossway, 1994] , 177ff). 

Proagō ( feito anteriormente ) significa, literalmente, "abrindo o caminho 

para." Isso implica que uma série de profecias tinha sido feito a 

respeito Timóteo em conexão com ele ter recebido o seu dom espiritual 

(4:14). As profecias, em seguida, foram aqueles que especificamente e de 

forma sobrenatural chamado Timoteo para o ministério. Comando de Paulo a 

Timóteo não era seu, mas foi confirmada por Deus através do ministério de 

alguns profetas. 

Pastores e anciãos já não são chamados ao ministério de uma forma tão 

dramática. Como veremos em 3: 1, o chamado para o ministério sobe a partir 

do interior através do desejo, em vez de fora da revelação. Esse desejo é, então, 

a ser confirmada pela igreja. A igreja, por meio da observação de vida e serviço 

de um homem, pode confirmar se ele dá provas de ser chamado por Deus para 

o ministério. Essa confirmação pela igreja deve manter-nos ir, quando a batalha 



é feroz. Tendo sido encomendado por Deus através da revelação divina, ou, 

como agora, com a confirmação do povo de Deus, um líder não pode parar. O 

chamado de Deus em sua vida deve encorajar Timóteo e todos os outros 

pregadores para combater o bom combate. Bom é de kalos , ou seja, 

intrinsecamente bom-nobre, excelente, ou virtuoso. Há o dever para com Deus 

e da Igreja de Jesus Cristo para motivar o aguerrido pregador e do conhecimento 

que é a guerra mais nobre em todo o universo. Qual a melhor coisa para viver e 

morrer para que a grande guerra entre Deus e Satanás-a guerra pelas almas dos 

homens e mulheres e da glória de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo? 

William Barclay relata a dramática história do grande apelo do reformador 

escocês João Knox para o ministério: 

[João Knox] estava ensinando em St. Andrés. Seu ensino era suposto ser 

privada, mas muitos vieram a ele, pois ele era obviamente um homem com uma 

mensagem. Assim, o povo pediu-lhe "que ele iria tomar o lugar de pregar sobre 

ele. Mas ele totalmente recusado, alegando que ele não iria correr onde Deus 

não o tinha chamado ... Ao que eles secretamente entre si aconselhamento, 

tendo com eles em conselho Sir Davi Lindsay do Monte, eles concluíram que 

eles iriam dar um ônus para o disse João, e que publicamente pela boca de seu 

pregador ". 

Então chegou o domingo e Knox estava na Igreja e João áspero estava 

pregando. "O disse João Áspero, pregador, dirigido suas palavras para o 

referido João Knox, dizendo:" Irmão, não haveis de ser ofendido, ainda que eu 

vos falo o que eu tenho no comando, mesmo a partir de todos os que estão aqui 

presentes, o que é isto: Em nome de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, e em 

nome deles que atualmente chamá-lo por minha boca, eu cobrar-lhe que você 

não recusar esta santa vocação, mas ... que você tomar sobre -lhe o cargo 

público e responsável pela pregação, mesmo quando você olha para evitar o 

desprazer de Deus, e desejo que ele deve multiplicar suas graças com você. ' E 

no final ele disse aos que estavam presentes: "Não era este o seu cargo para 

mim E não vos aprovar esta vocação? ' Eles responderam: "Foi: e nós aprová-

la. ' Whereat o João disse, envergonhado, irrompeu em lágrimas mais 

abundantes, e retirou-se para seu quarto. Seu semblante e no comportamento, a 

partir daquele dia até o dia que ele foi obrigado a apresentar-se ao lugar público 

da pregação, teve suficientemente declarar a tristeza e problemas do seu 

coração, pois ninguém viu qualquer sinal de alegria nele, mas nem ele tinha 

prazer de acompanhar qualquer homem, muitos dias juntos ". 

João Knox foi escolhido; ele não queria responder a chamada; mas ele tinha 

que, para a escolha tinha sido feito por Deus. Anos depois, o Regent Morton 

proferiu seu famoso epitáfio pelo túmulo de Knox: "Em respeito que ele trazia 

a mensagem de Deus, a quem ele deve fazer conta para o mesmo, ele (ainda que 

ele era fraco e uma criatura indigna, e um homem medroso) temiam não os 



rostos de homens. " A consciência de ser escolhido deu-lhe coragem. ( As 

Cartas a Timóteo, Tito e Filemom [Filadélfia: Westminster, 1975], 49-50) 

Como Timóteo e João Knox, daqueles que são chamados por Deus deve aceitar o dever de 

cumprir seus ministérios. 

A responsabilidade dentro de si mesmo 

mantendo a fé e uma boa consciência (1: 19a) 

Paulo liga a fé e uma boa consciência várias vezes nesta carta (cf. 1: 5; 3: 

9). A fé é uma referência para a fé cristã, o Evangelho, a Palavra de 

Deus. Mantendo a fé significa apegar-se que a verdade revelada. A primeira 

responsabilidade de Timóteo ao Senhor era permanecer leal ao corpo objetivo 

revelou Escrituras. Ao contrário daqueles que se afastou da fé (1: 6; 6:10, 21), 

Timoteo era permanecer unwaveringly dedicado à Palavra de Deus. Na 

verdade, ele foi para guardá-lo (6:20), nutrir-se com ele (4: 6), e pregá-lo (4:13; 

2 Tim. 4: 2). 

Uma boa consciência é o resultado de uma vida pura. Assim como Paulo (cf. 

Atos 24:16), Timoteo era manter uma consciência pura. A consciência é um 

dado por Deus dispositivo em cada mente humana, que reage ao 

comportamento da pessoa. Ele o acusa ou (Rom. 2: 14-15).Ela produz a 

sensação de bem-estar, paz, contentamento e calma quando o comportamento é 

bom. Quando o comportamento é mau, ele ativa culpa, vergonha, remorso, 

medo, dúvida, insegurança e desespero. Sua Proposito é avisar a pessoa do fato 

de que ele está pecando. Que bênção de ter um dispositivo desse tipo de 

aviso. Ele é para a alma o que a dor é para o corpo. Dor adverte que algo ameaça 

o bem-estar do corpo. Culpa adverte que algo ameaça o bem-estar da 

alma. Paulo estava sempre ansioso para ter um ambiente limpo, claro, puro, boa 

consciência (cf. 2 Cor. 1:12) e desejar o mesmo para Timóteo. Ele chama para 

a santidade neste cargo a Timóteo. 

Pureza doutrinária deve ser acompanhada de pureza de vida. Existe um vínculo 

inseparável entre verdade e moralidade, entre a crença direita e comportamento 

correto. Consequentemente, erro teológico tem suas raízes na moral, em vez de 

solo intelectual (cf. Mt 7: 15-20.). As pessoas muitas vezes ensinar doutrina 

errada para acomodar o seu pecado. Essa verdade é confirmada pela 

imoralidade que tantas vezes caracteriza falsos mestres (cf. 2 Pedro 2). Não é 

de estranhar, então, que Paulo também enfatiza a piedade em 1 Timóteo (cf. 

2:10; 4: 7-8; 6: 6). Sã doutrina e vida piedosa são as torres gêmeas que guardam 

a pureza da igreja: "Preste muita atenção a si mesmo e ao seu ensino; perseverar 

nessas coisas, pois, como você faz isso, você vai garantir a salvação tanto para 

si e para aqueles que você ouve "(4:16). 



Ao lembrar sua responsabilidade além de si mesmo ao Senhor e à Igreja para 

se manter puro, Timoteo seria capaz de lutar a batalha espiritual que ele 

enfrentou. Ele serviria valentemente como um "bom soldado de Cristo Jesus" 

(2 Tim. 2: 3). 

 

5. Entregue a Satanás (1 Timóteo 1: 19b-

20) 

que alguns têm rejeitado e naufragaram no que diz respeito à sua 

fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a 

Satanás, para que possam ser ensinados a não blasfemar. (1: 19b-
20) 

É uma parte do ministério da igreja, já que é um ministério de Deus, para 

entregar as pessoas certas para Satanás. Nosso Senhor ensinou em Mateus 18 

que aqueles que continuam no pecado são para ser colocado para fora da 

igreja. Essas pessoas que estão excomungados são entregues a Satanás. Isso é 

precisamente o que Paulo pediu na igreja de Corinto (1 Cor. 5: 4-5) e que ele 

fez para dois dos falsos mestres na liderança em Éfeso, e que por implicação 

ele convida Timoteo e nos continuar a fazer. 

Para entregar alguém para Satanás indica que eles não tinham antes sido 

totalmente em seu poder. Em 1 João 5:19 aprendemos que "o mundo inteiro jaz 

no poder do maligno." Caminhada incrédulos ", segundo o príncipe das 

potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência" (Ef. 2: 

2). Aqueles que estão a ser entregue a Satanás deve, portanto, ter sido de alguma 

forma sob o guarda-chuva de proteção fornecida pela igreja. Até mesmo os 

incrédulos receber uma certa quantidade de proteção de sua associação com a 

comunidade das pessoas resgatadas. 

A história de Israel comprova essa verdade. Havia em Israel aqueles que não 

foram pessoalmente resgatado. Paulo nos lembra em Romanos 9: 6 que "eles 

não são todos os israelitas que são descendentes de Israel." No entanto, os 

judeus não resgatados ainda experimentou as abundantes bênçãos de Deus 

derramado sobre a nação. Eles receberam uma parte da herança na Terra 

Prometida, e uma medida de proteção de Deus de seus inimigos. Os benefícios 

do sacerdócio e do sistema de sacrifício eram deles. 

O mesmo acontece na igreja. Há incrédulos que são abençoados em virtude de 

sua associação com os crentes. Em 1 Coríntios 7:14 Paulo escreveu: "Porque o 

marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, ea esposa incrédula é 

santificada por meio do marido, pois caso contrário os seus filhos seriam 



imundos; mas agora são santos." Descrentes na família de um cristão são 

beneficiários da bênção de Deus sobre o cristão. 

Portanto, não há no abrigo de pessoas proteção de Deus de toda a força da fúria 

de Satanás. Judeus incrédulos estavam em melhor situação do que os gentios 

incrédulos fora da comunidade da aliança. Os incrédulos que se associam com 

a igreja hoje é melhor do que aqueles que estão fora da igreja. Eles se 

beneficiam de graça e bondade de Deus para com seus filhos. Entregar alguém 

a Satanás remove o isolamento e proteção conferida pela comunidade 

crente. Eles estão fora de debaixo mão da bênção de Deus e eles são totalmente 

sob o controle de Satanás. 

Há momentos em que, no plano soberano de Deus, os crentes são entregues a 

Satanás para fins positivos. Há várias ilustrações de que nas Escrituras. 

Jó era um homem que aparentemente tinha tudo, a riqueza, a família, a 

sabedoria, a honra ea piedade pessoal. Jó 1: 1-5 nos apresenta-lhe: 

Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e que o homem era inocente, 

íntegro, temente a Deus, e afastando-se do mal. E sete filhos e três filhas 

nasceram para ele. Possuía ele sete mil ovelhas, três mil camelos, 500 juntas de 

bois, 500 jumentas, e muitos servos; e que o homem era o maior de todos os 

homens de leste. E seus filhos costumava ir e celebrar uma festa na casa de cada 

um no seu dia, e que iriam enviar e convidar suas três irmãs para comer e beber 

com eles. E aconteceu, quando os dias de festa tinha terminado o seu ciclo, que 

Jó iria enviar e consagrar-los, levantando-se no início da manhã e oferecendo 

holocaustos segundo o número de todos eles; para Jó disse: "Talvez meus filhos 

tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações." Assim fez Jó 

continuamente. 

Em seguida, um evento teve lugar desconhecido para Jó, que era transformar o 

seu mundo de cabeça para baixo: 

Ora, havia um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o 

Senhor, veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: "De onde 

você veio?" E Satanás respondeu ao Senhor e disse: "A partir de cerca de 

roaming na terra e andar sobre ele." E disse o Senhor a Satanás: "Você já pensou 

em meu servo Jó? Porque não há ninguém igual a ele na terra, um homem 

íntegro e reto, temente a Deus e afastando-se do mal." E Satanás respondeu ao 

Senhor: "Porventura Jó teme a Deus debalde? Acaso não fez uma cobertura 

sobre ele e sua casa e tudo o que ele tem, por todos os lados? Tens abençoado 

a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na . a terra Mas estende a 

tua mão, e toca tudo o que tem;. Ele certamente vai amaldiçoar Ti na Tua face 

" Então disse o Senhor a Satanás: "Eis que tudo quanto ele tem está em seu 



poder, só não estendeu a sua mão sobre ele." E Satanás saiu da presença do 

Senhor. (Jó 1: 6-12) 

Satanás, como de costume, tentou derrubar a obra de Deus. Ele deu a entender que os filhos 

de Deus servi-Lo por motivos egoístas, por causa dos benefícios que concede-los. Para provar 

a falsidade da acusação que, Deus transformou Job a Satanás: 

Ora, aconteceu que no dia em que seus filhos e suas filhas estavam comendo e 

bebendo vinho em casa do irmão mais velho, que veio um mensageiro a Jó e 

disse: "Os bois lavravam e os burros pastavam junto a eles, e os sabeus atacaram 

e tomaram -los. Eles também mataram os moços ao fio da espada, e só eu 

escapei para lhe dizer ". Enquanto ele ainda estava falando, um outro também 

veio e disse: "O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e 

os consumiu, e só eu escapei para lhe dizer." Enquanto ele ainda estava falando, 

um outro também veio e disse: "Os caldeus formaram três bandas e fez uma 

incursão sobre os camelos e os levaram e mataram os moços ao fio da espada, 

e só eu escapei para lhe dizer." Enquanto ele ainda estava falando, um outro 

também veio e disse: "Os vossos filhos e vossas filhas estavam comendo e 

bebendo vinho em casa do irmão mais velho, e eis que um grande vento veio 

do outro lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, e ele caiu sobre os 

jovens e eles morreram; e só eu escapei para lhe dizer ". 

Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a cabeça, e ele caiu no chão 

e adoraram. E ele disse: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. 

O Senhor o deu eo Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Através 

de tudo isso Jó não pecou nem ele culpar a Deus. (Jó 1: 13-22) 

Reação de Jó vindicado Deus, e provou que Satanás está errado. Ele mostrou 

que a verdadeira fé salvadora é permanente e não depende de circunstâncias 

positivas. O amor de trabalho para Deus não era egoísta, com base nos 

benefícios que ele tinha recebido. Job amava a Deus com um amor 

inquebrantável por quem Ele é, não pelo que Ele lhe tinha dado. Deus usou Job 

para fazer um ponto com Satanás. O objetivo do livro de Jó não é tanto a nos 

ensinar como lidar com o sofrimento como para mostrar a força da fé de um 

homem de Deus. Através de todo o seu sofrimento, suas doenças físicas, sua 

esposa e amigos próximos se voltando contra ele, e sua perplexidade sobre o 

porquê de tudo isso estava acontecendo com ele, Jó nunca perdeu a confiança 

em Deus e, assim, mostrou a sua piedade. Sua atitude é melhor resumido em 

suas palavras em Jó 13:15: "Ainda que Ele me mate, eu esperarei nele." Ele 

nunca fez descobrir a razão do seu sofrimento, porque Deus nunca disse a 

ele. Quando, em resposta às suas perguntas Deus apareceu para ele e declarou 

seu direito soberano de fazer o que quisesse (Jó 38-39), Job aceito 

humildemente que: 

Então Jó respondeu ao Senhor, e disse: "Eu sei que tu podes fazer todas as 

coisas, e que nenhum propósito da tua pode ser frustrado." Quem é este que 



obscurece o conselho sem conhecimento? ' "Portanto, eu declarei que eu não 

entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia." Ouvi, 

agora, e eu falarei;. Vou perguntar-te, e faze me instruir " "Tenho ouvido falar 

de ti pela audição do ouvido; mas agora os meus olhos vêem Ti; . Portanto, eu 

retrair, e eu me arrependo no pó e na cinza "(Jó 42: 1-6) 

Job foi entregue a Satanás para aprender a glorificar a Deus, e para dar a Deus honra. Um 

verdadeiro filho de Deus pode ser entregue a Satanás para trazer maior glória a Ele. 

Em Mateus 4: 1-11 lemos o relato de alguém que é muito mais vertical do que 

Job, o Senhor Jesus Cristo. 

Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo 

diabo. E depois, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, Ele tornou-se 

então com fome. E o tentador aproximou e disse-lhe: "Se és o Filho de Deus, 

manda que estas pedras se transformem em pães." Ele, porém, respondendo, 

disse: "Está escrito: 'O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra 

que procede da boca de Deus." "Então o Diabo o levou à cidade santa; e ele 

colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: "Se és o Filho de Deus lança-

te abaixo, porque está escrito: 'Ele dará a seus anjos a carga Você relativa'; e 

'On suas mãos eles te sustentarão, para que não tropeces em alguma pedra. 

"Jesus disse-lhe:" Por outro lado, está escrito: "Não tentarás o Senhor teu Deus 

à prova." Mais uma vez, o Diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe 

todos os reinos do mundo, e sua glória; e ele disse-lhe: "Todas essas coisas que 

eu vou te dar, se você cair prostrado, me adorares." Então Jesus lhe disse: "Vá 

embora, Satanás, porque está escrito: 'Você deve adorar o Senhor, teu Deus, e 

só a ele servirás.'!" Então o Diabo o deixou; e eis que vieram anjos e começou 

a ministrar a Ele. 

Como Deus colocou Jó nas mãos de Satanás, por isso também que Ele voltará o Seu Filho a 

Satanás. Ele fez isso para provar o caráter de Jesus, que Ele estaria verdadeiro como o Deus-

homem perfeito e obediente. Apesar de ter sido enfraquecido por quarenta dias de jejum e 

isolamento, Jesus resistiu com êxito todas as tentações de Satanás para se rebelar contra seu 

pai. Ele, como Job, foi entregue a Satanás para trazer glória a Deus. 

Segundo Coríntios 12: 1-10 revela um outro exemplo de como as pessoas fiéis 

de Deus às vezes são entregues a Satanás: 

Gozando é necessário, embora não seja rentável; mas vou continuar a visões e 

revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há catorze anos-se 

no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe-tal um homem foi 

arrebatado até ao terceiro céu. E eu sei como tal um homem-se no corpo ou fora 

do corpo não sei, sabe Deus foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras 

inefáveis, que o homem não é permitido falar. Em nome de um tal homem vai 

me glorie; mas em meu nome eu não vou me gabar, exceto no que diz respeito 

aos meus pontos fracos.Porque, se eu gostaria de se vangloriar não serei 



insensato, porque vou estar falando a verdade; mas abstenho-me de presente, 

de modo que ninguém pode me de crédito com mais do que ele vê em mim ou 

ouve de mim. E por causa da suprema grandeza das revelações, por este motivo, 

para me impedir de exaltar a mim mesmo, foi-me dado um espinho na carne, 

um mensageiro de Satanás para me esbofetear-to me impedir de exaltar a mim 

mesmo! Em relação a este I suplicou ao Senhor três vezes que o afastasse de 

mim. E Ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na 

fraqueza." Muito contente, então, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o 

poder de Cristo habite em mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas 

injúrias, nas angústias, nas perseguições, nas dificuldades, por amor de 

Cristo; Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. 

Poucos homens tinham tanto para se vangloriar como o apóstolo Paulo. Foi em grande parte 

através de seus esforços que o Cristianismo se espalhou por todo o mundo greco-romano. Ele 

teve o privilégio único de ver o Cristo ressuscitado, em pelo menos três ocasiões. Ele também 

foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever a maior parte do Novo Testamento. Ele até 

teve uma experiência tão dramática e surpreendente que ele não sabia exatamente o que tinha 

acontecido, e foi proibido de dizer o que ele viu. Alguns hoje têm falsamente alegou ter ido 

para o céu, e voltou, mas Paulo realmente fez isso. 

Para ajudar Paulo realizar sua determinação de não se vangloriar, Deus 

permitiu-lhe ser atormentado por um "mensageiro de Satanás". O Senhor 

permitiu que Satanás usar esse indivíduo a afligir Paulo. O propósito de Deus 

era para manter Paulo humilde e dependente de sua graça, e para permitir a sua 

força para se manifestar. 

A história de Pedro, em Lucas 22: 31-33 dá mais uma prova de que Deus às 

vezes permite que os crentes a cair nas garras de Satanás. Nosso Senhor o 

avisou: "Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como 

trigo; mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça; e tu, quando uma vez 

que você, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. " Satanás desejado 

Pedro, como ele deseja que cada crente, para defeito para que ele pudesse 

ganhar uma vitória sobre Deus. Se ele pudesse ter causado a fé de Pedro para 

explodir como palha ao vento, ele teria destruído alguém importante no plano 

de Deus. Pedro foi uma figura importante nos primeiros anos da Igreja, 

portanto, ele foi o principal alvo de Satanás. A oração de Jesus indica que há 

limites divinos sobre o que Satanás poderia fazer para Pedro, como houve com 

Jó e Paulo. O propósito de Deus em permitir que Satanás peneirar Pedro foi 

novamente para provar a força da fé salvadora e mostrar Satanás que ele não 

poderia tomar qualquer crente fora da mão do Senhor. Tendo aprendido a 

futilidade de confiar em sua própria força (v. 33), Pedro poderia alertar outras 

pessoas sobre o perigo de orgulho. 

A ilustração final positivo das pessoas que estão entregues a Satanás é 

encontrado no livro do Apocalipse. Apocalipse 7: 9-15 descreve os crentes na 

tribulação: 



Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia 

contar, de todas as nações e todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do 

trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas 

mãos; e eles clamam em alta voz, dizendo: "Salvação ao nosso Deus, que se 

assenta no trono, e ao Cordeiro". E todos os anjos estavam em pé ao redor do 

trono e ao redor dos anciãos e os quatro seres viventes; e prostraram-se diante 

do trono e adoraram a Deus, dizendo: "Amém, bênção, glória, sabedoria e ação 

de graças, e honra, e poder e força, ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. 

Amém." E um dos anciãos respondeu, dizendo-me: "Estes que estão vestidos 

de vestes brancas, os que são eles, e de onde eles vêm ter?" E eu disse-lhe: "Meu 

senhor, você sabe." E ele me disse: "Estes são os que vêm da grande tribulação, 

e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro Por esta razão, 

eles estão diante do trono de Deus;. E eles servem de dia e de noite no seu 

templo; e aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo 

sobre eles ". 

Uma geração inteira de crentes, expostos à ira de Satanás durante a Tribulação, vai aprender 

a louvar a Deus como nenhuma outra geração tem. Deus vai levantar os crentes a um nível 

mais elevado de louvor, porque eles sofreram muito e sua libertação é grande. Eles serão 

muito bem recompensada por Deus (cf. 2 Cor 4:17; Ap 2: 8-10.). 

Como as ilustrações acima mostram, o povo de Deus pode ser entregue a 

Satanás para fins positivos. Pode ser para mostrar a genuinidade da fé 

salvadora, para mantê-los humilde e dependente de Deus, que lhes permitam 

reforçar a outros, ou para oferecer louvor a Deus. Em cada caso, Deus recebe a 

glória. 

Há uma outra categoria de pessoas entregues a Satanás, no entanto. Eles são 

entregues a Satanás não para fins positivos, mas, para julgamento. As Escrituras 

também dão exemplos dessas pessoas. 

Saul era aparentemente a personificação de tudo que se possa perguntar em um 

rei. Ele tinha uma aparência física imponente (1 Sam. 9: 2; 10:23), era um líder 

forte (11: 7), foi humilde (10:22), e foi paciente com aqueles que se opunham a 

ele (10:27; 11: 12-13). No entanto, essas qualidades foram enganando (16: 

7). Apesar de o privilégio de ser o rei ungido de Deus, com a capacitação do 

Espírito, o coração de Saul não foi totalmente dedicado ao Senhor. Ele usurpou 

o papel dos sacerdotes e ofereceu um sacrifício (13: 8-9). Então ele 

flagrantemente desobedeceu as instruções de Deus para destruir completamente 

os amalequitas (15: 2-28). Como resultado, o Senhor rejeitou a ele e seus 

herdeiros como rei de Israel e ungiu Davi em seu lugar (16:12). O Espírito de 

Deus se apoderou de Davi (16:13), e deixou Saul (16:14), o que significa a 

transferência da realeza. Em seu lugar veio um espírito maligno (16: 14-16) 

para atormentar Saul. 



Saul, que tinha começado tão bem, agora deslizou rapidamente downhill. Ele 

se tornou um ciúme doentio de Davi. Ele tentou assassiná-lo, forçando-o a fugir 

para salvar sua vida. Saul então implacavelmente perseguido Davi através do 

deserto da Judéia. Ele mesmo assassinado um grupo de sacerdotes que haviam 

ajudado Davi (1 Sam. 22: 9-19). Sua erupção cutânea e voto tolo quase fez com 

que ele execute seu filho Jonathan (14: 24-30, 37-45). Finalmente, desprovido 

do conselho de Deus e diante de uma invasão maciça pelos filisteus, ele 

procurou a ajuda de um meio (1 Sam. 28: 4 e ss.). Esse foi seu último ato de 

rebelião contra Deus; no dia seguinte, ele foi morto em batalha. 

A vida de Saul exibe as trágicas consequências de ser entregue a Satanás, para 

julgamento. Ele tinha sido parte do povo da aliança, governante ungido de 

Deus. Ele havia conhecido a presença do Espírito em seu papel como 

rei. Orgulho e impaciência levou à desobediência, e Deus o abandonou para 

Satanás, e não para a Sua glória, mas, para julgamento. 

Judas Iscariotes tinha privilégios Saul nunca sonhou. Ele caminhou com Jesus 

durante os três anos de seu ministério terreno. Ele ouviu os ensinamentos de 

nosso Senhor e viu seus milagres. Considerando-se todos os privilégios de 

Judas, João 13:27 é um dos versos mais trágicos na Bíblia. A cena é a noite 

antes da crucificação de Cristo, como Ele e os discípulos estão compartilhando 

uma última refeição de Páscoa juntos: "E após o bocado, Satanás entrou em 

seguida, em [Judas]." Judas tinha sido parte da comunidade dos apóstolos, 

abençoado e protegido pela presença do Filho de Deus. Ora, Deus lhe entregou 

a Satanás, e ele saiu e traiu Jesus aos seus inimigos. Mais tarde, com remorso, 

ele cometeu suicídio. Judas, como Saul, foi expulso do local de proteção e 

bênção por causa do seu pecado e pereceram no inferno. 

A igreja de Corinto foi atormentado por muitos problemas, não menos do que 

foi a sua tolerância de um caso incestuoso (1 Cor. 5: 1-2). Uma vez que eles 

não cumpriram a sua obrigação de colocar o agressor para fora da igreja, Paulo 

fez isso: 

Pois eu, de minha parte, embora ausente no corpo, mas presente no espírito, já 

condenei aquele que fez tão comprometido isso, como se estivesse presente. Em 

nome de nosso Senhor Jesus, quando você está montado, e eu com vocês em 

espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, eu decidi entregar tal homem a 

Satanás para a destruição da carne, para que o espírito pode ser salvo no dia do 

Senhor Jesus (1 Cor. 5: 3-5). 

A frase "entreguem esse homem a Satanás" é o único uso dessa terminologia para além de 1 

Timóteo 1:20. Paulo colocou o membro em pecado fora da igreja (18 cf. Mt: 15-17; 2 Tes. 3: 

6, 14).. O objetivo era "para a destruição da carne." Isso poderia se referir a doença física, a 

morte, a destruição de um casamento, o rompimento de uma família, a perda de um emprego, 

ou uma miríade de outras aflições. Poder de Satanás sobre este indivíduo em particular em 

Corinto era limitado, no entanto, como foi com Jó, Paulo, Pedro, e Cristo. Embora sua carne 



pode ser destruído, uma vez que esta era uma verdade, mas pecador crente, seu espírito seria 

salvo. Satanás pode destruir a eficácia de um cristão, mas não a sua vida eterna. 

Como observado no capítulo anterior, Paulo lembra Timoteo de sua 

responsabilidade para com a igreja e o Senhor como ele luta contra a guerra 

espiritual. Aqui Paulo fala da responsabilidade de Timóteo para lidar com esses 

professores purveying erro. Ele é seguir o exemplo de Paulo e entregá-los a 

Satanás. 

Alguns destes errorists incomodavam Éfeso e da região envolvente. Eles são os 

únicos que estavam ensinando heresia (1: 3, 6-7). Eles também não conseguiu 

prosseguir piedade prática. Rejeitado é de apōtheō , que significa "a empurrar 

para longe", ou "lixo". Os falsos mestres não tinha devoção a manter uma 

consciência pura. Eles tinham pouco interesse em viver para a santidade. Bad 

teologia tem suas raízes na maus costumes. Aqueles que ensinam erro fazê-lo, 

a fim de substituir um sistema que acomoda seu pecado. 

Uma boa consciência é o leme que orienta a vida cristã. Porque eles rejeitaram 

as dores de consciência e a verdade, não é de admirar que os 

errorists naufragaram no que diz respeito à sua fé. professam ser cristãos e 

professores da lei de Deus (1: 7), eles eram desprovidos de verdade. É possível 

que um crente que tem sua fé "chateado" (2 Tim. 2:18). Talvez essa é uma outra 

maneira de expressar o desastre de fé naufragar. É muito comum para os 

cristãos para destruir a sua utilidade, a virtude ea santificação crendo erro. 

Paulo menciona dois dos falsos mestres pelo nome. Nada mais se sabe sobre 

qualquer Himeneu ou Alexander. Himeneu é mencionado novamente em 2 

Timóteo 2:17 com outro professor falso, Fileto. Um homem 

chamado Alexander é mencionado como um adversário da fé cristã em 2 

Timóteo 4: 14-15. Entretanto, desde que Alexander era um nome comum, não 

há nenhuma razão para supor ambas as passagens se referem a um mesmo 

indivíduo. Ambos os homens Paulo entregue a Satanás, que é ele colocá-los 

para fora da igreja. Eles foram retirados da proteção e isolamento do povo de 

Deus e colocar em garras de Satanás. 

O propósito de Paulo em entregá-los a Satanás era de que eles podem ser 

ensinados a não blasfemar. Ministrado é de paideuō , uma palavra que se 

refere à formação através da punição física. Ele é usado em Lucas 23:16, 22 

para falar de flagelação de Cristo de Pilatos, e em 1 Coríntios 11:32 daqueles 

que sofreram doença ou morte por abusar do serviço da comunhão. 

As conseqüências físicas do seu pecado fosse ensinar-lhes que não . 

blasfemar Para blasfemar é difamar Deus (cf. Tg 2: 7). Deturpando a verdade 

divina de Deus, bem como falando mal contra ele, é uma blasfêmia. Mesmo os 

cristãos podem ser culpados por isso (cf. Cl 3: 8).Quando os crentes ou 



descrentes são entregues a Satanás por causa da blasfêmia, Deus deseja que eles 

aprendem as conseqüências de seus atos. Mas a correção de reparação é 

reservada apenas para os crentes (cf. Heb 12: 5-11.). 

Como se pode evitar de ser entregue a Satanás para a correção? Ao receber a 

verdade ea justiça de Deus em Cristo, e, em seguida, mantendo a fé e uma boa 

consciência. Os crentes também serão reforçadas se eles sofrem para glória de 

Deus. Em ambos os casos, o antídoto para ser entregue a Satanás é a busca de 

uma vida santa. 

 

6. Oração Evangelística (1 Timóteo 2: 1-

8). 

Primeiro de tudo, então, peço que súplicas e orações, súplicas e 

ações de graças, ser feita em nome de todos os homens, pelos reis 

e por todos os que estão em posição de autoridade, para que 

tenhamos uma vida tranqüila e sossegada, em toda a piedade e 

dignidade . Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, 

o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao 

pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só 

Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se 

deu em resgate por todos, o testemunho dado na hora certa. E por 

isso eu fui constituído pregador, e apóstolo (estou a dizer a 

verdade, eu não estou mentindo) como um mestre dos gentios na 

fé e na verdade. Por isso eu quero que os homens em todos os 

lugares para orar, levantando mãos santas, sem ira e 
discórdia. (2: 1-8) 

Alguns anos atrás eu li um livro sobre a oração escrita por um autor cristão 

respeitado. Nesse livro, ele argumentou que nada na Palavra de Deus chama-

nos a orar pelos perdidos. Ele defendeu que a única oração comandou sobre 

evangelismo foi o de Mateus 9: 37-38: ". A messe é grande, mas os 

trabalhadores são poucos Rogai, pois, ao Senhor da messe que envie 

trabalhadores para a sua seara." Sua tese era que não oramos pela salvação dos 

perdidos, mas sim para os trabalhadores para alcançá-los. 

Tal visão revela um desrespeito trágico para os mandamentos claros da 

Escritura. Aqui, Paulo apela para evangelístico orando antes de tudo, definir 

este tipo de oração no topo da lista de prioridades em suas instruções a 

Timóteo. Oração evangelística fervorosa não é apenas nosso dever espiritual, 

mas é também um exercício de compromisso espiritual que leva muito tempo e 

energia. Como tal, é um pouco facilmente anulado. Charles Spurgeon advertiu, 



Só mais uma coisa, o ganhador de almas deve ser um mestre na arte da 

oração. Você não pode trazer almas para Deus, se você não ir a Deus 

mesmo. Você deve obter o seu machado de batalha, e suas armas de guerra, do 

arsenal de comunicação sagrada com Cristo. Se você está muito sozinho com 

Jesus, você vai pegar o Seu Espírito; você vai ser despedido com a chama que 

ardia em seu peito, e consumiu a sua vida. Você vai chorar com as lágrimas que 

caíram sobre Jerusalém, quando Ele viu perecer; e se você não pode falar de 

forma tão eloquente como Ele fez, ainda haverá com o que diz um pouco do 

mesmo poder que nEle emocionou os corações e despertou a consciência dos 

homens. Meus queridos ouvintes, especialmente vocês, membros da igreja, eu 

sou sempre tão ansioso para que nenhum de vocês deve começar a mentir sobre 

seus remos, e tomar as coisas fáceis nos assuntos do reino de Deus. Há alguns 

de vocês, eu te abençoe, e eu louvo a Deus com a lembrança de que você-que 

estão em temporada e fora de época, a sério para ganhar almas, e vocês são os 

verdadeiros sábios; mas temo que há outros cujas mãos estão de folga, que estão 

satisfeitos em deixar-me pregar, mas não pregam a si mesmos; que tomam esses 

lugares, e ocupam esses bancos, e espero que a causa vai bem, mas isso é tudo 

o que eles fazem. ( O Vencedor Alma [Grand Rapids: Eerdmans, 1989], 246-

47; em itálico no original) 

O cristão não orar pela salvação de amigos e entes queridos que não conhecem 

o Senhor? A questão nesta passagem, no entanto, é mais amplo do que Oração 

para aqueles perto de nós. Chama-nos a oração pelos perdidos em geral; . em 

nome de todos os homens Ele levanta a questão de saber se Deus responde 

essas orações, e qual seu papel na Proposito a salvação de Deus. 

A Bíblia dá vários exemplos de oração para aqueles salvação fora. Em Números 

14:19 Moisés orou: "Perdão, eu oro, a iniqüidade deste povo, segundo a 

grandeza da tua benignidade, assim como Tu também tens perdoado este povo 

do Egito até agora." Ele clamou a Deus para o perdão dos israelitas pecar. 

Samuel, o profeta também orou pela salvação de Israel. Em 1 Samuel 7: 3-5, 

lemos: 

Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: "Se você voltar para o 

Senhor com todo o coração, remover os deuses estranhos e as astarotes entre 

você e encaminhe os vossos corações para o Senhor e servi-lo sozinho, e Ele 

vai entregar você da mão dos filisteus. " Então os filhos de Israel removeu a 

baalins e astarotes e serviram só o Senhor. Então Samuel disse: "Reúna todo o 

Israel em Mispa, e eu vou orar ao Senhor para você." 

Mais tarde, em 1 Samuel, depois de repreendê-los por seus pecados em exigir um rei, ele 

disse: "Por outro lado, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando 

de orar por vós; mas eu vos ensinarei o bom e correto caminho "(1 Sam. 12:23). 



O livro de Jeremias dá uma visão interessante sobre a vida de oração de 

Jeremias. Em Jeremias 7: 12-16, lemos sobre o julgamento de Deus sobre o 

pecado de Israel, e Suas instruções para Jeremiah para parar de orar pela 

salvação do povo: 

"Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde fiz o meu nome de 

permanência no primeiro lugar, e ver o que eu fiz, por causa da maldade do meu 

povo de Israel. E agora, porque você tem feito todas estas coisas", diz o Senhor, 

"e eu falei para você, madrugando e falando, mas você não ouviu, e eu liguei 

para você, mas você não respondeu, por isso, eu vou fazer para a casa que se 

chama pelo meu nome, na qual você confia, e ao lugar que eu te dei e vossos 

pais, como fiz a Siló. E eu vos lançarei da minha presença, como lancei a todos 

os vossos irmãos, toda a descendência de Efraim. Quanto a você, não ores por 

este povo, e não levantes por ele clamor ou oração por eles, e não interceder 

comigo, porque eu não ouvi-lo ". 

Jeremias tinha habitualmente intercedeu por seu povo, e somente o comando do Senhor 

poderia detê-lo (cf. Jer. 14: 10-11). 

Daniel orou pedindo o perdão de seu povo de Deus: 

Então, agora, nosso Deus, ouvir a oração do teu servo, e as suas súplicas, e por 

Teu amor, ó Senhor, que Tua face brilhar em teu santuário desolado. Ó meu 

Deus, inclina o teu ouvido e ouve! Abre os teus olhos e veja a nossa desolação 

e para a cidade que é chamada pelo teu nome;pois não estamos apresentando 

nossas súplicas diante de Ti por conta de qualquer mérito nosso, mas, por causa 

da tua grande compaixão. Ó Senhor, ouve! Ó Senhor, perdoa! Ó Senhor, ouvir 

e agir! Para teu, ó meu Deus, não demora, porque tua cidade eo teu povo são 

chamados pelo teu nome (Dan. 9: 17-19). 

O Novo Testamento relata o testemunho de Estêvão. Enquanto estava sendo 

apedrejado até a morte, rezou o que equivalia a uma oração por seus carrascos 

'salvação: "E eles foram sobre a lapidação Estevão como ele invocou o Senhor 

e disse:" Senhor Jesus, recebe o meu espírito "!E caindo de joelhos, clamou com 

grande voz: Senhor, não imputes este pecado eles! ' E, havendo dito isto, 

adormeceu "(Atos 7: 59-60). 

Paulo tinha um profundo desejo para a salvação de seus irmãos israelitas. Ele 

expressou esse desejo em Romanos 9: 1-4: 

Eu estou dizendo a verdade em Cristo, não minto, a minha consciência me dá 

testemunho do Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu 

coração. Porque eu poderia desejar que eu anátema, separado de Cristo, por 

amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são 

israelitas. 



Essa preocupação profunda não poderia deixar de encontrar expressão em sua vida de oração: 

"Irmãos, o desejo do meu coração ea minha súplica a Deus por eles é para sua salvação" 

(Rom. 10: 1). 

A Bíblia, então, expressa claramente a pertinência e adequação de orar pelos 

perdidos. Além dos exemplos acima referido, evangelístico Orando é o 

ensinamento expressa de 1 Timóteo 2: 1-8. Estes versos são polêmicas na 

natureza; eles enfrentam um problema na igreja de Éfeso.Uma vez que Paulo 

aqui comanda oração pelos perdidos, podemos concluir que tal oração tinha 

escorregado da prioridade que deveria ter sido em Éfeso. Havia duas vertentes 

de ensino falso prevalente lá que poderia explicar tal negligência. 

Primeiro, 1: 7-11 mostra que havia um elemento de judaizar em Éfeso. Os 

judaizantes estavam reivindicando que a salvação era apenas para manter-lei 

judeus ou prosélitos gentios que mantiveram as cerimônias de Mosaic. O 

exemplo clássico de estreiteza semelhante é Jonas. Sua fuga não foi motivada 

pelo medo dos ninivitas; ele fugiu porque ele não queria que as bênçãos da 

salvação estendidos aos gentios (cf. Jonas 4: 1-11). Tal exclusivismo, 

obviamente restringir severamente evangelístico Orando. 

Em segundo lugar, uma forma de elitismo intelectual religioso, mais tarde 

chamado Gnosticismo, estava sendo ensinado em Éfeso. Seus defensores 

argumentaram que a salvação era só para a elite, que foram capazes de subir 

para os altos níveis de conhecimento secreto mística. Eles, também, não teria 

nenhum motivo para orar pelos perdidos. 

Um tema comum em ambos os ensinos heréticos foi a negação da 

universalidade do evangelho. Paulo responde que ensino, mostrando a 

necessidade de orar por todos os homens, uma vez que o âmbito de aplicação 

do chamado do evangelho é universal. O objetivo da igreja, como Israel, antes 

disso, é alcançar o mundo com a verdade salvadora de Deus. Israel deixou de 

ser a nação fiel com que Deus poderia alcançar o mundo, ea responsabilidade 

foi passada para a igreja. (Romanos 11: 1 e segs., Explica que o fracasso de 

Israel não é o fim Os judeus serão novamente restaurado à fidelidade e usado 

como um evangelho para o mundo..) Paulo escreve com a preocupação de que 

a exclusividade que causou Israel de falhar em sua missão não paralisar a 

igreja. A história mostra que a igreja tem, de fato, tornar-se satisfeito com si 

mesmo e muitas vezes negligente dos pecadores. 

Paulo tinha deixado Timóteo em Éfeso para definir a igreja lá em ordem. Após 

suas observações introdutórias no capítulo 1, Paulo descreveu os deveres 

específicos Timoteo necessários para cumprir. Em primeiro lugar, a igreja 

deve entender a importância de sua missão de evangelização e o papel da oração 

em cumpri-lo. Que Paulo usa exortar em vez de "comando" mostra que ele fala 

da paixão de seu coração. Então liga esta passagem com 01:18. O primeiro 



passo para a realização de Timoteo do cargo de Paulo para ele era lidar com o 

exclusivismo anti-evangelístico na montagem de Éfeso. 

Que Paulo começa os seus ensinamentos sobre a ordem da igreja com este tema 

lança luz sobre o foco principal para a igreja. Se o objetivo principal da igreja 

foram comunhão, conhecimento da Palavra, ou a santidade dos santos, todos 

esses objetivos poderiam perfeitamente ser realizado, levando-nos para o céu. A 

função central da igreja na terra é para alcançar os perdidos. Paulo sabia que os 

Efésios nunca faria isso, enquanto eles mantiveram sua exclusivismo 

egoísta. Para levar a cabo a sua missão no mundo que devem ser feitas para 

entender a amplitude do chamado do evangelho. E o primeiro recurso no 

entendimento de que é para vir a enfrentar evangelístico Orando. Para ajudá-los 

a fazer isso, Paulo dá cinco elementos da oração evangelística: sua natureza, 

âmbito, benefício, razões, e atitude. 

O Natureza dUma Oração Evangelística 

Primeiro de tudo, então, peço que súplicas e orações, súplicas e 
ações de graças, (2: 1-A) 

Enquanto os três primeiros termos Paulo usa são praticamente sinônimos, 

existem alguns tons sutis de significado que enriquecem o nosso conceito de 

oração. súplicas é de Deesis , a raiz do significado, que é "a falta", "ser 

privado", ou " estar sem alguma coisa ". Este tipo de oração surge a partir da 

sensação de necessidade. Saber o que está faltando, rogamos a Deus que os 

oferecem. Quando olhamos para fora sobre as massas da humanidade perdida, 

a enormidade da necessidade deve dirigir-nos aos nossos joelhos em oração 

evangelística. 

O século XVII Inglês puritano Richard Baxter escreveu, 

Oh, se você tem o coração dos cristãos ou dos homens em você, deixe que eles 

anseiam para seus pobres ignorantes, vizinhos ímpios. Infelizmente, não é 

apenas um passo entre eles ea morte eo inferno; muitas centenas de doenças 

estão esperando pronto para aproveitar sobre eles, e se eles morrerem não 

regenerado, eles estão perdidos para sempre. Já corações de rock, que não pode 

homens piedade em um caso como este? Se você não crê na Palavra de Deus, e 

do perigo dos pecadores, por que você está cristãos vós? Se você acredita, por 

que você não apressarás-se para o porção de outras pessoas? Você não se 

importa que é maldito, para que seja salvo? Se assim for, você tem causa 

suficiente para vós pena, pois é um quadro de espírito totalmente inconsistente 

com a graça ... Tu viver perto deles, ou encontrá-los nas ruas, ou de trabalho 

com eles, ou viajar com eles, ou sentar e conversar com eles, e não dizer nada 

para eles de suas almas, ou a vida por vir? Se as suas casas estavam em chamas, 

queres correr e ajudá-los; e tu não ajudá-los quando suas almas estão quase no 



fogo do inferno? (Citado em IDE Tomé, um puritano de Ouro 

Tesouro [Edinburgh: Banner da Verdade, 1977], 92-93) 

Proseuche ( orações ) é uma palavra geral para a oração. Ao contrário 

de súplicas, nas Escrituras ele é usado apenas em referência a Deus. É, 

portanto, traz consigo um elemento único de adoração e reverência. A oração 

pelos perdidos é finalmente dirigido a Deus como um ato de adoração, porque 

a salvação dos pecadores faz com que eles para dar glória a Ele. Em 2 Coríntios 

4:15, Paulo revela que todos os seus esforços para se chegar o ímpio se 

espalhasse graça salvadora para mais e mais pessoas para que eles pudessem 

dar graças a Deus, o que não faltam para a Sua glória. 

Enteuxis ( petições ) só aparece aqui e em 4: 5 no Novo Testamento. Ela vem 

de uma palavra que significa raiz "a cair com alguém", ou se envolver com 

eles. O verbo do qual enteuxis deriva é usado para falar de tanto de Cristo e 

intercessão do Espírito para nós (Rm 8:26;. 7:25 Heb.). Eles se identificam com 

as nossas necessidades, e envolver-se em nossas lutas. Enteuxis , então, é uma 

palavra, não só da advocacia, mas também de empatia, simpatia, compaixão e 

envolvimento. Oração Evangelística não é frio, individual, ou impessoal, como 

um defensor público designado para representar o réu. Compreender as 

profundezas de sua miséria e dor, e sua vinda desgraça, clamamos a Deus para 

a salvação dos pecadores. 

Thanksgivings são um quarto elemento em orações evangelísticas. Eles 

pedem-nos a orar com um espírito de gratidão a Deus que a oferta do evangelho 

foi estendido, que temos o privilégio de alcançar os perdidos com o evangelho, 

e que alguns respondem com fé e arrependimento. Ação de Graças é o único 

elemento de oração que vai continuar para sempre. 

Estes quatro nuances enriquecer as nossas orações quando oramos efetivamente 

pelos perdidos. Se eles estão em falta, precisamos examinar nossos 

corações. Será que entendemos plenamente a condição desesperada perdidos 

estão em? Será que realmente queremos ver Deus glorificado pela salvação das 

almas? Será que simpatizam com a realidade convincente de sua perdição, tanto 

para o tempo e para a eternidade? Estamos gratos a mensagem do evangelho é 

estendido para todos e para o nosso privilégio de compartilhar isso? Se esses 

componentes estão faltando em nossos corações, será indiferente. Se somos 

indiferentes, é porque não somos obedientes a esses apelos. 

O escopo de Oração Evangelística 

ser feita em nome de todos os homens, pelos reis e por todos os 
que estão em posição de autoridade (2: 1b-2a) 



Nossas orações são, muitas vezes, reduzido à necessidades pessoais e desejos e 

raramente ultrapassam as do nosso círculo de amigos e familiares. Em 

contraste, no entanto, Paulo chama para a oração evangelística em nome de 

todos os homens. Não há lugar para o egoísmo ou exclusividade. Não estamos 

a tentar limitar tanto o chamado do evangelho ou nossas orações evangelísticas 

para somente os eleitos. Afinal de contas, nós não temos meios de saber quem 

são eleitos até eles respondem ao chamado do evangelho. Além disso, somos 

informados de que Deus deseja que todos sejam salvos (2: 4). Ele não tem 

prazer na morte do ímpio, mas sim se deleita quando os pecadores se converter 

dos seus maus caminhos e viver (Ez. 33:11). Assim, a oração pela salvação dos 

perdidos é perfeitamente consistente com o coração de Deus.Ele ordenou que 

todos os homens se arrependam (Atos 17:30). Devemos orar para que eles vão 

fazer isso e abraçar a salvação oferecida a todos (Tito 2:11). 

Pregando para judeus incrédulos, Pedro disse em Atos 3:26, "Para você em 

primeiro lugar, Deus suscitou a seu Servo, e enviou-o para abençoá-lo, 

transformando cada um de vocês a partir de seus maus caminhos "(grifo 

nosso). O propósito de Deus em levantar Jesus foi declarar que todos devem se 

converter dos seus pecados. Não houve exclusivismo; ninguém foi deixado de 

fora. O chamado do evangelho não se restringiu apenas à eleito. Muitos são os 

chamados que não são escolhidos (Mat. 22:14). 

Fora do grupo universal de todos os homens, Paulo especificamente destaca 

alguns que poderiam ser negligenciadas em oração evangelísticas, reis e todos 

os que estão em posição de autoridade. Porque antigos governantes (e 

modernos) são tantas vezes tirânico, e mesmo desrespeitoso do Senhor e Seu 

povo, eles são alvos de amargura e animosidade. Eles também são remotas, que 

não faz parte da vida quotidiana dos crentes. Portanto, há uma tendência de ser 

indiferente em relação a eles. 

Tal negligência é um pecado grave, porque dos líderes autoridade e 

responsabilidade tem. A liminar aqui apela para a montagem de Éfeso para orar 

para que o imperador, que na época era o blasfemo cruel e vicioso, 

Nero. Embora ele era um perseguidor vil, devassa da fé, eles ainda estavam a 

Oração por sua redenção. O pedido de reis e todos os que estão em posição de 

autoridade não se limita apenas a uma Pedido que seria sábio e justo, mas que 

se arrependam de seus pecados e crer no evangelho para o bem de suas almas 

eternas. 

Paulo não nos manda orar pela destituição de governantes do mal, ou aqueles 

de quem discordamos politicamente. Os crentes devem ser leal e submisso ao 

seu governo (Rm 13: 1-5; 1 Pedro 2:17.). Se tomou a igreja de hoje o tempo e 

energia que gasta em manobras políticas e lobbies e derramou-los em oração de 

intercessão, possamos ver um impacto profundo em nossa nação. Nós, muitas 

vezes, esquecido de que "as armas da nossa milícia não são carnais, mas 



poderosas em Deus, para destruição das fortalezas" (2 Cor. 10: 4). A chave para 

mudar uma nação é a salvação dos pecadores, e que chama para a oração fiel. 

Enquanto a igreja contemporânea pode ter esquecido a lição, a igreja primitiva 

sabia-o bem. A segunda e início teólogo do terceiro século tarde Tertuliano 

escreveu, 

Sem cessar, para todos os nossos imperadores oferecemos oração. Oramos para 

a vida prolongada; para a segurança do império; para a proteção para a casa 

imperial; para os exércitos bravo, um senado fiel, um povo virtuoso, o mundo 

em repouso, o que quer, como homem ou Caesar, um imperador 

desejaria. Essas coisas eu não posso pedir a partir de qualquer, mas o Deus de 

quem eu sei que deve obtê-los, tanto porque só Ele dá-los e porque tenho 

direitos sobre ele por seu dom, como sendo um servo de Sua, rendendo 

homenagem a ele sozinho .. . 

Você, então, que pensam que nós nos importamos nada para o bem-estar de 

César, olhar para as revelações de Deus, examinar os nossos livros sagrados, 

que nós não manter-se na clandestinidade, e que muitos acidentes colocados nas 

mãos daqueles que não são de nós . Aprenda com eles que uma grande 

benevolência é intimados sobre nós, mesmo tão longe como a suplicar a Deus 

por nossos inimigos, e para suplicar bênçãos sobre nossos 

perseguidores. Quem, então, são maiores inimigos e perseguidores dos cristãos, 

do que os próprios partidos com traição contra os quais são cobrados? Nay, 

mesmo em termos, e mais claramente, a Escritura diz: "Ore por reis e 

governantes e às autoridades, para que todos sejam paz com você." 

Sabemos que um choque poderoso iminente sobre toda a Terra-na verdade, o 

fim de todas as coisas terríveis que ameaçam desgraças-se apenas retardada pela 

continuação da existência do Império Romano. Nós não temos nenhum desejo, 

então, a ser ultrapassado por esses eventos terríveis; e em oração para que sua 

vinda pode ser atrasado, estamos emprestando nossa ajuda a duração de 

Roma. ( Apologia, XXX, XXXI, XXXII; Os Padres Ante-Nicéia [reimpressão; 

Grand Rapids: Eerdmans, 1973], 3: 42-43) 

Com esse sentimento o apologista do segundo século Teófilo de Antioquia concordou: 

Vou sim honrar o rei [do que os seus deuses], não, na verdade, adorá-lo, mas 

orando por ele. Mas Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que eu adoro, sabendo que 

o rei é feito por Ele ... honrar o rei, estar sujeita a ele, e orar por ele com a mente 

leal; pois se você fizer isso, você faz a vontade de Deus. ( Teófilo para 

Autolycus, I.xi; Os Padres Ante-Nicéia [reimpressão; Grand Rapids: Eerdmans, 

1971], 2:92) 



Além disso, quanto sujeição às autoridades e poderes e oração por eles, a 

palavra divina nos dá instruções, a fim de que "tenhamos uma vida tranquila e 

pacífica." E ela nos ensina a tornar tudo para todos, "honra a quem honra, o 

medo a quem temer, homenagem a quem tributo; a dever nada a ninguém, mas 

para amar a todos." ( Teófilo para Autolycus, III.xiv; Os Padres Ante-

Nicéia [reimpressão; Grand Rapids: Eerdmans, 1971], 2: 115) 

A partir desses exemplos, aprendemos que a igreja antiga, muitas vezes, no pior eras de 

perseguição, orou por governantes sem Cristo. Se queremos influenciar nossa sociedade à 

forma anterior cristãos fizeram a deles, devemos seguir o seu exemplo. 

O Benefício de Oração Evangelística 

a fim de que possamos levar uma vida tranqüila e sossegada, em 
toda a piedade e dignidade. (2: 2b) 

Oração para os que exercem autoridade, criará condições sociais favoráveis 

para os esforços evangelísticos da igreja. Primeiro de tudo, quando os crentes 

estão comprometidos com a oração por todos os seus líderes que remove 

qualquer pensamento de rebelião ou de resistência contra eles. Ele faz com que 

as pessoas de Cristo em pacificadores, não reacionários. Como Paulo escreveu 

a Tito, 

Lembre-os de estar sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam 

obedientes, e estejam preparados para toda boa obra, para difamar ninguém, 

para ser controverso, moderados, mostrando toda a consideração por todos os 

homens. Porque também nós éramos outrora insensatos nós mesmos, 

desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, gastando a 

nossa vida em malícia e inveja, odiosos, odiando um ao outro. (Tito 3: 1-3) 

Há Paulo novamente chama os crentes a tranquilidade e submissão para o pagão ou governos 

apóstatas sobre eles. Ele exorta-nos a ser sujeito, ansioso para fazer o bem, nunca para 

caluniar ou afirmam, a ser manso e atencioso, porque entendemos que eles são pecadores 

como nós costumávamos ser, incapaz de justiça. 

Além disso, quando a Igreja ora incessantemente pelos perdidos, especialmente 

seus líderes problemáticos, as pessoas começam a ver a igreja como virtuoso, 

Pazloving, compassivo e transcendente. Vendo que a Igreja procura seu bem-

estar, eles vão perceber que isso não representa uma ameaça para a sociedade, 

mas é um amigo bem-vindo. E como cada vez mais vêm à fé salvadora, através 

das orações dos cristãos, as condições favoráveis para a igreja poderia 

aumentar. 

A igreja que é obediente a este mandato vai levar uma vida tranquila e 

serena. Ēremos ( tranqüilo ) e hēsuchios ( tranquilas ) são adjetivos raros. O 

primeiro, que aparece somente aqui no Novo Testamento, refere-se à ausência 



de perturbações externas. Este último, aparecendo apenas aqui e em 1 Pedro 3: 

4, refere-se à ausência de perturbações internas. Quando a igreja manifesta o 

seu amor e bondade para com todos e se derrama na compassivo, oração voltada 

para o perdido, ele vai diminuir a hostilidade que possam existir e os santos 

podem desfrutar de liberdade de ambas as perturbações internas e externas. A 

igreja, enquanto intransigentes no compromisso com a verdade, não é para ser 

o agitador e desregulador da vida nacional. Esse é o ensinamento claro das 

Escrituras. Se somos perseguidos, deve ser por causa de Cristo, por amor de 

uma vida justa (cf. 1 Pedro 2: 13-23). 

Em 1 Tessalonicenses 4:11, Paulo ordenou aos crentes de Tessalônica "para 

torná-lo a sua ambição de levar uma vida tranquila e assistir ao seu próprio 

negócio e trabalhar com as mãos." Os cristãos devem ser conhecidos por sua 

atitude quieta, não para fazer distúrbios. Incrédulos deve ver-nos como 

tranquilos, leais, diligente, as pessoas virtuosas. Em sua segunda carta aos 

Tessalonicenses, Paulo repetiu o comando: "Porquanto ouvimos que alguns 

entre vós estão levando uma vida indisciplinada, fazendo nenhum trabalho em 

tudo, mas agindo como intrometidos Agora essas pessoas, ordenamos e 

exortamos no Senhor Jesus Cristo. para trabalhar de forma tranquila e comam 

o seu próprio pão "(2 Ts 3: 11-12.). Embora possamos odiar o sistema mundial 

mal que é o inimigo de Deus, não devemos ver aqueles em como nossos 

inimigos pessoais. Eles são cativos do inimigo real (cf. 2 Tm. 2: 24-26). Eles 

não são nossos inimigos, eles são o nosso campo missionário. 

Para promover uma vida tranqüila e sossegada, os crentes devem buscar a 

piedade e dignidade. Piedade traduz eusebeia , uma palavra comum nas 

Epístolas Pastorais (cf. 3:16; 4: 7, 8; 6: 3, 5, 6, 11; 2 Tm 3: 5; Tito 1: 1.). Ele 

carrega a idéia de reverência para com Deus. Os crentes devem viver para a 

majestade, santidade, amor e glória de Deus. 

Semnotēs ( dignidade ) é usado somente aqui, em 3: 4, e Tito 2: 7. Pode ser 

traduzida como "seriedade moral." A santidade pode se referir a uma atitude 

apropriada; dignidade para o comportamento adequado. Assim, os crentes 

devem ser marcado por um compromisso com a moralidade; santos motivos 

devem resultar em um comportamento santo. Ambos contribuem para a 

tranquilidade e sossego das nossas vidas. 

Isso não quer dizer, no entanto, que a vida cristã estará livre de problemas. "Na 

verdade", escreve Paulo em 2 Timóteo 3:12, "todos os que querem viver 

piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos". Como observado no capítulo 

4 deste volume, a vida cristã é uma guerra contra Satanás e as forças do mal. O 

próprio Paulo foi espancado e preso por sua fé. Seu ponto nesta passagem, no 

entanto, é que, se incorrer em animosidade e sofrer perseguição, que é ser a 

nossa atitude piedosa e comportamento. Não devemos provocar essas respostas 

por ser uma força destrutiva na sociedade. 



É verdade que Tiago 1: 2-12 ensina que os ensaios trazer maturidade 

espiritual. Mesmo que Ele escolhe como parte desses ensaios para trazer 

perseguição em nossas vidas, deve ser por causa de Cristo, e por causa da nossa 

fidelidade à Palavra de Deus (cf. Atos 5: 27-29 Quando a perseguição vem, 

nossa atitude deve. ser o de nosso Senhor (Lucas 23:34), ou Estevão (Atos 

7:60), que orou por aqueles que tomam as suas vidas como nosso Senhor 

resumiu em Mateus 5:. 43-44, "Vocês ouviram o que foi disse: "Amarás o teu 

próximo e odeie o seu inimigo '. Mas eu digo a vocês, amai os vossos inimigos 

e orai pelos que vos perseguem". 

Por quê? "A fim de que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus; pois Ele 

faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre os justos 

e injustos" (v 45).. Bondade e misericórdia para com os inimigos refletir o 

coração de Deus. E que a verdade vai para o coração da mensagem de Paulo em 

1 Timóteo 2. 

A razão parUma Oração Evangelística 

Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual 

deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno 

conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só 

Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se 

deu em resgate por todos, o testemunho dado na hora certa. E por 

isso eu fui constituído pregador, e apóstolo (estou a dizer a 

verdade, eu não estou mentindo) como um mestre dos gentios na 
fé e na verdade. (2: 3-7) 

Esta passagem poderosa e dramática responde à pergunta "Por que orar pelos 

perdidos?" É uma das declarações mais definitivas em toda a Escritura do 

propósito salvador de Deus. Ele contém várias razões para oração evangelística. 

Oração Evangelística é moralmente certo 

Isso aponta para o mandamento de orar pelos perdidos nos versículos 1-

2. Kalon ( bom ) se refere ao que é intrinsecamente, moralmente bom. Deus 

define a oração pelos perdidos como a coisa nobre e espiritualmente correta de 

fazer, e nossas consciências concordar. Os perdidos sofrem a agonia do pecado, 

vergonha e falta de sentido na vida, e o inferno eterno de agonia implacável na 

vida por vir. Sabendo disso, ele é o mais excelente tarefa para Oração pela sua 

salvação. 

Alguns podem argumentar que Jesus disse em João 17: 9, "Eu não peço, em 

nome de todo o mundo." Mas há Cristo estava orando como Sumo Sacerdote 

para os eleitos de Deus. Porque Ele é soberano, divindade onisciente, Sua 

oração era específico de forma a nossa não pode ser.Foi uma oração 

exclusivamente para a salvação daqueles a quem ele amava e escolheu antes da 



fundação do mundo para participar de todas as bênçãos espirituais (Ef. 1: 3-

4). "O mundo" foi especificamente excluído do design de poupança desta 

oração. 

Nossas orações, no entanto, não são as orações de um sumo sacerdote; oramos 

como embaixadores de Cristo, cuja tarefa é a suplicar homens e mulheres em 

seu nome a se reconciliar com Deus (2 Cor. 5:20). Estamos, portanto, ordenado 

a oferecer nossas súplicas e orações, súplicas e ações de graças ... em nome 

de todos os homens. Nosso desejo sincero deve ser para a salvação de todos os 

pecadores (cf. Rm 9: 3; 10: 1.). Não estamos a tentar limitar o evangelismo para 

somente os eleitos. 

Há duas razões para isso. Em primeiro lugar, o decreto de eleição de Deus é 

secreta. Nós não sabemos o que os eleitos são e não têm nenhuma maneira de 

saber até que eles respondem ao evangelho. Em segundo lugar, o âmbito de 

aplicação fins evangelísticos de Deus é mais amplo do que a eleição. "Muitos 

são os chamados, mas poucos escolhidos" (Mat. 22:14). Mesmo oração 

sacerdotal de Jesus faz abraçar o mundo nesta importante matéria. Nosso 

Senhor orou pela unidade entre os eleitos para que a verdade do evangelho se 

torne clara para o mundo: "que o mundo creia que tu me enviaste ... que o 

mundo conheça que tu me enviaste" (Jo 17:21, 23). Chamado de Deus para 

todos os pecadores é um autêntico e sincero convite para a salvação: "Como eu 

vivo!" diz o Senhor Deus: "não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o 

ímpio se converta do seu caminho e viva. Vire para trás, vire para trás dos 

vossos maus caminhos! Por que então você vai morrer, ó casa de Israel? '"(Ez. 

33:11). 

Oração Evangelística é consistente com o desejo de Deus 

Obviamente, em algum sentido, inescrutável, de Deus desejo para a salvação 

do mundo é diferente de Sua economia eterna Proposito. Podemos entender 

isso até certo ponto, a partir de uma perspectiva humana; afinal, os nossos 

propósitos freqüentemente diferem dos nossos desejos. Podemos desejar, por 

exemplo, para passar um dia de lazer, mas uma maior objetivo nos obriga a ir 

para o trabalho em seu lugar. Da mesma forma, efeitos salvíficos de Deus 

transcender Seus desejos. (Há uma diferença crucial, é claro: Podemos ser 

obrigados por circunstâncias além do nosso controle para escolher o que não 

desejo, mas escolhas de Deus são determinadas por nada diferente do seu 

soberano, o propósito eterno.). 

Deus realmente deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao 

pleno conhecimento da verdade. No entanto, em "o eterno propósito que Ele 

realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor" (Ef. 3:11), Ele escolheu somente os 

eleitos "fora de o mundo "(João 17: 6), e passou o resto, deixando-os para as 

consequências condenatórias dos seus pecados (cf. Rom. 1: 18-32). A culpa por 



sua condenação recai inteiramente sobre eles por causa do seu pecado e rejeição 

de Deus. Deus não é o culpado por sua incredulidade. 

Desde Deus deseja que todos os homens sejam salvos, não somos obrigados 

a constatar que uma pessoa é eleger antes de Oração para a salvação da 

pessoa. Só Deus sabe que todos os eleitos são (2 Tim. 2:19). Podemos orar em 

nome de todos os homens com plena certeza de que tais orações são bom e 

aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Afinal de contas, "o Senhor é 

misericordioso e compassivo;. longânimo e grande em benignidade O Senhor é 

bom para tudo, e suas misericórdias estão sobre todas as suas obras "(145 Ps: 

8-9.). 

Apodektos ( aceitável ), é de apodechomai , o que significa "para receber de 

bom grado", "a aceitar com satisfação", ou "a calorosamente bem-vindo." O 

Senhor aceita ansiosamente oração pelos perdidos porque é consistente com o 

seu desejo para a sua salvação. 

Essa oração é também coerente com a sua natureza como Salvador. A 

frase Deus, nosso Salvador aparece cinco outras vezes nas Epístolas Pastorais 

(1: 1; 4:10; Tito 1: 3; 2:10; 3: 4), bem como em Judas 25. Deus não é só criador, 

sustentador, rei e juiz, mas também salvador. Seu caráter de poupança se 

manifesta por meio de Seu Filho, Jesus Cristo (2: 5-6; 2 Tm 1:10; Tito 1:. 4; 

2:13; 3: 6). Deus é o "Salvador de todos os homens" em um sentido temporal, 

mas "especialmente dos crentes" na perspectiva eterna (1 Tim. 4: 10b). 

Que a verdade da natureza salvífica de Deus também é ensinado no Antigo 

Testamento (cf. 2 Sam. 22: 3; Sl 106:. 21; Isaías 43: 3, 11).. A idéia de que o 

Deus do Antigo Testamento é um ogre vingativo, irado amolecidas pela gentil, 

amoroso, Novo Testamento Cristo não é de todo exato. 

Quando Deus quer que todos os homens sejam salvos, Ele está sendo 

coerente com quem Ele é. Em Isaías 45:22 Deus disse: "Vire-se para mim, e 

sereis salvos, todos os confins da terra." Isaías 55: 1 convites para "todo aquele 

que tem sede" para "chegar às águas" da salvação.Mais uma vez, em Ezequiel 

18:23, 32 Deus diz claramente que Ele não deseja que os ímpios pereça, mas 

que eles se arrependerem sinceramente (cf. Ez. 33:11). No Novo Testamento, 

Pedro escreve: "O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam 

demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, 

senão que todos cheguem ao arrependimento" (2 Pedro 3: 9) . 

Nenhum verdadeiro teologia bíblica pode ensinar que Deus tem prazer na 

condenação dos ímpios. No entanto, apesar de não agradar a Deus, Deus vai 

receber a glória, mesmo na condenação dos incrédulos (cf. Rom. 9: 22-

23). Como Sua graça eletiva e propósito predestinado pode ficar ao lado de seu 

amor para o mundo e deseja que o evangelho seja pregado a todas as pessoas, 



ainda segurando-os responsáveis pela sua própria rejeição e condenação, é um 

mistério da mente divina. As Escrituras ensinam o amor de Deus para o mundo, 

Seu desagrado em julgar os pecadores, o seu desejo para que todos possam 

ouvir o evangelho e ser salvo. Eles também ensinam que todo pecador é incapaz 

ainda responsável a acreditar e será condenado se não o fizer. Coroando o 

ensino da Escritura sobre este assunto é a grande verdade de que Deus escolheu 

quem vai acreditar e salvá-las antes que o mundo começou. Que mistério! 

Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de 

Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus 

caminhos! Para quem conheceu a mente do Senhor, ou quem se tornou seu 

conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele que ele pode ser pago de volta 

com ele novamente? Porque dele, e por meio dele e para ele são todas as 

coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. (Rom. 11: 33-36) 

Para chegar ao conhecimento da verdade é para ser 

salvo. epignosis ( conhecimento ) é usado outras três vezes nas Epístolas 

Pastorais (2 Tim 2:25; 3:. 7; Tito 1: 1). Em todos os quatro ocorrências, refere-

se o verdadeiro conhecimento que traz a salvação. Longe de desejar a sua 

condenação, Deus deseja que os perdidos para vir ao conhecimento da salvação 

da verdade. 

Alguns argumentam que essa passagem ensina universalismo. Se Deus deseja 

a salvação de todos os homens, dizem eles, então todos serão salvos, ou Deus 

não vai conseguir o que quer. Outros argumentam que o que Deus quer que 

venha a acontecer, porque todos os homens , todas as classes de homens, nem 

todo indivíduo. Nenhuma dessas posições é necessário, no entanto. Devemos 

distinguir entre a vontade do decreto de Deus (Seu propósito eterno), e Sua 

vontade expressa como o desejo. O desejo não é de boulomai , o que seria mais 

provável para expressar a vontade do decreto de Deus, mas a partir thelo , que 

pode referir-se a vontade de Deus desejo. Isto é precisamente o que os teólogos 

muitas vezes fazem distinção entre a vontade secreta de Deus e Sua vontade 

revelada. 

Deus deseja muitas coisas que ele não decreto. Nunca foi de Deus o desejo de 

que o pecado existe, no entanto, a existência inegável do pecado prova que até 

mesmo o pecado cumpre seus propósitos eternos (Isa. 46:10) -embora em 

nenhum sentido é ele o autor do pecado (Tiago 1:13). 

Jesus lamentou sobre Jerusalém: "Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas 

e apedrejas os que te são enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, 

como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não estavam 

dispostos" (Mat. 23:37). João Murray e Ned B. Stonehouse escreveu: "Nós 

descobrimos que o próprio Deus exprime um desejo ardente para o 

cumprimento de certas coisas que ele não decretou em seu conselho 



inescrutável a acontecer" ( a oferta gratuita do Evangelho [Phillipsburg, NJ:.. 

Presb & Ref de 1979], 26). Deus deseja que todos os homens sejam salvos. É a 

sua rejeição voluntária Dele que os envia para o inferno. As verdades bíblicas 

da eleição e predestinação não cancelar a responsabilidade moral do homem. 

Oração Evangelística Reflete a Unicidade de Deus 

Um dos ensinamentos mais fundamentais das Escrituras é que há um só 

Deus (cf. Dt 04:35, 39; 6:.. 4; Isa 43:10; 44: 6; 45: 5-6, 21-22; 46 : 9; 1 Coríntios 

8: 4, 6).. Isso vai contra a religiosidade pluralista do nosso mundo, que rejeita 

o conceito de qualquer verdade religiosa exclusiva. Somos ensinados pelo 

espírito de nossa época que os deuses dos cristãos, judeus, muçulmanos, 

budistas e hindus devem ser caridosamente consideradas igualmente válidas. Se 

isso fosse verdade, não haveria muitos caminhos da salvação e, portanto, não 

há necessidade para o evangelismo. Mas uma vez que existe um só Deus 

verdadeiro, então Ele é o único em quem todos devem crer para ser salvo. Não 

há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual os pecadores podem ser salvos 

(Atos 4:12). Oração Evangelística reconhece que todos devem vir para o único 

e verdadeiro Deus. 

Oração Evangelística é consistente com a Pessoa de Cristo 

Não só existe um só Deus, mas um só Mediador entre Deus e os homens, 

Jesus Cristo homem. Mesites ( mediador ) refere-se a alguém que intervém 

entre dois indivíduos para restaurar a paz, ou ratificar uma aliança. O conceito 

de um mediador é visto em lamento de Jó: "Não há entre nós árbitro, que pode 

pôr a mão sobre nós ambos" (Jó 09:33). Porque Cristo é o único mediador, todos 

devem vir a Deus através dele (Atos 4:12). Não há uma série interminável de 

éons, ou sub-deuses, como os gnósticos ensinou. Não se aproximar de Deus 

através da intercessão dos anjos, santos ou Maria. Somente através de Cristo 

Jesus, homem homens podem se aproximar de Deus. A ausência do artigo 

antes de Anthropos ( homem ) sugere a tradução ", Cristo Jesus, 

homem." Como o homem-Deus perfeito, ele traz Deus e homem ao mesmo 

tempo. Hebreus 8: 6 chama de "mediador de uma melhor aliança", enquanto 

Hebreus 9:15 e 0:24 descrevem-no como o mediador de uma nova 

aliança. Todos os homens que vêm a Deus deve vir por meio dele. 

Oração Evangelística Reflete a plenitude da Expiação de Cristo 

Nosso Senhor livremente deu sua vida quando ele morreu por nossos 

pecados. Em João 10: 17-18 Ele disse: 

Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para que eu possa levá-la 

novamente. Ninguém ma tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho 



autoridade para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento 

recebi de meu Pai. 

Ele voluntariamente foi à cruz e deu tudo de si mesmo, não apenas algo que ele possuía. 

Ransom é um rico termo teológico, descrevendo a morte substitutiva de Cristo 

por nós. Não é a simples palavra para resgate, lutron , mas antilutron , a 

preposição acrescentou intensificando o significado. Cristo não se limitou a 

pagar um resgate para libertar-nos; Ele se tornou a vítima em nosso lugar. Ele 

morreu a nossa morte, e deu à luz o nosso pecado. Ele deu a si mesmo. 

A frase deu a si mesmo em resgate por todos é um comentário sobre 

a suficiência da expiação, e não seu design. Para aplicar um epigrama bem 

conhecido, o resgate pago por Cristo a Deus para a satisfação de sua justiça é 

suficiente para todos, mas eficaz para somente os eleitos.Expiação de Cristo é, 

portanto, ilimitado quanto à sua suficiência, mas limitados quanto à sua 

aplicação. 

Benefícios reais acumular para todos por causa do trabalho expiatório todo-

suficiente de Cristo. O evangelho pode ser pregado indiscriminAdãoente a 

todos (Marcos 16:15); a água da vida ea oferta da misericórdia divina são 

estendidos gratuitamente a todos (Rev. 22:17); Cristo é apresentado como 

Salvador para que todos possam abraçar (1 Tm 4:10;. 1 João 4:14). Além disso, 

em um sentido temporal, toda a raça foi poupada da destruição imediata e 

julgamento, quando Adão pecou (um privilégio não concedido aos anjos que 

caíram-Hb 2:16.), E os pecadores individuais experiência atraso no julgamento 

de Deus sobre os seus pecados. Teólogo do século XIX William GT Shedd 

escreveu, 

A expiação é suficiente em valor para expiar o pecado de todos os homens, sem 

distinção; e este facto deve ser mencionado porque é um fato. Não há 

exigências da justiça ainda não satisfeitas; não existe pecado do homem para o 

qual uma expiação infinita não foi fornecida ... Portanto, a chamada para 'vir' é 

universal "(. Teologia Dogmática [reimpressão; Nashville: Tomé Nelson, 

1980], 2: 482) 

Isso não significa que todos serão salvos. Mais uma vez, "muitos são chamados, 

mas poucos escolhidos" (Mat. 22:14). A morte de Cristo foi suficiente para 

cobrir os pecados de todas as pessoas, mas ela é aplicada aos eleitos sozinho. O 

preço pago foi infinito. Se outros bilhões tinham sido adicionado ao número dos 

eleitos, Cristo não teria sido obrigada a sofrer mais um golpe da ira divina para 

pagar o preço do seu pecado. Por outro lado, "não tinha sido, mas um só 

pecador, Seth, eleitos de Deus, todo este sacrifício divino teria sido necessário 

para expiar sua culpa" (RL Dabney, Os Cinco Pontos do 

Calvinismo [reimpressão; Harrisonburg, Va .: Sprinkle , 1992], 61). 



Portanto, o preço infinito nosso Salvador pagou foi certamente suficiente para 

todos. "Expiação de Cristo ... é um ato divino. É indivisível, inesgotável, por si 

só suficiente para cobrir a culpa de todos os pecados que nunca vai ser 

cometidos na terra" (Dabney, 61). Portanto a salvação pode sinceramente e 

legitimamente ser oferecida a todos, embora somente os eleitos irão 

responder. Shedd escreve: "A medida em que um medicamento é oferecido não 

é limitado pelo número de pessoas dispostas favoravelmente para comprá-lo e 

usá-lo. Sua adaptação à doença é a única contrapartida em vendê-lo, e, 

consequentemente, é oferecida a todos" ( Teologia Dogmática, 2: 482). 

É fundamental compreender que a obra expiatória de Cristo realiza plenamente 

tudo o que Deus declarou que iria realizar na eternidade passada em relação à 

salvação dos pecadores. Propósitos soberanos de Deus não são frustrados em 

qualquer grau pela incredulidade dos que rejeitam Cristo. "Eu sou Deus", diz 

ele, "e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, declarando 

o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que não foram feitas, 

dizendo:" Meu propósito será estabelecido, e farei toda a minha vontade "(Is. 

46: 9-10).A expiação de Cristo não representa uma tentativa fracassada de 

salvar qualquer um que não serão salvas. Todos aqueles a quem Deus propôs 

salvar desde a eternidade passada será salvo (cf. João 17:12). 

No entanto, vale a pena reiterar mais uma vez que, enquanto salvadora de 

Deus Proposito é limitada aos eleitos, Seu desejo para a salvação dos pecadores 

é tão ampla quanto a raça humana. Ele quer que todos os homens sejam salvos 

e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E assim Cristo deu a si 

mesmo em resgate suficiente para todos. Como graficamente a obra 

expiatória de Cristo revela-nos o coração de Deus para a salvação dos 

pecadores! 

É por isso que Paulo se refere à expiação como o testemunho dado por 

Cristo no momento adequado. Este pensamento paralelo precisamente 

Gálatas 4: 4-5: "Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, 

nascido de mulher , nascido sob a lei, a fim de que pudesse resgatar os que 

estavam sob a lei ". Cristo deu a si mesmo em resgate em exatamente o 

momento adequado no plano redentor de Deus. Sua obra redentora é o mais 

eloqüente testemunho sempre suportados com o desejo de salvação de Deus 

para todos os pecadores. Oração Evangelística para todos os homens, portanto, 

reflete o coração de Deus, e homenageia a obra de Cristo na cruz. 

Oração Evangelística está de acordo com Comissão de Paulo Divino 

E para isso, Paulo escreve no versículo 7, fui constituído pregador, e 

apóstolo. Isto refere-se às grandes verdades que Deus é o nosso Salvador, 

Cristo é o nosso mediador, e Cristo deu a si mesmo em resgate, como discutido 

nos versos precedentes. Incumbência divina de Paulo foi com base nessas 



verdades. Pregador deriva do verbo kerusso , que significa arauto, proclamar, 

ou falar publicamente. O mundo antigo não tinha meios de comunicação, de 

modo anúncios foram feitos na praça da cidade. Paulo era um arauto público 

proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Um apóstolo era um mensageiro, 

enviado em nome de Cristo. Se a mensagem do evangelho era exclusivo, que 

minaria o chamado de Paulo. 

Paulo reforça a veracidade da sua vocação como um mestre dos gentios na fé 

e na verdade com a declaração parentética no versículo 7. Ele afirma que estou 

a dizer a verdade, eu não estou mentindo. No caso de alguns duvidaram seu 

ensinamento nesta passagem, ele insiste que ele está falando a verdade. 

Nós, também, são chamados a proclamar o evangelho ao mundo perdido. Essa 

chamada, como comissão divina de Paulo, baseia-se o desejo de Deus que todos 

sejam salvos. Oração Evangelística reconhece nossa responsabilidade. 

A atitude de oração Evangelística 

Por isso eu quero que os homens em todos os lugares para orar, 

levantando mãos santas, sem ira e discórdia. (2: 8) 

Portanto , indica que este versículo vai com a seção anterior, não com o que se 

segue. A mudança de assunto vem no versículo 9, como a palavra "mesmo" 

mostra (cf. 3: 8, 11). Após salientar a importância da oração evangelística, 

Paulo agora diz-nos com que atitude devemos orar.Quer é de boulomai , e 

poderia ser traduzido como "Eu ordeno", ou "Eu propósito." Homens é 

de Aner , e significa homens em oposição para mulheres. Os homens são os 

líderes, quando a igreja se reúne para adoração. Quando a oração é oferecido 

para os perdidos durante esses tempos, os homens estão a fazê-lo. Nas 

sinagogas, foram permitidos somente os homens a orar, e que foi transferida 

para a igreja. A frase em cada lugar aparece quatro vezes nos escritos de Paulo 

(cf. 1 Cor 1... 2; 2 Coríntios 02:14; 1 Tessalonicenses 1: 8). Todas as quatro 

vezes que ele se refere à montagem oficial da igreja. 

Alguns podem argumentar que esse ensino contradiz 1 Coríntios 11: 5, onde 

Paulo permite que as mulheres orar e proclamar a Palavra. Essa passagem, no 

entanto, deve ser interpretada à luz de 1 Coríntios 14: 34-35, que proíbe as 

mulheres de falar na assembléia. Mulheres sãoautorizados a orar e proclamar a 

Palavra, mas não "na igreja", isto é, quando a igreja se reúne para seus cultos 

de adoração corporativa. Isso de maneira nenhuma marca mulheres como 

espiritualmente inferior (cf. Gal. 3,28). Nem mesmo todos 

os homens proclamar a Palavra na montagem, apenas os chamados e 

talentoso. (Para uma discussão mais aprofundada desta questão, ver meu 

livro Different By Design [Wheaton, Ill .: Victor, 1994].) 



Os santos do Antigo Testamento freqüentemente 

orou levantando suas mãos (cf. 1 Reis 08:22; Ne 8:. 6; Sl. 63: 4; 134: 2; 141: 

2; Isa 1:15.). Mas a ênfase de Paulo aqui não está em uma determinada postura 

para a oração. As mãos simbolizam as atividades da vida, portanto, mãos 

santas representam uma vida santa. Isso é um pré-requisito para a oração eficaz 

(cf. Sl. 66:18). Santo traduz hosios , que significa "não poluído", ou "sem 

mácula pelo mal." Aqueles que rezam pelos perdidos não deve ser caracterizada 

por ira e discórdia. Eles devem ser santos no coração e ação. 

O maior exemplo de oração evangelística é o nosso Senhor. Isaías 53:12 nos 

diz que Ele "intercedeu pelos transgressores." Na cruz, Ele orou: "Pai, perdoa-

lhes, eles não sabem o que fazem" (Lucas 23:34). Deus respondeu a essas 

orações, com três mil convertidos no Dia de Pentecostes, e incontáveis milhares 

mais através dos séculos. 

Oramos pelos perdidos como esse? Será que temos a paixão que inspirou João 

Knox a gritar: "Dá-me a Escócia ou eu morro"? É a nossa atitude que de George 

Whitefield, que orou: "Ó Senhor, dai-me almas ou tomar a minha 

alma"? Podemos, como Henry Martyn, digamos, "Eu não posso suportar 

existência, se Jesus é para ser assim desonrado"? 

Deus honra oração evangelística. Estando entre os que matou Estevão era um 

jovem chamado Saulo de Tarso. Poderia ser que a salvação do grande apóstolo 

estava em resposta à oração de Estevão: "Senhor, não imputes este pecado 

eles"? Evangelismo começa com a oração evangelística. 

 

7. O Plano de Deus para as Mulheres na 

Igreja (1 Timóteo 2: 9-15) 

Da mesma forma, eu quero que as mulheres se enfeitam com roupa 

adequada, modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com 

ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso; mas sim por meio de 

boas obras, como convém em mulheres fazer uma reclamação à 

piedade. Deixe uma mulher em silêncio, com toda a 

submissão. Mas eu não permito que a mulher ensine, nem exerça 

autoridade sobre o homem, mas para permanecer em 

silêncio. Pois foi Adão, que foi criado em primeiro lugar, e depois 

Eva. E não foi Adão que foi enganado, mas a mulher, sendo 

enganada, caiu em transgressão. Mas as mulheres devem ser 

preservados por meio da geração de filhos se eles continuarem na 
fé e amor e santidade com a auto-contenção. (2: 9-15) 

O papel das mulheres na igreja é um tema que é muito debatido 

hoje. Infelizmente, o debate deixou as páginas das Escrituras para encontrar a 



sua resolução. As doutrinas tradicionais estão sendo arrastados pelas torrentes 

da feminismo evangélico. Igrejas, escolas e seminários estão abandonando 

rapidamente verdades que têm mantido desde seus inícios. Dezenas de livros 

estão sendo escritos defendendo a nova "verdade" sobre o papel das 

mulheres. Ironicamente, alguns dos autores desses livros realizada 

anteriormente à, visão bíblica tradicional. Mas, sob a pressão do feminismo eles 

abandonaram precisão bíblica em favor da cultura. As passagens bíblicas sobre 

o papel das mulheres estão sendo culturalmente reinterpretado, ignorado por 

causa do alegado preconceito anti-feminino dos autores bíblicos, ou descartado 

como as adições de redatores posteriores. 

A fonte última desses ataques é o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Seu objetivo, 

como sempre, é para derrubar plano e corrupto Seu desígnio de Deus. Ele está 

por trás do esforço para seduzir mulheres afastado de suas funções criados por 

Deus na sociedade, na família e na igreja.Tal empresa satânica não é nova-na 

verdade, era um problema na igreja em Éfeso, porque era um problema no 

mundo romano da época. 

Em uma igreja atormentado com falsas doutrinas e falsos líderes, não é 

surpreendente encontrar-los lutando por papéis de gênero. Algumas mulheres 

estavam levando vidas impuros (cf. 5: 6, 11-15; 2 Tim. 3: 6), e sua indecência 

transitam para o culto de adoração. Sob o pretexto de encontro para adorar a 

Deus, as mulheres estavam exibindo-se e tornando-se distrações sérias de 

adoração. Suas ações revelou que a intenção do seu coração era má. Como a 

adoração é central para a vida da igreja, foi no topo da lista de Paulo de questões 

para Timoteo de enfrentar. 

Após a sua discussão sobre o papel dos homens quando a Igreja é chamada a 

oração evangelística (2: 1-8), Paulo se aborda o tema das mulheres no culto. Ele 

se dirige a sua aparência, atitude, testemunho, papel, design, e contribuição. 

A aparência das Mulheres 

Da mesma forma, eu quero que as mulheres se enfeitam com roupa 

adequada ... não com tranças, e ouro, ou pérolas, ou vestuário 
dispendioso; (2: 9a, c) 

Da mesma forma se refere ao versículo 8, e marca a transição para um novo 

aspecto dentro do mesmo assunto geral (cf. 3: 8, 11). Tendo discutido o 

comportamento dos homens na reunião da igreja, ele agora se volta para o das 

mulheres. 

O verbo nesta frase deve ser fornecida a partir do versículo 8. Como observado 

na discussão de que o verso, quero é de boulomai , e poderia ser traduzido 

como "Eu ordeno", ou "Eu propósito". Paulo não está expressando sua opinião 



ou dar conselhos. Suas palavras carregam autoridade divina. Homens são 

ordenados a orar e do mesmo modo as mulheres são obrigadas a adornar-se de 

uma forma encaixe adoração a Deus. 

Adorn é de kosmeō , a partir do qual o Inglês palavra "estética" 

deriva. Significa "organizar", "pôr em ordem", ou "a fim de preparar". Uma 

mulher deve organizar-se de forma adequada para se juntar o povo de Deus 

como eles adoram. Parte dessa preparação importante envolve o exterior, o uso 

de roupas adequadas. Adequada traduz kosmiō , que, como kosmeō , deriva 

do substantivo kosmos . Kosmos é muitas vezes traduzida como "mundo", mas 

que realmente significa "ordem", ou "sistema". É o antônimo de 

"caos". Katastolē ( vestuário ), abrange não só a roupa, mas também o look-o 

todo comportamento. As mulheres estão a vir para a adoração corporativa 

pronto para enfrentar o Senhor. Eles não devem entrar em desordem desleixada 

ou exibição pessoal por causa de um guarda-roupa imprópria ou 

comportamento. Há um lugar para roupas lindas que refletem a graça de uma 

mulher humilde, como evidenciado em Provérbios 31:22: "Sua roupa é linho 

fino e púrpura." Adorno Adequada no exterior reflete um coração devidamente 

adornado. 

Desde o princípio geral na primeira parte do versículo 9, Paulo move para 

especificidades na última parte do versículo. Ao fazê-lo, ele aponta para 

algumas das práticas que estavam causando confusão na assembléia. Ele 

começa com comentando sobre cabelo trançado, um termo que geralmente 

pode significar "estilos de cabelo." Seu ponto não é que as mulheres devem ser 

indiferente aos seus cabelos. Isso seria uma contradição o que ele tinha acabado 

de dizer sobre uma preparação cuidadosa de se colocar em ordem. A intenção 

de Paulo não é proibir certos tipos de penteados, como se alguma refletiu uma 

atitude mais reverente do que outros. Ele está enfrentando qualquer, penteado 

ostentação berrante que iria desviar a atenção do Senhor e os efeitos que são 

santas. Mulheres em que a cultura muitas vezes teceu ouro, pérolas, ou outras 

jóias através de seus penteados para chamar a atenção para si e sua riqueza ou 

beleza. 

Não há nada errado com a proprietária de jóias. Noiva de Salomão em Cantares 

de Salomão usava jóias de ouro e prata (Ct 1: 10-11; 4: 9), como fez Rebeca 

(Gn 24:53). Há um tempo e lugar adequado para que, como afirmado pelas 

palavras de Isaías 61:10: "Eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se 

alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, Ele tem me 

envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna com uma grinalda, 

e como noiva que se enfeita com as suas jóias ". Mas a jóia era (e é), muitas 

vezes usado como uma forma de ostentação de riqueza de uma mulher ou 

chamando a atenção para si mesma de uma forma doentia. É que a preocupação 

que Paulo proíbe no lugar de adoração. 



Quando uma mulher se veste para o culto de adoração para atrair a atenção para 

si mesma, ela violou a propósito da adoração (cf. 1 Pedro 3: 3-4). O pai da igreja 

do século IV João Crisóstomo escreveu: 

E o que é, então, o fato modesto? Tal como os cobre completamente e 

decentemente, e não com enfeites supérfluos; para aquele é decente e o outro 

não é. O Quê? Você se aproximar de Deus para orar com o cabelo de bordados 

e enfeites de ouro? Você chegará a uma bola? para um casamento-festa? para 

um carnaval? Lá essas coisas caras poderia ter sido oportuno: aqui não um deles 

é procurado. Você está vindo para orar, pedir perdão pelos seus pecados, para 

suplicar por suas ofensas, suplicando ao Senhor, e na esperança de torná-lo 

propício para você. Fora com essa hipocrisia! (Citado em Alfred Plummer, "O 

Epístolas Pastorais", na Bíblia do Expositor, ed W. Robertson Nicoll. [New 

York: AC Armstrong & Son, 1903], 101) 

Outra maneira como as mulheres nos dias de Paulo exibiam a sua riqueza e 

chamou a atenção para si mesmos foi vestindo roupas caras. Os vestidos caros 

usados pelas mulheres ricas poderia custar até 7.000 denários. Plínio, o Velho, 

um historiador romano do primeiro século, descreveu um vestido de Lollia 

Paulina, esposa do imperador Calígula, o que lhe valeu várias centenas de 

milhares de dólares para os padrões de hoje ( História Natural 9,58). Vestidos 

das mulheres comuns podem custar tanto quanto 500-800 denários. Para 

colocar isso em perspectiva, o salário diário médio de um trabalhador comum 

foi um denário. Por causa da despesa extremo, a maioria das mulheres, 

provavelmente, de propriedade apenas dois ou três vestidos bonitos em suas 

vidas. Para uma mulher rica para entrar no culto de adoração usando um vestido 

caro iria mudar o foco da atenção para ela. Ele também poderia provocar inveja 

por parte das mulheres mais pobres (ou seus homens). 

Tais exibições vistosas foram criticados até mesmo por autores não-

cristãos. Em seu sexto sátira, o poeta romano do século I Juvenal escreveu, 

Não há nada que uma mulher não vai permitir-se a fazer, nada que ela considera 

vergonhoso, e quando ela envolve seu pescoço com esmeraldas verdes e prende 

grandes pérolas de suas orelhas alongadas, tão importante é o negócio de 

embelezamento; tão numerosos são os níveis e histórias empilhados uns aos 

outros em sua cabeça! Nesse meio tempo, ela não presta atenção a seu marido! 

Em seu trabalho, os sacrifícios de Caim e Abel, o filósofo judeu do primeiro século Philo 

descreveu uma prostituta. Ele retratou dela usando muitas correntes e pulseiras de ouro, com 

o cabelo penteado em tranças elaboradas e berrantes. Seus olhos eram marcados com linhas 

de lápis, as sobrancelhas sufocada em pintura. Ela usava roupas caras bordados ricamente 

com flores. 

O uso de roupas caras e jóias que chamaram a atenção para longe do Senhor era 

obviamente inadequado para as mulheres na igreja. Eles deveriam estar 



demonstrando humilde piedade, não aparecendo como prostitutas ou mulheres 

pagãs vistosas. Para vir à igreja assim vestidos era no máximo um distração de 

honrar a Deus, e na pior das hipóteses uma tentativa de seduzir os homens da 

igreja. 

Como é que uma mulher discernir a linha às vezes tênue entre o bom vestido e 

vestir-se de ser o centro das atenções? A resposta começa na intenção do 

coração. A mulher deve examinar seus motivos e objetivos para o jeito que ela 

se veste. É sua intenção de mostrar a graça e beleza da feminilidade? Será que 

é para mostrar seu amor e devoção a seu marido e sua bondade para ela? É para 

revelar um coração humilde dedicada à adoração a Deus? Ou é para chamar a 

atenção para si mesma, e exibir sua riqueza e beleza? Ou pior, para tentar 

seduzir os homens sexualmente? Uma mulher que se concentra na adoração a 

Deus vai considerar cuidadosamente como ela está vestida, porque seu coração 

vai ditar seu guarda-roupa e aparência. 

A atitude das mulheres 

modéstia e bom senso, (2: 9-A) 

Estas duas atitudes são caracterizar abordagem de uma mulher para sua aparição 

em adoração. Aidos ( modestamente ) aparece somente aqui no Novo 

Testamento. Refere-se à modéstia misturado com humildade. Na sua essência 

é a idéia de vergonha (cf. tradução da Versão Autorizada "vergonha-

facedness"). A mulher de Deus teria vergonha e sentir culpa se ela distraído 

alguém de adorar a Deus, ou contribuído para alguém pensamento lascivo. Uma 

mulher caracteriza-se por esta atitude vai se vestir de modo a não ser a fonte de 

toda a tentação. A palavra também tem a conotação de rejeitar qualquer coisa 

desonrosa a Deus. Alguns poderiam até mesmo sugerir o significado do termo 

como tristeza sobre o sentido do pecado. A mulher de Deus odeia o pecado 

tanto que ela iria evitar qualquer coisa que possa gerar pecado em 

ninguém. Este é certamente consistente com as palavras de nosso Senhor, que 

disse: 

Alguém escandalizar um destes pequeninos que crêem em mim a tropeçar, é 

melhor lhe fora que uma pedra de moinho heavy ser pendurado no pescoço, e 

que ele se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa de seus 

tropeços! Por que é inevitável que tropeços vir;mas ai daquele homem por quem 

o escândalo vem! ... Veja que você não desprezeis algum destes pequeninos, 

porque eu vos digo, que os seus anjos no céu eis incessantemente a face de meu 

Pai que está nos céus. (Mateus 18: 6-7., 10) 

Melhor estar morto do que levar outro crente em pecado! 



O sentido básico de sōphrosunēs ( discretamente ) é auto-controle, 

especialmente sobre as paixões sexuais. É, também, é uma palavra rara, 

aparecendo duas vezes nesta passagem (cf. 2,15), e em Atos 26:25. Os gregos 

valorizado essa virtude altamente. Eurípides chamou-lhe "o dom mais belo dos 

deuses" (Marvin R. Vincent, Palavra Studies no Novo Testamento [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1946], 4: 224). Platão, em A República, chamou-lhe uma 

das quatro virtudes cardeais. As mulheres estão a exercer o controle para que 

nem as suas paixões, nem de qualquer outra pessoa está animado. 

Depoimento de Mulheres 

mas sim por meio de boas obras, como convém em mulheres fazer 

uma reclamação à piedade. (2:10) 

Aquelas mulheres que professam piedade devem apoiar esse testemunho com 

seu comportamento e aparência. Além dessas áreas, eles são a apoiá-lo por ser 

adornada por meio de boas obras. Agathon ( bom ) refere-se a obras que 

estão realmente bom, não apenas boa aparência.Isso convém a mulheres 

fazendo uma reivindicação à piedade. Como fazer uma reclamação é 

de epangellō , que significa "fazer um anúncio público." As boas obras deve 

marcar as mulheres cristãs, que em virtude de sua profissão de amor a Jesus 

Cristo se comprometeram publicamente a 

perseguir piedade. Piedade traduz theosebeia , que se refere a reverenciar a 

Deus. Para afirmar que você é um cristão é afirmar ao amor, adoração, honra e 

temem ao Senhor. Uma mulher não pode reivindicar a temer a Deus e ainda 

ignorar o que Sua Palavra diz sobre seu comportamento. Ela não pode 

contradizer o projeto de Deus para ela na igreja e ainda reivindicar a amá-Lo. 

O Papel das Mulheres 

Deixe uma mulher em silêncio, com toda a submissão. Mas eu não 

permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o 
homem, mas para permanecer em silêncio. (2: 11-12) 

Paulo continua sua discussão sobre os direitos das mulheres através da 

definição de seu papel como aprendizes em vez de professores durante o culto 

público. Enquanto eles não devem ser os professores públicos neste contexto, 

também não são para ser excluído do processo de aprendizagem, como era 

geralmente o caso em tempos antigos. O verbo no versículo 11 é uma forma 

imperativa de mantano ("para aprender", "ser informado"), a partir do qual a 

palavra grega traduzida como "discípulo" ou "aprendiz" deriva. Quando Paulo 

diz deixar uma mulher ... recebem instrução, ele não está solicitando, ao 

contrário, ele ordena que as mulheres ser ensinado. Que Paulo está aqui 

discutindo o fim da Igreja (cf. 3:15) mostra a aprendizagem ele fala da era para 

ter lugar nesse contexto (cf. Atos 2:42). Note-se que, apesar das alegações de 



alguns em contrário, o ensino e adoração não são mutuamente exclusivas. Em 

vez disso, o conhecimento de Deus e de Sua Palavra ajuda a estimular o culto. A 

adoração é para ser em espírito e em verdade (cf. Jo 4: 20-24). 

Pode parecer óbvio para nós que as mulheres devem ser ensinados a Palavra de 

Deus, uma vez que são espiritualmente iguais em Cristo e os comandos do Novo 

Testamento são para todos (1 Pedro 2: 1-2). Não era de todo evidente, no 

entanto, para aqueles que vieram de um fundo judaico. Do primeiro século 

judaísmo não segurou as mulheres em alta estima. Apesar de não ser impedido 

de participar de sinagoga, nem foram incentivados a aprender. Na verdade, a 

maioria dos rabinos se recusou a ensinar as mulheres, e alguns comparou a atirar 

pérolas aos porcos. 

Nem era o status da mulher na sociedade grega muito melhor. William Barclay 

escreve: 

A mulher grega respeitável levou uma vida muito confinado. Ela vivia em seus 

próprios aposentos em que ninguém, mas o marido chegou. Ela nem sequer 

aparecem nas refeições. Ela nunca a qualquer momento apareceu na rua 

sozinho; ela nunca foi a qualquer assembléia pública. (As Cartas a Timóteo, 

Tito e Filemom [Filadélfia: Westminster, 1975], 67) 

A existência de uma mentalidade como em Éfeso pode ter contribuído para a reação das 

mulheres contra essa difamação. Infelizmente, alguns foram longe demais, exagerando a sua 

supressão, buscando uma posição dominante. Antes Paulo confronta que exagero, no entanto, 

ele afirma seu direito de aprender. 

A tradição judaica, prevalente sobre as mulheres não veio a partir do Antigo 

Testamento. O Antigo Testamento afirma que as mulheres têm um status 

espiritual igual ao dos homens. A lei mosaica foi dado a todo o Israel, tanto as 

mulheres como os homens (Deut. 1: 1). Ambos foram para ensinar a seus filhos 

(Deuteronômio 6: 4-7; Prov. 6:20.). A proteção da lei aplicada igualmente para 

as mulheres (cf. Ex. 21: 28-32). As mulheres tinham direitos de herança (Num. 

36: 1-12). Homens e mulheres participaram das festas religiosas judaicas (cf. 

Ex. 12: 3; Dt 16: 9-15.). O único grande promessa espiritual, o voto de nazireu, 

foi aberto a homens e mulheres (Num. 6: 2). As mulheres estavam envolvidos 

em serviço espiritual (Ex. 38: 8; Neh 7:67.). Nem Deus hesite em lidar 

diretamente com as mulheres (Gen. 3:13; 16: 7-13; Jz 13: 3.). 

A igualdade espiritual entre os sexos não fez, no entanto, acabar com a diferença 

em seus papéis. Não houve rainhas em Israel ou Judá (Atalia era um 

usurpador). É verdade que Deborah atuou como um juiz (Jz. 4: 4-5: 31). Seu 

caso, no entanto, foi única. Dr. Robert L. comentários picante, 

Pode haver casos em que o padrão regular da ordem de Deus pode ter que ser 

anulado devido a circunstâncias incomuns. Quando, por exemplo, o marido e 



pai é ausente, a mulher da casa assume a chefia da família. Assim, ao que 

parece, pode haver circunstâncias incomuns quando liderança masculina não 

está disponível, por uma razão ou outra. Nesses momentos, Deus pode usar 

mulheres para cumprir seus propósitos mesmo que ele usou Deborah. ("O Case 

negativas contra a ordenação de mulheres", em Kenneth S. Kantzer e Stanley 

N. Gundry, eds,.Perspectivas sobre a Teologia Evangélica [Grand Rapids: 

Baker, 1979], 285) 

É significativo que Deborah se recusou a levar a campanha militar contra os cananeus, 

adiando em vez de um homem, Barak. Nenhuma mulher serviu como sacerdotes. Nenhum 

dos autores do Antigo Testamento eram mulheres. Nenhuma mulher teve um ministério em 

curso profético (falando antes que as pessoas) como o de Elias, Eliseu, ou os outros 

profetas. Enquanto Miriam (Ex 15:20.), Deborah (Jz. 4: 4), Hulda (2 Reis 22:14), e esposa de 

Isaías (Is. 8: 3) são chamados profetisas, nenhum tinha uma vocação permanente para que o 

escritório . Miriam, Débora, Hulda e deu apenas uma profecia registrada, e de Isaías esposa 

nenhum. Ela é chamada uma profetisa, porque ela deu à luz a uma criança cujo nome tinha 

um significado profético. Uma quinta mulher mencionada como uma profetisa, Noadias, foi 

uma falsa profetisa (Neh. 6:14).Enquanto Deus falou por meio de mulheres em algumas 

ocasiões limitados, nenhuma mulher tinha um papel em curso de pregação e ensino. 

O Novo Testamento, como o Antigo, prega a igualdade espiritual e diferentes 

papéis dos sexos. Gálatas 3:28 ensina a igualdade espiritual absoluto de homens 

e mulheres em Cristo. Enquanto muitos usam esse versículo para justificar as 

mulheres assumirem papéis de liderança na igreja, o contexto mostra que Paulo 

está falando de salvação (cf. Gal. 3:22, 24, 26, 27). Novamente Saucy escreve, 

A questão interpretativa [em Gal. 03:28] é: Qual é a distinção entre masculino 

e feminino, que é superada em Cristo? Para frase de outra forma, à luz da 

declaração do apóstolo "porque todos vós sois um em Cristo Jesus," o que é a 

"unidade" que macho e fêmea share em Cristo?Gostaríamos de sugerir ... que 

as respostas a estas perguntas não dizem respeito à ordem funcional entre 

homem e mulher em tudo. Em vez a questão, como nos outros dois pares 

mencionados [judeus e gregos, escravos e homens livres], diz respeito ao 

estatuto espiritual diante de Deus ... Para conferir a questão das ordens 

funcionais da sociedade humana nesta passagem é imputar um significado não 

se justifica por uma exegese contextual válido. Assim, não há mais base para 

abolir a ordem entre homem e mulher na igreja de Gálatas 3:28 que para abolir 

uma ordem entre os pais crentes e crianças ou cidadãos crentes e 

governantes. Para todos eles são um em Cristo dentro ou fora da organização 

da igreja. (Picante, 281-82) 

Esta interpretação é reforçada pelo uso dos termos gerais "masculino" e "feminino". Em cada 

passagem Pauline lidar com papéis funcionais, os termos "homem" e "mulher" ou "marido" 

e "esposa" aparecem. "Por que, se o apóstolo fala da relação funcional em Gálatas 3:28, será 

que ele não usar a linguagem que ele usa em todos os outros passagem? Por que ele não diz," 

não há nem homem nem mulher "em Cristo, em vez de 'masculino' e 'feminino'? " (Picante, 

283). Unidade em Cristo não obliterar as distinções entre judeus e gentios. Além disso, não 



remova as diferenças funcionais entre escravos e senhores (cf. 1 Cor. 7: 20-24). Por que, 

então, devemos assumir que fez isso entre homens e mulheres? 

De maneira alguma do Novo Testamento tratam as mulheres como inferiores 

espirituais. A primeira pessoa que Jesus revelou Sua messianidade de era uma 

mulher (João 4: 25-26). Jesus curou as mulheres (Marcos 5: 25-34; Lucas 13: 

11-13). Em contraste com a prática predominante de rabinos, Ele ensinou as 

mulheres (Lucas 10: 38-42). Mulheres ministrou a Jesus e os discípulos (Lucas 

8: 2-3). Depois de Sua ressurreição, Jesus apareceu pela primeira vez a uma 

mulher (Marcos 16: 9; João 20: 11-18). Mulheres e homens estavam envolvidos 

nos serviços de oração da igreja primitiva (Atos 1: 13-14). Pedro lembra aos 

homens que as mulheres devem ser "[concedido] honra como companheiro [] 

herdeiros da graça da vida" (1 Pedro 3: 7). O fruto do Espírito (Gl 5: 21-22.) 

São para homens e mulheres. Em suma, todas as promessas, mandamentos e 

bênçãos do Novo Testamento se aplicam igualmente a homens e mulheres. 

Assim como no Antigo Testamento, a igualdade espiritual não exclui papéis 

diferentes. Não há mulheres pastores e mestres, evangelistas, anciãos ou no 

Novo Testamento. Nenhum dos autores do Novo Testamento eram mulheres. O 

Novo Testamento registra nenhum lugar um sermão ou ensino de uma 

mulher. Enquanto as filhas de Filipe são disse ter profetizado (Atos 21: 9), nem 

a ocasião ou a mensagem é definida. Não há nenhuma razão para supor que eles 

tinham um ministério de pregação em curso, ou que eles ensinaram durante o 

culto público.Eles, assim como Maria, mãe de Jesus (Lucas 1:. 46ff), ou Anna 

(Lucas 2: 36-39), entregue alguma mensagem da verdade em outros 

lugares. Como observado no capítulo 6 deste volume, uma comparação de 1 

Coríntios 11: 5 e 14:34 indica as mulheres têm permissão para Oração e falar a 

Palavra, mas Paulo aqui deixa claro que esse subsídio não está na assembléia 

da igreja. 

Quando a igreja se reúne, no entanto, as mulheres estão a ouvir os homens que 

ensinam tranquilamente ... com toda a submissão. Hēsuchia aparece no 

início do versículo 11 ( em silêncio ), e no final do versículo 12 ( calma ), 

escalonamento, assim, o ensino de Paulo sobre o papel das mulheres com o 

princípio do silêncio. Submissão traduz hupotagē , que significa "para alinhar 

sob." Com todo enfatiza a completa sujeição chamado para. No contexto do 

culto, em seguida, as mulheres devem ficar em silêncio e conteúdo, no papel do 

aprendiz. 

Alguns tentaram evadir o significado literal do texto, argumentando 

que hēsuchia significa um espírito manso e tranqüilo. Mulheres, alegam, pode 

pregar ou ensinar, desde que fazê-lo com a atitude correta. Alguns vão para o 

extremo oposto e utilizar este texto como uma proibição contra qualquer 

conversa durante a igreja por mulheres. Nenhuma dessas interpretações 



revisionistas é válido, no entanto. O contexto faz com que o significado 

inequívoco para o leitor honesto. 

No versículo 12, Paulo realmente interpreta o significado do versículo 11. Ele 

define exatamente o que ele quer dizer com as mulheres que ficam tranquila no 

culto: Mas eu não (como o apóstolo de Jesus Cristo, que fala através de 

mim) permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. As 

mulheres são para manter a calma, no sentido de não ensinar. Eles são para 

demonstrar sujeição por não usurpar a autoridade do ancião ou pregador. Isso é 

verdade não porque as mulheres são, em qualquer sentido inferior aos homens, 

mas porque a lei de Deus ordena (1 Cor. 14:34), em linha com Seu projeto para 

os vasos mais fracos. Aqueles que insistem que a subordinação e igualdade são 

mutuamente exclusivos faria bem em considerar o relacionamento de Cristo ao 

Pai. Enquanto na terra, Jesus assumiu um papel subordinado, contudo Ele não 

era de forma inferior. Primeiro Coríntios 11: 3 declara: "Mas eu quero que você 

entenda que Cristo é a cabeça de todo homem, eo homem é a cabeça de uma 

mulher, e Deus é a cabeça de Cristo." 

Epitrepō ( permitir ) é sempre usada no Novo Testamento para falar de 

permitir a alguém para fazer o que desejam fazer. A escolha de Paulo de 

palavras pode implicar que algumas mulheres em Éfeso desejavam ser os 

pregadores públicos e, assim, ter autoridade sobre a congregação, como na 

igreja de hoje. Paulo, no entanto, falando como o apóstolo oficial de Jesus 

Cristo, não permitem isso. O papel do idoso como evangelista ou pastor-

professor é só para homens. 

O infinitivo presente didaskein ( ensinar ) seria melhor traduzida como "para 

ser um professor." Os gramáticos gregos notáveis HE Dana e Julius R. Mantey 

escreveu o seguinte sobre a distinção entre o infinitivo aoristo eo presente 

infinitivo: 

É bom notar em particular a diferença entre o aoristo e infinitivo presente. O 

infinitivo aoristo denota o que é eventual ou particular, enquanto o infinitivo 

presente indica uma condição ou processo. Assim pisteusai [aorista] é exercitar 

a fé em uma determinada ocasião, enquantopisteuein [atual] é ser um crente. ( A 

Gramática manual do grego do Novo Testamento [Toronto: MacMillian de 

1957], 199) 

Ao usar o infinitivo presente, em vez de o aoristo, Paulo não proíbe as mulheres de ensinar 

em condições e circunstâncias adequadas, mas para encher o escritório e papel do pastor ou 

professor na vida da igreja. 

Paulo também acrescenta a proibição de que proíbe as mulheres de exercer 

autoridade sobre o homem. Authentein ( exercer autoridade sobre ), outro 

infinitivo presente, aparece somente aqui no Novo Testamento. Alguns 

tentaram fugir da força da proibição de Paulo por arbitrariamente supondo 



que authentein deve ser devidamente traduzida por "autoridade abusiva." As 

mulheres, de acordo com esse ponto de vista, pode exercer autoridade sobre os 

homens, desde que ele não é autoridade abusiva. Um estudo sobre os usos 

extrabiblical authentein , no entanto, deixa claro que a palavra significa 

simplesmente autoridade. Ele não carrega nenhuma conotação negativa, como 

autoridade abusiva ou dominadora. Paulo, então, numa directiva não 

qualificado, proíbe as mulheres de exercerem qualquer tipo de autoridade sobre 

os homens na igreja. São os "anciãos [claramente os homens, uma vez que 1 

Tim. 3: 2 estados devem ser« o marido de uma mulher '] que governam "(1 Tim. 

5:17). 

Isso não afastar totalmente as mulheres que ensinam. Priscila e Áquila tanto 

instruído Apolo (Atos 18:26), mas em privado e não no culto da igreja. E as 

mulheres podem e devem ensinar outras mulheres (cf. Tito 2: 3-4). Também 

não quer dizer que as mulheres não podem orar, mas apenas que eles não 

conduzir as orações durante o culto público da igreja são. Isso não significa que 

as mulheres não têm dons espirituais na área de falar em público e liderança. A 

questão é onde eles exercer esses dons. 

Alguns questionam se as mulheres podem ocupar cargos de liderança no campo 

missionário, na ausência de homens. É significativo que Paulo, que escreveu 

essa passagem, foi ele próprio o maior missionário que o mundo já viu. No 

entanto, ele não fez exceções para o campo missionário. Deus não violar seus 

princípios por uma questão de conveniência. 

Através dos anos, tem havido uma série de bons exemplos de como lidar com 

a escassez de homens no campo missionário. Conheço mulheres missionárias 

pessoalmente que se encontravam em uma situação onde não há homens 

estavam presentes e apenas eles foram biblicamente treinados para lidar com o 

Palavra. Ao invés de violar a Escritura, que iria preparar a mensagem ou lição 

e ensiná-la a um homem nativo, que seria o pregador quando a igreja se 

reuniram. 

As mulheres devem parar de acreditar na mentira do diabo que o único papel 

de importância é o da liderança. As pessoas costumam desejar lugares de 

destaque a não servir humildemente os outros, mas para aumentar seus próprios 

egos e ganhar poder e controle. Os líderes, no entanto, suportar um fardo pesado 

e responsabilidade, bem como o papel subordinado, muitas vezes é um dos mais 

paz e felicidade. Subordinação não é punição, mas privilégio. 

O Projeto de Mulheres 

Pois foi Adão, que foi criado em primeiro lugar, e depois Eva. E 

não foi Adão que foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, 
caiu em transgressão. (2: 13-14) 



A visão popular hoje é que o papel subordinado da mulher é uma corruptela de 

design perfeito de Deus que foi o resultado da queda. Uma vez que os efeitos 

da maldição se destinam a ser revertida em Cristo, argumenta-se, diferenciando 

papéis masculinos e femininos devem ser abolidas. Paulo, no entanto, 

estabelece papel subalterno da mulher não na queda, mas na ordem divina da 

criação original. Pois foi Adão, que foi criado pela primeira vez, ele 

escreve, e depois Eva. Deus fez a mulher depois que o homem para ser seu 

ajudante adequado (Gen . 2:18). A prioridade do papel do homem é óbvio. 

Nem foi o ensinamento de Paulo solicitado por alguma situação cultural em 

Éfeso e, portanto, não se aplica hoje, como alguns argumentam. Ele não só 

apela aqui para o relato da criação em Gênesis 2, mas também ensinou essa 

mesma verdade aos Coríntios (1 Cor. 11: 8-9). 

Paulo não derivam do papel das mulheres da queda, mas ele usa esse evento 

como mais uma confirmação da intenção de Deus. Ele ressalta que não foi 

Adão que foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em 
transgressão. Gênesis 3: 1-7 narra o trágico relato do que aconteceu quando 

Eva usurpou o papel liderança: 

Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor 

Deus tinha feito. E ele disse à mulher: "De fato, que Deus disse: 'Não comereis 

de toda árvore do jardim?" E disse a mulher à serpente: "Do fruto das árvores 

do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, 

Deus disse: 'Não comereis dele ou tocá-lo, para que não morra. "E a serpente 

disse à mulher:" Você certamente não morrerá! Porque Deus sabe que no dia 

em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo 

o bem e do mal. " Quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, e 

que era uma delícia para os olhos, e que a árvore era desejável para dar 

entendimento, tomou do seu fruto, e comeu; e ela deu também a seu marido 

com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e eles sabiam 

que estavam nus; e coseram folhas de figueira e fizeram para si revestimentos 

lombo. 

Toda a raça humana caiu, assim, na depravação e julgamento. Eva não era 

adequado pela natureza para assumir a posição de responsabilidade 

final. Quando ela saiu de debaixo da proteção e liderança de Adão, ela era muito 

vulnerável e caiu. E, claro, quando Adão violou seu papel de liderança e seguiu 

Eve (embora não era ele que estava enganado ), a perversão da ordem de 

Deus foi completa. A queda resultou, então, não simplesmente de 

desobediência ao mandamento de Deus, mas de violar papéis designados por 

Deus para os sexos. Isso não quer dizer que Adão era menos culpado do que 

Eve, ou que ela era mais defeituoso. Embora ele não foi enganado por Satanás, 

como era Eva, Adão ainda escolheu desobedecer a Deus. Como chefe de seu 

relacionamento, ele deu a responsabilidade final. É por isso que o Novo 



Testamento refere-se a queda do pecado de Adão, não de Eva (Rom. 5: 12-21; 

1 Cor 15: 21-22.). Liderança pelo homem, então, era parte do plano de Deus 

desde o início, e ele tem a responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso. A 

trágica experiência do encontro jardim com a serpente confirmou a sabedoria 

do que o design. 

A Contribuição da Mulher 

Mas as mulheres devem ser preservados por meio da geração de 

filhos se eles continuarem na fé e amor e santidade com a auto-
contenção. (2:15) 

Preservada é de Sozo , a palavra do Novo Testamento comum para a 

salvação. A palavra também pode significar "resgatar", "para preservar a sã e 

salva", "curar", "libertar" ou "para entregar a partir." Parece um número de 

vezes no Novo Testamento, sem referência a salvação espiritual (cf. Mt 8:25; 

9:. 21-22; 10:22; 24:22; 27:40, 42, 49; 2 Tm 4. : 18). Paulo obviamente não tem 

a intenção de ensinar que as mulheres estão eternamente salvo de o salário do 

pecado através da geração de filhos. Isso seria uma contradição o 

ensinamento do Novo Testamento de que a salvação é pela graça por meio da 

fé (cf. Rom. 3: 19-20). O tempo futuro eo uso do pronome plural eles indicam 

que ele não estava mesmo se referindo a Eve. O plural e na ausência de qualquer 

ligação com o contexto show de Paulo não estava se referindo a Maria, a mãe 

de Jesus, como alguns sugerem. 

Paulo ensina aqui que, embora uma mulher precipitou a queda e as mulheres de 

assumir a responsabilidade, mas eles podem ser preservados de que o estigma 

através fértil. O resgate, a entrega, a libertação das mulheres do estigma de ter 

liderado a corrida em pecado acontece quando eles trazer uma semente justa. O 

que um perfeito contador! As mulheres estão longe de serem cidadãos de 

segunda classe, porque eles têm a responsabilidade primária para criar os filhos 

divinos. As mães passam muito mais tempo com seus filhos do que os seus pais, 

e, portanto, têm maior influência. Os pais não podem saber a relação íntima 

com os seus filhos que a mãe deles estabelece desde a gravidez, nascimento, 

infância e primeira infância. O ponto de Paulo é que, enquanto uma mulher 

pode ter levado a corrida em pecado, as mulheres têm o privilégio de liderar a 

corrida para fora do pecado à piedade. Isso não significa que Deus quer que 

todas as mulheres de ter filhos; alguns Ele não quer mesmo casar (1 Cor. 7: 25-

40). Paulo fala em termos gerais. A dor associada com o parto era a punição 

para o pecado da mulher (Gn 3:16), mas a alegria eo privilégio de educação 

infantil oferece mulheres do estigma de que o pecado. 

Para as mulheres para reverter a praga que se abateu sobre eles na queda e 

cumprir sua vocação de que precisam para criar uma descendência 

piedosa. Para isso, eles devem permanecer na fé e no amor, onde a sua 



salvação realmente descansa. E eles devem continuar 

em santidade(santidade) com auto-contenção (a mesma palavra traduzida 

como "discretamente" no versículo 9). É a própria aparência, atitude e 

comportamento exigido de mulheres crentes na igreja que se torna sua 

libertação a partir de qualquer status inferior, como eles querem viver 

piedosamente e criar filhos piedosos. 

Nesta passagem, vemos como Deus perfeitamente equilibrado os papéis dos 

sexos. (Para uma discussão completa sobre o projeto de Deus para os homens e 

as mulheres na igreja, ver meu livro Different by Design [Wheaton, Ill .: Victor, 

1994]). Os homens devem ser os líderes da igreja e da família. Mulheres são 

mantidos a partir de qualquer acusação de inferioridade através da influência 

dos deuses que eles têm na vida dos seus filhos preciosos. Para a igreja de 

afastar essa ordem divina é perpetuar o desastre da queda. 

 

8. O chamado para liderar a Igreja (1 

Timóteo 3: 1) 

É uma declaração de confiança: se alguém aspira ao cargo de 
superintendente, é um belo trabalho que ele deseja fazer. (3: 1) 

Paulo se move de discutir a congregação (2: 1-15) para lidar com os pastores. O 

ministério, eficácia, e do testemunho de qualquer igreja é em grande parte um 

reflexo de seus líderes. O princípio de Oséias 4: 9, "E vai ser, como as pessoas, 

como sacerdote" ainda é verdade. As pessoas normalmente não subir acima do 

nível de seus líderes. Assim é que é importante que aqueles que lideram a igreja 

ser altamente qualificados espiritualmente que a lista detalhada das suas 

qualificações específicas é dada duas vezes nas cartas de Paulo, aqui e na 

liderança Tito 1. Igreja está no cerne do ensino do Novo Testamento, uma vez 

que o Senhor veio a este mundo para construir a igreja (Mat. 16:18). 

Existe um vínculo indissociável entre o caráter de uma igreja e pela qualidade 

da sua liderança. Os líderes devem definir um exemplo piedoso para a igreja a 

seguir. Nosso Senhor disse em Lucas 06:40: "Todo mundo, depois que ele foi 

totalmente instruído será como o seu mestre."Paulo exortou os coríntios a "ser 

imitadores de mim" (1 Cor 4,16; cf. 1 Cor. 11: 1.). Aos Filipenses, ele escreveu: 

"As coisas que você aprendeu e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, praticar 

estas coisas" (Fp 4: 9.). 

A igreja de Éfeso tinha sido abençoado com a liderança do mais alto calibre. Foi 

fundada por Paulo, que ministrou lá por três anos (Atos 20:31). Durante esse 

tempo ele treinou um núcleo de líderes piedosos (At. 20: 17ss) para liderar a 



igreja depois que ele deixou. Como ele previu, no entanto, os líderes falsos 

surgiu depois de sua partida de Éfeso (Atos 20: 29-30). Após a sua libertação 

de sua primeira prisão romana, Paulo voltou a Éfeso e tratadas com dois mais 

proeminentes (1:20). Deixando Timoteo para lidar com o descanso e as outras 

questões na igreja, ele partiu para a Macedónia (1: 3). Não muito tempo depois, 

ele escreveu esta carta a Timóteo, orientando-o com uma estratégia para corrigir 

e edificar a igreja de Éfeso. No coração dessa tarefa era a necessidade crucial 

para restabelecer a liderança dos deuses. Escolhendo os anciãos direita era para 

ser feito medindo homens contra uma lista de verificação divinamente inspirada 

de qualificações. 

As qualificações Paulo dá em 3: 2-7 são ajustadas contra o pano de fundo dos 

líderes incompetentes em Éfeso. Ele coloca os padrões de Deus contra o que os 

Efésios tinha permitido a liderança a degenerar em. Alguns dos líderes estavam 

ensinando falsas doutrinas (1: 3, 4: 1-3, 7, 6: 3-5), virando de lado para 

"discussão infrutífera" (1: 6). Eles mal a lei e mal o evangelho (1: 7-11). Alguns 

eram mulheres (2,12), no entanto, que foi proibido pela Palavra de Deus. Outros 

eram culpados do pecado, e precisava de censura pública (5:20). 

Todas as qualificações ele lista são virtudes espirituais, traços de caráter que 

marcam os professores e líderes piedosos. Ele não diz nada sobre os deveres 

dos líderes, mas está preocupado apenas com sua espiritualidade, da moralidade 

e virtude como a base necessária ao dever. Os direitos eram claras, as 

qualificações necessárias para ser esclarecido. Todos os que servem como 

supervisores ou presbíteros na igreja deve medir-se com essas normas, ou 

enfrentar a disciplina público (5: 20-24). 

Antes de discutir as qualificações individuais contra o qual todos os pastores 

estão a ser medida, no entanto, Paulo dá algumas dicas úteis para a chamada 

para a liderança espiritual. Este verso de abertura sugere seis facetas 

relacionadas com a chamada para o ministério: É uma chamada importante, um 

chamado limitado, uma chamada obrigatória, um chamado responsável, um 

chamado digno, e um chamado exigente. 

Um Chamado Importante 

É uma declaração de confiança: (3: 1-A) 

Como observado no capítulo 3 deste volume, a frase uma declaração de 

confiança é exclusivo para as Epístolas Pastorais, aparecendo cinco vezes (cf. 

1:15; 4: 9.; 2 Timóteo 2:11; Tito 3: 8). Cada vez, introduz uma verdade básica 

de grande importância e familiaridade entre os crentes. A declaração de 

confiança é um óbvio, a verdade auto-evidente que não precisa de 

prova. Porque a frase só aparece tarde no ministério de Paulo, ele 

provavelmente indica axiomas que se tornaram credos. Enquanto a declaração 



de confiança nesta passagem é sobre a questão da chamada para o ministério, 

os outros se referem a questões doutrinárias. Incluindo esta verdade com os 

elementos essenciais do dogma cristão mostra a importância atribuída ao papel 

da liderança pela igreja primitiva. Era e é um dever grave e sagrado. 

Nos dias de Paulo o pastorado não foi assumido levianamente. Hoje as pessoas 

entrar no ministério para uma variedade de razões, nem todos eles 

louvável. Alguns estão nele para o dinheiro, outros para a segurança do 

emprego, prestígio e respeito, o privilégio de trabalhar com os cristãos, ou 

outras motivações inaceitáveis. Na igreja primitiva, no entanto, as condições 

eram muito diferentes. Havia pouco dinheiro a ser feito, uma vez que as igrejas 

eram pobres e poucos cristãos eram ricos. O ministério não era uma posição de 

prestígio na sociedade, uma vez que os cristãos, e párias especialmente 

pregadores, eram desprezados (cf. 1 Cor. 1:26). E uma vez que a igreja era um 

alvo frequente de perseguição, aqueles em cargos de liderança arriscaram suas 

vidas. 

O registro da igreja desenvolvimento afirma constantemente a importância da 

liderança espiritual. Em sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé 

"eleger anciãos para eles em cada igreja" (Atos 14:23). Elders, juntamente com 

os apóstolos, presidiu no Concílio de Jerusalém (Atos 15: 2, 4, 6, 22, 23). Como 

já observado, Paulo feito eleger anciãos em Éfeso (Atos 20:17, 28). Paulo 

dirigiu-se ao livro de Filipenses para "a todos os santos em Cristo Jesus que 

estão em Filipos, com os bispos e diáconos" (Fl 1: 1.). Ele escreveu aos 

tessalonicenses: "Nós pedimos de vocês, irmãos, que você aprecia aqueles que 

trabalham entre vós, e tem carga sobre vós no Senhor e dar-lhe instruções, e 

que você estima-los muito bem no amor por causa de seu trabalho "(1 

Tessalonicenses 5: 12-13.). Na mesma linha o escritor de Hebreus exortou seus 

leitores a "obedecer seus líderes e submeter-se a eles;. Pois eles velam por 

vossas almas, como aqueles que hão de dar conta para que o façam com alegria 

e não gemendo, para esta não seria lucrativo para você "(Heb. 13:17). Pedro 

escreveu 

Portanto, exorto os anciãos entre vós, como seu colega mais velho, e testemunha 

dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada, 

pastorear o rebanho de Deus no meio de vós, exercer a fiscalização não por 

força, mas voluntariamente , de acordo com a vontade de Deus; e não por torpe 

ganância, mas com ânsia; nem como dominadores dos que lhes ao seu cargo, 

mas servindo de exemplo ao rebanho. (1 Pedro 5: 1-3) 

Desde líderes piedosos sempre foram a espinha dorsal da igreja, é essencial que 

eles sejam qualificados. Em uma igreja bem-sucedida, a questão é, muitas 

vezes, não é pobre programas ou pessoas não autorizadas, mas a liderança 

abaixo do padrão. Líderes piedosos não são produzidos por faculdades ou 

seminários bíblicos; eles simplesmente dar-lhes as ferramentas com as quais 



trabalhar. Nem comissões púlpito ou conselhos de coordenação fazer os 

homens aptos para o ministério; eles apenas têm a responsabilidade de 

reconhecer aqueles que já são.Somente o Espírito Santo pode produzir um 

verdadeiro líder espiritual. 

Quando Saul deixou de ser um rei divino sobre Israel Deus procurou Davi, "um 

homem segundo o seu coração" (1 Sam. 13:14). Em Ezequiel 22:30 Deus 

clama: "Procurei entre eles um homem que levantasse o muro e se colocasse na 

brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não 

encontrei ninguém." George Liddell, escreveu: 

Dê-me um homem de Deus, um homem, 

Cuja fé é senhor de sua mente, 

E eu vou corrigir todos os erros 

E abençoe o nome de toda a humanidade. 

  

Dê-me um homem de Deus, um homem, 

Cuja língua é tocado com o fogo do céu, 

E eu vou inflamar os corações mais escuros 

Com alta resolução e desejo limpo. 

  

Dê-me um homem de Deus, um homem, 

Um poderoso profeta do Senhor, 

E eu lhe darei paz na terra, 

Comprado com uma oração e não uma espada. 

  

Dê-me um homem de Deus, um homem, 

Fiel à visão que ele vê, 

E eu vou construir seus templos quebrados, 



E trazer as nações de joelhos. 

(Citado em J. Oswald Sanders, 

Liderança Espiritual , rev. ed. 

[Chicago: Moody, 1980], 17-18) 

Esse é o tipo de homem que Deus procura conduzir Seu povo redimido. Tais homens são 

"aqueles que estão dispostos a sofrer por causa de objetivos grandes o suficiente para exigir 

sua obediência incondicional" (Sanders, Liderança Espiritual, 20). 

Esse homem era Samuel Logan Brengle, um dos primeiros líderes do Exército 

da Salvação. Ele escreveu: 

[A liderança espiritual] não é vencido por promoção, mas por muitas orações e 

lágrimas. É alcançado por confissões de pecado, e muito heartsearching e 

humildade diante de Deus; por auto-entrega, sacrifício corajoso de todos os 

ídolos, um corajoso, imortal, abraçando intransigente e sem reclamar da cruz, e 

por um eterno, firme olhando para Jesus crucificado. Não é adquirida por buscar 

grandes coisas para nós mesmos, mas sim, como Paulo, contando as coisas que 

são ganho para nós como perda por Cristo. Isso é um ótimo preço, mas deve ser 

unflinchingly pago por aquele que seria não apenas um valor nominal, mas um 

líder espiritual verdadeira dos homens, um líder cujo poder é reconhecido e 

senti no céu, na terra e no inferno. ( do O Soul-Winner Segredo [Londres: O 

Exército de Salvação de 1918], 22) 

A chamada para liderar a igreja é tão importante que só o mais nobre é obrigado a aplicar. 

A Chamada Limitada 

se algum homem (3: 1b) 

A liderança da igreja não é para todos. Um requisito essencial para um líder de 

igreja é que ele seja um homem. O pronome indefinido tis ( qualquer ) deve 

ser tomada aqui como masculino, de acordo com a forma masculina dos 

adjetivos nos versículos 2-6. Além disso, uma mulher não poderia ser um 

"homem de uma mulher só" (v. 2), nem as mulheres em que os agregados 

familiares cabeça dia (vv. 5-6). Paulo aqui aplica-se a verdade, ele ensinou em 

2: 11-15: as mulheres não devem ser os líderes na igreja. Como já foi referido 

no capítulo 7 deste volume, eles têm um papel extremamente importante na 

igreja, a casa, e na sociedade. Esse papel, no entanto, não inclui a liderança 

sobre o povo de Deus. 

A chamada obrigatória 



aspira ... desejos (3: 1c, g) 

Aqueles que buscam o cargo de superintendente deve ter, um desejo irresistível 

dada pelo Espírito para ele. Aspires é de Orego , uma palavra rara, aparecendo 

apenas aqui, 1 Timóteo 6:10, e Hebreus 11:16, no Novo Testamento. Significa 

"para chegar depois", ou "para esticar-se para agarrar alguma coisa." O termo 

não falar de motivos internos, mas apenas descreve o ato externo. Aqui ele 

descreve alguém que está a tomar medidas para se tornar um supervisor. 

Desires é de epithumeō , que significa "uma compulsão apaixonado," neste 

contexto, para o bem e não para o mal. Em contraste com Orego , este verbo 

refere-se ao sentimento interior do desejo. Tomados em conjunto, os dois 

termos descrever o homem que aparentemente prossegue o ministério por causa 

de uma compulsão de condução no interior. 

Alguns homens procuram supervisão espiritual na igreja, porque as pessoas que 

respeitam têm incentivado a fazê-lo. Outros persegui-lo, porque eles decidiram 

que o ministério é a sua melhor opção. Eles amam o Senhor e Sua Igreja, para 

que eles frequentar a faculdade Bíblia ou seminário para se preparar para o 

serviço. Porque eles não são movidos por uma paixão interna para o ministério, 

no entanto, ele pode se tornar um mero exercício acadêmico para eles. 

Por outro lado, alguns têm uma grande paixão pelo ministério, mas a falta de 

auto-controle e devoção a prioridades para a preparação. Eles parecem não 

conseguir se suas vidas disciplinado o suficiente para entrar na pista para 

alcançar o seu desejo. 

O homem verdadeiramente chamado para o ministério é marcado por tanto uma 

paixão para dentro consumindo e uma perseguição fora disciplinado. Para ele, 

o ministério não é a melhor opção, é a única opção. Não há mais nada que 

pudesse fazer com a sua vida que iria cumprir a ele. Assim, ele trabalha 

diligentemente para preparar-se para ser qualificado para o serviço. Enquanto 

alguns podem ser chamados mais tarde na vida, a partir desse ponto em diante 

nada mais fará. 

Como já observado, alguns procuram o cargo de superintendente de motivos 

errados, tais como dinheiro, poder ou prestígio. O verdadeiro motivo para a 

procura do ministério foi descrito por Patrick Fairbairn: "A busca aqui 

pretendida ... deve ser do tipo adequado, não o levando de uma ambição carnal, 

mas a aspiração de um coração que tem em si experimentou a graça de Deus e 

que anseia por ver os outros que vêm para participar do dom celestial 

"( Epístolas Pastorais [Minneapolis: Tiago & Klock, 1976], 136). Não é o 

escritório verdadeiramente chamado a procurar, mas o trabalho em si. Samuel 

Brengle escreveu que "a estimativa final de homens mostra que a história não 

se importa com o posto ou título um homem tenha suportado, ou o cargo que 



ocupou, mas apenas a qualidade das suas ações e do caráter de sua mente e 

coração" (CW Hall, Samuel Logan Brengle [New York: O Exército de 

Salvação de 1933], 274). 

Simplificando, a ambição para corrompe escritório, desejo de purifica de 

serviço. Nosso Senhor descreveu o verdadeiro caráter de serviço espiritual em 

Marcos 10: 42-44: 

E, chamando [os discípulos] a si mesmo, Jesus disse-lhes: "Vocês sabem que 

aqueles que são reconhecidos como governadores dos gentios dominam sobre 

eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles Mas não é assim entre 

vós, mas. quem quiser tornar-se grande entre vós, será vosso servo, e quem 

quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos ". 

Em um sermão impressionante conhecido como "O Sermão do Arado", 

observou o Inglês Reformer Hugh Latimer criticou as paixões, clero 

autopromoção de sua época: 

E agora gostaria de lhe fazer uma pergunta estranha; que é o bispo mais 

diligente e prelado em toda a Inglaterra; que passa todo o resto em fazer seu 

escritório? Eu posso dizer, pois eu sei quem é; Eu o conheço bem. Mas agora 

eu acho que eu vejo você a ouvir e escutar que eu deveria chamá-lo. Há um que 

passa todos os outros [sic], e é o prelado mais diligente e pregador em toda a 

Inglaterra. E vós saberão quem é? Vou dizer-lhe: é o diabo. Ele é o pregador 

mais diligente de todos os outros; ele nunca está fora de sua diocese; ele nunca 

está longe de sua cura; você nunca deve encontrá-lo desocupado; Ele está 

sempre em sua paróquia; ele mantém residência em todos os momentos; você 

nunca deve encontrá-lo fora do caminho; chamá-lo quando quiser, ele está 

sempre em casa. Ele é o pregador mais diligente em todo o reino; ele está 

sempre em seu arado; nem como dominadores ou vadiagem pode impedi-lo; ele 

está sempre de aplicar o seu negócio; você nunca deve encontrá-lo ocioso, 

garanto que você ... Onde reside o diabo, e tem seu arado lá ir, afastado com os 

livros e com velas; acabar com bíblias e até com contas; acabar com a luz do 

Evangelho e com a luz de velas, sim ao meio-dia; ... se com as tradições dos 

homens e suas leis, abaixo com as tradições de Deus e sua palavra santíssimo 

... Oh que nossos prelados seria tão diligente para semear a boa doutrina, como 

Satanás é semear o joio ou cizânia! ... Nunca houve um tal pregador na 

Inglaterra como ele é. 

Os prelados são senhores ... e não há trabalhadores; mas o diabo é diligente em 

seu arado. Ele não é um prelado unpreaching; ele não é loiterer nobre de sua 

cura; mas um lavrador ocupado ... Portanto, ó prelados-pregando un, aprender 

do diabo: ser diligente em fazer de seu escritório ... Se você não vai aprender 

de Deus, nem os homens de bem, de ser diligente em seu escritório, aprender 



do diabo. (Citado em João RW Stott, Entre Dois Mundos [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1982], 27-28) 

A igreja deve ser liderado por homens de paixão que são compelidos ao ministério. 

A chamada Responsável 

o cargo de superintendente (3: 1d) 

Tendo a supervisão da igreja não é tarefa fácil, mas sim uma responsabilidade 

muito séria. Hebreus 13:17 adverte que os líderes têm de dar contas a Deus por 

quão fielmente levaram, enquanto Tiago acrescenta que, porque elas ensinam 

eles enfrentam um julgamento mais severo (Tiago 3: 1). Supervisor 

traduz episkopos , o termo bispo prestados pela Versão Autorizada. Em nossos 

dias, "bispo" tem sido oneradas com muito trapping eclesiástica. No Novo 

Testamento, no entanto, os termos "bispo" (ou supervisor) referido o mesmo 

papel de pastor e mais velho (cf. Atos 20:28; Tito 1: 5-9; 1 Pedro 5: 1-2). 

Alguns sugeriram que epískopos deriva seu sentido de o administrador da 

cidade, inspector, ou gerente financeiro da cultura grega. Seu uso do Novo 

Testamento, no entanto, mais de perto se assemelha a dos judeus essênios da 

comunidade de Qumran. Os superintendentes entre os essênios pregou, 

ensinou, presidiu, exercido cuidado e autoridade, e executadas disciplina. Essas 

funções mais estreitamente espelhar o de superintendente do Novo Testamento 

do que o uso mais estrito do termo na cultura grega. 

Quais são as responsabilidades do supervisor? Eles são para governar (. 1 Tim 

5:17), para pregar e ensinar (. 1 Tim 5:17), para orar pelos enfermos (Tiago 

5:14), para cuidar da igreja (1 Pedro 5: 1- 2), para ser exemplos para outros 

seguirem (1 Pedro 5: 1-2), para definir a política da Igreja (At. 15: 22ff) e 

ordenar outros líderes (1 Tim 4:14).. 

A chamada Valiosa 

é um belo trabalho (3: 1-E) 

O ministério é uma multa ( kalos ), nobre, honrosa, excelente, de alta 

qualidade do trabalho. É um chamado mais digno e glorioso, como homens de 

Deus sempre reconheceram. O século XIV reformador Inglês João Wycliffe 

escreveu, 

O serviço mais alto que os homens podem alcançar na terra é pregar a Palavra 

de Deus. Este serviço cai peculiarmente aos sacerdotes, e, portanto, a Deus mais 

diretamente exige isso deles ... E por isso, Jesus Cristo deixou outras obras e 



ocupou-se principalmente na pregação, e assim fez os seus apóstolos, e para 

isso, Deus os amava. .. 

A igreja, no entanto, é honrado mais pela pregação da Palavra de Deus, e, 

portanto, este é o melhor serviço que os padres podem rendem a Deus ... E 

assim, se os nossos bispos não pregar em suas próprias pessoas, e dificultar 

verdadeiros sacerdotes de pregar , eles estão nos pecados dos bispos que 

mataram o Senhor Jesus Cristo. (Citado em Clyde E. Fant, Jr., e William M. 

Pinson, Jr., eds,. 20 séculos de grande Pregação [Waco, Tex .: Palavra, 1971], 

1: 234) 

O século XVII americano puritano Cotton Mather concordou: 

O escritório do ministério cristão, corretamente entendida, é o mais honroso e 

importante, que qualquer homem no mundo inteiro pode se sustentar; e vai ser 

uma das maravilhas e empregos da eternidade a considerar as razões pelas quais 

a sabedoria e bondade de Deus atribuído este escritório para imperfeita e 

homem culpado! ... O grande projeto ea intenção do escritório de um pregador 

cristão são restaurar o trono e domínio de Deus nas almas dos homens; para 

exibir nas cores mais vivas, e proclamar em linguagem clara, as perfeições 

maravilhosas, escritórios e graça do Filho de Deus; e para atrair as almas dos 

homens em um estado de amizade eterna com ele ... É um trabalho que um anjo 

poderia desejar, como uma honra a seu caráter; sim, um escritório que todos os 

anjos no céu pode cobiçar a ser empregada na durante mil anos. É um cargo tão 

nobre, importante e útil, que se um homem se colocar nele por Deus, e fez fiel 

e bem sucedido na vida, ele pode olhar para baixo com desdém uma coroa, e 

derramou uma lágrima de pena do monarca mais brilhante na terra. (Citado em 

Stott, Entre Dois Mundos, 31) 

O pregador Inglês do século XX Will Sangster escreveu do ministério: 

Chamado para pregar! ... Encomendado de Deus para ensinar a Palavra! Um 

arauto do grande Rei! Uma testemunha do evangelho eterno! Poderia qualquer 

trabalho ser mais alto e santo? Para esta tarefa suprema Deus enviou o seu Filho 

unigênito. Em toda a frustração e confusão das vezes, não é possível imaginar 

um trabalho comparável em importância com a de proclamar a vontade de Deus 

para wayward homens? ... 

Não por acaso, nem ainda pelo egoísmo thrustful dos homens, foi o púlpito dado 

o lugar central nas Igrejas Reformadas. É lá do design e da devoção. É lá pela 

lógica das coisas. É lá como " o trono da Palavra de Deus . " (WE Sangster, O 

Craft do Sermão [Filadélfia: Westminster, 1951], 24, 17; itálico no original) 

O trabalho de pregação e líder da igreja, que nosso Senhor comprou com o seu sangue, é o 

mais alto e o maior e mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. 



A chamada Exigente 

trabalho (3: 1-F) 

Aqueles que procuram um momento fácil não vai encontrá-lo no ministério. O 

ministério é o trabalho, uma tarefa ao longo da vida exigente. Paulo ordenou a 

Timóteo para "fazer o trabalho de um evangelista "(2 Tim. 4: 5). Ele lembrou 

que os tessalonicenses para "apreciar aqueles que 

diligentemente trabalho [de kopiaō - "a trabalhar para o ponto de exaustão"] no 

meio de vós, e tem carga sobre vocês no Senhor "(1 Tessalonicenses 

5:12.). Paulo disse aos Colossenses: "Nós o proclamamos, advertindo todo 

homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos 

todo homem perfeito em Cristo. E para este fim também trabalho, combatendo 

segundo a sua energia, o que poderosamente trabalha dentro de mim 

"(Colossenses 1: 28-29). O ministério não é ocupação das nove às cinco que se 

pode andar longe e esquecer todas as noites. Seu trabalho é interminável e 

dependente de esforço máximo e o poder de Cristo em ação no homem. 

O trabalho do ministério é um empreendimento de tal modo grave que nenhum 

homem pode entrar-lo com base exclusivamente em seu próprio 

desejo. Qualquer um que levaria a igreja deve ser separado para que a 

responsabilidade pela igreja quando se reconhece claramente seus dons, 

virtudes e serviço, pelas normas dadas nos versículos 2-7. O sinal de que esse 

reconhecimento tinha ocorrido e um homem havia sido separado para o 

ministério na igreja primitiva era a imposição das mãos (cf. 1 Tm. 4:14). O 

simbolismo vem do Antigo Testamento, onde a oferta de um sacrifício 

identificado com ele pela imposição de mãos sobre ele. Ao impor as mãos sobre 

um candidato para o ministério, os líderes da igreja mostrou a sua unidade e 

solidariedade para com ele. Eles também lhe deu o seu elogio, apoio e 

afirmação. 

Paulo advertiu fortemente Timoteo para não "colocar as mãos em cima de 

ninguém precipitAdãoente e, assim, compartilhar a responsabilidade pelos 

pecados dos outros" (1 Tim. 5:22). Aqueles que ordenar um homem indigno ao 

ministério compartilhar a responsabilidade pelo seu pecado. A igreja primitiva 

teve ordenação muito a sério. Em Atos 13: 2 e 14:23 lemos que a oração eo 

jejum acompanhado a configuração além de homens para o ministério. Foi feito 

nos primeiros anos pelos apóstolos (Atos 14:23) e, posteriormente, pelos 

anciãos de cada congregação. 

Então supervisão espiritual começa com um chamado divino. Homens, 

impulsionado por uma paixão interior, procurar activamente para servir a 

igreja. A congregação ou afirma ou rejeita o chamado que estava baseado na 

forma como as medidas a vida do homem até os padrões do Espírito Santo tem 

delineado em 3: 2-7. 



 

9. As Qualidades de um líder piedoso - 

Parte 1 (1 Timóteo 3: 2-3) 

Um supervisor, então, deve ser irrepreensível, marido de uma só 

mulher, temperante, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para 

ensinar, não dado ao vinho ou belicoso, mas moderado, 

consensual, livre do amor ao dinheiro. (3: 2-3) 

Marechal de Campo Sir Bernard Lei Montgomery foi talvez o maior líder 

militar da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era, portanto, 

eminentemente qualificado para listar as qualidades necessárias a um líder na 

guerra. De acordo com Montgomery, um líder deve ver o retrato grande e não 

se prender a detalhes. Ele não deve ser mesquinho. Ele deve escolher homens 

bem. Ele deve confiar aqueles sob ele e deixá-los continuar com seu trabalho 

sem interferências. Ele deve ter o poder de decisão clara. Ele deve inspirar 

confiança. Finalmente, ele deve ter um sentido próprio da verdade religiosa e 

reconhecê-lo para as suas tropas (Bernard L. Montgomery, Memórias de 

Marechal de Campo Montgomery [Cleveland: Mundo de 1958], 74-83). 

A partir de uma perspectiva diferente João R. Mott, líder mundial em círculos 

estudantis no início deste século, deu a seguinte lista: Ele faz pequenas coisas 

assim? Será que ele aprendeu o significado de prioridades? Como é que ele use 

seu tempo livre? Tem que intensidade? Será que ele aprendeu a tirar proveito 

do momento? Ele tem o poder de crescimento? Qual é a sua atitude para 

desânimos? Como é que ele enfrenta situações impossíveis? Quais são seus 

pontos fracos? (Basil Matthews, João R. Mott: Cidadão do mundo [New York: 

Harper & Brothers, de 1934], 332-98). 

O requisito geral de um líder piedoso 

Um supervisor, então, deve ser irrepreensível, (3: 2-A) 

Essas listas, e muitos outros como eles, conter qualidades cada superintendente 

igreja deve possuir. Mas pastorear o povo de Deus exige muito mais, porque a 

questão não é apenas de liderança, mas o exemplo moral e 

espiritual. Resumindo o reino da exigência, Paulo exige que um supervisor na 

igreja de Jesus Cristo deve ser irrepreensível. A partícula grega de ( deve ) 

enfatiza que esta é uma necessidade absoluta. Uma vida sem culpa é o requisito 

geral de liderança na igreja. 



Poucos têm afirmado que a verdade como forma eloquente como o piedoso 

Richard Baxter, um pastor no movimento puritano da Inglaterra do século 

XVII: 

Guardai-vos, para que o seu exemplo contradiz sua doutrina, e para que você 

não colocar esses tropeços diante do cego, como pode ser o momento da sua 

ruína; para que você não desdizer com suas vidas, o que você diz com suas 

línguas; e ser os maiores Estorvadores do sucesso de seus próprios trabalhos ... 

Um, mal-humorado, palavra orgulhoso senhorial, uma disputa desnecessária, 

uma ação avarentos, pode cortar a garganta de muitos um sermão, e explodir o 

fruto de tudo o que você tem sido fazendo. 

Guardai-vos, para que você vive naqueles pecados que você pregar contra em 

outros, e para que você não ser culpado daquilo que diariamente você 

condena. Você vai fazer isso o seu trabalho para engrandecer a Deus, e, quando 

você tiver feito, desonrá-lo, tanto quanto os outros?Você vai proclamar poder 

de governo de Cristo, e ainda desprezar-lo, e vós mesmos rebeldes? Você vai 

pregar suas leis, e intencionalmente quebrá-las? Se o pecado seja mau, por que 

viver nele? se não ser, por que você dissuadir os homens a partir dele? Se é 

perigoso, como você ousa se aventurar nele? se não ser, por que você dizer aos 

homens assim? Se ameaças de Deus é verdade, por que você não temê-los? se 

ser falsa, por que você desnecessariamente homens problema com eles, e 

colocá-los em tais sustos sem causa? Você Conhece ao juízo de Deus, que os 

que cometem tais coisas são dignos de morte; ' e ainda assim você vai fazê-

las? "Tu, que ensinas a outrem, ensinas tu não te? Tu, que dizes que não se deve 

cometer adultério ", ou estar bêbado, ou avarento, és tu, tais ti mesmo? "Tu, que 

te glorias na lei, pela transgressão da lei desonras tu Deus? ' O Quê! deve o 

mesmo mal língua falam que falas contra o mal? Deve censurar aqueles lábios, 

e calúnia, e caluniar o seu vizinho, que chorar abaixo estas e semelhantes coisas 

em outros? Guardai-vos, para que você não chorar baixo pecado, e ainda não 

superá-lo;para que, enquanto você procura para derrubá-lo em outros, você se 

curva a ele, e se tornam seus escravos vós mesmos: 'Para de quem um homem 

é vencido, do mesmo é feito escravo. " "Para quem vos servos para lhe 

obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou 

da obediência para a justiça. Irmãos O! é mais fácil para repreender o pecado, 

do que para superá-lo. ( O Reformed Pastor [Edinburgh: Banner da Verdade, 

1979], 63, 67-68) 

Anepilēmptos ( acima de qualquer suspeita ) significa "não é capaz de ser 

realizada." O homem que está acima de qualquer suspeita não pode ser preso e 

mantido como se ele fosse um criminoso; não há nada de que o acusar. Em Tito 

1: 6, a mesma idéia de estar acima de qualquer suspeita é transmitida, mas um 

termo diferente ( anengklētos - "irrepreensíveis") é usado. O particípio 

presente einai ( ser ) indica que ele está em um estado presente de estar acima 

de qualquer suspeita. Obviamente, isso não significa que ele não tenha 



cometido pecados em sua vida.O que isto significa é que sua vida não tem sido 

manchado por algum defeito pecaminosa óbvio em caráter que se oponha a ele 

definir o mais alto padrão de conduta piedosa. Ele deve ser um modelo para a 

congregação a seguir (cf. Fl 3:17; 2 Ts 3:.. 9; Heb. 13: 7; 1 Pedro 5: 3). Ele 

também não deve dar aos inimigos da igreja razão para atacar a sua reputação. 

Pastores devem tomar muito cuidado para permanecer acima de qualquer 

suspeita por várias razões. Primeiro, eles são os alvos especiais de Satanás, e 

ele vai-los assalto com a tentação mais graves do que outros. Os que estão na 

linha de frente da batalha espiritual vai suportar o peso da oposição satânica. 

Em segundo lugar, a sua queda tem um maior potencial de dano. Satanás sabe 

que quando um pastor cai, o efeito sobre a ovelha é devastador. 

Em terceiro lugar, dos líderes maior conhecimento da verdade, e prestação de 

contas para vivê-la, traz maior castigo quando eles pecado. 

Em quarto lugar, Presbíteros pecados são mais hipócrita do que outros ", porque 

eles pregam contra os próprios pecados que cometem. 

Os líderes precisam a abundância da graça e do poder de Deus por causa de sua 

maior responsabilidade e visibilidade. 

Para proteger-se os líderes devem passar o tempo em profundidade no estudo 

da Palavra de Deus. Eles devem ser "constantemente alimentado com as 

palavras da fé [a Escritura] e da sã doutrina" (1 Tim. 4: 6). O salmista escreveu: 

"A tua palavra que eu tenho valorizado no meu coração, para eu não pecar 

contra Ti" (119 Ps: 11.). Um líder deve continuamente expor a sua vida à luz 

da Palavra de Deus. Ele também deve ser um homem de oração, e ser 

responsável perante os outros em comunhão espiritual. 

A Igreja é chamada a ser o compromisso de manter a liderança que é piedoso. A 

igreja é responsável por medir os homens com o padrão de acima de qualquer 

suspeita. A prática muito comum hoje em dia é de perdoar um líder que 

pecados e imediatamente restaurá-lo ao seu ministério. A igreja, como Deus, 

não deve hesitar em perdoar aqueles que verdadeiramente se arrependem. Para 

recuperá-los imediatamente com o ministério, no entanto, reduz o padrão que 

Deus espera que os líderes de seguir. E uma vez que os líderes servir como o 

padrão de santidade e virtude para a congregação, o padrão para toda a igreja é 

reduzida. 

Em 3: 2-7, Paulo enumera quatro áreas em que um homem que aspira a 

liderança da igreja podem ser avaliados para saber se ele é . acima de qualquer 

suspeita Estes têm a ver com o seu caráter moral, vida doméstica, maturidade 

espiritual e reputação pública. 



O caráter moral de um líder piedoso 

o marido de uma só mulher, temperante, prudente, respeitável, 

hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho ou belicoso, 
mas moderado, consensual, livre do amor ao dinheiro. (3: 2b-3) 

Em soletrando especificamente o que significa ser irrepreensível, Paulo 

enumera qualidades de caráter do superintendente. 

O superintendente ou presbítero deve primeiro ser irrepreensível em relação às 

mulheres. Ele deve ser o marido de uma mulher. O texto grego diz 

literalmente "a um homem-mulher." Paulo não está se referindo ao estado civil 

de um líder, como a ausência do artigo definido no original indica. Em vez 

disso, o problema é seu comportamento moral, sexual. Muitos homens casados 

apenas uma vez não são uma mulher que os homens. Muitos com uma esposa 

são infiéis para que a esposa. Mantendo-se casado com uma mulher é louvável, 

não é nenhuma indicação ou garantia de pureza moral. 

Alguns podem perguntar por que Paulo começa a sua lista com esta 

qualidade. Ele faz isso porque é nessa área, acima de todos os outros, onde os 

líderes parecem mais propensos a cair. A incapacidade de ser um homem-

mulher colocou mais homens para fora do ministério do que qualquer outro 

pecado. É, portanto, uma questão de grande preocupação. 

Várias interpretações foram oferecidos que iludir o sentido desta norma. Alguns 

argumentaram que a sua intenção é a de proibir a poligamia. Um homem não 

podia, no entanto, ainda ser um membro da igreja se ele era um polígamo, e 

muito menos um líder. Se isso fosse tudo que Paulo queria dizer, seria uma 

proibição desnecessária. Além disso, a poligamia não era um problema em 

Éfeso. Ele era incomum na sociedade romana, em parte porque os encontros 

sexuais fora do casamento, bem como divórcios eram facilmente obtidos. Nem 

era a poligamia uma característica da sociedade judaica do primeiro século. 

Outros sustentam que Paulo aqui proíbe o novo casamento após a morte de um 

dos cônjuges. Como já se referiu, no entanto, esta norma, como todo o resto, se 

refere ao caráter moral, e não o estado civil. Além disso, as Escrituras permitir 

e honrar o segundo casamento sob as circunstâncias corretas. Paulo esperava 

que as viúvas mais jovens para se casar de novo e criar uma família (1 Tm 

5:14.), E as viúvas poderia ser descrito como um homem-mulher (5: 9). Em 1 

Coríntios 07:39, ele escreveu: "A mulher está ligada enquanto o marido vive; 

mas se o marido está morto, ela está livre para casar com quem quiser, contanto 

que seja no Senhor." 

Ainda outros acham que esta qualificação exclui homens divorciados de 

liderança espiritual. Isso novamente ignora o fato de que Paulo não está aqui se 



referindo ao estado civil. A Bíblia também não proíbe todo novo casamento 

após o divórcio. Em Mateus 5: 31-32 e 19: 9, o nosso Senhor permitiu que o 

novo casamento, quando o divórcio foi causado por adultério. Paulo deu uma 

segunda ocasião em que o novo casamento é permitido, quando o cônjuge 

incrédulo inicia o divórcio (1 Cor. 7:15). Enquanto Deus odeia todos divórcio 

(Mal. 2:16), Ele é misericordioso para a parte inocente nessas duas 

situações. (Para uma exposição completa das passagens relevantes sobre o 

divórcio, ver Mateus 1-7, MacArthur New Testament Commentary [Chicago: 

Moody, 1985], e 1 Coríntios, MacArthur New Testament Commentary 

[Chicago: Moody, 1984.) Uma vez que o novo casamento e por si só não é um 

pecado, não é necessariamente uma chaga em caráter de um homem. Se o 

divórcio resultou da incapacidade de um homem para levar sua família (v. 5), 

no entanto, em seguida, é uma desqualificação. 

Paulo também não tem a intenção de excluir os homens solteiros do 

ministério. Se esse era o seu ponto aqui, ele teria se desqualificado, uma vez 

que ele era solteiro (1 Cor. 7: 8). 

Um homem de uma mulher só é um homem dedicado em seu coração e mente 

para a mulher que é sua esposa. Ele ama, desejos e só pensa dela. Ele mantém 

a pureza sexual tanto em sua vida pensamento e sua conduta. Essa classificação 

foi especialmente importante em Éfeso, onde o mal sexual era 

galopante. Muitos, se não a maioria, da congregação teve uma vez ou outra 

vítima do mal sexual. Se isso foi antes de um homem veio a Cristo, não era um 

problema (cf. 2 Cor. 5:17). Se isso aconteceu depois de sua conversão, mesmo 

antes de ele assumiu um papel de liderança, que era um problema. Se isso 

aconteceu depois que ele assumiu um papel de liderança, foi uma 

desqualificação definitiva. Essas mesmas normas se aplicam aos homens em 

posições de liderança espiritual hoje. As Escrituras deixam claro que o pecado 

sexual é uma censura que nunca vai embora. Provérbios 6: 32-33 diz do 

adúltero, "O que adultera com uma mulher é falto de entendimento; aquele que 

quer destruir a si mesmo faz isso Ferimentos e desgraça ele vai encontrar, e sua 

reprovação não serão apagados.". Paulo também indica que a falha para manter 

os resultados puros e controlados do corpo em ser desclassificado para a 

pregação (1 Cor. 9:27). 

Um líder na igreja de Deus também deve 

ser temperado. nephalios ( temperado ) significa literalmente "wineless", ou 

"não misturado com vinho." Embora seja verdade que o vinho "faz o coração 

do homem feliz" (Sl. 104: 15), ele também tem o potencial para um grande 

dano. É por isso que era comumente diluído com água nos tempos 

bíblicos. Mesmo assim, ele manteve o seu potencial de danos para aqueles que 

bebeu sem mistura ou em excesso. Provérbios 20: 1 adverte: "O vinho é 

escarnecedor, ea bebida forte um brawler, e quem está intoxicado por ele não é 

sábio." Provérbios 23: 29-35 descreve graficamente uma enlaçados pelo vinho: 



Quem são os ais? Quem tem tristeza? Quem tem contendas? Quem 

reclamando? Quem tem as feridas sem causa? Quem tem os olhos 

vermelhos? Aqueles que demoram em beber vinho, aqueles que vão para provar 

vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando 

resplandece no copo e se escoa suavemente; no fim morderá como a cobra, e 

pica como uma víbora. Os teus olhos verão coisas estranhas, e sua mente vai 

proferir coisas perversas. E você vai ser como o que se deita no meio do mar, 

ou um como quem se deita no topo de um mastro. "Eles me surpreendeu, mas 

eu não ficar doente, pois eles me bater, mas eu não sabia disso quando virei a 

despertar vou procurar outra bebida.?". 

Noé (Gênesis 9: 20-27) e Amnon (2 Sam. 13: 28-29) são exemplos de pessoas afectadas pelo 

vinho. 

Levítico 10: 9 proíbe sacerdotes de beber vinho no desempenho das suas 

funções sacerdotais. Aqueles que tomaram um voto de nazireu também não 

podia beber vinho (Num. 6: 3). Reis e outros governantes deveriam se abster de 

beber (Prov. 31: 4), porque poderia embotar seus sentidos e afetar seu 

julgamento. 

Em um sentido metafórico, nephalios significa "alerta", "vigilante", 

"vigilante", ou "lúcida". Isso pode ser seu sentido primário nesta passagem. Um 

líder deve ser aquele que pensa claramente. Ele deve possuir a força interior 

que se abstenham de qualquer excesso que seria maçante seu estado de 

alerta. William Hendriksen escreve: "Seus prazeres não são principalmente os 

dos sentidos ... mas os da alma" ( New Testament Commentary: As Epístolas 

Pastorais [Grand Rapids: Baker, 1981], 122). Temperados homens são 

desesperAdãoente necessários no atual igreja. Eles serão a ela o que os filhos 

de Issacar em 1 Crônicas 0:32 estavam a Israel, "os homens que entendiam os 

tempos, com o conhecimento de que Israel deveria fazer." 

Em terceiro lugar, um líder na igreja deve ser prudente. Esta qualidade é o 

resultado de ser temperado. O prudente homem é bem disciplinado, e sabe 

como pedir corretamente suas prioridades. Ele é uma pessoa que é sério sobre 

as coisas espirituais. Isso não significa que ele é frio e sem graça, mas que ele 

vê o mundo através dos olhos de Deus. As realidades que o mundo está perdido, 

desobedientes a Deus, e indo ao inferno deixam pouco espaço para frivolidade 

em seu ministério. Esse homem tem uma mente firme e segura. Ele não está em 

erupção julgamento, mas pensativo, sério, e cauteloso. Ele segue o conselho de 

Paulo em Filipenses 4: 8: "Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, 

tudo o que é certo, o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, 

se há alguma excelência e se alguma coisa digna de louvor, deixe- sua mente 

me debruçar sobre essas coisas. " Sua mente será controlada pela verdade de 

Deus, não os caprichos da carne. Jesus Cristo reinará suprema sobre todas as 

áreas da sua vida. 



Em quarto lugar, um supervisor deve ser respeitável. kosmios ( respeitável ) 

carrega a idéia de "ordenada". Um homem prudente em mente terá 

um respeitável, vida ou ordenada. Sua mente bem disciplinado leva a uma vida 

bem disciplinada. "O ministério não é lugar para o homem cuja vida é uma 

confusão contínua de planos inacabado e atividades não-organizados" (Homer 

A. Kent, Jr., A Pastoral Epístolas [Winona Lake, Ind .: BMH Books, 1982], 

127). Como observado no capítulo 7 deste volume, a palavra kosmos , a partir 

do qual kosmiosderiva, é o oposto de "caos". Um líder espiritual não deve ter 

um caótico, mas um estilo de vida ordenada. Se ele não pode ordenar a sua 

própria vida, como ele pode trazer para a igreja (v. 5)? 

Em quinto lugar, os líderes da igreja deve ser hospitaleiro. Essa palavra 

traduz Philoxenos , uma palavra composta das palavras gregas para "amar" e 

"estranhos". A palavra, portanto, significa literalmente "amor estranhos." É 

uma virtude cristã freqüentemente ordenado (cf. Rom 12:13; Heb. 13:. 2; 1 

Pedro 4: 9). Ele não se refere a receber amigos, mas mostrando a hospitalidade 

com estranhos. Nosso Senhor disse em Lucas 14:12: 

Quando você dá um almoço ou um jantar, não convide seus amigos ou seus 

irmãos ou seus parentes ou vizinhos ricos, para que eles também convidá-lo em 

troca, e reembolso vir até você. Mas quando você der uma recepção, convida 

os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado, uma vez que 

eles não têm os meios para pagar você; para você será reembolsado na 

ressurreição dos justos. 

A perseguição, a pobreza, os órfãos, viúvas e cristãos que viajavam fez 

hospitalidade essencial nos tempos do Novo Testamento. Eles não tinham 

hotéis ou motéis, e as estalagens eram notoriamente mal. Muitas vezes, eles 

eram os bordéis, ou lugares onde os viajantes foram roubados ou 

batidos. William Barclay escreveu um deles, 

No mundo antigo, estalagens eram notoriamente ruim. Em uma das peças de 

Aristófanes Heracles pede a seu companheiro, onde passará a noite para a 

noite; E a resposta é: "Onde as pulgas são mais reduzidas." Platão fala do ser 

como um pirata que detém os seus hóspedes para resgate estalajadeiro. Inns 

tendiam a ser sujo e caro e, acima de tudo, imoral. O mundo antigo tinha um 

sistema do que foram chamados Amizades hóspedes. Ao longo de gerações 

famílias tiveram arranjos para dar a cada outras acomodações e 

hospitalidade. Muitas vezes, os membros das famílias veio no final, para ser 

desconhecido para o outro de vista e se identificaram por meio do que eram 

chamados de marcas. A acomodação estranho buscando produziria uma 

metade de um objeto; o hospedeiro iria possuir a outra metade da contagem; e 

quando as duas metades equipado si o anfitrião sabia que tinha encontrado o 

seu hóspede, eo convidado sabia que o anfitrião era de fato o amigo ancestral 

de sua família. 



Na igreja cristã havia vagando professores e pregadores que precisavam de 

hospitalidade. Havia também muitos escravos sem suas próprias casas para 

quem foi um grande privilégio ter o direito de entrada para um lar cristão. Foi 

da maior bênção que os cristãos devem ter lares cristãos sempre abertas para 

eles em que eles poderiam encontrar pessoas que pensam como a si 

mesmos. ( As Cartas a Timóteo, Tito e Filemom [Filadélfia: Westminster, 

1975], 82; itálico no original) 

A porta do lar cristão, assim como o coração da família cristã, deveria ser aberto 

a todos os que vêm em necessidade. Isso é especialmente verdadeiro para o 

superintendente. Os anciãos não são elevados a um lugar onde eles são 

inacessível. Devem estar disponíveis. A vida de um pastor e casa são para ser 

aberto para que seu verdadeiro caráter é manifesto para todos os que vêm aí, 

amigo ou estranho. 

O superintendente da igreja deve ser capaz de ensinar. Aqui é a única 

qualificação que diz respeito especificamente aos seus dons e 

função. didaktikos ( capaz de ensinar ) só aparece aqui e em 2 Timóteo 2:24, 

no Novo Testamento. Um presbítero deve ser um professor altamente 

qualificado, que trabalha duro em seus estudos e proclamação (cf. 5,17). Essa é 

a única qualificação que o diferencia dos diáconos. Uma vez que, conforme 

mencionado abaixo, o dever primário do superintendente é pregar e ensinar a 

Palavra de Deus, que está sendo oferecida para isso é crucial. 

Alguns podem perguntar por que Paulo inclui esta qualificação, no meio de uma 

lista de qualidades morais. Ele faz isso porque o ensino eficaz é tecida a caráter 

moral do professor. O que um homem não pode ser dissociada do que ele 

diz. "Aquele que significa que ele fala", escreve Richard Baxter, "certamente 

vai fazer o que ele fala" ( O Reformed Pastor, 63). 

Para pregar e ensinar a Palavra de Deus é a principal tarefa de anciãos (1 Tm 4: 

6, 11, 13, 16; 5:17; 2 Timóteo 2:15, 24; Tito 2:.. 1). Foi para esse efeito que elas 

foram dadas à igreja (Ef. 4: 11-14). Enquanto todos os crentes são responsáveis 

por transmitir as verdades que aprenderam na Palavra de Deus, nem todos temos 

presentes para pregar e ensinar (1 Cor. 12:29). Aqueles que aspiram a dever 

pastoral, no entanto, deve ser tão talentoso. 

Quais os critérios que identificar um homem como um professor qualificado? 

Primeiro, como mencionado acima, um professor qualificado deve ter o dom de 

ensinar. Não é que a capacidade natural que faz de alguém um bom professor; o 

dom de ensinar é a capacitação dada pelo Espírito Santo para ensinar de forma 

eficaz as verdades da Palavra de Deus.Timoteo tinha o dom de ensino (1 Tm 

4:14; 2 Tim. 1: 6.). 



Em segundo lugar, um professor qualificado deve ter uma compreensão 

profunda da doutrina. "Um bom servo de Cristo Jesus", escreveu Paulo a 

Timóteo em 1 Timóteo 4: 6, "[é] constantemente alimentado com as palavras 

da fé e da sã doutrina ...". Richard Baxter escreve: 

Ele não deve ser ele mesmo um bebê em conhecimento, que vai ensinar aos 

homens todas essas coisas misteriosas que devem ser conhecidos em ordem à 

salvação. O que qualificações são necessárias para um homem que tem uma tal 

acusação sobre ele, como nós temos! Como muitas dificuldades na divindade 

para ser resolvido! e estes, também, sobre os princípios fundamentais da 

religião! Como muitos textos obscuros da Escritura a ser exposta! Quantas 

funções a desempenhar, em que nós e os outros podem abortar, se no assunto, 

e uma maneira, e no final, nós não ser bem informado! Quantos pecados a serem 

evitadas, o que, sem a compreensão e previsão, não pode ser feito! O que uma 

série de tentações manhosos e sutis que devemos abrir para os olhos do nosso 

povo, para que possam escapar deles! Quantos casos de peso e ainda intrincados 

de consciência temos quase que diariamente para resolver! E pode muito 

trabalho, e trabalho como esse, ser feito por matérias-primas, os homens não 

qualificados? ( O Reformed Pastor, 68-69) 

Quanto mais profundo o reservatório de conhecimento doutrinário um homem tem, mais 

qualificados e aplicável será o seu ensinamento. 

Em terceiro lugar, um professor qualificado deve ter uma atitude de 

humildade. Para ensinar a verdade com uma atitude arrogante só serviria para 

minar as próprias verdades que está sendo ensinado. Paulo lembrou a Timóteo 

que "servo do Senhor não convém contender, mas ser gentil com todos, apto 

para ensinar, paciente quando injustiçado, corrigindo com mansidão os que 

estão na oposição, se talvez Deus lhes conceda o arrependimento para o 

conhecimento de a verdade "(2 Tim. 2: 24-25). 

Em quarto lugar, um professor qualificado é marcada por uma vida de 

santidade. Paulo exortou Timóteo a "disciplinar-se com o propósito de piedade" 

(1 Tim. 4: 7), e "segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e 

mansidão" (1 Tm 6:11.). Ele tem de ser credível e viver o que ele ensina. Paulo 

exortou Timóteo a "no discurso, conduta, amor, fé e pureza, mostra-te um 

exemplo daqueles que acreditam" (1 Tim. 4:12). O professor deve ser o 

protótipo do que ele pede que seu povo seja. 

Em quinto lugar, um professor qualificado deve ser um aluno aplicado da 

Escritura. Na passagem familiarizado em 2 Timóteo 2:15, Paulo escreve: 

"Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 

envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade." 



Em sexto lugar, um professor qualificado deve evitar o erro. Este critério está 

intimamente relacionado com os números de três e cinco listados acima. É 

trágico quando os homens, em busca de preparação para o ministério, freqüentar 

uma escola que não honra a Palavra de Deus.Enquanto eles podem sobreviver 

com os conceitos básicos de sua fé intacta, eles quase invariavelmente perdem 

suas convicções. Paulo advertiu repetidamente Timoteo para evitar falsa 

doutrina (1 Tim. 4: 7; 6:20; 2 Tm 2:16.), Um conselho sábio para nós também. 

Finalmente, um professor qualificado deve ter forte coragem e convicções 

consistentes. Ele não deve abandonar a verdade e naufragar sua fé (cf. 1 Tim 1: 

18-19; 4:11, 13).. No final de seu ministério, ele deve ser capaz de dizer com 

Paulo: "Combati o bom combate, terminei o curso, eu guardei a fé" (2 Tim. 4: 

7). 

Outro requisito para quem deseja ser um ancião é que ele não ser viciado em 

vinho. Esta qualidade não está preocupado com se ou não ele fica 

bêbado. Obviamente, alguém dado a embriaguez de modo algum ser 

qualificado para o ministério. Um ancião que está não dado ao vinho é um 

homem que não tem a reputação de ser um bebedor. Ele faz bares não 

frequentes ou envolver-se nas cenas associadas com a bebida. 

A Bíblia chama a atenção para as consequências trágicas quando os líderes são 

bebedores. Isaías criticou os líderes espirituais de Israel, por isso mesmo 

pecado: "E estes também bobina com vinho e balanceiam da forte bebida: O 

padre eo profeta cambaleiam de bebida forte, eles são confundidos por vinho, 

andam cambaleando de bebida forte, pois eles bobina enquanto tendo visões, 

eles abalado quando o processamento de juízo "(Is. 28: 7). Isaías 56: 9-12 

acrescenta: 

Todos os animais do campo, todos os animais na floresta, vêm para comer. Seus 

atalaias são cegos, todos eles não sabem nada. Todos eles são cães mudos, não 

podem ladrar, sonhadores deitado, que gostam de sono; e os cães são 

gananciosos, eles não estão satisfeitos. E eles são pastores que não têm 

entendimento; todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua 

ganância, para a última. "Venha", dizem eles, "vamos começar vinho, e deixe-

nos beber muito da bebida forte; e amanhã será como hoje, só mais assim." 

Um homem que é um bebedor não tem lugar no ministério. Ele é um mau 

exemplo, e certamente será a causa de pecado grave e um desastre na vida de 

outros que seguem o seu exemplo como bebedores, justificando a sua 

indulgência por causa de seu líder. Um líder deve ser um homem cujas 

associações são radicalmente diferentes das do mundo, e cujo exemplo leva 

outros a conduta correta, não o pecado. 



Nos tempos antigos, a maioria das pessoas consumiram vinho, uma vez que era 

o líquido grampo para beber. A água era impuro, e misturar o vinho com água 

diluída não só significativamente o teor de álcool, mas a água purificada. Uma 

mistura de oito partes de água para uma parte de vinho era comum, de modo a 

evitar qualquer efeito de dissipação. Timoteo foi ainda relutantes em tomar o 

vinho misturado, de modo a não constituir um exemplo que poderia fazer com 

que alguém tropeçar. Assim, ele estava comprometido com a abstinência, e 

Paulo teve que dizer a ele, "já não beber água exclusivamente, mas usa um 

pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas freqüentes enfermidades" 

(5:23). Beber apenas água estava contribuindo para sua saúde precária. 

Também não pode um ancião ser combativo. Me plēktēs ( combativo ) 

significa, literalmente, "não é um doador de golpes", ou "não um 

avançado." Um líder na igreja não deve ser alguém que reage a dificuldade com 

violência física. Ele não deve resolver disputas com golpes. Ele deve reagir a 

situações com calma, friamente, e gentilmente (cf. 2 Tm 2: 24-25.). 

Em vez de ser combativo, um líder deve ser suave. Epieikēs ( suave ) descreve 

a pessoa que é atencioso, cordial, paciente e misericordioso, que perdoa 

facilmente falha humana. Tal pessoa se lembra bem, não o mal. Ele não mantém 

uma lista de todas as injustiças cometidas contra ele, ou guardar rancor. Muitos 

homens deixar o ministério, porque eles não podem aceitar críticas. Um líder, 

quando injustiçado, deve ter nenhum pensamento de retaliação. 

Incontestáveis traduz amachos , que significa "pacífico", ou "relutantes 

lutar." Ele não se refere tanto a violência física como a uma pessoa 

briguenta. Para se ter uma pessoa controversa na liderança resultará em 

desunião e desarmonia, prejudicando seriamente a eficácia do que a equipe de 

liderança. 

Finalmente, um líder deve ser livre do amor ao dinheiro. É uma corrupção 

perversa do ministério para estar nele para o dinheiro. O amor ao dinheiro é o 

que está no coração de toda a motivação para os falsos mestres (cf. 1 Ts. 2: 5; 

1 Pedro 5: 2; 2 Pedro 2: 1-3, 14; Jude 16, etc.).Paulo lembrou a Timóteo que 

piedade, na verdade, é um meio de grande ganho, quando acompanhadas de 

contentamento. Para nós trouxemos nada ao mundo, por isso não podemos tirar 

nada do que quer. E se temos comida e cobertura, com estes estaremos 

contentes. Mas aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e 

em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na 

ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e 

alguns por anseio por ela se desviaram da fé e se atormentaram com muitos uma 

pontada. (1 Tim. 6: 6-10) 



Paulo era . livre do amor ao dinheiro Ele assegurou aos anciãos de Éfeso que, 

durante seus três anos de ministério em sua cidade, ele tinha "cobiçados de 

ninguém prata ou ouro ou roupas" (Atos 20:33;. cf. 1 Cor 9 : 1-16; 2 Cor 11: 9; 

12:.. 15-16; 1 Tessalonicenses 2: 5). Um líder não deve ser ganancioso, 

mesquinho, ou financeiramente ambicioso. "Os desejos ligados à terra de um 

espírito avarento sempre cortar as asas da fé e do amor" (Geoffery B. Wilson, O 

Epístolas Pastorais [Edinburgh: Banner da Verdade, 1982], 50). 

Os aspirantes ao papel de um supervisor na igreja devem ser medidos contra 

essas qualidades morais antes de serem ordenados para servir. Que Deus nos dê 

homens moralmente qualificados para liderar a Igreja por esses tempos 

sombrios. 

 

10. As Qualidades de um líder piedoso - 

Parte 2 (1 Timóteo 3: 4-7) 

Ele deve ser alguém que gere bem a própria casa, criando os filhos 

sob controle com toda a dignidade (mas se um homem não sabe 

governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus?); e 

não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação 

incorridos pelo diabo. E ele deve ter uma boa reputação com os 

de fora da igreja, de modo que ele não pode cair no opróbrio e no 

laço do diabo. (3: 4-7) 

As qualidades mais importantes líderes possam demonstrar não são a 

inteligência, a personalidade forte, loquacidade, diligência, visão, habilidades 

administrativas, determinação, coragem, humor, tato, ou qualquer outro 

atributo natural similar. Aqueles desempenham um papel importante, mas a 

qualidade mais desejável para qualquer líder é a integridade. 

Enquanto a integridade é mais desejável na liderança secular, a sua ausência é 

fatal para a liderança espiritual. Reforçando este, João Stott escreve: 

A comunicação é por símbolo, bem como a fala. Para "um homem não só pode 

pregar, ele também deve viver E a vida que ele vive, com todas as suas pequenas 

peculiaridades, é uma das duas coisas:. Ou ela castra sua pregação ou dá-lhe 

carne e sangue" [JH Bavinck, An Introdução à Ciência das 

Missões (Phillipsburg, NJ:.. Presb & Ref, 1960), 93]. Não podemos esconder o 

que somos. Na verdade, o que é fala tão claramente como o que 

dizemos. Quando estas duas vozes se misturam, o impacto da mensagem é 

duplicada. Mas quando elas contradizem uns aos outros, mesmo o testemunho 

positivo de uma é negada pela outra. Este foi o caso com o homem Spurgeon 

descreve como um bom pregador, mas um mau cristão: ele "pregou tão bem e 



vivia tão mal, que, quando ele estava no púlpito todo mundo disse que ele nunca 

deveria sair de novo, e quando ele estava fora de tudo isso, eles declararam que 

ele nunca deve digitá-la novamente ". [ Lições aos Meus Alunos (Grand Rapids: 

Zondervan, 1980), 1: 12-13]. É neste ponto que um problema prático se nos 

apresenta. Pastores são instruídos a ser modelos de maturidade cristã. ( Entre 

Dois Mundos [Grand Rapids: Eerdmans, 1982], 264) 

Todos liderança procura realizar um objetivo: influência. Líderes procuram 

influenciar as pessoas a alcançar seus objetivos. Influência é um resultado 

direto do ensino e exemplo. O que um homem é vai influenciar seus seguidores 

a ser totalmente comprometidos com o que ele diz.Ensino define as unhas na 

mente, mas o exemplo é o martelo que os dirige em profundidade. Não 

surpreendentemente, a Escritura tem muito a dizer sobre o poder do exemplo 

de influenciar o comportamento, tanto para o bem e para o mal. Em Levítico 

18: 3 Deus advertiu Israel para não seguir o exemplo de seus vizinhos pagãos: 

"Você não deve fazer o que é feito na terra do Egito, onde você viveu, nem está 

a fazer o que é feito na terra de Canaã, onde eu estou trazendo você, você não 

andará nos seus estatutos ". Deuteronômio 18: 9 repete que alerta: ". Quando 

você entra na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a imitar as 

abominações daquelas nações" Provérbios 22: 24-25 adverte: "Não se associe 

com um homem dado à ira; ou ir com um homem de temperamento quente, para 

que não aprendas as suas veredas, e encontrar uma armadilha para si mesmo." O 

poder de um governante mal para influenciar seus subordinados é visto em 

Provérbios 29:12: "O governador que dá atenção à falsidade, todos os seus 

ministros são ímpios." Oséias ecoou esse aviso: "E vai ser, como as pessoas, 

como sacerdote, por isso vou puni-los por seus caminhos, e recompensá-los por 

seus atos" (Oséias 4: 9.). Nosso Senhor deu esta acusação dos escribas e fariseus 

em Mateus 23: 1-3: 

Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: "Os escribas e os 

fariseus têm-se sentado na cadeira de Moisés, portanto, tudo o que eles dizem, 

fazei e observai, mas não façais segundo as ações deles, pois eles dizer as coisas, 

e não fazê-las. " 

A Bíblia também nos encoraja a seguir exemplos piedosos. Paulo elogiou os 

tessalonicenses para tornar-se "imitadores nossos e do Senhor" (1 

Tessalonicenses 1: 6.). Aos Filipenses, ele escreveu: "As coisas que você 

aprendeu e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, praticar estas coisas" (Fp 4: 

9.). Ele encorajou tanto Timóteo (1 Tm 4:12.) E Tito (Tito 2: 7) para ser bons 

exemplos para o seu povo a seguir. Hebreus 13: 7 nos exorta a seguir o exemplo 

dos líderes piedosos, enquanto Tiago 05:10 nos aponta para o exemplo dos 

profetas. Pedro adverte anciãos para ser exemplos para os seus rebanhos (1 

Pedro 5: 3). 



O poder do exemplo pode ser visto na influência de dois dos reis de 

Israel. Repetidamente, reis piedosos do reino do sul são disse ter seguido o 

exemplo de Davi (cf. 1 Reis 3: 3; 15:11; 2 Reis 18: 1-3; 22: 1-2; 2 Crônicas 29: 

1. -2; 34: 1-2), enquanto os maus reis do reino do norte são disse a andar nos 

pecados de Jeroboão (cf. 1 Reis 16: 1-2, 18-19, 25-26, 30-31; 2 Reis 3: 1-3; 

10:29, 31; 13: 1-2, 6, 10-11; 14: 23-24; 15: 8-9, 17-18, 23-24, 27-28; 17 : 22). 

Não é o suficiente para um líder na igreja para ensinar a verdade, ele também 

deve modelá-lo. Richard Baxter escreve: 

Não é provável que as pessoas vão muito consideram a doutrina de tais homens, 

quando eles vêem que eles não vivem como eles pregam. Eles vão pensar que 

ele não vos dizer como ele fala, se ele não vive como ele fala. Eles dificilmente 

vai acreditar que um homem que não parece contra a acreditar-se. ( O Reformed 

Pastor [Edinburgh: Banner da Verdade, 1979], 84) 

Integridade está vivendo o que você ensinar e pregar. É por isso que todas as 

qualificações para os líderes dadas nesta passagem descrever seu caráter 

moral. Não é a típica lista analista corporativo pode chegar a, porque a questão 

não é capacidade de liderança, mas o exemplo espiritual.Aquele que levaria as 

pessoas a semelhança de Cristo deve ser um padrão de comportamento piedoso 

para o seu povo a seguir. Ele deve ser irrepreensível em sua vida moral (ver 

capítulo 9 deste volume), vida doméstica, maturidade espiritual e reputação 

pública. 

O Vida Início de um líder piedoso 

Ele deve ser alguém que gere bem a própria casa, criando os filhos 

sob controle com toda a dignidade (mas se um homem não sabe 

governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de 
Deus?); (3: 4-5) 

Não é o suficiente para o superintendente de ter uma vida pessoal exemplar, ele 

também deve ter uma vida familiar exemplar. Ele não deve ser, como 

Comunicativo em O Peregrino ", um santo no exterior, e um diabo em casa" 

(João Bunyan, O Peregrino Progress [reimpressão; Grand Rapids: Zondervan, 

1976], 76). A família é o campo de provas para as habilidades de liderança. 

Ao longo da história, tem havido aqueles que defendiam o celibato para os 

líderes espirituais. Essa facção existia em Éfeso (cf. 4: 3). Em contrapartida, 

porém, a Palavra de Deus assume que um líder vai se casar e ter uma 

família. Apesar de que não elimina os homens solteiros, é, no entanto, a 

norma. Os líderes espirituais devem ser líderes de sucesso na família. 

Gerencia meios "preside", ou "tem autoridade sobre." A mesma palavra é 

traduzida como "regra" em 5:17, mostrando a ligação entre o líder da casa e 



líder da igreja. Em casa, como na igreja, que é o plano de Deus para os homens 

a assumir o papel de liderança (cf. 2: 9-15). 

Bem é de Kalos , um rico palavra que também pode ser traduzida como 

"excelente". Seu significado pode ser melhor compreendida, comparando-

a agathos . Agathos significa "inerentemente", "moralmente", ou "praticamente 

bom." Kalos que leva um passo mais longe e acrescenta a idéia de esteticamente 

bom, bonito e atraente para os olhos. Um presbítero deve ser alguém cuja 

liderança no lar não é apenas intrinsecamente bom, mas também visivelmente 

bom. 

É possível que um homem para satisfazer as qualificações morais para um 

pastor, ainda ser desqualificado por causa de sua evidente falta de liderança no 

lar. Um homem que veio a Cristo mais tarde na vida, depois de sua esposa e 

filhos haviam estabelecido padrões de comportamento, e tinha uma casa no 

caos, poderia servir ao Senhor, mas não como um ancião ou um diácono (3:12). 

Household inclui a família de uma pessoa idosa e muito mais, porque atinge a 

tudo relacionado com a casa. Ele deve ser um bom mordomo de sua casa e suas 

finanças-todas as pessoas e os recursos sobre a qual tem 

responsabilidade. Alguém, por exemplo, que conseguiu sua família bem, mas 

mal administrado seu dinheiro e posses, seria desclassificado. O homem que 

serve como um pastor deve demonstrar que pode levar as pessoas à salvação e 

santificação, porque ele fez isso em sua própria casa, que é um modelo, um 

padrão para todas as casas de seguir. 

Além disso, um líder na igreja deve manter seus filhos sob controle com toda 

a dignidade. Essa classificação não pretende excluir os homens sem filhos, mas 

apenas assume que estará presente. Hupotagē ( sob controle ) é um termo 

militar. Ela fala de alinhar na classificação sob o mesmo em posição de 

autoridade. Os filhos de um presbítero devem ser respeitoso, bem disciplinada, 

e os crentes (Tito 1: 6). Dignidade inclui cortesia, humildade e 

competência. Pode ser traduzida como "respeito", ou "pompa". Os filhos de um 

presbítero deve trazer honra de seus pais. A implicação óbvia é que a sua família 

é ordenada e disciplinada, não rebelde, como Paulo acrescenta em Tito 1: 6, 

"não acusado de dissipação ou rebelião." Ele também exige que no mesmo 

versículo que o idoso tem "as crianças que acreditam." O ponto é que uma dada 

a tarefa de conduzir os homens e mulheres a justificação, santificação e serviço 

na igreja deve ter mostrado no lar que ele é capaz de tal liderança. 

Há quatro chaves para crianças produtoras que trazem honra de seus pais. Em 

primeiro lugar, um pai deve exercer a autoridade que torna aconselhável para 

os seus filhos a obedecer. A desobediência devem ser atendidas com 

consequências negativas imediatas. Provérbios 13:24 diz: "Aquele que poupa a 



vara aborrece a seu filho, mas aquele que o ama ele disciplina diligentemente" 

(cf. Prov 22:15; 23: 13-14.; 29:15). 

Em segundo lugar, um pai deve ter sabedoria suficiente para torná-lo natural e 

razoável para os seus filhos a obedecer. Autoridade não deve ser arbitrária, mas 

temperada com razoabilidade. As crianças não podem desafiar a autoridade de 

seu pai, mas deve entender por que eles devem se comportar de uma certa 

maneira. 

Em terceiro lugar, um pai deve mostrar um amor que faz com que seja agradável 

para obedecer. As crianças devem ser motivados a obedecer, porque eles não 

querem que sua relação de amor íntimo com ele para ser prejudicado. 

Em quarto lugar, um pai deve ser capaz de convencer seus filhos de urgência, 

prioridade e privilégios da salvação e obediência à Palavra de Deus. 

A razão pela qual um líder de igreja deve ter uma casa bem gerida é óbvia: ? Se 

um homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja 
de Deus A frase igreja de Deus deve ser tomado como uma referência para 

uma assembléia local (cf. 1 Cor 1: 2; 2 Cor. 1: 1.). Cuide de é de epimelomai , 

um termo amplo que é usado em parábola do Senhor do Bom Samaritano (Lucas 

10: 34-35 ). Um ancião é responsável por levar as pessoas a Deus, à santidade, 

à obediência, e para testemunhar-cruciais questões que devem ser testados em 

sua própria casa. Resolver conflitos, construir a unidade, mantendo o amor, e 

servindo uns aos outros são essenciais para a vida da igreja, que são desafios 

também em casa. Se ele for bem-sucedido em sua família, ele é provável que 

tenha sucesso na família de Deus. Se não, ele é desclassificado. 

A Maturidade Espiritual de um líder piedoso 

e não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação 
incorridos pelo diabo. (3: 6) 

Como um dos grandes perigos que enfrentam o superintendente é o orgulho, a 

humildade é uma qualificação essencial. Neophutos ( novo convertido ) 

aparece somente aqui no Novo Testamento. Ele é usado em grego extra-bíblica 

para se referir a uma árvore recém-plantada, daí o seu uso metafórico aqui. Um 

ancião não deve ser recém-batizado como cristão, para que ele não se tornar 

vaidoso. colocando-o em um papel de liderança iria expô-lo à tentação do 

orgulho. Isso seria especialmente verdadeiro se ele foram elevadas em uma 

igreja respeitado, estabelecida como Éfeso. Que esta qualificação é ausente da 

lista em Tito 1 pode refletir o fato de que as igrejas na ilha de Creta eram 

relativamente nova, composta de novos crentes. Nesse caso, colocando mais 

jovens convertidos em liderança não seria tão facilmente levar ao orgulho, uma 

vez que os seus colegas mais velhos seria relativamente nova. Um ancião, 



então, deve ser retirado do mais maduro espiritualmente na congregação, mas 

que a maturidade deve ser visto em relação a cada congregação individual. A 

medida relativa de maturidade espiritual em uma igreja estabelecida nos 

Estados Unidos varia de que, em uma igreja de primeira geração em um país de 

terceiro mundo. 

Conceited é de tuphoō , que deriva de uma raiz que significa "fumaça". O 

verbo significa "inchar como uma nuvem de fumaça." Colocar um novo 

convertido em uma posição de liderança espiritual é capaz de soprar-lo, para 

colocar a cabeça nas nuvens. Isso o colocaria em grave perigo de cair na 

condenação incorridos pelo demônio. Isso não significa que um indivíduo é 

condenado por Satanás, uma vez que a Bíblia nunca o retrata como um juiz. É 

melhor tomar como um genitivo objetivo; ele cai no mesmo tipo de julgamento 

pronunciado por Deus sobre Satanás. O contexto, que lida com o perigo de 

orgulho, também dá apoio a essa interpretação. O julgamento ou condenação 

do diabo era um rebaixamento de uma posição elevada, devido ao seu orgulho 

pecaminoso. Esse é o perigo aguardando o homem colocado em uma posição 

de liderança espiritual, antes que ele está pronto. Como Provérbios 16:18 

adverte: "O orgulho vem antes da destruição, e um espírito altivo, antes de 

tropeço." 

Foi o orgulho que trouxe Satanás para baixo. Não contente com sendo o mais 

alto anjo ranking, ele procurou exaltar-se acima de Deus (cf. Ez 28:.. 11-19; 

Isaías 14: 12-14). Os cinco "I vontades" de Isaías 14: 12-14 mostram claramente 

o seu orgulho. Como resultado, Satanás, que tinha "o selo da perfeição" e estava 

"cheio de sabedoria e perfeito em formosura" (Ez. 28:12), que tinha sido sobre 

o "santo monte de Deus" e serviu como "o ungido querubim que cobre "(Ez 

28:14.), foi" cast ... como profano da montanha de Deus "(Ez 28:16; cf. Ap 12: 

9.). 

O que aconteceu com Satanás poderia facilmente acontecer a um cristão 

imaturo elevado ao presbitério. É que o perigo que Paulo adverte Timóteo 

contra. O antídoto para o orgulho é a humildade, que é a marca de um líder 

maduro espiritualmente (Mateus 23: 11-12.). A igreja não deve levantar-se 

aqueles que o Senhor mais tarde terá de cortar. 

A reputação pública de um líder piedoso 

E ele deve ter uma boa reputação com os de fora da igreja, de 
modo que ele não pode cair no opróbrio e no laço do diabo. (3: 7) 

O caráter divino de um ancião não deve se manifestar apenas em sua vida 

pessoal, a igreja, e sua casa. Ele também deve ter uma boa reputação com os 

de fora da igreja. Reputação traduz marturia , do qual o nosso Inglês palavra 

deriva "mártir". A palavra fala de um testemunho de certificação. O caráter de 



uma pessoa idosa deve ser certificada pelo testemunho dos que estão fora da 

igreja. Um homem escolhido para liderar a igreja deve manter uma reputação 

na comunidade de justiça, caráter moral, amor, bondade, generosidade e 

bondade. Todos certamente não vai concordar com sua teologia, e ele, sem 

dúvida, enfrentar o antagonismo quando ele toma uma posição para a verdade 

de Deus. No entanto, aqueles que estão fora da igreja deve reconhecê-lo como 

um homem de reputação impecável. Como pode um homem ter um impacto 

espiritual em sua comunidade se essa comunidade não respeitá-lo? Tal 

indivíduo não pode fazer nada, mas trazer reprovação ou desgraça sobre a 

causa de Cristo. 

Em Romanos 2: 23-24, Paulo entregou uma acusação contundente de Israel: 

"Vocês que te glorias na lei, através de sua transgressão da lei, não é desonrar 

a Deus para" o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de você,? 

'assim como está escrito ". Israel, concebido para ser uma luz para as nações, 

em vez levou a blasfemar. 

A Bíblia espera que a vida de cada crente para ser um testemunho positivo para 

o mundo assistindo, e isso é especialmente verdadeiro para aqueles que ocupam 

cargos pastorais. Paulo exortou os filipenses a "provar-vos torneis 

irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus acima de qualquer suspeita, no meio 

de uma geração corrompida e perversa, entre a qual aparecem como astros no 

mundo" (Fp. 2:15). Colossenses 4: 5 exorta os crentes a "comportar-vos com 

sabedoria para com pessoas de fora." Pedro escreveu: "Mantenha o seu 

procedimento no meio dos gentios, para que naquilo em que falam contra vós 

como de malfeitores, eles podem, por conta de suas boas ações, uma vez que 

observá-los, glorifiquem a Deus no dia da visitação" (1 Pedro 2:12). 

Por ter uma boa reputação na comunidade, um ancião vai evitar o laço do 

diabo. O genitivo aqui é subjetiva, e refere-se à armadilha da Satanás. Deus não 

montar armadilhas para o seu povo (cf. Tiago 1:13), mas Satanás não gostaria 

de nada melhor do que montar uma armadilha para desacreditar um líder na 

igreja. D. Edmond Hiebert escreve: 

Para quem tem uma péssima reputação na comunidade, para ser colocado pela 

igreja em um lugar de destaque da autoridade seria para chamar sobre si mesmo 

e da igreja a reprovação do mundo. A suspeita e censura, assim, preparados 

contra ele ea igreja pode facilmente enfraquecer e desencorajar a pessoa 

idosa. Assim enfraquecido e desanimado ele poderia facilmente cair uma presa 

fácil em alguma armadilha habilmente colocada do diabo, que é aqui 

vividamente imaginado como um caçador de almas. Essa queda poderia causar 

um grande dano à sua própria alma e trazer danos terríveis à igreja. O objetivo 

do inimigo sempre foi o de destruir os líderes da igreja. Daí grande cuidado 

deve ser exercido na seleção de seus líderes. ( I Timóteo [Chicago: Moody, 

1957], 68) 



Líderes enfrentar muitas tentações da própria natureza de seu cargo, sem 

acrescentar outros. Primeiro, eles enfrentam a tentação de desânimo. Deixar de 

viver de acordo com os altos padrões que eles estabeleceram para si próprios 

pode trazer desânimo. Pessoas que não conseguem crescer ou responder, que 

caem, ou deixar de viver de acordo com as expectativas do líder também pode 

ser uma fonte de desânimo. 

Segundo, os líderes são tentados a indiferença. Essa tentação é uma 

conseqüência do primeiro. Alguns líderes responder ao desânimo, 

distanciando-se de pessoas que poderiam feri-las com decepções. 

Em terceiro lugar, os líderes enfrentam a tentação do que poderia ser chamado 

de "preguiça ocupado." Eles tomam o caminho de menor resistência e fazer o 

que eles querem fazer, não o que eles precisam fazer. Embora eles parecem ser 

agitado, eles são, na realidade, preguiçoso, uma vez que não se disciplinar para 

fazer o que precisa ser feito. 

Em quarto lugar, os líderes são tentados a fazer concessões. Eles evitam dizer 

o que deve ser dito por uma questão de agradar aos homens. 

Finalmente, os líderes enfrentam todas as tentações comuns a outros 

cristãos. Eles, mais do que ninguém, precisa manter a armadura de Deus em 

todos os momentos (cf. Ef. 6:11). 

Para elevar alguém prematuramente para um papel de liderança é para expô-lo 

à tentação e acima que normalmente enfrentado pelos líderes. Um homem em 

tal posição é muito provável que se enquadram armadilha de Satanás. 

Éfeso precisava escolher cuidadosamente os seus líderes, e nós 

também. Precisamos orar para que Deus levante os homens da sua escolha. O 

futuro da igreja depende dele. 

Um poeta anônimo capturado o processo que Deus usa para construir seus 

líderes nas seguintes palavras: 

Quando Deus quer perfurar um homem  

E emocionar um homem  

E a habilidade de um homem, 

Quando Deus quer moldar um homem  

Para reproduzir a parte mais nobre; 

Quando Ele anseia com todo seu coração  

Para criar tão grande e corajoso um homem 



Que todo o mundo deve se surpreender,  

Assista Seus métodos, ver os seus caminhos! 

Como Ele impiedosamente aperfeiçoa  

quem ele regiamente elege! 

Como Ele martela ele e fere,  

E com poderosos golpes converte-lo 

Em formas experimentais de barro que  

só Deus entende; 

Enquanto seu coração torturado está chorando  

E ele levanta suplicando mãos! 

Como Ele se inclina, mas nunca quebra  

Quando seu bom Ele compromete-se; 

Como Ele usa quem Ele escolhe  

E com todo o propósito funde-lo,  

por cada ato o induz 

Para tentar Seu esplendor saída  

Deus sabe o que é sobre! 

 

 

 

 

 

 

 



11. Chamado para servir a Igreja (1 

Timóteo 3: 8-13) 

Diáconos da mesma forma devem ser homens de dignidade, não 

de língua dobre, ou viciados em muito vinho ou Apaixonado por 

torpe ganância, mas prendem-se ao mistério da fé com a 

consciência limpa. E também estes sejam primeiro provados, em 

seguida, deixá-los servir como diáconos se eles são 

irrepreensíveis. Mulheres também deve ser digna, não 

caluniadoras, mas temperado, fiel em todas as coisas. Os 

diáconos sejam maridos de uma só mulher, e bons gerentes de seus 

filhos e suas próprias casas. Para aqueles que servirem bem como 

diáconos, adquirirão para si uma alta posição e grande confiança 
na fé que há em Cristo Jesus. (3: 8-13) 

Quando Deus levanta pessoas para servir a Sua igreja, Ele olha para aqueles 

cujos corações estão bem com ele. Sua preocupação não é sobre talentos ou 

habilidades, mas a virtude espiritual. 

Os homens que Deus escolheu para servir o seu povo sempre tiveram corações 

dedicados a ele. Neemias 9: 8 diz de Abraão, "Tu encontrar o seu coração fiel 

diante de ti." Quando Samuel procurou um sucessor para Saul, o Senhor 

lembrou-lhe que "o Senhor olha para o coração" (1 Sam. 16: 7). Saul, escolhido 

em grande parte porque ele era "um homem de escolha e bonito, e não havia 

outro mais belo do que ele entre os filhos de Israel" (1 Sam. 9: 2), tinha acabou 

por ser um desastre. Para substituí-lo, Deus "levantou-se Davi para ser seu rei, 

a respeito de quem Ele também testemunhou e disse: 'Eu encontrei Davi, filho 

de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade" (Atos 

13: 22; cf. 1 Sam 13:14).. Quando ele se virou sobre o reino a seu filho Salomão, 

Davi aconselhou-o a "conhece o Deus de teu pai, e servi-Lo de todo o coração 

e uma mente solícita" (1 Crônicas 28: 9.). Piedoso rei Josafá de Judá foi 

abençoado por Deus, porque ele "definir [seu] coração para buscar a Deus" (2 

Crônicas 19: 3.). Deus usou o rei Josias conduzam a um renascimento 

espiritual, porque seu coração estava concurso e se humilhou diante do Senhor 

(2 Reis 22:19). Ezra foi usado por Deus, porque ele "colocou seu coração para 

estudar a lei do Senhor, e para praticá-lo, e para ensinar os seus estatutos e 

regulamentos em Israel" (Esdras 7:10). O apóstolo Paulo descreveu sua conduta 

entre os tessalonicenses como devoto, na posição vertical, e irrepreensíveis (1 

Ts. 2:10). É tais homens, homens de integridade, pureza e virtude, que Deus 

escolhe para liderar seu povo. 

Tendo tais qualificações espirituais discutidos para idosos em 3: 1-7, Paulo 

agora se volta para aqueles de diáconos em 3: 8-13. O padrão para os diáconos 

é em nada inferior ao exigido às pessoas idosas. Elders que lideram e diáconos 

que servem executar funções diferentes, mas as qualificações espirituais 



necessários para tanto são essencialmente idênticas. Não há queda na qualidade 

ou maturidade espiritual de inspetores para diáconos. A única diferença é que 

os superintendentes são "capazes de ensinar" (3: 2). 

Diakonos ( diácono ) e os termos relacionados diakoneo ("servir"), 

e diakonia ("Serviço") aparecem cerca de 100 vezes no Novo Testamento. Só 

aqui e em Filipenses 1: 1 são eles transliterado "diácono" ou "diáconos". O resto 

do tempo eles são traduzidos por várias palavras em inglês. Só nessas duas 

passagens é o diácono elevada à categoria de oficial. O resto do tempo os termos 

são usados num sentido geral, não específico. 

O significado original da palavra a este grupo tinha a ver com a execução de 

tarefas domésticas, como servir às mesas. Essa definição gradualmente 

ampliado até que veio a incluir qualquer tipo de serviço na igreja. A 

versatilidade do grupo de palavras pode ser visto em seu uso divergente no 

Novo Testamento. Diakonos , diakoneo e diakonia são diversas, traduzida 

como "administração", "cuidado", "ministro", "servo", "servir", "serviço", 

"preparativos" alívio "," apoio "," e "diácono", entre outros. A idéia raiz de 

servir comida vem através de João 2: 5, onde diakonos . é usado dos garçons 

em um casamento diakoneo é usado no mesmo sentido, em Lucas 04:39, onde 

a mãe-de-lei de Pedro servido uma refeição. Lucas 10:40; 17: 8; e João 12: 2 

também usar este grupo de palavras para se referir a servir comida. 

Diakonos é usado para se referir aos soldados e policiais que fazer valer a 

justiça (Rom. 13: 4). Em João 12:26, Jesus igualou segui-Lo com servi-

Lo. Qualquer coisa feita em obediência a Ele é o serviço espiritual. No sentido 

geral do termo, todos os cristãos são diáconos, para que todos devem ser 

ativamente servindo a Cristo e Sua igreja. 

Esse é o ponto de Paulo em 1 Coríntios 12: 5, onde ele escreve que "há 

diversidade de ministérios" ( diakoniōn ). Todo cristão deve estar envolvido em 

algum tipo de serviço espiritual. Líderes, através do ensino e da modelagem, 

são para equipar os crentes para executar esse serviço (Ef. 4:12). 

Mas diakonos , diaconia , e diakoneo também são utilizados em um segundo 

sentido, mais específica. A lista dos dons espirituais em Romanos 12: 6-8 inclui 

um presente para o serviço. Aqueles com esse dom são especialmente 

equipados para o serviço, que eles não podem exercer o cargo de 

diácono. Estéfanas e sua família foram tão talentoso. Paulo escreveu sobre eles 

", que se tem dedicado ao ministério ( diakonia ) para os santos "(1 Cor. 16:15). 

O terceiro uso deste grupo palavra refere-se à responsabilidade oficialmente 

reconhecido de diáconos. Todo mundo é um diácono no sentido geral, alguns 

são especialmente dotados pelo Espírito Santo para o serviço, mas outros ainda 

ocupam o cargo de diácono. Eles modelo de serviço espiritual para todos os 



outros. Eles trabalham ao lado dos mais velhos, a implementar a sua pregação, 

ensino e supervisão na vida prática da igreja. 

A única discussão do ofício de diácono é em 1 Timóteo 3: 8-13, embora haja 

uma possível referência a ele em Filipenses 1: 1. Alguns sustentam que Paulo 

foi oficialmente identificado como um diácono. Enquanto Paulo era um servo 

no sentido geral da palavra, ele ocupou o cargo de apóstolo (Rom 11:13;.. Cf. 

2 Cor 10-12). Outros argumentam, com base em 1 Timóteo 4: 6, que Timóteo 

era um diácono. Em 2 Timóteo 4: 5, no entanto, Paulo parece identificar 

Timoteo como um evangelista. Outros propuseram Tychicus (cf. Ef 6:21.), Mas 

o uso de Paulo dediakonos (Ef. 3: 7) e diakonia (. Ef 4:12) em um sentido geral 

nonrestrictive torna duvidosa a utilização de diakonos em Efésios 6 : 21 como 

uma referência estrita para o escritório. Não há também qualquer razão para 

supor que o uso de diakonos em referência a Epafras (Col. 1: 7) é limitada para 

o cargo específico. 

Muitos sustentam que os sete homens escolhidos para supervisionar a 

distribuição de alimentos em Atos 6 foram os primeiros diáconos oficiais. O 

texto, no entanto, em nenhum lugar chama-os diáconos. Na verdade, a única 

utilização de diakonia em Atos 6 é em referência aos apóstolos (v. 4), e para o 

serviço de alimentação (v. 1). Isso novamente enfatiza a sua utilização 

geral. Também não são qualquer um dos sete diáconos sempre chamados em 

outros lugares na Escritura. O livro de Atos em nenhuma parte usa o 

termo diakonos ( diácono ), o que parece estranho que uma ordem de diáconos 

foi iniciado em Atos 6. Elders são mencionados várias vezes em Atos (cf. 11:30; 

14:23; 15: 2, 4 , 6, 22-23; 16: 4; 20:17), fazendo com que a omissão de qualquer 

referência aos diáconos ainda mais significativo. Todos os sete homens estavam 

aparentemente helenístico judeus, uma vez que todos têm nomes gregos. É 

improvável que uma ordem de diáconos na igreja de Jerusalém não inclui 

quaisquer judeus da Palestina. Finalmente, eles eram, em muitos aspectos, mais 

do que como anciãos diáconos. Estevão e Filipe, a apenas dois mencionados em 

outros lugares em Atos, eram evangelistas (cf. Atos 6: 8; 8: 5ss .; 21: 8). Esses 

sete homens foram escolhidos para uma tarefa específica. Eles não ocupam o 

cargo de diácono, embora a sua função de servir certamente prefigurou que dos 

diáconos posteriores. 

Paulo escreveu 1 Timóteo cerca de trinta anos após o nascimento da Igreja no 

dia de Pentecostes. A igreja havia crescido e se desenvolvido a ponto de que 

havia uma necessidade de diáconos oficiais. Eles funcionam como modelos de 

virtude e serviço espiritual. Para garantir que aqueles que receberam essa 

responsabilidade eram dignos, Paulo enumera várias qualificações que devem 

ser medidos pelo. Tal como acontece com os anciãos, essas qualificações se 

relacionam com seu caráter espiritual, e não a sua função. Na verdade, não há 

detalhes são dadas nas Escrituras como aos deveres de diáconos. Eles foram 

para levar a cabo as tarefas que lhes foram atribuídos pelos anciãos ou 



necessário pela congregação. Em 3: 8-13, Paulo enumera as qualificações para 

ambos os diáconos do sexo masculino e do sexo feminino (diáconos 

diaconisas). Ele, então, fecha ao mencionar a recompensa para aqueles que 

servem fielmente. 

Qualificações para Diáconos 

Diáconos da mesma forma devem ser homens de dignidade, não 

de língua dobre, ou viciados em muito vinho ou Apaixonado por 

torpe ganância, mas prendem-se ao mistério da fé com a 

consciência limpa. E também estes sejam primeiro provados, em 

seguida, deixá-los servir como diáconos se eles são 

irrepreensíveis ... Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, 
e bons gerentes de seus filhos e suas próprias casas. (3: 8-10, 12) 

Da mesma forma é uma palavra-chave de transição, que serve para introduzir 

uma nova categoria dentro do tema geral dos líderes da igreja. Tendo anciãos 

discutidos em 3: 1-7, Paulo agora dá cinco áreas em que um diácono deve ser 

qualificado. 

Caráter Pessoal 

Diáconos da mesma forma devem ser homens de dignidade, não 

de língua dobre, ou viciado a muito vinho ou Apaixonado por 
torpe ganância, (3: 8) 

Homens da dignidade traduz semnos , que também poderia ser traduzida como 

"grave" ou "imponente". Semnos contém a idéia de ser sério em mente, bem 

como no caráter. Ele vem de uma raiz ( sebomai ) que significa "venerar", ou 

"a adorar." Aqueles caracterizada por ela ter um majestoso qualidade de caráter 

que faz as pessoas permanecer no temor deles. Um sinônimo 

de semnos , hieroprepēs ", expressa o que beseems uma pessoa sagrada, coisa 

ou ato" (Richard C. Trench, sinônimos do Novo Testamento [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1983], 348). Um diácono não deve ser, uma pessoa irreverente bobo, 

aquele que faz com que a luz de assuntos sérios. Embora não seja uma pessoa, 

sem alegria frio, um diácono entende a seriedade da vida. 

Após esse traço positivo vêm três negativos. Um diácono deve não ser de 

língua dobre. Dilogos ( de língua dobre ) aparece somente aqui no Novo 

Testamento. Alguns pensam que se refere a uma fofoca, uma pessoa que tem, 

por assim dizer, não uma, mas duas línguas indo.Parece melhor, no entanto, 

para interpretá-lo como uma proibição de dizer uma coisa para uma pessoa e 

outra coisa a alguém. Discurso de um diácono não deve ser hipócrita, mas ser 

caracterizado por integridade, coerência e honestidade. Um homem que diz 

histórias diferentes para pessoas diferentes perderá rapidamente a sua 

confiança, e manifestar um motivo duplicitous e manipuladora. 



Uma segunda proibição proíbe diáconos sejam escravizadas a muito 

vinho. Prosechō ( viciado em ) significa "transformar a mente de alguém 

para", ou "a ocupar-se com", daí o NASB tradução viciado. O particípio 

presente ativo indicar que isto é para ser prática habitual do diácono. Ele não 

está a ser preocupado com a bebida, nem para permitir a influenciar sua 

vida. Alguns podem se perguntar por que o Senhor não ligou para a abstinência 

total. Como Homer Kent observa, no entanto, 

É extremamente difícil para o século XX americano para entender e apreciar a 

sociedade dos dias de Paulo. O fato de que os diáconos não foram instruídos a 

se tornar abstêmios totais, mas sim para ser temperante, não significa que os 

cristãos hoje podem usar bebidas alcoólicas em quantidades moderadas. O 

vinho utilizado para a bebida era muito comum em grande parte da água. O 

estigma social e os males sociais enormes que acompanham bebendo hoje não 

juntar-se ao uso do vinho como bebida comum nas casas dos dias de Paulo. No 

entanto, como a igreja cresceu e a consciência e consciência cristã 

desenvolvido, os perigos do álcool passou a ser visto mais claramente. O 

princípio estabelecido em outros lugares por Paulo que os cristãos não devem 

fazer nada para causar um irmão a tropeçar veio a ser aplicada para o uso do 

vinho. Raymond afirma que desta forma: 

Se um indivíduo por beber vinho ou faz com que os outros a errar através de 

seu exemplo ou auxilie um mal social que faz com que os outros a não lhe 

conseguem resistir, em seguida, no interesse do amor cristão que ele deveria 

renunciar os prazeres temporários de beber no interesse dos tesouros celestes 

. (Irwin Woodworth Raymond, O Ensino da Igreja Primitiva sobre o uso do 

vinho e de bebida forte [New York:. Columbia Univ de 1927], 88) 

Certamente, na atual América, o uso do vinho por um cristão seria instigar um 

mal social reconhecida, e estabeleceria um exemplo mais perigoso para os 

jovens e os mais fracos. Para nós, Paulo, sem dúvida, dizer: "Não vinho em 

tudo." (Homer A. Kent, Jr., A Pastoral Epístolas[Winona Lake, Ind .: BMH 

Books, 1982], 133) 

Um diácono também não deve ser Apaixonado por torpe ganância. Ele não 

deve usar seu escritório como um meio de ganhar dinheiro. Essa foi uma 

qualidade importante na igreja primitiva, uma vez que os diáconos 

rotineiramente lidar com o dinheiro, como parte de seus deveres oficiais. Eles 

iriam distribuir dinheiro para as viúvas, os órfãos e outras pessoas 

necessitadas. A tentação sempre estaria ali para roubar esses fundos, como fez 

Judas (João 12: 4-6). Era essencial, então, que os diáconos ser livre de qualquer 

amor ao dinheiro que poderia comprometer sua honestidade. 



Vida espiritual 

mas segurando-se ao mistério da fé com a consciência limpa. (3: 

9) 

Paulo usa a palavra mistério freqüentemente em seus escritos. Refere-se a 

verdade revelada anteriormente oculto, mas agora manifestado (cf. Rom 16:25; 

1 Cor 15:51; Ef 3:... 3-6; 6:19; Col. 1:26). O mistério da fé é a revelação do 

Novo Testamento. Essa verdade não foi revelado no Antigo Testamento. Ela 

engloba o mistério da Encarnação de Cristo (1 Tim. 3:16), da habitação de 

Cristo nos crentes (Colossenses 1: 26-27), da unidade de judeus e gentios em 

Cristo (Ef 1: 9. ; 3: 4-6), do evangelho de poupança (Col. 4: 3), de ilegalidade 

(2 Tessalonicenses 2: 7), e do arrebatamento da igreja (1 Cor 15: 51-52)... 

A fé é o conteúdo do Novo Testamento a verdade revelada. Um diácono deve 

manter a ele com a consciência limpa, ou seja, uma consciência que não acusá-

lo. Não basta apenas crer na verdade (cf. Tg 2,19), diáconos também deve vivê-

la. E quanto mais forte o conhecimento e obediência bíblica e teológica, mais 

forte a afirmação da consciência. Cada diácono (e todos os cristãos) devem 

esforçar-se para ser capaz de dizer com Paulo: "Porque a nossa confiança 

orgulhoso é esta: o testemunho da nossa consciência, de que em santidade e 

sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, nós temos 

nos conduzido no mundo, e especialmente para você "(2 Cor. 1:12). 

A consciência é a faculdade humana dada por Deus a cada pessoa, que é 

projetado para avisar cada pessoa quando eles violaram a lei moral (cf. Rom. 2: 

14-15). Ele o acusa ou. Ele quer produz culpa, vergonha, medo, remorso e 

desespero sobre o pecado, ou a garantia, paz e alegria devido à justiça. O 

diácono que tem a consciência limpa está desfrutando os três últimos. 

Serviço Cristão 

E também estes sejam primeiro provados, em seguida, deixá-los 

servir como diáconos (3: 10a) 

Dokimazo ( deixar [eles] ser testado ) significa "a aprovar após o teste." O 

presente do indicativo do verbo indica um teste em curso, não um teste de uma 

só vez, ou período de estágio. Diáconos devem ser continuamente testados 

antes de serem oficialmente servir como diáconos.O teste em vista aqui é a 

avaliação geral do serviço de um crente pela igreja. Uma vez que eles se tornam 

oficialmente reconhecido como diáconos, essa avaliação continua. Também se 

refere à discussão de anciãos em 3: 1-7. Eles, também, devem ser 

continuamente avaliados pela igreja. 



Pureza Moral 

se forem irrepreensíveis. Os diáconos sejam maridos de uma só 

mulher, (3: 10b, 12a) 

Diáconos, nada menos do que idosos, deve 

ser irrepreensível. Anegklētos ( irrepreensível ) significa "não comparecerão" 

(como em um tribunal), ou "irrepreensível". Eles diferem em função dos 

presbíteros em que os idosos são os professores primários da igreja, enquanto 

os diáconos ajudar na aplicação de seu ensino. No entanto, os requisitos 

espirituais para ambos são o mesmo. Os diáconos não deve ter qualquer mancha 

em suas vidas, nada para que eles poderiam ser acusados, arraigned e 

desqualificados. 

Paulo reitera outro elemento-chave a partir das qualificações dadas pelos mais 

velhos. Os diáconos, também, deve . sejam maridos de uma só mulher O 

texto grego diz literalmente "one-woman homens" (cf. 3: 2). Eles não devem 

ser infiel à esposa quer na sua conduta real com outras mulheres, ou em suas 

mentes. Tal como acontece com os anciãos, a questão é de caráter moral, e não 

o estado civil. São modelos de pureza sexual. 

Vida doméstica 

e bons gerentes de seus filhos e suas próprias casas. (3: 12b) 

Os diáconos, como presbíteros, deve provar seu caráter espiritual na casa. Eles 

devem ser bons gestores , não só de seus filhos, mas também das suas 

dinheiro, posses, e tudo associado com os seus próprios domicílios. Tal como 

acontece com as crianças dos anciãos, os filhos de diáconos devem ser crentes. 

Qualificações para Deaconesses 

Mulheres também deve ser digna, não caluniadoras, mas 
temperado, fiel em todas as coisas. (03:11) 

Se as mulheres , tendo em vista aqui são esposas de diáconos ou uma ordem 

separada de diaconisas foi muito disputado. Os seguintes pontos mostram que 

as mulheres em geral, não necessariamente as esposas de diáconos estão em 

vista aqui. Em primeiro lugar, o uso do mesmo modo (cf. 1 Tim. 2: 9; 3: 8; Tito 

2: 3, 6) argumenta fortemente para ver uma terceira e distinta grupo aqui, além 

de presbíteros e diáconos. Em segundo lugar, não existe um pronome 

possessivo ou artigo definido conectando estas mulheres com diáconos. Em 

terceiro lugar, Paulo deu nenhuma qualificação para as esposas dos anciãos. Por 

que ele iria fazer isso para as esposas de diáconos? Em quarto lugar, Paulo não 

usar a palavra "diaconisas" porque não houve essa palavra na língua grega; a 

forma masculina de diakonos foi usado por homens e mulheres (cf. Rom. 16: 



1). Um termo diferente, diakonissa , foi usado para "diaconisa", em grego 

postbiblical (Marvin R. Vincent, Palavra Studies no Novo Testamento [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1946], 3: 176). Usando o termo mulheres era a única 

maneira Paulo poderia distingui-los dos diáconos do sexo 

masculino. Finalmente, as suas qualificações idênticas às dos diáconos do sexo 

masculino. 

Mulheres que servem a Igreja deve primeiro ser digna. Paulo usa a mesma 

palavra aqui que ele usou no versículo 8 para descrever diáconos 

masculinos. Diaconisas, assim como seus colegas do sexo masculino, deve 

levar vidas graves. As pessoas devem mantê-los em êxtase por causa de sua 

devoção espiritual. Eles são não ser caluniadoras. Diabolos ( caluniadoras ) 

significa "caluniador". Ele é frequentemente usado para descrever Satanás, e é 

traduzida como "diabo" (cf. Mt 4: 1.). Deaconesses deve controlar as suas 

línguas. Como anciãos (v. 2) e diáconos do sexo masculino (8 v.), As mulheres 

estão a ser temperado. Eles não estão a ser bebedores, mas sóbrio em 

julgamento. Finalmente, eles devem ser fiéis em todas as coisas. Eles devem 

ser de absoluta confiança. Essa qualificação pode incluir a idéia de não ser 

"Apaixonado por torpe ganância" (cf. v. 8). Como diáconos do sexo masculino, 

as mulheres teriam a oportunidade de lidar com dinheiro no exercício das suas 

funções. As mulheres que não eram fiéis em todas as dimensões da 

responsabilidade não poderia ser confiável com este serviço privilegiado. 

As recompensas do Serviço Fiel 

Para aqueles que servirem bem como diáconos, adquirirão para 

si uma alta posição e grande confiança na fé que há em Cristo 
Jesus. (3:13) 

Dois prêmios para aqueles homens e mulheres que serviram bem como 

diáconos. Primeiro, eles obter para si uma posição elevada. Bathmos ( em 

pé ), literalmente, refere-se a uma posição elevada. Aqui ele é usado 

metaforicamente para falar dos que estão um passo acima de todos os 

outros. Em nosso vernáculo, podemos dizer que eles são colocados em um 

pedestal. Isso não é pecado do orgulho, porque diáconos não procurá-lo, ainda 

são dignos dela. Aqueles que servem com humildade será exaltado por Deus 

(Tiago 4:10; 1 Pedro 5: 6), e pela igreja (1 Tessalonicenses 5: 12-13.). Diáconos 

fiéis será respeitado e honrado por aqueles que servem. É só por comandar tal 

respeito que os diáconos podem ser exemplos, já que as pessoas respeitados são 

os emulados. 

Em segundo lugar, eles vão ganhar muita confiança na fé que há em Cristo 

Jesus. parresia ( grande confiança ) é muitas vezes usado de ousadia do 

discurso (cf. Atos 4:13). A fé que há em Cristo Jesus refere-se à esfera de 

Cristão verdade, a família de crentes. Sucesso raças serviço confiança e 



segurança entre as pessoas atendidas. Aqueles que servem a Deus bem e ver o 

Seu poder e graça operatório em suas vidas será encorajado para maior serviço. 

 

12. Condutas na Igreja (1 Timóteo 3: 14-

16) 

Estou escrevendo estas coisas para você, na esperança de chegar até você em pouco tempo; 

mas no caso de eu tardar, eu escrevo para que você possa saber como se deve proceder na 

casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E pela confissão 

comum grande é o mistério da piedade: Aquele que foi revelado na carne, foi justificado no 

Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na 
glória. (3: 14-16) 

Vince Lombardi, o treinador Hall da Fame da equipa de futebol do Green Bay 

Packers, era notório por sua ênfase em fundamentos. Suas equipes ganharam 

campeonatos, porque eles poderiam bloquear, atacar, e executar melhor do que 

ninguém. Diz-se que uma vez que, frustrada pelo fraco desempenho do seu 

time, ele levantou uma bola de futebol e disse: "Senhores, esta é uma bola de 

futebol!" 

Como treinador Lombardi, o apóstolo Paulo conhecia muito bem a importância 

de voltar para os fundamentos. Ele escreveu esta carta a Timóteo, porque a 

igreja em Éfeso estava começando a afastar-se das verdades básicas da fé 

cristã. Como os Efésios, precisamos regularmente para ser lembrado das 

verdades fundamentais de nossa fé. A igreja hoje patrocina uma desconcertante 

variedade de ministérios altamente especializados, tudo a partir de pista de 

corrida evangelismo para ligas de boliche para jogadores cegos. As pessoas 

podem se perder no superficial. Além disso, a Bíblia contém um tesouro tão 

inesgotável de conhecimento que alguns parecem se perder em suas 

profundezas. É muito fácil para as igrejas e os crentes a se envolver tanto com 

questões periféricas ou minúcias teológico que eles perdem de vista as questões 

principais. Paulo escreve esta passagem como um lembrete de que a igreja deve 

dar a sua atenção para as verdades essenciais. 

Estes versos também marcar um ponto de viragem em 1 Timóteo. Eles vêm no 

final dos três primeiros capítulos, que contêm instrução positiva, e antes que os 

três últimos capítulos, que contêm avisos negativos. O versículo 15 dá o 

coração da missão da Igreja, versículo 16 o coração de sua mensagem. Antes 

de tomar-nos a essas realidades cruciais, no entanto, Paulo dá algumas 

informações de fundo nos versículos 14 e 15. 

O tema de 1 Timóteo 



Estou escrevendo estas coisas para você, na esperança de chegar 

até você em pouco tempo; mas no caso de eu tardar, eu escrevo 
para que você possa saber como se deve comportar-se (3: 15a) 

Quando Paulo diz que eu estou escrevendo e eu escrevo ele está lançando o 

propósito da epístola, a razão geral para a sua preocupação. Ele está escrevendo 

para instruir sobre como os crentes devem se comportar na igreja. O 

antecedente de estas coisas tem sido interpretada de diversas formas. Alguns 

sugerem que o material no capítulo 3 sobre os líderes da igreja. Outros iriam 

incluir comentários de Paulo sobre homens e mulheres no Capítulo 2, ou o seu 

ensinamento sobre a falsa doutrina no capítulo 1. Mas uma vez que nada no 

contexto coloca limites sobre a frase, e porque parece claro que ele está 

afirmando o seu tema de uma forma muito geral forma, é melhor para 

interpretá-lo de forma tão ampla quanto possível, de modo a incluir toda a 

epístola. Conduta na igreja é o tema. 

O advérbio comparativo tachion ( antes do tempo ) poderia ser mais bem 

traduzida como "mais rapidamente", ou "mais cedo." Paulo seria então dizendo 

que ele estava esperando para vir a Timoteo mais rapidamente do que ele 

tinha pensado ou planejado. A última metade do versículo 14 poderia, contudo, 

ser interpretada como uma cláusula concessivo. Nesse caso, Paulo estava 

dizendo: "Eu estou escrevendo essas coisas, embora eu esperava para chegar 

até você, mais cedo." A cláusula terceira classe condicional , mas no caso de 

eu tardar dá apoio a essa última interpretação. Uma vez que agora apareceu 

Paulo seria incapaz de chegar, logo que ele tinha originalmente desejava, e 

talvez não em todos, ele escreveu esta carta para fortalecer Timoteo na liderança 

da igreja. Se Paulo jamais voltou a Éfeso não é conhecido. Em sua epístola a 

Tito, provavelmente escrito sobre o mesmo tempo que 1 Timóteo, ele expressou 

sua intenção de passar o inverno em Nicapolis. Nicapolis foi a oeste da 

Macedónia, Ephesus leste. 

Você é singular, indicando que esta passagem, como 1: 18-20, é uma palavra 

pessoal para Timóteo. Ele deve saber se ele é ensinar a igreja. Saber é 

de oida , uma palavra usada para descrever "a posse de conhecimento ou 

habilidade necessária para realizar um objetivo desejado" (Fritz Rienecker e 

Cleon L. Rodgers, Jr., A Chave Linguística para o grego do Novo 

Testamento [Grand Rapids: Zondervan, 1982], 624). Não é mero conhecimento 

intelectual Paulo tem em mente, mas o conhecimento prático de como se deve 

comportar-se. Paulo aqui amplia sua instrução para incluir não apenas 

Timoteo, mas também todos os outros. A forma atual de 

infinitivo anastrephō ( se conduzir ) fala de um padrão consistente de 

vida. Comportando-se na igreja como Deus deseja que certamente chama para 

a compreensão várias realidades essenciais. 

O Mestre da Igreja 



na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, (3: 15b) 

É fundamental entender que a igreja pertence a Deus. Em nenhum sentido é 

uma instituição humana. É a igreja de Deus, a sua família. 

Embora oikos ( domésticos ) poderia ser traduzida como "casa", e referem-se a 

um edifício, o NASB renderização das famílias é preferível. Oikos está tão 

acostumado em 3: 4, 5, 12; 2 Timóteo 1:16; e Tito 1:11. Metáfora de Paulo aqui 

não é que de um edifício é, mas de uma família. Os crentes são membros da 

família de Deus, e a responsabilidade de conduzir-se de acordo é o mandato de 

Deus para eles. Em Efésios 2:19, Paulo enfatiza a mesma verdade: ". Então você 

não está mais estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos, e sois 

da família de Deus" A idéia da Igreja como família de Deus também aparece 

em Gálatas 6:10; Hebreus 3: 6; e 1 Pedro 4:17. 

Paulo ainda define o conjunto dos crentes como a igreja do Deus vivo, ou "a 

igreja do Deus vivo." A ausência do artigo definido com igreja salienta o seu 

caráter. A Igreja, por sua natureza pertence ao Deus vivo. Na verdade, Paulo 

disse aos anciãos de Éfeso no encontro em Mileto que a igreja de Deus era 

verdadeiramente o seu porque ele tinha "comprado [it] com seu próprio sangue" 

(Atos 20:28). Em sua carta a Éfeso, ele tinha chamado a igreja "propriedade 

exclusiva de Deus, para o louvor da sua glória" (Ef 1:14; cf. Tt 2.14; 1 Pedro 2: 

9.; Ap 5: 9). A identificação do Criador, como o Deus vivo tem uma herança 

rica Antigo Testamento. Josué disse aos israelitas: "Por isso, você deve saber 

que o Deus vivo está no meio de vós, e que Ele, seguramente, desapossar de 

diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgaseus, os 

amorreus, e os jebuseus" (Josh. 3:10). Davi ficou furioso que Golias deve 

"afrontar os exércitos do Deus vivo" (1 Sam. 17:26). O salmista escreveu: "A 

minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; quando entrarei e me comparecer 

diante de Deus?" (Sl. 42: 2), e, "Minha alma ansiava e até mesmo ansiava pelos 

átrios do Senhor; o meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo" (Sl 84: 

2.). Jeremias escreveu: "O Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo eo 

Rei eterno" (Jr 10:10).. A descrição do conjunto de Éfeso como a igreja do Deus 

vivo foi especialmente pertinente. Era a ilha de luz em um mar escuro da 

adoração pagã. Crucial para se comportando adequAdãoente é o conhecimento 

de que a assembléia dos santos, é a Igreja do Deus vivo no mundo dos ídolos 

mortos, e que tem o mandato e com poderes para uma missão divina e uma 

mensagem divina. 

A Missão da Igreja 

o pilar e apoio da verdade. (3: 15c) 

As imagens desses termos para a igreja não teria sido perdido em Efésios. O 

templo impressionante da deusa Diana (Artemis), uma das sete maravilhas do 



mundo antigo, foi localizado na cidade. William Barclay dá a seguinte 

descrição dele: "Uma das suas características era seus pilares Continha 127 

pilares, cada um deles o presente de um rei Todos eram feitos de mármore, e 

alguns foram cravejado com pedras preciosas.. e coberta de ouro "( Cartas a 

Timóteo, Tito e Filemom [Filadélfia: Westminster, 1975], 89). Cada pilar agiu 

como um tributo ao rei que a doou. O significado honorário dos pilares, no 

entanto, era secundária à sua função de manter-se a imensa estrutura do telhado. 

Hedraiōma ( apoio ) aparece somente aqui no Novo Testamento, e refere-se a 

base sobre a qual a estrutura descansa. Assim, na metáfora de Paulo a igreja é 

o fundamento e pilar que sustenta a verdade. Como a fundação e pilares do 

Templo de Diana eram um testemunho para o erro de pagan religião falsa, 

portanto, a igreja deve ser um testemunho da verdade de Deus. Essa é a sua 

missão no mundo de sua razão de aqui existente. Para não fazer isso, Israel foi 

temporariamente retiradas. 

A verdade é a revelação divina, incluindo a verdade do evangelho, os 

conteúdos da fé cristã. É a solene responsabilidade de cada igreja para 

solidamente, inamovível, inabalavelmente defender a verdade da Palavra de 

Deus. A igreja não inventa a verdade, e altera-lo apenas com o custo do 

julgamento. Ele é apoiar e protegê-lo. É o tesouro sagrado, poupando dada aos 

pecadores para o seu perdão, e aos crentes para a sua santificação e edificação, 

para que pudessem viver para a glória de Deus. A igreja tem a mordomia da 

Escritura, o dever de guardá-lo como o mais precioso bem na Terra. Igrejas que 

adulterar, deturpar, desvalorizar, relegar para lugar secundário, ou abandonar a 

verdade bíblica destruir a sua única razão para a experiência da impotência e 

julgamento já existentes. 

Embora seja da responsabilidade colectiva dos fiéis se reuniram para apoiar o 

Palavra, que não pode ocorrer a menos que cada crente tem o compromisso de 

que o dever. Como crentes defender a verdade? Em primeiro lugar, por 

acreditar. Paulo deu testemunho para Felix, dizendo: "Eu faço servir ao Deus 

de nossos pais, crendo tudo o que está de acordo com a Lei, e que está escrito 

nos profetas" (Atos 24:14). Sua crença na Palavra de Deus estendida para a 

revelação do Novo Testamento, como Paulo deixou claro quando falou aos 

Coríntios: "Acreditamos também, por isso também falamos" (2 Cor 4:13.). As 

muitas exortações para ouvir a palavra também se referem a pregação da 

fé. Jesus disse em Mateus 13: 9, "Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça" (cf. 

Ap 2: 7, 11, 17, 29; 3: 6, 13, 22). Os cristãos não podem defender a Palavra se 

não ouvi-lo e acreditar. 

Em segundo lugar, por meio da memorização. O salmista escreveu: "A tua 

palavra que eu tenho valorizado no meu coração, para eu não pecar contra Ti" 

(119 Ps: 11.). Não é o suficiente para ouvir a Palavra, deve ser escondido na 

memória. Só então os crentes "sempre [ser] pronto para fazer uma defesa a todo 



aquele que pede [deles] para dar conta da esperança que está em [eles]" (1 Pedro 

3:15). 

Em terceiro lugar, ao meditar sobre ela. Josué 1: 8 diz: "Este livro da lei não se 

aparte da tua boca, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de 

fazer conforme a tudo o que nele está escrito; porque então você vai prosperar 

o teu caminho, e então você vai ter sucesso. "Além de ouvir e memorizar a 

Palavra, os crentes devem meditar sobre isso. 

Em quarto lugar, por estudá-la. Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo pediu-

lhe para "Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de 

que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade" (2 Tim. 2:15). 

Em quinto lugar, obedecendo a ela. Jesus disse em Lucas 11:28: "Bem-

aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus, e observá-lo." Não adianta 

muito para ouvir a Palavra, memorize-o, medite sobre ele, e estudá-lo, se não 

obedecê-la. 

Em sexto lugar, por defendê-la. Paulo disse aos Filipenses que ele foi "nomeado 

para a defesa do evangelho" (Fp. 1:16). A verdade sempre vai ser atacado, ea 

igreja deve estar pronto para defendê-la. 

Em sétimo lugar, vivendo-a. Paulo lembrou Tito que os crentes devem 

"ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador em todos os aspectos" (Tito 

2:10). Ter uma mente controlada pela Palavra de Deus produz comportamento 

piedoso (Col. 3:. 16ff). 

Finalmente, ao anunciá-la. Em obediência ao mandamento de nosso Senhor, os 

crentes devem "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os 

em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o 

que vos ordenei; e eis que Eu estarei sempre convosco, até ao fim dos tempos 

"(Mat. 28: 19-20). 

A missão suprema da Igreja é defender o precioso legado da Palavra de 

Deus. Que privilégio para apoiar a verdade nos foi dada por nosso Salvador (cf. 

João 17:14). 

A Mensagem da Igreja 

E pela confissão comum grande é o mistério da piedade: Aquele que foi revelado na carne, 

foi justificado no Espírito, contemplado por anjos,pregado entre os gentios,crido no 
mundo,recebido na glória. (3:16) 

A Palavra de Deus é um grande celeiro, inesgotável da verdade espiritual. Fora 

de todos que a verdade, o que é mais essencial para a igreja para manter e 

proclamar? Paulo dá a resposta no versículo 16: A mensagem de Jesus 



Cristo. Esse é o cerne do que ensinar e pregar. Em Lucas 24: 46-47, Jesus disse 

aos discípulos: "Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e ressuscitar 

dentre os mortos no terceiro dia, e que o arrependimento para a remissão dos 

pecados deve ser proclamado em seu nome a todos as nações, começando por 

Jerusalém. " Isso tornou-se o tema da pregação apostólica. Em Atos 10: 37-43 

Pedro disse: 

Vocês mesmos sabem a coisa que aconteceu por toda a Judéia, começando pela 

Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Você sabe de Jesus de Nazaré, 

como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e como Ele andou 

fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo; porque Deus 

estava com Ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que Ele fez, tanto 

na terra dos judeus e em Jerusalém. E eles também colocá-lo à morte, 

pendurando-o numa cruz. Deus ressuscitou no terceiro dia, e certo que ele deve 

tornar-se visível, e não a todo o povo, mas às testemunhas que foram escolhidos 

de antemão por Deus, ou seja, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois 

que surgiu a partir da mortos. E Ele nos mandou pregar ao povo, e solenemente 

para testemunhar que este é o único que foi designado por Deus como juiz dos 

vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que em Seu nome 

todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados. 

Paulo também fez Jesus Cristo, o tema central em sua pregação. Para o 

Corinthians, ele escreveu, "nós pregamos a Cristo crucificado" (1 Cor. 1:23), e 

"Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado" (1 

Cor. 2: 2). Em sua segunda epístola a eles, acrescentou: "Porque o Filho de 

Deus, Cristo Jesus, que entre vós foi pregado por nós, por mim, Silvano e 

Timóteo não-foi sim e não, mas é sim em Cristo" (2 Cor. 1:19), e "Nós não 

pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e nós mesmos como 

vossos servos por amor de Jesus" (2 Cor. 4: 5). Em Gálatas 6:14 ele disse: "De 

maneira nenhuma que eu me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus 

Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o 

mundo." Mesmo quando Cristo foi pregado por motivos errados, ele se alegrou 

(Fil. 1:18). 

Porque Paulo enfatiza a pessoa e obra de Cristo em 1 Timóteo (cf. 1: 1; 2: 5-6; 

6: 15-16), que a verdade pode muito bem ter sido atacada em Éfeso. Neste 

magnífico hino de seis linhas, Paulo ensaia em termos familiares as verdades 

centrais sobre Jesus Cristo. 

Confissão comum vem de homologeo , que significa "dizer a mesma 

coisa." Esta é uma verdade sobre a qual todos concordam; é a convicção 

unânime de todos os crentes que grande é o mistério da piedade. Essa frase 

pode ser um paralelo com a confissão comum dos adoradores pagãos em Éfeso, 

"Grande é a Diana [Diana] dos efésios!" (Atos 19:28). 



Como já mencionado, a mistério era uma verdade escondida, sagrado que é 

revelado no Novo Testamento. O mistério da piedade é paralelo ao "mistério 

da fé" (v. 9). Refere-se à grande verdade da salvação e justiça através de Cristo, 

que produz a piedade ( eusebeia ) em quem acreditar. Também é possível 

compreender o mistério da piedade como uma referência a Jesus, que foi a 

própria revelação do verdadeiro e perfeito "imagem de Deus", uma vez que Ele 

era Deus. Piedade, em seguida, o primeiro refere-se à encarnação e em segundo 

lugar para aqueles que são salvos e se tornar o piedosamente em Cristo. 

Como já mencionado, as linhas que se seguem são, sem dúvida, de um hino da 

igreja primitiva. Isso é evidente a partir de sua uniformidade (seis verbos são 

todos aoristos terceira pessoa do singular), ritmo e paralelismo. O primeiro é 

paralelo entre a carne eo Espírito, o segundo entre anjos e nações (homens), eo 

terceiro entre o mundo e glória, ou a terra eo céu. 

A Versão Autorizada abre o hino com "Deus". Os manuscritos mais antigos e 

melhores, no entanto, leia hos ( Quem ), não theos ("Deus"). (Para uma 

discussão sobre a questão textual ver Bruce M. Metzger, A Commentary on 

Textual do Novo Testamento grego [New York: Unido Bible Societies, 1975], 

641.) Apesar de nenhum antecedente para hos é dado, o hino só pode ser 

descrevendo Jesus Cristo, que é o mais puro mistério da piedade -o Deus 

oculto revelado perfeitamente. Este hino maravilhoso nos dá seis verdades 

sobre nosso Senhor. 

Em primeiro lugar, Jesus Cristo foi revelado na carne. Deus se fez homem na 

pessoa de Jesus de Nazaré. phaneroo ( revelada ) não significa "trazer à 

existência", ou "para criar", mas "tornar visível". Assim, afirma preexistência 

de Cristo (cf. Jo 8:58; 17: 5). Na Encarnação, Jesus "pois ele, subsistindo em 

forma de Deus ... se esvaziou, assumindo a forma de um servo, e [foi] feito à 

semelhança de homens" (Fil. 2: 6-7). Nosso Senhor Jesus Cristo fez o Deus 

invisível visível aos olhos humanos (cf. 01:17; 06:16; João 14: 9; Colossenses 

1:15; Heb. 1: 3). 

Carne não se refere aqui para pecaminosa, a natureza humana caída, como faz 

em Romanos 7. Pelo contrário, refere-se apenas à humanidade (cf. João 1:14; 

Rom. 1: 3; Gal. 4: 4). Jesus foi "feito à semelhança de homens ... e ... achado na 

forma de homem" (Filipenses 2: 7-8.). "Desde então, os filhos participam da 

carne e do sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas" 

(Heb. 2:14), e, portanto, "não se envergonha de lhes chamar irmãos" (Heb. 

2:11). Isso não significa que Ele era pecador, mas que Ele era plenamente 

humano. "Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das 

nossas fraquezas, mas Aquele que foi tentado em todas as coisas como nós 

somos, mas sem pecado" (Hb. 4:15). 



É precisamente neste ponto que as seitas e religiões falsas do mundo 

enganar. Satanás invariavelmente ataca a Pessoa de Cristo, negando que Ele é 

o Deus vivo e eterno em carne humana. 

Em segundo lugar, Jesus Cristo foi justificado no 

Espírito. dikaioo ( justificado ) significa "justificar", ou "declarar 

justo." Embora os tradutores decidiu capitalizar Espírito, tornando-se referem 

ao terceiro membro da Trindade, também pode referir-se a Jesus. Isso 

significaria que Jesus Cristo foi vindicado -declared para ser justo, com 

respeito a sua natureza espiritual. Esta realidade é por isso que o Pai disse: "Este 

é o meu Filho amado, em quem me comprazo" (Mat. 3:17). Primeira João 2: 1 

chamou de "Jesus Cristo, o justo." Ele foi "tentado em todas as coisas como nós 

somos, mas sem pecado" (Hb. 4:15). Hebreus 5: 9 refere que "tendo sido 

aperfeiçoado, tornou-se a todos aqueles que Lhe obedecem fonte de salvação 

eterna", enquanto Hebreus 07:26 O descreve como "santo, inocente, imaculado, 

separado dos pecadores e elevado acima dos céus . " 

Jesus Cristo foi um sacrifício sem pecado em nosso nome: "Ele fez Aquele que 

não conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de 

Deus em Cristo" (2 Cor. 5:21). "Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo 

Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a nossa 

consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo" (Hb. 9:14)? "Para 

você ter sido convocada para este fim, uma vez que também Cristo padeceu por 

vós, deixando-vos exemplo para que você siga seus passos, que não cometeu 

pecado, nem dolo algum se achou em sua boca" (1 Pedro 2: 21- 22). 

Nosso Senhor era o Deus-Homem. Em Sua natureza humana, Ele era 

plenamente homem, em sua natureza divina, Ele era totalmente Deus. 

Também é possível que a tradução do Espírito no caso superior é correto e está 

se referindo a vindicação de Cristo pelo Espírito Santo. Em Romanos 1: 4 Paulo 

nos diz que Jesus Cristo "foi declarado Filho de Deus com poder, pela 

ressurreição dos mortos, de acordo com o espírito de santidade." Sua 

ressurreição pelo Espírito provou Sua impecabilidade. Se Ele não tinha nenhum 

pecado de Sua própria, Ele teria ficado morto como a pena por esse pecado. A 

afirmação de Sua perfeita justiça veio quando o Espírito Santo o ressuscitou 

dentre os mortos. 

Pode muito bem ser que Paulo aqui engloba ambas as realidades. Jesus Cristo 

foi justificado tanto pela sua vida sem pecado de obediência a Deus, que 

declarou sua justiça, e pelo testemunho do Espírito Santo, que afirmou a Sua 

justiça novamente, ressuscitando-o dentre os mortos. 

Em terceiro lugar, Jesus Cristo foi contemplado por 

anjos. Horaō ( contemplou ) significa "ver", "visitar", "observar", ou "para ser 



atendente." Durante todo o ministério terreno de nosso Senhor, 

os anjos observou ele, e frequentou a Ele. Eles estavam lá em seu nascimento, 

anunciando-o para José e os pastores. Eles ministraram a Ele na Sua tentação, 

e fortaleceu-Lo em gethsamane. Em Sua morte e ressurreição, que é o ponto 

focal dessa passagem, anjos observou ele. Os anjos caídos viram. Primeira 

Pedro 3: 18-20 descreve esse evento: 

Porque também Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos 

injustos, a fim de que Ele possa nos levar a Deus, depois de ter sido condenado 

à morte na carne, mas vivificado no espírito; no qual também foi, e pregou aos 

espíritos agora em prisão que antes eram desobedientes, quando a paciência de 

Deus ficar esperando nos dias de Noé. 

Depois de Sua morte na cruz, nosso Senhor visitou o lugar onde certos demônios são mantidos 

presos, e proclamou seu triunfo sobre eles (cf. Col. 2:15). 

Os santos anjos também estavam envolvidos. Um anjo rolou a pedra na porta 

de seu túmulo (Mat. 28: 2). Anjos apareceram para as mulheres, afirmando que 

Jesus tinha ressuscitado (Lucas 24: 4-7). Finalmente, dois anjos participaram 

da ascensão de Cristo (Atos 1: 10-11). Anjos estavam envolvidos em nossa vida 

terrena do Senhor do começo ao fim. Isso também significou a aprovação 

divina do Messias encarnado. 

Em quarto lugar, Jesus Cristo foi pregado entre as nações. Antes de Sua 

ascensão, Ele ordenou aos discípulos que "Ide, portanto, fazei discípulos de 

todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 

ensinando-os a observar tudo o que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou 

convosco todos os dias, até a consumação dos séculos "(Mt 28: 19-20.). Em 

Atos 1: 8 Ele lhes disse: ". Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como 

em toda a Judéia e Samaria, e até à parte mais remota da terra" Não deveria 

haver nenhuma nação deixou sem a mensagem do evangelho. Jesus Cristo é o 

Salvador do mundo inteiro (cf. João 3:16; 4:42; 2 Coríntios 5: 19-20; 1 João 2:. 

2; 4:14). 

Em quinto lugar, Jesus Cristo foi crido no mundo. O plano de Deus foi 

cumprida como proclamação dos apóstolos resultou na fé salvadora em muitas 

vidas. Na primeira pregação pública do Evangelho após a ressurreição de 

Cristo, 3.000 pessoas foram salvas (Atos 2:41). Nos dias que se seguiram, 

milhares mais acreditava em Deus. O evangelho foi pregado por toda a Judéia, 

em seguida, para os samaritanos, para um eunuco etíope, a Cornélio os gentios, 

e, finalmente, em todo o mundo gentio por Paulo e seus companheiros. 

Por fim, Jesus Cristo foi . recebido na glória Atos 1: 9-10 descreve o evento: 

Depois Ele tinha dito essas coisas, ele foi levantado, enquanto eles olhavam, e 

uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E como eles com os olhos fitos no céu, 



enquanto ele estava partindo, eis que dois homens vestidos de branco parou ao 

lado deles; e eles também disse: "Homens da Galiléia, por que estais olhando 

para o céu? Esse Jesus, que foi levado de vocês para o céu, há de vir exatamente 

da mesma maneira como você viu ir para o céu." 

"Quando ele tinha feito a purificação dos pecados," Hebreus 1: 3 diz: "Ele sentou-se à direita 

da Majestade nas alturas." Aos filipenses, Paulo escreveu: 

, Achado na forma de homem, humilhou-se, tornando-se obediente até à morte, 

e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o 

nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo 

joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua 

confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai (Fil. 2: 8-11). 

A ascensão de Jesus mostrou que o Pai estava satisfeito com Ele e aceito a Sua obra. 

Em seis estrofes curtas, este hino resume o evangelho. Deus se fez homem, 

morreu pelos nossos pecados, triunfou sobre a morte, foi homenageado pelos 

anjos e temido pelos demônios, e subiu aos céus. Esta mensagem foi pregado 

por todo o mundo e muitos creram e foram salvos.Este é o coração da 

mensagem é a nossa missão de anunciar ao mundo. 

Era uma vez uma antiga igreja na Inglaterra. Uma placa na frente do prédio ler 

"Nós pregamos Cristo crucificado." Depois de um tempo, hera cresceu e 

obscureceu a última palavra. O lema agora ler: "Nós pregamos a Cristo." A hera 

cresceu um pouco mais, eo lema dizia: "Nós pregamos." Finalmente, hera 

cobriu o sinal inteiro, ea igreja morreu. Esse é o destino de qualquer igreja que 

deixa de cumprir a sua missão no mundo. 

 

13. Apostasia da Fé (1 Timóteo 4: 1-5) 

Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns 

apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ea 

doutrinas de demônios, por meio da hipocrisia de mentirosos 

marcados a ferro em sua própria consciência, como com um ferro 

em brasa, os homens que proíbem o casamento e exigem 

abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos 

compartilhada por aqueles que crêem e conhecem a verdade. Por 

tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for 

recebido com gratidão; Porque é santificado por meio da palavra 
de Deus e pela oração. (4: 1-5) 

Desde a criação, a terra tem sido o campo de batalha entre Deus e Satanás. Deus 

chama a humanidade para responder a Sua Palavra, e Satanás tenta atraí-los 

para seguir mentiras. Alguns afirmam perversões satânicas ser a verdade de 



Deus. Infelizmente, até mesmo alguns que professam seguir a verdade de Deus 

afastem-se dela. 

Tais desvios da verdadeira fé não são novidade. Entre os muitos exemplos de 

apostasia no Antigo Testamento era o rei Amazias de Judá. Segundo Crônicas 

25: 2 diz dele ". Ele fez bem aos olhos do Senhor, ainda não de todo o 

coração" Sua religião era mero comportamento externo; em seu coração, ele 

não conhecia a Deus. Logo ele foi atraído à idolatria. Segundo Crônicas 25:14 

conta a história trágica: "Ora, aconteceu depois de Amazias veio de abate os 

edomitas que trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, configurá-los como 

seus deuses, prostrou-se diante deles e queimando-lhes incenso . " No final de 

sua vida, seu epitáfio ler ", Amaziah se afastou de seguir o Senhor" (2 Cr. 

25:27). 

O Novo Testamento também tem sua parcela de apóstatas, homens como Judas 

Iscariotes (João 6: 70-71) e Demas (2 Tim 4:10.). A igreja de Éfeso tinha visto 

Himeneu e Alexandre apostatarão da fé (1: 18-20). A história da Igreja desde 

os tempos do Novo Testamento, até os nossos dias é repleta de exemplos de 

apóstatas. Eles se desviaram de seguir espíritos enganadores, ea doutrinas de 

demônios. É anjos caídos, aqueles seres demoníacos, que energizar toda a 

religião falsa. Como seu mestre do mal, Satanás, sua decepção é eficaz, porque 

eles se disfarçam como anjos de luz (2 Cor. 11:14). 

Quando os homens adoram ídolos, eles são, na realidade, adorando os demônios 

por trás desses ídolos. Levítico 17: 7 diz: "Eles já não deve sacrificar os seus 

sacrifícios aos sátiros com que se prostituem." Deuteronômio 32:17 lamenta 

que Israel "sacrifícios aos demônios que não eram Deus", enquanto o Salmo 

106: 36-37 mostra a depravação de tal adoração. Israel "Serviram aos seus 

ídolos, que se tornou uma armadilha para eles. Eles ainda sacrificaram seus 

filhos e suas filhas aos demônios." "As coisas que os gentios sacrificam", 

escreveu Paulo aos Coríntios, "eles sacrificam aos demônios" (1 Cor. 10:20). 

A presença de apóstatas falsos mestres em Éfeso é indicado a partir de 1: 3-7, 

18-20. Nos capítulos 2 e 3, Paulo lidou com algumas das ramificações do seu 

ensino falso e corrupção da igreja. Ele rebateu suas decepções com o projeto 

divino para os homens e as mulheres na igreja, e as qualificações espirituais 

para líderes de igrejas verdadeiras. Capítulo 3 fechada com uma declaração de 

credo afirmando que apóstatas negar mais diretamente e qual é a verdade central 

da fé cristã: a pessoa e obra de Jesus Cristo. No capítulo 4, Paulo retorna à sua 

discussão sobre os falsos próprios professores. As linhas de batalha são, 

portanto, nitidamente traçada. Embora nem sempre popular em nosso dia de 

tolerância e "amor", há um mandamento bíblico para lidar diretamente e 

firmemente com o falso ensino. Qualquer tolerância de erro sobre a revelação 

de Deus é uma forma direta de desonra a Ele. "Pois tu tens a tua palavra 

ampliada conforme a tudo o teu nome" (Sl 138: 2.). Crentes professos que não 



falam uma palavra blasfemo ou degradante contra o próprio Deus no temor de 

Seu nome, no entanto, será prontamente adulterar e perverter a Sua Palavra, que 

deve ser igualmente exaltado. 

A certeza da Apostasia 

alguns apostatarão da fé, (4: 1-C) 

A chave para abrir essa passagem é a frase no versículo 1, alguns apostatarão 

da fé. Haverá aqueles que, como Judas, Demas, e os falsos discípulos de João 

6:66, e os que muitas vezes advertido em Hebreus, que abandonam a fé. cair é 

desde aphistēmi , que significa "afastar-se", ou "para remover a si mesmo a 

partir da posição originalmente ocupada para outro lugar." É um termo mais 

forte que seja a palavra traduzida como "se afastar" em 1: 6, ou a que é traduzida 

"naufragaram" em 1:19, e refere-se, uma partida deliberado propósito de um 

ex-posição. Este termo pode referir-se a uma partida geográfica simples (cf. 

Lucas 2:37; 04:13; Atos 05:37; 12:10). Mas no sentido espiritual, refere-se 

àqueles que vêm muito perto da verdade que salva, só para sair. Jesus usou este 

verbo quando Ele descreveu alguns que ouvem o evangelho como sendo como 

semente que cai em terra que tem ROCKBED abaixo da superfície: "Aqueles 

que estão no solo rochoso são aqueles que, ao ouvirem, recebem a palavra com 

alegria; mas estes não têm raízes firmes, pois eles acreditam por algum tempo, 

e no tempo da tentação se desviam ( aphistemi ) "(Lucas 8:13). Aqui ele é usado 

para descrever a apostasia, para identificar a trágica realidade que alguns vão 

agir como Judas e virar o rosto de alegria eterna para escolher o inferno. 

Um apóstata não é alguém que se esforça para acreditar, mas um que 

voluntariamente abandona a fé bíblica ele havia professado. Como já 

mencionado, a fé se refere ao conteúdo da revelação divina, que constitui o que 

os cristãos crêem (cf. Judas 3). Esta frase, em seguida, descreve um apóstata, 

um dispositivo de rejeição de Cristo de dentro das fileiras da igreja. 

Nesta passagem, Paulo nos dá seis características de apostasia: a sua 

previsibilidade, sua cronologia, a sua origem sobrenatural, seus fornecedores 

humanos, o seu conteúdo, e seu erro. 

A previsibilidade da Apostasia 

Mas o Espírito expressamente diz (4: 1-A) 

Considerando apostasia deve entristecer e crentes ultraje, ele não deve nem 

choque nem surpreendê-los, porque o Espírito expressamente diz que ela irá 

ocorrer. Essa previsão é parte de Sua revelação contínua nas Escrituras sobre o 

tema da apostasia. No Antigo Testamento, Ele alertou para as consequências da 

apostasia (Dt 28: 15: ff .; Ez 20:38..), E deu inúmeros exemplos de apóstatas 



(Ex 32; 1 Sam 15:11; Ne 9... : 26; Sl 78).. O Novo Testamento também adverte 

de apostasia, especialmente no tempo do fim, pouco antes do retorno do 

Senhor. Nosso Senhor advertiu de falsos cristos que se enganarão a muitos 

(Matt. 24: 4-12). Paulo escreveu aos tessalonicenses sobre a partida atacado da 

fé, que terá lugar durante o tempo futuro de tribulação (2 Ts 2: 3-12.). Pedro e 

Judas advertiu dos escarnecedores, que, no fim do tempo se afastaram da fé (2 

Pedro 3: 3; Jude 18). O apóstolo João advertiu que "esta é a última hora; e, como 

ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado; por onde 

conhecemos que é a última hora" (1 João 2:18; cf. 4 : 1-6). Mas apostasia, 

embora escalado no fim do tempo, não se limita ao que era. O escritor de 

Hebreus exortou seus leitores: "Tome cuidado, irmãos, para que não haja em 

qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo" (Hb 

3:12; cf. 5:. 11- 6: 8; 10: 26-31). 

Paulo sabia que Éfeso não seria poupado esforços para enganar as pessoas a 

abandonar a verdade. Em seu discurso de despedida aos anciãos de Éfeso em 

Atos 20: 29-30, ele disse, "Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes 

penetrarão no meio de vocês, que não pouparão o rebanho; e dentre vós 

mesmos, se levantarão homens falando perversa coisas, para atraírem os 

discípulos após si. " 

Como a revelação do Espírito em shows de escritura, a apostasia é previsível e 

inevitável. Haverá sempre aqueles que fazem uma resposta temporária para o 

evangelho, mas não têm verdadeira fé em Deus. Nós não devemos ficar 

surpresos quando eles saem, e deve se lembrar as palavras de João: "Eles saíram 

de nós, mas não eram dos nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam 

permanecido conosco; mas eles foram para fora, a fim de que ele pode ser 

demonstrado que todos eles são não de nós "(1 João 2:19). 

A Cronologia dos Apostasia 

que nos últimos tempos (4: 1b) 

Paulo define o período de tempo em que apostasia terá lugar como os tempos 

posteriores. Os tempos posteriores incluem, mas não estão limitados a, o 

futuro escatológico. A primeira vinda de Cristo inaugurou as posteriores ou 

últimos tempos, que foi a era messiânica. Primeira João 2:18 apoia este fato 

quando ele diz simplesmente: "Filhinhos, esta é a última hora." Primeira Pedro 

1:20 declara que Cristo "tem aparecido nestes últimos tempos por amor de 

vós." O escritor de Hebreus nos informa que Deus "nestes últimos dias falou-

nos no seu Filho" (Heb. 1: 2), e "agora uma vez na consumação dos séculos 

[Cristo] se manifestou para aniquilar o pecado pelo o sacrifício de si mesmo 

"(Hb. 9:26). Desde a primeira vinda de nosso Senhor ao Seu retorno, por tudo 

isso era da igreja, a apostasia ocorrerá e escalar até o final, quando "o amor a 

maioria das pessoas se esfriará" (Mat. 24:12). 



A fonte de Apostasia 

dando ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios 
(4: 1d) 

Como já foi referido, a apostasia é gerada por seres demoníacos. Efésios 6:12 

diz que a batalha pela verdade e o reino dos céus é uma luta "não é contra carne 

e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as forças deste 

mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nos lugares celestiais. 

" Prestando atenção a é de prosechō . O verbo expressa mais do que 

simplesmente ouvir alguma coisa. Ela significa "concordar com", "para 

dedicar-se a", ou "se apegar a algo". O tempo presente do particípio mostra que 

apóstatas continuamente se apegam ao ensino demoníaca. Eles entendem os 

fatos do evangelho intelectualmente, e identificar externamente com a fé 

cristã. Desde seus corações não estão bem com Deus e eles não tem o Espírito 

de ensinar e protegê-los (cf. Jude 19), no entanto, eles são atraídos por espíritos 

enganadores. Planos ( enganador ) vem da palavra raiz da qual o nosso Inglês 

palavra "planeta" deriva. Ele carrega a ideia de errância, e, assim, passou a 

significar "seduzir", ou "enganar". Demons são chamados enganoso porque 

causam homens a vagar da órbita da verdade. O Espírito Santo leva as pessoas 

a verdade salvadora (cf. Jo 16,13), enquanto estes espíritos impuros levá-los ao 

erro condenatório. 

Apóstatas não são realmente as vítimas de professores universitários 

sofisticados, líderes religiosos falsos, ou perversamente escritores ou alto-

falantes inteligentes. Eles são vítimas de espíritos demoníacos, purveying 

mentiras das profundezas do inferno através de tais seres humanos. O ensino 

falso é, portanto, algo muito mais do que uma aberração humana, é nada menos 

do que as doutrinas de demônios. O genitivo subjetivo indica que este não está 

ensinando sobre demônios, mas o ensino feito por eles. Satanás e seus agentes 

inventaram todo tipo de mentir teologias para confundir e enganar. Para sentar-

se sob o falso ensino que contradiz a verdade das Escrituras deve ser ensinada 

por demônios, e para colocar a mente e alma em perigo. Não é de admirar, 

então, que a Bíblia adverte contra a expor-se a falsa doutrina. 

Em sua segunda epístola, o apóstolo João escreveu: 

Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus 

Cristo veio em carne. Este é o enganador eo anticristo. Acautelai-vos, que você 

não pode perder o que temos feito, mas que você pode receber uma recompensa 

completa. Qualquer um que vai longe demais, e não persevera na doutrina de 

Cristo, não tem Deus; aquele que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai 

eo Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais 

em casa, e não dar-lhe uma saudação; para quem o saúda participa de suas más 

obras.(Vv. 7-11) 



Estamos para resgatar aqueles sob a influência do falso ensino, como iríamos arrancar um 

pedaço de pau para fora do fogo, tomando cuidado para não nos queimar (Judas 23). 

Deuteronômio 13: 12-18 nos dá um aviso muito simples sobre a apostasia: 

Se você ouvir em uma de suas cidades, que o Senhor, teu Deus, te dá para viver 

em qualquer um, dizendo que alguns homens inúteis saíram do meio de ti e 

seduziram os moradores da sua cidade, dizendo: "Vamos, e servir outros deuses 

"(a quem você não conhece), então você deve investigar e procurar e investigar 

minuciosamente. E se é verdade eo assunto estabelecido que essa abominação 

foi feito no meio de vós, vós certamente atacar os habitantes daquela cidade 

com o fio da espada, destruindo-o e tudo o que está nele e seu gado com a borda 

da a espada.Em seguida, você deve reunir toda a sua presa no meio da sua praça 

aberta e queimar a cidade e todo o seu espólio com o fogo como holocausto ao 

Senhor, vosso Deus; e será uma ruína para sempre. Nunca mais será 

reconstruída. E nada do que é colocado sob a proibição deve se apegar ao seu 

lado, a fim de que o Senhor pode transformar a partir de sua ira ardente e 

mostrar misericórdia para com você, e tem compaixão de você e fazer você 

aumentar, assim como Ele jurou seu pais, se você vai ouvir a voz do Senhor teu 

Deus, cumprindo todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, e fazer o 

que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. 

Isso séria advertência mostra a seriedade com que Deus nos quer ver apostasia. Era para ser 

cortado da nação de Israel como o câncer a partir de um corpo humano. 

A história de sedução demoníaca remonta a tentadora sucesso de Satanás de 

Eva no Jardim do Éden. Ao longo da história humana, culminando com a 

terrível influência de demônios na Tribulação (Apocalipse 9: 2-11; 13:14; 

16:14; 18: 2, 23; 19:20; 20: 2, 3, 8, 10 ), espíritos enganadores irão 

dobrar doutrinas de demônios. Através da misericórdia de Deus, no entanto, 

os verdadeiros crentes não vai sucumbir (Sl 44:18; Hb 6:.. 9; 10:39; Jude 24-

25). 

Os fornecedores de Apostasia 

por meio da hipocrisia de mentirosos cauterizadas em sua própria 

consciência, como com um ferro em brasa (4: 2) 

Falso ensino Demonic seriam distribuídos através de agentes 

humanos. Enquanto a fonte é sobrenatural, os agentes são naturais. A frase a 

hipocrisia de mentirosos traduz dois substantivos no texto grego e pode ser 

processado "Deite-falantes hipócritas ou enganosas." Para aprovisionar seus 

ensinamentos infernais, demônios usam enganadores humanos que falam as 

suas mentiras. Eles podem ser os líderes religiosos, e aparecem exteriormente 

bom e temente a Deus. Eles podem dar aulas em uma faculdade cristã 

ostensivamente ou seminário. Podem pastor de uma igreja, ou escrever livros 



teológicos ou comentários. Apesar de usar a máscara da religião (mesmo 

cristianismo) e usar uma máscara de piedade, eles não servir a Deus, mas 

Satanás. Eles blasfemar contra Deus. Sentado sob tais professores não tem 

valor redentor, e isso resulta em serem expostos a gangrena espiritual (2 Tim. 

2: 17-18). 

Os falsos mestres são capazes de fazer o seu trabalho diabólico sem restrição, 

porque eles são cauterizada a sua própria consciência, como com um ferro 

em brasa. Alguns argumentam que a metáfora de Paulo aqui é a de um escravo 

marcado com a marca de seu proprietário.Os falsos mestres, de acordo com esse 

ponto de vista, realizada marca de Satanás em suas consciências. Parece 

melhor, no entanto, para entender isso como uma referência para a queima ou 

entorpecente de suas consciências. Kautēriazō ( grelhado ) foi usado pelo 

escritor médico grego Hipócrates falar de cauterização. Os falsos mestres 

podem realizar a sua hipocrisia, pois suas consciências foram destruídos. A 

consciência é a faculdade que afirma ou condena uma ação (cf. Rom. 2: 14-

15). É a sensibilidade para o certo eo errado, que controla o 

comportamento. Paulo olhou para a sua consciência como a testemunha 

divinamente dado à condição de sua alma (cf. Atos 23: 1; 24:16; Rom. 9: 1; 2 

Cor 1:12; 2 Tim. 1: 3.). O apóstolo já afirmou que os falsos professores rejeitam 

"uma boa consciência" (1:19), que é o grande objetivo perseguido Paulo (1: 

5). As falsas consciências dos professores têm sido tão ignorado e mal 

informado que eles se tornaram como o tecido da cicatriz queimou sem sentido, 

que deixem de funcionar. Com consciências cicatrizes, eles não sentem culpa 

ou remorso, pois aprovisionar as suas falsas doutrinas. 

O conteúdo da Apostasia 

homens que proíbem o casamento e exigem abstinência de 
alimentos, (4: 3a) 

Qualquer coisa contrária às Escrituras pode ser o ponto de entrada do ensino 

demoníaca. Poderíamos ter esperado o apóstolo a seguir seus comentários 

severos sobre a doutrina demônio com exemplos como negar a Trindade ou a 

divindade do Salvador, ou rejeitar a salvação pela graça. Mas Satanás é tão sutil 

e procura ganhar uma posição em território mais facilmente rendido. Paulo dá 

uma amostra do que estava sendo ensinado em Éfeso. Os enganadores lá foram 

concentrando-se em dois ensinamentos aparentemente menores: que a 

espiritualidade exigiu evitando casamento e . abstenção de alimentos Como é 

típico do engano satânico, ambos os ensinamentos conter um elemento de 

verdade. Não há nada errado com singeleza, e tal estado pode ajudar serviço 

espiritual. Primeiro Coríntios 7: 25-35 homenageia aqueles projetado por Deus 

para ser único. Também não é o jejum de errado; é um acompanhamento 

importante para a oração (cf. Mt 6: 16-17.; 9: 14-15). A decepção vem em ver 



aqueles como elementos essenciais da salvação. A elaboração de meios 

humanos de salvação é uma característica marcante de toda religião falsa. 

O ensinamento de que a auto-negação no nível físico foi essencial para a 

verdadeira espiritualidade caracterizou os essênios. Eles eram uma seita judaica 

que apareceu na Palestina, logo no segundo século B . C . Eles formaram a 

comunidade de Qumran, perto do Mar Morto, onde os Manuscritos do Mar 

Morto foram encontrados. Eles praticavam o ascetismo, negando o casamento 

e aplicação de normas dietéticas especiais. É possível a sua influência estava 

sendo sentida em Éfeso. 

Outra influência possível era o dualismo filosófico que caracterizou grande 

parte da filosofia grega contemporânea. Essa visão considerou que a matéria 

era má, e do espírito bom. Casamento e alimentos, sendo os aspectos do mundo 

material mal, deveriam ser evitados. Tal ensino pode ter influenciado os 

Efésios, como fez o Corinthians (cf. 1 Cor 7: 1-7, 28-38; 15:12.). No segundo 

século, esse falso ensino desenvolvido na heresia perigosa conhecida como 

gnosticismo. Gnósticos se gabava de um conhecimento secreto, 

escondido. Eles acreditavam que eles eram os iniciados, que tinha transcendido 

o mundano e tocou a realidade de Deus. Eles rejeitaram o corpo como parte do 

mundo físico e do mal. Gnosticismo era a representar uma séria ameaça para a 

fé ortodoxa por vários séculos. 

A ênfase na externalism que marcou os apóstatas de Éfeso é típico de toda a 

religião falsa satânico. Desde o animismo de tribos primitivas para a 

sofisticação dos grandes religiões do mundo, os homens contam com boas 

obras, ritual de ida e abnegação. Comentários William Barclay, 

Esta era uma heresia sempre recorrente na Igreja; em cada geração homens se 

levantaram que tentou ser mais rigorosa do que a Deus. Quando o Cânones 

Apostólica veio a ser escrito, foi necessário para configurá-lo para baixo em 

preto e branco: "Se algum bispo, padre ou diácono, ou qualquer um na lista 

sacerdotal, se abstém de casamento e carne e vinho, não no chão de ascetismo 

(isto é, por uma questão de disciplina), mas por meio de aversão deles como um 

mal em si, esquecendo-se de que todas as coisas são muito bons, e que Deus fez 

o homem macho e fêmea, mas blasfemando e caluniar a obra de Deus, ou deixá- 

ele alterar, ou ser deposto e expulso da Igreja. Da mesma forma um leigo 

também "( Cânones Apostólicos 51). Irineu, escrevendo para o final do segundo 

século, conta como certos seguidores de Saturnino "declarar que o casamento 

ea geração são de Satanás. Muitos mesmo modo abster-se de alimentos de 

origem animal, e atraírem multidões por uma temperança fingida deste tipo 

(Irineu, Contra as Heresias , 1, 24, 2). Esse tipo de coisa chegou a um ponto 

em que os monges e eremitas do século IV. Eles foram embora e viveu no 

deserto egípcio, totalmente cortado de homens. Eles passaram suas vidas 

mortificar a carne. Um nunca comeu comida cozida e era famoso por sua 



"fleshlessness." Outro ficou a noite toda por um rochedo que se projeta de modo 

que era impossível para ele dormir. Outra era famoso porque ele permitiu que 

seu corpo para se tornar tão sujo e negligenciada que caiu de vermes .-lo 

enquanto ele caminhava Outra deliberAdãoente comeu sal no meio do verão e, 

em seguida, absteve-se de água potável "Um corpo limpo", disseram eles, 

"significa, necessariamente, uma alma impura." (. As Cartas a Timóteo, Tito e 

Filemom [Filadélfia: Westminster, 1975], 93-94) 

Tal ensino é ao mesmo tempo falsa e perigosa. Paulo rejeita em Colossenses 2: 

16-23: 

Portanto, que ninguém agir como seu juiz em relação a alimentos ou bebida, ou 

em relação a um festival ou uma lua nova ou um sábado dia-coisas que são uma 

mera sombra do que está por vir; mas a substância pertence a Cristo. Que 

ninguém se manter fraudar você de seu prêmio por deliciando-se com auto-

humilhação e da adoração dos anjos, tendo a sua posição sobre as visões que 

ele viu, inflados sem justa causa pelo seu entendimento carnal, e não retendo a 

cabeça, de quem o corpo inteiro, sendo fornecido e realizada em conjunto pelas 

articulações e ligamentos, cresce com um crescimento que vem de Deus. Se já 

morremos com Cristo para os princípios elementares do mundo, por que, como 

se você estivesse vivendo no mundo, você submeter-se a decretos, tais como, 

"Não mexa, não gosto, não toque!" (Que todos se referem a coisas destinadas a 

perecer com o uso) -em conformidade com os mandamentos e ensinamentos de 

homens? Estas são questões que têm, com certeza, a aparência de sabedoria, em 

self-made religião e auto-humilhação e tratamento severo do corpo, mas não 

são de nenhum valor contra indulgência carnal. 

Os crentes são completos em Cristo e não precisa praticar a abnegação física para ganhar a 

salvação do pecado e da justiça diante de Deus. 

O erro de Apostasia 

que Deus criou para serem recebidos compartilhada por aqueles 

que crêem e conhecem a verdade. Por tudo que Deus criou é bom, 

e nada deve ser rejeitado, se for recebido com gratidão; Porque é 

santificado por meio da palavra de Deus e pela oração. (4: 3-B-
5) 

O erro fundamental de tal ensino apóstata é que ele rejeita a revelação 

divina. Tudo falso ensino é uma negação da Palavra de Deus. Durante todo o 

Epístolas Pastorais, Paulo confronta falsos mestres para o seu tratamento da 

Sagrada Escritura (cf. 1 Tm 1: 3-11; 6: 3-5., 20-21; 2 Tm 2: 14-18; 23-26. ; 3: 

13-17; 4: 1-4; Tito 1: 9-16; 3: 9-11). Ao contrário do que o falso ensino que 

assola Éfeso, Deus criou o casamento e comida e os declarou bom (cf. Gn 1: 

28-31; 2: 18-24; 9: 3). Deus criou o casamento e comida para 

ser compartilhada em gratidão por aqueles que crêem e conhecem a 



verdade. Como, então, pode ser direito de negá-los aos homens? Deus fez o 

casamento e comida pelo mesmo motivo Ele fez tudo para dar alegria homem 

e trazer próprio glória (cf. 1 Cor. 10:31). Incrédulos, enquanto desfrutam de 

casamento ("a graça da vida" 1 Pedro 3: 7) e alimentos, não cumprem essa 

intenção final e louvar a Deus por eles. Assim, no sentido mais verdadeiro, 

Deus fez o casamento e comida para os que crêem e conhecem a 

verdade, porque eles são os únicos que o glorificará para tal bondade 

gracioso. Que tolice a abster-se de sua bondade e, portanto, negar a Deus o 

direito de ser glorificado para o seu prazer! 

Os enganadores efésios recusou-se a reconhecer que tudo o que Deus criou é 

bom. Eles negou categoricamente a bondade de criação de Deus, o que os 

levaram a entender que nada é para ser rejeitado, se for recebido com 

gratidão. Paulo volta a salientar que Deus propósito em dar boas coisas aos 

homens é, de modo que, em seu gozo desses presentes, eles louvam. Por 

gratidão receber presentes da graça de Deus, os crentes cumprir essa nobre 

intenção para o qual foram criadas essas coisas. A doxologia de Romanos 11:36 

resume esta perspectiva: "Porque dele, e por meio dele e para ele são todas as 

coisas A ele seja a glória para sempre Amém..." 

No encerramento da semana da criação, Deus pronunciou tudo o que Ele havia 

criado "bom" (Gn 1:31). Aquelas coisas boas de Deus que os crentes recebem 

com gratidão são santificados por meio da palavra de Deus e pela 

oração. Para ser santificados deve ser separado para uso 

santo. Os meios pelos quais que se realiza são a palavra de Deus e pela 

oração. Oração , obviamente, refere-se à ação de graças que expressa 

gratidão. A palavra parece referir-se a própria palavra em Gênesis 1:31, que 

tudo o que Deus fez foi bom. Há uma santificadora de casal, ou definir para 

além de tudo o que é pecaminoso. Mas também é possível que Paulo tem em 

mente mais de Gênesis 1:31, ou seja, o evangelho do Novo Testamento. 

No Epístolas Pastorais, a palavra de Deus refere-se à mensagem da salvação 

(cf. 2 Tm. 2: 9; Tito 2: 5). Através dessa mensagem, os crentes têm vindo a 

conhecer a verdade em Cristo. Parte do que a verdade é que Cristo aboliu as leis 

dietéticas. De acordo com Marcos 7:19, nosso Senhor ", declarou puros todos 

os alimentos" (cf. Atos 10: 9-15; 14: 1-12; Rom Colossenses 2: 16-17.). Os 

regulamentos dietéticos eram temporários, destinado a ensinar Israel a 

importância do discernimento e isolar a nação das sociedades pagãs ao seu 

redor. Voltar a impor-los agora seria para a fabricação de um sistema que faz a 

justiça que nega a obra de Cristo e desonra a Deus. Se os crentes a entender que 

o evangelho aboliu as leis dietéticas, e em oração oferta graças a Deus, eles 

podem receber todos os seus bons presentes, e Ele será glorificado. 

Celibato obrigatório e abstinência de alimentos em geral ou especial, é o ensino 

de demônios. Ela nega a bondade da criação de Deus, e rouba-lhe a glória e 



louvor Ele é devido para que a bondade. É também uma negação da verdade de 

Deus, como revelado em Sua Palavra. Mere externalism nem agrada a Deus, 

nem promove a espiritualidade genuína. 

A apostasia é um perigo sempre presente para a igreja. Os crentes podem evitar 

o falso ensino que o alimenta somente por dar ouvidos à Palavra de Deus. Eles 

fariam bem em prestar atenção ao aviso emitido pelo escritor de Hebreus: "Não 

se deixem levar por doutrinas várias e estranhas, porque é bom para o coração 

se fortifique com graça, e não por alimentos, por meio do qual aqueles que 

Assim, foram ocupados não foram beneficiados "(Heb. 13: 9). 

 

14. As qualidades de um excelente 

ministro - Parte 1 (1 Timóteo 4: 6-11) 

Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo 

Jesus, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens 

seguido. Mas não tem nada a ver com fábulas mundanas que 

sirvam exclusivamente para mulheres mais velhas. Por outro 

lado, disciplinar-se com o propósito de piedade; para a disciplina 

corporal é apenas de pouco lucro, mas a piedade é proveitosa 

para todas as coisas, uma vez que tem a promessa da vida presente 

e também para a vida futura. É uma declaração de confiança que 

merece aceitação plena. Pois é para este trabalho nós e lutamos, 

porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o 

Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Prescrever 
e ensinar essas coisas. (4: 6-11) 

Pastores são frequentemente avaliada com base nos critérios erradas. A sua 

eficácia é frequentemente medido pelo tamanho de sua igreja, o seu programa 

de construção, a sua popularidade, sua formação educacional, o número de 

livros que escreveram, ou sua exposição de rádio ou TV. 

Embora essas coisas podem ter algum significado, nenhum deles é biblicamente 

critérios válidos para avaliar um homem de Deus. O gênio puritano João Owen 

escreveu: "Um ministro pode preencher seus bancos, em sua jogada de 

comunhão, as bocas do público, mas o que o ministro está de joelhos em 

segredo diante de Deus Todo-Poderoso, que ele é e não mais" (citados na IDE 

Tomé, um puritano de Ouro Tesouro [Edinburgh: Banner da Verdade, 1977], 

192). Os verdadeiros critérios pelos quais um homem de Deus devem ser 

avaliados são encontrados no Novo Testamento. Em 4: 6-16, Paulo resume-

los. Eles formam o padrão pelo qual todos os ministérios devem ser medidos. 

Um excelente ministro é, sobretudo, um Servo 



você vai ser um bom servo de Cristo Jesus, (4: 6-B) 

É útil para usar como uma âncora para a passagem a frase no versículo 6, você 

vai ser um bom servo de Cristo Jesus. Essa frase detém o resto do ensino em 

4: 6-16, bem como sendo um dos subjacente temas de toda a 

epístola. Kalos ( bom ) também poderia ser traduzida como "nobre", 

"admirável", ou "excelente". Ele é usado em 3: 1 para descrever o ministério, e 

aqui para identificar o homem naquele ministério. É preciso um homem nobre 

para fazer o trabalho nobre. Diakonos ( servo ) não é aqui utilizada no sentido 

técnico do ofício de diácono, mas no seu uso mais geral (cf. 1 Cor. 4: 1-2; 2 

Cor. 3: 6, 6: 4) de qualquer um que serve em qualquer ministério em nome de 

Cristo. 

Diakonos pode ser contrastado com outra palavra frequentemente usado para 

descrever aqueles que servem a Cristo, doulos . A última palavra, muitas vezes 

traduzida como "escravo", tem a idéia de submissão e sujeição. Diakonos tem 

a idéia de "manutenção", ou "utilidade".Aqueles que servem a Cristo são 

chamados a excelência em sua utilidade para a sua causa. 

Tendo discutido a inevitabilidade de falsos mestres em 4: 1-5, Paulo agora 

instrui Timóteo em como ser, e avaliar aqueles adequados para ser, um ministro 

efetivo do Senhor em face da oposição demoníaca. Ao fazê-lo, Paulo concentra-

se principalmente sobre as características positivas que devem caracterizar um 

excelente ministério. A maneira de derrotar falsa doutrina não é apenas por 

denunciar e refutá-lo, mas também por ensinar positivamente e viver a 

verdade. O foco principal do ministério é ser positivo, para construir o povo de 

Deus, porque a santificação é mais do que evitar erro, está sendo construído 

com a verdade. 

Assim, Paulo chama Timóteo para ser um excelente servo de Jesus Cristo, e 

para estabelecer um padrão de virtude na fé, devoção e conduta que outros 

podem seguir. Ao fazê-lo, as pessoas vão ser entregues a partir de heresia e será 

focada na verdade positiva que os torna fortes espiritualmente. Em 4: 6-16, 

Paulo dirige Timoteo considerar suas responsabilidades, exibindo qualidades 

onze que devem caracterizar o ministério de um excelente servo de Jesus Cristo. 

Um excelente ministro adverte seus Povo de erro 

Propondo estas coisas aos irmãos, (4: 6a) 

Enquanto o ministério não está a ser dominada por uma atitude negativa, isso 

não significa que não há lugar para o aviso. É um elemento essencial do 

ministério. Hupotithēmi ( apontando ) é um verbo leve, ou seja, "para 

lembrar", ou "sugerir". Pode ser traduzida literalmente como ", para colocar 

antes." O verbo não tem a idéia de comandar pessoas ou forçar a 



obediência. Em vez disso, ele se refere a gentil, humilde persuasão. O tempo 

presente do particípio indica Timoteo era para ser continuamente advertindo 

seu povo. 

Esse foi um tema recorrente no ministério de Paulo. Em Atos 20: 29-32, ele 

advertiu os anciãos de Éfeso: 

Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, 

que não pouparão o rebanho; E que, dentre vós mesmos se levantarão homens 

que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, esteja 

em estado de alerta, lembrando que dia e noite por um período de três anos, não 

cessei de admoestar cada um com lágrimas. E agora eu encomendo a Deus e à 

palavra da sua graça, a qual é poderosa para vos edificar e dar herança entre 

todos os que são santificados (cf. Rom 15:15; 1 Cor. 04:14.; Col. 1:28; 2: 8). 

Paulo advertiu-os sobre os erros que estavam por vir. Ele não fez, no entanto, dar uma 

exposição exaustiva desses erros. Em vez disso, ele se concentrou no aspecto positivo da 

construção de sua fé através da Palavra de Deus. Tendo essa base sólida, que seria capaz de 

lidar com qualquer tipo de erro quando ele veio. 

Essas coisas são aqueles Paulo alertou para em 4: 1-5. Timoteo é alertar para o 

perigo de todos os recursos de anti-bíblico, doutrina demoníaca difundida por 

falsos mestres. As pessoas que ele é alertar são os irmãos, o povo de Deus. Os 

crentes não devem ser "as crianças, jogou aqui e ali por ondas e levados ao redor 

por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia enganam 

fraudulosamente" (Ef. 4:14). Ele é para lembrá-los de que a maneira de lidar 

com falso ensino satânico é ser forte na Palavra (1 João 2:14). 

A incapacidade de pensar biblicamente e teologicamente custou a igreja 

caro. Isso tem permitido a infiltração de todo o tipo de erro. Isso, por sua vez, 

levou à igreja de se tornar confuso e fraco. Pregação Convictionless, que 

consiste em aguado ensino, platitudes e teologia fraco substituiu 

doutrinariamente forte pregação expositiva. O legado resultante tem sido um 

dos confusão carismático, usurpação psicológica, misticismo, mesmo 

influência psíquica e ocultismo. Muito do que o caos pode ser atribuído 

diretamente ao fracasso de pastores de pensar criticamente e pregar com 

convicção. Assim, muitos pastores não conseguiram traçar a linha clara entre a 

verdade eo erro e construir as suas pessoas se na doutrina rica e sólida da 

Palavra de Deus. Esses pregadores fracos são muitas vezes disse para 

compensar por ter o que alguns chamam de "coração de pastor." O coração de 

um pastor, no entanto, não é medida por quão bom um homem é pelo carinho 

ovelhas, mas por quão bem ele protege-los de lobos e alimenta-los para que eles 

crescem para ser maduro e forte. 

Deus tem aqueles em posições de liderança espiritual responsáveis para alertar 

seu povo. Ezequiel 3: 17-21 refere-se a advertência de Deus a Ezequiel: 



Filho do homem, te dei por atalaia sobre a casa de Israel; sempre que você ouvir 

uma palavra da minha boca, avisá-los de mim. Quando eu disser ao ímpio: 

"Você certamente morrerá"; e você não avisá-lo ou falar para avisar o ímpio 

acerca do seu mau caminho para que ele possa viver, esse ímpio morrerá na sua 

iniqüidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. No entanto, se você 

tiver alertou o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade ou do seu mau 

caminho, ele morrerá na sua iniqüidade; mas de ter entregue a si mesmo. Mais 

uma vez, quando o justo se afasta de sua justiça, e cometendo a iniqüidade, e 

eu colocar um obstáculo à sua frente, ele morrerá; desde que você não o avisou 

que ele morrerá no seu pecado, e suas obras de justiça que tiver praticado não 

será lembrada; mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. No entanto, se 

você tiver advertiu o homem justo que o justo não o pecado, e ele não pecar, 

certamente viverá, porque recebeu o aviso; e de ter entregue a si mesmo. 

Em 2 Timóteo 4: 1-5, Paulo deu a seguinte exortação a Timóteo: 

Conjuro-te na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e 

os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino: prega a palavra; estar pronto 

a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta, com toda a paciência e 

instrução. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas 

querendo ter comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as 

suas próprias concupiscências; e se recusarão a dar ouvidos à verdade, e 

voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de 

um evangelista, cumpre o teu ministério. 

Um homem de Deus deve desenvolver e pregar convicções fortes. Ele deve 

alertar continuamente o seu povo de erro em caso de necessidade. Ele é o 

protetor de seu rebanho. 

Um excelente ministro é um estudante de Peritos da 

Escritura 

constantemente alimentado com as palavras da fé e da boa 
doutrina que tens seguido. (4: 6-C) 

Esta qualidade é fundamental para a excelência no ministério, mas, 

infelizmente, está faltando na igreja de hoje. Pregação contemporânea Much é 

fraco e produz igrejas fracas porque reflete uma falta de conhecimento bíblico, 

e um compromisso mínimo para o estudo das Escrituras.Para muitos pastores, 

o estudo é uma intrusão em sua programação. Ele interrompe a rotina de tarefas 

administrativas e reuniões com que ocupam-se. Eles estudam apenas o 

suficiente para fazer um sermão, não para alimentar seus próprios corações e 

pensar profundamente e cuidadosamente sobre a verdade divina. O resultado é 

sermões impotentes que caem sobre corações duros e têm pouco impacto. 



Isso nem sempre tem sido o caso, no entanto. Ao longo da história da igreja, a 

maioria dos maiores teólogos têm sido pastores. Por exemplo, além de seu 

trabalho de reforma da igreja, os reformadores tiveram responsabilidades 

pastorais regulares. Os líderes do século XVII movimento Inglês puritano, 

homens como João Owen, Richard Baxter, Tomé Goodwin, e Tomé Brooks, 

eram pastores. Como pastores, eles foram acima de todos os estudantes da 

Escritura, e não apenas comunicadores, administradores ou conselheiros. Sua 

compreensão e interpretação da Escritura foi marcado pela precisão. Eles 

trabalharam duro no ensino e pregação (cf. 5,17). 

William Tyndale, o reformador Inglês do século XVI e tradutor da Bíblia, foi 

um exemplo de um homem com um ardente desejo de estudar e compreender a 

Palavra de Deus. Na prisão pouco antes ele foi martirizado, ele escreveu uma 

carta para o governador-chefe pedindo 

uma tampa mais quente, uma vela, um pedaço de pano para corrigir minhas 

leggings ... Mas acima de tudo, peço e suplico a sua clemência para ser urgente 

com o procurador para que ele gentilmente me permite ter a minha Bíblia 

hebraica, Gramática Hebraica e hebraico Dictionary, para que eu possa passar 

o tempo com que, em estudo. (Citado em J. Oswald Sanders, Liderança 

Espiritual, rev ed.. [Chicago: Moody, 1980], 148) 

É com esse estudo de especialistas da Escritura que Paulo chamado Timóteo. A 

tradução constantemente alimentada reflete o tempo presente do particípio. A 

experiência contínua de ser alimentada sobre as verdades da Palavra de Deus 

é essencial. Um excelente ministro deve ler a Palavra, estudá-la, meditá-la, e 

dominar o seu conteúdo. Só então é que ele pode ser "a Deus aprovado, como 

obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da 

verdade" (2 Tim. 2:15). 

A frase as palavras da fé reflete o corpo da verdade cristã contida nas 

Escrituras. (. 2 Tim 3: 16-17); Se a palavra é "inspirada por Deus e útil para o 

ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça que o 

homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra", 

um ministro deve conhecê-la. Nenhum prémio pode ser colocado sobre a 

ignorância bíblica. A questão não é como um bom comunicador é um homem, 

ou quão bem ele conhece a cultura e as questões contemporâneas, ou até mesmo 

o quão bem ele conhece as vicissitudes particulares de seu rebanho. A questão 

é o quão bem ele conhece a Palavra de Deus, uma vez que a revelação de Deus 

perfeitamente avalia todas as questões em todos os tempos e todas as vidas e se 

dirige a eles com a vontade divina. É através do conhecimento da Palavra que 

o pastor cumpre sua vocação para liderar seu povo através do crescimento 

espiritual à semelhança de Cristo (cf. 1 Pedro 2: 2). 



A sã doutrina é que o ensino que está firmemente enraizada na e rendeu a partir 

da interpretação correta das Escrituras, os sistemas não humanos das 

especulações teológicas ou filosóficas. Teologia exegética deve ser o 

fundamento da teologia bíblica e sistemática. Um excelente ministro deve ser 

conhecedor da verdade bíblica, tanto a sua profundidade e amplitude. 

Paulo é rápido em acrescentar que ele sabia que era que a sã doutrina que 

Timóteo tinha vindo a seguir. A fé sincera da avó de Timóteo, Lois, e sua mãe, 

Eunice, tinha sido passada a ele, fazendo com que Paulo para escrever ", desde 

a infância você tem conhecidas as sagradas letras, que são capazes de dar-lhe a 

sabedoria que conduz à salvação, pela fé que há em Cristo Jesus "(2 Tim. 

3:15). Timóteo também tinha sido ensinado a sã doutrina de Paulo (cf. 2 Tm 

1:13; 2: 1-2.). Paulo exortou-o a continuar a seguir as verdades da Palavra de 

Deus que tinha vindo a seguir toda a sua vida. Tal exortação é necessária porque 

qualquer homem de Deus pode ser tentado a perder o seu coração para a Palavra 

e do trabalho. Isto está implícito na preocupação muito pessoal de Paulo para a 

lealdade de Timóteo em 06:20 e em sua segunda carta a ele (cf. 2 Tm 1: 6-8, 

13, 14; 2:. 15-23; 3: 16-4: 4). 

Um excelente ministro deve ser um excelente aluno da Escritura. Ele não pode 

dar o que ele não leva em. 

Um excelente ministro Evita a influência do ensino 

Unholy 

Mas não tem nada a ver com fábulas mundanas que sirvam 
exclusivamente para mulheres mais velhas. (4: 7-A) 

O outro lado de ser forte na Palavra é evitar falso ensino. Um excelente ministro 

que está comprometida com o estudo das Escrituras é correspondentemente 

desinteressado em e dispostos a ter sua força dissipada pelo ensino 

ímpios. Paraiteomai ( não tem nada a ver com ) é uma palavra forte, que 

significa "rejeitar", ou "repudiar" ( cf. 2 Tm 2:23;. Tito 

3:10). Mundano traduz bebēlos , uma palavra que descreve o que é separar 

radicalmente a partir do que é santo. Pode ser traduzida como "profano", e 

refere-se a qualquer coisa que contradiz a Palavra de 

Deus. Fábulas traduz muthos , do qual nossos Inglês palavra "mito" 

deriva. Essas fábulas são o oposto da verdade bíblica (cf. 2 Tim. 4: 4). Paulo 

sarcasticamente os descreve como apto apenas para mulheres de idade. As 

mulheres não eram geralmente permitido a oportunidade educacional homens 

tinham, por isso esta frase vem de uma tal situação. Esse epíteto era comumente 

usado em círculos filosóficos como um termo de desdém para um ponto de vista 

sem credibilidade e, portanto, apelar apenas para mães de família sem instrução, 

sem sofisticação, e talvez senis. Nenhum homem inteligente iria ouvi-lo em 

tudo. Os efésios teria entendido o uso de Paulo da frase. 



A mente é uma coisa preciosa, e Deus espera que aqueles na liderança para ter 

uma mente pura, um saturada com a Sua Palavra. Não há lugar para tolos, bobos 

mitos que são, na realidade, as doutrinas de demônios. A excelente ministro 

mantém sua convicção e sua clareza da mente, expondo-se à Palavra de Deus 

(cf. Fl 4.. 8; 2 Tm 2:16), e não às mentiras demoníacas que assalto a Bíblia. Sob 

o pretexto de educação teológica avançada e erudição acadêmica, amor muitos 

um homem da verdade foi destruída, e uma mente clara uma vez tem sido 

irremediavelmente confusa. 

Um excelente ministro se discipline para Piedade 

Por outro lado, disciplinar-se com o propósito de piedade; para a 

disciplina corporal é apenas de pouco lucro, mas a piedade é 

proveitosa para todas as coisas, uma vez que tem a promessa da 

vida presente e também para a vida futura. É uma declaração de 
confiança que merece aceitação plena. (4: 7b-9) 

Não há ministério espiritual eficaz além de piedade pessoal, já que o ministério 

é o estouro de uma vida piedosa. J. Oswald Sanders escreveu: "fins espirituais 

pode ser alcançado apenas por homens espirituais que empregam métodos 

espirituais" ( Liderança Espiritual, 40). 

Spurgeon descrito nas seguintes palavras do ministro que, na falta de piedade 

em sua própria vida, que buscam levar os outros a ele: 

Um pastor sem graça é um homem cego eleito para um cargo de professor de 

óptica, filosofar sobre luz e visão, discursando sobre a distinção e para os outros 

as sombras agradáveis e delicados blendings das cores prismáticas, enquanto 

ele próprio é absolutamente no escuro! Ele é um homem mudo e elevado à 

cátedra de música; um homem surdo fluente sobre sinfonias e harmonias! Ele é 

uma toupeira professando educar águias; uma lapa eleito para presidir a 

anjos. ( Lições aos meus alunos da primeira série [reimpressão; Grand Rapids: 

Baker, 1980], 4) 

Disciplina é de gumnazō , a partir do qual nossas palavras inglesas "ginásio" e 

"ginástica" derivam. Significa "para treinar", ou "a exercer." A palavra fala da, 

extenuante, treinamento rigoroso auto-sacrificar um atleta sofre. 

Cada cidade grega teve o seu ginásio, e Éfeso não foi excepção. Jovens 

habitualmente passou grande parte de seu tempo a partir de idades dezesseis a 

dezoito em treinamento físico. Isso foi vital, pois a vida naqueles dias envolveu 

muita atividade física. Houve uma grande ênfase no treinamento físico e da 

glória de vencer eventos esportivos. 

Usando gumnazō , Paulo joga fora esse fenômeno cultural e aplica-lo para o 

reino espiritual. Como a cultura grega enfatizou treinamento dedicado do corpo, 



Paulo exortou Timóteo a disciplinar -se com o propósito de santidade. O 

tempo presente do verbo indica que era para ser constante busca de 

Timóteo. Timoteo era treinar seu homem interior para a piedade. 

Eusebeia ( piedade ) expressa a realidade de reverência, piedade e verdadeira 

virtude espiritual. Era uma palavra muito usada pelos filósofos da época de 

Paulo. Os platônicos definiu como "conduta correta no que diz respeito aos 

deuses." A definição estóica era "conhecimento de como Deus deve ser 

adorado." Lucian disse que descreveu aquele que era "um amante dos deuses", 

enquanto Xenofonte disse que caracteriza alguém que foi "sábia sobre os 

deuses" (cf. Richard C. Trench, sinônimos do Novo Testamento [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1976] , 172-73).Assim, mesmo para os pagãos eusebeia significou 

uma preocupação para divindade e uma reverência pelas coisas sagradas. 

Esse conceito transitam para a fé cristã. A piedade é uma atitude e resposta para 

com o verdadeiro Deus Criador direita; uma preocupação do coração com as 

realidades santas e sagradas. Ele é o respeito que é devido a Deus, e é, portanto, 

a maior de todas as virtudes. Em 1 Timóteo 6: 3 diz-se estar no coração da 

verdade. Segundo Pedro 1: 3 diz que vem de Cristo, enquanto que 1 Timóteo 

6:11 saldos que, ensinando que os crentes devem persegui-lo. De acordo com 

Atos 3:12 traz poder, enquanto que 2 Timóteo 3:12 indica que traz 

problemas. Primeira Timóteo 6: 5-6 diz que ela traz eterno (embora não 

necessariamente temporal) bênçãos. A piedade é o coração ea alma do caráter 

cristão, e com o objectivo de vida cristã (cf. 1 Tm 2: 2; 2 Pedro 3.: 11). 

Auto-disciplina espiritual é a chave para uma vida piedosa. Em 1 Coríntios 9: 

24-27 Paulo escreveu: 

Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o 

prêmio? Correi de tal maneira que você pode ganhar. E todo aquele que luta, 

exerce domínio próprio em todas as coisas. Eles, então, fazê-lo para alcançar 

uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Por isso eu corro de tal 

forma, como não sem meta; Eu caixa de tal forma, não como batendo no ar; mas 

eu buffet meu corpo e faço dele meu escravo, para que, eventualmente, depois 

de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. 

Em 2 Coríntios 7: 1, ele exortou-nos a "purificar-nos de toda a imundícia da carne e do 

espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus." Em 2 Timóteo 2: 3-5 Paulo ordenou 

a Timóteo para 

Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço 

se embaraça ativa nos assuntos da vida cotidiana, para que ele possa agradar 

aquele que o alistou como soldado. E também, se alguém concorre como atleta, 

ele não ganhar o prêmio, a menos que ele compete de acordo com as regras. 



Aqui Paulo compara disciplina espiritual ao que é exigido de um soldado e de um atleta. Tal 

disciplina é necessária para a vitória na guerra, ou nos jogos. A falta de disciplina espiritual 

é a principal razão para que muitos líderes espirituais cair em pecado. Eles não conseguem 

passar o tempo cultivando os meios de graça, na Palavra, na oração e no serviço de auto-

sacrifício. Um excelente ministro é buscar a piedade, não o sucesso (cf. 1 Tim. 1: 5; 2: 8; 3: 

2, 10; 6:11; 2 Tm 2: 1, 21-22.). Ele vai ouvir um dia do Senhor, "Muito bem, servo bom e 

fiel" (Mat. 25:21). 

Nos dias de Paulo, como em nossa própria, houve uma grande ênfase 

na disciplina corporal. Embora útil, tal disciplina é apenas de pouco 

lucro. Paulo está mostrando que é limitada, tanto em extensão e 

duração. disciplina corporal afeta apenas o corpo físico durante esta vida 

terrena. Por outro lado, a piedade é proveitosa para todas as coisas, uma vez 

que tem a promessa da vida presente e também para a vida futura. Ao 

contrário de disciplina corporal, a piedade é proveitosa para a alma, bem 

como o corpo. Seus efeitos positivos também não se limitam a esta vida, 

porque que tem a promessa da vida presente e também para a vida 

futura. Cultivando piedade trará benefícios na vida presente (cf. Prov. 3: 7-8), 

mas trará principalmente bem-aventurança por toda a eternidade. 

Então axiomático é a verdade do versículo 8 que Paulo chama de uma 

declaração de confiança merecedor plena aceitação. Como observado no 

capítulo 3 deste volume, uma declaração de confiança é uma afirmação óbvia 

auto-evidente. É algo tão patentemente claro que todo mundo reconhece 

isso. Esta afirmação remete para o verso 8, não em frente ao comentário no 

versículo 10. O versículo 8 é muito mais de uma proverbial, a afirmação 

axiomática que versículo 10. A declaração proverbial não começaria com uma 

referência à trabalhando e se esforçando, como faz o versículo 10 . Por fim, a 

frase grega eis 166touto gar que começa o versículo 10 mostra que o versículo 

10 não é a declaração de confiança, mas apoia-lo. O versículo 10, então, segue-

se a verdade do versículo 8. 

É axiomático que os crentes devem ser disciplinando-se para a piedade por 

causa de seu valor eterno. A piedade, não fama, popularidade ou reputação, é a 

busca do excelente ministro, que deve ser um exemplo de virtude espiritual para 

seu rebanho. Ele deve aplicar todos os meios de graça, como ele se esforça para 

ser capaz de dizer, como disse Paulo: "Sede meus imitadores, como também eu 

sou de Cristo" (1 Cor. 11: 1). 

Um excelente ministro tem o compromisso de trabalho 

duro 

Pois é para este trabalho nós e lutamos, porque temos posto a 

nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os 
homens, principalmente dos fiéis. (04:10) 



O ministério de excelência não é apenas um exercício exigente celeste poder 

divino, mas também uma tarefa terrena, exigindo um trabalho árduo. Como já 

observado, para este se conecta versículo 10 com o versículo 8. O objetivo de 

trabalhar e esforço é piedade, com suas implicações 

eternas. Kopiaō ( trabalho ) significa "a trabalhar para o ponto de cansaço e 

exaustão." Agōnizomai ( esforçam ) é o fonte de nossa Inglês palavra 

"agonia". Significa "a se envolver em uma luta." Em 2 Coríntios 5: 9-11, Paulo 

dá duas razões tal trabalho duro é necessário: os crentes vão comparecer perante 

o tribunal de Cristo, e os incrédulos enfrentará julgamento eterno de Deus (v 

11; cf. Col. (v. 10). 1: 28-29). 

O conhecimento desta demanda de trabalho diligente estimula a excelente 

ministro para esforços sérios. Não é de admirar Henry Martyn, o missionário 

para a Índia, exclamou: "Agora deixe-me queimar por Deus." Por causa de seu 

diligente trabalho, duro como um missionário para os índios americanos, Davi 

Brainerd estava morto antes de chegar meia. Ministros de Deus estão engajados 

em uma obra eterna, com o destino das almas dos homens em jogo. A urgência 

de que o trabalho leva-los, através de cansaço, solidão e luta. J. Oswald Sanders 

escreveu: "Se ele não está disposto a pagar o preço de fadiga por sua liderança, 

ele será sempre medíocre ... A verdadeira liderança sempre cobra um pesado 

tributo sobre todo o homem, eo mais eficaz a liderança é, o maior o preço a ser 

pago "( Liderança Espiritual, 175, 169). Paulo afirmou aos Gálatas, que através 

da cruz de Cristo "o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo" (Gl. 

6:14). Para o Corinthians, ele escreveu: 

Porque, se anuncio o evangelho, não tenho nada para se orgulhar de, porque eu 

sou por necessidade; e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Porque, se eu 

fizer isso voluntariamente, tenho recompensa; mas se contra a minha vontade, 

eu tenho uma mordomia que me foi confiado ... Por isso eu corro de tal forma, 

como não sem meta; Eu caixa de tal forma, não como batendo no ar; mas eu 

buffet meu corpo e faço dele meu escravo, para que, eventualmente, depois de 

ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. (1 Cor. 9: 16-

17, 26-27) 

Ambas as passagens falam do compromisso de Paulo a trabalho duro e privação, um 

compromisso evidenciado por seu sofrimento gravado em 2 Coríntios 11. 

Um excelente ministro vive com esperança e não é motivada por gratificação 

instantânea ou cumprimento imediato. Ele fixa a sua esperança em Deus 

vivo. O pretérito perfeito do verbo indica que algo seja feito no passado com 

contínuos resultados no presente. Ele constantemente se esforça na luz da 

eternidade. Como ele foi salvo na esperança (Rom. 8:24), para que ele vive e 

ministros em que a esperança. Suas preocupações não se relacionam com o 

mundo temporal ou realização terrena, mas ao reino da eternidade e do reino 

invisível. 



Como observado no capítulo 12 deste volume, a frase do Deus vivo é 

freqüentemente usado no Antigo Testamento, em contraste com os ídolos 

mortos (cf. 1 Sam 17:26; 2 Reis 19:. 4, 16; Sl. 42: 2; 84: 2). Excelentes ministros 

não servem ídolos mortos por recompensas terrenas, mas a Deus eternamente 

vivo e verdadeiro para os resultados e recompensas que só serão conhecidos no 

céu. 

Em que sentido Deus é o Salvador de todos os homens, especialmente dos 

fiéis foi muito disputado. Alguns, querendo eliminar o ensino bíblico de um 

inferno eterno, argumentam que Paulo aqui ensina universalismo, que todos os 

homens serão salvos. Essa visão viola o princípio hermenêutico básico 

conhecido como analogia Scriptura. De acordo com esse princípio, a Bíblia 

nunca se contradiz. Isso nunca vai ensinar algo em uma passagem que viole o 

que ela ensina em outro lugar. 

A Bíblia ensina claramente que aqueles que rejeitam a Deus vai ser condenado 

ao inferno (Apocalipse 20: 11-15). Mateus 25:41 e 46 estabelecem que a 

duração do que a punição será eterna. Segundo Tessalonicenses 1: 8-9 diz que 

aqueles que não conhecem a Deus e se recusam a obedecer o evangelho vai 

sofrer punição eterna longe da presença de Deus. Jesus repetidamente falou do 

perigo do inferno (Mateus 08:12; 13: 41-42., 49-50; 22:13; 24:51; 25:30; Lucas 

13:28). Ele solenemente advertiu aqueles que rejeitaram que morreriam em 

seus pecados (João 8:24). Universalismo é inegavelmente contrária à Escritura, 

uma vez que as mesmas palavras no original que descrevem o inferno como 

eterna também descrevem Deus e do céu como eterno. 

Um segundo ponto de vista pode ser apelidado de potencial / vista real. De 

acordo com este ponto de vista, Cristo é, potencialmente, o salvador de todos 

os homens, mas, na verdade, apenas daqueles que acreditam. É verdade que a 

morte de Cristo foi poderoso o suficiente para ter redimiu toda a raça humana e 

para satisfazer a justiça de Deus e remover a barreira entre Deus e todos os 

homens. Portanto, todos podem ser chamados à salvação e justamente 

condenado se eles se recusarem a esse chamado. Por meio da morte de Cristo, 

Deus fez provisão para os pecados do mundo (cf. a discussão de 1 Tim. 2: 6, no 

capítulo 6 deste volume). 

Que tal não é o ensino deste verso, no entanto, é revelado pelo uso do 

advérbio malista ( especialmente ), o que deve significar que todos os homens 

irão desfrutar, em certa medida o mesmo tipo de salvação como crentes 

desfrutam. O advérbio não é adversativa ou contrastante, ele não pode estar 

dizendo que todos os homens são salvos em um sentido, mas os crentes em 

outro. A diferença é de grau, não de tipo. 

Parece melhor para entender este versículo para ensinar que Deus é realmente 

o Salvador de todos os homens, que, na verdade, não salvá-los, mas apenas no 



sentido temporal, enquanto crentes Ele salva no sentido eterno. Em ambos os 

casos, Ele é o seu Salvador e há uma poupança que Ele faz em seu nome. Nesta 

vida, todos os homens experimentam em algum grau a proteger, entregar, 

sustentando o poder de Deus. Crentes experimentarão que o grau máximo de 

tempo e por toda a eternidade. 

A palavra Salvador não é sempre na Escritura limitado a salvação do 

pecado. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo 

Testamento, Soter ( Salvador ) é por vezes utilizado na menor sensação de 

"libertador" (cf. Jz. 3: 9; 6:14; 2 Sm 03:18; 2 Reis 13. .: 5; Neh 9:27; Obad 

21)..Palavras no mesmo grupo palavra ocasionalmente têm sentido no Novo 

Testamento, bem como (cf. Lucas 1:71; Atos 07:25; 27:34; 01:19 Phil; Heb. 11: 

7.). A palavra relacionada, Sozo ("salvar") é usado nos Evangelhos para se 

referir a cura física (Mateus 9: 21-22., Marcos 05:23; Lucas 08:36, 50; João 

11:12; cf. Atos 4: 9). Deus é o Salvador de todos os homens , em que Ele 

detém o morte e do julgamento todos os pecadores devem receber por causa do 

pecado (cf. Ez 18: 4, 32; Rom 6:23..). A realidade que Deus livra os homens da 

condenação instantâneas e faz "bom e [dá-lhes] chuvas do céu e estações 

frutíferas, satisfazendo [seu] coração de fartura e alegria" (Atos 14:17) mostra 

que ele é o Salvador de todos. Ele graciosamente dá "para toda a vida, a 

respiração e todas as coisas" (Atos 17:25), e "faz com que o seu sol se levante 

sobre maus e bons, e faz chover sobre os justos e injustos" (Mat. 05:45 ). Ele 

dá a graça comum a todos os homens. Incrédulos experimentar a bondade ea 

misericórdia de Deus em que eles não estão mortos instantaneamente pelo seu 

pecado. Nem Ele dar-lhes dor constante e privação permanente. Eles 

experimentam as Suas bênçãos temporais nesta vida. 

Este princípio é ilustrado em Isaías 63: 8-10: 

Pois Ele disse: "Certamente, eles são meu povo, filhos que não procederão com 

falsidade." Então, Ele tornou-se o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi 

ele angustiado, eo anjo da sua presença os salvou; em Seu amor e em Sua 

misericórdia, Ele os remiu; E ele levantou-os e levou-os todos os dias de 

idade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo; por isso, 

voltou-se para tornar-se seu inimigo, ele lutou contra eles. 

O verso 8 diz que Deus se tornou Salvador de Israel. Ele trouxe a nação do Egito, e se 

preocupava com eles. Ele forneceu comida, água, e libertação de seus inimigos. Que ele não 

era o Salvador em um sentido espiritual de cada israelita é clara a partir do versículo 10, que 

diz que Ele se tornou seu inimigo e lutou contra eles. Essa passagem é análogo ao pensamento 

de Paulo em 04:10. Deus é o Salvador de todos os homens no sentido temporal, 

e especialmente dos crentes , no sentido espiritual, que são entregues a partir de penalidade 

do pecado para sempre! 

Assim, o excelente ministro não tem problemas trabalhando duro proclamando 

a glória de poupança e da obra de Deus em Cristo, sabendo que ele serve a Deus 



vivo, que é, por natureza, o Salvador, tanto em tempo e para a eternidade. Esse 

aspecto eterno de salvação de Deus foi o que motivou Paulo para aguentar o 

que ele sofreu no curso de seu ministério evangélico. 

Diz-se que um ministro chamado Tomé Cochrane foi questionado durante uma 

entrevista para o campo missionário, "Em que parte do campo você sente-se 

especialmente chamado?" Ele respondeu: "Eu só sei que eu deveria deseja que 

ele seja o mais difícil você poderia me oferecer." 

Richard Baxter, do século XVII piedosa Inglês puritano, escreveu, 

O trabalho ministerial devem ser exercidas de forma diligente e laboriosa, como 

sendo de tal consequência indizível a nós mesmos e aos outros. Estamos a tentar 

defender o mundo, para salvá-lo da maldição de Deus, para aperfeiçoar a 

criação, para atingir os fins da morte de Cristo, a nós e aos outros salvar da 

perdição, para vencer o diabo, e demolir o seu reino, para definir o reino de 

Cristo, e para alcançar e ajudar os outros para o reino da glória. E são essas 

obras que ser feito com uma mente descuidada, ou uma mão preguiçoso? O ver, 

então, que este trabalho seja feito com toda a sua força! Estudar muito, para o 

poço é fundo, e nossos cérebros são rasos. ( O Reformed Pastor [Edinburgh: 

Banner da Verdade, 1979], 112) 

A excelente trabalho do ministro não deve ser feito no poder da carne, mas do 

Espírito. Paulo atinge esse equilíbrio em Colossenses 1: 28-29: "E nós 

proclamamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda a 

sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo e para este 

fim também trabalho, lutando segundo a. Seu poder, que poderosamente 

trabalha dentro de mim. " O trabalho duro no ministério deve ser energizado 

pelo poder de Deus em ação no ministro. 

Um excelente ministro Ensina com autoridade 

Prescrever e ensinar essas coisas. (4:11) 

Comando de Paulo a Timóteo contrasta fortemente com muita pregação 

contemporânea. Pregando em nossos dias é muitas vezes intrigante, mas 

raramente comandando; muitas vezes divertido, mas raramente de 

condenação; muitas vezes popular, mas raramente poderoso; muitas vezes 

interessante, mas com menos frequência transformando. Paulo não pedir 

Timoteo compartilhar ou fazer sugestões para a sua congregação. Ao contrário, 

ele é a prescrever -lhes a verdade. Parangellō ( prescrever ), significa "para 

comandar", ou "à ordem", como em um mandato de um chamado à obediência 

por uma autoridade. Teach tem a ideia de transmitir a verdade. Essas 

coisas são o ensinamento de Paulo em 4: 6-10, e muito mais. Tudo o que Deus 

ordenou a Timóteo para ser ele era para comandar os outros sejam. A excelente 



pregação do pastor é ser autoritário, feito em um modo de comando. Esse tipo 

de pregação imita o próprio Deus, de quem Paulo escreveu em Atos 17:30: 

"Deus agora declara a homens que todos em toda parte se arrependam." Jesus 

ordenou aos seus ouvintes a se arrepender e crer, como João Batista tinha 

feito. O Pai ordenou que todos possam ouvir o Seu Filho e obedecer. Cada 

chamada para crer no evangelho com o arrependimento é um comando. Cada 

chamada para santos para obedecer a Palavra é um comando que está por vir 

com autoridade. Para Tito Paulo escreveu: "Estas coisas falam, exorta e 

repreende com toda autoridade. Que ninguém desrespeito você" (Tito 2:15). 

Um servo fiel de nosso Senhor está em negrito. Ele confronta o pecado, 

incredulidade e desobediência, sem vacilar. Paulo instruiu Timóteo 

repetidamente para fazer exatamente isso. Em 1 Timóteo 1: 3, Timoteo era 

"instruir certos homens não ensinar doutrinas estranhas." Paulo ordenou-lhe 

que "prescrever essas coisas, bem como, para que eles possam ser 

irrepreensível" (1 Tim. 5: 7). Em 1 Timóteo 6:17 ele estava a dar instruções 

para o rico. A ousadia excelente ministro é temperada com Gentilza, e nunca 

faz com que ele seja abusivo ou displicente. No entanto, cada sermão deve ter 

um tom inconfundível de autoridade. Ele é, nas palavras de Richard Baxter, 

para "parafuso a verdade nas mentes dos homens" (citado em Tomé, um 

puritano de Ouro do Tesouro, 222). 

Essa autoridade é construída sobre uma fundação de quatro vezes. Em primeiro 

lugar, um forte compromisso com a autoridade da Palavra de Deus. Um homem 

que não tem certeza se a Bíblia é a Palavra de Deus não têm autoridade em sua 

pregação. Segundo interpretação adequada das Escrituras. O homem que não é 

certo que os meios da Bíblia também não têm autoridade em sua pregação. Em 

terceiro lugar, a preocupação de que a verdade da Palavra de Deus ser acolhida 

e executadas por disciplina da Igreja (cf. Mt 18: 15ff .; 1 Cor. 5:. 1-13; 2 Ts 3: 

14-15.).Em quarto lugar, o conhecimento de que o pregador não precisa dizer o 

que pode agradar a homens e não ofendê-los, mas ele deve dizer o que agrada 

a Deus ou ser culpado de prostituir-se o ministério. 

Um excelente ministro ensina com autoridade. Sua pregação é marcada por 

comandos com base na autoridade das Escrituras, e não meras alegações 

sentimentais. Ele não tem medo de anunciar corajosamente a Palavra de Deus 

e deixá-lo fazer o seu trabalho perfeito. 

 

 



15. As qualidades de um excelente 

ministro - Parte 2 (1 Timóteo 4: 12-16) 

Que ninguém despreze a tua mocidade, mas sim na palavra, no 

procedimento, amor, fé e pureza, mostra-te um exemplo daqueles 

que acreditam. Até que eu venha, dar atenção para a leitura 

pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o 

dom espiritual dentro de você, que foi entregue a você por 

profecia, com a imposição das mãos pelo presbitério. Tome dores 

com essas coisas; absorve-te nelas, para que o teu progresso seja 

manifesto a todos. Preste muita atenção a si mesmo e ao seu 

ensino;perseverar nessas coisas; por que você faz isso, você vai 

garantir a salvação tanto para si e para aqueles que você ouve. (4: 
12-16) 

Tendo discutido as qualificações pessoais dos que estão no ministério, no 

capítulo 3, Paulo se transforma em 4: 6-16 para os padrões de excelência 

relativos ao próprio ministério. Ele dá as regras onze pelo qual um excelente 

ministro devem ser medidos. Eles não são baseadas em sua vida pessoal, mas 

em como ele funciona no ministério. Como observado no capítulo 14, os seis 

primeiros transmitir que um excelente ministro adverte seu povo de erro, é um 

estudante de especialista da Escritura, evita a influência do ensino profano, 

disciplina a si mesmo por piedade, está comprometida com o trabalho duro, e 

ensina com autoridade. 

Um excelente ministro é um modelo de virtude 

espiritual 

Que ninguém despreze a tua mocidade, mas sim na palavra, no 

procedimento, amor, fé e pureza, mostra-te um exemplo daqueles 
que acreditam. (4:12) 

A maior ferramenta única de liderança é o poder de uma vida exemplar. O 

puritano Tomé Brooks disse: "Exemplo é a mais poderosa retórica" (citado em 

IDE Tomé, um puritano de Ouro Tesouro [Edinburgh: Banner da Verdade, 

1977], 96). Definir um exemplo de vida piedosa que outros podem seguir é 

a condição sine qua non de excelência no ministério. Quando um padrão 

manifesto de piedade está faltando, o poder é drenado para fora da pregação, 

deixando-o, uma concha vazia oco. A vida de um ministro é a sua mensagem 

mais poderosa, e deve reforçar o que ele diz ou ele não pode assim 

dizer. Pregação autoritária é prejudicada se não houver uma vida virtuosa 

apoiando-se. 

O Novo Testamento tem muito a dizer sobre o papel crucial de exemplo. Aos 

Coríntios, Paulo escreveu: "Exorto-vos, pois, ser imitadores de mim" (1 Cor 



4,16; cf. 11: 1.). Em Filipenses 3:17, ele disse: "Irmãos, junte-se em seguir o 

meu exemplo, e observar aqueles que andam de acordo com o padrão que você 

tem em nós", enquanto Filipenses 4: 9 diz: "As coisas que você aprendeu e 

recebido e ouvido e vistes em mim, isso praticai; eo Deus de paz será convosco 

". Ele lembrou aos tessalonicenses que 

o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, 

e no Espírito Santo e em plena convicção, assim como você sabe que tipo de 

homem que provou ser entre vós, por amor de vós. Você também tornastes 

imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, 

com alegria do Espírito Santo. (1 Tessalonicenses 1: 5-6; cf. 2 Ts 3: 7-9.). 

O escritor de Hebreus exortou seus leitores a "lembrar aqueles que você levou, que falou a 

palavra de Deus para você, e considerando o resultado de sua conduta, imitar sua fé" (Hb 13: 

7.). 

Por advertindo Timóteo a não permitir que ninguém olhe para baixo 

em sua juventude, Paulo avisou que, porque ele não tinha registro tempo para 

estabelecer a credibilidade, ele teria que ganhar o respeito de seu povo. Os 

gregos, como o fez a maioria das culturas, a juventude subordinada à idade. Se 

um homem não tinha idade, ele teria que ganhar o respeito. 

Paulo refere-se a Timóteo como jovem, embora fosse agora cerca de quinze 

anos, desde que se conheceram na segunda viagem missionária do 

apóstolo. Timoteo foi, provavelmente, nos seus vinte anos na época. Embora 

ele estava agora em seus trinta e tantos anos, ele tinha trinta anos, o júnior do 

idoso apóstolo (Fm. 9) e ainda considerada jovem pelos padrões da cultura 

grega. Lucas descreve Paulo como um jovem em Atos 07:58, mas ele deve ter 

sido mais de trinta. Neotēs ( juventude ) foi usado para descrever qualquer um 

sob a idade de quarenta anos.Para compensar essa juventude, Paulo exortou 

Timóteo a ser um exemplo daqueles que acreditam. tupos ( exemplo ) 

significa "padrão", ou "modelo". Ao fazê-lo, ele iria ganhar o respeito de seu 

povo. Paulo lista cinco áreas em que Timóteo era fazer todos os esforços para 

ser um exemplo para a igreja. 

Primeiro, Timoteo era para ser um exemplo no discurso. A conversa de um 

excelente ministro deve ser exemplar. Em Mateus 12: 34-37, Jesus advertiu: 

Para a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro 

tira o bem; eo homem mau do seu mau tesouro tira o que é mau. E eu digo-vos 

que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta para ele 

no dia do julgamento. Pois por suas palavras serás justificado, e pelas tuas 

palavras serás condenado. 

Fala de um homem reflete o que está em seu coração. 



Todos os tipos de discurso pecaminoso deve ser evitada por um homem de 

Deus. Isso inclui qualquer desvio da veracidade, como Paulo deixa claro em 

Efésios 4:25, quando ele diz: "Por isso, deixando de lado a mentira, e falai a 

verdade, cada um de vós, com o seu próximo." Nada mais certamente revela 

uma alma pecadora e mais rapidamente destrói a credibilidade de um líder do 

que mentiras. Absoluta honestidade é essencial para aquele que fala em nome 

do "Deus que não pode mentir" (Tito 1:. 2; Hb 6:18), e quem odeia a mentira 

(Pv 6: 16-17; 0:22.).Efésios 4:26 proíbe discurso irritado, versículo 29 fala 

impura, e versículo 31 palavras caluniosas. Tal discurso reflete um coração 

impuro. Para ser chamado de um excelente ministro, um do discurso deve ser 

"bom para a edificação de acordo com a necessidade do momento, para que dê 

graça aos que ouvem" (Ef. 4:29). 

Em segundo lugar, Timoteo era para ser um exemplo na conduta. Uma 

excelente ministro é necessário para ser um modelo de vida justo que manifesta 

suas convicções bíblicas em cada área de sua vida. A mensagem bíblica 

emparelhado com um estilo de vida ímpio nada mais é que a hipocrisia 

descarada. Pior, as pessoas tendem a seguir a forma como o homem vive, e não 

o que ele ensina. Por outro lado, uma vida piedosa traz poder e autoridade à 

mensagem de um homem. 

Escritura está repleta de exortações à vida piedosa. Tiago escreve: "Quem 

dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas 

obras em mansidão de sabedoria" (Tiago 3:13). Pedro tinha muito a dizer sobre 

o assunto: "Como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também 

em todo o seu comportamento" (1 Pedro 1:15); "Mantenha o seu procedimento 

no meio dos gentios, para que naquilo em que falam contra vós como de 

malfeitores, eles podem, por conta de suas boas ações, uma vez que observá-

los, glorifiquem a Deus no dia da visitação" (1 Pedro 2:12 ); "Manter uma boa 

consciência, de modo que na coisa em que você é caluniado, aqueles que 

insultam o seu bom comportamento em Cristo, podem ser confundidos" (1 

Pedro 3:16). 

Em terceiro lugar, Timoteo era para ser um exemplo no amor. bíblica amor é 

muito diferente da emoção nossa cultura chama de amor. Trata-se de serviço de 

auto-sacrifício em nome de terceiros, independentemente de como se sente. Em 

João 15:13, nosso Senhor disse: "Ninguém tem maior amor do que este, de dar 

alguém a sua vida pelos seus amigos." Esse versículo resume a essência do 

ministério como o amor auto-sacrificial. A excelente ministro dá o seu tempo e 

energia para as pessoas que ele é chamado a servir, dedicando toda a sua vida 

para vê-los fortalecida e edificada no Senhor. 

Nenhum sacrifício pessoal é muito grande, como Paulo observou em Filipenses 

2:17: ". Mas mesmo se eu estou sendo derramado como libação sobre o 

sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e compartilhar minha alegria com todos 



vocês" Ele poderia facilmente dizer: "Eu me regozijo nos meus sofrimentos por 

vós, e na minha carne, que eu faço a minha parte em nome do seu corpo (que é 

a igreja) para o preenchimento de suprir o que falta aos sofrimentos de Cristo" 

(Colossenses 1: 24). Seu amor era tão grande para aqueles a quem serviu de que 

ele estava disposto a amar, mesmo que esse amor não foi devolvido. Ele 

lembrou aos Coríntios de seu amor por eles (2 Cor. 2: 4; 11:11), e acrescenta: 

"Eu vou muito boa vontade gastarei e ser despendido para as vossas almas Se 

eu te amo mais, sou eu para ser amado. o menos "(2 Cor. 12:15)? Seu amor para 

a Igreja fez sentir as dores do sofrimento o tempo todo (cf. 2 Cor. 1: 5-11; 6: 4-

10; 11: 23-29; 12: 7-10). 

Paulo lembrou aos Tessalonicenses que 

que provou ser brandos entre vós, como uma mãe que amamenta cuida 

carinhosamente por seus próprios filhos. Tendo, portanto, um afeto Apaixonado 

por você, nós estávamos bem o prazer de comunicar-vos não somente o 

evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram 

muito caro para nós. Para você lembrar, irmãos, do nosso trabalho e 

dificuldades, como a noite eo dia de trabalho para não ser um fardo para 

qualquer um de vocês, que proclamou a você o evangelho de Deus. Vós sois as 

testemunhas, e assim é Deus, como devoção e retidão e irrepreensivelmente nos 

portamos para convosco crentes; assim como você sabe como estávamos 

exortando e incentivando e implorando cada um de vocês como um pai a seus 

filhos, de modo que você pode andar de uma maneira digna de Deus, que vos 

chama para o seu reino e glória. (1 Ts. 2: 7-12) 

Em Filipenses 2: 25-30, Paulo elogiou Epafrodito, que, como o próprio apóstolo, tinha quase 

morreu de seu serviço extenuante na causa de Cristo. E uma vez que um excelente ministro 

trabalha com a eternidade em vista, ele vê os sacrifícios de amor que ele faz tão pequeno. 

Em quarto lugar, Timoteo era para ser um exemplo na fé. Fé aqui não se refere 

à crença, mas a fidelidade ou compromisso inabalável. Um excelente ministro 

é sempre fiel. Ele não se desviar para fora da pista; ele não se desvia do seu 

curso. "É exigido de stewards", escreveu Paulo em 1 Coríntios 4: 2, "que um 

ser encontrado digno de confiança." Esta virtude essencial da lealdade separa 

aqueles que têm sucesso em ter uma poderosa influência daqueles que não o 

fazem. 

Finalmente, Timoteo era para ser um exemplo na pureza. Hagneia ( pureza ) 

refere-se principalmente à pureza na área da sexualidade, tanto nas ações e nas 

intenções do coração. Nada tão devasta um ministério como impureza 

sexual. Isso é certamente evidente na lista de normas para um supervisor que é 

"acima de qualquer suspeita". A posição dessa lista é a exigência de que ele seja 

um "homem de uma mulher só" (1 Tim. 3: 2). Os líderes são especialmente 

vulneráveis nessa área, uma vez que é uma área prioritária de qualificação, e, 

portanto, uma via comum de ataque por Satanás. Um excelente ministro deve 



prestar atenção admoestação de Paulo a Timóteo: "Foge também das paixões 

da mocidade" (2 Tim. 2:22). 

Qualquer pessoa que não é capaz de definir um padrão de virtude divina nessas 

áreas não pertence a liderança da igreja. Como a vida de um líder define o 

padrão para os outros a seguir, um líder sem ressalvas inevitavelmente reduz o 

padrão de santidade na Igreja. 

Um excelente ministro tem um ministério 

completamente bíblica 

Até que eu venha, dar atenção para a leitura pública da Escritura, 
à exortação e ao ensino. (4:13) 

Escritura é o material com o qual um excelente ministro constrói seu 

ministério. A frase até que eu venha mostra Paulo pretendia voltar para Éfeso 

(cf. 3:14). Até Paulo chegou, Timoteo era continuar a construir com a revelação 

de Deus. Sua tarefa era dar atenção para a leitura pública da Escritura, à 

exortação e ao ensino. Dê atenção para o presente do indicativo ativo 

da prosechō . Timoteo era dar continuamente a sua atenção para essas 

coisas; que era para ser o seu modo de vida. Donald Guthrie escreve que o verbo 

"implica preparação prévia em privado" ( As Epístolas Pastorais, rev ed.. 

[Grand Rapids: Eerdmans, 1990], 109). Ela engloba não apenas o ato de 

ensinar, mas todo o empenho, estudo e preparação associada a ele. 

Um excelente ministro é se concentrar na leitura pública da Escritura, à 

exortação e ao ensino. Embora a palavra pública não aparece no texto grego, 

está implícito no uso do artigo definido. A leitura foi feita no culto de adoração 

pública da igreja. Devido em parte à falta de manuscritos, a prática da sinagoga 

tinha transitado para a igreja primitiva. Parte de todos os cultos em uma 

sinagoga foi a leitura e explicação do Escrituras do Antigo Testamento (cf. Lc 

4: 16ff .; Atos 15:21). As datas que costume de volta para a prática dos exilados 

que retornaram do cativeiro babilônico (cf. Ne 8: 1-8.). Para a leitura do Antigo 

Testamento, a igreja primitiva adicionado a leitura e explicação da doutrina dos 

apóstolos (cf. Atos 2:42; Cl 4:16;. 1 Tessalonicenses 5:27). Como cartas do 

Novo Testamento foram escritos e divulgados durante os primeiros anos, eles 

tomaram o seu lugar na leitura pública. 

A leitura das Escrituras foi acompanhada por uma exposição da passagem 

leitura para que os ouvintes poderiam compreendê-lo (cf. Ne 8: 1-8; Lucas 4:.. 

16ff). Qualquer coisa que precisava ser esclarecido seria explicado. Em nossos 

dias, quando estamos culturalmente, geograficamente, lingüisticamente, 

filosoficamente, e historicamente muito distantes tempos bíblicos, a exposição 

é essencial. 



Exortação desafia as pessoas a aplicar as verdades que lhes foram 

ensinados. Ele adverte as pessoas a obedecer, à luz da bênção de vir sobre eles, 

se eles fazem, e o julgamento se não o fizerem. Exortação pode assumir a 

forma de repreensão, advertência, conselho, ou conforto, mas sempre envolve 

uma ligação da consciência . 

Didaskalia ( ensino ) aparece quinze vezes em Epístolas Pastorais. Ela envolve 

a explicação sistemática da Palavra de Deus. Ele poderia encarnar o 

desenvolvimento de uma forma de ensinar as pessoas, individualmente ou em 

pequenos grupos reunidos em casas. O ponto é que um excelente ministro é 

disseminar o ensino som para todas as pessoas em todos os momentos por todos 

os meios. Esse é o coração ea alma do ministério, uma vez que a Palavra é a 

única fonte da vida e da verdade. Não é surpresa, então, que um ancião foi 

obrigado a ser capaz de ensinar (1 Tm 3: 2; cf. Tt 1: 9.). 

Desde seus primeiros anos, a igreja tem se comprometido com o ensino da 

Palavra de Deus. Escrevendo em meados do século II, o apologista Justino 

Mártir descreveu um culto típico de sua época: 

No dia chamado domingo, há uma reunião em um lugar daqueles que vivem 

nas cidades ou o país, e as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas 

são lidos, enquanto o tempo permitir. Quando o leitor termina, o presidente em 

um discurso insta e nos convida à imitação dessas coisas nobres. Então, todos 

nós estamos juntos e oferecer orações. E, como disse antes, quando terminamos 

a oração, o pão é trazido, e vinho e água, e o presidente envia semelhante, 

orações e ações de graças ao melhor de sua capacidade, e os pareceres 

favoráveis da congregação, dizendo que o Amém. (Citado em Cyril C. 

Richardson, ed,. primeiros padres cristãos [New York: MacMillan, 1978], 

287) 

A leitura e explicação da Palavra foi central para o culto de adoração. 

O bispo de Constantinopla João Crisóstomo no século IV foi apelidado de 

"Boca de ouro". Dele João RW Stott escreve: 

Ele é geralmente e justamente considerado como o maior orador púlpito da 

igreja grega. Ele também não tem qualquer igual ou superior entre os Padres 

latinos. Ele permanece até hoje um modelo para os pregadores nas grandes 

cidades. 

Quatro características principais de sua pregação pode ser mencionado. Em 

primeiro lugar, ele era bíblica. Não só ele pregar sistematicamente através de 

vários livros, mas seus sermões estão cheios de citações e alusões bíblicas. Em 

segundo lugar, a sua interpretação das Escrituras era simples e direta. Ele seguiu 

o Antiochene escola da exegese "literal", em contraste com alegorizações 



Alexandrino fantasiosas. Em terceiro lugar, as suas aplicações morais foram 

para terra. Lendo seus sermões de hoje, pode-se imaginar sem dificuldade a 

pompa da corte imperial, os luxos da aristocracia, as raças selvagens do 

hipódromo, na verdade, toda a vida de uma cidade oriental no final do século 

IV. Em quarto lugar, ele era destemido em suas condenações. Na verdade, "ele 

foi um mártir do púlpito, pois foi principalmente seu fiel pregação que causou 

o seu exílio." (Citado em João RW Stott, Entre Dois Mundos [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1982], 21) 

Sua exposição simples, direto das Escrituras, juntamente com a aplicação moral, é um modelo 

para todos os pregadores de imitar. 

Os reformadores foram profundamente comprometida com a exposição das 

Escrituras. Lutero pregou muitas vezes quatro vezes aos domingos. A cada 

trimestre do ano, ele iria ensinar uma série de duas semanas sobre doutrina 

usando um catecismo. Mais de 2.000 de seus sermões são existentes. Calvin 

ministrado em Genebra, de 1541 até sua morte em 1564. Ele pregou duas vezes 

a cada domingo, e todos os outros semana pregou cada noite da semana. Seus 

sermões domingo coberta do Novo Testamento, seu weeknight sermões do 

Antigo Testamento. Esses sermões foram gravadas por um estenógrafo, e se 

tornou a base de seus comentários. Ele produziu comentários sobre Gênesis, 

Deuteronômio, juízes, Jó, Salmos, 1 e 2 Samuel, 1 Reis, todos os profetas 

maiores e menores, a harmonia dos Evangelhos, Atos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, 

Efésios, 1 e 2 Tessalonicenses e as Epístolas Pastorais. 

O século XIX viu grandes pregadores como José Parker e Alexander Maclaren, 

ambos produzidos exposições de toda a Bíblia. Eles dedicaram uma vida inteira 

de estudo da Palavra de Deus. Eles sabiam que a verdade expressa por João 

Huxtable, que um homem "não se qualifica para ser um pregador da Palavra, 

fazendo incursões semanais para o bom livro para descobrir alguns peg sobre a 

qual pendurar algumas observações dispersas sobre homens e Assuntos 

Internos" (citado em Stott, entre dois mundos, 182). Quanto mais um homem 

trabalha no ensino da Palavra, mais honrosa que ele é (cf. 1 Tm. 5:17). Tal 

diligência é necessária porque, como João Flavel observa: "Não é com a gente 

[pregadores], como acontece com outros trabalhadores: eles acham seu trabalho 

como eles deixá-lo, por isso não temos pecado e de Satanás desvendar quase 

tudo o que fazemos, o. impressões que fazemos sobre as almas de nosso povo 

em um sermão, desaparecem antes do próximo "(citado em Tomé, um puritano 

de Ouro do Tesouro, 193). 

Pregação e ensino é o mais alto chamado de um ministro. É trágico que muitos 

em nossos dias foram desviados a partir daí. Eles passam o tempo em 

nonessentials, e suas pessoas acabam espiritualmente empobrecida. 

Um excelente ministro cumpre Seu Chamado 



Não negligencie o dom espiritual dentro de você, que foi entregue 

a você por profecia, com a imposição das mãos pelo 
presbitério. (4:14) 

Nem todos aqueles que entram no ministério manter o curso. Alguns deixam 

porque eles não pertencem ao ministério para começar. Outros, no entanto, 

defeito do lugar que Deus quis que fossem. 

Timoteo não foi além da tentação de fazer exatamente isso. A forma imperativa 

do verbo ameleō ( não negligenciar ) indica Timoteo poderia realmente estar 

em perigo de abandonar o ministério. Na verdade, ele já pode ter sido sentindo 

tal tentação. 

Em 2 Timóteo 1: 3-8, 12-15, Paulo nos dá uma visão sobre as pressões 

enfrentadas Timóteo em Éfeso: 

Agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa a forma como os meus 

antepassados fizeram, como eu sempre lembro de você em minhas orações, 

noite e dia, desejando vê-lo, mesmo se bem me lembro suas lágrimas, para que 

eu possa ser preenchido com alegria. Pois eu sou consciente da fé sincera dentro 

de você, que primeiro habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou 

certo de que ele está em você também. E por esta razão que eu lembrá-lo para 

acender de novo o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas 

mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, amor 

e disciplina. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem 

de mim, seu prisioneiro; mas comigo os meus sofrimentos do evangelho 

segundo o poder de Deus ... Por esta razão sofro também estas coisas, mas não 

me envergonho; porque eu sei em quem tenho crido e estou convencido de que 

Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Manter o padrão 

das sãs palavras que você ouviu de mim, na fé e no amor que há em Cristo 

Jesus. Guarda, por meio do Espírito Santo que habita em nós, o tesouro que foi 

confiado a você. Você está ciente do fato de que todos os que estão na Ásia se 

afastou de mim, entre os quais estão Phygelus e Hermógenes. 

Como já observado, Timoteo era um jovem no cômputo da sua cultura. Ele 

enfrentou alguns inimigos formidáveis nos errorists efésios. Paulo lembrou 

Timoteo de suas orações constantes em seu nome, como ele lembrava lágrimas 

de Timóteo. Cerca de três anos depois de escrever esta primeira epístola ele, 

Paulo teve de exortar Timóteo a reavivar o dom espiritual. Ele lembrou-o de 

que o poder, não tenha medo, veio de Deus. E é até possível que Timoteo tinha 

sentido a tentação de se envergonhar de Paulo, ou mesmo do próprio 

Senhor. Paulo exorta-o a não sucumbir a esse mal sedutor e virar, como tantos 

outros tiveram. 



Para além de tais pressões externas foram as tentações internas à falta de 

diligência e luxúria. Assim, Paulo deu-lhe as seguintes exortações em 2 

Timóteo 2: 1, 3-6, 22: 

Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus ... Sofre comigo 

como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça 

ativa nos assuntos da vida cotidiana, para que ele possa agradar aquele que o 

alistou como soldado. E também, se alguém concorre como atleta, ele não 

ganhar o prêmio, a menos que ele compete de acordo com as regras. O 

fazendeiro e trabalhador deveria ser a primeira a receber a sua parte das culturas 

... Agora fugir das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor ea paz, 

com aqueles que invocam o Senhor com um coração puro. 

Para encorajar Timóteo a permanecer fiel, Paulo deu-lhe três motivos para não 

abandonar o ministério. Primeiro, ele lembrou-lhe o dom espiritual 

dentro dele. Charisma ( dom espiritual ) refere-se ao presente dado a todos os 

crentes na salvação (Rm 12: 4-8; 1 Cor. 12: 1-31; 1 Pedro 4:. 10- 11). Dom de 

cada crente é uma mistura Deus projetou-de capacidades espirituais, que atua 

como um canal através do qual o Espírito de Deus para os outros 

ministros. Dom de Timoteo incluído evangelismo, pregação, ensino e liderança 

(cf. 4: 6, 11, 13, 16; 6:. 2; 2 Tm 2: 24-25; 4: 2, 5). 

Em segundo lugar, presente subjetiva de Timóteo foi confirmada 

objetivamente. Paulo lembrou a Timóteo que seu dom foi concedido a ele por 

meio de declaração profética. Houve uma afirmação pública do seu dom 

através de revelação direta de Deus (cf. 1,18), embora as circunstâncias 

desse enunciado não são dadas nas Escrituras. Ele provavelmente teve lugar, 

no entanto, pouco depois de Timóteo conheceu Paulo em segunda viagem 

missionária do apóstolo (Atos 16: 1-3). Chamado profético de Timóteo era uma 

reminiscência do que do próprio Paulo (cf. Atos 13: 2). 

Em nossos dias, o chamado de Deus não vem através da revelação especial, mas 

através de providência. Se Deus quer um homem no ministério, Ele vai dar-lhe 

que desejo e abrir uma porta de oportunidade para ele. 

Por fim, o presente de Timoteo foi confirmada por meio da imposição das 

mãos pelo presbitério. Isso provavelmente ocorreu ao mesmo tempo que a 

profecia foi feita sobre Timoteo. Chamada de Timóteo para o ministério foi, 

assim, confirmado subjetivamente, por meio de seu dom espiritual, 

objetivamente, através de seu chamado profético, e coletivamente, através da 

afirmação da igreja. Para Timóteo para resgatar do ministério seria a voar em 

face de que um consenso claro. Paulo exorta-o a manter-se fiel à sua vocação. 

Um excelente ministro é totalmente absorvido em seu 

trabalho 



Tome dores com essas coisas; absorve-te nelas, (4: 15a) 

Um homem de Deus deve ter um single-minded, consumindo devoção ao seu 

chamado. Ele não é ser como o homem vacilante Tiago caracterizada como 

"instável em todos os seus caminhos" (Tiago 1: 8). Meletaō ( tomar cuidado 

com ) carrega a idéia de pensar com antecedência, planejamento, elaboração de 

estratégias, ou premeditando. Quando não está envolvido no ministério, o 

excelente ministro está a preparar, orando, ou planejamento para 

isso. Absorvido não está no texto grego, que literalmente lê esteja neles, uma 

frase enfatizando a ser totalmente engolida. Um excelente ministro é 

consumido por seu trabalho. 

Em 2 Timóteo 4: 2, Paulo ordenou Timóteo: "Prega a palavra, estar pronto a 

tempo e fora de tempo", quando é conveniente, e quando não é. O servo de 

Jesus Cristo nunca está de folga. 

Um excelente ministro está a avançar no crescimento 

espiritual 

de modo que o seu progresso seja manifesto a todos. (4: 15b) 

Para que ninguém pense que um homem deve ser impecável para ser um servo 

de Deus, Paulo menciona a necessidade de espiritual progresso. Nenhum 

ministro é ainda tudo o que ele deve ser. Ele é ao mesmo tempo inocente e 

crescente. Um líder espiritual não deve tentar esconder suas falhas do seu povo, 

mas sim permitir que eles vejam o seu progresso espiritual em conhecimento, 

sabedoria e maturidade. Até mesmo o apóstolo Paulo admitiu que a sua 

necessidade de crescer na graça: 

Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo, a fim de que 

eu possa alcançar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo 

Jesus. Irmãos, eu não me considero como tendo prendeu ela ainda; mas uma 

coisa eu faço: esquecendo o que está por trás e avançando para as que estão 

adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em 

Cristo Jesus. (Fp 3: 12-14.) 

Prokopē ( progresso ) foi utilizado em termos militares para falar de uma força 

de avanço. Os estóicos usou a palavra para falar de avançar na aprendizagem, a 

compreensão, ou conhecimento. Ele também pode se referir ao esforço árduo 

de um pioneiro abrindo caminho para um novo local. Um excelente ministro 

deve estar avançando à semelhança a Cristo e ao seu povo deve ser capaz de 

marcar seu progresso. 

A Exortação Concluindo 



Preste muita atenção a si mesmo e ao seu ensino; perseverar 

nessas coisas; por que você faz isso, você vai garantir a salvação 
tanto para si e para aqueles que você ouve. (4:16) 

Paulo termina seu cargo a Timóteo sobre as qualidades de um servo nobre por 

ordenando-lhe que prestar muita atenção para si mesmo e seu ensino. Cada 

um dos onze características de um excelente ministro encontrada nos versículos 

6-16 encaixam em uma dessas duas categorias. Um verdadeiro homem de Deus 

vai se concentrar totalmente na santidade pessoal e instrução pública. A 

vantagem de fazer isso é duplo: ele vai garantir a salvação tanto para o 

próprio ministro, e para aqueles que ouvem ele. Ele vai trazer a salvação para 

ele, no sentido de que a salvação final, a libertação do pecado e da entrada na 

glória eterna, exige perseverança. É inconfundível o ensino da Escritura que 

perseverar na fé é uma marca da salvação genuína. Jesus disse em João 08:31: 

"Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus 

discípulos" (Mt 10:22; 24:13; Atos 13:43; 14:22; Rom 2..: 7; Col. 1:23; Hb. 

3:14). Essa perseverança é o resultado de dar atenção cuidadosa e segurando 

em sua própria devoção a virtude espiritual. Enquanto a perseverança dos 

santos, só pode ser realizado pelo poder de Deus, não deixa de ser da 

responsabilidade de cada crente. 

Perseverança Um excelente ministro também vai trazer a salvação para 

aqueles que ouvem a sua mensagem. Ele, é claro, não é a fonte de salvação, 

mas é meramente o agente dele. A glória de Deus não é de todo perdido ou 

diminuído porque Ele usa instrumentos humanos no trabalho divino de salvar 

almas. Pelo contrário, ela é reforçada por sua tomada de útil aqueles que são tão 

fracos, e enobrecendo a eles quem são tão ignóbil. Sua vida piedosa e fiel ensino 

da Palavra terá um impacto de poupança sobre os que o ouvem. O resultado, 

que é o verdadeiro objetivo de todos os onze marcas de um ministro piedoso, é 

que alguns serão salvos. Isso é maior vocação da Igreja, e a única razão que ela 

permanece no mundo. É o objetivo de todo o nobre servo faz no ministério. 

 

 

 

 

 



16. Confrontando Pecado na Familia 

Espiritual (1 Timóteo 5: 1-2) 

Não acentuAdãoente repreender um homem mais velho, mas sim 

recorrer a ele como um pai, para os moços, como a irmãos, as 

mulheres mais velhas como mães, e as mulheres mais jovens, como 

a irmãs, com toda a pureza. (5: 1-2) 

A igreja é descrita no Novo Testamento por muitos metáforas e 

analogias. Primeira Pedro 2: 9 a chama de uma nação santa, cidadania comum 

enfatizando crentes no reino celestial. Apocalipse 05:10 chama a igreja um 

reino, enfatizando a apresentação comum dos crentes para o Rei dos reis e 

Senhor dos senhores. Pedro chama a igreja um sacerdócio (1 Pedro 2: 5, 9), 

enfatizando o privilégio de todos os crentes têm acesso direto a Deus. Nosso 

Senhor chama a igreja uma videira (João 15: 5), enfatizando a conexão comum 

dos crentes para a vida de Deus que nos capacita a dar frutos. O apóstolo Paulo 

chama a igreja de um templo (Ef. 2: 20-22), edificados sobre o fundamento 

sólido da doutrina dos apóstolos, com Jesus Cristo, a pedra angular. Primeira 

Coríntios 0:12 chama a igreja um corpo, enfatizando a vida e dependência 

comum dos crentes na sua Cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12:23 chama 

a igreja uma montagem, enfatizando vocação comum dos crentes devem ser 

recolhidas na presença eterna de Deus. Primeira Pedro 5: 2-3 chama a igreja a 

um rebanho, enfatizando necessidade comum dos crentes para ser conduzido e 

alimentado pelo Grande Pastor. 

Há mais uma metáfora da igreja, que se encaixa no contexto desta 

passagem. Essa é a metáfora da igreja como uma família (cf. Ef 2:19;. 3:15;. 

Gal 6:10). A palavra "família" fala de intimidade, o cuidado, a abertura, e 

amor. Jesus disse em João 13: 34-35., "Um novo mandamento vos dou: que vos 

ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos 

outros por isso todos saberão que sois meus discípulos , se tiverdes amor uns 

aos outros ". O amor é a espinha dorsal da família e da igreja. 

No quadro do amor dos crentes para o outro é um elemento muito necessário e 

muitas vezes esquecido: confronto de pecado. Na igreja, como na família, 

desobediência deve ser tratada. Isso é um sinal de uma família amorosa. O 

verdadeiro amor se importa que os outros desfrutar a bênção de Deus e 

prosperar espiritualmente. Por causa disso, ele não hesita em enfrentar o 

pecado. Nesta breve passagem, Paulo aborda a questão importante de como que 

é para ser feito em família do Senhor. 

Timóteo era parte da família espiritual localizado em Éfeso. Alguns membros 

pecando daquela igreja havia abandonado a verdade e santidade (1: 5-6; 2: 

8). Outros haviam naufragado sua fé (1:19). Algumas mulheres tinham 



abandonado o seu papel adequado e estavam tentando usurpar a função dos 

homens (2: 9-15). Alguns dos homens que aspiram à liderança não estavam 

qualificados, por isso, Paulo deu as qualificações necessárias para anciãos e 

diáconos (3: 1-13; cf. 5: 19-22). Outros estavam ensinando doutrinas 

demoníacas falsos (4: 1-5; 6: 3-5).Algumas das viúvas idosas viviam vidas 

impuras (5: 6-7), como foram alguns dos mais jovens (5: 11-13). 

Obviamente, a condição da família espiritual em Éfeso chamado para alguma 

correção. Pecado precisava ser tratada porque interrompe a intimidade de uma 

família. Além disso, que a intimidade permite que o pecado a se espalhar 

através dos membros de uma família como a doença que é. Como Paulo 

advertiu o Corinthians em lidar com seus membros pecadores, 

Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Limpe o fermento 

velho, para que sejais uma nova massa ... Eu escrevi para você em minha carta 

não devem associar-se com pessoas imorais; Eu não quis dizer aos imorais deste 

mundo ... mas ... com qualquer chamado irmão se ele deve ser uma pessoa 

imoral, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador ... 

Retire o perverso do meio de vós. (1 Cor. 5: 6-7, 9-10, 11, 13) 

Timoteo já sabia da importância da disciplina, por isso Paulo não forçá-la nesta 

passagem. Em 2 Samuel 7:14 Deus disse sobre o descendente de Davi, "Eu serei 

para ele um pai e ele será para mim um filho, quando vier a transgredir, vou 

corrigi-lo com vara de homens e com açoites de filhos de homens ". Job 5:17 

diz da disciplina de Deus: "Eis o quão feliz é o homem a quem reprova Deus, 

portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso." Provérbios diz muito 

sobre disciplina. Ele leva ao entendimento (Pv 15:32.), Conhecimento (19:25), 

sabedoria (15:31; 29:15), a honra (13:18), e uma vida feliz (6:23). Deus lamenta 

a Israel em Jeremias 44: 4-5: "Eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, 

uma e outra vez, dizendo:" Oh, não faça esta coisa abominável que eu odeio. 

" Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para converterem da 

sua maldade, para não queimar sacrifícios a outros deuses. " 

Talvez a passagem mais definitivo sobre a importância da disciplina na família 

igreja é encontrada em Mateus 18: 15-18: 

E se teu irmão pecar, vai, e repreende-o em privado; Se ele te ouvir, ganhaste a 

teu irmão. Mas se ele não ouvi-lo, tomar um ou dois com você, para que pela 

boca de duas ou três testemunhas cada fato pode ser confirmado. E se ele se 

recusar a ouvi-los, dize-o à igreja; e se ele se recusar a ouvir também a igreja, 

seja ele para ti como um pagão e um publicano. 

Era parte do papel de Timoteo como um líder na igreja para confrontar o pecado. 

Pecado deve ser confrontado sem medo. Ezequiel 2: 3-6 diz: 



Então, Ele me disse: "Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a um 

povo rebelde que se rebelaram contra mim; eles e seus pais têm transgredido 

contra mim até hoje E eu vos envio a. lhes que são filhos teimosos e obstinados, 

e você deve dizer-lhes: 'Assim diz o Senhor Deus. " Quanto a eles, quer ouçam 

ou não-para eles são um rebelde casa de eles saberão que um profeta esteve no 

meio deles. E tu, ó filho do homem, e não temê-los nem temer suas palavras, 

embora cardos e espinhos estão com você e você se senta sobre escorpiões, nem 

temer suas palavras, nem te assustes com a sua presença, pois eles são casa 

rebelde ". 

Pecado também devem ser confrontados com autoridade. Em Tito 2:15 Paulo ordenou Tito, 

"Fala estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Que ninguém desrespeito 

você." Tais repreensões pode precisar de ser grave (Tito 1:13). Finalmente, para a repreensão 

do pecado deve ser feito com "muita paciência" (2 Tim. 4: 2). 

Confrontando in Amor 

Não repreendas asperamente ... mas sim apelar (5: 1-A) 

Dois verbos governar esta passagem. O primeiro, epiplēssō ( acentuAdãoente 

repreendo ), é um termo forte. Refere-se a repreensão severa ou 

violento. Parece somente aqui no Novo Testamento, embora a palavra 

relacionada aparece em 3: 3, onde ele descreve um ancião como não dado à 

violência física. Aqui, em vez de verbal é proibida a violência física. Um cristão 

pecar não é para ser martelado com palavras duras. Isso é estranho ao amor 

familiar. parakaleo ( recurso ) pode significar "para incentivar, admoestar, 

suplicar, ou de recurso." Poderia talvez ser melhor traduzida como "fortalecer", 

e tem a idéia de vir a realizar-se ao lado de alguém que é fraco. A palavra 

relacionada parakletos é um título do Espírito Santo (cf. João 14:16, 26; 15:26; 

16: 7). As Escrituras são também uma fonte de força (cf. Rom. 15: 4). Como a 

Palavra de Deus e do Espírito de Deus fortalecer os crentes, assim devemos vir 

em seu auxílio quando eles pecado. Gálatas 6: 1-2 aborda este dever, dizendo: 

"Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que sois espirituais, 

corrigi o tal com espírito de mansidão; cada um que olha para si mesmo, para 

que você também seja tentado. Levai as cargas uns dos outros, e, assim, cumprir 

a lei de Cristo. " 

Confrontando o pecado na igreja não deve ser feito por violentamente atacando 

irmãos caídos. Em vez disso, santos pecadores deve ser confrontado com amor, 

fortalecido e encorajado em direção a uma vida santa. É para ser um, redentor, 

o confronto correctivas restaurativa, que deve ser feito com uma atitude de 

Gentilza (cf. 2 Tm. 2: 24-25). 

Tendo estabelecido em geral, o princípio para lidar com o pecado na família, 

Paulo aplica-o a quatro grupos: os homens mais velhos, homens mais jovens, 

as mulheres mais velhas, e as mulheres mais jovens. 



Confrontando Older Homens 

um homem mais velho ... como um pai, (5: 1b) 

Um homem mais velho , deve ser tratado com respeito ao ser apelou para como 

um pai. presbuteros ( homem mais velho ) não é usado aqui para falar do 

cargo de ancião (como em 5:17 e 19). O contexto indica que Paulo tem em 

mente a categoria geral de homens mais velhos.Quando jovem, Timoteo era 

confrontar pecando homens mais velhos com o mesmo respeito e deferência 

que ele iria mostrar o seu próprio pai. 

A Bíblia deixa bem claro que os homens mais velhos devem ser tratados com 

respeito. Levítico 19:32 comandos: "Você deve se levantar antes do 

grayheaded, e honrar os idosos." Provérbios 16:31 diz que "uma cabeça cinza é 

uma coroa de glória" (cf. Prov 20:29; Jó 32: 4., 6).Respeito para seu pai também 

é ordenado nas Escrituras. Provérbios 4: 1-4 diz: 

Ouve, ó filhos, a instrução do pai, e dar a atenção que você pode ganhar a 

compreensão, pois eu dar-lhe sã doutrina; não abandonar a minha 

instrução. Quando eu era um filho a meu pai, tenro e único filho aos olhos de 

minha mãe, então ele me ensinou e me disse: "Deixe seu coração guardais as 

minhas palavras; guardareis os meus mandamentos, e vive." 

Provérbios 30:17 adverte em termos gráficos das consequências de não mostrando que o 

respeito: "Os olhos que zombam do pai, e despreza a mãe, corvos do vale vai buscá-lo para 

fora, e as jovens águias vai comê-lo." Desobediência a um pai no Antigo Testamento poderia 

mesmo resultar em morte: "Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto" 

(Ex 21:17.). O mesmo respeito demonstrado para com o pai deve ser mostrado quando 

repreender qualquer homem mais velho. 

Embora não envolva uma situação familiar, a repreensão de Daniel de 

Nabucodonosor é um modelo de como abordar um homem mais velho 

pecar. Em Daniel 4:27, Daniel mostrou grande respeito ao confrontar o pecado 

de Nabucodonosor: "Por isso, ó rei, meu conselho pode ser agradável para você: 

romper agora dos vossos pecados, fazendo justiça, e de suas iniqüidades, 

usando de misericórdia para com os pobres, no caso, pode haver um 

prolongamento da sua prosperidade. " 

Outra ilustração é encontrada na repreensão de Paulo de Pedro em Gálatas 2: 

11-14: 

Mas quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era 

repreensível. Para antes da vinda de certos homens de Tiago, ele comia com os 

gentios; mas quando eles chegaram, ele começou a retirar-se e mantenha-se 

afastado, temendo o partido da circuncisão. E o resto dos judeus se juntou a ele 

na hipocrisia, com o resultado que até Barnabé se deixou levar pela sua 



hipocrisia. Mas, quando vi que não eram simples sobre a verdade do evangelho, 

disse a Cefas, na presença de todos: "Se tu, sendo judeu, vives como os gentios, 

e não como os judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? 

" 

Enquanto ele confrontou Pedro pelo erro dele, Paulo, no entanto, fez com respeito e 

deferência. Ele não fez uma declaração acusatório, mas gentilmente pediu-lhe uma pergunta. 

Confrontando alguém em pecado com mansidão é da responsabilidade de cada 

crente. Ao que o irmão pecar é um homem mais velho, no entanto, deve ser 

feito com respeito especial. 

Confrontando os homens mais jovens 

aos moços, como a irmãos, (5: 1-C) 

A palavra-chave para enfrentar os homens mais jovens é tratá-los como 

irmãos. Vendo-os como irmãos não assume qualquer ar de superioridade; esse 

termo implica a ausência de qualquer hierarquia. No Antigo Testamento, os 

israelitas foram proibidos de odiar seus irmãos.Levítico 19:17 diz: "Você não 

deve odiar o seu compatriota em seu coração, você pode certamente reprovar 

seu vizinho, mas não incorre em pecado por causa dele." Tal amor e humildade 

foi exibido em atitude de José para com seus irmãos, apesar de seu tratamento 

mal dele (cf. Gn 45: 4ss .; 50:. 15ff). 

O Novo Testamento também ordena os crentes a amar uns aos outros como 

irmãos. O apóstolo João escreveu: 

Aquele que diz que está na luz, e odeia a seu irmão está nas trevas até 

agora. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e não há causa de tropeço 

nele. Mas aquele que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não 

sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. (1 João 2: 9-11; cf. 

3: 11-15) 

Pedro exortou os crentes a "amar a fraternidade" (1 Pedro 2:17), como fez Paulo: "se dedicará 

a um outro no amor fraterno" (Rm 0:10.). O escritor de Hebreus também ordena os crentes a 

amar uns aos outros: (Hb. 13: 1) "O amor dos irmãos continuar". 

Tal amor não exclui o confronto para o pecado. Como já foi referido, o nosso 

Senhor ordenou tais repreensões em Mateus 18:15: "E se teu irmão pecar, vai, 

e repreende-o." Em Lucas 17: 3 Ele disse: "Se teu irmão pecar, repreende-o; e 

se ele se arrepender, perdoa-lhe." Como observado anteriormente, Paulo 

escreveu em Gálatas 6: 1 relativo irmãos cristãos capturados em uma 

transgressão. Aos Tessalonicenses que ele escreveu, 



Mandamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você 

mantenha distante de todo irmão que leva uma vida desregrado e não segundo 

a tradição que você recebeu de nós ... E se alguém não obedecer à nossa 

instrução nesta carta, tome nota especial de que o homem e não associar com 

ele, para que ele possa ser confundido. E, no entanto, não considerá-lo como 

um inimigo, mas admoestai-o como irmão. (2 Ts. 3: 6, 14-15) 

Como os versos acima indicam, confrontos fraternos são para ser feito com humildade e 

amor. Esse é o espírito de estar presente quando se confrontam com um homem mais jovem. 

Confrontando mulheres mais velhas 

as mulheres idosas, como a mães, (5: 2a) 

As mulheres mais velhas devem ser tratados com cuidado, como mães. A 

Bíblia impõe respeito para as mães. Êxodo 20:12 diz: "Honra teu pai e tua mãe, 

que seus dias sejam prolongados na terra que o Senhor teu Deus te dá" (cf. Deut. 

05:16). Provérbios também salienta a importância de honrar as mães: "Ouça, 

meu filho, a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe" (1: 

8); "Meu filho, observar o mandamento de seu pai, e não deixes o ensinamento 

de tua mãe" (6:20); "Ouça o seu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, 

quando ela envelhecer" (23:22). 

O apóstolo Paulo nos fornece um exemplo de como tratar as mulheres mais 

velhas. Em Filipenses 4: 1-3, ele deu conselhos sobre como lidar com as duas 

mulheres que estavam causando problemas em Filipos: 

Portanto, meus amados irmãos a quem muito tempo para ver, minha alegria e 

coroa, assim firmes no Senhor, amados. Exorto Evódia e exorto Síntique a viver 

em harmonia no Senhor. Na verdade, o verdadeiro companheiro, peço-lhe 

também para ajudar essas mulheres que compartilharam a minha luta pela causa 

do evangelho, juntamente com Clemente, e o resto dos meus colegas de 

trabalho, cujos nomes estão no livro da vida. 

Mesmo que essas duas mulheres estavam prejudicando a causa de Cristo em Filipos, Paulo, 

no entanto, respondeu a seus danos de uma forma graciosa, gentil. Enquanto repreendê-los, 

ele os incluiu entre os irmãos que ele amava. Ele também observou o seu serviço para ele na 

causa do evangelho. Paulo tratou-os com amor como se fosse sua própria mãe. 

Confrontando Mulheres mais jovens 

as mulheres mais jovens, como a irmãs, com toda a pureza. (5: 2b) 

Escritura é claro que a pureza de mulheres mais jovens é para ser 

protegido. Incesto era estritamente proibido pela lei do Antigo Testamento (cf. 

Lev 18: 9-18; 20: 17-19.; Dt 27:22.). Ao ordenar Timoteo para tratar as 



mulheres mais jovens como irmãs, Paulo enfatiza que ele deve ser indiferente 

a eles em termos de luxúria. Há poucas coisas tão mal como um pastor que peca 

mentalmente ou fisicamente com uma jovem que ele tinha ajudado 

espiritualmente. Isso não é nada menos do que o incesto na família 

espiritual. Por essa razão, Paulo acrescenta a frase em toda a pureza. 

Nada tão facilmente faz ou quebra um jovem pastor de sua conduta com as 

mulheres. Leviandade ou indiscrição, bem como imoralidade absoluta, violar 

seu chamado para conduzir o rebanho de pureza. As mulheres mais jovens 

devem ser confrontado com seu pecado e incentivados a piedade. Eles devem, 

no entanto, nunca ser levados ao pecado, mas ser tratado como irmãs espirituais 

amados cuja pureza é a mais elevada consideração. 

O livro de Provérbios dá alguns conselhos muito práticos sobre como manter 

a pureza nos relacionamentos com mulheres mais jovens. 

Em primeiro lugar, evitar o olhar. Provérbios 6:25 diz: "Não ... deixe que ela te 

pegar com suas pálpebras." Nosso compromisso deve ser a de Jó: "Eu fiz um 

pacto com os meus olhos; como então eu poderia olhar para uma virgem" (Jó 

31: 1)? 

Em segundo lugar, evitar a lisonja. Provérbios 5: 3 adverte: "Para os lábios de 

um mel gotejamento adúltera, e mais suaves do que o azeite é o seu discurso" 

(cf. 02:16; 06:24; 22:14). 

Em terceiro lugar, evitar os pensamentos. Provérbios 06:25 diz: "Não deseje 

sua beleza em seu coração." 

Em quarto lugar, evitar o encontro. Provérbios 7 faz o seguinte relato do jovem 

ingênua: 

Vi entre os ingênuos, divisei entre os jovens, um jovem sem sentido, passando 

pela rua junto à esquina; e ele toma o caminho da sua casa, no crepúsculo, à 

noite, no meio da noite e na escuridão. E eis que uma mulher vem ao seu 

encontro, vestida como uma prostituta e astúcia de coração. Ela é turbulenta e 

rebelde; seus pés não permanecem em casa; ela agora está nas ruas, ora pelas 

praças, e esconde-se por todos os cantos. (Vv. 7-12) 

Grande cuidado deve ser tomado quando se reuniu com mulheres mais jovens. 

Em quinto lugar, evitar a casa. Provérbios 7: 25-27 adverte "Não deixe seu 

coração se desviam para os seus caminhos, não se afastam em seus caminhos 

para muitas são as vítimas que ela tem derrubado, e numerosos são todos os 

seus traspassados Sua casa é a maneira de Sheol.. , descendo para as câmaras 

da morte "(cf. Prov. 5: 8). 



Finalmente, evitar o toque. Provérbios 07:13 registra o resultado da falha do 

jovem ingênua para evitar o encontro: ". Então, ela se apodera dele e beija-

o" Esse foi o próximo passo em um processo que culminou com a imoralidade. 

É uma parte necessária do ministério para lidar com os pecados dos homens 

mais velhos, homens mais jovens, as mulheres mais velhas, e as mulheres mais 

jovens. No processo de correção, cada um desses grupos deve ser tratada de 

forma adequada. Instruções de Paulo a Timóteo enviar uma mensagem clara a 

todos os crentes sobre como confrontar o pecado na família espiritual. 

 

17. O Cuidado com as Viuva na Igreja - 

Parte 1 (1 Timóteo 5: 3-8) 

Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas; mas, se alguma 

viúva tiver filhos, ou netos, deixá-los em primeiro lugar aprender 

a praticar a piedade em relação a sua própria família, e fazer 

algum retorno a seus pais; porque isto é agradável aos olhos de 

Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva, e que tem sido deixado 

sozinho fixou a sua esperança em Deus, e continua em súplicas e 

orações, de noite e de dia. Mas ela que se entrega ao prazer 

devassa está morto, mesmo enquanto ela vive. Prescrever essas 

coisas assim, de modo que eles podem estar acima de qualquer 

suspeita. Mas, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos 

da sua família, tem negado a fé, e é pior que um incrédulo. (5: 3-
8) 

Deus sempre tem desenhado que as mulheres são os objetos especiais de 

atendimento. Eles são a estar sob o guarda-chuva de proteção masculina, 

disposição, autoridade e direção. Quem acredita que as mulheres, como os 

homens, são para se sustentar precisa reconhecer o fato óbvio de que toda esta 

seção está preocupado apenas com a ajuda de mulheres em necessidade. Ele 

assume o desígnio divino que chama os homens para sustentar a si e suas 

esposas, e uma mulher para amar e servir aquele que suporta-la. Quando que o 

apoio se foi, ela ainda está para ser atendido. Isto é evidente através de todo este 

texto. Por isso, Deus tem um interesse especial na situação das mulheres que 

perderam seus maridos. Salmo 68: 5 descreve Deus como "um Pai de órfãos e 

juiz das viúvas." Êxodo 22: 22-24 dá o seguinte aviso severo sobre o tratamento 

das viúvas: "Você não deve afligir qualquer viúva ou órfão Se você afligi-lo em 

tudo, e se ele clamar a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor;. e minha ira se 

acenderá, e eu vou te matar com a espada, e suas mulheres ficarão viúvas e seus 

filhos órfãos ". Deuteronômio 27:19 acrescenta: "Maldito aquele que distorce a 

justiça devido um estrangeiro, órfão e da viúva." Em Isaías 01:17 Deus diz: 

"Aprenda a fazer o bem, buscar a justiça, convencerá o implacável, defender o 



órfão, defendei a causa da viúva." Salmo 146: 9 diz: "O Senhor protege os 

peregrinos; Ele apóia o órfão ea viúva." O povo de Deus deve tratar as viúvas 

com o mesmo cuidado especial que Ele faz. 

Idealmente, o Antigo Testamento indica, as viúvas eram para se casar 

novamente. Sempre que um novo casamento foi adiada ou impossível, eles 

deviam permanecer na casa de seu pai (Gn 38:11), ou mesmo a casa de sua mãe-

de-lei (Rute 1:16). Além disso, ao abrigo da disposição levirato da lei, uma 

viúva solteira irmão-de-lei foi se casar com ela. Se ele já era casada, o dever 

transferida para o próximo parente mais próximo (cf. Deut. 25: 5-10). Um 

exemplo desse princípio em ação foi o casamento de Boaz para Rute (Rute 3:12; 

4: 1-10). 

No Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo revela o coração compassivo 

de Deus para com as viúvas. Em Marcos 12: 41-44, Ele elogiou a viúva pobre 

que deu da sua pobreza: 

E sentou-se em frente à tesouraria, e começou a observar como a multidão 

estavam colocando dinheiro no cofre; e muitas pessoas ricas estavam colocando 

em grandes somas. E uma pobre viúva veio e colocou em duas pequenas 

moedas de cobre, que se elevam a um centavo. E, chamando os seus discípulos, 

disse-lhes: "Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos 

os contribuintes para a tesouraria; para todos eles deitaram do que lhes sobrava, 

mas ela, da sua pobreza , deu tudo o que possuía, tudo o que ela tinha para viver 

". 

Essa passagem dá uma visão sobre o estado das viúvas na cultura judaica do primeiro 

século. Em geral, eram pobres, e muitas vezes desamparados, sem meios de ganhar a vida, 

pois as mulheres foram impedidos de emprego fora de casa. A dificuldade enfrentada por 

viúvas é ilustrado por parábola da viúva e do juiz de nosso Senhor (Lucas 18: 1 e ss .; cf. Lc 

20:47). 

Ele caiu sobre as sinagogas locais para aliviar a situação das 

viúvas. Habitualmente, um grupo de cada sinagoga faria as rondas nas manhãs 

de sexta-feira, bens de coleta e dinheiro para ser distribuído para as viúvas 

necessitadas no final da tarde. Apesar desses esforços, no entanto, muitas 

viúvas estavam ainda empobrecida, como a passagem acima indica. 

Lucas 7: 11-17 é um outro texto que demonstra a preocupação amorosa de Deus 

para com as viúvas: 

E aconteceu logo depois, que Ele foi a uma cidade chamada Naim; e Seus 

discípulos estavam indo junto com Ele, acompanhado por uma grande 

multidão. Agora, como Ele se aproximou da porta da cidade, eis que um homem 

morto estava sendo realizado, o filho único de sua mãe, e ela era uma viúva; e 

uma multidão considerável da cidade estava com ela. E quando o Senhor a viu, 



sentiu compaixão por ela, e disse-lhe: "Não chores". E Ele veio e tocou no 

caixão; e os portadores chegou a um impasse. E Ele disse: "Jovem, eu te digo, 

levanta-te!" E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua 

mãe. E o medo tomou conta de todos eles, e eles começaram a glorificar a Deus, 

dizendo: "Um grande profeta se levantou entre nós!" e: "Deus visitou o seu 

povo!" E este relatório a respeito Dele saiu toda a Judeia, e em todo o distrito 

circundante. 

Esta situação da viúva estava desesperada, já que o homem morto era seu único filho. Sem 

ele, ela não tinha meios de apoio. Nosso Senhor ficou tão comovido com compaixão sobre 

sua situação, que ressuscitou o filho da morte. 

Não é de estranhar que o primeiro ministério a desenvolver na igreja primitiva 

envolveu o cuidado das viúvas. Os primeiros cristãos continuaram na tradição 

da sinagoga judaica, motivado em seus esforços por amor de Cristo. Um 

conflito sobre a equidade do tratamento das viúvas judeus helenistas causado 

os apóstolos para organizar o que tinha sido um ministério espontânea. Assim, 

eles escolheram sete homens piedosos para fiscalizá-lo. 

Atos 9: 36-41 dá uma visão mais aprofundada do ministério da igreja primitiva 

para viúvas: 

Agora em Jope havia uma discípula chamada Tabita (que em grego se diz 

Dorcas); esta mulher foi abundante com atos de bondade e caridade, que fazia 

continuamente. E sucedeu naquele tempo que ela ficou doente e morreu; e 

quando tinham lavado o corpo dela, a colocaram no cenáculo. E, como Lida era 

perto de Jope, os discípulos, tendo ouvido que Pedro estava ali, enviaram-lhe 

dois homens, rogando-lhe: "Não demore para vir até nós." E Pedro levantou-se 

e foi com eles. E quando chegou, levaram-no a sala de cima; e todas as viúvas 

estava ao lado dele, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera 

enquanto estava com elas. Mas Pedro enviou todas elas e se ajoelhou e orou, e 

voltando-se para o corpo, disse: "Tabita, levanta-te." E ela abriu os olhos, e, 

vendo a Pedro, sentou-se. E deu-lhe a mão e levantou-a; e, chamando os santos 

e as viúvas, apresentou-lha viva. 

Dorcas era uma mulher cristã de Deus que deu do seu tempo e recursos para apoiar as 

viúvas. Isso mostra mais uma vez a miséria das viúvas em que a cultura, eo coração 

compassivo dos crentes em relação a eles. Esta é a segunda ressurreição no Novo Testamento 

especificamente para beneficiar viúvas. 

A igreja ainda tem a responsabilidade de cuidar das viúvas. Tiago 1:27 define 

a verdadeira religião como visitar "os órfãos e as viúvas nas suas 

tribulações." Para ajudar Timoteo liderar a igreja em Éfeso, para entender sua 

responsabilidade de viúvas, Paulo dá cinco princípios para guiar esse 

serviço. Esta foi uma passagem corretiva para a igreja de Éfeso, o que, sem 

dúvida, não estava lidando com este importante dever de forma 



adequada. Então, Paulo é compelido pelo Espírito Santo para escrever 

instruções sobre toda a gama de questões relacionadas com as viúvas. 

A obrigação da Igreja de Apoio Viuva 

Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas; (5: 3) 

A palavra Inglês viúva descreve uma mulher cujo marido está morto. A palavra 

grega Chera ("viúva") que inclui significado, mas não se limita a ele. É um 

adjetivo usado como um substantivo, e significa "desprovido", "roubado", 

"tendo sofrido perda", ou "deixado em paz." A palavra não fala de como uma 

mulher foi deixada sozinha, que apenas descreve a situação. É amplo o 

suficiente para abranger aqueles que perderam seus maridos, por sua morte, 

abandono, divórcio, ou de prisão. Poderia até abranger os casos em que um 

polígamo vieram a Cristo e enviados para longe suas esposas extras (William 

Barclay, as cartas a Timóteo, Tito e Filemom [Filadélfia: Westminster, 1975], 

105). 

A responsabilidade da Igreja estende-se, assim, a todas as mulheres qualificadas 

que perderam seus maridos. Com o divórcio e deserção desenfreada na nossa 

sociedade, estamos diante de um desafio ainda maior do que a igreja de Éfeso. 

O tratamento das viúvas testa o caráter espiritual da comunidade 

cristã. Devoção dos crentes a Cristo pode ser visto na forma como tratam 

aqueles sem recursos. Através do cuidado que proporciona, a Igreja manifesta 

o amor de Cristo para com os necessitados e dá testemunho do amor de Cristo 

para o mundo ver. Esse cuidado tem sido uma parte da vida da Igreja ao longo 

de sua história. O sistema de bem-estar das nações ocidentais é uma herança 

direta da influência da igreja. 

Honra é do Timão e significa "para mostrar respeito ou cuidado," "para 

apoiar", ou "para tratar graciosamente." Engloba a satisfação das necessidades, 

inclusive as financeiras (cf. Mt 27:.. 9, onde é usado de preços algo; e 1 Tm 

5:17). 

Mateus 15: 1-6 apoia ainda a utilização do Timão em referência ao apoio 

financeiro: 

Então alguns fariseus e escribas foi ter com Jesus de Jerusalém, dizendo: "Por 

que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as 

mãos quando comem pão." E ele, respondendo, disse-lhes: "E por que vocês 

mesmos transgredir o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? 

Porque Deus disse:" Honra teu pai e tua mãe ", e," Aquele que fala mal do pai 

ou da mãe, deixá-lo ser condenado à morte. " Mas você diz: "Quem disser a seu 

pai ou a sua mãe:" Qualquer coisa de meus que você poderia ter sido ajudado 



por ter sido dado a Deus '", ele não é para homenagear o seu pai ou a sua mãe. 

E, assim, você invalidado a palavra de Deus, por causa de sua tradição. " 

Do primeiro século judaísmo havia desenvolvido um complexo sistema de regulamentação 

extra-bíblicas, alguns dos quais contradiziam Escritura. Jesus os repreendeu por causa de uma 

dessas tradições mais perversos. Eles achavam que uma pessoa poderia evitar sua 

responsabilidade de apoiar os seus pais se tivesse dedicado esse dinheiro para Deus. Como 

nosso Senhor ressalta, porém, que a tradição egoísta e hipócrita contradiz diretamente 

comando do Antigo Testamento para honrar os pais. Em assim dizendo, Jesus iguala honrar 

os pais com proporcionando-lhes apoio financeiro. Paulo pede emprestado o pensamento de 

Êxodo 20:12, tal como interpretado pelo nosso Senhor. Ele tem em mente aqui não mero 

respeito, mas também dinheiro. 

A igreja não é obrigado a apoiar todas as viúvas, somente aqueles que 

são verdadeiramente viúvas. Nem todas as viúvas são verdadeiramente 

sozinho e sem meios. Alguns têm recursos deixou-os por seus maridos ou 

através de sua família remanescente ou amigos. Eles, no entanto, precisam do 

conforto espiritual e cuidado da igreja. O apoio financeiro é ir para aqueles 

completamente sozinho e sem os recursos necessários para a vida diária. 

É um triste comentário sobre a nossa sociedade que o número de mulheres 

desprovidas que necessitam de apoio está a aumentar. A desintegração da 

família não só cria mais dessas mulheres, mas destrói a rede de apoio à família 

que dependem. A perda de apoio que vai aumentar a carga sobre a igreja nos 

próximos anos. Isso não significa, no entanto, alterar a responsabilidade da 

igreja. Igrejas terão de olhar honestamente e com cuidado com a quantidade de 

dinheiro que eles estão gastando em atividades que não têm mandato 

bíblico. Tais atividades gastar o dinheiro que não estará disponível para as 

viúvas. 

A obrigação da Igreja para avaliar as necessidades das 

viúvas 

mas, se alguma viúva tiver filhos, ou netos, deixá-los em primeiro 

lugar aprender a praticar a piedade em relação a sua própria 

família, e fazer algum retorno a seus pais; porque isto é agradável 

aos olhos de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva, e que tem 

sido deixado sozinho fixou a sua esperança em Deus, e continua 

em súplicas e orações, de noite e de dia. Mas ela que se entrega 

ao prazer devassa está morto, mesmo enquanto ela 

vive. Prescrever essas coisas assim, de modo que eles podem estar 

acima de qualquer suspeita. Mas, se alguém não cuida dos seus, e 

principalmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que 

um incrédulo. (5: 4-8) 

A igreja não pode apoiar indiscriminAdãoente todas as viúvas que pedem 

assistência (cf. v. 3). Paulo enumera os critérios para determinar o que as viúvas 



da igreja deve apoiar nos versículos 4-8. Estes versos definir verdadeiramente 

viúva. 

As viúvas com filhos ou netos estão a receber apoio deles, não a igreja. A 

família tem a responsabilidade primária de suas próprias viúvas. Parentes de 

uma viúva deve primeiro aprender a praticar a piedade em relação a sua 

própria família. O advérbio de prótons ( primeiro) significa, em primeiro no 

tempo ou prioridade. Piedade, ou piedade, começa em sua própria 

família, uma vez que a família é o contexto em que a piedade genuína 

manifesta-se (cf. 3: 4, 5, 12; 5: 8). 

Apoiar as viúvas não é apenas uma marca de piedade, mas de obediência. Os 

crentes são ordenados a fazer algum retorno a seus pais. Eles têm uma dívida 

para aqueles que os trouxe ao mundo, vestiu, alimentá-los, os abrigou, com o 

apoio deles, e amado e cuidado deles. Cuidar de uma mãe no momento de sua 

necessidade é apenas uma pequena troca de tudo o que ela tem feito. Isso, Paulo 

escreve, é aceitável aos olhos de Deus (cf. Ex. 20:12). A frase carrega uma 

grande responsabilidade, uma vez que torna óbvio que esta é uma questão de 

prioridade para cada filho de Deus. Ninguém pode questionar o que Deus requer 

nesta área. 

O princípio de que as crianças devem apoiar seus pais era geralmente aceite até 

mesmo no mundo pagão. William Barclay escreve uma seção muito 

interessante nesta perspectiva histórica: 

Era direito grego da época de Solon que filhos e filhas foram, não só 

moralmente, mas também legalmente obrigados a apoiar os seus pais. Qualquer 

um que se recusou esse dever perdeu seus direitos civis. Aeschines, o orador 

ateniense, diz em um de seus discursos: "E quem é que o nosso legislador 

(Solon) condenar ao silêncio na Assembleia do povo e onde é que ele deixar 

isso claro" Haja ", diz ele? '. um escrutínio dos oradores públicos, no caso de 

haver qualquer alto-falante na Assembleia das pessoas que é um atacante de seu 

pai ou mãe, ou que negligencia a mantê-los ou dar-lhes um lar' "Demóstenes 

diz:" Eu considerar o homem que negligencia seus pais como descrente e odioso 

para os deuses, assim como aos homens. " Philo, escrevendo do mandamento 

de honrar os pais, diz: "Quando cegonhas velhos tornam-se incapazes de voar, 

eles permanecem em seus ninhos e são alimentados por seus filhos, que vão aos 

esforços sem fim para a sua comida por causa da sua piedade". Para Philo ficou 

claro que até mesmo a criação animal reconheceu suas obrigações para com os 

pais idosos, e quanto mais não deveria homens? Aristóteles, na Ética a 

Nicômaco estabelece que estabelece: "Seria pensou em matéria de alimentos 

que devemos ajudar os nossos pais antes de todos os outros, uma vez que 

devemos a nossa alimento para eles, e é mais honrosa para ajudar a este respeito 

os autores de nossa sendo, antes mesmo de nós mesmos ". Como Aristóteles 

viu, um homem se deve morrer de fome antes que ele iria ver seus pais morrem 



de fome. Platão em As Leis tem a mesma convicção da dívida que é devido aos 

pais: "Em seguida, vem a honra de pais amorosos, para quem, como é justo, nós 

temos que pagar o primeiro e maior e mais antiga de dívidas, considerando que 

tudo o que um o homem pertence àqueles que lhe deu origem e trouxe-o para 

cima, e que ele deve fazer tudo o que puder para ministrar-lhe, em primeiro 

lugar, em sua propriedade, em segundo lugar, na sua pessoa, e em terceiro lugar, 

na sua alma; pagando as dívidas devido a eles por seu cuidado e trabalho que 

lhe conferiu de idade nos dias de sua infância, e que ele agora é capaz de pagar 

de volta para eles, quando eles são antigos e na extremidade de sua necessidade. 

" ( As Cartas a Timóteo, Tito e Filemom [Filadélfia: Westminster, 1975], 106-

7) 

José é uma ilustração de um homem que honrou seus pais em obediência à lei 

de Deus. Em Gênesis 45: 9-11, ele disse, 

Apresse-se e ir até o meu pai, e dizer-lhe: "Assim diz o seu filho José, 'Deus me 

fez senhor de todo o Egito; desce a mim, não demora E você viverá na terra de 

Goshen, e. você deve estar perto de mim, você e seus filhos e os filhos de seus 

filhos e de seus rebanhos e os seus rebanhos e tudo o que você tem. Lá eu 

também irá fornecer para você, pois ainda há cinco anos de fome que virão, 

para que você e sua família e tudo o que você ser empobrecida. '" 

Jacó chegou ao Egito como convidados e José se importava com ele e todos os que com ele 

(Gn. 46: 26ff). Tal honra e cuidado é o que Deus espera de cada crente. 

Paulo retorna ao termo verdadeiramente viúva para definir melhor ela 

quem é tal. Existem vários recursos a serem considerados. O primeiro critério 

para determinar a verdadeira viuvez é se ela tem família. Uma viúva que foi 

deixado sozinho satisfaz esta exigência. Tem sido deixado sozinho é 

de monoō . Nossa palavra Inglês "mono", que significa "single," deriva. O 

pretérito perfeito do particípio indica um permanente estado ou condição de ser 

abandonado e sem recursos. Obviamente ela é alguém que não tem família 

apoiando e a igreja tem a obrigação de tal. 

Um segundo critério é que a viúva ser um crente. Ela deve ser alguém que fixou 

a sua esperança em Deus. O pretérito perfeito do verbo Elpizo ( esperança ) 

novamente indica um contínuo estado ou condição. Sua atitude resolvida é de 

esperança em Deus. Isso demonstra a autenticidade da sua fé. 

Os conteúdos específicos de sua esperança incluem promessas de Deus para 

cuidar de viúvas. Ela olha a Deus por sua ajuda e, portanto, obedece ao 

comando de Jeremias 49:11: ". Deixe suas viúvas confiem em mim" Ela confia 

que Deus proverá as necessidades dela como fez para a viúva de Sarepta em 1 

Reis 17: 8-16: 



Em seguida, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: "Levanta-te, vai para 

Sarepta, que pertence a Sidom, e ficar lá, eis que eu ordenei a uma mulher viúva 

ali que oferecer para você." Então ele se levantou e foi para Sarepta, e quando 

ele chegou à porta da cidade, eis que a viúva estava lá apanhando lenha; e ele a 

chamou e lhe disse: "Por favor, me dar um pouco de água em um frasco, para 

que eu beba." E como ela estava indo buscá-la, ele a chamou e lhe disse: "Por 

favor, traga-me um pedaço de pão em sua mão." Mas ela disse: "Como o 

Senhor, teu Deus vive, não tenho pão, apenas um punhado de farinha na tigela 

e um pouco de óleo no frasco, e eis que eu estou reunindo algumas varas que 

eu possa entrar e se preparar para eu e meu filho, para que o comamos e morrer. 

" Então Elias disse-lhe: "Não temas; ir, fazer o que você disse, mas faz-me um 

pouco de bolo de pão do primeiro, e trazê-lo para mim, e depois você pode fazer 

um para si mesmo e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: 

'A bacia de farinha não se esgotam, nem o frasco de óleo de estar vazio, até o 

dia que o Senhor faz chover sobre a face da terra "." Então ela foi e fez conforme 

a palavra de Elias, e ela e ele e sua família comeu por muitos dias. A bacia de 

farinha não estava exausto nem o frasco de óleo de ficar vazio, de acordo com 

a palavra do Senhor, que Ele falou por intermédio de Elias. 

Só para essas mulheres que a Igreja tem uma responsabilidade. Os crentes 

podem escolher para ajudar as viúvas não-cristãs (cf. Gal. 6:10), mas a igreja é 

obrigada pelo comando do céu para deixar de acreditar queridos. 

Um terceiro critério é que a viúva ser um crente piedoso. Ela deve ser alguém 

que continua em súplicas e orações, de noite e de dia. Tal devoção à 

comunhão com o Senhor é a marca de um cristão 

comprometido. Deesis ( súplicas ) refere-se a qualquer forma ou tipo de 

solicitações, podendo incluir os fundamentos de necessidades pessoais . Tal 

oração mostra sua total dependência de Deus para suprir suas 

necessidades. proseuche ( orações ) é um termo mais geral. Refere-se à 

comunhão com Deus, o que inclui adoração e louvor. Ela não só faz solicitações 

de Deus, mas também adora e comunga com Ele. Noite e dia é uma expressão 

idiomática judaica que significa "constantemente", ou "o tempo todo" (cf. Atos 

20:31; 1 Tessalonicenses 2: 9. ; 3:10; 2 Ts 3: 8.). Durante todo o dia e noite, ela 

levanta seu coração a Deus em oração e louvor (cf. 1 Ts 5:17;. Ef 6:18.). 

Tal era a viúva Anna profetisa: 

E Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela foi 

avançada em anos, tendo vivido com o marido sete anos depois de seu 

casamento, e, em seguida, como uma viúva até a idade de oitenta e quatro 

anos. E ela nunca saiu do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e 

orações. (Lucas 2: 36-37) 



Ela foi dedicada ao serviço do Senhor, sem nunca ter se casado novamente. Para ela foi dado 

o privilégio de ver o Messias. Ela é um modelo para as viúvas piedosas que recebem cuidados 

da igreja. 

Por outro lado, uma viúva que se entrega ao prazer devassa . não se 

qualifica Spatalaō ( entrega-se ao prazer devassa ) só aparece uma vez no 

Novo Testamento (cf. Tiago 5: 5). A Septuaginta, a tradução grega do Antigo 

Testamento, usa o termo em Ezequiel 16:49. É traduzida lá "ociosidade". A 

palavra descreve a pessoa que leva uma vida de prazer, sem pensar no que é 

certo ou errado. Tal viúva, Paulo declara, está morto, mesmo enquanto ela 

vive. Embora ela pode estar viva fisicamente, ela está morta 

espiritualmente. Enquanto ela estava sem dúvida envolvido na igreja quando o 

marido estava por perto, ela é claramente não regenerado ( morto; cf. Ef 2: 

1.). Longe de ser apoiado pela igreja, essas mulheres precisam de ser 

abandonado para as conseqüências de seu pecado. A sua situação desesperada 

pode, então, levá-los ao arrependimento. Nesse meio tempo, os recursos Unido 

não deve ser utilizado para apoiar um estilo de vida pecaminoso. A verdade que 

essas viúvas não devem ser suportados é tão óbvio que Paulo não se preocupa 

em comandá-la. 

Paulo então instrui Timóteo a prescrever (comando) estas coisas, bem como, 

para que eles possam ser irrepreensível. Essas coisas reúne tudo o que o 

apóstolo disse que desde o versículo 3. O objetivo do ensino de Paulo é que 

todos os envolvidos, viúvas, famílias e da igreja,ser irrepreensível , de modo 

que ninguém pode encontrar a falha com a sua conduta nesta matéria. A 

reputação da igreja, e que do seu Senhor, estão em jogo. Ao apoiar as viúvas 

que são merecedores, e recusando-se a apoiar os que não são, a igreja, assim 

como seus pastores (cf. 3: 2), estará acima de qualquer crítica e Deus será 

honrado. 

Versículo 8 estados negativamente a verdade expressa positivamente no verso 

4. No versículo 4, Paulo ordenou que as crianças cuidar de seus pais. Aqui, ele 

afirma que aqueles que não o fizerem são piores do que os incrédulos, que 

naturalmente fazê-lo. A repetição do princípio implica houve muitas violações 

do que na igreja em Éfeso. A frase , mas se alguém não cuida dos seus, e 

especialmente dos da sua família é uma declaração condicional de primeira 

classe no original. Pode ser traduzido: "Quando qualquer um de vocês não 

prevê", ou, "Como alguns de vocês não está fornecendo." Fornecer é 

de pronoeo , que significa "para planejar antes." Ele descreve a premeditação 

necessário para prestar cuidados para as viúvas em sua família. 

A frase para sua própria é propositAdãoente vaga. Refere-se a qualquer 

pessoa dentro do círculo de relações familiares, com certeza até mesmo 

funcionários ou amigos próximos. Um homem acreditar que é chefe de uma 

casa tem uma responsabilidade específica para fornecerpara aqueles de sua 



família. Este último grupo é mais estreita do que a frase a sua própria. Incide 

sobre os da família imediata, onde sua responsabilidade começa. 

Não fornecer para aqueles tanto no estreito ou o círculo grande faz um crente 

culpado de duas coisas. Em primeiro lugar, tem negado a fé. Isso não se refere 

à perda de sua salvação pessoal. Paulo aqui não é julgar a alma, mas as 

ações. Pelo contrário, significa que essa pessoa tenha negado o princípio do 

amor compassivo, que está no coração do cristão fé (cf. João 13:35; Rom. 5:. 5; 

1 Tessalonicenses 4: 9). Não deve haver dicotomia entre fé e conduta. 

Em segundo lugar, o seu fracasso faz com que ele, na prática, pior que um 

incrédulo. Como já observado, mesmo os pagãos sabia da importância de e 

sentiu o dever de fornecer para seus pais. Para os crentes a não medir até que a 

norma é indesculpável. Eles estão sob maior condenação, porque eles têm o 

mandamento de Deus para amar, e o poder de Deus para capacitá-los a fazê-lo. 

O exemplo supremo de carinho para as viúvas em sua família pode ser visto em 

nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz, à beira da morte, Ele, no entanto, dispostos 

aos cuidados de sua mãe viúva. João 19: 26-27 relata a história: "Mulher, eis aí 

o teu filho '" Quando Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele 

amava estava por perto, ele disse à sua mãe, Depois disse ao discípulo: "Eis a 

tua mãe! ' E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa ". Isso 

mostra a importância da questão de cuidar das viúvas. Jesus falou da cruz para 

apenas dois indivíduos. Ele perdoou o ladrão morrendo, e organizados para os 

cuidados de sua mãe viúva. Nada tão claramente revela o coração de Deus como 

isso. Enquanto carrega o fardo dos pecados do mundo, a mente de Jesus estava 

preocupado com a salvação de um pecador, e os cuidados de uma viúva. 

O cuidado das viúvas começa com cada crente. A igreja não pode fazer 

coletivamente o que ele não vai fazer individualmente. É uma responsabilidade 

que não pode ser evitada. 

 

 

 

 

18. O Cuidado com as Viuva na Igreja - 

parte 2 (1 Timóteo 5: 9-16) 



Deixe uma viúva ser colocado na lista somente se ela não seja 

inferior a 60 anos de idade, tendo sido a esposa de um homem, 

que tinha uma reputação de boas obras; e se ela trouxe os filhos, 

se ela tem mostrado hospitalidade, se ela lavou os pés aos santos, 

se ela tem ajudado as pessoas em dificuldades, e se ela tem se 

dedicado para toda boa obra. Mas se recusam a colocar viúvas 

jovens na lista, para quando se sentem levianas de Cristo, eles 

querem se casar, incorrendo, assim, a condenação, porque eles 

deixaram de lado a sua promessa anterior. E, ao mesmo tempo, 

eles também aprendem a ser ociosas, como eles andam de casa em 

casa; e não somente ociosas, mas também fofoqueiras e 

indiscretas, falando de coisas não convém. Por isso, eu quero que 

as viúvas mais jovens para se casar, ter filhos, cuidar da casa, e 

dar ao inimigo nenhum motivo para reprovação; para alguns já 

se virara para seguir a Satanás. Se alguma mulher que é um 

crente tem viúvas, deixe-a ajudá-los, e que não se sobrecarregue 

a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente 
viúvas. (5: 9-16) 

A igreja tem a obrigação de apoiar as viúvas no meio dela que estão em 

necessidade. Fazer isso reflete o coração compassivo de Deus para com as 

mulheres desprovidas de seus maridos. 

Longe de ser uma responsabilidade da igreja, no entanto, as viúvas idosas são 

um ativo valioso. Eles têm uma riqueza de sabedoria e experiência para 

compartilhar com as mulheres mais jovens. Eles também têm o tempo para 

participar de uma grande variedade de ministérios. Tendo discutido o ministério 

da igreja em direção verdadeiros viúvas nos versículos 3-8, Paulo dá 

orientações em versículos 9-16 para o ministério das viúvas para a igreja. 

A obrigação da Igreja de manter padrões elevados para 

as viúvas que servem na Igreja 

Deixe uma viúva ser colocado na lista somente se ela não seja 

inferior a 60 anos de idade, tendo sido a esposa de um homem, 

que tinha uma reputação de boas obras; e se ela trouxe os filhos, 

se ela tem mostrado hospitalidade, se ela lavou os pés aos santos, 

se ela tem ajudado as pessoas em dificuldades, e se ela tem se 
dedicado para toda boa obra. (5: 9-10) 

Na igreja primitiva havia grupos de viúvas que serviram em alguma capacidade 

reconhecida oficialmente. Os requisitos para ser colocado na lista, uma 

reminiscência daqueles para os líderes da igreja dadas no capítulo 3, que 

evidente fazer. Este grupo piedoso das mulheres tinham um ministério 

espiritual e prático diretamente para as mulheres e crianças da igreja. Eles 

também ministrou indiretamente aos homens em virtude de sua influência sobre 

as mulheres. Eles cumpriram mandado de Paulo em Tito 2: 3-5 que 



mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes em seu 

comportamento, fofocas não maliciosos, nem dadas a muito vinho, ensinando 

o que é bom, para que possam incentivar as jovens a amarem seus maridos, a 

amarem seus filhos, para ser sensatas, puro, trabalhadores em casa, bondosas, 

submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não pode ser desonrado. 

Seus deveres certamente incluídos ajudando com o batismo de mulheres, visitar os doentes, 

visitar os presos, ensino e discipular as mulheres mais jovens, ajudando as mulheres mais 

jovens traseira e nutrir seus filhos, e oferecer hospitalidade para os visitantes e estranhos. Eles 

também podem ter ajudado na colocação de órfãos em lares cristãos adequados. Isso era um 

ministério muito importante no mundo romano, uma vez que as crianças órfãs ou 

abandonadas acabou como escravos, e muitas vezes como prostitutas ou gladiadores. Com 

seus próprios maridos ido e seus filhos crescidos, as viúvas tiveram o tempo para perseguir 

tais ministérios essenciais. 

Que tal grupo de viúvas existiam no início da igreja é conhecida a partir de 

fontes extra-bíblicas. No final do primeiro e início do segundo séculos, Inácio 

e Policarpo escreveu de tal ordem. Tertuliano, que viveu na última parte do 

segundo e no início de parte do terceiro séculos, também mencionou. O 

documento do terceiro século conhecido como Didascalia , eo quarto 

século Constituições Apostólicas também referir-se a uma ordem de viúvas. 

Não há nenhuma evidência de que todas as viúvas na lista foram apoiados pela 

igreja. Alguns, sem dúvida, foram, enquanto outros tinham recursos próprios. A 

questão do apoio pára no versículo 8, e Paulo se move para um novo tópico no 

versículo 9. A lista de Paulo refere-se não era, como alguns têm defendido, a 

lista das viúvas elegíveis para apoio. Pelo contrário, foi a lista dos elegíveis para 

o ministério. Nos versículos 9-10 Paulo apresenta os requisitos para estar na 

lista. 

Em primeiro lugar, uma viúva tinha de ser igual ou superior a 60 anos de 

idade. Essa exigência oferece mais uma prova de que a lista de viúvas não era 

uma lista de pessoas elegíveis para receber apoio. Paulo tinha apenas declarou 

nos versículos 3-8 que a Igreja é para apoiar todas as suas viúvas que estão sem 

outros meios de apoio. Sem exigência de idade foi dado lá. 

Sessenta era a idade em que a cultura para as pessoas se aposentar a partir de 

suas atividades para uma vida de contemplação. Foi nessa idade que os homens 

e as mulheres devem se tornar sacerdotes e sacerdotisas, de acordo com Platão 

(William Barclay, As Cartas a Timóteo, Tito e Filemom [Filadélfia: 

Westminster, 1975], 109). Foi reconhecido que a paixão sexual começou a 

diminuir em sessenta anos de idade. Assim, o requisito de idade assegura que 

aquelas viúvas não seria conduzido pelo desejo. Uma mulher mais velha teria o 

tempo, a maturidade, caráter, reputação, e compaixão para servir ao Senhor e à 

Igreja. Ao contrário de uma mulher mais jovem, ela não seria tentado a 

abandonar seu compromisso com o Senhor e se casar novamente. 



Em segundo lugar, a viúva deve ter . sido a esposa de um homem O texto 

grego diz literalmente "a mulher de um homem só", uma construção paralela à 

de 3: 2 e 12. Isso não exclui as mulheres que se casaram mais de uma vez . O 

próprio Paulo comanda as viúvas mais jovens para se casar de novo (14 v;. Cf. 

1 Cor 7:39.), De modo que não pode ser sua intenção aqui. A "mulher de um 

homem só" é uma mulher que foi totalmente dedicado ao seu marido. Ela fala 

de pureza em ação e atitude, como no caso do superintendente em 3: 2, que é o 

de ser um "homem de uma mulher só"; ele não se refere ao estado civil. Essa 

mulher vivia em plena fidelidade a seu marido em um, puro, relacionamento 

conjugal unspotted casto. A viúva, que não medem até esta norma não seria um 

modelo adequado para as mulheres mais jovens a imitar. 

Em terceiro lugar, uma viúva tinha que ter uma reputação de boas obras. Sua 

excelente personagem era para ser do conhecimento comum. Como os anciãos 

(3: 2) e diáconos (03:10), ela teve de ser irrepreensível. Suas boas obras que 

atestam o tipo de mulher que ela era. Eles iriam se manifestar exteriormente a 

qualidade de seu caráter espiritual. 

Paulo passa a definir melhor a natureza do testemunho de boas obras. As 

cinco qualidades que ele enumera mostrar o tipo de boas obras exigidas de 

qualquer mulher. Todas as mulheres devem procurar ser de tal virtude 

espiritual, a ser colocado na lista para servir a igreja deve se tornam viúvas. 

Em primeiro lugar, ela deve ser alguém que criou 

filhos. Teknotropheō ( educado os filhos ) aparece somente aqui no Novo 

Testamento. Isso significa que, para nutrir as crianças. Esta qualidade encara a 

viúva piedosa como uma mãe cristã, a educação dos filhos num lar piedoso para 

seguir o Senhor. Para fazê-lo é o maior privilégio e responsabilidade (cf. 2:15) 

de uma mulher. 

Paulo não aqui depreciar as mulheres que eram incapazes de ter filhos, ou que 

tiveram o dom do celibato. Tal cumprir diferentes papéis na vida da família de 

Deus. Desde ter filhos era a norma, no entanto, ele dá isso como um princípio 

geral. Uma mulher sem filhos naturais de seu próprio poderia manifestar essa 

qualidade pela criação de órfãos. Apenas uma mulher com tal experiência 

poderia instruir as mulheres mais jovens sobre como retaguarda filhos piedosos 

(cf. Tito 2: 3-5). 

Em segundo lugar, ela deve ser alguém que tem demonstrado hospitalidade 

com estranhos. Como os mais velhos, ela deve ser dedicado à hospitalidade 

(cf. 3: 2). Sua casa deve estar aberto a estrangeiros, bem como amigos e 

parentes. Ela deve mostrar a devoção sacrificial para as necessidades das 

pessoas que não conhece. Não havia motéis ou hotéis do mundo antigo, e 

estalagens eram muitas vezes sujo e perigoso. Cristãos longe de casa dependia 

da hospitalidade de outros crentes. Paulo elogiou Phoebe como um "ajudante 



de muitos, e de mim também" (Rom. 16: 2). Sem dúvida, uma das maneiras que 

ela ajudou outros foi abrindo sua casa para aqueles que precisam de abrigo e 

alimento. 

Isso oferece mais evidências de que a lista de Paulo fala não era uma das viúvas 

carentes que necessitam de apoio. Essas mulheres não teria sido capaz de abrir 

suas casas para fornecer para os outros. 

Em terceiro lugar, ela deve ser alguém que tenha lavado os pés aos 

santos. Essa tarefa servil era o dever de escravos. Uma vez que as estradas eram 

ou empoeirado ou lamacento, os hóspedes que entram em uma casa tinha seus 

pés lavados. Paulo não quer dizer, necessariamente, que ela realmente fez isso 

a si mesma cada vez. A tarefa servil de lavar os pés falaram metaforicamente 

de humildade (cf. João 13: 5-17). A exigência, então, salienta que a viúva tem 

um coração humilde, servo. Ela dá a sua vida em serviço humilde aos 

necessitados e nunca procure exaltar a si mesma. 

Em quarto lugar, ela deve ser alguém que tem ajudado as pessoas em 

dificuldades. Aqueles em perigo é de thlibō , e poderia ser traduzido como 

"aqueles sob pressão." Ela dedica sua vida a ajudar aqueles sob qualquer tipo 

de pressão, seja física, mental ou emocional. Eparkeō (tem assistido ) só 

aparece aqui e no versículo 16. Neste último versículo, refere-se claramente a 

assistência financeira. A viúva piedosa também auxilia os outros com seus 

recursos financeiros. 

Em quinto lugar, ela deve ser alguém que dedicou-se à toda boa 

obra. Epakoloutheō ( dedicou-se à ) é um verbo forte. Ele descreve a viúva que 

tem energicamente e diligentemente se entregado à busca de boas ações (cf. At 

9,36). 

Porque todas essas qualidades descrever o caráter de uma viúva qualificado para 

servir a igreja, eles também devem ser reconhecidos como os padrões para cada 

mulher cristã para seguir em sua vida. Caso o dia venha quando ela é 

considerada para o serviço na igreja, ela será, então, qualificado. Nesse meio 

tempo, ela vai ganhar uma reputação como uma mulher de excelência (cf. Prov. 

31: 10-31). 

As qualidades Paulo dá ilustrar o desígnio de Deus para as mulheres. Eles são 

mais altas prioridades de uma mulher. Ao segui-los, ela pode ter um impacto 

profundo no mundo. Essa verdade é ilustrada em uma história contada pelo 

pregador escocês Ian MacClaren de uma mulher em sua igreja. 

Enquanto conversavam, ela começou a enxugar os olhos com a ponta do 

avental, de modo Dr. MacClaren disse: "O que está incomodando?" 



"Oh," ela disse: "Às vezes eu sinto que eu tenho feito tão pouco e quando eu 

penso sobre isso faz meu coração pesado, porque realmente eu fiz tão pouco 

para Jesus." 

"Quando eu era uma menina pequenina o Senhor falou ao meu coração e eu me 

entreguei a Ele. E eu queria viver para Ele, oh muito. Mas eu sinto que eu não 

fiz nada." 

"O que você fez com a sua vida?" ele perguntou. 

"Oh nada", disse ela, "apenas nada. Lavei pratos, preparados três refeições por 

dia, tomado conta dos meus filhos, limpou o chão, as roupas remendadas, você 

sabe, tudo o que uma mãe faz, isso é tudo que eu fiz. " 

MacClaren recostou-se na cadeira e perguntou: "Onde estão os seus meninos?" 

"Oh, ela falou:" Você sabe que eu nomeei-los todos para os evangelhos, Mateus, 

Marcos, Lucas e João. Você sabe todos eles e você sabe onde é Marcos. Você 

o ordenou. Ele foi para a China. Ele aprendeu a língua e agora ele é capaz de 

ministrar às pessoas em nome do Senhor. " 

"Onde está o Lucas?" MacClaren disse. 

"Você sabe muito bem onde ele está, porque você mandou-o para fora e eu tinha 

uma carta dele no outro dia. Ele está na África e diz que um avivamento 

irrompeu em sua estação de missão". 

"E Mateus?" ele perguntou. 

"Ele está com seu irmão na China e eles estão trabalhando juntos. E João, que 

é dezenove anos, veio-me ontem à noite para dizer que Deus colocou a África 

no seu coração. Ele disse: 'Eu vou para a África, mas não se preocupe sobre 

isso, Mãe, porque o Senhor me mostrou que eu sou de ficar com você até que 

você vá para a glória, e então eu vou. Até então eu tenho que cuidar de você. " 

MacClaren olhou para aquele santo idoso e disse: "Sua vida foi desperdiçado, 

você disse?" 

"Sim, ele foi desperdiçado." 

"Você foi cozinhar e limpar e lavar roupa, mas eu gostaria de ver a recompensa 

quando você é chamado em casa!" 

A obrigação da Igreja para instruir viúvas mais jovens 

para se casar novamente 



Mas se recusam a colocar viúvas jovens na lista, para quando se 

sentem levianas de Cristo, eles querem se casar, incorrendo, 

assim, a condenação, porque eles deixaram de lado a sua 

promessa anterior. E, ao mesmo tempo, eles também aprendem a 

ser ociosas, como eles andam de casa em casa; e não somente 

ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando de coisas 

não convém. Por isso, eu quero que as viúvas mais jovens para se 

casar, ter filhos, cuidar da casa, e dar ao inimigo nenhum motivo 

para reprovação; para alguns já se virara para seguir a 
Satanás. (5: 11-15) 

Enquanto as viúvas idosas qualificados estão a dedicar-se permanentemente 

para o serviço da igreja, o plano para as viúvas mais jovens é muito 

diferente. Eles estão para se casar, e que a Igreja tem a obrigação de incentivá-

los a fazer exatamente isso. Enquanto eles devem receber ajuda se for 

necessário, até que se casar novamente, Paulo ordena a Timóteo que se 

recusam a colocar viúvas jovens na lista dos que servem a igreja. Eles não 

estão a ser admitidos à ordem de viúvas Paulo menciona nos versículos 9-10. 

Paraiteomai ( lixo ) é uma palavra forte, expressando Adãoancy. Ele é usado 

em 4: 7 a falar de rejeitar os falsos ensinos. Paulo dá duas razões para a sua 

proibição contra colocar viúvas jovens na lista: 

Em primeiro lugar, o seu serviço à Igreja não seria com um único pensamento 

e sua lealdade poderia vacilar, porque quando se sentem levianas de Cristo, 

eles querem se casar. A preocupação de Paulo é que uma jovem viúva, fora de 

tristeza pela perda de seu marido e gratidão à Igreja por seu apoio, vai fazer 

uma promessa que não pode cumprir. Ela vai se dedicar a permanecer solteira 

e para servir ao Senhor. De acordo com Números 30: 9, ela será obrigada a 

manter esse voto. Ao contrário das mulheres mais velhas, no entanto, ela pode 

eventualmente começar a sentir desejos sensuais. Ela, então, achar que é 

difícil manter a promessa que fez durante o trauma emocional da perda de seu 

marido. De acordo com esses desejos sensuais, que incluem paixão não apenas 

sexual, mas tudo o que se consubstancia na relação do casamento, ela quer se 

casar. 

Quebrando seu voto iria colocá-la em desrespeito de 

Cristo. Katastrēniaō ( sentir levianas de ) aparece somente aqui no Novo 

Testamento. Na literatura extrabíblico, é usado para descrever um boi que tenta 

escapar do seu jugo. Há perigo de que uma jovem viúva poderia desejar para 

escapar de seu voto de devoção singular para servir somente ao Senhor. 

As consequências desastrosas de uma mulher na lista de viúvas estar nessa 

posição são facilmente visíveis. Embora aparentemente um modelo de virtude 

espiritual, ela poderia realmente se tornar ressentido, até mesmo hostil para com 

Deus. Na melhor das hipóteses, ela estaria insatisfeito, infeliz, miserável, e 

incapaz de ensinar outras mulheres virtude dos deuses. Pior ainda, o seu forte 



desejo de um marido a deixaria vulnerável. Essa vulnerabilidade só será ainda 

reforçado pela sua ministério para as famílias da igreja. Ela pode até ser tentado 

a ir atrás de marido de outra pessoa. Para Paulo era impensável que uma 

situação tão perigosa devem ser autorizados a ocorrer. 

Tal infidelidade a um voto tem graves repercussões. Viúvas jovens correm o 

risco de incorrer em condenação. Deus vai castigá-los , porque eles 

deixaram de lado a sua promessa anterior. Pistis ( penhor ) é a palavra do 

Novo Testamento normal para a fé. No grego clássico, no entanto, pode 

significar promessa. Se entendida no sentido de fé, Paulo estaria dizendo que 

eles abandonaram seu compromisso original de Cristo. Esse compromisso, feito 

na salvação, era amar, obedecer e servir a Ele. Se traduzido penhor, que seria 

referente ao convênio específico feito quando colocado na lista de 

viúvas. Essa promessa teria sido para se dedicar a sua vida ao serviço do 

Senhor. 

A segunda razão viúvas jovens não devem estar na lista é a sua falta de 

maturidade: Ao mesmo tempo, eles também aprendem a ser ocioso. O 

idioma grego significa "eles qualificam como ociosos." Visitas uma vez 

realizadas com o propósito de ministério estão agora ocasiões para o ócio, como 

eles andam de casa em casa. Nada construtiva ocorre e, na melhor das 

hipóteses, a atividade trivial ocupa ela. 

Pior ainda, o potencial está presente para o comportamento destrutivo a ter 

lugar. Essas mulheres podem tornar-se não apenas inativo, mas também 

fofoqueiras e indiscretas, falando de coisas não convém. Fofocas falar 

bobagem, falar à toa, fazer acusações vazias, ou acusar palavras 

maliciosas. Busybodies é de periergos , que literalmente significa "aquele que 

se move ao redor." A implicação é aquele que mete o nariz nos assuntos de 

outros povos. Tais pessoas intrometer-se coisas que não lhes dizem respeito. Na 

única outra utilização do Novo Testamento de periergos , a palavra refere-se a 

praticar magia. Pessoas que fazem, que também são culpados de curiosos em 

coisas que não lhes dizem respeito. 

A parte inferior da espiral descendente está falando de coisas não 

convém. Provérbios adverte contra fazer isso: "Aquele que vai sobre como 

mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel encobre o negócio" (Pv 11:13.). "Por 

falta de lenha, o fogo se apaga, e onde não há whisperer, contenção se acalma" 

(Prov. 26:20). "O homem perverso espalha contendas, eo difamador separa 

amigos íntimos" (Prov. 16:28). "Aquele que vai sobre como um caluniador 

revela segredos, portanto, não associam com uma fofoca" (Prov. 20:19). Essas 

viúvas fazendo que eram culpados de espalhar calúnias, em vez de o evangelho 

de Jesus Cristo. Alguns podem ter sido até mesmo espalhar falsos ensinos (cf. 

2: 11-13). 



É preciso, maduro, mulheres piedosas graves de espírito para ministrar em casas 

para as mulheres e famílias. Os segredos e problemas dessas famílias seria 

seguro com eles. Por estas razões, bem como o perigo de que eles vão 

abandonar seus compromissos com Cristo, Paulo proíbe as mulheres mais 

jovens a ser colocado na lista. 

Por isso, Paulo escreve: Eu quero viúvas mais jovens para se 

casar. boulomai ( eu quero ) é a vontade do desejo brota da razão, não 

emoção. Nesta passagem, ele carrega a força de um comando. Costume judaico 

incentivou as mulheres que perderam seus maridos legitimamente se casar 

novamente. As Escrituras também ensinam que uma mulher cujo marido 

morreu, ou que é a parte inocente em um divórcio, tem o direito de se casar 

novamente. Paulo escreveu em Romanos 7: 3, "De sorte que, enquanto o marido 

está vivo, se for de outro homem, ela será chamada adúltera, mas se o marido 

morrer, ela está livre da lei, de modo que ela é não adúltera, se ela for de outro 

homem. " Para o Corinthians, ele escreveu: "Se o incrédulo deixa, deixá-lo sair, 

o irmão ou a irmã, não está sujeito à servidão, em tais casos, mas Deus chamou-

nos para a paz" (1 Cor. 7:15), e, " A mulher está ligada enquanto o marido vive; 

mas se o marido está morto, ela está livre para casar com quem quiser, contanto 

que seja no Senhor "(1 Cor 7:39.). 

Em Mateus 5: 31-32, nosso Senhor disse: "E foi dito: Quem repudiar sua 

mulher, dê-lhe um certificado de despedimento», mas eu digo-vos que todo 

aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela 

cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério "(cf. 

Mt 19: 7-9.). Paulo não está dando uma concessão, mas uma ordem. Aqueles 

que argumentam contra o novo casamento não encontrará apoio nesta 

passagem. É o plano de Deus para as mulheres jovens que perdem seus maridos 

para se casar novamente. Isso protege-los de viver uma vida de solteiro, que o 

seu forte desejo de união e desejo de criar filhos torná-los mal adaptados 

para. Ele também protege-los de procurar consolo nos relacionamentos 

impróprios. Mas o mais importante, ele reconhece que a maior vocação da 

mulher é para o lar. Argumentar que a Bíblia permite o divórcio, mas não 

recasamento levanta algumas questões difíceis. O que essas mulheres fazem, se 

eles estão impedidos de seus papéis Deus concebidos-como esposas e 

mães? Certamente todos eles não teriam o dom do celibato. Como a igreja 

poderia possivelmente cuidar de todos eles? Isso seria um fardo Deus nunca 

pretendeu que a igreja de suportar. Como eles poderiam cumprir os requisitos 

para serem incluídos na lista? Como eles poderiam revelar-se um homem que 

as mulheres se tivessem não conheço homem? Viúvas mais jovens, então, são 

para se casar. 

Paulo descreve as responsabilidades de uma viúva que se casa novamente como 

para ter filhos e cuidar da casa. Teknogoneō ( ter filhos ) significa ter bebês 

(cf. 2,15), indicando as viúvas Paulo se refere eram geralmente em idade 



fértil. A visão contemporânea que as crianças são um inconveniente que cãibra 

seu estilo de vida é repulsivo para o Senhor. Pelo contrário, a Bíblia chama de 

crianças "um dom do Senhor" (Sl 127: 3.) E declara: "Bem-aventurado o 

homem cuja aljava cheia deles" (Sl 127: 5.). Apesar de uma jovem viúva pode 

ter perdido seu marido, ela ainda tem a vocação e bendito privilégio de ter 

filhos. Para fazer isso exige que ela se casar novamente. 

Manter casa é de oikodespoteō . Ele vai além de criar os filhos para incluir 

todos os aspectos da gestão do agregado familiar. O homem fornece os recursos 

por meio de seu trabalho, e que a mulher administra-los para o atendimento de 

seu marido e filhos. 

Ao se casar novamente e retomar seu papel em casa, ela iria dar ao inimigo 

nenhum motivo para censura. O inimigo não é Satanás especificamente, mas 

abrange qualquer adversário da Palavra de Deus. Satanás, embora o inimigo 

final, ataques através de agentes humanos.Aphormē ( ocasião ) refere-se a um 

ponto de partida para um ataque, ou uma base de operações. Ao se casar 

novamente e criação de uma família, uma jovem viúva vai evitar 

trazer opróbrio sobre a causa de Cristo. Em consonância com sua vocação 

como descrito no versículo 10, ela vai evitar cair em algum pecado sexual ou 

alguma perversão da função pretendida de Deus para as mulheres. Por outro 

lado, aqueles que violam os propósitos de Deus dar munição aos inimigos da 

igreja. 

A advertência de Paulo à igreja de Éfeso foi oportuna, uma vez que, 

tragicamente, alguns tinham já virara para seguir a Satanás. Algumas das 

viúvas jovens abandonaram seus votos a Cristo. Tendo abandonado a sua 

verdadeira vocação de ter filhos e cuidar do lar, eles haviam se dado a vários 

pecados (cf. 2 Tm. 3: 6). Alguns eram, sem dúvida, a seguir falsos mestres, e 

até mesmo ajudar a espalhar a falsa doutrina se. Alguns podem ter incrédulos 

casadas, e, assim, trouxe vergonha para a igreja. Eles já não estavam servindo 

a Cristo, mas Satanás. Por essa razão, o comando de Paulo de que as viúvas 

mais novas se casar novamente foi ainda mais urgente. 

A obrigação da Igreja para se certificar de que mulheres 

capazes apoiar a sua Viuva 

Se alguma mulher que é um crente tem viúvas, deixe-a ajudá-los, 

e que não se sobrecarregue a igreja, para que esta possa socorrer 
as que são verdadeiramente viúvas. (5:16) 

Paulo traz seu argumento círculo completo e reafirma a verdade, ele já tem 

ensinado nos versículos 4 e 8. Quando não há homens estão 

disponíveis, qualquer mulher que é um crente deve cuidar de 

seus viúvas. Ela não deve ignorar suas necessidades, mas deve ajudá-los se ela 



é capaz. Filhos e netos de uma viúva tem a responsabilidade primária de seus 

cuidados. Em seguida, vêm os seus parentes do sexo masculino, e depois que 

seus parentes do sexo feminino. Só quando essas pessoas não estão disponíveis 

ou incapaz de ajudar faz a queda tarefa para a igreja. 

Quando as famílias cuidar de suas viúvas necessitadas, a igreja não 

está sobrecarregado. É, então, livre para ajudar aqueles que são 

verdadeiramente viúvas. Mais uma vez, Paulo traz seu argumento círculo 

completo (cf. v. 3). Apenas as viúvas sem outros meios de apoio deve ser 

cuidada pela igreja em geral. 

Ajudando viúvas traz a promessa de bênção de Deus. Deuteronômio 14:29 diz, 

"o estrangeiro, o órfão ea viúva, que estão em sua cidade, e comerão, e ficará 

satisfeito, a fim de que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas 

mãos o que você faz. " Por outro lado, não fazê-lo traz julgamento: "Maldito 

aquele que distorce a justiça devido um estrangeiro, órfão e da viúva" (Dt 

27:19.). O amor especial de Deus e cuidado para com as viúvas devem ser 

refletidas nas ações de Seu povo. 

 

19. Restaurando a visão bíblica do 

pastorado  (1 Timóteo 5: 17-25) 

Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de 

duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e 

ensino. Porque a Escritura diz: "Não amordace o boi quando 

debulha", e "O trabalhador é digno do seu salário." Não aceites 

acusação contra um ancião, senão com base em duas ou três 

testemunhas. Aqueles que vivem no pecado, repreende-os na 

presença de todos, para que também os outros tenham 

temor. Conjuro-te na presença de Deus e de Cristo Jesus e dos 

anjos eleitos, para manter estes princípios, sem preconceito, sem 

fazer nada, num espírito de parcialidade. Não coloque as mãos 

sobre alguém com muita pressa e, portanto, compartilham a 

responsabilidade pelos pecados dos outros; manter-se livre do 

pecado. Não bebas mais água exclusivamente, mas usa um pouco 

de vinho por causa do teu estômago e das tuas freqüentes 

enfermidades. Os pecados de alguns homens são bastante 

evidentes, indo diante deles para julgamento; para os outros, os 

seus pecados se depois. Da mesma forma, também, ações que são 

bons são bastante evidentes, e aqueles que não o são não pode ser 
escondida. (5: 17-25) 

Durante a sua vida na terra, nosso Senhor Jesus Cristo fundou uma única 

organização: Sua igreja. Essa é também a única instituição especificamente Ele 

prometeu abençoar (Mat. 16:18). A igreja foi projetada e escolhido pelo Pai na 



eternidade passada, redimida pela obra do Filho na cruz, e gerado pelo poder 

do Espírito. A igreja é o canal escolhido pelo qual a verdade salvadora de Deus 

flui para o mundo. Ele substituiu temporariamente Israel nessa qualidade, por 

causa da apostasia deste último (cf. Rom. 11: 1-24). 

A igreja é o de manter um grau de pureza e poder que pode penetrar o reino das 

trevas com a luz gloriosa do evangelho. Ao fazê-lo, ele vai resgatar homens e 

mulheres do poder de Satanás e trazê-las para o reino da luz. A igreja é o corpo 

de Cristo, a forma visível de Cristo no mundo. Seu objetivo é revelar a Sua 

glória e, assim, atrair os homens Salvadora a Si mesmo. A igreja é também para 

modelar virtude piamente em um mundo ímpio vivendo de acordo com os 

mandamentos de Deus. 

Pedro resumiu tudo o que até quando escreveu: "Vocês são uma raça eleita, 

sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que 

possais proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua 

maravilhosa luz "(1 Pedro 2: 9). 

A capacidade da igreja para cumprir a sua vocação é humanamente dependente 

de um factor crucial: a qualidade de sua liderança. Declaração de Oséias ", 

como as pessoas, como sacerdote" (Oséias 4: 9.) Aplica hoje. Igrejas não subir 

mais alto do que o nível de sua liderança. 

O plano de nosso Senhor para garantir que a igreja seria tudo o que Ele desejar 

que ele seja era o mesmo que ele usou quando Israel estava o seu testemunho 

de pessoas. Deus chamou Israel para proclamar Seu caráter e comandos. Para 

liderar a nação, Ele levantou reis, sacerdotes, profetas e anciãos. Sua tarefa era 

modelar a piedade e virtude como eles deram suas vidas a serviço do Senhor 

soberano. Ao fazer isso, eles iriam levar Israel em direção à santidade que lhe 

permitiria alcançar efetivamente o mundo com a verdade do perdão dos pecados 

pela misericórdia de Deus. 

Tragicamente, a história de Israel é em grande parte a história do fracasso de 

sua liderança. A história de líderes de Israel é um dos declínio, a apostasia, e 

deserção, o que levou à deserção do povo. Que por sua vez levou Deus para 

libertá-los temporariamente de lado e cortou um novo canal para a Sua verdade 

a igreja nasceu no dia de Pentecostes. 

Infelizmente, a história da igreja tem muitas vezes em paralelo a de Israel. O 

mesmo padrão de deserção da verdade bíblica que marcou a liderança de Israel 

tem também muitas vezes marcado liderança da igreja. Chamada de Paulo neste 

texto para uma restauração de um presbitério bíblica é uma igreja 

contemporânea necessita desesperAdãoente dar ouvidos, já que muitos, se não 

a maioria, dos problemas enfrentados pela igreja pode ser rastreada até os 

fracassos de sua liderança. 



A Escritura defende uma liderança compartilhada. Uma pluralidade de homens 

piedosos devem compartilhar a responsabilidade de liderança, embora possam 

diferir em suas funções e superdotação específicos. A Bíblia não conhece nada 

do governo de um homem por pastores e reis.Também não vislumbrar qualquer 

autoridade além dela para que a liderança de uma congregação local deve 

apresentar. O plano de Deus para a escolha de líderes em Sua igreja é 

simples. De dentro de cada congregação, os dons do Espírito Santo e identifica 

através de sua fidelidade uma pluralidade de homens piedosos. Depois de ser 

confirmado pelo povo, eles compartilham a carga de responsabilidades de 

liderança juntos. 

A igreja de Éfeso nos dias de Timoteo poderia traçar a maioria de seus 

problemas de volta à liderança ineficaz. Nesta passagem, Paulo ensina Timoteo, 

Efésios, e nós como restaurar um presbitério verdadeiramente bíblica. Ele não 

repetir as qualificações que ele deu no capítulo 3; ele não está preocupado aqui 

com o personagem e qualificação do superintendente, mas como a igreja vê-

lo. Ao estabelecer os seus pensamentos sobre esses recursos, Paulo abre para 

nós a obrigação da igreja para seus pastores. Ao fazê-lo, ele observa quatro 

princípios que definem um presbitério bíblica: anciãos honrar, protegendo 

anciãos, repreendendo os anciãos, e ao selecionar os mais velhos. Sempre que 

um presbitério bíblica foi abandonada, seguindo o ensinamento deste texto 

fundamental pode ajudar a restaurar. 

Honrando Elders 

Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de 

duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e 

ensino. Porque a Escritura diz: "Não amordace o boi quando 
debulha", e "O trabalhador é digno do seu salário." (5: 17-18) 

O primeiro princípio e o primeiro passo para restaurar presbitério bíblica 

envolve dar honra devida aos presbíteros que servem fielmente na igreja, um 

conceito não é exclusivo a esta passagem. I Tessalonicenses 5: 12-13 exorta 

para o mesmo fim ", mas nós pedimos de vocês, irmãos, que você aprecia 

aqueles que trabalham entre vós, e tem carga sobre vós no Senhor e dar-lhe 

instruções, e que você estima-los muito bem no amor por causa de seu trabalho. 

" O escritor de Hebreus adverte seus leitores a 

lembre-se aqueles que você levou, que falou a palavra de Deus para você; e 

considerando o resultado de sua conduta, imitar sua fé ... Obedeçam aos seus 

líderes e submeter-se a eles; pois eles velam por vossas almas, como aqueles 

que hão de dar conta. Que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso 

não seria lucrativo para você. (Heb. 13: 7, 17) 



Elders é um termo geral que se refere àqueles que são também chamados de 

"bispos" em 3: 1. Que os títulos mais velho, pastor e bispo todos descrevem a 

mesma pessoa fica claro pelo uso de todas as três palavras para descrever os 

mesmos homens em Atos 20:17, 28. O termo "pastor", enfatiza o seu pastoreio 

ou função alimentar, " supervisor "sua autoridade e função de líder, e" ancião 

"sua maturidade espiritual. Esta passagem assume tais anciãos são qualificados 

(cf. 3:. 2ff). 

Honra traduz tempo , que geralmente se refere ao "respeito", ou "em conta" (cf. 

6: 1). Como já se referiu na discussão de 5: 3, também pode referir-se a um 

apoio financeiro (cf. Mateus 27: 6., 9; Atos 04:34; 1 Cor 06:20, onde é traduzida 

como "preço"; Prov.. 3: 9 [ LXX ], que fala de dar uma oferta a Deus). Esse uso 

é similar à palavra em Inglês "honorários", que se refere a dinheiro dado a 

alguém para honrá-los. 

Paulo, como era seu costume, não se refere a dinheiro diretamente (cf. 2 Cor. 

8: 6-7; 9: 1, 12-13; Gal. 6: 6; Phil 4:18). Ele prefere, em vez de lidar com a 

atitude de coração que irá resultar em remuneração. Os que honram anciãos não 

vai invejar generosidade em pagar o seu apoio.Todos os idosos têm direito a 

apoio financeiro, bem como o respeito. Embora Paulo escolheu para se 

sustentar em seus esforços evangelísticos nas cidades pagãs, aqueles que não 

estão em nenhum sentido inferior, e estão a ser apoiados pela igreja. O 

trabalhador é digno do seu salário, e aqueles que vivem a pregar deve ser pago 

por isso. Paulo defendeu que a verdade no texto importante de 1 Coríntios 9: 1-

14: 

Eu não sou livre? Eu não sou um apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Você 

não é o meu trabalho no Senhor? Se para os outros eu não sou apóstolo, pelo 

menos eu sou para você; pois tu és o selo do meu apostolado no Senhor. A 

minha defesa para com os que me acusam é esta: Será que não temos o direito 

de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco esposa crente, 

como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas? Ou só eu 

e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem a qualquer 

momento serve como um soldado à sua própria custa? Quem planta uma vinha 

e não come do seu fruto? Ou quem apascenta um rebanho e não usa o leite do 

rebanho? Não estou falando essas coisas de acordo com o julgamento humano, 

sou eu? Ou não diz a lei também dizer essas coisas? Pois está escrito na Lei de 

Moisés: "Não amordace o boi quando debulha." Deus não está preocupado com 

bois, é Ele? Ou ele está falando totalmente por nossa causa? Sim, por nossa 

causa que foi escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, eo 

debulhador de trilhar na esperança de compartilhar as culturas. Se semeamos as 

coisas espirituais em você, não é demais se devemos colher as coisas materiais 

de você? Se outros compartilham o direito sobre você, nós não mais? No 

entanto, nós não usamos deste direito, mas nós suportar todas as coisas, para 

que possamos causar nenhum obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós 



que os que realizam serviços sagrados comer a comida do templo, e os que 

freqüentam regularmente ao altar têm a sua quota com o altar? Assim também, 

o Senhor ordenou aos que anunciam o evangelho para obter seu sustento do 

evangelho. 

O próprio apóstolo também recebeu de bom grado o apoio na ocasião. Em 

resposta à generosidade dos filipenses, ele escreveu: 

Alegrei-me no Senhor grandemente, que agora, finalmente, você reviveu seu 

interesse por mim; na verdade, você estava preocupado antes, mas você faltava 

oportunidade. Não digo isto por falta; porque já aprendi a contentar-se em 

quaisquer circunstâncias eu sou. Eu sei como se dar bem com os meios 

humildes, e eu também sei como viver em prosperidade; em toda e qualquer 

circunstância eu aprendi o segredo de estar cheio e passando fome, tanto de ter 

abundância e sofrer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me 

fortalece. No entanto, você tem feito bem para compartilhar comigo na minha 

angústia. E vós também sabem, filipenses, que, na primeira pregação do 

evangelho, depois parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no 

sentido de dar e receber, mas você só; para ainda em Tessalônica, que enviou 

um presente mais do que uma vez para as minhas necessidades. Não que 

procure o presente em si, mas procuro o lucro que aumenta a seu relato. Mas eu 

recebi tudo na íntegra, e terá em abundância; Estou amplamente suprido, depois 

que recebi de Epafrodito o que você enviou, um aroma perfumado, um 

sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas 

necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Ora, a nosso 

Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. (Filipenses 4:. 10-20) 

Enquanto todos os anciãos devem ser assim honrado, Paulo destaca alguns 

como sendo dignos de dupla honra. Ele diferencia entre a categoria geral de 

pessoas idosas e aqueles que servem com maior empenho, esforço e 

excelência. Eles são dignos de maior reconhecimento das congregações que 

servem. Paulo não está aqui dizendo que eles deveriam receber exatamente o 

dobro do salário normal de um ancião recebe. Em vez disso, eles devem receber 

amplo, remuneração generosa e respeito para além de outros anciãos cujos 

trabalhos não são tão diligente. 

Paulo dá duas qualificações que marcam anciãos como dignos de dupla 

honra. Primeiro, eles governar bem. Regra é de proistemi , que significa 

"estar em primeiro lugar." Elders são de primeira em termos de liderança. Eles 

têm a supervisão da igreja (cf. 3: 1; cf. 1 Pedro 5: 2), e são para cuidar dele (3: 

5). Porque eles estão no comando (1 Ts. 5:12), eles têm uma grande 

responsabilidade (Heb. 13:17). Quando esse dever privilegiado é descarregada 

com excelência incomum, eles devem ser devidamente compensados. A ênfase 

de Paulo, no entanto, não está no verbo, mas sobre o 

advérbio bem. Kalos ( bem ) poderia ser traduzida como "com 



excelência." Excelência no ministério pode ser ilustrada por um ensaio das 

qualidades em 4: 6-16. 

Paulo não está aqui a criação de duas categorias de anciãos, aqueles que 

governam e aqueles que pregam e ensinam. E tampouco é contrastante santa e 

pecar anciãos. Este último seria desclassificado e não ser anciãos em 

tudo. Contraste de Paulo é entre os idosos fiéis e talentosos, para apontar 

aqueles que superar os outros na excelência do seu ministério. 

O verbo axioō ( deixar ... ser considerado digno ) reflete uma estimativa a que 

chegou o processo de pensamento. É para avaliar alguns anciãos e considerá-

los dignos de dupla honra. A idéia é que a dupla honra não é um dom, mas 

algo que eles merecem. 

Paulo descreve ainda mais homens como especialmente aqueles que labutam 

na pregação e no ensino. malista ( especialmente ) significa 

"principalmente", ou "particular". O pressuposto é que alguns idosos não vai 

trabalhar tão duro na pregação e ensino como os outros. Seu papel pode ser 

menos proeminente nessas áreas. Trabalhar duro é de kopiaō , que significa 

"a trabalhar para o ponto de fadiga ou cansaço." Não enfatiza a quantidade de 

trabalho, mas sim o esforço. A recompensa do homem de Deus é proporcional 

à excelência do seu ministério e o esforço que ele coloca nele. Excellence 

combinado com diligência marcar um homem digno da mais alta honra. 

Mediocridade vem de falta de vontade de fazer o esforço necessário. J. Oswald 

Sanders comenta: "A vontade de renunciar preferências pessoais, a sacrificar os 

desejos legítimos e naturais para o bem de seu reino, vai caracterizar aqueles 

marcados por Deus para posições de influência em sua obra" ( Liderança 

Espiritual, rev. ed. [ Chicago: Moody, 1980], 170-71). 

Pregação é de logos e significa literalmente "fala". Ele olha para proclamação 

pública da verdade que inclui exortação e 

admoestação. Ensino traduz didaskalia . Ele enfatiza a idéia de instrução mais 

de proclamação. Pregação exige uma resposta do coração a Deus, ao passo 

que o ensino é um baluarte necessário contra a heresia. Nem todos os anciãos 

terão o mesmo peso da pregação e ensino. Alguns podem ensinar ou pregar 

raramente, alguns constantemente. Aqueles cujo ministério exige toda a sua 

atenção deve ser livre de qualquer necessidade de ganhar a vida e ser cuidada e 

até mesmo recompensado por sua devoção singular. 

Paulo apoia o seu ponto, citando tanto no Antigo como no Novo 

Testamento. Porque a Escritura diz é a sua maneira habitual de introdução de 

uma referência bíblica. Não amordace o boi quando debulha é uma citação 

de Deuteronômio 25: 4 (cf. 1 Cor. 9: 9). A lei do Antigo Testamento, desde que 

os bois que trilharam o grão tinham o direito de comer dela. Eles não estavam 



a ser amordaçados para impedi-los de fazer isso. O ponto de Paulo é 

óbvia. Deus exigiu que os animais que trabalharam para fornecer alimento 

físico para os outros estavam a ser alimentados. Quanto mais ele gostaria 

pastores fiéis, que fornecem alimento espiritual para os seus rebanhos carentes, 

a ser previsto? 

A segunda citação, O trabalhador é digno do seu salário, é de Lucas 10: 7. É 

muito interessante notar que Paulo se refere à escrita de Lucas 

como Escritura. Aqui é um caso de um escritor do Novo Testamento 

afirmando a inspiração de outro (cf. 2 Pedro 3: 15-16). A igreja primitiva 

reconheceu a canonicidade e autoridade de Escrituras do Novo Testamento, 

mesmo antes de seus escritores tinham morrido. Este versículo e 1 Coríntios 

11:24 são os únicos times Paulo cita os evangelhos. Ambas as citações são de 

Lucas, refletindo estreita associação de Paulo com ele. 

Com a segunda citação, Paulo sobe um nível de um animal a um servo. A Bíblia 

insiste que os funcionários devem ser pagos (Deut. 24: 14-15; cf. Tiago 5: 

4). Recusar-se a apoiar aqueles que fornecem alimento espiritual é tão injusta e 

cruel como amordaçar um animal, ou recusando-se a pagar um homem 

contratado. 

Proteger Elders 

Não aceites acusação contra um ancião, senão com base em duas 
ou três testemunhas. (5:19) 

Há sempre pessoas ansiosas para acusar falsamente um homem de Deus. Eles 

podem fazer isso porque eles se ressentem sua vocação, rejeitar o seu 

ensinamento, resistir à autoridade bíblica, se ressentem virtude, ou estão com 

inveja da bênção do Senhor em sua vida. Em última análise, no entanto, eles 

demonstram, fazendo tais acusações que se tornaram mensageiros de 

Satanás. Essas acusações falsas são uma de suas armas mais perigosas. José, 

Moisés, Davi, Jeremias, Neemias e nosso Senhor Jesus Cristo, todos sofriam de 

falsas acusações. O mesmo aconteceu com Paulo, e ele particularmente 

abordada essa questão em sua segunda carta aos Coríntios. Como o escritor 

puritano João Trapp colocá-lo: "A verdade tem sempre um rosto scratcht" 

(citado em Geoffery B. Wilson, O Epístolas Pastorais [Edinburgh: Banner da 

Verdade, 1982], 78). 

É um dever sagrado para estar no ministério. Essa confiança é baseada na 

integridade, credibilidade de um homem, e a pureza consistente de sua vida. Se 

ele pode ser atacado com sucesso nesse ponto e desacreditado, seu ministério 

será destruído. É imperativo que o seu povo seja capaz de distinguir fofocas e 

mentiras da realidade. 



Porque falsa acusação é um perigo muito real, Paulo dá a Timóteo instruções 

sobre como lidar com acusações contra idosos. Em primeiro lugar, os 

infundadas devem ser rejeitados. Receber é de paradechomai . Significa "para 

entreter", ou "a considerar em sua mente." Tais alegações não estão a ser 

investigadas, mas ignorado. O simples ato de fazer orelhas moucas a eles é uma 

das melhores formas de proteger os mais velhos. Acusação traduz kategoria , 

uma palavra composta de kata ("contra") e ágora ("lugar de encontro 

público"). Tal acusação pública não é para se divertir. 

Em segundo lugar, Paulo dá as condições em que uma acusação contra um 

ancião é para ser levado a sério. A igreja não deve fazê-lo , exceto com base 

em duas ou três testemunhas. A acusação poderá ainda revelar falsa, mas deve 

ser no mínimo investigada. A intenção de terduas ou três testemunhas é 

fornecer confirmação (cf. Dt 19:15;.. Matt 18:16). Isso não é para colocar 

anciãos além acusação bem sucedida, mas além acusação ilegítima. Eles nunca 

devem ficar à mercê dos frívolos, acusadores do mal. 

Para atacar alguém em uma posição de autoridade é um assunto muito 

sério. Depois de cortar parte do manto de Saul ", ela surgiu depois que a 

consciência de Davi o incomodava porque ele havia cortado a orla do manto de 

Saul" (1 Sam. 24: 5). O amalequita que pensou para congraçar-se com Davi, 

alegando ter matado Saul foi executado em vez (2 Sam. 1: 1-16). Salmo 105: 

15 adverte: "Não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas nenhum 

dano." Aqueles que partiram para acusar falsamente os servos de Deus está 

pisando em terreno perigoso. 

Repreendendo Elders 

Aqueles que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, 

para que também os outros tenham temor. Conjuro-te na presença 

de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, para manter estes 

princípios, sem preconceito, sem fazer nada, num espírito de 
parcialidade. (5: 20-21) 

Os anciãos devem ser protegidos de acusações falsas, mas não estão a receber 

a imunidade de verdadeiros. Essas pessoas idosas que continuam em 

pecado deve arcar com as conseqüências. Paulo não mencionar aqui quaisquer 

tipos específicos de pecado. Qualquer pecado que causou um ancião de violar 

as qualificações estabelecidas em 3: 2-7 seria motivo para censura na presença 

de todos. Não há medidas complexas de disciplina a serem seguidos. Uma 

acusação é feita e confirmada, então investigado. Se for considerado 

verdadeiro, o mais velho é repreendido publicamente. elencho ( repreensão ) 

significa "expor", "levar a abrir convicção", "para corrigir", ou "reprovar". Não 

existem razões exegéticas para limitar todos os outros anciãos. Isso significa 

que todos, anciãos e congregação. Um ancião pecando tem onde se esconder. 



Os pecados de um homem em um papel de liderança são mais graves e devem 

ser punidos mais severamente (cf. Tg 3: 1). Se vai ou não se arrepende não é a 

questão. Desde a sua credibilidade é perdido, ele é desclassificado do ministério 

em ambos os casos. Ele deve ser repreendido publicamente para que as pessoas 

entender por que ele não está mais na liderança. As tentativas de abafar as coisas 

e permitir a pecar mais velho a deixar em silêncio, muitas vezes criar o caos do 

mal-entendido em uma congregação. 

O ministério é, assim, uma espada de dois gumes. Aqueles que servem 

fielmente devem ser honrado e protegido, mas aqueles que o pecado deve ser 

removido e repreendeu publicamente. Uma das Propositos para que a 

repreensão pública é assim que o descanso também podem ter medo de 

pecar. Loipos ( o resto ) refere-se aos outros na mesma classe. A classe em 

vista aqui é que de anciãos. Quando uma pessoa idosa é difamado publicamente 

por causa do pecado, que coloca um medo saudável para o coração dos 

outros. Ele também coloca que mesmo o medo nos corações da congregação 

(cf. Mat. 18:17). Medo, junto com o amor, é um motivo adequado para evitar o 

pecado e obedecer a Deus (Dt 13: 6-11; 17: 12-13.; 19:;: 5-11 16-20 Atos 

5). Provérbios 9:10 diz: "O temor do Senhor é o princípio da 

sabedoria." Segundo Coríntios 7: 1 adverte os crentes a "limpar [si] de toda a 

imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de 

Deus" (cf. Atos 9:31; Efésios 5:21; Hb 12:28; 1.. Pedro 2:17). Esse medo não é 

puro terror, mas sim um sentido da realidade sinistra de ódio do mal de Deus. 

Se as igrejas em todos os lugares que manteve alto padrão para os idosos, os 

homens não qualificados seriam impedidos de o pastorado. À medida que o 

padrão está sendo reduzido em nossos dias, é também verdade que, muitas 

vezes, quando um pastor pecando é desonrado em uma igreja, ele encontra uma 

posição de honra em outro. A igreja precisa decidir se quer proteger a reputação 

dos homens ou o de Deus. Para permitir que pecar anciãos para retomar o 

ministério antes de terem apagado todos os vestígios de desonra e desconfiança 

(nem sempre possível;. Pecado sexual é uma censura que nunca vai embora de 

acordo com Prov 06:33) desafia Escritura e implica que Deus tolera 

pecado. Aqueles que se arrependem devem ser perdoado e aceito pela 

congregação. Isso não significa, no entanto, eles são automaticamente para ser 

restaurado para o ministério. Dependendo da gravidade do pecado, eles podem 

ser permanentemente desqualificado. 

Para repreender publicamente um ancião pecando preciso muita coragem. Para 

que ele não fique tentado a fugir a essa responsabilidade, Paulo ordena Timóteo 

no versículo 21, Conjuro-te na presença de Deus e de Cristo Jesus e dos 

anjos eleitos, para manter estes princípios, sem preconceito, sem fazer 

nada, num espírito de parcialidade. Paulo lembra a Timóteo que Deus o 

Pai, Jesus Cristo, e dos anjos eleitos estão assistindo. Eles são os únicos a 

temer, não as reações dos homens. Todo o Céu está preocupado com a pureza 



da igreja. A igreja que tolera pecando anciãos para proteger a sua reputação na 

terra vai perder a sua reputação no céu. 

Nosso Senhor em Mateus 18 também encorajou os fiéis a confrontar o 

pecado. Assegurou-lhes que quando eles lidar com o pecado na terra, eles estão 

agindo de acordo com o céu. Deus, o Pai, e do Senhor Jesus estão no meio deles, 

concordando com tal purga (vv. 18-20). 

A igreja deve manter estes princípios em relação a pecar anciãos sem 

preconceitos, sem fazer nada, num espírito de parcialidade. Ninguém está a 

receber tratamento preferencial. A repreensão de anciãos pecando deve ser feito 

com precisão e integridade. Não deve haver nenhum esforço para proteger 

aqueles que são famosos, especialmente dotado, ou popular, nem para expor 

aqueles que não são. A atitude dos envolvidos deve ser um dos tristeza, não é 

auto-justiça. 

Para repreender líderes pecando não é fácil. No entanto, Deus exige isso, porque 

a santidade na Igreja deve ser acolhida. A questão que se coloca qualquer igreja 

é se ele está mais preocupado com a sua reputação ou a santidade de Deus. 

Seleção Elders 

Não coloque as mãos sobre alguém com muita pressa e, portanto, 

compartilham a responsabilidade pelos pecados dos 

outros; manter-se livre do pecado. Não bebas mais água 

exclusivamente, mas usa um pouco de vinho por causa do teu 

estômago e das tuas freqüentes enfermidades. Os pecados de 

alguns homens são bastante evidentes, indo diante deles para 

julgamento; para os outros, os seus pecados se depois. Da mesma 

forma, também, ações que são bons são bastante evidentes, e 

aqueles que não o são não pode ser escondida. (5: 22-25) 

A melhor maneira de evitar que os anciãos não qualificadas de servir no 

ministério é para não colocar as mãos em cima de ninguém 

precipitAdãoente. Alguns argumentaram que essa frase reflete um costume 

igreja primitiva de restaurar anciãos pecando à comunhão da igreja.Esta 

interpretação é improvável, contudo, por várias razões. Em primeiro lugar, não 

há provas de que existia um tal costume na igreja do Novo Testamento. Em 

segundo lugar, imposição de mãos no Novo Testamento geralmente está 

conectado com ordenação (cf. Atos 6: 6; 13: 3; 1 Tm 4:14; 2 Tim. 1: 

6.). Finalmente, esta interpretação voa na cara do ensinamento do Novo 

Testamento sobre o perdão. O Novo Testamento exorta a lugar nenhum cuidado 

na restauração de um pecador arrependido. Pelo contrário, ela ensina o 

contrário (cf. Mt 18: 21-22; Gal. 6: 1-2.). 



Para colocar as mãos sobre alguém, neste contexto, foi a de afirmar a sua 

adequação e aceitação para o ministério público. Ele manifestou a sua 

solidariedade, união e identificação com eles. A prática teve suas raízes no 

Antigo Testamento (cf. Nm 08:10; 27:.. 18-23; Deuteronômio 34: 9). É 

derivado da prática de imposição de mãos sobre um animal sacrificial para 

identificar com ele (cf. Ex 29:10, 15, 19;.. Lev 4:15). Imposição de mãos 

simboliza também a identificação no Novo Testamento (cf. Matt 19:15; Atos 

8:.. 17-18; 9:17; Hb 6: 2). 

Ordenação no Novo Testamento foi feita por três grupos. Em primeiro lugar, os 

apóstolos ordenados presbíteros (Atos 14:23). Assim fez colaboradores mais 

próximos dos apóstolos, como Timóteo e Tito (Tito 1: 5). Na terceira fase, os 

anciãos existentes em uma igreja ordenado outros anciãos (1 Tim. 4:14). Hoje 

em dia, já que os dois primeiros grupos passaram da cena, a responsabilidade 

recai sobre os anciãos da igreja. 

Para colocar as mãos sobre alguém, então, é separá-los para o ministério. Ele 

não deve ser feito às pressas (cf. 3:10). A investigação completa deve preceder 

a ordenação. Para deixar de fazê-lo deixa a Igreja susceptível de compartilhar 

a responsabilidade pelos pecados dos 
outros. Compartilhar traduz koinoneō , a forma verbal da palavra do Novo 

Testamento comum para a comunhão. Ordenação Hasty, sem análise adequada, 

faz os responsáveis culposa no pecado do homem. Disciplinadora de Deus pode 

estar em uma igreja, não só pelos pecados de um líder, mas também para os 

pecados daqueles que não conseguiram avaliar-lo adequAdãoente. 

Ao exercer a devida cautela na questão de pastores que escolhem, Timoteo 

iria manter -se livre do pecado. Mantenha é de tereo , que significa "um 

cuidado atento." A NVI traduz hagnos como livre do pecado, mas significa 

"puro", ou "honrosa" (cf. 2 Cor 7:11; Fp 4..: 8; Tiago 3:17) literalmente. Por 

não levantando líderes não qualificados, e, assim, evitar a participação em seus 

pecados, Timoteo permaneceria puro. 

O versículo 23 é uma nota pessoal, um parêntesis de lado a Timóteo em que 

Paulo esclarece sua exortação à pureza no versículo 22. Ao chamar para 

Timóteo a permanecer puro, Paulo não estava defendendo um rígido 

ascetismo. Ele não queria que Timóteo a ferir sua saúde, e assim encorajou-o 

a não beber água exclusivamente, mas usa um pouco de vinho por causa do 

teu estômago e das tuas freqüentes enfermidades. Timoteo tinha, 

obviamente, comprometeu-se a abstinência total de vinho. Ele desejava ser um 

modelo de virtude espiritual e nunca estabelecer um padrão que pode fazer 

alguém assumir uma liberdade que iria destruí-los (cf. Rm 14, 13-23; 1 Cor. 8: 

12-13.). Paulo instruiu-o para não deixar que o compromisso ferir sua 

saúde. Água no mundo antigo era impuro e o portador de doenças como a 

disenteria. O conselho de Paulo para usar um pouco de vinho, que ajudaria a 



proteger a saúde de Timóteo dos efeitos produtoras de doença de água 

poluída. Ele também estava de acordo com o uso medicinal do vinho no mundo 

antigo. O Talmud, Hipócrates, Plínio, Plutarco e todos falavam do valor do 

vinho na luta contra doenças do estômago causadas por água impura (Gordon 

D. Fee, New International Biblical Commentary: 1 e 2 Timóteo, Tito [Peabody, 

Mass .: Hendrickson, 1988 ], 135). Ao defender a utilização temporária, 

curativo de vinho, Paulo não pede Timoteo a alterar o seu compromisso com o 

mais alto padrão de comportamento para os líderes (cf. Nm 6:.. 1-4; Pv 31: 4). 

Após o lado, Paulo retorna à sua ênfase principal de selecionar anciãos. Ele dá 

quatro princípios relativos a esse processo de seleção. 

Em primeiro lugar, os pecados de alguns homens são bastante evidentes, 

indo diante deles para julgamento. Alguns são obviamente impróprios para 

servir como anciãos e pode ser rejeitada. Seus pecados são bastante 

evidentes a todos, e preceder -los a julgamento. Eles correm em diante deles 

como arautos anunciando sua culpa com antecedência. O julgamento em vista 

aqui não é o julgamento final, ou o julgamento dos crentes. Em vez disso, ele 

se refere à apreciação da igreja de adequação de um homem para servir. 

Em segundo lugar, para os outros, os seus pecados se depois. Seus pecados 

não são evidentes antes, mas veio à luz durante o processo de avaliação da 

igreja. Como RCH Lenski colocou, "Seus pecados marchar direito para a 

reunião atrás deles e se recusam a ser deixados de fora" ( A Interpretação dos 

Epístolas de São Paulo aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a Timóteo, a 

Tito, e Filemon [Minneapolis : Augsburg, 1964], 692). 

Em terceiro lugar, atos que são bons são bastante evidentes. É óbvio que a 

qualidade do caráter de alguns homens que eles são qualificados para servir. A 

longa discussão das suas qualificações é, portanto, desnecessário. 

Finalmente, aqueles que não o são não pode ser escondida. As boas ações de 

alguns não são facilmente visíveis. Eles não podem ser escondidas, no 

entanto, e virá à luz durante o processo de análise. Esses homens também serão 

encontrados qualificado para servir como anciãos. 

A igreja precisa desesperAdãoente de homens qualificados para servir como 

pastores e anciãos. Suas vidas devem atender aos padrões de 3: 2-7, e seus 

ministérios, as de 4: 6-16. A responsabilidade da igreja para eles é honrar e 

protegê-los, repreender aqueles que pecam, e, acima de tudo, de ser muito 

cuidadosos na escolha deles. Se esses quatro princípios são aplicados, a igreja 

estará bem em seu caminho para a restauração de um presbitério bíblica. 



 

20. A Consciência Cristã Empregada (1 

Timóteo 6: 1-2) 

Que todos os que estão debaixo do jugo como escravos 

consideram os seus senhores dignos de toda honra, de modo que 

o nome de Deus e nossa doutrina não pode ser falado contra. E os 

que têm os crentes como os seus mestres não ser desrespeitoso 

com eles, porque eles são irmãos, mas deixá-los atendê-los ainda 

mais, porque aqueles que participam do benefício são crentes e 

amados. Ensinar e pregar esses princípios. (6: 1-2) 

A nossa é uma sociedade que não colocar um valor alto no trabalho. De acordo 

com uma pesquisa, 70 por cento dos trabalhadores norte-americanos não 

gostam de seus empregos. Desses 70 por cento, 90 por cento disseram que não 

se sentem como se levantar de manhã para ir trabalhar. O trabalhador médio é 

consumido com conforto, lazer e materialismo. Ele vê o seu trabalho como um 

mal necessário para financiar suas indulgências. Essa mentalidade é resumida 

no pára-choque etiqueta popular que diz: "Eu devo, eu devo, tão fora ao trabalho 

que eu vou." 

Infelizmente, alguns desses trabalhadores infelizes são cristãos, que precisa ser 

lembrado de suas responsabilidades como empregados. A igreja de hoje tem 

necessidade de redescobrir uma teologia bíblica do trabalho. 

Essa teologia começa em Gênesis 2:15: "Então o Senhor Deus tomou o homem 

e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e guardar". No jardim, antes da 

queda, o homem foi atribuído trabalho. O trabalho, portanto, não é um resultado 

da maldição, mas de design criativo de Deus para a realização do homem. O 

trabalho, no entanto, tornar-se mais doloroso e difícil após a queda. 

Para o crente, o trabalho é um dever sagrado. Um cristão vê tudo o que ele faz 

em referência à sua relação com Deus. Os reformadores ressaltou esse 

ponto. Não há nenhum aspecto da vida ou da conduta, no entanto, 

aparentemente insignificante, que não deve ser direcionado para a glória de 

Deus. Ninguém salientou a sacralidade de toda a trabalhar mais de Martin 

Luther: 

Para chamar papas, bispos, padres, monges e freiras, a classe religiosa, mas 

príncipes, senhores, artizans [sic], e trabalhadores agrícolas da classe secular, é 

um dispositivo especioso ... Para todos os cristãos realmente tudo e realmente 

pertencem para a classe religiosa, e não há diferença entre eles, exceto na 

medida em que eles fazem um trabalho diferente ... Assim podemos deduzir que 

não há, no fundo, realmente nenhuma outra diferença entre os leigos, 



sacerdotes, príncipes, bispos, ou, em terminologia romanista, entre religiosos e 

seculares, do que a de escritório ou ocupação, e não a do estado cristão. Todos 

têm status espiritual, e todos são verdadeiramente sacerdotes, bispos e 

papas. Mas os cristãos não todos seguem a mesma profissão ... Um sapateiro, 

um ferreiro, um fazendeiro, cada um tem a sua ocupação manual e trabalho;e, 

no entanto, ao mesmo tempo, todos são elegíveis para atuar como padres e 

bispos. Cada um deles a sua actividade profissional ou de artesanato deve ser 

útil para seus companheiros, e servi-los de tal forma que os vários comércios 

são todos dirigidos para o melhor proveito da comunidade, e promover o bem-

estar do corpo e da alma, assim como todos os órgãos do corpo servir uns aos 

outros. ("Um apelo à classe dominante", em João Dillenberger, ed. Martin 

Luther: Seleções de seus escritos [Garden City, NY: Anchor Books, 1961], 407, 

409, 410) 

Todo trabalho legítimo tem um valor intrínseco, porque é a arena em que os 

crentes vivem suas vidas cristãs. O cristianismo não é uma casa quente religião, 

mas que sobrevive e triunfos no mundo real. Os crentes mais comumente 

interagir com esse mundo no local de trabalho, uma vez que viver a sua fé em 

seus postos de trabalho. Eles são como uma "cidade situada sobre um monte" 

(Mat. 5:14). Os cristãos devem estar preocupados que o seu comportamento no 

trabalho mostra aos outros o poder de Jesus Cristo para transformar uma vida. O 

desempenho do trabalho dos crentes vai trazer louvor ou blasfêmia ao nome de 

Deus. Todo o trabalho, seja direta ou indiretamente, é avançar o Reino de 

Deus. Mesmo os primeiros cristãos que eram escravos poderia glorificar a 

Deus, cumprindo fielmente os seus deveres. 

Aparentemente, a congregação sob a acusação de Timoteo estava lutando para 

manter uma ética de trabalho bíblico no mundo da escravidão. Paulo escreve 

esta passagem como um corretivo para eles nesta área vital. Para fazer isso, ele 

aborda dois pontos simples: Servir um mestre não-cristão, e que servem um 

mestre cristão. A instrução que ele dá é vital para qualquer funcionário Cristão 

em qualquer sistema social. 

Servir um não-cristão Mestre 

Que todos os que estão debaixo do jugo como escravos 

consideram os seus senhores dignos de toda honra, de modo que 

o nome de Deus e nossa doutrina não pode ser falado contra. (6: 
1) 

A escravidão era um componente social integral do mundo greco-romano no 

primeiro século. Os escravos eram os funcionários que fizeram o trabalho para 

os seus senhores ricos. Era um esquema generalizado de emprego. Na verdade, 

toda a estrutura econômica do Império Romano dependesse disso. Para 

entender a escravidão, os crentes hoje devem despir suas noções preconcebidas 



sobre ele. Essas noções são tiradas em grande parte da escravidão racial do pré-

Guerra Civil da América do Sul, que tem apenas algumas semelhanças com a 

escravidão no primeiro século Império Romano. 

No antigo Oriente Próximo, grande parte do trabalho de campo e trabalho a 

tempo parcial sazonal projeto foi feito por diaristas contratados (cf. Mt 20:. 1 e 

segs.). Escravos domésticos permanentemente empregado serviu como 

gerentes (Lc 16: 1 e segs.), Cozinheiros, artesãos e professores, tornando-se 

parte da família, quase como uma família. Em muitos aspectos, eles se 

assemelhavam aos empregados contratados da era colonial americana. 

Os escravos foram adquiridos em várias formas diferentes. Muitos eram 

prisioneiros de guerra (Num. 31:. 7-35; Dt 20: 10-14). Eles também podem ser 

adquiridos (Ex. 21: 7.; 25 Lev: 44-46). Algumas pessoas venderam-se em 

escravidão, outros foram vendidos para pagar dívidas (2 Reis 4: 1; Neh 5: 1-8.) 

(Lev 25:: 39ff .; Deut 15 12-17..). Os escravos podiam ser recebido como 

presentes (Gn 29:24), ou herdado (Lev. 25:46). Ainda outros nasceram para os 

escravos e manteve-se nesse papel. 

O sistema não era perfeito, mas era viável. A maioria dos abusos veio dos 

corações dos homens maus, e não da própria instituição. Tais abusos podem ser 

encontrados em todos os sistemas de emprego, se a escravidão, o feudalismo, o 

comunismo ou capitalismo. 

O Antigo Testamento nunca proibiu a escravidão, mas cuidadosamente 

guardado os direitos dos escravos. escravos judeus não poderia ser realizada 

por mais de seis anos (Ex. 21: 2), a menos que voluntariamente escolheram 

permanecer (Ex. 21: 5-6). Aqueles que vieram como escravos com uma esposa 

e filhos pudessem levá-los quando eles saíram. Aqueles dado uma mulher pelo 

seu mestre, no entanto, não poderia levá-la até que seu tempo acabou. Isso era 

necessário para proteger os direitos dos mestres. Os escravos que foram 

abusadas por seus senhores estavam a ser posto em liberdade (Ex. 21: 26-

27). Os seus direitos religiosos, como a desfrutar do descanso sabático, também 

foram protegidos (Ex. 20:10). Os escravos também gozavam de direitos 

civis. O assassinato de um escravo trouxe punição (Ex. 21:20). Escravos 

estrangeiros que procuram asilo em Israel deviam ser protegidos (Deut. 23: 15-

16). Os escravos tinham direitos económicos, incluindo o direito de possuir 

outros escravos (cf. 2 Sam. 9: 9-10). A nação de Israel ainda tinha escravos 

estaduais, semelhantes aos funcionários públicos (Josh 16:10;.. Jz 01:28; Esdras 

8:20). 

Judeus escravos nos tempos do Novo Testamento foram igualmente 

protegidos. Eles estavam a ser tratados como iguais para o filho mais velho de 

uma família. Então protegidos foram eles que um velho ditado judaico foi: 

"Quem compra um escravo judeu compra-se um mestre." 



Gentil escravos nem sempre foram tão bem tratados, mas, no geral estavam em 

melhor situação do que diaristas. Os escravos tinham a sua alimentação, 

vestuário e habitação fornecidos, juntamente com um pequeno salário e 

segurança. Subtraindo-se os custos de alimentação, vestuário e habitação dos 

salários de um trabalhador de dia, muitas vezes deixou pior do que um 

escravo. A escravidão era, assim, um viável, se não ideal, sistema. Como no 

Antigo, o Novo Testamento chama a lugar algum para a sua supressão. Ao era 

do Novo Testamento, a escravidão foi diminuindo no Império Romano, embora 

ainda havia um grande número de escravos. Para Jesus e os apóstolos ter 

chamado a abolição da escravidão teria sido a de promover o desemprego e caos 

social. Além disso, a mensagem salvífica do Evangelho teria sido engolida na 

chamada para a reforma social. Eventualmente, a influência do cristianismo 

ajudou a pôr fim a formas abusivas de escravidão no Império Romano. (Para 

uma discussão mais aprofundada da escravidão, ver Colossenses e 

Filemon, MacArthur New Testament Commentary. [Chicago: Moody, 1992], 

152-53, 201-35) 

A frase sob o jugo não tem de designar um relacionamento abusivo (cf. Mt 11: 

28-30.). Era uma expressão coloquial do serviço submisso, sob a autoridade de 

alguém. Slaves é a forma plural dos familiares palavra do Novo 

Testamento doulos , que designa uma pessoa em submissão a uma outra 

pessoa. Não tem nenhuma conotação-na verdade, pode ser uma designação 

nobre negativa inerente, como quando descreve nosso Senhor servindo ao Pai 

(Fp 2: 7.), Ou crentes que servem a Deus (1 Pedro 2:16). A palavra, tanto em 

sua substantivos e formas verbais, é utilizado cerca de 150 vezes no Novo 

Testamento. Ela fala de escravidão de um crente ao seu Senhor (cf. Rm 1:... 1; 

Gl 1:10; 2 Tm 2.24; Tiago 1: 1; 2 Pedro 1: 1; Jude 1; Apocalipse 1: 1 ), para os 

não-cristãos (1 Cor. 09:19), e de outros crentes (Gl. 5:13). 

Duas passagens do Novo Testamento ilustram o significado de doulos . Em 

Mateus 8: 9, o centurião disse a Jesus: "Pois eu também sou homem sujeito à 

autoridade e com soldados sob o meu comando, e eu digo a este: 'Vai!' e ele vai; 

a outro: 'Vem!' e ele vem, e ao meu servo: 'Faça isso!' e ele o faz. " A doulos foi 

um obrigado a obedecer ordens. Lucas 17: 7-10 nos dá uma visão mais 

aprofundada o significado da palavra: 

Qual de vós, tendo um servo lavrar ou cuidando de ovelhas, lhe dirá quando ele 

veio do campo: "Venha imediatamente e sentar-se para comer"? Mas ele não 

vai dizer-lhe: "Prepare-se algo para eu comer, e vestir-se adequAdãoente e 

serve-me até que eu tenha comido e bebido, e depois você vai comer e 

beber"? Ele não agradecer ao escravo porque ele fez as coisas que eram 

comandados, não é? Então você também, quando você fazer todas as coisas que 

vos for mandado, dizer: "Somos escravos inúteis, fizemos apenas o que 

devíamos ter feito." 



Um escravo foi exigido para desempenhar funções que lhe são atribuídos por um outro que 

estava sobre ele em autoridade. 

Mestrado é de despotes , a partir do qual a nossa palavra Inglês "déspota" 

deriva. Ao contrário da palavra em Inglês, no entanto, o termo grego não 

carrega a conotação de dura, cruel e abusivo. Ele simplesmente se refere a 

alguém com autoridade absoluta, irrestrita, e foi mesmo usada de nosso Senhor 

Jesus Cristo (2 Tm 2:21; 2 Pedro 2:. 1; Judas 4). Na cultura e na terminologia 

grega, doulos e despotes foram juntos. 

A sua, com o adjetivo idios ( próprios ), implica alguma forma de vínculo 

pessoal (cf. Ef. 5:22). Claramente, estes são os empregadores não-cristãs, como 

indicado pela observação de qualificação no versículo 2, "e que aqueles que têm 

os crentes como os seus mestres." Isso se aplica a qualquer um que é uma 

autoridade sobre o crente no trabalho. Não há vínculo espiritual, mas não há um 

vínculo de direito. 

Os crentes deveriam considerar esses mestres não-cristãs como digno de toda 

a honra. Hēgeomai ( respeito ) refere-se a uma estimativa com base em 

critérios objectivos, e não sentimentos internos. Os crentes devem ter respeito 

e uma correcta avaliação da autoridade de seus empregadores, 

independentemente de como eles se sentem sobre eles. 

A correta avaliação vai encontrar um empregador digno de toda a honra. Junto 

com as viúvas (5: 3) e anciãos (5:17), os empregadores estão a receber a 

honra. Aqui não inclui apoio financeiro, mas o respeito e serviço 

obediente. Mesmo aqueles empregadores que são duras e injustas devem ser 

honrados por causa de seu papel como superiores no local de trabalho. Pedro 

escreveu: 

Servos, sede submissas a seus mestres com todo o respeito, não só para aqueles 

que são bons e moderados, mas também para aqueles que não são 

razoáveis. Para este encontra favor, se por causa da consciência para com Deus, 

um homem carrega-se sob tristezas quando sofrem injustamente. Para o crédito 

está lá se, quando você peca e são tratadas de forma rude, você suportá-la com 

paciência? Mas se, quando você faz o que é certo e sofrer por isso você 

pacientemente suportá-lo, este encontra graça diante de Deus. (1 Pedro 2: 18-

20) 

Os mestres razão serão tão honrado é para que o nome de Deus e nossa 

doutrina não pode ser falado contra. atitudes e comportamentos dos crentes 

nas suas relações diárias no trabalho afetam o modo como as pessoas percebem 

a Deus e nossa doutrina, este último, sem dúvida, uma referência 

particularmente ao evangelho. Aqueles que não conseguem honrar seus 

empregadores fará com que Deus ea verdade cristã a ser falado contra. Seus 



empregadores iria questionar que tipo de Deus eles serviram, que os levaria a 

preguiça, insubordinação, ou hostilidade. Eles também iria questionar o poder 

do evangelho para transformar uma vida. RCH Lenski escreve: 

Se um escravo Cristão desonrado seu mestre de qualquer forma por 

desobediência, agindo de forma desrespeitosa, falando vergonhosamente de seu 

mestre, a pior conseqüência não seria a surra que ele iria receber, mas as 

maldições que ele causaria seu mestre para arremessar a Deus este miserável 

escravo , sua religião, e o ensinamento que ele tinha abraçado: "Então é isso 

que esta nova religião ensina seus convertidos!" Em vez de trazer honra ao 

verdadeiro Deus e no evangelho de seu nome alto e santo, como todo cristão 

deve estar ansioso para fazer, este escravo traria o oposto, para deleite do 

diabo. ( A Interpretação dos Epístolas de São Paulo aos Colossenses, aos 

Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito, e Filemon [Minneapolis: Augsburg, 1964], 

694-95) 

Apóstata Israel trouxe vergonha em o Nome de Deus por sua insubordinação e 

falta de vontade de obedecer ao seu Senhor e Mestre. Paulo escreve deles em 

Romanos 2: 23-24: "Você que te glorias na lei, através de sua transgressão da 

lei, não é desonrar a Deus para" o nome de Deus é blasfemado entre os gentios 

por causa de você ", assim como ele? Está escrito "(cf. Is. 52: 5). 

Este foi um tema recorrente a necessidade de ser confrontado por Paulo, por 

isso ele repete estas instruções, em sua carta a Tito: "Urge servos de estar sujeito 

a seus senhores em tudo, para ser bem agradável, não argumentativa, não furtos, 

mas mostrando toda a boa fé de que eles sejam ornamento da doutrina de Deus, 

nosso Salvador, em todos os aspectos "(Tito 2: 9-10). A conexão de vida 

piedosa para o evangelismo é evidente a partir do versículo 11-14: 

Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, 

ensinando-nos a negar desejos impiedade e mundanas ea viver de forma 

sensata, justa e piedosamente na idade atual, procurando a bendita esperança ea 

manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo; que deu 

a si mesmo por nós, para que Ele nos remir de toda iniqüidade e purificar para 

si um povo seu especial, zeloso de boas obras. 

Os cristãos têm uma responsabilidade divinamente ordenado a viver a sua fé no 

local de trabalho. Ter uma atitude correta de submissão e respeito, e realizando 

um trabalho de qualidade, são pré-requisitos necessários para proclamar um 

evangelho crível. 

Servindo um Mestre Cristão 

E os que têm os crentes como os seus mestres não ser 

desrespeitoso com eles, porque eles são irmãos, mas deixá-los 



atendê-los ainda mais, porque aqueles que participam do 

benefício são crentes e amados. Ensinar e pregar esses 
princípios. (6: 2) 

A tentação para aqueles com mestres cristãos era de esperar privilégios 

especiais por causa de sua igualdade em Cristo. Certamente não era incomum 

para um crente maduro para ser empregado por um um imaturo, ou até mesmo 

para um ancião da igreja para trabalhar para alguém que não estava na liderança 

da igreja. Isso poderia levar a um conflito, se o trabalhador não seguiu o plano 

de Deus para eles no local de trabalho. Gálatas 3:28 diz: "Não há judeu nem 

grego, não há escravo nem homem livre, não há homem nem mulher, pois todos 

vós sois um em Cristo Jesus." Esse versículo, no entanto, não elimina distinções 

raciais, sociais ou sexuais. Judeus e gregos, escravos e homens livres, e homens 

e mulheres mantêm o seu carácter distintivo, apesar da sua igualdade 

espiritual. O mesmo é verdadeiro para escravos e senhores. Esse versículo não 

fornece nenhuma licença para aqueles que têm os crentes como os seus 

mestres para deixar de honrá-los. Aqueles que são líderes na igreja devem ser 

seguidos por todos na igreja (Hb. 13:17), mas isso não transitar para o local de 

trabalho. 

Os cristãos que trabalham para outros cristãos devem não ser desrespeitoso 

com eles, porque eles são irmãos. Kataphroneō ( ser desrespeitoso ) 

significa, literalmente, "pensar para baixo." Os crentes não devem subestimar a 

autoridade de seus empregadores cristãos, tratando-os como iguais no 

trabalho. A atitude de trabalho submissa e comportamento deve ser 

mantida. Porque os empregadores crentes são irmãos não justifica a 

presunção, ou assumindo privilégios especiais. Também não podem abusar da 

sua relação espiritual com o seu empregador por ser insubordinado, ou dar 

menos de um dia de trabalho honesto. 

Aqueles com os empregadores cristãos devem servi-los ainda mais, porque 

aqueles que participam do benefício são crentes e amados. Aqueles com 

mestres incrédulos estão a fazer o seu melhor em servi-los. Quanto mais deve 

aqueles com senhores crentes servir -los? Nesse caso, aqueles que participam 

do benefício são crentes e amados, irmãos em Cristo. Os crentes devem "fazer 

o bem a todos os homens, e especialmente para aqueles que são da família da 

fé" (Gl. 6:10). A frase crentes e amados descreve adequAdãoente os 

cristãos. Eles sãocrentes em Deus, e amado por Ele. 

Duas outras passagens dos escritos paulinos lidar com empregados cristãos: 

Escravos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na 

sinceridade de vosso coração, como a Cristo; não por meio de servindo à vista, 

como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade 

de Deus com o coração. Com boa vai prestar serviço, como ao Senhor, e não 



aos homens, sabendo que tudo o que boa coisa cada um faz, isso ele vai receber 

de volta do Senhor, quer escravos, quer livres. (Ef. 6: 5-8) 

  

Os escravos, em todas as coisas obedecer aqueles que são os seus mestres na 

terra, e não com serviço externo, como aqueles que simplesmente agradar a 

homens, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Faça o que fizer, 

faça o seu trabalho de coração, como para o Senhor e não para os 

homens; sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. É o 

Senhor Cristo, a quem você serve. Pois quem faz injustiça receberá as 

conseqüências do mal que ele fez, e que, sem acepção de pessoas. (Colossenses 

3: 22-25) 

A partir dessas passagens podemos resumir vários princípios de conduta para 

os crentes no trabalho. (Para uma exposição completa dessas passagens, 

ver Efésios, MacArthur New Testament Commentary [Chicago: Moody, 1986], 

e Colossenses e Filemon, MacArthur New Testament Commentary. [Chicago: 

Moody, 1992]) 

Em primeiro lugar, os crentes devem servir os seus empregadores 

obedientemente (Ef 6: 5; Col. 3:22.). Eles devem obedientemente, 

submissamente responder às ordens do seu empregador. 

Em segundo lugar, os crentes devem servir os seus empregadores 

completamente (Ef 6: 5; Col. 3:22.). Eles são para levar a cabo as tarefas que 

lhes são atribuídas, a menos que fazê-lo seria violar a lei de Deus (cf. Atos 

5:29). 

Em terceiro lugar, os crentes devem servir os seus empregadores 

respeitosamente (Ef. 6: 5). Eles devem honrar aqueles que Deus colocou em 

autoridade sobre eles. 

Em quarto lugar, os crentes devem servir os seus empregadores ansiosamente, 

na "sinceridade" de coração (Ef. 6: 5; Col. 3:22). Devem servir 

voluntariamente, não com tristeza. 

Em quinto lugar, os crentes devem servir os seus empregadores excelentemente 

", como a Cristo" (Ef 6: 5; cf. Col. 3:23.). Eles devem fazer o seu trabalho com 

o melhor de sua capacidade. 

Em sexto lugar, os crentes devem servir os seus empregadores diligentemente 

", não por meio de servindo à vista" (Ef 6: 6; cf. Col. 3:22.). Eles não devem 

colocar em um show para o patrão, trabalhando duro só quando ele está 

assistindo. 



Em sétimo lugar, os crentes devem servir os seus empregadores, humildemente, 

não ", como para agradar aos homens" (Ef 6: 6; cf. Col. 3:23.). Eles não são 

para mostrar aos congraçar-se com os outros. 

Em oitavo lugar, os crentes devem servir os seus empregadores espiritualmente 

", fazendo a vontade de Deus de coração" (Ef. 6: 6). Como já mencionado, todo 

o trabalho é sagrado e, em última análise realizada para a glória de Deus. 

Finalmente, os crentes devem servir os seus empregadores eschatologically ", 

sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança ... Pois quem 

faz injustiça receberá as consequências do mal que ele tem feito, e que, sem 

acepção de pessoas" ( Colossenses 3: 24-25).Recompensas eternas dos crentes 

serão afetados por seu desempenho no trabalho. 

Paulo termina exortando Timóteo para ensinar e pregar esses princípios (cf. 

4:11). Os verbos no tempo presente indicam que era para ser uma prática 

constante de Timóteo, refletindo que esses princípios são fundamentais para a 

vida e de evangelização cristã, e que eles não são amplamente praticadas. Na 

arena do local de trabalho, como em tudo na vida, os crentes devem buscar a 

glorificar seu Senhor (1 Cor. 10:31). 

Estatuto social e económico dos cristãos como escravos, mestres, homens 

livres, empregadores ou empregados não tem nenhuma relevância 

eterna. Todos esses papéis passarão com o mundo, de modo que se concentrar 

no que é eterno, e não sobre o sistema social ou o nosso lugar nele. Paulo 

escreve: 

Fostes chamados, enquanto um escravo? Não se preocupe com isso; mas se 

você é capaz também de se tornar livre, prefiro fazer isso. Pois aquele que foi 

chamado no Senhor, enquanto um escravo, é liberto do Senhor; Da mesma 

forma que ele, que foi chamado enquanto livre, é escravo de Cristo ... A forma 

deste mundo passa. (1 Cor. 7: 21-22, 31b) 

Não é o papel da Igreja para minar os alicerces da ordem social através da promoção da 

rebelião. Pelo contrário, os crentes devem estar em conformidade e obediente em seus postos 

de trabalho e, assim, a dar testemunho de que a graça de Jesus Cristo transformou suas vidas. 

 

 

 

 



21. A patologia dos Falsos mestres (1 

Timóteo 6: 3-5) 

Se alguém defende uma doutrina diferente, e não concorda com 

as palavras de som, de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a 

doutrina conforme à piedade, é orgulhoso e nada entende; mas ele 

tem um interesse mórbido em questões polêmicas e disputas sobre 

as palavras, das quais nascem invejas, porfias, linguagem 

abusiva, suspeitas malignas e atritos constantes entre os homens 

de mente depravada e privados da verdade, cuidando que a 
piedade é um meio de ganhar. (6: 3-5) 

Ao longo da história, epidemias mortais têm devastado a humanidade. No 

século XIV, o infame "Black Morte" (um surto de peste bubônica) mataram 

milhões na Europa. A cólera, difteria, malária e outras doenças devastaram vilas 

e cidades. Nossa geração tem testemunhado a rápida propagação da doença 

fatal Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Mais mortal do que 

qualquer uma dessas doenças, entretanto, é a praga do falso ensino que tem 

afligido a igreja ao longo de sua história. Enquanto doença pode matar o corpo, 

falso ensino condena a alma. 

Como AIDS e da peste, falso ensino tem, uma patologia observável 

definitivo. (Patologia é o estudo dos elementos da anormalidade que 

caracterizam uma doença.) Os cientistas estudam a patologia de uma doença 

para melhor equipar-se a reconhecê-la e combatê-lo. 

Cada líder na igreja deve ser um patologista espiritual, capaz de discernir os 

desvios de saúde espiritual. Só então ele será equipado para diagnosticar a 

doença mortal de falso ensino, e para fazer o que é necessário verificar a sua 

propagação entre o seu povo. Paulo alertou para o perigo sutil de mentiras 

satânicas, descrevendo as suas fornecedores como 

falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de 

Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de 

luz. Por isso não é de estranhar os seus ministros se disfarcem em ministros da 

justiça; o fim dos quais será conforme as suas obras. (2 Cor. 11: 13-15) 

Leva um cuidadoso discernimento para ver que a luz é realmente escuridão. 

Paulo escreve estes versos para ensinar Timoteo como diagnosticar trevas 

satânicas que aparece como luz divina. Ele dá sete sintomas que identificam as 

pessoas infectadas com a doença espiritual do falso ensino: a sua marca, atitude, 

mentalidade, efeitos, causa, condição e motivo. 

O Marcos dos Falsos mestres 



Se alguém defende uma doutrina diferente, e não concorda com 

as palavras de som, de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a 
doutrina conforme à piedade, (6: 3) 

Doenças físicas têm sintomas, ou marcas, pelo que podem ser diagnosticados. O 

mesmo é verdadeiro para falso ensino. Os infectados por ele irá se manifestar 

certas características. Se introduz uma cláusula condicional de primeira classe 

e assume realidade. Já havia alguns em Éfeso que eram portadores da doença 

de falso ensino (cf. 1: 3-4, 6-7, 20; 4: 1-5). Qualquer um indica Paulo não 

queria limitar a sua advertência para qualquer específico ensino ou 

professores. Ele dá um aviso genérico englobando todos os falsos 

ensinamentos. Ele inclui tudo Timoteo enfrentado, bem como todo o falso 

ensino da igreja seria posteriormente encontrar. 

A primeira marca, ou sintoma, dos falsos mestres é o que afirmam. Um falso 

professor defende uma doutrina diferente. Defende uma doutrina 

diferente é a partir heterodidaskaleō , uma palavra composta 

de heteros ("outros") e didaskaleō ("ensinar"). Ele descreve qualquer 

ensinamento que contradiz a revelação de Deus nas Escrituras. Tal ensino é 

heterodoxia em vez de ortodoxia. 

O ensino falso pode assumir muitas formas. Ela pode negar a existência de 

Deus, ou ensinar erro sobre Sua natureza e atributos. Pode negar a 

Trindade. Erro sobre a pessoa e obra de Cristo também é comum em sistemas 

falsos. Aqueles que negam seu nascimento virginal, a perfeição sem pecado, 

morte substitutiva, ressurreição corporal ou futuros retorno mostrar sinais de 

uma infecção perigosa. Falsos professores também ensinam o erro sobre a 

natureza, Pessoa, e obras do Espírito Santo. No entanto, outra cepa da doença 

de ensino falso nega a autenticidade, a inspiração, autoridade ou infalibilidade 

das Escrituras. Essa tensão é particularmente virulenta na igreja hoje. 

Para identificar os portadores da doença espiritual, os crentes devem ser bem 

fundamentadas nas Escrituras. Aqueles que conhecem a Palavra irá facilmente 

detectar o ensino contrário a ela. Eles serão jovens espirituais, que superaram o 

maligno porque eles são fortes no conhecimento da Palavra de Deus (1 João 

2:14). Desde o maligno atua principalmente em falsos sistemas de religião, isso 

indica um nível de maturidade que a sã doutrina tem sido colocada como uma 

base sólida. Jovens espirituais, através do conhecimento da Palavra que 

permanece nele, superar as mentiras de Satanás. Aqueles que cresceram sendo 

bebês espirituais do passado através de seu conhecimento da sã doutrina pode 

ver de erro para o que é. 

Em seu discurso de despedida aos anciãos de Éfeso, Paulo lembrou-lhes a 

responsabilidade de diagnosticar e lidar com o erro: 



Não me esquivei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Cuidem de vocês 

mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, 

para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu 

sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, que 

não pouparão o rebanho; E que, dentre vós mesmos se levantarão homens que 

falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, esteja em 

estado de alerta, lembrando que dia e noite por um período de três anos, não 

cessei de admoestar cada um com lágrimas. E agora eu encomendo a Deus e à 

palavra da sua graça, a qual é poderosa para vos edificar e dar herança entre 

todos os que são santificados. (Atos 20: 27-32) 

Após alertando-os sobre a ameaça de falsos mestres, Paulo apontou o único antídoto, a 

"palavra de Sua graça." De acordo com Efésios 6:17, arma ofensiva do cristão contra o falso 

ensino é a "espada do Espírito, que é a palavra de Deus." Paulo define um verdadeiro líder 

espiritual como um "nutrido com as palavras da fé e ... a sã doutrina" (1 Tim. 4: 6; cf. v 16; 2 

Tim. 1: 13-14; 2: 2.) . A principal função de um líder espiritual é para alimentar o seu povo a 

Palavra. Eles, então, evitar as ervas daninhas da falsa doutrina e crescer até a maturidade (cf. 

Ef. 4: 11-15). 

Outra marca de falsos mestres é o que eles negam. Seu ensino não só afirma 

erro, mas também não concorda com as palavras de som, de nosso Senhor 

Jesus Cristo. Proserchomai ( de acordo com ) é no tempo presente, indicando 

falsos mestres estão em um estado contínuo de não concordar com as palavras 

de som. Som é de hugiainō , a partir do qual a palavra Inglês "higiene" 

deriva. Falso professores não estão de acordo com as palavras espiritualmente 

saudáveis e benéficos. Que os crentes precisam prestar atenção ao som, ensino 

saudável é repetidamente enfatizado nas Epístolas Pastorais (cf. 1 Tim 1:10; 2 

Tm 1:13; Tito 1:.. 9; 2: 1). 

Paulo descreve ainda sãs palavras como as de nosso Senhor Jesus 

Cristo. Essa frase refere-se a mais do que as cotações de nosso Senhor dadas 

no evangelho. Ela engloba Sua mensagem revelada nas Escrituras, "a palavra 

de Cristo" (Col. 3:16; cf. 1 Ts 1:.. 8; 2 Ts 3: 1). É que a Palavra que fornece o 

ensino saudável pelo qual os crentes crescer. Pedro escreveu: "Como crianças 

recém-nascidas, muito para que o leite puro da palavra, para que por ele vos 

seja dado crescimento em relação à salvação" (1 Pedro 2: 2). 

Os falsos mestres não estão comprometidos com as Escrituras. Eles podem falar 

de Jesus e do Pai, mas o coração do seu ministério não será a Palavra de 

Deus. Eles ou vai adicionar a ele, tirar dela, interpretá-lo de alguma forma 

herética, adicionar outras "revelações" a ele, ou negá-la completamente. 

Um terceiro sintoma de falsos mestres é a sua rejeição da doutrina conforme 

à piedade. O teste final de qualquer ensinamento é saber se ele 

produz piedade. Ensinar não baseada na Escritura irá resultar em uma vida 

profana. Piedade traduz eusebeia , que significa "piedade", "reverência", ou a 



"semelhança de Deus". Tal comportamento é fruto da verdade. Em Mateus 7: 

15-20, Jesus advertiu: 

Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, 

interiormente, são lobos devoradores. Você vai conhecê-los pelos seus 

frutos. Pode alguém colher uvas dos espinheiros, nem figos dos abrolhos, são 

eles? Mesmo assim, toda árvore boa produz bons frutos; porém a árvore má 

produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore 

má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada 

ao fogo. Então, você vai conhecê-los pelos seus frutos. 

Em vez de piedade, a vida dos falsos mestres será caracterizada pelo 

pecado. Pedro descreve-los graficamente como 

aqueles que se entregam a carne em seus desejos corruptos e desprezam a 

autoridade. Daring, obstinado, que não tremem quando eles insultam 

majestades angélicas, enquanto que os anjos que são maiores em força e poder, 

não traga um julgamento injúria contra eles diante do Senhor. Mas estes, como 

animais irracionais, como criaturas de instinto de ser capturado e morto, 

injuriando onde eles não têm conhecimento, vai na destruição dessas criaturas 

também ser destruídos, sofrendo errado, como os salários de fazer errado. Eles 

contam-se um prazer para deleitar-se durante o dia. Eles são manchas e 

imperfeições, deleitando-se em seus enganos, como eles festejar com você, com 

os olhos cheios de adultério e que nunca parar de pecar, seduzindo as almas 

inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos 

malditos; deixando o caminho direito, eles desviaram-se, tendo seguido o 

caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas ele 

recebeu uma repreensão pela sua própria transgressão; para um jumento mudo, 

falando com uma voz de um homem, impediu a loucura do profeta. Estes são 

fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para quem a escuridão 

negra foi reservados. Para falar palavras arrogantes de vaidade que seduzir por 

desejos carnais, pela sensualidade, aqueles que mal escapar os que vivem no 

erro, prometendo-lhes liberdade, enquanto eles mesmos são escravos da 

corrupção; pelo que um homem é vencido, por isso ele é 

escravizado. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo 

pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo 

envolvidos nelas e são superados, o último estado tornou-se pior para eles do 

que o primeiro. Por que seria melhor para eles não terem conhecido o caminho 

da justiça, do que, conhecendo-o, a afastar-se do santo mandamento que 

lhes. Aconteceu-los de acordo com o verdadeiro provérbio: "O cão voltou ao 

seu próprio vômito", e, "A porca, após a lavagem, retorna a revolver-se no 

lamaçal." (2 Pedro 2: 10-22; cf. Jude 4, 8-16) 

Heresia não tem poder para produzir uma verdadeira piedade. 



A atitude dos Falsos mestres 

ele é vaidoso (6: 4-A) 

A atitude dos falsos mestres pode ser resumida em uma palavra: orgulho. É 

preciso um imenso ego se colocar como juiz da Bíblia. Esse egoísmo 

descarAdãoente usurpa o lugar de Deus. Conceited é de tuphoō , a mesma 

palavra usada em 3: 6. Como observado na discussão de que a passagem no 

capítulo 10 deste volume, que deriva de uma raiz que significa "fumaça". O 

verbo significa "inchar como uma nuvem de fumaça." Em Inglês calão, 

gostaríamos de descrever uma pessoa como "soprando a fumaça", ou "cheio de 

ar quente." 

A palavra também implica arrogância, uma marca inevitável de falsos 

mestres. Para definir o seu próprio ensino-se como superior à Palavra de Deus 

é o epítome da arrogância. Falsos mestres falar "palavras arrogantes de 

vaidade" (2 Pedro 2:18), conversa inútil que revela apenas a sua atitude 

arrogante. Esse homem era Simão, o mágico, que "[reivindicada] para ser 

alguém grande" (Atos 8: 9). Paulo descreve uma pessoa como "inflado sem 

justa causa pelo seu entendimento carnal" (Col. 2:18). 

  

Os falsos mestres têm um senso inflado de sua própria importância, não 

hesitando em se rebelar contra Deus e Sua Palavra. Isso apenas confirma, no 

entanto, que eles estão infectados com uma doença espiritual mortal. 

A Mentalidade dos Falsos mestres 

e não entende nada; mas ele tem um interesse mórbido em 
questões polêmicas e disputas sobre palavras, (6: 4b) 

Apesar de um falso mestre pode ser preenchido com orgulho sobre seu suposto 

conhecimento, na realidade ele . não entende nada Toda a sua inteligência se 

imaginava, fingiu bolsa de estudos, e supostamente mais profundas percepções 

eleva-se a mera loucura para Deus (Rm 1:22;. 1 Cor. 2 : 9-16). Na falta de visão 

sobre a verdade espiritual, a sua sabedoria "não é aquele que desce do alto, mas 

é terrena, natural, demoníaca" (Tiago 3:15). Aqueles que conhecem e acreditam 

que a Palavra de Deus tem muito mais a percepção da realidade espiritual do 

que o herege mais educado. 

Em vez de focalizar a verdade, falsos mestres têm um interesse mórbido em 

questões polêmicas e disputas sobre palavras. Sua doença envolve uma 

preocupação com perguntas inúteis e combates mais 

palavras. Questões traduz zētēsis , que remete para a marcha lenta 



especulações. Logomachia ( disputas sobre palavras ) significa, literalmente, 

"batalhas de palavras." Os falsos mestres fazem pouco mais do que discutir 

sobre a terminologia. Eles entrar em teorias pseudo-intelectual, e não em estudo 

produtivo e submissão à Palavra de Deus. 

Há muitos exemplos de tal teorização especioso. A Bíblia ensina que Deus 

criou o universo em seis dias literais de vinte e quatro horas (Gen. 1: 5, 8, 13, 

19, 23, 31; cf. Ex 20:11.). Alguns, intimidados pela teoria cientificamente falida 

da evolução, que rejeitam a verdade bíblica claramente. Em vez disso, eles 

optam por posições de compromisso, tais como a evolução teísta ou 

criacionismo progressivo. Ao fazer isso, eles esperam para acalmar os 

defensores militantes da evolução. 

Outros, acovardados pelos "resultados garantidos de alta crítica", são discípulos 

do Documentário Hipótese completamente desacreditado. Essa visão esculpe-

se o Pentateuco e atribui sua autoria a quatro (ou mais) de fontes imaginárias, o 

J (Yahwista), E (Elohimist), D (deuteronomista) e P (Sacerdotais) fontes. Essa 

teoria é completamente desprovida de suporte manuscrito, e ao contrário das 

palavras de nosso Senhor, que afirmou a Mosaic autoria do Pentateuco (cf. 

Marcos 07:10; 12:26; Lucas 24:44). No entanto, os seus devotos marcham sob 

a bandeira da bolsa "objetiva" e imaginar que tal negação da Escritura qualifica-

los como intelectuais. Em vez de ser humilhado e temeroso sobre tais desvios, 

eles são orgulhosos de sua ignorância. 

  

O Novo Testamento também foi submetido a sua quota-parte de batalhas de 

palavras. Praticamente todos os livros do Novo Testamento tem sido atacada 

pelos críticos que negam a visão tradicional de sua autoria. Muitos se recusam 

a aceitar os Evangelhos como relatos históricos diretos. Eles preferem em vez 

de vê-los como um conjunto de mitos inventados pelos seguidores equivocadas 

de Cristo após sua morte. 

Tais especulações infrutíferas são em última análise doutrinas de 

demônios. Para praticá-las é um sinal de doença espiritual. 

Os Efeitos de Falsos mestres 

a partir do qual surgem inveja, contenda, linguagem abusiva, 
suspeitas malignas e atritos constantes (6: 4-C-5-A) 

Como observado anteriormente, o falso ensino não passar no teste da verdade, 

porque não consegue produzir piedade. Uma segunda maneira que não se 

encontra na sua incapacidade de produzir a unidade. As batalhas de palavras 

dos falsos mestres resultar em caos e confusão. A inveja é o descontentamento 



interno com as vantagens ou popularidade que gozam os outros. Isso resulta 

em conflitos, que muitas vezes se manifesta na linguagem abusiva de injúria 

e calúnia. Essa linguagem abusiva consiste de suspeitas malignas, o que 

significa atribuir maus motivos para alguém. O resultado líquido de falso ensino 

é constante atrito. Os falsos mestres constantemente esfregar uns aos outros 

de forma errada. Isso ajuda a espalhar a sua doença espiritual, tanto quanto 

ovelhas pode esfregar juntos e infectar o outro. O ensino falso nunca pode 

produzir unidade. Só a verdade unifica. 

A causa dos Falsos mestres 

entre os homens de mente depravada (6: 5b) 

A causa externa de falso ensino é engano satânico (cf. 4: 1). A causa interna, no 

entanto, é o depravado ou não regenerado mente do falso professor. "A mente 

posta na carne", escreve Paulo, "é hostil para com Deus" (Rom. 8: 7). Tal mente 

não funciona normalmente no reino espiritual; não reagir normalmente a 

verdade. Sendo homens naturais, falsos mestres não pode entender as coisas de 

Deus, que parecem loucura para eles (1 Cor. 2:14). Como resultado, "Deus os 

entregou a uma disposição mental reprovável" (Rm 1:28; cf. Ef. 2: 1-3; 4: 17-

19.). 

Não ter "a mente de Cristo" (1 Cor. 2:16), falsos mestres podem produzir apenas 

erro. 

A condição dos Falsos mestres 

e privados da verdade, (6: 5-C) 

A condição de falsos mestres é crítica; eles estão em um estado de 

apostasia. Privados é de apostereō , que significa "roubar", "roubar", ou 

"privar". A voz passiva do particípio indica alguém ou alguma coisa puxou-os 

para longe da verdade. Isso não implica que eles foram salvos, mas que tiveram 

contato com a verdade. Assim como os descritos em Hebreus 6: 4-6, eles foram 

exaustivamente expostos a ela, mas rejeitou. Como resultado, eles "se 

desviaram da verdade" (. 2 Tim 2,18), e estão "sempre aprendendo e nunca 

podem chegar ao conhecimento da verdade" (2 Tim. 3: 7). Em 2 Timóteo 3: 8 

Paulo escreve sobre eles ", estes homens também se opõem à verdade, homens 

de mente depravada, rejeitou que diz respeito à fé." 

Infelizmente, o seu prognóstico não é esperançoso. Sua condição espiritual é 

terminal. Aqueles que estão privados da verdade estão caminhando para o 

julgamento. Hebreus 6: 6 solenemente adverte sobre esses homens que "é 

impossível renová-los novamente para arrependimento, visto que novamente 

crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e colocou-o à ignomínia". Pedro 



diz que eles trazem "sobre si mesmos repentina destruição" (2 Pedro 2: 1). Ele, 

então, ilustra que a verdade nos versículos 4-9: 

Porque, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, 

e os entregou aos abismos da escuridão, reservando para o juízo; e não poupou 

ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais sete 

pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios; e se Ele condenou as 

cidades de Sodoma e Gomorra, a destruição, reduzindo-as a cinzas, havendo-as 

posto para exemplo aos que vivessem impiamente; e se livrou ao justo Ló, 

oprimidos pela conduta sensual de homens sem escrúpulos (para com o que viu 

e ouviu que o homem justo, habitando entre eles, senti sua alma justa 

atormentados dia após dia com as suas maldades), então o Senhor conhece 

como resgatar os piedosos da tentação, e para manter os injustos sob castigo 

para o dia do julgamento. 

Jude também adverte de sua desgraça iminente: 

Para certas pessoas se introduziram com dissimulação, os que por muito tempo 

foram previamente marcados para este mesmo juízo, homens ímpios, que 

transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único 

Soberano e Senhor, Jesus Cristo ... [Ele vai voltar] para executar juízo sobre 

todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade, que fizeram 

de modo ímpio, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram 

contra ele. (Judas 4, 15) 

O inferno mais severa será reservado para os que, tendo sido expostos à verdade, se afastou 

dele (cf. Heb. 10: 26-31). 

O motivo dos Falsos mestres 

cuidando que a piedade é fonte de lucro. (6: 5d) 

Os falsos mestres têm uma motivação simples: dinheiro. Eles supõem que a 

piedade (usado sarcasticamente de sua falsa piedade) vai trazê-los de 

tal ganho. Ao contrário de Paulo, eles não podem dizer: "Eu tenho cobiçado 

prata ou ouro ou roupas de ninguém" (Atos 20:33). Eles não são "livres do amor 

ao dinheiro" (3: 3). Nas palavras de Pedro ", deixando o caminho direito, 

desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o 

prêmio da injustiça" (2 Pedro 2:15). Simão, o mágico foi um exemplo de um 

falso mestre ganancioso. Sua tola tentativa de comprar o poder do Espírito 

trouxe uma dura repreensão de Pedro: 

E Simão, vendo que o Espírito foi concedido através da imposição das mãos 

dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: "Dar autoridade para me bem, 

de modo que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. 

" Mas Pedro disse-lhe: "O teu dinheiro seja contigo para perdição, porque você 



pensou que poderia obter o dom de Deus com dinheiro! Você não tem nenhuma 

parte ou porção nesta matéria, para o seu coração não é reto diante de Deus. Por 

isso se arrepender deste .. maldade do seu, e orar ao Senhor para que, se 

possível, a intenção do seu coração podem ser perdoados por eu ver que você 

está no fel da amargura e nos da escravidão da iniqüidade (Atos 8: 18-23) 

Nosso dia, também, tem mais de sua parcela de Simons. Sua ganância trai seus motivos 

impuros e os marca como falsos mestres. 

A patologia dos falsos mestres é clara. Eles negam a verdade, e seu ensino não 

produz vida piedosa. Eles são arrogantes e ignorantes da verdade 

espiritual. Eles passam o tempo em especulações tolas que levam apenas ao 

caos e à divisão. Tendo abandonado a verdade, eles enfrentam a destruição 

eterna. E eles servem dinheiro, não de Deus. A igreja deve tomar muito cuidado 

para não permitir que esses homens para espalhar a sua doença mortal. A 

epidemia resultante seria trágico. 

 

22. O perigo do amor ao Dinheiro (1 

Timóteo 6: 6-10) 

Mas, na verdade, a piedade é um meio de grande ganho, quando 

acompanhadas por contentamento. Para nós trouxemos nada ao 

mundo, por isso não podemos tirar nada do que quer. E se temos 

comida e cobertura, com estes estaremos contentes. Mas aqueles 

que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas 

concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na 

ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos 

os males, e alguns por anseio por ela se desviaram da fé e se 
atormentaram com muitos uma pontada. (6: 6-10) 

A Bíblia está repleta de advertências contra dinheiro amorosa. Talvez nenhum 

é mais aguçado do que aquela dada por nosso Senhor em Mateus 6:21: "Pois 

onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração também." O que os crentes 

fazem com o seu dinheiro é uma das medidas mais verdadeiros da sua 

maturidade espiritual. 

Como devem os crentes ver o dinheiro? Primeiro, eles devem perceber que ter 

dinheiro não é errado em si mesmo. Primeiro Samuel 2: 7 diz: "O Senhor faz 

com que pobres e ricos" (cf. 1 Crônicas 29:12.). A Bíblia não ensina que ser 

rico é um pecado. Alguns dos grandes homens do Antigo Testamento, como 

Abraão, Jó, e Salomão foram extremamente rico. 

Em segundo lugar, eles devem reconhecer que o dinheiro é um dom de 

Deus. Moisés advertiu os israelitas não esquecer que a verdade: 



Cuidado para que você esquecer o Senhor, teu Deus, não guardando os Seus 

mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno; para 

que, quando você comeu e estão satisfeitos, e ter construído boas casas e viveu 

neles, e quando os seus rebanhos e os seus rebanhos se multiplicam, e sua prata 

e ouro se multiplicam, e tudo o que você tem multiplica, em seguida, seu 

coração se torna orgulhoso, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirei da 

terra do Egito, da casa da servidão. Ele levou-o através do grande e terrível 

deserto, com suas serpentes e escorpiões de fogo e de terra árida em que não 

havia água; Ele trouxe água para você sair da rocha pederneira. No deserto Ele 

alimentou você maná que vossos pais não sabiam, que te humilhar e que Ele 

possa testá-lo, fazer o bem para você no final. Caso contrário, você pode dizer 

em seu coração: "Meu poder e da força da minha mão me fez essa riqueza." Mas 

você deve se lembrar que o Senhor teu Deus, porque ele é o que te dá força para 

adquirires riquezas, para que Ele possa confirmar o seu pacto, que jurou a teus 

pais, como se vê neste dia.(Deut. 8: 11-18) 

Todos os que os crentes têm chegou a eles através de providência de Deus. 

Em terceiro lugar, os crentes devem estar dispostos a participar com o seu 

dinheiro, se Deus assim o exige (cf. Mat. 19:27). Jó entendia esse princípio. Em 

Jó 1:21, ele disse: "O Senhor o deu eo Senhor o tomou. Bendito seja o nome do 

Senhor." 

Em quarto lugar, quem tem dinheiro não deve ser dado tratamento 

preferencial. Tiago advertiu, 

Meus irmãos, não segure a sua fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, com 

uma atitude de favorecimento pessoal. Porque, se alguém entra em seu conjunto 

com um anel de ouro e vestido com roupas finas, e também vem em um homem 

pobre com roupas sujas, e você prestar atenção especial para a pessoa que está 

vestindo as roupas finas, e dizer: "Você sentar aqui em um bom lugar ", e você 

diz para o pobre homem:" Você fique longe de lá, ou sentar-se por escabelo dos 

meus pés, "você não fez distinção entre vós mesmos, e se tornam juízes com 

maus motivos? Ouvi, meus amados irmãos: não escolheu Deus aos pobres deste 

mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o 

amam? Mas você tem desonrado o pobre homem. Não é o rico que você oprimir 

e pessoalmente arrastá-lo em tribunal? Não blasfemam eles o bom nome pelo 

qual você foi chamado? Se, no entanto, você está cumprindo a lei real, de 

acordo com a Escritura, "Amarás o teu próximo como a si mesmo", você está 

fazendo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, você está cometendo pecado e 

são condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a Lei, 

mas tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. (Tiago 2: 1-10) 

Em quinto lugar, os que têm dinheiro não deve ser orgulhoso, nem procurar a 

segurança da mesma. Em 1 Timóteo 6:17 Paulo instruiu os ricos "não ser 



vaidoso ou para corrigir a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em 

Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para 

desfrutar." Provérbios 11:28 adverte que "aquele que confia nas suas riquezas 

cairá, mas os justos florescerão como a folhagem." 

Em sexto lugar, os crentes nunca deve fazer a busca de dinheiro o mais alto 

objetivo de suas vidas. Em Mateus 06:33 o Senhor Jesus Cristo ordenou: 

"Buscai em primeiro lugar o seu reino ea sua justiça, e todas estas coisas vos 

serão acrescentadas." 

Em sétimo lugar, o dinheiro deve ser usado para propósitos eternos. Jesus disse 

que devemos usar o nosso dinheiro para fazer amigos eternos; isto é, para 

conduzir as almas para o Senhor (Lucas 16: 9). 

Por fim, o dinheiro não deve ser amado-egoisticamente acumulados ou 

indulgently gasto. Provérbios 11: 24-25 diz: "Há quem dá liberalmente, ainda 

aumenta ainda mais, e há um que retém o que é justamente devido, mas que 

resulta apenas em desejar que o homem generoso será próspero, e o que rega. 

vai-se ser regada. " Nosso Senhor ecoou esse pensamento em Lucas 6:38: "Dai, 

e dar-se-á dado; boa medida, recalcada, sacudida, atropelamento, eles vão deitar 

em seu colo por pelo seu padrão de medida que vai ser. medir a vós em troca. 

" Paulo disse aos Coríntios que "aquele que semeia pouco, pouco também 

ceifará; eo que semeia com fartura com abundância também ceifará bountifully 

Que cada um contribua segundo propôs no seu coração;. Não com tristeza, ou 

por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria "(2 Cor. 9: 6-

7). Generosidade sacrificial deve marcar cada crente, e na ausência de uma tal 

perspectiva revela que um ama o dinheiro. 

A princípio a respeito do dinheiro amorosa é encontrado no versículo 10: O 

amor ao dinheiro é raiz de todos os tipos de mal. Isso se aplica diretamente, 

neste contexto, aqueles que são professores, mas também se aplica a todos os 

crentes, como regra geral. Verdadeiros pregadores devem evitar o amor 

dinheiro de falsos mestres, do mesmo modo que todos os cristãos. Como uma 

arma, não há nada de intrinsecamente errado com o dinheiro. Mas, como uma 

arma, o dinheiro pode ser usado para fins bons e maus. Assim, a questão não é 

o dinheiro, mas a atitude em direção a ela. O pecado em vista é o pecado da 

avareza. 

Quais são os sinais de perigo de dinheiro amando? Em primeiro lugar, aqueles 

que amam o dinheiro estão mais preocupados em fazer isso do que com 

honestidade, ou dando um esforço de qualidade. Os crentes devem buscar a 

verdade e excelência, para que o dinheiro pode ser a recompensa. 

Em segundo lugar, aqueles que amam o dinheiro nunca tem o suficiente. Como 

filhas da sanguessuga de Provérbios 30:15, todos eles podem dizer é: "Dá, 



dá." Essas pessoas estão em forte contraste com Paulo, que escreveu aos 

filipenses: "Eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância eu sou" (Fp. 

4:11). 

Em terceiro lugar, aqueles que amam o dinheiro tendem a ostentá-la. Elas 

retiram um prazer desmedido de desgastar, condução, ou vivendo no que o 

dinheiro compra. 

Em quarto lugar, aqueles que amam o dinheiro ressentir dando. Eles querem 

usar tudo isso para sua própria gratificação egoísta. 

Por último, aqueles que amam o dinheiro, muitas vezes, o pecado para obtê-

lo. Eles vão nos enganar seu imposto de renda ou a seu relato de despesa, ou 

furtar do trabalho. Aqueles que comprometer seus princípios para o dinheiro 

trair um coração que ama mais do que Deus, justiça e verdade. 

Na passagem anterior, o apóstolo discutido falsos mestres (6: 3-5) e seu amor 

desordenado por dinheiro. Essa questão leva a sua discussão nos versículos 6-

10. Ele escreveu para contrariar a noção pervertida que a piedade religiosa era 

um meio de ganho material (v. 5). Paulo olha para a natureza, os efeitos, e 

ilustrações de dinheiro amorosa. 

O Natureza do Amor ao Dinheiro 

Mas, na verdade, a piedade é um meio de grande ganho, quando 

acompanhadas por contentamento. Para nós trouxemos nada ao 

mundo, por isso não podemos tirar nada do que quer. E se temos 

comida e cobertura, com estes estaremos contentes. (6: 6-8) 

Amar o dinheiro é perigoso por causa de sua própria natureza. Paulo enumera 

três características de dinheiro amo o que evidencia a perigo. 

Amar Dinheiro Ignora o ganho real 

Mas, na verdade, a piedade é um meio de grande ganho, quando 

acompanhadas por contentamento. (6: 6) 

Este versículo está intimamente ligado com o versículo 5. De ( mas ) também 

poderia ser traduzida como "de fato." Nesse caso, Paulo estaria dizendo em 

resposta aos falsos mestres, que viram sua atividade religiosa como uma forma 

de ficar rico, "De fato, a piedade não fornecer grande 

ganho." O NASB tradução reflete um sentido adversativo da palavra. O 

significado de Paulo, então, é "Mas como, defronte do falso entendimento de 

piedade exibida pelos falsos mestres, verdadeira piedade não resultar em grande 

ganho." O argumento do apóstolo é que a verdadeira piedade é rentável, mas 

não como alguns pensam. 



Piedade traduz eusebeia , um termo familiar nas Epístolas Pastorais. Significa 

"piedade", "reverência", ou a "semelhança de Deus", e aqui mesmo "religião", 

no verdadeiro sentido. Como tal, ele descreve a verdadeira santidade, 

espiritualidade, e da virtude. Quando acompanhada de contentamento, como 

religião ou a piedade é um meio de grande 

ganho. autarkeia ( contentamento ) significa "auto-suficiência", e foi usado 

pelo cínico e filósofos estóicos para descrever a pessoa que estava 

imperturbável, impassível por circunstâncias externas, e que reagido de forma 

adequada ao seu ambiente (cf. Geoffrey B. Wilson, O Epístolas 

Pastorais [Edinburgh: Banner da Verdade, 1982], 85). Para ser um meio de 

conteúdo para estar satisfeito e suficiente, e de procurar nada mais do que o que 

se tem. 

Para o cristão, ao contrário dos filósofos gregos, o contentamento deriva de 

Deus. Paulo escreve em 2 Coríntios 3: 5: "Não que sejamos adequada em nós 

mesmos para considerar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa 

capacidade vem de Deus." Em 2 Coríntios 9: 8 acrescenta, "Deus é capaz de 

fazer toda a graça abundar em vós, de que tendo sempre, em tudo, você pode 

ter uma abundância para toda boa obra." O apóstolo deu testemunho de sua 

própria satisfação em Filipenses 4: 11-13: 

Eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância eu sou. Eu sei como se 

dar bem com os meios humildes, e eu também sei como viver em 

prosperidade; em toda e qualquer circunstância eu aprendi o segredo de estar 

cheio e passando fome, tanto de ter abundância e sofrer necessidade. Posso 

todas as coisas naquele que me fortalece. 

No versículo 19 do mesmo capítulo, ele acrescenta: "Meu Deus suprirá todas as vossas 

necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus." Para o crente, então, o 

contentamento é mais do que uma mera virtude humana nobre. Baseia-se a suficiência 

fornecida por Deus Pai e de Jesus Cristo. Amar dinheiro priva um dos que o contentamento, 

ignorando assim o verdadeiro ganho proporcionado por verdadeira piedade. 

A verdadeira piedade produz contentamento e riquezas espirituais. As 

pessoas são verdadeiramente rico quando eles estão contentes com o que têm. A 

pessoa mais rica é aquele que não precisa de mais nada. Quando lhe 

perguntaram o segredo do contentamento, o filósofo grego Epicuro respondeu: 

"Nada acrescentes às posses de um homem, mas tirar de seus desejos" (citado 

em William Barclay, As Cartas a Timóteo, Tito e Filemom [Filadélfia: 

Westminster, 1975], 129). Ele é mais rico que quer o mínimo. Provérbios 30: 

8-9 coloca desta forma: "Não me dês nem a pobreza nem a riqueza; me 

alimentar com a comida que é a minha porção, para que não seja completa e 

negar-Te e dizer:" Quem é o Senhor "Ou para que não seja? em falta e roubar, 

profanando o nome de meu Deus ". 



Uma pessoa piedosa é motivado não pelo amor ao dinheiro, mas pelo amor de 

Deus. Ele procura as verdadeiras riquezas de contentamento espiritual que vêm 

de total confiança em um Deus todo-suficiente. Davi disse no Salmo 63: 1-5, 

Ó Deus, Tu és o meu Deus; Vou te buscam sinceramente; a minha alma tem 

sede de ti, minha carne anseia por ti, numa terra seca e cansada, onde não há 

água. Assim eu te vi no santuário, para ver a tua força e tua glória. Porque a tua 

benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarei. Então, eu te 

abençoarei, enquanto eu viver; Eu levanto as minhas mãos em teu nome. Minha 

alma é farta, como de tutano e de gordura, e minha boca oferece louvores com 

alegres lábios (cf. Sl. 107: 9; Isa 55:. 2; 58:11). 

Nenhuma quantia de dinheiro vai compensar a falta de contentamento. João D. 

Rockefeller disse uma vez: "Eu fiz muitos milhões, mas eles não me trouxeram 

felicidade." Cornelius Vanderbilt acrescentou: "O cuidado de milhões é uma 

carga muito grande ... não há prazer nisso."Millionaire João Jacó Astor 

descreveu a si mesmo como "o homem mais infeliz do mundo." Apesar de sua 

riqueza, Henry Ford comentou certa vez: "Eu estava mais feliz fazendo o 

trabalho de mecânico." E João D. Rockefeller, comentou: "O homem mais 

pobre que eu sei é o homem que nada, mas o dinheiro tem." 

O amor ao dinheiro e contentamento são mutuamente exclusivas. Como um 

provérbio romano colocá-lo, o dinheiro é como a água do mar, o mais se bebe, 

mais sede você começa (Barclay, As Cartas a Timóteo, Tito e 

Filemon, 132). Eclesiastes 5:10 resume tudo: "Aquele que ama o dinheiro não 

ficará satisfeito com o dinheiro." 

Amar Dinheiro Foca no Temporal 

Para nós trouxemos nada ao mundo, por isso não podemos tirar 
nada do que quer. (6, 7) 

No texto grego, a palavra nada é colocado em primeiro lugar na frase para 

enfatizar. Nós trazer nada para o mundo quando nascemos, e nós não 

podemos tirar nada do que quer quando morremos. Em Jó 1:21 Jó disse: "Nu 

saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá."Eclesiastes 5:15 acrescenta: 

"Como ele tinha chegado nua desde o ventre de sua mãe, então ele vai voltar 

como ele veio. Ele vai levar nada do fruto do seu trabalho que ele possa levar 

na mão." As pessoas cujas vidas são dominadas pelo amor ao dinheiro gastar 

seu tempo perseguindo o que está bloqueado no tempo e no espaço. Eles 

ignoram as coisas que têm valor eterno. Provérbios 27:24 adverte que "as 

riquezas não duram para sempre." Como diz um velho provérbio espanhol 

colocá-lo, não há bolsos em uma mortalha. O equivalente moderno do que está 

dizendo, que veículos funerários não puxar reboques. 



Nosso Senhor tinha muito a dizer sobre a loucura de perseguir riquezas 

temporais. Em Mateus 6: 19-20 Ele disse: "Não ajunteis para vós tesouros na 

terra, onde a traça ea ferrugem destroem, e onde os ladrões minam e roubam 

mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem 

corrói. , e onde os ladrões não arrombam nem furtam. " Marcos 8:36 acrescenta: 

"Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Em 

Lucas 12: 15-21, Jesus deu uma parábola para ilustrar esse ponto: 

E Ele lhes disse: "Acautelai-vos, e não baixe a guarda contra toda forma de 

ganância, pois nem mesmo quando se tem uma abundância que sua vida 

consistem de seus bens." E Ele lhes disse uma parábola, dizendo: "A terra de 

um homem rico foi muito produtivo. E ele começou a raciocinar para si mesmo, 

dizendo: Que farei, pois não tenho lugar para guardar minhas colheitas? ' E ele 

disse: 'Isto é o que vou fazer:. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros 

maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens e direi à minha 

alma: "Alma, tens muitos bens para muitos anos; levar a sua vontade, comer, 

beber e ser feliz '"Mas Deus lhe disse:' Insensato Esta mesma noite a sua alma 

é exigido de você;.!? e agora quem será o proprietário o que você preparou 

' Assim é o homem que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus ". 

Para ser tão concentrado em posses materiais ao perder as riquezas eternas é o cúmulo da 

loucura. 

Amar Dinheiro obscurece a simplicidade da vida 

E se temos comida e cobertura, com estes estaremos contentes. (6: 

8) 

Quanto mais dinheiro e bens que se tem, a vida torna-se mais complexa. O 

pregador em Eclesiastes 5:11 ponderou: "Quando as coisas boas aumentar, 

aqueles que consomem-los a aumentar. Então, qual é a vantagem para os seus 

proprietários, exceto para olhar sobre?" As coisas materiais demandam tempo 

e energia que poderia ser melhor gasto em realidades eternas. Alimentos e 

cobrindo (as necessidades básicas da vida) deveria ser suficiente para fazer os 

cristãos conteúdo. Paulo não condenar com posses, se Deus provê-los 

graciosamente. Não é necessário o voto de pobreza. O que ele não condenar é 

um desejo auto-indulgente para o dinheiro passando de descontentamento. O 

objetivo supremo da vida de um crente deve ser a de amar e glorificar a Deus, 

não para acumular bens materiais. Como nós amamos e glorificar a Deus, Ele 

pode optar por nos abençoar com riquezas. Nesse caso, estamos a lidar com eles 

do mesmo motivo de amar e glorificar a Ele. 

Nossa sociedade substitui as pessoas com as coisas, conversa com 

entretenimento. Ao fazê-lo, perdemos as alegrias simples da vida, que se 

concentram em relacionamentos, a essência da comunhão cristã. As coisas 

materiais podem puxar os crentes longe dessas relações vitais com Deus e com 

os outros. 



A afirmação mais clara sobre viver uma vida simples, livre do amor de coisas 

materiais vem de nosso Senhor. Em Mateus 6: 24-33 Ele disse: 

Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar a um e amar o 

outro, ou se dedicará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus ea 

Mamom. Por esta razão eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, 

quanto ao que haveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem com seu 

próprio corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a 

comida, eo corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não 

semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; contudo, o Pai celestial as 

alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por ansioso que 

esteja, pode acrescentar um côvado à extensão da sua vida? E por que você está 

ansioso sobre a roupa? Observe como os lírios do campo, como crescem; Eles 

não trabalham nem fiam, mas eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória 

não vestir-se como um deles. Mas, se Deus veste assim a erva do campo, que 

hoje existe e amanhã é lançada no forno, vai Ele não muito mais fazê-lo para 

você, ó homens de pouca fé? Não fique ansioso, então, dizendo: "O que vamos 

comer?" ou "O que vamos beber?" ou "Com o que devemos nos vestir?" Por 

todas estas coisas os gentios procuram avidamente; pois vosso Pai celeste sabe 

que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o seu reino ea sua 

justiça; e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 

A vida simples envolve aceitar o que Deus oferece e evitar a cobiça. 

Os seguintes princípios práticos vai ajudar a manter a vida livre do desejo de 

mais posses materiais. 

Em primeiro lugar, os crentes devem conscientemente perceber que o Senhor é 

dono de tudo que eles têm. Eles são meros administradores de suas posses. As 

compras devem ser avaliadas quanto à forma como eles iriam avançar o reino, 

ou fazer um ministério mais eficaz. 

Em segundo lugar, o crente deve cultivar um coração agradecido. Uma vez que 

Deus lhes deve nada, qualquer coisa que receber Dele deve fazê-los grato. 

Em terceiro lugar, os crentes devem aprender a distinguir quer de 

necessidades. Este princípio, se seguidos, aumentar muito a quantidade de 

dinheiro disponível para a obra do Senhor. 

Em quarto lugar, os crentes devem disciplinar-se a gastar menos do que eles 

fazem. A facilidade de comprar coisas a crédito tornou-se uma tentação 

grave. Como resultado, muitas pessoas estão tão irremediavelmente atolada em 

dívidas que nunca vai sair. 



Finalmente, os crentes devem dar sacrificialmente ao Senhor. Colocando-se um 

tesouro no céu para a obra do reino deve ser a sua maior alegria e fonte de maior 

recompensa. 

Os efeitos do amor Dinheiro 

Mas aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, 

e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os 
homens na ruína e na perdição. (6: 9) 

O pecado de dinheiro amar é perigoso, não só por causa de sua natureza, mas 

também por causa de seus efeitos. 

Loving Resultados do dinheiro no Armadilha Sinful 

Mas aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e em laço 

(6: 9-A) 

Pessoas que querem ficar ricos são tentados forte e muitas vezes apanhados 

em dolorosa e debilitante pecado como um animal em 

uma armadilha. boulomai ( quero ) refere-se a um desejo constante, um 

nascido da razão, não emoção, e descreve claramente os culpados do pecado da 

ganância. O presente do indicativo do verbo empiptō ( queda ) indica uma 

contínua cair em tentação e armadilhas. Pessoas gananciosas são 

continuamente aprisionado pela sua unidade de consumir mais. Sua busca do 

que eles querem é a sua paixão. Seu comportamento pecaminoso se torna 

compulsivo e controla suas vidas. 

A Bíblia adverte contra a tornar-se preso por coisas materiais. Em 

Deuteronômio 07:25 Moisés advertiu os israelitas: "As imagens de escultura de 

seus deuses que está a queimar com o fogo; não cobiçarás a prata nem o ouro 

que estão sobre elas, nem tomá-lo para si mesmos, para que não te enlaces por 

ele , pois é uma abominação ao Senhor teu Deus. " O amor ao dinheiro é uma 

armadilha que deve ser cuidadosamente evitado. 

Amar Resultados Dinheiro em Sucumbir aos desejos nocivos 

e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas (6: 9b) 

Amar o dinheiro leva à armadilha do pecado incapacitante, o que resulta em um 

ser controlada por concupiscências loucas e nocivas. Epithumia ( desejos ) 

geralmente fala de maus desejos. Eles são tolos porque eles são irracionais, sem 

sentido, ilógico. Aqueles controlado por eles se agitam como um animal em 

uma armadilha, vítimas de seus próprios maus desejos. Quando 

seus desejos são frustrados, eles podem até recorrer à violência (Tiago 4: 1-

2). Seus pecaminosos desejos são, portanto, prejudicial a eles. Esses desejos 

levar ao oposto da verdadeira felicidade, porque eles não têm nada a ver com o 



reino espiritual ou o serviço de Deus. Isso por si só é a fonte da verdadeira 

alegria. 

Loving Resultados do dinheiro no Juízo Eterno 

que lançam os homens na ruína e na perdição. (6: 9-C) 

A busca sincera da riqueza material, em última análise arruína a vida 

espiritual. Plunge é de buthizō , que significa "afundar", "submergir", ou 

"arrastar para o fundo". A busca de riquezas, em última instância se afoga 

homens. Olethros ( ruína ) é muitas vezes usado do corpo, embora possa ter 

um significado mais geral (cf. 1 Ts 5: 3.). apoleia ( destruição ) geralmente se 

refere à ruína eterna do alma (cf. Rm 9:22; 2 Tessalonicenses 2:... 3; Hb 10:39; 

Ap 17: 8). Os três termos juntos pintar um retrato da devastação total de corpo 

e alma. Amor ao dinheiro destrói as pessoas. 

As Escrituras contêm muitos exemplos trágicos daqueles destruída por amor 

dinheiro. O amor de Achan para o dinheiro trouxe derrota para Israel, e da morte 

para si e sua família (Josh. 7: 1-26). Judas traiu o Senhor Jesus Cristo, por uma 

quantia irrisória de dinheiro (Mateus 27: 3-5.). Em Atos 8: 20-23, Pedro 

repreendeu severamente Simon, que tentou comprar o poder do Espírito: 

Mas Pedro disse-lhe: "O teu dinheiro seja contigo para perdição, porque você 

pensou que poderia obter o dom de Deus com dinheiro! Você não tem nenhuma 

parte ou porção nesta matéria, para o seu coração não é reto diante de Deus. Por 

isso se arrepender deste maldade do seu, e orar ao Senhor para que, se possível, 

a intenção do seu coração pode ser perdoado. Para eu ver que você está no fel 

da amargura e nos da escravidão da iniqüidade ". 

Tiago condenou em termos inequívocos, aqueles que amam o dinheiro: 

Eia agora vós, ricos, chorai e uivam por vossas misérias, que estão vindo em 

cima de você. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão 

roídas pela traça. O vosso ouro ea vossa prata estão enferrujados; ea sua 

ferrugem dará testemunho contra vós, e consumir a sua carne como fogo. É nos 

últimos dias que você armazenou o seu tesouro! Eis que o salário dos 

trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que tenha sido retido por você, 

clama contra vós; e o clamor daqueles que fizeram a colheita chegou aos 

ouvidos do Senhor dos exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra e levou 

uma vida de prazer devassa; cevastes os vossos corações no dia da 

matança. (Tiago 5: 1-5) 

"Nem a sua prata nem o seu ouro", resume Sofonias 1:18, "será capaz de entregá-los no dia 

da ira do Senhor." 

As Ilustrações de dinheiro do amor 



Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns 

por anseio por ela se desviaram da fé e se atormentaram com 
muitos uma pontada. (6:10) 

A frase o amor do dinheiro é raiz de todos os tipos de mal, é o tema desta 

seção. Tudo o resto é uma exposição sobre o significado dessa afirmação. O 

amor ao dinheiro traduz philarguria , uma palavra composta que significa, 

literalmente, "afeto para a prata." Como já se referiu, o dinheiro não é 

intrinsecamente mau. Paulo condena o amor ao dinheiro, não o dinheiro em 

si. Que o amor torna-se a raiz a partir da qual se desenvolve todo o tipo de 

mal. É difícil imaginar um pecado que não tenha sido cometido por amor ao 

dinheiro. Esse amor leva as pessoas a se locupletar, mostre fora, distorcer a 

justiça, a tirar proveito dos pobres, mentira, fraude, roubo e assassinato. 

Paulo encerra essa passagem, ilustrando o perigo de dinheiro amorosa. Alguns 

por anseio por ela, ele adverte, tinha desviaram da fé e se atormentaram 

com muitos uma pontada. Paulo não citar nomes, mas ele iria, em breve, um 

exemplo de seu círculo íntimo. Demas foi talvez mesmo depois virando de lado 

para buscar as coisas deste mundo (cf. 2 Tm. 4:10). Ele, e outros como ele, se 

desviaram da fé. Aqui, como em Judas 3, a fé se refere ao corpo da verdade 

cristã. Para esses apóstatas, ouro substituiu Deus. 

Não só eles têm se tornado apóstatas, mas eles também têm se atormentaram 

com muitas pang. Como um animal colocado no espeto, eles espetada suas 

próprias almas e eles próprios trouxeram consumindo tristeza. Uma consciência 

que condena, por cumprir os desejos, insatisfação e desilusão são a sua 

sorte. Como o Salmo 32:10 diz: "Muitas são as aflições do maligno." O 

último pang sofrerão pode muito bem ser o tormento eterno no inferno. 

Os crentes devem buscar a Deus, não o dinheiro. Como Davi, eles devem ser 

capazes de dizer: "Quanto a mim, eu verei a tua face na justiça; eu estarei 

satisfeito com a tua semelhança quando acordar" (Sl 17:15).. 

CT Studd foi um dos maiores estrelas de críquete do século XIX, da 

Inglaterra. Depois de sua conversão a Cristo, ele se decidiu a uma carreira 

missionária. Antes de partir para o campo missionário, ele decidiu doar sua 

herança. Seu biógrafo retoma a história: 

Então, até onde ele podia julgar, a sua herança foi de £ 29.000. Mas, a fim de 

deixar uma margem de erro, ele decidiu começar por dar 25.000. Um dia 

memorável, 13 de janeiro de 1887, ele foi expulso quatro cheques de £ 5.000 

cada, e cinco de £ 1000 ... Esta foi a queda de nenhum tolo de sua parte. Foi o 

seu testemunho público diante de Deus e do homem que ele acreditava que a 

Palavra de Deus para ser a coisa mais certa na terra, e que o interesse cêntuplo 

que Deus prometeu nesta vida, para não falar do próximo, é uma realidade real 

para aqueles que acreditam lo e agir sobre ela. 



Ele enviou 5.000 a Mr. [DL] Moody, expressando a esperança de que ele seria 

capaz de iniciar algum trabalho Evangelho no Tirhoot no norte da Índia, onde 

seu pai tinha feito sua fortuna. Moody esperava realizá-la, mas não conseguiu, 

e em vez usou o dinheiro para começar o famoso Moody Bible Institute em 

Chicago ... 

£ 5000 ele enviou ao Sr. George Müller, £ 4.000 para ser usado no trabalho 

missionário, e £ 1.000 entre os órfãos; 5.000 a George Holland, em Whitechapel 

", a ser utilizado para o Senhor no meio de Sua pobre em Londres," ... e 5.000 

para Comissário Booth Tucker para o Exército da Salvação na Índia. (Norman 

P. Grubb, CT Studd: Jogador de críquete e Pioneer [Londres: Lutterworth 

Press, 1953], 65-66) 

Várias outras organizações receberam o restante do 25.000. Sua herança real acabou por ser 

alguns milhares de libras a mais do que ele originalmente figurado. Ele deu algum desse 

dinheiro para outras organizações e o resto para sua noiva como presente de casamento. Para 

não ficar atrás, ela deu esse dinheiro fora. O casal, então, foi para a África como missionários 

com nada (Grubb, CT Studd, 66-67). 

 

23. O Homem de Deus - parte 1 (1 Timóteo 

6: 11-14) 

Mas foge destas coisas, você homem de Deus; e segue a justiça, a 

piedade, a fé, o amor, a perseverança ea mansidão. Combate o 

bom combate da fé; tomar posse da vida eterna, para a qual foste 

chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas 

testemunhas. Conjuro-vos na presença de Deus, que dá vida a 

todas as coisas, e de Cristo Jesus, que testemunhou a boa 

confissão diante de Pôncio Pilatos, que você mantenha o 

mandamento imaculado, irrepreensível, até à manifestação de 

nosso Senhor Jesus Cristo, (6 : 11-14) 

O título homem de Deus é simples, mas imensamente rico. É um privilégio 

sagrado a ser identificado como posse pessoal de Deus, um privilégio que traz 

consigo uma grande responsabilidade. Embora a frase homem de Deus é 

comumente usado no Antigo Testamento, descreve apenas Timoteo no 

Novo. Paulo usou esse título para aumentar a sensação de responsabilidade de 

Timóteo para cumprir seu ministério. Como o homem que pessoalmente 

pertencia a Deus poderia fazer menos? 

A frase homem de Deus aparece pela primeira vez em Deuteronômio 33: 1, 

onde ele descreve Moisés (cf. 1 Crônicas 23:14; 2 Crônicas 30:16; Esdras 3:.. 

2; Sl. 90: 1), o grande entrega de sua pessoas e autor do Pentateuco. O Anjo do 

Senhor, (o Cristo pré-encarnado), que apareceu aos pais de Sansão, também é 



chamado de "um homem de Deus" (Jz. 13: 6, 8). Em 1 Samuel 02:27, o termo 

descreve o profeta enviado para pronunciar-se sobre a casa de Eli, enquanto em 

1 Samuel 9: 6FF. ele descreve o sucessor de Eli, Samuel. O profeta Semaías, 

que repreendeu o rei Roboão, também ostenta o título de "o homem de Deus" 

em 1 Reis 12:22, assim como os profetas que repreendeu reis Jeroboão (1 Reis 

13: 1 e segs.). E Amazias (2 Crônicas 25: 7), e do profeta Jigdalias, 

contemporâneo de Jeremias (Jer. 35: 4). Além disso, essas grandes figuras 

como Elias (1 Reis 17:18, 24), Eliseu (2 Reis 4: 7 ss.) E Davi (. Neh 0:24, 36) 

também foram chamados homens de Deus. Pedro usa a expressão plural 

"homens de Deus" para se referir àqueles que escreveu Escrituras do Antigo 

Testamento (2 Pedro 1:21 KJV ). 

Todo o Antigo Testamento usa ponto a um indivíduo que representa Deus, 

proclamando a Sua Palavra. Ao chamar seu jovem protegido um homem de 

Deus, Paulo coloca Timoteo nessa rica tradição do Antigo Testamento. Ele, 

como os outros antes dele, foi chamado, ordenado, e responsável para pregar a 

Palavra de Deus. 

O único outro uso da frase singular é em 2 Timóteo 3: 16-17. Embora Timoteo 

é o assunto dos versos (cf. vv. 14-15), o termo pode incluir qualquer pessoa no 

ministério proclamação. No seu ponto mais largo da interpretação, pode abraçar 

qualquer crente, uma vez que o Palavra faz equipar todos os cristãos para as 

boas obras. Mas a ênfase principal é sobre como a Palavra equipa o pregador 

para ser "perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra." Como fez 

Timóteo, todos os homens de Deus ficar na longa linha de porta-vozes históricas 

que remontam a Moisés. Eles são, nas palavras de João Bunyan, campeões do 

rei ( o progresso do peregrino [reimpressão; Grand Rapids: Zondervan, 1976], 

120). Tendo sido levantada acima objetivos mundanos, são totalmente dedicado 

a proclamar a Palavra de Deus. 

Tudo isso foi importante para Timoteo a considerar. Ele enfrentou uma tarefa 

formidável em Éfeso, quando ele tentou reconstruir a verdade eo fim de uma 

igreja que tinha perdido o seu caminho. Paulo menciona o perigo de falsos 

mestres três vezes nesta epístola (1: 3-7; 4: 1-5; 6: 3-10). O apóstolo segue cada 

advertência com uma carga a Timóteo para lhes resistir à luz de sua chamada 

para o ministério (1: 18-20; 4: 14-16; 6: 11-12). Ele era um homem de Deus, 

Sua campeão na guerra contra o falso ensino, a Sua voz. 

Como é um homem de Deus para conduzir a si mesmo? Nesta passagem Paulo 

enumera quatro características que marcam o homem leal de Deus: o que ele 

foge, segue depois, luta para, e é fiel a. 

Um homem de Deus é conhecido por aquilo que ele foge 

Mas foge destas coisas, você homem de Deus; (6: 11a) 



O sentido adversativo de de ( mas ), juntamente com o uso do pronome 

pessoal su ( você ), contrasta acentuAdãoente Timoteo com os falsos 

mestres. Eles são homens de dinheiro, ele é um homem de Deus; eles são os 

homens do pecado, ele é o homem da justiça; eles são os homens do mundo, ele 

é o homem de Deus. Embora deixadas sem tradução pelo NASB , o texto grego 

usa a interjeição ō ("O"). O uso desse interjeição com o vocativo é raro no Novo 

Testamento, indicando a intensidade do apelo de Paulo. 

Um homem de Deus realiza, há certas coisas que devem ser evitadas a todo 

custo. Fugi é de pheugō , a partir do qual o nosso Inglês palavra deriva 

"fugitivos". Homem de Deus deve fugir do pecado sexual (1 Cor. 6:18), 

idolatria (1 Cor. 10:14), e "paixões da mocidade" (2 Tim. 2:22). O presente do 

indicativo do verbo indica que o homem de Deus é constantemente foge destas 

coisas. O antecedente direto de estas coisas é os males associados ao amar o 

dinheiro em vv. 9-10. 

Esse é o pecado original de falsos mestres, que pervertem a verdade para ganho 

pessoal. A partir de Balaão, que se vendeu para o maior lance, através dos falsos 

profetas gananciosos de Israel, para Judas e Demas no Novo Testamento, a 

marca de falsos mestres é a ganância. 

Paulo evitou cuidadosamente qualquer aparência de dinheiro amorosa. Em seu 

discurso de despedida aos anciãos de Éfeso, lembrou-lhes, 

Cobicei prata ou ouro ou roupas de ninguém. Vós bem sabeis que estas mãos 

proveram as minhas próprias necessidades e para os homens que estavam 

comigo. Em tudo o que eu lhe mostrei que, trabalhando duro dessa maneira 

você deve ajudar os fracos e lembre-se das palavras do Senhor Jesus, que Ele 

mesmo disse: "Há mais felicidade em dar do que receber." (Atos 20: 33-35) 

Aos Tessalonicenses ele escreveu: "Para você lembrar, irmãos, do nosso trabalho e 

dificuldades, como a noite eo dia de trabalho para não ser um fardo para qualquer um de 

vocês, que proclamou a você o evangelho de Deus" (1 Ts. 2: 9). Ele lembrou aos Coríntios 

de seu direito ao apoio financeiro, mas, em seguida, renunciou-lo para que ninguém 

questionar seus motivos (1 Cor. 9: 1-15). 

Embora eles podem chamar-se os ministros do evangelho, aqueles em que o 

dinheiro não são homens de Deus. Eles prostituída o chamado de Deus para 

ganho pessoal. Aqueles que colocar um preço sobre seu ministério desvalorizá-

la aos olhos de Deus para zero. 

Um homem de Deus é conhecido por aquilo que ele 

segue depois 

e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança ea 
mansidão. (6: 11b) 



Tão rápido quanto o homem de Deus vai do amor corruptora do dinheiro que 

ele corre em direção a virtude espiritual. Um homem de Deus não só foge do 

pecado, mas também é buscar continuamente a santidade. A forma aqui é 

paralelo a 2 Timóteo 2:22, onde Paulo ordena Timóteo, não só para "fugir das 

paixões da mocidade", mas também para "buscar a justiça, a fé, amor e paz." Se 

ele parar, o que está por trás dele (pecado) vai pegá-lo, e ele vai perder a sua 

meta da santidade. No versículo 11, Paulo enumera seis virtudes que todo 

homem de Deus deve prosseguir para merecer esse título privilegiado. 

Os dois primeiros são virtudes gerais, que têm a ver com o comportamento 

externo, o outro com a atitude interna e motivação. A justiça traduz o termo 

Novo Testamento familiarizado dikaiosune . Isso significa fazer o que é certo, 

em relação a Deus e homem. A justiça Paulo descreve aqui não é a justiça de 

Cristo imputada a nós a salvação, mas a santidade de vida. Homem de Deus é 

conhecido por fazer o que é certo. O seu é um estilo de vida marcado pela 

obediência aos mandamentos de Deus. 

A contrapartida interna para a justiça é a piedade. Enquanto a justiça olha 

para o comportamento exterior, a piedade tem a ver com as atitudes e 

motivações. Comportamento correto flui de motivos 

certos. Eusebeia ( piedade ), um termo familiar nas pastorais (que aparece dez 

vezes), refere-se a reverência a Deus que flui para fora de um coração 

adorando. Pode ser traduzida como "Deus-semelhança". Povo de Deus 

"oferecer a Deus de modo agradável, com reverência e temor" (Heb. 0:28). Eles 

vão um dia receber elogios do próprio Senhor (1 Cor. 4: 1-5). 

Essas duas virtudes são fundamentais para o poder de um ministro piedoso e 

utilidade. Eles formam uma parte essencial do que Spurgeon chamado de "auto-

relógio do ministro" (CH Spurgeon, Lições aos meus alunos , vol 1. [Grand 

Rapids: Baker, 1980]). O puritano Richard Baxter tinha muito a dizer sobre o 

assunto, dedicando uma seção inteira de sua obra clássica O Reformed Pastor a 

ele. Ele advertiu: "Muitos um alfaiate vai em trapos, que as roupas caras 

granjeiam para os outros, e muitos um cozinheiro mal lambe os dedos, quando 

ele tem vestido para outros os pratos mais caros" ( O Reformed 

Pastor [Edinburgh: Banner da Verdade, 1979 ], 54). 

Paulo conhecia bem a importância de relógio do ministro sobre si mesmo. Em 

Atos 20:28 exortou os líderes da igreja de Éfeso para "estar em guarda para si 

mesmos." Em 1 Timóteo 4:16, ele comandou a Timóteo para "prestar muita 

atenção para [ele mesmo]." Conhecendo seu próprio pecado (cf. Rm 7: 14-25; 

1 Tim. 1: 12-15.), Paulo tenazmente disciplinou-se. Para o Corinthians, ele 

escreveu: 

Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o 

prêmio? Correi de tal maneira que você pode ganhar. E todo aquele que luta, 



exerce domínio próprio em todas as coisas. Eles, então, fazê-lo para alcançar 

uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Por isso eu corro de tal 

forma, como não sem meta; Eu caixa de tal forma, não como batendo no ar; mas 

eu buffet meu corpo e faço dele meu escravo, para que, eventualmente, depois 

de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. (1 Cor. 9: 

24-27) 

O puritano João Flavel incisivamente observou: "Irmãos, é mais fácil a 

declamar contra mil pecados dos outros, do que a mortificar um pecado em nós 

mesmos" (citado em IDE Tomé, um puritano de Ouro Tesouro [Edinburgh: 

Banner da Verdade, 1977], 191). 

João Owen acrescentou: "Um ministro pode preencher seus bancos, em sua 

jogada de comunhão, as bocas do público, mas o que o ministro está de joelhos 

em segredo diante de Deus Todo-Poderoso, que ele é e não mais" (citado em 

Tomé, um puritano Ouro Tesouro, 192). 

O século XIX pastor Inglês Charles Bridges escreveu, 

Para se devemos estudar a Bíblia mais como Ministros do que como cristãos-

mais para encontrar importa para a instrução do nosso povo, do que o alimento 

para a nutrição de nossas próprias almas, nós negligenciamos em seguida, para 

nos colocar aos pés de nosso Divino Mestre, a nossa comunhão com Ele é 

cortado, e nós nos tornamos meros formalistas em nossa profissão sagrada ... 

Nós não podemos viver alimentando os outros; ou nos curar pelo simples 

emprego de curar nosso povo; e, portanto, por este curso de serviço oficial, a 

nossa familiaridade com as realidades terríveis da morte e da eternidade pode 

ser um pouco como a do coveiro, o médico, eo soldado, do que o homem de 

Deus, vendo a eternidade com profunda seriedade e preocupação e trazendo ao 

seu povo o fruto rentável de suas contemplações. Tem sido bem observou-que 

"uma vez quando um homem começa a ver a religião não como de pessoal, mas 

apenas de importância profissional, ele tem um obstáculo em seu curso, com a 

qual um cristão privado é ignorante." Na verdade, é difícil de determinar, se a 

nossa relação sexual familiarizado com as coisas de Deus é mais a nossa 

tentação ou a nossa vantagem. ( O Ministério Cristão [Edinburgh: Banner da 

Verdade, 1980], 163) 

Os próximos nomes apóstolo as virtudes internas dominantes: fé e amor. A fé é 

simplesmente confiança confiante em Deus por tudo. Trata-se de lealdade para 

com o Senhor e inabalável confiança em Seu poder, propósito, plano, 

disposição, e promessa. A fé é o ambiente em que existe o homem de Deus. Ele 

confia em Deus para manter e cumprir a Sua Palavra. 

Como sempre faz em seus escritos, Paulo casais amo com fé (cf. 1 Ts 3: 6, 5:.. 

8; 1 Tm 1:14; 2 Tm 1:13.). ágape ( amor ) é o amor de vontade e escolha. É 



ilimitado e irrestrito, abrangendo amor a Deus, outros crentes e não-cristãos. O 

homem de Deus compreende o significado das palavras de nosso Senhor em 

Mateus 22: 37-39: ". Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de 

toda a tua alma e com toda tua mente" . Este é o grande e primeiro mandamento 

O segundo é semelhante a ele: '. Amarás o teu próximo como a ti mesmo 

"Porque ele é um amante de Deus, o homem de Deus ama aqueles a quem ama 

(cf. 1 João 4: 7 -21). (Rom. 5: 5) O amor de Deus, "derramado no prazo de [seu 

coração] através do Espírito Santo" flui para fora dele para os outros (cf. 2 Cor 

6: 11-13; 0:15; Fp 2.. : 25ff .; Colossenses 1: 27-28; 4:12). 

Paulo, então, menciona duas virtudes externas, perseverança e 

mansidão. Perseverança traduz hupomone , que significa "permanecer 

sob". Ele não descreve uma resignação passiva, fatalista, mas um, triunfante, 

lealdade inabalável vitorioso para o Senhor no meio das provações (cf. Tiago 

1: 2-4). É a perseverança do mártir, que vai dar a vida se necessário para a 

causa de Cristo. Paulo ea maioria dos outros apóstolos exibiria essa medida 

suprema da perseverança. Perseverança permite que o homem de Deus para 

ficar com a tarefa, não importa a que custo. 

Gentilza traduz praupathia , o que significa bondade ou mansidão, e aparece 

somente aqui no Novo Testamento. Embora consumido com a maior das 

causas, o homem de Deus reconhece que, em si mesmo, ele não contribui para 

o seu sucesso, e é marcada pela humildade atencioso. Sua é a atitude expressa 

por João Bunyan em O Peregrino : 

Ele que está em baixo necessidades temer nenhuma queda, 

Ele que é baixa nenhum orgulho; 

Aquele que é humilde nunca deve 

Tenha Deus para ser seu guia. 

(Bunyan, 219) 

Um homem de Deus é conhecida por que ele luta por 

Combate o bom combate da fé; tomar posse da vida eterna, para 

a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas 
testemunhas. (6:12) 

Sendo um porta-voz do Deus chama um homem em guerra. É uma batalha 

constante contra a carne, o diabo, e a resistência do mundo caído que ama o 

pecado e erro e odeia verdade e santidade. É também uma luta contra os cristãos 

letárgicos e igrejas apáticos. Paulo cobrado Timóteo a "sofrer dificuldades 

comigo, como um bom soldado de Cristo Jesus" (2 Tim. 2: 3). Próprio epitáfio 



triunfante do apóstolo diz: "Combati o bom combate, terminei o curso, eu 

guardei a fé" (2 Tim. 4: 7). 

Infelizmente, alguns nem sequer percebem que estão em uma batalha. Outros 

buscam posições de facilidade e conforto, com efeito se ausentar sem licença 

da batalha espiritual. Paulo estava sob nenhum desses delírios, no entanto. Ele 

disse aos crentes em Listra, Icônio e Antioquia que "através de muitas 

tribulações, nos importa entrar no reino de Deus" (Atos 14:22). Em sua segunda 

carta a Timóteo, ele escreveu: "De fato, todos os que desejam viver 

piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" (2 Tim. 3:12). Nosso Senhor 

advertiu: "Quem não toma a sua cruz e siga-Me depois não é digno de mim" 

(Mat. 10:38). 

O verbo luta é de agonizomai , a partir do qual a nossa palavra Inglês 

"agonizam" deriva. Foi utilizado em ambos os contextos militares e esportivas 

para descrever a concentração, a disciplina, convicção e esforço necessário para 

vencer. O presente imperativo do verbo mais uma vez indica a natureza 

contínua da batalha. Boa traduz kalos , que poderia ser traduzido como "nobre" 

ou "excelente". O substantivo luta traduz Agon , a partir da mesma raiz do 

verbo. Refere-se ao conflito espiritual com o reino de Satanás, em que o homem 

de Deus deve desempenhar sua parte. 

A fé se refere ao corpo da verdade cristã, o conteúdo da Palavra de Deus, a "fé 

que uma vez por todas foi entregue aos santos" (Jd 3). A fé é a suprema 

realidade tudo o que podemos lutar. 

Ao ordenar a Timóteo para tomar posse da vida eterna, Paulo, obviamente, 

não quero dizer que Timóteo precisava salvação. Em vez disso, ele advertiu a 

Timóteo para "obter um controlo" sobre a realidade da vida eterna, para que ele 

pudesse viver e ministrar à luz da eternidade.Aqueles que ministram para o que 

eles podem obter neste mundo tem uma perspectiva errada. O homem de Deus 

"set [s sua] mente nas coisas do alto, não nas coisas que estão na terra" (Cl 3: 

2), sabendo que a sua "pátria está nos céus" (Fp 3:20.). 

Chamado refere-se ao chamado eficaz soberana de Deus para a salvação (cf. 

Rm 8.30; 2 Tim. 1: 9.). Timoteo tinha sido chamado por Deus para a salvação, 

para a glória eterna; agora ele era pregar à luz da realidade que o que é eterno é 

tudo o que importa. Ele afirmou sua vocação para pregar inicialmente quando 

ele fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Isto se refere a 

sua confissão pública de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Timoteo "confessar 

[ed] com [sua] boca Jesus como Senhor, e acreditava na [sua] coração que Deus 

o ressuscitou dentre os mortos" (Rom. 10:. 9; cf. Fl 2,11). Essa confissão foi 

provavelmente feita no batismo de Timoteo, e de novo na sua ordenação ao 

ministério (4:14; 2 Tim. 1: 6). 



O homem de Deus, conscientes do chamado eficaz de Deus para a salvação 

eterna e sua própria profissão pública da fé em resposta a esse apelo, mantém 

uma perspectiva eterna. Ele não se envolve nas mesquinhas, batalhas sem 

sentido deste mundo, mas se concentra nas coisas eternas. Ele vive acima das 

questões mundanas e triviais do mundo que passa. Ele é consumido com o que 

nunca vai passar a Palavra de Deus e fora-as almas dos homens. 

Um homem de Deus é conhecido por aquilo que ele é fiel 

a 

Conjuro-vos na presença de Deus, que dá vida a todas as coisas, 

e de Cristo Jesus, que testemunhou a boa confissão diante de 

Pôncio Pilatos, que você mantenha o mandamento imaculado, 

irrepreensível, até à manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, 
(6 : 13-14) 

A chave para esta seção vem no versículo 14, onde Paulo ordena Timóteo 

para manter a ordem. O resto dos versículos 13 e 14 de explicar essa frase. O 

versículo 13 diz a Timóteo por que ele deveria cumprir o mandamento, eo 

restante do versículo 14 diz-lhe como ele deve mantê-lo. 

Não há recurso limitante no contexto que diminuiria a definição de o 

mandamento. Deve, portanto, ser entendida no sentido mais amplo como a 

toda Palavra revelada de Deus, que Timóteo é acusado de pregar (cf. Atos 

20:20, 27; 2 Tim. 4: 2). Para manter o mandamento é para guardá-lo, não só 

ao anunciá-la, mas também por protegê-la. Não surpreendentemente, Paulo 

encorajou repetidamente Timóteo para guardar a verdade que havia sido 

confiada a ele (cf. 1 Tim 1: 18-19; 4: 6., 16; 06:20; 2 Tim. 1: 13-14; 2: 15-

18). Ele estava a fazê-lo "através do Espírito Santo" (2 Tim. 1:14). Somente 

através do Seu poder pode o homem de Deus segurar a verdade e proclamá-lo 

fielmente. 

Para encorajar Timóteo a perseverar, não importa a que custo, Paulo exorta dois 

soberanos, pessoas Supremo que irá responsabilizá-lo. Deus, que dá vida a 

todas as coisas, é o primeiro. É do Pai presença que o homem de Deus vive e 

ministros. Ele não deve ser um homem para agradar, mas um para agradar a 

Deus (cf. Gal. 1: 8-10). Conhecimento de seu escrutínio onisciente e 

onipresente e perfeita norma deve motivar o homem de Deus à 

diligência. Zōogoneō ( dá vida a ) certamente se refere a Deus como Aquele 

que sozinho criou toda a vida e pode e irá preservá-lo até Seus propósitos 

soberanos são realizadas . Também pode se referir ao poder de Deus para 

ressuscitar os mortos (cf. Heb. 11:19). O ponto de Paulo é que Deus está no 

comando de toda a vida, incluindo Timoteo do. Portanto, o pregador não deve 

estar preocupado com o preço do seu fiel proclamação porque o Senhor vai 

sustentá-lo até que ele tenha terminado seu trabalho. Mesmo que o homem de 



Deus é morto por sua fidelidade ao Senhor, Deus tem o poder e vai ressuscitá-

lo na glória. 

A segunda testemunha é Cristo Jesus, que o testemunho da boa confissão 

diante de Pôncio Pilatos. Nosso Senhor é o exemplo supremo de terrena 

Aquele que apegou-se sua confissão, que permaneceram fiéis à Palavra de 

Deus, não importa a que custo. Fê-lo porque Ele confiava em Deus para livrá-

lo da vida e da morte (cf. 1 Pedro 2: 21-23). Quando Pôncio Pilatos perguntou-

Lhe: "És tu o rei dos judeus?" Ele destemidamente respondeu: "É como você 

diz" (Mat. 27:11). Nosso Senhor corajosamente se manteve firme, falou a 

verdade, e confiou sua vida a Deus. Timoteo, ou qualquer homem de Deus, 

pode fazer menos. 

O apóstolo, então, disse Timoteo de que maneira um homem de Deus é a de 

manter a ordem. Em primeiro lugar, ele estava a fazê-lo sem mancha ou 

reprovação. Nenhum defeito ou legítimo acusação é para estragar o seu 

testemunho (cf. Tiago 1:27). Ele era para ser completamente irrepreensível. Ele 

também era para ser permanentemente fiel, até a vinda de nosso Senhor Jesus 

Cristo. Epiphaneia ( aparecer ) é uma referência para o retorno do 

Senhor. Timoteo era permanecer fiel durante toda sua vida, até sua morte ou a 

chegada de seu Salvador. A expectativa do iminente retorno de seu Senhor 

motiva ainda mais o homem de Deus (cf. Atos 1: 8-11; 1 Cor. 4: 5; 22:12). 

Proclamar a Palavra de Deus como o Seu próprio homem é um privilégio 

imensurável. Esse privilégio, no entanto, traz consigo um sério aviso. Tiago 

advertiu: "Não muitos de vocês se tornarem professores, meus irmãos, sabendo 

que, como tal, será punido com julgamento mais severo" (Tiago 3: 1). "De todos 

os que muito foi dado," Jesus advertiu, "deve ser muito exigido" (Lucas 12:48). 

Um dos exemplos mais preocupantes de um homem de Deus que falhou é 

encontrada em 1 Reis 13: 1-26: 

Ora, eis que veio um homem de Deus de Judá a Betel, pela palavra do Senhor, 

enquanto Jeroboão estava junto ao altar, para queimar incenso. E ele clamou 

contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: "O altar, altar, assim diz o Senhor: 

Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias; e em você, ele 

deve sacrificar os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos 

humanos serão queimados em você. '"Então ele deu um sinal no mesmo dia, 

dizendo:" Este é o sinal de que o Senhor falou:' Eis que o altar será separaram 

e as cinzas que estão sobre ele se derramará. "" Ora, aconteceu quando o rei 

ouviu a palavra do homem de Deus, que ele clamou contra o altar de Betel, 

Jeroboão estendeu a sua mão a partir do altar, dizendo: "Prendam-no." Mas a 

mão que estendera contra ele secou, a fim de que ele não poderia desenhá-la de 

volta para si mesmo. O altar também foi se separaram e as cinzas foram se 

derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra 



do Senhor. E o rei respondeu e disse ao homem de Deus, "Por favor, rogar ao 

Senhor, teu Deus, e roga por mim, que minha mão pode ser restaurada para 

mim." Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, ea mão do rei se lhe 

restituiu, e ficou como era antes. Então o rei disse ao homem de Deus, "Vem 

comigo a casa e refrescar-se, e eu vou dar-lhe uma recompensa." Mas o homem 

de Deus disse ao rei: "Se você fosse me dar metade da sua casa que eu não iria 

com você, nem eu comer o pão ou beber água neste lugar. Por isso, foi-me 

ordenado pela palavra do Senhor, dizendo: "Você deve comer pão nem beber 

água, nem voltar pelo caminho que você veio." "Então foi por outro caminho, 

e não voltou pelo caminho que ele veio para Betel. Agora um velho profeta 

estava morando em Betel; e seus filhos vieram contar-lhe todas as obras que o 

homem de Deus fizera aquele dia em Betel; as palavras que ele dissera ao rei, 

estes também se relacionavam com o pai. E seu pai, disse-lhes: "Por que 

caminho se foi?" Agora seus filhos tinham visto o caminho que o homem de 

Deus que veio de Judá tinha ido. Então ele disse a seus filhos: "Selem o jumento 

para mim." Então eles selou o jumento para ele e ele afastou-se sobre 

ele. Assim, ele foi atrás do homem de Deus e encontrou-o sentado debaixo de 

um carvalho; e ele disse-lhe: "És tu o homem de Deus que veio de Judá?" E ele 

disse: "Eu sou." Então ele disse-lhe: "Vem comigo a casa e comer o pão." E ele 

disse: "Eu não posso voltar com você, nem ir com você, nem eu vou comer o 

pão ou beber água com você neste lugar. Para um comando veio a mim pela 

palavra do Senhor: 'Você não comerás o pão, nem beber água lá; não retornam, 

indo do jeito que você veio "" E ele lhe disse: "Eu também sou profeta como tu, 

e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: 'Traga. -lo de volta com 

você para sua casa, para que coma pão e beba água. '"Mas ele mentiu para 

ele. Então ele voltou com ele, e comeu pão em sua casa e bebeu água. Sucedeu 

que, como eles estavam sentados à mesa, que a palavra do Senhor veio ao 

profeta que o tinha feito voltar; e clamou ao homem de Deus que veio de Judá, 

dizendo: "Assim diz o Senhor", porque você desobedeceu ao mandamento do 

Senhor, e não ter observado o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, 

mas voltaram e pão e bebeste água no lugar de que Ele lhe disse: "Não comas 

pão, nem bebas água."; seu corpo não deve vir para o túmulo de seus pais '"E 

sucedeu, depois que comeu pão e depois de ele tinha bebido, que selou o 

jumento para ele, para o profeta que fizera voltar. Agora, quando ele tinha ido, 

um leão o encontrou no caminho e matou-o, e seu corpo foi jogado na estrada, 

com o burro em pé ao lado dela; e também o leão estava de pé ao lado do 

corpo. E eis que os homens passaram e viram o corpo estendido no caminho, 

eo leão ao lado do corpo; e eles vieram e disseram na cidade onde o velho 

profeta habitava. Agora, quando o profeta que o fizera voltar do caminho ouviu 

isso, ele disse: "É o homem de Deus, que desobedeceu ao mandamento do 

Senhor; portanto, o Senhor deu ao leão, que o despedaçou e matou-o , de acordo 

com a palavra do Senhor, que Ele falou com ele. " 

O profeta de nome teve o privilégio de ser usado por Deus para repreender o rei 

Jeroboão. Ao violar a Palavra de Deus, porém, ele trouxe sobre si um terrível 



julgamento. Isso é um aviso a cada homem de Deus deve prestar atenção. Sendo 

um homem de Deus é um privilégio terreno elevado igualado por uma prestação 

de contas celeste elevado. 

 

24. O Homem de Deus - parte 2 (1 Timóteo 

6: 13-16) 

Conjuro-vos na presença de Deus, que dá vida a todas as coisas, 

e de Cristo Jesus, que testemunhou a boa confissão diante de 

Pôncio Pilatos, que você mantenha o mandamento imaculado, 

irrepreensível, até à manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, 

que Ele trará ao bom tempo Aquele que é o bendito e único 

Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores; o único que 

possui a imortalidade e habita em luz inacessível; a quem nenhum 

dos homens viu nem pode ver. A Ele seja a honra e poder 
eterno! Amém. (6: 13-16) 

Primeira Timóteo começa e termina com uma doxologia-um hino de louvor ao 

Senhor (cf. 1:17). É aí que reside o maior fator motivador para um homem de 

Deus: o caráter do Deus que ele serve. O apóstolo sabia que a teologia adequada 

(a doutrina de Deus) controla o comportamento. Dito de outra forma, como uma 

pessoa vive reflete o que ele realmente acredita em Deus. JB Phillips lamentou 

a ineficácia dos cristãos por se queixar, Seu Deus é muito pequeno (New York: 

Macmillan, 1961). AW Tozer declarou a questão com grande força e clareza 

em sua obra clássica O conhecimento do Santo : "O que vem em nossas mentes 

quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós" ([1961; 

reimpressão, New York: Harper & Row, 1975], 9). Ele passou a dizer: 

A história da humanidade provavelmente vai mostrar que não há pessoas já 

subiu acima de sua religião e história espiritual do homem irá demonstrar 

positivamente que nenhuma religião tem sido sempre maior do que a sua idéia 

de Deus ... Por isso, a questão mais grave diante da Igreja é sempre O próprio 

Deus, eo fato mais portentosa sobre qualquer homem não é o que em um 

determinado momento pode dizer ou fazer, mas o que ele em seu coração 

profundo concebe Deus para ser como ... fomos capazes de extrair de qualquer 

pessoa uma resposta completa à pergunta: "O que vem à sua mente quando você 

pensa sobre Deus?" podemos prever com certeza o futuro espiritual desse 

homem. (Tozer, 9) 

Paulo exorta Timóteo a cumprir o seu dever com base em que seu Deus é. Ele 

próprio foi um exemplo de alguém que "não se mostrou desobediente à visão 

celestial" (Atos 26:19). 



À luz da chamada profeticamente confirmado de Timóteo para o ministério (cf. 

1:18; 4:14; 6:12), a questão de saber por que ele precisava de qualquer outra 

motivação. A resposta está na compreensão da oposição que enfrentava em 

Éfeso. Ele era um estranho, sozinho no enfrentamento tanto a oposição de falsos 

mestres e os pecados de seu povo. Ele foi desprezado por ser jovem (4:12), e 

sua batalha com os desejos da juventude (2 Tim. 2:22) foi, sem dúvida, 

desanimador. Seu zelo juvenil também tendem a fazê-lo excessivamente 

combativa e argumentativa (2 Tim. 2: 24-26). Sua falta de experiência de 

colocá-lo em uma outra desvantagem quando se trata de uma falsa doutrina. 

Timóteo foi certamente tentados a abandonar o seu ministério não 

completamente. Paulo teve que lembrá-lo de que "Deus não nos deu um espírito 

de timidez, mas de fortaleza, amor e disciplina" (2 Tim. 1: 7), e pediu-lhe para 

"kindle de novo o dom de Deus que há em ti pela a imposição das minhas mãos 

"(2 Tim. 1: 6). Timoteo estava sendo pressionado para tornar-se envergonhar 

de Cristo, e Paulo (2 Tim. 1: 8) por causa da hostilidade crescente em relação à 

fé. Por isso, ele teve de ser exortados a se apegam à sã doutrina (2 Tim. 1: 13-

14). Ele foi intensamente com necessidade do incentivo, coragem e força para 

levar a cabo a sua pregação e ensino. 

Havia e há apenas uma fonte de força para aqueles no ministério: 

Deus. Confiança nele, e compreensão de Seu caráter, estabelece as bases que 

traz coragem e força para enfrentar qualquer julgamento. Que o conhecimento 

do Todo-Poderoso, mais do que qualquer outra coisa, também serve para 

motivar o homem de Deus para cumprir o seu chamado. Então, para incentivar 

e estimular sua lutando jovem protegido, Paulo dá uma das mais magníficas 

apresentações do caráter de Deus encontrados nas páginas das 

Escrituras. Embora a doxologia não vem até versículos 15-16, uma revisão dos 

versículos 13-14 deve ser incluído, uma vez que eles também dão um vislumbre 

do nosso Deus magnífico. Nesses quatro versos, seis atributos de Deus podem 

ser discernidos: o poder de Deus, a invencibilidade de Deus, a bem-aventurança 

de Deus, a soberania de Deus, a eternidade de Deus, e da santidade de Deus. 

O Poder de Deus 

Conjuro-vos na presença de Deus, que dá vida a todas as coisas, 

e de Cristo Jesus, que testemunhou a boa confissão diante de 
Pôncio Pilatos (6:13) 

O poder de Deus é visto em Sua capacidade de dar vida a todas as coisas. Há 

quatro aspectos do que a capacidade. 

Em primeiro lugar, a frase refere-se a Deus como criador de todas as coisas. O 

primeiro versículo da Bíblia afirma que "no princípio Deus criou os céus ea 



terra" (Gênesis 1: 1). "Criador" é um título freqüente de Deus (cf. Ecl 12:. 1; Isa 

27:11; 40:28; 43:. 1, 15; Rom 01:25; 1 Pedro 4:19.). 

Em segundo lugar, Deus sustenta toda a vida. Em Atos 17:28, Paulo disse aos 

atenienses pagãs: "Nele vivemos e nos movemos e existimos." "Ó Senhor", 

exclamou o salmista: "tu conservas os homens e os animais" (Sl. 36: 6; cf. Ne 

9:.. 6; Sl. 66: 8-9; Hebreus 1: 3). 

Em terceiro lugar, Deus protege os Seus. Davi disse no Salmo 37:28 que "o 

Senhor ... não desampara os seus santos; eles são preservados para sempre" (cf. 

Sl. 91: 11-14; 140: 7). Nosso Senhor disse em Mateus 10: 29-31: "Não se 

vendem dois pardais por um centavo e que ainda não sendo um deles cairá ao 

chão sem o seu pai, mas os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. 

Portanto fazer?. não temas; vocês valem mais do que muitos pardais ". O grito 

de triunfo do crente é "Em Deus tenho posto a minha confiança; não vou ter 

medo O mero homem pode fazer para mim." (Sl. 56: 4; cf. 56:11; 118: 6)? 

O quarto princípio é a característica mais gloriosa neste reino. Capacidade de 

Deus para dar vida a tudo é visto em Seu poder de ressuscitar os mortos para 

viver eternamente. Paulo lembra a Timóteo que os piores homens podem fazer 

para ele é matá-lo. Mesmo se o fizessem, isso apenas inaugurar Timoteo à 

presença do Senhor. Paulo colocar desta forma aos Filipenses: "Para mim, o 

viver é Cristo, e morrer é lucro" (Fl 1:21.), Uma vez que ele tinha o "desejo de 

partir e estar com Cristo, o que é muito muito melhor "(Fp. 1:23). Avisado de 

perseguição e prisão de frente para ele, quando ele retornou a Jerusalém, o 

apóstolo respondeu: 

E agora, eis que, ligado no espírito, eu estou no meu caminho para Jerusalém, 

não sabendo o que vai acontecer comigo lá, exceto que o Espírito Santo me 

testifica, de cidade em cidade, dizendo que esperam prisões e tribulações 

me. Mas eu não considero a minha vida de como preciosa para mim mesmo, 

para que eu possa terminar minha carreira, eo ministério que recebi do Senhor 

Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. (Atos 20: 22-24) 

Paulo entendeu a verdade de que "a estar ausente do corpo" era o de "estar em casa com o 

Senhor" (2 Cor. 5: 8), como fez Abraão (Heb. 11: 17-19), Jó (Jó 19: 26), Davi (Sl 16:10), os 

filhos de Corá (Sl 49:15), Isaías (Is 26:19), Daniel (Dan. 12:.... 2), e Oséias (Oséias 13:14 ). 

A indicação mais clara de que o poder da ressurreição de Deus está incluído 

nesta passagem vem a menção de Cristo Jesus, que o testemunho da boa 

confissão diante de Pôncio Pilatos. A história de que a confissão é contada em 

João 18: 33-37: 

Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório, chamou Jesus, e disse-lhe: "És tu o rei 

dos judeus?" Jesus respondeu: "Você está dizendo isso por sua própria 

iniciativa, ou foram outros dizer sobre mim?" Pilatos respondeu: "Eu não sou 



judeu, eu sou tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim,? O 

que você fez" Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo se o meu reino 

fosse deste mundo, então meus servos estariam lutando, para que eu não fosse 

entregue aos judeus;., Mas como ela é, meu reino não é deste reino . " Pilatos, 

pois, disse-lhe: "Então, você é rei?" Jesus respondeu: "Tu dizes que eu sou rei. 

Para isso nasci e para isto vim ao mundo: para dar testemunho da verdade. Todo 

aquele que é da verdade ouve a minha voz." 

Sabendo que iria custar-lhe a vida, Jesus confessou que ele era de fato o Rei e Messias. Ele 

nunca equivocado em face do perigo, tendo se comprometeu a Deus, que ressuscita os mortos 

(cf. Col. 2:12). Não é de admirar que o Apocalipse chama de "a testemunha fiel" (Apocalipse 

1: 5; cf. 3:14). 

Compreender o poder de Deus para ressuscitar os mortos permite que o homem 

de Deus para dar-lhe a vida livremente em serviço sacrificial. Nas palavras de 

nosso Senhor Jesus Cristo, "Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas 

quem perder a sua vida por minha causa, ele é o único que vai salvá-lo" (Lc 

9:24). Vendo seu ministério em que a luz liberta o homem de Deus a persegui-

lo sem medo ao máximo. 

A invencibilidade de Deus 

que você mantenha o mandamento imaculado, irrepreensível, até 

à manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai trazer 
no momento adequado (6: 14-15a) 

O homem de Deus entende que o plano de Deus na história culmina na vinda 

de nosso Senhor Jesus Cristo. Como já mencionado, que é uma referência 

geral para o visível, evento glorioso quando Cristo voltar à Terra para julgar e 

estabelecer o Seu Reino. Em Atos 01:11, os anjos disseram aos discípulos: 

"Esse Jesus, que foi levado de vocês para o céu, há de vir exatamente da mesma 

maneira como você viu ir para o céu." Nosso Senhor descreveu Seu retorno em 

termos vívidos: 

Pois, assim como o relâmpago sai do oriente e flashes até o ocidente, assim será 

também a vinda do Filho do homem ... Mas imediatamente depois da tribulação 

daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do 

céu, e os poderes dos céus serão abalados, e então o sinal do Filho do Homem 

aparecerá no céu, e, em seguida, todas as tribos da terra se lamentarão e vereis 

o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória ... 

Mas, quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, 

então se assentará no seu trono glorioso. (Mateus 24:27, 29-30;. 25:31) 

Esse evento é o ponto culminante da história humana e a vindicação de Cristo e os que são 

seus. Antes que o julgamento eo estabelecimento do reino na terra, o Senhor vai tirar sua 

própria santos para o céu (cf. João 14: 1-4; 1 Tessalonicenses 4: 13-18.). 



O homem de Deus deve manter uma perspectiva adequada sobre essa vinda 

realidade. Esta vida é "apenas um vapor que aparece por um pouco, e depois se 

desvanece" (Tiago 4:14). É o reino eterno em que ele vai entrar e para o qual 

ele trabalha. O que manteve Paulo atravessando os tempos difíceis do seu 

ministério era a certeza de que "no futuro não é reservada para mim a coroa da 

justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia" (2Tm . 4: 8). Essa coroa 

da justiça eterna não está disponível apenas para Paulo ", mas também a todos 

quantos amam a sua vinda" (2 Tim. 4: 8). 

Como já mencionado, o retorno de Cristo vindica Ele invertendo o julgamento 

tolo repassados Ele por este mundo. Seu retorno também fornece justificativa 

para os crentes. "Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar", escreveu 

Paulo, "então você também será revelado com Ele na glória" (Cl 3: 4). Romanos 

8:19 diz: "Porque a saudade ansiosa da criação aguarda a revelação dos filhos 

de Deus", enquanto que 1 João 3: 2 acrescenta: "Amados, agora somos filhos 

de Deus, e ele não tem aparecido como ainda o que havemos de ser. Sabemos 

que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos 

tal como Ele é. " O mundo pode não saber que os crentes são agora, mas um dia 

o seu verdadeiro caráter e posição como filhos de Deus se manifestará. É de se 

admirar, então, que Paulo podia dizer: "Eu considero que os sofrimentos do 

tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada a 

nós" (Rom. 8:18)? 

Deus providenciou um futuro glorioso para incrivelmente fiéis. O homem de 

Deus mantém seu foco em que a verdade como ele suporta as provações da vida 

e ministrando neste mundo atual. Ele está certo de que o Senhor vai trazer 

gloriosa vitória no dia do retorno de Cristo. Ele aguarda ansiosamente a 

revelação de seu Senhor, que Ele vai trazer a seu tempo. Ele se refere a Deus, 

o Pai, uma vez que a doxologia que se segue refere-se a Ele. Apesar das muitas 

tentativas inúteis para definir uma data para a Segunda Vinda, somente o Pai 

sabe quando será (Marcos 13:32; Atos 1: 7). Podemos confiar nele 

para trazer ele sobre a seu tempo. 

A iminência do retorno de Cristo serve para motivar ainda mais os crentes para 

o serviço. A igreja deve entender que 

o tempo foi reduzido, de modo que a partir de agora aqueles que têm esposas 

deveriam ser como se não a tivessem; e os que choram, como se não 

chorassem; e os que se alegram, como se não se alegrassem; e os que compram, 

como se não possuíssem; e aqueles que usam o mundo, como se eles não fazem 

pleno uso do mesmo; para a forma deste mundo passa. (1 Cor. 7: 29-31) 

Por essa razão, os crentes devem se concentrar em realidades eternas. Aos Coríntios, Paulo 

escreveu: "Conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens" (2 Cor. 

5:11). A realidade que os ímpios que um dia estar diante do Senhor para serem julgados 

motivado esforços evangelísticos do Apóstolo. A realidade que um dia ele iria ser examinado 



pelo Senhor motivou ainda mais a sua fidelidade como um dispensador dos mistérios da 

revelação divina (1 Cor. 4: 1-5). 

A bem-aventurança de Deus 

Ele, que é o bem-aventurado (6: 15b) 

Começando com esta frase, Paulo lança em uma das doxologies magníficas da 

Escritura. Cada frase em que expressa a grandeza transcendente, incomparável 

de Deus. Esta primeira frase da doxologia produz um terceiro atributo de Deus, 

Sua bem-aventurança. Makarios ( abençoada) significa "feliz", "conteúdo", ou 

"cumprido". Quando usado em referência a Deus, ele descreve Sua falta de 

infelicidade, frustração e ansiedade. Ele está contente, satisfeito, em paz, 

cumprido, e perfeitamente alegre. Enquanto algumas coisas agradá-Lo e outras 

coisas não fazer, nada altera seu contentamento celestial. Ele controla tudo para 

seus próprios fins alegres. 

Aqueles que entrar em um relacionamento com Deus entrar em Sua calma. Eles 

podem ser imperturbável, porque Ele é imperturbável. O salmista escreveu: 

"Bem-aventurados todos os que nele se refugiam" (Sl 02:12; cf. 34:. 8; 40: 4; 

84:12; 112: 1; 128: 1)! Escritura descreve o bendito como aqueles a quem Deus 

escolhe (Sl. 65: 4), aqueles que conhecem a Cristo (Mateus 16: 16-17.), Aqueles 

que crêem no Evangelho (Gal. 3: 9), aqueles cujos pecados são perdoados ( 

Rom. 4: 7), aqueles a quem Deus concede a justiça sem as obras (Rom. 4: 6-9), 

e aqueles que obedecem à Palavra (Tiago 1:25). 

Não importa o que a oposição, não importa o que os ensaios ou perseguições 

que ele enfrenta, o homem de Deus pode estar em paz. Que a paz não é baseado 

em circunstâncias externas, mas no conhecimento de que Deus está no 

controle. Os crentes são abençoados porque eles estão em união com o Deus 

que é abençoado. 

A soberania de Deus 

e único Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores; (6: 15c) 

Deus é o único Soberano , porque só Ele é Deus (Dt 04:35, 39; 6:. 4; 32:39; 1 

Sm. 2:. 2; 2 Sm 07:22; 22:32; 1 Reis 08:23 , 60; 2 Reis 19:15, 19; 2 Crônicas 

6:14; Ne 9:.. 6; Sl 18:31; 86:10; Isa 37:16, 20; 43:10; 44:.. 6, 8; 45: 5-6, 21-22; 

46: 9; Joel 2:27; 1 Cor 8: 4, 6).. Não há ninguém para disputar com ele pelo 

controle do universo. "Eu ajo", diz o Senhor ", e que pode revertê-la" (Is. 

43:13)? 

Isaías compreendeu que Deus é exclusivamente soberano. Ele escreveu: 



"A quem, pois você será comparado me que eu deveria ser igual a ele?" diz o 

Santo. Levantai ao alto os olhos e ver quem criou estas estrelas, aquele que faz 

sair o exército delas segundo número, Ele os chama pelo nome; por causa da 

grandeza do seu poder e da força do Seu poder nenhum deles está faltando. Por 

que você diz, ó Jacó, e afirmar, ó Israel: "O meu caminho está encoberto ao 

Senhor, ea justiça devido me escapa o aviso de meu Deus"? Você não 

sabe? Você não ouviu? O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra 

não se cansam ou cansado. Seu entendimento é inescrutável. Ele dá força ao 

cansado, e para ele, que não tem nenhum poder aumenta. Os jovens se homens 

jovens esgotado e cansado, e vigorosas tropeçar mal, mas aqueles que esperam 

no Senhor renovam as suas forças; eles subirão com asas como águias, correm 

e não se cansam, eles caminham e não se fatigam. (Is. 40: 25-31) 

Dunastēs ( Sovereign ) vem de um grupo de palavras cujo significado básico é 

"poder". O adjetivo só mostra que o poder de Deus para governar é inerente em 

si mesmo, não delegada de uma fonte externa. Deus é absolutamente soberano 

e onipotente governa tudo em todos os lugares. Ele não tem rivais, certamente 

não Satanás, a quem Ele criou, expulso do céu, e condenado ao inferno eterno. 

A soberania de Deus é ainda maior pelo título Rei dos reis e Senhor dos 

senhores. Tais títulos foram dadas a Deus no Antigo Testamento (cf. Dt 10:17; 

Sl 136:.. 2-3; Dan 2:47.). Embora este título descreve o Senhor Jesus Cristo em 

Rev. 17:14 e 19:16, é aqui usada em referência ao Pai. A frase "a quem nenhum 

dos homens viu nem pode ver" claramente não se aplica a Cristo ", que foi 

revelado na carne" (3:16). 

É provável que Paulo destina este título como uma refutação consciente para o 

culto de adoração ao imperador. A divinização do imperador remonta a 

Augusto. Ele gradualmente assumiu um lugar central no império, e tornou-se 

"a causa suprema de perseguição romana de cristãos" (Bruce L. 

Shelley, História da Igreja em linguagem acessível [Waco, Tex .: Palavra, 

1982], 58). Os romanos viram culto ao imperador como o fator unificador que 

ligava seu império diversificado conjunto. Recusar-se a adorar César foi 

considerado um ato de traição. Para combater isso, Paulo insiste que só Deus é 

o Soberano, e somente Ele deve ser adorado. 

A soberania de Deus é a doutrina mais encorajador e reconfortante em toda a 

Escritura. Uma compreensão de que elimina a ansiedade da vida. Ele também 

dá ao homem de Deus coragem em dever espiritual e disposição para enfrentar 

qualquer perigo. Deus nunca é surpreendido, nem é Sua vontade sempre 

frustrado. Ele diz em Isaías 46:11: "Em verdade eu tenho falado; 

verdadeiramente eu vou trazê-lo para passar eu planejei isso, com certeza eu 

vou fazê-lo.". Porque Ele está em total controle, não há necessidade de se 

preocupar, de compromisso, a equivocar-se, ou para manipular para alcançar 

um objetivo. 



O homem de Deus sabe que o sucesso de seu ministério não depende de seu 

engenho, sabedoria, ou talento. Ele está aliviado do fardo intolerável de 

imaginar que o destino eterno das pessoas se baseia na capacidade de persuasão 

de sua pregação ou a esperteza de seu convite. Ele entende que ninguém vem à 

fé em Cristo para além de gracioso a escolha de Deus, soberano. E ele, também, 

está operando sob a vigilância constante de e dentro do plano de Deus, que está 

em perfeito controle de tudo. Isso libera-lo a se concentrar em fielmente expor 

a Palavra e cumprindo seu chamado com contentamento. 

A eternidade de Deus 

o único que possui a imortalidade (6: 16a) 

Mais uma vez os contadores apóstolo o culto de adoração ao 

imperador. Embora os romanos imaginou os imperadores para ser imortal, 

Paulo enfatiza que Deus só possui a imortalidade. Essa frase descreve a 

eternidade de Deus. Ele só possui imortalidade no sentido de que Ele é 

inerentemente imortal. Anjos e homens, tendo entrado em vigor, vai existir para 

sempre. Sua imortalidade, no entanto, deriva de Deus. A imortalidade não se 

traduz aphtharsia , que significa "incorruptível", mas athanasia , que significa 

"imortal". Deus tem uma qualidade inesgotável de vida, e é incapaz de 

morrer. O salmista escreveu: "Porque em ti está a fonte da vida" (Sl. 36: 

9). Jesus disse: "O Pai tem a vida em si mesmo" (João 5:26). Isaías chamou de 

"o Deus Eterno" (Is 40:28.), Enquanto Moisés escreveu no Salmo 90: 2, "Antes 

que nascessem os montes, ou Tu dar à luz a terra eo mundo, sim, de eternidade 

a eternidade, Tu és Deus "(cf. Hab. 1:12). Miquéias 5: 2 descreve o Senhor 

Jesus Cristo como eterno, oferecendo mais uma prova de sua divindade. 

O homem de Deus deriva conforto do conhecimento de que seu Deus está acima 

da história e além do tempo. Não importa o que acontece durante a sua breve 

espaço de tempo nesta terra, o imortal, eterno One está disponível para apoiá-

lo. Ele compartilha a perspectiva de Paulo, que disse aos romanos, "Eu 

considero que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a 

glória que há de ser revelada a nós" (Rm 8:18;. Cf. 2 Cor . 4:17). 

A santidade de Deus 

e habita em luz inacessível; a quem nenhum dos homens viu nem 
pode ver. (6: 16b) 

Nesta época de familiaridade casual com Deus, é bom lembrar sua santidade 

absoluta. Enquanto Deus é nosso amoroso, Pai misericordioso, Ele, no 

entanto, habita em luz inacessível. Ele é transcendente, totalmente além de 

nós. Ele é, nas palavras de Martin Lutero, Deus absconditus, o Deus oculto. Se 



ele não tivesse revelado e sair da sua santa morada, o homem poderia ter tido 

conhecimento de Deus. 

O salmista escreveu sobre ele: "Senhor, meu Deus arte, Tu muito grande; Tu és 

vestido de esplendor e majestade, cobrindo-te de luz como de um manto" (Sl 

104: 1-2.). Quando Moisés orou a Deus para revelar a Sua glória, o Senhor 

respondeu: 

"Eu mesmo a passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome 

do Senhor diante de ti; e eu serei o misericórdia de quem eu tiver misericórdia, 

e terá compaixão de quem eu quiser mostrar compaixão." Mas Ele disse: "Você 

não pode ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver-me e 

viver!" (Ex. 33: 19-20) 

O escritor de Hebreus colocá-lo simplesmente, "o nosso Deus é um fogo consumidor" (Hb. 

12:29). 

A imagem de Deus como luz ardente apropriAdãoente expressa Sua 

santidade. Ele é totalmente separado do pecado. Salmo 5: 4 diz: "Porque tu não 

és um Deus que tenha prazer na injustiça; nenhum mal habita convosco." Ele é 

o "majestoso em santidade" (Ex. 15:11). "Não há santo como o Senhor" (1 Sam. 

2: 2). 

Por causa de que a santidade, Deus é inacessível ao homem. Ele vive em uma 

atmosfera de pureza absoluta, muito sagrado para os mortais jamais 

entrar. Essas passagens como Mateus 5: 8: "Bem-aventurados os puros de 

coração, porque eles verão a Deus", e 1 Coríntios 13:12: "Agora vemos por 

espelho em enigma, mas então veremos face a face", referem-se apenas que 

muito de uma visão de Deus, que glorificou a humanidade pode perceber. 

Como é absoluta santidade de Deus se encaixam nesta doxologia? Paulo 

enfatiza a incapacidade de Deus para cometer erros. Ele sempre faz exatamente 

o que é certo e justo. Isso proporciona grande conforto para o homem de Deus 

como ele persegue o seu ministério. Não só é Deus no controle total, mas ele 

também nunca comete um erro de julgamento. Além disso, aqueles que se 

opõem e persegui-lo um dia serão julgados pelo Deus santo. Esse conhecimento 

equipa o homem de Deus para servir fielmente o seu Senhor. 

É justo que a doxologia termina com um refrão de louvor, a Ele seja honra e 

poder eterno! Amém. Paulo exclama: "deixar Deus ser sempre respeitados, 

podendo o seu governo nunca acabar." Esse refrão toma o seu lugar ao lado de 

outros grandes hinos de louvor a Deus nas Escrituras (cf. 1 Pedro 4:11; 5:11; 

Jude 24-25). 

Nada motiva um homem de Deus como uma verdadeira compreensão da 

grandeza do seu Deus. Aqueles que conhecem o seu Deus pode dizer com o 



escritor a Hebreus: "O Senhor é o meu auxílio, não temerei O que deve fazer o 

homem para mim." (Heb. 13: 6)? 

 

25. A Manutenção do Tesouro (1 Timóteo 

6: 17-19) 

Instrua aqueles que são ricos deste mundo que não sejam altivos, 

nem para corrigir a sua esperança na incerteza das riquezas, mas 

em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para 

desfrutar. Instruí-los a fazer o bem, sejam ricos em boas obras, 

para ser generoso e pronto para compartilhar, armazenar-se para 

si o tesouro de uma boa base para o futuro, para que possam 

tomar posse daquilo que é a verdadeira vida. (6: 17-19) 

Como o apóstolo fecha sua primeira epístola a seu amado filho na fé, duas 

questões permanecem em sua mente ligadas à manipulação tesouro. Como 

crentes lidar com esses dois tesouros é uma medida de sua maturidade espiritual 

e devoção a Cristo. Todos os crentes são mordomos, dada a responsabilidade 

de proteger e gerenciar o que o Senhor lhes deu. Nesta passagem, Paulo 

menciona a primeira dessas áreas vitais em que os crentes são chamados a ser 

mordomos: bens materiais. 

A doxologia maravilhosa de versículos 15 e 16 era, na realidade, uma digressão 

de adoração da qual Paulo agora retorna ao seu tema do dever. Ao fazê-lo, ele 

traz Timoteo batendo os pés no chão das alturas gloriosas da natureza exaltada 

de Deus. A vida cristã consiste em adoração e no dever. A forma mais elevada 

de adoração é fazer a vontade de Deus (Rom. 12: 1-2), enquanto dever não brota 

de um coração de adoração não é senão o legalismo. O Senhor Jesus Cristo 

entrou para a adoração e dever em Mateus 4:10: "Você deve adorar o Senhor, 

teu Deus, e só a ele servirás." O que Ele uniu, o homem não se atreve a separar. 

Paulo já havia discutido a questão da tesouros terrenos que se refere a falsos 

mestres (6: 5, 9-10). Ele destacou as consequências devastadoras de amar e 

buscar dinheiro. Nos versículos 17-19, ele cobre o mesmo tema a partir de uma 

perspectiva diferente. Nos versículos 5, 9-10, o apóstolo falou daqueles que 

desejavam ser rico. Nos versículos 17-19, ele aconselha aqueles que já são 

ricos. Obviamente, na próspera cidade de Éfeso havia alguns membros da igreja 

ricos, então esta passagem proporciona um equilíbrio importante para o ensino 

de Paulo no início do capítulo. Tivesse o apóstolo não adicionou ainda mais 

este ensino, os membros da congregação que eram ricos teria sido deixado 

aberto à acusação de amar e buscar dinheiro. 



Paulo não condenar aqueles que Deus enriqueceu com a riqueza material, mas 

não chamá-los de exercer uma administração correta de seus dados por Deus 

recursos (cf. Dt 08:18; 1 Sm 2:... 7; 1 Crônicas 29: 12). Não é um pecado ser 

rico. Esses santos do Antigo Testamento como Abraão, Jó, e Solomon eram 

ricos, como eram tais figuras do Novo Testamento como Lydia, Dorcas, e 

Filemon. É um pecado, no entanto, a amar riquezas e deixar de ser um bom 

administrador dos próprios bens. 

Apesar de ter o dinheiro não é um pecado, também não indicam, 

necessariamente, a bênção de Deus sobre a vida. Muitas pessoas piedosas são 

pobres; até mesmo alguns pastores fiéis dificilmente pode dar ao luxo de 

comprar uma nova Bíblia, quando deles se desgasta. Por outro lado, muitos 

homens maus são muito ricos (cf. Sl 73: 3-12.). 

Como delegado de Paulo e representante do Senhor na próspera Éfeso, Timoteo 

era instruir aqueles que são ricos deste mundo. Aqueles que são ricos não 

são apenas aqueles com as casas mais caras e as terras mais extensas. Para 

ser rico é ter mais do que os meros conceitos básicos de alimentação, vestuário 

e abrigo. Na terminologia de hoje, que significa ter de dólares discricionários. A 

maioria dos cristãos ocidentais hoje se enquadram nessa categoria. Este 

mundo (literalmente, "a empresa age") é identificado para indicar que a riqueza 

está em vista aqui, nem riquezas espirituais. 

Paulo não comandar o rico para se desfazer de suas posses e dar um voto de 

pobreza, mas para ter uma perspectiva adequada sobre como lidar com o seu 

tesouro. Isso inclui a perceber que há um perigo para evitar, um dever a cumprir, 

e um desenvolvimento a considerar. 

O perigo evitar 

Instrua aqueles que são ricos deste mundo que não sejam altivos, 

nem para corrigir a sua esperança na incerteza das riquezas, mas 

em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para 

desfrutar. (6:17) 

O primeiro perigo que enfrenta aqueles que são ricos é que eles vão se 

tornar vaidoso. Conceited é de hupsēlophroneō , um verbo composto que 

significa "pensar alto," "ser arrogante", ou "ter uma opinião elevada de si 

mesmo." Olhando para baixo sobre aqueles mais baixo na escada econômica é 

um traço angustiante da natureza humana caída. As pessoas ricas são 

constantemente confrontados com a tentação de colocar em ares de 

superioridade. Riquezas e orgulho são freqüentemente encontrados juntos, e 

quanto mais rico é um indivíduo, maior a tentação. É extremamente difícil de 

ser rico e ter um espírito humilde. A tentação é a de ver os outros como meros 

funcionários, uma vez que as pessoas ricas tendem a contratar outras pessoas 



para fazer tudo por eles. Provérbios 18:23 descreve o que muitas vezes 

transparece: "O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com 

durezas." Isso acontece porque "o homem rico é sábio aos seus próprios olhos" 

(Prov. 28:11). 

O oposto de ser vaidoso é ter "a humildade de espírito" (Fil. 2: 3). Essa virtude 

foi desprezada pela cultura grega altivo, com a sua glorificação de 

orgulho. Paulo quer que os ricos na montagem de Éfeso, para evitar que a 

iniqüidade cultural e ser humilde. 

Ezequiel 28: 1-5 ilustra aquele que foi vítima de orgulho devido à sua riqueza: 

A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: "Filho do homem, diz o líder de Tiro: 

Assim diz o Senhor Deus," porque o seu coração se elevou e disseste: "Eu sou 

um deus, eu sentar no banco dos deuses, no coração dos mares ', ainda que você 

é um homem e não de Deus, apesar de você fazer seu coração como o coração 

de Deus, eis que você é mais sábio que Daniel, não é nenhum segredo que é 

uma jogo para você. Por sua sabedoria e entendimento de ter adquirido riquezas 

para si mesmo, e adquiriram ouro e prata para os seus tesouros. Por sua grande 

sabedoria, por seu comércio você tem aumentado suas riquezas, e seu coração 

se elevou por causa de suas riquezas . "'" 

Tiago adverte contra tal atitude na igreja: 

Meus irmãos, não segure a sua fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, com 

uma atitude de favorecimento pessoal. Porque, se alguém entra em seu conjunto 

com um anel de ouro e vestido com roupas finas, e também vem em um homem 

pobre com roupas sujas, e você prestar atenção especial para a pessoa que está 

vestindo as roupas finas, e dizer: "Você sentar aqui em um bom lugar ", e você 

diz para o pobre homem:" Você fique longe de lá, ou sentar-se por escabelo dos 

meus pés, "você não fez distinção entre vós mesmos, e se tornam juízes com 

maus motivos? (2: 1-4) 

Um segundo perigo de frente para o rico é a tentação de corrigir a sua 

esperança na incerteza das riquezas. Para basear a sua esperança na 

incerteza das riquezas, em vez de Deus, é tolice. Provérbios 11:28 adverte que 

"aquele que confia nas suas riquezas cairá". Provérbios 23: 4-5 acrescenta: 

"Não se cansar-se para ganhar riqueza, cessar de sua consideração dele Quando 

você coloca seus olhos sobre ele, é ido para a riqueza certamente torna-se asas, 

como a águia que voa em direção ao.. céus ". Mais uma vez, isso é 

especialmente uma tentação para os ricos. Aqueles que têm um monte tendem 

a confiar nele, enquanto aqueles que têm pouco não pode confiar no que eles 

têm, e por isso são mais propensos a recorrer a Deus na esperança de que ele 

irá fornecer. 



Na parábola do rico insensato, o Senhor Jesus Cristo advertiu sobre a loucura 

de confiar riquezas (Lucas 12: 16-21): 

E Ele lhes disse uma parábola, dizendo: "A terra de um homem rico foi muito 

produtivo. E ele começou a raciocinar para si mesmo, dizendo: Que farei, pois 

não tenho lugar para guardar minhas colheitas? ' E ele disse: 'Isto é o que vou 

fazer:. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali recolherei 

todos os meus cereais e os meus bens e direi à minha alma: "Alma, tens muitos 

bens para muitos anos; levar a sua vontade, comer, beber e ser feliz "" Mas Deus 

lhe disse: 'Insensato Esta mesma noite a sua alma é exigido de você;.!? e agora 

quem será o proprietário o que você preparou' Assim é o homem que entesoura 

para si mesmo, e não é rico para com Deus ". 

Em vez de confiar nas riquezas, os crentes são para corrigir a sua esperança em 

Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para 
desfrutar. Deus proporciona muito mais segurança do que qualquer 

investimento terrena. Salmo 50: 10-12 descreve Sua riqueza incalculável: 

"todos os animais da floresta é Mine, o gado sobre milhares de colinas Conheço 

todas as aves dos montes, e tudo que se move no campo é meu Se eu tivesse 

fome,.. Eu não diria a você, pois o mundo é meu, e tudo o que contém ". Deus 

não é mesquinho; Ele ricamente fornece Seus filhos com todas as coisas para 

desfrutar. Eclesiastes 5: 18-20 diz: 

Aqui está o que eu vi, uma boa e montagem: para comer, beber e divertir-se no 

trabalho de toda aquela em que se afadiga debaixo do sol durante os poucos 

anos de sua vida que Deus lhe deu; para isso é a sua recompensa. Além disso, 

como para cada homem a quem Deus deu riquezas e bens, Ele também lhe deu 

o poder para comer com eles e para receber a sua recompensa e gozar do seu 

trabalho; este é o presente de Deus. Para ele não vai muitas vezes consideram 

os anos de sua vida, porque Deus lhe enche com a alegria de seu coração. 

A forma mais elevada de alegria para o crente é trazer glória ao Senhor. A 

verdadeira alegria, em seguida, vem quando os crentes dar ouvidos às palavras 

de Jesus em Mateus 6: 19-21: 

Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça ea ferrugem destroem, e 

onde os ladrões arrombam e furtam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no 

céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não 

arrombam nem roubam; para onde o seu tesouro, aí estará o seu coração 

também. 

O dever de cumprir 

Instrua-os a fazer o bem, sejam ricos em boas obras, para ser 

generoso e pronto para compartilhar, (6:18) 



O dever de todos os crentes ricos é usar seus recursos para atender às 

necessidades dos outros. O apóstolo dá quatro frases que definem esse dever. 

Primeiro, Timoteo é instruí-los a fazer o bem. Agathoergeō ( fazer o bem ) 

aparece somente aqui no Novo Testamento. Significa "para fazer o que é 

inerentemente, intrinsecamente, e qualitativamente bom." O verbo refere-se a 

fazer o que é nobre e excelente, não o que é apenas superficialmente bom. Ele 

descreve o aspecto mais geral do dever; os ricos são o uso de suas vidas e seu 

dinheiro para fazer coisas realmente boas e nobres. 

O segundo aspecto estreita o dever de os ricos ainda mais. Eles estão a ser ricos 

em boas obras. Deus não quer para a riqueza material a ser acumulado ou 

distribuía com moderação. A palavra chave é rico, que significa "cheio", ou 

"abundantemente decorados." A riqueza material é para ser usado para 

realizar boas obras em nome de terceiros. Recursos dos crentes devem ser 

utilizados para apoiar as suas próprias famílias (5: 8), especialmente as viúvas 

carentes (5: 4). Os líderes da igreja (5:17), e qualquer crente em necessidade 

(Atos 4: 34-35), também deve ser prevista. E toda essa partilha não é para ser 

mínima, mas para cobrir integralmente a necessidade e muito mais. 

A terceira frase aguça foco do apóstolo ainda mais como ele zeros em no 

motivo. Como eles atender às necessidades dos outros, os que têm dinheiro 

deve ser generoso. Eumetadotos ( generoso ) significa "liberal" ou 

"abundante". O dever do rico envolve o atendimento das necessidades dos 

outros além dos requisitos mínimos, e que requer um coração generoso, 

altruísta. Os crentes devem agir em relação a outros com o mesmo amor 

generoso que se moviam Deus agir assim rica em direção a eles. Como os 

macedônios elogiado por Paulo em 2 Coríntios 8: 1-4, eles devem dar 

sacrificialmente de um coração aberto e sem restrições. 

Tal atitude de doação generosa é ilustrado pelo povo de Israel. Primeiro 

Crônicas 29: 1-17 registra a história de suas doações liberal para se preparar 

para a construção do templo de Salomão: 

Então o rei Davi disse a toda a assembléia: "Meu filho Salomão, a quem só 

Deus escolheu, é ainda jovem e inexperiente e esta obra é grande;. Para o templo 

não é para homem, mas para o Senhor Deus Agora, com toda a minha 

habilidade Eu tenho desde para a casa de meu Deus o ouro para as obras de 

ouro, e prata para as coisas de prata, e o bronze para as de bronze, o ferro para 

as de ferro e madeira para as de madeira , pedras e pedras incrustadas, pedras 

de antimônio, e pedras de várias cores, e todos os tipos de pedras preciosas, e 

alabastro em abundância. E além disso ônix, em minha alegria na casa de meu 

Deus, o tesouro que eu tenho de ouro e prata , eu dou para a casa do meu Deus, 

afora tudo que eu já previa o templo sagrado, ou seja, 3.000 talentos de ouro, 

do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata refinada, para cobrir as paredes do 



edifícios; de ouro para as obras de ouro, e de prata para as coisas de prata, ou 

seja, por todo o trabalho feito pelos artesãos. Quem, então, está disposto a 

consagrar-se este dia para o Senhor? ", Então os governantes de casas paternas, 

os príncipes das tribos de Israel, e os comandantes de mil e de cem, juntamente 

com os supervisores da obra do rei, oferecido voluntariamente;. e para o serviço 

para a casa de Deus, deram 5.000 talentos e 10.000 dários de ouro, e 10.000 

talentos de prata, e 18.000 talentos de bronze, e 100.000 talentos de ferro E 

quem possuía pedras preciosas deram para o tesouro da a casa do Senhor, nos 

cuidados de Jeiel o gersonita. Então o povo se alegrou porque tinham oferecido 

de bom grado, pois eles fizeram a sua oferta ao Senhor com todo o coração, e 

Rei Davi também se alegrou muito. Então, Davi louvou ao Senhor em à vista 

de toda a assembléia, e Davi disse: "Bendito és Tu, ó Senhor, Deus de Israel, 

nosso pai, para todo o sempre. Tua é, ó Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, 

a vitória ea majestade, na verdade tudo o que está nos céus e na terra; Teu é o 

reino, ó Senhor, e tu exaltar a ti mesmo como cabeça sobre tudo. E riquezas e 

glória vêm de ti, tu és regra sobre tudo, e na tua mão há força e poder; e 

encontra-se na tua mão o engrandecer e fortalecer todos. Agora, pois, ó nosso 

Deus, nós Te agradecemos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu 

e quem é o meu povo que devemos ser capazes de oferecer tão generosamente 

quanto esta? Porque tudo vem de ti, da tua mão que te tenho dado. Porque nós 

somos peregrinos diante de ti, e inquilinos, como nossos pais estiveram 

todos; nossos dias sobre a terra são como a sombra, e não há esperança. Ó 

Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que temos fornecido para te edificar 

uma casa ao teu santo nome, é da tua mão, e tudo é teu. Desde que eu sei, ó meu 

Deus, que tu sondas o coração e deleitarias retidão, I, na sinceridade do meu 

coração voluntariamente ofereci todas estas coisas; então agora com alegria que 

eu tenho visto o teu povo, que estão presentes aqui, fazer suas oferendas de bom 

grado a Ti. " 

A frase final, prevê que o direito dos ricos é estar pronto para 

compartilhar. Koinōnikos ( pronto para compartilhar ) deriva da palavra do 

Novo Testamento comum para a comunhão, Koinonia , e significa 

"beneficente". Dar aos outros não é para ser feito de uma maneira fria 

isolada. Em vez disso, deve haver cuidado mútuo e preocupação decorrente da 

ação ordinária crentes vida. 

O desenvolvimento a considerar 

acumulando para si o tesouro de uma boa base para o futuro, para 
que possam tomar posse daquilo que é a verdadeira vida. (6.19) 

Paulo exorta os ricos para considerar o resultado final de lidar adequAdãoente 

tesouro. Ao compartilhar seus tesouros terrestres com os outros, eles 

estão acumulando para si o tesouro de uma boa base para o 

futuro. Apothēsaurizō ( acumulando ) poderia ser traduzida como 



"acumulando um tesouro", enquanto Themelios ( fundação ) pode se referir a 

um fundo. Os ricos não devem se preocupar com a obtenção de um retorno 

sobre seu investimento nesta vida. Aqueles que acumular tesouros no céu será 

o conteúdo que esperar para receber seus dividendos no futuro quando chegar 

ao céu. 

Aqueles que investir na eternidade mostrar que tomaram conta de que o que é 

a verdadeira vida. A vida real, a verdadeira vida, a vida eterna é. Os crentes 

devem viver suas vidas à luz da eternidade. É por isso que o Senhor Jesus Cristo 

disse em Lucas 16: 9, "Faça amigos para si mesmos por meio de riquezas da 

injustiça; que, quando ele falhar, eles vos recebam nos tabernáculos 

eternos." Os cristãos devem investir seu dinheiro nas almas dos homens e 

mulheres, que vão estar lá para cumprimentá-los e agradecê-los quando eles 

chegam no céu. 

 

26. Manutenção da Verdade (1 Timóteo 6: 

20-21) 

O Timóteo, guarda o que foi confiado a você, evitando tagarelice 

mundana e vazia e os argumentos contraditórias do que é 

falsamente chamado de "conhecimento" -que alguns professos e, 

assim, se desviaram da fé. A graça seja com você. (6: 20-21) 

Em 1 Timóteo 3:15, Paulo descreve a Igreja como "coluna e baluarte da 

verdade." Ao longo da história, a verdadeira igreja tem agarrado à verdade em 

meio às tempestades de roda de perseguição de fora, e os ataques insidiosos de 

falso ensino de dentro. Incontáveis milhares de mártires pagaram o preço final 

ao invés de abandonar ou comprometer a preciosa verdade da Palavra de 

Deus. A igreja de hoje recebeu esse legado da verdade daqueles que vieram 

antes. É nossa responsabilidade para proteger a verdade, proclamá-lo e entregá-

lo para baixo não adulterada para aqueles que virão depois de nós. 

Esse é um grande desafio em nossos dias. O desespero cínico de Pilatos, que 

exigiu: "Que é a verdade?" (João 18:38) permeia nossa cultura. Dr. Marcos M. 

Hanna observa que 

estamos enfrentando o seguinte perniciosa mas pressupostos amplamente 

defendidas hoje: 

(1) É duvidoso que não existe tal coisa como a verdade; mas, se houver, pode 

não ser conhecido. 



(2) Se é que existe tal coisa como a verdade, é muito improvável que haja 

qualquer religioso verdade. ( perguntas cruciais na apologética [Grand 

Rapids: Baker, 1981], 21; itálico no original) 

Infelizmente, é um desafio a igreja hoje é muitas vezes mal preparados para 

enfrentar. Chamado para ser sal e luz do mundo, a igreja em vez prontamente 

compromete com ele. A psicologia secular, com base em pontos de vista pagãos 

de homem, e uma visão ateísta das origens (evolução) são calorosamente 

abraçado por muitos que se autodenominam cristãos evangélicos. Eles, então, 

avançar para reinterpretar as Escrituras para acomodar essas visões 

antibíblicas. O pragmatismo é in; compromisso com a verdade bíblica é 

denegrido como estratégia de marketing pobres. (Para uma discussão mais 

aprofundada desses pontos, ver meu livro envergonho do evangelho [Wheaton, 

Ill .: Crossway, 1993].) 

O critério mais importante pelo qual a igreja pode ser medido não é o quão 

grande ele é, o quão boa a sua comunhão é, ou quão interessante é o pastor. Não 

é o quão boa a música é, o quão bem os motivos são mantidos, ou como é 

respeitado na comunidade. A medida mais importante de toda a igreja é como 

ele lida com a Palavra de Deus. Tenham ou não ensinar e viver a verdade divina 

é a questão-chave, porque a responsabilidade da igreja diante de Deus é para 

guardar e proclamar as verdades da Escritura. Consequentemente, o crime mais 

grave contra Deus é a maltratar sua revelação, retratando, assim, uma falsa 

imagem, idólatra Dele para o mundo. 

Escritura deve ser tratada com reverência e cuidado, porque é a auto-revelação 

de Deus. O salmista escreve: "Tu tens a tua palavra ampliada conforme a tudo 

o teu nome" (Sl 138: 2.). Salmo 119: 161 acrescenta: "O meu coração teme as 

tuas palavras", enquanto que em Isaías 66: 2 Deus declara: "Para esse olharei, 

para aquele que é humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra . 

" Para deixar de levar a Palavra de Deus a sério, seja por interpretação 

descuidado ou por uma vida descuidada, é deixar de ter o próprio Deus a 

sério. E se a igreja não leva Deus a sério, por que o mundo? 

Escritura está repleta de advertências contra a perverter a Palavra de Deus, bem 

como exortações para guardá-lo. Deuteronômio 4: 2 adverte: "Você não deve 

adicionar à palavra que vos mando, nem tirar dela, para que guardeis os 

mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando" aviso -a ecoou pelo 

apóstolo João em Apocalipse 22: 18-19: 

Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro: Se 

alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que 

estão escritas neste livro; e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro 

desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que 

estão escritas neste livro. 



Paulo, defendendo seu ministério para o Corinthians, escreveu: "Nós não somos como muitos, 

falsificadores da palavra de Deus, mas a partir de sinceridade, mas a partir de Deus, falamos 

em Cristo, diante de Deus" (2 Cor. 2: 17). O apóstolo se distanciou aqueles vendedores 

ambulantes que torceu Escrituras para seus próprios fins malignos. Jude apelou aos seus 

leitores a "batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos" (Jd 3), enquanto 

Paulo exortou o seu amado filho na fé Timóteo para "manter o padrão das sãs palavras que 

você já ouviu falar de me, na fé e no amor que há em Cristo Jesus Guard, por meio do Espírito 

Santo que habita em nós, o tesouro que foi confiado a você. "(2 Tim. 1: 13-14). 

Como a igreja de hoje, os crentes em primeiro século Éfeso também enfrentou 

a tentação de comprometer a verdade da Palavra de Deus. Éfeso era uma cidade 

pagã fervorosamente, local do templo da deusa Diana (Artemis), uma das Sete 

Maravilhas do Mundo Antigo. Tendo ajudado lá mesmo por três anos (Atos 

20:31), Paulo estava bem ciente das pressões e tentações para comprometer ou 

abandonar a verdade de frente para a igreja de Éfeso. Não surpreende, então, 

suas duas cartas ao seu pastor (Timóteo) estão cheios de exortações para viver, 

proclamam, e guardam a verdade. Na verdade, essas exortações formar um 

resumo adequado das duas epístolas: 

Como exortei-vos em cima da minha partida para a Macedónia, permanecer em 

Éfeso, a fim de que você possa instruí certos homens não ensinar doutrinas 

estranhas, nem de prestar atenção a fábulas e genealogias sem fim, que dão 

origem a mera especulação, em vez de promover a administração de Deus, que 

é pela fé. Mas o objetivo da instrução é o amor de um coração puro, de uma 

consciência e de uma fé sincera. Para alguns homens, afastar-se dessas coisas, 

se desviaram para discussão infrutífera, querendo ser doutores da Lei, mesmo 

que eles não entendem nem o que eles estão dizendo ou os assuntos sobre os 

quais eles fazem afirmações confiantes. (1 Tim. 1: 3-7) 

  

Este comando confio-vos, Timóteo, meu filho, de acordo com as profecias 

feitas anteriormente a respeito de vós, que por eles você pode combater o bom 

combate, mantendo fé e boa consciência, que alguns rejeitaram e naufragaram 

em relação à sua fé. (1: 18-19) 

  

Um supervisor, então, deve ser ... capaz de ensinar. (3: 2) 

  

Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão 

da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios, por 

meio da hipocrisia de mentirosos marcados a ferro em sua própria consciência, 

como com um ferro em brasa, os homens que proíbem o casamento e exigem 

abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos compartilhada 



por aqueles que crêem e conhecem a verdade. Por tudo que Deus criou é bom, 

e nada deve ser rejeitado, se for recebido com gratidão; Porque é santificado 

por meio da palavra de Deus e pela oração. Propondo estas coisas aos irmãos, 

serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé e da boa 

doutrina que tens seguido. Mas não tem nada a ver com fábulas mundanas que 

sirvam exclusivamente para mulheres mais velhas. Por outro lado, disciplinar-

se com o propósito de santidade. (4: 1-7) 

  

Até que eu venha, dar atenção para a leitura pública da Escritura, à exortação e 

ao ensino. (4:13) 

  

Preste muita atenção a si mesmo e ao seu ensino; perseverar nessas coisas; por 

que você faz isso, você vai garantir a salvação tanto para si e para aqueles que 

você ouve. (4:16) 

  

Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, 

especialmente os que labutam na pregação e ensino. (5:17) 

  

Ensinar e pregar esses princípios. Se alguém defende uma doutrina diferente, e 

não concorda com as palavras de som, de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a 

doutrina conforme à piedade, é orgulhoso e nada entende; mas ele tem um 

interesse mórbido em questões polêmicas e disputas sobre as palavras, das quais 

nascem invejas, porfias, linguagem abusiva, suspeitas malignas e atritos 

constantes entre os homens de mente depravada e privados da verdade, 

cuidando que a piedade é um meio de ganhar. (6: 2b-5) 

  

Combate o bom combate da fé; tomar posse da vida eterna, para a qual foste 

chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Conjuro-

vos na presença de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que 

testemunhou a boa confissão diante de Pôncio Pilatos, que você mantenha o 

mandamento imaculado, irrepreensível, até à manifestação de nosso Senhor 

Jesus Cristo. (6: 12-14) 

  



Manter o padrão das sãs palavras que você ouviu de mim, na fé e no amor que 

há em Cristo Jesus. Guarda, por meio do Espírito Santo que habita em nós, o 

tesouro que foi confiado a você. (2 Tim. 1: 13-14) 

  

As coisas que você já ouviu falar de mim na presença de muitas testemunhas, 

isso mesmo transmite a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. (2: 

2) 

  

Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 

envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evite tagarelice 

mundana e vazia, pois ele vai levar a uma maior impiedade. (2: 15-16) 

  

Os homens maus e impostores irão proceder de mal a pior, enganando e sendo 

enganados. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu e convicção, 

sabendo de quem o tens aprendido; e que desde a infância sabes as sagradas 

letras, que são capazes de dar-lhe a sabedoria que conduz à salvação, pela fé 

que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 

ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça; que o 

homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. (3: 

13-17) 

  

Conjuro-te na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e 

os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino: prega a palavra; estar pronto 

a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta, com toda a paciência e 

instrução. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas 

querendo ter comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as 

suas próprias concupiscências; e se recusarão a dar ouvidos à verdade, e 

voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de 

um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo derramado 

como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom 

combate, completei a carreira, guardei a fé. (4: 1-7) 

O epitáfio nobre do apóstolo triunfante (2 Tim. 4: 7) expressa o coração do 

ministério. Apesar de toda a oposição e perseguição que ele sofreu, Paulo 

guardado com sucesso a verdade que foi confiada a ele até o fim de sua vida. E 

com o seu ensinamento e exemplo que ele ordena a todos os cristãos a fazerem 

o mesmo. 



Como em seu custo para os ricos (1 Tim. 6: 17-19), Paulo dá Timoteo três 

princípios sobre como lidar com a verdade: um dever a cumprir, um perigo para 

a evitar, e um desenvolvimento a considerar. 

O dever de cumprir 

O Timóteo, guarda o que foi confiado a você, (6: 20a) 

O reflete o apelo emocional de Paulo a seu amado filho na fé. Timoteo significa 

"aquele que honra a Deus", e o apóstolo chama em cima dele para viver até o 

seu nome. Guard é de phulassō , uma palavra usada de manter objetos de valor 

em um lugar seguro . O que foi confiado a você traduz uma palavra no 

grego, parathéke , que significa "depósito". O depósito de Timoteo era guardar 

é a verdade. JND Kelly escreve: 

A sugestão é que a mensagem cristã ... não é algo que o ministro da igreja 

trabalha para si mesmo ou tem o direito de acrescentar a; é uma revelação 

divina, que tem se comprometido com o seu cuidado, e que é seu dever 

indeclinável de passar incólume aos outros. ( As Epístolas Pastorais [Peabody, 

Mass .: Hendrickson, 1987], 150) 

Paulo disse aos Tessalonicenses: "Porque a nossa exortação não procede de engano, nem de 

impureza, ou por meio do engano; mas, assim como fomos aprovados por Deus para ser 

confiada com o evangelho, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que 

examina (1 Ts. 2: 3-4) nossos corações ". Para o Corinthians, ele escreveu: "Que os homens 

nos consideram dessa maneira, como servos de Cristo e administradores dos mistérios de 

Deus" (1 Cor. 4: 1). Todo cristão, especialmente aqueles no ministério, tem essa confiança 

sagrada para se proteger. 

O perigo evitar 

evitando tagarelice mundana e vazia e os argumentos 

contraditórias do que é falsamente chamado de "conhecimento" 
(6: 20b) 

Ektrepō ( evitar ) significa "a afastar-se." A falsa doutrina deve ser evitado 

como uma praga mortal que é. Mundano traduz bebēlos , uma palavra que 

originalmente se referia a tudo no exterior do recinto sagrado de um templo 

grego. Ele descreve o que está fora do reino da verdade e, portanto, ímpios e 

profanos. Essa conversa vazia consiste inúteis, fúteis argumentos que levam 

apenas a impiedade (2 Tim. 2:16). 

Opondo traduz antítese , um termo técnico usado na retórica para uma 

proposição balcão de um debate. Timoteo era evitar os pseudo-

intelectuais argumentos daqueles que apenas queria atacar Escritura. Essa 

conversa "vai se espalhar como gangrena" (2 Tim. 2:17). 



O desenvolvimento a considerar 

que alguns professos e, assim, se desviaram da fé. (06:21) 

O perigo de falso ensino é óbvio. Alguns professaram lo e, assim, se 

desviaram da fé. O desenvolvimento a considerar é a apostasia, o abandono da 

verdade que, infelizmente, é tão comum. Pedro adverte de falsos mestres que 

caem para o perigo de erro e enganarão a muitos: 

Mas falsos profetas houve também entre o povo, assim como também haverá 

entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias 

destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos 

repentina destruição. E muitos seguirão as suas sensualidade, e por causa deles 

o caminho da verdade será blasfemado. (2 Pedro 2: 1-2) 

Paulo pede a Timóteo não se tornar como os falsos mestres, mas para guardar o depósito da 

verdade que ele tinha sido confiada a proteger. O que está envolvido em tal proteção? Como 

pode o tesouro da verdade ser guardado? 

Em primeiro lugar, por crer na Palavra de Deus. Em João 05:24, Jesus disse: 

"Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê 

naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas 

passou da morte para a vida. " João escreveu em sua primeira epístola: "Eu vos 

escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, 

jovens, porque sois fortes, ea palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes 

o maligno "(1 João 2:14). 

Em segundo lugar, honrando a Palavra. Jó disse: "Eu não abandonaram o 

comando dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca mais do que o 

meu alimento" (Jó 23:12). 

Em terceiro lugar, por amar a Palavra. No Salmo 119: 97, o salmista professa: 

"Ó como eu amo a tua lei é a minha meditação o dia todo!". 

Em quarto lugar, pela obediência à Palavra. Em João 08:31, Jesus disse aos que 

tinham professado crença em Deus: "Se vós permanecerdes na minha palavra, 

sois verdadeiramente meus discípulos." 

Em quinto lugar, ao proclamar a Palavra. Paulo cobrado Timóteo: "Prega a 

palavra, estar pronto a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com 

grande paciência e doutrina" (2 Tim. 4: 2). 

Em sexto lugar, por defender o Palavra. Jude 3 lê: "Amados, enquanto eu estava 

fazendo todos os esforços para lhe escrever sobre a nossa comum salvação, senti 

a necessidade de escrever para você atraente que você batalhar pela fé que uma 

vez por todas foi entregue aos santos." 



Em sétimo lugar, através do estudo da Palavra. Paulo ordenou a Timóteo: 

"Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 

envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade" (2 Tim. 2:15). 

Fechamento saudação de Paulo, Graça (plural), vai além de Timoteo para 

abraçar toda a congregação em Éfeso. Todos os cristãos têm a responsabilidade 

de preservar e passar para a próxima geração a preciosa herança da verdade que 

receberam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Timóteo 

  

Introdução 

Autoria 

Alguns críticos questionam a autoria de Paulo desta segunda carta, 

argumentando que, em uma mensagem tão íntimo, ele não se preocupou em 

enfatizar seu apostolado, que Timoteo nunca teria questionado. Mas Paulo 

menciona muitas verdades nesta epístola que Timóteo já sabia e acreditava 

firmemente. Ele confirmou o seu apostolado, por escrito, a fim de fortalecer e 

incentivar seu jovem amigo sitiada e, por vezes, covardes e embasar a 

autoridade de liderança e ensino de Timóteo. 

Esta carta tem sido chamado de última vontade e testamento de Paulo. Ele sabia 

que o momento da sua partida estava perto (4: 6), que o seu ministério terreno 

e vida foram logo ao fim. 

Fundo 

Alguns anos antes ( AD 64), Nero ordenou o incêndio de sua própria cidade 

capital de Roma, que se queimou furiosamente durante seis dias e noites. Não 

só os barracos de madeira dos pobres, mas também as mansões de pedra dos 

ricos, os enormes edifícios públicos, e da magnífica templos pagãos e santuários 

foram destruídos. O historiador romano Tácito escreveu: "Mas todos os 

esforços humanos, todos os presentes caros do imperador e os propiciações dos 

deuses não banir a crença sinistra que o incêndio foi o resultado de uma ordem 

de Nero. Conseqüentemente, para se livrar do relatório, Nero prendeu a culpa e 

infligiu as torturas a maioria em uma classe odiada por suas abominações, 

chamados de cristãos pelo povo ". 

Durante a primeira prisão de Paulo em Roma, ele estava sob prisão 

domiciliar. Dentro desses limites, ele aparentemente estava livre para os 

visitantes e para pregar e ensinar (Atos 28: 30-31). Mas pelo tempo de esta 

carta, há cerca de cinco ou seis anos mais tarde ( A . D . 66), ele estava em 

cadeias (2 Tim 1:16.), definhando em uma prisão romana e tratado como um 

criminoso (2: 9) -com pouco de luz para ler ou escrever por, sem saneamento, 



e nenhuma perspectiva de alívio, exceto pela morte. Considerando que, em sua 

primeira prisão ele teve uma medida de conforto e foi concedido um pouco de 

liberdade, ele agora estava confinado em um calabouço úmido e talvez lotado. É 

notável que, além de assistir aos seus companheiros de prisão, ele foi capaz de 

escrever cartas. 

Pior do que isso, porém, ele foi tragicamente abandonado por todos na Ásia 

Menor (1:15; 4:16), mas Onesíforo (1:16), e só Lucas estava com ele (4:11). O 

apóstolo perdoou livremente os desertores, dizendo: "Que isto não ser 

imputadas a eles" (4:16), mas a sua ingratidão covarde deve tê-lo trazido muita 

dor e decepção. Tal como o seu Senhor, ele foi abandonado por aqueles que ele 

tinha servido e mais amava. Ele levou muitos deles para o Senhor e alimentou-

os não só como um apóstolo, mas como um pai espiritual e amigo. 

A igreja de Éfeso tinha caído ainda mais em teologia corrupto e comportamento 

ímpio. Os líderes da Igreja, incluindo Timoteo até certo ponto, eram ainda mais 

fraco e menos eficaz do que quando 1 Timóteo foi escrito. A heresia, a 

apostasia, e até mesmo perseguição tornou-se mais destrutivo. 

Essa situação, bem como o abandono pela maioria de seus amigos, fez anseio 

de Paulo para ver Timoteo particularmente pungente, e ele duas vezes implora-

lhe para "fazer todos os esforços para vir" e vê-lo em breve (2 Tim. 4: 9, 21) . 

Mensagem 

Paulo estava passando o manto do ministério para o seu filho na fé e instou-o a 

perseverar na força e fidelidade (2: 1). Ele também entendeu que, apesar de 

solidez de Timóteo na doutrina e piedade pessoal, ele era propenso a 

vacilar. Ele, portanto, lembrou-lhe que "Deus não nos deu um espírito de 

timidez, mas de fortaleza, amor e disciplina" e carinhosamente lhe ordenou "não 

[a] ser envergonhes do testemunho de nosso Senhor," para "manter o padrão de 

som palavras que você já ouviu falar de mim, na fé e no amor que há em Cristo 

Jesus ", a" guarda, por meio do Espírito Santo que habita em nós, o tesouro que 

foi confiado a você "," ser Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro 

que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, 

"para" fugir das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor ea paz ", e 

para evitar ser pego em" tola e especulações ignorantes "(2 Tim 1: 7-8, 13-14; 

2:15, 22-23.). 

Paulo queria que Timóteo para compreender plenamente que ele (Timóteo), 

como o próprio apóstolo, estava sob compulsão divina como um ministro de 

Jesus Cristo (cf. 1 Cor. 09:16). Suas últimas palavras a Timóteo incluem alguns 

elogios, mas muitas admoestações, incluindo alguns vinte e cinco imperativos 

de comando vários deles acima citados. Nove dos imperativos estão no capítulo 

4, de longe, a parte mais pessoal da epístola. Paulo queria que Timóteo a 



entender que não se tratava apenas sugestões de um amigo e conselheiro 

amoroso, mas foram divinamente inspirado comandos de um apóstolo do 

Senhor Jesus Cristo. 

No seu propósito mais amplo, a epístola é uma chamada para cada crente para 

buscar força e buscar fidelidade no serviço espiritual. 

 

1. Motivando um filho espiritual (2 

Timóteo 1: 1-5) 

Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, segundo a 

promessa da vida em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho: 

Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, 
nosso Senhor. 

Agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa a forma 

como os meus antepassados fizeram, como eu sempre lembro de 

você em minhas orações, noite e dia, desejando vê-lo, mesmo se 

bem me lembro suas lágrimas, para que eu possa ser preenchido 

com alegria. Pois eu sou consciente da fé sincera dentro de você, 

que primeiro habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e 
estou certo de que ele está em você também. (1: 1-5) 

Como mencionado na introdução, a instrução primária de Paulo a Timóteo 

começa com o versículo 6 do capítulo 1. Os cinco primeiros versos são 

motivacional e constituem um belo e comovente saudação a do apóstolo amado 

filho na fé. No entanto, mesmo esses comentários muito pessoais refletem 

princípios não é pertinente apenas para discipulado de Paulo a Timóteo, mas 

também para os pais cristãos, professores da escola dominical, líderes juvenis, 

pastores, conselheiros, vizinhos e amigos-para qualquer crente que está 

ajudando a outra crescer em direção à maturidade em Jesus Cristo e eficácia no 

ministério. 

Estes seis implícita, mas facilmente discernível, princípios de motivação são: 

autoridade (1: 1-2a) (v. 3b), o altruísmo (v. 2b), apreciação (v. 3-A), recurso, 

afeto (v. 4), e afirmação (v. 5). 

Autoridade 

Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, segundo a 

promessa da vida em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho: 
(1: 1-2a) 



O primeiro princípio da motivação piedosa e bem sucedido é o da autoridade, 

como pode ser visto na declaração de abertura por Paulo que ele era um 

apóstolo de Cristo Jesus. Como explicado na introdução, o apostolado de 

Paulo já foi bem compreendida por Timoteo. Menciona-se aqui a título de 

lembrete de que, apesar de seu relacionamento próximo e amoroso, Paulo 

classificado acima Timóteo em autoridade espiritual, porque ele trouxe a 

Palavra do Senhor e estava escrevendo nessa qualidade. 

A intimidade não impede a autoridade. A relação de amor que os pais têm com 

seus filhos, não se opõe a sua autoridade sobre seus filhos. A relação pai-filho 

do amor sem autoridade é condenado a tragédia para toda a família. Não 

importa o quão cordial pode existir uma relação de trabalho, uma empresa não 

pode ter sucesso se os funcionários se recusam a reconhecer e se submeter à 

autoridade do empregador sobre eles. 

Embora eles compartilhavam uma amizade profunda, saudação amorosa de 

Paulo a Timóteo realizado todo o peso do seu 

apostolado. Apostolos ( apóstolo ) significa uma literalmente que é enviado 

para fora, "um mensageiro", como às vezes é traduzida (ver, por exemplo, 2 

Cor. 08:23;. Phil 2:25). Mas, no Novo Testamento, mais comumente carrega a 

conotação de embaixador, um representante que carrega com ele a autoridade 

do que ele representa. Ele é usado nesse sentido do Jesus chamou doze 

discípulos durante Seu ministério terreno (Lucas 6:13; 9:10) e de Paulo, a quem 

Cristo chamou do céu depois de Sua ascensão (ver Atos 9: 3-15; 22: 6 -14; 26: 

13-18). O Senhor usou a forma verbal de si mesmo, como "Jesus Cristo, a quem 

Tu [o Pai] enviaste [ apostello ] "(João 17: 3), e no livro de Hebreus, Jesus é 

chamado" o Apóstolo e Sumo Sacerdote da nossa confissão "(3: 1). 

Como um apóstolo de Jesus Cristo, estando Paulo no lugar de Cristo e falou 

a Palavra de Cristo, e ele assim o fez , pela vontade de Deus Pai Todo-

Poderoso. Paulo escreve a Timóteo não apenas como um amigo querido, mas 

como um embaixador divinamente comissionado de Deus Pai e Deus Filho. Ele 

não está oferecendo conselho fraterno mas declarando a verdade divina com 

autoridade firme. 

Ele o faz de acordo com, ou seja, "em conformidade com" o evangelho, aqui 

chamado a promessa da vida em Cristo Jesus. chamado de Paulo para servir 

a vontade de Deus como um mensageiro do Salvador era para ser descarregado 

por proclamar a economia de uma boa notícia que aqueles que estão mortos em 

pecado pode encontrar vida em Cristo Jesus. A frase favorita de Paulo 

estava em Cristo Jesus, que significa a sua própria união e de cada crente com 

o nosso Senhor e Salvador, através da participação em Sua morte, ressurreição 

e vida eterna.Jesus é Ele mesmo "o caminho, ea verdade, ea vida" (João 14: 6), 

e Ele dá a divina promessa de que "todo aquele que nele crê não pereça, mas 

tenha a vida eterna" (João 3:16) e "tenham em abundância" (10:10). Aqueles 



que afirmam que a promessa pela fé pode reclamar com Paulo que Cristo " é a 

nossa vida "(Cl 3: 4, grifo do autor). 

Todo pai digno deseja profundamente uma relação inquebrável e rico com seus 

filhos. Da mesma forma, Paulo não só desejada, mas experiente e expressou a 

intimidade do amor de ligação que ele compartilhou com Timóteo, seu filho 

amado. E assim como essa intimidade não se opunha a autoridade, nem a 

autoridade se opõe intimidade. Como um pai espiritual de amor, Paulo falou 

com autoridade apostólica ao seu filho na fé. Essa autoridade deu Timoteo um 

forte incentivo para a obediência. 

Altruísmo 

Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, 
nosso Senhor. (1: 2b) 

Embora comumente expressa como uma saudação, estes não eram apenas 

palavras, mas a expressão de um desejo genuíno para o melhor de Deus para 

ser realidade na vida do jovem pregador. Timóteo era para ser motivado pelo 

altruísmo de Paulo, sua preocupação altruísta e devoção ao bem-estar dos 

outros. Como cada crente, o seu jovem protegido foi salvo pela divina graça, o 

favor imerecido de fornecer perdão e justificação de Deus. O apóstolo queria 

que seu filho na fé de viver continuamente na divina misericórdia, a bênção 

indizível da libertação da miséria que o pecado merece e cria. Ele também 

queria Timoteo continuar em plena paz de mente e coração, a tranqüilidade 

interior produzida pela graça e da misericórdia divina. Ele queria que Timóteo 

a ter o melhor que Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor oferta aos 

pecadores redimidos: graça para cobrir o pecado, a misericórdia de ignorar a 

miséria, e paz a dominar a vida. 

Se queremos realmente motivar os outros crentes, devemos, como Paulo, têm 

genuíno amor, e preocupação, sem reservas, a sua bênção espiritual 

completa. Além de sua reconhecendo nossa autoridade sob Deus, queremos que 

os nossos irmãos e irmãs em Cristo de saber que são amados por nós sem 

reservas. Isto, também, provoca resposta. 

Valorização 

Agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa a forma 
como os meus antepassados fizeram, (1: 3a) 

Um terceiro princípio da motivação piedosa e bem-sucedida é a 

valorização. Não só foi Paulo uma bênção para Timóteo, mas Timoteo foi uma 

bênção para Paulo. Eu agradeço a Deus por você, o apóstolo assegurou-lhe, 

dizendo, na verdade, "Eu sou grato pelo que Deus tem feito por mim através de 



você. " Enquanto Paulo estava encarcerado na prisão romana escuro, úmido, 

perigoso, imundo e fedorento, ele, no entanto, regozijou-se que o Senhor lhe 

tinha dado o privilégio de conhecer e discipular Timoteo. Ele não era amargo 

ou ressentido. Ele não tinha raiva ou ódio por aqueles que o colocou na prisão 

ou para os criminosos endurecidos e brutais que estavam ao seu lado. Ele não 

lamentam a execução injusta e cruel ele sabia logo o aguardava. Seus 

pensamentos estavam em seu soberano Deus e em memórias de seu amado 

filho no espírito, com quem ele havia passado tantas horas abençoadas no 

serviço mútuo de Deus e que ele provavelmente nunca mais veria na carne. Só 

o Senhor pode dar uma perspectiva tão incrivelmente linda! 

Para ser apreciado, encorajado, e disse que Deus tem planos maravilhosos para 

eles é uma grande motivação para jovens, homens e mulheres que servem ao 

Senhor, e declaração de Paulo de apreço para Timóteo deve ter dado aquele 

jovem servo do Senhor grande confiança.Timoteo sabia as palavras de Paulo 

não estavam vazios. Primeiro de tudo, ele sabia que a integridade de Paulo não 

permitiu que ele para dar. Timóteo também estava bem consciente de que ele e 

Paulo tinha vindo a conhecer um ao outro intimamente em seus muitos anos 

juntos. Eles tinham viajado juntos, comeram juntos, ministrado em conjunto, e 

sem dúvida sofreu juntos pela causa do evangelho. No momento esta carta foi 

escrita, Paulo, sem dúvida, sabia Timoteo melhor do que qualquer outra pessoa. 

A apreciação que Paulo falou de seu próprio coração, portanto, deve ter tocado 

profundamente Timóteo e colocou nele um grande senso de responsabilidade 

de viver de acordo com as expectativas de seu mentor espiritual. O jovem 

discípulo sabia que esse querido amigo e santo incomparável na causa de Cristo 

estava diante da morte iminente. No entanto, mesmo durante suas últimas horas 

dolorosas e incertos, ele agradeceu a Deus e realizou-se diante dele um jovem 

pastor que, embora incomparavelmente treinado no evangelho, ainda tinha que 

provar a si mesmo plenamente nas áreas difíceis de serviço do Senhor. 

Em meio a miséria física inimaginável, Paulo não só continuou a louvar a Deus, 

mas fê-lo com profunda gratidão de uma mente inocente e coração. Com plena 

convicção e verdade que ele pudesse testemunhar, " Eu sirvo ao Senhor e 

continuamente diante Dele com uma consciência clara a forma como os 

meus antepassados fizeram. " Latreō (servir) foi usado às vezes de adoração 

dos deuses ou mesmo serviço sacerdotal. De pé falsamente acusado pelos 

líderes judeus antes de Felix, o governador romano em Cesaréia, Paulo disse: 

"De acordo com o caminho a que eles chamam seita eu servir [ Latreuo ] o Deus 

de nossos pais "(Atos 24:14). Falando de verdadeiros filhos de Deus, sejam 

judeus ou gentios, Paulo assegurou aos crentes de Filipos: "Nós somos a 

verdadeira circuncisão, que adoram [ Latreuo ] no Espírito de Deus, e nos 

gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne "(Fp . 3: 3). 



Como o apóstolo envelhecimento estava à beira da morte, ele poderia 

testemunhar que sua consciência não acusar ou condenar. Sua culpa foi 

perdoado, e sua devoção indiviso. "Após o auto-exame cuidadoso", disse ele, 

na verdade, "Eu posso dizer com sinceridade que, embora eu não sou perfeito, 

estou vivendo em santidade diante do Senhor". Ele queria que Timóteo não ter 

nenhuma dúvida de que ele suportou suas aflições presentes físicos, como ele 

teve inúmeros outros, por causa de sua fidelidade inabalável ao Senhor, e não 

como uma consequência do infiel, vida ímpios. 

Embora até mesmo o crente mais espiritual não pode conhecer seu próprio 

coração com certeza ou completo entendimento, não só é possível, mas espera-

se que, como Paulo, todos os cristãos têm a consciência limpa. Esta era uma 

questão vital para Paulo, que muitas vezes refere-se a sua consciência . Ao 

defender-se contra os ataques que encontram-se que ele experimentou em 

Corinto, ele respondeu com um apelo ao mais alto tribunal humano, a 

consciência. Sua defesa foi: "Porque a nossa confiança orgulhoso é esta: o 

testemunho da nossa consciência, de que em santidade e sinceridade de Deus, 

não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e 

especialmente para você" ( . 2 Cor 1:12; cf. Atos 23: 1). 

Em sua primeira carta a Timóteo, ele escreveu: "O objetivo da instrução é o 

amor de um coração puro, de uma consciência e de uma fé sincera" (1 Tim. 1: 

5), e estamos a manter "para o mistério da fé com a consciência limpa "(3: 

9). Nessa mesma carta, ele disse que "o Espírito expressamente diz que nos 

últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos 

enganadores, ea doutrinas de demônios, por meio da hipocrisia de mentirosos 

cauterizada a sua própria consciência, como com uma marca ferro "(4: 1-

2). Para rejeitar continuamente a verdade de Deus faz com que a consciência de 

se tornar cada vez menos sensível ao pecado, como se coberto com camadas de 

tecido cicatricial não espiritual. Consciência de Paulo era muito clara e muito 

sensível, e ele respondeu prontamente à sua voz de condenação. 

Paulo não explicar quem ele quis dizer com antepassados, mas ele obviamente 

estava falando de homens de Deus que viveram em épocas anteriores. Ao 

contrário de Timóteo, Paulo não tinha herança piedosa de sua família 

imediata. Ele tinha um impressionante religiosa herança, mas ele totalmente 

descontado que como tanto lixo (Fp 3: 4-8.). Por conseguinte, parece mais 

provável que ele estava se referindo aos patriarcas, profetas, e outros santos do 

Antigo Testamento. Também é possível que ele tinha em mente os outros 

apóstolos e os muitos outros crentes piedosos na igreja primitiva que o 

precederam na fé. 

Apelação 



como eu sempre lembro de você em minhas orações, noite e dia, 

(1: 3b) 

Um quarto elemento de motivação era constante apelo de Paulo para o Senhor, 

em nome de Timóteo. É difícil imaginar a força e incentivo que a intercessão 

de Paulo deu a seu jovem amigo como ele ministrava em Éfeso e outras partes 

da Ásia Menor, sem a companhia de Paulo. 

O advérbio adialeiptos ( constantemente ) refere-se ao que é incessante, sem 

interrupção. Podemos ter certeza de que a frase de Paulo Eu sempre lembro 

de você não era exagero. O apóstolo tinha usado a mesma palavra em exortar 

os crentes de Tessalônica a "orar sem cessar "(1 Ts. 5:17, grifo do autor), e ele 

próprio era acostumado a fazer nem menos. Ele já tinha assegurado os fiéis de 

suas orações incessantes e preocupação para eles (1: 2-3). Usando a mesma 

palavra, ele assegurou a igreja em Roma que "Deus, a quem sirvo em meu 

espírito, no pregação do evangelho de seu Filho, é minha testemunha de 

como incessantemente faço menção de vós, nas minhas orações "( Rom. 1: 9-

10, ênfase adicionada). Ele deu a garantia semelhante aos crentes de Corinto (1 

Cor. 1: 4), em Filipos (Filipenses 1: 3-4.), Em Colossos (Col. 1: 3), e de seu 

querido amigo Filemon (. Filemon 4) . 

Orações é de Deesis , que no Novo Testamento sempre carrega a idéia de 

súplica genuína e súplicas diante de Deus. Ele foi usado pelo anjo que 

assegurou ao pai piedoso de João Batista: "Não tenha medo, Zacarias, por sua 

Pedido [ Deesis ] foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e você 

lhe dará o nome de João "(Lucas 1:13). Mais tarde, em que evangelho a palavra 

é usada para os discípulos de João Batista, que se dizia que "muitas vezes 

rápidos e oferecem orações" (5:33). Foi usado por Paulo de sua "oração a Deus" 

para a salvação de seus irmãos israelitas (Rom. 10: 1) e por Tiago de "a oração 

eficaz de um justo [que] pode realizar muito" (Tiago 5:16 ). 

À primeira vista, a referência a noite eo dia parece redundante e um tanto 

inadequado. Parece redundante porque, por 

definição, constantemente significa em torno do relógio, e inadequado porque 

é provável que Paulo e seus companheiros de prisão não podia distinguir uma 

hora a partir de outro naquela masmorra. Mas, sem dúvida, usou a frase noite e 

dia no caminho muitas vezes é usado hoje, como uma figura de linguagem que 

expressa a continuidade. Ele simplesmente queria reforçar a sua devoção a 

Timóteo. 

Não há melhor maneira de motivar os outros crentes a considerar a sua 

prestação de contas a ser fiel e para mover seus corações no serviço de Cristo 

do que para mantê-los continuamente diante do Senhor em oração e para dizer-

lhes isso. 



Afeição 

saudade de vê-lo, mesmo se bem me lembro suas lágrimas, para 
que eu possa ser preenchido com alegria. (1: 4) 

O quinto princípio para motivar os outros crentes, especialmente aqueles que 

podem ser discipulado, é amá-los e expressar afeto genuíno para eles. Paulo 

perdeu muito companheirismo de Timóteo e estava ansioso para 

ver ele. Longing é de epipotheō , um verbo que denota intenso desejo ou 

anseio. Mais tarde, na carta que ele reflete o mesmo desejo doendo, implorando 

a Timóteo: "Faça todo o esforço para vir para mim em breve" (4: 9), e "Quando 

você vem trazer a capa que deixei em Trôade de Carpo ... [e ] fazer todo esforço 

para vir antes do inverno "(vv. 13, 21). 

Lembro-me de suas lágrimas, o apóstolo diz, talvez referindo-se a seu tempo 

da última partida, na sequência de uma breve visita a Éfeso algum tempo depois 

de escrever sua primeira carta a Timóteo e antes que ele foi preso em Nicópolis 

e feito prisioneiro a Roma. Paulo tinha uma ligação semelhante com os anciãos 

de Éfeso. Quando saíram para encontrá-lo na praia perto de Mileto ", ele se 

ajoelhou e orou com todos eles. E eles começaram a chorar alto e abraçou Paulo, 

e beijou-o repetidamente, de luto, especialmente sobre a palavra que dissera, 

que eles deve ver seu rosto não mais "(Atos 20: 36-38). 

Embora, sem dúvida, percebi que ele nunca pôde ver Timoteo novamente, 

mesmo a perspectiva remota de uma tal reunião preenchido Paulo com 

alegria. Sabendo profundo amor e desejo do apóstolo vê-lo novamente, 

certamente cheio Timoteo com alegria, bem e inspirou ainda maior 

compromisso de seguir em os passos de seu amado professor e amigo. 

Afirmação 

Pois eu sou consciente da fé sincera dentro de você, que primeiro 

habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de 
que ele está em você também. (1: 5) 

O último princípio da motivação Paulo alude é o da afirmação. Nos dois 

versículos anteriores Paulo menciona sua lembrança Timoteo em oração e 

recordando as suas lágrimas. Agora, novamente ele reflete sobre sua ligação 

íntima, desta vez sendo consciente da fé sincera dentro de Timoteo. 

Anupokritos ( sincero ) é uma palavra composta, composto por um prefixo 

negativo ligado a hupokritēs , a partir do qual nós temos a palavra Inglês 

obviamente relacionado hipócrita. de Timóteo fé estava completamente 

genuína, sem hipocrisia, sem pretensão ou engano. Em sua carta anterior a 

Timóteo, Paulo havia escrito: "O objetivo da instrução é o amor de um coração 



puro, de uma boa consciência, e um sincero [ anupokritos fé] "(1 Tim. 1: 5). Em 

sua segunda carta à igreja de Corinto, Paulo usou o termo para descrever seu 

" verdadeiro amor "(2 Cor. 6: 6, grifo do autor). Pedro usou em sua 

admoestação a todos os crentes espalhados por todo o Império Romano: "Uma 

vez que você tem em obediência à verdade purificado as vossas almas por 

um sincero amor dos irmãos, fervorosamente ameis uns aos outros com o 

coração "(1 Pedro 1:22, grifo do autor). Tiago usou-o como a qualificação final 

de "a sabedoria de cima [que] é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, 

tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem vacilar, sem 

hipocrisia "(Tiago 3:17, ênfase adicionada). 

Timóteo teve uma herança de fé sincera no prazo de [ele], que primeiro 

habitou em [sua] avó Loide, e [sua] mãe Eunice. A referência a Lois e 

Eunice sugere que Paulo sabia que aquelas mulheres pessoalmente e, talvez, 

era instrumental, juntamente com Barnabé , a ganhá-los para Cristo durante a 

sua primeira viagem missionária, que o tinha levado, através da área de casa de 

Timóteo da Galácia (veja Atos 13: 13-14: 21). Eles provavelmente eram crentes 

judeus, sob o Antiga Aliança que imediatamente recebeu Jesus como o Messias, 

Salvador e Senhor, quando ouvi pela primeira vez o evangelho dos lábios de 

Paulo. Até o momento da segunda viagem de Paulo, as mulheres haviam levado 

seu neto e filho ao Senhor, e ele já havia se tornado "bem falado pelos irmãos 

que estavam em Listra e Icônio" (Atos 16: 2). Timóteo era filho indireta de 

Paulo na fé que tinha chegado a crença através do testemunho de sua avó 

Lóide e sua mãe Eunice, que tinha sido levado a fé diretamente pelo 

apóstolo. Através deles, ele teve "desde a infância ... conhecer as sagradas 

letras, que são capazes de dar [ele] a sabedoria que conduz à salvação, pela fé 

que há em Cristo Jesus" (2 Tim. 3:15). 

Alguns anos atrás, eu estava envolvido em uma discussão a respeito da escolha 

de um homem para assumir a liderança de uma organização cristã 

conhecida. Ao olhar para a lista de clientes potenciais, eu comentei que era 

interessante que cada um desses homens tinha um pastor piedoso para um pai. O 

Senhor tem, é claro, levantou muitos líderes fiéis, incluindo Paulo, de famílias 

ímpios e até mesmo ateus. Mas uma alta porcentagem dos grandes homens ao 

longo da história da igreja vieram de lares cristãos. O pai de Timóteo era um 

gentio descrente (Atos 16: 3), mas sua mãe e avó eram crentes de grande 

piedade. Paulo elogia-los para a imensa influência para o bem que eles tinham 

em Timóteo e para a fé sincera que o apóstolo estava certo para 

ser em Timóteo também. 

 

 



 

2. Não ter vergonha de Cristo (2 Timóteo 

1: 6-18) 

E por esta razão que eu lembrá-lo para acender de novo o dom de 

Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus 

não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e 

disciplina. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso 

Senhor, nem de mim, seu prisioneiro; mas comigo os meus 

sofrimentos do evangelho segundo o poder de Deus, que nos 

salvou, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas 

obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi 

dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade, mas agora foi 

revelado pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o 

qual destruiu a morte, e trouxe vida e imortalidade à luz através 

do evangelho, para o qual fui constituído pregador, apóstolo e um 

professor.Por esta razão sofro também estas coisas, mas não me 

envergonho; porque eu sei em quem tenho crido e estou 

convencido de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei 

até aquele dia. Manter o padrão das sãs palavras que você ouviu 

de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda, por meio 

do Espírito Santo que habita em nós, o tesouro que foi confiado a 
você. 

Você está ciente do fato de que todos os que estão na Ásia se 

afastou de mim, entre os quais estão Phygelus e Hermógenes. O 

Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo porque muitas 

vezes ele me recreou, e não se envergonhou das minhas 

cadeias; mas quando estava em Roma, ele procurou ansiosamente 

para mim, e me encontrou-o Senhor lhe conceda encontrar 

misericórdia do Senhor naquele dia, e você sabe muito bem o que 

os serviços que prestou em Éfeso. (1: 6-18) 

Durante a Rebelião Boxer (1899-1900), extremos nacionalistas chineses 

fomentou uma campanha de terror contra funcionários de governos 

estrangeiros, os missionários cristãos, e até mesmo os cristãos chineses. Depois 

eles cercaram uma certa estação da missão, eles selaram todas as saídas, exceto 

um. Eles colocaram uma cruz no chão em frente ao portão se abriu e disse que 

os missionários e estudantes que qualquer um que andou fora e pisado a cruz 

seria poupado. Segundo relatos, os primeiros sete estudantes que partiram 

pisoteadas na cruz e foram enviados em seu caminho. A oitava estudante, uma 

jovem, aproximou-se da cruz, se ajoelhou, rezou para a força, cuidadosamente 

caminhou ao redor da cruz, e foi imediatamente morto a tiros. Os restantes 92 

alunos, reforçada pelo exemplo de coragem da garota, também andou ao redor 

da cruz para a morte. 



A segunda seção do 2 Timóteo 1: 6-18 enfoca os crentes "não ter vergonha de 

Jesus Cristo. Paulo funda este apelo sobre as motivações para servir a Cristo, 

ele tem apresentado nos versículos 1-5. Esses seis motivações eram para gerar 

em Timóteo a atitude generalizada de não ter vergonha do Senhor Jesus Cristo, 

a atitude subjacente que é indispensável para um ministério eficaz no reino. A 

expressão positiva de que a atitude é corajoso, testemunha sem remorso para e 

obediência a Ele, não importa o que o custo ou as conseqüências. É a atitude 

que se recusa a equivocar-se, vacilar ou comprometer e que não hesita em ser 

conflituosa quando necessário. 

Davi expressa a atitude de testemunho corajoso com estas palavras: ". Tenho 

proclamado boas-novas de justiça na grande congregação; eis que não vai 

restringir os meus lábios, ó Senhor, tu sabes que eu não ter escondido tua justiça 

dentro do meu coração, eu falaram de tua fidelidade ea tua salvação; não 

escondi tua benignidade ea tua verdade da grande congregação "(Sl 40: 9-

10.). Ele sempre fala para o Senhor sem restrição ou reserva. Outro salmista 

declarou: "A minha boca falará da tua justiça e da tua salvação todo o dia, 

porque eu não sei a soma deles, virei com as grandes obras do Senhor Deus;. 

Farei menção da tua justiça , Tua alone "(Sl 71: 15-16.). Ainda outro salmista 

declarou: "Eu também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não será 

confundido" (119 Ps: 46.). Nada pode deter o compromisso daqueles santos 

para falar de graça e justiça de Deus. 

Não importa o quão talentoso, uma pessoa pode ser, ou como bem treinado, 

biblicamente letrado, astuto, ou articulada, e não importa muita oportunidade 

ou privilégio que ele pode ter, se ele não tem coragem e compromisso espiritual, 

ele não vai falar e agir de forma eficaz para o Senhor. 

Paulo está chamando para um nível de compromisso que diz: "Eu não me 

importo com o que o mundo pensa, diz ou faz. Eu sei o que Deus ordenou para 

me ser e de fazer, e é isso que eu determinar, por Sua poder, de ser e de fazer. 

O que quer que as conseqüências, eu corajosamente vai ficar para Cristo ". O 

apóstolo menciona especificamente esse tema três vezes nesta passagem (vv. 8, 

12, 16), porque é o coração de sua mensagem para o jovem pastor Timóteo. É 

um apelo para ele ter, um compromisso inabalável intransigente para proclamar 

Jesus Cristo, independentemente do perigo ou dificuldade. 

Como cristãos, a maioria de nós deve confessar a ter vergonha do Senhor em 

algum momento ou outro, com medo do que as pessoas possam pensar e de 

como as suas opiniões podem afetar nossa popularidade na escola, a nossa 

posição social, ou o nosso sucesso nos negócios.Talvez nós ficamos com medo 

que eles me pergunto por que o nosso estilo de vida é muitas vezes incompatível 

com a nossa fé. No entanto, devemos também confessar que os riscos que 

enfrentamos foram muito menos graves do que as Timoteo enfrentado, que 

incluiu perseguição física, prisão e possível morte. 



O exemplo mais conhecido no Novo Testamento de ter vergonha de Cristo é a 

negação de Pedro, durante o julgamento de Jesus diante do sumo sacerdote 

Caifás e ao Sinédrio, o Conselho Judaico. Todos os discípulos fugiram quando 

Jesus foi preso no Jardim do Getsêmani (Mat. 26:56), mas Pedro voltou e seguiu 

"Ele a uma distância até o pátio do sumo sacerdote" (v. 58). Enquanto espera 

lá, ele três vezes negou ser discípulo de Jesus ou até mesmo conhecê-Lo (vv. 

70-74). Assim que um galo cantou, "Pedro se lembrou da palavra que Jesus 

tinha dito:" Antes que o galo cante, tu me negará três vezes. " E ele saiu e chorou 

amargamente "(v. 75). 

Esse relato vívido faz negação de Pedro um alvo fácil para qualquer 

reprovação. Mas, como mencionado acima, cada cristão sabe que ele, também, 

por vezes, tem sido culpado de negar o Senhor, embora talvez não tão 

publicamente ou de forma dramática. A verdade incentivando que ganhamos 

com a experiência de Pedro é que, assim como nós podemos ter vergonha do 

Senhor, como ele era, também podemos ser perdoados e restaurados pelo 

Senhor como ele era. Quando, depois da ressurreição, Pedro três vezes afirmada 

amor por Ele, Jesus três vezes reconheceu que o amor era verdadeiro, embora 

fraco, e Ele cobrado Pedro com cuidado do seu rebanho, a Igreja (João 21: 15-

17). Algumas semanas mais tarde, durante a festa de Pentecostes, Pedro 

destemidamente proclamou diante de uma grande multidão em Jerusalém, 

"Homens de Israel, ouçam estas palavras: Jesus, o Nazareno, homem aprovado 

por Deus com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou através dele no 

meio de vós, como vós mesmos sabeis-este, entregue pelo predeterminado 

plano e presciência de Deus, você pregado a uma cruz pelas mãos de homens 

ímpios e colocá-lo à morte. E Deus O ressuscitou novamente, pondo fim à 

agonia da morte, uma vez que era impossível para ele, a ser realizada em sua 

poder. "... E com muitas outras palavras que ele solenemente testemunhou e 

continuou exortando-os, dizendo:" Salvai-vos desta geração perversa! " Então, 

os que receberam a sua palavra foram batizados; e adicionaram-se naquele dia 

cerca de três mil almas. (Atos 2: 22-24, 40-41) 

Pedro continuou a pregar o evangelho em Jerusalém, sem compromisso e sem 

medo. Pedro foi levado perante o mesmo Conselho, onde o seu Senhor foi 

falsamente acusado e fora da qual ele havia negaram. Mas nesta ocasião Pedro 

era um homem diferente. Quando ele foi ordenado a parar de pregar, ele 

declarou com João, "se é justo aos olhos de Deus que lhe dê ouvidos a vós do 

que a Deus, você é o juiz, porque nós não podemos deixar de falar do que vimos 

e ouvimos" (Atos 4: 19-20). 

Tal como acontece com Pedro, é somente quando passamos de vergonha e medo 

de convicção ardente e forte compromisso que nós tornar-se útil no serviço do 

Senhor. 



É possível que Timoteo tinha-se tornado um pouco medroso ou apático em seu 

ministério. As dificuldades e oposição que ele encontrou em Éfeso, tanto de 

dentro e fora da igreja ali, pode ter tomado um pedágio em sua coragem. Seu 

fogo espiritual pode ter arrefecido. Nesta segunda carta a Timóteo, Paulo dá 

apenas um elogio, dizendo: "Estou consciente da fé sincera dentro de vós" (1: 

5). O restante da carta é dedicada à exortação. Embora ele não acusa Timoteo 

do pecado, ele dá muitas admoestações (ver 1: 8; 1:13; 2: 1, 15, 22; 4: 1-2, 4: 

5). 

Durante Seu ministério terreno, Jesus deixou claro o custo do discipulado para 

aqueles que são fiéis e sem vergonha. "Todo aquele, pois, que me confessar 

diante dos homens," Ele disse: "Eu também o confessarei diante de meu Pai que 

está nos céus" (Mat. 10:32). Ele, então, dá o inverso preocupante dessa 

promessa: "Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante 

de meu Pai que está nos céus" (v 33).. No relato de Marcos, Jesus falou a mesma 

verdade ainda mais pungente: "Porque, quem se envergonhar de mim e das 

minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do homem se 

envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos 

"(Marcos 8:38). 

Uma pessoa que se recusa a proclamar abertamente Jesus Cristo como Senhor 

e Salvador dá provas de que ele não pertence a Cristo, não importa o pedido for 

feito por ser cristão. O verdadeiro discipulado é caro. Um cristão nominal que 

não vai mesmo "confessar [Jesus] diante dos homens" certamente não vai pagar 

o preço que fiel, discipulado contínuo pode incorrer. "Quem ama seu pai ou sua 

mãe mais que a mim não é digno de mim", disse Jesus, "e quem ama o filho ou 

a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e 

siga-Me depois é não é digno de mim Quem acha a sua vida, perdê-la, e quem 

perder a sua vida por minha causa achá-la "(Mat. 10: 37-39).. A marca de um 

verdadeiro seguidor de Cristo é vontade de colocar sua própria vida em risco. A 

partir da perspectiva da eternidade, no entanto, que é um pequeno preço. "Pois 

que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Jesus 

perguntou retoricamente: "Porque o que dará o homem em troca da sua 

alma?" (Marcos 8: 36-37). 

A palavra Inglês mártir traduz o grego Martur , que significa simplesmente 

testemunha. Mas porque tantos cristãos primitivos pagos pelo seu testemunho 

com a própria vida, mártir eventualmente adquirida que significado especial. 

O custo do discipulado não começou com os santos do Novo 

Testamento. Inúmeros santos sob a Antiga Aliança, e mesmo antes da Antiga 

Aliança, de boa vontade e de bom grado sofreu por causa de sua fé inabalável 

no Senhor. Consequentemente, "Deus não se envergonha de ser chamado o seu 

Deus" (Heb. 11:16). Alguns "foram torturados, não aceitando o seu lançamento, 

a fim de que eles possam obter uma melhor ressurreição;. E outros 



experimentaram escárnios e açoites, sim, também cadeias e prisões Eles foram 

apedrejados, serrados ao meio, eles foram tentados, eles foram condenado à 

morte com a espada; andaram de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e 

maltratados (homens dos quais o mundo não era digno), errantes pelos desertos 

e montanhas e cavernas e buracos no chão "(11 : 35-38). 

Como os santos, o grande reformador João Hus não tinha vergonha do seu 

Senhor e por isso pagou o preço físico final. Em 1415, quando ele era um pastor, 

em Praga, esta "estrela da manhã da Reforma", como ele é muitas vezes 

chamado, foi preso, condenado e sentenciado a queimar na fogueira por pregar 

o verdadeiro evangelho. Quando as chamas tragado seu corpo, ele citou o 

Salmo 25: 2, orando: "Deus meu, em ti confio, não me deixe ter vergonha, não 

deixe que os meus inimigos triunfem sobre mim." Ele não tinha medo de 

morrer, só de ter vergonha de seu Mestre. 

Mesmo que eles não ouviram o evangelho, todos os homens são responsáveis 

perante Deus ", porque o que se sabe sobre Deus é evidente entre eles, porque 

Deus tornou evidente para eles Pois desde a criação do mundo os atributos 

invisíveis, o seu eterno. poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, 

sendo percebidos por meio do que tem sido feito, de modo que eles fiquem 

inescusáveis "(Romanos 1: 19-20.). Para aqueles que tiveram a bênção 

imensurável de ouvir o caminho da salvação, de ter "conhecimento do Senhor 

e Salvador Jesus Cristo", ainda se recusam a confiar nele ", o último estado 

tornou-se pior para eles do que o primeiro. Para isso seria melhor para eles não 

terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, a afastar-se do 

santo mandamento que lhes "(2 Pedro 2:21). 

É característica da pessoa não salva de que se envergonhar de Cristo ", porque 

a mente posta na carne é inimizade contra Deus, pois não sujeitar-se à lei de 

Deus, pois não é mesmo capaz de fazê-lo" (Rm . 8: 7; cf. 5:10; Col. 

2:21). Portanto, quando um crente se envergonhar de Cristo, ele está agindo 

como um incrédulo. A vergonha que marca a alma descrente nunca devem 

marcar um cristão, mas tragicamente às vezes acontece. A vergonha pode ser 

óbvia e pública ou pode ser sutil e privado, mas o Senhor sempre sabe disso e 

se entristece. 

O escritor de Hebreus nos lembra que "convinha que aquele, para quem são 

todas as coisas, e por meio de quem são todas as coisas, em trazendo muitos 

filhos à glória, aperfeiçoasse o autor da salvação deles por meio de sofrimentos. 

Pois tanto o que santifica como aqueles que são santificados, vêm todos de um 

só, razão pela qual ele não se envergonha de lhes chamar irmãos "(Hb 2: 10-

11.). Citando o magnífico salmo messiânico 22, ele reforça que a verdade, 

dizendo: "Eu vou proclamar o teu nome a meus irmãos" (v. 12). O Senhor nos 

redimiu através do Seu sofrimento, através do qual Ele se tornou "pecado por 

nós, para que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo" (2 Cor. 5:21). Ele 



"entregou a si mesmo por nossos pecados, para que Ele possa nos livrar do 

presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai" (Gal. 1: 4). 

Um cristão de ter vergonha do Senhor é causada por um interesse próprio sem 

vergonha que não está disposto a pagar o preço do discipulado fiel. Ao longo 

da história da Igreja, o nome do Senhor sofreu censura por causa do pecado do 

Seu povo. No entanto, apesar dos nossos muitos pecados, incluindo a nossa 

vergonha dEle, o Senhor sem pecado e justos não se envergonha de nós! Ele 

não hesite em nos irmãos (cf. Heb. 2,11) chamar, mesmo quando estamos com 

vergonha de chamá-lo Senhor. 

Falando diretamente a Timóteo, e, indiretamente, a todos os crentes, Paulo 

apresenta oito meio pelo qual um cristão pode proteger contra ter vergonha de 

Cristo. São eles: renovar o seu dom (1: 6); considerar a sua recursos (v. 

7); aceitar o seu sofrimento (v 8a.); lembre-se o seu chamado (vv 8b-

10.); realizar o seu dever (vv 11-12a.); confiar em sua segurança (v 

12b.); afirmar a sua doutrina (vv 13-14.); e escolher seus associados (vv. 15-

18). 

Renove o seu Presente 

E por esta razão que eu lembrá-lo para acender de novo o dom de 

Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. (1: 6) 

Como já mencionado, parece provável que fervor e devoção de Timoteo tinha 

arrefecido em algum grau. Primeira admoestação de Paulo, portanto, era para 

este jovem pastor de renovar seu compromisso divinamente inspirada de 

proclamar e defender o evangelho e para pastorear fielmente os crentes Deus 

confiado aos seus cuidados. 

Por esta razão, refere-se à "fé sincera dentro" Timoteo elogiado no verso 

anterior. O produto da fé sincera é fiel serviço, eo coração de serviço fiel está 

ministrando o nosso presente, sem reservas, pois o Senhor, o dom que Ele 

distribui "para cada um individualmente como quer" (1 Cor. 12:11). Além de 

ministrar o nosso presente no serviço do Senhor, nossa vida na terra é inútil. O 

nosso único objectivo, como cristãos, é obedecer e servir ao Senhor pelo dom 

com o qual Ele nos abençoou com exclusividade cada um de nós, para que o 

corpo seja edificado para ser eficaz na evangelização. 

Paulo queria lembrar Timoteo de algo que ele já sabia. Anazpureō ( para 

kindle de novo ) significa literalmente "para manter o fogo vivo", para atiçar 

as brasas em chamas e não deixá-los morrer. Ele carrega a mesma idéia de 

constância como faz a declaração do apóstolo: "Eu morro todos os dias" (1 Cor. 

15:31). Precisamos continuamente enterrar vontade própria, a fim de permitir 

que continuamente o Espírito Santo de Cristo para trabalhar a Sua vontade 



através de nós. Assim como cada crente, como Paulo, precisa acordar todos os 

dias e enterrar auto, cada crente também precisa de cada dia para 

continuamente kindle de novo o dom de Deus que recebeu. A expressão 

negativa do comando é "Não extingais o Espírito" (1 Ts. 5:19). Sob a orientação 

do Espírito, e em Seu poder, temos de exercer regularmente o dom que 

recebemos de Deus, para que não se atrofia por falta de cuidados e desuso. 

Presente traduz o carisma , o que denota uma expressão específica 

do Charis ("graça") e, portanto, carrega a idéia de um dom da graça. Refere-se 

às categorias gerais de dons espirituais que Paulo explica em Romanos 12 e 1 

Coríntios 12. Deus soberanamente concede essas capacitações sobre os crentes 

de acordo com sua própria vontade divina, totalmente à parte de qualquer mérito 

pessoal, qualificação, ou buscando. Por isso, "uma vez que temos dons 

[ charismata , plural de carisma ] que diferem de acordo com a graça [ charis ] 

que nos foi dado ", Paulo admoestou os crentes em Roma," deixar que cada 

exercê-los em conformidade "(Rom. 12: 6). 

No presente passagem, Paulo usa o singular carisma , da mesma forma como 

Pedro faz em sua primeira carta: "À medida que cada um recebeu um dom 

especial, empregá-lo em servir uns aos outros, como bons administradores da 

multiforme graça de Deus ;. .. para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus 

Cristo, a quem pertence a glória e poder pelos séculos dos séculos Amém "(1 

Pedro 4: 10-11).. Em ambos os casos, os apóstolos estão falando da única dons 

espirituais de cada crente, o que pode abranger vários dons específicos. 

Superdotação divina do crente é inseparável de sua vocação divina. Na 

salvação, presentes de carência de cada cristão é concedida a ele 

exclusivamente para equipá-lo para servir a Deus na área ou áreas de ministério 

específico para o qual ele foi chamado. Os presentes graça são capacitações 

divinas para o serviço eficaz do Senhor. Superdotação de Timóteo preparou-o 

não só para pregar e ensinar, mas também para "fazer o trabalho de um 

evangelista, [de modo a] cumprir o seu ministério" (2 Tim. 4: 5). 

Esse dom de Deus para pregar a Palavra já está em você, Paulo lembrou a 

Timóteo. Ele foi recebido na salvação, mas não tinha vindo à fruição 

integral; ele não estava sendo utilizado em toda a extensão do chamado de 

Timóteo e do poder do Espírito. No capítulo 4, ele explica explicitamente o que 

ele quer dizer com a acender de novo o dom de Deus que está em 

você. "Prega a palavra", ele adverte; "Estar pronto a tempo e fora de tempo, 

admoesta, repreende, exorta, com muita paciência e instrução" (2 Tim. 4: 2). 

Através da imposição das minhas mãos pode significar que Paulo impôs as 

mãos sobre Timóteo, no momento da sua conversão, o que correspondeu a hora 

de receber o seu dom espiritual único. Ou pode significar que dom espiritual de 

Timóteo era extraordinário, sendo recebido, ou talvez reforçada em um 



momento posterior, através das ... mãos do apóstolo, bem como através da 

"imposição das mãos pelo presbitério" (1 Tim. 4:14), e "de acordo com as 

profecias feitas anteriormente acerca de vós" (1 Tim. 1:18). 

Mas admoestação básica de Paulo a Timóteo, e para cada crente, permanece 

inalterada. Superdotação Divino deve ser continuamente reacendeu, ventilou-

se em chamas, a fim de que Cristo possa funcionar plenamente a Sua vontade 

para nós e através de nós. O próprio fato de que nós temos dons de Deus exige 

a sua utilização plena e constante. E o fato de que cada crente tem um dom 

concedido por Deus significa que cada crente tem um ministério divinamente 

equipada. 

Quaisquer que sejam os dons específicos nosso superdotação pode abraçar, eles 

estão continuamente a ser exercido no poder de Deus para a extensão do seu 

reino, para a construção de sua igreja, e para a glória do Seu nome. Se um crente 

tem o dom de profecia, deve ser exercida "de acordo com a medida da fé; se o 

serviço, seja em ministrar; se é ensinar, em seu ensino; ou que exorta, use esse 

dom em exortar; o que reparte , com liberalidade; o que preside, com cuidado; 

o que exercita misericórdia, com alegria "(Rm 12: 6-8.). E em todos os casos, 

ele não deve ser "ficando para trás em diligência, [mas ser] fervorosos no 

espírito, servindo ao Senhor" (v. 11). 

Embora o presente de Timoteo foi dada a ele por Deus através do Espírito Santo 

e colocado dentro dele, não poderia tornar-se evidente ou começar a funcionar 

até que ele foi contratado para ministrar. Em um semelhante, embora não como 

uma maneira única, cada crente deve genuinamente e sem reservas a dedicar-se 

ao serviço do Senhor na energia do Espírito antes de sua superdotação pode se 

tornar verdadeiramente evidente ou eficaz. Quando o desejo do nosso coração 

é agradar ao Senhor, o Senhor nos guiará por esse desejo em áreas específicas 

do serviço para o qual Ele nos presenteou. O Senhor não zombar de Seus 

filhos. Ele amorosamente concede desejos que correspondem aos Seus dons. 

Quando começamos a funcionar na área em que Deus nos presenteou, nossa 

ousadia em seu serviço vai crescer, porque sabemos que estamos a fazer o que 

Ele nos designou, e equipado para fazer. Nada dá um crente mais coragem e 

mais proteção de se envergonharem de Cristo do que saber que ele está na 

vontade do Senhor e está operando seu dom no poder do Espírito Santo. 

Considere seus recursos 

Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, 
amor e disciplina. (1: 7) 

Um segundo meios para se proteger contra ter vergonha de Cristo é a de 

considerar os nossos recursos divinos. O verbo grego ( didomi ) atrás não tenha 



dado está no aoristo indicativo tensa, mostrando passado ativa concluída 

ação. Deus já nos providenciou os recursos. 

O Senhor pode recusar ajuda especial até que tenhamos necessidade 

especial. Jesus disse aos Doze: "Quando vos entregarem, não ficar ansioso 

sobre como ou o que você vai falar;. Para ele será dado naquela hora o que 

haveis de falar Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito de vosso Pai é 

que fala em vós "(Mt 10: 19-20.). Mas Deus providenciou tudo o que 

precisamos para todos os dias de vida e serviço fiel quando no princípio cremos. 

A partir de uma perspectiva negativa, podemos ter certeza de que 

qualquer espírito de timidez que possamos ter não é de Deus. Ambos os 

testamentos falar de um medo adequado e apropriado de Deus, no sentido de 

admiração e reverência. Mas deilia é um tímido, covarde, medo vergonhoso 

que é gerada pelo caráter fraco, egoísta. O Senhor nunca é responsável pela 

nossa covardia, a nossa falta de confiança, ou nosso ser vergonhoso Dele. O 

substantivo deilia ( timidez ) é usado somente aqui no Novo Testamento e, ao 

contrário, o termo mais comum, por medo ( Phobos ), carrega um significado 

geralmente negativo. 

Os recursos que temos do nosso Pai celestial são poder, amor e 

disciplina. Quando estamos vacilando e apreensivo, podemos ter certeza de que 

é porque nosso foco é em nós mesmos e nossos próprios recursos humanos, em 

vez de o Senhor e Seus recursos divinos disponíveis. 

Dunamis ( poder ) denota grande força ou energia, e é o termo de que 

cheguemos a dinâmica e dinamite. Ele também traz a conotação de energia 

eficaz, produtivo, e não no que é cru e desenfreado. Deus nos dá o 

Seu poder para que nós para ser eficaz em seu serviço. Paulo não orou para que 

os crentes em Éfeso pode ser dado poder divino, mas que eles possam estar 

cientes do poder divino que já possuía. "Rezo para que os olhos do vosso 

coração seja iluminado", escreveu ele, "para que saibais qual seja a esperança 

da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual 

é a superação grandeza do seu poder para nós que cremos. Estes são, de acordo 

com a operação da força do seu poder, que Ele trouxe em Cristo, ressuscitando-

o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais "( Ef. 

1: 18-20). Através de Cristo, temos o recurso do próprio sobrenatural de 

Deus poder, o próprio poder Ele costumava levantar Cristo dentre os mortos. 

Embora santos do Antigo Testamento não foram habitados pelo Espírito Santo 

no mesmo grau de plenitude que os crentes do Novo Testamento são (cf. Jo 

14,17), eles não têm o recurso do Espírito de Deus fornecendo ajuda divina 

como eles viveram e serviram. Eles entenderam, como Zacarias declarou a 

Zorobabel, que sua força não era por humanos "'pode nem ... poder, mas pelo 

meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos" (Zc 4: 6.). 



É de extrema importância a entender que Deus não fornece Seu poder para nos 

apropriar indevidamente para nossos próprios fins. Ele oferece o 

Seu poder para cumprir Seus propósitos através de nós. Quando a nossa 

confiança é apenas nele, e nosso desejo é apenas para servi-Lo, Ele está disposto 

e "capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou 

pensamos, segundo o poder que opera em nós" (Ef 3.: 20). 

Deus também deu a cada crente o recurso de Seu próprio divino amor, que, 

como o Seu poder, recebemos no momento do nosso novo nascimento. Em sua 

carta à igreja de Roma, Paulo exultou: "O amor de Deus foi derramado em 

nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dada" (Rom. 5: 5). 

O amor que temos de Deus é ágape , o amor volitivo e abnegado que deseja e 

trabalha para os melhores interesses da pessoa amada. Não é emocional e 

condicional, como philos o amor muitas vezes é, e não tem nada em comum 

com Eros amor, que é sensual e egoísta. O amor que temos de Deus é 

constante. Ele não compartilha o fluxo e refluxo ou a imprevisibilidade desses 

outros amores. É uma graça abnegado que diz para os outros, na verdade, "Eu 

te darei a mim mesmo longe em seu nome." Dirigido de volta a Deus, de quem 

se tratava, ele diz: "Eu vou dar a minha vida e tudo o que tenho para lhe 

servir." É "amor no Espírito" do crente (Col. 1: 8), o amor divinamente 

outorgado de quem vai "dar a vida pelos seus amigos" (João 15:13). É o "amor 

sincero dos irmãos" pelo qual "fervorosamente se amam de coração" (1 Pedro 

1:22), o "perfeito amor [que] lança fora o medo" (1 João 4:18). É o amor que 

afirma, sem reservas ou hesitação: "Se vivemos, vivemos para o Senhor, ou se 

morremos, morremos para o Senhor, por isso, se vivemos ou morramos, somos 

do Senhor" (Rom. 14: 8). Acima de tudo, ele é "o amor de Cristo, que excede 

todo o entendimento" (Ef. 3:19). 

Nossas vidas espirituais são medidos com precisão por nosso amor. Se o nosso 

primeiro amor é para si mesmo, a nossa vida vai centrar-se na busca de nosso 

próprio bem-estar, os nossos próprios objetivos, o nosso próprio conforto e 

sucesso. Não vamos nos sacrificar para os outros ou até mesmo para o 

Senhor. Mas se ama com o amor que Deus oferece, a nossa vida vai centrar-se 

em agradá-Lo e em buscar o bem-estar dos outros, especialmente outros 

cristãos. O amor divino é o primeiro fruto do Espírito, e manifesta-se quando 

nós "vivemos pelo Espírito [e] ... andar pelo Espírito" (Gl 5:22., 25). 

Sōphronismos ( disciplina ) tem o significado literal de uma mente seguro e 

som, mas também carrega a idéia de um adicional, disciplinada e mente 

devidamente priorizadas auto-controlado. Deus-dada disciplina permite que os 

crentes a controlar todos os elementos de suas vidas, seja ela positiva ou 

negativa. Permite-lhes a experiência de sucesso sem se tornar orgulhoso e sofrer 

falha, sem se tornar amargo e sem esperança. A vida disciplinada é a vida 



divinamente ordenada, em que a sabedoria divina é aplicada a todas as 

situações. 

Em sua carta à igreja de Roma, Paulo usa a forma verbal do termo, advertindo: 

"Eu digo a cada um dentre vós que não pense mais alto de si mesmo além do 

que convém pensar, mas pensar de modo a ter bom senso [ sōphrone ], como 

Deus repartiu a cada um uma medida de fé "(Rom. 12: 3). Em sua primeira carta 

a Timóteo (3: 2) e, em sua carta a Tito (1: 8; cf. 2: 2), ele usou a forma adjetivo 

para descrever uma qualidade fundamental que deve caracterizar os 

superintendentes, ou seja, a de ser prudente e sensata. 

Quando vivemos pela piedosa disciplina que os nossos graciosos suprimentos 

Senhor, as nossas prioridades são colocadas na ordem correta, e todos os 

aspectos da nossa vida é dedicada ao avanço da causa de Cristo. Por causa de 

sua disciplina capacitado pelo Espírito Santo, Paulo podia dizer: "Eu corro de 

tal forma, como não sem meta; eu caixa de tal forma, não como batendo no ar, 

mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que não 

possivelmente, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser 

desqualificado "(1 Cor. 9: 26-27). 

A grande triunvirato de poder espiritual, amor e disciplina pertencem a cada 

crente. Estes não são dons naturais. Nós não nascemos com eles, e eles não 

podem ser aprendidas em sala de aula ou desenvolvido a partir da 

experiência. Eles não são o resultado de herança ou ambiente ou instrução. Mas 

todos os crentes possuem essas maravilhosas, dadas por Deus 

dotes: poder, para ser eficaz em seu serviço; amor, para ter a atitude correta 

para com Ele e outros; e disciplina, para se concentrar e aplicar cada parte de 

nossas vidas de acordo com a Sua vontade. 

Quando esses dons estão todos presentes, resultados maravilhosos 

ocorrer. Nenhuma afirmação melhor afirmar essa realidade pode ser encontrada 

do que na carta de Paulo à igreja de Éfeso, a quem ele disse: 

Por esta razão, me ponho de joelhos diante do Pai, do qual toda a família nos 

céus e na terra toma o nome, para que Ele vos conceda, de acordo com as 

riquezas da sua glória, para ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no 

interior homem; para que Cristo habite em seu coração por meio da fé; e que 

você, estando arraigados e alicerçados em amor, pode ser capaz de 

compreender, com todos os santos, qual seja a largura, comprimento e altura e 

profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, 

para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso 

para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou 

pensamos, segundo o poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em 

Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre. Amém. (Ef. 3: 14-21; 

grifo do autor) 



Aceite seu sofrimento 

Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem 

de mim, seu prisioneiro; mas comigo os meus sofrimentos pelo 
evangelho (1: 8-A) 

Um terceiro meio para se proteger contra ter vergonha de Cristo está aceitando 

as consequências de ser fiel. Consequentemente, Paulo aconselhou Timóteo a 

preparar-se para o engano, a animosidade e rejeição. 

Por isso se refere ao dom divino concedido e recursos Paulo acabou 

mencionado nos dois versículos anteriores. "À luz dessas bênçãos 

imensuráveis", o apóstolo estava dizendo: "você não tem motivos para se 

envergonhar do testemunho de nosso Senhor, ou de [Paulo] Seu 
prisioneiro. Não tenha medo de citar o nome de Cristo ou a ser conhecido como 

meu amigo e companheiro de ministro ". 

No momento esta carta foi escrita, provavelmente em UM . D . 66, ser cristão 

não só trouxe a crítica quase universal, mas frequentemente a perseguição, a 

prisão (como Paulo foi, então, experimentar), e até mesmo a morte. Para ser 

associado com o Senhor, ou com Paulo, seu encarcerado, pode ser caro ao 

extremo. É interessante e significativo que o apóstolo não se considerava 

principalmente para ser um prisioneiro de Roma, mas em vez dele, ou seja, 

do Senhor Jesus Cristo, que tinha o controle soberano de sua vida. Ele poderia 

dizer: "Eu carrego no meu corpo as marcas-marcas de Jesus" (Gl. 6:17). 

Mas sendo um prisioneiro não resultou apenas da sua fidelidade a Cristo, mas 

também resultou na promoção da causa de Cristo. Ele disse à igreja em Éfeso, 

"Eu, Paulo, [sou] o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios" (Ef. 

3: 1). Para os crentes de Filipos, ele disse: "Agora eu quero que você saiba, 

irmãos, que as minhas circunstâncias se voltaram para fora para o maior 

progresso do evangelho, para que a minha prisão na causa de Cristo tornou-se 

conhecido a toda a guarda pretoriana e para todos os outros, e que a maioria dos 

irmãos, confiando no Senhor por causa da minha prisão, têm muito mais 

coragem de falar a palavra de Deus sem medo "(Fl 1: 12-14.). 

Paulo não iria pedir a Timóteo para fazer o que ele não faria isso. Junte-se a 

mim, disse ele, em sofrimento para o evangelho (cf. 2: 3). Junte-se a ... no 

sofrimento traduz o, composto única palavra grega sunkakopatheō , que aqui é 

um imperativo ativo. Paulo exortou Timóteo a partilhar o seu próprio maior 

desejo, o seu propósito supremo na vida: "sei [Cristo], e do poder da sua 

ressurreição, ea comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com sua 

morte" (Filipenses 3:10). . 



É importante notar que Paulo está falando sobre o sofrimento por causa do 

evangelho, não sobre o sofrimento punição por nossos pecados. Devemos dar 

"nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja 

desacreditado" (2 Cor. 6: 3). "Se você está injuriado para o nome de Cristo, 

você é abençoado, porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre você", 

explica Pedro. Mas, "de maneira nenhuma deixar qualquer um de vós padeça 

como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou um intrometido problemático" (1 

Pedro 4: 14-15).Em vez disso, "Que aqueles que sofrem segundo a vontade de 

Deus", Pedro passou a dizer, "confiar as suas almas ao fiel Criador, fazendo o 

que é certo" (v. 19). 

Mas quando vivemos uma vida moral divina antes de nossa família, os nossos 

colegas, nossos colegas de trabalho, ou nossos vizinhos, podemos esperar que 

a hostilidade de uma forma ou de outra, porque a sua imoralidade e impiedade 

será mais evidente, por contraste. Quando nos confrontamos com seu pecado e 

testemunhar a sua necessidade de arrependimento e salvação, vamos ser 

ressentido. 

Mais tarde nesta carta, Paulo ecoa promessa de Jesus de que "no mundo tereis 

aflições" (João 16:33), garantindo a Timóteo que, "de fato, todos os que 

desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" (2 Tim. 

3:12). O sofrimento é o custo inevitável de uma vida piedosa. 

Mas o sofrimento de Cristo é mais um privilégio do que um sacrifício, mais 

uma bênção do que um calvário. "Mesmo se eu estou sendo derramado como 

libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé", ele disse aos crentes de Filipos: 

"Alegro-me e compartilhar minha alegria com todos vós" (Fp. 2:17). Ele podia 

dizer com honestidade humilde ", em tudo [estamos], nós nos recomendamos 

como servos de Deus, em grande resistência, nas aflições, nas necessidades, nas 

angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas insônia, em 

fome, na pureza, na ciência, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no 

amor verdadeiro, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da 

justiça para a mão direita e à esquerda "(2 Cor. 6: 4-7). 

Devemos compartilhar essa atitude altruísta com Paulo e com os apóstolos em 

Jerusalém, que "seguiram o seu caminho a partir da presença do [judaica] 

Conselho, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas 

por esse Nome" (Atos 5:41 ). 

Lembre-se de sua chamada 

de acordo com o poder de Deus, que nos salvou, e chamou com 

uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o 

seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus 

desde toda a eternidade, mas agora foi revelado pelo 

aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a 



morte, e trouxe vida e imortalidade à luz através do evangelho, (1: 

8b-10) 

Um quarto meios para se proteger contra ter vergonha de Cristo é simplesmente 

para lembrar a nossa santa vocação de nosso Pai Celestial, que, como Paulo 

acaba de declarar, compartilha Seu poder divino com os Seus filhos. 

Estes poucos versos são de um estudo da soteriologia, a doutrina da salvação, 

em miniatura. O apóstolo não era, é claro, ensinando Timoteo novas verdades, 

mas simplesmente lembrando-o do cardeal, verdades conhecidas do evangelho, 

verdades que devem motivar cada crente a fidelidade, para testemunho corajoso 

e viver para Jesus Cristo. 

Lembrando estas verdades e colocando a nossa confiança em Deus, que lhes 

deu-nos a "andar de modo digno do Senhor, para agradá-Lo em todos os 

aspectos, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus; 

reforçada com todo o poder, de acordo com seu poder glorioso, para a 

consecução de toda firmeza e paciência "(Col. 1: 10-11). 

Por causa do poder de Deus, podemos dizer com Paulo: "Posso todas as coisas 

naquele que me fortalece" (Fp. 4:13). Podemos testemunhar com Pedro que 

"são protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada 

para revelar-se no último tempo" (1 Pedro 1: 5).O todo-poderoso Deus que nos 

salvou tem igualmente suficiente poder para nos manter. Se estivéssemos 

"reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já 

reconciliados, seremos salvos pela sua vida" (Rom. 5:10). 

De Deus o poder nem sempre se manifesta em nossas vidas de maneiras 

óbvias. Quando Paulo havia orado três vezes que Deus iria remover uma certa 

aflição, "um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para buffet" dele, 

Deus respondeu: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na 

fraqueza" (2 Cor. 12: 7-8). Sem hesitação ou decepção, Paulo respondeu: "De 

boa vontade, pois, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo 

habite em mim. Por isso, estou bem contente com fraquezas, nas injúrias, nas 

angústias, nas perseguições, nas dificuldades, pelo amor de Cristo, pois, quando 

sou fraco, então é que sou forte "(vv 9-10.). 

Nosso amoroso Pai celestial é disposto e "capaz de manter [us] de tropeçar, e 

para fazer [us] ficar na presença de Sua glória irrepreensível com grande 

alegria" (Judas 24). À luz dessa verdade Paulo orou para que os crentes em 

Éfeso, onde ele havia ministrado fielmente por um número de anos: "[Que 

Deus] conceder-lhe, de acordo com as riquezas da sua glória, para ser reforçado 

com poder pelo seu Espírito no interior homem, de modo que Cristo habite em 

seus corações mediante a fé; e que, estando arraigados e alicerçados em amor, 

pode ser capaz de compreender, com todos os santos, qual seja a largura, 



comprimento e altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede 

todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus "(Ef. 

3: 16-19). 

Deus soberanamente projetado salvação, e Ele soberanamente inicia, sustenta e 

completa a salvação. Ele nos perdoou, justificou-nos, e nos libertou do pecado 

e de Satanás, da morte e do inferno. Em todos os sentidos e em todos os tensa-

passado, presente e futuro a Deus é o nosso Salvador. 

Esse é um tema importante nas cartas pastorais. O Todo-Poderoso é 

freqüentemente chamado Salvador (1 Tm 1: 1; 2:. 3; 4:10; Tito 1: 3; 2:10; 3: 4), 

como é Jesus (2 Tm 1:10; Tito 1.: 4; 2:13; 3: 6). Da mesma forma, a obra 

salvadora de Deus em Cristo é apresentado juntos em vários lugares (1 Timóteo 

2: 3-6; 4:10; 2 Tm 2:.. 8-10; Tito 2: 11-14; 3: 4-7 ). 

O Deus que nos salvou também nos chamou com, ou para, uma santa 

vocação. Paulo não está falando de incrédulos chamado de Deus ao 

arrependimento e à salvação, mas de Sua eficaz, economizando chamada de 

crentes, aqueles que foram salvos, para uma vida santa e, finalmente, para a 

santidade eterna e perfeita (cf. 1 João 3: 2). 

Assim como o Senhor não nos salvou segundo as nossas obras, mas por Sua 

graça, nem que Ele nos chamou para viver segundo as nossas obras, mas 

segundo o seu próprio propósito (o plano) e graça (os meios de 

funcionamento do plano). Assim como essa verdade inexplicável é a fundação 

do evangelho salvador, por isso também é a base de sustento daqueles que Ele 

nos salvou de Deus. Ele vai manter todos os eleitos até atingirem a glória. Jesus 

deixou claro que o propósito divino, trabalhando pela graça divina, chegaria a 

realização completa.Ele prometeu: 

Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira 

nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha 

vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que 

me enviou, para que de tudo o que ele me deu eu não perde nada, mas o 

ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele 

que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna; E eu mesmo o ressuscitarei no 

último dia .... Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer; e 

eu o ressuscitarei no último dia. (João 6: 37-40, 44; cf. Fl 1: 6; Jude 24-25.) 

Deus "nos escolheu nele [Cristo] antes da fundação do mundo, para que 

fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele" (Ef. 1: 4; cf. 1 Pedro 1: 2), isto é, 

que devemos viver de acordo o seu próprio propósito e graça que nos foi 

dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade.Nosso destino foi determinado 

e selado antes que o mundo começou. Porque nós agora pertencem a Cristo, 

podemos louvar e agradecer ao nosso Pai celestial que Ele nos amou, assim 



como Ele amou o seu Filho unigênito, "antes da fundação do mundo" (João 

17:24). Ele nos escolheu e nos amou ", de acordo com o eterno propósito que 

Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor" (Ef. 3:11). 

Mas este plano divino de toda a eternidade só agora foi revelado pelo 

aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte, e 
trouxe vida e imortalidade à luz através do evangelho. maioria das vezes no 

Novo Testamento (ver, por exemplo, 1 Tim. 6:14; 2 Tim. 4: 1, 8; Tito 

2:13), epiphaneia ( aparecer ) refere-se a segunda vinda de Cristo. Mas aqui, 

obviamente, refere-se a sua primeira vinda, quando Ele destruiu a morte. 

Katargeō ( abolir ) significa literalmente tornar inoperante. Não é que a 

morte não existe mais ou que os crentes são prometeu fuga dele, a menos que 

sejam arrebatados. Mas, para os crentes, a morte não é mais uma ameaça, já 

não um inimigo, não o fim. Citando primeiro de Isaías 25: 8 e, em seguida, a 

partir de Oséias 13:14, Paulo exultava: "Quando isto que é corruptível se 

revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, 

então virão sobre a palavra que está escrita, 'Morte foi tragada pela morte vitória 

O, onde está a tua vitória ó morte, onde está o teu aguilhão '"(1 Cor. 15: 54-

55).?. "Desde então, os filhos participam da carne e do sangue", o escritor de 

Hebreus explica: "Ele mesmo [Cristo] do mesmo modo também participou da 

mesma, que por sua morte, tornar impotente aquele que tinha o poder da morte, 

isto é, o dMal "(Heb. 2:14). 

Mais do que simplesmente abolir a morte, na Sua primeira aparição 

Cristo trouxe vida e imortalidade à luz através do evangelho. Não foi até o 

Filho de Deus se encarnou em Jesus Cristo, que Deus escolheu para revelar toda 

a verdade sobre eterna vida e imortalidade. Trazê-los aos meios de luz 

tornando-os conhecidos. Essa é a nossa área de especialização. Sabemos que a 

realidade incomensurável de eterna, a existência imortal. Essa também é a 

nossa alegria e esperança em Cristo. 

Realize Seu Dever 

para o qual fui constituído pregador, apóstolo e um professor. Por 

esta razão sofro também estas coisas, (1: 11-12a) 

Para ilustrar os próximos dois meios de se proteger contra ter vergonha de 

Cristo, Paulo chama de sua própria vida e ministério. O primeiro desses dois 

meios é perceber o dever de um, sobre o qual Paulo teve o mais forte convicção 

pessoal. Usando as mesmas palavras (no texto grego) como ele tinha em sua 

primeira carta (1 Tim. 2: 7), Paulo lembrou a Timóteo, fui constituído 

pregador, e apóstolo. 



O grego Ego (I) está na posição enfática, fortalecendo o sentido de "eu". Foi 

nomeado refere-se, é claro, a missão divina de Paulo, que ele recebeu de forma 

dramática na estrada de Damasco, após o que o Senhor informou Ananias, um 

fiel discípulo em Damasco, que Paulo "é um instrumento escolhido de Minas, 

para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel" (Atos 

9:15). Pelo menos duas vezes, Paulo testemunhou publicamente a esse 

chamado, em primeiro lugar nos degraus do quartel do exército romano diante 

de uma grande multidão em Jerusalém (Atos 22: 3-21) e, alguns anos depois, 

diante do governador romano Festus, o rei Agripa e sua esposa Berenice em 

Cesaréia (Atos 26: 2-23). 

Saul, como Paulo era conhecido antes de sua conversão, não tinha planos de se 

tornar um cristão. Quando ele encontrou pela primeira vez Cristo, ele foi o 

principal perseguidor da Igreja infantil (ver Atos 8: 1-9: 2). Nem, após sua 

conversão, foi seu próprio plano, ou qualquer outro plano humano, para que ele 

seja um embaixador especial para Jesus Cristo. Na praia perto Mileto, ele 

lembrou aos anciãos de Éfeso que recebeu seu ministério exclusivamente "do 

Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus" (Atos 20:24; 

cf. Col. 1:25 ). Em sua primeira carta à igreja de Corinto, ele afirmou que a 

verdade, em termos ainda mais fortes. "Porque, se anuncio o evangelho, não 

tenho nada a gabar-se de", disse ele; "Porque eu sou sob compulsão, porque ai 

de mim se eu não anunciar o Evangelho" (1 Cor 9:16.). 

Paulo primeiro menciona sua comissão como um pregador, como um 

proclamador, ou arauto, que oficialmente e publicamente anuncia uma 

mensagem em nome de um caso governante-in de Paulo, o Senhor Jesus 

Cristo. Ele também foi contratado como um apóstolo "de Cristo Jesus por 

vontade de Deus" (2 Tim. 1: 1; cf. 1 Tim 1: 1.) e um 

professor. Pregador enfatiza sua função no ministério, apóstolo enfatiza a sua 

autoridade, e professor enfatiza a sua interpretação da mensagem que ele 

autoritariamente proclamada. 

Foi por esta razão, isto é, sua tríplice vocação divina, que ele também [tinha 

que] sofrer estas coisas, uma referência, em geral, a sua "sofrimentos do 

evangelho segundo o poder de Deus" (v. 8) e, em particular, a sua solidão (1: 

4) e sua "prisão como um criminoso" (2: 7; cf. 1: 8). Ele sofreu porque ele 

pregou fielmente a plenitude do evangelho de salvação, porque ele proclamou 

que a verdade com autoridade divina, e porque ele interpretou que o Palavra 

com uma visão divina. Muitas vezes, o preço da devoção ao dever divino é a 

aflição causada pela mundo. 

Essas coisas também aplicada à longa lista de aflições Paulo menciona em sua 

segunda carta à igreja de Corinto, na qual, "na loucura", gabou-se "segundo a 

carne" (2 Cor. 11: 17-18). Falando com sarcasmo sobre certos "falsos apóstolos, 



obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, [que] se 

disfarçam como servos da justiça" (vv. 14-15), ele perguntou retoricamente, 

Eles são servos de Cristo? (Falo como se insano) eu ainda mais; em muito mais 

trabalho, muito mais em prisões; em açoites, sem número, muitas vezes em 

perigo de morte. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Três 

vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, 

uma noite e um dia passei no abismo. Eu estive em deslocações frequentes, em 

perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos meus compatriotas, perigos 

dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre 

falsos irmãos; Estive em trabalho de parto e fadigas, muitas noites sem dormir, 

em fome e sede, muitas vezes sem comida, frio e nudez. (Vv 23-27; cf.. 6: 4-

10) 

Ministério fiel no serviço do Senhor é sempre agridoce. Ele traz sofrimento e 

alegria, decepção e gratidão. É como o pequeno livro que representa julgamento 

que levou João "fora de mão do anjo, e comi-o, e era na minha boca doce como 

o mel, e quando eu tinha comido, o meu ventre ficou amargo" (Rev. 10:10 ). 

Mas, para Paulo, como deveria ser para cada crente, o sofrimento era um 

pequeno preço a pagar, porque a sua alegria sempre superado seu sofrimento, e 

sua satisfação sempre superaram as suas decepções. "Para mim, o viver é 

Cristo", alegrou-se ", e morrer é lucro" (Fl. 1:21)."Mesmo se eu estou sendo 

derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé", ele 

testemunhou mais tarde, nessa carta, "Alegro-me e compartilhar minha alegria 

com todos vós" (2:17). Ele deu testemunho semelhante aos crentes de Colossos, 

dizendo: "Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e na minha carne, 

que eu faço a minha parte em nome do seu corpo (que é a igreja) em encher o 

que está faltando na de Cristo aflições "(Colossenses 1:24). O pior sofrimento 

que aguentar não é comparável à nossa futura glória (Rom. 8:18). 

Charles Spurgeon deu uma ilustração vívida da satisfação primordial que vem 

de altruísta, o serviço dos deuses. 

Um homem deve levar um balde de água na cabeça e ser muito cansado com o 

peso; mas esse mesmo homem quando ele mergulha no mar devem ter mil 

baldes na cabeça sem perceber o seu peso, porque ele está no elemento e 

inteiramente o rodeia. Os deveres de santidade são muito cansativo para 

homens que não estão no elemento de santidade; mas quando uma vez que esses 

homens são lançados no elemento de graça, então eles suportar dez vezes mais, 

e não sentem o peso, mas são atualizados, assim, com alegria indizível. 

Dever pode trazer a dor mais profunda ou a maior alegria. Dever espiritual 

insatisfeito traz insatisfação incalculável, pesar e angústia, não importa o quão 

fácil pode ser infidelidade. Por outro lado, o dever cumprido espiritual traz 



satisfação e felicidade indizível, qualquer que seja o custo de fidelidade. O 

cristão que é obediente ao seu dever sob o Senhor pode dizer com Pedro: "Se 

alguém sofre como cristão, que ele não sentir vergonha, mas em que o nome 

glorifique a Deus" (1 Pedro 4:16). 

Confie a sua segurança 

mas não me envergonho; porque eu sei em quem tenho crido e 

estou convencido de que Ele é poderoso para guardar o que lhe 
confiei até aquele dia. (1: 12b) 

Resumindo seu depoimento anterior, e novamente usando sua própria 

experiência, Paulo dá um sexto meios para se proteger contra ter vergonha de 

Cristo: confiando na segurança espiritual. 

Paulo era não se envergonha de seu Senhor, pois, diz ele, eu sei em quem 

tenho crido. Oida (saber) carrega a idéia de saber com certeza. Ele é usado com 

freqüência no Novo Testamento de Deus do próprio conhecimento e do homem 

de conhecer por revelação direta de Deus ou por uma experiência pessoal. No 

Sermão da Montanha, Jesus usou esse verbo em assegurar seus ouvintes: "Seu 

Pai sabe do que você precisa, antes de vós lho pedirdes" (Mateus 6: 8.). João 

usa-lo repetidamente de conhecimento de Jesus. Ele registra que "Ele mesmo 

[Jesus] sabia o que tinha a intenção de fazer" (João 6: 6), e que "Jesus sabia, 

desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de 

trair" ( v 64;. cf. 08:14; 11:42; 13:11). 

A quem se refere tanto a Deus Pai (v. 8) ou a Jesus Cristo (vv 9-10.). Em ambos 

os casos, o significado básico é o mesmo-Paulo tinha em primeira mão, íntimo, 

poupando conhecimento de Deus. 

Pisteuo ( tenho crido ) está em um tempo perfeito, indicando algo que 

começou no passado e tem resultados contínuos. Como já foi referido, o objeto 

de um certo conhecimento de Paulo não era uma coisa, ou até mesmo a verdade 

de Deus, tão importante quanto o que é, mas sim o próprio Deus. Não foi 

divinamente revelado teologia de Paulo, mas o que lhe revelou que a teologia, 

em quem ele acreditava. Ele era, nas palavras de João, um pai espiritual, que 

tinha chegado a conhecer o Eterno (1 João 2:14). 

Estou convencido, ele testemunha, que Ele [Deus] é capaz [ dunatos , lit., é 

poderoso o suficiente] para guardar o que lhe foi confiada. Phulassō (para se 

proteger) foi um termo militar usado de um soldado de guarda, que era 

responsável com a própria vida para proteger o que foi confiado aos seus 

cuidados. Ele estava convencido não só por promessas divinas, mas também 

pela fidelidade constante de Deus, já exibiu a ele em tal medida que ele pudesse 



testemunhar a partir de encontros pessoais e experiência. Ele perguntou 

retoricamente, 

Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou 

perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está 

escrito: "Por amor de ti somos ser condenado à morte o dia todo, fomos 

considerados como ovelhas para o matadouro." Mas, em todas estas coisas 

somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou convencido 

de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o 

presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, 

nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, 

que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. (Rom. 8: 35-39) 

Paulo confiou sua segurança absoluta em Deus. Ele tinha sido através de anos 

de incansáveis tentações, provas e testes, oportunidades e dificuldades. Ele 

tinha visto o poder de Deus no trabalho novo e de novo, tanto nele e em torno 

dele. Ele tinha visto o Senhor salvar e curar e proteger e orientar e incentivar 

(cf. 2 Tim. 4: 14-18). Ele havia encontrado pessoalmente Cristo na estrada de 

Damasco e foi "arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que o homem 

não é permitido falar .... E por causa da suprema grandeza das revelações, por 

esta razão, a manter-me de exaltar a mim mesmo, foi-me dado um espinho na 

carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear-to me impedir de exaltar 

a mim mesmo! " (2 Cor. 12: 4, 7). 

Sua confiança não veio de um credo ou um sistema teológico ou de uma 

denominação ou uma ordenação. Ele veio apenas a partir de um relacionamento 

íntimo e ininterrupta com Deus, a quem ele deu a sua vida sem reservas, 

passando sobre a sua missão divina, sem preocupação com seu próprio bem-

estar, a segurança, ou a vida. Sem a menor reserva, todas essas coisas 

foram confiadas a Ele até aquele dia. Seu único "ambição, seja em casa ou 

ausente, [era] para ser agradável a Ele" (2 Cor. 5: 9). 

Mais tarde, na carta que Paulo identifica naquele dia, dizendo: "No futuro, é 

reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele 

dia; e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda "(2 

Tim. 4: 8). É o dia em que os crentes estarão diante do Bema , "o tribunal de 

Deus", em que "o trabalho de cada homem se tornará evidente (Rm 14:10.); 

para o dia vai mostrá-lo, porque é para ser revelado com fogo, e o fogo em si 

vai testar a qualidade do trabalho de cada homem "(1 Cor 3:13.), a fim de" que 

cada um pode ser recompensado por suas obras no corpo, de acordo com o que 

ele fez, seja bom ou bad "(2 Cor. 5:10). 

Como Pedro, Paulo sabia com certeza perfeito que ele foi "protegido pelo poder 

de Deus através da fé para uma [concluído] salvação preparada para se revelar 

no último tempo" (1 Pedro 1: 5). Ele tinha total confiança na promessa de Jesus 



a respeito de Suas ovelhas: "Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e 

ninguém as arrebatará da minha mão Meu Pai, que as deu para mim, é maior do 

que. todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai "(João 10: 28-

29). Quando a nossa vida pertence a Jesus Cristo, nada neste mundo, nem 

mesmo todos os demônios do inferno ou o próprio Satanás, pode nos tocar! 

Afirme sua Doutrina 

Manter o padrão das sãs palavras que você ouviu de mim, na fé e 

no amor que há em Cristo Jesus. Guarda, por meio do Espírito 

Santo que habita em nós, o tesouro que foi confiado a você. (1: 

13-14) 

Um sétimo guarda contra ter vergonha de Cristo está afirmando e sustentando 

doutrina correta. Embora a nossa confiança final é no próprio Cristo, a Sua 

verdade também é de grande importância. Ele é, de fato, absolutamente 

necessário para uma vida fiel, bem como para a segurança da nossa 

segurança. Se nós pertencemos a Cristo, que será seguro, mas se 

negligenciarmos a sua verdade, a nossa confiança em que a segurança vai 

minguar. Muitos cristãos, talvez a maioria, não têm a coragem de suas 

convicções, simplesmente porque eles não têm convicções claras. Antes de 

colocar sua vida em risco para o que você acredita, você deve acreditar. 

Durante uma entrevista de rádio, alguns anos atrás, eu disse: "O que é 

particularmente trágico sobre os muitos escândalos que assolam o 

evAngelicalalismo hoje é o fato de que muitas igrejas, e por isso muitas pessoas 

que se dizem cristãs, têm pouca preocupação com a verdade bíblica e padrões 

bíblicos de viver. Em nome do amor, compreensão e paz dentro da Igreja e com 

a sociedade, quase qualquer teologia é aceita, ou pelo menos não desafiado, não 

importa o quanto ele pode contradizer a Escritura. " 

Grande parte da igreja professa é ateológico, isto é, sem quaisquer convicções 

teológicas significativas. Como o mundo à sua volta, muitas pessoas que 

passam pelo nome de Cristo acreditam que para manter e ensinar doutrinas 

absolutas é ser sem amor, antagônicos, e até mesmo "anticristão". Eles se 

encaixam descrição de Paulo sobre aqueles nos últimos dias, que "não 

suportarão a sã doutrina; mas querendo ter comichão nos ouvidos, amontoarão 

para si doutores conforme as suas próprias concupiscências; e desviarão os 

ouvidos da verdade, e vai voltando às fábulas "(2 Tim. 4: 3-4). Quando você 

examinar aqueles que hoje ridicularizar doutrina, você descobre que eles são 

também, como aqueles nos últimos dias que Paulo diz "serão amantes de si 

mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, soberbos, maldizentes, 

desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, irreconciliáveis, 

caluniadoras, sem auto-controle, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, 

enfatuados, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo forma de 



piedade, embora tenham negado seu poder .... [Eles são] sempre aprendendo e 

nunca podem chegar ao conhecimento da verdade "(2 Tim. 3: 2-5, 7). Sã 

doutrina leva a uma vida santa, e a ausência dele para estar profano. 

Padrão traduz hupotupōsis , que foi usado de esboço de um escritor ou esboço 

de um artista, que estabeleceu as diretrizes e normas para a obra concluída. O 

cristão padrão é a Palavra de Deus, que engloba as sãs palavras que você já 

ouviu falar de mim [Paulo], apóstolo de Jesus Cristo. Nas Escrituras temos 

própria verdade e padrões de Deus, tudo o que precisamos ou deveria querer 

ter. É a verdade só divinamente inspirada, divinamente revelado, absoluto, 

único, perfeito e suficiente. Nele encontra-se todo o necessário para a salvação 

e para viver a vida salva. Mais tarde nesta carta Paulo recomenda a Timóteo, 

dizendo: "Desde a infância sabes as sagradas letras, que são capazes de dar-lhe 

a sabedoria que conduz à salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a 

Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a 

correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e 

perfeitamente habilitado para toda boa obra "(2 Tm 3: 15-17.). 

Coragem no ministério cristão, assim como na vida cristã em geral, não é 

possível para além de fortes convicções bíblicas. Mas Paulo dá equilíbrio 

necessário para o seu advogado. Convicções fortes estão a ser realizada e 

ensinou na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Quando defendemos a 

Palavra de Deus, um espírito sem amor hipócrita, a controvérsia resultante e 

oposição não são causados inteiramente pela ofensa de a própria verdade, mas 

também pela maneira ofensiva e não espiritual em que proclamá-la. Estamos a 

defender a Palavra de Deus na fé,isto é, com a atitude certa de confiança para 

com Deus; e devemos defendê-la no amor, com a atitude certa de bondade e 

compaixão para com os incrédulos e para os crentes mal ensinados e 

imaturos. "Falando a verdade em amor, estamos a crescer em todos os aspectos 

para ele, que é a cabeça, Cristo" (Ef. 4:15). Embora não deve ter uma dúvida ou 

uma ortodoxia morta, nem deveríamos ter um sem amor, frio e insensível 

ortodoxia. 

O Santo Espírito de habitando em todos os crentes é uma doutrina fundamental 

do Novo Testamento. Pouco antes de sua crucificação, Jesus prometeu aos 

discípulos: "Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique 

convosco para sempre; que é o Espírito da verdade" (João 14: 16-

17). Imediatamente antes de Sua ascensão Ele prometeu mais uma vez, "Ides 

receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas 

testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até à parte 

mais remota da terra" ( Atos 1: 8). "Você não está na carne, mas no Espírito, se 

de fato o Espírito de Deus habita em vós", Paulo declarou em sua carta 

Roman. "Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Ele" 

(Rom. 8: 9). Ele perguntou retoricamente crentes de Corinto: "Não sabeis que 



sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" (1 Cor. 3:16; 

cf. 6,19). 

Portanto, assim como Deus tem poder para guardar o que temos confiado a Ele 

(v. 12), Ele também dá -nos poder para proteger, por meio do Espírito Santo 

que habita em nós, o tesouro que Ele tem confiado a nós. Teólogos diria que 

este descreve ambos os lados da nossa segurança, o poder de Deus e manter a 

perseverança do Espírito energizado dos santos. No final da carta anterior, 

Paulo deu uma ordem similar: "Ó Timóteo, guarda o que foi confiado a você", 

especificamente advertindo-o para evitar a "tagarelice mundana e vazia e os 

argumentos contraditórias do que é falsamente chamado 'conhecimento'" (1 

Tim. 6:20). 

O depósito de nossas vidas com Deus é segura. A questão é: quão seguro é o 

seu depósito de verdade com a gente? Faculdades cristãs, seminários, pastores 

e outros líderes da igreja que se desviam da Escritura, desertar para "outro 

evangelho" e "querendo perverter o evangelho de Cristo" (Gal. 1: 6-7), vai 

enfrentar um terrível dia do ajuste de contas diante de Deus. A responsabilidade 

mais solene que qualquer crente tem, especialmente aqueles que o Senhor 

chamou para serem pregadores e professores, é defender e defender a 

integridade da Sua Palavra. 

Escolha seus associados 

Você está ciente do fato de que todos os que estão na Ásia se 

afastou de mim, entre os quais estão Phygelus e Hermógenes. O 

Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo porque muitas 

vezes ele me recreou, e não se envergonhou das minhas 

cadeias; mas quando estava em Roma, ele procurou ansiosamente 

para mim, e me encontrou-o Senhor lhe conceda encontrar 

misericórdia do Senhor naquele dia, e você sabe muito bem o que 
os serviços que prestou em Éfeso. (1: 15-18) 

Um oitavo meios para se proteger contra ter vergonha de Cristo é a de escolher 

cuidadosamente um de associados, um meio que Paulo aqui implica. Nestes 

quatro versos ele contrasta colegas de trabalho que estavam me envergonho do 

evangelho com aqueles que não foram. 

"Não se engane", advertiu a igreja de Corinto; "As más companhias corrompem 

os bons costumes" (1 Cor. 15:33). Se associarmos com os cristãos 

espiritualmente corajosas, a nossa própria coragem será reforçada. Por outro 

lado, se associar com aqueles que têm vergonha de Cristo e Seu evangelho, que 

em breve será manchada por essa vergonha. 

O primeiro grupo Paulo menciona incluídos todos os que estão na Ásia [que] 

se afastou dele. Eles tinham vergonha de Paulo, porque eles eram envergonho 



do evangelho que ele pregou e defendeu, e eles se tornaram ainda mais 

envergonhado e com medo quando ele foi preso por causa da fé (cf. v. 

8). Timoteo estava ciente de [que] verdade, porque ele tinha sido pastoreando 

alguns anos em Éfeso, uma cidade na província romana da Ásia. Uma vez que 

Paulo estava preso, muitos dos homens que estavam com ele, incluindo todos 

os que [estavam] na Ásia, tinham medo de ser considerado culpado por 

associação. Porque a sua primeira prioridade era a auto-preservação, eles não 

tinham mais nada a ver com o apóstolo, que não só havia ministrado com eles, 

mas para eles. 

Para ser rejeitada pelo mundo não é agradável, mas a ser abandonado por 

colegas de trabalho no serviço de Cristo é particularmente doloroso. Para que 

aqueles que você gastou sua vida alimentando espiritualmente se afastar de 

você, e às vezes até mesmo contra você, é de partir o coração ao extremo. 

Paulo tinha se dado sem reservas a esses homens da Ásia. Como os crentes 

gálatas, eles eram filhos espirituais de Paulo, com quem ele estaria em "trabalho 

até que Cristo [foi] formada em" eles (Gal. 4:19). Não era de admirar que ele 

expressou no início desta segunda epístola seu profundo desejo de ver Timoteo, 

um dos poucos que não tinham o abandonaram (2 Tim. 1: 4). 

Entre os desertores foram Phygelus e Hermógenes, sobre os quais não 

sabemos nada, mas sua covardia. Porque Paulo não diz nada mais para 

identificá-los, podemos supor que eles eram conhecidos por Timoteo. E porque 

ele se preocupa em nomeá-los especificamente para fora de muitos outros, 

parece provável que eles eram bem conhecidos na Ásia, que eles estavam perto 

de Paulo, e que eles eram líderes que tinham mostrado promessa. Eles 

provavelmente teriam sido os últimos a ser suspeitos de covardia, ingratidão, e 

ter vergonha de Cristo e de Paulo. 

Embora Paulo, sem dúvida, continuou a amar os homens que provaram que não 

amá-Lo, o seu amor não lhe permitiria esconder a sua deserção. "Aqueles a 

quem o Senhor ama Ele disciplina, e Ele açoita a todo filho a quem recebe" 

(Heb. 12: 6). Da mesma forma, o povo do Senhor são para disciplinar aqueles 

entre eles que são imorais e infiel. Mesmo anciãos que "continuam a pecar" 

deverão ser repreendidos "na presença de todos, para que também os outros 

tenham temor" (1 Tim. 5:20). 

O segundo grupo Paulo menciona está em contraste gritante com o grupo da 

Ásia. Paulo terminou a sua repreensão daqueles homens nomeando nomes, e 

ele começa estO elogio também nomeando um nome. Ele ora, o Senhor 

conceda misericórdia para [os da] casa de Onesíforo, que, como Phygelus e 

Hermógenes, eram conhecidos por Timoteo. Porque Paulo pede a Timóteo para 

cumprimentá-los (4:19), esta família, obviamente, viveu em ou perto de Éfeso. 



Onesíforo tinha amizade com Paulo, enquanto ele estava na prisão. Ele muitas 

vezes refrigerados Paulo e não tinha medo de suas correntes, isto é, do seu 

ser um prisioneiro. Ele visitou regularmente o apóstolo envelhecimento e 

ministrou às suas necessidades, sem medo e sem vergonha. Quando esse amigo 

veio primeiro a Roma, talvez a negócios, ele ansiosamente procurou Paulo 

até que ele encontrou ele, sugerindo que a pesquisa envolveu um tempo 

considerável, esforço e possivelmente perigo. 

Em profunda gratidão, Paulo novamente ora para que o Senhor [seria] 

conceder a ele para encontrar a misericórdia do Senhor naquele dia, no 

mesmo dia do julgamento dos crentes para as obras que ele mencionou no 

versículo 12 e refere-se novamente em 4: 8. A devoção de Onesíforo para Paulo 

tinha começado muitos anos antes. Ele provou sua coragem e fidelidade 

pelos serviços que prestou em Éfeso, quando o apóstolo ministrou lá. 

Como Onesíforo, Martin Luther, o instrumento principal de Deus na Reforma, 

possuía tal coragem piedosamente em grande abundância. Um biógrafo, Roland 

Bainton, escreve sobre ele: "Lutero tinha o rosto para ir a Jerusalém e que não 

seria desviaram Ele entraria Worms embora houvesse tantos demônios como 

telhas nos telhados .... Ele ignorou todos. considerações humanas e atirou-se 

totalmente a Deus "( Here I Stand: A Vida da Martin Luther [New York: 

Abingdon, 1950], 181). 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Os Elementos de uma vida espiritual 

forte (2 Timóteo 2: 1-7) 

Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E 

as coisas que você já ouviu falar de mim na presença de muitas 

testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, que sejam 

capazes de ensinar a outros. Sofre comigo como bom soldado de 

Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça ativa nos 

assuntos da vida cotidiana, para que ele possa agradar aquele que 

o alistou como soldado. E também, se alguém concorre como 

atleta, ele não ganhar o prêmio, a menos que ele compete de 

acordo com as regras. O fazendeiro e trabalhador deveria ser a 

primeira a receber a sua parte das culturas. Considera o que digo, 
porque o Senhor te dará entendimento em tudo. (2: 1-7) 

Há alguns anos, dois adolescentes foram descobertos em um quarto no sótão 

acorrentado a suas camas, onde foram confinados desde a infância. Eles foram 

totalmente desorientado e quase animalesco no comportamento. Eles tinham 

sido desnutridos e sem amor, e, como seria de esperar, foram subdesenvolvida 

em todos os sentidos, física, emocional, social e mentalmente. Eles eram o 

produto de abuso de crianças em seu extremo mais malévolo. 

Igualmente trágico é a condição de muitos filhos de Deus hoje, que são 

subnutridas espiritualmente e, consequentemente, estão pouco desenvolvidas, 

confuso, desorientado, e imaturo nas coisas do Senhor. Há pregadores mais 

populares hoje do que em qualquer outro momento da história da igreja, mas 

alguns dos mais poderosos. Há também igrejas mais popular, mas alguns dos 

mais poderosos. Há muita atividade, mas pouco fruto espiritual; muita conversa 

sobre o cristianismo, mas pouca convicção; proclamações morais elevados, mas 

pouca responsabilização; credos doutrinários, mas muito compromisso. 

Na grande maioria dos casos, as igrejas fracos são o resultado de uma liderança 

fraca, a liderança pastoral especialmente fraco. Fraqueza espiritual faz com que 

ambos os líderes e congregações sujeitos a quase todos os modismo religioso, 

não importa o quão fútil. Como um corpo físico subnutridos e anêmicos, eles 

têm pouca resistência a distúrbios e doenças que os debilitam ainda mais. E 

porque não têm recursos, mas a sua própria, a menor dificuldade é 

angustiante. Porque eles têm tão pouca compreensão e confiança na Palavra de 

Deus, eles se transformam em ataduras psicológicos e soluções mundanos. Eles 

têm pouca defesa contra Satanás e são presas fáceis para os falsos mestres. Eles 

são espirituais "filhos, jogou aqui e ali por ondas e levados ao redor por todo 

vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia enganam 

fraudulosamente" (Ef 4:14; cf. Heb. 13: 9.). Porque eles não deixaram "o ensino 

fundamental a respeito do Cristo," e não para "pressionar para a maturidade" 



(Heb. 6: 1), eles podem até encontrar-se "dando ouvidos a espíritos 

enganadores, ea doutrinas de demônios" (1 Tm. 4: 1). 

Fraqueza espiritual também pode vir de cansaço, frustração e obstáculos 

aparentemente intransponíveis na obra do Senhor. Depois que Moisés morreu, 

Josué enfrentou a formidável tarefa de liderar Israel na conquista de Canaã. Por 

isso, o Senhor encorajou Josué, dizendo: "Sê forte e corajoso, porque tu dar a 

este povo a posse da terra que jurei a seus pais lhes daria Somente seja forte e 

muito corajoso;. Cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés, meu servo, 

te ordenou; não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, de modo 

que você pode ter sucesso onde quer que vá "(Josué 1: 6-7.). Para oscilando 

crentes em Corinto, Paulo disse: "Fique alerta, fique firme na fé, agem como 

homens, seja forte" (1 Cor. 16:13). Mesmo com a igreja fiel em Éfeso, ele sentiu 

a necessidade de dizer: "Seja forte no Senhor e na força do seu poder" (Ef. 6:10). 

Vários anos atrás, os engenheiros em Nova Jersey estavam construindo uma 

ponte sobre a foz de um rio, na costa atlântica. Como eles estavam colocando 

para baixo estacas, se depararam com o casco de um velho navio que foi 

enterrado na areia. Para manter a ponte sobre o percurso planeado, o casco teria 

de ser removido. Depois que tentou todos os meios mecânicos que poderiam 

pensar, o navio permaneceu no local. Um jovem engenheiro sugeriu colocar 

vários grandes barcaças acima da borda de cada lado, a instalação de cabos por 

baixo do casco, e anexá-los firmemente para as barcaças na maré baixa. Quando 

a maré subiu, o casco foi solta alguma. Na próxima maré baixa os cabos foram 

apertados de novo, e na maré alta, o navio foi afrouxado um pouco mais. Depois 

de seguir esse procedimento para vários ciclos de marés, o navio finalmente foi 

libertado. Que força mecânica humanamente concebido não pôde realizar, os 

incomensuravelmente maiores forças da natureza feito facilmente. 

Muitos cristãos e igrejas são assim casco, incorporado em imobilidade 

espiritual. Eles reconhecem o problema e tentar todos os meios humanos de se 

livrar, mas não adiantou. Mas o que os seus filhos não pode realizar em sua 

própria força, seu Pai celestial pode fazer pelo poder do Seu Espírito. 

O comando a ser forte 

Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo 
Jesus. (2: 1) 

Como mencionado na introdução e os capítulos anteriores deste comentário, 

Timoteo estava enfrentando um momento de vacilação espiritual e 

fraqueza. Ele pode ter sido a questionar sua vocação ou seus dons ou a 

suficiência da provisão de Deus. Ele estava atolado em dificuldades de algum 

tipo e não conseguia livrar-se. Quaisquer que sejam as indicações, Paulo 

percebeu que seu filho na fé necessária "para acender de novo o dom de Deus 



que" estava nele (2 Tim. 1: 6). Como observamos no último capítulo, ele não 

precisa mais de Deus, mas necessários para a utilização, com empenho e 

confiança, as disposições divinas ele já possuía. Ele precisava de lembrar e de 

exercer o "poder, amor e disciplina" (v. 7) que o Espírito Santo havia fornecido 

a ele e fornece todo crente. Ele precisava para descartar seu ser vergonha de "o 

testemunho do Senhor" e de estar disposto a se juntar Paulo em "sofrimento 

para o evangelho de acordo com o poder de Deus" (v. 8). Ele precisava, como 

o apóstolo, para ser "convencido de que Ele é poderoso para guardar o que lhe 

confiei até aquele dia" (v. 12), para "manter o padrão das sãs palavras que 

[tinha] ouvi de [Paulo ], na fé e no amor que há em Cristo Jesus "(v. 13), para 

evitar que os membros da Igreja, como infiéis Phygelus e Hermógenes, e de se 

identificar com os crentes fiéis como Onesíforo e aqueles em sua casa (vv. 15-

16 ). 

Resumindo esse conselho, Paulo disse: " Tu, pois, meu filho, fortifica-te na 

graça que há em Cristo Jesus. " O verbo ser forte é um imperativo, tornando-

se um comando. No entanto, é um comando temperado por amor profundo de 

Paulo para Timóteo, seu filho. Havia ternura no coração de Paulo, porque não 

há ternura no coração de Deus. Mesmo comandos mais fortes do Senhor são 

dadas no amor. Ele adverte Seus filhos com firmeza, mas com amor, e essa é a 

maneira como Paulo admoestou seu espiritual filho Timoteo. Porque Timoteo 

tinha "fé sincera" e foi alimentada em que a fé por sua mãe piedosa e avó (1: 

5), porque ele foi especialmente oferecida por Deus e ordenado pela imposição 

das mãos de Paulo (v. 6) e as mãos de os anciãos de Éfeso (1 Tm. 4:14), e por 

causa dos abundantes recursos mencionados no restante do capítulo 1, Timoteo 

não tinha nenhuma razão para não estar forte. Paulo estava dizendo a Timóteo: 

"Meu filho, a obra do Senhor em Éfeso Depende de você, a sua divinamente e 

divinamente dotado ministro. " A eficácia do seu ministério dependeu não 

apenas em seu ter essa chamada e esses recursos, mas em sua 

fidelidade usando -os no poder de Deus e para a glória de Deus. 

É um paradoxo incrível, mas totalmente bíblico, que, embora Deus é soberano 

e todo-poderoso, Ele, no entanto, confia os Seus filhos adotivos com propagar 

o evangelho salvador de seu verdadeiro Filho, Jesus Cristo. 

O verbo ser forte também é passiva, no entanto, o que indica que a fonte da 

força de Timóteo não estava em si mesmo, mas na graça que há em Cristo 

Jesus. Um pouco melhor renderização seria ", por meio da graça que há em 

Cristo Jesus. Assim como somos salvos unicamente "pela graça ... mediante a 

fé; e isto não vem de [nós mesmos, mas por] o dom de Deus "(Ef 2: 8.), também 

são mantidos salvos pela graça de Deus, que" é fiel e justo [continuar] para nos 

perdoar os pecados e [continuar] para nos purificar de toda injustiça. "(1 João 

1: 9). A nossa única força espiritual eficaz é" no Senhor e na força do seu poder 

"(. Ef 6:10) Nós nos edificamos no "santíssima fé" por "orando no Espírito 

Santo" e mantendo-nos "no amor de Deus" (Judas 20-21). 



Contínua de Deus graça na vida dos crentes opera em justificação e 

santificação, no perdão e na santidade, e em Sua graça aplicada ao nosso 

serviço. A mesma graça que nos perdoa e nos faz santos é a graça que nos 

fortalece. Porque nós pertencemos a Cristo, estamos continuamente na esfera 

da graça. Mas, para desfrutar da esfera de bênção, devemos viver na esfera da 

obediência. 

Em 2 Timóteo 2: 2-6, Paulo apresenta quatro elementos-chave de uma vida 

espiritual forte, obediente, usando as analogias vívidas de professor (v. 2), 

soldado (vv 3-4.), Atleta (v. 5) e agricultor (v. 6). 

O Professor 

E as coisas que você já ouviu falar de mim na presença de muitas 

testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, que sejam 

capazes de ensinar a outros. (2: 2) 

A primeira metáfora é a de um professor que ensina uma professora, que, por 

sua vez, ensina outros professores, que, em seguida, ainda ensinam outros 

professores. Embora Paulo menciona apenas quatro gerações de professores, a 

idéia é que de um processo contínuo. 

O Novo Testamento não ensina nem apoia a ideia de sucessão apostólica. Mas 

isso claramente ensinar, nesta passagem e em outros lugares, que o evangelho 

deve ser promulgada de geração em geração. Jesus, é claro, era o Mestre dos 

mestres. Ele ensinou os apóstolos, que, em seguida, ensinou os outros, que 

ensinavam os outros, que ainda estão ensinando os outros, e assim por diante 

em toda a era da igreja. William Barclay comenta: "O professor é um elo na 

cadeia de estar que se estende ininterrupta desde o momento presente de volta 

para Jesus Cristo. A glória de ensino é que ele se vincula o presente com a vida 

terrena de Jesus Cristo" ( Cartas a Timóteo, Tito e Filemom [Filadélfia: 

Westminster, 1957], 182). Em cada geração, Deus tem levantado novos elos 

dessa cadeia de estar de homens fiéis a transmitir as boas novas de Jesus Cristo 

às pessoas de sua época. 

João termina o seu evangelho, afirmando que "há também muitas outras coisas 

que Jesus fez, que se eles foram escritos em detalhes, creio que nem ainda o 

mundo todo poderia conter os livros que foram escritos" (João 21:25). Lucas 

não era um apóstolo, mas foi um colaborador próximo de apóstolos, para que 

muito do que sabemos do ministério terreno do Senhor e do ministério dos 

apóstolos na igreja primitiva sabemos da mão guiada pelo Espírito de Lucas. No 

livro de Atos, Lucas começa dizendo: "A primeira conta [o evangelho de Lucas] 

eu compus, Teófilo, sobre tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia 

em que foi levado para cima" (Atos 1: 1- 2). Como João, ele relata que o que 

está registrado contas apenas para aquelas coisas "que Jesus começou a fazer e 



ensinar "[grifo nosso] até a Ascensão. Pouco antes de subir, Ele disse aos 

discípulos que aguardam no Monte das Oliveiras, "Ides receber uma força, a do 

Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em 

Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até mesmo para a parte mais 

remota da terra "(Atos 1: 8). 

Naquela noite, o Eleven retornou ao Cenáculo onde estavam hospedados e, sob 

a orientação do Senhor, escolheu Matias para substituir Judas (vv. 21-

26). Alguns anos mais tarde, Cristo pessoalmente e diretamente chamado Paulo 

para ser o apóstolo XIII (ver Atos 9: 3-20), "um abortivo", a quem ele próprio 

considerado como "o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado 

apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus "(1 Cor. 15: 8-9). Mas, pela graça e 

escolha soberana de Deus, ele também foi totalmente um apóstolo como os 

outros (ver, por exemplo, Rom 1: 1, 11:13; 1 Cor. 9: 1.). 

Os apóstolos, alguns apenas por um breve período de tempo antes que eles 

foram martirizados, proclamou o evangelho que haviam recebido de Cristo a 

outros homens-profetas fiéis, presbíteros, diáconos, e muitos outros, entre os 

quais estava Timoteo. Agora era a vez de Timoteo para confiar o evangelho, e 

todas as outras verdades reveladas, para os outros. 

Em um estado convite meet pista durante meus anos de faculdade, eu 

representava meu time como o segundo homem no revezamento milha. O 

primeiro homem correu a primeira perna rápido, e eu fiz bem no segundo. Mas 

logo depois eu passei o bastão para o terceiro homem, um dos nossos melhores 

corredores, ele parou, entrou no campo, e sentou-se. Nosso primeiro 

pensamento horrorizado era que ele tinha puxado um tendão ou torcido o 

tornozelo. Eu corri através do campo e perguntou: "O que aconteceu?" "Eu não 

sei", ele respondeu: "Eu simplesmente não se sentir como correr 

mais." Compreensivelmente, seus companheiros de equipe, o treinador, e todos 

os outros da nossa faculdade ficaram doentes e nojo. "Como você pôde fazer 

isso?" pedimos. "Você não sabe que você não está apenas representando a si 

mesmo, mas sua equipe e sua escola? Você esqueceu todo o tempo o treinador 

tem investido em você e que seus companheiros de equipe têm investido para 

chegar onde estamos? Como você poderia, em uma breve, segundo egoísta, 

destruir tudo isso? " 

Em um nível infinitamente mais importante, inúmeros líderes da igreja caíram 

simplesmente fora de serviço do Senhor, alguns com nenhuma razão melhor do 

que a apatia do que corredor colegiado. 

Timoteo não tivesse chegado a esse ponto de deserção, mas é claro que Paulo 

sabia que sua jovem amiga, seu filho na fé, estava sendo tentado nessa 

direção. Antes de uma crise tão grave ocorreu, portanto, ele estava dizendo, 

com efeito, "Nem sequer considerar o abandono ou cercear o seu trabalho para 



atender seus próprios desejos. Este não é o seu ministério, mas do Senhor, e 

você não tem o direito de parar ou de folga até Ele leva você para fora do jogo 

", por assim dizer, seja por morte ou por rapto. Eu não posso deixar você se 

tornar um link quebrado em cadeia de testemunhas fiéis de Deus. Você não só 

tem que continuar a si mesmo mas você tem que ajudar os outros a ir e continue 

indo bem. " 

A primeira etapa do "revezamento" espiritual era a verdade de ser entregue a 

partir de Paulo a Timóteo, que o apóstolo descreve aqui como receptora cuidado 

de Timóteo e estudar as coisas que ele tinha ouvido de Paulo durante o período 

de vários anos viajando com o apóstolo e de ministrando com ele em Éfeso. 

Na presença de muitas testemunhas, carrega a idéia mais completa do 

"apoiado pelo testemunho confirmando de outros professores" -incluindo o 

ensino de outros apóstolos. Em sua segunda carta (escrita sobre o mesmo tempo 

que 2 Timóteo), Pedro atestou que Paulo autoritariamente pregou a Palavra de 

Deus (veja 2 Pedro 3: 14-16). Essas testemunhas certamente teria incluído 

companheiros pregadores e professores de Paulo, como Barnabé e Silas (ver 

Atos 14: 1-3, 21-22; 15:35; 20: 4). Outros líderes bem ensinada na Igreja, como 

Lucas, companheiro de Paulo em muitas de suas viagens, também teria sido 

qualificado para confirmar a Timóteo a autenticidade divina do ensinamento de 

Paulo. A partir do momento que ele conheceu e começou a acompanhar Paulo 

(Atos 16: 1-3), Timoteo foi exposto ao ensino público e um advogado privado 

de muitos piedosos testemunhas , além de Paulo. 

Paratithēmi ( confiar ) é aqui um imperativo e carrega a idéia de depositar algo 

valioso para a custódia. É uma forma verbal do substantivo ( parathéke ), usado 

duas vezes no capítulo anterior, referindo-se ao tesouro Paulo tinha confiado ao 

Senhor (01:12), e que Paulo tinha confiado a Timóteo (v. 14) -ou seja, o tesouro 

"das sãs palavras que você já ouviu falar de mim" (v. 13). Agora foi a vez de o 

tesouro com o qual Timoteo tinha sido confiada a ser confiada por ele para os 

outros. 

Atribuição de Timóteo era para executar a segunda volta, por assim dizer, deste 

relé espiritual, no qual ele foi para confiar as coisas que ele tinha sido ensinado 

por Paulo, isto é, passar sobre o ensino em profundidade de Verbo- de Deus a 

homens fiéis sob os seus cuidados. Aquilo que ele era guardar cuidadosamente 

(01:14:. Cf. 1 Tim 6:20), ele também era ensinar cuidadosamente. 

A verdade Paulo está falando aqui é para além da mensagem do evangelho de 

base da salvação, que deve ser pregado a todos os que vão ouvir. Ele é bastante 

falando sobre o cuidado da formação, sistemática de líderes da igreja que vai 

ensinar e discipular outros crentes na plenitude da Palavra de Deus. Este 

ministério especial é ser seletivo. Ela é reservada para homens fiéis, que sejam 

capazes de ensinar a outros. Ele está dirigindo Timoteo investir na vida dos 



homens espiritualmente devotos que são dotadas de ensinar potenciais pastores 

e evangelistas.Esses homens já deve ter provado o seu amor pelo Senhor e seus 

dons a serviço Dele. Eles devem ser pré-qualificada pela personagem 

comprovada e capacidade espiritual, bem como pelo trabalho frutífero. 

Pistos ( fiéis ) é usado mais adiante neste capítulo da confiabilidade da 

promessa de Deus de que "se nós morremos com Ele, também viveremos com 

Ele" (v. 11), e alguns versos depois de o próprio Cristo, que, mesmo " se somos 

infiéis, ... permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo "(v. 13). Em 

outras palavras, esta atribuição especial é reservada para os homens cujo 

caráter reflete a fidelidade de a própria Palavra de Deus e do próprio Filho de 

Deus. Neste contexto, o fiel não só se refere ao caráter espiritual, mas a dotação 

espiritual. Deus não chama cada crente para ser um professor e um professor de 

professores. Paulo sabia que Timóteo teve como superdotação (ver 1: 6) e aqui 

instrui-lo a encontrar outras pessoas que estavam tão talentoso e ensiná-los. 

Como Timóteo, cada pregador e professor é para proteger a pureza e integridade 

da Palavra de Deus. Algumas das pessoas também são chamados para ensinar 

de forma precisa e totalmente outros líderes piedosos na igreja. Como já 

mencionado, se a igreja é fraca, é porque os seus líderes são fracos. Por outro 

lado, se a igreja é ser forte, os seus dirigentes deve ser forte. E os líderes podem 

tornar-se forte somente se eles são cuidadosamente construído na Palavra de 

Deus. Todos nós recebemos a verdade de homens fiéis diante de nós, e nós 

devemos preservá-lo para que ele seja transmitido de forma precisa e totalmente 

para a próxima geração (cf. 1 Tim 6:20;. 2 Timóteo 2:14.). 

É por essa Proposito principal de que as escolas bíblicas, faculdades cristãs e 

seminários são fundadas e que livros e comentários são escritos para preparar 

os homens cristãos e mulheres dedicados para o serviço eficaz para a igreja e 

no mundo. E dentro desse objetivo mais amplo é o mais estreito de dar atenção 

especial para levantar novas gerações de líderes espirituais maduros que são 

treinados de forma única e atribuída a guarda com cuidado e articulam fielmente 

a verdade de Deus. 

Tanto antes como sob a Antiga Aliança, Deus levantou muitos homens e 

mulheres fiéis a ser suas testemunhas. Ele também chamado de Israel como uma 

nação de "ser para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa" (Ex. 19: 

6). Não apenas os sacerdotes e profetas, mas todas as pessoas, foram "confiados 

os oráculos de Deus" (Rom. 3: 2). Eles deveriam ser uma nação de 

intermediários e de testemunhas de Deus para o pagão, Gentil mundo. Séculos 

antes de Cristo deu a Grande Comissão aos Seus discípulos: "Portanto ide, fazei 

discípulos de todas as nações" (Mat. 28:19), Deus tinha dado uma comissão 

semelhante ao Seu povo escolhido de Israel. Infelizmente, foi uma comissão 

que tinham deixado de ouvir e cumprir, e, pelo tempo de nosso Senhor, a 

liderança de Israel era apóstata e satânico (cf. João 8:44). 



A terceira volta no revezamento é para os líderes espiritualmente maduros, 

ou homens fiéis, que se foram cuidadosamente treinados, para ensinar aos 

outros que mostram a promessa. Este é apenas o início de um processo contínuo 

de reprodução espiritual, do que está sendo ensinado e de ensino, que é 

continuar até que nosso Senhor retornar. 

Em um nível mais geral, um processo semelhante deve envolver todos os 

crentes, o que quer que seus dons espirituais particulares possam estar. Esta 

responsabilidade se aplica especialmente aos mais velhos "que labutam na 

pregação e no ensino" (1 Tim. 5:17). Mas os pais, os professores de escola 

dominical, e líderes de jovens também são responsáveis, com o melhor de sua 

capacidade, para transmitir a Palavra de Deus para aqueles sob seus 

cuidados. Todo cristão tem essa responsabilidade por qualquer irmão ou irmã 

em Cristo, a quem ele tem oportunidade de discípulo, mesmo que brevemente. 

Em um sentido mais amplo ainda, cada crente tem a responsabilidade de ensinar 

a verdade de Deus a qualquer outro crente, mesmo aquele que é mais velho e 

mais maduro na fé. Pastores podem aprender com outros membros da igreja, os 

pais podem aprender com seus filhos, os professores podem aprender com seus 

alunos, as esposas podem aprender com seus maridos, maridos podem aprender 

com suas esposas, e os amigos podem aprender com os amigos. 

O Soldado 

Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado 

em serviço se embaraça ativa nos assuntos da vida cotidiana, para 

que ele possa agradar aquele que o alistou como soldado. (2: 3-
4) 

A segunda figura Paulo usa para ilustrar as características de uma vida espiritual 

forte é a de um soldado. Em sua carta à igreja de Éfeso, Paulo expande esta 

figura. Depois de seu advogado já referido, para "ser fortes no Senhor e na força 

do seu poder" (6:10), ele diz: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para 

que você pode ser capaz de manter-se firme contra o ciladas do diabo. Porque 

a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as 

potestades, contra as forças deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais 

do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, que você 

pode ser capaz de resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer 

inabaláveis "(vv. 11-13). Ele advertiu os crentes de Corinto sobre o lado 

ofensivo dessa batalha, dizendo: "Embora nós andando na carne, não militamos 

segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas 

em Deus, para destruição de fortalezas "(2 Cor. 10: 3-4). 

Paulo não só exorta Timóteo para servir ao Senhor como um soldado, mas 

como um bom soldado de Cristo Jesus. Um cristão espiritual não se limita a 



fazer o dever mínimo para o seu Senhor, Jesus Cristo, mas serve com tudo o 

que ele é e tem. 

A primeira marca de um bom soldado que Paulo menciona é a vontade 

de sofrer privações. Ao adicionar comigo, ele dá a garantia de que ele não 

pediria nada de Timoteo que ele mesmo não estava fazendo ou dispostos a 

fazer. Sunkakopatheō ( sofrer dificuldades com ) é um verbo composto que 

significa sofrer mal ou dor junto com outra pessoa. Um estudioso traduz a frase, 

"tomar a sua parte do tratamento áspero." Com não representa uma preposição 

grega separado, mas é uma parte ( sol ) do verbo. Me é apenas implícito no 

grego, o contexto indica que Paulo estava falando de si mesmo. 

É difícil para os cristãos na maior parte do mundo ocidental para entender o que 

a guerra espiritual sério e sofrimento por Cristo significa. O ambiente secular 

em nossa sociedade está se tornando cada vez mais hostis ao cristianismo e à 

religião em geral. Mas nós não estamos confrontados com a perda do emprego, 

prisão e execução por causa da nossa fé. Com poucas exceções, ser cristão não 

vai manter um aluno fora da faculdade ou um trabalhador de conseguir um bom 

emprego. Mas o mais fiel cristão se torna e mais o Senhor abençoa o seu 

trabalho, mais Satanás vai colocar obstáculos, dificuldades e rejeição no 

caminho, o mais evidente a guerra espiritual se tornará, e quanto mais freqüente 

e evidente a dificuldade se tornará . 

Um soldado em serviço ativo não tem um trabalho 9 a 5, ou até mesmo um 

longo de 60 ou 70 horas semanais de trabalho. Ele é um soldado 24 horas por 

dia, todos os dias do ano. Seu corpo, sua saúde, suas habilidades, seu tempo, 

tudo que ele está-pertencem às forças armadas em que ele serve. Mesmo quando 

estava de licença, ele está sujeito a recordar a qualquer momento, sem aviso 

prévio e por qualquer motivo. E sempre que ordenou em dever perigoso, ele é 

esperado para colocar sua própria vida em risco, sem dúvida ou hesitação. 

Por isso, ele é separado do seu ambiente normal, de modo que ele não 

vai embaraçar-se nos assuntos da vida cotidiana. Embaraçar-se traduz uma 

forma passiva de emplekō , o que significa, literalmente, para tecer. Paulo não 

está falando sobre coisas que necessariamente estão erradas em si mesmas. Não 

é que um soldado deve ter nenhum contato com seus antigos amigos e arredores, 

mas não que ele é tornar-se preso e enredados neles. Essas coisas são 

irrelevantes para o seu soldado e está sempre sujeito a ser abandonada. Da 

mesma forma, um bom soldado de Cristo Jesus se recusa a permitir que assuntos 

terrenos para interferir com o cumprimento de seu dever para com o seu 

Senhor. Muitos cristãos, pastores, ministérios especiais, e igrejas 

doutrinariamente de som têm sido minados por preocupações e atividades que 

são inocentes em si, mas foram autorizados a multidão para fora o objetivo 

principal de servir a Jesus Cristo no avanço do seu reino contra as forças das 

trevas. 



Jesus reconheceu que essa desconexão e chamar a dever exigido de seu fiel 

discípulo, um soldado em Seu serviço ativo, não é fácil. Como ele e seus 

discípulos 

estavam indo ao longo da estrada, alguém lhe disse: "Eu te seguirei aonde quer 

que vá." E Jesus disse-lhe: "As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, 

mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça." E ele disse a outro: 

"Segue-Me." Mas ele disse: "Deixa-me ir primeiro enterrar meu pai." Mas Ele 

disse-lhe: "Permitir que os mortos sepultem os seus próprios mortos;. Mas como 

para você, vá em todos os lugares e proclamar o reino de Deus" E outra também 

disse: "Eu te seguirei, Senhor, mas primeiro permita-me dizer adeus para os que 

estão em casa." Mas Jesus disse-lhe: "Ninguém, depois de colocar a mão no 

arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." (Lucas 9: 57-62) 

Na parábola dos solos, Jesus identifica falsos crentes cuja fé nonsaving é de 

curta duração com "aquele em que foi semeado entre os espinhos, este é aquele 

que ouve a palavra, e a preocupação do mundo, ea sedução das riquezas 

sufocam a palavra, e ela fica infrutífera "(Mat. 13:22).Esse é o tipo de cristãos 

professos temporários de quem Pedro fala: "Se depois de terem escapado das 

corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, 

ficam de novo envolvidos nelas e são superados, o último estado tornou-se pior 

para eles do que o primeiro "(2 Pedro 2:20). 

"A preocupação do mundo, ea sedução das riquezas" da qual Jesus falou estão 

entre os assuntos da vida cotidiana que podem manter um descrente de 

receber Cristo e pode manter os crentes de servi-Lo fielmente. Assim como o 

soldado obediente coloca a sua vida com vontade na linha em serviço do seu 

país, para os fiéis cristãos de boa vontade "negar a si mesmo, tome a sua cruz e 

siga-[Cristo]" (Mat. 16:24). Ele vai dizer como Paulo: "Eu não considero a 

minha vida de como preciosa para mim mesmo, para que eu possa terminar 

minha carreira, eo ministério que recebi do Senhor Jesus" (Atos 20:24). 

A terceira marca de um bom soldado é um desejo genuíno de agradar aquele 

que o alistou como soldado. Da mesma maneira, mas de muito maior 

importância, desejo mais profundo de um cristão é para agradar ao Senhor Jesus 

Cristo, seu comandante-em-chefe, aquele que o alistou. É impossível servir a 

dois comandantes-em-chefe, assim como é impossível servir a dois senhores 

(Mat. 06:24). Fondest esperança O fiel cristão é ser recompensado por serviço 

leal e ouvir o Mestre dizer: "Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, 

eu vou colocar você no comando de muitas coisas, entra na alegria de seu mestre 

"(Mat. 25:21). 

O forte desejo de agradar a outras pessoas é uma característica integral do 

homem caído. E por causa da contínua influência do velho self (Ef. 4:22), 

mesmo os cristãos são tentados a ser para agradar aos homens. Muitos cristãos 



sucumbir a essa tentação e tornar-se mais preocupado em agradar seus 

companheiros de trabalho, os vizinhos, e os seus amigos do que em agradar ao 

Senhor. E pela mesma razão, muitos pastores cair na armadilha de querer 

agradar a suas congregações ou suas comunidades mais do que agradar ao 

Senhor. Esse desejo inevitavelmente leva ao declínio moral e espiritual, porque 

agradar o mundo, incluindo os cristãos mundanos, exige compromisso da 

verdade de Deus, os padrões de Deus, e da santidade pessoal. Exige 

abandonando Cristo como nosso primeiro amor. A partir da situação da igreja 

de Éfeso, alguns anos depois que Paulo escreveu esta carta a Timóteo (que 

estava pastoreando em Éfeso), sabemos que abandonar a Cristo como nosso 

primeiro amor é possível, mesmo quando nossa doutrina é sólida e que se 

esforçam e perseverar para ele (veja Apocalipse 2: 2-4). Quando isso acontece, 

é preciso "lembrar, portanto, a partir de onde [nós] caíram, e arrepende-te" (v. 

5). Devemos nos lembrar de testemunho sóbrio de Paulo: "Se eu ainda estivesse 

tentando agradar a homens, não seria um servo de Cristo" (Gl 1:10.). Quando 

Cristo é o nosso primeiro amor, vamos "que também nos esforçamos, seja em 

casa ou ausente, para ser agradável a Ele" (2 Cor. 5:. 9; 1 Tessalonicenses 2: 4). 

O Atleta 

E também, se alguém concorre como atleta, ele não ganhar o 

prêmio, a menos que ele compete de acordo com as regras. (2: 5) 

A terceira figura Paulo usa para ilustrar as características de uma vida espiritual 

forte é a de um atleta, uma metáfora que ele usa várias vezes em suas cartas. 

A frase concorre como atleta traduz o verbo athleō , o que significa para 

contestar, lutar, lutar, luta. A idéia é que de uma luta que exige grande 

determinação para vencer. Atletas lutar, lutar, competir, e se esforçam para 

ganhar. 

A diferença entre o primeiro e segundo lugares em um evento esportivo não é 

sempre uma questão de talento. Como na fábula da tartaruga e da lebre, um 

atleta menos dotados muitas vezes supera outro que é fisicamente superior e 

mais experiente, simplesmente por ter mais determinação e persistência. 

Enquanto assiste a um encontro decatlo entre os Estados Unidos, Polônia e 

União Soviética, perguntei a um amigo, que estava treinando a equipe 

americana, para identificar o melhor atleta entre todos os concorrentes. Ele 

apontou para um homem magro, jovem, ágil, e eu perguntei: "Você acha que 

ele vai ganhar hoje?" Surpreendentemente, ele respondeu: "Não." Quando 

perguntei por que, ele apontou para outro atleta e disse: "Ele vai ganhar, porque 

ele tem a maior determinação, a vontade mais forte para vencer. Ele é o 

concorrente mais forte mentalmente que eu já vi." Com certeza, ele ganhou 

naquele dia. Seu nome era Bruce Jenner, e dois anos mais tarde, ele ganhou a 



medalha de ouro olímpica no decatlo, que o classificou como o maior atleta do 

mundo. 

Nossa competição espiritual não é, naturalmente, contra outros 

cristãos. Tentando superar outro crente está longe de ser espiritual. Pelo 

contrário, nossa competição é contra o nosso velho homem carnal, contra o 

mundo e contra Satanás e aqueles que o servem. E o nosso objetivo é "prossigo 

para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus" (Fl. 

3:14). 

Até mesmo o mais talentoso e determinado atleta, trazendo o mais esforço para 

a luta, no entanto, não ganhar o prêmio, a menos que ele compete de acordo 

com as regras. 

Nos jogos gregos, que continuaram durante séculos sob o domínio romano e 

ainda estavam sendo mantidos no tempo de Paulo, cada participante tinha que 

atender a três qualificações-de nascimento, de treinamento e de 

competição. Primeiro, ele tinha que ser um verdadeiro nascido grego. Em 

segundo lugar, ele tinha que preparar pelo menos 10 meses para os jogos e jurar 

que antes de uma estátua de Zeus. Em terceiro lugar, ele teve que competir 

dentro das regras específicas para um determinado evento. Falhar em qualquer 

um desses requisitos significava desqualificação automática. 

Regras comparáveis aplica aos cristãos espirituais. Temos de ser 

verdadeiramente nascido de novo; devemos ser fiéis em estudo e obediência da 

Palavra de Deus, na abnegação e na oração; e devemos viver de acordo com os 

padrões divinos de Cristo de discipulado. 

O próprio fato de que somos cristãos significa que tenham cumprido a 

qualificação de nascer de novo. Mas os outros dois requisitos estão longe de ser 

automática e envolvem constante dedicação e esforço constante. Juntos, eles 

constituem a disciplina espiritual, que vem da mesma raiz de "discípulo" e é o 

fundamento da maturidade espiritual. O discípulo disciplinado tem o controle 

de suas afeições, suas emoções, suas prioridades e seus objetivos. 

Escusado será dizer que todos os atletas sérios devem exercer um esforço 

especial não apenas durante um jogo ou uma corrida, mas por muitos meses, 

até mesmo anos, de antemão. Escrevendo aos crentes de Corinto, que estavam 

muito familiarizados com os jogos ístmicos, que foram jogados nas 

proximidades, Paulo perguntou retoricamente: "Não sabeis vós que os que 

correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal . 

maneira que você pode ganhar E todo aquele que luta, exerce domínio próprio 

em todas as coisas Eles, então, fazê-lo para alcançar uma coroa corruptível, mas 

nós uma incorruptível Por isso eu corro de tal forma, como não sem meta;.. I 

caixa de tal forma, não como batendo no ar, mas eu buffet meu corpo e faço 



dele meu escravo, para que possivelmente, depois de ter pregado aos outros, eu 

mesmo não venha a ser desqualificado "(1 Cor 9: 24-27.). A vitória de Paulo no 

reino do ministério era dependente de seu corpo, com as suas paixões e 

impulsos, não estar no controle dele, mas sim que ele dela. 

Como Paulo enfatiza nessa passagem, a coroa ( stephanos ) para que os atletas 

gregos competiu era perecível, mas aquele para o qual concorre o cristão 

espiritual é imperecível. É "a coroa [ stephanos ] da justiça, que o Senhor, justo 

juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos quantos 

amam a sua vinda "(2 Tm 4: 8. ), "a imarcescível coroa da glória", receberemos 

", quando o Supremo Pastor se manifestar" (1 Pedro 5: 4), "a coroa da vida, a 

qual o Senhor prometeu aos que o amam" (Tiago 1:12; Rev. 2:10). Um dia, 

como os vinte e quatro anciãos, que "vai cair diante daquele que se assenta no 

trono, e adorarão o que vive para todo o sempre, e vai lançar o [nosso] coroas 

diante do trono" (Rev. 04:10 ). 

O Farmer 

O fazendeiro e trabalhador deveria ser a primeira a receber a sua 
parte das culturas. (2: 6) 

A quarta e última imagem familiar Paulo usa para ilustrar características de uma 

vida espiritual forte é a de um agricultor. O agricultor trabalha para ganhar a 

cultura por si mesmo. É assim que ele faz a sua vida. Nos tempos do Novo 

Testamento, trabalhadores rurais, muitas vezes foram pagos com uma parte das 

culturas que ajudaram a plantar, cultivar e colher. O agricultor 

trabalhador recebeu não só uma maior participação, mas também o primeiro 

... participar dos frutos. O professor tem recompensa em saber que ele 

enriqueceu as vidas de seus alunos, o soldado tem a recompensa de agradar seu 

comandante-em-chefe, o atleta tem a recompensa de um troféu, o agricultor tem 

a recompensa do primeiro e melhor participação das culturas. 

Hard-trabalho é uma forma de particípio do verbo kopiaō , o que significa que 

labutar intensamente, a suar e tensão até o ponto de exaustão, se necessário. O 

agricultor trabalhador começa seu trabalho duro e exigente cedo e sai tarde. Ele 

suporta o frio, o calor, a chuva e da seca.Ele ara o solo se é difícil ou solto. Ele 

não espera por sua própria conveniência, porque as estações do ano não espere 

por ele. Quando chega a hora de planta, ele deve plantar; quando as ervas 

daninhas aparecer, ele deve removê-los; e quando a colheita está madura, ele 

deve colhê-la.O que leva o homem a tal trabalho duro é a colheita. 

O professor, muitas vezes encontra alegria na mente aspirantes de seus alunos, 

o soldado tem muitas vezes a emoção de batalha, e o atleta a emoção de 

competir. Mas a maior parte das horas de trabalho de um fazendeiro são tedioso, 

monótono e sem vitalidade. E, ao contrário do professor, o soldado, e o atleta, 



um agricultor muitas vezes trabalha sozinho. Ele não tem alunos para estimulá-

lo, não há companheiros soldados para lutar com ele, não há companheiros de 

equipe ou multidão para animá-lo. 

Vidas de muitos cristãos são como o fazendeiro. Embora possa haver momentos 

ocasionais de excitação e satisfação especial, a rotina diária é muitas vezes, por 

si só, sem atrativos e ingrata. Mas qualquer que seja as suas responsabilidades 

do dia-a-dia pode envolver, todos os crentes fiéis são prometidas bênção e 

recompensa de Deus. Podemos ser mal pago, tratado injustamente pelo nosso 

chefe ou colegas de trabalho, e incompreendido ou apreciadas por outros 

cristãos. Mas a recompensa de Cristo aos seus discípulos fiéis nunca é 

deficiente, nunca injusto, nunca é tarde, e nunca omitido. 

Nossas boas obras não têm nada a ver com manter a nossa salvação, não mais 

do que eles tinham alguma coisa a ver com a nossa salvação recebendo. Mas 

eles têm tudo a ver com o trabalho fora a nossa salvação (Fp. 2:12). Não são 

apenas os "nós ... mão de obra [de Deus]", Paulo recorda-nos, mas nós somos 

"criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou 

para que andássemos nelas" (Ef. 2:10). Quando os crentes diante de tribunal do 

Senhor, Sua Bema ", obra de cada um se tornará evidente, porque o dia vai 

mostrá-lo, porque é para ser revelada pelo fogo; e do próprio fogo provará a 

qualidade da obra de cada um se. a obra de alguém que ele construiu sobre ele 

permanece, ele deve receber uma recompensa "(1 Cor. 3: 13-14). 

Conclusão 

Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em 
tudo. (2: 7) 

Há certas coisas que o cristão espiritual tem de suportar, como sofrendo pela 

fé. Há certas coisas que ele tem de evitar, como se enrolar com as coisas do 

mundo. Há certos mandatos ele tem que obedecer, ou seja, as ordens de seu 

Senhor. Há certas coisas que ele tem que fazer, incluindo tarefas que parecem 

banais e comuns. E, tão certo, há coisas que ele será dado para desfrutar, a 

vitória e os frutos de uma vida dedicada, altruísta, e disciplinada. Através do 

Seu apóstolo, o Senhor nos assegura: "Sede firmes e constantes, sempre 

abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no 

Senhor" (1 Cor 15:58.). 

Considera o que digo, Paulo continua. O verbo noeo ( consideram ) é usado 

somente aqui no Novo Testamento. Denota perceber claramente com a mente, 

de compreensão totalmente, de considerar cuidadosamente, de ponderar e 

remoendo. A forma aqui é um imperativo, o que indica que Paulo estava dando 

uma advertência forte, não mero aconselhamento. 



O apóstolo estava dizendo a Timóteo, e ainda diz aos crentes de hoje: ". Sob o 

Senhor, acho que ao longo e cuidadosamente refletir sobre o que eu tenho dito 

Olhe para a sua própria vida e pergunte-se se você é um cristão forte, um cristão 

espiritual, uma cristão maduro. Você está dedicando-se a guardar e ensinar a 

Palavra de Deus? Você negar a si mesmo e contar a sua vida como nada, a fim 

de servir fielmente o Senhor? Você manter uma distância entre você e os 

assuntos do mundo? Você continuamente preparar -se para servir o seu mestre? 

Você entende abnegação e sacrifício? Você está disposto a pagar o preço que 

ele exige? " 

"Se você puder responder sim a essas perguntas," estamos prometidos, o 

Senhor te dará entendimento em tudo. Você será conduzido com sabedoria 

e discernimento através dos desafios para a vitória. 

 

4. Motivos para se ter um Ministério 

sacrificial (2 Timóteo 2: 8-13) 

Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, 

descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro 

mesmo à prisão como um criminoso; mas a palavra de Deus não 

está presa. Por esta razão, tudo suporto por causa daqueles que 

são escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que 

está em Cristo Jesus e com ele eterna glória. É uma declaração de 

confiança: Porque, se nós morremos com Ele, também viveremos 

com Ele; se perseveramos, também com ele reinaremos; se o 

negarmos, Ele também nos negará; se somos infiéis, ele 

permanece fiel; pois Ele não pode negar a si mesmo. (2: 8-13) 

Jeremias foi, de longe o homem mais piedoso do seu dia. Mas ele é uma 

propaganda ruim para o evangelho da prosperidade contemporânea. Durante a 

maior parte de sua vida terrena, sua piedade trouxe maior e maior ridículo e 

perseguição, ending, como tradição, por apedrejamento impiedoso. Ele nasceu 

em uma família sacerdotal, mas foi chamado para ser um profeta, o profeta mais 

perseguido no Antigo Testamento. Ele se recusou a comprometer a verdade de 

Deus, e para que a fidelidade sofreu o que pode ser chamado de um martírio 

longo da vida. No entanto, ele continuou ansiando para a salvação do seu povo, 

Orando: "Ah, que minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa 

fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite os mortos da filha do 

meu povo!" (Jer. 9: 1). 

Depois de anos de oposição e tormento, Jeremiah gritou de espanto a Deus: 

"Justo és, ó Senhor, que eu iria defender minha causa Contigo, na verdade 

gostaria de discutir assuntos de justiça Contigo: Por que o caminho dos ímpios 



Prosperou ? Por que são todos aqueles que lidam com a traição à vontade? 

" (Jer. 12: 1). Paciência com seus compatriotas ímpios estava exausto, e agora 

ele implorou a Deus que "arrastá-los fora como ovelhas para o matadouro e 

separá-las por um dia de carnificina!" (V. 3). Ele também perdeu a paciência 

com Deus, pedindo: "Quanto tempo é a terra para lamentar e da vegetação do 

campo a murchar? Por causa da maldade dos que nela habitam, animais e 

pássaros foram arrebatados, porque os homens disseram: Ele [Deus] não vai ver 

o nosso último fim '"(Jer. 12: 4). 

A resposta de Deus não era o que Jeremias, ea maioria de nós, teria 

esperado. "Se você tiver executado com lacaios e eles se cansaram-lo para 

fora", o Senhor pediu a Seu profeta ", então como você pode competir com os 

cavalos?" (V. 5). Deus disse a Jeremias, com efeito, "Seu sofrimento para mim 

apenas começou. Você está apenas aprendendo a suportar." Em vez de ser 

oferecido simpatia, ele foi chamado para ter coragem e força. 

Isso é essencialmente o admoestação Paulo deu a Timóteo, que neste momento 

enfrentado aumento oposição de dentro da igreja, bem como aumento da 

perseguição de fora. Timóteo não era para recuar ou chafurdar na auto-

piedade. Ele estava em vez de "ser forte na graça que há em Cristo Jesus .... [e] 

sofrem privações ... como um bom soldado de Cristo Jesus" (2 Tim. 2: 1, 3). 

Qualquer estudante cuidadoso do Novo Testamento sabe que uma verdadeira 

confissão de Jesus como Salvador e Senhor envolve dispostos, a submissão 

incondicional a Ele e à obra de Seu reino, seja qual for o custo pode ser, mesmo 

que seja a morte. 

Perto do final do Sermão do Monte, Jesus disse: "Nem todo o que me diz: 

'Senhor, Senhor', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de 

meu Pai que está nos céus" (Mt 07:21;. cf. Lucas 6:46). Um pouco mais tarde, 

Ele disse aos Doze: "Quem não toma a sua cruz e siga-Me depois não é digno 

de mim. Quem acha a sua vida perdê-la, e quem perder a sua vida por minha 

causa achá ela "(Mt 10: 38-39.). Perto do fim do Seu ministério terreno, como 

"Cristo começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém 

e sofrer muito da parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e 

ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia", Ele repetiu a verdade mais cedo em 

palavras ligeiramente diferentes: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si 

mesmo, tome a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la; 

mas quem perder a sua vida. por minha causa achá-la "(Mat. 16:21, 24-25). Em 

que é comumente chamado de Seu segundo discurso de despedida, Jesus disse: 

"Lembre-se da palavra que eu vos disse: 'Um escravo não é maior que o seu 

senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós "(João 15:20). 

O serviço fiel ao Senhor sempre foi caro. Falando de santos do Antigo 

Testamento, o escritor de Hebreus disse que alguns "foram torturados, não 



aceitando o seu lançamento, a fim de que eles possam obter uma melhor 

ressurreição; e outros experimentaram escárnios e açoites, sim, também 

correntes e prisão Foram apedrejados,. foram serrados ao meio, eles foram 

tentados, eles foram condenados à morte com a espada; andaram de ovelhas e 

de cabras, desamparados, aflitos e maltratados (homens dos quais o mundo não 

era digno), errantes pelos desertos e montanhas e cavernas e buracos no chão 

"(Heb. 11: 35-38). Esses homens e mulheres de Deus poderia ter ecoou as 

palavras de Paulo: "Eu não considero a minha vida de como preciosa para mim 

mesmo, para que eu possa terminar minha carreira, eo ministério que recebi do 

Senhor" (Atos 20:24 ). 

Ao longo da história da igreja, o custo do discipulado continua a ser 

elevado. Milhões e milhões de pessoas severamente sofreu por causa de Cristo, 

incluindo aqueles que depuseram as suas vidas. Muitos crentes têm sido 

difamado e abandonado pelos cônjuges incrédulos, uma deserção que é 

particularmente difícil para as mulheres que são deixadas com filhos para 

sustentar. Muitas vezes, há rejeição e ostracismo pelos associados da família, 

amigos ou de negócios que se ofendem com o evangelho. Mesmo na igreja, 

"aqueles que desejam fazer uma boa exibição na carne" ressentir verdadeira 

piedade. Eles substituem os padrões humanamente realizáveis, como os 

judaizantes fez em relação à circuncisão, para os padrões espirituais de Deus, a 

fim de "que não podem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo" (Gl. 

6:12). Crentes que são egocêntricos e obstinado encontrar padrões de Deus para 

ser onerosa e muitas vezes tornam a vida difícil para os crentes que procuram, 

no poder do Espírito, para viver de acordo com eles. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, onze missionários foram martirizados na 

ilha de Panay nas Filipinas. Um deles foi o Dr. Francis Rose, que tinha escreveu 

estas palavras comoventes e desafiadores no que é comumente chamado de 

"Hino do Mártir": 

Todo o progresso humano até Deus 

Manchou as escadas do tempo com sangue; 

Para cada ganho para a cristandade 

É comprado por alguém martírio. 

  

Para nós, ele derramou o copo carmesim, 

E mandou-nos tomar e beber tudo. 

Ele mesmo ele derramou para nos libertar. 



Ajude-nos, ó Cristo, para beber com você. 

  

Dez mil santos vêm lotando casa, 

De den e catacumba de leão. 

A ferro e fogo e bestas desafiou; 

Para Cristo, seu Rei, que de bom grado morreu. 

  

Com os olhos da fé que vemos hoje 

Essa coluna levou-Cruz encerrar o seu caminho 

Up repetido Calvário de vida. 

Nós subimos, ó Cristo, para seguir-te! 

Até Cristo voltar, o anúncio corajoso do Evangelho vai continuar a agitar a 

animosidade e oposição do cego espiritualmente, o mundo que rejeita 

Cristo. No discurso de despedida mencionado acima, Jesus disse aos discípulos: 

"No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo" (João 

16:33). Mais tarde, na presente carta, Paulo lembra a Timóteo que "todos os que 

querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" (2 Tim. 

3:12). Satanás fará com que a perseguição acompanha fidelidade a Cristo. 

Em 2 Timóteo 2: 8-13, Paulo garante este jovem pastor que, no entanto, não é 

razão mais do que suficiente para ele, e todos os cristãos, a sofrer de bom grado 

por Cristo, para colocar tudo nesta vida na linha para ele. Nenhum sacrifício-

ironia, alienação, rejeição, abandono, a prisão, ou até mesmo a morte, é um 

preço muito alto a pagar. A importância e as recompensas de uma vida fiel e 

ministério, para não mencionar a honra e glória do Senhor nós confio e servir, 

superam qualquer sacrifício pessoal que a nossa confiança e de serviços pode 

incitar. 

Menos de dez anos antes, Paulo havia escrito a igreja em Roma, 

Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou 

perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está 

escrito: "Por amor de ti somos ser condenado à morte o dia todo, fomos 

considerados como ovelhas para o matadouro." Mas, em todas estas coisas 

somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou convencido 



de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o 

presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, 

nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, 

que está em Cristo Jesus, nosso Senhor "(Rom. 8: 35-39). 

Foi por causa do que a confiança que o apóstolo também poderia dizer: "Pelo 

que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, nas 

dificuldades, pelo amor de Cristo, pois, quando sou fraco, então é que sou forte" 

( 2 Cor. 12:10). 

Enquanto escrevia este último carta inspirada de sua vida, Paulo sabia que ele 

estava perto do fim. "O tempo da minha partida está próximo", disse 

ele. "Combati o bom combate, terminei o curso, eu guardei a fé" (2 Tim. 4: 6-

7). Timoteo entendido muito bem que, se ele ministrava como corajosa e 

fielmente como Paulo, ele também pode sofrer tão severamente como 

Paulo. Por isso, o apóstolo roga Timoteo ter a mesma confiança inabalável em 

Cristo e a mesma disposição não qualificado a sofrer por causa dele que o tinha 

sustentado ao longo dos seus próprios anos produtivos, mas cheios de dor e que 

lhe permitiu "Combati o bom combate" e "guardei a fé", mesmo quando 

enfrenta os inimigos mais ameaçadores. 

Paulo pode ter dúvidas antecipados que viriam à mente de Timoteo após as 

admoestações de 2: 1-6. " Por que eu deveria ser um fiel professor de 

professores? " ele pode ter se perguntado. " Por que eu deveria sofrer 

dificuldades como um soldado, competir para ganhar como um atleta, e 

trabalham duro como um fazendeiro? " 

O que quer que Timoteo pode ter pensado, o apóstolo oferece quatro motivos 

poderosos para fidelidade. Ele o chama para lembrar a preeminência do Senhor 

(v. 8), o poder da Palavra (v. 9), o objetivo do trabalho (v. 10), e da promessa 

de recompensa (vv. 11-13) . 

A preeminência do Senhor 

Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, 
descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, (2: 8) 

"Timóteo", Paulo está dizendo: "seu serviço vai ser mais agressivo, você vai ter 

mais coragem, mais ousadia, maior resistência do tratamento do mal e do 

sofrimento para o Senhor, se você lembrar sua preeminência, quem Ele 

realmente é-nada menos que Deus encarnado, Jesus Cristo. " 

Tal como acontece com os verbos precedentes "ser forte" (v. 1), "confiar" (v. 

2), e "considerar" (v. 7), o verbo grego traduzido lembrar é um também, são as 

seguintes as-imperativo: " lembrar "(v. 14)," ser diligente "(v. 15)," evitar "(v. 



16)," abster-se "(v. 19)," fugir "e" perseguir "(v. 22), e "recusar" (v. 23). Estes 

são comandos suaves, mas os comandos, no entanto. Para uma vida espiritual 

produtivo e fiel, não são opções, mas imperativos, porque todos eles 

caracterizar a vida sem pecado do nosso exemplo supremo, Jesus 

Cristo. Como João nos lembra: "Aquele que diz que permanece nele, [Cristo] 

deve-se à andar do mesmo modo como Ele andou "(1 João 2: 6). Pedro 

pergunta: "Por que o crédito está lá se, quando você peca e são tratadas de forma 

rude, você suportá-la com paciência? Mas, se quando você faz o que é certo e 

sofrer por isso você pacientemente suportá-lo, este encontra graça diante de 

Deus. Para você ter sido convocada para este fim, uma vez que também Cristo 

padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que você siga seus passos, que 

não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca "(1 Pedro 2: 20-

22). Devemos corrigir "os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o 

qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a 

ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus" (Heb. 12 : 2). 

Porque o verbo grego atrás de lembrar está na voz ativa, ela carrega a idéia de 

"continuar a lembrar" ou "fico lembrando." A preeminência de nosso 

Senhor Jesus Cristo deve estar sempre na vanguarda das nossas mentes. Ele é 

o mestre supremo e definitivo dos professores. Ele foi o maior soldado, o maior 

atleta, eo grande fazendeiro, por assim dizer. Ele lutou contra a maior batalha e 

ganhou a maior vitória. Ele passou a maior corrida e ganhou o maior 

prêmio. Ele semeou a semente perfeita e colheu a safra perfeito. 

Devemos ter em mente que o caminho de Jesus para a glória foi marcado por 

dor antes do prazer, tristeza antes alegria, humilhação diante glorificação, a 

perseguição antes de exaltação, a morte antes da ressurreição, o ódio terrena 

antes de adoração celestial. Para lembrar essas verdades sobre a vida terrena de 

nosso Senhor vai nos proteger das promessas tolas e ímpias do chamado 

evangelho da saúde e da riqueza, que vicia o Seu mandamento de tomar nossa 

cruz como pegou seu. Se a obediência perfeita e sem pecado de Jesus de Seu 

Pai celestial não o trouxe terrenas prosperidade e bem-estar, como muito menos 

podemos esperar para receber essas coisas por causa do nosso serviço 

imperfeito Dele? Se nosso Senhor Jesus Cristo ", embora Ele era o Filho [de 

Deus], ... aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu" (Hb 5: 8.), Quanto 

mais deveríamos? 

Devemos lembrar de Jesus Cristo em primeiro lugar, porque Ele 

é ressuscitado dos mortos, mais literalmente, "tendo sido ressuscitado dentre 

os mortos." É a grande verdade sobre a qual Paulo se concentra em 1 Coríntios 

15. "Para me entregar a você como de primeira importância que também 

recebi", disse ele, "que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as 

Escrituras, e que foi sepultado e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as 

Escrituras "(1 Cor. 15: 3-4). Que a verdade é de "primeira importância", porque, 

"se Cristo não ressuscitou, [nossa] fé é inútil; [e] ainda estão em [nosso] pecados 



.... Se a nossa esperança em Cristo só nesta vida , somos de todos os homens os 

mais dignos de lástima "(vv. 17, 19). 

Nosso Senhor prometeu dificuldade. "E sereis odiados por todos por causa do 

meu nome", disse Ele, "mas é aquele que perseverar até o fim, que serão salvos, 

mas sempre que eles vos perseguirem numa cidade, fugi para outra;. Para 

realmente Eu digo a você, você não deve terminar de percorrer as cidades de 

Israel, até que o Filho do Homem vier O discípulo não está acima do mestre, 

nem o servo acima do seu senhor "(Mt 10: 22-24.).. 

Paulo não está falando de lembrar a ressurreição, por mais importante que seja, 

mas sim de se lembrar de Jesus Cristo, que está vivo por causa da ressurreição, 

tendo sido ressuscitado dos mortos. Não servimos um evento passado ou uma 

pessoa meramente histórico. Jesus, de fato, viver uma vida humana e uma morte 

humana. Mas nós adorar e servir a Ele, porque Ele não é mais morto, mas 

vivo. Nós lembrar e adorar e servir a viver Jesus Cristo. 

Por Sua ressurreição, Cristo tornou-se "o primogênito dentre os mortos, para 

que Ele mesmo pode vir a ter o primeiro lugar [preeminência] em tudo" (Cl 

1:18). Não só isso, no entanto; por amor de nós, Ele também se tornou "o 

primogênito entre muitos irmãos" (Rom. 8:29), a fim de que possamos ser 

levantada e viver com Ele por toda a eternidade, como "a assembléia e igreja 

do primeiro- Nascido em que estão inscritos nos céus "(Hb. 12:23). 

Quando nos lembramos de Cristo como nosso Senhor ressuscitado, nos 

concentramos em sua natureza de Deus e Seu papel como Salvador. Por meio 

de Sua morte e ressurreição, Cristo quebrou os grilhões do pecado e do seu 

salário, a morte, que é a maior arma de Satanás.Quando confiamos em Deus, 

Ele se tornou nosso Salvador e nosso Senhor, quebrando o poder do pecado, da 

morte, e de Satanás em nossas próprias vidas. Que maior motivação para o 

serviço a Ele poderia haver do que servir Aquele que venceu a morte e fez isso 

por nós (João 14:19)? 

Devemos também lembrar de Jesus Cristo em sua humanidade, em sua 

identificação com a humanidade caída como um descendente de 

Davi "segundo a carne" (Rom. 1:30). Sua descendência humana de Davi não só 

fala de Sua humanidade como o nosso simpático e misericordioso Sumo 

Sacerdote, que conhece todo o nosso sofrimento e sentiu toda a nossa dor (Heb. 

2:14, 18), mas também de sua realeza e majestade. Antes de concepção de 

Jesus, o anjo proclamou a Maria: "Ele será grande e será chamado Filho do 

Altíssimo, eo Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi; e Ele reinará sobre 

a casa de Jacó para sempre, eo seu reino não terá fim "(Lucas 1: 32-33). Em 

suas últimas palavras directas para o apóstolo João na ilha de Patmos, Jesus 

falou de si mesmo como "a raiz ea geração de Davi, a brilhante estrela da 

manhã" (Apocalipse 22:16). 



Portanto, se Jesus Cristo é nosso Salvador divino e soberano Senhor, por que 

devemos nos preocupar sobre o que nos acontece nesta vida? Como nosso 

Sumo Sacerdote perfeito, Ele é capaz de "compadecer das nossas fraquezas", 

porque Ele "foi tentado em todas as coisas como nós somos, mas sem pecado. 

Vamos, portanto, aproximar-nos com confiança ao trono da graça, para que 

possamos receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna 

"(Hb. 4:16). 

Como nosso soberano Senhor, Jesus Cristo controla tudo o que somos e tudo o 

que nos acontece. Devemos resistir à tentação, mas não precisamos temer, 

porque nosso Senhor "não permitirá que [nós], para ser tentado além do que 

[nós] são capazes, mas com a tentação, vos proverá livramento, de que 

[podemos] ser capaz de suportar "(1 Cor. 10:13). Nós não temos nenhuma 

necessidade de se preocupar com as profundezas de nossos problemas ou 

tristezas. Isaías dá conforto a todos aqueles que pertencem ao Messias, Jesus 

Cristo. "Como um pastor Ele vai cuidar de seu rebanho, em seu braço Ele 

recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu seio" (Is. 40:11). "Certamente 

nossas dores Ele levou, e as nossas dores Ele realizados" (53: 4), o profeta mais 

tarde escreve. 

Nós não temos nenhuma necessidade de temer a perda da salvação, porque 

nosso Senhor nos garante a nossa segurança perfeita e absoluta nEle. "As 

minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem", disse 

Ele; "E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará 

da minha mão" (João 10: 27-28). "Ele é capaz de guardar para sempre os que 

se aproximam de Deus por meio dele, pois vive sempre para interceder por eles" 

(Hb. 7:25). Não temos necessidade de temer a morte. "Porque eu vivo," Jesus 

disse: "vós vivereis" (João 14:19). Todo crente pode dizer com Paulo: "Para 

mim, o viver é Cristo, e morrer é lucro" (Fl. 1:21). 

De acordo com meu evangelho não se refere a opinião pessoal de Paulo sobre 

o evangelho, mas a mensagem divinamente revelado de Jesus Cristo confiou a 

ele e que ele proclamou como "apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus" 

(2 Tim 1: 1. ). Foi Aquele que foi o tema do evangelho que ele estava se 

referindo quando ele disse: "Timóteo, manter os olhos sobre o preeminente 

Jesus Cristo como o Filho de Deus, bem como o Filho do homem, e como 

Salvador, bem como Senhor e Rei. " 

O Poder da Palavra 

para qual sofro mesmo à prisão como um criminoso; mas a 
palavra de Deus não está presa. (2: 9) 

A segunda grande motivação para fidelidade é o poder da Palavra de 

Deus. Paulo contrasta sua própria prisão para a liberdade de a palavra de 



Deus, que não está preso. Como sugerido nesta tradução, o substantivo grego 

atrás de prisão é a partir do verbo que está aqui traduzidaé ... preso . Mesmo 

que Paulo era um homem sob a autoridade de Jesus Cristo, ele estava sujeito 

a prisão por homens ímpios, assim como o próprio Jesus tinha sido sujeito a 

um tratamento mal por homens ímpios durante sua encarnação. Embora Paulo 

não era sem pecado, como era o seu Senhor, ele, no entanto, foi como o seu 

Senhor em ser inocente das acusações de que ele foi preso. Paulo não era um 

ladrão, assassino, ou traidor, mesmo para os padrões do direito romano. No 

entanto, ele foi preso como um criminoso, provavelmente na prisão Mamertine 

infame em Roma, aguardando a morte certa. 

Paulo não foi, no entanto, lamentando a injustiça de sua prisão. Ele já tinha 

advertido Timóteo de não "estar te envergonhes do testemunho de nosso 

Senhor, nem de mim Sua presos, senão suporte comigo os meus sofrimentos 

para o evangelho de acordo com o poder de Deus" (2 Tim 1: 8.). Querendo ou 

não, ele estava familiarizado com a primeira carta de Pedro (escrito vários anos 

antes de 2 Timóteo), ele certamente teria concordado com a atitude de seu 

companheiro de apóstolo, que, como citado acima, escreveu: "Se quando você 

faz o que é certo e sofrem . por isso você pacientemente suportá-lo, este 

encontra graça diante de Deus Para você ter sido convocada para este fim, uma 

vez que também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que você 

siga seus passos "(1 Pedro 2: 20-21) . Paulo foi "prazer nas fraquezas, nas 

injúrias, nas angústias, nas perseguições, nas dificuldades, pelo amor de Cristo, 

pois quando estou fraco", ele testemunhou ", então é que sou forte" (2 Coríntios 

0:10.). 

O ponto de Paulo no presente verso, portanto, não é para reclamar sobre a sua 

própria condição lamentável, mas sim de apontar-se, pelo contrário, o soberano, 

livre palavra de Deus. O apóstolo teria concordado plenamente com o autor de 

Hebreus, que declarou: "A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do 

que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e 

espírito, e de juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções 

do coração" (Hb . 4:12). Como Paulo tinha escrito a igreja de Éfeso, "A espada 

do Espírito ... é a palavra de Deus" (Ef. 6:17), e este "espada" divina não pode 

ser levado para fora do Espírito mão por homens, por demônios, ou mesmo pelo 

próprio Satanás. 

Sempre houve pessoas na igreja, e nunca mais do que em nossos dias, que 

acreditam que o poder do evangelho é restrito pela oposição social ou 

político. Consequentemente, eles argumentam que arriscar censura pública, 

para não mencionar detenção e prisão para corajosamente pregar o pecado, 

arrependimento e do evangelho, deve ser evitado. Eles discrição conselho e às 

vezes até mesmo compromisso, a fim de tornar a mensagem mais aceitável e, 

supostamente, mais eficaz. 



Muitos cristãos estão sob a ilusão de que a Palavra de Deus tem sido influente 

no mundo ocidental, especialmente em democracias como os Estados Unidos, 

principalmente por causa das garantias legais de liberdade de religião, e que a 

luta para manter essa liberdade é, portanto, uma luta para preservar o poder do 

evangelho. Na verdade, alguns cristãos que jamais pensaria em confrontar a 

sociedade com o evangelho ousada e exigente e ser censurado por isso vai lutar 

fortemente por algum problema social ou política de uma forma que pode levá-

los presos. A liberdade religiosa é certamente louvável, e os cristãos que gostam 

dele deve ser gratos e aproveitar as oportunidades que oferece para a adoração, 

testemunho e serviço. Mas o poder da Palavra de Deus nunca foi dependente da 

proteção do homem ou sujeita a restrições do homem.Isso é precisamente o 

ponto de Paulo. A palavra de Deus não é, e não pode ser, preso. 

Ao mesmo tempo, havia cerca de 600 quilômetros de catacumbas sob a cidade 

de Roma, quase todos eles cavaram e usado por dez gerações de cristãos ao 

longo de um período de 300 anos. Nos primeiros séculos da Igreja, as 

catacumbas serviu como reuniões e locais de sepultamento para, talvez, até 

quatro milhões de cristãos. A inscrição comum encontrado nas paredes há "A 

Palavra de Deus não está presa." Em seu famoso hino "Castelo Forte é nosso 

Deus," Martin Luther declarou: "O corpo que pode matar;. A verdade de Deus 

permanece ainda" 

João Bunyan escreveu sua obra mais famosa, O Peregrino, enquanto preso em 

Bedford, na Inglaterra, para pregar o evangelho. No entanto, durante vários 

séculos que o livro era o segundo em vendas apenas para a Bíblia. Janela da 

cela de Bunyan enfrentou um alto muro de pedra que cercava a prisão, o que 

torna impossível ver dentro ou fora de sua cela. Em muitos dias, no entanto, ele 

iria pregar em voz alta o suficiente para a sua voz para ser ouvido do lado de 

fora do muro, onde centenas de ouvintes, crentes e não crentes, aguardada com 

grande expectativa a sua proclamação da Palavra de Deus, que foi não 

confinada por muros de pedra ou barras de ferro . 

Antes da conquista comunista no final de 1940 e início de 1950, havia mais de 

700 mil cristãos na China. Durante a subsequente "revolução cultural", pelo 

menos 30 milhões de chineses foram massacrados, incluindo a maioria dos 

cristãos. No entanto, depois de mais de quarenta anos de opressão brutal, 

encarceramento e execuções, a igreja de Jesus Cristo naquele vasto país tem 

uma adesão correntes de cerca de 30 a 100 milhões. Embora cópias escritas das 

Escrituras ainda são escassos, a verdade da Palavra de Deus permanece em seus 

corações. Seu poder não pode ser ligado. Quanto mais ele for assaltado, mais 

ela prevalece. 

André Melville foi o sucessor de João Knox na Reforma escocesa. Em uma 

ocasião, um certo oficial mandou prendê-lo e disse: "Nunca haverá 

tranquilidade neste país até meia dúzia de você ser enforcado ou banido [a 



partir] do país". Com perfeita compostura, Melville destemidamente 

respondeu: "É o mesmo para mim se eu apodrecer no ar ou na terra A terra é do 

Senhor;.. A minha pátria é onde quer fazer o bem é que eu estava pronto para 

dar a minha vida, quando não era metade, bem vestido, com o prazer de meu 

Deus. Eu vivi fora de seu país de 10 anos, bem como no-lo. No entanto, Deus 

seja glorificado, ele não vai mentir em seu poder para pendurar nem exílio Sua 

verdade! " 

A Proposito do trabalho 

Por esta razão, tudo suporto por causa daqueles que são 

escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está 

em Cristo Jesus e com ele eterna glória. (2:10) 

A terceira motivação para fidelidade é o propósito divino da obra do Senhor na 

terra antes que Ele volte. 

Por este motivo se refere ao que Paulo disse no verso anterior sobre lembrando 

a preeminência de Cristo e do poder da palavra de Deus. Essas motivações 

divinos deu o apóstolo a disposição para suportar todas as coisas para o bem 

daqueles que são escolhidos. Ele não está falando aqui de crentes, mas da de 

Deus escolhido , que ainda teve que alcancem a salvação que está em Cristo 

Jesus. 

Isso se traduz hina , que, quando usado com um subjuntivo, como aqui 

com tunchanō ( obter ), indica uma cláusula de propósito. A tradução mais 

exata, portanto, seria "a fim de que "os descrentes, a quem ele testemunhou 

pode obter a salvação que está em Cristo Jesus. Paulo não só sofreu por causa 

da sua fidelidade a Cristo provocou isso, mas também porque, como o Senhor, 

ele foi "não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao 

arrependimento" (2 Pedro 3: 9). Seu coração refletiu o coração de Deus, porque, 

como Pedro, ele sabia com certeza que "não há salvação em nenhum outro, pois 

não há outro nome debaixo do céu que foi dado aos homens, pelo qual devamos 

ser salvos" (Atos 4 : 12). 

A Palavra de Deus revela claramente que "Ele nos escolheu nele [Cristo] antes 

da fundação do mundo, [e] nos predestinou para filhos de adoção por Jesus 

Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade" (Ef. 1: 4-5), que 

"que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à 

imagem de seu Filho" (Rom. 8:29). Desconsiderando outra Escritura, alguns 

intérpretes fatalistas usar textos como os que acabamos de citar a argumentar 

que o evangelismo não é apenas desnecessário, mas presunçoso, alegando que 

Deus soberanamente salvar aqueles que Ele predestinou, independentemente de 

haver ou não ouvem e crede no evangelho. Mas a Palavra de Deus apenas como 

ensina claramente a necessidade da fé para a salvação como faz que a salvação 



é pela graça livre e soberana de Deus. Jesus disse: "Ninguém pode vir a mim, a 

não ser que tenha sido concedida a ele a partir do Pai" (João 6:65). Mas ele 

também disse: "Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, 

para que todo aquele que acredita n'Ele não pereça, mas tenha a vida eterna .... 

Aquele que crênele não é julgado; aquele que faz não crê já está condenado, 

por não crer no nome do unigênito Filho de Deus "(João 3:16, 18, grifo do 

autor;. cf. v 36). Paulo afirma sucintamente essas verdades companheiro na 

palavras familiares e de valor inestimável "Porque pela graça sois salvos, 

mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus" (Ef 2: 8.). 

Escritura também é claro que, apesar de vocação soberana do Senhor dos 

homens a Si mesmo, Ele chama aqueles que pertencem a Ele para estender sua 

chamada para aqueles que não ouviram e deram-lhe atenção. "Ide, portanto, 

fazei discípulos de todas as nações", disse Jesus, "batizando-os em nome do Pai 

e do Filho e do Espírito Santo" (Mat. 28:19). Somos chamados a ser de Cristo 

"testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até à parte 

mais remota da terra" (Atos 1: 8). 

Em sua carta à igreja de Roma, imediatamente depois de declarar que "quem 

vai invocar o nome do Senhor será salvo", Paulo passa a perguntar 

retoricamente: "Como então clamarão a aquele em quem não creram? E como 

crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem 

pregue? " (Rom. 10:14). 

O fato de que nossas mentes finitas não podem compreender totalmente ou 

reconciliar tais verdades em nada afecta a sua validade. A soberania de Deus 

chama cada crente em Sua graça; Ele soberanamente exige sua fé para fazer sua 

vocação gracioso eficaz; e Ele soberanamente chama aqueles que são salvos 

para ser suas testemunhas para com aqueles que não são. 

João Wesley viajou a pé ou a cavalo cerca de 250.000 milhas, pregando mais 

de 40.000 sermões, e ele escreveu, traduziu ou editou mais de 200 livros. Ele 

viveu de forma simples e doou mais de qualquer renda que ele recebeu. No 

entanto, ele era constantemente ridicularizado e apedrejada por mobs ímpias e 

foi condenado ao ostracismo por colegas clérigos da Igreja da 

Inglaterra. Quando caluniado, ele respondeu: "Eu deixo a minha reputação onde 

deixei minha alma, nas mãos de Deus." Ele nunca perdeu a alegria do serviço 

ou o seu amor pelo Senhor e para os homens, salvos e não salvos. Um biógrafo, 

comentou: "Para Wesley foi concedida a tarefa que até mesmo um arcanjo 

poderia ter invejado." 

George Whitefield, um amigo e colega de trabalho próximo com João e Charles 

Wesley durante o seu ministério no início, passou 34 anos pregando o 

evangelho nas Ilhas Britânicas e na América. Ele fez treze viagens 

transatlânticas, que ainda estavam perigosa naqueles dias, e pregou pelo menos 



18.000 sermões sobre os dois continentes. O poeta notável e hymnwriter 

William Cowper-que escreveu "! Oh Para andar mais perto de Deus" e "Há uma 

fonte cheia de sangue" -penned a seguinte homenagem a Whitefield: 

Ele amou o mundo que o odiava. 

A lágrima que caiu sobre a sua Bíblia foi sincero. 

Assaltado por escândalo ea língua dos conflitos, 

Sua única resposta foi uma vida irrepreensível. 

Aquele homem resoluto de Deus atendeu o conselho de Pedro para "manter uma 

boa consciência para que naquilo em que você está caluniado, aqueles que 

insultam o seu bom comportamento em Cristo pode ser confundido. Porque é 

melhor, se Deus será que assim , que você sofre por fazer o que é certo e não 

para fazer o que é errado "(1 Pedro 3: 16-17). 

E com ele, Paulo continua, isto é, com "a salvação que está em Cristo Jesus" -

Vem glória eterna. Em sua carta à igreja de Roma, Paulo apresenta que a 

verdade mais plena: "O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que 

somos filhos de Deus, e, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-

herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que possamos 

também ser glorificados com Ele "(8: 16-17). 

O Promise da Eternal Bênção 

É uma declaração de confiança: Porque, se nós morremos com 

Ele, também viveremos com Ele; se perseveramos, também com 

ele reinaremos; se o negarmos, Ele também nos negará; se somos 

infiéis, ele permanece fiel; pois Ele não pode negar a si 

mesmo. (2: 11-13) 

Uma quarta motivação para fidelidade a Cristo é a promessa de bênção eterna. 

Paulo usa a frase É uma declaração de confiança cinco vezes em Epístolas 

Pastorais (1 e 2 Timóteo, Tito), mas é encontrado em nenhum outro lugar no 

Novo Testamento. Ele parece tê-lo usado para introduzir uma verdade que era 

axiomático, um truísmo na igreja primitiva que era comumente conhecemos e 

cremos. O longo período que começa Porque, se nós morremos com Ele e 

continuando até o versículo 13 pode ter sido usado como um credo na igreja 

primitiva. Sua paralelismo e ritmo sugerem que estes dois versos (como um 

Timóteo 3:16) pode ter sido cantada como um hino, e é por essa razão que 

alguns textos gregos e várias traduções modernas colocá-lo em forma de verso. 



Se nós morremos com Ele pode se referir à morte espiritual do qual Paulo fala 

em Romanos. "Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo", ele 

explica, "para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do 

Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se nós nos 

tornamos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos 

também na semelhança da sua ressurreição, ... para quem está morto está 

justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também 

viveremos com Ele "(Rom. 6: 4-5, 7-8). 

Mas o contexto de 2 Timóteo 2:11 parece sugerir que Paulo aqui tem martírio 

em mente. Nesse caso, se alguém tem sacrificado a sua vida por Cristo, isto é, 

tenha morrido com Ele, que o martírio dá evidências de que ele tinha na vida 

espiritual Ele e viver com Ele por toda a eternidade. A esperança do mártir é a 

vida eterna após a morte. 

Da mesma forma, se perseverarmos perseguição e hostilidade sem ser morto, 

damos provas de que realmente pertencem a Cristo e que nós também 

devem, portanto, reinaremos com Ele. Essa também é a esperança dos crentes 

que vivem em dificuldade, o eterno reino. Basileuōsignifica, literalmente, para 

governar como um rei ( basileus ). O verbo aqui é o composto sumbasileuō , o 

que significa a reinar com. O outro lado de que a verdade é que aqueles 

que não aguentar dar igualmente certo evidência de que eles não pertencem a 

Cristo e não reinar com Ele. 

Embora você estava anteriormente alienado e hostil em mente, envolvidos em 

atos malignos ", Paulo explicou aos fiéis de Colossos," ainda Ele já reconciliou 

em Seu corpo carnal pela morte, a fim de apresentá-lo diante dele santos e 

imaculados e irrepreensíveis -se na verdade, permanecerdes na fé alicerçados e 

firmes, e não se afastou da esperança do evangelho que ouvistes, que foi 

pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído 

ministro "( Colossenses 1: 21-23.) Só se Cristo é o Senhor da vida, Ele pode 

apresentar que a vida diante de Seu Pai A única vida que pode "santos e 

imaculados e irrepreensíveis." resistir é uma vida obediente Uma vida que vai. 

O não servem nunca vai reinar com Ele. 

Jesus prometeu aos Doze: "Em verdade eu vos digo, que vós, que me seguistes, 

que na regeneração, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, 

você também deve se sentar em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel" 

( Matt 19:28; Lc. 22: 29-30). Os crentes também têm posições de autoridade no 

reino milenar, como 1 Coríntios 6: 2-3 indica: "Não sabeis vós que os santos 

hão de julgar o mundo, se o mundo é julgado por você, você não é competente 

para constituir o menor tribunais? Não sabeis vós que havemos de julgar os 

anjos? Quanto mais, assuntos desta vida? " (1 Cor. 6: 2-3). Falando de todos os 

cristãos na glória final, Paulo declarou: "Porque, se pela ofensa de um só, a 



morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, e do 

dom da justiça reinarão em vida por um só , Jesus Cristo "(Rom. 5:17). 

Para suportar, ou perseverar, com Cristo não protege salvação, que é 

eternamente garantido quando alguém confia em Jesus Cristo como Salvador e 

Senhor. Não podemos mais garantir a salvação por nossos próprios esforços ou 

poder do que primeiro ganhou lo por nossos próprios esforços ou poder. 

As próximas duas condições e promessas são negativas e são paralelas, pelo 

menos na forma, para os positivos anteriores. 

Primeiro, Paulo diz: Se o negarmos, isto é, Jesus Cristo, Ele também nos 

negará. O verbo grego traduzido negar é no tempo futuro, e da cláusula é, 

portanto, mais claramente prestados, "Se sempre negam" ou "Se no futuro o 

negarmos." Ele olha para algum confronto que faz com que o custo de confessar 

Cristo muito alto e, assim, testa a verdadeira fé. Uma pessoa que não consegue 

resistir e manter sua confissão de Cristo vai negá-lo, porque ele nunca 

pertenceu a Cristo em tudo. "Qualquer um que ... não permanecer na doutrina 

de Cristo, não tem Deus; quem permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai eo 

Filho" (2 João 9). Aqueles que permanecem fiéis à verdade que professam dar 

provas de pertencer a Deus. 

"E quanto a negação de Pedro?" podemos perguntar. "Um verdadeiro crente 

pode negar o Senhor?" (Cf. Mt 26: 69-75; Marcos 14:. 66-72; Lucas 22: 54-62; 

João 18:16, 25-27). Obviamente crentes como Pedro pode cair em covardia 

temporária e deixar de ficar para o Senhor. Todos nós fazemos isso de várias 

maneiras quando estamos dispostos a declarar abertamente o nosso amor por 

Cristo em uma dada situação. 

Confrontado com o custo do discipulado, Pedro era voltado para apenas como 

um teste como Paulo tinha em mente. Será que ele, assim, evidenciar a falta de 

verdadeira fé salvadora? Sua resposta à negação, saindo e chorando lágrimas 

amargas de arrependimento (Mateus 26:75.), E restauração do Senhor dele na 

Galiléia (João 21: 15-17) levam à conclusão de que Pedro foi verdadeiramente 

justificada, embora, obviamente, ainda não está totalmente santificado. E até o 

Pentecostes, Pedro não tinha a plenitude do Espírito Santo. Depois veio o 

espírito para viver nele em Nova Aliança plenitude, no entanto, a sua coragem, 

ousadia e disposição para enfrentar qualquer hostilidade se tornou lendário (cf. 

Atos 1: 5, 8; 2: 4, 14-36; 3: 1- 6, 12-26; 4: 1-4, 8-13, 19, 21, 31). Pedro morreu 

como um mártir, assim como Jesus havia predito que ele faria-fiéis em face de 

execução para o seu Senhor (João 21: 18-19). A tradição diz que, por seu 

próprio pedido, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele sentia 

indigno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. 



Por isso, talvez a resposta para a questão da negação de Pedro é que a sua foi 

um fracasso momentâneo, seguido de arrependimento. Ele ainda não tinha a 

plenitude do Espírito, mas durante o resto da vida depois de Pentecostes ele 

corajosamente confessou Cristo, mesmo quando isso lhe custou a vida. 

O próprio Jesus deu a séria advertência: "Quem quer que me negar diante dos 

homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus" (Mat. 

10:33). Há uma constante, tipo final da negação de que não se arrepende e, 

assim, evidencia um coração não regenerado. Depois que o homem coxo foi 

curado perto da Porta Formosa do templo, Pedro testemunhou a gravidade de 

negar a Cristo. "O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, 

glorificou seu servo Jesus", disse ele, "aquele a quem vós entregastes e rejeitado 

[negado] na presença de Pilatos, quando ele tinha decidido soltá-lo. Mas você 

renegou [negado] o Santo e Justo, e pediu um assassino a conceder a você, mas 

condenado à morte o Príncipe da vida, aquele a quem Deus ressuscitou dentre 

os mortos, um fato ao qual somos testemunhas "(Atos 3: 13-15). 

O mais perigoso dos que negam a Cristo são "falsos professores ... que 

introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que 

os resgatou" (2 Pedro 2: 1). Eles são, na verdade, não menos que 

anticristos. Para aqueles que afirmam pertencer a Deus como Pai sem pertencer 

a Cristo como seu filho, João diz inequivocamente, "Quem é o mentiroso, senão 

aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e 

Filho Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai; aquele que confessa o Filho, 

tem também o Pai "(1 João 2: 22-23).. 

No presente texto, no entanto, a advertência de Paulo poderia incluir aqueles 

que uma vez alegou Cristo, mas depois negá-Lo , quando o custo do 

discipulado se torna demasiado elevada. Tais eram os "discípulos [que] 

retiraram e não estavam andando com Ele [Jesus] mais" (João 6:66). É sobre 

esses falsos cristãos que o escritor de Hebreus diz: "Porque, no caso daqueles 

que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram 

participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes 

do mundo vindouro, e depois caíram, é impossível renová-los novamente para 

arrependimento, visto que novamente crucificando para si mesmos o Filho de 

Deus, e colocou-o à ignomínia "(Hb 6:. 4- 6). 

Mais tarde, em 2 Timóteo, Paulo descreve esses falsos cristãos como "amantes 

de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, soberbos, maldizentes, 

desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, 

caluniadoras, sem auto-controle, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, 

enfatuados, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo forma de 

piedade, embora tenham negado o seu poder "(3: 2-5). Em sua carta a Tito, ele 

diz sobre essas pessoas que "eles que conhecem a Deus, mas por seus atos o 

negam, sendo abomináveis e desobedientes, e sem valor para qualquer boa 



ação" (Tito 1:16). Desobediência contínua inevitavelmente confirma 

infidelidade por eventuating em negação. 

A segunda condição negativa e promessa são: Se somos 

infiéis, Cristo permanece fiel. Neste contexto, apisteo ( infiéis ) significa falta 

de fé salvadora, e não apenas a fé fraca ou não confiável. Os perdidos em última 

análise, negar a Cristo, porque nunca tiveram fé nEle para a salvação. Mas Ele 

permanece fiel, não só para aqueles que nEle crêem, mas para aqueles que não 

o fazem, como aqui. Garantia divina de Deus para salvar "quem acredita n'Ele 

[Cristo]" (João 3:16) é seguido quase imediatamente por outra garantia divina 

de que "quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito 

Filho de Deus "(João 3:18). Assim como Cristo nunca renegar a sua promessa 

para salvar aqueles que confiam nEle, Ele também nunca vai renegar sua 

promessa de condenar aqueles que não o fazem. Para fazer o contrário 

serianegar a si mesmo, que a Sua natureza justa e apenas não pode permitir 

que Ele faça. 

Foi com base na fidelidade absoluta de Cristo que Paulo declarou mais cedo 

nesta carta: "Eu sei em quem tenho crido e estou convencido de que Ele é 

poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia" (2 Tim. 1: 12). Foi nesta 

base que o escritor de Hebreus advertiu, "Guardemos firme a confissão da 

esperança, sem vacilar," e, em seguida, exultou, "pois aquele que prometeu é 

fiel" (Hb. 10:23). 

 

5. O perigo do Falso Ensino (2 Timóteo 2: 

14-19) 

Lembra-lhes estas coisas, e solenemente cobrá-los na presença de 

Deus para não disputar cerca de palavras, o que é inútil, e leva à 

ruína dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como 

obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a 

palavra da verdade. Mas evite tagarelice mundana e vazia, pois 

ele vai levar a mais impiedade, e sua conversa vai se espalhar 

como gangrena. Entre eles estão Himeneu e Fileto, os homens que 

se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já ocorreu, e 

assim perturbar a fé de alguns. No entanto, o firme fundamento de 

Deus permanece, tendo este selo: "O Senhor conhece os que são 

seus", e: "Vamos todos que profere o nome do Senhor se abster de 
maldade." (2: 14-19) 

As Escrituras afirmam claramente que Deus é a verdade e que Ele só fala a 

verdade e não pode mentir. Jesus testificou de Seu Pai, "A tua palavra é a 

verdade" (João 17:17); de Si mesmo: "Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida" 

(João 14: 6); e do Espírito Santo, Ele "é o Espírito da verdade" (v. 17). 



Escritura afirma também que Satanás é mentiroso e pai da mentira (João 

8:44). Sua natureza é mentir e enganar. Desde que ele caiu de sua posição 

exaltada no céu, ele e os anjos que se rebelaram com ele contra Deus e se 

tornaram demônios estiveram na completa inimizade, unredeemable com Deus 

e separação Dele. Essa inimizade trouxe conflito ininterrupto entre Deus e 

Satanás. Seus anjos maus têm estado em conflito permanente com os santos 

anjos de Deus, e na terra, tem havido conflito incessante entre a verdade de 

Deus e as mentiras de Satanás. 

Próprio povo de Deus não ter escapado a praga da falsidade. Os falsos profetas 

eram a causa mortis do antigo Israel. Da mesma forma, os falsos mestres, 

pregadores e até mesmo falsos cristos têm sido a ruína da igreja, e continuará a 

ser até a volta do Senhor. Jesus previu que, nos últimos dias, "falsos cristos e 

falsos profetas se levantarão e mostrarão grandes sinais e prodígios, para 

enganar, se possível, até os escolhidos" (Mat. 24:24). 

Satanás tenta destruir a verdade de Deus com a sua própria falsidade. Ele tenta 

manter o mundo caído na escuridão espiritual e para confundir e desencorajar 

as pessoas de Deus. Foi engano de Satanás que atraiu Eva e depois Adão a 

desconfiar de Deus, que trouxe o pecado ea morte para a Sua criação perfeita e 

separou a humanidade agora pecaminosa do Deus santo. Desde aquela época, a 

humanidade tem existido na lama e atoleiro do pecado e do engano. Através 

dos séculos, o fluxo constante de falsidade se tornou um mar mais profundo, 

mais amplo, e cada vez mais destrutivo da impiedade. O ensino falso sobre 

Deus, sobre Cristo, sobre a Bíblia e sobre a realidade espiritual é pandemia. O 

pai da mentira está trabalhando incansavelmente para perverter e corromper a 

salvar e santificar os verdade da Palavra escrita de Deus, a Bíblia, e da Palavra 

viva, Seu Filho, Jesus Cristo. 

Cultos "cristãos" abundam hoje, como nunca antes, como faz todos os tipos de 

religião falsa. Muitas denominações protestantes que uma vez defendido 

inerrante Palavra de Deus e do evangelho salvador de Jesus Cristo têm se 

voltado para a filosofia humana e sabedoria secular. Ao fazer isso, eles 

abandonaram as verdades centrais do cristianismo bíblico-incluindo a Trindade, 

a divindade de Cristo, a Sua expiação substitutiva, e da salvação pela graça. Ao 

rejeitar a verdade de Deus, eles passaram a tolerar e abraçar incontáveis males-

universalismo, o hedonismo, a psicologia, a auto-salvação, fornicação e 

adultério, homossexualidade, aborto, e uma série de outros pecados. Os efeitos 

do ensino ímpios foram devastadores e condenável, não só para os membros 

dessas igrejas, mas para um número incontável de os incrédulos que foram 

confirmados em sua impiedade por religião falsa. 

Pedro lembrou crentes do seu tempo que "falsos profetas houve também entre 

o povo [de Israel], assim como também haverá entre vós falsos mestres, os quais 

introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que 



os resgatou, trazendo sobre repentina destruição .-se E muitos seguirão as suas 

sensualidade, e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado "(2 

Pedro 2: 1-2). 

Paulo advertiu os anciãos de Éfeso: "Cuidem de vocês mesmos e de todo o 

rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a 

igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois 

da minha partida, lobos selvagens entrarão no meio de vós, que não pouparão o 

rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas 

perversas, para atraírem os discípulos após si "(Atos 20: 28-30). Foi esta 

ameaça de decepção que causou o Espírito Santo para inspirar Paulo a escrever: 

"Examinai tudo com cuidado; apegar-se que o que é bom; abster-se de toda 

forma de mal" (1 Tessalonicenses 5: 21-22.). 

Quando jovem, provavelmente, além de seus trinta e poucos anos, Timoteo 

tinha sido atribuído por Paulo para ministrar à igreja em Éfeso e para corrigir 

alguns dos problemas mencionados na referência anterior. Os "lobos cruéis" já 

havia começado seu trabalho perturbador e destrutivo, ea congregação estava 

sofrendo sério declínio espiritual e moral. Como sempre acontece, o ensino 

ímpios levou a vida ímpios. 

Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo disse: 

Como exortei-vos em cima da minha partida para a Macedónia, permanecer em 

Éfeso, a fim de que você possa instruí certos homens não ensinar doutrinas 

estranhas, nem de prestar atenção a fábulas e genealogias sem fim, que dão 

origem a mera especulação, em vez de promover a administração de Deus, que 

é pela fé .... Este comando confio-vos, Timóteo, meu filho, de acordo com as 

profecias feitas anteriormente a respeito de vós, que por eles você pode 

combater o bom combate, mantendo fé e boa consciência, que alguns têm 

rejeitado e naufragaram no que diz respeito à sua fé. (1 Tim. 1: 3-4, 18-19) 

Ele continuou a informar o jovem pastor que "o Espírito expressamente diz que 

nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos 

enganadores, ea doutrinas de demônios, por meio da hipocrisia de mentirosos 

cauterizada a sua própria consciência, como com um marca de ferro .... 

Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido 

com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido "(4: 1-2 , 6; cf. 6: 3-4, 

20-21). 

Já na segunda carta, Paulo admoestou Timóteo: "Manter o padrão das sãs 

palavras que você já ouviu falar de mim, na fé e no amor que há em Cristo 

Jesus. Guard, por meio do Espírito Santo que habita em nós, o tesouro que foi 

confiado a você "(2 Tim. 1: 13-14). Em uma passagem mais tarde, ele adverte: 



Perceber isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis virão. Pois os 

homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, 

soberbos, maldizentes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, 

desafeiçoados, implacáveis, caluniadoras, sem autodomínio, cruéis, inimigos 

do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos deleites do que amigos de 

Deus; tendo forma de piedade, embora tenham negado o seu poder; e evitar tais 

homens. Por meio deles são aqueles que entram em domicílios e cativar as 

mulheres fracas sobrecarregados de pecados, levadas em por vários impulsos, 

sempre aprendendo e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. (3: 1-

7; cf. 4: 1-3) 

Avisá-los sobre Ensino Falsa 

Lembra-lhes estas coisas, e solenemente cobrá-los na presença de 
Deus para não disputar cerca de palavras, o que é inútil, (2: 14a) 

O propósito de Paulo era para motivar e encorajar Timóteo para manter um 

aperto firme em que o próprio verdade e dá-lo a outros que façam o mesmo (2: 

2). É apenas com um conhecimento profundo da verdade de Deus que falsidade 

e engano pode ser reconhecido, resistiu, e se opôs. 

Por essa razão, Paulo introduz essa passagem sobre o falso ensino 

com Lembra-lhes estas coisas. Como mencionado no capítulo anterior 

comentário, lembre traduz um imperativo, assim como muitos outros verbos 

em 2 Timóteo 2, por exemplo, "ser forte" (v. 1 ), "confiar" (v. 2), e "considerar" 

(v. 7), "ser diligente" (v. 15), "evitar" (v. 16), e "abster-se" (v. 19). Por causa do 

tempo presente no grego, lembrar carrega a idéia de mais persistência. 

Eles refere-se a toda a congregação em Éfeso, bem como para os "homens fiéis" 

mencionadas no. 2: 2 Coisas refere-se que sobre o qual ele acaba de falar, neste 

capítulo, a saber, o positivo responsabilidade de transmitir a verdade de Deus 

para os outros , que, por sua vez, dá-lo a outros ainda; a trabalhar diligentemente 

na obra do Senhor, como um soldado, atleta, e agricultor; lembrar que Jesus 

está vivo, ressuscitou dos mortos; e para lembrá-los de preeminência de Cristo, 

o poder da Palavra de Deus, eo propósito de Sua obra. A chamada é pregar 

continuamente a verdade, a sã doutrina, de modo que não pode ser esquecido 

(cf. Tito 2: 1, 15). 

Pedro estava comprometido com este mesmo dever, como ele expressa em sua 

segunda carta: 

Por isso, vou estar sempre pronto para vos lembrar estas coisas, mesmo que 

você já conhece, e foram confirmados na verdade que está presente com você. E 

considero que é certo, desde que estou neste morada terrena, para despertar-vos 

com forma de lembrete, sabendo que o abandono da minha morada terrena é 



iminente, como também nosso Senhor Jesus Cristo deixou claro para mim. E 

eu também será diligente que a qualquer momento depois da minha partida você 

pode ser capaz de chamar estas coisas à mente. (2 Pedro 1: 12-15) 

Começando com o versículo 14, o apóstolo se concentra na de 

Timóteo negativo responsabilidade de se opor e corrigir falsos ensinos na 

igreja. Timóteo era para cobrar-lhes solenemente, na presença de Deus para 

não disputar cerca de palavras, o que é inútil. 

Diamarturomai ( Conjuro ) é um verbo forte, aqui usado como um particípio 

imperativo, que carrega a idéia de severa advertência. A gravidade da 

admoestação é claro, antes de tudo, porque ainda se intensifica ainda mais 

comando forte de Paulo no início deste verso de lembrar e, segundo, porque o 

aviso é para ser dada na presença de Deus. Deus está sempre presente, de 

claro, e Ele nunca está sem saber o que seus filhos estão fazendo. Mas por causa 

da profunda perigo de falso ensino, Paulo queria ter certeza de que Timóteo e 

os admoestou foram conscientemente e continuamente ciente de a presença de 

Deus. Ser especialmente consciente da presença de Deus acrescenta uma 

medida de medo saudável do Senhor e, portanto, de aumento da determinação 

de servi-Lo fielmente. 

Paulo usou a frase "na presença de Deus" duas vezes em sua primeira carta a 

Timóteo (5:21; 6:13). Ele usa-lo novamente nesta carta, dizendo: "Conjuro-te 

na presença de Deus", e, em seguida, reforça o responsável, acrescentando, "e 

de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e 

Seu reino "(2 Tim. 4: 1). 

Às vezes, na Escritura a frase "a presença de Deus" é usado para confortar os 

crentes. Aproximando-se da morte, Isaque implorou Esaú, "Traga-me alguns 

jogo e preparar um prato saboroso para mim, para que eu coma, e te abençoe na 

presença do Senhor, antes da minha morte" (Gn 27: 7). Em sua grande salmo 

de vitória, Davi regozijou-se, "Ó Deus, quando fizeste sair diante do teu povo, 

quando Tu marchar pelo deserto, a terra tremeu, os céus também caiu chuva na 

presença de Deus; o próprio Sinai tremeu na a presença de Deus, o Deus de 

Israel "(Sl. 68: 7-8). Tranquilizar Zacharias sobre o nascimento de João Batista, 

o anjo disse: "Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para 

falar com você, e para trazer-lhe esta boa notícia" (Lucas 1:19 ). Para uma 

multidão de judeus fora do templo pouco depois de Pentecostes, Pedro 

implorou: "Arrependei-vos, pois, e voltar, de que seus pecados sejam 

cancelados de distância, a fim de que os tempos de refrigério possam vir da 

presença do Senhor" (Atos 3:19) . O escritor de Hebreus nos assegura do 

aparecimento de Cristo no céu em nosso nome ", na presença de Deus" (Hb. 

9:24). 



Mas na maioria dos casos, "a presença do Senhor" tem a ver com a severidade 

de Deus, muitas vezes em julgamento. Perto do início do salmo citado acima, 

Davi exclama: "Como é impelida a fumaça, assim afastá-los; como a cera se 

derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus" (Sl. 68: 2; cf. 

97: 5; 114: 7). Quando Cristo voltar em juízo, os incrédulos "vai pagar a pena 

de destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder" (2 

Tessalonicenses 1: 9.). 

Tendo em vista a presença do Deus eterno, Paulo solenemente carrega a igreja 

de Éfeso não disputar cerca de palavras, o que é inútil. Como fica claro nos 

versos seguintes, Paulo não estava falando sobre imaturo disputas sobre 

questões secundárias, como perturbador que pode ser. Logomacheō ( discussão 

sobre as palavras ) carrega a idéia de travar uma guerra de palavras, neste caso 

com falsos mestres, que são posteriormente descritas como "sempre 

aprendendo e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade" (2 Tim. 3 : 

7). Tais enganadores usar a sabedoria humana e da razão para minar a Palavra 

de Deus, e os crentes não estão a debater com eles, especialmente dentro da 

igreja. 

Mesmo do ponto de vista humano, é óbvio que nenhum debate pode ser 

realizado em eficácia quando os dois lados argumentam a partir de pressupostos 

completamente opostas e contraditórias. Incrédulos colocar nenhum estoque na 

autoridade divina da Palavra de Deus, e os crentes deve colocar nenhum estoque 

na autoridade presumida de palavras dos homens. Não importa o quão 

biblicamente soar seus argumentos podem ser em si mesmos, os cristãos que 

debate com os incrédulos, inadvertidamente, permitir que a Escritura deve ser 

considerado no mesmo nível que a sabedoria humana. 

Para discutir interpretações das Escrituras e da doutrina com outros crentes que 

reconhecem a Bíblia como inerrante Palavra de Deus ea autoridade é importante 

quando se é feito em um espírito de humildade e civilidade e é uma tentativa 

honesta de compreender a verdade. Nos primeiros dias da Igreja, o Concílio de 

Jerusalém foi chamado para resolver uma disputa sobre a circuncisão de crentes 

(ver Atos 15). Ao longo da história da igreja, os crentes igualmente piedosos 

têm divergido sobre certos pontos da doutrina, como fazem ainda hoje. Mas 

argumentar doutrina com alguém que despreza a Escritura é fútil e tola. 

Em suas ficcionais, mas espiritualmente perspicazes as letras de Screwtape, CS 

Lewis tem um demônio mais velho dar um demônio júnior chamado 

Wormwood o seguinte conselho sobre tentador um determinado ser humano 

que tenha sido atribuída a ele: "O seu homem está acostumado, desde que ele 

era um menino, de ter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando juntos 

dentro de sua cabeça. Ele não pensa em doutrinas como principalmente 

"verdadeiro" ou "falso", mas como "acadêmica" ou "prático .'... Jargon, não 



argumento, é seu melhor aliado em mantê-lo a partir da Igreja "([New York: 

Macmillan, 1961], 8). 

Satanás sabe que, na verdade a maioria das pessoas, incluindo muitos que são 

inteligentes e bem-educado, são mais propensos a ser persuadido por jargão 

popular do que pelo argumento bíblico ou real à prova de, apesar do que eles 

podem afirmar o contrário. Nos últimos séculos, as filosofias mais anti-bíblicas, 

humanísticos e destrutivos vêm através de canais de ensino superior, incluindo 

muitas faculdades, universidades e seminários que afirmam ser cristãs, e uma 

vez foram. A inteligência humana nunca foi páreo para as artimanhas de 

Satanás. O orgulho pecaminosa do homem está em nenhum lugar mais 

claramente do que em exaltar seu próprio intelecto sobre Escritura e ao 

considerar tal tolice estar bolsa de estudos. Muitos alunos sem discernimento 

fila para aprender com esses pseudoscholars e ter a força de eventuais 

condenações restantes se transformou em fraqueza. 

A enxurrada de idéias ímpias e palavreado que hoje é agredir a sociedade em 

geral, e até mesmo a igreja evangélica, é assustador. Mais assustador do que as 

falsas idéias em si, no entanto, é a indiferença para com eles, e muitas vezes a 

aceitação deles, por aqueles que professam o nome de Cristo e afirmam que 

nascer de novo. Aborto, a evolução teísta, a homossexualidade, o divórcio sem 

culpa, feminismo, e muitos outros conceitos e atitudes anti-bíblicas invadiram 

a igreja a um ritmo alarmante e a um nível alarmante. Um dos mais populares 

e sedutoras falsos ensinamentos é a promoção da auto-estima elevada como 

uma virtude cristã, quando, na realidade, é o próprio fundamento do 

pecado. Essas noções destrutivas são inevitáveis quando os cristãos ouvir o 

mundo acima da Palavra, e são mais persuadido pela sabedoria dos homens do 

que por Deus. Muito poucas líderes na igreja hoje posso dizer honestamente 

com Paulo que seu "exortação não procede de engano, nem de impureza ou por 

meio de engano" (1 Ts. 2: 3). 

Como cristãos tornam-se menos e menos familiarizados com a Escritura e sã 

doutrina em uma base em primeira mão regular, eles se tornam presas fáceis 

para jargão que soa cristã, mas atenua fortemente contra a verdade de 

Deus. Tais idéias anti-bíblicas e arbitrários como sendo "cair no Espírito" e 

"Satanás obrigatório" freqüentemente substituir ou são valorizados acima do 

claro ensino e submissão às Escrituras. 

Quaisquer que sejam os erros doutrinários específicos foram que ameaçava a 

igreja de Éfeso, eles obviamente eram graves. Em sua primeira carta a Timóteo, 

Paulo advertiu que "o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, 

alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas 

de demônios" (1 Tim. 4: 1). Sem dúvida, algumas dessas doutrinas demoníacas 

já estavam corrompendo a igreja lá. 



Em qualquer caso, Paulo dá seis razões específicas para evitar e opor tudo falso 

ensino: arruina os ouvintes (2: 14b) (v. 16), é uma vergonha para o professor 

(v. 15), que leva a impiedade, ele se espalha rapidamente (v. 17-A), que 

perturba a fé de alguns (vv. 17b-18), e caracteriza aqueles que não pertencem 

ao Senhor (v. 19). 

Ensino Falsa Ruins os ouvintes 

e leva à ruína dos ouvintes. (2: 14b) 

O primeiro e mais óbvio dano de falso ensino é o dano que faz a quem a 

ouve. Ela coloca um obstáculo no caminho de incrédulos, que pode ser afastado 

do verdadeiro caminho da salvação. Ele também faz mal para os crentes, 

causando confusão, dúvida, desânimo e desobediência. 

Como se pode imaginar, KATASTROPHE ( ruína ) é a palavra da qual nós 

temos uma catástrofe. O ensino falso tem um efeito catastrófico. A palavra 

grega tem a idéia básica de ser alterada ou derrubado, e, neste contexto, tem 

uma conotação mais explícita do que está sendo arruinado 

espiritualmente. Paulo está falando sobre o ensino que subverte 

intencionalmente a verdade, substituindo-o com a 

falsidade. Consequentemente, em vez de construir os ouvintes, rasga-los para 

baixo; em vez de trazer o enriquecimento, o que traz desastre. 

O único outro uso dessa palavra grega no Novo Testamento, é encontrado em 

segunda epístola de Pedro, onde sua extrema gravidade é ainda mais 

claro. "[Deus] condenou as cidades de Sodoma e Gomorra a destruição 

[ KATASTROPHE ], reduzindo-as a cinzas, havendo-as posto para exemplo aos 

que vivessem impiamente "(2 Pedro 2: 6). Nesse epístola Pedro confronta falso 

ensino que, por essa altura, estava pervertendo a verdade de Deus e arruinando 

seus ouvintes em todo o mundo. Aqueles homens "ignorantes e instáveis" 

distorcido o ensinamento de Paulo, assim como eles fizeram "o resto das 

Escrituras, para sua própria destruição" (2 Pedro 3: 15-16). Ainda mais 

perigoso, no entanto, eram os "falsos mestres entre [eles na igreja], que [se] 

introduzir secretamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os 

resgatou" (2 Pedro 2: 1). 

Ensino Falsa uma vergonha para os professores 

Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não 

tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da 
verdade. (2:15) 

Segunda advertência de Paulo sobre falso ensino é por meio de 

contraste. Contrariamente a esses pervertem a verdade de Deus como os 



mencionados por Pedro, Timoteo era ser diligente para apresentar [ele 

mesmo] a Deus aprovado . 

Spoudazō (para ser diligente ) carrega a idéia de ter persistência zeloso para 

realizar um objetivo particular. O diligente crente -em Neste contexto, 

o diligente professor-dá o máximo de esforço para transmitir a verdade de 

Deus, tão completamente, tão claramente, e inequívoca possível. Ele dá 

compromisso incondicional com a excelência no exame, decifrar, interpretar e 

aplicar a Palavra de Deus. É por essa razão que "anciãos que governam bem 

sejam tidos por dignos de dupla honra, especialmente os que labutam na 

pregação e ensino" (1 Tim. 5:17). 

O objectivo dessa diligência não é para agradar aos outros, e certamente não 

para agradar a si mesmo, mas para apresentar-se a Deus 

aprovado. paristemi ( de apresentar-se ) literalmente significa estar ao lado 

de. A ideia nessa passagem é que de pé ao lado de ou diante de Deus, de se 

apresentar para a inspeção, por assim dizer, a fim de ser aprovado por 

Ele. Dokimos ( aprovado ) refere-se a passar favoravelmente escrutínio 

cuidadoso e, assim, a ser considerado digno. 

O objetivo supremo do professor diligente e altruísta é agradar a Deus. "Porque 

eu estou agora procurando o favor dos homens ou o de Deus?" Paulo perguntou 

crentes gálatas. "Ou eu sou procuro agradar aos homens? Se eu ainda estivesse 

tentando agradar a homens, não seria um servo de Cristo" (Gal. 1:10). Cada 

professor e pregador cristão deve ser capaz de dizer: "Assim como fomos 

aprovados por Deus para ser confiada com o evangelho, assim falamos, não 

para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração" (1 Ts 2: 4. 

). Seu maior desejo é ouvir o seu Mestre dizer: "Muito bem, servo bom e fiel" 

(Mat. 25:21). Tal professor ou pregador é um obreiro que não tem de que se 

envergonhar. 

A implicação clara, especialmente à luz dos três versos seguintes, é que os 

falsos mestres, por outro lado, têm um grande motivo para se 

envergonhar. Um dicionário define vergonha como "uma emoção dolorosa 

causada pela consciência de culpa, falha, ou impropriedade. " Outro afirma que 

ela é "a sensação dolorosa decorrente da consciência de ter feito algo 

desonroso". Portanto, ao contrário de um professor que está como obreiro que 

não tem de que se envergonhar, um professor que se propaga falsidade, 

especialmente em nome de Deus e sob o disfarce do cristianismo, deveria ter 

vergonha (cf. 1 João 2:28) . 

É óbvio, porém, que aqueles que têm mais razão para ter vergonha são os mais 

sem vergonha. Eles estão entre os que Paulo fala em sua carta à igreja de 

Filipos: "Porque muitos há, dos quais muitas vezes eu lhe disse, e agora vos 

digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, 



cujo Deus é o seu apetite, e cuja glória é para confusão deles, que fixam suas 

mentes nas coisas terrenas "(Fp. 3: 18-19, grifo do autor). Aqueles que insistem 

em perverter o evangelho são nada menos do que "inimigos de Cristo." A maior 

condenação deles é da pena de Judas, que os chama de "recifes escondidos em 

suas festas de amor, quando se banqueteiam convosco, sem medo, a cuidar de 

si mesmos; nuvens sem água, levadas pelos ventos; árvores de outono, sem 

frutos, duplamente mortas, desarraigadas; ondas furiosas do mar, lançando a 

sua própria vergonha como espuma, estrelas errantes, para os quais a escuridão 

preta foi reservado para sempre "(Judas 12-13). 

É claro, tanto do Antigo e Novo Testamento, bem como da história da Igreja e 

do nosso próprio tempo, que muitos dos piores falsos mestres afirmam ser 

servos de Deus. A maioria dos escribas, fariseus e outros líderes judeus da 

época de Jesus se considerava o mais piedoso dos santos, bem como os únicos 

intérpretes confiáveis das Escrituras. No entanto, Jesus disse a respeito deles: 

"Vós tendes por pai ao diabo, e você quer fazer os desejos de vosso pai. Ele foi 

homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade 

nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, 

e pai da mentira "(João 8:44). 

Mesmo para além destes extremos, alguém que ignora, deturpa, interpreta mal, 

ou diminui a verdade de Deus, adicionando-lhe ou tirar dela (Ap 22: 18-19) tem 

motivos para se envergonhar, bem como com medo. Conscientemente ou não, 

aqueles que corrompem e denegrir a verdade de Deus são filhos espirituais de 

Satanás. Eles são fornecedores de suas mentiras abomináveis e estão sob 

julgamento soberano e certo de Deus. 

A marca de um fiel professor ou pregador é o seu manuseio bem a palavra da 

verdade. Maneja bem traduz um particípio de orthotomeō , o que significa, 

literalmente, cortar em linha reta. Ele foi usado de um artesão corte uma linha 

reta, de um fazendeiro arando um sulco reto, de um pedreiro definir uma linha 

reta de tijolos, ou de operários que constroem uma estrada 

reta. Metaforicamente, ele foi usado de realizar qualquer tarefa com 

cuidado. Porque Paulo era um fazedor de tendas pelo comércio (Atos 18: 3), ele 

pode ter tido em mente o cuidado, corte reto e costura das muitas peças de couro 

ou de tecido necessário para fazer uma barraca. 

Às vezes no Novo Testamento, a frase palavra da verdade, ou mensagem de 

verdade, refere-se especificamente ao evangelho. Paulo lembrou os crentes em 

Éfeso: "Nele, você também, depois de ouvir a mensagem da verdade, o 

evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados nEle com 

o Espírito Santo da promessa" (Ef 1:13.; Col. 1: 5). Tiago fala do Pai de exercer 

sua vontade em trazer "nos gerou pela palavra da verdade, para que possamos 

ser, por assim dizer, os primeiros frutos entre as Suas criaturas" (Tiago 

1:18). Muitas outras referências a Deus verdade referem-se a plena revelação 



da Sua Palavra na Escritura. Jesus, sem dúvida, tinha este significado amplo em 

mente quando Ele orou ao Pai em nosso nome, "Consagra-os na verdade; a tua 

palavra é a verdade" (João 17:17). Em qualquer caso, o ponto aqui de Paulo é o 

mesmo. Cada aspecto da de Deus a verdade é para ser tratado de forma 

precisa, como um dever sagrado por aqueles que ensinam e por aqueles que a 

ouvem. 

O exegeta cuidadoso e expositor da palavra da verdade de Deus deve ser 

meticuloso na maneira como ele interpreta e pedaços juntos as muitas verdades 

individuais encontrados nas Escrituras. O primeiro e mais importante é o 

princípio da baseando doutrina e os padrões de vida nas Escrituras somente 

( sola scriptura ), a palavra de ordem fundamental da Reforma Protestante. 

Porque a Bíblia é fonte infalível, autoritária, suficiente, e único de Deus de Sua 

divina palavra da verdade, todas as outras verdades descansa em que a 

verdade. Não é que a infalibilidade das Escrituras é uma verdade mais 

importante do que, digamos, a divindade de Cristo ou a Trindade. Mas é só a 

partir da verdade da Escritura que podemos conhecer todas as outras 

verdades. De Deus palavra da verdade na Bíblia é a fonte e medir não só de 

toda a verdade espiritual e moral, mas de toda a verdade de qualquer tipo, em 

que se fala. 

Ao explicar e, evidentemente, tentando justificar, a concepção de seu primeiro 

filho fora do casamento, um proeminente líder evangélico sustentou que o 

verdadeiro casamento com sua esposa começou naquele momento, ao invés de 

no momento do seu casamento. Essa alegação, é claro, totalmente contradiz o 

que a Bíblia ensina sobre a pecaminosidade incondicional da 

fornicação. Quando a esposa do homem foi perguntado como se sentia sobre 

isso "indiscrição" que seja tornado público, acrescentou à torção do marido da 

Escritura, respondendo: "Bem, agora eu entendo o significado de João 8:23," a 

verdade vos libertará '". O olhar mais superficial em que passagem revela que 

Jesus não estava falando sobre o sentimento de alívio que muitas vezes vem 

com ter um pecado justificada. Ele estava falando sobre a verdade da Sua 

divindade e messianismo. Ele estava falando "aos judeus que haviam crido 

nele", explicando que o seu saber e, libertados por que a verdade foi 

condicionada à permanente em Sua Palavra, que iria marcá-los como 

"verdadeiramente [sua] discípulos" (v. 31) . 

Igualmente blasfemo era uma jovem mulher que posou nua para uma revista 

pornográfica e disse que a experiência tinha atraído mais perto de Deus. Ela 

ainda afirmou que a promessa bíblica "Aproximem-se de Deus e Ele se 

aproximará de vós" (Tiago 4: 8). A loucura arrogante de sua declaração é feita 

clara na próxima metade do que o verso, que comanda: "Purificai as mãos, 

pecadores, e purificai os vossos corações, você doubleminded." 



É uma coisa para realmente se arrepender de um pecado e ter a certeza do 

perdão de Deus. É uma coisa totalmente diferente de torcer a Palavra de Deus, 

em um esforço para justificar o pecado. É uma coisa para um descrente, que 

não faz nenhuma reivindicação de piedade, sem vergonha de ser um pecado. É 

outra coisa, e incomensuravelmente pior, para uma pessoa que afirma que a 

salvação é sem vergonha de um pecado, especialmente quando a Palavra de 

Deus é usado para defendê-la. 

Ensino Falsa Leva a Iniqüidade 

Mas evite tagarelice mundana e vazia, pois ele vai levar a mais 
impiedade, (2:16) 

Um terceiro perigo de falso ensino é o seu líder para a impiedade. Mas indica 

o contraste da "maneja bem a palavra da verdade" com o aviso para evitar 

falatório mundana e vazia. Essa conversa não deve ser "tratadas" em tudo. 

Paulo deu um conselho semelhante a Tito: "Shun controvérsias tolas, 

genealogias e contendas e disputas acerca da lei; porque são coisas inúteis e 

sem valor" (Tito 3: 9). O apóstolo tinha dado Timoteo tal conselho anterior, 

acrescentando que o aviso para também evitar "os argumentos contraditórias do 

que é falsamente chamado 'conhecimento'" (1 Tim. 6:20). Esse tipo de conversa 

é perda de tempo e confusa na melhor das hipóteses e espiritualmente 

prejudicial na pior das hipóteses, o que obviamente é o que Paulo tem em mente 

aqui. Palavras de mundanaopinião humana não são mais do que o 

mal tagarelice. 

Paulo não está falando de bate-papo ou fofocas, o que pode causar um dano 

considerável em uma igreja. Ele está falando de heresia destrutiva que perverte 

a verdade divina e levará a um maior impiedade. A conversa em si é mau o 

suficiente, mas quando infecta os ouvintes, o mal é agravado. 

Esse perigo não se restringe aos incrédulos ou mesmo crentes imaturos. Paulo 

está falando diretamente para Timóteo, que, apesar de sua timidez e desânimo 

temporário, foi, no entanto, um líder espiritual dotado em quem o apóstolo tinha 

muita confiança. Ele havia sido nomeado líder como o representante oficial do 

Paulo na igreja em Éfeso. Ninguém está isento da influência corruptora da 

falsidade. Assim como um médico não pode deixar de ser exposto a uma doença 

perigosa ele está tratando, um pregador piedoso ou o professor não pode deixar 

de ser expostos a ideias perigosas. Mas, assim como um médico mantém a 

exposição ao mínimo e se concentra em destruir a doença, para o pregador 

piedoso ou professor deve manter a exposição a falsidade no mínimo, enquanto 

adversária e tentar exterminá-la com a verdade. 



Quando falsos mestres são sem oposição ou não impressionados, "muitos 

seguirão sua sensualidade, e por causa deles o caminho da verdade será 

blasfemado" (2 Pedro 2: 2). A situação espiritual de muitas denominações e 

instituições cristãs que já foram solidamente bíblico provas abundantes da 

destrutividade perniciosa e penetrante de falsa doutrina. O legado da falsa 

doutrina é o mais impiedade da falsa vida. Erro não pode restringir a carne, 

não pode parar o diabo, e não pode proteger do mundo. O ensino falso fornece 

nenhuma defesa contra a iniqüidade e sem forças para fazer o que é certo e que 

honra a Deus. 

Ensino Falsa se espalha rapidamente 

e sua conversa vai se espalhar como gangrena. (2: 17a) 

Não só isso, mas a falsa doutrina propagada pela conversa dos falsos 

mestres vai se espalhar sua infecção como 

gangrena. Gangrena translitera gangraina , a palavra grega a partir do qual é 

derivado. No mundo antigo, o termo foi usado de câncer, bem como gangrena, 

ambas as doenças se espalhou rapidamente e são mortais. Mesmo na guerra 

moderna, gangrena é um dos piores perigos em ferimentos no campo de 

batalha. Se não for tratada rapidamente e com cuidado, ele pode rapidamente 

levar à amputação ou morte. A religião falsa e mentiras satânicas se espalhar 

mais rápido do que a verdade, porque o coração humano pecador é mais 

receptivo a eles. 

Enganos religiosos são tão contagiante, malicioso, e insidiosa que eles devem 

ser tratados exclusivamente com máscara e luvas de proteção, como se 

fosse. Usando uma outra figura, Jude diz que aqueles que estão em grave perigo 

espiritual deve ser arrebatado "para fora do fogo" (Judas 23) como uma brasa 

quente. Foi de uma forma figurativa semelhante que o sumo sacerdote Josué, 

que tinha se corrompido como o resto do sacerdócio, foi divinamente 

recuperados e poupados, como "um tição tirado do fogo" (Zc. 3: 2). 

"O mundo inteiro jaz no poder do maligno", diz João na sua primeira carta (1 

João 5:19). Anteriormente, em que epístola ele diz que não devemos "amar o 

mundo, nem as coisas do mundo", porque "se alguém ama o mundo, o amor do 

Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a 

concupiscência dos olhos ea soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo "(2: 

15-16). Tiago mesma forma adverte: "Não sabeis vós que a amizade do mundo 

é inimizade contra Deus Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo 

constitui-se inimigo de Deus?" (Tiago 4: 4). O mundo é o parceiro com os 

demônios no desenvolvimento e propagação da epidemia de gangrena espiritual 

mortal. 



É porque os falsos mestres são do mundo e servir o príncipe deste mundo que 

eles são tão perigosos. E a tecnologia em rápido crescimento tem ajudado 

mundanismo e qualquer outra forma de impiedade para também crescer mais 

rapidamente, expondo mais pessoas ensino a mais mal do que aqueles que 

viveram até há poucas gerações poderia ter imaginado. Consequentemente, os 

cristãos de hoje têm mais razão do que nunca para "testar os espíritos para ver 

se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo" 

(1 João 4: 1). "Eles são do mundo, por isso falam como do mundo, eo mundo 

os ouve" (v. 5). Cristãos, portanto, não têm desculpa mesmo para ouvi-los, 

muito menos a compra em suas crenças e modos ímpios. 

O falso ensino Incomoda a fé de alguns 

Entre eles estão Himeneu e Fileto, os homens que se desviaram da 

verdade dizendo que a ressurreição já ocorreu, e assim perturbar 
a fé de alguns. (2: 17b-18) 

Paulo identifica um dos falsos mestres como Himeneu, que, porque ele foi 

denunciado na carta anterior, obviamente tinham sido uma ameaça para a igreja 

de Éfeso por algum tempo. Embora Paulo o colocou para fora da igreja quando 

ele mesmo ainda estava em Éfeso, depois de ter "entregue [ele] a 

Satanás," Himeneu obviamente persistiu nos seus esforços para enganar os 

crentes ali, e Fileto tinha substituído Alexander como seu co-conspirador ( veja 

1 Tm. 1:20). 

Aqueles homens eram apóstatas, como aqueles de quem o escritor de Hebreus 

escreveu: "No caso daqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom 

celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa 

palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, é impossível 

renová-los novamente para arrependimento, visto que novamente crucificando 

para si mesmos o Filho de Deus, e colocou-o à ignomínia "(Hb 6: 4. -6). Eles 

têm "pisar o Filho de Deus, e [tem] por profano o sangue da aliança pelo qual 

[foram] santificados, e [ter] insultou o Espírito da graça" (Heb. 10:29). Como 

Jesus disse de Judas (Mat. 26:24), que teria sido melhor se aqueles homens não 

tivesse nascido. 

A heresia particular de Himeneu e Fileto foi sua afirmando que a ressurreição 

[tinha] já ocorrido (cf. 1 Cor. 15,12). Paulo não explicar o que a ressurreição 

eles tinham em mente. Nem a ressurreição de Jesus (que havia ocorrido), nem 

a ressurreição física dos crentes (que ainda não tinha ocorrido) faz sentido neste 

contexto. Parece provável, portanto, que estes homens propôs alguma forma de 

ressurreição espiritual como a única ressurreição. Talvez eles ensinaram que a 

única ressurreição foi a união espiritual com Cristo em Sua morte e ressurreição 

(cf. Rom. 6: 1-11). Tal ponto de vista teria sido baseado na filosofia grega pagã, 

talvez gnosticismo incipiente, cujos seguidores acreditavam que o corpo e todas 



as outras coisas materiais são intrinsecamente maus. Alguns dos gregos de 

Atenas que Zombou "quando ouviram [Paulo falar] da ressurreição dos mortos" 

(Atos 17:32) foram, sem dúvida, em tal dualismo filosófico e ficaram 

horrorizados com a ideia de o corpo está sendo restaurado em vida após a 

morte. Himeneu e Fileto , possivelmente, a crença de muitos pagãos que a 

única imortalidade é na vida efectuado através de sua progênie. Ao negar a 

ressurreição corporal, eles estavam destruindo a própria fundação do cristão-

negando fé tanto a realidade e as implicações da ressurreição de Cristo. 

Em sua primeira carta à igreja de Corinto, Paulo deixa claro a importância 

monumental tanto de Cristo e ressurreição do crente e de uma correta 

compreensão das verdades. "Se não há ressurreição dos mortos", diz Paulo, 

"nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é 

vã a vossa fé também é vã Além disso, estamos mesmo encontrado para ser 

falso. testemunhas de Deus, porque nós testemunhamos contra Deus, que 

ressuscitou a Cristo, a quem Ele não levantou, se de fato os mortos não 

ressuscitam, ... E, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, você ainda está 

em sua pecados "(1 Cor. 15: 13-15, 17). 

Para negar ou distorcer a verdade sobre a ressurreição é negar e distorcer o 

coração do Evangelho. Por isso, é uma coisa trágica e condenável para ensinar 

a mentira sobre essa doutrina. Não se limita a blasfemar contra Deus e denegrir 

a Sua Palavra, mas inevitavelmente ele vaiperturbar a fé de alguns. 

Anatrepō (de virada ) carrega a idéia de tombamento ou derrubar, indicando 

que a fé na posse de alguns dos que ouviram falsos mestres não foi a fé 

salvadora, que não pode ser derrubado ou destruído. Esses ouvintes 

aparentemente tinha ouvido o evangelho e foi atraído para o cristianismo como 

uma possível resposta para a sua busca religiosa. Mas porque não tinha 

colocado sua fé em Cristo como Salvador e Senhor e foram expostos ao engano, 

eles foram vítimas de ensino corrupto e permaneceu perdido. 

Mais uma vez, que a verdade triste revela um dos maiores perigos de um falso 

evangelho: Mantém algumas almas-ao longo dos séculos, incontáveis milhões 

de lhes-out do reino. 

O falso ensino caracteriza aqueles que não pertencem ao 

Senhor 

No entanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este 

selo: "O Senhor conhece os que são seus", e: "Vamos todos que 
profere o nome do Senhor se abster de maldade." (2:19) 

O último perigo de falso ensino mencionado aqui é que ele se encaixa aqueles 

que não são salvos e ímpios. 



Paulo novamente faz o seu ponto de contraste. No entanto, ele continua, o 

firme fundamento de Deus permanece. Ao contrário daqueles que confiam 

em um esquema satânico da religião, os que são verdadeiramente salvos, que 

são filhos espirituais de Deus e autênticos discípulos de Jesus Cristo, são parte o 

firme fundamento de Deus. 

Neste contexto, o firme fundamento de Deus parece mais provável para se 

referir à igreja. Na carta anterior a Timóteo, Paulo fala de "a casa de Deus, que 

é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade "(1 Tm. 3:15, ênfase 

adicionada). A fundação da igreja de Cristo estána verdade ", e as portas do 

inferno não prevalecerão contra ela" (Mat. 16:18). 

Nessa promessa, temos o selo de Deus. A Sphragis ( selo ) era um sinal de 

propriedade, e Deus colocou Seu divino selo de propriedade sobre a igreja. No 

fim dos tempos, aqueles "que não têm o selo de Deus em suas testas" serão 

atormentados pelos gafanhotos (Ap 9: 4). Também é, sem dúvida, que o selo de 

Deus em suas testas irá proteger os crentes de tomar a marca da besta (ver Rev. 

13:16). 

De Deus selo de propriedade é sobre a igreja de duas maneiras. Em primeiro 

lugar, todos os membros do corpo de Cristo, a igreja, tem a garantia divina de 

Deus de eleição, em que "o Senhor conhece os que são seus." A fonte desta 

citação não é certo, mas é possivelmente a partir do livro de Números. Quando 

alguns israelitas estavam prestes a se rebelar contra o Senhor e Seus líderes 

designados Moisés e Arão, Moisés declarou a Corá e os outros rebeldes, "O 

Senhor fará saber quem é seu, e quem é santo, e vai trazê-lo de perto para si 

mesmo, mesmo aquele a quem ele vai escolher, Ele trará perto de Si mesmo 

"(Num. 16: 5). 

"As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem", 

Jesus nos assegura; "E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e 

ninguém as arrebatará da minha mão" (João 10: 27-28). Como Satanás, falsos 

mestres podem causar uma grande confusão e apreensão entre o povo de Deus, 

mas não pode corromper ou destruir o seu povo, porque "Deus escolheu [us] 

desde o princípio para a salvação" (2 Ts 2:. 13-A). 

O Novo Testamento está repleto de tais garantias. "Tudo o que o Pai me dá virá 

a mim", Jesus promete: "e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o 

lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a 

vontade de daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, 

para que de tudo o que ele me deu eu perco nada, mas o ressuscite no último 

dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todos os que contempla o Filho, e 

crê nele, tenha a vida eterna; e eu mesmo o ressuscitarei no último dia "(João 6: 

37-40). Deus nos escolheu para a salvação em Cristo "antes da fundação do 

mundo" (Ef 1: 4.), E aqueles "que Ele [Deus] de antemão conheceu, também os 



predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que pudesse ser 

o primogênito entre muitos irmãos; e aos que predestinou, a esses também 

chamou; e aos que chamou, a esses também justificou; e aos que justificou, a 

esses também glorificou "(Rm 8: 29-30.). 

A segunda maneira em que Deus colocou Seu selo sobre a igreja é através da 

santificação pessoal, a santidade pessoal. Portanto, Paulo diz: "Deixado todos 

que profere o nome do Senhor se abster de maldade." Essa citação pode ser 

adaptada a partir da mesma passagem no livro de Números, em que Moisés 

mais tarde alertou o piedoso: "Apartai agora das tendas destes homens ímpios, 

e não toqueis nada que pertence a eles, para que não ser varrido em todos os 

seus pecados "(Num. 16:26). Aqueles que não se separar-se dos rebeldes 

perversos foram destruídos com eles quando "a terra abriu a boca e os tragou" 

(v. 32). 

Este segundo aspecto da santificação é tanto uma exortação e uma afirmação. A 

exortação é: "Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que 

habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos 

Porque fostes comprados por bom preço: glorificai pois a Deus em seu corpo 

"(1 Cor. 6: 19-20). Pedro mesmo modo admoesta: "Como é santo aquele que 

vos chamou, sejam santos vocês também em todo o seu comportamento" (1 

Pedro 1:15). 

Mas a nossa santificação também é divinamente afirmou. No versículo em 2 

Tessalonicenses já referido, em que Paulo assegura aos crentes que Deus 

escolheu para a salvação, ele acrescenta, "pela santificação do Espírito e fé na 

verdade" (2: 13b). Apesar de nossas muitas falhas e nossa infidelidade 

freqüente, Deus graciosamente completar a nossa santificação. "Porque estou 

certo isto mesmo," Paulo testificou, "que aquele que começou a boa obra em 

vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus" (Filipenses 1: 6.). 

 

 

 

 

 

 



6. Uma Casa Honrosa (2 Timóteo 2: 20-

26) 

Agora, em uma grande casa não há somente utensílios de ouro e 

de prata, mas também para os navios de madeira e de barro, e 

outros para honrar e alguns para a desonra. Portanto, se alguém 

se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, útil 

ao Senhor, preparado para toda boa obra. Agora fugir das 

paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor ea paz, com 

aqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Mas rejeita 

especulações tolas e ignorantes, sabendo que produzem 

contendas.E servo do Senhor não convém contender, mas ser 

gentil com todos, apto para ensinar, paciente quando injustiçado, 

corrigindo com mansidão os que estão na oposição, se talvez Deus 

lhes conceda o arrependimento para conhecerem a verdade, e eles 

podem vir a seus sentidos e escapar da armadilha do diabo, tendo 

sido mantida em cativeiro por ele para fazer a sua vontade. (2: 
20-26) 

Um coro por Audrey Mieir expressa muito bem o espírito de dedicação do qual 

Paulo fala nesta passagem. 

Para ser usado por Deus 

Para cantar, falar, para orar. 

Para ser usado por Deus 

Para mostrar a alguém o caminho. 

Anseio muito para sentir 

O toque de Sua fogo que consome, 

Para ser usado por Deus é o meu desejo. 

Cada crente deve ter esse desejo compulsivo de ser usado por Deus em tudo o 

que Ele escolhe. O fluxo de 2 Timóteo 2 movimentos da chamada para "ser 

forte na graça que há em Cristo Jesus" (2: 1) para ser "um obreiro que não tem 

de que se envergonhar" (v. 15), a fim de ser "útil ao Senhor, preparado para 

toda boa obra" (v. 21). 

A Ilustração 

Agora, em uma grande casa não há somente utensílios de ouro e 

de prata, mas também para os navios de madeira e de barro, e 
outros para honrar e alguns para a desonra. (02:20) 



Como em várias outras cartas, Paulo usa a figura de um navio para descrever 

os cristãos. Por exemplo, na defesa de direito soberano de Deus para salvar e 

condenar conforme a sua própria vontade divina e perfeita, o apóstolo pergunta 

retoricamente, "O oleiro não tem direito sobre o barro, para fazer da mesma 

massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? " (Rom. 

9:21). Apontando a nossa total dependência de graça capacitadora de Deus e do 

poder, a fim de ministro, ele lembrou crentes de Corinto que "temos este tesouro 

em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós" 

(2 Cor. 4: 7). 

Usando a ilustração de uma casa grande , cujos proprietários eram ricos e que 

teria muitos ocupantes, muitos quartos, e muitos móveis, diz ele , não existem 

apenas vasos de ouro e de prata, mas também para os navios de madeira e 

de barro, e outros para honrar e alguns para a desonra. 

Como mencionado no capítulo comentário anterior, o contexto sugere 

fortemente que "o firme fundamento de Deus" (v. 19) refere-se à igreja, o 

custodiante terreno da verdade de Deus (v 18).. Propriedade de Deus, ou "selo" 

em diante, a igreja está em duas partes. Do ponto de vista divino, é Sua eleição 

soberana de "os que são seus", e do ponto de vista humano, é a justiça do crente 

fiel, "aquele que profere o nome do Senhor" e se abstém "de maldade." 

A casa grande representaria, portanto, toda a igreja de Deus, o corpo de Cristo, 

composto por todos os verdadeiros crentes, os navios em que representam os 

crentes: o indivíduo honrosas vasos de ouro e prata e as infames vasos de 

madeira e de barro. 

Skeuos ( navio ) foi usado de uma grande variedade de implementos 

domésticos, utensílios e mobiliário, incluindo mobiliário e ferramentas. Por 

causa dos materiais mencionados aqui de que esses itens foram feitas, parece 

provável que Paulo tinha em mente que serve navios e, talvez, utensílios de 

cozinha. Mas qualquer que seja a artigos possa ser, seu ponto de vista é o 

mesmo. Artigos de ouro ou prata são mais valiosos e apresentável do que as 

de madeira ou de barro. O primeiro seria bem visível como enfeites ou usado 

para servir convidados importantes como um gesto de honra. Os artigos 

inferiores, por outro lado, eram estritamente utilitária . Eles eram comuns, 

simples, substituível, pouco atraente, e muitas vezes sujo e vil, porque alguns 

foram usados para o lixo e dejetos humanos da casa. Eles foram usados para 

essas funções que nunca foram vistos e foram mantidos longe da vista, tanto 

quanto possível. Para exibi-los antes de os convidados seria um ato de 

indizível desonra. 

(Note-se que, neste contexto, os vasos de madeira e argila são desprezados do 

ponto de vista do Senhor, enquanto que em 2 Coríntios 4: 7 Paulo tem o prazer 



de ser um "vaso de barro", porque ele está lá usando a analogia para expressar 

seu pessoal auto-avaliação e humildade.) 

Honra e desonra não se referem a verdadeiros e falsos cristãos, 

respectivamente. Jesus deixa claro na parábola do joio e do trigo (Mat. 13: 24-

30) e em Seu ensinamento sobre a Ovelhas e caprinos julgamento das nações 

(Mt 25:. 31-46) que a Igreja visível na terra conterá tanto descrentes e crentes 

até que Ele volte e ordena a separação final. Mas Paulo não está falando sobre 

essa distinção. 

Ele nem está falando aqui das diferenças dadas por Deus entre os crentes. Em 

sua carta a Roma, ele diz que "Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Pois, 

assim como temos muitos membros em um só corpo e nem todos os membros 

têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em 

Cristo, e individualmente membros uns dos outros E uma vez que temos 

diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, que cada um exercê-los em 

conformidade "(Rom. 12: 3-6).. Ele enfatiza a mesma verdade em sua primeira 

carta aos coríntios, dizendo: "Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? 

Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou o 

membros, cada um deles, no corpo, como quis "(1 Cor. 12: 17-18). 

As honrosas navios representam os crentes que são fiéis e úteis para o 

Senhor. Eles são os bons soldados, os atletas de competição, os agricultores que 

trabalham duro mencionadas nos versículos 3-6. Em contrapartida, os 

infames vasos são os soldados covardes, os atletas preguiçosos, indolentes e os 

agricultores, as pessoas impuras que sirvam exclusivamente para os fins, 

indistintas mais humildes. Honra e desonrar , portanto, referem-se as formas 

em que os crentes genuínos são encontrados útil para o Senhor no cumprimento 

da obra para a qual Ele os chamou. Neste sentido, todos os crentes deveriam 

ser, mas nem sempre são, vasos de honra. 

Alguns líderes de Éfeso, incluindo Timoteo, estavam ficando desanimado e 

apático. Parte do problema era a sua aparente intimidação por falsos mestres, 

tais como Himeneu, Alexandre e Fileto, a quem Paulo denuncia 

especificamente (1 Tm 1:20;. 2 Tim 2:17.). Porque Paulo repete muitas de suas 

fortes advertências a Timóteo e outros líderes em Éfeso, os graves problemas 

que ele procurou corrigir deve ter sido contínua ou recorrente. 

E porque esta carta é dirigida a Timóteo, o superintendente de lugar, ou mais 

velha, e legado apostólico na igreja em Éfeso, admoestações de Paulo em 2: 20-

26 parecem dirigido em primeiro lugar para os líderes daquela igreja. Esta 

interpretação é corroborada pela referência ao "servo do Senhor" (v 24)., Que, 

neste contexto, provavelmente, é usado como um termo oficial referindo-

superintendentes. Além disso, as características mencionadas nos versículos 



24-25 correspondem a diversas qualificações para aquele cargo listado em 1 

Timóteo 3: 2-3 e Tito 1: 5-9. 

Nos versículos 21-26, Paulo apresenta nove características que marcam o crente 

fiel, temente a Deus que é o vaso de honra. Ele terá uma vida limpa (v. 21-A), 

uma alma santificada (v. 21b), ser útil a Deus (v. 21-C), estar preparado para o 

serviço (v. 21-D), tem um coração puro (v. 22) e ter uma mente perspicaz (v. 

23), de forma suave (v. 24), um espírito humilde (v. 25-A), e uma atitude 

compassiva (vv. 25b-26). 

A Vida Purificados 

Portanto, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para 
honra, (2: 21a) 

Limpa é de ekkathairō , uma forma intensificada de kathairō (da qual nós 

temos "catarse"), o que significa para limpar completamente, para limpar 

completamente. Estas coisas referem-se aos vasos de desonra mencionados no 

verso anterior, de que um homem que é fiel purifica a si mesmo. Como se 

observa, vasos de desonra estão contaminadas pessoas na igreja, e exortação de 

Paulo é, portanto, para os crentes piedosos para separar-se da comunhão dos 

crentes impuros, que não são limpos, não obediente, não submisso ao Senhor, 

e não o desejo de servir. 

O pecado é contagioso, e associação com pessoas abertamente pecaminosos e 

sem vergonha é moralmente e espiritualmente perigosa. "Aquele que anda com 

os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos vão sofrer danos" (Prov. 

13:20). A exortação do Senhor, para os judeus exilados na Babilônia pagã 

aplica-se a todo crente que procura servir fielmente. "Sai, afastar, sair de lá", 

proclamou Isaías. "Toque nada imundo; sair do meio dela [Babilônia], 

purificai-vos" (Is 52:11).. 

Um crente imoral e / ou doutrinariamente corruptos, especialmente um líder 

que é influente, é mais perigoso do que um pagão ou ateu, porque fracos ou 

descuidados irmãos e irmãs podem assumir-ou racionalizar-que certas práticas 

e idéias são permitidas, simplesmente porque eles são praticados e ensinada por 

alguns líderes da igreja. 

Paulo explicou aos crentes de Corinto, 

Eu lhe escrevi em meu [anterior] carta não devem associar-se com pessoas 

imorais; Eu não me refiro aos imorais deste mundo, ou com os avarentos e os 

roubadores, ou com os idólatras; para, em seguida, você teria que ir para fora 

do mundo. Mas, na verdade, eu escrevi para você não se associar com qualquer 

chamado irmão se ele deve ser uma pessoa imoral, ou avarento, ou idólatra, ou 



maldizente, ou beberrão, ou roubador; nem mesmo para comer com tal 

um. Porque, que tenho eu a ver com a julgar os de fora? Não julgais vós os que 

estão dentro da igreja?Mas aqueles que estão de fora, Deus julga. Retire o 

perverso do meio de vós. (1 Cor. 5: 9-13) 

Você não espera que os incrédulos para pensar, falar e se comportar como 

cristãos, e sua guarda tende a ser contra a sua influência. Mas, como "tagarelice 

mundana e vazia" que conduz "a mais impiedade" e se espalha "como 

gangrena" (2 Tim. 2: 16-17), a associação com os crentes dispostos ímpios, 

vasos de desonra, inevitavelmente causará alguns dos seus pecados para 

infectar você, se você perceber, ou não. "Não vos enganeis:" Paulo, portanto, 

adverte; "As más companhias corrompem os bons costumes" (1 Cor. 15:33). A 

comunhão com os membros da igreja contaminaram desenvolve tolerância para 

a seu relatominação. 

O serviço fiel do Senhor exige a separação daqueles que podem contaminar 

você. Aviso Jeremias sobre a associação com israelitas ímpios, Deus disse: "Se 

você extrair o precioso do inútil, você vai se tornar meu porta-voz. Eles por sua 

vez pode vir para você, mas como para você, você não deve se voltar para eles" 

(Jer . 15:19). Em outras palavras, a influência deve ser apenas uma forma. Se 

esses israelitas infiéis foram levados ao arrependimento pela pregação e 

exemplo de Jeremias, o Senhor será um prazer. Mas o profeta nunca foi para 

permitir a sua corrupção para infectá-lo. 

O escritor de Hebreus dá esta séria advertência: "Vede que ninguém vem curto 

da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, brotando causas 

problemas, e por ela muitos se contaminem" (Hb 0:15.). Amargura desmarcada, 

mesmo em um crente que de outra forma é reto, não é um pecado trivial e 

puramente pessoal. É altamente destrutiva e pode seriamente desmoralizar e 

enfraquecer uma congregação inteira. 

Recusando-se a associar a pecar crentes também é para seu próprio 

benefício. Se eles não são disciplinados e são prontamente aceitas na comunhão 

da igreja, eles vão se tornar mais confortável em seu pecado. Ostracismo da 

igreja, por outro lado, pode ajudá-los a tornar-se envergonhado e 

arrependido. "Se alguém não obedecer à nossa instrução nesta carta", Paulo 

instruiu a igreja de Tessalônica, "tomar nota especial de que o homem e não 

associar com ele, para que ele possa ser confundido" (2 Ts. 3:14) . 

Nenhum cristão deve associar-se com cristãos professos que são moralmente e 

espiritualmente contaminaram. Não devemos querer estar perto aqueles cuja 

língua e estilo de vida não honrar a Cristo. Não devemos querer associar com 

aqueles que têm uma língua crítica, que tolerar o mal em suas vidas e nas vidas 

de outros crentes, ou cujo compromisso com o Senhor é superficial e 

artificial. Um vaso para honra não pode ficar honrado e utilizável se é 



continuamente contaminado por vasos de desonra. Ele não pode permanecer 

puro além do companheirismo puro. 

A alma santificada 

santificados, (2: 21b) 

Uma segunda característica de um vaso para honra é 

um santificado alma. Santificados é de hagiazo , que tem o significado básico 

de ser posto à parte. Um cristão é santificado, separado, de duas 

maneiras. Negativamente, ele é separado do pecado. Positivamente, ele é 

separadopara Deus e para a Sua justiça. Assim como os navios no tabernáculo 

e no templo foram separados de todos os usos mundanas e dedicado 

exclusivamente a Deus e Seu serviço, por isso são aqueles crentes que são vasos 

de honra na igreja. O seu objectivo supremo, como cristãos, a Proposito da qual 

derivam todos os direitos, é servir a Deus. Para que eles se manter puro. Seria 

inconcebível que um navio poderia alternar entre ser usado para resíduos vil e 

por comida para os hóspedes. Um navio honrosa é mantido puro. 

Santificados traduz um particípio perfeito passivo, indicando uma condição 

que já existe. Quando confiamos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele 

imediatamente "se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santificação e 

redenção" (1 Cor. 01:30). Cada crente tem sido escolhido por Deus "desde o 

princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade" (2 Ts 

2:13; cf. 1 Pedro 1: 2.). A própria salvação é uma santificação, fixando-nos para 

além de Deus. Mas é também o início de um processo ao longo da vida. É ao 

mesmo tempo uma realidade e uma experiência progressiva. 

Os cristãos não só são santificados por ter um relacionamento correto com 

Deus, mas também estão sendo santificados à medida que crescem em cumprir 

o propósito de uma vida justa de Deus. Esse é o significado do termo usado 

aqui. "Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação", declara 

Paulo; "Isto é, que vos abstenhais da prostituição sexual .... Porque Deus não 

nos chamou para a impureza, mas para a santificação" (1 Ts 4: 3., 

7). O santificado vida é uma vida de pureza, santidade e piedade. É um vaso 

para honra, digno para o Senhor de usar. 

Do lado negativo, o crente está sendo santificado, ou 

separado, de injustiça. Nossa vida nova, redimida em Cristo é estar em 

contraste com o nosso antigo, a vida não salvos. "Pois assim como apresentastes 

os vossos membros para servirem à impureza e à ilegalidade, resultando na 

ilegalidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça 

para santificação" (Rm 6:19;. Cf. v 22).. Vasos Honrosa são separados do 

pecado, do mundo, da carne, de Satanás, e da auto-vontade do velho eu. 



Útil para Deus 

útil para o Senhor, (2: 21c) 

Um vaso para honra é útil para o Senhor. Usando a mesma palavra grega 

( euchrēstos ), Paulo posteriormente neste letra fala de Marcos como "útil para 

mim para o serviço" (4:11). O apóstolo queria Timóteo a ser útil para Jesus 

Cristo, o Mestre, assim como Marcos foi útil para ele em seu trabalho 

apostólico. 

O desejo mais profundo do coração do próprio Paulo era para ser útil para o 

Senhor. Ele testificou: "Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos 

correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que você pode ganhar. 

E todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas Eles, então, 

fazê-lo para alcançar uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível "(1 Cor. 

9: 24-25).. Por outro lado, era o maior medo do apóstolo que ele perderia sua 

utilidade para o Mestre por causa do pecado. "Por isso eu corro de tal forma, 

como não sem objetivo", continuou ele; "Eu caixa de tal forma, não como 

batendo no ar, mas eu buffet meu corpo e faço dele meu escravo, para que, 

eventualmente, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser 

desqualificado" (vv. 26-27). 

Mestre traduz despotes , da qual nós temos "déspota". Os cristãos não são 

simplesmente corretamente relacionados com Deus; eles 

totalmente pertencem a Deus. Ele é o nosso Mestre soberano, nosso amoroso e 

benevolente Senhor, que na verdade é o nosso dono. "Ou não sabeis que o vosso 

corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de 

Deus, e que não sois de vós mesmos?" Paulo pergunta retoricamente. "Vocês 

foram comprados por preço" (1 Cor. 6: 19-20). 

Preparado para o bom trabalho 

preparado para toda boa obra. (2: 21-D) 

Um vaso de honra para o Senhor está preparado para toda boa 

obra. Hetoimazō ( preparado ) carrega a idéia de vontade e dedicação, bem 

como de prontidão. Like "santificado", preparado traduz de um perfeito 

passivo, indicando uma condição que já existe. Quando fomos salvos, o Senhor 

nos colocou em um estado de preparação divina, na qual recebemos o Seu 

próprio Espírito Santo que habita em nós e nos fortalecer. Temos também a Sua 

Palavra divina nas Escrituras para nos ensinar a Sua verdade e Sua 

vontade. Mas ao contrário de um metal, louça de barro, ou recipiente de 

madeira, um vaso humano tem uma vontade. Nossa preparação completa para 

o serviço do Senhor, portanto, exige mais do que simplesmente ter Seu Espírito 

em nós e que possui os talentos e dons particulares Ele tem prestado 



e sabendo a verdade, Ele revelou. Exige também a nossa vontade genuína e sem 

reservas para submeter ao Seu Espírito, para usar esses talentos e dons, e 

para obedecer a Sua verdade revelada em seu serviço e em Seu poder. Nas 

palavras do hino citado no início deste capítulo, o 

verdadeiramentepreparado cristão pode honestamente dizer: "Para ser usado 

por Deus é o meu desejo." 

Um coração puro 

Agora fugir das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o 

amor ea paz, com aqueles que invocam o Senhor com um coração 
puro. (02:22) 

Este verso apresenta cinco características de um coração puro, que em si é 

uma quinta característica de um navio honrosa para o Senhor. Este verso é 

quase idêntica à admoestação do apóstolo em sua carta anterior a Timóteo: 

"Fugi do essas coisas, você homem de Deus; e segue a justiça, a piedade, a fé, 

o amor, a perseverança e mansidão" (1 Tm 6:11.). 

O primeiro atributo de um coração puro é negativo, expresso aqui no comando 

para fugir das paixões da mocidade. Fugir é de phuegō , a partir do qual 

"fugitivo" é derivado. O verbo grego é aqui um imperativo presente de 

comando, o que indica que a fuga não é opcional, mas é ser persistente. Esse 

significado é refletido no termo "fugitivo", que refere-se a uma pessoa que está 

sempre em fuga, a fim de escapar da captura. O cristão fiel é continuamente na 

corrida, por assim dizer, a partir das paixões pecaminosas que começaram 

quando éramos jovens. 

Timóteo era cerca de trinta anos mais jovem do que Paulo quando esta carta foi 

escrita. Ele, portanto, era relativamente jovem e ainda foi tentado por muitos 

pecaminosas paixões que são característicos dos jovens. Estes desejos 

envolvem muito mais do que o desejo sexual pecaminoso. Eles também 

incluem o orgulho, o desejo por riqueza e poder, a ambição desmedida, o ciúme, 

a inveja, um espírito e de auto-afirmação, e muitos outros 

pecadores concupiscências. 

Timóteo era tímido e, aparentemente, às vezes constrangido por sua estreita 

associação com o apóstolo Paulo e do evangelho intransigente, proclamou. Ele 

provavelmente estava com medo de perseguição e não podem ter corajosamente 

enfrentou todos aqueles que comprometida e mal interpretado verdade revelada 

de Deus. Ele parece ter sido especialmente intimidado por homens mais velhos 

na igreja que se ressentiam sua liderança (1 Tm. 4:12). Perdendo a batalha 

para paixões da mocidade não iria ajudá-lo a resolver o problema da liderança 

ou corrigir efetivamente doutrina errada e práticas imorais, mas iria agravar o 



conflito. Para seu próprio bem e para o bem da igreja, ele estava a fugir de tais 

tentações e inclinações. 

Os próximos quatro atributos de um coração puro são positivos e 

abrangente: a justiça, a fé, o amor ea paz. Para exercer essas virtudes é o 

outro lado de fugir das paixões da mocidade. Como em fugir, o verbo grego 

traduzido perseguir é um imperativo. Paulo não está a fazer uma sugestão. 

Um crente que não é executado a partir de pecado e para a justiça será 

ultrapassada pelo pecado. "Quando [uma] espírito imundo sai de um homem", 

disse Jesus, "que passa por lugares áridos, buscando repouso, e não 

encontrando, ele diz:" Eu vou voltar para a minha casa, de onde eu vim. " E 

quando se trata, se considerar varrido e colocado em ordem Então vai e leva 

consigo outros sete espíritos piores do que ele, e eles entrar e morar lá;. E o 

último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro "( Lucas 11: 24-

26). A única forma de não "deixem vencer pelo mal" é "vencer o mal com o 

bem" (Rom. 12:21). Entendendo que a verdade, o salmista escreveu: "Como 

pode o jovem manter puro o seu caminho Ao mantê-lo de acordo com a tua 

palavra?" (Sl 119: 9.). Em qualquer idade a viver fiel, o único guia infalível e 

eficaz para a justiça é divina Palavra de Deus. Viver uma vida pura não 

envolve a seguir um sistema esotérico de ritual, tendo uma experiência mística, 

alcançando um nível especial de sabedoria humana, ou de tomar uma decisão 

de fazê-lo. Mas por fielmente perseguir e obediência à verdade das Escrituras, 

mesmo a criança mais simplista de Deus é capaz de sucesso perseguir o 

Senhor justiça. 

O crente piedoso também vai buscar ... fé. Neste contexto, pistis (fé) é melhor 

traduzida como "fidelidade", uma vez que é de Deus em Romanos 3: 3 e do 

fruto do Espírito em Gálatas 5:22. O objetivo supremo de um crente com um 

coração puro é para agradar e glorificar a Deus, prosseguindo integridade, 

lealdade e confiabilidade. Foi por falta de tais "preceitos mais importantes da 

lei-" justiça e misericórdia e fidelidade ", isto Jesus execrado os escribas e 

fariseus hipócritas (Mat. 23:23). O cristão verdadeiramente fiéis serão leais a 

Deus, a Palavra de Deus , a obra de Deus, e ao povo de Deus. 

Ele também vai buscar ... o amor, o primeiro e mais importante fruto do 

Espírito (Gl 5:22.). Das várias palavras em grego que são 

traduzidos amor, ágape é a mais nobre, porque é a palavra de escolha, não de 

sentimentos ou sentimento, tão fino como aqueles, por vezes, pode ser.É o amor 

da mente e da vontade, não de emoção ou afeto, mesmo da mais alta 

classificação. É o amor de determinação consciente, e não por impulso. É o 

amor que incide sobre o bem-estar da pessoa amada, e não em auto-satisfação 

e auto-realização. Ágape amor não é baseada na atratividade ou merecimento 

daqueles que são amados, mas em suas necessidades, mesmo quando eles são 

mais desinteressante e indigno. É altruísta e abnegado. 



Ágape amor é usado inúmeras vezes do próprio Deus. É que o amor que Deus 

Pai tem para o seu próprio Filho, Jesus Cristo (João 17:26) e para aqueles que 

pertencem ao Filho pela fé (João 14:21). É o amor que nosso gracioso Senhor 

tem para ainda caído, a humanidade pecadora. (João 3:16; Rm 5: 

8.) Ágape amor é tão característica de Deus que João duas vezes nos diz que 

Ele é amor (1 João 4: 8 , 16). 

O crente piedoso também vai buscar ... paz. Eirene ( paz ) é a palavra da qual 

nós temos "sereno" e "serenidade". Neste contexto, não se refere a ausência de 

guerra, mas de relações harmoniosas entre homens e Deus e entre os homens e 

os outros homens, especialmente entre os cristãos. "Se possível, quanto 

depender de vós," Comandos de Paulo, "estar em paz com todos os homens" 

(Rom. 12:18). 

Embora a igreja em Éfeso foi uma das congregações mais maduros e fiéis 

mencionados no Novo Testamento, no momento em que Paulo escreveu suas 

cartas a Timóteo que estava experimentando grave conflito interno. A previsão 

de Paulo aos anciãos da igreja como eles se conheceram na praia perto de Mileto 

já estava sendo cumprida. "Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes 

penetrarão no meio de vocês", advertiu, "não pouparão o rebanho; e dentre vós 

mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os 

discípulos após si" (Atos 20 : 29-30). Confrontando tudo isso e manter a paz 

requer um equilíbrio delicado. 

Aqueles que invocam o Senhor é a descrição de cristãos genuínos, referindo-

se especificamente ao seu chamado no Senhor para a salvação, pela Sua graça, 

Sua misericórdia, Seu perdão. Para invocar o Senhor é o equivalente a 

colocando fé salvadora nEle. "Pois não há distinção entre judeu e grego, porque 

o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam", garante 

Paulo crentes em Roma. Citando Joel 2:32, ele acrescenta: "Por 'Aquele que 

invocar o nome do Senhor será salvo" (Rom. 10: 12-13). O apóstolo abre sua 

primeira carta à igreja de Corinto com estas palavras: "Paulo, chamado para ser 

apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, eo irmão Sóstenes, à igreja de 

Deus que está em Corinto, aos que têm santificados em Cristo Jesus, santos 

chamando, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor 

Jesus Cristo , Senhor deles e nosso "(1 Cor. 1: 1-2, ênfase adicionada). 

Mas nem todo aquele que invocar o Senhor para a salvação continua a servir 

fielmente e obedecê-Lo. A partir de um coração puro , portanto, identifica 

ainda mais os crentes piedosos que se qualificam como vasos honrosas. O 

termo puro vem da mesma raiz da palavra como "limpa" no versículo 21 e nos 

leva de volta para onde o pensamento de Paulo começou-a a verdade que um 

vaso limpo é um útil. Eles continuam a invocar o Senhor para orientação, força 

e sabedoria para viver para Ele. O cristão com um coração puro, de forma 

diligente busca a justiça, a fé, o amor ea paz mencionado no primeiro semestre 



deste versículo. Ele é o "vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, e 

preparado para toda boa obra" mencionado no versículo anterior. 

Uma Mente Perspicaz 

Mas rejeita especulações tolas e ignorantes, sabendo que 
produzem contendas. (2:23) 

Um vaso de honra a Deus deve desenvolver uma mente perspicaz. Uma mente 

subterrâneo, mesmo de um crente, está sujeita a enganos, equívocos e confusão, 

o que inevitavelmente produzir falsa doutrina e de vida pecaminoso. A mente 

sem discernimento é "jogou aqui e ali por ondas e levados ao redor por todo 

vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia enganam 

fraudulosamente" (Ef. 4:14). 

Esse perigo é o que levou Paulo para estabelecer a garantia básica de 

discernimento com o comando para "examinar tudo com cuidado, apegar-se que 

o que é bom; abster-se de toda forma de mal" (1 Tessalonicenses 5: 21-22.). 

Paulo também enfatizou a importância do discernimento em sua primeira carta 

a Timóteo: 

Como exortei-vos em cima da minha partida para a Macedónia, permanecer em 

Éfeso, a fim de que você possa instruí certos homens não ensinar doutrinas 

estranhas, nem de prestar atenção a fábulas e genealogias sem fim, que dão 

origem a mera especulação, em vez de promover a administração de Deus, que 

é pela fé. Mas o objetivo da instrução é o amor de um coração puro, de uma 

consciência e de uma fé sincera. Para alguns homens, afastar-se dessas coisas, 

se desviaram para discussão infrutífera. (1 Tm 1: 3-6; cf. 4: 7). 

Mais tarde, em que epístola ele gravemente adverte: "Se alguém defende uma 

doutrina diferente, e não concorda com as palavras de som, de nosso Senhor 

Jesus Cristo, e com a doutrina conforme à piedade, é orgulhoso e nada entende, 

mas ele tem um mórbido interesse em questões polêmicas e disputas de 

palavras, das quais nascem invejas, porfias, linguagem abusiva, suspeitas 

malignas e atritos constantes entre os homens de mente depravada e privados 

da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro "(1 Tim. 6: 3-5). Quando 

ele termina a carta, ele implora: "Ó Timóteo, guarda o que foi confiado a você, 

evitando tagarelice mundana e vazia e os argumentos contraditórias do que é 

falsamente chamado 'knowledge'-que alguns professos e, assim, se desviaram 

da fé "(6: 20-21). 

Como vimos no segundo capítulo da segunda carta, Paulo admoesta o pastor 

mais jovem para advertir aqueles sob seu cuidado "para não disputar cerca de 

palavras, o que é inútil, e leva à ruína dos ouvintes" e para "evitar mundana e 



vazia vibração, por isso vai levar a uma maior impiedade, e sua conversa vai se 

espalhar como gangrena "(2 Tim. 2: 14-17). 

A verdade e pureza de idéias que vão para a mente são de extrema 

importância. Um automóvel precisa de filtros para prender objetos nocivos na 

gasolina, óleo e ar. Se não filtrados, mesmo pequenas partículas de poeira ou 

sujeira pode causar um motor a perder o poder, parar de correr, e sofrer danos 

permanentes. Da mesma forma, um acúmulo de até mesmo a poluição moral e 

espiritual aparentemente insignificante pode corromper a mente eo coração do 

cristão, tornando-o cada vez menos eficaz e útil na obra do Senhor. As coisas 

que permita a entrada em nossas mentes afetam nosso pensamento, nossas 

crenças, nossos valores, os nossos motivos, e as nossas prioridades. E o mais 

boa vontade que lhes permitem entrar, a mais poderosa que nos afetam. O 

escritor de Provérbios sabiamente observou que "um tolo não tem prazer no 

entendimento, mas apenas em revelar sua própria mente", e que "Os lábios do 

tolo trazer contenda, e sua boca clama por açoites" (Prov. 18: 2, 6) . 

Dos dez mil milhões de células mais ou menos no cérebro humano, a grande 

maioria são utilizadas para memória. E, embora a facilidade de esquecimento 

torna difícil de acreditar, os cientistas determinaram que tudo o que o cérebro 

registra que mantém. A passagem do tempo e falta de uso de tornar a 

informação mais difícil e muitas vezes impossível de recuperar, mas todas as 

informações recebidas ainda está lá, não importa o quão longe ele se afasta da 

consciência. As células de memória são interligados por fibras microscópicas 

igualmente, que permitem aos fatos, idéias armazenados, imagens visuais, 

sentimentos e experiências para ser associado com os outros para produzir 

padrões de pensamento, que armazenamento de informações ainda mais 

permanente no cérebro. 

Paulo pode não ter tido conhecimento desses factos da fisiologia, mas ele bem 

compreendido o poder das idéias sobre a mente de um cristão e sabia que a 

única proteção contra noções falsas e más é verdade e justiça de Deus. Ele, 

portanto, aconselhou: "Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que 

é respeitável, tudo o que é certo, o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que 

é de boa fama, se há alguma excelência e se alguma coisa digna de louvor, deixe 

sua mente debruçar sobre essas coisas "(Filipenses 4: 8.). Nossa mente é ser um 

tesouro, não um depósito de lixo. 

Desde os primeiros dias da igreja e continuando quase ininterruptamente até os 

nossos dias, muitos crentes têm descuidAdãoente abandonado estudo pessoal 

das Escrituras e foram vítimas de todo tipo de falsa idéia e prática. Não se 

preocupar em verificar o que lêem e ouvem contra de Deus própria Palavra, 

como fez o temente a Deus, os judeus nobres de espírito em Berea (Atos 17:11) 

-eles estão corrompidos por especulações tolas e ignorantes, que os tornam 

tropeçar e cair, muitas vezes sem saber. 



Moros ( tolo ) tem o significado de raiz de ser mentalmente maçante, bobo, ou 

estúpido, e é a palavra da qual nós temos "idiota". Apaideutos ( ignorante ) 

significa ignorantes e sem treinamento e muitas vezes levou a idéia adicional 

de indisciplinado. Zētēsis ( especulações ) refere-se ao que é controverso e 

seriamente contestado, não tendo certa base na verdade. 

Paulo não está, é claro, aconselhando os fiéis a evitar toda a controvérsia e 

discussão da fé. Estamos para "santificar Cristo como Senhor em [nosso] 

coração, estando sempre pronto para fazer uma defesa para todo aquele que 

pede [us] para dar conta da esperança que está em [nós]," e estamos a fazê-lo " 

com mansidão e respeito "(1 Pedro 3:15). Paulo passou muito tempo apresentar 

e defender o evangelho como ele ia de cidade em cidade. "De acordo com o 

costume de Paulo", relata Lucas, "ele foi para eles [os judeus na sinagoga de 

Tessalônica], e por três sábados discutiu com eles as Escrituras" (Atos 17: 

2). "Ele estava raciocinando na sinagoga [em Corinto] todos os sábados e 

tentando convencer os judeus e gregos" (Atos 18: 4). Ele começou seu 

ministério em Éfeso, da mesma forma (18:19). Ao defender o evangelho e ele 

mesmo como ele estava diante do governador romano Félix em Caesarea, "ele 

estava discutindo justiça, auto-controle e do julgamento por vir" (Atos 

24:25). Nas passagens acima, "fundamentadas", "raciocínio" e "discutir" tudo 

traduzir dialegomai , de onde obtemos o Inglês "diálogo". 

Nesta passagem Timóteo, Paulo deixa claro que ele não está falando sobre a 

discussão responsável da Escritura e da teologia, seja com os incrédulos ou 

entre os crentes. Ele sim proíbe especulações, debates infrutíferos e 

improdutivos que ... produzem brigas. Essas especulaçõesnão só são inúteis, 

mas são ímpios. Eles questionam Escritura, distorcer a verdade, criar dúvida, 

enfraquecer a fé, minar a confiança no Senhor, muitas vezes, levar a um 

compromisso de convicções, e produzem contendas. No início deste capítulo, o 

apóstolo ordenou a Timóteo que "Conjuro-[crentes] na presença de Deus não 

para disputar cerca de palavras, o que é inútil, e leva à ruína dos ouvintes" (v. 

14). 

Paulo dá conselhos quase idêntico ao Tito, advertindo-o de "evitar controvérsias 

tolas, genealogias e contendas e disputas acerca da lei; porque são coisas inúteis 

e sem valor" (Tito 3: 9). Qualquer membro da igreja que persiste em tal 

comportamento "inútil e sem valor" deve ser severamente punido. "Evita o 

homem faccioso, depois de um primeiro e segundo aviso", o apóstolo continua 

", sabendo que tal homem é pervertido e está pecando, sendo auto-condenado" 

(vv. 10-11). 

Uma forma suave 

E servo do Senhor não convém contender, mas ser gentil com 
todos, apto para ensinar, paciente quando injustiçado, (2:24) 



Doulos ( servo ) é uma descrição Paulo freqüentemente usado de si mesmo. Em 

várias epístolas ele se refere a ele ser um servo do Senhor escalão-se com todos 

os outros crentes, antes de declarar seu chamado divino como um apóstolo (cf. 

Rom. 1: 1; Phil. 1: 1; Tito 1: 1) . Aqui ele usa a descrição servo do Senhor para 

se referir a Timóteo e outros pregadores da verdade divina. 

Cada servo do Senhor do é cuidar não [a] ser briguento, mas seja gentil com 

todos, apto para ensinar, paciente quando injustiçado. Da mesma forma, em 

sua primeira carta ele aponta que os pastores "deve ser irrepreensível, o marido 

de uma só mulher, temperante, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para 

ensinar, não dado ao vinho ou belicoso, mas moderado, consensual, livre do 

amor ao dinheiro "(1 Tim. 3: 2-3). O apóstolo dá uma lista expandida de 

qualificações em sua carta a Tito: "O superintendente deve ser irrepreensível 

como despenseiro de Deus, não obstinado, não irascível, não dado ao vinho, 

não briguento, não gostava de torpe ganância, mas hospitaleiro, amando o que 

é bom, sensato, justo, piedoso, temperante, segurando firme a fiel palavra, que 

é de acordo com a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na sã 

doutrina e de refutar os que o contradizem "(Tito 1: 7-9). 

Os líderes da igreja, são não [a] ser briguento, mas ... bom para todos. Essas 

qualidades caracterizado Jesus em Sua encarnação. Ele disse de si mesmo: 

"Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde 

de coração" (Mat. 11:29). Na gravação Jesus 'entrada triunfal em Jerusalém, 

Mateus cita Zacarias: "Dizei à filha de Sião: Eis o vosso rei vem a ti, manso e 

montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga "(Mat. 

21: 5). Em sua segunda carta a eles, Paulo lembrou crentes de Corinto de 

"mansidão e benignidade de Cristo" e de sua própria mansidão como um 

apóstolo, "Eu, que sou manso quando cara a cara com você" (2 Cor. 10: 1). 

Por mais que estamos a falar ousAdãoente para o Senhor sem compromisso, 

estamos a fazê-lo com a atitude de humildade, mansidão e humildade. Nunca 

estamos a ser dura, abusivo, arrogante, cruel, impensado, ou combativo. Há de 

ser uma suavidade na autoridade de um líder cristão, assim como havia em 

Paulo e no de quando Ele estava na terra Senhor. "Nós provou ser brandos entre 

vós", Paulo lembrou os crentes em Tessalônica ", como uma mãe que amamenta 

se importa com ternura para seus próprios filhos" (1 Tessalonicenses 2: 7.). 

O pregador responsável e piedosa também deve ser capaz de ensinar. Essa 

frase traduz o único adjetivo grego didaktikos , que carrega a idéia de ser 

altamente qualificados no ensino. A única outra vez que é usada no Novo 

Testamento está na primeira carta de Paulo a Timóteo, onde também é aplicado 

aos anciãos (1 Tim. 3: 2). O termo não se refere tanto a possuir vasto 

conhecimento ou entendimento quanto a ter notável capacidade de comunicar 

de forma eficaz qualquer conhecimento e compreensão que se pode ter, neste 

caso, o conhecimento e entendimento da Palavra de Deus. 



O líder piedoso que é um vaso honrosa deve ser paciente quando 

injustiçado, que é talvez o mais difícil qualificação mencionados aqui. Se o 

velho eu não estiver firmemente resistiu, que tendem a se tornar mais 

ofendido quando nós mesmos somos injustiçados do que quando nosso 

Senhor e Sua verdade são atacados. Quando estamos testemunhando fielmente 

e viver para o Senhor, não é fácil de aceitar graciosamente críticas 

injustas. Mas, novamente, Jesus é o nosso exemplo. "Também Cristo padeceu 

por vós, deixando-vos exemplo para você seguir os Seus passos," Pedro nos 

lembra. Ele "não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca; e ao 

mesmo tempo sendo injuriado, não revidava; enquanto que sofrem, não fazia 

ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente" (1 Pedro 2: 21-

23). Além de ser o nosso exemplo, Jesus também é o nosso recurso para 

ser paciente. Paciência é um fruto do próprio Espírito Santo de Cristo (cf. Gal. 

5,22), que irá fornecer a força que precisamos para levando o seu fruto. 

O efetivo servo do Senhor não está preocupado com a justificar ou defender-

se, mas em servir ao Senhor, sem rancor, vingança ou raiva, e com graça, 

bondade e paciência. 

Um espírito humilde 

com mansidão (2: 25a) 

Prautēs ( Gentilza ) também pode ser traduzida por "mansidão". No antigo 

mundo grego, a palavra foi usada de potros que foram quebrados para a 

equitação. Nesse treinamento, deve-se tomar cuidado para trazer a vontade do 

animal em sua apresentação para o piloto, sem quebrar o seu espírito enérgico 

e animado. Ao contrário do que a conotação de que "mansidão" muitas vezes 

carrega hoje, prautēs não tem relação com fraqueza, mas denota poder que está 

sob controle voluntário. 

Novamente Jesus é o exemplo supremo. Nas duas passagens já citadas referindo 

à sua maneira, o adjetivo praus O descreve como suave, ou manso (Mateus 

11:29; 21: 5.). Embora Ele era Deus encarnado, e em qualquer momento 

poderia ter destruído os seus inimigos com uma palavra ou tinha à sua 

"disposição mais de doze legiões de anjos" (Mat. 26:53), Ele preferiu submeter-

se a todas as indignidades, porque isso era a vontade do Pai para ele em sua 

encarnação. 

Da mesma forma, embora a um grau muito mais limitado, o fiel servo de Jesus 

Cristo, que tem grande força de convicção, e que podem ter autoridade de 

liderança na igreja, de boa vontade expressa e defende suas convicções e exerce 

a sua autoridade em um espírito de mansidão. A pessoa verdadeiramente manso 

é submisso como uma questão de escolha, porque ele quer a obedecer a seu 

Mestre e para ser como Ele. 



Em meu livro Unido Viver Aqui e Agora, eu comentei, 

Jesus nunca defendeu, mas quando eles profanaram o Templo de Seu Pai, Ele 

fez um chicote e vencê-los. Mansidão diz: "Eu nunca vou me defender, mas eu 

vou morrer defendendo a Deus." Por duas vezes Jesus purificou o templo. Ele 

criticou os hipócritas. Ele condenou falsos líderes de Israel. Ele 

destemidamente proferiu juízo divino sobre as pessoas. E ainda que a Bíblia diz 

que Ele era manso. [Para o cristão, portanto], a mansidão é o poder usado 

apenas na defesa de Deus ([Chicago: Moody, 1980], 79). 

O prautēs tipo de Gentilza reflete um espírito de humildade que não se 

concentra em si, mas no Senhor e em outros em Seu nome. Não tem nada a ver 

com a impotência ou timidez ou fraqueza ou covardia. É a energia fornecida 

pelo, e de bom grado colocar sob o controle de, do Espírito Santo, em fiel 

submissão à Palavra e à vontade de Deus. Quando alguém é verdadeiramente 

manso, ele fala de si mesmo, mas não de seu Senhor. 

Uma atitude compassiva 

corrigindo aqueles que estão na oposição, se talvez Deus lhes 

conceda o arrependimento para conhecerem a verdade, e eles 

podem vir a seus sentidos e escapar da armadilha do diabo, tendo 

sido mantida em cativeiro por ele para fazer a sua vontade. (2: 
25b-26) 

Finalmente, um navio honrosa e servo do Senhor terá uma atitude 

compassiva. Paulo aqui centra-se na expressão de compaixão e humildade 

quando corrigindo aqueles que estão na oposição. 

Correção é de paideuō , o que significa que para instruir, educar, ou dar 

orientação. Como os objetos desta instrução são aqueles que ensinam falsa 

doutrina e viver vidas ímpias, esta instrução particular é na forma de correção. 

Grande parte da auto-justiça dos escribas e fariseus foi baseado em sua 

cuidadosamente seguindo a tradição humana que não tinha base nas Escrituras 

e muitas vezes estava em contradição nisso. Eles "invalidado a palavra de Deus 

por causa da [sua] tradição", disse Jesus (Mat. 15: 6). Mas o cristão piedoso não 

tem razão de ser hipócrita, mesmo quando ele está humildemente obedecer às 

Escrituras, porque ele sabe que sua obediência é o produto do Espírito Santo, 

em vez de sua própria bondade. Consequentemente, quando se confrontam com 

os crentes que estão ensinando a falsidade e que vivem pecaminosamente, é 

preciso nunca fazê-lo com uma atitude de superioridade pessoal. Os cristãos 

devem ter compaixão por eles em seu pecado, assim como o Senhor tem 

compaixão. 



Paulo não está falando de diferenças pessoais de opinião, mas da oposição dos 

crentes desobedientes. A oposição pode pertencer a "especulações tolas e 

ignorantes" (v. 23), ou para as mais graves questões de doutrina ou a moral que 

eles levam a. Cada ministro encontra situações na igreja que exigem correção 

e, por vezes, a repreensão. "Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo 

salvação a todos os homens", lembrou Paulo Tito ", instruindo-nos [isto é, a 

cada crente] para negar desejos impiedade e mundanas ea viver de forma 

sensata, justa e piedosamente na idade presente, olhando a bendita esperança ea 

manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo "(Tito 2: 

11-13). O fiel servo de Cristo deve ser o instrumento de Deus para corrigir 

irmãos, independentemente da sua posição na igreja, que persistem em "desejo 

impiedade e mundano" e para admoestá-los a viver "justa e piedosamente na 

idade atual." 

A motivação dessa correção deve ser o desejo sincero de que talvez Deus lhes 

conceda o arrependimento. Isso é sempre a motivação de um coração humilde 

e compassivo. Paulo disse aos imaturos, os crentes do mundo em Corinto: "Eu 

agora folgo, não porque fostes contristados, mas que fostes contristados para o 

ponto de arrependimento, pois fostes contristados segundo a vontade de Deus, 

a fim de que você pode não sofrer perda de qualquer coisa através de nós "(2 

Cor. 7: 9). Mesmo quando os que são corrigidos são ressentidos com a gente e 

impenitente, como alguns em Corinto eram em relação a Paulo, nunca há um 

lugar na correção dos deuses para animosidade pessoal ou preconceituosos 

farisaísmo. 

A esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento não é um último 

recurso. A idéia não é que devemos tentar persuadi -los a se arrepender por seus 

próprios esforços e em seu próprio poder e que, se eles não conseguem, 

então, espero que , talvez, Deus vai conceder-lheso arrependimento não 

foram capazes de alcançar por si mesmos. Metanoia ( arrependimento ) não 

significa simplesmente estar arrependido do que temos feito. Ela significa uma 

verdadeira mudança de mentalidade, mudança de coração, e mudança de 

direção. É por essa razão quetodos genuíno arrependimento deve ser o 

produto da graça soberana de Deus, assim como é cada aspecto da salvação- "a 

fim de que nos séculos vindouros, mostrar a suprema riqueza da sua graça, em 

bondade para conosco em Cristo Jesus "(Ef. 2: 7). Nenhuma pessoa, não 

importa quão sincero e determinado, pode verdadeiramente se arrepender e 

mudar seus próprios pensamentos e idéias pecaminosas e corrigir a sua própria 

vida pecaminosa. Só Deus pode operar esse milagre no coração. Da mesma 

forma, somos capazes de amar somente "porque [Cristo] nos amou primeiro" 

(1 João 4:19), "porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo 

Espírito Santo que nos foi dado "(Rom. 5: 5). Deus opera arrependimento no 

coração desejoso de quem realmente deseja santidade. 



Arrependimento leva os crentes desobedientes fora de seu pecado e falsidade 

em o conhecimento da verdade. epignosis representa mais do que a mera 

informação factual. É profundamente espiritual, profundo conhecimento da 

verdade de Deus, que, como acontece com o arrependimento, só Ele pode 

fornecer. 

É somente através do fornecimento gratuito de Deus de arrependimento e 

conhecimento da Sua verdade que ninguém, incluindo os crentes 

pecadores, pode vir a seus espirituais sentidos. Ananēphō ( vir a seus 

sentidos ) significa, literalmente, para retornar à sobriedade, indicando que a 

mentira e do pecado produzir o que pode ser chamado de um tipo de embriaguez 

espiritual, um estupor, resultando em perda de julgamento e controle adequado 

das faculdades de um. O efeito destrutivo dos falsos ensinamentos e pecado 

entorpece a consciência, confunde a mente, corrói a convicção, e paralisa a 

vontade. 

Prestação de arrependimento e conhecimento da Sua verdade genuína de Deus 

permitir que um crente para escapar da armadilha do diabo, após ter sido 

mantido em cativeiro por ele para fazer a sua vontade. Como Paulo 

informado Timoteo na carta anterior, mesmo um supervisor pode "cair opróbrio 

e no laço do diabo "(1 Tim. 3: 7). É uma coisa terrível que, por causa do pecado 

e da infidelidade, o diabo pode realmente armadilha e mantenha um 

crente cativo ... para fazer a sua vontade. O vaso de desonra se torna um peão 

de Satanás para trabalhar seu mal vontade dentro do próprio corpo Cristo. Tal 

é o poder terrível e trágica do pecado. 

Mas o nosso gracioso "Deus é fiel", Paulo nos assegura. Ele "não permitirá que 

sejais tentados além do que você é capaz, mas com a tentação, vos proverá 

livramento, de que você pode ser capaz de suportar" (1 Cor. 10:13). Não só o 

Senhor sabe "como resgatar os piedosos da tentação" (2 Pedro 2: 9), mas Ele 

ainda promete Seus infiéis, vasos desonrosas que "se confessarmos os nossos 

pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda 

injustiça "(1 João 1: 9). 

 

 

 

 



7. Perigo na Igreja (2 Timóteo 3: 1-9) 

Mas perceber isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis 

virão. Pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do 

dinheiro, presunçosos, soberbos, maldizentes, desobedientes aos 

pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, 

caluniadoras, sem autodomínio, cruéis, inimigos do bem, 

traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos deleites do que 

amigos de Deus; tendo forma de piedade, embora tenham negado 

o seu poder; e evitar tais homens. Por meio deles são aqueles que 

entram em domicílios e cativar as mulheres fracas 

sobrecarregados de pecados, levadas em por vários impulsos, 

sempre aprendendo e nunca podem chegar ao conhecimento da 

verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, 

assim que estes homens também se opõem à verdade, homens de 

mente depravada, rejeitou que diz respeito à fé. Mas eles não vão 

fazer mais progressos; para sua loucura vai ser óbvio para todos, 
como também que dos dois veio a ser. (3: 1-9) 

O conselho de Deus tem sido desagradável, inaceitável, e mesmo repugnante 

para egocêntrico, egoísta, e da humanidade terrena ao longo dos tempos. Mas, 

mesmo na igreja professa hoje existe uma maior confusão, a apostasia, a 

decadência moral e tolerância para as coisas que são claramente anti-bíblica do 

que nunca. Sermões sobre temas atuais, utilizando seletivamente passagens 

bíblicas que são "relevantes" e "positivo", está atraindo muitos ouvintes, 

incluindo os crentes genuínos, mas enganados e mundanos. "Virá o tempo", 

escreve Paulo mais tarde nesta epístola, "quando [muitos na igreja] não 

suportarão a sã doutrina; mas querendo ter comichão nos ouvidos, amontoarão 

para si doutores conforme as suas próprias concupiscências" ( 2 Tim. 4: 3). 

Tempos Difíceis 

Mas perceber isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis 

virão. (3: 1) 

Nesse intervalo de 2000 anos, divinamente revelado previsão do 

apóstolo tempos difíceis se tornou realidade como heresias tornaram-se 

progressivamente mais característica do cristianismo nominal. Nesta passagem, 

ele dá o comando mais séria possível evitar, expor e opor impostores espirituais 

na igreja. 

Ao longo da história da igreja, todo o conselho de Deus tem sido desagradável 

para muitos que reivindicaram o nome de Cristo. Em seu livro Damned Através 

da Igreja (Minneapolis: Bethany, 1970), João Warwick Montgomery discute 

os tempos difíceis como ele oferece uma lista do que ele chama de "as épocas 

condenáveis da história da igreja." Ele identifica e discute sete movimentos 

específicos ou teológicas orientações a partir do sacramentalismo da Idade 



Média (também chamado de Idade das Trevas) ao subjetivismo que é tão 

gritante em nosso próprio dia-que são claramente anti-bíblico, ímpio, e 

destrutivo do corpo de Cristo. Como o título do livro indica, estes falsos 

evangelhos estão condenando a seus adeptos. 

Em cada um desses momentos difíceis, as idéias dos homens foram 

substituídos pela verdade de Deus e, portanto, para o próprio Deus. Sob 

sacramentalismo, a igreja substituiu Deus; sob o racionalismo, o motivo era o 

deus; sob orthodoxism, deus era estéril, a ortodoxia impessoal; sob politicism, 

deus era o estado; sob o ecumenismo, o deus era comunhão acrítica e 

cooperação entre os cristãos nominais; sob experimentalismo, Deus tornou-se 

a experiência pessoal; e sob o subjetivismo, que ainda reina em grande parte da 

cristandade, a auto tornou-se deus. 

Seria adequado para adicionar à lista de Montgomery as ênfases atuais sobre o 

misticismo, que procura determinar a verdade sobre Deus pela intuição e 

sentimento, e no pragmatismo, que tenta determinar o que é verdadeiro pelo 

que produz efeitos desejados. Estes movimentos não vêm e vão, mas veio para 

ficar, para que, como o passar dos anos, a igreja acumula-los, e as batalhas 

continuam. 

Além de nosso presente texto, a única outra previsão Paulo fez a Timóteo é 

encontrada na primeira carta, em que ele dá um aviso semelhante: "O Espírito 

diz expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando 

ouvidos a espíritos enganadores ea doutrinas de demônios, por meio da 

hipocrisia de mentirosos cauterizadas em sua própria consciência, como com 

um ferro em brasa "(1 Tim. 4: 1-2). 

Esse problema não era novo para o povo de Deus. Jeremias escreveu: "O Senhor 

me disse:" Os profetas profetizam mentiras em meu nome eu nem enviei nem 

lhes ordenei, nem falei com eles;. Eles vos profetizam uma visão falsa, 

adivinhação, vaidade eo engano do seu mentes próprios '"(Jer. 14:14). Mais 

tarde, ele relata que "entre os profetas de Jerusalém eu [o Senhor] vi uma coisa 

horrenda: cometem adultérios, andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos 

malfeitores, para que ninguém se desviou de sua maldade All. deles tornaram-

se a mim como Sodoma, e os seus habitantes como Gomorra "(Jer. 23:14). . O 

profeta então advertiu: "Assim diz o Senhor dos exércitos: Não deis ouvidos às 

palavras dos profetas que vos profetizam Eles estão conduzindo você a 

futilidade; falam da visão de sua própria imaginação, não da boca de o Senhor 

'"(v. 16). 

O aspecto mais grave e lamentável de tal rejeição de Deus e Sua Palavra é que 

o perigo vem de dentro da igreja. Como várias vezes observou, perto do fim da 

sua terceira viagem missionária Paulo mandou chamar os anciãos de Éfeso para 

se encontrar com ele em Mileto.Derramando o seu coração para eles, ele 



advertiu: "Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio 

de vós, que não pouparão o rebanho, e de entre vós mesmos se levantarão 

homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após eles 

"(Atos 20: 29-30, grifo do autor). 

Apesar de nosso Senhor nos assegura: "Eu edificarei a minha igreja, e as portas 

do inferno não prevalecerão contra ela" (Mat. 16:18), Ele não prometeu que o 

seu povo seria livre de perigo espiritual e danos. Muito pelo contrário. Perto do 

início de seu ministério, no Sermão da Montanha, Ele advertiu: "Cuidado com 

os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, 

são lobos devoradores" (Mat. 7:15). Sob o disfarce de pastores e profetas 

espirituais, que se destacavam por vestindo roupas de lã, eles devorar e destruir 

as mesmas pessoas que professam a liderar e proteger. Zacarias falou de 

homens como aqueles que "vestiu um roupão peludo, a fim de enganar" (Zc. 

13: 4). No início de sua revelação ao profeta, o Senhor declarou: "Pois eis que 

eu vou levantar um pastor na terra, que não vai se importar para os que perecem, 

procurar os dispersos, a curar os quebrantados, ou manter a uma posição, mas 

vai devorar a carne da ovelha gorda e arrancar suas unhas. Ai do pastor inútil, 

que abandona o rebanho! A espada estará em seu braço e sobre o olho direito! 

O braço será totalmente mirrado, eo seu olho direito será blind "(11: 16-17). 

Perto do fim do Seu ministério, Jesus ampliou o aviso citado acima de Mateus 

7. "Muitas surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos", disse Ele. "E porque 

a ilegalidade é aumentada, o amor da maioria das pessoas vai crescer frio .... 

Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas se levantarão e mostrarão 

grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos" (Mt 24.: 

11-12, 24). 

Advertências similares são dadas nas epístolas. Pedro advertiu que "falsos 

profetas houve também entre o povo, assim como também haverá entre vós 

falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, 

negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina 

destruição. E muitos seguirão as suas sensualidade e, por causa deles, o caminho 

da verdade será blasfemado "(2 Pedro 2: 1-2). João advertiu: "Filhinhos, esta é 

a última hora; e, como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se 

têm levantado; por onde conhecemos que é a última hora Saíram de nós, mas 

não eram. realmente de nós; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam 

permanecido conosco; mas eles saíram, a fim de que ele pode ser demonstrado 

que todos eles são não de nós "(1 João 2: 18-19). Jude advertiu que "certas 

pessoas se introduziram com dissimulação, os que por muito tempo foram 

previamente marcados para este mesmo juízo, homens ímpios, que 

transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único 

Soberano e Senhor, Jesus Cristo" (Judas 4). 



Essas advertências foram sobre a contemporânea, bem como a condição futura 

da igreja. Os perigos que atormentavam a igreja do Novo Testamento iria 

continuar e tornar-se pior em toda a era da igreja, como "homens maus e 

impostores irão continuar de mal a pior, enganando e sendo enganados" (2 Tim. 

3:13). 

Os perigos gêmeos são os males estreitamente relacionadas de ensino ímpios e 

de estar ímpio, de falsa doutrina e estilo de vida pecaminoso. Como Jesus 

apontou na citação acima de Mateus 24:11, como "falsos profetas surgirão, ... 

ilegalidade é aumentada", e como Jeremias predisse, "cometem adultérios, 

andam com falsidade" são males de companhia (Jer. 23:14). Esses inimigos de 

Deus e do povo de Deus se originou no outono e continuará a prosperar até que 

o Senhor retorna e leva de volta ao mundo para Si mesmo. No entretanto, a 

aliança de falso ensino e de vida ímpio continuará a afligir a igreja. 

A conjunção mas indica uma mudança de direção, a partir da exortação para 

ser um dos deuses "vaso para honra", que se caracteriza pela bondade, paciência 

e mansidão (2: 21-25), para a admoestação para ser um guardião responsável e 

sem medo de O povo de Deus, protegendo-os de falsa doutrina e vida imoral. 

Realize esta traduz um presente de grego tenso, o que, como muitas vezes 

observado antes, carrega as idéias de constância e continuidade. Enquanto 

Timoteo foi dado fôlego e energia para servir o Senhor e o povo do Senhor, ele 

estava a ouvir a advertência de Paulo. 

Nas Escrituras, a frase últimos dias pode ter vários significados. Em suas 

profecias sobre "os últimos dias", Daniel se refere a todo o movimento da 

história desde o tempo do rei Nabucodonosor da Babilônia antiga até o 

momento em que "o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será 

destruído" (ver Dan . 2: 28-45). Na profecia de Isaías, a frase se refere ao tempo 

imediatamente antes e incluindo segunda vinda de Cristo, quando "o monte da 

casa do Senhor será estabelecido como o chefe das montanhas, e será elevado 

acima das colinas, e todo o nações irá transmitir a ele "(Is. 2: 2; cf. Miquéias 4: 

1). 

O escritor de Hebreus declarou que "Deus, depois de Ele falou há muito tempo 

para os pais, pelos profetas em muitas vezes e de muitas maneiras, em nestes 

últimos dias falou-nos no seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as 

coisas, pelo qual fez também o mundo "(Hb. 1: 1-2, ênfase acrescentada; cf. 

Tiago 5: 3). Parece claro que estes últimos dias, que começou com o ministério 

terreno de Jesus Cristo, são aqueles sobre os quais Paulo está falando 

aqui. Explicando a descida milagrosa do Espírito Santo no dia de Pentecostes, 

Pedro deixou claro que "este é o que foi dito pelo profeta Joel: 'E será no últimos 

dias, " Deus diz: "Aquele que derramarei do meu Espírito sobre toda a 

humanidade "(Atos 2: 16-17; cf. Joel 2:28, ênfase adicionada). O Messias, Jesus 



Cristo, iniciada nestes últimos dias, a continuação do que foi atestado pela 

descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e do nascimento da igreja. 

Na primeira epístola de João, ele alertou seus leitores na igreja primitiva que "é 

a última hora", o que, neste contexto, é o equivalente a dos últimos dias. "E, 

como ouvistes que vem o anticristo", continuou ele ", já muitos anticristos têm 

surgido; pelo que conhecemos que é a última hora" (1 João 2:18). Nós ainda 

estamos vivendo no tempo messiânico entre a primeira ea segunda vinda de 

Cristo, todos os quais podem ser adequAdãoente chamados os últimos dias. 

Naqueles dias, Paulo diz, tempos difíceis virão. Chelepos ( difícil ) carrega as 

idéias de perigosa ou penosa, como algumas versões em inglês traduzir a 

palavra. Em Mateus 08:28, referindo-se aos endemoninhados Gadarene, é 

traduzida como "violento" ( NVI ). O escritor grego Plutarco famosa usou o 

termo para descrever um ferimento feio, infectado, e perigoso. 

Vezes não se traduz chronos , que, como se poderia supor, indica o tempo 

cronológico, mas sim kairos , que se refere aos períodos de tempo, para 

estações, épocas ou eras. O plural vezes pode indicar as épocas de diferentes 

graus de perigo e dificuldade da igreja iria experimentar ao longo de sua 

história. Como Paulo deixa claro alguns versos mais tarde, esses 

perigosos vezes vai se tornar cada vez mais frequentes e intensos, enquanto os 

períodos de intervenção de relativa tranqüilidade vai se tornar menos freqüentes 

e pacífica, como o retorno de Cristo se aproxima. 

Os amantes da Auto 

Pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, 

presunçosos, soberbos, maldizentes, desobedientes aos pais, 

ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadoras, 

sem autodomínio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, 

enfatuados, amigos dos deleites do que amigos de Deus; (3: 2-4) 

Descrição de Paulo sobre essas épocas de perigo é específico. Neste 

contexto, os homens não se refere à humanidade em geral ou para o mundo 

perdido, mas para os membros, especialmente os líderes, na Igreja de 

Cristo, homens que não só dizem o nome de Cristo, mas afirmam ser seus 

ministros, seus profetas, pastores, mestres e evangelistas. Estes homens são 

líderes apóstatas em igrejas apóstatas. Como Paulo breve salientar, que 

possuem "uma forma de piedade, [mas] negaram o seu poder" (v. 5) e eles 

representam uma ameaça imensurável para o espiritual saúde, segurança e 

poder de todo o corpo de Cristo. Nestes três versos, Paulo relaciona dezoito 

características dos ímpios, apóstatas homens, e mulheres sem dúvida, que 

corromperam e continuarão a corromper a igreja de Cristo até que Ele volte. 



A primeira característica é que esses homens serão amantes de si mesmos. O 

orgulho da auto-amor é o pecado mortal generalizada que domina a alma 

humana e é o pecado fundamento de todas as outras. Ele pode ser chamado de 

esgoto fora do qual o resto destes pecados feios são descarregados. 

Os amantes da auto traduz os únicos palavra grega philautos , um composto 

do verbo phileo (ter grande afeição por) eo pronome autos (self). phileo não é 

um tipo errado de amar, eo verbo é freqüentemente usado de forma positiva no 

Novo Testamento. Em João 16:27, é usado tanto de amor do Pai para os fiéis e 

de amor do crente para o Filho. Ele é usado de amor de Jesus por João (João 

20: 2) e é usada uma vez sequer do amor do Pai pelo Filho (João 5:20). No 

presente passagem, não é o tipo de amor que é o mal, mas o erroneamente 

elevados objetodesse amor, ou seja, eu. Sempre que o amor para auto é 

levantada, o amor a Deus e as coisas de Deus é abaixado. Por essa razão, o amor 

mal orientado sempre gera vício. Foi o primeiro de Lúcifer e depois do amor de 

Adão e Eva sobre si mesmos com o Senhor, e do amor-próprio semelhante de 

seus descendentes-que todos os outros pecados emitiu. 

É por essa razão que o desenvolvimento mais assustador dentro da igreja 

contemporânea é a grande aceitação e proclamação entusiasta do amor-próprio, 

não só como sendo permitido, mas como sendo a virtude básica. Voltando a 

verdade de Deus completamente em sua cabeça, a fonte de todos os males é 

apontado como a fonte de todo o bem. E, por outro lado, a falta de amor-próprio 

e de seus muitos derivados-tais como a auto-estima, auto-estima, auto-

realização e auto-imagem positiva, foram importados quase inalterado na igreja 

da psicologia secular antibíblicas. 

É amplamente alegou que uma pessoa não pode amar a Deus e as outras 

pessoas, com razão, a menos e até que ele ama a si mesmo, com razão, 

invertendo completamente o que tanto a ensinar Antigo e Novo 

Testamentos. Como já foi referido anteriormente, Jesus disse: "Amarás o 

Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de toda a tua alma e com toda tua 

mente. ' Este é o grande e primeiro mandamento O segundo é semelhante a ele: 

'Amarás o teu próximo como a ti mesmo "(Mt 22: 37-39.).. Em vez de tomar as 

palavras "como a ti mesmo", como um pressuposto de auto-amor, que é natural 

para o homem pecador, muitos intérpretes não só tomar estas palavras como um 

comando, mas como o primeiro e maior mandamento! 

Ao longo da história da igreja, muitos cristãos, tanto verdadeira e nominal, têm 

sido culpados de auto-amor pervertido. O amor-próprio sempre tem sido 

associada com o mundanismo, mas até agora ele nunca foi ensinado como 

princípio doutrinário na igreja, mesmo em seus períodos mais corruptos. Ele foi 

universalmente reconhecido como o pecado é. Mesmo teólogos mais 

neoorthodox ter reconhecido o amor-próprio, ou orgulho, como o pecado raiz 

de todos os outros. Mas os psicólogos Carl Rogers, Erich Fromm, e muitos 



outros denunciou firmemente que Deus centrado vista e corajosamente afirmou 

que a falta de amor-próprio e auto-estima é a raiz do problema do homem. Essa 

torção falsa e condenável tem permeado a igreja a um nível alarmante. 

Em A Cidade de Deus, Agostinho escreveu: "Duas cidades foram fundadas por 

dois amores, o terrenas pelo amor de si mesmo, até o desprezo de Deus. A 

celeste pelo amor de Deus, até o desprezo de si mesmo. O primeiro, em uma 

palavra, glorifica a si mesmo, este último o Senhor. " Em sua grande obra 

teológica As Institutas da Religião Cristã o suíço reformador João Calvino 

disse: "Por tão cegamente fazer tudo o que corro na direção da auto-amor que 

todo mundo acha que ele tem um bom motivo para exaltar a si mesmo. Não há 

outro remédio do que para arrancar pelas raízes que pragas mais nocivas, o 

amor-próprio. " 

O conceito de auto-amor como uma característica positiva não encontrou o seu 

caminho para a igreja até o final do século XX, e, lamentavelmente, ele se 

espalhou rapidamente para amplas parcelas do evAngelicalalismo. Contrário ao 

ensino inequívoca da Escritura e contrária às suas consequências claramente 

destrutivos, a heresia de amor-próprio continua a encontrar aceitação entre 

aqueles que afirmam Cristo. 

As raízes da paixão moderna, com o amor-próprio pode ser rastreada até o 

humanismo do século XIX, especialmente no desenvolvimento do 

evolucionismo. Se o homem é visto como o produto do acaso impessoal, Deus 

está descartada, fazendo a elevação da auto perfeitamente aceitável. Porque não 

há nenhuma base para o certo eo errado, inclinação natural do indivíduo para o 

egocentrismo é reforçada, e ele encontra justificação consumado por ser seu 

próprio deus que faz sua própria vontade. Cada homem é o capitão do seu 

próprio navio e mestre de seu próprio destino e não pode permitir que sua 

própria vontade de ser impedido ou ele faz mal ao seu bem-estar. 

A filosofia ea teologia do existencialismo também contribuíram para 

selfism. Embora alguns existencialistas acreditam genuinamente que existe um 

Deus e até mesmo que Jesus Cristo é Seu Filho e Salvador do mundo, eles 

rejeitam a autoridade das Escrituras, exceto de forma mística e afirmam que 

Deus está muito distante do homem para ser claramente entendido, muito 

menos ser conhecido pessoalmente. Homem é empurrado de volta sobre si 

mesmo para fazer de Deus e da vida o que ele pode. Por conseguinte, e 

independentemente de quaisquer protestos em contrário, o homem torna-se de 

fato o seu próprio intérprete de Deus. Porque há absolutos fora são 

reconhecidos, crenças pessoais e ações pessoais deve ser baseada apenas no que 

parece melhor no momento. Ao invés de submissão incondicional a Deus, não 

é a submissão incondicional de self. 



Felizmente alguns psicólogos e psiquiatras estão contestando a premissa de que 

problema básico do homem é a baixa auto-estima. Em um livro escrito sob os 

auspícios do Colégio Coalizão Cristã, chamado Psicologia Através dos olhos 

da fé, Davi Meyers e Malcolm Jeeves dar abundante evidência contra esse 

mito. Em um capítulo intitulado "Um novo olhar sobre o orgulho", escrevem 

eles, 

Uma e outra vez, pesquisadores descobriram que as pessoas aceitam facilmente 

crédito quando disse que eles foram bem sucedidos (atribuindo o sucesso à sua 

capacidade e esforço), mas eles atribuem o fracasso a fatores externos, como a 

má sorte ou inerente ao problema "impossibilidade". Estas atribuições em causa 

própria foram observadas não apenas em situações de laboratório, mas também 

com os atletas (depois de vitória ou derrota), estudantes (após notas altas ou 

baixas do exame), motoristas (após acidente), e as pessoas casadas (entre os 

quais o conflito muitas vezes deriva de perceber-se como contribuindo mais e 

beneficiando menos do que é justo). Auto-conceitos pesquisador Anthony 

Greenwald resume: "As pessoas experimentar a vida através de um filtro auto-

centrada." ... 

Em praticamente qualquer área que é ao mesmo tempo subjetiva e socialmente 

desejável, a maioria das pessoas se vêem como melhor que a média. A maioria 

dos empresários se vêem como mais ético do que a média das pessoas de 

negócios. A maioria dos moradores da comunidade se vêem como menos 

preconceituosos do que seus vizinhos. A maioria das pessoas se vêem como 

mais inteligente e tão saudável do que a maioria das outras pessoas. ([New 

York: Harper, 1987], 130) 

Mais tarde, no livro, os autores afirmam que "o erro mais comum em auto-

imagens das pessoas não é irrealisticamente baixa auto-estima, mas sim orgulho 

de auto-serviço, não um complexo de inferioridade, mas um complexo de 

superioridade." Mesmo auto-depreciação, se colocando para baixo, mas é uma 

tentativa mal disfarçada de conseguir outro edificá-lo. 

O pregador do século XVIII Samuel Johnson disse: "Ele que se supervaloriza 

irá subestimar os outros. E aquele que subestima os outros vão se opor a eles." O 

amor-próprio aliena os homens de Deus e uns com os outros. O amor-próprio é 

o inimigo supremo da piedade e da amizade verdadeira e companheirismo. 

Que amor contraste egoísta é o amor de doação que Deus requer. "Nada façais 

por partidarismo ou vanglória," Paulo adjures ", mas com humildade, 

considerando cada um de vocês consideram o outro como mais importante do 

que a si mesmo, não se limitam a olhar para os seus próprios interesses pessoais, 

mas também para os interesses dos outros "(Fil. 2: 3-4). Assim como o segundo 

grande mandamento assume o amor-próprio, de modo que a admoestação de 

Paulo assume que as pessoas naturalmente "olhar para fora [seus] próprios 



interesses." Como sempre, o próprio Senhor é o nosso exemplo 

perfeito. "Tende em vós mesmos que houve também em Cristo Jesus", o 

apóstolo continua: "quem, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não 

considerou a igualdade com Deus uma coisa que deve ser aproveitada, mas 

esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo-bond, tornando-se em 

semelhança de homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se, tornando-

se obediente até à morte, e morte de cruz "(vv. 5-8). Se o Senhor celeste teve 

essa atitude em Sua encarnação, quanto mais deveríamos nos humilhar, 

esvaziar-nos, e tornar-se desinteressAdãoente submissa a Deus, a ponto de 

morte. 

A concomitante de ser amantes de si mesmos está sendo amantes do 

dinheiro, um termo que representa o materialismo, o desejo por bens terrenos 

de qualquer espécie. É ser avarento, como a palavra grega é aqui traduzida na 

Rei Tiago Version. 

Paulo não está falando do ganho legítimo e uso de dinheiro para alimentar, 

vestir, e de outro tipo de necessidades para nós e nossas famílias. "Se alguém 

não vai funcionar", disse o apóstolo em outra carta, "não coma" (2 Ts. 

3:10). Mas como ele explica na primeira carta a Timóteo: "Se tivermos comida 

e cobertura, com estes estaremos contentes" (1 Tim. 6: 8). Aqueles que 

são não contente com aqueles fundamentos e quer "ficar ricos caem em 

tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que 

submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz 

de todos os males, e alguns pelo anseio de que se desviaram da fé e se 

atormentaram com muitos uma pontada "(vv. 9-10). Porque Éfeso era uma 

cidade rica, é provável que Paulo tinha em mente membros específicos da igreja 

lá que tinha "se desviaram da fé" por causa de seu amor ao dinheiro. 

Porque falso ensino sempre leva a vida errada, não é de estranhar que muitos 

Falsos mestres, tais como aqueles que promovem o chamado evangelho da 

saúde e da riqueza, "supor que a piedade é fonte de lucro" (1 Tim. 6: 5) . É o 

desejo desordenado de dinheiro e para as coisas que o dinheiro representa que 

fez este evangelho pervertido tão popular na igreja hoje. Segue-se logicamente 

que um cristão que pensa primeiro em si mesmo não tem nenhum problema em 

esperar Deus para fornecer não só das necessidades, mas luxos, acreditar que, 

porque ele é um filho do Rei, ele deve viver como um príncipe. "Piedade , na 

verdade, é um meio de grande ganho ", Paulo continua a dizer, mas só" quando 

acompanhadas de contentamento "(v. 6, grifo do autor). 

Esses falsos professores "deve ser silenciado", Paulo declara: "porque eles são 

perturbadoras famílias inteiras, ensinando coisas que não deveriam ensinar, 

para o bem de torpe ganância" (Tt 1.11). Eles são consumidos com o eu, o que 

inevitavelmente leva à ganância ", e em sua ganância eles farão de vós negócio 

com palavras fingidas" (2 Pedro 2: 3). É um ciclo de pecado. A ganância leva à 



falsa doutrina, e falso ensino leva a mais ganância. Os falsos evangelhos de 

auto-amor e prosperidade andam de mãos dadas; eles promover o outro e 

alimentar uns sobre os outros. 

Ser arrogante é a manifestação de amor-próprio. Boastful traduz Alazon , um 

substantivo que significa "fanfarrão", que Platão definido como uma pessoa que 

afirma a grandeza que ele não possui. Boastful pessoas se gabar de suas 

realizações, exagerando a verdade ao grau que não tem base na realidade. Eles 

são know-it-alls que tentam enganar as pessoas a pensar que eles são 

brilhantes. Eles gostam de ver seus nomes na imprensa e com os rostos na 

televisão. Eles exageram suas habilidades, suas realizações, seus talentos, suas 

reputações e seu valor para a sociedade e para a Igreja. Eles são sempre os 

heróis de suas próprias histórias. 

Assim como o amor-próprio e amor ao dinheiro, sendo prepotente está 

intimamente relacionado com o falso ensino. Presunçosos quer "ser doutores da 

Lei, mesmo que eles não entendem nem o que eles estão dizendo ou os assuntos 

sobre os quais eles fazem afirmações confiantes" (1 Tim. 1: 7). A pessoa 

prepotente "é orgulhoso e nada entende, mas ele tem um interesse mórbido em 

questões polêmicas e disputas sobre palavras," e para fora desses pecados 

surgem tais pecados companheiro como "inveja, contenda, linguagem abusiva, 

suspeitas malignas" (6: 4 ). 

Uma pessoa que é prepotente é invariavelmente arrogante. Aqueles que são 

caracterizados por esses males gêmeos estão perpetuamente de auto-exaltação 

e determinado a ter sua própria maneira. Huperēphanos ( arrogante ) tem o 

significado literal de colocar acima, portanto, a idéia de superioridade. 

O arrogante está melhor ilustrado no Novo Testamento pelos líderes religiosos 

judeus mencionados por Jesus ", que confiavam em si mesmos que eram justos, 

e viram os outros com desprezo" (Lucas 18: 9). Ele começou a dizer-lhes a 

conhecida parábola do fariseu e do publicano, ou publicano, que foi orar no 

templo: 

O fariseu, de pé e estava orando, assim, para si mesmo: "Ó Deus, graças te dou 

porque não sou como as outras pessoas:. Roubadores, injustos e adúlteros, nem 

ainda como este publicano Jejuo duas vezes por semana, eu pago o dízimo de 

tudo que eu fico. " Mas o publicano, estando em pé de distância, nem ainda 

queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: "Deus, sê propício 

a mim, pecador!" Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, em vez 

do que o outro; para todos que se exalta será humilhado, e quem se humilha 

será exaltado. (Vv. 11-14) 

Citando Provérbios 03:34, Tiago e Pedro declarar que "Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá 

graça aos humildes" (Tiago 4: 6; 1 Pedro 5:. 5; cf. Sl 138: 6). 



William Barclay dá uma comparação útil de prepotente e arrogante: 

O fanfarrão é uma criatura arrogante, que grita suas reivindicações para os 

quatro ventos do céu, e tenta se vangloriar e vociferar o seu caminho para o 

poder e superioridade. Ninguém pode confundi-lo ou deixar de vê-lo. Mas o 

pecado do homem que é arrogante, nesse sentido, está em seu coração. Ele 

pode até parecer ser humilde; ele pode até parecer ser calmo e inofensivo; mas 

em seu coração secreto existe esse desprezo por todos os outros. Ele nutre um 

tudo consome, o orgulho que a tudo permeia. Em seu coração há um pequeno 

altar onde ele se curva diante de si mesmo e em seus olhos há algo que olha 

para todos os homens com um desprezo silencioso. ( As Cartas a Timóteo, Tito 

e Filemom [Filadélfia: Westminster, 1957], 214) 

O prepotente e arrogante são muito mais parecidos do que diferentes. É um 

raro exemplo quando uma pessoa que é um não é também a outra. Mesmo na 

igreja moderna, torna-se cada vez mais difícil encontrar aqueles que são mansos 

e humildes e igualmente difícil evitar aqueles que são orgulhosos e vaidosos. 

Maldizentes traduz blasphēmos , da qual nós temos "blasfemo", e carrega a 

idéia básica de ser abusiva e insultuosa. É inevitável que uma pessoa que é 

desprezo de outros acabarão insultam-los. Quando você eleva a si mesmo, você 

automaticamente inferior e denegrir os outros.Desdém Inner acabará por 

encontrar expressão em calúnia para fora, porque a língua sempre segue o 

coração. "Porque de dentro, do coração dos homens", Jesus deixou claro, 

"prosseguir os maus pensamentos, as prostituições, roubos, homicídios, 

adultérios, atos de cobiça e maldade, bem como o dolo, a sensualidade, a inveja, 

calúnia, orgulho e loucura "(Marcos 7: 21-22). 

Desobedientes aos pais é a próxima mal na lista de Paulo e é auto-

explicativo. A desobediência dos filhos aos pais, em nossos dias tornou-se 

endêmica, ea causa não é difícil de encontrar. Não são apenas as crianças que 

nascem com uma tendência para a auto-vontade e desobediência, mas o 

desaparecimento das mães na força de trabalho e do fracasso espiritual dos pais 

é agravada pela filosofia dominante de amor-próprio, que é promovido na 

sociedade moderna, incluindo muitas salas de aula e igrejas, tornando 

sendo desobedientes a pais etodos, mas obrigatória. As crianças que vão se 

rebelar contra seus pais terá nenhum escrúpulo em se rebelar contra qualquer 

outra pessoa. Não deve ser nenhuma surpresa que uma geração cujo natural, 

auto-amor pecaminoso foi reforçada e justificado pela sociedade agora está 

minando a família, a igreja ea sociedade permissiva que tem equivocada-lo. 

Como o pecado anterior, ingrato é auto-explicativo. A pessoa que eleva a auto 

acima de todos os outros vão sentir que ele merece tudo de bom que ele recebe 

e, portanto, não sente necessidade de gratidão por isso. Embora ele não pode 

colocá-lo em palavras, o ingrato pessoa despreza a própria idéia de graça, o 



que denota bem recebido que é imerecido. Este é um pecado particularmente 

nocivo a Deus, cuja ira é revelada contra os pecadores por ser ingratos (cf. Rom. 

1:18, 21). 

Unholy traduz anosias , que carrega a idéia não é tanto de irreligião como de 

atentado violento ao pudor. Ele foi usado de uma pessoa que se recusou a 

enterrar um corpo morto ou que cometeu incesto. A pessoa profana é 

impulsionado por amor-próprio para satisfazer os seus desejos e paixões, de 

qualquer tipo, tão plenamente quanto possível sem nenhuma preocupação com 

decoro, decência, ou reputação pessoal. 

Unloving traduz astorgos , uma forma adjetivo negativo do verbo STORGE , 

que comumente era usado para a família, social e amor patriótico. O teólogo 

observou Benjamin Warfield o descreveu como "aquela sensação tranquila e 

permanente dentro de nós, que, repousando sobre um objeto tão perto de nós, 

reconhece que estão intimamente ligados com ela e toma satisfação em seu 

reconhecimento." Não é natural que as pessoas a amar a Deus ou as coisas e as 

pessoas de Deus, mas é natural para eles a amar as suas próprias famílias. Para 

ser astorgos é, portanto, de ser "sem afeição natural" ( NVI ). Assim como a 

pessoa auto-amorosa é sem decência comum, ele também está sem carinho 

comum. Ele não se importa com o bem-estar daqueles que deveriam ser mais 

caro a ele. Seu único interesse deles é para o que ele acredita que eles podem 

fazer por ele. Para ser sem amor é ser insensível. 

Unloving comportamento é relatado diariamente nos jornais e 

transmissões. Maridos e mulheres que abusam de um outro, pais e filhos abusar 

um do outro, muitas vezes ao ponto de assassinato-são tão comuns que eles 

fazem manchetes somente se eles são particularmente brutal ou 

sensacional. Tragicamente, a igreja evangélica tem a sua quota-parte 

do desamor e sem coração. 

O irreconciliável são aqueles que se recusam a mudar, não importa o quão 

desesperada até mesmo sua própria situação torna-se, e muito menos as 

situações daqueles que eles devem se preocupar. Eles estão determinados a ter 

o seu próprio caminho, independentemente das consequências, até mesmo ao 

ponto de destruir intencionalmente suas próprias vidas e as vidas de suas 

famílias. Eles não perdoam e não quer ser perdoado. Eles são implacáveis, além 

do raciocínio, e, inevitavelmente, a auto-destrutivo. Na medida em que estão 

em causa, não há nenhum compromisso, nenhuma reconciliação, nenhum 

tribunal de apelação. Sua auto-amor é tão extrema e seu egoísmo tão grande 

que absolutamente nada importa, exceto fazer o que quiserem. 

Fofoca é frequentemente considerada como sendo relativamente inofensivos, 

mas na melhor das hipóteses, é cruel, prejudicial e ímpios. suspeito fofoca é 

um pecado de um tipo ainda mais perverso e destrutivo. Considerando que a 



pessoa irreconciliável tende a desconsiderar e outros 

negligência, caluniadoras fazer um ponto de prejudicar os outros. Se para 

promover seus próprios interesses, para expressar o ciúme ou ódio, ou 

simplesmente para desabafar sua raiva, eles tomam prazer perverso em 

reputações prejudiciais e destruindo vidas. 

Caluniadoras traduz diabolos , que, mesmo com a pessoa familiarizada com o 

grego, sugere a gravidade do mal, com a nossa derivado Inglês 

"diabólica." Diabolos significa "acusador" e é usada trinta e quatro vezes no 

Novo Testamento como um título para Satanás. Envolvido e cegado pelo amor-

próprio, caluniadoras fazer a própria obra de Satanás. 

Akratēs ("sem auto-controle") denota a incontinência, neste contexto, que de 

um tipo moral e espiritual. Quando Jesus execrado os escribas e fariseus 

hipócritas, Ele lhes disse que eles limpo "o exterior do copo e do prato, mas por 

dentro estão cheios de rapina e de auto-indulgência [akratēs ] "(Mat. 23:25). 

Sem auto-controle descreve a pessoa que tem inibições alijados ea vergonha, 

que não se preocupam com o que as pessoas pensam ou sobre o que acontece 

com eles por causa do que ele faz. Como um carro sem motorista, ele careens 

esmo e bate em tudo o que fica em seu caminho.O amante de auto 

eventualmente perde o controle de sua própria vida e se torna um escravo de 

suas paixões e ambições. 

Brutal refere-se a selvageria, como a de feras, cuja natureza é para atacar os 

inimigos e rasgá-los em pedaços. O amor-próprio que não é verificado torna 

uma pessoa insensível, mal-intencionado, e, eventualmente, brutal. 

Em seguida em sua espiral descendente, a auto-amantes se tornar inimigos do 

bem, odiando o que deve ser amado e amar o que deve ser odiado. Eles descem 

para o que equivale a um nível animal; mas ao contrário dos animais, eles sabem 

o que é bom ainda escolherá a desprezar e se opõem a ela. "Ai dos que ao mal 

chamam bem e ao bem mal", o Senhor advertiu os ímpios; "Que fazem da 

escuridade luz e da luz, escuridade; põem o amargo por doce, e do doce 

amargo". (. Isa 5:20) inimigos do bem permanece sob o julgamento de Deus. 

Os amantes da auto eventualmente tornar-se traiçoeiro, transformando até 

mesmo contra suas próprias famílias e amigos. Traição é algo natural para uma 

pessoa que ama o dinheiro, que é prepotente e arrogante, ingrato e irreverentes, 

desafeiçoados e irreconciliáveis, um caluniador malicioso que perdeu o auto-

controle, e que é brutal e odeia o que é bom. 

Jesus advertiu os Doze que "irmão entregará à morte o irmão, e um pai a seu 

filho; e filhos se levantarão contra os pais e levá-los a ser condenado à morte E 

sereis odiados por todos por causa do meu nome." (Mt 10: 21-22; cf. 24: 9-



10.). Sempre que a Igreja tem sofrido perseguição, os verdadeiros crentes têm 

sido entregue nas mãos dos opressores, muitas vezes por membros de suas 

próprias famílias que valorizam a segurança e prosperidade acima devoção e 

fidelidade. Amor fingido e amizade tornam-se meios de traição. Esse é também 

o momento em que a lealdade verdadeira si só prova, muitas vezes, a um preço 

elevado. 

O imprudente pessoa é descuidado, negligente, e erupção cutânea. Essa 

característica não é tão grave como a maioria dos outros e muitas vezes se 

manifesta de forma inconsciente. A pessoa egocêntrica é tão preocupados com 

seus próprios interesses que ele simplesmente não percebe as pessoas e as coisas 

ao seu redor que não estão relacionados a essas preocupações egoístas. 

Escusado será dizer que a auto-amante é vaidoso, ter uma visão muito maior de 

si mesmo do que se justifica. Tuphōo ( vaidoso ) tem o significado de raiz de 

ser envolto em fumaça, ou obscurecida, de modo que o que é de um mundo 

exterior circunscrita de auto não pode ser visto. 

Paulo aconselhou Timóteo em sua primeira carta que um presbítero ou bispo, 

deve "não [ser] um novo convertido, para que não se ensoberbeça e caia na 

condenação incorridos pelo diabo" (1 Tim. 3: 6). Mais tarde, na mesma carta o 

apóstolo afirma que conceit é uma marca de certeza de um falso mestre, 

novamente comprove a ligação inevitável entre a doutrina errada e estar 

errado. Um falso professor que "defende uma doutrina diferente, e não 

concorda com as palavras de som, de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a 

doutrina conforme à piedade, ... é orgulhoso e nada entende, mas ele tem um 

interesse mórbido em polêmica questões e disputas sobre palavras, das quais 

nascem invejas, porfias, linguagem abusiva, suspeitas malignas "(1 Tim. 6: 3-

4). 

A característica pecaminosa final perigosas falsos mestres dadas nesta lista 

extensa, mas não exaustiva é o seu ser mais amigos dos deleites do que amigos 

de Deus. Os amantes do prazer traduz os únicos palavra grega philēdonos , 

um composto de philos (amorosa) e hedone (prazer ), da qual nós temos 

"hedonista" e "hedonismo". Junto com todos os seus outros pecados, o falso 

professor é, um hedonista-prazer louco auto-amorosa. 

Deve notar-se que o prazer, em especial, neste contexto, não se limita ao desejo 

de conforto, boa comida, a satisfação sexual, e outras indulgência normalmente 

associada com hedonism. Como já mencionado, uma pessoa egocêntrica 

também deriva prazer perverso de coisas como fofocas maliciosas, brutalidade 

e traição. Sua satisfação vem, em parte, da dor e da miséria que sadicamente 

inflige sobre os outros, incluindo os pais e os supostos amigos. 



Esta depravada prazer não é amado mais do que a Deus, mas em vez de ... 

Deus. Em outras palavras, o verdadeiro Deus não tem lugar em tudo no pensar 

e de viver de um falso mestre ou de qualquer um que é auto-centrada. Jesus 

disse a Nicodemos: "E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os 

homens amaram mais as trevas em vez da luz, porque as suas obras eram más 

"(João 3:19, ênfase adicionada). 

Aqueles que amam o prazer ao invés de ... Deus não pode obedecer a primeira 

ou a segunda grande mandamentos. Eles não podem realmente amam a Deus 

ou os seus vizinhos, e não têm nenhum desejo genuíno de fazê-lo. Jesus deixou 

claro que uma pessoa pode ter apenas um deus, e para a auto-amante, eu é 

Deus. Satanás nunca teve uma escassez de falsos deuses com os quais a tentar 

o homem, e de longe o mais útil para a sua causa é o deus de si mesmo. Lúcifer 

caiu de seu estado exaltado e magnífico no céu porque ele se tornou o seu 

próprio deus, e desde então ele tem se esforçado para atrair a humanidade caída 

na mesma forma de idolatria. 

Charlatans da Religião 

tendo forma de piedade, embora tenham negado o seu poder; e 

evitar tais homens. (3: 5) 

Os líderes da igreja que promover falsos sistemas de crenças e padrões 

corruptos de vida não só são amantes de si mesmos, mas também são charlatões 

da religião. 

Formulário vem de morphsis , que refere-se a forma exterior e aparência, 

como a de uma silhueta, que é um esboço ou sombra de algo undetailed. Como 

os escribas e fariseus incrédulos, amantes de si mesmos estão preocupados 

apenas com o exterior forma, sobre "o exterior do copo e do prato", enquanto 

"por dentro estão cheios de rapina e de auto-indulgência" (Mat. 23:25 ). Eles 

são falsos religiosos, religiosos falsos que se disfarçam como líderes 

cristãos. Eles afirmam ser servos de Deus e professores de Sua Palavra, mas 

eles são realmente servos de Satanás e fornecedores de suas 

mentiras. Novamente, como os escribas e fariseus que se opunham a Jesus, eles 

"são de [seu] pai ao diabo, e [eles] querem fazer os desejos de [seu] pai. Ele foi 

homicida desde o princípio, e não se firmou na . a verdade, porque não há 

verdade nele Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é 

mentiroso, e pai da mentira "(João 8:44). 

Que falsos professores possuem a aparência de piedade, ou seja, um esboço 

do cristianismo sem substância, os torna ainda mais perigoso, porque os 

membros imaturos na igreja irá aceitar o seu cristianismo paganizado como a 

verdadeira fé. Como a maioria dos outros traços vis Paulo acabou de referir, 

este não era novo entre o povo de Deus, mas foi regularmente recorrentes no 



antigo Israel. Ezequiel advertiu contra esses impostores, que "fazem os desejos 

lascivos expressas por sua boca, e [cujo] coração vai após o lucro" (Ez. 

33:31). Paulo advertiu a Tito que tais homens "que conhecem a Deus, mas por 

seus atos o negam, sendo abomináveis e desobedientes, e sem valor para 

qualquer boa ação" (Tito 1:16). 

Satanás é enganador e sutil. Ele nunca diz a verdade sobre qualquer coisa, 

embora ele freqüentemente tenta usar uma verdade parcial ou uma verdade fora 

de contexto para a sua vantagem, como quando ele citou as Escrituras para Jesus 

durante as tentações do deserto (Mt 4: 6.). E os ataques mais perigosos de 

Satanás contra o povo de Deus vêm de dentro da igreja por meio de falsos 

pregadores e professores que fingem falar por Deus. 

O engano de tais falsos líderes é visto em sua negando a verdade, que dá vida, 

gracioso poder do verdadeiro evangelho. Embora ela é apresentada em muitos 

aspectos persuasivos, a deles é um inútil mensagem vazia, condenável que 

mantém seus adeptos fora do reino. Líderes ímpios não têm amor a Deus e amor 

por Sua Palavra ou para o seu povo, só o amor por si mesmos. 

Os verdadeiros crentes recebem uma ordem permanente para evitar tais 

homens e rejeitar as falsas doutrinas que ensinam e os falsos padrões que 

viver. E porque o verbo apotreō (evitar) está aqui no meio voz, a idéia é fazer-

se virar. Independentemente de quão convincente uma falsa idéia pode aparecer 

ou quão sincero um falso professor pode parecer ser, devemos nos levar pelo 

cangote, por assim dizer, e fazer-nos evitar tais homens. Nós 

devemos evitar e manter sobre como evitar esses homens, quando, onde, e no 

entanto, podem nos confrontar. Se sua heresia é sacramentalismo, o 

racionalismo, o ecumenismo, o subjetivismo, o experimentalismo, o 

misticismo, o pragmatismo, ou qualquer um dos inúmeros outros, tanto eles 

como as suas ideias ímpios devem ser rejeitados. Tal como acontece com 

dinheiro falso, não é necessário entender cada detalhe falso de um ensinamento, 

mas só preciso reconhecer que ele não coincide com a coisa real, ou seja, a 

Palavra de Deus. Quer uma falsificação é uma fraude bem-feito ou uma 

falsificação de má qualidade, é igualmente inútil. 

Há três diretrizes para julgar se um professor ou pregador é de Deus. A primeira 

coisa a medir é o seu credo, as crenças e idéias específicas que ele propõe. É 

Escritura, toda a Escritura, a base para tudo o que ele acredita e faz, ou que ele 

usa certas passagens da Bíblia seletivamente para reforçar idéias anti-

bíblicas? Se o seu credo não mede-se a Escritura, ou se ele menospreza a 

importância da doutrina, nada mais sobre ele importa, porque ele obviamente 

não falar por Deus e não foi enviado por Ele. 



A segunda diretriz para examinar é o caráter pessoal e seu reflexo em seu estilo 

de vida. Mesmo que a doutrina professada de uma pessoa é ortodoxo, de estar 

ímpios trai um coração sem Deus. Piedosa crença sempre produz vida piedosa. 

Uma terceira medida de um líder piedoso é seus convertidos, seus seguidores 

mais fervorosos. Se seus devotos são fracos, confusos, ou não se preocupar com 

a doutrina, e se a sua vida não reflete os padrões bíblicos, o próprio líder quase 

certamente não é divino, porque os líderes piedosos não vai reclamar ou se 

contentar com conversos ímpios. Cristo que honra, professores e pregadores 

Escritura-amorosos irão produzir Cristo que honra, convertidos Escritura-

amorosos. Charlatões religiosos, por outro lado, vai produzir convertidos em 

sua própria imagem. 

Captores dos fracos 

Por meio deles são aqueles que entram em domicílios e cativar as 

mulheres fracas sobrecarregados de pecados, levadas em por 

vários impulsos, sempre aprendendo e nunca podem chegar ao 

conhecimento da verdade. (3: 6-7) 

Uma terceira marca de identificação de falsos mestres é a sua captura dos 

fracos. Esta característica particular não se aplica a todos os falsos mestres, mas 

é encontrada entre eles. Endunō ( entrar ) carrega a idéia de discrição e, 

portanto, de rastejar dentro sem ser detectado. Como todos os líderes ímpios 

que vêm de dentro da Igreja, estes homens vão sob cores falsas. Jude escreveu 

de "certos indivíduos [que tinham] introduziram furtivamente, aqueles que por 

muito tempo foram previamente marcados para este mesmo juízo, homens 

ímpios, que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o 

nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo" (Judas 4 ). 

Um dos alvos favoritos desses falsos mestres particulares é mulheres fracas 

[que] são pesados de pecados, [e são] levaram em por vários 
impulsos. Porque eles são profundamente em pecados e 

ímpios impulsos que pesavam [eles] para baixo emocionalmente e 

espiritualmente, as mulheres fracas Paulo descreve aqui são especialmente 

vulneráveis a serem religiosamente seduzido por falsos mestres. Eles são fracos 

na verdade e fraco em virtude, e eles sentem o peso do seu pecado e da culpa 

que ele traz. E, assim como doutrina errada leva a vida errada, isso pode sua 

vida errada facilmente levar a abraçar a doutrina errada. Assim como Eva foi o 

primeiro alvo, como o sexo frágil (1 Pedro 3: 7), de modo que Satanás continua 

a atingir as mulheres como seus cativos iniciais. Cultos não só são muitas vezes 

gerados por mulheres, mas as mulheres são as mais numerosas e devotos 

adeptos. 



Muitas vezes se deslocam de um falso mestre ou grupo para outro, essas 

mulheres estão sempre aprendendo e nunca podem chegar ao conhecimento 

da verdade. Se eles foram criados na igreja, eles são especialmente suscetíveis 

a idéias que pretende ser cristão. Mas sua ignorância da Escritura e sua vida 

pecaminosa torná-los totalmente sem discernimento e sem defesa contra 

preceitos anti-bíblicas e ímpios. Eles estão continuamente aprendendo sobre 

tudo, exceto o conhecimento da verdade. Porque promoções legalism apenas 

no desempenho externo, é muito atraente. Muitas dessas mulheres, e homens, 

bem, estamos contentes de encontrar um caminho que promete torná-los bem 

com Deus simplesmente pela adesão a certas formas exteriores e de acordo com 

determinados padrões de comportamento. 

Epignosis ( conhecimento ) refere-se a profunda compreensão, compreensão e 

discernimento, e não apenas a consciência das verdades factuais. É 

o conhecimento da verdade que Deus quer que todos os Seus filhos para ter e 

para que nosso Senhor intercedeu em nosso nome: "Consagra-os na verdade; a 

tua palavra é a verdade" (João 17:17). Na verdade, "Deus quer que todos os 

homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade "(. 1 Timóteo 2: 

4, grifo do autor; cf. 2 Tm 2:25; 2 Pedro 3: 9.). Refletindo esse amor divino, 

Paulo procurou a salvação, mesmo dos que estavam "em oposição" ao 

evangelho, esperando que, "talvez Deus [que] conceder-lhes o arrependimento 

para o conhecimento da verdade" (2 Tim. 2:25) . 

Opositores da Verdade 

E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim que 

estes homens também se opõem à verdade, homens de mente 

depravada, rejeitou que diz respeito à fé. Mas eles não vão fazer 

mais progressos; para sua loucura vai ser óbvio para todos, como 
também que dos dois veio a ser. (3: 8-9) 

Apesar de Janes e Jambres não são mencionados em Êxodo ou em qualquer 

outro lugar no Antigo Testamento, eles podem ter sido entre os magos na corte 

do faraó que duplicados muitos dos milagres do Senhor realizados por meio de 

Moisés. Porque Janes talvez significa "Aquele que seduz" e Jambres "aquele 

que faz a rebelião", aqueles podem ter sido nomes simbólicos dadas a estes 

homens em um momento posterior. A tradição judaica sustenta que eles fingiu 

se converter ao judaísmo, a fim de subverter atribuição divina de Moisés para 

libertar Israel do Egito, que levou em fazer e adorar o bezerro de ouro, enquanto 

Moisés estava no Mt. Sinai recebendo a Lei de Deus, e que eles foram abatidos 

pelos levitas, juntamente com os outros idólatras (ver Ex. 32). Essa 

possibilidade é consistente com a advertência de Paulo sobre os falsos líderes 

que corrompem a igreja a partir de dentro. Assim como aqueles dois homens se 

opuseram a Moisés no seu ensino e levando o antigo Israel, por isso estes 

homens em Éfeso também se opõem a verdade do evangelho. 



Se Janes e Jambres foram de fato entre os mágicos egípcios, Paulo pode ser 

advertindo que, da mesma forma, esses homens na igreja primitiva também 

pode realizar proezas mágicas. Eles podem ter sido como os "falsos cristos e 

falsos profetas [que] surgirão" nos últimos dias ", e vai mostrar grandes sinais 

e prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos" (Mat. 24:24 ; cf. 2 Ts 

2: 9).. 

Esses falsos mestres eram homens de mente depravada. A palavra grega para 

trás mente depravada é um particípio passivo perfeito, indicando uma 

estabelecido, e inalterável condição contínua. Foi desses réprobos que Paulo 

declarou: "E, assim como eles não entenderem a reconhecer Deus por mais 

tempo, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para fazerem 

coisas que não são próprios, ... e, embora eles sabem o decreto de Deus, que os 

que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas 

também aprovam os que as praticam "(Rom. 1:28, 32). 

Porque eles tinham rejeitado a fé, eles foram-se rejeitado por Deus no que diz 

respeito à fé. adokimos (rejeitada) foi usada de metais que não passam no teste 

de pureza e foram descartados. A palavra também foi usado de falsificações de 

vários tipos. O fato de que os homens foram rejeitadas no que diz respeito a fé 

deixa claro que Paulo estava falando de indivíduos dentro da igreja, que 

afirmavam ser cristãos, mas não eram. 

O apóstolo advertiu os membros da igreja em Corinto, "vós teste para ver se 

você está na fé;! Examinar-se Ou você não reconhece isso sobre vós mesmos, 

que Jesus Cristo está em vós, a não ser na verdade você falhar no teste 

[ adokimos ] ? " (2 Coríntios 13: 5; cf. vv 6-7..). Paulo usou a palavra em sua 

carta anterior a essa igreja, expressando medo de que "possivelmente, depois 

de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado 

[ adokimos ] "(1 Cor. 9:27). Ele não era, é claro, falando de ser desclassificado 

da salvação, como eram os homens que foram rejeitados no que respeita à 

fé, mas de ser desqualificado como um instrumento útil, um vaso de honra, do 

Senhor no ministério. 

Paulo assegurou Timoteo que, apesar do grande tumulto e danos que causam a 

igreja, tais homens não vai fazer mais progressos. Em outras palavras, eles 

podem prejudicar seriamente a igreja e pode evitar muitos não salvos de se 

tornar salvo; mas eles não podem roubar Seu povo redimido de salvação. O 

próprio Jesus nos assegura que "as portas do inferno não prevalecerão" Sua 

igreja (Mat. 16:18), e que "tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem 

a mim de maneira nenhuma o lançarei out "(João 6:37). Até o Senhor voltar, 

"falsos cristos e falsos profetas se levantarão e mostrarão sinais e prodígios, a 

fim de, se possível, para liderar a eleger extraviados" (Marcos 13:22). Mas 

eles não vão fazer mais progressos em seus esquemas malignos. 



Muitas vezes, ao longo da história, a igreja foi tão ferozmente perseguidos que 

os crentes ter temido não só por suas próprias vidas, mas para a própria 

existência da igreja. Mas Deus tem um limite que proíbe o trabalho de Satanás, 

não só na igreja, mas no mundo. Ele está em uma corda divina que ele não pode 

nem quebrar nem alongar. 

Mais cedo ou mais tarde, a loucura dos falsos mestres e pregadores torna-se 

óbvio para todo o povo de Deus, como também fez a loucura de aqueles 

dois, Janes e Jambres, no antigo Israel. Embora estes "homens maus e 

impostores irão proceder de mal a pior, enganando e sendo enganados" (v. 13), 

o seu mergulho na profundidade do pecado e erro, o que eles e outros homens 

ímpios engana, deixa de enganar o povo de Deus , que ver o erro com clareza. 

Esta passagem detém várias lições, explícita ou implícita, para os crentes de 

hoje. Em primeiro lugar, temos de perceber que a igreja está em guerra 

espiritual, uma guerra que vai intensificar como a segunda vinda de Cristo se 

aproxima. Em segundo lugar, temos de ser doutrinariamente exigentes, testando 

cada mensagem que afirma ser cristão contra a Palavra de Deus, como fez o 

temente a Deus judeus de Berea, que "receberam a palavra com toda a avidez," 

mas examinado cuidadosamente "as Escrituras todos os dias, para ver se estas 

coisas "que Paulo e Silas pregaram" eram assim "(Atos 17:11). 

Em terceiro lugar, temos de ser puro e santo, vasos de honra para o Senhor de 

usar. A própria justiça de Cristo é a nossa proteção contra os falsos mestres, 

falsas doutrinas, e de estar ímpios. Em quarto lugar, temos de ser pacientes, uma 

tarefa difícil para muitos cristãos de hoje que querem respostas imediatas às 

suas perguntas e resolução imediata de seus problemas. Sabemos que o 

resultado final é certo, que a vitória já pertence a Cristo e Sua igreja, mas o 

tempo real de vitória pode estar mais longe do que nós gostaríamos de 

pensar. No entretanto, a nossa responsabilidade é a de manter-se fiel (ver 1 Cor. 

4: 2). 

A igreja hoje enfrenta momentos de dificuldade sem precedentes e 

perigo. Como oportunidades extraordinárias para a propagação do evangelho 

aumenta com rapidez após a dissolução da maior parte do mundo ex-comunista, 

os ataques contra a igreja também estão aumentando com grande 

velocidade. Heresia, apostasia, vontade própria, e sua acompanhante 

decadência moral estão engolindo a igreja evangélica. Assim como as células 

cancerosas que se rebelam contra o corpo, esses males estão em rebelião contra 

Deus, corrompendo e enfraquecer a igreja, o corpo de Cristo. Também como as 

células cancerosas, os males se multiplicar rapidamente e sufocar e destruir as 

células normais. Muito parecido com glóbulos brancos no sangue, o que não 

vai atacar as células cancerosas, porque eles são identificados com o corpo, 

muitos líderes eclesiásticos ingênuas e descuidadas não tomar nenhuma ação 

contra a corrupção na igreja simplesmente porque a corrupção se esconde atrás 



do pretexto da ortodoxia. Simplificando, grande parte da igreja está em rebelião 

contra o Senhor. 

Nos próximos dias, a escalada da violência contra o reino de Deus, o reino das 

trevas será intensificada. Como em qualquer guerra, haverá momentos de 

relativa calma, mas a Palavra de Deus nos assegura de crescente maldade, que 

culminará com o aparecimento do Anticristo, o enganador final e inimigo de 

Deus, exceto para o próprio Satanás. Como os lobos que viriam para o rebanho 

em Éfeso de dentro e tentar destruí-lo (Atos 20: 29-30), o Anticristo, junto com 

outros falsos cristos, falsos apóstolos e falsos profetas, que vêm de dentro da 

cristandade. 

Antes de o Anticristo aparecer, Paulo nos informa, a grande apostasia virão em 

primeiro lugar, que, por definição, é uma apostasia, ou deserção, a partir de 

Deus e Sua verdade. No auge de seu poder, o Anticristo, "o homem do pecado, 

... o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de todos os chamados Deus 

ou é objeto de adoração, [terá] o seu lugar no templo de Deus , apresentando-se 

como sendo Deus, ... aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com 

todo o poder, e sinais e prodígios de mentira "(2 Ts 2: 2-5., 9). Sabemos que 

sua derrota é certa, porque "o Senhor matará [ele] com o sopro de sua boca e 

trazer [ele] ao fim pelo aparecimento de Sua vinda" (v. 8). Mas antes que a 

derrota final é realizada, antes e durante a grande apostasia e perante o Senhor 

tira a própria a Si mesmo por ocasião do Arrebatamento-a igreja vai continuar 

a ter assaltos expandidas do adversário. 

Mesmo agora, os ataques contra o próprio Deus e contra a Sua verdade e Sua 

justiça vêm de tantos lados e de tantas formas que é difícil para o Seu povo para 

saber quais frente para defender. Discernir os cristãos são dificuldade em saber 

qual a falsidade de refutar ou compromisso moral de se opor. Nenhum crente, 

não importa o quão talentoso e disposto, é capaz de lutar em todas as 

frentes. Mas nós não somos chamados para vencer as batalhas de Deus sozinho 

e são presunçoso e insensato tentar. Ele, no entanto, espera que a gente deu a 

todos a Ele que somos e temos e que estar disposto a ser usado em qualquer 

lugar e de qualquer maneira que ele conduz. 

 

 

 

 



8. Firmeza contra a apostasia (2 Timóteo 

3: 10-14) 

Mas você seguiu minhas ensino, procedimento, propósito, fé, 

paciência, amor, perseverança, perseguições e sofrimentos, como 

aconteceu comigo em Antioquia, em Icônio e em Listra; quantas 

perseguições sofri, e de todas elas o Senhor me livrou! E, de fato, 

todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão 

perseguidos. Mas os homens maus e impostores irão continuar de 

mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece 

naquilo que você aprendeu e convicção, sabendo de quem o tens 

aprendido; (3: 10-14) 

Como mencionado na Introdução, Paulo tinha três prioridades fundamentais em 

sua vida: conhecer a Cristo, para defender a verdade de Cristo (Escrituras), e 

para ministrar em nome de Cristo. A maior parte das suas duas cartas a Timóteo 

centra-se na segunda prioridade, defendendo a verdade revelada de Deus. 

Há muita pregação relacional hoje que tenta fazer as pessoas se sentir melhor 

sobre si mesmos e sobre como Deus pode sentir-se sobre eles, mas há pouco 

vigorosa defesa da verdade plena. Como na maioria dos períodos da história da 

igreja, os defensores fortes e eficazes da fé estão em um prêmio. Não são muitos 

os pastores e professores clamam por pureza doutrinária e moral, para a fé reta 

e bem viver. 

A igreja do Novo Testamento enfrentou a mesma deficiência. "Amados, 

enquanto eu estava fazendo todos os esforços para lhe escrever sobre a nossa 

comum salvação," Jude advertiu: "Eu senti a necessidade de escrever para você 

atraente que você batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. 

Por certo pessoas se introduziram com dissimulação, os que por muito tempo 

foram previamente marcados para este mesmo juízo, homens ímpios, que 

transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único 

Soberano e Senhor, Jesus Cristo "(Judas 3-4). 

Paulo aqui continua a se concentrar no serviço de Timóteo como um defensor 

forte e leal da fé, apontando para cima duas qualificações necessárias para tal 

defensor: (. Vv 10-13) com um exemplo forte como o seu mentor espiritual e 

ter convicções fortes construído em uma alicerce espiritual (v. 14). A terceira 

qualificação, forte aderência à autoridade das escrituras e suficiência, será 

discutido no capítulo seguinte comentário. Porque Timoteo já haviam 

observado essas qualificações, sua menção aqui é por meio de lembrete e 

resumo. Timóteo deve ter nenhuma desculpa para não ser forte e triunfante na 

luta contra a apostasia, por ter tido o privilégio de observar o soldado mais nobre 

em batalha-Paulo. 



Um exemplo forte quanto Mentor Espiritual 

Mas você seguiu minhas ensino, procedimento, propósito, fé, 

paciência, amor, perseverança, perseguições e sofrimentos, como 

aconteceu comigo em Antioquia, em Icônio e em Listra; quantas 

perseguições sofri, e de todas elas o Senhor me livrou! E, de fato, 

todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão 

perseguidos. Mas os homens maus e impostores irão continuar de 
mal a pior, enganando e sendo enganados. (3: 10-13) 

A conjunção mas marca um contraste e uma mudança de ênfase. O caráter fiel 

e ministério de Paulo são contrastadas com o caráter ímpio e do ministério dos 

falsos pregadores e professores (os "homens", v. 2) mencionados nos versículos 

1-9. O apóstolo diz a seu filho na fé de que, ao contrário dos hereges ", você 

seguiu minha vida e ministério. " Paulo lembra-lhe o caráter de que o 

ministério de levar até o comando no versículo 14 "continuar nas coisas que 

você aprendeu e tornar-se convencido da". Essa é a chave de comando nesta 

seção. Timóteo teve o melhor treinamento por passar várias décadas com 

Paulo. Ele sabia em primeira mão, o que levou a combater erro e para preservar 

a verdade. Não era hora para falhar sob a pressão de dificuldade. 

Exceto para os Doze e os outros discípulos que foram ensinados pelo próprio 

Jesus durante sua encarnação, nenhum cristão tem tido uma maior exemplo e 

mentor do que Timoteo tinha em Paulo. 

Muitas vezes, mais do que imaginamos, somos influenciados por aqueles que 

viveram com, trabalhei, e servido com. Às vezes, a influência é para o bem, às 

vezes para o mal. Às vezes é consciente e direta e às vezes inconsciente e 

indireta. Por essa razão, é de inestimável importância que, na medida em que 

somos capazes de determiná-lo por nós mesmos, devemos tomar muito cuidado 

ao escolher aqueles que associamos, especialmente se eles estão em posição de 

influenciar-nos espiritualmente. 

Em contraste com os falsos mestres (vv. 1-9), Timoteo tinha observado de perto 

o poder da verdade. parakoloutheo ( seguido ) significa, literalmente, para 

acompanhar e foi usado metaforicamente de se conformar com algo como uma 

questão de convicção. Na Grécia Antiga, os filósofos usou a palavra para 

descrever a estreita relação entre um professor e seu discípulo, ou 

estudante. Isso significava "a estudar com de perto" ou "tomar como um 

exemplo a seguir." William Barclay diz deste termo, 

Significa seguir uma pessoa fisicamente, para ficar por ele nos bons e maus, 

para estar ao seu lado no tempo justo e em falta. Significa seguir uma 

pessoa mentalmente, para atender diligentemente para seu ensino, e totalmente 

a entender o significado ea importância do que ele diz.Significa seguir uma 

pessoa espiritualmente, não só para entender o que ele diz, mas também a 



realização de suas idéias, e para ser o tipo de pessoa que ele quer que 

sejamos. ( As Cartas a Timóteo, Tito e Filemom [Filadélfia: Westminster, 

1957], 224) 

Que significado abrangente certamente representa o que Paulo tinha em 

mente. Ele quis dizer para Timoteo ao padrão de suas crenças, seu pensamento, 

e seu estilo de vida depois dele. Embora com mais detalhes, ele estava dizendo 

a seu discípulo, amigo querido, e filho espiritual o que ele tinha dito crentes de 

Corinto cerca de dez anos antes: "Exorto-vos, portanto, ser imitadores de mim" 

(1 Cor 4,16).. "Por esta razão," ele continuou, "Eu tenho enviado a você 

Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, e ele vos fará lembrar de 

meus caminhos que estão em Cristo, assim como toda parte eu ensino em cada 

igreja" (v. 17). Mesmo naquela data anterior, ele tinha grande confiança em 

Timóteo. Assim como ele tinha confiado nele para ministrar fielmente em 

Corinto agora ele confiava nele para ministrar fielmente em Éfeso. 

Como todos nós, Timóteo teve a tentação de fraqueza e vacilação, e ele pode 

ter sido em uma luta, quando Paulo escreveu-lhe esta segunda carta. Ainda 

assim, o apóstolo estava certo de que, com o incentivo adequado e confiança no 

Senhor, Timoteo iria recuperar o seu antigo compromisso e zelo. 

No texto grego, o artigo definido precede cada um dos substantivos descritivos 

nos versículos 10 e 11, gramaticalmente conectando cada ao pronome 

possessivo meu e dando, assim, ele repetiu ênfase. A idéia é, Mas você seguiu 

o meu ensino, a [minha] conduta, [minha] propósito, e assim por diante. 

Toda igreja, faculdade cristã, escola bíblica, no seminário e outra organização 

cristã deve ser dirigidas e, por sua vez, reproduzir líderes que não são apenas 

ortodoxo na doutrina e moral no estilo de vida, mas também são defensores 

corajosos e comprometidos com a fé. Eles devem estar dispostos a seguir o 

Senhor e levar Sua Igreja, em tempos e circunstâncias perigosas e a qualquer 

custo firmemente segurar a bandeira da revelação divina de Deus nas Escrituras. 

Os nove qualidades de liderança, ou características, mencionadas em 3: 10-13 

podem ser divididos em três categorias: tarefas ministeriais ( ensino, 

procedimento, propósito, v 10a.), as virtudes pessoais ( fé, paciência, amor, 

perseverança, v 10b. ), e difíceis experiências, resumidas por perseguições e 

sofrimentos (vv. 11-13). 

Deveres do Ministério 

meu ensino, procedimento, propósito (3: 10a) 

Didaskalia ( ensino ) é um termo geral que se refere à instrução, ou "doutrina", 

como às vezes é prestado. A referência aqui é ao divinamente inspirada, 

específico, apostólica ensino que Timóteo tinha ouvido expôs tantas vezes e tão 



cuidadosamente por Paulo ( o meu ), seu amado mentor. Alguns versos depois, 

ele lembra a Timóteo que "toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 

ensino [ didaskalia ], para a repreensão, para a correção, para a educação na 

justiça "(v. 16). Este ensinamento incluiu todas "as coisas que [Timóteo] ouvi 

de [Paulo] na presença de muitas testemunhas," verdades que ele, por sua vez, 

era o de "confiar a homens fiéis, que [seria] capazes de ensinar outros também" 

(2: 2). 

Porque ele era "um apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus" (1: 1), de 

Paulo ensino era ensino apostólico e de ensino, portanto, divino. O tempo viria 

logo quando ouvintes de Timóteo seria "não suportarão a sã doutrina; mas 

querendo ter comichão nos ouvidos, eles [seria] amontoarão para si doutores 

conforme as suas próprias concupiscências" (4: 3). Por essa razão, Paulo tinha 

acabado ordenou: "Conjuro-te na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de 

julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino: prega a 

palavra, estar pronto a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com 

muita paciência e instrução "(vv 1-2.). 

Timoteo tinha observado e foi para continuar a seguir de Paulo conduta, seu 

estilo de vida, o seu padrão de vida diária. Como Paulo, vida de Timóteo havia 

sido coerente com seus ensinamentos. Ele viveu o que ele pregou. 

Essa combinação é imperativo para qualquer ministério eficaz. Deus é capaz de 

trazer o bem de qualquer pregação e ensino de Sua Palavra autêntico. Mesmo 

que alguns pregadores e professores "anunciar Cristo por ambição egoísta, e 

não de motivos puros," Paulo, no entanto, se alegrou de que "ou por pretexto 

ou de verdade," Cristo foi proclamado (Filipenses 1: 17-18.). No entanto, a obra 

de Cristo está sujeito ao ridículo e é seriamente dificultada quando uma vida 

ímpia contradiz uma mensagem dos deuses. Só o Senhor sabe o quanto de dano 

ao seu reino e Seu nome é causado pela falha moral daqueles que Ele confia em 

proclamar e demonstrar o evangelho. 

Um terceiro dever ministério Timoteo tinha observado em Paulo era o de ter 

um piedoso propósito. A líder propósito refere-se a sua motivação pessoal 

para o serviço, a paixão de condução do seu coração. Paulo estava sob 

compulsão, confessando: "Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho" (1 Cor. 

09:16). No entanto, a sua era uma compulsão interna, a cedência voluntária de 

tudo o que tinha para o Senhor, a adoração do Senhor, o serviço do Senhor, e o 

povo do Senhor. Ele não foi forçado por Deus para ministrar mas serviu de boa 

vontade e de bom grado todos os lugares assim como ele teve em Éfeso. Ele 

lembrou que os anciãos da igreja, "Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em 

que entrei na Ásia, como eu estava com você o tempo todo, servindo ao Senhor 

com toda a humildade e com lágrimas e provações, como ... não me esquivei de 

vos anunciar coisa alguma que útil, e ensinar publicamente e de casa em casa, 

testificando tanto a judeus como gregos, o arrependimento para com Deus e fé 



em nosso Senhor Jesus Cristo "(Atos 20: 18-21) . Onde quer que Paulo 

ministrou, ele poderia dizer o que ele lhes disse: ". Testifico a vocês neste dia, 

que eu sou inocente do sangue de todos os homens Para não me esquivei de vos 

anunciar todo o propósito de Deus" (vv. 26-27). Ele continuamente 

descarregado sua responsabilidade de proclamar, sem compromisso ou 

deflexão, o evangelho de Jesus Cristo e todo o conselho da Palavra de Deus. 

Essa força interior condução cria uma vida de integridade e fidelidade, uma vida 

em que professou a verdade é a verdade vivida. Tais coisas como conforto, 

amor-próprio, auto-realização, auto-promoção, e auto-preservação havia sido 

de nenhuma conseqüência para Paulo, nem devem ser o de Timoteo. O único 

grande motivo de suas vidas era a paixão sem reservas para cumprir 

o propósito de seu chamado divino para a glória de Deus. 

Virtudes pessoais 

fé, paciência, amor, perseverança, (3: 10b) 

Paulo também queria Timoteo continuar na fé. Como observado na discussão 

de 02:22, pistis ( fé ) é aqui melhor traduzida como "fidelidade", como é em 

referência a Deus em Romanos 3: 3 e para o fruto do Espírito em Gálatas 5:22 

(cf. 1 Tim 2:15;. 4:12). O apóstolo não está se referindo à fé salvadora, mas à 

fidelidade e confiança daqueles que já estão salvos. A idéia é a de viver 

fielmente a verdade que se professa. 

A segunda virtude pessoal de Paulo a Timóteo era conhecida paciência, o que 

se traduz makrothumia , ao invés de hupomone , o termo mais comum para 

"paciência" no Testamento. New makrothumia carrega as idéias adicionais de 

perseverança e longanimidade. Paulo está falando do espírito resoluto e 

persistente do servo de Cristo que nunca desiste e nunca desiste, 

independentemente do custo. Tal paciência é mais do que uma atitude; é uma 

determinada forma de vida e uma certa marca do cristão que vive em devoção 

intransigente ao seu Senhor e à obra do reino. 

Porque o próprio Deus é amoroso, nenhum servo devoto dele pode ser sem 

amor. Esta é a volitiva, intencional, abnegado amor ( ágape ) que é superior até 

mesmo à fé e esperança (1 Cor. 13:13) e é o primeiro fruto do Espírito (Gl 

5:22.). Devemos "andai em amor, como também Cristo amou [us], e deu a si 

mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus como um aroma perfumado" 

(Ef. 5: 2). Nós somos a "amar uns aos outros, porque o amor é de Deus; e todo 

aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus" (1 João 4: 7). O amor, de 

fato, é tão crucial para a vida cristã de que "a única que não ama não conhece a 

Deus, porque Deus é amor "(v. 8); e, por outro lado, "o único que permanece 

no amor permanece em Deus, e Deus nele" (v. 16). Pedido final de Jesus ao Pai 

em nosso nome era "que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles" 

(João 17:26). 



Como observado acima, hupomone é comumente traduzida como "paciência", 

mas, neste contexto, a idéia é de que mais de perseverança, não tanto com 

pessoas difíceis (como anteriormente neste versículo, 

"paciência", makrothumia ) como com circunstâncias difíceis. 

Hupomone carrega a idéia de permanecer sob, e isso às vezes é traduzida como 

"resistência". Em 2 Coríntios 6: 4, Paulo lembra aos seus leitores de sua própria 

"endurance [ hupomone ], nas aflições, nas necessidades, nas angústias. " O 

escritor de Hebreus lembra cada crente da "necessidade de endurance 

[ hupomone ], de modo que quando [nós] ter feito a vontade de Deus, [que] 

pode receber o que foi prometido "(Heb. 10:36), referindo-se" grande 

recompensa "do Senhor (v. 35). 

Experiências difíceis 

perseguições e sofrimentos, como aconteceu comigo em 

Antioquia, em Icônio e em Listra; quantas perseguições sofri, e de 

todas elas o Senhor me livrou! E, de fato, todos os que desejam 

viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os 

homens maus e impostores irão continuar de mal a pior, 

enganando e sendo enganados. (3: 11-13) 

Como Paulo, Timóteo deve ser feita mais forte e sua pregação mais eficaz por 

causa de suas perseguições e sofrimentos por amor de Cristo. 

Diōgmos ( perseguições ) vem do verbo Dioko , que tem o significado literal 

de colocar em fuga. Por causa de sua recusa a comprometer ou cessar proclamar 

o evangelho, Paulo e Timóteo, muitas vezes tinha sido posto em fuga como 

fugitivos das perseguições de judeus e pagãos. 

Antes de sua conversão, o próprio Paulo havia sido o maior perseguidor dos 

cristãos. Então conhecido como Saul e "ainda respirava ameaças e morte contra 

os discípulos do Senhor, [ele] foi para o sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para 

as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns pertencentes ao 

Caminho, homens e mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém "(Atos 9: 1-

2). Mais tarde, ele confessou diante de uma multidão judaica em Jerusalém, "Eu 

persegui este caminho até à morte, prendendo e colocando homens e mulheres 

em prisões" (Atos 22: 4). 

Mas o perseguidor tornou-se o perseguido. Logo depois de sua conversão, 

enquanto ele estava pregando o evangelho em Damasco e, provavelmente, após 

seus três anos na Arábia (Gl. 1:17), "os judeus conspiraram juntos para acabar 

com ele" (Atos 09:23). Daquele dia em diante, a perseguição foi um 

companheiro quase constante. Em Antioquia da Pisídia, onde muitos judeus 

acreditavam que o evangelho, outros não "estavam cheios de inveja, e começou 

a contradizer as coisas que Paulo dizia, e foram blasfemar" (Atos 



13:45). Muitos anos antes, ele escreveu a segunda carta a Timóteo, Paulo podia 

dizer de seus próprios sofrimentos, em relação a certos líderes cristãos que se 

vangloriou "segundo a carne, ..." 

Eles são servos de Cristo? (Falo como se insano) eu ainda mais; em muito mais 

trabalho, muito mais em prisões; em açoites, sem número, muitas vezes em 

perigo de morte. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Três 

vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, 

uma noite e um dia passei no abismo. Eu estive em deslocações frequentes, em 

perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos meus compatriotas, perigos 

dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre 

falsos irmãos; Estive em trabalho de parto e fadigas, muitas noites sem dormir, 

em fome e sede, muitas vezes sem comida, frio e nudez. (2 Cor. 11: 23-27) 

Além de sofrer "de tais coisas externas", ele também sofreu por causa da "pressão diária sobre 

[ele] de preocupação para todas as igrejas" (v. 28). 

Timoteo frequentemente partilhadas sofrimentos com Paulo. Ele estava com o 

apóstolo "que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus tinha 

sido anunciada por Paulo em Berea também, [e] veio lá da mesma forma, se 

agita e agitar as multidões" contra ele (Atos 17:13; cf . vv. 14-15). Ele estava 

com Paulo em Corinto, quando judeus incrédulos "resistiram e blasfemou" o 

evangelho (18: 6). 

Timóteo estava com Paulo durante muitos, se não todos, 

dos sofrimentos que aconteceram [ele] em Antioquia, em Icônio e em 

Listra. Essas três cidades estavam em casa província da Galácia, o primeiro 

lugar durante as viagens missionárias de Paulo de Timóteo onde Lucas 

menciona hostilidade contra ele (ver Atos 13:45, 50). Listra era a cidade natal 

de Timoteo, onde sem dúvida viu Paulo curar o homem que tinha nascido 

aleijado e onde testemunhou o apóstolo de ser apedrejado e deixado para morrer 

(Atos 14: 8-10 , 19). Durante seu primeiro encontro com Paulo e para as 

próximas décadas, Timoteo teve o privilégio incomparável de viver ao lado e 

trabalhar com este homem de grande coragem, resolução e caráter. 

Quando esta carta foi escrita, o próprio Timoteo estava enfrentando oposição e 

ridículo, os prelúdios normais de sofrimentos. Até onde sabemos, ele não 

sofreu com a mesma intensidade como seu mentor, mas com o apóstolo que 

poderia dizer para aqueles a quem ele ministrou: "Se somos atribulados, é para 

vossa consolação e salvação; ou, se somos consolados, é para o seu conforto, 

que é eficaz para o paciente suportando as mesmas aflições que nós também 

padecemos" (2 Cor 1:. 6). Ele também poderia dizer com Paulo: "Eu considero 

que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que 

há de ser revelada a nós" (Rom. 8:18) e "Eu estou muito contente com 

deficiências , nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, nas dificuldades, 



pelo amor de Cristo, pois, quando sou fraco, então é que sou forte "(2 Coríntios 

0:10.). 

Enquanto em Atenas, Paulo enviou Timóteo, seu "irmão e companheiro de 

trabalho de Deus no evangelho de Cristo", de volta a Tessalônica, "para 

fortalecer e encorajar" os crentes lá, a fim de que "ninguém pode ser perturbado 

por estas tribulações; para você vós mesmos sabeis que fomos destinados para 

este Porque, na verdade, quando estávamos com vocês, nós sempre contava-lhe 

antecipAdãoente que iríamos ser maltratado, e assim aconteceu que, como você 

sabe "(1 Tes. 3: 2. -4). 

No entanto, "com todas essas perseguições sofri, Paulo continuou, eu posso 

dizer que de todas elas o Senhor me livrou! " Ele poderia proclamar com 

Davi, "Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas" (Sl 

34:19).. Ele podia dizer com Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, "O nosso Deus 

a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos 

livrará" (Dan 3:17.). Timoteo sabia que Deus tinha entregaram Paulo, e que o 

conhecimento deveria ter reforçado a sua própria coragem de se levantar contra 

os professores e perseguidores apóstatas. 

Paulo e Timóteo não eram exceções, porque todos os que querem viver 

piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso também foi a 

promessa de Jesus. "Se o mundo vos odeia," Ele disse: 

você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar você. Se fôsseis do mundo, o 

mundo amaria o que era seu; mas, porque não sois do mundo, mas eu vos 

escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembre-se da palavra que eu 

disse a você, "O escravo não é maior que seu senhor." Se a mim me 

perseguiram, também vos perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, 

também guardarão a vossa. Mas todas estas coisas que eles vão fazer com você 

por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. (João 15: 

18-21) 

Egocêntricos cristãos que servem o Senhor halfheartedly raramente tem que 

pagar um preço por sua fé. Eles são de pouca ameaça à obra de Satanás, porque 

eles são de pouco benefício para de Cristo. 

São aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus [que] serão 

perseguidos. O crente fiel deve esperar perseguição e sofrimento por amor de 

Cristo. Nem todo crente piedoso será blasfemado, preso, torturado ou 

martirizados por sua fé. Mesmo Paulo não enfrentar maus tratos 

unrelieved. Mas todos os crentes fiéis devem esperar oposição do mundo e 

perceber que, quando a oposição torna-se grave o suficiente, eles vão sofrer por 

causa da fé, assim como fez Paulo e Timóteo. 



Perseguição da piedosa vai continuar até a volta do Senhor, porque os homens 

maus e impostores irão proceder de mal a pior, enganando e sendo 
enganados. Estes são os muito mal homens e impostores Paulo tem 

vividamente descrito nos nove primeiros versos deste capítulo. 

Poneros ( mal ) se refere ao caráter ou atividade maligna. Na parábola do 

semeador, Jesus usou a palavra para descrever Satanás, "o mal [que] vem e lhe 

arranca" a boa semente da Palavra que é semeado no coração do ouvinte (Mat. 

13:19). Impostors traduz Góes , que literalmente se refere a alguém que uiva 

ou uivos. Porque feiticeiros, bruxos e magos lamentos comumente usados em 

seus encantamentos, o termo foi usado às vezes para descrever essas pessoas, 

e, portanto, foi usada de qualquer enganadores ou impostores. Se a Janes e 

Jambres do versículo 8 estavam entre os mágicos da corte do 

Faraó, impostores , obviamente, poderia aqui transportar o significado de 

feiticeiro. Mas a advertência de Paulo a Timóteo se aplica aos impostores, de 

qualquer tipo que pervertem a Palavra de Deus. 

Esses inimigos de Cristo irá proceder de mal a pior. Paulo não 

especificamente declarar se a regressão é interno ou externo, e parece provável 

que ele estava se referindo a ambos. Como os homens se proceder de mal a 

pior, o mesmo acontece com a sua influência sobre os outros. 

Paulo já deu a garantia de que há limites para a eficácia dessas inimigos da fé 

pode ser. Eles "não vai fazer mais progressos" (v. 9-A), porque a sua estupidez, 

eventualmente, torna-se evidente para os que conhecem a verdade. "A loucura", 

como a de Janes e Jambres (v. 8), "vai ser óbvio para todos" (v. 9b). Enquanto 

eles estão enganando os outros, e sendo enganados pela sua própria tolice 

mau, o povo de Deus acabará por expô-los por aquilo que são. 

Convicções fortes construído em uma Fundação 

Espiritual 

Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu e convicção, 
sabendo de quem o tens aprendido; (3:14) 

Uma segunda característica dos defensores efetivos da fé é a de fortes 

convicções que está sendo construído em uma sólida base espiritual. Na maioria 

das vezes, esses líderes foram criados em uma família onde a Palavra de Deus 

era amado e exaltado, na prática, bem como no princípio. 

Essa foi a herança de Timoteo. Perto do início desta carta, Paulo lembrou-lhe 

"da fé sincera dentro de você, que primeiro habitou em tua avó Loide, e em tua 

mãe Eunice, e estou certo de que ele está em você também" e admoestou-o 

"para acender de novo o dom de Deus que há em vós "(1: 5-6). Ele agora repete 

que admoestação, dizendo, com efeito, "Ao contrário dos homens maus e 



impostores sobre o qual eu só deu o aviso, você, no entanto, são 

fundamentalmente diferentes. Considerando que eles são incrédulos e são 

caracterizados por amor-próprio e de seus muitos pecados relacionados ( vv. 1-

9), que pertence ao Senhor e ter emulado as virtudes divinas que tenho pela 

graça de Deus (vv. 10-11). " 

Como muitos outros verbos em sua epístola (ver, por exemplo, "abster-se", 

2:19; "fugir", "buscar", v 22;. ". Lixo," v 23), continuar traduz um imperativo 

presente ativo, o que tem a força de um comando. Já aprendi é de Mantano , 

que está relacionado com Mathetes ("discípulo") e carrega a conotação de 

aprendizagem intencional pela investigação e observação. Timoteo não 

tinha aprendido a partir da Escritura e de Paulo incidentalmente, mas pela 

intenção. Ele havia perseguido e se convencido das verdades de fixo-bíblicas, 

verdades inegociáveis que não estão sujeitos a comprometer ou diluição. Foram 

essas convicções fortes, detidas com igualmente forte tenacidade, que fizeram 

Timoteo uma perspectiva digno de seguir os passos de Paulo. 

Sabendo e lembrando as pessoas de Deus , de quem ele havia aprendido essas 

verdades foi, em si, uma fonte de grande força e encorajamento. Quem traduz 

um pronome plural, indicando obrigação de Timóteo para vários professores e 

exemplos. Para aprender com sucesso convicções espirituais dos outros e para 

mantê-los como sua própria, é necessário não só para ouvi-los claramente 

ensinado, mas para vê-los de forma consistente viveu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. A Obra da Palavra (2 Timóteo 3: 15-17) 

e que desde a infância sabes as sagradas letras, que são capazes 

de dar-lhe a sabedoria que conduz à salvação, pela fé que há em 

Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 

ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na 

justiça; que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente 
habilitado para toda boa obra. (3: 15-17) 

Nenhuma outra passagem do Novo Testamento fala de forma concisa da 

natureza e do trabalho da Palavra de Deus na salvação e santificação. Neste 

texto, o poder de transformação espiritual da revelação divina é delineado. 

Escritura fornece instruções para a Salvação 

e que desde a infância sabes as sagradas letras, que são capazes 

de dar-lhe a sabedoria que conduz à salvação, pela fé que há em 
Cristo Jesus. (3:15) 

Escritura é a fonte da verdade salvífica (cf. Sl. 19: 7; Marcos 4: 14- 20; João 

5:24, 39; Tiago 1:18). A verdade da Palavra, quando misturada com a fé em 

Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, leva a vida espiritual. Em sua carta 

à igreja em Roma, Paulo pergunta retoricamente: "Como eles [os incrédulos] 

ouvir sem pregador?" (Rom. 10:14), e, posteriormente, explica que "a fé vem 

pelo ouvir, eo ouvir pela palavra de Cristo" (v. 17). A Palavra apresentada pelo 

testemunho humano é o plano de Deus para alcançar as pessoas com o 

Evangelho. 

As mulheres que ouviram Paulo pregar a Palavra de Deus em um lugar de 

oração judaica fora Filipepi ilustrar esse padrão. Lucas relata que "uma certa 

mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de tecidos roxos, um 

adorador de Deus, estava ouvindo; eo Senhor lhe abriu o coração para atender 

às coisas que Paulo dizia" (Atos 16:14 ). Deus escolheu os crentes para serem 

Seus porta-vozes para trazer a Sua verdade salvadora para os outros. 

Timóteo teve o privilégio de ouvir a Palavra da maneira mais maravilhosa 

através de sua família, porque desde a infância , ou mais literalmente "desde a 

infância", ele tinha sido ensinado e tinha conhecido os escritos sagrados. Foi 

na altura dos joelhos de sua "avó Lóide e [sua] mãe Eunice "(1: 5) que ele foi 

levado a fé salvadora, e foi na sua vida que ele viu pela primeira vez a piedade 

genuína. 

Entre os judeus de língua grega, dos quais havia muitos na época da igreja 

primitiva, as Escrituras judaicas (o nosso Antigo Testamento) foram muitas 

vezes referida como gamos grammata ( escrituras sagradas ). Foi 

nesses escritos sagrados que a fé de Lois e Eunice foi construído e em que a fé 



e devoção de Timoteo foi construído também. Como eles ficaram expostos ao 

Novo Testamento verdade, a realidade da antecipação do Antigo Testamento se 

virou para realização. 

Timoteo pode não ter tido a força constitucional de Paulo e foi mais facilmente 

intimidados e desanimado. Mas ele não carecem de uma fundação para a força 

de fé ou de caráter. Paulo admoestou-o a segurar e manter-se firme, mas ele 

nunca teve que corrigir Timoteo para a doutrina de estar com defeito ou 

pecaminoso. Tanto como uma criança menor de sua mãe e avó e como um 

homem jovem com Paulo, ele havia sido ensinado bem e tinha aprendido 

bem. Ele estava qualificado para tomar a revelação que ele tinha ouvido falar 

de Paulo "na presença de muitas testemunhas" e "confiar [it] para homens fiéis, 

que [se] sejam capazes de ensinar outros também" (2: 2). 

A fé de Timoteo avó Loide e sua mãe, Eunice, (1: 5) foram construídas sobre 

as Escrituras judaicas, do Antigo Testamento, e foi nesses escritos 

sagrados ( hieros grammata ) que as mulheres ajudaram a construir a fé e 

devoção de Timoteo . 

Este texto mostra que o Antigo Testamento dá claramente a sabedoria que 

conduz à salvação. Do Gênesis até Malaquias, que sabedoria revela a 

santidade, majestade e misericórdia de Deus e Sua graciosa oferta de perdão e 

redenção do pecado para aqueles que confiam nEle e não a si mesmos e buscar 

a Sua graça e misericórdia. 

A lei moral foi destinado a definir um padrão de justiça que ninguém poderia 

manter, confirmando, assim, cada pessoa como um pecador sob o julgamento 

de Deus. Uma vez que ninguém poderia ser feito justo pela lei, ele rendeu todos 

condenados pela culpa. Os homens eram, portanto, na necessidade desesperada 

de graça e perdão, que Deus estava ansioso para dar àqueles que se arrependeu 

e pediu. Os sacrifícios não salvou os judeus, mas mostrou que eles 

reconheceram o fato de que o pecado exige morte. Todo sacrifício feito sob a 

Antiga Aliança representado o sacrifício supremo, perfeito e completo da vinda 

do Salvador, Jesus Cristo, 

que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia 

sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos pecados do 

povo, porque Ele fez isso de uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo 

.... Mas quando Cristo apareceu como um sumo sacerdote dos bens futuros, Ele 

entrou através de uma maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, 

isto é, não desta criação; e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo 

seu próprio sangue, entrou no lugar santo uma vez por todas, tendo obtido eterna 

redenção. (Hb 7:27; 9: 11-12.) 



Mesmo antes que ocorresse, a morte de Jesus Cristo, desde a satisfação da 

justiça divina pela qual Deus poderia perdoar o penitente. Mesmo antes da 

morte de Jesus, a salvação estava disponível pela graça mediante a fé baseada-

alone sobre o sacrifício perfeito que ainda estava para ser feita na cruz. 

No tempo de Neemias um despertar espiritual começou em Israel, quando o 

povo voltou-se para a Palavra de Deus sabedoria e de renovação 

espiritual. Diante de uma nova consciência do seu pecado e da santidade do 

Senhor, eles confessaram os seus pecados e procurou o Seu perdão. Pela 

misericórdia de Deus, eles começaram a adorar com corações divinamente 

limpos e em reverência e louvor genuíno. 

Todas as pessoas se reuniram como um só homem na praça que estava em frente 

ao portão de água, e eles perguntaram Esdras, o escriba, que trouxesse o livro 

da lei de Moisés , que o Senhor tinha dado a Israel. Então Esdras, o sacerdote, 

trouxe a lei perante a assembléia de homens, mulheres, e todos os que podiam 

ouvir com entendimento, no primeiro dia do sétimo mês. E ele lê-lo antes da 

praça, que estava na frente da porta das águas desde a manhã até o meio-dia, na 

presença de homens e mulheres, os que podiam entender; e todo o povo estavam 

atentos aolivro da lei .... 

E os descendentes de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, e levantou-

se e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Enquanto eles 

estavam em seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus para uma quarta 

parte do dia; e para um outro quarto eles confessaram e adoraram ao Senhor seu 

Deus .... 

Agora, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os 

servidores do templo, e todos aqueles que se haviam separado dos povos das 

terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas , todos os que 

tinham conhecimento e entendimento, estão se juntando com seus irmãos, os 

seus nobres, e estão a tomar sobre si uma maldição e um juramento para andar 

na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, e para manter 

e observar tudo os mandamentos de Deus, nosso Senhor, e os seus juízos e os 

seus estatutos.(Neemias 8: 1-3; 9: 2-3.; 10: 28-29, grifo do autor) 

Na parábola do semeador, dada antes do Novo Testamento foi escrito, Jesus 

explicou que "a semente é a palavra de Deus" e que os vários tipos de solo 

representam as diferentes formas pelas quais as pessoas respondem à Palavra 

de Deus (Lucas 8: 4 -15). O poder da Palavra sempre trouxe a salvação, mas a 

sua eficácia em fazê-lo depende da condição de cada coração. Os únicos que 

ouvi-lo e entender a sabedoria da Palavra são "aqueles que ouviram a palavra 

em um coração honesto e bom, e mantê-lo rápido, e dão fruto com 

perseverança" (v. 15). Para eles, isso leva à salvação. 



O coração ea alma de evangelismo eficaz, portanto, é a fiel pregação, ensino e 

testemunho da verdade como ela é revelada nas Escrituras. Essa é a única 

"semente" o Senhor vai abençoar e trazer à fruição. Quando "um certo doutor 

da lei", ou seja, um escriba, "levantou-se e colocar [Jesus] à prova, dizendo:" 

Mestre, que farei para herdar a vida eterna? "O Senhor respondeu:" O que está 

escrito na a Lei? Como é que ler para você? " (Lucas 10: 25-26). Em outras 

palavras, a fonte da verdade sobre a vida eterna é Escritura e só Escritura. A 

verdade das Escrituras, invariavelmente, traz uma ameaça real, estimulado pelo 

Espírito candidato à salvação. Esta salvação não é pelas obras, mas pela 

fé colocada em Cristo Jesus (cf. Romanos 3: 19-28; 10: 9-10.; Ef. 2: 8-9). 

O próprio Senhor declarou que fato inequívoca, dizendo aos judeus incrédulos 

em Jerusalém, "O Pai, que me enviou, ele tem dado testemunho de mim. Você 

nunca ouvistes a sua voz, em qualquer momento, nem vistes a sua forma. E 

você não tem sua palavra permanece em vós, para que você não acredita que 

ele enviou Examinais as Escrituras, porque você acha que neles você tem a vida 

eterna, e são elas mesmas que testificam de mim "(João 5: 37-39).. Em outras 

palavras, qualquer judeu ou gentio-, para essa matéria-que tinha fé em Deus, o 

Pai também teria fé no Filho. Da mesma forma, qualquer um que realmente 

acreditava que as Escrituras do Antigo Testamento teria fé no Filho, porque 

"testemunhar" a Ele. "Porque, se você acredita Moisés", isto é, os cinco livros 

da Lei, Jesus passou a dizer: "Você acreditaria em mim, porque ele escreveu a 

meu respeito" (v 46).. "A lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo", 

Paulo explica, "para que possamos ser justificados pela fé" (Gl. 3:24). 

Pedro também usou a figura de uma semente para representar Escritura, tanto 

do Antigo e Novo Testamentos. Depois de lembrar aos crentes que eles tinham 

"nasceram de novo não de semente corruptível, mas incorruptível, ou seja, 

através da palavra viva e permanente de Deus", ele citou Isaías, dizendo: "Toda 

a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca, ea 

flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. " Era a mesma 

verdade salvífica, a mesma "palavra", ele passou a dizer ", o que foi pregado a 

vós" (1 Pedro 1: 23-25; cf. Is. 40: 6-8). 

Porque José e Maria realmente confiava em Deus através de Sua revelação no 

Antigo Testamento, eles acreditavam que, mesmo antes de Jesus nascer que o 

Messias e Salvador, o próprio Filho de Deus, seria milagrosamente nascido por 

meio de Maria, assim como os anjos lhes disse (Mateus 1: 18-25; Lc. 1: 26-

38). Porque eles realmente confiava em Deus, através da Sua revelação no 

Antigo Testamento, tanto Simeão e Ana reconheceu e confiou em Jesus como 

o Cristo, o Redentor profetizado de Israel e Salvador do mundo, enquanto ele 

ainda era uma criança (Lucas 2: 21- 38). 

Foi porque ele confiou em Deus e foi procurar compreender Sua revelação por 

meio do profeta Isaías, que o eunuco etíope imediatamente acreditava 



testemunho de Filipe, colocou sua fé em Cristo, e foi salvo (Atos 8: 26-39). Foi 

porque eles realmente confiava em Deus e procurou compreender a Sua vontade 

que alguns judeus em Berea "receberam a palavra [de Paulo e Silas] com toda 

a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se estas coisas eram 

assim, ... [ e], portanto, acredita, junto com um número de mulheres gregas de 

alta posição e os homens "(Atos 17: 11-12). 

Para evitar a falsa confiança contra o qual Jesus advertiu-de confiar no 

conhecimento da própria Escritura para dar a vida eterna (João 5:39) -Paulo, 

como o seu Senhor, deixa claro que as palavras escritos sagrados em si não tem 

poder para salvar mas, sim, que a sabedoria que concedo conduz à salvação, 

pela fé que há em Cristo Jesus. 

Como muitos cristãos na igreja primitiva, Timoteo e sua mãe e avó acreditava 

em ambos os convênios. Eles haviam se arrependeu e pediu a graça e 

misericórdia de perdão do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, de Moisés, Davi e 

Elias. E quando eles ouviram o evangelho de Jesus Cristo, então como José, 

Maria, Simeão e Anna-sabiam que uma grande promessa do Messias-redentor 

de Deus tinha sido cumprida, e eles imediatamente acreditou em Jesus Cristo 

como Salvador e Senhor. 

Assim como eram os homens e mulheres, mencionado em Hebreus 11, cada um 

dos santos do Antigo Testamento foi salvo pela fé que há em Cristo 

Jesus. Embora a sua compreensão espiritual era limitado, eles eram como seu 

"pai Abraão, [que] se alegraram [de Cristo] dia, e viu-o e ficou feliz "(João 

8:56), e como Moisés, que considerou" o opróbrio de Cristo por maiores 

riquezas do que os tesouros do Egito "(Heb. 11:26). O que quer que eles podem 

ter conhecido ou não conhecido sobre a vinda do Messias (cf. 1 Pedro 1: 10-

12), eles entenderam que Ele viria a sofrer por seus pecados sejam como o 

sacrifício que iria satisfazer a Deus. João resumiu antecipação judeu piedoso 

quando, ao ver pela primeira vez Jesus, ele exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus 

que tira o pecado do mundo!" (João 1:29). 

Escritura fornece instruções para a Santificação 

Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para 

a repreensão, para a correção, para a educação na justiça; que o 

homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda 
boa obra. (3: 16-17) 

Antes de examinarmos o poder santificador da Escritura, esta afirmação 

fundamental por Paulo deve ser considerada. Alguns estudiosos sugerem 

que Toda a Escritura é inspirada deve ser traduzido, "Toda a Escritura é 

inspirada por Deus ...", que deixam em aberto a possibilidade de 

que alguns Escritura é não inspirada por Ele. Mas isso prestação faria a Bíblia 



sem valor como um guia confiável para a verdade divina, porque, então, não 

tenho nenhuma maneira de determinar qual parte é inspirada por Deus e que 

não é. Homens seriam deixados à sua própria finito e dispositivos pecaminosos 

e compreensão para descobrir o que parte da Bíblia pode ser verdade e que não 

pode, o que parte é a Palavra de Deus e que parte é conjectura 

humana. Pensamento de Paulo é que a Escritura que dá a salvação deve ser 

inspirada por Deus. As palavras dos homens nunca poderia transformar a 

pessoa interior (Sl. 19: 7). 

Para além das muitas outras referências bíblicas específicas para a inspiração e 

autoridade das Escrituras -alguns dos quais são mencionados abaixo-it é 

importante notar que as construções gregas semelhantes em outras partes do 

Novo Testamento (ver, por exemplo, Rom 7:12. ; 2 Cor 10:10; 1 Tm 1:15; 2:.. 

3; 4:. 4; Heb 4:17) argumentam fortemente a partir de uma perspectiva 

gramatical que toda a Escritura é inspirada é a tradução correta. Escritura é a 

revelação transmitida, inspiração é o meio de transporte que. Nas palavras 

originalmente revelados e gravadas, toda a Escritura é inerrante Palavra de 

Deus. 

O primeiro adjetivo predicado que descreve a Escritura, ou seja, o seu 

ser inspirado por Deus, centra-se na autoridade de Sua Palavra 

escrita. theopneustos ( inspirado por Deus ) significa, literalmente, "soprada 

por Deus", ou simplesmente, "inspirada por Deus." Às vezes, Deus soprou suas 

palavras em escritores humanos a ser gravado tanto quanto ditado. Ele disse a 

Jeremias: "Eis que ponho as minhas palavras na tua boca" (Jer. 1: 9). Mas, como 

se vê claramente na própria Escritura, a verdade divina de Deus com mais 

freqüência fluiu através das mentes, almas, corações, e as emoções de Seus 

instrumentos humanos escolhidos. No entanto, por qualquer meio, Deus 

divinamente supervisionou a gravação exata da sua verdade divinamente 

respirado pelos Seus homens divinamente escolhidos. De uma maneira 

sobrenatural, Ele providenciou Sua Palavra divina em palavras humanas que 

qualquer pessoa, até mesmo uma criança, pode ser liderados por Seu Espírito 

Santo para compreender o suficiente para ser salvo. 

É de extrema importância para entender que é a Escritura que é inspirada por 

Deus, não os homens divinamente escolhido para gravá-la. Quando falar ou 

escrever para além da revelação de Deus, os seus pensamentos, sabedoria e 

entendimento fosse humano e falível. Eles não foram inspirados no sentido de 

que nós geralmente usamos esse termo das pessoas com gênio artístico, literário 

ou musical extraordinária. Nem estavam inspirados no sentido de ser 

repositórios pessoais da verdade divina que poderia dispensar à 

vontade. Muitos autores humanos das Escrituras escreveu outros documentos, 

mas nenhum desses escritos existem hoje, e, mesmo se descobertos, eles não 

carregam o peso da Escritura. Sabemos, por exemplo, que Paulo escreveu pelo 

menos duas outras cartas à igreja de Corinto (1 Cor. 5:. 9; 2 Coríntios 2: 4), mas 



não há cópias dessas cartas já foram encontrados. As letras, sem dúvida, eram 

piedosos, espiritualmente perspicaz e bem-aventurada do Senhor, mas eles não 

eram Escritura. 

Muitos homens que escreveram as Escrituras, como Moisés e Paulo, foram 

altamente treinados em conhecimento e sabedoria humana, mas que a 

aprendizagem não era a fonte da verdade divina eles gravaram. Davi era um 

poeta muito talentoso, e que, sem dúvida, presente se reflete na beleza de seus 

salmos, mas não era a fonte das verdades divinas reveladas nesses salmos. 

Escritura em primeiro lugar e acima de tudo é de Deus e sobre Deus, Sua auto-

revelação à humanidade caída. De Gênesis a Apocalipse, Deus revela a sua 

verdade, seu caráter, seus atributos, e Seu plano divino para a redenção do 

homem, que Ele fez à Sua imagem. Ele ainda prediz a eventual resgate de o 

resto de sua criação, que "também será libertada da escravidão da corrupção, 

para a liberdade da glória dos filhos de Deus" e que "geme e sofre as dores de 

parto, até ao presente "(Rom. 8: 21-22). 

A Bíblia não é uma coleção de sabedoria e insights dos homens, mesmo de 

homens piedosos. É a verdade de Deus, a Sua própria Palavra em suas próprias 

palavras. O salmista declarou: "Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está 

firmada nos céus" (Sl 119:. 89). A Palavra de Deus é divinamente revelado aos 

homens na Terra e divinamente autenticado no céu. Pedro declara de modo 

inequívoco, "Conheça esta em primeiro lugar, que nenhuma profecia da 

Escritura é uma questão de interpretação pessoal, pois nunca jamais qualquer 

profecia foi dada por vontade humana, mas homens movidos pelo Espírito 

Santo falaram da parte de Deus" (2 Pedro 1: 20-21). Esses dados por Deus, 

palavras humanamente gravadas tornou-se a Palavra escrita de Deus, inerrante 

e autoritária como dado originalmente. Prophēteia ("profecia") não é usado 

aqui no sentido de previsão, mas no seu significado básico e mais amplo de 

falar diante, de proclamar uma mensagem . Ele carrega a mesma idéia inclusive 

como "os oráculos de Deus", com o qual o antigo Israel tinha o maravilhoso 

privilégio de ser confiada (Rom. 3: 2). "Interpretação" (2 Pedro 1: 20b) 

traduz epilusis , que se refere a algo que é liberado, enviado para fora, ou 

enviado por diante. Neste versículo o substantivo grego é um genitivo de fonte, 

indicando origem. Em outras palavras, nenhuma mensagem da Escritura foi 

originada e enviados pelo própria sabedoria e vontade dos homens. Em vez 

disso, os homens de Deus por meio do qual a Escritura foi revelado e gravado 

foram divinamente instruídos e movidos pelo Espírito Santo. 

Dentro da própria Bíblia: "Deus" e "Escritura" às vezes são usados quase como 

sinônimos. Referindo-se a palavras ditas diretamente por Deus a Abraão (Gn 

12: 3), Paulo escreveu que "a Escritura previsto que Deus havia de justificar 

pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as 

nações serão abençoadas em você '"(Gal. 3: 8). Mais tarde, no mesmo capítulo, 



o apóstolo novamente personifica Escritura como Deus, declarando que "a 

Escritura encerrou a todos os homens sob o pecado, para que a promessa pela 

fé em Jesus Cristo fosse dada aos que crêem" (v. 22). Em sua carta à igreja de 

Roma, Paulo escreveu: "Porque diz a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te 

levantei, para demonstrar o meu poder em ti, e que o meu nome seja anunciado 

em toda a terra" (Rom. 9:17). 

Quando ele pregou pela primeira vez na Galácia, muitos anos antes, ele 

escreveu sua epístola aos igrejas lá, o apóstolo tinha declarado, 

E nós pregar a vocês a boa notícia da promessa feita aos pais, Deus a cumpriu 

esta promessa aos nossos filhos em que ele ressuscitou a Jesus, como também 

está escrito no salmo segundo: "Tu és meu Filho, hoje eu gerei ". E quanto ao 

fato de que Ele ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar à 

decadência, Ele falou assim: ". Eu te darei as santas e fiéis bênçãos de Davi" Por 

isso, também diz em outro Salmo: "Tu não permitir que teu santo veja 

corrupção." (Atos 13: 32-35) 

A inspirada e inerrante Escritura 

Escritura é inspirada e inerrante em ambos os testamentos. Toda a 

Escritura refere-se ao novo, assim como o Antigo Testamento. Como 

mencionado acima, as grammata gamos ("escritos sagrados") foram as 

Escrituras hebraico (Antigo Testamento), que Timoteo tinha sido ensinado 

desde a infância (15 v.). graphe (escritura), por outro lado, era comumente 

usado em a igreja primitiva não só do Antigo Testamento, mas também da 

recém-revelada Palavra de Deus, no que veio a ser chamado de o Novo 

Testamento. 

Durante Seu ministério terreno, Jesus deu testemunho poderoso e inequívoco à 

autoridade divina de ambos os testamentos. Os quatro evangelhos contêm a 

primeira revelação divina que depois dos profetas do Antigo Testamento, que 

haviam cessado a cerca de quatrocentos anos antes. Declaração de Jesus de que 

"a Escritura [ graphe ] não pode ser quebrado "(João 10:35) aplicada 

especificamente para as Escrituras Hebraicas, mas também, como será visto, a 

totalidade das Escrituras, isto é, para ambos os testamentos, que juntos 

compõem Deus Palavra escrita. 

No início de seu ministério, Jesus disse do Antigo Testamento: "Não penseis 

que vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim para abolir, mas para cumprir 

Porque em verdade vos digo que, até que o céu ea terra passem. longe, a menor 

letra ou um til jamais passará da Lei, até que tudo se cumpra "(Mateus 5: 17-

18.). Mais tarde, ele disse: "É mais fácil para o céu ea terra para passar longe 

do que por um golpe de uma letra da lei para falir" (Lucas 16:17). 



Jesus usou repetidamente verdades reveladas por Deus do Antigo Testamento 

para afirmar Sua messianidade. Ele declarou: "Aquele que crê em mim, como 

diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva" (João 7:38), e: "Não 

diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, e de Belém, a aldeia 

de onde era Davi? " (João 7:42). Como Jesus andou com os dois discípulos no 

caminho de Emaús depois da ressurreição, "começando por Moisés e por todos 

os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras" (Lucas 

24:27). 

Além de Seu ensinamento de que "a Escritura [ graphe ] não pode ser quebrado 

"(João 10:35), Jesus disse que" Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras 

tem quem o julgue; a palavra que eu falei é o que vai julgá-lo no último dia 

Porque eu não falei por mim mesmo, mas o próprio Pai que me enviou me deu 

mandamento sobre o que dizer, e o que falar E eu sei que o seu mandamento é 

a vida eterna;.., portanto, a as coisas que eu falo, eu falo assim como o Pai me 

disse "(João 12: 48-50). As palavras do Cristo encarnado são as palavras de 

Deus, o Pai;portanto, para rejeitar as palavras de Jesus é rejeitar a Palavra de 

Deus. 

Os homens a quem Deus designados para escrever os evangelhos não teria sido 

capaz em sua mera humanidade se lembrar com precisão tudo o que Jesus disse 

ou fez. Por essa razão, Jesus prometeu que "o Consolador, o Espírito Santo, que 

o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar 

de tudo o que eu disse a você" (João 14:26; cf. 15: 26-27). 

O Senhor quer revelar a verdade adicional depois que voltou para o céu. "Eu 

tenho muito mais coisas para dizer para você", ele disse, "mas você não as 

podeis suportar agora Mas quando Ele, o Espírito da verdade vier, Ele vos 

guiará a toda a verdade;. Pois Ele não falará por si própria iniciativa, mas o que 

ele ouve, Ele falará, e Ele irá revelar a você o que está por vir Ele me glorificará, 

porque Ele tomará do meu, e divulgá-la a você "(João 16: 12-14). . 

Em 1 Timóteo, Paulo escreveu: "A Escritura [ graphe ] diz: "Você não deve 

focinho do boi quando debulha," e "O trabalhador é digno do seu salário" (1 

Tim. 5:18). É importante notar que a primeira citação é do Antigo Testamento 

(25 Deut: 4.) E que a segunda é dos lábios do próprio Jesus (Lucas 10: 7), ou 

seja, a partir do Novo Testamento. 

O Pentateuco (os cinco primeiros livros do Antigo Testamento), contém, pelo 

menos, 680 reivindicações à inspiração divina. Tais alegações são encontradas 

418 vezes nos livros históricos, 195 vezes nos livros poéticos, e 1.307 vezes nos 

livros proféticos. O Novo Testamento contém mais de 300 citações diretas e 

pelo menos 1.000 referências indiretas do Antigo Testamento, quase todos eles 

declarando expressa ou implicitamente que eles eram a própria Palavra de 

Deus. O livro de Hebreus abre com a declaração "Deus, depois de Ele falou há 



muito tempo para os pais, pelos profetas em muitas vezes e de muitas maneiras, 

nestes últimos dias falou-nos no seu Filho" (Hebreus 1: 1-2. ). O escritor estava 

falando de ambos os testamentos, de Deus falando através de "profetas" que 

representam o velho e sua fala através de "Seu Filho" que representa a Nova. 

Muitos escritores do Novo Testamento diretamente testemunhou que eles 

sabiam que estavam escrevendo a Palavra de Deus. Paulo lembrou os crentes 

de Corinto de uma verdade que ele, sem dúvida, lhes havia ensinado muitas 

vezes em pessoa quando ele ministrou lá: "[Estes] coisas também falamos", "ele 

disse, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo 

o Espírito, combinando pensamentos espirituais com palavras espirituais "(1 

Cor 2:13;. cf. 16). Em sua próxima carta a eles, ele defendeu sua seriedade, bem 

como a sua autoridade, dizendo: "Nós não somos como muitos, falsificadores 

da palavra de Deus, mas a partir de sinceridade, mas a partir de Deus, falamos 

em Cristo diante dos olhos de Deus "(2 Cor. 2:17). 

Paulo assegurou as igrejas da Galácia: "Eu gostaria que você soubesse, irmãos, 

que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens porque 

não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi através de 

uma. revelação de Jesus Cristo .... Aquele que me separou, já desde o ventre de 

minha mãe, ... me chamou pela sua graça, [e] era o prazer de revelar seu Filho 

em mim, para que eu o pregasse entre os gentios "(Gal. 1: 11-12, 15-16). Ele 

disse à igreja em Colossos: "É esta igreja que eu fui constituído ministro 

segundo a dispensação de Deus deu em mim para o seu benefício, para que eu 

possa exercer plenamente a pregação da palavra de Deus, isto é, o mistério que 

tem sido escondido dos últimos séculos e gerações; mas agora foi manifesto aos 

seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória 

deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória " 

(Colossenses 1: 25-27). E para a igreja em Tessalônica ele escreveu: "Por esta 

razão, nós também agradecer constantemente a Deus que quando você recebeu 

de nós a palavra da mensagem de Deus, a recebestes, não como palavra de 

homens, mas por aquilo que ele realmente é, a palavra de Deus, que também 

realiza o seu trabalho em vós que credes "(1 Ts. 2:13). 

Pedro reconheceu que Paulo, um amigo do apóstolo, tinha sido usado pelo 

Senhor para escrever a Sua Palavra. Referindo-se as cartas de Paulo, Pedro 

escreveu sobre "algumas coisas [em que eles estavam] difícil de entender, que 

a distorção ignorantes e instáveis, como o fazem também o resto das 

Escrituras, para sua própria destruição "(2 Pedro 3:16, grifo do autor). Jude 

atesta que "as palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor 

Jesus Cristo" carregava o peso das Escrituras, divinamente advertindo que "no 

último tempo haverá escarnecedores, seguindo depois as suas ímpias 

concupiscências" (Judas 17-18 ). 



Nenhum escritor do Novo Testamento teve uma maior consciência de que ele 

estava gravando a própria Palavra de Deus que fez o apóstolo João. Essa 

consciência é afirmada com particular certeza no livro do Apocalipse, que 

começa assim: "A Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar 

aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer; e, enviando 

comunicados pelo Seu anjo ao Seu servo João, que deu testemunho da palavra 

de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que ele viu "(Apocalipse 

1: 1-2). Alguns versos depois, o apóstolo diz: "Eu fui arrebatado em espírito no 

dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como o som de uma 

trombeta, dizendo: 'Escreve num livro o que você vê, e enviá-lo para o "(vv. 10-

11) sete igrejas". Em ou perto do final de cada mensagem a essas igrejas é a 

admoestação "Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas" (2, 

7, 11, 17, 29; 3: 6, 13, 22 ). O apóstolo também deixa claro em muitas outras 

partes do livro que ele está escrevendo a verdade explicitamente revelada de 

Deus (ver, por exemplo, 19: 9; 21: 5; 22: 6). 

É ao mesmo tempo notável e significativo que, embora a maioria, se não todos, 

dos escritores humanos sabiam que estavam gravando Escritura e, por vezes, 

ficaram impressionados com as verdades que Deus revelou a eles, eles exibem 

uma total falta de auto-consciência ou pedido de desculpas, em o senso comum 

da palavra. Juntos, os escritores bíblicos fazem cerca de 4.000 créditos a 

escrever a Palavra de Deus, mas eles não oferecem nenhuma defesa para ser 

empregado por Deus em uma função tão elevada. Apesar de sua realização de 

sua própria pecaminosidade e falibilidade, eles escreveram com a confiança 

absoluta que eles falaram infalivelmente por Deus e que a Sua revelação em si 

é sua própria defesa melhor e irrefutável. "Porque, assim como a chuva ea neve 

descem do céu", Isaías proclamou para Deus ", e não voltar lá sem molhar a 

terra, e tornando-se suportar e brotar, e sementes de mobiliário para o semeador 

e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca; ela não voltará 

para mim vazia, sem realizar o que eu desejo, e sem conseguir o assunto para 

que a enviei "(Is 55: 10-11.). 

Escritura é inspirada e inerrante em suas palavras. Negar que toda a Bíblia 

é inspirada , obviamente, é negar que todas 

as palavras da Escritura são inspiradas. Assim como, obviamente, tais 

lugares negação homem como juiz sobre a Palavra de Deus, reconhecendo 

como autêntico e vinculativo apenas as partes que correspondem a um de 

predisposições pessoais. Se o julgamento humano sobre a inspiração é feita por 

um conselho da igreja, a tradição da igreja, ou preferência individual, que se 

baseia no conhecimento subjetivo, manchada pelo pecado, e imperfeita e 

compreensão. Quando os homens decidam por si mesmos o que a reconhecer 

como verdadeiras e que vale a pena, como significativa e relevante, eles viciam 

toda a autoridade das Escrituras. Mesmo quando eles concordam com as 

Escrituras, o acordo é baseado em sua própria sabedoria humana. 



A não ser que as próprias palavras da Escritura são inspiradas e autoritário, o 

homem é deixado aos seus próprios recursos para desentocar o que parecem 

ser conceitos divinas subjacentes e princípios. Mas, em vez de descobrir o que 

tem sido chamado de "a Palavra por trás das palavras", ou seja, a verdade divina 

por trás das palavras-que humanos abordagem leva ao extremo oposto. Com 

presunção e auto-enganosamente "descobre" o homem da palavra, por assim 

dizer, por trás das palavras de Deus, a julgar a verdade divina de Deus pelos 

padrões de inclinações pecaminosas do homem e percepções distorcidas. Como 

disse Paulo a Tito, os mandamentos de homens afastar as pessoas de verdade 

de Deus (Tito 1:14). 

Mesmo do ponto de vista puramente lógico, para descontar 

os termos da Escritura é para descontar todo o significado das Escrituras. Não 

só é impossível escrever sem usar palavras, mas também é impossível, a não 

ser da forma mais nebuloso, mesmo pensar sem palavras. É tão sem sentido 

falar de pensamentos e idéias sem palavras como para falar de música sem notas 

ou matemática sem números. Para repudiar as palavras da Escritura é de 

repudiar as verdades da Escritura. 

É verdade, é claro, que ambos os testamentos conter revelações cujas palavras 

nua Deus intencionalmente enigmática. Em alguns casos, como acontece com 

as parábolas de Jesus, o objetivo era esconder o significado dos incrédulos 

obstinados. Quando os discípulos perguntaram a Jesus por que Ele falava às 

multidões em parábolas: "Ele respondeu, e disse-lhes:" Porque a vós é dado 

conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi concedido "( 

Mat. 13: 10-11). Em outros casos, como com profecias preditivas, mesmo os 

crentes mais piedosos, incluindo os homens a quem Deus revelou as profecias, 

não conseguia discernir o significado completo. Pedro explica, por exemplo, 

que, "quanto a esta salvação [por meio de Jesus Cristo], os profetas que 

profetizaram da graça que viria a lhe fez cuidadosa pesquisa e investigação, 

procurando saber o que pessoa ou tempo o Espírito de Cristo dentro de si estava 

indicando como Ele predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias de seguir. Foi 

revelado a eles que eles não estavam servindo-se, mas, nestas coisas que agora 

vos foram anunciadas por aqueles que pregavam o evangelho, a vós pelo 

Espírito Santo enviado do céu, as coisas em que os anjos anseiam observar "(1 

Pedro 1: 10-12). 

Em outras palavras, embora escritura nunca revela verdades além de palavras, 

em alguns lugares, revela palavras para além da sua plena verdade. O ponto é 

este: As palavras de Escrituras são sempre infalível, ou não transmitir o seu 

pleno significado para aqueles que os lêem ou pode ser totalmente 

compreendido por nossa limitada compreensão. 

Quando Moisés protestou a Deus que ele não era qualificado para liderar Israel, 

porque ele "nunca tinha sido eloquente" e era "pesado de boca e pesado de 



língua, ... o Senhor disse-lhe:" Quem fez a boca do homem? Ou quem faz dele 

mudo ou o surdo, ou ver ou cego Não sou eu, o Senhor Agora então ir, e eu, eu 

mesmo, será com a tua boca, e te ensinarei o que haveis de dizer '"(Ex 4?.: 10-

12). Quando Moisés continuou a opor-se, "a ira do Senhor se acendeu contra 

Moisés, e Ele disse: 'Não existe o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala 

fluentemente .... E você é para falar com ele e colocar o palavras na sua boca, 

e eu, eu mesmo, será com a sua boca e sua boca, e eu vou te ensinar o que você 

está a fazer Além disso, ele falará por ti ao povo;. e virá com isso ele deve ser 

como uma boca para você, e você será como Deus para ele '"(Ex. 4: 14-16, grifo 

do autor). 

No Salmo 147, a relação inseparável entre a Palavra de Deus e Suas palavras é 

clara. O Senhor "envia o seu mandamento à terra; sua palavra corre mui 

velozmente Ele dá a neve como lã;. Ele espalha a geada como cinza Ele lança 

o seu gelo em fragmentos;. quem pode resistir ao seu frio Ele envia o 

Seu? palavra e os derrete; Ele faz soprar o vento e as águas a fluir ele declara 

sua. palavras de Jacó, os seus estatutos e as suas ordenanças a Israel "(Sl 147: 

15-19., grifo do autor). É somente através de palavras que Deus revelou a Sua 

Palavra. 

Jeremiah testemunhou: "O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, e que 

o Senhor me disse:" Eis que ponho as minhas palavras na sua boca .'... Portanto, 

assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, 'Porque você falou esta palavra, eis 

que eu estou fazendo as minhas palavras na sua boca em fogo e este povo em 

lenha, e vai consumi-los .'... Tuas palavras foram encontrados e eu comi-los ", 

o profeta respondeu:" e Tuas palavras tornou-se para mim o gozo e alegria do 

meu coração, pois tenho sido chamados pelo teu nome, ó Senhor Deus dos 

Exércitos "(Jer. 1: 9; 15:14, 16, grifo do autor). Ezequiel fez uma afirmação 

semelhante, dizendo: "Então, [o Senhor] disse-me: 'Filho do homem, eu te 

envio aos filhos de Israel, a um povo rebelde, que se rebelaram contra mim .... 

Mas você deve falar Minhas palavras para eles se eles escutam ou não, pois são 

rebeldes .'... Além disso, Ele me disse: 'Filho do homem, leva em seu coração 

todas as minhas palavras que eu direi a você, e ouvir de perto '" (Ez. 2: 3, 7; 

03:10, ênfase adicionada). 

Em resposta à tentação de Satanás para fazer pão das pedras, a fim de satisfazer 

sua fome física, Jesus citou Deuteronômio 8: 3, dizendo: "Está escrito: 'O 

homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que procede da da boca 

de Deus "(Mt 4: 4., grifo do autor). Homem é alimentado espiritualmente por 

Deus "cada palavra", e cada palavra revelada de Deus é encontrado em Sua 

Palavra escrita, a Bíblia. Em seu último discurso público importante, Jesus 

disse: "O céu ea terra passarão, mas as minhas palavras não passarão "(Mat. 

24:35, ênfase adicionada). 



No início de seu ministério, Jesus proclamou a essência do evangelho: "Em 

verdade, em verdade vos digo que, quem ouve a minha palavra, e crê naquele 

que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da 

morte para a vida "(João 5:24, ênfase adicionada). "É o Espírito que vivifica, a 

carne para nada aproveita", Ele disse em outra ocasião. "As palavras que eu vos 

tenho dito são espírito e são vida "(João 6:63, ênfase adicionada). "Porque eu 

não falei por mim mesmo," nosso Senhor novamente deixa claro ", mas o 

próprio Pai que me enviou me deu mandamento sobre o que dizer, e o que falar 

E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna.; portanto, as coisas que eu falo, 

eu falo assim como o Pai me disse "(12: 49-50; cf. 14:24). Acreditar no Pai é 

crer no Filho, e as palavras do Filho são as palavras do Pai. 

Escritura é inspirada e inerrante em tudo o que ensina e relatórios. Alguns 

estudiosos sustentam que, porque a Bíblia não é um livro sobre temas como 

história, geografia e ciência, é inerrante somente quando ele fala sobre as 

questões espirituais e morais. Mas, assim como aqueles que afirmam a aceitar 

os conceitos subjacentes divinas e princípios das Escrituras, mas não as suas 

palavras, estes intérpretes também determinar por seus próprios recursos o que 

é divino e infalível e que é humano e falível. Mais uma vez, o homem torna-se 

o juiz da Escritura. 

Através dos séculos, alguns estudiosos têm apontado para "erros" na Bíblia, 

declarações sobre pessoas, lugares e coisas que não condizem com os "fatos" 

aceitos da história, arqueologia, ou a ciência moderna. 

Até a descoberta de Copérnico no século XVI, os homens assumiram que o sol 

girava em torno da terra, porque é assim que ele aparece de nossa perspectiva 

terrena. Porque agora sabemos que a Terra gira em torno do sol, muitos 

estudiosos carregar a Bíblia com o erro factual em relatórios que Josué 

comandou com sucesso o sol ficar parado e da lua de ser parado (Josh. 10: 12-

13), que deve, ter sido a terra que ainda estava de pé. Mas meteorologistas 

altamente treinados ainda falam do nascer e do pôr do sol, especialmente ao se 

comunicar com o público em geral. Essas frases são figuras de linguagem 

firmemente estabelecida em todo o mundo, e nenhuma pessoa sensata acusa 

alguém de ser imprecisas ou não científica para usá-los. Não só isso, mas se 

Deus criou o universo, parando a rotação da terra, o sol, nem da lua, ou de todos 

os três teriam sido igualmente simples. É significativo que a maioria das 

pessoas que questionam a realidade de tais acontecimentos milagrosos também 

questionam muitos dos ensinamentos teológicos e morais claras das Escrituras 

também. 

Por muitos anos, alguns estudiosos cobrado o livro de 2 Reis com o erro, por 

relatar que "o rei da Assíria exigido de Ezequias, rei de Judá, trezentos talentos 

de prata e trinta talentos de ouro" (2 Reis 18:14). Eles basearam que o 

julgamento sobre um antigo registro assírio da transação que dá a quantidade 



de prata como sendo 800 talentos. Mas achados arqueológicos mais tarde 

revelaram que, apesar da norma assírio para um talento de ouro era a mesma 

que a usada por Judá e Síria, o padrão para a prata era consideravelmente 

diferente. Quando ajustado para essa diferença, a figura bíblica foi encontrado 

para ser exato. 

Não é só a Bíblia relato da história infalível mas assim é a sua previsão da 

história. Ezequiel predisse em detalhes surpreendentes a destruição de Tiro, 

primeiro por Nabucodonosor, depois por Alexandre, o Grande (Ez. 26: 1-21; 

29:18), e depois pelo Egito (30: 10-26). Em detalhe semelhante, Nahum previu 

a devastação de Nínive (Naum 1: 15-3:. 19; cf. Sof 2:13, 15), que foi 

conquistado e destruído em 612 B . C . pelos medos e caldeus. Tanto Isaías (Is 

13-14; 21: 1-10.) E Jeremias (. Jer 50-51) previu com precisão a destruição final 

da Babilônia, que "nunca ser habitada ou viviam de geração em geração" (Isaías 

13. : 20). Essa grande cidade foi conquistada pela primeira vez por Cyrus, 

fundador do império persa e o homem a quem Deus profetizou iria libertar o 

povo de Israel do cativeiro babilônico (Isaías 44:28; 45: 1-14.). Essa nobre rei 

não só permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém, mas, com uma incrível 

consciência de sua missão divina sob o verdadeiro Deus, ordenou-lhes a 

reconstruir o templo lá e devolvido a eles todos os objetos sagrados do templo 

e valiosos roubados por Nabucodonosor ( Ezra 1). Outros reis assírios e persas 

conquistaram sucessivamente e saquearam Babilônia. Sua última conquista foi 

por Alexandre, o Grande, que destina-se a reconstruir a cidade, mas foi 

impedido por sua morte prematura na idade de trinta e dois anos. Quando a 

capital do império sírio foi transferida da Babilônia para Seleucia por Seleuco 

Nicator em 312 B . C ., Babylon gradualmente morreu. Na época de Cristo, a 

cidade era habitada principalmente por um pequeno grupo de estudiosos, e os 

tijolos de sua escombros foram levados para construir casas e muros em cidades 

vizinhas. Hoje o local quase estéril da antiga Babilônia, localizada na parte sul 

do Iraque moderno, é valorizado apenas por sua importância arqueológica. 

Como observado no primeiro ponto, Palavra divina de Deus, revelada através 

de Suas palavras divinas, não é em si os meios ou o poder da salvação, mas é a 

agência dele. Perto do fim de seu relato evangelho, João explicou que "estas 

[coisas] foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e 

para que, crendo, tenhais vida em seu nome" (João 20:31 ). 

Como Pedro declarou aos líderes judeus em Jerusalém logo após o Pentecostes, 

"Faça-se conhecido por todos vocês, e para todo o povo de Israel, que em nome 

de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, ... Ele é a pedra que 

foi rejeitada por vós, os edificadores, mas que se tornou a pedra muito canto E 

não há salvação em nenhum outro;. pois não há outro nome debaixo do céu, que 

tenha sido dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos " (Atos 4: 10-

12). 



Em sua carta à igreja de Roma, Paulo ecoa as palavras de Jesus: "Se você 

confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o 

ressuscitou dentre os mortos, será salvo; pois é com o coração crê para justiça, 

e com a boca se confessa a respeito da salvação .... Então, a fé vem pelo ouvir, 

eo ouvir pela palavra de Cristo "(Rm 10: 9-10, 17, grifo do autor; cf.. Tiago 

1:18). 

Cristo também usa a Sua Palavra para santificar, purificando Sua igreja do 

pecado. Em sua carta à igreja de Éfeso, Paulo disse: "Cristo amou a igreja ea si 

mesmo se entregou por ela, para a santificar-la, tendo-a purificado por meio da 

lavagem de água pela palavra "(Ef 5: 25-. 26, grifo do autor). Em sua primeira 

carta aos crentes em Tessalônica ele disse: "E por esta razão, nós também 

agradecer constantemente a Deus que quando você recebeu de nós a palavra da 

mensagem de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas por aquilo 

que ele realmente é, a palavra de Deus, que também realiza o seu trabalho em 

vós que credes "(. 1 Tessalonicenses 2:13, ênfase acrescentada; cf. Fl 2:16.). 

O segundo adjetivo predicado Paulo usa para descrever a Escritura 

é rentável, que incide sobre a suficiência da Palavra de Deus 

escrita. rentável traduz ophelimus , que inclui as idéias de benéfico, produtivo 

e suficiente. 

Escritura é suficiente em ser abrangente. Paralelo no Antigo Testamento 

somente por Salmo 119 e confirmada por Josué 1: 8, estes versos supremamente 

afirmar a suficiência absoluta das Escrituras para atender a todas as 

necessidades espirituais do povo de Deus. 

Davi compreendeu a suficiência da Palavra de Deus, e em um de seus salmos 

maioria edificantes exultou: 

A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel, e 

dá sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o 

coração; o mandamento do SENHOR é puro e ilumina os olhos. O temor do 

Senhor é limpo, e permanece para sempre; os juízos do Senhor são 

verdadeiros; eles são inteiramente justos. Eles são mais desejáveis do que o 

ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais doces do que o mel eo destilar dos 

favos. Além disso, por eles o teu servo é advertido; em os guardar há grande 

recompensa. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me das faltas 

ocultas. Também guarda o teu servo de pecados de presunção; não deixá-los 

governar sobre mim; então serei irrepreensível, e serei absolvido de grande 

transgressão. (Sl. 19: 7-13) 

Nos versículos 7-9 Davi refere-se a Palavra de Deus por seis títulos diferentes: 

a lei de Deus, testemunho, preceitos, mandamentos, o medo (referindo-se a 

adoração), e julgamentos. Nesses mesmos versos, ele menciona seis 



características de que a Palavra divina: Ele é perfeito, claro, correto, puro, 

limpo, e verdadeiro. Também estão incluídos seis bênçãos que a Palavra traz na 

vida do crente: Ele restaura a alma, torna sabedoria aos simples, alegra o 

coração, ilumina os olhos, dura para sempre, e produz a justiça completa. Os 

versos restantes (10-13) exaltam os benefícios do trabalho da Palavra: Faz rico, 

prazeres, recompensas, condenados, e protege. É uma marca maravilhosa da 

graça amorosa de Deus que Ele nos deu toda a verdade, todo princípio, todos 

os padrões, e cada aviso de que nós nunca vai precisar para viver a nossa 

salvação, segundo a Sua vontade. 

Escritura também está completo. Jude advertiu seus leitores a "batalhar pela fé 

que uma vez por todas foi entregue aos santos" (Judas 3). João fecha o livro do 

Apocalipse, bem como todo o Antigo e Novo Testamento, com esta séria 

advertência do Senhor: "eu declaro a todo aquele que ouve as palavras da 

profecia deste livro: Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe 

acrescentará para ele as pragas que estão escritas neste livro; e, se alguém tirar 

quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da 

vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro " (Ap 22: 18-19). 

Sistemas religiosos falsos que afirmam ser cristãs invariavelmente expor sua 

falsidade, pela sua visão da Escritura. Mormonismo considera O Book da 

Mormon ser tão divinamente inspirada e confiável como a Bíblia, na verdade, 

mais assim, porque eles vêem o livro como sendo um dos últimos dias, 

revelação atualizado de Deus. Cristão Science vê Ciência e Saúde, com uma 

chave para as Escrituras , da mesma forma. Alguns carismáticos afirmam ter 

recebido revelações especiais de Deus, que, se verdadeira, levariam a mesma 

autoridade divina como a Bíblia. Durante a maior parte do século XX, uma 

grande porcentagem de membros e uma maior percentagem de clérigos na 

maioria das principais denominações protestantes não reconheceram a Bíblia 

como sendo totalmente revelada por Deus e inerrante. Esses pontos de vista e 

muitos outros como eles compartilham a heresia comum de considerar Escritura 

para ser incompleto ou inadequado. 

É por causa dessas visões distorcidas e destrutivas da Escritura dentro 

cristandade professa que os crentes bíblicos devem, mais do que nunca, 

"batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos" (Jd 3). Como 

na igreja primitiva, o maior perigo para a igreja sempre foi de dentro. Paulo 

advertiu a, igreja madura piedosa em Éfeso, pastoreada primeiro pelo apóstolo 

e depois por Timoteo, e liderada por presbíteros piedosos, "Eu sei que depois 

da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vós, que não pouparão o 

rebanho, e de entre o seu vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas 

perversas, para atraírem os discípulos após si "(Atos 20: 29-30, grifo do autor). 



No restante do versículo 16, Paulo declara que a Escritura é rentável para os 

crentes em quatro aspectos importantes: para o ensino, para a repreensão, 

para a correção, para a educação na justiça. 

O Ensino Escritura 

para o ensino, (3: 16b) 

Como mencionado no capítulo 8 deste comentário em relação ao versículo 

10, didaskalia não se refere ao processo ou método de ensino , mas ao seu 

conteúdo. Neste contexto, como na maioria dos outros no Novo 

Testamento, didaskalia refere-se especificamente e exclusivamente para 

instrução divina, ou doutrina, dada aos crentes através da Palavra de Deus, que 

incluía não só as Escrituras Hebraicas (Antigo Testamento) e do ensino de 

Jesus durante Seu encarnação, mas também a inspirada ensinamento dos 

apóstolos e dos autores do Novo Testamento. 

"Um homem natural", Paulo explica, "não aceita as coisas do Espírito de Deus, 

porque lhe são loucura, e ele não pode entendê-las." Não é que a pessoa não 

salva é intelectualmente inferior, mas que tais verdades "são avaliados 

espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele próprio 

é avaliada por nenhum homem. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para 

que ele devem instruir-lo, mas nós temos a mente de Cristo "(1 Cor. 2: 14-16)?. 

Enquanto os crentes sobre os ensinamentos e obra de anticristos perigosas de 

advertência, João garante a seus leitores: "vós tendes a unção da parte do Santo, 

e todos vocês sabem .... Quanto a você, deixe que permanecerem em vós o que 

ouvistes desde o início . Se o que você ouviu, desde o início, fica em vós, 

também permanecereis no Filho e no Pai .... E quanto a vós, a unção que vós 

recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém para 

ensiná-lo, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e 

não é uma mentira, e assim como ela vos ensinou, você permanecer nele "(1 

João 2:20, 24, 27). 

Quando se trata de piedosas de estar e serviço divino, a crescente "na disciplina 

e na admoestação do Senhor" (Ef. 6: 4), soprada por Deus Escritura fornece 

para nós o corpo abrangente e completa da verdade divina necessária para viver 

como nosso Pai Celestial deseja que vivamos.A sabedoria e orientação para o 

cumprimento de tudo o que Ele nos manda crer, pensar, dizer e não se encontra 

em Sua inerrante, autoritário e abrangente, e completou Palavra. 

Mesmo após a conversão, a confiança na sabedoria de um próprio é um 

obstáculo grave para corrigir a compreensão das Escrituras e à utilidade 

completa no serviço do Senhor. O conselho de "confiança no Senhor de todo o 

teu coração, e não se apóie em seu próprio entendimento" (Provérbios 3: 5.) É 

tão válido para os cristãos como para os santos do Antigo Testamento. 



Ao longo da história da Igreja, o Senhor de forma única e maravilhosamente 

sustentado e abençoou a vida espiritual e influência de crentes que, por causa 

da prisão, o analfabetismo, o isolamento, ou outras restrições além de seu 

controle, não podia estudar a Sua Palavra. Mas o ensino da Escritura é o corpo 

divino de verdade sem a qual nenhum crente que tem acesso a ela pode viver, 

ministro, ou testemunha de forma eficaz. Tragicamente, alguns dos crentes 

mais biblicamente analfabetos em nosso dia viver em terras onde a Palavra de 

Deus está prontamente disponível e onde bíblico pregação, ensino e literatura 

são abundantes. 

Escusado será dizer que é impossível de acreditar, entender e seguir o que você 

não precisa nem saber. É completamente inútil, assim como insensato, para 

esperar viver uma vida espiritual sem conhecer a verdade 

espiritual. Biblicamente crentes não ensinadas, especialmente aqueles em 

igrejas biblicamente ignorantes, são presas fáceis para os falsos mestres. Eles 

são espirituais "filhos, jogou aqui e ali por ondas e levados ao redor por todo 

vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia enganam 

fraudulosamente" (Ef. 4:14). Durante a maior parte da história da redenção, 

Deus poderia ter dito o que disse na época de Oséias: "O meu povo está sendo 

destruído por falta de conhecimento" (Oséias 4: 6.). É por esse motivo, bem 

como para o ainda maior motivo de honrar o Senhor, que o estudo regular, 

sistemática e profunda da doutrina da Palavra de Deus é imperativo para o povo 

de Deus. 

Nós não só estão a guardar o que sabemos, mas sinceramente procuram 

aprender mais da verdade inesgotável de Deus. Devemos orar com Job ", 

ensina-me tu o que eu não vejo" (Jó 34:32). Aquele homem destemido de Deus 

tinha perdido seus filhos, seus servos, seus rebanhos, a sua saúde, e até mesmo 

a sua reputação. Ele era totalmente incapaz de ver por que Deus permitiu que 

essas calamidades para vir sobre ele, e ele, portanto, queria que o Senhor para 

ensinar-lhe tudo o que ele precisava aprender a fim de suportar a sua existência 

dolorosa e lucrar com isso espiritualmente. 

Pouco antes do pacto de Jeová com Israel foi ratificado perto Sinai, Moisés 

"tomou o livro da aliança e lê-lo na audiência do povo, e eles disseram: 'Tudo 

o que o Senhor tem falado faremos, e vamos ser obediente! '"(Ex. 24: 

7). Infelizmente, o povo de Israel raramente voltou a demonstrar tal reverência 

pela Palavra de Deus. Pouco antes de eles estavam para entrar e tomar posse da 

Terra Prometida, Moisés lembrou-lhes de novo: "Veja, eu tenho ensinado 

estatutos e juízos Assim como o Senhor meu Deus me ordenou, para que você 

deve fazer assim na terra onde você está entrando para possuí-la .... E o Senhor 

me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, que você 

pode realizá-las na terra onde você está indo para possuí-la "(Deut. 4: 5, 

14). Mandamento de Deus para Josué, sucessor de Moisés, aplica-se a todos os 

crentes: "Seja forte e muito corajoso, ter o cuidado de fazer conforme a toda a 



lei que Moisés, meu servo, te ordenou; não te desvies, nem para a direita nem 

para a esquerda, . de modo que você pode ter sucesso onde quer que vá Este 

livro da lei não se aparte da tua boca, antes medita nele dia e noite, para que 

tenhas cuidado de fazer conforme a tudo o que nele está escrito; para então você 

vai fazer o seu caminho próspero, e então você vai ter sucesso "(Josué 1: 7-8.). 

Quando o jovem, mas piedoso rei Josias ouviu ler para ele "as palavras do livro 

da lei", que tinha sido descoberto como o templo estava sendo reparado ", 

rasgou as suas roupas. Então o rei ordenou a Hilquias, o sacerdote, Aicão, filho 

de Safã, Acbor, filho de Micaías, Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, 

dizendo: "Ide, e perguntai do Senhor para mim e para o povo e todo o Judá 

acerca das palavras deste livro que foi encontrado, pois grande é a ira do Senhor, 

que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às 

palavras deste livro, para fazerem conforme tudo o que está escrito a nosso 

respeito "(2 Reis 22: 11-13). 

Apesar de não acreditar em suas próprias palavras, os fariseus incrédulos e 

hipócritas eram completamente correto quando disse de Jesus: "Tu és 

verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e adiar a ninguém, 

porque não olhas a qualquer" (Mat. 22:16). Foi por causa de sua total 

honestidade e justiça, e sua recusa a se submeter a qualquer um que aqueles 

homens, e outros como eles, colocar Jesus à morte. Ao contrário do seu 

antepassado piedoso Josias, que não aceitariam o ensinamento de Deus. 

Em uma viagem da Grécia volta a Jerusalém, Paulo lembrou aos anciãos de 

Éfeso, muitos dos quais haviam ministrado tanto com ele e com a Timóteo: 

"Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, ... como eu não 

fiz encolher de vos anunciar coisa alguma que útil, e ensinar publicamente e de 

casa em casa, testificando tanto a judeus como gregos, o arrependimento para 

com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo .... Para não me esquivei de 

declarar a você todo o propósito de Deus "(Atos 20:18, 20-21, 27). 

Ambos os primeiros e últimos pedaços de armadura espiritual que Paulo 

menciona em sua carta aos crentes em Éfeso referem-se a 

Escritura. "Permanecei firmes, portanto," ele diz, "tendo cingidos os vossos 

lombos com a verdade." Então, depois de colocar o "couraça da justiça", 

shodding nossos pés com o "evangelho da paz", tendo-se o escudo da fé, "e 

vestindo" o capacete da salvação, "devemos nos equipar com a única ofensiva 

implementar mencionado aqui- "a espada do Espírito, que é a palavra de Deus" 

(Ef. 6: 14-17). machaira ("espada") refere-se a uma espada curta, ou punhal, 

uma arma usada em combate que exigiu uso hábil, a fim de ser eficaz. "Palavra" 

traduz Rhema , que refere-se a uma declaração ou um texto específico, não à 

verdade geral, assim como as mais comumente usadas logos . 



Nosso "empunhando" das Escrituras, por assim dizer, deve ser o mais preciso, 

exato, e adequada possível. Não importa quão bom nossas intenções poderia 

ser, para interpretar ou aplicar uma passagem sem pensar ou para citá-lo fora 

de contexto cria confusão e incerteza. Ele desserviço para o Senhor e para 

aqueles que estão tentando instruir. A fim de nos apresentar "a Deus aprovado, 

como obreiro que não tem de que se envergonhar," temos de lidar com "bem a 

palavra da verdade" (2 Tim. 2:15). O uso descuidado das Escrituras, mesmo 

pelas próprias pessoas do Senhor, podem causar grandes danos à causa de 

Cristo, como muitas vezes tem feito ao longo da história da igreja. 

Durante seu calvário deserto, Jesus respondeu a cada uma das tentações de 

Satanás com uma citação exata e cuidadosamente escolhidos a partir da 

Escritura (ver Mat. 4: 3-10). Porque Ele era o Filho de Deus encarnado, 

qualquer coisa que Ele poderia ter dito teria realizado o mesmo peso divino 

como Escritura. Mas, como um exemplo para os seus seguidores, Ele escolheu 

citar a verdade divina que já foi registrado nas Escrituras Hebraicas. Seguindo 

o padrão do nosso Senhor misericordioso, a nossa arma contra as tentações e 

enganos do diabo deve ser sempre uma utilização cuidadosa e precisa da 

Palavra revelada de Deus. Em seguida, é preciso dizer que, a fim de usar as 

Escrituras em que forma eficaz, é preciso conhecê-lo completamente e 

compreendê-lo. Fortalecidos pelo Espírito Santo, devemos "deixar a palavra de 

Cristo ricamente habitar dentro de [nós], com toda a sabedoria" (Col. 3:16). 

As verdades da Palavra de Deus são a riqueza espiritual que devemos ser 

continuamente depositar em nossas mentes e corações. Como os depósitos de 

dinheiro na nossa conta bancária, os depósitos da verdade divina se tornar ativos 

espirituais que podemos tirar sobre prontamente quando se confrontam com a 

tentação, ao fazer escolhas morais e quando procuram vontade e orientação 

específica de Deus para nossas vidas. 

O Reprovando Escritura 

para a repreensão, (3: 16c) 

A segunda obra da Palavra na vida dos crentes é a 

de reprovação. Elegmos ( reprovação ) carrega a idéia de repreender, a fim de 

convencer do mau comportamento ou falsa doutrina. Tal como acontece com o 

ensino, o trabalho de Escritura de reprovação tem a ver com o conteúdo, com 

equipar os crentes com o conhecimento exato e compreensão da verdade divina, 

neste contexto, que a verdade divina expõe a falsidade e do pecado, crença 

errônea e conduta ímpios. 

Richard Trench, um teólogo inglês do século XIX, observou, comenta 

que elegmos refere-se a repreender "outro com tal empunhando eficaz do braço 

vitorioso da verdade, como para trazê-lo nem sempre a uma confissão, mas, 

pelo menos, a convicção do seu pecado . " 



O estudo regular e cuidadoso das Escrituras constrói uma base de verdade que, 

entre outras coisas, expõe o pecado na vida de um crente com o propósito de 

trazer a correção, a confissão, a renúncia e obediência. 

Usando a mesma palavra grega que Paulo faz em Efésios 6:17, o escritor de 

Hebreus fala da Bíblia como uma espada divina que expõe o pecado na vida de 

um crente. "A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer 

espada de dois gumes [ machaira ], e penetra até ao ponto de dividir alma e 

espírito, e de juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções 

do coração . E não há criatura alguma encoberta diante dele, mas todas as coisas 

estão abertas e exposto aos olhos daquele com quem temos de fazer "(Heb. 4: 

12-13).Escritura de forma precisa e completamente penetra do crente mente, 

alma e coração. 

Todo o cristão que foi salvo por qualquer período de tempo tem experimentado 

momentos de ser condenado de forma acentuada e profundamente lendo uma 

passagem da Bíblia em particular ou de ouvi-lo pregado ou ensinado. Todo 

cristão experiente sabe também que durante os períodos de desobediência, ele 

é fortemente tentado a abandonar estudo Bíblico e adoração e descobre que a 

comunhão com os crentes fiéis se torna menos atraente e confortável. Olhando 

do lado oposto, diminuição do desejo de estudar a Palavra de Deus, para adorá-

Lo, e estar com o Seu povo é uma evidência confiável de pecados não 

confessados e não abandonados. É por essa razão que a Bíblia-aprendizagem, 

que crêem na Bíblia, e na Bíblia obedecer igreja nunca é um paraíso para os 

pecadores persistentes. Como Jesus explicou o princípio a Nicodemos: "Quem 

pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam 

reprovadas" (João 3:20). 

Escritura tem o ministério negativo de derrubar e destruir aquilo que é 

pecaminoso e falsa, bem como de construir e melhorar o que é justo e 

verdadeiro. Assim como na medicina, infecção e contaminação deve ser 

extirpado antes de cura pode começar. Paulo disse aos anciãos de Éfeso, "eu 

declaro a vocês neste dia, que eu sou inocente do sangue de todos os homens 

.... Portanto, esteja em estado de alerta, lembrando que dia e noite por um 

período de três anos, não deixou de admoestar cada um com lágrimas "(Atos 

20:26, 31). 

Reprovando a transgressão do seu povo é tanta responsabilidade de um pastor 

como ajudar a construir-los na justiça. No início do próximo capítulo desta 

carta, Paulo escreveu: "Conjuro-te na presença de Deus e de Cristo Jesus, que 

há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino: prega 

a palavra ; estar pronto a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, 

com grande paciência e doutrina "(2 Tim 4, 1-2.). Os dois primeiros desses três 

admoestações são negativos, sendo a primeira a forma verbal 



de elegmos ( reprovação). Ministro de Deus, como a Palavra de Deus, deve 

reprovar o pecado e falsidade. 

Escritura é a linha de prumo divino pelo qual cada pensamento, princípio, agir 

e crença deve ser medida. Paulo lembrou a igreja de Corinto, sem dúvida, o que 

ele lhes ensinara muitas vezes. "Nós não somos como muitos", ele disse, 

"falsificadores da palavra de Deus, mas a partir de sinceridade, como de Deus, 

falamos em Cristo, diante de Deus .... Nós rejeitamos as coisas ocultas por causa 

da vergonha, não andando com astúcia ou adulterando a palavra de Deus, mas, 

pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todo 

homem, na presença de Deus "(2 Cor 2:17; 4: 2.). Lucas elogiou temente a Deus 

judeus em Berea, porque eles "eram mais nobres do que os de Tessalônica; pois 

receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, 

para ver se estas coisas eram assim" (Atos 17:11).Como cada pregador e 

professor deve ser, Paulo e Silas não se sentiram ofendidos, mas ficaram muito 

satisfeitos que tudo o que disse foi medida contra a Palavra de Deus. 

"Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres," o salmista 

testemunhou perante o Senhor ", porque os teus testemunhos são a minha 

meditação eu entendo mais do que os velhos, porque tenho observado os teus 

preceitos." (Sl 119:. 99-100). "A partir de Teus mandamentos alcancei 

entendimento", continua ele alguns versos mais tarde; "Por isso odeio todo 

caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para o 

meu caminho" (vv. 104-105). A Palavra de Deus nos afasta do pecado para a 

justiça. 

Isaías advertiu o povo de Israel que "odeio todo caminho de falsidade." "E 

quando eles dizem para você, 'Consultar os médiuns e os adivinhos, que 

chilreiam e murmuram, acaso, não consultará o povo a seu Deus? Eles devem 

consultar os mortos em favor dos vivos? À lei e ao testemunho! Se eles não 

falarem segundo esta palavra, é porque eles não têm amanhecer [luz] "(Is. 8: 

19-20). 

Quando somos constrangidos pela Palavra de Deus para repreender um irmão 

pecador ou irmã, devemos fazê-lo com humildade e amor. Isso sempre foi a 

prática de Paulo. "Não escrevo estas coisas para vos envergonhar", disse crentes 

imaturos e desobedientes em Corinto ", mas para vos admoestar, como meus 

filhos amados" (1 Cor. 4:14). Se o santo Senhor obriga-se a reprovar e 

disciplinar seus filhos desobedientes no amor (Heb. 12: 5-11), quanto mais 

somos Seus filhos obrigados a reprovar os outros em amor. 

Ele é tão importante, embora mais difícil, para ser gracioso quando receber a 

repreensão, seja diretamente pela Palavra de Deus ou de outros crentes que nos 

chamam a narrativa bíblica. "Porque o mandamento é lâmpada, eo ensino é 

luz", um santo do Antigo Testamento professada ", e as repreensões da 



disciplina são o caminho da vida" (Prov. 6:23). Como ele, cada crente deve ser 

tão grato pelo trabalho de reprovação da Palavra como para o seu 

encorajamento. É impossível procurar genuinamente justiça e verdade se não 

odiar e renunciar ao pecado e da mentira. 

A Correção de Escritura 

para a correção, (3: 16d) 

Epanorthōsis ( correção ) é usado somente aqui no Novo Testamento, e se 

refere à restauração de algo à sua condição original e adequada. Na literatura 

grega secular foi utilizado de ajuste vertical de um objeto que havia caído e de 

ajudar uma pessoa de volta em seus pés depois de tropeçar. Depois de expor e 

condenar falsa crença e conduta pecaminosa nos crentes, a Escritura, em 

seguida, constrói-los por meio de sua divina correção. 

Correção é prestação positiva das Escrituras para aqueles que aceitam a sua 

reprovação negativa. "Por isso, deixando de lado toda a malícia e todo o engano, 

hipocrisia, inveja e toda calúnia", adverte Pedro ", como crianças recém-

nascidas, muito para que o leite puro da palavra, para que por ele vos seja dado 

crescimento em relação à salvação" (1 Pedro 2: 1-2). 

Talvez o mais extenso elogio da Palavra de Deus em toda a Escritura é 

encontrada no Salmo 119. Entre os muitos versos bem conhecidos em que bela 

homenagem a Deus e à Sua Palavra, o salmista desconhecido escreveu: "Como 

pode o jovem manter puro o seu caminho ?.. Ao mantê-lo de acordo com a tua 

palavra com todo o meu coração, tenho procurado Ti, não me deixe desviar dos 

teus mandamentos Tua palavra que eu tenho valorizado no meu coração, para 

eu não pecar contra Ti "(Sl 119: 9. -11). 

"Se confessarmos os nossos pecados," o Senhor nos assegura através de João: 

"Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça" 

(1 João 1: 9). "E agora eu encomendo a Deus e à palavra da sua graça," Paulo 

disse aos anciãos de Éfeso ", que é capaz de edificá-los e dar-lhe a herança entre 

todos os que são santificados" (Atos 20:32) . Quando submetidos a maravilhosa 

graça do Senhor, nossas áreas de maior fraqueza pode, por meio da correção, 

tornam-se áreas de maior força. 

Pouco antes de sua prisão e crucificação, Jesus disse aos discípulos: "Eu sou a 

videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor Toda vara em mim que não dá fruto, 

ele o corta;. E todo o que dá fruto, ele a limpa-lo , para que produza mais fruto 

ainda "(João 15: 1-2). A fim de tornar o seu povo obediente, útil e eficaz em 

seu serviço, o Senhor tem para aparar não apenas as coisas que são pecadores, 

mas também coisas que são inúteis. Ele pode tirar coisas que são perfeitamente 

boas em si mesmas, mesmo coisas que parecem necessárias, mas que Ele sabe 

são um obstáculo para o nosso crescimento e serviço espiritual. Eles podem 



minar tempo, atenção e esforço do trabalho que Ele tem para nós. Como Sua 

disciplina, esse processo às vezes "para o momento parece não ser de alegria, 

mas de tristeza", mas também como disciplina, "para aqueles que têm sido por 

ela exercitados" recorte sábio e gracioso do Senhor de ramos supérfluos "depois 

... produz um fruto pacífico de justiça "(Heb. 12:11). 

Tal como acontece com a repreensão, crentes piedosos, especialmente pastores 

e mestres, são muitas vezes o canal através do qual a Palavra 

traz correção. Mais cedo nesta carta, Paulo lembrou a Timóteo que "servo do 

Senhor não convém contender, mas ser gentil com todos, apto para ensinar, 

paciente quando injustiçado, com mansidão corrigindo aqueles que estão na 

oposição, se talvez Deus lhes conceda o arrependimento para o conhecimento 

da verdade "(2 Tim. 2:25, ênfase adicionada). Em sua carta aos crentes de 

Colossos, o apóstolo dá um conselho semelhante: "Irmãos, se alguém for 

surpreendido nalguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi o tal com espírito 

de mansidão; cada um que olha para si mesmo, para que não também tentado 

"(Gal. 6: 1). Apesar das calamidades terríveis com que Deus lhe permitiu ser 

afligido, Job afirmou ao seu amigo Elifaz que "aquele que tem as mãos limpas 

devem crescer mais forte e mais forte" (Jó 17: 9). 

A Escritura que treina para a justiça 

para a educação na justiça; (3: 16e) 

Formação traduz paideia , que teve o significado original de educar e treinar 

uma criança ( paidion ), mas passou a ser usado de qualquer tipo 

de treinamento. Ele também é traduzida como "correção" (2 Tim. 2:25) e 

"disciplina "(Ef. 6: 4; Heb. 12: 5, 7, 11). No contexto dos versículos 16-17, 

refere-se claramente a formação no sentido mais amplo e, provavelmente, mais 

positiva, uma vez que os negativos são cobertos por reprovação. É dirigido 

para as idéias de instrução e edificação. Até que o Senhor nos leva a estar com 

Ele, Sua Palavra é continuartreinando -nos na justiça. 

Tal como acontece com o ensino, reprovação e correção, crentes-especialmente 

piedosos líderes na igreja-são instrumentos através dos quais a Escritura 

fornece treinamento para o povo de Deus. Depois de lembrar a Timóteo que 

"tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com 

gratidão, pois é santificado por meio da palavra de Deus e pela oração" (1 

Timóteo 4: 4-5.) , Paulo assegurou-lhe que "em apontar estas coisas aos irmãos, 

serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé e da boa 

doutrina que tens seguido "(v. 6, a ênfase acrescentado). 

Pedro dá um conselho semelhante aos crentes:. "Você nasceu de novo não de 

semente corruptível, mas incorruptível, ou seja, através do viva e eterna Palavra 

de Deus Pois," Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor de 



grama. A erva seca, e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para 

sempre. " E esta é a palavra que vos foi anunciada "(1 Pedro 1: 23-25). 

E assim como o leite alimenta um bebê de maneiras que não compreende, por 

isso a Palavra de Deus nos alimenta de formas que muitas vezes não 

entendem. Não importa o quão profunda a nossa compreensão das Escrituras 

pode ser, que ainda deve ser capaz de afirmar com o salmista: "Como suspira a 

corça pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus" (Sl. 

42: 1). Devemos nos alegrar com Paulo que "todos nós, com o rosto, refletindo 

como um espelho a glória do Senhor revelada, estão sendo transformados na 

mesma imagem de glória em glória, assim como pelo Senhor, o Espírito" (2 

Cor. 3 : 18). 

A Escritura Ativando 

que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado 

para toda boa obra. (3:17) 

A Bíblia pode ser de grande valor para um incrédulo. O mais importante, como 

discutido no capítulo anterior, ele vai levar a salvação aqueles que vêm a confiar 

no Senhor e Salvador proclama. Mas Paulo está falando aqui de especial valor 

da Escritura para os pregadores, que são capazes, com a orientação do Espírito, 

para compreender e para proclamar as verdades da Palavra de Deus. 

O apóstolo está se dirigindo ao homem de Deus, uma frase técnica utilizada 

apenas de Timóteo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, é 

freqüentemente usado como um título para quem proclamou a Palavra de 

Deus. Neste contexto, o homem de Deus se refere mais diretamente a Timóteo 

e, por extensão, a todos os pregadores. 

Artios ( adequada ) refere-se a pessoas que são completo, capaz e competente 

em tudo o que somos chamados a ser ou fazer. Em Cristo, "você foi feita 

completa", Paulo diz aos crentes de Colossos (Col. 2:10). O pregador que 

estuda com atenção e sinceramente crê e obedece as verdades da Escritura vai 

ficar forte em viver e defender a fé. 

Equipado para toda boa obra poderia ser parafraseada, "activado para atender 

todas as demandas da justiça." Por sua vida, ele vai afirmar o poder da Palavra 

de conduzir os homens para a salvação e para equipá-los para uma vida justa e 

para o serviço fiel ao Senhor. Quando ohomem de Deus é o 

próprio equipado pela Palavra, ele pode então equipar os crentes sob seus 

cuidados. Assim como "somos feitura [do Senhor]", explica Paulo, que também 

deve estar fazendo a Sua obra. Nós somos "criados em Cristo Jesus para boas 

obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas" (Ef. 

2:10). Cristo diz a todos aqueles que pertencem a Ele o que Ele disse aos Doze: 



"Temos de trabalhar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia; a noite 

vem, quando ninguém pode trabalhar" (João 9: 4 ). 

Se o nosso objectivo é levar os homens e mulheres para a fé salvadora em Jesus 

Cristo, para ensinar a verdade de Deus para os crentes, para refutar o erro na 

igreja, para corrigir e reconstruir crentes errantes, ou para treinar os crentes a 

viver em retidão, nosso recurso supremo e suficiente é a Palavra de Deus. Ele 

não só nos dá a informação para ensinar, mas também nos molda em exemplos 

vivos de que a verdade. 

Não se pode deixar de se perguntar por que tantos pastores evangélicos de 

nossos dias, como muitos cristãos ao longo da história, perderam de vista essa 

verdade fundamental. Toda igreja, em todos os lugares e em todos os tempos, 

deve ser totalmente comprometido com a pregação, ensino e aplicação da 

Palavra, assim, agradável e exaltando a Deus clemente e soberano que o 

revelou. 

Através do poder de convencimento e de convencimento do Espírito Santo, a 

Escritura é provisão própria de Deus para toda a verdade espiritual e princípio 

moral de que os homens precisam ser salvos, a ser equipado para viver em 

retidão na vida presente e ouvir um dia na vida por vir "Muito bem, servo bom 

e fiel, ... entra no gozo do teu Senhor" (Mat. 25:21). 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. As Marcas de um Pregador Fiel (2 

Timóteo 4: 1-5) 

Conjuro-te na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de 

julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu 

reino: prega a palavra; estar pronto a tempo e fora de 

tempo, corrige, repreende, exorta, com toda a paciência e 

instrução. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã 

doutrina; mas querendo ter comichão nos ouvidos, amontoarão 

para si doutores conforme as suas próprias concupiscências; e se 

recusarão a dar ouvidos à verdade, e voltando às fábulas. Mas tu, 

sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, 
cumpre o teu ministério. (4: 1-5) 

A seção final de 2 Timóteo, que começa com esta passagem, contém as últimas 

palavras inspiradas escritas por Paulo, que sabia que sua vida terrena estava 

chegando ao fim. "Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida", 

escreveu ele, "e o tempo da minha partida está próximo" (v. 6). Com essa 

perspectiva agridoce em mente (cf. Fil. 1:23), em seu ataque final, ele implorou 

a seu amado Timóteo para ser fiel em seu ministério para o Senhor Jesus Cristo. 

Em que tinha sido uma igreja exemplar em Éfeso, alguns crentes, incluindo 

homens em posições de liderança, tinha começado a defeito, assim como Paulo 

previu (Atos 20: 28-31). Timoteo tinha sido colocada pelo apóstolo como 

defensor da fé naquela congregação, onde a sã doutrina e piedade haviam 

perdido sua primazia. 

Em todo o Império perseguição da igreja estava bem encaminhada e, sem 

dúvida, foi o responsável por grande parte da deserção. Aqueles que eram leais 

em tempos mais fáceis abandonada quando o discipulado se tornou caro. 

Nesta segunda carta, Paulo já advertiu Timoteo "para acender de novo o dom 

de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos" (1: 6). Tal como 

acontece com cada pregador do evangelho genuíno, Timoteo não escolheu o 

seu ministério, mas foi nomeado para ele por Deus. O Senhor o separará para a 

pregação e ensino de Sua Palavra. Ele ministrou sob a autoridade divina e 

obrigação divina. Assim como Deus soberanamente chamado Timoteo para a 

salvação, Ele também tinha soberanamente nomeou-o para pregar o 

evangelho. Timoteo poderia dizer com o seu mentor: "Eu estou sob compulsão, 

porque ai de mim se eu não anunciar o Evangelho" (1 Cor 9:16.). 

Paulo não focar o sucesso visível do ministério de Timóteo, mas na excelência 

do seu serviço. Ele não focada em oportunidades de Timóteo, mas em seu 

compromisso, e não em sua proeminência pessoal, mas em seu caráter. Ele 

expressou nenhuma preocupação com a aceitação do jovem pastor ou 



reputação, mas grande preocupação por sua fidelidade e santidade. Ele não 

enfatizar o tamanho, riqueza ou influência da igreja em Éfeso, mas sim a sua 

vida espiritual e saúde sob os cuidados de Timoteo. Ele não se concentrar 

mesmo sobre os dons espirituais de Timóteo, importante como aqueles eram, 

mas em sua vida espiritual e seu serviço espiritual. Seu conselho a Timóteo 

poderia ser resumido em seu cargo para crentes de Corinto: "Portanto, quer 

comais quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus" (1 

Cor 10:31.). 

Independentemente de como as coisas podem aparecer para o mundo, para o 

resto da igreja, ou até mesmo para nós, a Palavra de Deus nos assegura que o 

melhor da vida pertence àqueles que conhecem a Cristo como Salvador e 

Senhor e que se entregam para o Seu serviço e Sua glória. A verdade central 

das Bem-aventuranças poderia ser condensado para "Bem-aventurados, felizes 

e satisfeitos são aqueles que amam e servem ao Senhor." 

Infelizmente, muitos cristãos, incluindo alguns pastores e outros líderes, buscar 

o sucesso em vez de excelência. Mas o sucesso se concentra no exterior, em vez 

de o interno, no temporal, ao invés do eterno, e é medido pelos padrões 

humanos, e não por divina. Desejo de sucesso vem de orgulho, ao passo que o 

desejo genuíno de excelência vem de humildade. 

Em seu livro Cristão Excellence, João Johnstone justamente sustenta que o 

sucesso e excelência são ideais e que tudo o que um crente faz competindo, 

conscientemente ou não, é dedicado a um desses ideais ou o outro. Não é que a 

excelência em um crente se opõe a todas as formas de sucesso exterior, mas que 

todo o sucesso que vem da busca da excelência é incidental. Sucesso não é para 

ser solicitadas ou para ser glorificou se for alcançado. 

O sucesso é alcançar objetivos culturais que elevam sua importância aos olhos 

da sociedade e geralmente é marcado por poder, prestígio, riqueza e privilégio, 

de acordo com Johnstone. Excelência, por outro lado, é o exercício da mais alta 

qualidade em seu trabalho e esforço, se os outros reconhecem e aprová-lo ou 

não. O sucesso é medido em relação aos outros, ao passo que a excelência é 

medido pelo próprio potencial dado por Deus e chamado. Sucesso procura 

agradar os homens; excelência procura agradar a Deus. Recompensas apenas 

alguns Sucesso, ao passo que a excelência está disponível para qualquer crente 

que está disposto a pagar o preço. Sucesso pertence a posses e reputação, 

enquanto a excelência pertence ao personagem. O sucesso pode ser barato, 

atingido por atalhos, mentir e roubar. O preço da excelência nunca é 

descontado, nunca disponível para qualquer coisa menos do que o preço 

total. (Este parágrafo é adaptado de Johnstone.) 

Embora dirigido em primeiro lugar, a Timóteo, comissão de Paulo em 2 

Timóteo 4: 1-5 aplica-se a todos os ministros do evangelho em todas as épocas, 



em todo lugar, e todas as circunstâncias. De uma maneira mais ampla que pode 

ser aplicado a todo crente fiel, porque é essencial para cada congregação para 

conhecer e entender essa cobrança. Igrejas são responsáveis, de acordo com 

Deus e com Deus, para realizar os seus pastores responsáveis perante estes 

preceitos divinos. 

O papel do pastor na igreja de Cristo é vital, e Deus ordenou que seu povo ser 

ensinado e pastoreou por Espírito-dotado, guiado pelo Espírito, e os homens 

capacitado pelo Espírito Santo. A vida espiritual e fidelidade de uma 

congregação sempre está intimamente relacionada com a vida espiritual e 

fidelidade de seu pastor. 

Escritura não é nebuloso sobre o que o Senhor espera de aqueles que Ele chama 

para pregar, ensinar e pastor Seu povo. Entre as muitas outras qualificações e 

normas para esses homens dadas no Novo Testamento, são as oito que Paulo 

menciona no presente texto: (v. 1) (v. 2b) a seriedade, conteúdo (v. 2a), escopo, 

urgência (vv. 3-4), atitude (v. 5a), custo (v. 5b), extensão (v. 5-C), e objetivo 

(v. 5-D). 

A gravidade da sua Comissão 

Conjuro-te na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de 

julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu 
reino: (4: 1) 

Paulo lembra, liminarmente, a gravidade da missão divina de Timóteo. carga 

Solemnly traduz uma forma do verbo diamarturomai , que aqui carrega a idéia 

de dar uma ordem enérgica ou directiva. O apóstolo tem duas vezes antes de 

utilizar o verbo para admoestar Timóteo (1 Tm 5:21;. 2 Tim 2:14;. Cf. 1 Tim 

6:13.). O guerreiro idade da fé, cuja piedosa vida estava totalmente 

comprometido com o serviço de Cristo, mais uma vez procura captar a atenção 

completa de Timoteo para o que ele está prestes a dizer. A devoção de Paulo 

próprio não era diferente do de João Knox, que orou: "Dá-me a Escócia ou eu 

morro", ainda que, quando mais tarde obrigado a pregar, se trancou em seu 

quarto e chorou por dias por causa da seriedade com medo de que 

chamada. Mais profundo desejo do apóstolo para Timóteo era para ele para 

compartilhar essa seriedade e devoção. 

A solenidade de Paulo carga é tirada do fato de que ele está diretamente ligado 

à majestade impressionante daquele que comissiona homens para o serviço 

divino. Aqueles que são chamados a proclamar e interpretar a Palavra de Deus 

tem a mais profunda responsabilidade que o Senhor coloca em qualquer 

homem. É por essa razão que Tiago adverte: "Não muitos de vocês se tornarem 

professores, meus irmãos, sabendo que, como tal, será punido com julgamento 

mais severo. Para todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não 



tropeça no que ele diz, ele é um homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo, 

assim "(Tiago 3: 1-2). Nenhum ser humano para além de Jesus jamais falou 

perfeitamente, nem mesmo os profetas ou apóstolos, exceto quando a gravação 

Palavra revelada de Deus. Tiago prontamente incluído a si mesmo ("para todos 

tropeçamos") entre aqueles que falam de modo imperfeito e que, portanto, deve 

ter um cuidado especial para evitar que suas imperfeições de nublando seu 

testemunho e manchando o nome de seu Senhor. 

Essa responsabilidade é especialmente temível na medida em que é realizada na 

presença de Deus e de Cristo Jesus. A construção grega também permite a 

renderização "na presença de Deus, mesmo Cristo Jesus. " Esta formulação 

parece especialmente apropriada neste contexto por causa do seguinte 

referência de Paulo a Cristo como Juiz. Jesus disse: "Nem mesmo o Pai a 

ninguém julga, mas deu todo o julgamento ao Filho" (João 5:22; cf. vv. 26-

27). Não se trata, é claro, que um crente nunca vive ou ministros para além da 

presença do Pai e do Espírito Santo. Mas Paulo aqui enfatiza a responsabilidade 

exclusiva do crente para o Filho, não como Salvador e Senhor, mas como 

juiz. O ponto de partida da primeira metade da frase é que cada ministro que é 

chamado por Cristo Jesus, o Filho, constantemente ministros sob o escrutínio 

onisciente de Sua divina presença. 

A frase na presença de paralelos um formato comum usado nos tribunais 

romanos e documentos legais e teria sido familiar a Timóteo e outros daquela 

época. A convocação típico pode ter começado: "O caso será elaborado contra 

você no tribunal em Hierápolis, na presença do juiz honrado Festus, magistrado 

chefe." 

Serviço de Cristo Jesus não só é feito antes de sua constante olhar atento, mas 

também estará sujeito ao julgamento deste infinitamente maior do 

magistrado, que há de julgar os vivos e os mortos (cf. Mt 25: 34-41; Atos 10.: 

42; 17: 30-31). 

No Novo Testamento, Krino ( para julgar ) tem inúmeras nuances de 

significado, que vão desde o sentido amplo e geralmente positivo de formar 

uma opinião ou de resolver um problema (como em Lucas 07:43; Atos 4:19) ao 

incomensuravelmente mais sentido grave e negativo de condenar ou 

condenando (como em João 12:48; Atos 13:27;. 2 Tessalonicenses 2:12). 

O Novo Testamento revela três julgamentos distintos de seres humanos que 

Cristo conduzirá: o julgamento assento bema de apenas crentes:; (1 Cor 3 12-

15; 2 Cor. 5:10). as ovelhas e cabras julgamento das nações, em que os crentes 

serão separados dos incrédulos:; (Mt 25, 31-33).e julgamento do grande trono 

branco de apenas incrédulos (Ap 20: 11-15). 



No presente texto, o foco de Paulo está no julgamento dos crentes, todos eles 

de um dia irá "comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um seja 

recompensado por suas obras no corpo do Senhor, de acordo com o que ele fez, 

seja bom ou ruim "(2 Cor 5:10; cf. 1 Cor. 3: 12-15.). E a ênfase não é tanto 

sobre o pregador de proclamar essa verdade aos outros, embora essa idéia está 

implícita, como na excelência do seu próprio ministério à luz do referido 

acórdão. 

Em contraste marcante com tribunais humanos, no bar do divino julgamento-a 

título oneroso, a separação, ou condenação, não haverá nenhum argumento, 

nenhuma nova evidência a ser revelado, nenhuma contra-interrogatório, não há 

testemunhas para chamar, sem desculpas, sem júri de pares, e não cabe 

recurso. Da maneira mais absoluta, a decisão do juiz será final. 

Quando estivermos diante de nosso Senhor onisciente, ele já sabe, muito melhor 

do que nós mesmos podemos saber mesmo em nossos momentos mais honestos, 

exatamente como fiel e piedosas nossa vida tem sido. Não é um ano ou um mês, 

e não uma hora, minuto, segundo, ou escapa à sua notificação ou o seu 

julgamento. Paulo podia dizer com toda a honestidade: "Eu sou consciente de 

nada contra mim mesmo." No entanto, ele passou a dizer: "Mas eu não estou 

por esta absolvido; mas aquele que examina me é o Senhor, pois, não ir em 

julgar antes do tempo, mas espere até que o Senhor venha o qual também trará 

à luz. as coisas escondido na escuridão e divulgar os motivos do coração dos 

homens, e, em seguida, o louvor de cada homem virá-lo de Deus "(1 Cor 4: 4-

5.). 

A construção gramatical de 2 Timóteo 4: 1 sugere a idéia de iminência, 

que Cristo Jesus ... é sobre a julgar momentaneamente, e dá uma segunda 

razão para a carga solene de Paulo a Timóteo. 

Como já foi referido, este juízo particular será o julgamento assento bema de 

todos os crentes, tanto os vivos e os mortos, depois de Cristo Jesus leva-los 

para estar com Ele no arrebatamento (1 Ts 4: 13-18.). O apóstolo exulta alguns 

versículos depois que "não é reservada para mim a coroa da justiça, que o 

Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a 

todos quantos amam a sua vinda "(2 Tim. 4: 8). Foi à luz desse mesmo 

julgamento e recompensa que, em sua carta anterior, Paulo admoestou Timóteo 

para "manter o mandamento imaculado, irrepreensível, até à manifestação de 

nosso Senhor Jesus Cristo" (1 Tim. 6:14). Em sua carta a Tito, por escrito, 

talvez, um ano antes de 2 Timóteo, o apóstolo escreveu: "Porque a graça de 

Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a 

negar desejos impiedade e mundanas ea viver de forma sensata, justa e 

piedosamente a idade presente, olhando para a bendita esperança ea 

manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo "(Tito 2: 

11-13). 



Prestação de contas final de um pregador não é um conselho, uma igreja local, 

uma denominação, ou qualquer outra instituição humana, não importa como 

doutrinariamente som e piedoso que seja, mas para o Senhor, que vos chamou 

e lhe deu o poder e que um dia julgá-lo. Paulo tanto pregou e viveu na luz dessa 

verdade. Ele poderia, portanto, pedem aos crentes da Galácia retoricamente: 

"Estou agora a procurar o favor dos homens ou o de Deus? Ou eu estou lutando 

para agradar a homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não 

seria um servo de Cristo" (Gal. 1:10). Por uma questão de exemplo, um fiel 

ministro está preocupado com as coisas em sua vida e ministério de que os 

outros podem ver. Mas ele é extremamente preocupado com as coisas que só o 

Senhor pode ver. E, provavelmente, mais frequentemente do que não, a 

qualidade das coisas que somente Deus pode ver acabará por se tornar evidente 

na qualidade das coisas que os homens podem ver. 

Quando o escultor francês criou a magnífica estátua da liberdade como um 

presente de seu próprio país para os Estados Unidos, não havia aviões ou 

helicópteros. No entanto, ele fez a estátua de tal detalhe completo que até o topo 

de sua cabeça estava perfeitamente esculpido. Mal sabia que o artista sabe que 

um dia dezenas de milhares de pessoas por ano podem sobrevoar a estátua e ser 

capaz de apreciar a excelência completa de sua obra. Foi essa preocupação pela 

excelência que motivou o ministério de Paulo, uma preocupação que ele 

desejava seu amado Timóteo para compartilhar. 

Epiphaneia ( aparecer ) significa literalmente "a brilhar" e foi usado pelos 

gregos antigos da suposta aparição de um deus pagão aos homens. William 

Barclay observa que também foi usado por imperadores romanos. "Sua 

ascensão ao trono do Império era o seu epiphaneia ;. e, em particular, e este é o 

fundo do pensamento de Paulo aqui, ele foi usado de uma visita do Imperador 

para qualquer província ou cidade aparição do imperador em qualquer lugar era 

seu epiphaneia . Obviamente, quando o Imperador foi devido a visitar qualquer 

lugar, tudo foi colocado em perfeita ordem "( Cartas a Timóteo, Tito e 

Filemom [Filadélfia: Westminster, 1957], 233). 

No Novo Testamento, o substantivo epiphaneia é encontrado somente nas 

cartas de Paulo. Ele usa-lo uma vez da encarnação de Cristo (2 Tm 1:10.) E uma 

vez da sua vinda para destruir o Anticristo no final da Grande Tribulação (2 

Tessalonicenses 2: 8.). Em todos os quatro outros casos, ele usa-lo de Cristo 

levando os Seus santos para estar com Ele no arrebatamento (aqui, em 1 Tim 

6:14; 2 Tim. 4: 8.; E Tito 2:13). 

Este julgamento particular também terá uma relação especial com terreno de 

Cristo reino, Seu reinado de mil anos, que terá início após a Grande Tribulação 

e a batalha do Armagedom e, finalmente, se fundem com o estado 

eterno. Naquela época, ressuscitados, arrebatados, e santos premiados do 

Senhor vai voltar com ele para estabelecer Seu milenar reino. "O que vencer", 



Ele promete: "Vou conceder a ele a sentar-se comigo no meu trono, assim como 

eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono "(Ap 3:21). Quando 

eles se diante do Cordeiro no seu trono celestial, os quatro animais e os vinte e 

quatro anciãos vão cantar: "E tu os a ser um reino e sacerdotes para o nosso 

Deus, e eles reinarão sobre a terra" (Rev. 5:10). 

O conteúdo de sua Comissão 

pregar a palavra; (4: 2a) 

O fiel ministro de Jesus Cristo é ordenado a pregar a palavra, que incide sobre 

o conteúdo do que é proclamado. Preach traduz o primeiro dos nove 

imperativos Paulo usa nesta passagem, cinco deles no versículo 2 (preach, estar 

pronto, reprovar, repreende, exorta) e quatro no verso 5 (sede sóbrios, aguentar, 

não, cumprir). 

Pregar é de kerusso , que significa arauto, proclamar publicamente. Nos 

tempos do Novo Testamento, o arauto, atuando como mensageiro imperial, iria 

percorrer as ruas de uma cidade para anunciar eventos especiais, tais como o 

aparecimento do imperador. Suas funções também incluiu o anúncio público de 

novas leis ou políticas governamentais e ações. 

-Se não apenas Paulo foi nomeado um apóstolo, mas também, como Timóteo, 

foi nomeado pregador (1 Tim. 2: 7; cf. 2 Tm 1:11.). Mas por causa do espírito 

tímido de Timóteo, essa tarefa foi especialmente desafiador para ele. Ele não 

tem a personalidade naturalmente forte e agressivo ou constituição de seu 

mentor. Ele também pode não ter tido o treinamento formal ou habilidade 

intelectual para argumentar com sucesso em um nível humano com errorists 

mais sofisticados e experientes e em torno da igreja. Ele, sem dúvida, sentiu-se 

inadequado e intimidados quando apresentaram argumentos para os quais ele 

ainda não tinha desenvolvido uma polêmica apologético ou bem sucedida. E 

aos olhos de alguns crentes de Éfeso, ele também era deficiente por causa de 

sua juventude, apesar de Paulo já havia lhe aconselhou a desconsiderar essas 

críticas (1 Tm. 4:12). Além da resistência dentro da igreja, Timoteo enfrentado 

crescente hostilidade dos judeus incrédulos e para o governo romano. Foi 

perseguido por aqueles inimigos que tinha colocado Paulo na prisão. 

Havia outras razões por Timoteo poderia ter sido tentado para abafar sua 

proclamação, especialmente a do evangelismo, que Paulo menciona no 

versículo 5. Timoteo percebeu que a idéia de salvação exclusivamente pela 

graça de Deus é executado totalmente contrária ao pensamento de homens 

naturais e muitas vezes é reuniu-se com raiva ou indiferença. Mas quando 

pregando para os incrédulos, sejam judeus ou gentios, Timoteo era ser como 

Noé, que "era um homem justo e perfeito em seu tempo; [e] andou com Deus" 

(Gênesis 6: 9; cf. Heb. 11: 7). Timóteo também era ser como Noé em ser um 



"pregador da justiça" (2 Pedro 2: 5). Muito antes de que Deus fez sua aliança 

com Abraão, antes que Ele fez sua aliança com Israel e deu-lhes a lei no Sinai, 

e ainda mais tempo antes que ele fez o pacto final e perfeita através de Seu 

Filho, Jesus Cristo, Noé pregou a justiça de Deus para a sempre antediluvianos 

mais-perverso. Tanto quanto sabemos, Noé não foi perseguido, mas sabemos 

que a sua pregação por cem anos, enquanto ele estava a construir a arca caiu em 

ouvidos completamente indiferentes, porque não uma única alma fora de sua 

família imediata de confiança em Deus e foi salvo. 

Como todo pregador da verdade de Deus aos incrédulos, Timoteo também era 

ser como Jonas, que declarou à ímpia cidade pagã de Nínive, "Ainda quarenta 

dias, e Nínive será subvertida" (Jonas 3: 4). Em grande contraste com a de Noé, 

no entanto, a pregação de Jonas produziu uma resposta incrível de 

arrependimento e fé no Deus verdadeiro. "Os homens de Nínive se levantarão 

com esta geração no julgamento", Jesus declarou: "ea condenarão, porque se 

arrependeram com a pregação de Jonas" (Mat. 12:41). 

Timóteo era para ser como "João Batista [que] veio, pregando no deserto da 

Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque o Reino dos céus está próximo" (Mt 

3: 1-2.), E que, em seguida, proclamada "o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 

do mundo!" (João 1:29). 

Por palavra, Paulo significa, sem dúvida, toda a Palavra de Deus, a Sua 

completa verdade revelada, que o apóstolo também chama de "todo o propósito 

de Deus" (Atos 20:27) e que acaba referidos como "os escritos sagrados" e da 

"Escritura" (. 2 Tim 3: 15-16). 

Um pregador não pode continuar a fielmente pregar e ensinar de 

Deus palavra a menos que ele protege cuidadosamente sua verdade. "Ó 

Timóteo, guarda o que foi confiado a você", Paulo havia alertado em sua carta 

anterior, "evitando tagarelice mundana e vazia e os argumentos contraditórias 

do que é falsamente chamado 'conhecimento'" (1 Tim. 6:20). Perto do início 

desta segunda carta, ele advertiu: "Manter o padrão das sãs palavras que você 

ouviu de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus," e ", da Guarda, por 

meio do Espírito Santo que habita em nós, o tesouro que foi confiada a vós "(2 

Tim. 1: 13-14). Ele também implorou Timoteo para lidar com "bem a palavra 

da verdade" (2 Tim. 2:15), porque a verdade que é pouco retido, guardado, e 

manipulados inevitavelmente será mal ensinado. 

Depois de declarar a verdade maravilhosa primeiro proclamada pelo profeta 

Joel (2:32) que "quem vai invocar o nome do Senhor será salvo", Paulo pergunta 

retoricamente em sua carta à igreja de Roma, "Como então eles [ incrédulos] 

invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não 

ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se 

não forem enviados? " Novamente citando o Antigo Testamento, desta vez de 



Isaías 52: 7, o apóstolo, em seguida, exulta: "Quão formosos são os pés dos que 

trazem alegres novas de coisas boas!" (Rom. 10: 13-15). 

Segundo a sua própria pregação Paulo disse: 

Eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus dado em mim para 

o seu benefício, para que eu possa exercer plenamente a pregação da palavra de 

Deus, ou seja, o mistério que esteve oculto dos últimos séculos e gerações; mas 

agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são 

as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a 

esperança da glória. E nós proclamamos, advertindo todo homem e ensinando 

a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito 

em Cristo.E para este fim também trabalho, combatendo segundo a sua energia, 

o que poderosamente trabalha dentro de mim. (Colossenses 1: 25-29) 

Há oradores talentosos que podem influenciar uma audiência com o poder de 

sua retórica persuasiva. Há homens que são erudito, experiente, bem treinado, 

e mundano-wise, que podem causar outros homens a mudar de opinião sobre 

certos assuntos. Há homens que podem se relacionar histórias comoventes que 

arrastam o coração do ouvinte e movê-lo emocionalmente. Ao longo da história 

da igreja, incluindo o nosso próprio tempo, Deus escolheu para dotar alguns 

ministros com tais habilidades. Mas Deus também optou por não abençoar cada 

pregador fiel nesses modos particulares. No entanto, Ele os acusa a mesma 

tarefa de pregar Sua Palavra, porque o poder ea eficácia da pregação espiritual 

não descansa na habilidade do orador, mas na verdade. 

Intelectualmente brilhante como ele era, o apóstolo testemunhou aos crentes de 

Corinto: "Irmãos, eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, 

anunciando-vos o testemunho de Deus Porque decidi nada saber entre vós, 

senão a Jesus Cristo, e. Ele crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, 

temor e grande tremor. E a minha mensagem e minha pregação não consistiram 

em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de 

poder, que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder 

de Deus "(1 Cor. 2: 1-5). Em sua próxima carta a essa igreja, ele disse: "Nós 

não nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e nós mesmos pregar como 

vossos servos por amor de Jesus" (2 Cor. 4: 5). 

De longe a maneira mais confiável e eficaz para proclamar toda a Palavra de 

Deus é pregar que expositorially. Em seu livro O Ministério da Palavra, do 

século XIX, o escocês William Taylor escreve: 

Por pregação expositiva, eu quero dizer que o método do discurso púlpito que 

consiste na interpretação consecutiva, e aplicação prática, de um livro do cânon 

sagrado .... Exposição é a apresentação para o povo, de modo inteligível e 

convincente, do significado do escritor sagrado .... É a resposta honesta que o 



pregador dá, após estudo fiel, a estas perguntas: "Qual é a mente do Espírito 

Santo nesta passagem?" e "Qual é a sua relação com as verdades cristãs 

relacionados, ou sobre a vida e conversa do próprio Cristão?" ([Grand Rapids: 

Baker, 1975], 155, 157, 159) 

Como incontáveis homens antes e depois de seu tempo, Taylor pregou expositorially porque 

ele queria conhecer a mente do Espírito, porque ele queria saber como uma verdade Escritura 

deu em cima de outro, e ele teve que cuidadosamente entender o que Deus desejava para o 

seu povo. 

Por muitas razões, proclamação fiel e cheio de a palavra é a única forma 

correta de pregar. Em primeiro lugar, tal pregação deixa Deus falar um pouco 

do que o homem, porque ele declara a própria Palavra de Deus. E é um 

privilégio incrivelmente emocionante para dar voz a Deus! 

Em segundo lugar, pregando a palavra é a única forma correta 

de pregar porque traz o pregador em contato direto com a mente do Espírito 

Santo, o autor das Escrituras. É por essa razão que o pregador da Palavra 

encontra o processo de estudo e descoberta para ser ainda mais gratificante do 

que a pregação que resulta dele, gratificante como isso pode ser. 

É trágico e intrigante que tantos pregadores que reconhecem Escritura para ser 

a própria Palavra de Deus passam mais tempo investigando e interagindo com 

as mentes limitadas e imperfeitas de outros homens do que mergulhar na mente 

infinita e santo de Deus. Parte da razão, é claro, é que muitos ouvintes realmente 

não querem mergulhar nas profundezas da justiça e da verdade de Deus, porque 

ela expõe sua própria superficialidade e do pecado. Paulo já avisou Timóteo 

sobre o perigo de aqueles que detêm "a uma forma de piedade, embora tenham 

negado o seu poder" (2 Tim. 3: 5). Mais tarde na presente passagem ele vai 

avisar novamente que "virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina; ... e 

se recusarão a dar ouvidos à verdade, e voltando às fábulas" (2 Timóteo 4: 3. -

4; cf. Atos 20: 29-30). 

Em terceiro lugar, pregando a palavra é a única forma correta 

de pregar porque força o pregador proclamar toda a revelação de Deus, 

incluindo aquelas verdades que até mesmo muitos crentes acham difícil 

aprender ou aceitar. 

Em quarto lugar, pregando a palavra é a única forma correta de pregar porque 

promove a alfabetização bíblica em uma congregação, não só através do que é 

aprendido com o próprio sermão, mas também através do aumento da vontade 

de estudar as Escrituras com mais cuidado e de forma consistente por conta 

própria. O pastor fiel, e todos os outros crentes fiéis, gostam de aprender a 

Palavra de Deus, porque eles adoram o Deus da Palavra. 



Em quinto lugar, pregando a palavra é a única forma correta de pregar porque 

carrega autoridade máxima. É a auto-revelação completa e perfeita do próprio 

Deus e de Sua vontade divina para a humanidade, que Ele criou à Sua própria 

imagem. 

Em sexto lugar, pregando a palavra é a única maneira correta 

de pregar porque só esse tipo de pregação pode transformar tanto o pregador 

ea congregação. 

A razão última e mais convincentes de que a pregação da palavra é a única 

maneira correta de pregar é simplesmente que é a Sua própria Palavra, e só Sua 

própria Palavra, que o Senhor chama e comissiona Seus pregadores para 

proclamar. 

No livro acima mencionado, William Taylor escreve: "Que nunca ser 

esquecido, então, que aquele que subiria para eminência e utilidade no púlpito, 

e tornar-se" sábios em ganhar almas ", deve dizer da obra do ministério, "Uma 

coisa que eu faço." Ele deve se concentrar todo o seu coração e da vida em cima 

do púlpito. Ele deve dar seus dias e suas noites com a produção desses 

endereços pelos quais Ele busca convencer os julgamentos e mover os corações 

e elevar a vida dos seus ouvintes "(p. 7 ). 

O alcance de sua Comissão 

estar pronto a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta, 
com toda a paciência e instrução. (4: 2b) 

Para ser eficaz, um fiel pregador deve compreender o alcance da sua comissão, 

que Paulo aqui resume. 

Como qualquer outro trabalhador efetivo, ele deve estar pronto. Este é o 

segundo comando Paulo usa no versículo 2 e traduz ephistēmi , que tem uma 

ampla gama de significados, conforme determinado pelo tenso, humor e 

voz. Muitas vezes conota rapidez, como em Lucas 2: 9 ("de repente parou 

diante") e Atos 12: 7 ("apareceu de repente"; cf. 1 Tes. 5: 3); ou contundência, 

como em Lucas 20: 1 ("confrontados") e Atos 4: 1; 06:12; 23:27 ("veio em 

cima"). No imperativo aoristo ativo, como aqui, a palavra carrega as idéias 

complementares de urgência, preparação e prontidão. Pode ser utilizado de um 

soldado que está pronto para ir para a batalha em qualquer momento ou de um 

guarda que mantém continuamente alerta para qualquer ameaça de infiltração 

ou ataque pelo inimigo. 

Para o pregador fiel, estar pronto carrega significados semelhantes de 

gravidade e de vigilância. Ele deve se sentir como Jeremias, que sentiu sob 

compulsão divina para profetizar. "Se eu disser: 'Eu não vou lembrar Dele ou 



mais falar em seu nome", ele declarou, "e depois no meu coração torna-se como 

um fogo ardente, encerrado nos meus ossos; e estou fatigado de segurá-lo, e Eu 

não posso suportá-lo "(Jer. 20: 9; cf. 5:14). 

Enquanto Paulo ficou em Caesarea por alguns dias em seu caminho de volta a 

Jerusalém depois de sua terceira viagem missionária, o profeta Ágabo "tomou 

o cinto de Paulo e ligando os seus próprios pés e mãos, e disse: 'Isto é o que o 

Espírito Santo diz:" Em Desta forma, os judeus em Jerusalém irá vincular o 

homem a quem pertence este cinto e entregarão nas mãos dos gentios "," ... os 

moradores locais começaram pedindo-lhe para não ir a Jerusalém. " Mas a 

resposta imediata de Paulo foi: "O que você está fazendo, chorando e magoando 

meu coração Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em 

Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus" (Atos 21: 11-13) . 

Essa sensação de disposição e vontade de servir ao Senhor a qualquer custo e 

em qualquer momento, não só deve caracterizar cada pregador fiel, mas também 

todos os cristãos fiéis. Pedro exortou seus leitores, a maioria dos quais sofriam 

severa perseguição de Roma, "santificai a Cristo, como Senhor, em vosso 

coração, estando sempre pronto para fazer uma defesa a todo aquele que vos 

pedir a dar conta da esperança que há em vós, mas com mansidão e respeito "(1 

Pedro 3:15). Escrevendo aos crentes na igreja onde Timoteo agora estava 

ministrando, Paulo implorou: "Tenha cuidado como você anda, homens, não 

como néscios, mas como sábios, aproveitando ao máximo o seu tempo, porque 

os dias são maus" (Ef. 5:15 -16). 

No seu clássico Lições aos meus alunos, Charles Spurgeon escreveu: "O que 

em um ministro cristão é a qualidade mais importante para garantir o sucesso 

em ganhar almas para Cristo? ... veemência. E se me pedissem uma segunda ou 

terceira vez, eu deveria não variar a resposta .... O sucesso é proporcional à 

seriedade do pregador "([Grand Rapids: Zondervan, 1955], 305). 

Somente o estudo contínuo da Palavra de Deus, a comunhão com Ele na oração, 

e submissão ao Seu Espírito Santo pode manter viva uma sensação de 

estimulante ânsia de pregar. Além da Palavra e da oração, a pregação mais 

talentoso e ortodoxa vai crescer espiritualmente obsoleto, para o pregador e para 

os ouvintes. No livro que acabamos de citar, Spurgeon disse: "Ele, que no final 

de 20 anos ministério entre as mesmas pessoas está mais vivo do que nunca, é 

um grande devedor ao Espírito vivificante" ( Palestras, 309). 

O pregador fiel deve estar pronto a tempo e fora de temporada, quando é 

conveniente e quando não é, quando é imediatamente gratificante e quando não 

é, quando a partir de uma perspectiva humana, parece adequado e quando isso 

não acontece. Sua proclamar a Palavra de Deus não deve ser ditada pela cultura 

popular e de decência, pela tradição, pela estima na comunidade (ou mesmo na 

igreja), mas unicamente pelo mandato do Senhor. 



Um dos próximos três commands- corrige, repreende, e exortar -o dois 

primeiros são negativos, e em terceiro lugar é positivo. 

Reprovar e repreensão estão intimamente relacionados em significado e são 

o terceiro e quarto imperativos nesta passagem. Paulo acaba de declarar que 

toda a Escritura é "rentável para ... repreensão" (3:16). Como observado no 

capítulo comentário anterior, elegmos (reprovação) carrega a idéia de corrigir o 

mau comportamento ou falsa doutrina. Reprovando pode ter mais a ver com o 

que afeta a mente, com a ajuda de uma pessoa a entender que o que ele acredita 

ou está fazendo é errado. Repreensão, por outro lado, pode ter a ver com o 

coração, com trazer uma pessoa sob a convicção de culpa. Para reprovar é 

refutar erro e má conduta com o argumento bíblico cuidadoso; a repreensão é 

trazer a pessoa que errou ao arrependimento. O primeiro revela a malignidade 

do pecado, enquanto o segundo divulga a pecaminosidade do pecador. 

A primeira chamada do evangelho reflete essa reprovação, chamando para os 

homens a se arrependerem de seus pecados. Ao preparar o caminho para o 

Messias, João Batista declarou: "Arrependam-se, pois o Reino dos céus está 

próximo" (Mateus 3: 2.). Ele não só pregou contra o pecado em geral, mas 

contra os pecados específicos de pessoas particulares. "Quando o tetrarca 

Herodes foi repreendido por ele [João Batista] por causa de Herodias, mulher 

de seu irmão, e por causa de todas as coisas más que Herodes tinha feito, 

acrescentou esta também a todos eles, que ele trancou João em prisão "(Lucas 

3: 19-20). 

Como João Batista, Jesus começou Seu ministério público, chamando os 

pecadores, ao arrependimento. Depois de ser batizado por João e passar 

quarenta dias e noites no deserto, sendo tentado por Satanás ", a partir de então, 

começou Jesus a pregar ea dizer: Arrependei-vos, porque o Reino dos céus está 

próximo" (Mat. 4:17) . Embora Jesus mencionou o amor de Deus em várias 

ocasiões, Ele nunca pregou uma mensagem sobre esse tema. Mas Ele pregou 

inúmeras mensagens de condenação do pecado de Deus, em Seu julgamento 

dos pecadores, e sobre a necessidade do pecador para o arrependimento. O 

pecador impenitente não tem esperança no amor de Deus, porque o amor de 

Deus é inseparável da Sua santidade e justiça. Uma pessoa que se recusa a ser 

purificados de seus pecados pela graça de Deus não tem perspectiva de ser 

aceito no céu por Seu amor. 

Imediatamente após o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, seus ouvintes 

"foram perfurados para o coração, e disse a Pedro e aos demais apóstolos: 

'Irmãos, o que devemos fazer?" E Pedro disse-lhes: "Arrependei-vos, e cada um 

de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, 

e recebereis o dom do Espírito Santo" (Atos 2: 37-38). 



Responsabilidade contínua do pregador é expor, reprovar, e repreender o 

pecado. O pecado é a que separa totalmente descrentes de Deus e que separa 

temporariamente crentes de íntima comunhão com o seu Senhor. Portanto, 

Paulo aconselhou os crentes em Éfeso: "Não participar das obras infrutuosas 

das trevas, mas em vez disso, mesmo expô-los" (Ef. 5:11). 

Ele alertou Tito sobre esses pecadores que se infiltrar na igreja: "Há muitos 

homens rebeldes, paroleiros e enganadores, especialmente os da circuncisão, 

que devem ser silenciadas, porque eles são perturbadoras famílias inteiras, 

ensinando coisas que não deveriam ensinar, para o bem de torpe ganância .... 

Por esta causa reprová-los severamente para que sejam sãos na fé "(Tito 1: 10-

11, 13). 

O pecado deve ser abordado entre os crentes também. Em sua primeira carta a 

Timóteo, Paulo ordenou: "Aqueles que vivem no pecado, repreende-os na 

presença de todos, para que também os outros tenham temor" (1 Tim. 5:20). 

Paulo próxima dá Timoteo o imperativo positivo para exortar, que é 

de parakaleo , uma palavra comum Novo Testamento, que podem variar em 

termos de simplesmente chamando alguém para admoestar, que é claramente o 

sentido neste contexto. Ele também carrega a idéia de encorajamento. Depois 

de ter reprovado e repreendeu os crentes desobedientes sob seus cuidados, o 

pregador fiel é, então, para vir ao lado deles no amor e incentivá-los a mudança 

espiritual. 

Esse é o espírito com o qual o próprio Paulo pastoreou aqueles sob seus 

cuidados. Ele lembrou os crentes em Tessalônica: "Você sabe o que foram 

exortando e incentivando e implorando cada um de vocês como um pai a seus 

filhos, de modo que você pode andar de uma maneira digna de Deus, que vos 

chama para o seu reino e glória "(1 Tessalonicenses 2:. 11-12; cf. Col. 

1:28). Mais tarde, na carta, ele aconselhou os fiéis a fazer o que ele tinha feito, 

dizendo: "Pedimos-vos, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, encorajar 

os desanimados, ajudar os fracos, sejam pacientes com todos os homens" (5:14). 

Não são apenas as coisas que um pregador diz e faz importante, mas também a 

maneira como ele as diz e faz. Ele é reprovar, repreender e exortar com 

paciência. Makrothumē ( paciência ) significa literalmente "permanecer sob" 

e, portanto, é muitas vezes traduzida como "endurance" (ver, por exemplo, 

Lucas 21:19; 2 Cor. 6: 4; Tiago 1 : 3) ou "perseverança" (ver, por exemplo, 

Tiago 1:12; 2 Coríntios 12:12).. Mas aqui Paulo está falando especificamente 

de paciência com as pessoas, com os membros de um bando que pode ter sido 

persistentemente teimosa e estavam resistindo advertências de seu pastor. Mas 

o pastor não é tornar-se irritado ou com raiva, lembrando que ele próprio está 

com firmeza, mas com amor e paciência responsabilizados pelo Grande Pastor, 

o nosso supremo exemplo de paciência. Paulo advertiu os crentes em Roma, 



"Você acha que isso, ó homem, quando você passar julgamento sobre aqueles 

que praticam tais coisas e fazer o mesmo a si mesmo, que você vai escapar do 

juízo de Deus? Ou você acha que levemente as riquezas da sua bondade, 

tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao 

arrependimento? " (Rom. 2: 3-4). Se o perfeito Filho de Deus é tão amável, 

tolerante e paciente com os pecadores, o quanto são Seu povo obrigado a ter 

essas atitudes? 

Embora mencionado no final do verso, Didaqué ( instrução ) é fundamental 

para a pregação, reprovando, para a repreensão, exortação. É somente através 

de ensino cuidadoso da Palavra que essas tarefas podem ser realizadas com 

êxito por um pastor. Um incrédulo não será condenado por seu pecado e vir a 

salvação para além de alguma instrução da Palavra de Deus sobre a sua 

condição perdida e sua necessidade de fé salvadora em Jesus Cristo. Nem um 

crente ser condenado por seu pecado e levados ao arrependimento e restauração 

além do trabalho da Palavra em seu coração. 

Não é por autoridade ou pessoal de um pregador de persuasão, não importa o 

quão bem ele sabe Escritura ou como altamente ele é talentoso, mas unicamente 

pela autoridade e poder da própria Escritura, iluminada e aplicada pelo Espírito 

Santo, que qualquer ministério ou serviço cristão pode ser espiritualmente 

eficaz e agradável ao Senhor. Em 4: 2 Paulo essencialmente reitera o que ele 

acaba de declarar, ou seja, que "toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para 

o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, que o 

homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra "(3: 

16-17). 

A urgência de sua Comissão 

Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas 

querendo ter comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores 

conforme as suas próprias concupiscências; e se recusarão a dar 
ouvidos à verdade, e voltando às fábulas. (4: 3-4) 

Depois de chamar Timoteo com a excelência na pregação e ensino, Paulo agora 

lhe informa sobre a oposição que eventualmente terá de enfrentar por causa do 

que a pregação e ensino. Pela segunda vez nesta carta (ver 3: 1-5; cf. 1 Tm 4: 

1-3.), As profecias apóstolo sobre o fim dos tempos, dizendo: Pois haverá 

tempo em que não suportarão a sã doutrina . 

Porque não há nenhum antecedente para eles, este pronome possivelmente pode 

se referir ao mundo incrédulo, o que, naturalmente, se opõe, por natureza, a 

verdade de Deus (cf. 1 Cor 2:14; 2 Cor. 4: 4.). Mas a referência de Paulo para o 

tempo virá implica uma mudança de mentalidade, de uma vez duradoura para 

não permanente, caso em que eles se refere aos incrédulos que se tornam 



crentes nominais na igreja, cuja profissão de fé foi apenas superficial. Eles são 

homens e mulheres cujas corações são rochosos e em quem a semente da 

Palavra de Deus não produz fruto. Nas palavras de parábola de Jesus, a semente 

brota imediatamente em suas vidas, mas porque não há profundidade de crença 

não existe raiz espiritual. Portanto, quando eles são testados pelo calor do 

mundo ímpio, sua profissão é superficial "arrasada" e faz secar rapidamente 

(Mat. 13: 5-6). Isso descreve a urgência da comissão de Timóteo: Muitos 

crentes nominais ( eles ) na igreja de Éfeso, eventualmente, viria a rejeitar seu 

fiel pregação da Palavra, um padrão que se repete ao longo dos séculos. 

Kairos não se refere a cronológica, mas epocal tempo, um período ou era 

do tempo. É a mesma palavra que Paulo usa no capítulo anterior no que diz 

respeito a "tempos perigosos" que viriam "nos últimos dias", e, sem dúvida, 

refere-se ao mesmo período de tempo como aqui. 

Jesus deu um aviso semelhante no início de seu ministério: 

Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos; portanto, ser astutos como 

as serpentes e simples como as pombas. Mas cuidado com os homens; pois eles 

vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas; e você deve 

mesmo ser levados perante governadores e reis, por minha causa, como um 

testemunho para eles e aos gentios. E o irmão entregará à morte o irmão, e um 

pai a seu filho; e filhos se levantarão contra os pais e levá-los a ser condenado 

à morte .... E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas é aquele 

que perseverar até o fim, que será salvo. (Mateus. 10: 16-18, 21-22) 

Perto do fim do Seu ministério, como Ele compartilhou a Última Ceia com seus 

discípulos, Jesus voltou a advertir: "Se o mundo vos odeia, você sabe que ele 

tem odiado Me antes de odiar você. Se você fosse do mundo, o mundo amar o 

seu próprio;. mas porque não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por 

isso o mundo vos odeia vos da palavra que vos disse: 'Um escravo não é maior 

que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós; se 

guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa Mas todas essas coisas 

que eles vão fazer com você por causa do meu nome, porque não conhecem 

aquele que me enviou "(João. 15: 18-21; 16: 1-2). 

Por causa do que estava por vir para Timóteo, a necessidade de sua pregação 

destemido, intransigente da Palavra tornou-se cada vez mais premente. O tempo 

viria, talvez não muito tempo fora, quando ele teria menos e menos 

oportunidade de pregar e de resposta cada vez menos para a verdade, 

proclamou. 

Anecho ( suportar ) tem a idéia básica do que sustenta ou se agarrar, 

especialmente em face da dificuldade, e também pode ser traduzida por 

"tolerar". Muitas pessoas na igreja em Éfeso se tornaria intolerante com a 



palavra não adulterada, de sã doutrina, e da pregação dele de 

Timóteo. Som traduz uma forma do verbo hugiainō , o que significa ser 

saudável, e é o termo da qual deriva " higiene. " Ele é processado "sãos e salvos" 

na história do filho pródigo (Lucas 15:27). Timoteo enfrentaria aumentando a 

resistência a doutrina que estava espiritualmente saudável e nutritivo, que foi 

fiel à palavra-por "escritos sagrados" de Deus (3:15), para o sopro de Deus 

"Escritura" (v. 16). 

Em sua primeira carta, Paulo lembrou a Timóteo que os homens e mulheres que 

são "transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores ..., ... ímpios e profanos, 

... assassinos e homens imorais e homossexuais e seqüestradores e mentirosos 

e perjuros" ao vivo vidas que são "contrários à sã doutrina" (1 Tim. 1: 9-10). É 

porque a sã doutrina é uma dura repreensão à vida ímpios que é inaceitável e 

intolerável para aqueles que persistem no pecado. Aqueles que vivem contrário 

à sã doutrina ressentir e resistir ao ensino da sã doutrina. 

Mais tarde, na mesma carta, o apóstolo ordenou: "Se alguém defende uma 

doutrina diferente, e não concorda com as palavras de som, de nosso Senhor 

Jesus Cristo, e com a doutrina conforme à piedade, é orgulhoso e nada entende, 

mas ele tem um interesse mórbido em questões polêmicas e disputas de 

palavras, das quais nascem invejas, porfias, linguagem abusiva, suspeitas 

malignas e atritos constantes entre os homens de mente depravada e privados 

da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro "( 1 Tim. 6: 3-5). Foi em 

face de que o perigo de que, perto do início desta segunda carta, Paulo admoesta 

Timóteo: "Manter o padrão das sãs palavras que você ouviu de mim, na fé e no 

amor que há em Cristo Jesus Guarda, através do. Espírito Santo que habita em 

nós, o tesouro que foi confiada a vós "(2 Tim 1: 13-14; cf. Tt 1: 9., 13; 2: 8). 

Depois que o Senhor pediu Isaías: "A quem enviarei, e quem há de ir por 

nós?" o profeta respondeu: "Eis-me!" (Isa. 6: 8). Mas Deus advertiu o Seu 

mensageiro querendo que o povo, seu próprio povo escolhido, iria "continuar a 

ouvir, mas ... não percebam; continue procurando, mas ... não entendo", que "o 

coração deste povo [seria ] insensível, seus ouvidos sem brilho, e seus olhos 

dim, para que não vejam com os olhos, ouvir com os ouvidos, entendam com o 

coração, e retornar para serdes curados "(Is. 6: 8-10). 

Timoteo logo teria de enfrentar uma perspectiva similar. Quanto mais fielmente 

ele proclamou a Palavra de Deus, os mais infiéis algumas pessoas na igreja que 

provam ser. 

Essa também é a situação em grande parte da igreja de hoje. Mesmo nas igrejas 

que antes eram genuinamente evangélico, onde a Bíblia era o padrão divino 

para a crença e para a vida, a Palavra de Deus é comprometida. Às vezes ele é 

despojado do seu significado claro ou é relegado para um lugar de autoridade 

secundária trás "revelações" pessoais alegou ser de Deus. Em muitas igrejas que 



pregava a sã doutrina, males que a Palavra de Deus claramente e 

repetidamente condena são apregoados como aceitável. Mulheres são 

ordenados para os ministérios da Bíblia restringe aos homens, e as feministas 

radicais até mesmo rejeitam a idéia de Deus como Pai celestial. Os 

homossexuais não só são bem-vindas, sem repreensão ou arrependimento na 

comunhão da igreja, mas também são bem-vindas para o púlpito. 

Em vez de receber a sã doutrina, tais igrejas ferozmente rejeitá-la, querendo , 

em vez de fazerem cócegas nos ouvidos com noções anti-bíblicas que elevam 

seu nível de conforto, justificar ou ignorar seus pecados. Eles também rejeitam 

como desamor qualquer um que se atreva a responsabilizá-los para doutrinários 

crenças e padrões morais que eles considerem irrelevante e 

anacrônico. Consequentemente, o pregador quem eles menos gostam de ouvir 

traz a mensagem de que eles mais precisam ouvir. 

Não surpreende, portanto, esses falsos cristãos amontoarão para 

si ímpios mestres segundo as suas próprias ímpios desejos. Notável 

estudioso da Bíblia Marvin R. Vincent escreveu com perspicácia: "Se as 

pessoas desejam um bezerro para adorar, um ministerial bezerro-maker é 

facilmente encontrado" ( Estudos palavra no Novo Testamento , vol 4 [New 

York: Scribner, 1904]., 321). 

Essa triste realidade foi verificada várias vezes ao longo da história de 

Israel. Por meio de Jeremias, o Senhor lamentou: "Uma coisa espantosa e 

horrenda se anda fazendo na terra: os profetas profetizam falsamente, e os 

sacerdotes se pronunciar sobre a sua própria autoridade, e ! o meu povo assim 

o deseja " (Jer. 5: 30-31, grifo do autor). Não muitos anos mais tarde, o Senhor 

disse a Ezequiel: "Eles vêm para você como as pessoas vêm, e sentar-se diante 

de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não fazê-las, para que eles 

fazem os desejos lascivosexpressas por sua boca, e seu coração vai após o lucro 

E eis que tu és para eles como uma canção sensual por alguém que tem uma 

bela voz e joga bem em um instrumento;. porque ouvem as tuas palavras, mas 

não praticá-los "(Ez 33. : 31-32, grifo do autor). Aparentemente, este profeta 

era um orador cativante para quem o povo gostava de ouvir puramente por sua 

impressionante oratória. Mas eles totalmente rejeitado o que ele tinha a dizer, 

sendo determinada, em vez de cumprir os seus "desejos lascivos" e buscar "o 

seu ganho." Eles não estavam interessados em aprender a verdade, mas eram 

muito parecidas com "todos os atenienses e estrangeiros" a quem Paulo se 

confrontam com o evangelho em Atenas, que "costumava passar seu tempo em 

nada mais do que dizer ou ouvir algo novo" (Atos 17: 21). 

Foi a vontade própria de Adão e Eva, os seus próprios desejos, que levou à 

queda, e é que, naturalmente, transmitidas auto-vontade que tem impulsionado 

os seus descendentes desde então. É para agradar aos seus próprios desejos que 

tantas pessoas hoje rebanho para pregadores que ofertar as bênçãos de Deus 



para além de seu perdão, a Sua salvação para além do seu arrependimento, sua 

aceitação como seu Salvador, mas não como seu Senhor. Porque eles adoram o 

"impiedade e injustiça" que se manifestam os seus próprios desejos, os 

incrédulos "suprimir a verdade em injustiça" (Rom. 1:18). Ao fazê-lo, 

eles desviarão os ouvidos da verdade. 

O verbo composto retirarei é desde apostrephō , que significa "para fazer com 

que se virar" e está ativo. Vai virar de lado é desde uma intimamente 

relacionada ektrepō , que significa "para fazer com que a desviar", mas é 

passivo. O verso, portanto, pode ser literalmente prestados ", e fará com que 

eles mesmos para desviarão os ouvidos da verdade, e será causado à voltando 

às fábulas. " Ektrepō às vezes foi usada na medicina para se referir a um 

conjunto deslocado. As mentes e corações daqueles que rejeitam a verdade de 

Deus tornar-se deslocado espiritualmente, bateu para fora da articulação, por 

assim dizer. Paulo usou o mesmo verbo em sua primeira carta a Timóteo 

daqueles que tiveram "já virou de lado para seguir a Satanás "(1 Tim. 5:15, 

ênfase adicionada). 

"Se o nosso evangelho está encoberto," Paulo explicou à igreja de Corinto, "é 

velada para os que estão perecendo, em cujo caso o deus deste século cegou os 

entendimentos dos incrédulos, para que não vejam a luz do o evangelho da 

glória de Cristo, que é a imagem de Deus "(2 Cor. 4: 4). Quando de Deus a 

verdade é conscientemente rejeitado, falsidade de Satanás é, inevitavelmente, 

embora muitas vezes sem saber, se abraçaram. Em outras palavras, a rejeição 

deliberada de Deus verdade torna a pessoa vulnerável a de Satanás mitos. 

Muitas igrejas hoje está a transbordar com aqueles que querem fazerem cócegas 

nos ouvidos com os mitos da crença fácil e as muitas variações de egoísmo e 

do chamado pensamento positivo. Eles vêm a ter seus egos alimentado e seus 

pecados aprovado, para não ter seus corações purificados e suas almas 

salvas. Eles querem apenas para se sentir bem, para não ser feito 

bom. Tragicamente, tais mitos servem para isolar religiosamente as pessoas do 

verdadeiro evangelho e conduzi-los ainda mais do Senhor. 

A atitude de sua comissão 

Mas tu, sê sóbrio em todas as coisas, (4: 5-A) 

O pregador fiel é a sê sóbrio em todas as coisas. Sede sóbrios, o sexto 

imperativo nesta passagem, é de nepho , o que significa, literalmente, para ser 

livre de tóxicos. Aqui, no entanto, ele é usado metaforicamente como o seu 

homólogo Inglês, de ser a cabeça no lugar, bem equilibrado, e no controle das 

faculdades. Por extensão que inclui as idéias de ser estável, firme, firme. 



O sóbrio pregador é como o atleta diligente, que "exerce domínio próprio em 

todas as coisas" que, como o próprio Paulo, corre "de tal forma, como não sem 

objetivo," caixas "de tal forma, não como batendo no ar ", e buffets seu corpo 

para torná-lo seu escravo, para que, depois de" ter pregado aos outros, [ele 

mesmo] deve ser desqualificado "(1 Cor. 9: 25-27). Em meio a um mundo em 

mudança, uma igreja em mudança, e até mesmo um evangelho que a mudança 

não é realmente o evangelho, mas uma distorção do "evangelho de Cristo" (Gal 

1: 7; cf. 2 Cor. 11: 4.) -ele continua comprometido com a verdade imutável da 

Palavra de Deus. 

O pregador fiel se recusa a estar na moda ou comprometer, para ser uma orelha-

revolvimento e homens para agradar ao invés de um para agradar a Deus. Ele 

pode declarar com Paulo: "Porque a nossa exortação não procede de engano, 

nem de impureza, ou por meio do engano; mas, assim como fomos aprovados 

por Deus para ser confiada com o evangelho, assim falamos, não para agradar 

aos homens, mas a Deus, que examina os nossos corações para que nunca veio 

com lisonjas, como você sabe, nem com um pretexto para ganância "(1 

Tessalonicenses 2: 3-5.).. Ele também poderia dizer com o apóstolo: "Porque 

eu estou agora procurando o favor dos homens ou o de Deus? Ou sou eu procuro 

agradar aos homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria 

um servo de Cristo . Por que eu gostaria que você soubesse, irmãos, que o 

evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens "(Gal. 1: 10-

11)," para nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor 

"(2 Cor . 4: 5). 

O custo de sua comissão 

suportar as dificuldades, (4: 5b) 

Sétimo comando de Paulo a Timóteo foi para suportar as dificuldades. O 

verbo kakopatheō ( suportar as dificuldades ) significa, literalmente, a sofrer 

o mal e foi usado por Paulo no início desta carta para descrever seu próprio 

sofrimento para o Senhor (2: 9). Alguns versos antes, o apóstolo tinha usado 

um verbo intimamente relacionado ao pedir a Timóteo para "sofrer dificuldades 

comigo, como um bom soldado de Cristo Jesus" (3 v.). Na época, ele escreveu 

estas palavras, ele estava "já está sendo derramado como oferta de bebida" (4: 

6). Por muitos anos, ele havia sofrido inúmeras dificuldades. "[Eu estava] em 

açoites sem número", disse ele, 

muitas vezes em perigo de morte. Cinco vezes recebi dos judeus uma 

quarentena de açoites. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui 

apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Eu 

estive em deslocações frequentes, em perigos de rios, perigos de salteadores, 

perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos 

no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos; Estive em trabalho de 



parto e fadigas, muitas noites sem dormir, em fome e sede, muitas vezes sem 

comida, frio e nudez. (2 Cor. 11: 23-27) 

Não só isso, mas, "para além de tais coisas externas", ele também sofreu "a pressão diária 

sobre [ele] de preocupação por todas as Igrejas" (28 v.). 

Não existe tal coisa como um ministério fiel que não é caro. Um ministério 

indolor é um ministério raso e infrutífera. 

Embora Paulo provavelmente não escrever a carta aos Hebreus, o autor da 

epístola que também conhecia e amava Timoteo. Ele alegrou-se "que o irmão 

Timóteo foi lançado [da prisão], com quem, se ele vier logo, vou vê-lo" (Heb. 

13:23). Porque hebreus provavelmente foi escrito logo após 2 Timóteo, o jovem 

pastor deve ter sido detido e preso, enquanto ele ministrava em Éfeso, logo 

depois que ele recebeu a carta. O tempo veio rapidamente (veja v. 3) para 

ele suportar as dificuldades no serviço de seu Senhor. 

A extensão de sua Comissão 

fazer o trabalho de um evangelista, (4: 5-C) 

Poieō ( fazer o trabalho ), é o oitavo imperativo que Paulo aqui dá a 

Timóteo. O substantivo euangelistēs ( evangelista ) é usada apenas três vezes 

no Novo Testamento, sempre em referência a um escritório específico do 

ministério. Em sua carta à igreja de Éfeso, Paulo nos diz que Cristo "deu uns 

para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para 

pastores e mestres" (Ef. 4:11). A única pessoa especificamente chamado um 

evangelista é Filipe (Atos 21: 8), que foi um dos primeiros diáconos escolhidos 

na igreja (6: 5) e foi usado pelo Senhor para trazer a salvação ao funcionário 

etíope que voltou de adorar em Jerusalém (8: 26-38). 

Mas o verbo relacionado euangelizō (evangelizar) e seus compostos são usados 

54 vezes, eo substantivo euangelion (Evangelho, uma boa notícia) é usado 76 

vezes. Ambas as palavras são usadas não só em relação aos evangelistas, mas 

também em relação à chamada de cada cristão a testemunhar de Cristo e da 

responsabilidade de cada pregador e professor de proclamar o evangelho da 

salvação. 

É importante observar, portanto, que Paulo não chamar Timoteo um 

evangelista, mas sim o chama para fazer o trabalho de um evangelista. Em 

outras palavras, proclamando o evangelho da salvação era uma parte importante 

da, mas não era tudo, Timoteo de ministério. Como ele pregou, ensinou e 

pastoreou aqueles que já pertencia ao Senhor, ele também era confrontar os 

perdidos em particular, os cristãos nominais dentro da igreja, com sua 

necessidade de um Salvador. 



Também é importante notar que o propósito da evangelização-se por um cristão 

comum a um vizinho, por um pastor para os não crentes em sua congregação, 

ou por um evangelista para o público em geral, é cuidadosamente mas 

simplesmente ajudar os incrédulos se tornar consciente de seus pecados e 

perdição e proclamar Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. Qualquer 

manipulação humana nesse processo, não importa quão bem intencionado, 

sempre se torna uma barreira para a crença genuína. 

O golo da sua Comissão 

cumprir o seu ministério. (4: 5d) 

Finalmente, Timoteo era cumprir o único ministério que lhe foi dada pelo 

Senhor. Plērophoreō ( cumprir ) é o nono e último imperativo e carrega a idéia 

básica de dar plena medida ou levar a cabo. Em relação ao trabalho de uma 

pessoa, ele também carrega as idéias de entusiasmo e sinceridade. 

Essa foi a maneira que Paulo procurou cumprir seu próprio ministério. Ele 

assegurou a congregação em Colossos, 

Desta igreja eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus deu em 

mim para o seu benefício, para que eu possa exercer plenamente a pregação 

da palavra de Deus, ou seja, o mistério que esteve oculto dos últimos séculos e 

gerações ; mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer 

conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é 

Cristo em vós, a esperança da glória. E nós proclamamos, advertindo todo 

homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos 

todo homem perfeito em Cristo. E para este fim também trabalho, combatendo 

segundo a sua potência, que opera em mim poderosamente. (Colossenses 1: 25-

29, grifo do autor; cf. 1 Cor 9: 24-27.) 

O apóstolo queria Timoteo também um dia para poder dizer o que ele mesmo 

estava prestes a dizer: "Combati o bom combate, terminei o curso, eu guardei a 

fé" (2 Tim. 4: 7). 

 

 

 

 



11. O Triunfante Epitafio de Paulo (2 

Timóteo 4: 6-8) 

Porque eu já estou sendo derramado como libação, e o tempo da 

minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a 

carreira, guardei a fé; no futuro não é reservada para mim a 

coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e 

não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua 
vinda. (4: 6-8) 

As palavras finais de morrer homens e mulheres geralmente são despidos de 

hipocrisia e de refletir com precisão as suas verdadeiras crenças e 

sentimentos. Em seu leito de morte, Napoleão disse: "eu morrer antes do meu 

tempo, e meu corpo será dado de volta para a Terra, para se tornar a comida de 

vermes Esse é o destino que tão cedo aguarda o grande Napoleão.". Pouco 

tempo antes de morrer, Gandhi, o líder religioso Hindu de renome mundial, 

confessou: "Os meus dias estão contados. Não estou propensos a viver muito 

tempo, talvez um ano ou um pouco mais. Pela primeira vez em 50 anos que eu 

encontrar me em um lamaçal do desalento. Tudo sobre mim é escuridão. Estou 

orando para a luz ". O estadista francês do século XIX Talleyrand escreveu as 

seguintes palavras em um pedaço de papel e colocou-o sobre uma mesa de 

cabeceira perto de sua cama: "Eis que, 83 anos faleceu O que importa com o 

que a agitação que ansiedades Que má vontade!!!! Que complicações tristes! E 

tudo sem outros resultados, excepto grande cansaço da mente e do corpo, e um 

profundo sentimento de desânimo em relação ao futuro, e de inquietação em 

relação ao passado! " 

Quão diferentes são as palavras de Paulo enquanto ele se aproximava o fim de 

sua vida terrena. Eles são um epitáfio triunfante. Cerca de trinta anos depois de 

seu encontro com Cristo na estrada de Damasco, em todos os aspectos que 

importa que ele estava sem arrependimento ou remorso. Com uma economia de 

palavras conhecidas apenas por um escritor inspirado pelo Espírito Santo, ele 

não só afirma seu próprio triunfo espiritual, mas também oferece motivação 

forte para todo crente a viver uma vida de serviço fiel a Cristo. 

Como foi observado várias vezes anteriormente, quando Paulo escreveu esta 

carta o evangelho puro estava sendo contaminado em muitas igrejas por 

compromisso e falsidade. Professores ímpios foram distorcendo a verdade e 

fazendo com que muitos cristãos nominais para "cair fora da fé [e para pagar] 

atenção a espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios" (1 Tim. 4: 

1). Muitos crentes verdadeiros tolerado impiedade no corpo de Cristo e em suas 

próprias vidas, sendo mais preocupado em agradar a si mesmos e outros homens 

do que Deus sobre agradável. 



Paulo sabia que sua atual prisão seria sua única final, a partir do qual ele iria 

escapar apenas pelo martírio. Foi um momento difícil para ele, não por causa 

de sua própria situação física, mas por causa da situação espiritual de muitos 

dos crentes para quem ele tinha abriu seu coração e sua vida. Ele tinha especial 

preocupação pela Timóteo, para os problemas do ensino falso e falso vida ele 

enfrentou na igreja em Éfeso e para os problemas de timidez e apreensão que 

enfrentou em sua vida pessoal. Uma e outra vez em suas duas cartas a Timóteo, 

ele desafiou-o a ter coragem, consistência e fidelidade, e para resistir à investida 

do mal e do erro com o poder da Palavra de Deus. Nas palavras de um teólogo 

do século XVI, foi Paulo ", que estabelece os braços que Timoteo pode levá-los 

para cima." Ele queria que seu filho no Senhor para poder um dia para escrever 

um epitáfio semelhante para si mesmo. 

No entanto, apesar de suas profundas preocupações para a igreja e para 

Timóteo, as últimas palavras do apóstolo refletir a calma eloquente de que só 

vem de confiança estabelecida no Senhor. 

Embora ele não era de estatura espiritual de Paulo, Timóteo, no entanto, estava 

em um grupo seleto maravilhosamente entre os santos de Deus. Ele foi o 

sucessor de Paulo em um pouco a maneira em que Josué foi o sucessor de 

Moisés. "Ora, aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o 

Senhor falou a Josué, filho de Nun, Moisés servo, dizendo:" Moisés, meu servo, 

é morto; agora, pois, levanta-te, atravessa este Jordão, tu e toda este povo, para 

a terra que eu estou dando a eles, para os filhos de Israel '"(Josué 1: 2.). Ele 

também foi igualmente abençoado como Eliseu, a quem foi colocado não só o 

manto de Elias, mas também o seu espírito (2 Reis 2: 12-15). 

Nesta passagem, Paulo examina a sua vida a partir de três perspectivas. No 

versículo 6, ele olha para o fim de sua vida terrena e ministério e declara que 

ele está pronto. No versículo 7, ele olha para o passado e declara que ele era 

fiel. No versículo 8, ele olha para o futuro e antecipa honra celeste e 

recompensa. 

O Present: O Close, para o qual ele está pronto 

Porque eu já estou sendo derramado como libação, e o tempo da 
minha partida está próximo. (4: 6) 

Like "mas você" no início do versículo anterior, porque eu é enfático. Havia 

uma urgência especial para Timoteo para realizar seu ministério com firmeza, 

porque o ministério de Paulo estava prestes a terminar. 

Sendo derramado como libação é uma figura tirada do sistema sacrificial do 

Antigo Testamento. Como ordenado no livro de Números, o povo de Israel, 

assim como os gentios, que viviam entre eles, foram os primeiros a dar um 



holocausto de um dos animais prescritos, então a oferta de cereais, e, 

finalmente, uma oferta de bebida (15: 1 -10). Enquanto escrevia a Timóteo, 

Paulo já estava sendo derramado como libação, a sua oferta final ao Senhor 

que se sacrificou para o apóstolo e para todas as pessoas em todas as idades. E 

assim como ele havia se oferecido ao Senhor como "um sacrifício vivo e santo, 

agradável a Deus" (Rom. 12: 1), enquanto ele estava vivo, ele agora se ofereceu 

para o Senhor em sua morte. Ele foi "ministrando como sacerdote o evangelho 

de Deus, para que [sua] oferta dos gentios pode se tornar aceitável, santificada 

pelo Espírito Santo" (15:16). 

Paulo está falando de sua morte como uma oferta de bebida também pode ter 

que se refere ao tipo de execução que ele deverá sofrer. Porque os cidadãos 

romanos não poderia ser crucificado, ele sabia que provavelmente seria 

decapitado, literalmente, derramar o próprio sangue pelo Senhor. Cerca de 

cinco anos antes, ele tinha escrito crentes de Filipos: "Mas mesmo se eu estou 

sendo derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e 

compartilhar minha alegria com todos vós" (Fp. 2:17) . 

Cicatrizes de batalha são a marca do soldado fiel, e Paulo tinha-os em 

abundância. Ele tinha sido "vezes trinta e nove chicotadas batido sem número, 

... recebi dos judeus, ... [e foram] açoitado com varas". Pelo menos uma vez que 

ele tinha sido apedrejado, três vezes ele naufragou. Ele havia passado "uma 

noite e um dia ... no fundo," e tinha "sido em trabalho de parto e fadigas, muitas 

noites sem dormir, em fome e sede, muitas vezes sem comida, em exposição ao 

frio e" (2 Cor. 11 : 23-27). Mas a marca suprema do soldado fiel é dar a sua 

vida no campo de batalha; e que marca o apóstolo estava agora preparado para 

receber de bom grado. 

Ele sempre esteve pronto para fazer o sacrifício final, mas agora a possibilidade 

estava prestes a se tornar realidade: . o tempo da minha partida está 

próximo Como no versículo 3, kairos não aqui referem-se a cronológica, mas 

epocal tempo. Paulo estava falando do últimoperíodo de sua vida e ministério, 

e não as horas finais ou dias. Ele, obviamente, esperar viver mais alguns meses 

antes de sua partida, porque ele pediu a Timóteo que "traga a capa que deixei 

em Trôade de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos" (v. 13), e para 

"fazer todos os esforços vir antes do inverno "(v. 21). Ele teve a consoladora 

esperança de mais uma vez ter visto Timoteo face-to-face antes de morrer. 

Quando o apóstolo foi levado a julgamento em Roma, nenhum de seus 

companheiros crentes estavam com ele (v. 16). Este grande homem de Deus foi 

o progenitor espiritual, direta ou indiretamente, de, talvez, a maior parte das 

almas redimidas no mundo gentio. Mas durante o seu tempo de maior 

necessidade pessoal, ele sentou-se sem amigos em um escuro, prisão imunda, 

enfrentando certa sentença de Nero da morte. Ele não era amargo, mas, como o 

seu Senhor, orou por seus perseguidores que a injustiça pode "não ser imputadas 



a eles" (v. 16). "O Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu", afirmou, "a fim 

de que através de mim a proclamação fosse cumprida, e que todos os gentios a 

ouvissem;. E fiquei livre da boca do leão O Senhor vai entregar me de qualquer 

mal, e me levará salvo para o seu reino celestial "(vv. 17-18). 

Chegou traduz um perfeito intensivo de ephistēmi , indicando que o tempo de 

Paulo partida havia chegado, mas teve um efeito de continuar. As nuvens de 

morte havia chegado e ainda pairava sobre ele. 

Mas, para Paulo, que não eram nuvens escuras, porque a morte não tinha 

nenhum perigo para ele. Como Pedro, ele viu a morte simplesmente como "o 

abandono da [sua] morada terrena" (2 Pedro 1:14). Foi uma jogada de sua vida 

exigente e doloroso na Terra para a vida infinitamente glorioso de paz e 

descanso para vir, quando ele seria para sempre com o Senhor. 

De partida é de analusis , que tem uma variedade de sentidos. William Barclay 

explica quatro desses significados, cada um dos quais dá um retrato vívido da 

maneira em que o apóstolo viu seus últimos dias. 

(A) É a palavra para unyoking um animal a partir dos eixos de carrinho ou o 

arado. Morte de Paulo era resto da labuta. Ele ficaria feliz em colocar o peso 

para baixo .... (b) É a palavra para soltar obrigações ou grilhões. Morte de Paulo 

foi uma libertação e uma liberação. Ele foi a troca dos limites de uma prisão 

romana para a liberdade da glória dos tribunais do céu. (C) É a palavra para 

soltar as cordas de uma barraca. Para Paulo que era hora de levantar o 

acampamento novamente. Muitos uma viagem que tinha feito pelas estradas da 

Ásia Menor e da Europa.Agora, ele estava se pondo para fora em seu último e 

sua maior jornada: ele estava tomando a estrada que levava a Deus. (D) É a 

palavra para soltar as amarras de um navio. Muitas vezes Paulo havia navegado 

o Mediterrâneo, e sentiu o navio deixar o porto de águas profundas. Agora ele 

está a lançar-se a maior profundidade de todos; ele está de embarcar para 

atravessar as águas da morte para chegar no paraíso de eternidade. ( As Cartas 

a Timóteo, Tito e Filemom [Filadélfia: Westminster, 1957], 209) 

Para o cristão, a morte está trocando o fardo da vida terrena para a alegria eterna do céu (cf. 

Fil. 1:21). 

Paulo não morreu como Napoleão, Gandhi, Talleyrand, ou qualquer outra 

pessoa, não importa o quão bem sucedido e aclamado que não conhecem a 

Cristo. O apóstolo enfrentou sua saída com nenhum sentimento de inutilidade 

ou desesperança ou desespero, mas com a garantia divina de que sua vida real 

foi apenas prestes a começar. Assim como ele havia enfrentado vida terrena 

sem medo, ele enfrentou terrena morrendo sem medo. Porque ele morada tão 

fielmente na vontade do seu Deus soberano, ele poderia ecoar as palavras de 

Jesus, que disse: "Ninguém tomou [minha vida] longe de mim, mas eu a dou 



por mim mesmo" (João 10 : 18). Como o Senhor Jesus havia ordenado, Paulo 

tomou a sua cruz e nunca colocou na sua frente, na certeza de que "isto que é 

corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da 

imortalidade. Mas, quando isto que é corruptível se revestir da a 

incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade ", ele exulta 

de Isaías que" A morte foi tragada pela vitória ", e clamar com Oséias:" Ó morte, 

onde está tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? "" (1 Cor 15: 53-55; 

cf. Is 25:... 8; Hos 13:14). 

Passado: O Course, em que ele foi fiel 

Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé; (4: 7) 

Paulo reflete o próximo de sua vida e de serviço desde que a salvação. Era uma 

vida em que ele respirava cada respiração e viveu cada momento no serviço de 

seu Senhor, uma vida em que nenhum sacrifício era grande demais e não se 

compromete muito exigente. 

Talvez Theodore Roosevelt teve esse versículo em mente quando escreveu: 

Não é o crítico que conta; não o homem que aponta como o homem forte 

tropeçou, ou quando o fazedor das ações poderia ter feito melhor. O crédito 

pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está sujo pela poeira, 

suor e sangue, que se esforça corajosamente; que erra, e vem curto uma e outra 

vez, porque não há esforço sem erro e deficiência; quem faz realmente tentar 

fazer a escritura; que conhece o grande entusiasmo, a grande devoção, e 

gastam-se em uma causa digna; que, na pior das hipóteses, se ele falhar, pelo 

menos fracassa ousando muito. 

Muito melhor é ousar coisas poderosas, ganhar gloriosos triunfos, mesmo que 

verificadas pela falha, do que para classificar com aqueles pobres de espírito 

que nem gozam nem sofrem muito, porque vivem em uma penumbra cinzenta 

que não conhece vitória nem derrota. (Do discurso sobre a vida árdua, Hamilton 

Club, Chicago, 10 de abril de 1899) 

Paulo viveu a sua vida fazendo grandes coisas no poder de Deus. Como 

refletido no Inglês, lutaram, terminar, e têm mantido (como "chegou" ao 

final do v. 6) traduzir verbos perfeitos intensivos, indicando ação completa que 

tem resultados de continuar. Paulo não tinha remorso, nenhum senso de 

insatisfação ou imperfeição. Depois que o Senhor tomou o controle, ele 

realmente teve vida vivida ao máximo. Tudo o que Deus tinha chamado e 

permitiu-lhe fazer, ele fez. Ele não deixou sinfonia inacabada. Não pode haver 

maior satisfação e, sem dúvida nenhuma maneira mais gloriosa para acabar com 

a vida cristã, do que saber, como ele fez, que você tenha totalmente realizado 



tudo o que o Senhor te chamou para fazer. Isso é precisamente o que ele estava 

pedindo Timoteo que fazer: "cumprir o seu ministério" (v. 5). 

Não podemos deixar de pensar como nós também podemos viver nossas vidas 

dessa maneira. Como foi Paulo capaz de fazer tal afirmação? Qual foi o motivo 

de sua fidelidade espiritual surpreendente e conquista? Ele mesmo dá a resposta 

nas três cláusulas curtas de versículo 7. 

Cinco princípios são expressos ou implícitos neste versículo que foram 

fundamentais para a vida e serviço de Paulo. Primeiro, ele reconheceu que ele 

estava em uma luta espiritual. lutaram vem do verbo agōnizomai e luta é do 

substantivo relacionado Agon . Como era de se imaginar, eles são a fonte de 

nossa Inglês "agonizante" e "agonia". Nos tempos do Novo Testamento, ambas 

as palavras eram comumente usado em referência a competições esportivas, em 

especial os jogos públicos, tais como os famosos jogos olímpicos gregos, que 

tinham originado vários séculos antes. As palavras também foram usados de 

outros tipos de lutas que envolvem grande esforço e energia, seja física ou 

espiritual. 

Paulo tinha usado a mesma frase básica em sua primeira carta a Timóteo, 

advertindo-o de "combater o bom combate da fé" (6:12). Ele lembrou crentes 

de Corinto que "todo aquele que luta [ agōnizomai ], exerce domínio próprio 

em todas as coisas. Eles, então, fazê-lo para alcançar uma coroa corruptível, 

mas nós uma incorruptível "(1 Cor. 09:25). O mesmo verbo (em itálico nas 

seguintes referências) foi usado por Jesus em chamar os homens a " esforçar-

se para entrar pela porta estreita "(Lucas 13:24). Em sua carta à igreja de 

Colossos, Paulo declarou que "para este fim também trabalho, lutando segundo 

a Sua energia, o que poderosamente trabalha dentro de mim "(1:29) e elogiou 

Epafras," um de seu número, um escravo de Jesus Cristo, [que] lhe envia suas 

saudações, sempre trabalhando intensamente para você em suas orações, para 

que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus 

"(4:12). Estamos ao "trabalho e se esforçar ", diz ele," porque temos posto a 

nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, 

especialmente dos fiéis "(1 Tim. 4:10). 

A vida cristã fiel e produtivo é nada menos do que uma luta feroz e implacável 

"contra os principados, contra as potestades, contra as forças deste mundo 

tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes" (Ef. 6:12) 

. Comentando esse versículo, William Hendricksen escreve: 

Tinha sido uma luta contra Satanás; contra os principados e potestades, os 

príncipes do mundo destas trevas nos lugares celestiais; contra o vício e da 

violência judeus e pagãos; contra o judaísmo entre os Gálatas; contra o 

fanatismo entre os tessalonicenses; contra a tese, a fornicação, e contencioso 

entre o Corinthians; contra o gnosticismo incipiente entre os Efésios e 



Colossenses; contra lutas sem e medos dentro; e por último mas não menos 

importante, contra a lei do pecado e da morte operando dentro de seu próprio 

coração. ( New Testament Commentary: Exposições de Epístolas 

Pastorais [Grand Rapids: Baker, 1965], 315) 

Os fiéis cristãos constantemente batalhas de sua própria carne, o seu próprio 

pecado, sua própria ignorância e preguiça. Ele ainda tem que lutar tentação de 

fazer coisas que são perfeitamente bons em si mesmos no lugar de outras coisas 

que são infinitamente mais importante. Todos os dias há novas frentes em que 

a luta continua. 

Em segundo lugar, Paulo reconheceu que a causa era nobre perseguiu. Ele tinha 

um senso tremendamente elevado de dedicação à causa divina em que ele estava 

envolvido. Ele estava lutando o bom combate. Kalos ( bom ) se refere ao que 

é intrinsecamente bom, bom em si mesmo, sem qualquer qualificação. Foi 

usado também daquilo que é inerente e realmente bonito e de coisas que 

satisfaçam plenamente a sua natureza básica e propósito. Em outra parte do 

Novo Testamento ele é usado de muitas dessas coisas. Em Mateus ele é usado 

de bons frutos (3:10), de uma boa árvore (12:33), da boa terra (13: 8), e de bom 

peixe (13:48). Paulo usa-lo da lei de Deus (Rm 7:16.) E de todas as Suas 

criaturas (1 Tim. 4: 4). 

O apóstolo foi extremamente perplexa que tantos crentes estavam buscando 

"após os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus" (Fl. 2:21). Para o 

completo contrário, ele considerou suas próprias credenciais religiosas 

impressionantes para ser lixo (Fp 3: 4-7.) E, de fato, contado "todas as coisas 

como perda, tendo em vista o valor de excelência do conhecimento de Cristo 

Jesus, meu Senhor, por qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero 

como lixo, a fim de que eu possa ganhar a Cristo "(v. 8). Nada importava, mas 

a causa de Cristo. 

Foi uma grande satisfação para o apóstolo para ser capaz de dizer que Timoteo 

"está fazendo a obra do Senhor, como também eu sou" (1 Cor. 16:10). Apesar 

de suas limitações, este co-trabalhador mais jovem era seguir os passos do 

apóstolo, desinteressAdãoente servir, gastando-se na causa de Cristo, 

proclamando fielmente a "palavra da reconciliação" divina (2 Cor. 5:19). 

Os cristãos não são salvos simplesmente ou mesmo principalmente para seu 

próprio bem. Estamos em primeiro lugar guardado para a glória de Deus e para 

cumprir sua santa vocação para ser suas testemunhas para com um mundo 

perdido (Mt 28: 19-20; 2 Tim. 1:. 9; Heb. 3: 1).Que mais nobre de todos os 

chamados para a mais nobre de todas as causas deve inspirar cada crente "buscai 

primeiro o seu reino ea sua justiça" (Mat. 6:33). Ele deve nos motivar a produzir 

todo dom e talento, a cada hora e oportunidade, todos os recursos e toda a nossa 

energia para o serviço ao longo da vida na vontade e poder de nosso Senhor. 



Em terceiro lugar, Paulo reconheceu a necessidade de evitar vagando, para ter 

a auto-disciplina para ficar em seu divinamente curso até se acabar. Desde o 

nascimento espiritual até o tempo que Deus nos chama à Sua presença divina, 

que é a nossa missão divina. 

Ted Williams, o jogador de beisebol famoso, teria tido tais poderes de 

concentração que, quando ele estava parado no bastão, ele não poderia ser 

distraído mesmo por foguetes lançados a seus pés. Ele permitiu nada para 

interferir com sua concentração incomum naquele momento.Esse é o grau de 

auto-disciplina para que cada filho de Deus deve ansiar em servi-Lo. O escritor 

de Provérbios adverte sabiamente: "Os teus olhos olhem diretamente à frente, e 

deixe o seu olhar não se fixa em linha reta na frente de você prestar atenção no 

caminho de seus pés, e serão seguros todos os teus caminhos Não vire para a 

direita nem para.. à esquerda, vire o pé do mal "(Pv 4: 25-27.). 

Curso é de dromos , que, literalmente, refere-se à execução de uma corrida e 

metaforicamente foi usada de cumprir uma carreira da vida, ocupação, ou o 

serviço militar. Durante seu primeiro sermão na sinagoga de Antioquia da 

Pisídia, Paulo falou de João Batista, dizendo: "E enquanto João estava 

completando seu curso [ dromos ], ele continuou dizendo: 'O que você acha que 

eu sou? Eu não sou Ele . Mas eis que um vem depois de mim as sandálias de 

cujos pés não sou digno de desatar '"(Atos 13:25). Usando a mesma palavra 

para descrever sua própria vocação, o apóstolo, alguns anos depois assegurou 

aos anciãos de Éfeso: "Eu não considero a minha vida de como preciosa para 

mim mesmo, para que eu possa terminar minha carreira [ dromos ], e o 

ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da 

graça de Deus "(Atos 20:24). 

O escritor de Hebreus adverte para os dois principais obstáculos que ameaçam 

incansavelmente para desviar os crentes de que Deus lhes deu curso. "Portanto, 

uma vez que temos uma tão grande nuvem de testemunhas que nos cercam", 

diz ele, "vamos também deixar de lado todooneração , eo pecado que tão de 

perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta 

"(Heb. 12: 1, grifo do autor). 

Como o escritor distingue gravames do pecado, que, obviamente, não são a 

mesma coisa. Uma oneração não é mau em si mesmo. Normalmente, pode ser 

inofensiva ou mesmo a pena. O perigo e dano vir quando essas coisas impedem 

o nosso serviço a Cristo. Eles pesam nos para baixo à medida que estão em 

execução, eles desviar a nossa atenção quando deveríamos estar concentrando, 

eles se movem nosso foco de trabalho do Senhor para outra coisa, e eles extraem 

energia que deveria ser dedicado inteiramente a Ele. Qualquer coisa 

desnecessária que nós permitimos que em nossa vida se torna um estorvo 

espiritual. Paulo chamou tais coisas "madeira, feno, palha" (1 Cor. 3:12). Eles 

não são ruins, mas têm valor muito limitado. 



O segundo obstáculo mencionado em Hebreus 12: 1 é mais óbvio e muito 

pior. Pecado não se limita a desviar-nos da obra do Senhor, mas muitas vezes 

nos rouba progressos já ganhou. Se o pecado é extraordinariamente grave, o 

próprio Senhor pode nos tirar da corrida, porquanto o nosso testemunho e 

eficácia foram minadas (cf. 1 Cor 11:30;. 1 João 5:16). O grande apóstolo 

estava muito consciente de que ameaça potencial para seu próprio 

ministério. Ele não tinha medo de coisas como "prisões e tribulações", contanto 

que ele pudesse "acabar [sua] claro, eo ministério que [ele] recebi do Senhor 

Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus "(Atos 20: 23-

24). Mas ele tinha uma grande preocupação de que ele poderia de alguma forma 

fazer algo ou deixar de fazer alguma coisa para que o Senhor iria encontrá-lo 

indigno de sua vocação. "Por isso eu corro de tal forma, como não sem 

objetivo", disse ele. "Eu caixa de tal forma, não como batendo no ar, mas eu 

buffet meu corpo e faço dele meu escravo, para que, eventualmente, depois de 

ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado" (1 Cor 9, 26-

27. ). 

O escritor de Hebreus segue para nos apontar para a única proteção contra ônus 

e pecado, ou seja, a fixação de "nossos olhos em Jesus, autor e consumador da 

fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a 

ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus "(12: 2). 

Mesmo depois de Jesus questionou o amor de Pedro e alertou para as suas 

aflições que vêm para o bem do evangelho, o discípulo ainda não tinha os olhos 

fixos no mestre. Ao contrário, ele ficou curioso sobre João, dizendo: "Senhor, 

... o que sobre este homem?" e recebeu outro castigo: "Jesus disse-lhe:" Se eu 

quero que ele permaneça até que eu venha, o que é isso para você Você siga-

me! "(João 21:22). Em outras palavras, se o Senhor permitiu que João viver até 

a Segunda Vinda, que não era da preocupação de Pedro. A preocupação de 

Pedro deveria ter sido sobre a sua própria fidelidade. 

O famoso poema de Rudyard Kipling "Se" não é cristã, mas que capta a essência 

da vida adulta, a vida que mantém tudo em sua perspectiva e direito de 

prioridade. 

Se você pode manter sua cabeça quando tudo sobre você 

Estão perdendo a deles e culpando-o em você; 

Se você pode confiar em si mesmo quando todos duvidam de você, 

Mas tenha permissão para sua dúvida também; 

Se você pode esperar e não estar cansado pela espera, 



Ou sendo enganado, não mentir ao mentiroso, 

Ou, sendo odiado, não leve ao ódio, 

E, no entanto, não parece muito bom, nem falar muito sábio; 

  

Se você pode sonhar, e não fazer dos sonhos teus senhores; 

Se você pode pensar, e não fazer a pensamentos seu objetivo; 

Se você pode se reunir com Triunfo and Disaster 

E tratar esses dois impostores da mesma; 

Se você pode suportar ouvir a verdade você falou 

Torcido por valetes para fazer uma armadilha para tolos, 

Ou assistir as coisas que você deu sua vida a, quebrado, 

E se inclinar e construir 'em up com ferramentas gastas-out; ... 

  

Se você pode falar com multidões e manter sua virtude, 

Ou andar com Reis-nem perde o toque comum; 

Se nem inimigos nem amigos loving pode feri-lo; 

Se todos os homens contam com você, mas nenhum muito; 

Se você pode encher o minuto irreconciliável 

Com pena de 60 segundo 'run distância 

Seu é a terra e tudo o que está nele, 

E-que é mais-você será um homem, meu filho! 

Um quarto princípio fundamental da vida de Paulo foi reconhecendo a 

necessidade de valorizar o tempo. Temos apenas o tempo previsto por Deus, e 

nenhum de nós sabe quando vai acabar. Toda a vida cristã é executado pelo seu 

calendário divino e contra o seu relógio divino. Não sabemos quanto tempo ele 

vai manter aberta a porta de uma determinada oportunidade ou de todo o nosso 



tempo de serviço. "Tenha cuidado como você anda," portanto, Paulo aconselha, 

"não os homens como néscios, mas como sábios, aproveitando ao máximo o 

seu tempo, porque os dias são maus" (Ef. 5:16). Deus nos dá muitas coisas sem 

limite-Seu amor, Sua graça, e muitos outros. Mas seu dom de tempo é 

estritamente medido. 

Em 490 B . C ., os atenienses venceram uma batalha crucial e decisivo sobre as 

forças do rei Dario I da Pérsia em uma planície perto da pequena aldeia costeira 

grega de Maratona. Um dos soldados gregos correu sem parar a partir do campo 

de batalha para Atenas para levar a notícia da vitória. Mas ele correu com tal 

esforço incondicional que ele caiu morto aos pés daqueles a quem ele entregou 

a mensagem. As corridas de maratona que são tão populares hoje em dia são 

nomeados para esse campo de batalha. Eles também são uma homenagem a 

esse soldado, o comprimento da corrida baseando-se na distância aproximada 

(pouco mais de 26 milhas) ele correu em seu último esforço máximo para seu 

país. Ele havia completado o seu curso, e não há maneira mais nobre para um 

homem morrer. 

O quinto princípio fundamental da vida e ministério de Paulo estava 

reconhecendo a sua missão sagrada a respeito da Palavra de Deus, o elemento 

de controlo de tudo o que ele disse e fez. Devemos todos querem ser capazes 

de dizer com honestidade e sinceridade do apóstolo,guardei a fé. 

Ter mantido é de tereo , que carrega as várias idéias de vigiar, atendendo, ou 

preservar. Jesus usou o verbo três vezes em sua oração sacerdotal. Ele 

amorosamente pediu ao pai que " manter -los [Seu povo] em teu nome, o nome 

que tu me deste, para que sejam um, como nós somos ", lembrando que" 

enquanto eu estava com eles, eu estava mantendo -os em teu nome que me 

deste, e eu guardava-os, e não deles se perdeu ". Alguns versos depois, Ele 

pediu que o Pai " mantê -los do mal "(João 17: 11-12, 15, grifo do autor; cf. 1 

João 5:18). Judas fala de crentes como aqueles "que são chamados, amados em 

Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo "(Judas 1: 1, grifo do autor). 

De nossa parte, mantendo a fé envolve "ser diligente para preservar a unidade 

do Espírito no vínculo da paz "(Ef. 4: 3; grifo do autor) e mantendo -nos "livre 

do pecado" (. 1 Tim 5:22) . Usando um verbo diferente, mas dando a mesma 

advertência, Paulo Timoteo cobrado para guardar a Palavra de Deus, que havia 

sido confiada a ele (1 Tm 6:20;. 2 Tim 1:14.). Independentemente dos 

obstáculos ou custo, estamos a preservar e proclamar o tesouro incomensurável 

do Palavra. 

O primeiro requisito para manter esse tesouro é reconhecer que ele é um 

tesouro. Uma história bonita e comovente é contada de uma jovem francesa que 

tinha nascido cego. Depois que ela aprendeu a ler pelo toque, um amigo deu-

lhe uma cópia Braille do evangelho de Marcos. Ela leu tanto que seus dedos se 



tornou calejada e insensível. Em um esforço para recuperar o seu sentimento, 

ela cortou a pele das extremidades dos dedos. Tragicamente, no entanto, os 

calos foram substituídos por cicatrizes permanentes e ainda mais 

insensíveis. Ela sobbingly deu o livro um beijo de despedida, dizendo: "Adeus, 

adeus, doce palavra de meu Pai celestial." Ao fazê-lo, descobriu que seus lábios 

estavam ainda mais sensível do que os dedos dela tinha sido, e passou o resto 

de sua vida lendo seu grande tesouro com os lábios. Quem dera que todo cristão 

que tinha tal apetite para a Palavra de Deus! 

Em 1904, William Borden, um membro da família do leiteiro Borden, terminou 

o ensino médio em Chicago e foi dado um cruzeiro do mundo como um presente 

de formatura. Particularmente, enquanto viaja através do Oriente Médio e 

Extremo Oriente, tornou-se muito sobrecarregado pelos perdidos. Depois de 

voltar para casa, ele passou sete anos na Universidade de Princeton, o primeiro 

de quatro em trabalho de graduação e os três últimos no seminário. Enquanto 

na escola, ele escreveu estas palavras na parte de trás de sua Bíblia: "Não há 

reservas." Embora sua família insistiu com ele para assumir o controle da 

empresa, que foi a pique, ele insistiu que o chamado de Deus para o campo 

missionário tinha prioridade. Após a eliminação de sua riqueza, ele 

acrescentou: "Não retiro" depois "Sem reservas". Em seu caminho para a China 

para testemunhar aos muçulmanos lá, ele contraiu meningite cerebral no Egito 

e morreu dentro de um mês. Após sua morte, alguém que olha através de sua 

Bíblia descoberto estas palavras finais: "Sem arrependimentos." Ele sabia que 

o Senhor não exige o sucesso, só fidelidade. 

Devemos estar sempre conscientes de que nossas vidas são uma luta espiritual, 

porque é isso que a Palavra de Deus ensina repetidamente. Sabemos que 

estamos engajados na mais nobre das causas, porque é assim que a Palavra 

define. Estamos a trabalhar com a auto-disciplina, porque é isso que a Palavra 

requer. Sabemos que o nosso tempo é precioso e limitado e nós sabemos a nossa 

vocação é um dever sagrado, porque é isso que a Palavra declara para ser 

verdade. 

O Future: O Crown, com a qual ele será recompensado 

no futuro não é reservada para mim a coroa da justiça, que o 

Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas 
também a todos quantos amam a sua vinda. (4: 8) 

Loipos , traduzido no futuro, refere-se geralmente para o que permanece, 

aquilo que é deixado para vir. O que ainda permaneceu por Paulo, após o 

passado eo presente se acabaram, seria, de longe, a parte mais gloriosa de sua 

vida em Cristo. 



Paulo tinha a certeza, garantia inspirado pelo Espírito que , no futuro, [foi] 

reservada para [ele] a coroa da justiça. Depois que ele combateu o bom 

combate, terminei o curso, e guardou a fé, ele seria dada a A recompensa do 

vencedor. 

Laid-se carrega a idéia de ser armazenados de forma segura e muito bem 

guardado. Uma certa parte do seu tesouro celeste é armazenado com 

antecedência pelos próprios crentes. "Ajuntai para vós outros tesouros no céu," 

Comandos de Jesus ", onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os 

ladrões não arrombam nem furtam" (Mat. 6:20). Em sua primeira carta a 

Timóteo, Paulo aconselha-lo para instruir as pessoas em sua congregação "fazer 

o bem, sejam ricos em boas obras, para ser generoso e pronto para compartilhar, 

armazenar-se para si o tesouro de uma boa base para o futuro , para que eles 

possam tomar posse daquilo que é a verdadeira vida "(1 Tim. 6: 18-19). 

Embora ele não tivesse conhecido Jesus durante Seu ministério terreno, Paulo, 

sem dúvida, tinha ouvido falar de sua promessa do Senhor "Bem-aventurados 

sereis quando os homens lançaram insultos em você, e vos perseguirem, e, 

disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e alegrar-nos, a 

vossa recompensa nos céus é grande "(Mt 5: 11-12.). Cristo também disse que 

seu pai vai premiar aqueles que dão, pray, rápido e em segredo, isto é, 

sinceramente, em vez de para o aviso prévio e louvor dos homens (Mt 6:. 4, 6, 

18). Cristo será, de fato, se juntar ao pai em dispensar essas recompensas ", para 

o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então 

recompensará a cada um segundo as suas obras" (Mat. 16: 27). A promessa de 

Jesus não era uma nova revelação, mas foi uma citação do Salmo 62: 12- "E 

benignidade é Tua é, ó Senhor, porque tu nos recompensar um homem segundo 

o seu trabalho." O escritor de Hebreus nos diz que "aquele que se aproxima de 

Deus [não só] deve crer que Ele é, [mas também deve acreditar] que Ele é 

galardoador dos que o buscam" (Hb. 11: 6). 

Nenhum escritor da Escritura com mais força proclamou a verdade de que a 

salvação é inteiramente pela graça de Deus trabalhando através de nossa fé do 

que fez o apóstolo Paulo. No entanto, nenhum outro escritor da Escritura mais 

alegria antecipou a recompensa que um dia iria receber da mão do Senhor que 

tinha guardado e sustentou-o pela graça. Ele continuamente pressionado "para 

o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus" (Fl. 3:14). 

Esta recompensa será baseada mais em nossos motivos que nossas 

realizações. O escritor de Provérbios pergunta retoricamente: "Será que Ele não 

considera que pesa os corações? E ele não sabe que guarda a sua alma? E Ele 

não vai prestar ao homem conforme a sua obra?" (Prov. 24:12). Motivadas 

egoisticamente boas ações podem ser de grande ajuda para outras pessoas e 

pode ser usado por Deus para a Sua glória, mas eles vão merecer nenhuma 

recompensa para o fazedor. 



Por outro lado, o bom trabalho que está sinceramente destina, mas não 

concluído, não por culpa do praticante irá merecer a recompensa de doer 

sincero, porque é o coração que Deus pesa. William Borden realizado 

praticamente nenhum do ministério que ele tinha imaginado, tendo sido cortado 

pela morte, mesmo antes de chegar ao seu campo de serviço. Mas sua 

declaração final de "Sem arrependimentos" era fundada na certeza de que ele 

tinha realmente procurou e obedecido fielmente a vontade do Senhor. 

Paulo não tinha lamenta. Ele não reivindicou perfeição. "Estou consciente de 

nada contra mim mesmo", disse ele, "mas não estou por esta absolvido" (1 Cor. 

4: 4). No entanto, ele tinha confiança absoluta de que Deus tinha guardada 

para [ele] a coroa da justiça. 

Crown é de stephanos , que tem o significado literal de cercar e foi usado de 

coroas de flores trançadas ou guirlandas que foram colocadas sobre a cabeça 

dos dignitários, os vitoriosos militares, e os vencedores de competições atléticas 

como uma marca de grande honra. Foi umstephanos de espinhos que os 

soldados de Pilatos colocou na cabeça de Jesus como eles zombeteiramente 

saudaram como "rei dos judeus!" (Mat. 27:29). 

Stephanos talvez mais comumente foi usada da coroa de flores colocadas sobre 

a cabeça dos atletas vencedores, assim como medalhas são colocados ao redor 

do pescoço dos campeões olímpicos de hoje. Foi o único prêmio (cf. 2 Tm 2: 

5.) Atletas antigos recebido, mas foi estimado como um grande tesouro. No 

entanto, eles correm "para alcançar uma coroa corruptível [ stephanos ] ", disse 

Paulo," mas nós uma incorruptível "(1 Cor. 09:25). 

Da justiça traduz o único substantivo grego dikaiosune , que é aqui um 

genitivo. Lingüìstica, poderia ser qualquer um genitivo de fonte, o que significa 

que a justiça é a fonte da coroa, ou uma genitive de aposição, caso em que 

a justiça descreve a natureza da coroa. Como observado acima, recompensa 

celestial de um crente é baseado em certa medida da sua fidelidade, tornando 

possível um genitivo de fonte. Mas, neste contexto, parece mais adequado 

tomar a justiça como uma aposta, descrevendo a coroa. É a coroa da justiça 

eterna, a própria justiça do Redentor concedido em plena perfeição para o crente 

glorificado. 

Certos recompensas que os crentes receber ou não receber será individual, com 

base em sua própria fidelidade. Resumindo as verdades da parábola dos 

talentos, Jesus disse: "Para todos os que devem mais ser dado, e terá em 

abundância; mas daquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado" ( 

Matt. 25:29). Paulo ensina que "todos devemos comparecer ante o tribunal de 

Cristo, para que cada um seja recompensado por suas obras no corpo, de acordo 

com o que ele tem feito, seja bom ou ruim" (2 Cor. 5:10). Em sua carta anterior 

aos crentes de Corinto, ele explicou que "o trabalho de cada homem se tornará 



evidente, porque o dia vai mostrá-lo, porque é para ser revelada pelo fogo; e do 

próprio fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém que 

ele construiu sobre ele permanece, ele deve receber uma recompensa Se a obra 

de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo; mas ele mesmo será salvo, todavia, 

como que através do fogo "(1 Cor 3.:. 13-15). 

Mas Paulo está aqui falando da coroa da justiça com que cada crente será 

coroado. Tiago fala dele como um "coroa da vida" (Tiago 1:12), e Pedro como 

"a imarcescível coroa da glória" (1 Pedro 5: 4). Na parábola do proprietário do 

terreno que contratou os homens em diferentes momentos ao longo do dia e 

paga-los todos o mesmo salário (Matt. 20: 1-16), Jesus explica que cada crente 

terão partes iguais na vida eterna e da justiça eterna. 

Ele também nos assegura que "bem-aventurados os que têm fome e sede de 

justiça, porque serão saciados" (Mt 5: 6.). Nossa satisfação virá de alguma coisa 

pela qual buscamos, a justiça em si ser a recompensa daqueles que a 

procuram. É "a esperança da justiça", pelo qual os crentes esperam 

ansiosamente "por meio do Espírito, pela fé" (Gal. 5: 5), quando olhamos 

"novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça" (2 Pedro 3 : 13). "O 

reino de Deus é ... justiça, paz e alegria no Espírito Santo "(Rom. 14:17, ênfase 

adicionada). A justiça é aquela que, por graciosa provisão do Senhor, um dia 

será nossa colheita (2 Cor . 9:10) e nossa roupa (Apocalipse 19: 8). Não poderia 

ser de outra forma, porque "sabemos que, quando [Cristo] aparecer, seremos 

semelhantes a Ele" (1 João 3: 2). 

Quando cremos em Cristo como Salvador e Senhor, Ele imputou Sua justiça 

para nós (Rm 4, 6, 11.); e como vivemos nossas vidas em Cristo, o Seu Espírito 

Santo trabalha justiça prática em nós e através de nós (Rm 6:13, 19; 8:. 4; Ef. 

5: 9; 1 Pedro 2:24). No entanto, por causa do pecado, que se agarra a nós como 

uma velha roupa suja, devemos lutar contra a injustiça. É somente após a 

conclusão de que a batalha que Sua justiça será aperfeiçoada em nós, quando 

recebemos a própria coroa da justiça das próprias mãos do Senhor. É a coroa 

do vencedor, diz Paulo, que o Senhor mesmo, o justo Juiz, premiará ... 

naquele dia. 

Paulo referiu-se a esse dia outras duas vezes nesta carta. Ele disse: "Por esta 

razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho; porque eu sei em 

quem tenho crido e estou convencido de que Ele é poderoso para guardar o que 

lhe confiei até aquele dia" (1:12 ). Alguns versos depois, ele orou para que sua 

amada Onesiphorus seria "encontrar a misericórdia do Senhor naquele dia" (v. 

18). 

Ele está falando, é claro, do dia do retorno de Cristo, em especial, o dia da 

ressurreição e arrebatamento, quando "o Senhor mesmo descerá do céu com 

alarido, e com voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus; e os mortos em 



Cristo ressuscitarão primeiro Então, nós que ficarmos vivos, seremos 

arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos 

ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor "(1 Tessalonicenses 4..: 16-

17). Neste glorioso dia, "todos seremos transformados, num momento, num 

abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os 

mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados para isso. 

corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da 

imortalidade. Mas, quando isto que é corruptível se revestir da 

incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então virão 

sobre a palavra que está escrito: "A morte foi tragada na vitória "(1 Cor. 15: 51-

54). 

O apóstolo advertiu a igreja em Filipos, "Fazei todas as coisas sem 

murmurações nem contendas; para que experimenteis-vos torneis 

irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus acima de qualquer suspeita, no meio 

de uma geração corrompida e perversa, entre a qual aparecem como luzes no 

do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo 

de glória, porque eu não corri em vão, nem trabalham em vão "(Fp 2: 14-16., 

grifo do autor). 

A perspectiva gloriosa de receber a coroa da justiça de Deus não só pertence a 

Paulo , mas também pertence a todos quantos amam a sua vinda. Mais uma 

vez, o apóstolo usa um tempo perfeito ( amei ), indicando a realização de algo 

no passado que tem efeitos de continuar. 

"O amor é de Deus", João diz, "e todo aquele que ama é nascido de Deus e 

conhece a Deus" (1 João 4: 7). Por outro lado, ele passa a explicar: "Aquele que 

não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor" (v. 8). O amor de Deus é 

tão absolutamente essencial que "se alguém não ama o Senhor", diz Paulo, "seja 

anátema" (1 Cor. 16:22). 

Em outras palavras, uma pessoa que não ama a Deus não tem direito de Deus, 

seja para a salvação ou para a recompensa. E todo verdadeiro crente vai amar a 

Deus e as coisas de Deus, porque o amor é a marca suprema e necessária da 

salvação. Quando as pessoas se tornarem cristãos, eles vêm a amar a Deus. O 

crente regenerado é dado um novo coração, um novo testamento, e uma nova 

atitude espiritual, tudo o que vai ser expressa no amor, porque "o amor de Deus 

foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado "(Rom. 

5: 5).Não há exceções. 

Da mesma forma, todos os crentes irão adorar Sua [de Cristo] 

aparecendo, porque eles ansiosos para entrar em Sua presença divina, onde vão 

viver e servir por toda a eternidade. Porque o nosso verdadeiro "pátria está nos 

céus, ... aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo" (Fl. 3:20). 



Paulo não estava falando do orgulho. Por mais que qualquer santo que já viveu, 

ele sabia que todas as coisas boas que ele tinha e fez veio pela graça de 

Deus. "Para este efeito, também eu trabalho", explicou ele à igreja de Colossos, 

"combatendo segundo a sua energia, o que poderosamente trabalha dentro de 

mim" (Col. 1:29). Ele não estava tomando crédito para si mesmo, mas estava 

reconhecendo que, pela graça e poder de Deus, trabalhando através da 

fidelidade humana que o Senhor exige, sua vida estava chegando ao final 

vitorioso. Com base na própria promessa do Senhor, que ele esperava um dia 

em breve para ouvir: "Muito bem, servo bom e fiel" (Mat. 25:21). 

 

12. Amigos e Inimigos (2 Timóteo 4: 9-22) 

Faça todos os esforços para chegar a mim em breve; para Demas, 

tendo amado o mundo presente, me abandonou e foi para 

Tessalônica; Crescente foi para a Galácia, Tito para a 

Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Pegue Marcos e traze-o 

contigo, porque ele é útil para mim para o serviço. Mas Tychicus 

enviei a Éfeso. Quando você vem trazer a capa que deixei em 

Trôade de Carpo, e os livros, principalmente os 

pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal; o Senhor 

lhe retribuirá segundo as suas obras. Estar em guarda contra ele 

mesmo, para que ele se opôs vigorosamente nosso ensino. Na 

minha primeira defesa ninguém me apoiou, mas todos me 

abandonaram; pode não ser imputadas a eles. Mas o Senhor 

esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que através de mim a 

proclamação fosse cumprida, e que todos os gentios a ouvissem; e 

fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má 

ação, e me levará salvo para o seu reino celestial; A ele seja a 
glória para todo o sempre. Amém. 

Saudai Priscila e Áquila, e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em 

Corinto, mas Trófimo deixei doente em Mileto. Faça todos os 

esforços para vir antes do inverno. Eubulus cumprimenta-lo, 
também Pudens e Lino, Cláudia e todos os irmãos. 

O Senhor seja com o vosso espírito. A graça seja com você. (4: 9-
22) 

A empresa, governo ou organização de grande porte não pode funcionar 

corretamente ou sobreviver sem networking. Fornecedores, clientes, 

funcionários, acionistas, e muitos outros estão necessariamente 

envolvidos. Não há melhor ilustração desse princípio que o corpo humano, com 

suas peças maravilhosamente variados e intricAdãoente relacionados. Paulo 

usou esse número em sua primeira carta à igreja imatura e disunified em Corinto 

para ensinar-lhes o que a unidade ea harmonia no corpo de Cristo deve ser como 

(1 Cor. 12: 14-27). 



Portanto, não é surpresa que a última parte da última carta de Paulo se concentra 

em outras pessoas, os muitos amigos e alguns inimigos, que influenciaram o 

seu ministério, de uma forma ou de outra. O grande apóstolo sabia que eles 

estavam envolvidos em tudo o que ele fez, e nestes versos finais, ele reconhece 

e se lembra dessa rede de pessoas. Mesmo que ele não ministrou eficazmente 

sozinho. Ele tinha plena consciência da sua vocação distinta e autoridade como 

um apóstolo do Senhor Jesus Cristo (ver, por exemplo, Rom 1: 1; 1 Cor. 1: 1; 1 

Tim. 1: 1; 2 Tim. 1: 1.) . Mas ele não se atreveria a trabalhar para o Senhor 

independente de outros crentes ou tentar atender todas as necessidades e realizar 

todas as tarefas a si mesmo. Ele tinha equipes de colegas de trabalho, colegas 

de servos, companheiros pregadores e professores em quem ele colocou uma 

grande confiança para o ministério mútuo. A maioria deles eram co-

trabalhadores fiéis, "homens valentes [e mulheres] cujo coração Deus tocara" 

(1 Sam. 10:26). 

Algumas das pessoas que eram velhos amigos e alguns eram novos, alguns 

foram consistentes em seu serviço e alguns não foram, alguns estavam sempre 

prontos para ser voluntário e alguns foram para nunca mais ser encontrado, 

alguns estavam dispostos a fazer qualquer sacrifício para o Senhor, e outros não 

estavam dispostos. Muito poucos foram os incrédulos, sendo alguns deles 

dentro da igreja e outros estar fora. Mas tudo era uma parte da vida de Paulo, e 

todos tiveram um papel em seu ministério. 

Como ele enfrentou o machado do carrasco, muitas dessas pessoas estavam em 

sua mente. Ao passar o manto do ministério a Timóteo, ele trouxe o jovem 

pastor-se atualizado sobre a condição espiritual, atividades e paradeiro de certos 

homens e mulheres. Alguns deles, inclusive Timoteo, ele esperava que ia visitá-

lo antes de morrer. Outros ele simplesmente recebidos ou estendidos saudações 

de. Alguns são nomeados, e os outros não têm nome. Alguns deles que estava 

enviando para fora ou já tinha enviado para locais estratégicos para construir 

congregações vacilantes. Outros ele mencionou por causa do dano especial que 

tinham trazido para ele e para a causa de Cristo. 

Paulo não escreveu esta seção como uma reflexão tardia; não foi incidental, mas 

vital para a mensagem de inspiração Espírito. O Senhor queria que o resto de 

sua igreja para saber sobre essas pessoas na vida de Paulo e de aprender com 

sua fidelidade ou seu fracasso. 

Timoteo, o Filho Fiel 

Faça todos os esforços para chegar a mim em breve; (4: 9) 

No início de sua primeira carta a Timóteo, os endereços apóstolo ele como "meu 

verdadeiro filho na fé" (1: 2) e nesta segunda carta como "meu amado filho" (1: 

2). Ele não tinha outro amigo terreno que era tão caro a ele. 



Ele também não tem um colega de trabalho que era mais confiável. Ele diz à 

igreja de Corinto: "Rogo-vos, portanto, ser imitadores de mim. Por isso enviei 

para você Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, e ele vos fará 

lembrar de meus caminhos que estão em Cristo, assim como toda parte eu 

ensino em cada igreja "(1 Cor. 4: 16-17). No mesmo espírito de confiança, o 

apóstolo disse à igreja em Filipos: "Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo para 

você em breve, para que eu também possa ser encorajado quando eu aprender 

de sua condição. Porque não tenho mais ninguém de alma gêmea que vai 

realmente se preocupar com o seu bem-estar "(Fil. 2: 19-20). Timoteo não só 

seguiu a doutrina de Paulo, mas também o seu exemplo. 

O amor era recíproco. No início da segunda carta, o apóstolo diz a Timóteo: 

"Agradeço a Deus, a quem sirvo com uma consciência clara a forma como os 

meus antepassados fizeram, como eu sempre lembro de você em minhas 

orações, noite e dia, desejando vê-lo, mesmo se bem me lembro suas lágrimas, 

para que eu possa ser preenchido com alegria "(2 Tim. 1: 3-4). 

Embora o fiel e amado Lucas estava com Paulo em Roma, no momento, o 

apóstolo desejava ver Timoteo com o desejo de um pai, especialmente porque 

ele sabia que a possibilidade de vê-lo novamente nesta vida seria logo 

desapareceu. Foi, portanto, imperativo que Timoteo fazer todos os esforços 

para chegar a Paulo em breve. 

Muitos grandes líderes cristãos têm tido um mentor espiritual, alguém que tenha 

tido um cuidado especial em ensinar-lhes a Palavra e nos dando um exemplo de 

alta. Para Timoteo, é claro, essa pessoa era Paulo. Assim como ele, os 

orientadores, sem dúvida, tenho maior satisfação do que ver alguém sob sua vez 

orientação em um servo eficaz de Cristo. 

O escritor de Hebreus disse a seus leitores a "tomar conhecimento que o irmão 

Timóteo foi liberado" (Heb. 13:23). Este jovem ministro estava seguindo os 

passos de Paulo, até o ponto de ser colocado na prisão por proclamando 

corajosamente e recusando-se a comprometer o evangelho. 

Demas, o Descrente Deserter 

para Demas, tendo amado o mundo presente, me abandonou e foi 

para Tessalônica; (4: 10a) 

Paulo se move desde o mais fiel ao mais infiel. É possível que Demas de 

alguma forma tinha sido valioso para Paulo e ao ministério em Roma e que o 

apóstolo queria Timóteo para vir em breve, a fim de pegar o trabalho 

que Demas havia abandonado. 



Demas é mencionado pela primeira vez por Paulo em Colossenses, que foi 

escrito logo após 1 Timóteo e cerca de cinco anos antes de 2 Timóteo, durante 

a primeira prisão de Paulo em Roma. Naquela época, Demas, junto com Lucas 

e Epafras, foi um dos mais próximos colaboradores do apóstolo (Col. 4: 12-

14). No livro de Filemom, escrito quase ao mesmo tempo e do mesmo lugar, 

Paulo enviou saudações em nome de Demas, um de seus "colegas de trabalho" 

(Fm. 24). Podemos ter certeza de que Paulo tinha investido muito tempo e 

esforço no ensino cuidadoso, aconselhamento e encorajador de Demas e 

esperava que ele para ajudar a carregar no ministério. 

Naquela época todo o amigo de Paulo, especialmente um colega de trabalho, 

arriscou partilha perseguição e prisão com ele. Como o aumento do risco, a 

determinação de Demas diminuiu, porque ele amou o mundo presente mais 

do que ele amava o Senhor, o povo do Senhor, ou a obra do Senhor. Ele pode 

não ter sido um verdadeiro crente em tudo. "Se alguém ama o mundo", João 

diz: "o amor do Pai não está nele" (1 João 2:15). O coração de Demas pode ter 

sido um lugar rochoso, coberto apenas por solo o suficiente para aceitar 

superficialmente a semente do evangelho, mas não o suficiente para trazer a 

salvação integral. Quando o calor do mundo "aflição ou perseguição" tornou-

se muito feroz, ele murchou e caiu fora (Mat. 13: 5-6, 20-21). Ou, talvez, o seu 

coração estava infestado espinho; e quando "a preocupação do mundo, e os 

enganos das riquezas [embargada] a palavra, ... ele [provou ser] infrutífera" 

(Mat. 13: 7, 22). Sua reação às privações enfrentadas em sua vida física, 

eventualmente expostos a depravação de sua vida espiritual. 

Em qualquer caso, sua covardia foi maior do que o seu compromisso, e 

ele abandonou Paulo. deserta é de enkataleipo , um forte verbo que significa 

abandonar completamente e deixar alguém indefeso em uma situação 

terrível. Talvez o sacrifício de muitos confortos, incluindo a provável perda de 

sua própria liberdade, tornou-se um preço alto demais para Demas. Ele era um 

discípulo fair-tempo, que nunca havia considerado o custo de compromisso 

genuíno de Cristo. Ele pode ter sido apanhados emocionalmente com a idéia de 

uma causa nobre, que ele fez sua parte para servir quando as exigências não 

eram bons. Mas quando a causa se tornou caro, ele estava longe de ser 

encontrada. 

Sua razão para fugir a Tessalônica não é dado, mas ele deve ter considerado 

que é um porto seguro. Talvez essa fosse a sua casa (veja Filemon. 4), caso em 

que ele não pode ter sido conhecido lá como um cristão, ou crentes ainda não 

foram perseguidos. Ele pode ter renunciado a Cristo por completo e voltou ao 

mundo. Seja qual for o caso, ele trouxe grande decepção e angústia a Paulo. 

Crescente, o Fiel Desconhecido 

Crescente foi para a Galácia, (4: 10b) 



Exceto para o pouco que pode ser inferida a partir desta breve menção, não 

sabemos nada sobre Crescente. Porque ele foi enviado para a Galácia por 

Paulo e não fugir, como fez Demas, ele obviamente foi um servo fiel e confiável 

de Cristo. Havia muitas igrejas na região, a maioria dos quais eram fortes e 

havia sido fundada pelo próprio apóstolo. Paulo havia ministrado 

em Galácia em cada uma de suas três viagens missionárias, e os crentes não 

realizou uma querida lugar no seu coração. Ele não teria enviado a eles um 

homem em quem ele tinha menos de plena confiança. 

Crescente foi um líder dedicado enviado para igrejas dedicadas. Ele está entre 

as miríades de homens e mulheres fiéis que, em sua maior parte, eram 

conhecidos na igreja primitiva, mas foram desconhecido na história da igreja e 

são desconhecidos na igreja hoje. No entanto, sua vida e obra foram um livro 

aberto para o Senhor, e nós podemos ter certeza de que ele vai receber uma 

recompensa divina completa, além da profunda gratidão de Paulo. 

Tito, o Fiel Conhecido 

Tito para a Dalmácia. (4: 10c) 

Tito, por outro lado, era ao mesmo tempo conhecido e fiéis. A carta de Paulo a 

ele foi escrito vários anos depois de 1 Timóteo e cerca de um ano antes de 2 

Timóteo. Além aqui e no livro que leva seu nome, Tito é mencionado pelo 

apóstolo nove vezes em 2 Coríntios e duas vezes em Gálatas. 

Paulo aparentemente havia pregado em Creta durante uma breve parada lá a 

caminho de Roma sob guarda (ver Atos 27:12). Naquela época, ele 

deixou Tito, seu "verdadeiro filho na fé comum, ... em Creta, para que [ele] 

pode pôr em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada 

cidade, como [Paulo] dirigiu" (Tito 1: 5). 

Tito era um construtor e capacitador, um homem o apóstolo totalmente 

confiável para ensinar e pastor lutando igrejas. Algum tempo após o lançamento 

de sua prisão domiciliar de dois anos em Roma (Atos 28:30), Paulo 

provavelmente foi para a Macedónia. De lá ele foi para a Dalmácia (também 

conhecido como Ilíria; cf. Rm 15:19.), Que foi localizado ao norte da 

Macedónia, no lado leste do Mar Adriático. Ele então viajou para o sul para 

Nicopolis, uma cidade na província de Achaia, perto da fronteira da 

Macedônia. Foi aqui que ele perguntou Tito para encontrá-lo (Tito 3:12). Pode 

ter sido a partir de Nicópolis que Tito passou para a Dalmácia, provavelmente 

a pedido de Paulo, a fim de fortalecer a igreja lá e construir seus líderes. 

Lucas, o fiel companheiro 

Somente Lucas está comigo. (4: 11a) 



Alguns intérpretes tomar menção de Paulo apenas para indicar decepção 

com Lucas, como se o apóstolo estava dizendo, com pesar, "Eu não tenho 

nenhum amigo de verdade ou ajudante de esquerda, apenas Lucas. " Mas essa 

visão é injusta para este homem e voa na cara de tudo o mais que sabemos dele 

a partir do Novo Testamento. Era, sim, que esse amigo devotado não poderia 

sozinho carregar o fardo do ministério em Roma, enquanto o apóstolo definhou 

em um calabouço sem perspectiva de libertação. Por causa da perseguição 

brutal de Nero, muitos crentes fugiram da capital. Aqueles que permaneceram 

estavam em perigo constante e precisava de orientação espiritual e incentivo 

mais do que nunca. 

Lucas é mencionado pelo nome apenas três vezes no Novo Testamento, do qual 

ele é o único autor Gentil. No entanto, ele escreveu o mais longo dos quatro 

evangelhos, bem como o longo livro de Atos. O próprio Paulo refere-se a este 

homem como "Lucas, o médico amado" (Cl 4:14) e, como um de seus "colegas 

de trabalho" (Fm. 24). Por causa de suas habilidades literárias, parece provável 

que ele agiu por vezes, como amanuense de Paulo. 

Embora Lucas era um médico por profissão, somos informados de nada de 

qualquer trabalho médico, ele pode ter feito depois de sua conversão, embora, 

sem dúvida, tratando Paulo e seus outros companheiros como seu "médico 

amado". A partir de seu evangelho nós o conhecemos como evangelista e, a 

partir do livro de Atos como historiador capaz. Ele foi utilizado exclusivamente 

pelo Espírito Santo para narrar tanto a vida de Cristo e do início da vida do 

corpo de Cristo. No entanto, como um humilde servo do Senhor e dos seus 

companheiros de santos, ele cuidadosamente manteve-se em segundo plano. 

Lucas tinha sido um companheiro de longa data de Paulo, o apóstolo que 

acompanha há muitos anos e ao longo de centenas, talvez milhares, de 

quilômetros. É fácil de traçar sua associação direta com o apóstolo através de 

seu uso da primeira pessoa do plural pronomes em Atos (nós, nós, nosso, 

etc.). Ele estava com Paulo em Trôade e Filipepi durante a segunda viagem 

missionária, se juntou a ele novamente no final do terceiro, e foi com ele a 

Jerusalém para enfrentar detenção e prisão. Ele acompanhou Paulo na viagem 

a Roma, naufragou com ele fora das costas de Malta, ministrava em Roma com 

ele durante a primeira prisão, e confortou-o durante a segunda e última. Ao 

escrever esta carta, o apóstolo não é triste, mas fico feliz que Lucas ainda está 

comigo. 

Marcos, o Descrente Restaurado 

Pegue Marcos e traze-o contigo, porque ele é útil para mim para 
o serviço. (4: 11b) 



Nós não sabemos onde Marcos Foi nessa época, mas parece evidente que ele 

viveu em algum lugar na rota Timoteo levaria de Éfeso a Roma. Ele 

provavelmente teria viajado por terra a Trôade (ver v. 13) e de lá tomou um 

navio para a Macedônia. Depois de atravessar Macedónia, ele pode ter tomado 

um outro navio para Brundisium na costa leste da Itália e seguiu para Roma. 

Marcos, que às vezes era chamado João, era um nativo de Jerusalém, e uma 

das primeiras congregações de novos crentes reuniram-se em sua casa (Atos 

12:12). Por causa de sua promessa como um líder cristão, ele foi escolhido para 

ir com Paulo e Barnabé como eles partiram com outros companheiros de 

primeira viagem missionária. Mas, quando eles "chegaram a Perge, na Panfília, 

... João [Marcos] deixou e voltou para Jerusalém" (Atos 13:13). Seja qual for a 

razão específica de Marcos para sair, Paulo não acho que foi adequada ou 

desculpável. Alguns anos mais tarde, Paulo e Barnabé partiu novamente de 

Antioquia para "voltar e visitar os irmãos por todas as cidades em que já 

anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles são." Barnabé queria dar 

a Marcos uma segunda chance ", mas Paulo continuou insistindo que não deve 

levá-lo ao longo de quem os havia abandonado na Panfília e não tinha ido com 

eles para o trabalho. E surgiu um desacordo tão acentuada que se separaram um 

do outro e Barnabé levou Marcos com ele, navegou para Chipre "(Atos 15: 36-

39). Paulo não tinha estômago para os homens que estavam preguiçoso, 

covarde, ou não confirmada. Ele especialmente não queria colegas de trabalho 

que não levariam a sua parte da carga e que saiu quando as coisas tornaram-se 

muito desconfortável ou exigente. 

Nós não sabemos se Marcos mudou antes ou durante o seu ministério com 

Barnabé, seu primo mais velho (Col. 4,10). De todos os relatos do Novo 

Testamento, Barnabas totalmente viveu até seu nome, que significa "Filho da 

consolação" (Atos 04:36) e, provavelmente, foi uma denominação descritiva e 

amoroso que lhe foi dada pela Igreja. Quando e como a mudança 

de Marcos ocorreu, Barnabas deve ter sido envolvido. Na época da primeira 

prisão de Paulo em Roma, talvez 20 anos depois que os dois se separaram-este 

jovem tinha se provado não só a Barnabé, mas também para Paulo. Durante 

esse encarceramento, o apóstolo pediu que a igreja de Colossos para acolher o 

agora fiel Marcos se ele os visitou (Col. 4,10) e contou-o entre seus devotos 

"colaboradores" (Fm. 24). 

Marcos também passou um tempo com Pedro (1 Pedro 5:13), de quem ele pode 

ter recebido uma visão sobre a revelação que ele registra em seu evangelho. De 

muitas maneiras, e para muitas pessoas, ele havia se tornado um líder fiel e 

valorizado na Igreja primitiva, e Paulo pediu a Timóteo que trazê-lo [Marcos] 

com você, pois ele é útil para mim para o serviço. 

É uma grande decepção para ver servos talentosos do Senhor tornar-se 

desinteressado em seu trabalho e fugir das exigências e dificuldades do 



ministério. Mas é uma grande satisfação ver essa pessoa uma vez a partir de 

seus medos e desejos egoístas, e sinceramente retornar ao trabalho do reino. 

Tíquico, o mensageiro fiel 

Tíquico enviei a Éfeso. (4:12) 

Talvez Paulo já havia enviado Tychicus ... a Éfeso, que foi localizado na casa 

província do homem da Ásia (Atos 20: 4). Ou pode ser que Paulo estava 

mandando-o lá para entregar esta segunda carta a Timóteo, assim como ele o 

havia usado para entregar suas cartas às igrejas de Éfeso (Ef 6:12.) E Colossos 

(Col. 4: 7) e talvez para entregar a carta a Tito (veja Tito 3:12). 

Nós não sabemos o que habilidades Tychicus tinha, mas parece provável que o 

Espírito Santo lhe tinha dado o dom de serviço (Rom. 12: 7). Não há nenhuma 

evidência de que ele era um professor ou pastor, mas ele era um ativo valioso 

para Paulo e um amigo de confiança. 

Carpo, o anfitrião Fiel 

Quando você vem trazer a capa que deixei em Trôade de Carpo, 
e os livros, principalmente os pergaminhos. (4:13) 

Junto com seus outros pedidos pessoais de Timóteo, Paulo pediu que ele traga 

a capa que deixei em Trôade de Carpo. Trôade pode ter sido a cidade natal 

de Carpo, ele obviamente viveu lá agora. A partir do contexto, parece provável 

que Paulo ficou com Carpo lá e tinha-lhe confiado o cuidado de vários bens 

valiosos. Pode ser também que a igreja em Trôade reuniram-se em casa de 

Carpo. 

A capa foi uma grande e pesada roupa de lã que serviu como casaco e manta 

no tempo frio, que Paulo iria enfrentar em breve (v. 21). Na economia daquele 

dia, especialmente para os cristãos sob perseguição romana, como roupas foi 

extremamente caro. 

Livros e pergaminhos também eram caros. Ao contrário da capa, eles 

poderiam fornecer Paulo, sem nenhum conforto físico ou proteção, mas eles 

foram inestimáveis para ele por causa do ministério. Books provavelmente se 

refere à rolos de papiro, possivelmente de livros do Antigo 

Testamento. Parchments eram folhas de pergaminho, feito de tratamento 

especial peles de animais. Eles eram extremamente caros e, portanto, utilizada 

apenas para a mais importante de documentos. Estes 

particulares pergaminhos pode ter contido cópias próprias cartas de Paulo ou 

podem ter sido folhas em branco em que ele planejava escrever outras 

letras. Ele não tinha planos de terminar de estudar ou para terminar de escrever. 



É de se perguntar por que Paulo não teria tomado essas posses caras com ele 

onde quer que ele fosse. É difícil acreditar que ele teria se separaram com eles 

voluntariamente, porque o risco de nunca mais vê-los novamente foi alta. O 

problema de levá-los ao longo de quando eles não eram necessários teria 

empalideceu à luz do problema, física e de outra forma, de ser sem-los quando 

eles foram necessários. Por essa razão, alguns estudiosos sugerem que ele foi 

sumariamente preso em Trôade e não teve oportunidade, ou não era permitido, 

para tomar essas coisas com ele. 

Alexander, o Faithless Inimigo 

Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal; o Senhor lhe retribuirá 

segundo as suas obras. Estar em guarda contra ele mesmo, para 

que ele se opôs vigorosamente nosso ensino. (4: 14-15) 

Paulo dedica quase tantas palavras para Alexandre, o latoeiro, como ele faz 

para todos os outros homens combinados quem ele referidos nos quatro 

versículos anteriores. E por um bom motivo. 

Este Alexander dificilmente poderia ter sido a pessoa que arriscou sua 

liberdade, e, possivelmente, a sua vida, ao defender Paulo em Éfeso (Atos 

19:33). Ele pode ter sido o homem que, junto com Himeneu, o apóstolo tinha 

"entregue a Satanás, para que possam ser ensinados a não blasfemar" (1 Tim. 

1:20). 

Mas Paulo de identificá-lo como o latoeiro, provavelmente indica que ele não 

era nem daqueles homens. Alexander era um nome comum, naquele dia, e 

Éfeso era uma cidade grande. Like "Demétrio, um ourives, que fazia de prata 

nichos de Artemis" (Atos 19:24), este Alexanderpode ter sido uma Idolmaker 

que ferozmente se ressentia do apóstolo e lhe fez muito mal. Para que, assim 

como por seu falso ensino, o Senhor lhe retribuirá segundo as suas 

obras, disse Paulo. Fiel à Palavra de Deus (Deut. 32:35), incluindo o seu ensino 

dela (Rom. 12:19), ele deixou a vingança nas mãos de Deus. 

Como o apóstolo diz a Timóteo para estar em guarda contra ele mesmo, esse 

inimigo pode ter vivido em Roma e causou Paulo problemas durante um ou 

ambos de seus aprisionamentos. Nesse caso, ele estava advertindo Timóteo a 

estar atento para ele quando ele chegou lá para ver Paulo. 

Ainda pior do que o prejuízo causado Alexander Paulo pessoalmente foi o mal 

que tinha feito para a causa de Cristo por ser opõem vigorosamente a de 

Paulo ensino. Mais do que um inimigo de Paulo, ele era o inimigo de Deus. 

 



O Descrente Anonimo 

Na minha primeira defesa ninguém me apoiou, mas todos me 
abandonaram; pode não ser imputadas a eles. (4:16) 

Defesa traduz apologia , da qual deriva o "pedido de desculpas" Inglês "e 

apologética." Referia-se a uma defesa verbal e freqüentemente foi usado como 

um termo legal. No sistema de corte romana, uma pessoa acusada teve duas 

audiências, a actio prima, para estabelecer claramente a carga, eo actio 

secunda, para determinar culpa ou inocência. De Paulo primeira defesa , 

portanto, teria sido uma actio prima. 

Qualquer tipo de julgamento que era, não um dos amigos de Paulo e outros 

crentes tinha apoiado ele. Tal como acontece com o substantivo defesa, o 

verbo grego atrás suportado pode ter sido um termo jurídico, referindo-se ao 

testemunho oficial em tribunal. Ninguém ficou por Paulo ou testemunhou em 

seu nome; em vez disso, tudo o abandonou. 

Parece certo que Onesíforo, que "muitas vezes refrigerados [Paulo], e não se 

envergonhou de [seus] minhas cadeias" (1:16), e os fiéis Lucas (4:11) ainda não 

havia chegado em Roma. Se tivessem estado lá naquele momento, eles teria 

ficado por Paulo e de bom grado compartilhou seu destino. 

O preço para essa posição poderia ter sido alta. Porque Paulo era um líder bem 

conhecido entre os cristãos, e porque Nero foi tão veementemente anti-cristã, 

alguns estudiosos acreditam que o próprio imperador pode ter presidido esta 

audiência. Apenas alguns anos antes, Nero tinha definido Roma em chamas, 

culpando a escritura incrivelmente insensível e mal sobre os cristãos. Em vida, 

alguns cristãos foram costurados em peles de animais sacrificados recentemente 

e liberado para a arena entre os cães selvagens, que eles rasgou em 

pedaços. Outros foram revestidas com piche e incendiado para iluminar festas 

no jardim de Nero. Isso seria nenhuma desculpa, é claro, para aqueles a quem 

Jesus não é chamado para tomar as suas próprias cruzes e segui-Lo (Mateus 

10:38;. 16:24; 27:40). 

E, embora suas ações eram indefensáveis, talvez alguns deles só rejeitou Paulo, 

não Cristo. Alguns podem ter sido fracos de coração, mas não falso-

hearted. Em qualquer caso, Paulo orou para que sua deserção pode não ser 

imputadas a eles. Como Estevão (Atos 7:60) e o próprio Senhor (Lucas 23:24), 

o apóstolo tinha um espírito extremamente indulgente. 

Cristo, o Senhor Fiel 

Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que 

através de mim a proclamação fosse cumprida, e que todos os 



gentios a ouvissem; e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me 

livrará de toda má ação, e me levará salvo para o seu reino 

celestial; A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. (4: 17-
18) 

Em todo o Império perseguição da igreja tinha começado e Paulo estava em 

julgamento por sua vida. Ele estava diante do tribunal romano terrível, talvez 

antes do próprio Nero. O tribunal teria sido preso com os espectadores, tanto 

quanto nos ensaios de pessoas famosas em nossos dias, exceto que nenhum dos 

espectadores em Roma estava do lado de Paulo (cf. Atos 23:11). 

Os versículos 17-18 formam o ápice dessa passagem, atestando a fidelidade de 

Cristo, o Senhor [que] estava com [Paulo] e fortaleceu [ele]. Ele estava lá, 

não só, ou mesmo principalmente, pelo amor de Paulo, mas que, por meio do 

apóstolo a proclamação do evangelho fosse cumprida, e que todos os gentios 

a ouvissem. Paulo foi o apóstolo único e divinamente designado para 

os gentios (Rom. 11:13), e foi, acima de tudo para a sua salvação e para a glória 

do Senhor que o próprio apóstolo ministrou (cf. Atos 09:15; 22:21; 26:17). 

Paulo muitas vezes tinha sido libertado da boca do leão, uma figura comum 

de perigo mortal (ver Sl 22:21;. 35:17). Foi também o perigo específico para o 

qual o Senhor permitiu que Daniel seja colocado e do qual Ele milagrosamente 

salvo o profeta (6 Dan: 16-23.). Um incomensuravelmente maior ameaça-a 

Paulo, e para cada crente-vem do próprio Satanás, o nosso "adversário, o diabo, 

[que] anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar" 

(1 Pedro 5: 8). No entanto, mesmo o diabo não tem poder total sobre aqueles 

que pertencem a Cristo. 

Paulo não temem o perigo físico. Muitas vezes, ele havia enfrentado a morte, e 

pelo menos uma vez foi deixado para morrer (ver Atos 14:19). "Tudo o que eu 

enfrento", declarou ele, o Senhor me livrará de toda má ação, e me levará 

salvo para o seu reino celestial. Ele sabia que a conclusão da sua própria 

salvação estava mais perto do que quando ele acreditava primeiro (cf. Rom. 

13:11) e preferencial ", em vez de estar ausente do corpo e estar em casa com o 

Senhor" (2 Cor. 5: 8). Para Paulo, como para todos os crentes, "o viver é Cristo, 

e morrer é lucro" (Fl. 1:21). E, embora o apóstolo não iria desistir da batalha 

até que o Senhor levou-o para casa, sua solidão, dor, privação e abandono fez a 

perspectiva do céu ainda mais atraente. 

Por isso e por tudo o que o Senhor tinha feito, estava fazendo, e ainda estava 

por fazer, Paulo exultou: A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. 

Os fiéis Old Friends 

Saudai Priscila e Áquila, e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em 
Corinto, mas Trófimo deixei doente em Mileto. (4: 19-20) 



Paulo não deixou de lembrar velhos amigos. Ele havia conhecido Priscila e 

Aquila em Corinto em sua segunda viagem missionária. Eles fugiram Itália, 

quando o imperador Claudius ordenou que todos os judeus expulsos de Roma 

(Atos 18: 2). Porque eles eram companheiros de fazedores de tendas, Paulo 

permaneceu em sua casa enquanto o "raciocínio na sinagoga todos os sábados 

e tentando convencer os judeus e gregos" (v. 4). Quando ele e seu partido de 

esquerda Corinto, ele tomou ao longo deste casal devotado e deixou-os para 

ministrar em Éfeso (vv. 18-19). Enquanto estava lá, Priscilla (a forma mais 

longa de Prisca ) e Aquila conheci um companheiro "judeu chamado Apolo, 

natural de Alexandria por nascimento, homem eloqüente, [que] ... era poderoso 

nas Escrituras" (24 v.). Quando perceberam a compreensão das Apollos do 

evangelho estava incompleta, eles amorosamente o levou à parte "e explicou-

lhe o caminho de Deus com mais precisão" (v. 26). Em sua carta à igreja 

romana, o apóstolo saudou "Priscila e Aquila, [sua] colaboradores em Cristo 

Jesus" (Rom. 16: 3), indicando que estes dois amigos especiais foram 

novamente vivendo e ministrando em Corinto, a cidade de que a carta foi 

escrita. 

Mais cedo nesta carta, Paulo expressou apreço pela família de Onesíforo, que 

"muitas vezes me recreou, e não se envergonhou das minhas cadeias" 

(1:16). Porque o lar é mencionado em ambos os lugares, é óbvio que todos em 

que era um cristão, talvez levado a Cristo porOnesíforo si 

mesmo. Tal doméstico teria incluído não só os membros da família, mas 

também funcionários e amigos que viviam com Onesíforo. 

A Erasto [que] ficou em Corinto , provavelmente, era "o tesoureiro da cidade" 

de Corinto, que enviou uma saudação através de Paulo à igreja de Roma (Rom. 

16:23). Ele também pode ter sido o homem a quem o apóstolo enviada com 

Timóteo para ministrar na Macedônia (Atos 19:22). 

Trophimus era um nativo da província da Ásia, especificamente a cidade de 

Éfeso, e havia acompanhado Paulo da Grécia para Trôade (Atos 20: 1-6). Ele 

provavelmente ajudaram a levar a oferta para a igreja em Jerusalém, onde ele 

era a causa involuntária da prisão de Paulo para, presumivelmente, trazendo um 

gentio ao templo (Atos 21:29). Em sua viagem a Roma, Paulo infelizmente teve 

de deixá-lo doente em Mileto. 

É importante notar que Paulo não fez nenhum esforço para se 

curar Trófimo, que, aliás, esteve presente no serviço de fim de noite em Trôade, 

quando o apóstolo milagrosamente restaurado vida para Eutychus, um jovem 

que foi dormir durante o sermão e caiu fora de uma janela para a morte (Atos 

20: 9-10; cf. v. 4). Os dons de sinais foram chegando ao fim. Não há nenhuma 

evidência de que qualquer dos apóstolos, incluindo Paulo, realizou milagres, de 

qualquer tipo durante seus últimos anos. À medida que mais e mais do Novo 



Testamento foi revelada e colocados à disposição da igreja, a Palavra de Deus 

não é mais necessário a verificação de milagres. 

Os fiéis Novos Amigos 

Faça todos os esforços para vir antes do inverno. Eubulus 

cumprimenta-lo, também Pudens e Lino, Cláudia e todos os 
irmãos. (4:21) 

Antes que ele se estende saudações em nome de outros crentes que agora 

serviam com ele e para ele em Roma, Paulo expande um pedido anterior (v. 9), 

pedindo a Timóteo para fazer todo esforço para vir antes do inverno. Ele 

precisa desesperAdãoente a capa para o calor .Quanto aos livros e pergaminhos, 

Paulo percebeu que a pouca luz que ele agora tinha para leitura e escrita 

diminuiria ainda mais como os dias se tornaram mais curtos. 

Saudações finais são estendidos em nome Eubulus, ... Pudens e Linus. Os três 

nomes foram Latina, talvez indicando que os homens eram da Itália e tinha sido 

membros da igreja em Roma. 

Claudia era um crente fiel e amigo íntimo de Paulo sobre quem se sabe mais 

nada. Conjectura e lendas têm sugerido que ela era a esposa ou a mãe 

de Linus, mas nenhuma evidência firme apoia esses pontos de vista. 

A Bênção 

O Senhor seja com o vosso espírito. A graça seja com 
você. (04:22) 

Todas as pessoas Paulo menciona nesta passagem faziam parte da rede em que 

ele estava envolvido. A rede inclui homens e mulheres, amigos próximos e 

inimigos declarados, os fiéis e o desertor, o verdadeiro crente e incrédulo. De 

uma forma ou de outra, todos eles afetaram o ministério e evangelismo da igreja 

primitiva, especialmente o ministério e evangelismo deste grande apóstolo. 

Como sempre, o foco de Paulo estava em o Senhor, a quem ele agora pede para 

ficar com aqueles amigos especiais e colegas de trabalho em espírito. A 

maioria deles nunca mais ver ou ouvir de novo. Ele os deixou nas mãos do 

Senhor e na Sua graça. 

 

  



 TITO 

  

  

Introdução 

Autoria 

Autoria de Paulo desta carta nunca foi seriamente questionada, nem tem a identidade de 

Tito. Como os dois homens haviam sido associados de longa data, Paulo apresentando-

se como um "apóstolo de Jesus Cristo" ( 1: 1 ) foi unicamente por causa de crentes nas 

igrejas de Creta que não o conheciam. Este foi o próximo a última carta que Paulo 

escreveu. 

Beneficiário 

Parece provável que Tito entrou na vida de Paulo durante a segunda viagem missionária 

do apóstolo, embora, por algum motivo, Lucas não faz menção a ele no livro de Atos. Nós 

não sabemos onde ou como ele se converteu ou precisamente quando ou como ele 

conheceu e tornou-se associado com este grande apóstolo. Chamando-o de "meu 

verdadeiro filho na fé comum" de Paulo ( 1: 4 ) sugere que Tito, como Timóteo ( 1 Tim. 

1: 2 ), foi levado a fé salvadora por Paulo. Depois de Paulo primeira prisão, ele levou Tito 

com ele para Creta, onde os dois ministraram juntos há algum tempo. Quando o apóstolo 

partiu, ele deixou Tito trás para continuar o ministério ( 1: 5 ). 

Tito tinha viajado e servido com Paulo extensivamente. Ele estava com o apóstolo em 

Corinto e é mencionado nove vezes na segunda carta de Paulo para a igreja lá. Paulo 

lamentou que "quando cheguei a Trôade para o evangelho de Cristo e quando a porta foi 

aberta para me no Senhor, não tive descanso no meu espírito, não encontrando meu irmão 

Tito" ( 2 Cor. 2: 12-13 ) . Por outro lado, ele alegrou-se "para a alegria de Tito, porque o 

seu espírito foi recreado por vós todos" ( 07:13 ). Tito não era simplesmente suplente de 

Paulo, mas foi o seu amado irmão e seu "companheiro e colaborador" ( 08:23 ). 

Tito acompanhou Paulo e Barnabé a Jerusalém para participar do Concílio de Jerusalém, 

durante a qual a questão da judaização foi resolvido de uma vez por todas ( Atos 15 ; Gal. 

2: 1-3 ). Tito, de fato, foi o modelo de Paulo de um nascido de novo, cheio do Espírito 

Gentil converter, que não tinha necessidade de se identificar de alguma forma com o 

judaísmo religioso, seja através de circuncisão ou obediência à Lei de Moisés ( Gal 2: 3. 

-5 ). Este jovem ancião Gentil foi, portanto, bem familiarizado com os argumentos dos 

judaizantes que mais tarde ele teve de lidar com na ilha de Creta ( Tito 1:10 , 14 ) e bem 

compreendido a posição oficial da Igreja sobre e argumentos contra a sua falso evangelho. 

Porque Tito tinha sido associado com Paulo por muitos anos antes de iniciar o seu 

ministério na ilha de Creta, é pouco provável que qualquer das doutrinas e normas 

mencionadas nesta epístola eram novos para ele. Como mencionado acima, ele tinha 

passado um ano ou assim com Paulo ministrar à igreja de Corinto, a igreja problema 

prototípico da época do Novo Testamento. Ele foi duas vezes encarregado de reunir uma 



coleção de que igreja para os crentes pobres em Jerusalém ( 2 Cor. 8: 6 , 22-24 ). Mais 

tarde, ele retornou para continuar o ministério ali a pedido de Paulo, entregando segunda 

carta do apóstolo para eles ( 2 Cor. 8: 16-19 ). Ele sabia em primeira mão os ensaios e as 

desilusões de liderar um grupo de crentes que estavam imaturo, egoísta, facções, e 

mundano. O próprio fato de que ele foi confiada a tais atribuições indica grande confiança 

de Paulo em sua doutrina, sua maturidade espiritual, sua liderança, sua confiabilidade, e 

seu verdadeiro amor por aqueles que ele conduziu. Este dever de construir igrejas em 

Creta que poderia efetivamente evangelizar a ilha demonstra o compromisso da Tito para 

alcançar os não convertidos com o evangelho. 

Mensagem 

A carta a Tito é muito parecido com duas cartas de Paulo a Timóteo e foi escrito pela 

mesma Proposito-de incentivar e fortalecer um jovem pastor a quem ele havia 

discipulado, em quem ele tinha grande confiança, e por quem tinha grande amor como 

um espiritual pai. Ele estava passando o bastão, por assim dizer, para aqueles jovens 

pastores que estavam ministrando em difíceis situações de Timoteo na igreja em Éfeso e 

Tito nas inúmeras igrejas na ilha de Creta. Ambos os homens tinham sido cuidadosamente 

treinados por este grande apóstolo, ambos foram altamente dotado pelo Espírito Santo, e 

ambos tinham provado a sua devoção incansável para Paulo e para a obra do Senhor. Os 

dois homens também enfrentou oposição formidável, de dentro e de fora da igreja. 

Esta carta foi projetado para instruir Tito, para instruir os outros anciãos na ilha de Creta 

que ministravam sob sua liderança, e para instruir os membros das diversas 

congregações. Também serviu para fazer backup de liderança de Tito com a autoridade 

de Paulo. Capítulo 1 incide sobre as qualificações de liderança da igreja, especificamente, 

sua teologia e seu caráter pessoal e conduta. Capítulo 2 centra-se no caráter e conduta dos 

membros da igreja entre si e capítulo 3 sobre o caráter e conduta de ambos os líderes e 

membros antes que o mundo descrente em que viviam e que eles testemunharam. Todos 

os três dessas áreas de preocupação são essenciais para o verdadeiro propósito da carta, 

que era construir igrejas fortes que seriam eficazes no evangelismo. 

Embora o livro de Tito não é tão doutrinal como algumas das outras cartas de Paulo, como 

os romanos, que, no entanto, contém muitos tesouros doutrinárias, incluindo algumas das 

doutrinas fundamentais da fé, como a salvação pela graça de Deus trabalhando através da 

fé do crente ( 3: 5-7 ). Embora a letra narra muitas realidades magníficas de salvação, é 

eminentemente prático, estabelecendo as obrigações e responsabilidades que temos como 

filhos de Deus e co-herdeiros de nosso Senhor Jesus Cristo ( 3: 7 ). A carta apresenta um 

guia compacto para o tipo de ministério cristão e da vida cristã pessoal que leva os não 

convertidos para a salvação. 

Tito é uma carta evangelístico cujo propósito último era o de preparar a igreja para o 

testemunho mais eficaz para os incrédulos na ilha de Creta. Paulo fala repetidamente de 

ambos, o Pai celestial ( 1: 3 ; 2:10 ; 3: 4 ) e de Jesus Cristo ( 1: 4 ; 2:13 ; 3: 6 ) como 

Salvador. Um dos propósitos para silenciar falsos mestres era para remover o veneno de 

suas idéias corruptos e de estar corrupto, que ameaçava não só a vida espiritual dos crentes 

em si, mas também a própria salvação daqueles a quem eles testemunharam. Paulo sabia 

que a verdade salvífica da mensagem do evangelho cai em ouvidos surdos quando aqueles 

proclamando-vidas ao vivo ímpios que mostram nenhuma evidência de 

redenção. Quando os cristãos vivem em pecado aberto, eles dificilmente pode esperar que 

os incrédulos a ouvir uma mensagem que pretende salvar os homens do pecado. Um dos 

testemunhos mais convincentes um cristão pode dar é o de uma, santa, a vida de doação 



justos. Foi por essa mesma razão que Paulo lembrou aos cristãos na ilha de Creta que o 

nosso Senhor "deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniqüidade e purificar para 

si um povo seu especial, zeloso de boas obras" ( 2:14 ). E foi por essa razão que o próprio 

Senhor ordenou: "Brilhe a vossa luz diante dos homens de modo que, vendo as vossas 

boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus" ( Mat. 05:16 ). 

Deus é um Deus salvador, que salva as pessoas que eles possam viver uma vida religiosa, 

a fim de que os outros também possam ser salvos através da proclamação da verdade do 

evangelho apoiado pelo testemunho de vidas transformadas. Deus prova o seu poder 

salvador através de pessoas salvas. Embora Paulo estava falando em Tito 

2:10 especificamente de bondslaves, a vida de cada cristão deve "ornamento da doutrina 

de Deus, nosso Salvador, em todos os aspectos. Porque a graça de Deus se manifestou", 

continua ele, " trazendo salvação a todos os homens " ( v. 11 , grifo do autor). 

As Igrejas em Creta 

Creta foi localizado no mar Mediterrâneo, ao sudeste da Grécia, ao sudoeste da Ásia 

Menor, e do norte da África. A ilha é cerca de 160 quilômetros de comprimento e largura 

varia dentro de 7-35 milhas. Devido à sua localização estratégica, Crete longo haviam 

sido expostos a civilização grega e romana, apesar da reputação de seus cidadãos por 

serem "mentirosos, bestas ruins, [e] ventres preguiçosos" ( Tito 1:12 ). Alguns dos judeus 

em Jerusalém no dia de Pentecostes eram de Creta e ouviram o evangelho pregado em 

sua própria língua ( Atos 02:11 ).Parece seguro afirmar que pelo menos alguns dos que 

ouviram foram convertidos, levado o evangelho de volta para Creta, e estabeleceu igrejas 

nascentes em suas cidades natais. Se isso for verdade, pode ter havido um número 

significativo de cristãos na ilha de Creta pelo tempo Paulo chegou lá. 

As igrejas na ilha de Creta eram novos, imaturos na fé, e sem dúvida pequeno, embora a 

sua adesão total pode ter sido considerável. A fim de supervisionar tantas congregações 

espalhadas por uma área tão grande, Tito, obviamente, iria precisar de ajuda, e primeira 

instrução de Paulo a esse chefe mais velho estava de nomear e ordenar outros anciãos em 

cada igreja ( 1: 5 ). A carta não só era um guia para si Tito, mas foi um documento escrito 

que atestou sua autoridade apostólica delegada. Quando Tito implementado fielmente as 

admoestações da carta, ele o fez com apostólica, e, portanto, divino, autoridade. Sua 

comissão por escrito da Paulo deixou claro que qualquer líder ou membro das igrejas que 

se opunham Tito seriam opostas Paulo e, portanto, opondo-se ao Senhor, que 

encomendou o apóstolo. 

As igrejas de Creta tinha atraído "muitos homens rebeldes, paroleiros e enganadores, 

especialmente os da circuncisão" ( 01:10 ), falsos mestres que não só ensinavam doutrinas 

ímpias, mas viviam vidas ímpios. Alguns desses homens pode ter sido entre os judeus a 

partir de Creta, que ouviram o evangelho no dia de Pentecostes, mas que não acreditam. E 

porque este ainda era um tempo formativo para muitos, se não a maioria, das igrejas na 

ilha de Creta, os crentes foram especialmente vulneráveis. Mesmo depois de ter o imenso 

privilégio de ensinamento e exemplo pessoal de Paulo, eles continuaram a precisar de 

líderes fiéis, que terão competência para cultivá-los ainda mais na verdade de Deus e ser 

modelos de vida piedosa. 

 

 



 

1. Compromissos de um Líder Fiel (Tito 1: 

1-4) 

Paulo, um servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, para a fé dos 

escolhidos de Deus e do conhecimento da verdade, que é segundo 

a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode 

mentir, prometeu longas eras atrás, mas no momento adequado 

manifestado, mesmo a Sua palavra, na pregação que me foi 

confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador; a Tito, 

meu verdadeiro filho na fé comum: graça e paz da parte de Deus 
Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. (1: 1-4) 

Os quatro primeiros versos desta carta, que formam a saudação, incluir uma 

frase longa, os envolvidos, e pungente. A saudação é um pouco mais formal do 

que em qualquer carta a Timóteo, mas o fim de todas as três cartas foi a mesma 

coisa, para encorajar e fortalecer um jovem pastor que tinha sucedido o apóstolo 

em um ministério difícil. Como se verá em toda esta carta, a ênfase está na obra 

salvífica de Deus (ambos Deus e Cristo são repetidamente chamado Salvador: 

1: 3, 4; 2:10, 13; 3: 4, 6). A saudação de abertura define este tema, centrando 

sobre a natureza do ministério evangélico. 

Porque Paulo havia passado muito menos tempo se em fundar e estabelecer as 

igrejas na ilha de Creta que ele tinha passado com a congregação única em 

Éfeso (onde Timoteo agora pastoreada), foi particularmente importante que os 

crentes nas igrejas de Creta entendido que Tito era não operar por conta própria, 

mas ministrado com a autoridade designada de Paulo. Tito foi o legado direto, 

o enviado, ou embaixador do apóstolo, enviados para Creta para fortalecer as 

igrejas com o propósito de evangelismo eficaz em que a cultura pagã. Qualquer 

pessoa, portanto, que atacou a autoridade e ensino de Tito seria atacar a 

autoridade divinamente delegada e ensinamento do próprio Paulo. 

Mas a declaração de abertura de Paulo sobre si mesmo (uma das representações 

mais claros de seu ministério em qualquer lugar do Novo Testamento) é muito 

mais do que uma declaração dogmática da autoridade apostólica. Embora 

tivesse sentimentos pessoais profundas e até mesmo certos objectivos pessoais 

no ministério, como seu desejo de levar o evangelho a Bitínia (Atos 16: 7) e 

Espanha (Rom. 15:24) -ele não escrevia sob o impulso da emoção ou desejo 

pessoal, muito menos de impulso, mas sob a compulsão de divinamente 

revelado absolutos do Senhor no poder do Espírito. Deus, que deseja salvar os 

pecadores, queria preparar Tito para a construção de congregações capazes de 

alcançar os perdidos. 



Nesta saudação ricos a Tito, Paulo revela cinco características fundamentais 

que nortearam sua vida e de seu serviço para o Senhor, os princípios 

fundamentais em que o serviço de cada líder dedicado na igreja de Cristo deve 

ser construída. 

Comprometida com Mestrey de Deus 

Paulo, um servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, (1: 1-A) 

A primeira característica é a de compromisso com a maestria de Deus. Acima 

de tudo, o apóstolo viu-se como um homem totalmente sob a autoridade divina, 

como expresso na frase de um servo de Deus. 

Como mencionado na introdução a este volume, o nome hebraico do apóstolo 

foi Saul, depois de o primeiro rei de Israel. Logo depois de sua conversão 

milagrosa e chamadas por Cristo, no entanto, ele passou a ser conhecido 

exclusivamente por seu nome grego, Paulos ( Paulo ). 

Com veracidade completo, Paulo poderia ter se identificado como um 

estudante brilhante, um líder judeu altamente educada, que também foi 

aprendido na literatura e na filosofia grega. Ele poderia ter ostentado sua 

cidadania romana herdada, uma vantagem extremamente valioso naquele 

dia. Ele poderia ter se gabava de sua vocação original como apóstolo dos 

gentios, que foi concedido o privilégio total e autoridade junto com os Doze. Ele 

poderia ter se gabava de ter sido "levado ao terceiro céu, no paraíso ..." (2 Cor. 

12: 2, 4), do seu dom dos milagres, e de ser escolhido como o autor humano de 

uma grande parte da Escrituras da nova aliança. Ele escolheu, em vez disso, a 

identificar-se acima de tudo como um servo de Deus. 

Doulos ( servo ) refere-se a pessoa mais servil na cultura dos dias de Paulo e é 

muitas vezes traduzida como "escravo". Paulo estava em completo, mas 

disposto, bondage para Deus. Ele não tinha vida, que ele chamava de seu 

próprio país, sem vontade própria, o propósito de sua autoria, ou plano de sua 

autoria. Tudo estava sujeito a seu Senhor. Em cada pensamento, cada 

respiração, e todo o esforço que ele estava sob o domínio de Deus. 

Porque Paulo se refere a si mesmo como um servo de Deus só aqui, em todas 

as outras vezes referindo-se a si mesmo como um servo de Cristo . (ver, por 

exemplo, Rom 1: 1; Gl 1:10; Fp 1..: 1) -ele pode ter a intenção de colocar-se ao 

lado dos homens do Antigo Testamento de Deus. João chama Moisés "o servo 

de Deus" (Apocalipse 15: 3), e o próprio Senhor falou de "Moisés, meu servo" 

(Josué 1: 2.). Seu sucessor, Josué, é chamado de "servo do Senhor" (Js. 

24:29). Amos declarou: "Certamente o Senhor Deus não faz nada sem ter 

revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas" (Amós 3: 7). Por meio de 



Jeremias, Deus disse: "Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito 

até o dia de hoje, vos enviei todos os meus servos, os profetas" (Jer. 07:25). 

Porque muitos dos falsos mestres nas igrejas na ilha de Creta eram judaizantes 

", aqueles da circuncisão" (Tito 1:10;. Cf. v 14), Paulo pode ter desejado para 

afirmar sua autoridade como o servo de Javé (Jeová ), o nome da aliança 

do Deus de Israel. 

Há um sentimento geral em que cada crente no Senhor Jesus Cristo "foram 

libertados do pecado e escravizado a Deus", uma escravidão que resulta "em 

santificação, e por fim a vida eterna" (Rom. 6:22). Ser cristão é ser um servo 

de Deus. Nós não somos o nosso próprio, mas "foram comprados por preço" (1 

Cor. 6:20), a ser "resgatados [não] com coisas corruptíveis, como prata ou ouro 

, ... mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o 

sangue de Cristo "(1 Pedro 1: 18-19.). E porque nós não pertencemos mais a 

nós mesmos, "não vivam mais para [nós], mas para Aquele que morreu e 

ressuscitou no [nosso] nome" (2 Cor. 5:15). 

Direito específico de Paulo de Deus era para cumprir o seu servo por ser um 

apóstolo de Jesus Cristo (cf., por exemplo, Rom. 1:. 1; 1 Cor 1: 1; 2 Cor. 1:. 

1; Ef 1: 1). Mesmo quando se aproximava o fim de uma vida 

extraordinariamente abençoado e fecundo, ele ainda foi impulsionado pelo 

desejo de ser um servo obediente. Seu apostolado, de fato, tinha trazido um 

aumento dos direitos de servidão, exigindo maior fidelidade, maior submissão, 

e muitas vezes maior sacrifício. 

No entanto, Paulo contou sua escravidão a Deus e seu sofrimento escalada para 

ser uma bênção. Ele testemunhou aos crentes de Filipos que "mesmo se eu estou 

sendo derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e 

compartilhar minha alegria com todos vós" (Fp. 2:17). Ele lembrou aos anciãos 

de Éfeso: "Eu não considero a minha vida de como preciosa para mim mesmo, 

para que eu possa terminar minha carreira, eo ministério que recebi do Senhor 

Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus "(Atos 20:24). 

Apostolos ( apóstolo ) carrega o significado básico de "mensageiro" e foi usado 

às vezes, até mesmo a pessoa mais humilde que carregava uma mensagem em 

nome de outra pessoa. Mas o termo foi usado na maioria das vezes de um 

mensageiro especial, um tipo de embaixador, que foi enviado com uma 

mensagem específica e falou com a autoridade de quem o enviou. A autoridade 

da mensagem, portanto, não deriva de o mensageiro, mas a partir do remetente. 

Acima de todas as coisas, Paulo era um embaixador do seu divino Senhor e 

Salvador, Jesus Cristo (cf. Atos 9: 15-16; 22: 14-15; 26: 15-18). Assim como 

chamando a si mesmo um servo de Deus pode ter sido a intenção de 

estabelecer sua autoridade com os judeus nas igrejas na ilha de Creta, a sua 



referindo-se a si mesmo como um apóstolo de Jesus Cristo pode ter sido a 

intenção de estabelecer sua autoridade com os gentios nas igrejas lá . 

Todos os líderes eficazes, frutíferas, e genuinamente espirituais na Igreja de 

Cristo têm uma consciência profunda de que eles estão sob a autoridade 

divina. Isso torna-se consciência do controlador realidade das suas vidas. Eles 

não procuram cumprir agendas pessoais, criar fama pessoal, ou construir 

impérios pessoais. Eles estão satisfeitos e se sentem honrados pelo privilégio 

de estar totalmente sujeito ao Mestre que escolheu e enviou-os. 

Comprometida com a Missão de Deus 

para a fé dos escolhidos de Deus e do conhecimento da verdade, 
que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, (1: 1b-2a) 

Por causa da devoção de Paulo para o domínio de Deus, ele tinha compromisso 

inabalável com a missão de Deus. É a mesma missão que se liga cada pregador 

e professor e, em um sentido mais geral, todos os líderes da igreja e até mesmo 

cada crente. Como visto neste texto, que a missão inclui evangelização, 

edificação e encorajamento. 

Evangelização 

para a fé dos escolhidos de Deus (1: 1b) 

Paulo primeiro reconheceu a sua responsabilidade para ajudar a trazer os eleitos 

de Deus, aqueles que são escolhidos de Deus, para salvar a fé em Jesus 

Cristo. Cerca de um ano depois que ele escreveu esta carta, o apóstolo disse a 

Timóteo: "Eu suportar todas as coisas para o bem daqueles que são escolhidos, 

para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus e com ele 

a glória eterna" (2 Tim. 2:10). Paulo foi chamado como um servo e apóstolo 

divina para proclamar a mensagem do evangelho, a fim de que os eleitos 

possam ser levados pelo Espírito Santo a fé, que é necessária para ativar, por 

assim dizer, a sua eleição por Deus. Como ele explicou aos crentes em Roma, 

"A fé vem pelo ouvir, eo ouvir pela palavra de Cristo" (Rom. 10:17). 

A fé atua justificação, ato gracioso de Deus pelo qual Ele considera e declara 

como justos aqueles que colocaram a sua confiança em Seu Filho, Jesus 

Cristo. "Para aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, 

sua fé lhe é imputada como justiça" (Rom. 4: 5). No entanto, mesmo a "fé em 

Jesus Cristo para todos os que crêem ... [é] um presente, por sua graça, mediante 

a redenção que há em Cristo Jesus" (Rm 3:22., 24). "Porque pela graça sois 

salvos, mediante a fé", o apóstolo explica em sua carta à igreja de Éfeso; "E 

[mesmo] que [a fé é] não vem de vós, é dom de Deus" (Ef. 2: 8). 



O próprio Paulo regozijou-se em sua própria recepção desta graça quando 

escreveu que ele foi encontrado em Cristo "não ter uma justiça própria, derivada 

da Lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, na base da 

fé "(Fp. 3: 9). Todos os outros aspectos da salvação assistir a esta justificação 

pela regeneração-fé e conversão, incluindo, pelo qual o crente não só é 

declarado justo, mas é transformado em uma nova criatura (2 Cor. 5:17). 

Às vezes ouvimos até mesmo pastores evangélicos e professores dizem que o 

evangelho bíblico simples não é "relevante" para o homem moderno e precisa 

de ser reforçado e adornada por várias adaptações culturais para torná-lo mais 

atraente e aceitável. Mas como presunçoso é pensar que um instrumento 

humano imperfeito, pecador pode melhorar na própria mensagem de Deus para 

trazer os homens para Si! Quando o evangelho é pregado claramente àqueles 

que foram escolhidos, em algum momento, o Espírito Santo vai despertá-los e 

eles vão acreditar e entrar em todos os benefícios de sua eleição. 

Mesmo como um apóstolo, Paulo sabia que a poupança de fé que ele foi 

chamado para pregar não poderiam ser produzidos ou reforçada por sua própria 

sabedoria, inteligência, poder de persuasão, ou estilo. Em sua primeira carta à 

igreja imatura e mundana em Corinto, ele lembrou-lhes que "nós pregamos 

Cristo crucificado, para os judeus uma pedra de tropeço, e aos gentios loucura, 

mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder 

de Deus e sabedoria de Deus Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os 

homens, ea fraqueza de Deus é mais forte do que os homens "(1 Cor. 1: 23-

25).. "Quando vim para vós, irmãos", acrescentou alguns versos mais tarde, "eu 

não vim com ostentação de linguagem ou de sabedoria, anunciando-vos o 

testemunho de Deus. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, 

e este crucificado "(1 Cor. 2: 1-2). A verdade simples, mas infinitamente 

poderoso do evangelho de "Jesus Cristo, e este crucificado" nunca vai deixar de 

suscitar salvar a fé no momento oportuno em que foram escolhidos por 

Deus. A realidade da eleição divina é durante todo o Novo Testamento. É o 

alicerce de todo o edifício dos redimidos. 

Jesus disse aos Doze: "Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi a vós, e 

vos designei" (João 15:16). Porque os judeus eram o povo escolhido de Deus 

original para evangelizar as nações sob a antiga aliança, "Era necessário que a 

palavra de Deus deve ser falado para você em primeiro lugar," Paulo e Barnabé 

disse judeus incrédulos em Antioquia da Pisídia. Mas "já que repudiar" o 

evangelho, eles continuaram ", e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que 

estão se voltando para os gentios. Porque assim o Senhor nos ordenou:" Eu 

Você colocado como uma luz para os gentios, que Você deve trazer a salvação 

para a extremidade da terra. " E os gentios, ouvindo isto, começou regozijo e 

glorificando a palavra do Senhor, e todos quantos haviam sido destinados para 

a vida eterna "(Atos 13: 46-48). A igreja, tomado de todas as nações (não 

excluindo judeus individuais), substituiu Israel como povo escolhido de Deus, 



até que "a plenitude dos gentios" foi concluído e Israel é restaurada (Rom. 11: 

25-27). Deus escolheu os pecadores de todas as nações para salvar e trazer para 

si mesmo eternamente, um vasto ajuntamento de indivíduos eleitos. 

Como soberano divino do universo que Ele criou, Deus é capaz de dizer com 

perfeita justiça e retidão, "Terei misericórdia de quem eu quiser ter 

misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão" (Rm 9:15;. 

Cf . v. 18). Para aqueles que perguntam: "Por que se queixa ele ainda? Pois, 

quem resiste à sua vontade?" as respostas apóstolo: "Quem é você, ó homem, 

para questionar a Deus? A coisa moldada não vou dizer para o modelador: 'Por 

que me fizeste assim', vai? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para fazer 

da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? 

" (Rm. 9: 19-21). 

Paulo lembrou os crentes em Éfeso que Deus "nos escolheu [Cristo] antes da 

fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em 

amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, 

segundo o tipo intenção de sua vontade "(Ef. 1: 4-5). Para os crentes em 

Tessalônica, ele disse: "Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, 

pela santificação do Espírito e fé na verdade" (2 Ts. 2:13). Ele disse a Timóteo: 

"Junte-se a mim em sofrimentos do evangelho segundo o poder de Deus, que 

nos salvou, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, 

mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi concedido nós em 

Cristo Jesus desde toda a eternidade "(2 Tim. 1: 8-9). 

Pedro dirigiu sua primeira carta "para aqueles que residem como estrangeiros, 

dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que são escolhidos de 

acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito" (1 

Ped. 1: 1-2). Mais tarde, nessa carta, ele se refere a eles como "uma raça eleita, 

sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus" (1 Pedro 

2: 9.). Desde a eternidade passada, o nome de cada crente foi "escrito no livro 

da vida do Cordeiro" (Ap 21:27). 

O dever de evangelização pode ser resumido como a pregação do evangelho de 

forma clara, por causa de que o Espírito Santo vai soberanamente e, 

milagrosamente, fazer com que o eleito crer e ser salvo. Esse é o ministério 

prioridade de todos os que são servos de Deus e mensageiros de Jesus Cristo. 

Edificação 

e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, (1: 1-C) 

Segunda responsabilidade de Paulo no cumprimento de seu compromisso com 

a missão de Deus foi o de edificar aqueles que acreditavam, ensinando-lhes todo 

o conselho da Palavra de Deus, para que eles sejam santificados por o 

conhecimento da verdade. 



Conhecimento traduz epignosis , que se refere à percepção clara de 

uma verdade. Paulo tem em mente salvar a verdade, a verdade do evangelho 

que leva à salvação. É esse aspecto da verdade que ele menciona em sua 

primeira carta a Timóteo, no qual ele nos assegura que "Deus, nosso Salvador 

... quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da 

verdade" (1 Tim. 2: 3-4; 2 Tm 2:25).. Por outro lado, uma pessoa que não 

genuinamente buscar a Deus ou a Sua maneira de salvação é "sempre 

aprendendo [mas] nunca podem chegar ao conhecimento da verdade" que salva 

(2 Tim. 3: 7). 

Após a salvação, o crente é dado um apetite para esta verdade, que lhe causa o 

desejo de saber mais e crescer e amadurecer segundo a 

piedade. Salvando verdade conduz através de salvação para a santificação, 

uma vez que produz maior piedade, sem a qual a salvação não pode ser 

considerada como real . A piedade é a manifestação da obra de santificação do 

Espírito. "Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os 

homens", explica Paulo mais tarde ", instruindo-nos a negar desejos impiedade 

e mundanas ea viver de forma sensata, justa e piedosamente na época atual" 

(Tito 2: 11-12; 1 Tim. 4: 7-8). Divina verdade e piedade são intrinsecamente 

relacionadas. Não importa o quão sincero nossas intenções pode ser, não pode 

obedecer à vontade de Deus, se não sabemos o que é. Nós não podemos ser 

piedoso, se não sabemos como é Deus eo que Ele espera daqueles que 

pertencem a Ele. 

Paulo disse aos anciãos de Éfeso que foi a palavra que iria construir-los (Atos 

20:32). Jesus resumiu a relação entre a verdade ea santificação quando Ele disse 

a seu pai: "Consagra-os na verdade; a tua palavra é a verdade" (João 17:17). 

Assim, não há maneira de exagerar a importância da sã doutrina. "Se alguém 

defende uma doutrina diferente e não concorda com as palavras de som, de 

nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina conforme à piedade, é orgulhoso e 

nada entende" (1 Tim. 6: 3-4). "Deus não nos chamou para a impureza, mas 

para a santificação", declara Paulo (1 Ts 4: 7.). Como sempre, a graça de Deus 

provê o que seu demandas justiça. "Seu divino poder nos tem dado tudo o que 

diz respeito à vida e à piedade, pelo verdadeiro conhecimento daquele que nos 

chamou por sua própria glória e virtude "(2 Pe. 1: 3, grifo do autor). 

D. Edmond Hiebert escreve: "Há uma conexão íntima entre a verdade e 

santidade. A posse vital da verdade é inconsistente com irreverência .... nunca 

verdade real se desvia do caminho da piedade. A profissão da verdade, que 

permite que um indivíduo viver em impiedade é uma profissão espúria "( Tito 

e Filemom [Chicago: Moody, 1957], 21 p.). 

Em sua primeira carta, Pedro adverte: "Por isso, deixando de lado toda a malícia 

e todo o engano, hipocrisia, inveja e toda calúnia, como crianças recém-



nascidas, longa para o leite puro da palavra, que por ele vos seja dado 

crescimento em relação à salvação, se provaram a bondade do Senhor "(1 Ped. 

2: 1-3). Em sua segunda carta, ele nos chama a "crescer na graça e no 

conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo" (2 Pe. 3:18). Cada 

pastor e professor tem responsabilidade divina "para o aperfeiçoamento dos 

santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que 

todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus , para 

um homem maduro, à medida da estatura que pertence à plenitude de Cristo 

"(Ef. 4: 11-13). 

Como 1 e 2 Timóteo, a epístola de Tito contém numerosas advertências contra 

os falsos mestres e falsos ensinamentos. Além de ser provado errado quando 

realizada contra as verdades da Escritura, falso ensino também é exposta pela 

impiedade que inevitavelmente resulta em seu rastro. "Guardai-vos dos falsos 

profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas," Jesus advertiu: "mas por 

dentro são lobos devoradores. Você vai conhecê-los pelos seus frutos. Pode 

alguém colher uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos, são eles? Mesmo 

assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos 

maus "(Mateus 7: 15-17.). Tanto a verdade ea mentira pode ser discernido por 

aquilo que produzem. De Deus a verdade produz piedade. A transformação 

operada através de fé salvadora é visivelmente manifesta na conduta santa. 

Como observado acima, Deus "nos escolheu [Cristo] antes da fundação do 

mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele" (Ef 1: 4.). Muito 

o propósito de Deus para a escolha e nos salvar é fazer-nos como o próprio-

santo, puro, íntegro, justo e perfeito. A prova da nossa eleição é encontrado em 

nossa justificação. A prova de nossa justificação é encontrado em nossa 

santificação. E um dia a evidência de nossa santificação será manifestado em 

nossa glorificação. 

O líder espiritual e mensageiro de Cristo é dedicado a proclamar a Palavra, que 

pelo Espírito edifica o crente e treina-lo na piedade. 

Encorajamento 

na esperança da vida eterna, (1: 2a) 

Terceira responsabilidade de Paulo no cumprimento de seu compromisso com 

a missão de Deus era trazer encorajamento bíblico para os crentes, com base na 

sua divinamente garantido esperança da vida eterna, de um dia ser 

glorificado, totalmente aperfeiçoado na própria justiça de Cristo. Esse é o 

incentivo maravilhoso de esperança sobre o que cada ministro de Deus pode 

assegurar o povo de Deus e, de fato, todo o povo de Deus pode assegurar um 

ao outro. Mais tarde nesta carta, ele fala da nossa "bendita esperança ea 

manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo" (2:13) e 



ainda mais tarde do nosso ", sendo justificados pela sua graça [que] nós 

pudéssemos ser feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna "(3: 7). 

Paulo não está falando de um desejo melancólico para algo que é possível, mas 

incerto. A esperança da vida eterna é mais profundo desejo do crente para o 

que é afirmado e inalteravelmente garantido pela própria Palavra de Deus. Jesus 

nos ressuscitará a Sua própria no último dia, e ninguém que pertence a Deus 

ficará aquém dessa promessa (ver João 6: 37-40). O "Espírito Santo da 

promessa" não só nos sela em Jesus Cristo, mas também é "dada como penhor 

da nossa herança, tendo em vista a redenção da possessão de Deus, para o 

louvor da sua glória "(Ef. 1:13 -14, ênfase acrescentada; cf. 2 Cor 

1,22).. "Porque, na verdade, enquanto estamos nesta casa, gememos," Paulo 

lembrou crentes de Corinto ", que está sendo sobrecarregado, porque nós não 

queremos ser despidos, mas para ser vestido, a fim de que o que é mortal seja 

absorvido por [eterna ] vida Ora, quem nos preparou para este fim é Deus, que 

nos deu. Espírito como penhor "(2 Cor. 5: 4-5, ênfase adicionada). 

A vida eterna é a realidade que permeia da salvação, e a esperança de que a 

vida dá aos crentes incentivo em uma infinidade de formas. É um incentivo 

para a santidade. "Amados, agora somos filhos de Deus", diz João ", e ainda 

não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se 

manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos tal como Ele é . E 

todo aquele que tem esta esperança purifica-se a Ele, assim como Ele é puro "(1 

João 3: 2-3). 

A esperança da vida eterna dá o incentivo para o serviço. Estamos certos de 

que "se alguém constrói sobre o fundamento [Jesus Cristo] com ouro, prata, 

pedras preciosas, ... ele deve receber uma recompensa" (1 Cor. 3:12, 14). De 

longe, a maior recompensa será ouvir o nosso Mestre dizer: "Muito bem, servo 

bom e fiel" (Mat. 25:21). Cada crente deve ser capaz de dizer com Paulo: "Eu 

pressionar a fim de que eu possa alcançar aquilo para o que também fui 

conquistado por Cristo Jesus .... prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana 

para cima chamar de Deus em Cristo Jesus "(Fl. 3:12, 14). O "prêmio" quando 

somos chamados para cima é a semelhança de Cristo (1 João 3: 2-3), e enquanto 

estamos na terra é o "objetivo" que nós nos esforçamos para (1 João 2: 6). 

A esperança da vida eterna também dá incentivo para aguentar qualquer 

sofrimento podemos experimentar por causa de Cristo. Mais uma vez, todo o 

crente deve ser capaz de dizer sinceramente com Paulo: "Eu considero tudo 

como perda, tendo em vista o valor de excelência do conhecimento de Cristo 

Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas as coisas, que eu ... Para 

conhecê-lo, eo poder da sua ressurreição, ea comunhão dos seus sofrimentos, 

conformando-me com Sua morte; a fim de que eu possa alcançar a ressurreição 

dentre os mortos "(Fl 3, 8, 10-11.). Nós sabemos "que os sofrimentos do tempo 

presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada a nós .... E 



não só isso, mas também nós mesmos, que os primeiros frutos do Espírito, 

mesmo que gememos em nós mesmos, esperando ansiosamentenossa adoção 

como filhos, a redenção do nosso corpo "(Rom. 8:18, 23, grifo do autor). Quem 

Deus escolheu Ele vai justificar, e quem Ele justifica Ele glorificará e fazer à 

imagem de Seu Filho (vv 29-30.). Este, esperança eterna gloriosa transcende 

toda a dor temporária. 

Comprometida com a mensagem de Deus 

que Deus, que não pode mentir, prometeu longas eras atrás, mas 

no momento adequado manifestado, mesmo a Sua palavra, (1: 2b-
3a) 

Essa contemplação do conteúdo do ministério evangélico leva Paulo a um 

terceiro princípio fundamental do ministério, ou seja, o compromisso inflexível 

com a mensagem de Deus, a revelação divina Escritura. Esse compromisso é 

um corolário óbvio dos dois primeiros.Entendimento de domínio e missão 

soberana de Deus vem exclusivamente através das Escrituras. Nós sabemos 

sobre o seu povo escolhido, sobre sua exigência de fé para a salvação, sobre o 

conhecimento da verdade que conduz à piedade, e sobre a esperança da vida 

eterna somente através de Sua revelação graciosa. E nós sabemos que certas 

realidades profundas no tocante ao plano eterno de redenção dos pecadores, 

porque Deus inspirou homens para escrever essas realidades. 

Que Deus ... não pode mentir é auto-evidente, bem como scripturally 

atestada. O profeta Samuel lembrou os desobedientes Rei Saul que Deus, "a 

glória de Israel, não vai mentir" (1 Sam. 15:29). Porque Deus é a fonte ea 

medida de toda a verdade, é, por definição, "impossível que Deus minta" (Hb. 

6:18). Assim como "sempre que [o diabo] profere mentira, fala do que lhe é 

próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira" (João 8:44), por isso é que, 

sempre que Deus fala a verdade, Ele fala de sua própria natureza, porque Ele é 

o Pai de verdade. 

O Deus da verdade prometido longos séculos atrás que aqueles a quem Ele 

escolheu, aqueles que vêm a fé nEle através da Sua verdade que conduz à 

piedade, ter a certeza de esperança de vida eterna. idades há muito tempo não 

se refere à história da humanidade antiga. Na verdade, significa "antes dos 

tempos eternos." Deus reiterou seu plano de salvação e vida eterna a esses 

homens de Deus como Abraão, Moisés, Davi, e os profetas, mas a promessa 

original foi feita e ratificada na eternidade passada. O nosso Deus gracioso "nos 

chamou com uma santa vocação ... em Cristo Jesus desde toda a eternidade" (2 

Tim. 1: 9). "Ele nos escolheu nele [Cristo] antes da fundação do mundo, para 

que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou 

para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito 



de sua [eterna ] vontade "(Ef. 1: 4-5). Sua vontade eterna se manifestou em sua 

"aliança eterna [através de] Jesus, nosso Senhor" (Heb. 13:20). 

O plano de redenção para os pecadores não veio depois que os homens caíram, 

mas antes que o homem foi mesmo criado. O Pai mostrou Seu perfeito amor ao 

Filho (cf. João 17: 23-24, 26) por prometendo-lhe a humanidade redimida que 

serviria e glorificá-lo para sempre. O papel do Filho era para ser o sacrifício 

pelos pecados dos eleitos, para que pudessem ser resgatados e levados para a 

glória. Diante de Deus, desde a maravilhosa promessa de perdão e céu para a 

humanidade pecadora, Ele havia dado uma promessa de Seu Filho amado. Essa 

é a promessa de que Jesus lembrou o Pai em sua oração em nosso nome: "Pai, 

quero que eles também, que me tens dado, estejam comigo onde eu estiver, para 

que vejam a minha glória que Tu tens me dado, pois que me amaste antes da 

fundação do mundo "(João 17:24). Um ano antes, Jesus afirmou que a promessa 

do dom de almas redimidas quando proclamou publicamente: "Tudo o que o 

Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei 

fora .... Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho, e 

crê nele, tenha a vida eterna; e eu mesmo o ressuscitarei no último dia "(João 

6:37, 40). Um dia glorioso na eternidade futura, quando nosso Senhor Jesus 

recebeu a promessa completo do pai para ele e todos os salvos são glorificados 

e fizeram como Jesus para servir e louvá-lo para sempre, o Filho, em um gesto 

de amor divino, dará tudo de volta ao Pai. Paulo registra esse momento futuro: 

"Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também 

será submetido a daquele que a sujeitou todas as coisas a Ele, para que Deus 

seja tudo em todos" (1 Cor 15,28).. 

É surpreendente a considerar que aqueles que são resgatados são apanhados 

nesta magnífica aliança eterna que dois membros da Trindade fez uns com os 

outros, a fim de demonstrar o alcance infinito do seu amor um pelo outro. No 

momento adequado, que é , quando a Bíblia estava sendo escrito, que a aliança 

eterna, em conjunto com suas verdades relacionados, foi manifestado, mesmo 

a Sua Palavra. A única fonte dessa verdade monumental, a uma verdadeira 

mensagem sobre Deus, a única forma eficaz de encontrá-lo, o único forma de 

agradá-lo, e que a única esperança de ser para sempre com Ele 

são manifestados em Sua Palavra. 

Uma pergunta, portanto, como um pregador ou professor que profere o nome 

de Cristo pode proclamar outra coisa senão do próprio Deus Palavra. Seja qual 

for a verdade que precisamos para o evangelismo é encontrada em Sua 

Palavra. Essa Palavra é a única semente que dá a vida eterna (1 Ped . 

1:23). Seja qual for a verdade que precisamos para edificar os crentes é 

encontrada em Sua Palavra (cf. 1 Ped. 2: 1-2). Toda a verdade devemos 

ensinar é encontrado em Sua Palavra (João 17:17; Atos 20:32). Essas verdades 

absolutas e todos os outros relacionados com a vida espiritual são encontrados 

ali e em nenhum outro lugar. 



Comprometida com o meio de Deus 

na pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, 
nosso Salvador; (1: 3b) 

Um quarto princípio básico da vida e ministério de Paulo era o seu compromisso 

com meios próprios de Deus para cumprir o ministério para o qual ele foi 

called- a proclamação da Sua Palavra completa e inerrante. 

Proclamação traduz kērugma , que foi usado da mensagem que um arauto 

daria em nome do governante ou conselho da cidade sob a quem servia. No 

Novo Testamento, este termo (muitas vezes traduzida como "pregação") é 

sempre usado do público proclamação da Palavra de Deus, que, como o 

apóstolo acaba de salientar, leva os homens à fé salvadora, constrói-los em 

verdade divina, e fortalece -los para uma vida piedosa. 

É por essa razão que a pregação expositiva pregação sistemática e rigorosa do 

que explica o significado das Escrituras-é a única forma legítima de pregar. A 

responsabilidade do pregador não é para criar mensagens de sua própria 

sabedoria ou inteligência ou para manipular ou influenciar seus ouvintes por 

meio de sua própria capacidade de persuasão ou carisma, mas de interpretar, 

explicar e aplicar a Palavra de Deus como de forma clara e completa possível. 

Em seu excelente livro Rumo a uma teologia exegética, Walter C. Kaiser 

escreve: 

Não é nenhum segredo que a Igreja de Cristo não é de todo em bom estado de 

saúde em muitos lugares do mundo. Ela foi definhando porque ela foi 

alimentada, como a linha atual tem, "junk food"; todos os tipos de conservantes 

artificiais e todos os tipos de substitutos não naturais foram servido até 

ela. Como resultado, a desnutrição teológica e bíblica tem afligido a própria 

geração que tomou tais passos de gigante para se certificar de sua saúde física 

não está danificado usando alimentos ou produtos que são cancerígenas ou de 

outra forma prejudicial a seus corpos físicos. Simultaneamente, uma fome 

espiritual mundial resultante da ausência de qualquer genuína publicação da 

Palavra de Deus (Amós 8:11) continua a correr solta e quase inabalável na 

maioria dos bairros da Igreja. ([Grand Rapids: Baker, 1981]., P 7) 

Embora a verdade do evangelho completo ainda não tinha sido revelado nos 

dias de Jonas, Jesus disse que era através da "pregação" ( kērugma ) daquele 

antigo profeta que "os homens de Nínive se arrependeu ..." (Mat. 12:41). Ao 

longo de sua primeira prisão eo julgamento em Roma, "O Senhor esteve ao meu 

lado e me fortaleceu", Paulo testificou, "a fim de que através de mim a 

proclamação [ kērugma ] fosse cumprida, e que todos os gentios a ouvissem "(2 

Tim. 4:17). Ele lembrou os crentes de Corinto que "Visto como na sabedoria de 



Deus o mundo pela sua sabedoria não veio a conhecer a Deus, Deus estava bem 

satisfeito pela loucura da pregação para salvar aqueles que crêem" (1 Cor. 01:21 

; "mensagem pregada" traduz a palavra grega kērugma ). Mais tarde, em que 

epístola, Paulo novamente lembrou aos leitores que sua "mensagem e [sua] 

pregando [ kērugma ] não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, 

mas em demonstração do Espírito e de poder "(2: 4). 

O próprio Jesus iniciou seu ministério público pela pregação (Mt 4:17.), 

Exatamente como o profeta Isaías havia previsto (ver Lucas 4: 17-21). O Senhor 

chamou Seus primeiros seguidores a "proclamar em todos os lugares do reino 

de Deus" (Lucas 9:60). Depois de Pentecostes, os apóstolos "cessavam de 

ensinar e pregar Jesus como o Cristo" (Atos 05:42), assim como o Senhor tinha 

instruído (10:42). Paulo disse a Timóteo: "Prega a Palavra" (2 Tim. 4: 2). 

Paulo foi confiada com uma comissão apostólica original de proclamar a 

Palavra de Deus de acordo com o mandamento de Deus, nosso 

Salvador. Deus "me separou, já desde o ventre de minha mãe e me chamou 

pela sua graça", ele testemunhou, e "era o prazer de revelar seu Filho em mim, 

para que eu o pregasse entre os gentios "(Gal. 1: 15-16). Tanto como "um servo 

de Deus [Pai] e como apóstolo de Jesus Cristo [o Filho]" (Tito 1: 1), Paulo 

estava sob o mandamento de Deus para pregar o evangelho da salvação. "Eu 

fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus deu em mim para o seu 

benefício", ele disse aos crentes de Colossos, "para que eu possa realizar 

plenamente a pregação da palavra de Deus" (Col. 1:25; cf. 1 Tim. 2: 7). "Eu 

estou sob compulsão", disse ele em sua primeira carta à igreja de Corinto, "e ai 

de mim se eu não anunciar o evangelho .... Tenho uma mordomia que me foi 

confiado" (1 Cor. 09:16 -17). 

Paulo aqui fala de Deus como nosso Salvador , e não como Deus o Pai, como 

no verso seguinte. Ele refere-se a Deus como Salvador outras cinco vezes nas 

Epístolas Pastorais-em 1 Timóteo 1: 1; 2: 3; 4:10; e outras duas vezes na 

presente carta (2:10; 3: 4). Deus não está relutante para salvar, como são 

algumas divindades imaginárias que deve ser apaziguada por seus devotos e 

implorou para ser misericordioso. Jesus declarou que "Deus [Pai] amou o 

mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não 

pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para 

condenar o mundo , mas para que o mundo fosse salvo por Ele "(João 3: 16-17; 

cf. 1 João 4:14). Jesus também declarou que "se alguém não nascer da água e 

do Espírito, não pode entrar no reino de Deus" (João 3: 5). A saga 

desdobramento da salvação é o plano eo trabalho de toda a Trindade. É a alegria 

de Deus para salvar os pecadores (cf. Lc 15: 7, 10, 20-24) e a tristeza de Deus 

quando estão perdidos (ver Lucas 19: 21-24). 

Comprometida com o Povo de Deus 



a Tito, meu verdadeiro filho na fé comum: graça e paz da parte de 

Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. (1: 4) 

O quinto princípio fundamental da vida de Paulo que é ilustrado aqui era o seu 

compromisso com o povo de Deus. Ele tinha devoção leal àqueles 

como Tito, seu verdadeiro filho na fé comum. Ele usou palavras quase 

idênticas de Timóteo (1 Tim. 1:. 1; cf. 2 Tm 1: 2). 

Verdadeiro traduz gnēsios , que tem o significado básico de "ser legalmente 

gerado." Criança traduz teknon , que foi utilizado de um filho legítimo, em 

contraste com um nascido fora do casamento. As duas palavras juntas, portanto, 

intensificar a declaração de Paulo de sua estreita relação com Tito, seu filho 

espiritual, no sentido mais pleno. O apóstolo foi provavelmente o agente 

humano usado para trazer Tito para a salvação, e ele claramente tinha a maior 

responsabilidade para nutrir-lo no crescimento espiritual e para treiná-lo para o 

serviço espiritual. 

A frase fé comum pode ser interpretado subjetiva ou 

objetivamente. Subjetivamente que remete para a fé salvadora, que Tito 

compartilhado em comum com Paulo e todos os outros crentes. Objetivamente 

que remete para as verdades da Cristão fé, que Tito partilhados emcomum com 

o apóstolo e com todos os outros crentes que são de som na doutrina. Embora 

Paulo estava aqui, provavelmente, salientando o aspecto subjetivo da Tito 

de fé, é óbvio a partir desta epístola e de contas no livro de Atos que Paulo 

considerou Tito para ser som na doutrina. Ele não teria deixado qualquer igreja 

nas mãos de um líder que não foi bem fundamentada na Palavra. 

Paulo tinha confiado Tito mesmo para trabalhar com a igreja mundana e 

problemático em Corinto. Em sua segunda carta à congregação que ele fala de 

Tito nove vezes, sempre favoravelmente. "Mas Deus, que consola os 

deprimidos, nos consolou com a chegada de Tito," ele se alegra ", e não somente 

com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado em vós, 

como relatou a nós o seu desejo, o seu luto, o vosso zelo por mim, de modo que 

me alegrei ainda mais "(2 Cor 7: 6-7.). Alguns versos depois, ele elogia o jovem 

pastor, dizendo: "Graças a Deus, que coloca a mesma seriedade em seu nome 

no coração de Tito" (8:16) e chamá-lo de "meu parceiro e companheiro de 

trabalho entre vós" ( v. 23). 

Ao longo da história, os líderes mais poderosos e eficazes na igreja ter sido 

envolvido no desenvolvimento de parceiros e colegas de trabalho que se 

estendem e perpetuam o ministério de Jesus Cristo. Embora Paulo era o mais 

altamente dotado dos apóstolos, ele nunca ministrou sozinho, nunca tentou 

exercer uma só mão ministério. Até sua morte, ele estava intimamente 

associada com uma surpreendentemente grande rede de pregadores, professores 

e outros líderes da igreja com quem ele era sócio de serviço. Ele estendeu-se 



através dos outros, sabendo que o Senhor não o chamou para funcionar 

sozinho. Ele percebeu a importância da delegação de competências e de 

preparar os outros para continuar o ministério. 

Todas as cartas de Paulo levar cumprimentos de e para amigos e colegas de 

trabalho. No último capítulo de sua carta à igreja de Roma, ele envia saudações 

aos vinte e sete homens e mulheres por nome e louva muitos outros que estão 

sem nome. Ele realmente amava seus irmãos na fé e os trabalhadores e 

construiu relacionamentos pessoais profundas com eles onde quer que 

fosse. Ele continuamente os encorajou e deu a si mesmo em sacrifício para 

satisfazer as suas necessidades. 

Como Timóteo, no entanto, Tito era especialmente querido por Paulo, seu pai 

espiritual e mentor. Podemos imaginar, mas profundo sentimento do apóstolo 

como ele escreveu assuringly para sua amada Tito, graça e paz [ para 

você ] da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. 

Graça é o dom maravilhoso de Deus que traz a salvação e paz é a bênção 

maravilhosa que Ele concede a todos aqueles que Ele graciosamente salva. Por 

essa razão, a frase graça ea paz se tornou uma saudação comum entre os 

primeiros cristãos, uma prática talvez iniciada por Paulo. 

Para esta saudação, acrescentou de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso 

Salvador, um credo simples, mas profunda, que atesta a origem do 

crente graça e paz. O apóstolo acaba de falar de "Deus, nosso Salvador" no 

verso anterior, e agora , no final da mesma frase, ele fala deCristo Jesus, nosso 

Salvador. 

Embora Deus torna-se o celestial Pai de todos aqueles que depositam sua fé 

em Cristo Jesus, a ênfase de Paulo aqui é sobre a relação única do Pai para 

"Seu Filho unigênito" (João 3:16) e sobre a verdade, mencionado acima, que 

o Pai e o Filho, Jesus Cristo, estão inseparavelmente ligadas na obra da 

salvação. 

 

 

 

 



2. As qualificações de um Pastor - Parte 1 

( Tito 1: 5-9 ) 

Por esta razão te deixei em Creta, para que você pusesse em 

ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada 

cidade, como já te, ou seja, se alguém está acima de qualquer 

suspeita, o marido de uma só mulher, tendo filhos que acreditam, 

não acusado de dissipação ou rebelião. Para o superintendente 

deve ser irrepreensível como despenseiro de Deus, não obstinado, 

não irascível, não dado ao vinho, não briguento, não gostava de 

torpe ganância, mas hospitaleiro, amando o que é bom, sensato, 

justo, piedoso, auto sob controlo, segurando firme a fiel palavra, 

que é de acordo com a doutrina, para que seja poderoso, tanto 

para exortar na sã doutrina e de refutar os que o contradizem. ( 1: 
5-9 ) 

Seria útil para cada pastor de, ocasionalmente, ler o livro clássico de Richard Baxter O 

Reformed Pastor. Esse título não indica que ele lida com o que é comumente chamado de 

teologia reformada, mas sim refere-se à reforma espiritual e revitalização da vida pessoal 

de um pastor.Ele escreve: 

Quando suas mentes estão em um quadro celestial santo, suas pessoas são susceptíveis de 

participar dos frutos. Suas orações e louvores e doutrina será doce e celestial para 

eles. Eles provavelmente vai se sentir quando você tem sido muito com Deus. Aquilo que 

é mais em seus corações é provável que seja mais em seus ouvidos .... Quando eu deixar 

meu coração crescer frio, minha pregação é frio; e quando ele está confuso, minha 

pregação é confuso; e assim que eu muitas vezes pode observar também no melhor dos 

meus ouvintes que quando eu tenho crescido frio na pregação, têm crescido muito frio; e 

os próximos orações ouvi deles têm sido muito parecido com minha pregação .... 

O Irmãos, assistir, portanto, sobre os seus próprios corações; manter fora desejos e as 

paixões de inclinações mundanas. Mantenha-se a vida de fé, de amor, de zelo. Seja muito 

em casa e muito com Deus .... 

Guardai-vos, para que o seu exemplo contradiz sua doutrina, ... para que não desdizer 

com suas vidas o que você diz com suas línguas; e ser os maiores Estorvadores do sucesso 

de seus próprios trabalhos .... 

Um deles, mal-humorado, palavra nobre orgulhoso, uma disputa desnecessária, uma ação 

avarentos, pode cortar a garganta de muitos um sermão, e explodir o fruto de tudo o que 

você tem feito .... Deixe suas vidas condenar o pecado e persuadir os homens a dever . (. 

[Londres:. Banner da Verdade, 1983 ed], pp 61-63, 65) 

Padrões de Deus para a liderança na igreja são elevados, uma verdade básica e 

extremamente fundamental que muitas igrejas evangélicas hoje negar ou ignorar. Padrões 

do Novo Testamento para os pastores são muitas vezes reduzido, aplicado de forma 

seletiva, ou simplesmente desconsiderado. Algumas congregações e denominações 

escolher qualificações pastorais que parecem mais relevantes e adequadas para os tempos, 

que satisfazem as preferências pessoais, e que não entrem em conflito muito fortemente 

com as normas e práticas sociais contemporâneas. Alguns tomar a liberdade de renunciar 

padrões bíblicos quando eles gostam de um pastor e a aplicação dessas normas pode 



resultar em sua demissão. Nada é mais necessária na igreja do que a aplicação cuidadosa 

dos princípios bíblicos de liderança. No entanto, os líderes espirituais de som, 

qualificados são assustadoramente escassa nas igrejas contemporâneas. 

Nenhuma tendência na igreja é mais prejudicial para a obra de Cristo do que a de não ter 

disciplina e desqualificar permanentemente pastores que cometeram pecados morais 

brutas. E se um pastor é disciplinado e removido do ministério, muitas vezes ele é 

prontamente aceito de volta para a liderança logo que a publicidade negativa 

desaparece. Muitos dos mais conhecidos e mais visíveis os líderes da igreja hoje 

absolutamente não conseguem alcançar os padrões bíblicos. Enquanto crescia em 

popularidade e prestígio mundano, um líder pode espiritualmente e moralmente corrupto 

as próprias pessoas que ansiosamente apoiar e idolatrá-lo. Igrejas raramente pode 

sobreviver a uma falha de liderança. Um pastor que tenha afundado espiritualmente, 

doutrinariamente, ou moralmente, e não é disciplinado e removidos, inevitavelmente 

puxa muitos de seu povo com ele. 

Deus oferece perdão e restauração espiritual a todos os crentes, incluindo pastores e 

outros líderes da igreja, que sinceramente confessam seus pecados e renunciem, não 

importa o quão hediondo e público. Graciosa promessa de Deus é para todos os cristãos: 

"Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos 

purificar de toda injustiça" ( 1 João 1: 9 ). Mas a Palavra também deixa claro que o Senhor 

não aceita tal pessoa, não importa quão talentoso, popular, anteriormente eficaz, ou 

arrependido-back em uma posição de liderança. Nem deve a igreja. 

Abaixando os padrões de Deus para aqueles que Ele chama para o ministério e que 

representá-Lo exclusivamente perante o mundo, assim como diante da igreja, é 

trágico. Ele desobedece e desonra a Deus e enfraquece a igreja. Um homem que tem 

desperdiçado sua integridade, manchado o púlpito, e destruíram a confiança dos 

companheiros crentes não perde a salvação ou perdão, mas ele, diante de Deus, perde o 

privilégio da liderança da igreja. Apesar de pureza moral ou doutrinário foi abandonado 

publicamente, por isso tem a prerrogativa divina para pregar, ensinar, ou de outra forma 

governar e pastor da igreja de Cristo. 

Alguns cristãos argumentam que cair em um terrível pecado e, em seguida, ser perdoados 

e restituídos exalta graça e torna a pessoa mais simpática com e eficaz no serviço aos 

outros que cometeram pecados semelhantes. Mas as implicações desse tipo de 

pensamento são assustadores. Ela sofre o mesmo tipo de erro lógico e teológica como a 

noção de que "nós [deve] continuar no pecado para que a graça possa aumentar" ( Rom. 

6: 1 ). A resposta de Paulo para que o absurdo é depravado "De modo nenhum! Como 

haveremos que morreu para o pecado ainda viver nele?" ( v. 2 ). 

Alguns membros da igreja querem baixar os padrões para os ministros, a fim de fazer a 

sua própria vida de pecado parece mais aceitável. Outros querem abaixar os padrões por 

causa de um conceito distorcido e anti-bíblica de amor, tolamente pensando que 

negligencia ou desculpar o pecado de um crente, de alguma forma torná-lo mais inclinado 

a desviar-se dele e buscar a justiça. Mas essa abordagem inevitavelmente torna uma 

pessoa mais complacentes e se torna uma barreira para o arrependimento genuíno e uma 

vida santa. 

Amor divino nunca é compatível com o pecado. "Aquele que diz:" Eu vim a saber [Deus] 

", e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está nele", declara 

João; "Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus tem realmente sido 

aperfeiçoado .... Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos" ( 1 



João 2: 4-5 ; 5: 3 ; cf. 1 Cor. 13: 6 ). Não só é possível de ser amoroso, enquanto não 

comprometer os padrões da justiça de Deus, é impossível de ser verdadeiramente amoroso 

se nós não comprometer seus padrões. 

Para a maior parte deste século, o cristianismo evangélico tem sido profundamente 

comprometida com a batalha pela pureza doutrinária. Mas, em muitos círculos, nos 

últimos anos não foi tão comprometido com a pureza moral, mesmo entre seus 

líderes. Inevitavelmente, a igreja sofreu erosão da sua integridade e poder espiritual. O 

Senhor exige que os líderes em sua igreja que são puro, santo, e acima de qualquer 

suspeita. Qualquer coisa menos é inaceitável para Ele e deve ser inaceitável para o Seu 

povo. Compromisso moral, como compromisso doutrinário, desastrosa para a 

igreja. Importante como elas são, batalhas para defender a infalibilidade e autoridade das 

Escrituras perdem muito de sua eficácia se os defensores dessas doutrinas deixar de 

também defender e manter os padrões igualmente cruciais da justiça de Deus pessoal. E 

comprometedores da integridade da liderança será muito mais facilmente comprometer a 

verdade. Descrente na batalha para o som de estar, eles são muito mais propensos a falhar 

na batalha pela sã doutrina também. 

Tema central de Paulo em Tito 1: 5-9 é que apenas um homem cujo caráter atende aos 

padrões divinos devem ser autorizados a entrar ou permanecer no ministério. Tito foi 

selecionar esses homens para a liderança nas igrejas da ilha de Creta. 

O apóstolo menciona duas razões para deixar Tito em Creta. Primeiro, ele queria que o 

jovem pastor para pôr em ordem o que resta. O verbo epidiorthoō ( em ordem ) é 

composta de duas preposições, epi ("sobre") e dia ("através "), ligado 

ao orthoō ("endireitar"). É a partirorthos que derivam ortodontista, especialista dental 

que endireita e alinha os dentes tortos. Nos tempos antigos, o termo era usado para colocar 

ossos quebrados e endireitar membros dobrados, em função da especialidade médica que 

hoje chamamos de ortopedia. 

Tito foi carregado com a tarefa de corrigir e definir reta certas doutrinas (ver, por 

exemplo, 1: 10-11 , 13-14 ; 2: 1 ) e práticas (ver, por exemplo, 1:12 , 16 ; 3: 9 ), em as 

igrejas em Creta que se tornaram defeituosas. A frase de qualificação que resta indica 

que o próprio Paulo, e talvez outros, tinha realizado alguns dos corrigindo agora ele queria 

Tito para ser concluído. A julgar pelas advertências que se seguiram, os problemas eram 

ambos os líderes da igreja morais e teológicas e envolvidas. 

Também houve problemas de atitude e responsabilidade pessoal nas igrejas. Porque 

alguns dos homens mais velhos não estavam refletindo a maturidade que deveria ter vindo 

com a idade, Tito foi para admoestá-los "para ser temperado, digno, sensível, sãos na fé, 

no amor, na perseverança" ( 2: 2 ). Da mesma forma, ele foi para instruir as mulheres 

mais velhas "para ser reverentes em seu comportamento, fofocas não maliciosos, nem 

escravizadas a muito vinho, ensinando o que é bom" ( v. 3 ), para "incentivar os jovens a 

amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem sensatas, puro, os trabalhadores em 

casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não pode ser 

desonrado "( vv. 4-5 ). Ele foi para aconselhar "os jovens a ser sensato" ( v. 6 ) e "exortar 

servos de estar sujeito a seus senhores em tudo, para ser bem agradável, não 

argumentativa" ( v. 9 ). 

O principal fator de tal correção foi constituísse presbíteros em cada cidade, como o 

apóstolo tinha dirigido -indicating que algumas das igrejas lá ainda não tinha sua própria 

liderança local qualificado. Porque muitos, se não todos, essas igrejas foram incomodados 

por "homens rebeldes, paroleiros e enganadores, especialmente os da circuncisão" 



( 1:10 ), e porque muitas das pessoas tinha se envolvido em "controvérsias tolas, 

genealogias e contendas e disputas sobre a Lei "( 3: 9 ), a necessidade de liderança 

espiritual de som e exemplo moral era mais urgente. Ambos os versos indicam que uma 

grande parte da controvérsia foi causada por judaizantes, judeus legalistas que tentaram 

impor as exigências cerimoniais da antiga aliança contra os cristãos, mesmo sobre aqueles 

que foram Gentil. 

Padrão de Paulo do ministério era levar homens e mulheres a Cristo, criai-os na fé, dar-

lhes a resistência de esperança eterna, e fornecer-lhes líderes amorosos e espirituais. Esse 

padrão pode ser visto claramente no livro de Atos. Depois de Paulo e Barnabé "havia 

pregado o evangelho a [Derbe] e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e 

Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, e 

dizendo: 'Por meio muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus ". E quando 

eles tinham nomeado anciãos para eles em cada igreja, orando com jejuns, os 

encomendaram ao Senhor em quem haviam crido "( Atos 14: 21-23 ). 

Elders traduz presbuteros , que se refere geralmente a qualquer homem mais velho. Mas 

o termo já tinha vindo a ser usado como um título oficial para líderes na igreja primitiva, 

como evidenciado pelos fatos que os anciãos estavam a ser nomeado e que eles estavam 

a ter o caráter espiritual mais nobre e possuir a capacidade de ensinar. Basta ser mais 

velho, mesmo mais velhos na fé-não qualifica um homem para a liderança na igreja. 

A partir de numerosas passagens do Novo Testamento, parece certo que ancião, (bispo), 

e pastor se referem ao mesmo escritório, os diferentes termos que indicam vários recursos 

do ministério, não diferentes níveis de autoridade, como algumas igrejas defendem. As 

qualificações para um episkopos (lit., um supervisor, ou, como às vezes traduzido, bispo) 

que Paulo dá em 1 Timóteo 3: 1-7 são claramente paralelas às dada aqui para 

anciãos. Tanto neste primeiro capítulo de Tito ( 5 vv. , 7 ) e no capítulo 20 de Atos ( vv. 

17 , 28 ), os títulos de presbuteros eepiskopos são usados os mesmos homens. Em Atos 

20:28 , Paulo usa a forma verbal de ainda outro título (pastor) para o mesmo grupo de 

homens. "Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho", diz ele, "o qual o Espírito Santo 

vos constituiu bispos [ episkopos ], para pastorear [ou 'pastor', poimaino ] a igreja de 

Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue "( v. 28 ). Em Efésios 4:11 , Paulo 

contíguo com os chamados divinos de pastor ( poimen ) e professor ( didaskalos ) como 

um único papel do ministério, que corretamente poderia ser chamado de pastor-professor. 

Embora a nomeação de anciãos foi uma das atribuições primárias de Tito em Creta, a 

escolha desses homens não foi deixada ao seu próprio julgamento humano e discrição. Ele 

foi buscar a liderança do Espírito Santo. No mesmo versículo ( Atos 20:28 ) apenas citado 

duas vezes acima, Paulo deixa claro que a seleção dos anciãos é uma prerrogativa divina 

do Espírito Santo ("o Espírito Santo vos constituiu bispos"). A partir de uma conta no 

início do livro de Atos, aprendemos que, como os profetas e mestres em Antioquia da 

Síria "estavam ministrando ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo:" Separem-me 

Barnabé e Saulo para a obra a que eu chamei-los '"( Atos 13: 2 , ênfase adicionada). Só 

pela direção do Espírito Santo, e depois de mais de jejum e oração, fizeram os líderes da 

igreja enviar Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária ( v. 3 ). Durante essa 

viagem, "quando eles tinham nomeado anciãos para eles em cada igreja, orando com 

jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido" ( Atos 14:23 ). A nomeação 

de anciãos pelos apóstolos e por seus enviados, como Timóteo e Tito, sempre foi feito, 

enquanto procuram a mente e sabedoria do Espírito Santo. Sua vocação divina foi então 

afirmado pela igreja. 



Cada cidade sugere que grande parte da ilha havia sido evangelizada por Paulo e que um 

certo número de igrejas locais haviam sido estabelecidas. Como já te indica que Paulo 

estava reiterando a instrução anterior. Por esta confirmação por escrito de comando 

apostólica, as igrejas saberia que as nomeações por Tito foram feitas no âmbito de um 

mandato divino. 

Nos próximos quatro versos ( 6-9 ), Paulo menciona divinamente revelado e qualificações 

inegociáveis para pastores (ou presbíteros ou bispos). Esses líderes da igreja devem ter 

reputação ilibada públicos ( v 6a. ) e deve qualificar em quatro áreas específicas: a moral 

sexual ( v 6b. ), a liderança da família ( v 6c. ), de caráter geral ( vv 7-8. ), e ensino 

habilidade ( v. 9 ). Um homem que não é qualificada em todas essas formas não é 

permitido ser um ancião. 

Reputação Pública 

ou seja, se alguém está acima de qualquer suspeita, ( 1: 6a ) 

Anenklētos ( acima de qualquer suspeita ) é formado a partir do prefixo negativo um eo 

verbo enkaleō ("chamar em conta") e carrega a idéia de ser completamente inocente. Em 

seu Dicionário Expositivo de Palavras do Novo Testamento, WE Vine observa que este 

termo "não implica apenas absolvição, mas a ausência de um mesmo cargo ou da 

acusação contra uma pessoa." No sistema jurídico dos dias de Paulo, uma pessoa que 

estava anenklētos não estava sujeito até mesmo para acusação, muito menos 

julgamento. Estar acima de qualquer suspeita é de tal importância que Paulo repete esta 

qualificação no verso seguinte ( 7 ), onde ele se refere aos mesmos líderes da igreja como 

bispos. Ser "irrepreensível", também é exigido de diáconos ( 1 Tm. 3:10 ). 

No início da lista paralela de qualificações para os superintendentes já mencionadas 

acima, Paulo usa a palavra relacionada grego, anepilēptos , que também é traduzida como 

"acima de qualquer suspeita" ( 1 Tim. 3: 2 ). Esta palavra carrega a idéia de ser 

capturada. Em outras palavras, uma pessoa idosa, ou supervisor, deve estar sujeito nem 

de ser chamado a prestar contas nem levado em custódia, por assim dizer, em qualquer 

carga moral ou espiritual. 

Paulo não está falando de perfeição sem pecado, mas está declarando que os líderes da 

igreja de Cristo deve ter nenhum defeito pecaminosa em suas vidas que poderiam 

justamente chamar a sua virtude, sua justiça, ou a sua piedade em causa e indiciá-

los. Deve haver nada em suas vidas para desqualificá-los como modelos de caráter moral 

e espiritual para os crentes sob seus cuidados para emular. Eles não só devem ensinar e 

pregar com razão, mas também deve viver corretamente. Paulo cobrado Timoteo que "na 

palavra, no procedimento, amor, fé e pureza", ele foi para mostrar-se como "um exemplo 

daqueles que acreditam" ( 1 Tim. 4:12 ). 

Deus não chama todos os anciãos para ser empreendedores, homens que começam a 

ministérios e construí-las, nem que ele chama todos os anciãos para ser produtores, 

homens que realizam uma grande quantidade de trabalho na igreja, embora sejam coisas 

dignas. Nem ele chamar todos eles para serem gestores, adeptos de mobilizar outros em 

serviço do Senhor, apesar de que, também, é uma coisa digna. O Senhor faz, no entanto, 

chamar todos os anciãos para ser líderes piedosos, homens que por sua vida exemplar, 

bem como pelo seu ensino de som e pregando estabeleceu um padrão de virtude e devoção 

ao Senhor por outros crentes a seguir. 



EquivocAdãoente, muitos líderes da igreja ver seus papéis como o de promotor, 

empresário, executivo, psicólogo, entertainer, ou presidente. Mas esses papéis contrastam 

com as especificadas no Novo Testamento. Em 2 Timóteo 2 e 3 , Paulo usa oito números 

diferentes para representar os "homens fiéis" ( v. 2 ), que iria continuar o ministério. Eles 

deviam ser professores capazes ( v. 2 ), os soldados na ativa ( vv. 3-4 ), atletas que 

competem de acordo com as regras ( v. 5 ), os agricultores que trabalham duro ( v. 6 ), 

operários cuidadosas ( v. 15 ), os vasos úteis ( v. 21 ), e os servos de títulos ( v. 

24 ). Nenhuma dessas imagens são glamourosas ou auto-engrandecimento. Todos eles 

exemplificam esforço diligente e auto-sacrifício. E eles são chamados de "homem de 

Deus" ( 3:17 ), um título do Antigo Testamento técnico para aquele cuja vocação é falar 

por Deus. 

Liderança piedosa e eficaz da igreja envolve muitas responsabilidades. Entre eles estão 

ganhando dos fiéis perdidos para Cristo, discipular e nutritivos, pregar e ensinar a sã 

doutrina, organização, tomada de decisão sábia, gestão cuidadosa dos fundos, a oração 

consistente e sério, a disciplina de membros pecadores, e ordenação de outros anciãos 

qualificados. 

Mas, apesar dessas responsabilidades nobres e impressionantes, Cristo não tinha a 

intenção o papel de pastor ou ancião para ser uma marca de status na aristocracia da igreja 

ou hierarquia. Como o próprio Senhor, em Sua encarnação, os líderes da igreja são, acima 

de tudo, para ser servos humildes e fiéis de Deus e de Seu povo. As últimas palavras de 

Jesus a Pedro antes de Sua ascensão incluída a carga tripla: "Apascenta as minhas ovelhas 

.... Pastoreia as minhas ovelhas .... Apascenta as minhas ovelhas" ( João 21: 15-17 ). A 

palavra pastor, na verdade, significa "pastor", uma metáfora que o Senhor usou de Si 

mesmo. "Eu sou o bom pastor", disse Ele; "O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas .... 

Eu sou o bom pastor; e conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me" 

( João 10:11 , 14 ; cf. v. 16 ). O escritor de Hebreus fala de Cristo como "o grande Pastor 

das ovelhas" ( Heb. 13:20 ). Pedro fala de Deus como "o Pastor e Bispo das [nossas] 

almas" ( 1 Pe 2:25. ) e como "o Supremo Pastor" ( 5: 4 ). 

Pastores nunca gozou de grande importância. Eles sempre foram nos degraus mais baixos 

da escada socioeconômica. O seu trabalho é importante e preenche uma função 

necessária, mas é semi-especializado na melhor das hipóteses, que consiste em tarefas 

rotineiras, repetitivas e sem glamour que a maioria das pessoas evitam. Se um pastor tem 

um coração de pastor, ele vai ser tão satisfeito e fiel com ministrando nas 

responsabilidades menos visíveis e menos atraentes como naqueles que são altamente 

visível e atraente. 

Durante a Última Ceia, Jesus 

levantou-se da ceia, e pôs de lado suas vestes; e tomando uma toalha, cingiu-se sobre 

Ele. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, ea enxugar-

lhos com a toalha com que estava cingido .... E assim, quando Ele lavou os pés, e tomou 

as suas vestes, e reclinou-se ? a tabela novamente, Ele lhes disse: "Você sabe o que eu fiz 

para você Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou, se eu, o Senhor 

e Mestre, lavei os pés. .., também vós deveis lavar os pés uns dos outros Porque eu vos 

dei o exemplo de que você também deve fazer o que eu fiz para você verdade, em verdade 

vos digo que, um escravo não é maior que seu senhor, nem é aquele que é enviado maior 

do que aquele que o enviou. Se você sabe essas coisas, você é abençoado, se você fazê-

las ". ( João 13: 4, 5 , 12-17 ) 



No final do jantar, no entanto, "há também surgiu uma disputa entre [os discípulos], como 

a que um deles foi considerado para ser maior" ( Lucas 22:24 ). Eles tinham totalmente 

esquecido a lição que o Senhor tinha tão graficamente os ensinava apenas um pouco 

antes. "E Ele [Jesus] disse-lhes:" Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm 

autoridade sobre eles são chamados de "benfeitores" Mas não é assim com você, mas 

deixá-lo, que é o maior entre vós seja. como o mais novo, e o líder como o servo "( vv. 

25-26 ). 

A marca de um líder piedoso na igreja é humilde, amoroso, serviço abnegado. O Senhor 

não chamá-los de ser celebridades ou personalidades carismáticas, muito menos 

dominador feitores, mas os servos muito opostas-altruísta que encontram a sua maior 

satisfação e alegria em imitar a devoção, sacrifício, humildade e amor de seu Senhor, o 

grande Pastor das ovelhas. 

Existem maneiras, é claro, em que o trabalho de um pastor, difere daquele de um 

pastor. Seu trabalho está longe de ser semi-especializado. Embora ele não tem que ser 

altamente educado ou talentoso, ele deve ser maduros na fé e exercer o dom espiritual 

que recebeu. Mesmo em uma pequena congregação um pastor pode enfrentar uma 

enorme diversidade de problemas e desafios. Cada pastorado exige esforço, energia, 

dedicação, paciência, persistência e sabedoria. Nas figuras Paulo usa em 2 Timóteo 2 e 3 , 

acima referido, um pastor / presbítero deve funcionar como um professor, soldado, atleta, 

agricultor, trabalhador, navio, bond servo, e homem de Deus. E essa lista não é exaustiva. 

Mas a ênfase na presente passagem é que um pastor, ou mais velho, não é qualificada 

com base em inteligência, educação, influência ou talento humano. Ele é qualificado com 

base em seu caráter moral e espiritual, e sua capacidade de transmitir a Palavra e sobre 

aqueles sozinho.Uma minoria dos servos de escolha de Deus ao longo da história têm 

sido altamente inteligente, bem-educado, e muito talentoso, qualidades que o Senhor 

escolheu para usar e abençoar. Como acabamos de observar, cada pastor deve ser hard-

working. Mas essas não são as qualidades fundamentais que o Senhor exige. As 

qualidades fundamentais e indispensáveis ele requer de pastores altamente qualificados e 

eminentes são os mesmos que aqueles que Ele exige dos mais simples, pastor iletrado que 

ministros no sertão primitivos de uma região rural ou em um país do terceiro mundo em 

desenvolvimento. Independentemente de onde e como ministro, para que estes sejam 

moralmente e espiritualmente puro. Apenas esses homens são dignos de ser líderes na 

Igreja de Cristo. 

Líderes da igreja de Cristo são também para funcionar como os pais em uma 

família. Paulo frequentemente referido aqueles sob seus cuidados como seus filhos na 

fé. "Nós provou ser brandos entre vós, como uma mãe que amamenta cuida com carinho 

de seus próprios filhos", ele lembrou os crentes em Tessalônica. "Tendo, portanto, um 

afeto Apaixonado por você", ele continuou, "nós estávamos bem o prazer de comunicar-

vos não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês 

se tornaram muito querido por nós" ( 1 Ts. 2: 7-8 ; cf. v. 11 ). João refere-se àqueles a 

quem ele está escrevendo como "Meus filhinhos" ( 1 João 2: 1 ). E, assim como uma 

liderança fraca parental prejudica a família e enfraquece a sociedade como um todo, o 

mesmo acontece com uma liderança fraca pastoral minar uma congregação e enfraquecer 

a igreja como um todo. 

Como Paulo, cada presbítero deve ser capaz de dizer honestamente para aqueles a quem 

ele ministra: "Irmãos, sede meus imitadores, e observar aqueles que andam de acordo 

com o padrão que você tem em nós" ( . Phil 3:17 ; cf. 1 Tessalonicenses 2: 7-12. ; 5:12 ; 2 



Ts 3: 9. ). Os anciãos devem ser lembrado pelos fiéis em suas igrejas como "aqueles que 

levou [eles], que falou a palavra de Deus para [eles]", e como aqueles cuja conduta e fé 

eram dignos de imitação ( Heb. 13: 7 ). 

Para cristãos perseguidos espalhados por todo o Império Romano Pedro escreveu: 

"Portanto, exorto os anciãos entre vós, como o seu companheiro mais velho, e testemunha 

dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada, pastorear o 

rebanho de Deus entre vós, exercer a fiscalização não por força, mas voluntariamente, de 

acordo com a vontade de Deus, e não por torpe ganância, mas com ânsia; nem como 

dominadores dos que lhes ao seu cargo, mas provando ser exemplos para o rebanho "( 1 

Pedro 5: 1-3. ). 

Estar acima de qualquer reprovação é ser uma característica ao longo da vida dos fiéis 

mais velho, supervisor, pastor-professor. Perto do fim de sua primeira carta a Timóteo, 

Paulo admoesta o jovem pastor de "manter o mandamento imaculado, irrepreensível, até 

à manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo" ( 6:14 ). 

Depois de perguntar retoricamente: "Ó Senhor, que podem permanecer em tua tenda? 

Quem habite em teu santo monte?" Davi responde sua própria pergunta, dizendo: "Quem 

anda com integridade, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração" ( Sl. 15: 1-

2 ). "Integridade" traduz tamim , uma palavra hebraica que carrega a idéia de ser 

completo, som, perfeito, na posição vertical, sem mácula, e sem defeito. 

Foi a integridade de Jó para com Deus que ele firmemente mantida contra todas as 

acusações e adversidades. Deus mesmo disse: "a Satanás:" Você a meu servo Jó? Porque 

não há ninguém igual a ele na terra, um homem íntegro e reto temente a Deus e afastando-

se do mal. E ele ainda mantém a sua integridade [de tummah , intimamente relacionado 

com Tamim ], embora você incitou-me contra ele, para arruiná-lo sem causa "( Jó 2: 

3 ). Foi essa integridade que a esposa de Jó tolamente aconselhou-o a abandonar. "Você 

ainda guardam a sua integridade?"perguntou ela. "Amaldiçoar a Deus e morrer!" ( v. 

9 ). Mas o testemunho inabalável de Jó era "Até eu morrer eu não vou colocar a minha 

integridade de mim eu apegar a minha justiça, e não vai deixá-lo ir." ( Jó 27: 5-6 ; cf. 31: 

6 ). 

Isaías perguntou retoricamente: "Quem dentre nós pode habitar com o fogo consumidor? 

Quem de nós pode viver com a queima contínua?" ( Isa 33:14. ); ou seja, que pode evitar 

o julgamento e castigo de Deus? Em resposta, ele responde: "Aquele que anda em justiça, 

e fala com sinceridade, quem rejeita a avareza, e sacode as mãos para que eles não detêm 

suborno; aquele que tapa os ouvidos para ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha 

os olhos para não ver sobre o mal "( v. 15 ). 

Davi declarou: ("Eu vou dar atenção à maneira irrepreensível Quando queres vir a mim 

Andarei em minha casa na sinceridade do meu coração.?" Sl 101.: 2 ). O rei inigualável 

de Israel estava comprometido com o Senhor da forma mais plena possível. Ele queria 

sua vida de modo a reflectir a justiça e bondade de Deus, e ele queria que sua relação 

pessoal com o Senhor, para estar perto e sincero. Ele queria viver "a maneira 

irrepreensível." 

Davi também queria aqueles que servia a viver no mesmo caminho. "Meus olhos estão 

sobre os fiéis da terra", continua ele, "para que habitem comigo; o que anda de forma 

irrepreensível é o único que vai ministrar a mim" ( v. 6 ). Ele não queria sujeitar-se à 

liderança espiritual de qualquer homem que não viver uma vida acima de qualquer 

suspeita. A única pessoa que pode realmente falar e ministro de Deus é aquele que tem 



sido na presença de Deus; e que a única pessoa que pode entrar na presença de Deus é 

aquele que é interiormente, bem como externamente justos. 

Embora as grandes censuras de sua vida, tão bem narrada no Antigo Testamento, foram 

confessou, e ele foi restaurado à comunhão com Deus, que lhe permitiu continuar como 

rei em Israel, a vida de Davi não é prova de que se pode pecar escandalosamente e ser 

restaurado para o pastorado. Reis do Antigo Testamento raramente teria 

qualificado. Davi, com suas muitas esposas, adultério, assassinato, e desobedientes filhos, 

certamente não o fez. 

"Vamos todos que profere o nome do Senhor se abster de maldade" ( 2 Tm 2:19. , declara 

Paulo); porque só "se alguém se purificar, ... será [ele] ser um vaso para honra, santificado 

e útil ao Senhor, e preparado para toda boa obra" ( v. 21 ). 

Moralidade Sexual 

o marido de uma mulher, ( 1: 6b ) 

A primeira qualificação específica de um ancião é ele ser o marido de uma mulher. O 

grego por trás dessa frase é mais literalmente traduzida como "um homem-mulher", ou 

"one-woman marido." 

Porque essa qualificação é tantas vezes mal interpretado, é importante notar uma série de 

coisas que não significam. Embora a poligamia é claramente proibida no Novo 

Testamento (cf. 1 Cor. 7: 2 ), que não é o ponto aqui de Paulo. Ser casado com apenas um 

dos cônjuges de cada vez se aplica a todos os crentes, não apenas os líderes da 

igreja. Também não é a referência a um viúvo que se casou novamente, uma prática que 

é perfeitamente admissível ( Rm 7: 1-3. ; 1 Cor 07:39. ; 1 Tm. 5:14 ). Paulo também não 

está dizendo que um ancião ser casados. Se fosse esse o seu ponto, ele simplesmente 

poderia ter declarado tal. Mais significativamente, o próprio Paulo pode bem ter sido um 

ancião em Antioquia, antes que ele saiu para o papel de apóstolo (cf. Atos 13: 1 ) (cf., e 

aparentemente ele não era casado . 1 Cor 9: 5 ). 

Da mesma forma, o apóstolo não está aqui referindo-se explicitamente ao divórcio ou ele 

teria mencionado. É possível, no entanto, que Paulo está incluindo um divórcio 

bíblico. Nos tempos do Novo Testamento, o divórcio era galopante entre judeus e 

gentios. Embora Deus odeia o divórcio ( Mal. 2:16 ), Ele graciosamente permite que, em 

determinadas circunstâncias. Jesus declarou que o adultério de um dos cônjuges 

permitido o parceiro inocente para se casar novamente. "Eu digo-vos que todo aquele que 

repudia sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério" 

( Mat. 05:32 ). Sob a orientação divina, Paulo ensinou que, se um "descrente [cônjuge] 

deixa, deixa ele [ou ela] sair, o irmão ou a irmã, não está sujeito à servidão, em tais casos, 

mas Deus chamou-nos para a paz" ( 1 Cor. 7:15 ). 

Sendo o marido de uma mulher refere-se à singularidade da fidelidade de um homem 

para a mulher que é sua esposa e implica pureza sexual interior, bem como para o 

exterior. É bem possível, e muito comum, por um marido para se casar com apenas uma 

mulher ainda não ser um homem-mulher, porque ele tem desejos sexuais por outras 

mulheres além de sua esposa ou se engaja em comportamento impuro com outra 

mulher. Jesus deixou claro que "todo aquele que olhar para uma mulher para desejá-la, já 

cometeu adultério com ela em seu coração" ( Mat. 05:28 ). Um marido libidinoso, ou não, 

ele nunca comete adultério físico, moral, comete adultério se ele abriga o desejo sexual 



para fins que não a sua esposa mulheres. Ele não é um homem-mulher. Quando sua 

infidelidade se torna conhecido, ele é desclassificado. 

Um presbítero deve ter uma reputação imaculada, ao longo da vida para a devoção ao seu 

cônjuge e com a pureza sexual. Ele deve estar completamente livre de fornicação, 

adultério, divórcio e novo casamento (exceto após a morte de uma mulher), amantes, 

filhos ilegítimos, e todas essas manchas morais que mancham a reputação de Cristo e Sua 

Igreja. Quando uma igreja traz um homem moralmente corrompido em liderança ou o 

traz de volta para a liderança depois de grave pecado moral, fá-lo em grave contradição 

de normas e vontade de Deus. 

O escritor de Provérbios pergunta retoricamente: "Pode alguém tomar fogo no seu seio, 

sem que suas vestes se queimem? Ou um homem pode andar sobre brasas, e os seus pés 

não se queimem? Então, é aquele que vai para o seu vizinho de mulher, qualquer que nela 

tocar não ficará impune "( Pv 6: 27-29. ). "Não é desprezado o ladrão se ele rouba para 

satisfazer a si mesmo quando está com fome", o escritor continua a dizer, "mas quando 

ele for encontrado, ele deve pagar sete vezes, ele deve dar a todos os bens de sua casa" 

( vv . 30-31 ). Mas "aquele que adultera com uma mulher é falto de entendimento; aquele 

que quer destruir a si mesmo faz isso Ferimentos e desgraça ele vai encontrar, e sua 

reprovação não serão apagados." ( Pv 6: 32-33. ). Ao contrário de um ladrão, um homem 

que comete adultério não tem como fazer a restituição de seu pecado e nunca pode ser 

livre de censura e, conseqüentemente, não pode nunca ser "acima de qualquer suspeita". 

Embora Reuben era de Jacó "primogênito" e era "preeminente em dignidade e 

preeminente no poder", ele se tornou "descontrolada como a água" e, assim, perdeu sua 

"preeminência, porque [ele] subiu para a cama [sua] do pai" e " contaminaram "( Gn 49: 

3-4 ). Esse homem nunca pode estar acima de qualquer suspeita. 

Ela deve ser cuidadosamente observado, no entanto, que um homem que nunca foi 

culpado de pecados sexuais não é necessariamente moral ou espiritualmente superior a 

um homem que foi totalmente confessou e foi perdoado deles. Isso não significa que um 

homem arrependido nunca será utilizada de forma eficaz pelo Senhor no serviço 

cristão. Significa simplesmente que só um homem sexualmente puro e fiel é qualificado 

para ser o pastor e exemplo na igreja de Cristo. 

Davi era "um homem segundo o coração [de Deus]" ( 1 Sm. 13:14 ; Atos 13:22 ), e ele 

"fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não tivesse desviado de tudo o que Ele ordenou 

ele todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita "( 1 Reis 15: 5 , grifo do 

autor). Filho de Davi, Salomão sucedeu seu pai no trono de Israel, e "entre as muitas 

nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado por seu Deus, e Deus o constituiu 

rei sobre todo o Israel; no entanto, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no 

pecado "( Ne. 13:26 , ênfase adicionada).Ambos os homens piedosos foram 

especialmente amado e abençoado por Deus, mas ambos foram moralmente 

desqualificado como pastores espirituais do povo de Deus. Apesar de sua grande devoção 

ao Senhor e de fidelidade ao Seu serviço, a infidelidade sexual deu-lhes um estigma moral 

permanente. 

Apesar de seu apostolado e incomparável serviço a Cristo e Sua Igreja, Paulo sabia que 

ele mesmo não estava isenta de possível desqualificação. "Eu buffet meu corpo e faço 

dele meu escravo", ele declarou, "para que, possivelmente, depois de ter pregado aos 

outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado" ( 1 Cor. 09:27 ). Mais cedo, nessa carta, 

ele declara que "qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que 

se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo 



do Espírito Santo, que habita em vós, qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós 

mesmos? " ( 1 Cor. 6: 18-19 ). Paulo sabia que se ele sucumbiu à tentação sexual que ele 

já não teria uma vida que estava acima de qualquer suspeita e já não estaria qualificado 

para a liderança. 

Liderança Família 

ter filhos que acreditam, não acusado de dissipação ou 
rebelião. ( 1: 6c ) 

A segunda qualificação específica para o presbiterato mencionado aqui é o da liderança 

da família. Um homem que não pode espiritual e moralmente levar sua própria família 

não é qualificado para liderar uma congregação inteira. 

Para saber se um homem é qualificado para a liderança na igreja, olhar primeiro para a 

sua influência sobre os seus próprios filhos. Se você quer saber se ele é capaz de levar os 

perdidos para a fé em Cristo e para ajudá-los a crescer na obediência e santidade , basta 

examinar a eficácia de seus esforços com seus próprios filhos. 

Crianças traduz teknon e refere-se a descendência de qualquer idade. Paulo acabou de se 

referir a Tito, um homem adulto, como o seu "verdadeiro filho [ teknon ] na fé "( v. 

4 ). Sua imediatamente seguinte referência a dissipação sugere fortemente que ele tem 

em mente cultivada principalmente ou quase crescido crianças. Mesmo as crianças muito 

jovens podem crer em Cristo, e eles certamente podem ser rebelde. Mas eles não podem 

ser culpados de dissipação , em qualquer sentido normal da palavra. 

Pistos é um adjetivo verbal que significa passivamente "confiável", ou "fiéis" 

(como KJV ), e ativamente significa acreditar, como o prestado aqui. Alguns 

comentaristas acreditam que Paulo está usando apenas o sentido passivo aqui e é 

simplesmente referindo-se a crianças que são bem comportados, que pode ser de 

confiança para fazer o que é certo e são fiéis aos seus pais. 

No Novo Testamento pistos é usado passivamente da fidelidade de Deus (ver, por 

exemplo, 1 Cor. 1: 9 ; 10:13 ; . 2 Cor 1:18 ), da fidelidade de Cristo (ver, por exemplo, 2 

Tessalonicenses 3: 3. ; Heb 2:17. ; 3: 2 ), da fidelidade, ou a confiabilidade, das palavras 

de Deus (ver, por exemplo, Atos 13:34 ; . 1 Tim 1:15 ; . 2 Timóteo 2:11 ; Tito 1: 9 ; 3: 

8 ). É também usado passivamente muitas vezes de pessoas em geral. Mas é significativo 

que, exceto por este texto, por vezes contestado ( Tito 1: 6 ), ele sempre é usado de 

pessoas para quem o contexto identifica claramente como crentes (ver, por exemplo, . 

25:21 Matt , 23 ; Atos 16:15 ; 1 Cor. 4: 2 , 17 ; . Ef 6:21 ; Col. 1: 7 ; 4: 7 ; Ap 

2:10 , 13 ; 17:14 ). Os incrédulos nunca são referidos como fiéis. Esse fato por si só é um 

forte argumento para a prestação aqui de crianças que acreditam,ou seja, que colocaram 

sua fé em Jesus Cristo. Mesmo que a idéia era a de fidelidade para os pais, o uso 

de pistos nessas outras passagens que defendem sua referindo-se à fidelidade 

de crentes filhos. Na casa de um ancião, especialmente, uma criança que tem idade 

suficiente para ser salvo, mas não é, não podem ser considerados fiéis. Ele seria infiel no 

de longe a forma mais importante. 

Se as crianças de um homem são muito jovem para entender o evangelho e confiar em 

Jesus como Senhor e Salvador, então o padrão dado a Timóteo se aplica. Um supervisor, 

ou mais velho, "deve ser alguém que gere bem a própria casa, criando os filhos sob 

controle com toda a dignidade (mas se um homem não sabe governar a sua própria casa, 



como cuidará da igreja de Deus ?) "( 1 Tim. 3: 4-5 ; cf. v. 12 ). Como as crianças crescem 

e a questão não é mais o controle, os critérios mais exigentes em Tito 1 entram em jogo. 

Muitos homens cristãos que trabalham duro para suportar e gerenciar suas famílias 

extremamente falhas na condução de seus filhos para a salvação, a piedade, e ao serviço 

cristão. Não é que um pai fiel e conscienciosa é responsável pela rejeição do evangelho 

de seus filhos. Ele pode ter feito todos os esforços para ensinar-lhes a sua necessidade de 

salvação através da confiança em Jesus Cristo e estabeleceram um exemplo piedoso para 

eles seguirem. No entanto, esses homens não são qualificados para serem presbíteros, se 

eles não têm filhos , não só os que crêem , mas que também são acusados de não 

dissipação ou rebelião. liderança espiritual de sucesso de suas próprias famílias é o seu 

campo de provas, por assim dizer, para a liderança espiritual na igreja, porque eles são 

para ser modelos de vida cristã. 

Asōtia ( dissipação ) carrega as idéias de prodigalidade, libertinagem, e até mesmo de 

distúrbios (como KJV ). Era de uso de bebedeiras em festivais pagãos (cf. Ef. 

5:18 ). Anupotaktos ( rebelião ) não neste contexto referem-se a insurreição política ou 

militar, mas sim para unruliness pessoal, recusa de reconhecer ou se submeter à 

autoridade adequada, dos pais ou da sociedade. Um homem cujos filhos são perdulários 

e rebelde, mesmo se eles são crentes genuínos, não está qualificado para pastorear ou de 

deveres dos outros anciãos. 

Não importa o quão piedoso e auto-dando um homem se pode estar a serviço do Senhor, 

filhos de seu que não acreditam e que são conhecidos por sua dissipação ou 

rebelião distrair a credibilidade da sua liderança. Se ele não pode trazer seus 

próprios filhos para a salvação e vida piedosa, ele não terá a confiança da igreja em sua 

capacidade de liderar outros incrédulos para a salvação ou para liderar sua congregação 

na vida piedosa. Filhos descrentes, rebeldes, ou perdulários vai ser um sério opróbrio 

sobre a sua vida e ministério. 

Com base em uma compreensão deficiente da eleição soberana de Deus, alguns 

intérpretes argumentam que Paulo não poderia segurar um homem responsável pelo 

fracasso de seus filhos para ser salvo se Deus não elegeu-los. Mas esse tipo de 

pensamento não é bíblica. Predestinação bíblica não é fatalismo ou 

determinismo. Eleição soberana de Deus, como claramente ensinado nas Escrituras, de 

modo algum atenua contra o ensino igualmente claro das Escrituras que a salvação vem 

somente através da fé pessoal em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que o Senhor 

usa crentes para testemunhar o evangelho aos incrédulos com o que eles dizem e pela 

forma como eles vivem. 

Jesus ordenou: "Brilhe a vossa luz diante dos homens de modo que, vendo as vossas boas 

obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus" ( Mat. 05:16 ). Uma vida que reflete a 

luz do evangelho atrai os homens para que a luz. Ele é usado para trazer a salvação para 

o perdido e glória ao Senhor. Depois do Pentecostes, os crentes em Jerusalém "E 

perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações 

.... E dia a dia perseveravam unânimes no templo, e partindo o pão de casa em casa, e 

tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo 

na graça de todo o povo. E o Senhor estava adicionando ao seu dia a dia, os que iam sendo 

salvos "( Atos 2:42 , 46 -47 ). Paulo testificou: 

Por que eu estou livre de todos os homens, eu me fiz escravo de todos, para que eu possa 

ganhar o mais. E para os judeus tornei-me como um judeu, que eu poderia ganhar os 

judeus; para os que estão debaixo da lei, como nos termos da Lei, embora não sendo eu 



mesmo sob a lei, para que eu possa ganhar os que estão debaixo da lei; para aqueles que 

estão sem lei, como sem lei, embora não estando sem lei de Deus, mas debaixo da lei de 

Cristo, para que eu possa ganhar os que estão sem lei. Para os fracos tornei-me fraco, para 

que eu possa ganhar o fraco;Tornei-me tudo para todos os homens, para que eu possa por 

todos os meios chegar a salvar alguns. ( 1 Cor 9, 19-22. ; cf. Rom 11:14. ) 

Paulo sabia que tudo o que ele fez, assim como tudo o que ele disse, teve um impacto no 

desenho não-salvos para a salvação. Mais tarde, na mesma epístola que ele adverte: "Se, 

então, você comer ou beber ou o que quer que você faça, fazei tudo para a glória de Deus 

Dê sem ofensa nem a judeus ou gregos ou para a igreja de Deus;., Assim como eu também 

agradar a todos os homens em todas as coisas, não buscando o meu próprio proveito, mas 

o de muitos, para que sejam salvos "( 1 Cor 10: 31-33. ; cf. Fl 2: 15-16. ). "Amados," 

Pedro escreveu: "Exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das 

concupiscências carnais, que fazem guerra contra a alma. Mantenha o seu procedimento 

no meio dos gentios, para que naquilo em que falam contra vós como de malfeitores, eles 

pode, por conta de suas boas ações, uma vez que observá-los, glorifiquem a Deus no dia 

da visitação "( 1 Ped. 2: 11-12 ). Em ambas as duas últimas passagens apóstolos salientar 

a dupla exigência para a liderança, o sucesso negativa de não dar motivo de afronta, e no 

positivo de viver um exemplo piedoso. Paulo cobrado Timóteo, seu filho na fé e um 

ancião que ele havia nomeado em Éfeso: "No discurso, conduta, amor, fé e pureza, 

mostra-te um exemplo daqueles que acreditam" ( 1 Tm 4:12. ). 

Note-se que, assim como não é necessário para uma pessoa idosa a se casar, também não 

é necessário para uma pessoa idosa casada ter filhos. Mas onde não há casamento ou 

paternidade, um homem precisa provar sua liderança espiritual em outras áreas da vida 

familiar. 

Também deve-se notar que Paulo assume que, se uma pessoa idosa é casado, sua esposa 

é um crente. O comando "Não estar vinculado com os infiéis; para que sociedade tem a 

justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas?" ( 2 Cor. 6:14 ) tem 

implicações para o casamento e se aplica a todos os crentes, mas especialmente aos líderes 

da igreja. Em seu comentário sobre ter "o direito de levar conosco esposa crente, como 

também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas" ( 1 Cor. 9: 5 ), Paulo deixa 

claro que "a esposa crente "É o único tipo de mulher que qualquer líder de igreja é ter. 

 

 

 

 

 

 



3. As qualificações de um Pastor - Parte 2 

(Tito 1: 7-9) 

Carácter Geral 

Para o superintendente deve ser irrepreensível como despenseiro 

de Deus, não obstinado, não irascível, não dado ao vinho, não 

briguento, não gostava de torpe ganância, mas hospitaleiro, 

amando o que é bom, sensato, justo, piedoso, auto sob controlo, 

segurando firme a fiel palavra, que é de acordo com a doutrina, 

para que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina e de 

refutar os que o contradizem. (1: 7-9) 

Uma terceira categoria específica de qualificação para o presbitério é a de 

caráter geral. Nestes dois versos, Paulo enumera cinco negativos e seis atributos 

positivos que estão a marcar o pastor. 

Que Não Deve Ser Pastor 

Para o superintendente deve ser irrepreensível como despenseiro 

de Deus, não obstinado, não irascível, não dado ao vinho, não 
briguento, não gostava de torpe ganância, (1: 7) 

Como explicado no capítulo anterior, superintendente é um título alternativo 

para mais velho, o termo Paulo acabou de usar (v. 5) dos mesmos 

homens. Episkopos ( superintendente ) refere-se, literalmente, para aquele 

que vê, ou relógios, sobre os outros. Na antiga cultura grega, a palavra foi 

muitas vezes usado de deuses pagãos, que supostamente vigiado adoradores e 

mais de suas nações. Foi usado também de sacerdotes humanos que 

representavam uma divindade. Paulo usa o termo para enfatizar as 

responsabilidades de liderança que os pastores têm de cumprir. 

No papel de supervisor, os anciãos são os líderes e encarregados de educação 

da igreja espirituais e morais. Eles são "pastorear a igreja de Deus, que ele 

resgatou com seu próprio sangue" (Atos 20:28) e, tanto quanto no presente 

texto, devem "ser irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, 

prudente, respeitável , hospitaleiro, apto para ensinar "(1 Tim. 3: 2). 

Embora ele não tenha usado o termo episkopos , o escritor de Hebreus falava 

obviamente desse dever muito pastoral em seu comando para os crentes a 

"obedecer seus líderes, e submeter-se-lhes, porque vigiar as vossas almas, 

como aqueles que dará an account "(Hb. 13:17, ênfase acrescentada;. cf. v 

7). Usando o verbo relacionado episkopeō , Pedro exortou os seus 

"companheiros mais velhos" para "apascentar o rebanho de Deus no meio de 

vós, exercer a fiscalização, não por força, mas voluntariamente, de acordo com 



a vontade de Deus, e não por torpe ganância, mas com ânsia " (1 Ped. 5: 2, 

ênfase adicionada). Ele também chama o Senhor "Pastor e Bispo [ episkopos ] 

de [nossas] almas »(1 Ped. 2:25). 

Paulo estipula novamente (ver v. 6), desta vez com um imperativo, que o 

supervisor deve estar acima de qualquer suspeita. Esta qualificação não é 

opcional, mas uma necessidade absoluta, porque, como observou várias vezes 

no capítulo anterior, os pastores não só deve ensinar verdade, mas também deve 

comprovAdãoente levam vidas que são exemplos piedosos para seus rebanhos. 

O superintendente cumpre o seu papel de liderança como despenseiro de 

Deus. Ele está sob compromisso divino pelo Espírito Santo (Atos 20:28) e, 

normalmente, recebe afirmação pela igreja (veja Atos 13: 

2). Oikonomos ( steward ) é uma palavra composta, formada de oikos("casa") 

e nomos ("lei"), ou Nemo ("arranjar", ou "à ordem"). Nas sociedades grega e 

romana, um comissário de bordo conseguiu uma casa em nome do 

proprietário. Embora stewards geralmente eram escravos ou libertos (ex-

escravos), muitos tinham responsabilidade e autoridade considerável. Além de 

cuidar de todas as necessidades dos membros da família, eles poderiam ser 

responsáveis e responsabilizados pelas finanças domésticas e para certificar-se, 

por exemplo, que as culturas foram devidamente plantado, cultivado e 

colhido. Eles muitas vezes teve a supervisão de todos os outros agentes 

domésticos, para fornecer para eles e para atribuir e supervisionar seu 

trabalho. Eles se certificar de que aqueles que estavam doentes ou feridos foram 

atendidos e até mesmo a disciplina dispensada quando necessário. 

Paulo disse a Timóteo, um ancião, "No caso de eu tardar, eu escrevo para que 

você possa saber como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus 

vivo, coluna e baluarte da verdade" (1 Tim. 3:15). A igreja é a casa de Deus, e 

presbíteros / bispos / pastores sãomordomos de Deus naquela casa. A igreja 

pertence a Deus, mas Ele deu supervisão humana para anciãos, que, em seu 

nome e usando seus dons particular, são responsáveis espiritualmente 

alimentação, chumbo, trem, conselho, disciplina e incentivar os membros da 

igreja. Alguns versos antes, Paulo lembrou a Timóteo da importância de um 

ancião está provando-se por gerir adequAdãoente a sua própria família: "Se um 

homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de 

Deus?" (1 Tim. 3: 5). 

Como mordomos de Deus, os anciãos são responsáveis perante a Ele por tudo 

o que eles fazem ou deixam de fazer em dirigir e servir "a igreja de Deus que 

[Cristo] resgatou com seu próprio sangue" (Atos 20:28). "À medida que cada 

um recebeu um dom especial, empregá-lo em servir um ao outro", adverte Pedro 

", como bons administradores da multiforme graça de Deus" (1 Pe. 

4:10). Elders, como todos os outros crentes, não pertencem a si mesmos, mas 

"foram comprados por preço" (1 Cor. 6:20), mas eles são exclusivamente 



"servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus" (1 Cor . 4: 1); e, 

Paulo continua a dizer, "é necessário de [lhes] como mordomos que [eles] ser 

encontrado fiel" (v. 2). 

O primeiro atributo negativo específico que deve caracterizar o idoso fiel é que 

ele é não obstinado. Obstinado traduz authadē , um adjetivo invulgarmente 

forte que denota um auto-interesse arrogante que afirma a sua própria vontade, 

com total desrespeito para como os outros podem ser afetados. Auto-interesse 

orgulhoso é, de uma forma ou de outra, a raiz de todo o pecado, porque não só 

ignora os interesses e bem-estar de outras pessoas, mas, ainda mais importante, 

ignora a vontade de Deus e substitui Seu propósito e glória com o do homem. 

Pedro descreve os extremos maus e final perigosa a que desenfreada auto-

inevitavelmente leva, dizendo que o Senhor não só 

sabe livrar os piedosos da tentação [mas também sabe como] para manter os 

injustos sob castigo para o dia do juízo, e, especialmente, aqueles que se 

entregam a carne em seus desejos corruptos e desprezam a autoridade. Daring, 

obstinado [ authadē ], eles não tremem quando eles insultam majestades 

Angelicalais .... Estes [os homens], como animais irracionais, como criaturas 

de instinto de ser capturado e morto, injuriando onde eles não têm 

conhecimento, vai na destruição dessas criaturas também ser destruído, ... tendo 

os olhos cheios de adultério e que nunca parar de pecar, engodando as almas 

inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos malditos .... Estes 

são fontes sem água, névoas impulsionado por uma tempestade, para quem foi 

reservada a escuridão negra. Para falar palavras arrogantes de vaidade que 

seduzir por desejos carnais, por sensualidade, aqueles que mal escapar os que 

vivem no erro. (2 Pedro 2: 9-10, 12, 14, 17-18) 

O mundo olha geralmente para o, pessoa agressiva auto-afirmativa para a 

liderança. Mas essas características desqualificar um homem para a liderança 

na igreja, onde um obstinado homem não tem lugar. Cada crente, e, 

certamente, todos os líderes da igreja, deve lutar continuamente a batalha contra 

carnal auto-vontade, auto-realização e auto-glória. 

Depois de repreender Tiago, João e sua mãe para procurar os locais de maior 

honra para esses dois homens ao lado de Jesus no seu reino, o Senhor disse: 

"Vocês sabem que os governantes das nações dominam sobre eles, e os seus 

grandes homens exercício . autoridade sobre eles Não é assim entre vós, mas 

quem quiser tornar-se grande entre vós, será vosso servo, e quem quiser ser o 

primeiro entre vós será vosso servo; tal como o Filho do Homem não veio para 

ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos "(Mt 20: 25-

28.). 



Em segundo lugar, um ancião qualificado é não irascível. Orgilos ( irascível ) 

não se refere a explosões ocasionais, por pior que aqueles são, mas a uma 

propensão para a raiva. O irascível pessoa é irascível. Ele tem um "pavio curto" 

e se irrita facilmente. 

"Servo do Senhor", por outro lado, "não convém contender, mas ser gentil com 

todos, apto para ensinar, paciente quando injustiçado" (2 Tim. 2:24). Ele não 

deve ser "belicoso, mas moderado, consensual" (1 Tim. 3: 3). Como Tiago 

aponta, "a ira do homem não produz a justiça de Deus" (Tiago 1:20). O pastor 

qualificado deve cuidadosamente proteger contra um espírito de hostilidade, 

ressentimento e raiva, mesmo quando tudo na igreja parece estar indo pelo 

caminho errado e as pessoas são críticas ou indiferente. Ele é um homem que 

pode delegar a responsabilidade para os outros, que não podem cumprir a tarefa 

da forma exata que ele o faria. Ele pode trabalhar com outros em bondade, 

paciência e gratidão. Ele pode permitir que pessoas dedicadas mas 

inexperientes à sua volta a falhar até que aprendam a ter sucesso. Seu próprio 

ego não é amarrado em tudo o que é feito na igreja. Ele é tão rápido para 

compartilhar em falhas dos outros como em seus sucessos. Ele alegremente se 

submete a Deus e serve a todos. 

Em terceiro lugar, um ancião qualificado é não dado ao 

vinho. paroinos ( viciado em vinho ) é uma palavra composta, de Pará ("at") 

e oinos ( vinho ), e, literalmente, significa "ser continuamente ao lado, ou na 

presença de, vinho. " Wine não é para ser sua companheira. Paulo usa a mesma 

palavra em sua primeira carta a Timóteo, no qual ele declara que os 

superintendentes não devem ser "viciado em vinho ou belicoso, mas moderado, 

consensual, livre do amor ao dinheiro" (1 Tim. 3: 3; cf. v 8; Tito 2: 3.). 

O vinho mais comumente bebido nos dias de Paulo, assim como nos tempos do 

Antigo Testamento, era ou não alcoólica ou tinha muito baixo teor de 

álcool. Suco fermentado foi misturado com água (tanto quanto 8 ou 10 partes 

de água para 1 parte de vinho) para diminuir o seu poder de intoxicar, 

especialmente quando o tempo estava fluido quente e muito foi 

consumido. Porque a água era freqüentemente contaminada, como é hoje, em 

muitos países do terceiro mundo, a leve teor alcoólico do vinho comum agiu 

como um desinfetante e tinha alguns outros benefícios para a saúde. Mais tarde, 

em sua primeira carta a Timóteo, Paulo aconselhou o jovem mais velho: "Não 

bebas mais água exclusivamente, mas usa um pouco de vinho por causa do teu 

estômago e das tuas freqüentes enfermidades" (5:23). (Para uma discussão 

detalhada de bebidas alcoólicas mencionados nas Escrituras, veja 

meu Efésios volume desta série Comentário Novo Testamento, pp. 235-37). 

No presente passagem, Paulo está falando obviamente de ser dado ao vinho , 

que era alcoólatra suficiente, ou estava bêbado em quantidade suficiente, para 

causar prejuízo no julgamento e até mesmo intoxicação. Porque consumo 



excessivo de vinho muitas vezes levou a embriaguez e comportamento 

desordeiro resultante, o termo paroinos às vezes é traduzida como "brawler" 

(como em 1 Tim. 3: 3 KJV ). 

Proscrição de Paulo aqui, sem dúvida, a que se refere a qualquer consumo 

de vinho que causaria um ancião a perder a agilidade mental e bom senso. Uma 

pessoa em liderança espiritual é ser lúcido, no controle de seus sentidos e juízo 

em todos os momentos. 

Um supervisor, ou mais velho, não deve ficar em torno de um lugar onde o 

vinho ou outra bebida inebriante é facilmente disponível e onde ele pode beber 

a ponto de perder o autocontrole. Mesmo em tais eventos próprios e alegre 

como uma festa de casamento, ele iria ter cuidado para não ficar na mesa de 

vinho. 

Porque o vinho sem álcool é praticamente desconhecido hoje e porque a água 

pura e outros sucos e bebidas seguros são tão prontamente disponível, a maioria 

dos anciãos das culturas modernas não têm nenhuma razão justificável para 

beber qualquer bebida alcoólica e colocando-se no caminho da tentação. Eles 

também têm uma responsabilidade, ainda mais do que os outros crentes, a fim 

de evitar o exercício de uma liberdade cristã que possa "de alguma forma tornar-

se uma pedra de tropeço para os fracos" e causar um irmão para ser "arruinada, 

o teu irmão por quem Cristo morreu" (1 Cor. 8: 9, 11). "É bom não comer carne, 

nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece" (Rom. 

14:21). 

Deus sempre chamou os líderes de seu povo com os padrões mais elevados do 

que os outros crentes. Ele instruiu Arão e os sumos sacerdotes, "não beber 

vinho, nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na 

tenda da congregação, para que você não pode morrer-it é um estatuto perpétuo 

nas vossas gerações "(Lev. 10: 9). O Senhor tinha altos padrões semelhantes 

para os líderes políticos de seu povo: "Não é próprio dos reis beber vinho, nem 

dos príncipes desejar bebida forte, para não beber e esquecer o que é decretado, 

e pervertam o direito de todos os aflitos" ( Prov. 31: 4-5). 

O Nazirite com figuras notáveis como Sansão, Samuel e João associada ao voto 

Batista-se um compromisso voluntário de serviço especial para o Senhor que 

exigia considerável abnegação. Deus ordenou a Moisés: "Fala aos filhos de 

Israel, e dize-lhes: 'Quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, 

o voto de nazireu, para dedicar-se ao Senhor, ele deve se abster de vinho e de 

bebida forte; não beberá vinagre, seja feita a partir de vinho ou bebida forte, 

nem beberá qualquer suco de uva, nem comerá uvas frescas ou secas. Todos os 

dias da sua separação ele não deve comer nada do que é produzido pela videira, 

a partir do sementes, mesmo para a pele '"(Num. 6: 2-4). Com efeito, um 

Nazireu disse para si mesmo e para o mundo ", de bom grado renunciar 



conforto, reconhecimento pessoal, riqueza, popularidade, e qualquer outra coisa 

que impediria o meu mais alto nível de dedicação ao Senhor." Antes do 

nascimento de João Batista, o anjo disse a ele que seu pai, Zacarias, 

Pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida 

alcoólica; e ele será cheio do Espírito Santo, enquanto ainda no ventre de sua 

mãe. E ele vai voltar muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E é ele 

quem vai como um precursor perante Ele [Cristo] no espírito e poder de Elias, 

para converter os corações dos pais de volta para os filhos, e os rebeldes à 

atitude dos justos; de modo a tornar um povo preparado para o Senhor. (Lucas 

1: 15-17) 

O fato de que Paulo deu Timoteo o aconselhamento médico para "não mais 

beber água exclusivamente, mas usa um pouco de vinho por causa do teu 

estômago e das tuas freqüentes enfermidades" (1 Tim. 5:23) sugere fortemente 

que este jovem ancião normalmente não bebia bebidas alcoólicas de qualquer 

espécie. Embora a água não foi purificada e levou a alguma doença, Timoteo 

ainda estava relutante em quebrar essa abstinência até mesmo por motivos de 

saúde. Ele provavelmente temia que mesmo pequenas quantidades 

de vinho pode comprometer a sua mente e seu julgamento, até certo ponto e, 

assim, diminuir a sua fidelidade e eficácia na obra do Senhor. 

Em quarto lugar, um ancião qualificado é não briguento, não um 

fistfighter. Como desnecessária, visto que essa proibição parece ser, 

aparentemente, não era incomum nos tempos do Novo Testamento para os 

homens mesmo crescido para resolver disputas com os punhos ou com um 

pedaço de pau ou pedra. Ao contrário, todos os cristãos, especialmente aqueles 

em posições de liderança, "não convém contender, mas ser gentil com todos, 

apto para ensinar, paciente quando injustiçado, corrigindo com mansidão os que 

estão na oposição, se talvez Deus lhes conceda o arrependimento levando ao 

conhecimento da verdade "(2 Tim. 2: 24-25). 

Por extensão, combativo pode se referir a verbais, bem como luta física e 

brigas. É possível ferir uma pessoa mais profunda e permanentemente com 

palavras cruéis do que com um punho ou clube. Um ancião não deve ter nenhum 

papel na maldade, abusividade ou retaliação, não importa o quão cruelmente 

provocado. Quando surgem conflitos, ele deve se certificar de que eles são 

resolvidos de forma pacífica, razoável, e sem animosidade. "Se possível, quanto 

depender de vós," o apóstolo advertiu os crentes romanos, "estar em paz com 

todos os homens" (Rom. 12:18). 

Em quinto lugar, um ancião qualificado é não gosta de torpe ganância, que 

traduz a única palavra aischrokerdē , um composto de aischros ("imundo, 

vergonhoso, base") e kerdos ("ganho, o lucro, a ganância"). Paulo está se 



referindo a uma pessoa que, sem honestidade ou integridade, busca de riqueza 

e prosperidade financeira a qualquer custo. 

Todos os cristãos, incluindo pastores, têm o direito de ganhar a vida para si e 

para suas famílias. Jesus disse que "o trabalhador é digno do seu salário" (Lucas 

10: 7). Paulo escreveu os crentes de Corinto: "Se semeamos as coisas espirituais 

em você, não é demais se devemos colher as coisas materiais de você? ... Assim 

também, o Senhor ordenou aos que anunciam o evangelho para obter a sua vida 

a partir do evangelho" ( 09:11 1 Cor., 14). Um pastor não só tem o direito de 

ganhar a vida, mas tem o direito de ser pago por aqueles a quem ministra. "Os 

anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de dupla honra", disse o 

apóstolo, "especialmente aqueles que labutam na pregação e no ensino" (1 Tim. 

5:17). A palavra tempo (honra) foi usado de valor monetário, bem como estima 

e, neste contexto, inclui, sem dúvida, a idéia de remuneração financeira. 

Mesmo durante a infância da igreja, falsos mestres tinham entrado no pastorado 

simplesmente para fazer uma vida fácil. Eles eram "homens de mente 

depravada e privados da verdade, cuidando [d] que a piedade é fonte de lucro" 

(1 Tim. 6: 5). Eles estavam no pastorado para o dinheiro, não para servir o 

Senhor ou o Seu povo. "Piedade, na verdade, é um meio de grande ganho, 

quando acompanhadas por contentamento," Paulo passou a dizer: 

Para nós trouxemos nada ao mundo, por isso não podemos tirar nada do que 

quer. E se temos comida e cobertura, com estes estaremos contentes. Mas 

aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas 

concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na ruína e na 

perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns por 

anseio por ela se desviaram da fé e se atormentaram com muitos uma 

pontada. Mas foge destas coisas, você homem de Deus; e segue a justiça, a 

piedade, a fé, o amor, a perseverança ea mansidão. (Vv. 6-11) 

Paulo usou o termo "homem de Deus" como um termo técnico para pastores e 

anciãos (ver também 2 Tim. 3:17), da mesma maneira que ele era 

freqüentemente usado no Antigo Testamento, os profetas (ver, por exemplo, 2 

Reis 1: 9, 11). Assim como aqueles na igreja primitiva, falsos profetas e mestres 

nos tempos do Antigo Testamento eram "pastores que [tinha] qualquer 

entendimento, eles ... todos voltados para o seu caminho, cada um para a sua 

ganância, para o último" ( Isa. 56:11). Pedro advertiu pastores: "pastorear o 

rebanho de Deus no meio de vós", disse ele, "exercer a fiscalização não por 

força, mas voluntariamente, de acordo com a vontade de Deus, e não por torpe 

ganância, mas com vontade" (1 Pedro 5:. 2). 

O que um Pastor Must Be 

mas hospitaleiro, amando o que é bom, sensato, justo, piedoso, 

temperante, (1: 8) 



Virando-se para as características positivas de caráter geral, em primeiro lugar, 

um pastor deve ser hospitaleiro. Philoxenos ( hospitaleiro ) é um composto 

de philos ("amor") e xenos ("estranho"). Uma pessoa que é hospitaleiro dá 

ajuda prática para quem está em necessidade, amigo ou estranho, crente ou 

descrente. Ele oferece livremente seu tempo, seus recursos e seu encorajamento 

para atender às necessidades dos outros. 

Jesus elevou hospitalidade, dizendo: "Quando você dá um almoço ou um jantar, 

não convide seus amigos ou seus irmãos ou seus parentes ou vizinhos ricos, 

para que eles também convidá-lo em troca, e reembolso vir até você. Mas 

quando você dá um recepção, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os 

cegos, e você será abençoado, uma vez que eles não têm os meios para 

recompensá-lo, porque você vai ser reembolsado na ressurreição dos justos 

"(Lucas 14: 12- 14). O Senhor não estava, é claro, dizendo que nunca estamos 

a convidar amigos e parentes para uma refeição. Ele estava apontando que o 

verdadeiro teste de piedoso, hospitalidade doação não é o que fazemos para 

aqueles que gostam de estar perto ou que são susceptíveis de nos pagar de 

alguma forma, mas é o que fazemos para os outros unicamente de sincero 

preocupação com seu bem-estar. 

Paulo admoestou os cristãos da Galácia: "Enquanto temos tempo, façamos o 

bem a todos os homens, e especialmente para aqueles que são da família da fé" 

(Gl 6:10.). Ao mostrar "hospitalidade, ... alguns hospedaram anjos sem o saber" 

(Heb. 13: 2). Todo cristão deve praticar hospitalidade (Rom 0:13.), 

Especialmente "uns aos outros" (1 Ped. 4: 9). E, como de outras maneiras, os 

líderes da igreja devem servir de exemplo para outros cristãos a seguir (cf. 1 

Tim. 3: 2). 

Em segundo lugar, um pastor fiel deve ser caracterizada por amar o que é 

bom. Essa frase traduz uma única palavra grega philagathos , que carrega a 

idéia de ter forte afeição por aquilo que é intrinsecamente bom. Um pastor deve 

amar as coisas e as pessoas que são genuinamentebom. "Finalmente, irmãos," 

Paulo disse aos crentes de Filipos, "tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 

respeitável, tudo o que é certo, o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é 

de boa fama, se há alguma excelência e, se alguma coisa digna de louvor, deixe 

sua mente me debruçar sobre essas coisas "(Filipenses 4: 8.). Aqueles que 

lideram a igreja deveria ser conhecido como amigos do piedoso e virtuoso. 

Em terceiro lugar, um pastor é ser sensato. sophron ( sensata ) é outra palavra 

composta, formada a partir de Sozo ("salvar") e phren ("mente") e descreve 

uma pessoa que tem a mente sóbria e coolheaded. Na lista paralela de Paulo de 

qualificações pastorais, a palavra é traduzida como "prudente" (1 Tim. 3: 2). 

O sensato pessoa está no comando de sua mente. Ele tem o controle das coisas 

que ele pensa e faz. Ele não permite que as circunstâncias ou a imoralidade ou 



loucura de outros para distraí-lo e ganhar a sua atenção e interesse. Ele não só 

não se envolver em coisas que são abertamente imoral e não espiritual, mas 

também evita as coisas que são trivial, insensato, e improdutivo. Ele conhece 

suas prioridades e é dedicada a eles. 

Em quarto lugar, um pastor é ser justo, a partir dikaios , uma palavra comum 

no Novo Testamento. Ela denota aquilo que é próprio, direito e montagem, e é 

freqüentemente traduzida como "justo". Desde que poderia se referir a justiça 

em geral, que iria fazê-lo parecer fora de lugar nesta lista de especificações, 

pode ser melhor para vê-lo no sentido de "justiça", um compromisso e 

entendimento do que é justo e equitativo. Essa qualidade é crucial para a 

credibilidade de um líder. É usado do próprio Deus. Em Sua oração sacerdotal, 

Jesus se dirigiu ao seu Pai celestial como "O justo [ dikaios ] Pai "(João 

17:25). Paulo falou de Deus como "apenas [ dikaios ] e justificador daquele que 

tem fé em Jesus "(Rom. 3:26). João nos dá a promessa divina de que "se 

confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo [ dikaios ] para nos perdoar 

os pecados e nos purificar de toda injustiça "(1 João 1: 9; cf. 2:29; 3: 7). O pastor 

que é justo, ou justo, é um homem que reflete o caráter justo e correto do 

próprio Deus. 

O pastor também deve ser devoto. Hosios ( devoto ) não é a palavra mais 

comum grego ( hagios ) no Novo Testamento significa "santo", mas está 

intimamente relacionada a ele e tem o mesmo significado geral. Ele foi usado 

para se referir ao que foi fiel à orientação divina e propósito, a verdadeira 

obediência à vontade de Deus. Em todas as áreas de sua vida, o pastor é estar 

acima de qualquer suspeita. 

Como dikaios e hagios , o termo hosios é muitas vezes usado de Deus no Novo 

Testamento. Pouco antes de os julgamentos bacia começar ", aqueles que 

tinham de sair vitorioso da besta e da sua imagem e do número do seu nome" 

cantarão: "Quem não temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois tu 

sozinho arte santo, "e" o anjo das águas [vai dizer], 'Justo és, que és e que eras, 

O Santo One '"(Apocalipse 15: 2, 4; 16: 5, grifo do autor). Citando o Salmo 

16:10, Pedro falou no Pentecostes de Cristo como "Santo" de Deus (Atos 02:27; 

cf. 13:35). O escritor de Hebreus fala de Deus como nosso "sumo sacerdote, 

santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus" 

(Hb. 7:26). 

Em 1 Tessalonicenses, Paulo novamente conecta apenas e . devoto Usando as 

formas adverbiais, ele testemunhou que sua própria vida exibiu essas virtudes: 

"Vós sois testemunhas, e assim é Deus, como devotamente [ Ossious , 'holily'] 

e [retidão dikaios , 'forma justa, correta'] e irrepreensivelmente nos portamos 

para convosco crentes "(1 Ts. 2:10). 



Um cristão não pode alcançar a perfeição sem pecado nesta vida, mas todo 

pecado deve ser confessado. "Se dissermos que não temos pecado, enganamos 

a nós mesmos, ea verdade não está em nós" João declara. Mas, "se 

confessarmos os nossos pecados, [o Senhor] é fiel e justo para nos perdoar os 

pecados e nos purificar de toda injustiça" (1 João 1: 8-9). Pela graça de Deus, 

misericórdia e poder, não apenas pastores, mas todos os crentes podem ser 

limpos "de toda injustiça." Assim como Paulo, eles podem viver "devoção e 

retidão", agradando assim o Senhor, ser um exemplo para os outros, e 

removendo motivo de escândalo na igreja. 

A sexta e última qualificação positiva de um pastor é ser auto-controlado. Ele 

vive uma vida exemplar do lado de fora, porque ele se submete ao controle do 

Espírito Santo no interior. 

Prestação de contas para outros crentes é de grande importância na igreja, 

incluindo a prestação de contas dos pastores para suas congregações. Embora 

Paulo adverte que a Igreja deve "Não aceites acusação contra um ancião, senão 

com base em duas ou três testemunhas," quaisquer que sejam considerados 

culpados e que "Permaneceremos no pecado," deverão ser repreendidos "na 

presença de todos , para que também os outros tenham temor "(1 Tim. 5: 19-

20). 

Mas a prestação de contas para a igreja não é argumento de Paulo aqui. Outros 

crentes não, é claro, saber sobre pecados ocultos. No entanto, esses pecados 

pode ser mais destrutivo de caráter e de serviço eficaz do que muitos pecados 

exteriores. Um pastor que não é auto-controlado, que não monitoram 

continuamente a sua própria vida, submetendo o seu pecado para a limpeza do 

Senhor e manter a consciência limpa, não está apto a conduzir o povo de Deus, 

não importa como exteriormente justos sua vida pode parecer . Se ele age certo 

somente quando os outros estão olhando, ele está fazendo exatamente isso-

acting. 

A auto-controlada pastor caminha com Deus na integridade do seu 

coração. Ele tem a graça de Deus de continuar trabalhando em sua vida na 

medida em que ele é maduro espiritualmente e moralmente pura. Ele deve ser 

capaz de dizer com Paulo: "Nossa confiança orgulhoso é esta: o testemunho da 

nossa consciência, de que em santidade e sinceridade de Deus, não em 

sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e, 

especialmente, em direção a você "(2 Cor. 1:12). 

Não é que as normas básicas de Deus são mais altos para pastores e anciãos do 

que para os outros crentes. Cada crente é "ser perfeito, como [seu] Pai celeste 

é perfeito" (Mat. 5:48). O cristão que vive uma vida impura descuidado não 

perder a salvação. Mas o ponto aqui de Paulo é que um homem cristão que vive 



dessa maneira não perderá o direito de conduzir o povo de Deus. Nesse sentido, 

os padrões de Deus para pastores são mais elevados. 

Em suas Lições aos meus alunos, Charles Spurgeon escreve: 

[Se um pastor] foram chamados a uma posição comum, e para o trabalho 

comum, a graça comum talvez satisfazê-lo, embora mesmo, então seria uma 

satisfação indolente; mas sendo eleger para trabalhos extraordinários, e chamou 

a um lugar de perigo incomum, ele deve estar ansioso para possuir aquela força 

superior que por si só é suficiente para a sua estação. Seu pulso de piedade vital 

deve bater fortemente e regularmente; o olho da fé deve ser brilhante; o pé de 

resolução deve ser firme; a mão de atividade deve ser rápida; todo o seu homem 

interior deve estar no mais alto grau de sanidade. Diz-se dos egípcios que eles 

escolheram seus sacerdotes do mais erudito dos seus filósofos, e então eles 

estimados seus sacerdotes tão altamente, que eles escolheram os seus reis a 

partir deles. Exigimos a ter para os ministros de Deus a escolha de todo o 

exército cristão; esses homens de fato, que se a nação queria reis que não 

poderia fazer melhor do que elevá-los ao trono. 

Por algum trabalho que escolhemos nenhum, mas o forte; e quando Deus nos 

chama para o trabalho ministerial devemos esforçar-nos para obter a graça que 

pode ser reforçado em adequação a nossa posição, e não ser meros novatos levar 

pelas tentações de Satanás, para o prejuízo da igreja e da nossa própria 

ruína. Devemos permanecer equipado com toda a armadura de Deus, pronto 

para ser feitos de valor que não se espera de outros: a nós abnegação, auto-

esquecimento, paciência, perseverança, paciência, virtudes devem ser diários, e 

que é suficiente para estas coisas ? Tivemos precisa viver muito perto de Deus, 

se nós nos aprovar em nossa vocação. ([Grand Rapids: Zondervan, 1955], pp. 

8-9) 

Habilidade de Ensino 

retendo a palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para 

que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina e de refutar 
os que o contradizem. (1: 9) 

Todas as qualificações Paulo tem mencionados até agora (vv. 6-8) tem a ver 

com caráter e atitudes espirituais, com o tipo de pessoa a pessoa idosa fiel é 

chamado a ser. No versículo 9 ele lida com o principal ministério de um fiel 

presbítero, ou seja, a de professor, o que é um ancião fiel é chamado a fazer. Ao 

longo das epístolas pastorais (1 e 2 Timóteo e Tito), o apóstolo repetidamente 

enfatiza a importância crítica de anciãos, ou superintendentes, com cuidado e 

de forma consistente pregação, ensino , e que guarda a verdade de Deus. 



Pregação e ensino são muito parecidos em termos de conteúdo e distinguem-se, 

principalmente, pela natureza da apresentação. A pregação é a proclamação 

pública da verdade, destina-se principalmente para mover a vontade dos 

ouvintes para responder. O ensino é dirigido mais para causar a mente para 

entender. Pregação envolve admoestação e exortação, ao passo que o ensino 

envolve iluminação e explicação. Muitas vezes, as duas funções se sobrepõem 

e se confundem, como eles são, em muitos trechos de cartas de Paulo, assim 

como em outras partes do Novo Testamento. Todos boa pregação tem 

elementos de explicação, e tudo de bom ensino inclui alguns exortação. Alguns 

anciãos têm claramente apenas um dos presentes, ao passo que outros têm tão 

claramente ambos. Embora diferentes em alguns aspectos, no entanto, ambos 

os presentes são cruciais para a igreja e têm o propósito comum de disseminar 

a Palavra de Deus. 

Por causa da pregação e ensino das Escrituras são dons espirituais, concedeu 

soberanamente em servos de Deus através do Espírito Santo:; e porque os 

pastores devem ser "capaz de ensinar" (1 Tim 3 (Rom 12 7 1 Cor 12:28..). .: 2; 

2 Tm 2:24), segue-se claramente que cada pessoa idosa é tão talentoso, de 

alguma forma e assim encomendado pelo Espírito Santo. A condição sine qua 

non do ministério é pregar e ensinar. Superdotação nesta área varia, claro, assim 

como os outros dons espirituais variam em grau de crente para crente. Mas a 

Escritura é inequívoca de que cada verdadeiro ancião é divinamente equipados 

para pregar e ensinar a Palavra de Deus. 

Como já mencionado, "anciãos que governam bem [deve] ser considerados 

dignos de dupla honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino" 

(1 Tim. 5:17). Frase de qualificação de Paulo ", especialmente aqueles" indica 

que, embora cada presbítero deve "trabalhar duro para pregar e ensinar," alguns 

deles não. A partir do contexto, parece óbvio que alguns presbíteros na igreja 

primitiva ficou aquém neste aspecto. "Trabalhe duro" traduz kopiaō , que 

carrega a idéia de esforço diligente, de labutar com auto-sacrifício máximo, a 

fim de cumprir plenamente a uma tarefa, até o ponto de exaustão, se 

necessário. Tem tanto a ver com a qualidade do trabalho como com a 

quantidade. É importante entender, porém, que essa qualidade não tem nada a 

ver com o tamanho ou a influência da congregação de um pastor. Ele nem é 

determinada pela habilidade natural ou dons espirituais. Um pastor com 

capacidades limitadas, que trabalha com dedicação sem reservas é tão dignos 

de dupla honra como um pastor igualmente-trabalhando duro com muito 

maiores dotes. 

A Fundação Necessary 

retendo a palavra fiel, que é de acordo com o ensino, (1: 9-A) 



A base para o ensino eficaz da Palavra é a própria compreensão do pastor e 

obediência a essa revelação. Ele deve ser inabalavelmente fiel às Escrituras. 

Antechō ( apegando ) significa "agarrar-se fortemente ou aderir a algo ou 

alguém." Falando de lealdade espiritual, Jesus disse: "Ninguém pode servir a 

dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará 

[ antechō .] um e desprezará o outro Você não pode servir a Deus e Mamon 

"(Lucas 16:13;. cf. Mt 6,24). Pregadores e professores de Deus são para se 

agarrar à palavra fiel com fervorosa devoção e empenho incansável. 

Palavra traduz logotipos , que se refere à expressão de um conceito, 

pensamento ou verdade. É freqüentemente usado da verdade revelada e vontade 

de Deus. Falando dos inimigos de Deus, Jesus disse: "Eles têm feito isso, a fim 

de que a palavra pode ser cumprida que está escrita na sua lei: Odiaram-me sem 

causa" (João 15:25). Paulo falou de "palavra de promessa" de Deus a Abraão: 

"Neste momento eu virei, e Sara terá um filho" (Rm. 9: 9), e do seu juízo: "O 

Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completamente e rapidamente "(v. 

28). 

Logos é muitas vezes usado como sinônimo de Escritura, a Palavra de Deus 

escrita. Jesus acusou os fariseus de "invalidando a palavra de Deus por [sua] 

tradição que [tinham] proferida" (Marcos 7:13). Para judeus incrédulos em 

Jerusalém, nosso Senhor claramente identificada a Palavra de Deus com a 

Escritura, que diz: "Será que não foi escrito na vossa lei, 'Eu disse: Vós sois 

deuses'? Se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus veio 

(ea Escritura não pode ser anulada), que você diz sobre Ele, a quem o Pai 

santificou e enviou ao mundo: 'Vocês estão blasfemando,' porque eu disse: 'Eu 

sou o Filho de Deus "? (João 10: 34-36, grifo do autor). 

No prólogo do livro do Apocalipse, João falou de si mesmo como alguém "que 

deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo" 

(Apocalipse 1: 2; cf. v 9; cf. 1 Tes.. 1: 8; 2 Ts 3: 1).. No prólogo do seu 

Evangelho, o mesmo apóstolo fala de Jesus como a Palavra viva de Deus: "No 

princípio era o Verbo, eo Verbo estava com Deus, eo Verbo era Deus, Ele estava 

no princípio com Deus Tudo.. as coisas foram feitas por Ele, e sem ele nada 

surgiu que tem vindo a ser. Nele estava a vida, ea vida era a luz dos homens .... 

E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como 

do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade "(João 1: 1-4, 14; cf. 1 João 1: 

1; Rev. 19:13). 

Paulo falou da Escritura como "o tesouro que [tinha] sido confiada a" Timóteo 

(2 Tim. 1:14), e como "as sagradas letras, que são capazes de dar-lhe a sabedoria 

que conduz à salvação, pela fé que há em Cristo Jesus . Toda a Escritura é 

inspirada por Deus ", continua ele," e útil para o ensino, para a repreensão, para 

a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito 



e perfeitamente habilitado para toda boa obra "(2 Tim. 3: 15-17). Paulo elogiou 

os anciãos de Éfeso para "a palavra de graça [de Deus], que é capaz de edificá-

los e dar-lhe a herança entre todos os que são santificados" (Atos 20:32). Pedro 

chamado Escritura "o leite puro da palavra", pelo qual os crentes "crescer em 

relação a salvação" (1 Ped. 2: 2). 

Pastores são, portanto, a amar os fiéis palavra de Deus, respeitá-la, estudá-la, 

acredite, e obedecê-la. É o seu alimento espiritual. Eles estão a ser 

"constantemente alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina" (1 Tim. 4: 

6). Isso envolve mais do que mero compromisso com a inspiração e 

infalibilidade das Escrituras, essencial que isso seja. É compromisso com a 

autoridade e suficiência da Palavra de Deus como a única fonte da verdade 

moral e espiritual. 

Liderança espiritual de um ancião da igreja não é construído sobre suas 

habilidades naturais, a sua educação, o seu senso comum, ou a sua sabedoria 

humana. Ele é construído sobre o seu conhecimento e compreensão das 

Escrituras, sua retendo a palavra fiel, e na sua submissão ao Santo Espírito de 

aplicar as verdades do que palavra em seu coração e vida. Um homem que não 

se está retendo a de Deus palavra fiel e comprometido a viver não é preparado 

para pregar ou ensinar. A verdade da Palavra deve ser tecida no próprio tecido 

de seu pensar e de viver.Como os apóstolos na igreja primitiva, espiritualmente 

pastores eficazes deve dedicar-se "à oração e ao ministério da palavra" (Atos 6: 

4). 

É através da Palavra que uma pessoa idosa cresce em conhecimento e 

compreensão do caráter de Deus, a vontade eo propósito de Deus, o poder ea 

glória de Deus, o amor ea misericórdia de Deus, os princípios e as promessas 

de Deus. É por meio da Palavra que ele chega a compreender a justificação, 

santificação e glorificação. É por meio da Palavra que ele chega a compreender 

o inimigo e seus poderes das trevas, e sua própria impotência, até mesmo como 

um pastor, para resistir e vencer o pecado longe de Deus. É por meio da Palavra 

que ele chega a compreender a natureza eo propósito da igreja e seu próprio 

papel do ministério na igreja. Tudo isso ele ensina seu povo. 

É falha na área de retendo a palavra fiel , que é em grande parte responsável 

pela superficial, pregação auto-elevatórias e de ensino em muitas igrejas 

evangélicas. Aqui está o verdadeiro culpado nos fracos superficial ", sermões 

para Christianettes", insípidos que são essa tarifa comum igreja hoje. Aqui está 

o verdadeiro vilão que tem levado tantos para ser convertido para o que eles 

consideram de relevância e, portanto, para pregar uma psicologia mimos ou 

tornar-se comics stand-up, contadores de histórias, os decisores fala inteligentes 

ou artistas que transformam as igrejas em que João Piper em seu mais excelente 

livro A Supremacia de Deus na Pregação chamou de "a palhaçada de culto 

evangélico" ([Grand Rapids: Baker, 1990], p. 21). 



Timoteo tinha sido "constantemente alimentado com as palavras da fé" e tinha 

seguido "sã doutrina" que ele aprendeu nas Escrituras (1 Tim. 4: 6). Com base 

nessa preparação, ele foi para prescrever e ensinar essas coisas "(v. 11)," show 

de [se] um exemplo daqueles que acreditam "(v. 12)," dar atenção para a 

leitura pública da Escritura, à exortação e ensino "(v. 13)," não negligenciar o 

dom espiritual dentro de [ele], que foi entregue a [ele] por profecia, com a 

imposição das mãos pelo presbitério "(v. 14)," tomar cuidado com estas 

coisas; ser absorvido neles, de modo que o seu progresso seja manifesto a todos 

"(v. 15)," prestar muita atenção para [se] e [sua] ensino, "e" perseverar nessas 

coisas "(v. 16). Os nove enfatizou verbos em versos 11-16 todos traduzir 

imperativos gregas. (conforme indicado pelo itálico no NASB , o adjetivo 

predicado "absorvido", v. 15, não está no texto grego, mas está implícita.) Paulo 

era não dando sugestões ou conselhos Timóteo simplesmente pessoal, mas 

divinamente revelado ordens apostólicas. 

Mais tarde, nessa carta, Paulo disse: "Os presbíteros que governam bem sejam 

tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação 

e ensino" (1 Tim. 5:17). Pregação e ensino são as principais responsabilidades 

dos mais velhos. Timóteo era para "ensinar e pregar esses princípios" que Paulo 

estabelecidos (1 Tim. 6: 2), para "instruir aqueles que são ricos deste mundo 

que não sejam altivos, nem para corrigir a sua esperança na incerteza das 

riquezas, mas em Deus ", e para" instruí-los a fazer o bem, sejam ricos em boas 

obras, para ser generoso e pronto para compartilhar "(vv. 17-18). 

O apóstolo falou de si mesmo como "um pregador, apóstolo e um professor," 

(2 Tim 1:11;.. Cf. v 8); e ele cobrado Timóteo: "Manter o padrão das sãs 

palavras que você ouviu de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus Guard, 

por meio do Espírito Santo que habita em nós, o tesouro que foi confiado a 

você.. ... E as coisas que você já ouviu falar de mim na presença de muitas 

testemunhas, [isto é, o seu ensinamento apostólico de verdades reveladas por 

Deus], estes confiar a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros "(vv. 

13 -14; 2: 2). Timoteo era salvaguardar cuidadosamente e defender as coisas 

que ele tinha sido ensinado e, em seguida, foi para ensiná-los a outras pessoas 

idosas, que, por sua vez, iria ensiná-los a ainda outros anciãos, e assim por 

diante. Esse é o plano do Senhor para ensinar e pregar em sua igreja. 

Paulo passou a lembrar a Timóteo: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil 

para o ensino", bem como "para a repreensão, para a correção, para a educação 

na justiça" (2 Tim. 3:16). É a Palavra de Deus, sob a orientação e iluminação 

do Espírito Santo, que faz com que "o homem de Deus" -o líder espiritual, em 

particular, o pastor-professor-"perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa 

obra" (v. 17). Ele é divinamente comissionado para "pregar a palavra, estar 

pronto a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com muita 

paciência e instrução" (4: 2). Ele é "falar das coisas que são ajustadas para a sã 

doutrina" (Tito 2: 1). 



Este dever de Escritura está de acordo com o ensino ( didaskalia ), que se refere 

ao conteúdo do que é ensinado, a doutrina, a verdade divinamente revelada. 

Os crentes da igreja primitiva "E perseveravam na doutrina dos apóstolos" 

(Atos 2:42). Após a revelação de Deus foi concluída através de seus 

ensinamentos, ele foi gravado em o que hoje conhecemos como o Novo 

Testamento. Que a verdade é absolutamente confiável e suficiente.Ele não deve 

ser redigido, editado, atualizada ou modificada. 

O direito necessário 

que ele pode ser capaz tanto para exortar na sã doutrina e de 

refutar os que o contradizem. (1: 9b) 

Porque ele conhece pessoalmente profundamente e é exclusivamente fiel à 

Palavra de Deus, o pastor torna-se qualificado, sob a direção e força do Espírito 

Santo, para exercer o seu dom de pregar e ensinar a Palavra na igreja. 

Positivamente, o pastor é para exortar os crentes na sã doutrina. Ele é 

fortalecer o povo de Deus em seu conhecimento e obediência à 

Palavra. parakaleo ( para exortar ) significa "a exortar, suplico, e 

incentivar." Literalmente, significa "chamar ao lado de" com a Proposito de dar 

força e ajuda. O termo foi usado de advogado de defesa em um tribunal de 

justiça, o advogado que se declarou a causa do acusado. 

No discurso Cenáculo, Jesus se refere ao Espírito Santo como "outro 

Consolador [ parakletos ] ", ou advogado, que ficava ao lado do Doze depois 

que Jesus subiu ao Pai. Este "Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará 

em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas", o Senhor prometeu: "e [irá] 

vos fará lembrar de tudo o que eu disse a você" (João 14:16 , 26; cf. 15:26; 16: 

7; cf. 1 João 2: 1). Essa promessa foi cumprida de uma forma única em relação 

aos apóstolos, que autoritariamente ensinadas e estabelecidos Novo Testamento 

a Palavra de Deus. Mas cada pastor que verdadeiramente chamado pelo Senhor 

é tornar-se capaz ... para exortar na sã doutrina. 

Som traduz hugiainō , da qual deriva o Inglês higiênico . Ele tem o significado 

básico de ser saudável e salutar, referindo-se ao que protege e preserva a 

vida. Em sua pregação e ensino, deve ser o único objectivo da pastor para 

iluminar sua congregação na doutrina que protege e preserva a sua saúde 

espiritual. É uma tarefa incrível e exigente, e por essa razão Tiago adverte: "Não 

muitos de vocês se tornarem professores, meus irmãos, sabendo que, como tal, 

será punido com julgamento mais severo" (Tiago 3: 1). Falando aos sob os 

cuidados do pastor, o escritor de Hebreus diz: "Obedeçam aos seus líderes e 

submeter-se a eles, pois eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de 

dar conta" (Hebreus 13:17).. Sem razoável homem cristão, sensata me atreveria 

a assumir o papel de pastor-professor em si mesmo, sem o chamado do 



Senhor. Nem ele tentar, quando divinamente chamado para cumprir o chamado 

de pregar e ensinar o que quer que idéias podem vir a sua própria mente. Ele 

vai pregar e ensinar nada, mas a sã doutrina. 

É por essa razão que a pregação e ensino deve ser expositiva, estabelecendo tão 

claramente, de forma sistemática, e completamente quanto possível, as 

verdades da Palavra de Deus e que só essas verdades. Como Ezra, o pastor fiel 

vai "definir o seu coração para estudar a lei do Senhor, e para praticá-lo, e para 

ensinar os seus estatutos e ordenanças" (Esdras 7:10). Como Apolo, ele será 

"poderoso nas Escrituras" (Atos 18:24). O pastor que reconhece que somente a 

Escritura é inerrante e é o nosso único, completo e suficiente autoridade sabe 

exatamente o que ele é chamado para pregar e ensinar. Ele vai "prega a palavra, 

estar pronto a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com grande 

paciência e doutrina" (2 Tim 4: 2.). Ele vai "exercer plenamente a pregação da 

palavra de Deus" (Col. 1:25). Essa é a prática de cada pregador e professor. 

Ao contrário do que é oferecido em muita pregação popular hoje, a Bíblia não 

é um recurso para a verdade, mas é a divinamente revelado fonte da 

verdade. Não é um texto complementar, mas o único texto. Suas verdades não 

são opcionais, mas obrigatória. O objetivo do pastor não é fazer Escritura 

relevantes para o seu povo, mas para que possam entender a doutrina, que se 

torna o fundamento da sua vida espiritual. A Bíblia é "user friendly" para 

aqueles que se submetem humildemente a sua verdade profunda. 

Pecadors será intolerante com as verdades desconfortáveis. Que é de se 

esperar. Por outro lado, eles vão querer ouvir mentiras confortáveis. Eles 

podem procurar o que é sensacional, entretenimento, construção de ego, não 

ameaçador, e popular. Mas o que pregamos é ditada por Deus, não pelas 

multidões que enfrentamos. Psiquiatra e escritor cristão João White já escreveu 

algumas palavras interessantes que precisam ser ouvidas: 

Até cerca de 15 anos atrás, a psicologia era vista pela maioria dos cristãos como 

hostil ao evangelho. 

[Mas hoje] deixar alguém que professa o nome de Jesus batizar psicologia 

secular e apresentá-la como algo compatível com a verdade das Escrituras, e a 

maioria dos cristãos são felizes para engolir cicuta teológica sob a forma de 

insights psicológicos. 

Nos últimos 15 anos tem havido uma tendência para as igrejas para colocar 

crescente dependência de conselheiros pastorais treinados .... Para mim, parece 

sugerir fraqueza ou indiferença para com a pregação expositiva dentro das 

igrejas evangélicas .... Por que temos a quem recorrer as ciências humanas em 

tudo? Por quê? Porque há anos que não conseguimos explicar toda a 

Escritura. Por causa de nossa exposição enfraquecida e nossas conversas 



tópicos superficiais temos produzido uma geração de ovelhas que não têm 

pastor cristão. E agora estamos condenando-nos mais profundamente do que 

nunca, o nosso recurso à sabedoria do mundo. 

O que eu faço como um psiquiatra e que os meus colegas psicólogos fazer em 

suas pesquisas ou sua orientação é infinitamente menor valor para os cristãos 

em dificuldades do que o que Deus diz em sua Palavra. Mas pastores pastorais, 

como a ovelha que orientar, estão a seguir (se é que posso mudar a minha 

metáfora para um momento) uma nova Flautista de Hamelin que está levando-

os para as cavernas escuras de hedonismo humanista. 

A poucos de nós que estão profundamente envolvidos nas ciências humanas 

sentir como vozes clamando no deserto do humanismo ateu, enquanto as igrejas 

se voltam para a psicologia humanista como um substituto para o evangelho da 

graça de Deus. ( flertando com a Palavra[Wheaton, Ill .: Harold Shaw, 1982), 

pp. 114-17) 

Sobre esse mesmo problema, João Stott escreve: 

A pregação expositiva é uma disciplina mais exigente. Talvez seja por isso que 

é tão raro. Somente aqueles irá realizá-lo que estão dispostos a seguir o exemplo 

dos apóstolos e dizer: "Não é certo que devemos desistir de pregar a Palavra de 

Deus para servir às mesas .... Vamos nos dedicar à oração e ao ministério da 

Palavra "(Atos 6: 2, 4). A pregação sistemática da Palavra é impossível sem o 

estudo sistemático do mesmo. Não vai ser o suficiente para percorrer alguns 

versos em leitura diária da Bíblia, nem para estudar uma passagem só quando 

tivermos a pregar a partir dele. Não. Temos de nos mergulhar diariamente nas 

Escrituras. Não devemos apenas estudar, como através de um microscópio, as 

minúcias linguística de alguns versos, mas tomar o nosso telescópio e digitalizar 

os grandes extensões da Palavra de Deus, assimilando o seu grande tema da 

soberania divina na redenção da humanidade. "Ele é abençoado", escreveu CH 

Spurgeon, "para comer na própria alma da Bíblia até que, finalmente, você 

chegou a falar em linguagem bíblica, e seu espírito é aromatizado com as 

palavras do Senhor, de modo que o seu sangue é Bibline ea própria essência da 

Bíblia flui de você. " ( Retrato do Pregador . [Grand Rapids: Eerdmans, 1961], 

pp 30-31) 

O segundo dever do pastor que ensina fielmente é negativo. Não só ele é para 

exortar os crentes na sã doutrina, mas ele é também para refutar aqueles -

especialmente aqueles dentro da igreja: que o contradizem saudável, a 

doutrina de preservação da vida, protegendo a vida. 

Pastores têm a obrigação de Deus para dar a seu povo uma compreensão da 

verdade que vai criar o discernimento necessário para protegê-los do erro 

ubíquo que incessantemente assalta-los. Antilegō ( refutar ) literalmente 



significa "falar contra". Pregadores e professores do Senhor são para ser 

polemistas contra doutrina doentia que passa sob o disfarce da verdade 

bíblica. Não muito tempo depois o próprio Paulo ministrou em Creta, "muitos 

homens rebeldes, paroleiros e enganadores, especialmente os da circuncisão," 

estavam causando problemas e confusão nas igrejas lá (Tito 1:10). Eles não 

estavam a ser ignoradas, muito menos tolerada, mas foi "ser silenciado porque 

eles [eram] perturbando famílias inteiras, ensinando coisas que não deveriam 

ensinar, para o bem de torpe ganância" (v. 11). Eles estavam particularmente 

perigoso porque surgiu de dentro das congregações. "Confessam que conhecem 

a Deus", disse Paulo, "mas por seus atos o negam, sendo abomináveis e 

desobedientes, e sem valor para qualquer boa ação" (v. 16). 

Até mesmo a igreja espiritualmente maduros em Éfeso não era imune a falsos 

ensinamentos. "Eu sei que depois da minha partida", Paulo advertiu os anciãos 

daquela igreja ", lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, que não pouparão 

o rebanho; e dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas 

perversas, para atraírem os discípulos após eles "(Atos 20: 29-30). 

Embora existam falsos mestres na igreja sob muitos disfarces, todos eles, de 

uma forma ou de outra, em contradição com a verdade bíblica. Eles são os 

inimigos da sã doutrina e, portanto, de Deus e Seu povo. Basta aceitar as 

Escrituras como a inerrante Palavra de Deus não protege contra seu mal 

entendido ou até mesmo sendo pervertida. Para dar certas percepções pessoais 

e decisões dos conselhos de igrejas igual autoridade ao lado Escritura é 

para contradizer Palavra-só de Deus, tão certo como está a negar a divindade 

de Cristo ou a historicidade de sua ressurreição. O aviso final das Escrituras é: 

"eu declaro a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro: Se 

alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que 

estão escritas neste livro; e, se alguém tira do palavras do livro desta profecia, 

Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas 

neste livro "(Ap 22: 18-19, grifo do autor). 

O duplo papel do pregador piedoso e professor é proclamar e defender a Palavra 

de Deus. Aos olhos do mundo e, tragicamente, aos olhos de muitos crentes 

genuínos, mas não ensinadas, para denunciar a falsa doutrina, especialmente se 

essa doutrina é dada sob o disfarce do evAngelicalalismo, é ser sem amor, 

julgamento, e divisiva. Mas comprometer a Escritura, a fim de torná-lo mais 

palatável e aos crentes ou descrentes, não é "falar a verdade em amor"-se 

aceitável (Ef. 4:15). Ele está falando a mentira e é a coisa mais distante de amor 

divino. É uma maneira sutil, decepcionante, e perigoso para contradizer a 

própria Palavra de Deus. O pastor fiel deve ter nenhuma parte nela. Ele próprio 

tolera, e ele ensina seu povo a tolerar, apenas a sã doutrina. 



 

4. Homens que devem ser silenciadas (Tito 

1: 10-16) 

Porque há muitos homens rebeldes, paroleiros e enganadores, 

especialmente os da circuncisão, que devem ser silenciadas, 

porque eles são perturbadoras famílias inteiras, ensinando coisas 

que não deveriam ensinar, para o bem de torpe ganância. Um 

dentre eles, a seu próprio profeta, disse: "Os cretenses são sempre 

mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos." Este testemunho é 

verdadeiro. Por esta causa, condenai-as severamente que sejam 

sãos na fé, não prestar atenção a mitos e mandamentos de homens 

que se desviam da verdade judeu. Para os puros, todas as coisas 

são puras; mas para aqueles que estão corrompidos e incrédulos 

nada é puro, mas tanto a sua mente como a sua consciência estão 

contaminadas. Afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos 

o negam, sendo abomináveis e desobedientes, e sem valor para 

qualquer boa ação. (1: 10-16) 

Uma das principais responsabilidades de Tito em supervisionar as igrejas na 

ilha de Creta foi para prepará-los para combater o falso ensino e de vida imoral 

de alguns dirigentes. Paulo cobrado Tito, e por ele, as igrejas, e não 

simplesmente para corrigir a sua falsa doutrina e denunciar o seu 

comportamento imoral, mas para silenciá-los e remover esses cânceres 

espirituais das bolsas. 

Esses falsos professores eram muito parecidos com os de Éfeso sobre quem 

Paulo havia advertido Timoteo. O jovem mais velho foi advertido para "instruir 

certos homens não ensinar doutrinas estranhas, nem de prestar atenção a fábulas 

e genealogias sem fim, que dão origem a mera especulação, em vez de 

promover a administração de Deus, que é pela fé", homens que tinham "virado 

de lado a discussão infrutífera, querendo ser doutores da Lei, mesmo que eles 

não entendem nem o que eles estão dizendo ou os assuntos sobre os quais eles 

fazem afirmações confiantes "(1 Tim. 1: 3-4, 6-7). Obviamente, o apóstolo 

acreditava que aqueles homens particulares pode ter sido aproveitável, talvez 

até mesmo como professores. 

Alguns dos falsos mestres em Creta, no entanto, foram além de recuperação, 

porque, como Paulo afirma, no final da presente passagem, "Confessam que 

conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, sendo abomináveis e 

desobedientes, e sem valor para qualquer boa ação "(Tito 1:16). 

Em geral, a língua é uma força devastadora para o mal, e na boca dos falsos 

mestres que precisam ser silenciadas, que sempre foi um perigo grave, não 

apenas para o povo de Deus, mas também para a sociedade em geral. "A língua 



é uma pequena parte do corpo", Tiago nos lembra, "e ainda se gaba de grandes 

coisas. Oh! Quão grande bosque é incendiado por um pequeno incêndio, tais! 

E a língua é um fogo, o próprio mundo da iniqüidade; a língua está posta entre 

os nossos membros, como o que contamina todo o corpo, e inflama o curso da 

nossa vida, e é inflamada pelo inferno "(Tiago 3: 5-6). Se nada for feito, a língua 

jorra a sujeira eo mal de um coração depravado e mente e podem causar danos 

imensuráveis. Nada melhor demonstra caída do homem e depravação do que as 

coisas más que saem de sua boca. "Com as suas línguas manter enganando, o 

veneno de víbora está nos seus lábios", diz Paulo daqueles que falam mal; suas 

bocas estão "cheia de maldição e amargura" (Rom. 3:. 13-14; cf. Sl 5: 9; 140: 

3). Isaías se referiu à sua pecaminosidade como "lábios impuros" (Isa. 6: 

5). Deus promete que um dia "a boca daqueles que falam mentiras será 

interrompido" (Sl 63:11; cf.. 107: 42; Rom 3:19.). 

Às vezes, Deus soberanamente silencia a língua de uma pessoa por motivo de 

doença ou morte. Às vezes, Ele escolhe para fechar uma boca blasfema por 

outros meios. Inúmeras vezes Ele silenciou a incômoda língua por 

graciosamente trazendo seu proprietário a Si mesmo na salvação. Às vezes, Ele 

diz a seu próprio povo o que Ele disse a Ezequiel, um de Seus servos escolha: 

"Eu vou fazer o seu stick de língua no céu da boca, de modo que você vai ser 

burro ... Mas quando eu falo com você, eu vai abrir a boca "(Ez. 3: 26-

27). Chegará o dia em que Deus vai intervir e para sempre silenciar todos os 

pregadores falsos e professores. 

Enquanto isso, no entanto, é a tarefa da igreja, e, especialmente, de seus líderes 

piedosos, para silenciar aqueles que se associam com o Corpo de Cristo, em um 

esforço para perverter a verdade de Deus e confundir e corromper o seu 

povo. "Os homens maus e impostores irão proceder de mal a pior, enganando e 

sendo enganados", assegurou Paulo Timóteo (2 Tim. 3:13). Mas, como 

Timóteo, pastores fiéis e anciãos têm legitimidade ordens para "guardar o que 

foi confiado a [eles], evitando tagarelice mundana e vazia e os argumentos 

contraditórias do que é falsamente chamado 'conhecimento'" (1 Tim. 6:20) . 

Primeiro, os líderes espirituais estão a opor-se falsos mestres, dominando-os 

com a verdade ensinada de forma clara, precisa e poderosa que aqueles que 

espalham erro hide em humilhação quando sua falsidade está exposto. 

Jesus combatido as mentiras e enganos de Satanás e de seus servos humanos 

ímpios, declarando a verdade divina. Ele frustrou Satanás no deserto por 

contrariar cada tentação com uma citação da Escritura (Mt 4: 1-11.). Quando o 

saduceus descrente tentou confundir Jesus, pedindo-Lhe o que eles pensavam 

que era uma pergunta irrespondível sobre o casamento no céu, Ele "respondeu, 

e disse-lhes: 'Você está enganado, não conhecendo as Escrituras nem o poder 

de Deus. Pois no ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento; mas 



serão como anjos no céu "(Mt 22: 29-30.). Simplesmente por dizer a verdade: 

"Ele tinha colocado os saduceus ao silêncio" (v. 34). 

Pensando que poderia ter sucesso onde os saduceus tinham falhado, os fariseus 

tinham um dos seus escribas ", um advogado, [pedir]-lhe uma pergunta, 

tentando-o," Mestre, qual é o grande mandamento na Lei? "(Mat. 22 : 35-

36). Ele respondeu que o maior mandamento era "Amarás o Senhor teu Deus 

com todo o teu coração, e de toda a tua alma e com toda tua mente", e que "um 

segundo é semelhante a ele: 'Amarás o teu próximo como a ti mesmo' "(37 vv., 

39). Ele, então, virou o jogo e os questionou sobre a relação do Messias ao rei 

Davi. Quando Ele ressaltou a partir da Escritura que sua resposta era defeituoso, 

"ninguém foi capaz de responder-lhe uma palavra, nem ousou alguém, a partir 

daquele dia para pedir-lhe outra pergunta" (v. 46). 

Falso professores não são, é claro, sempre silenciados pela verdade de Deus, 

certamente não de forma permanente. Após a ocasião que acabamos de 

mencionar, os escribas, fariseus, saduceus, e outros inimigos de Jesus parou de 

confrontá-lo diretamente, mas com dificuldade impediram que se lhe 

opunham. Nem falsos mestres hoje sempre ou permanentemente ser silenciado 

quando confrontado com a verdade de Deus. Ainda que a verdade será sempre 

a principal arma para combater a erro. A verdade é a arma espiritual que é capaz 

de destruir fortalezas e especulações (falsas ideologias) e "toda coisa altiva" que 

se levanta contra a verdade de Deus (cf. 2 Cor. 10: 4-5). 

Em segundo lugar, estamos a opor-se falsos mestres, revogando o seu direito 

de pregar, ensinar ou não ter uma liderança na igreja. Nos tempos modernos, 

que inclui a revogação se recusar a apoiar ou incentivar o ensino espúrio que 

eles vinculam através de revistas, livros, rádio, televisão, ministérios de fita, 

conferências, cargos de ensino, ou quaisquer outros meios. 

Em terceiro lugar, os falsos mestres são a oposição de crentes que vivem uma 

vida santa. Erro promove o pecado, e as pessoas que ensinam idéias ímpias 

inevitavelmente viver vidas ímpios. A verdade de Deus também se impugna 

quando aqueles que ensinam que a verdade não vivem de acordo. Por outro 

lado, uma vida justa fortalece a verdade, e isso "é a vontade de Deus que, ao 

fazer direito [podemos] emudecer a ignorância dos homens insensatos" (1 Pe. 

2:15). 

Em Tito 1: 10-16, Paulo primeiro dá uma descrição geral dos falsos mestres na 

igreja que estão a ser silenciadas (vv 10-13a.). Em seguida, ele especifica que a 

reação a esses homens deveriam ser (vv. 13b-14) e avalia a sua vida (vv. 15-

16). 

A descrição dos homens que devem B e Silenciado 



Porque há muitos homens rebeldes, paroleiros e enganadores, 

especialmente os da circuncisão, que devem ser silenciadas, 

porque eles são perturbadoras famílias inteiras, ensinando coisas 

que não deveriam ensinar, para o bem de torpe ganância. Um 

dentre eles, a seu próprio profeta, disse: "Os cretenses são sempre 

mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos." Este testemunho é 

verdadeiro. (1: 10-13a) 

Ao descrever os falsos mestres que estavam a ser seguras e removidos das 

igrejas, os pontos apóstolo a sua proliferação (v. 10-A), o seu comportamento, 

que incluiu rebeldia, conversa fiada, e engano (v. 10b), o seu efeito sobre os 

crentes nas igrejas (v. 11-A), o seu motivo (v 11b.), e seu caráter, que estava 

mentindo, selvagem, e guloso (vv. 12-13a). 

Sua proliferação 

Pois há muitos (1: 10a) 

O fato de que não [ eram ] muitos falsos mestres nas igrejas de Creta fez 

responsabilidade de Tito a opor-se ainda mais urgente. Foi também por esse 

motivo, entre outros, que ele precisava de cuidado "constituísse presbíteros em 

cada cidade", como Paulo já havia dirigido (v. 5).Não importa o quão diligente 

e persuasivo Tito poderia ter sido, não um homem teria tido tempo para lidar 

com o crescente número de hereges e apóstatas. A maioria dos crentes nessas 

igrejas eram novos na fé e tinha pouca defesa contra a doutrina errônea. 

Paulo tinha dado aviso semelhante a Timóteo, dizendo que "o Espírito 

expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando 

ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios, por meio da 

hipocrisia de mentirosos cauterizada a sua própria consciência como com um 

ferro em brasa "(1 Tim. 4: 1-2). Os "últimos dias" sobre o qual o Espírito falou 

já tinha começado. 

Talvez um ano depois de Paulo escreveu a Tito, Pedro advertiu igrejas em todo 

o império que "também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão 

encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, 

trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos siga sua sensualidade, 

e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado; e em sua ganância 

eles farão de vós negócio com palavras fingidas "(2 Pedro 2: 1-3.). 

O maior perigo espiritual sempre vem de dentro da igreja. "Rogo-vos, irmãos," 

Paulo aconselhou a igreja em Roma, "manter seus olhos sobre aqueles que 

causam dissensões e obstáculos contra a doutrina que aprendestes, e afastai-vos 

deles. Porque os tais são escravos, não de nossa Senhor Jesus Cristo, mas ao 

seu ventre; e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos incautos 

"(Rm 16: 17-18.). Paulo advertiu os anciãos de Éfeso: "Eu sei que depois da 

minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, que não pouparão o 



rebanho; e dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas 

perversas, para atraírem os discípulos após si" (Atos 20: 29-30). 

Por definição, dissensão vem de dentro de um grupo. Na igreja, enganadores 

disfarçar-se como crentes e como verdadeiros professores do evangelho. Em 

todos os custos e por todos os meios piedosos, devem ser silenciadas. O perigo 

de falsos evangelhos é tão grande que Paulo disse que, mesmo que ele "ou um 

anjo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente daquele que já vos 

pregamos, seja anátema" (Gálatas 1: 8.) . 

Seu comportamento 

homens rebeldes, paroleiros e enganadores, especialmente os da 

circuncisão, (1: 10b) 

Em primeiro lugar, os falsos mestres em Creta eram rebeldes, como essas 

pessoas são sempre. Eles são espirituais e morais insurgentes-os inimigos de 

Deus, a Sua verdade, e Seu povo. Sendo uma lei para si mesmos e representando 

o rebelde Satanás, eles não reconhecem a autoridade da Palavra de Deus ou de 

Seu Espírito, muito menos o de Seu divinamente chamados pregadores e 

professores. Mesmo quando sua doutrina errônea e vida imoral são expostos, 

eles estão dispostos a desafiar a correção e disciplina da igreja verdadeira. 

Em segundo lugar, os falsos mestres foram paroleiros. Nas palavras de 

Shakespeare, eles são "cheia de som e fúria, significando nada". A conversa é 

muitas vezes cativante e persuasivo. Suas palavras são suaves e eles habilmente 

disfarçar suas falsidades em termos que os fazem parecer verdadeiras, 

frequentemente usando palavras e frases que são distorcidas e tiradas do 

contexto bíblico. Mas o que eles ensinam é desprovido de verdade. Sua 

pregação e ensino baseia-se nas reflexões de sua própria imaginação entortadas, 

especulações e conhecimentos criados contra a Palavra de Deus. 

Em terceiro lugar, esses falsos mestres eram enganadores. Como já foi 

observado, eles tipicamente disfarçar o seu engano na terminologia bíblica. E, 

infelizmente, eles raramente faltam para uma audiência. Quase desde o seu 

início, a igreja tem incluído algumas pessoas que, comprando em que o engano, 

"não suportarão a sã doutrina; mas querendo ter comichão nos ouvidos, ... 

amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências; e 

desviarão os ouvidos da verdade, e voltando às fábulas "(2 Tim. 4: 3-4; cf. 1 

Tm 4: 1-2.). 

Deus odeia toda mentira e do engano. "" Que nenhum de vós maquinam o mal 

no seu coração contra o outro, e não amo perjúrio; porque todas estas são o que 

eu odeio, diz o Senhor "(Zacarias 08:17; cf. Mal. 3: 5.). Mas Ele tem ódio 

especial por ter mentido e engano que é feito em seu nome, mais especialmente 

quando é dirigido a seu povo. 



Como Paulo foi o apóstolo inigualável contra os falsos ensinos, se Jeremias foi 

o profeta do Antigo Testamento inigualável contra ela. Ele declarou: 

Então o Senhor me disse: "Os profetas profetizam mentiras em meu nome eu 

nem enviei nem lhes ordenei, nem falei com eles;. Eles vos profetizam uma 

visão falsa, e adivinhação, e vaidade, eo engano de suas próprias mentes. "... 

Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca dos pastores que cuidar do 

meu povo:" Você dispersa as minhas ovelhas e as afugentastes, e não ter 

assistido a eles; eis que eu estou prestes a assistir a você para o o mal de seus 

atos .... Não mandei esses profetas, mas eles correram. Eu não falei para eles, 

mas eles profetizaram .... Eis que eu sou contra aqueles que profetizaram sonhos 

falsos ", declara o Senhor, "e relacioná-las, e levou meu povo extraviado por 

suas falsidades e jactância imprudente." (Jer 14:14; 23:. 2, 21, 32) 

Profetizam falsamente em nome de um falso deus é mau o suficiente, mas falsas 

profecias em nome do verdadeiro Deus é infinitamente pior. "Além disso, entre 

os profetas de Samaria vi uma ofensiva coisa: Eles profetizaram por Baal e 

levou o meu povo Israel desviou Também entre os profetas de Jerusalém vejo 

uma. horrível coisa: cometem adultérios, andam com falsidade, e fortalecem as 

mãos dos malfeitores, para que ninguém se desviou de sua maldade Todos eles 

se tornaram para mim como Sodoma, e os seus habitantes como Gomorra ". 

(Jer. 23: 13-14, grifo do autor). As mentiras dos profetas pagãos em Samaria 

foram ofensivo, mas os dos profetas pretensos do Senhor em Jerusalém 

foram horrível. 

Como muitos dos primeiros cristãos eram judeus, igrejas na época do Novo 

Testamento foram especialmente atormentado por aqueles da 

circuncisão, que é, por judeus dentro da igreja. Alguns deles, chamados 

judaizantes por causa de sua tentativa de obrigar todos os crentes para o 

legalismo judeu, quis impor Antigo Testamento normas cerimoniais e tradições 

às vezes até rabínicas. A partir de registros antigos é sabido que muitos judeus 

viviam na ilha de Creta (cf. At 2,11), e dos comentários do apóstolo aqui, alguns 

deles aparentemente eram judaizantes. 

Cerca de quinze anos antes, o Concílio de Jerusalém foi convocada para 

responder a "certas pessoas da seita dos fariseus, que [disse]: 'É necessário 

circuncidá-los e encaminhá-los a observar a Lei de Moisés" (Atos 15: 5). Como 

o primeiro porta-voz do conselho, Pedro perguntou: "Por que você colocar Deus 

à prova, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem 

nós pudemos suportar?" (V. 10). Depois de muita discussão pelo grupo e 

relatórios por Paulo e Barnabé sobre os "sinais e prodígios Deus havia feito por 

meio deles entre os gentios," Tiago propôs que eles "não perturbar aqueles que 

estão se voltando para Deus, dentre os gentios, mas ... escrever-lhes que se 

abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e 

do sangue "(ver vv. 12-20). O resto do conselho concordou, e cartas para o 



efeito foram enviados "para os irmãos em Antioquia, Síria e Cilícia" (vv. 22-

23), onde o problema na época era o mais grave. 

Que a influência de judaizantes na igreja continuou a ser poderoso por muitos 

anos depois disso, porém, é visto em Pedro próprio temporariamente 

distanciando-se de crentes gentios por causa de sua "temendo a festa da 

circuncisão" (Gl. 2:12), um compromisso para o qual Paulo "resisti-lhe na face" 

(v. 11). 

Como Paulo observa mais adiante neste capítulo, os homens da 

circuncisão nas igrejas de Creta foram se espalhando "mitos e mandamentos 

de homens que se desviam da verdade judeus" (v. 14). E, embora eles 

"[professos] para conhecer a Deus, ... por seus atos, eles [negado] Ele, sendo 

detestável e desobedientes, e sem valor para qualquer boa ação" (v. 16). O 

apóstolo não descreve a forma exacta dessa heresia, e os dados não são 

importantes. Tudo falso ensino deve ser combatido, sob qualquer forma e em 

qualquer grau que se afasta da Escritura. 

Sua Effect 

que deve ser silenciado porque são perturbadoras famílias 

inteiras, ensinando coisas que não deveriam ensinar, (1: 11a) 

Esses hereges particulares, aparentemente, não estava fazendo mais do seu 

ensino durante os cultos ou outras reuniões da igreja, mas nas casas das 

pessoas. Várias razões para tal tática são óbvias. Por um lado, um grande grupo 

é mais provável que incluem crentes que são espiritualmente perspicaz e bem 

fundamentada na Escritura, fazendo falso ensino mais propensos a ser 

reconhecida e controvertida. Um pequeno grupo isolado como uma única 

família, por outro lado, não só é menos provável que incluem um crente 

biblicamente fundamentado, mas também, por causa do seu tamanho, é muitas 

vezes mais facilmente intimidados. É em grande parte por essas razões que 

muitos cultos se concentram em pessoa-a-pessoa e porta-a-porta ministérios 

para capturar convertidos. Falando apenas de tal atividade, Pedro escreveu que, 

"falando palavras arrogantes de vaidade," falsos mestres "seduzir por desejos 

carnais, pela sensualidade, aqueles que mal escapar os que vivem no erro" (2 

Pe. 2:18) . 

Enganadores na igreja devem ser silenciadas, Paulo disse, porque eles estão 

atrapalhando famílias inteiras. Paulo alertou Timóteo sobre homens ímpios 

e imorais "que entram em domicílios e cativar as mulheres fracas 

sobrecarregados de pecados, levadas em por vários impulsos" (2 Tm. 3: 

6). Mais cedo, nessa carta, que tinha advertido o jovem pastor em Éfeso para 

cobrar crentes lá "para não disputar cerca de palavras, o que é inútil, e leva à 

ruína dos ouvintes", e para "evitar tagarelice mundana e vazia, pois ele vai levar 

para mais impiedade "(2 Tim. 2:14, 16). Pedro nos diz que os líderes 



"ignorantes e instáveis" na igreja primitiva distorceu os ensinamentos de Paulo 

", como eles também fazem o resto das Escrituras, para sua própria perdição" 

(2 Pe. 3:16). 

Sua motivação 

por uma questão de torpe ganância. (1: 11b) 

Talvez com algumas exceções fanáticos, falsos mestres continuar seu trabalho 

destrutivo para o bem de torpe ganância. 

Sórdida ganância refere-se principalmente ao lucro financeiro ilícitos. Os 

motivos e objetivos dos líderes ímpios estão em contraste direto com aqueles 

que são deuses. Considerando presbíteros piedosos são moralmente puro e fiel 

a suas esposas (6 v.), Os líderes ímpios são imorais e infiel. Os atributos 

pecaminosos de auto-vontade, um temperamento explosivo, o vício ao vinho, 

beligerância, e dinheiro de amor que deve não ser encontrado em idosos (vers. 

7) são as mesmas coisas que os homens ímpios acalentar. Por outro lado, as 

atitudes íntegras de auto-controle, a hospitalidade, e amar o que é bom, sensato, 

justo e temente a Deus, que são encontrados em presbíteros piedosos (v. 8) são 

coisas que os líderes ímpios repudiam e desprezar. Os fiéis palavra de som 

doutrina que presbíteros piedosos ensinar e defender é o que o ímpio procuram 

destruir. E é uma marca distinta dos falsos mestres que eles amam o dinheiro. 

Ao longo da história da igreja, falsos pregadores e professores têm usado suas 

posições e inclinado suas mensagens para promover a sua própria 

financeira ganho. Eles não só têm "um interesse mórbido em questões 

polêmicas e disputas sobre palavras, das quais nascem invejas, porfias, 

linguagem abusiva, suspeitas malignas ", mas também" supor que a piedade é 

fonte de lucro "(1 Tim. 6: 4-5). "Piedade, na verdade, é um meio de grande 

ganho, quando acompanhadas por contentamento," Paulo continua a dizer (v. 

6), mas isso não é o tipo de ganho que os falsos professores anseiam. Pedro 

avisa todos os pastores para "apascentar o rebanho de Deus no meio de vós, 

exercer a fiscalização não por força, mas voluntariamente, de acordo com a 

vontade de Deus, e não por torpe ganância" (1 Ped. 5: 2). 

Seu caráter 

Um dentre eles, a seu próprio profeta, disse: "Os cretenses são 

sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos." Este 
testemunho é verdadeiro. (1: 12-13a) 

A imoralidade, ganância e falta de confiança dos falsos mestres sobre os quais 

Paulo adverte foram uma característica dos habitantes da ilha em geral, como 

testemunhado por um dos mesmos, a seu próprio profeta. Apesar de 

que profeta, o poeta Epimenides, pode ter sido exagerado, sua avaliação básica 



foi no alvo. Ele era um intelectual grego altamente respeitado do século 

VI B . C . e nos tempos antigos era considerado um dos sete grandes sábios da 

Grécia. Como um nativo da ilha de Creta, ele sabia que as pessoas bem e não 

estava falando por maldade como um inimigo. 

Mais famoso falsidade os cretenses ', sem dúvida também um auto-engano, foi 

a alegação de que o deus Zeus foi enterrado em sua ilha. Mesmo à luz de sua 

própria crença pagã, que o pedido era uma tolice, porque Zeus foi considerada 

imortal. A verdade da afirmação de que os cretenses são sempre 

mentirosos também se reflete na antiga frase "a Cretanize", que foi usado como 

uma figura de linguagem para mentir. 

Cretenses também tinha a reputação de ser bestas ruins [ e ] ventres 

preguiçosos. A idéia por trás feras é o de se comportar como um animal 

selvagem, vivendo exclusivamente sobre o nível de apetites sensuais e 

paixões. Tais pessoas são mal-intencionados e, muitas vezes selvagem e 

voraz. O significado de ventres preguiçosos é auto-evidente. Cretenses odiava 

a trabalhar, mas gostava de comer. Eles eram auto-indulgente, ganancioso, 

lascivo, superalimentados e, talvez, em más condições físicas. Paulo afirmou 

que a seiscentos anos de idade,testemunho de Epimenides sobre os cretenses 

ainda era verdade. 

Reação aos homens que devem ser silenciados 

Por esta causa, condenai-as severamente que sejam sãos na fé, 

não prestar atenção a mitos e mandamentos de homens que se 
desviam da verdade judeu. (1: 13b-14) 

Por esta causa, isto é, por causa das razões acabaram de dar, Tito foi com força 

e imediatamente enfrentar o ensino herético e viver ímpio dos falsos mestres. 

Reprová-los 

reprová-los severamente para que sejam sadios na fé, (1: 13b) 

Por causa do perigo espiritual extrema que esses homens colocados de se 

infectou a igreja, Tito foi reprová-los 

severamente. Severamente traduz apotomōs , um advérbio composto 

formado a partir da preposição apo eo verbo tennō , o que significa "cortar", 

como com uma faca ou machado. A reprovação foi de cortar com força 

penetrante. 

A gravidade de tal repreensão deve ser correctivas. Tito não era para condenar 

os homens, mas procurar corrigir seu erro doutrinário e pecado pessoal, a fim de 

que sejam sãos na fé. Como alguém já observou, "O cirurgião da alma só corta 

para conseguir uma cura." Como Timóteo, portanto, Tito era "corrige, 



repreende, [e] exortar com grande paciência e doutrina" (2 Tim. 4: 2). "Servo 

do Senhor não convém contender, mas ser gentil com todos, apto para ensinar, 

paciente quando injustiçado, corrigindo com mansidão os que estão na 

oposição, se talvez Deus lhes conceda o arrependimento para o conhecimento 

da verdade" (2 Tim . 2: 24-25). 

O próprio Paulo foi notavelmente paciente, como é particularmente evidente 

em sua relação com o imaturo, imoral, e os crentes doutrinariamente confusos 

em Corinto, entre os quais ele tinha pessoalmente ministrado por cerca de um 

ano e meio. "Estou escrevendo estas coisas estando ausente", disse-lhes em sua 

segunda carta, "a fim de que, estando presente, não pode usar a gravidade 

[ apotomōs ], de acordo com a autoridade que o Senhor me deu, para edificação, 

e não para demolir "(2 Cor. 13:10). O espírito de bondade e humildade que 

caracteriza Paulo deve caracterizar todos os líderes na igreja de Cristo, como 

foi tão perfeitamente pelo próprio Senhor, em Sua encarnação. Todos os 

crentes, na verdade, são de "ter esta atitude em [si] que houve também em Cristo 

Jesus, [que] Ele mesmo esvaziou, assumindo a forma de um servo, tornando-se 

em semelhança de homens. E, sendo encontrado em forma de homem, 

humilhou-se, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz "(Fil. 2: 5, 7-

8). 

Repudiar-los 

não prestar atenção a mitos e mandamentos de homens que se 

desviam da verdade judeu. (1:14) 

Prestando atenção a carrega o sentido de dar atenção ou dedicar-se a, neste 

caso, atendendo e dedicar-se ao erro. Isso é proibido de todos os líderes da 

igreja. Paulo fez este ponto mais firmemente em 2 Coríntios 6: 14-18: 

Não estar vinculado com os infiéis; para que sociedade tem a justiça com a 

injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Ou o que a harmonia tem 

Cristo com Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou que consenso tem o 

templo de Deus com os ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivo; assim 

como Deus disse: "Eu vou habitar neles e entre eles andarei;. e eu serei o seu 

Deus e eles serão o meu povo Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o 

Senhor" e fazer. não tocar o que é impuro;. e eu vou recebê-lo E eu vou ser um 

pai para você, e você deve ser filhos e filhas para mim, diz o Senhor Todo-

Poderoso ". 

Esse comando não deve ser associado com os incrédulos é no contexto de 

questões religiosas e espirituais. Só o mal é para ser adquirida, ligando-se com 

aqueles que ensinam ou praticar qualquer forma de religião falsa, precisamente 

o que os crentes de Corinto estavam fazendo (ver 1 Cor. 10: 20-21). 



Em especial para as igrejas na ilha de Creta, tal perigo veio de mitos e 

mandamentos de homens que se desviam da verdade judeu. O apóstolo deu 

um aviso quase idêntica a Timóteo, dizendo-lhe que não "prestar atenção a 

fábulas e genealogias sem fim, que dão subir para mera especulação, em vez de 

promover a administração de Deus mediante a fé "(1 Tim. 1: 4; 4: 7). 

Paulo não identificar os particulares lendas judaicas e 

sintéticos mandamentos que foram sendo promulgadas. Alguns visão pode ser 

adquirida por lembrar que o hebraico antigo não tinha números como tal, mas 

sim utilizado um sistema complexo que atribuído um valor numérico para cada 

letra do alfabeto e várias combinações de letras, que, até o século oitavo ou 

nono UMA . D ., incluído no vogais escritas. A primeira palavra hebraica 

( brshth, "no princípio") em Gênesis 1: 1, por exemplo, teve o valor numérico 

de 913. Brm ("Abrão") teve o valor de 318. Um século depois do cativeiro 

babilônico, Muitos rabinos começou a adaptar gnóstico grego numerologia-a 

prática de atribuir significados místicos para números com a língua 

hebraica. Sob um regime deste tipo (e foram muitos), acreditava-se que o 

segredo nos-números carta em nome de Abrão significava que ele tinha 318 

funcionários. 

Numerologia hebraico foi aplicado não só para as Escrituras Hebraicas, mas 

também para o Talmud, uma coleção de interpretações rabínicas autorizados 

das Escrituras, especialmente a Lei de Moisés, que começou durante o tempo 

de Esdras (ca. 450 B . C .) e continuou até cerca deUM . D . 500. Na época do 

Novo Testamento, muitos rabinos e outros aprenderam judeus, especialmente 

aqueles que viviam em áreas onde a filosofia grega ainda era dominante (como 

foi na ilha de Creta) idéias -mixed do hebraico e grego numerologia e 

acrescentou suas próprias fantasias alegóricas, tornando o resultando 

interpretações mais bizarro do que nunca. 

Durante vários séculos, judaica rabinos tinham vindo a desenvolver muitas leis 

tradicionais, identificados aqui como os mandamentos de 

homens. Esses mandamentos provavelmente referido, e certamente incluídos, 

portarias e normas legalistas-a maioria deles, sem dúvida, a partir do Talmud, 

isto adicionado ao e muitas vezes contradiziam ou anulada Escritura. 

Quando um grupo de fariseus e escribas (intérpretes e professores da Lei) 

perguntou a Jesus "," Por que os teus discípulos não andam segundo a tradição 

dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Ele respondeu: 

"Justamente profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito:" Este 

povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em 

vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. 

"Negligenciar o mandamento de Deus, você mantém a tradição dos 

homens". Ele também estava a dizer-lhes: 'Você bem anular o mandamento de 



Deus, a fim de manter a sua tradição "(Marcos 7:.. 5-9; cf. Is 29:13; Mateus 15: 

9). 

Paulo provavelmente não especificou particulares heresias porque havia tantas 

variedades. Se ele não mencionou uma certa heresia, alguns crentes imaturos e 

sem discernimento poderia ter concluído que ele foi, portanto, excluídos deste 

aviso. O apóstolo, em vez advertiu que tudo o que foi ensinado em nome de 

Cristo ser medido contra Escrituras do Antigo Testamento e do ensinamento 

dos apóstolos. 

O fato de que os falsos mestres nas igrejas de Creta foram identificados 

como homens que [ virou ] longe da verdade indica que eles tinham sido 

expostos a verdade e tinha uma vez que lhe é reconhecida, mas mais tarde 

rejeitou a favor de mitos Satan-inspiradas e provocadas pelo homem, preceitos 

e tradições. 

Avaliação dos homens que devem ser silenciados 

Para os puros, todas as coisas são puras; mas para aqueles que 

estão corrompidos e incrédulos nada é puro, mas tanto a sua 

mente como a sua consciência estão contaminadas. Afirmam que 

conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, sendo abomináveis 
e desobedientes, e sem valor para qualquer boa ação. (1: 15-16) 

Paulo dá duas avaliações divinamente inspiradas dos falsos mestres nas igrejas 

de Creta, avaliações que se aplicam a falsos mestres em qualquer 

idade. Primeiro, ele avalia sua vida interior e encontra-los a ser corrupto. Em 

seguida, ele avalia suas vidas exteriores e encontra-los a ser hipócrita e 

debochado. 

Suas vidas interiores 

Para os puros, todas as coisas são puras; mas para aqueles que 

estão corrompidos e incrédulos nada é puro, mas tanto a sua 

mente como a sua consciência estão contaminadas. (1:15) 

Quando um certo "fariseu pediu [Jesus] para almoçar com ele ... Ele entrou, e 

reclinou-se à mesa. E quando o fariseu viu, ele ficou surpreso que Ele não tinha 

primeiro cerimonialmente lavado antes da refeição. Mas o Senhor disse-lhe: 

'Agora vós, fariseus limpar o exterior do copo e do prato, mas dentro de você, 

você está cheio de rapina e maldade, as insensatas, não Aquele que fez o 

exterior também o interior.? Mas dar o que está dentro de caridade, e, em 

seguida, todas as coisas são limpas para você '"(Lucas 11: 37-41). Em outras 

palavras, quando uma pessoa é puro de coração e mente, suas perspectivas 

sobre todas as coisas são puras, e que a pureza interior sempre produz pureza 

exterior. 



Legalismo judaico, como qualquer outra forma de legalismo, presume-se que 

uma pessoa pode tornar-se aceitável a Deus por meticulosamente observar 

certas cerimônias e tradições que foram considerados bons e obrigatória e por 

tão meticulosamente evitando aqueles que foram considerados mal. A idéia de 

que, por fazer ou não fazer certas coisas, uma pessoa é capaz, pela sua própria 

força e mérito, para agradar e reconciliar-se com Deus sempre foi a heresia 

básica da religião sacramental, sacerdotal ou ritualístico, qualquer que seja sua 

form- judaica, católica, protestante, ortodoxa, islâmica, ou outro. A heresia 

básica de todo sistema religioso falso é que faz a justiça. Paulo descreve aqueles 

que promovem essa heresia fundamental em sua carta à igreja de Roma, dizendo 

deles: "Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a 

sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus" (Rom. 10: 3). 

Em todas as épocas da história humana desde a queda, os homens foram feitos 

bem com Deus somente através de poupança de fé nEle. E, por outro lado, 

aqueles que não são aceitos por Ele permanecem não salvos, porque eles 

são incrédulos. Essas coisas como acender velas, incenso queimando, 

genuflexão, contando grânulos, repetindo orações prescritas, de frente para uma 

certa direção ao orar, tendo visões ou mística experiências, e mesmo sendo 

batizado ou participando da Ceia do Senhor tem absolutamente nenhum poder 

salvador. Ao contrário, a menos que uma prática, mesmo aquele que é 

biblicamente ordenado, é feito como o fruto de um coração crente, ele pode se 

tornar uma barreira formidável para a salvação e bênção. 

Nas palavras do teólogo escocês do século XIX Patrick Fairbairn, aqueles que 

confiam em sacramentalismo ou outra forma de obras justiça "tem uma fonte 

de poluição que se espalha mais e infecta tudo sobre eles. Sua comida e bebida, 

os seus bens, seu emprego , seus confortos, suas ações-todos são no cômputo 

de Deus contaminada com impurezas, porque eles estão colocando longe deles 

que o único que tem para a alma de regeneração e limpeza eficácia "(Citado em 

D. Edmond Hiebert, Tito e Filemon, Everyman de Comentário Bíblico 

[Chicago: Moody, 1957], pp 44-45).. 

Para aqueles que estão corrompidos e incrédulos, Paulo diz, nada é 

puro, ou pode ser puro, porque tanto a sua mente como a sua consciência 

estão contaminadas. Todas as suas perspectivas e ações estão infectados com 

a sua impureza interior. 

Ele "não é o que entra pela boca [que] contamina o homem", Jesus disse, "mas 

o que sai da boca, isso contamina o homem" (Mat. 15:11). Quando Pedro 

perguntou-lhe para explicar o que quis dizer, o Senhor respondeu: "Você ainda 

está com falta de entendimento também? Não compreendeis que tudo o que 

entra pela boca passa para o estômago, e é eliminado? Mas as coisas que saem 

de da boca vêm do coração, e é isso que contamina o homem Porque do coração 

procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, 



falsos testemunhos e difamações Estas são as coisas que contaminam o 

homem;.. mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem "(vv. 15-

20). Uma pessoa é moralmente e espiritualmente contaminado pelo pecado em 

seu coração e mente, não por coisas materiais, que ele manipula ou come. 

Não foi até vários anos após o Pentecostes que Pedro veio a compreender 

plenamente que a verdade. Depois de sua visão por três vezes da folha 

preenchida com animais impuros e o comando celestial para "Levanta-te, ... 

mata e come!" o apóstolo "foi muito perplexo em mente quanto ao que a visão 

que tinha visto pode ser" (Atos 10: 10-17). Só depois ele obedeceu a ordem do 

Espírito para testemunhar a Cornélio, um gentio e um centurião romano, e 

observou a salvação do que o homem e sua família e seu ser cheio do Espírito 

Santo (vv 20-48.) Fez ele finalmente compreender que os gentios não estavam 

cerimonialmente "impuros" e que o evangelho foi oferecido como livremente 

para eles como para os judeus. "Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que Ele 

nos deu também depois de crer no Senhor Jesus Cristo", ele testemunhou mais 

tarde, "quem era eu que eu poderia estar no caminho de Deus?" (11:17). 

"Se já morremos com Cristo para os princípios elementares do mundo", Paulo 

perguntou crentes colossenses ", porque, como se você estivesse vivendo no 

mundo, você submeter-se a decretos, tais como, 'Não manuseie, não gosto, não 

toque! " (Que todos se referem a coisas destinadas a perecer com o uso) -em 

conformidade com os mandamentos e ensinamentos de homens? Estas são 

questões que têm, com certeza, a aparência de sabedoria, em self-made religião 

e auto-humilhação e tratamento severo do corpo, mas não são de nenhum valor 

contra indulgência carnal "(Colossenses 2: 20-23). "Tudo o que Deus criou é 

bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com gratidão, pois é santificado 

por meio da palavra de Deus e pela oração" (1 Timóteo 4: 4-5.). 

Suas Vidas Outer 

Afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, sendo 

abomináveis e desobedientes, e sem valor para qualquer boa 
ação. (1:16) 

Só Deus, é claro, pode avaliar o coração de uma pessoa. Mas pela maneira como 

eles vivem, incrédulos geralmente trair sua incredulidade. Por suas 

palavras, eles professam conhecer a Deus, mas por seus atos o negam. 

As pessoas que confiam em suas obras a justiça também tendem a ter um ar de 

superioridade sobre eles, acreditando, como os antigos gnósticos gregos, que 

eles são "saber" sobre questões religiosas e viver em um nível acima de outras 

pessoas. Eles não só professam conhecer a Deus , mas para conhecê-lo melhor 

do que outros. A verdade, porém, é que eles não O conhecem em tudo, muito 

menos ter uma poupança de relacionamento com Ele. Por suas ações, eles 

negam, e (v. 15) por causa de sua incredulidade, Ele lhes nega (cf. Mt . 



10:33). Eles sustentam "a uma forma de piedade, [mas] eles negaram o seu 

poder" (2 Tim. 3: 5). Isso é precisamente o que Jesus ensinou quando disse dos 

falsos mestres: "Você vai conhecê-los pelos seus frutos" (Mat. 07:16). 

Farisaicas falsos mestres não só são orgulhosos e se sentir superior aos outros, 

mas são absolutamente detestável e desobedientes, e sem valor para 

qualquer boa ação. A forma substantiva do adjetivo bdeluktos ( detestáveis ) 

foi usada por Jesus para descrever o Anticristo, "a abominação [ bdelugma ] da 

desolação que foi dito pelo profeta Daniel, está no lugar santo "(Mat. 

24:15). João declara que "nada imundo e ninguém que pratica abominação 

[ bdelugma ] e deitado, deve sempre entrar em-lo, mas apenas aqueles cujos 

nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro "(Ap 21:27). detestáveis 

falsos mestres não têm lugar no céu. 

Desobedientes vidas trair a fé professada em Deus. Os ímpios continuar a 

caminhar "de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade 

do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência" (Ef. 2: 2). Porque 

eles tentam "enganar [o povo de Deus] com palavras vazias, ... a ira de Deus 

vem sobre os filhos da desobediência" (Ef 5: 6; cf. Cl 3: 6.). E, como Jeremias 

tinha proclamado muitos séculos antes, "eles [não] fornecer pessoas [de Deus] 

a menor benefício" (Jer. 23:32). Eles são inúteis para qualquer boa ação. O 

prazo para oinútil é adokimos , que significa "desqualificados ou rejeitados" 

(cf. 2 Tm. 3: 8). 

 

 

 

 

 

 

 



5. O caráter de uma igreja saudável - 

parte 1 ( Tito 2: 1-10 ) 

Mas, como para você, falar das coisas que são ajustadas para a 

sã doutrina. Os homens mais velhos estão a ser temperado, digno, 

sensível, sãos na fé, no amor, na perseverança. As mulheres 

idosas, semelhantemente, que sejam reverentes em seu 

comportamento, fofocas não maliciosos, nem escravizadas a 

muito vinho, ensinando o que é bom, para que possam incentivar 

as jovens a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, ser 

sensível, puro, trabalhadores em casa, bondosas, submissas a seus 

maridos, para que a palavra de Deus não pode ser desonrado. Da 

mesma forma exortar os jovens a serem sensíveis; em todas as 

coisas mostram-se a ser um exemplo de boas ações, com pureza 

na doutrina, digno, som na fala que é irrepreensível, para que o 

adversário pode ser confundido, não tendo nada de ruim a dizer 

sobre nós. Urge servos de estar sujeito a seus senhores em tudo, 

para ser bem agradável, não argumentativa, não furtos, mas 

mostrando toda a boa fé de que eles sejam ornamento da doutrina 
de Deus, nosso Salvador, em todos os aspectos. ( 2: 1-10 ) 

No capítulo 2 , o assunto muda de pastores de congregações, da liderança para a 

leigos. Todo o capítulo trata do impacto evangelístico de uma congregação 

espiritualmente saudável e dá instrução direta, prática sobre como os crentes devem viver 

com o objetivo de mostrar os pecadores do poder e alegria da salvação. 

Mas, quanto a você indica uma transição pelo contraste entre os falsos mestres nas 

igrejas, que, embora eles professavam a conhecer a Deus, negou-lhe por sua vida profana 

e, portanto, eram "detestável e desobedientes, e sem valor para qualquer boa ação" ( Tito 

1 : 16 ). Aqueles homens tinham sido testados e encontrado para ser inútil, até mesmo 

perigoso. Tito, portanto, foi encomendado por Paulo para desafiar seu falso ensino e falsa 

de estar e de falar das coisas que são ajustadas para a sã doutrina, a fim de fortalecer 

o testemunho das igrejas para o evangelho da salvação. 

Fale traduz um imperativo presente de laleō , que refere-se a uma conversa normal. O 

tempo presente carrega a idéia de continuidade e persistência, e faz com que o imperativo 

do verbo um comando. Tito, e os anciãos ele nomeados ( 1: 5 ), foram ordenados 

a falar sobre a direita vida, bem como direito doutrina. Eles não estavam a desviar-se, 

capitular, ou se intimidar. Eles deviam ser tão agressivo no seu ensino de sã doutrina e 

seu estilo de vida correspondente piedosa como os falsos mestres nas igrejas de Creta 

estavam em sua doutrina doentia e sua conseqüente lifestyle ímpios. Eles estavam a dar 

instrução pastoral regular e cuidadoso sobre a vida cristã prática e sobre as atitudes e 

ações piedosas que resultam de acreditar e obedecer a verdade divina. Eles estavam a 

viver vidas que refletem adequAdãoente a sua salvação do pecado e eram uma afirmação 

digna do poder transformador do seu Salvador. 

Cerca de um ano depois, o apóstolo admoesta Timóteo: "Prega a palavra, estar pronto a 

tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a paciência e instrução 

para o tempo virá,.", Continuou ele, "quando eles não suportarão a sã doutrina; mas 

querendo ter comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas 



próprias concupiscências; e desviarão os ouvidos da verdade, e voltando às fábulas "( 2 

Tim 4:. 2-4 ). As igrejas e seus líderes em Creta enfrentou a mesma perspectiva dire tal 

como os empregos em Éfeso. 

É importante notar que o apóstolo não está aqui com foco no ensino e pregação da sã 

doutrina em si, como ele faz em 1: 9 . Ele é bastante foco na instrução prática sobre as 

coisas que são ajustadas para, isto é, com base em e adequadas para, a sã doutrina que 

já foi ensinado.Prepo ( montagem ) carrega o significado básico de "ser proeminente ou 

conspícuo" e veio para ser usado de uma característica distintiva. Eventualmente, ele foi 

usado para descrever o que é apropriado, adequado, apropriado, decoroso. Verdade 

requer certos comportamentos que refletem e são apropriados para isso. "Não deixe que 

a imoralidade ou qualquer impureza ou cobiça ainda se nomeie entre vós", Paulo 

admoestou os crentes de Éfeso, "como é próprio [ Prepo ] entre os santos "( Ef. 5: 3 ). 

Som traduz uma forma de particípio do verbo hugiainō , que tem o significado básico de 

"estar bem e saudável" e é o termo da qual deriva "higiene". Paulo usa uma forma de esta 

palavra nove vezes nas epístolas pastorais, cinco dessas vezes em Tito, e sempre em 

relação a retidão pessoal e bem-estar espiritual. Ele enfatiza repetidamente que a sã 

doutrina ( 1 Tm 1:10. ; 2 Tim. 4: 3 ; Tito 1: 9 ; 2: 1 ) resulta no fé som e som falando ( 1 

Tim. 6: 3 ; . 1 2 Tim: 13 ; Tito 1:13 ; 2: 2 , 8 ). Doutrina saudável produz uma vida 

espiritual saudável. 

A Bíblia nunca se divorcia doutrina do direito, a verdade do comportamento. Depois de 

apresentar onze capítulos de doutrina básica do Novo Testamento, Paulo disse, em 

seguida, para os crentes em Roma, "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, 

para apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o 

seu espiritual . serviço de adoração E não vos conformeis com este mundo, mas 

transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a 

vontade de Deus é, o que é bom, agradável e perfeita "( Rom. 12: 1- 2 ). Ele seguiu o 

mesmo padrão em suas cartas aos cristãos de Éfeso (ver Ef 4:. 1 ), Filipe (veja Fp 4: 8-

9. ) e Colossos (veja 3: 2-10 ). Citando Levítico 11:44 , Pedro disse: "Está escrito: 'Sereis 

santos, porque eu sou santo" ( 1 Pe. 1:16 ). Aqueles que afirmam o nome de Deus sempre 

foram ordenados a viver uma vida religiosa. 

O que é verdade dos crentes individuais, é claro, também é verdade da igreja como um 

corpo. Uma igreja que está fundamentada na verdade espiritual e protegido da falsidade 

espiritual é ser espiritualmente saudável e produtiva através da maneira pela qual seus 

membros vivem. O fruto da doutrina correta é uma vida justa. 

Pastores são para se concentrar na profundidade espiritual de suas congregações e deixar 

que Deus tome conta da amplitude. "Eu plantei, [e] Apolo regou", disse Paulo, "mas Deus 

estava causando o crescimento" ( 1 Cor. 3: 6 ). "Aquele que dá a semente ao que semeia, 

e pão para comer", ele lembrou os crentes de Corinto ", também dará e multiplicará a 

vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça" ( 2 Cor 9:10. ; cf. Col. 2 : 19 ). 

Em Tito 2: 2-10 , o Espírito Santo prescreve uma série de requisitos de ligação que são 

necessárias para os membros de uma igreja saudável para ter um impacto 

evangelístico. Em 2: 11-14 , a razão para tal uma vida santa é magnificamente declarou a 

ser ligado no plano redentor de Deus. A admoestação do versículo 1 é então repetido e 

reforçado em versículo 15 : "Estas coisas falam, exorta e repreende com toda autoridade 

Que ninguém desrespeito você." ( Tito 2:15 ). 



As liminares em versículos 2-10 são fortes, direto e específico. Porque eles são tão 

contrário à natureza humana orgulhoso e obstinado, que muitas vezes têm sido impopular 

e polêmico, mesmo na igreja. Em nenhum momento eles têm sido mais impopular e 

polêmico do que em muitas igrejas hoje, onde a opinião pessoal e padrões culturais têm 

precedência sobre a verdade de Deus e auto-realização é mais importante do que uma 

vida santa. 

Os padrões de vida santa que fazem para o testemunho eficaz está aqui dado como as 

marcas que distinguem os grupos cristãos abordados nestes versos: homens mais velhos 

( v. 2 ), as mulheres mais velhas ( vv 3-4A. ), as mulheres jovens ( vv 4b. -5 ), jovens ( vv. 

6-8 ), e bondslaves / funcionários ( vv. 9-10 ). 

Homem com mais idade 

Os homens mais velhos estão a ser temperado, digno, sensível, 
sãos na fé, no amor, na perseverança. ( 2: 2 ) 

A velhice é freqüentemente associada com coisas como a maturidade, sabedoria e 

paciência. Idealmente, a "sabedoria está com os homens idosos, [e] com longa vida é o 

entendimento" ( Jó 12:12 ). Mas isso nem sempre é o caso. O aumento da idade 

tipicamente traz diminuição da energia, visão diminuída e audição, mais dores e dores, e 

muitas vezes mais depressão, desesperança, e cinismo. No último capítulo de Eclesiastes 

nos é dito: "Lembre-se também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que os 

dias maus vêm e os anos se aproximam quando você vai dizer:" Não tenho prazer neles 

"; antes que o sol, a luz, a lua e as estrelas são escurecidos, e as nuvens depois da chuva; 

no dia em que os guardas da casa tremerem, e os homens poderosos se rebaixar "( 12: 1-

3 ). 

À medida que envelhecemos, a mudança pode tornar-se mais difícil de aceitar. A vida 

pode tornar-se menos gratificante, menos satisfatório, e muito mais decepcionante. É fácil 

tornar-se uma criatura de hábitos, e quanto mais tempo um hábito é praticada, mais 

profundamente enraizada e formidável ele se torna. Pecados habituais pode tornar-se uma 

parte integrante da vida diária que deixam de ser reconhecidos como pecados de todo. 

Para um cristão, no entanto, a velhice deve trazer mais amor por Deus, pois o povo de 

Deus, e para as coisas sagradas de Deus. Aqueles que tenho andado com Cristo por muitos 

anos deve se alegrar em que privilégio e na perspectiva de um dia vê-Lo face a face. A 

igreja deve valorizar e homenagear aqueles que passaram muitos anos em comunhão com 

o Senhor, no estudo da Sua Palavra, e em serviço para e através de Sua igreja. A igreja é 

abençoado quando tem crentes que podem dizer com Paulo: "Combati o bom combate, 

terminei o curso, guardei a fé" ( 2 Tim. 4: 7 ), e que pode orar: "Ó Deus , Tu me ensinou 

desde a minha mocidade; e eu ainda anunciarão as tuas maravilhas "( Sl 71:17. ). 

Moisés tinha 80 anos quando Deus o chamou para tirar Israel da escravidão no Egito e na 

terra da promessa. Mas, como sua pobre habilidade de falar ( Ex. 4: 10-12 ), a idade 

avançada não desculpá-lo do trabalho do Senhor. 

Com a idade de 83 depois de ter viajado cerca de 250.000 milhas em cavalo, pregado 

mais de 40.000 sermões, e produziu cerca de 200 livros e panfletos-João Wesley lamentou 

que ele não foi capaz de ler e escrever por mais de 15 horas por dia, sem os olhos 

tornando-se muito cansado para trabalhar. Depois de sua 86ª aniversário, ele admitiu a 

uma tendência crescente para se deitar na cama até as 5:30 da manhã! 



Santos mais antigos de Deus que trazem força, estabilidade, e sabedoria para uma igreja 

deve ser valorizado. O antigo Israel foi dito pelo Senhor: "Você deve se levantar antes do 

grayheaded, e honrar a idade" ( Lev 19:32. ; cf. Prov 16:31. ). O piedoso está certo de que 

eles "ainda vai render frutos na velhice" ( Sl. 92:14 ) e que "o caminho dos justos é como 

a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito" ( Prov. 4:18 ). 

Em si mesmo, no entanto, a velhice não faz um crente mais piedoso, mais fiel, mais 

satisfeitos, ou mais eficaz a serviço de Deus. Conforme determinações de Paulo neste 

versículo indicar, mesmo os homens mais velhos , por vezes, precisam ser advertidos 

para exemplificar certas virtudes básicas. 

Tanto o Antigo eo Novo Testamento ensinam que os homens mais velhos e mulheres, 

sejam eles crentes ou não, devem ser tratados com respeito e consideração especial por 

aqueles que são mais jovens. Esse princípio aplicado com força especial no que diz 

respeito às crianças e aos seus pais. Como Paulo apontou para os crentes em Éfeso, o 

comando para "Honra teu pai e mãe ... é o primeiro mandamento com promessa" ( Ef. 6: 

2 ; cf. Ex 20:12. ). Sob o antigo pacto, atingindo um dos pais era uma ofensa capital ( Ex. 

21:15 ). 

Não é, evidentemente, que as pessoas idosas estão além correcção. Mas quando uma 

pessoa mais velha comete um crime, ele deve ser repreendido com respeito e 

cuidado. "Não acentuAdãoente repreender um homem mais velho," Paulo advertiu 

Timóteo ", mas sim recorrer a ele como um pai" ( 1 Tim. 5: 1 ). 

Os homens mais velhos traduz o termo grego individuais presbutēs , que Paulo usou de 

si mesmo ( Filemon. 9 ), quando ele estava em seus sessenta anos. A única outra vez que 

é usada no Novo Testamento é de Zacarias, pai de João Batista, que questionou o anjo 

sobre o seu tornar-se um pai, dizendo: "porque eu sou um homem velho, e minha mulher 

é de idade avançada" "( Lucas 1:18 ). Zacharias, obviamente, pensei que ele e sua esposa 

foram, então, passado a idade normal de gravidez. Na antiga literatura grega da palavra, 

por vezes, foi utilizado de homens jovens como 50. 

Paulo não usar a palavra "admoestar" em sua liminar para homens mais velhos, as 

mulheres mais velhas, ou as mulheres mais jovens, como ele faz em relação aos homens 

e bondslaves jovens ( vv. 6 , 9 ). Mas o uso de "Da mesma forma exortar" no versículo 

6 indica claramente que o apóstolo esperado Tito de admoestar pessoalmente crentes nos 

três primeiros grupos. 

Todos os homens mais velhos estão a viver santamente, vidas exemplares diante do 

Senhor, diante da igreja, e perante o mundo. Eles são a abandonar a imprudência, 

impetuosidade, irreflexão e instabilidade que são característicos da juventude. 

Primeiro, eles são para ser temperado. O adjetivo nephalios ( temperadas ) carrega a 

idéia de raiz de estar livre de intoxicação. No Novo Testamento é usado metaforicamente 

para alguém que é moderada (ver também 1 Tim. 3: 2 , 11 ). A temperado pessoa evita 

extravagância e os excessos. Paulo e Pedro usou uma palavra relacionada em 

admoestando os crentes a serem sóbrios ( 1 Cor 15:34. ; cf. 1 Pedro 1:13. ; 4: 7 ). 

O clima temperado homem mais velho é capaz de discernir mais claramente que as 

coisas são da maior importância e valor. Ele usa seu tempo, seu dinheiro, e sua energia 

de forma mais cuidadosa e seletiva do que quando era mais jovem e menos maduro. Suas 

prioridades são na ordem certa, e ele está satisfeito com menos e mais simples coisas. 



Em segundo lugar, os homens mais velhos estão a ser digna. Semnos ( digna ) 

originalmente realizada a idéia de reverenciado e venerável, mas mais tarde veio a ser 

usado geralmente de uma pessoa ou coisa que é honrada e digna. A palavra não carrega 

a idéia de arrogância ou alta classe, mas de somberness em seu melhor 

sentido. O digna pessoa nunca é frívolo, banal, ou superficial. Ele nunca ri de 

imoralidade, a vulgaridade, ou qualquer outra coisa que é pecaminoso e ímpio. Ele 

também não rir de que o que é trágico ou à custa de outros. 

Crentes mais velhos viveram tempo suficiente para ver muitas pessoas, incluindo os bons 

amigos e familiares próximos, experiência infortúnio grave, sofrem uma grande dor, e 

talvez morrer em uma idade precoce. Eles podem ter visto um cônjuge ou um filho sofrer 

de leucemia ou algum outro tipo de câncer ou doença debilitante. Eles aprenderam o valor 

de tempo e oportunidade. Eles melhor aceitar e compreender a sua própria mortalidade, 

as imperfeições do mundo presente, e a incapacidade de coisas materiais para dar 

duradoura, profunda satisfação. Eles viram idéias utópicas falhar e aprenderam como 

experiências emocionais de euforia de curta duração e pode ser decepcionante, mesmo 

aqueles, ou talvez especialmente aqueles que se propõem a-ser de uma ordem espiritual 

mais elevada. 

Em terceiro lugar, os homens mais velhos estão a ser sensata. Eles devem ter o 

discernimento, a critério e julgamento que vem de andar com Deus por muitos anos. Eles 

controlam suas paixões físicas e rejeitam padrões mundanos e resistir atrações 

mundanas. Como Paulo, pela graça de Deus que "pensar de modo a ter bom senso" ( Rom. 

12: 3 ). 

Em quarto lugar, os homens mais velhos estão a ser caracterizada por três atributos 

positivos. Eles devem ser sãos na fé, no amor, [ e ] na perseverança. 

Som é do mesmo verbo ( hugiainō ) usado no verso anterior no que diz respeito à 

doutrina. Ele se refere ao que é saudável, adequada, inteiro, para aquilo que é como 

deveria ser. 

Primeiro de tudo, os homens mais velhos que passaram por 50, 60, 70 ou mais anos de 

vida devem ser sãos na fé, tendo aprendido que Deus realmente pode ser confiável em 

todos os sentidos. Eles não questionam Sua sabedoria, poder ou amor, e não perder a 

confiança na sua bondade e graça ou perder a confiança em Seu plano divino e sabedoria 

divina. Eles não duvidar da veracidade ou suficiência de Sua Palavra ou vacilar em sua 

esperança divinamente certo de que Seu plano soberano será cumprida. 

Em segundo lugar, os homens mais velhos estão a ser som ... no amor -toward Deus, 

para com o seu povo, e para aqueles que ainda não O conhecem. Eles amam ao levar 

cargas uns dos outros e, assim, cumprir a lei de Cristo ( Gal. 6: 2 ). Eles aprenderam a 

amar quando o seu amor não é merecida e continuar amoroso quando ele é rejeitado e 

mesmo quando eles sofrem por causa disso. Eles carinhosamente perdoar e eles 

amorosamente servir. 

Em sua primeira carta aos crentes na igreja em Corinto, Paulo explicou que o amor divino 

é eo que não é, o que faz eo que não faz. "O amor é paciente, o amor é bondoso, e não é 

ciumento, o amor não se vangloria, não é arrogante, não age unbecomingly, que não busca 

os seus próprios interesses, não se irrita, não leva em conta a afronta sofrida, não faz 

regozijar-se com a injustiça, mas se regozija com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo 

espera, tudo suporta "( 1 Cor 13: 4-7. ). 



O homem mais velho piedoso acredita e pratica a verdade de que somos a "amar uns aos 

outros, porque o amor é de Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a 

Deus" ( 1 João 4: 7 ; cf. v. 11 ). Ele sabe que "aquele que não ama não conhece a Deus, 

porque Deus é amor" ( v. 8 ), e que ele "passou da morte para a vida, porque [ele ama] os 

irmãos" ( 3:14 ) . Ele veio para conhecer e crer "o amor que Deus tem por nós", que Deus 

é amor, e [que] aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele 

"( 04:16 ). Ele é Não temas, porque "não há medo no amor; [E] o perfeito amor lança fora 

o medo "( v. 18 ). Ele sabe que ele é capaz de amar, porque o Senhor "nos amou primeiro" 

( v. 19 ) e que a marca de nosso amor a Deus seja a manutenção de " Seus mandamentos 

", que" não são pesados "( 5: 3 ). 

Em terceiro lugar, os homens mais velhos estão a ser som ... na perseverança. Devem 

apresentar a capacidade de suportar as dificuldades, a aceitar a decepção e fracasso, para 

estar satisfeito, apesar de desejos e planos pessoais frustrados. Eles aprenderam a viver 

graciosamente a essas dificuldades como a fraqueza física, solidão e ser incompreendido 

e desvalorizado. Eles não desanimar quando as coisas não saem da maneira que eles 

esperavam e desejavam, mas tem a confiança perfeita "que Deus faz com que todas as 

coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 

chamados segundo o seu propósito "( Rom. 8:28 ). 

Mulheres mais velhas 

As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes em 

seu comportamento, fofocas não maliciosos, nem escravizadas a 

muito vinho, ensinando o que é bom, para que possam incentivar 
os jovens mulheres ( 2: 3-4A ) 

Como os homens mais velhos, as mulheres mais velhas da igreja são a adjudicar respeito 

e deferência especial por causa de sua idade. Como mencionado acima, "o primeiro 

mandamento com promessa" exige honra da mãe e do pai ( : Ef 6 2. ; cf. Ex 20:12. , ea 

pena sob a antiga aliança para golpear um dos pais era a morte () Ex . 21:15 ). Mesmo 

quando uma velha mulher faz algo que é muito errado, ela deve ser cuidadosamente 

repreendeu como uma mãe ( 1 Tim. 5: 2 ). 

Na passagem citada, Paulo coloca nenhuma qualificação em tal respeito, que se aplica até 

mesmo para uma pessoa mais velha que é imaturo e imprudente. Quando o apóstolo se 

achou necessário para reprovar publicamente Evódia e Síntique, ele gentilmente pediu-

lhes "a viver em harmonia no Senhor" e pediu um "verdadeiro companheiro não 

identificado ... para ajudar essas mulheres que compartilharam a minha luta pela causa da 

o evangelho "( Fp 4: 2-3. ). 

Paulo não especificar a idade de uma mulher teria de ser para se qualificar como mais 

velhos. Mas fértil normalmente termina em cerca de 40-45 anos de idade e, 

correspondentemente, a criação dos filhos termina em cerca de 60-65. Por conseguinte, 

parece razoável tomar as mulheres mais velhas como se referindo a mulheres que são 

pelo menos 60 anos de idade. Essa é a idade que Paulo menciona em sua primeira carta a 

Timóteo em relação às viúvas que se qualificaram para ser colocado na lista para receber 

o apoio financeiro da igreja ( 1 Tim. 5: 9 ). 

Tais piedosas mulheres mais velhas são uma rica fonte espiritual na igreja e merecem 

especial estima e consideração. Portanto, Paulo declarou que uma viúva cristã mais de 60 

anos de idade, que não tinha família para apoiá-la e quem que era um fiel e piedosa esposa 



e mãe "fixou a sua esperança em Deus, e continua em súplicas e orações, de noite e de 

dia,", e que "tem mostrado hospitalidade, ... lavado os pés aos santos, ... assistida pessoas 

em dificuldades, e ... dedicou-se a toda a boa obra" não só deve ser honrado pela Igreja, 

mas apoiada financeiramente bem ( 1 Tim. 5: 3-10 ). 

Nos tempos do Novo Testamento, as mulheres mais velhas serviu a igreja de várias 

maneiras. Como Paulo menciona mais tarde na presente passagem, uma função-chave de 

mulheres mais velhas era ensinar e incentivar as mulheres mais jovens nas coisas do 

Senhor. Eles também ministrou para si e para as mulheres na igreja de qualquer idade, 

solteiro, casado ou viúvo. Eles visitaram os doentes e os presos. Eles forneceram 

hospitalidade aos viajantes cristãos, especialmente aqueles em alguma forma de 

ministério. 

Em cidades que estavam fortemente pagãs, as mulheres cristãs iria percorrer as ruas e 

mercados em busca de recém-nascidos abandonados que estavam indesejada e tinham 

sido deixados para morrer por seus pais. Desde o aborto era tanto não existiam 

dispositivos perigosos e caros e de controle de natalidade, um bebê indesejado foi 

simplesmente abandonadas ao nascer. Alguns bebês do sexo masculino foram criados 

para ser escravos ou gladiadores, e algumas meninas foram treinados para a 

prostituição. Mulheres cristãs que salvaram essas crianças lhes daria para as famílias da 

igreja para adoção. 

Paulo afirma várias qualidades que devem caracterizar as mulheres mais velhas. Em 

primeiro lugar, eles , que sejam reverentes em seu comportamento. Reverente em ... 

comportamento traduz uma única palavra grega hieroprepēs , usados somente aqui no 

Novo Testamento.A palavra tem o significado de raiz de ser priestlike e passou a se referir 

ao que é apropriado para a santidade. As mulheres mais velhas devem ser um exemplo 

piedoso de santidade. 

Anna ilustra tal virtude. Tendo sido "uma viúva até a idade de oitenta e quatro anos, ... 

ela [tinha] nunca saiu do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações" ( Lucas 

2:37 ). Porque ela tinha vivido tão fielmente no Senhor, o Espírito Santo lhe permitiu 

reconhecer imediatamente a Jesus infantil, quando José e Maria o levou ao templo. No 

momento em que o viu, "ela veio para cima e começou a dar graças a Deus, e falou a 

respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém" ( v. 38 ). 

As mulheres que são reverentes em seu comportamento "adornar-se com roupa 

apropriada, modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou 

vestuário dispendioso, mas sim por meio de boas obras, como convém em mulheres 

fazendo uma reclamação à piedade", e eles "em silêncio, com toda a submissão" ( 1 Tim. 

2: 9-11 ). São mulheres que, por meio da geração de filhos, ter removido o estigma do 

pecado de Eva e viveram "em fé e amor e santidade com a auto-contenção" ( v. 15 ). 

Em segundo lugar, as mulheres mais velhas são não [ ser ] caluniadoras. Eles se 

recusam a ouvir, muito menos propagar, palavras caluniosas ou humilhantes sobre os 

outros. Assim como os homens são mais propensos a abusar dos outros fisicamente, as 

mulheres são mais propensas a abusar dos outros verbalmente, o que pode ser ainda mais 

destrutivo. 

Paulo não está se referindo apenas a tagarelice desfavorável sobre uma pessoa, pior que 

seja. caluniadoras traduz diabolos , que significa "caluniador, ou falso acusador" e é 

usada trinta e quatro vezes no Novo Testamento como um título de Satanás, a quem Jesus 

descreve como "o pai da mentira" ( João 8:44 ). 



Em terceiro lugar, as mulheres mais velhas não estão a ser dadas a muito vinho, uma 

frase forte, que refere-se a embriaguez. Como muitos deles têm feito ao longo da história, 

as pessoas idosas na ilha de Creta, por vezes, virou-se para beber como um estimulante e 

um meio de amenizar as dores, frustrações e solidão da velhice. douloo significa 

literalmente a ser escravizados, "a ser realizada e controlada contra a própria vontade ", 

e ao vício de muito vinho torna-se mais uma prisão do que um meio de fuga. Pior ainda, 

um crente mais velho que se torna tão viciado traz desonra para o nome do Senhor, 

mancha a reputação da igreja, e, na maioria das vezes, leva os outros a seguir seu exemplo 

ímpios. 

Em quarto lugar, e em uma veia positiva, as mulheres mais velhas devem ser conhecidos 

por ensinar o que é bom. Kalodidaskalos ( ensinar o que é bom ) refere-se a instrução 

em que o que é nobre, excelente, e sublime. Neste contexto, inclui o ensino do que 

é santo e piedoso.Após ter ensinado bem os seus próprios filhos, as mulheres mais velhas 

têm agora a responsabilidade de ensinar as mulheres mais jovens na igreja e 

incentivando-os a também ser esposas e mães justos e piedosos ( vv. 4-5 ). 

Que eles possam incentivar as jovens é o primeiro de quatro Proposito ( hina ) cláusulas 

nesta passagem (ver também vv. 5 , 8 , 10 ). As mulheres mais velhas devem ensinar e 

modelo piedade, a fim de incentivar os jovens na igreja nos modos particulares que 

Paulo menciona aqui. Sōphronizō (para encorajar ) significa literalmente "para fazer 

com que alguém para ser de mente sã e ter auto-controle. " Ele está intimamente 

relacionado com as palavras traduzidas "sensível" em 1: 8 e 2: 5 e "sensatez" 

em 02:12 . Um substantivo relacionado em 1 Timóteo 2:15 , também aplicado às 

mulheres cristãs, é traduzida como "auto-contenção." O verbo no presente do subjuntivo 

texto refere-se a ajudar os outros a cultivar o bom senso e sensibilidade. É, portanto, uma 

outra forma de ensino, que, quando aceita e atendida, irá incentivar aqueles que são 

ensinados, neste caso, as mulheres jovens. 

Embora as mulheres são proibidas de ensinar ou ter autoridade sobre os homens ( 1 Tm. 

2:12 ), eles têm a responsabilidade dada por Deus para formal e informalmente ensinar as 

crianças, especialmente os seus próprios, e as mulheres mais jovens na igreja. Quando as 

mulheres cristãs piedosas não infundir a geração mais jovem com as coisas de Deus, a 

igreja trata de Dire Straits. 

Mulheres Jovens 

[Incentivar as jovens] a amarem seus maridos, a amarem seus 

filhos, ser sensível, puro, os trabalhadores em casa, bondosas, 

submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não pode 

ser desonrado. ( 2: 4b-5 ) 

Embora Paulo usa o termo mulheres jovens, é evidente a partir do contexto de que ele 

está falando aqui apenas para mulheres, para mulheres jovens que são casados. Não é 

plano de Deus que todos os homens ou as mulheres se casam. Para alguns crentes Ele dá 

o dom do celibato (cf. 1 Cor. 7: 8-9 , 17 ). Mas o apóstolo está falando aqui primeiro 

para todas as jovens mulheres que são casadas ( v. 4b ), em seguida, para aqueles que 

têm filhos, natural ou adoptivo ( v. 4c ), e depois novamente a todos os jovens esposas 

( v. 5 ). 

Como já observado, nesta passagem, Paulo aborda duas categorias etárias amplas de 

homens e mulheres. Porque as mulheres mais velhas que incluem os 60 anos de idade e 



mais velhos, as mulheres jovens , portanto, que incluem aqueles em idade de casar, até 

cerca de 60. 

Sem padrão bíblico é mais violentamente atacados hoje do que o papel ordenada por Deus 

das mulheres na sociedade. E nenhuma passagem é mais ridicularizados ou reinterpretado 

por assaltantes dentro da igreja do que estes dois versos. 

Tal como acontece com muitas influências do mundo, o movimento feminista tem feito 

grandes avanços na igreja, incluindo a igreja evangélica. Em nome dos direitos das 

mulheres, a Palavra de Deus é desonrado como sendo sexista, machista, e injustamente 

limitador. Algumas feministas afirmam que as normas estabelecidas nestes e passagens 

semelhantes foram culturalmente orientados a época do Novo Testamento, ou eram 

simplesmente crenças pessoais de Paulo. Em ambos os casos, eles são considerados 

irrelevantes e não vinculante para os cristãos hoje. 

As instituições ordenadas por Deus do casamento e da família, que são o fundamento 

principal de uma sociedade saudável, são atacados como arcaica e ultrajante ou, na melhor 

das hipóteses, desnecessário. Tragicamente, muitos cristãos irrefletidos, mal ensinadas 

são seduzidos pela retórica feminista em acreditar que os papéis tradicionais das 

mulheres-na família, na sociedade e na igreja-são desatualizados e opressivo. A frase 

"libertação da mulher" tem, um anel democrática atraente, que, na superfície, parece 

razoável e justificado. Ele tem um apelo especial, é claro, para as mulheres que se sentem 

desprezados, restrito, exploradas, vitimados, e presos pelos papéis tradicionais e 

oportunidades para as mulheres. 

Deve-se entender que os princípios básicos do feminismo não se originou na sociedade 

moderna e não foram produzidos simplesmente pelas ambições egoístas de mulheres 

contemporâneas que querem ter a liberdade de ser o que eles querem ser e fazer o que 

eles querem fazer. O feminismo radical não é exclusivamente um fenômeno do século 

XX, nem o produto do igualitarismo ocidental. A agenda feminista é antiga e, na raiz, 

satânico. É uma heresia primitiva que faz parte da estratégia de Satanás para minar e 

destruir o plano de Deus para a humanidade.Ele começou no Jardim do Éden, com a 

tentação de Satanás e rebelião de Eva, primeiro contra Deus, depois contra o 

marido. Quando ela escolheu seguir seu próprio caminho, ela liderou toda a corrida em 

pecado e fez primeiro estratagema eficaz de Satanás contra o casamento ea família. 

As distinções de liderança e submissão foram ordenados por Deus na criação. Como 

conseqüência da desobediência de Eva ao mandamento de Deus e sua falta de consulta 

com Adão sobre a tentação, Deus disse-lhe: "Seu desejo será para o teu marido, e ele te 

dominará" ( Gênesis 3:16 ). O desejo que se fala aqui não é sexual ou psicológico, sendo 

que ambos Eve teve para Adão antes da queda como seu ajudante especialmente 

criado. É, antes, o mesmo desejo de que fala o próximo capítulo, onde a mesma palavra 

hebraica ( t'shûqâ ) é usado. O termo vem de uma raiz árabe que significa "para obrigar, 

impelir, incitar, ou buscar o controle sobre." O Senhor advertiu a Caim: "O pecado jaz à 

porta; ele deseja ter você [isto é, controlá-lo], mas você deve dominá-lo "( 4: 7 NVI ; 

grifo do autor). Pecado queria dominar Cain, mas Deus ordenou Cain para dominar o 

pecado. A maldição de Eva era que o desejo de uma mulher seria, doravante, para usurpar 

o lugar de chefia do homem e que ele iria resistir a esse desejo e ainda mais fortemente 

exercer o seu controle sobre ela. A palavra hebraica traduzida aqui "regra" não é o mesmo 

que o utilizado em 1:28 . Em vez disso, representou um novo tipo, despótico do 

autoritarismo que não estava no plano original de Deus para a chefia do homem. 



Com a queda e sua maldição veio a distorção da adequada submissão da mulher e da 

devida autoridade do homem. É aí que a batalha dos sexos começou, onde a libertação 

das mulheres e machismo veio à existência. As mulheres têm uma propensão pecaminosa 

de usurpar a autoridade dos homens, e os homens têm uma propensão pecaminosa a 

colocar as mulheres sob seus pés. O decreto divino que o homem iria governar sobre a 

mulher, desta forma era parte da maldição de Deus sobre a humanidade, e é preciso uma 

manifestação da graça em Cristo pelo enchimento do Espírito Santo para resolver a ordem 

criada e harmonia da apresentação adequada em um relacionamento que tornou-se 

corrompido e desordenado pelo pecado. 

As idéias centrais do feminismo, incluindo a inversão de papéis sexuais, são encontrados 

em praticamente todas as religiões antigas, incluindo os de mãe deus lendas da mitologia 

babilônica e persa. Na época do Novo Testamento, o principal proponente do feminismo 

era gnosticismo grego (do grego gnosis , "saber"), um sistema geral de convicção 

filosófica que se orgulhava em seu conhecimento único e superior sobre todos os assuntos 

de importância. Apesar das tentativas de alguns gnósticos para incorporar suas crenças 

em Judaísmo e mais tarde para o cristianismo, o gnosticismo era um sistema malévolo 

projetado por Satanás, que era anti-Deus, anti-Cristo, e anti-bíblica. Em seu excelente 

livro O Império Contra-Ataca gnóstico, Pedro Jones observa que "o gnosticismo é um 

termo amplo para descrever a religião falsa anti-Deus desenvolvido antes do nascimento 

do cristianismo, como a reunião do misticismo das religiões orientais e do racionalismo 

do grego oeste "([Phillipsburg, NJ: Presbyterian & Reformed, 1992], 15 p.). Os gnósticos 

combinou as reflexões humanistas da mente do homem e as noções esotéricas e 

fantasiosas do misticismo oriental para produzir um híbrido, e supostamente superior, 

sistema de verdade. Mas eles só tiveram êxito no desenvolvimento de um mais 

sofisticado, e, sobretudo, enganosa e perigosa, forma de paganismo. 

Em toda a literatura genuinamente gnóstico, a criação do universo físico é retratado como 

um ato de arrogância, orgulho tolo por um deus poderoso, mas subordinado que 

tragicamente corrompido o universo até então perfeita do espírito. Um texto gnóstico 

antigo recentemente descoberto representa o deus criador como sendo cego, ignorante, 

arrogante, a fonte de inveja, e pai da morte. Literatura gnóstica antiga muito 

ridicularizado o Deus Criador da Escritura com um desdém que beirava o desprezo. Mas 

isso sub-deus, ou demiurgo, também de alguma forma conseguiu dotar os homens que ele 

tinha criado com uma centelha da divindade, que, quando devidamente ventilado, torna 

uma pessoa completamente divino. 

Gnosticismo antigo mulheres também mais elevada, considerando Eve ter sido uma 

mulher dotado de espírito que realmente salvou Adão desde a divindade masculina 

bungling chamado Deus. Da mesma forma, a salvação para toda a humanidade será 

trazido através do poder feminino. Dame Sabedoria, o Eve Celestial, era uma deusa 

mística que era a fonte de toda a sabedoria. Ela se presumia ter entrado a serpente no 

Jardim do Éden e instruiu Eve na sabedoria final de auto-realização e auto-realização, 

uma sabedoria que ela passou para Adão. Como Pedro Jones observa, gnosticismo levou 

história redentora e levantou-o em sua cabeça, como um satanista cruz de cabeça para 

baixo em uma missa negra. 

Embora o gnosticismo tem tomado muitas formas durante sua longa história de decepção, 

sua doutrina central é a consubstancialidade do ser humano com Deus. Proposito do 

homem é tornar-se inteiramente a Deus, e os meios para esse fim é a elevação da auto 

através do desenvolvimento da auto-estima, auto-conhecimento e auto-



realização. "Segue-se", comenta Jones ", que parte de auto-redenção é a rejeição de 

normas bíblicas e da promoção da distorção da sexualidade bíblica" (p. 26). 

Na mitologia do gnosticismo, a divindade suprema é andrógino, ou seja, ambos os sexos 

masculino e feminino. Mas o papel feminino é sempre supremo. Consequentemente, os 

papéis sexuais bíblicos para a humanidade são invertidos, e dominância do sexo feminino 

e lesbianismo são exaltados. 

O herdeiro moderno do gnosticismo é o movimento da Nova Era, que, tal como o seu 

progenitor antiga, tem muitas formas e facetas. Mas ele tem o mesmo desdém para 

Escritura e o Deus das Escrituras ea mesma elevação da auto. Como acabamos de 

observar, caracteriza-se também pela dominação feminina e lesbianismo. Embora o 

hinduísmo tem muitas formas e inúmeros deuses e deusas, muitos dos seus princípios 

básicos são gnóstico, e sua divindade suprema é uma deusa. 

O feminismo radical, com a sua homossexualidade, liberdade sexual e agressão sobre as 

diferenças e definições de família de gênero, foi fortemente influenciado principais 

denominações cristãs, como pode ser visto no crescente prática da ordenação de mulheres 

ao sacerdócio e pastorado e na publicação de gênero neutro e até mesmo do sexo 

feminino-divindade, versões da Bíblia. Como já observado, tais idéias não bíblicas não 

são primariamente o artifício das mulheres para fazê-los se sentir melhor sobre si mesmos, 

mas não são menos do que a religião satânica. (Para um tratamento mais completo sobre 

este assunto, consulte Jones, O Império Contra-Ataca gnóstico, pp. 19-72.) 

Teólogo católico romano Carol Cristo tem escrito: "Eu encontrei Deus em mim e eu a 

amava ferozmente." Pedro Jones escreve que o livro de autor de Nova Era Charlene 

Spretnak O Politics da Espiritualidade Feminina 

É um chamado para pôr fim a religião judaico-cristã por um movimento feminista nutrida 

em deusa culto paganismo e bruxaria que consegue derrubar a regra global de homens. 

O feminismo está exigindo vingança. Tal movimento se livrar de certas expressões da 

opressão masculina injustificável, mas seu objetivo ideológico real é a apagar qualquer 

lembrança de estruturas creational. É surpreendente que um não-cristão (pelo menos ele 

estabelece nenhuma pretensão de ser um cristão em seus livros), pensador once-feminista, 

George Gilder, tem (desde 1973) reconheceu esta agenda ideológica ao passo que o 

pensamento de tantos cristãos parece ingenuamente alheio. 

Gilder observa: 

Os membros revolucionários do movimento das mulheres ... dizer que os nossos 

relacionamentos sexuais são fundamentais para todas as outras instituições e 

atividades. Se alguém pudesse mudar profundamente as relações entre os sexos, alegam, 

pode-se radicalmente e irreconhecível transformar a sociedade. (Jones, p. 61) 

Esse é exatamente o tipo de rebelião e julgamento divino resultante do qual Paulo fala: 

A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm 

a verdade em injustiça .... Pois, embora tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como 

Deus, nem lhe deram graças; mas eles tornaram-se fúteis em suas especulações, eo seu 

coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a 

glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem na forma de homem corruptível, 

e de aves e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às 

concupiscências de seus corações, à imundícia, para que seus corpos fossem desonrados 



entre eles. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais 

a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou 

a paixões infames; para as suas mulheres mudaram o uso natural para o que não é natural, 

e do mesmo modo também os homens abandonaram a função natural da mulher, se 

inflamaram em sua sensualidade em direção ao outro, homens com homens, cometendo 

torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles 

não entenderem a reconhecer Deus por mais tempo, Deus os entregou a uma disposição 

mental reprovável, para fazerem coisas que não são próprios. ( Rom. 01:18 , 21-28 ) 

Sodoma e Gomorra não sobreviveu a homossexualidade de forma desenfreada, nem o 

Império Romano. 

Como extremamente diferente é o plano de Deus. Ele tem um design magnífico e 

maravilhoso para as mulheres. É um projeto que vai cumprir o seu propósito criado, 

maximizar a sua singularidade, fazer-lhes uma bênção para o mundo, e trazer 

cumprimento às suas próprias vidas e glória a Deus. Esse projeto é sucintamente em Tito 

2 . 

Paulo continua dizendo que, pelo seu ensino e piedoso exemplo, as mulheres mais velhas 

da igreja são para incentivar as jovens a amarem seus maridos. Paulo não está falando 

de amor romântico ou sexual, o que certamente tem um lugar apropriado em casamento, 

mas de uma comprometido amor que as esposas piedosas escolher para seus maridos, 

maridos tão piedosos escolher para suas esposas ( Ef 5:25. , 28 ). Philandros é um 

substantivo, aqui traduzida para amar ... maridos, e refere-se a disposto, 

determinado amor que não se baseia na dignidade de um marido, mas por ordem de Deus 

e que se estende por coração carinhoso e obediente de uma esposa. Mesmo maridos 

unlovable, indiferentes, infiéis, e ingratos são para ser amado. Esse tipo de amor dos 

maridos e esposas para si envolve dedicação sem reservas e é uma amizade que é forte e 

profundo. 

Se uma mulher não ama verdadeiramente seu marido, ela deve, em obediência ao Senhor, 

treinar-se a amá-lo. Ao contrário do pensamento popular, amor que é cuidadosamente 

construída e alimentada não é artificial. É muito mais comum que espontâneos, "sinos e 

assobios" romances revelar-se os que são artificial e de curta duração. O princípio é 

recíproco e se aplica igualmente aos maridos. 

Treinar-se a amar envolve fazer coisas amorosas para a outra pessoa, mesmo que você 

não se sentir como fazê-las. Trata-se de colocar os seus interesses e bem-estar acima de 

seu próprio país. Trata-se de dar sacrificial de si mesmo aos outros por causa deles, não 

por causa da apreciação ou amor devolvido ou favor. "Porque, se amais os que vos 

amam," Jesus perguntou: "o que recompensa tendes? Não fazem os publicanos fazer o 

mesmo?" ( Mat. 05:46 ). 

"Faça a minha alegria completa", escreveu Paulo crentes de Filipos, "por ser da mesma 

mente, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, com a intenção de uma Proposito. 

Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um de 

você considerar o outro como mais importante do que a si mesmo, não apenas olhar para 

os seus próprios interesses pessoais, mas também para os interesses dos outros 

"( Filipenses 2: 2-4. ). Essa exortação geral a todos os cristãos se aplica de uma forma 

especial para maridos e esposas cristãs.Quando você servir sacrificially outros, torna-se 

quase impossível não amá-los. Onde há amor genuíno prático, amor emocional genuíno 

é certo a seguir. 



Isso é o oposto do que a sociedade está dizendo hoje para mulheres jovens, que não são 

incentivadas a amarem seus maridos , mas sim amar e seguir seu próprio caminho e 

"amor" quem quiserem quando quiserem. Na melhor das hipóteses, o casamento é 

considerado uma questão de conveniência e de preferência, que, quando se torna 

inconveniente e unpreferred, é abandonado. 

Este conjunto de comandos para as mulheres jovens, como aqueles para os outros grupos 

em Tito 2 , tem ramificações imensas e de longo alcance para o reino. Mesmo o incrédulo 

mais ignorante pode entender o significado do que Paulo está dizendo aqui. 

O primeiro comando é simples e inequívoca: Mulheres jovens, que, neste contexto, 

refere-se a jovens esposas, são . a amarem seus maridos Não há condições ou 

exceções. Não é simplesmente que o amor de maridos é uma virtude, mas que não amá-

los é um pecado. 

Jesus disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos" ( João 14:15 ), e "Aquele 

que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e aquele que me ama 

será amado por meu Pai, e eu o amarei, e divulgará-me a ele "( 14:21 ; cf. 15:10 ; 1 João 

5: 3 ). Uma igreja saudável terá um forte testemunho no mundo porque os seus membros 

são obedientes à vontade de seu Senhor. 

Por outro lado, uma pessoa não salva, que vê os cristãos professos que não têm nenhuma 

preocupação com seu próprio pecado e que seguem abertamente os padrões do mundo 

em vez de Deus, não se pode esperar para ver a necessidade de sua própria salvação do 

pecado. Em particular, as mulheres jovens que não foram salvos que vêem incoerência e 

hipocrisia em suas contrapartes cristãos terão pouca razão para amar e ser fiel a seus 

maridos, ou até mesmo se preocupar com o casamento em tudo. Nem eles vão ver o poder 

da transformação e do amor divino no trabalho. 

Algumas pessoas, inclusive alguns evangélicos, apontam para a declaração de Paulo em 

Gálatas que "não há homem nem mulher" e afirmam que o apóstolo aqui ensina a total 

igualdade dos sexos. Mas a igualdade na salvação, na posição espiritual diante de Deus, 

não tem relação com a ordem de Deus para o casamento e para a liderança da igreja. O 

mesmo apóstolo que escreveu essas palavras às igrejas da Galácia também escreveu esta 

carta a Tito. 

Uma nova geração de mulheres jovens foi criado em uma sociedade, incluindo um 

sistema de educação e meios de comunicação, que apregoa o feminismo e menospreza os 

padrões bíblicos para homens e mulheres. Em muitos casos, as mulheres jovens , mesmo 

em igrejas evangélicas não tiveram o benefício do cuidado "ensinar [de] o que é bom" 

( v. 3 ) ou o piedoso exemplo de mulheres mais velhas na igreja, incluindo o de suas 

próprias mães. Nem foram expostos ao ensino claro da Escritura na Escola Dominical, 

em grupo de jovens, ou a partir do púlpito. 

Em segundo lugar, as mulheres jovens que são mães devem ser encorajados a amar seus 

filhos. Se as crianças nascem para o casal ou são adotadas, elas devem ser amados com 

um amor que, como o amor dos cônjuges para o outro, deve ser altruísta e sacrificial. Tal 

como acontece com amor por seus maridos, o amor por seus filhos não é uma opção. Não 

é baseado em atração física das crianças ou personalidades ou inteligência, mas sobre a 

sua necessidade. A responsabilidade mais importante do amor de pais crentes é levar 

seus filhos a um conhecimento salvífico de Jesus Cristo. Mas a admoestação de Paulo 

aqui é inclusiva. Jovens mães são a amarem seus filhos em todos os way-prático, físico, 

social, moral e espiritual, com um amor que não tem condições e não há limites. Este 



amor, para ser totalmente expressa, é extremamente exigente como a mãe procura cumprir 

sua obrigação de criar os filhos piedosos (veja 1 Tm. 2:15 ). 

Em terceiro lugar, casadas mulheres jovens são . a ser sensato Esta é a mesma qualidade 

que deve caracterizar anciãos ( 1: 8 ), todos os homens mais velhos ( 2: 2 ), e, de fato, 

todos os crentes ( 02:12 ). O senso comum e bom senso deve melhorar com a idade, mas 

eles devem ser evidente mesmo no início da idade adulta. 

Em quarto lugar, as mulheres jovens estão a ser puro. Hagnos ( puro ) refere-se 

principalmente à pureza moral, e, especialmente, neste contexto, a pureza sexual, 

fidelidade conjugal. Tal como as mulheres mais velhas, de fato, como todas as mulheres 

cristãs, jovens esposas são "para adornar-se com roupa apropriada, modéstia e bom senso, 

não com tranças, e ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, mas sim por meio de boas 

obras, como convém em mulheres fazendo uma reivindicação à piedade "( 1 Tim. 2: 9-

10 ). "Modéstia" refere-se a um saudável senso de vergonha em dizer qualquer coisa, 

fazer qualquer coisa, ou vestir-se de qualquer forma que faria com que um homem para a 

cobiçar. "Discretamente" refere-se ao controle da moral, para manter paixões, 

especialmente as paixões sexuais, de tons suaves. 

Abordando também as mulheres cristãs, Pedro disse: 

Não deixe seu adorno ser meramente exterior, como frisado dos cabelos, o uso de jóias 

de ouro, aparato de vestuário; mas deixá-lo ser o homem interior do coração, com a 

qualidade imperecível de um espírito manso e quieto, que é precioso aos olhos de 

Deus. Para desta forma, em tempos anteriores também as santas mulheres que esperavam 

em Deus, usadas para adornar-se, ser submisso a seus próprios maridos. Assim Sara 

obedecia a Abraão, chamando-lhe senhor, e você se tornou seus filhos, se você fizer o 

que é certo sem ser assustado com qualquer medo. ( 1 Pedro 3: 3-6. ) 

Em quinto lugar, casadas mulheres jovens devem ser os trabalhadores em casa. Uma 

das coisas mais difíceis para muitas mulheres contemporâneas que fazer é se contentar 

em ser uma dona de casa. Parte da razão é que os aparelhos modernos, e outras 

conveniências simplificar e reduzir o trabalho doméstico, e hora em que não é usado para 

algo construtivo inevitavelmente produz tédio, insatisfação, e muitas vezes o aumento 

tentações. 

Mas a maior pressão sobre os jovens esposas, hoje, é a saturação da nossa cultura pelos 

preceitos ímpios de feministas radicais, que acreditam que as esposas ser sair de casa é 

uma forma flagrante de escravidão por homens, a partir da qual todas as mulheres 

precisam ser liberado.Eles inequivocamente insistir que as mulheres devem ser tão livre 

quanto os homens a trabalhar fora de casa em qualquer trabalho e em qualquer medida 

que eles querem. 

Por muitos anos nos Estados Unidos, mais de 50 por cento das mães com filhos menores 

de seis anos de idade têm realizado trabalhos fora de casa. Para aqueles com filhos mais 

velhos, as percentagens são muito mais elevados. Estima-se que, até o ano de 2000, 90 

por cento de todas as mulheres entre as idades de 16 e 65 anos terão empregos para fora 

da casa. Essa tendência é assustador até mesmo para muitos observadores seculares, que 

reconhecem o dano que está sendo feito para crianças que passam grande parte do seu 

tempo com e receber uma grande parte da sua formação, ou a falta de formação, desde 

que não sejam seus pais adultos. As estatísticas também deixar claro que casos 

extraconjugais aumentar exponencialmente com as mulheres que trabalham fora de casa, 

simplesmente por causa do grande aumento da exposição à tentação. Além disso, eles 



muitas vezes encontram-se sob a autoridade de um homem que não o seu marido (cf. Ef. 

5:22 , especialmente a palavra "próprio) e em um ambiente que é a antítese padrões 

cristãos de moralidade e papéis sexuais. 

É trágico que muitas mães jovens são forçados a manter empregos fora porque seus 

maridos morreram, foram presos, ou tê-los deixado e não pagam pensão alimentícia, ou 

porque eles nunca foram casados e suas famílias são incapazes, ou não querem, para 

socorro. Também é trágico que muitas igrejas e amigos cristãos deixam a sua obrigação 

de ajudar as mulheres jovens que se encontram em tais estreitos. E quando a mãe está fora 

de casa, as crianças mais jovens na maioria das vezes são cuidadas longe de casa. Eles 

precisam estar em casa, tanto quanto possível e não pode ser privado de companheirismo 

e de instruções de sua mãe. 

As mulheres que não têm filhos ou cujos filhos estão crescidos, obviamente, têm menos 

obrigações em casa e, portanto, muito mais tempo disponível, e o ponto não é tanto que 

o lugar da mulher é em casa como que sua responsabilidade é para o lar. Ela pode ter um 

emprego fora razoável, ou optar por trabalhar na igreja ou para ministrar em uma 

organização cristã, um hospital, uma escola, ou muitas outras maneiras. Mas a casa é de 

domínio especial da esposa e sempre deve ser sua maior prioridade. É aí que ela é capaz 

de oferecer o maior incentivo e apoio a seu marido e é o melhor lugar para estender 

hospitalidade aos amigos cristãos, para os vizinhos incrédulos, e aos missionários que 

visitam ou outros trabalhadores cristãos. 

Em relação a ser trabalhadores em casa, esposas jovens cristãos de hoje devem ter um 

cuidado especial para ser sensato, como eles são admoestados anteriormente neste 

versículo. Em consulta com os seus maridos, elas devem usar o bom senso para decidir 

quanto tempo pode justificAdãoente e sabiamente ser gasto em atividades fora de casa, 

seja em um trabalho remunerado ou em alguma forma de serviço. Quando eles têm um 

desejo genuíno de obedecer e honrar o Senhor em todas as coisas e buscar 

conscientemente a orientação de Sua Palavra e na oração, eles podem ter certeza de que 

Ele proverá a sabedoria ea resolução necessária. 

As verdadeiras vítimas do sexo feminino hoje não são as mulheres que estão 

voluntariamente vinculados por amor ao Senhor, para seus maridos, e para seus filhos. As 

verdadeiras vítimas são bastante aquelas mulheres que foram enganadas por idéias 

feministas anti-bíblicas e satânicos sobre ser liberado de Deus e da casa. 

A casa é o lugar onde a mulher pode fornecer as melhores expressões de amor para o 

marido. É onde ela ensina e orienta e define um piedoso exemplo para seus filhos. É onde 

ela está protegido de relacionamentos abusivos e imorais com outros homens e que, 

especialmente em nossos dias, ela ainda tem uma maior proteção contra influências-

mundanos, apesar dos muitos programas de TV, revistas e outras intrusões ímpios 

escabrosos. A casa é o lugar onde ela tem oportunidade especial para mostrar a 

hospitalidade e dedicar-se a outras boas obras. A casa é o lugar onde ela pode encontrar 

satisfação autêntica e satisfatória, como cristão e como mulher. 

Em sexto lugar, as mulheres jovens estão a ser gentil, o significado do que é óbvio. Eles 

são para ser gentil, atencioso, amável, agradável e simpático, mesmo com aqueles que 

são indignos e cruel com eles. Para ser gentil é ser divino, "para [Deus] Si mesmo:" Jesus 

disse: "é bom para os ingratos e maus" ( Lucas 6:35 ). Da mesma forma, Paulo admoesta 

os crentes a "ser gentil com o outro, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como 

também Deus em Cristo vos perdoou" ( Ef. 4:32 ). 



Em sétimo lugar, e, finalmente, casado mulheres jovens estão a ser sujeitas a seus 

maridos. Como todas as outras esposas cristãs, devem ser "objecto de [seus] próprios 

maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher , como também Cristo 

é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo Mas, como a igreja está sujeita 

a Cristo, assim também as mulheres deve ser a seus maridos em tudo "(. Ef 5: 22-24. ; 

cf. 1 Tm 2: 11-14. ). 

Charles Spurgeon escreveu o seguinte bela homenagem a sua esposa, Susannah: 

Ela se delicia com o marido, em sua pessoa, seu caráter, sua afeição; para ela, ele não é 

apenas o principal e mais importante da humanidade, mas em seus olhos, ele é tudo em 

todos. O amor de seu coração pertence a ele e só a ele. Ele é o seu pequeno mundo, seu 

paraíso, sua escolha tesouro. Ela tem o prazer de afundar sua individualidade nele; ela 

não busca fama para si mesma; sua honra se reflete sobre ela, e ela se alegra com ele. Ela 

irá defender seu nome com seu último suspiro; seguro o suficiente é ele onde ela pode 

falar por ele. Sua gratidão sorrir é toda a recompensa que ela procura. Mesmo em seu 

vestido que ela pensa nele, e considera nada de belo que é desagradável para ele. 

Ele tem muitos objetos na vida, alguns dos quais ela não entendo muito bem; mas ela 

acredita que todos eles, e tudo o que ela pode fazer para promovê-los, ela se delicia de 

executar. Essa mulher, como uma verdadeira esposa, percebe a relação matrimonial 

modelo, e estabelece que a nossa unidade com o Senhor deve ser. 

Que a palavra de Deus não pode ser desonrado é o segundo de quatro cláusulas de 

propósito nesta passagem (ver também vv. 4 , 8 , 10 ). Este e um em verso 10 foco em 

glorificar a Palavra de Deus. 

Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo dá uma advertência semelhante, com um objetivo 

negativo, às viúvas jovens, a quem ele queria "para se casar, ter filhos, cuidar da casa, [de 

modo a] dar ao inimigo nenhum motivo para reprovação, para algumas já se desviaram 

para seguir a Satanás "( 1 Tim 5: 14-15. ; cf. 3: 7 ; 6: 1 ). Sempre e em tudo o que a 

vontade de Satanás é realizado, a glória de Deus é manchada e Sua palavra é desonrado. 

Dishonored traduz blasphēmeō , que significa "a blasfemar ou difamar". William Kelley 

traduz esta frase, "a fim de que a Palavra de Deus pode sofrer nenhum escândalo." O 

ponto de Paulo é que não só as coisas más que dizemos e fazemos, mas também as coisas 

boas que deixamos de dizer e fazer, desonrar a Deus e à Sua Palavra diante da igreja e 

perante o mundo. Incrédulos julgar a autenticidade e valor de nossa fé mais pela nossa 

vida do que por nossa teologia. Ao fazê-lo, eles julgar a verdade e poder da palavra de 

Deus pela maneira em que vivemos. O mundo julga o evangelho, que é o coração 

da palavra de Deus, pelo caráter das pessoas que acreditam e afirmam ser transformado 

por ele. O filósofo alemão do século XIX Heinrich Heine disse: "Mostre-me sua vida 

redimida e eu poderia estar inclinado a acreditar em seu Redentor." 

Muitos maridos têm rejeitado a Deus e zombavam Sua palavra por causa do 

comportamento pecaminoso de uma mulher cristã que não é amoroso e submisso (cf. 1 

Pe. 3: 1-2 ). É igualmente verdade, é claro, que as vidas hipócritas dos cristãos maridos, 

filhos, pais e outros parentes e amigos tiveram, e continuam a ter, o mesmo efeito trágico. 

Por causa de seu adultério com Bate-Seba e seu provocando seu marido, Urias, para ser 

morto, o Senhor disse a Davi, por meio do profeta Natã: "Por que você desprezou a 

palavra do Senhor, fazendo o mal diante dele? ... Agora, pois, , a espada jamais se apartará 

da tua casa, porque você tem desprezado Me e tomaste a mulher de Urias, o hitita para 

ser sua esposa .... Eis que eu levantarei contra o mal de sua própria casa "( 2 Sam. 12: 9-



11 ). Mesmo depois de Davi confessou e foi perdoado, o Senhor prometeu ainda uma 

maior punição. "Porque com este feito que você tem dado a que os inimigos do Senhor 

blasfemem," Nathan explicou, "também o filho que te nasceu certamente morrerá" ( 2 

Sam. 12:14 ). 

Paulo execrado infiel Israel, dizendo: "Se você levar o nome" judeu ", e contar com a lei, 

e te glorias em Deus, e conhece a Sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo 

instruído na lei, e são confiante de que você mesmo é um guia para os cegos, luz dos que 

estão em trevas, ... você, pois, que ensinas outro, não te ensinas a ti mesmo? ... Tu que te 

glorias na lei, através de sua quebra a Lei, não é desonrar a Deus ... Para 'o nome de Deus 

é blasfemado entre os gentios por causa de você ", assim como está escrito" (? Rom. 2: 

17-19 , 21 , 23-24 ; cf . Isa. 52: 5). 

Porque "a casa de Israel [enquanto] vivendo em sua própria terra, ... a contaminaram com 

os seus caminhos e as suas obras," o Senhor lembrou o seu povo: "Eu espalhei entre as 

nações, e foram dispersos pelas terras. De acordo com suas formas e seus feitos, eu os 

julguei Quando chegaram às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, 

porque foi dito deles, "Estas são as pessoas do Senhor;. mas eles têm de sair de Sua terra 

'"( Ez. 36:17 , 19-20 ). Porque Israel viviam como pagãos imorais e ímpias, seu Deus 

verdadeiro e santo era desprezado, realizada em escárnio, e pensado para não ser mais 

justos ou poderoso que os deuses pagãos e falsos debochados. 

A preocupação positivo que corresponde ao vivo para não desonrar a Deus e à Sua 

Palavra, e, assim, colocar uma barreira entre os incrédulos e do evangelho, é o de viver 

de forma a atrair os perdidos para o nosso Senhor misericordioso. 

Jesus ordena aos Seus seguidores: "Brilhe a vossa luz diante dos homens de modo que, 

vendo as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus" ( Mateus 

5:16. ). Paulo disse de crentes de Corinto: "Você é a nossa carta, escrita em nossos 

corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestado de que vós sois a carta 

de Cristo, cuidadas por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de do Deus vivo, 

não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração "( 2 Cor. 3: 3 ). A sua 

intenção de ser ou não, os cristãos são "cartas vivas" de Cristo e, por vezes, são o único 

testemunho ao Senhor e ao seu Evangelho poupança que o mundo tem. 

Parece haver um número quase ilimitado de estratégias, metodologias e técnicas que 

foram desenvolvidas para ganhar pessoas para Jesus Cristo. Na maioria dos casos, o 

objetivo é nobre e o desejo é admirável. E, apesar de nossas idéias humanas, métodos e 

planejamento têm um lugar próprio na obra da igreja de Cristo, eles devem sempre ser 

coerente com e subordinado às exigências fundamentais e princípios para a evangelização 

que Deus estabelece, em Sua Palavra. Estas incluem uma clara proclamação da 

pecaminosidade de cada homem inata e perdição e sua necessidade de salvação, que só 

pode ser alcançada através da fé no expiatório, a obra substitutiva de Jesus Cristo, que 

pagou a penalidade para o pecado e cuja justiça é creditado ao penitente e perdoado crente. 

A única plataforma a partir da qual os cristãos são tão pregar e testemunhar é uma vida 

transformada marcado pela virtude divina. Devemos viver de uma forma que vai "provar 

[nos] para torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus acima de qualquer suspeita, 

no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual [devemos] aparecem como 

astros no mundo" ( Phil. 2:15 ). Como filhos de Deus, devemos ser tementes a Deus, 

assim como Ele ordena: "Sede santos, porque eu sou santo" ( 1 Pedro 1:16. ). Nós "são 

uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, 



para que [nós] podemos proclamar as virtudes daquele que vos chamou [nós] das trevas 

para a sua maravilhosa luz" ( 1 Ped. 2: 9 ). 

Para uma pessoa de ser convencido de que Deus pode salvá-lo do pecado, ele precisa ser 

mostrado alguém que tenha sido salvos do pecado e que, na medida do possível, vive uma 

vida separada do pecado. Para uma pessoa de ser convencido da esperança de Deus, ele 

deve ser mostrado alguém que tem esperança onde antes havia desespero. Para uma 

pessoa de ser convencido de que Deus pode milagrosamente nos fornecer amor, paz e 

felicidade, ele precisa ser mostrado alguém que agora irradia essas bênçãos. 

 

6. O caráter de uma igreja saudável - 

parte 2 (Tito 2: 6-8) 

Homens Jovens 

Da mesma forma exortar os jovens a serem sensíveis; em todas as 

coisas mostram-se a ser um exemplo de boas ações, com pureza 

na doutrina, digno, som na fala que é irrepreensível, para que o 

adversário pode ser confundido, não tendo nada de ruim a dizer 
sobre nós. (2: 6-8) 

Tal como acontece com as mulheres jovens, na faixa etária geral para os jovens 

seria de idade de casar com 60 anos de idade ou mais. 

Exortação 

Da mesma forma exortar os jovens a serem sensíveis; em todas as 

coisas (2: 6-7a) 

Urge traduz parakaleo , que significa "a suplicar fortemente alguém." Como 

nos versos 2 e 5, sensata leva o amplo significado de ter bom senso, bom senso, 

e auto-controle. Assim como os homens mais velhos e mulheres jovens estão a 

ser sensível, por isso mesmo modo sãohomens jovens. 

Paulo exortou seu jovem amigo Timóteo: "Foge também das paixões da 

mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor ea paz, com aqueles que invocam o 

Senhor com um coração puro" (2 Tim. 2:22). Comandos Pedro jovens a "ser 

sujeitos aos mais velhos; e todos vocês, revesti-vos de humildade para com o 

outro, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes" (1 Pedro 

5: 5.). 

A frase em todas as coisas pertence corretamente no final do versículo 6. Trata-

se de ser sensata e enfatiza o amplo escopo desta admoestação. Os jovens, que 

muitas vezes são impulsivo, apaixonado, ambicioso, volátil, e às vezes 



arrogante, estão a exercer auto -controlar e mostrar bom senso e 

discernimento em todas as coisas. 

"Todos os que competem nos jogos exerce domínio próprio em todas as coisas", 

Paulo lembrou os crentes em Corinto. "Eles, então, fazê-lo para alcançar uma 

coroa corruptível, mas nós uma incorruptível" (1 Cor. 09:25). Porque auto-

controle é tão importante em viver e servir ao Senhor, mesmo que grande 

apóstolo, após muitos anos de serviço fiel, sacrificial ao seu Senhor, passou a 

dizer de si mesmo ", por isso, eu corro de tal maneira, como não sem meta; eu 

caixa de tal forma, não como batendo no ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço 

dele meu escravo, para que, eventualmente, depois de ter pregado aos outros, 

eu mesmo não venha a ser desqualificado "(1 Cor 9.: 26-27). 

Auto-controle, um sinônimo de sensível, é um fruto do Espírito (Gl. 5:23). Com 

a ajuda do Espírito, portanto, os homens jovens, como todos os outros crentes, 

estão habilitados para dominar todas as áreas de suas vidas de uma forma que é 

agradável ao Senhor. 

O Exemplo 

mostre-se para ser um exemplo de boas ações, com pureza na 

doutrina, digno, som na fala que é irrepreensível, (2: 7b-8-A) 

Após ter dado uma advertência geral para Tito para transmitir aos outros jovens 

sob seus cuidados em Creta, Paulo dá então que o jovem líder espiritual uma 

carga pessoal para mostrar [ próprio ] para ser um exemplo para eles, assim 

como para todos os outros crentes as igrejas, a seguir. Ele foi para enfrentá-los 

não só com palavras espirituais, mas com uma vida espiritual que correspondeu 

a essas palavras. Mesmo o conselho mais enérgica e convincente vai cair em 

saco roto se aquele que dá ele não consegue viver por ela. 

Tupos ( exemplo ), literalmente, refere-se a uma marca ou impressão deixada 

por um instrumento, como uma caneta, uma espada, ou um martelo. Tomé se 

recusou a acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a menos que ele viu 

"em Suas mãos a marca [ tupos ] das unhas "(João 20:25). Ele também chegou 

a ser usado no sentido figurado de um padrão, molde, modelo ou cópia do 

original de algo, seja um objeto físico, como um estatuto, ou um princípio ou 

virtude. 

Se exemplo não seguir o conselho, o que dá ele será visto corretamente como 

um hipócrita, e hipocrisia nunca promove a justiça, não importa o quão sã 

doutrina bíblica e de uma pessoa e conselho pode ser. Outros podem estar 

inclinados a aceitar os princípios intelectualmente, mas vai ver nenhuma razão 

para viver por eles, e vai-se, como seu professor, se tornam hipócritas. 



Mais duras palavras de Jesus eram hipócritas religiosos. Para alguns fariseus e 

escribas em Jerusalém, Ele disse: "vós, hipócritas, fez justamente Isaías 

profetiza de você, dizendo: 'Este povo me honra com os lábios, mas o seu 

coração está longe de mim" (Mat. 15: 7 8). Quando um outro grupo de fariseus 

tentaram enganá-lo para a traição, "Jesus, conhecendo a sua malícia, e disse: 

'Por que você está me testando, vós, hipócritas?'" (Mat. 22:18). O efeito do mal 

de sua hipocrisia foi muito além de suas próprias vidas. "Ai de vós, escribas e 

fariseus, hipócritas," o Senhor castigou-los ", porque você desligou o reino dos 

céus dos homens, para você não entrar em vós mesmos, nem você permitir que 

aqueles que estão entrando para ir" ( Matt. 23:13). Hipócritas "dizer as coisas", 

disse ele, mas "não fazê-las" (Mateus 23: 3.). 

Em sua reunião triste com os anciãos de Éfeso no litoral perto de Mileto, Paulo 

deu-lhes o conselho de despedida para "ajudar os fracos e lembre-se das 

palavras do Senhor Jesus, que Ele mesmo disse:" Há mais felicidade em dar do 

que receber " "(Atos 20: 35b). Podemos ter certeza de que seu conselho foi feita 

totalmente de coração por esses homens. Lembrou-lhes-sem dúvida 

desnecessariamente-que, enquanto ele estava no meio deles, ele tinha "cobiçado 

de ninguém prata ou ouro ou roupas. Vós bem sabeis", ele continuou, "que estas 

mãos proveram as minhas próprias necessidades e para os homens que estavam 

comigo. Em tudo o que eu lhe mostrei [esses princípios], trabalhando duro dessa 

maneira [me] "(vv. 33-35a). 

Com perfeita confiança, o apóstolo poderia exortar os crentes de Corinto para 

"ser meus imitadores, como também eu sou de Cristo" (1 Cor. 11: 1; cf. 4,16) e 

os irmãos em Filipos para "juntar-se a seguir meu exemplo, e observar aqueles 

que andam de acordo com o padrão que você tem em nós "(Fp. 3:17). Em sua 

segunda carta à igreja em Tessalônica, ele disse: "Nós [não] comer pão de 

ninguém sem pagar por isso, mas com o trabalho e as dificuldades continuamos 

trabalhando noite e dia, para que possamos não ser um fardo para qualquer um 

de vocês "(2 Ts 3: 8.). Era "não porque não temos o direito a isso", ele passou 

a explicar ", mas, a fim de oferecer-se como um modelo para você, que você 

pode seguir o nosso exemplo" (v. 9). Paulo não queria dar até mesmo a 

aparência de usar seu ministério como um meio de ganho financeiro ou de sua 

vida estar no mínimo maneira inconsistente com o seu ensinamento (cf. 1 Ts. 

5:22). 

Coerência de vida com o ensino é, talvez, o aspecto mais importante da 

liderança espiritual eficaz. O escritor de Hebreus poderia confiantemente 

admoestar seus leitores a imitar "os que você levou, que falou a palavra de Deus 

para você," porque a conduta desses líderes correspondia ao seu advogado 

(Heb. 13: 7). Paulo Timoteo informado que o caminho certo para ultrapassar a 

desvantagem percebida de sua juventude era ter certeza de que, "no discurso, 

conduta, amor, fé e pureza", ele mostrou-se "um exemplo daqueles que 

acreditam" (1 Tim. 4 : 12). Os membros da igreja em Éfeso pode resistir às 



palavras nuas que ele ensinou, mas eles não podiam negar o poder das verdades 

que foram fielmente exemplificados em sua vida. Se o seu discurso na vida 

diária, e não apenas "a partir do púlpito", era piedoso; se a conduta de sua vida 

pessoal era moral e altruísta; se o seu amor pelo Senhor e aos seus irmãos era 

genuíno; se sua fé se manifestou em verdadeira confiança no Senhor; e se sua 

vida foi caracterizada pela moral pureza; ele poderia ter certeza de que seu 

ministério seria eficaz, que seria abençoado e dar frutos. 

Houve várias categorias em que um comportamento exemplar era para ser 

manifesto. Primeiro, Tito era para ser um exemplo em fazer boas 

ações. Kalos ( bom não) se refere ao que é superficial ou cosmético, mas para 

o que é verdadeiramente e inerentemente bom, justo, nobre e excelente. De 

Tito atos deveriam ser verdadeiros reflexos do que ele pregava e ensinava. Os 

cristãos são obra divina do Senhor e são "criados em Cristo Jesus para boas 

obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas" (Ef. 

2:10). 

Em segundo lugar, Tito era para ser um exemplo de . pureza na 

doutrina Talvez Paulo estava incitando o jovem mais velho para se certificar 

de que ele pregava puro, ortodoxo doutrina, que ele já mencionou em 1: 9 e 2: 

1. Por outro lado, pode haver outra explicação. Aphthoria (pureza ) é uma 

forma negativa de um termo que carrega a idéia básica de ser moralmente 

corrupto e vil, que na literatura extra-bíblica foi muitas vezes utilizado de 

pessoas moralmente depravados, como estupradores, sedutores e abortistas. A 

forma relacionada de a palavra é usada por Pedro, que diz que os falsos mestres 

prometo "liberdade, enquanto eles mesmos são escravos da corrupção; para 

com o que um homem é vencido, por isso, ele é escravo "(2 Pedro 2:19, ênfase. 

acrescentado). Paulo pode ter usado este termo para admoestar Tito para viver 

uma vida de moral pureza que corresponde à pura doutrina que ele 

proclamou. 

Em terceiro lugar, Tito era dar o exemplo de uma digna vida, uma vida 

respeitável, que se fixa em Deus e honras que quer que honre. Como observado 

anteriormente em relação aos homens mais velhos (v. 2), sendo digna não se 

opõe a um senso de humor, o riso ou diversão. Isso significa que eles devem ser 

capazes de distinguir entre o que é importante e o que é trivial. 

Em quarto lugar, Tito era dar o exemplo, sendo som em discurso que é 

irrepreensível. Som é a mesma palavra ( hugiainō ) que se encontra no 

versículo 1 e tem o significado básico de "estar bem, saudável e 

inteiro." Logos ( discurso ) é muitas vezes traduzida como "palavra" e 

freqüentemente refere-se à Palavra de Deus, tanto Escritura escrito (ver, por 

exemplo, Marcos 7:13; Ap 1: 2, 9) e o Cristo vivo (ver, por exemplo, João 1: 1; 

Rev. 19:13). Mas o termo grego tem uma série de outras conotações, incluindo 



os de "falar" e "linguagem". Em Efésios 4:29 que é traduzida como "palavra", 

referindo-se a conversa, e em Efésios 6:19 como "concedia que falassem." 

A questão aqui não é doutrina ou teologia, mas conversa, o dia-a-dia da fala. O 

falar de Tito, se o ensino formal ou conversa informal, era para ser o 

som, saudável, edificante, que dá vida, adequadas e irrepreensíveis. Tal 

virtuosa e conversação consistente é certamente a marca de um homem 

verdadeiramente espiritual. 

O escritor de Eclesiastes diz: "Alegra-te, jovem, durante a sua infância, e deixe 

seu coração ser agradável durante os dias da mocidade. E seguir os impulsos do 

seu coração e os desejos de seus olhos. No entanto, sei que Deus vai lhe trazer 

a julgamento por todas estas coisas "(Ec. 11: 9). O guarda contra a tolice e 

pecaminosidade é "lembrar também do teu Criador nos dias da tua mocidade, 

antes que os dias maus vêm e os anos se aproximam quando você vai dizer:" 

Não tenho prazer neles "(12: 1). 

O Efeito 

a fim de que o adversário pode ser confundido, não tendo nada de 

ruim a dizer sobre nós. (2: 8b) 

A frase , de modo que o adversário pode ser condenado à pena é a segunda 

cláusula objetivo nesta passagem que reflete a razão para tais altos padrões de 

vida santa (ver também vv. 5, 10) e remete para as admoestações nos versos 2- 

8a. As vidas piedosas de homens mais velhos, as mulheres mais velhas, jovens 

mulheres, e homens jovens, todos têm, como parte de seu propósito, a colocar a 

vergonha dos críticos de Cristo, a Sua Igreja, e Seu povo. Os adversários na 

ilha de Creta, obviamente, incluídos os "muitos homens rebeldes, paroleiros e 

enganadores, especialmente os da circuncisão" que Paulo menciona em 1:10. 

Quando um oponente faz uma erupção cutânea, responsável infundadas contra 

um crente, o testemunho evidente e pública de que a vida do crente deve ser tão 

comumente conhecido que o acusador é constrangido por seu falso críticas. 

A verdadeira eficácia do evangelismo não vem de métodos sintéticos, 

estratégia, ou técnicas de comercialização adaptadas a partir da cultura, mas a 

partir da virtude genuína, pureza moral, e à piedade dos fiéis cujas vidas dão 

prova da verdade da Palavra de Deus e pelo poder de Cristo para redimir os 

homens do pecado. Isso é o que faz calar os críticos e faz o evangelho crível. 

É por essa razão que Pedro admoestou os crentes a "abster-se das 

concupiscências carnais" por causa de seu próprio bem-estar espiritual, porque 

essas paixões "guerra contra a alma" (1 Pe. 2:11). Ele, então, exorta-os a 

"manter a [sua] procedimento no meio dos gentios" para o bem daqueles a quem 

e diante do qual eles testemunham ", para que naquilo em que falam contra vós 



como de malfeitores, eles podem, por conta de sua boa ações, uma vez que 

observá-los, glorifiquem a Deus no dia da visitação "(v 12;. cf. 2:15). Ele quer 

dizer que, quando o Senhor voltar, eles estarão entre aqueles que glorificam a 

Deus porque eles vieram para a salvação através do testemunho dos santos 

piedosos (cf. Mat. 05:16). 

Quando um descrente nos critica, nossa vida justa deve deixar claro que ele 

realmente tem nada de ruim a dizer sobre nós. Espero que o nosso 

testemunho piedoso vai despertar a sua curiosidade, então a sua consideração, 

e, finalmente, a receber a Cristo como Salvador e Senhor. 

Somos pode simplesmente se referem aos cristãos em geral, porque as pessoas 

muitas vezes julgar uma igreja local, ou a fé cristã, por que eles sabem sobre os 

cristãos. Mas parece provável nesse contexto que Paulo inclui-se 

nessa nós. Todos os crentes na ilha de Creta, e sem dúvida um grande número 

de incrédulos, bem como, sabia da estreita associação de Paulo com 

Tito. Portanto, se Tito não levar uma vida espiritual exemplar, o seu fracasso 

seria refletir negativamente sobre o apóstolo também. E, por outro lado, uma 

vida fiel de Tito também refletir positivamente na nobre apóstolo. 

Escravos / empregados 

Urge servos de estar sujeito a seus senhores em tudo, para ser bem 

agradável, não argumentativa, não furtos, mas mostrando toda a 

boa fé de que eles sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso 
Salvador, em todos os aspectos. (2: 9-10) 

Ao contrário do primeiro de quatro, a quinta categoria de crentes sobre o qual 

Paulo admoesta Tito não é baseada na idade, mas na posição 

social. Douloi ( bondslaves ) refere-se aos escravos, os que eram de 

propriedade e controladas por seus senhores. 

O Império Romano dependia bondslaves para a maioria de seu trabalho, e eles 

eram uma parte essencial da sociedade e da economia. Muitos, se não a maioria, 

escravos foram abusados e muitas vezes brutalizados. Para infrações ainda 

menores, ou simplesmente para desagradar a seus proprietários, de alguma 

forma, eles poderiam ser severamente espancados ou mortos. Muitos deles, no 

entanto, foi dada grande responsabilidade e autoridade na execução de um 

agregado familiar e, por vezes, uma fazenda da família ou outro 

negócio. Alguns deles, frequentemente aqueles que foram capturados em 

guerra, foram altamente educada e culta, em muitos casos, com educação 

superior a de seus proprietários. Os escravos eram autorizados a se casar e 

constituir suas próprias famílias, seus filhos se tornando escravos como seus 

pais.Um escravo, por vezes, foi dado um pequeno pedaço de terra para cultivar 

colheitas para alimentar sua família e talvez ganhar uma pequena renda. 



Mas Paulo não aborda a condição de escravidão. Ele oferece nenhum 

julgamento sobre a sua justiça básica ou aos bons costumes. Ele simplesmente 

reconhece que ela existe e lida com a atitude que cristãos bondslaves devem 

ter para com os seus próprios mestres, se esses mestreseram crentes ou 

descrentes. 

Embora a escravidão foi cuidadosamente regulamentadas pela lei mosaica, nem 

o velho nem no Novo Testamento condena a escravidão como tal. Estratos 

sociais são reconhecidos e até mesmo desenhado por Deus para o bem do 

homem. Algumas pessoas vão ser servido e alguns vão servir os outros. Essa é 

a natureza da sociedade humana. Como é que eles tratam um ao outro é o que 

diz respeito a Deus. Escravo / relações e responsabilidades mestre são tratadas 

tanto como os do empregador / empregado, e ambos os testamentos dar 

instrução considerável sobre o plano de Deus para essas relações e 

responsabilidades associadas. Como já escrevi no Efésios volume desta série 

comentário do Novo Testamento, 

Embora a escravidão não é uniformemente condenado, tanto no Velho ou Novo 

Testamento, o pedido sincero de verdades do Novo Testamento repetidamente 

levou à eliminação de suas tendências abusivas. Onde o amor de Cristo é vivida 

no poder do Seu Espírito, barreiras injustas e relacionamentos são 

inevitavelmente discriminado. Quando o Império Romano se desintegrou e, 

eventualmente, entrou em colapso, o sistema brutal, abusado da escravidão 

desmoronou com it-devido em grande medida à influência do cristianismo. Em 

tempos mais recentes, a parte de trás do tráfico negreiro foi quebrado na Europa 

e América, devido em grande parte ao poderoso, pregação inspirada pelo 

Espírito de homens como João Wesley e George Whitefield e do estadista 

piedosa de homens como William Wilberforce e William Pitt. 

Ensinamento do Novo Testamento não se concentra sobre a reforma e 

reestruturação dos sistemas humanos, que nunca são a causa raiz de problemas 

humanos. A questão é sempre o coração do homem-que quando a vontade 

perversa corrupto o melhor dos sistemas e quando justos irão melhorar o 

pior. Se corações pecaminosos dos homens não são alterados, eles vão 

encontrar maneiras de oprimir os outros, independentemente de terem ou não 

existe escravidão real. Por outro lado, os crentes cheios do Espírito Santo terá 

justas e harmoniosas relações uns com os outros, não importa o sistema que eles 

vivem sob. Problemas e necessidades básicas do homem não são política, social 

ou econômica, mas espiritual .... 

Ao longo da história, inclusive em nossos dias, as pessoas que trabalham têm 

sido oprimidos e abusada pela intimidação econômica que atinge virtual 

escravidão, independentemente do sistema econômico, social ou político 

particular. Portanto, o ensino de Paulo aplica-se a todos os empresários e todos 



os trabalhadores. ([Chicago: Moody, 1986], p 324. Para o tratamento adicional 

do ensino bíblico sobre a escravidão, ver pp 323-28 nesse volume...) 

Em nenhum lugar na Bíblia é uma rebelião ou revolução justificado, a fim de 

ganhar a liberdade, oportunidade, ou os direitos econômicos, sociais ou 

políticos. A ênfase é bastante sobre a responsabilidade dos escravos para servir 

seus mestres humanos fiel e plenamente, a fim de refletir o poder transformador 

de Deus em suas vidas. 

Em sua carta à igreja de Éfeso, Paulo escreveu de forma inequívoca, "Escravos, 

obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na 

sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista por meio de 

, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade 

de Deus de coração "(Ef. 6: 5-6). Depois de dar instrução similar aos crentes de 

Colossos (Cl 3: 22-23), o apóstolo acrescentou, "sabendo que do Senhor 

recebereis como recompensa a herança É o Senhor Cristo, a quem você serve." 

(V 24. ). E a Timóteo, ele escreveu: "Que todos os que estão debaixo do jugo 

como escravos consideram os seus senhores dignos de toda honra, de modo que 

o nome de Deus e nossa doutrina não pode ser falado contra" (1 Tim. 6: 1). 

Para muitos cristãos de hoje, como em toda a história da igreja, o campo mais 

importante e fértil para o evangelismo é o lugar onde eles trabalham. Esse é o 

seu campo missionário. Como em quase nenhum outro lugar, os incrédulos têm 

a oportunidade de observar os crentes em situações e atividades do dia-a-

dia. Eles ver se o crente é paciente ou impaciente, tipo ou indiferente, altruísta 

ou egoísta, honesto ou desonesto, limpo ou vulgar em sua palestra. Eles têm a 

oportunidade de ver o quão bem o cristão vive até a fé que ele professa e os 

princípios da Escritura que alega são caros. Convidar amigos não salvos para 

igreja certamente tem um lugar no testemunhar de Cristo, mas será inútil e até 

contraproducente se a atitude da pessoa, confiabilidade e honestidade no 

trabalho são questionáveis. 

Como Paulo aponta nas passagens citadas acima, o objetivo principal para 

trabalhar duro e por respeitar nosso empregador, ainda mais do que conduzir 

alguém à fé, é trazer honra a Cristo. E a nossa compensação mais importante 

não é a possível elogio ou aumento de salário que receberá do nosso 

empregador, mas a recompensa certeza de que vamos receber do nosso 

Senhor. Ele é o único que determina e assegura que a compensação será eterna 

(cf. Ap 20: 12-13). 

Em Tito 2: 9-10 Paulo dá cinco qualidades de caráter que devem distinguir 

cada escravo e todo e qualquer crente que é empregado por outra pessoa. Como 

claramente indicada a partir dos comentários do apóstolo nas passagens acima 

de Efésios, Colossenses e 1 Timóteo, essas características devem ser genuíno e 

do coração, e estão a ser, sem reserva, não superficial ou hipócrita. 



Submisso 

Urge servos de estar sujeito a seus senhores em tudo, (2: 9-A) 

Em primeiro lugar, os trabalhadores cristãos estão a ser submisso, sujeitas a 

seus senhores, os seus próprios empregadores. Hupotassō ( sujeita a ) foi 

muitas vezes usado pelos militares para designar a relação de um soldado para 

seus oficiais superiores. A relação não é condicional ou opcional, mas uma 

absoluta e incontornável dado. 

Aos olhos de Deus, a obrigação de trabalhadores cristãos para seus chefes é tão 

incondicional e universal. Para estar sujeito a traduz um verbo imperativo 

passivo, e é, portanto, um comando para submeter-se. Independentemente de 

como razoável um chefe pode ser ou como opressivo uma situação de trabalho 

pode ser, o crente fiel voluntariamente se submete em tudo , desde que ele é 

empregado nesse trabalho. Se a situação se torna intolerável, ele deve procurar 

trabalho em outro lugar. 

Submissão à autoridade adequada é essencial para uma família, em que as 

crianças estão sujeitas a seus pais (Ef. 6: 1; Col. 3:20). É essencial no governo, 

no qual os cidadãos devem respeitar e honrar seus líderes (Rm 13: 1-7; Tito 3: 

1.). É também essencial no local de trabalho. Um trabalhador cristão que é o 

primeiro de todos os interessados sobre os seus direitos pessoais e que participa 

nos esforços de não conformidades e paralisações contra o seu empregador 

desonra a Deus. 

Mestres traduz despotes , de onde obtemos o Inglês "déspota", o que denota 

uma pessoa com autoridade absoluta e poder. Se bondslaves são obrigados a 

submeter-se a suas absolutos e muitas vezes cruéis e 

arbitrárias mestres, quanto mais são crentes "livres" obrigados a submeter-se a 

um empregador, mesmo aquele que é significativo, irracionais e arrogante (cf. 

1 Pe 2:18. -19). 

Committed to Excellence 

para ser bem agradável, (2: 9b) 

Em segundo lugar, um trabalhador cristão deve ser bem 

agradável, comprometida com a excelência em seu trabalho. Bem-

agradável traduz euarestos , que, no Novo Testamento, é quase sempre 

utilizado de ser aceitável e agradável a Deus. Paulo exorta os crentes "para 

apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que 

é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas 

transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a 

vontade de Deus é, o que é bom, agradável e perfeita "(Rom. 12: 1-2). Mais 

tarde, na mesma carta, ele diz que quem tem "justiça, paz e alegria no Espírito 



Santo ... serve a Cristo [e] é aceitável a Deus e aprovado pelos homens" (14: 

17-18). Era sempre "ambição, seja em casa ou ausente, para ser agradável a Ele 

[Cristo]" do apóstolo (2 Cor. 5: 9).Ele declarou que a oferta sacrificial de 

crentes de Filipos era "um aroma perfumado, um sacrifício aceitável e agradável 

a Deus" (Fp. 4:18). Ele deve ser o objetivo de todo cristão "para aprender [e 

acreditar e fazer] o que é agradável ao Senhor" (Ef. 5:10). 

Mesmo no local de trabalho, Cristo é o nosso superintendente final, e em Sua 

Palavra Ele deixa claro que ser agradável a nosso Mestre celestial inclui a 

ser bem agradável para o nosso terreno mestre, ou chefe. Alguns cristãos 

razão que, se o seu empregador é um cristão, eles têm menos obrigação de 

respeitar e agradá-lo, porque "todos são um em Cristo Jesus" (Gl. 3:28). Mas a 

igualdade no reino espiritual não se traduz em igualdade no terreno. "Que 

aqueles que têm os crentes como os seus mestres não ser desrespeitoso com 

eles, porque eles são irmãos", diz Paulo, "mas deixá-los atendê-los ainda mais, 

porque aqueles que participam do benefício são crentes e amados" (1 Tim. 6 : 

1-2). 

Não é errado para trabalhar duro, fazer um excelente trabalho, e procurar 

agradar nosso empregador, a fim de avançar em uma empresa e aumentar a 

nossa renda. No espírito certo, esses motivos são legítimas. Mas eles nunca 

devem ser mais altos objetivos de um cristão. Acima de tudo, muito acima de 

todo o resto, deve ser o desejo sincero, mesmo no trabalho, para fazer o que é 

agradável e aceitável para nosso Senhor. 

Respeitoso 

não argumentativo, (2: 9-C) 

Em terceiro lugar, um trabalhador cristão deve ser respeitoso para com a sua 

entidade patronal, de tal forma que ele é não argumentativa. Antilegō (para 

ser argumentativa ) literalmente significa "falar contra", no sentido de falar de 

volta ou contradizendo. Ele carrega as idéias de "abocanhar off", de ser 

contenciosa ou obstrucionista, pelo menos em parte, se não totalmente, apenas 

por uma questão de ser desagradável. Sendo argumentativo é o oposto de ser 

submisso e bem agradável. 

Paulo usou o mesmo verbo em 1: 9 em relação aos membros da igreja que 

querem contradizer sã doutrina. Em Romanos 10:21, a palavra é traduzida 

como "obstinado". E em Antioquia da Pisídia, quando líderes judeus viram que 

"muitos dos judeus e dos tementes a Deus [gentios] prosélitos seguiram Paulo 

e Barnabé", e que "quase toda a cidade se reuniram para ouvir a palavra de Deus 

... eles foram cheios de inveja, e começou a contradizer as coisas que Paulo 

dizia, e foram blasfemar "(Atos 13: 43-45, grifo do autor). 



A forma substantiva ( antilogia ) desse verbo é processado duas vezes no livro 

de Hebreus como "disputa" (6:16; 7: 7). Mais tarde, nessa carta, que é utilizado 

da "hostilidade" que Cristo suportou "dos pecadores contra si mesmo" (12: 3), 

e é usado por Jude ao referir-se a "rebelião de Coré" contra Moisés (Jude 11; 

cf. Num. 16). 

Em nossos dias, do egocentrismo e auto-elevação, sendo argumentativo é 

quase um modo de vida para algumas pessoas, incluindo, infelizmente, alguns 

cristãos. A proibição não se refere a levantar-se para as nossas convicções, por 

aquilo que acreditamos ser certo, adequado, e que honra a Deus, mas sim para 

levantar-se apenas para o nosso próprio interesse e preferências. 

Se um trabalhador tem oportunidade de expressar suas opiniões em um fórum 

adequado, que é certamente admissível. Trabalhadores hoje, obviamente, têm 

meios legítimos para apresentação de queixas a uma entidade patronal que os 

escravos dos tempos do Novo Testamento não poderia ter imaginado. Temos 

muitos meios mais apropriados para o fazer do que os trabalhadores em 

sociedades livres, mesmo um século atrás. Mas quando a administração tome 

uma decisão final, essa decisão deve ser aceito e cumprido integralmente pelos 

trabalhadores, não importa o quão decepcionante e injusto que possa 

parecer. Como já se referiu, se uma política ou exigência é muito oneroso, 

envolve fazer algo imoral ou anti-bíblica, ou de qualquer outra forma é 

inaceitável para a nossa consciência, a única alternativa admissível nesse 

momento é encontrar um outro local de trabalho. 

Honesto 

não furtos, (2: 10a) 

Em quarto lugar, um trabalhador cristão é mostrar honestidade por não 

furtos. Pilfering (de nophizō ) significa literalmente "colocar de lado para si ou 

apropriação indevida" e passou a ser usado de roubar por peculato. 

Porque stewards domésticos, ou gestores de empresas, nos tempos do Novo 

Testamento eram freqüentemente escravos, eles tiveram uma oportunidade 

considerável de desviar dinheiro, comida, jóias ou outros objetos de valor que 

lhes foi confiada. Nos tempos modernos, muitos trabalhadores têm acesso aos 

fundos da empresa e propriedade que é facilmente convertidos para uso 

pessoal. Muitos outros furtar, por meios como a apresentação de folhas de 

tempo e relatórios de despesas inflado, levando material de escritório em casa 

para uso pessoal, realização de chamadas não autorizadas no telefone do 

escritório, e tendo em viagens não autorizadas no carro da empresa. Quando os 

cristãos fazem tais coisas, suas ações não só são antiéticos e danificar seu 

empregador financeiramente, mas também são unspiritual e causar danos ao 

nome do Senhor e ao seu testemunho. 



Com efeito, Ananias e Safira desviou dinheiro que pertencia à igreja, e, 

portanto, ao Senhor. Depois de vender um pedaço de propriedade, eles deram 

apenas uma parte dos lucros para os apóstolos, mas alegou que tinha dado o 

valor total. Como Pedro explicou a Ananias, eles não eram obrigados a vender 

a propriedade ou dar qualquer dos lucros para a obra do Senhor. Mas, dando 

menos do que alegou, eles mentiram, não só para os homens, mas a Deus (Atos 

5: 1-4). Sua decepção ascendeu a furtos e era tão grave nos olhos do Senhor, 

que custou ao casal suas vidas e causou "grande medo [a] se apoderou de toda 

a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas" (vv. 5-11) . 

Leal 

mas mostrando toda a boa fé (2: 10b) 

Em quinto lugar, mostrando toda a boa fé descreve que a virtude mais 

apreciada de lealdade. pistos pode ser traduzido fé, mas, neste contexto, parece 

preferível a torná-lo como "fidelidade", referindo-se a fazer qualquer trabalho 

fielmente um crente é suposto fazer. Refere-se a credibilidade e confiabilidade, 

a qualidade de ser totalmente confiável, mesmo quando não se está sendo 

observado pelo comandante ou o empregador. 

Mostrando é de endeiknumi , que significa "para mostrar adiante com a 

Proposito de demonstrar ou provar alguma coisa." O trabalhador cristão não é 

para deixar sua lealdade em dúvida, mas é dar ampla evidência 

disso. Tragicamente, boa-fé lealdade ao empregador, e para os próprios colegas 

de trabalho, é um acidente comum do moderno "ética de trabalho", mesmo que 

de alguns cristãos. 

O Resultado 

que sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, em 

todos os aspectos. (2: 10c) 

Esta última cláusula no versículo 10 é a terceira cláusula objetivo nesta 

passagem que dá uma razão para tal chamada para uma vida santa (ver também 

vv. 5, 8), e, como a do versículo 5, centra-se em honrar e glorificar a Deus ' s 

Palavra. 

Adorn é de kosmeō , da qual nós temos "cosméticos", a vasta gama de 

substâncias, naturais e artificiais, que as mulheres (e homens) usam para se 

tornarem mais atraentes fisicamente. A idéia raiz do termo é a de arranjar 

alguma coisa na ordem correta para dar-lhe a simetria, formosura e beleza. Nos 

tempos antigos, era usada para organizar jóias em um broche, colar, anel, ou 

coroa de uma forma que melhor visualizado a beleza das pedras preciosas. 



Paulo é claro, não estava falando sobre o adorno físico e superficial. O que faz 

a igreja atraente e influente no mundo para o Senhor não é a sua estratégia ou 

de seus programas, mas a virtude e santidade de seu povo. Seu povo, portanto, 

são para ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador , pela sua 

submissão, pela excelência do seu trabalho, pela sua atitude de respeito, pela 

sua honestidade, e por seu serviço leal ao seu empregador-se que ele é um 

cristão ou um posto pagã, justo ou injusto, agradável ou desagradável, 

merecendo ou não merecedor. 

Nossa mensagem suprema para os não crentes sobre Deus é que Ele é o nosso 

Salvador e deseja ser o seu Salvador , bem como, porque Ele é "não querendo 

que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento" (2 Pe. 3: 

9). Devemos deixá-los saber-by o que dizemos, por aquilo que fazemos, e pela 

forma como trabalhamos no nosso trabalho a que Deus "é uma recompensa 

aqueles que o buscam" (Hebreus 11: 6.). 

 

7. Salvação e Graça ( Tito 2: 11-14 ) 

Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos 

os homens, ensinando-nos a negar desejos impiedade e mundanas 

ea viver de forma sensata, justa e piedosamente na idade atual, 

procurando a bendita esperança ea manifestação da glória do 

nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo; que deu a si mesmo 

por nós, para que Ele nos remir de toda iniqüidade e purificar 

para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. ( 2: 11-14 ) 

Atores, músicos, atletas, artistas, políticos e outras celebridades que alcançaram a 

exposição excepcional mídia, popularidade ou sucesso, muitas vezes são chamados 

de estrelas. Porque eles têm subido para grande destaque em suas áreas, destacam-se 

brilhantemente nos olhos de todo o mundo e são concedido grande aclamação e 

deferência. A maioria dessas estrelas, no entanto, estão longe de ser luminares aos olhos 

de Deus. 

Na visão final de Daniel, o anjo disse-lhe: "Aqueles que têm discernimento vai brilhar 

intensamente como o fulgor do firmamento do céu, e aqueles que levam a muitos para a 

justiça, como as estrelas sempre e eternamente" ( Dan. 12: 3 ). O próprio Daniel era uma 

estrela de justiça, como foram Noé, Abraão, Sara, Moisés, Raabe, e todos os outros 

homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, que ganharam a aprovação de Deus 

por meio da fé ( Heb. 11: 4-39 ). Alguns deles, como Moisés e Davi, também alcançou 

proeminência mundana. Mas muitas vezes a vida daqueles santos antigos, incluindo 

Moisés e Davi, foram caracterizados por muito menos sucesso no mundo do que pela 

fraqueza física, tortura, zombaria, açoites, correntes, prisão, aflição, miséria, e até mesmo 

de execução ( vv. 34-37 ) . O mundo considerados indignos de respeito ou 

admiração. Mas aos olhos de Deus "o mundo não era digno" deles ( v 38. ). 

Aqueles que defendem a verdade divina e temos a sabedoria divina é capaz de discernir 

a pecaminosidade, desesperança e futilidade de sabedoria e de padrões do mundo. Porque 



escolher o caminho de Deus acima de homem, eles não só viver dignamente si, mas 

também "levar a muitos para a justiça." E por sua fidelidade que "vai brilhar intensamente 

como o fulgor do firmamento do céu, ... como as estrelas sempre e eternamente." 

Falando de João Batista, o anjo declarou a seu pai Zacarias que "ele será grande diante do 

Senhor, e não beberá vinho nem bebida, e ele será cheio do Espírito Santo, enquanto ainda 

em sua mãe ventre. E ele vai voltar muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E é 

ele quem vai como um precursor adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter 

os corações dos pais de volta para as crianças e os rebeldes à atitude dos justos, a fim de 

fazer um povo preparado para o Senhor "( Lucas 1: 15-17 ). No verso final de sua carta, 

Tiago assegura-nos que qualquer crente "que transforma um pecador do erro do seu 

caminho salvará sua alma [do pecador] da morte, e cobrirá uma multidão de pecados" 

( Tiago 5:20 ) . Ele deve ser o nosso objetivo constante de "provar [nos] para torneis 

irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus acima de qualquer suspeita, no meio de uma 

geração corrompida e perversa, entre a qual [devemos] aparecem como astros no mundo" 

( Phil. 2:15 ). Aqueles que seguem as instruções em vv. 2-10 e são piedosa nesta vida se 

tornará luminares celestes em relação à vida futura. 

A promessa dada por intermédio de Daniel é baseado no personagem, não realização. É 

crentes fiéis que conhecem, vivem, e refletem verdade redentora de Deus para que os 

outros são levados a crença de que vai brilhar como as estrelas para sempre em seu reino 

celestial. É gracioso plano de Deus para demonstrar Seu poder salvador através do Seu 

povo salvos. Assim como "o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido" 

( Lucas 19:10 ), por isso deve ser o objetivo daqueles a quem o Filho já procurou e 

salvo. A propósito soberano de todas as exortações à vida santa na Escritura é para honrar 

e glorificar a Deus através da vida justa do seu povo, levando a salvação de mais 

pecadores. 

Paulo queria reforçar esta realidade central do propósito redentor e, portanto, culmina esta 

instrução prática com uma seção sobre a monumental obra de salvação de Deus. Ele 

começa onde devemos sempre começar, com a graça de Deus. Deus a graça é o Seu 

favor imerecido para perversos, os pecadores indignos, pelo qual Ele os livra da 

condenação e da morte. Mas a graça de Deus é mais do que um atributo divino; é uma 

Pessoa divina, Jesus Cristo. Jesus Cristo não somente era Deus encarnado, mas 

foi graça encarnado. Ele próprio personifica e manifesta a graça de Deus, o dom divino 

soberano, eterno, e imerecida daquele que se manifestou, trazendo salvação a todos os 

homens. 

Apareceu é de epiphainō , que carrega o significado de vir à luz, especialmente a de se 

manifestar de uma forma que anteriormente era invisível. Jesus trouxe propósito de 

salvação de Deus para fora das sombras, por assim dizer, em plena luz. Deus "nos salvou, 

e chamou com uma santa vocação", Paulo lembrou a Timóteo: "não segundo as nossas 

obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus 

desde toda a eternidade, mas agora foi revelado pelo aparecimento de nosso Salvador 

Cristo Jesus, o qual destruiu a morte, e trouxe vida e imortalidade à luz através do 

evangelho "( 2 Tim. 1: 9-10 , ênfase adicionada). Como Paulo declara novamente mais 

tarde nesta carta a Tito, que estava na própria pessoa de Jesus Cristo que a salvação 

apareceu. "Quando a bondade de Deus, nosso Salvador e Seu amorpara a humanidade 

apareceu, Ele nos salvou "( 3: 4-5 , ênfase adicionada). Ele não só foi graça encarnado, 

mas também o amor e bondade encarnada. 



Como o Simeão piedoso levou o menino Jesus em seus braços, ele ", disse," Agora 

Senhor, Tu fazes que Tua servo partir em paz, segundo a Tua palavra, porque os meus 

olhos viram a tua salvação "( Lucas 2:28 -30 ). Assim como Isaías profetizou, no Filho 

de Deus encarnado, "toda a carne [seria] verá a salvação de Deus" ( Lucas 3: 6 ; . Isaías 

40: 5 ). Em Jesus Cristo, "o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, 

glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade .... Para de sua plenitude 

todos nós recebemos, e graça sobre graça "( João 1:14 , 16 ). 

Falando da encarnação, o teólogo alemão observou Erich Sauer escreveu: "De todas as 

vezes que ele é o ponto de viragem, de todo o amor que é o ponto mais alto, de toda a 

adoração é o ponto central, de toda a salvação é o ponto de partida. " 

O principal ponto do redentora graça de Deus através de Jesus Cristo é para salvar os 

homens da corrupção e condenação do pecado, pecado que debilita e esmaga a vida 

humana, que separa os pecadores de um Deus santo, e que persiste na humanidade não 

redimida como um incurável e doença fatal. 

Em Tito 2: 11-14 , Paulo condensa o plano eterno de Deus em Cristo pela graça. Ele dá 

quatro aspectos, ou realidades, da graça redentora de Deus: a salvação da penalidade ( v 

11b. ), a alimentação ( v 12. ), a presença ( 13 v. ), bem como a posse ( 14 v. ) do pecado. 

A salvação da penalidade do pecado 

trazendo salvação a todos os homens, ( 2: 11b ) 

A única palavra salvação resume o desejo de Deus que se manifesta na Sua obra 

redentora, porque denota a libertação, resgatar e libertar do pecado. O que os versículos 

11 e 12 implicam, versículo 14 explicita: ". Se entregou por nós, para que nos remir de 

toda iniqüidade" Jesus 

Em Sua graça soberana, Deus muitas vezes salva do perigo físico e aflição, até mesmo a 

morte. Daniel, por exemplo, foi divinamente entregues a partir de uma cova dos leões 

( Daniel 6: 19-22. ), assim como os seus compatriotas, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, 

tinham sido entregues a partir de uma fornalha de fogo ( 3: 24-27 ). Durante uma 

tempestade no mar da Galiléia, Jesus salvou o Doze de quase certo afogamento ( Marcos 

4:39 ). Mas, a menos que o contexto indique claramente o contrário, quando a Escritura, 

antigo ou novo Testamento, refere-se a salvação, ou resgate, é sempre em relação à 

libertação do pecado e suas conseqüências (morte espiritual e separação de Deus) e da 

sua pena (eterna condenação). "O salário do pecado [sempre] é a morte" ( Rom. 

6:23 ). Jesus scathingly advertiu: "Você morrereis em vossos pecados, porque se não 

crerdes que Eu Sou, morrereis nos vossos pecados" ( João 8:24 ; cf. v. 21 ). "Não temais 

os que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma:" Ele tinha advertido em outra 

ocasião; "Temei antes aquele que é capaz de destruir a alma eo corpo no inferno" ( Mat. 

10:28 ). 

Inferno ", onde o seu verme não morre, eo fogo não se apaga" ( Marcos 9:44 ; cf. . Isa 

66:24 ), é o destino certo e inevitável dos que morrem em seus pecados perdoados. É a 

partir dessa perspectiva terrível que a graça soberana e suprema de Deus traz 

eterna salvação para aqueles que colocam sua confiança em Seu Filho, Jesus Cristo. 

Se, como alguns cristãos manter, a salvação pode ser perdida, que, em seguida, seria óbvio 

que a graça de Deus não tem poder eterno, que a vida que Ele concede aos crentes não é 

eterno. A esperança do crente só pode ser temporária. Ele estaria em perigo contínuo de 



perder a salvação, porque seria dependente de sua própria fidelidade e poder para evitar 

o pecado que iria expulsá-lo de volta à perdição. Se isso fosse verdade, o próprio poder 

de pecado seria maior do que o poder de Deus para salvar, e qualquer testemunho dado 

aos incrédulos para trazê-los para a salvação seria prejudicada. 

Sem qualificação, Jesus declarou que "tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que 

vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora" ( João 6:37 ) e que "eu dou a vida eterna 

para eles, e eles jamais perecerão; e ninguém as arrebatará da minha mão "( 10:28 ). O 

Senhor não vairevogar a salvação de um crente, e qualquer outra pessoa-se o próprio 

crente, um outro ser humano, ou mesmo Satan- não pode revogá-la (cf. Rom. 8: 28-38 ). 

Ou se, como outros sustentam, o crente não pode perder sua salvação, mas pode perder a 

sua fé, desconsiderar o senhorio de Cristo, volta d'Ele para completar desobediência, e 

continuar a viver em pecado, seu testemunho é prejudicada de forma igual, porque a sua 

vida não dá nenhuma evidência de poder salvador de Deus. Como Paulo afirma no final 

do presente texto, Jesus "se entregou por nós, para que pudesse redimir -nos de toda 

iniqüidade e purificar para si um povo para o seu próprio povo "( Tito 2:14 , ênfase 

adicionada). Uma pessoa que não está a ser purificado do pecado não tem nenhuma 

pretensão em ser salvos a partir dele. 

Essas verdades gêmeas têm um significado, não só em relação à salvação pessoal, mas 

também no que diz respeito à evangelização mundial. Se Deus é incapaz de manter um 

crente salvo ou para purificar a sua vida depois que ele é salvo, Ele não tem nada por que 

para demonstrar a Sua graça salvadora para um mundo perdido e condenado. 

Para todos os homens não, como alguns sustentam, referem-se a salvação universal, mas 

sim a oportunidade universal de salvação. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo fala de 

"o Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis" ( 1 Tim. 

4:10 ). Deus "é o Salvador de todos os homens", no sentido de atrasar o seu julgamento 

merecido para o pecado e de conceder-lhes inúmeras bênçãos temporais que eles não 

merecem, mas mesmo assim recebem por causa de seu amor misericordioso. 

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Antigo Testamento não retrata um Deus 

de julgamento e ira e do Novo Testamento um Deus de amor e misericórdia. Em ambos 

os testamentos, ele é acima de tudo um Deus de infinita graça que deseja a salvação de 

toda a humanidade.Por sua própria natureza, é um Deus Salvador. Ao longo de seis 

séculos antes do nascimento de Cristo, o Senhor declarou através de Isaías: "Não há outro 

Deus além de mim, um Deus justo e Salvador, não há quem exceto Me" ( Isa 45:21. ; 

cf. 43:11 ) . Mais cedo, o profeta professado, "Eis que Deus é a minha salvação, hei de 

confiar e não ter medo, porque o Senhor Deus é minha força e canção, e Ele é a minha 

salvação" ( Is 12: 2. ). 

Como observado acima, Deus oferece todos os tipos de pessoas em indivíduos e nações, 

judeus e gentios, crentes e descrentes-de vários perigos e males físicos, incluindo a 

morte. Paulo disse membros judeus da igreja de Corinto: "Eu não quero que ignoreis, 

irmãos, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar; e 

todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo 

alimento espiritual; e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma 

pedra espiritual que os seguia; ea rocha era Cristo "( 1 Cor 10: 1-4. ). Todas as pessoas 

foram orientadas pela nuvem que ia adiante deles; todos eles foram salvos da morte ou 

reenslavement pelos egípcios após a passagem pelo Mar Vermelho; todos eles foram 

salvos da fome e sede por graciosa provisão de Deus de maná para comer e água para 

beber no deserto; e todos eles tiveram a bênção de conhecer padrões justos de Deus por 



meio da lei. "No entanto," Paulo continua a dizer ", com a maioria deles Deus não estava 

bem satisfeito" ( 1 Cor. 10: 5 ). Embora todos os israelitas foram abençoados por Deus, a 

maioria deles não confiava nele e não foram salvos espiritualmente. 

Em seu livro As Cinco Pontos do Calvinismo, RL Dabney escreve: "o sacrifício de Cristo, 

certamente comprado para toda a raça humana um adiamento misericordioso do castigo 

efectuadas pelos nossos pecados, incluindo todas as bênçãos temporais de nossa vida 

terrena, todas as restrições Evangelho sobre depravação humana, ea oferta sincera do céu 

para todos. Pois, mas para Cristo, desgraça do homem teria seguido imediatamente após 

o seu pecado, como a dos anjos caídos fez "([Harrisburg, Pa .: Polvilhe Publications, 

1992], p . 62). 

"Você acha que despreza as riquezas da [de Deus] bondade, tolerância e paciência," Paulo 

pergunta retoricamente, "não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao 

arrependimento?" ( Rom. 2: 4 ). Deus graciosamente adia julgamento e chuveiros 

humanidade descrente com toda sorte de bênção, a fim de que eles se arrependessem e 

viessem a Ele na fé salvadora. Suas manifestações temporais de graça, no entanto, não 

são permanentes ou eterna. Um dia eles vão acabar. "Por causa de sua teimosia e teu 

coração impenitente," Paulo continua a alertar os incrédulos ", você está acumulando ira 

para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus" ( Rom. 2: 5 ). 

Em Sua morte expiatória, Cristo não salvar todos os homens espiritualmente, mas desde 

que os meios de salvação a todos os homens que seriam salvos. Em Sua graça 

incomparável, "Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento 

da verdade" ( 1 Tim. 2: 4 ). Enfatizando que mesmo verdade, Pedro escreveu: "O Senhor 

não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas é longânimo para 

convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao 

arrependimento" ( 2 Pedro 3: 9. ). Como nosso Senhor mesmo declarou em seu belo e 

familiar promessa: "Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para 

que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna "( João 3:16 , ênfase 

acrescentada; cf. João 6:51 ). O evangelho é uma boa notícia para todos os 

homens, porque eles não são todos eleitos ou porque Cristo morreu por cada um deles 

em particular, mas porque, como Jesus prometeu: " ninguém [que] entrar por mim, será 

salvo "( João 10: 9 , grifo do autor). 

Quando Deus chama a todos os pecadores a crer, Ele não comandá-los a acreditar que 

eles são divinamente escolhido ou que Cristo morreu especialmente para eles. Ele manda-

os a acreditar que Jesus Cristo morreu por todos os pecadores do mundo. Ele não oferece 

a salvação a uma pessoa, quer como eleito ou não eleger, mas simplesmente como um 

pecador. 

Em nenhum lugar Escritura ensina o que é comumente chamado de dupla 

predestinação. Deus não deterministically eleger alguns homens para a salvação e outros 

para a condenação. De uma forma que é inescrutável e incompreensível para nossas 

mentes finitas, a Palavra de Deus deixa claro que cada crente foi escolhido por Deus "Nele 

[Cristo] antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante 

dele" ( Ef. 1: 4 ). As Escrituras deixam igualmente claro que aqueles que não acreditam 

que são responsáveis e culpados por sua rejeição de Cristo (cf. Jo 3: 17-20 ). Jesus nos dá 

a certeza maravilhoso que "tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim 

de maneira nenhuma o lançarei fora .... E esta é a vontade daquele que me enviou, para 

que de tudo que Ele deu-me que eu não perde nada, mas o ressuscite no último dia "( João 

6:37 , 39 ; cf. 17: 2 ). Com essa certeza, Ele também dá a promessa de que "aquele que 



vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, ... e aquele que vem a 

mim de maneira nenhuma o lançarei fora" ( João 6 : 35 , 37 ). 

Em sua carta à igreja de Roma, Paulo explica ainda que "a quem [Deus] de antemão 

conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que 

ele seja o primogênito entre muitos irmãos; e aos que predestinou, esses também chamou; 

e aos que chamou, a esses também justificou; e aos que justificou, a esses também 

glorificou "( Rm 8: 29-30. ). Um pouco mais tarde, o apóstolo dá as promessas imortais 

que "todo aquele que crê nele não ficará desapontado" e "quem quer que invocar o nome 

do Senhor será salvo" ( Rom. 10:11 , 13). 

Mas a Bíblia não ensina o que pode parecer ser o corolário de que a verdade, que Deus 

predestina os incrédulos para o inferno. Como observado acima, Deus é por natureza um 

Salvador, e é incrédulos só que são responsáveis para o pecado que os envia para o 

inferno. O Senhor "quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento 

da verdade "( 1 Tim. 2: 4 , grifo do autor), "não querendo que nenhum pereça, senão 

que todos cheguem ao arrependimento "( 2 Ped. 3: 9 , grifo do autor). Os homens não são 

condenados porque Deus não os escolheu, mas porque eles não escolheram Ele. O Senhor 

diz para todos os incrédulos que ele disse aos judeus incrédulos em Jerusalém: "Em 

verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me 

enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a 

vida .... E você não tem a sua palavra permanece em vós, para que você não acredita que 

ele enviou .... e você não está disposto a vir a mim, que você tenha a vida " ( João 

5:24 , 38 , 40 ; cf. 08:24 ). Todos os homens não são salvos pela única razão de que "nem 

todos têm fé" em Jesus Cristo ( 2 Ts 3: 2. ). 

Não é a extensão da expiação que exclui algumas pessoas de salvação. Como João deixa 

claro em sua segunda carta, Jesus "Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não 

somente pelos nossos, mas também para os do mundo inteiro "( 1 João 2: 2 , ênfase 

adicionada). Jesus provou a morte por todos ( Hb 2: 9. ). A expiação foi suficiente porque 

Cristo era a perfeição divina e Deus completamente satisfeito. Se Deus escolheu cada 

pessoa que já viveu, não mais expiação seria necessário do que de Cristo. 

Em seus discursos e provérbios de Nosso Senhor Jesus Cristo, do século XVIII observou 

Scottish puritano João Brown escreveu, 

Não pode haver nenhuma dúvida na mente de uma pessoa que entende a doutrina da 

eleição pessoal, que aqueles que são realmente salvos são os objetos de um amor especial 

por parte de Deus; e que a ... Salvador tinha um projeto especial em referência a eles. Mas 

não pode haver dúvida de que a expiação de Cristo tem uma referência geral para a 

humanidade em geral; e que foi concebido como uma demonstração de amor da parte de 

Deus para a nossa raça culpada. 

Não apenas foi a expiação oferecida por Cristo Jesus suficiente para a salvação de todo o 

mundo, mas que se destinava e equipada para remover para fora do caminho da salvação 

dos pecadores em geral, cada bar que as perfeições do caráter moral divina e os princípios 

do governo moral divina apresentada .... Em consequência do que a expiação, cada 

pecador pode ser, e se ele acredita em Jesus certamente será, perdoados e salvos .... A 

revelação da misericórdia feita nos evangelhos se refere aos homens como pecadores, e 

não como pecadores eleitos. ([New York: Robert Carter & Bros., 1855], 1:33) 

O problema, portanto, não é na suficiência ou o alcance da graça de Deus. "Há um só 

Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se deu em 



resgate por todos "( 1 Tim. 2: 5-6 , ênfase adicionada). Sem nenhuma exceção, Deus 

chama todos os homens a fé em Seu Filho, Jesus Cristo, cujo sacrifício expiatório foi mais 

do que suficiente para cobrir todo o pecado que foi ou será cometida. 

O Espírito Santo revelou que grande verdade ao profeta Isaías, que declarou que "todos 

nós como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho" 

e depois de Cristo predisse que "o Senhor fez com que a iniqüidade de nós todos a cair 

sobre Ele "(Isaías 53: 6. ). João Batista testificou de Jesus: "Eis o Cordeiro de Deus que 

tira o pecado do mundo!" ( João 1:29 ). Paulo explica mais detalhAdãoente que, "se, pela 

ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus eo dom pela graça de um 

só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos .... Portanto, assim como através 

de uma transgressão não resultou a condenação de todos os homens, assim também por 

um só ato de justiça não resultou justificação de vida a todos os homens .... E a Lei veio 

em que a transgressão pode aumentar, mas, onde o pecado aumentou, transbordou a graça 

mais "( Rom 5:15. , 18 , 20 ; cf. 2 Cor 5: 14-15. ). A abundância da graça de Deus mais 

do que excede toda a depravação do homem. 

Mas nem todos os homens confiar na provisão graciosa e suficiente da salvação de 

Deus. Isso é sempre a razão, e a única razão, que a Escritura dá para uma pessoa não está 

sendo salvo. Bela promessa de Jesus em João 3: 16-17 é seguido pelo terrível aviso que 

"aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de 

Deus" ( v. 18 ) . Parte da obra do Espírito Santo é a "convencerá o mundo do pecado, da 

justiça e do juízo, por causa do pecado, porque não crêem em mim" ( João 16: 8-9 ). Em 

uma aparição após a sua ressurreição, Jesus reiterou que a verdade, dizendo: "Quem crer 

e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado" ( Mc 16:16 ). Pode-se dizer 

que a expiação de Cristo é suficiente para o mundo inteiro, mas é eficiente apenas para 

aqueles que acreditam. 

Deus chama o Seu povo, aqueles que já são salvos, para demonstrar o Seu poder salvador 

de suas vidas e, assim, mostrar que ele é um Deus salvador, para glorificá-lo e chamar os 

outros para Ele. "Agora, todas essas coisas são de Deus", Paulo declara: "que nos 

reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, 

que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo consigo mesmo, sem contar 

os pecados dos homens, e Ele nos confiou a palavra da reconciliação Portanto, somos 

embaixadores da parte de Cristo, como se Deus estivesse pedindo por meio de nós, nós 

te peço, em nome de Cristo, se reconciliarem com Deus. "( 2 Cor 5: 18-20. ) . 

A salvação do poder do pecado 

ensinando-nos a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos e 

viver de forma sensata, justa e piedosamente na idade atual, 
( 02:12 ) 

Como, em última instância importante como a salvação da penalidade do pecado é, major 

ênfase de Paulo nesta passagem é sobre a salvação de seu poder. Em Jesus Cristo, a graça 

redentora de Deus rompe o poder do pecado e do domínio em nossas vidas e nos dá uma 

nova natureza, que deseja a santidade. 

Instrui é de paideuō , que carrega os significados estreitamente ligados, do ensino, 

treinamento, disciplina, educação, e carinho. É o termo da qual nós temos pedagagy . O 

assunto do instrutor é "a graça de Deus", que, como já foi salientado, é personificada em 

Jesus Cristo, a encarnação da graça de Deus, que já apareceu e trouxe a salvação ( v. 



11 ). Revelado e personificada em Cristo, soberano graça salvadora de Deus não só é um 

libertador, mas também um professor, um guia, um conselheiro. Quando fomos salvos, 

nós imediatamente ficou sob a tutela de Deus através do Espírito Santo e através da Sua 

Palavra. "Agora nós não recebemos o espírito do mundo", Paulo explicou aos crentes de 

Corinto ", mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas 

dadas livremente a nós por Deus, que também falamos, não em palavras ensinadas pela 

sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, combinando pensamentos espirituais 

com palavras espirituais "( 1 Cor. 2: 12-13 ). "Nós temos", o apóstolo continua a dizer, a 

"mente de Cristo" muito ( v. 16 ). 

No capítulo 3 da sua carta à igreja de Roma, Paulo descreve a depravação total de cada 

ser humano, além de Jesus Cristo. Citando os Salmos, ele diz: "Não há justo, nem um 

sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus; todos se extraviaram, à uma 

se fizeram inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer "( Romanos 

3: 10-12. ; cf. Sl 14: 1-3. ; 53: 1-4 ). Por causa disso total escravidão ao pecado, "Não há 

temor de Deus diante de seus olhos" ( v 18. ; cf. Sl. 36: 1 ). "O homem natural não 

aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ele não consegue 

entender , porque eles são avaliados espiritualmente "( 1 Co 2:14. , grifo do autor). 

Paulo lembrou os crentes em Éfeso de sua antiga condição de pecado ininterrupto, 

dizendo: "Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais você 

anteriormente andou de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade 

do ar, do do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos 

nós outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos 

pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais " ( Ef. 2: 1-

3 ). Foi só por causa de Deus "sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com 

que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, [que Ele] nos deu vida juntamente 

com Cristo (pela graça sois salvos) , e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez 

assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus "( vv. 4-6 ). A pessoa que "está 

em Cristo, ... é uma nova criatura; as coisas velhas [ter] passaram; eis que tudo se fez 

novo" ( 2 Cor. 5:17 ). 

Conforme enfatizado em dois dos meus livros, O Evangelho Segundo Jesus (Zondervan, 

1988) e Fé Trabalho (Palavra, 1993), quando uma pessoa é genuinamente salvo, 

verdadeiramente convertido e deu uma nova vida em Jesus Cristo, há uma transformação 

não só da natureza, mas de viver. Não é possível, como aqueles que se opõem ao que eles 

chamam de "senhorio salvação" fortemente insistir para ser salvo da penalidade do 

pecado e não ser salvo do seu poder e domínio. Por causa da nova natureza do cristão e 

da habitação do Espírito Santo, ele simplesmente não pode continuar a viver em pecado 

absoluto, desprovida de qualquer evidência externa de sua natureza nova, santo e justo e 

da presença de próprio Espírito Santo de Cristo dentro de si. 

Por Sua graça divina, Jesus Cristo reprograma completamente nossos computadores, por 

assim dizer. Ele joga fora os discos antigos e exclui os programas anteriores e arquivos 

de-todos os quais foram permeadas com os erros e os "vírus" destrutivas -e graciosamente 

substitui-los com a sua verdade divina e da justiça. "Já estou crucificado com Cristo", 

Paulo testificou às igrejas da Galácia ", e já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim; 

ea vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou 

por mim "( Gal. 2:20 ). 

A Escritura não ensina que a perfeição sem pecado é possível nas vidas terrenas dos 

crentes. Embora Paulo podia dizer sinceramente: "Eu sou consciente de nada contra 



mim", ele imediatamente passou a dizer: "ainda não estou por esta absolvido" ( 1 Cor. 4: 

4 ). Ele testemunhou claramente que ele não tinha "já se tornou perfeito." . Mas 

"prossigo", disse ele, "a fim de que eu possa alcançar aquilo para o que também fui 

conquistado por Cristo Jesus Irmãos, eu não me considero como tendo prendeu dele ainda, 

mas uma coisa Eu: esquecendo o que está por trás e avançando para as que estão adiante, 

prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus 

"( Filipenses 3: 11-14. ). 

No entanto, uma pessoa que é divinamente nascer de novo não é mais sob o domínio do 

pecado e penetrante de Satanás. Ele tem uma nova natureza radical e é chamado e 

habilitado para reflectir a nova natureza de uma maneira radicalmente nova de viver. Pela 

obra de Deus Pai, que "estão em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria de Deus, 

justiça, santificação e redenção" ( 1 Cor. 01:30 ). A "graça e de verdade [que] foram 

realizadas por meio de Jesus Cristo" ( João 1:17 ) durante Seu ministério terreno está a 

ser realizado e evidente na vida de quem tem o seu nome e sua natureza. Eles têm 

"deixado de lado o velho homem com suas práticas do mal, e vos vestistes do novo 

homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou 

[eles]" ( Colossenses 3: 9-10 ) . 

Nosso presente vida terrena é um tempo de santificação, um processo bilateral de se tornar 

cada vez menos como o nosso velho e pecaminoso e mais e mais parecido com o nosso 

novo e cristão self. "Assim como você apresentou seus membros como escravos à 

impureza e à ilegalidade, resultando na ilegalidade", Paulo explicou aos crentes em Roma 

", assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça, resultando em 

santificação" ( Rom. 6:19 ) . 

Porque a santificação é negativo e positivo, que separa os crentes de pecado e para a 

justiça, para que, por isso, é misericordioso de Cristo instruindo dos crentes. 

Negativamente, o Senhor instrui -nos a negar desejos impiedade e mundanos. próprio 

poder de Cristo, através do trabalho de Sua habitação do Espírito Santo, não só nos 

adverte sobre, mas nos permite resistir e renunciar ao pecado. "Por isso, não deixe que o 

pecado reine em vosso corpo mortal que você deve obedecer às suas concupiscências", 

Paulo admoesta, "e não ir em apresentar os membros do seu corpo ao pecado, como 

instrumentos de iniqüidade; mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre . os mortos, e 

os vossos membros como instrumentos de justiça de Deus para o pecado não terá domínio 

sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça "( Rom. 6: 12-14 ). 

Para negar carrega a idéia de uma ação consciente, intencional da vontade. Isso significa 

dizer que não. É a confessar e conscientemente se afastar daquilo que é pecaminoso e 

destrutivo e se mover em direção ao que é bom e piedoso. Ele inclui o compromisso de 

um crente faz quando ele reconhece seu pecado e recebe a Cristo como Salvador e Senhor, 

bem como as inúmeras outras decisões que toma para negar e abandonar os desejos 

mundanos impiedade e que continuam a encontrar o seu caminho de volta para sua vida. 

Aqueles que defendem a noção reducionista que uma pessoa pode ser entregue a partir de 

inferno sem ser liberto do pecado contradiz o ensino claro de Cristo e seus 

apóstolos. Tanto João Batista eo próprio Jesus, o Messias que João anunciava, começou 

seus ministérios com chamadas para o arrependimento ( Mateus 3: 2. , 8 , 11 ; 04:17 ). Da 

mesma forma, a primeira obra do Espírito Santo, que Jesus iria enviar em seu nome, seria 

a de convencer os homens do pecado ( João 16: 8 ). Após o Espírito prometido havia 

descido no dia de Pentecostes, os que ouviram o sermão de Pedro "foram perfurados para 

o coração, e disse a Pedro e aos demais apóstolos: 'Irmãos, o que devemos fazer?" E Pedro 



disse-lhes: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para 

remissão dos vossos pecados" ( Atos 2: 37-38). 

Os cristãos não habitual e continuamente praticar o pecado, porque quando uma pessoa 

genuinamente acredita em Jesus Cristo, há uma separação divinamente com poderes 

de impiedade e os desejos mundanos. Impiedade traduz asebeia , que aqui se refere à 

falta de verdadeira reverência e devoção a Deus. É "contra toda impiedade e injustiça dos 

homens" que "a ira de Deus se revela do céu" ( Rom. 1:18 ). Uma pessoa cuja vida é 

caracterizada pela impiedade não pode ser verdadeiramente salvos, não importa o quão 

vocal e ortodoxa sua profissão de Cristo pode ser. 

O apóstolo João adverte: "Filhinhos, ninguém vos engane; aquele que pratica a justiça é 

justo, assim como ele [Cristo] é justo, aquele que pratica o pecado é do diabo; porque o 

diabo peca desde o princípio . O Filho de Deus se manifestou: para este fim, para que 

pudesse destruir as obras do diabo Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, 

porque a sua semente permanece nele;. e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus 

By. isso os filhos de Deus e os filhos do diabo são óbvias: quem não pratica a justiça não 

é de Deus "( 1 João 3: 7-10 ). 

Depois de dar uma longa lista de "as obras da carne ... que são: prostituição, impureza, 

sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, 

dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, e coisas semelhantes a estas, "Paulo 

declara" que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus ... Aqueles que 

pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências 

"( Gl 5: 19-21. , 24 ). 

Desejos mundanos se refere a pecados que, embora não tenha realmente cometido, que, 

no entanto, muito tempo para cometer. Estes desejos incluir todos os incontáveis paixões 

pecaminosas e os desejos que caracterizam o homem natural. Eles incluem "paixões da 

mocidade" ( 2 Tm 2:22. ), "concupiscências carnais" ( 1 Pe 2:11. ), e todos os outros 

"concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na ruína e perdição" ( 1 

Tim. 6: 9 ). Quando nós "andar pelo Espírito, [nós] não realizar" os desejos 

mundanos "da carne" ( Gl. 5:16 ). 

No lado positivo, Cristo graciosamente nos ensina a viver de forma sensata, justa e 

piedosamente na idade atual. Tendo sido declarado e feito justo pela nossa justificação 

através de Cristo, e fez capazes de comportamento justo por nossa confissão e do perdão 

de Deus pelo pecado, que, portanto, estão a praticar a justiça em nossa santificação. Deus 

ordenou nossas vidas em Cristo para ser vida de cada vez mais justiça, santidade e 

bondade. "Assim como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela 

justiça para a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor" ( Rom. 5:21 ). 

Sensibly traduz o advérbio sōphronōs , que carrega a idéia básica de ter uma mente 

sã. Paulo tem usado de outras formas de que a palavra quatro vezes anteriores, esta carta 

referindo-se a uma qualidade que deve caracterizar presbíteros / bispos ( 1: 8 ), homens 

mais velhos ( 2: 2 ), as mulheres jovens ( 2: 5 ), e os homens jovens ( 2: 6 ). O cristão que 

vive de forma sensata tem o controle sobre as questões da vida. Como observado 

no capítulo 3 deste comentário sob a discussão de 1: 8 , o crente sensato não permite que 

as circunstâncias ou a influência irresponsável dos outros para distraí-lo ou afetar seu 

próprio julgamento. Ele não só é cuidado para não se envolver em coisas que são imorais 

ou não espiritual, mas também evita as coisas que são simplesmente trivial e 

improdutivo. Pela capacitação e poder do Espírito Santo em sua pessoa interior 

resgatados, ele traz a carne não resgatados sob controle. 



Cristo também nos instrui graciosamente para viver retamente, obedecendo fielmente a 

Palavra de Deus, o padrão divino do que é certo, sem reservas. E Cristo graciosamente 

instrui-nos a viver segundo Deus, que tem o significado óbvio de íntima comunhão com 

nosso Pai celestial. 

Nossa instrução gracioso poderia ser visto como tridimensional. O primeiro, vivendo de 

forma sensata, poderia se relacionar com a mudança divina e continuar dentro de nós. A 

segunda, vivendo dignamente, se conecta com a nossa relação mudou para com os 

outros, salvos e não salvos. O terceiro, que vivem segundo Deus, pode referir-se a 

mudança da nossa relação com o próprio Deus. Já não somos seus inimigos, mas os Seus 

filhos. Nós já não ignorá-lo, blasfemar Ele, ou usar seu nome em vão, mas sim honrá-Lo 

em reverente adoração, louvor e adoração. 

Todos os três dessas mudanças, individual e colectivamente, dar provas distintas na idade 

atual do nosso renascimento espiritual. Eles estão vivendo e poderoso testemunho, 

dentro da igreja e perante o mundo, da economia e do poder de Jesus Cristo 

transformando. 

Para muitas pessoas, o único incentivo para ouvir o evangelho está vendo seu poder 

transformador produzir santidade, amor, paz, eo outro fruto do Espírito ( Gl 5: 22-23. ) 

na vida dos crentes. Como Paulo declara alguns versos mais tarde nesta carta a Tito, vidas 

transformadas por Deus são verdadeiramente "zeloso de boas obras" ( 2:14 ). Crentes 

fiéis são, portanto, de ser "o cuidado de envolver-se em boas ações", porque "estas coisas 

são boas e proveitosas para os homens" ( 3: 8 ). Somos salvos, a fim de que Deus pudesse 

demonstrar sua graça gloriosa, que produz em nós o desejo de fazer o que é certo e bom-

assim, dando glória ao nosso Senhor, e justa, impactando a vida dos não salvos em Seu 

nome. "Por esta razão," Paulo explicou a Timóteo: "Eu encontrei misericórdia [salvação], 

a fim de que em mim, o principal [dos pecadores, v. 15 ], Jesus Cristo pudesse demonstrar 

sua paciência perfeito, como um exemplo para aqueles que acreditaria nele para a vida 

eterna "( 1 Tim. 1:16 ). Como manda nosso Senhor, nós somos a "deixar o [nosso] luz 

diante dos homens, de tal forma que vejam as [nossas] boas obras e glorifiquem a [nosso] 

Pai, que está nos céus" ( Mat. 05:16 ). 

Ao contrário do que sustenta o fariseus e da maioria das religiões de origem humana, 

nenhuma quantidade de boas obras pode produzir um relacionamento correto com 

Deus. É, antes, o contrário: só um relacionamento correto com Deus (seguro através da 

confiança pessoal em Seu Filho, Jesus Cristo) pode produzir verdadeiramente boas 

obras. "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé", Paulo explica em sua carta à igreja 

de Éfeso, "e isto não vem de vós, é dom de Deus; não como resultado de obras, para que 

ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as 

quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas "( Ef. 2: 8-10 , ênfase 

adicionada). O transformado viva de que o apóstolo descreve em Tito 2: 1-10 só pode se 

tornar realidade através da obra divina e graciosa de salvação descrito em versículos 11-

14 . 

A salvação da presença do pecado 

procurando a bendita esperança ea manifestação da glória do 
nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo; ( 02:13 ) 

Uma das verdades maravilhosas implícitas nessa promessa é que um dia, quando a nossa 

salvação é aperfeiçoada, seremos glorificados, feito inteiramente como nosso Senhor em 



pureza e justiça. "Amados, agora somos filhos de Deus", João nos assegura, "e ainda não 

se manifestou ainda o que havemos de ser. [Mas] nós sabemos que, quando ele se 

manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos assim como Ele é "( 1 João 3: 

2 ). 

Esse futuro encontro abençoado com o nosso Senhor trará a remoção total e permanente 

do pecado de nossas vidas. Nem mesmo um traço permanecerá. Paulo podia dizer, 

portanto, aos crentes de Filipos: "Porque para mim o viver é Cristo eo morrer é lucro", 

porque ele tinha o "desejo de partir e estar com Cristo" esmagadora ( 01:21 Phil. , 23 ). O 

apóstolo também poderia dizer aos crentes em Roma ", que toda a criação geme e sofre 

as dores de parto, até ao presente. E não só isso, mas também nós mesmos, com as 

primícias do Espírito, igualmente gememos em nós mesmos, esperando ansiosamente 

nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo "( Rom. 8: 22-23 ). 

Procurando por traduz uma forma de particípio prosdechomai , que carrega os 

significados não só de saudade e espera, mas também de grande expectativa e certo. A 

esperança traduz Elpis , que, como prosdechomai , inclui a conotação de certeza 

confiante. É uma especialmenteabençoado, ou feliz, esperança dos crentes, porque 

Paulo não está falando de um desejo humano Apaixonado, mas sobre uma certeza 

divinamente prometido. Essa certeza é a manifestação da glória do nosso grande Deus 

e Salvador, Jesus Cristo. É por essa razão que o apóstolo chama, e que os cristãos ao 

longo dos séculos têm chamado, a bem-aventurada esperança, a esperança que está 

acima de todos os outros espera. 

Aparecendo é de epiphaneia , que tem as idéias profundas da descoberta, revelação, e 

divulgação. Paulo usa o termo tanto de primeira ea segunda vinda de Jesus. Na primeira 

"aparição de nosso Salvador Jesus Cristo," Ele "destruiu a morte, e trouxe vida e 

imortalidade à luz através do evangelho" ( 2 Tim. 1:10 ). Em Sua segunda vinda, Ele vai 

"julgar os vivos e os mortos" e estabelecer o Seu reino terreno ( 2 Tim. 4: 1 ). Enquanto 

isso, Seu povo deve "manter o mandamento imaculado, irrepreensível, até [que 

segundo] aparecendo de nosso Senhor Jesus Cristo "( 1 Tim. 6:14 , ênfase adicionada) e 

se alegrar que "no futuro, existe guardada para [os] a coroa da justiça, que o Senhor, justo 

juiz, vai prêmio ... a todos quantos amam a sua aparecendo "( 2 Tim. 4: 8 , grifo do autor). 

Eu não acho que Paulo está falando especificamente do-O Rapture momento em que, 

pouco antes de os sete anos de tribulação, Cristo aparece e receber todos os crentes, tanto 

vivos quanto mortos, a Si mesmo ( 1 Tessalonicenses 4: 13-17. ) - como distinta de Sua 

vinda em julgamento no final da Tribulação para estabelecer o Seu reino milenar, quando 

"o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os Seus anjos, e então 

recompensará a cada um segundo as suas obras" ( Mat. 16:27 ). Parece, sim, que o 

apóstolo está aqui se referindo a segunda vinda de Cristo em geral, quando Ele aparecerá 

em glória e poder, em vez de humildade e submissão, como em sua primeira vinda. 

Paulo está se concentrando no ponto culminante de nossa salvação, que será aperfeiçoado 

e completado quando o nosso Senhor chama-nos para o lugar que Ele preparou (cf. João 

14: 1-3 ), quando "todos seremos transformados, num momento , num abrir e fechar de 

olhos, ante a última trombeta;. porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão 

incorruptíveis, e nós seremos transformados Por isto que é corruptível se revista da 

incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade " ( 1 Cor 15: 51-53. ; 

cf. Mt 24: 30-31. ; 25:31 ). Paulo, portanto, poderia garantir-nos que "agora salvação está 

mais perto de nós do que quando no princípio cremos" ( Rom. 13:11 ). Mesmo enquanto 

permanecemos na terra, "a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o 



Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser 

conforme ao corpo da sua glória, pelo esforço do poder que Ele tem até sujeitar todas as 

coisas para si mesmo "( Fp 3: 20-21. ). Mesmo quando voltar à Terra para reinar com Ele, 

seremos untemptable e intocável pelo pecado. Na Nova Jerusalém, "não deixa de ser 

qualquer maldição, e do trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e seus servos o servirão, 

e verão o Seu rosto, e Seu nome estará em . suas testas E não deixa de ser qualquer noite, 

e eles não terão necessidade de a luz de uma lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor 

Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre "( Rev. 22: 3-5 ). 

A prestação do NASB ( o aparecimento da glória ) é uma tradução mais acurada do que 

a da KJV ("manifestação da glória"). Neste contexto, a glória, como a "graça" ( 2:11 ), 

"bondade" e "amor" ( 3: 4 ) não é simplesmente uma descrição de Cristo, mas também 

uma personificação. Em sua encarnação, sua primeira aparição, Cristo foi a graça 

personificada. Em sua segunda aparição, Ele será glória personificada. Ele será a glória 

Shekinah flamejante que Pedro, Tiago e João viram parcialmente revelado na 

transfiguração de Jesus ( Mateus 17: 1-8. ). 

O nosso grande Deus e Salvador é uma das muitas declarações de deslizamento nas 

Escrituras da divindade de Jesus Cristo (ver, por exemplo, João 1: 1-18 ; Rom. 9: 

5 ; Hebreus 1: 1-3. ). Alguns intérpretes afirmam que nesta 

passagem Deus e Salvador se referem a diferentes seres, o primeiro ( grande Deus ) ao 

Pai divino ea segunda ( Salvador ) ao Filho humano, Cristo Jesus. Mas que explicação 

tem vários problemas intransponíveis. Além das outras afirmações claras da divindade de 

Cristo na Escritura várias razões gramaticais encontrados em si mesmo esta 

passagem. Em primeiro lugar, há um só artigo definido ( o, tou ), que indica a 

singularidade e identidade de Deus e Salvador. Em segundo lugar, ambos os pronomes 

singulares no verso seguinte ("quem", hos ; e "si mesmo", Heauton ) remeter para uma 

única pessoa.E, embora o Antigo Testamento faz inúmeras referências a Deus o Pai, 

como grande, no Novo Testamento que a descrição é usado apenas o Filho de Deus (ver, 

por exemplo, Matt 05:35. ; Lucas 1:32 ; 7:16 ; Heb 10:21. ; 13:20 ). Talvez o mais 

importante, o Novo Testamento em nenhum lugar fala de aparecimento ou Segunda 

Vinda de Deus, o Pai, mas apenas do Filho. 

Salvação da posse por Pecado 

que deu a si mesmo por nós, para que Ele nos remir de toda 

iniqüidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas 
obras. ( 02:14 ) 

Em quarto lugar, e, finalmente, a salvação nos livra definitivamente da posse do pecado. 

A pessoa não regenerada está em total escravidão ao pecado. Paulo perguntou crentes em 

Roma, "Você não sabe que quando você se apresentar para alguém como escravos para 

obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da 

obediência para a justiça?" ( Rom. 6:16 ). Porque "temos sido unidos com [Cristo] na 

semelhança da sua morte", explica ele no início deste capítulo, "certamente seremos 

também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi 

crucificado com Ele, que o corpo do pecado seja desfeito, para que não devemos mais ser 

escravos do pecado; pois aquele que está morto está justificado do pecado "( 6: 5-7 ). 

Nosso gracioso Senhor entregou a Si mesmo por nós, para nos remir de nossa servidão 

ao pecado, entregando-nos de toda iniqüidade. Resgatar é de lutroō , que se refere à 



liberação de alguém mantida em cativeiro, como um prisioneiro ou um escravo, ao 

receber um pagamento de resgate. 

Paulo lembrou aos anciãos de Éfeso da sua obrigação de "estar em guarda para vós e por 

todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja 

de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue" ( Atos 20: 28 ). Pedro lembrou a seus 

leitores: "Você não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro da vossa vã maneira 

de vida herdado de seus antepassados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem 

defeito e sem mácula, o sangue de Cristo" ( 1 Ped. 1: 18-19 ). 

O objetivo do Filho de Deus vindo à Terra em sua encarnação foi "dar a sua vida em 

resgate por muitos" ( Mc 10:45 ). Como um sacrifício divino, Ele "entregou a si mesmo 

por nossos pecados, para que Ele possa nos livrar do presente século mau, segundo a 

vontade de nosso Deus e Pai" ( Gal. 1: 4 ). Como Paulo, todo o crente pode dizer com 

plena certeza: "Já estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo 

vive em mim; ea vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me 

amou e se entregou por mim "( Gal. 2:20 ). Ele graciosamente "deu a si mesmo por nós, 

como oferta e sacrifício a Deus como um aroma perfumado" ( Ef. 5: 2 ; cf. v. 25 ; 1 Tm 

2: 6. ). 

Paulo fala pela primeira vez de forma negativa, com foco na de Cristo redimir -nos de 

toda iniqüidade, a partir do "concupiscências carnais, que," como Pedro declara, "guerra 

contra a alma" ( 1 Pe. 2:11 ). 

Positivamente, também Cristo redime o seu povo, a fim de purificar para si um povo 

para o seu próprio poder. Paulo explica que a verdade maravilhosa mais plenamente 

em sua carta à igreja de Roma. "Graças a Deus", ele exulta, 

que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a 

que foram cometidos, e tendo sido libertados do pecado, fostes feitos servos da 

justiça. Estou falando em termos humanos por causa da fraqueza da vossa carne. Pois 

assim como apresentastes os vossos membros para servirem à impureza e à ilegalidade, 

resultando na ilegalidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à 

justiça para santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres em 

relação à justiça. Portanto, o que você, então benefício foram decorrentes das coisas de 

que agora vos envergonhais? Para que o resultado dessas coisas é a morte. Mas agora, 

libertados do pecado e escravizado a Deus, você deriva o seu benefício, resultando em 

santificação, e por fim a vida eterna. ( Rom. 6: 17-22 ) 

A fim de purificar para si um povo para o seu próprio povo, "também Cristo amou a 

igreja ea si mesmo se entregou por ela, para a santificar-la, tendo-a purificado por meio 

da lavagem de água pela palavra" ( . Ef 5:25 -26 ). O Senhor as pessoas "são uma raça 

eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que 

possais proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa 

luz" ( 1 Ped. 2: 9 ; cf. 1 Cor 6: 19-20. ). 

Da mesma forma que anteriormente estavam possuídos e escravizado pelo pecado, agora 

estamos possuídos por e escravizados para Jesus Cristo. Sua posse de Seu povo não é 

temporária, mas permanente. O próprio Senhor fez essa verdade bem claro. Como já 

mencionado, Jesus enfatizou repetidamente que uma pessoa que crê nele serão guardadas 

com segurança divina. "Tudo o que o Pai me dá virá a mim", ele disse, "e aquele que vem 

a mim de maneira nenhuma o lançarei fora .... E esta é a vontade daquele que me enviou, 

para que de tudo o que Ele deu-me que eu não perde nada, mas o ressuscite no último dia 



Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo mundo que vê o Filho, e crê nele, tenha a 

vida eterna;. E eu mesmo o ressuscitarei no último dia "( João 6:37 , 39-40 ). Em uma 

ocasião posterior Jesus repetiu a promessa de segurança eterna: "As minhas ovelhas 

ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem; e dou-lhes a vida eterna, e nunca 

hão de perecer, e ninguém as arrebatará . da minha mão Meu Pai, que as deu para mim, é 

maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai "( João 10: 27-29 ). Se a 

salvação fosse temporário, sujeito a ser perdido, então, por definição, não poderia garantir 

a vida eterna. Mas até mesmo o próprio Satanás não pode roubar um crente da 

salvação. Para ser capaz de fazer isso, ele teria que ser mais poderoso do que a Deus, que 

o fez e que, como Jesus deixou claro, é "maior do que tudo." 

Como povo redimido de Deus, damos ainda mais uma prova da nossa salvação por 

ser zeloso de boas obras, porque "somos feitura [de Deus], criados em Cristo Jesus para 

boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas" ( Ef 2:10. ; 

cf. Tito 3: 8 .) As boas obras não são para ser um complemento para nossa vida cristã, 

algo que fazemos em nossa conveniência, mas deve ser uma natural, integral, 

e zeloso parte do nosso cotidiano vivo. "Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo 

Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência 

das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo?" ( Heb. 9:14 ). O mesmo Espírito que nos 

purifica de "obras mortas" deseja substituí-los com obras vivas. 

Ele sempre foi o propósito de Deus para o seu povo para ser justo e santo como um 

testemunho da sua própria justiça e santidade perante o mundo incrédulo. "O Senhor 

declarou hoje que você seja o seu povo, um tesouro mais precioso, como Ele prometeu 

que," Moisés proclamou ao antigo Israel ", e que você deve guardar todos os seus 

mandamentos; e que Ele deve te exaltará sobre todas as nações que fez, para louvor, fama 

e glória, e para que você deve ser um povo consagrado ao Senhor vosso Deus, como Ele 

tem falado "( Dt 26: 18-19. ). No início de seu ministério, no Sermão do Monte, Jesus 

disse aos que acreditaram nele, "Brilhe a vossa luz diante dos homens, de tal forma que 

vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus" ( Mt . 

05:16 ). Enfatizando que mesmo verdade, Pedro escreveu: "Mantenha o seu 

procedimento no meio dos gentios, para que naquilo em que falam contra vós como de 

malfeitores, eles podem, por conta de suas boas ações, uma vez que observá-los, 

glorifiquem a Deus no dia da visitação "( 1 Ped. 2:12 ). Mais uma vez da própria boca do 

Senhor, não temos menos um padrão do que ser "perfeito, como o [nosso] Pai celeste é 

perfeito" ( Mat. 05:48 ). 

 

 

 

 

 



 

8. A autoridade do Pregador ( Tito 2:15 ) 

Fala estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Que 
ninguém desrespeito você. ( 02:15 ) 

Este único verso é uma das demonstrações mais claras e fortes na Escritura sobre a 

autoridade espiritual do homem a quem Deus chama para ministrar a Sua Palavra e 

apascentar o Seu povo. Porque a frase com toda a autoridade é a verdade fundamental 

tanto para o que precede e que segue neste versículo, o seu significado deve ser 

considerado em primeiro lugar. 

Autoridade traduz epitagē , que se refere a algo que está em sua ordem ou lugar. O termo 

passou a ser usado no sentido figurado de um oficial de comando, directiva, ou liminar. A 

forma verbal ( epitassō ) é usado de poder de Jesus sobre ambas as forças sobrenaturais 

de demônios ( Marcos 1:27 ; cf. 09:25 ; Lucas 04:36 ) e as forças naturais de "os ventos 

e da água" ( Lucas 08:25 ). Foi usado também da autoridade do rei Herodes para pedir ao 

carrasco para trazê-lo a cabeça de João Batista ( Marcos 6:27 ) e do sumo sacerdote, o 

comando de Ananias para "aqueles que estão ao lado dele para atacar [Paulo] na boca" 

como o apóstolo estava diante do Sinédrio em Jerusalém ( Atos 23: 2 ). Em seu apelo, em 

nome do escravo Onésimo, Paulo referiu Filemon (proprietário de escravos) a sua 

autoridade apostólica, dizendo: "Eu tenho bastante confiança em Cristo para te ordenar 

( epitassō ) para fazer o que é bom, mas por causa do amor que eu em vez apelar para 

você "( Fm. 8-9 ). 

Os judeus da época de Jesus foram usadas para seus líderes religiosos falando e agindo 

como se o que disse e fez carregava grande peso. Mas mesmo as pessoas comuns sentiu 

a diferença entre a ostentação religiosa e genuína autoridade espiritual. Depois de ouvir 

o Sermão da Montanha ", as multidões ficaram admirados com [de Jesus] ensino, pois 

Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas" ( Mt 7: 28-29. ). 

Escribas tinha visões religiosas rígidas e normas, baseadas em grande parte em 

interpretações proferidas pelos rabinos notáveis nos últimos quatro ou cinco 

séculos. Essas interpretações, ou tradições, eventualmente se tornou dogma e muitas 

vezes foram dadas mais honra do que as Escrituras. Em uma ocasião, um grupo de 

escribas e fariseus de Jerusalém repreendeu Jesus por permitir que seus discípulos a 

"transgredir a tradição dos antigos" por não lavar as mãos antes de comer. Jesus rebateu 

perguntando: "E por que vocês mesmos transgredir o mandamento de Deus por causa da 

vossa tradição? Porque Deus disse:" Honra teu pai e tua mãe ", e," Aquele que fala mal 

do pai ou da mãe, que ele seja condenado à morte '. Mas você diz: "Quem disser a seu pai 

ou a sua mãe:" Qualquer coisa de meus que você poderia ter sido ajudado por ter sido 

dado a Deus ", ele não é para homenagear o seu pai ou a sua mãe." E, assim, você 

invalidado a palavra de Deus por causa da vossa tradição "( Mat. 15: 1-6 ; cf. Marcos 7: 

8 ). Paulo declarou que, antes de sua conversão: "Eu estava excedia em judaísmo a muitos 

dos meus contemporâneos entre os meus compatriotas, sendo mais extremamente zeloso 

minhas tradições ancestrais" ( Gal. 1:14 ). 

Depois de Jesus primeira purificação do templo ", os príncipes dos sacerdotes, e os 

escribas, e os anciãos aproximaram-se dele, e começou a dizer-lhe:" Com que autoridade 



fazes estas coisas, ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? '"( Marcos 11: 

27-28 ). "Estas coisas" não se refere apenas à Sua expulsando os vendilhões do templo 

( vv. 15-16 ), mas também para o seu ensino autoritário ( vv. 17-18 ). Esses líderes sabiam 

que Jesus não tinha sido educado em uma escola de escribas ou pessoalmente tutelado 

por um rabino líder. Nem nunca creditar escribas ou rabinos venerados como a fonte de 

seu ensino. Quando os homens se recusou a responder a pergunta de Jesus sobre se o 

ministério de João Batista era do céu ou dos homens, Ele se recusou a responder a sua 

pergunta sobre a fonte de sua autoridade ( 29-33 vv.). 

A autoridade de Jesus não veio de um título eclesiástico, a formação de escriba, ou 

posição sacerdotal, nenhum dos quais Ele possuía. Também não vêm das crenças judaicas 

populares de sua época, muitos dos quais foram baseados em mitos, lendas e preconceito 

religioso e racial (cf. Tito 1:14 ). Ele claramente não veio de tradição rabínica. No Sermão 

da Montanha, Jesus especificamente exposto muitas dessas tradições como sendo muito 

aquém dos padrões de Deus. Um tal tradição afirmou: "Amarás o teu próximo e odeie o 

seu inimigo" ( Mat. 05:43 ). A primeira parte, amar o próximo, era bíblica ( Lev. 19:18 ), 

mas a segunda parte, odiando os inimigos, não era. Como muitas outras tradições no 

ensino rabínico, que a tradição era uma meia-verdade, o que torna ainda mais enganoso. 

Em uma ocasião, no templo, Jesus fez escolher a dizer aos líderes judeus a fonte de sua 

autoridade. "A minha doutrina não é minha", disse Ele, "mas daquele que me enviou. Se 

alguém está disposto a fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de 

Deus, ou se eu falo de mim mesmo" ( João 7: 16-17 ). Em outras palavras, se um judeu, 

ou qualquer outra pessoa, a busca sinceramente e obedece a Deus, o Pai, ele vai 

reconhecer a autoridade divina do Filho. "Quando você levantar o Filho do Homem," Ele 

disse que, alguns dias depois ", então você vai saber que eu sou, e que nada faço por mim 

mesmo, mas falo destas coisas como o Pai me ensinou" ( João 08:28 cf.; 38 

vv. , 40 ; 12:49 ). 

Se Jesus, o Filho sem pecado e perfeita vontade de Deus, limitou-se a falar nada durante 

a sua encarnação, exceto a verdade Ele recebeu de Seu Pai, quanto mais deve aqueles que 

foram chamados para o Seu ministério falar apenas sobre a autoridade das Escrituras 

divina. Este princípio é consistente com o que Paulo escreveu em Tito 1: 9 e 2: 1 (, bem 

como com o seu comando a Timóteo: "Prega a palavra" . 2 Tim 4: 2 ). 

O pregador é chamado para interpretar com precisão e proclamam a Escritura com 

simpatia, compaixão e humildade. Mas ele também tem o encargo divino para apresentar 

a verdade bíblica com forte autoridade, comandando o povo de Deus para ouvir, crer e 

obedecer a Palavra de Deus. 

É igualmente importante, no entanto, para entender que nenhum pastor tem autoridade de 

qualquer espécie fora da Palavra de Deus. Em um artigo de jornal intitulado "O Pregador 

e Pregação", teólogo JI Packer escreve: 

Pregação que não exibe a autoridade divina, tanto no seu conteúdo e na sua forma, não é 

a substância, mas apenas a sombra da coisa real .... 

[No entanto,] a Bíblia é o pregador real, e o papel do homem no púlpito ou a conversa de 

aconselhamento é simplesmente deixar que as passagens dizem que sua peça por ele .... 

Para o pregador para chegar ao ponto em que já não atrapalha ou obstrui o seu texto de 

falar é o trabalho mais difícil do que às vezes é realizado. No entanto, não pode haver 

disputando que esta é a tarefa. ( Presbiteriana Reformada e Journal, Outono 1986, pp. 

11, 18) 



Enquanto ele é fiel à Palavra de Deus, um pastor tem o privilégio incrível de ministrar 

com dado por Deus autoridade. Ele não é chamado para compartilhar idéias ou opiniões 

pessoais, a filosofar ou mesmo teologizar, e certamente não para entreter com palavras 

que apelar aos caprichos e preconceitos daqueles a quem ele ministros (cf. 2 Tm 4: 3. ). 

O pregador deve colocar-se fora do caminho e deixar que a Palavra de Deus fala através 

dele sem impedimentos. Não importa o que a sua formação, experiência ou habilidades 

pessoais, ele tem espiritual autoridade apenas na medida em que o que ele diz está em 

conformidade com a Palavra de Deus. Mas, como com o próprio ensinamento de Jesus, 

quando um ministro de Deus se proclamar fielmente que a Palavra, aqueles que rejeitam 

seu ensino rejeitar a verdade de Deus e são tão responsáveis por sua rejeição como se o 

Senhor tivesse falado a verdade com seus próprios lábios. É nesse caminho, e só assim, 

que um pastor é capaz de falar com autoridade espiritual. É também nesse sentido que ele 

é ordenado a falar com autoridade espiritual. 

Uma breve digressão a partir do texto vai ajudar a enfatizar a importância da linha bíblico 

da autoridade pastoral. Tal como no passado, a igreja hoje é atormentado por muitos 

falsos tipos de autoridade. O primeiro pode ser chamado pessoal. Alguns pastores 

assumem autoridade sobre a vida das pessoas em matéria de opções e questões temporais, 

empunhando controle ditatorial. Essa é falsa autoridade. Outros afirmam que Deus é 

obrigado a dar uma resposta positiva a todas as exigências que fazem sobre ele "em nome 

de Jesus." Mas um pedido que não é feito em um espírito de mansidão e obediência, e 

que é de alguma forma contrária à Escritura e para os propósitos de Deus não pode 

justamente ser feita em nome de Jesus. Tudo o que é verdadeiramente pediu ou feito em 

seu nome (cf. João 14: 13-14 ) é pedido e feito de acordo com a Palavra revelada de Deus 

e com o espírito de humildade e submissão total à vontade do Pai. Os pastores não têm 

autoridade espiritual pessoal em tudo. Eles falam com autoridade somente quando eles 

falam a Palavra de Deus com precisão. Eles podem ter uma visão sobre questões terrenas, 

tem uma medida incomum de senso comum, e ser inteligente e sábio, mas nenhum desses 

atributos fazem o que eles dizem espiritualmente autoritário. Eles não podem comandar 

como representantes de Deus, exceto quando falam as Escrituras. 

Outros que têm posições oficiais na igreja se arrogam autoridade que não só não é 

concedida na Palavra de Deus, mas que, em muitos casos, contradiz claramente que a 

Palavra. Eles podem, por exemplo, afirmam ter poder apostólico-like sobre a doença, os 

demônios, e até mesmo Satanás. Eles às vezes invocar o poder sobre os anjos, 

presumindo-se para comandar os servos santos de Deus para fazer a sua própria licitação 

humano. Mas eles comando em áreas onde eles não têm a menor competência. 

Enquanto Paulo estava ministrando em Éfeso, "alguns dos exorcistas judeus, que iam de 

um lugar para outro, tentou nomear sobre os que tinham espíritos malignos o nome do 

Senhor Jesus, dizendo:" Eu te conjuro por Jesus a quem Paulo prega. ' E sete filhos de 

Ceva, um dos principais sacerdotes judeus, estavam fazendo isso, o espírito maligno, 

respondendo, disse-lhes: "Eu reconheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas quem é você? '" 

(. Atos 19: 13- 15 ). A conseqüência da presunção desses homens foi imediata, doloroso 

e constrangedor. "O homem, no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles e 

subjugado todos eles e dominou-los, para que eles fugiram daquela casa nus e feridos. E 

isto tornou-se conhecido de todos, tanto judeus como gregos, que viviam em Éfeso; e caiu 

temor sobre todos eles, eo nome do Senhor Jesus era engrandecido "( vv 16-17. ). 

Uma segunda área de autoridade presumida é eclesiástico. Alguns cultos e organizações 

da igreja afirmam empunhá-la. Por exemplo, há mais de 1500 anos, a Igreja Católica 



Romana tem alegou ser a única verdadeira Igreja de Jesus Cristo e, muitas vezes 

reivindicou autoridade sobre os governos humanos e da sociedade, de fato sobre as almas 

dos homens. Embora a igreja afirma que a Escritura é a Palavra de Deus, sustenta que, 

porque foi dado por meio da igreja, a igreja por isso está acima Escritura, e não sob 

ela. Porque ele acredita ser a única igreja verdadeira, a Igreja Católica também afirma que 

ele é o único intérprete confiável da Bíblia e do canal através do qual a revelação divina 

tem sido, e continua a ser, uma vez. De acordo com o dogma católico, quando o papa fala 

ex cathedra (literalmente, "a partir da cadeira", isto é, a partir da cadeira papal, ou trono), 

ele fala com autoridade divina. Também é afirmado que as tradições que compõem o 

magistério, os pronunciamentos acumulados dos conselhos da Igreja e decretos papais, 

mantenha a mesma autoridade que a Bíblia. A Igreja Católica se atreve a conceder aos 

seus sacerdotes a autoridade para perdoar pecados, e não apenas quando prescrito 

confissão é feita, mas também através últimos ritos (extrema-unção), mesmo se uma 

pessoa é completamente inconsciente no momento. Toda essa autoridade é feito pelo 

homem e falso. 

Um terceiro tipo de autoridade é equivocada intelectualismo, a noção de que as próprias 

idéias transportar autoridade. Os períodos do Renascimento e do Iluminismo trouxe 

confiança sem reservas na habilidade do homem para resolver os seus próprios problemas 

e determinar seu próprio destino longe de Deus ou de qualquer outro poder 

sobrenatural. Para muitas pessoas, a razão foi elevada praticamente ao status de 

divindade. 

Poder intelectual do homem é um dom da graça de Deus para as criaturas que Ele fez à 

Sua imagem. Mas esse dom divinamente outorgado não é suficiente para levar os homens 

a Deus. Como todos os outros aspectos do seu ser, o intelecto do homem foi corrompida 

pela queda.Paulo deixa claro em sua carta à igreja em Roma que "o que se sabe sobre 

Deus é evidente dentro" mesmo os homens injustos e rebeldes; "Porque Deus tornou 

evidente para eles. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis, o seu eterno 

poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo percebidos por meio do 

que tem sido feito, de modo que eles fiquem inescusáveis" ( Rom. 1: 19-20 ). A 

esmagadora evidência não só da existência de Deus, mas também do seu poder e glória é 

inevitável. Mas, apesar de que a prova, a humanidade pecadora não honrar a Deus, nem 

lhe deram graças. Porque os homens de confiança em seu próprio intelecto e estão 

determinados a ter o seu próprio caminho, eles se tornam fúteis em suas especulações, eo 

seu coração insensato se obscureceu ( 21 v. ). A melhor das idéias humanas são 

impotentes para transformar a alma, para trazer vida espiritual, para fazer uma nova 

criação, ou para quebrar o poder do pecado. 

Em nossos dias, muitos teólogos e biblistas pensam que têm autoridade sobre a 

Bíblia. Eles presumem que a sua educação e erudição qualifica-los para decidir se e 

quando a Escritura é verdadeira e obrigatória. Em um nível menos acadêmica, mas 

igualmente desastroso, muitos pastores supor que, com as suas próprias habilidades e 

conhecimentos, eles podem ajudar as pessoas a resolver os seus problemas e superar o 

que quer deficiências morais, espirituais ou emocionais que possam ter. Mas Paulo diria 

a essas pessoas o que, segundo ele, quase dois mil anos atrás, para os crentes na cidade 

mundana-wise de Corinto: "Quando vim para vós, irmãos, eu não o fiz com ostentação 

de linguagem ou de sabedoria, anunciando-vos . o testemunho de Deus Porque decidi 

nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado "( 1 Cor. 2: 1-2 ). 

Um quarto tipo de autoridade enganado, talvez a dominante em nossos dias, é 

experiencial. Tais declarações como "Eu sei que isso é certo (ou verdadeiro), porque eu 



sinto que é" são tragicamente comum, mesmo entre os cristãos. Mas a intuição é não 

saber. Sentimento e emoção não pode discernir a verdade e não têm necessariamente 

relação com a verdade. Não há confiabilidade ou autoridade na mera experiência. 

No entanto, é comum que as pessoas acreditam que algo é verdade, simplesmente porque 

eles sentem que é verdade ou porque experimentam algo que os leva a concluir que ela é 

verdadeira. Com total desrespeito para estudo bíblico cuidadoso e interpretação, que 

caprichosamente maltratar a verdade e, assim, perder a verdadeira autoridade espiritual. 

O desafio para o pregador é a de manter a sua própria intuição e experiência fora do texto 

e para manter-se fora do sermão para que a voz de Deus por si só é ouvido. Novamente 

JI Packer oferece uma visão útil: 

A auto-projeção ... enfraquece e corrói a autoridade. Se por suas palavras e forma o 

pregador focaliza a atenção sobre si mesmo, modelando assim alguma modalidade de 

auto-absorção ou auto-satisfação ao invés de resposta humilde para a palavra que ele 

proclama, ele se opõe a toda a possibilidade de sua canalização qualquer senso de 

autoridade divina: o que ele não se sente a si mesmo não pode mediar para os 

outros. Tiago Denney disse em algum lugar que você não pode dar a impressão de tanto 

que você é um grande pregador e que Jesus Cristo é um grande Salvador; ele poderia ter 

acrescentado: ou que o Senhor é um grande Deus. Deus-projeção e Cristo-projeção, em 

vez de auto-projeção é a maneira de se comunicar e gerar em ouvintes de um senso de 

autoridade divina em sua pregação. A auto-suficiência no ato da pregação é mais um 

obstáculo para a verdadeira autoridade na pregação, assim como a auto-projeção é. Ele 

também tem o efeito de induzir os ouvintes para assistir ao mensageiro em vez da 

mensagem, em outras palavras, para o homem, em vez de Deus, e autêntica autoridade é 

eliminada quando isso acontece. ("A partir da Escritura para o Sermão," Ashland 

Theological Journal, vol. xxi [1990], p. 50) 

Congregações que durante décadas ouviram apenas percepções de um pregador e 

aprenderam as teorias psicológicas e sociais mais recentes estão chocados e ofendidos 

quando ouvem "Assim diz o Senhor." Para eles, a verdade e as normas da Escritura 

parecem desamor, inibindo, e ultrapassada. E o homem de Deus que prega que a verdade 

e mantém fiéis a essas normas divinas é o próprio considerado insensível, julgador, sem 

amor, e talvez até mesmo irrelevante. 

Muitos fiéis simplesmente não querem ouvir autoritária e exigente pregando sobre um 

autoritário e exigente Deus. Como aqueles sobre os quais Paulo alertou Timóteo, eles não 

estão dispostos a "suportarão a sã doutrina; mas querendo ter comichão nos ouvidos, eles 

... amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências" ( 2 Tim 4: 

3. ). Em nossos dias, não há falta de pregadores que estão dispostos a obrigar tais ouvintes 

egocêntricos. De um modo geral, a pregação mais popular é tolerante, anedótico, 

entretenimento, construção de ego, e, acima de tudo, nunca de confronto ou 

dogmático. Ela ofende nenhum orgulho, perturba nenhuma consciência, e é um claro 

reflexo do espírito humanista da época, em que a tolerância ea unidade a qualquer custo 

são as virtudes supremas. 

É essencial para pregar a Palavra com autoridade, a fim de neutralizar a rejeição orgulhosa 

da verdade e da autoridade de Deus que é a raiz de todos os pecados. Satanás se rebelado 

contra Deus no céu e mais tarde atraído o homem a se rebelar contra Deus na 

terra. Consequentemente, o homem caído não tem respeito pela lei de Deus, a vontade de 

Deus, a santidade de Deus, ou a soberania de Deus. E quando Deus e Sua Palavra são 

rejeitadas, é inevitável que os absolutos morais e espirituais são rejeitados. Todas as 



crenças e todos os padrões se tornam relativos e opcionais, uma questão de escolha 

pessoal. Apenas uma palavra autorizada de Deus que se ouve, acredita, e obedeceu pode 

salvar os pecadores de sua rebelião. 

A geração de pais que não conseguiram disciplinar seus filhos adicionou à mentalidade 

anti-autoridade, e eles têm produzido uma geração de jovens que não respeitam seus pais, 

seus professores, a polícia ou o governo, para não mencionar Deus . Essa rebelião geral 

contra e resistência à autoridade, é claro, agravado quando ambos os pais trabalham e têm 

pouco tempo para os seus filhos. Ainda mais destrutivo é o divórcio, especialmente 

quando acompanhada pela infidelidade sexual, abuso físico e mental, ou álcool e da 

toxicodependência dos pais.Pregando com autoridade para tal geração é um desafio. 

Por mais de meio século, as filosofias educacionais ter acomodado ressentimento natural 

de autoridade, exaltando os direitos pessoais, escolha pessoal, de independência pessoal, 

auto-expressão e auto-suficiência. Durante este tempo, a mídia secular tem empreendido 

uma campanha cada vez maior contra a autoridade parental-social, religiosa, polícia, e 

política. Vingança pessoal e desobediência civil são glorificados como respostas 

legítimas a injustiça, real ou percebida. 

Até mesmo muitos líderes da igreja estão longe de serem modelos de virtude e 

integridade. Escândalos morais e éticos que envolvem pregadores e líderes de 

organizações cristãs tornaram-se quase banal e causar danos devastadores para uma igreja 

já enfraquecida que tenha sido infectado por aqueles que rejeitam a autoridade. 

A mensagem que Tito era proclamar com autoridade é resumida na frase com a qual o 

verso begins- essas coisas, que remete para o que Paulo tenha mencionado até agora neste 

capítulo a respeito da vida santa e do evangelho precioso, resumida na frase " as coisas 

que são ajustadas para a sã doutrina "( 2: 1 ). Foram essas verdades divinas que Tito era, 

por sua vez, a falar, exorta e repreende como ele ministrava nas igrejas na ilha de Creta. 

Falar (de laleō ) aponta para a responsabilidade do pastor para pregar, anunciar, revelar 

e divulgar, com a intenção de tornar clara verdade de Deus, de modo que aqueles que 

ouvem podem entender. Pregação bíblica cuidadosa e fiel lhes dá o conhecimento do que 

a verdade. 

Exortar é de parakaleo , que carrega as idéias de suplicando, implorando, e 

suplicando. Trata-se de mais do que simplesmente declarando e explicando verdade. O 

pregador que exorta procura por todos os meios à sua disposição para persuadir e 

incentivar seus ouvintes não simplesmente de entender, mas para crer na verdade de Deus. 

Considerando exortar é um comando positivo para fazer o que é 

certo, reprovar ( elencho ) é um comando negativo significa "para convencer e correto 

que ainda não reconhecer ou admitir que ele deve se afastar do que é errado." William 

Barclay escreve: "Os olhos do pecador deve ser aberta para o seu pecado. A mente do 

equivocada deve ser levado a perceber o seu erro. O coração dos desatentos deve ser 

esfaqueado ampla acordado. A mensagem cristã não é ópio para enviar homens para 

dormir, mas não é garantia confortável que tudo vai dar certo É um pouco a luz ofuscante 

que mostra os próprios homens como elas são e Deus como Ele é "(. As Cartas a Timóteo, 

Tito e Filemom [Filadélfia: Westminster, 1960] , p. 296). 

Resumindo, o pregador deve se esforçar para trazer os seus ouvintes a entender, crer e 

obedecer a verdade de Deus. 



Admoestação fechamento de Paulo neste capítulo, Que ninguém desrespeito 

você, acrescenta músculo para o comando a falar com autoridade. A frase que 

ninguém permite claramente para nenhuma exceção. Nenhum crente deve ser autorizado 

a rejeitar ou ignorar a verdade de Deus. Com efeito, Paulo está dando uma chamada para 

a disciplina da igreja, conforme descrito em Mateus 18: 15-17 , 1 Coríntios 5: 1-2 e Tito 

3: 10-11 . 

O desrespeito é de periphroneō , que tem o significado literal de "pensar em torno de 

algo, geralmente com a Proposito de evasão." Eventualmente, a palavra passou a ser 

usada quase exclusivamente no sentido negativo de fortemente em desacordo com uma 

idéia e de tratá-la com desrespeito ou desconsideração. A verdade de Deus deve ser 

proclamada com autoridade e obediência a ele exigiu na igreja. Sem desobediência pode 

ser tolerada ou ignorada. 

 

9. A responsabilidade do cristão em uma 

sociedade pagã ( Tito 3: 1-8 ) 

Lembre-os de estar sujeitos aos governadores e autoridades, que 

sejam obedientes, e estejam preparados para toda boa obra, para 

difamar ninguém, para ser controverso, moderados, mostrando 

toda a consideração por todos os homens. Porque também nós 

éramos outrora insensatos nós mesmos, desobedientes, 

extraviados, servindo a várias paixões e deleites, gastando a nossa 

vida em malícia e inveja, odiosos, odiando um ao outro. Mas 

quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador e Seu amor 

pela humanidade apareceu, Ele nos salvou, e não com base em 

ações que nós temos feito em justiça, mas de acordo com a Sua 

misericórdia, pela lavagem da regeneração e renovação pelo 

Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por 

meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, que, sendo justificados pela 

sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida 

eterna. Esta é uma declaração de confiança; e sobre estas coisas 

que eu quero que você fale com confiança, de modo que aqueles 

que acreditavam que Deus pode ter o cuidado de envolver-se em 

boas ações. Essas coisas são boas e proveitosas para os 
homens. ( 3: 1-8 ) 

Aqui Paulo se move de como os crentes devem viver na igreja ( capítulo 2 ) a forma como 

eles estão a viver em sociedade. Esta é uma seção crucial da instrução para hoje. Os 

Estados Unidos, essencialmente, é agora uma nação pagã. Depois de ter sido abençoado 

com cerca de 150 anos de forte Cristão, a influência bíblica, o nosso país foi diminuindo 

rapidamente, especialmente durante a última metade do século XX. Milhões de 

americanos continuam a frequentar a igreja regularmente, e muitos mais se consideram 

cristãos. De acordo com pesquisas, a maioria dos americanos afirmam crer em Deus. Mas 

o ateísmo prático e relativismo moral dominaram nossa sociedade há muitas 

décadas. Para a maior parte, os poucos vestígios do cristianismo ainda refletidas em nossa 

cultura são fracas e comprometer. Um número crescente desses vestígios tornaram-se 

apóstata ou cultual. 



Muitos observadores têm que se refere a este período nos Estados Unidos, e na sociedade 

ocidental em geral, como pós-cristã. Por qualquer medida, é certamente sub-

cristã. Embora muitas partes da nossa cultura ainda usam algum tipo de máscara religiosa, 

na realidade, é em grande parte pagã. Por meio de seus líderes, seus órgãos legislativos, 

bem como os seus tribunais que não tiver adoptado simplesmente um não-cristão, mas 

uma postura anti-Cristão distintamente e agenda. Qualquer coisa e tudo o que é 

explicitamente cristã e bíblica tem sido varrida sob tais formas como a separação de igreja 

e estado, direitos iguais, e tolerância religiosa e moral. 

Os muitos princípios bíblicos e os padrões que antes eram parte do tecido de nosso país, 

e que forneceram os benefícios culturais inegáveis da moral, já não existem 

mais. Qualquer que seja a sua forma ou benefícios práticos podem ter sido, o cristianismo 

cultural está morto. A auto-expressão, a liberdade moral, o materialismo, hedonismo e 

são os deuses prevalecentes. Esses deuses, tão claramente como qualquer pagão nos 

antigos panteões gregos ou romanos, inevitavelmente gerou o colapso epidemia de 

famílias, filhos ilegítimos, males sexuais de todos os tipos, de crescimento inigualável de 

dependência de drogas e crime, ea destruição gratuita de bebês em gestação. Em nome 

do progresso intelectual e científica, filosofias ímpios dominam há muito tempo o ensino 

privado secular, assim como muito. 

Não surpreendentemente, a maioria daqueles que cresceram nesta sociedade Padrãoless 

resistir fortemente qualquer tipo de comportamento controlado. Consequentemente, não 

temos leis suficientes para cobrir o rápido aumento e mais sofisticadas formas de 

crime. Também não temos policiais suficientes para prender infratores da lei, tribunais 

suficientes para julgá-los, ou prisões suficientes para os prender. 

O renascimento espiritual da década de 1970 varreu os campi de muitas faculdades e 

universidades. Apesar dos excessos e distorções que Satanás inevitavelmente usa para 

tentar frustrar a obra do Espírito Santo, muitos estudantes receberam a Cristo como 

Salvador e Senhor.Batismos em massa foram realizados em rios, lagos e até mesmo 

oceanos. Nesse mesmo período de tempo testemunhou o lançamento de várias novas 

versões da Bíblia Inglês. Publicação e difusão Cristão teve um crescimento notável, e um 

vento inegável do Espírito soprava. De muitas maneiras, esses dias causou cristãos 

evangélicos para se alegrar. Compreensivelmente, muitos crentes esperado que o 

movimento para inaugurar um novo dia de bênção. 

Mas o renascimento dos anos setenta logo se transformou em o deboche dos anos oitenta 

e noventa. Muitos líderes do governo, educadores, celebridades, estudantes 

universitários, e grande parte da sociedade, em geral, tornou-se abertamente depreciativa 

de padrões bíblicos de moralidade e do cristianismo como um todo. Leis foram escritas, 

as decisões judiciais foram feitas, e foram aprovadas normas-nível da escola do jardim de 

infância através de pós-graduação que eram declarAdãoente desprezo da religião em geral 

e do cristianismo bíblico em particular. 

Evangélicos se tornou tão ressentido dessa tendência secular, como haviam sido 

incentivados pelo reavivamento espiritual que a precedeu. Os crentes ficaram alarmados 

que legislaturas, tribunais e administrações começou a sancionar abertamente 

comportamento sexual desviante, especialmente a homossexualidade. Eles ficaram 

enojados que em muitos, se não a maioria, cursos de educação sexual em escolas públicas 

os únicos perigos reais para os adolescentes que são sexualmente ativos são mantidos a 

ser doenças sexualmente transmissíveis ou gravidez indesejada. Eles são repelidos que os 

criminosos estão sendo exonerado e vítimas inocentes desconsiderada. Eles estão 



revoltados que os padrões bíblicos de ética são descarAdãoente rejeitada e que a 

vulgaridade, profanidade, e blasfêmia não só tornaram-se desculpado, mas admirado. 

Em reação à escalada rápida e penetrante de imoralidade e impiedade, os crentes se 

tornaram tanto triste e irritado. A hostilidade entre alguns deles tem sido ainda 

intensificados quando descobrem que seus impostos estão sendo usados para financiar 

idéias e práticas que apenas algumas gerações atrás foram condenadas até pela maioria 

dos secularistas. Eles temem por suas crianças e ainda mais para os seus netos por causa 

do tipo de mundo em que vai nascer, educado, e tem que viver. 

Muitos líderes cristãos bem-intencionados criaram organizações para neutralizar 

influências e ataques anti-cristãos. A tentativa de combater fogo com fogo, por assim 

dizer, as organizações cristãs, editores e organismos de radiodifusão têm procurado 

combater idéias e programas anti-cristãs usando táticas não-cristãs. Eles decidiram que é 

hora de levantar-se para os seus "direitos" e têm guerra declarada contra a cultura não-

cristã predominante, especialmente a mídia nacional liberal. Eles tornaram-se hostil para 

os incrédulos, os mesmos que Deus os chamou para amar e alcançar com o evangelho. 

Mas nem o Novo Testamento, nem o exemplo da igreja primitiva justifica tal 

mentalidade. A causa de Cristo não pode ser protegida ou expandidas pela intimidação 

social, mais do que por decreto governamental ou conquista militar. A nossa é uma guerra 

espiritual contra as ideologias e crenças humanas que são criados contra Deus e que só 

pode ser conquistado com sucesso com a arma da Palavra (ver 2 Cor. 10: 3-5 ). Em seu 

livro O EvAngelicalal Púlpito, João Seel escreve: 

A fé politizada, não só embaça as nossas prioridades, mas enfraquece a nossa lealdade. A 

nossa cidadania primário não está na terra, mas no céu .... Embora alguns evangélicos 

seria negar esta verdade em teoria, a linguagem da nossa cidadania espiritual começa 

freqüentemente envolvido no vermelho, branco e azul. Ao invés de agir como 

estrangeiros residentes de um reino celestial, muitas vezes nós som [e agir] como 

apologistas residentes para a América Cristão .... A menos que nós rejeitamos a falsa 

confiança na ilusão da América cristã, o evAngelicalalismo vai continuar a perverter o 

evangelho e frustrar uma verdadeira identidade bíblica .... 

EvAngelicalalismo americano está agora coberto por camadas e camadas de atitudes em 

forma historicamente que obscurecem nosso núcleo bíblico original. ([Grand Rapids: 

Baker, 1993], pp. 106-7) 

Devemos repudiar nossas lealdades confusas e preocupações para o mundo passar e 

deixar de lado os nossos esforços equivocados de mudar a cultura externamente. Para 

permitir que os nossos pensamentos, planos, tempo, dinheiro e energia para ser gasto 

tentando fazer um cristão América superficialmente, ou para colocar um verniz de 

moralidade todo o mundo, é distorcer o evangelho, interpretar mal a nossa vocação divina, 

e desperdiçar nosso Deus recursos -given. Não devemos enfraquecer nossa missão 

espiritual, obscurecer a nossa prioridade de proclamar o evangelho da salvação, ou tornar-

se confuso sobre a nossa cidadania espiritual, lealdades e obrigações. Estamos a mudar a 

sociedade, mas proclamando fielmente o evangelho, o que muda a vida no interior. 

Como esta passagem em Tito e muitos outros no Novo Testamento deixar claro, não 

devemos ficar tão envolvido em tentar forçar o comportamento social em conformidade 

com os nossos padrões que nos tornamos inimigos daqueles nosso Senhor nos chamou 

para vencer a si mesmo. Devemos rejeitar o pecado e nunca comprometer os padrões da 

justiça de Deus. Mas também nunca deve se engajar em difamação e difamação dos 



pecadores perdidos que compõem nossa cultura corrupto. Quando os cristãos se tornar 

político, os pecadores se tornar o inimigo em vez de o campo missionário. 

Paulo, obviamente, foi consumida com o mandato divino para evangelizar quando 

escreveu esta carta a Tito. Não era seu desejo para os cristãos que vivem na cultura pagã 

de Creta para ligar os incrédulos e tentar forçar mudanças nos padrões culturais e de 

comportamento pessoal, a fim de ser menos ofendido por sua sociedade. 

Nenhum cristão pode deixar de desejar que os padrões morais da sociedade eram 

melhores. Nós sofrer com a luxúria desenfreada, indecência, sedução, a vulgaridade, a 

falta de castidade, extrema auto-indulgência, e qualquer outra forma de depravação que 

está corroendo a nossa sociedade. Mas, tão nobre quanto o desejo de cultura reforma pode 

ser, Deus não chama a igreja para impactar a sociedade através da promoção de leis e 

decisões judiciais que suportam padrões bíblicos de comportamento. 

A única vocação divina da Igreja é trazer as pessoas pecaminosas para a salvação através 

de Cristo. Como o antigo Israel, estamos a ser "uma casa espiritual para serdes sacerdócio 

santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, ... uma raça 

eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus , que você 

pode proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa 

luz "( 1 Pedro 2: 5. , 9 ; cf. Ex. 19: 6 ). 

A Proposito de um sacerdote é trazer Deus para as pessoas e as pessoas com Deus. Se não 

levar os perdidos para a salvação, nada mais podemos fazer por eles, não importa o quão 

benéfico no momento, é de qualquer conseqüência eterna. Se uma pessoa é um ateu ou 

um teísta, um hooligan ou um cidadão modelo, um criminoso ou um policial, um 

pervertido sexual ou um modelo de virtude, um tirano brutal ou um gracioso benfeitor, se 

ele não tem uma poupança de relacionamento com Jesus Cristo, o seu destino é o 

inferno. Se ele é um proabortionist militante ou um antiabortionist militante, se ele não 

for salvo, ele vai passar a eternidade sem Deus. Não faz diferença se a pessoa vai para o 

inferno como um policial, um drogado, ou um juiz. O fim é o mesmo. 

Quando a igreja adota uma abordagem moralista, a sua energia e os recursos são 

desviados e evangelização sofre. Quando os cristãos tornam-se hostis ao governo e à 

sociedade em geral, que quase inevitavelmente tornam-se hostis aos líderes que não foram 

salvos de que o governo e os cidadãos não salvos que vivem nessa sociedade. 

Não podemos dar ao luxo de enfraquecer a nossa missão espiritual ou a nossa prioridade 

de proclamação do Evangelho e da consciência reino por se envolver nos esforços para 

mudar o comportamento cultural. Ainda mais importante, não podemos nos tornar 

inimigos exatamente aqueles que procuram ganhar a Cristo, nossos irmãos e irmãs no 

Senhor potenciais. Quando as pessoas vêm a Cristo, Ele lhes muda e eles mudam a esfera 

que eles influenciam. 

Realmente a mudança da sociedade começa quando a preocupação moral e espiritual do 

cristão é para a sua própria virtude e santidade. É a nossa atitude justa e conduta que nos 

fazem não só mais agradável ao Senhor, mas mais agradável para os não crentes. É uma 

vida justa que faz com que a mensagem salvífica do Evangelho crível para os perdidos. Se 

dissermos que ser salvos do pecado, mas ainda vivem vidas pecaminosas, nossa pregação 

e ensino, não importa o quão ortodoxo, é provável cair em ouvidos surdos. 

Nos dias de Paulo, é claro, não havia cristianismo cultural para enfrentar e denunciar, só 

flagrante paganismo, com toda a pompa malévolos que Satanás poderia gerar dentro de 

si e fraco, superficial, e hipócrita judaísmo. 



Por causa de sua ampla educação antes de sua conversão, Paulo foi particularmente 

familiarizado com o judaísmo e do paganismo superficial estabelecida. Ele sabia o que 

era viver em um mundo de tiranos assassinos, grande desigualdade e da injustiça, e 

frouxidão sexual e perversão. O Império Romano, que naquele dia compreendido todo o 

mundo ocidental conhecido e alguns do Leste, foi engolida pela idolatria, a prostituição 

ritual, a escravidão, extorsão e tributação exorbitante. Apenas os cidadãos romanos 

tinham uma proteção razoável nos termos da lei, e mesmo que o estatuto privilegiado 

poderia facilmente ser perdidos. Não havia muito o que fazer crentes com raiva de sua 

sociedade. 

No entanto, Paulo, como Jesus, não passar seu tempo condenando crenças e práticas 

pagãs. Ele não admoestar os fiéis a impactar cultura pagã por tentar reformar a sua 

idolatria, imoralidade e corrupção. Ele também não chamar para não-violento, muito 

menos violenta, a resistência contra leis injustas ou desumanas. Ele ligou para os crentes 

em vez de pregar, ensinar e dar testemunho do poder transformador da salvação através 

do Senhor Jesus Cristo e viver vidas que deram provas evidentes de que o poder. E, 

particularmente não queria crentes a ressentir-se incrédulos, mas sim para mostrar-lhes 

amor e compaixão. Para excitar tanto amor para com os ímpios que corrupto do mundo, 

Paulo exorta Tito para ajudar os crentes a se lembrar várias realidades essenciais. 

Nos primeiros oito versículos do capítulo 3 , Paulo admoesta Tito para lembrar aos 

cristãos na ilha de Creta de realidades que tinham ouvido muitas vezes antes. As quatro 

principais áreas de lembrança pertencem a nossos deveres como cristãos ( vv. 1b-2 ), para 

a nossa antiga condição de incredulidade e pecado ( v. 3 ), para a nossa salvação através 

de Jesus Cristo ( vv. 4-7 ), e para a nossa missão de um descrente, mundo perdido ( v. 8 ). 

Lembre- se de hupomimnēskō e está aqui um imperativo de comando que se aplica a 

todas as advertências nesta passagem. O tempo presente dá a este verbo as conotações 

adicionais de continuidade e persistência. Lembrando os cristãos dessas verdades deve 

mantê-los do sentimento hostil em relação a e superior para os não convertidos. 

Lembre-se de seus deveres 

a estar sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam 

obedientes, e estejam preparados para toda boa obra, para 

difamar ninguém, para ser controverso, moderados, mostrando 

toda a consideração por todos os homens. ( 3: 1b-2 ) 

Esses sete deveres cristãos se aplicam a todos os crentes em todos os momentos. Elas são 

as atitudes e disposições que devem sempre caracterizam nossas vidas entre aqueles que 

não pertencem a Deus. O Espírito Santo aqui define a nossa obrigação de cultura pagã. 

Disposto a obediência à autoridade humana demonstra ao mundo que as formas e 

funcionamento deste mundo não são para ser grandes preocupações para os crentes. O 

nosso trabalho é neste mundo, mas não do mesmo, porque a nossa verdadeira pátria está 

nos céus ( Phil. 3:20 ).Nosso foco é estar na vida santa e em ganhar os perdidos para Jesus 

Cristo, que Ele mesmo veio "para buscar e salvar o que estava perdido" ( Lucas 

19:10 ). Em obediência ao Senhor e como um testemunho para o mundo, não devemos 

"vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da [nossa mente], 

que [nós] pode revelar qual é a vontade de Deus é que, o que é bom, agradável e perfeita 

"( Rom. 12: 2 ). 



Como cristãos, "são uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade 

exclusiva de Deus, para que [nós] podemos proclamar as virtudes daquele que vos 

chamou [nós] das trevas para a sua maravilhosa luz" ( 1 Pedro 2: 9. ). É por essa razão 

que devemos manter a nossa "procedimento no meio dos gentios, para que naquilo em 

que falam contra [us] como malfeitores, eles podem por conta da [nossa] boas ações, 

como eles observam deles, glorificá Deus no dia da visitação "( 02:12 ). Continuando a 

lição de cidadania terrena, Pedro menciona várias funções que Paulo cita em Romanos 

13 . "Sujeitai-vos, por amor do Senhor para toda instituição humana", ele ordena: "se a 

um rei como o de autoridade, quer aos governadores, como enviado . por ele para castigo 

dos malfeitores e o louvor dos que fazem o direito Pois tal é a vontade de Deus que, 

fazendo direito você pode emudecer a ignorância dos homens insensatos .... Honra a todos 

os homens, o amor da irmandade, temem a Deus, honrar o rei "( 13-15 vv. , 17 ). 

Em primeiro lugar, estamos a ser sujeitos aos governadores e autoridades. Esse dever 

diz respeito a nossa atitude e comportamento em relação ao governo secular. É importante 

notar que Paulo não especifica nenhum tipo particular ou nível de governo ou de qualquer 

tipo ou nível de autoridade do governo particular. Ele não admite excepções ou 

qualificações. 

Em uma das muitas ocasiões em que líderes judeus tentaram manobrar Jesus em heresia 

ou traição, os fariseus e herodianos "enviou seus discípulos para Ele, ... dizendo:" Mestre, 

sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade, e adiar para 

ninguém, porque não olhas a qualquer Conte-nos, portanto, o que você acha que é lícito 

dar uma sondagem de impostos a César, ou não '"(.? Mt 22: 16-17. ). Eles sabiam que, se 

Jesus disse: "Sim", ele seria desacreditada com a população judaica, que odiava e se 

irritou em impostos romanos excessivos.Se Ele disse "Não", ele teria sido preso por 

traição contra Roma. Percebendo sua malícia, Jesus respondeu: "Por que você está me 

testando, vós, hipócritas? Mostre-me a moeda utilizada para o pagamento do imposto." E 

eles lhe apresentaram um denário. E disse-lhes: 'cuja semelhança e inscrição é isso?' Eles 

disseram-lhe: "De César." Então Ele lhes disse: 'Então dar a César o que é de César, ea 

Deus o que é de Deus "( Mateus 22: 15-21. ). 

Jesus não sugeriu que o imposto foi justo ou que seria usado para bons propósitos. Ele 

tinha plena consciência de que César alegou ser um deus e que os judeus, portanto, 

considerado sua semelhança na moeda a ser uma forma de idolatria. No entanto, Ele 

declarou de forma inequívoca que o imposto deve ser pago. Numa ocasião anterior, ele 

deixou claro que, mesmo como Filho encarnado de Deus, Ele não eximir-se do pagamento 

de impostos ( Mateus 17: 24-27. ). 

Em Romanos 13 , Paulo menciona sete razões pelas quais todas as pessoas, incluindo os 

crentes, estão sob obrigação divina de respeitar e obedecer governo humano. Primeiro, 

"as autoridades que regem .... que existem são estabelecidos por Deus" ( v. 1 ). Em 

segundo lugar, a pessoa "que resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus" ( v. 

2a ). Em terceiro lugar, aqueles que se opõem a tal autoridade "será sobre si mesmos 

condenação" ( v. 2b ). Em quarto lugar, o governo é projetado para restringir o mal e é, 

portanto, "não é uma causa do medo por bom comportamento, mas para o mal" ( v. 

3 ). Em quinto lugar, ela é divinamente concebido para promover o bem dos indivíduos e 

da sociedade ", um ministro de Deus para teu bem" ( v. 4-A ). Em sexto lugar, e, 

inversamente, também é divinamente capacitado para punir os malfeitores, se necessário, 

por pena de morte ("espada"), como "um vingador, para castigar o que pratica o mal" ( v. 

4b ). Em sétimo lugar, para os crentes "é necessário estar em sujeição [ao governo] não 

só por causa da ira, mas também por causa da consciência" ( v. 5 ). "Por causa disto você 



também paga impostos", o apóstolo continua, "para os governantes são servos de Deus, 

dedicando-se a isto mesmo Dai a todos o que lhes é devido: o imposto a quem imposto é 

devido; personalizado a quem costume;. medo a quem temer; honra a quem honra "( . vv 

6-7). 

O governo romano sob a qual a igreja primitiva viveu não só foi completamente pagã e 

moralmente debochado, mas também era despótico, opressivo, injusto e brutal. No 

entanto, Paulo deixa claro que a obrigação do cristão a respeitar e obedecer governo 

humano não descansa em seu ser democrático ou apenas, mas apenas em seu ser o meio 

ordenado por Deus, pelo qual a sociedade humana é regulada. Portanto, como Paulo deixa 

claro na passagem que acabamos de citar, a pessoa que resiste e se opõe governo humano, 

resiste e se opõe a Deus. 

Em segundo lugar, estamos a ser obediente às autoridades humanas. A única exceção 

diz respeito à sua nos comandando a fazer algo que é contra a ordem de Deus. Tal exceção 

é encontrada no relato de Atos 4 . Quando o Sinédrio, o sumo conselho judaico em 

Jerusalém, mandou Pedro e João "não falassem nem ensinassem em nome de Jesus", 

respondeu aos apóstolos: "Quer se trate de justo, diante de Deus para dar ouvidos a vós 

do que a Deus, você é o juiz, porque nós não podemos deixar de falar do que vimos e 

ouvimos "( Atos 4: 18-20 ; cf. 5: 40-42 ). 

Em terceiro lugar, estamos para estar pronto para toda boa obra. Paulo não está 

falando de relutantemente fazer o que sabemos que devemos fazer na sociedade, mas de 

boa vontade e sinceramente estar pronto e preparado para realizar toda boa obra para as 

pessoas ao nosso redor que temos oportunidade fazer. Ele está se referindo a uma ânsia 

sincero, amoroso para servir os outros. Não importa o quão hostil à sociedade que nos 

rodeia pode ser, devemos ser bom para as pessoas que nele cujas vidas se cruzam com o 

nosso. "Enquanto tivermos oportunidade, [devemos] fazer o bem a todos os homens, e 

especialmente para aqueles que são da família da fé" ( Gal. 6:10 ). Estamos a ser 

conhecido para o que poderia ser descrito como bondade agressiva consistente, feito não 

apenas por obrigação, mas por amor a nosso Senhor e para outras pessoas. 

Essa atitude está em contraste direto com o que os falsos mestres. Como Paulo menciona 

no início desta carta, esses homens "que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, 

sendo abomináveis e desobedientes, e sem valor para qualquer boa ação" ( Tito 1:16 ). 

A vida dos crentes deve demonstrar continuamente a transformação espiritual que 

receberam por meio da fé em Jesus Cristo. 

Em quarto lugar, estamos difamar ninguém, nem mesmo aqueles que mais contribuem 

para o assalto a padrões bíblicos. Mesmo enquanto disputando contra o pior dos pecados 

cometidos pelo pior dos pecadores, nunca devemos inclinar para difamar aqueles cujo 

pecado nós detestamos. Malign é de blasphēmeō , de onde obtemos o 

Inglês blasfêmia . É para caluniar, maldição, e tratar com desprezo, e isso nunca pode ser 

feito a partir de um motivo justo. É trágico que muitos cristãos falam com desprezo dos 

políticos e outras figuras públicas, não percebendo que, agindo assim, impedir a obra da 

redenção. "Peço que súplicas e orações, súplicas e ações de graças, ser feita em nome de 

todos os homens", Paulo admoesta ", pelos reis e por todos os que estão em posição de 

autoridade, para que tenhamos uma vida tranqüila e sossegada, em toda a piedade e 

dignidade . Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos 

os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade "( 1 Tim. 2: 1-4 ). 



Em quinto lugar, estamos a ser consensual, ou seja pacífica e amigável para os perdidos, 

em vez de briguento e beligerante. Em uma sociedade imoral ímpios é fácil tornar-se 

irritado com aqueles que ele corrupto, condenando-os e escrevê-los fora como impossível 

e além dos limites da graça de Deus. Mas não temos o direito de se tornar hostil quando 

incrédulos agir como incrédulos. "Se possível," Paulo admoestou os crentes em Roma, 

"tão longe quanto depender de vós, tende paz com todos os homens" ( Rom. 0:18 ). Se 

Deus assim ilimitAdãoente e incondicionalmente amou o mundo que Ele enviou Seu 

Filho sem pecado de resgatá-lo, como podemos, como destinatários pecaminosas de sua 

graça redentora, ser insensível e sem amor para com aqueles que ainda não a recebeu? 

Em sexto lugar, devemos ser gentis. Epieikēs ( suave ) carrega a idéia básica do que é 

moderado, justo e tolerante em relação ao tratamento dos outros. Tem sido referido como 

"razoabilidade doce", uma atitude que não guarda rancor, mas sempre dá aos outros o 

benefício da dúvida. 

Em sétimo lugar, e, finalmente, estamos a ser mostrando toda a consideração por todos 

os homens, uma característica intimamente relacionado com os dois anteriores. Na 

literatura grega prautēs ( consideração ) foi usado às vezes de uma fingida, hipócrita 

preocupação para os outros que é motivado por interesses próprios. Mas, no Novo 

Testamento, é sempre usado de uma verdadeira consideração pelos outros e às vezes é 

traduzida neste versículo como "mansidão" ( NVI ), ou "humildade" ( NVI ). 

Em seus sinônimos do Novo Testamento, Richard Trench comenta que prautēs refere-se 

a "uma graça inwrought da alma; e os exercícios de que são em primeiro lugar e 

principalmente para com Deus É que o temperamento do Espírito em que aceitamos Seu 

trato com a gente como. bom, e, portanto, sem contestar ou resistir .... É só o coração 

humilde, que também é o manso, e que, como tal, não luta contra Deus e mais ou menos 

luta e lutar com Ele. Essa mansidão, no entanto, sendo antes de tudo uma mansidão diante 

de Deus, também é tal diante dos homens, mesmo dos homens maus, de um sentido de 

que estes, com os insultos e as lesões que podem infligir, são permitidas e empregado por 

ele para a correção e purificação dos seus eleitos "(em WE Vine, Um Dicionário 

Expositivo de Palavras do Novo Testamento [Westwood, NJ: Revell, 1940], 3: 55-

56). "Descrito negativamente", Vine vai além e comenta: "[ prautēs ] é o oposto da auto-

afirmação e auto-interesse, é a equanimidade de espírito que não é nem eufórica nem 

abatida, simplesmente porque ele não está ocupado com a auto em tudo "(Vine, 03:56). 

Nosso Senhor é o exemplo supremo de uma verdadeira consideração [ prautēs ] para 

todos os homens que devem caracterizar os Seus seguidores. Em sua segunda carta aos 

crentes de Corinto, Paulo fala da "mansidão [ prautēs ] e benignidade de Cristo "( 2 Cor. 

10: 1 ). Citando a prestação Septuaginta (Antigo Testamento grego) de Zacarias 9: 9 , que 

prevê a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, Mateus usa a forma adjetivo ( praus ) 

para descrever Jesus como "gentil, e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho , 

o potro de uma besta de carga "(Matt. 21: 5 ). Em um recurso gracioso para seus 

seguidores, Jesus usou o mesmo adjetivo de si mesmo, dizendo: "Tomai meu jugo sobre 

vós e aprendei de mim, porque sou manso [ praus ] e humilde de coração; e achareis 

descanso para as vossas almas "( Mat. 11:29 ). 

Nossa atitude para com os incrédulos deve sempre refletir o espírito de consideração, de 

mansidão e ternura. "Santificai a Cristo, como Senhor, em vossos corações" Pedro nos 

diz, "estar sempre pronto para fazer uma defesa a todo aquele que vos pedir a dar conta 

da esperança que há em vós, mas com mansidão e respeito" ( 1 Ped. 3 : 15 ). Nós também 

estamos a lidar com pecadores e desobedientes irmãos na fé "em um espírito de mansidão" 



( Gal. 6: 1 ), "corrigindo com mansidão os que estão na oposição, se talvez Deus lhes 

conceda o arrependimento para conhecerem a verdade "( 2 Tim. 2:25 ). 

Como já comentou sobre esse versículo de 2 Timóteo: 

Embora Ele [Jesus] era Deus encarnado, e em qualquer momento poderia ter destruído os 

seus inimigos com uma palavra ou tinha à sua "disposição mais de doze legiões de anjos" 

( Mat. 26:53 ), Ele preferiu submeter-se a todas as indignidades , porque essa era a 

vontade do Pai para ele em sua encarnação. 

Da mesma forma, embora a um grau muito mais limitado, o fiel servo de Jesus Cristo, 

que tem grande força de convicção, e que podem ter autoridade de liderança na igreja, de 

boa vontade expressa e defende suas convicções e exerce a sua autoridade em um espírito 

de mansidão [prautēs ]. A pessoa verdadeiramente manso é submisso como uma questão 

de escolha, porque ele quer obedecer a seu Mestre e para ser como Ele. ( 2 Timóteo, 

MacArthur New Testament Commentary : 100 [Moody, 1995 Chicago], p.) 

Não é de estranhar, portanto, que prautēs é um fruto do Espírito ("mansidão", Gal 5:23. ) 

e que o adjetivo ( praus ) é uma bem-aventurança ("manso", Mat. 5: 5 KJV ). Paulo 

admoesta "aqueles que foram escolhidos de Deus, santos e amados, [para] colocar em um 

coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão [ prautēs ] e paciência "( Col. 

3:12 ). 

A frase que todos os homens não é uma hipérbole ou exagero. Paulo está falando de 

todos os seres humanos, especialmente os não-salvos. Três vezes em sua primeira carta a 

Timóteo, o apóstolo exorta "que súplicas e orações, súplicas e ações de graças, ser feita 

em nome de todos os homens" ( 2: 1 ). Ele nos lembra que Deus "quer que todos os 

homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade" ( 2: 4 ) e "é o Salvador de 

todos os homens, especialmente dos fiéis" ( 04:10 ; cf. 2: 6 ). Mais cedo nesta carta a Tito 

que ele se alegra de que "a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os 

homens" ( 2:11 ). 

Genuína, sincera consideração por todos os homens é um dos mais virtudes espirituais 

fundamentais. Como seguidores e imitadores de Jesus Cristo, nosso chamado não é para 

lutar por nossos direitos e privilégios contra os ímpios. Ao contrário, como vivemos neste 

mundo corrupto em sujeição e obediência à autoridade humana, fazer boas ações, difamar 

ninguém, e sendo incontestável, gentil e humilde, vamos, assim, demonstrar o poder da 

graça de Deus para transformar pecadores e torná-los como Ele mesmo. 

Lembre-se de sua condição Ex- 

Porque também nós éramos outrora insensatos nós mesmos, 

desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, 

gastando a nossa vida em malícia e inveja, odiosos, odiando um 

ao outro. ( 3: 3 ) 

Em vez de ressentir e calúnia líderes incrédulos, os educadores, os meios de comunicação, 

e as pessoas na indústria do entretenimento, e ao invés de tornar-se irritado e venenoso 

nos ataques às agendas imorais de diversas organizações e movimentos, devemos lembrar 

que também nós éramos outrora como aqueles quem agora estão inclinados para 

difamar e condenar. Fomos uma vez apenas como eles e ainda assim ser como eles, se 

não fosse pela graça salvadora de Deus, o único que nos entregou. 



Paulo freqüentemente dá listas de pecados que tipificam os incrédulos. Falando daqueles 

"que detêm a verdade em injustiça, ... [que] conhecido a Deus, [mas] não glorificaram 

como Deus, nem lhe deram graças", ele ressalta que "eles tornaram-se fúteis em suas 

especulações, e sua tola coração estava escurecida .... Eles não de ter conhecimento de 

Deus por mais tempo, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para 

fazerem coisas que não são próprios, estando cheios de toda injustiça, malícia, avareza, 

maldade; cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malícia, pois eles são 

bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, 

inventores de males, desobedientes aos pais, sem compreensão, indigno de confiança, 

sem amor, sem misericórdia; e, embora saibam a ordenança de Deus, que os que cometem 

tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas também aprovam os que as 

praticam "( Rom. 1:18 , 21 , 28-32 ). 

O apóstolo dá listas semelhantes em suas cartas à igreja de Corinto ( 1 Cor. 6: 9-11 ), as 

igrejas da Galácia ( Gl 5: 19-21. ), e da igreja em Éfeso ( . Efésios 4: 17- 19 ; cf. 2: 1-

3 ). Ele não eximir-se, confessando que antes de sua conversão, ele "era anteriormente 

um blasfemo, perseguidor e injuriador" ( 1 Tm 1:13. ; cf. Atos 8: 3 ; Fp 3: 6. ). 

Não é que cada crente, uma vez viveu ou defendia o pecado mais extremo. Se foram 

convertidos como uma criança, que talvez não tinha sequer ouvido falar de alguns dos 

pecados que Paulo menciona. Mesmo que se tornou um crente como um adulto mais 

velho, que pode ter vivido uma vida relativamente moral e socialmente responsável. Mas 

os seres humanos, que não foram salvos, nós todos foram depravado em nossa própria 

natureza e estavam em inimizade com Deus ( Rom. 5:10 ; Ef. 2: 3 ; Col. 1:21 ), não 

importa o quanto externamente moral, respeitável e religioso que pode ter sido. 

À medida que crescemos nas coisas do Senhor, é difícil não ficar furioso com o rápido 

crescimento incrivelmente e aceitação das coisas como a homossexualidade, pornografia, 

sexo gratuito, filosofia New Age, o aborto a pedido, e a educação sexual escolar que 

promove quase tudo, mas a castidade. Essas e muitas outras tais crenças e práticas são, 

sem dúvida, o mal, corrupto, destrutiva e ímpios. Eles devastar vidas individuais e da 

sociedade como um todo e desonram o nosso Deus santo. 

Mas isso sempre foi verdade e continuará a ser verdade, até a volta do Senhor. Como suas 

listas de pecados indicam, Paulo estava bem familiarizado com os males mais 

extremas. O próprio nome de Corinto, uma cidade grega onde o apóstolo ministrou 

durante alguns 18 meses ( Atos 18: 1-17 ; 1 Cor 2: 3. ), era um sinônimo de imoralidade 

sexual bruto, mesmo no mundo pagão daquele dia. 

Para que nós, como crentes, para dar um testemunho piamente em uma cultura pagã, é 

preciso lembrar que esse é de se esperar dos ímpios. Em nossa condição anterior, também 

nós éramos outrora insensatos, assim como os incrédulos, entre os quais vivemos agora 

e testemunha e por quem somos tão agitado. Para reforçar seu argumento, Paulo relaciona 

sete vícios que caracterizam os vícios que não foram salvos, em que nós próprios já foram 

empenhados. 

Primeiro, Paulo recorda-nos, também nós éramos outrora insensatos, ignorante e 

desinformado. Anoētos ( tolo ) denota total falta de compreensão, total ignorância em 

relação a uma determinada área do conhecimento. Argumento de Paulo aqui é que, não 

importa o quão avançada realizações de educação e intelectuais de uma pessoa pode ser, 

se ele não reconhecer a Deus e confiar nEle para a libertação do pecado, ele é tolo a 

respeito da verdade mais importante a respeito de si mesmo. Com Deus, mesmo a 

sabedoria dos homens é loucura (cf. 1 Coríntios 1:20., 25 ). 



Em seu fascinante livro Os Intelectuais, Paulo Johnson, um dos historiadores 

contemporâneos mais importantes da civilização ocidental, documenta o pântano de 

sujeira moral indizível e impiedade que tem caracterizado a maioria dos principais 

arquitetos intelectuais da cultura ocidental moderna. Suas capacidades mentais 

surpreendentes e seu impacto profundo na sociedade moderna são incontestáveis. No 

entanto, eles são precisamente aqueles a quem Paulo descrito quase dois mil anos atrás, 

quem, porque "eles não entenderem a reconhecer Deus por mais tempo, Deus deu ... 

entregou a um sentimento depravado" ( Rom. 1:28 ). Suas biografias são estudos na 

miséria. Uma mente brilhante não só é capaz de mal grave, mas, por causa do que muito 

brilho, é capaz de os males mais hediondos. As atrocidades terríveis dos nazistas, por 

exemplo, foram concebidos e perpetrado por homens brilhantes em indiscutivelmente o 

mais intelectualmente, cientificamente, e nação culturalmente avançado dos tempos 

modernos. 

Isso não deveria nos surpreender. Foi Lúcifer, depois de tudo, o mais brilhante dos 

arcanjos, a "estrela da manhã, filho da alva", que se opôs a Deus e foi expulso do céu com 

seus companheiros de anjos rebeldes ( Isa 14:12. ; cf. Ap . 12: 9 ) e que se tornou Satanás, 

o príncipe dos demônios. 

Em segundo lugar, devemos ser pacientes e gracioso para os não crentes da nossa 

sociedade, porque, como os incrédulos, nós também éramos uma vez por 

natureza desobediente para toda a autoridade instituída por Deus. Através de Jeremias, o 

Senhor revelou que "o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e perverso;? 

Quem pode compreendê-lo" ( Jer. 17: 9 ). Jesus declarou que "do coração procedem os 

maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e 

difamações", e tudo o mais que contamina o homem (Mat. 15: 19-20 ). É por essa razão 

que, embora as leis e poderes humanos são ordenados por Deus para ajudar a coibir e 

punir o mau comportamento e manter uma certa quantidade da ordem e da segurança 

social, elas não têm poder para mudar o coração humano, a partir da qual todo o mal, 

todos os pecado, toda contaminação, cada deboche emana. 

Em terceiro lugar, como incrédulos fomos uma vez, pela nossa própria 

natureza, enganados. Planaō ( enganado ) tem a idéia básica do que está sendo 

propositAdãoente desviados. O objetivo de Satanás é levar pecadores em cada vez maior 

pecado e impiedade. João se refere a ele como "o grande dragão, [que] foi jogado para 

baixo, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo" 

( Apocalipse 12: 9 ). Se eles reconhecê-lo ou não, e a grande maioria não-todos os 

incrédulos são filhos de seu "pai ao diabo, e ... quero fazer os desejos do [seu] pai, ... [que] 

foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele 

Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio,. porque ele é um mentiroso, e pai 

da mentira "( João 8:44 ) . Refletindo a natureza e seguindo o exemplo de seu pai 

espiritual, "os homens maus e impostores irão continuar de mal a pior, enganando e sendo 

enganados" ( 2 Tim. 3:13 ). No fim dos tempos, "falsos cristos e falsos profetas se 

levantarão e mostrarão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os 

escolhidos "(Mat. 24:24 , ênfase adicionada). 

Em quarto lugar, como incrédulos fomos uma vez, pela nossa própria natureza, servindo 

a várias paixões e deleites. Embora o homem natural não salvo voluntariamente escolhe 

para o pecado, ele o faz porque a sua própria constituição é pecador, e ele não tem nem o 

desejo nem a capacidade ser nada, mas pecaminosa. Ele é, portanto, tanto de bom grado 

e, inevitavelmente, escravizado ao pecado em suas muitas e diversas formas. 



Em Romanos 3: 10-18 , Paulo representa graficamente o triste estado dos pecadores: 

Como está escrito: "Não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem 

busque a Deus; todos se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; não há ninguém que faça 

o bem, não há . sequer uma sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas manter 

enganando, o veneno de víbora está nos seus lábios, sua boca está cheia de maldição e 

amargura, seus pés são ligeiros para derramar sangue, destruição e miséria estão em seus 

caminhos e o caminho da paz não conheceram. Não há temor de Deus diante de seus 

olhos ". 

Portanto, embora não podemos deixar de ficar assustado quando vejo mal florescente, 

não devemos ficar surpresos. Além de economizar confiança em Jesus Cristo, uma pessoa 

não tem outra alternativa para o pecado. Paulo lembrou os crentes em Roma que, antes 

de salvação ", você apresentou seus membros como escravos à impureza e à ilegalidade 

... resultando na iniqüidade" ( Rom. 6:19 ). 

Concupiscências refere-se a desejos pecaminosos e prazeres para satisfações 

pecaminosas. O apóstolo está falando de toda a gama de coisas que os homens caídos 

naturalmente prosseguir e desfrutar. Pleasures é de hedone , da qual deriva o 

hedonismo, a busca insaciável de auto-satisfação que tanto caracteriza a sociedade 

moderna. Se os particulares desejos e prazeres envolvem uso indevido de coisas boas 

que o Senhor oferece ou são intrinsecamente maus, o homem natural desejos e goza-las 

por razões puramente egoístas e pecaminosos. 

Em quinto lugar, como incrédulos fomos uma vez, pela nossa própria natureza, gastando 

a nossa vida em malícia. Gastos traduz uma forma de Diago , que tem o significado 

básico simplesmente de viver. Mas este presente particípio ativo leva a ainda mais idéia 

de uma maneira normal, típica da vida e, portanto, aqui traduzida como gastar a nossa 

vida. Malice traduz Kakia , que significa "mal" ou, como um sábio grego se refere a ele, 

"o caráter vicioso em geral." Em graus variados, mas, inevitavelmente, a pessoa não salva 

passa sua vida de forma maliciosa. 

Sexto, como incrédulos fomos uma vez, pela nossa própria por natureza, vivendo 

em inveja. A inveja é um pecado que leva a sua própria recompensa: garante a sua 

própria frustração e decepção. Por definição, a pessoa invejosa não pode estar satisfeito 

com o que tem e sempre vai implorar por mais. Seus maus desejos e prazeres são 

insaciáveis, e ele não consegue viver de qualquer outra pessoa que tenha algo que ele 

próprio não ter ou ter mais de algo que ele mesmo tem. 

Em sétimo lugar, como os incrédulos que foram uma vez, por nossa própria natureza, de 

ódio. O ódio é um fruto natural de inveja, mas também é produzida por muitas outras 

coisas. Muitas vezes não tem uma base racional e simplesmente se expressa por si 

mesma. Ela não precisa de uma razão. Hateful pessoas desprezar alguém ou alguma 

coisa que está em seu caminho ou desagrada-los. Eles encontram-se odiando um ao 

outro e, eventualmente, odiando todos, incluindo aqueles que são mais como eles. O ódio 

não é um pecado atraente, mesmo para oódio. 

Maridos e esposas divorciar porque seus egos em conflito, cada um querendo o seu 

próprio caminho, mesmo à custa de seu casamento e do bem-estar de seus filhos. As 

crianças criadas por pais de ódio a si mesmos provavelmente vai se tornar detestável, um 

do outro, de seus pais, de seus professores, de qualquer pessoa que ameaça a sua liberdade 

e auto-vontade, e, eventualmente, de seus amigos. Ódio é talvez o mais solitário dos 

pecados. 



Cego para a verdade de Deus, os padrões de Deus, a vontade de Deus, e toda a realidade 

espiritual, incrédulos gerar exatamente o tipo de mundo que é nosso hoje. Eles podem 

fazer mais nada. Mas, apesar de nós desprezamos os pecados que caracterizam, motivam, 

e conduzi-los, devemos manter constantemente no ponto mente de Paulo neste versículo: 

Todos nós, sem exceção, foram-nos caracterizado uma vez, motivado e impulsionado 

pelos mesmos pecados que são repulsivos para nós agora. Essa consciência deve 

humilhar-nos e ser um guarda contra odiar aqueles que são pecadores e que precisam de 

salvação através de Jesus Cristo, assim como nós fizemos. 

Temos de olhar para os incrédulos como nosso Senhor olhou para eles durante sua 

encarnação e ainda olha para eles, agora com tristeza e lágrimas sobre sua perdição e um 

desejo compassivo de vê-los se arrepender, crer em Jesus Cristo, e ser salvo. 

Lembre-se de sua Salvação 

Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador e Seu 

amor pela humanidade apareceu, Ele nos salvou, e não com base 

em ações que nós temos feito em justiça, mas de acordo com a Sua 

misericórdia, pela lavagem da regeneração e renovação pelo 

Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por 

meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, que, sendo justificados pela 

sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida 
eterna. ( 3: 4-7 ) 

Como o Apóstolo se move para o seu terceiro lembrete, a conjunção de 

transição Mas vira a ênfase de lembrar nossa antiga condição de perdição para a 

necessidade igualmente importante lembrar nossa condição atual da 

salvação. Novamente, Paulo enumera sete categorias (como nos dois pontos anteriores), 

desta vez, os sete aspectos da salvação que são revelados na frase única que 

compreende os versículos 4-7 . 

Neste curto espaço de passagem, Paulo varre as gloriosas verdades da salvação, cada 

faceta de que é soberanamente iniciado e autorizados por Deus sozinho. Há doutrinas aqui 

que poderiam ser estudadas e ponderadas por meses sem minar toda a sua verdade. 

Estamos agora radicalmente diferente da forma como nós éramos uma vez, e da maneira 

como o não salvo ainda são, unicamente por causa da divina bondade, Seu amor, Sua 

misericórdia, Sua lavagem da regeneração Sua renovação pelo Espírito Santo, Seu 

Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, e Sua graça. 

Entre outras coisas, lembrando a nossa salvação deve motivar-nos a manter em mente que 

a única razão por que são diferentes agora é que Ele nos salvou. Quando somos 

bombardeados por nossa cultura-by ímpios media ímpios, educadores, políticos ímpios 

ímpios, artistas e ímpios figuras do esporte, livros e revistas ímpios, vizinhos ímpios e 

colegas de trabalho, e até mesmo por amigos e parentes ímpios-deveríamos nos 

concentrar acima de tudo com a graça soberana de Deus, que entregou a cada um de nós 

de que a vida puramente por sua própria vontade e para a Sua própria glória e não por 

causa de qualquer coisa desejável ou digno de que estava em nós. É Deus ", que deseja 

que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade" ( 1 Tim. 2: 

4 ), que não quer "que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento" ( 2 

Pedro . 3: 9 ), e que "amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele 

que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ... para que o mundo fosse salvo por 

Ele" ( João 3: 16-17 ). 



Cada aspecto da salvação é de Deus e de Deus. Em primeiro lugar, devemos lembrar que 

fomos salvos pela bondade de Deus, nosso Salvador. chrestotes ( bondade ) conota 

genuína bondade e generosidade de coração. A nossa salvação do pecado e perdição e da 

morte emitida totalmente de Deus bondade, Sua amorosa, benevolente, e preocupação 

inteiramente gracioso para nos trazer a Ele e nos redimir do pecado para sempre. 

É a natureza de Deus para ser gentil com os perdidos. "Amai os vossos inimigos, fazei 

bem e emprestai, sem esperar nada em troca", Jesus ordenou; "E sua recompensa será 

grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele mesmo é gentil com os ingratos e 

maus "( Lucas 6:35 , ênfase adicionada). Deus é mais gentil ainda a Seus filhos, aqueles 

que são salvos. Em sua carta à igreja de Éfeso, Paulo declarou: "Deus, sendo rico em 

misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em 

nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), e nos 

ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais, em 

Cristo Jesus, a fim de que nos séculos vindouros Ele pode mostrar a suprema riqueza da 

sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus "( Ef. 2: 4-7 , ênfase adicionada). 

Paulo novamente refere-se a Deus como Salvador, o título central para ambos Deus Pai 

e de Cristo, o Filho eo tema desta carta (ver também 1: 3, 4 ; 2:10, 11 , 13 ; 3: 6 ). Perto 

do início da sua carta aos crentes em Roma, o apóstolo perguntou retoricamente: "Você 

acha que despreza as riquezas da sua [de Deus] bondade, tolerância e paciência, não 

reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento?" ( Rm 2: 4. ; 

cf. 11:22 ). É a soberana bondade de Deus, que inicia o arrependimento, o primeiro 

passo para a salvação. 

Em segundo lugar, devemos lembrar que fomos salvos por uninfluenced e imerecido de 

Deus amor para a humanidade, uma frase que traduz o substantivo grego 

composto philanthropia , a partir do qual o Inglês filantropia é derivado. Ele é composto 

de phileo ("ter afeição por") e Anthropos ("homem", ou a humanidade ) e refere-se a 

compaixão, especialmente a ânsia de entregar alguém de dor, angústia, ou perigo. Trata-

se de mais do que mera emoção e sempre encontra uma maneira de expressar-se em algum 

tipo de utilidade. 

Nos dois últimos capítulos de Atos, Lucas registra dois casos de gentios não salvos 

mostrando philanthropia . Antes de Paulo embarcou para ser tomado como um 

prisioneiro a Roma, o centurião "Júlio, tratando Paulo com consideração [ philanthropia ] 

e permitiu-lhe ir ver os amigos e receber cuidados "( Atos 27: 3 ). Após o naufrágio ao 

largo da costa de Malta, Paulo e todos os outros a bordo conseguiu chegar com segurança 

costa, assim como Deus havia prometido ( 27: 22-26 ). Lucas relata que "os nativos nos 

mostrou bondade extraordinária [philanthropia ]; por causa da chuva que havia se 

estabelecido e por causa do frio, eles acenderam uma fogueira e receberam todos nós 

"( 28: 2 ). 

O Antigo Testamento fala muitas vezes de misericórdia do Senhor, que não cessa ou 

falhar ( Lam. 3:22 ). Davi declarou: "Tu, ó Senhor, és um Deus compassivo e 

misericordioso, longânimo e grande em benignidade e em verdade" ( Sl 86:15. ; cf. 145: 

8 ). Outro salmista proclamou: "Ele fez suas maravilhas para ser lembrado; o Senhor é 

clemente e compassivo" ( Sl 111: 4. ). 

No presente passagem, bondade e amor para a humanidade são praticamente 

sinônimos. As duas palavras juntas, especialmente no contexto destas quatro versos, 

reflectir os ainda mais profundas Ágape amor que Deus tem para caído humanidade . A 

passagem mais conhecido e mais amado que expressa de Deus Ágape amor é "Porque 



Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 

não pereça, mas tenha a vida eterna" ( João 3:16 ) . Por causa do grande e compassivo de 

Deus amor pela humanidade, Ele oferece pecadores da opressão e do perigo fatal de sua 

iniqüidade. 

Foi através da encarnação de Jesus Cristo que soberana de Deus bondade e amor para 

a humanidade apareceu, no momento em que Sua graça também apareceu ( Tito 

2:11 ). "Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, 

e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo (pela graça 

sois salvos), e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar com Ele nos lugares 

celestiais em Cristo Jesus "( Ef. 2: 4-6 ). Todos os crentes pode exultar com Paulo: "Estou 

crucificado com Cristo; logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim; ea vida 

que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por 

mim "( Gl 2:20. ; cf. Ap 1: 5 ). 

João Calvino escreveu que, embora Deus 

atesta a sua bondade e amor para todos, no entanto, sabemos que somente pela fé, quando 

ele se declara ser nosso Pai em Cristo. Antes de Paulo foi chamado para a fé de Cristo, 

ele gostava de inumeráveis dons de Deus, o que poderia ter dado a ele um sabor de 

bondade paternal de Deus; ele tinha sido educado, desde a sua infância, na doutrina da 

lei; no entanto, ele vagueia nas trevas, de modo a não perceber a bondade de Deus, até 

que o Espírito iluminou sua mente, e até que Cristo veio como testemunha e penhor da 

graça de Deus, o Pai, de onde, mas para ele, nós somos todos os excluídos. Assim, ele 

quer dizer que a bondade de Deus não é revelado e conhecido, mas pela luz da fé. 

Em terceiro lugar, devemos lembrar que nós não nos salvar por esforço próprio ou 

qualquer outro meio, mas que Deus nos salvou, e não com base em ações que nós temos 

feito em justiça, mas segundo a sua misericórdia. 

Saved é de Sozo , que, embora às vezes é usada no Novo Testamento de, libertação 

temporal, física (ver, por exemplo, Matt 08:25. ; João 12:27 ), é mais frequentemente 

usado de salvação espiritual. Essas palavras sempre foram preservadas por aqueles 

que foram salvos. A nossa salvação é a coisa mais importante e preciosa sobre nós, para 

que nada mais pode começar a comparar. O cristianismo bíblico é uma religião de 

poupança, e salvação sempre foi o tema central de músicas cristãs e hinos. 

No sentido negativo, a salvação se refere a nossa libertação da penalidade do pecado, isto 

é, da ira divina, a morte espiritual, e do inferno. Ainda mais uma vez, estamos apontavam 

para que o texto amado no evangelho de João. "Porque Deus amou o mundo, que deu o 

seu Filho unigênito," o próprio Filho declarou: "que todo aquele que nele crê não pereça, 

mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, 

mas para que o mundo fosse salvo [ Sozo ] por meio dele "( João 3: 16-17 ). 

No sentido positivo, a salvação nos concede o privilégio "para chegar ao conhecimento 

da verdade" ( 1 Tim. 2: 4 ), a ser feita "a vida juntamente com Cristo" ( Ef. 2: 5 ), a ser 

entregue " a partir do domínio das trevas e transferido ... para o reino do Filho do seu 

amor "( Colossenses 1:13 ), e ter "a esperança da vida eterna" ( Tito 1: 2 ). 

Depois de Pentecostes, "o Senhor estava adicionando ao seu dia a dia, os que iam sendo 

salvos" ( Atos 2:47 ). Em palavras que podem ter sido parte de um credo igreja primitiva, 

Paulo escreveu: "É uma declaração de confiança, merecendo plena aceitação, que Cristo 

Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores" ( 1 Tim. 1:15 ). O propósito da encarnação 



foi realizar o sacrifício que iria salvar os pecadores perdidos, entre os quais todos nós já 

foram numeradas ( Ef. 2: 5 ). 

O Salvador não redimiu-nos por causa de qualquer coisa que nós éramos, nem nunca 

poderia ser, em nós mesmos. Efésios 2: 8-9 deixa claro: "Porque pela graça sois salvos, 

mediante a fé; e isto não vem de vós, é o dom de Deus; não como resultado de obras, para 

que ninguém se glorie "( Ef 2: 8-9. ). Sem obras, mesmo aqueles feitos em relação a 

justiça, poderia ter ganho ou merecido a nossa salvação. Nós não fez nenhuma 

contribuição para a obra soberana e graciosa de Deus da salvação. Não merecíamos 

libertação do pecado e da morte. Nós não merecia nascer de novo, recriado na própria 

imagem de nosso Senhor. Nós não merecia se tornar filhos de Deus e co-herdeiros com 

Seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Nós não merecemos a promessa da vida eterna, que 

vamos passar no céu na presença contínua de Deus. 

Nós em vez salvo de acordo com a Sua misericórdia. Misericordia é de eleos , que 

refere-se à manifestação externa de piedade e assume necessidade por parte de quem a 

recebe e recursos suficientes para atender a necessidade, por parte daqueles que mostrá-

lo. Em alguns aspectos, a misericórdia é semelhante a graça, que Paulo menciona 

no versículo 7 . Mas, enquanto graça refere-se a culpa, misericórdia refere-se a 

aflição. Considerando graça relaciona-se com o estado do pecador diante de Deus, o 

juiz, misericórdia relaciona-se com a condição do pecador no seu pecado. Considerando 

graça judicialmente perdoa o agressor por seu delito, misericórdia compaixão ajuda-lo a 

recuperar. 

Em quarto lugar, devemos lembrar que fomos salvos pela misericórdia de Deus tomar a 

decisão de conceder a lavagem da regeneração. Quando fomos salvos, fomos 

purificados de nossos pecados, a decadência ea sujeira que é produzido por morte 

espiritual. Falando de que a verdade em sua carta à igreja de Éfeso, Paulo explica que 

estávamos limpos "com a lavagem da água, pela palavra" ( Ef. 5:26 ). Tiago declara que, 

"No exercício da sua vontade, ele [Deus] nos gerou pela palavra da verdade, para que 

possamos ser, por assim dizer, os primeiros frutos entre as Suas criaturas" ( Tiago 

1:18 ). Pedro nos lembra que "nasceram de novo não de semente corruptível, mas 

incorruptível, ou seja, através do viva e eterna palavra de Deus" ( 1 Ped. 1:23 ). 

Palingenesia ( regeneração ) carrega a idéia de receber uma nova vida, de nascer de 

novo, ou nascer do alto. Jesus disse a Nicodemos indagando: "Em verdade, em verdade 

vos digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de 

Deus" ( João 3: 5 ; cf.. Ef 5:26 ). Em sua primeira carta, o apóstolo João fala 

repetidamente da verdade maravilhosa do novo nascimento. Estamos certos de que, "se 

[nós] saber que Ele [Cristo] é justo, [também] sabemos que todo aquele que pratica a 

justiça é nascido de Deus" ( 1 João 2:29 ). Por outro lado, estamos também a certeza de 

que "Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente 

permanece nele; e não pode pecar, porque é nascido de Deus" ( 3: 9 ; cf. 05:18 ). Estamos 

certos de que "todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus" ( 4: 7 ) e que 

"Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus" ( 5: 1 ). 

Em quinto lugar, devemos lembrar que a nossa salvação veio através do nosso . 

renovação pelo Espírito Santo Esta frase se move para o próximo passo lógico: o efeito 

ou resultado, da regeneração, ou seja, a nova vida que emerge do novo 

nascimento. Em Romanos 8: 2 , Paulo revela que "a lei do Espírito da vida em Cristo 

Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte". O Espírito Santo, que trabalha através da 

Palavra, fortalece a nossa nova vida em Cristo. "Se alguém está em Cristo," o apóstolo 



explica em sua segunda carta à igreja em Corinto, "ele é uma nova criatura; as coisas 

antigas já passaram; eis que tudo se fez novo" ( 2 Cor. 5:17 ) . Isso é obra de santificação 

do Espírito (cf. 1 Ped. 1: 2 ). Ele começa a se mover o crente até a escada da glória de um 

nível para o próximo (cf. 2 Cor. 3:18 ). 

O Pai não só nos salvou através do Seu Espírito Santo, mas Ele derramou o Seu 

Espírito sobre nós abundantemente e sem medida, quando nascemos de novo (cf. Atos 

2: 38-39 ; 1 Cor 12: 7. , 11 , 13 ). O Senhor "é capaz de fazer muito mais abundantemente 

além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder [de Seu Santo Espírito ] que 

funciona dentro de nós "( Ef. 3:20 ). Por causa dessa energia disponível em nós, somos 

ordenados a "ser cheio do Espírito" ( Ef. 5:18 ). O Espírito Santo nos dá a vida espiritual, 

sustenta a nossa vida espiritual, habilita a nossa vida espiritual, e garante que o nosso 

espiritual a vida se tornará a vida eterna, porque Ele é o selo, ou da garantia, da vida eterna 

( Ef 1: 13-14. ). 

Em sexto lugar, a fim de evitar sentimentos de hostilidade contra os corruptores da nossa 

sociedade, devemos nos lembrar que fomos salvos apenas pela substitutiva e sacrifício 

expiatório do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual Deus, por Seu decreto 

eterno, feito eficaz para nós antes mesmo de nascer. Sua morte em nosso lugar e para nós 

é o meio, e o único meio, da nossa salvação. Em seu sermão no dia de Pentecostes, Pedro 

declarou aos judeus reunidos que, embora Jesus foi condenado à morte por seus próprios 

líderes ímpios, Ele, no entanto, foi soberanamente "entregue pelo plano pré-determinado 

e pré-conhecimento de Deus" ( Atos 02:23 ). E a morte que Ele morreu no plano de Deus 

foi uma morte na qual Ele levou todos os pecados de todos os que jamais acreditaria. 

O sétimo aspecto da salvação soberano é igualmente de Deus sozinho. Devemos lembrar 

que fomos salvos por Deus a graça, como Paulo já aludido no versículo 5 . Em sua 

segunda carta a Timóteo, o apóstolo explica mais detalhAdãoente que Deus "nos salvou, 

e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu 

próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade "( 2 

Tim. 1: 9 ; cf. Rom. 4: 2-8 ; 09:11 ; . Ef 2: 8-9 ). 

Paulo não é aqui, usando justificado em sentido estrito, forense de que declaram crentes 

de Deus justo, com base nos méritos de Jesus Cristo, que são aplicados em seu nome (ver, 

por exemplo, Rom. 4: 6-8 ; cf. 03:24 , 26 ; Gal. 2: 7 ). Ele é sim usando justificada em 

seu amplo sentido, mais geral como sinônimo de salvação. Mesmo João Calvin, um 

defensor para a definição estreita, precisa de justificação, reconheceu que nesta passagem 

refere-se à salvação em geral. Ele diz: "O que ele quer dizer com a palavra justificado? O 

contexto parece exigir que o seu significado deve ser estendido ainda mais do que a 

imputação da justiça." 

Paulo usou sua própria vida como prova de que a salvação é inteiramente baseado no 

mérito gracioso e obra de Cristo. "Se alguém tem uma mente que confiar na carne, eu 

muito mais", ele atesta: 

[Eu estava] circuncidado ao oitavo dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu 

de hebreus; quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à justiça 

que há na lei, fui irrepreensível. Mas tudo o que para mim era lucro, essas coisas que eu 

considerei perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, tendo 

em vista o valor de excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual 

sofri a perda de todas as coisas, e as considero como lixo, a fim de que eu possa ganhar a 

Cristo, e pode ser encontrado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que 

vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, na base da fé. ( Fp 3: 4-9. ) 



Porque Jesus pagou o preço por nossos pecados, eles são graciosamente removido; justiça 

é plenamente satisfeito; e bondade, o amor, a misericórdia, a regeneração, renovação, ea 

graça de Deus são, portanto, habilitado a agir. A graça nos dá o que não pode e não 

merece. Nós não merecemos ser perdoado, para ter os nossos pecados removidos, para 

ter a própria justiça de Cristo imputada a nós, para ser dado a cidadania celestial, para ser 

justificada, santificada, e um dia glorificado na própria presença de nosso Salvador 

gracioso e Senhor. A questão de fundo é indicado nas três palavras: Ele nos salvou! 

Que a graça salvadora divina proporciona outro benefício surpreendente para pecadores 

indignos: Pela fé, eles estão . feitos herdeiros segundo a esperança da vida 

eterna Como Paulo declara mais plenamente em sua carta Roman, "O próprio Espírito 

testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e, se filhos, também herdeiros, 

herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que 

também sejamos glorificados com Ele "( Rom. 8: 16-17 ). Pedro exulta: "Bendito seja o 

Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua grande misericórdia nos fez 

nascer de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os 

mortos, para uma herança que não se corrompe e imaculada e não vai desaparecer, 

reservada nos céus "( 1 Pe 1: 3-4. ). 

Lembre-se de sua missão 

Esta é uma declaração de confiança; e sobre estas coisas que eu 

quero que você fale com confiança, de modo que aqueles que 

acreditavam que Deus pode ter o cuidado de envolver-se em boas 

ações. Essas coisas são boas e proveitosas para os homens. ( 3: 

8 ) 

Em quarto lugar, e, finalmente, se queremos viver da maneira que Deus quer que vivamos 

em uma sociedade pagã, não ressentir-se das próprias pessoas que estão para chegar, é 

preciso lembrar a nossa missão divinamente ordenado para que a sociedade. Devemos 

viver como fomos instruídos no capítulo 2 . 

Essas coisas se referem a tudo o que Paulo tem enfatizado nesse capítulo e nos sete 

primeiros versos do capítulo três : ou seja, a forma como os crentes devem viver e agir 

em relação uns aos outros dentro da igreja ( 2: 1-15 ), e do jeito que deveriam viver e agir 

antes que o mundo incrédulo ( 3: 1-7 ). 

Tito era para falar com confiança sobre essas verdades às igrejas, a fim de que, como 

Paulo já mencionado ( 3: 1 ), . aqueles que acreditaram em Deus pode ter o cuidado 

de envolver-se em boas ações Este jovem mais velho não era para ser hesitante, indeciso, 

ou vacilante, mas sim corajoso e intenso, falando e agindo com a firme convicção de que 

ele foi obedientemente cumprindo seu ministério por Deus. 

Aqueles que acreditaram Deus não se refere a teístas, por oposição aos ateus, mas para 

os cristãos genuínos, aqueles que foram salvos pela graça de Deus e que tomam a 

Deus em Sua palavra. Biblicamente aterrada e crentes fiéis lembrar a sua obrigação de 

apresentar à autoridade humana, até mesmo o que é injusto, ímpio e pagão. Lembram-se 

de sua condição anterior como incrédulos, sabendo que, pela graça de Deus, eles ainda 

seriam perdidos e condenados. Eles se lembram o maravilhoso dom da salvação, que 

receberam por causa da bondade de Deus, Seu amor, Sua misericórdia, Sua lavagem da 

regeneração Sua renovação pelo Espírito Santo, por Seu Filho, tudo por Sua graça 

soberana. E lembre-se de que o Senhor os chamou para serem suas testemunhas perante 



o mundo perdido e condenado em que agora vivemos. Eles, portanto, reconhecer que não 

é sua vocação para mudar a cultura, para reformar comportamento exterior, para tentar 

resgatar a sociedade superficialmente. 

Eles são o cuidado de envolver-se em boas ações, verdadeiros atos de virtude que 

beneficiam os perdidos e são produzidas por um coração amoroso, que tem o poder de 

ser fecundo pelo Espírito Santo de Deus. Entre as boas ações são nossas orações sinceras 

para aqueles que estão perdidos, atos que os perdidos não podem sequer conhecer, mas 

que vai trabalhar para a sua bênção, e esperemos que para sua salvação. 

Quando os cristãos exaltar a Palavra de Deus e demonstrar o poder de Deus para 

transformar vidas, estas coisas são boas e proveitosas para os homens -para os próprios 

crentes e, ainda mais importante na medida em que a ênfase desta passagem está em 

causa, para os pecadores não salvos ao seu redor que são atraídos a Cristo pelas vidas 

exemplares dos que Ele graciosamente transformada. 

 

10. A palavra final sobre  

Relacionamentos ( Tito 3: 9-15 ) 

Mas evita controvérsias tolas, genealogias e contendas e disputas sobre a Lei; porque são 

coisas inúteis e sem valor. Evita o homem faccioso, depois de uma primeira e segunda 

advertência, sabendo que tal homem é pervertido e está pecando, sendo auto-condenado. 

Quando eu enviar Artemas ou Tíquico para você, fazer todos os esforços para chegar a 

mim em Nicópolis, pois decidi passar o inverno lá. Diligentemente ajudar o advogado 

Zenas e Apolo em seu caminho para que nada falta para eles. Que os nossos também 

aprendam a se envolver em boas ações para atender às necessidades prementes, que não 

pode ser infrutífera. Todos os que estão comigo vos saúdam. Saúda aqueles que nos 

amam na fé. A graça seja com todos vós. ( 3: 9-15 ) 

Plano de salvação de Deus exige fortes igrejas que proclamam e viver a realidade do 

evangelho transformando de forma que é atraente para os perdidos. Tal testemunho é 

construído sobre relacionamentos santificados. 

Como se observa na introdução , o capítulo 1 de Tito trata da relação dos crentes na igreja 

com o Senhor da igreja, como exemplificado por sua liderança. Capítulo 2 lida com 

relações dos crentes uns com os outros, e no primeiro semestre de capítulo 3 lida com a 

relação dos crentes com a sociedade não-regenerado em que vivem. Na última metade 

do capítulo 3 , o fim da carta, Paulo dá o que poderia ser chamado de "a última palavra 

sobre relacionamentos", que enfatiza a relação de líderes da igreja com o outro. 

Quando uma pessoa tem uma conversa importante ou correspondência com um amigo ou 

conselheiro, o mais pessoal, e, por vezes, o mais urgente, as preocupações são 

mencionados passada. Isso parece ser verdade nesta epístola. Em suas palavras finais, 

Paulo menciona quatro categorias distintas e importantes das relações pessoais dentro da 

igreja que são de especial importância: relações com os falsos mestres, com pessoas 

facciosos, com companheiros de serviço, e com amigos fiéis. 

Falsos mestres 



Mas evita controvérsias tolas, genealogias e contendas e disputas 

sobre a Lei; porque são coisas inúteis e sem valor. ( 3: 9 ) 

Crentes na ilha de Creta tinha sido superexposta a um grande número de homens que dizia 

representar o Senhor, para serem seus servos, e para ensinar a Sua Palavra. Na realidade, 

porém, eles eram espiritualmente corrupto e eram inimigos do Senhor, a Sua Palavra, e 

Sua igreja.Aqueles homens tinham gerado tanta confusão que Paulo tinha advertido Tito 

para "pôr em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade ... [que 

iria realizar] firme a fiel palavra, que é de acordo com o ensino, que [eles] pode ser capaz 

tanto para exortar na sã doutrina e de refutar os que o contradizem ", ou seja, os" muitos 

homens rebeldes, paroleiros e enganadores, especialmente os da circuncisão, que devem 

ser silenciadas, porque eles são perturbadoras famílias inteiras, ensinando coisas que eles 

não deve ensinar, para o bem de torpe ganância "( 1: 5 , 9-11 ). 

Tito enfrentou uma grande ("muitos", 1:10 ) e formidável grupo de líderes nas igrejas de 

Creta que foram iludindo crentes sobre verdades centrais do evangelho. O mais influente 

e perigosa eram legalistas judeus, "os da circuncisão" ( v. 10 ), que promoveu "mitos e 

mandamentos de homens judeus" ( v. 14 ). Eles não eram mesmo honestos falsos mestres, 

porque o seu principal motivo não era para instruir, mesmo em falsidade, mas sim para 

ganhar "torpe ganância." No entanto, eles estavam causando um grande dano à causa de 

Cristo e foram para ser refutada ( v. 9 ), silenciados ( v. 11 ), e reprovou ( v. 13 ). Eles 

professavam "conhecer Deus", Paulo explicou, "mas por seus atos o negam, sendo 

abomináveis e desobedientes, e sem valor para qualquer boa ação" ( v. 16 ). 

Como aqueles sobre quem o apóstolo advertiu Timóteo, esses falsos mestres detidos "para 

uma forma de piedade, ainda que [tinha] negado seu poder" ( 2 Tim. 3: 5 ). Eles não eram 

crentes desobedientes; eles não eram crentes em tudo, como evidenciado pelo fato de que 

eles defendida doutrinas ímpias e viveram vidas ímpios. Eles estavam a ser ejetado as 

igrejas imediatamente. 

O próprio Paulo havia sido perseguido por judaizando falsos mestres e líderes de todo o 

seu ministério e foi bem conhecimento tanto do seu perigo e sua persistência. Um de seus 

encontros com os tinha envolvido Tito. Alguns anos antes, acompanhado por Barnabé e 

Tito, Paulo tinha ido a Jerusalém para explicar seu ministério Gentil para líderes cristãos 

judeus lá. Em sua carta às igrejas da Galácia, ele explica que, ao contrário das demandas 

dos judaizantes ", nem mesmo Tito, que estava comigo, embora ele era um grego, foi 

constrangido a circuncidar-se" ( Gal. 2: 3 ). "Foi por causa dos falsos irmãos que se 

furtivamente a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos escravizar", 

ele continua a dizer. "Mas não deu em sujeição a eles por até uma hora, para que a verdade 

do evangelho permanecesse entre vós" ( vv. 4-5). No final da epístola que ele comenta 

ainda sobre "aqueles que desejam fazer uma boa exibição na carne [e] tentar obrigá-lo a 

ser circuncidados, simplesmente, que eles não podem ser perseguidos por causa da cruz 

de Cristo" ( 6:12 ). 

Shun traduz uma forma do verbo periistēmi , que no meio voz, como aqui, significa 

"transformar-se em volta, girar propositAdãoente longe de algo ou alguém." Tito, os 

outros anciãos, e as congregações em Creta eram para virar para o outro lado da moral e 

espiritualmente destrutivos falsos mestres, que não só corrompidos as igrejas, mas, por 

seus estilos de vida pecaminosos e sórdidos, foram um grande obstáculo para a 

credibilidade do Evangelho . O efeito do falso ensino é explicado em várias passagens do 

Novo Testamento. Ele perturba a alma (Atos 15:24 ), naufrágios fé ( 1 Tm. 1:19 ), leva a 



blasfêmia ( v. 20 ) e para a ruína dos ouvintes ( 2 Tim. 2:14 ), produz a impiedade ( v 

16. ), e os spreads "como gangrena" ( v. 17 ). 

Neste único versículo Paulo menciona quatro categorias específicas de erros esses falsos 

mestres estavam defendendo: controvérsias tolas, genealogias e contendas e disputas 

sobre a lei. 

Foolish é de Moros , de onde vem idiota , e controvérsias é de zētēsis , que tem o sentido 

básico de pesquisa ou investigação, mas passou a ser usado para a discussão ou debate, 

especialmente aquela que foi polêmica e controversa. 

Nas cartas de Paulo zētēsis sempre tem uma conotação negativa e é utilizado em avisos-

similar àquele dado aqui, sobre os cristãos se envolver em discussões fúteis sobre 

questões de filosofia, ou mesmo a teologia, que são baseados na razão e imaginação 

humana, e não a Palavra de Deus . Paulo usa três vezes em suas palavras a Timóteo. No 

início de sua primeira carta, o apóstolo adverte que outro jovem ancião para "instruir 

certos homens não ensinar doutrinas estranhas, nem de prestar atenção a fábulas e 

genealogias sem fim, que dão origem a uma meraespeculação , em vez de promover a 

administração de Deus " e que inevitavelmente resultam em "discussão infrutífera" ( 1 

Tim. 1: 3-6 , ênfase adicionada). Perto do final da carta, ele repete o aviso: "Se alguém 

defende uma doutrina diferente, e não concorda com as palavras de som, aquelas de nosso 

Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina conforme à piedade, é orgulhoso e nada entende, 

mas ele tem um interesse mórbido em questões polêmicas e disputas sobre as palavras, 

das quais nascem invejas, porfias, linguagem abusiva, suspeitas malignas e atritos 

constantes entre os homens de mente depravada e privados da verdade, cuidando que a 

piedade é fonte de lucro "( 1 Tim. 6: 3-5 , ênfase adicionada). Em sua segunda carta, 

Paulo exorta ainda Timóteo: "Mas rejeita insensatas e absurdas especulações, sabendo 

que produzem contendas "( 2 Tm 2:23. , grifo do autor). 

Os falsos mestres na igreja, invariavelmente, distorcer e contradizer a Escritura, 

substituindo-o com novas idéias, idéias e noções que confundir e enganar o povo de Deus 

e minar a sua confiança na verdade revelada de Deus. O perigo da falsa doutrina é feita 

toda a pior porque, apelando para o homem natural, ele encontra pronta aceitação entre 

os descrentes e mesmo entre mundana, os cristãos egocêntricos, que são mal 

fundamentadas na Palavra. É por essa razão que Paulo instrui Timóteo a "Procura 

apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que 

maneja bem a palavra da verdade. Mas evite tagarelice mundana e vazia, pois ele vai levar 

a mais impiedade, ... [e vai] se espalhou como gangrena "( 2 Tim. 2: 15-17 ). Uma vez 

que um falso mestre está exposta, ele deve ser rejeitado pela igreja e dado nenhuma 

plataforma para difundir suas falsidades espiritualmente cancerosas e destrutivas. Ele não 

está a ser debatida, mas denunciado e expulso (cf. 2 Cor 6: 14-18. ). 

Se quer saber quantas horas e anos e vidas de cristãos foram perdidos para genuíno ensino 

da Palavra de Deus e para o evangelismo eficaz e discipular por causa do tempo perdido 

com controvérsias tolas. Embora os falsos próprias doutrinas, certamente, é insensato, 

ponto aqui de Paulo é que perder tempo a discutir -los é um sério 

tolo comportamento para o povo de Deus para estar envolvido. 

Igualmente inútil para os crentes é se envolver em interpretações de genealogias. Paulo 

não era, é claro, menosprezar as muitas genealogias que são encontradas tanto no Antigo 

e Novo Testamentos. Essas genealogias foram fundamentais para a determinação da 

linhagem dada por Deus ao sacerdócio, os reis de Judá e Israel, e até mesmo o Messias. O 

evangelho de Mateus abre com "a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de 



Abraão ...." ( Mt 1: 1. ; cf. vv 2-17. ). A advertência de Paulo a Tito em causa, em vez das 

muitas interpretações fantasiosas e alegóricas de tais genealogias que tinha fascinado 

muitos judeus durante séculos. 

O historiador da Igreja do século IV Eusébio relataram que, quando morreram os 

apóstolos, uma conspiração de erro sem Deus surgiu através de falsos mestres enganosas, 

que arrogantemente se propagam suas mentiras insidiosas em oposição à Palavra de 

Deus. É óbvio que o conselho de Paulo a Timóteo e Tito que esses erros ateus eram uma 

ameaça séria para a igreja antes mesmo de todos os apóstolos tinham ido embora. 

Um terceiro tipo de erro que os cristãos na ilha de Creta enfrentado é simplesmente 

referido como contenda, um termo geral que carrega as idéias de todos os tipos de 

rivalidade egocêntrico e briga com a verdade. 

Porque a igreja primitiva incluía tantos judeus convertidos, quarto erro comum 

envolveu disputas sobre o Mosaic Lei. Paulo refere-se a esse problema em sua carta às 

igrejas da Galácia. "Aqueles que desejam fazer uma boa exibição na carne tentar obrigá-

lo a ser circuncidado", alertou, "simplesmente, que eles não podem ser perseguidos por 

causa da cruz de Cristo. Para aqueles que são circuncidados nem sequer manter-se a Lei 

, mas eles querem que vos circuncidado, para que possam se orgulhar em sua carne "( Gal. 

6: 12-13 ; cf. 1 Tim 1: 6-7. ). 

O Concílio de Jerusalém foi chamado para a Proposito específica de lidar com 

judaizantes, incluindo "certas pessoas da seita dos fariseus que haviam crido, [e que 

disse]: 'É necessário circuncidá-los [os gentios], e encaminhá-los para observar a Lei de 

Moisés "( Atos 15: 5 ). O primeiro orador no município foi Pedro, que terminou seus 

comentários com a pergunta: "Agora, pois, por que você colocar Deus à prova, pondo 

sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? 

Mas nós acreditamos que nós [os judeus] são salvos pela graça do Senhor Jesus, da mesma 

forma como eles [os gentios] são também "( vv. 10-11 ). Depois de Paulo, Barnabé e 

outros tinham falado, Tiago, o moderador do Conselho e, provavelmente, o meio-irmão 

de Jesus (ver Atos 12:17 ; 21:18 ), encerrou a reunião com as palavras: "É meu juízo, que 

não se deve perturbar [com a circuncisão ea observância da lei mosaica] aqueles que estão 

se voltando para Deus, dentre os gentios "( v. 19 ). Para os fiéis que reconhecem a 

autoridade dos apóstolos e da Palavra de Deus, as disputas sobre a Lei de Moisés e sua 

relação com os cristãos foram definitivamente resolvida naquele momento. 

Coisas como Paulo menciona neste verso devem ser evitados porque são coisas inúteis e 

sem valor. Argumentando teologia, doutrina ou moral com aqueles que distorcem ou 

ignorar a Palavra de Deus é inevitavelmente infrutífera. Ao contrário de crentes, que 

aceitam a autoridade das Escrituras e discutir o seu significado, Paulo está se referindo 

aqui a discussão com falsos mestres, que não têm nenhum desejo de aceitar a verdade 

divina. 

Os falsos mestres estão se levar por "espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios" 

( 1 Tim. 4: 1 ). Infelizmente, no entanto, eles nunca parecem faltar para os 

discípulos. Pedro disse um deles: "E muitos seguirão sua sensualidade, e por causa deles 

o caminho da verdade será blasfemado" ( 2 Pe. 2: 2 ). Ao longo da história da Igreja, 

aqueles que "não suportarão a sã doutrina" têm sido abundantes. "Querer ter comichão 

nos ouvidos, eles ... amontoarão para si doutores conforme as suas próprias 

concupiscências, e ... desviarão os ouvidos da verdade, e ... voltando às fábulas" ( 2 Tim 

4:. 3-4 ). 



Pessoas facciosos 

Evita o homem faccioso, depois de uma primeira e segunda 

advertência, sabendo que tal homem é pervertido e está pecando, 
sendo auto-condenado. ( 3: 10-11 ) 

Assim como estamos a evitar os esforços ímpios, infrutíferas, e corruptoras mencionados 

no versículo 9 , devemos rejeitar um homem faccioso. 

Rejeitar é de paraiteomi , o que também se traduz, "não tem nada a ver com" ( 1 Tim. 4: 

7 ) e "recusar" ( 2 Tm 2:23. ). No primeiro caso, Paulo está se referindo "fábulas 

mundanas que sirvam exclusivamente para mulheres velhas" e no segundo a 

"especulações tolas e ignorantes que ... produzem contendas." faccioso é de hairetikos , 

a partir do qual herege é derivado. A palavra original significava simplesmente "para 

escolher", mas, eventualmente, o termo passou a significar a colocação de opiniões 

obstinado acima da verdade, recusando-se até mesmo a considerar pontos de vista 

contrários ao próprio. Na sua forma substantiva, é associado com tais graves "obras da 

carne" como "prostituição, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, 

porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedeiras, orgias "( Gl 5: 

19-21. , grifo do autor). O faccioso pessoa não vai apresentar ao Palavra ou para líderes 

piedosos na igreja. Ele é uma lei para si mesmo e não tem nenhuma preocupação com a 

verdade ou unidade espiritual. 

Embora falsos mestres certamente são os mais devastadoramente faccioso, Paulo está 

aqui lançando uma rede mais ampla, que inclui qualquer um na igreja que é divisivo e 

perturbador. Porque as consequências de insubordinação, nonsubmission, e briga pode 

ser tão destrutivo de unidade entre o povo do Senhor, os comandos apóstolo que um 

homem faccioso, ou a mulher, conforme o caso pode ser, deve ser rejeitada pela igreja, 

se não prestar atenção a primeiro e segundo aviso. As questões em si podem ser trivial, 

mas discutindo sobre eles não é. 

Palavras duras do apóstolo não se aplicam apenas aos hereges e apóstatas, mas para quem 

é faccioso. "Rogo-vos, irmãos," Paulo advertiu os crentes em Roma, "manter seus olhos 

sobre aqueles que causam dissensões e obstáculos contra a doutrina que aprendestes e 

afastai-vos deles Pois os tais são escravos, não de nosso Senhor Cristo, mas ao seu ventre; 

e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos incautos ". ( Rm 16: 17-18. ). 

Falando de falsos mestres e outros que estavam faccioso, Paulo comandou a igreja de 

Tessalônica: "Se alguém não obedecer à nossa instrução nesta carta" -que, mesmo nessa 

altura no início da vida da igreja, carregava o peso de Scripture- "tomar nota especial de 

que o homem e não associar com ele, para que ele possa ser confundido E ainda não 

considerá-lo como um inimigo, mas admoestai-o como irmão." ( 2 Ts 3: 14-15. ) 

. Disciplina da Igreja deve sempre ser dada de uma forma que é amoroso, sem julgamento, 

corretivo, restaurador, e redentora. Deve ser administrado com humildade ", corrigindo 

com mansidão os que estão na oposição, se talvez Deus lhes conceda o arrependimento, 

levando ao conhecimento da verdade" ( 2 Tim. 2:25 ). 

Unidade na verdade divina e em comunhão espiritual é indispensável para o evangelismo 

eficaz. É testemunho ao mundo, Jesus disse, que "Tu [o Pai] me enviaste ... [e] amaste a 

mim." Pouco antes que a oração, em que é frequentemente chamado Discurso do 

Cenáculo ( João 13: 1-16: 33 ), o Senhor disse aos Doze: "Nisto todos conhecerão que 

sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros "( 13:35 ). 



Genuíno, o amor divino é a força obrigatória de genuína unidade espiritual e é uma parte 

integral, divinamente ordenado de nosso testemunho diante do mundo. "Nós, que somos 

muitos", Paulo declara: "somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos 

membros uns dos outros" ( Rom. 12: 5 ). Em sua carta aos crentes de Éfeso, o apóstolo 

coloca diante da mesma verdade básica em palavras diferentes: "Há um só corpo e um só 

Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação; um só 

Senhor, uma só fé, um só batismo , um só Deus e Pai de todos, que está acima de tudo e 

por todos e em todos "( Ef. 4: 4-6 ). Paulo passa a explicar que o plano de Deus para 

apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores é "para o aperfeiçoamento dos 

santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos 

cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, um homem maduro, à 

medida da estatura que pertence à plenitude de Cristo "( vv. 11-13 , grifo do autor). 

Talvez ensino mais abrangente de Paulo sobre a natureza e importância da verdadeira 

unidade na igreja é encontrada em sua primeira carta à igreja de Corinto, que estava 

confuso e fraturado por falsas doutrinas, animosidades pessoais e partidarismo. "Rogo-

vos, irmãos," disse ele, 

pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos concordam, e não haja divisões entre 

vós, mas você ser feita completa em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Por 

eu ter sido informado a respeito de vós, meus irmãos, por pessoas de Chloe, que há 

contendas entre vós. Agora eu quero dizer isto, que cada um de vocês está dizendo: "Eu 

sou de Paulo", e "Eu de Apolo", e "Eu sou de Cefas", e "Eu de Cristo." Cristo está 

dividido? Paulo não foi crucificado para você, não é? Ou você foram batizados em nome 

de Paulo? ... Não é o cálice de bênção que abençoamos uma participação no sangue de 

Cristo? Não é o pão que partimos uma participação no corpo de Cristo? Uma vez que há 

um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo; porque todos 

participamos do mesmo pão .... Porque, assim como o corpo é um e ainda tem muitos 

membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, somos um só corpo, assim é 

Cristo também. ( 1 Cor 1: 10-13. ; 10: 16-17 ; 0:12 ) 

As últimas palavras de Paulo para que, igreja cheio de problemas briguentos foram: 

"Finalmente, irmãos, regozijai-vos, ser completo, ser consolada, mesma mentalidade, viver 

em paz; e o Deus do amor e da paz estará convosco" ( 2 Cor. 13:11 ). 

Para um crente que está bem fundamentada na Palavra, os erros e os pecados das pessoas 

facciosos e divisão na igreja deveria ser óbvio, sabendo que uma pessoa que persiste em 

discutindo sobre idéias tolas é pervertido e está pecando, sendo auto-

condenado. Pervertidotraduz ekstrephō , que tem o significado de "virar do avesso, ou 

torcer." A pessoa facciosa, que é torcido por sua constante pecado , irá manifestar sua 

condição ímpios por suas próprias palavras e ações, tornando-se auto-condenado. 

É triste que homens e mulheres em igrejas evangélicas que ensinam idéias que são 

totalmente estranhas às Escrituras, muitas vezes são só não não disciplinado mas são 

elogiados e dado oportunidade para promulgar suas aberrações. 

Servos companheiros 

Quando eu enviar Artemas ou Tíquico para você, fazer todos os 

esforços para chegar a mim em Nicópolis, pois decidi passar o 

inverno lá. Diligentemente ajudar o advogado Zenas e Apolo em 
seu caminho para que nada falta para eles. ( 3: 12-13 ) 



Virando-se para o lado positivo, Paulo se move de condenar falsos mestres para elogiando 

os líderes da igreja que estavam realmente sendo usados pelo Senhor e que abençoaram 

sua própria vida. Em uma palavra, especialmente pessoal, Paulo pediu dois favores de 

Tito-primeiro, para visitá-lo e, segundo, para cuidar de dois companheiros de serviço. 

Paulo não sabia quando ele iria enviar um substituto para Tito ou se seria Artemas ou 

Tíquico. Nós sabemos nada sobre Artemas e só podemos supor que, porque Paulo, 

obviamente, tinha confiança em sua capacidade piedade e liderança, ele era um fiel pastor 

e professor, que estava bem qualificado para assumir a direção sobre as igrejas de Creta. 

Tíquico é mencionado várias vezes no Novo Testamento. Ele acompanhou Paulo na 

viagem missionária de Corinto para a Ásia Menor ( Atos 20: 4 ), entregou a carta de Paulo 

à igreja de Colossos ( Col. 4: 7 ) e, provavelmente, o único a Éfeso ( Ef 6:21. ). Na 

primeira dessas duas referências Tychicus é chamado de "o nosso amado irmão e servo 

fiel e companheiro servo no Senhor" e no segundo "o irmão amado e fiel ministro no 

Senhor." Esse homem notável de Deus já havia sido enviado por Paulo para substituir 

Timóteo em Éfeso ( 2 Tim. 4:12 ). Que ele deve ter feito um trabalho louvável em Éfeso 

é claro a partir da confiança de Paulo em que ele assumisse o muito maior tarefa de 

administrar e lidar com os problemas nas inúmeras igrejas na ilha de Creta. 

Havia talvez até nove cidades na época do Novo Testamento que foram 

chamados Nicopolis, que significa "cidade da vitória", assim chamado por vários 

conquistadores militares para comemorar uma vitória decisiva. O Nicopolis onde Paulo 

planejado para passar o inverno foi, provavelmente, na costa oeste da Acaia, província 

do sul da Grécia, e fundada por Otaviano (o primeiro imperador romano, mais tarde 

nomeado Augusto) após sua grande vitória sobre Marc Antony and Cleopatra na batalha 

da Atrium em 31 B . C . 

Paulo provavelmente escreveu esta carta a Tito de algum lugar na Macedônia (norte da 

Grécia), talvez de Filipos. O apóstolo obviamente ainda estava livre, neste momento, mas 

é provável que ele foi preso em Nicópolis e levado para Roma para sua última prisão. Foi 

também a partir dessa cidade que Tito depois viajou para a Dalmácia ( 2 Tim. 4:10 ), na 

área geral da Croácia moderna e Sérvia. 

Antes de Tito deixou Creta para se juntar a Paulo, ele foi convidado a ajudar a diligência 

Zenas a lei, e Apolo em seu caminho para que nada falta para eles. Tal como acontece 

com Artemas, não sabemos nada sobre Zenas além deste breve menção, que o identifica 

como umadvogado. Se ele era um litigante Roman ou um especialista judaica sobre a Lei 

Mosaica, não podemos dizer. O fato de que ele tinha um nome romano significa pouco a 

esse respeito, porque muitos judeus daquela época, incluindo Paulo, foi dado ou havia 

adotado nomes romanos.Também como com Artemas, podemos seguramente assumir 

que Zenas era um crente piedoso em quem o apóstolo tinha grande confiança e por quem 

tinha grande amor. 

Apolo, por outro lado, é mencionado numerosas vezes no NT, sempre favorável. Ele era 

um pregador judeu eloquente do evangelho de Alexandria, Egito, que "poderoso nas 

Escrituras" e que "tinha sido instruído no caminho do Senhor", era "fervorosos no espírito, 

... falando e ensinando com precisão o coisas a respeito de Jesus, [mas foi] familiarizado 

apenas com o batismo de João "( Atos 18: 24-25 ). Quando ele chegou a Éfeso e 

"começou a falar ousAdãoente na sinagoga, ... Priscila e Áquila o ouviram ... [e] o levou 

à parte e explicou-lhe o caminho de Deus com mais precisão. E quando ele queria ir em 

toda a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos para recebê-lo, e 

quando ele chegou, ele ajudou muito aos que pela graça haviam crido "( vv. 26-27 ). 



Embora Apolo ainda não tinha visitado Corinto pelo tempo Paulo escreveu sua primeira 

carta à igreja lá (ver 1 Cor. 16:12 ), aparentemente alguns dos seus convertidos tinha 

chegado a essa cidade e formou uma das facções sobre o qual Paulo lamentou. "Por eu 

ter sido informado a respeito de vós, meus irmãos", escreveu ele, "que há contendas entre 

vós. Agora eu quero dizer isto, que cada um de vocês está dizendo: 'Eu sou de Paulo," e 

"Eu, de Apolo, 'e' Eu sou de Cefas, 'e' I de Cristo "( 1 Cor. 1: 11-12 ). 

Sempre que Zenas e Apolo estavam a chegar na ilha de Creta e onde quer que eles podem 

ter sido dirigida ao passarem, Tito foi instado a ajudá-los em seu caminho para que 

nada falta para eles. Eles foram acarinhados parceiros de Paulo e fiéis cooperadores em 

o trabalho do reino. Paulo, sem dúvida, sentiu que seu tempo de liberdade iria terminar 

em breve e que, se ele vivesse para continuar a obra do Senhor em tudo, seria a partir de 

uma cela de prisão. Foi, portanto, ainda mais imperativo que os homens que ele tinha 

treinado e deixou para trás ser encorajados e apoiados. 

Esse espírito de apoio e cuidado mútuo deve sempre caracterizar a igreja de Cristo, 

especialmente sua liderança espiritual. Sob o Senhor soberano, os líderes são 

interdependentes, chamado e comissionado para confiar e apoiar-se mutuamente, como 

companheiros servos de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Fiéis Amigos 

Que os nossos também aprendam a se envolver em boas ações 

para atender às necessidades prementes, que não pode ser 

infrutífera. Todos os que estão comigo vos saúdam. Saúda aqueles 
que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. ( 3: 14-15 ) 

No fechamento, Paulo dá uma última palavra sobre amigos fiéis. Como Tito e os outros 

anciãos na ilha de Creta, as pessoas entre os quais ministravam 

foram também [ para ] aprender a envolver-se em boas ações para atender às 

necessidades prementes. 

Não é possível que um pastor, ou até mesmo uma equipe de pastores em uma grande 

igreja, para atender todas as muitas necessidades prementes de uma congregação. Não 

só existe não há tempo suficiente para um homem fazer tudo, mas outros crentes na igreja 

invariavelmente têm dons espirituais e habilidades que o pastor não tem, por que 

certas boas ações pode ser realizada e certas necessidades prementes de irmãos na fé 

pode ser atendidas. 

Além disso, uma igreja harmonioso, amando e servindo também será um farol para o 

mundo, atraindo os incrédulos para a luz da salvação através da confiança em Cristo. 

A palavra final de Paulo para amigos fiéis é amor para os outros na fé. Sua palavra 

final para amigos fiéis é graça seja com todos vós. 
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Introdução à Filemon 

Introdução à Filemon 

O livro de Filemom é única em muitos aspectos. O menor de escritos inspirados 

de Paulo, é a única das epístolas da prisão dirigida a um indivíduo. Apesar de 

não alcançar as alturas sublimes doutrinárias dos outros (Colossenses, 

Filipenses e Efésios), que lida com a questão prática de vital importância. Paulo 

toma a verdade que os cristãos devem perdoar uns aos outros (cf. Ef 4:32;. Col. 

3:13), primeiro ensinou no Novo Testamento pelo nosso próprio Senhor no 

Evangelho de Mateus, e aplica-o a uma situação específica . 

A Bíblia ensina claramente a verdade maravilhosa de que Deus é um Deus de 

perdão. Em Êxodo 34: 6-7, Deus descreveu a Si mesmo a Moisés como "o 

Senhor, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande 

em benignidade e em verdade; que guarda a beneficência em milhares, que 

perdoa a iniqüidade, a transgressão eo pecado . " 

Esse tema é executado através das Escrituras (cf. Sl 32: 1; 85:13; 130: 3-4.; Isa 

43:25; 55:. 7; Jer. 33: 8; Ef. 1: 7; Colossenses 1: 14; 1 João 1: 9; 2:12), mas é 

talvez nenhum lugar melhor ilustrada do que na história do filho pródigo (Lucas 

15: 11-32). Um pai tinha dois filhos, um dos quais teve sua parte da herança e 

saíram de casa (vv. 11-12). Depois de viver uma vida devassa até que o dinheiro 

acabou, o filho foi forçado a assumir um emprego humilde (vv. 13-16). Ele 

finalmente caiu em si e exclamou: "Quantos empregados de meu pai têm pão 

mais do que o suficiente, mas eu estou morrendo aqui com fome!"(V. 17). Ele 

decidiu voltar para seu pai (18 v.), Mas aparentemente não esperava perdão. Ele 

esperava ser apenas toleradas (v. 19). Mas o pai não esperou seu filho pecar 

alcançá-lo. Enquanto seu filho ainda era um longo caminho de distância, ele 

correu para ele e abraçou-o (v 20).. Mais tarde, ele deu uma festa para celebrar 

o retorno de seu filho (vv. 22-24). 

Essa história ilustra como Deus, representada na história pelo pai, perdoa: 

ansiosamente, totalmente, ricamente. Poderíamos dizer, em certo sentido, que 

Deus nunca é mais parecido com Ele mesmo do que quando Ele perdoa. 

Há dois corolários de extrema importância para que a verdade. Se Deus nunca 

é mais parecido com Ele mesmo do que quando Ele perdoa, o homem nunca é 

mais parecido com Deus do que quando ele perdoa. Provérbios 19:11 diz: 

"discrição do homem fá-lo tardio em irar-se, e é a sua glória está em esquecer 

ofensas." 

O segundo corolário é que o perdão de nós de Deus é baseada em nosso perdão 

aos outros. Tiago escreveu: "O julgamento será implacável para aquele que não 

usou de misericórdia" (Tiago 2:13). Nosso Senhor afirmou que a verdade 



positivamente em Mateus 5: 7: "Bem-aventurados os misericordiosos, porque 

eles alcançarão misericórdia." Ele ensinou seus discípulos a orar: "Perdoa-nos 

as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos 

devedores" (Mat. 6:12). Então, Ele advertiu: "Se perdoardes aos homens as suas 

transgressões, para também vosso Pai celestial vos perdoará Mas se não 

perdoardes aos homens, então o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas." 

(Mateus 6: 14-15.). 

O perdão previsto nas passagens acima mencionados não é o perdão completo 

e abrangente que acompanha o evento de salvação, porque isso já está feito. É 

bastante relacional perdão de Deus, contínua que acompanha o processo de 

santificação dos crentes. Paradoxalmente, os cristãos já estão totalmente 

perdoados (cf. Ef. 1: 7), mas ainda precisa de perdão em curso (cf. 1 Jo 1: 9). É 

uma verdade sóbria que os crentes perderá a bênção de Deus e convidar Sua 

correção em suas vidas se eles não conseguem perdoar os outros. Que os 

cristãos devem perdoar uns aos outros, assim como Deus os perdoou, é o tema 

subjacente de Filemon. 

Autoria 

Em apenas dois períodos da história da igreja tem a autoria paulina de Filemon 

sido seriamente questionada. Alguns, envolvido nas disputas teológicas do 

século IV, questionou sua autoria, pois contém nenhuma doutrina. Eles foram 

compensadas por Jerônimo, Crisóstomo e Teodoro de Mopseustia. Alguns dos 

críticos radicais do século XIX, tendo rejeitado a autoria paulina das outras 

epístolas da prisão, se sentiu obrigado a rejeitar Filemon também. Seu 

raciocínio, no entanto, é totalmente subjetiva e não tem base factual. Na 

verdade, a própria falta de conteúdo doutrinário torna difícil imaginar um 

motivo para a falsificação. Se alguém fosse criar uma falsificação, eles 

certamente seriam motivados por um desejo de corromper alguma doutrina de 

importância para a fé. 

O final do século II-Fragmento Muratoriano, a primeira lista existente de livros 

do Novo Testamento, inclui Filemon. Os Padres da Igreja Tertuliano e Eusébio 

aceitou Filemon como genuíno. Mesmo o herege Marcião, que rejeitou as 

epístolas pastorais, aceitou a autoria paulina de Filemon. O livro em si afirma 

Paulo como seu autor em três lugares (vv. 1, 9, 19). Não surpreendentemente, 

a autoria paulina de Filemon é quase universalmente aceito hoje. 

Data e local da escrita 

Filemon foi escrito ao mesmo tempo como Colossenses, de Roma durante a 

primeira prisão de Paulo. Para uma defesa da opinião de que as epístolas de 

prisão foram escritos a partir de Roma, não Caesarea ou Éfeso, ver a introdução 

de Colossenses. 



Ocasião 

Filemon tinha sido levado a fé salvadora em Jesus Cristo há vários anos por 

Paulo, provavelmente durante o ministério do apóstolo em Éfeso. Ele tinha se 

tornado um membro proeminente na igreja de Colossos. Filemon era rica, 

proprietária de uma casa grande o suficiente para a igreja de Colossos a se reunir 

em (Fm. 2). Ele estava obviamente ativo em servir a causa de Cristo, porque 

Paulo se refere a ele como um "colega de trabalho" (Fm. 1). Ele também era 

dono de pelo menos um escravo, um homem chamado Onésimo (cf. Col. 4: 9, 

que associa Onésimo com Colossos). Onésimo, que não era um cristão, fugiu 

de seu mestre para Roma. Ele, sem dúvida, a esperança de perder-se nas 

multidões que se aglomeravam na cidade imperial. Enquanto em Roma, por 

circunstâncias desconhecidas para nós, ele conheceu o apóstolo Paulo. Talvez 

ele se deparou com Epafras, que também era de Colossos. Ele também pode ter 

procurado Paulo por conta própria. É possível que ele viajou para Éfeso com 

seu mestre e conheceu Paulo durante o ministério do apóstolo naquela 

cidade. Ele certamente teria ouvido Filemon e sua família falar amorosamente 

do grande apóstolo. Quaisquer que sejam as circunstâncias pelas quais ele 

conheceu Paulo, sua vida mudou para sempre, para que através de grande 

pregador ele conheceu Jesus Cristo. 

Onésimo rapidamente se tornou querido para o apóstolo (cf. 12 Filemon., 

16). Ele então começou a fazer jus ao seu nome (Onésimo significa "útil"), 

auxiliando Paulo (Fm. 11, 13). Paulo teria prazer manteve ao seu lado para 

continuar a ministrar-lhe. Houve, no entanto, uma questão que precisa ser 

resolvida. Como um escravo fugitivo, Onésimo era um criminoso. Em fugindo 

ele tinha defraudado seu mestre, Filemon, privando-o de seus serviços. Ele pode 

até ter roubado dinheiro de Filemon quando fugiu (Fm. 18). Paulo sabia que a 

relação entre Onésimo e Filemom precisava ser restaurado. Onésimo teve que 

retornar a seu mestre e buscar o perdão e restauração. 

Para enviar Onésimo de volta sozinho teria exposto ao perigo de ser pego pelos 

caçadores de escravos sempre atento. A oportunidade para mandá-lo de volta 

com alguém veio quando Paulo terminou suas cartas aos Colossenses e 

Efésios. Porque Tychicus seria entregar essas cartas, Onésimo poderia voltar a 

Colossos com ele em relativa segurança. 

Se devolver Onésimo para o seu mestre era um sacrifício para Paulo, era um 

grave risco para Onésimo. "O direito romano ... praticamente não impôs limites 

ao poder do senhor sobre o seu escravo. A alternativa de vida ou morte repousa 

somente com Filemon, e os escravos eram constantemente crucificado por 

delitos muito mais leves do que o dele. Um ladrão e um fugitivo, ele não tinha 

direito ao perdão "(JB Lightfoot, Epístolas de São Paulo aos Colossenses e aos 

Filemon [1879; reimpressão, Grand Rapids: Zondervan, 1959], p 314.). Os 

escravos fugitivos também pode ser marcado com um "F" (para fugitivus ) 



sobre as suas cabeças, ou batido. Uma grande porcentagem da população do 

Império era escravos, e os romanos viviam em constante medo de uma revolta 

de escravos. Embora a última tal revolta (a uma liderada por Spartacus) teve 

lugar ao longo de um século antes, os romanos não se arriscou-se tratou com 

rigor os escravos fugidos. Isso Onésimo estava disposto a arriscar tal punição 

fala da autenticidade da sua fé. 

Não contente apenas para enviar Onésimo de volta sob a proteção de Tychicus, 

Paulo envia ao longo de uma carta a Filemon. Nessa carta, ele insiste Filemon 

a perdoar Onésimo e recebê-lo como um novo irmão em Cristo. Paulo implora 

Filemon para colocar em prática o princípio ensinado em Efésios 4:32 e 

Colossenses 3:13 e tratar Onésimo como Cristo o tratou. 

Cristianismo e escravidão 

Slavery forma o pano de fundo para Filemon, e é impossível de apreciar 

plenamente o livro sem alguma compreensão da escravidão no Império 

Romano. 

A escravidão foi tomado como uma parte normal da vida no mundo antigo. Na 

verdade, toda a estrutura da sociedade romana foi com base nele. "A escravidão 

cresceu com o crescimento do estado romano até que alterou a base econômica 

da sociedade, acabando com o trabalho livre, e transferência de quase todas as 

indústrias para as mãos dos escravos" (Marvin R. Vincent, As Epístolas aos 

Filipenses e Filémon , International Critical Commentary [Edinburgh: T. & T. 

Clark, 1979], p 162).. Durante o período das guerras de conquista, a maioria 

dos escravos eram prisioneiros de guerra. Na época do Novo Testamento, no 

entanto, a maioria dos escravos foram nascido na escravidão. O número de 

escravos era enorme, tornando-se, tanto quanto um terço da população do 

Império. 

Os escravos não foram realmente consideradas pessoas sob a lei, mas a 

propriedade fiduciária de seus proprietários. Eles poderiam ser vendido, 

trocado, dado afastado, ou apreendidos para pagar a dívida de seu mestre. Um 

escravo não tinha o direito legal ao casamento, a coabitação e escravo foi 

regulamentada por seus mestres. Como já observado, mestres tinham poder 

quase ilimitado para punir seus escravos.O escritor romano Juvenal falou de 

uma mulher rica que ordenou a crucificação de um escravo e se recusou a dar 

qualquer razão, exceto seu próprio prazer. 

Ao era do Novo Testamento, no entanto, a escravidão foi mudando. Tratamento 

de escravos estava melhorando, em parte porque os mestres veio a perceber que 

os escravos contentes funcionou melhor.Apesar de não ser legalmente 

reconhecidas como pessoas, os escravos começaram a adquirir alguns direitos 

legais. Em UMA . D . 20, o senado romano decretou que os escravos acusados 



de crimes deveriam ser julgados da mesma maneira como homens livres (A. 

Rupprecht, "escravo, escravidão," em O Zondervan Pictorial Encyclopedia da 

Bíblia , ed. Merrill C. Tenney [Grand Rapids: Zondervan, 1977], 5: 459). Em 

alguns casos, suas vontades foram reconhecidos como válidos. Eram muitas 

vezes direito à propriedade privada. 

Os escravos eram muitas vezes melhor do que os homens livres. Eles foram 

assegurados de alimentos, roupas e abrigo, enquanto homens livres pobres, 

muitas vezes dormia nas ruas, ou em habitação barata.Freemen não tinha 

segurança no emprego e poderiam perder seus meios de subsistência em épocas 

de recessão econômica. Muitos escravos comiam e vestida, bem como homens 

livres. 

Os escravos podiam ser médicos, músicos, professores, artistas, bibliotecários 

e contadores. Não era incomum para um romano para treinar um escravo em 

seu próprio comércio. Eles tiveram oportunidades de educação e formação em 

quase todas as disciplinas. 

No primeiro século, a liberdade era uma possibilidade real para muitos 

escravos. Os proprietários muitas vezes estendeu a esperança de liberdade para 

inspirar seus escravos para trabalhar melhor. Muitos compartilhado amizades 

profundas com seus mestres e foram amados e cuidados com 

generosidade. Muitos escravos não teria tomado a sua liberdade se tivesse sido 

oferecida porque seu emprego estava feliz e benéfica. Os escravos podiam 

também comprar sua própria liberdade. Mestres muitas vezes designado em 

seus testamentos que seus escravos deviam ser libertados ou receber parte de 

seus bens após a morte do mestre. Manumissão foi assim difundido. Um estudo 

indicou que, no período 81-49 B . C , quinhentos mil escravos foram libertados 

(Rupprecht, 5: 458).. Na época de Augusto César, tantos escravos estavam 

sendo soltos após a morte de seus proprietários que uma lei teve de ser passado 

a restrição de que a prática (Rupprecht, 5: 459). As estimativas do tempo médio 

de um escravo tinha de esperar por sua gama liberdade 7-20 anos. 

É significativo que o Novo Testamento em nenhum lugar escravidão ataca 

diretamente. Se Jesus e os apóstolos fizeram, o resultado teria sido o 

caos. Qualquer insurreição de escravos teriam sido brutalmente esmagado, e os 

escravos massacrados. O evangelho teria sido engolida pela mensagem de 

reforma social. Além disso, as relações corretas entre escravos e senhores 

tornou uma instituição social viável, se não um ideal. 

O cristianismo, no entanto, lançou as sementes da destruição da 

escravidão. Não seria destruído por convulsões sociais, mas por corações 

transformados. O livro de Filemom ilustra esse princípio. Paulo não pedir 

Filemon para libertar Onésimo, ou ensinar que a escravidão é um mal. Mas, 

ordenando Filemon para tratar Onésimo como irmão (Fm 16; cf. Ef. 6:. 9; Col. 



4: 1), Paulo eliminado os abusos da escravidão. Comentários Marvin Vincent, 

"Os princípios do evangelho não só cerceada abusos [da escravidão], mas 

destruiu a coisa em si, pois não poderia existir sem seus abusos Para destruir 

seus abusos foi para destruí-la." (Vincent, Filemon , p 167. ). 

Um escritor resumiu a importância de Filemon em relação à escravidão, com 

estas palavras: 

A Epístola põe em foco vívido todo o problema da escravidão na Igreja 

Cristã. Não há nenhum pensamento de denúncia, mesmo em princípio. O 

apóstolo trata a situação como ela então existe. Ele toma como certo que 

Filemon tem uma reivindicação de propriedade sobre Onésimo e deixa a 

posição incontestada. No entanto, em uma frase significativa Paulo transforma 

o caráter da relação senhor-escravo.Onésimo não é mais voltar como escravo, 

mas como um irmão amado (versículo 16). É evidente que é incongruente para 

um mestre cristão a "possuir" um irmão em Cristo, no sentido contemporâneo 

da palavra, e, embora a ordem existente da sociedade não pôde ser 

imediatamente alterado pelo cristianismo sem uma revolução política (que era 

claramente contrária aos princípios cristãos ), a relação mestre-escravo Cristão 

foi tão transformada a partir de dentro, que foi obrigado a levar, finalmente, 

para a abolição do sistema. (Donald Guthrie, Novo Testamento 

Introdução [Downers Grove, Ill .: InterVarsity, 1970], p. 640) 

Esboço 

I. Introdução (vv. 1-3) 

II. O caráter espiritual de quem perdoa (vv. 4-7) 

III. A ação espiritual de quem perdoa (vv. 8-18) 

IV. A motivação espiritual de quem perdoa (vv. 19-25) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  1. O caráter espiritual de quem perdoa 

(Filemon 1-7) 

Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, eo irmão Timóteo, a Filemon 

nosso amado irmão e companheiro de trabalho, e para nossa irmã 

Áfia, ea Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja em sua 

casa: Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus 

Cristo. Dou graças a Deus sempre, fazendo menção de vós nas 

minhas orações, porque ouço falar de seu amor e da fé que tens 

para com o Senhor Jesus e para com todos os santos; e oro para 

que a comunicação da tua fé se torne eficaz, através do 

conhecimento de todo o bem que está em você por causa de 

Cristo. Pois eu vim para ter muita alegria e conforto no teu amor, 

porque os corações dos santos têm sido reanimados através de 
você, irmão. (1-7) 

Nós vivemos em uma egocêntrica, egoísta sociedade que sabe e pouco se 

importa com o perdão. Nós nos tornamos tão decadente e não-cristã, como ver 

as pessoas perdoando tão fraco, e os implacáveis como forte. Nossa cultura 

celebra e exalta esses TV e cinema heróis que toma vingança contra os 

outros. Psicólogos Pop escrever livros exaltando as virtudes da blameshifting, 

falta de perdão, e fazer aqueles que nos ofendem pagar. O resultado é uma 

sociedade cheia de amargura, vingança, raiva, ódio e hostilidade. Crimes de 

retaliação e ações judiciais são rampantly banal como as pessoas buscam 

vingança fora ou dentro dos limites da lei. Além disso, a falta de perdão é, 

talvez, a principal causa dos rompimentos nas relações familiares. 

Para um cristão, falta de vontade de perdoar é impensável. É um, flagrante, ato 

aberto rebelde de desobediência a Deus. Devemos perdoar aos outros como 

Deus nos perdoou (Ef 4:32;. Col. 3:13). Não fazer isso irá trazer, pelo menos, 

quatro resultados desagradáveis. Em primeiro lugar, a incapacidade de perdoar 

vai prender os crentes em seu passado. A falta de perdão mantém a dor viva. A 

falta de perdão mantém a ferida aberta; nunca permite que a ferida 

cicatrize. Insistindo sobre o mal feito alimenta raiva e ressentimento e rouba um 

dos alegria de viver. Perdão, por outro lado, abre as portas da prisão e define o 

crente livre do passado. 

Em segundo lugar, a falta de perdão produz amargura. Os crentes mais me 

debruçar sobre delitos cometidos contra eles, mais eles se tornam 

amargos. Amargura não é apenas um pecado; é uma infecção. O escritor de 

Hebreus adverte: "Vede que ninguém vem curto da graça de Deus, para que 

nenhuma raiz de amargura, brotando causas problemas, e por ela muitos se 

contaminem" (Hb 0:15.). O discurso de uma pessoa amarga está cortando, 

sarcástico, mesmo caluniosa. Amargura distorce toda a visão de uma pessoa na 

vida, produzindo emoções violentas, intolerância e pensamentos de vingança. É 



especialmente devastador para o relacionamento conjugal. Amargura desliga o 

carinho e bondade que deve existir entre os parceiros. A raiz de amargura e falta 

de perdão, muitas vezes, produz a erva daninha do divórcio. Perdão, por outro 

lado, substitui amargura com amor, alegria, paz, e os outros frutos do Espírito 

(cf. Gl 5: 22-23.). 

Em terceiro lugar, a falta de perdão dá a Satanás uma porta aberta. Paulo adverte 

os crentes em Efésios 4: 26-27, "estar com raiva, e ainda não pequeis; não se 

ponha o sol sobre a vossa ira, e não dar o diabo uma oportunidade." Para o 

Corinthians, ele escreveu: "A quem perdoardes alguma coisa, eu perdôo 

também, pois de fato o que eu perdoei, se eu perdoei qualquer coisa, eu fiz isso 

por amor de vós, na presença de Cristo, a fim de que nenhuma vantagem ser 

tomado de nós por Satanás; porque não ignoramos os seus esquemas "(2 Cor 2: 

10-11.). Não é exagero dizer que a maior parte dos ganhos de terra Satanás em 

nossas vidas é devido a falta de perdão. (Se o amor cumpre a lei em relação aos 

outros [Rom. 13: 8], a falta de amor a viola A falta de perdão é a falta de amor..) 

O perdão bares que avenida de ataque demoníaco. 

Em quarto lugar, a falta de perdão impede a comunhão com Deus. Nosso 

Senhor solenemente advertiu: "Se perdoardes aos homens as suas transgressões, 

para também vosso Pai celestial vos perdoará Mas se não perdoardes aos 

homens, em seguida, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas 

transgressões." (Mat. 6: 14-15). Como observado na introdução, que a 

passagem não fala do concluída, perdão passado da salvação, mas de perdão 

relacional em curso entre crentes e ao Pai. É um assunto sério, no entanto, saber 

que não se pode estar bem com Deus se ele é implacável dos outros. O perdão 

restaura o crente para o lugar de bênção máxima de Deus. Ele restaura a pureza 

e alegria da comunhão com Deus. 

A importância do perdão é um tema constante das Escrituras. Há nada menos 

que setenta e cinco diferentes figuras de linguagem sobre o perdão na 

Bíblia. Eles nos ajudam a compreender a importância, a natureza e os efeitos 

do perdão. 

 Perdoar é virar a chave, abrir a porta da cela, e deixar que o prisioneiro a pé livre. 

 Para perdoar é escrever em letras grandes em toda a dívida, "Nada devido." 

 Perdoar é a bater o martelo em um tribunal e declarar: "Não sou culpado!" 

 Perdoar é para atirar uma flecha tão alto e tão longe que nunca pode ser encontrado 
novamente. 

 Perdoar é agrupar-se todo o lixo e lixo e descartá-la, deixando a casa limpa e fresca. 

 Perdoar é se libertar das amarras de um navio e liberá-lo para o mar aberto. 

 Perdoar é conceder um perdão total a um criminoso condenado. 

 Perdoar é para relaxar um domínio sobre a oponente wrestling. 



 Perdoar é tufão de areia de uma parede de graffiti, deixando-a aparência de novo. 

 Perdoar é para esmagar uma panela de barro em mil pedaços por isso nunca pode ser 
reunida novamente. (João Nieder e Tomé Thompson, Perdoe e Amor 
Novamente [Eugene, Oreg .: Harvest House, 1991], p. 48) 

O perdão é tão importante que o Espírito Santo dedicou um livro inteiro da 

Bíblia para ele. No breve livro de Filemom, o dever espiritual de perdoar é 

enfatizada, mas não em princípio, parábola, ou figura de linguagem. Através de 

uma situação da vida real envolvendo duas pessoas queridas com ele, Paulo 

ensina a importância de perdoar os outros. Após a introdução, nos versículos 1-

3, Paulo descreve o caráter espiritual de quem perdoa nos versículos 4-7. Essa 

pessoa tem uma preocupação com o Senhor, a preocupação com as pessoas, 

uma preocupação para a comunhão, uma preocupação para o conhecimento, a 

preocupação com a glória, e uma preocupação de ser uma bênção. 

Introdução 

Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, eo irmão Timóteo, a Filemon 

nosso amado irmão e companheiro de trabalho, e para nossa irmã 

Áfia, ea Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja em sua 

casa: Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus 
Cristo. (1-3) 

Paulo começa a carta com seu nome, seguindo a prática habitual no mundo 

antigo. O coração de Filemon deve ter pulado uma batida logo que ele viu que 

a letra era. Paulo foi o apóstolo nobres em grande parte responsáveis pela 

difusão do cristianismo em todo o mundo greco-romano. Ele também era o 

único que tinha levado Filemon a Cristo (v. 19). Assim, a partir da visão de 

ambos sua vasta influência e seu toque pessoal na vida de Filemon, o nome 

obrigaria Filemon para ler avidamente. Que privilégio para ter uma carta de 

Paulo, uma letra inspirada. Só Timóteo e Tito também foram tão privilegiada. 

Paulo descreve a si mesmo como um prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não 

começa nenhuma de suas outras cartas com essa descrição. Paulo geralmente 

começa por salientar o seu apostolado e, assim, enfatizando a sua 

autoridade. Isso é verdade mesmo das epístolas pastorais. Embora, como 

Filemon, foram dirigidas a indivíduos, eles lidavam com questões relacionadas 

com a igreja, e assim levava um tom de autoridade. Nesta carta, no entanto, 

Paulo escolhe não usar a sua autoridade (cf. vv. 8-9), mas, em vez de apelar 

delicAdãoente e singularmente a um amigo. 

Embora preso por Roma, Paulo via a si mesmo como um prisioneiro de Cristo 

Jesus (cf. Ef 3:. 1, 4: 1, 6: 19-20.; Phil 1:13; Col. 4: 3). Foi por causa de Cristo 

e pela vontade de Cristo, que ele era um prisioneiro. Ao mencionar a sua prisão, 

Paulo faz um apelo sutil a Filémon. Ele define-se o seu caso, dizendo, com 

efeito, "Se eu posso encarar a tarefa mais difícil de estar na prisão, você não 



pode fazer o mais fácil que eu vou perguntar de você?" Filemon sabia tudo o 

que Paulo tinha sofrido por causa de Cristo. Esse conhecimento foi obrigado a 

ter um efeito sobre a sua vontade de fazer o que Paulo lhe pedia. 

Timoteo não foi o co-autor de Filemon, mas estava com Paulo quando escreveu 

a carta. Paulo descreve-o como nosso irmão porque Filemon o 

conhecia. Timóteo esteve com Paulo em Éfeso, onde Filemon provavelmente 

conheceu. Ao contrário do resto de seus companheiros, Paulo menciona 

Timoteo no início da carta. A freqüente menção Timoteo no início de suas 

cartas (cf. 2 Cor 1: 1; Fl 1.. 1; Col. 1: 1; 1 Tessalonicenses 1: 1; 2 

Tessalonicenses 1:.. 1) identifica-lo mais em estreita colaboração com Paulo no 

ministério. Paulo sabia que um dia ele iria mesmo passar o bastão da liderança 

espiritual para ele. Ele queria que Timóteo a ser reconhecido como um líder e 

seu herdeiro. 

Como observado na introdução, Filemon era um rico membro da igreja de 

Colossos. A igreja de Colossos se reuniu em sua casa, e ele era ativo no serviço 

cristão. agapetos ( amado ) é uma descrição familiar, usada por Paulo de 

indivíduos e grupos (cf. Rm 1: 7; 16:. 5, 8-9, 12; 1 Cor 10:14; Phil 

2:12)... colega de trabalho é de sunergos , um termo usado por Paulo para 

quem tinha trabalhado ao lado dele na causa de Cristo (cf. Rom. 16: 3; 2 Cor . 

08:23;. Phil 2:25; Col. 4:11). Porque Paulo nunca tinha visitado Colossos (Col. 

2: 1), a amizade deles, provavelmente, desenvolvido durante o ministério de 

Paulo em Éfeso. Nesta carta, Paulo coloca que a amizade em risco por causa do 

princípio espiritual do perdão e da reconciliação Filemon e Onésimo. 

A carta também é dirigida a Ápia, esposa, sem dúvida, de Filemon, 

e Arquipo, que era mais provável o seu filho. Paulo descreve Archippus como 

um soldado companheiro (cf. 2 Tm. 2: 3), o que mostra que ele também estava 

envolvido ativamente no ministério (cf. Col. 4:17). Ele pode ter servido tanto a 

Laodicéia e igrejas de Colossos. 

Também chamado o endereço é a igreja que se reunia em Filemon 

da casa. igrejas do primeiro século se encontraram em casas, prédios de igrejas 

sendo desconhecido até o terceiro século. A mais antiga igreja conhecido foi 

encontrado em Dura Europos, na margem do rio Eufrates, no deserto sírio. Ele 

data da primeira metade do século III, e tinha sido feito por unir dois cômodos 

de uma casa e construir uma plataforma (EM Blaiklock, "Dura Europos," em O 

Novo Dicionário Internacional de Arqueologia Bíblica , ed. EM Blaiklock e 

RK Harrison [Grand Rapids: Zondervan, 1983], p. 165). Embora Filemon era 

uma carta particular, Paulo queria ler para a igreja. Eles, então, compreender a 

importância do perdão e conseguiu segurar Filemon responsável. 

Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo é saudação 

padrão de Paulo. Ela aparece em todos os treze de suas epístolas (cf. Rm 1: 7; 



1 Cor. 1: 3; 2 Cor. 1:. 2; Gal. 1: 3; Ef. 1: 2; Fl 1. 2; Col . 1: 2; 1 Tessalonicenses 

1: 1; 2 Tessalonicenses 1:.. 2; 1 Tim. 1: 2; 2 Tm 1: 2; Tt 1:.. 4) A graça é o meio 

de salvação, paz o seu resultado. A ligação da parte de Deus nosso Pai e do 

Senhor Jesus Cristo como fontes conjuntas de graça e de paz seria uma 

blasfêmia, se Jesus fosse um mero homem ou anjo. Essa frase é para ser 

entendido como uma afirmação da divindade de Cristo, a sua igualdade com 

Deus. 

A preocupação com o Senhor 

Dou graças a Deus sempre, fazendo menção de vós nas minhas 

orações, porque eu ouvi de ... a fé que tens para com o Senhor 

Jesus, (4-5a) 

Paulo começa o corpo principal da sua carta elogiando Filemon. Não era a 

intenção de Paulo para lisonjear-lo. Em vez disso, o apóstolo sabia que louvor 

legítimo alimenta virtude e fornece um antídoto para o pecado. O caráter 

virtuoso de Filemon torna-se o alicerce sobre o qual Paulo baseia seu apelo para 

ele perdoar Onésimo. 

Paulo sabia em primeira mão do caráter de Filemon, tendo sido ferramenta 

escolhida de Deus para levá-lo a Cristo e de ter trabalhado com ele. Epafras, o 

pastor de Filemon de Colossos, estava com Paulo em Roma (v. 23). Ele, 

também, podiam testemunhar sobre Filemon, como poderia Onésimo. Esse 

testemunho combinados para Filemon causado Paulo a dizer a ele, dou graças 

a Deus sempre, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo sempre 

foi capaz de dar graças a Deus quando ele orou por Filemon; ele não sabia nada 

negativo sobre ele. O livro de Filemom demonstra isso muito bem. Paulo não 

corrigir Filemon, e não há nenhuma sugestão de que algo estava errado em sua 

vida. Tudo Paulo ouviu falar sobre Filemon foi boa. Não há linguagem 

ameaçadora que poderia supor Paulo sentiu perdoar Onésimo seria difícil para 

Filemon, mas sim um espírito que esperava que ele faria. 

A primeira característica de quem perdoa é uma preocupação para o 

Senhor. Paulo tinha ouvido falar da fé que Filemom tinha para com o Senhor 

Jesus. Como um verdadeiro crente, Filemon estava preocupado com o Senhor 

e desejado para agradá-Lo. Porque o Senhor o havia perdoado, Filemon poderia 

perdoar os outros. Conviction da habitação do Espírito Santo e da Palavra de 

Deus também dar o impulso para Filemon para fazer o que era certo. O tempo 

presente do ECHO ( você tem ) demonstra a natureza contínua da preocupação 

de Filemon para o Senhor. Sua fé inabalável deu Paulo confiança na sua 

vontade de perdoar. 

Cristãos perdoar porque eles são reconciliados com Jesus Cristo. Os incrédulos 

não têm essa capacidade. Paulo aponta que em Romanos 3: 10-16: 



Como está escrito: "Não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há 

quem busque a Deus; todos se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; não há 

ninguém que faça o bem, não há . sequer uma sua garganta é um sepulcro aberto, 

com as suas línguas manter enganando, o veneno de víbora está nos seus lábios, 

sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ligeiros para derramar 

sangue, destruição e miséria estão em seus caminhos . " 

Aqueles controlada pela amargura vai achar que é difícil perdoar. 

A preocupação com as pessoas 

porque eu ouvir falar de seu amor ... para com todos os 

santos; (5b) 

Este verso apresenta uma construção chiastic no texto grego. A primeira parte 

do verso, amor, vai com a última frase, para com todos os santos. 

Ágape ( amor ) é o amor de vontade e escolha, de auto-sacrifício e 

humildade. O amor é um fruto do Espírito (Gl 5:22.) E uma manifestação da 

verdadeira fé salvadora (Gl 5: 6; 1 João 3:14.). Os crentes não precisa ser 

ensinado esse amor (1 Tessalonicenses 4: 9.) (. Rm 5, 5), porque sua fonte já 

neles é na habitação do Espírito Santo. 

Porque a fé de Filemon era real, ele manifestou-se em verdadeiro amor 

bíblico. Esse amor se expressou em uma preocupação para as pessoas. A 

preocupação de Filemon para as pessoas deram-lhe a capacidade de perdoar. 

A preocupação com a Comunhão 

e oro para que a comunicação da tua fé se torne eficaz (6) 

A verdadeira fé e amor levará inevitavelmente a uma preocupação para a 

comunhão. Não há lugar no Corpo de Cristo por um individualismo que não se 

preocupa com os outros. Essa preocupação com a comunhão também foi 

motivação para Filemon a perdoar Onésimo. Não fazer isso levaria a um racha 

na comunhão desde Onésimo era agora também um crente. Ao perdoar 

Onésimo, Filemon iria manter a harmonia, a paz ea unidade da igreja de 

Colossos. 

Koinonia ( comunhão ) é difícil de processar precisamente em Inglês. É 

geralmente traduzida como "comunhão", mas significa muito mais do que 

simplesmente curtindo a companhia um do outro. Refere-se a uma partilha 

mútua de toda a vida, e poderia ser traduzido por "pertencer". Crentes 

pertencem um ao outro em uma parceria mútua, produzido por sua fé em 

Cristo. Ao perdoar ele, Filemon reconheceria que ele pertencia a Onésimo 

como irmão em Cristo. Effective traduz energēs , que literalmente significa 



"poderoso". Tal ato de perdão iria enviar uma mensagem poderosa para a igreja 

sobre a importância da comunhão, mesmo entre escravos e senhores (cf. Gál. 

3:28). Perdoar um irmão, não importa o que sua ofensa, faz uma indicação forte 

de preocupação para a comunhão. 

A preocupação com o Conhecimento 

através do conhecimento de todo o bem que está em você (6b) 

Os cristãos têm sido abençoado "com toda sorte de bênção espiritual nas regiões 

celestiais em Cristo" (Ef. 1: 3). Eles têm uma nova natureza dentro deles (2 Cor. 

5:17). Como foi Filemon para descobrirtodo o bem que estava 

nele? epignosis ( conhecimento ) refere-se ao profundo, rico, cheio de 

conhecimento, e experimental. É o conhecimento que vem através de 

conhecimento pessoal com a verdade.Filemon podia ler de perdão, ou ouvir um 

sermão sobre isso. Mas até que ele perdoou, ele não poderia ter conhecimento 

experimental dele. Ao perdoar Onésimo, Filemon iria experimentar essa coisa 

de bom nele conhecido como perdão. Ao caminhar em obediência à vontade de 

Deus, os crentes experimentar as coisas boas que Deus colocou dentro deles. 

Há uma grande diferença entre ler um livro sobre o esqui e realmente 

esquiar. Há um conhecimento certo plana, unidimensional a ser adquirida a 

partir de um livro, mas não se pode comparar a experimentar a alegria de uma 

corrida de downhill. A mesma coisa acontece no reino espiritual. É 

emocionante perceber uma verdade da Escritura intelectualmente. Mas é muito 

mais excitante para viver essa verdade na prática. Praticar as verdades da 

Escritura leva à epignosis que traz maturidade espiritual (cf. Ef. 4: 12-13). É 

maravilhoso para entender o que significa a confiar em Deus, mas mais 

maravilhoso para experimentar Seu poder nos momentos em que nós confiamos 

nele sem força de nossa própria. 

Paulo está confiante de que Filemon vai querer experimentar um verdadeiro 

conhecimento do perdão, perdoando Onésimo. Ele dá tanto Filemon e nós um 

lembrete da importância de uma preocupação para o conhecimento. 

A Adevertência for Gloria 

por amor de Cristo. (6c) 

A vida cristã, com todas as suas alegrias, deveres e responsabilidades, é por 

amor de Cristo. O texto grego diz literalmente: "a Cristo." O objetivo de tudo 

crentes não deve ser a glória de Cristo (cf. 1 Cor. 10:31). Alguém dedicada à 

glória de Cristo certamente perdoar o outro, como um espírito que não perdoa 

não glorifica a Cristo. Paulo estava confiante de que Filemon iria perdoar 



Onésimo porque ele sabia de grande preocupação de Filemon para glorificar a 

Cristo. 

A preocupação de ser uma bênção 

Pois eu vim para ter muita alegria e conforto no teu amor, porque 

os corações dos santos têm sido reanimados através de você, 
irmão. (7) 

Filemon tinha uma reputação de amor, um fato que trouxe Paulo muita alegria 

e conforto. Através Filemon, os corações dos santos havia sido 

atualizada. Corações traduz splanchna , que significa literalmente 

"entranhas". Refere-se à sede dos sentimentos. Pessoas que lutam, sofrem, e 

sofrendo emocionalmente, tinha sido atualizado por Filemon. Revigorado é 

de anapauō , um termo militar que fala de um exército descansando de uma 

marcha. Filemon trouxe pessoas com problemas de descanso e renovação; ele 

era um pacificador. 

Filemon, tanto quanto sabemos, não era um ancião, diácono ou professor na 

igreja. Muito provavelmente, ele era um homem de negócios. Mas ele era um 

homem de bondade instintiva, uma fonte de bênção para todos. Esse tipo de 

pessoa, Paulo sabia, podia-se contar com a perdoar. 

O poema seguinte, intitulado "A Toys", de Coventry Patmore, um poeta Inglês 

do século XIX (citado em obras-primas da Verse religiosa , ed Tiago Dalton 

Morrison. [New York: Harper & Bros., 1948], p 342.), é um lembrete das 

simples qualidades do perdão: 

Meu filhinho, que look'd de olhos pensativos 

E mudou e falou com calma adulto sábio, 

Ter o meu direito a sétima disobey'd tempo, 

Eu o feriu, e dismiss'd 

Com palavras duras e unBeijo'd, 

-Sua Mãe, que estava doente, sendo morto. 

Então, temendo que sua dor deve atrapalhar o sono, 

Visitei sua cama, 

Mas encontrou-o dormindo profundamente, 



Com pálpebras darken'd, e seus cílios ainda 

A partir de sua falecida soluços molhado. 

E eu, com gemido, 

Beijando as lágrimas, outros esquerdo do meu próprio; 

Pois, em uma mesa desenhada ao lado de sua cabeça, 

Ele havia colocado, ao seu alcance, 

Uma caixa de fichas [] e uma pedra vermelha-vein'd, 

Um pedaço de vidro abrasão pelo praia 

E seis ou sete escudos, 

Uma garrafa com jacintos, 

E duas moedas de cobre francesas, variou lá com arte cuidadosa, 

Para confortar o coração triste. 

Então, quando naquela noite eu pray'd 

Para Deus, eu chorei e disse: 

Ah, quando finalmente nós nos encontramos com [tranquilo] respiração, 

Não irritante Thee na morte, 

E já não te lembras do que brinquedos 

Fizemos as nossas alegrias, 

Como fracamente compreendido 

Teu grande bom ordenado, 

Então, paternal não menos 

Do que eu quem Tu moldado a partir do barro, 

Thou'lt deixar a tua cólera, e dizer: 

"Eu [perdoar] sua infantilidade." 



Se Deus pode perdoar-nos com tanta ternura, que não podemos, como Filemon, têm o caráter 

que perdoa os outros? 

 

  

  

  

  

 2.  As ações de quem perdoa ( Filemon 8-

18 ) 
Portanto, apesar de eu ter bastante confiança em Cristo a fim que 

você faça aquilo que é próprio, mas por causa do amor que eu em 

vez apelar para você-desde que eu sou uma pessoa como Paulo, o 

velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus- Rogo-vos para o 

meu filho, que gerei nas minhas prisões, Onésimo, que 

anteriormente foi inútil, mas agora é útil tanto para você e para 

mim. E eu tê-lo enviado de volta para você em pessoa, ou seja, o 

envio de meu coração, que eu desejava manter comigo, que, em 

seu nome, ele pode ministrar a mim na minha prisão pelo 

evangelho; mas sem o seu consentimento eu não queria fazer 

nada, que a sua bondade não deve ser como que por obrigação, 

mas de livre e espontânea vontade. Para talvez fosse por esta 

razão apartado de ti por algum tempo, que você deve tê-lo de volta 

para sempre, não já como escravo, mas mais do que um escravo, 

como irmão amado, particularmente de mim, mas quanto mais a 

vós, tanto na carne e no Senhor. Se depois você me considero um 

parceiro, aceitá-lo como a mim mesmo. Mas, se te fez algum dano, 

de qualquer forma, ou te deve alguma coisa, cobrar que a minha 

conta; ( 18/08 ) 

Embora seja o tema da carta a Filemon, a palavra perdão não aparece no livro. Nem a 

articulação de todos os princípios doutrinários que forneceriam o fundamento teológico 

para o perdão. Paulo não apelar a lei ou princípio, mas ao amor ( v. 9 ). Ele poderia fazer 

isso, pois ele sabia Filemon a ser, um homem espiritualmente maduros piedosa, cujo 

coração estava certo com Deus. 

Paulo certamente assumiu que Filemon conhecia os princípios bíblicos que levam os 

cristãos a perdoar. Infelizmente, eu não posso supor que todos os cristãos têm esse 

conhecimento, por isso, é importante notar oito elementos fundamentais de uma doutrina 

bíblica do perdão. 

Em primeiro lugar, não se trata meramente de assassinato que é proibido pelo sexto 

mandamento: "Não matarás" ( Ex. 20:13 ), mas também raiva e falta de perdão. Jesus deu 

o significado mais profundo do que o comando em Mateus 5: 21-22 : "Vocês ouviram o 

que os antigos disseram: 'Você não matarás" e "Quem comete homicídio será responsável 



perante o tribunal." Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão 

será réu perante o tribunal; e quem disser a seu irmão: 'Raca, "será culpado perante o 

tribunal supremo, e quem dirá:' Insensato ' será culpado o suficiente para ir para o inferno 

de fogo. " Quando Deus deu o mandamento de não matar, Ele também proibiu o ódio, a 

malícia, a raiva, vingança e falta de perdão para com ninguém. Como são essas atitudes 

negativas a serem tratados?Primeiro é preciso lembrar que aqueles que precisam de 

perdão são criados por Deus. Os crentes têm a vida de Deus que habita-los, e que mesmo 

os descrentes são, pelo menos, criados à Sua imagem.Devemos amar e perdoar as pessoas 

para que a imagem de Deus que está neles. Ver as pessoas como criado à imagem de Deus 

deve substituir a falta de perdão com reverência. 

Outra maneira de lidar com atitudes negativas é lembrar as palavras de Jesus em Mateus 

22:39 : ". Amarás o teu próximo como a ti mesmo" Encontramo-nos eminentemente 

digno de perdão, e têm dificuldade em entender por que os outros não nos 

perdoaria. Somos rápidos a perdoar e desculpar-nos. É egoísmo absoluto para deixar de 

estender esse mesmo perdão aos outros. O egoísmo também nos leva a exagerar as faltas 

daqueles que nos ofendem. Pessoas humildes e abnegados, ao contrário, não vejo ofensas 

contra si mesmos como significativo. 

Em segundo lugar, quem ofende nos dá maior ofensa a Deus. Todo pecado é em última 

análise, contra Deus. Quando Davi cometeu adultério com Bate-Seba, ele pecou contra 

ela, seu marido, sua própria família, e da nação. No entanto, em Salmos 51: 4 ele clamou 

a Deus: "Contra ti, contra ti somente, pequei, e fiz o que é mal à tua vista." Seja qual for 

a sua ofensa contra os homens, ele deu uma maior ofensa a Deus. Deus perdoou aqueles 

que nos fazem mal do maior ofensa de pecar contra Ele. Será que não podemos perdoá-

los do menor um de ofender-nos? Nós não somos mais justo, santo, ou merecedores do 

que Deus, nem somos um tribunal superior com uma lei superior. 

Ninguém jamais poderia ofender-nos o caminho que temos ofendido a Deus. No entanto, 

Ele graciosamente, misericordiosamente nos perdoa. Os crentes que não conseguem 

perdoar os outros são como o escravo mau da parábola de Jesus em Mateus 18 . Embora 

perdoado uma dívida enorme, impagável pelo rei, que o homem mal se recusou a perdoar 

outro escravo de uma dívida pequena, insignificante. Não há comparação entre infracções 

de outras pessoas contra nós e nossas ofensas contra Deus. 

Em terceiro lugar, os cristãos que não conseguem perdoar os outros não vai aproveitar o 

perdão de Deus. Jesus disse em Mateus 6: 14-15 : "Se perdoardes aos homens as suas 

transgressões, para, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós Mas se não perdoardes 

aos homens, em seguida, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas 

transgressões.". Deixar de perdoar os outros dificulta a nossa comunhão com Deus e nos 

coloca em perigo de sua punição. Esse é um preço muito alto a pagar por perversamente 

desfrutando de uma falta de perdão. 

Em quarto lugar, os crentes que manifestam um espírito que não perdoa não vai aproveitar 

a comunhão, a comunhão, eo amor de outros santos. Na parábola de Mateus 18 , foi co-

escravos do escravo implacável, que lhe comunicou ao seu Senhor ( Matt. 18:31 ). Essa 

é uma imagem de disciplina da igreja. Uma atitude implacável vai destruir 

relacionamentos de um crente com seus irmãos na fé. Eles, então, vai, através de 

disciplina da igreja, peça a Deus para trazer a correção em sua vida. A falta de perdão não 

só dificulta o nosso relacionamento com Deus, mas também com os outros cristãos. 

Em quinto lugar, ao se recusar a perdoar os outros e buscar nossa própria vingança, nós 

usurpar a autoridade de Deus. Paulo exortou os crentes a "bendizei aos que vos 



perseguem;. Abençoar e amaldiçoar não Nunca tome sua própria vingança, amados, mas 

dai lugar à ira de Deus, porque está escrito:" Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o 

Senhor "( Rom. 0:14 , 19 ). Ao não perdoar, os crentes a pretensão de tomar a espada do 

julgamento divino da mão de Deus e empunhá-la eles mesmos. Tal atitude implica que 

Deus é injusto, indiferente, ou incapaz de juiz, todos que é uma blasfêmia. 

Deus é muito mais capaz de lidar com os crimes contra nós do que nós somos. Ele tem 

uma compreensão completa da situação, enquanto a nossa compreensão é limitada. Ele 

tem a autoridade suprema; não temos nenhuma. Ele é imparcial e justa; estamos parcial 

aos nossos próprios interesses egoístas. Ele é onisciente e eterno, ver como tudo vai 

acabar. Estamos míope e ignorante, não vendo nada além do momento. Ele é sábio e bom, 

e faz de tudo para propósitos justos. Muitas vezes somos cegos pela nossa raiva, e os 

nossos propósitos pode ser mal. Devemos, então, deixar a vingança de Deus. 

Em sexto lugar, um espírito que não perdoa faz crentes impróprios para adoração. No 

Sermão da Montanha, o nosso Senhor disse: "Se, pois, você está apresentando a sua oferta 

no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a sua oferta 

ali diante do altar, e seguir o seu caminho primeiro reconciliar para o seu irmão, e depois 

vem apresentar a tua oferta "( Mt 5: 23-24. ). 

Deve-se notar que a reconciliação, perdão e restauração pode e deve ser iniciado por 

qualquer das partes. Talvez o único que tem alguma coisa contra ti não pediu perdão e 

está desfrutando de sua amargura.Vá e oferecer o perdão de qualquer maneira. Buscar a 

reconciliação. Talvez você tenha ofendido e nunca pediu perdão. Vá e pergunte. 

A falta de perdão faz cristãos impróprios para a comunhão não só com os outros crentes, 

mas também com Deus. Adorar a Deus, apesar de viver em um relacionamento restaurado 

com outro crente, é a hipocrisia. 

Em sétimo lugar, as lesões e os crimes crentes sofrem são as suas provações e 

tentações. Jesus disse: "Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para 

que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus" ( Mt 5: 44-45. ). Se obedecermos que 

comando e perdoar aqueles que nos ofendem, o delito se torna um julgamento. Ela irá 

produzir crescimento e força em nossas vidas. Se desobedecer e se recusa a perdoar, 

torna-se uma tentação resultando em pecado. Devemos estar pouco preocupado com as 

ações dos outros contra nós. Devemos estar muito preocupados que a nossa resposta faz-

lhes um julgamento e não uma tentação. 

Em oitavo lugar, o perdão deve ser dado, mesmo se não for requerida. Nosso Senhor 

disse: "Pai, perdoa-lhes," pedir perdão por aqueles que nem sequer procuram. Estevão 

pediu ao Senhor para perdoar aqueles que foram assassiná-lo, apesar de não terem 

solicitado. Embora a relação nunca será restaurado até que a pessoa infratora desejos 

perdão, ainda não estamos a guardar rancor, mas perdoar com o coração e ser livre de 

qualquer único amor-mostrando amargura e misericórdia. 

Portanto liga a introdução com o corpo principal da carta. Porque Filemon compreendeu 

o fundamento doutrinário do perdão, Paulo não reiterá-la. E, apesar de Paulo 

tinha confiança suficiente em sua autoridade apostólica em Cristo para 

pedir Filemon para fazer o que é correto, ele não o fez. Em vez disso, ele apelou para 

que ele faça o que é certo por causa do amor. 

Paulo amava Filemon. No versículo 1 , ele o chamou agapetos , "amado". No versículo 

7 , ele escreveu: "Eu vim para ter muita alegria e conforto em seu amor." Tal era o vínculo 

de amor entre os dois homens que Paulo não precisa comandar Filemon. Paulo sabia que 



ele era motivado pelo amor (cf. vv. 4-7 ). Tal amor, sendo o cumprimento da lei ( Rom. 

13:10 ), obriga a pessoa a fazer aquilo que é próprio. Daí que era desnecessário para 

Paulo usar sua autoridade apostólica. 

Apesar de maturidade espiritual de Filemon e profundo amor por Paulo, o apóstolo sabia 

que seria humanamente difícil para ele perdoar Onésimo. Como Filemon ler esta carta, 

Onésimo havia dúvida de pé ali na frente dele. Quando ele viu seu escravo fugitivo, que 

lhe tinha causado tantos problemas, ele pode ter se esforçado para controlar suas 

emoções. Para ajudar a Filemon superar qualquer sentimento de raiva e hostilidade, Paulo 

inclui duas declarações sobre si mesmo. Com isso, ele espera convencer Filemon para 

conceder o seu apelo por Onésimo. Este recurso vem de uma pessoa como Paulo, o 

velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Presbutēs ( idade ) difere em apenas 

uma carta de presbeutēs ("embaixador"), que foi às vezes soletrado presbutēs . Por causa 

disso, alguns comentaristas têm argumentado que presbutēs aqui deve ser traduzida como 

"embaixador" (cf. Ef. 6:20 ). Essa tradução, no entanto, parece fora de lugar neste 

contexto. Paulo acaba de se recusou a usar sua autoridade apostólica. É difícil ver por que 

ele, então, inverter-se e fazem alusão a ela. 

Embora Paulo estava sessenta e um homem velho em que era de vida mais curta abrange, 

ele pode não ter sido muito mais velho que Filemon, que tinha um filho crescido no 

ministério. Mas envelhecidoem relação a Paulo significava mais do que a idade 

cronológica. Paulo era mais velho do que seus anos. No seu caso, o processo de 

envelhecimento tinha sido acelerado por tudo o que ele tinha sofrido (cf. 2 Cor. 11: 23-

30 ). Os anos de prisões, espancamentos, má alimentação, doenças, viagens difíceis, 

perseguição, e preocupação com as igrejas tinham feito as suas vítimas. Ele tinha 

embalado cinco vidas em seus sessenta anos. Tudo o que estava ligado na descrição de 

Paulo de si mesmo como o velho. Ele deve causar Filemon para responder de simpatia e 

amor para o velho guerreiro valente que o levou a Cristo. 

Se isso não bastasse, a simpatia de Filemon, Paulo chocalhos suas correntes 

novamente. Ele lembra Filemon que ele é um prisioneiro de Cristo Jesus. Filemon não 

poderia recusar um pedido de um homem em tal sofrimento honrosa. 

Começando no versículo 10 , Paulo muda para as especificidades do seu 

pedido. Em versos 10-18 ele descreve três ações que quem perdoa deve tomar. O perdão 

envolve a recepção, restauração e restituição. 

Recepção 

Rogo-vos para o meu filho, que gerei nas minhas prisões, 

Onésimo, que anteriormente foi inútil, mas agora é útil tanto para 

você e para mim. E eu tê-lo enviado de volta para você em pessoa, 

ou seja, o envio de meu coração, que eu desejava manter comigo, 

que, em seu nome, ele pode ministrar a mim na minha prisão pelo 

evangelho; mas sem o seu consentimento eu não queria fazer 

nada, que a sua bondade não deve ser como que por obrigação, 
mas de livre e espontânea vontade. ( 10-14 ) 

A recepção é o primeiro passo no processo de perdão. Ela implica a abertura de vida de 

um e tomar de volta a pessoa que ofendeu. Filemon necessário para receber esse escravo 

de volta em sua vida, porque Onésimo fez buscar o perdão, como mostrado por três coisas 

que eram verdade para ele. 



Em primeiro lugar, ele estava arrependido. O próprio fato de que Onésimo estava ali 

como Filemon ler a carta provou sua atitude de arrependimento. Ele voltou a enfrentar o 

mestre tinha injustiçado e que tinha o poder de puni-lo severamente. Antes que ele nunca 

se arrependeu verbalmente, Onésimo demonstrado o fruto de arrependimento genuíno 

(cf. Mt 3: 8. ). Paulo apela para o seu filho na fé, gerado em sua prisão, que agora visa 

restauração com o que ele tinha ofendido. O ex-fugitivo é agora descendência espiritual 

de Paulo, como Timóteo, Tito, e ele próprio Filemon. Seu arrependimento mostra a 

autenticidade da sua fé. 

Em segundo lugar, Onésimo foi transformada. Filemon não estava recebendo de volta o 

mesmo homem que havia perdido. Aquele que anteriormente era inútil tinha sido 

radicalmente alterado pela graça de Deus. Ele agora é útil tanto para Paulo e 

Filemon. Ele estava pronto para servir Filemon "com sinceridade de coração, temendo ao 

Senhor" ( Col. 3:22 ). No versículo 11 , Paulo se envolve em um jogo de 

palavras. Onésimo era um nome de escravo comum que significa "útil". Paulo diz, com 

efeito, "Útil antigamente era inútil, mas agora é útil." Ele era um homem diferente, como 

Paulo já havia descoberto e Filemon em breve. 

Em terceiro lugar, Onésimo foi provado fiéis. Tão útil se ele tivesse se tornado a Paulo 

que mandá-lo de volta para Filemon era como o envio de Paulo muito coração. Como 

no verso 7 , coração traduzsplanchna , que significa literalmente "entranhas", a 

localização dos sentimentos. Sentimentos de Paulo correu profundo para este escravo 

frígio fugitivo. Ele o levou para dentro e encontrou-o para ser um grande homem a 

conhecer e amar. Paulo sabia Filemon iria encontrá-lo o mesmo, se ele iria levá-lo de 

volta. 

Tão útil Onésimo tinha se tornado a Paulo que o apóstolo desejava manter -lo ao seu 

lado. Em Roma, Onésimo poderia on de Filemon nome ... ministrar 

a Paulo em sua prisão pelo evangelho. Paulo afirma mais uma vez o caráter gracioso, 

amoroso de Filemon. Ele sabia Filemon teria gostado de ter sido lá em pessoa para o 

servirem. Tendo seu escravo Onésimo teria havido a próxima melhor coisa.Paulo assume 

que é o que Filemon gostaria, mas não ousaria em que nem deixar o relacionamento entre 

os dois homens não resolvidos por algum ganho pessoal de sua autoria. Sem de 

Filemonconsentimento, Paulo não quis fazer qualquer coisa. Paulo não queria 

presumir sobre sua amizade, e Onésimo e Filemom necessário para atender. Além disso, 

ele não queria de Filemon bondade ser por compulsão, mas de sua própria 

vontade. Paulo não queria forçar Filemon para fazer qualquer coisa. Ele queria que ele a 

fazer a escolha de fazer o bem por sua própria vontade. Mais do que isso, Paulo queria 

Filemon para observar a transformação e valor de Onésimo primeira mão. 

Restauração 

Para talvez fosse por esta razão apartado de ti por algum tempo, 

que você deve tê-lo de volta para sempre, não já como escravo, 

mas mais do que um escravo, como irmão amado, particularmente 

de mim, mas quanto mais a vós, tanto na carne e no Senhor. ( 15-
16 ) 

Paulo pergunta Filemon não só para acolher Onésimo de volta, mas para restaurá-lo para 

o serviço. Embora não pretendendo atenuar a culpa de Onésimo, Paulo sugere que a 

providência de Deus estava no trabalho. Ele diz a Filémon que talvez ele estivesse por 

esta razão apartado de ti por um tempo que você deve tê-lo de volta para 



sempre, como um crente partilhando a mesma vida eterna. Ele diz que , talvez, porque 

nenhum homem pode ver a providência segredo de Deus no trabalho. Mas é certamente 

razoável supor que Deus tinha isso em mente quando Onésimo esquerda. Paulo sugere a 

Filémon que Deus estava usando este mal para produzir o bem (cf. Gen. 50:20 ; Rom. 

8:28 ). Deus triunfa sobre o pecado através do Seu poder e graça providencial. Ele toma 

as contingências de uma infinidade de ações humanas e as utiliza para alcançar seus 

próprios objetivos. Onésimo de ser repartido de Filemon por um tempo resultou em sua 

tendo -lo de volta para sempre. 

Onésimo deixou um escravo, mas retornou não mais como um escravo, mas mais do 

que um escravo, como irmão amado. Paulo não chamar aqui para emancipação de 

Onésimo (cf. 1 Cor. 7: 20-22 ). Ele insiste Filemon para receber Onésimo não apenas 

como um escravo, mas como um irmão amado. Ele já havia se tornado que para 

Paulo. Quanto mais poderia Filemon agora desfrutar de comunhão com Onésimo tanto 

na carne, como eles trabalharam juntos, e no Senhor , como eles adoraram e serviram 

juntos. Paulo teve um relacionamento com Onésimo como um parceiro em 

Cristo. Filemon se essa relação, bem como uma na carne, o de mestre e escravo. Ele foi 

duplamente abençoada. Ele recebeu serviço de física de Onésimo como um escravo, e seu 

serviço espiritual como um companheiro crente em Cristo. 

Restituição 

Se depois você me considero um parceiro, aceitá-lo como a mim 

mesmo. Mas, se te fez algum dano, de qualquer forma, ou te deve 
alguma coisa, cobrar que a minha conta; ( 17-18 ) 

Filemon tinha sido injustiçado por fuga de Onésimo. Sem saber se Onésimo voltaria, 

Filemon pode ter tido que comprar um substituto para ele. Além disso, parece provável 

que Onésimo levou dinheiro ou posses de Filemon para financiar sua fuga. A Bíblia 

ensina claramente que a restituição deve ser feita em tais casos (cf. Nm. 5: 6-8 ). 

Onésimo não poderia pagar de volta tudo o que devia Filemon. Ele provavelmente não 

tinha encontrado um emprego em Roma e Colossenses implica que ele passou a maior 

parte de seu tempo servindo Paulo. Paulo lida com a questão da restituição, pedindo 

Filemon a aceitá-lo como a mim mesmo. Filemon, sem dúvida, considerado Paulo como 

um koinōnon ( parceiro ), e Paulo exorta-o a receber de volta Onésimo como se fosse o 

próprio apóstolo. 

Restituição é um componente essencial do perdão, e que teria sido bom para Filemon para 

exigi-lo de Onésimo. Não é errado, no entanto, ser gracioso. Teria sido uma, amoroso, 

gracioso ato maravilhoso da parte de Filemon para perdoar a dívida por completo. Mas 

mais uma vez, Paulo deseja que Filemon estar sob nenhuma obrigação de fazer 

isso. Assim, ele escreve, mas se te fez algum dano, de qualquer forma, ou te deve 

alguma coisa, cobrar que a minha conta. Ao oferecer a tornar a dívida boa Onésimo 

de, Paulo remove qualquer pressão Filemon pode ter sentido. 

A disposição de Paulo para atender a dívida da Onésimo para restaurar seu 

relacionamento com Filemon é uma imagem maravilhosa da obra de Cristo. Filemon, 

como Deus, tinha sido injustiçado.Onésimo, como o pecador, situou-se na necessidade de 

reconciliação. Paulo se ofereceu para pagar o preço para trazer a reconciliação. Esse é o 

mesmo Jesus desempenha papel na relação entre o pecador e Deus. Paulo, como Cristo, 

estava disposto a pagar o preço da reconciliação. 



Nunca somos mais semelhantes a Deus do que quando perdoamos. Nunca somos mais 

semelhantes a Cristo do que quando pagamos a dívida de outra pessoa para que a 

reconciliação pode ter lugar.Disposição de Paulo em sofrer as conseqüências temporais 

do pecado de Onésimo espelha a vontade de Cristo a sofrer as conseqüências eternas de 

nosso pecado. 

Embora a Bíblia não registra o que Filemon fez, ele sem dúvida livremente perdoou 

Onésimo e cobrado nada a Paulo. À luz do perdão de Cristo dele, e apelo de Paulo, ele 

não podia fazer menos. 

 

3. Os motivos de quem perdoa ( Filemon 

19-25 ) 

Eu, Paulo, estou escrevendo isso com a minha própria mão, vou 

pagá-lo (para que eu não deveria mencionar a você que você deve 

a mim mesmo o seu próprio auto, bem). Sim, irmão, deixe-me 

beneficiar no Senhor; reanima o meu coração em Cristo. Ter 

confiança na tua obediência, eu escrevo para você, pois sei que 

você vai fazer ainda mais do que o que eu digo.E, ao mesmo 

tempo, também me preparar um alojamento; pois espero que pelas 

vossas orações que será dado a você. Epafras, meu companheiro 

de prisão em Cristo Jesus, cumprimenta-lo, assim como Marcos, 

Aristarco, Demas e Lucas, meus colegas de trabalho. A graça do 
Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. ( 19-25 ) 

Sr Tomé More, Lorde Chanceler da Inglaterra sob Henrique VIII, falou as seguintes 

palavras para os juízes que haviam condenado injustamente à morte dele: "Como o 

bendito apóstolo São Paulo ... consentiu na morte de St. Estevão, e manteve sua roupas 

que ele apedrejado até a morte, e ainda ser que agora ambos os santos santos twain no 

céu, e deve continuar lá amigos para sempre, por isso, na verdade, confiança, e deve, 

portanto, direito de todo coração em oração: que embora seus Lordships tenho agora aqui 

na terra foram juízes a minha condenação, ainda poderemos seguir no Céu alegremente 

todos se reúnem, para a nossa salvação eterna "(citado em RW Chambers, Tomé 

More [Londres: Bedford Série Histórica de 1938], p 342.). Mais de declaração exibe a 

beleza do perdão. E também fazer as palavras de Estevão: "Senhor, não imputes este 

pecado eles!" ( Atos 7:60 ), e de nosso Senhor: "Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que 

fazem" ( Lucas 23:34 ). 

Como ele fecha sua carta a Filemon, Paulo dá uma visão sobre os motivos para o 

perdão. Suas palavras cheias de graça, mas grávidas são destinadas a ser o empurrão final 

para mover o coração de Filemon a perdoar Onésimo. Cada uma de suas observações 

contém o embrião de uma verdade que deve nos motivar a perdoar também. Nesta 

passagem, podemos discernir seis motivos para perdoar os outros: o reconhecimento de 

uma dívida impagável, a possibilidade de ser uma bênção, a necessidade de obediência, 

o reconhecimento da prestação de contas, a importância de manter a comunhão, ea 

exigência de graça. 

O reconhecimento de uma dívida impagável 



Eu, Paulo, estou escrevendo isso com a minha própria mão, vou 

pagá-lo (para que eu não deveria mencionar a você que você deve 
a mim mesmo o seu próprio auto, bem). ( 19 ) 

Era costume de Paulo para ditar suas cartas a um amanuense. Em muitas de suas letras, 

no entanto, ele escreveu um fechamento cumprimentando com sua própria mão (cf. Col. 

4:18 ; . 2 Tessalonicenses 3:17 ). Isso não é diferente de um homem de negócios a ditar 

uma carta e, em seguida, assiná-lo e adicionar um pós-escrito de próprio punho. Os 

versículos 19-25 , se não toda a carta, são uma nota manuscrita do próprio Paulo. 

No versículo 18 , Paulo se ofereceu para tornar a dívida boa Onésimo de. Como 

observado anteriormente, é provável que Onésimo roubou bens ou dinheiro de Filemon 

quando fugiu. Paulo sabia que a restituição era uma parte essencial do perdão, e que 

Onésimo não tinha os meios para pagar Filemon. Ao oferecer em sua própria escrita 

para pagar a dívida de Onésimo, Paulo está em vigor pessoalmente assinar um IOU 

Embora ele estava na prisão, Paulo provavelmente tinha os recursos financeiros para 

pagar a dívida de Onésimo (cf. Filipenses 4: 14-18. ). 

Em seguida, em uma declaração parentética, Paulo lembra Filemon, você deve a mim 

mesmo o seu próprio auto, bem. O plano de Paulo é colocar a dívida da Onésimo em 

seu relato e depois cancelá-lo porque Filemon deve a Paulo uma dívida ainda 

maior. Onésimo deve Filemon uma dívida de materiais; Filemon deve a Paulo uma dívida 

espiritual. Onésimo deve Filemon uma dívida temporais;Filemon deve a Paulo um 

eterno. Paulo tinha compartilhado o evangelho com ele e levou-o a um conhecimento 

salvífico de Jesus Cristo. Essa é uma dívida Filemon nunca poderia pagar. 

Este princípio aplica-se a nós também. Quando alguém nos ofende e incorre em uma 

dívida, devemos nos lembrar que devemos dívidas para os outros. Todos nós temos 

pessoas em nossas vidas que nos beneficiaram espiritualmente de maneiras que nunca 

poderia pagar. Estamos em dívida com eles. 

Estou em dívida com muitas pessoas. Estou em dívida com meus pais tementes a Deus 

para que me leva a Cristo, me ensinando as Escrituras, e incentivando-me a ir para o 

ministério. Devo-lhes uma dívida por me apoiar, suprindo as minhas necessidades e me 

educar. Estou em dívida com eles para me disciplinar e segurando-me espiritualmente 

responsável pelo meu comportamento enquanto crescia. 

Estou em dívida com minha esposa para sua amizade, amor, apoio, sabedoria e na 

contribuição para a minha vida. Devo a meus filhos uma dívida por sua bondade, interesse 

e cuidado para mim, e para responder às coisas que eu tenho pedido deles. 

Estou em dívida para com os muitos amigos que ministraram a mim. Estou em dívida 

com meus professores na faculdade e no seminário, e aos muitos homens cujos livros já 

me instruiu. Tenho uma dívida com meus colegas de trabalho e co-pastores, que 

compartilham o ministério comigo. Estou em dívida com minha congregação por seu 

apoio, incentivo e companheirismo. 

Nós, que devemos tanto a tantos deve ser rápido para perdoar os outros que nos devem 

uma dívida. Tendo recebido tantas riquezas espirituais impagáveis de tantos que pedir 

nada em troca, eu não consigo perdoar uma dívida temporais? 

A possibilidade de ser uma bênção 



Sim, irmão, deixe-me beneficiar no Senhor; reanima o meu 

coração em Cristo. ( 20 ) 

Me e meu são enfáticos no texto grego. Filemon tem sido uma bênção para muitas 

pessoas (cf. v. 7 ). Paulo pede agora para receber essa bênção. Benefit é de oninēmi , o 

verbo do qual deriva o nome Onésimo. Paulo provavelmente está fazendo um outro jogo 

de palavras com o seu nome (cf. v. 11 ). Ao perdoar Onésimo, Filemon 

iria beneficiar Paulo no Senhor , trazendo-lhe a alegria por causa de seu exemplo de 

obediência e de amor à Igreja. Paulo exortou os filipenses a "completem a minha alegria 

por ser da mesma mente, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, com a intenção 

de um propósito" ( Fp 2: 2. ). Ao perdoar Onésimo, Filemon iria manter a unidade na 

comunhão de Colossos, e que traria grande alegria para 

Paulo. Seria atualizar seu coração em Cristo, ele seria espiritualmente 

abençoada. Deixar de perdoar Onésimo seria entristecer o coração do apóstolo, pois ele 

amava muito os dois homens. Também seria estragar o testemunho da igreja de Colossos 

antes que o mundo assistindo. Os crentes devem ser motivados a perdoar, o conhecimento 

de que o perdão traz alegria e bênção para os outros crentes. 

A necessidade de obediência 

Ter confiança na tua obediência, eu escrevo para você, pois sei 

que você vai fazer ainda mais do que o que eu digo. ( 21 ) 

Paulo tinha confiança em Filemon de obediência a Cristo. Ele não tinha a menor dúvida 

a disposição de Filemon a obedecê-lo (cf. v. 8 ), mas aqui o lembra da necessidade de 

obedecer a Cristo. Caráter divino (cf. Conhecendo Filemon vv. 4-7 ), Paulo estava 

confiante de sua resposta. 

Como já foi referido, podemos assumir Filemon foi bem instruído na teologia do 

perdão. Ele sabia que o princípio ensinado em Mateus 6 , que o perdão relacional do 

crente de Deus depende de sua vontade de perdoar os outros. Ele sabia que o Senhor havia 

ensinado que não deve haver limites para o perdão ( Mateus 18: 21-22. ; Lucas 17: 3-

4 ). Ele sem dúvida estava familiarizado com o ensinamento de Paulo sobre o perdão 

(cf. 2 Cor. 2: 7 ; Ef 4:32. ; Col. 3:13 ). Porque Filemon estava ciente dos comandos de 

perdoar, Paulo não repeti-los. 

Alguns encontraram nas palavras de Paulo Eu sei que você vai fazer ainda mais do que 

o que eu digo uma chamada para a emancipação de Onésimo. Tal suposição é 

injustificada (cf. v. 16 ). Existem diversas outras possibilidades. Paulo pode ser 

convidando Filemon para acolher Onésimo de volta não com tristeza, mas com os braços 

abertos (cf. Lucas 15: 22-24 ). Ele também pode ser solicitando Filemon para permitir 

Onésimo para ministrar ao seu lado, bem como para executar o serviço braçal. Paulo 

também pode ser instando Filemon a perdoar os outros que o enganaram. 

Voluntariamente, não por causa da lei, nem por medo, mas por causa do amor, Filemon 

é obedecer a Deus, que o ordenou a perdoar. 

O reconhecimento da Accountability 

E, ao mesmo tempo, também me preparar um alojamento; pois 
espero que pelas vossas orações que será dado a você. ( 22 ) 



Porque ele sabia que o caso contra ele era muito fraco, Paulo esperado para ser lançado a 

partir desta primeira prisão (cf. Fl 2, 23-24. ). Ele agora acredita que a sua liberação para 

ser iminente, talvez por causa de uma data para sua audição perante a corte imperial havia 

sido definido. Assim, ele pergunta Filemon para me preparar um alojamento onde ele 

pode ficar quando ele visita Colossos. Alguns anos antes, Paulo havia escrito para os 

romanos de seu desejo de ir para a Espanha ( 15:24 Rom. , 28 ). Nos anos seguintes, no 

entanto, seus planos haviam mudado. Ele agora destina-se a revisitar as igrejas para o 

leste antes de se dirigir para o oeste. 

De Apelações tudo de Paulo a Filémon, este é o menos sutil. Ele não ameaça Filemon, 

como fez o Corinthians (cf. 1 Cor. 04:21 ). No entanto, "há uma compulsão gentil neste 

menção de uma visita pessoal a Colossos. O Apóstolo seria, portanto, capaz de ver por si 

mesmo que Filemon não tinha decepcionado suas expectativas" (JB Lightfoot, Epístolas 

de São Paulo aos Colossenses e aos Filemon [1879; reimpressão, Grand Rapids: 

Zondervan, 1959], p 345).. 

Paulo, então, menciona os meios pelos quais a sua libertação serão efectuados. Ele 

escreve a Filêmon, espero que pelas vossas orações que será dado a você. As orações 

são os nervos que movem os músculos de onipotência. A oração não é um exercício de 

futilidade, porque a vontade de Deus será feita, em qualquer caso; a oração é o meio pelo 

qual a vontade de Deus é realizado. "A oração eficaz de um homem justo", escreveu 

Tiago, "pode fazer muito" ( Tiago 5:16 ). Paulo entendeu que a soberania de Deus opera 

seus fins através da oração. 

Pedido de Paulo certamente afetar o tratamento de Filemon de Onésimo. Filemon mal 

podia orar a Deus para trazer Paulo a Colossos se ele não tivesse perdoado Onésimo. No 

entanto, se ele não consegue orar pela libertação de Paulo, Paulo pode permanecer na 

prisão. O apóstolo habilmente manobras Filemon em um canto do qual ele pode livrar-se 

somente ao perdoar Onésimo. Essa é a responsabilidade espiritual no trabalho. 

Todos os crentes devem ser responsáveis perante aqueles sobre eles no Senhor. Hebreus 

13:17 diz: "Obedeçam aos seus líderes e submeter-se a eles, pois eles velam por vossas 

almas, como aqueles que hão de dar conta." Porque os líderes são responsáveis por 

cuidando de seus liderados, eles têm o direito de esperar que a prestação de contas com 

eles. Reconhecimento de que a prestação de contas é um motivo poderoso para o perdão. 

A importância de manter Comunhão 

Epafras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, 

cumprimenta-lo, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, 

meus colegas de trabalho. ( 23-24 ) 

A vida cristã não é vivida em um vácuo. Os crentes não agir sozinho, independente da 

irmandade. Ao enviar saudações de cinco homens conhecidos por ele, Paulo lembra 

Filemon de sua prestação de contas a todos eles. Deixar de perdoar Onésimo desapontaria 

suas altas expectativas dele e trazê-lo sob a sua disciplina. 

Estes cinco são também mencionados em Colossenses 4: 10-14 . Tíquico, que é 

mencionado em Colossenses, não é mencionado aqui. Como o portador das cartas aos 

Filemon e aos Colossenses, ele foi capaz de entregar seus próprios cumprimentos. Que 

Jesus Justus foi mencionado em Colossenses mas não aqui implica que ele era 

desconhecido para Filemon. Ele pode ter sido um nativo de Roma. 



Epafras provavelmente foi convertido sob o ministério de Paulo. Ele foi provavelmente 

o fundador das igrejas em Colossos e suas cidades vizinhas de Laodicéia e Hierápolis. Ele 

era um nativo de Colossos (Col. 4:12 ), e, portanto, bem conhecida a Filémon. Ele foi, 

provavelmente, o pastor da igreja que se reunia na casa de Filemon. Ele é descrito 

em Colossenses 1: 7 como "nosso companheiro amado servo, que é um servo fiel de 

Cristo em nosso favor." De Colossenses 4: 12-13 ficamos sabendo que ele era um homem 

dedicado à oração, com uma preocupação pastoral profunda para o seu povo. Paulo 

descreve-o como meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Não se sabe se ele 

também era um prisioneiro, ou se ele simplesmente identificados em estreita colaboração 

com Paulo na prisão do apóstolo. 

Marcos foi João Marcos, primo de Barnabé e autor do evangelho que leva seu nome. Sua 

deserção durante a primeira viagem missionária ( Atos 13:13 ) levou a uma briga entre 

Paulo e Barnabé ( Atos 15: 36-39 ). Até agora, porém, Marcos era um homem 

mudado. Através da disciplina imposta a ele por Paulo, e através da tutela de Pedro (cf. 1 

Ped. 5:13 ) e Barnabé, ele havia chegado à maturidade espiritual. Assim, ele se tornou 

valioso tinha a Paulo que o apóstolo pediu para ele pouco antes de sua morte ( 2 Tim. 

4:11 ). 

Aristarco era um crente judeu ( Col. 4:11 ), um nativo de Tessalônica ( Atos 20: 4 ; 27: 

2 ). Ele teve uma longa associação com Paulo, e havia passado por alguns momentos 

difíceis com ele. Ele estava com Paulo durante o motim em Éfeso ( Atos 19:29 ), e sobre 

a viagem por mar malfadada a Roma, que terminou em naufrágio ( Atos 27: 4 ). Ele era 

amado companheiro de trabalho de Paulo, e estava com ele na sua prisão ( Col. 

4:10 ). Segundo a tradição, ele foi martirizado em Roma, durante as perseguições sob 

Nero. 

Não se sabe muito de Demas, mas o que sabemos é triste. Em 2 Timóteo 4:10 Paulo 

escreve sobre ele ", Demas, tendo amado o mundo presente, me abandonou." Ele 

provavelmente era um apóstata, uma vez que João escreveu: "Se alguém ama o mundo, o 

amor do Pai não está nele" ( 1 João 2:15 ). Aqui, porém, ele ainda era companheiro de 

trabalho de Paulo. 

Lucas, "o médico amado" ( Col. 4:14 ), foi um médico cristão Gentil e autor do terceiro 

Evangelho. Ele era um companheiro de viagem freqüente de Paulo, e não há dúvida de 

que ele ajudou a cuidar freqüentes doenças físicas do Apóstolo. Ele era um amigo fiel e 

leal a Paulo, e ele sozinho estava com ele em seus últimos dias ( 2 Tim. 4:11 ). 

Estes cinco homens eram bem conhecidos de Filemon. Ele teve a oportunidade de dar um 

bom exemplo para eles por perdoar Onésimo. Por outro lado, ao não perdoar iria fraturar 

o vínculo de comunhão Filemon se com eles. 

O requisito da Graça 

A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. ( 25 ) 

Até agora Filemon foi, sem dúvida, condenado por sua necessidade de perdoar 

Onésimo. No caso, ele se perguntou onde ele iria encontrar a força para fazê-lo, Paulo 

acrescenta estas palavras finais. Esta bênção familiar é realmente uma oração que 

Filemon, sua casa, e o conjunto de Colossos iria receber a graça necessária para perdoar 

Onésimo. 



Paulo percebe que o que ele pede não é possível na carne, porque a carne busca 

vingança. Também não é possível por meio da lei, porque a lei exige justiça. Embora 

Filemon não podia perdoar Onésimo em sua própria força, através da graça do Senhor 

Jesus Cristo, que trabalha com o seu espírito, que podia. A oração de Paulo é que 

Filemon teria a mesma graça que permitiu Cristo para perdoar. 

Conclusão 

O livro de Filemom termina aqui, mas não a história. Como é que as coisas saem? Sem 

dúvida, Filemon perdoou Onésimo. É extremamente improvável que o livro teria 

encontrado seu caminho para o cânon do Novo Testamento, se ele não tinha. Se Filemon 

não tinha perdoado Onésimo, incluindo o livro no cânon teria deixado uma impressão 

falsa de toda a história. Se ele não fosse o homem piedoso, virtuoso Paulo descreve nesta 

carta, não teria havido nenhum propósito no Santo Espírito de adicioná-lo ao Novo 

Testamento. Além disso, como parte do cânone, este livro teria circulou amplamente na 

igreja primitiva. Se Filemon não tinha perdoado Onésimo, é inconcebível que alguém não 

teria opôs a sua inclusão no cânon. (Esta prática também confirmar a sua autenticidade.) 

Quanto às outras histórias de Paulo e Onésimo, Paulo foi libertado da prisão, como ele 

antecipou (cf. v. 22 ), e viajou extensivamente. Uma de suas viagens foi sem dúvida a 

Colossos, onde ele viu por si mesmo como Filemon tinha tratado Onésimo. 

Meio século mais tarde, a igreja Pai Inácio, em Esmirna, em seu caminho para o martírio 

em Roma, escreveu uma carta para a igreja de Éfeso. Nessa carta, ele escreve: "Recebi 

sua grande congregação na pessoa de Onésimo, o bispo [pastor] neste mundo, um homem 

cujo amor está além das palavras" (citado em Cyril C. Richardson, ed., padres cristãos [ 

New York: Macmillan, 1978], p 88).. Poderia ser este o mesmo homem? Talvez não, 

porque Onésimo teria de ser muito antigo. Mas nesse caso, seria uma conclusão adequada 

para uma das grandes histórias da era apostólica. 

Há uma história em nosso século, que também ilustra o poder do perdão. Ele começa 

no 7:55 A . M . no domingo, 7 de dezembro de 1941. Em um ataque aéreo surpresa 

ousada, os japoneses atacaram a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no 

Havaí. Em menos de duas horas, 2.403 americanos soldados, marinheiros e civis foram 

mortos e outro 1.178 feridos. Perdas de aeronaves totalizaram 188 aviões, e grande parte 

da frota do Pacífico dos Estados Unidos foram destruídas ou danificadas. 

O ataque foi conduzido por um piloto japonês 39 anos de idade brilhante Marinha 

chamado Mitsuo Fuchida, cujo ídolo era Adolf Hitler. Apesar de o seu avião foi atingido 

várias vezes por fogo de chão, ele sobreviveu à invasão. O ataque a Pearl Harbor levou à 

entrada do Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e, finalmente, para a devastação 

da pátria japonesa por bombas convencionais e atômicos americanos. 

Após a guerra, Fuchida foi assombrado por memórias de toda a morte que ele havia 

testemunhado. Na tentativa de encontrar consolo, ele assumiu agrícola perto de 

Osaka. Seus pensamentos se voltaram cada vez mais para o problema da paz, e ele decidiu 

escrever um livro sobre o assunto. Em seu livro, que tinha a intenção de chamar No More 

Pérola Portos , ele exorta o mundo a buscar a paz. Fuchida lutou em vão, no entanto, 

encontrar um princípio sobre o qual a paz poderia ser baseado. Sua história é retomada 

por Donald A. Rosenberger, um pequeno proprietário rural naval americano que 

sobreviveu ao ataque a Pearl Harbor. Ele escreve: 



[Fuchida] ouviu duas histórias sobre os prisioneiros de guerra que o encheu de 

emoção. Eles pareciam para ilustrar o princípio de que ele estava procurando. 

  
O primeiro relatório veio de um amigo-tenente que tinha sido capturado pelos americanos 

e encarcerado num campo de prisioneiros de guerra na América. Fuchida viu seu nome 

em um jornal, em uma lista de prisioneiros de guerra que estavam voltando para o 

Japão. Ele determinou a visitá-lo. Quando eles se conheceram, eles falaram de muitas 

coisas. Então Fuchida fez a pergunta em primeiro lugar em sua mente. "Como é que eles 

tratam você no campo de prisioneiros?" Seu amigo disse que eles foram tratados muito 

bem, apesar de ter sofrido muito mentalmente e espiritualmente. Mas então ele disse 

Fuchida uma história que, segundo ele, tinha feito uma grande impressão sobre ele e sobre 

todos os prisioneiros no campo. "Alguma coisa aconteceu no acampamento onde estava 

enterrado", disse ele, "que tornou possível para nós, que estavam em que o acampamento 

de renunciar todo o nosso ressentimento e ódio e voltar com um espírito de perdão e uma 

sensação de leveza em seu lugar." 

  
Havia uma jovem americana, chamada Margaret "Peggy" Covell, a quem eles julgaram 

ser de cerca de vinte anos, que veio para o acampamento em uma base regular fazendo 

tudo o que podia para os prisioneiros. Ela trouxe coisas para eles puderam desfrutar, como 

revistas e jornais. Ela cuidou de seus doentes, e ela estava constantemente solícito para 

ajudá-los em todos os sentidos. Eles receberam um grande choque, no entanto, quando 

perguntei por que ela estava tão preocupado para ajudá-los. Ela respondeu: "Porque os 

meus pais foram mortos pelo exército japonês!" 

  

Tal afirmação pode chocar uma pessoa de qualquer cultura, mas era incompreensível para 

os japoneses. Em sua sociedade, sem ofensa poderia ser maior do que o assassinato de 

seus pais. Peggy tentou explicar seus motivos. Ela disse que seus pais tinham sido 

missionários nas Filipinas. Quando os japoneses invadiram as ilhas, seus pais fugiram 

para as montanhas no norte de Luzon para a segurança. No devido tempo, no entanto, eles 

foram descobertos. Os japoneses acusando-os de serem espiões e disse que eles estavam 

a ser condenado à morte. Eles sinceramente negou que eles eram espiões, mas os 

japoneses não se convenceu, e eles foram executados. 

  
Peggy não ouviu sobre o destino de seus pais até o fim da guerra. Quando o relatório de 

sua morte chegou a ela, sua primeira reação foi de raiva intensa e ódio amargo. Ela estava 

furiosa com tristeza e indignação. Pensamentos de últimas horas de vida de seus pais a 

encheu de grande tristeza. Imaginava-los presos, totalmente à mercê dos seus captores, 

sem saída. Ela viu a brutalidade impiedosa dos soldados. Ela viu-los de frente para os 

carrascos japoneses e caindo sem vida no chão naquela montanha distante filipino. 

  
Então Peggy começou a considerar o amor altruísta de seus pais para o povo japonês. Aos 

poucos, ela se convenceu de que eles haviam perdoado as pessoas que Deus lhes dera a 

amar e servir. Em seguida, ocorreu-lhe que, se seus pais tinham morrido sem amargura 

ou rancor para com seus algozes, por que sua atitude seria diferente? Ela deveria ser cheio 

de ódio e vingança quando eles tinham sido cheio de amor e perdão? Sua resposta só 

poderia ser: "Definitivamente, não." Portanto, ela escolheu o caminho do amor e do 



perdão. Ela decidiu ministrar aos prisioneiros japoneses no campo de prisioneiros nas 

proximidades como uma prova de sua sinceridade. 

  
Fuchida foi tocado por esta história, mas ele ficou especialmente impressionado com a 

possibilidade de que era exatamente o que ele estava procurando: a princípio, suficientes 

para servir de base para a paz.Será que a resposta para o que ele estava procurando era 

um amor que perdoa, que flui de Deus ao homem, e, em seguida, de homem para 

homem? Poderia ser princípio sobre o qual a mensagem de seu livro projetada, No More 

Pérola Portos deve ser baseada? 

  

Pouco depois, Fuchida foi convocado pelo general Douglas MacArthur para 

Tóquio. Quando ele desceu do trem na estação de Shibuya, ele foi entregue um panfleto 

intitulado: "Eu era um prisioneiro do Japão." Ele contou sobre um sargento americano, 

Jacó DeShazer, que havia passado 40 meses em uma cela de prisão japonês e que, depois 

da guerra, tinha voltado ao Japão para amar e servir o povo japonês, ajudando-os a 

conhecer Jesus Cristo. 

  
Fuchida ler a história com interesse. DeShazer tinha sido um bombardier em um dos 

dezesseis Exército B-25 aviões que, sob a liderança do General Jimmy Doolittle, tinham 

sido lançados em 18 de abril, 1942 a partir do convés do USS Hornet para bombardear 

Tokyo. Nenhum dos aviões foram derrubados, mas todos eles ficou sem gasolina antes 

que pudessem ser desembarcado corretamente. A tripulação de cinco no plano em que 

DeShazer estava voando socorrida ao longo ocupada China. Na manhã seguinte, eles 

foram capturados e encarcerados durante o período da guerra. 

  

DeShazer observa que todos os prisioneiros eram maltratados. Ele disse que, em um 

ponto ele quase enlouqueceu de seu ódio violento dos guardas japoneses. Então, um dia, 

um guarda lhes trouxe uma Bíblia. Estavam todos em confinamento solitário, para que 

eles se revezaram lendo. Quando foi a vez de DeShazer, ele tinha por três semanas. Ele 

lê-la avidamente e intensamente, tanto do Antigo e Novo Testamentos. Por fim, ele 

escreve, "o milagre da conversão ocorreu 8 de junho de 1944." 

  
DeShazer determinou que se viveu até a guerra acabou, e se ele fosse liberado, ele iria 

voltar dos Estados Unidos, dedicar um período de tempo para um estudo sério da Bíblia, 

e depois voltar para o Japão para compartilhar a mensagem de Cristo com o povo japonês 

. Isso é exatamente o que ele fez -... Grandes multidões vieram para ouvir a sua história, 

e muitos responderam ao seu convite para receber a Cristo. 

  
Fuchida ficou profundamente impressionado. Aqui foi novamente: um segundo exemplo 

de amor superar o ódio. Ele sentiu o poder do perdão para realmente mudar os corações 

e as vidas das pessoas .... Excitedly, sentiu que ele poderia ser um princípio forte o 

suficiente para ser a base para seu livro projetada. Ele determinou para aprender tudo o 

que podia sobre DeShazer e suas crenças. 

  
Na estação de trem a caminho de casa, ele obteve uma cópia do Novo Testamento em 

japonês. Poucos meses depois, ele começou a ler dois ou três capítulos por dia nas 



Escrituras .... Então, em setembro de 1949, Fuchida ler Lucas 23 . Esta foi a primeira vez 

que ele tinha lido a história da crucificação. 

  
A cena do Calvário perfurou o espírito de Fuchida. Tudo veio vivo em absolutamente 

linda prosa de St. Lucas. Em meio ao horror da sua morte, Cristo disse: "Pai, perdoa-lhes 

porque não sabem o que fazem." Lágrimas brotaram nos olhos de Fuchida; ele tinha 

chegado ao fim de sua "longa, longa perguntando." Certamente estas palavras eram a 

fonte do amor que DeShazer e Peggy Covell tinha mostrado .... Como Jesus pendurado 

ali, na cruz, Ele orou, não só para os seus perseguidores, mas para toda a humanidade. Isso 

significava que ele tinha orado e morreu por Fuchida, um homem japonês vivendo no 

século XX. ("O que aconteceu com o homem que liderou o ataque a Pearl 

Harbor?" Command , Outono / Inverno 1991, pp. 6-8. Usado com permissão.) 

Até o momento Fuchida terminar de ler Lucas, que havia recebido do Senhor Jesus 

Cristo. Ele fez acabar escrevendo seu livro ea chamou de Pearl Harbor até o 

Gólgota. Seu verso vida, que ele assinou com a sua assinatura cada, foi Lucas 23:34 : ". 

Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem" 

O perdão tem um tremendo poder de afetar o mundo. Deus sabia que, Paulo sabia disso, 

e Filemon precisava saber isso. O Espírito Santo sabia que todos os homens e mulheres 

necessário para conhecê-lo, e é por isso que esta pequena carta maravilhosa foi incluído 

nas Escrituras. Que possamos aproveitar a sua mensagem para o coração. 

 

  

  

  

 

 



Hebreus 

  

Introdução 

Eu ter intitulado este estudo do livro de Hebreus: "A preeminência de Jesus 

Cristo." Jesus Cristo é superior ao e proeminente sobre tudo e todos. 

Os três primeiros versos fornecer uma introdução apropriada. Mas antes de 

olharmos para estes, precisamos de algumas informações como base para o 

nosso estudo. Estudar Hebreus é uma emocionante aventura. Parte da aventura 

que é devido à dificuldade do livro. É um livro que tem muitas, muitas verdades 

profundas que são difíceis de entender e que demanda um estudo diligente e 

fiel. Há coisas aqui que estão além da compreensão para além da total confiança 

no Espírito de Deus e compromisso sincero para entender a Sua Palavra. 

Meu professor de Antigo Testamento anterior, Dr. Charles L. Feinberg, disse 

muitas vezes que você não consegue entender o livro de Hebreus, a menos que 

você entenda o livro de Levítico, porque o livro de Hebreus é baseado nos 

princípios do sacerdócio levítico. Mas não se preocupe com a sua falta de 

compreensão de Levítico. No momento em que passar por Hebreus, você deve 

ter uma boa compreensão de Levítico também. Seria uma vantagem definitiva, 

no entanto, se, em seu próprio país, você começou a se familiarizar com 

Levítico. Ele contém os símbolos cerimoniais para que Hebreus apresenta as 

realidades. 

Autoria 

Esta carta foi escrita por um autor desconhecido. Alguns dizem que foi por 

Paulo, alguns dizem por Apolo, alguns dizem por Pedro, alguns dizem que por 

isto, aquilo, ou outra pessoa. Devido às diferenças de estilo, vocabulário e 

padrão de referência pessoal nas epístolas conhecidos para ser sua, eu não 

acredito que ele foi escrito por Paulo. Sabemos que foi escrito por um crente, 

sob inspiração, a um sofrimento, grupo de judeus perseguidos em algum lugar 

do Oriente, do lado de fora de Israel. Quanto à autoria humana exata, eu estou 

com um dos grandes mestres da igreja primitiva com o nome de Orígenes, que 

disse simplesmente: "Ninguém sabe." Como acessório, uma vez que o 

propósito do livro é exaltar Cristo. Ao longo deste estudo vamos nos referir ao 



fato de que ele foi escrito, como foi toda a Escritura, pelo Espírito Santo, a quem 

nós sabemos. 

Público 

Não há referências a gentios no livro. Os problemas entre gentios e judeus na 

igreja não são mencionados ou refletida aqui, indicando quase certo que a 

congregação a ser abordado foi estritamente judaico. Para estes crentes que 

sofrem-e judeus alguns incrédulos-são revelados os méritos do Senhor Jesus 

Cristo e da Nova Aliança, em contraste com a Antiga Aliança, ao qual haviam 

vivido por tanto tempo e adoraram. 

Não sabemos a localização exata deste grupo de Hebreus. Eles foram, talvez, 

em algum lugar perto da Grécia. Nós sabemos que esta comunidade já tinha 

sido evangelizada por apóstolos e profetas (2: 3-4). Pelos profetas, os profetas, 

é claro, é significado do Novo Testamento (Ef. 2:20). Evidentemente que esta 

igreja foi fundada logo depois da ascensão de Cristo. No momento em que a 

carta foi escrita, uma pequena congregação de crentes já existia lá. 

Também previstas na carta são os incrédulos, que evidentemente eram uma 

parte desta comunidade judaica. Ao contrário de muitos judeus na Palestina, 

estes nunca tinha tido oportunidade de conhecer Jesus. Qualquer coisa que eles 

podem ter sabido sobre ele era de segunda mão (Heb. 2: 3-4). Eles, claro, não 

tinha escritos do Novo Testamento, como tal, como um testemunho, pois ainda 

não tinham sido reunidos. O que quer que eles sabiam de Cristo e Seu evangelho 

eles sabiam dos vizinhos crentes, ou talvez diretamente da boca de um apóstolo 

ou profeta. 

A carta tinha que ter sido escrito depois da ascensão de Cristo, que era sobre O 

D.C 30, e antes da destruição de Jerusalém no D.C 70, uma vez que o Templo 

deve ainda ter sido permanente. Eu acredito que provavelmente foi escrito perto 

de 70, talvez já em 65. Sabemos que não havia nenhum missionários apostólicos 

de Jerusalém até, pelo menos, sete anos após a igreja não tinha sido 

fundada. Provavelmente foi algum tempo depois que eles teriam chegado a esta 

comunidade judaica, talvez a muitos quilômetros de distância. E, depois de 

terem sido alcançado, os crentes tinham que ter uma certa quantidade de tempo 

para ter sido ensinado, como refletido na própria letra. 

Embora a esta altura já devessem ser mestres, você tem necessidade de novo 

para alguém para lhe ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e 

que têm vindo a precisar de leite e não de alimento sólido. (5:12) 

Ele diz, em outras palavras, "Você já teve tempo suficiente para se tornar 

maduro, mas você não é." 



Devemos entender que três grupos básicos de pessoas que estão à vista em toda 

esta epístola. Se a pessoa não manter esses grupos em mente, o livro torna-se 

muito confuso. Se, por exemplo, como alguns disseram, foi escrito 

exclusivamente para os cristãos, problemas extremos surgem na interpretação 

de uma série de passagens que mal podia se aplicam aos crentes. E porque é tão 

freqüentemente se dirige à crentes, não poderia ter sido escrito principalmente 

para os incrédulos. Por isso, deve ter sido escrito para incluir tanto. Na verdade 

três grupos básicos nesta comunidade judaica são abordadas. Aqui é a base 

fundamental para a compreensão da epístola; e aqui é onde as pessoas muitas 

vezes se misturam, especialmente na interpretação capítulos 6 e 10. 

Grupo I: cristãos hebreus 

Em primeiro lugar, houve nesta comunidade judaica a congregação dos 

verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo. Eles tinham saído do judaísmo, em 

que tinham nascido e crescido. Agora eles nasceram de novo. Eles haviam 

recebido Jesus Cristo como o Messias e Salvador pessoal. Eles se tornaram seus 

seguidores. O resultado freqüente foi enorme hostilidade de seu próprio povo-

ostracismo de suas famílias, a perseguição eo sofrimento de muitos tipos, 

embora ainda não martírio (10: 32-34; 12: 4). Eles sofreram muito, perseguido 

não só por seus companheiros judeus, mas também, talvez por gentios. 

Eles devem ter antecipado o máximo e foram maduro o suficiente para lidar 

com isso. Mas eles não tinham e que não foram. Eles não tinham plena 

confiança no evangelho, e, consequentemente, o seu Senhor. Eles estavam em 

perigo de voltar para as normas e padrões do judaísmo, não de perder sua 

salvação, mas de confundir o evangelho com cerimônia judaica e legalismo e 

de enfraquecendo assim a sua fé e testemunho. Eles não poderiam pôr-se a 

aceitar a distinção clara entre o evangelho, a Nova Aliança em Cristo, e as 

formas, cerimônias, padrões e métodos de judaísmo. Eles ainda estavam 

pendurados, por exemplo, sobre o ritual do templo e adoração. É por isso que o 

Espírito fala com eles muito sobre o novo sacerdócio e do novo templo e da 

nova sacrifício e do novo santuário, todos os quais são melhores do que os 

antigos. 

Eles tinham ido além do judaísmo em receber Jesus Cristo, mas, 

compreensivelmente, eles foram tentados para pendurar sobre a muitos dos 

hábitos judaizantes que tinham sido uma parte muito importante de suas 

vidas. Quando os seus amigos e seus conterrâneos começaram a persegui-los a 

sério, a pressão levou-os para segurar ainda mais apertado para algumas das 

antigas tradições judaicas. Eles sentiram que tinham de manter um ponto de 

apoio em seus relacionamentos antigos e conhecidos. Era difícil fazer uma 

ruptura. 



Com toda essa pressão, juntamente com a sua fé fraca e ignorância espiritual, 

eles estavam em grande perigo de misturar o novo com o antigo. Eles estavam 

em grande perigo de chegar com um ritual, cerimonial, o cristianismo 

legalista. Eles eram toda a congregação dos "irmãos mais fracos" (cf. Rom. 14:. 

2; 1 Cor 8, 9), que ainda estavam chamando de "impuro" o que o Senhor havia 

santificado (Marcos 07:19; Atos 10:15; Rom 14:12; 1 Tim. 4: 1-5).. 

O Espírito Santo dirigiu esta carta para eles para fortalecer a sua fé na Nova 

Aliança, para mostrar-lhes que eles não precisam do antigo Templo (que em 

alguns anos vai ser completamente destruída por Tito Vespasiano qualquer 

maneira, mostrando que Deus colocou um ponto final para que a economia; cf. 

Lucas 21: 5-6). Eles não precisaram o velho sacerdócio Aarônico-levítico. Eles 

não precisaram os sacrifícios velho do dia-sim, dia-out, dia sim, dia não. Eles 

não precisavam de cerimônias. Eles tiveram uma nova e melhor aliança com 

um novo e melhor sacerdócio, uma nova e melhor santuário, e uma nova e 

melhor sacrifício. As imagens e os símbolos eram para dar lugar à realidade. 

O livro de Hebreus foi escrito para dar confiança para esses crentes 

debatendo. O Senhor estava falando aos cristãos e dizendo-lhes para manter a 

aliança melhor e melhor sacerdócio, e não voltar para os padrões do Judaísmo, 

seja para que o sacerdócio ou para que assemblage. Eles devem firmemente e 

vivem exclusivamente dentro, e viver, seu novo relacionamento em Cristo. 

Grupo II: hebraicos não-cristãos que eram intelectualmente Convencido 

Todos nós já encontramos pessoas que ouviram a verdade de Jesus Cristo e que 

são intelectualmente convencido de que Ele é realmente quem dizia ser, e ainda 

não estão dispostos a fazer um compromisso de fé nEle. 

No grupo dos hebreus a quem esta carta foi escrita, havia tais não-cristãos, como 

existem em muitos grupos de hoje. É provável que cada grupo da igreja desde 

o Pentecostes teve pessoas nele que foram convencidos de que Jesus é o Cristo, 

mas que nunca se comprometeram a Ele. 

Estes hebreus não-cristãos, intelectualmente convencido, mas espiritualmente 

não confirmadas, são objeto de algumas das coisas que o escritor tem a 

dizer. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, o Cristo, de que fala as 

Escrituras judaicas (o que hoje chamamos o Antigo Testamento), mas não 

estava disposto a recebê-lo, pessoalmente, como seu Salvador e Senhor. Por 

quê? Talvez, como os descritos por João, eles acreditavam nele, mas eles 

adoraram a aprovação dos homens mais do que a aprovação de Deus (João 12: 

42-43). Eles não estavam dispostos a fazer o sacrifício necessário. E assim, eles 

são exortados pelo Espírito Santo para percorrer todo o caminho para a fé 

salvadora; para percorrer todo o caminho de compromisso com o senhorio de 

Cristo. 



No capítulo 2 é uma das instruções especiais para este grupo do 

intelectualmente convencido, mas espiritualmente não confirmada. 

Por esta razão, temos de prestar muito mais atenção ao que temos ouvido, para 

que não nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu 

inalterável, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa recompensa, 

como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? (2: 1-3 um ) 

Eles estavam no ponto de reconhecer, mas não de cometer. Eles eram culpados 

de o grande pecado de deixar de fazer o que se é intelectualmente convencido 

é certo. A verdade do evangelho tinha ainda sido confirmada a eles pelos 

apóstolos, com todos os milagres e dons do Espírito Santo (v. 4). 

No capítulo seis deste grupo são os destinatários novamente. 

Pois, no caso daqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom 

celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa 

palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram , é impossível 

renová-los novamente para arrependimento, visto que novamente crucificando 

para si mesmos o Filho de Deus, e colocou-o à ignomínia. (6: 4-6) 

Aqui está um aviso para o apenas intelectualmente convencido de não parar 

onde ele está. Se ele parar, depois de ter recebido a revelação completa, e 

especialmente depois que ele está convencido da verdade da revelação, ele só 

tem um caminho a percorrer. Se, quando um homem está totalmente 

convencido de que Jesus Cristo é que Ele afirmava ser, então ele se recusa a 

acreditar, este homem é sem desculpas e sem esperança, porque, embora 

convencido da verdade do evangelho, ele ainda não vai colocar o seu confiar 

nele. Ele está aqui advertiu que não há mais nada que Deus pode fazer. 

Qual é o maior pecado que um homem pode cometer? O pecado de rejeitar a 

Cristo. 

Para se continuarmos a pecar deliberAdãoente depois de receber o 

conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. (10:26) 

Se um homem ouviu o evangelho, entende, e é intelectualmente convencido de 

sua verdade, mas então deliberAdãoente rejeita a Cristo, o que mais Deus pode 

fazer? Nada! Agora, tudo o que Deus pode prometer este homem é "uma certa 

expectativa terrível de julgamento, e a fúria de um fogo que consumirá os 

adversários" (v. 27). 

O alerta continua: 



Quanto maior castigo que você acha que ele será julgado merecedor aquele que 

pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi 

santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? (10:29) 

Quando você sabe a verdade do evangelho e rejeitá-lo, as consequências são 

terríveis e permanente. 

No capítulo doze, versículo quinze, é ainda outro aviso. 

Veja por que ninguém vem prive da graça de Deus; que nenhuma raiz de 

amargura, brotando causas problemas, e por ela muitos se contaminem; que 

pessoa não imoral ou profano há como Esaú, que vendeu o seu direito de 

primogenitura por um prato de comida. Para você saber que, mesmo depois, 

quando ele herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de 

arrependimento, ainda que o buscou para ele com lágrimas. (12: 15-17) 

Essa é a tragédia de estar atrasado, com muito ninguém para culpar além de nós 

mesmos. 

São trechos controversos, e nós vamos lidar com eles em detalhes nos locais 

apropriados. 

Grupo III: hebraicos não-cristãos que não estavam convencidos 

Não só o Espírito Santo neste livro fala para os cristãos, a fim de fortalecer sua 

fé e à intelectualmente convencido a fim de empurrá-los sobre a linha para a fé 

salvadora, mas Ele também fala para aqueles que não acreditaram em tudo, para 

aqueles que podem ainda não estar convencido de qualquer parte do 

evangelho. Ele procura mostrar-lhes claramente que Jesus é de fato quem dizia 

ser, e esta verdade é o principal impulso do capítulo nove. 

Por exemplo, em 9:11 Ele diz: 

Mas quando Cristo apareceu como um sumo sacerdote dos bens futuros, Ele 

entrou através de uma maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, 

isto é, não desta criação. (9:11) 

E ele passa a explicar novo sacerdócio de Cristo: 

Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo 

sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para 

servirmos ao Deus vivo? E por esta razão que Ele é o mediador de uma nova 

aliança, a fim de que uma vez que a morte tenha ocorrido para a redenção das 

transgressões que havia debaixo do primeiro pacto, os que foram chamados 

recebam a promessa da herança eterna. ... E na medida em que aos homens está 

ordenado morrerem uma só vez e depois disso o juízo, assim também Cristo, 



tendo-se oferecido uma vez para ouvir os pecados de muitos aparecerá segunda 

vez para a salvação sem pecado, aos que avidamente esperam por Ele. (9: 14-

15, 27-28) 

Essas mensagens de falar diretamente com os incrédulos, para não cristãos e 

não para aqueles que já estão convencidos do evangelho intelectualmente. Eles 

são indicados para aqueles que primeiro precisa saber que Cristo realmente é. 

Estes, então, são os três grupos em vista na epístola. A chave para a 

interpretação de qualquer parte de Hebreus é entender que o grupo está a ser 

tratada. Se não entender isso, somos obrigados a confundir questões. Por 

exemplo, o Espírito certamente não está dizendo aos crentes: "É aos homens 

está ordenado morrerem uma só vez e depois disso o juízo" (9:27). Devemos 

sempre entender o que grupo é para quem fala. Ao estudarmos o livro de 

Hebreus, vamos relacionar cada texto para um dos três grupos. 

A mensagem principal é dirigida aos crentes. Periodicamente há avisos 

intercaladas para os dois grupos descrentes. De uma forma magistral, de uma 

forma que só poderia ser divino, o Espírito Santo fala a todos os três. Ele 

conhece cada uma de suas necessidades particulares e suas questões específicas 

em um presente obra sobrenatural. 

Em Hebreus há confiança e segurança para o cristão. Não está alertando para 

os intelectualmente convencido de que ele deve receber a Cristo, ou o seu 

conhecimento vai condená-lo. Finalmente, há uma apresentação convincente 

para o judeu descrente que nem sequer é intelectualmente convencido de que 

ele deveria acreditar em Jesus Cristo. Para estes três grupos Hebreus é uma 

apresentação de Cristo, o Messias, o autor de um novo Pacto maior do que o 

que Deus tinha feito no Antigo Testamento. O antigo não era ruim ou errado; foi 

dada por Deus e, portanto, é bom. Mas foi incompleto e preliminar. Ele 

preparou o terreno para o novo. 

Um Esboço Temática do Livro 

Como já dissemos, o tema geral é a superioridade ou a preeminência, de 

Cristo. Ele é melhor do que qualquer coisa que era antes. Ele é melhor do que 

qualquer pessoa Antigo Testamento; Ele é melhor do que qualquer instituição 

Antigo Testamento; Ele é melhor do que qualquer ritual do Antigo 

Testamento; Ele é melhor do que qualquer sacrifício do Antigo Testamento; Ele 

é melhor do que ninguém, e tudo o mais. Este esboço geral do livro de Hebreus 

mostra o padrão básico de apresentar a superioridade de Jesus Cristo. Vamos 

vagamente seguem este padrão à medida que estudamos. 

A carta começa com a superioridade geral de Cristo para todos e de tudo, uma 

espécie de um resumo de toda a epístola nos três primeiros versos. Em seguida, 



vem a superioridade de Cristo para os anjos, então a superioridade de Cristo a 

Moisés, a superioridade de Cristo a Josué, a superioridade de Cristo para Aaron 

e seu sacerdócio, a superioridade de Cristo para a Antiga Aliança, a 

superioridade do sacrifício de Cristo ao antigo sacrifícios, a superioridade do 

povo fiel de Cristo a todos os infiéis, e a superioridade do testemunho de Cristo 

com a de qualquer outro. Este breve resumo nos dá o fluxo do livro, que, acima 

de tudo, ensina total, completa e absoluta superioridade de Jesus Cristo. 

Algumas observações de fundo 

Nenhum judeu poderia ver Deus e viver 

Antes de começar a olhar para determinadas passagens e versículos, deixe-me 

sugerir um par de notas de rodapé. Para o judeu tinha sido sempre uma coisa 

perigosa para se aproximar de Deus. "Ninguém pode ver-me e viver" (Ex. 

33:20). Sobre o grande Dia da Expiação (Yom Kippur), que ocorreu uma vez 

por ano e que muitos judeus ainda hoje manter em um grau ou outro, naquela 

época, e que o tempo por si só poderia o Sumo Sacerdote entrar no Santo dos 

Santos, onde o Shekinah Glória habitou, onde Deus estava presente de forma 

exclusiva. Eles não podiam ver a Deus, eles não podiam contemplar a 

Deus. Eles não podiam sequer aproximar-se dEle, exceto nesta um dia por ano, 

e apenas uma pessoa, o sumo sacerdote, poderia fazer isso. E ele tinha que 

entrar e sair rapidamente. Ele não podia ficar lá para que não Israel em terror 

do julgamento. 

Uma vez que não foi, naturalmente, nenhuma proximidade pessoal a Deus, 

tinha que haver alguma base para a comunhão entre Deus e Israel. Assim, Deus 

estabeleceu uma aliança. Nesta aliança que Deus, em Sua graça, e em Seu 

iniciativa soberano, oferecido a Israel uma relação especial com Ele. De uma 

forma única Ele seria o seu Deus e eles seriam o Seu povo para alcançar o 

mundo. Eles teriam acesso especial para ele se obedecessem a Sua lei. Para 

quebrar a Sua lei era pecado, e pecado interrompido seu acesso a ele. Desde 

sempre houve pecado, o acesso foi sempre a ser interrompido. 

O Old Sacrifícios 

Assim, Deus instituiu um sistema de sacrifícios como atos exteriores de 

arrependimento interior. Por meio do sacerdócio levítico, os sacrifícios foram 

feitos para simbolizar a expiação dos pecados, a fim de que a barreira pode ser 

retirado e pode haver acesso a Deus. Funcionava assim: Deus deu a Sua aliança, 

que incluía a Sua lei, e, assim, ofereceu à população o acesso a Ele. O homem 

pecou, a lei foi quebrada, e a barreira subiu novamente. Outro ato arrependido 

de sacrifício foi então feita de modo que a barreira seria abandonada ea relação 

restabelecida. 



Nós, naturalmente, me pergunto quantas vezes eles tinham que fazer 

sacrifícios. A resposta é incessantemente-hora após hora, dia após dia, mês após 

mês, ano após ano. Eles nunca mais parou. Além disso, os próprios sacerdotes 

eram pecadores. Eles tiveram que fazer sacrifícios por seus próprios pecados 

antes que eles pudessem fazer sacrifícios pelos pecados do povo. E assim, a 

barreira foi para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para 

baixo. Isto em si mesmo comprovado a ineficácia do sistema. Foi uma batalha 

perdida contra o pecado e a barreira de que se ergue. E, além disso, todo o 

sistema nunca removido totalmente e, finalmente, o pecado. Ele só cobriu-se. 

O que o homem precisava era de um Sacerdote Perfeito e um sacrifício perfeito 

para abrir o caminho de uma vez por todas, um sacrifício que não era apenas 

uma imagem e que não lidam apenas com um pecado de uma vez, e outra vez, 

mas que tomou tudo isso de uma vez por todas.Isso, diz o escritor de Hebreus, 

é exatamente o que Jesus foi eo que Ele fez. 

O New Sacrifice 

Jesus Cristo veio como o mediador de um melhor pacto, porque é aquele que 

não tem de ser repetido a cada hora, ou até mesmo a cada mês ou ano. Cristo 

vem como mediador de um melhor pacto, porque o Seu sacrifício uma vez por 

todas remove todo pecado cometido. Cristo vem como mediador de um melhor 

pacto, porque Ele é um padre que não precisa fazer sacrifícios para si 

mesmo. Ele é totalmente perfeita, o sacerdote perfeito e o sacrifício 

perfeito. Jesus Cristo, em Seu próprio sacrifício, seu sacrifício de Si-mostrou a 

perfeição, que eliminou o pecado. 

Por isso que temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, uma 

vez por todas. (10:10) 

Santificados aqui significa "feito puro", ea ênfase é: "...., Mediante a oferta do 

corpo de Jesus Cristo, uma vez" Isso é algo maravilhosamente novo no sistema 

sacrificial e um sacrifício, uma vez oferecido. Isso é de fato um 

maravilhosamente melhor aliança. 

Mas Ele, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados de todos os 

tempos, sentou-se à direita de Deus. (10:12) 

Isso é algo que nenhum sacerdote poderia fazer. Não havia ainda quaisquer 

lugares onde os sacrifícios foram feitos no Tabernáculo ou do Templo. Os 

sacerdotes tinham que continuar a fazer sacrifícios; sua tarefa nunca foi 

terminado. Jesus fez seu sacrifício e "sentou-se." Foi terminado. Ele foi 

feito. "Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são 

santificados" (10:14). 



Melhor Sacerdocio, Better Sacrifice 

Assim, há um sacerdote melhor fazer um sacrifício melhor. Esta é uma 

mensagem central do livro de Hebreus. Para o crente judeu o Espírito diz: 

"Continuar a ter confiança neste Sacerdocio e este sacrifício." Para aquele 

intelectualmente convencido Ele diz: "Receber este Sacerdocio e aceitar o 

sacrifício que Ele fez Você está no limite de decisão;. Não cair na perdição 

quando você é apenas um passo de distância." E para o unconvinced Ele diz: 

"Olhe para Jesus Cristo. Veja como muito melhor do que Ele é os sacerdotes e 

quanto melhor seu único sacrifício é que todos os seus inúmeros sacrifícios. 

Recebê-lo." 

O Espírito está dizendo: "Todas as suas vidas vocês judeus foram à procura do 

padre perfeito. Você está procurando o perfeito sacrifício final. Eu apresentá-lo 

a você, Jesus Cristo." 

Dificuldades para os cristãos judeus 

Tenha em mente que a idéia de um novo pacto não foi fácil para os judeus a 

aceitar. Mesmo depois que aceitou o novo, era difícil para eles para fazer uma 

ruptura com o velho. Os gentios não tem esse problema, é claro, uma vez que 

nunca tinha sido uma parte do antigo. Eles haviam perdido muito antes de 

qualquer conhecimento real do verdadeiro Deus, e, em conseqüência estavam 

adorando ídolos, alguns deles primitivos e alguns deles sofisticados, mas todos 

eles ídolos (cf. Rom. 1: 21-25). 

Mas os judeus sempre teve uma religião divina. Durante séculos eles tinham 

conhecido um lugar divinamente designado de culto e de uma forma 

divinamente revelado de adorar. Deus mesmo havia estabelecido sua 

religião. Pode-se efetivamente dizer, quando assistimos a um gentio, "Aqui está 

a verdade." Mas quando você foi para um judeu e disse: "Aqui está a verdade", 

ele provavelmente iria dizer: "Eu já sei a verdade." Quando você rebateu: "Mas 

esta verdade é a partir do único e verdadeiro Deus", ele responderia: "Então, é 

a verdade que eu tenho." 

Não foi uma coisa fácil para um judeu abandonar completamente todo o seu 

patrimônio, especialmente quando ele sabia que muito do que, pelo menos, foi 

dado por Deus. Mesmo depois de um judeu recebeu o Senhor Jesus Cristo, essa 

foi difícil. Ele tinha um desejo tradicional para reter algumas das formas e 

cerimônias que tinha sido uma parte de sua vida desde a mais tenra 

infância. Parte do propósito do livro de Hebreus, portanto, era confrontar que 

nasceu de novo judeu com o fato de que ele poderia, e deveria, deixar de ir todos 

os seus enfeites judaizantes.Mas desde que o templo ainda estava de pé e os 

sacerdotes ainda ministrava nele, isso foi especialmente difícil de 

fazer. Deixando ficou mais fácil depois que o templo foi destruído em D.C 70. 



Quando você considera a intensa perseguição cristãos judeus estavam passando, 

neste momento, é fácil perceber as dificuldades e tentações que enfrentaram. O 

sumo sacerdote Ananias foi especialmente duro e implacável. Ele tinha todos 

os judeus cristãos banido automaticamente a partir dos lugares santos. Isso foi 

difícil. Todas as suas vidas tivessem tido acesso a esses lugares 

sagrados. Agora, eles não poderiam ter parte nos serviços ordenados por 

Deus. Eles foram agora considerados impuros. Eles não podiam ir à sinagoga, 

e muito menos o Templo; eles não podiam oferecer sacrifícios; eles não podiam 

se comunicar com os sacerdotes. Eles poderiam ter nada a ver com o seu próprio 

povo. Eles foram cortadas a partir de sua própria sociedade. Para agarrados a 

Jesus como o Messias, eles foram banidos de quase todos os coisa sagrada que 

nunca tinha conhecido. Embora aos olhos de Deus que eles eram os únicos 

verdadeiros judeus (Rom. 2: 28-29), eles foram considerados pelos 

companheiros judeus a ser pior do que os gentios. 

Muitos judeus cristãos estavam começando a dizer entre si: "Este é áspero. 

Recebemos o evangelho e acreditava. Mas é difícil romper com a nossa antiga 

religião e com nosso próprio povo e as tradições que sempre tiveram e enfrentar 

a perseguição. Ele É difícil para nós a não duvidar de que Jesus é o Messias 

". Tais dúvidas foram um grande problema para eles, porque eles eram 

espiritualmente infantil. 

Ao longo de Hebreus estes imaturo, mas amado, os cristãos são orientados a 

manter a sua confiança em Cristo, o mediador de um melhor pacto e seu novo 

Grande Sumo Sacerdote. Eles são lembrados de que eles estavam perdendo 

nada para que eles não estavam recebendo algo infinitamente melhor. Eles 

tinham sido privados de um templo terreno, mas eles estavam indo para obter a 

celestial. Eles tinham sido privados de um sacerdócio terreno, mas agora tinham 

um Sacerdote celestial. Eles tinham sido privados do velho padrão de 

sacrifícios, mas agora eles tinham um sacrifício final. 

Melhor Tudo 

Nesta epístola, contrastam reinados. Tudo apresentado é apresentado como 

melhor: a esperança melhor, um melhor pacto, uma promessa melhor, um 

sacrifício melhor, uma substância melhor, um país melhor, uma melhor 

ressurreição, uma melhor tudo. Jesus Cristo é apresentado aqui como o supremo 

Best. E nós são apresentados como sendo nele e como habitando em uma 

dimensão completamente novas celestiais. Lemos sobre o Cristo celeste, da 

vocação celestial, o dom celestial, a pátria celestial, à Jerusalém celestial, e os 

nossos nomes sendo escrito nos céus. Tudo é novo. Tudo é melhor. Nós não 

precisamos do velho. 

Agora, o ponto em que foi dito é o seguinte: nós temos um sumo sacerdote tal, 

que se assentou à destra do trono da Majestade nos céus. (8: 1) 



Aqui está todo o resumo do livro de Hebreus em uma frase. O nosso é o Sumo 

Sacerdote de sumos sacerdotes, e Ele está sentado. Seu trabalho é feito, 

completamente terminado para todos os tempos e para nós. 

 

1. A superioridade de Cristo (Hebreus 1: 

1-2) 

Deus, depois de Ele falou há muito tempo para os pais, pelos 

profetas em muitas vezes e de muitas maneiras, nestes últimos dias 

falou-nos no seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as 
coisas, pelo qual também fez o universo. (1: 1-2) 

O escritor não se atrasar em chegar ao seu ponto. Ele faz com que nos três 

primeiros versos. Estes versos são muito simples. Dizem-nos que Cristo é 

superior a tudo e todos. As três características principais de sua superioridade 

são: preparação, apresentação e preeminência. Tenha em mente que todo o livro 

Cristo é apresentado como sendo melhor do que o melhor de todos e de tudo o 

que estava a sua frente, absolutamente melhor do que qualquer coisa que o 

Antigo Testamento, a Antiga Aliança, fornecido. 

A preparação para Cristo 

Deus, depois de Ele falou há muito tempo para os pais, pelos 
profetas em muitas vezes e de muitas maneiras. (1: 1) 

Aqui é uma indicação de como Deus escreveu o Antigo Testamento. Seu 

objetivo era se preparar para a vinda de Cristo. Seja por profecia ou o tipo ou 

princípio ou mandamento ou o que quer, ele fez a preparação para Cristo. 

Os sentidos do homem, maravilhoso como elas são, não são capazes de alcançar 

além do mundo natural. Para nós saber nada sobre Deus, Ele deve dizer-

nos. Nós nunca poderíamos conhecer a Deus se Ele não falou com a 

gente. Assim, no Antigo Testamento, o escritor lembra-nos: "Deus falou ...". 

Maneiras do homem com Deus 

O homem vive em uma "caixa", natural, que ele encerra dentro de suas paredes 

de tempo e espaço. Fora desta caixa é o sobrenatural, e em algum lugar dentro 

de si o homem sabe que está lá fora. Mas, em si mesmo, ele não sabe de nada 

certo sobre isso. Então, alguém vem e diz: "Temos de descobrir sobre o 

sobrenatural, o mundo" lá fora ". E uma nova religião nasce. Aqueles que se 

tornam run interessado ao longo da borda da caixa, sair os seus cinzéis mentais 



imaginativas e começar a tentar lascar um buraco na entrada da área-meio do 

qual eles podem rastejar, ou pelo menos por pares, e descobrir os segredos de o 

outro mundo. 

Isso, em sentido figurado, é o que sempre acontece. O budista diz que quando 

você tem trabalhado e pensado em si mesmo Nirvana, de repente, você está fora 

da caixa. Você transcendeu o natural e ter encontrado o seu caminho para o 

sobrenatural. O muçulmano diz basicamente a mesma coisa, embora com 

palavras diferentes. Então, fazer todas as outras religiões-Zoroastrismo, 

Hinduísmo, Confucionismo, ou o que quer que seja. Estas são todas as 

tentativas de homem para fugir do natural para o sobrenatural, para sair da 

caixa. Mas o problema é que ele não pode obter-se fora. 

Maneira de Deus ao Homem 

Por definição, o homem natural não pode escapar para o sobrenatural. Não 

podemos entrar em uma cabine telefônica religiosa e se transformar em um 

super-homem Podemos não em nós mesmos ou por nós mesmos transcender 

nossa existência natural. Se queremos saber nada sobre Deus, não vai ser por 

escapar, ou escalada, ou pensando, ou trabalhar o nosso caminho para Ele; será 

apenas com a sua vinda para nós, Seu falar para nós. Não podemos, por nós 

mesmos, compreender a Deus mais do que um inseto que pode ser titular na 

nossa mão pode nos entender. Também não podemos condescender em seu 

nível, ou se comunicar com ele, se pudéssemos. Mas Deus pode condescender 

com o nosso nível e Ele pode se comunicar com a gente. E ele tem. 

Deus tornou-se um homem a si mesmo e entrou em nossa caixa de nos dizer 

sobre si mesmo, mais plena e completa do que ele era capaz de fazer até mesmo 

através de seus profetas. Isto não só foi a revelação divina, mas a revelação 

divina pessoal do tipo mais literal e perfeito e maravilhoso. Todas as religiões 

do homem refletem suas tentativas de fazer o seu caminho para fora da caixa. A 

mensagem do cristianismo, no entanto, é que "o Filho do homem veio buscar e 

salvar o que estava perdido" (Lucas 19:10). 

Quando Deus irrompeu na caixa, Ele fez isso em forma humana, eo nome da 

forma humana que é Jesus Cristo. Essa é a diferença entre o cristianismo e todas 

as outras religiões do mundo. É por isso que é tão tolo para que as pessoas 

dizem: "Não faz qualquer diferença o que você acredita ou que religião que 

você segue." Faz toda a diferença. Toda religião é, mas a tentativa do homem 

para descobrir Deus. O cristianismo é Deus estourando no mundo do homem e 

mostrando e dizendo ao homem como Ele é. Porque o homem por si mesmo é 

incapaz de identificar, compreender, ou entender a Deus em tudo, Deus teve de 

invadir o mundo do homem e falar com ele sobre si mesmo. Inicialmente, ele 

nos disse que estaria vindo. 



Pelos profetas: muitas maneiras 

Ele fez isso através das palavras do Antigo Testamento. Ele usou homens como 

instrumentos, mas foi-se atrás deles, esclarecedor e energizando-os. Os deístas 

ensinam que Deus começou o mundo vai e depois foi embora, deixando-o a 

correr por si só. Mas Deus não é separado de sua criação; Ele não está não 

envolvido em nosso mundo. O Deus vivo e verdadeiro, ao contrário dos falsos 

deuses da tomada do homem, não é burro ou indiferente. O Deus das Escrituras, 

ao contrário do impessoal "Primeira Causa" de alguns filósofos, não é 

silenciosa. Ele fala.Ele falou pela primeira vez no Antigo Testamento, que não 

é uma coleção de sabedoria dos homens antigos, mas é a voz de Deus. 

Agora observe como Deus falou: ". Em muitas partes e de muitas maneiras" O 

escritor usa um jogo de palavras na língua original: 

"Deus, polumerōs e polutropōs ... "Estas duas palavras gregas são 

interessantes. Eles significam, respectivamente, "em muitas partes" (como 

livros) e "em muitas maneiras diferentes." Há muitos livros do Antigo 

Testamento e trinta e nove deles. Em todos esses muitos porções ( polumerōs ) 

e em muitas maneiras ( polutropōs ) Deus falou aos homens. Às vezes, ele 

estava em uma visão, por vezes, por uma parábola, por vezes, através de um 

tipo ou um símbolo. Havia muitas maneiras diferentes em que Deus falou no 

Antigo Testamento. Mas é sempre Deus falando. Mesmo as palavras ditas por 

homens e anjos estão incluídas porque Ele quer que a gente conhece. 

Homens foram usadas-suas mentes foram utilizadas e foram utilizados, mas 

suas personalidades foram totalmente controlado pelo Espírito de Deus. Cada 

palavra que escrevi foi a palavra que Deus decidiu que eles devem escrever e 

contente com a sua escrita. 

Muitas maneiras inclui muitas formas literárias. Alguns do Antigo 

Testamento é a narrativa. Parte dela é poesia, na bela metros hebraico. As 

"muitas maneiras" também inclui muitos tipos de conteúdo. Alguns é 

lei; alguns é a profecia; alguns é doutrinária; alguns é ético e moral;alguns é 

avisado; alguns é o incentivo; e assim por diante. Mas é tudo o que Deus fala. 

Revelação Progressiva 

É verdade, mas incompleto 

No entanto, a bela e importante e autoritária como ela é, o Antigo Testamento 

é fragmentada e incompleta. Foi entregue ao longo de cerca de 1500 anos, por 

cerca de quarenta-plus-escritores em muitas partes diferentes, cada um com 

suas próprias verdades. Ele começou a construir e crescer, a verdade sobre a 

verdade. Era o que chamamos de revelação progressiva. Gênesis dá um pouco 

de verdade, e Êxodo dá um pouco mais. A verdade constrói e constrói e 



constrói. No Antigo Testamento, Deus estava satisfeito, por esse tempo, para 

dispensar Sua verdade gracioso para os judeus pela boca de Seus profetas, de 

muitas maneiras diferentes, desenvolvendo Sua revelação progressiva do menor 

para o maior grau de luz. A revelação não construir a partir do erro para a 

verdade, mas de verdade incompleta a verdade mais completa. E permaneceu 

incompleto até o Novo Testamento foi concluído. 

A revelação divina, então, indo do Antigo Testamento para o Novo Testamento, 

é a revelação progressiva. Ele passou de promessa de realização. O Antigo 

Testamento é a promessa; o Novo Testamento é o cumprimento. Jesus Cristo 

disse: "Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas", ou seja, o Antigo 

Testamento: "... mas para cumprir" (Mat. 5:17). Sua revelação passou de 

promessa de realização. Na verdade, o próprio Antigo Testamento indica 

claramente que os homens de fé que a escreveram estavam confiando em uma 

promessa que ainda não tinha entendido. Eles confiaram em uma promessa que 

foi ainda a ser cumprida. 

Deixe-me dar alguns versos de apoio. Hebreus 11 fala sobre muitos dos grandes 

santos do Antigo Testamento. "E todos estes, tendo aprovação adquirida através 

de sua fé, não receberam o que foi prometido" (v. 39). Em outras palavras, eles 

nunca viram o cumprimento da promessa. Eles previram o que estava para 

acontecer sem vê-lo plenamente realizados. Pedro nos diz que os profetas do 

Antigo Testamento não entendia tudo o que eles escreveram. "Quanto a esta 

salvação, os profetas que profetizaram da graça que viria a lhe fez cuidadosa 

pesquisa e investigação, procurando saber o que pessoa ou tempo o Espírito de 

Cristo dentro deles estava indicando como Ele predisse os sofrimentos de Cristo 

e as glórias a siga Foi revelado a eles que eles não estavam servindo-se, mas 

você, nestas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pregavam 

o evangelho, a vós "(1 Pedro 1: 10-12.).. 

Devemos, é claro, entender claramente que o Antigo Testamento não era de 

forma alguma errônea. Mas havia nele um desenvolvimento, de luz espiritual e 

de padrões morais, até que a verdade de Deus foi refinado e finalizado no Novo 

Testamento. A distinção não é a validade da revelação-its correção ou 

incorreção, mas na plenitude do mesmo e no tempo dele. Assim como as 

crianças são primeiro ensinou letras, então as palavras, e depois frases, por isso 

Deus deu a Sua revelação. Tudo começou com o "livro de imagens" de tipos e 

cerimônias e profecias e progrediu até a conclusão final em Jesus Cristo e Sua 

Novo Testamento. 

A partir de Deus, através de sua Messengers 

Agora a imagem está definido para nós. Há muito tempo Deus falou com "os 

pais," o povo do Antigo Testamento, os nossos antepassados-espirituais 

também nossos antepassados físicos se são judeus. Ele até falou com alguns dos 



nossos antecessores gentios. Ele falou pelos profetas, Seus mensageiros. Um 

profeta é alguém que fala aos homens para Deus; um sacerdote é aquele que 

fala com Deus para os homens. O sacerdote leva os problemas do homem para 

com Deus; o profeta leva a mensagem de Deus aos homens. Ambos, se elas são 

verdadeiras, são comissionados por Deus, mas seus ministérios são bastante 

diferentes. O livro de Hebreus tem muito a dizer sobre os sacerdotes, mas o seu 

verso de abertura fala de profetas. O Espírito Santo estabelece a autoria divina 

do Antigo Testamento, a sua exactidão e autoridade, pelo fato de que foi dado 

a e entregue pelos profetas de Deus. 

Em todo o Novo Testamento, esta verdade é afirmada. Pedro, por exemplo, nos 

diz que "nenhuma profecia foi já feito por um ato de vontade humana, mas 

homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus" (2 Pe. 

1:21). "Profecia" em que o texto refere-se ao Antigo Testamento. Nenhum 

escritor humano do Antigo Testamento escreveu de sua própria vontade, mas 

apenas como ele foi dirigido pelo Espírito Santo. 

Paulo também nos diz que "toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 

ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça" (2 Tim. 

3:16). Toda a Escritura é inspirada por Deus. A American Padrão Version diz: 

"Toda a Escritura inspirada por Deus também é rentável", o que implica que 

não toda a Escritura é inspirada. Mas toda a Escritura é totalmente, não apenas 

em parte, inspirada por Deus. Deus não escondeu a Sua Palavra dentro das 

palavras do homem, deixando suas criaturas à sua própria sorte para decidir 

qual é qual.O Antigo Testamento é apenas uma parte da verdade de Deus, mas 

não é parcialmente Sua verdade. Não é a Sua verdade completa, mas é 

completamente Sua verdade. É a revelação de Deus, a Sua revelação 

progressiva preparando seu povo para a vinda de Seu Filho, Jesus Cristo. 

By O Son: One Way 

Nestes últimos dias [Deus] falou-nos no seu Filho, a quem 

constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o 
universo. (1: 2) 

Completa, perfeita revelação de Deus aguardava a vinda de Seu Filho. Deus, 

que usou para falar de muitas maneiras diferentes por muitas pessoas diferentes, 

finalmente falou de uma maneira, através de uma Pessoa, Seu Filho Jesus 

Cristo. 

Todo o Novo Testamento é centrado em torno de Cristo. Os evangelhos contar 

a sua história, as epístolas comentar sobre isso, e Apocalipse fala de seu ponto 

culminante. Do início ao fim do Novo Testamento é Cristo. Nenhum profeta 

tinha sido dada toda a verdade de Deus. O Antigo Testamento foi dada a muitos 



homens, em pedaços e fragmentos. Jesus não só trouxe, mas foi, revelação 

completa e final de Deus. 

Vindo nestes últimos dias 

Existem várias maneiras de interpretar a frase, nestes últimos dias . Pode se 

referir aos últimos dias de revelação. Isso pode significar que esta é a última 

revelação em Cristo, não havendo mais nada a acrescentar. Ou isso poderia 

significar que, nos últimos dias da revelação veio através do Filho de Deus. Mas 

eu acho que o escritor está fazendo uma referência messiânica. A frase "os 

últimos dias" era muito familiar para os judeus daquela época e tinha um 

significado distinto. Sempre que um judeu viu ou ouviu estas palavras, ele 

imediatamente teve pensamentos messiânicos, porque aa promessa era de que 

nos últimos dias Messias viria (Jer 33: 14-16; Mic 5:.. 1-4; Zc. 9: 9, 16). Uma 

vez que esta carta foi escrita em primeiro lugar para os judeus, que irá 

interpretar a frase em que contexto. 

A mulher no poço, apesar de um samaritano, disse a Jesus: "Eu sei que o 

Messias está chegando (Aquele que se chama Cristo); quando isso vier, Ele vai 

declarar todas as coisas para nós" (João 4:25). Ela sabia que, quando o Messias 

chegou, ele se desenrolaria a revelação plena e definitiva de Deus, como, aliás, 

Ele o fez. 

O escritor, então, está dizendo: "Nestes prometeu Last Days Messias (Cristo) 

veio e falou a revelação final de Deus." Jesus veio nestes últimos 

dias. Infelizmente, o próprio povo de Messias rejeitaram e Sua revelação, e 

assim o cumprimento de todas as promessas dos últimos dias ainda não foi 

plenamente realizado. 

Verdadeira e completa 

O Antigo Testamento havia sido dada em pedaços. Para Noé foi revelado o 

quarto do mundo a partir do qual o Messias viria. Para Micah, a cidade onde 

Ele nasceria. Para Daniel, o tempo de seu nascimento. Para Malaquias, o 

precursor que viria diante dEle. Para Jonas, a Sua ressurreição foi 

tipificado. Cada uma dessas peças de revelação era verdadeira e exata; e cada 

um relacionado com os outros, de alguma forma ou de outra. E cada um, de 

alguma forma ou de outra apontava para o Messias, o Cristo. Mas só em Jesus 

Cristo foi tudo reuniu e fez todo.Nele, a revelação foi total e completa. 

Desde a revelação está completa, para acrescentar alguma coisa para o Novo 

Testamento é uma blasfêmia. Para adicionar a ele o Livro de Mórmon, ou 

Ciência e Saúde, ou qualquer outra coisa que afirma ser a revelação de Deus é 

uma blasfêmia. "Deus tem nestes últimos dias finalizados Sua revelação em seu 

Filho." Foi terminado. O final do livro do Apocalipse adverte que se acrescentar 



nada para ele, suas pragas serão adicionados para nós, e que, se tirar nada dela, 

nossa parte na árvore da vida e na cidade santa será tirada nós (Ap 22: 18-19). 

No primeiro verso e meio de Hebreus, o Espírito Santo estabelece a 

preeminência de Jesus Cristo sobre todo o Antigo Testamento, ao longo de sua 

mensagem, seus métodos, e os seus mensageiros. Foi exatamente o que os 

judeus, acreditando e descrente, precisava ouvir. 

E assim é estabelecida a prioridade de Jesus Cristo. Ele é maior do que os 

profetas. Ele é maior do que qualquer revelação no Antigo Testamento, pois Ele 

é a personificação de tudo que a verdade, e muito mais. Deus manifestou-se 

plenamente em Cristo. 

 

2. A preeminência de Cristo ( Hebreus 1: 

2-3 ) 

Nestes últimos dias [Deus] falou-nos no seu Filho, a quem 

constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o 

universo. E Ele é o resplendor da glória ea expressão exata de sua 

natureza, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu 

poder. Quando Ele tinha feito a purificação dos pecados, sentou-

se à direita da Majestade nas alturas. ( 1: 2-3 ) 

Alguém disse que Jesus Cristo veio do seio do Pai para o seio de uma mulher. Ele colocou 

sobre a humanidade para que possamos colocar em divindade. Ele tornou-se Filho do 

Homem que possamos nos tornar filhos de Deus. Ele nasceu contrário às leis da natureza, 

viviam na pobreza, foi criado na obscuridade, e apenas uma vez atravessada a fronteira 

da terra em que nasceu, e que em sua infância. Ele não tinha nenhuma riqueza ou 

influência e não tinha nem treinamento nem educação nas escolas do mundo. Seus 

parentes eram imperceptíveis e uninfluencial. Na infância Ele assustou um rei. Na 

infância, ele confundiu os doutores. Em masculinidade Ele governou o curso da 

natureza. Ele andou sobre as ondas e silenciou o mar para dormir. Curou multidões sem 

remédios e fez nenhum custo para seus serviços. Ele nunca escreveu um livro e ainda 

todas as bibliotecas do mundo não poderia conter os livros sobre ele. Ele nunca escreveu 

uma música, ainda Ele forneceu o tema para mais músicas do que todos os compositores 

juntos. Nunca fundou uma faculdade, mas todas as escolas juntas não pode se orgulhar 

de tantos alunos como Ele tem. Nunca praticou medicina e ainda Ele curou corações mais 

quebrados do que todos os médicos curaram corpos quebrados. Este Jesus Cristo é a 

estrela da astronomia, a rocha da geologia, o leão eo cordeiro de zoologia, o harmonizador 

de todas as discórdias, eo curador de todas as doenças. Ao longo da história grandes 

homens vieram e se foram, ainda vive. Herodes não pôde matá-lo. Satanás não poderia 

seduzi-lo. A morte não pode destruí-lo e a sepultura não pode segurar. 

Cumprimento das promessas 



O Antigo Testamento nos diz em pelo menos dois locais ( Jer 23:18. , 22 e Amós 3: 7 ) 

que os profetas foram deixar os segredos de Deus. No entanto, por vezes, eles escreveram 

esses segredos sem compreendê-los ( 1 Pedro 1: 10-11. ). Em Jesus Cristo, ambos são 

cumpridas e compreendido. Ele é a palavra final de Deus. "Porque todos os que podem 

ser as promessas de Deus, nele são yes; pelo que também por Ele é o nosso amém para a 

glória de Deus através de nós" ( 2 Cor 1:20. ). Cada promessa de Deus resolve-se em 

Cristo. Todas as promessas se tornam yes-verificados e cumprida. Jesus Cristo é o 

supremo e a revelação final. 

Nestes últimos dias . Os últimos dias são dias de realização. No Antigo Testamento, o 

judeu viu nos últimos dias, como o momento em que todas as promessas seriam 

cumpridas. Nestes dias Messias viria e do Reino viria a salvação viria e Israel deixaria de 

ser sujeito à servidão.Nos últimos dias promessas iria parar e fulfillments começar. Isso 

é exatamente o que Jesus veio fazer. Ele veio para cumprir as promessas. Embora o 

aspecto milenar, terrestre do Reino prometido está ainda no futuro, a idade do reino 

cumprimento começou quando Jesus chegou, e ele não vai finalmente ser concluída até 

que entramos em eternos céus. A idade Antigo Testamento da promessa terminou quando 

Jesus chegou. 

Falou-nos no Seu Filho . Jesus Cristo é a revelação de Deus ao clímax. Deus manifestou-

se plenamente em Seu Filho. Que afirma a Cristo como sendo mais do que apenas 

humano. Faz com que ele infinitamente superior a qualquer ser criado, pois Ele é Deus 

manifestado na carne.Ele é a revelação final e última de Deus, em quem são cumpridas 

todas as promessas de Deus. 

Olhamos para a preparação para a Cristo e à apresentação de Cristo. Agora, vamos olhar 

para a Sua preeminência. Neste breve, mas seção potente ( 1: 2-3 ) o Espírito Santo exalta 

Cristo como a expressão total e definitiva de Deus-superior de e exaltado acima de alguém 

ou alguma coisa. Nestes versos, vemos Cristo como o fim de todas as coisas (Heir), o 

início de todas as coisas (criado por), e no meio de todas as coisas (sustentador e 

purificador). 

Quando a questão é levantada a respeito de quem Jesus Cristo realmente era, algumas 

pessoas vão dizer que ele era um bom professor, alguns vão dizer que ele era um fanático 

religioso, alguns vão dizer que ele era uma farsa, e alguns vão reclamar Ele era um 

criminoso, um fantasma, ou um revolucionário político. Outros são propensos a acreditar 

que Ele era a forma mais elevada da humanidade, que tinha uma centelha de divindade 

que Ele abanou a chama-a faísca, dizem eles, que todos nós temos, mas raramente 

fã. Existem inúmeras explicações humanos como para quem era Jesus. Neste capítulo, 

vamos olhar para o que Deus diz sobre quem era Jesus, e é . Em apenas metade 

do versículo 2 e no versículo 3 é uma apresentação de sete vezes as excelências de Jesus 

Cristo. Em todas estas excelências Ele é claramente muito mais do que um homem. 

Sua heirship 

Primeiro excelência de Jesus mencionado aqui é o Seu heirship: Nestes últimos dias 

[Deus] falou-nos no seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas . Se Jesus 

é o Filho de Deus, Ele é o herdeiro de tudo o que Deus possui. Tudo o que existe vai 

encontrar o seu verdadeiro significado somente quando ele for submetido ao controlo 

final de Jesus Cristo. 

Mesmo os Salmos Ele previu que um dia seria o herdeiro de tudo o que Deus possui. ". 

Mas, quanto a mim, eu tenho o meu Rei sobre Sião, meu santo monte Eu certamente irá 



contar do decreto do Senhor: Ele disse-me:" Tu és meu Filho, hoje te gerei "( Ps. 2: 6-

7 ). Mais uma vez, lemos: "Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da 

terra por tua possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, Tu despedaçarás como 

barro '" ( Sl. 2: 8-9 ). E ainda mais uma vez: "Eu também devem fazê-lo o meu 

primogênito, o mais elevado dos reis da terra" ( Sl. 89:27 ). "Primogênito" não significa 

que Cristo não existiu antes que Ele nasceu como Jesus em Belém. Não é principalmente 

um termo cronológica em tudo, mas tem a ver com direitos legais, especialmente aquelas 

de herança e autoridade (que será discutido com mais detalhes no capítulo 3 ). Reino de 

Deus será destinado nos últimos dias ser dada final e eternamente a Jesus Cristo. 

Paulo explica que todas as coisas, não só foram criados por Cristo, mas para Ele 

( Colossenses 1:16 ) e que "a partir dele e por ele e para ele são todas as coisas A ele seja 

a glória para sempre Amém.". ( Romanos 11.: 36 ). Tudo o que existe, existe para Jesus 

Cristo. Que melhor verdade prova Sua igualdade com Deus? 

Em Apocalipse 5 , Deus é retratado sentado em um trono, com um rolo de papel em sua 

mão. "E eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por 

dentro e por fora, selado com sete selos" ( v. 1 ). O pergaminho é o título de propriedade 

da terra e tudo o que nele há. É o ato de o herdeiro, o único que tem o direito de tomar a 

terra. Nos tempos do Novo Testamento direito romano exigia que a vontade tinha de ser 

selado sete vezes, para protegê-lo de adulteração. Como você enrolou-o, selou cada turno 

ou assim por sete vezes. Os selos não estavam a ser quebrado até que depois que a pessoa 

cuja vontade foi tinham morrido. 

João continua a sua visão: "E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno 

de abrir o livro e de romper os seus selos?" ( v. 2 ). Quem, o anjo perguntou-se, é o 

legítimo herdeiro da terra? Quem tem o direito de possuí-lo? "E ninguém no céu, nem na 

terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ela" ( v. 3 ). Perplexo e 

entristecido, João "começou a chorar muito, porque ninguém fora achado digno de abrir 

o livro, nem olhar para ele, e um dos anciãos me disse: 'Pára de chorar, eis que o Leão da 

tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu de modo a abrir o livro e os seus sete selos "( vv. 4-

5 ). Como ele continuou a assistir, ele "viu entre o trono (com os quatro seres viventes) e 

os anciãos um Cordeiro em pé, como se morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são 

os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra "( v. 6 ). Jesus Cristo, o Cordeiro, veio 

e tomou o livro da mão direita de Deus. Por quê? Porque Ele, e somente Ele, tinha o 

direito de levá-la. Ele é o herdeiro do Terra. 

Capítulo 6 do Apocalipse começa a descrição da Tribulação, o primeiro passo na de Cristo 

tomar de volta a terra, que é legitimamente seu. Um por um Cristo desenrola os selos. À 

medida que cada selo é quebrado, ele leva mais posse e controle de sua 

herança. Finalmente, "o sétimo anjo tocou a trombeta, e subiu no céu grandes vozes, 

dizendo: O reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele 

reinará para todo o sempre" ( 11:15 ). Quando Ele se desenrola o sétimo selo e os golpes 

sétima trombeta, a terra é sua. 

Em seu primeiro sermão, no dia de Pentecostes, Pedro disse à sua audiência judaica ", 

pois, toda a casa de Israel saiba com certeza que Deus o fez Senhor e Cristo-este Jesus, 

que vós crucificado" ( Atos 02:36 ). Este carpinteiro que morreu pregado numa cruz é, de 

fato, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vai dominar o mundo. Satanás sabia que 

essa verdade quando ele se aproximou de Jesus no deserto, e tentou para tomar o controle 

do mundo de forma errada, se curvando a Satanás. Como o usurpador temporária do 



governo de Deus sobre a terra, Satanás tenta continuamente todos os meios de prevenir o 

verdadeiro herdeiro de receber sua herança. 

Quando Cristo veio pela primeira vez à terra, Ele se fez pobre por amor de nós, para que, 

pela sua pobreza, pode ser feito rico. Ele não tinha nada para si mesmo. Ele tinha "onde 

reclinar a cabeça" ( Lucas 9:58 ). Mesmo Suas roupas foram tiradas de ele quando 

morreu. Ele foi enterrado em um túmulo que pertencia a outra pessoa. Mas quando Cristo 

vem de novo à terra, Ele completa e eternamente herdará todas as coisas. E, maravilha 

das maravilhas, porquanto temos confiado nele, estamos a ser "co-herdeiros de Cristo" 

( Rom. 8: 16-17 ). Quando entramos em Seu reino eterno vamos no seu conjunto possuem 

tudo o que Ele possui. Nós não seremos Cristos comuns ou Lords conjuntas, mas vamos 

ser co-herdeiros. Sua herança maravilhosa será nossa também. 

Alguns ainda rejeitam a Ele 

Por incrível que pareça, apesar de Cristo é o herdeiro de tudo o que Deus possui, e embora 

Ele se oferece para compartilhar sua herança com qualquer um que confiar Nele, alguns 

ainda rejeitá-Lo. Muitos rejeitaram a Deus como Ele Se revelou no Antigo 

Testamento. Agora Deus perfeitamente revelado no Novo Testamento de Seu Filho, e as 

pessoas continuam a rejeitá-Lo. 

Jesus ilustrou esta tragédia em uma parábola. 

Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha e colocar um muro em torno dele 

e cavou um lagar nele, e edificou uma torre, e arrendou-a aos viticultores, e foi em uma 

viagem. E quando se aproximou o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores 

para receber seus produtos. E os viticultores levou seus escravos e feriram um, mataram 

outro e apedrejaram o terceiro. Depois, enviou um outro grupo de escravos maiores do 

que o primeiro; e eles fizeram a mesma coisa para eles. Mas depois ele enviou-lhes seu 

filho, dizendo: "Eles vão respeitar o meu filho." Mas quando os lavradores, vendo o filho, 

disseram entre si: "Este é o herdeiro;. Venham, vamos matá-lo, e aproveitar a sua 

herança" E tomando-o, e lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Portanto, quando o 

dono da vinha, que fará àqueles lavradores? Eles disseram-lhe: "Ele vai trazer esses 

desgraçados a um fim desgraçado, e vai alugar a vinha a outros lavradores, que pagarão 

ele o produto nas épocas adequadas." Jesus disse-lhes: "Nunca lestes nas Escrituras: A 

pedra que os construtores rejeitaram, esta tornou-se a pedra angular, o que surgiu da parte 

do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos 'Por isso eu digo para você? , o reino de 

Deus vos será tirado de você, e será dado a uma nação que produza o fruto dela E quem 

cair sobre esta pedra será despedaçado;. mas aquele sobre quem ela cair, ele vai espalhar-

lo como poeira. " ( Matt. 21: 33-44 ) 

Essa parábola não precisa de explicação. 

Para rejeitar voluntariamente Jesus Cristo traz na condenação total e destruição de um 

Deus vingativo. Para Israel que parábola diz: "Uma vez que o que você fez foi tão 

flagrante, não só rejeitar e matar os profetas, mas rejeitar e matar o filho, a promessa foi 

tirado e será dado a uma nação nova, a igreja." Israel foi posta de lado até o momento de 

sua restauração. 

Sua condição de Criador 

O segundo excelência de Cristo mencionado em Hebreus 1 é Sua criadora: por meio de 

quem fez também o mundo. Cristo é o agente através do qual Deus criou o 



mundo. "Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada surgiu que veio 

a existir" ( João 1: 3 ).Uma das maiores provas da divindade de Jesus é a sua capacidade 

de criar. Exceto por sua impecabilidade completa, Sua justiça global, nada mais o 

distingue de nós do que sua criadora. Capacidade de criar pertence somente a Deus e ao 

fato de que Jesus cria indica que Ele é Deus.Ele criou todas as coisas materiais e tudo 

espiritual. Embora o homem tenha manchado sua obra com o pecado, Cristo 

originalmente tornou bom, ea própria criação anseia muito a ser restaurado ao que era no 

início ( Rom. 8:22 ). 

A palavra grega comum para mundo é kosmos , mas isso não é a palavra usada 

em Hebreus 1: 2 . A palavra aqui é aionas , o que não significa que o mundo material, 

mas "as idades", como muitas vezes é traduzida. Jesus Cristo é responsável não só para a 

terra física; Ele também é responsável pela criação de tempo, espaço, energia e 

matéria. Cristo criou todo o universo e tudo o que faz com que seja a função, e Ele fez 

tudo sem esforço. 

Sir João C. Eccles, Prêmio Nobel de neurofisiologia, disse que as chances contra a 

combinação certa de circunstâncias que ocorram ter evoluído vida inteligente na terra são 

altamente improvável, mas ele passou a dizer que acreditava que tal não ocorrer, mas 

nunca poderia acontecer de novo em qualquer planeta ou em qualquer outro sistema solar 

("Evolução e o eu consciente", em A Mente Humana: Uma Discussão na a Conferência 

Nobel , João D. Rolansky, ed. [Amsterdam: North Holland, 1967]). Se você não 

reconhecer um Criador que você tem um grande problema de explicar como esta 

maravilhosa, intrincado, universo incomensurável surgiu. 

No entanto, milhares e milhares de homens acreditam que o homem surgiu do lodo 

primitivo. Homem só evoluiu-aquela criatura maravilhosa cujo coração bate 800 milhões 

de vezes em uma vida normal e bombeia sangue suficiente para encher uma série de 

vagões-tanque que vai de Boston para Nova York; esse mesmo homem cuja pequena 

cúbico seção de meia polegada de células cerebrais contém todas as memórias de uma 

vida; que mesmo homem cuja orelha transferências ondas sonoras de ar para líquido, sem 

perder nenhum som. 

AK Morrison, outro cientista brilhante, diz-nos que as condições para a vida na terra 

demanda tantos bilhões de circunstâncias inter-relacionadas hora que aparecem 

simultaneamente, no mesmo instante infinitesimal, que tal perspectiva torna-se além da 

crença e além de possibilidade. 

Considere a vastidão do nosso Universo. Se você pudesse de alguma forma colocar 1,2 

milhões de terras no interior do sol, você terá espaço para 4,3 milhões de luas. O sol é 

865.000 milhas de diâmetro e está a 93 milhões de quilômetros da Terra. A nossa estrela 

mais próxima, Alpha Centauri, é 5 vezes maior do que o nosso sol. A lua é de apenas 

211.463 milhas de distância, e você pode caminhar até ele em 27 anos. Um raio de luz 

viaja a 186.000 milhas por segundo, assim que um feixe de luz chegaria à Lua em apenas 

1 1/2 segundos. Se pudéssemos viajar a essa velocidade, levaria 2 minutos e 18 segundos 

para chegar a Vênus, 4 1/2 minutos para chegar Mercury, uma hora e 11 segundos para 

chegar a Saturno, e assim por diante. Para chegar a Plutão, 2,7 bilhões de quilômetros da 

Terra, levaria cerca de 4 horas. Tendo chegado tão longe, ainda estaríamos bem dentro de 

nosso próprio sistema solar. A Estrela do Norte é 400000000000000 milhas de distância, 

mas ainda fica nas proximidades em relação até mesmo ao espaço conhecido. A estrela 

Betelgeuse é de 880 quatrilhões de milhas (880 seguido de quinze zeros) de nós. Ele tem 

um diâmetro de 250 milhões de milhas, que é maior do que a da órbita da terra. 



Onde é que tudo vem? Quem concebeu? Quem fez isso? Não pode ser um 

acidente. Alguém tinha de fazê-lo, e que a Bíblia nos diz que o Criador era Jesus Cristo. 

Sua Radiance 

Em terceiro lugar, vemos esplendor de Cristo, o brilho da glória de Deus. E Ele é o 

resplendor da Sua glória . Radiance ( apaugasma , "para enviar para trás light") 

representa Jesus como a manifestação de Deus. Ele expressa Deus para nós. Ninguém 

pode ver Deus; Ninguém nunca vai. O único brilho que nos chega de Deus é mediada 

para nós a partir de Jesus Cristo. Assim como os raios de luz do sol e quente da terra, 

assim Jesus Cristo é a luz gloriosa de Deus brilhando nos corações dos homens. Assim 

como o sol nunca estava sem e não pode ser separada de seu brilho, por isso Deus nunca 

estava sem e não pode ser separado da glória de Cristo. Nunca foi Deus sem-lo ou ele 

sem Deus, e nunca de forma alguma Ele pode ser separado de Deus. No entanto, o brilho 

do sol não é o sol. Nem é Cristo Deus nesse sentido. Ele é totalmente e absolutamente 

Deus, mas é uma pessoa distinta. 

Nós nunca seria capaz de ver ou desfrutar de luz de Deus se nós não temos de olhar para 

Jesus. Estando um dia antes do Templo, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo; quem me 

segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida" ( João 8:12 ). Jesus Cristo é 

o esplendor de Deus de glória , e Ele pode transmitir a luz em sua vida e minha vida, 

para que, por sua vez, pode irradiar a glória de Deus. Vivemos em um mundo escuro. Não 

é a escuridão da injustiça, do fracasso, a privação, a separação, a doença, a morte, e de 

muito mais. Não é a escuridão moral dos homens cegos por seus apetites e paixões sem 

Deus. A este mundo escuro Deus enviou o Seu glorioso Light. Sem o Filho de Deus, só 

há trevas. 

A grande tragédia, é claro, é que a maioria dos homens não querem mesmo ver, muito 

menos aceitar e viver, a luz de Deus. Paulo explica que "o deus deste século cegou os 

entendimentos dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, 

que é a imagem de Deus" ( 2 Cor. 4: 4 ). Deus enviou o Seu luz na Pessoa de Jesus Cristo, 

para que o homem pudesse contemplar, aceitar e irradiar essa luz. Mas Satanás passou 

por este mundo para cegar as mentes dos homens e evitar que a luz do evangelho da glória 

de brilhar sobre eles. 

Aqueles, porém, que recebem Sua luz pode dizer: "Porque Deus, que disse: 'luz brilhará 

para fora das trevas", é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do 

conhecimento da glória de Deus na rosto de Cristo "( 2 Cor. 4: 6 ). Isso é o que acontece 

quando Deus entra em sua vida. 

O escritor hino disse: "Venha para a luz. 'Tis brilhando por ti. Docemente a luz raiou 

sobre mim." Que coisa maravilhosa para perceber que Jesus Cristo, que é a expressão 

plena de Deus na história humana, pode entrar em nossas vidas e nos dê luz para ver e 

conhecer a Deus. Sua luz, de fato, nos dá a própria vida, a vida espiritual. E, Sua luz nos 

dá propósito, significado, felicidade, paz, alegria, comunhão, tudo-por toda a eternidade. 

Seu Ser 

Próxima excelência de Cristo é o seu ser. E Ele é o resplendor da glória ea expressão 

exata de sua natureza . Jesus Cristo é a imagem expressa de Deus. Cristo não somente 

era Deus manifestado, Ele era Deus em substância. 



Exata representação traduz o termo grego usado para a impressão causada por um dado 

ou carimbo em um selo. O design na matriz é reproduzida no cera. Jesus Cristo é a 

reprodução de Deus. Ele é o perfeito imprint, pessoal de Deus no tempo e no 

espaço. Colossenses 1:15 dá uma ilustração semelhante desta verdade incompreensível: 

"Ele é a imagem do Deus invisível". A palavra "imagem" aqui é Eikon , da qual nós 

temos ícone Eikon significa uma cópia exata, uma reprodução exata, como em uma multa 

escultura ou retrato. Para chamar Cristo Eikon de Deus significa que Ele é a reprodução 

exata de Deus. "Porque nele toda a plenitude da Divindade habita em forma corpórea" 

( Colossenses 2: 9 ). 

Sua administração 

Também em Hebreus 1: 3 é dado o quinto de excelências de Cristo, a sua administração, 

ou sustento. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo não só fez 

todas as coisas e um dia vai herdar todas as coisas, mas Ele segura-los todos juntos no 

entretanto. A palavra grega para sustém significa "para apoiar, para manter", e ele é usado 

aqui no tempo presente, o que implica uma ação contínua. Tudo no universo é sustentado 

agora por Jesus Cristo. 

Baseamos nossas vidas inteiras sobre a continuidade, a constância, de leis. Quando algo 

como um terremoto vem e interrompe a condição normal ou operação das coisas mesmo 

um pouco, as consequências são muitas vezes desastrosas. Você pode imaginar o que 

aconteceria se Jesus Cristo abandonou o seu poder de sustentação sobre as leis do 

universo? Saíamos de existência. Se Ele suspendeu a lei da gravidade apenas por um 

breve momento, estaríamos todos perecem, de formas inimagináveis. 

Se as leis físicas variadas, teríamos uma bagunça inacreditável. Nós não poderia existir. O 

que nós comemos poderia transformar a veneno. Nós não poderia ficar na terra; iríamos 

deriva no espaço. Gostaríamos de ficar inundado pelos oceanos 

periodicamente. Inúmeras outras coisas horríveis que aconteceria, muitos dos quais não 

poderíamos sequer imaginar. 

Considere, por exemplo, o que destruição instantânea que aconteceria se a rotação da 

Terra abrandou um pouco. O Sol tem uma temperatura de superfície de 12.000 graus 

Fahrenheit. Se fosse mais perto de nós iria queimar-se; se fosse qualquer mais longe que 

iria congelar. Nosso mundo está inclinado em um ângulo exato de 23 graus, 

proporcionando-nos com quatro estações. Se não fosse tão inclinado, vapores dos 

oceanos seria mudar para o norte e para o sul e se transformar em continentes monstruosas 

de gelo. Se a lua não manter a sua distância exata da terra, as marés do oceano inundaria 

a terra completamente, duas vezes por dia. Após a primeira enchente, é claro, os outros 

não importaria tanto quanto nós estaria preocupado. Se o fundo dos oceanos eram apenas 

alguns metros mais profunda do que eles são, o dióxido de carbono e oxigênio equilíbrio 

da atmosfera da Terra seria completamente chateado, e poderia existir nenhum animal ou 

planta vida. Se a atmosfera não permanecer em sua densidade presente, mas diluído, 

mesmo um pouco, muitos dos meteoros que agora inofensivamente queimar-se quando 

atingem a atmosfera que nos bombardeiam constantemente. Nós teríamos que viver no 

subsolo ou em edifícios à prova de meteoros. 

Como o universo ficar neste tipo de equilíbrio delicado fantasticamente? Jesus Cristo 

sustenta e monitora todos os seus movimentos e inter-funcionamento. Cristo, o poder 

proeminente, mantém tudo. 



As coisas não acontecem no nosso universo por acidente. Não foi assim que aconteceu 

no começo. Eles não vão acontecer dessa forma, no final, e eles não estão acontecendo 

dessa forma agora. Jesus Cristo é sustentar o universo. Ele próprio é o princípio da 

coesão. Ele não é como o criador do deísta "relojoeiro", que fez o mundo, colocá-lo em 

movimento, e não se preocupou com ele desde então. O universo é um cosmos em vez de 

caos, um sistema ordenado e seguro, em vez de uma trapalhada errática e imprevisível, 

só porque Jesus Cristo sustenta-lo. 

Os cientistas que descobrem grandes e surpreendentes verdades estão fazendo nada além 

de descobrir algumas das leis que Jesus Cristo concebidos e usa para controlar o 

mundo. Nenhum cientista ou um matemático, astrônomo ou não físico nuclear, poderia 

fazer nada sem o poder sustentador de Jesus Cristo. O universo inteiro está pendurado no 

braço de Jesus. Sua sabedoria insondável e do poder ilimitado se manifestam no governo 

do universo. E Ele faz isso pela palavra do seu poder, sem esforço. A chave para a história 

da criação em Gênesis é em duas palavras: "Deus disse". Deus falou e aconteceu. 

Quando eu penso sobre o poder de Cristo para defender o universo, que a verdade vai 

direto ao meu coração. Lemos em Filipenses 1: 6 a maravilhosa promessa: "Porque estou 

certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia 

de Cristo Jesus." Quando Cristo começa um trabalho em seu coração, Ele agarra-o e 

sustenta-lo todo o caminho. Podemos imaginar o entusiasmo de Jude, quando escreveu: 

"Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e para fazê-lo ficar na presença 

de Sua glória irrepreensível com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus 

Cristo, nosso Senhor , seja a glória, majestade, domínio e autoridade, antes de todos os 

tempos e agora e para sempre. Amém "( Jude 24-25 ). Quando sua vida é dado a Jesus 

Cristo, Ele mantém e sustenta-la e um dia vai ter isso em muito a presença de Deus. A 

vida, assim como um universo, que não é sustentada por Cristo é o caos. 

Seu Sacrifício 

O sexto excelência de Cristo é o Seu sacrifício: Quando Ele tinha feito a purificação 

dos pecados . Que declaração tremenda! 

A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo foi para a cruz, morreu a 

nossa morte merecida para nós, e, assim, levou a penalidade por nossos pecados sobre 

si. Se aceitarmos a Sua morte e crer que Ele morreu por nós, Ele vai nos libertar da 

penalidade do pecado e nos purificar de a mancha do pecado. 

Foi um trabalho maravilhoso quando Jesus Cristo criou o mundo. É maravilhoso que Ele 

sustenta o mundo. Mas uma obra maior do que fazer e defender o mundo é a de purgar os 

homens do pecado. Em Hebreus 7:27 nos é dito que Jesus "não precisa diariamente, como 

os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios 

pecados, e depois pelos pecados do povo, porque Ele fez isso de uma vez por todas, 

quando se ofereceu a si mesmo. " No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham que fazer 

sacrifício após o sacrifício, para si e para as pessoas. Jesus fez, mas um sacrifício. Ele não 

só foi o Sacerdocio, mas também o sacrifício. E porque seu sacrifício era puro, Ele pode 

purificar nossos pecados, algo que todos os sacrifícios do Antigo Testamento, juntos, não 

podia fazer. 

E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no lugar 

santo uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Porque, se o sangue de bodes e de 

touros ea cinza de uma novilha aspersão aqueles que têm sido contaminado, santificar 

para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se 



ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, 

para servirmos ao Deus vivo? ... mas agora uma vez na consumação dos séculos Ele se 

manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. ( Heb. 9: 12-14 , 26 b ) 

Jesus Cristo lidou com o problema do pecado uma vez por todas. Ele tinha que ser 

feito. Nós não conseguia se comunicar com Deus ou entrar em comunhão com Ele, a 

menos que o pecado foi tratada. Assim, Cristo foi para a cruz e sofreu a penalidade do 

pecado para todos os que aceitam o Seu sacrifício, acreditar nele, e recebê-Lo. Pecado foi 

purgada, exterminada. 

Esta verdade deve ter sido especialmente notável para aqueles a quem o livro de Hebreus 

foi escrito. A cruz era um escândalo para os judeus, mas o escritor não pedir desculpas 

por isso. Em vez disso, ele mostra que ela é uma das sete excelentes glórias de 

Cristo. Suas palavras são tão simples como as de Pedro: "[Você sabe] que você não foi 

com coisas corruptíveis, como prata ou ouro da vossa vã maneira de vida herdado de seus 

antepassados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula , o 

sangue de Cristo "( 1 Pedro 1: 18-19. ). 

Somos todos pecadores. E quer que pagar a penalidade para o nosso próprio pecado, que 

é a morte eterna, ou nós aceitamos o pagamento de Jesus Cristo, para que em sacrificar a 

si mesmo, para que nós recebemos a vida eterna. Se o desejo do nosso coração é a recebê-

Lo como Salvador, acreditar e aceitar o Seu sacrifício, os nossos pecados são lavados 

nesse ponto. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão para o pecado 

( Hb 9:22. ) e que "o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado" ( 1 João 1: 

7 ). Jesus veio como o sacrifício perfeito. O homem cujos pecados são perdoados os tem 

perdoado só por causa de Jesus Cristo. Mas o sangue de Jesus Cristo nunca será aplicada 

a nós, a menos que pela fé nós recebê-lo em nossas vidas. 

Mais uma vez, há pessoas que rejeitam! Hebreus 10:26 adverte: "Porque, se nós continuar 

pecando voluntariamente, depois de receber o conhecimento da verdade, já não resta mais 

sacrifício pelos pecados." Se rejeitarmos Jesus Cristo não há nada no universo que pode 

tirar o nosso pecado, e nós vamos morrer nele. Jesus disse a essas pessoas, "[Você] 

morrereis no vosso pecado; para onde estou indo você nunca pode vir" ( João 8:21 ). 

Sua Exaltação 

A última das excelências de Cristo mencionados nesta passagem é Sua exaltação . Ele 

sentou-se à direita da Majestade nas alturas. A Majestade nas alturas é Deus. O lado 

direito é o lado do poder. Jesus tomou o Seu lugar à mão direita de Deus. A coisa 

maravilhosa sobre esta afirmação é que Jesus, o Sumo Sacerdote perfeito, sentou-se . Isto 

é, em grande contraste com o procedimento sacerdotal sob a Antiga Aliança. Não havia 

lugares no Tabernáculo ou os santuários do Templo. O sacerdote não tinha lugar para 

sentar-se porque Deus sabia que nunca seria adequado para ele se sentar. Sua 

responsabilidade era sacrificar, sacrifício, sacrifício, uma e outra vez. Então os sacerdotes 

ofereciam sacrifícios diariamente e nunca se sentou. Mas Jesus ofereceu um sacrifício, e 

disse: "Está consumado." Ele, então, foi sentar-se com o Pai. Ele foi feito. O que não 

poderia ser realizado sob a Antiga Aliança, mesmo depois de séculos de sacrifícios, se 

realizou uma vez por Jesus Cristo para todos os tempos. 

Jesus sentado à mão direita do Pai significa pelo menos quatro coisas. Eles são, em 

síntese: 



Primeiro, ele sentou-se como um sinal de honra ", que toda a língua confesse que Jesus 

Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai" ( Fp. 2:11 ). Para ser sentado à direita do Pai 

é honrar, de fato. 

Em segundo lugar, Ele sentou-se como um sinal de autoridade. "[Ele] está à mão direita 

de Deus, tendo subido ao céu, depois de anjos, autoridades e poderes tinha sido submetido 

a Ele" ( 1 Ped. 3:22 ). Sentou-se como um governante. 

Em terceiro lugar, Ele sentou-se para descansar. Seu trabalho foi feito. "Mas este, 

havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados de todos os tempos, sentou-se à 

direita de Deus" ( Heb. 10:12 ). 

Em quarto lugar, Sentou-se para interceder por nós. "Cristo Jesus é Aquele que morreu, 

sim, em vez que foi criado, que está à direita de Deus, e também intercede por nós" ( Rom. 

8:34 ). Ele está sentado à direita do Pai intercedendo por todos nós, que pertencemos a 

Ele. 

Aqui temos retrato de Jesus Cristo de Deus. Temos visto o Cristo preeminente em todos 

os seus escritórios. Temos visto como profeta, o porta-voz da final para Deus. Temos 

visto Ele como padre, expiatória e intercedendo. Vimos como Rei, controle, manutenção, 

e sentado em um trono. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. 

Um homem que diz que Jesus Cristo é nada menos do que isso é um tolo e faz de Deus 

um mentiroso. Deus diz que seu filho é proeminente em todas as coisas. 

O que isso significa para nós? Significa tudo. Rejeitá-lo, deve ser excluídos de sua 

presença em um inferno eterno. Mas para receber Jesus Cristo é entrar em tudo o que Ele 

é e tem. Não há outras opções. 

3. Jesus Cristo superior aos anjos 

(Hebreus 1: 4-14) 

Tendo-se tornado como muito melhor do que os anjos, quanto Ele 

herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos 

disse jamais: "Tu és meu Filho, hoje te gerei"? E mais uma vez: 

"Eu vou ser um pai para ele, e ele será um filho para mim"? E 

quando Ele mais uma vez traz o primogênito ao mundo, Ele diz: 

"E todos os anjos de Deus o adorem." E dos anjos, diz: "Quem faz 

seus anjos ventos, e de seus ministros labaredas de fogo." Mas do 

Filho diz: "O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e o cetro 

justo é o cetro do seu reino Amaste a justiça e odiei a iniquidade;. 

Por isso Deus, o teu Deus, ungiu-Ti com o óleo de alegria mais do 

que a teus companheiros. " E, "Tu, SENHOR , no início fizeste 

lançar os alicerces da terra, e os céus são obras das tuas mãos; 

eles perecerão, mas tu permanecerás; e todos eles vão se tornar 

velha como uma capa, e como um manto Tu enrolá-las, como uma 

peça de roupa que também irá ser alterado mas tu és o mesmo, e 

os teus anos não vai chegar a um fim ".. Mas a qual dos anjos disse 

jamais: "Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus 

inimigos por escabelo de teus pés"? Não são todos eles espíritos 

ministradores, enviados para prestar serviço para o bem daqueles 
que hão de herdar a salvação? (1: 4-14) 



Neste capítulo vamos estar lidando com carne ao invés de leite. Não me lembro 

de uma passagem em que eu passei mais tempo. Até certo ponto, é como um 

iceberg. Você pode ver o topo de forma suficientemente clara, mas pode não 

parecer muito impressionante ou significativo.Nós vamos estar a olhar abaixo 

da superfície desta passagem em suas verdades profundas. Nesse sentido, 

versículos de 4 a 14 não são fáceis de entender. Se, mesmo em uma pequena 

medida, posso ajudar a fazer estas verdades mais compreensível, eu ter 

conseguido o que eu pedi a Deus para me ajudar a fazer. 

Tenha em mente que o livro de Hebreus foi escrito para o povo judeu, 

principalmente para os crentes judeus, mas também aos não crentes 

judeus. Ambos os grupos são pressionados com a verdade de que a Nova 

Aliança é melhor do que o Velho, de que Jesus Cristo é o melhor Sacerdocio, 

eo melhor mediador, e que Ele é o Sacerdote final e o sacrifício final, ao mesmo 

tempo. Ao longo do livro, temos comparações entre a Nova Aliança e da Antiga 

Aliança e entre Jesus Cristo e todos os outros, para mostrar que Jesus é superior 

em todos os sentidos. 

Nos três primeiros versos Jesus é mostrado como superior a tudo ea 

todos. Depois de desdobramento de todos os "todos os gostos" humanos Cristo 

é superior a, o Espírito Santo nos ensina que Jesus Cristo também é superior 

aos anjos. 

O homem é um maravilhoso e surpreendente criação, certamente maior do que 

as plantas e os animais, mesmo os animais mais complexos. Ele é maior do que 

qualquer outro material de criação. Mas não são seres criados ainda mais 

elevados do que os homens-anjos. Hebreus 2: 9 nos diz que quando Jesus se 

tornou um homem Ele foi "feito por um pouco menor que os anjos". Após a 

queda dos anjos rebeldes sob Lucifer os anjos no céu restantes não estavam 

mais sujeitos ao pecado. Eles são santos, poderoso e sábio. Eles não têm as 

fraquezas que os homens têm. Eles são especialmente criados seres espirituais, 

feitas por Deus antes que Ele fez o homem. Eles eram, na verdade, olhando nos 

céus, quando Deus criou o mundo. Eles eram de uma ordem mais elevada do 

que o homem, pelo menos, mais elevada do que o homem caído. 

A Bíblia fala de uma grande quantidade de anjos. Existem 108 referências 

diretas a anjos no Antigo Testamento e 165 no Novo. O principal objetivo de 

sua criação era o de tornar o culto especial e serviço de Deus. 

O que são e fazem Anjos 

Os anjos são seres espirituais e não tem carne nem ossos. Mas eles têm 

corpos. Seja qual for a forma celeste anjos têm, eles são capazes de aparecer em 

forma humana. Na verdade, em Hebreus 13: 2 somos advertidos que ter cuidado 

como tratamos estranhos, uma vez que pode ser divertido "anjos sem saber." 



Anjos também pode aparecer em outras formas. Falando de um anjo na 

ressurreição de Cristo, Mateus relata que "o seu aspecto era como um 

relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve, e os guardas tremeram de 

medo dele, e ficaram como mortos" (Mat. 28: 3-4) . Este anjo apareceu em 

brilho, brilhante glória. 

Os anjos são muito inteligentes e têm emoções. Eles se alegram, por exemplo, 

quando um pecador é salvo (Lucas 15:10). Os anjos podem falar com os 

homens, como gravadas muitos lugares na Escritura. O apóstolo Paulo diz: 

"Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além 

do que vos temos pregado a vós" (Gálatas 1: 8.). 

Os anjos não se casam e são incapazes de procriar (Matt. 22: 28-30). À luz de 

Colossenses 1: 16-17, parece que todos eles foram criados simultaneamente. A 

Bíblia não faz qualquer menção de quaisquer anjos sendo adicionados aos da 

criação original. Deus fez-los todos de uma só vez, cada um com uma 

identidade única. 

Anjos não são sujeitos à morte. Em nenhum lugar Escritura indica que eles 

morrem ou pode ser aniquilada. Um terço deles caiu (Apocalipse 12: 4), mas 

eles ainda existem como seres espirituais demoníacos. Cada um é uma criação 

direta e permanente de Deus e está na relação pessoal com o seu Criador. Seu 

número, portanto, não aumenta por procriação ou por criação adicional nem 

diminui pela morte ou por aniquilação. 

Anjos foram todos criados antes do homem, e são, portanto, incontáveis eras 

mais velhos do que os homens e, evidentemente, o número na casa dos 

trilhões. Mesmo depois anfitriões deles caíram com Satanás, santos anjos 

inumeráveis foram deixados. Em sua visão do Ancião dos Dias, Daniel viu 

"milhares e milhares" freqüentar "Ele e miríades de miríades" de pé diante dele 

(Dan. 7:10). Em sua visão de Patmos, João fala também de uma vasta multidão 

celeste, que incluiu anjos. "E o número deles era miríades de miríades e 

milhares de milhares" (Ap 5:11). 

De acordo com Marcos 13:32 e Jude 6 os anjos não caídos vivem em todos os 

céus. O céu, onde Deus reside em uma maneira especial é chamado o terceiro 

céu; o segundo céu é o espacial, o céu infinito; e já o primeiro céu é em torno 

da Terra. Hoje ouvimos muitas teorias e histórias fantasiosas sobre a vida 

extraterrestre. Embora não sejam dos tipos retratados na televisão e no cinema, 

os seres especiais, de fato habitam outras partes do universo. Eles são os anjos. 

Os anjos são altamente organizado e são divididos em fileiras, no que é, sem 

dúvida, uma organização muito complexa. As várias fileiras aparentemente têm 

responsabilidades de supervisão sobre tronos, dominações, principados, 



poderes, autoridades, e tal. Entre as classes especiais de anjos são querubins, 

serafins e os descritos simplesmente como seres vivos. 

Eles são mais poderosos do que os homens, e os homens devem ligar no poder 

divino para lidar com os anjos caídos. É-nos dito em Efésios 6:10, 12 a "ser 

forte no Senhor e na força do seu poder .... Porque a nossa luta não é contra 

carne e sangue. ..." Mas contra anjos caídos-anjos. 

Os anjos podem se mover e agir com uma velocidade incrível. Às vezes, eles 

são retratados com asas, sugerindo viagens rápidas. Alguns anjos têm nomes: 

Miguel, Gabriel, Lúcifer. Michael é o chefe dos exércitos celestiais e Gabriel é 

chamado de "o poderoso". Lúcifer é o nome Satanás tinha antes de cair. 

Anjos ministram a Deus e fazer o seu lance. Ambos são espectadores e 

participantes em Suas poderosas obras, tanto de redenção e de julgamento. Eles 

ministraram a Cristo em Sua humilhação. Na conclusão de seus anjos tentação 

veio eo serviram. Eles também ministro para os redimidos de Deus por vigiando 

a Deus para responder a oração, a entrega do perigo, dando incentivo, e proteger 

as crianças auxiliar de igreja. Eles também ministro para os não crentes, ao 

anunciar e infligir julgamento. 

Judaicas Visualizações de Anjos 

Por causa dos escritos talmúdicos e interpretações rabínicas populares e idéias, 

o povo judeu na época esta carta foi escrita tinha começado a embelezar os 

ensinamentos básicos do Antigo Testamento sobre anjos. O escritor de 

Hebreus, portanto, estava escrevendo não apenas contra o pano de fundo 

verdadeiro ensinamento bíblico, mas também contra a de equívocos judeus 

comuns. 

A maioria dos judeus acreditavam que os anjos foram muito importantes para a 

Antiga Aliança. Eles estimado essas criaturas como os mais altos seres 

próximos a Deus. Eles acreditavam que Deus estava cercado por anjos e que os 

anjos eram os instrumentos de levar a sua palavra para os homens e de trabalhar 

a Sua vontade no universo. Anjos foram pensados para ser criaturas etéreas feito 

de substância de fogo como chama de luz, que não comer ou beber ou procriar. 

Muitos acreditavam que os anjos agiram como senado ou conselho de Deus e 

que Ele não fez nada sem consultá-los-que, por exemplo, o "nós" em "Façamos 

o homem à nossa imagem" (Gn 1:26) refere-se a este conselho angélico . 

Alguns judeus acreditavam que um grupo de anjos opôs-se à criação do homem 

e foram imediatamente aniquilado e que os outros se opuseram à entrega da Lei 

e atacou Moisés em seu caminho até o Monte Sinai. Muitos nomes de anjos 

foram cunhados. Os supostos "anjos presença", que ficaram na presença de 



Deus em todos os momentos, foram dados nomes como Rafael, Yuriel, Fanuel, 

Gabriel e Michael. El era um nome para Deus e foi usado como o final para 

cada um dos nomes dos anjos. 

Eles acreditavam duzentos anjos controlava os movimentos das estrelas e anjo 

que um muito especial, o anjo calendário, controlados a sucessão interminável 

de dias, meses e anos. Um anjo poderoso cuidou dos mares, enquanto outros 

supervisionou a geada, orvalho, chuva, neve, granizo, trovões, e 

relâmpagos. Outros ainda eram guardiões do inferno e torturadores dos 

condenados. Há ainda estavam gravando anjos que anotou cada palavra homens 

falaram. Houve um anjo da morte e, por outro lado, um anjo da guarda para 

cada nação e até mesmo cada criança. Os anjos eram tão numerosos que um 

rabino afirmou que cada folha de grama teve seu anjo. 

Muitos judeus acreditavam que a Velha Aliança foi trazida de Deus pelos 

anjos. Isto, acima de tudo, exaltado os anjos nas mentes dos filhos de 

Israel. Eles acreditavam que os anjos foram os mediadores da sua aliança com 

Deus, que os anjos continuamente ministrou as bênçãos de Deus para eles. 

O sermão de Estevão acusando Israel faz alusão a essa crença básica. 

Vocês, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvidos estão 

sempre resistem ao Espírito Santo; você está fazendo exatamente como fizeram 

vossos pais. Qual dos profetas que os vossos pais não perseguiram? Até 

mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do Justo, cuja traidores e 

assassinos que você já se tornaram; vós que recebestes a lei por ordenação dos 

anjos, e ainda não mantê-lo. (Atos 7: 51-53) 

Agora olhe para Gálatas 3:19: "Por que a Lei então Foi acrescentada por causa 

das transgressões, tendo sido ordenada por meio de anjos, pela agência de um 

mediador, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita." 

A Antiga Aliança foi trazida ao homem e mantido pela mediação 

Angelicalal. Os judeus sabia disso, e, consequentemente, teve o maior respeito 

por anjos. Alguns anjos respeitada a tal ponto que eles realmente 

adorava. Gnosticismo (ver capítulo 1) envolvidas, entre outras coisas, a 

adoração dos anjos. Ele ainda reduzida Jesus Cristo a um anjo. A igreja de 

Colossos tinha sido flertando com o gnosticismo e Paulo avisou: "Que ninguém 

se manter fraudar você de seu prêmio por deliciando-se com auto-humilhação 

e da adoração dos anjos" (Col. 2:18). 

Assim, para os anjos mente judaica foram extremamente exaltado, 

imensamente importante. Se o escritor de Hebreus, portanto, foi o de convencer 

seus companheiros judeus que Cristo é o mediador de um melhor pacto do que 

a dada por meio de Moisés, ele teria que mostrar, entre outras coisas, que Cristo 



é melhor do que os anjos-o impulso de 1 : 4-14. Cristo deve ser mostrado para 

ser melhor do que os portadores e mediadores da Antiga Aliança, ou seja, os 

anjos. Sete passagens do Antigo Testamento são usados para estabelecer essa 

verdade. 

Estas citações do livro de Hebreus variar ligeiramente de textos do Antigo 

Testamento a partir do qual fazem parte. A razão é que, no momento em que 

esta carta foi escrita, muitos judeus usaram uma tradução grega do Antigo 

Testamento, chamada Septuaginta. É a partir da Septuaginta que as cotações em 

Hebreus são tomadas. Uma razão não acreditamos Paulo escreveu esta epístola 

é que, nos escritos conhecidos definitivamente para ser seu, ele cita mais a partir 

do texto hebraico do que a partir da Septuaginta. 

Se o escritor tinha tentado provar a partir de escritos cristãos que Cristo é um 

mediador melhor, seus leitores judeus teria dito: "Nós não aceitamos esses 

escritos como Escritura, como sendo de Deus." Assim, ele sabiamente e 

habilmente responde, com efeito, "Abra suas próprias Escrituras e eu vou lhe 

mostrar a partir deles que Cristo é um mediador melhor e que a Nova Aliança 

é melhor do que o velho." Seu argumento é poderosa e irresistível. 

Antes de ir mais longe, seria bom salientar que uma série de cultos e outras 

organizações religiosas não ortodoxas negar a divindade de Cristo com base na 

tradução Rei Tiago ("que está sendo feito") no versículo 4, tendo isto para dizer 

que Jesus foi criado. Mas a palavra grega aqui não é poieō , "para fazer ou 

criar", mas ginomai , "tornar-se" O significado que a maioria das traduções 

modernas deixar claro. Jesus Cristo sempre existiu, mas Ele tornou-se melhor 

do que os anjos em sua exaltação, o que implica que em um momento Ele tinha 

sido menor que os anjos-da verdade que Hebreus 2: 9 deixa claro. Mas a 

referência em 1: 4 é a Sua encarnação como Filho de Deus. Como o Filho Ele 

se tornou menor que os anjos. Mas por causa de sua fidelidade, obediência e a 

maravilhosa obra que Ele realizou como um filho, ele foi exaltado novamente 

acima dos anjos, como Ele tinha sido antes. Desta vez, porém, ele foi exaltado 

como o Filho. Cristo tecnicamente não se tornou o Filho de Deus até que Ele se 

encarnou. Cristo não era o Filho de Deus na eternidade passada, Ele era Deus 

como a segunda pessoa da Divindade. Ele se identificou como o Filho, e como 

o Filho foi exaltado acima dos anjos. Então, Ele tornou-se melhor do que os 

anjos novamente, embora por um tempo Ele havia sido menor. Nós entraremos 

em que a verdade em detalhes. 

Esta seção maravilhosa mostra que Jesus era melhor do que os anjos de cinco 

maneiras-in Seu título, sua adoração, sua natureza, sua existência, e seu 

destino. Estes são os pontos da mensagem que o Espírito Santo nos deu sobre o 

texto, tendo-se tornado como muito melhor do que os anjos . 

Maior por causa do título 



Tendo-se tornado como muito melhor do que os anjos, quanto Ele 

herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos 

disse jamais: "Tu és meu Filho, hoje te gerei"? E mais uma vez: 

"Eu vou ser um pai para ele, e ele será um filho para mim"? (1: 4-
5) 

Jesus Cristo é melhor do que os anjos, antes de tudo, porque Ele tem um título 

melhor, mais excelente nome . Para o anjo que Deus já disse: "Tu és meu 

Filho, hoje te gerei"? A resposta é nenhum. De nenhum anjo tinha Deus 

disse: "Eu vou ser um pai para ele, e ele será um filho para mim." Os anjos 

sempre tinha sido, mas ministros e mensageiros. Só Cristo é o Filho. Os anjos 

são servos criados. Quando o eterno Cristo veio à Terra como um servo de fato 

como o supremo Servo-Ele também assumiu o título de Filho de Deus. Ele 

obteve portanto uma muito mais excelente nome ou título do que eles. 

Nossa cultura não colocar muito estoque no significado dos nomes. Exceto por 

apelidos, normalmente não há ligação pretendido entre a personalidade de uma 

criança e o significado do seu nome (que raramente é mesmo conhecido). Mas 

nos tempos bíblicos Deus muitas vezes escolheram nomes específicos que 

relacionados com o personagem ou algum outro aspecto da vida de uma pessoa. 

O escritor de Hebreus estava bem ciente disso quando ele fez a pergunta 

retórica: " Para qual dos anjos fez [Deus] sempre dizem: 'Tu és meu Filho, 

hoje te gerei "? [Ps 2: 7.]" E mais uma vez, "Eu vou ser um pai para ele, e 

ele será para mim um filho? '" [2 Sam. 7:14]. A citação de 2 Samuel refere-

se, naturalmente, a de Davi maior Filho (cf. Lc 01:32; João 7:42; Ap 5: 5; e 

outros) no único anjo já tinha sido chamado de Filho de Deus como com os 

cristãos, anjos coletivamente são chamados de "filhos de Deus" ou "filhos de 

Deus".. no sentido de que Deus os criou e que, de certa forma, eles refletem Ele. 

Mas nas Escrituras nenhum anjo indivíduo é chamado de "filho de Deus". Nem 

a qualquer anjo tinha Deus alguma vez disse: " Hoje te gerei ", porque anjos 

não estavam relacionados com Deus em qualquer forma. 

Esta passagem apresenta a seus leitores judeus a verdade impressionante de 

Cristo como Filho de Deus encarnado. Como foi referido, o Filho é um título 

da encarnação de Cristo. Embora Sua filiação foi antecipado no Antigo 

Testamento (Prov. 30: 4), Ele não receber o título de Filho até que Ele foi gerado 

no tempo. Antes de tempo e de Sua encarnação Ele era Deus eterna com 

Deus. O termo Filho tem apenas a ver com Jesus Cristo em Sua encarnação. É 

apenas uma analogia para dizer que Deus é Pai e Jesus é a maneira de nos ajudar 

a entender a relação essencial entre a primeira ea segunda Pessoas da Trindade 

Filho-Deus. 

A Bíblia em nenhum lugar fala da filiação eterna de Cristo. Quando Sua 

eternidade é falado em Hebreus 1: 8, Deus diz ao Filho, "O teu trono, ó Deus, 



é para todo o sempre." Ao falar sobre a eternidade de Cristo, o título "Deus" 

é usado; só quando se fala de Sua encarnação é Ele chamado de "Filho". 

Isso traz à tona uma pergunta. Não Cristo sempre quis ter um nome melhor? Por 

que ele diz, Ele herdou mais excelente nome do que eles ? Será que Ele não 

tem sempre mais excelente nome ? Sim, mas ele obteve uma outra. Ele sempre 

foi Deus, mas Ele se tornou Filho. Ele nem sempre teve o título de Filho. Esse 

é o Seu título encarnação. Eternamente Ele é Deus, mas só a partir de sua 

encarnação Ele tem sido chamado de Filho. 

Este é um ponto extremamente importante, que exige muito estudo para 

entender. A verdade não é fácil de seguir através das Escrituras. Mas é uma 

verdade que virá poderosamente em nosso auxílio quando alguém vem à nossa 

porta e diz: "Uma vez que Jesus é o Filho de Deus, ele é, obviamente, 

eternamente inferior a Deus Pai, Jesus, portanto, não é Deus;. Ele é menos do 

que Deus. Ele é apenas um filho . " 

Cristo nunca é chamado Filho até sua encarnação. Antes que Ele era Deus 

eterno. Por isso, é incorreto dizer a Jesus Cristo é eternamente inferior a Deus, 

porque Ele vai sob o título de Filho. Ele não é um "filho eterno" sempre 

subserviente a Deus, sempre menos do que Deus, sempre sob Deus. Filiação é 

uma analogia para nos ajudar a entender relação essencial de Cristo e submissão 

voluntária ao Pai por causa de nossa redenção. Como já mencionado, o hoje do 

versículo 5 mostra que a filiação começou em um ponto do tempo, não na 

eternidade, a Sua vida como filho começou neste mundo. 

A citação no versículo 5 de 2 Samuel 07:14 ( Eu vou ser um pai para ele, e 

ele será para mim um filho ) enfatiza o futuro-já que as palavras citadas foram 

originalmente escritos centenas de anos antes do nascimento de Jesus. Em João 

1: 1-3, onde a eternidade e criadora de Cristo estão sendo apresentadas, Ele não 

é chamado o Filho, mas o Palavra. Alguns versículos adiante, lemos que "o 

Verbo se fez carne" (Jo 1:14). Cristo não é conhecido como Filho de João até 

que Ele se faz carne. Portanto, não há justificativa para dizer que Jesus Cristo é 

eternamente subserviente a Deus ou menos do que Deus. 

O Filho através do nascimento virginal 

Há dois eventos básicos em relação ao que Jesus Cristo é o filho-Seu 

nascimento virginal e Sua ressurreição. Ele não era um filho até que Ele nasceu 

neste mundo através do nascimento virginal. Ao descrever uma das previsões 

deste nascimento Lucas diz: "E o anjo respondeu, e disse-lhe:« O Espírito Santo 

virá sobre ti, eo poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra; e por essa razão 

a prole Santo, será chamado Filho de Deus "(Lucas 1:35). Mesmo naquela 

época, menos de um ano antes de seu nascimento, a filiação foi referido como 



futuro. "Ele vai ser grande, e vai ser chamado Filho do Altíssimo "(v. 32). A 

filiação de Cristo está intrinsecamente ligado com a Sua encarnação. 

E o Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corpórea, como uma pomba, e 

uma voz vinda do céu: "Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo." (Lucas 

3:22) 

Somente após a encarnação de Cristo que Deus disse: "Este é o Meu Filho". 

O Filho por meio da Ressurreição 

Sua filiação veio a plena floração em Sua ressurreição. Ele é o Filho não só 

porque ele foi virgem, nascido na humanidade, mas também porque ele foi 

gerado novamente dos mortos. Assim como eu e você se tornar filhos de Deus 

no sentido mais amplo não por ser corno uma vez, mas por ter nascido duas 

vezes, então Jesus Cristo tornou-se Filho no sentido mais pleno nascendo não 

uma, mas duas vezes. Esta verdade profunda Paulo deixa claro no livro de 

Romanos: 

Acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, que 

foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dos mortos, de acordo 

com o espírito de santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. (Rom. 1: 3-4) 

Ele se tornou um filho no momento do nascimento; Ele foi declarado ser um 

Filho em ressurreição. A plenitude da Sua filiação vem em Seu nascimento duas 

vezes. 

Atos 13:33 laços esta verdade para o mesmo Salmo, e até mesmo para o mesmo 

verso (2: 7), assim como o escritor aos Hebreus, que relaciona a cotação para a 

ressurreição: "Deus cumpriu esta promessa aos nossos filhos em que Ele 

ressuscitou a Jesus, como também está escrito no Salmo segundo, 'Tu és meu 

Filho;. hoje te gerei "Jesus é o Filho em ressurreição, bem como no 

nascimento. É a Sua humano título, e nós nunca deve ficar preso na ideia 

herética de que Jesus Cristo é eternamente subserviente a Deus. Ele tornou-se o 

Filho para o nosso lado o que era seu por direito, humilhando a si mesmo, e 

esvaziando-se de definição de sake (Fp 2: 6-8.). 

Os anjos são realmente excelentes criaturas-o mais excelente de todas as 

criaturas. Portanto, se Cristo tem mais excelente nome do que eles , Ele deve 

ter o mais excelente nome. E Ele faz-Filho. É o que diz o escritor de Hebreus 

para os judeus, argumentando a partir de suas próprias Escrituras. 

Maior porque adoravam 



E quando Ele mais uma vez traz o primogênito ao mundo, Ele diz: 

"E todos os anjos de Deus o adorem." (1: 6) 

Jesus Cristo não é apenas maior do que os anjos, porque Ele é o Filho de Deus, 

mas também porque Ele é adorado. Mesmo que Cristo se humilhou, mesmo que 

Ele foi feito para um tempo menor que os anjos, os anjos estão para adorá-

Lo. Se os anjos são para adorá-Lo, Ele deve, portanto, ser maior do que eles. E 

se Ele é maior do que eles, sua aliança é maior do que o que eles trouxeram-

Nova Aliança é maior do que o Velho, e do cristianismo é maior do que o 

judaísmo. 

E todos os anjos de Deus O adorem é uma citação do Salmo 97: 7. O salmista 

previu que todos os anjos foram para adorar a Cristo, o Senhor. Os judeus não 

deveria ter sido surpreendido com o ponto que está sendo feito aqui em 

Hebreus. A verdade, na verdade, as próprias palavras, vir para a direita para 

fora de suas próprias Escrituras. Longe de combinar o Filho encarnado em 

glória, anjos são ordenados a adorá-Lo. 

Mas não anjos sempre adorar a Cristo? Sim, eles tinham adoraram ao longo de 

todo o tempo de sua existência; mas antes de Sua encarnação, eles adoraram 

como Deus. Agora eles são também para adorá-Lo como Filho, em Seu caráter 

encarnado. Este Filho, que se tornou um homem é maior do que os anjos. Ele é 

o próprio Deus que os anjos sempre tinha adorado. É um pecado absoluto e 

violação do mais básico das leis de Deus à adoração ninguém, mas Deus. Então, 

se o próprio Deus diz que os anjos estão a adorar o Filho, o Filho deve ser 

Deus! Em Sua Pessoa encarnado, assim como em sua pessoa eterna, Cristo deve 

ser adorado. 

O Chefe do One 

Nesta passagem, Cristo é chamado o primeiro-nascido . Aqui, novamente, 

muitas seitas e cultos reivindicar uma prova textual para mostrar que Jesus é 

um ser criado. "Olha! Ele é o primogênito! Você vê? Ele nasceu como todo o 

resto de nós!" Uma suposta prova textual relacionada é Colossenses 1:15: "E 

Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mas" 

primeiro-nascidos "( prototokos ) não tem nada a ver com o tempo. Refere-se a 

posição. Não é uma descrição, mas um título, que significa "o chefe de um." O 

conceito foi associado com o primeiro-nascido, porque o filho mais velho 

geralmente era herdeiro de todos os bens do pai. 

O primeiro filho a nascer nem sempre foi o "primogênito". Esaú, por exemplo, 

era mais velho que Jacó, mas Jacó foi o primogênito, os prototokos . Genesis 

49: 3 dá uma boa descrição do primogênito: "Rúben, tu és meu primogênito, 

minha força eo princípio de meu vigor, preeminente em dignidade e 

preeminente em poder." Poderia, força, dignidade e poder-estes descrever o 



significado de primogênito. Ele não é uma palavra de tempo; é uma palavra da 

direita para a regra, uma palavra de autoridade. E Jesus Cristo é o supremo 

Primeiro-nascido, o supremo prototokos , o Filho supremo da direita para a 

regra. Estas passagens, portanto, não se referem ao nascimento de Cristo como 

tal, mas a sua soberania. 

"Ele é a cabeça do corpo, da igreja, e Ele é o princípio, o primogênito dentre os 

mortos" (Cl 1:18). Jesus era "o primogênito dentre os mortos." Tinha ninguém 

foi ressuscitado antes de Jesus? Sim. Lázaro, as outras pessoas que Jesus 

levantadas durante Seu ministério terreno, todos os santos do Antigo 

Testamento que vieram vivo na crucificação-todos estes e outros tinham sido 

ressuscitado dos mortos antes de Jesus! O termo, por conseguinte, obviamente, 

não se refere a tempo. Como primogênito, Jesus é o mais honrado One, o mais 

digno, o mais alto One, o mais poderoso. De todos aqueles que foram 

ressuscitados, Ele está muito acima o maior. 

O significado de "Novamente" 

A palavra novamente em Hebreus 1: 6 causou comentaristas muita 

dificuldade. Antes de podermos entender novamente precisamos de olhar para 

outra palavra-chave na passagem: mundo . E quando Ele mais uma vez traz 

o primogênito ao mundo, Ele diz: "E todos os anjos de Deus o adorem." O 

mais comum palavra grega para o mundo ( kosmos , "o universo") não é usado 

aqui, mas sim Oikoumene ("a terra habitada"). Cristo não foi o primeiro a 

nascer na Terra, mas é o primogênito, o chefe One, o mais honrado One-que 

veio para uma terra já habitada, onde milhões de pessoas haviam nascido diante 

dEle. 

A ordem das palavras do Rei Tiago ("E mais uma vez, quando ele efetua no 

primogênito ao mundo") contribuiu para a confusão na interpretação versículo 

6. Como refletido na maioria das traduções modernas, a ordem de palavra grega 

é "E quando Ele novamente traz. " Então, no versículo 6 novamente refere-se 

à vontade de Deus trazendo o Primogênito no mundo outra vez. Quando é esse 

"novo" vai acontecer? A única resposta possível é na segunda vinda. Deus já 

lhe trouxe uma vez como Filho, e Ele vai trazer-Lo como Filho de novo-in 

ardente glória! 

É só na Segunda Vinda de que a plenitude da profecia, E todos os anjos de 

Deus O adorem , virá a passar. No presente momento os anjos não entender 

todo o quadro bem o suficiente para dar o Filho culto completo. Os profetas do 

Antigo Testamento tiveram dificuldade semelhante compreensão do 

significado total do que tinha escrito. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo, 

mas em muitos casos não compreendem inteiramente as mensagens que foram 

dadas ", buscando saber o que pessoa ou tempo o Espírito de Cristo dentro deles 



estava indicando como Ele predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias a 

seguir" (1 Ped. 1:11). 

No verso seguinte, o apóstolo explica que "foi revelado a eles que eles não 

estavam servindo-se, mas você, nestas coisas que agora vos foram anunciadas 

por aqueles que pregavam o evangelho, a vós pelo Espírito Santo enviado do 

céu" (1 Ped. 1:12). Eles estavam olhando para ver as coisas que não seria 

compreendido até que Cristo veio, o evangelho foi pregado, e do Espírito Santo 

se manifestou. Na realidade, estes são mistérios em que os anjos ainda "há 

muito tempo a olhar" (v. 12 b ). Eles não entendem que tudo ainda. Talvez os 

"anjos de presença" ao redor do trono fazer, mas as vastas hostes Angelicalais, 

evidentemente, ainda não são capazes de discernir tudo. Os anjos têm 

inteligência notável, mas não são oniscientes. Quando Deus traz de novo o Seu 

primogênito ao mundo Ele vai dizer-lhes, com efeito, "Agora você tem a 

imagem completa, e seu culto pode ser plena e completa." 

E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e 

dos anciãos; eo número deles era miríades de miríades e milhares de milhares, 

dizendo em alta voz: "Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e 

riqueza, e sabedoria, e força, honra, glória e louvor." (Apocalipse 5: 11-12) 

Aqui é a adoração Angelicalal! Cristo está se preparando para voltar e tomar a 

terra para si mesmo. Em 5: 1, o Pai é retratado com o título de propriedade da 

terra (o livrinho), e aqueles ao redor do trono estão dizendo: "Quem é digno de 

abrir o livro e de romper os seus selos?" (V. 2).João está chorando porque não 

há ninguém para abrir o livro, e de repente um dos anciãos diz: "Pára de chorar, 

eis que o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu de modo a abrir o livro 

e os seus sete selos "(v. 5). Jesus Cristo, o Cordeiro, em seguida, leva o 

pergaminho. Como ele está prestes a desenrolar dos julgamentos e tomar posse 

da terra, os anjos dizem: "Está tudo claro agora!" E incontáveis milhões deles, 

de todo o céu, irrompeu em louvor, apoiado por todas as outras criaturas do 

universo: 

E a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e sobre o mar, e 

tudo o que neles há, dizerem: "Àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, 

ele louvor, ea honra e glória e poder pelos séculos dos séculos ". E os quatro 

seres viventes diziam: "Amém". E os anciãos prostraram-se e 

adoraram. (Apocalipse 5: 13-14) 

Isto fala de Sua Segunda Vinda, onde Ele será revelado em toda a sua glória 

como Filho -como prototokos , o primeiro-nascido . Os anjos finalmente vai 

ver tudo, então, como eles vêm vê-Lo como Rei dos reis e Senhor dos senhores. 

Maior por causa da sua natureza superior  



E dos anjos, diz: "Quem faz seus anjos ventos, e de seus ministros 

labaredas de fogo." (1: 7) 

Jesus também é superior aos anjos por causa de sua natureza. No versículo 7 do 

Espírito Santo mostra a diferença básica entre a natureza dos anjos e do Filho. A 

palavra grega para marcas é poieō ("criar" ou "fazer"). Visto que Cristo criou 

os anjos (Colossenses 1:16), Ele é, obviamente, superior a eles. Não só eles 

eram criados por Ele, mas eles são Sua posse, os seus anjos . Eles são Seus 

servos criados, Seus ministros , Seus ventos e chama de fogo. 

Reivindicação da Divindade de Jesus do Pai 

Mas do Filho diz: "O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre (1: 

8a). 

A primeira parte do versículo 8 expande-se na diferença entre a natureza de 

Cristo e dos anjos. Aqui está uma das declarações mais surpreendentes e 

importantes de toda a Escritura: Jesus é o Deus eterno! Aqueles que dizem que 

Jesus era apenas um homem, ou apenas um dos muitos anjos, ou um dos muitos 

profetas de Deus, ou era apenas um subgod de algum tipo estão mentindo e 

trazendo sobre si a maldição, a maldição, de Deus. Jesus não é menos do que 

Deus. O Pai diz ao Filho, teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Deus Pai 

reconhece Deus, o Filho. Eu acredito que este versículo dá a prova mais clara, 

mais poderoso, enfático, e irrefutável da divindade de Cristo na Bíblia, a partir 

do próprio Pai. 

Reivindicação Próprio Jesus com a divindade 

O testemunho do Pai sobre o Filho corresponde ao testemunho do Filho de si 

mesmo. Ao longo de seu ministério Jesus reivindicou igualdade com 

Deus. "Por isso, pois os judeus procuravam ainda mais procuravam matá-lo, 

porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio 

Pai, fazendo-se igual a Deus" (João 5:18). Quando Ele disse: "Eu eo Pai somos 

um" (João 10:30), os líderes judeus bem compreendido Sua reivindicação. À 

luz do que eles pensavam que Ele era um homem simples, sua reação era de se 

esperar. "Para um bom trabalho nós não apedrejar-te, mas por blasfêmia, 

porque, sendo tu homem, te fazes por ser Deus" (v 33).. 

'Reclamar de Jesus "Os Apóstolos Divindade 

Falando sobre Israel e todas as suas bênçãos, Paulo escreveu: "quem são os 

patriarcas, e de quem é o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus 

bendito eternamente Amém." (Rm. 9: 5). O texto grego diz mais precisamente, 

"Deus que é sobre todos, bendito para sempre." A alegação é que Jesus Cristo 

é Deus. Em 1 Timóteo 3:16 as mesmas apóstolo escreve: "E pela confissão 

comum grande é o mistério da piedade: Aquele que foi revelado na carne, foi 



justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido 

no mundo, recebido na glória. " Ainda novamente Paulo declara: "... 

procurando a bendita esperança ea manifestação da glória do nosso grande Deus 

e Salvador, Jesus Cristo" (Tito 2:13). 

Em sua primeira carta, João diz: "E sabemos que o Filho de Deus veio e nos 

deu entendimento, para que pudéssemos conhecer o que é verdadeiro, e nós 

estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o 

verdadeiro Deus ea vida eterna "(1 João 5:20). Durante todo o Novo 

Testamento, a reivindicação é inequívoca: Jesus Cristo é Deus. 

Amante da Justiça 

Em Hebreus 1: 8 nós continuar a ler, "O teu trono, ó Deus, é para todo o 

sempre, e o cetro justo é o cetro do seu reino. " Jesus Cristo tem um 

eterno trono , de onde Ele governa a eternidade como Deus e Rei. Ele é o eterno 

Rei, com um reino eterno, e um eterno cetro da justiça. 

Amaste a justiça e odiei a iniquidade; por isso Deus, o teu Deus, 

ungiu-Ti com o óleo de alegria mais do que a teus 
companheiros. (1: 9) 

Este versículo revela acções, tanto de Jesus e seus motivos. Ele não só agiu em 

justiça, Ele ama a justiça . Quantas vezes nós fazemos o que nós sabemos é a 

vontade de Deus, mas fazê-lo sem alegria, em condescendência 

dispostos? Jesus, porém, amava a justiça. "Cada coisa boa oferecido e todo 

dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir 

variação ou sombra de mudança" (Tiago 1:17). Essa é a verdadeira 

justiça. Nunca varia entre o que é verdadeiro, justo, bom. "E esta é a mensagem 

que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele treva 

nenhuma" (1 João 1: 5). Deus nunca varia; Seus motivos, suas ações, seus 

personagem nunca variar. Ele é a luz total. Ele é a justiça total. Exibido em tudo 

o que Jesus fez foi o Seu amor por justiça. Ainda mais do que o salmista poderia 

Ele dizer: "Ó como eu amo a tua lei é a minha meditação o dia todo!" (Sl 119: 

97.). 

Porque Cristo ama a justiça, Ele odeia a iniquidade . Se você ama padrões 

direita de Deus, você vai odiar padrões errados. Estas duas convicções são 

inseparáveis. Um não pode existir sem o outro. Você não pode verdadeiramente 

dizer: "Eu amo a justiça, mas eu também gosto de pecado." Quando existe 

verdadeiro amor a Deus, não haverá amor total por justiça e ódio total para o 

pecado. Jesus odiava o pecado da mesma forma como Ele ama a justiça. Você 

vê-lo em sua tentação. Você vê-lo em sua purificação do Templo. Você vê-lo 

em sua morte na cruz. E quanto mais nos tornamos conformados com nosso 

Senhor, mais nós vamos achar que nós, também, amar a justiça e odiar o 



pecado. Por nossas atitudes para com a justiça e para o pecado, podemos dizer 

o quão perto estamos de configuração a Cristo. 

Em Hebreus 1: 9 é a declaração mais direta da superioridade de Jesus aos 

anjos: . Por isso, Deus, o teu Deus, ungiu-Ti com o óleo de alegria mais do 

que a teus companheiros Alguns comentaristas acreditam companheiros 

refere-se aos homens. Mas os anjos, e não os homens, estão sendo discutidos 

na passagem. A palavra grega simplesmente denota uma associação, nada 

mais. O ponto a ser feita aqui é que Jesus Cristo é maior do que os anjos, que 

são seus associados, seus companheiros celestes. Mas eles são apenas 

mensageiros de Deus. Cristo, também, é um mensageiro de Deus, mas muito 

mais do que um mensageiro e, portanto, muito maior do que eles. Ele é 

exaltado, ungido , acima de todos os outros. 

Em seu sermão na casa de Cornélio, Pedro fala da unção de Jesus de Nazaré 

(Atos 10:38) de Deus. Deus ungiu e ordenou ele. Salmo 2: 2 e outros lugares 

do Antigo Testamento antecipar essa unção. Messias é uma transliteração da 

palavra hebraica para "Ungido". Cristo é uma transliteração da palavra grega 

que significa a mesma coisa. Em outras palavras, o título supremo de Jesus (o 

Messias, ou Cristo) significa "o Ungido". Jesus era o Ungido de Deus. Quando 

isso aconteceu? Eu acredito que Jesus foi oficialmente ungido como rei quando 

Ele foi para o céu após a Sua ressurreição. Naquela ocasião, o Pai O exaltou e 

Lhe deu um nome que está acima de todo nome (Ef. 1: 20-22). Ele assumiu Sua 

realeza em sua ascensão. Embora Ele ainda não trouxe todo o Seu reino juntos, 

algum dia em breve Ele o fará. 

Natureza de Jesus (isto é, a Sua divindade), como o Seu título e seu ser adorado, 

mostrar sua superioridade aos anjos. 

Maior causa de Existência Superior 

Tu, Senhor, no início fizeste lançar os alicerces da terra, e os céus 

são obras das tuas mãos; eles perecerão, mas tu permanecerás; e 

todos eles vão se tornar velha como um vestido. E como um manto 

Tu enrolá-las; como uma peça de roupa que eles também serão 

alterados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não vai chegar a um 
fim. (1: 10-12) 

A quarta forma em que Jesus é superior aos anjos é em Sua existência. Nessa 

citação do Salmo 102 o Espírito Santo revela que Cristo é melhor do que os 

anjos, porque Ele existe eternamente. Se Jesus era no princípio para criar, Ele 

deve ter existido antes do início e, portanto, sem começo. "No princípio era o 

Verbo" (João 1: 1). 

Assim como você enrolar e jogar fora um velho, desgastado veste quando você 

é feito com ele, Jesus um dia irá descartar os céus ea terra. Um dia, "os 



elementos serão destruídos com intenso calor, e a terra e suas obras serão 

atingidas" (2 Pe. 3:10). "E o céu se fendeu, como um livro que se enrola; e todos 

os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares" (Ap 6:14). Durante a 

tribulação, como se os céus eram para ser esticada até ao limite e, em seguida, 

cortar os cantos, eles vão arregaçar apenas como um pergaminho. As estrelas 

vão cair, desabar a terra, e todas as ilhas e montanha vai sair do seu lugar. O 

mundo inteiro vai desmoronar. 

As coisas que podemos ver e sentir parece tão permanente. Como as pessoas 

Pedro advertiu, somos tentados a pensar que "todas as coisas permanecem como 

desde o princípio da criação" (2 Pe. 3: 4). Mas todos estes vão perecer, e que o 

Senhor vai criar um novo céu e uma nova terra. A criação será alterado, mas 

não o Criador. "Teus anos não vai chegar a um fim." Cristo é eterno. Ele é 

imutável; Ele nunca muda. "Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e sim para 

sempre" (Hb 13: 8.). 

Os homens vêm e vão. Mundos vêm e vão. Estrelas ir e vir. Os anjos foram 

submetidos a decadência, como prova a sua queda. Mas Cristo não muda nunca, 

nunca está sujeita a alterações, nunca está sujeita a alterações. Ele é eternamente 

o mesmo. Ele é, portanto, superior aos anjos em título, na adoração, na natureza, 

na existência, e, finalmente, no destino. 

Maior por causa de seu Destino Superior 

Mas a qual dos anjos disse jamais: "Senta-te à minha direita, até 

que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés"? Não são 

todos eles espíritos ministradores, enviados para prestar serviço 
para o bem daqueles que hão de herdar a salvação? (1: 13-14) 

Aqui, dentro de apenas o primeiro capítulo, é o sétimo citação do Antigo 

Testamento, o Salmo 110: 1. É o clímax do ensino da superioridade plena de 

Cristo aos anjos. 

Primeiro vemos o destino de Cristo, e, em seguida, que a dos anjos. Nenhum 

anjo já foi prometido um lugar à direita de Deus. Só o Filho o quiser sentar 

aqui. O destino de Jesus Cristo é que, finalmente, tudo no universo estará sujeito 

a Ele. "Em nome de Jesus todo joelho [vai] arco, daqueles que estão no céu, e 

na terra, e debaixo da terra" (Fl. 2:10). Jesus Cristo, no plano de Deus, está 

destinado a ser o governante do universo e tudo que nele habita. "Então virá o 

fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo 

domínio, e toda autoridade e poder. Pois Ele deve reinar até que haja posto todos 

os inimigos debaixo de seus pés ... E quando tudo as coisas lhe estiverem 

sujeitas, então o próprio Filho também será submetido a daquele que a sujeitou 

todas as coisas a Ele, para que Deus seja tudo em todos "(1 Cor. 15: 24-25, 

28). Ele é subordinado ao Pai, mas apenas na relação de Filho. O filho de um 



rei pode ser igual a seu pai em todos os atributos de sua natureza, apesar de ser 

oficialmente sujeitos a seu pai. Assim, o Filho eterno é igualmente divina, 

embora Ele está oficialmente em sujeição. E debaixo de seus pés são colocados 

todos os reinos e as autoridades e os poderes do mundo. Quando isso 

acontece? Em sua segunda vinda, quando vier na glória. 

Apocalipse 19: 15-16 dá uma imagem viva de Sua próxima vinda: "E da sua 

boca saía uma espada afiada, para que com ele Ele pode ferir as nações; e ele 

as regerá com vara de ferro; e ele pisa o prensa de vinho do furor da ira de Deus, 

o Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito o nome: "REI DOS 

REIS E SENHOR DOS SENHORES." "O destino de Jesus Cristo é o reino 

eterno sobre os novos céus e da nova terra. 

Observe o destino dos anjos de Deus: Não são todos eles espíritos 

ministradores, enviados para prestar serviço para o bem daqueles que hão 
de herdar a salvação? destino de Jesus é a reinar. Destino dos anjos é servir 

sempre os que são herdeiros da salvação. O que, uma perspectiva incrível 

maravilhoso para os cristãos! Além de ser para sempre na presença de Deus, 

nosso destino é ser servido pelos anjos para sempre. 

Eliseu e seu servo foram uma vez ameaçado pelo rei da Síria e não tinha como 

se defender. "Agora, quando o atendente do homem de Deus havia levantado 

muito cedo e saiu, e eis que um exército com cavalos e carros estava circulando 

pela cidade. E o seu servo lhe disse: 'Ai, meu senhor! O que vamos 

fazer?' Então, ele respondeu: "Não tenha medo, para aqueles que estão conosco 

são mais do que os que estão com eles." Então Eliseu orou e disse: 'Senhor, eu 

oro, abrir os olhos para que veja. " E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e 

eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu "(2 

Reis 6: 15-17). Quem estavam montando os cavalos e carros? Anjos. Anjos 

proteger e entregar o crente, o santo, do perigo temporal. Anjos resgatado Ló e 

sua família, arrebatando-os de Sodoma. Anjos desceu na cova com Daniel e 

parou a boca dos leões. O que um maravilhoso e reconfortante saber que 

verdade ministro anjos para nós! Seu destino é continuar a ministrar a nós por 

toda a eternidade. Mas o destino de Jesus é a reinar. Ele é, portanto, 

infinitamente superior aos anjos. 

Então nós achamos que o Filho de Deus é superior aos anjos em todos os 

sentidos, com cada um de Seus superioridades tendo sido descrito no Antigo 

Testamento. Jesus é o Messias. Ele é Deus em carne e osso. Ele é o Mediador 

de uma nova aliança, uma aliança melhor que o antigo. 

Neste breve capítulo catorze versos, vemos a divindade de Jesus Cristo 

estabeleceu por nomes divinos. Ele é chamado de Filho, Senhor, e Deus. Por 

obras divinas Ele cria, sustenta, governa, redime, e purga pecado. Ao valor 

divino Ele é o único a ser adorado pelos anjos e todas as outras criaturas no 



universo. Por atributos divinos Ele é onisciente, onipotente, imutável e 

eterno. Em todas estas formas é proclamada a superioridade de Jesus Cristo. 

Por que essas verdades são tão importantes? A próxima passagem dá a 

resposta. "Por esta razão, temos de prestar muito mais atenção ao que temos 

ouvido, para que não se afastar dele. Pois se a palavra falada pelos anjos 

permaneceu inalterável, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa 

recompensa, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? 

" (Heb. 2: 1-3). Se Deus esperava uma resposta tão positiva com a lei, que veio 

através dos anjos, que resposta que Ele espera, quanto ao evangelho, que veio 

através de Jesus Cristo? 

 

4. A Tragédia por negligenciar a Salvação 

(Hebreus 2: 1-4) 

Por esta razão, temos de prestar muito mais atenção ao que temos 

ouvido, para que não nos desviemos delas. Pois se a palavra 

falada pelos anjos permaneceu inalterável, e toda transgressão e 

desobediência recebeu a justa recompensa, como escaparemos 

nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Depois foi no 

primeiro dito pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a 

ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais 

e maravilhas e por vários milagres e dons do Espírito Santo, de 

acordo com sua própria vontade. (2: 1-4) 

O inferno é, sem dúvida, cheio de pessoas que nunca foram ativamente oposta 

à Jesus Cristo, mas que simplesmente negligenciadas o evangelho. Essas 

pessoas estão em vista nestes quatro versos. Eles sabem a verdade e até mesmo 

acreditar na verdade, no sentido de que eles reconhecem sua veracidade, o seu 

acerto. Eles estão bem conscientes da boa nova da salvação, desde em Jesus 

Cristo, mas não estão dispostos a entregar suas vidas a Ele. Então eles deriva 

passado o chamado de Deus para a condenação eterna. Essa tragédia faz com 

que esses versos extremamente importante e urgente. 

Ensinar Direito Exige Response 

No meio de seu tratado sobre os anjos, o escritor interrompe um convite. Ele 

aplica diretamente aos leitores o que ele tem a dizer acerca de Cristo que Cristo 

é superior a tudo ea todos, que Ele é o único exaltado, que só Ele pode purgar 

o pecado, que Ele é Deus, que Ele é o Criador, e que Ele é digno de 

adoração. Ele dá um convite pessoal para seus leitores e ouvintes de responder 

ao que eles aprenderam. Pode-se dizer que a doutrina aqui invade convite. 



Um professor eficaz deve fazer muito mais do que simplesmente apresentar 

fatos bíblicos. Ele também deve advertir, exortar, convida. No momento em 

que o escritor de Hebreus chega a 2: 1 ele está apaixonado. Ele se preocupa com 

a salvação de seus ouvintes. Ele não está satisfeito apenas com o que estabelece 

a doutrina e, em seguida, vai a caminho. Ele anseia por seus leitores a responder 

positivamente ao que ele diz. Ele não só quer Cristo para ser visto e exaltado, 

mas também para ser aceito. Um professor pode conhecer um monte de 

verdade, mas se ele não tem interesse compassivo para como as pessoas reagem 

a esta verdade, ele não é um professor digno. A Palavra de Deus exige resposta, 

e um professor fiel da Palavra ensina para a resposta. 

O apóstolo Paulo foi assim. Grande teólogo que ele era, com um aperto 

magistral de filosofia e lógica, ele ainda estava apaixonado. Em Romanos 9: 1-

3 (após oito capítulos poderosas que explicam o evangelho), Paulo, entra em 

uma explosão de preocupação: "Eu estou dizendo a verdade em Cristo, não 

minto, a minha consciência me dar testemunho no Espírito Santo, que tenho 

grande tristeza e contínua dor no meu coração. Por que eu poderia desejar que 

eu anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus 

parentes segundo a carne ". 

Paulo tinha uma obsessão santo que todas as pessoas, especialmente os seus 

parentes judeus, vir a Cristo. "Irmãos, o desejo do meu coração ea minha súplica 

a Deus por eles é para sua salvação" (Rom. 10: 1). Aqui é o caráter de um 

verdadeiro mestre. Ele está interessado em mais do que apenas acadêmicos, 

mais do que informações e pedagogia. Ele tem uma preocupação compassiva 

para como as pessoas reagem ao que ouvem. "Por que eu estou livre de todos 

os homens, eu me fiz escravo de todos, para que eu possa ganhar o mais E para 

os judeus fiz-me como judeu, para que eu possa ganhar os judeus;. Para aqueles 

que estão debaixo da Lei, como nos termos da lei, embora não sendo eu mesmo 

sob a lei, para que eu possa ganhar os que estão debaixo da lei, para aqueles que 

estão sem lei, como sem lei, embora não estando sem lei de Deus, mas debaixo 

da lei de Cristo, que eu poderia ganhar os que estão sem lei para os fracos tornei-

me fraco, para que eu possa ganhar o fraco;. Tornei-me tudo para todos os 

homens, para que eu possa por todos os meios chegar a salvar alguns E eu faço 

todas as coisas para o bem. do evangelho "(1 Cor. 9: 19-23). 

Apesar da rejeição de seu próprio povo, sua dureza de coração, e sua história 

de perseguir os mensageiros de Deus, Jesus, no entanto, sofria por sua 

salvação. "Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te 

são enviados Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta 

os seus pintinhos debaixo das asas, e não estavam dispostos" (Mt 23.: 37). Em 

outra ocasião, ele disse aos seus ouvintes judeus, "Examinais as Escrituras, 

porque você acha que neles você tem a vida eterna, e são elas mesmas que 

testificam de mim, e não estão dispostos a vir a mim, que você pode ter vida 



"(João 5: 39-40). Ele tinha uma preocupação compassiva que Seus ouvintes 

responder. Ensino Fiel sempre exige uma resposta. 

Em Hebreus 13:22 toda a carta é referido como uma "palavra de exortação". É, 

portanto, requer uma resposta. Assim como o coração do escritor é aquecido 

por seu tratado sobre a superioridade de Cristo aos anjos, ele insere um convite 

para se mover. Como todos os bons convites, que inclui tanto exortação e aviso-

o que fazer e o que acontece se você não fazê-lo. 

Os versos de Hebreus 2 de abertura contêm a primeira das cinco principais 

advertências intercaladas ao longo do livro, muitas vezes, como aqui, no meio 

de um discurso em uma das superioridades de Cristo. É como se o escritor só 

poderia ir tão longe sem parar para fazer um apelo: "Agora, o que você vai fazer 

sobre isso" Podemos saber toda a verdade que há para saber sobre Jesus Cristo 

e ainda ir para o inferno se nós nunca torná-Lo nosso próprio-by sendo feita a 

Sua própria. 

Aviso ao Intelectualmente Convencido 

Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande 

salvação? Depois foi no primeiro dito pelo Senhor, foi-nos 
confirmada pelos que a ouviram. (2: 3) 

Para quem está a advertência dirigida? Não pode ser para os cristãos. Eles 

nunca podem estar em perigo de negligenciar a salvação -no sentido de não 

recebê-lo uma vez que estas já têm. Eles podem negligenciar o crescimento e 

discipulado, mas eles não podem negligenciar a salvação. Também não pode 

ser o aviso para aqueles que nunca ouviram o evangelho, porque eles não podem 

negligenciar o que eles nem sequer sabem que existe. O aviso deve ser dirigido 

aos não-cristãos, especificamente os judeus, que são intelectualmente 

convencido do evangelho, mas que não conseguem recebê-la por si mesmos. 

Mas se o aviso é para os incrédulos, por que o escritor fala de "nós" e 

"nós"? Será que ele incluem-se entre os intelectualmente convencido, mas não 

confirmada? É o autor dizendo que ele mesmo não é cristão? Não. O "nós" é os 

EUA de nacionalidade ou de todos aqueles que já ouviram falar a verdade. A 

vontade do autor a identificar-se com os seus leitores não significa que ele está 

na mesma condição espiritual como elas são. Ele parece simplesmente estar 

dizendo: "Todos nós, que ouviram o evangelho deveria aceitá-lo." 

Temos todas as pessoas atendidas que dizem: "Sim, eu acredito que Cristo é o 

Salvador e que eu preciso dele, mas eu não estou pronto para assumir esse 

compromisso ainda." Talvez o seu marido, sua esposa, seu irmão, ou um bom 

amigo é assim. Eles vêm à igreja e ouvir, ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Eles 

sabem que é verdade e eles sabem que precisam disso, mas eles não estão 



dispostos a comprometer-se e aceitar pessoalmente Jesus Cristo. Eles têm todos 

os fatos, mas não vai fazer um compromisso. Eles são como o homem que 

acredita que um barco vai segurá-lo, mas que não vai chegar a ele. 

Acreditamos que este aviso é para aqueles que ouviram o evangelho, conhecer 

os factos sobre Jesus Cristo, sabemos que Ele morreu por eles, para que Ele 

deseja perdoar seus pecados, para que Ele possa dar-lhes uma nova vida, mas 

não estão dispostos a confessar como Senhor e Salvador. Isso certamente é a 

categoria mais trágico de pessoas em existência. 

Eu nunca vou esquecer a senhora que veio ao meu escritório um dia, me 

informou que ela era uma prostituta, e disse: "Eu preciso de ajuda, eu estou 

desesperado." Depois de apresentar as reivindicações de Cristo a ela, eu disse: 

"Você gostaria de confessar Jesus Cristo como seu Senhor?" "Sim", ela 

respondeu: "Eu tive-o." Ela estava no fundo e sabia disso. Então ela fez uma 

oração e, aparentemente, convidou Cristo em sua vida. Eu disse: "Agora, eu 

quero que você faça alguma coisa. Você tem o seu pequeno livro com você que 

tem os nomes de todos os seus contatos?" Quando ela respondeu que ela fez, eu 

sugeri, "Vamos dar um fósforo e queimá-lo agora." Vista surpreendido, ela 

respondeu: "O que você quer dizer?" "Só o que eu disse", eu expliquei. "Se você 

realmente se encontrou com Jesus Cristo como seu Senhor, se você realmente 

aceite o Seu perdão e vão viver para Ele, vamos queimar esse livro e comemorar 

seu novo nascimento agora e só louvar ao Senhor." "Mas vale a pena um monte 

de dinheiro, um monte de dinheiro", ela se opôs. Eu disse: "Estou certo de que 

ele é." Colocar o livro de volta na bolsa e me olhando nos olhos, ela disse: "Eu 

não quero queimar meu livro. Eu acho que eu realmente não quero Jesus, não 

é?" E ela deixou. 

Quando ela contou o custo, ela percebeu que não estava pronto. Eu não sei o 

que aconteceu com aquela menina querida. Meu coração dói por ela e muitas 

vezes eu penso sobre ela. Eu sei que ela sabia que os fatos do evangelho e 

acredita-los; mas ela não estava disposto a fazer o sacrifício, apesar de que ela 

se recusou a desistir não valia nada e que ela poderia ter tido em Jesus Cristo 

era tudo. 

Existem muitas dessas pessoas. Eles sabem a verdade, eles estão à beira de a 

decisão certa, mas eles nunca fazê-lo. Eles só deriva. E eles são os únicos a 

quem esta passagem de Hebreus está falando. O objectivo destas quatro versos 

é dar essas pessoas um empurrão poderoso em direção a Jesus Cristo. 

A mensagem, evidentemente, não se restringe a crentes judeus. É para quem 

está à beira de decisão por Cristo, mas que, por causa da vontade própria, o 

pecado, o medo da perseguição de sua família e amigos, ou qualquer motivo, 

diz outro sem a Cristo e continua a negligenciar Ele.Um homem é um tolo, um 



tolo além tolos, uma tragédia eterna, quando ele deixa de decidir por Jesus 

Cristo. 

Três razões para receber a Cristo 

Estamos atendendo três grandes razões para receber a salvação: o caráter de 

Cristo, a certeza de um julgamento, e para a confirmação de Deus. 

O caráter de Cristo 

Por esta razão, temos de prestar muito mais atenção ao que temos 

ouvido, para que não nos desviemos delas. (2: 1) 

Mas o que, você pode perguntar o que essa afirmação tem a ver com o caráter 

de Cristo? Por isso é equivalente a "portanto". A primeira razão que devemos 

prestar atenção é dada no capítulo 1. É Jesus Cristo. Ele é chamado o filho e 

herdeiro de todas as coisas e ao Criador do mundo (1: 2). Ele é o resplendor da 

glória de Deus, a representação exata da natureza divina, o sustentador do 

universo, o purificador do pecado, e Aquele que está sentado à direita da 

Majestade nas alturas (v. 3). Ele é adorado e servido pelos anjos (vv. 4-7). Ele 

é ungido acima de todos os outros, o Senhor da criação, o imutável, eterna de 

Deus (vv. 8-12). 

Isto é o que é Cristo. Quem poderia rejeitá-lo? Que tipo de pessoa poderia 

rejeitar esse tipo de Cristo, o Cristo que veio ao mundo como Deus encarnado, 

morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, pagamos a nossa pena, 

mostrou-nos o amor divino, e se oferece para nos apresentar a Deus e dar-nos 

bênção e alegria além da imaginação? 

Jesus era a voz de Deus. Jesus era Deus no mundo, e rejeitá-lo é rejeitar a 

Deus. Para rejeitar a Deus é rejeitar a razão da nossa existência. Por causa da 

magnificência da Pessoa de Cristo, um homem é um tolo para rejeitar a salvação 

que Ele oferece. Eu não entendo como uma pessoa pode saber quem é Cristo, 

admitir que o evangelho é verdadeiro, e ainda não comprometer a sua vida a 

Ele. O que é um mistério e incompreensível tragédia! 

Um olhar sobre algumas das palavras gregas em 2: 1 vai ajudar na compreensão 

de todos os quatro versos de abertura. As duas palavras-chave 

são prosechō ("dar atenção") e pararheō ("deixar escapar"). Com o seu 

modificador, prosechō é traduzido prestar muito mais atenção para e é 

enfático. Em outras palavras, com base no que Chirst é, devemos dar muita 

atenção ao que temos ouvido sobre Ele. Não podemos ouvir essas coisas e 

deixá-los basta deslizar através de nossas mentes. A palavra pararheō traduz 

aqui como afastar-se e pode ter vários significados. Ele pode ser usado de algo 

passado fluir ou deslizar, a partir de um anel de deslize para fora de um 



dedo. Ele pode ser usado em algo escorregar e ficar preso em um lugar 

difícil. Ele é usado de alguma coisa que descuidAdãoente foi permitido escapar. 

Mas ambas estas palavras também têm conotações náuticas. Prosechō significa 

para atracar um navio, para amarrá-lo para cima. Pararheō pode ser usado de 

um navio que tenha sido autorizado a deriva passado o porto porque um 

marinheiro esqueceu de assistir à terceira classe ou corretamente traçar o vento, 

marés e correntes. 

Com esses significados em mente, o versículo poderia ser traduzido: "Por isso, 

temos de o mais ansiosamente proteger nossas vidas para as coisas que foram 

ensinadas, para que o navio da deriva vida passada o porto da salvação e se 

perder para sempre." A ilustração é tanto gráfico e apropriado. A maioria das 

pessoas não vão de cabeça e intencionalmente no inferno. Passam para ele. A 

maioria das pessoas não deliberAdãoente, em um momento, virar as costas para 

Deus ou amaldiçoá-Lo. A maioria das pessoas apenas lentamente, quase 

imperceptivelmente driblar o porto da salvação para a destruição eterna. 

Um escritor, baseando-se Shakespeare, colocar desta forma: "Há uma maré nos 

assuntos dos homens que, considerados em sua vazante, conduz à vitória;. 

Negligenciado, às margens do tempo está coberta de destroços" Como 

verdadeiro. A imagem não é de um marinheiro ignorante, ou um marinheiro 

desenfreAdãoente rebelde, mas de um marinheiro descuidado. É melhor tomar 

ainda mais cuidado, portanto, para que, de forma não intencional e 

inesperAdãoente, que um dia nos encontramos tendo sempre derivou passado o 

porto da salvação. 

Devemos ter a certeza de entender que não é o evangelho que desliza, como o 

Rei Tiago parece implicar. Esse não é o significado. As traduções gregas e mais 

modernos deixar claro que se trata de homens desatentos que deslizam. A 

Palavra nunca deriva de nós. O perigo é a nossa deriva dele. O porto da salvação 

é absolutamente segura. É Jesus Cristo, que nunca se move, nunca muda, e está 

sempre disponível para qualquer um que quer a protecção e segurança de Sua 

justiça. 

No momento em que a carta aos Hebreus foi escrita, inúmeros judeus tinham 

ouvido o evangelho, muitos diretamente de um apóstolo. Muitos, sem dúvida, 

foram favoravelmente impressionado com a mensagem, mesmo intrigado por 

ele. Ouviram-lo e, talvez, ponderou ele. Mas a maioria não aceitá-lo. A 

advertência de Jesus em Lucas 09:44: "Que estas palavras em seus ouvidos", 

pode aplicar-se a todo o evangelho. Ele deve começar dentro de nós e fazer uma 

mudança em nossas vidas. Não é suficiente apenas para ouvi-lo. Isso é só o 

começo, como nos lembra em Provérbios: "Meu filho, atenta para as minhas 

palavras; inclina o teu ouvido às minhas Não deixá-los aparte da tua vista; 

mantê-los no meio do seu coração Porque eles.. são vida para os que as acham, 



e saúde para todo o seu corpo inteiro "(4: 20-22). Quando você ouve a Palavra 

de Deus, torná-lo seu. Não deriva passado, pois essa é a coisa mais perigosa que 

você pode fazer. 

Não se pode deixar de se perguntar quantos milhares de pessoas no inferno 

estavam perto de salvação, como muitos milhares foram perto de ser amarrado 

e ancorado em segurança, apenas para se afastar para sempre por sua 

incapacidade de receber o que eles ouviram e, em muitos casos, realmente 

acreditava. Deriva é tão calmo, tão fácil, mas tão condenável. Tudo que você 

precisa fazer para ir para o inferno é não fazer nada. É extremamente difícil de 

entender como é que alguém que tenha visto o caráter de Jesus Cristo jamais 

poderá rejeitá-Lo. Como um cristão que vive todos os dias com Jesus Cristo e 

experimenta-lo em minha vida, é o maior mistério para mim que as pessoas não 

se apresse a Ele e tudo o que Ele tem para eles. 

E assim, o ouvinte é convidado a responder por causa do caráter do 

incomparável Jesus Cristo. 

Muitas vezes penso de uma história que eu li sobre o explorador Inglês, William 

Edward Parry, que assumiu uma equipe para o Oceano Ártico. Eles queriam ir 

mais ao norte para continuar seus chartings, então eles calcularam a sua 

localização pelas estrelas e começaram uma marcha norte muito difícil e 

traiçoeiro. Eles caminharam hora após hora, e, finalmente, totalmente exausto, 

eles pararam. Tomando o rumo novamente das estrelas, eles descobriram que 

eles eram mais ao sul do que tinham sido quando começaram. Eles estavam 

andando em um bloco de gelo que estava indo para o sul mais rápido do que 

eles estavam caminhando para o norte. Eu me pergunto quantas pessoas pensam 

que suas boas ações, seus méritos, e sua religiosidade estão tomando-os passo 

a passo para Deus, quando na verdade eles estão afastando-se dele mais rápido 

do que eles supostamente estão caminhando em sua direção. Essa é a tragédia 

do mesmo. Eles acordar um dia para encontrar, como a equipe de Parry, que 

todo o tempo eles foram se movendo na direção errada. 

Uma pessoa nunca deve estar satisfeito com os sentimentos religiosos, com a 

vinda para a igreja, com o ser casada com um cônjuge cristão, ou com as 

atividades da igreja. Ele estará à deriva em um inferno a menos que ele tenha 

feito um compromisso pessoal com o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 

A certeza de um julgamento 

A segunda razão importante para aceitar a Cristo é a certeza de um julgamento 

para aqueles que não o fazem. Os versículos 2 e 3 nos falam da inevitabilidade 

de tal punição: 

Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu inalterável, e 

toda transgressão e desobediência recebeu a justa recompensa, 



como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande 

salvação? Depois foi no primeiro dito pelo Senhor, foi-nos 
confirmada pelos que a ouviram. (2: 2-3) 

O grego aqui para se assume uma condição cumprida, não uma possibilidade. O 

significado no contexto é que a palavra falada pelos anjos absoluta e 

inabalável. A frase poderia ser traduzida, "Porque, em vista do fato de que a 

palavra falada pelos anjos ..." 

Porque é que a lei do Antigo Testamento, especialmente os Dez Mandamentos, 

tão conectado com os anjos? Por que o escritor enfatizar que os anjos mediada 

da Antiga Aliança? Ele faz isso porque os anjos foram instrumentais em trazer 

os Dez Mandamentos, como resulta de várias passagens. 

Salmo 68:17 nos dá uma pista: "Os carros de Deus são miríades, milhares de 

milhares, o Senhor está no meio deles, como em Sinai, em santidade." No Sinai, 

onde Moisés foi dada a lei, o Senhor foi acompanhada por uma multidão de 

anjos. O próprio Moisés relata que "O Senhor veio do Sinai, e ocorreu-los de 

Seir; Ele brilhou do Monte Paran, e Ele veio do meio de dez mil santos, à sua 

mão direita há piscando relâmpago para eles era" (Deut . 33: 2). Nós 

acreditamos que isso indica que os anjos estavam envolvidos em trazer a lei. 

Atos 7:38 menciona especificamente que pelo menos um anjo estava com 

Moisés no Sinai: "Este é aquele que esteve na congregação no deserto, junto 

com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e que foi com nossos pais. " Alguns 

versos depois nos é dito de "a lei por ordenação dos anjos" (v. 53). 

Tanto o Antigo eo Novo Testamento nos diz que os anjos estavam no Sinai e 

foram instrumentais em trazer a lei. E se você quebrou essa lei, que quebrou o 

direito de você. Não houve out. Se uma pessoa cometeu adultério, adoravam 

deuses falsos, ou blasfemaram de Deus, ele foi apedrejado. A lei era 

inviolável; punição por quebrar era certo e determinado. Como nosso texto 

diz, toda transgressão e desobediência recebeu a justa recompensa . A lei 

que pune a cada pecado. E que a punição foi justa. 

Duas palavras são usadas aqui para o pecado: a transgressão ( parábase ) 

e desobediência ( parakoē ). Transgressão significa para o passo do outro lado 

da linha, como um ato de vontade. É um pecado evidente de-comissão de fazer 

intencionalmente algo que sabemos ser errado.Desobediência, no entanto, 

carrega a idéia de audiência imperfeito, mas não como a de um homem surdo, 

que não pode ajudar não ouvir. Desobediência deliberAdãoente fecha os 

ouvidos para os comandos, avisos e convites de Deus. É um pecado de 

negligência, de omissão-fazendo nada, quando deveríamos fazer alguma 

coisa. Um deles é pecado ativa, a outra é passiva, mas ambos são teimosos e 

ambos são graves. 



Olhe para Levítico 24: 14-16. 

Traga aquele que amaldiçoou fora do arraial, e que todos os que o ouviram 

porão as mãos sobre a cabeça; em seguida, deixar toda a congregação o 

apedrejará. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: "Se alguém amaldiçoar o seu 

Deus, então ele ouvirá seu pecado Além disso, aquele que blasfemar o nome do 

Senhor, certamente será morto;. Toda a congregação certamente pedra ele. O 

estrangeiro, bem como o nativo, que blasfemar o nome, deverá ser condenado 

à morte. " 

Isso parece grave, mas Deus queria ter certeza de que todos os falsos profetas e 

blasfemadores foram tratadas imediatamente, a fim de manter a pureza 

espiritual e moral do seu povo. 

Agora olhe para Números 15: 30-36. 

"Mas a pessoa que fizer alguma coisa desafiadoramente, quer seja natural ou 

um alienígena, que se está blasfemando o Senhor;. E essa pessoa será extirpada 

do seu povo Porque ele tem desprezado a palavra do Senhor, e quebrado o seu 

mandamento , essa pessoa será completamente cortada, sua culpa será sobre ele 

". Agora, enquanto os filhos de Israel no deserto, acharam um homem 

apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha 

trouxeram-no a Moisés ea Arão, e toda a congregação; e colocá-lo sob custódia 

porque não estava declarado o que deve ser feito para ele. Então o Senhor disse 

a Moisés: "O homem, certamente será morto; toda a congregação o apedrejará 

fora do acampamento." 

Você pergunta: "Ponha a morte para pegar lenha no sábado?" Sim, porque ele 

deliberAdãoente desafiou a lei de Deus (cf. Tiago 2:10). 

A lei inviolável que Deus estabeleceu era forte. Em Jude 5 lemos: "Ora, quero 

lembrá-lo, sabendo que todas as coisas uma vez por todas, que o Senhor, depois 

de salvar um povo da terra do Egito, posteriormente destruídas aqueles que não 

acreditam." Esse é o julgamento severo sobre os descrentes. 

Agora observe a palavra apenas em Heb. 2: 2. Deus é muitas vezes acusado de 

ser injusta quando Seu castigo nos parece estar fora de proporção com o erro 

cometido. Mas Deus, pela sua própria natureza, não pode ser injusto. Sob a 

Velha Aliança Ele puniu severamente aqueles que estavam determinados a 

viver sem ele e desafiá-lo. Ele tirou do meio de Seu povo para o bem daqueles 

que foram pura e santa e queria viver para Ele. Seu julgamento sobre o povo de 

Israel era grave, porque eles sabiam melhor. 

Punição está sempre relacionado à luz. Quanto mais luz que temos, quanto mais 

grave o nosso castigo. Jesus foi claro sobre isso. 



Então ele começou a censurar as cidades em que a maioria de seus milagres 

foram feitos, porque eles não se arrependeram. "Ai de vós, Ai! Corazim para 

você, Betsaida! Porque, se os milagres ocorreram em Tiro e Sidon, que ocorreu 

em você, elas se teriam arrependido há muito tempo no saco e cinza. No entanto, 

eu digo a você, será mais tolerável . para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que 

para você E você, Cafarnaum, não será elevada até o céu, você vai Você descerá 

para Hades;? Porque, se os milagres tinham ocorrido em Sodoma que ocorreu 

em você, seria mantiveram-se até hoje. No entanto, eu digo a você que haverá 

menos rigor para a terra de Sodoma, no dia do juízo, do que para você. 

" (Mateus 11: 20-24.) 

O princípio é o seguinte: quanto mais você sabe, quanto maior for a punição 

por não cumprir o que você sabe. Tiro e Sidon foram terrivelmente culpados de 

incredulidade e desobediência, e por toda a Escritura Sodoma e Gomorra 

tipificam impiedade bruta e imoralidade. Mas nenhum destes eram tão culpados 

como Cafarnaum ou Betsaida ou Corazim, porque estes três não só tinha a luz 

do Antigo Testamento, mas a própria luz do Messias de Deus. 

Marcos registra um ensinamento similar de nosso Senhor: "Guardai-vos dos 

escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e como respeitosas 

saudações nas praças, dos primeiros assentos nas sinagogas, e os lugares de 

honra nos banquetes, que devoram as viúvas ' casas, e por causa do 

aparecimento oferecer longas orações; estes receberão maior condenação "(12: 

38-40). 

O inferno é um lugar muito real. No Novo Testamento ele é chamado de um 

lugar de fogo eterno (Mateus 25:41.), Onde o verme não morre eo fogo não se 

apaga (Marcos 9: 43-44). Ele é chamado de um lago de fogo que arde com 

enxofre (Apocalipse 19:20), um poço sem fundo ou abismo (Ap 09:11; 11: 7; e 

outros), as trevas exteriores, onde há choro contínuo e ranger de dentes (Mat. 

22:13), e as trevas preto (Judas 13). 

Existem graus de punição no inferno. Os lugares mais quentes pertencem 

àqueles que rejeitaram a maior parte da luz. Ouça as próprias palavras de Jesus: 

"Aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se prepare-se ou agir 

de acordo com sua vontade será punido com muitos açoites, mas o único que 

não sabia, e atos cometidos dignos de uma flagelação , vai receber, mas poucos 

E de todos que muito foi dado muito deve ser exigido;. e aos quais confiaram 

muito, se lhe pedir tudo o mais "(Lucas 12:47). O Senhor está falando sobre o 

julgamento, e Sua questão é simples: quanto maior a luz, maior a 

responsabilidade. 

Esta verdade é dado tão claramente quanto possível no livro que estamos 

estudando agora. "Qualquer um que tenha anulado a Lei de Moisés, morre sem 

misericórdia .... Como castigo mais severo que você acha que ele será julgado 



merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da 

aliança com o qual foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? " (Heb. 

10: 28-29). A pessoa que conhece e entende e crê no Evangelho, mas se afasta 

dele, vai experimentar a mais severa punição que existe. Então certeza de um 

julgamento deve ser uma motivação poderosa para aceitar a Cristo. 

A confirmação de Deus 

Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande 

salvação? Depois foi no primeiro dito pelo Senhor, foi-nos 

confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho 

juntamente com eles, por sinais e maravilhas e por vários milagres 

e dons do Espírito Santo, de acordo com sua própria vontade. (2: 

3-4) 

A terceira razão importante para aceitar a Cristo é a confirmação de Deus. O 

evangelho foi dada pela primeira vez por Cristo e foi então confirmado pelos 

apóstolos que tinha ouvido em pessoa. Ainda mais importante, no entanto, foi 

confirmado pelo próprio Deus testemunho. 

Quando Jesus pregou o evangelho, Ele também fez algumas coisas que o 

fizeram ainda mais crível. Ele disse: "Ainda que você não acredita em mim, 

crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim 

e eu no Pai" (João 10.38). Quando Ele afirmou ser Deus e, em seguida, fez 

coisas que só Deus podia fazer, Ele confirmou a Sua divindade e, 

consequentemente, a verdade da Sua mensagem. No dia de Pentecostes, Pedro 

lembrou aos seus ouvintes que "Jesus, o Nazareno [era] um homem aprovado 

por Deus com milagres, prodígios e sinais" (Atos 02:22). 

Deus deu sinais que confirmam semelhantes através dos apóstolos, os primeiros 

pregadores do evangelho depois de o próprio Cristo. Muitos de seus ouvintes, 

sem dúvida, disse: "Por que devemos acreditar neles? Que prova temos de que 

a sua mensagem é de Deus? Sempre houve uma grande quantidade de falsos 

mestres ao redor. Como podemos saber que se trata de verdade?" Então Deus 

deu seu testemunho apóstolos, dando-lhes a capacidade de fazer as mesmas 

coisas que Jesus tinha feito-sinais, prodígios e milagres. E eles, de fato, fazer 

milagres espantosos. Eles ressuscitou os mortos e curou muitas doenças e 

aflições, e através dessas obras maravilhosas que Deus confirmou seu 

ministério. Para discutir com um apóstolo sobre o evangelho, portanto, foi para 

discutir com Deus. Sua pregação e ensino era verdade divina, fundamentada 

por obras miraculosas. 

Como se esta confirmação não bastasse, Deus também deu aos apóstolos 

especiais dons do Espírito Santo, de acordo com sua própria vontade. De 

acordo com sua própria vontade parece ser inserido aqui, em parte, para nos 



impedir de ficar confuso sobre a origem de certos dons espirituais (cf. 1 Cor. 

0:11, 18, 28). 

Dr. Earl Radmacher, presidente do Seminário Batista Conservador Ocidental, 

uma vez me disse da sua receber um panfleto no correio que deu os passos 

necessários para obter o Espírito Santo. Primeiro você fosse dizer duas frases: 

"Louvado seja o Senhor" e "Hallelujah", três vezes mais rápido do que o normal 

por um período de dez minutos. Se você fez isso por muito tempo você iria cair 

em uma língua estranha e, em seguida, receber o Espírito Santo. Isso é tão 

ridículo que é uma blasfêmia. Os dons do Espírito são de acordo com sua 

própria vontade, não os nossos esforços. 

O ponto principal no final do versículo 4 é que os dons dos apóstolos do Espírito 

Santo foram confirmação adicional por Deus de sua mensagem e ministério. Os 

dons mencionados em Hebreus 2: 4 eram dons milagrosos, não prometeu aos 

crentes em geral. Romanos 12 e 1 Coríntios 12-14 representativamente ilustrar 

os dons espirituais nonmiraculous que não se limitaram aos apóstolos. 

Em Atos 14: 3, lemos que Paulo e Barnabé "Passei muito tempo lá [Icônio] 

falando ousAdãoente com confiança no Senhor, que dava testemunho à palavra 

da sua graça, concedendo que os sinais e maravilhas ser feito por suas mãos. 

" Paulo explicou aos cristãos de Roma: "No poder de sinais e prodígios, no 

poder do Espírito, de modo que desde Jerusalém e arredores, até ao Ilírico, 

tenho pregado o evangelho de Cristo" (Rm 15:19). . Como um apóstolo que ele 

tinha o dom de fazer estes milagres. Em outra carta, ele diz: "Os sinais de um 

verdadeiro apóstolo foram realizados entre vós com toda a perseverança, por 

sinais, prodígios e milagres" (2 Cor. 12:12). Estas obras especiais, portanto, 

pertencia exclusivamente para a era apostólica. Eles não eram para durar 

indefinidamente, e eles não são para hoje. 

Quais foram esses dons especificamente? Eu acredito que houve quatro cura, 

milagres, línguas e interpretação de línguas. Estes presentes todos cessou com 

a era apostólica. Eles não têm necessidade de existir hoje, porque não existe 

essa necessidade de confirmar o evangelho. 

Mesmo nos tempos do Novo Testamento essas confirmações foram dadas 

somente para o benefício dos incrédulos. "Assim, as línguas são um sinal, não 

para os fiéis, mas para os incrédulos" (1 Cor. 14:22). Quando a Palavra escrita 

de Deus foi concluída, as outras confirmações cessou. Se alguém vem hoje e 

diz: "Assim diz o Senhor", como você sabe que ele é genuíno? Você verifica o 

que ele diz contra a Escritura. Benjamin Warfield, o grande estudioso da Bíblia, 

disse: "Estes dons milagrosos foram parte das credenciais dos apóstolos como 

os agentes de autoridade de Deus na fundação da igreja. Sua função confirmou, 

assim, eles distintamente na igreja apostólica, e eles necessariamente faleceu 

com que. " 



Assim, os três grandes razões pelas quais um homem não deve negligenciar o 

evangelho da salvação são: o caráter de Cristo, a certeza de um julgamento, e 

para a confirmação de Deus. Deus atestou a este evangelho com sinais, 

maravilhas, milagres e dons espirituais especiais; Mas agora ele atesta que no 

milagre e autoridade de Sua Palavra escrita. 

Que não seja dito de você que você negligenciou Jesus Cristo. A história nos 

diz que a falta de disparar um foguete no momento preciso da noite causou a 

queda de Antuérpia, e libertação da Holanda foi adiada por vinte anos. Apenas 

três horas negligência custar Napoleão na batalha de Waterloo. Negligência da 

salvação de Cristo vai custar-lhe a bênção eterna, alegria eterna, e vai lhe trazer 

juízo condenatório e castigo eterno. Não deriva passado graça de Deus. 

 

5. Recuperação do destino Perdido dos 

homem ( Hebreus 2: 5-9 ) 

Para Ele não sujeitos a anjos do mundo vindouro, sobre o qual 

estamos falando. Mas uma testemunhou algum lugar, dizendo: 

"Que é o homem, para que te lembrares dele, eo filho do homem, 

para que Tu és preocupado com ele Tu o fizeste um pouco menor 

do que os anjos;? Tu coroaste de glória e honra, e puseste sobre 

as obras das tuas mãos; Tu tens todas as coisas sujeitou debaixo 

de seus pés ". Para a submeter todas as coisas para ele, nada 

deixou que não lhe fosse sujeito. Mas agora nós ainda não vemos 

todas as coisas sujeitas a ele. Mas nós vemos que tem sido feito 

por um pouco menor que os anjos, a saber, Jesus, por causa do 

sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, 

pela graça de Deus, provasse a morte por todos. ( 2: 5-9 ) 

Depois de seu apelo urgente em 2: 1-4 para os homens não a salvação negligência, o 

escritor retorna brevemente para sua discussão sobre anjos-como uma introdução ao seu 

ensinamento sobre o destino do homem. Primeiro, ele apresenta uma outra verdade 

surpreendente sobre posição ou cargo em relação a Cristo dos anjos: . Por Ele não 

sujeitos a anjos do mundo por vir, a respeito da qual estamos falando só Deus será 

Soberano do mundo vindouro, outra indicação da sua superioridade aos anjos. Se os anjos 

estão ao lado abaixo de Deus, e Jesus é superior aos anjos, Jesus é, obviamente, Deus. 

Além de continuar a discussão sobre a superioridade de Cristo acima dos anjos, esta 

passagem lida com o destino do homem. O homem de hoje está perdida, totalmente 

perdido. Ao perder seu relacionamento correto com Deus, ele também perdeu o sentido 

da sua existência. Estes versículos nos ensinam o que o destino pretendido do homem é, 

como e por que foi perdido, e como ele pode ser recuperado no Salvador exaltado. 

O destino do homem revelada por Deus 



Primeiro, vemos o destino do homem revelada por Deus. Pois Ele não sujeitos a anjos 

do mundo vindouro, sobre o qual estamos falando. Deus nunca teve a intenção de dar 

anjos governar o mundo por vir. Em vez disso, os anjos são para ministrar àqueles que 

serão herdeiros da salvação ( 1:14 ). No mundo vindouro, anjos estarão servos, e não 

governantes. 

Assunto traduz o grego hupotassō , principalmente um termo que se refere aos soldados 

que arranjam em ordem sob um comandante. Ele também chegou a ser usado para 

qualquer sistema de administração. Deus não vai virar a administração do mundo para vir 

a anjos. Este será o grande e glorioso mundo, o mundo da perfeição. Quem reina nesse 

mundo será glorioso, de fato. Mas não vai ser anjos. Sua superioridade presente sobre os 

homens é temporário. 

A palavra grega traduzida mundo no versículo 5 não é o termo geral kosmos , que 

significa "sistema", ou Aion , que significa "as idades." A palavra usada aqui é muito 

específico; é oikoumene , "a terra habitada". Haverá, portanto, uma terra habitada por 

vir. Amilenistas sustentam que não há futuro reino terreno. Mas este versículo diz 

claramente que essa terra é para vir. Ele não pode estar se referindo a este presente da 

terra, porque ele vai ser mudado significativamente ( Zacarias 14: 9-11. ). Muitos sinais, 

de facto, parecem indicar que a alteração está próximo. 

Não deve, portanto, ser um outro mundo vindouro. O que é isso? É o grande reino 

milenar. A própria terra será diferente e todos os seus habitantes será diferente. Os 

animais serão diferentes, e algumas das pessoas será diferente-redimido e glorificado 

(cf. Is 11: 3-5. ). Mas o ponto que está sendo feito no versículo 5 é simplesmente que este 

novo mundo não será governado por anjos. 

Para obter toda a questão em perspectiva, no entanto, devemos entender que o mundo 

presente, o nosso presente terra habitada, é governado por anjos. O anjo caído chefe é 

Satanás, que também é o príncipe deste mundo ( João 12:31 ; 14:30 ). Sabemos, também, 

a partir de Efésios que este mundo está sob uma tremenda influência 

demoníaca. Demônios são anjos caídos e eles são chamados governantes, as 

competências, as forças mundo de trevas, e as forças espirituais do mal ( Ef. 6:12 ). Não 

só Satanás e seus anjos caídos têm alguma regra neste mundo, mas até mesmo os santos 

anjos têm agora uma espécie de soberania. Daniel 10 conta a história de Michael e outro 

combate santo anjo contra anjos caídos poderosos que estavam influenciando os 

governantes da Pérsia e da Grécia . A regra desta terra, portanto, está agora nas mãos de 

ambos os anjos caídos e santos. Escusado será dizer que este governo "conjunta" envolve 

conflito extremo. 

O homem, no entanto, foi criado como o rei da terra, e no destino final de Deus para ele, 

o homem que um dia será o soberano que o seu Criador projetou ele seja. Por isso, não 

faz sentido argumentar que Cristo não pode ser melhor do que os anjos, porque Ele se 

tornou um homem, pois o homem é menor que os anjos apenas por pouco tempo . Ele 

um dia vai voltar a ser acima deles e vai, de fato, até mesmo julgar os anjos que caíram 

( 1 Cor. 6: 3 ). 

Mas uma testemunhou algum lugar, dizendo: "Que é o homem, 

para que te lembrares dele, eo filho do homem, para que Tu és 

preocupado com ele Tu o fizeste um pouco menor do que os 

anjos;? Tu coroaste de glória e honra, e puseste sobre as obras 

das tuas mãos; Tu tens todas as coisas sujeitou debaixo de seus 
pés ". ( 2: 6-8 ) 



O escritor está dizendo, mas um tem testemunhado em algum lugar não indica que ele 

era ou ignorante ou esquecido da Escritura. Ele, obviamente, sabia que a passagem bem, 

uma vez que ele cita perfeitamente (a partir da Septuaginta, a versão grega do Antigo 

Testamento). E o Salmo 8 , a partir do qual ele cita, os nomes de Davi como seu 

compositor. Ao longo do livro de Hebreus, no entanto, nenhum autor humano é 

mencionado pelo nome. O escritor está tão preocupado que seus leitores judeus entender 

quem realmente escreveu o Antigo Testamento que ele atribui a ninguém, mas Deus. É a 

voz do Espírito Santo que lhe diz respeito; o autor humano é incidental. 

Estes versos citados de Salmo 8 referem-se à humanidade, não para o Messias, que não é 

mencionado na passagem Hebreus até o versículo 9 . Em versos 6-8 , vemos o destino 

planejado de Deus para a humanidade em geral. Mais uma vez o escritor faz bem o seu 

ponto usando o Antigo Testamento. 

Davi se perguntava: "Deus, você já fez isso. Mas por quê? Que é o homem que você tem 

feito tanto por ele?" Quando olhamos para o vasto universo aparentemente interminável 

e depois pensar sobre o pequeno ponto que chamamos de terra no meio de tudo isso, nós, 

também, não pode deixar de perguntar: "O que é o homem? Que direito temos de ser 

muito na mente de Deus? " O salmista continua a responder à sua própria pergunta. "Tu 

o fizeste um pouco menor do que os anjos, ... coroado de glória e de honra, ... nomeou-o 

sobre as obras das tuas mãos, ... todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés." Deus fez o 

homem para ser rei. Tal é o destino do homem. 

Sem dúvida, tanto Davi e o escritor de Hebreus estavam pensando no primeiro capítulo 

do Gênesis. 

Então Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; 

domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a 

terra, e sobre todos os répteis que se arrasta sobre a terra. " E Deus criou o homem à sua 

imagem, à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou; e Deus 

lhes disse: "Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a; e domínio sobre 

os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se move sobre a 

terra." Então Deus disse: "Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente está na 

superfície de toda a terra, e toda árvore que tem fruto que dê semente, que servirão de 

alimento para você, e todos os animais da terra e todas as aves do céu e para cada coisa 

que se move sobre a terra, que tem a vida, tenho dado toda erva verde por alimentos "; e 

assim foi. E Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. ( Gênesis 1: 26-31 ) 

Vejamos Hebreus 2: 6-8 parte por parte. Que é o homem ... ou o filho do 

homem? Alguns levam o filho do homem como uma referência a Cristo, mas eu acho 

que é simplesmente um paralelo com o homem . "Filho do homem" é muitas vezes usado 

no Antigo Testamento para significar a humanidade. Várias vezes, por exemplo, Ezequiel 

é chamado de "o filho do homem", indicando apenas que ele era um ser humano, uma 

parte da humanidade. 

A palavra em questão em grego tem a ver com olhar para alguém com vista a beneficiar 

dele. É muito mais do que simplesmente um desejo ou desejo de bem-estar da 

pessoa. Trata-se de cuidar ativa. A palavra é usada duas vezes em Lucas 1 para descrever 

visitando o seu povo de Deus Israel para redimi-los ( vv. 68 , 78 ). O texto do rei Tiago 

de Hebreus 2: 6 , na verdade, usa "visites." Deus tem, uma preocupação activa envolvidos 

para a humanidade. 



Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos . Quando Deus criou o homem, Ele o fez 

de uma forma menor que os anjos. Não é que ele é menor do que os anjos espiritualmente, 

ou seja menos amado por Deus. E ele não é menor que os anjos em importância para 

Deus. O homem é menor que os anjos só no que ele é físico e eles são espirituais. O que 

isto significa? Apenas isto: os anjos são criaturas celestiais, enquanto o homem está preso 

à terra. Obviamente esta é uma diferença limitante e major, eo homem é, portanto, agora 

de uma classificação mais baixa. Mas há um limite de tempo para essa inferioridade. O 

presente cadeia de comando é temporário. Deus tem um destino para o homem que irá 

elevá-lo ao rei, quando ele estará em pelo menos uma base de igualdade com os anjos. 

O homem está confinado à terra e ao espaço relativamente próxima. Anjos, por outro 

lado, não se limitam ao espiritual. Eles são capazes de vir à Terra à vontade, e tem poder 

sobrenatural e força que mesmo homem sem pecado não tinha. Não só isso, mas só 

comunhão direta do homem com Deus foi o que ele teve com Jesus enquanto Ele estava 

na terra. Os anjos têm acesso contínuo ao trono de Deus. Os anjos são seres espirituais; o 

homem é feito do pó da terra. Depois de Satanás se rebelou, os anjos fiéis foram 

garantidos em santidade para sempre;depois de Adão se rebelou, todos os homens foram 

amaldiçoados com ele. Em Adão, todos morreram ( 1 Cor. 15:22 ). Na época da criação, 

anjos eram perfeitos; homem era apenas inocente. Mesmo em sua inocência, o homem 

tinha a opção de pecado. Ainda mais importante, anjos nunca foram sujeitos a morte como 

homem era. As primeiras palavras de Deus a Adão no jardim do Éden foram: "A partir 

de qualquer árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do 

bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás 

"( Gênesis 2: 16-17 ). 

Na próxima nova terra, as coisas vão ser muito diferente. Em seguida, "os santos do 

Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para sempre, para todas as idades para vir 

.... Então a soberania, o domínio, ea grandeza de todos os reinos debaixo de todo o céu 

serão dados ao povo dos santos do Altíssimo; o seu reino será um reino eterno, e todos os 

domínios o servirão, e lhe obedecem "( Dan 7:18. , 27 ). Homens remidos não só vai 

herdar um reino perfeito, mas um reino eterno, em que, nem os anjos, vai 

governar. Apocalipse 3:21 diz que os crentes vai sentar-se com Cristo em seu trono e 

governar com Ele. Efésios 1:20 diz que Ele reinará sobre os principados e potestades, isto 

é, os anjos. Portanto, se Cristo reina sobre anjos no reino e nós sentar no seu trono com 

Ele, nós, também, reinará sobre anjos. Só por pouco temposão os homens mais baixos 

do que os anjos . Toda a terra será redimido e homem será coroado em Cristo. Essa é a 

promessa para o futuro. 

Agora observe o segundo semestre de Hebreus 2: 7 , Tu coroado de glória e de honra, 

e puseste sobre as obras das tuas mãos . Crown é stephanos , a coroa de honra. Quando 

Deus fez Adão puro e inocente, Ele lhe deu honra e glória. Um dia, Ele vai restaurá-lo. 

"Tu colocar todas as coisas debaixo dos seus pés." Para a 

submeter todas as coisas para ele, nada deixou que não lhe fosse 
sujeito. ( 2: 8 a) 

Trono do rei foi sempre elevado, e todo mundo que entrou em sua presença prostrou-se 

diante dele e às vezes até beijou seus pés. Seus súditos, por isso, foram muitas vezes 

falado como estando sob seus pés. Quando o homem é de um dia dado o direito de 

governar a terra, toda a criação de Deus será colocado sob os pés do homem. Essa é a 

revelação do destino do homem. 



O destino do homem Restrito por Pecado 

Mas agora nós ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. ( 2: 
8 b) 

Algo drástico aconteceu. Revelou o destino do homem foi restringido por Adão e pecado 

de Eva. Para Deus Eva disse: "Multiplicarei grandemente a tua dor no parto, na dor darás 

à luz filhos; ainda o seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará" ( Gênesis 

3:16 ). A dor do parto e a sujeição de uma esposa para seu marido são resultados diretos 

da Queda. Para Adão Deus disse: "Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e 

comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela '; maldita é a terra por tua 

causa; em fadigas comerás dela todos os dias da tua vida Ambos os espinhos e abrolhos, 

deve crescer para você;. e comerás a erva do campo, com o suor do teu rosto comerás o 

pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado; porquanto és pó, e em pó te tornarás 

"( 3: 17-19 ). Em seguida, o homem foi posto para fora do jardim. "Então o Senhor Deus 

disse:" Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem eo mal, e agora, 

para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para 

sempre ' -Portanto o Senhor Deus o enviou para fora do jardim do Éden, para cultivar a 

terra, de que fora tomado "( 3: 22-23 ). Quando Adão pecou, a terra foi corrompido e ele 

imediatamente perdeu seu reino e sua coroa. 

Porque toda a humanidade caiu em Adão, porque ele perdeu seu reino e sua coroa, não 

agora ver a terra sujeita ao homem. A terra originalmente estava sujeita ao homem, e que 

forneceu todas as suas necessidades sem que tenha de fazer qualquer coisa. Ele só tinha 

que aceitar e aproveitar a terra, como o fornecido por ele. Em seguida, tentado por 

Satanás, o homem pecou, e seu tentador usurpou a coroa. Aí você vê a mudança na cadeia 

de comando. O homem caiu no fundo, e a terra, sob o maligno, agora governa o 

homem. Se você prestar muita atenção à ecologia, você sabe que nós não governar este 

mundo; que nos governa. Com toda a nossa tecnologia moderna, temos que lutar 

constantemente contra a terra para a nossa sobrevivência. 

O que mais aconteceu com Adão depois que ele pecou? Primeiro, houve o assassinato 

dentro de sua própria família. Em seguida, houve a poligamia. Nos próximos capítulos de 

Gênesis, lemos sobre a morte. No momento em que chegamos ao capítulo 6, Deus está 

enviando um dilúvio para destruir toda a humanidade, mas uma família. Homem de fato 

havia perdido sua coroa. O príncipe da terra, do sistema do mundo, agora é Satanás. "O 

mundo inteiro jaz no poder do maligno" ( 1 João 5:19 ). Ele governa a terra maldita, que 

por sua vez governa o homem pecador. Quando o homem perdeu sua coroa, ele também 

perdeu o domínio de si mesmo, bem como da terra. Ele estava totalmente pecaminosa e 

tornou-se um escravo do pecado. 

Não só isso, mas o reino animal era agora subserviente ao homem somente por medo, já 

não por afeição. Grande parte do reino animal não era mais capaz de ser domada em 

tudo. O terreno originalmente produzido boas coisas naturalmente e em abundância para 

que o homem tem para a tomada. Agora ele produz espinhos, ervas daninhas e outras 

coisas prejudiciais naturalmente e em abundância. O que quer que as coisas boas homem 

agora recebe da terra vêm apenas pelo esforço cansativo. Extremos de calor e frio, plantas 

venenosas e répteis, terremotos, furacões, inundações, furacões, doenças, guerras, tudo 

isso foram lançados sobre o homem depois da queda. Praticamente tudo o que Deus tinha 

dado para o bem e bênção do homem tornou-se seu inimigo, eo homem vem lutando uma 



batalha perdida desde então. Por milênios, ele mesmo foi morrendo. Agora ele está 

descobrindo que a Terra está morrendo com ele. 

Por incrível que pareça, a própria terra conhece a sua condição. "Para o desejo ansioso da 

criação aguarda a revelação dos filhos de Deus Pois a criação está sujeita à vaidade, não 

por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou." ( Rom. 8: 19-20 ) . Deus 

submetido a terra para essa maldição, a fim de que o homem pode ter problemas 

continuamente. O homem tinha que saber que Deus estava ciente de seu pecado, e ele 

teve que sofrer as consequências, em parte, lutando contra a própria terra que foi projetado 

para ser seu servo. Mas quando o novo reino começa ", também a mesma criatura será 

libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 

Porque sabemos que toda a criação geme e sofre as dores de parto, até ao presente "( vv. 

21-22 ). A terra, consciente de sua maldição que veio com a queda de Adão, está gemendo 

para o dia em que os filhos de Deus se manifestam no reino, para a terra sabe que, também, 

será libertada da corrupção. 

Enquanto isso, o homem está sujeito à terra. Ele planta, mas ele não tem certeza de quem 

vai colher. Ele constrói cidades e casas e barragens e monumentos, mas todos eles estão 

sujeitos à destruição por raios ou terremotos ou inundações ou incêndios ou erosão ou 

simplesmente envelhecimento. O homem vive em perigo a cada hora. Apenas no auge da 

realização profissional, seu cérebro pode desenvolver um tumor, e ele se torna um 

imbecil. Apenas à beira da fama atlético, ele pode ser ferido e tornar-se um paralítico 

desamparado. Ele luta contra si mesmo, ele luta contra o seu próximo, e ele luta contra 

seu terra. Todos os dias lemos e ouvimos da angústia das nações, da impossibilidade de 

acordo entre estadistas em um mundo que definha na política e social conflito, para não 

mencionar as dificuldades econômicas, riscos para a saúde, e as ameaças militares. Nós 

ouvir o gemido de dor de animais irracionais e até mesmo ver a luta de árvores e culturas 

contra doenças e insetos. Nossos muitos departamentos de hospitais, médicos, 

medicamentos, pesticidas, companhias de seguros, bombeiros e policiais, casas-todos 

funeral dar testemunho da terra amaldiçoada. 

Não admira que a criação geme. Mas Deus não quis que fosse dessa maneira; e continuará 

desta forma apenas por pouco tempo, no tempo de Deus. Algum dia, no mundo por vir, 

quando o reino vem, os hospitais serão fechadas, os médicos vão estar fora do negócio, 

bem como a natureza voraz de animais silvestres (e dos seres humanos) será alterado. As 

culturas e as árvores não serão mais infestadas. O jogo da política será longo e guerras 

cessarão. Homem-se redimiu-Man reinar. "E eles suas espadas em arados e suas lanças 

em foices uma nação não levantará a espada contra outra nação, e nunca mais eles vão 

aprender a guerra." ( Is. 2: 4 ). Um dia virá em que, no plano maravilhoso de Deus, o 

domínio que o homem perdido será dado a ele de novo. Remidos de Deus, Seus filhos, 

nunca mais será sujeito à morte. Eles serão como os anjos ( Lucas 20:36 ). No reino eles 

vão, de fato, e reina sobre os anjos. 

O destino do homem recuperado por Cristo 

Mas nós vemos que tem sido feito por um pouco menor que os 

anjos, a saber, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi 

coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, 

provasse a morte por todos. ( Heb. 2: 9 ) 

Isso nos leva ao terceiro ponto. Destino revelado do homem, restrita pelo pecado, foi 

recuperado por Cristo. 



A maldição final perdeu o destino do homem é a morte. Aviso Adão sobre a árvore do 

conhecimento do bem e do mal, Deus disse: "Porque no dia em que dele comerdes se 

certamente morrerás" ( Gn 2:17 ). A cruz conquistou a maldição. O reino será restaurado 

e do homem será dada a coroa novamente. 

Mas como isso pode acontecer? Se todos nós somos pecadores, como podemos nos tornar 

sem pecado? O único pagamento pelo pecado é a morte. "Porque o salário do pecado é a 

morte" ( Rom. 6:23 ). O único homem maneira jamais pode ser um rei novamente é ter a 

maldição removido. A única maneira que a maldição pode ser removida é a aplicação da 

pena a ser pago. Se o homem está a ser restaurado para reinar como um rei, ele deve 

morrer e ressuscitar um novo homem com qualidades soberanos. 

Mas nós ainda perguntar: "Como?" Sabemos que, mesmo sem a revelação de Deus, que 

não podíamos fazer isso nós mesmos. Paulo explica. Falando de Cristo, ele escreve: 

Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos 

também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi 

crucificado com Ele, que o corpo do pecado seja desfeito, que não deve mais ser escravos 

do pecado; para aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos 

com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, havendo Cristo 

ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais morrer de novo é; a morte já não tem 

domínio sobre ele. Para a morte que Ele morreu, Ele morreu para o pecado uma vez por 

todas; mas a vida que Ele vive, Ele vive para Deus. Mesmo assim vós considerai-vos 

mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. ( Rom. 6: 5-11 ) 

I morreu anos atrás. Estou perfeitamente saudável agora, mas eu morri há muito tempo. I 

morreu a morte que Paulo descreve em Gálatas: "Já estou crucificado com Cristo" 

( 2:20 ). No momento em que eu coloquei minha fé em Jesus Cristo, naquele momento 

eu estava identificado com Cristo. Eu morri com Ele na cruz. Por John Macarthur a 

maldição é removido. Eu sou agora um rei. Eu não herdaram meu domínio ainda, mas a 

coroa foi restaurada. E para cada um de vocês que conhece e ama Jesus Cristo, no 

momento em que o receberam, você estava identificado com Ele. Você foram 

crucificados com Ele e fomos sepultados com Ele, e Ele te levantou para uma nova vida. É 

a vida com a maldição removido. 

Em Cristo somos reis. Nós não temos o nosso reino ainda, mas é certo que será o 

nosso. Para os santos do Altíssimo é o reino. Nossos corpos velhos vão cair algum dia, 

mas não vamos morrer. Nossos corpos vão morrer, mas mesmo eles um dia serão 

ressuscitados em uma forma nova e eterna. Nós vamos ser imediatamente liberado para 

entrar na presença de Jesus. Ou, se ele vier de novo antes que isso aconteça para nós, Ele 

vai nos levar com Ele para o reino. 

Para realizar esta grande obra em nosso nome, Jesus tinha de se tornar um homem. Ele 

mesmo teve que ser feito por um tempo menor que os anjos . Para recuperar o domínio 

do homem Ele tinha que provar a morte para o homem. Se um homem morre pelo seu 

próprio pecado, ele está condenado para sempre para o inferno. Mas Cristo veio para 

morrer por nós, porque na Sua morte Ele poderia conquistar a morte. 

E cantavam um cântico novo, dizendo: "Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos; 

porque foste morto, e compra fizeste por Deus para com os teus homens de sangue de 

toda tribo, língua, povo e nação e mil. fez-lhes a ser um reino e sacerdotes para o nosso 

Deus, e eles reinarão sobre a terra ". ( Apocalipse 5: 9-10 ) 



Como você e eu nos identificamos com Jesus Cristo na Sua morte, como nós recebê-Lo 

como Salvador, a maldição é removida, e tornamo-nos co-herdeiros com Ele no reino 

eterno. 

Obviamente, se nós estamos indo para reinar na terra como reis, não terá de ser um reino. 

E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e fez justiça a eles. E vi as almas daqueles que 

foram degolados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e 

aqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte 

nem nas mãos ; e eles vieram à vida e reinaram com Cristo durante mil anos. ( Ap 20: 4 ) 

Quem será sobre esses tronos? Nós, que somos os reis. Seremos reis com o nosso grande 

Rei, o Rei dos reis. O Redentor rei reinará com os Seus santos remidos sobre a terra 

redimida. 

Homem vai ser alterado: 

Agora ele virá sobre isso nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido 

como o chefe das montanhas, e será levantado por cima dos outeiros; e todas as nações 

irá transmitir a ele. E muitos povos virão e dirão: "Vinde, subamos ao monte do Senhor, 

à casa do Deus de Jacó;. Para que Ele possa nos ensinar a respeito de seus caminhos, e 

nós andaremos pelas suas veredas" Porque a lei sairá de Sião, e a palavra do Senhor de 

Jerusalém. E ele julgará entre as nações, e irá proferir decisões para muitos povos; e suas 

espadas em arados e suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra 

outra nação, e nunca mais eles vão aprender a guerra. ( Isa. 2: 2-4 ) 

Os animais serão alterados: 

E o lobo habitará com o cordeiro, eo leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão 

novo eo animal cevado viverão juntos; e um menino vai levá-los .... E a criança de peito 

vai jogar pelo buraco da cobra, ea criança desmamada colocará a mão na cova do 

basilisco. Eles não vão ferir ou destruir em todo o meu santo monte, porque a terra se 

encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. ( Isa 2: 2-4. ; 11: 6 , 8-

9 ) 

Até mesmo as plantas serão alteradas: 

O deserto eo deserto será feliz, e Arabá vai se alegrar e florescer; como o açafrão que irá 

florescer abundantemente e regozijai-vos com alegria e um grito de alegria. ( Is 35: 1-2. ) 

Cristo provou a morte por você e por mim. Ele fez isso para recuperar o nosso destino 

perdido. Se você foi tateando, tentando descobrir por que você existe, eu espero que você 

saiba o motivo agora. Não há nenhuma razão para que sejamos escravos. Não há nenhuma 

razão para que sejamos pobres. Só há razão para sermos reis. 

Os homens hoje ainda perguntam: "O que é o homem?" O idólatra e animista diz: "O 

homem é inferior a aves e animais, até mesmo para os répteis, pedras e paus." E ele se 

curva e adora a cobra. O materialista diz: "O homem é, obviamente, maior do que 

qualquer um dos outros animais, mas ele ainda é apenas o produto do acaso, o resultado 

da seleção natural da evolução." A maioria das pessoas acreditam que tais idéias queridos 

ou igualmente tão tola. Mas Deus diz: "O homem foi criado para ser o rei da terra. Só por 

um pouco de tempo ele tem sido feito menor que os anjos". Algum dia ele vai sentar-se 

no trono de Jesus Cristo e reinarão com Ele em Seu reino. 

Espero que você vai estar lá reinando com Cristo. 



 

6. Nosso Perfeito Salvador (Hebreus 2: 9-

18) 

Mas nós vemos que tem sido feito por um pouco menor que os 

anjos, a saber, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi 

coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, 

provasse a morte por todos. Pois era adequada para ele, para 

quem são todas as coisas, e por meio de quem são todas as coisas, 

em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse o autor da 

salvação deles por meio de sofrimentos. Pois tanto o que santifica 

como os que são santificados, são todos de um só; razão pela qual 

ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: "Eu vou 

proclamar o teu nome a meus irmãos, no meio da congregação 

cantarei Teu louvor." E mais uma vez, "Eu vou colocar minha 

confiança nele." E, novamente, "Eis que eu e os filhos que Deus 

me deu."Desde então, os filhos participam da carne e do sangue, 

também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para 

que pela morte pode tornar impotente aquele que tinha o poder da 

morte, isto é, o diabo; e livrasse todos aqueles que, com medo da 

morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Porque em 

verdade Ele não dá ajuda aos anjos, mas Ele dá ajuda para o 

descendente de Abraão. Por isso, Ele teve que ser feito semelhante 

a seus irmãos em todas as coisas, para que pudesse se tornar um 

sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a 

Deus, para expiar os pecados do povo. Por já que ele mesmo foi 

tentado em que Ele sofreu, Ele é capaz de vir em auxílio daqueles 

que são tentados. (2: 9-18) 

Um artigo de jornal, há alguns anos, saudou a chegada do "Filho de Deus" para 

o mundo. Este salvador proclamada, chamado filho de Deus por seus 

seguidores, era um guru de treze anos de idade. Ele tomou o seu lugar em uma 

longa linha de pretensos messias, teria de ser filhos de Deus, os supostos 

salvadores de um tipo ou outro. Ele entrou para as fileiras de homens como 

Simão, o Mago, que morreu ao permitir-se ser enterrado para que ele pudesse 

subir novamente, como fez Jesus ( Encyclopedia Britannica .) - até salvadores 

modernas, como Hitler e Pai Divino. Algumas delas eram mais influente e mais 

lembrado do que outros, mas todos falharam completamente para viver de 

acordo com as suas reivindicações. E ninguém jamais poderia expiar o pecado. 

Ao estudarmos estes versos, que continuam a mostrar Cristo maiores que os 

anjos, encontramo-nos atraídos para as perfeições de nosso Salvador. E eu oro 

para que aqueles que não receberam Jesus Cristo pode ser irresistivelmente 

atraído a Ele como Ele é visto em Sua grande beleza. 

Há somente um Salvador real, apenas um Salvador perfeito. Ele é Jesus 

Cristo. "E não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo 



do céu que foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos" (Atos 

4:12). Como é que nós sabemos que Jesus Cristo é, de fato, o Salvador perfeito 

e só? Por que devemos acreditar nisso? O que o qualifica? A resposta é dada 

lindamente e completamente em Hebreus 2: 9-18. 

Nascido para morrer 

Mas nós vemos que tem sido feito por um pouco menor que os 

anjos, a saber, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi 

coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, 
provasse a morte por todos. (2: 9) 

Os judeus não podiam compreender a idéia de que Deus se fez homem. Ainda 

menos eles poderiam entender como, o homem que se tornou, ele poderia 

morrer. Como poderia o ungido de Deus, o Messias, ser vítima de 

morte? Consequentemente, onde quer que o evangelho foi pregado aos judeus, 

como em Atos 17, foi necessário explicar por que Cristo teve que sofrer e 

morrer (vv. 2-3). A cruz era um obstáculo sério para eles. Judeus convertidos 

ainda teve dificuldade com esta questão. Como Jesus poderia ser maior do que 

os anjos se os anjos nunca morrer? Como ele podia ser um Salvador se ele 

próprio fosse morto? Estes foram dúvidas persistentes. 

Cristo foi feito por um pouco menor que os anjos , de modo que ele poderia 

se tornar um homem. Ele se tornou um homem para que pudesse morrer. Ele 

veio para morrer por causa de sua morte, e somente a Sua morte, poderia 

realizar a salvação do homem. Aquelas pequenas mãos formado pelo Espírito 

Santo no seio de Maria foram feitas para levar dois grandes unhas. Esses 

pequenos pés foram feitos para subir um morro e ser pregado em uma cruz. Isso 

sagrada cabeça foi feita para usar uma coroa de espinhos, e que o corpo 

concurso envolto em panos foi feito para ser perfurado por uma lança. Para isso 

Cristo veio à Terra. Sua morte foi a coisa mais distante de um acidente. E, 

apesar do mal maligno que o crucificaram, Sua morte foi a coisa mais distante 

de uma tragédia. Era o plano final de Deus para seu filho e seu último dom para 

a humanidade. 

Deus criou o homem à inocência e lhe deu o domínio sobre a terra. O homem 

pecou e imediatamente perdeu o seu domínio. Jesus Cristo veio para morrer 

para remover a maldição para que o homem pudesse recuperar o 

domínio; assim, sua morte foi o mais proposital em toda a história. Ele veio 

para restaurar a coroa para o homem. Mas a coroa não pôde ser restaurado até 

que a maldição foi removido. Se Ele era remover a maldição sobre o homem 

Ele tinha que tomar o lugar do homem, tornando-se um homem a si mesmo. E, 

embora, para este fim, Ele tornou-se menor que os anjos, Ele conseguiu o que 

nenhum anjo jamais poderia ter realizado. 



Havia, na verdade, cinco realizações em um presente. Através de Sua morte, 

Jesus Cristo se tornou nosso Substituto, nossa salvação Autor, o nosso 

Santificador, nosso Satan-Conquerer, e nossa Simpatizante-o perfeito Salvador. 

Nosso Substituto 

Morreu que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Ele morreu em 

seu lugar e em meu lugar; Ele se tornou nosso Substituto. Nenhuma verdade é 

mais básico ao evangelho. Aqui está a primeira e principal razão para a 

encarnação: Aquele que está acima dos anjos se tornando um pouco menor que 

os anjos para que pudesse sofrer a morte em nome de todos. Deixe-me repetir 

brevemente o simples profundidade do evangelho. 

Ezequiel advertiu que "a alma que pecar, essa morrerá" (Ez. 18: 4). A mesma 

verdade é explícita no Novo Testamento: "O salário do pecado é a morte" (Rm 

6:23.). Pecado traz a morte, inevitável e sem exceção. Da esquerda para os seus 

próprios recursos, portanto, o homem não tem perspectiva, mas a morte. Mas 

Deus tem uma outra perspectiva-a Substitute para receber o castigo do homem 

sobre si mesmo, para morrer em lugar do homem. Essa foi a Sua criação em 

enviar a segunda Pessoa da Santíssima Trindade. Cristo se humilhou, veio à 

Terra, e morreu em nosso lugar. No entanto, esta é a doutrina que a teologia 

liberal sempre encontrou a mais repugnante. Seu auto-suficiente centralização 

do homem não vai permitir que um substituto. A morte de Jesus pode ser um 

exemplo bonito e inspirador de morrer por uma causa, do verdadeiro 

mártir; mas ninguém, ele insiste, pode tomar o nosso lugar. Nas Escrituras, no 

entanto, não há evangelho, não uma boa notícia, para além da morte substitutiva 

de Jesus Cristo. Além de Sua morte, não temos como escapar da morte. Hebreus 

2: 9 deixa isso claro. 

Os destinatários da sua humilhação 

O coração da história de resgate é Deus tornando-se homem, a fim de substituir 

a morte do homem e do homem, portanto, livre para a vida com Ele. Essa é a 

simplicidade do evangelho. É impressionante perceber que o Criador dos anjos, 

o chefe dos anjos, o Senhor das hostes Angelicalais, o One adorado pelos anjos 

devem, por nossa causa, por um pouco de tempo, tornar-se menor que os 

anjos . Essa é a humildade suprema; e foi experimentado em nosso nome. 

A extensão de sua humilhação 

Nós vemos a extensão da humilhação de Cristo em Sua morte. Anjos não pode 

morrer; mas Jesus veio para morrer. Ele foi tão longe abaixo anjos que Ele fez 

algo que nunca poderia fazer. Sua morte não foi fácil ou sem custos. Foi uma 

morte sofrimento. Saída de Cristo da terra dos viventes não era calmo e 

tranquilo, mas foi acompanhada de tortura para fora e agonia interior. A morte 



Ele provou foi a maldição do pecado. O que Jesus sentiu ao morrer na cruz foi 

a agonia total de todas as almas no inferno por toda a eternidade juntos, 

sofreram em poucas horas.Toda a punição para todo o pecado de todos os 

tempos que era a profundidade da Sua morte. Ele era culpado de nenhum 

pecado, mas Ele sofreu por todos os pecados. 

O propósito de sua Humilhação 

Deus enviou Seu Filho, e de Seu Filho voluntariamente veio, para morrer para 

redimir o homem. "Mas quando a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, 

nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de que pudesse resgatar os que 

estavam sob a lei" (Gal. 4: 4-5). Jesus Cristo na Sua morte determinou a morrer 

como um substituto para todos. E é somente pela morte de degustação Filho 

como um homem para o homem que estamos livres da morte. Historicamente, 

os reis tiveram alguém saborear sua comida para protegê-los de possíveis 

intoxicações. A taça de veneno que pertencia a nós foi drenado até a última gota 

de Jesus Cristo. Ele substituiu sua própria morte para o nosso e lançou-nos a 

viver com Deus. 

O motivo de sua humilhação 

Que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. O que mudou-se Jesus 

Cristo, para sofrer por nós? Foi sem graça, bondade. O que nós não merecemos 

(salvação) que recebemos, e que nós merecemos (morte) não recebemos. Essa 

é a graça. E o que pede a graça? Amor.Amor-Amor-ilimitada solicitado 

trabalho gracioso de Cristo em nosso favor. Exclusivamente com base em seu 

próprio amor Jesus morreu. Não principalmente pelas mãos dos homens, ou por 

obra de Satanás, mas pelo plano determinado e presciência de Deus, Ele morreu 

pelos nossos pecados. "Ninguém tomou [Minha vida] longe de mim, mas eu a 

dou por mim mesmo" (João 10:18). Amor do Filho que era um com o amor do 

Pai. "Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que 

Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados" (1 

João 4:10). 

O resultado de sua Humilhação 

O resultado da humilhação de Cristo foi a sua exaltação. Depois que Ele 

realizou a obra da Sua morte substitutiva, Ele foi coroado de glória e 

honra, exaltado à mão direita do Pai. Lá Ele senta em um trono do qual Ele 

reina e reinará para sempre. Ele não se glorificou a si mesmo."Ninguém tira a 

honra de si mesmo, mas o recebe quando é chamado por Deus, assim como 

Aaron estava. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, de modo a 

tornar-se um sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, hoje 

te gerei "(Heb. 5: 4-5). Ele foi assentado "muito acima de todo governo e 

autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, 



mas também no vindouro" (Ef. 1:21), e em Seu nome cada joelho no céu, a 

terra, e debaixo da terra será um arco dia (Fil. 2:10). 

Assim, o escritor diz a seus leitores judeus, e para todos os outros que podem 

ser cético ou escandalizado: "Nós não pedir desculpas por a cruz, nós não 

empurrá-la para debaixo do tapete, para a cruz, não só nos salva, mas 

engrandece o Senhor . Longe de ser algo de que temos vergonha, humilhação e 

morte de Cristo são o que nos gloriamos nas. " Ele é o nosso grande Substituto, 

quem vai agradecer e louvar por toda a eternidade. 

Nossa Salvação Autor 

Pois era adequada para ele, para quem são todas as coisas, e por 

meio de quem são todas as coisas, em trazendo muitos filhos à 

glória, aperfeiçoasse o autor da salvação deles por meio de 
sofrimentos. (2:10) 

A frase que convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e por meio 

de quem são todas as coisas refere-se principalmente a Deus Pai, embora, 

obviamente, refere-se ao Filho também. Foi apropriado significa que o que 

Deus fez através de Jesus Cristo foi consistente com Seu caráter. Foi consistente 

com a sabedoria de Deus. A cruz era uma obra-prima da sabedoria. Deus 

resolveu o problema que nenhuma mente humana ou Angelicalal poderia ter 

resolvido. O que Ele fez também era consistente com sua santidade, porque 

Deus mostrou na cruz seu ódio ao pecado. Ele foi consistente com o Seu poder, 

sendo a maior demonstração do poder já manifestado. Cristo suportou por 

algumas horas o que vai levar uma eternidade para os pecadores não 

arrependidos de suportar. Ele foi coerente com o seu amor, em que Ele amou 

tanto que deu o Seu Filho único para a sua redenção do mundo. Finalmente, o 

que Ele fez foi consistente com a Sua graça, porque o sacrifício de Cristo foi 

substitutiva. A obra da salvação foi totalmente consistente com a natureza de 

Deus. Era totalmente adequado para ele ter feito o que fez. 

O que era apropriado para o Pai foi igualmente adequado para o 

filho. Humilhação sofrimento de Cristo em prol da salvação do homem era 

consistente com sua natureza amorosa e graciosa. Apesar de todas as coisas 

eram tanto para Ele e por meio dele, ele ficou por um tempo menor que os 

anjos, a fim de trazer muitos filhos à glória e se tornar o perfeito autor da 

salvação deles por meio de sofrimentos. Aqui está a segunda perfeição que 

Sua humilhação accomplished- Autor da salvação. Jesus tinha de se tornar um 

homem e ele teve que sofrer e morrer, a fim de ser o fornecedor perfeito de 

salvação. 

A palavra grega para autor é archegos , literalmente, um "pioneiro" ou 

"líder". Em Atos 3:15 e 5:31 do termo, usado em ambas as vezes de Cristo, é 



traduzida como "Príncipe". Ele sempre se refere a alguém que envolve outras 

pessoas em seu esforço. Por exemplo, ele é usado de um homem que começa e 

dirige uma família, na qual os outros são nascidos ou casados. Ele é usado de 

um homem que funda uma cidade, na qual outros vêm para viver. Era de uso de 

um pioneiro que abriu caminho para outros seguirem. Os archegos nunca 

pararam nas dando ordens traseiras. Ele estava sempre na frente, conduzindo e 

dando o exemplo. Como o supremo archegos , Cristo não resiste às ordens 

traseiros dar. Ele está sempre diante de nós, tão perfeito Líder e perfeito 

exemplo. 

Ele viveu para nós o padrão de perfeita obediência. ". Embora sendo Filho, 

aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, 

tornou-se a todos aqueles que Lhe obedecem fonte de salvação eterna" (Heb. 5: 

8-9). Por Sua própria obediência Ele estabeleceu o padrão perfeito para nós. Ele 

também definir-nos o padrão para o sofrimento. "Para você ter sido convocada 

para este fim, uma vez que também Cristo padeceu por vós, deixando-vos 

exemplo para que você siga seus passos" (1 Pe. 2:21). 

Para a maioria das pessoas, a vida torna-se mais ansioso e terrível no ponto de 

morte. Esse é o ponto além do qual não podemos ir uma única etapa por nós 

mesmos. Mas o autor de nossa salvação nos promete que "porque eu vivo, vós 

também vivereis" (João 14:19). Última pergunta do mundo é: "Alguém morte 

nunca traiu?" - Ao qual a Bíblia responde: ". Sim, Jesus Cristo" A segunda 

pergunta mais importante é: "Se ele fez, que Ele deixar o caminho aberto para 

mim?" - Ao qual a Bíblia também responde, "Sim". Ele fez deixar o caminho 

aberto. Tudo o que temos a fazer é colocar nossa mão na sua mão e ele vai nos 

levar de um lado da morte para o outro. Quando aceitamos como nosso 

Salvador, podemos dizer com o apóstolo Paulo: "Ó morte, onde está tua vitória? 

Ó morte, onde está o teu aguilhão?" (1 Cor. 15:55). 

Como o grande pioneiro da redenção, Ele abriu o caminho através da morte e 

ressurreição. Ele disse: "Eu sou a ressurreição ea vida; quem crê em mim viverá 

ainda que morra, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá" (João 

11: 25-26). Deus fez com que Cristo por mais um pouco menor que os anjos, 

de modo que ele pudesse vir até nós, ser nossos archegos -Nossa Pioneer 

espiritual e Example-e trazer-nos ao Pai. 

O nosso Santificador 

Pois tanto o que santifica como os que são santificados, são todos 

de um só; razão pela qual ele não se envergonha de lhes chamar 

irmãos, dizendo: "Eu vou proclamar o teu nome a meus irmãos, 

no meio da congregação cantarei Teu louvor." E mais uma vez, 

"Eu vou colocar minha confiança nele." E, novamente, "Eis que 
eu e os filhos que Deus me deu." (2: 11-13) 



Além de se tornar nosso Substituto e Autor da salvação, Ele se tornou nosso 

Santificador, Aquele que nos faz santos. A partir de nossa própria perspectiva 

e experiência, é claro, é difícil pensar em nós mesmos como santo. O pecado é 

muito com a gente. No pensamento e na prática estamos longe de santo. Mas 

na nova natureza, somos perfeitamente santo. Diante de Deus, aqueles que estão 

em seu Filho são santos. Nós não podemos agir santo, mas somos santos, 

exatamente como uma criança que muitas vezes não age como o pai ou agradar 

seu pai ainda é criança de seu pai. Somos santos no sentido de que diante de 

Deus a justiça de Cristo tem sido aplicado e imputado em nosso favor. "Nós 

temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, uma vez por 

todas" (Heb. 10:10). Nós fomos santificados, por meio de Seu sacrifício, e 

tornaram-se os que são santificados . 

Cristo removeu a possibilidade de pecaminosidade posicional. "Porque com 

uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados" (Heb. 

10:14). Estamos, portanto, tão pura posicionalmente como Deus é puro, como 

justo posicionalmente como Cristo é justo, e temos o direito de ser chamado de 

irmão de Jesus Cristo, porque nós agora compartilhar na Sua justiça. Tais são a 

maravilha e bondade da graça de Deus. "Ele fez Aquele que não conheceu 

pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo" 

(2 Cor. 5:21). 

O Santificador e os santificados agora têm um Pai , e do Santificador não se 

envergonha de chamar os santificados Seus irmãos. O que uma verdade 

esmagadora! Como humilhante ter o Filho de Deus nos chamar irmãos e não 

ter vergonha disso. Conquistando o pecado através da Sua morte, Ele quebrou 

o domínio do pecado sobre nós e colocou a Sua justiça eterna em nós. Nós 

somos "co-herdeiros de Cristo" (Rom. 8:17), porque a Sua santidade é agora a 

nossa santidade. Sua justiça, não só nos torna santos, mas nos faz Seus 

irmãos. Esta é a única maneira que uma pessoa pode se tornar um irmão de 

Cristo, e, portanto, um filho de Deus. Nós não nascemos na família divina, 

apenas renascer para ele. 

A experiência prática da vida de um cristão, é claro, inclui o pecado; mas a 

realidade de posicionamento de sua nova natureza é a santidade. "Nele [que] 

foram feitas completa" (Col. 2:10), posicionalmente e na natureza perfeita. A 

Proposito básica, primordial de nossas vidas agora é tornar-se na prática o que 

estamos nessa nova perfeição e posição. Agora que somos irmãos de Cristo, 

filhos de Deus, devemos viver como ele. 

Você pode imaginar o fato de Deus ser feliz de ser chamado o Deus de 

vocês? No entanto, Ele é, não por causa de quem você é em si mesmo, mas por 

causa de quem você é em Cristo. O escritor de Hebreus diz de crentes mais tarde 

na carta, ". Mas como ela é, desejam uma pátria melhor, isto é a celestial Por 

isso, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque Ele preparou 



uma cidade para eles" (Heb. 11:16). Quando percebemos que Jesus não se 

envergonha de nos chamar de irmãos e que Deus não é vergonha de dizer: "Eu 

sou o seu Deus", que deve emocionar nossos corações. E deve fazer-nos ainda 

mais consciente de que é na justiça de Jesus Cristo, que estamos e não em nossa 

própria, que na melhor das hipóteses é "como trapo da imundícia" (Isaías 64: 

6.). No entanto, como estranho e triste que, embora Deus nunca se envergonha 

de nos chamar de seu, somos tantas vezes vergonha de chamá-lo nosso. Quantas 

vezes somos nós honestamente capaz de dizer com Paulo: "Porque não me 

envergonho do evangelho"? 

Irmandade começou depois da Cruz 

O Senhor Jesus nunca chamou seus irmãos pessoas do outro lado da cruz. Antes 

Calvário Chamou-os discípulos ou amigos ou ovelhas, mas nunca irmãos. Por 

quê? Porque eles não poderiam ser verdadeiramente irmãos até depois da cruz, 

quando seu pecado foi pago e Sua justiça foi imputada a eles. Só então eles se 

tornam irmãos espirituais do Senhor. Assim que Jesus ressuscitou dentre os 

mortos, Ele disse a Maria: "vai para meus irmãos." Pela primeira vez ele 

chamou os seus discípulos irmãos. 

E mais uma vez, "Eu vou colocar minha confiança nele." E, 
novamente, "Eis que eu e os filhos que Deus me deu." (2:13) 

Jesus, quando Ele estava neste mundo, aprendeu a obediência da fé, e, assim, 

tornou-se o perfeito Salvador. Mesmo no Antigo Testamento revelou que Cristo 

colocou sua confiança no Pai. Na mesma passagem, também foi revelado que 

seus irmãos faria o mesmo : Eis que eu e os filhos que Deus me deu. Jesus 

Cristo não é o nosso irmão por causa de nossa natureza comum, uma vez que 

Ele é divino e nós somos humanos. Pela mesma razão, Ele não é nosso irmão 

por causa da sabedoria ou poder comum. Ele é o nosso irmão por causa da 

justiça comum e fé comum no Pai. 

Que coisa maravilhosa para perceber que quando somos chamados a andar pela 

fé, para submeter-se a Deus e viver em total dependência dEle, somos chamados 

a seguir o caminho que Jesus andou. Isso é exatamente o que Ele fez. "O Filho 

não pode fazer nada de si mesmo, a menos que seja algo que Ele vê o Pai fazer; 

porque tudo quanto ele faz, essas coisas também o Filho faz da mesma maneira" 

(João 5:19). Brotherhood com Jesus significa que possuímos a Sua justiça e que 

andamos por fé, como fez. 

Nossa Satan-Conqueror 

Desde então, os filhos participam da carne e do sangue, também 

ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela 

morte pode tornar impotente aquele que tinha o poder da morte, 



isto é, o diabo; e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, 

estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. (2: 14-15) 

Compartilhar é do grego Koinonia que significa ter comunhão, a comunhão, 

ou parceria. Trata-se de ter algo em comum com os outros. Todos os seres 

humanos têm a carne eo sangue . Neste somos todos iguais. É a nossa natureza 

comum. Mas partilharam é de uma palavra, muito diferente metechō , que tem 

a ver com a tomada de posse de algo que não é, naturalmente, a própria 

espécie. Nós, por natureza, são carne e sangue; Cristo não era. No entanto, Ele 

voluntariamente tomou conta de algo que não pertencem naturalmente a 

Ele. Ele acrescentou a Si nossa natureza, a fim de que pudesse morrer em nosso 

lugar, e para que possamos ter de segurar a natureza divina, que não pertencem 

a nós (cf. 2 Ped. 1: 4). 

Obviamente, o poder de Satanás sobre nós tinha que ser quebrado para que nós 

para ser trazido a Deus. Energia primária de Satanás sobre o homem e arma 

suprema contra ele é a morte. Pecado, é claro, dá a Satanás o seu poder sobre 

nós; mas o próprio poder é a morte. 

Assim, a este respeito, por que Cristo se fez homem? Por que Ele morreu? Que 

por sua morte, tornar impotente aquele que tinha o poder da morte, isto é, 

o diabo . A única maneira de destruir Satanás era para roubar-lhe a 

arma, morte morte Estigmatização física, a morte espiritual, a morte 

eterna. Satanás sabia que Deus exigia a morte para nós por causa do pecado. A 

morte tornou-se o mais certo fato da vida. Satanás sabia que os homens, se eles 

permaneceram como estavam, iria morrer e ir para fora da presença de Deus no 

inferno para sempre.Satanás quer agarrar os homens até que eles morram, 

porque uma vez que eles estão mortos a oportunidade para a salvação se foi 

para sempre. Os homens não podem escapar após a morte. Então, Deus teve 

que arrancar de Satanás o poder da morte. E para esse fim veio Jesus. 

Se você tem uma arma mais poderosa do que o seu inimigo, sua arma se torna 

inútil. Você não pode lutar contra uma metralhadora com um arco e 

flecha. Arma de Satanás é extremamente poderoso. Mas Deus tem uma arma 

ainda mais poderosa: a vida eterna, e com isso Jesus destruiu a morte. O 

caminho para a vida eterna é através da ressurreição, mas o caminho para a 

ressurreição é através da morte. Então, Jesus teve de experimentar a morte antes 

que Ele pudesse ser ressuscitado e, assim, dar-nos a vida. Morrer de Jesus 

destruiu a morte. Como? Ele foi até a morte, através da morte, e saiu do outro 

lado, conquistando assim ele. Então, ele poderia dizer: "Porque eu vivo, vós 

também vivereis" (João 14:19). A ressurreição de Jesus Cristo oferece o crente 

com a vida eterna. É a única coisa que poderia ter feito isso. A morte é o poder 

do domínio de Satanás, e quando Jesus quebrou o poder de Satanás Ele também 

quebrou seu domínio. 



E livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam sujeitos 

à escravidão por toda a vida. (2:15) 

A única coisa que assusta as pessoas mais do que qualquer outra coisa é a 

morte. É um medo horrível, o rei dos terrores. Mas quando recebemos Jesus 

Cristo, a morte não detém mais medo. Temos sido libertado da escravidão do 

medo da morte, e, em vez disso, na verdade, olhar para a frente. Dizemos com 

Paulo: "Porque para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro" (Fl. 1:21) e "Ó 

morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão?" (1 Cor. 

15:55). A morte já não tem qualquer receio, pois simplesmente nos libera na 

presença do nosso Senhor.Por quê? Porque nós colocamos nossas mãos para as 

mãos do vencedor da morte, e Ele vai nos levar a um lado da sepultura e sai 

pelo outro. Ele nunca poderia ter feito isso se ele não tivesse se tornado um 

pouco menor que os anjos . 

Nossa Simpatizante 

Porque em verdade Ele não dá ajuda aos anjos, mas Ele dá ajuda 

para o descendente de Abraão. Por isso, Ele teve que ser feito 

semelhante a seus irmãos em todas as coisas, para que pudesse se 

tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas 

concernentes a Deus, para expiar os pecados do povo. Por já que 

ele mesmo foi tentado em que Ele sofreu, Ele é capaz de vir em 
auxílio daqueles que são tentados. (2: 16-18) 

Cristo não veio para redimir os anjos, mas homens. Então, Ele tomou sobre Si 

a forma de os descendentes de Abraão e tornou-se um judeu. "Que estranho de 

Deus para escolher os judeus", alguém brincou. Gostaríamos de saber por que 

ele escolheu-los e não alguma outra raça ou nação sobre quem mostrar Seu 

favor especial. Mas se ele tivesse escolhido algum outro grupo, gostaríamos de 

pedir a mesma pergunta sobre eles. Ele simplesmente escolheu-los em Sua 

soberana vontade por amor. "O Senhor não tomou prazer em vós nem vos 

escolheu porque você era mais numerosos do que qualquer um dos povos, pois 

você era o menor de todos os povos, mas porque o SENHOR vos amava e 

manteve o juramento que fez aos seus antepassados "(Deut. 7: 7-8). 

Mais uma vez o escritor responde à pergunta: "Se Jesus é Deus, por que Ele se 

tornou um homem?" Ele veio para substituir os homens, para reconciliar os 

homens com Deus, para prepará-los para a presença de Deus e para destruir a 

morte. Mas, além disso ele também veio para ajudar o reconciliou quando são 

tentados. Ele queria sentir tudo o que sentimos para que Ele pudesse ser 

misericordioso e compreensão, assim como um fiel, sumo sacerdote . Ele veio 

não só para nos salvar, mas a simpatizar com a gente. 

Em suas cartas a Timóteo, Paulo deu palavras de conselho e encorajamento a 

seu jovem amigo a respeito de muitas coisas, sua saúde, seus críticos, seu bem-



estar moral e espiritual. Mas tudo do seu conselho talvez pudesse ser resumida 

nestas palavras na segunda carta: "Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado 

dentre os mortos, descendente de Davi" (2 Tim. 2: 8). Paulo estava dizendo, 

com efeito, "Lembre-se de Jesus Cristo em sua humanidade, Timoteo. Lembre-

se que, onde quer que vá, Ele esteve lá antes de você. Você pode obter de 

joelhos quando as coisas ficam difíceis e você pode orar," Senhor, Tu sabes o 

que você passou quando você estava aqui. Eu estou passando por isso agora '. E 

Ele vai dizer: "Sim, eu sei." 

Quando você tem um problema, ele é maravilhoso para ser capaz de falar com 

o divino que já passou por isso e vir através de êxito. Outras pessoas podem ser 

o entendimento, mas eles não conseguem entender completamente. Jesus veio 

para identificar conosco, para experimentar o que nós 

experimentamos. "Porque não temos um sumo sacerdote que não possa 

compadecer-se das nossas fraquezas, mas aquele que foi ele tentado em todas 

as coisas como nós somos, mas sem pecado" (Hb. 4:15). Ele se tornou nosso 

Simpatizante, misericordioso e fiel sumo sacerdote . Ele estava com fome, 

Ele estava com sede, Ele foi vencida pelo cansaço, ele dormia, Ele foi ensinado, 

ele cresceu, ele amava, foi surpreendido, Ele estava feliz, Ele estava com raiva, 

ele estava indignado, ele era sarcástico, se indignou , Ele estava preocupado, 

ele foi superado por eventos futuros, exerceu fé, Ele leu as Escrituras, Ele orou, 

Ele suspirou em seu coração quando viu outro homem na doença, e Ele chorou 

quando Seu coração doía. 

Jesus sentiu tudo o que sempre vai sentir-e muito mais. Por exemplo, Ele sentiu 

a tentação de um grau que não poderíamos experimentar. A maioria de nós 

nunca se sabe o grau completo da tentação resistível, simplesmente porque 

geralmente sucumbem muito antes de que grau for atingido. Mas desde que 

Jesus nunca pecou, Ele tomou a medida plena de todas as tentações que vieram 

a Ele. E Ele foi vitorioso em todas as provas. 

Por que Ele passar por isso? Ele fez isso para que pudesse se tornar um sumo 

sacerdote misericordioso e fiel que poderia compadecer das nossas 

fraquezas e quem poderia vir em auxílio daqueles que são tentados. O nosso 

não é um Deus cósmico, poderoso e santo, mas indiferente. Ele sabe onde nós 

ferimos, onde somos fracos, e onde somos tentados. Ele é o Deus que podemos 

ir, não só para a salvação, mas por simpatia. 

Este é o nosso Salvador. O Salvador perfeito. Nosso Substituto, nossa salvação 

Autor, o nosso Santificador, nosso Satan-Conqueror, e nossa Simpatizante. O 

que um Salvador Ele é. Não há nenhum outro. 



 

7. Jesus maior que Moisés (Hebreus 3: 1-

6) 

Por isso, santos irmãos, participantes da vocação celestial, 

considerai Jesus, o Apóstolo e Sumo Sacerdote da nossa 

confissão. Ele foi fiel àquele que o constituiu, como também o foi 

Moisés em toda a casa. Pois ele é tido por digno de tanto maior 

glória do que Moisés, apenas tanto como o construtor da casa tem 

mais honra do que a casa. Porque toda casa é edificada por 

alguém, mas o construtor de todas as coisas é Deus. Ora, Moisés 

foi fiel em toda a casa, como servo, para testemunho das coisas 

que se haviam de anunciar mais tarde; mas Cristo foi fiel como 

Filho sobre a casa de qual casa somos nós, se nos ativermos a 

nossa confiança e orgulho da nossa empresa esperança até o 
fim. (3: 1-6) 

Depois de ter visto a supremacia exaltado de Jesus, que é melhor do que os 

profetas e os anjos, que são agora mostrados como Ele é melhor do que Moisés, 

aquele através do qual a primeira aliança veio. 

A grandeza de Moisés 

Estes seis primeiros versos apresentar a doutrina em que a exortação do restante 

do capítulo é construído. A fim de entender a exortação, precisamos entender a 

premissa; e para entender a premissa, é preciso rever o que os judeus daquela 

época pensei sobre Moisés. Para apreciar como, por que e em que medida Jesus 

é melhor do que Moisés, precisamos ver o quão importante Moisés era mesmo 

antes disso. Mesmo antes disso, precisamos perguntar por que é necessário para 

provar que Jesus é melhor do que Moisés? 

Moisés era considerado pelos judeus muito acima de qualquer outro judeu que 

já viveu. Deus havia milagrosamente o protegia como um bebê e pessoalmente 

previsto o seu enterro. Entre esses dois pontos em sua vida são milagre após 

milagre após milagre. Ele era o homem a quem Deus falou face a face. Ele tinha 

visto a própria glória de Deus e, de fato, tinha até esta glória refletida em seu 

rosto por um breve tempo. Depois que ele desceu do Sinai, "A pele do seu rosto 

resplandecia por causa de sua fala com Ele" (Ex. 34:29). Ele foi o único que 

levou Israel para fora do Egito. Como Paulo enfatiza em Romanos 2, os judeus 

tinham grande confiança na lei. Os mandamentos e rituais do Antigo 

Testamento eram as suas prioridades supremas, e para eles Moisés e da lei eram 

sinônimos. O Novo Testamento muitas vezes refere-se aos mandamentos de 

Deus como a "lei de Moisés" (Lucas 02:22; Atos 13:39; e outros). Moisés não 

só trouxe os Dez Mandamentos, mas ele também escreveu todo o Pentateuco, 



que estabelece as leis levíticas e outros que governavam tudo o que os judeus 

fizeram. Moisés deu os planos para o Tabernáculo e da Arca da Aliança. 

Alguns judeus acreditavam que Moisés foi maior do que os anjos. Deus falou 

com os profetas em visões, mas a Moisés Ele falou face a face. Ele falou com 

ele em uma sarça ardente. Ele falou-lhe do céu. Ele falou com ele no Sinai e 

escreveu os mandamentos com um dedo de fogo.Ele era, acima de todos os 

outros, um homem de Deus. 

No entanto, nesta passagem de Hebreus o Espírito Santo convida leitores 

judeus, especialmente, a olhar para Jesus. Moisés era realmente grande; mas 

Jesus é muito maior. Jesus mostra-se superior a Moisés no escritório, no 

trabalho, e em pessoa. Em seu escritório, ele é o Apóstolo e Sumo 

Sacerdote. Em seu trabalho, ele é o construtor da casa. Em sua pessoa, Ele é o 

Filho. 

Superior Escritório de Jesus: Como Apóstolo e Sumo 

Sacerdote 

Por isso, santos irmãos, participantes da vocação celestial, 

considerai Jesus, o Apóstolo e Sumo Sacerdote da nossa 
confissão. (Heb. 3: 1) 

O Espírito Santo estava falando diretamente para os judeus cristãos que estavam 

olhando para Jesus com um olho, mas olhando para trás ao judaísmo com a 

outra. A palavra, portanto, sempre remete a algo anterior. "Com base no que eu 

acabei de dizer," o escritor está dizendo: "considerar Jesus . " O 

termo considerar ( katanoeō ) implica atenção e observação contínua. A idéia 

é: "Coloque sua mente em Jesus e deixá-lo permanecer lá, que você pode 

entender quem ele é eo que Ele quer." 

Sua recuperação de perder o destino do homem, Sua humilhando-se e tornar-se 

nosso substituto, nosso autor da salvação, o nosso Santificador, nosso Satan-

Conqueror, e nossa Simpatizante-todos estes mais de qualificá-lo para a 

consideração mais séria possível. Jesus é o supremoapóstolo , o enviado-One 

de Deus, e o perfeito Sumo Sacerdote . Ele é poderoso, Simpático, 

misericordioso, fiel, salvar, reconciliador, protetor, útil, fraternal. Com base no 

que Ele é e o que Ele fez, cada pessoa deve considerar-Lo. Cada pessoa deve se 

concentrar sobre a suficiência absoluta de Jesus e largar tudo. Temos um 

novo Sumo Sacerdote e um novo Enviados-One de Deus. Ele é tudo o que vai 

precisar. O que uma mensagem incrível. 

Santos Irmãos são fiéis companheiros 



Como crentes, somos irmãos com Cristo, porque nos identificamos com ele, 

como filhos adotivos do Pai celeste. Muitas pessoas que estudam o livro de 

Hebreus ter assumido, portanto, que ele deve ter sido escrito exclusivamente 

para os cristãos, uma vez que os leitores são tão frequentemente mencionado 

como "irmãos". Mas a Escritura reconhece tipos de fraternidade que não seja 

espiritual. Tanto Pedro (Atos 2:29) e Paulo (Atos 13:38), por exemplo, se 

dirigiu companheiro descrente judeus como "irmãos". Mas santa 

irmãos refere-se a outros cristãos, para aqueles que são verdadeiros 

irmãos. Esta passagem particular é escrito para os cristãos, irmãos judeus santos 

em Cristo. "Pois tanto o que santifica como os que são santificados, são todos 

de um mesmo Pai, razão pela qual ele não se envergonha de lhes chamar 

irmãos" (Hb. 2:11). Estes eram irmãos espirituais, santificado diferenciam, e 

santificados em Cristo. 

Esta seção é escrita para participantes da vocação celestial, que desejavam 

um país celestial (11:16), e que tinha vindo para a Jerusalém celeste 

(12:22). Todas estas bênçãos mostrar a superioridade do cristianismo ao 

judaísmo. Judaísmo era uma terrena chamando com uma herança terrena. O 

cristianismo é um chamado espiritual e celestial com uma herança espiritual e 

celestial. É, portanto, muito superior. 

Paulo disse: "Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus 

em Cristo Jesus .... Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também 

aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo" (Fl 3:14., 20). Nosso verdadeiro 

lar está no céu e nós vivemos espiritualmente agora nos lugares celestiais (Ef. 

1: 3, 2: 6). Como verdadeiros crentes somos irmãos de Jesus por posição e, 

assim, são santos. Estamos apenas a estrangeiros e peregrinos na terra. Nossos 

corpos são neste mundo, mas nós realmente não pertenço aqui. 

O escritor está dizendo aos seus leitores judeus cristãos: "Vocês são cidadãos 

dos céus, então porque não fazer você deixar de ir as coisas terrenas? Por que 

vocês querem se agarrar aos rituais terrenos, os símbolos da terra, quando você 

tem a realidade celestial? " Como cristãos, não precisamos ritual religioso, 

porque temos a realidade espiritual. Jesus disse que agora, isto é, uma vez que 

Ele veio-quem quer adorar o Pai em verdade, devem fazê-lo em espírito e em 

verdade, não em rituais e cerimônias (João 4:23). Não há lugar no cristianismo 

bíblico para externalism porque os cristãos têm acesso contínuo a realidade 

espiritual. 

Todos nós, às vezes, somos tentados a pensar que os nossos trabalhos e nossos 

adereços religiosos são de suma importância. Mesmo quando nós sabemos 

melhor, que muitas vezes se sente mais confortável e "religioso" em, cultos 

familiares tradicionais e quando realizar certos actos religiosos ou boas ações 

que acreditamos que são particularmente agradável a Deus. Sabemos e aceito 

livre graça de Deus completo em Cristo, mas nós pendurar em alguma forma 



de legalismo artificial ao invés de viver uma, controlado por Cristo, vida 

positiva energizada pelo Espírito Santo. Considerando-se e experimentar a 

suficiência de Cristo deve quebrar todos os esforços legalistas, se Judaistic ou 

qualquer outro tipo. 

Para os cristãos, para pendurar em terrenos adereços religiosos não só é 

desnecessário e inútil, mas também espiritualmente prejudicial. Para fazer isso 

nos impede de experimentar a plenitude da nossa nova relação com Deus e de 

ser capaz de segui-lo tão fielmente quanto deveríamos. Essas coisas são 

barreiras, não significa, bênção. Desde crentes participantes da natureza justa 

de Cristo e em Sua vocação celestial, eles vivem em uma existência 

celestial. Eles deveriam concentrar-se em que a existência celeste, não o 

terrestre. Não é apenas os incrédulos que precisa considerar Jesus . Os crentes 

também, não importa o quão maduro, precisa considerar-Lo em tudo o que 

fazem. 

Mantenha seus olhos em Cristo 

Por que precisamos para manter considerando Cristo, quando, como cristãos, já 

estamos nele e identificados com Ele? Simplesmente porque todos nós estamos 

muito longe de descobrir plenamente todas as Suas glórias, todas as Suas 

belezas, tudo o que Ele é. Então, o Espírito diz a nós, como para aqueles 

primeiros crentes, "olhar em Jesus. Manter olhando para Ele e não olhar ao 

redor em todos os rituais e todos os problemas e todas as perseguições. 

Mantenha considerando Jesus. Você não precisa qualquer outra coisa. Ele é 

suficiente para tudo. Agora que você tem a suprema Realidade, mantenha sua 

atenção sobre ele. " 

Pode ter havido um cristão maior do que Paulo, mas eu não posso imaginar que 

ele poderia ter sido. No entanto, este grande apóstolo disse que seu maior desejo 

era o de "conhecê-lo, eo poder da sua ressurreição, ea comunhão dos seus 

sofrimentos, conformando-me com Sua morte; ... Não que eu já tenha 

alcançado, ou que seja perfeito , mas prossigo, a fim de que eu possa alcançar 

aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus "(Fl. 3:10, 

12). Mesmo Paulo não tinha sondado as profundezas completas de Cristo. 

A razão por que muitos cristãos são fracos e preocupado é que eles não mantêm 

considerando Cristo, e força para sua plena e conforto e orientação não são 

deles. O Espírito Santo diz continuamente a cada crente, " Considere Jesus . 

" Quando a vida fica difícil e os problemas parecem não ter solução e tudo vai 

mal e desapontamento e depressão se tornar "normal" e tentações parece 

impossível resistir-coloque o seu olhar em Jesus e mantê-lo lá atentamente até 

que Ele começa a se desenrolar diante de seus olhos em todo o Seu poder 

glorioso. 



Jesus disse: "Aprendei de Mim" (Mat. 11:29). Ele não disse, 

"Aprenda sobre Me ", mas" Saiba a partir de Mim ". Você realmente gosta de 

sua vida cristã? Você se levantar de manhã e dizer: "Senhor, eu não posso 

esperar para ver o que você vai fazer hoje?" Você vai passar o dia e dizer: 

"Senhor, Seu companheirismo e sua presença é emocionante?" Você gosta de 

Jesus Cristo? Você às vezes quer levantar e gritar? Você deve aproveitar-lo 

assim. Mas muitos cristãos não gostam de Jesus. Eles parecem ser miserável e 

infeliz, e eles não sabem nada sobre a sua alegria. Eles podem pensar que a 

única coisa que o Senhor faz por nós é dar uma repreensão ocasional. Eles vê-

Lo dessa maneira porque não andar com ele no dia a dia. Eles não sabem Ele 

ricamente e profunda e intimamente. Eles precisam considerar Jesus e aprender 

com ele. 

Quando eu estava na faculdade, eu usei para pagar cinqüenta centavos para ir 

pela porta dos fundos do salão orquestra em Los Angeles. Gostaria de ir para 

dentro da varanda com dois ou três livros e sentar lá e ouvir um concerto inteiro 

por mim enquanto eu fazia a lição de casa. Eu escutei Bartok e Mussorgsky e 

outros grandes compositores. Enquanto ouvia, comecei a ganhar uma 

apreciação para os mestres. Para quem diz que ele não aprecia boa música ou a 

grande arte, eu diria: "Meu amigo, ir ao salão de orquestra e do museu de arte e 

ficar lá até que você goste." Você tem que aprender a amar os mestres. Você 

tem que aprender a reconhecer e desfrutar de grande beleza e genialidade. 

Se você quiser desfrutar de Jesus você tem que ficar com ele até você aprender 

a desfrutá-Lo. Fique lá até que sua vida cristã é uma emoção atrás da outra. Até 

a todo momento de cada dia é a alegria em cima alegria em cima 

alegria. Considere-Lo. Concentre sua atenção nele. 

Quando Timoteo ainda era um jovem, ele começou a ter problemas de 

estômago. Paulo aconselhou-o a tomar um pouco de vinho (1 Tm. 5:23). Entre 

outras coisas, ele estava sendo criticado por alguns dos cristãos de Éfeso. Ele 

ficou desanimado e estava doendo. Em sua segunda carta a seu filho na fé, 

Paulo diz a Timóteo para continuar, para ser como um bom soldado, um atleta 

bem treinado, um fazendeiro muito trabalhador (2 Tim. 2: 3-6). Mas seu 

conselho mais importante era: "Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre 

os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho" (2: 8). Há muitas 

coisas práticas, como tomar remédios quando estamos doentes, que os cristãos 

podem e devem fazer. Mas quando nos deparamos com problemas espirituais, 

problemas graves, problemas insuperáveis, a prescrição é realmente vale a pena 

"Lembre-se de Jesus Cristo. Olhar sobre ele. Aprender com ele." 

Em Hebreus 12: 1-2, o escritor diz: "Portanto, uma vez que temos uma tão 

grande nuvem de testemunhas que nos cercam, vamos também deixar de lado 

todo embaraço, eo pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com 

perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor 



e consumador da fé. " Se vamos a correr a corrida cristã, temos de olhar para 

Jesus. 

Corri os 100 e 220 jardas traços na faculdade. Aprendemos muito em breve que 

você não pode executar enquanto assistia seus pés. Você olha para a 

frente. Quando corremos sprints vamos definir os nossos olhos na fita, e 

mantivemos nossos olhos sobre ele até o fim. Olhando para o tape ajudou a 

motivar o desejo de vencer e nos manteve indo na direção certa. Ele também 

manteve a nossa atenção de nós mesmos e aqueles que funcionam junto a 

nós. Quando estamos correndo na corrida cristã, devemos tirar nossos olhos de 

nossos pés, tirá-los nós mesmos, e fora os que nos rodeiam. Nós olhamos para 

Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé. Olhamos para ele e então somos 

capazes de executar. Olhando para ele sabemos por que estão em execução e 

em que estão em execução, e têm o poder ea alegria para continuar correndo. 

Cristo Apóstolo 

Jesus é para ser considerada como o Apóstolo e Sumo Sacerdote da nossa 

confissão. O fato de que Ele é tanto deles é a primeira forma em que Ele é 

superior a Moisés . Embora ele nunca foi chamado como nas Escrituras, Moisés 

poderia ser considerado um apóstolo Antigo Testamento, no sentido básico da 

palavra. Apostolos significa "enviado" e foi um título usado frequentemente 

para embaixadores oficiais. Neste sentido Moisés foi apóstolo de Deus, Sua 

enviou-one para trazer Seu povo a lei e da aliança. Mas Jesus era tanto Apóstolo 

e Sumo Sacerdote . Ainda que Moisés poderia ele considerado um tipo de 

apóstolo, ele não era um sacerdote em tudo, muito menos sumo sacerdote. Jesus 

é superior a Moisés no escritório, porque Ele tem dois escritórios, enquanto que 

Moisés tinha apenas um. 

Mesmo no ofício de apóstolo, Jesus é superior-primeiro lugar, porque Ele 

trouxe um melhor pacto, e segundo, porque Ele próprio era o sacrifício que fez 

a melhor aliança eficaz. Jesus é o supremo apóstolo , o supremo Enviados-One 

de Deus. 

Quais são as características de um apóstolo ou um embaixador? Primeiro, ele 

tem os direitos e o poder ea autoridade do governante que o envia. Jesus veio 

no poder de Deus, com toda a graça de Deus, todos do amor de Deus, todos da 

misericórdia de Deus, todos da justiça de Deus, e todos do poder de Deus. Em 

segundo lugar, um embaixador fala completamente em nome de quem o 

enviou. Jesus disse: "Eu não falei por mim mesmo, mas o próprio Pai que me 

enviou me deu mandamento sobre o que dizer, e o que falar" (João 12:49; cf. 

8:28, 38). Jesus foi o embaixador perfeito, o apóstolo perfeito enviado de Deus. 



Cristo, Sumo Sacerdote 

Jesus também é o nosso grande Sumo Sacerdote . Mas desde que seu papel 

como Sumo Sacerdote é tratado com tanto detalhe em Hebreus 4 e 5, não vamos 

elaborar sobre ele aqui. Basta dizer que Ele é o Sumo Sacerdote, o Mediador 

supremo, entre Deus eo homem. Ele não só é o único enviado de Deus com 

poder todo de Deus, falando com a voz de Deus, mas Ele é o único que traz o 

homem e Deus juntos. Assim, Ele traz Deus ao homem e do homem com Deus. 

Jesus Superior Trabalho: Como Builder 

Ele foi fiel àquele que o constituiu, como também o foi Moisés em 

toda a casa. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que 

Moisés, apenas tanto como o construtor da casa tem mais honra 

do que a casa. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o 
construtor de todas as coisas é Deus. (3: 2-4) 

Aqui está uma breve comparação entre a obra de Jesus com a de Moisés. Tenha 

em mente que é difícil para os gentios, para entender o carinho judeus sempre 

tiveram para Moisés. Ele foi um grande homem, um homem de Deus, que se 

manteve de cabeça e ombros acima de todos os outros homens. Quase tudo de 

importância conectado com Deus é, na mente do judeu, conectado com 

Moisés. Esse assunto, portanto, é tratado com muito cuidado pelo Espírito 

Santo nesta passagem. Sua sabedoria é maravilhosa. Antes de mostrar a 

superioridade de Jesus a Moisés, Ele aponta-se a semelhança dos dois. Antes 

de falar sobre as suas diferenças, Ele fala sobre suas semelhanças. 

Moisés foi fiel . O Antigo Testamento confirma que o depoimento. "Meu servo 

Moisés ... é fiel em toda a minha casa; com ele eu falo boca a boca" (Nm 12: 7-

8.). Ele realizou o plano de Deus. Ele saiu do Egito para o deserto. Deus 

refinado ele. Demorou 40 anos para que Deus faça Moisés utilizável; então, por 

mais de quarenta anos, Deus o usou. O servo de Deus tomou fielmente os filhos 

de Israel do Egito. Quando ele chegou ao Mar Vermelho, ele acreditou na 

promessa de libertação de Deus e fielmente conduziu seu povo através das 

águas se separaram.Ele foi fiel no deserto. Várias vezes ele vacilou, pois tinha 

muito antes no Egito, quando ele matou o egípcio. Por exemplo, ele bateu na 

rocha em vez de falar a ele como Deus havia ordenado. Mas para a maior parte 

Moisés foi fiel. E é sua fidelidade que o Espírito Santo aqui enfatiza. 

Assim como Moisés foi fiel àquele que o constituiu, por isso foi Jesus somente 

muito mais. Como supremo apóstolo de Deus, supremo Enviados-One de Deus, 

Jesus foi completamente fiel ao Pai. "Quem fala de si mesmo busca a sua 

própria glória; mas aquele que está buscando a glória daquele que o enviou, Ele 

é verdadeiro, e não há injustiça nele" (João 7:18). Em outras palavras, Jesus 

estava dizendo: "Você pode dizer que eu sou um verdadeiro apóstolo, porque 

eu não busco a minha glória. Eu busco apenas a glória d'Aquele que Me 



enviou." Desde a infância ele sempre fora dos negócios de Seu Pai. "E aquele 

que me enviou está comigo, Ele não me tem deixado só, porque eu faço sempre 

o que é agradável a Ele .... Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que 

me deste a fazer . E agora, glorifica-me tu, juntamente com a ti mesmo, Pai, 

com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse "(João 08:29; 17: 

4-5). 

Jesus sempre fez a vontade do Pai. Ele era fiel . Fiel é uma palavra 

maravilhosa. O chefe de qualificação para o apóstolo, como com um discípulo, 

é a fidelidade. "Se eu não faço as obras de Meu Pai", disse Jesus, "não creiam 

em mim" (João 10:37). O Pai disse a Jesus: "Eu vos envio à Terra como um 

homem e aqui é o trabalho que estão a fazer." Jesus veio à terra e Ele realizou 

a obra, sem dúvida e sem hesitação. 

Confiável em Sua Casa 

Casa é do grego oikos , que significa "casa", e refere-se a pessoas, não um 

edifício ou habitação. Crentes do Antigo Testamento-israelitas em particular, 

mas também prosélitos-se a casa de Deus. Moisés era um mordomo de 

confiança naquela casa. "Neste caso, além disso, se requer dos administradores 

que se encontrou confiável" (1 Cor. 4: 2). Um mordomo não é dono da casa, ele 

simplesmente o administra para o proprietário. Deus proprietária da casa de 

Israel; Moisés era simplesmente seu gerente por um tempo. Ele estava 

encarregado de distribuir para o povo de Israel, as verdades, mandamentos, 

requisitos, e promete que Deus tinha confiado a ele. Neste ele provou confiável. 

Cristo também foi fiel em sua casa , a igreja. "Então você não está mais 

estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos, e sois da família de 

Deus" (Ef. 2:19). "E, chegando a Ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas 

eleita e preciosa aos olhos de Deus, você também, como pedras vivas, sois 

edificados casa espiritual" (1 Pedro 2: 4-5. ). Nós somos o novo lar e Jesus é 

Aquele que cuida de nós. Assim como crentes sob o Antigo Testamento são 

chamados a casa de Moisés, crentes sob o Novo Testamento são chamados a 

casa de Cristo. E, como Moisés foi fiel a uma família terrena, Jesus é fiel à 

família celestial. Jesus poderia dizer a seu Pai, no final de sua vida: "Eu te 

glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer" (João 17: 4). Ele 

disse que, na verdade, "eu disse a família tudo o que Você me instruiu a dizer-

lhes e fez por eles tudo o que você me instruiu a fazer." Ele estava 

perfeitamente fiel a Ele que o constituiu . 

Todos os cristãos são mordomos na casa de Deus, embora em um sentido 

menor, é claro. Todos nós, por exemplo, têm dons espirituais. Nós tê-los como 

sagrados depósitos; eles não são nossos. Se formos infiéis na administração de 

nossos dons espirituais, somos mordomos infiéis. Alguns de nós foram dadas 

responsabilidades especiais para testemunhar, especificamente para as pessoas 



da nossa comunidade que Deus colocou ao nosso redor. Alguns foram 

mordomos infiéis desta confiança. Outros de nós foram dadas posições de 

ensino ou instrutor e ter sido infiel em estudar diligentemente, com fidelidade e 

sacrifício. Estes, também, são mordomos infiéis. A vida cristã é um dever 

sagrado que nos foi dado por Deus, e que exige a nossa fidelidade. Uma das 

maiores emoções que um cristão pode esperar é que de ouvir o seu Senhor dizer 

no final de sua vida, "Como eu era fiel ao Pai, então você tem sido fiel a 

mim." Nós não começamos a descobrir o que Deus pode fazer através de nós, 

se estamos dispostos a ser fiel. 

Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, 

apenas tanto como o construtor da casa tem mais honra do que a 

casa. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o construtor 
de todas as coisas é Deus. (3: 3-4) 

Moisés foi fiel, mas era uma parte da casa. Jesus fez a casa. Essa é a diferença, 

a grande diferença. Jesus criou Israel. "Todas as coisas foram feitas por 

intermédio dele, e sem ele nada surgiu que veio a existir" (João 1: 3; cf. Heb. 

1). Moisés era apenas um membro da família que Jesus construído. Jesus criou 

Israel; Jesus criou a igreja. Uma vez que Deus construiu, ou criado, todas as 

coisas, Jesus, obviamente, é Deus. 

Antes de qualquer um de nós se tornaram cristãos, e, assim, partes da casa de 

Cristo, a igreja, alguém nos apresentou o evangelho. Essa pessoa era 

responsável em um sentido humano para a parte da casa de Deus, exatamente 

como nós somos responsáveis por parte da casa quando levar outros a 

Cristo. Mas o lado divino, só Deus cria da casa e continua construindo-o como 

novos crentes são adicionados. Testemunhas humanas são apenas os 

instrumentos que ele usa. Ele é o Builder. O Builder é maior do que qualquer 

uma das suas ferramentas. Moisés era parte da casa de Israel e um instrumento 

que Deus usou na sua construção. Para segurar as formas de judaísmo ou ao seu 

maior líder é se segurar apenas o símbolo da realidade ou a um instrumento da 

realidade. Para segurar a Jesus é para segurar a própria realidade. 

Jesus Superior Pessoa: Como Filho 

Ora, Moisés foi fiel em toda a casa, como servo, para testemunho 

das coisas que se haviam de anunciar mais tarde; mas Cristo foi 

fiel como Filho sobre a casa de qual casa somos nós, se nos 

ativermos a nossa confiança e orgulho da nossa empresa 
esperança até o fim. (3: 5-6) 

Aqui é o clímax. Nesta passagem, vemos que Moisés é por pessoa um 

servo, enquanto Jesus é por pessoa um filho . Há uma grande diferença entre 

um servo e um filho. "E o escravo não fica para sempre em casa; o filho não 

permanecerá para sempre" (João 8:35). Servos ir e vir;filhos são filhos para a 



vida. Moisés era um servo, e ele se comportou como um servo. A palavra grega 

usada em Hebreus 3: 5 para servo é Therapon , e é um termo de dignidade e 

liberdade, não de servilismo. É usado somente esta vez no Novo Testamento, e 

sugere que, mesmo como o servo de mais alta patente, Moisés ainda era um 

servo. Ele era um fiel, obediente, ministrando, cuidando servo-um bom 

mordomo de Deus. Em Êxodo 35 a 40, há vinte e duas referências a fidelidade 

de Moisés com Deus. Êxodo 40 refere-se sozinho oito vezes à obediência de 

Moisés tudo o que Deus ordenou a ele. Mas ele não era um filho. 

Para Aceitar Moisés é aceitar Jesus 

Fidelidade de Moisés teve uma importante e especial razão: para ser um 

testemunho das coisas que se haviam de anunciar mais tarde . Judaísmo não 

entendi, então, e não entende agora, que Moisés foi fiel principalmente como 

um testemunho para as coisas que ainda estavam por vir em Cristo. Judaísmo 

sem Cristo, o Antigo Testamento sem o Novo Testamento, está incompleto. É 

a sombra sem a substância. "Pela lei, uma vez que tem apenas uma sombra dos 

bens futuros, e não a própria forma das coisas, não pode nunca, até o ano 

mesmos sacrifícios por ano, o que eles oferecem continuamente, aperfeiçoar os 

que se aproximam" (Heb. 10: 1). Era a sombra da substância perfeito que estava 

por vir; e se você rejeitar a substância, a sombra é inútil. Por outro lado, se uma 

pessoa verdadeiramente aceite a sombra, ele também aceitar a substância 

quando se tornou conhecido. "Porque, se você acredita Moisés, você acreditaria 

em mim, porque ele escreveu a meu respeito" (João 5:46). 

"Mas Cristo foi fiel como Filho sobre a casa de qual casa somos nós" (Heb. 3: 

6). O edifício da igreja que adoramos em não é a casa do Senhor. Nós são a casa 

do Senhor. Sua casa não é um edifício, mas os crentes. "Em quem você também 

estão sendo construídos em conjunto em uma habitação de Deus no Espírito" 

(Ef. 2:22). "Mas no caso de eu tardar, eu escrevo para que você possa saber 

como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo" (1 Tim. 

3:15). Moisés era um servo na casa de outra pessoa. Jesus é Filho, sobre a sua 

própria casa, seu próprio povo. 

O Marcos da Verdadeiro Crentes 

Como podemos saber que estamos realmente a casa de Deus? Por segurando 

firmemente a nossa confiança ea glória da nossa empresa esperança até o 
fim. Isso não quer dizer, como muitos interpretaram mal, que somos salvos, se 

ficar até o fim. Nós podemos nem nos salvar nem nos manter salvos. O 

significado é simplesmente que a manutenção é a prova da realidade. Nós 

podemos dizer se estamos realmente a casa de Deus, porque nós ficar lá. Aquele 

que cai nunca pertenceu, em primeiro lugar (cf. 1 João 2:19). Aparentemente, 

havia muitos judeus que haviam caído de distância, e é por causa deles que o 



escritor de Hebreus dá estas palavras, que tanto advertir e incentivar. Alguns 

estavam convencidos do evangelho e foram à beira de compromisso, mas 

continuou caindo. Alguns, sem dúvida, tinha ainda fez uma profissão externa 

da fé. Mas em ambos os casos, eles se afastaram da igreja, provando que eles 

nunca foram uma parte dela. Os verdadeiros santos perseverou, e sua 

perseverança foi a evidência de sua salvação. "Se vós permanecerdes na minha 

palavra", disse Jesus, "então você é verdadeiramente meus discípulos" (João 

8:31). Uma das verdades mais claras do Novo Testamento é que o Senhor 

mantém aqueles que pertencem a Ele. "E esta é a vontade daquele que me 

enviou, para que de tudo o que ele me deu eu não perde nada, mas o ressuscite 

no último dia" (João 6:39). Jesus nunca perdeu ninguém e nunca vai perder 

qualquer um de sua família. 

Esta passagem diz duas coisas importantes para nós. Em primeiro lugar, 

devemos ter certeza de que são verdadeiros cristãos. "Teste-se para ver se você 

está na fé;! Examinar a si mesmos" (2 Cor. 13: 5). Em segundo lugar, quando 

sabemos que estão em Cristo, devemos manter nossos olhos Nele. Ele é tudo 

que precisamos. Somos perfeitos nEle. 

 

8. Não endureçais os vossos corações 

(Hebreus 3: 7-19) 

Portanto, assim como diz o Espírito Santo: "Hoje, se ouvirdes a 

sua voz, não endureçais os vossos corações, como quando eles me 

provocaram, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais 

Me tentaram, testando-me, e vi meu . obras por quarenta anos 

Portanto, eu estava irritado com esta geração, e disse: 'Estes 

sempre erram em seu coração, e eles não sabiam os meus 

caminhos', como jurei na minha ira: "Eles não entrarão no meu 

repouso". "Tome cuidado, irmãos, para que não haja em qualquer 

de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Mas 

incentivar um ao outro, dia após dia, enquanto ele ainda é 

chamado de" Hoje ", para que nenhum um de vós se endureça pelo 

engano do pecado porque nos temos tornado participantes de 

Cristo, se nos ativermos o início da nossa confiança até o fim;. 

Enquanto se diz: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o 

vosso corações, como quando eles me provocaram. "Para que 

provocaram quando eles ouviram? Na verdade, nem todos os que 

saíram do Egito liderados por Moisés? E contra quem se irritado 

durante quarenta anos? Não foi contra os que pecaram , cujos 

corpos caíram no deserto E a quem jurou que não entrariam no 

seu repouso, mas para os que foram desobedientes E assim vemos 

que não puderam entrar por causa da incredulidade (3:?. 7-19 ) 



Do Gênesis ao Apocalipse a Bíblia está cheia de sinais de aviso de Deus, 

destinado a dissuadir os homens do pecado e, assim, mantê-los de Sua ira. O 

Antigo Testamento nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, e o 

Novo Testamento nos diz que Ele não deseja para ninguém pereça, mas quer 

que todos se arrependam (2 Ped 3 (Ez 33:11.).: 9). Deus não criou o homem 

para ser condenado ao inferno, e em toda a Sua Palavra, Ele avisa 

continuamente dos perigos e penalidade do pecado. 

Hebreus 3: 7-19 é um desses avisos. O Espírito Santo parece estar dando um 

impulso sobrenatural para qualquer pessoa na borda de aceitar Jesus 

Cristo. Muitas pessoas aceitam intelectualmente o evangelho. Eles acreditam 

que a sua mensagem, mas nunca comprometer-se àquele a quem o evangelho 

proclama. Eles não se arrependerem de seus pecados e transformar todo o 

coração a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Não é nenhum favor a Deus, e 

nenhum benefício para nós, a gostar, admirar, para louvar o Seu evangelho, sem 

aceitar e obedecê-la. Para saber a verdade e não aceitar que ele traz pior 

julgamento do que nunca ter conhecido ele em tudo. 

A advertência aqui é para aqueles que conhecem o evangelho, que afirmam a 

sua verdade, mas que, por causa do amor de pecado ou medo de perseguição ou 

o que quer que seja, não se comprometeram com a verdade que eles sabem é 

real. É como se houvesse um incêndio em um hotel, e eles estão no décimo 

andar. Porque não há uma rede abaixo, os bombeiros estão gritando, 

"Jump". Mas eles não pular. Eles hesitam. Eles estão bem conscientes do perigo 

e eles sabem a rede é a única maneira de escapar; mas eles não agem sobre o 

que eles sabem é verdadeiro e necessário. Eles estão preocupados com a 

economia de algumas de suas posses, ou talvez eles acham que de alguma forma 

eles podem encontrar outra saída. Eles podem ter medo de ser ferido com a 

queda. Alguns podem até estar preocupado com a forma como eles se olhar ao 

saltar-medo de constrangimento. Mas o ponto é este: simplesmente saber sobre 

o perigo e saber sobre a maneira de ele não vai salvá-los. Se eles não saltar eles 

vão morrer. Quando a sua própria vida está em jogo, nada mais importa. 

O escritor de Hebreus, sob a liderança do Espírito, tem uma grande preocupação 

com seus companheiros judeus que estão nesta situação. Eles ouviram o 

evangelho, algumas delas da boca de um apóstolo, mas por várias razões que 

impedem de compromisso. Alguns, aparentemente, tinha feito uma profissão 

de fé ou tinha dado alguma declaração de confiança em Cristo, mas estavam 

começando a cair para trás. Quando eles começaram a ser ridicularizado por 

seus amigos, eles começaram a vacilar e hesitar. Eles não estavam dispostos a 

jogar todo o seu peso sobre Jesus, e como resultado eles se tornaram 

apóstata. Conhecer a verdade, eles voluntariamente e intencionalmente se 

afastou dele. 



Para fazer cumprir o aviso, o Espírito usa uma história do Antigo Testamento 

muito familiar para os judeus. Moisés acaba de ser mencionado, e é a partir do 

momento em que este maior de líderes do Antigo Testamento que a história 

vem. Ela cai em quatro partes: a ilustração de Israel; o convite para tomar 

cuidado; a instrução para exortar uns aos outros; ea questão da incredulidade. 

A ilustração de Israel 

Uma das melhores maneiras de começar um sermão é para dar uma 

ilustração. Uma vez que você tem a atenção das pessoas, você vai para a 

Escritura para afirmar seu ponto. Isso é o que o Espírito de Deus faz aqui. Neste 

caso, a própria ilustração é da Escritura. Hebreus 3: 7-11 é uma citação do 

Salmo 95: 7-11. A passagem citada foi provavelmente escrito no tempo de 

Davi, mas fala sobre o tempo de Moisés. É um exemplo comovente do 

problema enfrentado muitos judeus no tempo da igreja primitiva. Ele descreve 

a desobediência e rejeição do Deus de Israel nas andanças Êxodo. 

O salmista usou essa história para alertar seu povo contra a descrença. Mil anos 

mais tarde, o autor de Hebreus é utilizado para a mesma Proposito. Cerca de 

dois mil anos mais tarde o alerta ainda é válido. 

O Espírito Santo aqui diz aos Hebreus que estão na borda da decisão, mas nunca 

fizeram um compromisso ", não endureçais os vossos corações, ouvir hoje e 

faça hoje o que Deus quer que você faça. Não faça o que os filhos de Israel fez 

mesmo depois de terem visto a prova do poder de Deus e cuidar de 40 anos. 

Eles continuaram a não acreditar nele. Não faça isso ". 

A prova da inspiração da Bíblia 

Portanto, assim como diz o Espírito Santo: "Hoje, se ouvirdes a 
sua voz." (3: 7) 

Aqui está um dos testemunhos mais claros nas Escrituras para sua própria 

inspiração divina. O escritor de Hebreus está dizendo que o Espírito Santo foi 

o autor do Salmo 95, a partir do qual Hebreus 3: 7b-11 é citado. A inspiração é 

falar do Espírito Santo através das mentes dos instrumentos humanos de 

Deus. O que o salmista disse não era a sua própria opinião ou a sua própria 

escolha de palavras. Quando ele escreveu estas palavras, o Espírito Santo estava 

falando. Essa é a inspiração divina. Essas são as palavras do Espírito de Deus, 

que é o verdadeiro autor das Escrituras. "Porque a profecia nunca foi produzida 

por um ato da vontade humana, mas homens movidos pelo Espírito Santo 

falaram da parte de Deus" (2 Pe. 1:21). O Espírito Santo estava envolvido na 

escrita de cada palavra da Escritura. É por isso que é o pecado em primeiro grau, 

e abre as portas para todo tipo de heresia possível, para negar a inspiração verbal 



absoluta da Escritura. Deus originaram os autógrafos, as primeiras cópias, para 

a própria palavra. 

O aviso de base do salmo ("Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os 

vossos corações") é usado três vezes em Hebreus 3 (7-8 vv. 13, 15) e uma vez 

no capítulo 4 (v. 7) . Hoje em dia, é claro, indica urgência. Isso significa 

"agora", não necessariamente um período de 24 horas.Refere-se ao período de 

graça, que às vezes pode ser inferior a 24 horas. Em outras palavras, refere-se 

ao momento presente. Se você sabe a verdade de Jesus Cristo, se você conhece 

o evangelho de Jesus Cristo, não faça o que Israel fez quando soube a verdade 

de Deus e viu sua revelação. É tão insensato e perigoso para endurecer o seu 

coração. Você nunca sabe quanto tempo você terá de decidir. "Porque Ele diz:" 

No tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri ', eis agora é "o 

tempo aceitável," eis que agora é "o dia da salvação" (2 Cor . 6: 2).O tempo de 

Deus para a salvação é sempre agora . 

Em seu ministério anterior DL Moody vezes quis terminar a sua mensagem 

com: "Vá para casa e pensar sobre o que eu disse." Uma noite em Chicago, ele 

disse às pessoas para fazer isso e voltar a próxima noite pronto para tomar uma 

decisão. Naquela noite, o fogo Chicago estourou, e alguns que haviam sido em 

sua congregação morreu. Essa foi a última vez que ele contasse a alguém para 

pensar sobre as reivindicações de Cristo e tomar uma decisão mais 

tarde. Ninguém sabe se ele terá um futuro no qual a decidir. Hoje significa o 

momento da graça.Os homens hoje, como no tempo de Moody e no tempo de 

Hebreus e no tempo de Davi e no tempo de Moisés, nunca sabe quanto tempo 

que o tempo de graça para eles será. 

Escuta de Deus e obedecê-lo são questões de vontade. Então, é o endurecimento 

do coração a Ele, como Israel fez. Paulo adverte que os nossos corações, ou 

consciências, pode tornar-se cauterizada e insensível, como a pele faz quando 

está gravemente queimado (1 Tim. 4: 2). O tecido da cicatriz que substitui a 

pele tem muito pouco sentimento. 

Quando eu estava na faculdade eu fui jogado para fora de um carro que estava 

indo cerca de 75 quilômetros por hora. Enfiei a cerca de 100 metros de costas e 

sofreu queimaduras de terceiro grau a partir do atrito. O tecido da cicatriz 

resultante é agora insensível. 

Algo muito parecido com isso acontece com uma consciência que é 

repetidamente desconsiderado. "Hoje" dura apenas enquanto existe 

possibilidade de decidir-e enquanto a consciência é sensível a Deus. Quando o 

"hoje" de uma pessoa é longo, então é tarde demais. Seu coração fica mais 

difícil a cada vez que ele diz não a Jesus Cristo ou a qualquer parte da Sua 

verdade ou vontade. Quando o coração é mole, quando a consciência é sensível, 

quando o intelecto está convencido a respeito de Cristo, isto é o momento de 



decidir, quando ainda é flexível e ágil.Caso contrário, ele acabará por se tornar 

espiritualmente dura, teimoso, e insensível. O evangelho não terá mais qualquer 

recurso. 

Não endureçais os vossos corações, como quando eles me 
provocaram, como no dia da tentação no deserto. (3: 8) 

Israel tinha sido no Egito por mais de 400 anos, os últimos 200 anos ou mais 

como escravos. Com medo de que os hebreus se tornaria uma ameaça, os 

egípcios tentaram enfraquecê-los e empobrecem os seus números por, trabalho 

opressivo duro na construção de cidades e talvez até pirâmides. Eles estavam 

sobrecarregados de trabalho, mal alimentados, e espancado 

regularmente. Como ambos punição e como um incentivo para deixar o Seu 

povo deixar esta terra, Deus afligiu os egípcios com uma série de dez pragas, a 

última e pior do que causou a morte de todos os seus primogênitos. Com isso, 

Faraó defendeu com os israelitas para sair, que apressAdãoente fez sob a 

liderança de Moisés. No momento em que chegaram ao Mar Vermelho, Faraó 

mudou de idéia e levou suas tropas para trazê-los de volta. Deus realizou outro 

milagre, permitindo que o seu povo para viajar através da separação das águas, 

que depois engoliram e afogou o exército perseguindo do Egito. 

Depois que chegou para a tentação no deserto , Deus continuou a abençoá-los 

com direção milagres-travel por pilares de nuvem e de fogo (para viagens noite) 

e fornecimento de alimentos e água de boa qualidade. Depois de cada bênção 

que estavam satisfeitos apenas por um breve tempo. Eles logo começou 

novamente para reclamar e duvidar de Deus. Eles se tornaram a ilustração 

clássica de incredulidade diante das evidências esmagadoras. Deus tinha 

claramente e milagrosamente se revelou; eles sabiam que Ele tinha se 

revelado; eles sabiam o que Ele esperava que eles fazem; e eles viram 

evidências após evidências de Seu poder e Sua bênção. Mas eles nunca 

acreditou realmente. Assim como os egípcios chegou rapidamente sobre seu 

medo de Deus, os israelitas rapidamente superou sua confiança Dele. Eles não 

iriam comprometer-se a Ele com fé. Como resultado, eles tiveram que caminhar 

e caminhar e passear-se até todo o ingrato, desconfiados, geração incrédula 

tinha morrido. Para alguns 40 anos eles vagaram em círculos num estéril, 

desolado, e opressivo terra-por causa da incredulidade deles. 

Onde vossos pais Me tentaram, testando-me, e vi as minhas obras 
por quarenta anos. (3: 9) 

Incredulidade nunca tem prova suficiente. Pedindo mais prova é simplesmente 

um pretexto, uma desculpa, uma manobra dilatória. O povo de Israel manteve 

testes Deus, eo dia do julgamento durou 40 anos. "Então toda a congregação 

dos filhos de Israel partiam por etapas a partir do deserto de Sim, de acordo com 

o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia água para o 

povo beber. Então o povo contendeu com Moisés e disse: "Dá-nos água para 



beber." E Moisés disse-lhes: "Por que você brigar comigo Por que você testar o 

Senhor?" (Ex. 17: 1-2). Eles não estavam confiando em Deus para a água na 

fé; eles estavam exigindo a água de Deus como seu devido e como um teste 

para ver se ele realmente poderia e fornecê-la. Sua Proposito real é soletrado 

para fora alguns versos mais tarde: "Eles testaram o Senhor, dizendo: 'É o 

Senhor no meio de nós, ou não?'" (17: 7). Deus tinha vindo a fornecer para todos 

eles, juntamente; eles tinham abundante evidência de Seu poder e cuidado. Mas 

eles não iria colocar a sua confiança total em Deus, para que eles não parava de 

dizer, com efeito, "Deus, basta fazer isso mais uma coisa para nós, então nós 

vamos saber que você é real." Mas quando Ele protegeu-los novamente ou 

fornecido por eles de novo, eles ainda não acreditam. "Não seja como essas 

pessoas", defende o escritor de Hebreus. "Não dê desculpas para não acreditar, 

não endureçais os vossos corações a Deus como eles fizeram, ou você vai perder 

a sua oportunidade como eles fizeram." 

Deus havia libertado os israelitas do Egito por impressionantes, pragas 

milagrosas. Assim como milagrosamente Ele trouxe-os através do Mar 

Vermelho e destruiu seus perseguidores. Sem falhar Ele tinha fornecido maná 

para alimentá-los e os pilares de nuvem e fogo para guiá-los.Mas eles ainda 

perguntou: "Será que Deus está no meio de nós?" Nada é mais ilógico ou 

irracional de incredulidade. Ele se recusa a aceitar a mais esmagadora 

evidência, simplesmente porque a incredulidade não quer acreditar. Como 

Jesus deixou claro na parábola do homem rico e Lázaro, nenhuma evidência é 

suficiente para a pessoa que não quer acreditar. "Se eles não ouvem a Moisés e 

aos profetas, tampouco se deixarão persuadir que ressuscite alguém dentre os 

mortos" (Lucas 16:31). A pessoa, por outro lado, que quer acreditar confia em 

Deus, a despeito de qualquer evidência de que pode parecer estar a faltar. Ele 

diz: "Eu creio; ajudar a minha incredulidade" (Marcos 9:24). 

A maioria das pessoas não precisa de mais uma prova de que Deus é real ou 

que Jesus é o Seu Filho e Salvador. Eles precisam odiar e se arrepender de seus 

pecados e de comprometer-se a Ele. Um Deus que é continuamente testada 

nunca será aceita. A aquele que testa Deus hoje faz isso pela mesma razão como 

fizeram os israelitas no Moisés dia-a colocaram para fora, porque eles amam 

seu pecado, o seu próprio caminho, os seus próprios planos demais para dar-

lhes-se para Deus. 

Portanto, eu estava irritado com esta geração, e disse: "Estes 

sempre erram em seu coração, e eles não sabiam os meus 

caminhos"; Assim jurei na minha ira: 'Eles não entrarão no meu 
repouso. "(3: 10-11) 

A palavra raiva não significa simplesmente infeliz ou decepcionado. Significa 

polémica, operou-se, indignado. Deus estava extremamente irritado com o 

pecado de Israel. O povo manteve-se, manteve-se, e manteve-se. A Septuaginta 

dessa passagem poderia ser processado, "Deus detestava-los." Ele rejeitou e 



repudiou-los. Por quê? Porque eles sempre se extraviaram no seu coração; e 

eles não sabiam os meus caminhos . 

Como os israelitas finalmente se aproximou da Terra Prometida, Deus ordenou-

lhes para enviar doze homens para espiá-la antes que eles entrassem. O relatório 

da maioria foi extremamente negativa e pessimista. Eles viram o inimigo como 

gigantes e eles mesmos como "gafanhotos". O relatório da minoria, por Calebe 

e Josué, estava otimista, não porque eles subestimaram o poder do inimigo, mas 

porque sabiam que o poder do Senhor para ser maior. As pessoas acreditavam 

que o relatório da maioria e imediatamente começou a resmungar e reclamar 

com Moisés e Arão. Como castigo, Deus disse: "Certamente todos os homens 

que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, mas 

colocaram-me à prova estas dez vezes e não ter ouvido a minha voz, estabelece, 

por não significa ver a terra que jurei a seus pais, nem qualquer daqueles que 

me desprezaram vê-lo "(Num. 14: 22-23). Eles tinham mais do que provas 

suficientes para acreditar que ele pudesse levá-los em segurança para a terra de 

leite e mel, mas eles não quiseram crer Nele e eles não foram autorizados a 

entrar. O resto era Canaã, onde a labuta de vagar iria acabar. Como veremos no 

próximo capítulo, é um símbolo de salvação. 

Ou seja, quando hoje é longo. Você pode estar à beira de receber Jesus Cristo 

por um longo tempo, brincando com a idéia e pensando: "Deus, provar a si 

mesmo um pouco mais. Eu não tenho certeza. Eu não estou completamente 

pronto ainda." E um dia ele vai dizer: "Você já teve provas suficientes; isso já 

é demais Já não é de hoje;. É amanhã Você nunca vai ver a minha terra 

prometida.". 

Se Israel tinha mais do que provas suficientes para confiar em Deus nos dias de 

Moisés, quanto mais nós temos hoje? Nós temos a evidência de que Jesus 

Cristo, o Filho de Deus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e vidas e 

salva os homens. A evidência está em, a evidência é seguro. Cristo, o Filho 

unigênito do Pai, manifestou Deus. Ele declarou Ele, Ele demonstrou o Seu 

amor, Ele tem exibido sua graça, Ele enviou o Espírito Santo. Nós não 

precisamos de um Moisés. Além de toda a evidência histórica, temos a terceira 

Pessoa da Trindade para revelar Cristo. A incredulidade diante de tal evidência 

esmagadora é de fato trágico e sem desculpa. 

Mesmo a geração que entrou na terra nunca soube o descanso de Deus no 

verdadeiro sentido. A primeira coisa que Deus mandou fazer era exterminar os 

cananeus ateus e incrivelmente maus. Deus iria usar o seu povo como uma 

ferramenta de julgamento. Os cananeus eram tão pagão e do mal que eles 

enterraram bebês vivos em frascos nas paredes de todos os edifícios que 

construíram. Eles eram um povo tão grosseiramente imorais e ateus que Deus 

queria que eles varrido da face da terra. Mas, ao invés de exterminar os 

cananeus, os israelitas foi morar com eles. Consequentemente, com exceção de 



algumas centenas de anos sob seus próprios juízes e reis, os israelitas foram 

explorados, exilado, e governado por uma sucessão de conquistadores 

gentios. Em AD 70 seu Templo foi destruído e eles já foram espalhados por 

todo o mundo. Só em nossos dias que Deus começou a reuni-los de volta para 

a terra natal. Descanso final de Israel virá somente no Reino que Seu Filho vai 

construir quando Ele voltar novamente. 

O convite: Acautelai-vos, 

Tome cuidado, irmãos, para que não haja em qualquer de vós um 

coração mau, incrédulo, para se apartar do Deus vivo. (3:12) 

Com base na ilustração de incredulidade de Israel no deserto, faz um apelo aos 

leitores de Hebreus não seguir este exemplo. É uma advertência contra a rejeitar 

a verdade que é conhecida. . O julgamento dos dias de deserto caiu sobre 

aqueles que rejeitaram a Palavra de Deus através de Moisés, bem como a 

advertência aqui é para aqueles que rejeitam a Palavra de Deus em 

Cristo Irmãos não é uma referência para os cristãos, como é "santos irmãos" 

em 3: 1. Trata-se de irmãos de raça, judeus incrédulos, como o termo faz ao 

longo do livro de Atos. 

O maior pecado do mundo é a incredulidade. É a maior ofensa a Deus e traz o 

maior dano a nós mesmos. Estes leitores foram informados sobre o 

evangelho. Muitos, talvez, professavam ser cristãos. Nenhum considerava-se 

ativamente, de forma agressiva contra Cristo; mas todos eles estavam contra 

ele. Não importa o quão perto uma pessoa pode ser a de aceitar Jesus Cristo 

como Salvador, se ele nunca chega a Ele, ele ainda tem um mal, coração 

descrente . Sua punição será tanto mais grave por causa de seu conhecimento 

do Deus vivo. Se tal "caíram, é impossível renová-los novamente para 

arrependimento" (Heb. 6: 6). Quando você já ouviu falar a verdade de Jesus 

Cristo, depois de ter reconhecido que é a verdade, e, em seguida, virar as costas 

e se afastar dele, não há nada que Deus pode fazer. Depois de ter ouvido o 

evangelho e compreendeu suas reivindicações, e, em seguida, dizer não a Jesus 

Cristo, você se afastaram. Você se tornou apóstata. 

O Espírito Santo está dizendo a todo aquele que ouve o evangelho: "Responder 

a Jesus, enquanto o seu coração ainda está aquecido e suavizado por sua 

verdade, enquanto ele ainda está sensível responder ao seu doce amor e Seu 

chamado de graça Esperar muito tempo e você.. vai encontrar o seu coração 

ficar duro e insensível. A decisão vai se tornar cada vez mais difícil como o seu 

coração se torna cada vez mais difícil. Se você continuar a seguir o seu coração 

mau e infiel, em vez de o evangelho, você vai sempre afastar-se do Deus vivo, 

e desistência salvação resto. 



Afastando-se Jesus Cristo não está rejeitando uma religião. Afastando-se Jesus 

Cristo é muito mais do que rejeitar histórico, cristianismo 

tradicional. Afastando-se Jesus Cristo está se afastando de Deus vivo. Ele está 

longe de virar a própria vida. 

A Instrução: exortar uns aos outros todos os dias 

Mas incentivar um ao outro, dia após dia, enquanto ele ainda é 

chamado de "Hoje", para que nenhum de vós se endureça pelo 
engano do pecado. (3:13) 

Incentive é do grego parakaleo , uma forma de a palavra usada por Jesus do 

Espírito Santo em João 14:16. O significado da raiz tem a ver com a vinda ao 

lado para dar uma ajuda. O escritor está dizendo aos crentes entre aqueles a 

quem ele está escrevendo, "Get ao lado uns dos outros e ajudar uns aos 

outros." Eles são especialmente convidados a ajudar os seus irmãos judeus 

incrédulos, incentivando-os a não endurecer o coração, mas para aceitar Jesus 

como o Messias. 

Deceitfulness significa "truques" ou "estratagema". O pecado é 

complicado; raramente aparece como ele realmente é. Ele sempre se 

mascara. Encontra-se e engana (cf. Rom. 7:11). Quando uma pessoa torna-se 

endurecida espiritualmente, ele raramente está ciente disso. Ele pode ouvir o 

evangelho de tempo e tempo de Jesus Cristo novamente e não responder. Meu 

pai costumava muitas vezes a expressão bem conhecida, "O mesmo sol que 

derrete a cera endurece o barro." Se o seu coração não está derretido na fé, ele 

vai ser endurecido na incredulidade. 

A velha natureza sugere constantemente que o pecado não é tão ruim e que a 

confiança em Cristo não é tão importante como diz a Bíblia. Tornar-se cristão 

parece muito caro, muito exigente, muito restritivo, muito monótono e 

desinteressante e, acima de tudo, desnecessário. A partir de seu próprio ponto 

de vista, ele não parece tão mau. "Eu cuido da minha família, eu sou um vizinho 

útil e um bom cidadão. Eu não sou perfeito, é claro, mas eu não estou mal, 

qualquer um. Minha vida não tem espaço para melhorias, mas ele não precisa" 

salvar. "" Então, o pensamento vai. Isto é o que a natureza do pecado deceitfully 

diz aos homens sobre a sua necessidade de salvação. 

Avaliação de Deus é bem diferente. "Mas o meu justo viverá da fé; e se ele 

recuar, a minha alma não tem prazer nele Mas nós não somos daqueles que 

recuam para a perdição, mas daqueles que crêem para a conservação da alma." 

( Heb. 10: 38-39). Não temos. Você fica na orla da decisão, uma decisão que 

você não pode escapar. Ou você crer para a salvação de sua alma ou você cair 

de volta para a condenação. 



Continuidade é prova da Salvação 

Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se nos 

ativermos o início da nossa confiança até ao fim. (3:14) 

Se realmente acreditamos que o evangelho, se comprometeram a nossa vida a 

Jesus Cristo, em seguida, no final do dia, no final do ano, o fim da vida, o nosso 

compromisso vai ficar parado. A maior prova da salvação é a continuidade na 

vida cristã. O verdadeiro crente permanece com Cristo. "Se vós permanecerdes 

na minha palavra", disse Jesus, "então você é verdadeiramente meus discípulos" 

(João 8:31). Quando alguém se afasta do evangelho, se afasta da fé, só podemos 

concluir que essa pessoa nunca acreditei. "Saíram de nós, mas não eram dos 

nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco; mas 

eles saíram, a fim de que possa ser demonstrado que todos eles não são de nós" 

(1 João 2:19). Ficar com o Senhor marca a diferença entre posse e profissão. 

O Problema: A incredulidade 

Enquanto se diz: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os 

vossos corações, como quando eles provocaram-me." Para que 

provocaram quando eles ouviram? Na verdade, nem todos 

aqueles que se saíram do Egito liderados por Moisés? E contra 

quem se irritado durante quarenta anos? Não foi contra os que 

pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que 

não entrariam no seu repouso, mas para os que foram 

desobedientes? E assim vemos que não puderam entrar por causa 
da incredulidade.(3: 15-19) 

O apelo a voltar para o Senhor sem demora se repete novamente. Deus tornou-

se irritado com todos os que saíram do Egito , que não iria acreditar, e com 

raiva Ele lhes recusou seu descanso na Terra Prometida. O escritor defende com 

seus leitores a não seguir esse exemplo e sofrer esse destino. A desobediência 

de incredulidade perde bênção e traz julgamento. 

A ilustração ea convite e instrução são inúteis para além da crença em que, para 

que todos eles apontam. Deus tem grandes bênçãos preparadas. Ele quer 

derramar essas riquezas em nós, não só nesta vida, mas por toda a 

eternidade. Há uma coisa necessária-fé. Eles não puderam entrar por causa 

da incredulidade (cf. Prov 29: 1; Jude. 5). 

Muitos dizem: "Eu não posso acreditar. Eu tenho uma mente pragmática, 

empírica que tem que ver os fatos, pesar todas as evidências." Mas toda a gente 

vive pela fé. Nós vivemos pela fé quando vamos a um restaurante e comer a 

comida sem questionar a sua segurança. Quando dirigindo pela estrada, não 

estamos em constante temor de que na próxima curva da estrada vai nos levar 

a um rio onde não há ponte. Nós confio as pessoas que fizeram as estradas e as 

pessoas que viajaram sobre eles antes de nós. Nós vivemos pela fé quase 



constantemente. Se podemos colocar nossa fé no departamento de estrada e as 

pessoas que preparam as nossas refeições, nós certamente pode colocar a nossa 

fé no Deus do universo. Não confiar nEle é fatal. 

 

9. Entrando no descanso de Deus 

(Hebreus 4: 1-13) 

Portanto, vamos temo que, enquanto uma promessa permanece de 

entrar em Seu descanso, qualquer um de vós que pareça ter vindo 

curto dele. Porque, na verdade, tivemos uma boa notícia pregou 

para nós, assim como a eles; mas a palavra da pregação nada lhes 

aproveitou, porque não estava unida pela fé naqueles que a 

ouviram. Para nós, que acreditava que entramos no descanso, 

assim como Ele disse: "Assim jurei na minha ira: Não entrarão no 

meu descanso", embora as suas obras estivessem acabadas desde 

a fundação do mundo. Pois Ele disse assim em algum lugar 

relativa ao sétimo dia, "E Deus descansou no sétimo dia, de todas 

as suas obras"; e mais uma vez nesta passagem: "Não entrarão no 

meu descanso." Desde, portanto, continua a ser para algumas 

pessoas a entrar nele, e aqueles que anteriormente tinha uma boa 

notícia pregou a eles não entraram por causa da desobediência, 

Ele novamente corrige um determinado dia, "Hoje", dizendo por 

Davi, depois de tanto tempo, assim como foi disse antes, "Hoje, se 

ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações." Porque, 

se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado de mais 

um dia depois disso. Portanto resta ainda um repouso sabático 

para o povo de Deus. Para aquele que entrou no descanso tem-se 

também descansou de suas obras, como Deus das suas. Vamos, 

portanto, ser diligente para entrar naquele descanso, para que 

ninguém caia, por seguir o mesmo exemplo de 

desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais 

cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao 

ponto de dividir alma e espírito, e de juntas e medulas, e apta para 

discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há 

criatura alguma encoberta diante dele, mas todas as coisas estão 

abertas e exposto aos olhos daquele com quem temos de fazer. (4: 

1-13) 

Hebreus 4 continua o aviso para os judeus, mas que não respondem bem 

informadas, que começou em 3: 7. Esses judeus não só conhecia as verdades 

básicas do evangelho, mas tinha mesmo renunciou judaísmo. Ainda que eles 

não confiam em Cristo. O aviso, é claro, se aplica a qualquer um que está 

hesitando em comprometer-se totalmente a Jesus Cristo, e pode ser resumido: 

" Não endureçais os vossos corações , como Israel fez no deserto. " Os 

israelitas tinham deixado o Egito, mas que muitas vezes almejada para 

voltar. Eles se recusaram a confiar completamente no Senhor e, opressivo e 



decepcionante como era, a velha vida ainda tinha um apelo. Pararam no ponto 

crucial da decisão. Consequentemente, eles não foram autorizados a entrar na 

Terra Prometida e na de Deus resto . Assim é com muitos que são atraídos para 

Jesus Cristo. Forfeits UnFé resto, isto é pensamento do escritor. 

O significado da Rest 

O resto Inglês e da palavra grega ( katapausis ) que se traduz aqui têm 

significados semelhantes. A idéia básica é a de cessar de trabalho ou de 

qualquer tipo de ação. Você deixa de fazer o que você está fazendo. Ação, de 

trabalho, ou esforço é longo. Aplicado ao descanso de Deus, isso significa que 

não mais auto-esforço, tanto quanto a salvação está em causa. Significa o fim 

de tentar agradar a Deus pelos nossos, obras carnais débeis. Descanso perfeito 

de Deus é um descanso na livre graça. 

Rest, também significa liberdade de quaisquer preocupações ou 

perturba. Algumas pessoas não conseguem descansar mentalmente e 

emocionalmente, porque eles são tão facilmente irritado. Cada pequeno 

incômodo perturba-los e eles sempre me sinto incomodado. O resto não 

significa liberdade de todas as perturbações e dificuldades; isso significa que a 

liberdade de ser tão facilmente incomodado por eles. Significa ser interiormente 

tranquila, composto, pacífica. Para entrar no descanso de Deus significa estar 

em paz com Deus, para possuir a paz perfeita Ele dá. Que significa ser livre de 

culpa e até mesmo sentimentos de culpa desnecessários. Isso significa que a 

liberdade de se preocupar com o pecado, porque o pecado é perdoado. Descanso 

de Deus é o fim das obras legalistas e a experiência de paz no perdão total de 

Deus. 

Resto pode significar a deitar-se, ser resolvido, fixo, seguro. Não há mais está 

se deslocando sobre a frustração de um lado para o outro, não mais correndo 

em círculos. Em repouso de Deus estamos sempre estabelecido em 

Cristo. Estamos livres de correr da filosofia à filosofia, de religião para religião, 

de estilo de vida com o estilo de vida. Estamos livres de ser jogado por qualquer 

vento doutrinário, toda idéia ou modismo, que sopra em nossa direção. Em 

Cristo, estamos estabelecidos, enraizado, aterrada, inabaláveis. Isso é o 

descanso do cristão. 

Resto envolve restante confiante, mantendo a confiança. Em outras palavras, 

para descansar em alguma coisa ou alguém significa manter a nossa confiança 

nele ou ele. Para entrar no descanso de Deus, portanto, significa desfrutar da 

perfeita confiança, inabalável da salvação em nosso Senhor. Nós não temos 

mais razão para temer. Temos absoluta confiança e confiança no poder e 

cuidado de Deus. 



Descanso também significa que se apoiar. Para entrar no repouso de Deus 

significa que para o resto de nossas vidas e por toda a eternidade que possamos 

nos apoiar em Deus. Podemos ter certeza de que Ele nunca vai deixar de nos 

apoiar. Na nova relação com Deus, podemos depender dele para tudo e em 

apoio tudo-para, para a saúde, para a força, para que todos nós precisamos. É 

uma relação em que estamos confiantes e seguros de que nos comprometemos 

a nossa vida a Deus e que Ele o segura em perfeito, amor eterno. É uma relação 

que envolve ser resolvido e fixo. Não mais flutuando. Sabemos quem temos 

crido e estamos nEle. 

O resto falado em Hebreus 3 e 4 inclui todos esses significados. É cheio, 

abençoado, doce, gratificante, pacífica. É o que Deus oferece a cada pessoa em 

Cristo. É o resto retratado e ilustrado no resto Canaã que Israel nunca entendeu 

e nunca entrou em por causa da incredulidade. E assim como Israel nunca 

entrou resto Canaã por causa da incredulidade, então alma após alma desde 

aquela época, e mesmo antes, perdeu a salvação descanso de Deus por causa da 

incredulidade. 

Duas outras dimensões do descanso espiritual não serão encontradas em um 

dicionário-O Reino resto do Milênio e pelo descanso eterno dos céus. Estas são 

as expressões finais do novo relacionamento com Deus em Cristo, a relação que 

cuida de nós nesta vida, no Reino, e no céu para sempre. 

Hebreus 4: 1-13 leva-nos mais profundamente esta verdade, ensinando quatro 

coisas sobre o descanso de Deus: a sua disponibilidade, os seus elementos, a 

sua natureza, e sua urgência. 

A disponibilidade de Descanso 

Portanto, vamos temo que, enquanto uma promessa permanece de 

entrar em Seu descanso, qualquer um de vós que pareça ter vindo 
curto dele. (4: 1) 

Por isso se refere, é claro, a incredulidade de Israel ea conseqüente falha em 

entrar no descanso de Deus Canaã. Como ilustrado pela sua experiência, não 

confiando em Deus é algo a ser temido. Jesus advertiu: "Não temais os que 

matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma; temei antes aquele que é 

capaz de destruir a alma eo corpo no inferno" (Mateus 10:28.). Somente Deus 

tem o poder para cometer uma pessoa para o inferno. Se Ele não acredita, Ele é 

o único, o único, a ser temido. 

O cristão não tem necessidade de temer , no sentido de dizer aqui. "Não tenhais 

medo, pequeno rebanho", disse Jesus, "porque a vosso Pai agradou dar-vos o 

Reino" (Lucas 12:32). O único tipo de medo que um cristão deve ter é o de 

reverente temor (1 Pe 2:17; Ap 14: 7., E outros). Este é o medo de respeito e 



honra, e não o medo da condenação ou do medo, no sentido de terror, do qual 

este texto fala. 

Mas, para ser perdido e cara separação eterna de Deus é motivo para o medo 

mais extremo. Poucos, no entanto, que estão perdidos sentir esse medo. Mesmo 

muitos dos que ouviram o evangelho e reconhecer a sua verdade não tem esse 

medo. Assim, o escritor exorta-os, pede a eles, para ter medo do que eles estão 

fazendo e do que eles estão enfrentando. 

Enquanto a promessa permanece , há oportunidade de ser salvo e para entrar 

no descanso de Deus. Caso contrário apelo para a crença seria um 

escárnio. Ainda há tempo. Deus ainda mantém a porta aberta. Quando Israel 

estava no deserto, aqueles que se recusaram a acreditar não foram autorizados 

a entrar na Terra Prometida. Mas Deus não abandonou Israel como Seu povo 

escolhido. Os judeus que se recusaram Seu Filho, que escarneceram e 

crucificaram, não foram autorizados a entrar no descanso celestial de 

Deus. Mas Deus não abandonou Israel até então. Muitos cristãos, infelizmente, 

acredito que Deus já não tem um plano para Israel como uma nação ou até 

mesmo como um povo que o seu povo escolhido agora é a igreja. Não há 

nenhuma promessa deixou para Israel, e ela não terá nenhum restauração ou 

futuro reino. Esta é a visão de amillennialism, comum hoje em dia, mesmo entre 

os evangélicos. Alguns argumentam que, por causa do que fizeram os judeus 

no Antigo Testamento, na incredulidade, e ainda mais importante por causa do 

que eles fizeram com Jesus Cristo, como uma nação e como um povo distinto 

eles perderam todas as promessas de Deus. 

Mas a promessa de Deus para Israel ainda está de pé. Uma das passagens mais 

claras que mostram Israel ainda está na economia de Deus e que Deus ainda 

está trabalhando com ela está em Atos 3. Pouco depois de Pentecostes, Pedro 

disse a um grupo de judeus do lado de fora do templo: "Mas você renegou o 

Santo eo Justo , e pediu um assassino a conceder a você, mas condenado à morte 

o Príncipe da vida "(vv. 14-15). Mas depois desta acusação forte e 

aparentemente final, ele conclui, dizendo: "É você quem são os filhos dos 

profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão:" E em 

tua semente todas as famílias a terra será abençoada. " Para você em primeiro 

lugar, Deus suscitou a seu Servo, e enviou para abençoá-los, transformando 

cada um de vocês a partir de seus maus caminhos "(vv. 25-26). Mesmo que eles 

tinham matado o Príncipe da vida, o próprio Filho de Deus, eles ainda eram 

crianças da aliança incondicional que Deus fizera com Abraão. Assim, o autor 

de Hebreus poderia dizer-lhes: "a promessa continua de entrar em Seu 

descanso." Resto ainda está disponível. Que maravilhosa graça! 

A tradução mais precisa da última parte de Hebreus 4: 1 é, "para que não pensa 

que poderá ter chegado tarde demais para entrar no descanso de Deus." Em 

outras palavras, alguns judeus estavam em perigo de falar-se fora de confiar em 



Cristo, porque eles pensaram que era tarde demais. Talvez eles acreditavam que 

seu povo tinha perdido a oportunidade de receber o Messias e ser salvo. Eles 

não tinham nenhum motivo para tal desespero, porque uma promessa ainda 

permanecia. Mas eles não têm razão para ter medo, não porque eles tinham 

perdido a oportunidade para a salvação, mas porque eles poderiam perdê-lo se 

eles continuassem a adiar aceitar Cristo como seu Salvador pessoal. 

Em sua masculinidade mais jovem Mel Trotter era tão debochada como se pode 

imaginar. Seus filhos estavam passando fome, porque ele gastou seu dinheiro 

em álcool. Sua filhinha morreu de desnutrição quando ela tinha cerca de 

quatro. Os vizinhos deu dinheiro suficiente para comprar-lhe algumas roupas 

novas e um caixão para ser enterrado. No meio da noite Trotter invadiu a casa 

mortuária, pegou as roupas de seu filho morto, e os trocava por uma bebida. Não 

muito tempo depois, no entanto, Jesus Cristo se abaixou e mudou a sua vida, e 

ele se tornou um dos grandes pregadores América conheceu. 

Enquanto uma pessoa tem oportunidade de decidir, ele pode decidir. Uma 

pessoa nunca é longe demais para Deus para lidar com ele. Enquanto seu 

coração é sensível ao que o Espírito está dizendo, desde que ele possa ouvir o 

chamado de Deus, ele tem tempo para ser salvo.Descanso de Deus ainda está 

disponível. Só Deus sabe quanto tempo que é para cada pessoa. 

Os Elementos de Descanso 

Descanso de Deus, a Sua salvação, é baseado em três coisas: a fé pessoal, 

decreto soberano, e uma ação imediata. 

A fé pessoal 

Porque, na verdade, tivemos uma boa notícia pregou para nós, 

assim como a eles; mas a palavra da pregação nada lhes 

aproveitou, porque não estava unida pela fé naqueles que a 

ouviram. Para nós, que acreditava que entramos no descanso, 

assim como Ele disse: "Assim jurei na minha ira: Não entrarão no 

meu descanso", embora as suas obras estivessem acabadas desde 

a fundação do mundo. (4: 2-3) 

Do lado humano, o primeiro requisito para a salvação é a fé . Ouvir o evangelho 

é essencial, mas não é o suficiente. Os antigos israelitas ouviu boas notícias do 

repouso de Deus, mas não lhes fez nenhuma boa, uma vez que não a 

aceitou. Eles não confiar no Deus que lhes deu a boa notícia. Não é bom para 

saber se nós não acreditamos. Esse é o ponto aqui. Ao ouvir a boa notícia do 

repouso de Deus é de nenhum benefício, nenhum lucro, a qualquer pessoa, a 

qualquer momento, a menos que a audiência está unido pela fé . 



É trágico que o inferno vai ser preenchido com pessoas que dirão: "Senhor, 

Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos 

demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres?" Para que Jesus vai 

responder: "Nunca vos conheci; afastar mim, vós que praticais a iniqüidade" 

(Mateus 7: 22-23.; Cf. Lucas 13: 26-27). O seu conhecimento e seu trabalho 

não estava unida com a fé. Judeus se orgulhavam do fato de que eles tinham a 

lei de Deus e ordenanças de Deus e os rituais de Deus. Eles foram especialmente 

orgulhosos de ser descendentes de Abraão. Mas Jesus advertiu que os 

verdadeiros filhos de Abraão acreditar e agir como Abraão fez (João 

08:39). Paulo lembrou seus companheiros judeus que "Ele é judeu o que o é 

interiormente, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, e seu 

louvor não provém dos homens, mas de Deus" (Rom. 2:29). Espiritualmente, 

um judeu descrente é uma contradição em termos. 

Se você executar uma luz vermelha e um policial puxa para cima e começa a 

dar-lhe um bilhete, você não mostrar-lhe sua cópia das leis de condução do 

Estado como sua defesa. Você não tenta estabelecer sua inocência, dizendo-lhe 

que você leu as livreto muitas vezes e sei que a maioria dos regulamentos de 

cor. Longe de fazer você inocente, isso faria você ainda mais responsável por 

viver de acordo com as leis e tudo o mais culpado por quebrá-los. Sabendo que 

a lei é uma vantagem somente se nós obedecê-la. "Porque, na verdade a 

circuncisão é de valor, se você praticar a lei", diz Paulo, "mas se tu és 

transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão" (Rom. 2:25). 

Sendo um verdadeiro judeu sob a Antiga Aliança não era uma questão de ter a 

lei, mas de obedecê-la. Ser um verdadeiro cristão sob a Nova Aliança não é uma 

questão de saber o evangelho, mas de confiar nele. Ter uma Bíblia, lê-lo, 

conhecê-lo, levando-o à igreja todos os domingos, e até mesmo ensinando dela 

não nos fazem cristãos. Apenas confiando em Aquele a quem testemunha nos 

faz cristãos. "Você examinar as Escrituras, porque você acha que neles você 

tem a vida eterna", Jesus advertiu, "e são estes que dão testemunho de mim" 

(João 5:39). A questão não é o conhecimento ou de trabalho, mas a fé. Paulo 

estava feliz e grato para os cristãos de Tessalônica não simplesmente porque 

eles aceitaram o evangelho como a Palavra de Deus, mas porque acreditavam 

que (1 Ts 2:13;.. Cf. 2 Tessalonicenses 2:13). Isso significa compromisso toda 

a vida ao Senhorio de Cristo. 

Ambos os lados positivos e negativos dessa verdade são categóricos, 

absoluta. Aqueles que acreditaram que entramos no descanso e aqueles que 

não acreditam que não entrarão no meu repouso . Crença e descrença são 

coisas muito sérias. Do lado humano, crença com nada mais vai nos 

salvar; descrença com tudo o resto vai nos condenar. Estes são os dois 

igualmente verdade lados do evangelho, que é boa notícia apenas para aqueles 

que aceitá-lo com todo o coração. 



Nossa Rest é descanso de Deus 

Um outro ponto deve ser feita aqui. O resto prometeu aos que acreditam que 

é meu repouso, ou seja, o descanso de Deus. Próprio descanso de Deus de Seu 

trabalho de criação, eo resto que Ele nos dá em Cristo, não são o resto causada 

por cansaço ou o resto de inatividade, mas são o resto da obra concluída. Suas 

obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Deus terminou Sua 

obra. Deus fez tudo, e para quem quer entrar em Sua obra consumada e de 

participar do seu descanso, ele está disponível pela fé. 

Quando Deus terminou a criação, Ele disse (parafraseando brevemente Gen. 2): 

"Está feito. Eu fiz um mundo maravilhoso para homem e mulher. Eu dei-lhes 

tudo o terreno que eles precisam, incluindo um ao outro, para um completo .. e 

vida bela e gratificante Ainda mais importante, eles têm perfeita comunhão 

ininterrupta, unmarred Comigo agora posso descansar, e eles podem descansar 

em Mim ". 

Pois Ele disse assim em algum lugar relativa ao sétimo dia, "E 
Deus descansou no sétimo dia, de todas as suas obras." (4: 4) 

Sabbath resto foi instituído como um símbolo do verdadeiro descanso para vir 

em Cristo. É por isso que o sábado pode ser violada por Jesus, e completamente 

anulado no Novo Testamento. Quando o verdadeiro descanso Terra veio, o 

símbolo era inútil. "Portanto, que ninguém agir como seu juiz em relação a 

alimentos ou bebida, ou em relação a um festival ou uma lua nova ou um sábado 

dia-coisas que são uma mera sombra do que está por vir, mas a substância 

pertence a Cristo" ( Colossenses 2: 16-17). 

Adão e Eva eram completamente justo, quando foram criados. Eles andava e 

falava com Deus como regular e tão naturalmente como eles andaram e falaram 

um com o outro. Eles estavam em repouso, em seu original e seu sentido mais 

amplo. Eles confiaram em Deus para tudo. Eles não tinham ansiedades, sem 

preocupações, sem dor, sem frustrações, sem mágoas. Eles não precisam do 

perdão de Deus, porque não tinha pecado ser perdoado de. Eles não precisavam 

de Sua consolação, porque eles nunca estavam aflitos. Eles não precisavam de 

Sua incentivo, porque eles nunca falhou. Elas só precisavam de Sua comunhão, 

porque foram feitas por Ele. Este foi o seu "descanso" em Deus. Deus 

completou Sua obra perfeita e Ele descansou. Eles foram Sua obra perfeita e 

descansaram nEle. 

Mas algo terrível aconteceu. Quando Satanás começou a impugnar a Palavra de 

Deus e da integridade e amor, Adão e Eva escolheu acreditar Satanás. Eles 

confiavam nele e não a Deus. E quando eles perderam a confiança em Deus, 

eles perderam seu descanso. E a partir desse momento até agora, o homem sem 

Deus não foi apenas carne, mas inquieto. Todo o propósito da Bíblia e toda a 



obra de Deus na história humana tem um tema: trazer o homem de volta para 

seu descanso. 

Para conseguir isso, Deus teve que remover a barreira para seu descanso, a 

barreira que os separava Dele. Ele enviou Seu Filho para fazer exatamente isso, 

para fornecer novamente para o descanso do homem em seu Criador. Através 

de homens a morte de Cristo são novamente oferecidas vida. O descanso é um 

outro nome para a vida, a vida como Deus quis que fosse. Mesmo as pessoas 

que viveram antes de Jesus foram salvos com base em o que Deus iria fazer 

através do Seu Filho. Pecados furo Cristo passados e futuros, e através de resto 

é ele Deus está disponível para qualquer um que acredita. 

Aqueles que pecou enquanto vagando no deserto, não só perdeu Canaã. A 

menos que eles exerceram fé pessoal em Deus em algum momento durante os 

40 anos, que também perdeu eterna de vida que Canaã era apenas um símbolo. 

Decreto Divino 

E mais uma vez nesta passagem: "Não entrarão no meu 

descanso." Desde, portanto, continua a ser para algumas pessoas 

a entrar nele, e aqueles que anteriormente tinha uma boa notícia 

pregou a eles não entraram por causa da desobediência. (4: 5-6) 

Resto ainda permanece . Por quê? Porque Deus não poderia cortá-lo. Isso 

significaria Ele começou algo que não valia a pena completar. Mas Ele não faz 

essas coisas. Deus não estabeleceu descanso para a humanidade para nada. O 

resto Ele providenciou, alguém vai entrar: Resta alguma para entrar 

nele . Quando o homem perdeu o descanso de Deus, Deus começou 

imediatamente um processo de recuperação. Por meio de Seu Filho, Jesus 

Cristo, alguns seriam trazidos de volta. Ele criou o homem para a comunhão 

com Ele, e Seu plano não seria frustrada, seja por um arcanjo rebelde ou 

descrendo humanidade. Por decreto divino, portanto, sempre houve um 

remanescente de crentes, mesmo entre a maioria descrente Israel. (Rom. 11: 5) 

"Da mesma forma, em seguida, também passou a ser no tempo presente ficou 

um remanescente segundo a eleição da graça". O caminho do descanso de Deus 

sempre foi estreita, e apenas alguns, em relação a toda a humanidade, já o 

encontrou. Mas alguns entrem nele, porque o propósito de Deus deve ser 

cumprida. Por decreto soberano Ele projetou um descanso para a humanidade 

e alguns, por isso, estão indo para entrar nele . 

O segundo elemento de descanso mencionado aqui é decreto soberano de 

Deus. Ele é mencionado em segundo lugar, mas ele veio em primeiro 

lugar. Sem o decreto de Deus, a fé do homem seria fútil e inútil. Somos salvos 

por duas coisas: a vontade de Deus, expressa em Sua enviar seu Filho para 

salvar os homens; e nossa vontade, expressa em nossa confiança em Seu Filho 

para nos salvar. Nós podemos ser salvos porque Ele planejou para nos salvar 



antes que o mundo foi criado. Isso é predestinação, ou eleição. Jesus disse: 

"Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer", e: "Ninguém 

pode vir a mim, a não ser que tenha sido concedida a ele a partir do Pai" (João 

6:44, 65). A fé pessoal é necessário antes que Deus possa aplicar Sua redenção 

para nós. Contudo, a nossa fé pessoal é eficaz porque o Pai nos desenhado pela 

primeira vez ao Filho. Porque Deus quer que sejamos salvos, nós podemos ser 

salvos. Apenas desobediência nos mantém fora. 

Ação Imediata 

Ele novamente corrige um determinado dia, "Hoje", dizendo por 

Davi, depois de tanto tempo, assim como já foi dito antes, "Hoje, 

se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações." (4: 7) 

O terceiro elemento do resto é a ação imediata. Deus corrige um determinado 

dia, "Hoje". Oportunidade para o descanso de Deus permanece, mas não 

permanecerá indefinidamente. Para cada indivíduo que vai acabar antes ou com 

a morte; e para toda a humanidade vai acabar no último dia. A era da graça não 

é para sempre. É por isso que uma ação imediata é uma base de entrar no 

descanso de Deus, de ser salvo. É por isso que Paulo disse: "Agora é" o tempo 

aceitável, "eis que agora é" o dia da salvação "(2 Cor. 6: 2). Quando Deus olhou 

para baixo sobre a civilização Ele estava pronto para se afogar, Ele disse: "O 

meu Espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele também é 

carne; no entanto, os seus dias serão 120 anos" (Gênesis 6: 3) . Em outras 

palavras, uma pessoa não tem mais do que a sua vida para crer em Deus. A 

esperança média de vida hoje é muito menos de 120 anos; e, é claro, nenhum 

de nós tem uma garantia de vida, mesmo até que a média. Deus limita o tempo 

para a salvação. Este é de Deus hoje, agora, o único dia, a única oportunidade, 

podemos ter certeza. 

O Natureza da Rest 

Porque, se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado de mais um dia depois 

disso. Portanto resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Para aquele que entrou 

no descanso tem-se também descansou de suas obras, como Deus das suas. (4: 8-10) 

Ele é Espiritual 

O resto que se fala aqui não é o descanso físico de Canaã. Essa foi apenas uma 

imagem. "Porque, se Josué lhes houvesse dado descanso, Ele não teria falado 

de mais um dia depois disso." Verdadeiro descanso de Deus não vem através 

de um Moisés ou um Josué ou um Davi. Ele vem por meio de Jesus Cristo. 

Descanso de Deus não é essencialmente física em todos os Certamente, 

descansando em Deus e confiar em suas promessas pode nos aliviar de 

nervosismo, tensão e outros problemas físicos. Mas estes são subprodutos de 

seu descanso. Muitas seitas prometem a seus seguidores felicidade, riqueza e 



saúde nesta vida. A Bíblia não faz. O resto Deus promete é espiritual, não 

físico. Qualquer que seja física ou benefícios terrenos do Senhor pode nos dar, 

Sua promessa básica é para nos dar descanso espiritual, bênção 

espiritual. Alguns dos crentes mais fiéis de Deus são o mais movimentado, o 

trabalho mais difícil e, por vezes mesmo as pessoas mais aflitas imaginável. No 

entanto, eles estão em salvação descanso de Deus. 

É por Israel 

O termo povo de Deus pode se referir geralmente para quem conhece a 

Deus; mas aqui ele se refere especificamente a Israel. A salvação é, antes de 

tudo para Israel. O evangelho "é o poder de Deus para salvação de todo aquele 

que crê, primeiro do judeu e também do grego" (Rom. 1:16). Há um descanso 

que resta para o povo de Deus, e em Israel do Antigo Testamento é designado 

o povo de Deus. Seu descanso espiritual é prometida primeiro a Israel, e Ele 

não será completamente com ela até que ela entra em seu descanso. 

Ele é o futuro 

Para aquele que entrou no descanso tem-se também descansou de 

suas obras, como Deus das suas. (04:10) 

De Deus resto também é futuro. Em sua visão na ilha de Patmos, o apóstolo 

João ouviu estas palavras bonitas do céu: "Escreve: Bem-aventurados os mortos 

que morrem no Senhor de agora em diante! "Sim", diz o Espírito, para que 

descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham "(Ap 

14,13). Acredito Hebreus 4:10 antecipa que dia final quando deixamos de todo 

esforço e todo o trabalho e entrar na presença de Jesus Cristo. Ele inclui o resto 

prometido a Israel, o resto final quando ela e todas as outras pessoas de Deus 

deixará de trabalhar e descansar como Deus fez quando ele terminou sua 

criação. Essa é a realidade de descanso sabático. 

A urgência de Repouso 

Vamos, portanto, ser diligente para entrar naquele descanso, para 

que ninguém caia, por seguir o mesmo exemplo de 

desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais 

cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao 

ponto de dividir alma e espírito, e de juntas e medulas, e apta para 

discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há 

criatura alguma encoberta diante dele, mas todas as coisas estão 

abertas e exposto aos olhos daquele com quem temos de fazer. (4: 
11-13) 

A necessidade de Deus resto é urgente. A pessoa deve diligentemente, com o 

propósito intensa e preocupação, prendê-lo. Não é que ele pode trabalhar o seu 

caminho para a salvação, mas que ele deveria procurar diligentemente entrar no 



descanso de Deus, pela fé, para que ele, como os israelitas no deserto, perder a 

oportunidade. 

Deus não pode ser tratada com leviandade. Porque a palavra de Deus é viva 

e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ... capaz 

de discernir os pensamentos e intenções do coração. No contexto imediato 

esse versículo significa que os leitores que hesitam em confiar em Cristo, que 

estão considerando mesmo caindo de volta para o judaísmo, o melhor que seja 

urgente e diligente na busca de entrar no descanso de Deus, porque a Palavra 

de Deus é viva. Ele não é estático, mas ativo-ativo constantemente. Ele pode 

perfurar direita para dentro da parte mais interna do coração para ver se a 

crença é verdadeira ou não. 

Assim, a Palavra de Deus não é só salvar e reconfortante e nutritivo e cura, é 

também uma ferramenta de julgamento e execução. No dia do grande 

julgamento Sua Palavra vai penetrar e pôr a nu todos os corações que não 

confiaram nele. A farsa e hipocrisia será revelado e nenhuma profissão de fé, 

não importa o quão ortodoxo, e não existe uma lista de boas obras, não importa 

quão sacrificial, vai contar para nada diante dele. Apenas os pensamentos e 

intenções do coração vai contar. A Palavra de Deus é o discerner perfeito, os 

perfeitos Kritikos (da qual nós temos "crítico"). Ele não só analisa todos os 

fatos perfeitamente, mas todos os motivos e intenções e crenças, assim, que até 

mesmo o mais sábio dos juízes humanos ou críticos não podem fazer. A espada 

da Sua Palavra não fará erros de julgamento ou execução. Todos os disfarces 

será rasgado e só a pessoa real será visto. 

A palavra traduzida aberto teve dois usos distintos nos tempos antigos. Ele foi 

usado de um lutador de tomar o seu adversário pelo pescoço. Nesta posição, os 

dois homens eram inevitavelmente face a face. O outro uso foi em relação a um 

julgamento criminal. Um punhal afiado seria ligado ao pescoço do acusado, 

com o ponto logo abaixo do queixo, para que ele não podia abaixar a cabeça, 

mas teve que enfrentar o tribunal. Ambos os usos tinha a ver com situações 

graves face-a-face. Quando um descrente vem sob o escrutínio da Palavra de 

Deus, ele será inevitavelmente cara-a-cara com a verdade perfeita sobre Deus e 

sobre si mesmo. 

À luz de tais certo e perfeito juízo e de tal resto linda e maravilhosa, por que 

qualquer pessoa que endurecer o coração de Deus? 

 

 



10. O nosso Grande Sumo Sacerdote 

(Hebreus 4: 14-16) 

Desde então, nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou 

os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa 

confissão. Para não temos um sumo sacerdote que não possa 

compadecer-se das nossas fraquezas, mas aquele que foi ele 

tentado em todas as coisas como nós somos, mas sem 

pecado. Vamos, portanto, aproximar-nos com confiança ao trono 

da graça, para que possamos alcançar misericórdia e acharmos 
graça para socorro em ocasião oportuna. (4: 14-16) 

O Espírito Santo continua a apelar aos judeus que ouviram o evangelho e virou 

do judaísmo, mas ainda não aceitou a Cristo. Ele vem dizendo, com efeito, 

"Você sabe que sua insatisfação com o judaísmo e com suas próprias vidas. 

Você sabe que a superioridade de Jesus aos profetas, anjos, e Moisés, e os 

perigos de não confiar em Cristo e de sua necessidade para Ele. O que está 

impedindo de tomar a decisão final? " Hebreus 4: 1-13 foi um apelo urgente 

para não atrasar em aceitar a salvação de Deus, Seu descanso perfeito, em Jesus 

Cristo. 

Até agora, o recurso tem sido amplamente negativo: se você não acredita, você 

estará fadado-forever longe de Deus e Seu descanso. A Palavra de Deus tem 

sido demonstrado em seu tudo vê e papel crítico, como uma espada de dois 

gumes (4:12). 

O perigo do inferno é certamente real, e qualquer pregador, especialmente 

quando se tenta alcançar o não-não salvo é fiel ao evangelho se ele evita essa 

verdade. Porque é verdade, e porque é tão terrivelmente importante, 

que deve ser pregado e ensinado. Evitar não é apenas ser infiel à Palavra de 

Deus, mas também ser infiel às necessidades dos não salvos. Para chorar 

"Fogo!" num edifício lotado onde não há fogo não é apenas contra a lei, mas 

extremamente cruel e perigoso. Mas não para chorar "Fogo!" quando um 

edifício é em chamas é ainda mais cruel e perigoso. Feito no espírito e na forma 

correta, os incrédulos sobre os perigos do inferno aviso é um dos maiores 

Gentilzas podemos mostrá-los. 

A mensagem positiva 

A mensagem agora se volta para o lado positivo do evangelho. Salvação faz 

mais do que manter-nos para fora do inferno, infinitamente mais. Muitas 

pessoas têm uma caricatura do fundamentalismo, ou evAngelicalalismo, como 

não tendo nenhuma mensagem, mas "fogo e enxofre, inferno e da condenação." 



A salvação não só salva da morte espiritual, que traz vida espiritual. Deve ser 

procurada não só por causa do que vai acontecer com a gente, se não aceitá-lo, 

mas por causa do que vai acontecer com a gente, se fizermos. O que acontece 

conosco quando aceitamos que se baseia em quem é Jesus. Se não houvesse 

nenhuma outra razão no universo para ser salvo, quem é Jesus seria motivo 

suficiente. Entrando em uma relação viva com Ele é a maior experiência que 

uma pessoa pode ter. Para andar na comunhão de Cristo vivo seria uma coisa 

gloriosa, mesmo se não houvesse inferno para escapar. Portanto, temos razão 

para receber Jesus Cristo e entrar no descanso, não só por causa do medo do seu 

juízo de Deus, mas por causa de sua beleza, não só por causa da sua ira, mas 

também por causa de Sua graça, não só porque ele é um juiz, mas porque Ele é 

também um sumo sacerdote misericordioso e fiel. 

Três coisas fazem Jesus nosso grande Sumo Sacerdote-Seu sacerdócio perfeito, 

Sua Pessoa perfeito, e sua provisão perfeito. Porque Ele é perfeito nesses 

aspectos, Ele é único verdadeiro Sumo Sacerdote de Deus. Todos os outros, não 

importa quão fiel, mas eram símbolos do Seu sacerdócio. 

Seu Sacerdócio Perfeito 

Desde então, nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou 

os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa 
confissão. (4:14) 

Ao longo do livro de Hebreus o sumo sacerdócio de Jesus Cristo é exaltado. No 

capítulo 1 Ele é visto como aquele que fez "a purificação dos pecados" (v. 

3). No capítulo 2 Ele é "misericordioso e fiel sumo sacerdote" (v. 17) e no 

capítulo 3 Ele é "o Apóstolo e Sumo Sacerdote da nossa confissão" (v. 

1). Capítulos 7-9 foco quase que exclusivamente no sumo sacerdócio de 

Jesus. Aqui (4:14), ele é chamado um grande sumo sacerdote . 

Os sacerdotes da antiga Israel foi escolhido por Deus para ser mediadores entre 

Ele e Seu povo. Somente o sumo sacerdote podia oferecer o maior sacrifício 

sob a Antiga Aliança, e que ele fez apenas uma vez por ano, no Dia da Expiação 

(Yom Kippur). Todos os pecados do povo foram levados simbolicamente para 

o Santo dos Santos, onde o sangue era aspergido sobre o propiciatório como um 

sacrifício para expiar-los. Como nenhum outro instrumento humano podia, ele 

representava Deus perante o povo e as pessoas diante de Deus. 

À medida que aprendemos a partir de Levítico 16, diante do sumo sacerdote 

podia nem entrar no Santo dos Santos, e muito menos oferecer um sacrifício lá, 

ele teve que fazer uma oferta para si mesmo, uma vez que ele, assim como todos 

aqueles que ele representava, era um pecador.Não só isso, mas o seu tempo no 

Santo dos Santos era limitado. Ele foi autorizado a permanecer na presença da 

glória Shekinah de Deus só enquanto ele estava fazendo o sacrifício. 



Para entrar no Santo dos Santos, o padre teve que passar por três áreas no 

Tabernáculo ou do Templo. Ele tomou o sangue e atravessou a porta para o 

átrio exterior, através de outra porta para o Lugar Santo, e, em seguida, através 

do véu para o Santo dos Santos. Ele não se sentar ou atrasar. Assim que o 

sacrifício foi feito, ele saiu e não voltou por mais um ano. 

Todos os anos, ano após ano, outro Yom Kippur era necessário. Entre esses 

sacrifícios a todos os anuais dia, dia após dia-milhares de outros sacrifícios 

foram feitos, de produtos e de animais. O processo nunca foi terminado, nunca 

concluída, porque o sacerdócio não era perfeito e os sacrifícios não eram 

perfeitos. 

Jesus, nosso Sumo Sacerdote, depois de ter feito o one-time, o sacrifício perfeito 

na cruz, também passou por três áreas. Quando Ele atravessou os céus, ele 

passou o primeiro céu (a atmosfera), o segundo céu (espaço), e ao terceiro céu 

(morada de Deus; 2 Cor. 12: 2-4). Jesus foi até onde o próprio Deus, e não 

simplesmente a Sua glória, habita. Este é o mais sagrado de todos os 

santos. Mas Jesus não tinha que sair. Seu sacrifício foi feito uma vez por 

todas. O sacrifício foi perfeito eo Sumo Sacerdote foi perfeito, e sentou-se por 

toda a eternidade na mão direita do Pai (Heb. 1: 3). ". Eu te glorifiquei na terra, 

completando a obra que me deste a fazer E agora, glorifica-me tu, juntamente 

com a ti mesmo, Pai, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo 

existisse" (João 17: 4 -5). Ele tinha feito a expiação perfeita para o pecado, a 

Proposito para a qual Ele tinha vindo à terra. E o trabalho foi concluído quando 

Ele entrou no céu e apresentou-se no Lugar Santo (Heb. 9:12). 

O nosso grande Sumo Sacerdote não passou pelo Tabernáculo ou do 

Templo. Ele atravessou os céus . Quando ele chegou lá Sentou-se, e Deus 

disse: "Eu estou satisfeito. Meu Filho, Jesus Cristo, realizada a expiação por 

todos os pecados de todos os tempos para todos aqueles que vêm a Ele pela fé 

e aceitar o que Ele fez por eles. " O apelo de 4:14, portanto, é para os judeus 

ainda não confirmadas para aceitar Jesus Cristo como seu verdadeiro Sumo 

Sacerdote. Eles devem demonstrar que sua confissão é verdadeira possessão 

por apegar-se-Lo como seu Salvador. Isso enfatiza o lado humano da segurança 

do crente. Os verdadeiros crentes se apegam , como Deus considera-los 

rapidamente. 

O Fim do Sacerdócio e sacrifícios judaicos 

Jesus foi crucificado menos de quarenta anos antes de Jerusalém foi destruída 

em AD 70. Com ele foi destruído o Templo, o único lugar onde poderiam ser 

feitos sacrifícios. De pouco depois da época de Cristo, portanto, não há 

sacrifícios judaicos foram feitas pelo mesmo até o presente 

momento. Consequentemente, não houve necessidade de um sacerdócio judeu 

desde aquela época. Yom Kippur ainda é comemorado como um dia santo, o 



maior santo dia, mas não há sacerdotes estão envolvidos e não há sacrifícios são 

oferecidos, porque não há sacerdotes para fazer os sacrifícios e nenhum templo 

em que para lhes oferecer. 

O fim de todas Sacerdócios ritualísticos e Sacrifícios 

No sacerdócio cristão foi estabelecido por Cristo ou os apóstolos. Pedro se 

refere à igreja, que é a todos os crentes, como um "sacerdócio santo" e um 

"sacerdócio real" (1 Ped. 2: 5, 9). Os cristãos, como Deus redimiu, são tipos de 

sacerdotes, no sentido geral de que somos responsáveis por trazer Deus para 

outros homens através da pregação e ensino de Sua Palavra e para trazer os 

homens a Deus através do nosso testemunho. Mas nenhuma ordem especial de 

sacerdócio ou sistema de sacrifícios ou é ensinada ou reconhecida no Novo 

Testamento.Todos os pedidos de mediação sacerdotal especial entre Deus e os 

homens-em oferecer o perdão pelos pecados, fazendo expiação dos pecados por 

supostamente repetir o sacrifício de Cristo por meio de um ritual, ou qualquer 

outra reivindicação ou prática é totalmente anti-bíblica e pecaminoso. É aberto 

desafio da obra completa de Jesus Cristo. 

Qualquer sacerdócio religiosa formal na terra implica agora que a expiação final 

e perfeito para o pecado ainda não foi feita. É igual à rebelião de Corá, Datã e 

Abirão, a quem a terra engoliu, porque Deus estava com tanta raiva de sua 

presunção ímpios (Num. 16). Não há absolutamente nenhum lugar na economia 

do cristianismo para o sacerdócio. Qualquer que se estabelece é ilegítima e uma 

afronta direta ao sacerdócio total e definitiva de Jesus Cristo. 

Temos o nosso perfeito e grande Sumo Sacerdote e Ele já fez, uma vez por 

todas, o único sacrifício que nunca terá de ser feita para o pecado, o único 

sacrifício eficaz que poderia ser feito para o pecado. Qualquer outro padre que 

tenta reconciliar os homens e Deus é uma barreira ao invés de um 

mediador. Pela fé em Jesus Cristo, qualquer pessoa pode entrar diretamente na 

presença de Deus. Quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se de cima 

para baixo. O acesso a Deus foi escancarada para quem viria em Seus termos. 

Sua Pessoa Perfeito 

Para não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se 

das nossas fraquezas, mas aquele que foi ele tentado em todas as 
coisas como nós somos, mas sem pecado. (4:15) 

No final do versículo 14 o nosso grande Sumo Sacerdote é novamente 

identificada como Jesus, o Filho de Deus . Aqui, juntos, são o seu nome 

humano, Jesus, eo Seu título divino, Filho de Deus. Estas duas partes de Sua 

natureza também se refletem no versículo 15. 



A humanidade de Jesus 

A maioria das pessoas parecem pensar em Deus como sendo distante da vida 

humana e preocupações. Jesus era o próprio Filho de Deus, mas a Sua divindade 

não o impediu de experimentar nossos sentimentos, nossas emoções, nossas 

tentações, nossa dor. Deus se fez homem, Ele tornou-se Jesus, para 

compartilhar triunfalmente a tentação e os testes e o sofrimento dos homens, a 

fim de que ele seja um Sumo Sacerdote solidário e compreensivo. 

Quando eu estou preocupado ou machucar ou desanimado ou fortemente 

tentado, queremos compartilhar nossos sentimentos e necessidades com quem 

entende. Jesus pode compadecer das nossas fraquezas . A frase "Ninguém 

entende como Jesus" no hino bem conhecido não é apenas bonita e encorajador, 

mas absolutamente verdadeiro. O nosso grande Sumo Sacerdote, não só é 

perfeitamente misericordioso e fiel, mas também perfeitamente 

entendimento. Ele tem uma capacidade inigualável para simpatizar com a gente 

em todos os perigos, em todas as provas, em qualquer situação que aconteça em 

nosso caminho, porque Ele tem sido por tudo isto. No túmulo de Lázaro corpo 

de Jesus balançou em luto. No Jardim do Getsêmani, pouco antes de sua prisão, 

ele suou gotas de sangue. Ele experimentou todo tipo de tentação e de testes, 

todo o tipo de vicissitude, todo tipo de circunstância que qualquer pessoa nunca 

irá enfrentar. E Ele está à direita do Pai agora intercedendo por nós. 

Jesus não só tinha todos os sentimentos de amor, preocupação, decepção, 

tristeza e frustração que nós temos, mas ele tinha muito mais amor, 

preocupações infinitamente mais sensíveis, as normas infinitamente superiores 

de justiça, e perfeita consciência do mal e os perigos do pecado . Assim, 

contrariamente ao que estamos inclinados a pensar, Sua divindade fez Suas 

tentações e provações incomensuravelmente mais difícil para ele de suportar do 

que os nossos são para nós. 

Deixe-me dar uma ilustração para ajudar a explicar como isso pode ser 

verdade. Nós sentir dor quando estamos feridos, dor, por vezes extrema. Mas 

se ela se tornar muito grave, vamos desenvolver uma dormência temporária, ou 

que pode até desmaiar ou entrar em choque. Eu me lembro que quando eu fui 

jogado para fora do carro e derrapou na minha volta na estrada, eu senti dor por 

algum tempo e depois não sentiu nada. Nossos corpos têm maneiras de desligar 

a dor quando ela se torna muito para aguentar. As pessoas variam muito em 

suas threshholds dor, mas todos nós temos um ponto de ruptura. Em outras 

palavras, a quantidade de dor que pode suportar não é ilimitada. Podemos 

concluir, portanto, que há um grau de dor que nunca vai experimentar, porque 

os nossos corpos se desligará a nossa sensibilidade, de uma forma ou de outra, 

talvez até mesmo por morte antes de chegar a esse ponto. 



Um princípio similar opera em tentação. Há um grau de tentação que nós nunca 

pode experimentar simplesmente porque, não importa o que a nossa 

espiritualidade, vamos sucumbir antes de alcançá-lo. Mas Jesus Cristo não tinha 

essa limitação. Desde que ele era sem pecado, Ele tomou toda a extensão de 

tudo o que Satanás poderia jogar para ele. Ele não tinha nenhum sistema de 

choque, sem limite de fraqueza, para desligar a tentação em um determinado 

ponto. Uma vez que Ele nunca sucumbiu, Ele experimentou todas as tentações 

ao máximo. E Ele experimentou-o como um homem, como um ser humano. Em 

todos os sentidos Ele foi tentado como nós somos, e muito mais. A única 

diferença era que ele nunca pecou. Por isso, quando chegamos a Jesus Cristo, 

podemos lembrar que Ele sabe tudo o que sabemos, e muita coisa que não 

sabemos, sobre a tentação, e testes, e dor. Nós não temos um sumo sacerdote 

que não possa compadecer-se das nossas fraquezas . 

Esta verdade foi especialmente surpreendente e inacreditável para os 

judeus. Eles sabiam que Deus era santo, justo, sem pecado, perfeito, 

onipotente. Eles sabiam que seus atributos divinos e natureza e não podia 

compreender sua dor experimentando, e muito menos a tentação. Não só isso, 

mas sob tratos de a Antiga Aliança Deus com o Seu povo estava mais indireto, 

mais distante. Com exceção de casos especiais e raros, mesmo os crentes fiéis 

não experimentar a Sua proximidade e intimidade na maneira que todos os 

crentes agora pode. Os judeus acreditavam que Deus era incapaz de 

compartilhar os sentimentos dos homens. Ele era muito distante, muito distante 

na natureza do homem, para ser capaz de se identificar com os nossos 

sentimentos e tentações e problemas. 

Se simpatia compreensão de Deus era difícil para os judeus, era ainda mais 

difícil para a maioria dos gentios daquele dia. Os estóicos, cuja filosofia 

dominou a maior parte da cultura grega e romana na época do Novo 

Testamento, acreditava que a principal atributo de Deus era a apatia. Alguns 

acreditavam que Ele era, sem sentimentos ou emoções, de qualquer tipo. Os 

epicuristas alegou que os deuses vivem Intermundia , entre os mundos físico e 

espiritual. Eles não participaram em qualquer mundo, e por isso não poderia ser 

esperado para compreender os sentimentos, problemas e necessidades dos 

mortais. Eles foram completamente separado da humanidade. 

A idéia de que Deus poderia e identificar-se com os homens em suas provações 

e tentações foi revolucionário para judeus e gentios. Mas o escritor de Hebreus 

está dizendo que temos um Deus, não só "quem está lá", mas um "que esteve 

aqui." 

Pontos Fracos não se refere diretamente ao pecado, mas a fraqueza ou 

enfermidade. Refere-se a todas as limitações naturais da humanidade, que, no 

entanto, incluir a responsabilidade para o pecado. Jesus sabia em primeira mão 

a unidade da natureza humana para o pecado. Sua humanidade era o Seu campo 



de batalha. É aqui que Jesus enfrentou e lutou pecado. Ele foi vitorioso, mas 

não sem a mais intensa tentação, sofrimento e angústia. 

Em todo esse esforço, no entanto, Jesus era sem pecado ( hamartia 

Choris ). Ele estava completamente além de, separado, o pecado. Estas duas 

palavras gregas expressar a absoluta ausência de pecado. Embora Ele foi 

impiedosamente tentados a pecar, não a menor mácula de ele nunca entrou em 

sua mente ou foi expresso em Suas palavras ou ações. 

Alguns podem se perguntar como Jesus pode identificar completamente com a 

gente, se Ele realmente não pecar como nós. Foi enfrentando o pecado de Jesus 

com Sua perfeita justiça e da verdade, no entanto, que o qualifica. Meramente 

experimentando algo não nos dá compreensão. Uma pessoa pode ter muitas 

operações de sucesso sem entender nem um pouco sobre a cirurgia. Por outro 

lado, o médico pode realizar milhares de operações complicadas e bem-

sucedidas, sem nunca ter tido a si mesmo cirurgia. É o seu conhecimento da 

doença ou distúrbio e sua habilidade cirúrgica em tratá-la que o qualifica, não 

o fato de ter tido a doença. Ele tem grande experiência com a doença muito 

maior experiência com ele do que qualquer um de seus pacientes de ter 

confrontado-lo em todas as suas manifestações. Jesus nunca pecou, mas Ele 

entende pecar melhor do que qualquer homem. Ele tem visto com mais clareza 

e lutou-lo mais diligentemente do que qualquer um de nós jamais poderia ser 

capaz de fazer. 

Impecabilidade sozinho pode estimar corretamente o pecado. Jesus Cristo não 

pecou, não podia pecar, não tinha capacidade para o pecado. No entanto, suas 

tentações ainda mais terrível, porque Ele não iria cair e suportou-los ao 

extremo. Sua impecabilidade aumentou sua sensibilidade para com o pecado. ". 

Considerai, pois aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si 

mesmo, para que você não se cansem nem desanimem Você ainda não resistiu 

ao ponto de sangue derramando em sua luta contra o pecado" (Hb 12: 3-4. ). Se 

você quiser falar com alguém que sabe o que é pecado sobre, falar com Jesus 

Cristo. Jesus Cristo conhece o pecado, e Ele sabe e entende nossa fraqueza. O 

que quer que Satanás traz o nosso caminho, não há vitória em Jesus Cristo. Ele 

entende; Ele esteve aqui. 

Dr. João Wilson disse muitas vezes a seguinte história. Booth Tucker estava 

realizando reuniões evangelísticas na grande Citadel Exército de Salvação em 

Chicago. Uma noite, depois de ter pregado sobre a simpatia de Jesus, um 

homem aproximou-se e perguntou ao Sr. Tucker como ele poderia falar sobre 

um amor, compreensão, Deus simpático. "Se a sua esposa tinha acabado de 

morrer, como a minha tem", disse o homem, "e seus bebês estavam chorando 

por sua mãe que nunca mais voltaria, você não estaria dizendo o que você está 

dizendo." 



Poucos dias depois, a esposa do Sr. Tucker foi morto em um acidente de 

trem. Seu corpo foi trazido para Chicago e levado para a Citadel para o 

funeral. Após o culto, o pregador enlutada olhou para o rosto silencioso de sua 

esposa e, em seguida, virou-se para aqueles que estavam participando. "No 

outro dia, quando eu estava aqui", disse ele, "um homem me disse que, se a 

minha mulher tinha acabado de morrer e meus filhos estavam chorando por sua 

mãe, eu não seria capaz de dizer que Cristo era compreensivo e solidário, ou 

que Ele era suficiente para todas as necessidades. Se esse homem está aqui, eu 

quero dizer a ele que Cristo é suficiente. Meu coração está partido, ele é 

esmagado, mas tem uma música, e Cristo colocá-lo lá. Eu quero dizer que 

homem que Jesus Cristo fala conforto para mim hoje. " O homem estava lá, e 

ele veio e se ajoelhou ao lado do caixão enquanto Booth Tucker apresentou-o a 

Jesus Cristo. 

Nós temos um sumo sacerdote Simpático, cujo sacerdócio é perfeito e cuja 

Pessoa é perfeito. 

Sua perfeita provisão 

Vamos, portanto, aproximar-nos com confiança ao trono da 

graça, para que possamos alcançar misericórdia e acharmos 
graça para socorro em ocasião oportuna. (4:16) 

Aquele que nos compreende perfeitamente também irá fornecer para nós 

perfeitamente. "Nenhuma tentação ultrapassou você, mas, como é comum ao 

homem, e Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que você é 

capaz, mas com a tentação, vos proverá livramento, de que você pode ser capaz 

suportá-lo "(1 Cor. 10:13). Jesus Cristo conhece as nossas tentações e vai levar-

nos para fora deles. 

Venha para o Trono da Graça de Deus 

Mais uma vez, o Espírito Santo atrai aqueles que ainda estão indecisos sobre a 

aceitação de Cristo como seu Salvador. Eles não devem apenas manter-se de 

voltar para o judaísmo, mas eles devem segurar a sua confissão de Cristo e, por 

fim, e necessariamente, passar a se aproximar com confiança ao trono da 

graça . 

A maioria dos antigos governantes foram inacessível pelas pessoas 

comuns. Alguns nem sequer permitem que seus funcionários mais alto nível, 

para vir diante deles sem permissão. Rainha Ester arriscou sua vida em que se 

aproxima o rei Assuero, sem convite, mesmo que ela era sua esposa (Ester 5: 

1-2). No entanto, qualquer pessoa penitente, não importa quão pecador e 

indigno, pode aproximar-se do trono de Deus, em qualquer momento de perdão 

e salvação, confiante de que ele será recebido com misericórdia e graça . 



Pelo sacrifício de Si mesmo de Cristo, o trono do juízo de Deus é transformado 

em um trono de graça para aqueles que confiam nEle. Como os sacerdotes 

judeus, uma vez por ano, durante séculos, polvilhado de sangue sobre o 

propiciatório para os pecados do povo, Jesus derramou Seu sangue uma vez por 

todas o tempo pelos pecados de todos os que nele crê. Essa é a Sua perfeita 

provisão. 

A Bíblia fala muito da justiça de Deus. Mas quão terrível para nós, se Ele fosse 

só agora, e não também gracioso. O homem pecador merece a morte, a sentença 

da justiça; mas ele precisa de salvação, o dom da graça. É para o próprio trono 

de esta graça de que qualquer pessoa pode agora vir com confiança e 

segurança. É o trono da graça porque a graça é dispensado lá. 

Como é que alguém pode rejeitar tal sumo sacerdote, como um Salvador-que 

não só nos permite vir diante do Seu trono da graça e ajuda, mas pede a nós 

para entrar em confiança? Seu Espírito diz: "Venha corajosamente todo o 

caminho para o trono de Deus, que foi transformado em um trono de graça por 

causa de Jesus. Vem todo o caminho até, receber a graça e misericórdia quando 

você precisar dele, antes que seja tarde demais e seu coração está árduo e de 

Deus "hoje" é longo. " O tempo de necessidade é agora. 

O que um Sumo Sacerdote que temos. Ele compaixão e salva. O que mais ele 

poderia fazer? 

 

11. Cristo o Sacerdote Perfeito (Hebreus 

5: 1-10) 

Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens está 

ordenado em favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, 

para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados; ele pode lidar 

cuidadosamente com os ignorantes e equivocada, uma vez que 

também ele mesmo está cercado de fraqueza; e por causa disso 

ele é obrigado a oferecer sacrifícios pelos pecados, como para as 

pessoas, para que também por si mesmo. E ninguém tem a honra 

de si mesmo, mas ele recebe quando ele é chamado por Deus, 

assim como Aaron era. Assim também Cristo não se glorificou a 

si mesmo, de modo a tornar-se um sumo sacerdote, mas aquele 

que lhe disse: "Tu és meu Filho, hoje te gerei"; assim como 

também diz em outra passagem: "Tu és sacerdote para sempre, 

segundo a ordem de Melquisedeque." Nos dias de Sua carne, Ele 

ofereceu-se ambas as orações e súplicas, com forte clamor e 

lágrimas, Àquele capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por 

causa da sua piedade. Embora sendo Filho, aprendeu a 

obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, 



tornou-se a todos aqueles que Lhe obedecem fonte de salvação 

eterna, sendo designado por Deus como um sumo sacerdote, 
segundo a ordem de Melchizekek. (5: 1-10) 

Entre as primeiras coisas que um judeu poderia ter pedido uma outra pessoa 

sobre a sua religião foram: "Quem é o seu sumo sacerdote? Quem faz a 

mediação entre você e Deus? Quem oferece os sacrifícios para expiar seus 

pecados?" Um judeu durante o tempo da igreja primitiva pode muito bem ter 

pedido um cristão, "Como são os seus pecados vai ser perdoado quando você 

não tem ninguém oferecendo sacrifícios e ninguém intercedendo por você? 

Como você pode afirmar que esse novo pacto substitui e é superior ao da Antiga 

Aliança feita por meio de Moisés, quando ele te deixa sem um sumo sacerdote? 

" 

O cristão teria respondido: "Mas nós fazer temos um sumo sacerdote, um Sumo 

Sacerdote perfeito. Ele tem oferecido sacrifício pelos nossos pecados. Ele não 

limitar-se a um templo terreno, nem Ele tem que sacrificar por ano, muito 

menos diariamente. Ele fez um sacrifício que expia todos os pecados já 

cometidos, desde o início até o fim dos tempos. É como um grande sumo 

sacerdote Ele é e como é grande o Seu sacrifício foi. Não só isso, mas o nosso 

Sumo Sacerdote está sentado à direita mão de Deus e continuamente intercede 

por aqueles de nós que pertencemos a Ele. " 

O coração do livro de Hebreus (caps. 5-9) concentra-se em sumo sacerdócio de 

Jesus. Seu sacerdócio superior, mais do que qualquer outra coisa, faz com que 

a Nova Aliança melhor do que o velho. Ele fez o que todos os sacerdotes junto 

da velha economia não fez e nunca poderia ter feito. 

Os sacerdotes sob a Antiga Aliança eram construtores de pontes a Deus. Os 

homens não poderiam vir diretamente na presença de Deus, e, portanto, Deus 

designou certos homens para ser contínuos, por assim dizer, para trazer os 

homens à Sua presença. A maneira de Deus foi aberto somente como os 

sacerdotes ofereciam sacrifícios dia após dia, ano após ano, apresentando o 

sangue dos animais a Deus. Os sacerdotes eram mediadores de Deus. 

A One, Perfect Grande Sumo Sacerdote 

Mas, com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, a necessidade de o Templo e para 

o sacerdócio levítico foi encerrada. Não havia mais uma exigência para um 

sumo sacerdote, como aqueles que conseguiram Aaron, ou por qualquer 

sacerdote humano em tudo. Jesus era tanto sumo sacerdote e sacrifício, e desde 

eternamente para o homem uma abertura na presença de Deus. Na sua 

crucificação, a cortina do templo se rasgou em dois, expondo o Santo dos Santos 

para quem quisesse vir a Deus através do Filho. Em um ato perfeito de 

sacrifício, Jesus Cristo realizou o que milhares e milhares de sacrifícios por uma 



multidão de sacerdotes nunca realizados. Ele abriu o caminho para Deus 

permanentemente, de modo que qualquer homem, em qualquer momento, pela 

fé em Cristo pode entrar na presença de Deus. 

As qualificações para Sacerdocio 

Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens está 

ordenado em favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, 

para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados; ele pode lidar 

cuidadosamente com os ignorantes e equivocada, uma vez que 

também ele mesmo está cercado de fraqueza; e por causa disso 

ele é obrigado a oferecer sacrifícios pelos pecados, como para as 

pessoas, para que também por si mesmo. E ninguém tem a honra 

de si mesmo, mas ele recebe quando ele é chamado por Deus, 
assim como Aaron era. (5: 1-4) 

Estes quatro versículos afirmam os três qualificações básicas para um 

judeu sumo sacerdote . Ele foi nomeado por Deus, era simpático com aqueles 

a quem ele ministrava, e ofereciam sacrifícios em seu nome. Os seis versos a 

seguir mostram como Jesus Cristo cumpre essas qualificações. 

Designado por Deus entre os homens 

Ele tinha que ser um homem 

Um padre tem que participar da natureza das pessoas para quem ele oficia. Um 

verdadeiro sumo sacerdote , portanto, teve de ser tomado dentre os 

homens ; ou seja, ele tinha que ser um homem. Deus não escolheu anjos para 

serem sacerdotes. Os anjos não têm a natureza dos homens. Eles não podem 

realmente entender os homens e eles não têm uma comunicação aberta com os 

homens. Apenas um homem poderia estar sujeito às tentações de homens, 

poderia experimentar o sofrimento como os homens, e, assim, ser capaz de 

ministrar aos homens em um entendimento e uma maneira 

misericordioso. Apenas um homem poderia, com razão, o ministro em favor 

dos homens. 

Lembrando a quem esta carta foi escrita, podemos ver mais facilmente a 

importância do ponto que está sendo feito aqui sobre Jesus Cristo. Para ser o 

Sumo Sacerdote perfeito, na verdade, ser um sumo sacerdote em tudo, Ele tinha 

que ser um homem. Esta muito, é claro, estava completamente clara e aceitável 

para os judeus. Seu problema foi com o incarnation- Deus se tornar um 

homem. O Espírito Santo muito simplesmente responde ao problema da 

encarnação com um ponto básico: o Messias, que é Deus, não poderia ser um 

verdadeiro sumo sacerdote, a menos que ele fosse um homem. A menos que 

Deus podia sentir o que os homens sentem e passar por aquilo que os homens 



passam por, Ele não teria nenhum entendimento experiencial daqueles que Ele 

representava. 

Sob a velha economia, mesmo depois que os convênios com Abraão e com 

Moisés, Deus era inacessível. Na queda, Deus expulsou Adão e Eva do jardim 

e do homem já não tinha acesso à presença do Senhor. No deserto, o povo foi 

avisado para não chegar muito perto de Sinai, onde Deus escolheu para 

manifestar-Se a Moisés ao dar o pacto da lei. No Tabernáculo e no Templo de 

Deus estava por trás de um véu e poderia ser abordado apenas por meio do sumo 

sacerdote. 

Mas em enviar seu Filho, Jesus Cristo, Deus já não se manteve distante, 

transcendente, e separada de homens. Ele entrou no mundo humano e sentiu 

tudo o que os homens nunca vai se sentir, a fim de que ele seja um simpático, 

misericordioso e fiel sumo sacerdote. Se Deus nunca havia se tornado o homem, 

Ele nunca poderia ter sido um sumo sacerdote, um mediador, ou um 

intercessor. Ele nunca poderia ter oferecido o sacrifício perfeito e absoluto 

pelos pecados de Seu povo, que a justiça divina necessários. A encarnação não 

era uma opção; era uma necessidade absoluta. Era um imperativo se os homens 

fossem salvos. 

João Calvin disse: "Era necessário que Cristo para se tornar um homem de 

verdade. Porque, como estamos muito longe de Deus, nós estamos de uma 

forma diante dele, na pessoa do nosso padre, que não poderia ser se não fosse 

um de nós. Assim, para que o Filho de Deus tem uma natureza em comum com 

a gente, não diminui sua dignidade, mas louva-lo a mais para nós porque ele é 

equipada para nos reconciliar com Deus, porque ele é o homem. " Deus teve 

que descer até onde estamos, a fim de nos pegar e nos trazer de volta a Ele. 

Ele teve que ser homem de Deus 

Mas um verdadeiro sacerdote não poderia ser um homem qualquer. Ele teve 

que ser nomeado por Deus. Não era um escritório que um homem poderia 

preencher simplesmente por causa de seus próprios planos ou ambição. Ele 

tinha que ser de Deus o homem-não apenas no sentido de ser fiel e obediente a 

Deus, mas no sentido de ser selecionado por Deus. Ele foi nomeado em favor 

dos homens , mas por Deus. "Ninguém tira a honra de si mesmo, mas o recebe 

quando é chamado por Deus, assim como Aaron era" (v 4; cf. 8: 3.). 

Quando o sacerdócio foi estabelecida pela primeira vez, Moisés foi instruído ", 

Em seguida, trazer para si mesmo perto de Arão, teu irmão, e seus filhos com 

ele, dentre os filhos de Israel, para ministrar como sacerdote para Me-Arão, 

Nadabe e Abiú, Eleazar e Itamar , filhos de Aarão "(Ex. 28: 1). Desde o início 

do sacerdócio, os sacerdotes não só foram para ministrar para Deus, mas por 

sua nomeação. Quando Corá, Datã e Abirão insistiu na tentativa de 



democratizar o sacerdócio e alegou que qualquer israelita podia ser um 

sacerdote, o Senhor fez a terra engoli-los (Num. 16). 

Simpática com homens 

Ele pode lidar com cuidado com os ignorantes e equivocada, uma 
vez que também ele mesmo está cercado de fraqueza. (5: 2) 

Onisciência sabe tudo; simpatia perfeita sente tudo. Cristo não precisa de 

aprender alguma informação quando Ele veio à Terra. Ele era onisciente, que 

tudo sabe. Mas Ele escolheu para participar de sentimentos dos homens, 

pessoalmente, a fim de que ele também poderia ser simpático, todo-

sentimento. Um verdadeiro sumo sacerdote tinha que ser solidário com aqueles 

a quem ele ministrava. Um verdadeiro sumo sacerdote seria completamente 

envolvido com a situação humana, completamente ligada ao pacote de vida. Ele 

precisava para viver entre os homens como um homem, para sentir com eles em 

suas elevações e em seus pontos baixos, para que pudesse lidar com 

cuidado com eles. 

Metriopatheō , além de que significa "para lidar com cuidado", também 

significa tratar com brandura ou moderação. No contexto da Hb 5: 2, que pode 

transportar a ideia de estar no meio de coisas em duas maneiras. Primeiro é o 

significado de estar no meio de, sendo totalmente envolvido. A outra é a de 

tomar um rés-do-meio de conhecer e compreender, mas de evitar os 

extremos. Uma pessoa com essa característica seria, por exemplo, mostram um 

certo equilíbrio entre a irritação e apatia em face da irregularidade. Ele iria ser 

paciente com o malfeitor, mas não tolera o mal, seja o entendimento, mas não 

indulgente. 

Um exemplo melhor seria em relação à dor ou perigo. Uma pessoa que é ou 

muito simpático ou muito apático não pode ajudar alguém em apuros. Aquele 

que é muito simpático mesmo será engolida pelo problema, tornando-se muito 

enlutada ou com muito medo de ser de ajuda. Por outro lado, aquele que é 

apático, possivelmente, não vai nem reconhecer um problema alguém está a ter 

e, em qualquer caso, não será preocupado em ajudar. No meio é a 

pessoa metriopatheō descreve. Ele pode identificar plenamente com a pessoa 

que tem um problema, sem perder a sua perspectiva e julgamento. Um 

verdadeiro sumo sacerdote precisava dessa característica. Ele tinha que 

experimentar os extremos das emoções humanas e tentações sendo mais forte 

do que eles. Desse modo Ele seria capaz de lidar com cuidado com aqueles a 

quem ele ministrava, sem tornar-se vítima de sua miséria. 

Os queridos com quem o padre é para lidar com cuidado são aqueles que 

são ignorantes e mal orientada, isto é, aqueles que pecam por ignorância. A 

prestação Antiga Aliança foi: "O sacerdote fará expiação diante do Senhor para 



a pessoa que se perde quando pecar sem querer, fazendo expiação por ele que 

ele pode ser perdoado" (Nm 15:28.). O sacerdote ministrava apenas em nome 

daqueles que pecaram na ignorância e, assim, se extraviaram. Em toda a 

economia do Antigo Testamento, não há absolutamente nenhuma provisão feita 

para o transgressor impenitente, deliberada, e desafiador. Não há 

nenhum. "Mas a pessoa que fizer alguma coisa desafiadoramente, quer seja 

natural ou um alienígena, que um é blasfemar contra o Senhor, e essa pessoa 

será extirpada do seu povo" (. Num 15:30). 

Assim, a ênfase aqui é na simpatia. O sumo sacerdote era para ter simpatia para 

com aqueles que por ignorância se extraviaram. Desde o próprio sacerdote 

judeu era um pecador, ele teve a capacidade natural, e ele deveria ter tido a 

sensibilidade, a sentir-se um pouco mais do que os outros estavam sentindo. 

Sacrificar por Homens 

Em seu trabalho de mediação, o sumo sacerdote fez dois tipos básicos de 

ofertas: dons e sacrifícios (v 1; cf. 8:. 3; 9: 9). 

Presentes Oferecendo 

No sentido mais amplo, presentes incluído todo o dinheiro, jóias ou outros 

objetos de valor essas pessoas deram ao Senhor por meio dos sacerdotes. Mas 

eu acredito que as referências em Hebreus para presentes se referem 

especificamente ao grão, ou refeição, oferecendo-a única oferta sem sangue 

prescrita sob a Antiga Aliança. Foi uma ação de graças e dedicação oferta (ver 

Lev. 2). 

A oferta de cereais consistiu de farinha e óleo, misturado com incenso para dar 

um aroma agradável, e, por vezes, cozido ou frito em um bolo. Parte da oferta 

foi queimado sobre o altar, eo restante pertencia aos sacerdotes para 

comer. Nenhuma limão ou mel poderia ser utilizado, porque estes 

fermentado. A medida pequena de sal foi necessária, porque 

preservados. Restringindo o que iria estragar e exigindo que o que preservaria 

simbolizava uma dedicação que foi duradoura. A oferta representou a 

dedicação de uma pessoa e todos os seus bens a Deus em agradecimento 

completas para o que Deus tinha feito. 

Oferecer sacrifícios 

E por causa disso, ele é obrigado a oferecer sacrifícios pelos 

pecados, como para as pessoas, por isso, também por si 
mesmo. (5: 3) 

Os sacrifícios , no entanto, foram para a expiação dos pecados. Eles não 

podiam tirar a tendência pecado ou a capacidade pecado, mas que foram feitos 



para o perdão dos pecados particulares. Consequentemente, eles tinham que ser 

continuamente repetido dia após dia, ano após ano.Oferecendo sacrifícios foi o 

principal trabalho do sacerdote. E uma vez que ele próprio pecado, ele teve que 

fazer sacrifícios para si mesmo , bem como para as pessoas . 

O Sacerdote Perfeitamente Qualificado 

Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, de modo a 

tornar-se um sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: "Tu és 

meu Filho, hoje te gerei"; assim como também diz em outra 

passagem: "Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de 
Melquisedeque." (5: 5-6) 

Os versículos 5-10 mostram como Jesus reuniu todas as qualificações para 

sumo sacerdote mencionadas nos versículos 1-4, e muito mais. 

Designado por Deus 

Em primeiro lugar, Jesus foi escolhido, enviado, e honrado por Deus Pai. Mais 

uma vez o escritor escolhe citações do Antigo Testament- Tu és meu Filho, 

hoje te gerei (Sl. 2: 7) e Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de 

Melquisedeque (. Salmos 110: 4) -para apoiar a sua ponto. Os leitores judeus 

de Hebreus sabia que ambas as passagens se refere ao Messias. Eles sabiam que 

o Messias havia de ser um grande rei e sacerdote, designado por Deus. Essas 

passagens do Antigo Testamento confirmou isso. 

No entanto, mesmo que Ele era o Filho divino, Jesus não tomou a posição para 

si ou para dar honra a si mesmo. Ele disse aos líderes judeus que o questionou: 

"Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, é meu Pai, que me 

glorifica, de quem você diz:" Ele é o nosso Deus "(João 8:54). Deus investiu 

Jesus com a autoridade e honra do sumo sacerdote , segundo a ordem de 

Melquisedeque. 

Melquisedeque será discutido em algum detalhe sob Hebreus 7, mas uma breve 

palavra aqui é necessário. Ele era um rei-sacerdote que viveu na época de 

Abraão, e cuja ascendência é completamente desconhecido. Ele era o rei de 

Salém (antigo nome de Jerusalém) e era um sacerdote do verdadeiro Deus (Gn 

14:18). Ele viveu muitos séculos antes do sacerdócio de Arão foi estabelecido 

e seu sacerdócio era interminável (Heb. 7: 3), ao contrário do que Aaron, que 

começou no tempo de Moisés e terminou em D.C 70, quando o templo foi 

destruído. Seu sacerdócio, portanto, foi superior ao de Arão de duas 

maneiras. Melquisedeque era rei, enquanto Aaron não era, e seu sacerdócio era 

perpétua, enquanto Aaron da era temporário. Sacerdócio de Melquisedeque, 

portanto, é uma melhor imagem de Cristo do que até mesmo a de Aaron. 



Simpática com homens 

Nos dias de Sua carne, Ele ofereceu-se ambas as orações e 

súplicas, com forte clamor e lágrimas, Àquele capaz de salvá-lo 

da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Embora sendo 
Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. (5: 7-8) 

Em segundo lugar, Jesus Cristo foi simpático com os homens-Ele foi 

identificado com eles, os entendia, sentia com eles. Ele era mesmo um homem, 

da mesma forma como qualquer sumo sacerdote que serviu no Tabernáculo ou 

Templo. "Os dias da sua carne" foram um interlúdio na vida de Jesus Cristo, 

que já existia antes e depois de sua vida terrena. Mas eles eram um interlúdio 

extremamente importante e necessário. Entre outras coisas, "Ele ofereceu-se 

ambas as orações e súplicas", por causa da angústia Ele enfrentou em tornar-se 

pecado por aqueles que acreditaram n'Ele. No Jardim do Getsêmani, na noite 

antes de ir para a cruz, Jesus orou e agonizou tão intensamente que Ele suou 

grandes gotas de sangue. Seu coração foi quebrado com a perspectiva de 

rolamento pecado. Ele sentiu o poder do pecado e Ele sentiu a tentação. Ele 

chorou. Ele derramou lágrimas. Ele machucou. Ele sofria. O que ele tinha 

sempre conhecido na Sua onisciência, Ele aprendeu de uma maneira nova na 

terra pela experiência. Ele não poderia ter sido um sumo sacerdote totalmente 

simpático se Ele não tivesse experimentado o que experimentamos e sentiu o 

que sentimos. 

Quando Jesus orou para "Aquele capaz de salvá-lo da morte," Ele não estava na 

esperança de escapar ou a cruz ou a sepultura. Foi com esse propósito que Ele 

veio ao mundo (João 12:27). A tradução mais precisa de Hebreus 5: 7 é: "... 

salvá-lo para fora da morte. " Jesus não estava pedindo para ser salvo de 

morrer, mas para ser salvo da morte, isto é, para ser salvo de permanecer na 

morte. Ele não estava pedindo para evitar a cruz, mas para ter certeza da 

ressurreição (cf. Sl. 16: 8-11). 

Jesus foi ouvido pelo Pai por causa de Sua piedade. A palavra 

grega eulabeia , traduzida por "piedade", pode significar temor reverencial ou 

temor, como refletido na Rei Tiago. Ele carrega a idéia de ser devotamente 

submissa. Jesus reconheceu Deus como soberano e cometeu-se ao Pai. 

Embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que 
sofreu. (5: 8) 

Muitas vezes, o melhor, e às vezes a única, maneira de aprender a simpatia é 

pelo sofrimento a nós mesmos o que o outro está sofrendo. O sofrimento é um 

professor muito hábil. Podemos ler e ouvir sobre a dor de ser queimado. Nós 

podemos até mesmo ver as pessoas sendo queimadas. Mas até que foram 

queimados nós mesmos, não podemos completamente simpatizar com uma 

vítima de queimadura. Eu tinha lido sobre, e até mesmo visto, muitos acidentes 



automobilísticos; mas somente depois que eu estava envolvido em um que 

quase levou a minha vida me fez perceber o quão horrível que pode ser. 

Jesus teve que aprender certas coisas pelo sofrimento. Ele recebeu nenhuma 

isenção de sofrimento e dor. Mesmo que Ele era o Filho de Deus, Deus em 

carne humana, Ele foi chamado para sofrer. Ele aprendeu o sentido pleno do 

custo de obediência , todo o caminho até a morte, a partir das coisas que 

sofreu e, portanto, Deus afirmou Lo como um perfeito Sumo Sacerdote. 

Esse é o tipo de sumo sacerdote que precisamos e um que conhece e entende o 

que estamos passando. Quando vamos para o Senhor em oração e cair de 

joelhos diante dele e dizer: "Deus, esse problema, essa perda, essa dor está 

quebrando meu coração", como é maravilhoso sentir seus braços em torno de 

nós e sentir em nossos corações que Ele está dizendo: "Eu sei. Eu sei." 

Sacrificar por Homens 

E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se a todos aqueles que Lhe 

obedecem fonte de salvação eterna ". (5: 9) 

Em seu sofrimento e morte, Jesus cumpriu o terceiro requisito para sumo 

sacerdote. Ele ofereceu o sacrifício de si mesmo e, assim, tornou-se 

o perfeito Sumo Sacerdote e a fonte da salvação eterna. Jesus passou por tudo 

o que Ele tinha que passar, e realizou tudo o que precisava, para que pudesse 

ser um Sumo Sacerdote perfeito tal. Ele não estava, é claro, se aperfeiçoa , no 

sentido de ter a Sua natureza melhorada. Ele é eternamente perfeito em justiça, 

santidade, sabedoria, conhecimento, verdade, poder, e em todas as outras 

virtudes e capacidade. Nem sua natureza, nem Sua pessoa mudou. Ele tornou-

se perfeito no sentido de que ele completou o seu curso de qualificação para se 

tornar o eterno Sumo Sacerdote. 

Ao oferecer seu sacrifício, no entanto, Jesus diferia de duas maneiras muito 

importantes de outros sacerdotes. Primeiro, Ele não tinha que fazer um 

sacrifício para si mesmo antes que Ele pudesse oferecê-lo para os outros. Em 

segundo lugar, o Seu sacrifício foi uma vez e para todos.Ele não tem que ser 

repetido todos os dias, ou até mesmo a cada ano ou a cada século. 

Pela Sua morte, Jesus abriu o caminho da salvação eterna. Todos os padres de 

todos os tempos não poderia fornecer a salvação eterna. Eles só podiam 

fornecer perdão momentâneo. Mas por um ato, uma oferenda, um sacrifício, 

Jesus Cristo aperfeiçoou para sempre os que são seus. O Sumo Sacerdote 

perfeito torna perfeito aqueles que aceitam o sacrifício perfeito, aqueles que lhe 

obedecem . 

A obediência mencionado aqui de os que lhe obedecem não é que em matéria 

de preceitos, regras e regulamentos. Não é a obediência à lei. É a "obediência 



da fé" (Rom. 1: 5). Deus quer que Lhe obedecem, crendo em Cristo. A 

verdadeira obediência, assim como verdadeiras obras, é antes de tudo 

verdadeiro crente. "Esta é a obra de Deus", disse Jesus, "que creiais naquele que 

por ele foi enviado" (João 6:29). A confiança em Jesus Cristo é o trabalho da 

fé e da obediência da fé. 

Infelizmente e tragicamente, todas as pessoas não acreditam. E quem não crê 

verdadeiramente não obedecer, não importa o quão moral, bem-intencionadas, 

religiosas, e sincero. Na Primeira e Segunda Tessalonicenses, Paulo fala das 

duas respostas ao evangelho-os apenas duas respostas possíveis. Na segunda 

carta, ele conta a história de vingança de Deus sobre aqueles que "não conhecem 

a Deus" e que "não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus" (1: 8). Na 

primeira carta, pelo contrário, ele elogia o trabalho missionário dos fiéis cristãos 

de Tessalônica na Macedônia e Acaia (1: 8). Sua obediência na fé os levou 

outros a obediência à fé e ao dom da salvação eterna . 

12. A Tragédia de rejeitar a completa 

revelação - parte 1 (Hebreus 5: 11-14) 

No que diz respeito a ele que tenho muito a dizer, e é difícil de 

explicar, uma vez que você se tornou maçante da audição. Embora 

a esta altura já devessem ser mestres, você tem necessidade de 

novo por alguém para lhe ensinar os princípios elementares dos 

oráculos de Deus, e que têm vindo a precisar de leite e não de 

alimento sólido. Para todos que se alimenta de leite não está 

habituado a palavra da justiça, porque ele é um bebê. Mas o 

alimento sólido é para os adultos, que por causa da prática, têm 
os sentidos treinados para discernir o bem eo mal. (5: 11-14) 

Viemos para uma seção de Hebreus de que existem inúmeras e muitas vezes 

conflitantes interpretações, até mesmo entre os evangélicos. A passagem em 

geral é de 5: 11-6: 12, e lida com maturidade espiritual. As duas primeiras partes 

(5: 11-14 e 6: 1-8) são, creio, dirigida aos incrédulos, ao passo que o terceiro 

(6: 9-12) é para os crentes. 

O contraste entre o cristianismo eo judaísmo 

Ao longo do livro de Hebreus, as muitas comparações e contrastes são 

basicamente entre o cristianismo eo judaísmo. Esta verdade é essencial para 

uma interpretação correta da epístola. 

A maioria dos livros da Bíblia tem um tema principal, ou um grupo de temas 

estreitamente relacionados. Uma das primeiras regras de hermenêutica bíblica 

de som (interpretação) é descobrir esse tema central e tornar todas as outras 

interpretações à luz do mesmo. O evangelho de João, por exemplo, contém 



muitas verdades profundas e maravilhosas sobre Deus e Seu plano para o 

homem. Mas a mensagem central, primordial desse evangelho é a divindade de 

Jesus Cristo. Uma pessoa que perde essa verdade não pode completa e adequada 

a entender as outras verdades que João apresenta no livro. 

O tema central e mensagem do livro de Hebreus é a superioridade da Nova 

Aliança para o Velho, isto é, do cristianismo ao judaísmo. Dentro deste tema 

são os subtemas da superioridade do sacerdócio novo para o velho, o novo 

sacrifício para os antigos, o novo mediador para os antigos, e assim por 

diante. Esta é a chave que abre todas as seções de Hebreus, e de usar qualquer 

outra tecla é, creio eu, para fazer a entrada forçada. 

No livro de Hebreus o Espírito Santo não está contrastando dois tipos de 

cristianismo. Ele não está contrastando imaturos cristãos e pessoas 

maduras. Ele está contrastando o judaísmo eo cristianismo, o judeu não salvo 

no judaísmo eo judeu resgatados no cristianismo. Ele está contrastando da 

substância e da sombra, o padrão ea realidade, o visível eo invisível, o fax e a 

coisa real, o tipo e o anti-tipo, a imagem eo real. 

O Antigo Testamento, essencialmente, é a revelação de fotos e tipos, que são 

cumpridas em Cristo, no Novo Testamento de Deus. O livro de Hebreus, 

portanto, compara e contrasta as duas partes da revelação de Deus que a nossa 

divisão da Bíblia reflete. 

A terceira advertência 

No que diz respeito a ele que tenho muito a dizer, e é difícil de 
explicar, uma vez que você se tornou maçante da audição. (05:11) 

Ele , é claro, refere-se a Melquisedeque, que acaba de ser mencionado (vv. 6, 

10). Antes que ele explica a ordem de Melquisedeque (no cap. 7), no entanto, o 

escritor dá a sua terceira advertência parêntesis. Como já observamos, 

intercalados em todo Hebreus várias advertências aos judeus intelectualmente 

convencido que estavam na beira da decisão, mas ainda não havia chegado à fé 

em Cristo. Estes avisos também poderia funcionar no contexto de incentivo e 

conselhos aos judeus que haviam crido em Cristo, mas estavam sendo tentados 

a voltar ao judaísmo por causa de dúvidas, críticas, e, para alguns, até mesmo 

perseguição. Mas o impulso principal foi para os incrédulos. O primeiro aviso 

(2: 1-4) foi sobre a sua negligenciando o evangelho, ea segunda (3: 7-19) foi de 

cerca de endurecer o coração para ele. 

A terceira advertência refere-maturidade espiritual perigo de ficar com as 

verdades elementares e promessas da Antiga Aliança, agora que ela foi 

substituída pela Nova. Este aviso é também, creio eu, para o mesmo grupo que 

são os outros dois para judeus incrédulos que sabiam muito sobre o evangelho, 



mas que não tinha ido todo o caminho para aceitá-la por si mesmos. Alguns 

podem ter feito uma profissão de fé superficial, mas na verdade não 

acreditava. Eles são informados sobre o perigo de não reivindicar a bênção da 

Nova Aliança, além de que eles não podem ter a vida eterna. Eles estão perto, 

mas tão longe. 

Babes incrédulos 

Há, é claro, muitas exortações no Novo Testamento para os cristãos imaturos 

para crescer. Ao longo da história da igreja tem havido necessidade de tal 

conselho, mas eu não acho que é o que é dado aqui. Ele está dizendo aos judeus 

hesitantes ainda paira sobre o Judaísmo, "Venha à integridade, à maturidade, na 

Nova Aliança." Esta interpretação não é o mais tradicional, mas eu acho que é 

coerente com o contexto de todo o livro e é defensável. O aviso eo apelo, como 

antes, são evangelística. O vencimento de ser chamado para não é a de um 

cristão cresce na fé, mas de um incrédulo entrando na fé nas verdades maduros 

adultas e bênçãos da Nova Aliança. É a mesma maturidade ou perfeição (a 

partir teleioō ) como em 10: 1 e 14, que só pode se referir à salvação, não o 

crescimento cristão. 

A Antiga Aliança foi o alfabeto espiritual. A Antiga Aliança foi a conversa de 

bebê, as letras e os sons do primeiro vocabulário de uma criança. Você não usa 

uma enciclopédia para começar a ensinar uma criança a ler. Você pode usar 

imagens e outros objetos visuais. Você aponta para a imagem ou o objeto e 

dizer: "Esta é uma bola. Isso é um cavalo. Este é um peixe." Mais tarde você 

começar a explicar essas coisas. Diga-lhe que as bolas são redondas, cavalos 

comem feno, e que os peixes "respirar" água. A revelação de Deus para o 

homem evoluiu de uma forma similar. O Antigo Testamento era a Sua 

fundamental, ensino fundamental. Tudo começou com "imagens". Deus estava 

dizendo, com efeito, "Esta é uma festa que você é para comemorar. Este é um 

sacrifício que você deve fazer. Estas são as roupas de um sumo sacerdote deve 

usar, e esta é uma lavagem cerimonial que é necessário para certas 

ocasiões." Cada um tinha objetivos e benefícios para os tempos para o qual foi 

dado. Mas principalmente eles eram fotos de coisas que estão por vir, que as 

pessoas não eram, então, pronto para entender. Eles eram símbolos e sombras 

de realidades em Cristo e da Nova Aliança (Col. 2:17). 

Agora que a Nova Aliança tinha chegado em Jesus Cristo, o autor de Hebreus 

está dizendo a seus companheiros judeus, "Deixe suas fotos, o leite e comida 

de bebê, do Antigo Testamento. Venha para as realidades cumpridas e os 

alimentos sólidos do Novo Testamento. Deixar o judaísmo e vir a Cristo ". 

Apatia impede o Entendimento 



Portanto, antes que eles poderiam entender o significado do sacerdócio de Jesus 

ser como Melquisedeque do, os leitores precisava chegar além de sua limitada 

compreensão, imaturo de Deus. A marca da tecla de que a imaturidade era 

simplesmente embotamento da audição, letargia espiritual. A relação de 

Melquisedeque e seu sacerdócio a Cristo é rico e significativo e importante para 

o fluxo do livro, mas não pode ser entendido pelos incrédulos, mesmo os que 

intelectualmente aceitar o evangelho. "O homem natural não aceita as coisas do 

Espírito de Deus ... porque eles são avaliados espiritualmente" (1 Cor. 

2:14). Esses crentes fronteiriços foram sendo informados de que não houve 

utilização de ir para as coisas mais profundas da Nova Aliança, nesse momento, 

porque eles haviam se tornado tardios em ouvir. 

Dull vem do grego nōthros , que é composta das palavras para "não" e 

"push". Literalmente, portanto, significa "não push" Slow, lento. Quando usado 

de uma pessoa que geralmente significava intelectualmente entorpecido ou 

grossa. No contexto desta passagem, no entanto, que indica principalmente 

embotamento espiritual. 

Quando uma pessoa está espiritualmente maçante, ele é difícil de ensinar. Esses 

judeus tinham sido embalado em sono por causa da negligência e da dureza de 

coração, e eles teriam que acordar e ficar alerta se eles estavam a apreciar a 

verdade, a importância ea necessidade da Nova Aliança. Eles não podiam 

compreender verdadeiramente o evangelho, é claro, até que eles depositam sua 

confiança no portador do evangelho. Para ser capaz de ver a sua importância, 

eles tiveram que espiritualmente "acordar e prestar atenção." 

Estes descrentes letárgicos têm muitas homólogos hoje. As pessoas ouvem o 

evangelho e são agitados e animado. A compreensão espiritual parece começar, 

mas quanto mais eles ouvi-lo sem aceitá-lo, o mais lento tornam-se 

espiritualmente. Eles negligenciam a agir sobre a verdade que conhecem e se 

tornam mais e mais endurecido a ele, muitas vezes, ao reivindicar a admirar e 

respeitar. Eles se tornam mais e mais isolado da verdade espiritual e 

compreensão, e da própria vida espiritual. 

Embora, como já observamos, esta passagem não é dirigida aos crentes, o 

mesmo princípio se aplica. Quando não confiamos e agir em qualquer parte da 

verdade de Deus que sabemos, se tornam endurecidos a ele e cada vez menos 

provável de se beneficiar dele. Ou quando evitamos se aprofundar nas partes 

mais profundas da Palavra de Deus, estar satisfeito com o "básico", que isolar-

nos do Espírito Santo a esse ponto. A partir de uma perspectiva um pouco 

diferente, um professor ou um pregador pode sofrer espiritualmente quando ele 

não se preocupa em ensinar e pregar a mais profunda, e às vezes mais difícil, 

verdades da Escritura, ou tem medo de fazê-lo. Quanto mais ele resiste ou 

negligenciar a ensiná-los, a menos que eles vão dizer a ele. Paulo foi capaz de 

dizer que ele não deixou de declarar todo o conselho, ou a Proposito, de Deus 



(Atos 20:27). Ele não iria ignorar ou negligenciar qualquer parte da Palavra de 

Deus. Nenhum servo fiel de Deus vai acomodar os seus ensinamentos para o 

maçante, Cristão preguiçoso. 

Estupidez é gradual 

A implicação de 5:11 é que aqueles que foram tardios em ouvir uma vez tinha 

sido atento e interessado, talvez mesmo ansioso, para aprender mais sobre o 

evangelho. Eles não começou maçante; tornaram-se dessa forma gradual. Estas 

foram, sem dúvida, entre os que tinham "uma vez foram iluminados" e 

"provaram o dom celestial" (6: 4). Houve uma época em que tinham sido 

agitada e se mudou e aberto. Eles foram uma vez à beira da salvação. Até agora, 

no entanto, tinham afundado em um estado bastante firme de estupor espiritual. 

Estupidez é improdutivo 

Embora a esta altura já devessem ser mestres, você tem 

necessidade de novo por alguém para lhe ensinar os princípios 

elementares dos oráculos de Deus, e que têm vindo a precisar de 
leite e não de alimento sólido. (5:12) 

Devido ao período de tempo que tinham estado sob instrução do Novo 

Testamento verdade, eles deveriam ter conhecido o suficiente para estar 

ensinando-lo eles mesmos. Mas porque nunca tinha realmente o aceitou, eles 

não tinham crescido nela e não podia crescer nele. Eles tinham sido expostos a 

uma grande dose de verdade de Deus, na maioria dos quais eles provavelmente 

poderia ter passado um exame. Eles tinham a verdade de uma certa maneira 

factual e superficial, mas a verdade não tê-los. 

Paulo cobrado em Romanos: "Mas, se você levar o nome" judeu ", e contar com 

a lei, e te glorias em Deus, e conhece a Sua vontade e aprovas as coisas 

excelentes, sendo instruído na lei, e estamos confiantes que você mesmo é um 

guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, um dos néscios, mestre de o 

imaturo, tendo na lei a forma da ciência e da verdade, você, portanto, que 

ensinam outro, não te ensinas a ti mesmo? " (2: 17-21). Em outras palavras, eles 

se orgulhavam na idéia de que eram grandes mestres religiosos. Mas em 

Hebreus o Espírito Santo diz explicitamente o que está implícito na passagem 

de Romanos: esses judeus não só foram desqualificados para ensinar, mas 

precisava voltar ao jardim de infância. Eles não entendiam o ABC de sua 

própria fé. Isso ficou evidente por sua relutância em reconhecer a sua realização 

clara. 

Tenho conhecido muitos cristãos professos como essa, alguns deles teólogos de 

renome. Eles sabem Escritura e as línguas bíblicas bem. Eles sabem o que a 

Bíblia diz. Mas eles não sabem, ou aceitar, o que significa. Para o tempo de 



estudo e que se colocou, eles devem ser mestres da Palavra de Deus. Mas eles 

nem sequer compreender seus fundamentos. Eles têm sido estudantes 

"avançados" da Escritura há décadas, e eles ainda não sabem mesmo Jesus 

Cristo. Eles podem ensinar, mas não é a pura Palavra de Cristo que eles 

ensinam. 

Alguns anos atrás, em uma conferência de jovens cristãos que falei sobre como 

escolher o companheiro de vida certo. Depois de uma sessão uma jovem veio 

até mim e pediu para falar. Enquanto estávamos sentados nos degraus da capela, 

ela começou a dizer-me que o namorado dela disse que tudo o que uma pessoa 

faz, no sexo ou em qualquer outra coisa, está tudo bem, desde que ninguém 

mais está machucado. Depois de um pouco de questionamento que eu descobri 

que seu namorado tinha 21 anos e ela tinha apenas 14 anos quando me 

brevemente a fez lembrar de que Deus diz sobre o sexo fora do casamento, ela 

abaixou a cabeça e disse: "Eu sei disso. Você sabe o que eu preciso? Eu preciso 

ser salvo. " Ela explicou que não só tinha sido levantada em uma igreja, mas 

que seu pai era um pastor. Eu respondi: "Então você sabe como ser 

salvo." "Não", ela disse, "eu não. Eu ouvi meu pai pregar sobre isso, mas eu não 

entendo isso." 

Aqui era uma ilustração perfeita da lentidão espiritual. Esta menina tinha 

ouvido o evangelho toda a sua vida, mas ela havia rejeitado Jesus Cristo por 

tanto tempo que o evangelho agora estava nebuloso para ela. Ela não conseguia 

entender isso. Ela pensou sermões de seu pai eram chatos e não fazia 

sentido. Ela tinha se tornado totalmente indiferente à Palavra de Deus. Depois 

que eu cuidadosamente delineado o evangelho a ela, oramos juntos e ela 

confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador. 

Apatia exige ser Ministrado Novamente 

Porque eles tinham se tornado espiritualmente apático, o informado, mas judeus 

incrédulos tinha precisa novamente de alguém para ensiná -los. Como o 

jovem mencionado acima, eles precisavam para começar tudo de 

nos princípios elementares dos oráculos de Deus . 

Os primeiros princípios do Oráculos de Deus 

Quais são os princípios elementares dos oráculos de 

Deus ? stoicheia ("princípios elementares") significa que o que vem 

primeiro. Em referência à língua, significava as letras do alfabeto como as 

partes básicas de palavras-o ABC. Na ciência foi utilizada dos elementos físicos 

básicos, e em matemática dos princípios básicos da prova. 

Oráculos de Deus não se refere ao evangelho. Aqueles que estão sendo 

abordados eram judeus, e com eles os oráculos de Deus significava que o 



Antigo Testamento. As palavras de Deus foram as leis de Deus, a mente de 

Deus revelado no Antigo Testamento. Tendo sido confiada oráculos de Deus 

foi uma grande vantagem para os judeus (Rom. 3: 1-2). Era os rudimentos da 

revelação do Antigo Testamento, a lei, que precisavam ser ensinados 

novamente. Eles tinham tido exposição considerável para a Nova Aliança, mas 

eles nem sequer compreender o Velho, como evidenciado por sua falta de 

habilidade para lidar com a verdade mais profunda sobre Melquisedeque. 

Esses judeus nem sequer compreender o significado de sua própria lei. Eles 

precisavam de alguém para voltar e mostrar-lhes as imagens novamente. Eles 

não estavam preparados para ler um livro; eles tinham que voltar para o ABC-

os elementares de imagem-verdades de ordenanças, cerimônias, sacrifícios e 

dias santos, lavagens. Estes prenunciado Cristo, e eles não podiam reconhecê-

lo, a menos que eles entenderam as imagens. 

A necessidade de se tornar maduro 

O Velho Testamento é o alfabeto; o Novo Testamento é a, maduro mensagem 

completa. "Antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, fazendo 

calar a boca para a fé, que mais tarde viria a ser revelado. Por isso, a lei se 

tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados 

pela fé" (Gal . 3: 23-24). A lei foi um tutor, um treinador de criança, que ensinou 

os primeiros e fundamentais verdades sobre Deus. Na Nova Aliança que não 

estão sob o tutor mais. Temos crescido. Esse é o ponto que está sendo feito 

aqui. Cristo chegou, as sombras são substituídos com a substância, o 

picturebook é substituído com grandes escritos que podemos ler. O alfabeto é 

substituída com a composição completa. Os tipos deram lugar à verdade. 

Progresso ou regresso 

Mais uma vez eles dizem, você veio (cf. v. 11, " você se tornou "). Um bebê 

não vem a precisar de leite. Ele nasce com essa necessidade. A única pessoa 

que vem a precisar de leite, a precisar de comida para bebé, é aquele que tem 

ido de volta à infância. Em vez de se tornar mais maduro, esses judeus foram 

se tornando menos. Eles estavam voltando para a primeira infância espiritual. 

Se você não progride você regredir. Por negligência e dureza eles tinham vindo 

para o lugar onde eles só poderia lidar com o leite de novo. É fácil para as 

pessoas a ouvir o evangelho, e, em seguida, ouvi-lo e ouvi-lo e ouvi-lo até que 

ele se torna banal e sem sentido para eles. Em vez de perseguir a verdade de 

Cristo e dando suas vidas a Ele, tornam-se espiritualmente lento e 

estagnado. Eles se tornar maçante de audição e de compreensão lenta, 

espiritualmente retardado. Eles devem ser alimentados novamente como bebês. 



Estes judeus que tinham tanto tempo desprezados Cristo, alguns deles enquanto 

professando seu nome, não foram capazes de tirar a comida pesada de 

Melchizedek sacerdócio verdade. Eles teriam que começar de novo de baixo 

para cima, aumentando gradualmente a sua percepção e entendimento 

espiritual. 

Para todos que se alimenta de leite não está habituado a palavra 
da justiça, porque ele é um bebê. (5:13) 

Um infante espiritual é não acostumados ( apeiros ) às verdades mais 

profundas. Ele não pode digeri-los, mais do que uma criança física pode digerir 

um bife. A idéia é a de ser inexperiente, inábil, e, portanto, despreparados e 

incapazes. O sistema espiritual, como o físico, tem de crescer, a fim de lidar 

com o que é mais difícil. Uma criança pode tirar algo de olhar para um 

picturebook mas nada de olhar para um livro didático. Uma criança espiritual 

poderia obter algum significado para fora das fotos e tipos do Antigo 

Testamento, mas não fora da palavra da justiça do evangelho. 

Mas o alimento sólido é para os adultos, que por causa da prática, 
têm os sentidos treinados para discernir o bem eo mal. (5:14) 

O contraste aqui é simples. O único que continua a alimentar apenas em 

revelações elementares de Deus não vai crescer, não vai ter nenhum 

discernimento. Uma criança pequena vai ficar quase tudo em sua boca, tocar 

em qualquer coisa que ele pode chegar, ir a qualquer lugar que ele pode 

gerenciar a rastejar-sem noção do que é bom para ele e para o que é ruim, o que 

é útil eo que é perigoso. O adulto maduro, por outro lado, tem desenvolvido 

discernimento considerável. Ele é cuidadoso sobre o que ele come, o que ele 

faz, onde vai. 

O mesmo princípio opera no reino espiritual. O maduro crente tem 

discernimento sobre o que é certo e errado, verdadeiro e falso, útil e prejudicial, 

justos e injustos. 

Mas porque o escritor faz , no capítulo 7, vão explicar o significado da ordem 

de Melquisedeque, parece que ele espera que seus leitores a amadurecer 

espiritualmente antes de ler esta parte de sua mensagem. Isto é, ele parece 

acreditar que em breve será salvo, pois é a única salvação, o novo nascimento, 

que pode imediatamente colocá-los no nível de maturidade espiritual necessário 

compreender a palavra de justiça . Ele parece dizer: "Deixe o judaísmo e, no 

instante da salvação, crescer." O judaísmo é a infância devem sair, a fim de ir 

para a maturidade de masculinidade pela fé na Nova Aliança Messias. 



 

13. A Tragédia de rejeitar a completa 

revelação - parte 2 (Hebreus 6: 1-8) 

Portanto deixando o ensino fundamental a respeito do Cristo, 

prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento 

do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, de instrução 

sobre as lavagens, e imposição das mãos, e da ressurreição dos 

mortos, e juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Pois, 

no caso daqueles que uma vez foram iluminados e provaram o 

dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e 

provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, 

e depois caíram , é impossível renová-los novamente para 

arrependimento, visto que novamente crucificando para si 

mesmos o Filho de Deus, e colocou-o à ignomínia. Por terra que 

embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva útil 

para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus; mas 

se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da 
maldição, e isso acaba sendo queimado. (6: 1-8) 

As pessoas podem ir à igreja por anos e ouvir o evangelho uma e outra vez, até 

ser membros da igreja fiel, e nunca realmente fazer um compromisso com Jesus 

Cristo. Esse tipo de pessoa é abordada aqui. O escritor está falando 

especificamente aos judeus que ouviram o evangelho e não aceitaram a Cristo 

como Salvador e Senhor, mas a advertência se aplica a qualquer um, judeu ou 

gentio. Todos os que conhecem a verdade da graça salvadora de Deus em Jesus 

Cristo, que talvez tenha visto mudar a vida de muitos de seus amigos e 

familiares, que pode até ter feito alguma profissão de fé nEle, ainda virar e se 

afastar de cheia aceitação, é dada a severa advertência possível. Rejeição 

persistente de Cristo pode resultar em tais pessoas "passando o ponto de não 

retorno espiritualmente, de perder para sempre a oportunidade de salvação. Isso 

é o que sempre acontece com quem está indeciso. Ele finalmente segue o seu 

perverso coração de incredulidade e vira as costas para sempre no Deus vivo. 

Essas pessoas muitas vezes têm adotado uma forma de cristianismo, mas eles 

não têm a realidade dele. Jesus diz um deles, "Nem todo o que me diz: 'Senhor, 

Senhor', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai 

que está no céu Muitos me dirão naquele dia: '. Senhor, Senhor, não 

profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos demônios? e 

em teu nome não fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi: "Nunca vos 

conheci; partem de mim, vós que praticais a iniquidade "(Mat. 7: 21-23). Esta 

é a questão aqui na demonstração parêntesis para os incrédulos do escritor aos 

Hebreus. 



Ao contrário de uma faca, a verdade se torna mais acentuada com o uso, que a 

verdade vem pela aceitação e obediência. Uma verdade que é ouvido, mas não 

aceito e seguido torna-se maçante e sem sentido. Quanto mais negligenciá-lo, o 

mais imune a ela nos tornamos. Por não aceitar o evangelho, quando ainda era 

"notícia", esses judeus do primeiro século tinha começado a crescer indiferente 

a ele e tornou-se espiritualmente preguiçoso, negligente, e duro. Por causa do 

desuso do seu conhecimento do evangelho, eles agora não poderia trazer-se para 

tomar a decisão certa sobre isso. Eles eram, de fato, o risco de tomar uma 

decisão desesperAdãoente errado, de se virar por causa da pressão e 

perseguição e completamente voltar ao judaísmo. 

Essa era a situação dos judeus incrédulos enfrentou, e é o tema do 5: 11-

14. Espiritualmente eles foram crescendo maçante, difícil, e estúpido. A 

solução é dada a eles no capítulo 6. 

Portanto deixando o ensino fundamental a respeito do Cristo, 

prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento 

do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, de instrução 

sobre as lavagens, e imposição das mãos, e da ressurreição dos 
mortos, e juízo eterno. (6: 1-2) 

As ideias-chave são deixando e imprensa sobre o vencimento, e são 

realmente duas partes da mesma idéia. Juntos, eles são o primeiro passo para 

estes judeus "tornar-se espiritualmente maduro. Eles tiveram que deixar de uma 

vez por todos os seus laços com a Antiga Aliança, com o judaísmo, e aceitar 

Jesus Cristo como Salvador. Devem fazê-lo imediatamente, sem mais 

hesitação. A maturidade que a salvação traz não é um processo. É um milagre 

instantâneo. O vencimento sobre o qual esta passagem está falando é o de deixar 

o ABC da Antiga Aliança para vir para a revelação plena e bênção do Novo. 

Deixando no grego é aphiēmi , o que significa a abandonar, para arrumar, 

muito menos, negligência, adiadas. Refere-se ao total desapego, a separação 

total, a partir de uma localização ou condição anterior. Testamento grego do 

Expositor traduz Hebreus 6: 1: "Vamos abandonar [desistir] o ensino 

fundamental a respeito de Cristo." Comentários Alford: "Portanto ... deixando 

(como por trás, e feito com, a fim de passar para outra coisa)." 

Em 1 Coríntios 7, Paulo usa aphiēmi ao falar de um marido cristão não está 

mandando para longe (ou seja, de se divorciar) sua esposa incrédula. O divórcio 

é separação conjugal total, o abandono completo do relacionamento. É errado 

em relação ao casamento, mas obrigatória em relação a deixar o judaísmo para 

Cristo. O descrente judeu deve divorciar-se completamente de seu antigo 

religião, antes que ele pode ser salvo. 

A mesma palavra grega é muitas vezes usado de perdão dos pecados (como em 

Mateus 9:. 2, 5, 6; Rom 4: 7; e Tiago 5:15.). Quando somos perdoados, os 



nossos pecados são colocados longe de nós, separado de nós, divorciado de 

nós. Em Mateus 15:14 o mesmo termo é usado para falar de separar-nos de 

falsos mestres, e em Marcos 01:20 ele é usado de Tiago e João de deixar o seu 

pai, Zebedeu, a fim de seguir Jesus. Na medida em que o trabalho de sua vida 

estava em causa, eles abandonaram, completamente se separaram, seu pai e sua 

empresa de pesca. 

O ensino elementar sobre o Cristo (Messias) que os judeus incrédulos eram 

de sair foi o Antigo Testamento ensinar sobre Ele, outro indício de que não é 

cristãos imaturos ("gatas") que estão sendo abordados. Estamos para nunca 

deixar o básico, os rudimentos da doutrina, do evangelho, não importa o quão 

maduro nós crescemos na fé. Lembre-se, a questão aqui não é a de crescer em 

maturidade espiritual como cristão, mas de entrar na primeira fase da 

maturidade espiritual por se tornar um cristão. É uma questão de deixar cair, 

deixando, guardando, o que temos sido agarrada e tendo-se algo inteiramente 

novo. Por isso, só pode ser uma referência para os incrédulos, porque em 

nenhum momento que a Palavra de Deus sugerem que um cristão cair os 

conceitos básicos do cristianismo e ir para outra coisa. 

É as disposições e princípios da Antiga Aliança, do judaísmo, que estão a ser 

descartado. Não é uma questão de acrescentar ao que se tem. É uma questão de 

abandonar o que você tem para outra coisa. Este é precisamente o que o Espírito 

Santo pediu aos Hebreus a fazer-abandonar as sombras, os tipos, as imagens e 

os sacrifícios da velha economia e vir para a realidade da Nova Aliança em 

Jesus Cristo. Uma paráfrase poderia ser: "Deixe as fotos do Messias e ir para o 

próprio Messias" ou "Drop a Antiga Aliança e aceitar o novo." 

Características incompletos Antigo Testamento 

A fundação , a Antiga Aliança, teve seis recursos que são apontadas nos 

versículos 1-2. Estes são: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, 

instrução sobre lavagens, imposição de mãos, da ressurreição dos 
mortos, e do juízo eterno. Estes não são, como é muitas vezes interpretado, 

verdades cristãs elementares que deverão ser abandonados, a fim para ir para a 

maturidade. São conceitos do Antigo Testamento. Para ter certeza, eles 

apontaram para o evangelho, mas eles não são eles próprios parte do evangelho. 

Arrependimento de Obras Mortas 

O arrependimento de obras mortas, está se afastando de más ações, atos que 

trazem a morte. "Porque, se o sangue de bodes e de touros ea cinza de uma 

novilha, aspergidos sobre aqueles que têm sido contaminado, santificar para a 

purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno 

se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus , purificará a nossa consciência das 

obras mortas, para servirmos ao Deus vivo? " (Heb. 9: 13-14). "A alma que 



pecar, essa morrerá", disse Ezequiel (18: 4). No Novo Testamento, a verdade é 

expressa como: "O salário do pecado é a morte" (Rom. 6:23). O Antigo 

Testamento ensinou que um homem deve se arrepender e voltar de suas más 

obras que levaram a morte. Mas esse padrão Antigo Testamento é apenas a 

primeira metade do arrependimento. Homens só sabia que eles estavam a 

afastar-se das más obras e voltar-se para Deus. Essa foi toda a doutrina que eles 

conheciam. 

Na pregação de João Batista, e até mesmo no próprio ministério inicial de Jesus, 

a mensagem básica era: "Arrependam-se, pois o Reino dos céus está próximo" 

(Mateus 3: 2; 04:17.). Somente o arrependimento foi pregado. Vire do mal em 

relação a Deus. Mas a doutrina do arrependimento se torna maduro, completo, 

em Jesus Cristo. Paulo lembrou aos anciãos da igreja de Éfeso de sua 

"testificando tanto a judeus como gregos, o arrependimento para com Deus e fé 

em nosso Senhor Jesus Cristo" (Atos 20:21). Em sua defesa perante o rei 

Agripa, Paulo mencionou que ele tinha "mantido indicando tanto aos de 

Damasco em primeiro lugar, e também em Jerusalém e depois por toda a região 

da Judéia, e até mesmo para os gentios, que se arrependessem e se convertessem 

a Deus, realizar ações apropriadas ao arrependimento "(Atos 26:20). Mas ele 

passou a explicar que o foco desta mensagem era Jesus Cristo e Sua obra de 

salvação (23 v.). Já não fez qualquer bom simplesmente para transformar das 

más obras em direção a Deus. Uma pessoa poderia vir a Deus somente através 

de Jesus Cristo. 

Agora que a Nova Aliança é, com efeito, o arrependimento não tem sentido sem 

a fé em Jesus Cristo. "Ninguém vem ao Pai, senão por mim", disse Jesus (João 

14: 6). Uma pessoa que, não importa o quão sinceramente, busca a se 

arrepender de seus pecados e voltar para Deus fora de Cristo nunca vai chegar 

a Deus. Jesus Cristo é o único caminho para si mesmo que Deus providenciou. 

O arrependimento de obras mortas é simplesmente girando do mal, e é uma 

verdade importante e maravilhoso do Antigo Testamento. Mas não é 

completa. Ele está cumprido, efetivada, apenas por uma pessoa também vindo 

a Jesus Cristo na fé. Uma negociação incompleto com o pecado deve ser 

abandonada para um completo. 

Fé em Deus 

O significado da fé em Deus já foi abordado. Não é bom em tudo hoje para ter 

fé em Deus, a menos que há também a fé em Seu Filho, Jesus Cristo, que é o 

único caminho para Deus. Pedro disse: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja 

batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados" (Atos 

2:38). Não há arrependimento aceitável para além da fé em Cristo. O único 

arrependimento que "conduz à vida" é o que está relacionado com a crença em 



Jesus Cristo (Atos 11: 17-18). A única fé em Deus que agora é aceitável é a fé 

em Deus, o Filho. Não há nenhuma maneira ao Pai senão por meio do Filho. 

O Antigo Testamento ensinou arrependimento de obras mortas e fé em Deus. O 

Novo Testamento ensina arrependimento na fé para com o Senhor Jesus Cristo, 

o único caminho para Deus. A distinção é clara. Os judeus abordadas nesta carta 

acreditava em Deus; mas eles não foram salvos. Seu arrependimento de obras 

ea fé em Deus, não importa quão sincero que pode ter sido, não poderia trazer -

los a Deus, sem Cristo. "Não há salvação em nenhum outro, pois não há outro 

nome debaixo do céu que foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos" 

(Atos 4:12). 

Instrução Sobre Lavadoras 

A tradução Rei Tiago ("doutrina dos batismos") é enganosa, especialmente 

desde que em qualquer outro lugar, incluindo Hebreus 9:10, a mesma palavra 

grega ( baptismos ) é traduzido lavagens. Não é baptizo , que é sempre usado 

para a ordenança do batismo. Pode ter sido que os tradutores da Bíblia Rei 

Tiago assumiu essa passagem foi dirigida aos cristãos, caso em que "batismos" 

pode ser apropriada. Mas o uso aqui de baptismos , em vez de baptizo é outro 

forte indício de que a passagem é não dirigida aos cristãos. 

Cada lar judeu tinha uma bacia com a entrada para a família e os visitantes a 

utilizar para limpezas cerimoniais, de que havia muitos. São estas lavagens que 

os leitores são contadas a abandonar e esquecer. Mesmo no Antigo Testamento 

previu que um dia suas limpezas cerimoniais seria substituído por um espiritual 

que o próprio Deus lhe daria: "Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis 

purificados; vou purificar de todas as vossas imundícias e de todos os seus 

ídolos "(Ez. 36:25). Os velhos lavagens eram muitos, física, simbólica, e 

temporária; a nova lavagem é de uma vez, espiritual, real e permanente. É o 

maravilhoso, eficaz e eterna "lavagem da regeneração e renovação pelo Espírito 

Santo" (Tito 3: 5). É o ser nascido (regeneração) de água e do Espírito que Jesus 

disse a Nicodemos era necessário para a entrada no reino (João 3: 5). 

Imposição de Mãos 

Esta imposição de mãos não tem nada a ver com as práticas apostólica (Atos 

5:18; 6: 6; 08:17; 1 Tim 4:14; etc.).. Sob a Velha Aliança a pessoa que trouxe 

um sacrifício tinha que colocar as mãos nele, para simbolizar sua identificação 

com ele (Lev 1: 4; 3:. 8,13). 

Nossa identificação com Jesus Cristo não vem colocando em nossas mãos 

Dele; vem pelo Espírito de batizar-nos em união com Ele pela fé. "Esqueça o 

ensinamento sobre imposição de mãos sobre os sacrifícios do Templo", o 



escritor está dizendo a estes judeus imaturos. "Apodera-te de Cristo, colocando 

sua confiança nele." 

Ressurreição dos Mortos 

A doutrina do Antigo Testamento sobre a ressurreição não é clara ou 

completa. Aprendemos de vida após a morte e da recompensa para os bons e 

castigo para os ímpios, e não muito mais sobre a ressurreição do que isso. A 

partir de Job, por exemplo, nós aprendemos que a ressurreição será corporal, e 

não apenas espiritual (Jó 19:26). Há pouco mais que podemos aprender de que 

a partir do Antigo Testamento. 

No Novo Testamento, é claro, a ressurreição é uma das maiores e mais 

detalhados doutrinas. É o tema da pregação apostólica. Ele vem a plenitude na 

própria pessoa de Jesus Cristo, que disse: "Eu sou a ressurreição ea vida "(João 

11:25). O corpo da ressurreição é descrita em detalhes consideráveis em 1 

Coríntios 15; e em 1 João 3: 2 nos é dito, "seremos semelhantes a Ele, porque 

O veremos tal como Ele é." Por que alguém deveria se contentar com a tentativa 

de compreender a ressurreição dentre os ensinamentos limitada e vaga do 

Antigo Testamento? 

Juízo Eterno 

Podemos aprender um pouco mais do Antigo Testamento sobre o julgamento 

final do que o que é dado em Eclesiastes: "Deus há de trazer a juízo toda ação, 

tudo o que está escondido, se é bom ou mal" (12:14). Punição viria para os 

ímpios e bênção para o bem. 

Mais uma vez no Novo Testamento, no entanto, dizem-nos muito sobre o 

julgamento eterno -muito mais do que muitas pessoas gostam de ouvir. Nós 

sabemos o que vai acontecer aos crentes. "Portanto, agora nenhuma condenação 

há para os que estão em Cristo Jesus" (Rm. 8: 1).Teremos de estar diante do 

Senhor e ter nosso trabalho recompensa julgado-a favor ou falta de recompensa, 

mas nós mesmos não serão julgados (1 Cor 3: 12-15.). Nós também sabemos o 

que vai acontecer com os incrédulos. Nós sabemos sobre o julgamento de 

Ovelhas e caprinos (Matt. 25: 31-46), e o julgamento do grande trono branco 

(Ap 20: 11-15). Sabemos que, para Jesus Cristo tenha sido cometido todo o 

julgamento (João 5: 21-29). Sabemos isso e muito mais sobre o julgamento do 

Novo Testamento. 

O ponto de Hebreus 6: 1-2 é simplesmente que os judeus incrédulos deveria 

deixar passar completamente do imaturo, sombras e símbolos da Antiga 

Aliança fundamental e ter de segurar a realidade maduro e perfeito do Novo. O 

Espírito Santo está pedindo-lhes para deixar o ABC do arrependimento de 

obras mortas para o ensino do Novo Testamento de arrependimento para com 



Deus e da vida nova em Cristo. Deixar o ABC da fé em Deus para a fé na 

Pessoa de Jesus Cristo. Deixar o ABC de cerimoniais lavagens para a 

purificação da alma pela Palavra. Deixar o ABC de impor as mãos sobre o 

sacrifício para lançando mão do Cordeiro de Deus pela fé. Deixe os ABCs 

da ressurreição dos mortos para a ressurreição plena e gloriosa para a 

vida. Deixar o ABC do julgamento eterno para toda a verdade do juízo e 

recompensas como revelado na Nova Aliança. 

Estes seis doutrinas eram os conceitos básicos do judaísmo que estavam a ser 

postos de lado em favor das coisas melhores que vêm em Cristo. O Antigo 

Testamento está incompleta. É verdade. É de Deus. Ele era uma parte 

necessária da sua revelação e de Seu plano de salvação para o homem. Mas é 

apenas a revelação parcial, e não é suficiente. Judaísmo for revogada. Judaísmo 

é anulado. Não é mais uma expressão válida de culto ou de obediência a 

Deus. Ele deve ser abandonada. 

O Poder 

E isso faremos, se Deus o permitir. (6: 3) 

Interpretando este versículo é difícil, apesar de sua brevidade e 

simplicidade. Vamos olhar para ele a partir de dois ângulos. 

Alguns intérpretes acredito que é uma referência editorial do escritor para si 

mesmo. Ele está dizendo: "Eu vou seguir em frente e ensinar o que você precisa 

saber se Deus me permitir." Outros acreditam que o escritor está simplesmente 

oferecendo a identificar-se com aqueles a quem escreve, e está dizendo: "Você 

vai continuar a maturidade se Deus o permitir." 

Acredito que ambas as interpretações poderia ser correta. Eles não são 

mutuamente exclusivas e são consistentes com o resto de Hebreus. Tanto o 

serviço (o escritor está acontecendo para ensinar) e salvação (a leitores "ir à 

maturidade espiritual em Cristo) devem ser energizadas pelo Espírito Santo ( se 

Deus permitir ) se eles são para ser eficaz e frutuosa. Tudo gira em torno da 

permissão de Deus. Necessidade de capacitação divina é o ponto. "Não que 

sejamos adequada em nós mesmos para considerar alguma coisa, como de nós 

mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus" (2 Cor. 3: 5; cf. Tiago 

4:13). "Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer" (João 

6:44). Ao professor e investigador da mesma forma, a soberania de Deus deve 

ser reconhecido. 

Cinco Grandes Vantagens 

Pois, no caso daqueles que uma vez foram iluminados e provaram 

o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e 



provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo 

vindouro. (6: 4-5) 

Os hebreus sendo abordado aqui teve cinco grandes vantagens, que são 

resumidas nestes dois versículos. 

Eles haviam sido Enlightened 

Em primeiro lugar, devemos notar que esta passagem não faz qualquer 

referência a todos a salvação. Não há menção de justificação, santificação, o 

novo nascimento, ou regeneração. Aqueles que uma vez foram 

iluminados não são mencionados como nascer de novo, feito santo, ou feitos 

justos. Nenhum da terminologia do Novo Testamento normal para a salvação é 

usado. Na verdade, nenhum termo usado aqui é sempre utilizada em outras 

partes do Novo Testamento para a salvação, e ninguém deve ser tomado para 

se referir a ele nesta passagem. 

A iluminação falado aqui tem a ver com a percepção intelectual do espiritual, a 

verdade bíblica. Na Septuaginta, a palavra grega ( Photizo ) várias vezes é 

traduzida como "para dar a luz por conhecimento ou de ensino." Significa ser 

mentalmente consciente de algo, para ser instruído, informou. Ele não carrega 

nenhuma conotação de resposta de aceitação ou de rejeição, crença ou 

descrença. 

Quando Jesus veio pela primeira vez para a Galiléia para ministro, ele declarou 

que tinha vindo para cumprir a profecia de Isaías 9: 1-2, o que, em parte, diz: 

"As pessoas que estavam sentados nas trevas viu uma grande luz" (Matt. 

4:16). Todos os que viram e ouviram Jesus viu esta "grande luz", mas nem todos 

os que viram e ouviram foram salvos. Vendo a luz de Deus e aceitá-lo não são 

os mesmos. Aquelas pessoas na Galiléia, como todas as pessoas que ouvem o 

evangelho, foram até certo ponto ou outro iluminado ; mas, a julgar pelos 

relatos bíblicos, alguns deles creram em Jesus. Eles tinham conhecimento 

natural, informações factuais. Eles viram Cristo, ouviram sua mensagem de 

seus próprios lábios, viram seus milagres com seus próprios olhos. Eles tiveram 

a oportunidade de ver em primeira mão encarnado verdade de Deus, uma 

oportunidade que só alguns milhares de pessoas em toda a história ter tido. A 

luz do evangelho tinha pessoalmente quebrado dentro em sua escuridão (cf. 

João 12: 35-36). A vida para eles nunca poderia ser o mesmo novamente. Suas 

vidas foram permanentemente afetada pela impressão indelével Jesus deve ter 

feito sobre eles. No entanto, muitos, se não a maioria, eles não acreditaram n'Ele 

(cf. João 12: 37-40). 

A mesma coisa aconteceu com os judeus sendo abordado em Hebreus 6: 1-

8. Eles foram esclarecidos, mas não salva. Conseqüentemente, eles estavam em 

perigo de perder todo oportunidade de ser salvo, e de tornar-se apóstata. É 

dessas pessoas que Pedro fala em sua segunda carta."Porquanto se, depois de 



terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e 

Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e são superados, o último 

estado tornou-se pior para eles do que o primeiro. Por que seria melhor para 

eles não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, a afastar-

se do santo mandamento que lhes "(2 Pe. 2: 20-21). Por causa de sua 

incredulidade, a luz que foi dada para salvá-los tornou-se um julgamento contra 

eles. 

Eles tinham provaram o dom celestial 

Este grupo não só tinha visto a luz celestial, mas tinha provaram o dom 

celestial . O dom celestial poderia ser uma das várias coisas. O Espírito Santo 

é mencionado nas Escrituras como um dom celestial, mas, uma vez que Ele é 

mencionado no versículo seguinte, eu não acho que ele é o presente significava 

aqui. O maior dom celestial, é claro, é o próprio Cristo ("dom inefável" de Deus, 

2 Coríntios 9:15.) E a salvação que Ele trouxe (Ef. 2: 8). A salvação de Cristo 

é o dom celestial supremo, e sem dúvida o referido aqui. 

Este grande presente, no entanto, não foi recebida. Não foi comemorado no dia, 

mas só provei , amostrados. Não foi aceite ou viveu, só examinado. Isso está 

em contraste com a obra de Jesus em nosso favor. Tendo provasse a morte por 

todos os homens (Heb. 2: 9), Ele passou a beber tudo. 

Jesus disse à mulher no poço de Jacó: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e 

quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe teria pedido a Ele, e Ele te daria 

água viva" (João 4:10). Jesus estava falando do dom da salvação, a "água viva" 

que conduz à "vida eterna" (v. 14). Aqueles que bebiam não-bebeu ou apenas 

provei, mas bebeu-se salvaria. Pouco tempo depois, na Galiléia, Jesus disse aos 

seus ouvintes: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer deste 

pão, viverá eternamente" (João 6:51; cf. v 35).. A vida eterna vem de comer, e 

não simplesmente de degustação, o dom divino da salvação em Cristo. 

Um dos ministérios preSalvação do Espírito Santo é o de dar os incrédulos um 

gosto das bênçãos da salvação. Isso faz parte do Seu ministério de desenhar os 

homens a Cristo. Mas degustação não está comendo. O Espírito Santo vai nos 

dar um gostinho, mas Ele não vai nos fazer comer. Deus colocou a bênção de 

salvação para os lábios dos judeus do Novo Testamento, mas ainda não tinha 

comido. A degustação veio o que viu e ouviu, como muitos hoje têm visto o 

poder transformador de Cristo e ouviram o evangelho. 

Eles haviam participado do Espírito Santo 

Participantes (em grego, metochos ) tem a ver com a associação, não a 

posse. Esses judeus nunca havia possuído o Espírito Santo, eles simplesmente 

eram em torno de quando ele estava por perto. Esta palavra é usada de colegas 



pescadores em Lucas 5: 7, e de Cristo em relação aos anjos em Hebreus 1: 

9. Tem a ver com a partilha em associações e eventos comuns. No contexto de 

Hebreus 6: 4, refere-se a qualquer pessoa que tenha estado em que o Espírito 

Santo tem sido ministrando. É possível ter uma associação com o Espírito 

Santo, para compartilhar o que Ele faz, e não ser salvo. Como vimos (2: 4), 

esses judeus tinham ouvido a palavra e que tinham visto e até mesmo participou 

de numerosos sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo. Eles estavam 

realmente envolvidos em alguns de seus trabalhos. 

A Bíblia nunca fala de cristãos sendo associado com o Espírito Santo. Ela fala 

do Espírito Santo estar dentro deles. 

Aqui, no entanto, algumas pessoas que simplesmente estão associados com o 

Espírito Santo. Como, talvez, a maior parte das multidões que Jesus 

milagrosamente curados e alimentados, eles participavam de poder e as bênçãos 

do Espírito Santo, mas eles não têm Sua habitação. Eles não possuem o Espírito 

Santo, nem o Espírito Santo possuí-las. 

Eles tinham provado a Palavra de Deus 

Mais uma vez esses leitores são mencionados como tendo experimentado algo 

de Deus, desta vez sua palavra . O termo grego usado aqui por palavra 

( Rhema , que enfatiza as partes, em vez de o todo) não é o usual ( logos ) pela 

Palavra de Deus, mas ele se encaixa o significado neste contexto. Tal como 

acontece com os Seus dons celestiais, que tinham ouvido as declarações de 

Deus e se provar-los, provei-los, sem realmente comê-los. Eles haviam 

aprendido sobre Deus. Sem dúvida, eles vieram regularmente para a montagem 

da igreja. Eles podem ter escutado com atenção e até pensei cuidadosamente 

sobre o que ouviram. Levaram tudo isso, possivelmente com entusiasmo e 

apreço. Mas eles não podiam dizer com Jeremias: "Achadas as tuas palavras e 

eu comi-los, e as tuas palavras se tornou para mim o gozo e alegria do meu 

coração" (Jer. 15:16). Eles provei, mas eles não comem, assim como a nação 

que Jeremias falou. 

Herodes era assim. Apesar da dura mensagem do profeta, incluindo acusações 

directamente contra o rei, Herodes gostava de ouvir João pregar Batista (Marcos 

6:20). Ele ficou perplexo, mas fascinado por esse pregador dinâmico. Ele 

gostava de provar a mensagem de Deus. Mas quando pressionado na decisão, 

ele deixou um homem de Deus e a mensagem de Deus. Ele relutantemente, mas 

voluntariamente, concordaram em ter João decapitado. Seu gosto da Palavra de 

Deus só lhe trouxe maior culpa. 

Prova é o primeiro passo para comer. Não é errado para saborear a Palavra de 

Deus. Na verdade Davi incentiva essa mesma coisa. "O gosto e ver que 

o SENHOR é bom "(Sl. 34: 8). Até certo ponto, todos devem provar o 



evangelho antes que ele aceita. O problema está parando com 

degustação. Como muitos que ouvem o evangelho pela primeira vez, esses 

judeus foram atraídos para a sua beleza e doçura. Tinha um gosto muito bom 

para eles. Mas eles não mastigá-lo ou engoli-lo, muito menos digeri-lo. Eles só 

mantiveram degustação. Em pouco tempo, seu sabor atraente tinha ido embora 

e eles se tornaram indiferentes a ela. Seus paladar espirituais tornou-se 

insensível e indiferente. 

Qualquer pessoa que tenha ouvido o evangelho e, talvez, fez uma profissão de 

Cristo, mas que é incerto da salvação, deve seguir o conselho de Paulo: "vós 

teste para ver se você está na fé; examinar-vos!" (2 Cor. 13: 5). Essa pessoa 

precisa aprender se ele só provou o evangelho sem comê-lo. 

Eles tinham provado os Poderes da Idade Vindouro 

O tempo que virá é o futuro reino de Deus. Os poderes do reino são poderes 

milagrosos. Esses judeus tinham visto o mesmo tipo de milagres que vão vir 

quando Jesus traz em seu reino terreno. Eles provei -los. Eles viram os 

apóstolos fazer sinais e maravilhas, como aquelas que será reproduzido no reino 

milenar de Jesus Cristo. Eles viram milagre no milagre. E quanto mais eles 

viram e sabor, sem receber, o mais sua culpa aumentou. Eles eram como 

aqueles que viram o próprio Jesus faz milagres. Como é difícil explicar o ódio 

e descrença de quem viu um Lázaro ressuscitado, que viu o cego dada vista e 

as dadas vozes mudos, e ainda que rejeitou o único que fez essas maravilhas na 

frente de seus olhos. Como culpado eles vão estar diante de Deus no julgamento 

do grande trono branco. 

Esses judeus tinham sido maravilhosamente abençoado por iluminação de 

Deus, por associação com o Seu Espírito Santo, e pela degustação de seus dons 

celestes, a Sua Palavra, e seu poder. Ainda assim eles não acreditaram. 

A Quarta Warning 

Pois, no caso daqueles que uma vez foram iluminados e provaram 

o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e 

provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, 

e depois caíram , é impossível renová-los novamente para 

arrependimento, visto que novamente crucificando para si 
mesmos o Filho de Deus, e colocou-o à ignomínia. (6: 4-6) 

Ainda falando para os não crentes que ouviram a verdade e reconhecido, mas 

que hesitaram em abraçar a Cristo, o Espírito Santo dá uma quarta advertência, 

o ponto crucial de 6: 1-8. Resumido, o aviso é: "É melhor você vir a Cristo 

agora, pois se você cair, será impossível para você voltar ao ponto 

de arrependimento . " Eles estavam no melhor ponto para o conhecimento 

arrependimento-cheia. Para retroceder de que seria fatal. 



Porque eles acreditam que a advertência é dirigida aos cristãos, muitos 

intérpretes afirmam que a passagem ensina que a salvação pode ser perdida. Se 

esta interpretação fosse verdade, no entanto, a passagem também ensina que, 

uma vez perdida, a salvação nunca poderia ser recuperado. Se, depois de ter 

sido salvo, uma pessoa perdeu a sua salvação, ele seria condenado para 

sempre. Não haveria indo e voltando, dentro e fora de graça. Mas os cristãos 

não estão sendo tratados, e é a oportunidade para receber a salvação, não a 

própria salvação, que pode ser perdida. 

O crente nunca precisa temer ele vai perder sua salvação. Ele não pode. A 

Bíblia é absolutamente clara sobre isso. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem 

a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem; e dou-lhes a vida eterna, e 

jamais perecerão;. E ninguém as arrebatará da minha mão Meu Pai, que tem 

tem dado a mim, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão do 

Pai "(João 10: 27-29). Paulo é igualmente claro. "Quem nos separará do amor 

de Cristo? A tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou 

perigo, ou espada? ... Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, 

nem os anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem as 

potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na 

criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, 

nosso Senhor "(Rom. 8 : 35, 38-39). "Aquele que começou a boa obra em vocês, 

vai completá-la até o dia de Cristo Jesus" (Filipenses 1: 6.). Somos "para uma 

herança que não se corrompe e imaculada e não vai desaparecer, reservada nos 

céus," e nós "são protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação 

preparada para revelar-se no último tempo" (1 Pe . 1: 4-5). Se o poder de Deus 

não pode manter-nos, nada é confiável ou confiável ou pena acreditar. Um 

cristão não tem motivo, a qualquer momento de sua vida a acreditar que sua 

salvação é ou pode ser perdida. Se pela morte de Cristo que podemos ser salvos, 

certamente pela sua vida de poder e intercessão que pode ser mantido guardado 

(Rom. 5:10). 

É incrédulos que estão em perigo de perder a salvação, no sentido de perder a 

oportunidade que nunca para recebê-lo. Os judeus incrédulos estavam em 

grande perigo, devido à sua imaturidade espiritual e lentidão, de volta ao 

judaísmo e de nunca ser capaz de se arrepender e vir a Cristo. Eles seriam 

perdidos para sempre, porque eles tinham rejeitado, no ponto mais vital no 

conhecimento e convicção, o único evangelho que poderia salvá-los. Não há 

outra mensagem de salvação que podiam ouvir, nenhuma evidência da verdade 

do evangelho que não tinham visto. 

Esses judeus particulares tinha sequer ouvido falar que os apóstolos pregaram 

e os vira realizar sinais e maravilhas e milagres (Heb. 2: 4). Eles tinham o 

privilégio de contemplar praticamente todas as manifestações de Sua Palavra 

salvadora e poder que Deus poderia dar. Eles tinham ouvido tudo e viu 

tudo. Eles ainda tinha aceitado tudo intelectualmente. Qualquer que são tão 



informado, para testemunhada, tão abençoada com todas as oportunidades para 

conhecer o evangelho de Deus, e que, em seguida, virar as costas para ele, para 

o judaísmo ou qualquer outra coisa, estão perdidos eternamente. Eles não só 

rejeitam o evangelho, mas crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e 

colocou-o à ignomínia. Eles tinham tanto para ir para o pleno conhecimento de 

Deus mediante a fé em Cristo, ou então se afastar Dele, para tornar-se apóstata 

e ser perdido para sempre. Não havia outra alternativa. 

Alguns traduziram adunatos ( impossíveis ) em 6: "difícil". 6 como Mas está 

claro até mesmo de outras passagens em Hebreus que essa tradução é 

injustificada. A mesma palavra grega é usada em 6:18 ("É impossível que Deus 

minta"), em 10: 4 ("É impossível que o sangue de touros e bodes para tirar os 

pecados"), e em 11: 6 ("Sem fé é impossível agradar a Deus"). Todas essas três 

passagens seria absurdo se "impossível" foram alteradas para "difícil". A 

Proposito dura do perigo não se pode fugir ou minimizados. 

A vacinação imuniza dando um caso muito leve da doença. Uma pessoa que 

está exposta ao evangelho pode obter apenas o suficiente para imunizar-lo 

contra a coisa real. Quanto mais tempo ele continua a resistir a ela, se 

graciosamente ou violentamente, mais ele se torna imune a ele.Seu sistema 

espiritual torna-se cada vez mais indiferente e insensível. Sua única esperança 

é a de rejeitar o que ele está segurando e receber a Cristo sem demora-para que 

ele não se tornar tão difícil, muitas vezes sem o saber, que a sua oportunidade 

é perdido para sempre. 

Para renovar os meios para restaurar, para trazer de volta a uma condição 

original. A condição original desses judeus era a de excitação sobre o evangelho 

quando ouvi pela primeira vez. Foi lindo. Eles haviam se mudado do judaísmo 

direito até a borda do cristianismo, evidentemente, até mesmo para o 

arrependimento. Eles haviam se arrependeram dos seus velhos hábitos. Eles 

haviam tentado converterem dos seus pecados. Eles haviam começado a voltar-

se para Deus. Eles tinham vindo todo o caminho até a borda da salvação. Toda 

a revelação que Deus tinha Ele lhes tinha dado. Não havia mais nada que 

pudesse dizer ou fazer. Se eles se afastaram fizeram-no com um perverso 

coração de incredulidade e eles fizeram isso contra a revelação completa. Eles 

tinham a vantagem de ter sido criada sob a Antiga Aliança e que tinham ouvido 

e visto toda a beleza e perfeição da Nova. Se eles agora se afastaram de que, se 

eles já partiram do Deus vivo, não havia esperança de que eles jamais poderia 

ser restaurado para o lugar onde o evangelho era fresco, onde o gosto evangelho 

era doce, onde o arrependimento foi uma resposta adequada. Eles nunca 

poderiam voltar lá. Quando se rejeita a Cristo na experiência de pico de 

conhecimento e convicção, ele não vai aceitar em um nível menor. Assim, a 

salvação torna-se impossível. 



Eles não podiam voltar porque eles tinham crucificado para si mesmos o Filho 

de Deus, e colocou-o à ignomínia. Para si significa simplesmente que, na 

medida em que estavam em causa, o Filho de Deus merecia ser 

crucificado. Independentemente do que eles ainda podem ter sido professar 

aberta e publicamente, agora eles tomaram sua posição com o crucificaram. Em 

seus corações eles disseram: "Esse é o mesmo veredicto que damos." Eles 

haviam feito julgamento de Jesus Cristo e, com toda a evidência possível, eles 

decidiram Ele não era o verdadeiro Messias. Eles haviam se virou e voltou para 

o judaísmo. Para eles, Jesus era um impostor e enganador e tenho exatamente o 

que estava por vir a Ele. Eles concordaram com aqueles que mataram Jesus, e 

eles colocá-Lo à ignomínia novamente. Shame aqui conota culpa. Eles 

declararam abertamente que Jesus era culpado das acusações. 

Quando alguém ouviu o evangelho e depois se afasta, ele fez exatamente o que 

estes judeus fizeram. Embora ele nunca iria pegar um martelo e pregos com 

unhas e fisicamente Jesus na cruz, ele, no entanto, concorda com a crucificação 

de Jesus. Ele toma o seu lugar com os crucificaram. Se isso acontece com a luz 

plena, essa pessoa tornou-se um apóstata, e para ele a salvação é para sempre 

fora de alcance. Ele rejeitou Jesus Cristo contra plena luz e poder do 

evangelho. Ele é incuravelmente anti-Deus, e para ele é reservado o inferno 

mais quente. Ele toma o seu lugar com Judas, que andava e falava e comia e 

comunhão com Deus encarnado, mas finalmente rejeitaram. "Quanto maior 

castigo que você acha que ele será julgado merecedor aquele que pisar o Filho 

de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e 

fizer agravo ao Espírito da graça?" (Heb. 10:29). 

É perigosamente auto-engano para uma pessoa a pensar que, por ficar à 

margem, mantendo off decisivo, pensando-se tolerante com o evangelho, 

simplesmente porque ele não exteriormente se opõem a ela, de que ele é 

seguro. Quanto mais tempo se permanece na borda mais ele inclina-se para a 

antiga vida. Ficar lá muito tempo inevitavelmente resulta em afastamento da 

evangelho para sempre. Pode não ser, e muitas vezes não é, uma decisão 

consciente contra Cristo. Mas é uma decisão e que é contra Cristo. Quando 

uma pessoa vai longe Dele em plena luz, ele coloca-o na cruz novamente, em 

seu próprio coração, e coloca-se sempre fora do alcance do Senhor. 

Como terrivelmente sério é rejeitar Jesus Cristo. 

Por terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e 

produz erva útil para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção 

de Deus; mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto 
está da maldição, e isso acaba sendo queimado. (6: 7-8) 

Você vê a ilustração? Todos aqueles que ouvem o evangelho são como a 

terra. A chuva cai, a mensagem do evangelho é ouvido. A semente do 

evangelho é plantado e não há nutrição e crescimento. Alguns o crescimento é 



belo e bom e produtivo. É aquilo que é plantada, enraizada, e alimentada em 

Deus. Mas parte do crescimento é falso, falso, e improdutivo. Ele veio da 

mesma semente e tem sido alimentada pelo mesmo chão e a mesma água, mas 

tornou-se espinhosa, destrutiva e sem valor . Ele rejeitou a vida ofereceu-lo e 

tornar-se bom apenas para a gravação. 

14. A Tragédia de rejeitar a completa 

revelação - parte 3 (Hebreus 6: 9-12) 

Mas, amados, estamos convictos de coisas melhores que lhe dizem 

respeito, e coisas que acompanham a salvação, ainda estamos 

falando desta maneira. Porque Deus não é injusto para se 

esquecer da sua obra e do amor que demonstraram para com o 

seu nome, por ter ministrado e ainda ministrar aos santos. E 

desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo, de modo a 

perceber a completa certeza da esperança até o fim, que você não 

pode ser lento, mas imitadores daqueles que, pela fé e paciência 
herdam as promessas. (6: 9-12) 

Depois de mais severo dos avisos, vem o mais amoroso de recursos. O escritor 

estava esperando fervorosamente que os incrédulos ele com tanta força vinha 

avisando não iria cair, que não iriam apostatar. Sua abordagem foi a de 

apresentá-los, por assim dizer, para os verdadeiros cristãos em seu meio, para 

ser imitadores daqueles que, pela fé e paciência herdam as promessas. 

Primeiro, ele dá uma breve palavra aos crentes que estão a ser 

imitado. Amado nunca é usada nas Escrituras para se referir aos 

incrédulos. Agora, ele está falando de coisas que acompanham a 

salvação, enquanto que na parte anterior do capítulo, ele estava falando apenas 

sobre as coisas relativas a revelação. Ambas as coisas, o uso do "amado" e na 

discussão de salvação condições-indicam mudança do escritor de audiência. Os 

temas-intelectual anteriores esclarecimento sobre a palavra de Deus, prova dons 

de Deus e do Seu Espírito, e assim por diante-acompanhá revelação, não 

salvação. Eles se destinam, é claro, para ajudar a levar a salvação, mas eles não 

fazem isso, além da fé em Jesus Cristo. 

Os cristãos que estão a ser exemplos saiu do mesmo fundo como aqueles que 

estão a imitá-los. Eles foram todos criados no judaísmo. Eles tinham tido a 

mesma oportunidade de conhecer a revelação de Deus e experimentar o trabalho 

de Seu Espírito. Eles tinham tido a mesma oportunidade de ouvir o evangelho 

e para ver e experimentar a igreja de Cristo no trabalho. A única diferença, 

porém, foi uma grande diferença, é que alguns tinham confiado em Cristo como 

Salvador e alguns não tinham. Essa também é a grande diferença entre o joio e 

do trigo da parábola de Jesus (Mat. 13: 24-43). O mesmo sol que endurece o 

barro derrete a cera. 



O termo amado ( agapetos , de ÁGAPE ) expressa o mais alto tipo de 

relacionamento. Ele é usado sessenta vezes no Novo Testamento. Os primeiros 

nove vezes que for utilizada, ela é usada por Deus Pai, falando de Cristo, Seu 

Filho amado. Em qualquer outro lugar, se referindo aos judeus ou gentios, ele 

é usado apenas de crentes. Arthur Rosa observa: "Eu realmente não posso amar 

um irmão com o amor do Evangelho, que é exigido de mim, se eu não tiver uma 

convicção bem fundamentada de que ele é um irmão." 

O escritor estava convencido de que seus companheiros crentes a quem ele 

estava escrevendo exibia todos os caracteres, todas as verdadeiras marcas, de 

salvação-da verdadeira santidade, no sentido bíblico. A implicação é que, após 

investigação considerável, ele estava convencido de que esses irmãos amados 

possuía todas as coisas que acompanham a salvação e que, portanto, seria 

excelentes exemplos para os seus amigos ainda incrédulos para observar e 

imitar. 

Acompanhamentos de Salvação 

Muitas coisas acompanham a salvação . A totalidade dos capítulos quinto e 

seis de Romanos são dedicados a estes acompanhamentos. Mas os particulares 

mencionadas nesta seção de Hebreus são aqueles que contrastam com os 

acompanhamentos de incredulidade mencionado na 5:11 - 6: 5. Por exemplo, 

que acompanhe a salvação não é a infância, mas a maturidade, não de leite, mas 

o alimento sólido, não inexperiência na justiça, mas a justiça perfeita, não 

arrependimento em obras mortas, mas o arrependimento para com Deus para a 

vida. Os acompanhamentos de salvação são essencialmente positivo, não 

negativo. Elas não refletem a religião externa cerimonial, mas a regeneração 

interna, transformação, vida nova. Sua importância não vem de sacrifícios 

repetidos, mas a partir de um sacrifício perfeito e completo de Jesus Cristo. Eles 

não se concentram sobre as verdades elementares da ressurreição e julgamento, 

mas em abençoada esperança do crente, não apenas em ser iluminado, mas ao 

ser feito novo, não apenas em degustação salvação, mas banqueteando-se com 

ele, e não apenas participando do Espírito Santo Mas tê-lo habitação, e não 

apenas obter um sabor da boa palavra de Deus, mas de beber e comer, não 

apenas vendo os milagres de Deus, mas ser um. Estas são as coisas que 

acompanham a salvação. 

Para quem esta Aplica 

Embora estejamos falando desta maneira , sem dúvida, se destina a ser um 

incentivo para outros crentes que, depois de ler a seção sombria anterior, pode 

ter sido perguntando-como fazem muitos cristãos hoje em dia, se esse aviso se 

aplica a eles. Movendo-se a última parte do versículo 9 ao início ajuda a 

esclarecer o significado. Uma leitura parafraseado seria, "companheiro Amado 

cristãos, embora tenhamos falado sobre esses avisos impressionantes e terríveis 



para os incrédulos, sabemos que as coisas muito melhores se aplicar a você. 

Você tem os acompanhamentos de salvação, não de descrença. Estas 

advertências aos apóstatas e potenciais apóstatas, são colocados em esta carta 

para você, porque essas pessoas estão no meio de vós. " 

Mais uma vez a parábola do joio e do trigo é útil. Jesus fez questão de que 

ambos os verdadeiros crentes e meros crentes professos seria na igreja juntos 

até que Ele volte, e que os verdadeiros crentes nunca pode estar certo de que 

são os falsos. As características dos incrédulos dadas em Hebreus 5: 11-6: 4 não 

são feitos para serem usados pela igreja para tentar separar o trigo do joio. Só a 

condição do coração de uma pessoa determina sua posição diante de Deus, e 

somente Deus tem esse conhecimento. Sob certas circunstâncias-como para o 

ensino da doutrina falsa ou viver imoralmente-a igreja não só pode, mas deve, 

excomungar um membro. Mas o Senhor deixou claro que não podemos 

determinar quem na igreja é realmente salvo e quem não é, e que não devemos 

tentar ser o tribunal supremo de decidir sobre essas questões. 

Sabemos, no entanto, que qualquer congregação pode ter um descrente em seu 

rol, talvez até mesmo em um lugar de liderança, e é para essas pessoas que este 

aviso é dado pelo Senhor. O pregador fiel e professor é dar esse aviso, embora 

ele não pode ser capaz de determinar em que indivíduos particulares que se 

aplica. Ele é ensiná-lo como parte de todo o conselho de Deus e deixar que o 

Espírito aplicá-la onde ela é necessária. "Amado", o escritor está dizendo: "Eu 

não digo essas coisas difíceis porque se aplicam a todos vocês. Eles não. Mas 

há alguns entre vós que muito precisa este aviso." 

Deus não esquece His Own 

Porque Deus não é injusto para se esquecer da sua obra e do amor 

que demonstraram para com o seu nome, por ter ministrado e 
ainda ministrar aos santos. (6:10) 

Deus sabe quem são realmente dele e que são fiéis. Ele não vai esquecer o seu 

próprio ou o seu trabalho para Ele. Nossos nomes estão firmemente em Seu 

livro da vida. Nossa salvação não será perdido e nossas recompensas não serão 

esquecidos. "Fique tranqüilo", diz o escritor."Não se preocupe." 

Muitos cristãos hoje, como ao longo da história, tempos de experiência da 

dúvida e até mesmo desesperados com a suposta possibilidade de perder sua 

salvação. Quando ler ou ouvir uma mensagem de julgamento, eles estão 

abalados e inseguros. Eles não sabem o que é para descansar na obra consumada 

de Cristo e na sua capacidade posicional nele diante de Deus. 

Após Malaquias tinha dado sua severa advertência do julgamento, muitos dos 

crentes fiéis aparentemente estavam preocupados que se aplicava a eles. Mas o 



Senhor acalmou o medo. "Um memorial foi escrito diante dele para os que 

temem ao SENHOR e que estime a seu nome. "E eles serão meus, diz 

o SENHOR dos Exércitos, "... Eu vou poupá-los como um homem poupa a seu 

filho que o serve "(Mal. 3: 16-17). No próximo capítulo, depois de ainda outro 

aviso para os ímpios, Deus mais uma vez reafirma o seu próprio: "Mas para vós 

que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas" 

(4: 2). Deus sempre sabe seus fiéis; Ele sempre sabe o Seu próprio. Não 

devemos temer o julgamento final. Se estamos em Cristo, que nunca pode ser 

condenado. Nós não deve se preocupar em perder o arrebatamento. Se nós 

pertencemos a Cristo, Ele não se esqueça de levar-nos com Ele. A soberania de 

Deus e Sua fidelidade proteger-nos. 

Obras são provas de amor 

Obras de um cristão não são o que o salvou ou o que mantê-lo salvo, mas 

eles são uma evidência da sua salvação. Como Tiago nos diz, a fé sem obras é 

morta, não vivo, não é real, não é genuína. Nossa fé é demonstrada pelas nossas 

obras (Tiago 2:18, 26). Deus não é tão injusto e insensível que Ele não consegue 

ver as obras de amor Seus filhos amados executar. Ele vê claramente o fruto da 

nossa justiça. 

Paulo disse aos crentes de Tessalônica que ele sabia que Deus os havia 

escolhido para ser sua, para ser salvo, por causa de sua "obra de fé e trabalho 

de amor e firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo" (1 

Tessalonicenses 1: 3-4. ). Eles tinham o fruto das boas obras para ir junto com 

a sua declaração de fé. O amor é um produto de fé. 

Amam o seu nome 

Amor para e serviço aos irmãos é uma evidência da salvação (cf. João 13: 34-

35). Mas uma evidência ainda mais significativo é o amor demonstrado para 

com o seu nome . Deus sabe quando o nosso serviço é realmente para a Sua 

glória por se é ou não é feito por amor a seu nome. 

Tão importante quanto amar irmãos cristãos é, amar a Deus é infinitamente mais 

importante. Na verdade, sem amar a Deus em primeiro lugar e acima de tudo, 

não somos capazes de amar uns aos outros como deveríamos. Os cristãos judeus 

encomendado aqui ministrou ... aos santos antes de tudo fora de seu amor para 

o nome de Deus. A razão que eles poderiam se amam muito e servir uns aos 

outros tão bem foi porque amavam tanto a Deus. A chave para o verdadeiro 

serviço cristão é um amor ardente para o Senhor. Todos os cristãos devem ser 

atraente e amável; mas nem todos são. Neste muitas vezes não diferem dos 

incrédulos. Mas a nossa responsabilidade, nosso chamado, é amar e servir a 

outros cristãos e também os incrédulos-em primeiro lugar por causa de Deus, 

não por causa de si mesmos. 



Na introdução de sua carta aos Romanos, Paulo diz-lhes de sua gratidão por sua 

fidelidade e de seu desejo de visitá-los (Rom. 1: 8-10). Mas ele também diz que 

a força motriz por trás de seu ministério para eles é a causa do nome de Deus e 

que é antes de tudo a Deus que ele serve (1: 5, 9). O nome de Deus representa 

tudo o que Ele é. Para amar O nome dele é ter um desejo apaixonado para a 

glória de tudo o que Deus é. Falando de alguns ministros viajantes, João diz um 

deles, "Para eles saíram por causa do Nome" (3 João 7). Eles ministraram por 

causa de seu grande amor pelo Senhor. Quando Jesus recommissioned Pedro, 

Ele não perguntou-lhe se ele amou os homens e, em caso afirmativo, em 

seguida, sair e servi-los. Ele perguntou três vezes a Pedro: "Você ama -me ? 

" Após cada uma das respostas afirmativas de Pedro, Jesus ordenou-lhe que 

apascentar Suas ovelhas (João 21: 15-17). Nosso serviço de Jesus Cristo deve 

ser baseado em um amor primordial para Ele. Nós nunca pode amar 

corretamente homens, salvos ou não salvos, amável ou antipático, até que 

corretamente amar a Cristo. 

Esses crentes fiéis aos quais Hebreus foi principalmente dirigida amei o nome 

do Senhor. Esta foi a prova de que a sua fé era a coisa real. Eles estavam 

ministrando uns aos outros porque amavam seu Senhor. Ouvimos muito sobre 

amar e ministrando ao Corpo de Cristo, a respeito de servir um ao outro na vida 

do Corpo. Não poderia ser mais ênfase bíblica-se é na perspectiva correta. A 

autenticidade e a eficácia do ministério temos um ao outro como santos está 

diretamente relacionada com o amor que temos por Cristo. Quanto mais 

amamos a Deus, mais vai querer fazer a Sua vontade. Nossa preocupação não 

deve ser para tentar agitar amor para as pessoas, mas para amar a Deus mais e 

mais. Quando o nosso amor por Ele está certo, nosso amor ao próximo vai estar 

certo. 

Um Ministério Unbroken 

Mantendo a Deus como nosso foco e primeiro amor não só nos dá o desejo ea 

capacidade de amar os outros e para atendê-los, mas também nos sustenta no 

nosso amor e serviço. Só o amor de Deus tem esse poder de permanência. O 

fiel, carinhoso hebreus haviam ministrado e ainda estavam ministrando. O amor 

deles emitido em um ministério ininterrupta aos santos. Eles só mantiveram 

amar e servir. Eles podem sempre falar de sua comunhão com o Senhor e do 

seu serviço cristão no tempo presente. 

Como devemos servir? 

Primeiro de tudo, servir, ministrando os nossos dons espirituais (cf. Rom. 12: 

3-8; 1 Cor 12: 9-11; 1 Ped. 4: 10-11.). Nossa linha de frente de serviço é através 

de nossos dons espirituais. Mas os nossos dons espirituais não são dadas para 

nós a tomar e usar por nós mesmos, muito menos para nós mesmos. Eles devem 

ser usados para a glória de Deus, em Seu poder e por amor do seu nome. Se o 



nosso presente é o aconselhamento, de misericórdia, ajudando, ensinando, 

pregando, administração, ou o que quer, é para ser ministrado porque amamos 

Aquele que deu a nós. 

Muito serviço de um para o outro, é claro, não tem nada a ver com os nossos 

dons espirituais, mas é simplesmente parte da responsabilidade de cada 

cristão. Cada ministério do crente, por exemplo, envolve orar pelos outros 

crentes. Nós somos a "orar em todo tempo no Espírito, e com isso em vista, 

estar em alerta com toda perseverança e súplica por todos os santos" (Ef. 

6:18). O nosso ministério a um outro envolve também repreender o pecado em 

um irmão, buscando restaurar dele em amor, confessando a um outro, 

perdoando, tendo cargas uns dos outros, cuidar do irmão mais fraco, dando às 

necessidades dos santos, e muitas outras responsabilidades . Todas essas coisas 

são parte do nosso ministério a um outro, e nenhum deles pode ser gerada por 

conta própria. Tudo deve ser gerado pelo tipo certo de amor por Jesus Cristo. 

A vida cristã se resume a uma coisa: a medida de nosso amor pelo 

Senhor. Como estamos preocupados com o seu nome, não em dizer isso 

sentimentalmente em um tom "espiritual" ou com vão repeti-lo em nossa 

conversa e oração, mas em fazer a Sua vontade para o bem da sua glória? Como 

sublime e exaltado é a nossa visão de Deus e como esmagadora são a nossa 

preocupação e amor genuíno para Ele? Quando amamos com todo o nosso 

"coração e alma, mente e força", que, em seguida, será capaz, e só então poder-

a amar o nosso próximo como a nós mesmos. 

Os santos que são ministradas para são simplesmente irmãos cristãos. Todos os 

verdadeiros cristãos são hagios , "santos", ou santos (cf. 1 Cor. 1: 2). Escusado 

será dizer que muitas vezes não pensar ou agir como santos, no sentido 

popular. Mas o escritor está falando da nossa identidade em Cristo. Somos 

santos em nosso Senhor, mesmo quando somos infiéis e agir unsaintly. Ser 

santo não tem nada a ver com o próprio grau de maturidade espiritual ou 

rank. Refere-se a qualquer pessoa que é salva, que é separado por Deus para Si 

mesmo em Seu Filho Jesus Cristo. Porque Deus nos vê como ele vê o seu Filho, 

somos todos "santo aos Seus olhos." 

A prova de que os hebreus dirigida em 6: 9-10 eram verdadeiros crentes era seu 

amoroso, fiel, e continuando ministério para amados irmãos, companheiros de 

santos. O maior presente que o nosso amor pode dar a Deus é que de amoroso, 

serviço de fiéis um ao outro, os Seus filhos. Se nós O amamos, vamos servir 

um ao outro. Dizer que amamos a Deus, enquanto nós não temos nenhum uso 

para os nossos irmãos em Cristo é mentir. João, muitas vezes chamado de 

apóstolo do amor, vai para essa verdade em profundidade em sua primeira 

carta. "Aquele que diz que está na luz, e odeia a seu irmão está nas trevas até 

agora." Alguns capítulos depois, ele coloca a mesma verdade ainda mais forte: 

"Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor." No último 



capítulo, ele resume a verdade: "Quem ama o Pai ama o filho nascido de Deus" 

(1 João 2: 9, 4: 8; 5: 1). Amar uns aos outros não é uma opção ou um extra; é 

alicerce da vida cristã. 

Seguir o seu exemplo 

E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo, de modo a 

perceber a completa certeza da esperança até o fim, que você não 

pode ser lento, mas imitadores dos que pela fé e paciência herdam 
as promessas. (6: 11-12) 

O escritor está novamente falar com os incrédulos, os que tinham feito algum 

tipo de profissão de fé, mas que estavam em perigo iminente de cair de volta 

para o judaísmo e de perder para sempre a sua oportunidade para a salvação. A 

esperança de que agora é estendida a eles é para que eles se tornem imitadores 

dos verdadeiros crentes que acabam de ser descritas-se tornando-se verdadeiros 

crentes. "Dê uma olhada nestes verdadeiros crentes", ele está dizendo. "Meu 

desejo sincero é que cada um de vós seja como elas são. Como seria 

maravilhoso se todos vocês eram os mesmos, se cada um de vocês poderia ter 

o mesmo completa certeza da esperança até o fim. Nós não queremos você cair 

e perder toda a esperança. " Não há esperança para além de Jesus Cristo, e, 

portanto, é para Ele que estes são chamados para vir antes que seja tarde demais 

para vir. Então, tudo o que pudessem reivindicar essa esperança "como âncora 

da alma, uma esperança segura e firme" (Heb. 6:19). 

Diligence ( spoudē ) pode levar a idéia de ansiedade ou pressa. A sugestão 

nesta passagem é que os judeus incrédulos pode chegar a crença 

rapidamente. Vir a Cristo não é um processo longo e arrastado para fora que 

leva anos, ou até meses ou semanas, de preparação. Tudo o que precisamos é 

um ato de fé. Pode levar algumas pessoas um longo tempo para vir a Cristo após 

a primeira audição do evangelho, mas não precisa, e que não deveria. A 

salvação é uma experiência instantânea, e não deve ser adiada. 

A idéia de pressa também está no versículo 12. lentidão Esses 'incrédulos judeus 

era um terrível obstáculo para seu ser salvo. Sluggish é uma tradução da mesma 

palavra ( nōthros ) que é traduzida como "maçante" em 05:11. Assim como eles 

eram lentos em audiência, eles eram lentos em acreditar. Eles não tinham 

conscientemente, outrightly rejeitaram o evangelho; mas não aceitá-la, por 

qualquer motivo, é o mesmo que rejeitá-la. Há um tempo para cuidado e 

deliberação, mas não quando você sabe a coisa certa a fazer e não tem nenhuma 

garantia de quanto tempo você vai ter a oportunidade de fazê-lo. O tempo para 

aceitar a Cristo nunca é tarde; ela é sempre agora. "Agora é" o tempo aceitável, 

"eis que agora é o" o dia da salvação "(2 Cor. 6: 2). É bem possível que muitas 

mais pessoas que ouviram o evangelho são perdidos porque eles colocaram fora 

confiando em Cristo do que por eles propositAdãoente rejeitá-Lo. 



Antes que seja eternamente tarde demais, aqueles à beira da salvação deve 

imitar os verdadeiros crentes. A imitação, é claro, não é para ser de suas 

personalidades ou habilidades e estilos de vida individuais ou hábitos, mas de 

sua fé em evidenciado pelo amor e trabalho para o Senhor. "Siga a salvo", que 

está sendo dito, "aqueles que tiveram a mesma perseguição que você já teve, 

mas que tenham paciência, porque a sua fé é real. Segui-los e chegar a todas as 

promessas que a salvação traz" (cf. Heb. 13: 7). 

 

15. A segurança das promessa de Deus 

(Hebreus 6: 13-20) 

Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não 

podia jurar por ninguém maior, jurou por si mesmo, dizendo: "Eu 

certamente irá te abençoe, e eu certamente irá multiplicar-vos." E 

assim, tendo esperou pacientemente, alcançou a promessa. Para 

os homens juram por alguém maior do que eles, e com eles um 

juramento dado como confirmação é um final de cada disputa. Da 

mesma maneira que Deus, querendo ainda mais para mostrar aos 

herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se 

interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas 

quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte encorajamento, 

nós que nos refugiamos em lançar mão da esperança diante de 

nós. Temos esta esperança como âncora da alma, uma esperança 

segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus entrou como 

um precursor para nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para 
sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. (6: 13-20) 

Costumava haver um programa de televisão chamado "Who Do You 

Trust?" Essa é uma questão importante. Em nossa época, estamos bem em 

nosso caminho para confiar em ninguém. Muitas pessoas têm desenvolvido 

uma espécie de psicose de desconfiança, vulgarmente conhecida como a falta 

de credibilidade. Os jovens estão sendo ensinados a não confiar em ninguém 

além de si mesmos e para aprender tudo o que por sua própria 

experiência. Promessas são muitas vezes feitas de ânimo leve, com pouca 

intenção de serem mantidos. Palavra hoje de uma pessoa raramente pode ser o 

seu vínculo. Mentir tem tudo, mas se a norma em grande parte da sociedade. O 

mundo está cheio de mentirosos. Isso é um problema de base. A Bíblia diz que 

"o mundo inteiro jaz no poder do maligno" (1 João 5:19), e Jesus diz-nos do 

mal, o diabo, é o "pai da mentira", que a mentira é a essência da sua natureza 

(João 8:44). 

No meio da confusão e tumulto que a mentira sempre traz, as pessoas estão à 

procura de algo que eles podem confiar, algo que pode depositar suas vidas 

diante. Alguns voltam para a religião. Eles podem passar uma vida inteira em 



um sistema religioso particular, devotAdãoente e sacrificial satisfazer todas as 

exigências e normas, mas nunca encontrar a paz ou sentido ou satisfação. Eles 

podem passar anos orando para e depositar confiança completa em um 

determinado santo, apenas para ser informado de que o santo não foi realmente 

canonizado. Ou eles podem colocar a sua confiança em curandeiros auto-

proclamados. A mãe levou seu pequeno filho a um curandeiro da fé, na 

esperança de ter pernas aleijadas endireitou. Ela foi dito para tirar as chaves e 

nunca para colocá-los em cima dele novamente. Algumas semanas mais tarde, 

de dor, cirurgia de emergência teve de ser feito para salvar as pernas de 

amputação. 

Elmer Gantry evangelistas de estilo sempre foram em torno de tomar os 

corações das pessoas, dinheiro e confiança. Não muitos anos atrás, em Los 

Angeles um ministro realizou uma campanha de televisão para angariar 

dinheiro para a obra missionária. Após a coleta de uma soma considerável, ele 

simplesmente deixou a cidade. As pessoas vão para as igrejas que dizem adorar 

e honrar a Jesus Cristo, mas que ensinam doutrinas e idéias totalmente 

contrárias ao que Ele ensinou. Eles aprendem nada sobre o Jesus Cristo da 

Escritura. Os falsos mestres, que são ambos enganados e enganando, não 

faltam. Preachers com altas credenciais acadêmicas de seminários de prestígio 

ensinar filosofias e teologias que são totalmente anti-bíblica e herético. 

Em quem podemos nós confio? Em quem podemos realmente acreditar? Sem 

ser pessimista ou cínico, o cristão sabe que a única pessoa que se pode confiar 

sem reservas é Deus. Mais e mais, através de suas páginas e em muitas formas, 

a Bíblia nos diz que devemos confiar no Senhor de todo o coração. Nenhuma 

afirmação deste conselho é mais bonito do que o Davi de: "Confia 

no SENHOR e faze o bem; habita na terra e desfrutará Deleite-se 

no. SENHOR , e ele vos dará os desejos do seu coração "(Sl 37. : 3-4). Só n'Ele 

que não há falta de credibilidade. 

Exemplo de Abraão 

Como vimos, o escritor de Hebreus tem vindo a exigir os judeus a abandonar 

completamente a Antiga Aliança. Tudo, desde o Judaísmo é para ser 

descartado, e eles estão a comprometer-se inteiramente a Jesus Cristo na Nova 

Aliança. As formas e rituais e cerimônias e práticas devem ser deixados para 

trás. Mas, como o escritor diz muito claramente aqui e diz ainda mais 

claramente no capítulo 11-a essência, a substância, mesmo da Antiga Aliança 

era a fé, na medida em que parte do homem estava em causa. Em nenhum 

momento se as formas e cerimônias a coisa mais importante. A fé sempre foi 

primordial. 

Provavelmente o exemplo mais marcante, com certeza a partir do Antigo 

Testamento, de confiar em Deus é Abraão . Ele, de fato, é chamado de "o pai 



de todos os que crêem" (Rm 4:11; cf. Gal. 3: 7.). E é Abraão, a quem o escritor 

agora coloca diante de seus leitores como um modelo de fé. Ele está dizendo: 

"Não apenas você pode olhar ao seu redor com os verdadeiros crentes como 

exemplos; mesmo Abraão, que viveram há milhares de anos antes de Cristo 

veio à Terra, é um modelo para a sua confiança nEle Olhe para trás em sua 

própria história e ver. um homem que confiava totalmente a Deus. " À luz da 

perseguição aos judeus que estes crentes fronteiriços quase certamente 

enfrentar se tornaram cristãos, eles são apontados para Abraão. O pai dos judeus 

é também o pai dos fiéis. Ele é o exemplo perfeito de um homem de fé que, em 

meio à adversidade, incerteza e aparente impossibilidade, percorreu todo o 

caminho com Deus, totalmente confiar nEle para tudo. Ele foi tão longe como 

para levantar o cutelo para imolar o filho que muito sozinho poderia cumprir a 

promessa de Deus, porque Deus lhe havia dito para sacrificar o filho. Isso é o 

quão longe ele confiou em Deus. 

Paulo também usou Abraão como o grande exemplo de fé. Todo o impulso de 

Romanos 4 é que Abraão foi salvo-justificada, considerados justos por Deus 

por causa de sua fé. E ele não só foi salvo pela fé antes da Velha (Mosaic) 

Aliança foi dado, mas ele foi salvo, mesmo antes de ter sido circuncidado, que 

era a marca da aliança que Deus fez com Abraão. O ponto de Paulo é que a 

salvação nunca foi por obediência à lei ou pelo desempenho de qualquer rito, 

mas tem sempre sido pela fé. "Mas, ao que não trabalha, mas crê naquele que 

justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça" (Rom. 4: 5; cf. Tg 

2:23). Abraão, de fato, não só foi o pai da fé judaica, mas de todos, judeus ou 

gentios, que é fiel. 

Que tipo de fé que Abraão tem? Por que era tão importante, tão exemplar, que 

ele seria chamado de pai dos fiéis? 

Abraão, cujo nome original era Abrão, foi levantado um pagão. Ele era um 

descendente de Sem, um dos três filhos de Noé; mas, aparentemente, por muitas 

gerações, sua família tinha adorado deuses falsos. Ele cresceu em Ur, uma 

antiga cidade caldeu da Mesopotâmia. Por suas próprias razões, Deus falou a 

Abrão e ordenou-lhe primeiro a ir para a Haran e depois para Canaã. "Pela fé, 

Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber 

por herança; e saiu, sem saber para onde ia" (Hebreus 11: 8.). Sem garantia, 

mas a palavra de Deus que ele iria chegar lá, Abraão creu ele e foi. 

O Senhor prometeu a Abraão que Ele daria a terra de Canaã, para ele e seus 

descendentes, e que por meio de Abraão todas as famílias da terra seriam 

abençoadas (Gn 12: 1-3). Embora Abraão não tinha filhos, e sua esposa Sara 

era estéril, Deus também prometeu a Abraão que seus descendentes seriam 

numerosos demais para contar. Durante anos depois de entrar em Canaã, porém, 

Abraão não teve filhos. 



Depois de Isaque, o filho prometido, finalmente nasceu e tornou-se um 

adolescente, Deus ordenou a Abraão que sacrificasse este único filho. Sem ter 

idéia de motivos do Senhor ou do que iria acontecer, Abraão obedeceu. Ele 

obedeceu, porque ele creu em Deus. Se Deus não tivesse milagrosamente 

interveio e forneceu um sacrifício substituto, Abraão teria matado Isaque no 

Monte Moriah. 

No entanto, a fé de Abraão não era cego. Ele não podia ver as conseqüências de 

sua obediência, mas ele podia ver o caráter de Deus. Abraão tinha segurança de 

borda dourada. Por algumas razões muito óbvias e poderosas, ele podia confiar 

em Deus. Quando o Senhor faz uma promessa, Ele põe Sua integridade na 

linha. Cada promessa de Deus é garantido por Seu caráter. 

Integridade e fidelidade de Deus é o verdadeiro tema de Hebreus 6: 13-

20. Abraão é simplesmente um exemplo de quem confia sua integridade e 

fidelidade, que por si só fazer a nossa confiança de qualquer valor. Podemos 

confiar nossas vidas a Deus? Podemos tomá-Lo em Sua palavra? Ele pode nos 

impedir de cair? Ele pode terminar o trabalho que começou em nós? Ele vai 

perder poder sobre nós, ou perdem o interesse em nós, em algum momento ao 

longo da linha? Em suma, existe realmente a salvação e segurança com 

Deus? Abraão acreditava que havia. 

Esta passagem em Hebreus nos dá quatro razões para confiar em Deus: sua 

pessoa, sua Proposito, sua promessa, e seu sacerdote. 

Sua Pessoa 

Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não 

podia jurar por ninguém maior, jurou por si mesmo, dizendo: "Eu 

certamente irá te abençoe, e eu certamente irá multiplicar-vos." E 

assim, tendo esperou pacientemente, alcançou a promessa. (6: 13-

15) 

Ninguém no universo é maior que Deus. E a razão pela qual Ele não pode 

mentir é que Ele inventou verdade. Ele é a verdade. Por definição, o que quer 

que ele diz é verdade. Pela própria natureza da sua pessoa, Ele não pode 

mentir. Ele não tem capacidade de mentir. Suas promessas são, então, em 

primeiro lugar garantido por sua pessoa. Tudo o que faz tem que estar certo e 

tudo o que Ele diz que tem que ser verdade. Se Deus faz uma promessa, 

portanto, ele não só irá mantê-lo, ele deve mantê-lo. 

Os leitores hebreus que reconheceram a verdade do evangelho, que tinha visto 

milagres realizados pelos apóstolos, ainda estavam com medo de deixar de ir 

judaísmo. Eles estavam com medo de lançar-se completamente sobre o Messias 

por medo de que ele pode não ser capaz de salvá-los, de que algo estaria mal. E 



assim o Espírito Santo incentiva-los, assegura-lhes que eles podem confiar em 

Deus para fazer exatamente o que Ele diz. 

Na abertura de sua carta a Tito, Paulo lembra seu jovem amigo de "a esperança 

da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu longos séculos 

atrás" (Tito 1: 2). Há muito tempo que Deus havia prometido a vida eterna para 

aqueles que vêm a Ele, e Ele não pode mentir.Na parte inicial de sua epístola, 

Tiago também fala da confiança absoluta de Deus. "Cada coisa boa oferecido e 

todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode 

existir variação ou sombra de mudança" (Tiago 1:17). Deus nunca se desvia da 

sua vontade ou de suas promessas. Ele não pode . 

Uma vez que, portanto, Deus prometeu que todos os que vêm a Ele através do 

Seu Filho será salvo, é impossível para qualquer um que confia em Cristo para 

não ser salvo ou perder a salvação, uma vez que é atingido. Deus promete mais 

uma vez que se os homens vierem a Jesus Cristo saberão salvação. "Mas a todos 

quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, 

aos que crêem no seu nome" (João 1:12). 

Tão certo como Deus cumpriu a promessa de Abraão, Ele vai cumprir a Sua 

promessa para aqueles que confiam em Seu Filho. Sua promessa básica para 

Abraão era eu certamente te abençoe, e eu certamente irá multiplicar-

vos (Gn 22:17). A questão legítima, então, é assim que Deus manteve esta 

promessa feita a Abraão? 

Mais de quatorze milhões de descendentes físicos de Abraão ainda estão no 

mundo de hoje. Não só isso, mas muitos mais milhões em todo o mundo são 

descendentes espirituais de Abraão. Deus realmente cumpriu a promessa de 

Abraão. 

Deus nunca falhou, e ele nunca será. Abraão era seguro por causa da pessoa de 

Deus, que não pode mentir. Ele não pode voltar atrás em suas 

promessas. Podemos confiar em Deus porque Ele não tem capacidade para 

decepção ou fracasso em sua natureza. "O SENHOR é aquele que vai adiante 

de ti; Ele estará com você Ele não te deixará, nem te desampararei Não tenha 

medo, nem vos assusteis.. "(Deut. 31: 8). 

Seu propósito: Resgatar um mundo perdido 

Dizendo: "Eu certamente irá te abençoe, e eu certamente irá 
multiplicar-vos." (6:14) 

Abraão era seguro, não só por causa da Pessoa de Deus, mas também por causa 

do propósito de Deus. Deus não tomar Abraão de sua terra natal e mandá-lo 

para uma terra estrangeira, para peregrinar pelo resto de sua vida, a fim de 



cumprir um capricho divino. Deus tinha um propósito para Abraão e para o 

mundo através de Abraão. Abraão não tinha pedido a Deus para mandá-lo para 

Canaã ou para abençoar o mundo através dele. Foi idéia de Deus, o propósito 

de Deus, o plano de Deus. O chamado de Deus de Abraão, de Sua promessa a 

Abraão, e sua aliança com Abraão foram todos inteiramente de sua própria 

ação. 

A aliança com Abraão, com a sua promessa, era incondicional. Deus não disse 

a Abraão que ele seria abençoado se ele cumprisse determinadas exigências, se 

ele reunidas certas condições. Deus disse a Abraão para fazer muitas coisas, e 

Abraão era obediente. Mas não era a obediência de Abraão, tão importante e 

tão bom como este era, que garantiu o cumprimento da promessa de Deus para 

ele. A promessa de Deus garantiu sua própria realização. Deus espera muitas 

coisas de Abraão, mas, na medida do cumprimento da promessa estava em 

causa, Abraão era apenas um que Deus estava fazendo para ele e por ele, 

observando-espectador. Deus tinha um propósito predeterminado para 

Abraão. E este propósito era que Abraão iria ser abençoado e que o 

mundo iria ser abençoado por ele. 

Não muito tempo depois que Deus criou Adão e Eva e colocá-los em seu belo 

jardim, onde cada uma de suas necessidades foi atendida, eles decidiram fazer 

a única coisa que Ele lhes disse para não fazer. Eles comeu da árvore do 

conhecimento e caiu, e o resto da criação caiu com eles. Toda a terra foi 

amaldiçoada. Os nossos primeiros pais perderam a comunhão com Deus e 

foram exilados da Eden. Muito em breve, depois disso, o primeiro assassinato 

foi cometido, quando Caim matou seu irmão Abel. 

A corrupção, a violência, a poligamia, o incesto, a mentira, o roubo, adultério, 

idolatria, e todos os outros pecados tornou-se comum e cada vez pior. A 

humanidade, de fato, tornou-se tão terrivelmente debochado que Deus destruiu 

todas as pessoas, exceto para os oito na família de Noé. A natureza do homem 

ainda era pecador, no entanto, e nas gerações após o Dilúvio, ele continuou a 

ignorar Deus e pecou em todas as maneiras imagináveis. Deus tinha tentado 

alcançar as pessoas, inclusive através de Noé, que pregavam enquanto ele 

estava construindo a arca, mas eles não quiseram ouvir ou mudança. Pecado 

atingiu um clímax quando, com a torre de Babel, os homens literalmente tentou 

tomar o céu de assalto. Deus frustrado o seu regime, obrigando-os a falar 

línguas diferentes e espalhá-los por todo o mundo. 

No entanto, Deus não desistiu sobre o homem. Foi em seu plano eterno que 

aqueles que Ele tinha criado à sua imagem iria adorar e servir a Ele. Para isso, 

eles tiveram que ser resgatadas. Deus poderia recuperar homem só por meio 

drásticas. Era como se um grande rio tinha sido bloqueado por um deslizamento 

de terra. Deus teve de cortar um novo canal. Ele escolheu um povo para ser o 

canal para trazer o rio da vida para o mundo novamente. O pai daquele povo 



era Abraão. A partir de seus descendentes havia de vir a nação de Israel, terreno 

de Deus, canal histórico da revelação e redenção. A Antiga e Nova Aliança, a 

lei, as profecias, os sacrifícios sacerdotais, tudo veio através de Israel. O próprio 

Messias era um judeu, o judeu mais verdadeiro de todos. Plano de redenção de 

Deus era para ser realizado através destas pessoas especialmente escolhidas. "A 

salvação vem dos judeus" (João 4:22). E todos os judeus são a partir de Abraão. 

Deus escolheu Abraão. Deus predeterminou a vida de Abraão. Deus coloca seu 

amor sobre Abraão para ser aquele através do qual o canal seria cortado. Era 

uma questão de escolha divina. Abraão foi honrado por Deus por causa de sua 

fé e ele foi salvo por causa de sua fé, mas ele não foi escolhido por causa de sua 

fé. Abraão não foi escolhido por causa de qualquer mérito ou qualidade ou 

virtude. Ele foi escolhido puramente fora da vontade soberana de 

Deus. "O SENHOR não tomou prazer em vós nem vos escolheu porque você 

era mais numerosos do que qualquer um dos povos, pois você era o menor de 

todos os povos, mas porque o SENHOR te amei e manteve o juramento que fez 

aos seus antepassados "(Deut. 7: 7-8). 

Quando o Senhor fez a aliança real com Abraão, ele teve Abraão cortar alguns 

animais especificados na metade e coloque as metades opostas entre si. Depois 

de Abraão caiu em um sono profundo, o Senhor falou com ele sobre sua 

promessa e, em seguida, sob a forma de um forno de fumo e uma tocha de fogo, 

passou entre as metades Ele mesmo (Gn 15). Normalmente, quando uma tal 

aliança foi feita ambos os partidos andaria entre as peças, para simbolizar as 

suas obrigações mútuas para cumprir as condições acordadas. Mas Abraão não 

teve nenhum papel na determinação das condições do presente convênio ou na 

cerimônia que selou. O fato de que somente Deus caminhou entre as peças 

significava que a responsabilidade total para o cumprimento do pacto era 

dele. Abraão não era parte no pacto, apenas uma testemunha disso e um veículo 

para o seu cumprimento. A aliança com Abraão foi no sentido de que, 

humanamente falando, ele girava em torno dele. Mas as suas condições e 

obrigações fossem de Deus sozinho. A aliança foi feita entre Deus e si mesmo. 

O ponto deste para Hebreus 6: 13-20 é que a promessa de Deus não dependia 

de fidelidade de ninguém, mas a Sua própria. Abraão, seus descendentes, e todo 

o mundo através deles seriam abençoados . Deus devia Ele mesmo o 

cumprimento de seu plano. 

Propósitos para Israel 

Quais foram os escolhidos de Deus destinado a ser? O que eles estavam suposto 

fazer-por Ele e por Ele, para ajudar cumprir o Seu propósito de resgatar um 

mundo perdido? Eles deveriam fazer muitas coisas. Mas esta nação, este corte 

de canal através do deslizamento de terra de pecado que bloqueou a comunhão 



do homem com Deus, este canal através do qual Deus iria enviar Suas bênçãos 

fluindo, recebeu sete propósitos básicos. 

Para proclamar o Deus Verdadeiro . Seu trabalho, no meio da idolatria e 

politeísmo e polydemonism e animismo e todos os outros a impiedade, em 

primeiro lugar foi para proclamar o verdadeiro Deus. "O povo que formei para 

mim, irá declarar o meu louvor" (Is. 43:21). 

Para revelar o Messias . Eles foram para revelar o Messias, o Ungido, que seria 

o grande salvador do mundo. Ele estava para vir através deles, e eles estavam a 

ser um testemunho de sua vinda. Tão certo quanto os profetas e salmistas eram 

para proclamar a Sua vinda, por isso, foi toda a nação (ver Sl 110; Isaías 42; 49-

57; Zacarias 06:12... - 13; etc.). 

To Be Sacerdocio-Nação de Deus . Como a aliança mosaica estava sendo dado 

a ela no Sinai, Israel foi dito por Deus: "Vós sereis para mim um reino de 

sacerdotes e uma nação santa" (Ex. 19: 6). Um sacerdote é um mediador entre 

Deus eo homem. Todos Israel era servir como um mediador de Deus para o 

resto do mundo. Os sacerdotes Levíticos eram para ministrar a Israel. Israel era 

ministrar ao mundo. 

Para preservar e transmitir a Escritura . Israel foi o escriba e repositório da 

Escritura, a agência da Palavra de Deus. Todo o Antigo Testamento, e 

praticamente todo o Novo, foi escrito por judeus (cf. Rom. 9: 4). 

Para mostrar a fidelidade de Deus. Os israelitas estavam a ser uma ilustração 

da fidelidade de Deus. Mais e mais eles falharam Deus, mas Ele nunca 

falhou. Eles foram, é claro, para testemunhar a Deus por sua fidelidade a 

Ele. Mas, mesmo que o tivessem sido perfeitamente fiel, sua fidelidade jamais 

poderia ter sua correspondência. Israel era para ser um meio de Deus mostrando 

a Sua própria fidelidade. Deus ainda não é através da utilização dela para esta 

Proposito. Falando dos últimos tempos, Paulo escreve: "E assim todo o Israel 

será salvo, como está escrito: ... assim também estes agora foram desobedientes, 

a fim de que por causa da misericórdia mostrado a você que eles também podem 

ser agora Mostrou misericórdia "(Rm. 11:26, 31). Aqueles que afirmam que 

todas as promessas não cumpridas para Israel são cumpridas na igreja impugnar 

a Palavra de Deus e da Sua fidelidade. Ela foi, ainda é, e ainda será uma 

ilustração viva de Sua fidelidade. 

Para mostrar a bem-aventurança de servir a Deus. "Bem-aventurado é o povo 

cujo Deus é o SENHOR "(Sl 144: 15.). Povo escolhido de Deus foram para 

mostrar quão abençoados, como feliz, aqueles são quem pertencem e servir a 

Deus. Eles não só eram para ser um canal de Sua bênção mas também uma 

ilustração disso. 



Para mostrar a graça de Deus em lidar com o pecado . O sistema sacrificial 

todo retratado dealing graciosa de Deus com o pecado. Aqueles sacrifícios não 

podia, por si só remover o pecado, mas eles eram uma bela imagem de como 

Deus iria removê-lo-through o sangue do sacrifício perfeito e eficaz de Seu 

próprio Filho, Jesus Cristo (Heb. 9: 11-14). 

Israel foi estratégica no propósito de Deus. Ele não tem que escolher-la, mas, 

uma vez que ela tinha sido escolhida, Ele teve de usá-la para cumprir a 

Proposito para a qual ela foi escolhida. Ele não conseguia parar de usá-la sem 

violar sua promessa incondicional a Abraão, o que seria impossível, porque era 

contrária à sua natureza. Tão certo como sua promessa de Abraão, portanto, é a 

Sua promessa para aqueles que depositam sua confiança em seu Filho. 

A promessa feita a Abraão ea promessa para todos os que confiam em Cristo 

são tão seguros como o próprio Deus. "Com certeza, assim como eu ter tido a 

intenção por isso que aconteceu, e assim como eu planejei para que ele vai ficar" 

(Is. 14:24). "O conselho do SENHORpermanece para sempre "(Sl. 33:11). 

Como crentes, estamos seguros em Cristo, porque Deus propôs antes que o 

mundo começou a nos conformar à imagem de Seu Filho, e se Ele falhou na 

promessa de que Ele iria falhar em seu propósito eterno. A promessa de Deus 

para aqueles que crêem em Cristo é, de fato, uma extensão de Sua promessa 

feita a Abraão. "Eles não são todos os israelitas que são descendentes de Israel; 

... Ou seja, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da 

promessa são contados como descendência" (Rm 9: 6,. 8). 

"Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem 

abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, 

assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos 

santos e irrepreensíveis diante Ele "(Ef. 1: 3-4).Nada é dito sobre nossa parte-

nosso trabalho, a nossa fidelidade, o nosso nada. Este é o lado soberana do plano 

de Deus e está só a base da nossa segurança. Deus propôs a nos amar e se propôs 

a nos conformar a Cristo e nada pode violar isso. "Porquanto aos que de 

antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de 

seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos; e aos que 

predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também 

justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou "(Rm. 8: 29-30). A 

promessa é tão certo que Paulo coloca no tempo, mesmo passado para os crentes 

futuros. 

Sua Pledge 

Uma vez que Ele podia jurar por ninguém maior, jurou por si 

mesmo, ... Para os homens juram por alguém maior do que eles, e 

com eles um juramento dado como confirmação é um final de cada 



disputa. Da mesma maneira que Deus, querendo ainda mais para 

mostrar aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu 
propósito, se interpôs com juramento. (6: 13b, 16-17) 

A terceira segurança Deus dá, mencionado pela primeira vez no final do 

versículo 13, é a Sua promessa. Era comum na época do Novo Testamento para 

uma pessoa para fazer um juramento sobre algo ou alguém maior que ele 

mesmo, como o altar, ou o sumo sacerdote, ou até mesmo Deus. Uma vez que 

tal juramento foi feito, o argumento foi mais; a disputa foi encerrada. Supunha-

se que ninguém iria fazer tal juramento, a menos que ele estava totalmente 

determinado a mantê-lo. 

Deus, é claro, não tinha necessidade de fazer um juramento. Sua palavra é tão 

bom sem juramento-como o nosso deveria ser (Mat. 5: 33-37). Mas, para 

acomodar a fé fraco dos homens, Deus jurou Sua promessa em si mesmo. Desde 

sua promessa já era inquebrável, Sua promessa não fez sua promessa mais 

seguro. Mas Ele, no entanto, deu-lhe, como mais uma garantia para aqueles que 

são lentos para crer. A palavra de Deus pura é garantia suficiente, mas Deus 

deu um juramento só para mostrar que Ele quis dizer o que disse. 

Eu acredito que o penhor de juramento de Deus é o Espírito Santo. Três vezes 

Paulo se refere ao Espírito Santo como promessa de Deus para os crentes (2 Cor 

1:22; 5: 5.; Ef 1:14.). No grego moderno, o mesmo texto básico usado por Paulo 

( arrabōn , "penhor") significa anel de noivado, o penhor da união. Como se 

sua promessa nua não eram mais do que suficiente, Deus faz um juramento em 

si mesmo e nos dá a presença do Espírito Santo como uma promessa, um 

penhor, no juramento. 

Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que 

Deus minta, tenhamos forte encorajamento, nós, os que nos 
refugiamos em lançar mão da esperança diante de nós. (6:18) 

As duas coisas imutáveis são a promessa de Deus e Sua promessa, sua 

promessa e seu juramento. Eles são imutáveis, sem qualquer possibilidade de 

mudança ou variação. O termo ( ametathetos ) foi usado em relação à 

vontade. Uma vez feito corretamente, a vontade eraametathetos , imutáveis por 

ninguém, mas a fabricante. Deus declarou Sua promessa e Sua promessa de 

ser ametathetos , até por ele mesmo. Eles não podem ser girado ao redor ou 

alterado. "Você é segura," ele diz. "Vinde a Cristo, não há nada a temer Eu vou 

te abraçar;. Eu nunca vou deixar você ir." Nossa segurança não está em nosso 

go nunca deixando de Deus, mas em Sua go nunca deixando de nós. 

Na Septuaginta, a palavra grega traduzida aqui "refúgio" é usado para as cidades 

de refúgio Deus providenciou para aqueles que buscavam proteção contra 

vingadores para uma morte acidental (veja Nm 35;.. Deut 19;. Josh 20). Nunca 



saberemos se Deus pode nos segurar até que em desespero corremos para Ele 

em busca de refúgio. 

A esperança que nos é próprio Jesus, e o evangelho que ele trouxe. Paulo fala 

de seu Salvador como "Cristo Jesus, que é a nossa esperança" (1 Tim. 1: 1). Em 

Colossenses ele fala do evangelho como a nossa esperança (1: 5). 

Seu Sacerdocio 

Temos esta esperança como âncora da alma, uma esperança 

segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus entrou como 

um precursor para nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para 

sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. (6: 19-20) 

Deus deu a Abraão a segurança de sua pessoa, sua Proposito, e Sua 

promessa. Todos estes Ele também dá a nós, que cremos em Cristo. Mas Ele 

nos dá ainda uma outra, seu sacerdote. Como nosso Sumo Sacerdote, Jesus 

serve como a âncora de nossa alma, Aquele que sempre nos impede de se 

afastando de Deus. 

Entrada de Jesus dentro do véu significa Sua entrar no Santo dos Santos, onde 

o sacrifício de expiação foi feita. Sob a Velha Aliança foi feito anualmente pelo 

sumo sacerdote. Sob a Nova é foi feita uma vez por todas pelo sacrifício de 

Cristo na cruz. Nossa alma ancorada é, na mente de Deus, já seguro dentro do 

véu, seguro dentro Seu santuário eterno. Quando Jesus entrou no Santo dos 

Santos celestial, ele não deixou após o sacrifício como fizeram os sacerdotes 

Aarônico, mas "Ele sentou-se à direita da Majestade nas alturas" (Heb. 1: 

3). Em outras palavras, Jesus permanece lá para sempre como guardião de 

nossas almas. Tal segurança absoluta é quase incompreensível. Não são apenas 

as nossas almas ancoradas dentro da inexpugnável, santuário celeste inviolável, 

mas nosso Salvador, Jesus Cristo, monta guarda sobre eles também! Como 

pode a segurança do cristão ser descrito como qualquer coisa, mas 

eterna? Verdadeiramente podemos confiar em Deus e Seu Salvador, o Senhor 

Jesus Cristo, com nossas almas. Esse é um bom motivo para vir todo o caminho 

para a salvação e para desfrutar de sua segurança. 

 

 

 



16. Melquisedeque - um tipo de Cristo 

(Hebreus 7: 1-10) 

Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus 

Altíssimo, que se encontrou com Abraão, quando voltava da 

matança dos reis, eo abençoou, a quem também Abraão repartida 

a décima parte de todos os despojos, foi antes de tudo, pela 

tradução do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de 

Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não 

tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao 

Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Agora, 

quão grande era este, a quem Abraão, o patriarca, deu o dízimo 

dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o 

sacerdócio têm ordem, segundo a Lei de tomar o dízimo do povo, 

isto é, de seus irmãos, embora estes são descendentes de 

Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, um 

décimo a partir de Abraão, e abençoou o que tinha as 

promessas. Mas, sem contradição alguma, o menor é abençoado 

pelo maior. E, neste caso os homens mortais recebem dízimos, 

mas, nesse caso, a pessoa recebe-los, de quem se testifica que 

vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe 

dízimos, pagou dízimos, pois ele ainda estava nos lombos de seu 
pai quando Melquisedeque saiu ao encontro. (7: 1-10) 

Em estudo bíblico, um tipo refere-se a uma pessoa, a prática, ou cerimônia 

Antigo Testamento que tem uma contrapartida, uma verdadeira figura, no Novo 

Testamento. Em que tipos de sentidos são preditivos. As imagens do tipo, ou 

prefiguras, o protótipo. O tipo, embora seja histórico, real, e de Deus, não deixa 

de ser imperfeito e provisório. O protótipo, por outro lado, é perfeito e eterno. O 

estudo de tipos e antítipos é chamado, como se poderia esperar, tipologia. 

A serpente de bronze que Deus ordenou a Moisés que definido em um padrão 

(Num. 21: 8), por exemplo, era um tipo de ser de Cristo levantado na cruz (João 

3:14). O cordeiro sacrificial era um tipo do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que 

foi sacrificado pelos pecados do mundo (João 1:29; Ap 5: 6, 8; etc.). 

Melquisedeque também é um tipo de Cristo. Como mencionado 

anteriormente, a Bíblia dá muito pouca informação histórica sobre 

Melquisedeque. Tudo o que sabemos está localizado em Gênesis 14, o Salmo 

110, e Hebreus 5-7. A informação mais detalhada está em Hebreus 7: 1-3. 

Tipos são ilustrações frágeis na melhor das hipóteses. Eles são analogias, e, 

como todas as analogias, eles correspondem à pessoa ou coisa a que eles são 

comparados apenas de determinadas maneiras, talvez apenas de uma 

maneira. A serpente de bronze tipificava Cristo em que foi levantado para todas 

as pessoas para ver e em que, olhando para ele os trouxe libertação. O cordeiro 

sacrificial tipifica Cristo em que é muito manso (inocente) e que foi sacrificado 



em nome dos pecados dos outros. Da mesma forma, apesar de Melquisedeque 

não é de forma igual a Cristo, seu único sacerdócio, e até mesmo o seu nome, 

tipificam Jesus Cristo e sua obra em uma série de maneiras significativas. 

Capítulo 7 é o ponto focal de Hebreus. Trata-se da central, o mais importante, 

que faz parte do judaísmo-o sacerdócio. Sem sacrifícios poderiam ser feitas 

através do padre e não há perdão de pecados poderia ser tido para além dos 

sacrifícios. A obediência à lei era extremamente importante, mas a oferta de 

sacrifícios foi ainda mais importante. E o sacerdócio era essencial para 

oferecer-lhes. Por conseguinte, o sacerdócio foi exaltado no judaísmo. 

A lei que Deus deu Israel era santo e bom, mas porque os israelitas, como todos 

os homens, eram pecadores por natureza, eles não podiam manter a lei 

perfeitamente. Quando eles quebraram a lei, a comunhão com Deus também foi 

quebrado. A única maneira de restaurar a comunhão era remover o pecado que 

foi cometido, e que a única maneira de fazer isso era através de um sacrifício 

de sangue. Quando uma pessoa se arrependeu e fez uma oferta adequada, 

através do sacerdote, seu sacrifício foi feito para mostrar a autenticidade de sua 

penitência por obediência à exigência de Deus. Deus aceitou esse ato fiéis e 

concedeu perdão. 

Compreender Melquisedeque é para os adultos 

O escritor introduzido pela primeira vez Melquisedeque no capítulo 5, mas 

antes que pudesse explicar o significado deste antigo rei-sacerdote, ele deu o 

aviso para os imaturos judeus que não poderia trazer-se a aceitar a Cristo como 

seu Salvador (5: 11-6: 20 ). No final do belo incentivo aos crentes sobre a 

segurança de sua salvação, que segue esse aviso, Jesus novamente se diz ser 

"um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque" 

(6:20). O assunto retorna, assim, para que padre muito original. 

Há muitas conjecturas sobre Melquisedeque. Alguns insistem que ele é um anjo 

que tomou forma humana por um tempo durante o tempo de Abraão. Mas o 

sacerdócio era um ser humano, não Angelicalal, function (Heb. 5: 1). Outros 

sugerem que Ele é, na verdade, não apenas normalmente, o próprio Jesus Cristo, 

que assumiu uma forma preincarnate durante o tempo de Abraão. Mas 

Melquisedeque é descrito como fez como o Filho de Deus (7: 3), e não 

como sendo o Filho de Deus. Acredito que Melquisedeque era um ser humano 

histórico, cujo ministério sacerdotal tipifica o de Cristo, um homem a quem 

Deus projetado para usar como uma imagem de Jesus Cristo. Mas não podemos 

ter a certeza dos detalhes de sua identidade. Aqueles permanecem entre as 

coisas secretas que pertencem somente ao Senhor. 

As contas de Melchizedek na história sagrada são uma das provas mais notáveis 

da inspiração divina e unidade da Escritura. Todo o conceito de Melquisedeque 



é uma visão incrível para o fato de que Deus escreveu a Bíblia. Em Gênesis 

temos apenas três versos sobre Melquisedeque. Alguns milhares de anos mais 

tarde, Davi faz uma menção breve dele no Salmo 110: 4, declarando pela 

primeira vez que o sacerdócio do Messias seria como Melquisedeque 

de. Depois de mais mil anos, o escritor de Hebreus diz-nos ainda mais de 

significância de Melquisedeque. Ele revela coisas sobre Melquisedeque que 

mesmo Melquisedeque, ou seu contemporâneo, Abraão, não sabia e de que 

Davi tinha apenas um vislumbre. Então, nós raciocinar que o Deus que escreveu 

o livro de Hebreus escreveu o livro de Gênesis e Salmos 110 e todo o resto da 

Escritura. 

Hebreus 7: 1-10 primeiros presentes, então prova, as superioridades de 

sacerdócio de Melquisedeque sobre a do levítico-Aarônico. 

Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus 

Altíssimo, que se encontrou com Abraão, quando voltava da 

matança dos reis, eo abençoou, a quem também Abraão repartida 

a décima parte de todos os despojos, foi antes de tudo, pela 

tradução do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de 

Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não 

tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao 

Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. (7: 1-3) 

Os versículos 1-2 são, essencialmente, um resumo do relato de Gênesis 14. Eles 

nos lembram que Melquisedeque era o rei de Salém (um nome antigo para 

Jerusalém), que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, que 

abençoou Abraão após o patriarca tinha derrotado o opressor rei Quedorlaomer 

e seus três aliados, e que Abraão , por sua vez, ofereceu Melquisedeque o 

dízimo dos despojos . O escritor também aponta que o significado literal do 

título de Melquisedeque é rei de paz ("Salem" é da mesma raiz hebraica 

como Shalom , "paz"). 

Antes de olharmos para o sacerdócio de Melquisedeque, devemos rever o 

levítico, com o qual é comparado o seu. 

O sacerdócio levítico 

Em primeiro lugar, como mencionado acima, toda a tribo de Levi foi dedicada 

por Deus para o serviço religioso. Apesar de todos os sacerdotes eram levitas, 

nem todos os levitas eram sacerdotes. Todos os sacerdotes, de fato, não só teve 

que ser descendente de Levi, mas também de Aarão, irmão de Moisés. Os 

levitas não-sacerdotais serviu como ajudantes para os sacerdotes, e, 

provavelmente, como cantores, instrumentistas, e assim por diante. O 

sacerdócio era estritamente nacional, estritamente judaico. Em segundo lugar, 

os levitas eram sujeitos ao rei, tanto como foram as outras tribos. As suas 

funções sacerdotais não estavam sob o controle do rei, mas em todas as outras 



questões eram súditos comuns. Eles não tinham nada de uma classe 

dominante. Um levita, de fato, não poderia ser rei. Eles foram postos de lado 

como primeiro fruto a Deus para o serviço sacerdotal especial (Num. 8: 14-

16). Em terceiro lugar, os sacrifícios sacerdotais, incluindo aquele pelo sumo 

sacerdote no Dia da Expiação, não eram permanentes. Eles tiveram que ser 

repetido e repetido e repetido-continuamente. Eles não tinham 

permanência.Eles forneceram nenhum perdão permanente, nenhuma justiça 

permanente, não há paz permanente. Em quarto lugar, o sacerdócio levítico era 

hereditário. Um homem que serviu como sacerdote fez isso porque ele nasceu 

na família certa, não porque ele viveu uma vida direita. Em quinto lugar, assim 

como os efeitos dos sacrifícios eram temporários, assim era o tempo de serviço 

sacerdotal. Um padre servido a partir dos 25 anos até a idade de 50, após o que 

o seu ministério estava acabado (Num. 8: 24-25). 

Sacerdócio Superior de Melquisedeque 

Sacerdócio de Melquisedeque foi superior aos levítico em todos os sentidos, 

mas cinco aqueles específicos são dadas em Hebreus 7: 1-3. 

Sacerdócio de Melquisedeque era universal, Not Nacional 

Em relação a Israel, Deus tomou o nome de Jeová, ou Javé. Mas nenhum judeu 

iria proferir este nome de Deus. Era muito santo pronunciar. E porque hebraico 

antigo não tinha vogais, até mesmo o mais velho dos manuscritos não nos 

ajudam a saber exatamente como o nome teria sido pronunciada (embora 

provavelmente era o Senhor, ao invés de Jeová). Quando as Escrituras eram 

lidas em voz alta, o título Senhor (em hebraico, 'ădōnāy ) foi substituído por 

este nome de Deus. Na maioria das traduções para o inglês da Bíblia, o nome é 

dado como SENHOR(capital e pequenos capitais) e, ocasionalmente, como o 

Senhor. Este nome foi relacionado unicamente com a aliança de Deus com 

Israel. Era Seu nome da aliança. 

Os sacerdotes levitas, portanto, eram sacerdotes do Senhor. Os israelitas eram 

o povo de Jeová e os levitas eram sacerdotes de Jeová. Os sacerdotes Levíticos 

poderia ministrar apenas para Israel e somente para o Senhor. 

Melquisedeque , porém, era sacerdote do Deus Altíssimo ( 'El' Elyon , um 

nome mais universal de Deus). Ele representa a Deus como o Criador dos céus 

e da terra, Deus acima de todas as distinções nacionais ou dispensational. O 

Altíssimo Deus está sobre os judeus e gentios, e é mencionado pela primeira 

vez na Bíblia em relação a Melquisedeque (Gn 14:18). 

O significado é este: Jesus não é apenas o Messias de Israel, mas do mundo. Seu 

sacerdócio é universal, assim como Melquisedeque de. Esta era uma verdade 

extremamente importante para os judeus que tinham vindo a Cristo, assim como 



aqueles que estavam pensando em colocar a sua confiança em Cristo. Para eles, 

não havia outra sacerdócio estabelecido pelo Deus verdadeiro, mas o levítico, 

que foi restrito a Israel. Aqui eles são lembrados de que seu pai Abraão, o 

primeiro judeu, ofereceu o dízimo a um outro tipo de sacerdote. Este sacerdote 

servido o único e verdadeiro Deus, mas ele viveu centenas de anos antes do 

sacerdócio levítico veio à existência. É significativo que, imediatamente após o 

seu encontro com Melquisedeque, Abraão falou com o rei de Sodoma sobre 

"o SENHOR Deus Altíssimo "(Gn 14:22), uma combinação de aliança e nomes 

universais. 

Os judeus indecisos foram disse, com efeito, "até mesmo seu próprio Escrituras 

reconhecer o sacerdócio não só que é completamente distante da de Aaron, mas 

que existia muito antes de Aaron." Este foi um argumento poderoso. 

Sacerdócio de Melquisedeque era real 

Melquisedeque era ele mesmo um rei . Quatro vezes em dois versículos (7: 1-

2), ele é conhecido como um rei. Como já mencionado, regência de qualquer 

tipo era totalmente estranho para o sacerdócio levítico. Sacerdócio universal de 

Melquisedeque e seu escritório real lindamente tipificam Jesus como Salvador 

e domínio, tão perfeito Sacerdote e Rei perfeito. Embora nunca conhecido em 

Israel, o duplo papel de rei-sacerdote foi previsto por seus profetas. Falando do 

Messias, Zacarias escreve: "Sim, é ele que vai construir o templo do SENHOR , 

e Ele quem arcará com a honra e sentar-se e pronunciar-se sobre o seu trono. 

Assim, Ele vai ser um sacerdote no seu trono, e o conselho de paz haverá entre 

os dois escritórios "(Zac. 6:13). Em seu salmo que menciona Melquisedeque, 

Davi também aguarda com expectativa o Messias que será tanto Sacerdote e 

Rei (110: 1, 4). 

Porque Salem era um antigo nome de Jerusalém, Melquisedeque governava 

cidade especial de Deus, a Sua santa cidade que sempre foi perto de seu 

coração. "Porque o SENHOR . escolheu a Sião [Jerusalém]; desejou-a para sua 

habitação, Este é o meu lugar de repouso para sempre; aqui habitarei, pois o 

tenho desejado "(Sl 132: 13-14.). Não nos é dito quando Deus em primeiro 

lugar considerado Jerusalém para ser a Sua santa cidade, mas ele tinha um rei 

fiel que era um sacerdote fiel lá mesmo na época de Abraão séculos antes -

muitos sacerdotes de Israel ministrou lá ou os reis de Israel determinou que não. 

Nenhuma verdade das Escrituras é mais definido do que Deus escolheu os 

judeus como Seu povo especial, o seu povo muito originais e acarinhados. Mas 

a Escritura é igualmente claro que Israel continuamente incompreendido e 

presumido sobre sua relação única com Deus. Eles, por exemplo, reconheceu-

o como Criador absoluto do céu e da terra e como soberano sobre seu 

mundo. Mas eles tiveram um momento muito difícil entendê-Lo como 

Redentor do mundo. Como criador e sustentador, Ele era o mundo; mas como 



Salvador e Senhor, Ele era só deles.(Relutância de Jonas para pregar aos gentios 

ilustra isso.) Eles dificilmente poderia conceber outra aliança divina e outro 

divino sacerdócio, especialmente um que era real e superior ao seu próprio. No 

entanto, eles são informados de que a aliança em Cristo, embora chamado de 

novo, não só superou deles, mas, no tipo, na verdade, precedida deles. 

Sacerdócio de Melquisedeque era justo e Pazful 

Não houve justiça permanente ou a paz relacionada com o sacerdócio de 

Aarão. Melquisedeque, no entanto, era o rei tanto da justiça e da paz. Seu 

próprio nome significa "rei de justiça". Embora não temos nenhum registro 

histórico de sua monarquia, somos informados de que ele governou com justiça 

e pacificamente. 

O propósito do sacerdócio de Arão era obter justiça para o povo. Os sacrifícios 

foram feitos para restaurar as pessoas para um relacionamento correto com 

Deus. Mas eles nunca conseguiram, de alguma forma profunda e 

duradoura. Deus honrou o sacrifício que foi feito corretamente. Ele tinha, 

afinal, prescrito-los. Mas eles nunca foram feitos para remover o pecado. Eles 

eram apenas uma prefiguração, um tipo, por um sacrifício perfeito que poderia 

e fez remover o pecado. Eles simbolizavam o sacrifício que faz os homens 

justos-e, assim, traz paz, mas eles mesmos não poderiam tornar os homens 

justos ou dar aos homens a paz. Como um ritual temporária eles cumpriram sua 

Proposito ordenada por Deus. Mas eles não podiam levar os homens a 

Deus. Eles nunca foram feitos para. 

Melquisedeque, embora rei de justiça e de paz, não poderia tornar os homens 

justos ou dar-lhes a paz. Seu sacerdócio foi um melhor tipo de Cristo que foi o 

levítico, mas ainda era um tipo. Somente o Sacerdocio Divino 

poderia dar justiça e da paz. "Portanto, sendo justificados [considerados justos] 

pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo" (Rom. 5: 1). Essa 

é a ordem necessária: justiça e paz. Cristo nos dá a paz, dando-nos a justiça. "O 

trabalho da justiça será paz, e ao serviço da justiça, repouso e segurança para 

sempre" (Is. 32:17). 

O que o sangue de touros e bodes não podia fazer, o sangue de Jesus Cristo 

fez. Os sacrifícios levíticos durou apenas até uma pessoa pecou novamente. O 

sacrifício de Jesus dura por toda a eternidade. Uma vez reconciliados com Deus 

por meio de Cristo, nunca será contado como pecado novamente, mas sempre 

como justos. Cristo é o verdadeiro Rei de Justiça. 

Como diz o salmista tão lindamente, no Senhor "justiça e paz se beijaram" (Sl. 

85:10). As duas coisas que os homens são ansiava por um senso de justiça 

diante de Deus e de estar em paz com Ele. Estas bênçãos "beijou" o outro e se 



tornar uma realidade no Messias. Cristo veio para nos dar a Sua justiça para que 

pudéssemos estar em paz com Deus. Melquisedeque imaginei isso. 

Sacerdócio de Melquisedeque era pessoal, e não hereditário 

O sacerdócio levítico foi inteiramente hereditária, através de 

Aaron. Melquisedeque da era pessoal. Desde o início do sacerdócio de Arão, 

genealogia determinada tudo, pessoal qualificação nada. Se você descendente 

de Arão, você poderia servir; Se você ainda não fez, você não 

podia. Consequentemente, os sacerdotes muitas vezes estavam mais 

preocupados com seus pedigrees do que a sua santidade. 

Que Melquisedeque é dito ter sido sem pai, sem mãe, sem genealogia, não 

tendo princípio de dias nem fim de vida não significa que ele veio do 

nada. Significa simplesmente que no registro de nada Antigo Testamento é dito 

de seus pais ou origem. 

É interessante que a palavra grega única ( agenealogētos ) traduziu sem 

genealogia é encontrada em nenhum outro lugar nas Escrituras-na verdade em 

nenhum outro lugar na literatura grega. A razão, sem dúvida, é que ele não teria 

tido qualquer utilização, pois teria feito nenhum sentido. Todo mundo tem uma 

genealogia, se ele pode segui-lo ou não. 

O ponto em Hebreus é que a filiação e origem de Melquisedeque são 

irrelevantes para o seu sacerdócio. Considerando que, para a genealogia 

sacerdócio de Arão era tudo, para o sacerdócio de Melquisedeque não era nada. 

Neste, Melquisedeque era um tipo de Cristo, não porque Jesus não tinha 

genealogia mas porque genealogia de Jesus não foi significativa em relação ao 

seu sacerdócio. Para ter certeza, genealogia real de Jesus é importante. Ele é 

dado com algum detalhe por ambos Mateus (1: 1-17) e Lucas (3: 23-38). O 

evangelho de Mateus, de fato, começa como "O livro da genealogia de Jesus 

Cristo" (1: 1). Mas Sua linhagem não está marcado para Aaron ou Levi, mas a 

Judá. Jesus Cristo, embora o próprio Filho de Deus, não era qualificado para o 

sacerdócio levítico.Como Melquisedeque, na medida do seu sacerdócio estava 

em causa, Ele não tinha genealogia sacerdotal e Ele precisava nenhum. 

Jesus Cristo foi escolhido como um sacerdote por causa de Seu patrimônio 

pessoal, sua qualidade. Ele foi escolhido por causa de quem Ele era, não por 

causa de onde veio genealogically. Jesus "tornou-se tal não com base em uma 

lei de exigência física, mas de acordo com o poder de uma vida indestrutível" 

(Heb. 7:16). Como Meichizedek de, qualificações de Jesus eram pessoais, não 

hereditária. 



Sacerdócio de Melquisedeque é eterno, não é temporária 

Individualmente, um padre servia apenas a partir do momento que ele tinha 25 

anos, até que ele foi 50. Nenhum sacerdote, não importa quão fiel, poderia servir 

mais de 25 anos. Coletivamente, o sacerdócio também foi 

temporária. Começou no deserto, quando a aliança com Moisés foi feita e a lei 

foi dada. Ele terminou quando o Templo de Jerusalém foi destruído 

em D.C 70. O sacerdócio levítico foi para a Antiga Aliança e só para a Antiga 

Aliança, o pacto da lei. 

Sacerdócio de Melquisedeque, no entanto, não tinha esse tempo ou limites 

dispensational. Ele permanece sacerdote para sempre. Não é que ele viveu 

para sempre, mas que a ordem do sacerdócio em que ele ministrava era para 

sempre. Se ele tivesse vivido para sempre, ele não seria um tipo, mas uma parte 

da realidade. A imagem de uma paisagem não é a paisagem, mas apenas uma 

sugestão, uma representação, dela. O fato de que nós não temos nenhum 

registro bíblico ou outra, do início ou fim de sacerdócio pessoal de Melchizedek 

simplesmente simboliza a eternidade de sua ordem sacerdotal. É um tipo de 

sacerdócio verdadeiramente eterno de Cristo. Cristo ", porque Ele permanece 

eternamente, tem um sacerdócio perpétuo Daí, também, Ele é capaz de guardar 

para sempre os que se aproximam de Deus por meio dele, pois vive sempre para 

interceder por eles." (Hb 7: 24-25. ). 

Jesus é um sacerdote como Melquisedeque. Seu sacerdócio é universal, real, 

justo e pacífico, pessoal e eterna. 

Superioridades de Melquisedeque Provada 

Agora, quão grande era este, a quem Abraão, o patriarca, deu o 

dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o 

sacerdócio têm ordem, segundo a Lei de tomar o dízimo do povo, 

isto é, de seus irmãos, embora estes são descendentes de 

Abraão.Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, um 

décimo a partir de Abraão, e abençoou o que tinha as 

promessas. Mas, sem contradição alguma, o menor é abençoado 

pelo maior. E, neste caso os homens mortais recebem dízimos, 

mas, nesse caso, a pessoa recebe-los, de quem se testifica que 

vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe 

dízimos, pagou dízimos, pois ele ainda estava nos lombos de seu 
pai quando Melquisedeque saiu ao encontro. (7: 4-10) 

Nestes versos que são dadas três razões, ou provas, a respeito de como e por 

que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao levítico. 



Abraão deu o dízimo a Melquisedeque 

Abraão, o pai do povo judeu, deu o dízimo ( um décimo ) de seus despojos de 

guerra-os mais seletos despojos -para Melquisedeque. Apesar de 

Melquisedeque era rei, ele não tinha lutado com Abraão contra 

Chedorlaomer. Também não temos qualquer registro ou razão para crer, que 

Melquisedeque nunca tinha realizado qualquer serviço sacerdotal para 

Abraão. Abraão simplesmente reconhecido Melquisedeque como sacerdote 

merecedores e fiel de Deus Altíssimo e, consequentemente, deu-lhe o dízimo 

do melhor dos despojos. Foi um ato voluntário revelando graças a Deus. 

O Espírito Santo demonstra que Melquisedeque é maior do que Levi e Aaron, 

progenitores do sacerdócio levítico, mostrando que este rei-sacerdote é melhor 

do que Abraão, o progenitor de ambos Levi e Aaron. 

Abraão não tinha nenhuma obrigação, nenhuma lei ou mandamento, para dar 

Melquisedeque nada. Ele deu livre e generosamente, e ele deu o melhor que ele 

tinha, e não suas sobras. Ele deu os despojos para o Senhor, através de Seu 

servo Melquisedeque. 

Sob a graça estamos livres das exigências da lei. O Novo Testamento não 

especifica nenhuma determinada quantidade ou proporção do nosso dinheiro 

que estamos a dar a Deus. Mas isso não significa que a nossa doação é opcional, 

ou que deveria depender da nossa capricho ou sentimento pessoal. Isso significa 

que a base da nossa doação deve ser o nosso amor e devoção a Deus, em 

gratidão por Seu dom inestimável para nós. Assim como o sacerdócio de 

Melquisedeque é um tipo de sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de 

Abraão dando a Melquisedeque é um tipo do que nossa doação ao Senhor deve 

ser. Não é um tipo em ser um décimo, mas no fato de ser a partir de suas posses 

mais seletos e sendo dado livremente, não por causa da exigência legal. 

Os levitas, como a tribo sacerdotal, recebido nenhuma herança de terra, assim 

como todas as outras tribos. Eles estavam a ser apoiado por um dízimo de seus 

irmãos israelitas. Todas as tribos, é claro, eram descendentes de Abraão através 

de Jacó. Sob a Velha Aliança, por isso, um grupo de descendentes de Abraão 

dizimou a outra. O ponto de Hebreus 7: 4-10 é que, porque Abraão, seu 

ancestral comum e supremo, tinha pago o dízimo a Melquisedeque, até mesmo 

os levitas, "com antecedência", por assim dizer, também os dízimos pagos a 

Melquisedeque.Mesmo antes que eles existiam, aqueles a quem dízimos eram 

pagos se a si mesmos pago o dízimo para outro sacerdócio, provando que este 

sacerdócio foi superior à deles. 



Melquisedeque abençoou Abraão 

Uma das primeiras coisas que aprendemos na Escritura a respeito de Abraão, e 

que Abraão aprendeu sobre si mesmo de Deus, é que através dele e de seus 

descendentes todo o mundo era para ser abençoado. Era uma promessa 

impressionante, impressionante, e maravilhoso, especialmente porque foi feito 

antes que Abraão tinha quaisquer descendentes e quando parecia impossível 

que ele nunca faria. 

Assim como nós não temos nenhuma idéia de quanto Abraão sabia sobre 

Melquisedeque, não temos idéia de quanto Melquisedeque sabia sobre 

Abraão. Dizem-nos apenas do breve encontro descrito em três versículos de 

Gênesis 14. No entanto, assim como Abraão sabia que deveria dar o dízimo a 

Melquisedeque, Melquisedeque sabia que deveria abençoar Abraão. Ao fazê-

lo, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Como o 

abençoador, Melquisedeque, indiscutivelmente, foi superior a Abraão. Se 

Melquisedeque foi superior a Abraão, em seguida, ele também deve ser superior 

aos levitas, os descendentes de Abraão. Por conseguinte, o seu sacerdócio é 

superior ao deles. 

Direta ou indiretamente, de Gênesis 12 até Malaquias, todo o Antigo 

Testamento é a história dos descendentes de Abraão, o povo escolhido de 

Deus. No entanto, este rei-sacerdote que ambos os testamentos juntos 

mencionar em apenas um punhado de versos, era maior do que Abraão, porque 

ele abençoou Abraão. Deus operou na vida de Melquisedeque com base em 

qualificação pessoal, e ele foi superior a Abraão, em tais títulos. Por isso, ele 

foi escolhido para abençoar Abraão. E se ele era maior do que Abraão, que era 

maior do que qualquer coisa que veio de Abraão. 

Na igreja Deus também trabalha com base em qualificações pessoais. As 

normas para o ensino de pastores, presbíteros, para evangelistas, e para todos 

os outros escritórios estão baseados em qualificações espirituais pessoais, e não 

sobre a hereditariedade ou classe (cf. 1 Tim. 3: 1-13; Tito 1: 5-9). Deus chama 

certas pessoas nesta economia da graça, com base em qualificações pessoais 

especiais. Se uma pessoa é fiel no pouco, ele vai ser o senhor de muito. Se 

atender as qualificações, Deus nos levantar para o ministério. Ele trabalhou com 

Melquisedeque da mesma forma. Ele foi pessoalmente qualificado para ser o 

que ele era. Sua linhagem não tinha nada a ver com Deus de escolhê-lo e enviá-

lo para abençoar Abraão. Ele era superior, e, portanto, ele abençoou Abraão. 

Sacerdócio de Melquisedeque é eterno 

O escritor aponta novamente a permanência do sacerdócio de Melquisedeque. 

E, neste caso os homens mortais recebem dízimos, mas, nesse 
caso, a pessoa recebe-los, de quem se testifica que vive. (7, 8) 



Mesmo que os sacerdotes não tinham sido obrigados a sair ministrando quando 

atingiram 50 anos de idade, que teria deixado ministrando quando 

morreram. Que o sacerdócio era temporária e aqueles sacerdotes eram 

temporários. Os judeus pagou dízimos aos sacerdotes que morreram. Abraão 

pagou o dízimo a um sacerdote que, no tipo, vive. Uma vez que nenhuma morte 

é registrada de Melquisedeque, seu sacerdócio normalmente é eterna. Neste seu 

sacerdócio é claramente superior ao de Aaron. 

Jesus Cristo, é claro, é a realidade, o verdadeiro sacerdote que é eterno, de quem 

Melquisedeque é apenas uma imagem. Jesus Cristo é um sacerdote, o único 

Sacerdote, que está vivo para todo o sempre. Ele é um grande sacerdote, porque 

Ele é um sacerdote de estar, não um moribundo. Cristo é Sacerdote de um 

sacerdócio melhor do que Arão. Ele é sacerdote de um sacerdócio melhor até 

do que Melquisedeque de. Ele é o único Sacerdote do único sacerdócio que 

pode trazer Deus aos homens e os homens a Deus. Esta foi uma grande palavra 

de garantia aos judeus que tinham vindo a Jesus Cristo. 

 

17. Jesus, o Sacerdote Superior - parte 1 

(Hebreus 7: 11-19) 

Agora, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico (pois com base 

no que o povo recebeu a lei), que necessidade havia ainda de que 

outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de 

Melquisedeque, e não ser designado de acordo com a ordem de 

Arão?Pois, quando o sacerdócio é alterado, de necessariamente 

há uma mudança de lei também. Para a pessoa a respeito de quem 

estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém 

serviu ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de 

Judá, uma tribo com referência ao qual Moisés nada falou acerca 

de sacerdotes. E isso é ainda mais claro, se outro sacerdote surge 

de acordo com a semelhança de Melquisedeque, que tornou-se tal 

não com base em uma lei de exigência física, mas de acordo com 

o poder de uma vida indestrutível. Para se testifica dEle: "Tu és 

sacerdote para sempre, segundo a ordem de 

Melquisedeque." Pois, por um lado, há uma anulação de um 

mandamento anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade 

(pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou), e, por outro lado, há uma 

introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos perto de 
Deus. (7: 11-19) 

A frase chave desta passagem é nos aproximamos de Deus (v. 19 b ). Último 

desejo de Deus para os homens é que eles venham a Ele. Seu último desejo para 

os crentes é que eles continuam a aproximar-se Dele. O objetivo de Deus em 

tudo o que Ele faz em favor dos homens é que eles podem entrar em Sua 



presença. Aproximando-se de Deus é a essência do 

cristianismo. Aproximando-se de Deus é maior experiência do cristão, e deve 

ser o seu maior propósito. Este é o projeto de Deus para o cristianismo de acesso 

à Sua presença, entrar em Sua presença com nada entre. Às vezes nos 

esquecemos disso. 

Alguns cristãos parecem olhar para Jesus Cristo apenas como um meio para a 

salvação e felicidade pessoal. Se eles acreditam que são salvos e estão bastante 

satisfeitos com as suas circunstâncias, eles consideram suas vidas 

preenchidas. Eles estão à procura de felicidade e segurança. Eles encontrá-los 

em Cristo e estão satisfeitos. Outros vêem a sua vida cristã como uma contínua 

e crescente relacionamento com Deus através do estudo e obediência à Sua 

Palavra. Esta visão da vida cristã é muito mais maduro do que o primeiro. Mas 

a chave para a vida cristã se aproxima de Deus. A expressão máxima da fé é 

entrar na presença de Deus em sua santa dos Santos celestial e à comunhão com 

Ele. Isso é algo que o judaísmo foi limitado em permitam aos homens para 

fazer. 

Em sua carta aos Efésios, Paulo dá a essência da maduro, espiritualmente 

satisfeitas vida cristã. "Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé; 

e que, estando arraigados e alicerçados em amor, pode ser capaz de 

compreender, com todos os santos, qual seja a largura, comprimento, altura e 

profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, 

para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus "(Ef. 3: 17-19). Este é 

Christianity- "a plenitude de Deus." 

Esse é o objetivo básico do evangelho. Judaísmo trouxe um homem, na 

presença de Deus, mas não no sentido mais puro e mais cheio. O véu estava 

sempre lá. Apenas na Nova Aliança é a entrada completa possível. Só pelo 

sangue de Jesus Cristo, somente por Sua intercessão sacerdotal à mão direita de 

Deus, baseado em Seu perfeito sacrifício no Calvário, foi o acesso a Deus 

abriu. Estes são os grandes temas recorrentes em Hebreus. 

Sacerdotes de Arão nunca poderia trazer um homem totalmente a Deus. Havia 

sempre uma barreira entre eles. O véu não pode ser removido porque o pecado 

não tinha sido totalmente aniquilado. Mas o fato de que o Messias era um 

sacerdote segundo a ordem de Melquisedequeabriu o caminho. Ele poderia 

remover o véu, porque Ele expiou o pecado. Na verdade, ele carregou nossos 

pecados; os sacrifícios levíticos apenas simbolicamente antecipou o seu 

cancelamento. E agora que o pecado realmente tinha sido tratado, o sacerdócio 

levítico não era mais necessário, e Deus reserve. Você não precisa de um 

símbolo quando você tem a coisa real. Agora que o perfeito havia chegado, o 

imperfeito faleceu. 



O projeto de Hebreus 7: 11-19 é mostrar essa verdade. O objetivo é incentivar 

os judeus indecisos a romper com o velho sistema e vir a Jesus Cristo. Esta não 

foi uma coisa fácil para os judeus de entender ou aceitar. Apesar das muitas 

profecias sobre o Messias e da nova ordem Ele traria, a maioria dos judeus não 

podia imaginar que a economia Mosaic foi temporária e insuficiente e deficiente 

e incapaz de trazer a perfeição . A própria idéia era incompreensível para o 

judeu piedoso. Todas as suas vidas tinham assumido que o sistema levítico foi 

instituído por Deus, e que era perfeito, suficiente e permanente. Eles estavam 

corretos apenas na primeira parte. Aliás, foi instituído por Deus. Mas ele nunca 

teve a intenção ou declarado por Ele para ser perfeito, eternamente suficiente, 

ou permanente. 

É a imperfeição do sistema levítico que o Espírito Santo aponta em nossa 

presente passagem. Ele usa a lógica invencível para mostrar que o sacerdócio 

de Arão era imperfeito e que, porque era imperfeito, que teve de ser 

substituído. Primeiro Ele mostra a imperfeição do antigo sacerdócio, em 

seguida, a perfeição do novo. 

A Imperfeição do Sacerdócio Velho 

Deus nunca pretendeu que o sacerdócio levítico de permanecer para sempre, e 

em nenhum lugar nas Escrituras é esta idéia ensinou. O Antigo Testamento, de 

fato, estão previstas (como em Salmos 110: 4.) Que um outro sacerdócio estava 

por vir. Se Deus previu um outro sacerdócio estava chegando, que teria sido 

razoável assumir, mesmo sem qualquer outra revelação, que o novo seria 

melhor e iria substituir o antigo. Israel foi dito que um sacerdócio maior estava 

por vir, de que o Messias seria o Sacerdocio. Se o sacerdócio de Arão tinha sido 

perfeita, outro teria sido desnecessário. Ou, se Deus tivesse a intenção do 

sacerdócio Aarônico de alguma forma para melhorar e um dia introduzir a idade 

de acesso perfeito para ele, por que ele tem planejado para o Messias para ser 

um sacerdote de uma ordem diferente? 

Não foi por acidente ou erro que Deus separou o sacerdócio israelita. Ele havia 

planejado assim desde o início. Isso é óbvio, porque logo depois que ele chamou 

Abraão, antes que Ele realmente fez o pacto com ele, Deus apresentou-o a 

Melquisedeque, sacerdote de uma ordem mais elevada do que aquela que viria 

da descendência de Abraão. 

Os sentidos da Perfeição 

Nas Escrituras, a palavra perfeita é muitas vezes usada no sentido de 

maturidade ou de execução, de ser o que algo ou alguém está destinado a ser. Às 

vezes isso significa maduro. Paulo muitas vezes usa-lo dessa maneira. Em 

Hebreus, no entanto, ele é usado para se referir à meta e objetivo do 

cristianismo. Essa meta, essa maturidade, é o acesso a Deus. Neste sentido, não 



significa maturidade espiritual (sendo avançadas na fé), mas a salvação em 

Cristo (chegando a fé). 

Hebreus 7:11 fala de perfeição não vem através do sacerdócio levítico . O 

propósito do sacerdócio era reconciliar os homens com Deus por meio de 

sacrificar por seus pecados. Mas esse sacerdócio só poderia imagem, apenas 

tipificam, a reconciliação real, porque ela só poderia tipificar purificação do 

pecado. Foi, portanto, imperfeito, na medida em que não poderia dar aos 

homens o acesso a Deus. O versículo 19 fala da lei não ser capaz de fazer os 

homens perfeitos, e continua a dizer especificamente que esta imperfeição, essa 

falha, foi em não ser capaz de trazer os homens para perto de Deus. Os objetivos 

tanto do Sacerdócio Aarônico e da lei mosaica eram para levar os homens a 

Deus. Ambos estavam imperfeito em conseguir este objetivo, no sentido de que 

não poderia ficar sozinho para além do sacerdócio de Cristo. 

Em Hebreus perfeição, antes de tudo, o acesso a Deus, não a maturidade 

espiritual dos cristãos. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os 

que são santificados "(Heb. 10:14). Em outras palavras, uma pessoa está 

aperfeiçoada quando, pelo sacrifício de Cristo, ele é dado acesso total a Deus 

em Cristo. 

O sacerdócio levítico não poderia fornecer esse acesso completo. Jesus disse: 

"Ninguém vem ao Pai, senão por mim" (João 14: 6). Jesus estava falando para 

os judeus, para aqueles sob a Antiga Aliança, o sacerdócio levítico. Os 

sacrifícios da Antiga Aliança meramente cobertas sobre o pecado, eles não 

poderiam removê-lo. Havia um grau de perdão, mas nunca foi 

abrangente. Perdão permanente, e, portanto, o acesso permanente a Deus, só 

pode vir através de Jesus Cristo, na Nova Aliança e através do novo sacerdócio. 

Pela lei, uma vez que tem apenas uma sombra dos bens futuros, e não a própria 

forma das coisas, não pode nunca, até o ano mesmos sacrifícios por ano, o que 

eles oferecem continuamente, aperfeiçoar os que se aproximam. Caso contrário, 

não teriam deixado de ser oferecidos, porque os adoradores, tendo sido 

purificados uma vez, deixaria de ter tido consciência de pecados? (10: 1-2) 

Se os antigos sacrifícios sido capaz de trazer uma pessoa na presença de Deus, 

teriam cessado. Eles teriam cumprido o seu propósito. 

Os santos do Antigo Testamento não tinha o sentido total de liberdade da 

consciência de seu pecado. Eles vieram aquém desse privilégio completo, 

porque os sacrifícios de que a aliança não poderia remover completamente o 

seu pecado e trazê-los para Deus. Porque os seus pecados não foram finalmente 

limpos, suas consciências não pôde ser totalmente limpa, não poderia ser 

liberado. A Nova Aliança dá uma maior compreensão do perdão total, livre de 

culpa, e uma consciência tranquila. 



Jeremias predisse claramente a Nova Aliança e muitas de suas superioridades 

ao Antigo. 

"Eis que vêm dias", declara o SENHOR , "quando farei uma nova aliança com 

a casa de Israel e com a casa de Judá, e não conforme a aliança que fiz com seus 

pais no dia em que os tomei pela a mão, para os tirar da terra do Egito, ... Mas 

este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias ", declara 

o SENHOR , "Eu vou colocar a minha lei no seu interior, e sobre a sua coração 

eu vou escrevê-lo; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo E ele não 

ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: 

Conhece o.SENHOR ', porque todos saberão Me, desde o menor até o maior 

deles ", declara o SENHOR , "porque lhes perdoarei a sua maldade, e seus 

pecados não me lembrarei mais." (Jer. 31: 31-34) 

Uma parte dessa passagem é citado em Hebreus 10: 16-17, onde o ponto é feita 

de que onde há verdadeiro perdão dos pecados, o sacrifício não é mais 

necessário. Uma vez que o sacrifício final foi oferecido, estávamos livres do 

pecado e, portanto, da culpa. Mas durante todo tempo do Velho Testamento os 

israelitas estavam perturbados porque os seus pecados nunca foram totalmente 

e permanentemente coberto. Eles ainda estavam antecipando o sacrifício 

perfeito. 

Hebreus 9: 8-9 faz o mesmo ponto básico: "O Espírito Santo é o que significa 

isso, que o caminho para o lugar santo ainda não foi divulgado, enquanto o 

tabernáculo ainda está de pé, o que é um símbolo para o tempo presente. Assim 

dons e sacrifícios são oferecidos que não pode fazer o adorador perfeito em 

consciência ". Aqueles sacrifícios não poderia dar uma pessoa o acesso à 

presença de Deus. Eles ofereceram nenhum "caminho para o lugar santo", onde 

Deus habita. Eles ofereceram liberdade limitada de culpa ", uma vez que dizem 

respeito apenas à comida e bebida e várias lavagens, os regulamentos para o 

corpo impostas até um tempo de reforma" (v. 10). O "tempo de reforma", é 

claro, é o tempo da Nova Aliança. Ninguém através da economia de idade 

tiveram acesso total a Deus. Houve apenas uma cobertura temporária sobre o 

pecado, não remoção do pecado ou da culpa que ela traz. 

O ponto de 7:11 é claro. Se o sacerdócio levítico poderia ter concretizado com 

perfeição, que é o acesso a Deus, ou a salvação, por que Deus forneceu outro 

sacerdócio? 

Esta verdade foi extremamente importante para os judeus de ouvir. Foi 

importante para os crentes judeus como garantia de que eles estavam agora 

totalmente segura em Jesus Cristo, que a sua ruptura com o judaísmo e seus 

rituais e sacrifícios repetidas foi justificada. Eles não tinham nenhum motivo 

para olhar para trás ansiosamente para as formas e cerimônias e símbolos-tão 

significativas e importantes como estas já foram. Eles já não precisava de uma 



figura da salvação, pois eles tinham a realidade do Salvador. Mas no argumento 

de Hebreus 7, a verdade é ainda mais importante para os judeus que ainda não 

havia chegado todo o caminho para Cristo. Ele mostra-lhes que o sacerdócio 

levítico não poderia levar os homens a perfeição, a Deus. Nunca houve a 

intenção de fazê-lo. Enquanto eles segurei ele e contou com os seus sacrifícios, 

que nunca seria livre do pecado, eles nunca teriam acesso a Deus. 

O que a velha economia não podia fazer, Cristo fez. O velho sacerdócio tinha o 

seu lugar no plano de Deus. Mas era inferior e ineficaz. Ela 

só imaginei perfeição. Da mesma forma, a lei tinha o seu lugar no plano de 

Deus. Ela representava a verdade ea justiça de Deus. Ele exigiuperfeição. Para 

com base dele [ou seja,] perfeição o povo recebeu a Lei . Mas nem o 

sacrifício que imaginei, nem a lei que exigia que poderia fornecer 

perfeição. Perfeição é fornecido somente em Jesus Cristo. 

Pois, quando o sacerdócio é alterado, de necessariamente há uma 

mudança de lei também. (7:12) 

Changed ( metatithēmi ) significa colocar uma coisa no lugar do 

outro. Cristianismo, em certo sentido, vem do judaísmo. Mas o cristianismo não 

é apenas reforçada judaísmo; ele substitui o judaísmo. Para um judeu 

convertido, sua fé lhe é alterado do judaísmo ao cristianismo. O novo 

sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, não foi adicionado ao Aaron, 

mas substituiu. Sacerdócio de Aaron agora não tem validade em todos, nem 

mesmo como uma imagem de salvação ou como uma cobertura temporária do 

pecado. É extinta, totalmente revogada. 

Porque o Aarônico sacerdócio ea Mosaic lei foram tão intimamente ligados um 

ao outro, um (substituído) sacerdócio mudou também significou uma lei 

alterada. É a lei de Deus, portanto, também feito com a distância? É de certa 

forma e sentido. A palavra lei tem vários significados nas Escrituras. Em seu 

sentido mais amplo, refere-se a todo o Antigo Testamento, a Antiga 

Aliança. Também pode significar o Decálogo, os Dez Mandamentos. Ele 

também pode significar os rituais necessários e cerimônias da Antiga 

Aliança. Uma vez que eles foram ordenados de Israel por Deus, eles eram parte 

de Sua lei para eles. Eu acredito que é claramente o que se quer dizer aqui. O 

Espírito Santo está dizendo que, se o velho sacerdócio é extinta, assim é todo o 

direito que pertence a ele. 

A lei moral de Deus, no entanto, reflete não só nos Dez Mandamentos, mas em 

todo o Antigo Testamento, é parte de Sua própria natureza, e, portanto, não 

pode mudar. No Novo Testamento, os padrões de justiça para o seu povo de 

Deus, são reafirmadas, não diminuiu, e muito menos feito com a distância. Se 

adultério, roubo, mentira, cobiça e estavam errados sob o Antigo Testamento, 

eles também estão sob o Novo. Como Jesus deixa claro no Sermão da 



Montanha, Deus nos considera responsáveis para os nossos intentos, não apenas 

nossas ações (Mat. 5: 21-48). Longe de pôr de lado a Sua lei moral na Nova 

Aliança, Ele reforçou que, tanto quanto as normas para o seu povo estão em 

causa. O Novo Testamento exige uma maior julgamento sobre desobediência 

(Atos 17: 30-31). 

Mas a lei cerimonial, o sistema Aarônico de sacrifícios, tem sido posta de 

lado. "Você não precisa de caminhar ao Templo o tempo todo," os judeus são 

contadas. "Isso é feito com, é sobre; ele foi substituído-

permanentemente." Alguns dos que tinham vindo a Cristo, e muitos que 

estavam pensando em vir, ainda estavam adorando no templo, ainda paira sobre 

o ritual do antigo sistema. Definir esse lado foi extremamente difícil para 

muitos judeus que fazer e as razões para fazê-lo eram extremamente difícil de 

entender. 

Alguns crentes judeus, de fato, só não insistiu em manter as suas próprias 

práticas judaicas, mas em fazê-los obrigatória para todos que queria se tornar 

um cristão. Essas pessoas foram chamados judaizantes, e eles eram uma praga 

para a igreja primitiva por muitos anos. Eles contaram crentes prospectivos, e 

cristãos, mesmo não-judeus, que precisavam ser circuncidados e tem sacrifícios 

feitos no Templo e siga todas as leis e os rituais judaicos prescritos. Foi esta 

judaização do cristianismo, que Paulo oposição tão fortemente em várias de 

suas cartas, especialmente Gálatas. 

"Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós? ... Tendo começado pelo 

Espírito, que está agora a ser aperfeiçoado pela carne? ... Agora que você 

chegou a conhecer a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é -se 

que voltar novamente para os fracos e inúteis coisas elementares, para o qual 

você deseja ser escravizados tudo de novo? ... Porque em Jesus Cristo nem a 

circuncisão nem a incircuncisão significa alguma coisa, mas a fé que atua pelo 

amor. " (Gal 3: 1, 3, 4:. 9; 5: 6) 

No Monte da Transfiguração, Pedro estava tão apavorado quando viu Moisés e 

Elias aparecer e falar com Jesus que ele deixou escapar: "Rabi, é bom para nós 

estarmos aqui, e façamos três tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para 

Elias "(Mc 9: 5). Jesus não disse nada, mas "em seguida, uma nuvem formada, 

ofuscando-los, e uma voz saiu da nuvem, 'Este é o meu Filho amado, escutai-

O!' E de repente eles olhou em volta e não viu ninguém mais com eles, exceto 

Jesus só "(vv. 7-8). Deus estava dizendo a Pedro e Tiago e João e cada pessoa- 

"Não dê ouvidos a Moisés e Elias Este é o meu Filho;. Ouvir e somente a 

Ele." Mesmo antes de a Nova Aliança foi finalizado por crucificação e 

ressurreição de Jesus, Deus mostrou que o velho tinha passado. A aliança 

representado por Moisés e Elias se foi (cf. Jo 4: 21-24). 



No Sinai, as pessoas foram cercadas, no sopé da montanha, para que não 

pudessem se aproximar de Deus. No Tabernáculo e no Templo o véu estava 

entre eles ea presença de Deus no Santo dos Santos. A antiga aliança não só não 

trouxe os homens à presença de Deus, ele proibiu-os de tentar chegar lá. Sem 

limpeza completa, completo perdão dos pecados, eles não foram 

qualificados. Mas Jesus, por assim dizer, desceu a montanha para o povo e 

derrubou o véu. 

Assim, todo o sistema Judaistic foi mudado, não apenas mudou, mas trocou-a 

uma nova ordem, uma nova Sacerdocio, um novo sacrifício, uma inteiramente 

nova Aliança. 

Para a pessoa a respeito de quem estas coisas se dizem pertence 

a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Pois é evidente que 

nosso Senhor procedeu de Judá, uma tribo com referência ao qual 
Moisés nada falou acerca de sacerdotes. (7: 13-14) 

Jesus não veio de Levi, que era a única sacerdotal tribo . Ele era de Judá, que, 

assim como todas as outras tribos não-levitas, não tinha nada a ver com o 

serviço sacerdotal no altar. Se Jesus se tornou um sumo sacerdote, por isso, Ele, 

obviamente, era de uma ordem diferente de sacerdócio do Aarônico-levítico. E 

Suas qualificações sacerdotais, obviamente, não eram hereditários. O 

hereditária levítico sacerdócio típico, temporário e imperfeita-foi alterado e 

substituído pelo sacerdócio de Melquisedeque-like de Jesus, que era real, eterno 

e perfeito. 

A Perfeição do Sacerdócio Nova 

E isso é ainda mais claro, se outro sacerdote surge de acordo com 

a semelhança de Melquisedeque, que tornou-se tal não com base 

em uma lei de exigência física, mas de acordo com o poder de uma 

vida indestrutível. Para se testifica dEle: "Tu és sacerdote para 
sempre, segundo a ordem de Melquisedeque". (7: 15-17) 

A língua grega tem duas palavras para outro . Allos significa outra, ou seja, um 

adicional de um do mesmo tipo. A palavra usada no versículo 15, no entanto, 

é heteros , o que significa outro de um tipo diferente. O primeiro indica uma 

diferença quantitativa, o segundo uma diferença qualitativa. Se eu negociados 

no meu pequeno carro importado para outro pequeno carro importado, eu 

estaria recebendo outro automóvel que estava allos , da mesma espécie. Mas se 

eu troquei para um grande carro americano, gostaria de estar recebendo outro 

automóvel que estavaheteros , de um tipo diferente, uma qualidade diferente. 

Em Cristo, não temos outro sacerdote apenas como aqueles que ministravam no 

tabernáculo e no templo. Ele é heteros , dos tipos e completamente 



diferente ordem . Sob a Velha Aliança havia muitos sacerdotes, e eles estavam 

todos allos . De acordo com o New há um só sacerdote, e Ele é heteros . 

O Perfect Sacerdocio surge por si mesmo 

Ambos os versículos 11 e 15 falam de outro sacerdote surgindo. Mas no 

versículo 15, surge ( anistēmi ) é no meio voz grega, que é reflexiva. A frase, 

então, poderia ser traduzido ", outro sacerdote surge por si mesmo." Este 

significado tem um significado especial de várias maneiras. 

Primeiro de tudo, eu acredito que ele significa o nascimento virginal. Como 

Deus, Jesus se levantou, dando à luz a si mesmo, por assim dizer. Nenhum 

padre Aarônico poderia fazer tal afirmação. Todos os outros sacerdotes, além 

de Jesus "surgiu" em virtude de suas mães e pais, não de si mesmos. 

Em segundo lugar, surgindo por si mesmo implica que este outro sacerdote não 

tinha ascendência sacerdotal, sem herança sacerdotal. Sacerdotes arônicos só 

poderia reivindicar um direito de sacerdócio por causa de quem seus pais 

eram. Jesus reivindicou o direito por causa de quem ele mesmo é. 

Em terceiro lugar, Jesus 'decorrente por ele mesmo indica Sua ressurreição. Em 

Atos 02:32, Lucas usa anistēmi especificamente para referir-se a ressurreição 

de Jesus. 

Quem tornou-se tal não com base em uma lei de exigência física, 

mas de acordo com o poder de uma vida indestrutível. Para se 

testifica dEle: "Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de 
Melquisedeque." (7: 16-17) 

A norma prescrita para sacerdotes na velha economia tinha a ver apenas com o 

físico. Um padre, é claro, era para ser piedoso, assim como todos os israelitas 

deveriam ser piedoso. Um número de sacerdotes que foram especialmente 

ímpios foram severamente castigado por Deus.Mas a piedade não era uma 

qualificação para a sua servindo no altar. Em primeiro lugar, eles tinham que 

ser descendentes puros de Aaron. Mesmo com esse pedigree, no entanto, 

qualquer uma das mais de 100 defeitos físicos ou deficiência poderia 

desqualificá-los do oficiante. Mas não havia uma única qualificação moral ou 

espiritual que eles tinham que se encontrar. Sua porção não tinha absolutamente 

nada a ver com caráter, capacidade, personalidade, ou santidade. 

Como o sacerdócio de Melquisedeque, porém, Jesus foi o primeiro e último 

com base em quem Ele era. Não tinha nada a ver com o corpo físico, mas tudo 

a ver com o poder eterno, o poder de uma vida indestrutível. No caso do 

sacerdócio levítico, não importa o quão mal adequado um homem pode ter sido, 

ou como relutantes em tomar o escritório, a lei fez dele um sacerdote por causa 

da família em que ele nasceu e foi por causa de certos requisitos físicos que ele 



tinha que cumprir. Foi compulsão para fora. Por Jesus Cristo, o sacerdócio é 

uma compulsão interna, por causa de quem Ele é. Ele tornou-se, e Ele continua, 

um sacerdote pelo poder-a eterna energia que pode fazer o que nenhum 

sacerdote poderia fazer: dar-nos acesso a Deus. 

A evidência ea lógica são esmagadoras de que o sacerdócio levítico está 

obsoleta e que o novo sacerdócio que Deus há muito tempo predizia não 

poderia ser levítico. Começando com Gênesis 49:10, o Antigo Testamento é 

claro que o Messias viria de Judá. E, em muitas passagens, como o Salmo 110: 

4, é também claro que o Messias será sacerdote e rei e que Seu sacerdócio não 

seria hereditária e temporária, mas seria baseado em qualificação pessoal e seria 

eterno. 

Jesus Cristo pode fazer o que Aaron não podia fazer. Ele nos leva para a 

presença de Deus e Ele nos ancora lá eternamente. "Temos esta esperança como 

âncora da alma, uma esperança segura e firme e que penetra além do véu, onde 

Jesus entrou como um precursor para nós" (Heb. 6:19). Esse é o poder supremo, 

e do amor supremo. É a realização do Sacerdocio final por meio do sacerdócio 

final. 

Pois, por um lado, há uma anulação de um mandamento anterior 

por causa da sua fraqueza e inutilidade (pois a lei nenhuma coisa 

aperfeiçoou), e, por outro lado, há uma introduzida uma melhor 
esperança, pela qual chegamos perto de Deus. (7: 18-19) 

Aqui é o clímax do texto. Aaron é substituído por Cristo. Deus pôs de lado o 

velho e imperfeito e substituiu-o com o novo e perfeito. Deixando de 

lado ( athetēsis ) refere-se a acabar com algo que tenha sido estabelecida. É 

usado, por exemplo, de anular um tratado, uma promessa, uma lei, um 

regulamento, ou de remover o nome de um homem de um documento. Toda a 

parafernália do sistema de sacrifício, todo o sistema cerimonial, foi cancelado, 

anulado, feito com a distância inteiramente. Deus assegurou seu fim em AD 70, 

quando permitiu que o Templo ser destruído. 

O sistema antigo poderia revelar o pecado. Poderia até cobrir o pecado, de uma 

certa forma e em certa medida temporária. Mas nunca poderia remover o 

pecado, e assim por si só tiveram que ser removidas. Ele trouxe nada para 

conclusão. Ele não deu nenhuma segurança. Ele não deu nenhuma paz. Um 

homem nunca teve a consciência limpa. Mas o sacerdócio de Jesus Cristo fez 

tudo o que Israel esperava uma realidade. Ele trouxe de acesso a Deus. 

Pedro nos diz: "Quanto a esta salvação, os profetas que profetizaram da graça 

que viria a lhe fez cuidadosa pesquisa e investigação, procurando saber o que 

pessoa ou tempo o Espírito de Cristo dentro deles estava indicando como Ele 

predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias de seguir. Foi revelado a eles que 

eles não estavam servindo-se, mas, nestas coisas que agora vos foram 



anunciadas por aqueles que pregavam o evangelho, a vós pelo Espírito Santo 

enviado do céu, as coisas em que anjos anseiam observar "(1 Pe. 1: 10-12). Em 

outras palavras, os santos do Antigo Testamento só vi a salvação de uma 

distância. Eles não eram nem totalmente certo nem seguro, até que Cristo 

veio. Eles confiaram na esperança, olhando em frente para uma consciência 

livre do pecado. Mas agora podemos ir à presença de Deus e nós podemos 

sentar diante dele e, com o apóstolo Paulo, por exemplo, "Aba, Pai". Nós temos 

acesso a Deus. 

Desde pois, irmãos, temos confiança para entrar no santuário, pelo sangue de 

Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele inaugurou para nós através do véu, 

isto é, pela sua carne, e uma vez que temos um grande sacerdote sobre a casa 

de Deus, cheguemo-nos com um coração sincero e com plena convicção de 

fé. (10: 19-22) 

A jovem tinha correr até um monte de contas e cobrado muito além do que ela 

era capaz de pagar. Ela estava em dívida acima de sua cabeça e não viu 

nenhuma maneira de sair. Ela estava com problemas e a situação parecia sem 

esperança. Em seguida, um jovem veio e caiu profundamente no amor com 

ela. Depois de alguns meses, ele propôs. Ela também o amava muito, mas senti 

que ela deve contar a ele sobre suas dívidas antes que ela concordou em se casar 

com ele. Quando disse, ele disse: "Não se preocupe. Eu vou pagar todas as suas 

dívidas. Basta deixá-los para mim." Antes do casamento, ele deu-lhe um anel 

de noivado e assegurou-lhe muitas vezes que ele iria cuidar de suas dívidas. Ela 

confiava nele implicitamente e sabia que ele era uma pessoa de sua palavra. Ela 

tinha todos os motivos para estar confiante e esperançoso. Mas ela ainda não 

era realmente livre de suas dívidas e, conseqüentemente, não poderia estar em 

paz com eles. Finalmente eles se casaram, e ele paga suas dívidas. Não só isso, 

mas ele disse-lhe que ele era rico além de seus sonhos e deu-lhe uma conta 

corrente conjunta com ele mesmo. Ela nunca mais precisará se preocupar com 

dívidas. A partir daquele momento ela estava seguro nas riquezas do que ela 

amava e que a amava. 

Isso é como muito melhor uma pessoa está sob a Nova Aliança do que sob o 

Antigo. Em Cristo somos libertos das dívidas todos do pecado, e viver para 

sempre na riqueza da pessoa que amamos e que nos ama. 

 

 

 



18. Jesus, o Sacerdote Superior - parte 2 

(Hebreus 7: 20-28) 

E na medida em que não foi sem prestar juramento (porque eles 

realmente se tornaram sacerdotes sem juramento, mas este com 

juramento por aquele que lhe disse: "O SENHOR jurou e não se 

arrependerá: "Tu és sacerdote para sempre '. "); tanto mais 

também Jesus tornou-se a garantia de uma melhor aliança e os 

ex-padres, por um lado, existiam em maior número, porque pela 

morte foram impedidos de continuar, mas Ele, por outro lado , 

porque Ele permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. 

Por isso, também, Ele é capaz de guardar para sempre os que se 

aproximam de Deus por meio dele, pois vive sempre para 

interceder por eles. Porque convinha que devemos ter tal sumo 

sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e 

elevado acima dos céus; que não necessitasse, como os sumos 

sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por 

seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo, porque 

Ele fez isso de uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. 

Porque a lei constitui homens como sumos sacerdotes que são 

fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, 

constitui ao Filho, aperfeiçoou para sempre. (7: 20-28) 

Aqui, o Espírito Santo apresenta Jesus como um sacerdote superior de três 

maneiras. Ele é a garantia de um melhor pacto, o eterno Salvador, e santo e sem 

pecado. 

Garantia de um melhor pacto 

E na medida em que não foi sem prestar juramento (porque eles 

realmente se tornaram sacerdotes sem juramento, mas este com 

juramento por aquele que lhe disse: "O Senhor jurou e não se 

arrependerá: Tu és sacerdote para sempre '"); tanto mais também 
Jesus tornou-se a garantia de uma melhor aliança. (7: 20-22) 

Deus não jurar a Aaron que seu sacerdócio seria para sempre. De fato, Deus 

nunca sugeriu, para Aaron ou para qualquer outra pessoa, que esse sacerdócio 

seria nada, mas temporária. No entanto, muitos israelitas, sem dúvida, pensei 

que seria permanente, mas a sua crença não tem base nas Escrituras. Nem 

quando o antigo sacerdócio foi estabelecida pela primeira vez, nem quando um 

sacerdote ou um grupo de sacerdotes foram consagrados a Deus tinha feito 

um juramento -ou qualquer tipo de promessa, condicional ou incondicional-

que esse sacerdócio seria eterna. Mas com Cristo Ele jurou um sacerdócio 

eterno, como Davi tinha escrito no Salmo 110: 4, para o qual o escritor se refere 

aqui pela quarta vez na carta (ver também 5: 6; 6:20; 7:17). Para fazer o ponto 

mais enfático, Davi acrescentou, e não vai mudar de idéia . Deus tomou uma 

decisão eterna sobre o novo sacerdócio eterno. 



Nem Davi nem o escritor de Hebreus sugere que o juramento de Deus era mais 

confiável ou válida do que a Sua palavra nua. É que, quando Ele faz operações 

com o exterior, Ele escolheu a fazê-lo com um juramento. O juramento não 

representa maior veracidade, mas coloca a ênfase na permanência. 

Como já enfatizado várias vezes, os sacerdotes ministravam no templo de forma 

temporária e repetitivo. Eles eram mortais, então quando eles morreram seus 

filhos tiveram que substituí-los. Eles também eram pecadores, por isso sempre 

tinha para oferecer sacrifícios por si mesmos antes que eles foram qualificados 

para oferecê-los para as pessoas. Os sacrifícios si só tinha uma certa eficácia 

temporária, e por isso teve de ser repetido e repetido. Deus destina-se para que 

o sacerdócio para operar dessa forma. Ele não se planejar para que seja perfeito 

ou permanente, e por isso não estabelecê-la com um juramento. 

Quando Deus fez a sua promessa de aliança com Abraão, no entanto, ele o fez 

com um juramento (Gen. 22: 16-18; cf. Hb 6:13.). Esta promessa foi 

incondicional e eterno. "Deus, desejando ainda mais para mostrar aos herdeiros 

da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento" 

(Heb. 6:17). Deus queria que Abraão, e, eventualmente, todo o Israel e todo o 

mundo, para saber que essa promessa era permanente. Foi por meio de Abraão 

que o Messias veio, e, portanto, a bênção que cada crente vai experimentar em 

toda a eternidade é um cumprimento perpétua da aliança abraâmica. 

O sacerdócio de Jesus também é baseado em um juramento de Deus, e é assim 

mostrado para ser eterno, imutável. Devido a esse fato, Jesus é feita 

uma garantia , com certeza, de uma melhor aliança. A aliança que Deus fez 

através de Jesus é melhor do que o antigo, porque o antigo era temporário e o 

novo é eterna. A melhor sacerdote garante uma melhor aliança. 

É importante reconhecer que a Antiga Aliança não era ruim . Deus não fez o 

novo porque o antigo era ruim, mas porque era imperfeita e temporária. A 

aliança mosaica foi muito boa aliança, um dado por Deus, aliança que Deus 

ordenou que serviu o seu propósito para o tempo ele foi concebido para estar 

em vigor. Em muitos aspectos, a Antiga Aliança era bom em seu próprio 

direito. Foi bom quanto o produto da sabedoria de Deus e vontade justos. Ele 

serviu um propósito muito bom, pois ajudou a conter o pecado e promover a 

santidade. Ele também apontou para o Messias e ajudou a preparar o caminho 

para Ele. Até a vinda de Jesus Cristo, a aliança mosaica era exatamente a aliança 

que Israel deveria ter. A Nova Aliança é melhor simplesmente porque o velho 

estava incompleta. O Velho era bom; o novo é melhor . 

Uma ilustração bonita de garantir se encontra em Gênesis. Quando os filhos de 

Jacó estavam se preparando para ir para o Egito pela segunda vez para obter 

grãos para suas famílias famintas, Judah lembrou seu pai que o governante 

egípcio (que, desconhecido para eles, era José) disse-lhes que não podia esperar 



para obter mais alimentos, a menos eles trouxeram seu irmão mais novo, 

Benjamin, com eles para o Egito. Só depois de Judá nobremente se ofereceu 

para ser a segurança para Benjamin fez seu pai relutantemente concorda. "Eu 

mesmo serei fiador por ele; você pode deter-me responsável por ele Se eu não 

trazê-lo de volta para você e colocá-lo antes de você, então deixe-me culpado, 

antes de você para sempre." (Gn 43: 9). Depois de receber mais alimentos de 

José, eles foram parados em seu caminho de casa por causa de José de esconder 

a sua própria taça de prata no saco de comida de Benjamin. Consternado com o 

que tinha acontecido, e aflito com o que a perda de Benjamin faria a seu pai, 

Judá novamente se ofereceu para ser uma garantia para o seu irmão. Depois de 

uma longa explicação a José de sua preocupação, Judá disse: "Agora, pois, fique 

teu servo permanecem em vez do menino como escravo de meu senhor, e que 

suba o menino com seus irmãos" (44:33). Judá fez a segunda promessa de 

garantia para que ele pudesse defender o primeiro lugar. Ele estava disposto a 

ir para qualquer comprimento para cumprirem a promessa de seu pai que 

Benjamin iria voltar para casa em segurança. Neste gesto nobre, Judah ilustrou 

a idéia de ser de Cristo, a garantia para a Nova Aliança. 

Paulo estava disposto a ser fiador para o escravo fugitivo, Onésimo. Dirigindo-

se ao proprietário, Filemon, Paulo escreve de Onésimo, "Mas se ele o ofendeu 

de forma alguma, ou te deve alguma coisa, que cobram para a minha conta, eu, 

Paulo, estou escrevendo isso com a minha própria mão, vou pagá-lo" (Fm. 18-

19). 

Jesus é o mediador da Nova Aliança, e neste forneceu-nos a vida eterna. Mas 

ele faz mais do que mediar a aliança; Ele também garante. Ele tornou-se fiador 

por ele. Todas as promessas de Deus na Nova Aliança está garantido para nós 

pelo próprio Jesus. Ele garante que pagar todas as dívidas que os nossos 

pecados foram incorridos, ou nunca vai incorrer, contra nós. 

Eterno Salvador 

E os ex-padres, por um lado, existiam em maior número, porque 

pela morte foram impedidos de continuar, mas Ele, por outro lado, 

porque Ele permanece eternamente, tem um sacerdócio 

perpétuo. Daí, também, Ele é capaz de guardar para sempre os 

que se aproximam de Deus por meio dele, pois vive sempre para 
interceder por eles. (7: 23-25) 

Os levitas sacerdotes tiveram que poderia ser chamado a desqualificação final 

para ministério permanente: a morte . Nenhum deles poderia servir 

indefinidamente. Cada morreu e teve que ser conseguido em ordem ao 

sacerdócio para continuar. Mais uma vez, os leitores judeus são lembrados das 

limitações da Antiga Aliança. 



Como se a imagem de que o sacerdócio levítico nunca seria capaz de levá-los à 

salvação, Deus deu a Israel uma demonstração dramática e significativa, 

registrada em Números 20: 23-29. Quando Aaron, o primeiro sumo sacerdote e 

progenitor de todos os sacerdotes seguintes, estava prestes a morrer, Deus 

ordenou a Moisés que trazer Aaron e seu filho e sucessor, Eleazar, para o Monte 

Hor, em vista de todas as pessoas. Deus lembrou a Moisés que Aaron, como o 

próprio Moisés, não teria permissão para entrar na Terra Prometida. O doador 

humano da lei e do progenitor humano do sacerdócio que ambos morrem antes 

de Israel entraram na Terra Prometida. Altas vestes sacerdotais de Arão lhe 

tinham sido tirados e colocados em Eleazar. Depois Arão morreu, as pessoas 

choraram por trinta dias. A atenção do povo foi especialmente focado na morte 

de Aaron, como se Deus estivesse imprimindo-lhes o fato de que o sacerdócio 

que ele representava era um sacerdócio morrendo. 

Neste breve demonstração, juntamente com a própria morte de Moisés, pouco 

depois, duas coisas sobre a Antiga Aliança foram simbolizados: não era 

permanente, e não poderia trazer o povo para a Terra Prometida. Ele foi 

temporária e não pôde salvar. Nem a lei (representado por Moisés), nem os 

sacrifícios (representado por Aaron) poderia entregar desde o deserto do pecado 

e trazer para a terra de salvação. 

Jesus Cristo, por outro lado, porque Ele permanece eternamente, tem um 

sacerdócio perpétuo. Jesus é o Sumo Sacerdote superior porque Ele não 

precisa de sucessor. Seu sacerdócio é permanente, eterno. 

Permanentemente ( aparabatos ) significa mais do que a permanência 

incidental, ou algo que simplesmente não vai ser alterado. Significa imutável, 

inalterável, inviolável, algo que não pode ser mudado. O sacerdócio de Jesus 

não só acontecerá a ser permanente. Ele não pode ser qualquer coisa, mas 

permanente. Não é capaz de qualquer coisa, mas a permanência. Por sua 

natureza, muito divino ele nunca pode concluir ou enfraquecer ou tornar-se 

ineficaz. Jesus Cristo tem um sacerdócio que é absolutamente incapaz de vir a 

ser alterados de forma alguma! Ele é o último sumo sacerdote. Nenhum outro 

nunca vai ser necessário. 

Daí, também, Ele é capaz de guardar para sempre os que se 

aproximam de Deus por meio dele, pois vive sempre para 
interceder por eles. (07:25) 

Aqui está um dos mais belos versos nas Escrituras. Como João 3:16, que 

contém toda a essência do evangelho. A salvação é o tema principal de toda a 

Bíblia. A salvação é o que o texto está em causa. 

O sacerdócio de Jesus não só é eterno e imutável, mas também é ilimitada no 

seu âmbito de aplicação. Ele salva para sempre ( panteles ). Embora o 

significado no contexto das 07:25 pode ser o de eterno, a idéia básica da palavra 



é que de completude ou perfeição. A tradução Rei Tiago ("até ao fim") é, 

portanto, precisa e significativa. Sacerdócio de Jesus é nenhuma medida a meio 

caminho, como eram os antigos sacrifícios que só simbolizados remoção do 

pecado. O símbolo foi importante para que a aliança. Foi dada por Deus e Ele 

exigido por Deus, mas ainda era apenas um símbolo. Mas Jesus Cristo é capaz 

de salvar tanto eterna e completamente. 

Podemos aprender algumas coisas sobre Deus da natureza. Paulo reconhece que 

Deus "eterno poder como a sua divindade", isto é, Sua grandeza e glória, são 

evidentes para qualquer pessoa a ver (Rom. 1: 18-20). Chamamos essa prova 

revelação natural. Mas é revelação limitada.As aves podem sugerir-nos a beleza 

de Deus, mas eles não cantam a canção de redenção. O oceano e suas ondas 

batendo pode sugerir a grandeza de Deus e Sua confiabilidade, mas eles não 

proclamar o evangelho. As estrelas declaram a glória de Deus, mas não o 

caminho para chegar a Ele. Revelação natural, como os sacrifícios do Antigo 

Testamento, é dado por Deus. É a natureza que Ele mesmo fez que proclama a 

Sua grandeza e glória. Mas só podemos aprender sobre a salvação da revelação 

especial, a partir de Sua Palavra escrita, a Bíblia. Quando as pessoas dizem que 

eles podem encontrar Deus na praia ou no campo de golfe ou no lago, é uma 

reivindicação muito superficial. Na natureza, não podemos, eventualmente, ver 

claramente o julgamento de Deus sobre o pecado ou a Sua bondade ou a Sua 

graça ou Sua redenção ou Seu Filho. Na natureza, não podemos ver a 

necessidade de salvação ou o caminho da salvação. Estes só são vistos com os 

olhos espirituais, através da revelação de Sua Palavra. 

Dentro das poucas palavras de Hebreus 7:25 podemos ver base da salvação, a 

sua natureza, o seu poder, seus objetos, e sua segurança. 

A base da salvação 

Por isso, é claro, se refere ao que acaba de ser dito, ou seja, que o sacerdócio 

de Jesus é permanente, eterno. Ele pode salvar para sempre, porque Ele existe 

e ministros para sempre. A base da salvação é eternidade divina de Jesus Cristo. 

O Power da Salvação 

O poder da salvação é ability- de Cristo Ele é capaz . Outros sacerdotes nunca 

foram capazes de salvar, nem mesmo parcialmente ou temporariamente. Os 

antigos sacrifícios parcial e temporariamente cobria o pecado, mas eles nem 

sequer parcial ou temporariamente remover o pecado. Não o fizeram em 

qualquer grau ou por qualquer período de tempo, trazer libertação do 

pecado. Mas Jesus Cristo é capaz, perfeitamente capaz. 

Um amigo meu tinha um menino que, com a idade de quatro anos, foi 

encontrado para ter leucemia. Um dos nossos próprios filhos tinha a mesma 



idade. Quando visitei o menino ferido no hospital, eu me senti particularmente 

com o coração partido e indefeso. Eu tinha o desejo mais forte para fazê-lo 

bem. Eu teria feito qualquer coisa ao meu alcance para trazer esse pequeno 

companheiro de volta à saúde perfeita. Eu estava completamente pronto, mas 

eu não era capaz de fazer. Eu não tenho o poder. 

Muitos, talvez a maioria, dos sacerdotes da Antiga Aliança estavam dispostos a 

purificar o povo do pecado; mas eles não podiam, não importa o quão 

fortemente assim o desejaram. Mas o nosso grande Sumo Sacerdote não só está 

disposto, ele também é capaz, absolutamente capaz.Louvado seja Deus por 

Cristo, que é capaz! 

Evangélicos são muitas vezes criticados por afirmar que Jesus Cristo é o único 

caminho para Deus. A razão pela qual nós fazemos esta reivindicação é que isto 

é o que a Bíblia ensina. Jesus mesmo disse: "Ninguém vem ao Pai senão por 

mim" (João 14: 6). Jesus não só é capaz de salvar, mas Ele é o único capaz de 

salvar One. Ele é o único que tem o poder de salvação (Atos 4:12). 

O Natureza da Salvação 

A natureza da salvação está trazendo homens perto de Deus. Ao entregar a 

partir de pecado, ele qualifica os crentes para vir a Deus. Libertação do pecado 

tem todos os três dos principais tempos verbais no passado, presente e 

futuro. No passado, nós ter sido libertado da culpa do pecado. No tempo 

presente, que são libertados do poder do pecado. No tempo futuro, 

nós será libertado da presença do pecado. Assim, podemos dizer, "Eu fui 

salvo", "Eu sou salvo" (ou "eu estou sendo salvos"), e "I será salvo." Todas 

essas afirmações são verdadeiras; todos são bíblicas. Juntos, eles representam a 

natureza plena, completa de nossa salvação. 

Os objetos da Salvação 

Os objetos da salvação eterna de Cristo, é claro, são aqueles que vêm a Ele para 

serem salvos, aqueles que se aproximam de Deus por meio dele . Não há 

restrições, mas isso, nenhuma outra qualificação, mas a fé no Filho de Deus. "O 

que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora" (João 6:37). Não há outro 

caminho, mas Jesus, mas desta forma é aberto a toda pessoa que coloca a sua 

confiança nEle. O outro lado desta verdade é que Jesus pode 

salvar apenas aqueles que vêm a Ele com fé. Ele é capaz de salvar a todos, mas 

nem todos serão salvos, porque nem todos vão acreditar. 

Somos tentados a pensar que, quando nós apresentamos o evangelho, 

apresentou a verdade da salvação, que a nossa obrigação é longo. Mas deve 

haver uma resposta ao evangelho para que ela seja capaz de salvar. Os pais 

precisam continuamente para lembrar este fato ao ensinar seus filhos as coisas 



de Deus. Nós não podemos fazê-los acreditar ou fazê-los obedecer, mas a nossa 

responsabilidade não é mais até que tenhamos exortou-os tão fortemente como 

nós sabemos como confiar no Salvador de quem já ouviu falar. 

A Segurança da Salvação 

Ele vive sempre para interceder por nós. A segurança de nossa salvação é a 

intercessão perpétua de Jesus por nós. Não podemos mais manter-nos salvos do 

que podemos salvar a nós mesmos em primeiro lugar. Mas, assim como Jesus 

tem o poder de nos salvar, Ele tem poder para nos manter. Constantemente, 

eternamente, perpetuamente Jesus Cristo intercede por nós diante do 

Pai. Sempre que pecamos Ele diz ao Pai: "Ponha isso na minha conta. Meu 

sacrifício já pagou por isso." Através de Jesus Cristo, somos capazes de "ficar 

na presença de Sua glória irrepreensível com grande alegria" (Judas 24). Em 

Seu Filho estamos agora irrepreensível aos olhos do Pai. Quando estamos 

glorificado seremos irrepreensíveis na Sua presença. 

Santo e Sem Pecado 

Porque convinha que devemos ter tal sumo sacerdote, santo, 

inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos 

céus; que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer 

sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois 

pelos pecados do povo, porque Ele fez isso de uma vez por todas, 

quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui sumos 

sacerdotes como homens que são fracos, mas a palavra do 

juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, aperfeiçoou 
para sempre. (7: 26-28) 

Todos os sacerdotes eram pecadores, e eles tinham que oferecer sacrifícios por 

si mesmos antes que eles poderiam oferecê-los para as pessoas. Não é assim o 

nosso presente Sumo Sacerdote. Ele é santo, inocente, imaculado, separado 

dos pecadores e elevado acima dos céus .Foi apropriado, necessário, que ele 

seja uma pessoa assim. Caso contrário, Ele, também, teria de oferecer 

sacrifícios para si mesmo em primeiro lugar, e Ele, também, teria que repetir os 

sacrifícios mais e mais e mais. Ele só poderia ser o eterno e perfeito Sumo 

Sacerdote se Ele fosse completamente justo e sem pecado. E Ele é. 

Como crentes, somos todos santos, no sentido de que estamos separados em 

Cristo, para justiça. Estamos considerados justos nEle. Mas a justiça de Cristo 

é em Si mesmo. Ele era santo desde o início, eternamente santo. Ele nasceu 

neste mundo sagrado. Ele não era capaz de pecar.Ele disse de si mesmo: "O 

governante do mundo está chegando, e ele nada tem em mim" (João 

14:30). Não havia pecado em Jesus para que Satanás poderia apelar. 



Jesus também é inocente, ou inofensivo. Pontos de santidade para com Deus, 

inocuidade para com os homens. Jesus ferido ninguém. Ele viveu para os 

outros. Ele andava sempre fazer o bem para os outros, incluindo aqueles que 

tinham feito, ou que Ele sabia que iria fazer, prejudicá-lo. Ele curou, mas ele 

nunca fez mal. 

Jesus foi imaculada, livre de qualquer defeito moral ou espiritual. Pense 

nisso. Por 33 anos Jesus Cristo estava no mundo, misturando-se continuamente 

com os pecadores e sendo tentado continuamente por Satanás. No entanto, Ele 

nunca contraiu a menos mancha de pecado, ou contaminação. Assim como os 

raios do sol pode brilhar na foulest lago estagnado e não perder seu brilho e 

pureza, por isso Jesus viveu a sua vida no mundo pecaminoso, contaminado 

sem perder o mínimo de Sua beleza e pureza. Mudou-se pelo mundo e 

permaneceu intocada por qualquer de seus defeitos. Ele entrou em contato mais 

direto e pessoal com Satanás, mas deixou como impecável como antes de se 

conhecerem. Nunca houve um padre que foi sem mácula, até Jesus. 

Jesus foi separado dos pecadores . Ele era de uma classe totalmente 

diferente. Obviamente, ele não estava separado dos pecadores, no sentido de 

nunca entrar em contato com eles ou misturando-se com eles. Seus pais, seus 

irmãos e irmãs, seus amigos, seus discípulos, todas as pessoas que encontrava-

se pecador. No entanto, Ele comeu com eles, viajou com eles, trabalhei com 

eles, adorado com eles. Mas sua natureza era totalmente separado, totalmente 

diferente, a partir deles e da nossa. Para isso, é claro, nós damos a maior graças, 

pois de outro modo Ele não poderia ter sido nosso Salvador. 

Finalmente, Ele é exaltado acima dos céus . Ele é exaltado por causa de todas 

as outras coisas que acabamos de mencionar. Porque Ele é santo, inocente, 

imaculado, e separado dos pecadores, Ele é, portanto, exaltado. 

E por causa de todas essas cinco coisas, Ele não precisa oferecer sacrifícios por 

si mesmo, como os sumos sacerdotes . Impecabilidade não precisa de 

sacrifício. Jesus ofereceu apenas um sacrifício, e que não para si, mas para os 

outros. Ele fez isso uma vez. Um sacrifício perfeito por um sacerdote perfeito e 

foi feito-para todos os tempos. 

Todos os sacerdotes da Antiga Aliança, até mesmo os mais dedicados e 

espirituais deles, era fraco (v. 28). Mas Deus estabeleceu o sacerdócio de Jesus 

como eternamente forte assim como é eternamente santo e eternamente eficaz. 

Quando ele oficiou, o sumo sacerdote do Antigo Testamento usava uma estola 

sacerdotal, um investimento elaborada em que eram duas pedras de ônix, cada 

inscritos com os nomes de seis das tribos de Israel. Anexado ao éfode por 

correntes de ouro era um peitoral, na qual havia doze pedras preciosas mais 

representando as doze tribos. Portanto, sempre que ele entrou na presença de 



Deus, que ele carregava com ele todas as tribos de Israel. O sumo sacerdote 

simbolicamente levou os filhos de Israel a Deus em seu coração (seus afetos) e 

em seus ombros (sua força). Isso representou o que o sacerdócio era para ser: 

primeiro, um coração para as pessoas e, por outro, a força para trazê-los para 

Deus. Muitos destes sacerdotes, sem dúvida, tinha um coração para as 

pessoas. Mas nenhum deles foi capaz de trazer as pessoas para Deus. Eles não 

poderia mesmo pôr-se a Ele. 

O nosso Sumo Sacerdote não tem essa fraqueza. Ele carrega os nossos nomes 

em seu coração e em seus ombros. Mas Ele não precisa de estola sacerdotal ou 

peitoral como símbolos, pois Ele tem afeição verdadeira e verdadeira 

salvação. Ele perfeitamente nos ama e Ele pode perfeitamente nos salvar. Ele é 

capaz . 

 

19. A Nova Aliança - parte 1 (Hebreus 8: 

1-13) 

Agora, o principal ponto em que foi dito é o seguinte: nós temos 

um sumo sacerdote tal, que se assentou à destra do trono da 

Majestade nos céus, um ministro do santuário, e do verdadeiro 

tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem. Porque todo 

sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e 

sacrifícios; portanto, é necessário que esse sumo sacerdote 

também têm algo a oferecer. Agora, se ele estivesse na terra, Ele 

não seria um sacerdote de todo, uma vez que existem aqueles que 

oferecem os dons segundo a lei; que servem uma cópia e sombra 

das coisas celestiais, como Moisés foi avisado por Deus quando 

ele estava prestes a erigir o tabernáculo; para: "Veja," Ele diz: 

"que você faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi 

mostrado no monte." Mas agora alcançou ele ministério tanto 

mais excelente, por tanto como Ele também é o mediador de um 

melhor pacto, que foi promulgada em melhores 

promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem 

defeito, não teria havido nenhuma ocasião procurado por um 

segundo. Para repreendendo-os, Ele diz: "Eis que vêm dias, diz 

o SENHOR , quando eu efetuará uma nova aliança com a casa de 

Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com 

seus pais em o dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra 

do Egito, porque eles não permanecerdes na minha aliança, e eu 

não me importava para eles, diz o SENHOR Porque esta é a 

aliança que farei com. a casa de Israel depois daqueles dias, diz 

o SENHOR : Porei as minhas leis no seu entendimento, e as 

escreverei em seu coração E eu serei o seu Deus e eles serão o 

meu povo E não ensinará todos.. ao seu concidadão, e cada um a 

seu irmão, dizendo: Conhece ao SENHOR ; porque todos me 

conhecerão, desde o menor até o maior deles. Porque serei 



misericordioso para com suas iniquidades, e não me lembrarei 

mais dos seus pecados. " Quando Ele disse: "A nova aliança:" Ele 

fez o primeiro obsoleto. Mas tudo o que está se tornando obsoleto 
e envelhece, perto está de desaparecer. (8: 1-13) 

O ponto principal ( kephalaion ) significa exatamente isso, o principal, ou 

chefe, ponto-não um resumo, como a Rei Tiago Version sugere. O que é dado 

aqui é o principal impulso do que foi dito até agora na carta. "Isto é o que temos 

enfatizado desde o início: o sumo sacerdócio de Jesus Cristo", o escritor está 

dizendo. Um grande número de coisas que foram apresentadas e explicadas, 

mas todos eles se relacionam, direta ou indiretamente, ao sumo sacerdócio de 

Cristo. 

O foco principal de Hebreus 8 é na Nova Aliança. Mas como uma introdução à 

sua discussão sobre o pacto adequada, o escritor menciona primeiro mais duas 

indicações de superioridade de Jesus como o Sumo Sacerdote desta aliança: (1) 

Seu lugar à direita de Deus e (2) Seu santuário celeste. 

Seu assento 

Agora, o principal ponto em que foi dito é o seguinte: temos tais 

ahigh sacerdote, que se assentou à destra do trono ofthe 
Majestade nos céus. (8: 1) 

Como mencionado anteriormente, os sacerdotes nunca se sentou. "Todo 

sacerdote se ministrando e oferecendo tempo diariamente após vez os mesmos 

sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados" (Hb. 10:11). O trabalho do 

sacerdote nunca foi feito, porque os sacrifícios que ele nunca eram oferecidos 

permanentemente eficaz. Eles tiveram que ser repetido uma e outra vez. Em seu 

ministério, no altar, por isso, o sacerdote nunca descansado, porque ele nunca 

foi completamente. Nenhum lugar foi fornecido no Tabernáculo ou do Templo 

para os sacerdotes para se sentar. O propiciatório do Santo dos Santos não era 

realmente um lugar em tudo. Em qualquer caso, teria sido totalmente blasfemo 

para o sumo sacerdote (a única pessoa autorizada no Santo dos Santos, e, em 

seguida, apenas brevemente, uma vez por ano) para ter presumido para sentar-

se sobre o propiciatório, que representava o trono de Deus e Seu especial 

presença. 

Quando Jesus Cristo ofereceu o Seu sacrifício, porém, ele sentou-se (cf. 1: 

3). Ele estava qualificado para sentar porque Seu trabalho foi feito. Entre suas 

últimas palavras na cruz foram: "Está consumado." Ele realizou em um ato 

glorioso que todos os sacerdotes da Antiga Aliança não tinha feito e nunca 

poderia ter conseguido o perdão dos pecados dos homens e, assim, a sua 

reconciliação com Deus. Que coisa maravilhosa e é maravilhoso. Ele fez tudo 

isso em um único sacrifício, o sacrifício de si mesmo. No que diz respeito a 

nossa salvação está em causa, Ele se assentou . Ele tem feito tudo o que pode 



ser feito, tudo o que precisa ser feito. No entanto, as pessoas ainda estão 

tentando adicionar à pura graça simples, de Deus e da salvação pela fé, embora 

é absurdo pensar que a obra de Cristo precisa de alguma coisa adicionado a 

ele. O esforço de poupança de nosso Senhor não pode ter nada adicionado a ele, 

porque ele é absolutamente perfeito. 

Esta verdade deve ter sido a notícia mais alegre possível judeus. Imaginem, um 

sacrifício final, uma obra acabada, de modo que o sumo sacerdote podia sentar-

e à mão direita de Deus! 

A mão direita de um monarca simbolizava honra, exaltação e poder. Situando-

se em sua mão direita estava honra, mas para se sentar lá, suprema honra. Cristo 

está assentado à destra do trono de tronos, celestial, eterno trono de Deus. 

A idéia de ficar sentado à mão direita pode ter lembrado alguns judeus do 

Sinédrio, o conselho governante judeu de setenta anciãos. Este grupo tinha 

tanto a autoridade civil e religiosa e atuou administrativamente, bem como 

judicialmente. Mesmo sob o domínio romano, o Sinédrio era permitido poder 

considerável, como evidenciado por seu papel na prisão e crucificação final de 

Jesus. Era uma espécie de corte suprema, e muito mais. Quando os membros 

sentou-se em juízo, um escrivão, ou secretário, sentou-se em ambos os lados do 

juiz presidente. O escriba do lado esquerdo foi responsável por escrever as 

condenações, enquanto a da direita foi responsável por escrever 

absolvições. Jesus disse que Ele veio ao mundo, não para condenar, mas para 

salvar (João 3:17). Como Sumo Sacerdote, Ele agora se senta no lugar não só 

de honra e poder, mas de misericórdia. Ele fica lá fazendo intercessão (Heb. 

7:25) -Escrita absolvições, por assim dizer-para a Sua própria. 

Jesus Cristo foi dado o lugar de honra. Ele foi levado para o Santo dos Santos 

celestial. Ele foi assentado com Deus no seu trono. Ainda mais surpreendente é 

que, como crentes, temos um dia vai ser convidado a sentar-se no mesmo 

trono. "O que vencer, eu lhe concederei que se lhe para se sentar comigo no 

meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono" (Ap 

3:21). 

O livro de Hebreus nos lembra repetidamente que Cristo está sentado à direita 

de Deus. Eu acho que o propósito desses lembretes é assegurar aqueles que 

foram privados dos serviços do Templo em Jerusalém que eles não precisam 

temer a perder o que estava acontecendo no simbólico, Santo temporária dos 

Santos. Eles tinham a verdade perfeita, Sacerdocio, eterno no real, Santo dos 

Santos celestial, dos quais o terreno era apenas uma imagem ruim e logo-

passa. Na real, Jesus Cristo estava ministrando e intercedendo por eles. Assim, 

o argumento de coroação para o sacerdócio superior de Jesus Cristo é a Sua 

exaltação ao céu para se sentar à mão direita lugar de honra, a misericórdia ea 

intercessão do Pai. 



A história trágica, mas bonito do livro de Atos vem à mente em relação à sessão 

de Jesus à direita de Deus. Pouco antes de Estevão foi retirado de Jerusalém 

para ser apedrejada até a morte por pregar tão poderosamente perante o 

Sinédrio, "fitando os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita 

de Deus" (Atos 07:55) . Na medida em que a redenção está em causa, Jesus está 

sentado, porque Ele descansa do trabalho final de redenção. Mas quando um de 

seus próprios cair no mal, Ele se levanta, porque Ele assume a posição de 

ação. Seu poder e Sua energia é imediatamente ativada em nome de sua 

amada. Ele está sentado como nosso Redentor, mas está de pé como nosso 

Helper em tempo de necessidade. 

O fato de que Jesus Cristo, em toda a sua glória, em toda a sua magnitude, em 

toda a Sua exaltação no céu, está ainda preocupado com ministrando para nós 

é incrível, e maravilhoso, e humilhante. Ele está sempre servindo. Ele 

condescende mesmo em Sua glória agora em diante do trono de Deus para se 

levantar e ministra em nosso favor, sempre que precisamos Dele. Ele não 

recebeu sua majestade como algo a ser apreciado de forma egoísta. É em Jesus 

Cristo que majestade e serviço são perfeitamente unidas. 

Seu Santuário 

Um ministro do santuário, e do verdadeiro tabernáculo, o qual o 

Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é 

constituído para oferecer dons e sacrifícios; portanto, é 

necessário que esse sumo sacerdote também têm algo a 

oferecer. Agora, se ele estivesse na terra, Ele não seria um 

sacerdote de todo, uma vez que existem aqueles que oferecem os 

dons segundo a lei; que servem uma cópia e sombra das coisas 

celestiais, como Moisés foi avisado por Deus quando ele estava 

prestes a erigir o tabernáculo; para: "Veja," Ele diz: "que você 

faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado 
no monte." (8: 2-5) 

O santuário em que Jesus é um ministro é infinitamente superior a aquele em 

que os sacerdotes judeus ministrado. Como seria de esperar, os ministros 

Sacerdocio superiores em um santuário superior. Ele não ministrar em um 

templo de cedro e ouro, ou em um templo de mármore branco, bonito e 

impressionante como eles eram, muito menos em uma tenda de peles de 

animais. Quando o livro de Hebreus foi escrito, o Tabernáculo não tinha sido 

usado por milhares de anos, e do Templo de Herodes estaria por menos de mais 

cinco anos. Mas santuário de Jesus é no verdadeiro tabernáculo, o qual o 

Senhor fundou, e não o homem e que nunca pode apodrecer ou desintegrar-

se ou ser destruído. 

A palavra verdade não é usado aqui como o oposto do falso. O verdadeiro 

tabernáculo israelita não está a ser contrastado com os falsos tabernáculos, ou 



templos, de seus vizinhos pagãos. Também não é a idéia de que o próprio 

tabernáculo israelita era, em qualquer sentido falso.Foi temporária e 

inadequada, mas não era falsa. "Verdadeiro" é usado aqui em oposição ao 

sombrio ou irreal. A comparação é entre o típico e temporário e se real e 

permanente. "O Espírito Santo é o que significa isso, que o caminho para o lugar 

santo ainda não foi divulgado, enquanto o tabernáculo ainda está de pé, o que é 

um símbolo para o tempo presente" (Heb. 9: 8-9). 

Alguns filósofos místicos gregos declarou que tudo o que vemos e ouvimos e 

tocamos é apenas uma sombra ou reflexo de uma contrapartida "real" em outro 

mundo. O mundo em que a experiência não é o, verdadeiro mundo real; é 

apenas uma representação, uma cópia efêmera. Em algum lugar, há o, cavalo 

verdade universal, por exemplo, do que as que andam são sombras. Em algum 

lugar lá é a verdadeira cadeira, de que aqueles que se sentar em são apenas 

reflexos. 

O escritor de Hebreus está dizendo muito a mesma coisa. Ele não era um 

filósofo grego. Ele estava escrevendo a revelação de Deus. Mas, em alguns 

aspectos, os filósofos não foram muito longe. No que diz respeito completude 

e perfeição e permanência estão em causa, o nosso mundo físico é menos real 

do que o eterno. A Antiga Aliança e todos os seus rituais e cerimônias e altares 

e sacrifícios e tabernáculo e templos, eram apenas sombras e tipos, imagens e 

reflexões, das realidades do Novo. Estes todos tinham padrões 

celestiais. Adoração terrena, mesmo o mais sincero e piedoso, é apenas um 

reflexo remoto do que a adoração é como no céu. O sacerdócio terrestre é 

apenas uma sombra inadequada do real sacerdócio. 

Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e 

sacrifícios; portanto, é necessário que esse sumo sacerdote 

também têm algo a oferecer. (8: 3) 

Versículo 3 começa a tomar o argumento do geral para o particular. A questão 

seria provável chegar a este ponto: "Se Cristo tenha terminado seu trabalho e 

ele está sentado no céu, Ele não tem nada para fazer agora? É toda a Sua obra 

sacerdotal terminou?" Como foi apenas tocou em cima, a resposta é, No. Seu 

sacrifício está acabado; Sua obra expiatória está terminado. Mas todo o Seu 

ministério sacerdotal não está terminado. Se todo sumo sacerdote é 

constituído para oferecer dons e sacrifícios , então Jesus Cristo, como Sumo 

Sacerdote perfeito, pode fazer menos. Ele é realmente um sacerdote ministério. 

Sob a nossa discussão de Hebreus 5, que olhou rapidamente para a distinção 

entre dons e sacrifícios. Presentes referidas ofertas de cereais e sacrifícios para 

oferendas de sangue. As ofertas de presentes foram dados para representar 

dedicação pessoal, compromisso e ação de graças ao Senhor. As oferendas de 

sangue, por outro lado, eram para purificação do pecado. Os sacerdotes eram 

responsáveis por oferecer tanto. Nem mesmo a oferta de alimentos mais simples 



poderia ser feito por ele mesmo um leigo. Ele trouxe a oferta, mas poderia ser 

apresentado a Deus apenas por um padre. 

Jesus já tem ministrado a um sacrifício de sangue final que é suficiente para 

todas as pessoas de todos os tempos. Este trabalho dele é completamente 

terminado, porque não há necessidade, e não haverá nenhuma necessidade para 

sempre, a qualquer sacrifício adicional para a purificação do pecado. Mas a 

necessidade de Seu povo redimido para vir a dedicação e empenho e ação de 

graças não acabou. Estes dons de louvor e ação de graças Jesus continua a 

ministro para nós antes de seu pai. 

Nenhum de nós pode louvar a Deus, ou agradecer, ou cometer ou dedicar-se em 

adoração, obediência e serviço a Ele, além de Jesus Cristo. Assim como 

nenhum israelita poderia oferecer ou um presente ou sacrifício a Deus, senão 

através de um sacerdote, assim os cristãos não podem fazê-lo, exceto por meio 

de seu Sumo Sacerdote. Não podemos confessar pecado ou pedir perdão à parte 

de Cristo mais do que se poderia chegar a Deus sem Cristo. Qualquer coisa de 

qualquer valor ou consequência que fazemos como crentes deve ser feito 

através de nosso Senhor. "Faça o que fizer em palavras ou por obras, fazei-o em 

nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai" (Cl 3.17; cf. Ef 5:20.). 

Obviamente, é necessário, então, que Jesus continuar a ministrar em nosso 

favor. Ele continuamente traz os presentes, a adoração, o louvor, o 

arrependimento, a dedicação, o agradecimento-da os corações de seu povo 

diante do Pai. 

Agora, se ele estivesse na terra, Ele não seria um sacerdote de 

todo, uma vez que existem aqueles que oferecem os dons segundo 

a lei; que servem uma cópia e sombra das coisas celestiais, como 

Moisés foi avisado por Deus quando ele estava prestes a erigir o 

tabernáculo; para: "Veja," Ele diz: "que você faça todas as coisas 
de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte." (8: 4-5) 

Se o templo ainda estavam de pé, "Ele não seria um sacerdote em tudo", assim 

Jesus não poderia ministro para nós na Terra sob os termos da Antiga 

Aliança. Durante Seu ministério terreno, Jesus curou os enfermos, ressuscitou 

os mortos, pregou sobre a encosta e na sinagoga, perdoou os pecados, e chamou 

a Si mesmo verdadeiro Filho de Deus. Mas ele nunca reivindicou o direito de 

ministrar no Templo. Ele não se aventurou a um passo de santuários internos 

do que qualquer outro judeu de seu tempo que não era um sacerdote. Ele não 

era da tribo sacerdotal, e, portanto, não estava qualificado para o velho, o 

ministério terreno. Deus nunca se mistura a sombra com a substância, o tipo 

com o protótipo. Jesus não poderia ministrar as velhas ofertas no velho, 

santuário terrestre. Ele ministra as novas ofertas no novo, heavenly por Deus 

built-santuário, não os homens (v. 2). 



O Tabernáculo construído sob a direção de Moisés de acordo com o 

padrão não foi o modelo original, o tipo, que estabeleceu o padrão para o 

Templo mais elaborado e, em seguida, o santuário incomensuravelmente ainda 

mais elaborado celeste. O santuário celestial não é uma versão melhorada 

melhorada, do terreno. Exatamente o oposto. O terreno era apenas uma sombra, 

uma cópia mal sugestivo do celestial-que precedeu o terreno por toda a 

eternidade. Os presentes, os sacrifícios, o santuário, e até mesmo os próprios 

sacerdotes serviu como cópias e sombras de suas contrapartes celestiais. 

A sombra não tem substância em si, não tem existência independente ou 

significado para além do que é uma sombra de. Ele existe apenas como prova 

da coisa real. A cópia, é claro, pode ser uma coisa útil. Uma cópia de um 

contrato, por exemplo, pode ser útil em muitas maneiras-para verificar os 

nomes, as datas, os termos, e de tal forma que foram acordados. Mas, em um 

tribunal de justiça, só o verdadeiro contrato é válido. Uma cópia é bom para 

verificar os termos, mas apenas o contrato real podem aplicá-las. 

Por que, então, que alguém deveria estar satisfeito com uma cópia, quando ele 

pode ter a coisa real? Por que um judeu estar satisfeito com o velho sacerdócio 

e os antigos sacrifícios a que são apenas cópias e sombras do perdão e da 

reconciliação, quando ele pode ter perdão real e verdadeira reconciliação em 

Jesus Cristo? E o sacerdote Antiga Aliança poderia comparar com o Sumo 

Sacerdote da Nova Aliança? 

O Pacto Superior 

Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, por tanto 

como Ele também é o mediador de um melhor pacto, que foi 

promulgada em melhores promessas. (8: 6) 

Assento superior de Jesus e Seu santuário superior, são evidências de Seu 

ministério superior. Seu ministério superior é evidência da aliança superior, o 

que Ele faz a mediação e que tem promessas superiores. 

Mediador ( Mesites ) significa alguém que está entre duas pessoas e leva-los 

em conjunto, um intermediário em uma disputa ou conflito. Ele deve 

representar ambas as partes. Na religião um sacerdote é o mediador entre Deus 

e os homens. Muitas religiões têm falsos sacerdotes, cujo ministério é 

reivindicada a fazer exatamente isso-reconciliar os homens com Deus, ou com 

os deuses. Estes, naturalmente, são todas as pseudo-mediadores, porque, 

embora possam representar os homens em algum grau, eles não representam a 

Deus em tudo. A antiga aliança com Israel teve seus mediadores. Em assuntos 

cerimoniais aqueles eram os sacerdotes, e só os sacerdotes. Moisés, no entanto, 

também atuou como mediador-da Antiga Aliança (Gl 3:19; Ex 20:19; Dt 5:... 



5). Em certo sentido, os profetas eram mediadores-da Palavra de Deus para 

Israel. 

Os mediadores israelitas, assumindo que eles foram legitimamente fazer a obra 

de Deus, não eram falsos mediadores, assim como os de outras religiões. No 

entanto, eles não eram verdadeiros mediadores também, da mesma forma que 

o tabernáculo terrestre, embora não seja falso, não era verdade (Heb. 8: 2). Os 

mediadores israelitas eram verdadeiras apenas no sentido de ser adequada, de 

ser e fazer o que Deus queria que eles fossem e fazer. Eles não fosse verdadeiro, 

no entanto, no sentido de ser eficaz. Eles não poderia trazer os homens e Deus 

juntos. Eles não eram mediadores reais, apenas reflexos do verdadeiro 

Mediador que estava por vir. Eles, também, eram apenas cópias e sombras. 

A Nova Aliança não só tem um melhor Mediator mas melhores 

promessas. Todos os convênios são baseados em promessas. Às vezes as 

promessas são de apenas uma das partes, às vezes por ambos. Às vezes as 

promessas são condicionais, às vezes eles não são. Mas as promessas estão 

sempre envolvidos. Na medida em que as alianças de Deus estão em causa, é 

sempre Suas promessas que são significativos. Homens quebrar suas 

promessas, Deus não. Os benefícios e poder estão sempre do lado de Deus, e, 

portanto, as promessas significativas são sempre do seu lado. Por conseguinte, 

é de Deus promessas na Nova Aliança que aqui são chamados de "melhor". 

Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, não 

teria havido nenhuma ocasião procurado por um segundo. Para 

repreendendo-os, Ele diz: "Eis que vêm dias, diz o Senhor, quando 

eu efetuará uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa 
de Judá (8: 7-8). 

A Antiga Aliança não era falsa, mas tinha falhas. Porque, se aquela primeira 

aliança tivesse sido sem defeito, não teria havido nenhuma ocasião 
procurado por um segundo. suas falhas, suas limitações, tinha sido apontado 

por Jeremias, um dos judeus ' próprios profetas.Hebreus 8: 8-12, com excepção 

das primeiras palavras do versículo 8, é uma citação direta de Jeremias 31. O 

escritor está dizendo: "Olha o que suas próprias Escrituras têm a dizer sobre as 

vantagens da Nova Aliança Você. deveria ter sido esperando uma Nova Aliança 

para vir, e você já deveria saber que seria superior ao antigo. Um dos seus 

próprios maiores profetas lhe disse isso centenas de anos atrás. " No entanto, 

milhões de judeus ainda hoje estão pendurados em tenazmente a Antiga 

Aliança, apesar de suas próprias Escrituras, através de seu próprio profeta 

amado, ter sido dizendo-lhes para bem mais de dois mil anos que um novo 

estava por vir. 

Na citação de Jeremias, podemos constatar, pelo menos, oito fatores que 

mostram que a nova aliança é superior à antiga. 



Escrito por Deus 

A vontade é um tipo de aliança e ilustra muito bem as alianças de Deus com o 

Seu povo. Embora muitas pessoas podem estar envolvidos em suas disposições, 

a vontade é escrito por uma pessoa, aquele cuja vontade é. Um beneficiário não 

tem qualquer papel na determinação dos benefícios. Ele só pode aceitar ou 

rejeitar, ele não pode mudar-o que a vontade prevê ele. 

A Nova Aliança em Cristo, o Messias, é baseada unicamente em termos de 

soberania de Deus . Vou realizar uma nova aliança , o Senhor disse a 

Jeremias. 

Diferente do antigo 

Basta que a aliança em Cristo, é nova e é melhor, fica óbvio que ele é diferente 

de alguma forma. Mas não é apenas um acessório ou modificação. Não é um 

pouco diferente, mas radicalmente diferente, desde o antigo. Como mencionado 

no ponto seguinte, é como o velho na medida em que é soberanamente feito 

com as mesmas pessoas. Mas sua natureza básica e disposições são 

completamente diferentes. Deus efetuou uma nova aliança , que "não era 

conforme a aliança que fiz com seus pais" (v. 9). 

Feito com Israel 

A este respeito, a Nova Aliança é exatamente como o Velho; ela é feita com 

Israel, com os judeus. Eu efetuará uma nova aliança com a casa de Israel e 

com a casa de Judá (v 8;.. cf. v 10). Deus nunca fez uma aliança com os 

gentios, e, tanto quanto eu posso ver a partir da Escritura, Ele nunca vai. A Nova 

Aliança não é feito com a igreja, como alguns parecem pensar. Ele é feito com 

as mesmas pessoas a Antiga Aliança foi feita com: Israel. Gentios podem ser 

beneficiários da Nova Aliança, assim como eles poderiam ser beneficiários do 

Antigo (cf. Gn 12: 3). Mas ambos os convênios foram feitos com Israel 

sozinho. Israel como uma nação rejeitou a Deus, rejeitando o Seu Filho. Mas 

Deus nunca rejeitou Israel, nem tem Ele transferiu o seu pacto com ela para 

qualquer outra pessoa. 

O nome original e básico da nação judaica é Israel. Após a trágica divisão do 

reino, as duas partes foram chamados Israel (a norte) e Judá (a sul). Mas as doze 

tribos juntos são sempre chamados Israel, ou de Israel e Judá. Às vezes ouvimos 

das "tribos perdidas de Israel", referindo-se ao fato de que as tribos do norte 

nunca retornou de seu cativeiro. Mas aqueles que não foram levados pela 

Assíria em 722 AC se tornou absorvido em Judá, de modo que as doze tribos 

ainda estavam no tato. Mesmo que eles perderam seus registros tribais, Deus 

sabe quem eles são, e seu ser perdido para a história humana não anula a aliança 

de Deus com eles (cf. Ap 7: 4-8). 



Como já foi mencionado, e como é claro de todo o Novo Testamento-gentios, 

pela fé, pode compartilhar os benefícios do evangelho em condições de 

igualdade com os judeus. Gentios poderiam compartilhar a aliança mosaica e 

até mesmo compartilhado na aliança com Abraão, porque todas as nações do 

mundo seriam abençoadas em Abraão. Mas nenhum desses convênios foi feita 

com gentios. "A salvação vem dos judeus", disse Jesus (João 4:22). 

Deus anexado sem condições ou exigências para a aliança com Abraão. Esta 

aliança foi simplesmente uma declaração de intenção de Deus para abençoar 

Abraão e seus descendentes, e todo o mundo através deles. Na aliança mosaica, 

Deus anexado muitas demandas, muitas leis. É muitas vezes chamado o pacto 

da lei. Israel era para obedecer, e no Sinai ela concordou em obedecer, todas as 

exigências da aliança. Muitas das bênçãos prometidas por Deus a Israel foram 

acondicionadas em que a obediência prometido. Mas antes que os 

mandamentos foram dados, Ele lhe disse: " Vós sereis para mim um reino de 

sacerdotes e uma nação santa "(Ex. 19: 6). Sua vocação não era, em última 

análise condicional em sua obediência ou sua fidelidade. Seu bem-aventurança 

era. Ela perdeu muitas bênçãos por causa da desobediência, mas ela nunca 

perdeu a vocação (Rom. 11:29). Ela quebrou todas as leis da aliança, mas não 

podia quebrar o pacto. Judeus de hoje ainda estão violando as leis da aliança e 

perder as bênçãos da aliança. E os judeus, ainda hoje, estão rejeitando a graça 

da Nova Aliança e perder suas bênçãos. Mas, com toda a sua desobediência e 

com toda a sua incredulidade e rejeição, eles não quebraram, e eles não podem 

quebrar, ou aliança que Deus fez com sua raça. 

Quando gentios são salvos se tornam descendentes de Abraão-descendentes 

espirituais. "Por isso, certifique-se de que é os que são da fé são filhos de 

Abraão. E a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, 

anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão 

benditas você '"(Gal. 3: 7-8). A aliança abraâmica é cumprida em cada um de 

nós quando aceitamos a única exigência da Nova Aliança-fé em Jesus 

Cristo. "E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros 

segundo a promessa" (Gl. 3:29). 

Por enquanto, na verdade, os gentios estão compartilhando mais na Nova 

Aliança do que os judeus. Mas um dia isso vai mudar. Após gentios tiveram 

tempo suficiente para responder ao evangelho todo o Israel será salvo (Rom. 

11:26). Seu dia está chegando. Ela vai ser enxertados no tronco de salvação 

aliança (cf. Rm 11, 17-24). 

Não Legalistic 

Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os 

tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; para eles não 

continuaram na minha aliança, e eu não me importava para eles, 

diz o SENHOR . (8, 9) 



As bênçãos da Antiga Aliança foram acondicionadas em obediência de Israel à 

lei que Deus deu com a aliança. Porque Israel não continuar, Deus não se 

importa com eles . Segundo a lei, o Seu cuidado dependia de sua 

continuidade. Sua desobediência não revogar o pacto, mas perdeu todas as 

bênçãos dele. Foi um pacto da lei. 

Não é assim a Nova Aliança. 

Interna, e não externa 

"Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois 

daqueles dias, diz o SENHOR : Porei as minhas leis no seu 

entendimento, e as escreverei em seu coração E eu serei o seu 

Deus e eles. serão o meu povo ". (8:10) 

A Nova Aliança terá um tipo diferente de um interno-lei não é uma lei 

externa. Tudo sob a velha economia era essencialmente externo. Sob a 

obediência Antiga Aliança foi principalmente por causa do medo de 

punição. Sob a Nova é estar fora de adorar amor e adoração a ação de 

graças. Anteriormente a lei de Deus foi dada em tábuas de pedra e estava a ser 

escrito nos pulsos e na testa e ombreiras como lembretes (Deut. 6: 8-9). Mesmo 

quando a antiga lei foi dada, é claro, que se destinava a ser do Seu 

povo corações (Dt. 6: 6). Mas o povo não poderia escrever sobre seus corações, 

como eles poderiam escrever nas ombreiras das portas. E neste momento o 

Espírito Santo, o único trocador de corações, não foi ainda dada aos 

crentes. Agora, porém, o Espírito escreve a lei de Deus 

nas mentes e corações daqueles que pertencem a Ele. Na verdadeira adoração 

Nova Aliança é interno, não externo, real, não ritual (cf. Ez 11: 19-20, 36: 26-

27.; João 14:17). 

Pessoal 

E não ensinará cada um ao seu concidadão, e cada um a seu 

irmão, dizendo: Conhece ao SENHOR ; porque todos me 
conhecerão, desde o menor até o maior deles. (08:11) 

Ser interno, a Nova Aliança tem que ser pessoal. É pessoal, não só na lei de 

Deus (Sua Palavra) estar dentro de nós, mas em Seu próprio Espírito (que é uma 

pessoa) estar dentro de nós. Cada crente tem um ajudante residente, um 

professor residente, um amigo residente. "Mas o Consolador, o Espírito Santo, 

que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará 

lembrar de tudo o que eu disse a você" (João 14:26). 

Traz Perdão total 

Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e não me 

lembrarei mais dos seus pecados. (8:12) 



Aqui é a pedra angular da Nova Aliança. Aqui está o que os homens precisam 

de mais do que qualquer outra coisa e que a Velha Aliança exibidos mas não 

podia dar. A promessa do Antigo Testamento é finalmente cumprida! Sob a 

Velha Aliança, pecados poderia nunca ser esquecido, porque nunca foram 

realmente perdoados. Eles só foram cobertos, prenunciando e antecipando o 

verdadeiro perdão em Jesus Cristo. Mas para aqueles que pertencem a Seu Filho 

amado-se acreditavam que sob a Antiga Aliança ou sob o New-Deus se esquece 

de todo o pecado. 

É para agora 

Quando Ele disse: "A nova aliança:" Ele fez o primeiro 

obsoleto. Mas tudo o que está se tornando obsoleto e envelhece, 
perto está de desaparecer. (8:13) 

Ao compartilhar o evangelho com os judeus-se nos tempos do Novo 

Testamento, ou hoje, um dos maiores obstáculos para eles é a idéia de que a 

Antiga Aliança é falecido, que não é mais válido para eles ou para qualquer 

outra pessoa. Deus não honrar essa aliança mais. Ele fez um outro, 

infinitamente melhor do que o antigo, por meio de Seu Filho, Jesus Cristo, 

próprio Messias dos judeus. É difícil para um judeu para perceber que a Antiga 

Aliança, com suas leis e cerimônias, era apenas um símbolo, uma imagem do 

plano de Deus para eles e para o mundo. 

Sua recusa a reconhecer Jesus como o Messias é como uma pessoa que tem uma 

imagem de um querido amigo há muito perdido. Ele olha para a imagem, muitas 

vezes, com amor e esperança e expectativa. A imagem é uma representação 

bonita e lembrança do amigo, e, consequentemente, a imagem em si torna-se 

caro. Um dia, o amigo aparece e diz: "Olá. Aqui estou eu na carne, em 

pessoa." Mas o que ele veio ver continua a olhar apenas para a foto, nunca 

reconhecendo a presença de seu amigo. Ele se concentrou tanto tempo na 

imagem que ele não tem, ou não, reconhecer aquele na foto quando ele vem em 

pessoa. O símbolo foi substituído para a realidade. O símbolo é tratado como a 

coisa real, e a coisa real é considerado irreal. Seja qual for o amigo poderia fazer 

por ele não é feito, ea imagem não pode fazer nada. 

O símbolo da Antiga Aliança não é ruim, e nunca foi ruim. A bela, propósito 

dado por Deus. Ele apontou para o Filho, representou o Filho, prenunciou o 

Filho antes que Ele veio à Terra. Mas agora que o Filho veio, o símbolo não 

tem mais propósito e Deus significa para que possa ser descartado. 

Por Sua meramente dizendo que uma nova aliança estava chegando, Deus fez 

tornar o antigo obsoleto , não será mais válida. Na verdade ele desapareceria. O 

escritor de Hebreus humana não poderia ter sabido como, literalmente, esta 

verdade seria cumprida dentro de alguns anos de sua escrita. Quando Tito 

destruiu Jerusalém, ele destruiu o Templo-que tinha sido concluído apenas por 



um curto período de tempo. Sem o Templo, não havia nenhum altar, nenhum 

Santo dos Santos. Não poderia, portanto, haver sacrifícios e nenhum sacerdócio 

ministrando. E sem um sacerdócio e seus sacrifícios, não poderia haver Antiga 

Aliança. Foi terminado. Quando o versículo 13 foi escrito, o obsoleto aliança 

era pronto para desaparecer. Em menos de cinco anos, ela tinha desaparecido 

completamente. 

O sistema sacrificial de idade, na verdade, havia terminado quando o véu foi 

dividido em dois e sacrifício de Cristo foi completa (Mt 27: 50-51; Marcos 15: 

37-39.; Lucas 23: 44-46). Naquela época, único sacrifício, para nunca ser 

repetida de Cristo foi terminado com o resultado de que todos os homens em 

Cristo tinha acesso direto a Deus (1 Tm. 2: 5-6). A destruição do Templo 

concluído o fechamento da Antiga Aliança-removendo o lugar de sacrifício que 

já não serviu a um propósito. 

A idade da lei mosaica e os sacerdotes tinha acabado. A idade do Filho foi vir 

para sempre. 

 

20. A Nova Aliança - parte 2 (Hebreus 9: 

1-14) 

Agora mesmo o primeiro pacto tinha regulamentos do culto divino e do santuário 

terrestre. Para lá foi preparada uma tenda, a externa, em que foram o candelabro e a mesa e o 

pão sagrado; isso se chama o lugar santo. E por trás do segundo véu, houve um tabernáculo 

que se chama o Santo dos Santos, que tem um altar de ouro do incenso ea arca da aliança 

coberto por todos os lados com ouro, em que era um frasco de ouro que continha o maná, ea 

vara de Arão que tinha brotado, e as tábuas da aliança. E, acima de a arca os querubins da 

glória, que cobriam o propiciatório; mas essas coisas não podemos agora falar em 

detalhe. Ora, quando estas coisas foram assim preparado, os sacerdotes estão entrando 

continuamente o tabernáculo exterior, realizando o culto divino, mas na segunda só o sumo 

sacerdote entra, uma vez por ano, não sem tomar sangue, que oferece por si mesmo e para a 

pecados do povo cometidos na ignorância. O Espírito Santo está significando isso, que o 

caminho para o lugar santo ainda não foi divulgado, enquanto o tabernáculo ainda está de pé, 

o que é um símbolo para o tempo presente. Assim dons e sacrifícios são oferecidos que não 

pode fazer o adorador perfeito em consciência, uma vez que dizem respeito apenas à comida 

e bebida e várias lavagens, os regulamentos para o corpo impostas até um tempo de reforma. 

Mas quando Cristo apareceu como um sumo sacerdote dos bens 

futuros, Ele entrou através de uma maior e mais perfeito 

tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação; e não 

pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, 

entrou no lugar santo uma vez por todas, tendo obtido eterna 

redenção. Porque, se o sangue de bodes e de touros ea cinza de 

uma novilha aspersão aqueles que têm sido contaminado, 

santificar para a purificação da carne, quanto mais o sangue de 



Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem 

mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, 
para servirmos ao Deus vivo? (9: 1-14) 

Deus nunca pede ninguém para desistir de nada sem a Sua oferecendo algo 

muito melhor em troca. O principal obstáculo no caminho da fé dos hebreus era 

sua incapacidade de ver que tudo relacionado com a lei cerimonial (pacto, os 

sacrifícios, o sacerdócio, e ritual) foi preparatório e transitórios. Assim, o 

escritor meticulosamente e definitivamente persegue uma revelação clara do 

melhor personagem do Novo. 

Por conseguinte, em Hebreus 9: 1-14 o Antigo eo Novo Pacto são ainda mais 

contrastado. A primeira parte da passagem (vv. 1-10) descreve, ou resume, as 

características do velho, enquanto que a segunda parte (vv. 11-14) descreve as 

características do novo. 

Características da Antiga Aliança 

Agora mesmo o primeiro pacto tinha regulamentos do culto divino 
e do santuário terrestre. (9: 1) 

A primeira aliança não era inútil ou sem sentido. Deus deu a ele, e ele não faz 

nada que é inútil ou sem sentido. Através dela Ele prescreveu certos tipos 

de culto e um lugar especial em que a adorar. Mas era temporária, representado 

pelo terreno caráter do santuário. O santuário e sua adoração foram 

divinamente instituído, mas, como a terra, eram temporários. Eles foram 

ordenados por Deus e dar uma imagem bonita, significativa, detalhado do 

eterno Messias. 

O escritor de Hebreus faz muitas comparações. Ele comparou os profetas, os 

anjos, Josué, e Arão de Cristo, sempre apontando e provar a superioridade de 

Cristo. Mas ele nunca se desvaloriza as pessoas ou as coisas que ele compara 

com Cristo ou com a obra de Cristo. Na verdade, ele exalta os profetas e os 

anjos e Arão e de Moisés e da Antiga Aliança. Ele não se compara Cristo a 

pessoas ou coisas que eram insignificantes ou sem sentido ou sem valor, mas 

para os que foram ordenados por Deus e fiel e proposital. Ele não tenta construir 

Cristo up, executando estes para baixo. Muito pelo contrário, ele amplia-los e 

elogia-los. Ao fazer isso, ele exalta a Cristo ainda mais. Quanto mais as outras 

pessoas e as coisas estão legitimamente ampliado, mais Jesus é ampliada, o 

mais superior Ele é mostrado para ser. 

Os regulamentos de adoração divina , os ritos e cerimônias, foram instituídos 

por Deus para ajudar a mostrar o Seu Filho, o Messias, o verdadeiro 

Salvador. Eles foram os serviços divinos, mas eles também foram os serviços 

temporários, realizados em um santuário temporário.Os versículos 2-10 



mencionar três coisas sobre o velho culto: o seu santuário, os seus serviços, e 

seu significado. 

O Old Sanctuary 

Para lá foi preparada uma tenda, a externa, em que foram o 

candelabro e a mesa e o pão sagrado; isso se chama o lugar 

santo. E por trás do segundo véu, houve um tabernáculo que se 

chama o Santo dos Santos, que tem um altar de ouro do incenso 

ea arca da aliança coberto por todos os lados com ouro, em que 

era um frasco de ouro que continha o maná, ea vara de Arão que 

tinha brotado, e as tábuas da aliança. E, acima de a arca os 

querubins da glória, que cobriam o propiciatório; mas essas 

coisas não podemos agora falar em detalhe. (9: 2-5) 

Aqui está uma breve descrição do antigo santuário-primeiro Tabernáculo e 

depois o Templo. A ênfase aqui, no entanto, está no tabernáculo . Ele foi o 

primeiro santuário e também o mais temporário e os mais terrosas. Assim, ele 

serve para ilustrar melhor ponto do escritor. Ela foi feita em grande parte de 

peles e foi projetado para ser portátil. Mesmo do ponto de vista humano, era a 

essência da impermanência. Ele deu a cada impressão de ser transitória. 

Apenas dois capítulos na Bíblia são dedicados à história da criação, enquanto 

que cerca de cinquenta capítulos enfocam o Tabernáculo (ver especialmente Ex 

25-40.). O Tabernáculo é importante e exige atenção em nosso estudo, porque 

é um retrato gigante de Jesus Cristo. Em todos os lugares que você olhar no 

Tabernáculo você pode vê-Lo. 

O pátio do Tabernáculo era 150 pés de comprimento e 75 pés de largura. Sua 

única porta, no lado leste, era de trinta metros de largura e pés sete anos e meio 

de altura, permitindo que um grande número de pessoas a entrar ao mesmo 

tempo. É uma imagem gráfica de Jesus Cristo, que disse: "Eu sou o caminho" 

e "Eu sou a porta." Assim como havia apenas uma entrada para o Tabernáculo, 

só há um caminho para Deus, o único caminho, a única porta, Jesus Cristo. O 

cristianismo é exclusivo, não porque os cristãos fazê-lo assim, mas porque Deus 

o fez assim.Ao longo dos séculos, é claro, os cristãos fizeram a igreja terrena 

exclusivo de muitas maneiras erradas. Mas Deus tem feito intencionalmente 

Sua espiritual, igreja eterna exclusiva. Ele pode ser inserido somente através de 

Jesus Cristo. 

O primeiro artigo de móveis no átrio exterior era o altar de bronze. Era feita de 

madeira de acácia revestida com bronze. Foi pés sete anos e meio quadrado, 

ficou pés e quatro e meio do chão, e foi coberto com uma grelha de bronze. Os 

carvões foram colocados por baixo da grelha e do sacrifício foi colocado no 

topo. Nos quatro cantos do altar foram chifres, para o qual o animal foi ligado 

quando estava a ser sacrificado. O altar de bronze é mais uma vez um retrato 

perfeito de Jesus Cristo, que Ele mesmo era um sacrifício pelo pecado. 



A próxima peça de mobiliário no tribunal foi a pia ou bacia, também de 

bronze. Nele, os sacerdotes se lavarem as mãos, e por vezes mesmo os seus pés, 

enquanto foram sobre os serviços sangrentos de sacrifício. Aqui está uma 

imagem de Jesus Cristo como o limpador de Seu povo.Assim que recebermos 

o perdão de nossos pecados através do sacrifício de si mesmo de Cristo, nós 

ainda precisamos de Sua limpeza diária que restaura a comunhão e alegria. 

Ainda se movendo a oeste em frente ao pátio, chegamos no tabernáculo e 

quarenta e cinco metros de comprimento, 15 pés de largura e 15 pés de 

altura. O lugar santo pegou dois terços dessa área, o que significa que o santo 

dos santos foi um perfeito cubo de cinco metros.Somente os sacerdotes podiam 

entrar no Santo Lugar, em que havia três peças de mobiliário. O escritor de 

Hebreus menciona apenas dois, porque, como ele diz, ele não pode falar em 

detalhes (9: 5). 

O lugar santo . À esquerda, como o sacerdote entrava, era uma de ouro 

maciço candelabro com sete braços, cada um preenchido com o mais puro 

azeite de oliva. À direita foi a mesa em que estava o pão sagrado , ou show-

pão. Este quadro, como a base do altar, era de madeira de acácia, cobertas de 

ouro. Foram três metros de comprimento, pé de um e meio de largura, e dois 

pés e um quarto alto. A cada sábado doze pães frescos foram fixados sobre ele, 

um para cada uma das doze tribos. No final da semana, os sacerdotes, e só os 

sacerdotes, podiam comer os pães. 

Mais adiante no e para o centro do Lugar Santo era o altar do incenso . É, 

também, era de madeira de acácia-ouro sobreposto, um e meio metros 

quadrados e cerca de três metros de altura. Nesta altar foram colocadas as brasas 

do altar de bronze no pátio, onde o sacrifício foi feito. 

Essas três peças de mobiliário ou a gravura Cristo. Tudo no pátio externo foi 

conectado com a salvação e a purificação dos pecados. Jesus cumpriu Sua obra 

sacrificial na terra, fora presença celestial de Deus. O átrio exterior era acessível 

a todas as pessoas, assim como Cristo é acessível a todos os que vêm a Ele. Mas, 

em seu santuário celeste Ele está desligado do mundo, temporariamente até 

mesmo de seu próprio povo. Do seu lugar celestial agora, Jesus ilumina o nosso 

caminho (foto pela golden candelabro ), ele nos alimenta (na foto ao lado da 

mesa de pão sagrado ), e Ele intercede por nós (foto pelo altar do incenso ). 

"Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo", disse Jesus (João 9: 

5). Quando ele deixou o mundo, o mundo foi deixado em trevas, e apenas para 

os crentes é Ele a luz da vida. Ele é a luz que direciona nossos caminhos, aquele 

que, por meio do Espírito, ilumina as nossas mentes para compreender a 

verdade espiritual. Ele é o único que, pelo Espírito que habita, nos guia através 

do mundo da escuridão. Ele é a nossa luz. 



Jesus é o nosso sustento. Ele é a nossa tabela de pão sagrado. Ele é Aquele que 

nos alimenta todos os dias, que nos sustenta com a Palavra. A Palavra não é 

apenas a nossa comida, mas a nossa luz. E o óleo é o Espírito de Deus, que 

ilumina a Palavra para nós. O altar do incenso fotos Jesus intercedendo por nós, 

o sacrifício perfeito tornando-se o intercessor perfeito. 

O Santo dos Santos . Atrás do segundo véu, houve um tabernáculo que se 

chama o Santo dos Santos, em que só o sumo sacerdote podia entrar, e isso, 

mas uma vez por ano, no Dia da Expiação. Neste santo dos lugares terrestres 

era apenas uma peça de mobiliário, a arca da aliança . Nele estavam três 

artigos muito preciosas: . um maná frasco dourado, segurando, a vara de 

Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança feita de madeira de acácia 

revestida com ouro , era cerca de três metros de nove centímetros de 

comprimento, dois pés de três centímetros de largura e dois metros de altura. Na 

tampa estava o propiciatório , em que foram os querubins da glória , figuras 

Angelicalais feitos de ouro maciço. Foi entre as asas desses anjos, sobre o 

propiciatório, que Deus encontrou os homens. "E lá vou encontrar com você, e 

de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do 

testemunho, eu vou falar com você sobre tudo o que eu te ordenar para os filhos 

de Israel" (Ex. 25:22). Se Deus e os homens foram para atender só poderia ter 

estado lá. 

Infelizmente, sob a economia do Antigo Testamento apenas uma pessoa poderia 

entrar no Santo dos Santos, e, em seguida, apenas numa base extremamente 

limitada. Para todos os efeitos práticos, os homens não tinham acesso a Deus 

em tudo. Os padres regulares não podiam aproximar-se mais do que o santuário 

exterior, e as pessoas comuns não mais perto do que o átrio exterior. 

O central, de fato o único, coisa no Santo dos Santos foi a arca , que representa 

Jesus Cristo, o verdadeiro propiciatório . Quando encontramos Jesus Cristo 

como Salvador, somos conduzidos à presença de Deus, na verdadeira Santo dos 

Santos. Deus já não comunga com homens entre as asas de querubins em um 

propiciatório de ouro. Ele comunga com os homens em Seu Filho, por quem o 

véu foi rasgado em dois. Jesus Cristo é o propiciatório. Só na base do sangue 

de um bode que Deus iria ter comunhão com Israel, e só na base do sangue de 

Cristo, Deus ter comunhão com os homens. João, ao utilizar o termo 

"propiciação", em 1 João 2: 2, refere-se a Jesus para o propiciatório, uma vez 

que essa palavra muito hilasterion é usado para propiciatório na tradução 

Septuaginta de Êxodo 25:17. 

A antiga aliança tinha um santuário com imagens e símbolos divinos, mas era 

terrena e temporário e nunca forneceu verdadeiro acesso a Deus. 



Os antiga Serviços 

Ora, quando estas coisas foram assim preparado, os sacerdotes 

estão entrando continuamente o tabernáculo exterior, realizando 

o culto divino, mas na segunda só o sumo sacerdote entra, uma 

vez por ano, não sem tomar sangue, que oferece por si mesmo e 
para a pecados do povo cometidos na ignorância. (9: 6-7) 

No seu santuário da Antiga Aliança tinha serviços divinos. Todos os dias 

os sacerdotes tiveram que cortar as mechas e adicionar óleo no candelabro e 

coloque incenso no altar do incenso. Cada sábado, eles tiveram que mudar os 

doze pães. Eles eram continuamente dentro e fora do Lugar Santo, 

ministrando em nome do povo. Deles foi um trabalho incessante. Neste 

retratam Jesus Cristo, que não cessa esclarecedor e alimentação e intercede em 

nosso favor. Este trabalho de Sua é perpétua, contínua, incessante. Como é 

maravilhoso que o nosso Senhor nunca pára Sua obra sacerdotal para nós. Ele 

é um sempre vivo Sumo Sacerdote. 

Nada, porém, as imagens de Cristo tão perfeitamente como o trabalho de o 

sumo sacerdote no Santo dos Santos, no Dia da Expiação (Yom Kippur), 

resumidos brevemente no versículo 7. 

Sempre que um israelita pecou, sua comunhão com Deus foi 

quebrado. Consequentemente, os sacrifícios pelo pecado nunca foram acabados 

e de trabalho dos padres nunca foi feito. Apesar de o sacrifício contínuo, no 

entanto, muitos pecados desconhecidos ou esquecidos iria acumular-se, para o 

qual nenhum sacrifício tinha sido feito. O Dia da Expiação foi destinado a fazer 

o sacrifício para todos aqueles pecados que ainda não tinham sido abrangidos. 

Foi um grande dia para a libertação da consciência (ver Lev. 16). O israelita 

sabia que tudo o que os pecados podem ter sido perdidos nos sacrifícios diários 

agora seria cuidado. A ardósia seria completamente limpo, pelo menos 

simbolicamente por um tempo. Yom Kippur era um tempo de liberação e 

alívio. O devoto judeu ansiava pelo Dia da Expiação. Ele não podia se ir à 

presença de Deus, mas o sumo sacerdote entrava para ele e ele seria entregue. 

Muito cedo, no Dia da Expiação, o sumo sacerdote se limpou ritualmente e 

colocar em suas vestes elaboradas, com o peitoral (perto do coração, o que 

significa que ele carregava as pessoas em seu coração) e estola sacerdotal (no 

ombro, o que significa que ele teve poder em seu nome), representando as doze 

tribos. Em seguida, ele começou sua sacrifício diário. Ao contrário de Cristo, 

ele teve que sacrificar pelo seu próprio pecado. Muito provavelmente ele já teria 

abatido vinte e dois animais diferentes no momento em que ele chegou ao 

evento conhecido como a expiação. Era uma coisa excepcionalmente agitado e 

sangrento que ele fez neste dia. Depois de terminar todos esses sacrifícios, ele 

tirou as vestes de glória e beleza e fui e banhado-se de novo 



completamente. Ele, então, colocar uma roupa de linho branco, sem decoração 

ou enfeite em tudo, e realizou o sacrifício de expiação. 

Neste ritual, o sumo sacerdote simbolizava Jesus Cristo, que, na sua verdadeira 

e perfeita obra de expiação, tirou toda a Sua glória e beleza e se tornou o mais 

humilde dos humildes. Vestiu-se em carne humana, pura, mas simples e sem 

adornos. Em toda a sua humildade Ele nunca perdeu a Sua santidade. 

Quando o sumo sacerdote foi feito com o sacrifício de expiação, ele colocou as 

vestes de glória e beleza de volta, imaginando ainda mais o trabalho de nosso 

Senhor. Em Sua oração sacerdotal, antecipando o que aconteceria depois da 

crucificação e ressurreição, Jesus disse: "E agora, glorifica-me tu, juntamente 

com a ti mesmo, Pai, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo 

existisse" (João 17: 5 ). Ele estava dizendo, com efeito, "Devolva minha vestes. 

Eu fiz o trabalho de expiação. O meu trabalho de humildade é longo. 

No manto de linho branco, o sumo sacerdote levou brasas do altar de bronze, 

onde o sacrifício estava indo para ser feita. Ele colocá-los em um incensário de 

ouro com incenso e levou-a para o Santo dos Santos. Aqui, novamente, é uma 

bela imagem de Cristo, intercedendo por Seu próprio diante da presença de 

Deus. Então o sumo sacerdote saiu e tomou um novilho comprou com seu 

próprio dinheiro, porque era para ser oferecido pelo seu próprio pecado. Após 

o abate do novilho e oferecendo o sacrifício, ele teve outro sacerdote ajudá-lo a 

pegar o sangue como ele drenado. Ele rodou um pouco dele em uma tigela 

pequena e levou-a para o Santo dos Santos, onde ele espargiu-o sobre o 

propiciatório. As pessoas podiam ouvir os sinos em seu robe enquanto se movia 

sobre. Ele saiu correndo, e as pessoas deram um suspiro de alívio ao vê-

lo. Tivesse ele entrou no Santo dos Santos impuro, ele teria sido ferido de morte. 

Quando ele saiu, duas cabras estavam esperando por ele junto ao altar de 

bronze. Em uma pequena urna dois lotes para determinar qual seria cabra 

utilizado para o efeito. Um lote foi marcada para o Senhor e outro para Azazel, 

para o bode expiatório. À medida que cada lote foi desenhada foi amarrado ao 

Corno de uma das cabras. O bode designado por Jeová foi então morto no 

altar. Seu sangue foi pego da mesma forma que o do novilho e foi rodado na 

tigela como ele foi levado para o Santo dos Santos. Este sangue, também, era 

aspergido sobre o propiciatório, mas desta vez para os pecados do povo. Mais 

uma vez ele correu de volta para fora. 

Ele, então, colocou as mãos sobre o bode que restava, o bode expiatório, 

simbolicamente colocar os pecados do povo sobre a cabeça do bode. Esse cabra 

foi levado longe para o deserto e soltos, a ser perdida e nunca mais voltar. 

O primeiro bode representava a satisfação da justiça de Deus, em que o pecado 

tinha sido pago. A segunda representada satisfação de consciência do homem, 



porque ele sabia que ele foi libertado da pena do pecado. Ainda assim, 

novamente, vemos Cristo. Em Sua própria morte ele pagou pelo pecado do 

homem, satisfazendo assim a justiça de Deus, e Ele também carregava nossos 

pecados longe de nós, dando-nos a paz de consciência e mente. Ele satisfez a 

Deus e ao homem. Os dois bodes na verdade são duas partes de uma única 

oferta. "E ele tomará a partir da congregação dos filhos de Israel dois bodes 

como oferta pelo pecado" (Lev. 16: 5). Eles representavam propiciação e 

perdão, dois aspectos do sacrifício um expiatório. 

O Old Significância 

O Espírito Santo está significando isso, que o caminho para o 

lugar santo ainda não foi divulgado, enquanto o tabernáculo 

ainda está de pé, o que é um símbolo para o tempo presente. Assim 

dons e sacrifícios são oferecidos que não pode fazer o adorador 

perfeito em consciência, uma vez que dizem respeito apenas à 

comida e bebida e várias lavagens, os regulamentos para o corpo 
impostas até um tempo de reforma. (9: 8-10) 

Na ilustração do antigo santuário e seus serviços, o Espírito Santo é o ensino, 

pelo menos, três coisas. Em primeiro lugar, a adoração de Deus foi limitado na 

Antiga Aliança. Não houve acesso a Deus. As pessoas, e até mesmo o sumo 

sacerdote, só poderia vir tão perto. Em segundo lugar, o Espírito quer ensinar a 

limpeza imperfeita realizada através dos antigos sacrifícios . Os israelitas 

realmente nunca soube que eles foram perdoados. O bode expiatório foi 

enviado para ser perdido no deserto, mas havia sempre a possibilidade de sua 

encontrar seu caminho de volta para o acampamento. Não havia liberdade 

de consciência, nenhuma garantia de limpeza. Em terceiro lugar, o Espírito está 

ensinando que a Antiga Aliança era temporário. Se o bode expiatório encontrou 

o seu caminho de volta ou não, os sacrifícios a-dia e do ano, tudo teve de ser 

repetida. A Antiga Aliança era limitado, imperfeito, e temporário. A disposição 

da Nova Aliança tinha que varrer para trás sobre todos os crentes do passado 

para fornecer acesso, limpeza e salvação permanente. 

No Access ( limitada Cleansing ). Enquanto o Tabernáculo ficou parado, não 

havia nenhuma maneira na presença de Deus. Não havia acesso. As pessoas não 

podiam sequer chegar ao lugar santo , muito menos para o Santo dos Santos. A 

coisa toda era para provar que, sem um Redentor, sem um Messias, sem um 

Salvador, não há acesso a Deus. O Espírito Santo estava ensinando a 

impossibilidade de acesso a Deus sem um sacerdote perfeito, um sacrifício 

perfeito, e uma aliança perfeita. Ao permitir que as pessoas a ir mais longe do 

que o átrio exterior, Ele estava ilustrando que, por meio do judaísmo não havia 

acesso a Ele, só um símbolo de acesso. 

Somente quando Jesus morreu e subiu ao céu Ele fez levar "cativo o cativeiro" 

e fornecer os crentes acesso à presença de Deus. "Quando ele subiu no alto, 



levou cativo cativo o cativeiro, e deu dons aos homens." (Agora, esta expressão, 

"ele subiu", o que significa senão que também havia descido às partes mais 

baixas da terra?) "(Ef. 4: 8-9). Essa é a fonte de acesso total a Deus, e isso foi 

fornecido por causa do sacrifício de Jesus perfeito, sacerdócio perfeito, e 

perfeita aliança. Somente Jesus pode nos levar à presença de Deus no céu. O 

caminho para o celestial Santo Lugar não pôde ser aberto enquanto o primeiro 

Tabernáculo estava de pé. 

Imperfect Cleansing . Mesmo com todas as cerimônias e rituais, a limpeza 

perfeita do pecado que ele não podia realizar. A imperfeição específico 

mencionado nesta passagem é o da consciência . A Antiga Aliança era 

imperfeito em todos os sentidos, mas o escritor selecionados apenas alguns 

elementos para fazer seu ponto. 

Símbolo ( Parabole ) refere-se à configuração lado-a-lado com a Proposito de 

comparação. O velho está a ser criado ao lado do novo e os dois são 

comparados. A partir desta palavra grega temos parábola . O velho era apenas 

uma parábola, uma lição, para Israel. Os antigos sacrifícios nunca foram feitos 

para purificar do pecado, mas apenas para simbolizar que a limpeza. A 

consciência da pessoa sacrificar nunca foi libertada do sentimento de culpa, 

porque a própria culpa nunca foi removido. A purificação foi inteiramente 

externo. Por isso, ele nunca poderia ter a consciência tranquila, uma profunda e 

permanente sentimento de perdão,. 

Cleansing temporária . A limpeza, como a aliança como um todo, não só era 

limitada e imperfeita, mas temporária. É relacionado apenas para comida e 

bebida e várias abluções, regulamentos para o corpo impostas até um 
tempo de reforma. Este sistema foi nunca teve intenção de durar para 

sempre. Ela não foi projetada para durar até mesmo através da história 

humana. Ele foi instituído milhares de anos após a história humana começou e 

terminou milhares de anos antes da história humana vai acabar. A partir de 

agora, tem sido quase dois mil anos desde o último sacrifício foi feito no 

Templo. 

Reforma é de diorthōsis (usado somente aqui), que significa "fazer direito", 

isto é, para corrigir, para endireitar, para fazer direito, à reforma. Só a Nova 

Aliança em Cristo acertar as coisas, e os antigos símbolos, as velhas formas, 

foram feitos para servir somente até este momento,um tempo de reforma. A 

Antiga Aliança nunca foi capaz de definir as coisas direito entre os homens e 

Deus. Sua Proposito era apenas para simbolizar a definição das coisas para a 

direita até o verdadeiro sacrifício, eficaz foi feito, o sacrifício que o homem "re-

formado" de dentro, e não apenas do lado de fora. 

O antigo santuário e serviços e significado eram significado e propósito, muito 

proposital. Mas eles eram limitadas, imperfeito, e temporária, e, portanto, em 



última análise insatisfatório. Eles retratado Cristo, mas eles não podiam fazer a 

obra de Cristo. Parte do seu objetivo, na verdade, era para mostrar a Israel que 

eles eram apenas fotos de coisas melhores para vir. Eles não só imaginou Cristo, 

mas também as suas próprias insuficiências internas. 

Características da Nova Aliança 

Mas quando Cristo apareceu como um sumo sacerdote dos bens 

futuros, Ele entrou através de uma maior e mais perfeito 

tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação; e não 

pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, 

entrou no lugar santo uma vez por todas, tendo obtido eterna 

redenção. Porque, se o sangue de bodes e de touros ea cinza de 

uma novilha aspersão aqueles que têm sido contaminado, 

santificar para a purificação da carne, quanto mais o sangue de 

Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem 

mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, 

para servirmos ao Deus vivo? (9: 11-14) 

Muitas características da Nova Aliança já foram mencionados ou implícita na 

discussão do Velho. Mas o escritor aqui se concentra em vários que são 

especialmente importantes em contrastar as duas alianças. 

Seguindo o padrão utilizado em mostrar as insuficiências da Antiga Aliança 

(vv. 1-10), o novo santuário, os novos serviços, eo novo significado são 

descritas resumidamente. Como sempre, o ponto não é para menosprezar o 

antigo, mas para mostrar sua incompletude sombrio. Para condensar e 

parafraseando versículos 13 e 14, o Espírito Santo está dizendo: "Se essas coisas 

antigas foram tão bons como símbolos, quanto melhor são as coisas reais que 

eles simbolizam. Se a aliança externa, física e temporária cumprido com seu 

objetivo tão bem , quanto melhor será o pacto interno, espiritual e eterna realizar 

seu propósito? " 

O New Sanctuary 

Mas quando Cristo apareceu como um sumo sacerdote dos bens 

futuros, Ele entrou através de uma maior e mais perfeito 
tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. (9:11) 

Primeiro de tudo, Cristo , como celestial Sumo Sacerdote , tem um santuário 

infinitamente maior em que a ministra. O antigo Tabernáculo foi projetado por 

Deus, mas foi feito por homens, fora do material do presente criação física. Para 

que o tempo e para este efeito, foi impressionante. E no interior, onde só os 

sacerdotes podiam ir, é, sem dúvida, também era bonito. Mas foi apenas uma 

barraca. Não é mencionado aqui, mas o Templo de Jerusalém, embora 

infinitamente mais grandioso do que o Tabernáculo, também foi feita por 



homens com materiais da presente criação, e estava sujeito à deterioração e 

destruição a que tudo desta criação está sujeita. 

O novo santuário, no entanto, não é feita por homens ou na terra ou de materiais 

terrestres. Ele é feito por Deus, no Céu, e de materiais celestiais. O novo 

santuário, na verdade, é o céu. Terra pertence a Deus, mas o céu é a sua morada, 

o seu trono e seu santuário (Atos 7: 48-50; 17:24). Como o escritor de Hebreus 

salientou várias vezes, Jesus Cristo, como Melquisedeque, é um rei-

sacerdote. E Ele governa e ministros a partir do mesmo lugar. Seu santuário e 

seu palácio são os mesmos. Nesta passagem, é claro, a ênfase está em seu 

santuário. O Céu é otabernáculo perfeita, não feita por mãos . Ministros 

Cristo por nós no céu, na sala do trono de Deus à mão direita de Deus. 

Os antigos sacerdotes tinham que ir para o Lugar Santo por themselves- para as 

pessoas, mas não com as pessoas. O mesmo aconteceu com o sumo sacerdote 

em conta o Santo dos Santos, onde ele não poderia mesmo ter outros 

sacerdotes. Mas o nosso Sacerdote celestial leva seu povo com ele por todo o 

caminho para o santuário. Ele nos leva para dentro do santuário dos santuários, 

para o céu em si, não para a presença simbólica de Deus, mas na presença real 

de Deus. Não só ele passou diante de nós, mas Ele nos leva com ele. 

Se somos crentes, Ele já nos levou com ele. "Mas Deus, sendo rico em 

misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em 

nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo ... e nos ressuscitou 

juntamente com Ele, e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo 

Jesus "(Ef. 2: 4-6). Quando fomos salvos, Cristo naquele tempo levou-nos à 

presença do Pai, onde, espiritualmente falando, nós já vivemos com Ele e viverá 

para sempre com Ele. Vivemos agora em lugares celestiais, na presença de 

Deus, em Sua sala do trono e no seu santuário. "A nossa pátria está nos céus" 

(Fp. 3:20). 

Os novos serviços 

E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio 

sangue, entrou no lugar santo uma vez por todas, tendo obtido 

eterna redenção. (9:12) 

Como é que Cristo ministro no seu santuário celestial? O que Ele faz como 

nosso Sumo Sacerdote eterno? Ele faz três coisas, principalmente. Em primeiro 

lugar, o Seu serviço está em seu próprio sangue, não a dos animais 

sacrificados. O sacrificador era o Sacrifício. Em segundo lugar, Ele fez seu 

sacrifício só uma vez , e que uma vez foi suficiente para todas as pessoas de 

todos os tempos. Em terceiro lugar, Ele obteve permanente, eterna 

redenção. Ele limpou passado, presente e futuro, todos os pecados em um ato 

de redenção. 



O novo significado 

Porque, se o sangue de bodes e de touros ea cinza de uma novilha 

aspersão aqueles que têm sido contaminado, santificar para a 

purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo 

Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, 

purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos 
ao Deus vivo? (9: 13-14) 

Se a Antiga Aliança, fracos e imperfeitos como era, serviu o seu propósito, 

quanto melhor será a Nova Aliança de Cristo, poderoso e perfeito, servir o seu 

propósito. O novo não só tem um propósito melhor, mas cumpre o seu propósito 

de uma maneira melhor, uma maneira perfeita.O objetivo do antigo sacrifício 

era para simbolizar, externamente, a purificação do pecado. Ele realizou este 

fim. O objetivo do novo sacrifício, no entanto, era limpar, na verdade, a nível 

interno (onde o pecado realmente existe). Ele cumpriu sua Proposito superior, 

de uma forma superior. 

Nem todo o sangue de animais em altares judeus mortos, 

Poderia dar a paz consciência culpada ou lavar a mancha. 

Cristo, o Cordeiro celeste leva todos os nossos pecados, 

Um sacrifício de nome mais nobre e sangue mais rico do que eles. 

Isaque Watts 

Jesus fez tudo o que fez na terra em obediência ao Pai, por meio do 

Espírito. Mesmo, na verdade, especialmente , no seu sacrifício supremo Ele , 

pelo Espírito eterno se ofereceu sem mácula a Deus . Ao fazê-lo, Ele 

providenciou a limpeza de nossas consciências das obras mortas, para 

servirmos ao Deus vivo . Ele liberta a nossa consciência de culpa, uma alegria 

e uma bênção que nenhum santo Antigo Testamento já teve ou poderia ter 

tido. Em Cristo, podemos "se aproximam com um coração sincero e com plena 

convicção de fé, tendo os corações purificados da má consciência, eo corpo 

lavado com água pura" (Heb. 10:22). 

Os ex-padres limparam o lado de fora, e mesmo que apenas simbolicamente, 

imperfeitamente, e temporariamente. Mas Cristo limpa a partir do interior, onde 

o problema é real. Ele faz mais do que limpar o velho; Ele substitui-lo com um 

novo homem. Ele purifica a nossa consciência, mas Ele recria a nossa 

pessoa. Em Cristo, não são limpos-up criaturas antigas, mas redimiu novas 

criaturas (2 Cor. 5:17). 

Um evangelista conta uma história da época em que ele mantinha reuniões da 

tenda há muitos anos. Um dia, após uma série de reuniões acabou, ele foi 



puxando para cima estacas da barraca. Um jovem se aproximou dele e 

perguntou o que tinha que fazer para ser salvo. O evangelista respondeu: 

"Desculpe, é tarde demais." "Oh, não", foi a resposta. "Você quer dizer que seja 

tarde demais, porque os serviços são mais?" "Não", o evangelista disse: "Eu 

quero dizer que seja tarde demais, porque isso já foi feito. Tudo o que ele 

poderia fazer para a sua salvação já foi feito." Depois de explicar obra 

consumada de Cristo ao jovem, ele levou a fé salvadora. 

A nossa salvação é baseada na aliança cuja obra redentora está acabado-on um 

sacrifício que foi oferecido uma vez e para todos, que é completa e perfeita e 

eterna. 

 

21. A Nova Aliança - parte 3 (Hebreus 9: 

15-28) 

E por esta razão que Ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que uma vez que a 

morte tenha ocorrido para a redenção das transgressões que havia debaixo do primeiro pacto, 

os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Para onde a aliança é, não 

precisa necessariamente ser a morte de quem a fez. Para um pacto é válido apenas quando os 

homens estão mortos, pois nunca está em vigor, enquanto a pessoa que fez ele vive. Por isso 

mesmo a primeira aliança não foi inaugurada sem sangue. Pois, quando todos os 

mandamentos tinha sido dito por Moisés para todas as pessoas de acordo com a lei, tomou o 

sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e hissopo e aspergiu tanto o próprio 

livro como todo o povo, dizendo: "Este é o sangue da aliança que Deus lhe ordenara." E da 

mesma forma que ele aspergiu tanto o tabernáculo e todos os vasos do ministério com o 

sangue. E de acordo com a Lei, pode-se quase dizer, todas as coisas são purificadas com 

sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. 

Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no 

céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas 

celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo 

não entrou num santuário feito por mãos, uma mera cópia do 

verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer na 

presença de Deus por nós; nem era que Ele se oferecer muitas 

vezes, como o sumo sacerdote entra no lugar santo ano por ano 

com sangue alheio. Caso contrário, ele teria de sofrer muitas 

vezes desde a fundação do mundo; mas agora uma vez na 

consumação dos séculos Ele se manifestou para aniquilar o 

pecado pelo sacrifício de si mesmo. E na medida em que aos 

homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso o juízo, 

assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para tirar os 

pecados de muitos, aparecerá segunda vez para a salvação sem 
pecado, aos que aguardam ansiosamente a Ele . (9: 15-28) 

E por esta razão remete para o que acaba de ser dito, ou seja, que Cristo, por 

causa da Sua morte sacrificial havia se tornado o mediador de uma nova e 



melhor aliança . Por padrão de Deus de retidão e justiça, a alma que pecar deve 

morrer (Ez. 18: 4). A única maneira que uma pessoa pode vir a Deus era ter a 

pena de seu pecado paga. Este Jesus pagamento previu todos os que confiam 

nEle. Ao fazê-lo Ele tornou-se a ponte, o O-mediador só mediador entre Deus 

e os-homens. Ele realizou em um ato que o trabalho dos antigos sacerdotes só 

simbolizado em muitos atos repetidos. Ato supremo de Jesus da mediação era 

sua própria morte na cruz. 

As pessoas muitas vezes me pergunto como crentes do Antigo Testamento 

foram salvos, pois a salvação é somente através de Jesus Cristo (Atos 

4:12). Eles foram salvos na mesma base como os crentes de hoje são salvos-by 

a obra consumada de Cristo. Parte da obra de Cristo como mediador da Nova 

Aliança foi o resgate das transgressões que havia sob a primeira 

aliança . Uma das primeiras realizações da morte de Jesus foi para resgatar 

todos aqueles que haviam crido em Deus sob a Antiga Aliança. Depois que 

Cristo morreu, eles viram o que havia antes sido apenas uma promessa. Foi uma 

certa promessa, uma promessa garantida, mas até que a morte expiatória do 

Messias, era uma promessa não cumprida. O ponto a ser feita aqui para os 

leitores-que originais do escritor eram judeus, salvos e não salvos-se que a 

morte expiatória de Cristo foi retroativo. Yom Kippur (Dia do Perdão), também 

retratado simbolicamente o que a expiação de Cristo fez na verdade. É, também, 

foi retroativo. Quando o sumo sacerdote aspergiu o sangue sobre o 

propiciatório, os pecados não intencionais das pessoas foram cobertas para o 

ano anterior. 

Paulo apresenta esta mesma verdade em Romanos 3. Ele ensina que somos 

"justificados como um presente, por sua graça, mediante a redenção que há em 

Cristo Jesus;. A quem Deus como propiciação em seu sangue pela fé Isto era 

para demonstrar a sua justiça , porque na paciência de Deus Ele impunes os 

pecados anteriormente cometidos "(Rom. 3: 24-25). Deus está satisfeito quando 

um homem coloca sua fé no sangue derramado de Cristo. Porque o seu sangue 

não foi derramado até centenas ou mesmo milhares de anos depois de muitos 

crentes do Antigo Testamento morreu, sua salvação era, por assim dizer, a 

crédito. Pela sua fé obediente em Deus eles foram creditados com o que Jesus 

Cristo, seu Messias prometido, faria um dia em seu nome e em nome de todos 

os pecadores que já viveram e que nunca vai viver. Sabendo disso, Deus era 

tolerante e paciente, e, até que o verdadeiro sacrifício foi feito, quando viu um 

verdadeiro coração de fé, Ele passou sobre seus pecados. Num sentido mais 

profundo, o sacrifício já havia sido feita na mente de Deus muito antes de ser 

feita na história da humanidade, porque de Cristo "obras estivessem acabadas 

desde a fundação do mundo" (Heb. 4: 3; cf. 1 Pe 1:. 19-20; Apocalipse 13: 

8). Do ponto de vista humano, no entanto, os santos do Antigo Testamento só 

podia olhar para a frente para a salvação. 



Então sacrifícios do Antigo Testamento não eram meios de salvação, mas 

marcas de fiel obediência e símbolos do único sacrifício perfeito que seria o 

meio de salvação. 

A herança eterna que os santos do Antigo Testamento não poderia receber 

sem a morte de Cristo foi a salvação, o total perdão que só poderia levar o 

acesso total a Deus. A Nova Aliança foi ratificado pela morte de Jesus Cristo, 

e desde que a salvação completa que Israel tinha sido esperando desde o início. 

Esta verdade introduz o assunto da morte de Cristo, o Messias, a ideia de que 

tinha sido sempre um escândalo para os judeus (1 Cor. 1:23). Apesar das 

previsões de sua morte, em suas próprias Escrituras (veja Sl. 22 e Isa. 53), era 

uma verdade que eles preferiram ignorar, se não realmente negar. Eles haviam 

construído suas próprias idéias sobre o Messias. Muitas das idéias eram 

escrituras, alguns foram, em parte, escritural, e alguns foram unscriptural 

completamente. Eles não poderiam ele criticada, é claro, por ter uma 

compreensão limitada do Messias, pois Deus só tinha dado revelação 

limitada. O problema foi que eles tinham ignorado alguma verdade messiânica 

e tentou "preencher as lacunas" por conta própria, e um Messias morrendo 

simplesmente não se encaixam em sua teologia. 

Necessidade da morte do Messias 

Ser muito consciente de que ponto cego teológica, o autor de Hebreus passa a 

dar três razões era necessário que o Messias de morrer: um testamento exige 

morte, perdão exige sangue, e julgamento exige um substituto. 

Um Testamento Exige Morte 

Para onde a aliança é, não precisa necessariamente ser a morte 

de quem a fez. Para um pacto é válido apenas quando os homens 

estão mortos, pois nunca está em vigor, enquanto a pessoa que fez 
ele vive. (9: 16-17) 

Um testamento, por sua própria natureza, exige a morte do testador. Pacto , ou 

testamento, é do grego diatheke , o significado básico de que corresponde 

praticamente ao que de nossa atual vontade . A vontade não terá efeito até que 

a pessoa que fez ele morre. Até essa altura, os seus benefícios e provisões são 

apenas promessas, e necessariamente futuro. O ponto a ser feita nos versículos 

16-17 é simples e óbvio. 

Sua relevância para a Antiga Aliança, no entanto, não era nada óbvio para os 

judeus a ser abordado aqui, então o escritor explica brevemente como ele se 

aplica. Com base no versículo 15, ele está dizendo que Deus deu um legado, 

uma herança eterna, para Israel sob a forma de um pacto, uma vontade. Como 

acontece com qualquer vontade, foi apenas um tipo de nota promissória até que 



o provedor da vontade de morrer. Neste ponto, nenhuma menção é feita de que 

o testador é ou de como Cristo preenche esse papel na vida e morte. 

O perdão exige sangue 

Por isso mesmo a primeira aliança não foi inaugurada sem 

sangue. Pois, quando todos os mandamentos tinha sido dito por 

Moisés para todas as pessoas de acordo com a lei, tomou o sangue 

dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e hissopo e 

aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: "Este é 

o sangue da aliança que Deus lhe ordenara." E da mesma forma 

que ele aspergiu tanto o tabernáculo e todos os vasos do 

ministério com o sangue. E de acordo com a Lei, pode-se quase 

dizer, todas as coisas são purificadas com sangue, e sem 
derramamento de sangue não há perdão. (9: 18-22) 

A segunda razão para a morte de Cristo foi a de que o 

perdão exige sangue . Esta verdade é directamente em linha com o ponto 

anterior, mas com um tom diferente de significado. O sangue é um símbolo da 

morte e, portanto, segue de perto a idéia de um testador de ter que morrer para 

que a vontade de se tornar eficaz. Mas sangue também sugere que os sacrifícios 

de animais que eram marcas da Antiga Aliança, até mesmo, de fato, da aliança 

com Abraão. Na Antiga Aliança, a morte de animais era típico e profética, 

ansioso para a morte de Cristo que iria ratificar o segundo pacto. Mesmo antes 

dos antigos sacrifícios sacerdotais foram iniciadas, a própria aliança 

foi inaugurada , ou ratificado, com o sangue. 

Como explicado no versículo 19, Moisés espargiu o sangue sobre o altar e sobre 

o povo (ver Ex. 24: 6-8). "Olhe para o seu grande Moisés," o escritor está 

dizendo: "Ele próprio inaugurou a Antiga Aliança com sangue." É difícil para 

nós hoje para entender como sangrento e confuso o sistema sacrificial de idade 

foi. Mas, entre outras coisas, a grande quantidade de sangue era uma lembrança 

constante da pena do pecado, a morte. 

Quando Ele se sentou com os discípulos sobre a última noite antes da Sua morte, 

Jesus pegou o cálice e disse: "Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado 

por muitos para remissão dos pecados" (Mat. 26:28). Ele era a ratificar o Novo 

Pacto pelo seu próprio sangue, assim como a antiga aliança foi ratificada por 

Moisés com o sangue de animais. 

É possível tornar-se mórbida sobre a morte sacrificial de Cristo e preocupado 

com seu sofrimento e derramamento de sangue. É especialmente possível 

tornar-se não-bíblico preocupado com os aspectos físicos de sua morte. Não era 

sangue físico de Jesus que nos salva, mas Sua morte em nosso nome, que é 

simbolizado pelo derramamento de Seu sangue físico. Se pudéssemos ser 

salvos pelo sangue sem a morte, os animais teriam sido sangrado, não morto, e 

que teria sido o mesmo com Jesus. 



Desde o Tabernáculo ainda não foi construído, quando Moisés ratificou a 

aliança, o seu polvilhar o tabernáculo e todos os vasos do ministério com o 

sangue é, obviamente, significava ser antecipado. O sangue aspergiu no 

momento do início do concerto continuou, em certo sentido, para ser aspergido 

pelos sacerdotes no Tabernáculo e no Templo, enquanto que a aliança estava. 

O objetivo do sangue era para simbolizar o sacrifício pelo pecado, que trouxe a 

purificação do pecado. Portanto, sem derramamento de sangue não há 

perdão. 

Mais uma vez, no entanto, precisamos ter em mente que o sangue era um 

símbolo. Se próprio sangue físico de Cristo, em si, não se purificar do pecado, 

quanto menos fez o sangue físico dos animais. Não é de estranhar, então, que a 

Velha Aliança permitiu um símbolo para um símbolo. Um judeu que era muito 

pobre para trazer ainda um pequeno animal para sacrifício foi permitido trazer 

um décimo de um efa (cerca de dois quartos) de farinha em vez (Lev. 

05:11). Seus pecados foram cobertos com tanta certeza como os da pessoa que 

poderia dar ao luxo de oferecer um cordeiro ou cabrito ou rola ou pombo (Lev. 

5: 6-7). Essa exceção é prova clara de que a limpeza de idade foi 

simbólico. Assim como o sangue animal simbolizava verdadeiro sangue 

expiatório de Cristo, de modo que o efa de farinha simbolizada e representava 

o sangue animal. Isso sem sangue oferta pelo pecado era aceitável porque o 

antigo sacrifício era inteiramente simbólico de qualquer maneira. 

No entanto, esta foi a única exceção. E mesmo a exceção representada um 

sacrifício de sangue. O símbolo básico não poderia ser alterado, porque o que 

ele simbolizava não poderia ser alterado. "Porque a vida da carne está no 

sangue, e eu dei a vocês sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas; 

porquanto é o sangue por causa da vida que faz expiação" (Lv 17:11). . Uma 

vez que a pena para o pecado é a morte, nada além de morte, simbolizado pelo 

derramamento de sangue, pode expiar o pecado. Não podemos entrar na 

presença de Deus por auto-esforço para ser justo. Se nós, por nossa conta, 

poderia ser bom, não precisaríamos de expiação. Também não podemos entrar 

em Sua presença por ser cidadãos exemplares ou mesmo por ser religioso. Não 

podemos entrar em Sua presença, lendo a Bíblia, ir à igreja, dando 

generosamente para a obra do Senhor, ou até mesmo por meio da oração. Não 

podemos entrar em Sua presença por bons pensamentos sobre Ele. A única 

maneira que nós podemos entrar na presença de Deus, a única forma de 

podermos participar da Nova Aliança, é através da morte expiatória de Jesus 

Cristo, feita eficaz para nós quando nós confio nele como poupar Senhor. 

Deus estabeleceu as regras. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que é salvo 

será salvo por meio do sacrifício do Filho de Deus. Para este sacrifício não há 

exceção, nenhum substituto, pois esta é a coisa real. Porque eles eram símbolos, 

Deus providenciou uma excepção limitada e estritamente qualificado (farinha) 



para os antigos sacrifícios. Mas não pode haver exceção para o verdadeiro 

sacrifício, porque é o único caminho para Deus. 

O perdão é uma coisa cara caro. Mas muitas vezes eu penso comigo mesmo: 

como podemos tomar de ânimo leve o perdão de Deus. Eu vim para o final de 

um dia e coloquei minha cabeça no travesseiro para dizer: "Deus, eu fiz isso e 

isso hoje", listando as coisas que eu tinha feito, que eu sabia que não era 

agradável a Ele. Eu sei que Ele sabe sobre eles, para que não haja uso tentando 

escondê-los. Eu também sei que Ele perdoa-lhes, porque Ele prometeu para 

perdoá-los, e agradeço-lhe. Eu Gaio no sono em poucos minutos, aceitando, 

mas não apreciar plenamente a graça maravilhosa que fez tanta segurança e paz 

tão facilmente disponíveis para mim. 

Em outros momentos, como eu estudar a Palavra de Deus, e olhar mais de perto 

o grande custo que foi pago para minha salvação, estou 

sobrecarregado. Quando medito sobre o custo infinito de Deus para perdoar os 

meus pecados, eu percebo o quanto eu abusar do meu amar a graça do Pai. 

Paulo nos diz que "onde o pecado aumentou, transbordou a graça" (Rm. 

5:20). Então, antecipando como alguns poderiam distorcer essa verdade, ele 

continua a dizer: "Que diremos, pois? Será que estamos a continuar no pecado 

para que a graça pode aumentar? De maneira nenhuma! Como haveremos que 

morreu para o pecado ainda viver nele ? " (6: 1). Para perceber e nos gloriamos 

na graça ilimitada de Deus é uma coisa; presumir sobre ele por deliberAdãoente 

pecando é outra completamente diferente. Como podemos nós, como pecadores 

perdoados, tomar de ânimo leve ou presunçosamente, o preço pago pelo nosso 

perdão? Nós nos tornamos tão acostumados a graça que abusar dela. Na 

verdade, estamos tão acostumados a graça que quando Deus traz para baixo 

apenas punição que pode pensar que injusta. 

Deus não perdoa o pecado de olhar para baixo e dizendo: "Está tudo bem. Desde 

que eu te amo tanto, eu vou esquecer o seu pecado." Justiça e santidade de Deus 

não vai permitir que Ele a ignorar o pecado. Pecado exige o pagamento por 

morte. E a única morte grande o suficiente para pagar todos os pecados da 

humanidade é a morte de Seu Filho. O grande amor de Deus por nós não o 

levará a vista para o nosso pecado, mas ele tem o levou para fornecer o 

pagamento para o nosso pecado, como João 3:16 tão lindamente nos 

lembra. Deus não pode ignorar o nosso pecado; mas Ele perdoará os nossos 

pecados, se nós confio na morte de Seu Filho para que o perdão. 

Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no 

céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas 
celestiais com sacrifícios melhores do que estes. (09:23) 

As cópias das coisas nos céus eram as coisas da velha economia. Eles foram, 

mas esboços, ou esboços, das realidades do céu. Era necessário que essas cópias 



para ter sacrifícios. Era, portanto, necessário para a melhor aliança, a melhor 

economia, para ter melhores sacrifícios .Todo o sangue da Antiga Aliança era 

apenas uma cópia, uma foto de desmaio, do sangue derramado de Jesus. 

Deus estava tão satisfeito com o que fez Jesus que Ele "o exaltou sobremaneira 

e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se 

dobre todo joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda 

língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai 

"(Filipenses 2: 9-11.). Deus é imensamente satisfeito com Jesus. 

Deus é não satisfeito com nós , no entanto. Essa é a razão que temos de ir a Ele 

através de Jesus. Jesus é o único que satisfaz o Pai, e, portanto, ninguém vem a 

Ele, exceto através de Jesus. A idéia de que Deus nos aceita como somos, é 

totalmente anti-bíblica. Chegamos a Jesus assim como estamos, uma vez que 

não há nada de valor que podemos trazer. Mas Ele não nos apresentar ao Pai 

assim como nós somos. Somos totalmente inapresentável como nós 

somos. Caso contrário, poderíamos apresentar-nos. Quando Jesus nos apresenta 

a Seu Pai, Ele nos apresenta em si mesmo, como Ele é. Quando entramos na 

presença de Deus, Deus vê Jesus em vez de nós. Ele vê a justiça de Jesus, em 

vez de nossa injustiça. Ele vê o sacrifício de Jesus, em vez do nosso pecado, 

Seu pagamento pelo nosso pecado em vez da pena de nós merecemos pelo nosso 

pecado. Jesus reconheceu o endividamento dos pecadores. Ele reconheceu que 

Deus teve que ser satisfeitas, e ofereceu seu próprio sangue Sua própria em 

nosso nome. 

Jesus contou a história de dois homens que foram ao templo para orar. Um deles 

era um fariseu, um membro do grupo mais religioso e ortodoxa de judeus. O 

outro era um cobrador de impostos, desprezado quase como um traidor por 

companheiros judeus. O fariseu, deu graças que ele não era como as outras 

pessoas ", roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este 

publicano." Em seguida, ele mencionou sua fidelidade em jejum e dízimo. Mas 

Jesus disse que este fariseu estava Orando "para si mesmo." Em outras palavras, 

ele não estava realmente orando em tudo, só felicitando-se em nome de Deus. O 

cobrador de impostos, por outro lado, me senti tão indigno que ele nem sequer 

levantar os olhos para o céu, como a postura de oração era frequente. Ele bateu 

no peito e disse: "Ó Deus, sê propício a mim, pecador!" Este homem, Jesus 

disse, "desceu justificado para sua casa, em vez do que o outro, pois quem se 

exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado" (Lucas 18: 10-14). 

Quando o coletor de impostos disse: "Sede misericordiosos," ele usou a mesma 

palavra usada de Cristo em Hebreus 2:17 ("para fazer propiciação"). Ele estava 

pedindo a Deus para ser propício para ele, a olhar favoravelmente para ele, já 

que não merecia isso. Ele estava dizendo: "Eu confesso a minha culpa. Eu 

quebrei a sua lei. Pequei contra ti, e eu estou me colocando sob o sangue 

aspergido sobre o propiciatório. Deus, por favor, ser satisfeita. Deixe sua atitude 



ser para mim, uma vez que é para aqueles que estão cobertos pelo sangue do 

sacrifício. Seja satisfeito comigo por causa do sacrifício, e perdoem-me em seu 

amor e misericórdia ". Ele não negou o seu pecado, como o fariseu fez em 

vigor. Ele reconheceu sua culpa e colocá-lo sob o sangue do sacrifício. Ele 

ofereceu a Deus nada de seus próprios-sem boas obras, não há bons hábitos, 

não há boas intenções, nem mesmo boas desculpas. Ele simplesmente jogou-se 

sobre a misericórdia de Deus, propiciação de Deus. Para isso, ele foi justificado, 

considerados justos por Deus. 

Nenhuma pessoa pode ser justificado diante de Deus, até que ele é colocado 

sobre a morte de Jesus Cristo e diz: "Deus, eu sou um pecador. Eu me coloco 

sobre a morte de seu filho. Seja satisfeito comigo por causa dele." 

Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, uma mera 

cópia do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora 

comparecer na presença de Deus por nós; nem era que Ele se 

oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote entra no lugar 

santo ano por ano com sangue alheio. Caso contrário, ele teria de 

sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo; mas agora uma 

vez na consumação dos séculos Ele se manifestou para aniquilar 
o pecado pelo sacrifício de si mesmo. (9: 24-26) 

Cristo não entrou em um terreno Santo dos Santos. Ele entrou na presença de 

Deus, o celestial, verdadeiro Santo dos Santos. E ele fez isso por nós . Como é 

bela a perceber que quando ele entrou, Ele levou-nos com Ele ! Ele inaugurou-

nos na própria presença de Deus . Nem Cristo tem para oferecer a si mesmo 

muitas vezes, como o fizeram os sacerdotes terrestres, que tinham de fazer a 

oferta de expiação a cada ano. O sacrifício de Jesus foi melhor porque ele leva 

o seu povo no Santo dos Santos celestial com Ele e por Ele teve que fazer uma 

oferta única vez. 

Se o sacrifício de Jesus não tinha sido uma vez por todas, Ele teria que sofrer 

com a fundação do mundo , isto é, desde o início da humanidade. Ele teria que 

morrer de forma contínua, por assim dizer, uma vez que o tempo de Adão 

primeiro pecado. Como o trabalho do sacerdócio levítico, Sua obra expiatória 

nunca seria concluída. Mas, graças a Deus, o Seu sacrifício não tem de ser 

repetido, nem mesmo uma vez. Está consumado, completamente terminado. 

Seu único sacrifício de si mesmo foi feito na consumação dos séculos . As 

epístolas confirmar isso. "Filhinhos, esta é a última hora" (1 João 2:18); "Para 

a vinda do Senhor está próxima" (Tiago 5: 8); "O fim de todas as coisas está 

próximo" (1 Ped. 4: 7). A consumação dos séculos era Cristo no Calvário. Não 

é de se admirar que os apóstolos esperavam Jesus para voltar a qualquer 

momento e estabelecer o Seu reino, para estabelecer a era messiânica final, "a 

era por vir" (Mat. 12:32). Até essa idade, Sua promessa é para estar conosco 

através da idade atual (Mat. 28:20). Ele era a consumação dos séculos por causa 



de Seu uma vez por todas sacrifício. Ele colocou o pecado. Ele não 

simplesmente cobrir o pecado, como os antigos sacrifícios tinha feito; Ele 

removeu. 

A idéia da oferta permanente de Cristo é uma doutrina herética que durante 

muitos séculos desmentiu este e muitos outros ensinamentos bíblicos claros 

sobre a obra consumada de Cristo. Sustenta que, na medida em que o sacerdócio 

de Cristo é perpétuo e sacrifício é uma parte essencial do sacerdócio, portanto, 

a oferta do sacrifício de Cristo também deve ser perpétua. 

Ludwig Ott, um teólogo católico romano, explica este dogma sacrifício 

perpétuo, que foi oficializada por aquela igreja no Concílio de Trento, em 

meados do século XVI. "A Santa Missa", escreve ele, "é um sacrifício 

verdadeiro e próprio. É física e propiciatório, a remoção dos pecados e que 

confere a graça do arrependimento. Propiciada pela oferta deste sacrifício, 

Deus, ao conceder a graça do dom e o dom da Penitência, remete delitos e 

pecados graves no entanto eles podem ser. " Em outras palavras, a satisfação de 

Deus em relação ao pecado depende da massa semanal. É por isso que assistir 

a massa é tão importante para os católicos. 

Mas a teoria da oferta permanente de Jesus Cristo está em oposição absoluta e 

direta com as Escrituras. Mas, agora, uma vez que na consumação dos 

séculos Ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si 

mesmo. Sem dúvida, alguns católicos conhecem a Cristo, mas em manter a 

doutrina da oferta permanente de Seu sacrifício, eles minam o poder ea 

importância de um tempo de Cristo e só verdadeiro sacrifício. Esta falsa 

doutrina é claramente refletida no crucifixo, símbolo omnipresente do 

catolicismo romano. Seja em fotos, em estatuária, ou onde quer que, a cruz é 

raramente vazio nas representações católicas. Para os católicos, Jesus ainda está 

sendo crucificado. 

Em Comunhão ou Ceia do Senhor, nós lembrar a morte sacrificial de Cristo, 

como Ele nos mandou fazer. Mas ele não está resacrificed. O Senhor ordenou a 

seus discípulos para lembrar sua morte, não para tentar refazê-lo. 

Julgamento exige um substituto 

E na medida em que aos homens está ordenado morrerem uma só 

vez e depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido 

uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez 

para a salvação sem pecado, aos que aguardam ansiosamente a 
Ele . (9: 27-28) 

Todos os homens têm que morrer , e nossa morte é por determinação divina. É 

um compromisso que todos irão manter. Depois da morte vem o 

julgamento, que também é designado por Deus. E uma vez que os homens não 



são capazes de expiar seus próprios pecados, o julgamento de Deus exige que 

eles pagam ou ter um substituto pagar por eles. 

Como todos os homens, Jesus Cristo foi designado por Deus para morrer uma 

vez. Mas ao contrário de todos os outros homens, Ele nunca irá enfrentar o 

julgamento. Porque Ele levou nossos pecados sobre si mesmo, Ele tomou o 

nosso julgamento sobre si mesmo. Mas o julgamento foi por nossos pecados, e 

não para a Sua, pois Ele não tinha nenhuma. Deus "fez Aquele que não 

conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus 

em Cristo" (2 Cor. 5:21). Ele morreu a morte que o julgamento exigido. 

Como mencionado várias vezes, o povo sempre esperou ansiosamente, no Dia 

da Expiação pelo sumo sacerdote para sair do Santo dos Santos. Se ele fez 

alguma coisa errada, se ele deixou de seguir instruções precisas de Deus, ele 

iria morrer. Então, houve sempre um suspiro de alívio, para seu próprio bem, 

assim como para a sua, quando ele reapareceu. 

Essa é a situação que está sendo aludido em Hebreus 9:28. Se as pessoas 

estavam tão ansiosos para ver os antigos sacerdotes reaparecer do Santo terrena 

dos Santos, quanto mais os cristãos devem olhar ansiosamente para seu grande 

Sumo Sacerdote para reaparecer do Santo dos Santos celestial? Isso ocorrerá na 

segunda vinda (Ap 19: 11-16). 

Quando o sumo sacerdote saiu do antigo santuário, as pessoas sabiam que o seu 

sacrifício tinha sido aceite. Ele tinha feito tudo certo. Reaparecimento de Jesus 

Cristo será mais uma confirmação de que ele fez tudo certo, que seu pai está 

satisfeito com ele. E porque o Pai está satisfeito com Ele, Ele está satisfeito com 

a gente, por que estamos nele. Quando ele voltar, a nossa salvação será 

cheio. Quando Ele aparecer uma segunda vez para aqueles que esperam nEle, 

não vai ser lidar com o pecado. Pecado só precisa ser tratado de uma vez, e isso 

ele fez na cruz.Quando Ele voltar, vai ser sem pecado . 

Três aparições de Cristo são mencionados nesta passagem. O versículo 26 fala 

de sua vinda, ou sendo manifestada, na consumação dos séculos , isto é, 

quando Ele veio para ser crucificado. O versículo 24 fala de sua vinda para 

trás no céu , antes da presença de Deus . O versículo 28 fala de sua vinda na 

terra novamente. É a Sua terceira aparição, mas apenas a segunda vez na terra. 

No fim de semana de Páscoa que Jesus agitado quando estava terminando o seu 

ministério, os romanos tinham preparado três cruzes por três criminosos. Em 

duas das cruzes, os ladrões foram para pendurar. A terceira cruz foi por um 

rebelde chamado Barrabás, que tinha sido considerado culpado de traição 

contra o império. Mas Barrabás nunca fez isso para a cruz. Ele era culpado e 

condenado, mas ele não foi executado, porque alguém tomou o seu lugar. Por 

meio atravessar esse dia não pendia um violento, profano rebelde, mas o Filho 



de Deus sem pecado. Barrabás foi livre não porque ele era inocente, mas porque 

Jesus tomou o seu lugar. Jesus foi crucificado e não porque ele era culpado, mas 

para que Ele pudesse tomar de Barrabás lugar e o lugar de todas as outras 

pecador. 

 

22. O sacrifício perfeito de Cristo 

(Hebreus 10: 1-18) 

Pela lei, uma vez que tem apenas uma sombra dos bens futuros, e 

não a própria forma das coisas, não pode nunca, até o ano 

mesmos sacrifícios por ano, o que eles oferecem continuamente, 

aperfeiçoar os que se aproximam. Caso contrário, não teriam 

deixado de ser oferecidos, porque os adoradores, tendo sido 

purificados uma vez, deixaria de ter tido consciência de 

pecados? Mas nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados 

ano a ano. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes 

tire pecados.Portanto, quando Ele vem ao mundo, Ele diz: 

"Sacrifício e oferta Tu não desejado, mas um corpo Tu me 

preparaste;. Em holocaustos e sacrifícios pelo pecado tomaste 

nenhum prazer Então eu disse: Eis , eu vim (no rolo do livro está 

escrito de mim) para fazer a tua vontade, ó Deus. " "Depois de 

dizer acima," Sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo 

pecado não te desejados, nem tomaste prazer neles "(que são 

oferecidos de acordo com a Lei), então Ele disse:" Eis-me aqui 

para fazer a Tua vontade. " Ele tira o primeiro para estabelecer o 

segundo. Por isso que temos sido santificados pela oblação do 

corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Todo sacerdote se 

apresenta dia, ministrando e oferecendo vez após vez os mesmos 

sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados; mas Ele, havendo 

oferecido um único sacrifício pelos pecados de todos os tempos, 

sentou-se à direita de Deus, esperando a partir desse momento em 

diante até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus 

pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que 

são santificados. E o Espírito Santo também dá testemunho de 

nós; para depois de dizer: "Esta é a aliança que farei com eles 

depois daqueles dias, diz o SENHOR : Porei as minhas leis em 

cima de seu coração, e sobre a sua mente as escreverei, "Ele, 

então, diz:" E os seus pecados e das suas iniqüidades não me 

lembrarei mais. " Ora, onde há perdão dessas coisas, já não há 
qualquer oferta pelo pecado. (10: 1-18) 

Há uma história de uma aldeia Inglês cuja capela tinha um arco no qual estava 

escrito: ". Nós pregamos a Cristo crucificado" Durante anos, homens de Deus 

pregado lá e eles apresentaram um Salvador crucificado como o único meio de 

salvação. Mas, como a geração de pregadores piedosos passado, surgiu uma 

geração que considera a cruz e sua mensagem antiquada e repulsivo. Eles 



começaram a pregar a salvação por exemplo de Cristo, e não por seu 

sangue. Eles não vêem a necessidade de Seu sacrifício. Depois de um tempo, 

hera se arrastou até o lado do arco e cobriu a palavra "Crucificado", e só "nós 

pregamos a Cristo" era visível. Então a igreja decidiu que a sua mensagem não 

precisa ser mesmo confinada a Cristo e da Bíblia. Assim, os pregadores 

começaram a dar discursos sobre questões sociais, política, filosofia, o 

rearmamento moral, e tudo aquilo que aconteceu para despertar o interesse. A 

hera no arco continuou a crescer até que cobriu a terceira palavra. Em seguida, 

ele simplesmente dizia: "Nós pregamos." 

No culto, sofisticado Corinto, Paulo estava "determinado a não saber nada entre 

[eles], senão a Jesus Cristo, e este crucificado" (1 Cor. 2: 2). Cristo crucificado 

é a única esperança dos homens, e que é o tema de Hebreus 10: 1-18. Aqui está 

o registro da morte de Jesus a partir da teológica, ao invés do histórico, ponto 

de vista. Estamos mostrado o significado ea profundidade da Sua morte, em 

toda a sua riqueza. Em Sua morte, Jesus foi o sacrifício perfeito. 

No capítulo 9, vimos a necessidade de Seu sacrifício; aqui vemos o personagem 

de Seu sacrifício. Os seis primeiros versos estabelecer as bases, mostrando a 

ineficácia dos antigos sacrifícios. Nós pisar aqui algum terreno familiar no 

estudo desta epístola. 

O fracasso dos sacrifícios do Antigo 

Sob a Velha Aliança, os sacerdotes estavam ocupados durante todo o dia, do 

amanhecer ao pôr do sol, abate e sacrificar animais. Estima-se que na Páscoa 

até três cem mil cordeiros seria morto dentro de uma semana. O abate seria tão 

grande que o sangue corria para fora da terra Templo através de canais 

especialmente preparados no ribeiro de Cedrom, que parecia estar a funcionar 

com sangue. 

Mas não importa quantos sacrifícios foram feitos, ou quantas vezes, eles eram 

ineficazes. Eles falharam em três maneiras: eles não podiam levar o acesso a 

Deus; eles não poderiam remover o pecado; e eles eram apenas externa. 

Eles não poderia levar o acesso a Deus 

O grande clamor no coração dos santos do Antigo Testamento era para estar na 

presença de Deus (cf. Ex 33:15;.. Ps 16:11). Mas eles realmente não tinha como 

chegar lá. Até mesmo o sumo sacerdote no Dia da Expiação não conseguia tirar 

as pessoas no interior do véu, onde, simbolicamente, Deus habitava. Todas as 

antigas cerimônias e sacrifícios, embora oferecidos continuamente, ano após 

ano, poderia. 



Eram sombras e só poderia refletir a própria forma das coisas boas que estão 

por vir, as realidades dos privilégios e bênçãos da salvação. A lei só imaginado 

essas coisas. Os antigos rituais e práticas "são uma mera sombra do que está por 

vir, mas a substância pertence a Cristo" (Colossenses 2:17). Cristo é o 

cumprimento das coisas boas que estão por vir: o perdão, a paz, a consciência 

limpa, segurança, e, acima de tudo, de acesso a Deus. Essas bênçãos só foram 

fotografados na Antiga Aliança, eles nunca foram realizados. 

Sombra ( skia ) refere-se especificamente a uma pálida sombra, em contraste 

com um forte um, distinto. A lei e as cerimônias e rituais juntos foram apenas 

uma pálida sombra das coisas que Cristo traria. Eram forma sem 

substância. Eles retrataram algo real, mas não foram eles mesmos real. 

A própria forma ( Eikon ), por outro lado, indica uma réplica exacta, uma 

representação completa, ou reprodução detalhada. Se a fotografia tinha sido na 

existência, em seguida, o escritor, possivelmente, teria chamado uma fotografia 

de uma fotografia clara, nítida, detalhada em cores. O Espírito está dizendo que 

o sistema antigo era uma sombra, enquanto que o novo sistema é a substância 

real, a própria realidade. Antes de Cristo, ninguém poderia chegar mais perto 

das coisas boas de Deus do que as sombras deles. 

Judaísmo é hoje, mesmo sem muitos das sombras. Os judeus têm as Escrituras, 

o que nos referimos como o Antigo Testamento, e eles continuam a celebrar 

certos dias de festa. Mas eles não têm tabernáculo ou templo ou sacerdócio, e, 

portanto, não há sacrifícios diária ou anual.Yom Kippur ainda é observado, mas 

sem um sumo sacerdote, sem um altar, e sem um cordeiro sacrificial. Porque 

modernos judeus incrédulos se recusam a reconhecer a Deus Nova Aliança feita 

com eles, até mesmo o velho perdeu muito de seu significado. O que na melhor 

das hipóteses era pálida, desvaneceu-se ainda mais. O que sempre foi indistinta 

tornou-se ainda mais indistinta. A maioria dos judeus seguir nem as Escrituras, 

nem as cerimônias. Eles não vão aceitar o novo sacrifício e perderam mesmo o 

velho. Se, durante o tempo em que o pacto anterior estava em vigor, os antigos 

sacrifícios nunca poderia fazer perfeito , quanto menos eficaz que eles agora 

ele-mesmo que, de alguma forma, eles continuaram? 

Para tornar perfeito ( teleioō ) é trazer para a conclusão, para trazer ao fim 

pretendido. O fim para o qual a Antiga Aliança apontou foi o acesso a Deus, a 

salvação completa, mas nunca foi a intenção de trazer os homens a Deus. Não 

fazia perfeito, porque Deus nunca quis que ele para fazer perfeito. Sua 

Proposito era imaginar, não para aperfeiçoar. 

Mais uma vez o escritor salienta que os mesmos sacrifícios foram oferecidos , 

ano após ano, ... continuamente . A repetição dos antigos sacrifícios é um 

tema que se repete-se muitas vezes em Hebreus. Você pode empilhar sombra 

na sombra sobre sombra, e você ainda não tem substância. A repetição de um 



símbolo é como se multiplicando com zero. Não importa quantas vezes você 

repetir o processo, o resultado nunca aumenta. 

Por que, então, Deus ir para todos os problemas para estabelecer a Antiga 

Aliança, com suas cerimônias sombra, seus rituais de sombra, os seus 

sacrifícios de sombra? Qual foi o ponto? Como vimos, o primeiro ponto era 

simplesmente que, mesmo como uma sombra, que tinha umpropósito -para 

refletir a realidade de que era a sombra. Ele apontou para a salvação que estava 

por vir. Era para fazer o povo de Deus expectante. "Quanto a esta salvação, os 

profetas que profetizaram da graça que viria a lhe fez cuidadosa pesquisa e 

investigação" (1 Pe. 1:10). A sombra de algo, certamente um dado por Deus 

shadow-é incomensuravelmente melhor do que qualquer prova 

Em segundo lugar, o propósito dos sacrifícios sombra era lembrar o povo de 

Deus que a pena do pecado é a morte. O sangue que, por vezes, fluía do altar 

veio de animais que foram mortos como sacrifício pelo pecado. As pessoas 

eram constantemente lembrados de que o salário do pecado é a morte, porque a 

morte estava acontecendo durante todo o dia ao longo de sua história como 

animais estavam sendo abatidos. 

Em terceiro lugar, Deus deu a Seu povo, os sacrifícios como 

uma cobertura para o pecado. Até mesmo uma sombra é melhor do que nada 

se pode a algum pecado cover grau. Quando adequAdãoente oferecido a partir 

de um verdadeiro coração da fé, os antigos sacrifícios removido julgamento 

imediato, temporais de Deus. Desprezar os sacrifícios era para ser extirpada do 

seu povo e de incorrer Sua pena temporal, porque ele traiu um coração 

descrente, desobedientes. Esses sacrifícios eram temporais e eles tiveram algum 

efeito temporal e valor. Eles não poderiam trazer uma pessoa na presença de 

Deus, mas eles foram importantes na manutenção de uma demonstração de 

relacionamento de aliança de uma pessoa a Ele. 

Eles não poderia remover o pecado 

Caso contrário, não teriam deixado de ser oferecidos, porque os 

adoradores, tendo sido purificados uma vez, deixaria de ter tido 

consciência de pecados? Mas nesses sacrifícios faz-se recordação 
de pecados ano a ano. (10: 2-3) 

Com a sua sombra, os sacrifícios de animais poderia cobrir, mas nunca remover 

o pecado. No entanto, a remoção do pecado é o que os homens 

precisam. Pecado e culpa comer fora em nós. Mas o sistema antigo não poderia 

remover o pecado ou culpa. Se ele poderia ter, os sacrifícios teria 

parado. Depois de retirar o pecado, eles deixariam de ter sido necessário. 

Os antigos sacrifícios não só não removeu o pecado, mas eles eram um 

constante lembrete de que não podia. Nesses sacrifícios faz-se recordação de 



pecados ano a ano. Mesmo a cobertura do pecado era temporário. Durou 

apenas até a próxima pecado. Era um sistema oneroso, decepcionante. 

Suponha que você ficar doente e o médico dá-lhe uma receita médica. Você 

obtê-lo preenchido e começar a tomar o medicamento. Se funcionar, cada vez 

que você olhar para a garrafa que você está feliz e são lembrados de que você 

está curado, que a doença desapareceu. Mas se isso não funcionar, cada vez que 

você olhar para a garrafa que você lembra que o medicamento é ineficaz e que 

você ainda está doente. Por vezes, pode dar alívio dos sintomas, mas não faz 

nada para curar a doença. Uma pessoa que tem de tomar um medicamento para 

se manter vivo não pode ser dito para ser curado. 

Os antigos sacrifícios e cerimônias tiveram um pouco esse mesmo efeito sobre 

Israel. Em vez de remover os seus pecados, eles só deram um alívio temporário 

e foram um lembrete constante de que seus pecados ainda estavam lá. Outro 

ano, outro cordeiro, um outro sacrifício e os pecados ainda estavam lá. Os 

sacrifícios continuava a lembrar as pessoas de que elas eram pecadores, e que 

eles estavam à mercê de Deus e não poderia entrar em Sua presença. Longe de 

apagar o pecado, os sacrifícios tabernáculo e no templo só serviu para chamar 

a atenção para isso. 

Consciência em 10: 2 traduz a mesma palavra grega ( suneidēsis ) assim como 

"consciência" em 9: 9; 10:22; e 13:18. O significado básica é a mesma em todos 

os quatro locais. A palavra tem a ver com a consciência inata do homem de 

errado em sua vida e de seu sentimento de culpa por causa disso. A consciência 

é construída em maquiagem do homem. Ele atua em nossas mentes e corações 

tanto quanto dor age sobre nossos corpos. Culpa reage a lesão moral e espiritual 

da mesma forma que a dor reage a lesão física. Ambos são sistemas de 

alerta.Também não é agradável, mas ambos servem um bom propósito. 

Crentes do Antigo Testamento nunca foram libertados a partir da presença e da 

consciência de culpa nem, consequentemente, da ansiedade e da tensão que ele 

traz (ver Rom. 5-6). É uma bênção maravilhosa para os cristãos sabem que não 

há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo (Rm. 8: 1). É uma 

coisa maravilhosa para ser livre de culpa e reconhecer que os nossos pecados 

estão continuamente a ser perdoado pela graça de Deus através da morte de 

Cristo. 

Mas não houve tal liberdade de consciência sob o pacto anterior. Na verdade, o 

mais fiel e piedosa a pessoa era, o culpado era provável que se sentem, porque 

ele era mais conscientes e sensíveis a santidade de Deus e sua própria 

pecaminosidade. Ele foi dividido entre o seu conhecimento da lei de Deus e seu 

conhecimento de sua própria quebra dessa lei. Nós só temos que ler o Salmo 51 

para perceber o quão profundamente Davi sentiu sua culpa. Ele era um homem 

segundo o coração de Deus ", e ainda assim ele nunca estava livre de sua 



consciência de sua culpa diante de Deus. Davi sabia, como este salmo também 

testemunha, do amor e da misericórdia e da graça de Deus. Mas o livramento 

ele descreve tão bem é . Sempre futuro Ele sabe que a salvação, com a sua 

limpeza e renovação e alegria, está chegando Ele não fala como alguém que 

tem experimentado isso, quando ele diz: "Meu pecado está sempre diante de 

mim" (Sl. 51: 3).. 

Não é que o cristão, que realmente é purificado do pecado, não é mais 

consciente do pecado em sua vida. Ninguém deve se mais consciente de seu 

próprio pecado do que o cristão, porque, assim como o santo fiel e piedoso 

Antigo Testamento, ele está mais consciente de santidade e de padrões de 

justiça de Deus. O cristão deve estar consciente do seu pecado, mas sua 

consciência não deve mais ele indevidamente onerados por ele. 

É o incrédulo, eo crente carnal ou iletrado, que é iludido sobre a presença do 

pecado em sua vida. "Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós 

mesmos, ea verdade não está em nós", e "fazemos de Deus um mentiroso" (1 

João 1: 8,10). Provérbios 28:13 é verdadeiro em cada dispensação "O que 

encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, 

encontrar compaixão." O pecador perdoado não é insensível ao pecado, mas 

ele sabe que ele é perdoado em Cristo e é, assim, entregue a partir de medo do 

julgamento. 

Eles eram apenas External 

Os antigos sacrifícios também eram ineficazes porque eles eram apenas 

externa. Eles nunca chegou ao coração do problema. O pecado é muitas vezes 

manifesta exteriormente, mas sua causa é sempre interno. Os antigos sacrifícios 

não tinha como chegar dentro de uma pessoa e transformando-o . Pois é 

impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Esses sacrifícios só 

santificado "para a purificação da carne", o externo, mas "o sangue de Cristo, 

que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus "(9: 13-

14), purifica a nossa consciência, o interno. 

Não houve relação real entre o pecado de uma pessoa e um sacrifício animal. A 

relação foi apenas simbólico, típica. Era impossível que o sangue de um animal 

amoral para trazer perdão por ofensa moral de um homem contra Deus. Só Jesus 

Cristo, a união perfeita da humanidade e divindade, poderia satisfazer a Deus e 

purificar o homem. Só Sua morte poderia ser o último sacrifício, o único 

sacrifício eficaz. 

Portanto, quando Ele vem ao mundo, Ele diz: "Sacrifício e oferta 

Tu não desejado, mas um corpo Tu tens preparado para mim; em 

holocaustos e sacrifícios pelo pecado tomaste nenhum prazer (10: 
5-6. ) 



É essencial saber que as cerimônias externas teve um requisito interno para 

torná-los aceitáveis a Deus. A pessoa que não sacrificou fora de um coração 

honesto não estava coberto até mesmo externamente ou cerimonialmente (ver 

Amós 4: 4-5; 5: 21-25). É esse tipo de sacrifício que Tu não desejada . As 

pessoas tinham tomado o que era para ser um símbolo da verdadeira fé e é usado 

como um substituto para a fé. Sua confiança estava na forma externa. Ele 

chegou a ser visto como uma forma de magia, em que as palavras ou ações 

prescritas produzido automaticamente o resultado desejado. O próprio Deus 

havia instituído o sistema de sacrifício, mas como um meio para expressar 

obediência a Ele, e não como um meio de usá-lo. 

Como Samuel lembrou Saul quando o antigo sistema era relativamente novo, 

"o obedecer é melhor do que o sacrificar, eo atender do que a gordura de 

carneiros" (1 Sam. 15:22). Sacrificar sem obediência, de passar por um ritual 

sem fé e devoção a Deus, foi escárnio e hipocrisia que era pior do que sacrifício 

nenhum. No Salmo 51 Davi descreve o único tipo de sacrifício agradável a 

Deus, mesmo sob a Antiga Aliança:. "Os sacrifícios para Deus são o espírito 

quebrantado; a um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás" 

(Sl 51: 17). Isaías diz a mesma coisa. 

"Quais são os seus sacrifícios multiplicadas para mim?" diz 

o SENHOR . "Estou farto de holocaustos de carneiros, e da gordura de bovinos 

alimentados. E não tenho prazer no sangue de bois, ovelhas, cabras ou .... então 

quando você se espalhar suas mãos em oração, esconderei Os meus olhos de 

você, sim, mesmo que você multiplicar as orações, eu não vou ouvir Suas mãos 

estão cobertas de sangue Lavai-vos, tornar-se limpos;... remover o mal de seus 

atos de minha vista Cessar de fazer o mal, aprendei a fazer bem: busca a justiça, 

convencerá o implacável;. defender o órfão, defendei a causa da viúva Vinde 

então, e argüi-me ", diz o SENHOR : "Ainda que os vossos pecados sejam 

como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são 

vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã. " (Isa. 01:11, 15-18) 

Quando sacrifícios não foram oferecidos no espírito certo, eles não podiam 

sequer cobrir o pecado temporariamente. Eles ainda perderam seu valor 

simbólico. Eles eram mera forma sem conteúdo e foram absolutamente 

inútil. Em vez de agradar a Deus, eles se tornaram uma abominação que Odiava 

(Is. 1: 13-14). 

A eficácia do novo Sacrifice 

A ineficácia de sacrifícios de animais está agora em comparação com a eficácia 

do sacrifício de Cristo. Sete superioridades da nova são mencionados. 



Ele reflete Eterna Vontade de Deus 

Portanto, quando Ele vem ao mundo, Ele diz: "Sacrifício e oferta 

Tu não desejado, mas um corpo Tu me preparaste; ... Então eu 

disse: Eis-me aqui (no rol do livro está escrito de mim) para fazer 
a Tua vontade, ó Deus "(10:. 5, 7) 

O sacrifício de Cristo foi eficaz em primeiro lugar, porque era a vontade de 

Deus o tempo todo. Na mente de Deus, antes que o mundo foi criado, Ele sabia 

que o velho sistema seria ineficaz. Desde o início ele tinha planejado que Jesus 

viria e morrer . Quando Ele vem ao mundo, ... Ele diz: "um corpo Tu tens 

preparado para mim . " Quando Cristo estava pronto para ser encarnado, que 

está na borda do céu, por assim dizer, falando com Seu Pai, Ele reconheceu que 

seu próprio corpo era para ser o sacrifício que iria agradar a Deus. 

Deus nunca poderia ter sido satisfeito com oferendas de animais e tornou-se 

menos satisfeitos com eles como eles se tornaram uma farsa e uma 

zombaria. Para muitos ofertantes tinham vindo a ser ritual religioso sem 

sentido, e não tinha nada a ver com a obediência ou a fé. 

Suprema missão de Jesus na Terra era fazer a vontade do Pai. Mais e mais nos 

evangelhos, Jesus fala de sua tendo chegado a fazer a vontade do Pai e só a 

vontade do Pai. Seu sacrifício foi perfeito, porque ele foi oferecido em perfeita 

obediência a Deus. Durante as tentações do deserto, o objetivo de Satanás era 

dissuadir Jesus de Sua missão divina, para transformá-lo a partir da vontade de 

Seu Pai. Satanás ainda levou os discípulos involuntários para tentar dissuadir 

Jesus de Sua missão, como quando Pedro, pensando que ele estava mostrando 

lealdade para com seu Mestre, Jesus repreendeu por sugerir que Ele tinha que 

morrer e ser ressuscitado (Marcos 8: 31-33). "Mas, para que o mundo saiba que 

eu amo o Pai e que o Pai me ordenou, assim mesmo faço. Levantai-vos, vamo-

nos daqui" (João 14:31). Quando ele disse isso, Jesus estava prestes a ser 

preso. Sua dizendo: "Vamos", portanto, se refere à crucificação, último ato de 

Jesus de obediência ao Pai. 

Desde o ensinamento de Jesus para eles, os discípulos devem longo de antemão 

já perceberam que o ministério de seu Senhor foi para levar a seu sofrimento e 

morte. Eles devem, de fato, já conhecido este a partir das Escrituras. Eles 

sabiam que Ele era o Messias, e eles devem ter sabido que o Messias havia de 

vir a morrer. O que poderia ter sido uma previsão mais clara da morte sacrificial 

do Messias do que estas palavras de Isaías? 

Certamente nossas tristezas Ele próprio geraram, e as nossas dores Ele 

transportados; ainda que nós mesmos o reputávamos por aflito, ferido de Deus, 

e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele foi moído 

pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por 

Sua pisaduras fomos sarados. (Isaías 53: 4-5.) 



Ele não estava a morrer em si mesmo, é claro, que era último ato de Jesus de 

obediência, mas sim o pecado total de sua tomada do homem sobre si 

mesmo em sua morte. Seu maior teste de obediência estava no jardim, quando 

orou: "Pai Abba Todas as coisas são possíveis para Ti;! Remover de mim este 

cálice; todavia não o que eu quero, mas o que tu queres" (Marcos 14:36). Muitas 

pessoas, antes e depois de Jesus, de bom grado e corajosamente enfrentou a 

morte de um mártir. Mas ninguém mais tem ou poderia ter, assumiu sobre si os 

pecados do mundo inteiro. Ninguém mais foi ou poderia ter sido, por isso, 

totalmente repelido com a perspectiva. E ninguém mais foi ou poderia ter sido, 

de modo obediente. 

Na cruz, Jesus estava dizendo: "Pai, eu sei que você não está satisfeito com o 

velho sistema e os antigos sacrifícios, mas eu sei que você está satisfeito comigo 

e com o meu sacrifício. Então, terei prazer em pagar o preço da obediência". 

Ele substitui o antigo sistema 

Depois de dizer acima, "Sacrifício e ofertas e holocaustos e 

sacrifícios pelo pecado não tens? Desejados, nem tomaste prazer 

neles" (que são oferecidos de acordo com a Lei), então Ele disse: 

"Eis-me aqui para fazer a Tua vontade. " Ele tira o primeiro para 
estabelecer o segundo. (10: 8-9) 

O escritor continua seu comentário sobre o Salmo 40: 6-8, que ele se referiu a 

nos versículos 5-7, lembrando que Deus tirou o primeiro , ou seja, os antigos 

sacrifícios, para abrir caminho para o segundo , o novo sacrifício . Seu ponto 

era mostrar aos leitores-Novamente-judaicas que a Antiga Aliança não foi, 

então, nunca tinha sido, e nunca poderia ter sido satisfatório. Não era para ser 

permanente ou verdadeiramente eficaz, apenas temporária e simbólico. O foco 

de Deus estava sempre no segundo pacto, o pacto superior, a aliança perfeita. E 

esse segundo pacto já chegou em Jesus Cristo. "Você não pode estar sob duas 

alianças, ao mesmo tempo," eles estão a ser dito ", e agora que a segunda 

chegou, o primeiro tem que ir." Seja qual for a Proposito e validade o primeiro 

teve agora são passado. Ele já não tem qualquer propósito ou validade.Deus tem 

sempre reserve. Toda essa ênfase repetida revela um coração suplicante, 

chamando os leitores para a salvação do Senhor Jesus Cristo. 

Ele santifica a Crente 

Por isso que temos sido santificados pela oblação do corpo de 

Jesus Cristo, uma vez por todas. (10:10) 

O novo sacrifício é eficaz porque santifica o crente, faz com que ele santo. O 

sistema antigo não tinha como fazer um homem santo. Para ser santificado, ou 

santificado ( hagiazo ), significa, basicamente, ser separado. Quando a palavra 

é usada nas Escrituras dos homens, ele sempre se refere a estar 

separado por Deus para Deus. Deste mesmo grupo palavra grega que também 



terá santo. Em termos bíblicos, um santo é uma pessoa que Deus separou para 

Si mesmo. É a vontade de Deus que nos separou, não apenas posicionalmente 

mas praticamente. "Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação" (1 

Tessalonicenses 4: 3.). 

O verbo grego no versículo 10 ( temos sido santificados ) é um particípio 

perfeito com um verbo finito, que mostra de forma mais forte o crente de 

continuar e salvação permanente. A força da declaração é: "Vocês têm sido 

permanentemente feito santo." Isto cumpre o desejo de nosso Senhor, "Sede 

santos, porque eu sou santo" (1 Pedro 1:16;.. Cf. Lev 11:44). 

Um ato, em um momento, desde santificação permanente para todos que coloca 

sua confiança em Jesus Cristo (cf. Col. 2:10; 2 Pe. 1: 3-4). Na cruz, Ele nos 

santificou, nos separou para Si mesmo, para sempre santo e querido para si 

mesmo e para o Pai. 

Nossa posição de posição diante de Deus e nossa posição prático são, 

naturalmente, as coisas bastante diferentes. Se estamos em Cristo, vamos 

sempre estar em Cristo. Esta posição diante do Pai não será modificado um iota 

por toda a eternidade. Mas a nossa santidade prática, como todos sabemos, é 

muito mutável. Falando aos cristãos de Colossos, Paulo escreveu: "Portanto, 

considerar os membros do seu corpo terreno como morto à imoralidade, 

impureza, paixão lasciva, desejo maligno ea avareza, o que equivale a idolatria 

..., e neles você também andou uma vez, . quando você estava vivendo neles 

Mas agora você também, colocá-los todos de lado: ira, da cólera, da malícia, da 

maledicência, e linguagem ultrajante de sua boca "(Col. 3: 5, 7-8). Todos esses 

crentes a quem Paulo estava falando eram posicionalmente Santo, mas muitos 

deles, possivelmente todos de não lhes-se praticamente santo. É a vontade de 

Deus que o nosso ritmo de jogo a nossa posição, que nós realmente tornar-se 

em pessoa quem somos em Cristo. 

É santidade posicional que está na mente em Hebreus 10:10, para a santidade 

aqui é um fato-consumado que temos sido santificados . Independentemente 

de como santo nossa caminhada pode ser, em nossa posição , estamos 

completamente e permanentemente separados para Deus, se temos confiado na 

oblação do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. 

Ele remove o pecado 

Todo sacerdote se apresenta dia, ministrando e oferecendo vez 

após vez os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os 

pecados; mas Ele, havendo oferecido um único sacrifício pelos 

pecados de todos os tempos, sentou-se à direita de Deus. (10: 11-
12) 



O sacrifício de Cristo é eficaz porque remove o pecado, que a outra aliança 

nunca poderia fazer. A Nova Aliança passou de sacrifício diário de um único 

sacrifício, de sacrifícios ineficazes para o único sacrifício perfeitamente eficaz. 

Estes dois versos são uma série de contrastes-os muitos sacerdotes com o único 

Sacerdote, a posição contínua dos antigos sacerdotes com a sentar-se das novas, 

as ofertas repetidas com o de uma vez por todas a oferta, e os sacrifícios 

ineficazes que só pecado coberto com o sacrifício eficaz que remove 

completamente o pecado. 

O sistema levítico tinha vinte e quatro ordens, em cada um dos quais havia 

centenas de sacerdotes que se revezavam que servem no altar. Este sistema não 

falta para os sacerdotes, mas fez falta eficácia. Todos os padres juntos não 

poderia fazer um sacrifício eficaz para o pecado.Cristo era apenas um padre, 

ainda Seu trabalho era perfeitamente e permanentemente eficaz. 

Os sacerdotes Levíticos sempre se destacou porque o seu ministério nunca foi 

terminado. Cristo, depois de Seu sacrifício sentou-se à direita de Deus , 

porque Seu trabalho estava terminado. 

Os sacrifícios levíticos, com todos os seus sacerdotes e toda a sua repetição, 

poderia nunca tirar os pecados . O sacrifício de Cristo levou os pecados dos 

crentes de todos os tempos . 

Ele destruiu sua Enemies 

Esperando a partir desse momento em diante, até seus inimigos 

sejam postos por escabelo de seus pés. (10:13) 

O sacrifício de Cristo foi eficaz porque ele conquistou seus inimigos. Todos os 

sacrifícios do Antigo Testamento não fez nada para se livrar de Satanás. Eles 

tinham absolutamente nenhum efeito sobre ele em tudo, nem sobre os malignos 

demônios e as pessoas que o serviam. Mas quando Jesus morreu na cruz, Ele 

desferiu um golpe mortal para todos os Seus inimigos. Primeiro de tudo, Ele 

conquistou "o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo" (Hb. 2:14). Em 

segundo lugar, Ele também triunfou sobre todos os outros anjos caídos (Col. 2: 

14-15). Em terceiro lugar, Ele desarmou e triumped sobre todos os governantes 

e autoridades de todas as idades que rejeitaram e se opôs a Deus (Cl 2:15). Ele 

agora é só esperar até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado , 

ou seja, até que se reconheçam Sua senhoria curvando-se aos seus pés (Fil. 

2:10). 

Jesus Cristo vai estar acima de todos aqueles que eram seus inimigos. Ele 

conquistou a vitória sobre eles na cruz. Lá, todos os inimigos de Deus ao longo 

dos tempos se reuniram para infligir a ele o seu pior, que era a morte. Mas Jesus 

venceu a morte, assim como Ele venceu os outros inimigos. Ele entrou por um 



lado da morte e sai pelo outro. Não só isso, mas Ele venceu a morte para todos 

os que já tem e nunca vai acreditar em Deus. Jesus Cristo transformou Satanás 

pior para o melhor de Deus. 

Ele aperfeiçoa o Santos para sempre 

Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são 

santificados. (10:14) 

O novo sacrifício foi eficaz porque dá crentes perfeição eterna. Mais uma vez, 

deve-se enfatizar que a perfeição é a salvação eterna. Para 

fazer aperfeiçoado aqui significa "amadureceu espiritualmente" não seria 

coerente com o contexto. A morte de Jesus Cristo remove o pecado para sempre 

para aqueles que pertencem a Ele. Estamos totalmente seguro em nosso 

Salvador. Precisamos de limpeza quando caímos no pecado, mas nós nunca 

precisa temer o julgamento de Deus sobre nós por causa do nosso pecado. Na 

medida em que o sacrifício de Cristo está em causa, temos já sido santificados 

e aperfeiçoado -que é porque Ele teve que sacrificar-se apenas uma vez . Ora, 

onde há perdão dessas coisas, já não há qualquer oferta pelo 

pecado (10:18). O perdão é permanente porque o sacrifício é permanente. 

Ele cumpre a promessa de uma nova aliança 

E o Espírito Santo também dá testemunho de nós; para depois de 

dizer: "Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, 

diz o SENHOR : Porei as minhas leis em cima de seu coração, e 

sobre a sua mente as escreverei, "Ele, então, diz:" E os seus 

pecados e das suas iniqüidades não me lembrarei mais. " (10: 15-

17) 

Finalmente, o novo sacrifício de Cristo é eficaz porque ele cumpre a promessa 

de uma nova aliança. Em outras palavras, o novo sacrifício tinha que ser feito e 

teve que ser eficaz porque Deus prometeu que seria. O novo sacrifício foi 

fundamental para a Nova Aliança, que Deus disse que colocou Suas leis em 

cima de seu coração, e sobre a sua mente , e que iria levá-lo a esquecer os 

seus pecados e das suas iniqüidades . O novo sacrifício foi eficaz, por isso, 

porque ele tinha para realizar essas coisas (profetizadas em Jeremias 31: 33-

34), a fim de Deus para cumprir Suas promessas, que não podem ser quebrados. 

Embora a Nova Aliança era novo, não era uma nova revelação, mas o 

cumprimento de um antigo. Agora que ele tinha chegado, judeus, mais do que 

quaisquer outros, devem acolheram com alegria ilimitada e alívio. A promessa 

não foi Jeremias, mas era de Deus-o muito testemunho do Espírito Santo . 

Os leitores estavam sendo colocado nos chifres de um grande dilema, o que eles 

não podiam escapar. O Espírito Santo, por meio do autor de Hebreus, está 

dizendo: "Você não pode aceitar o ensinamento de seu próprio amado profeta 



Jeremias e ainda rejeitam a Nova Aliança ele profetizou. Você não pode aceitar 

um sem o outro." Para aceitar Jeremiah é aceitar Jesus Cristo. Para rejeitar Jesus 

Cristo é rejeitar Jeremias (para não mencionar os muitos outros profetas que 

falavam do Messias) e rejeitar o próprio Espírito Santo. 

Ora, onde há perdão dessas coisas, já não há qualquer oferta pelo 
pecado. (10:18) 

O trabalho de sacrifício é feito. Não haverá mais. O perdão já está prevista para 

aqueles que confiam em um presente perfeito sacrifício. Por que alguém iria 

querer voltar para os antigos sacrifícios, que nunca foram acabados e nunca 

eficazes? Para rejeitar é não ter outra esperança do perdão de sempre. 

"O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas é 

longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos 

cheguem ao arrependimento" (2 Pe. 3: 9). Salvação-gloriosa e perfeita salvação, 

é prometido na Antiga Aliança e comprado no Novo. 

 

23. Confiançã em Cristo (Hebreus 10: 19-

25) 

Desde pois, irmãos, temos confiança para entrar no santuário, 

pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele inaugurou 

para nós através do véu, isto é, pela sua carne, e uma vez que 

temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos 

com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo os 

corações purificados da má consciência, eo corpo lavado com 

água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem 

vacilar, pois quem fez a promessa é fiel; e vamos considerar como 

estimular um ao outro ao amor e às boas obras, não abandonando 

a nossa congregação, como é costume de alguns, mas 

encorajando um ao outro; e tudo o mais, como você vê o dia 

aproxima. (10: 19-25) 

Existem apenas duas possíveis conseqüências para conhecer o 

evangelho. Quando uma pessoa sabe a verdade do evangelho, ou ele passa a 

acreditar ou ele cai de volta para a apostasia. Hebreus 10: 19-25 está falando 

com a pessoa que faz o primeiro, aquele que faz uma resposta positiva às 

reivindicações de Jesus Cristo. 

Uma resposta positiva resulta em salvação. Como Paulo deixa claro na bela 

décimo terceiro capítulo de sua primeira carta aos Coríntios, a salvação envolve 

fé, esperança e amor. São estes três aspectos da salvação que estão focados em 

em nossa passagem presente. 



Tire próximo na Fé 

A primeira base sobre a qual podemos nos aproximar de Deus na fé é o sangue 

de Jesus . O lugar santo do Tabernáculo, ou o Templo, representava a 

presença especial de Deus, e somente o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez 

por ano. Mas no sangue derramado de Cristo, seu sacrifício perfeito, temos 

confiança para entrar no lugar santo , em muito a presença de Deus. 

Acredito que irmãos se refere aqui, como em outros lugares em Hebreus e 

também em Romanos (9: 3), a co-judeus, não irmãos em Cristo. Estes irmãos 

físicos estão sendo instados, na base do trabalho de base doutrinária cuidadosa 

que já foi dado, para tomar posse do sacrifício perfeito, Jesus Cristo, para vir 

com segurança por meio dele em muito a presença de Deus e habitar ali por 

toda a eternidade. Para um judeu que levou a Antiga Aliança nem um pouco a 

sério, essa perspectiva era tão impressionante como foi 

maravilhoso. Percebendo isso, o escritor utiliza todos os argumentos 

persuasivos para trazê-los a uma decisão positiva. 

Se uma pessoa tenta ir à presença de Deus com base em seu próprio caráter, 

suas próprias obras, ou a sua própria filiação religiosa, ele vai encontrar nenhum 

acesso. Ele certamente não terá acesso a partir de uma mera profissão verbal de 

Cristo. "Nem todo aquele que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará no reino dos 

céus;. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu Muitos me 

dirão naquele dia: 'Senhor, Senhor, fez temos nós profetizado em teu nome, e 

em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitos 

milagres? ' E então eu lhes direi: 'Nunca vos conheci; afastar mim, vós que 

praticais a iniqüidade "(Mateus 7: 21-23.). Todas as coisas que Jesus 

mencionados foram aparentemente bom. Mas eles não estavam realmente em 

Seu nome, porque não foram feitas por meio da fé em Deus e pelo Seu 

poder. Esses professores, Jesus disse, não o conhecia 

pessoalmente. Obviamente, eles sabiam seu nome, no sentido de seu título e 

posição. Eles o reconheceram como sendo "Senhor". Mas eles não tinham 

recebido como seu próprio Senhor e seu salvador, e tudo o mais não contou para 

nada. 

O sangue de Jesus Cristo, no entanto, vale para tudo, e a pessoa que confia em 

sua obra expiatória pode vir com ousadia completa diante de Deus, alegando 

que todas as bênçãos e promessas em seu Filho. Podemos chegar esperando 

misericórdia e graça (Hb. 4:16), ao invés de justiça. Porque, se Deus nos deu a 

justiça, Ele teria que nos condena, porque é isso que nós merecemos. Mas Jesus, 

através do Seu sangue derramado, satisfez a justiça de Deus em nosso favor, 

para que possamos agora reivindicar misericórdia e graça de Deus. Deus não 

pode ser justo e condenar-nos que estão em Cristo. 



Jesus não deu nenhuma ilustração mais clara ou mais comovente da graça de 

Deus do que a parábola do filho pródigo. Na verdade, o filho que ficou em casa 

também foi pródigo, mas a história centra-se em seu irmão, porque seu irmão 

finalmente percebeu que sua prodigalidade e voltou para casa. Ele não merecia 

voltar para casa e ele certamente não merecem ser aceito de volta com tal 

celebração pródiga. Mas foi o amor do pai, não o mérito do filho, que levou o 

bem-vindos. O filho voltou por desespero, mas ele veio; e sua vinda foi tudo o 

pai necessário.Tudo o resto o próprio pai fornecidos. 

O conceito de simplesmente chegar a Deus foi revolucionária para os judeus e 

para muitos outros ao longo dos séculos e hoje. Quando Adão pecou, não tinha 

Deus o colocou para fora do Jardim e colocou os anjos e a espada flamejante 

para guardar a entrada? E não foram todos os homens proibido, sob pena de 

morte, para entrar em Sua presença no Santo dos Santos? Mas agora, o escritor 

diz que o sangue de Jesus, de fato, tem apagaram a espada de fogo, e Ele rasgou 

o véu do Santo dos Santos em dois. Se você vem por meio dele, você não só 

pode entrar na presença de Deus, mas você pode vir com confiança. 

Caminho de Jesus na presença de Deus é um caminho novo e vivo . A velha 

maneira não poderia mesmo levar o homem ao simbólico a presença de Deus, 

cerimonial, muito menos em sua presença real. Mas a nova forma pode trazer-

nos lá, através do véu, isto é, pela sua carne .Quando a carne de Jesus foi 

rasgada, assim era o véu que mantinha os homens de Deus. O sangue de animais 

permitido apenas o sumo sacerdote para entrar no véu brevemente. O sangue de 

Jesus permite que todo o que crê nele para entrar no véu de forma permanente. 

Novas ( prosphatos ) no versículo 20 é usado apenas uma vez no Novo 

Testamento. Seu significado original era "recém abatida." Jesus é a nova 

maneira, o sacrifício recém abatida, que abre o caminho para Deus. Parece 

contraditório que o caminho recém abatida, também seria aforma viva . Mas a 

morte de Jesus venceu a morte e dá vida. Sua morte é a única forma de vida que 

é eterna. 

Enquanto Jesus estava pregando e ensinando e curando, isto é, enquanto ele 

estava vivo, sua carne era uma barreira para a presença de Deus, assim como 

foi o véu no Tabernáculo. Um Salvador não crucificada não poderia ter 

salvo. Se Jesus só havia de vir ao mundo e ministrou em Sua carne, Ele não 

poderia ter sido Salvador, não importa quantos anos Ele pode ter pregado ou 

quantos mais mil milagres que Ele pode ter sido executado. Contanto que sua 

carne estava vivo era uma barreira, no sentido de que só pelo seu sacrifício 

poderia pecados dos homens ser expiado ea maneira Faven ser aberto. Quando 

o véu física do templo terreno foi dividido em dois durante a crucificação de 

Jesus, o véu espiritual, por assim dizer, da sua carne, também estava rasgada. 



Jesus não só abriu o caminho para Deus, mas Ele é agora o nosso grande 

sacerdote sobre a casa de Deus . Ele não se limita a mostrar o caminho para 

Deus, ou mesmo apenas fornecer o caminho para Deus; Ele leva -nos com Ele 

a Deus e ministros para nós no céu. A paráfrase de Romanos 5:10 poderia ser: 

Se Sua morte poderia fazer muito para me salvar, o que deve ser a sua vida a 

fazer na presença de Deus para me manter "! 

Aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, 

tendo os corações purificados da má consciência, eo corpo lavado 

com água pura. (10:22) 

Sincero ( alethinos ) significa genuíno, sem superficialidade, hipocrisia, ou 

segundas intenções. Vindo de Deus com plena certeza requer um 

compromisso que é genuíno. 

A nação de Judá, como muitas pessoas, muitas vezes, tinha chegado a Deus 

com qualquer coisa, mas um coração sincero. "'Judá não voltou para mim de 

todo o seu coração, mas sim no engano, diz o SENHOR "(Jer. 3:10). Mas um 

dia estava para vir quando o Seu povo iria mudar."Eu lhes darei um coração 

para que me conheçam, porque eu sou o SENHOR , e eles serão o meu povo, e 

eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração "(Jr 24: 

7.). 

Simão, o mago fez uma profissão de fé em Cristo, mas seu coração se tornou 

corrupto. Ele tentou usar o nome eo poder de Cristo para a sua própria glória e 

benefício, e foi duramente repreendido por Pedro. "Você não tem parte ou 

porção nesta matéria, para o seu coração não é reto diante de Deus Portanto 

arrepender de dessa tua maldade, e roga ao Senhor para que, se possível, a 

intenção do seu coração podem ser perdoados." (Atos 8: 21-22). Paulo 

aconselhou os escravos a serem obedientes aos seus senhores ", na sinceridade 

de vosso coração, como a Cristo" (Ef. 6: 5). Desde os primeiros dias da Antiga 

Aliança, Deus tinha exigido um coração sincero. "Você vai buscar o SENHOR , 

teu Deus, e você vai encontrá-lo se você procurá-Lo de todo o coração e toda a 

tua alma "(Deut. 04:29). As pessoas que acham que Deus são aqueles que o 

buscam de todo o coração, com sinceridade total. 

Um certo tipo de fé é construído sobre a natureza humana. Mesmo no nível 

puramente humano, terrestre, que não poderia funcionar sem ele. Nós comemos 

comida feita a partir de uma lata ou caixa que comprar na loja, com confiança 

perfeito que não vai nos prejudicar. Nós abrir a torneira, despeje um copo de 

água, e beber, sem dúvida. Aceitamos pagamento em papel impresso, porque 

temos fé que o governo vai apoiar a sua dinheiro. Sem fé, a sociedade não 

poderia operar. 

Mas a fé salvadora não só exige a fé em um objeto diferente, requer a fé de uma 

fonte diferente. Podemos confiar em alimentos, água e dinheiro por nossa 



própria vontade, a nossa própria decisão. A fé em Jesus Cristo deve incluir 

nossa própria decisão, mas deve proceder a partir de decisão de Deus. "Porque 

pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus" 

(Ef 2: 8.). A salvação é um dom de Deus, e parte desse dom é salvar a própria 

fé. Deus planta no coração o desejo ea capacidade de acreditar, e a capacidade 

de receber o dom da salvação. 

Quando nos aproximamos de Deus na fé, nossos corações não só deve ser 

sincera, mas também purificados da má consciência, eo corpo lavado com 

água pura. Este valor, como seria de esperar, é tirado das cerimônias de 

sacrifícios da Antiga Aliança. Os sacerdotes eram continuamente lavar-se e os 

vasos sagrados nas bacias de águas claras, e sangue foi continuamente sendo 

aspergido como um sinal de purificação. Mas toda a limpeza, seja com água ou 

sangue, era externo. Só Jesus pode purificar o coração de um homem. Pelo seu 

Espírito Ele limpa os pensamentos e desejos mais íntimos. 

Em Cristo, nossos pecados são cobertos no sangue e nossas vidas são 

transformadas. Deve haver ambos; Juntos, eles compõem a salvação. Podemos 

dizer que a primeira é a satisfação posicional eo segundo é santificação 

prática. Deus está satisfeito com a aspersão do sangue de Cristo, porque o 

pecado é removido e as nossas consciências são livres. Somos transformados 

no interior como somos lavados pela Palavra e nascer de novo. 

Satisfação posicional 

Tendo o coração purificado da má consciência, é uma bela imagem de 

libertação, já mencionado no 9:14. A consciência nos condena e nos lembra de 

nossa culpa; e a culpa não pode ser removido até que o pecado é 

removido. Quando Jesus morreu, Seu sangue removido os nossos pecados, e 

quando nós abraçamos a Ele pela fé, a nossa consciência se torna livre de culpa-

somos purificados da má consciência . Nós não condenamos a nós mesmos 

mais. 

Cleansing dos nossos corações se refere à satisfação da justiça de Deus, a 

expiação dos nossos pecados, que é necessária antes de podermos ser aceitável 

a Ele. 

Santificação prática 

A outra parte da limpeza, tendo os nossos corpos lavados com água pura , 

não se refere ao batismo, mas tem a ver com a nossa vida, com a forma como o 

Espírito Santo muda nossas vidas. É a mesma limpeza mencionada por Paulo 

em Tito 3: 5 ("a lavagem da regeneração e renovação pelo Espírito Santo") e 

em Efésios 5:26 ("a lavagem da água, com a palavra"). 



Estes dois aspectos de limpeza são inseparáveis. Quando um homem vem a 

Cristo, ambos acontecem. A morte de Cristo paga a pena do pecado para nós e 

Deus está satisfeito; eo ato de purificação do Espírito Santo começa a nos mudar 

por dentro e fica satisfeito. Justiça e retidão de Deus são ambos satisfeitos; e, 

por isso, um crente pode entrar na presença de Deus com confiança. 

Os três requisitos de Fé 

A fé que Deus honra, a fé que é de um coração sincero, requer três coisas: senti 

necessidade, conteúdo e compromisso. 

Necessidade sentida 

A fé não pode começar até que uma pessoa percebe sua necessidade de 

salvação. Se ele está sem Cristo, ele precisa de salvação se ele reconhece-lo ou 

não. Mas ele não terá razão para acreditar que até a sua necessidade é sentida , 

até que ele seja reconhecido. Quando Saul estava perseguindo a igreja, ele tinha 

uma grande necessidade para a salvação, mas ele certamente não sentia 

necessidade disso. Ele estava completamente convencido de que ele estava 

fazendo a vontade de Deus. Somente quando o Senhor confrontou 

dramaticamente na estrada de Damasco fez sua necessidade se tornar conhecido 

e sentido-em caso de Saul, muito profundamente. A necessidade não pode, em 

primeiro lugar, ser claramente entendido. Na estrada de Damasco, Saulo não 

poderia ter explicado a sua necessidade espiritual da maneira que ele foi capaz 

de fazer alguns anos mais tarde, quando ele escreveu o livro de Romanos. Ele 

simplesmente sabia que algo estava muito errado em sua vida e que a resposta 

estava em Deus. Ele sabia que ele precisava de alguma coisa do Senhor. 

Muitas vezes senti necessidade de uma pessoa é apenas parcial. O primeiro 

sentimento de necessidade só pode ser para um propósito na vida ou de alguém 

para nos amar e cuidar de nós. Ou pode ser um sentimento de necessidade de 

perdão e remoção de culpa, para a paz interior. A coisa mais importante é que 

a pessoa perceber que a resposta à sua necessidade é em Deus. As pessoas 

vieram a Jesus, por muitas razões, algumas delas bastante superficial. Mas 

quando chegaram, Jesus reuniu todas as suas necessidades. Eles podem ter 

sentido apenas uma necessidade para a cura física, mas Ele também ofereceu 

cura espiritual. Necessidade sentida não requer compreensão teológica da 

doutrina da salvação, só um coração sincero que sabe que precisa de 

salvação. Por outro lado, uma pessoa que não se sente a necessidade de 

salvação, não importa o quão boa a sua teologia, está longe de fé em 

Deus. Necessidade sentida é essencial, mas insuficiente por conta própria. 



Conteúdo 

A pessoa não tem que compreender o pleno conhecimento e compreensão da 

doutrina da salvação antes que ele possa ser salvo, mas ele faz precisa a verdade 

do evangelho (1 Cor. 15: 1-5) que ele está perdido no pecado e precisa do 

Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele deve saber o evangelho. A 

idéia de "fé cega" soa espiritual, mas não é bíblico. Mesmo os grandes pessoas 

de fé não vai saber muitas das coisas sobre Deus até que vejam o seu Senhor 

face a face no céu. Mas Deus não exige fé, sem dar razão para a fé. O escritor 

de Hebreus, por exemplo, acumula verdade sobre a verdade e apresenta Jesus 

como os judeus 'Messias prometido. Ele também mostra que a Nova Aliança é 

muito superior ao Velho, que os antigos sacrifícios eram ineficazes, e que só o 

novo sacrifício pode trazer uma pessoa para Deus, e assim por diante. 

A seguinte história é contada de Channing Pollock, um dramaturgo bem 

conhecido. Mr. Pollock estava colaborando com outro autor em escrever uma 

peça de teatro. Como eles estavam trabalhando tarde da noite em Nova York 

apartamento de Pollock, algo no trabalho que estavam fazendo causou o amigo 

para dizer a Pollock, "Você já leu o Novo Testamento?" Pollock disse que não 

tinha, e eles continuaram a trabalhar até de manhã cedo, quando eles se 

separaram. Pollock foi para a cama, mas não conseguia dormir. Ele estava 

incomodado com a pergunta de seu amigo, simples e casual embora 

parecesse. Ele finalmente saiu da cama e procurou o apartamento até que 

encontrou um Novo Testamento. Após a leitura do evangelho de Marcos, 

através, ele se vestiu e caminhou pelas ruas até o amanhecer. Mais tarde, 

contando a história para o amigo, ele disse: "Quando voltei para casa, encontrei-

me em meus joelhos, apaixonado por Jesus Cristo." Começando com uma 

necessidade sentida, vaga como era, então ele olhou para a verdade e sua 

evidência, e creu. 

Compromisso 

O clímax da fé é compromisso. Professar Cristo, sem compromisso com Cristo, 

não é fé salvadora. 

Meu pai disse muitas vezes a história de um equilibrista que gostava de andar 

de um fio através Niagara Falls, de preferência com alguém em suas 

costas. Muitas pessoas no banco manifestou total confiança em sua capacidade 

de fazê-lo, mas ele sempre teve um tempo difícil obter um voluntário para subir 

em cima dele. 

Muitas pessoas expressam completa confiança em Cristo, mas nunca confiar-se 

a Ele. 



Como tradutor missionário nas Novas Hébridas, João Paton foi frustrado em 

seu trabalho por um longo tempo, porque as pessoas não tinham palavra para a 

fé. Um dia, um homem que estava trabalhando para ele entrou na casa e deixou-

se cair numa cadeira grande. O missionário perguntou-lhe o que a palavra seria 

para o que ele tinha acabado de fazer. A palavra do homem deu em resposta foi 

o Paton utilizado para a fé em sua tradução do Novo Testamento. Sem hesitação 

ou reserva, o homem havia cometido totalmente o seu corpo para a cadeira. Ele 

sentiu sua necessidade de descanso, ele estava convencido de que a cadeira 

desde um lugar para descansar, e ele se comprometeu com a 

cadeira de descanso. Um crente deve, da mesma forma, comprometer 

totalmente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Só então é a fé, a fé salvadora. 

Apegar-se na Esperança 

Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois 
quem fez a promessa é fiel. (10:23) 

A segunda parte de uma resposta positiva ao evangelho é a esperança. Os 

melhores manuscritos gregos do presente texto a palavra Elpis ("esperança"), 

ao invés de pistis ("fé"), como na versão Rei Tiago. Uma pessoa que realmente 

confia, não pode deixar de ser esperançoso. Um crente sem esperança é uma 

contradição em termos. 

Da mesma forma, uma pessoa que é genuinamente esperançoso realizará 

rápido. Aquele que deixa para ir perdeu a esperança; e aquele que ainda tem 

esperança ainda vai segurar. Continuando é uma marca de fé e de 

esperança. Segurando em não manter nos salvou, mais do que boas obras nos 

fará salvo. Mas ambas são provas de que somos salvos. Muitas pessoas que 

confessaram Cristo continue a prestar depoimento, por suas vidas, que eles 

nunca tenham conhecido. 

Eu testemunhei uma confissão de Cristo, seguido pelo batismo, de um homem 

que logo depois abriu uma discoteca e bar pornográfico. Sua vida é um exemplo 

extremo de mostrar a correspondência para o Cristo que ele havia confessado. A 

"confissão" de sua vida contradizem a confissão de seus lábios. Ele não segure 

firme a confissão da sua fé e esperança em Jesus Cristo. 

Segurando-se o lado humano da segurança eterna. Os reformadores chamou de 

"a perseverança dos santos." Não é algo que podemos fazer para nos manter 

salvos, mas é uma evidência, no lado humano, que somos salvos. É um 

paradoxo, assim como é a doutrina da eleição. Deus escolhe soberanamente 

aqueles que são salvos, mas ele não vai salvar ninguém que não acredita. Deus 

nos mantém seguros em Seu Filho, mas nossas próprias vontades, expresso em 

segurando na perseverança, também estão envolvidos. Como o mais forte 

teólogo calvinista reconhece a soberania de Deus não exclui a responsabilidade 



do homem. Jesus disse: "Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não 

o trouxer" (João 6:44), bem como, "Se vós permanecerdes na minha palavra, 

sois verdadeiramente meus discípulos" (João 8 : 31). 

Como é triste que muitos vêm a Cristo e dizem acreditar e ainda se foram tão 

cedo. Na parábola do semeador, Jesus ilustrou quatro diferentes tipos de 

resposta ao evangelho. Algumas pessoas estão tão longe da salvação querendo 

que o diabo simplesmente tira a semente da Palavra de Deus antes que ele tenha 

tempo para germinar em todos os outros respondem com alegria ao ouvir a 

Palavra, mas a sua "crença" dura apenas até a primeira tentação. Ainda outros 

acreditam até que se deparam com alguns problemas. Os verdadeiros crentes, 

porém, "são aqueles que ouviram a palavra em um coração honesto e bom, e 

mantê-lo rápido, e dão fruto com perseverança" (Lucas 8:15). 

Estes tipos de resposta foram exemplificados por aqueles que ouviram e viram 

Jesus. Durante a primeira Páscoa de seu ministério ", muitos crêem no seu 

nome, vendo os sinais que ele estava fazendo." Mas Jesus, conhecendo os seus 

corações não estavam com Ele, "não estava confiando-se a eles" (João 2: 23-

24). Estes eram exemplos do segundo ou terceiro tipo de resposta. Eles fizeram 

um começo superficial com Jesus, mas logo deixaram. Jesus soube 

imediatamente que não eram sinceros; em poucos dias ou semanas, todos 

sabiam disso. 

Da mesma forma, "muitos, mesmo dos governantes creram nele, mas por causa 

dos fariseus não estavam confessando-O, para não serem expulsos da sinagoga; 

porque amaram a aprovação dos homens, em vez de a aprovação de Deus" (João 

12 : 42-43). O que prometia ser um avivamento entre os líderes religiosos 

provou ser a construção de uma sociedade secreta de incrédulos. 

Um grupo ficou tão impressionado com sinais e milagres que eles o chamavam 

de Jesus ", o Profeta que devia vir ao mundo", e "tinham a intenção de vir e 

levá-lo à força para fazê-lo rei" (João 6: 14- 15). Mas Jesus, mais uma vez ler 

as mentes dos crentes professos, sabia que sua falta de sinceridade e retirou-se 

para uma montanha de ficar sozinha. Eles queriam apenas um rei para fora, não 

um para dentro. 

Um verdadeiro crente será em torno de no final. Ele pode tornar-se desanimado 

ou frustrado, e, ocasionalmente, cair em um hábito pecaminoso. Mas ele 

vai segurar firme a confissão da sua esperança, sem vacilar, pois quem fez 

a promessa é fiel . Uma verdadeira fé do crente e da esperança nunca são em 

vão, porque eles estão em um Deus que é fiel a suas promessas. "Fiel é o que 

vos chama, e ele também vai trazê-lo para passar" (1 Ts. 5:24). Deus fará a Sua 

parte e o verdadeiro crente também vai fazer o seu. 



Era uma vez um menino cujo pai o deixou em um canto da baixa uma manhã e 

disse a ele para esperar lá até que ele voltasse em cerca de meia hora. Mas o 

carro do pai quebrou e ele não conseguiu chegar a um telefone. Cinco horas se 

passaram até que o pai conseguiu voltar, e ele estava preocupado que seu filho 

estaria em um estado de pânico. Mas quando o pai chegou lá, o menino estava 

em pé na frente da loja centavo, olhando na janela e balançando para frente e 

para trás em seus calcanhares. Quando o pai o viu, correu até ele e jogou os 

braços ao redor dele e abraçou e beijou. O pai pediu desculpas e disse: "Você 

não estava preocupado? Você pensou que eu nunca ia voltar?" O menino olhou 

para cima e respondeu: "Não, pai. Eu sabia que você estava vindo. Você disse 

que faria." 

As respostas de Deus pode parecer muito tempo a chegar, e nossa espera pode 

ser desconfortável ou mesmo dolorosa. Mas ele sempre vai fazer exatamente 

como Ele disse que vai fazer. A razão pela qual nós podemos segurar firme a 

nossa esperança, sem vacilar é que aquele que prometeu é fiel . 

Incentive no Amor 

E vamos considerar como estimular um ao outro ao amor e às 

boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é 

costume de alguns, mas encorajando um ao outro; e tudo o mais, 
como você vê o dia aproxima. (10: 24-25) 

A terceira marca de uma resposta positiva ao evangelho é o amor. A expressão 

particular de amor mencionado aqui é o amor comunhão. Os leitores judeus 

estavam tendo dificuldade em romper com a Antiga Aliança, com o Templo e 

os sacrifícios. Eles ainda estavam segurando o legalismo e ritual e cerimônia, 

as coisas externas do judaísmo. Assim, o escritor está dizendo a eles que uma 

das melhores maneiras de se apegar às coisas de Deus, as coisas reais de Deus 

que são encontrados apenas na Nova Aliança de Jesus Cristo, é estar em 

comunhão do Seu povo, onde eles poderia amar e ser amado, servir e ser 

servido. Não há lugar melhor para vir todo o caminho para a fé em Cristo, ou a 

esperança continuamente nele, que a Igreja, seu Corpo. 

O desenho dia perto poderia referir-se a iminente destruição do Templo, que 

trouxe todos os sacrifícios e rituais ao fim. A Antiga Aliança simplesmente não 

poderia funcionar sem o Templo, que, quando o livro de Hebreus foi escrito, 

estava prestes a ser destruído por Tito. Mas eu acredito que a referência 

principal é a vinda do Senhor, o que torna a passagem se aplica a todos nós. O 

único lugar onde podemos permanecer firmes até que Ele volte está com Seu 

povo. Precisamos uns dos outros. Precisamos estar em comunhão uns com os 

outros, como se mutuamente reforçar-se mutuamente e encorajar uns aos 

outros. 



Alguns anos atrás, um jovem sentou-se ao meu lado em um avião e que iniciou 

uma conversa. Quando ele descobriu que eu era um ministro, ele disse: "Eu 

costumava pertencer a uma igreja, mas parece-me que a relação de uma pessoa 

com Cristo deve ser pessoal, e não institucional. O que você acha?" Depois de 

agradecer ao Senhor em silêncio para proporcionar uma oportunidade tão aberto 

como testemunha, eu disse: "Eu certamente concordo com você." Ele então 

perguntou se eu sabia como ele poderia ter um relacionamento pessoal com 

Cristo para que eu também respondeu de forma afirmativa. Eu pensei comigo 

mesmo: "Ele certamente parece sentir a sua necessidade de Cristo", e então eu 

perguntei se ele tinha estudado a verdade do evangelho e as provas para as 

alegações de Cristo. Ele respondeu: "Sim, mas eu só não sei como chegar a 

Ele." "Você está pronto para comprometer-se a Ele?" Perguntei. Ele disse que 

ele era, e como nós oramos juntos ele fez o compromisso. No domingo seguinte, 

ele estava em nosso culto da manhã, e depois me perguntou se a nossa igreja 

tinha alguma coisa acontecendo durante a semana de que ele poderia se 

envolver em. Este jovem deu todos os indícios de ser um verdadeiro crente. Ele 

sentiu a sua necessidade, ele estudou as provas, ele fez um compromisso com 

Jesus Cristo, e estava mostrando todo o desejo de agarrar-se a Cristo e ter 

comunhão com o Seu povo. 

O escritor está dizendo muito simplesmente, "A porta está aberta, o caminho é 

disponibilizado para entrar na presença de Deus. Venha e ficar e comunhão com 

o Seu povo, e desfrutar da companhia de Deus para sempre." 

 

24. Apostasia: Rejeitando a Cristo 

(Hebreus 10: 26-39) 

Para se continuarmos a pecar deliberAdãoente depois de receber o conhecimento da 

verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa terrível de 

julgamento, e a fúria de um fogo que consumirá os adversários. Qualquer pessoa que tenha 

anulado a Lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três 

testemunhas. Quanto maior castigo que você acha que ele será julgado merecedor aquele que 

pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e 

fizer agravo ao Espírito da graça?Para nós conhecemos aquele que disse: "Minha é a 

vingança, eu retribuirei." E, novamente, "O SENHOR julgará o seu povo. " É uma coisa 

terrível cair nas mãos do Deus vivo. 

Mas lembre-se dos dias passados, em que, depois de ser 

iluminados, suportastes grande combate de aflições, em parte, por 

que está sendo feito um espetáculo público através de injúrias e 

tribulações, e em parte por se tornar participantes com os que 

assim foram tratados. Para você mostrou simpatia para os 

prisioneiros e aceitastes com alegria a apreensão de sua 

propriedade, sabendo que você tem para vós uma possessão 



melhor e quem permanece. Portanto, não jogue fora a sua 

confiança, que tem uma grande recompensa. Porque necessitais 

de paciência, para que, quando você tem feito a vontade de Deus, 

você pode receber o que foi prometido. Pois ainda em bem pouco 

tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo 

viverá da fé; e se ele recuar, a minha alma não tem prazer 

nele. Mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição, 
mas daqueles que crêem para a conservação da alma. (10: 26-39) 

Este capítulo poderia ser intitulado, "A Tragédia de Noções sobre Ele", porque 

lida com aqueles que tinham ouvido o evangelho, havia chegado face-a-face 

com as reivindicações de Cristo, tinha sido associado de alguma forma com a 

sua Igreja, mas tinha ido embora. Eram pessoas cujo coração havia sido 

aquecido em direção ao evangelho de Cristo, que tinha feito um compromisso 

superficial de fé nEle, e se haviam identificado visivelmente com a verdadeira 

igreja. Mas seu entusiasmo foi de arrefecimento e o custo de ser um cristão 

estava ficando muito alta.Eles estavam "ficando mais" o evangelho, e estavam 

em perigo de se tornar apóstata. 

Dos cinco advertências dadas em Hebreus, a única nesta passagem é de longe 

o mais grave e preocupante. Pode ser o mais sério aviso em toda a 

Escritura. Trata-se de apostasia. 

Quando o evangelho de Jesus Cristo é apresentado com um incrédulo, apenas 

duas respostas são possíveis. Depois de ter ouvido as verdades básicas e 

reivindicações de Jesus Cristo, ele quer crer e for salvo ou descrê e torna-se 

apóstata. Apostasia, como veremos, é o pecado de rejeitar o evangelho para o 

qual não há perdão. Um útil Escritura na definição de apostasia é 1 João 2:19, 

que diz: "Saíram de nós, mas não eram dos nossos; porque, se tivessem sido 

dos nossos, teriam permanecido conosco; mas eles saíram , de modo que ele 

pode ser demonstrado que todos eles não são de nós. " 

Sempre houve apóstatas do caminho de Deus. Deuteronômio 13:13 fala de 

"alguns homens inúteis [que] saíram do meio de ti e seduziram os moradores 

da sua cidade, dizendo: 'Vamos servir a outros deuses" (quem você não 

conhecido) "(Deut. ). Estes homens eram os tipos de apóstatas. 

Saul, o primeiro rei de Israel, tornou-se apóstata. O Senhor disse a Samuel: "Eu 

lamento que eu tenha feito Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não 

executou as minhas palavras" (1 Sam. 15:11). Amazias, outro rei, também virou 

apóstata. "Agora surgiu após Amaziah veio de abate os edomitas que trouxe 

consigo os deuses dos filhos de Seir, configurá-los como seus deuses, prostrou-

se diante deles, e queimaram incenso a eles. Então a ira do SENHOR se 

acendeu contra Amazias ... E desde o tempo em que Amazias se afastou após 

o SENHOR eles conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis; 



porém enviaram após ele até Laquis eo mataram ali "(2 Crônicas 25: 14-15. , 

27). 

Apostasia não é nova, nem é a atitude de Deus para com ele. É o mais grave de 

todos os pecados, porque é a forma mais deliberada e intencional de 

incredulidade. Não é um pecado de ignorância, mas de rejeitar verdade 

conhecida. 

Judas Iscariotes é, naturalmente, o apóstata clássico. Nenhuma outra rejeitava 

de Cristo já teve a exposição à verdade de Deus, amor e graça como Judas. Ele 

sabia que o Senhor intimamente. Ele foi um dos doze do círculo íntimo dos 

discípulos de Jesus. Se ele tivesse acreditado, ele teria se tornado um 

apóstolo. Mas ele rejeitou a verdade e tornou-se um apóstata. Sua história é a 

contradição suprema para a desculpa comum ", eu provavelmente iria acreditar 

em Cristo, se eu só tinha um pouco mais de provas, um pouco mais de 

luz." Judas tinha a prova perfeita, a luz perfeita, o exemplo perfeito. Por cerca 

de três anos ele viveu com a Verdade encarnada e Vida encarnado, ainda virou 

as costas para Aquele que é a verdade ea vida. 

A Natureza da Apostasia 

Apostasia é uma intencional apostasia ou retirada, a deserção. Paulo foi 

falsamente acusado por alguns de seus companheiros crentes judeus de usar o 

evangelho para causar outros judeus cristãos "abandonar" (apostatar) os 

ensinamentos de Moisés (Atos 21:21). Paulo fala de uma grande apostasia 

quando ele adverte os tessalonicenses para não ser enganado sobre a vinda do 

Senhor ", pois não virá a menos que venha primeiro a apostasia" (2 Ts 2: 

3.). Jesus está falando claramente da mesma apostasia em Mateus 24: 10- "E 

naquele tempo muitos serão escandalizados, e vai entregar-se um ao outro e se 

odiarão." 

Há pessoas que se deslocam em direção a Cristo, até a borda de salvar 

crença. Eles ouvem Dele e eles são atraídos para Ele. Eles são talvez 

profundamente convicto do pecado e até mesmo fazer uma profissão de fé. Mas 

o seu interesse pelas coisas de Deus começa a diminuir, e as pressões e as 

atrações do mundo distraí-los ainda mais longe, até que eles não têm interesse 

em tudo Eles podem transformar a outra religião ou não religião. Apostasia é 

determinado pelo que você sair, não para onde você vai depois de sair. Depois 

que uma pessoa deixa Deus, faz pouca diferença, onde ele vai então. Nosso 

Senhor estava ilustrando isso na parábola dos solos (Mat. 13: 1-9, 18-23). 

Muitos anos atrás, eu tinha um amigo que muitas vezes foi comigo para 

Pershing Square, em Los Angeles para testemunhar. Ele foi criado na igreja e 

foi membro regular e confiável, mas eu sempre senti que algo estava faltando 

em sua vida. Então, de repente, eu não vê-lo mais.Cerca de três anos depois, 



encontrei um amigo em comum e perguntou se ela sabia o que tinha acontecido 

com ele. "Oh, ele é um ateu agora", foi a resposta. "Ele não acredita mais em 

Deus. Ele aceitou a situação ética, e vê tudo como amoral. Ele não acredita que 

qualquer coisa é boa nem má em si mesma." Aparentemente, ele teve o 

suficiente de Deus, e simplesmente virou as costas. 

O apóstolo Paulo disse que a apostasia vai ser uma característica dos últimos 

dias. "O Espírito diz expressamente que, nos últimos tempos, alguns 

apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas de 

demônios, por meio da hipocrisia de mentirosos marcados a ferro em sua 

própria consciência, como com um ferro em brasa" (1 Tim. 4 : 1-2). No fim dos 

tempos, os tempos em que eu acredito que estamos vivendo agora, a apostasia 

se tornará cada vez pior. 

Características da Apostasia 

Para se continuarmos a pecar deliberAdãoente depois de receber 

o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos 

pecados. (10:26) 

Aqui é, possivelmente, a definição bíblica mais clara e concisa de 

apostasy- conhecimento de recepção da verdade, ou seja, o evangelho, 

mas voluntariamente permanecer em pecado. Um apóstata tem visto e ouvido 

a verdade, ele sabe-o bem, mas ele voluntariamente rejeita. 

Apostasia tem duas características principais: o conhecimento da verdade do 

evangelho e rejeição voluntária do mesmo. 

A verdade é conhecido e reconhecido 

Cada apóstata é um descrente, mas nem todo incrédulo é um apóstata. Muitas 

pessoas nunca tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho, ainda que 

parcialmente. Eles são pecadores e, é claro, não crer em Cristo, porque eles 

nunca ouviram falar dele ou de suas reivindicações. Um apóstata, no entanto, 

está bem familiarizado com o evangelho. Ele sabe mais do que suficiente para 

ser salvo. 

A língua grega tem duas palavras principais que podem ser traduzidas como 

"conhecimento". gnose tem a ver com o conhecimento comum, e no Novo 

Testamento é usado frequentemente para o conhecimento espiritual 

geral. Mas epignosis , a palavra usada no versículo 26, denota total 

conhecimento, compreensão e discernimento. Em outras palavras, as pessoas 

descritas aqui são aqueles que têm muito mais que um conhecimento de 

passagem com o evangelho. Eles sabem muito bem. Um apóstata tem todas as 

informações. Ele não tem nada intelectualmente.Ele tem epignosis . Ele está 



entre os que têm "uma vez foram iluminados, ... provaram o dom celestial", e 

até "se fizeram participantes do Espírito Santo" (Heb. 6: 4). 

Um apóstata podem ser criados apenas à luz brilhante de proximidade com 

Cristo. Apostates não são feitas na ausência, mas na presença, de Cristo. Eles 

são criados quase sem exceção, dentro da igreja, mesmo no meio do povo de 

Deus. É possível que uma pessoa a ler a Bíblia por conta própria, para ver o 

evangelho de forma clara, e, em seguida, rejeitá-la-além de associação direta 

com os cristãos. Mas, em geral, os apóstatas vêm de dentro da igreja. 

A verdade é rejeitada 

Eventualmente, por vezes, mesmo após anos de fingimento e auto-engano, o 

incrédulo que age como um crente, finalmente, cai fora. Ele dá-se, perde o 

interesse, e segue seu próprio caminho. Ele volta a pecar deliberAdãoente , 

com não mais em conta para o caminho do Senhor ou o povo do Senhor. Para 

saber o caminho de Deus, para estudar sobre o assunto e ouvir sobre isso, para 

identificar com os crentes, e depois dar a volta é tornar-se apóstata. O processo 

de afastamento pode ser gradual, mas em algum momento é feita uma decisão 

consciente de deixar o caminho de Deus, e rejeitar a graça salvadora do Senhor 

Jesus Cristo. 

Intencionalmente ( hekousiōs ) carrega a idéia de intenção deliberada que é 

habitual. A referência aqui não é para os pecados de ignorância ou fraqueza, 

mas para aqueles que são planejadas, determinado, feito com premeditação. A 

diferença entre os pecados de ignorância e pecando voluntariamente é muito 

parecido com a diferença entre homicídio culposo e homicídio em primeiro 

grau. Hekousiōs é habitual. Ele não só é deliberada, mas é uma forma 

consagrada de pensar e acreditar. É a renúncia permanente do evangelho, o 

abandono permanente da graça de Deus. 

Um crente pode, por vezes cair em pecado e desviar de intimidade com o Senhor 

e com o seu povo. Mas, a menos que o Senhor corrige-lo e leva-lo para o céu, 

ele vai voltar. Ele será muito sob convicção de ficar longe 

permanentemente. Nesse meio tempo, ele vai ser roubado de alegria e de paz e 

de muitas outras bênçãos. 

Nem sempre podemos determinar quem é apóstata e que é rebelde, e não 

devemos tentar. Nós não somos capazes de distinguir entre um crente carnal 

desobedientes e um incrédulo apóstata. Isso é negócio do Senhor. Mas existe 

uma diferença entre os dois, uma diferença muito grande. A preocupação de 

uma pessoa deve ser, antes de tudo que ele mesmo é um verdadeiro crente (2 

Cor. 13: 5) e, em seguida, que ele é um crente fiel. Há muitas chamadas para o 

auto-exame, no Novo Testamento. Cada vez que um crente vem a mesa do 

Senhor, ele enfrenta a realidade ou irrealidade da sua salvação. 



Paulo faz a distinção entre apóstatas e desobedientes, cristãos carnais em sua 

segunda carta a Timóteo. "Se o negarmos, Ele também nos negará", porque 

seremos apóstata e de bom grado não terão parte nEle. Mas, "Se somos infiéis, 

Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo" (2 Timóteo 2: 12-

13.). Se um crente fica aquém de sua fidelidade ao Senhor, o Senhor ainda não 

falhará em Sua fidelidade para o crente, pois Ele prometeu nunca nos deixar 

ir. "Ele não pode negar a si mesmo," por falha em sua fidelidade, não importa 

o que o seu povo fazer. Um cristão pode tornar-se fraco na fé e desobediente, 

que é ruim o suficiente. Mas isso não é negar o Senhor, que é a apostasia. O 

apóstata habitualmente continua a não acreditar e habitualmente continua a 

pecar. João nos diz que "Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, 

porque a sua semente permanece nele; e não pode pecar, porque é nascido de 

Deus" (1 João 3: 9). 

As duas principais características da apostasia, então, são um conhecimento 

suficiente do evangelho para ser salvo e negação deliberada e habitual de Deus, 

apesar de este conhecimento. 

Causas da Apostasia 

Mas por que uma pessoa que conhece o evangelho, tem visto a luz, tem mesmo 

experimentado muitas das bênçãos do Espírito Santo, nunca rejeitar tão 

maravilhoso um presente? O que leva as pessoas a fazer isso? Em certo sentido, 

há sempre apenas uma causa, a incredulidade deliberada. Seguindo nossas 

próprias vontades muitas vezes não tem razão, exceto que este é o que 

nós queremos fazer. Mas em outro sentido, há uma série de coisas que 

influenciam fortemente uma pessoa a abandonar a Deus, que estimulam a sua 

vontade para negar o seu Criador. 

Perseguição 

O que pode dirigir um crente mais perto do Senhor provavelmente irá conduzir 

um incrédulo ainda mais Dele. Sempre que a igreja tem sido perseguida, os fiéis 

têm se tornado mais forte, espiritual e moralmente. Por outro lado, a 

perseguição continuou impulsiona incrédulos longe da igreja e do contato com 

as coisas de Deus. Eles não têm a força ou o desejo de pagar um preço alto por 

algo que significa muito para eles. As palavras são baratas; perseguição não 

é. Tempos difíceis não são para o incrédulo obstinado que está simplesmente 

usando a igreja para o negócio, ou social, ou outras razões pessoais, ou que 

podem ter sido criado na igreja e nunca simplesmente saído do hábito de 

assistir. A perseguição, às vezes tão leve como uma crítica, é geralmente 

suficiente para quebrar esse hábito. 

Quando a perseguição é grave, o apóstata, não só vai deixar a igreja, mas, 

muitas vezes, juntar-se aos perseguidores. "Então vos hão de entregar para 



serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por 

causa do meu nome. E naquele tempo muitos serão escandalizados, e vai 

entregar-se um ao outro e odiar uns aos outros" (Matt. 24: 9-10). Alguns 

apóstatas não só se afastar da igreja, mas se voltar contra ele. 

Falsos mestres 

Os falsos mestres também causam a sua quota de apostasia. Na mesma 

passagem em Mateus, Jesus diz: "E surgirão muitos falsos profetas se 

levantarão, e enganarão a muitos" (Mat. 24:11). Perseguição assusta incrédulos 

para longe da verdade, ao passo que os falsos mestres seduzi-los para longe. O 

ensino falso pode, e faz, fazer um monte de danos até mesmo para o próprio 

povo de Deus. Ele pode confundir e desencorajar e corrupto qualquer crente ou 

grupo de crentes muito imaturo para reconhecer e lidar com as falsidades ou 

muito pecaminosas de resistir a eles. Mas um verdadeiro crente nunca será 

levado a negar o Senhor por causa do falso ensino, não importa como 

antibíblica e persuasiva que é. Os verdadeiros crentes podem negar algumas 

verdades bíblicas por causa de falsos ensinamentos, mas o falso ensino única 

pessoa fará com que negar o Senhor é uma pessoa que nunca lhe 

pertencia. Quando os incrédulos se "farto" com o evangelho, eles geralmente 

pode encontrar alguém que irá alimentar-lhes algo mais palatável para a sua 

natureza pecaminosa. "Eles não suportarão a sã doutrina; mas querendo ter 

comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias 

concupiscências" (2 Tim 4: 3.). 

Tentação 

Apostasia é por vezes desencadeada pela tentação. As coisas deste mundo se 

tornar mais atraente e mais influente do que as coisas de Deus. Estes apóstatas 

são ouvintes "solo rochoso" (Lucas 8:13), que são atraídos para o evangelho 

por um tempo, mas que são tentados longe de todo o esforço. Se a tentação é 

sob a forma de muitos pequenos durante um longo período de tempo ou de uma 

muito forte que vem de repente, eles não têm os recursos ou a vontade de 

resistir. Demas, possivelmente, era uma dessas pessoas. "Tendo amado o 

mundo presente", ele pode ter abandonado o Senhor, assim como Paulo (2 Tim. 

4:10). 

Negligência 

Talvez a causa mais triste de apostasia é negligência. Uma pessoa pode adiar a 

decisão por Cristo tanto tempo que ele perde a oportunidade. Não decidir por 

Cristo é decidir contra Ele. Essa pessoa nunca pode perseguir crentes. Ele pode 

não publicamente, ou mesmo conscientemente, negar a Cristo. Mas, resistindo 

continuamente o evangelho de Cristo, ele toma sua posição à parte Dele e está 

em perigo de negligenciar o seu caminho para a apostasia. "Como escaparemos 



nós, se negligenciarmos tão grande salvação?" (Heb. 2: 3). Para fazer com que 

nenhuma decisão positiva para Cristo é decidir contra Ele. 

Apegando-se ao Velho 

Holding sobre a antiga religião, ou simplesmente o velho estilo de vida, pode, 

eventualmente, levar uma pessoa a apostatar. Muitos dos judeus incrédulos 

abordadas no livro de Hebreus estavam muito esse perigo. Sua religião não só 

não lhes traria a salvação, mas tornou-se uma barreira para a salvação. A 

religião falsa pode tornar-se tão habitual, uma parte muito importante do nosso 

modo de pensar e de viver, que a desistir parece impensável. Seria como cortar 

parte do nosso corpo, a nossa própria vida. Jesus sabia o quão difícil tal ruptura 

com as velhas formas pode ser, mas advertiu: "Se o teu olho direito te faz 

tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; pois é melhor para você que uma das partes 

do seu corpo perecer, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno "(Mat. 

5:29). A tradição religiosa tem sido uma das maiores barreiras para o evangelho 

e um dos colaboradores mais importantes para a apostasia. 

Abandonando Cristão Comunhão 

Outra causa de apostasia está abandonando a comunhão cristã, que o escritor já 

mencionado (10:25). O melhor lugar para uma forte influência para Cristo é 

estar na companhia de crentes. E, especialmente uma vez que ele tenha sido 

exposto à verdade do evangelho, o pior lugar que ele pode ser é longe de 

verdadeiros crentes. 

Os resultados da apostasia 

Para se continuarmos a pecar deliberAdãoente depois de receber o conhecimento da 

verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa terrível de 

julgamento, e a fúria de um fogo que consumirá os adversários. Qualquer pessoa que tenha 

anulado a Lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três 

testemunhas. Quanto maior castigo que você acha que ele será julgado merecedor aquele que 

pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e 

fizer agravo ao Espírito da graça?Para nós conhecemos aquele que disse: "Minha é a 

vingança, eu retribuirei." E, novamente, "O SENHOR julgará o seu povo. " É uma coisa 

terrível cair nas mãos do Deus vivo. (10: 26-31) 

Nenhum sacrifício para o pecado permanece 

O primeiro resultado da apostasia é que o apóstata não tem mais 

um sacrifício que pode expiar seus pecados . Ele é, portanto, além da 

salvação. O único sacrifício que pode trazer uma pessoa na presença de Deus é 

o sacrifício do sangue de Cristo na Nova Aliança. Se o sacrifício de Cristo é 

rejeitado, então toda a esperança de salvação é perdida. Opportunity está 

desaparecido, a esperança se foi, a vida eterna está desaparecido. Além de 

Cristo, tudo vale a pena ter se foi. Os antigos sacrifícios, repetidas do judaísmo 



em breve iria ser interrompido. Eles foram ineficazes, de qualquer maneira. O 

único sacrifício eficaz já foi feita, e será feito apenas uma vez. Para afastar-se 

voluntariamente a partir deste sacrifício não deixa sacrifício; deixa apenas o 

pecado, a pena para o que é a morte eterna. 

Traz maior julgamento 

Mas uma certa expectativa terrível de julgamento, e a fúria de um 

fogo que consumirá os adversários. (10:27) 

O segundo resultado da apostasia é maior julgamento . Quanto maior o pecado 

maior é o julgamento. Desde a apostasia é o pior pecado, ele terá o pior 

julgamento. Deus vê o que sabe a verdade e vai embora como um inimigo, um 

adversário cujo julgamento é certo e aterrorizante. 

Pouco antes de Jesus expulsou os demônios para fora dos dois homens 

Gadarene, os demônios gritou-lhe: "O que temos a ver com você, Filho de 

Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?" (Mat. 8:29). Eles estavam 

bem conscientes de que o seu julgamento final de tormento estava chegando, 

que era certo, e tinham medo de que Jesus estava indo para trazê-lo mais 

cedo. Os demônios sabem, melhor do que muitos cristãos professos parecem 

saber, que o julgamento de Deus sobre seus inimigos é inevitável, e a fúria de 

um incêndio Dele está consumindo. 

Tão certo como o julgamento dos demônios é o julgamento de todos os que dão 

as costas para Jesus Cristo. Ao explicar a parábola do joio, Jesus disse aos seus 

discípulos: 

O joio são os filhos do maligno; o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é 

o fim dos tempos; e os ceifeiros são os anjos. Portanto, assim como o joio é 

colhido e queimado no fogo, assim será ele no final da época. O Filho do 

Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu Reino todos os obstáculos, 

e aqueles que cometem a iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo; naquele 

lugar lá, ele deve choro e ranger de dentes. (Mat. 13:38, 42) 

Alguns momentos depois, Jesus contou outra parábola com o mesmo ponto: o 

fim dos tempos vai ver a separação dos crentes e não crentes, os crentes para o 

céu e os incrédulos para o inferno. "Por isso, será no final da época, os anjos 

virão, e tirar os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo; ali 

haverá choro e ranger de dentes" (Mat. 13: 49-50). 

Paulo dá avisos semelhantes de julgamento, incluindo este em sua segunda carta 

aos Tessalonicenses: 

O Senhor Jesus será revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de 

fogo, causando a retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não 



obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de 

destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. (2 

Tessalonicenses 1:. 7, 9) 

Não há nada no Velho Testamento para comparar em termos de gravidade para 

o julgamento descrito no Novo. As pessoas muitas vezes pensam do Antigo 

Testamento como mostrando um Deus julgador severo, enquanto o New mostra 

um de misericórdia e compaixão. Mas a misericórdia de Deus e Sua ira são 

claramente revelado em ambos os testamentos. É verdade que temos uma visão 

mais completa e bonita da graça e do amor de Deus no Novo Testamento; mas 

também temos aqui um quadro mais completo e terrível da sua ira. 

Graus de pecado e do juízo 

Qualquer pessoa que tenha anulado a Lei de Moisés, morre sem 

misericórdia, só pela palavra de duas ou três 

testemunhas. Quanto maior castigo que você acha que ele vai 

merecer que tenha pisado o Filho de Deus, e tiver por profano o 

sangue da aliança com o qual foi santificado, e fizer agravo ao 
Espírito da graça? (10: 28-29) 

Jesus disse a Pilatos: "Aquele que me entregou a ti, maior pecado" (João 

19:11). O pecado de Judas foi maior do que Pilatos. Ambos foram incrédulos, 

mas Judas era um apóstata. Ele tinha luz e evidência muito além do que Pilatos 

tinha, e era, portanto, muito mais culpado em trair Cristo. 

Jesus também deixou claro que o julgamento, como a culpa, é proporcional ao 

pecado. "Esse escravo que soube a vontade do seu senhor e não se preparar ou 

agir de acordo com sua vontade, será punido com muitos açoites, mas o único 

que não sabia, e atos cometidos dignos de uma flagelação, vai receber, mas 

poucos" (Lucas 12: 47-48). 

O ensino da punição não é tão clara no Antigo Testamento, mas também não é 

o ensinamento sobre a salvação. A pessoa que pecou sob a Antiga Aliança era 

culpado e merecedor de castigo. Todo judeu sabia da gravidade da transgressão 

da lei mosaica. Se tal desobediência foi afirmado pelas testemunhas adequadas, 

a pena era a morte. Mas o pior criminoso em que a idade não se pode comparar 

com a pessoa que ouviu o evangelho de Jesus Cristo e ainda rejeita. Essas 

pessoas vão encontrar-se na seção Judas do inferno, resistindo castigo mais 

severo . 

Longe de ser mais tolerante do pecado hoje, Deus é menos tolerante, porque os 

homens têm agora incomensuravelmente mais luz. "Tendo em conta os tempos 

da ignorância, Deus está agora declarando aos homens que todos em todos os 

lugares devem se arrepender, porque fixou um dia em que há de julgar o mundo 



com justiça, por meio de um homem que ele designou, tendo equipado prova a 

todos os homens por ressuscitando-o dentre os mortos "(Atos 17: 30-31). 

Rejeição de Deus 

Quanto maior castigo que você acha que ele será julgado merecedor aquele que pisar o 

Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e fizer 

agravo ao Espírito da graça? (10:29) 

Apóstatas Rejeitar o Pai 

Apostasia envolve rejeição total da divindade-o Pai, o Filho eo Espírito 

Santo. Assim como a aceitar o Filho é aceitar o Pai, de modo a rejeitar o Filho 

é rejeitar o Pai. "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo", disse Deus 

(Mat. 3:17). Paulo nos diz que "Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome 

que está acima de todo nome" (Fil. 2: 9). O Filho eo Pai são um (João 10:30), e 

não é possível rejeitar um sem também rejeitar o outro. Portanto, para pisar aos 

pés o Filho de Deus é o mesmo que pisoteiam o Pai. E para rejeitar o Filho é a 

rejeitar o Espírito Santo. 

Para ter pisado significa ter desprezado, ter contado como inútil. A pessoa que 

vê uma moeda na calçada pode pensar que é uma lesma e caminhar por ela ou 

talvez chuta na sarjeta. Ele não se deu ao trabalho de buscá-lo e examiná-

lo. Algumas pessoas caminham por Cristo e acho que Ele não é nada. Eles vê-

lo claramente, e ter chegado perto o suficiente para examiná-lo com cuidado se 

eles tivessem escolhido. Mas eles contam-Lo como sem valor, e ir em seu 

caminho. É uma coisa terrível e condenável para contar como inútil Aquele que 

o Pai declarou ser de valor infinito. 

Apóstatas Rejeitar o Filho 

Eu acredito que a frase pela qual ele foi santificado refere-se a Cristo. Ele não 

pode se referir ao apóstata que está sobre o sangue como impura , porque ele 

quase não é santificado. A referência, portanto, deve ser o de Cristo. Em Sua 

oração sacerdotal, Jesus falou de Sua santificando a si mesmo por causa 

daqueles que acreditaram nele (João 17:19). Ele pôs de parte a Deus, assim 

como Ele nos santifica, pelo sangue da aliança , derramado no Calvário. O 

apóstata conta esse sacrifício como impuros, desprezado, sem valor. Ao fazê-

lo, ele rejeitou a segunda Pessoa da Santíssima Trindade, cujo sangue foi 

derramado muito para ele. 

O apóstata respeita o sangue de Cristo, como de sangue comum, assim como o 

de qualquer outra pessoa. Aquilo que custou a Deus o seu Filho, e que custou 

ao Filho a agonia de se tornar pecado por nós, é contado como inútil. Aquilo 

que é de valor infinito, ele conta como sem valor. 



Apóstatas Rejeitar o Espírito Santo 

O homem que foi levado pelo Espírito da graça no trabalho preSalvação de 

redenção e foi energizada por ele em direção ao arrependimento (João 16: 8-

11), insulta o Espírito, rodando a partir de Cristo. Ele rejeita a obra da graça de 

preparação feito pelo Espírito no seu coração, e isso é apostasia. 

Ao pisar aos pés o Filho de Deus, que rejeita a Deus, o Pai. Por quanto ao sangue 

da aliança como impuros, ele rejeita o Filho. Por insultar o líder gentil, graciosa 

do Espírito, ele rejeita o Espírito. Não admira que ele merece uma punição 

muito severa. 

Para nós conhecemos aquele que disse: "Minha é a vingança, eu 

retribuirei." E, novamente, "O SENHOR julgará o seu povo. " É 
uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. (10: 30-31) 

Deus é longânimo, e paciente, e amoroso, e infinitamente misericordioso, não 

querendo que ninguém pereça (2 Pe. 3: 9). Mas para aquele que vira as costas 

para a graça de Deus, não há nada que Deus pode oferecer ou fazer por 

ele. Apenas julgamento continua. 

As Medidas que impeçam Apostasia 

Dentro deste aviso grave, é um apelo amoroso e sério para não cair. Os quase-

crentes judeus são orientados a fazer duas coisas que impedirão sua apóstata se 

tornando e levá-los em plena convicção. Eles são orientados a olhar para trás 

sobre o que tinha experimentado e olhar para a frente as recompensas que seria 

deles se realizou sobre o que haviam aprendido de Cristo. 

Lembre-se de seu sofrimento e seu serviço 

Mas lembre-se dos dias passados, em que, depois de ser 

iluminados, suportastes grande combate de aflições, em parte, por 

que está sendo feito um espetáculo público através de injúrias e 

tribulações, e em parte por se tornar participantes com os que 

assim foram tratados. Para você mostrou simpatia para os 

prisioneiros e aceitastes com alegria a apreensão de sua 

propriedade, sabendo que você tem para vós uma possessão 

melhor e quem permanece. (10: 32-34) 

O escritor, obviamente, sabia aqueles a quem ele estava escrevendo, ou pelo 

menos sabia muita coisa sobre eles. Ele estava ciente de seu profundo 

envolvimento na igreja. Eles estavam tão estreitamente identificado com 

cristãos ( tornando-se partícipes ) que eles ainda 

experientesofrimento , injúrias e tribulações por causa disso. Para o mundo, 

e, certamente, para os seus companheiros judeus na sinagoga, eles já eram 



cristãos. Eles não eram crentes, mas já havia sofrido por ser crentes 

considerados. E neste ponto que muita perseguição ainda não tinha expulsado. 

É possível até mesmo para um incrédulo a ter uma espécie de "primeiro amor" 

por Cristo. Ao ouvir do amor de Cristo, das suas promessas e ensinamentos, de 

suas grandes obras e graciosidade, é fácil de ser fortemente atraídos a Ele 

intelectual e emocionalmente. Se Ele é aprendido de em uma comunidade de 

crentes que é cuidar e amar, a atração é ainda mais forte. 

Os judeus incrédulos abordados nesta passagem foram tão atraídos. Eles ainda 

não tinham confiança no evangelho, mas nem foram eles vergonha disso. Eles 

tinham sido um tanto ridicularizado, perseguido e teve bens apreendidos por 

causa de sua associação com os cristãos. Mas a associação parecia vale a pena 

o sacrifício, para que esses problemas ainda não tinha os levou a afastar-se. Eles 

não exteriormente desculpas por ou comprometer a sua posição por Cristo, o 

que lhes custou caro. 

Esses judeus eram intelectualmente esclarecida . Eles sabiam que todos os 

princípios do evangelho. Mas isso foi há substituto para a própria fé. Eles foram 

bem no seu caminho para acreditar, mas eles não haviam acreditado. Então, eles 

são orientados a pensar em quão longe eles já haviam chegado, e que já tinha 

sofrido, e para completar o processo, colocando a sua plena confiança em Jesus 

Cristo. Eles dizem-nos, com efeito, "Lembre-se cuidadosamente todas as 

experiências que teve na aprendizagem de Cristo e em confraternizando com o 

Seu povo. Que terrível seria a cair para trás agora, quando você está tão perto. 

Você não deve desistir agora . Que terrível se, depois de tudo que você aprendeu 

do evangelho e tudo que você tem sofrido e sacrificados para o evangelho, você 

não iria receber a verdadeira bênção da vida evangélica-eterno. Vocês 

mostraram grande respeito por Cristo e pelo Seu grande amor pessoas. Agora, 

colocar a sua confiança em Cristo, de modo que você pode se tornar um de Seu 

povo. " Como a semente em terreno pedregoso, que tinha resistido a um grau, 

mas, como a perseguição aumentou eles ficariam ofendidos e cair fora (cf. Mt 

13: 20-21.). 

Lembre-se ( anamimnēskō ) significa mais do que simplesmente para 

recordar. Isso significa pensar com cuidado para trás, para reconstruir em sua 

mente. A idéia é que esses irmãos judeus, que estavam tão perto de salvação, 

deve, a verdade-a-verdade e caso-a-caso, olhar para trás sobre o que aprenderam 

e sobre o que tinha experimentado por causa do evangelho de Jesus Cristo. Este 

seria um forte elemento dissuasor para a apostasia e um forte incentivo para a 

crença. 

Eles tinham a perspectiva de uma possessão melhor e outra permanente. Eles 

tinham desistido de muitas coisas em reputação do mundo, amigos, posses-para 

o que eles podiam ver eram as melhores coisas da Nova Aliança. Mas desde 



que eles não tinham totalmente confiável no Cristo da Nova Aliança, que 

estavam em perigo de cair de volta para a descrença completa, a partir da qual 

eles nunca poderia voltar. Eles tinham aprendido muito e experiente demais 

para ter qualquer desculpa deixou por não acreditar, e assim foram instados 

suavemente, mas com força para percorrer todo o caminho para a salvação antes 

de se tornar tarde demais. 

Aguardamos a sua Recompensas 

Portanto, não jogue fora a sua confiança, que tem uma grande 

recompensa. Porque necessitais de paciência, para que, quando 

você tem feito a vontade de Deus, você pode receber o que foi 

prometido. (10: 35-36) 

O segundo elemento dissuasor para a apostasia é a perspectiva de as 

recompensas para aqueles que acreditam. "Você sabe o que as promessas são", 

eles dizem. "Você sabe o quão maravilhoso e inigualável e como eles são 

superiores, e você sabe que Cristo será fiel em cumpri-las. Não deixe que a sua 

confiança vacilar agora. Reivindique as promessas. Fixe as recompensas. Olhe 

para trás e lembrar o quão maravilhoso ele uma vez parecia, e olhar em frente 

à forma como ainda mais maravilhoso que vai ser ". 

Eles precisavam de resistência e paciência para evitar que suas circunstâncias 

atuais de levando-os a voltar para trás. Sua iluminação no evangelho e seu 

sofrimento e perseguição e perda por associação para o exterior com os crentes 

não foram projetados para nada. Sua confiança não foi em vão, mas não foi o 

suficiente. Eles não tinham feito a vontade de Deus totalmente, porque não 

tinha confiança em Seu Filho totalmente. E até então, não podiam receber o 

que foi prometido. Eles sabiam que as promessas, regozijou-se nas promessas, 

e até mesmo havia sofrido pelas promessas. Mas eles não tinham recebido as 

promessas. A igreja ainda está cheio de pessoas como esta. É o lado negativo 

de Mateus 7: 22-23: "Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, Senhor, não 

profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E 

em teu nome não fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi: 'Nunca vos 

conheci; afastar mim, vós que praticais a iniquidade. " 

Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá, e não 

tardará. Mas o meu justo viverá da fé; e se ele recuar, a minha 

alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que 

recuam para a perdição, mas daqueles que crêem para a 
conservação da alma. (10: 37-39) 

O sofrimento que pode suportar não duraria para sempre, mas a sua salvação 

em Jesus Cristo faria. O Senhor estaria vindo para definir Seu direito mundo, e 

Ele não tardará. No entretanto, o caminho para se tornar justo é por fé e da 

forma como o justo vive pela fé. Do lado humano, a fé é a base da vida espiritual 

e de vida espiritual. O conhecimento do evangelho é essencial. Sofrimento para 



o evangelho é possível. Servir ao próximo, especialmente o povo de Deus, em 

nome do evangelho é bom. Mas só a fé vai trazer a salvação ea conservação 

da alma. 

O fim de advertência e apelo com uma nota positiva e esperançosa. O escritor 

parece confiante de que alguns daqueles a quem ele está apelando vai realmente 

acreditar-tanto assim, de fato, que ele já se identifica com eles e os outros 

crentes verdadeiros . Nós não somos daqueles que recuam para a perdição . 

 

25. O que é a fé ? (Hebreus 11: 1-3) 

Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de 

fatos que se não vêem. Porque por ela os homens de idade obteve 

a aprovação. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela 

palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é 
aparente. (11: 1-3) 

"Salão dos santos da Fame", "Os Heróis da Fé", "A Honra dos santos do Velho 

Testamento", "A Abadia de Westminster das Escrituras", e "O Capítulo da Fé" 

são apenas alguns dos títulos que têm sido dado a Hebreus 11. Este capítulo 

trata da primazia e excelência da fé, e se encaixa perfeitamente no fluxo da 

epístola, que o novo é melhor do que o antigo. 

Judeus do primeiro século viu tudo como uma questão de obras. Mesmo depois 

de ser mostrado as verdades básicas da Nova Aliança, a tendência era para eles 

para tentar encaixar esses novos princípios para o molde de obras justiça. 

Na época de Cristo, o judaísmo não era mais o sistema de sobrenatural que Deus 

tinha dado originalmente. Ela havia sido torcido em um sistema de obras, com 

todos os tipos de exigências legalistas. Era um sistema de auto-esforço, a auto-

salvação, e de auto-glorificação. Estava longe de ser o sistema de fé que Deus 

lhe havia dado. Em muitos aspectos, era um culto religioso construído sobre a 

ética. (E até mesmo o Judaísmo divinamente ordenado foi falsificada sem o seu 

cumprimento em Cristo.) 

Como todos os sistemas de obras, foi desprezado por Deus, especialmente 

porque era uma corruptela do verdadeiro sistema Ele tinha dado. Deus nunca 

redimiu homem pelas obras, mas sempre pela fé (cf. Hab 2: 4.). Como este 

capítulo deixa claro, desde o tempo de Adão na fé, Deus honrou, não pelas 

obras. Obras foram sempre comandou como um subproduto da fé, nunca como 

um meio de salvação. Deus não tolera qualquer sistema ético auto-imposta 

como um meio de chegar a ele. 



Este tema da fé se conecta com o capítulo 10, onde o escritor já apresentou o 

princípio da salvação pela fé, de que os santos nomeados no capítulo 11 são 

exemplos. Ele citou Habacuque, um profeta judeu, reforçando a verdade de que 

este foi o princípio da redenção que Deus havia sempre honrado. "Mas o meu 

justo viverá pela fé" (Hb 10:38; Hab. 2: 4.). A fé é o caminho para a vida, ea fé 

é a maneira de viver. Nunca houve qualquer outra forma. 

Esses judeus que ouviram os argumentos poderosos para a superioridade da 

Nova Aliança ao longo do Velho estão sendo informados de que, no que diz 

respeito à fé, as duas alianças são os mesmos. Ou seja, o princípio da fé não se 

originou com a Nova Aliança. Ele também era ativo no Velho. Na verdade, ele 

estava ativo o homem momento caiu e precisava de um caminho de volta para 

Deus. Originou-se mesmo antes de a terra começou. Uma vez que Deus nos 

escolheu em Cristo "antes da fundação do mundo" (Ef. 1: 4), e uma vez que a 

única maneira que Deus nos aceita em Cristo é pela nossa fé, então Deus a 

salvação, obviamente, estabelecida pela fé naquele momento. O caminho de 

volta para Deus, na medida em que parte do homem está em causa, é pela fé, 

sempre foi pela fé e somente pela fé. 

Entre a declaração de princípios da fé e da longa lista de homens do Antigo 

Testamento e mulheres que ilustrados, é uma breve definição dessa fé. 

A natureza da fé 

Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de 

fatos que se não vêem. (11: 1) 

Em uma forma de os antigos poetas hebreu usava muitas vezes, o escritor 

manifesta a sua definição de fé em duas frases paralelas e quase idênticos. Não 

é uma definição teológica completo, mas um enfatizando certas características 

básicas da fé, que são importantes para a compreensão da mensagem, o escritor 

está tentando passar. 

A certeza das coisas que se esperam 

No Antigo Testamento vezes, homens e mulheres tinham de descansar nas 

promessas de Deus. Deus lhes havia dito de uma vinda do Messias, um 

Libertador que iria tirar o pecado. Ele disse-lhes que um dia todos Israel seria 

feita limpo e ser governado por este justo Messias. Fiel de Deus acreditou nas 

promessas de Deus, como incompleta e vaga como muitas dessas promessas 

eram. Eles não têm uma grande quantidade de luz específica, pelos padrões do 

Novo Testamento, mas eles sabiam que era a luz de Deus, e colocar a sua plena 

confiança e esperança nele. 



Isso é o que é a fé. A fé é viver em uma esperança que é tão real que dá 

absoluta garantia . As promessas feitas aos santos do Antigo Testamento eram 

tão real para eles, porque eles acreditavam que Deus, para que eles basearam 

suas vidas sobre eles. Todas as promessas do Antigo Testamento relacionadas 

com o futuro, para muitos crentes, em um futuro distante. Mas os fiéis entre o 

povo de Deus agiu como se estivessem no tempo presente. Eles simplesmente 

tomou Deus em Sua palavra e viveu nessa base. Eles eram pessoas de fé, ea fé 

deu a garantia e substância presente para o que estava ainda no futuro. 

A fé não é uma saudade melancólica de que algo pode vir a acontecer em um 

futuro incerto. A verdadeira fé é uma certeza absoluta, muitas vezes de coisas 

que o mundo considera irreal e impossível. A esperança cristã é a crença em 

Deus contra a crença no mundo, não no improvável contra o acaso. Se 

seguirmos a Deus, cuja voz audível nunca ouvimos e acreditamos em um Cristo 

cujo rosto nunca vimos, podemos fazê-lo porque a nossa fé tem uma realidade, 

uma substância, uma garantia de que é inabalável. Ao fazer isso, Jesus disse, 

estamos especialmente abençoado (João 20:29). 

Moisés considerado "a reprovação de Cristo [Messias] maiores riquezas do que 

os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa" (Hb. 11:26). Moisés 

tomou uma posição sobre a esperança messiânica, e deixando todos os bens 

materiais que ele pudesse tocar e ver um Messias que não viria à Terra para 

mais de 1400 anos. 

Sadraque, Mesaque e Abede-Nego foram confrontados com a escolha de 

obedecer Nabucodonosor, a quem eles podiam ver muito bem, ou Deus, a quem 

eles nunca tinham visto. Sem hesitar, eles escolheram para obedecer a 

Deus. Resposta natural do homem é a confiar em seus sentidos físicos, para 

colocar a sua fé nas coisas que ele pode ver, ouvir, saborear e sentir. Mas o 

homem de Deus põe sua confiança em algo mais durável e confiável do que 

qualquer coisa que ele nunca vai experimentar com seus sentidos. Senses pode 

mentir; Deus não pode mentir (Tito 1: 2). 

O filósofo Epicuro, que viveu centenas de anos antes de Cristo, disse o chefe 

final da vida é o prazer. Mas ele não era um hedonista, como muitas pessoas 

pensam. Ele estava falando de prazer no longo prazer-view final, não imediato 

gratificação, temporária. Ele declarou que devemos buscar o que, no final, vai 

trazer mais satisfação. Entendida no caminho certo, este também deve ser o 

objetivo do cristão. 

Os cristãos não são masoquistas. Muito pelo contrário, vivemos para o prazer 

final e permanente. Vivemos na certeza de que qualquer que seja desconforto 

ou dor que pode ter de suportar por causa de Cristo na terra, será mais do que 

ser compensada por uma eternidade de felicidade sem fim, de prazer não 

podemos imaginar agora. 



A palavra grega hupostasis , traduzida aqui como garantia , aparece duas 

outras vezes em Hebreus. Em 1: 3 que é traduzida como "expressão exata", 

falando da semelhança de Cristo de Deus, e em 3:14 ele é processado "garantia", 

como em 11: 1. O termo refere-se a essência, o conteúdo real, a realidade, em 

oposição à mera aparência. A fé, então, fornece a terra firme em que nós 

estamos, esperando o cumprimento da promessa de Deus. Longe de ser 

nebuloso e incerto, a fé é a mais sólida convicção possível. A fé é o presente 

essência de uma realidade futura. 

Os santos do Antigo Testamento "morreram na fé, sem receber as promessas, 

mas ... bem-vindos-los à distância" (Heb. 11:13). Eles viram o cumprimento da 

promessa de Deus com os olhos da fé, que, quando se está em Deus, tem 

incomensuravelmente melhor visão do que o melhor dos olhos físicos. Eles 

manteve a promessa como a realidade última de suas vidas, como a coisa mais 

certa de sua existência. 

A condenação das coisas não vistas 

Prova das coisas que não se vêem carrega a mesma verdade um pouco mais, 

porque implica uma resposta, uma manifestação externa da segurança 

interior. A pessoa de fé vive sua crença. Sua vida está comprometida com o que 

sua mente e seu espírito estão convencidos é verdade. 

Noé, por exemplo, realmente acreditava Deus. Ele não poderia ter embarcado 

na estupenda, exigente e humanamente ridículo tarefa que Deus lhe deu, sem 

ter tido fé absoluta. Quando Deus previu chuva, Noé não tinha noção do que 

era a chuva, porque a chuva não existia antes do Dilúvio. É possível que Noé 

nem sabia como construir um barco, muito menos uma arca gigante. Mas Noé 

creu em Deus e agiu em suas instruções. Ele tinha tanto a seguros e fé convicção 

verdadeira. Sua construção fora da arca corroborou sua crença interior que a 

chuva estava chegando e que o plano de Deus era correto para a construção de 

um barco que iria flutuar. Sua fé foi baseada na palavra de Deus, e não no que 

ele podia ver ou sobre o que ele tinha experimentado. Por 120 anos ele pregou 

na fé, esperava na fé, e construído em fé. 

O homem natural não pode compreender que tipo de fé espiritual. Vemos 

Aquele que é invisível (Hb. 11:27), mas o homem não salvo não faz, porque ele 

não tem meios de percepção. Porque ele não tem sentidos espirituais, ele não 

acredita em Deus ou as realidades do reino de Deus. Ele é como um cego que 

se recusa a acreditar que há tal coisa como a luz, porque ele nunca viu a luz. 

No entanto, há um sentido em que todos os homens viver pela fé. Como 

ilustrado em um capítulo anterior, a sociedade é construída sobre uma base de 

fé. Nós bebemos água de uma torneira, com perfeita confiança que é 

seguro. Nós comemos comida em um restaurante, confiante de que não está 



contaminado. De bom grado receber nosso pagamento sob a forma de um 

cheque ou dinheiro de papel-nenhuma das quais tem qualquer valor intrínseco 

em tudo Nós aceitá-los por causa da nossa fé na pessoa ou a empresa ou o 

governo que os emite. Nós colocamos a nossa fé em um cirurgião, e na ciência 

médica em geral, embora nós não podemos ter o mínimo de treinamento, 

competência ou experiência em medicina nós mesmos. Submetemos à faca do 

cirurgião inteiramente pela fé. A capacidade para a fé é criado em nós. 

Fé espiritual opera no reino do que a capacidade. Ele aceita de bom grado e age 

de muitas coisas que não entendo. Mas a fé espiritual é radicalmente diferente 

da fé natural, de uma forma importante. Não é natural, como é a nossa confiança 

na água, dinheiro, ou o médico. "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; 

e isto não vem de vós, é dom de Deus" (Ef 2: 8.). Assim como a confiança 

natural vem por parto natural, a confiança tão espiritual vem de Deus. 

O Testemunho da Fé 

Porque por ela os homens de idade obteve a aprovação. (11: 2) 

Homens de idade obteve a aprovação de Deus por causa de sua fé, e por causa 

de nada mais. Deus sempre aprovou e reconheceu a pessoa de fé. Este versículo 

implica que as outras partes do capítulo deixar claro-que Deus faz a sua 

aprovação conhecida para aqueles que confiam nEle. Como Deus mostra a Sua 

aprovação varia, mas a todos os santos, tão certo como Enoque (Heb. 11: 5), 

tem o testemunho de Deus que sua fé é agradável ao seu Senhor. 

A fé não é simplesmente uma maneira de agradar a Deus; é o único 

caminho. "Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que vem de Deus 

creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam" (11: 6). Não 

importa o que mais podemos pensar, por exemplo, ou fazer por ou em nome de 

Deus, é sem sentido e sem valor para além da fé. Ele não pode ser aprovado por 

Deus. 

O homem moderno se colocou em um dilema, como estudiosos evangélicos, 

como Francis Schaeffer tem destacado constantemente. Ao longo de 

praticamente toda a história, o homem teve o que os filósofos chamam de um 

campo unificado de conhecimento. Ou seja, o homem compreendeu a história 

sobrenatural, humana, a ciência, a ética, a economia-tudo-dentro de um quadro 

de referência. Estas áreas eram todos parte da realidade total. Mas, depois, teve 

um grande movimento na filosofia conhecida como racionalismo, que negou a 

existência do sobrenatural, incluindo, especialmente incluindo a Deus. Homens 

como Graf, Wellhausen, Bauer, Strauss, Renan, e muitos outros começaram 

sistematicamente para minar toda doutrina ou crença sobrenatural. 



A principal alvo era a Bíblia. Muitas vezes, em nome da erudição bíblica que 

contradisse, por suposta refutação, cada reivindicação sobrenatural das 

Escrituras. Eles reduziram todo o conhecimento e realidade para a área da razão 

natural, que lidava apenas com o que os sentidos físicos pudessem observar e 

medir e com o que a mente humana poderia interpretar por conta própria. O 

homem tornou-se a medida de todas as coisas. Tudo fora da esfera do homem 

de experiência física e compreensão intelectual foi negado ou com desconto. 

Mas a maioria dos homens não poderia lidar com esta explicação 

radical. Mesmo do ponto de vista humano, ele deixou muito desaparecidos. Ele 

fez o homem nada mais do que parte de um enorme, máquina de 

sentido. Alguns filósofos começaram a ver as limitações do 

racionalismo. Kierkegaard, por exemplo, decidiu fazer um lugar para o 

sobrenatural, colocando-o em uma ordem diferente da realidade do que o 

mundo todos os dias. Este "andar de cima", como Schaeffer descreve, é pensado 

para não ser cognoscível, da mesma forma que o, o nível mais baixo terrena é 

cognoscível. Ele só pode ser experimentado por um "salto de fé". Porque 

supostamente não pode realmente ser conhecido, todo homem é livre para fazer 

do sobrenatural que ele quer. Ele pode acreditar em um tipo "Totalmente Outro" 

de Deus, assim como Paulo Tillich; ou ele pode simplesmente acreditar em 

acreditar, ter fé em fé. Mas o que se acredita não tem conteúdo definido, 

nenhuma realidade definitiva, nenhuma verdade definitiva. É puramente 

existencial, sem conteúdo, não-racional, e nonlogical. Para usar uma frase de 

Schaeffer, novamente, é uma "fuga da razão" -o extremo oposto da de 

racionalismo. Ambas as filosofias, é claro, são escapes do verdadeiro Deus. 

Esta filosofia nova, não-racional começou a influenciar a arte, que sempre tinha 

sido basicamente realista. Artistas variou muito em estilo e técnica, mas todos 

eles procuraram retratar a realidade. Ou seja, uma imagem de um homem 

sempre parecia um homem, uma imagem de uma flor parecia uma flor, e assim 

por diante. Art foi razoável e realista. Ele correspondeu ao que todos os homens 

viram e experimentaram. Mas com a chegada da filosofia não-racional, a arte 

passou a refletir esta nova visão. Não houve absolutos, não há certezas sobre 

qualquer coisa.Um homem foi representado como o artista sentia como 

representá-lo no momento. Uma flor tomou a forma de qualquer que seja o 

artista tinha em mente quando ele pintou. Van Gogh, Gauguin, Picasso e muitos 

outros desenvolveu o que ficou conhecido como a arte abstrata, que foi 

completamente subjetiva, imaginativo, e sem conteúdo. 

A próxima influência foi na música. É, também, começou a refletir somente o 

subjetiva e imaginativa, além de conteúdo ou estrutura-como visto em Debussy, 

Cage, e rock. 

Depois veio o efeito sobre a literatura, com Dylan Tomé, Arthur Miller, e 

escritores que usaram suas habilidades para minar absolutos e padrões não só 



na literatura, mas em áreas espirituais e morais também. O amor, a honestidade, 

a verdade, a pureza, o sagrado, o direito-todos eram munição para suas fábricas 

existenciais para moer no relativismo. 

O relativismo pode levar a lugar nenhum, mas para insignificância e desespero, 

que muitos defensores desta filosofia realizado e reconhecido. Mas eles 

insistiram que isto é tudo o que há para o mundo, para a vida, para o homem, e 

que, portanto, nós temos que fazer o melhor dele.Uma vez que Deus foi 

descartada, o homem não tinha nenhuma medida de si mesmo ou de seu mundo 

e não poderia esperar encontrar qualquer. 

A área mais importante a ser atingida foi a teologia. Um deus que pode estar lá, 

isso pode ser bom, que pode se preocupar é quase um deus que inspira devoção 

e compromisso. Um deus que o homem faz e imagina, o homem pode refazer e 

repensar. A teologia de um deus que não pode ser conhecido ou compreendido 

não é teologia em tudo Não é de surpreender que a forma extrema de teologia 

sem conteúdo declarado que Deus está morto. É claro que, mesmo essa 

"doutrina" não tinha conteúdo, sem significado exato. Ele simplesmente queria 

dizer o que quer que a pessoa que o usou pode ter significado quando ele disse 

ou escreveu. 

Tal filosofia não-racional é perfeitamente ilustrado no livro captura -22, que 

gira em torno de um esquadrão de pilotos americanos da Segunda Guerra 

Mundial estacionadas na ilha fictícia de Pianos no Mediterrâneo. Seu trabalho 

era para voar em missões extremamente perigosas sobre o sul da Europa, e eles 

tinham que completar 25 missões antes de ser elegível para a transferência. Um 

dos homens, yosarian, estava especialmente ansioso para sair. Mas quando ele 

tinha completado a sua vigésima quinta missão, o novo comandante elevou o 

número para 30, e depois para 40, 45, 50, e assim por diante. Insanity tornou-

se a única justificativa para a transferência. Mas, se um passageiro entregou-se 

por ser louco, a fim de sair de voar as missões, que era prova de que ele estava 

são. Tornou-se claro para os pilotos que eles estavam jogando um jogo sádico, 

sem saída. Então yosarian decidiu construir uma jangada e flutuar para a Suécia, 

não importa de que todo um continente era entre ele e Suécia ou que as correntes 

oceânicas queriam prendê-lo em qualquer lugar, mas lá. Apesar da 

impossibilidade de realizar o que ele pretendia, ele não poderia ser 

dissuadido. Ele tinha planejado uma fuga desesperada de uma situação 

desesperadora, e insistiu em seu direito de persegui-lo. Ele pulou de cabeça na 

absurdo. 

As pessoas tomam álcool e drogas hoje porque ficar sem opções racionais. Eles 

também estão tentando escapar para a feitiçaria, astrologia, reencarnacionismo, 

e inúmeras seitas. Eles estão à procura de significado e sentido e realidade, 

muitas vezes, apesar de negar que não pode haver qualquer uma dessas coisas. 



Estes são alguns dos comprimentos desesperados para que os homens vão 

quando eles rejeitam a Deus, e até mesmo o racional e sensível. Eles são 

deixados apenas com a absurda-nenhuma fé, sem esperança, sem paz, sem 

segurança, sem confiança. Eles só podem saltar de um absurdo insípida e vazia 

para outro, sem nenhuma perspectiva ou expectativa de que o próximo vai ser 

melhor que o anterior. 

Deus é a única resposta racional, a única resposta certa. Só o Deus que fez os 

homens nunca podem satisfazer os homens. Só o Deus que fez a razão pode 

tornar a vida razoável. Só o Deus que fez o universo pode mostrar ao homem 

qualquer propósito. Desde os tempos de Adão, alguns homens têm acreditado 

em Deus e acredita que Ele tem dito. Para eles, a vida tem sido significativa; que 

teve a garantia, substância, e confiança. Eles não dar um salto de fé cega, mas 

colocar a sua fé em uma realidade futura que, por causa de sua fé, Deus fez 

certo e seguro para eles. E com essa certeza veio garantia, confiança e 

esperança. Acreditar em Deus dá razão para viver e para morrer. Pouco antes 

de Estêvão foi apedrejado ", fitando os olhos no céu e viu a glória de Deus, e 

Jesus em pé à direita de Deus" (Atos 07:55). Este vislumbre de seu Senhor 

vindicado tudo o que ele tinha sofrido por causa do evangelho e tudo o que ele 

foi, então, prestes a sofrer. Ele tinha algo para viver e para morrer. 

A Ilustração da Fé 

Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de 

Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é aparente. (11: 
3) 

O escritor está dizendo aos judeus que ainda não tinha confiado em Cristo, 

"Você já tem uma certa fé em Deus. Você crê que Ele criou o universo e tudo 

na mesma." Eles acreditavam que isso sem dúvida alguma, mesmo que eles não 

estavam lá quando Deus criou. Eles não podiam ver seu ato de criação, mas eles 

podiam ver a Sua criação e acreditaram no Criador. Eles tiveram um início de 

fé. Eles sabiam e aceitar essa verdade pela fé, não pela vista. Suas próprias 

Escrituras ensinou isso e eles acreditaram. 

Deus não apenas criou o mundo, mas os mundos ( Aion ), que designa o 

próprio universo físico e também o seu funcionamento, a sua administração. Ele 

criou tudo simplesmente por Sua palavra ( rhema ), a Sua Palavra Divina. Ele 

criou a partir do nada, pelo menos não de qualquer coisa física, ou visível. O 

escritor faz uma afirmação absolutamente estupenda neste verso curto. A maior 

reivindicação, eo mais difícil para um incrédulo a aceitar, é que a compreensão 

da criação vem inteiramente pela fé. 

A origem do universo tem sido um problema de longa data para os filósofos e 

cientistas. Séculos de investigação, a especulação, e comparação de notas e 



teorias trouxeram-los mais perto de uma solução. Cada vez que um consenso 

parece estar se desenvolvendo sobre uma teoria particular, alguém aparece com 

evidência que refuta-lo ou torna menos plausível. 

Bertrand Russell passou a maior parte de seus 90 anos como um filósofo. Seu 

mais certa convicção era de que o cristianismo era o maior inimigo da 

humanidade, porque ele ensinou de um Deus tirânico que sufocou legítima 

liberdade do homem. Ele admitiu, no final de sua vida que a filosofia "era um 

wash-out", que detinha há respostas para nada. Ele havia escrito que "temos de 

conquistar o mundo pela inteligência", e ainda toda a sua própria grande 

intelecto e todas as outras inteligências que olharam para si mesmos para obter 

respostas nunca encontrei uma resposta. Maior fé de Russell estava na ideia de 

que não há Deus. Ele rejeitou a única fonte de respostas, significado e 

esperança. 

A maioria filosofia é simples rabiscar com palavras, como muitas pessoas 

fazem com um lápis. Sem revelação, uma fonte da verdade básica, o melhor 

que pode fazer é fazer rabiscos verbais. Alguns são mais impressionante do que 

outros, mas nenhum pode reivindicar a verdade ou significado último. Paulo 

advertiu aos colossenses: "Vede que ninguém vos faça presa por meio de 

filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens" (Colossenses 2: 8). 

A ciência tem feito não é melhor do que a filosofia de oferecer respostas para a 

origem do universo. Mesmo que a ciência, por definição, é limitada ao 

observável, mensurável, e repetível, alguns cientistas insistem em especular 

sobre a origem da Terra e do de reconstruir o processo a partir do que pode ser 

observado hoje, tentando universo inteiro. Eles, como os filósofos, têm 

assumido um fardo muito além de sua competência e recursos. 

Por cerca de 100 anos, a teoria nebulosa foi a explicação científica dominante 

para a origem do universo. Ele acabou por ser substituída pela teoria das marés, 

que logo foi substituída pela teoria do estado estacionário, a teoria de super 

denso (big bang), e assim por diante. Nenhuma dessas teorias ganhou aceitação 

universal entre os cientistas. Hoje, as teorias ainda estão se multiplicando e 

nenhum ainda é universalmente aceite, e muito menos provado. O mesmo 

acontece com as teorias da evolução. Até mesmo alguns cientistas não 

religiosos estão chamando para a ciência a reconsiderar a própria noção de 

evolução. Descoberta das origens é muito âmbito do homem fora do 

conhecimento e da investigação. Suas tentativas de descobrir onde o universo 

veio, ou onde o próprio homem veio, não pode acabar em nada, mas 

futilidade. Ele está condenado a passar de uma teoria improvável para outro. 

Professor de Física TL Moore, da Universidade de Cincinnati, disse: "Para falar 

da evolução do pensamento do mar lodo para ameba, da ameba a um homem 



de pensamento auto-consciente, não significa nada. É a solução fácil de um 

cérebro impensada." 

Através de fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, 

uma verdade mais brilhantes pensadores do mundo não têm descoberto e não 

pode descobrir por conta própria. É além do domínio da investigação científica, 

mas não é além de saber-se que estamos dispostos a ser ensinado pela Palavra 

de Deus. O cristão não tem motivos para se orgulhar de seu conhecimento. É 

um dom de Deus, como todas as outras bênçãos da fé. Por seus próprios 

recursos, ele não podia mais descobrir a verdade sobre as origens do que se 

poderia o ateu rankest. 

O cristão insiste que toda verdade é verdade de Deus. Alguns dos que-o-mundo 

é natural detectável com nossos olhos, ouvidos, tato e inteligência. Uma grande 

quantidade de mais-lo, no entanto, não é. Ele é apreendido somente pela fé, para 

que o cristão não deve fazer qualquer pedido de desculpas. A própria tentativa 

de explicar o universo, ou o nosso próprio ser e natureza, além de Deus, é o 

esforço de um tolo. Estas coisas que nós compreendemos somente pela fé na 

Palavra revelada das Escrituras. A fé compreende aquilo que a mente do 

homem, não importa o quão brilhante, não consegue entender. "As coisas que 

o olho não viu, eo ouvido não ouviu, e que não tenham entrado no coração do 

homem, tudo o que Deus tem preparado para aqueles que O amam Mas Deus 

no-lo revelou pelo Espírito;. Para o Espírito sonda todas as coisas , até mesmo 

as profundezas de Deus "(1 Cor. 2: 9-10). 

Um evangelista de muitos anos atrás, disse a bela história de dois meninos, uma 

vez que ele visitou em um hospital de Londres. 

Os berços foram side-by-side. Um menino estava com febre perigosa, o outro 

tinha sido atingido por um caminhão e seu corpo foi mutilado mal. O segundo 

disse ao primeiro: "Diga, Willie, eu estava para baixo para a missão da escola 

dominical e eles me disseram sobre Jesus. Eu acredito que se você perguntar a 

Jesus, Ele vai te ajudar. Eles disseram que, se cremos em Deus e orar a Deus, 

então quando morremos Ele virá e nos levar com Ele para o céu ". Willie 

respondeu: "Mas e se eu estou dormindo quando Ele vier e eu não posso pedir 

a Ele?" Seu amigo disse: "Basta segurar a sua mão, que é o que nós fizemos na 

escola dominical eu acho Jesus vê-lo.". Desde Willie estava muito fraca para 

segurar seu braço, o outro rapaz apoiou-lo para ele com um travesseiro. Durante 

aquela noite, Willie morreu, mas quando a enfermeira encontrou-o na manhã 

seguinte, seu braço ainda estava encostado. 

Podemos ter certeza de que o Senhor viu seu braço, porque o Senhor vê a fé eo 

Senhor aceita fé. Pela fé Willie viu o caminho para o céu. Pela fé, ele viu o que 

o aprendido nunca vai descobrir por conta própria. Maiores verdades de Deus 

são descobertos pela fé simples. Não é a maneira do mundo para a verdade, mas 



de mil anos a partir de agora, se o Senhor tardar que longa do mundo ainda será 

concepção e uma rejeição de suas teorias. A pessoa de fé sabe a verdade 

agora. A fé é o único caminho para Deus. 

 

26. Abel: Adorando pela Fé (Hebreus 11: 

4) 

Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim, 

pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus 

testemunho sobre seus dons, e por meio da fé, mesmo depois de 
morto, ainda fala. (11: 4) 

Tiago Moffatt, escreveu: "A morte nunca é a última palavra na vida de um 

homem justo. Quando um homem deixa este mundo, seja ele justo ou injusto, 

ele deixa algo no mundo. Ele pode deixar algo que vai crescer e se espalhar 

como um câncer ou um veneno, ou ele pode deixar algo como a fragrância do 

perfume ou uma flor de beleza que permeia a atmosfera com a bênção. 

" Homem deixa este mundo quer um Paulo ou um Nero. 

Homens mortos contar contos. Eles não estão em silêncio, mas ainda falam para 

aqueles que vão ouvir. A partir de muitos milhares de anos atrás, Abel fala do 

século XX o homem. Este homem que viveu quando a terra era novo, que era 

da segunda geração da humanidade, tem algo a ensinar moderno sofisticado 

homem, tecnológico. Ele viveu em uma época muito distante, em uma cultura 

muito diferente, com muito menos luz de Deus do que temos. Mas o que ele 

tem a dizer-nos é mais relevante do que qualquer coisa que estamos propensos 

a ler em nossos jornais ou revistas atuais. 

O tema óbvio de Hebreus 11 é a fé, e é sobre a fé que Abel fala conosco. Ele é 

o primeiro de uma longa fila de pessoas fiéis que podem nos ensinar sobre a 

vida de fé. Ele e os outros mencionados no capítulo 11, ilustram um tipo puro 

de fé que isola bruscamente de obras. É esta distinção que os leitores judeus 

especialmente precisava ver. Eles tiveram que ser demonstrado que, desde o 

início, a fé tem sido a única coisa que Deus aceitará para salvar o homem caído. 

Adão e Eva não poderia ter sido pessoas de fé, da mesma forma como os seus 

descendentes. Eles tinham visto a Deus face-a-face, comunhão com Ele, 

conversou com Ele, e tinha vivido no jardim do paraíso. Até que eles pecaram, 

eles não tinham necessidade de fé, porque eles viviam em muito a luz de 

Deus. Mesmo depois que eles pecaram, eles tiveram a memória e conhecimento 

desta relação única e bela com o seu Criador. Seus filhos foram os primeiros a 



não preciso de fé em seu sentido mais amplo. Abel foi o primeiro homem de fé, 

e é importante entender que sua fé tinha a ver com a sua salvação pessoal. 

A fé de Abel levou a três coisas progressistas: verdadeiro sacrifício, a 

verdadeira justiça, e verdadeira testemunha. Porque ele acreditava, ele ofereceu 

um sacrifício melhor. Porque ele ofereceu um sacrifício melhor, ele obteve a 

justiça. Porque ele obteve a justiça, ele é para todas as idades a viva voz, 

dizendo: "a justiça é pela fé." 

Deus colocou Adão e Eva do Jardim causa do pecado. Pecado violado sua 

comunhão com Deus e perderam o direito de estar em Sua presença. Mas, 

mesmo com o Seu julgamento os enviou, Sua graça prometeu um caminho de 

volta. Através de mulher que um homem teria nascido cujo calcanhar seria 

ferido por Satanás, mas que feriria Satanás na cabeça (Gen. 3:15). Ou seja, este 

Aquele que nasceria a partir da semente da mulher iria conquistar e destruir 

Satanás, e, assim, libertar a humanidade da maldição do pecado. Dentro do 

muito amaldiçoar si só, um Redentor foi prometido. Embora o julgamento 

estava sendo executado, a misericórdia estava sendo oferecido. 

Apenas uma mulher, a mãe de Jesus, jamais possuiu uma semente, além de ser 

implantado por um homem. O Espírito Santo colocou a semente nela, e, desta 

forma, foi a semente da mulher que deu à luz a Jesus, o Salvador 

prometido. Não só a vinda do Redentor, mas também seu nascimento virginal 

foi profetizado na primeira parte do primeiro livro da Palavra de Deus. 

De seus comentários após o nascimento de Caim, é possível que Eva pensou 

que seu primogênito seria o libertador prometido. Seu nome provavelmente 

significa "para obter" ou "para conseguir alguma coisa", e sua declaração ", ter 

obtido um varão com o auxílio do SENHOR "(Gn 4: 1), pode ser processado", 

ter chegado Ele está aqui. " Se ela pensou este filho era o libertador, ela estava 

muito enganado. Este filho tornou-se o primeiro assassino da humanidade, não 

o seu salvador. Mesmo para além da maldade e falta de fé de Caim, ele não 

poderia ter sido o salvador, nem poderia qualquer um de Adão e Eva 

descendentes físicos. Carne só pode produzir carne. Em Adão todos morreram, 

e os filhos de Adão não poderia dar uma vida que eles próprios não têm. 

Não sabemos a diferença de idade, mas Abel nasceu em algum momento após 

Cain. O significado básico de Abel poderia ser "respiração", "fraqueza" ou 

"vaidade", levando a idéia de concisão. Em qualquer caso, a sua vida era 

realmente breve, cortado por seu irmão ciumento. 

Abel era um "pastor de ovelhas", enquanto Caim era "um lavrador da terra." Um 

deles era um pastor, o outro fazendeiro. Ambos foram concebidos após a queda 

e nasceram fora do Éden. Eram, portanto, ambos nascidos em pecado. Eles 

foram os segundo e terceiro homens que já viveu na Terra. Eles viveram e 



funcionou como toda a humanidade desde o seu tempo viveu e funcionou. Eles 

tinham as mesmas natureza e capacidades e limitações e inclinações que cada 

pessoa, desde então, tem tido. Em outras palavras, em todos os elementos 

essenciais da natureza humana, eles eram exatamente como somos. De modo 

algum se assemelham os seres primitivos de fantasia evolucionista. 

Mostrando seus preconceitos e preconceitos, os evolucionistas e vários 

intérpretes da Escritura têm argumentado que o relato de Gênesis de começos 

do homem não pode ser correto, porque Adão, Eva, Caim, Abel, e os outros 

mencionados nos capítulos anteriores são avançadas demais para ter sido os 

primeiros seres humanos. Além das alegações sobrenaturais impossíveis de 

Adão e Eva que falam com Deus, os críticos razão que o homem original não 

poderia ter animais domesticados, como Abel fez, ou enterrada e plantadas 

campos, como Caim e muito menos ter inventado instrumentos musicais ou 

ferramentas de metal (4: 21-22). 

A Bíblia é clara, no entanto, que Adão e Eva eram muito inteligentes quando 

Deus os criou. Adão nomeou todos os animais, o que exigiu a elaboração de um 

vocabulário criativo. Seus filhos entendido pecuária e agricultura, e dentro de 

poucas gerações vieram as ferramentas e instrumentos musicais já 

mencionado. O relato de Gênesis, breve que seja, dá a imagem definitiva de 

pessoas que estavam bem desenvolvidos na língua e na cultura em geral. 

Os primeiros habitantes humanos da Terra, Adão e Eva, Caim e Abel, viveu e 

atuou como seres humanos nas maneiras que nós fazemos hoje. 

Abel Feito um verdadeiro sacrifício 

Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que 
Caim. (11: 4a) 

Este versículo nos leva de volta a Gênesis, onde lemos sobre o sacrifício de 

Abel: "Por isso, surgiu no curso do tempo em que Caim trouxe uma oferta 

ao SENHOR . do fruto da terra e Abel, por sua vez, trouxe do . primícias do seu 

rebanho e de suas porções de gordura e oSENHOR de Abel e de sua oferta, mas 

para Caim e para a sua oferta não atentou "(Gn 4: 3-5). 

Um local de culto 

Caim e Abel tinha um local de culto. Porque eles trouxeram ofertas, uma 

espécie de altar deve ter sido utilizada em que a fazer os sacrifícios. Não há 

nenhuma menção de seu erguer um altar, neste momento, e pode ser que um 

altar já existia perto do lado leste do Jardim do Éden, onde Deus colocou os 

querubins com a espada flamejante para impedir o homem de entrar novamente. 



Parece perfeitamente consistente com a graça de Deus que, desde o início, Ele 

teria fornecido para alguns meios de adoração. Talvez o altar aqui foi um 

precursor do propiciatório, um lugar onde o homem poderia vir para o perdão e 

da expiação. Muito cedo na história do homem, Deus prometeu um futuro 

Libertador, e muito cedo Ele forneceu um meio temporário de adoração e 

sacrifício. 

A Time for Worship 

Há também parece ter sido um tempo para a adoração. "No decurso do tempo," 

significa literalmente, "no final do dia", isto é, no fim de um certo período de 

tempo. Pode ser, portanto, que Deus havia designado um momento especial 

para sacrificar. Deus é um Deus de ordem, e nós sabemos que em séculos 

posteriores Ele fez prescrever vezes definitivas e formas de adoração. O fato de 

que Caim e Abel veio para sacrificar ao mesmo tempo, também sugere que 

Deus tinha especificado um determinado momento. 

Uma maneira de Adoração 

Eu também acredito que Deus havia designado uma maneira de adorar. Caim e 

Abel não saberia nada sobre a necessidade de culto ou de sacrifício, muito 

menos o caminho, caso não tivessem sido dito por Deus, talvez através de seus 

pais. É especialmente significativo que o primeiro ato registrado de culto era 

sacrifício, como oferta pelo pecado, o supremo ato de adoração em todas as 

alianças de Deus com o seu povo. Abraão sacrificou a Deus, e por meio de 

Moisés, vieram os rituais complicados e exigentes de sacrifícios da Antiga 

Aliança. O coração da Nova Aliança é perfeita, de uma vez por todas o 

sacrifício de Jesus na cruz. É inconcebível que Caim e Abel tropeçou 

acidentalmente em sacrifício como uma forma de adorar a Deus. O fato de que 

Deus aceitou apenas a uma oferta de sacrifício também parece indicar que ele 

havia estabelecido um padrão para a adoração. 

Abel ofereceu seu sacrifício pela fé. Uma vez que "a fé vem pelo ouvir" (Rom. 

10:17), Abel deve ter tido alguma revelação de Deus em que sua fé se 

baseia. Ele deve ter conhecido o lugar e tempo e modo em que Deus queria que 

o sacrifício pelo pecado a ser oferecido. 

Não havia nada de intrinsecamente errado com um grão ou fruta ou vegetal 

oferta. A aliança mosaica incluiu tais ofertas. Mas as ofertas de sangue foram 

sempre em primeiro lugar, porque apenas as ofertas de sangue tratado com o 

pecado. 

Aqui é onde a vida de fé começa, com um sacrifício pelo pecado. Ela começa 

com a crer em Deus que somos pecadores, que são dignos de morte, que 

precisamos de perdão, e que aceitamos Seu plano revelado por nossa 



libertação. Esse é o início da vida de fé. Foi de tal fé que Abel apresentou seu 

sacrifício a Deus. E foi por causa dessa fé que seu sacrifício era aceitável a 

Deus. 

Quando Abel fez o que Deus disse, ele revelou sua obediência e reconheceu o 

seu pecado. Cain, por outro lado, era desobediente e não reconhecer o seu 

pecado . Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Cain porque 

Deus tinha prescrito um sangue sacrifício. De alguma forma, Abel e Caim, bem 

como, sabia o que Deus queria. A diferença entre os dois era de que Abel deu 

o que Deus queria, enquanto Caim deu o que ele próprio queria. Abel foi 

obediente e Caim era desobediente. Abel reconheceu o seu pecado. Cain não o 

fez. 

Abel se aproximou de Deus e disse, com efeito, "Senhor, isso é o que você disse 

que queria. Você prometeu que se eu trouxe, você perdoaria meu pecado. Eu 

acredito em você, Deus. Eu reconheço meu pecado e eu reconheço seu remédio 

prescrito . aqui está. " Cain tinha o mesmo conhecimento dos requisitos de 

Deus, mas decidiu adorar em sua própria maneira. Na tradição de seus pais, ele 

fez sua própria coisa. Com efeito, ele estava negando o seu pecado. 

Cain acreditava em Deus, senão ele não teria lhe apresentaram um 

sacrifício. Ele reconheceu um ser supremo e mesmo que ele lhe devia algum 

tipo de adoração. Ele reconheceu Deus, mas ele não obedecer a 

Deus. Ele acreditava em Deus, mas não acredito que Deus. Ele pensou que 

poderia se aproximar de Deus em tudo o que ele queria, e esperava que ele fosse 

impressionado e satisfeito. Ao fazê-lo, Cain se tornou o pai de toda a religião 

falsa. 

A religião falsa está tentando chegar a Deus por qualquer outra forma que não 

a maneira que Deus lhe prescreveu. Ela diz: "Eu posso chegar a Deus por pensar 

em mim mesmo Nirvana", ou, "pode agradar a Deus através da meditação", ou, 

"pode satisfazer a Deus pelas minhas obras ou seguindo os ensinamentos de 

Maria Baker Eddy, José Smith, ou Charles Taze Russell. " A Palavra de Deus 

diz: "Não há outro nome debaixo do céu, que tenha sido dado entre os homens, 

pelo qual devamos ser salvos" (Atos 4:12). A religião falsa diz que não há outro 

nome, outra maneira. A religião falsa é qualquer caminho para Deus que o 

próprio Deus não tem ordenado. Provérbios 14:12 marcas esta verdade: "Há um 

caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte." 

A idéia de que uma forma é apenas tão bom quanto outro não parece ser aceito 

em qualquer área da vida, exceto a religião ea moralidade. Quando uma pessoa 

vai a um médico com um problema, ele em primeiro lugar, quer saber a 

verdade. Ninguém gosta de ouvir um diagnóstico de uma doença terrível. Mas 

a pessoa sensata preferia saber a verdade do que viver na ignorância de algo 

que poderia arruinar sua saúde ou mesmo tirar sua vida. Depois de conhecer o 



diagnóstico, então ele quer que o direito cura, não apenas qualquer cura. Ele 

quer o melhor tratamento que ele pode encontrar e geralmente vai para todos os 

comprimentos de obtê-lo. Ele seria insultado e enfurecido com um médico que 

lhe disse simplesmente ir para casa e fazer o que ele achava melhor que a 

opinião de uma pessoa era apenas tão bom quanto outro. A razão pela qual nós 

pensamos que esta maneira sobre a medicina é que nós acreditamos que existem 

médicos verdades . A ciência médica não tem todas as respostas, mas uma 

grande parte é conhecido e aceito como factual, confiável e seguro. A razão 

pela qual este mesmo tipo de raciocínio não se aplica a questões espirituais e 

morais é que as verdades absolutas e padrões que Deus lhe deu, são 

rejeitadas. Na verdade, a própria noção de absolutos morais e espirituais é 

rejeitada. Cain rejeitou os padrões de Deus e tornou-se o primeiro apóstata. 

Cain não reconheceu o seu pecado e se recusou a obedecer a Deus, trazendo o 

sacrifício que Deus necessária. Ele não se importava de adorar a Deus, enquanto 

ele estava em seus próprios termos, à sua própria maneira. E Deus rejeitou seu 

sacrifício e rejeitou. 

Desobediência de Deus e da criação de seus próprios padrões de vida de Caim 

foram o início do sistema mundial de Satanás. Cain "saiu da presença 

do SENHOR "(Gn 4:16) e para uma vida de contínuo de auto-vontade, que é o 

coração do mundanismo e incredulidade. Por sua própria decisão, por vontade 

própria, ele se afastou do caminho de Deus e Deus para si próprio e sua própria 

maneira. Não devemos ter pena dele, porque Deus se recusou a honrar seu 

sacrifício. Ele sabia o que Deus exigia, e ele foi capaz de fazê-lo. Mas ele 

preferiu fazer o que ele próprio queria. 

Há todos os tipos de pessoas ao redor sob o pretexto da religião, até mesmo a 

religião cristã, que estão negando a Deus. "Ai deles!" Jude diz: "Porque eles 

têm ido pelo caminho de Caim" (v. 11). Cain é um exemplo do homem natural 

religioso, que acredita em Deus e até mesmo na religião, mas depois de sua 

própria vontade e que rejeita a redenção pelo sangue. Paulo diz de tais pessoas 

que, "eles têm zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento. Para não 

conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se 

sujeitaram à justiça de Deus" (Rom. 10: 2-3). 

Além de ser perverso e incrédulo, Caim era um hipócrita. Ele não queria que 

para adorar a Deus, mas apenas dar a aparência de adoração. Seu propósito era 

agradar a si mesmo, e não Deus. Seu sacrifício foi simplesmente uma atividade 

religiosa projetado para atender seus próprios propósitos e cumprir sua própria 

vontade. Cain era como o fariseu no templo que Jesus disse que estava Orando 

"para si mesmo" (Lucas 18:11). Ele foi paternalista Deus e adorando a si 

mesmo. Também como o fariseu, Caim foi para casa 

injustificada; Considerando Abel, como o coletor de impostos arrependido, foi 

para casa justificado. 



Deus não é arbitrário ou caprichoso ou caprichoso. Ele não estava jogando um 

jogo com Caim e Abel. Ele não responsabilizá-los por aquilo que não poderia 

ter conhecido ou não poderia ter feito. O sacrifício de Abel foi aceito, porque 

ele sabia o que Deus queria e obedecida. Caim foi rejeitado porque ele sabia o 

que Deus queria, mas desobedeceu. Obedecer é justo; desobedecer é mau. Abel 

era de Deus; Caim era de Satanás (1 João 3:12). 

Abel ofereceu um sacrifício melhor porque representava a obediência da fé. Ele 

trouxe voluntariamente a Deus o que Ele pediu, e ele fez o melhor que ele 

tinha. No sacrifício de Abel, o caminho da cruz foi prefigurada em primeiro 

lugar. O primeiro sacrifício foi cordeiro e um cordeiro de Abel para uma 

pessoa. Mais tarde veio a Páscoa, com um cordeiro para uma família. Depois 

veio o Dia da Expiação, com um cordeiro para uma nação. Finalmente chegou 

sexta-feira santa e um cordeiro para o mundo inteiro. 

Justiça Obtida por Abel 

Pelo qual alcançou testemunho de que era justo. (11: 4b) 

A única coisa que obteve justiça por Abel foi a de que, com fé, Ele fez o que 

Deus lhe disse para fazer. Essa é a única coisa que muda o relacionamento de 

um homem com Deus. Não é como nós somos bons, mas se ou não nós confio 

nele, que conta com Deus. Essa confiança é evidenciado em obediência à Sua 

Palavra. 

Abel era pecaminoso, assim como Caim era. Mas é bem possível, até provável, 

que Abel era uma pessoa melhor do que Caim. Ele foi, provavelmente, mais 

moral, mais confiável, mais honesto, e ainda mais agradável do que Caim. Não 

foi, no entanto, essas qualidades de Abel que fez seu sacrifício aceitável, ou a 

falta dessas qualidades que fizeram o sacrifício de Caim inaceitável. A 

diferença foi a forma em que foram efectuadas as sacrifícios. Um deles foi feito 

em fé obediente; outro feito na incredulidade desobediente. 

Abel foi o tipo de fé que permite que Deus se mova em em nosso nome e nos 

fazer justos. A verdadeira fé é sempre obediente. Jesus disse: "aos judeus que 

haviam crido nele:" Se vós permanecerdes na minha palavra, sois 

verdadeiramente meus discípulos "(João 8:31). Essas pessoas acreditavam que 

Jesus, mas eles ainda não haviam confiado nele, o que Jesus disse que seria 

marcado pela obediência à Sua palavra. A obediência não leve a fé, mas a fé 

sempre trará obediência eo desejo de viver dignamente. 

Amados, enquanto eu estava fazendo todos os esforços para lhe escrever sobre 

a nossa comum salvação, senti a necessidade de escrever para você atraente que 

você batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Para certas 

pessoas se introduziram com dissimulação, os que por muito tempo foram 



previamente marcados para este mesmo juízo, homens ímpios, que 

transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único 

Soberano e Senhor, Jesus Cristo. (Judas 3-4) 

Não podemos afirmar que ter fé em Deus e em seguida, continuamente 

desconsiderar a Sua Palavra. Tiago deve ter conhecido algumas pessoas que 

pensavam dessa maneira, pois ele escreveu: "De que adianta, meus irmãos, a 

alguém dizer que tem fé, mas não tem obras? Possível que a fé salvá-lo? ... A 

fé, se não tiver obras, é morta em si mesma por "(Tiago 2:14, 17). Fé não útil, 

a fé desobedientes, não é fé salvadora. Não é a fé válida em tudo. Cain 

acreditava que Deus existe. Até mesmo os demônios crêem isso, Tiago continua 

a dizer. "Mas você está disposto a reconhecer, você companheiro insensato, que 

a fé sem obras é inútil?" (2: 19-20). 

Tiago, então, faz o ponto em casa, lembrando a seus leitores que a fé de Abraão, 

para o qual foi considerado justo, foi demonstrada pela sua obediência em 

oferecer seu filho Isaque como Deus ordenou. "Você vê que a fé cooperou com 

as suas obras, e, como resultado das obras, a fé foi aperfeiçoada" (2: 21-22). 

Tiago não ensina a salvação pelas obras. Ele está dizendo que a nossa fé só é 

real quando emite em obras. Não podemos trabalhar nosso caminho para Deus, 

mas tendo vindo a Ele, as obras se tornarão evidentes e provar que a nossa fé é 

genuína. O cristão, de fato, é "criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais 

Deus de antemão preparou para que andássemos nelas" (Ef. 2:10). 

Parece-me que de Deus testemunho que o sacrifício de Abel era aceitável e que 

Ele contou Abel como justo poderia ter sido indicado por Sua causando esta 

oferta a ser consumida. Em pelo menos cinco ocasiões registradas nas 

Escrituras, Deus mostrou a sua aceitação de um sacrifício, enviando fogo para 

consumi-lo (Lv 09:24;.. Jz 06:21; 1 Reis 18:38; 1 Crônicas 21:26;. 2 Chron . 7: 

1). Em qualquer caso, é evidente a partir de Gênesis que Deus fez sua aprovação 

e reprovação dos sacrifícios conhecidos Caim e Abel. Ele não deixá-los em 

dúvida quanto à sua posição perante Ele. 

Abel foi considerado justo, não porque ele era justo, mas porque ele confiava 

em Deus. Ele ficou justos diante de Deus, porque Ele tinha fé em Deus. Abel 

era o mesmo pecador como ele era antes que ele fez o sacrifício. Ele nem sequer 

receber o Espírito Santo, assim como os crentes de hoje. Afastou-se com os 

mesmos problemas que ele tinha antes. Mas Ele tinha a aprovação de Deus, ea 

justiça de Deus creditado na seu relato. 

Abel Fala apesar de morto 

Deus testemunho sobre seus dons, e por meio da fé, mesmo depois 

de morto, ainda fala. (11: 4c) 



Quando o Senhor confrontou Cain após o assassinato de Abel, Ele disse: "O 

que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra" (Gn 

4:10). Abel da primeira "falar" após a morte era a Deus, pedindo para seu 

assassinato para que seja vingado. Como as almas debaixo do altar "que tinham 

sido mortos por causa da palavra de Deus" (Apocalipse 6: 9-10), Abel pediu ao 

Senhor para vingar o seu sangue. 

Sua voz também falou com seu irmão. "E agora maldito és tu desde a terra, que 

abriu a sua boca para receber o sangue de teu irmão de sua mão Quando você 

cultivar o solo, deve deixar de produzir a sua força;. Você deve ser um fugitivo 

e errante na terra "(Gn 4: 11-12). Cada pedaço de solo em que Caim colocou os 

pés iria lembrá-lo de seu ato perverso. A terra, com efeito, rejeitou Cain como 

ele havia rejeitado a Deus e seu irmão. Abel, embora morto, continuou a falar 

com seu irmão. 

. O significado primário de Hebreus 11: 4, no entanto, tem a ver com falar de 

Abel às futuras gerações de crentes e potenciais crentes . Ele ainda fala Ele diz 

três coisas: o homem se aproxima de Deus pela fé, não pelas obras; o homem 

deve aceitar e obedecer a revelação de Deus acima de sua própria razão e 

vontade própria; eo pecado é severamente punido. Este é atemporal de três 

pontos do sermão de Abel para o mundo, que ele vem pregando há milhares de 

anos para aqueles que vão ouvir. Pode ser intitulado, "O justo viverá pela fé". 

 

27. Enoque: Andar com Fé (Hebreus 11: 

5-6) 

Pela fé Enoque foi trasladado para que ele não ver a morte; e ele 

não foi encontrado porque Deus o levou para cima; para ele 

obteve o testemunho de que antes de seu ser retomado ele era 

agradável a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois 

aquele que vem de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador 
dos que o buscam. (11: 5-6) 

O segundo herói da fé é Enoque. Considerando Abel 

exemplifica adorando pela fé-que deve sempre vir em primeiro lugar 

exemplifica-Enoque andando pela fé. 

Deus nunca pretendeu obras como uma maneira para os homens a virem a 

Ele. Ele destina-se obras de ser um resultado da salvação, não um caminho de 

salvação. Em nenhum momento, o homem tem sido capaz de se aproximar de 

Deus com base em obras. Em vez disso, Deus tem sempre a intenção de que as 

obras ser um produto da salvação homens recebem quando se aproximam dele 

com base na fé. 



Enoque viveu sessenta e cinco anos, e gerou a Matusalém. Então Enoque andou 

com Deus 300 anos depois que ele se tornou o pai de Matusalém, e ele teve 

outros filhos e filhas. Então, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque 

andou com Deus; e ele não era, porque Deus o levou. (Gn 5: 21-24) 

Aqui vemos um novo conceito no livro de Gênesis. Abel sabia o que era para 

adorar pela fé, mas ele realmente não entendem o conceito de andar com 

Deus. Revelação na Bíblia é progressiva. Abel recebeu alguma revelação, e 

Enoque recebeu mais. 

Adão e Eva tinham andava e falava com Deus no Jardim, mas quando eles 

caíram e foram expulsos do Jardim, que deixou de andar com Ele. O destino 

final do homem é reinstituído com Enoque, que se destaca como uma ilustração 

para todos os homens do que é estar em comunhão com Deus. Em Enoque o 

verdadeiro destino do homem é novamente atingido, como ele experimentou a 

comunhão com Deus que Adão e Eva tinham perdido. 

Creio que a fé de Enoque incluiu tudo de Abel incluído. Enoque tinha de ter 

oferecido um sacrifício a Deus, símbolo do sacrifício de Cristo, porque o 

sacrifício é a única forma na presença de Deus. Ele não poderia ter caminhado 

com Deus a menos que ele tinha chegado primeiro a Deus, e uma pessoa não 

pode vir a Deus sem o derramamento de sangue. O princípio não mudou desde 

os dias de Abel e Enoque até hoje. 

Hebreus 11: 5-6 nos mostra cinco características da vida de Enoque que foram 

agradável a Deus: ele acreditava que Deus é; ele procurou a recompensa de 

Deus; ele andou com Deus; ele pregou para Deus; e ele entrou na presença de 

Deus. 

Enoque acreditava que Deus é 

E sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que vem de 
Deus creia que Ele é. (11: 6-A) 

Absolutamente nada de homens pode agradar a Deus sem fé . A religião não 

agradar a Deus, porque é essencialmente um sistema desenvolvido por Satanás 

para neutralizar a verdade. Nacionalidade e do património não agradar a Deus 

(cf. Gal 3: 28-29). Os judeus achavam que agradou a Deus só porque eles eram 

descendentes de Abraão. Mas a maior parte do tempo eles estavam 

desagradando a Ele. As boas obras em si não agradar a Deus ", porque pelas 

obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele" (Rom. 3:20 ). Sem fé é 

impossível agradar a Deus . 

O primeiro passo de fé é simplesmente crer que Ele é. Este Enoque fez. Deus 

está contente com aqueles que crêem nEle, mesmo com o primeiro passo de 



acreditar que Ele existe. Essa crença por si só não é certamente o suficiente para 

salvar uma pessoa, mas se é uma convicção sincera e é seguido, ele vai levar a 

plena fé. 

Em seu livro, seu Deus é muito pequeno , JB Phillips descreve alguns dos 

deuses comuns que as pessoas fabricam. Um deles é o grande homem de Deus, 

o Deus de avô, de cabelos brancos, indulgente que sorri para baixo em homens 

e pisca para sua adultério, roubar, enganar e mentir. Depois, há o deus residente 

policial, cuja função principal é tornar a vida difícil e desagradável, e do deus 

em uma caixa, o deus sectária privado e exclusivo. O diretor-gerente deus é o 

deus dos deístas, o deus que projetou e criou o universo, começou a girar, e 

agora está ao longe vê-lo correr para baixo. Deus não está satisfeito com a 

crença em qualquer um desses substitutos idólatras. 

Acreditando que o verdadeiro Deus existe é o que é agradável a Ele. Mero 

reconhecimento de uma deidade de alguma sorte, o "fundamento do ser", o 

"homem lá de cima", ou qualquer um dos deuses feitos pelo homem só não 

mencionados-é o objeto da crença em mente aqui.Apenas a crença na existência 

do Deus verdadeiro, o Deus da Escritura, conta. 

Não podemos conhecer a Deus pela visão. "Ninguém jamais viu a Deus a 

qualquer momento", disse Jesus (João 1:18). Também não podemos conhecer a 

Deus pela razão. Dois capítulos do livro de Jó (38-39) são dedicados a figuras 

fortes e coloridas de Deus de como o homem não pode sequer imaginar as 

operações da natureza. Muito menos podemos compreender o próprio Deus por 

nossas próprias observações e raciocínios. 

Deus dá muita evidência de sua existência, mas não é o tipo de evidência que 

os homens muitas vezes estão procurando. Ele não pode ser provado pela 

ciência, por exemplo. Na melhor das hipóteses, a evidência científica é 

circunstancial. Paulo Little, escreveu: "Mas pode-se dizer com igual ênfase que 

você não pode provar Napoleon pelo método científico, qualquer um. A razão 

reside na natureza da própria história, e na limitação do método científico. Para 

que algo a ser comprovado pela ciência, deve ser repetido. Não se pode anunciar 

uma nova descoberta para o mundo, com base em uma única experiência. Mas 

a história é, por sua própria natureza, irrepetível. Ninguém pode executar 

novamente o início do universo. Ou Napoleon trazer de volta. Ou repetir o 

assassinato de Lincoln ou a crucificação de Jesus Cristo. Mas o fato de que esses 

eventos não pode ser provado pela repetição não desmente sua realidade. " 

O ponto que ele está fazendo é que você não pode aplicar o método científico 

para tudo. Não funciona. Você não pode colocar o amor ou a justiça ou a raiva 

em um tubo de ensaio, quer, mas nenhuma pessoa sensata duvida da sua 

existência. Pelo mesmo raciocínio, a existência de Deus não deve ser posta em 

dúvida pelo simples facto de que não pode ser comprovado cientificamente. 



No entanto, muitas coisas aprendidas com a ciência dar provas de sua 

existência. A lei de causa e efeito, por exemplo, afirma que por qualquer 

motivo, deve haver um efeito. Se você continuar a empurrar mais e mais para 

trás para causas, eventualmente, você vai acabar com uma causa não causada. A 

única causa sem causa é Deus. Este é o argumento usado anteriormente pelo 

escritor de Hebreus: "Porque toda casa é edificada por alguém, mas o construtor 

de todas as coisas é Deus" (3: 4). 

Filósofo JH Stirling disse: "Se cada elo da cadeia trava no outro, o conjunto irá 

travar e só pendurar na eternidade não suportado como uma serpente stark a 

menos que você encontrar um gancho para ele. Você adiciona fraqueza em 

fraqueza em qualquer quantidade e você nunca se força ". 

De acordo com a lei da entropia, o universo está em execução para baixo. Se 

ele estiver sendo executado para baixo, então não é auto-sustentável. Se não é 

auto-sustentável, então ele tinha que ter um começo. Se ele teve um começo, 

alguém tinha que começar isso, e estamos de volta à causa não causada. Deve 

haver uma causa primeira, para a qual só Deus qualifica. 

A lei do projeto também indica que Deus é. Quando olhamos para as plantas e 

animais em toda a sua maravilhosa complexidade, vemos centenas, milhares de 

desenhos incrivelmente complexos que não só funcionam bem, mas se 

reproduzem perfeitamente. Quando olhamos para as estrelas, os planetas, os 

asteróides, cometas, meteoros, as constelações, os vemos mantido precisamente 

em seus cursos por centrífuga, centrípeta, e as forças gravitacionais. Essa 

enorme, maravilhoso, complexo, e design maravilhosamente operacional exige 

a existência de um designer. 

Nós aprendemos com a ciência de que a água tem um alto calor específico, o 

que é absolutamente essencial para estabilizar reações químicas dentro do corpo 

humano. Se a água tinha um baixo calor específico, teríamos transbordar com 

a menor atividade. Sem essa propriedade da água, humana e da vida animal 

mais dificilmente seria possível. 

O oceano é o termostato do mundo. É preciso um grande perda de calor para a 

água a passar de líquido de gelo, e um grande consumo de calor para a água 

para se tornar vapor. Os oceanos são uma proteção contra o calor do sol e as 

explosões de congelamento de inverno. A menos que as temperaturas da 

superfície da terra foram moduladas pelo oceano e mantidos dentro de certos 

limites, ficaremos ou ser cozido à morte ou congelado até a morte. Como 

poderia tal desenho intrincado, exigente, e absolutamente necessária surgiu por 

acidente? Ele exige um designer. 

Mesmo o tamanho da terra dá provas de cartão. Se fosse muito mais pequena, 

não haveria atmosfera para sustentar a vida. Terra seria, então, como a nossa 



Lua ou Marte. Por outro lado, se fosse muito maior, a atmosfera que contêm 

hidrogénio livre, como fazer Júpiter e Saturn, que também impede a vida. A 

distância entre a Terra eo Sol é absolutamente certo. Mesmo uma pequena 

mudança tornaria muito quente ou muito frio. A inclinação do eixo da Terra 

garante as estações do ano. E assim vai. 

A ciência não pode provar que Deus, mas dá provas contundentes de um 

designer mestre e sustentador, que os papéis só poderia ser preenchido por 

Deus. 

Como a ciência, a razão não pode provar Deus. Mas também como a ciência, 

que dá uma grande quantidade de evidências para Ele. O próprio homem é 

pessoal, consciente, racional, criativo, volitivo. É inconcebível que ele poderia 

ter se tornado tão por acidente ou que o seu Criador poderia ser qualquer 

coisa menos do que pessoal, consciente, racional, criativo e volitivo. E pensar 

que pessoal, o pensamento, o homem de tomada de decisão de alguma forma 

poderia ter desenvolvido a partir de lodo para ameba e sobre a cadeia evolutiva 

não faz sentido. 

Estudos realizados por antropólogos mostrar que o homem é universalmente 

consciente de Deus. Isso não significa que não há homem que não acredita em 

algum tipo de deus, e muito menos no Deus verdadeiro, mas que os homens em 

geral fazem. O fato de que alguns homens não acreditam não desmente a regra, 

não mais do que um homem de uma perna só prova que os homens não são 

criaturas de duas pernas. 

A própria idéia de Deus dá substância ao fato de que Ele é. O fato de que um 

homem pode conceber Deus sugere que alguém deu a possibilidade de tal 

concepção e que há alguém que corresponde a essa concepção. 

Mas com todas as muitas evidências naturais, científicos e racionais de Deus, 

reconhecendo-O ainda é uma questão de fé. A prova vem depois de 

crença. "Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho" (1 João 

5:10). Mesmo o cientista recebe a prova depois de fé.Quando ele desenvolve 

uma hipótese, a sua fé se torna cada vez maior como evidência para as 

montagens hipótese. É o seu compromisso com a hipótese, a sua fé nele, que, 

eventualmente, leva à prova, se a hipótese é verdadeira. O testemunho do 

Espírito Santo no coração dos crentes é infinitamente maior prova da existência 

de Deus do que as conclusões de um experimento de laboratório para a validade 

de uma teoria científica jamais poderia ser. 

Enoque Procurada Recompensa de Deus 

Aquele que vem de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador 

dos que o buscam. (11: 6b) 



Não basta simplesmente acreditar que Deus existe. A fim de agradar a Deus, 

também é necessário crer que Ele é moral e justo, que Ele recompensará a fé 

nEle. Devemos reconhecer a Deus como um, Deus gracioso pessoal de amor 

para aqueles que o buscam. Enoque acreditava isso dentro da revelação que ele 

tinha. Ele não acreditava que Deus era apenas uma grande força cósmica 

impessoal. Ele acreditava e sabia que Deus de uma maneira pessoal, 

amoroso. Você não pode "andar" com um solo de estar ou um primeiro motor 

ou uma causa final. Durante trezentos anos, Enoque tinha comunhão com o 

Deus verdadeiro, um Deus que ele sabia ser justo, misericordioso, que perdoa, 

carinho e muito pessoal. 

Não é suficiente apenas para postular um Deus. Einstein disse: "Certamente há 

um Deus. Qualquer homem que não acredita em uma força cósmica é um tolo, 

mas nunca poderia conhecê-Lo." Brilhante como ele era, Einstein estava 

errado. Nós podemos conhecer a Deus. Na verdade, a fim de agradar a Deus, 

temos que crer que Ele é pessoal, cognoscível, amor, carinho, moral, e responde 

graciosamente para aqueles que vêm a Ele. Não é o suficiente até mesmo para 

acreditar no Deus direita. Muitos judeus a quem a carta de Hebreus foi abordada 

reconheceu o Deus verdadeiro, o Deus da Escritura. Mas eles não têm fé 

nele; eles não confiam nele. Enoque sabia o verdadeiro Deus e confiou no Deus 

verdadeiro. 

Ambos os testamentos são preenchidos com os ensinamentos que Deus não 

só pode ser encontrado, mas que é o seu grande desejo de ser encontrado. Davi 

disse a seu filho Salomão: "Se você buscá-Lo, Ele vai deixar você encontrá-lo, 

mas se você abandonarmos, Ele vai rejeitá-lo para sempre" (1 Crônicas 28: 

9.). "Certamente há uma recompensa para o justo; certamente há um Deus que 

julga na terra!" (Sl. 58:11). "Eu amo aqueles que me amam, e os que o buscam 

me vai me encontrar" (Pv 8:17.). "E você vai procurar-me e encontrar-me, 

quando você procura por mim de todo o vosso coração" (Jer. 29:13). Jesus foi 

muito explícito: "Porque todo aquele que pede, recebe; o que busca, encontra; 

e ao que bate, se abrirá" (Lucas 11:10). Não basta apenas acreditar que Ele 

é. Nós também temos que crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. 

A recompensa que Deus dá para a fé é a salvação. "Quem nele crê não pereça, 

mas tenha a vida eterna" (João 3:16). "Mas buscai primeiro o seu reino ea sua 

justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas" (Mt 6:33.). Em outras 

palavras, todas as coisas boas que Deus tem, incluindo a vida eterna, constitui 

a recompensa para a crença. Pois a fé que recebemos o perdão, um novo 

coração, a vida eterna, a alegria, a paz, o amor, o céu-tudo! Quando nós confio 

em Jesus Cristo, tornamo-nos herdeiros mútuos com Ele. Tudo o que o próprio 

Filho de Deus tem é nosso também. 

Enoque andou com Deus 



Acreditar que Deus existe é o primeiro passo em direção a fé. Acreditando que 

recompensa aqueles que confiam nEle é o primeiro passo de fé. Confiando 

plenamente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é apenas o começo da vida 

fiel em Deus. Para continuar a agradar a Deus, temos comunhão com ele, 

comungar com, "andar" com Ele, exatamente como fez Enoque. Nos quatro 

versos em Gênesis (5: 21-24) descrevem Enoque, ele é duas vezes mencionado 

como "andar com Deus". Na Septuaginta (Antigo Testamento grego) esta frase 

é traduzida como "aprouve a Deus", usando a mesma palavra grega ( euaresteō , 

"para ser bem agradável"), que é usado duas vezes em Hebreus 11: 5-

6. Caminhando com Deus está agradando a Deus. 

O termo caminhada é usado muitas vezes no Novo Testamento para representar 

vida fiel. "Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, ... assim 

também andemos nós em novidade de vida" (Rom. 6: 4). "Para nós andamos 

pela fé, não pela vista" (2 Cor. 5: 7). "Caminhe pelo Espírito, e você não vai 

realizar o desejo da carne" (Gl. 5:16). "Andai em amor, como Cristo também 

vos amou, e se entregou por nós" (Ef. 5: 2). Cristo mesmo fala da nossa 

comunhão com Ele no céu, como um passeio: "Eles andarão de branco junto 

comigo, pois são dignas" (Ap 3: 4). Como Enoque, cada crente deve andar com 

Deus todos os dias que ele está na terra. Quando chegarmos ao céu, 

que vai caminhar com Ele para sempre. 

Reconciliação 

A primeira coisa implícita no andar de Enoque com Deus é a 

reconciliação. "Faz dois andarem juntos se eles concordaram em fazê-

lo?" (Amós 3: 3, NVI ). O ponto é óbvio. Duas pessoas realmente não pode 

caminhar juntos em comunhão íntima, a menos que eles estão de 

acordo.Caminhando juntos, então, pressupõe harmonia. Se Enoque andou com 

Deus, ele obviamente estava de acordo com Deus. Rebelião foi mais para este 

homem de fé. Desde Adão caiu, cada pessoa que nasce no mundo tem estado 

em rebelião contra Deus. Nós não crescemos em rebelião ou cair em 

rebelião; estamos nascido em rebelião. Nossa própria natureza, desde antes do 

nascimento, está em inimizade com Deus. Somos todos "por natureza filhos da 

ira" (Ef. 2: 3). O propósito da salvação é reconciliar os homens com Deus, para 

restaurar o relacionamento quebrado pelo pecado. Por causa de sua fé, Enoque 

foi reconciliado com Deus; e porque ele se reconciliou com Deus, ele poderia 

andar com Deus. 

A Natureza Correspondente 

A segunda verdade implícita no andar de Enoque com Deus é que Enoque e 

Deus tinha naturezas correspondentes. Alguns animais podem se tornar muito 

bons companheiros para os homens. Eles podem ter grande lealdade e 

sensibilidade para os seus proprietários, e uma estreita relação pode 



desenvolver ao longo dos anos. Mas o homem não pode ter companheirismo, 

mesmo com o animal mais inteligente e mais devotado. Nossa natureza é muito 

diferente. Os animais podem oferecer companhia, mas não a 

amizade. Podemos tomar uma caminhada com um cão, mas não podemos 

"andar" com um cão, no sentido de ter comunhão com ele. É tão impossível 

para um incrédulo para ter comunhão com Deus (2 Cor. 6: 14-16), e pela mesma 

razão, sua natureza é muito diferente da de Deus. Mesmo um descrente é criado 

à imagem de Deus, mas que a imagem tem sido tão destruída pelo pecado, sua 

natureza tão corrompido, que a comunhão com o seu Criador não é possível, 

não existe uma esfera comum, no qual ele e Deus pode ser acordado. 

Quando somos salvos, nós nos tornamos cidadãos de um novo domínio. Nós 

ainda estamos na terra, mas a nossa verdadeira vida, a nossa cidadania real, está 

no céu (Fil. 3:20). Como Pedro diz, que "tornam-se participantes da natureza 

divina" (2 Pe. 1: 4). Em Cristo nos é dada uma natureza celestial, Sua própria 

natureza, e, portanto, podemos ter comunhão com Deus. Porque Enoque andou 

com Deus, ele deve ter tido uma natureza correspondente ao de Deus. 

Moral Educação Física e um de Negociação Judicial com Pecado 

Caminhando com Deus implica aptidão moral, bem como um trato judicial com 

o pecado. Nós não poderia ter uma nova natureza, a menos que Deus tirou o 

pecado. Porque uma pessoa anda com Deus significa que o seu pecado foi 

perdoado e que ele tem sido justificada, considerados justos por Deus. Só 

quando o pecado tenha sido tratada podemos mover-se em presença de Deus e 

começar a caminhar com Ele. Deus não vai andar de qualquer maneira, mas o 

caminho da santidade. "Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos 

nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade; mas, se andarmos na luz, 

como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, 

seu Filho, nos purifica de todo pecado "(1 João 1: 6-7). As únicas pessoas que 

Deus caminha com os que são purificados do pecado.Desde Enoque andou com 

Deus, ele tinha que ter sido perdoado de seu pecado e declarado justo por Deus. 

A Will Rendido 

Caminhando com Deus implica uma vontade rendeu. Deus não força Sua 

companhia de ninguém. Ele só oferece a Si mesmo. Deus em primeiro lugar 

deve se que uma pessoa vir a Ele, mas essa pessoa deve também vai chegar a 

Deus. A fé é impossível sem vontade de acreditar.Assim como andar com Deus 

pressupõe a fé que pressupõe também a disposição-a vontade rendeu. 

A vontade se rendeu é uma entrega no amor. Rendição Querer não é submissão 

abjeta, um pedido de demissão determinada a forma e a vontade do Senhor. É 

o que pode ser chamado de uma vontade deliberada, uma rendição feliz e 



livre. "E este é o amor, que andamos de acordo com os seus mandamentos" (2 

João 6). 

Enoque andou com Deus por trezentos anos! Não é de admirar que o Senhor 

saiu para um passeio com ele um dia e apenas levou-o para o céu. O Novo 

Testamento refere-se a este tipo de viver como andar no Espírito. Estamos a 

viver continuamente na atmosfera de presença, o poder, direção e ensino do 

Espírito. O fruto desta caminhada no Espírito são: "amor, alegria, paz, 

longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio" 

(Gl 5: 22-23.). 

Andar no Espírito é permitir que Ele permeia seus pensamentos. É dizer, 

quando você se levanta de manhã, "Espírito Santo, é o seu dia, não a minha. 

Use-o como quiser." Ele está dizendo ao longo do dia: "Espírito Santo, continue 

a manter-me de pecado, dirigir minhas escolhas e as minhas decisões, me usar 

para glorificar a Jesus Cristo." É colocar cada decisão, cada oportunidade, cada 

tentação, cada desejo diante dEle, e pedindo sua direção e seu poder. Andar no 

Espírito é dinâmico e prático. Não é resignação passiva, mas obediência ativa. 

O Novo Testamento descreve a andar com Deus de muitas maneiras. Terceiro 

João 4 diz que é uma verdade a pé; Romanos 8: 4 a chama de uma caminhada 

espiritual; Efésios 5: 2 a descreve como uma caminhada amor, 5: 8, como uma 

caminhada leve, e 05:15 como uma caminhada sábio. 

Teria sido maravilhoso ter tido Enoque como exemplo, ou Noé, Abraão, ou 

qualquer um dos outros heróis fiéis de Hebreus 11. Mas temos um ainda maior 

exemplo, nosso Senhor Jesus, Aquele que supremamente andava com Deus. Ele 

não fez nada, absolutamente nada, que não era a vontade do Pai. O apóstolo 

amado nos lembra que "aquele que diz que permanece nele, esse deve-se a 

caminhar na mesma maneira como Ele andou" (1 João 2: 6). Se quisermos saber 

como caminhar, precisamos simplesmente de olhar para Jesus. Desde a infância 

Ele era continuamente sobre os negócios de Seu Pai, e só negócios de Seu 

Pai. Ele constantemente andava com Deus. 

Fé Continuando 

Finalmente, uma pessoa não pode andar com Deus, a menos que ele veio 

primeiro a Deus pela fé. Só assim, ele não pode continuar a andar sem continuar 

a ter fé. Caminhando com Deus é uma caminhada na fé e uma caminhada pela 

fé. "Para nós andamos pela fé, não pela vista" (2 Cor. 5: 7). "Como, pois, 

recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, tendo sido 

firmemente enraizados e edificados nele, e confirmados na fé" (Cl 2: 6-7). 

Enoque creu em Deus, e ele continuou a crer em Deus. Ele não poderia ter 

caminhado com Deus por 300 anos sem confiar em Deus por trezentos 



anos. Enoque nunca viu Deus. Ele andava com ele, mas ele não vê-Lo. Ele só 

acreditou Ele estava lá. Foi assim que Ele agradou a Deus. 

Enoque Pregou para Deus 

E sobre estes também Enoque, o sétimo depois de Adão, 

profetizou, dizendo: "Eis que veio o Senhor com milhares de seus 

santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os 

ímpios de todas as obras de impiedade, que fizeram de modo 

ímpio, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores 
disseram contra ele. " (Judas 14-15) 

Isso Enoque pregou por Deus, aprendemos apenas a partir do livro de 

Judas. Julgando a partir desta conta, a sua mensagem sobre a impiedade foi 

breve e talvez repetitivo, mas foi inspirado. Nós não temos nenhuma pista de 

como ela foi eficaz, mas o propósito de Enoque era para ser fiel, não é 

eficaz. Ele fez o que Deus exigia dele e saiu com Ele os resultados. Uma coisa 

é certa: por causa da sua pregação fiel e vida fiel, ninguém que ouviu Enoque 

ou viveu em torno dele tinha alguma desculpa para não acreditar em Deus. Se 

qualquer uma dessas pessoas acreditavam ou não, a influência Enoque teve 

sobre eles deve ter sido poderoso. 

O relatório de Jude da pregação de Enoque contradiz a noção de que Enoque 

viveu em uma época fácil para acreditar. Ele estava cercado por falsos mestres 

e falsos ensinamentos. Nós não sabemos se ele tinha a comunhão de todos os 

fiéis companheiros, mas sabemos que ele viveu no meio de uma multidão de 

incrédulos. Ele não poderia ter pregado tão fortemente como ele o fez sem 

oposição considerável. Ele lutou contra a sua própria geração, da mesma forma 

que o faria mais tarde Noé batalha contra o seu. Ele deixá-los saber que eles 

eram ímpios, e ele deixá-los saber que Deus estava indo para julgá-los. Eu creio 

que Deus ficou satisfeito com Enoque, porque sua fé não era apenas algo que 

ele sentiu em seu coração. Ele foi ouvido em seus lábios e visto em sua 

vida. Sua fé era ativo e dinâmico, vocal e destemido. 

Enoque Entrou em Presença de Deus 

Pela fé Enoque foi trasladado para que ele não ver a morte; e ele 

não foi encontrado porque Deus o levou para cima; para ele 

obteve uma testemunha que, antes de seu ser retomado ele era 
agradável a Deus. (11: 5) 

Finalmente, depois de 300 anos de acreditar e andando e pregação, ele foi para 

estar com o Senhor, de uma forma maravilhosamente único. Deus apenas o 

levou até sua morte, sem experimentar. Ele agradou tanto a Deus que Deus 

apenas estendeu a mão e levantou-o para o céu. Um momento em que ele estava 

lá, e no momento seguinte "ele não era, porque Deus o levou" (Gn 5:24). Pela 



fé Enoque foi trasladado. Ele andou tão intimamente com Deus por tanto tempo 

que ele só entrou no céu, como se fosse. 

Não sabemos a razão pela qual Deus esperou 300 anos antes de tomar Enoque 

para estar com Ele mesmo. Talvez fosse para que haja tempo suficiente para ele 

pregar e testemunhar a geração duro e incrédulo em que ele viveu. Além disso, 

não sabemos por que Deus levou Enoque dessa forma incomum em 

tudo. Talvez fosse para poupá-lo ainda mais ridículo e perseguição, que ele foi 

obrigado a ter experimentado. Talvez fosse porque Deus queria ser ainda mais 

perto da pessoa que lhe agradava muito. "Preciosa é aos olhos do SENHOR a 

morte dos seus santos "(Sl 116: 15.). Deus ama os Seus santos e ama a 

comunhão dos seus santos. Enoque era tão preciosa para o Senhor que Ele 

contornou a fase de morte para este notável santo. 

Enoque é um belo quadro de crentes que serão ocupados diretamente para o céu 

quando o Senhor retorna para sua noiva, a igreja. Assim como Enoque foi 

trasladado para o Céu sem ver a morte, assim também serão os do povo de Deus 

que estão vivas no arrebatamento. "Então, nós que ficarmos vivos, seremos 

arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos 

ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor" (1 Ts. 4:17). 

 

28. Noé: Obedecendo na Fé ( Hebreus 11: 

7 ) 

Pela fé Noé, sendo advertido por Deus das coisas que ainda não 

se viam, em reverência preparou uma arca para a salvação de sua 

família, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da 
justiça que é segundo a fé. ( 11: 7 ) 

"A fé sem obras é morta" ( Tiago 2:26 ). A verdadeira fé sempre tem ações para apoiar 

sua alegação. No início do segundo capítulo de sua carta, Tiago condena o homem que 

diz que tem fé, mas que não tem nada para ajudar um companheiro cristão na necessidade 

faz. Para que a fé para ser válido, deve visivelmente irradiar-se em boas ações. Se você 

realmente acredita em Deus, haverá provas disso na maneira como você vive, nas coisas 

que você diz, e nas coisas que você faz. 

Abel ilustra o culto da fé, e Enoque a caminhada de fé. Noé, talvez mais do que qualquer 

outra pessoa na história, ilustra o trabalho de fé, obediência. 

Satanás tem tentado continuamente para confundir e enganar as pessoas, incluindo as 

pessoas de Deus, sobre a fé e as obras. Se possível, ele vai convencer uma pessoa de que 

ele pode ser salvo por fazer algumas boas obras. Se essa estratégia funciona, a pessoa vai 

ser perdido para Deus. Se alguém confia em Deus e é salvo, Satanás, em seguida, tenta 

convencê-lo de um dos dois extremos, que ele deve fazer boas obras para manter a sua 

salvação (legalismo) ou que, agora que ele é salvo pela fé, ele pode esquecer boas obras 



(licença). Do Gênesis ao Apocalipse, no entanto, a Bíblia é clara que uma pessoa é salva 

somente pela fé, e que quando ele é salvo, as boas obras devem seguir como resultado. 

Paulo, que tão fortemente proclamou a justificação pela fé, também proclamou uma vida 

de boas obras para aqueles que são justificados. "Instruí-los a fazer o bem, sejam ricos 

em boas obras, para ser generoso e pronto para compartilhar" ( 1 Tim. 6:18 ). Os crentes 

são, de fato, "criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou 

para que andássemos nelas" ( Ef. 2:10 ). Para todos os santos enumerados no Hebreus 11 , 

a sua fé genuína foi dado a conhecer em algo que eles fizeram. A fé não pode ser visto, 

exceto nas coisas que ele faz. E se é verdadeira fé, ele vai fazer muitas coisas boas. 

Noé era um homem de fé, e sua vida continuamente mostrou a sua fé pela sua obediência 

total a Deus. "Noé era um homem justo e perfeito em seu tempo; Noé andava com Deus" 

( Gênesis 6: 9 ). Ele adorou a Deus com fidelidade, como Abel tinha, e ele andou com 

Deus fielmente, como Enoque teve. Ele também trabalhou para Deus fielmente. 

Certa vez ouvi uma entrevista de locutor esportivo um jogador de futebol profissional 

pouco antes de ser programado para tocar no Super Bowl. Ele pediu ao atacante que ele 

pensava chances de sua equipe estavam no próximo jogo. Ele respondeu: "Nós 

acreditamos que se nós apenas fazemos o que o treinador diz, vamos ganhar." A equipe 

teve fé absoluta em sabedoria e julgamento de seu treinador. Mas os jogadores também 

sabia que a vitória dependia de fazer o que ele lhes disse para fazer. 

A fé de Noé foi estupendo. Foi estupendo por causa de sua absoluta confiança em Deus 

e por causa de sua obediência sem hesitação e persistente por 120 anos em uma empresa 

que, do ponto de vista humano, parecia totalmente absurda e absolutamente impossível. 

Três coisas em Hebreus 11: 7 dão prova de que a fé de Noé era genuíno. Primeiro, ele 

respondeu a palavra de Deus. Isso é sempre uma característica da verdadeira fé. Em 

segundo lugar, ele repreendeu o mundo. Ele era um homem de Deus que a sua própria 

vida era uma repreensão para as pessoas perversas que o cercavam. Em terceiro lugar, ele 

recebeu a justiça de Deus. Estas são as marcas clássicas da verdadeira fé. 

Noé Respondeu a Palavra de Deus 

Pela fé Noé, sendo advertido por Deus das coisas que ainda não 

se viam, em reverência preparou uma arca para a salvação de sua 
casa. ( 11: 7 a) 

Quando Deus disse a Noé que Ele estava se preparando para destruir o mundo por causa 

de sua maldade e instruiu-o a construir uma arca ( Gênesis 6: 13-14 ), Noé largou tudo e 

começaram a construir. Noé provavelmente viveu na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e 

Eufrates, um longo caminho a partir de qualquer oceano ou lago de tamanho 

considerável. É difícil imaginar como a mensagem de Deus deve ter soado para Noé. Para 

a maioria de nós teria sido tão estranha, tão exigente, tão vergonhoso, tão absolutamente 

esmagadora, que teria feito qualquer coisa para sair dela. Gostaríamos de ter pensado mil 

desculpas para não fazê-lo. Gostaríamos de ter feito o nosso melhor para falar a Deus por 

toda a idéia, ou pelo menos convencê-lo a conseguir outra pessoa para o trabalho. 

Mas Noé, que teve apenas uma fração da luz divina que temos, não discutiu, tergiversar, 

dar desculpas, reclamar, ou procrastinar. Ele não questionar a Deus, mas simplesmente 

começou a obedecê-lo. Ele passou mais de cem anos cumprindo esse único comando. A 

verdadeira fé não questiona, e Noé não questionou. Entre os inúmeros santos fiéis que 



sofreram e persistiram em obediência a Deus, Noé é supremo, se por nada mais do que a 

magnitude de corte e período de tempo de sua atribuição de uma incrível da parte do 

Senhor. 

Noé, sem dúvida, tinha um monte de coisas de sua própria para fazer. Para entregar todo 

o seu tempo e esforço para construir um barco levou um tipo especial de 

compromisso. Ele provavelmente tinha pouca idéia sobre o que um navio de oceano 

era. Certamente ele nunca tinha visto ou ouvido falar, um navio gigante, como a arca era 

para ser. Ele não tinha experiência na construção naval, sem acesso fácil a materiais de 

construção, e nenhuma ajuda, exceto o de seus filhos. Mesmo que eles não foram capazes 

de ajudar por muitos anos após a arca foi iniciada, porque não nascemos até depois de 

Noé foi de 500 anos ( Gn 5:32 ). Um dos maiores atos práticos da fé em toda a história 

era Noé cortar a primeira árvore Gopher de madeira para fazer a arca. 

Noé foi avisado por Deus sobre as coisas ainda não se viam . Ele nunca tinha visto 

chuva, porque ele provavelmente não existia antes do Dilúvio. Ele nunca tinha visto uma 

enchente, uma vez que as inundações não poderia ter ocorrido sem chuva. Noé respondeu 

a mensagem de Deus pela fé, "a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos 

que se não vêem" ( Heb. 11: 1 ). Por fé Noé ... preparou uma arca . Ele não tinha nada 

para continuar, mas a palavra de Deus, que para ele era mais do que suficiente. 

Noé construiu a arca em reverência . A palavra grega ( eulabeia ) pode ser traduzida 

como "cuidado piedoso, ou preocupação", com piedoso tomada no sentido original de 

uma verdadeira devoção espiritual. Ele tratou a mensagem de Deus com grande respeito 

e admiração. Ele "era um homem justo e perfeito em seu tempo; Noé andava com Deus" 

( Gênesis 6: 9 ). Ele era um homem de fé obediente, mesmo antes de Deus o chamou para 

construir a arca. Ele tinha sido fiel sobre as coisas menores, e agora o Senhor deu-lhe uma 

grande coisa a fazer. 

A arca simbolizava muitas das futuras relações de Deus com os homens. A palavra 

hebraica para pitch, por exemplo, tem a mesma raiz ( KPR ) que o utilizado para 

expiação. O relvado manteve as águas do julgamento de entrar na arca, assim como 

expiatório sangue de Cristo mantém julgamento do pecador. 

O tamanho exato do côvado durante o tempo de Noé não é certo, mas usando o menor, 

figura mais conservadora seria cerca de dezessete anos e meio polegadas. Nesta base, a 

arca foi de 438 metros de comprimento, 73 metros de largura e 44 metros de altura. Em 

outras palavras, era quase uma vez e meia o comprimento de um campo de futebol e mais 

de quatro andares. Desde que tinha três pavimentos, a área total do pavimento foi de quase 

96 mil metros quadrados, e o volume total dentro dos pavimentos foi cerca de 1,3 milhões 

de metros cúbicos.Engenheiros navais descobriram que as dimensões ea forma da arca 

formar o projeto do navio mais estável conhecida. A arca não foi concebido para uma 

capacidade de manobra, mas a estabilidade, a fim de melhor proteger aqueles dentro dela. 

A arca é uma bela imagem da salvação oferecida em Jesus Cristo. A arca foi facilmente 

grande o suficiente para armazenar todos os animais necessários para assegurar a 

sobrevivência de cada espécie. Ele tinha muito espaço para cada pessoa que queria vir a 

Deus para a segurança. O fato de que apenas oito pessoas entraram na arca significa que 

apenas oito queria ser salvo nos termos de Deus. Deus não quer "que nenhum pereça, 

senão que todos cheguem ao arrependimento" ( 2 Pedro 3: 9. ). A natureza de Deus não 

muda. Sua vontade no tempo de Pedro foi o mesmo no tempo de Noé. Somente aqueles 

pereceram no Dilúvio que rejeitou caminho da salvação de Deus. Teve mais vir a Ele para 

a segurança, podemos ter certeza que a arca teria acomodado eles. Da mesma forma, o 



sangue de Jesus é mais do que suficiente para expiar todos os pecados já cometidos desde 

a queda. Que não mais as pessoas são salvas do que são simplesmente significa que estes 

são os únicos que querem ser salvos. Jesus declarou absolutamente que ninguém que vem 

a Ele será expulso ( João 6:37 ). 

Quando Deus chamou Noé para sua tarefa gigantesca, Ele disse a ele sobre a aliança que 

faria com ele ( Gn 6:18 ). Como o Senhor explicou mais tarde, o pacto também foi com 

"toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra" ( 9:16 ), que sobreviveram ao 

Dilúvio, incluindo, é claro, toda a humanidade. Mas a aliança era, antes de tudo com Noé, 

o homem que tinha ", achou graça aos olhos do SENHOR "( 6: 8 ). 

Ainda que Noé era "irrepreensível no seu tempo" e "andava com Deus" ( 6: 9 ), ele ainda 

era um pecador. Ele era um filho caído de Adão, como pode ser visto de forma tão clara 

em sua exibição vergonhosa de embriaguez e falta de modéstia, quando as coisas 

começaram a correr bem depois do Dilúvio ( 9: 20-21 ). Ele foi salvo por causa de Deus 

"favor", por causa da graça de Deus, trabalhando através de sua fé. A justiça de Noé, 

assim como a de todos os crentes antes e depois dele, foi "aos olhos do SENHOR . " Noé 

foi contado justo, justificado por pura graça de Deus, aplicada por causa da fé. Nem 

mesmo a fé de Noé em si, incrível como ele foi comparada com a da maioria de nós, o 

salvou. Deus não seria obrigado a salvar uma única pessoa, mesmo por causa da fé, se 

Ele não tivesse em Seu amor e misericórdia declarou que a fé seja a condição em que Ele 

iria salvar. É direito de Deus de salvar quem Ele quer, e Ele quer salvar aqueles que crêem 

no Seu Filho. Ele toma a nossa fé e, por Sua graça, conta ele como justiça ( Rom. 4: 5 ). 

Que a fé de Noé era genuíno é provado por sua obediência à Palavra de Deus. Na 

economia de Deus, confiança e obediência são inseparáveis. Como nós gostamos de 

cantar, não há outra forma que não "confiar e obedecer." Assim como Noé confiou e 

obedeceu, Deus quer que todos os que pertencem a Ele para fazer o mesmo. Ele quer que 

confiemos nele no julgamento que estamos a atravessar, a tentação que estamos 

enfrentando, a decisão que estamos a fazer. Ele quer que nós adoramos, com razão, como 

Abel fez, e para caminhar com Ele, como Enoque fez. Ele também quer que obedecê-lo, 

como fez Noé. O Senhor tem arcas para cada crente para construir. Ele é tão importante 

para nós para construir a arca Ele nos dá como foi para a Noé que construísse o Deus 

único atribuído a ele. Ours pode não ser tão grande ou tão impressionante ou como como 

Noé demorado, mas é o único que pode construir que irá agradar a Deus. E, como Noé, 

quando nós construí-lo com fé, de acordo com o plano de Deus e pelo seu poder, ele vai 

cumprir o que Deus quer realizar. Também como Noé, o nosso trabalho para o Senhor 

pode parecer tola e sem propósito nos olhos do mundo. Mas se é Sua obra, que vai agradá-

lo, o único crente precisa se preocupar com agradável. 

Meu pai costumava contar a história de um homem que andava para cima e para baixo as 

calçadas vestindo uma placa de sanduíche com "Eu sou um louco por Cristo" pintada na 

frente. Na parte de trás era "Whose tolo é você?" Em certo sentido, cada pessoa é um tolo 

por algo nos olhos de alguém. Muitos ativistas políticos e sectários estão perfeitamente 

dispostos a olhar como loucos por causa de suas causas. Quanto mais o cristão deve estar 

disposto a parecer um idiota por causa de Cristo. 

Pedro e seus parceiros haviam pescado a noite toda e não pegaram nada. Como eles 

estavam lavando as redes em terra, Jesus entrou num dos barcos, pregado por um tempo 

para a multidão que estava ali reunidos, e, então, disse Pedro para colocar-se ao largo e 

soltar as redes novamente. Pedro deixar o Senhor sabe que ele pensou que o esforço foi 

inútil, mas ele obedeceu qualquer maneira. Eles pegaram tantos peixes que tiveram de 



pedir ajuda, e dois barcos quase afundaram sob a carga. A fé de Pedro era pequeno, mas 

obedeceu e foi recompensado muito desproporcional em relação à sua fé. Como Noé, ele 

obedeceu fielmente a Deus, e Deus honrou sua fé e sua obediência. 

Noé creu na palavra de Deus sobre o julgamento vindouro, e sobre o tamanho ea forma 

de construir a arca direita, e sobre a promessa para salvá-lo e à sua família. Ele não 

escolher em que acreditar e que obedecer. Ele acreditava em tudo e obedeceu tudo o que 

Deus disse. 

Noé repreendeu o Mundo 

Pela fé, Noé ... condenou o mundo. ( 11: 7 b) 

Obediência de Noé incluía sua repercussão para o resto da mensagem da vinda do 

julgamento o mundo de Deus. Em 2 Pedro 2: 5 , ele é chamado de "pregador da 

justiça". Deus chamou Noé para pregar enquanto ele construiu. A pregação foi 

provavelmente mais difícil do que o edifício. Trabalhos difíceis são sempre mais fáceis 

de lidar do que as pessoas duras. 

Os tempos em que Noé cresceram estavam entre os mais mal e corrupto na 

história. "O SENHOR viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que 

toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente "( Gênesis 

6: 5 ). Se alguém tinha motivos para lamentar o tempo em que ele viveu era Noé. Mas ele 

não se queixam quando ele nasceu, sua sorte na vida, ou o seu chamado. Ele obedeceu 

como ele era e onde estava. 

Trabalho de Noé era para avisar o povo de seu tempo que Deus logo julgá-los por causa 

de sua maldade e descrença. Eles tinham tido a mesma oportunidade de conhecer a Deus 

e Sua vontade como teve Noé. A diferença entre Noé e todos ao redor dele não foi uma 

diferença na quantidade de luz, mas a diferença em resposta a ele. 

A humanidade tornou-se, em grande parte possesso por demônios. Eu acredito que os 

"filhos de Deus", que desceu e coabitaram com as "filhas dos homens" ( Gênesis 6: 2 ) 

anjos estavam caídos, demónios (cf. 1 Pe. 3: 19-20 ). Devido a essa convivência, a raça 

caída caiu ainda mais. O mal da própria natureza do homem foi agravado, e tornou-se 

demasiado para o Senhor para suportar. Julgamento tinha que vir. Donald Barnhouse 

disse: "O inferno é tanto uma parte da história de amor como Deus no céu é." A justiça 

eo pecado não podem coexistir Deus não pode estabelecer a justiça até que o pecado é 

destruído. 

Como sempre, o julgamento do Senhor foi temperado pela Sua misericórdia. Ele nunca 

está satisfeito com o julgamento, não importa como merecia. Deus estava "pesou no 

coração" ( Gênesis 6: 6 ) sobre a maldade do homem eo fato de que ele teria que ser 

julgado tão severamente.Ele permitiu que 120 anos para a população será avisada e 

arrepender-se, mantendo-se, assim, o julgamento ( 6: 3 ). Na verdade, um tipo de aviso 

foi dado quando Noé nasceu, 500 anos antes de ele começou a arca. Como ele estava 

sendo chamado, seu pai, Lameque, disse: "Este nos dará descanso do nosso trabalho e do 

trabalho de nossas mãos decorrentes da terra que o SENHOR amaldiçoou "( Gn 5:29 ). E 

então, enquanto que Deus tinha Noé construir a arca-um quadro dramático da vinda 

Flood-Ele também tinha testemunha Noé ao povo, advertindo-os. "A paciência de Deus 

ficar esperando nos dias de Noé, durante a construção da arca" ( 1 Ped. 3:20 ). Em outras 

palavras, ao mesmo tempo em que Ele estava se preparando julgamento Ele também 

estava preparando um caminho de escape. 



O povo teve amplo aviso do julgamento, e eles também teve amplo conhecimento da 

verdade. Por um lado, eles tinham o testemunho da natureza. "Desde a criação do mundo 

os atributos invisíveis, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos 

claramente, sendo percebidos por meio do que tem sido feito, de modo que eles fiquem 

inescusáveis" ( Rom. 1:20 ). Eles também tinham o testemunho de Abel sobre a adoração 

adequada do testemunho de Deus e Enoque sobre comunhão adequada com Deus. Além 

dessa luz positiva, a punição de Cain de Deus deve ter sido um lembrete constante de que 

ele achava do pecado. Próprio Espírito de Deus estava se esforçando com homens 

( Gênesis 6: 3 ), procurando transformá-los de volta para o seu Criador. Então eles 

tiveram 120 anos de pregação justos por Noé. O que mais poderia Deus ter feito? 

As pessoas não tinham desculpa para o seu pecado diante de Noé começou a construir a 

arca, e tiveram ainda menos desculpa depois de ter terminado. Cento e vinte anos, mesmo 

quando os homens, por vezes, viveu até os quase um mil, era mais do que tempo suficiente 

para que todos possam se arrepender que queria se arrepender. 

CH Spurgeon disse: "Quem não crê que Deus vai punir o pecado não vai acreditar que 

ele vai perdoar-lo através de sangue expiatório." Muitas pessoas estão contentes de ouvir 

sobre graciosas promessas de Deus, mas quero ouvir nada do seu juízo. Spurgeon passou 

a dizer: "Eu te ordeno que professam o Senhor não ser descrente em relação aos terríveis 

ameaças de Deus para os ímpios. Acredite a ameaça, mesmo que deve relaxar seu sangue. 

Acredite que a natureza encolhe da desgraça esmagadora. Porque, se você não acredita, 

descrendo Deus em um ponto irá conduzir você para descrer Deus sobre os outros pontos 

da verdade revelada. " 

Assim como o povo deve ter feito desculpas para não se arrepender ou para pô-lo fora, 

Noé também devem ter sido tentados a dar desculpas sobre suas qualificações para a 

pregação e construção de barcos. Certamente Satanás sugeriu a ele mais de uma vez que 

ele tinha muito tempo para construir a arca "mais tarde". Cento e vinte anos dá uma 

grande oportunidade para a procrastinação. Mas Noé não dar desculpas ou 

procrastinar; ele simplesmente pregou e construído, assim como ele foi chamado para 

fazer. Em meio ridículo, maldade, longos anos, com pouca evidência de sucesso, e muitas 

perguntas sem resposta, Noé obedeceu e obedeceu e continuou a obedecer. 

Não só é o aviso do julgamento de Deus um ato de misericórdia, mas até mesmo o próprio 

julgamento tem um aspecto misericordioso. Para o bem do remanescente crente na terra 

nos dias de Noé, o Senhor teve que cortar o câncer espiritual malicioso e destrutivo ou 

que teria dominado o mundo. 

Contra esse mundo perverso, cruel, e escuro, vida e testemunho de Noé brilhou em 

brilhando condenação. Preto nunca parece tão preto como branco quando é colocado ao 

lado dele. O homem de fé repreende o mundo apenas por sua vida, mesmo que ele nunca 

pronuncia uma palavra de reprovação. Um jovem de Atenas disse Sócrates, "Eu te odeio, 

porque toda vez que eu te conheço, você me mostrar o que eu sou." 

Talvez a lição mais triste do dia de Noé é que os homens não mudaram em sua atitude 

para com Deus, desde então, e não vai mudar até a volta do Senhor. "Para a vinda do 

Filho do Homem será como nos dias de Noé. Para assim como nos dias anteriores ao 

dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé 

entrou na arca e eles não entenderam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será 

também a vinda do Filho do homem "( Mateus 24: 37-39. ). 



Os paralelos dos dias de Noé para o nosso próprio são preocupantes. Nos dias de Noé a 

mensagem de Deus foi rejeitado, como é hoje. Em sua época, a maldade, a imoralidade, 

violência, luxúria, vulgaridade, profanidade, encontrando-se, matando, e blasfêmia foram 

desenfreado, como são hoje. Em seu dia um remanescente achou graça, assim como um 

remanescente acredita hoje. Nos dias de Noé, ou pouco antes dela, Enoque foi trasladado, 

imaginando o arrebatamento dos crentes, quando o Senhor voltar, o que poderia ser em 

nossos dias. Podemos ser tão certo como deveriam ter sido que o julgamento está 

chegando, porque Deus prometeu que a mesma clareza e os homens merecem, assim 

como muito. Alguém disse: "Se Deus não destruir o nosso mundo, Ele vai ter que pedir 

desculpas a Sodoma e Gomorra". A próxima decisão será diferente em duas formas, no 

entanto. Em primeiro lugar, não vai ser por inundação ( Gen. 9:15 ), mas pelo fogo ( 2 

Pe. 3:10 ). Em segundo lugar, será a última. E mais uma vez a única segurança é refúgio 

na arca de Deus, Jesus Cristo. 

Noé recebeu a justiça de Deus 

Noé ... tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. ( 11: 7 c) 

A fé de Noé foi provado por sua receber a justiça de Deus, o que só é concedido a quem 

confia nEle. "Um homem justo, íntegro em sua época; Noé andava com Deus" ( Gênesis 

6: 9 ). Ele foi a primeira pessoa na Escritura a ser chamado de justo. 

Todos os que crêem em Deus são justos, nem sempre na prática, mas sempre na 

posição. A justiça de Cristo é imputada a nós pela fé ( Rom. 3:22 ). O Pai nos vê como 

Ele vê o Filho, santo e justo, porque pela fé estamos no Filho. Se colocarmos em vidros 

coloridos, tudo o que olhar para aparecerá essa cor. Deus olha para os crentes através da 

lente de seu Filho, e Ele nos vê como Ele vê o Filho. Milhares de anos antes de Jesus 

tornou-se encarnado, Deus olhou para Noé e viu o Filho, porque Noé creu. 

 

29. Abraão: A vida de fé ( Hebreus 11: 8-

19 ) 

Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por 

herança; e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, ele viveu como um estrangeiro na terra da 

promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da 

mesma promessa; pois ele estava olhando para a cidade que tem fundamentos, da qual o 

arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a capacidade de conceber, 

mesmo para além do bom tempo de vida, uma vez que ela considerou fiel aquele que lhe 

havia prometido; por isso, também, não nasceu de um homem, e ele tão bom como morto em 

que, como muitos descendentes como as estrelas do céu, em número, e inumerável como a 

areia que está à beira-mar. 

Todos estes morreram na fé, sem receber as promessas, mas vendo-as e saudando-as de 

longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Para aqueles que dizem tais 

coisas deixar claro que eles estão buscando uma pátria. E, de fato, se tivessem pensado 

daquele país a partir do qual eles saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas como ele é, 

desejam uma pátria melhor, isto é a celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser 

chamado o seu Deus; pois Ele preparou uma cidade para eles. 



Pela fé Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque; e aquele 

que recebera as promessas estava oferecendo o seu filho 

unigênito; era aquele a quem foi dito: "Em Isaque seus 

descendentes serão chamados." Ele considerou que Deus é capaz 

de levantar os homens, mesmo dos mortos; a partir do qual ele 
também recebeu-o de volta como um tipo. ( 11: 8-19 ) 

Existem apenas duas maneiras de viver. Uma forma, de longe, o mais comum, é viver 

pela visão, para basear tudo sobre o que você pode ver. Esta é a maneira empírica. A outra 

forma, muito menos comum, é viver pela fé, para basear a sua vida, principalmente e, 

finalmente, sobre o que você não pode ver. O caminho cristão, é claro, é o caminho da 

fé. Nós nunca viu Deus, ou Jesus Cristo, ou o céu, ou no inferno, ou o Espírito Santo. Nós 

nunca vimos nenhuma das pessoas que escreveram a Bíblia ou um manuscrito original da 

Bíblia. Apesar de ver os resultados deles, nós nunca vimos nenhuma das virtudes que 

Deus ordena ou qualquer uma das graças que Ele nos dá. No entanto, vivemos na 

condenação de todas estas coisas pela fé. Nós depositar nossas vidas terrenas e nosso 

destino eterno em coisas que nunca vimos. Esse é o caminho do povo de Deus sempre 

viveram. 

A vida de fé tem alguns ingredientes específicos, que são apontadas neste texto que se 

reflete na vida de Abraão. Abraão é um composto de padrão de fé de Deus. Ele revela a 

totalidade da vida verdadeira fé, todos os ingredientes que o constituem. Abraão foi o pai 

do povo judeu, e ele é, portanto, apresentado aos judeus a quem o livro de Hebreus foi 

escrito como o exemplo mais estratégica da fé. Eles precisavam perceber que Abraão era 

mais do que o pai de sua raça; ele também foi, por exemplo, o pai dos fiéis, o pai de todos 

os que vivem pela fé em Deus. 

Os rabinos tinham muito ensinaram que Abraão agradou a Deus por causa de suas 

obras. Eles acreditavam que Deus olhou ao redor da Terra e finalmente encontrei um 

homem excepcionalmente justos, Abraão, que por causa de sua bondade foi selecionado 

para ser o pai do povo escolhido de Deus. Esse falso ensino precisava ser corrigido. Era 

necessário mostrar, a partir do próprio Antigo Testamento, que Abraão não era justo em 

si mesmo, mas foi considerado justo por Deus por causa de sua fé. 

Quando Estevão estava pregando aos líderes judeus em Jerusalém, ele começou 

mostrando como Abraão havia obedientemente confiou em Deus, deixando sua terra natal 

e acreditando nas promessas de Deus da bênção ( Atos 7: 2-5 ). Em seu argumento 

poderoso em Romanos para a justificação pela fé, Paulo usa Abraão como a ilustração 

central ( Rom. 4 ). Abraão é o exemplo clássico da vida de fé. 

Para um judeu a aceitar a verdade de que a salvação é pela fé, ele teria que ser 

demonstrado que esta verdade aplicada a Abraão. Os judeus tinham razão em olhar a 

Abraão como um grande exemplo. O problema era que eles olharam para ele no caminho 

errado. Eles sabiam que ele agradou a Deus, mas eles tiveram que ser demonstrado que 

Deus estava satisfeito com ele não por causa de qualquer boa obra que ele fez, mas porque 

ele confiava nele. 

O Novo Testamento deixa claro que Abraão foi o primeiro verdadeiro homem de 

fé. Desde sua época, todos os que confiam em Deus, judeu ou gentio, é espiritualmente 

um filho de Abraão. "Por isso, certifique-se de que é os que são da fé são filhos de 

Abraão" ( Gal. 3: 7 ; cf. v. 29). Aqueles que confiou em Deus antes do Dilúvio-como 

Abel, Enoque e Noé, foram apenas exemplos parciais de fé. Abraão foi o primeiro homem 

estabelecido de fé, e ele é o padrão, o protótipo, de fé para os homens de todas as idades. 



Nesta passagem, são cinco características da fé que nos mostram o padrão completo: a 

peregrinação da fé, a paciência da fé, o poder da fé, a positividade da fé, bem como a 

prova de fé. 

A peregrinação da fé 

Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar 

que havia de receber por herança; e saiu, sem saber para onde 

ia. ( 11: 8 ) 

Ele não era o plano de Abraão para deixar Ur e depois Haran, e, eventualmente, 

estabelecer-se na terra de Canaã. Na verdade, quando ele deixou Ur ele não tinha idéia 

para onde estava indo. Ele foi chamado por Deus, e só Deus sabia o que estava na loja 

para ele. 

No grego, ele foi chamado é um particípio presente, e a tradução poderia ser ", quando 

ele estava sendo chamado." Em outras palavras, assim que ele entendeu o que Deus estava 

dizendo, ele começou a embalar. Foi obediência imediata. Ele pode ter tido vários dias, 

ou mesmo semanas ou meses, para fazer a preparação final para a viagem, mas em sua 

mente, ele já estava a caminho. A partir de então, tudo o que ele fez girava em torno 

obedecendo ao chamado de Deus. 

Abraão era um pagão pecaminosa que cresceu em uma sociedade descrente e 

idólatra. Nós não sabemos exatamente como ou quando Deus fez conhecido a Abraão, 

mas ele foi criado em uma casa que era pagão ( Josh. 24: 2 ). Sua cidade natal de Ur, na 

Caldéia foi, na região geral chamada Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Era 

uma terra fértil e era culturalmente avançada. Era perto de onde o Jardim do Éden estava 

localizado (cf. Gn 2:14 ) e foi cerca de 140 quilômetros de onde a grande cidade da 

Babilônia, um dia, ser construída. 

Isaías se refere a Abraão como "a rocha de que fostes talhados" e "a pedreira de onde 

foram extraídos" ( Is. 51: 1-2 ), lembrando seus companheiros judeus que Deus 

soberanamente condescendeu em chamar Abraão fora do paganismo e idolatria a fim de 

abençoá-lo e o mundo através dele. Ele pode ter tido padrões morais mais elevados do 

que os amigos e vizinhos, mas este não foi o motivo Deus o escolheu. Deus o escolheu 

porque Ele queria a escolhê-lo. E quando Deus falou com ele, ele ouviu; quando Deus 

prometeu, ele confiou; quando Deus ordenou, ele obedeceu. 

Quando qualquer pessoa vem a Jesus Cristo, Deus exige dele uma peregrinação de seu 

antigo padrão de vida em um novo tipo de vida, assim como a fé de Abraão separou de 

paganismo e incredulidade e começou-o para uma nova terra e um novo tipo de vida 

. "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis 

que tudo se fez novo" ( 2 Cor. 5:17 ). Salvação traz separação do mundo. O Senhor 

trabalha no coração do total disponibilidade para deixar para trás tudo o que não é 

agradável a Ele. Ele não pode nos levar a novas formas de viver até que Ele nos leva para 

fora do velho. Devemos responder: "Eu não sei o que você vai fazer comigo, Senhor, mas 

eu vou deixar cair todas as coisas velhas. Eu não sei o que você está indo para substituí-

los, mas eu vou deixá-los ir. " 

Essa é a atitude do peregrino da fé. A vida de fé começa com a vontade de sair do Ur, o 

próprio lugar de pecado e incredulidade-a sair do sistema do mundo. "Não vos conformeis 

com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que 



experimenteis qual seja a vontade de Deus é, o que é bom, agradável e perfeita" ( Rom. 

12: 2 ; cf. 2 Cor . 06:14 ; . Gal 1: 4 ). 

Dar-se a velha vida é um dos maiores obstáculos para a vinda de Cristo, e é também um 

dos maiores obstáculos para a vida fiel, uma vez que estão em Cristo. Do ponto de vista 

da vida velha e velha natureza da vida nova em Cristo pode parecer maçante e 

desinteressante. Quando pensamos dessa forma, não conseguem entender que, uma vez 

que nos tornamos cristãos, nos é dado um novo conjunto de valores, interesses e desejos, 

o que não podemos experimentar com antecedência. Não podemos "ver" as bênçãos e 

satisfação de vida em Cristo antes de nós confio-Lo como Senhor e Salvador. Nós 

acreditamos e, em seguida, nós experimentamos. Precisamos primeiro estar disposto a "ir 

para fora para ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Por aqui não temos uma cidade 

permanente, mas buscamos a que há de vir" ( Hb. 13:13 ).Muitas vezes, a reprovação é 

tudo o que é capaz de ver em primeiro lugar. Estamos ansiosos para a "cidade que está 

para vir" pela fé. 

A força que nos faz querer continuar a segurar a velha vida é às vezes 

chamado mundanismo . O mundanismo pode ser um ato, mas, sobretudo, é uma 

atitude. Ele está querendo fazer coisas que são pecaminosas ou egoístas ou nulo, se nós 

realmente fazê-las ou não. Ela está querendo elogios dos homens se nós nunca recebê-la 

ou não. É aparentemente segurando a elevados padrões de conduta, mas interiormente 

desejo de viver como o resto do mundo. O pior tipo de mundanismo é mundanismo 

religioso, porque ele finge ser piedoso. Ele mantém os padrões de Deus para o exterior 

(geralmente adicionando alguns de sua própria), mas é motivada por desejos egoístas e 

mundanos. É pretensioso e hipócrita. Este foi o grande pecado dos fariseus, como Jesus 

tão frequentemente salientado. 

O mundanismo não é tanto o que fazemos como o que queremos fazer. Não é determinado 

tanto pelo que nossas ações são como por onde nosso coração está Algumas pessoas não 

cometer certos pecados só porque eles têm medo das consequências, outros por causa do 

que as pessoas vão pensar, outros de um sentimento de satisfação hipócrita em resistir-

todo o tempo que tem um forte desejo por esses pecados. É o desejo de pecado que é a 

raiz do mundanismo, e do qual o crente deve ser separado. "Não ameis o mundo, nem as 

coisas do mundo Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele." ( 1 João 2:15 ; 

cf. Tiago 4: 4 ). O significado da raiz da santidade é a separação, sendo separados para 

Deus. 

Uma das mais seguras marcas da morte do mundanismo é uma mudança nos desejos, nos 

amores. À medida que crescemos em Cristo e no amor por Ele, o nosso amor pelas coisas 

do mundo diminui. Eles simplesmente vão perder sua atração. Nós não vai querer fazê-

las, como costumávamos fazer. A peregrinação de fé começa por separar-nos do mundo, 

e como nós nos concentramos em Jesus e da comunhão com Ele, logo nós não se 

preocupam com as coisas que tanto amou um dia. Quando nós escorregar e praticá-las, 

nós odiamos o que fazemos na fraqueza da carne (cf. Rom. 7: 14-25 ). 

Por mais paradoxal que possa parecer à primeira vista, o maior sinal de maturidade 

espiritual é ser capaz de fazer o que queremos fazer. "Pela fé, Moisés, quando já homem 

feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo 

de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado; considerando o opróbrio de Cristo por 

maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa 

"( Hebreus 11: 24-26. ). Moisés não abandonou o Egito, porque ele tinha que ou porque 

se sentia obrigada a, mas porque ele queria. Egito havia perdido sua atração. Ele não 



poderia comparar com o que Cristo ofereceu. Neste contexto, o cristão espiritualmente 

maduro é como a pessoa que ele mundano faz o que ele quer fazer. A grande diferença é 

que o cristão maduro quer o que Deus quer. 

A paciência de Fé 

Pela fé, ele viveu como um estrangeiro na terra da promessa, 

como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, co-

herdeiros da mesma promessa; pois ele estava olhando para a 

cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é 
Deus. ( 11: 9-10 ) 

O segundo padrão de fé mencionado aqui parece ser um pouco em desacordo com o 

primeiro. Como um peregrino, Abraão foi imediatamente disposto a desistir de sua terra 

natal, os seus amigos, o seu negócio, a sua religião-tudo. Ele não perdeu tempo colocando 

todas estas coisas para trás. Mas a fé também tem um tempo de espera e por ser paciente. 

Habitando em tendas era a maneira de viajantes e nômades. Mesmo no tempo de 

Abraão, tendas não foram consideradas residências permanentes. Não só Abraão, mas 

também seu filho e neto, Isaque e Jacó, viveram suas vidas em tendas. Eles estavam na 

terra que Deus havia prometido, mas eles não se estabelecer nela. Essas grandes 

patriarcas, de fato, seria nunca possuir a terra, a não ser pela fé. A terra estava à vista, 

mas não na mão. Perto de como era, a terra ainda era apenas uma promessa. Abraão não 

construiu nenhuma casa ou cidades. Ele viveu como um estrangeiro na terra da 

promessa, como em terra estrangeira . 

Como transitória na terra, ele teve que ser paciente. Porque a terra foi prometida a ele, a 

paciência deve ter sido tudo o mais difícil. Ele pode ter a paciência necessária em Haran, 

também. Mas ele nunca esperava possuir Haran; ele nunca foi prometido. Todo o resto 

de sua vida, no entanto, Abraão andava para cima e para baixo a terra que Deus lhe havia 

prometido, mas nunca teve mais do que um pequeno lote em que para enterrar Sara ( Gen. 

23: 9-20 ). Foi prometido, mas nunca possuiu. A fé de Abraão necessária uma grande 

dose de paciência, a fim de viver sem resmungar, como um estrangeiro em sua própria 

terra. 

Abraão esperou pacientemente para as coisas realmente importantes. Ele nunca viu a 

promessa de Deus; ele apenas esperou e esperou e esperou. Muitas vezes, os momentos 

mais difíceis para nós, como crentes são as vezes no meio, os tempos de espera. Somos 

tentados a dizer, mesmo a Deus ", promete! Promises!" Abraão passou uma grande parte 

do tempo de espera. Ele esperou longos anos para o filho da promessa, que foi finalmente 

dado. Ele esperou toda a sua vida para a terra da promessa, que nunca foi dada. No 

entanto, ele esperou e assistiu e trabalhou na crença do paciente de que Deus é fiel. 

Se soubéssemos que Cristo estaria vindo em um mês, que seria dar total atenção ao 

abandono do pecado, orando, testemunhando, servir, e para todas as outras coisas de 

negócios do nosso Pai celestial. Para dedicar um mês inteiro inteiramente ao Senhor não 

seria tão difícil se soubéssemos que tudo seria sobre isso em breve. Mas, para ser sobre a 

Sua mês negócio após mês, ano após ano, com suas promessas aparentemente sem mais 

perto sendo cumprida do que quando fomos salvos em primeiro lugar, preciso paciência. 

William Carey passou 35 anos na Índia e viu apenas um punhado de conversos. No 

entanto, cada missionário cristão que tenha ido para a Índia desde aquele tempo tem uma 

dívida com Carey. Ele plantou para que pudessem colher. Ele traduziu a Palavra de Deus 



em dialetos indígenas, de modo que praticamente todo o esforço missionário na Índia tem 

sido baseada em certa medida, pelo seu trabalho pioneiro. A maior parte dos frutos de seu 

trabalho, ele viu apenas pela fé. Ele teve a paciência de fé e não "cansem de fazer o 

bem." "Seja paciente, pois, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o 

precioso produto do solo, sendo paciente sobre ele, até que ele recebe as chuvas precoces 

e tardias. Você também ser paciente" ( Tiago 5 : 7 - 8 ). 

É desanimador para orar e confiança e trabalhar e não ver nenhum resultado. Uma mãe 

pode orar durante 15, 20 ou 30 anos para a salvação de seu filho, e nunca vê-lo vir a 

Cristo. Um ministro pode servir em uma igreja fielmente durante 10 anos e vê pouca 

evidência de crescimento espiritual. Noé trabalhou por mais de 100 anos sobre a arca, 

pregando o tempo todo. Progresso na arca era inimaginavelmente lento e sucesso no 

testemunho foi nulo. No entanto, ele continuou a construir e pregar até que ambos se 

acabaram. A verdadeira fé é surdo para duvidar, mudo ao desânimo, e longe de 

impossibilidade. Não importa o que ela experimenta, vê só o sucesso prometido. 

O segredo da paciência de Abraão era a sua esperança no cumprimento final da promessa 

de Deus. Sua última Terra Prometida era o paraíso, tal como o nosso é. Mesmo se tivesse 

possuído a terra de Canaã em sua vida, ele não teria sido a sua herança final. Ele foi 

paciente, porque seus olhos estavam voltados para a cidade que tem fundamentos, da 

qual o arquiteto e edificador é Deus. Tão importante quanto a terra terrestre era para 

ele e para a promessa de Deus, ele olhou para cima em direção à terra celeste, que ele 

sabia que iria herdar sem falhar. 

Em certo sentido, é possível "ser tão celestial espírito que somos de nenhum bem 

terrena". Mas, em um sentido muito mais profundo, é impossível de ser de qualquer 

verdadeiro bem terrestre, a menos que são celeste minded. Somente o espírito celeste terá 

paciência para continuar fiel na obra de Deus, quando se torna difícil, desvalorizado, e 

aparentemente interminável. Não há maior cura para o desânimo, fadiga, ou auto-piedade 

do que pensar em estar na presença do Senhor, um dia e de passar a eternidade com 

Ele. Nós não deve fazer qualquer pedido de desculpas por ser celestial minded. 

É quando nos concentramos em coisas abaixo que vivemos e morremos com cada 

pequena coisa que acontece de errado ou parece durar muito tempo ou não é bem-

sucedida ou apreciado. É por isso que Paulo nos diz para definir nossas mentes "nas coisas 

do alto, não nas coisas que estão na terra" ( Cl 3: 2 ). Quando nossas mentes estão no céu, 

vamos ter paciência com o que acontece aqui. Se olharmos continuamente nas coisas 

deste mundo-fama suas provações, dificuldades e lutas, por um lado, ou o seu dinheiro, e 

prazeres na outra, então não podemos ajudar a tornar-se absorvido nos desejos 

impacientes da carne. Mas se continuarmos com foco em céu, em Deus, em Jesus Cristo, 

então não me importo com o que se passa aqui. "Sofre comigo como bom soldado de 

Cristo Jesus", Paulo diz a Timóteo. "Nenhum soldado em serviço se embaraça ativa nos 

assuntos da vida cotidiana, para que ele possa agradar aquele que o alistou como soldado" 

( 2 Tim. 2: 3-4 ). 

A cidade divino é chamado de muitas coisas nas Escrituras, mas talvez o nome mais 

encorajador é o Ezequiel deu: "O SENHOR está ali "( Ez 48:35. ). De todas as coisas 

sobre ele que são bonitos e convidativos, de longe o mais bonito e mais convidativo é que 

o Senhor está lá. 

Moisés quarenta anos no deserto, levando Israel para a Terra Prometida foram os anos 

mais exigentes da sua vida. Mas nos últimos 40 anos pode ter sido o mais difícil na 

medida em que a paciência estava em causa. Ele tinha sido treinado na corte do faraó, 



tratado como o filho do faraó, e então forçado a fugir para salvar sua vida no deserto, 

onde por esta média 40 anos ele tendia ovelhas para o pai-de-lei. Ele deve, muitas vezes 

têm sido tentados a pensar que o seu talento, habilidades e treinamento foram indo para 

o lixo. Mas "ficou firme, como quem vê aquele que é invisível" ( Heb. 11:27 ). Como 

Abraão, olhos de Moisés eram em Deus, e não as suas circunstâncias. 

O Poder da Fé 

Pela fé, até a própria Sara recebeu a capacidade de conceber, 

mesmo para além do bom tempo de vida, uma vez que ela 

considerou fiel aquele que lhe havia prometido; por isso, também, 

não nasceu de um homem, e ele tão bom como morto em que, como 

muitos descendentes como as estrelas do céu, em número, e 

inumerável como a areia que está à beira-mar. ( 11: 11-12 ) 

A fé é poderosa. A fé vê o invisível, ouve o inaudível, toca o intangível, e realiza o 

impossível. Infelizmente, alguns fé é toda a conversa e nunca realmente começa para 

baixo a ação. A verdadeira fé é ativa, poderosamente ativo. 

A fé era ativo no milagre do nascimento de Isaque. Do ponto de vista humano, era 

impossível para Abraão e Sara para ter um filho. Não só tinha Sara sempre foi estéril ( Gn 

16: 1 ), mas pelo tempo que ela tinha 90 anos de idade, ela era muito além do tempo de 

vida adequadopara a procriação. No entanto, nessa idade ela concebeu e deu à luz o filho 

prometido ( Gn 21: 2 ). 

O relato de Gênesis não dá nenhuma indicação de que Sara já mostrou muita fé em 

Deus. Tanto Abraão e Sara, em diferentes ocasiões, rira promessa de um filho de Deus na 

sua velhice ( Gen. 17:17 ; 18:12 ), mas Sara tinha ainda tomado o assunto em suas 

próprias mãos, persuadindo Abraão ter um filho por sua empregada, Hagar ( 16: 1-4 ). Ela 

não confiar na promessa de Deus, e estava determinado a fazer as coisas à sua maneira, o 

que, ela descobriu logo, não era a maneira ou de obediência ou de felicidade. Sua idéia e 

aquiescência de Abraão produziu um filho, Ismael, cujos descendentes desde aquele dia 

até este ter sido uma praga sobre os descendentes do filho da promessa. Ismael se tornou 

o progenitor dos árabes e todos os judeus desde seu nascimento tem enfrentado o 

antagonismo do mundo árabe por causa de Abraão e desobediência de Sara. A 

impaciência de Sara era caro. 

Se estudarmos Hebreus 11:11 cuidadosamente, eu acredito que nós descobrimos que a fé 

mencionada aqui não se aplica a Sara, mas sim para ela. recebida capacidade para 

conceber ( katabolēn spermatos ) literalmente significa "estabelecer semente." A 

mulher, no entanto, não prevê a semente que produzem concepção. Esta frase, portanto, 

deve referir-se a Abraão, fazendo dele o sujeito compreendido da sentença. Parece melhor 

para interpretar a frase Aute Sarra como um dativo de acompanhamento ou da 

associação. Em outras palavras, o versículo poderia estar dizendo que Abraão, em 

associação com a Sara, recebeu poder para estabelecer semente. Eu acredito que a fé era 

a de Abraão, não Sara. Através da fé de Abraão Deus milagrosamente cumpriu sua 

promessa. 

Por isso, também, não nasceu de um homem, e ele tão bom como 

morto em que, como muitos descendentes como as estrelas do céu, 

em número, e inumerável como a areia que está à beira-
mar. ( 11:12 ) 



Abraão teve filhos sobre as crianças, todo o povo de Israel. Todo judeu que sempre foi e 

sempre vai nascer é um resultado da fé de Abraão. Tal é o poder da fé. 

A fé de Abraão estava em Deus. Promessa de um filho especial e de inúmeros 

descendentes de Deus foi a base da fé de Abraão. Jesus disse: "Tudo é possível ao que 

crê" ( Marcos 9:23 ), e "Com Deus tudo é possível" ( Mat. 19:26 ). Poder e vontade de 

Deus estão de um lado e de confiança do homem é, por outro. Tudo o que sabemos ser a 

vontade de Deus, a fé tem o poder de realizar. 

Se Deus não é capaz de atender a qualquer das nossas necessidades, é simplesmente 

porque nós não confiá-los a Ele. Ele nos dá muitas coisas para as quais nós nunca 

perguntar e de que somos muitas vezes desconhecem. Mas muitas outras coisas, 

especialmente as bênçãos espirituais que Ele prometeu, não pode receber, porque não 

estamos abertos a eles. Paulo afirmou: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece" 

( Fp. 4:13 ), e ele nos faz lembrar de "àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais 

além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que funciona dentro de nós 

"( Ef. 3:20 ). O poder de Deus é por nós para reivindicar segundo a Sua vontade. Que as 

coisas reivindicadas parecer impossível não tem qualquer influência sobre o assunto. O 

único obstáculo para o cumprimento é falta de fé. 

Positividade da Fé 

Todos estes morreram na fé, sem receber as promessas, mas 

vendo-as e saudando-as de longe, confessaram que eram 

estrangeiros e peregrinos na terra. Para aqueles que dizem tais 

coisas deixar claro que eles estão buscando uma pátria. E, de fato, 

se tivessem pensado daquele país a partir do qual eles saíram, 

teriam oportunidade de voltar. Mas como ele é, desejam uma 

pátria melhor, isto é a celestial. Por isso, Deus não se envergonha 

de ser chamado o seu Deus; pois Ele preparou uma cidade para 
eles. ( 11: 13-16 ) 

Não Abraão, Isaque, Jacó ou, jamais possuiu a Terra Prometida. Na verdade, foi quase 

500 anos depois que Jacó morreu para que Israel começou a possuir Canaã . Todos estes 

morreram na fé, sem receber as promessas . Longe de ser um lamento, no entanto, esta 

afirmação é uma declaração positiva que estes homens morreram em perfeita esperança 

e garantia de satisfação. Para a pessoa de fé, a promessa de Deus é tão bom quanto a 

realidade. Sua promessa da glória à frente era tão encorajador e certo aos patriarcas como 

realmente possuir que poderia ter sido. 

Esses homens de fé não sabia o que estava acontecendo. Deus lhes havia dado nenhuma 

informação privilegiada, nenhuma palavra a respeito de quando ou como as promessas 

seriam cumpridas. Ele só deu as promessas, e isso era o suficiente. Eles tiveram uma 

amostra da Terra Prometida. Eles caminharam sobre ele e pastoreava seus rebanhos sobre 

ele e criaram seus filhos sobre isso, mas eles não estavam impacientes para possuí-la. Foi 

o suficiente para possuí-la à distância, porque a sua principal preocupação foi para 

um país melhor, que é celestial. 

Enquanto isso, eles foram bastante feliz por estar estrangeiros e peregrinos sobre a 

terra. No mundo antigo estranhos ( zenoi ) foram muitas vezes considerados de ódio, 

desconfiança e desprezo. Eles tinham poucos direitos, mesmo para os padrões daquela 

época. Eles também foram exilados ( parepidēmoi ), os peregrinos ou forasteiros. Eles 



estavam refugiados em sua própria terra prometida. Mas estes patriarcas fiéis estavam 

passando por Canaan para um lugar melhor, e eles não se importava. 

A coisa mais positiva sobre a nossa fé não é o que podemos ver ou mantenha ou medir, 

mas a promessa de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Cristãos cuja fé não 

se estende para o céu terá os seus olhos sobre as coisas deste mundo e vai saber por que 

eles não são mais felizes no Senhor. Nada nesta vida, incluindo mais abundantes bênçãos 

terrenas de Deus, vai dar um crente a satisfação e alegria que vêm com garantia absoluta 

da glória futura. 

Davi declarou: "Uma coisa que eu pedi a partir do SENHOR , que eu procuro: que eu 

possa morar na casa do SENHOR todos os dias da minha vida, para contemplar a 

formosura do SENHOR "( Sl. 27: 4 ) . Job, após julgamentos inacreditáveis, miséria e 

doença, poderia dizer: "Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, e no último Ele 

tomará Sua posição sobre a terra. Mesmo depois que a minha pele é destruída, mas a partir 

de minha carne verei a Deus "( Jó 19: 25-26 ). Esta é a esperança ea segurança do crente-

a positividade da fé. 

É o povo de tal fé que Deus abençoa. Ele não se envergonha de ser chamado seu Deus, 

para que Ele preparou uma cidade para eles. Independentemente do que somos em 

nós mesmos, se nós confio Ele, Deus não se envergonha de ser chamado o nosso 

Deus. "Aqueles que Me honram honrarei", diz Deus ( 1 Sm. 02:30 ). Os patriarcas 

honraram a Deus, e Deus honrou-los. Nada é tão honrando a Ele como a vida de fé. Na 

verdade, nada honre mas a vida de fé. 

A Prova de Fé 

Pela fé Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque; e aquele 

que recebera as promessas estava oferecendo o seu filho 

unigênito; era aquele a quem foi dito: "Em Isaque seus 

descendentes serão chamados." Ele considerou que Deus é capaz 

de levantar os homens, mesmo dos mortos; a partir do qual ele 
também recebeu-o de volta como um tipo. ( 11: 17-19 ) 

A prova da fé de Abraão era a sua vontade de devolver a Deus tudo o que tinha, incluindo 

o filho da promessa, que ele havia recebido milagrosamente porque de sua fé. Depois de 

toda a espera e se perguntando, o filho tinha sido dada por Deus. Então, antes que o filho 

foi cultivado, Deus pediu para ele de volta, e Abraão obedeceu. Abraão sabia que o pacto, 

o que só poderia ser cumprida através de Isaque, era incondicional. Ele sabia, portanto, 

que Deus faria o que fosse necessário, incluindo o aumento Isaque dos mortos, para 

manter Sua aliança. Ele considerou que Deus é capaz de levantar os homens, mesmo 

dos mortos . A idéia de sacrificar Isaque deve ter entristecido Abraão terrivelmente, mas 

ele sabia que teria o filho de volta. Ele sabia que Deus não iria, de fato não poderia, levar 

seu filho afastado permanentemente, ou então Ele teria que voltar com Sua própria 

palavra, o que é impossível. 

Se Noé ilustra a duração da fé, Abraão mostra a profundidade da fé. Em tremendo, fé 

monumental Abraão Isaque trouxe para o topo do Monte Moriah e preparada para 

oferecer a Deus. Ele acreditava na ressurreição dos mortos, mesmo diante de Deus 

revelou a doutrina. Ele tinha que acreditar na ressurreição, porque, se Deus lhe permitiu 

realizar o comando de sacrificar Isaque, ressurreição foi a única maneira que Deus poderia 

manter sua promessa. 



Como se viu, porque ele não chegou a morrer, Isaque tornou-se apenas um tipo de 

ressurreição. Ele foi oferecido, mas ele não foi morto. Deus providenciou um 

substituto. Foi o fato de que Abraão ofereceu Isaque que provou sua fé. O padrão final 

da fé, a sua prova real, é a disposição para o sacrifício. "Se alguém quer vir após mim," 

Comandos de Jesus ", negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me" ( Mat. 

16:24 ). "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para apresentar os vossos 

corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional" ( Rom. 

12: 1 ). 

Quando João Bunyan estava na prisão por pregar o evangelho, ele estava profundamente 

preocupado com sua família. Ele ficou particularmente triste sobre sua pequena filha 

cega, para quem ele tinha um amor especial. Ele escreveu: "Eu vi nessa condição que eu 

era um homem que estava puxando para baixo a sua casa sobre a cabeça de sua esposa e 

filhos No entanto, pensei que eu, devo fazê-lo;.. Eu devo fazê-lo O ídolo mais querido 

que conheci, o que erram os que ser ídolo, ajuda-me a arrancá-la do teu trono e adoração 

somente a Ti. " 

Os patriarcas, portanto, realizada aos cinco grandes padrões de fé: a sua peregrinação, na 

separação do mundo; sua paciência, na espera por Deus para o trabalho; seu poder, ao 

fazer o impossível; sua positividade, em focar eterna promessa de Deus; e sua prova, no 

sacrifício obediente. 

30. A fé que vence a morte ( Hebreus 11: 

20-22 ) 

Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, acerca de coisas 

futuras. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada 

um dos filhos de José, e adorou, inclinado sobre a extremidade do 

seu bordão. Pela fé José, quando estava para morrer, fez menção 

do êxodo dos filhos de Israel, e deu ordem acerca de seus 
ossos. ( 11: 20-22 ) 

Mateus Henry disse: "Ainda que a graça da fé é de uso universal em toda a vida do cristão, 

mas é especialmente assim quando chegamos a morrer. A fé tem o seu grande trabalho a 

fazer no último, para ajudar os crentes para terminar bem, para morremos para o Senhor, 

a fim de honrá-Lo, pela paciência, esperança e alegria, de modo a deixar um testemunho 

por trás deles da verdade da Palavra de Deus e pela excelência de seus caminhos. " 

Deus é glorificado quando Seu povo deixar este mundo com suas bandeiras tremulando 

no mastro cheio. Se alguém deve morrer triunfalmente que deveria ser crentes. Quando 

os triunfos Espírito Santo sobre a nossa carne, quando o mundo está consciente e com 

prazer deixados para trás para o céu, quando há antecipação e glória aos nossos olhos 

como entramos na presença do Senhor, nosso morrer é agradável ao Senhor. "Preciosa é 

aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos "( Sl 116: 15. ). 

Os três patriarcas mencionados em Hebreus 11: 20-22 ilustrar o poder da fé para enfrentar 

a morte. Esses homens nem sempre tinha vivido com fidelidade. Eles confiaram em Deus 

de modo imperfeito, assim como nós. Todos os nomes de três homens aparecem com 

freqüência e favoravelmente nas Escrituras, e estamos inclinados a pensar neles como 

modelos de uma vida de fé. Em alguns aspectos eles eram. José especialmente se 

destaca. Embora ele era odiado por seus irmãos e vendido como escravo, ele confiou e 



obedeceu a Deus em meio a muitas tentações e dificuldades, enquanto completamente 

separado de sua família em uma terra estrangeira pagã. 

A ênfase desta passagem, no entanto, é na fé que Isaque, Jacó e José exibiu nas 

extremidades das suas vidas. Cada um enfrentou a morte, na íntegra, a fé confiante. Por 

que eles estão em Hebreus galeria de heróis. 

Muitos crentes acham difícil antecipar e enfrentar a morte. No entanto, fielmente, muitas 

vezes um cristão que, em sua maior parte, andou com Deus considera que as últimas horas 

de sua vida é o mais doce. Quaisquer que sejam os altos e baixos de suas vidas, Isaque, 

Jacó e José saiu tomando banho de sol da verdadeira fé. 

O que faz a fé morrer destes três homens tão importantes é que, como Abraão, que morreu 

sem ver o cumprimento das promessas de Deus. Passaram-los a seus filhos pela fé. Eles 

haviam recebido as promessas de fé e que os repassaram pela fé. Em sua aliança com 

Abraão, Deus prometeu três coisas-a posse da terra de Canaã, a criação de uma grande 

nação de seus descendentes, ea bênção do mundo através destes descendentes. Mas 

Abraão nunca vi nenhuma dessas coisas acontecer. Ele morreu na fé, dizendo: "Isaque, 

você vai ver o início dessas promessas." Mas Isaque também morreram na fé, dizendo a 

mesma coisa de Jacó; e assim por Jacó também para José. Hebreus 11:13 aplica-se a todos 

os quatro homens: "Todos estes morreram na fé, sem receber as promessas, mas vendo-

as e saudando-as de longe, confessaram que eram estrangeiros e exilados sobre a terra. 

" No entanto, eles estavam tão confiantes na palavra de Deus que eles passaram as 

promessas às suas crianças. Eles acreditavam que eles nunca tinha visto, e eles passaram 

sobre o que eles nunca tinham visto a seus filhos.Essa é a certeza da fé. Eles não tinham 

nenhuma herança para passar, mas as promessas de Deus, e estes consideravam um 

grande tesouro de legar seus filhos. Eles não tinham visto a terra possuía, a nação 

estabelecida, ou o mundo abençoado, mas viram as promessas, e isso era o suficiente. 

Estes homens nunca duvidou de que as promessas se tornaria realidade. Eles não morrem 

no desespero de sonhos não realizados, mas na paz perfeita de promessas não cumpridas, 

confiante porque eram as promessas de Deus. Eles sabiam que, pela fé que Deus iria 

cumprir as promessas, porque eles sabiam que Ele era um Deus que guarda o concerto e 

um Deus de verdade. Eles morreram dizendo: "Eles virão. No tempo de Deus os 

cumprimentos virão." Eles morreram vencer a morte, sabendo que, mesmo que eles 

morreram, as promessas de Deus não podia morrer. Isso é um magnífico tipo de fé, o tipo 

de fé que Deus honras. 

Assim como os santos mencionados nos versículos 4-19 , estes três homens são 

apresentados para mostrar que os princípios da salvação pela fé e de agradar a Deus pela 

fé não se originou com a Nova Aliança. A fé sempre foi o caminho, nunca funciona. Sem 

uma única exceção, todos os homens de Deus tem sido um homem de fé. Não Abel, 

Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, ou José foi salvo pelas obras. Todos foram salvos 

pela fé. Sem fé, tem sempre sido impossível agradar a Deus ( Hebreus 11: 6. ). 

Fé de Isaque 

Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, acerca de coisas 
futuras. ( 11:20 ) 

Assim como seu pai tinha feito com ele, Isaque repassado as bênçãos da promessa de 

Deus para seus filhos pela fé . Ele tinha certeza absoluta de que eles viriam a passar. Por 



enquanto, as promessas foram a herança, que os patriarcas valorizado tanto quanto a 

maioria das pessoas valorizar os bens materiais, fama e poder. 

Isaque viveram mais tempo do que qualquer um dos outros patriarcas, ainda menos 

espaço em Gênesis e Hebreus é dedicada a ele do que aos outros. Considerando Abraão, 

Jacó e José cada um tem cerca de doze capítulos de Gênesis que se centram sobre eles, 

Isaque tem pouco mais de dois capítulos 26 e 27 e cerca de metade dos 25 . Isaque foi 

facilmente o menos espetacular e mais comum dos quatro. Ele era menos dinâmico e 

colorido, sendo geralmente calmo e passivo. E, em geral, ele provavelmente tinha a fé 

mais fraco. Sabemos mais de seus fracassos do que de seus sucessos. 

Por causa de uma fome, Isaque tinha mudou com sua família para Gerar. Enquanto ele 

estava lá, Deus falou com ele em uma visão notável e encorajador. "Peregrina nesta terra 

e eu estarei com você e te abençoe, pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras, 

e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. E multiplicarei a tua descendência 

como as estrelas do céu, e vai dar aos seus descendentes todas estas terras, e por seus 

descendentes todas as nações da terra serão abençoados "( Gn 26: 3-4 ). Em outras 

palavras, as promessas da aliança de Abraão foram passados para Isaque diretamente por 

Deus. Essas promessas por si só deveria ter mantido Isaque de preocupação e medo, pois 

Deus não poderia ter cumprido los se Isaque não estavam protegidos. Não só isso, mas o 

Senhor especificamente lhe disse: "Eu estarei com você e te abençoe." 

No entanto, ao primeiro sinal de perigo possível, Isaque provou infiel. Quando os homens 

de Gerar perguntado sobre Rebeca, ele disse que ela era sua irmã em vez de sua esposa, 

por medo de que um daqueles filisteus poderia matá-lo, a fim de tê-la ( v. 7 ). Em que, é 

claro, ele estava apenas seguindo os passos de seu pai, porque Abraão tinha duas vezes 

mentiu, da mesma forma sobre Sara ( Gen. 12:13 ; 20: 2 ). Rebeca era linda e os filisteus 

não foram acima fazendo o que Isaque temido. Mas ao invés de confiar no Senhor para a 

proteção, ele mentiu. Não só isso, mas ele parece ter se preocupado mais para si mesmo 

do que para Rebeca. 

Deus revelado a verdadeira relação do rei Abimeleque Rebeca a Isaque, eo rei colocá-los 

ambos sob uma ordem de proteção. Abimeleque, um filisteu pagão, estava mais 

preocupado com a ética do assunto do que era Isaque, um homem escolhido por Deus. Ele 

repreendeu Isaque bruscamente, dizendo: "O que é isso que você tem feito para nós? Uma 

das pessoas poderia facilmente ter ficado com a sua mulher, e tu terias trazido culpa sobre 

nós" ( v. 10 ). A graça de Deus prevaleceu, embora fosse através de um descrente, sem 

ajuda, ou até mesmo a expectativa, de Isaque. 

O Senhor continuou a abençoar Isaque, que se tornou rico. A inveja dos filisteus causou-

los a manter a encher seus poços até que ele finalmente saiu de sua terra, que parece ter 

sido o que o Senhor queria o tempo todo. Nesse ponto Isaque reconheceu a mão de Deus 

sobre o assunto."Por fim, o SENHOR deu espaço para nós, e havemos de crescer na terra 

"( v. 22 ). No entanto, mesmo esta declaração mostra pouca fé, porque Isaque parece estar 

dizendo, "É sobre o tempo!" 

Em seguida, ele se mudou para Beersheba, que fazia parte da Terra Prometida, e talvez o 

Senhor já disse: "É sobre o tempo." Ele tinha que chegar Isaque de volta para a terra pela 

porta de trás e quase à força. Mais uma vez o Senhor falou a Isaque e repetiu as promessas 

da aliança, e Isaque "edificou ali um altar, e invocou o nome do SENHOR , e armou a sua 

tenda "( 26: 24-25 ). Por Sua obra soberana, Deus trouxe a casa pródigo. É assim que a 

graça opera. 



Isaque muitas vezes era covarde e espiritualmente fraco, mas ele já havia creu em Deus e 

foi criada no livro dos fiéis. Ele seguiu o exemplo de seu pai, em algumas coisas boas, 

assim como outras ruins. Como Abraão, ele confiou em Deus por um filho. Rebeca era 

estéril, assim como Sara tinha sido, e Isaque orou fervorosamente por um 

filho. "O SENHOR respondeu-lhe e Rebeca, sua mulher, concebeu "( Gen. 25:21 ). 

Isaque foi basicamente materialista. Ele viveu principalmente pela visão e pelo gosto. Ele 

era parcial a Esaú, possivelmente porque este filho era um caçador e desde seu pai com 

muitas boas refeições. Mesmo quando Isaque era velho e prestes a morrer, ele pediu Esaú 

para sair e matar "algum jogo e preparar um prato saboroso" para ele antes que ele 

pronunciou a bênção sobre este filho mais velho ( 27: 7 ). Ele estava pensando mais em 

seu estômago do que da promessa de Deus. Ele deve ter conhecido a partir de Rebekah 

que Deus planejou para Jacó para receber a herança, em vez de Esaú ( 25:23 ), e ele deve 

ter conhecido a partir de seus dois filhos que Esaú tinha vendido seu direito de 

primogenitura para Jacó ( 25:33 ). No entanto, ele estava determinado a dar a bênção a 

Esaú. Esta história não é de crédito para Isaque, Esaú, ou Jacó. Isaque insistiu em dar a 

bênção ao filho que ele sabia que não era a escolha de Deus. Esaú, que havia desprezado 

e vendeu a sua primogenitura, pensei que ele poderia facilmente comprá-lo de volta. E 

Jacó, por instigação de sua mãe, tentou conseguir a bênção por engano, em vez de pela 

fé. Toda a família agiu vergonhosamente. Pai e filho tentou fazer a coisa errada no 

caminho errado, e mãe e filho tentou realizar a coisa certa, mas de forma errada. Deus 

produziu o resultado que Rebeca e Jacó queria, mas não para as suas razões ou por seus 

métodos. Ele não honrar o que eles fizeram mais do que o que Isaque e Esaú fez. Só Deus 

honra a fé, e nenhum deles tinha agido em fé. O resultado certo foi o resultado de sua 

fidelidade, não deles. 

Não até a irreversibilidade da bênção era óbvio que Isaque começam a evidenciar-fé. Se 

Jonas foi o profeta relutante, Isaque foi o patriarca relutante. Só quando ele percebeu que 

a bênção ia ser sobre o homem de Deus, independentemente, ele aquiescer. Ele finalmente 

disse sim a maneira de Deus. Deus teve de caixa-lo em um canto antes de crer; mas ele 

acreditava. Como ele enfrentou a morte, abençoou Jacó com a bênção que nem ele nem 

seu pai possuía e que nem Jacó nem seus filhos possuiria. Isaque abençoou Jacó na fé, 

sabendo que Deus iria cumprir as promessas em sua própria maneira e em seu próprio 

tempo. 

Em alguns aspectos, Isaque era uma mancha no registro do Antigo Testamento. Mas no 

final, ele era um homem de Deus. Ele apresentou e acreditou e obedeceu. 

A fé de Jacó 

Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos 

filhos de José, e adorou, inclinado sobre a extremidade do seu 
bordão. ( 11:21 ) 

A vida de Jacó era como seu pai de muitas maneiras. Ele foi para cima e para baixo 

espiritualmente. Às vezes, ele caminhou pela fé e, por vezes, ele tropeçou pela vista. Ele 

teve momentos de grande fé e momentos de medo e ansiedade. Ele negociou com Deus 

na ocasião ( Gen. 28: 20-21 ) e em outras ocasiões ele prontamente reconheceu a bênção 

de Deus ( 31: 5 ). Ele reverentemente louvaram ao Senhor quando ele teve o sonho da 

escada celestial ( 28: 16-17 ), e uma vez que ele estava tão decidido a receber a bênção 

de Deus que ele lutou com ele durante toda a noite ( 32: 24-26 ). 



Ao contrário de seu pai, Jacó não tentou contornar o plano de Deus para seus 

herdeiros. José, embora mais jovem do que todos os seus irmãos, exceto Benjamin, era o 

filho escolhido para abençoar, assim como Jacó, embora mais jovem, foi escolhido acima 

Esau. Na verdade José recebeu uma bênção dupla, na medida em que seus dois filhos, 

Efraim e Manassés, foram ambos abençoado ; embora novamente o filho mais novo, 

Ephraim, recebeu a bênção maior ( 48:19 ). Consequentemente, em vez de apenas uma 

tribo descendente de José, como com seus irmãos, duas tribos (muitas vezes referido 

como um meia-tribos) descende dele. 

Como ele estava morrendo, Jacó abençoou seu filho através de seus dois netos. "Então, 

Israel [novo nome de Jacó] disse a José:" Eis que eu estou prestes a morrer, mas Deus 

estará com você e trazê-lo de volta para a terra de seus pais. E eu dar-lhe uma parte mais 

do que seus irmãos '" ( 48: 21-22 ). Mais uma vez, o que nunca foi possuída foi passada 

na fé. Jacó morreu como um homem de fé. 

A fé de José 

Pela fé José, quando estava para morrer, fez menção do êxodo dos 
filhos de Israel, e deu ordem acerca de seus ossos. ( 11:22 ) 

José passou toda a sua vida adulta no Egito. Apesar de ser um herdeiro de quarta geração 

da promessa, ele não poderia reclamar mesmo ter peregrinou na terra prometida, e muito 

menos ter herdado isso. Fazia cerca de duzentos anos desde que Deus fez o pacto inicial 

com Abraão.Duzentos anos de promessa, e não cumprimento à vista. De fato, no 

momento da morte de José, nenhum dos descendentes de Abraão (ou seja, os 

descendentes de promessa) viveu na Terra Prometida em tudo. Por causa da fome em 

Canaã, José tinha trazido seu pai e seus irmãos para o Egito. Jacó foi levado de volta para 

Canaã depois que ele morreu, e José seria satisfeita se apenas os seus ossos poderiam ser 

enterrado lá. Se ele não poderia herdar a terra, pelo menos, a terra pode "herdar" a 

ele. Não foi até o Êxodo que os ossos de José foram efectivamente tomadas para Canaã 

( Ex. 13:19 ), mas seu coração e sua esperança sempre esteve lá. 

Ele tinha que olhar para a frente para ver a promessa, mas ele viu com clareza e 

confiança. "Estou prestes a morrer, mas Deus certamente irá cuidar de você, e vos fará 

subir desta terra para a terra que Ele prometeu em juramento a Abraão, de Isaque e de 

Jacó" ( Gn 50:24 ). Enquanto ele estava fazendo seus irmãos juro para tirar os ossos de 

volta para Canaã, ele repetiu a garantia palavras de fé: "Deus certamente irá cuidar de 

você" ( v. 25 ). 

Todos esses três homens acreditavam Deus na face da morte. Sua fé, por vezes, tinha 

vacilado na vida, mas era forte e confiante em morte. A morte é a prova de fogo da fé. Por 

centenas, talvez milhares, de anos, os tribunais tomaram a palavra de um homem morrer 

pelo valor de face. A necessidade de a mentira eo engano é longo, e o que é dito em um 

leito de morte é geralmente se acredita. Assim, com o nosso testemunho de fé. Não é 

apenas a necessidade de hipocrisia e pretensão acabou, mas é extremamente difícil de 

falsificar a fé, quando você sabe que você está enfrentando a eternidade. A fé de um 

homem morrer é crível porque uma farsa não pode suportar este teste. 

Um cristão que teme a morte tem uma grave deficiência na sua fé, para morrer em Cristo 

é simplesmente para ser levados à presença do Senhor. "Para mim, o viver é Cristo", diz 

Paulo ", e morrer é lucro" ( Fp. 1:21 ). Para aqueles que acreditam, "A morte foi tragada 

pela vitória" ( 1 Cor. 15:54 ). 



 

31. Moisés: As decisões de Fé ( Hebreus 

11: 23-29 ) 

Pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por três meses por 

seus pais, porque viram que era uma criança bonita; e não 

temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, 

recusou ser chamado filho da filha de Faraó; preferindo ser 

maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios 

do pecado; considerando o opróbrio de Cristo por maiores 

riquezas do que os tesouros do Egito; porque tinha em vista a 

recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do 

rei; porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela 

fé celebrou a páscoa ea aspersão do sangue, para que o destruidor 

dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé os israelitas 

atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem passando por 

terra seca; e os egípcios, quando eles tentaram isso, foram 

afogados. ( 11: 23-29 ) 

A vida é feita de decisões. Algumas são simples e sem importância, e alguns são 

complexas e extremamente importante. Muitos são feitos quase inconscientemente, 

enquanto outros pensamos cuidadosamente por um longo tempo. Algumas decisões são 

tomadas por padrão. Quando colocamos fora de decidir, a decisão é feita para nós. Mas 

ainda é a nossa decisão, porque nós decidimos colocá-lo fora. O curso e a qualidade de 

nossas vidas são determinadas muito mais por nossas decisões do que por nossas 

circunstâncias. 

Vida cristã envolve a tomada de decisões corretas. Você pode observar a maturidade de 

um cristão pelas decisões que toma. Santidade é tomar decisões certas, carnalidade está 

fazendo coisas erradas. A nossa vida cristã sobe ou cai em maturidade e santidade com 

base nas decisões que tomamos. Quando Satanás tenta-nos, nós decidir quer dizer sim ou 

não. Quando temos oportunidade de testemunhar, que quer tirar proveito dela ou não. Nós 

decidir se quer ou não ter tempo para ler a Bíblia e orar. Não é uma questão de ter tempo, 

mas de tomar tempo, e tendo tempo exige uma decisão. No mundo dos negócios, muitas 

vezes, tem que escolher entre fazer mais dinheiro e ser honesto e ético, ou entre ficando 

à frente e dando tempo suficiente para as nossas famílias e para a obra do 

Senhor. Praticamente tudo o que fazemos envolve uma decisão. 

Shakespeare disse: 

Existe uma maré nos assuntos dos homens, 

Que, tomada na inundação, leva à fortuna; 

Omitido, toda a viagem da sua vida 

É cão de caça em águas rasas e em misérias. 

Napoleão acreditava que há uma crise em todas as batalhas, um período de dez a quinze 

minutos em que o resultado depende. Para aproveitar este período é a vitória, para perdê-

lo é a derrota. 



Tudo na vida de um crente é uma oportunidade para glorificar a Deus. Os gregos antigos 

tinham uma estátua chamada Opportunity. A frente da figura tinha o cabelo de fluxo 

longo, mas a parte de trás de sua cabeça era careca-simbolizando o fato de que podemos 

agarrar uma oportunidade, uma vez que vem em nossa direção, mas quando ele é passado, 

não há nada para segurar. 

Desde o início dos tempos, Deus deu escolhas homens que determinam suas vidas. O 

primeiro homem a escolher era Adão. Ele fez a escolha errada, e começou a cadeia trágica 

de escolhas erradas que tem atormentado os seus descendentes desde então. 

Falando a Israel no deserto, Deus disse: "O céu ea terra como testemunhas contra vós 

hoje, que eu pus diante de ti a vida ea morte, a bênção ea maldição. Então, escolher a vida 

para que você possa viver, você e seus descendentes "( Deut. 30:19 ). Em Siquém, Josué 

deu ordem ao povo: "Escolham hoje a quem irão servir" ( Josh. 24:15 ). E em 

Mt. Carmelo, Elias pediu aos israelitas indecisos, "Quanto tempo você vai hesitar entre 

duas opiniões Se o? SENHOR é Deus, segui-o; mas se Baal, segui-lo "( 1 Reis 18:21 ). 

Abel escolheu o caminho de Deus, oferecendo o sacrifício próprio, e foi abençoado. Caim 

rejeitou o caminho de Deus, oferecendo sua própria espécie de sacrifício, e foi 

amaldiçoada. Enoque escolheu o caminho de Deus, caminhando com Ele toda a sua vida, 

e Deus o levou diretamente para o céu. Noé e sua família escolheu o caminho de Deus 

por obedecê-lo continuamente, e eles foram salvos do Dilúvio. Todo mundo na Terra 

rejeitou o caminho de Deus e se afogou. Abraão escolheu o caminho de Deus, crendo 

nele, independentemente de como as coisas pareciam partir de sua própria perspectiva, e 

ele foi considerado justo. Outros no seu dia rejeitaram o caminho de Deus e morreu em 

seus pecados. Isaque, Jacó e José escolheu o caminho de Deus, e eles exibiram fé que 

venceu a morte. Os povos incrédulos ao redor deles escolheu outro caminho e conquistou 

a morte deles. 

Escolhas certas são feitas com base na fé correta. Muitas vezes não podemos ver as 

consequências de nossas escolhas. Satanás tenta fazer o seu caminho parece atraente e 

bem e da maneira de Deus parecer difícil e desagradável. Quando conhecemos a vontade 

de Deus, em questão, optamos pela fé. Sabemos que é a escolha certa porque é a vontade 

de Deus, mesmo antes de ver os resultados. A vontade de Deus é a única razão que 

precisamos. Quando escolhemos o caminho de Deus, nós colocamos o escudo da fé, e as 

tentações e seduções de Satanás são desviados ( Ef. 6:16 ). 

O oposto de escolher o caminho de Deus é sempre o caminho de Satanás, e não crer em 

Deus é crer Satanás. Sempre que pecamos, acreditam que Satanás; acreditamos que o seu 

caminho é melhor do que a de Deus. Nós acreditamos que o pai da mentira acima do Pai 

de verdade. 

Moisés viveu a maior parte de sua vida antes do pacto de Mt. Sinai, com seu sistema de 

mandamentos e rituais. Mas antes e depois Sinai ele viveu pela fé, não pelas 

obras. Nenhuma pessoa na Escritura, além de Jesus, ilustra o poder de decisão certa 

melhor do que Moisés. Suas decisões estavam certos porque sua fé estava certo. Porque 

Moisés recebeu a aliança de Deus no Sinai, ele estava sempre associada com a lei de 

Deus. Esta lei, de fato, foi muitas vezes referida como a lei de Moisés. Na mente dos 

judeus, ele foi associado com mandamentos, rituais e cerimônias, com todas as exigências 

religiosas e obras da Antiga Aliança. Mas ele era um homem que vivia pela fé. 

Devido aos judeus Moisés classifica como uma das figuras mais respeitadas do Antigo 

Testamento, para mostrar que ele viveu pela fé, não legalismo, é um dos argumentos mais 



poderosos possíveis para convencer os judeus que o caminho de Deus sempre tem sido o 

caminho da fé. 

A vida de Moisés ilustra decisões positivas e negativas da fé, as coisas que ele aceita e as 

coisas que ele rejeita. Hebreus 11: 23-29 menciona três coisas que a fé aceita e quatro que 

ele rejeita. 

A fé aceita os planos de Deus 

Pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por três meses por 

seus pais, porque viram que era uma criança bonita; e não 
temeram o decreto do rei. ( 11:23 ) 

Para conter a explosão demográfica entre os escravos hebreus no Egito, o faraó deu um 

decreto que todos os bebês do sexo masculino eram para ser afogado no Nilo. Para 

proteger o seu filho recém-nascido, Amram e Joquebede primeira escondeu por três 

meses, e, em seguida, colocá-lo em uma cesta impermeabilizado e colocou-o no Nilo, 

perto do local onde a filha de Faraó banhado. Ele foi encontrado pela princesa e levado 

para ser criado como seu próprio filho. A irmã de Moisés, Miriam, foi assistir e convenceu 

a princesa para conseguir uma das mulheres hebréias para amamentar o bebê. Miriam, é 

claro, tem a sua mãe, que era então capaz de levantar seu próprio filho quase como se ele 

tivesse sido em casa. 

Os pais de Moisés, Amram e Joquebede, não temeram o decreto do rei. Eles ignoraram 

as pressões e ameaças do mundo, quando estes entraram em conflito com a maneira de 

Deus. Que a sua preocupação era mais do que apenas uma criança bonita , é indicado no 

sermão de Estêvão perante o Sinédrio. "Moisés ... era lindo aos olhos de Deus" ( Atos 

07:20 ). Não são apenas os pais de Moisés, mas também o próprio Deus, tinha um carinho 

especial por esta criança. Eu acredito que os pais de Moisés eram de algum modo 

consciente de especial preocupação de Deus, pois , pela fé em Deus que escondeu e se 

opuseram a ordem de Faraó. Foi por amor de Deus, bem como para Moisés e seu próprio 

bem, para que o bebê estava protegida. 

Os pais de Moisés estavam dispostos a arriscar a própria vida para seguir o caminho de 

Deus. Sua decisão foi clara: salvar a criança, sejam quais forem as 

consequências. Salvando Moisés foi mais do que sua própria vontade, ele também era a 

vontade de Deus. Nós não temos nenhuma maneira de saber o quanto eles sabiam sobre 

o plano de Deus para o destino de seu filho, mas foi o suficiente para que eles saibam que 

ele tinha uma razão especial para a proteção de Moisés. 

Demorou fé considerável para colocar Moisés no cesto e confiar que a filha de Faraó, de 

todas as pessoas, iria ter pena de este bebê, que ela reconheceu imediatamente como um 

hebreu. Ele também levou fé para acreditar que, se foram adoptadas pela princesa, ele 

seria levantado no caminho do Senhor e não no paganismo ocultista do Egito. De uma 

perspectiva humana, seus pais não tinham como saber ainda que a sua vida seria poupada, 

e muito menos que, para todos os efeitos, ele seria devolvido a eles. No entanto, eles 

voluntariamente deixá-lo ir, confiando-lhe a Deus. 

Joquebede cuidou Moisés e treinou-o e ensinou-lhe promessas de Israel de Deus-que eram 

para herdar a terra de Canaã e ser uma grande nação, e abençoar o mundo. Ela incutiu 

nele a promessa de Deus de um grande libertador, a esperança messiânica em que Abraão 

se alegrou (João 8:56 ). Sua mãe ajudou a construir nele a fé que se tornou característica 

de sua vida. Ela não sabia totalmente por que Deus permitiu que seu filho ser criado na 



corte do Egito, dentro da própria casa de quem o queria e todos os outros bebês hebreus 

do sexo masculino mortos.Ela sabia, no entanto, que isso era no plano de Deus e, ao 

contrário de Sara, não tente ajustar o seu plano para a sua própria. 

Tentando melhorar o plano de Deus é mais pretensioso do que tomar uma caneta de ponta 

de feltro e tentando melhorar a Mona Lisa. Nossa rabiscos não faria nada, mas arruinar a 

obra-prima. Deus precisa de nossa obediência, não a nossa ajuda, a nossa confiança, não 

o nosso conselho. Ele faz com que os planos; andamos neles pela fé. 

Fé Rejeita Prestige do Mundo 

Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho 
da filha de Faraó. ( 11:24 ) 

Por quarenta anos Moisés tinha sido um príncipe do Egito, a sociedade mais rica, mais 

culta, e avançado daquele dia. Ele foi, portanto, altamente qualificados e qualificados, 

além de ser uma parte da corte real. "E Moisés foi instruído em toda a ciência dos 

egípcios, e ele era um homem de poder em palavras e obras" ( Atos 7:22 ). Sua educação 

formal teria incluído a aprender a ler e escrever hieróglifos, hierático e, provavelmente, 

alguns idiomas cananeus. Ele tinha, naturalmente, aprendeu hebraico de sua mãe. Ele 

poderia desfrutar de tudo o Egito tinha a oferecer. Mas a sua formação no Egito nunca 

embotado seu conhecimento da esperança de Israel e das promessas de Deus. 

Quando Moisés atingiu a idade de quarenta anos, ele enfrentou uma decisão crucial. Ele 

teve que decidir entre se tornar um de pleno direito egípcio, com absoluta lealdade e sem 

reservas, e se juntar ao seu próprio povo, Israel. 

O fator decisivo foi a sua fé em Deus. Pela fé Moisés ... recusou ser chamado filho da 

filha de Faraó. Em todos esses anos ele nunca tinha vacilado em sua devoção ao 

Senhor. De alguma forma, Deus também indicou-lhe que ele tinha sido escolhido para o 

serviço especial e que, a partir de então ele seria um primeiro israelita e só. Mais uma vez 

podemos aprender com Estevão que Moisés sabia que ele tinha uma missão a cumprir 

para com Deus e para o seu povo. "E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus 

lhes concedia livramento por meio dele, mas eles não compreenderam" ( Atos 07:25 ). O 

povo de Israel não entendeu a sua missão, mas ele fez. Eles eram escravos na terra que 

outrora altamente honrado por causa de José. Moisés estava agora em uma posição 

semelhante à de José, mas Deus tinha um trabalho muito diferente para ele fazer. José 

usou o poder do Egito para o bem do povo escolhido de Deus. Moisés teria se opor o 

poder do Egito para o mesmo fim. 

No mundo, a fama traz sempre uma certa quantidade de honra. Se você nasceu na família 

certa ou se é um atleta de sucesso ou entertainer, o mundo vai pensar de você tão grande, 

se você é ou não. Se você tem um monte de dinheiro, independentemente de como você 

tem isso, o mundo vai prendê-lo em alta estima. Se você tiver graus suficiente para trás o 

seu nome, algumas pessoas vão pensar que você chegou. O mesmo é verdade no que diz 

respeito ao poder político e muitos outros tipos de sucesso humano. Moisés teve a maioria 

dessas coisas, mas ele os entregou. 

Do ponto de vista mundano, ele estava sacrificando tudo por nada. Mas do ponto de vista 

espiritual, ele foi sacrificar nada para tudo. Ele renunciou ao mundo o poder, honra e 

prestígio para o bem de Deus, e sabia que para fazer isso, ele ganharia infinitamente mais 

do que ele iria perder, pois ele estava olhando para a recompensa ( 26 v. ). 



As coisas que o mundo conta grande não tem nada a ver com o que Deus considera 

ótimo. Ele homenageia as pessoas sobre uma base totalmente diferente. Ele não está 

interessado no que a família que veio ou quanto dinheiro temos ou o quanto a educação 

que temos ou o que as posições que temos. Estes não estão relacionados com suas 

principais preocupações para nós. 

Jesus falou de um homem que era maior do que todos os faraós. Ele foi ainda maior do 

que Noé, Abraão, Moisés, Davi, ou Elias. Ele era maior do que qualquer pessoa no Antigo 

Testamento. Seu nascimento foi anunciado por um anjo, que disse a seu pai: "Ele será 

grande diante do Senhor, ... e ele será cheio do Espírito Santo, enquanto ainda no ventre 

de sua mãe. E ele vai voltar muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus "( Lucas 1: 

15-16 ). Jesus disse que ninguém nascido de mulher que nunca tinha vivido, que foi maior 

do que este homem-João Batista ( Mat. 11:11 ). 

João nasceu em uma família simples. Seu pai, Zacarias, era sacerdote, mas estava longe 

de ser famoso ou influente. Sua mãe, Elisabete, era primo de Maria, mãe de Jesus; mas 

naquele dia o relacionamento não era uma distinção. João pode não ter tido muita 

instrução. Ele passou seus anos adiantados do adulto no deserto, e "andava vestido de 

pêlos de camelo, e usava um cinto de couro em torno de sua cintura, e sua dieta era 

gafanhotos e mel silvestre" ( Marcos 1: 6 ). Ele não tinha absolutamente nada para 

qualificá-lo para a grandeza aos olhos do mundo.No entanto, aos olhos de Deus, ele era a 

melhor pessoa que já nasceu antes do nascimento do Filho de Deus. 

João Batista foi grande, porque era obediente a Deus, porque ele estava cheio do Espírito 

Santo, e porque ele ganhou muitos do povo escolhido de Deus para o Senhor. João amava 

o Senhor, e não o mundo. ". Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo Se alguém ama 

o mundo, o amor do Pai não está nele, ... mas aquele que faz a vontade de Deus permanece 

para sempre" ( 1 João 2: 15 , 17 ). Enquanto podemos romper com Deus, a fim de 

proteger os nossos interesses mundanos, não estamos vivendo pela fé. A força da fé é 

provada por abnegação. 

Baron von Justiniano Weltz renunciou ao seu título, propriedades, e renda, e foi como 

missionário para o que era então Guiana Holandesa. Hoje, seu corpo está lá em um túmulo 

solitário, e ele é esquecido pelo mundo. Mas podemos ter certeza de que ele não é 

esquecido por Deus.Como ele estava se preparando para ir para o serviço missionário, ele 

disse, "O que é para mim a ter o título de" bem-nascidos ", quando eu nasci de novo a 

Cristo? O que é isso para mim ter o título de 'senhor', quando Eu desejo de ser o servo de 

Cristo? O que é isso de ser chamado, "tua graça, 'quando eu tiver necessidade da graça de 

Deus? Todas essas vaidades vou com a distância e tudo mais porei aos pés do meu querido 

Senhor Jesus . " 

Moisés se importava nada para sua herança egípcia ou vantagens. Ambos foram pagã e 

mundana, e ele mesmo tinha dado a coisas muito maiores. 

O mundo tem pouco a oferecer em comparação com as riquezas e satisfação de 

Cristo. Moisés bom grado juntou-se com o povo escolhido de Deus, apesar de serem 

escravos, em vez de aproveitar o prestígio e privilégios do Egito e ser infiel a Deus. 

Fé Rejeita Um Mundo de prazer 

Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres 
transitórios do pecado. ( 11:25 ) 



Ninguém precisa ser convencido de que o pecado é muitas vezes divertido. Ele pode 

alimentar o nosso orgulho, satisfazer os desejos e apetites físicos, e oferecem muitos 

outros prazeres. Mas tem duas características que o mundo não percebe: é sempre o mal 

e é sempre passando .E, não importa o quão temporariamente satisfazendo que seja, sua 

satisfação está destinado a desaparecer. Não tem nenhum bom nele e ele pode trazer nada 

de bom para nós, para qualquer outra pessoa, ou a Deus. Qualquer bom aparente é tanto 

enganoso e fugaz. 

Às vezes nos perguntamos por que os incrédulos, as pessoas do mundo, a grosseiramente 

imoral, e às vezes até mesmo criminosos parecem se dão tão bem. Eles são bem-sucedido, 

famoso, rico, saudável, bem-off em praticamente todos os sentidos. Por outro lado, 

muitos dos santos mais fiéis de Deus é pobre, doente, mal sucedido nos negócios, e 

ridicularizado. Queremos pedir com Jó: "Por que o ímpio ainda vivem, continuar, também 

se tornou muito poderoso? Seus descendentes são estabelecidas com eles, à vista deles, e 

os seus descendentes perante os seus olhos, as suas casas estão em medo, nem é o vara 

de Deus sobre eles "( Jó 21: 7-9 ). Ele passa a falar como eles são bem sucedidos na 

pecuária, como seus filhos são saudáveis e felizes, e como eles são despreocupado e 

sempre comemorando. "Eles passam seus dias em prosperidade", e mesmo "dizer a 

Deus:" Afasta-te de nós! Nós nem sequer desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. 

Quem é o Todo-Poderoso, que devemos servi-Lo, e que iríamos ganhar se suplicar-lhe 

"(ver? Jó 21: 10-15 ). 

Queremos pleitear com Jeremias: "Por que o caminho dos ímpios prosperou? Por que são 

todos aqueles que lidam com a traição à vontade?" ( Jer. 12: 1 ). O salmista tinha a mesma 

pergunta. "Eis que estes são ímpios, e sempre à vontade, eles aumentaram em riqueza 

verdade que em vão tenho mantido meu coração puro." ( Sl 73: 12-13. ). Ele estava 

perguntando: "Por que é que eles são maus e rico e eu sou puro, mas pobre?" 

Job responde à pergunta quando ele diz: "E de repente eles descem ao Seol" ( 21:13 ). Eles 

morrem e está tudo acabado, exceto para julgamento. Eles gostam e conviver com o 

pecado por um tempo, mas só por um tempo. Sofar, um dos três amigos conselheiro de 

Jó, estava certo em um ponto: "O triunfo dos ímpios é breve, ea alegria dos ímpios 

momentânea" ( Jó 20: 5 ). Se levarmos a sério Tiago, não vamos invejar o ímpio, de quem 

ele escreve, "Você já viveu luxuosamente na terra e levou uma vida de prazer devassa; 

cevastes os vossos corações no dia da matança Você condenaram e colocar. à morte o 

homem justo, ele não resiste a vós "( Tiago 5: 5-6 ). Mas ele precede esses comentários 

com "Eia agora vós, ricos, chorai e uivam por vossas misérias, que estão vindo em cima 

de você As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes tornaram-se vosso ouro 

ea vossa prata estão enferrujados comido pelas traças;.. E sua ferrugem será um 

testemunho contra vós e vai consumir sua carne como fogo. É nos últimos dias que você 

armazenou o seu tesouro! " ( 5: 1-3 ). Os ímpios vão herdar um "tesouro" do julgamento, 

eles não esperam. Como Paulo diz em Romanos 2: 5-6 , eles estão se acumulando ira que 

vai cair no dia do julgamento divino. 

Davi aprendeu da maneira mais difícil que o prazer pecaminoso é breve e desastroso. Para 

o prazer de ter a Bate-Seba para si mesmo, ele cometeu adultério primeiro e depois teve 

o marido morto. Mais tarde em sua vida, ele gritou: "Eu conheço as minhas transgressões, 

eo meu pecado está sempre diante de mim" ( Sl. 51: 3 ). Ele viu seu filho recém-nascido, 

o produto de seu relacionamento com Bate-Seba, morrer. Ele viu um outro filho, Absalão, 

rebelar-se contra ele e ser enforcado. O pecado de Davi foi de curta duração em prazer, 

mas de longa duração do conseqüências. 



Moisés sabia que Deus o estava chamando para dar a sua vida para o seu povo. Ele tinha 

uma escolha. Ele poderia ter obedecido ou desobedecido. Desobedecer tinha muitas 

atrações. Entre outras coisas, que teria sido muito mais fácil e muito mais agradável no 

curto prazo. É duro o suficiente para parar de buscar as coisas do mundo. É ainda mais 

difícil a abandoná-las, uma vez que os tem, e Moisés tinha um grande número deles pelo 

tempo que ele tinha quarenta anos. Nós não temos nenhuma razão para acreditar que ele 

já estava envolvido em quaisquer práticas imorais, mas ele gostava de os prazeres de uma 

vida extremamente confortável. Ele tinha a melhor comida, as melhores salas de estar, a 

melhor recreação, o melhor de tudo o que sua idade poderia proporcionar. Estes não eram 

pecados em si. José tinha beneficiado os mesmos prazeres no mesmo lugar, ao mesmo 

tempo, sendo perfeitamente obediente a Deus. Mas teriam sido pecado por Moisés, tinha 

ele decidiu ficar na corte egípcia, e ele os abandonou por causa do chamado de Deus. Ele 

fez uma escolha consciente para maltratado com o povo de Deus, ao invés de desfrutar 

dos prazeres transitórios do pecado. Este foi um ato de fé. Ele acreditava que, se Ele 

fez o que Deus queria, ele seria imensuravelmente melhor no final. 

Deus chamou-nos todos à santidade. Ele nos chamou para vir para além do pecado. A 

obediência nem sempre é fácil, mas no final o pecado é muito, muito mais difícil. O 

caminho de Deus não é só para sua própria honra, mas para o nosso próprio bem. O 

caminho de Satanás é parasua honra e para o nosso mal. 

Fé Rejeita Riqueza do Mundo 

Considerando-se a reprovação de Cristo maiores riquezas do que 

os tesouros do Egito; porque tinha em vista a 
recompensa. ( 11:26 ) 

Vivendo no palácio do Faraó, Moisés tinha tudo material que ele poderia ter desejado. Ele 

tinha mais de comida, bens e dinheiro. Descobertas como o túmulo do rei Tutancâmon, 

que viveu apenas uma centena de anos depois de Moisés, nos mostraram como é 

imensamente rico Egito estava em seu auge. Moisés teve acesso a uma grande quantidade 

de riqueza, e provavelmente tinha muito em sua própria posse. Ele tinha todas as coisas 

que o mundo tem de mais caro. Ele deve ter sido fortemente tentado a segurá-los; mas 

não o fez. 

Considerando ( hēgeomai ) envolve o pensamento cuidadoso, não decisão 

rápida. Moisés pensou através de sua decisão, pesando os prós e os contras. Ele pesava o 

que o Egito tinha a oferecer contra o que Deus ofereceu. Quando ele chegou a uma 

conclusão que foi bem fundamentada e certo. A oferta de Deus era infinitamente superior 

em todos os sentidos. Aos olhos do mundo sem censura (sendo ridicularizados e 

perseguidos) valeria a pena sacrificar riquezas para. No entanto, Moisés acredita que o 

pior que poderia perdurar por Cristo seria mais valioso do que o melhor do mundo. 

É interessante que o escritor de Hebreus fala de Moisés, considerando a reprovação de 

Cristo , uma vez que ele viveu cerca de 1500 anos antes de Cristo. Cristo é a forma grega 

de Messias , o Ungido. Muitos povo especial de Deus no Antigo Testamento são 

chamados de ser ungido. Unção de lado uma pessoa para o serviço especial para o 

Senhor. É possível, portanto, que Moisés estava pensando em si mesmo como um tipo de 

messias, um libertador. Se assim for, versículo 26 podia ler ", considerando a reprovação 

de seu próprio messianismo como libertador de Deus, ..." Também é possível que a 

referência é a Moisés como um tipo de Cristo, assim como José e Josué são tipos de 

Cristo. 



Creio, no entanto, que o significado é exatamente como parece ser na maioria das 

traduções-com "Cristo" maiúscula. Ou seja, Moisés sofreu censura por causa de Jesus 

Cristo, o verdadeiro Messias, porque ele identificou com as pessoas e propósito do 

Messias muito antes de Cristo veio à Terra. Cada crente desde a queda de Adão foi salvo 

pelo sangue de Jesus Cristo, não importa em que idade ele tem vivido. Também é verdade, 

portanto, que qualquer crente em qualquer momento que tenha sofrido por amor de Deus 

sofreu por amor a Cristo. Em certo sentido, Davi sofreu tão certo por causa de Cristo 

como Paulo. Em um de seus salmos, Davi diz: "As injúrias dos que vituperarem Thee 

caíram sobre mim" ( Sl. 69: 9 ). Do outro lado da cruz Paulo fez uma declaração 

semelhante: "Eu carrego no meu corpo as marcas-marcas de Jesus" ( Gl 6:17. ). O 

Messias sempre foi identificado com o Seu povo. Em um sentido muito real, quando 

Israel sofreu, Messias sofreu, e quando Moisés sofreu, Ele sofreu. Em suas aflições em 

seu nome, Ele foi oprimido. Uma comparação de Mateus 02:15 com Oséias 11: 1 mostra 

que o Messias está intimamente identificados com o Seu povo. Oséias se refere a Israel, 

Mateus a Jesus Cristo. Tanto Israel e Cristo é o filho chamado do Egito. 

Todos os cristãos devem ter a mesma boa vontade de qualquer suspeita. "Por isso, vamos 

a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério" ( Heb. 13:13 ). Todo mundo que já estava 

com Deus, pela fé, que viveu por Ele e virou as costas para a abundância e ido do mundo 

o caminho da direção de Deus, recebeu a reprovação de Deus e do seu ungido, seu 

Cristo. Ela pertence a todos os que sofrem por amor de Deus. A igreja carrega a 

reprovação de Cristo. Depois de ser açoitado pelo Sinédrio, os apóstolos "seguiram o seu 

caminho a partir da presença do Conselho, regozijando-se por terem sido considerados 

dignos de sofrer afrontas por esse Nome" ( Atos 05:41 ). Moisés teria concordado com o 

que Pedro escreveu: "Se você está injuriado para o nome de Cristo, você é abençoado, 

porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vós" ( 1 Pe 4:14. ). Moisés rejeitou 

os tesouros do Egito e tomou sua posição com o Ungido de Deus. 

Nós não sabemos o quanto Moisés sabia sobre o futuro grande libertador de Deus. Mas 

ele tinha muito mais leve do que Abraão, Jesus nos diz claramente que Abraão aguarda a 

época de Jesus e se alegraram ( João 8:56 ). Da mesma forma, Moisés olhou para a frente 

a Jesus. 

De Deus recompensa é sempre maior do que o mundo de. "Deus suprirá todas as vossas 

necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus" ( Fp. 4:19 ). Ele 

supre de acordo com suas riquezas, e não apenas de eles. Um milionário que dá dez 

dólares para ajudar alguém em necessidade é que dá para fora de suas riquezas, mas não 

de acordo com eles. Se ele deu cem mil dólares, no entanto, ele estaria dando segundo as 

suas riquezas. Moisés certamente viu a recompensa de uma vida abençoada, mas a ênfase 

é melhor visto como estando na recompensa eterna. 

"Melhor é o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios" ( Sl. 37:16 ). Não é 

um pecado ser rico, mas é um pecado querer ser rico. Se trabalharmos duro e 

honestamente e para a glória de Deus, e se tornar rico no processo, tudo bem. Mas, se nós 

ajustamos nossas mentes em ficar rico, temos a motivação errada. Paulo disse a Timóteo: 

"Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns por anseio por ela se 

desviaram da fé e se atormentaram com muitos uma pontada. Mas foge destas coisas, 

você homem de Deus e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e mansidão 

"( 1 Tm 6: 10-11. ). Em outras palavras, se ao longo do caminho de Deus acontece para 

nos tornar rico, maravilhoso. Se, na sua sabedoria, ele nos mantém pobre, também 

maravilhoso. Ele deve nos fazer nenhuma diferença, desde que estamos em Sua 

vontade. Ele fez Moisés nenhuma diferença. Por quarenta anos, ele gostava da riqueza do 



Egito. Para o resto de sua vida, ele deixou-los, porque eles interferiram com a sua 

obediência a Deus e teria impedido os que recebem incomensuravelmente maiores 

riquezas, quando chegou a hora de recompensas eternas. 

Portia, uma herdeira bonita e rica, é a heroína de Shakespeare Mercador de Veneza . Ela 

tinha muitos pretendentes de origem nobre que queria se casar com ela. Mas a vontade de 

seu pai decretou que seu marido seria escolhido por um determinado teste. Ela pertenceria 

a quem escolheu o peito direito para fora dos três que foram preparados. Um peito era 

feito de ouro. Nela estava escrito: "Quem me escolher deve ganhar o que muitos homens 

desejam", e dentro havia um crânio. A segunda caixa era de prata, com a inscrição: "Quem 

me escolher deve obter o máximo que ele merece", e dentro havia a imagem de um tolo. O 

peito vencedora foi feito de chumbo e segurou o retrato de Portia. No lado de fora foi a 

inscrição: "Quem me escolher deve dar e arriscar tudo o que ele tem." Todos os seus 

pretendentes, mas Bassanio escolheu uma das duas primeiras caixas, porque ambos os 

metais preciosos e as inscrições eram tão atraentes. Bassanio escolhido a pessoa de 

chumbo e tem a mão de Portia em casamento, porque ele estava disposto a dar tudo o que 

tinha por causa do que ele amava. 

Essa é a atitude cada cristão deve ter a respeito de Cristo. Devemos estar dispostos a 

abandonar e arriscar tudo o que temos por causa da vontade de Deus, sabendo com Moisés 

e com Paulo que o nosso "momentânea, leve tribulação produz para nós um peso eterno 

de glória muito além de toda comparação" ( 2 Cor. 4 : 17 ; cf. Rom 8:18. ). 

Fé Rejeita as pressões do mundo 

Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei; porque ficou 

firme, como quem vê aquele que é invisível. ( 11:27 ) 

A primeira vez que ele saiu do Egito, Moisés estava fugindo do faraó, que queria matá-lo 

para matar o capataz egípcio ( Ex. 02:15 ). A segunda vez que ele deixou o Egito, outro 

faraó queria manter Moisés de tirar os filhos de Israel com ele. Em ambos os casos, ele 

estava em apuros. 

Além de seus problemas com os reis, Moisés enfrentou outras pressões. Por um lado, ele 

estava sob pressão para manter o prestígio, o prazer, e muitos que já foram discutidos. As 

perspectivas de deserto vida não poderia ter sido muito atraente. Quando ele fugiu para a 

sua vida, ele não tinha idéia de que ele se casaria com uma pastora e cuidar das ovelhas 

de seu pai para os próximos 40 anos em Midiã. Mas na melhor das hipóteses, ele sabia 

que a vida no deserto não poderia começar a comparar com a vida na corte real do Egito. 

A maior pressão Moisés enfrentou, no entanto, foi o medo, por causa da ira do rei . É o 

mesmo medo, embora talvez de uma espécie e origem diferente, que os crentes podem 

enfrentar na ocasião. O medo é um dos mais eficiente de Satanás, e, portanto, mais 

utilizada, armas. Temos medo de ser pensado diferente, ou de perder o nosso trabalho, 

reputação, ou popularidade. Temos medo de críticas, muitas vezes de pessoas que nem 

sequer respeitam. 

Moisés foi, sem dúvida, tentado a temer, mas não o fez. Ele saiu do Egito com uma firme 

determinação de seguir um caminho melhor. Neste contexto, a tradução Rei Tiago parece 

mais appropriate- "Pela fé deixou o Egito." Ele fez mais do que simplesmente sair; ele 

virou as costas para o Egito e tudo o que ele representava. Renunciou-lo 

permanentemente. Como Pedro, Tiago e João ( Lucas 5:11 ), Moisés abandonou tudo 

para seguir o Senhor. Ele não foi frustrado ou atrasado ou intimidados pelo medo de 



Satanás. Ele colocou a mão no arado e não olhe para trás. Ele é acompanhado no Antigo 

Testamento por um outro homem sem medo de Deus, Daniel. Ele também era 

intransigente, e ele inspirou seus três amigos para ser o mesmo ( Dan. 1-2 ). 

O medo tinha trabalhado em Abraão em várias ocasiões. Ele também tinha medo de ser 

morto por um rei egípcio, e alguns anos mais tarde por um rei filisteu, por causa de sua 

bela esposa, Sara. Ele pensou que eles podem querer ela para si e para matá-lo, a fim de 

tê-la. Em ambos os casos ele mentiu em vez de confiar em Deus ( Gn 12:12 ; 20: 

2 ). Aaron ficou com medo do povo enquanto Moisés estava no Mt. Sinai e cedeu a sua 

insistência em fazer o bezerro de ouro ( Ex. 32: 1-5 ). Dez dos doze espiões enviados a 

Canaã deu um relatório negativo e exagerada sobre os perigos de os habitantes, e os 

israelitas ficaram com medo ( Num. 13: 32-33 ). O exército de Gideão estava com medo 

e 22.000 receberam alta ( Jz 7:. 3 ). Os discípulos estavam com medo da tempestade no 

mar e foram repreendidos por Jesus por sua falta de fé (Marcos 4: 38-40 ). Pedro ficou 

com medo de críticas e parada, e ele negou Jesus três vezes ( João 18:17 , 25 , 27 ). 

O medo é uma grande pressão, e todos nós somos tentados, por vezes, a dobrar quando 

está de pé para que o Senhor nos obriga a dizer ou fazer algo que é impopular ou 

perigoso. Mas a verdadeira fé não se dobra sob pressão do mundo. 

Medo não funcionou em Moisés, pelo menos não quando Deus o chamou para fora do 

Egito. Ele sabia que tinha um meio invisível, mas forte de apoio, como quem vê aquele 

que é invisível. Ele sabia que, não importa o que aconteceu, o que ele teve de enfrentar, 

ele seria realizada e fortalecida e recompensado. Ele acreditava que, com Davi, 

"O SENHOR é a minha luz ea minha salvação; a quem temerei O? SENHOR é a defesa 

da minha vida;? quem terei medo " ( Sl. 27: 1 ). 

Quando Moisés queria deixar o Egito pela segunda vez e levar todo o povo de Israel com 

ele, ele não só encontrou a resistência do rei, mas de seu próprio povo. Quando ele disse 

a eles de plano de libertação de Deus, eles eram gratos ( Ex. 04:31 ). Mas quando o faraó 

fez coisas piores sobre eles toda vez que Moisés fez uma exigência, eles perderam o 

ânimo e voltou-se contra a liderança de Moisés ( 6: 9 ; 14: 11-12 ). Agora ele tinha tanto 

o rei e seu povo contra ele. Mas ele tinha medo de nenhum dos dois. Ele continuou a dizer 

o que Deus queria que ele diz e faz o que Deus queria que ele fizesse. 

Moisés era o tipo de homem que ele era porque ele optou por se concentrar suas atenções 

para Deus, em vez de um monarca no Egito. No entanto, quantas vezes nós desmoronar 

ou recuar diante de uma ameaça muito menor. Quando estamos com medo do mundo, 

quando estamos com medo de que as pessoas vão dizer ou fazer, estamos expondo-nos 

para desagrado e disciplina de Deus por falta de fé. Fé rejeita pressão do mundo, seja ela 

qual for. 

Fé Aceita Provisão de Deus 

Pela fé celebrou a páscoa ea aspersão do sangue, para que ele 

quem destruiu os primogênitos não lhes tocasse. ( 11:28 ) 

Aqui é o segundo de três coisas fé aceita. Este é o lado positivo de tomar decisões 

certas. A verdadeira fé aceita provisão do Senhor, bem como o Seu plano. (Veja a 

discussão acima em 11:23 .) 

A décima e última praga que Deus enviou sobre os egípcios foi a morte de todos os 

primogênitos ( Ex. 11: 5 ). Para proteger os israelitas a partir desta praga da Páscoa foi 



instituída, em que o sangue de um cordeiro foi aspergido nos umbrais e vergas de suas 

casas ( 12: 7 ).Obviamente, o sangue em si não tinha poder para afastar o anjo da morte, 

mas aspergindo-o como Deus havia ordenado foi um ato de fé e obediência eo sangue era 

simbólica do sacrifício de Cristo pela qual Ele venceu a morte para todos os que crêem 

nEle. O povo de Israel, incluindo Moisés, não entendia o significado completo da 

cerimônia, mas eles sabiam que era parte do plano de Deus. Deus exigia dele e eles 

obedeceram. Moisés aceitou a provisão de Deus. A fé sempre aceita a provisão de Deus, 

não importa o quão estranho e sem sentido que possa parecer à compreensão humana. 

Quando um crente aceita a Jesus Cristo pela fé, ele aceita a provisão de Deus para a 

salvação. Para o mundo, as boas obras parecer uma maneira muito melhor para agradar a 

Deus do que a fé. Mas a maneira do mundo não é o caminho de Deus. Para ele, "Todas 

as nossas justiças como trapo da imundícia" ( Isaías 64: 6. ). A fé aceita a justiça de Cristo 

aplicada em nosso nome. Este é o caminho de Deus, e é, portanto, o caminho de fé. 

Fé Aceita Promessa de Deus 

Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se 

estivessem passando por terra seca; e os egípcios, quando eles 
tentaram isso, foram afogados. ( 11:29 ) 

Finalmente, além de plano e provisão de Deus, a fé aceita a promessa de Deus. Quando 

Moisés e seu povo tem que o Mar Vermelho, o faraó e seu exército não ficaram muito 

atrás. De tudo o que podiam ver que eles estavam presos; não havia como escapar. A 

princípio, as pessoas perderam o ânimo e reclamou com sarcasmo a Moisés: "Será que é 

porque não havia sepulcros no Egito que você nos afastado tomadas para morrermos no 

deserto?" ( Ex. 14:11 ). Mas tomaram coração novamente quando Moisés lhes disse: 

"Não tenha medo de ficar parado e ver a salvação do! SENHOR , que Ele vai realizar para 

você hoje; ... O SENHOR pelejará por vós, enquanto você ficar em silêncio "( . vv 13 -

14 ). Por um tempo, pelo menos, eles confiavam em Deus, e pela fé os israelitas 

atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem passando por terra seca . 

Eles acreditavam promessa de Moisés de Deus e começou a andar através do fundo do 

mar, logo que as águas se separaram. Isso levou fé considerável, uma vez que as águas 

empilhados de cada lado deve ter parecido terrivelmente ameaçador. Se as águas voltaram 

muito cedo, Israel teria se afogado em vez de os egípcios. As pessoas não tinham garantia 

exceto a palavra de Deus que Ele não iria mudar a sua mente ou esquecê-los. Mas a Sua 

palavra era suficiente. Para os fiéis, a palavra de Deus sempre é suficiente. 

A fé toma a Deus em Sua palavra e é vitorioso. Presunção nega a palavra de Deus e é 

destruído. Os egípcios persistentemente endureceram o coração ao Senhor e presume-se 

que confiam em si mesmos, e eles se afogaram. O teste de fé é confiar em Deus quando 

tudo o que temos são as Suas promessas. Quando as águas são empilhados ao redor de 

nós e os problemas e perigos estão prestes a esmagar-nos, isto é, quando a fé é testada e, 

quando o Senhor tem especial prazer em mostrar-nos a Sua fidelidade, Seu amor e Seu 

poder. Quando não temos nada, mas sua promessa de confiar em nós, Sua ajuda é o mais 

próximo e sua presença o mais caro para aqueles que crêem. 

Em cada conjuntura em nossas vidas, que quer cumprir a vontade de Deus e são 

preenchidos com o Seu Espírito, ou nós cumprimos a nossa própria vontade e apagar o 

Espírito. Quando nós realmente acreditamos que Deus, nós sabemos que em tudo Ele tem 

o nosso melhor interesse no coração, e sempre vamos decidir por ele. 



 

32. A coragem da fé (Hebreus 11: 30-40) 

Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de terem sido rodeados por sete dias. Pela fé 

Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, depois que ela tinha acolhido em paz 

os espias. 

E o que mais direi? Para o tempo vai me deixar se eu contar de 

Gideão, de Baraque, de Sansão, de Davi e Samuel e os profetas, 

que pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram 

promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo 

, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, 

tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos 

estrangeiros. As mulheres receberam de volta os seus mortos pela 

ressurreição; uns foram torturados, não aceitando o seu 

lançamento, a fim de que eles possam obter uma melhor 

ressurreição; e outros experimentaram escárnios e açoites, sim, 

também cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, serrados ao 

meio, eles foram tentados, eles foram condenados à morte com a 

espada; eles foram em peles de ovelhas, em goatskins, sendo 

necessitados, aflitos e maltratados (homens dos quais o mundo 

não era digno), errantes pelos desertos e montanhas e cavernas e 

buracos no chão. E todos estes, tendo ganho a aprovação através 

de sua fé, não receberam o que foi prometido, porque Deus tinha 

alguma coisa melhor para nós, de modo que, além de nós, eles não 
devem ser aperfeiçoados. (11: 30-40) 

Fé é confiar completamente na Palavra de Deus. É a confiança incondicional 

no que ele diz, estritamente na base de que ele tenha dito isso. O fato é que nós, 

quer confiar no que Deus diz ou nos resta confiar em nossos próprio intelecto, 

instintos e atitudes. Estas são as nossas duas únicas opções. Nosso próprio 

caminho é o caminho da descrença; O caminho de Deus é o caminho da fé. 

A fé ilustrado em Hebreus 11 é o que leva a palavra de Deus pura e age sobre 

ele, arriscando tudo. É a fé que não questionar ou pedir sinais ou direção 

milagrosa. Procurando por sinais e maravilhas e explicações que podemos 

compreender ou de glória em não é fé. Ele é dúvida olhar ao redor para as 

provas. Qualquer coisa que exige mais do que a Palavra de Deus é a dúvida, 

não fé. Deus às vezes dá explicações e razões para a Sua Palavra, mas Ele não 

é obrigado a dar-lhes, e fé não necessita deles. Como Jesus disse a Tomé: "Bem-

aventurados os que não viram e creram" (João 20:29). A fé é, portanto, oposto 

da natureza humana, em frente do sistema mundial. Em geral, requer aceitar de 

Deus que, para o qual podemos ver nenhuma lógica ou razão. 

Para um judeu para se tornar um cristão no primeiro século era quase sempre 

caro. Muitas vezes lhe custou seus amigos, familiares, os privilégios da 

sinagoga, de emprego, de status social e respeito da comunidade. Também 

custou as cerimónias, rituais e tradições que judeus guardamos com tanto 



carinho, inclusive alguns que tinha sido instituído por Deus para um 

determinado período de tempo. Os judeus que receberam esta epístola foram 

tentados a tentar manter um pé em ambos os mundos, a aceitar o cristianismo, 

mantendo em tanto do judaísmo quanto possível. Alguns estavam tentando tirar 

a viagem da Nova Aliança, mantendo seus barcos firmemente amarrado à doca 

do Velho. 

Esses judeus relutantes estão sendo mostrados neste capítulo que os seguidores 

fiéis de Deus no Antigo Testamento não eram como eles. Quando os fiéis do 

Antigo Testamento decidido por Deus, era tudo por Ele, porque eles tinham a 

visão correta de quem é Deus. Direito fé é baseada na teologia direita. A fé crê 

e obedece a Deus, porque a fé sabe que Deus não pode mentir, não pode cometer 

um erro, não pode fazer de errado, não pode ser derrotado, não pode ser 

ultrapassado. Um Deus como este pode ser confiável. Na verdade, com um 

Deus assim, não faz sentido fazer qualquer outra coisa, mas a confiança e 

obedecê-Lo. A incredulidade, é claro, é cego para esse tipo de Deus e, portanto, 

vê confiança e obediência tão tolo. Ele caminha pela vista. 

Portanto, a fé é baseada na atitude de uma pessoa em relação a Deus. Como JB 

Phillips observa em seu livro, seu Deus é muito pequeno , se temos um deus 

pequeno, devemos não confiar nele. Somente o verdadeiro Deus, o grande 

soberano, Deus amoroso, fiel, onisciente, onipotente, e santo da Escritura, 

merece confiança. É porque os heróis de Hebreus 11 conhecia esse Deus que 

eles confiavam nele tão completamente. 

Talvez a marca suprema da verdadeira fé é a coragem. Não é tão difícil de 

acreditar e seguir a Deus quando as coisas estão indo bem, quando a maioria 

das pessoas ao nosso redor são crentes, e quando nossa fé custa pouco. A fé é 

provada quando se enfrenta desastre, ensaio, perseguição e ridicularização e 

ainda permanece inabalável. A fé é a fonte de coragem. Não temos muita fé por 

ter grande coragem, nós temos muita coragem quando temos grande 

fé. Certamente Moisés demonstrou esta coragem de enfrentar Faraó. Mas o 

escritor escolhe outros modelos da coragem da fé. 

Hebreus 11: 30-40 nos mostra três maneiras em que demonstra coragem fé: 

conquista na luta, continua no sofrimento, e conta com a salvação. 

Conquistando em Lutas  

A vida é sempre uma luta para o crente. O caminho de Deus não é a maneira do 

mundo, e, desde que o crente é no mundo que ele terá de lutar nesse conflito. A 

única arma eficaz que ele tem nessa luta é a fé. É por causa da fé que muitos de 

nossas lutas vir, e é somente pela fé que nossas lutas podem ser enfrentados e 

vencidos. 



Josué e os israelitas em Jericó 

Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de terem sido rodeados 

por sete dias. (11:30) 

As muralhas de Jericó eram estruturas maciças. Alguns muros da cidade 

durante esse período foram grande o suficiente no topo para dirigir dois carros 

no lado-a-lado. Jericó era uma cidade-fortaleza de fronteira, estrategicamente 

localizado perto da foz do rio Jordão, e suas paredes foram projetadas para 

protegê-lo contra o mais forte ataque inimigo. Pelos padrões daquela época, era 

praticamente inexpugnável. 

Quarenta anos se passaram desde que Israel tinha atravessado o Mar Vermelho 

pela fé (29 v.), E que foi o último ato fiéis de qualquer conseqüência que tinha 

exibido coletivamente. A viagem através do deserto do Sinai, que deveria ter 

exigido muito menos do que 40 semanas levou 40 anos, porque Deus julgou o 

pecado da geração mais velha, forçando-os a morrer. Sua incredulidade bruta, 

que se manifesta em seu descontentamento resmungos e idolatria, fez indigno 

de entrar na Terra Prometida. Nada em que os 40 anos valeu a pena mencionar 

em um capítulo sobre a fé. Apenas como Israel chegaram a Jericó fez ela 

mostrar fé novamente. 

Jericho foi o primeiro obstáculo em Canaã, e do ponto de vista humano parecia 

um obstáculo impossível a multidão desorganizado de ex-escravos que tinham 

sido vagando em círculos no deserto por tantos anos. Sua localização foi 

estratégica, suas paredes eram altas e grossas, e seus soldados estavam bem 

treinados e bem armados. 

O relatório negativo dos dez espias que tinham ajudado a espiar a terra não era 

impreciso. Ele foi um pouco exagerado, mas era basicamente correta: "As 

pessoas são maiores e mais alto do que nós, as cidades são grandes e fortificadas 

até o céu" (Dt 01:28.). Moisés não os repreendeu porque o relatório estava 

errada, mas por causa da maneira incrédula e temerosa em que foi dado e 

recebido. "Não fique chocado, nem temê-los. O SENHOR , teu Deus, que vai 

adiante de vós, ele lutar em seu nome, assim como Ele fez por você no Egito, 

diante de seus olhos "(vv. 29-30). O verdadeiro obstáculo não era Canaã, mas a 

incredulidade. A única dificuldade para Deus estava recebendo seu próprio 

povo a ir com ele. 

Deus usaria mais tarde o exército de Israel para conquistar a terra, mas seu plano 

para Jericó era para que as pessoas não fazem nada mais do que alguns atos 

simbólicos para mostrar-lhes, assim como os cananeus, o quão poderoso ele é 

todo os israelitas tinham fazer era passeata ao redor da cidade uma vez por dia, 

durante seis dias, com sete sacerdotes em frente carregando chifres de carneiros 

adiante da arca. O sétimo dia, estavam a marchar ao redor sete vezes, com os 

sacerdotes tocarão as buzinas. Quando os sacerdotes finalmente fez uma forte 



explosão, todas as pessoas estavam a gritar, e então "o muro da cidade cairá 

flat" (Josh. 6: 3-5). O povo obedeceu na fé, e as paredes caíram como previsto. 

Militarmente, os sete dias de marcha exigiu nada. Mas psicologicamente eles 

exigiram uma grande dose de coragem. O esquema deve ter sido embaraçoso 

para Israel. Esta não é a forma como as cidades são conquistados. Todo o 

esforço apareceu totalmente absurda para os habitantes de Jericó, e, 

provavelmente, até mesmo para muitos dos israelitas. Muitas vezes, é mais fácil 

lutar do que ter fé. Se lutarmos, nós, pelo menos, vai ter um certo respeito do 

mundo, mesmo se perdermos. Mas a fé sempre parece tolo aos olhos do mundo. 

Uma das coisas mais surpreendentes sobre Josué 6 é que nem uma única palavra 

de dúvida ou reclamação é registrada. Os israelitas acreditavam relatório de 

Josué do Senhor, e eles imediatamente começaram a se preparar para a marcha 

(v. 8). Por uma semana inteira eles cuidadosamente e fielmente marcharam. Foi 

um marco de fé na vida de Israel. 

Deus se deleita em orgulho dos homens matando. Ele matou o orgulho da 

cidade de Jericó, fazendo suas muralhas colapso da maneira mais tola possível, 

assim como alguns anos mais tarde, Ele enviaria um menino para matar o 

gigante Golias e enviar os filisteus em execução. Na derrota de Jericó, Ele 

também demoliu qualquer orgulho os israelitas poderiam ter tido. Era óbvio que 

o seu papel era puramente simbólico. Eles poderiam ter absolutamente nenhum 

crédito para si. Tudo o que Deus queria deles era a fé, e isso eles deram, 

para pela fé os muros de Jericó caíram . 

Alguém já disse que há quatro tipos de fé. Não é a fé que recebe , como quando 

chegamos de mãos vazias a Cristo para salvação. Não é a fé que avalia , que 

conta com Deus para realizar para nós. Não é a fé que arrisca , que se move 

para fora no poder de Deus, a ousadia de fazer o impossível. E não é a fé 

que rests- do tipo que, no meio da dor e do sofrimento e rejeição, recosta-se na 

confiança de que Deus vai entregar. 

Na queda de Jericó, vemos a fé de que os riscos. O povo de Israel estava 

disposto a fazer tudo e arriscar tudo, porque eles acreditavam que Deus. No 

exacto cumprimento de instruções de Deus, eles marcharam, tocaram as 

buzinas, e gritou. Eles não acrescentar nada ou deixar nada de fora. Eles 

simplesmente obedeceu. 

O grande missionário Robert Moffatt trabalhou durante anos em Bechuanaland 

na África do Sul sem ver um único convertido. Quando alguns amigos na 

Inglaterra escreveu perguntando o que pode mandá-lo como um presente, ele 

solicitou um conjunto de comunhão. Como não havia outros crentes lá, eles 

foram surpreendidos, mas cumpriu com seus desejos. Quando o set chegou 

alguns meses depois, mais de uma dezena de nativos tinham sido ganhos para 



Cristo e foram servidos sua primeira Ceia do Senhor. Essa é a beleza ea 

coragem da fé. 

Se o obstáculo é a oposição direta, a apatia, o ridículo, ou o que seja, cada cristão 

é executado em seu Jerichos e sua Bechuanalands. Se nós confio ao Senhor, e 

demonstrar a nossa confiança, coragem de continuar a fazer o que o Senhor nos 

chamou para fazer, no tempo de Deus o obstáculo vai cair. 

Raabe 

Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, 

depois que ela tinha acolhido em paz os espias. (11:31) 

Raabe era um candidato improvável para hall da fama dos fiéis. Por um lado, 

ela era uma prostituta. Por outro lado, ela era um gentio, e um cananeu 

nisso. Ela era, de fato, um dos amorreus, uma corrida que Deus tinha muito 

antes marcado para destruição (Gn 15.16). No entanto, é assim que a graça de 

Deus trabalha. Sua misericórdia está aberto a todos que irão recebê-lo, e sua 

graça sempre foi mais amplo do que Israel, mesmo nos tempos do Antigo 

Testamento. 

Raabe não tinha mais luz do que qualquer outro habitante de Jericó; ainda 

acreditava ela, enquanto os outros não acreditavam. Eles eram mais do que 

simplesmente incrédulo, eles foram rebeldes . A implicação é que eles não só 

sabia que o verdadeiro Deus estava com Israel, mas que Ele também havia 

chamado (ou seja, os Jerichoites) de alguma forma. No entanto, eles rejeitaram 

a palavra de Deus. Eles queriam matar os espiões israelitas, mas Raabe 

tinha saudou em paz os espias. Eles estavam preparados para lutar contra 

Israel, quando ela atacou a cidade, mas Raabe novamente saudou o povo de 

Deus. Por sua fé, ela e sua família foram poupados. Por sua descrença, todos os 

outros na cidade foram destruídos. 

A destruição dos cananeus foi tão grande sociais como foi um ganho espiritual 

para o bem-estar da humanidade. Eles eram um povo debochados, idólatras e 

iníquas. Eles eram conhecidos por suas práticas sexuais grosseiramente imorais 

e pervertidas, bem como para a sua crueldade geral. Entre outras coisas, eles 

freqüentemente colocar bebês vivos em frascos e construiu-los em suas paredes 

da cidade como sacrifícios de fundação. Eles estavam implorando para 

julgamento. 

Em meio a este pagão incredulidade, Raabe creu e confessou: "O SENHOR , 

teu Deus, Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra "(Js. 2:11). E no meio 

da crueldade bárbara, ela foi gentil e bem-vindos em paz os espias. Ela 

apostou sua vida no fato de que Deus tinha dito que iria salvar e proteger o seu 

povo, Israel, e ela queria estar do seu lado. Ela teve a coragem de fé. 



Para ela fiel coragem Raabe não só foi poupada, mas foi homenageado. Ela se 

tornou a mãe de Boaz, que se casou com Rute, o grande-bisavó de Davi, e ela, 

assim, passou a ser um antepassado de Jesus (Mateus 1: 5.). 

Muitos outros 

E o que mais direi? Para o tempo vai me deixar se eu contar de 

Gideão, de Baraque, de Sansão, de Davi e Samuel e os profetas, 

que pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram 

promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo 

, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, 

tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos 
estrangeiros. (11: 32-34) 

Os seis homens nomeados, que não estão listados em ordem cronológica, todos 

os governantes eram de um tipo ou outro. Vários são notáveis personagens da 

Bíblia, enquanto os outros são menos conhecidos. Samuel era ao mesmo tempo 

um juiz e um profeta, e Davi foi um rei e um profeta. Mas nenhum dos homens 

é elogiado por seu escritório. Todos são louvados pelo que realizou pela fé. 

Gideon, um juiz e líder militar, havia reunido 32 mil homens para lutar contra 

os midianitas, os amalequitas. Para manter Israel de pensar a vinda vitória foi 

por seu próprio poder, Deus cortou suas forças para baixo para 10.000 e, em 

seguida, a um mero 300. Estes 300 foram separados unicamente na base de 

como eles bebiam água de uma nascente. O inimigo, pelo contrário, eram "tão 

numerosos como gafanhotos; e os seus camelos eram inumeráveis, tão 

numerosos como a areia do mar" (Jz 7:12.). No entanto, os homens de Gideão 

foram equipados apenas com trombetas e com jarros com tochas dentro. Com 

ainda menos homens e menos esforço do que usado para derrotar Jericho, todo 

o exército inimigo pagão foi encaminhado (7: 16-22). Só um tolo teria tentado 

uma abordagem tão corajoso para lutar além de direção e poder de Deus. Do 

ponto de vista da fé, só um tolo não tentar uma coisa dessas quando 

ele tem direção e poder de Deus. 

Barak é desconhecido nas Escrituras fora do breve relato em Juízes 4-5 e a 

menção de seu nome em Hebreus 11:32. Somos informados de nada de seu 

passado ou de formação. Através de Deborah, o juiz, Deus prometeu que Israel 

seria entregue a partir de Jabim, o rei cananeu, cujo grande comandante, Sísera, 

tinha um exército grande e poderoso que ostentava 900 carros de ferro. De 

acordo com a instrução do Senhor, Deborah perguntou Barak para montar uma 

força israelita de apenas 10.000 homens, tirado de duas tribos, Naftali e 

Zebulom. O resto das tribos não foram convidados a participar, aparentemente 

para mostrar Israel e os cananeus, que Deus poderia ser vitorioso com apenas 

um exército de token de uma pequena parte de Israel. Barak reuniu seus homens 

em Mt. Tabor e acusado Sísera como tinha sido ordenado por Deus. "E 

o SENHOR encaminhado Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército, 



com o fio da espada antes de Barak "(Jz. 4:15). Barak e os seus homens estavam 

envolvidos, e, provavelmente, lutou bravamente, mas o sucesso da campanha 

foi o Senhor. Sem a sua ajuda, Israel poderia facilmente ter sido abatido. Barak 

foi informado de antemão que a glória da vitória não seria dele. Não só o Senhor 

lutar a batalha para o seu povo, mas ele permitiu que uma mulher para matar 

Sísera, para que Barak teria ainda menos motivos para reivindicar crédito para 

si mesmo (4: 9). 

Barak acreditou na promessa da vitória de Deus e não menos importante foi que 

uma mulher iria obter crédito para matar Sísera. Na verdade, ele insistiu que 

Deborah, uma mulher juiz, ir para a batalha com ele (v. 8). Ele queria que ela 

espiritual, e não ela militar, ajuda. Ela era representante especial do Senhor 

naqueles dias, e Barak queria pessoa do Senhor com ele. O fato de que ele 

queria que ela, juntamente foi outra indicação de sua confiança no 

Senhor. Como profetisa de Deus, ela era de maior valor para ele do que seus 10 

mil homens. Barak não estava preocupado com o poder de Sísera, porque ele 

tinha o poder de Deus. Por tal fé corajosa que conquistaram reinos . 

Sansão não é mais lembrado por sua fé, mas por sua força física e credulidade 

pessoal. De muitas maneiras, ele era imaturo e egocêntrico, incapaz de lidar 

com o poder milagroso que Deus lhe dera. No entanto, ele era um homem de 

fé. Ele nunca duvidou de que Deus era a fonte de seu poder, de que seu cabelo 

era apenas um símbolo. 

Sansão era um juiz de Israel e foi dada a tarefa especial de se opor os filisteus, 

que então dominavam sobre Israel. Motivos próprios de Sansão para lutar 

contra os filisteus eram muitas vezes misturado, mas ele sabia que estava 

fazendo a vontade do Senhor no poder do Senhor.Desde sua juventude, o 

Espírito do Senhor estava com ele, e nos é dito especificamente que foi o 

Espírito que ele fortaleceu em suas incríveis batalhas one-man (Jz 13:25;. 

14:19; 15:14; 16 : 28). 

Samson sabia que Deus o havia chamado e que Deus lhe tinha poderes para 

"começar a libertar Israel das mãos dos filisteus," assim como ele havia dito a 

mãe de Sansão antes de seu filho fosse concebido (13: 5). Deus lhe havia 

prometido poder e Sansão confiava em Deus para que o poder. Ele enfrentou os 

filisteus não na coragem de aptidão física, mas na coragem da fé. 

Estamos inclinados a julgar Samson por suas fraquezas. Mas Deus elogia-lo por 

sua fé. 

Jefté precedida Sansão como juiz de Israel, e sua responsabilidade era para 

subjugar os amonitas, um dos muitos inimigos de Israel. Apesar de seu voto 

tolo (Jz. 11: 30-31), a confiança de Jefté estava no Senhor, e seu poder vinha 



do Senhor (vv 29, 32.). Mesmo as pessoas de fé cometem erros, e Deus honrou 

Jefté por sua fé. 

Davi se destaca como um dos grandes homens, obviamente, do Antigo 

Testamento. Sua confiança no Senhor começou quando ele era um menino, 

cuidando de ovelhas, matando leões e ursos, e enfrentar Golias com um 

estilingue. Davi enfrentou Golias em absoluta confiança de que o Senhor lhe 

daria poder para derrotar este gigante. Enquanto o resto de Israel, incluindo o 

rei e os próprios irmãos de Davi, estavam temendo, Davi calmamente caminhou 

até Golias e anunciou: "Hoje o SENHOR vos entregarão em minhas mãos, e eu 

vou te atacar e remover o seu cabeça de vós "(1 Sam. 17:46). Parece nunca ter 

ocorrido a Davi para não confiar no Senhor. 

Tal como os outros heróis da fé, Davi não era perfeito, mas Deus o chamou de 

"um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade" (Atos 

13:22). Ele agradou a Deus por causa da coragem da sua fé para confiar nele e 

fazer a Sua vontade. 

Samuel é adicionado a esta lista de guerreiros, embora ele não era um 

guerreiro. Mas ele lutou uma batalha igual a qualquer que os soldados 

enfrentam. Seus grandes inimigos eram idolatria e imoralidade. Ele tinha que 

se levantar no meio de uma sociedade poluído e sem medo falar a verdade de 

Deus. Seus adversários mais severos frequentemente não eram os filisteus, os 

amorreus, ou amonitas, mas seu próprio povo. Muitas vezes é preciso mais 

coragem para levantar-se contra os nossos amigos do que contra os nossos 

inimigos. A pressão social pode ser mais assustador do que o poder militar. Este 

profeta de Deus, que também foi o último juiz de Israel, começou a "ministrava 

perante o SENHOR , como um menino vestindo uma estola sacerdotal de linho 

"(1 Sam. 2:18) e continuou fiel a Deus durante toda a sua vida. No coragem da 

fé, ele governou e profetizou. 

Os profetas não são nomeados, exceto para Samuel. Como o escritor menciona 

na abertura do versículo 32, ele não tem tempo para entrar em detalhes sobre as 

muitas outras pessoas fiéis da Antiga Aliança, ou até mesmo para mencioná-los 

todos pelo nome. Esses profetas, exatamente como Gideon, Barak, e os outros, 

arriscou tudo para o Senhor. Eles alegremente, com coragem, confiança e aceito 

os mandamentos de Deus e tudo o que enfrentou oposição veio junto. Eles não 

lutaram em campos de batalha, mas tiveram muitas vitórias no Senhor, porque 

eles acreditavam nEle. Eles, também, conquistado através da coragem da fé. 

As façanhas de 11: 33-34 são gerais e se referem coletivamente às pessoas no 

versículo 32 . As bocas dos leões podem referir-se a Daniel, e apagaram a 

força do fogo de Sadraque, Mesaque e Abede-Nego. A questão de mencionar 

essas obras é mostrar que, se a necessidade era de vitória política, ajudando os 

necessitados, recebendo promessas, superando inimigos naturais, proteção de 



guerra ou de fraqueza, ou ganhar na guerra, o poder de realizar essas coisas era 

de Deus eo poder foi recebida pela fé nEle. 

Continuando no sofrimento 

As mulheres receberam de volta os seus mortos pela 

ressurreição; uns foram torturados, não aceitando o seu 

lançamento, a fim de que eles possam obter uma melhor 

ressurreição; e outros experimentaram escárnios e açoites, sim, 

também cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, serrados ao 

meio, eles foram tentados, eles foram condenados à morte com a 

espada; eles foram em peles de ovelhas, em goatskins, sendo 

necessitados, aflitos e maltratados (homens dos quais o mundo 

não era digno), errantes pelos desertos e montanhas e cavernas e 
buracos no chão. (11: 35-38) 

Elias trouxe de volta à vida o filho da viúva de Sarepta (1 Reis 17: 8-23), e seu 

sucessor, Eliseu, fez o mesmo para o filho de uma mulher sunamita (2 Reis 4: 

18-37). Essas mães e esses profetas creu em Deus para a ressurreição, e Ele 

realizou-lo. 

As mulheres sofreram por um tempo, mas a dor foi aliviada quando seus filhos 

foram restaurados para a vida. Deus nem sempre funciona dessa maneira, no 

entanto. Muitas das aflições mencionadas em Hebreus 11: 35-38 foram de 

longo prazo, até mesmo vida. Deus deu o poder por meio da fé para ver alguns 

de Seu povo através destes problemas, não para escapar deles. Assim como é, 

por vezes, a vontade de Deus para o Seu povo para conquistar em uma luta, é 

também, por vezes, a sua vontade para o Seu povo para continuar em seu 

sofrimento. Ele lhes dará a vitória, também, mas ele só pode ser espiritual, o 

único tipo de vitória, garante. Muitas vezes é preciso mais coragem para segurar 

do que para lutar, e onde existe a necessidade de mais coragem, há necessidade 

de mais fé. 

Às vezes, a aflição é inevitável; às vezes não é. Para a pessoa de fé, nenhuma 

aflição é escapable que exige a negação ou o comprometimento da Palavra de 

Deus. O que é facilmente escapou para a pessoa mundana não é para os 

fiéis. Quando é sofrido por causa da Palavra de Deus e de pé por Ele, o povo de 

Deus terá a tortura, não aceitando o seu lançamento, a fim de que eles 

possam obter uma melhor ressurreição . Aqui está o ápice da fé, vontade de 

aceitar o pior que o mundo tem para oferecer-morte-por causa da confiança no 

melhor que Deus tem para oferecer-ressurreição. 

Tortured é do grego tumpanizō , a partir da mesma raiz que o tímpano Inglês, 

um timbale. A tortura especial referido envolveu esticar a vítima sobre um 

grande instrumento de percussão semelhante e batendo nele com os clubes, 

muitas vezes até a morte. Fiel de Deus estão dispostos a ser espancado até a 



morte em vez de comprometer a sua fé Nele. Eles não iriam sacrificar o futuro 

no altar do imediato. Eles preferiam ser condenado à morte, porque pela fé que 

eles sabiam que um dia eles seriam ressuscitados. 

Eles suportaram tanto angústia mental e física, escárnios , bem 

como açoites . Jeremias foi abusado como emocionalmente como ele era 

abusada fisicamente, e isso não é estranho que ele foi chamado o profeta 

chorando. Ele não chorou tanto para si como para o povo, que rejeitaram a Deus 

por rejeitá-lo. Ele suportou, e continuou a resistir, todos os tipos de dor por 

causa da Palavra de Deus. 

A tradição diz que Isaías foi serrado ao meio . O povo ficou tão irritado com 

sua pregação poderosa que cortá-lo ao meio. Como Abel, no entanto (11: 4), ele 

continua a falar, mesmo após a morte. 

Os diversos tipos de sofrimento mencionado nestes versos, assim como as 

conquistas mencionadas nos versículos anteriores, são geralmente aplicáveis 

aos santos fiéis. Eles são um resumo dos muitos e variados tipos de aflição o 

povo de Deus enfrentam e são muitas vezes chamados a suportar por Ele. Se 

eles foram mortos ou feitos párias, o ponto é o mesmo que com coragem e 

intransigente sofrido pelo Senhor por causa de sua fé. Seja para conquistar em 

uma luta ou continuar no sofrimento, que confiou no Senhor. 

O mundo é não é digno de ter essas pessoas em seu meio, assim como essas 

pessoas não merecem os sofrimentos que receberam. Por seu infligir o 

sofrimento, o mundo vai ser julgados e punidos; por sua suportando a sofrer os 

santos fiéis serão ressuscitados e recompensado.Eles sabiam com Paulo que "os 

sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que há de 

ser revelada a nós" (Rom. 8:18), e eles olharam para a frente com Pedro para 

"uma herança que não se corrompe e imaculada e não vai desaparecer, 

reservada nos céus "(1 Pe. 1: 4). 

Deus não promete Sua santos libertação de todo sofrimento. Pelo contrário, 

Jesus nos disse para tomar nossa cruz e segui-Lo (Mc 8:34), e que "se a mim 

me perseguiram, também vos perseguirão a vós" (João 15:20). Tanto Paulo (Fp. 

3:10) e Pedro (1 Pe. 4:13), informe-nos para nos gloriamos nas tribulações por 

amor de Cristo. Paulo disse aos coríntios: "Estou transbordando de alegria em 

toda a nossa tribulação" (2 Cor. 7: 4). 

Sadraque, Mesaque e Abede-Nego foram perfeitamente confiante de que Deus 

iria salvá-los da fornalha de fogo ardente. "O nosso Deus a quem nós servimos 

pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei" 

(Dan 3:17.). Mas seu maior fé não foi mostrado em sua certeza de 

libertação. Eles passaram a dizer: "Mas, mesmo se ele não, deixá-lo ser 

conhecido a ti, ó rei, que não vai servir os seus deuses nem adoraremos a 



imagem de ouro que você configurou" (v. 18). A sua principal preocupação não 

era com a segurança de suas vidas, mas para a segurança de sua fé. Libertação 

física ou não, eles não abandonaria a sua confiança em Deus. 

Contando com Salvação 

E todos estes, tendo ganho a aprovação através de sua fé, não 

receberam o que foi prometido, porque Deus tinha alguma coisa 

melhor para nós, de modo que, além de nós, eles não devem ser 
aperfeiçoados. (11: 39-40) 

A verdadeira fé tem a coragem de contar com a salvação. Estes santos fiéis 

tiveram que viver na esperança. Eles sabiam muito pouco sobre a natureza ou 

o tempo ou o meio de salvação de Deus. Mas eles sabiam que estava chegando, 

e esta era a base de sua confiança. Eles haviam cumpridores confiança de que 

um dia Deus faria a coisa necessária para redimi-los e recompensá-los. O que 

aconteceu com eles antes que o tempo não foi consequente. Eles não 

receberam o que foi prometido , mas eles tinham ganhado a aprovação 

através de sua fé . Sua fé não estava em algum cumprimento imediato, mas o 

cumprimento final das promessas. Aqui é o lugar onde a fé é mais testado e 

onde a maioria dos assuntos. 

A última promessa era de um redentor, o Messias, e de Sua aliança que traria 

justiça diante de Deus. "Quanto a esta salvação, os profetas que profetizaram 

da graça que viria a lhe fez cuidadosa pesquisa e investigação, procurando saber 

o que pessoa ou tempo o Espírito de Cristo dentro deles estava indicando como 

Ele predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias a siga "(1 Pedro 1: 10-

11.). Tudo isso, a partir de Enoque através dos profetas, que tinha fé corajosa 

que conta, sem reservas, sobre a salvação final. 

Muitos deles nunca receberam a terra. Às vezes, eles tiveram vitória terrena; às 

vezes, não. Às vezes, a sua fé salvou da morte; às vezes ele trouxe-lhes a 

morte. Não importa. Eles sabiam que Deus havia providenciado algo 

melhor . 

Deus providenciou esse "algo melhor" para nós, que é para aqueles sob a Nova 

Aliança, que é por isso que para além de nós eles não devem ser 

aperfeiçoados. Ou seja, não até o nosso tempo, o tempo do cristianismo, pode 

ser a sua salvação concluída, se aperfeiçoa. Até que a obra expiatória de Jesus 

na cruz foi realizada, não há salvação estava completa, não importa quão grande 

a fé um crente pode ter tido. Sua salvação foi baseado no que Cristo faria; a 

nossa é com base no que Cristo fez. Sua fé aguarda a promessa; nossa olha para 

trás para um fato histórico. 

No entanto, embora a sua salvação não foi concluída em suas vidas, estes não 

eram crentes de segunda categoria. Eles eram crentes da mais alta ordem. Eles 



corajosamente lutou, sofreu, e contou com a salvação. Eles acreditavam que 

toda a Palavra de Deus que eles tinham, que é o que conta com Ele. Quanto 

menos fé que muitas vezes temos, apesar de o nosso muito maior de luz. "Bem-

aventurados os que não viram e creram" (João 20:29). 

 

33. Corra por sua Vida ( Hebreus 12: 1-3 ) 

Portanto, uma vez que temos uma tão grande nuvem de 

testemunhas que nos cercam, vamos também deixar de lado todo 

embaraço, eo pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com 

perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos 

em Jesus , o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe 

está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está 

assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois aquele que 

suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para 
que você não se cansem nem desanimem. ( 12: 1-3 ) 

O ensino eficaz faz uso de figuras de linguagem, e encontramos um grande número deles, 

especialmente metáforas e comparações, na Bíblia. No Novo Testamento, a vida cristã é 

repetidamente em comparação com todos os dias coisas, eventos ou práticas. 

Várias vezes, por exemplo, a vida cristã é comparada à guerra. Paulo aconselha-nos a 

suportar as dificuldades ", como bom soldado de Jesus Cristo" ( 2 Tim. 2: 3 ) e para 

"colocar toda a armadura de Deus" ( Ef 6:11. ). Paulo também usa o boxe como uma 

comparação. "Eu caixa de tal forma, não como batendo no ar" ( 1 Cor 09:26. ; cf. 2 Tm 

4: 7. ). O cristão é frequentemente mencionado como um escravo de Jesus Cristo. Paulo 

freqüentemente se refere a si mesmo como um escravo, ou servo, de Cristo, e em várias 

de suas cartas, ele se apresenta em primeiro lugar, como um servo ( Rom. 1: 1 ; Phil. 1: 

1 ; Tito 1: 1 ). Jesus falou de seus seguidores como luzes e sal do mundo ( Mt 5: 13-

16. ). Pedro refere-se aos cristãos como bebês e como pedras vivas ( 1 Ped. 2: 2 , 5 ). 

Paulo gostava muito da figura da corrida. Ele usa frases como "correr em uma corrida" 

( 1 Cor. 9:24 ), "correr bem" ( Gal. 5: 7 ), e "correr em vão" ( Phil 2:16. ). Este também é 

o valor usado pelo escritor em Hebreus 12: 1-3 . 

Nestes poucos versos vemos vários aspectos da raça, como eles são comparados com a 

vida fiéis em Cristo: o próprio evento, o incentivo para correr, gravames para correr, um 

exemplo a seguir, o fim ou objetivo da corrida, e um exortação final. 

O Evento 

Portanto, uma vez que temos uma tão grande nuvem de 

testemunhas que nos cercam, vamos também deixar de lado todo 

embaraço, eo pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com 
perseverança a carreira que nos está proposta. ( 12: 1 ) 

A frase chave desta passagem é corramos com perseverança a carreira que nos está 

proposta . No livro de Hebreus, como em muitos lugares do Novo Testamento, "vamos" 

pode referir-se aos crentes, para os incrédulos, ou a ambos. Por uma questão de cortesia 



e preocupação, um autor frequentemente se identifica com aqueles a quem ele está 

escrevendo, se eles são ou não cristãos. 

Em Hebreus 4 ( vv. 1 , 14 , 16 ), por exemplo, eu acho que os incrédulos estão sendo 

tratados. Da mesma forma, 6: 1 fala de incrédulos de ir para a maturidade da 

salvação. Em 10: 23-24 , a referência pode ser tanto para crentes e não crentes. 

Em 12: 1 , eu acredito "vamos" pode ser usado para se referir aos judeus que fizeram uma 

profissão de Cristo, mas não ter ido até a plena fé. Eles ainda não começaram a corrida 

cristã, que se inicia com a salvação para que o escritor está agora a chamá-los. As 

verdades, no entanto, aplicam-se principalmente para os cristãos, que já estão sendo 

executados. 

O escritor está dizendo: "Se você não é um cristão, chegar na corrida, porque você tem 

que entrar antes que você pode esperar vencer Se você é um cristão, corramos com 

perseverança;. Não desista." 

Infelizmente, muitas pessoas ainda não estão na corrida, e muitos cristãos dificilmente 

poderia ser descrito como a corrida em tudo. Alguns são apenas correr, alguns estão 

caminhando lentamente, e alguns são sentado ou mesmo deitado. No entanto, o padrão 

bíblico para uma vida santa é uma corrida, não uma manhã constitucional. Raça é o 

grego Agon , da qual nós temos agonia. A raça não é uma coisa de luxo passiva, mas é 

exigente, às vezes cansativa e agonizante, e exige o máximo em auto-disciplina, 

determinação e perseverança. 

Deus advertiu Israel, "Ai dos que vivem sossegados em Sião, e para aqueles que se sentem 

seguros no monte de Samaria" ( Amós 6: 1 ). O povo de Deus não são chamados para se 

deitar ao redor em camas de facilidade. Estamos a correr uma corrida que é árdua e 

contínua. No exército de Deus nunca ouvimos falar "à vontade." Para ficar parado ou ir 

para trás é abdicar do prémio. Pior ainda é ficar na arquibancada e nunca participar em 

tudo, para que perdemos tudo, até mesmo o céu eterno. 

Endurance ( hupomone ) é firme determinação para continuar. Significa continuar 

mesmo quando tudo em que você quer retardar ou desistir. Ainda me lembro da 

experiência dolorosa que eu tinha na escola quando eu corri pela primeira vez a meia 

milha. Eu estava acostumado com o traço de 100 jardas, o que exige mais velocidade, 

mas acabou rapidamente. Então, eu comecei bem; na verdade eu liderava o grupo para os 

primeiros 100 metros mais ou menos. Mas acabei mortos do ano passado, e quase senti 

que eu estava morto. Minhas pernas estavam bambas, meu peito arfava, minha boca 

estava felpudo, e eu desmoronei na linha de chegada. Essa é a maneira como muitas 

pessoas viver a vida cristã. Eles começam rápido, mas como a corrida continua eles 

diminuem a velocidade, desistir, ou simplesmente entrar em colapso. A corrida cristã é 

uma maratona, uma corrida de longa distância, não um sprint. A igreja sempre teve muitos 

cristãos de curto jorros, mas o Senhor quer que aqueles que vão "fazer a 

distância." Haverá obstáculos e haverá cansaço e exaustão, mas temos de suportar, se 

quisermos vencer. Deus está preocupado com firmeza. 

Muitos dos cristãos hebreus a quem a carta foi escrita tinha começado bem. Eles tinham 

visto sinais e maravilhas e ficamos muito satisfeitos com as suas novas vidas ( Heb. 2: 

4 ). Mas como o novo começou a se desgastar e os problemas começaram a surgir, eles 

começaram a perder o seu entusiasmo e sua confiança. Eles começaram a olhar para trás, 

as velhas formas de judaísmo, e ao seu redor e à frente deles na perseguição e sofrimento, 

e eles começaram a enfraquecer e vacilar. 



Paulo sabia que alguns cristãos na mesma condição, e para eles, ele escreveu: "Mostrai-

vos a ser irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus acima de qualquer suspeita, no meio 

de uma geração corrompida e perversa, entre a qual aparecem como astros no mundo" 

( Phil. 2:15 ) e "Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas um só 

leva o prêmio? Correi de tal maneira que você pode ganhar. E todo aquele que luta, exerce 

domínio próprio . em todas as coisas que eles fazem-no então para alcançar uma coroa 

corruptível, mas nós uma incorruptível "( 1 Cor. 9: 24-25 ). 

Nada faz menos sentido do que estar em uma corrida que você tem pouco desejo de 

vencer. Contudo, acredito que a falta de vontade de vencer é um problema básico com 

muitos cristãos. Eles se contentam simplesmente para ser salvo e que esperar para ir para 

o céu. Mas em uma corrida ou em uma guerra ou na vida cristã, a falta de vontade de 

vencer é inaceitável. 

Paulo acreditava este princípio e ele tinha um hupomone tipo de determinação. Ele não 

prosseguiu conforto, dinheiro, grande aprendizado, popularidade, o respeito, a posição, a 

concupiscência da carne, ou nada, mas a vontade de Deus. "Por isso eu corro de tal forma, 

como não sem meta; eu caixa de tal forma, não como batendo no ar, mas eu esmurro o 

meu corpo e faço dele meu escravo, para que, eventualmente, depois de eu ter pregado 

aos outros, eu mesmo deve ser desqualificado "( 1 Cor. 9: 26-27 ). Isso é o que 

compromisso cristão é tudo. 

A competição da vida cristã, é claro, é diferente da de uma corrida atlética de duas 

maneiras importantes. Em primeiro lugar, não estamos a competir contra outros cristãos, 

tentando superar uns aos outros em justiça, reconhecimento ou realizações. A nossa não 

é uma raça de obras, mas a corrida da fé. No entanto, nós não competem uns com os 

outros, mesmo na fé. Nós competimos pela fé, mas não com os outros. Nossa competição 

é contra Satanás, o seu sistema mundial, e nossa própria pecaminosidade, muitas vezes 

referido no Novo Testamento como a carne. Em segundo lugar, a nossa força não está em 

nós mesmos, mas no Espírito Santo; caso contrário, nunca poderia suportar. Nós não 

somos chamados a suportar em nós mesmos, mas nEle. 

O cristão tem apenas uma maneira de aguentar-pela fé. A única vez que pecamos, a única 

vez que falhamos, é quando nós não confiamos. É por isso que a nossa proteção contra as 

tentações de Satanás é "o escudo da fé" ( Ef. 6:16 ). Enquanto estamos confiando em Deus 

e fazer o que Ele quer que façamos, Satanás eo pecado não tem poder sobre nós. Eles não 

têm nenhuma maneira de obter para nós ou de prejudicar-nos. Quando executado no 

poder do Espírito de Deus, corremos com sucesso. 

O incentivo para correr 

Portanto, uma vez que temos uma tão grande nuvem de 
testemunhas que nos cercam, ( 12: 1 a) 

Somos todos criaturas de motivação. Precisamos de uma razão para fazer as coisas e nós 

precisamos de encorajamento, enquanto nós estamos fazendo. Uma das maiores 

motivações e encorajamentos para os judeus incrédulos, assim como para os cristãos, 

estariam todos estes grandes crentes do passado, seus heróis, que viveu a vida de 

fé. A nuvem de testemunhas são todos aqueles santos fiéis apenas mencionados no 

capítulo 11. Estamos a correr a corrida da fé como eles fizeram, confiando sempre, nunca 

desistir, não importa o que os obstáculos ou dificuldades ou custos. 



Eles sabiam como correr a corrida da fé. Eles se opuseram Faraó, abandonaram os 

prazeres e as prerrogativas de sua corte, eles atravessaram o Mar Vermelho, gritaram os 

muros de Jericó, conquistaram reinos, fechou a boca dos leões, apagaram a força do fogo, 

recebeu de volta os seus mortos pela ressurreição, foram torturados, escarnecido, 

açoitado, preso, apedrejado, serrados ao meio, teve de se vestir com peles de animais, 

foram feitas desprovido-tudo por causa de sua fé. 

Agora, o escritor diz: "Você deve correr como eles fizeram. Isso pode ser feito, se você 

executar como eles fizeram-na fé. Eles correram e correu e correu, e eles tinham menos 

luz para ser executado pelo que você tem. No entanto, eles foram todos vitoriosos, cada 

um deles. " 

Eu não acredito que a nuvem de testemunhas que nos cercam está em pé nas galerias 

do céu vendo como nós executamos. A idéia aqui não é que devemos ser fiéis para que 

não se decepcionar, ou que devemos tentar impressioná-los como um time de futebol 

tentando impressionar os fãs nas arquibancadas. Estes são testemunhas para Deus, e 

não de nós . São exemplos, não espectadores. Eles provaram por seu testemunho, o seu 

testemunho, que a vida de fé é a única vida para viver. 

Para se ter uma galeria de tais grandes pessoas olhando para nós não nos motivar, mas 

nos paralisar. Nós não somos chamados para agradá-los. Eles não estão olhando para 

nós; estamos a olhar para eles. Nada é mais animador do que o exemplo bem sucedido de 

alguém que tenha "feito isso antes." Vendo como Deus estava com eles nos encoraja a 

confiar que Ele também estará conosco. O mesmo Deus que era o seu Deus é o nosso 

Deus. O Deus de ontem é o Deus de hoje e amanhã. Ele não enfraqueceu, ou perdeu o 

interesse em Seu povo, ou diminuído Seu amor e cuidado por eles. Nós podemos correr 

tão bem como eles fizeram. Não tem nada a ver com a forma como comparar com eles, 

mas na forma como nosso Deus compara com a deles. Porque nós temos o mesmo Deus, 

Ele pode fazer as mesmas coisas através de nós se nós confio Nele. 

Os esbaraços que nos impede 

Vamos também deixar de lado todo embaraço. ( 12: 1 b) 

Um dos maiores problemas corredores enfrentam é o peso. Há vários anos, o vencedor de 

um recente medalha de ouro olímpica para os 100 metros veio ao nosso país para uma 

reunião de trilha Invitational. Ele foi considerado o mais rápido ser humano do 

mundo. Mas, quando ele correu o calor preliminar, ele nem sequer se qualificar. Em 

entrevista depois ele disse que a razão era simples. Ele estava acima do peso. Ele tinha 

treinado muito pouco e comido demais. Ele não tinha ganhado uma grande quantidade de 

peso, mas foi o suficiente para mantê-lo de ganhar, mesmo de qualificação. Por causa de 

alguns quilos, ele não era mais um vencedor. Em que a raça particular, ele não era mesmo 

qualificado para competir. 

Uma oneração ( onkos ) é simplesmente uma massa ou massa de algo. Não é 

necessariamente mau em si mesmo. Muitas vezes, é algo perfeitamente inocente e 

inofensivo. Mas nos aflige, desvia nossa atenção, solapa nossa energia, amortece o nosso 

entusiasmo pelas coisas de Deus. Não podemos vencer quando estamos realizando o 

excesso de peso. Quando perguntamos sobre um determinado hábito ou condição: "O que 

há de errado com isso?" a resposta muitas vezes é: "Nada em si mesmo." O problema não 

está no que o peso é, mas no que ele faz.Isso nos impede de correr bem e, portanto, a 

partir de ganhar. 



Na maioria dos esportes, especialmente onde a velocidade e contagem de endurance, 

pesando é uma rotina diária. É uma das mais simples, mas mais fiável, testes de estar em 

forma. Quando um atleta passa por cima do limite de peso, ele é colocado em um 

programa de exercícios e dieta mais rigorosa até que ele é até onde ele deveria estar, ou 

ele é colocado no banco ou fora do time. 

Muita roupa também é um obstáculo. Uniformes elaborados são muito bem para desfiles, 

e sweatsuits são muito bem para aquecer, mas quando a corrida vem, a menos roupa que 

permite decência é tudo o que é usado. Quando nos tornamos mais preocupado com as 

aparências do que sobre a realidade espiritual e vitalidade, o nosso trabalho e testemunho 

de Jesus Cristo estão seriamente sobrecarregados. 

Nós não sabemos exatamente o tipo de coisas que o escritor tinha em mente a respeito de 

gravames espirituais e comentaristas aventurar uma série de idéias. A partir do contexto 

da carta como um todo, acredito que o ônus principal foi o legalismo Judaistic, agarrando-

se os velhos costumes religiosos. A maioria dessas formas não estavam errados em si 

mesmos. Alguns haviam sido receitados por Deus para o tempo da Antiga Aliança. Mas 

nenhum deles era de qualquer valor agora, e, de fato, tinha-se tornado obstáculos. Eles 

foram minando a energia e atenção de vida cristã. O Templo e suas cerimônias e 

ostentação foram bonito e atraente. E todos os regulamentos, o faz e não fazer do 

judaísmo, eram agradáveis à carne. Eles fizeram mais fácil para manter a contagem em 

sua vida religiosa. Mas estes eram todos os pesos, alguns deles pesos muito pesados. Eles 

eram como uma bola e uma corrente para a vida espiritual pela fé. Esses crentes judeus, 

ou pretensos crentes, não poderia participar da corrida cristã com todo o seu excesso de 

bagagem. 

Algumas pessoas na igreja da Galácia enfrentou o mesmo problema. Paulo diz-lhes: "Já 

estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim; ea 

vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou ., e se entregou 

por mim Eu não anulem a graça de Deus, pois, se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo 

morreu em vão "( Gl 2: 20-21. ). Ele prossegue: "Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou 

a vós, perante os olhos de Jesus Cristo foi retratado como crucificado Esta é a única coisa 

que eu quero saber de você: você recebeu o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação 

da fé? Você é tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, está agora a ser 

aperfeiçoado pela carne? " ( 3: 1-3 ). Para impressionar seu ponto ainda mais, Paulo diz: 

"Mas, agora que você chegou a conhecer a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, 

como é que você voltar novamente para os fracos e inúteis coisas elementares, para o qual 

você deseja ser escravizados tudo de novo? " ( 4: 9 ). "Depois que você começou a corrida 

cristã", ele está dizendo: "por que você, em seguida, colocar todos os pesos antigos de 

volta em?" 

Outro tipo de ônus pode ser companheiros cristãos. Precisamos ter cuidado com a culpar 

os outros por nossos defeitos. Mas muitos cristãos não só não estão em execução em si, 

mas estão mantendo os outros de execução. Eles são figurativamente sentado na pista, e 

aqueles queestão em execução tem de obstáculo-los. Muitas vezes, os trabalhadores da 

igreja tem que continuar saltando por cima ou correr ao redor dos não trabalhadores. O 

diabo não colocar todos os gravames no caminho. Às vezes fazemos o trabalho por ele. 

Vamos também deixar de lado ... o pecado que tão de perto nos 

rodeia. ( 12: 1 c) 



Um obstáculo ainda mais significativo para a vida cristã é pecado. Obviamente, todo o 

pecado é um obstáculo para a vida cristã, e a referência aqui pode ser a pecar em 

geral. Mas o uso do artigo definido ( o pecado ) parece indicar um pecado particular. E 

se há um pecado em particular que dificulta a corrida da fé é a incredulidade, duvidando 

de Deus. Duvidando e viver na fé se contradizem. Incredulidade embaraça pés do cristão 

para que ele não pode ser executado. Ele envolve-se em torno de nós, para que possamos 

tropeçar e tropeçar cada vez que tentar mover para o Senhor, se tentarmos em tudo. É de 

perto nos rodeia. Quando permitimos que o pecado em nossas vidas, especialmente 

incredulidade, é muito fácil para Satanás para nos impedir de correr. 

O exemplo a seguir 

Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo 

gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a 

ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. ( 12: 2 ) 

Em execução, como na maioria dos esportes, onde você olhar é extremamente 

importante. Nada vai jogar fora seu passo ou atrasá-lo como olhar para os pés ou o 

corredor chegando por trás ou as multidões nas arquibancadas. A corrida cristã é muito 

parecido com este. 

Alguns cristãos estão preocupados com eles mesmos. Eles podem não ser egoísta ou 

egocêntrica, mas eles prestam muita atenção ao que eles estão fazendo, para a mecânica 

de execução. Há um lugar para tal preocupação, mas, se nos concentramos em nós 

mesmos, nunca vai ficar bem para o Senhor. Às vezes estamos preocupados com o que 

os outros cristãos estão pensando e fazendo, especialmente em relação a nós. A 

preocupação com os outros também tem um lugar. Nós não ignorar os nossos irmãos em 

Cristo, ou o que eles pensam sobre nós. O que eles pensam sobre nós, incluindo suas 

críticas, pode ser útil para nós. Mas se concentrar nos outros, somos obrigados a 

tropeçar. Nós não somos mesmo para se concentrar no Espírito Santo. Estamos a 

ser preenchido com o Espírito, e quando estamos, o nosso foco será a Jesus Cristo, porque 

é aí que o foco do Espírito é ( João 16:14 ). 

Não é que nós tentamos difícil não olhar para isto ou aquilo ou as outras coisas que podem 

nos distrair. Se o nosso foco é verdadeiramente em Jesus Cristo, vamos ver tudo na sua 

perspectiva correta. Quando nossos olhos estão voltados para o Senhor, o Espírito Santo 

tem a oportunidade perfeita para nos usar, para obter-nos correndo e vencendo. 

Estamos a concentrar-se em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé . Ele 

é o exemplo supremo de nossa fé. 

Em 2:10 Jesus é chamado o autor da salvação. Aqui Ele é o autor ( archegos ) de fé. Ele 

é o pioneiro ou criador, aquele que começa e assume a liderança. Jesus é o autor, o autor, 

de toda a fé. Ele se originou a fé de Abel, e de Enoque e Noé, assim como Abraão, Davi, 

Paulo e nossa. O foco da fé é também o autor da fé. Como Paulo explica: "Nossos pais ... 

todos comeram do mesmo alimento espiritual; e todos beberam da mesma bebida 

espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia; ea rocha era Cristo" ( 1 

Cor 10: 1. , 3-4 ). Micah havia pregado a mesma verdade centenas de anos antes de 

Paulo. "Mas, quanto tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os clãs de Judá, de ti One 

sairá para Mim de reinar em Israel. Suas origens são desde há muito tempo, desde os dias 

da eternidade" ( Mic. 5: 2 ). 



Mas eu acredito que o significado primário de archegos aqui é o de chefe líder ou chefe 

exemplo. Jesus Cristo é o nosso exemplo mais proeminente da fé. Ele foi "tentado em 

todas as coisas como nós somos, mas sem pecado" ( Hb. 4:15 ). Jesus viveu a vida 

suprema da fé. Quando o diabo tentou no deserto, a resposta de Jesus cada vez que era a 

expressão de confiança em seu pai e sua Palavra. Jesus não iria ignorar vai apenas para 

obter alimentos do Pai, ou para testar a proteção do Pai ou senhorio ( Mt 4: 1-10. ). Ele 

iria esperar até que o Pai fornecido ou protegidos ou dirigida. Quando a prova acabou, 

seu pai fez fornecer enviando anjos para serví-Lo. Ele confiava em Seu Pai, 

implicitamente, por tudo e em tudo. "Não posso fazer nada por mim mesmo Como eu 

ouço, julgo;. E meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade 

daquele que me enviou" ( João 5:30 ). 

No Jardim do Getsêmani, pouco antes de sua prisão, julgamento e crucificação, Jesus 

disse a seu pai: "Meu Pai, se é possível, deixe este cálice de mim, ainda não como eu 

quero, mas como tu queres" ( Matt. 26:39 ). Seja qual for a perspectiva de dificuldades 

ou sofrimento, Ele confiou em Seu Pai. A vontade do Pai foi o que Ele viveu e morreu 

por perto. Era tudo Jesus já considerou. A fé de todos os heróis da capítulo 11 juntos não 

poderia coincidir com a fé do Filho de Deus. Eles foram testemunhas maravilhosas e 

exemplos de fé; Jesus é um exemplo mais maravilhoso ainda. Sua fé era verdadeira e 

agradável a Deus; Sua era perfeito e ainda mais aceitável. Na verdade, sem fidelidade de 

Jesus, a fé do crente não iria contar para qualquer coisa. Porque, se a fé perfeita de Jesus 

não tinha o levou à cruz, nossa fé seria vã, porque então haveria nenhum sacrifício pelos 

nossos pecados, não justiça que contar para o nosso crédito. 

Jesus não só é o autor da fé, mas também a sua consumador ( teleiotes ), Aquele que 

carrega-lo até a sua conclusão. Ele continuou a confiar em Seu Pai até que Ele podia dizer: 

"Está consumado!" ( João 19:30 ). Estas palavras, juntamente com "Pai, nas tuas mãos 

entrego o meu espírito" ( Lucas 23:46 ), eram de Jesus antes de morrer passada. Sua obra 

foi concluída, não só na medida em que foi concluído, mas na medida em que foi 

aperfeiçoada. Se um compositor morre enquanto trabalhava em uma obra-prima, o seu 

trabalho sobre a peça acabou, mas não terminou. Na cruz, a obra de Jesus foi ao mesmo 

tempo uma e terminou-aperfeiçoado. É realizado exatamente o que ele estava destinado 

a realizar, uma vez que, desde o nascimento até a morte, sua vida foi totalmente 

comprometido para as mãos de seu pai. Nunca houve uma caminhada de fé como Jesus. 

O mundo sempre zombaram fé, assim como eles zombaram de Jesus fé: "Ele confia em 

Deus, livre-o agora, se Ele tem prazer nele, pois Ele disse: 'Eu sou o Filho de Deus" 

( Matt. 27:43 ). Mas com fé, Jesus suportou a cruz, desprezando a ignomínia . Por que 

devemos também não confiar em Deus em tudo, desde que não tenham começado a sofrer 

o que Jesus sofreu? "Você ainda não resistiu ao ponto de sangue derramando em sua luta 

contra o pecado" ( Heb. 12: 4 ). Jesus estabeleceu um alto exemplo de como a fé que está 

em Seu exemplo que devemos rebite nossos olhos durante o tempo que vivemos. É bom 

olhar para os exemplos da nuvem de testemunhas do Antigo Testamento, mas é 

imperativo que nós fixar nossos olhos em Jesus (cf. 2 Cor. 3:18 ). 

O final da corrida 

Qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, 

desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de 
Deus. ( 12: 2 b) 



Nos antigos jogos ístmicos da Grécia, um pedestal ficou na linha de chegada, e em 

pendurou prêmio uma coroa de flores-do vencedor. Ninguém corre uma corrida sem 

alguma expectativa de recompensa. A recompensa pode ser nada mais do que uma fita ou 

um troféu ou uma coroa de folhas. Pode ser um prêmio no valor de uma grande quantidade 

de dinheiro. Às vezes, a recompensa é a fama e reconhecimento. Às vezes é um corpo 

saudável. Ocasionalmente, a corrida é executado pela pura euforia. 

As corridas ístmicos ea corrida falado em Hebreus 12 , no entanto, não foram executados 

para a alegria. Este tipo de corrida é o Agon , a corrida de agonia, a maratona, a corrida 

que parece nunca ter fim. Não é uma corrida de executar simplesmente pelo prazer de 

correr. Se você não tem algo importante olhar para a frente, no final da corrida, você 

provavelmente não vai iniciá-lo e certamente não vai terminar. 

Jesus não correu Sua corrida de fé para o prazer da corrida em si, embora ele deve ter 

experimentado grande satisfação em ver pessoas curadas, confortado, trouxe para a fé, e 

começou no caminho para o crescimento espiritual. Ele, porém, não deixou a presença de 

seu pai e sua glória celeste, suportar a tentação e feroz oposição pelo próprio Satanás, 

sofria o ridículo, o desprezo, a blasfêmia, tortura e crucificação por seus inimigos, e 

experimentar a incompreensão e negação de seus próprios discípulos para o bem de tudo 

o que poucos prazeres e satisfações Ele teve enquanto estava na terra. Ele foi motivada 

por infinitamente mais do que isso. 

Só o que foi no final da corrida poderia ter motivado Jesus a deixar que Ele fez e suportar 

o que Ele fez. Jesus correu para duas coisas, a alegria que lhe fora e sentando -se à 

destra do trono de Deus. Ele correu para a alegria de exaltação. Em Sua oração 

sacerdotal, Jesus disse ao Pai: "Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me 

deste para fazer. E agora, glorifica-me tu, juntamente com a ti mesmo, Pai, com a glória 

que eu tive contigo antes que o mundo existisse "( João 17: 4-5 ). Jesus ganhou Sua 

recompensa por glorificar Seu Pai enquanto estava na terra, e deu glória a Deus por 

totalmente exibindo os atributos do Pai e fazendo totalmente a vontade do Pai. 

O prêmio cristãos estão a correr para não é o céu. Se somos verdadeiramente cristãos, se 

pertencemos a Deus pela fé em Jesus Cristo, o céu já é nosso. Corremos para o mesmo 

prêmio que Jesus correu para, e nós alcançá-lo da mesma forma que Ele fez. Corremos 

para a alegria de exaltação promessas Deus será nossa se glorificá-lo na terra como Seu 

Filho fez. Nós glorificar a Deus, permitindo que os seus atributos para brilhar através de 

nós e por obedecer a Sua vontade em tudo que fazemos. 

Quando nós antecipamos a recompensa celestial de serviço fiel, a alegria será nossa 

agora. Paulo falou de seus convertidos como sua "alegria e coroa" ( Fp 4: 1. ) e sua 

"esperança, ou gozo, ou coroa de exultação" ( 1 Tessalonicenses 2:19. ). Ele tinha 

presente alegria por causa da promessa de futuro. Aqueles que tinha ganhado ao Senhor 

eram provas de que ele tinha glorificavam a Deus em seu ministério. O que nos dá alegria 

nesta vida é a confiança de recompensa no próximo. 

Mesmo que deve sofrer pelo Senhor, devemos ser capazes de dizer com Paulo: "Alegro-

me e compartilhar minha alegria com todos vós" ( Fp. 2:17 ). E, embora, como Paulo, que 

ainda não são perfeitos, devemos também esquecer o que está por trás e para a frente para 

alcançar o que está à frente, pressionando em "em direção ao objetivo do prêmio da 

soberana vocação de Deus em Cristo Jesus" ( 3:13 -14 ). Devemos ser capazes de olhar 

para a frente para o dia em que o nosso Senhor nos diz: "Bem feito, ... entra no gozo do 

teu senhor" ( Mat. 25:21 ). "No futuro", "o apóstolo diz, não é reservada para mim a coroa 

da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas 



também para todos os que têm amarem a sua vinda "( 2 Tim. 4: 8 ). E quando chegarmos 

ao céu, nós podemos juntar os vinte e quatro anciãos em lançar nossos "coroas diante do 

trono, dizendo: Digno és, nosso Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder '" 

( Rev. 4 : 10-11 ). 

Quando Jesus foi para a cruz, Ele suportou tudo o que ela exigia. Ele desprezava a 

vergonha e aceito-o de boa vontade, por uma questão de recompensa do Pai e da alegria 

que a antecipação da recompensa trouxe. À medida que a corrida da vida cristã, podemos 

correr na alegre expectativa de que a recompensa-o mesmo coroa da justiça, que um dia 

possamos lançar a seus pés como evidência de nosso amor eterno por Ele. 

A Exortação 

Considerai, pois aquele que suportou tamanha oposição dos 

pecadores contra si mesmo, para que você não se cansem nem 
desanimem. ( 12: 3 ) 

Quando chegarmos cansado na corrida, quando a nossa fé se esgota e achamos que Deus 

virou as costas, quando parece que nunca vai sair do imbróglio em que estamos e temos 

certeza que a nossa fé não pode segurar por mais tempo, deveríamos leia este 

versículo. Parte do propósito para fitando os olhos em Jesus é o mesmo que para 

considerar a nuvem de testemunhas -Nossos encorajamento. Esses santos eram heróis 

da fé; Ele é o epítome da fé. Nada do que nunca vai ser chamados a suportar vai comparar 

com aquilo que Ele suportou. Ele é o divino Filho de Deus, mas enquanto estava na terra 

Ele não vive em seu próprio poder e vontade, mas em seu pai. Caso contrário, ele não 

poderia ser o nosso exemplo. E a menos que, pelo Espírito Santo, somos 

verdadeiramente capazes de viver da mesma forma em que ele viveu, a sua vida não seria 

um exemplo, mas um ideal impossível para zombar e para nos julgar. 

Regozijamo-nos que um dia vamos "viver junto com Ele" ( 1 Ts. 5:10 ), mas também 

devemos regozijar que possamos viver como Ele agora. Nós não vivemos em nosso 

próprio poder, mas na Sua, assim como na terra Ele não vive em seu próprio poder, mas 

no pai. Podemos dizer com Paulo: "Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim; ea 

vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou, e se entregou 

a si mesmo por mim "( Gal. 2:20 ). 

 

 

 

 

 



34. A disciplina de Deus (Hebreus 12: 4-

11) 

Você ainda não resistiu ao ponto de derramar sangue em sua luta 

contra o pecado; e você esquecidos da exortação que é dirigida a 

você como filhos "," Meu filho, não consideram levemente a 

disciplina do SENHOR , nem te desanimes quando por ele és 

repreendido; para aqueles a quem o SENHOR ama Ele disciplina, 

e Ele açoita a todo filho a quem recebe "É para disciplina que 

perseverais;. Deus vos trata como filhos; porque, que filho há a 

quem o pai não corrige Mas se você? são, sem disciplina, da qual 

todos têm ser-vir participantes, então você está filhos ilegítimos e 

não filhos Além disso, tínhamos pais humanos que nos corrigiam, 

e os respeitávamos;. não devemos sujeitaremos muito mais ao Pai 

dos espíritos, ?. e viver Pois eles nos corrigiam por pouco tempo 

como bem lhes parecia, mas Ele nos disciplina para o nosso bem, 

para que possamos compartilhar Sua santidade Toda disciplina 

para o momento de não ser alegre, mas triste parece, ainda para 

aqueles que têm sido por ela exercitados, depois produz um fruto 
perfeito de justiça (12: 4-11). 

Todos os judeus a quem o livro de Hebreus foi escrito foram submetidos a 

perseguição por causa de seu rompimento com o judaísmo. Ele estava vindo de 

seus amigos e parentes judeus, que se ressentiam sua virando as costas para os 

costumes e as tradições religiosas em que tinham nascido e crescido. Os leitores 

tinham sido lembrado sobre "os dias passados, em que, depois de ser 

iluminados, suportastes grande combate de aflições, em parte, por que está 

sendo feito um espetáculo público através de injúrias e tribulações, e em parte 

por se tornar participantes com os que assim foram tratados ( 10: 32-33.) 

Mesmo os judeus incrédulos que estavam envolvidos com a igreja deve ter 

sofrido por causa de sua associação com os cristãos. 

A aflição tinha sido em grande parte sob a forma de pressão social e econômica, 

embora alguns deles tinham sido presos (10:34). Podemos imaginar os 

argumentos que ouviram para rejeitar a nova fé. "Olhe o que você ter começado 

a si mesmos em cristãos. Você se tornou e tudo que você já teve problemas, 

críticas, dificuldades e sofrimento. Você perdeu seus amigos, sua família, suas 

sinagogas, suas tradições, sua herança-tudo." 

Como vimos, os que tinham feito meras profissões de fé eram, sob esta pressão, 

em perigo de reverter para o judaísmo, de apostatar. Os verdadeiros crentes 

estavam em perigo de ter sua fé seriamente enfraquecida pela adoção de novo 

os rituais e cerimônias da Antiga Aliança. 

Alguns crentes talvez se perguntando por que, se o seu Deus era um Deus de 

poder e de paz, que estavam sofrendo tanto. "Por que não estamos vencendo a 



nossos inimigos, em vez de nossos inimigos aparentes sempre ter a mão 

superior? Onde está o Deus que é suposto para suprir todas as nossas 

necessidades e nos dar as respostas às nossas perguntas, e realização de nossas 

vidas? Por que, quando nos voltamos para um Deus de amor, que todo mundo 

começar a odiar-nos? " 

A última seção do capítulo 11 começa a responder a perguntas como estas e 

também fornece uma base para as exortações de 12: 4-11. Sofrendo por amor 

de Deus não era nada novo. Os santos da Antiga Aliança sabia o que era sofrer 

por sua fé. Eles enfrentaram a guerra, fraqueza, tortura, espancamentos, prisões, 

apedrejamentos, miséria, e todo tipo de aflição, tudo por causa de sua confiança 

no Senhor (11: 34-38). E apesar de tudo isso, eles não receberam a plenitude da 

bênção prometida aos crentes sob a nova aliança, como a habitação do Espírito 

Santo, o conhecimento dos pecados completamente perdoado e consciências 

pacíficas. Estes heróis do passado "não recebeu o que foi prometido," mas eles 

suportaram valentemente e "obteve a aprovação através de sua fé" (v. 39). Eles 

enfrentaram aflições na atitude certa, que é o que os leitores de Hebreus são 

aconselhados a fazê-a correr a corrida da fé, como seus antepassados tinham 

feito (12: 1). 

Mais importante do que isso, eles foram para fixar os olhos em Jesus, que havia 

desistido de mais e sofreu muito mais do que qualquer outro. Uma das razões 

pelas quais ele "suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo," 

foi que os Seus seguidores podem "não se cansarão e perder o coração" (12: 

3). Eles podem olhar para o Seu exemplo para a força. 

Você ainda não resistiu ao ponto de derramar sangue em sua luta 
contra o pecado. (12: 4) 

Nenhum dos que sofrem hebreus a quem esta carta foi escrita tinha sofrido o 

que Jesus tinha sofrido. Nenhum tinha dado a sua vida para o 

evangelho. Também não tinha nenhum deles viveu uma vida absolutamente 

sem pecado, como Jesus tinha feito, vivendo em perfeita obediência ao Pai, e 

merecendo, portanto, nenhuma punição em tudo. Pelo contrário, alguns dos 

seus sofrimentos foi merecida e foi destinado para a sua disciplina e 

crescimento espiritual. 

A palavra-chave 12: 4-11 é a disciplina , usado tanto como um substantivo e 

um verbo. É a partir do grego paideia , que, por sua vez, vem 

do pais ("criança") e denota a formação de uma criança. A palavra é um termo 

amplo, significando tudo o que os pais e os professores fazem para treinar, 

corrigir, cultivar e educar as crianças, a fim de ajudá-los a desenvolver e 

amadurecer como deveriam. É utilizado nove vezes nestes oito versos. 



A figura mudanças de que o de uma corrida ao de uma família. Vida cristã 

envolve a execução, trabalhando, lutando, e duradouro. Também envolve 

relacionamentos, especialmente o nosso relacionamento com Deus e com os 

outros crentes. A ênfase desta passagem é sobre o uso do Pai celeste de 

disciplina na vida dos seus filhos. 

O proposito da Disciplina 

Deus usa as dificuldades e aflições como um meio de disciplina, um meio de 

formação de seus filhos, de ajudá-los madura em suas vidas espirituais. Ele tem 

três objetivos específicos para a sua disciplina: retribuição, prevenção e 

educação. 

Temos de perceber que há uma grande diferença entre a disciplina de Deus e 

Sua punição julgamento. Como cristãos muitas vezes temos que sofrer 

conseqüências dolorosas para os nossos pecados, mas nós nunca vai 

experimentar o julgamento de Deus para eles. Essa punição Cristo tomou sobre 

Si completamente na crucificação, e Deus não exigir duplo pagamento por 

qualquer pecado. Embora nós merecem punição irado de Deus por causa do 

nosso pecado, nós nunca terá que enfrentá-lo, porque Jesus sofreu por nós. Nem 

o amor de Deus nem a Sua justiça lhe permitiria exigir o pagamento para o que 

seu filho já pago na íntegra. Na disciplina, Deus não é um juiz, mas um Pai (cf. 

Rm 8: 1). 

Punição 

Experimentamos alguns da disciplina de Deus como resultado direto do nosso 

pecado, mas a punição é corretiva, não julgamento. É pena, com certeza, mas 

não do tipo que os incrédulos recebem. 

Por causa de seu desejo por Bate-Seba e do adultério e assassinato resultante, 

Deus puniu severamente Davi. A maioria dos outros reis daquele dia fez esse 

tipo de coisa, e pior, como uma questão de disciplina. Foi considerada uma 

prerrogativa do rei. Mas, não importa o que qualquer cultura tolera, nenhum do 

povo de Deus tem uma prerrogativa para o pecado, nem mesmo seu próprio rei 

ungido que era um "homem segundo o coração de Deus". Na verdade, aqueles 

que são especialmente abençoados e iluminados por Deus ter menos 

justificativa para pecar. Por conseguinte, Deus disciplinado Davi, não fora da 

ira, mas por amor. O pecado de Davi não lhe custou a salvação, mas lhe custou 

caro na perda de um filho recém-nascido por Bate-Seba e em incontáveis 

sofrimentos de vários de seus outros filhos. Ele passou por anos de angústia que 

de outra forma nunca teria experimentado. Por meio do profeta Natã, Deus disse 

a Davi que, por causa deste pecado (realmente uma série de pecados), "Agora, 

pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porque você tem desprezado Me 

e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua esposa "(2 Sam. 12:10). Pode 



ser que, mesmo sendo proibido o seu para construir o Templo era, pelo menos, 

um resultado indireto desse pecado, uma vez que foi por causa de sua guerra 

que Deus negou-lhe o privilégio (1 Crônicas 22: 8.). 

No entanto, Davi era um homem melhor por causa da disciplina de Deus. Deus 

tinha um propósito na disciplina-desenhar Seu servo mais perto de Si mesmo, 

para convencê-lo a não pecar novamente, e para ajudá-lo a crescer e 

amadurecer. 

A igreja de Corinto era particularmente imaturo e carnal. Entre outras coisas, 

muitos crentes estavam abusando da mesa do Senhor. Eles estavam usando isso 

como desculpa para festejar, com alguns até se embriagar (1 Cor. 11: 20-

22). Paulo repreendeu fortemente e lhes disse claramente que eles estavam 

sofrendo fraqueza, doença e até mesmo a morte por causa deste pecado (30 

v.). Eles estavam sendo "disciplinado pelo Senhor a fim de que [eles] não ser 

condenados com o mundo" (v. 32). 

Quando disciplinar nossos filhos, mesmo para algo sério, que não colocá-los 

para fora da família. Nós discipliná-los para corrigir seu comportamento, não 

para negar-los. Nem Deus nos colocou para fora de sua família quando ele nos 

disciplina, Seus filhos. Ele quer nos atrair mais profundo para a comunhão de 

Sua família. 

Muitas vezes, é tão difícil para nós ver o bom em Deus nos castigar, como é 

para os nossos filhos para ver o bom em nossa castigando-los. Mas sabemos 

que, porque Ele é o nosso amoroso Pai celestial, Ele não vai fazer nada para nos 

prejudicar. Sua disciplina pode machucar, mas ele não irá prejudicar. É a 

melhor coisa que o Senhor pode fazer por nós quando pecamos. Isso nos impede 

de repetir o pecado. 

Deus diz que quando seus filhos "deixarem a minha lei, e não andar nos meus 

juízos, se violarem os meus estatutos, e não guardarem os meus mandamentos, 

então visitarei a sua transgressão com a vara, ea sua iniqüidade com açoites" 

(Sl . 89: 30-32). Mas o outro lado da promessa de punição é a promessa da 

fidelidade à sua aliança. "Mas eu não vou quebrar minha misericórdia dele, nem 

falsamente em minha fidelidade. Minha aliança não vou violar, nem vou alterar 

o que saiu dos meus lábios" (v. 33-34). Quando Deus castiga, Ele não está 

rejeitando, mas corrigindo. 

Prevenção 

Às vezes, Deus disciplinas, a fim de evitar o pecado. Assim como nós 

colocamos restrições e limites, e cercas, por vezes literal, em torno de nossos 

filhos para protegê-los de danos, por isso Deus faz conosco. Nós não 

permitimos que nossas crianças pequenas para jogar em ruas movimentadas, ou 



brincar com fósforos, ou mergulhar na piscina sem alguém para cuidar 

deles. Deus também coloca cercas em torno de seus filhos para protegê-los. O 

que nos parece um terrível inconveniente ou dificuldade pode ser a mão 

amorosa de Deus de proteção. 

Se o apóstolo Paulo foi nada do que foi auto-disciplinado. Ele também estava 

genuinamente humilde, sempre o cuidado de dar crédito ao Senhor por algo 

bom ou milagrosa que ele fez. No entanto, Paulo nos diz que Deus deu a ele um 

"espinho na carne" para a Proposito específica de mantê-lo a partir de si mesmo 

se exaltar (2 Cor. 12: 7). Deus permitiu que esse "mensageiro de Satanás" para 

"buffet" Paulo não porque seu apóstolo amado e fiel estava orgulhoso, mas para 

impedi-lo de tornar-se orgulhoso. O espinho na carne foi enviado para proteger 

o seu bem-estar espiritual. Paulo não aproveitar o espinho, e pediu 

encarecidamente com o Senhor em três ocasiões para removê-lo. Mas quando 

Deus lhe assegurou: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na 

fraqueza", Paulo aceitou de bom grado o espinho, na verdade, se vangloriou 

nele (vv. 8-9). Ele aprendeu que não só esse espinho, mas também muitos 

outros sofrimentos e aflições estavam sendo usados por Deus para torná-lo 

melhor. "Portanto, eu estou bem contente com fraquezas, nas injúrias, nas 

angústias, nas perseguições, nas dificuldades, pelo amor de Cristo, pois, quando 

sou fraco, então é que sou forte" (v. 10). Porque a disciplina do Senhor fê-lo 

melhor, Paulo agradeceu a Deus por isso. É uma das bênçãos de Deus, embora 

não tão atraente como alguns dos outros. 

A nossa doença, a falta de sucesso do negócio, ou outros problemas podem ser 

uma maneira de manter-nos de algo muito pior de Deus. Se os filhos de Deus 

aceite Sua disciplina preventiva mais vontade e com gratidão, ele teria muito 

menos necessidade de administrar Sua disciplina corretiva. 

Educação 

Além de punir e prevenir, a disciplina de Deus também nos educa para um 

melhor serviço e uma vida melhor. Ele vai nos ensinar, se vamos ouvir o que 

ele está dizendo através dele. 

Primeiro de tudo, a disciplina pode ajudar-nos a conhecer melhor o poder e 

suficiência de Deus. Às vezes, Deus pode chamar nossa atenção melhor através 

da aflição do que através de bênção. Prosperity tem uma maneira de nos fazer 

sentir satisfeito e independente, enquanto os problemas muitas vezes tornam-

nos mais conscientes da nossa necessidade para o Senhor. Precisamos dele cada 

bocado tanto quando as coisas estão indo bem como quando eles não estão, mas 

muitas vezes nós não sentir a nossa necessidade por ele até que enfrentamos 

nosso próprio desamparo. 



Pela própria declaração de Deus, Jó era "irrepreensível, íntegro, temente a Deus, 

e afastando-se do mal" (Jó 1: 1). No entanto, Deus permitiu-lhe sofrer a dor, 

perda, sofrimento, doença e ridículo que fazem o espinho de Paulo na carne, 

qualquer que fosse, parecem insignificantes em comparação. Assim como o 

espinho de Paulo, as aflições de Jó eram mensageiros de Satanás e veio sobre 

ele com a aprovação de Deus (1:12; 2: 6). Jó passou seus sofrimentos horríveis 

e "não pecou com seus lábios" (2:10). 

Disciplina de Jó não era claramente a punição; nem foi prevenção. Ele foi 

enviado para educar Job ainda mais nos caminhos e caráter do Senhor. Era um 

processo lento. Jó não pecou por todo o seu sofrimento, mas era difícil explicar 

isso. Ele continuou tentando descobrir por conta própria por que ele estava 

tendo um momento tão difícil. Ele sabia que não era por causa do pecado, e ele 

sabia que Deus não era mau ou caprichoso. Mas ele não estava disposto a aceitar 

o seu sofrimento. Job suportou-lo, mas ele não aceitá-la, até que, depois de duas 

longas palestras diretamente por Deus, ele reconheceu que ele não precisa saber 

a razão por trás de tudo o que aconteceu com ele. Deus é soberano e onisciente 

e onipotente. O que Jó aprendeu através de seus ensaios não foi o motivo para 

eles, mas que Deus é extremamente grande e maravilhosa. Ele aprendeu "coisas 

maravilhosas demais para mim, que eu não sei", e confessou ao seu Senhor: "Eu 

ouvi falar de ti pela audição do ouvido, mas agora os meus olhos vê-Te, por 

isso eu retrair, e eu me arrependo no pó e na cinza "(42: 3, 5-6). 

Através de sua grande e aparentemente interminável sofrimento Job tinha sido 

dado uma vista magnífica de Deus. Ele experimentou a Sua santa majestade, 

Sua libertação, Seu cuidado, Seu poder, Seu conselho, Sua defesa durante toda 

a Sua disciplina. Job também aprendeu uma grande lição sobre si mesmo: que 

sua sabedoria não era a sabedoria de Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus por 

quem Ele é, não pelo que ele mesmo pudesse ver e compreender. Quando 

vemos melhor a Deus, nós nos vemos melhor. 

Disciplina também pode ensinar simpatia pelos outros. Mais uma vez a 

experiência de Jó é uma ilustração perfeita. "E o SENHOR restaurou a sorte de 

Jó, quando este orava pelos seus amigos "(42:10). Através de seus problemas, 

Jó viu Deus de forma mais clara, se de forma mais clara, e outros de forma mais 

clara. Ele tornou-se mais sensível e compreensão. Ele aprendeu muito na escola 

do sofrimento de Deus. 

Quando temos problemas, problemas, sofrimentos, devemos nos perguntar-

melhor ainda, peça a Deus para nos mostrar-se Ele está nos disciplinando como 

punição, como a prevenção, ou como educação. Quando perguntamos, no 

entanto, devemos lembrar Job e perceber que Deus não pode nos mostrar a 

razão tão rapidamente ou tão claramente como gostaríamos que ele para. Nós 

sempre pode ter certeza que Sua disciplina vai nos corrigir, proteger-nos, ou 



nos instruir. Qualquer que seja o motivo, será para o nosso bem, e devemos ser 

gratos. 

Somente a fé pode trazer-nos a apreciar a disciplina, qualquer que seja o 

tipo. Nós somos capazes de ver os bastidores em provação de Jó porque a 

Escritura dá uma imagem viva do funcionamento de ambos Satanás e 

Deus. Mas Jó não tinha conhecimento disso. Tanto quanto se pode dizer da 

Bíblia, Jó foi para o túmulo sem saber exatamente por que ele teve que sofrer 

como ele fez. Quando ele finalmente reconheceu onipotência e bondade 

soberana de Deus em tudo, que foi pela fé. Ele chegou a ver Deus mais 

claramente (42: 5), mas ele não foi mostrado os porquês de seus problemas de 

forma mais clara. Quando entendemos e confiar em Deus mais profundamente, 

nos contentamos com o que quer limitado conhecimento Ele dá. 

Esquecendo-se da Palavra de Deus 

E você esquecidos da exortação que é dirigida a você como filhos: 

"Meu filho, não considero levemente a disciplina do SENHOR , 

nem te desanimes quando por ele és repreendido ". (12: 5) 

Esquecimento provoca uma série de problemas e sofrimentos 

desnecessários. Nossa maior necessidade não é para uma nova luz de Deus, mas 

para prestar atenção a luz que já temos. Quando a Palavra de Deus é 

negligenciada é esquecido. Às vezes, a resposta ou a ajuda que precisamos é de 

uma verdade que aprendi há muito tempo atrás, mas deixei escapar. 

Judeus na época do Novo Testamento tinha esquecido muitas coisas sobre o 

Antigo Testamento. Eles tinham esquecido que Deus nunca tinha sido satisfeito 

com nada além da fé, e eles tinham esquecido que muitos dos seus santos seletos 

sofreu muito por sua fé. Agora, eles são lembrados de que eles também tinha 

esquecido o ensinamento de Provérbios 3: 11-12 sobre a disciplina de Deus. 

Sofrendo por amor de Deus não era nada novo. Ser disciplinado por Ele não era 

nova. Esses crentes ficaram apreensivos sobre suas aflições em parte porque 

tinha esquecido a Palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus não só tinha 

falado com eles sobre o sofrimento e disciplina, mas Ele tinha falado com 

eles como filhos . Eles tinham esquecido mais do que simplesmente verdades 

divinas, que tinham esquecido a exortação de seu Pai celestial. Virando-se 

para a Escritura é ouvir a Deus, porque a Escritura é a Sua Palavra. Para os 

crentes, é a Palavra de seu Pai. 

Esta exortação esquecido nos fala de dois perigos de la levemente com relação 

à disciplina, e desmaiar por causa disso. 

Perigos na disciplina 



Meu filho, não consideram levemente a disciplina do SENHOR . (12: 5 b ) 

Quanto levemente 

A primeira coisa que pode manter Deus de realizar o que Ele quer em nossas 

vidas é a considerar com leviandade Sua disciplina . Se não entender os 

nossos problemas como sendo a disciplina que o Senhor envia para o nosso 

bem, não podemos aproveitá-las como ele pretende.Nossas reações não pode 

estar certo, se a nossa visão do que está acontecendo não é certo. A fraqueza 

espiritual mencionado neste versículo não é a de tomar os nossos problemas de 

ânimo leve, mas de levar a disciplina do Senhor através deles 

levemente. Geralmente é porque levamos nossos problemas muito a sério que 

nós tomamos a disciplina do Senhor com muita leviandade. Nosso foco é a 

experiência e não em nosso Pai celestial e sobre o que Ele quer fazer por nós 

através da experiência. 

Podemos tomar a disciplina de Deus levemente de muitas maneiras. Podemos 

nos tornar insensíveis a Deus e à Sua Palavra, para que, quando Ele está fazendo 

algo em nós ou para nós, nós não reconhecemos Sua mão nele. Quando estamos 

calejados, a disciplina de Deus nos endurecer em vez de suavizar nós. Nós 

também pode tratar a disciplina de Deus levemente por reclamando . Neste 

caso, não se esquecem de Deus; na verdade, a nossa atenção é sobre ele, mas 

de uma maneira errada. Em vez de mostrar paciência, como os santos herói, que 

reclamam e reclamam. Nós não acusar Deus de nada de errado, pelo menos não 

em tantas palavras. Mas reclamando para Deus equivale a exatamente isso, 

acreditando que Ele está fazendo algo não muito certo. Fretting vem do nada, 

mas a descrença, a falta de confiança em Deus para fazer tudo certo, 

especialmente para seus filhos. 

Arthur Rosa comenta: "Lembre-se de quanto escória ainda existe entre o ouro 

e ver a corrupção de seu próprio coração e maravilhe-se que Deus não feriu 

você mais severamente. Adquira o hábito de prestar atenção Seus torneiras, e 

você será menos provável para receber Seus raps ". 

Podemos prevenir Deus de realizar Seu resultado desejado através da disciplina 

por questionar . Como reclamar, questionar mostra uma clara falta de 

fé. Quando uma criança pede aos seus pais, "Por quê?" ele geralmente não está 

à procura de uma razão, mas está desafiando-os a justificar o que quer que ele 

faça ou não faça. Exatamente da mesma maneira, nosso Deus questionando 

implica que Ele não é justificado em fazer o que Ele está fazendo para nós. 

Mesmo quando reconhecemos Sua disciplina como disciplina, podemos 

questionar se é do tipo certo, da gravidade direita, do comprimento certo, ou 

veio na hora certa. Se bater em nossos filhos, ele pode pensar que vai sem jantar 

teria sido um castigo melhor. Ou se nós terra dele por dois dias, ele pode pensar 

que reter o seu subsídio por uma semana teria sido mais apropriado. Disciplina 



de um pai, é claro, nunca é perfeito, mas é muito mais provável que seja 

apropriado do que o que a criança entenda direito. Precisamos reconhecer que 

a disciplina de Deus é sempre a disciplina direita, a disciplina, exatamente 

perfeito o que precisamos. 

Talvez o maior perigo em relação à disciplina de Deus é de ânimo 

leve descuido . Quando não se preocupam com que propósito Deus tem na 

disciplina ou sobre como nós podemos lucrar com isso, Sua disciplina não pode 

ser eficaz. Torna-se como uma bênção que usamos mal. Ele dá-lo para nosso 

benefício e Sua glória, mas não usá-lo para qualquer um. Nós frustrar sua 

Proposito pela indiferença espiritual. 

Desmaio 

Nem te desanimes quando por ele és repreendido. (12: 5-C) 

Algumas pessoas se tornam tão superado por seus problemas que eles dão-

se; tornam-se desanimado, deprimido, fraco . Eles tornam-se espiritualmente 

inerte, que não responde ao que Deus está fazendo ou por quê. Eles não são 

insensíveis, reclamando, questionando, ou descuidados. Eles são simplesmente 

imobilizada. Eles dão-se e entrar em colapso. O salmista teve essa experiência, 

e clama para si mesmo: "Por que você está em desespero, ó minha alma? E por 

que você se tornar perturbada dentro de mim?" Ele sabia que o seu problema, e 

ele também sabia que a cura, pois ele continua, "A esperança em Deus, pois 

ainda o louvarei, a ajuda do meu rosto, e meu Deus" (Sl. 42:11). A cura para a 

desesperança é a esperança em Deus. O filho de Deus não tem necessidade de 

desmaiar por causa da disciplina de Deus. Deus lhe dá para nos fortalecer, não 

para nos enfraquecer, para nos encorajar, e não para nos desencorajar, para 

edificar-nos, para não rasgar-nos para baixo. 

Quando, por nossa tomada de ânimo leve ou por nosso devir desanimado, a 

disciplina de Deus não é permitido para cumprir o Seu propósito em nós, 

Satanás é o vencedor. O propósito de Deus é perdida, e nossa bênção é perdido. 

As provas de Disciplina 

"Para aqueles a quem o SENHOR ama Ele disciplina, e Ele açoita 

a todo filho a quem recebe. " É para disciplina que 

perseverais; Deus vos trata como filhos; pois que filho há a quem 

o pai não corrige? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos se 

têm tornado participantes, então você está filhos ilegítimos e não 
filhos. (12: 6-8) 

Para o cristão que é sensível a disciplina do Senhor, isso prova duas coisas: Seu 

amor e nossa filiação. 



Prova do amor de Deus 

A primeira coisa que devemos pensar quando estamos sofrendo é o amor de 

nosso Pai, para aqueles a quem o SENHOR ama Ele disciplina . Nós não 

podemos provar isso para ninguém, nem mesmo para nós mesmos, salvo pela 

fé. Muito menos podemos provar, pela razão ou entendimento humano, que 

estamos sendo disciplinados por causa do amor de Deus. Mas a fé é a prova. A 

lógica da fé é simples: "Nós somos filhos de Deus Deus ama Seus filhos e é 

obrigado por sua própria natureza e sua própria aliança para fazê-las apenas 

bom Portanto, tudo que recebemos das mãos de Deus, incluindo a disciplina, é 

do amor de Deus..." Mais do que qualquer pai terreno, o Pai celeste quer que 

seus filhos para ser justo, maduro, obediente, competente, responsável, capaz e 

confiante. Nós beneficiar de todas estas maneiras, e muitos mais, quando 

aceitamos Sua disciplina. 

Paulo nos diz para sermos "arraigados e alicerçados em amor" (Ef. 3:17), ou 

seja, para obter uma garantia constante de que Deus não pode fazer nada além 

de ou contrário ao Seu amor por nós. Deus ama continuamente, se estamos 

conscientes do seu amor ou não. Quando estãocientes de que, no entanto, ele 

pode realizar incomensuravelmente mais de bom em nós e por nós. Em vez de 

olhar para os nossos problemas, nós olhamos para o amor de nosso Pai, e 

agradecer a Ele que até mesmo os problemas são a prova do seu amor. 

Um homem que foi perguntado por que ele estava olhando por cima de uma 

parede respondeu: "Porque eu não posso ver através dele." Quando os cristãos 

não podem ver através da parede de dor, confusão, dificuldade, ou desespero, 

eles só precisam olhar por cima do muro para o rosto de seu amoroso Pai 

celestial. 

Assim como o amor de Deus nos predestinou (Ef. 1: 4-5) e nos redimiu (João 

3:16), mas também nos disciplina. 

Crianças se perguntam por que os pais insistem em dizer: "Este palmada me dói 

mais do que você." A ideia é difícil para uma criança a aceitar, até que ele 

mesmo se torna um pai. Um pai amoroso não machucar quando ele tem de 

disciplinar seu filho. O pai recebe nenhuma alegria ou satisfação para fora da 

própria disciplina, mas fora do eventual benefício será para a criança. 

Deus é mais amoroso do que qualquer pai humano, e Ele sofre quando Ele tem 

de disciplinar seus filhos. "Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois se 

Ele provoca dor, então ele vai ter compaixão de acordo com a sua benignidade 

abundante Para Ele não aflige, nem entristece os filhos dos homens." (Lm. 3: 

31-33). O Senhor é suave e cuidadosa em sua disciplina. Nada é mais sensível 

do que o amor. Porque Deus ama com amor infinito, Ele é infinitamente 

sensíveis às necessidades e sentimentos dos seus filhos. Ele dói quando nos 



machucamos. Ele não tem mais prazer na disciplina dolorosa de Seus filhos do 

que na morte de incrédulos (Ez. 18:32). Nem Ele nos disciplina para além do 

que precisamos ou pode suportar, mais do que Ele permitirá que sejamos 

tentados além do que podemos suportar (1 Cor. 10:13). Ele não disciplinar para 

nos entristecer, mas para melhorar a nós. 

Deus sofre sempre que sofremos, seja qual for a razão para isso. "Em toda a 

angústia deles foi Ele angustiado" (Is. 63: 9). Tudo Israel passou, o Senhor 

passou com ela. Tudo o que ela sofreu, incluindo punição por seus pecados, Ele 

sofreu com ela. Deus não nos entendem, simplesmente porque Ele nos fez, mas 

também porque ele se identifica com nós como nosso Pai. Podemos ter certeza 

de que a nossa disciplina machuca mais do que nos fere. Se ele mesmo está 

disposto a suportar o sofrimento para o nosso bem, como podemos não estar 

disposto a suportá-lo de bom grado e felizmente? 

Prova a nossa filiação 

E Ele açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que 

perseverais; Deus vos trata como filhos; pois que filho há a quem 

o pai não corrige? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos se 

têm tornado participantes, então você está filhos ilegítimos e não 
filhos. (12: 6b-8) 

A segunda coisa que disciplina prova está intimamente relacionado com o 

primeiro. Isso prova nossa filiação. Todos os homens estão sujeitos a punição 

de Deus, mas somente os Seus filhos recebem Sua disciplina. 

Às vezes, todos nós já queria disciplinar as crianças de outra pessoa quando eles 

perturbar ou irritar-nos. Quando vemos uma criança rebelde jogando uma birra 

em uma loja, nós pensamos para nós mesmos: "Se eu pudesse tê-lo por apenas 

cerca de uma semana." Mas não temos desejo contínuo de disciplinar as 

crianças que não são os nossos, porque nós não amá-los como amamos a nossa 

própria. A relação não é a mesma e, portanto, a preocupação não é o mesmo. 

Além da motivação do amor, a disciplina é dada por causa da obrigação. Desde 

que os nossos filhos são a nossa responsabilidade especial, e uma vez que a 

disciplina é para o bem deles, nós somos obrigados a discipliná-los, já que não 

são obrigados a disciplinar as crianças de outras pessoas. Deus tem uma relação 

de aliança com o Seu povo, e obrigou a Si mesmo para resgatar, proteger e 

abençoá-los. "Porque as montanhas podem ser removidas e as colinas podem 

tremer, mas minha misericórdia não serão removidos de você, e minha aliança 

de paz não será abalada, diz o SENHOR , que se compadece de você "(Is 54:10. 

). 

Podemos saber que somos filhos de Deus pelo Seu levando-nos e pelo 

testemunho do Seu Espírito aos nossos espíritos (8: 15-16) (Rom 



8:14.). Sabemos que a partir do fato de que nós temos de confiar em Jesus Cristo 

que somos filhos de Deus. "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder 

de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome" (João 

1:12). Sabemos, também, a partir de nossa disciplina que somos Seus filhos, 

porque Ele açoita a todo filho a quem recebe. A criança indisciplinada é uma 

criança mal-amada e uma criança miserável. O amor de Deus não vai permitir 

que Ele não nos disciplinar, e Sua punição é mais uma das muitas provas do seu 

amor e da nossa filiação. 

O outro lado, o lado trágico, dessa verdade é que aqueles que não são 

disciplinados por Deus não são seus filhos. Ele açoita a todo filho é 

inclusiva. Nem um único de seus filhos vai perder Sua disciplina 

amorosa. quem ele recebe , no entanto, é exclusiva. Somente aqueles Ele 

recebe através de sua fé em Seu Filho somos Seus filhos. 

Flagelos ( mastigoō ) refere-se a flagelação com um chicote, e era uma prática 

comum entre os judeus (Mateus 10:17;. 23:34). Foi uma batida grave e 

extremamente doloroso. O ponto de Hebreus 12: 6 b , e de Provérbios 03:12 (a 

partir do qual é citado), é que a disciplina de Deus às vezes pode ser 

grave. Quando a nossa desobediência é grande ou a nossa apatia é grande, Sua 

punição será grande. 

Os pais muitas vezes tornar-se desanimado quando a disciplina parece não ter 

nenhum efeito. Às vezes nós apenas não quero passar pela dificuldade para nós, 

apesar de sabermos a nossa criança precisa de disciplina para seu próprio 

bem. Mas se nós amamos nossos filhos, vamos disciplinar e continuar a 

discipliná-los enquanto eles estão sob nossos cuidados. "Aquele que poupa a 

vara aborrece a seu filho, mas aquele que o ama ele disciplina diligentemente" 

(Pv 13:24; cf. 23: 13-14.). Nossos tribunais de menores são testemunhos 

constantes à verdade de que "uma criança que recebe o seu próprio caminho 

envergonha a sua mãe" (Prov. 29:15) -como bem como a toda a sua família e 

comunidade. Podemos estar certos de que, porque Deus sempre nos ama, Ele 

sempre vai disciplinar a nós enquanto estamos nesta vida. 

Assim, a disciplina na vida cristã não é, apesar de filiação, mas por causa da 

filiação. Por que filho há que o pai não corrige? Um pai verdadeiramente 

amorosa é absolutamente empenhada em ajudar seu filho estar em 

conformidade com os mais altos padrões. Quanto mais é o nosso Pai celestial 

comprometidos com a nossa conformidade com seus padrões, e para infligir a 

dor de fazer tal conformidade a realidade. 

Quando olhamos para o quão bem muitos incrédulos estão fazendo e, em 

seguida, com a quantidade de problemas que estamos tendo, devemos tomar 

isso como evidência de que pertencemos a Deus e eles não. Se eles são, sem 

disciplina, eles são filhos ilegítimos e não filhos.Devemos pena, não inveja, a 



pessoa próspera, saudável, popular e atraente, que não conhece a Deus. Não 

devemos desejar-lhes as nossas provações ou sofrimentos, mas devemos quero 

dizer a eles, assim como Paulo a Agripa: "Eu faria a Deus que, ou em um curto 

ou longo período de tempo, não só você, mas também todos os que ouvem me 

neste dia, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias "(Atos 26:29). 

Jerome disse uma coisa paradoxal que se encaixa o ponto de esta passagem de 

Hebreus. "A maior raiva de tudo é quando Deus não está mais com raiva de 

nós." A aflição supremo é ser unteachable e inacessível por Deus. Quando o 

Senhor nos disciplina, devemos dizer: "Obrigado, Senhor. Você acabou de 

provar mais uma vez que você me ama e que eu sou seu filho." 

Produtos de Disciplina 

Além disso, tínhamos pais terrenos que nos corrigiam, e os 

respeitávamos; não havemos sujeitaremos muito mais ao Pai dos 

espíritos, para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco 

tempo como bem lhes parecia, mas Ele nos disciplina para o nosso 

bem, para que possamos compartilhar Sua santidade. Toda 

disciplina no momento não parece ser alegre, mas de 

tristeza; ainda para aqueles que têm sido por ela exercitados, 
depois produz um fruto pacífico de justiça. (12: 9-11) 

Os dois produtos de disciplina mencionado nestes versos estão intimamente 

relacionados com as três Propositos da disciplina sugeridas acima. A disciplina 

de Deus produz vida e produz santidade. 

É a criança disciplinada que respeita seus pais. O caminho certo para um pai a 

perder, ou nunca ganhar, o respeito do seu filho nunca é corrigir ou puni-lo, não 

importa o quão terrível o comportamento da criança. Mesmo quando eles estão 

crescendo, as crianças sabem instintivamente que um pai que disciplina de 

forma justa é um pai que ama e cuida. Eles também perceberam que um pai que 

sempre permite que eles têm sua própria maneira é um pai que não se 

importa. Tivemos pais humanos que nos corrigiam, e os respeitávamos , por 

causa do que provado que a disciplina e produzido. 

Vida 

Desde que respeitados nossos pais terrenos, mesmo enquanto eles estavam nos 

disciplinar, ? não devemos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, 

para vivermos nossa resposta à disciplina de Deus não deve ser resignação 

ressentido; mas submissão voluntária e grato.Devemos querer beneficiam tanto 

da disciplina de nosso Pai Celestial que nos for possível. 

Sob a Velha Aliança, um filho que era totalmente rebelde a seus pais, que não 

iria ser corrigidos ou disciplinados, era para ser apedrejada até a morte (Deut. 



21: 18-21). Essa punição foi severa ao extremo, mas mostra-nos como Deus 

toma a sério a obediência de uma criança para seus pais. Creio que Hebreus 12: 

9 sugere a mesma gravidade. Persistente rebelião do cristão contra a disciplina 

de Deus pode lhe custar a vida. Paulo fala de "dormir" dos crentes que está 

morrendo, por causa da participação da Ceia do Senhor indignamente (1 Cor. 

11:30). João diz-nos do pecado ", levando à morte" (1 João 5:16). Tiago implica 

o mesmo tipo de morte directamente resultantes do pecado: "Por isso, deixando 

de lado toda a imundícia e tudo o que resta da maldade, recebei com mansidão 

a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas" 

(Tiago 1:21). Um cristão que rejeita continuamente a disciplina de Deus, que se 

recusa a lucrar com correção divina, pode perder a sua vida por causa de sua 

teimosia. 

Mais do que isso, no entanto, acredito que o ensino aqui podem incluir a idéia 

de que quando estamos sujeito ao Pai dos espíritos, teremos uma vida mais 

rica e abundante. Você não sabe o que é vitória até ter travado uma 

batalha. Você não sabe o significado da liberdade até que você tenha sido 

preso. Você não sabe a alegria de alívio até que tenha sofrido, ou da cura até ter 

estado doente. Você não sabe o que é viver tudo sobre até que você tenha 

experimentado alguns problemas e dificuldades. 

Certa vez perguntei a um missionário para Indochina como ele gostava de viver 

lá. A essência de sua resposta foi: "Eu não acho que eu poderia voltar para a 

existência chato dos Estados Unidos. Temos visto Deus trabalhar tantos 

milagres maravilhosos lá. Por que iríamos querer voltar aqui a esta monotonia 

rotina? " Ele tinha sido através da guerra, fome, doença, convulsões políticas e 

militares, e inúmeras outras experiências que a maioria de nós faria quase 

qualquer coisa para evitar. No entanto, ele sabia que ele estava realmente 

vivendo na plenitude da presença de Deus. 

"Aqueles que amam a tua lei têm grande paz, e nada faz com que eles tropeçam" 

(Sl 119:. 165). Ninguém vive tão bem como o crente que ama o direito ea 

vontade de Deus, que recebe tudo, desde a mão do pai de boa vontade e com 

alegria. 

Santidade 

Pois eles nos corrigiam por pouco tempo como bem lhes parecia, 

mas Ele nos disciplina para o nosso bem, para que possamos 

compartilhar Sua santidade. (12:10) 

Para viver para o Senhor é viver em santidade. Principal desejo de Deus para 

nós é que sejamos santos como Ele é santo (1 Pe. 1:16), que nós participemos 

da sua santidade. 



Porque Deus é perfeito, Sua disciplina é sempre perfeita. Disciplina pais 

humanos como parece melhor para eles, mas o nosso melhor é muitas vezes 

confundido e é sempre imperfeito. Às vezes nós punir mais por raiva do que o 

amor, e às vezes nós punir mais severamente do que o delito exige. Às vezes, 

até por engano punir uma criança por algo que ele não fez. Eu nunca vou 

esquecer espancar um dos meus meninos fortemente por algo que eu tinha 

certeza que ele tinha feito. Quando ele não parava de chorar mais que o normal, 

eu pergunto qual era o problema. Ele disse: "Pai, eu não fiz isso." Eu estava 

esmagado, e as lágrimas vieram aos meus próprios olhos. Mas o Senhor nunca 

faz tais erros com os Seus filhos. Sua disciplina é sempre bom, sempre na hora 

certa, do tipo certo e na medida certa. É sempre perfeitamente para o nosso 

bem, para que possamos compartilhar Sua santidade. 

Há apenas um tipo de santidade, a santidade de Deus. Ele é tanto a fonte ea 

medida da santidade-que é a separação do pecado. Seu maior desejo para Seus 

filhos é compartilhar Sua santidade com a gente, que "podem ser cheios de toda 

a plenitude de Deus" (Ef. 3:19). A única maneira que pode ser separado do 

pecado, e, assim, participar de Sua santidade e ser preenchido com a Sua 

plenitude, é "para serem conformes à imagem de seu Filho" (Rom. 8:29) -que 

exige que aceitemos Sua disciplina como um filho. Posicionalmente já somos 

santos, porque somos justificados. Mas, na prática a nossa santidade está apenas 

começando, o que é o trabalho de sanctification- tornando -nos santos. 

Toda disciplina no momento não parece ser alegre, mas de 

tristeza; ainda para aqueles que têm sido por ela exercitados, 
depois produz um fruto pacífico de justiça. (12:11) 

Disciplina em si não é para ser agradável. Se fosse agradável, teria pouco poder 

corretiva. Por sua própria natureza, a disciplina é desagradável para administrar 

e suportar. Medicina, cirurgia, fisioterapia, e outros tais tratamentos que 

prontamente suportam são muitas vezes doloroso, desconfortável e 

inconveniente. Nós suportá-las para o bem da saúde end result-melhor. 

Quanto mais devemos estar dispostos a suportar o tratamento do Senhor de 

nossas necessidades espirituais, que depois ... produz um fruto pacífico de 

justiça ? Devemos considerar os nossos problemas como tratamento espiritual, 

que constrói nosso caráter e nossa fé, nosso amor e nossa justiça. Isso nunca vai 

parecer que do ponto de vista natural, mas do ponto de vista da fé, vemos que a 

disciplina é uma das mais ricas bênçãos e mais gratificantes de Deus sobre Seus 

filhos. 

Alguém escreveu: "E então o que posso dizer? Eu digo, deixe as chuvas de 

decepção vem, se regar as plantas da graça espiritual. Que os ventos da 

adversidade golpe, se eles servem para erradicar de forma mais segura as 

árvores que Deus plantou . Eu digo, deixe o sol da prosperidade ser eclipsado, 

se isso me traz mais perto da verdadeira luz da vida. Bem-vindo, disciplina 



doce, disciplina projetado para minha alegria, a disciplina destinada a tornar-

me o que Deus quer que eu seja. " 

 

35. Se privando da Graça de Deus 

(Hebreus 12: 12-17) 

Portanto, fortalecer as mãos que são fracos e os joelhos que são 

fracos, e fazei caminhos retos para os pés, para que o membro que 

é manco não se colocar fora do comum, mas antes seja 

curado. Segui a paz com todos os homens, ea santificação, sem a 

qual ninguém verá o Senhor. Veja por que ninguém vem prive da 

graça de Deus; que nenhuma raiz de amargura, brotando causas 

problemas, e por ela muitos se contaminem; para que não haja 

pessoa imoral ou profano como Esaú, que vendeu o seu direito de 

primogenitura por um prato de comida. Para você saber que, 

mesmo depois, quando ele herdar a bênção, foi rejeitado, porque 

não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou para ele 

com lágrimas. (12: 12-17) 

Nada na Bíblia é mais importante do que a doutrina. Ele é fundamental para 

tudo o resto. Doutrina bíblica pode ser definida simplesmente como "verdade 

de Deus", e para além de sua verdade, poderíamos saber nada sobre ele, ou 

qualquer coisa sobre nós mesmos espiritualmente, ou como Deus olha para nós 

ou o que Ele quer que sejamos ou fazer. Além da doutrina, não poderia haver 

base para a obediência, a fé em Deus ou o amor de Deus, uma vez que não 

saberíamos nada sobre Ele. 

Mas a Escritura contém muito mais do que a doutrina, muito mais do que 

informações sobre Deus e sobre nós mesmos. Ele também contém a exortação 

para viver as verdades que aprendemos. Conhecer e acreditar são um lado da 

moeda; estar e obediência são os outros. Paulo se junta os dois em seu cargo a 

Timóteo: "ensinar e pregar" (1 Tim. 6: 2). "Pregar" aqui significa exortar ou 

admoestações. O trabalho de um pastor é ensinar a doutrina certa e para exortar 

de estar certo, ea tarefa de cada cristão é saber doutrina correta e de exercer bem 

viver. 

Em meu ministério anterior Fui convidado a pregar em uma faculdade cristã do 

meio-oeste bem conhecido. Falei de 2 Coríntios 5, tentando aplicar 

praticamente alguns dos rico ensinamento de Paulo nesse capítulo. Após a 

mensagem me foi entregue uma nota por um dos alunos que me repreendido 

por exortação apaixonada e sugeriu que, especialmente com um público tão 

sofisticado, eu deveria apenas apresentar os fatos da Escritura como eu os vi e 

deixar o público "levá-la de lá. " Fiquei surpreso no início, mas depois de pensar 

sobre o que ele disse, eu escrevi um bilhete de volta para o aluno que disse: 



"Obrigado por me ajudar a examinar o meu ministério, mas pode ter certeza de 

que estou seguindo um padrão estabelecido nas Escrituras. " Ensinar sem 

exortação não é bíblico. Ele não está dando todo o conselho, ou a Proposito, de 

Deus (veja 2 Timóteo 4: 1-2.). 

A idéia básica de Hebreus 12: 12-17 é claramente 

exortação. Fortalecer , endireitai , perseguir , e ver a ele são todos os termos 

de exortação. O objetivo aqui não é ensinar a verdade, mas só para incentivar a 

viver de acordo com a verdade. Com toda a doutrina de que o livro de Hebreus 

contém, seu propósito original primário não era para ensinar, mas para 

exortar. "Mas exorto-vos, irmãos, urso com esta palavra de exortação, pois eu 

vos escrevi brevemente" (13:22). Grande parte da doutrina que os leitores 

tinham ouvido antes. Eles tiveram uma boa compreensão intelectual do 

evangelho. Eles estavam sendo convocados agora para acreditar e para segui-

lo, a confiar nela e obedecê-la. 

Verdade que é conhecido, mas não obedeceu, torna-se um juízo sobre nós, em 

vez de uma ajuda para nós. Ensino e exortação são inseparáveis. Ensinar a sã 

doutrina que não é aplicada é inútil, e exortação que não se baseia em sã 

doutrina é enganadora. O método de Deus para a instrução é simples explicar 

os princípios espirituais e, em seguida, ilustrar e incentivar a aplicação deles. 

Muitas pessoas têm uma compreensão intelectual das doutrinas da Escritura, 

mas não sabe nada da vida cristã prática. Como alguém já disse, eles entendem 

as doutrinas da graça, mas não experimentam a graça dessas doutrinas. Uma 

coisa é, por exemplo, a acreditar na inspiração e infalibilidade das 

Escrituras; outra coisa é viver sob a autoridade das Escrituras. Uma coisa é 

acreditar que Jesus Cristo é o Senhor; outra coisa é se render ao Seu 

senhorio. Uma coisa é acreditar que Deus é onipotente; outra bem diferente é a 

inclinar-se em Seu braço poderoso quando estamos fracos ou com problemas. 

Os "thens", "portantos" e "porquês" da Bíblia são geralmente transições do 

ensino para a exortação, da verdade para a aplicação, a partir de saber a 

fazer. No livro de Romanos, possivelmente carta mais doutrinária de Paulo, ele 

se concentra principalmente na doutrina. Mas ele não deixou que seus leitores 

"levá-la de lá." Doutrina deve levar a algo. Deve fazer a diferença, uma 

mudança em nossas vidas. O capítulo 12 começa com uma espécie de clímax 

de tudo o que ele disse antes. "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de 

Deus, para apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a 

Deus, que é o vosso culto racional" (v. 1). Após estabelecendo as "misericórdias 

de Deus" por onze capítulos, ele nos exorta a responder pelo 

compromisso. Após a verdade de que "cada um de nós dará conta de si mesmo 

a Deus", ele diz: "Portanto não nos julguemos mais uns aos outros, mas sim 

determinar isso-não colocar um obstáculo ou uma pedra de tropeço no caminho 

de um irmão" (Rom. 14: 12-13). Depois de ensinar que toda a comida é limpo 



em si mesmo, ele diz: "Portanto, não deixe que o que é para você uma coisa boa 

ser falado de como o mal" (Rom. 14: 14-16). 

No livro de Gálatas, depois de passar vários capítulos que estabelecem a 

verdade que os cristãos estão livres da lei, Paulo exorta: "Permanecei, pois, 

firmes e não estar sujeito novo, a jugo de escravidão" (Gal. 5: 1). Assim que ele 

terminou de explicar a doutrina da semeadura e colheita, ele diz: "Então, 

enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos os homens, e 

especialmente aqueles que são da família da fé" (Gal. 6: 7-10). 

Hebreus 12 também começa com uma exortação. Depois de fé foi 

cuidadosamente explicados e definidos e ilustrados, o escritor diz, com efeito: 

"Agora que você sabe o que a corrida de fé cristã é, sair e executá-lo." Não é o 

suficiente para saber a Nova Aliança é melhor; devemos aceitá-la por nós 

mesmos. Não é o suficiente para saber que Cristo é o superior e perfeito Sumo 

Sacerdote; devemos confiar em Seu sacrifício expiatório por nós. Não é o 

suficiente para saber como devemos viver; devemos realmente viver o que 

sabemos. O maior idiota de todos é aquele que sabe a verdade, mas não se aplica 

à vida. 

Os versículos 12-17 dar três exortações: para a continuidade, por diligência e 

de vigilância. Elas são dirigidas em primeiro lugar para os crentes, embora eles 

se aplicam para os incrédulos também. O escritor está dizendo: "Com base em 

que você deve estar na corrida da fé para vencer e que seu sofrimento é parte 

da disciplina amorosa de Deus para o seu bem, aqui estão três coisas que você 

deve se concentrar em fazer." 

Continuação 

Portanto, fortalecer as mãos que são fracos e os joelhos que são 

fracos, e fazei caminhos retos para os pés, para que o membro que 

é manco não pode ele colocou fora do comum, mas ele curou. (12: 
12-13) 

Estes versos retomar a metáfora corrida. A primeira coisa que acontece com um 

corredor quando ele começa a se cansar é que seus braços cair. A posição eo 

movimento dos braços são extremamente importantes na corrida, para manter a 

coordenação apropriada do corpo e ritmo.Seus braços realmente ajudá-lo a 

puxar por seu passo, e eles são as primeiras partes do corpo para mostrar a 

fadiga. A segunda para ir são os joelhos. Primeiro os braços começam a cair e, 

em seguida, os joelhos começam a oscilar. Mas se você se concentrar na 

inclinação ou a oscilação, você está acabado. A única maneira que você pode 

esperar para continuar é, concentrando-se no objetivo. 



Quando experimentamos espirituais mãos que são fracos e joelhos que são 

fracos, nossa única esperança está em "fitando os olhos em Jesus, autor e 

consumador da fé" (12: 2). 

O escritor de Hebreus tem a sua metáfora de Isaías. Os fiéis em Israel tinha 

passado por muita coisa. Eles tinham muitos reis maus, alguns falsos profetas, 

geralmente companheiros desobediente e teimoso israelitas, inimigos 

poderosos que os ameaçavam, e, aparentemente, sem qualquer perspectiva de 

sempre viva em sua própria terra em paz. Eles estavam desanimados e 

desesperados, pronto para desistir. Então o profeta lembra-lhes do reino 

vindouro, quando "o deserto eo deserto será feliz" e "eles vão ver a glória 

do SENHOR , a majestade do nosso Deus "(Is. 35: 1-2). Em seguida, ele 

aconselha-os a um advogado o outro: ". Incentivar o exausto, e fortalecer o fraco 

Diga para aqueles com coração ansioso," Tome coragem, não temais. Eis o 

vosso Deus virá com vingança; a recompensa de Deus virá, mas Ele vai te salvar 

'"(v. 3-4). Em outras palavras," Não desista agora. A melhor dia está 

chegando. Olhe para isso e você terá o incentivo e força que você precisa. A 

vitória está à frente! " 

A ênfase da Hb 12:12 é a mesma que a de Is 35: 3-4. Não nos é dito para 

fortalecer nossas mãos ou os nossos joelhos fracos e débeis, mas as mãos 

e os joelhos, independentemente de quem eles são. Em outras palavras, não 

estamos a concentrar-se em nossas próprias fraquezas, mas para ajudar a 

fortalecer outros cristãos na deles. Uma das maneiras mais seguras de ser 

encorajados a nós mesmos é incentivar a outra pessoa ", encorajando uns aos 

outros; e tanto mais, como você vê chegar o dia" (Hb 10:25).. Uma das 

melhores maneiras de manter permanente é incentivar outras pessoas a 

continuar. 

E fazei caminhos retos para os pés refere-se a permanecer em sua própria 

pista na corrida. Quando você sair de sua pista, você não só desqualifica-se, 

mas muitas vezes interfere com outros corredores. Um corredor recebe nunca 

intencionalmente fora de sua raia; ele só faz isso quando está distraído ou 

descuidado, quando ele perde a concentração no objetivo, ou quando a fadiga 

rouba-lhe a vontade de vencer. 

"Os teus olhos olhem diretamente à frente, e deixe o seu olhar fixou em linha 

reta na frente de você prestar atenção no caminho de seus pés, e serão seguros 

todos os teus caminhos Não vire para a direita nem para a esquerda;.. 

Transformar o seu pé mal ", lemos em Provérbios 4: 25-27. Quando partimos 

na corrida da fé, nada nos deve distrair ou causar-nos a vacilar ou mudar de 

rumo. Se o fizermos, não só vai tropeçar nós mesmos, mas que outros tropecem 

também. 



Paths ( trochia ) refere-se aos rastros deixados pelas rodas de uma carroça ou 

carruagem, que os viajantes posteriores seguem. Quando corremos, deixamos 

uma pista atrás de nós, o que quer conduzir ou enganar os outros. Devemos 

tomar muito cuidado para que as faixas que deixamos são retas. A única 

maneira de deixar uma pista reta é viver direito e executar um curso reto. 

Assim que o membro que é manco não se colocar fora do comum, 
mas ele curou. (12: 13b) 

Lame poderia aplicar-se fraco, mancando cristãos, que são facilmente 

desarmado para cima ou enganados. É certamente verdade que os nossos irmãos 

mais fracos serão os primeiros a ser ferido por nossos pobres exemplo (veja 

Romanos 14.). 

Mas eu acredito que a principal referência aqui é para os cristãos professos, 

aqueles que se identificaram com a igreja, mas que não são salvas. Eles deram 

um passo em direção a Cristo, mas não ter ido até o fim. Eles têm a aparência 

de estar na corrida da fé, mas não são. Eles estão em perigo de apostatar, e são 

particularmente vulneráveis a tropeços. Eles são os principais candidatos para 

Satanás tropeçar. 

Estes são o tipo-abrangendo cerca fronteira de pessoas Elias desafiou em 

Mt. Carmel. Elias era claramente do lado do Senhor e os profetas de Baal 

estavam contra ele. Algumas das pessoas que, sem dúvida, foram firmemente 

com Baal e alguns estavam firmemente com Elias. Mas a maioria das pessoas, 

apesar de serem israelitas, estavam indecisos. Eles preferiu não tomar partido, 

se pudessem evitá-lo. Na verdade, eles tentaram jogar dos dois lados. Durante 

a semana, eles iriam consorciar-se com as sacerdotisas imorais de Baal, e no 

sábado iria para o Templo e adoração. Então Elias confrontou-os com: "Quanto 

tempo você vai hesitar entre duas opiniões Se o? SENHOR é Deus, segui-o; 

mas se Baal, segui-lo "(1 Reis 18:21). A única resposta que obteve foi o 

silêncio, mas o desafio tinha sido feito. 

A Septuaginta (Grego Antigo Testamento) usa a mesma palavra ( cholos ", 

lame, hesitam") em 1 Reis 18:21 que o escritor utiliza em Hebreus 12:13. Elias 

estava confrontando coxo, vacilante israelitas e tentando persuadi-los a tomar 

um lado. O escritor de Hebreus estava alertando os crentes sobre o perigo de 

lame enganosa, incrédulos e não confirmadas de levando-os a apostatar de volta 

ao judaísmo. Sob a pressão da perseguição, eles professam mas judeus 

incrédulos estavam começando a duvidar do evangelho e para enfraquecer no 

compromisso. Cristãos inconsistentes deixando caminhos errantes haveria 

ajuda. 

Infelizmente, os cristãos, por vezes, são os maiores obstáculos para o 

cristianismo. Um mau exemplo, por um verdadeiro crente pode inclinar uma 



pessoa longe de completa dedicação a Cristo e, portanto, a partir de salvação. A 

pobre testemunho pode causar danos irreparáveis, muitas vezes sem o nosso 

conhecimento. Ela pode causar um incrédulo já mancando para ser colocado 

fora do comum, completamente deslocado espiritualmente. 

Deus quer que descrentes curado , para ser salvo. Não é Sua vontade que 

qualquer pessoa pereça (2 Pe. 3: 9). Esta é uma exortação grave de fato para ter 

certeza de que a nossa vida não faz com que qualquer um de rejeitar o 

evangelho. Jesus nos adverte: 

Vós sois o sal da terra; mas se o sal se tornar insípido, como é que vai ser feita 

salgado de novo? É bom para mais nada, senão para ser lançado fora e pisado 

pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um 

monte não pode ele escondido. No velador, nem se acende uma lâmpada e se 

coloca debaixo do peckmeasure, mas; e assim ilumina a todos os que estão na 

casa. Brilhe a vossa luz diante dos homens, de tal forma que vejam as vossas 

boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. (Mateus 5: 13-16.) 

Pedro dá uma ilustração prática do princípio em testemunho de uma esposa 

crente antes de seu marido incrédulo. "Vocês, mulheres, sede submissas a 

vossos maridos para que mesmo se algum deles são desobedientes à palavra, 

sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, como eles 

observar o seu comportamento casto e respeitosa" (1 Ped. 3: 1-2). Direta e 

indiretamente, o nosso testemunho de glorificar a Deus e, portanto, ser a melhor 

influência possível sobre aqueles que nos rodeiam. 

Diligência 

Segui a paz com todos os homens, ea santificação, sem a qual 
ninguém verá o Senhor. (12:14) 

Este versículo não é fácil de interpretar, e tem sido um problema para muitos 

cristãos sinceros. À primeira vista, parece estar ensinando a salvação pelas 

obras-se prosseguir com êxito a paz ea santificação, seremos salvos e verá o 

Senhor. A verdade é, no entanto, que uma pessoa que não é salva não pode 

perseguir paz ou santificação, pelo menos não com sucesso. Só o cristão tem a 

capacidade, através do Espírito Santo, para viver em paz e em santidade. "'Não 

há paz", diz o meu Deus', para os ímpios "(Is 57:21). E todos os homens a justiça 

tentar produzir sem Deus é como" uma peça de roupa suja "(Isaías 64: 6.). 

Eu acredito que o escritor está falando de paz e de justiça 

prática. Posicionalmente, em Cristo, os cristãos já estão em paz e já são justos, 

mas praticamente não temos muito a fazer. Porque estamos em paz com Deus, 

devemos ser pacificadores. Porque nós somos considerados justos, devemos 

viver dignamente. Nossa prática deve coincidir com a nossa posição. Caso 



contrário, o incrédulo vai ficar para trás e perguntar: "Por que você não pratica 

o que prega? Se você não viver como Cristo diz para viver, por que eu deveria 

aceitá-Lo como meu Senhor e Salvador?" (Cf. 1 João 2: 6). 

Prosseguindo paz principalmente refere-se a amar os homens, e perseguindo a 

justiça principalmente para amar a Deus. Se amamos os homens, estaremos em 

paz com eles e, se amamos a Deus vamos viver dignamente. 

Homens Loving 

A paz é uma via de mão dupla. Não é possível para duas pessoas, ou duas 

nações, para viver em paz uns com os outros, se um deles é persistentemente 

beligerante. Jesus foi pacífica em direção a todos os homens, mas nem todos os 

homens foram pacíficas em direção a Ele. Paulo esclarece o princípio. "Se 

possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens" (Rom. 

12:18). Nós somos apenas responsáveis por nosso lado do processo de paz, mas 

não podemos usar de outro beligerância como uma desculpa para responder na 

mesma moeda.Temos a obrigação de viver em paz, ou não aqueles que nos 

rodeiam nos tratar pacificamente. Se eles não viver em paz, que é o seu 

problema; nunca é nossa desculpa. 

Uma vez eu testemunhei um drama interessante na rua. Um homem que conduz 

à frente de mim, aparentemente, tinha acabado de pegar um carro novo. Ele 

ainda tinha licença do revendedor sobre ele. Outro motorista, ansioso para 

passar por ele, deu a volta à direita, que funciona através de uma enorme poça 

de lama como ele fez. O novo carro foi uma bagunça. Um terceiro homem, 

provavelmente um amigo que tinha tomado o primeiro homem ao 

concessionário automóvel, estava em outro carro. Os dois deles forçou o 

homem impaciente off para o acostamento e bloqueou-o entrar. Eles, então, 

começou a derramar refrigerante em todo o veículo infrator. Não foi uma 

manifestação em paz. 

Em outra ocasião, eu inadvertidamente cortar um outro motorista. Ele parou ao 

meu lado no semáforo seguinte e começou a praguejar profusamente. Quando 

ele terminou, eu me inclinei para fora da janela, admitiu que estava errado e 

pedi-lhe que me perdoe. Essa foi, obviamente, muito longe da resposta que ele 

esperava, e ele rugiu fora num acesso de raiva. Mas um esforço foi feito para a 

paz. Na medida em que eu pudesse, eu tentei fazer a paz (ver Tiago 3: 13-18). 

Amar a Deus 

A santificação tem a ver com o nosso Deus amoroso. Ela fala da obediente, a 

vida pura, santa vivemos separados para a glória de Deus, por causa desse 

amor. Quando amamos, vamos querer ser como Ele, e quando estamos 



semelhantes a Ele, os outros vão vê-Lo em nós e ser atraída por ele. O amor 

para com os homens e de amor para com Deus são inseparáveis. 

A parte mais difícil do verso de interpretar é , sem a qual ninguém verá o 

Senhor. Eu acredito que a referência é para os incrédulos que ver e observar a 

nossa busca da paz e da santidade, sem a qual não seria ele desenhados para 

aceitar a Cristo se. A passagem não ler, "sem a qualvocê não verá o Senhor ", 

mas sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outras palavras, quando os 

incrédulos ver paz e santidade de um cristão, eles são atraídos para o 

Senhor. Jesus disse: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se 

tiverdes amor uns aos outros" (João 13:35). E Ele orou ao Pai que "todos sejam 

um, como Tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles ele em nós, para 

que o mundo creia que tu me enviaste" (Jo 17:21). O nosso amor um pelo outro 

é um testemunho ao Pai e ao Filho. É um meio de atrair as pessoas para Cristo, 

para além do qual ninguém verá o Senhor. À medida que a corrida, deixando 

um caminho reto, mostrando o amor aos homens pelo restabelecimento da paz, 

e mostrar o amor a Deus pela santidade, as pessoas vão ver o Senhor. 

Paulo agonizado com alguns dos imaturos cristãos na Galácia, a quem ele 

escreveu: "Meus filhos, por quem sofro novamente em trabalho de parto, até 

ser Cristo formado em vós" (Gl. 4:19). Era a sua oração do coração que, acima 

de tudo, eles crescem em Cristo. Semelhança de Cristo é o nosso maior 

testemunho possível para o mundo. 

Vigilância 

Veja por que ninguém vem prive da graça de Deus; que nenhuma 

raiz de amargura, brotando causas problemas, e por ela muitos se 

contaminaram. (12:15) 

Veja-lhe traduz uma palavra grega ( episkopeō ), que está intimamente 

relacionada com epískopos (um supervisor, ou bispo, e sinônimo de mais 

velho). Devemos ter a supervisão de um ao outro, ajudando um ao outro crescer 

em santidade e semelhança de Cristo. Nós também estamos a olhar para fora, 

supervisionar, aqueles em nosso meio, principalmente dentro da igreja, que não 

pode ele crentes. Não devemos julgar, mas para ser sensível e preocupado com 

oportunidades para apresentá-los com as reivindicações de Jesus Cristo. E uma 

vez que esta carta fala com tanta frequência a tais pessoas, no conjunto, este é 

um ponto crítico. 

Para evitar que o aquém da Graça de Deus 

O primeiro objectivo da nossa supervisão deveria ele para ganhar os perdidos 

para Cristo. Vem curtas meios para vir tarde demais, para ficar de fora. Se um 

incrédulo morre antes de confiar em Jesus Cristo, ele será perdido para sempre, 



eternamente curta da graça de Deus.Tragicamente, incontáveis milhares de 

pessoas passaram a vida inteira na igreja, mas nunca chegaram a 

salvação. Outras milhares de pessoas vão à igreja por um tempo, visto nenhuma 

evidência de qualquer coisa sobrenatural ou atraente, e virou-se, 

apostatou. Somos exortados a ver a ele , para estar à procura, que, na medida 

em que somos capazes de influenciá-los, ninguém em torno de nós vive sob a 

ilusão de ser um cristão, quando ele não é, ou que ninguém está exposto ao 

evangelho e se afasta dele (cf. 7 Matt:. 21-23; 1 João 2:19). 

Somos tentados a segurar a assistir àqueles que professam ser cristãos, mas que 

nós temos razão para acreditar que não o são. Temos medo de ofendê-los. No 

entanto, quanto maior ofensa é para suas almas eternas se não conseguirmos 

apresentar Cristo? Somos exortados, ordenou , para fazer todos os esforços 

para fazer com que ninguém vem prive da graça de Deus . 

Para Prevenir Amargura 

O segundo propósito para a vigilância é para evitar amargura. Moisés advertiu 

os israelitas no deserto que não deve haver entre eles "um homem ou uma 

mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se afasta a partir de hoje 

o SENHOR nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não 

haverá entre vós uma raiz a dar frutos e absinto venenosa. E será que quando 

ouve as palavras desta maldição, que ele vai se vangloriar, dizendo: "Eu tenho 

a paz que eu ande na teimosia do meu coração, a fim de destruir a terra regada 

com a seca "(Deut. 29: 18-19).". fruta venenosa "também carrega a idéia de 

amargo A raiz de amargura, refere-se a uma pessoa que está superficialmente 

identificado com o povo de Deus, e quem cai de volta ao paganismo Mas. ele 

não é um apóstata comum. Ele é arrogante e desafiador, quanto às coisas de 

Deus. Ele manuseia o nariz para o Senhor. A resposta de Deus a tal 

incredulidade prepotente é dura e final. "O SENHOR jamais se ele está disposto 

a perdoá-lo, mas sim o ira do SENHOR , eo seu zelo vai queimar contra esse 

homem, e toda maldição que está escrita neste livro pousará sobre ele, 

eo SENHOR lhe apagará o nome de debaixo do céu "(v. 20). 

Um objetivo importante da vigilância é estar em guarda contra esses apóstatas, 

para não causar problemas, e por ela muitos se contaminem. Alguns 

apóstatas simplesmente cair fora da igreja e nunca são ouvidos 

novamente. Uma pessoa na raiz de amargura, no entanto, é uma influência 

corruptora, uma grave contaminação no Corpo. Ele permanece em ou perto da 

comunhão da igreja e se espalha maldade, dúvida e corrupção em geral. Ele não 

se contenta em apostatar por ele mesmo. 

Para Prevenir Raso Egoísmo 

Que haja nenhuma pessoa imoral ou profano como Esaú, que 

vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de 



comida. Para você saber que, mesmo depois, quando ele herdar a 

bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, 
ainda que o buscou para ele com lágrimas. (12: 16-17) 

Talvez a pessoa mais triste e sem Deus nas Escrituras fora de Judas é Esau. Na 

superfície, os seus atos contra Deus não parecem tão maus como os de muitos 

pagãos brutais e cruéis. Mas a Bíblia condena fortemente. Eles tiveram grande 

luz. Eles tinham todas as oportunidades possíveis, tanto quanto qualquer pessoa 

em seus tempos, de conhecer e seguir a Deus. Eles sabiam que a Sua palavra, 

tinha ouvido Suas promessas, tinha visto seus milagres, e teve tinha comunhão 

com o Seu povo; Ainda com determinada obstinação eles viraram as costas a 

Deus e as coisas de Deus. 

Esaú não só era imoral , mas era ateu . Ele não tinha a ética ou a fé, sem 

escrúpulos ou reverência. Ele não tinha nenhuma relação para o bem, o 

verdadeiro, o divino. Ele estava totalmente mundana, totalmente secular, 

totalmente profano. Os cristãos devem estar vigilantes para que não há pessoas, 

como Esaú contaminar o Corpo de Cristo. Veja a ele ... para que não haja 

pessoa imoral ou profano como Esaú. 

Jacó, irmão de Esaú, não era um modelo de ética ou integridade, mas ele 

realmente valorizado as coisas de Deus. A primogenitura era preciosa para ele, 

embora ele tentou consegui-lo por meios ilícitos. Ele basicamente confiou em 

Deus e confiou em Deus; seu irmão desconsiderou Deus e confiava apenas em 

si mesmo. 

Quando Esaú finalmente acordou em certa medida, e percebi que ele havia 

abandonado, ele fez uma tímida tentativa de recuperá-lo. Só porque ele 

procurou por ele com lágrimas não indica sinceridade ou verdadeiro 

remorso. Ele não achou lugar de arrependimento . Ele se arrepende 

amargamente, mas ele não se arrependeu. Ele egoisticamente queria as bênçãos 

de Deus, mas ele não queria que Deus. Ele tinha plena apostatou, e foi para 

sempre fora do alcance da graça de Deus. Ele passou a "pecar deliberAdãoente 

depois de receber o conhecimento da verdade", e não há mais permaneceu 

qualquer sacrifício para cobrir seus pecados (Heb. 10:26). 

Temos de estar vigilantes para que não se convertam da verdade, torna-se 

amargo, ou segue o curso de Esaú egoísta, que queria a bênção de Deus 

desesperAdãoente, mas não nos termos de Deus (cf. Mc 10: 17-22). 

 

 



 

36. Monte Sinai e o Monte Sião (Hebreus 

12: 18-29) 

Para você não ter chegado a uma montanha que pode ele tocou e 

um fogo ardente, e à escuridão e melancolia e turbilhão, e à 

explosão de uma trombeta e ao som de palavras que som era tal 

que aqueles que ouviram implorou que nenhuma outra palavra 

deve ser falado com eles. Por que não podiam suportar o 

comando: "Se até um animal tocar o monte, será apedrejado." E 

tão terrível era a visão, que Moisés disse: "Estou cheio de temor 

e tremor." Mas você veio ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, 

à Jerusalém celestial, a miríades de anjos, para a assembléia 

geral e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, ea 

Deus, o Juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e 

Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, 

que fala melhor do que o sangue de Abel. Veja por que você não 

negamos o que está falando. Pois, se não escaparam aqueles 

quando rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos 

escaparemos que se afastar Dele que adverte do céu. E sua voz 

abalou a terra, mas agora Ele prometeu, dizendo: "Ainda uma vez 

hei de abalar não só a terra, mas também o céu." E esta expressão, 

"No entanto, mais uma vez," denota a mudança das coisas que 

podem ser móveis, como coisas criadas, a fim de que as coisas que 

não podem ser abaladas permaneçam. Portanto, uma vez que 

recebemos um reino que não pode ser abalado, retenhamos a 

graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com 

reverência e temor; porque o nosso Deus é um fogo 
consumidor. (12: 18-29) 

Além das pressões de negligência, falta de fé, tradição, e impaciência, que 

mantinham muitos judeus da confiando plenamente em Cristo, foi a pressão do 

medo. Eles estavam com medo de perseguição-crítica, ridículo, perdas 

econômicas, prisão e, talvez, até mesmo o martírio (ver Heb. 10: 32-39). Alguns 

já tinha conseguido um gosto de perseguição só de estar associada com a 

igreja. Todos eles poderiam ver em primeira mão o sofrimento que muitos 

crentes verdadeiros e fiéis foram passando. Era evidente que sendo piamente 

em uma sociedade sem Deus era caro. 

Esta passagem dá um aviso de algo muito mais atemorizante do que qualquer 

perseguição humana pode infligir-julgamento de Deus. Todo homem será 

julgado em uma das duas bases. Ele quer que ele julgados pela lei ou pela graça, 

por suas próprias obras, ou por obra de Cristo, pelas disposições do Sinai ou 

pelas disposições do Sião. Deus tem dois conjuntos de livros. Num conjunto 

são registrados os nomes daqueles que rejeitaram a Deus, na outra os nomes 



daqueles que aceitaram a Ele através do Seu Filho, Jesus Cristo (Apocalipse 

20:12). Os salvos estão no livro da vida, às vezes chamado livro da vida do 

Cordeiro (Apocalipse 13: 8). Aqueles cujos nomes estão neste livro será julgado 

pelo que Cristo fez em seu nome. Porque eles têm confiado Ele com fé, eles 

serão medidos e julgados por sua justiça, em vez do seu próprio.Aqueles que 

não confiava Nele serão medidos e julgados por sua própria justiça, que não 

tem mais valor diante de Deus do que um "trapo da imundícia" (Isaías 64: 6.). 

O medo das pessoas a ponto de aceitar a Cristo não deve ser de perseguição que 

pode receber por acreditar nele, mas o julgamento eles vão inevitavelmente 

receber para rejeitá-Lo. Seu medo que ele não deveria de vir para Monte Sião, 

mas de volta ao Monte Sinai. O contraste é vívida. 

Monte Sinai-O temor da O Lei 

Para você não ter chegado a uma montanha que pode ser tocado 

e um fogo ardente, e à escuridão e melancolia e turbilhão, e à 

explosão de uma trombeta e ao som de palavras que som era tal 

que aqueles que ouviram implorou que nenhuma outra palavra 

que ele deve falar com eles. Por que não podiam suportar o 

comando: "Se até um animal tocar o monte, será apedrejado." E 

tão terrível era a visão, que Moisés disse: "Estou cheio de temor 
e tremor." (12: 18-21) 

A antiga aliança foi associado com o Monte Sinai, porque é onde Deus falou a 

Moisés, quando esse convênio foi instituído. Foi um pacto da lei, e foi também 

um pacto de julgamento e do medo. Ele disse: "Faça isso, ou não faça isso, ou 

você vai ser julgado." Em alguns casos, disse: "Não faça isso, ou você vai 

morrer." Esse não é o lugar para o qual a Nova Aliança nos traz. Para aquela 

montanha que você não veio . 

Como Deus estava preparando para estabelecer esse convênio, as pessoas eram 

proibidas tanto a ponto de pôr o pé na montanha, sob pena de morte. Pode ser 

tocado não se refere a permissão, mas possibilidade. Ou seja, Sinai era uma 

montanha física e, portanto, era capaz de ser tocado, visto e seguiu em frente. A 

montanha terrena simbolizava a earthliness desse pacto, em contraste com a 

Jerusalém celestial (v. 22). A Antiga Aliança foi o convênio fundacional, a 

aliança do jardim de infância, que deu os rudimentos, os princípios elementares 

da natureza de Deus, vontade e padrões. Por conseguinte, foi dado e deveria ser 

obedecido em mais físico, tangível, pitoresco, e as formas simbólicas. 

Êxodo 19 descreve os requisitos e restrições que Deus deu, em preparação para 

Sua dar a lei. As pessoas eram a consagrar-se, lavando as roupas (v. 10) e 

abstendo-se de relações sexuais (v. 15) e foram proibidos permissão para tocar 

até a borda da montanha (12 v.). Deus estava tão preocupado que nenhuma das 

pessoas quebrar as restrições que Ele enviou Moisés de volta para baixo da 



montanha para dar-lhes uma advertência final (21-22 vv.). Deus iria demonstrar 

a Sua santidade incrível, e nenhum pecador contaminado pode chegar perto e 

testemunhar a Sua santidade e viver. Era para ser um dia único na história da 

humanidade. A demonstração de poder foi através dos meios físicos de trovões, 

relâmpagos, nuvens espessas, sons de trompete altos, fogo, fumaça, e tremor 

violento da terra (16-18 vv.). O objetivo principal de todos esses sinais era 

convencer as pessoas do unapproachableness absoluta de Deus. O homem 

pecador não podia chegar perto dele e viver. 

Compreensivelmente, as pessoas ficaram aterrorizados; eles foram tomados de 

medo. "Eles tremeu e ficou à distância", e implorou a Moisés, "não fale Deus 

conosco, para que não morramos" (20: 18-19). Com isso, Moisés assegurou-

lhes que eles não tinham razão de ser aterrorizada, a menos que eles 

desobedeceram. "Não tenha medo, porque Deus veio para vos provar, e para 

que o temor a Ele pode permanecer com você, para que você não pode pecar" 

(v 20).. Em outras palavras, se eles tivessem o medo próprio de Deus, honrando 

a Sua santidade e obediência à Sua lei, eles não tinham razão para temer a sua 

ira. Deus quis que seu povo tem um temor reverencial a Ele ", de modo que 

[eles] não pequeis." 

O Deus do Sinai é verdadeiramente um Deus para ser temido, um Deus de 

julgamento e de punição. Sinai, em representação da Antiga Aliança, era uma 

montanha de medo e de julgamento. O escritor de Hebreus está dizendo a seus 

leitores: "Se você voltar ao judaísmo, você está indo de volta para um pacto da 

lei, o medo, julgamento e morte." Paulo descreveu-o como "o ministério da 

morte, gravado com letras em pedras" (2 Cor. 3: 7). 

Para ficar ao pé do Sinai, mesmo sem tocá-lo, é estar sob julgamento e 

condenação. Exige e pune. Uma vez que nenhum homem em si mesmo pode 

cumprir suas exigências, nenhum homem em si mesmo, pode escapar de sua 

punição. No Sinai, o homem pecador e imperdoável está diante de um 

infinitamente santo e perfeitamente justo Deus. Guilty, vil e indigno de perdão, 

ele não tem nada a esperar da do Sinai, mas Deus condenação. Os símbolos do 

Sinai são trevas, fogo, tremendo, e trombetas do juízo. Para um pecador 

perdoado, "É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo" (Heb. 10:31). Há 

uma boa razão para temer ao pé do Sinai. 

Deus deu a Israel o pacto da lei no meio do deserto, longe de todas as distrações, 

todas as interferências, e todos os esconderijos. Eles não tinham nada para 

focar, mas a Deus, e ao fazê-lo tornou-se terrivelmente conscientes de sua 

própria pecaminosidade. A primeira coisa que leva uma pessoa ao 

arrependimento e à dependência de Deus para a libertação é a consciência de 

sua pecaminosidade. Além de ver o seu pecado, a pessoa não tem motivos para 

buscar a salvação. Só vendo o nosso pecado pode nos fazer ver a nossa 

necessidade de salvação do pecado e do julgamento que ela traz. Este foi o 



objetivo do Sinai, para trazer as pessoas cara a cara com o seu próprio pecado, 

sem lugar para se esconder. 

A lei é grande espelho de Deus. Quando olhamos para ele, nós nos vemos como 

realmente somos imensamente-alcançar o padrão de justiça de Deus. Não há 

um único mandamento que temos mantido perfeitamente ou pode manter 

perfeitamente, em qualquer ato ou atitude. A lei não faz exceções e nenhuma 

provisão para menos de perfeita obediência. A lei nos oprime, nos 

mata. Nenhum pecador pode suportar Sinai. Todo pecador que fica no sopé do 

Sinai está paralisado de medo. Tão terrível era a visão, que Moisés disse: 

"Estou cheio de temor e tremor." Mesmo Moisés, a quem Deus havia falado 

através da sarça ardente e por meio de quem Ele havia desafiado Faraó, não 

poderia estar no Sinai destemido. 

Por muitos anos, o apóstolo Paulo tinha sido aluno da lei. Ele sabia que o Antigo 

Testamento como alguns homens de sua época sabia-o. No entanto, até que 

Jesus confrontou-o no caminho de Damasco, ele nunca havia confrontado a lei 

de Moisés. Ele havia estudado, memorizado e, provavelmente, a ensinou. Mas 

ele nunca tinha enfrentado ele. Ele nunca olhou diretamente para ela, para ver 

a si mesmo. Ele tinha pensado que ele estava vivo. Na verdade, ele tinha 

pensado que ele estava vivo por causa de sua obediência à lei. Mas em ver Jesus 

Cristo, ele também viu a lei e se refletido no espelho da lei. Consequentemente, 

"Quando veio o mandamento, o pecado tornou-se vivo, e eu morri; e este 

mandamento, que era de resultar em vida, provou resultar em morte por mim, 

para o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento me enganou, e por ele me 

matou "(Rom. 7: 9-11). Embora tivesse sido ativo no judaísmo toda a sua vida 

e era um estudioso do Antigo Testamento, ele nunca antes tinha-se ao pé do 

Sinai. Ele tinha os olhos, mas não tinha visto, e tinha ouvidos, mas não tinha 

ouvido falar (Jer. 5:21). Ele não tinha entendido a declaração clara e inequívoca 

de Deuteronômio 27:26. Mas em Cristo veio para compreendê-lo, e ele cita a 

alguns Gálatas que estavam começando a cair de volta para o judaísmo: "Pois 

todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição; porque está 

escrito: Maldito todo aquele que não cumprir todas as coisas escritas no livro 

da lei, para realizá-las "(Gal. 3:10). 

Monte Sião-a graça do Evangelho 

Mas você veio ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à 

Jerusalém celestial, a miríades de anjos, para a assembléia geral 

e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, ea Deus, 

o Juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e Jesus, 

o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que 
fala melhor do que o sangue de Abel. (12: 22-24) 

A montanha da Nova Aliança é o Monte Sião , representando a Jerusalém 

celeste . O oposto do Sinai, não é palpável, mas é acessível. Sinai simboliza lei 



e Sião simboliza a graça. Nenhum homem pode ser salvo pela lei, mas qualquer 

homem pode ser salvo pela graça. A lei nos confronta com mandamentos, 

julgamento e condenação. Graça apresenta-nos o perdão, expiação e salvação. 

Desde que Davi tinha conquistado os jebuseus e tinha colocado a arca no Monte 

Sião, esta montanha tinha sido considerado a morada terrena especial de 

Deus. "Porque o SENHOR . escolheu a Sião; desejou-a para sua habitação, 

'Este é o meu lugar de repouso para sempre; aqui habitarei, pois o tenho 

desejado' "(Sl 132: 13-14.). Quando Salomão movido a arca para o Templo, que 

foi construído na vizinha Mt. Moriah, o nome de Sião foi estendido para incluir 

nessa área também. Em pouco tempo, Sião se tornou sinônimo de Jerusalém, e 

Jerusalém foi, portanto, a cidade de Deus e do local de sacrifícios. Isaías, que 

falou muitas vezes e espero que de Sião, diz que Deus vai "dar a salvação em 

Sião" (46:13). 

Considerando Sinai estava proibindo e aterrorizante, Sião é convidativo e 

gracioso Sinai está fechado a todos, porque ninguém é capaz de agradar a Deus 

por termos perfeito cumprimento da lei do Sinai. Sião é aberto a todos, porque 

Jesus Cristo cumpriu esses termos e vai ficar no lugar de qualquer um que venha 

a Deus através Dele. Sião simboliza o Deus acessível. 

Sinai estava coberto por nuvens e escuridão; Sião é a cidade da luz. "Out da 

Sião, a perfeição da beleza, Deus resplandeceu" (Sl. 50: 2). Sinai está para 

julgamento e da morte; Sião para o perdão e vida ", porque ali 

o SENHOR ordena a bênção da vida para sempre "(Sl. 133: 3). 

Os judeus, a quem Hebreus está falando neste momento são claramente os 

crentes, para que lhes é dito, você veio ao Monte Sião . Eles já estavam na 

montanha da graça de Deus, já na cidade do Deus vivo, a Jerusalém 

celeste . Como cristãos, nós já somos cidadãos do céu, onde agora habitam 

espiritualmente (Fil. 3:20). 

Nos próximos ao Monte Sião, isto é, ao tornar-se um cristão-chegamos a sete 

outras bênçãos: a cidade celestial; da assembleia geral; a igreja do 

primeiro-nascido; Deus, o juiz de todos; os espíritos dos justos 

aperfeiçoados; para Jesus; e ao sangue da aspersão . 

A Cidade Celestial 

A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, é o próprio céu. Vir a Cristo está 

vindo para o céu, a única maneira de chegar ao céu. Quando chegamos ao 

Monte Sião, chegamos pela graça à cidade Abraão olhou para, "a cidade que 

tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus" (Heb. 11:10). A 

partir do momento da salvação, o céu é o nosso lar-espiritual onde nosso Pai 

Celestial e nosso Salvador são, e onde o resto da nossa família espiritual. É aí 



que está o nosso tesouro, a nossa herança é, a nossa esperança é. Tudo o que 

temos de qualquer valor está lá e tudo o que devemos querer está lá. 

Até que o Senhor nos leva lá para estar com Ele mesmo, porém, não podemos 

desfrutar de sua cidadania plena. Por agora, estamos embaixadores na 

terra. Como embaixadores temos plena cidadania em nosso país, mas estamos 

longe dele por um tempo e não pode desfrutar de suas bênçãos. No entretanto, 

devemos ser fiéis emissários de nosso Salvador e nosso Pai celestial, refletindo 

sua natureza diante de um mundo que não os conheço. E Paulo nos encoraja a 

não perdermos a nossa perspectiva do valor incomparável da nossa herança 

celestial (Rom. 8: 17-18). 

E como o autor de Hebreus, Paulo usa Sinai e Jerusalém como figuras do Antigo 

e do Novo Pacto e, conseqüentemente, dos antigos e novos relacionamentos 

com Deus que eles representam. "Ora, esta Agar é o monte Sinai na Arábia e 

corresponde à Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém 

de cima é livre;. Ela é nossa mãe .... Portanto, irmãos, não somos filhos de uma 

escrava, mas da livre "(Gal. 4: 25-26, 31). Sinai é a montanha de 

escravidão. Sião, a Jerusalém celeste, é a montanha de liberdade. 

A Assembleia Geral 

Eu acredito que a assembleia geral ( panēguris ", um encontro para um festival 

público") refere-se às miríades de anjos, e não para a igreja do 

primogênito . A tradução poderia ser: "Mas você veio ... uma multidão 

incontável de anjos em reunião festiva." Quando chegamos em Jesus Cristo ao 

Monte Sião, chegamos a um grande encontro de anjos comemoram, a quem se 

juntam em louvando a Deus. Daniel nos dá uma idéia de quantos anjos que se 

irão juntar no céu: "Milhares e milhares de pessoas foram assistir a Ele, e 

miríades de miríades estavam diante dele" (Dan 7:10; cf. Ap 5:11.). 

Inúmeras anjos também estavam presentes no Sinai, como mediadores da 

aliança mosaica (Gal. 3:19), o pacto da lei e julgamento. Mas os homens não 

poderiam se juntar a eles lá. Como o Deus que serviu, no Sinai eram 

inacessível. Os anjos não estavam comemorando no Sinai;eles estavam 

soprando as trombetas do juízo. 

Ao contrário do que algumas igrejas ensinam, não estamos a adorar anjos. Nós 

se juntar a eles na adoração a Deus, e somente Deus. "Que ninguém manter 

fraudar você de seu prêmio", Paulo adverte: "por deliciando-se com auto-

humilhação e da adoração dos anjos" (Col. 2:18).Durante a sua visão em 

Patmos, João já foi tão impressionado que ele caiu aos pés de um anjo e teria 

adorado. Mas o anjo proibi-lo, dizendo: "Não faça isso, eu sou um companheiro 

servo de vocês e vossos irmãos, que têm o testemunho de Jesus; adora a Deus" 



(Apocalipse 19:10).No céu, não vamos adorar anjos, mas vai 

adorar com anjos. Vamos juntar a eles na celebração e louvor de Deus eterno. 

A Igreja do Primeiro-Born 

A igreja do primeiro-nascido, que estão inscritos nos céus é o Corpo de 

Cristo. O primeiro-nascido são os que recebem a herança. Como crentes, somos 

"herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo", que é "o primogênito entre 

muitos irmãos" (Rom. 8:17, 29). 

Jesus nos diz que não devemos regozijar-nos as grandes obras que Deus pode 

fazer através de nós, mas que os nossos "nomes são registrados no céu" (Lucas 

10:20). Nossos nomes estão inscritos nos céus no "livro da vida do Cordeiro" 

(Ap 21:27). 

Deus, o juiz de todos 

Em Monte Sião, podemos entrar em própria presença de Deus, um conceito 

incompreensível para um judeu que conhecia apenas o Deus do Sinai. Mas a 

crucificação de Jesus, "o véu do templo se rasgou em dois" (Lucas 23:45), e da 

forma na presença de Deus para sempre fez aberta para aqueles que confiam no 

trabalho expiatório de que a crucificação. Para entrar na presença de Deus no 

Sinai foi para morrer; a entrar em Sua presença em Sião é viver (cf. Sl 73:25; 

Ap 21: 3.). 

Os espíritos dos justos aperfeiçoados 

Os espíritos dos justos aperfeiçoados são santos do Antigo Testamento, 

aqueles que ficou a olhar para a frente para o perdão, paz e libertação. Quando 

chegamos ao céu, vamos juntar-se Abel, Abraão, Moisés, Davi, e todos os 

outros em uma grande família de Deus (cf. Mat. 08:11). 

Eles tiveram que esperar um longo tempo para a perfeição que recebemos no 

instante em que confiava em Cristo. Na verdade, eles tiveram que esperar por 

nós (Heb. 11:40), no sentido de que eles tiveram que esperar a morte e 

ressurreição de Cristo, antes que pudessem ser glorificado. No céu seremos um 

com eles em Jesus Cristo. Nós não será inferior a Abraão ou Moisés ou Elias, 

porque nós todos serão iguais em justiça, porque a nossa única justiça será a 

justiça de nosso Salvador. 

Jesus 

Supremely chegamos a Jesus, na plenitude de sua beleza e glória como o 

mediador de uma nova aliança . Nosso Senhor é aqui chamado pelo seu nome 

redentor, Jesus, que Ele foi dado porque Ele iria "salvar o seu povo dos seus 

pecados" (Mat. 1:21). Quando chegamos ao Monte Sião, chegamos ao nosso 



Salvador, nosso Redentor, nosso único Mediador junto ao Pai. Primeira João 3: 

2 resume o fim último desta verdade: ". Seremos semelhantes a Ele" 

O sangue aspergido 

Para vir ao cristianismo está para vir ao sangue da aspersão, o sangue 

expiatório, através do qual temos a redenção, "pelo seu sangue, a remissão dos 

pecados, segundo a riqueza da sua graça" (Ef. 1: 7), e pelo qual todos os que 

"antigamente foram longe, foram trazidos para perto" (2:13). 

O sangue aspergido de Jesus ultrapassa de longe o sacrifício de Abel (Heb. 11: 

4) e fala melhor do que o sangue de Abel. O sacrifício de Abel foi aceitável a 

Deus porque foi feita com fé, mas não tinha expiatório poder, nem mesmo para 

Abel, muito menos para qualquer outra pessoa. O sangue de Jesus, no entanto, 

foi suficiente para limpar os pecados de todos os homens de todos os tempos, 

fazer as pazes com Deus para que confia em que o sacrifício de sangue (Col. 

1:20). 

Respondendo ao Evangelho 

Veja por que você não negamos o que está falando. Pois, se não 

escaparam aqueles quando rejeitaram o que na terra os advertia, 

muito menos escaparemos que se afastar Dele que adverte do céu 

e sua voz abalou a terra, mas agora Ele prometeu, dizendo: "No 

entanto, mais uma vez Vou abalar não só a terra, mas também o 

céu. " E esta expressão, "No entanto, mais uma vez," denota a 

mudança das coisas que pode ele móveis, como coisas criadas, a 

fim de que as coisas que ele não pode imóveis 

permaneçam.Portanto, uma vez que recebemos um reino que não 

pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus 

de modo agradável, com reverência e temor; porque o nosso Deus 
é um fogo consumidor. (12: 25-29) 

Depois de dar os contrastes entre o Monte Sinai e Monte Sião, o escritor diz, 

com efeito, "Aqui está o que você deve fazer. Você não deve ignorar a Ele que 

está falando. " "Deus, depois de Ele falou há muito tempo para os pais, pelos 

profetas em muitas vezes e de muitas maneiras, nestes últimos dias falou-nos 

no seu Filho" (Heb. 1: 1-2). Se os homens foram responsabilizados por dar 

atenção a Deus quando Ele advertiu-os na terra, do Monte Sinai, quanto mais 

eles vão ser responsabilizados agora que Ele adverte do céu , de Monte Sião? 

Os israelitas incrédulos que ignoraram Deus no Sinai não entrar na Terra 

Prometida, terrena e não crentes de hoje, judeu ou gentio, que ignoram a Deus 

quando Ele fala através de Seu Filho de Monte Sião não vai entrar na terra 

prometida celeste. Se Deus fala do Sinai ou de Sião, nenhum homem que se 

recusa a Ele vai escapar do julgamento. 



As bênçãos de receber o segundo pacto são incomensuravelmente maior do que 

aqueles para receber o primeiro. E as consequências da recusa do segundo 

também são incomensuravelmente maior. "Qualquer um que tenha anulado a 

Lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três 

testemunhas. Como castigo mais severo que você acha que ele será julgado 

merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue de a 

aliança com o qual foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? " (Heb. 

10: 28-29). 

No Sinai, Deus abalou a terra. De Sião Ele também vai abalar os céus, o 

universo inteiro. Se os descrentes não escapou quando a terra tremeu, quanto 

menos eles vão escapar quando o céu ea terra estão abalados? O escritor cita o 

que o Senhor tinha predito por meio de Ageu: "Uma vez mais, em pouco tempo, 

eu estou indo para agitar os céus ea terra, o mar e também a terra seca" (Ag. 2: 

6; cf. Isa. 13:13). O sol se tornará preto, a lua vai tornar-se como sangue, as 

estrelas cairão para a terra, o céu vai se separaram como um pergaminho, e 

todos os montes e ilhas serão movidos do seu lugar (Apocalipse 6: 12-14). 

Comentando sobre a passagem Ageu, Hebreus 0:27 explica que a 

expressão, "No entanto, mais uma vez," denota a mudança das coisas que 

pode ele móveis, como coisas criadas, a fim de que as coisas que ele não 

pode imóveis permaneçam. Tudo físicos ( aquelas coisas que ele pode 

abalados ) serão destruídos. Apenas as coisas eternas permanecerá. 

Pedro nos diz que, naquela época, que "virá como um ladrão, ... os céus passarão 

com grande estrondo, e os elementos serão destruídos com o calor intenso, ea 

terra e as obras serão queimadas" e " os céus serão destruídos por incineração, 

e os elementos se desfarão intenso! " (2 Pe. 3:10, 12). Isto constituirá a 

"agitação" das coisas que pode ser abalado, a destruição total do universo 

físico, a ira de Deus. 

Mas algumas coisas são inabaláveis, e estes irão permanecer. Deus tem 

preparado "um novo céu e uma nova terra", que incluirá "a cidade santa, a nova 

Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, feito pronta como uma esposa 

ataviada para seu marido "(Ap 21: 1-2). Este é o reino que recebemos . É um 

reino que não pode ser abalado . Ele é eterno, imutável, imóvel. Nós nunca 

serão tomadas a partir dele, e isso nunca vai ser tirado de nós. Por esta bênção 

incrível em Cristo, devemos mostrar gratidão, pelo qual podemos oferecer 

a Deus de modo agradável, com reverência e temor . A resposta certa, então, 

é uma vida adorando oferecendo santo serviço ao nosso Deus, digna e 

impressionante. 

O verso final do capítulo 12 é, talvez, a advertência mais severa no livro de 

Hebreus: para o nosso Deus é um fogo consumidor. O escritor está alertando 

novamente, dizendo: "Alguns de vocês vieram para a borda da aceitação plena 



de Cristo Don '. t voltar ao judaísmo agora. Só julgamento espera por você no 

Sinai, e ainda pior julgamento em recusar a oferta de Sião. Não ser consumido 

em feroz fogo de Deus, implacável do juízo. " 

Para viver sob o judaísmo é chegar a Sinai e seu julgamento, em que todos os 

que confiam nas obras da lei, mesmo a lei do próprio Deus, será 

condenado. Para voltar ao judaísmo, depois de ouvir o evangelho, depois de ver 

Sião, traz ainda maior condenação. Os judeus que foram "iluminados" e 

"provaram o dom celestial", e mesmo "foram feitos participantes do Espírito 

Santo" (Heb. 6: 4) não podia simplesmente voltar ao judaísmo. Eles não 

poderiam pegar de onde haviam parado. Se eles se voltaram para trás agora, 

eles estariam sujeitos, não só para o julgamento de Sinai, mas a Sião do bem. 

Para cada homem a escolha é a mesma. Quer sejamos judeus ou gentios, para 

tentar se aproximar de Deus por nossas obras é para vir ao Sinai e ao descobrir 

que nossas obras são insuficientes e não nos pode salvar. Quer sejamos judeus 

ou gentios, a confiar no sangue expiatório de Jesus Cristo é a virão a Sião, onde 

o nosso Sumo Sacerdote celestial mediará para nós e nos trazer para o Pai, e 

onde encontramos a reconciliação, a paz ea vida eterna. E se você tem realmente 

virão a Sião e recebeu todas as suas bênçãos, é inconcebível que você iria querer 

se agarrar ao Sinai de qualquer forma. 

37. O Comportamento cristão: em relação 

aos outros (Hebreus 13: 1-3) 

Deixe que o amor dos irmãos continuar. Não negligencie a 

mostrar hospitalidade, pela presente alguns hospedaram anjos 

sem saber. Lembre-se dos presos, como se na prisão com eles, e 

aqueles que são maltratados, pois vós mesmos também no 
corpo. (13: 1-3) 

Os primeiros onze capítulos de Hebreus não enfatizam comandos específicos 

para os cristãos. Há uma óbvia falta de explicações práticas ou exortações. A 

seção é pura doutrina e é quase totalmente dirigida aos judeus que receberam o 

evangelho, mas precisa ser afirmada na superioridade da Nova Aliança. 

As exortações no capítulo 12 que se aplicam aos cristãos são gerais, 

incentivando-os a correr a corrida da fé, com paciência e seguir a paz e 

santidade. As exortações práticas específicas para os cristãos estão no capítulo 

13. Isso se encaixa no padrão de ensino do Novo Testamento, que é sempre a 

doutrina e, em seguida, dever, posição e, em seguida, prática. Capítulo 13 não 

é uma reflexão tardia, mas é parte integrante da mensagem do livro. A 

verdadeira fé exige verdadeira vida. 



Quando Plínio, o Jovem informou sobre os cristãos ao imperador romano 

Trajano, no primeiro século, ele escreveu: "Eles se ligam-se por um juramento 

não a qualquer fim criminal, mas para evitar furto ou roubo ou adultério, nunca 

para quebrar sua palavra ou repudiar um depósito quando chamado a restituí-

la. " Embora ele estava procurando uma acusação contra eles, ele foi forçado a 

caracterizá-los como um povo que não cometeram crimes e que pagou suas 

dívidas. 

Os primeiros cristãos eram uma repreensão para o pagão e sociedades imorais 

em que viviam, e essas sociedades frequentemente procurado para condená-

los. Mas quanto mais eles examinaram a vida dos crentes, mais ele tornou-se 

óbvio que os cristãos viveu até os altos padrões morais da sua doutrina. 

Pedro pode ter tido esse tipo de crítica em mente quando escreveu: "Porque esta 

é a vontade de Deus que, fazendo direito você pode emudecer a ignorância dos 

homens insensatos" (1 Pe. 2:15). Paulo escreveu palavras semelhantes a Tito, 

aconselhando-o: "Em todas as coisas mostram-se a ser um exemplo de boas 

ações, com pureza na doutrina, digno, som na fala que é irrepreensível, para que 

o adversário pode ele envergonhado, não ter nada de ruim a dizer sobre nós 

"(Tito 2: 7-8). 

Hebreus 13 dá alguns dos ética prática essenciais da vida cristã que ajudam a 

retratar o verdadeiro evangelho para o mundo, que incentivem os homens a 

confiar em Cristo, e que trazer glória a Deus. 

O filósofo Bertrand Russell escreveu um famoso ensaio intitulado "Por que não 

sou cristão." Neste e em outros ensaios sobre o mesmo tema geral, ele 

apresentou o que ele acreditava serem argumentos irrefutáveis para rejeitar o 

cristianismo. Ele se concentrou principalmente na vida dos cristãos que tinha 

conhecido ou ouvido de quem viveu muito menos do que uma vida 

exemplar. Ele escreveu: "Eu acho que há muitos bons pontos em que concordo 

com Cristo muito mais do que muitos cristãos professos. Eu não sei o que eu 

posso ir até o fim com ele, mas eu poderia ir com ele muito mais longe do que 

a maioria cristãos professos pode. Eu não professam a cumpri-las (ou seja 

normas, de Cristo) a mim mesmo, mas depois de tudo, não é bem a mesma coisa 

que para um cristão, não é? " Ele continua a dizer: "Não é a idéia de que 

devemos tudo o que ele mau, se não se apegam à religião cristã. Parece-me que 

as pessoas que se apegaram a ela foram, na maioria das vezes, extremamente 

perverso . Os espanhóis, por exemplo, no México e no Peru, usado para batizar 

crianças dos índios, e imediatamente correr os seus miolos, por esse meio, 

assegurando-lhes um lugar no céu. " Com muitos outros exemplos, ele 

argumentou contra o cristianismo e da Bíblia. 

O fato de que Russell escolheu apenas exemplos que apoiaram suas noções 

preconcebidas e era culpado de racionalizar muitos de seus pontos não diminui 



o impacto de algumas das suas declarações. Infelizmente, ao longo da história 

da igreja, a média, prejudicado, e uma vida imoral de cristãos professos deram 

ao mundo uma desculpa para não ser atraídos para as reivindicações de 

Cristo. O fato de que os críticos costumam escolher os piores exemplos cabe-

nos a todos a mais para viver de acordo com os mais altos padrões para manter 

os maus exemplos a um mínimo. Nós, que somos os verdadeiros cristãos têm 

uma séria responsabilidade de viver impecavelmente para a glória de Deus, para 

que os incrédulos nunca tem uma razão apenas para criticar a maneira como 

vivemos, porque o modo como vivemos é uma reflexão sobre o nosso Senhor. 

Uma vez, quando eu estava visitando uma prisão, eu conheci um prisioneiro 

que foi bastante vocal sobre ele ser um cristão. Quando eu perguntei se ele tinha 

sido convertido na prisão, ele respondeu que não. Então eu perguntei por que 

ele estava na cadeia, pensando que talvez ele tivesse sido condenado por 

defender a sua consciência em um importante princípio cristão. Quando ele me 

disse que ele foi preso por ignorando 30 ou mais bilhetes de estacionamento, eu 

sugerem fortemente que ele não anunciar o fato de que ele era um cristão. Sua 

vida foi um testemunho contra Cristo. 

.. "O mundo", disse Alexander Maclaren, "leva sua noção de Deus acima de 

tudo daqueles que dizem pertencer à família de Deus Eles nos ler muito mais 

do que ler a Bíblia Eles nos vêem, pois eles só ouvir falar de Jesus Cristo. 

" Nosso Senhor ordenou aos seus seguidores: "Brilhe a vossa luz diante dos 

homens de modo que, vendo as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que 

está nos céus" (Mat. 5:16). 

Jesus, é claro, tinha em mente verdadeiras boas obras, a pretensão não 

hipócrita. Em uma conferência onde o famoso evangelista DL Moody estava 

presente, alguns dos jovens mais zelosos decidiu passar a noite em oração. Na 

manhã seguinte, um dos rapazes disse a Moody: "Acabamos de vir de um 

maravilhoso encontro de oração durante toda a noite. Veja como nossos rostos 

brilhar!" O evangelista respondeu: "Moisés não sabia que seu rosto 

resplandecia." As boas obras que são auto-consciente e hipócrita não são 

difíceis de detectar. Eles não impressionar a Deus ou incrédulos. 

Ética tem a ver com padrões de conduta (comportamento) ou julgamento 

moral. Não pode haver ética sem doutrina. A doutrina é a base sobre a qual 

qualquer ética prática deve ser baseada. Os chamados situação ética não é 

realmente ética em tudo, no sentido de ter um padrão ou padrão de 

comportamento. Quando o que você faz é inteiramente baseado em como você 

se sente e o que você deseja em um dado momento, a própria idéia de uma 

norma ou princípio é um disparate. Não é possível ter qualquer sistema de ética 

sem padrões de certo e errado. Você não pode razoavelmente exigir um certo 

tipo de vida ou moral de uma pessoa sem subjacente, undergirding, e os 

princípios morais universais que determinam essas normas. Caso contrário, 



você não tem ética em tudo, só uma moral free-for-all, que é exatamente o que 

muitas pessoas estão defendendo e exemplificando hoje. 

A idéia de que a doutrina é inútil e divisionista, que tudo o que precisamos para 

viver é o amor, é fantasia e loucura. O próprio amor precisa de um padrão. Sem 

um padrão, a idéia de uma pessoa de amor, muitas vezes, ser diferente do-e 

freqüentemente contraditório-a de outra pessoa. Desejando a mulher de outro 

homem pode parecer amor para a pessoa que está querendo, mas é algo 

completamente diferente para o marido. Tentando jogar fora a doutrina, 

mantendo a ética é como tentar manter sua casa intacta, enquanto tirando a 

fundação. 

A ética cristã não só exigir doutrina certa, mas um relacionamento correto com 

Jesus Cristo. Sem uma poupança de relacionamento com Ele, uma pessoa terá 

nem o desejo sustentado nem a capacidade de viver de acordo com as normas 

do Novo Testamento da moralidade. Cada comando moral no Novo Testamento 

pressupõe a fé em Cristo. Você não pode viver de acordo com os padrões de 

Deus sem Deus. 

Fui uma vez pediu para falar sobre a visão cristã do sexo em uma aula de ética 

em uma universidade estadual. Eu apresentei a minha conversa com as palavras 

a este efeito: "Eu não espero que nenhum de vocês aqui para acreditar no que 

eu digo que eu não acho que você tem a capacidade, quer entender ou aceitar a 

visão cristã do sexo Será totalmente estranho.. para você, porque você não pode 

compreender ou aceitá-la sem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. 

" Então, antes de apresentar os fundamentos dos ensinamentos do Novo 

Testamento sobre sexo, eu gasto cerca de meia hora explicando o que um 

relacionamento pessoal com Jesus Cristo significa. 

Os padrões de comportamento cristão estabelecidos em Hebreus 13 pressupõem 

duas realidades básicas: que estas normas são baseadas no fundamento 

doutrinário dos capítulos 1 a 12, e que eles se aplicam a crentes cristãos. 

Amor Sustentada 

Deixe que o amor dos irmãos continuar. (13: 1) 

O padrão moral primário do cristianismo é o amor, eo amor especial exortou 

aqui é o amor de irmãos em Cristo. amor dos irmãos é uma palavra 

( Filadélfia ) no grego e é muitas vezes traduzido como "amor fraterno". É 

composto por duas palavras: raiz phileo (terna afeição) eadelphos (irmão ou 

parente próximo, literalmente, "do mesmo ventre"). 



Amor pelos irmãos 

O amor fraternal pode ter duas aplicações significativas. Em alguns lugares do 

Novo Testamento, judeus incrédulos são chamados de irmãos. Fisicamente, 

todos os judeus são do mesmo ventre, descendentes de Abraão por Sara. Eles 

são o povo escolhido de Deus, com quem ele ainda não está terminado. A 

primeira idéia aqui, então, poderia ser a de continuar a amar irmãos judeus que 

não são cristãos. Judeus cristãos estavam a ser totalmente separado do 

judaísmo, a partir dos rituais, cerimônias, leis e normas da Antiga Aliança. Mas 

eles eram para manter um amor profundo por incrédulos irmãos judeus. Em 

virando as costas para o judaísmo, eram para não virar as costas para irmãos 

judeus. Eles deveriam ter o mesmo amor que fez Paulo escrever: "Porque eu 

poderia desejar que eu anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, 

que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas" (Rm 9.: 3-4). 

O ensino primário, no entanto, é o amor de irmãos em Cristo, nossos irmãos 

espirituais. A advertência de deixar o amor fraternal continuar indica que tal 

amor já existe. O amor fraternal é a saída natural da vida cristã. Ele não pode 

ser gerada, mas pode ser travada, bem como nutridas. Nós, portanto, não nos é 

dito para que isso aconteça, mas para deixá-lo continuar. Quando uma pessoa é 

salva, ele é naturalmente atraído para a comunhão com outros 

crentes. Infelizmente, essa atitude muitas vezes muda, mas fá-lo apenas se o 

amor que nos foi dado a salvação (Rom. 5: 5) é sufocada. 

Amor de outros cristãos é vital para a vida espiritual. "Uma vez que você tem 

em obediência à verdade purificado as vossas almas por um amor sincero aos 

irmãos, fervorosamente ameis uns aos outros com o coração, para você ter 

nascido novamente, não de semente corruptível, mas incorruptível, ou seja, 

através da vida e cumpridores da palavra de Deus "(1 Pedro 1: 22-23.). Um dos 

subprodutos de obedecer a verdade de Deus é maior amor por companheiros 

crentes. 

Desde que nos foi dado amor fraternal quando nos foi dado vida espiritual, 

devemos exercitar esse amor. A tarefa do cristão é não buscar as bênçãos de 

Deus, mas para usá-los. Nós já possuímos todas as bênçãos que são mais 

importantes ", vendo que o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz 

respeito à vida e à piedade" (2 Pe. 1: 3). Nossa principal preocupação não deve 

ser procurar bênçãos ou para pedir bênçãos, mas para usar nossas bênçãos (cf. 

Efésios 1: 3). 

Paulo ensina uma verdade intimamente relacionados em Efésios, como ele 

apela aos irmãos em Cristo para ser diligente "para preservar a unidade do 

Espírito no vínculo da paz" (Ef. 4: 3). Eles são orientados a preservar, e não 

fabricar, a unidade do Espírito. Da mesma forma, preservamos o amor fraternal 

ao expressá-la e desenvolvê-lo, e por não poluir ou negligenciá-lo. "Agora, 



quanto ao amor dos irmãos, você não tem necessidade de alguém para escrever 

para você, para você mesmos sois instruídos por Deus a amar uns aos outros;. 

Porque, na verdade você praticá-la com todos os irmãos que estão por toda a 

Macedônia Mas exortamos-vos, irmãos, para se destacar ainda mais "(1 Ts 4: 

9-10.). Nós não precisamos de ter mais amor; precisamos usar o amor que 

temos. Nós não precisamos de mais unidade ou mais paz;precisamos usar a 

unidade ea paz que já são nossas em Jesus Cristo. 

Os crentes a quem o livro de Hebreus foi escrito eram experientes em mostrar 

amor. "Porque Deus não é injusto para se esquecer da sua obra e do amor que 

demonstraram para com o seu nome, por ter ministrado e ainda ministrar aos 

santos" (Heb. 6:10). Eles haviam fielmente exercido amor pelos irmãos no 

passado e são incentivados a continuar. 

O princípio básico do amor fraterno é simples, e é explicado por Paulo. "Ser 

dedicado a um ao outro em amor fraternal, dar preferência a um outro em honra" 

(Rm 0:10).. Coloque em sua forma mais básica, o amor fraternal está cuidando 

de irmãos cristãos mais do que cuidar de nós mesmos. Quando estamos 

preocupados com nós mesmos, sufocar o amor fraternal. "Nada façais por 

partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um de vocês 

consideram o outro como mais importante do que a si mesmo, não se limitam a 

olhar para os seus próprios interesses pessoais, mas também para os interesses 

dos outros" (Filipenses 2. : 3-4). O amor fraternal é alimentada com humildade, 

e com humildade cresce fora do conhecimento espiritual direita. Quando 

medimos-nos contra a Pessoa de Jesus Cristo, que é o padrão para a nossa vida, 

nós nos vemos como realmente somos e são humilhados. Só então somos 

verdadeiramente capazes de amar como Deus quer que amemos. 

Por amor fraternal é importante 

O amor fraternal é importante por três razões principais: revela ao mundo que 

nós pertencemos a Cristo; ela revela a nossa verdadeira identidade para nós 

mesmos; e deleita a Deus. 

Jesus disse: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor 

uns aos outros" (João 13:35). Com efeito, Deus deu ao mundo um direito de 

avaliar-nos, com base em nosso amor um pelo outro. Como um testemunho para 

o mundo, e como um testemunho de nosso Senhor, é da maior importância que 

nós realmente considerar os outros superiores a nós mesmos, que temos olhar 

para os seus interesses acima da nossa própria. Ao fazê-lo, as nossas vidas 

pregar um sermão poderoso e eloqüente. 

Amar irmãos cristãos também revela nossa verdadeira garantia de identidade-it 

dá mais para nós da nossa vida espiritual em Cristo. "Nós sabemos que já 

passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama 



permanece na morte" (1 João 3:14). A prova segura da salvação é encontrado 

em nossos próprios corações. É o nosso amor um pelo outro. Se nós queremos 

saber sobre a nossa salvação, podemos perguntar: "Eu tenho uma grande 

preocupação com o bem-estar dos cristãos que eu sei? Eu desfrutar de sua 

comunhão? Eu mostrar a minha preocupação por ministrar às suas 

necessidades?" Se a resposta for sim, não temos melhor evidência de que somos 

filhos de Deus, porque nós amamos Seus outros filhos, nossos irmãos e irmãs 

em Cristo. 

Uma terceira razão amor fraternal é importante é que ele se agrada a Deus. Nada 

é mais agradável para os pais do que ver seus filhos a cuidar de si. "Oh! Quão 

bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!" (Sl. 133: 1). Quando Seus 

filhos cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros, e viver em harmonia uns 

com os outros, Deus é tanto encantados e glorificado. Quando amamos uns aos 

outros com o grau em que estamos dispostos a dar a vida uns pelos outros, que 

exemplificam o próprio Filho de Deus. "Nós conhecemos o amor: que Cristo 

deu a sua vida por nós; e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos" (1 João 

3:16). 

Novo Testamento amor fraternal não é sentimental, afeição superficial. É afeto 

construída na preocupação profunda e contínua, e se caracteriza pelo 

compromisso prático. "Aquele que tiver bens deste mundo e, vendo o seu irmão 

necessitado, lhe fechar o seu coração contra ele, como é que o amor de Deus 

permanecer nele?" (1 João 3:17). Em outras palavras, se recusando a ajudar 

outros crentes quando somos capazes de fazer isso prova que realmente não 

amá-los; e se nós realmente não amá-los, como pode o amor de Deus esteja em 

nossos corações? E se o Seu amor não está em nossos corações, nós não 

pertencemos a Ele. Lógica de João é poderoso e prático. Ele continua: 

"Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. 

Saberemos por isso que somos da verdade, e garantem o nosso coração diante 

dele" (vv. 18-19) . 

A causa evidente de falta de amor entre os cristãos é pecado. Jesus predisse: "E 

porque a ilegalidade é aumentada, o amor da maioria das pessoas se esfriará" 

(Mat. 24:12). Nada esfria amor tão rápido quanto o pecado, especialmente a do 

orgulho egoísta. Contrariamente às alegações de muito ensino popular e 

escrevendo hoje que vai sob o disfarce do evAngelicalalismo, a auto-estima, 

auto-glória e orgulho são os grandes inimigos, não só de Deus, mas de 

amor. "Revesti-vos com humildade para com o outro, porque Deus resiste aos 

soberbos, mas dá graça aos humildes" (1 Ped. 5: 5). Além da humildade, 

chamado amor para os outros não é nada mais do que usá-los para fins egoístas, 

para nossos próprios fins e satisfação. A auto-interesse e amor fraternal são 

mutuamente exclusivas e contraditória como a escuridão e luz. O amor só 

cresce no jardim de humildade. 



Em uma ilustração invulgarmente gráfico, o escritor de Provérbios descreve a 

verdadeira natureza do self. "A sanguessuga tem duas filhas:" Dê "," Give 

'"(Prov. 30:15). A sanguessuga mencionado aqui, provavelmente uma criatura 

grande e especialmente repulsivo, tem dois garfos em sua língua, com o qual 

ele suga o sangue de suas vítimas. Diz-se que ele costumava devorar-se até que 

ele explodiu. Espiritualmente, este sanguessuga é o amor-próprio e de suas duas 

filhas são auto-justificação e auto-piedade. Ele nunca está satisfeito, e seu 

apetite insaciável é o inimigo de tudo ao seu redor. É mesmo o seu pior inimigo, 

porque o amor-próprio nunca pode realmente ele satisfeito. 

O amor-próprio perverte tudo. Auto deve morrer se o amor fraterno é para 

continuar. Orgulho e amor-próprio são fatais para o amor fraternal. Jesus, o 

próprio Filho de Deus, não veio para ser servido mas para servir, não para fazer 

a Sua vontade, mas seu pai. Quem teve mais um motivo para se orgulhar do que 

Jesus, o Criador e Senhor do universo? No entanto, Ele disse: "Tomai meu jugo 

sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração" (Mat. 

11:29). A única fonte de amor fraterno é um coração manso e humilde, como o 

coração de Jesus. 

O amor por Strangers 

Não negligencie a mostrar hospitalidade, pela presente alguns 

hospedaram anjos sem saber. (13: 2) 

Strangers, como irmãos (v. 1), pode referir-se incrédulos, assim como 

crentes. Nossa primeira responsabilidade é a de nossos irmãos em Cristo, mas 

a nossa responsabilidade não termina aí. "Enquanto temos tempo, façamos o 

bem a todos os homens, e especialmente para aqueles que são da família da fé" 

(Gl. 6:10). Paulo é tão explícito em 1 Tessalonicenses: "Vede que ninguém paga 

com outro mal por mal, mas sempre buscar o que é bom para o outro e para 

todos os homens" (5:15). "Todos os homens" inclui até mesmo os nossos 

inimigos. "Vocês ouviram o que foi dito: Amarás o teu próximo, e odeia seu 

inimigo. ' Mas eu digo que, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos 

perseguem "(Mt 5:. 43-44). Mesmo o mais mundana de pessoas amam aqueles 

que os amam, Jesus continua a dizer (v. 46). 

O perigo de "ser tomadas" não é desculpa para não ajudar alguém em 

necessidade. Um estranho , por definição, é alguém que não conhece 

pessoalmente. Por isso, é fácil de ser enganado ao ajudar um estranho. Uma 

pessoa que nos pede para dez dólares para comprar comida para sua família 

pode gastá-lo em álcool ou drogas. Devemos usar nosso bom senso para decidir 

a melhor forma de ajudá-lo, mas a nossa principal preocupação deve ele para 

ajudar, não para evitar ser aproveitado. Se ajudarmos, de boa fé, Deus vai 

honrar o nosso esforço. O amor é muitas vezes aproveitada, mas este é um custo 

que não conta. 



No mundo antigo hospitalidade freqüentemente incluída colocando um 

convidado durante a noite ou mais. Inns foram poucas, muitas vezes tinham má 

reputação, e eram caros. Entre os judeus e os povos do Oriente Médio em geral, 

a hospitalidade, mesmo com estranhos e estrangeiros, foi uma grande 

virtude. Os cristãos são, certamente, para haver menos hospitaleiro. 

Hospitalidade é um padrão do Novo Testamento para superintendentes, ou 

bispos (1 Tm 3: 2; Tt 1: 8.). Os pastores e outros líderes da igreja estão a ter 

casas abertas, prontas para servir e satisfazer as necessidades dos 

outros. Mostrando hospitalidade aos estrangeiros é o trabalho de uma mulher 

espiritual (1 Tm. 5:10). Em outras palavras, a hospitalidade deve ser uma marca 

de todos os cristãos, uma característica básica, não uma prática incidental ou 

opcional. 

Porque por esse alguns hospedaram anjos sem o saber não é dada como base 

ou motivação para a hospitalidade. Não devemos ser hospitaleiro, pois em 

algumas ocasiões podemos nos encontrar ministrando aos anjos. Estamos a 

ministrar por amor fraternal, para o bem daqueles que ajudamos e para a glória 

de Deus. O ponto da segunda metade do versículo 2 é que nunca poderemos 

saber o quão importante e de grande alcance um simples ato de utilidade pode 

ser. Nós ministro por causa da necessidade, não por causa de quaisquer 

consequências que somos capazes de prever. Abraão saiu do seu caminho para 

ajudar os três homens que estavam passando por sua tenda. Ele não esperou 

para ser convidado para ajudar, mas se ofereceu. Foi uma oportunidade mais do 

que um dever. Na verdade, ele considerou o maior serviço foi para si mesmo, 

dizendo: "Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, por favor, 

não passar o seu servo por" (Gn 18: 3). Na época, ele não tinha idéia de que 

dois dos homens eram anjos e que o terceiro foi o próprio Senhor (18: 1; 19: 

1). E se soubesse que não eram, teria sido não menos certo para ele ser 

hospitaleiro. 

Em certo sentido, nós sempre ministrar ao Senhor quando estamos hospitaleiro, 

especialmente aos irmãos na fé. "Em verdade vos digo que, na medida em que 

o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo o menor deles, você fez isso para 

mim" (Mat. 25:40). Para alimentar os famintos, tomar no estrangeiro, vestir os 

nus, e visitar o preso em nome de Jesus é para servi-Lo. Para virar as costas a 

quem necessita de tais coisas é virar as costas para Ele (v. 45). 

Simpatia 

Lembre-se dos presos, como se na prisão com eles, e aqueles que 
são maltratados, pois vós mesmos também no corpo. (13: 3) 

Sympathy está intimamente relacionado com o amor sustentado. É mais fácil 

de ajudar os outros quando nós mesmos temos precisava de ajuda. É mais fácil 



de apreciar a fome quando temos sido com fome, solidão quando temos sido 

solitário, e perseguição quando foram perseguidos. Não é que um cristão deve 

sentir fome ou extrema solidão ou prisão, a fim de ser solidário com aqueles 

que estão experimentando essas coisas. O ponto é que devemos fazer o nosso 

melhor para identificar-se com aqueles que precisam, para tentar nos colocar 

em seus lugares. Sabemos que, se estávamos fome, nós queremos alguém para 

nos alimentar, e que se nós foram presos, nós gostaríamos de ser 

visitado. Devemos fazer por eles o que nós gostaríamos feito por nós 

estávamos na prisão com eles . É o princípio da regra de ouro de Jesus: "Por 

isso, no entanto, você quer que as pessoas a tratá-lo, para tratá-los, porque esta 

é a Lei e os Profetas" (Mateus 7:12.). 

Entre outras coisas, Hebreus 13: 3 é uma advertência contra a espiritualização 

da vida cristã. A Bíblia não ensina, como fazem algumas religiões orientais, que 

a pessoa em contato com Deus transcende a dor física, dificuldades, e outras 

realidades. Nosso verdadeiro lar é o céu, mas ainda estamos no corpo. Nós 

ainda ficar com fome, ainda fico sozinho, e nós ainda doía, física e 

psicologicamente. Os nossos próprios anseios e fere deve fazer-nos mais 

sensíveis aos de outros. Em vez de ver os nossos próprios problemas como uma 

desculpa para não ajudar, devemos vê-los como um incentivo para ser mais 

útil. Os nossos próprios problemas deve fazer-nos mais sensíveis e hospitaleira, 

e amoroso, e não menos. Uma das curas mais seguras de auto-piedade é serviço 

de amor. 

Tertuliano, um apologista cristão primitivo, escreveu: "Se não acontecer a 

qualquer ser nas minas, banido para as ilhas, ou cale-se nas prisões, os cristãos 

tornam-se portadores de sua confissão." Aristodes, o orador pagão, disse aos 

cristãos: "Se eles ouvem que qualquer um deles está na prisão ou em perigo por 

causa de seu nome de Cristo, todos eles prestam auxílio em sua necessidade, e 

se eles podem, eles redimir ele, para libertá-lo. " Em outras palavras, se ele 

estava na prisão, eles iriam pagar a multa ou de reembolso. A Confissão 

Apostólica disse: "Se qualquer cristão é condenado por amor de Cristo para as 

minas pelos ímpios, não se esqueçam dele, mas a partir dos rendimentos do seu 

trabalho e suor, enviar-lhe algo para se sustentar, e recompensar o soldado de 

Cristo . Todo o dinheiro provenientes do trabalho honesto que você nomear e 

imputar ao redentor dos santos, resgatando, assim, escravos e cativos e 

prisioneiros, as pessoas que estão doloridos abusado, e condenado por tiranos 

". Alguns dos primeiros cristãos se vendido como escravo para conseguir 

dinheiro para libertar um irmão. 

Podemos mostrar simpatia em pelo menos três aspectos importantes. Por um 

lado, podemos simplesmente "estar lá" quando os outros estão em apuros. Às 

vezes, a simples presença de um amigo é o melhor incentivo e força. 



Outra forma de mostrar simpatia é dando ajuda direta. Paulo agradeceu aos 

filipenses para compartilhar com ele em sua aflição, dando-lhe dinheiro para 

continuar o seu ministério em outros lugares (Fp 4: 14-16.). Ao apoiar-lo 

financeiramente, eles também encorajou-o espiritualmente. 

Uma terceira maneira de mostrar simpatia é através da oração. Mais uma vez o 

ministério de Paulo nos dá um exemplo. Suas palavras aos Colossenses: 

"Lembra minha prisão" (Col. 4:18), eram um apelo para a oração. Eles não 

podiam visitá-lo, e dinheiro teria sido nenhuma ajuda nesse momento. Mas, 

lembrando-o em oração que poderiam apoiá-lo fortemente. 

Tendo os fardos uns dos outros cumpre lei (Gal. 6: 2) de Cristo, que é amor. Se 

"não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas 

fraquezas" (Heb. 4:15), quanto mais devemos simpatizar com os outros, 

especialmente outros cristãos, que estão em necessidade? Seguindo o exemplo 

de Jesus, que não veio para ser servido mas para servir, devemos nos perder no, 

Simpático, e carinho sustentada dos outros. 

 

38. O Comportamento Cristão: Em 

relação a nós mesmos (Hebreus 13: 4-9) 

O matrimônio ele realizada em honra entre todos, e deixar o leito 

conjugal ele sem mácula; pois aos devassos e adúlteros, Deus os 

julgará. Deixe o seu personagem que ele livre do amor ao 

dinheiro, estar contente com o que você tem; pois Ele mesmo 

disse: "Eu nunca vou te abandonar, nem vou sempre te 

desampararei", de modo que nós dizer com confiança: 

"O SENHOR é o meu auxílio, não vou, ele tem medo. O que deve 

fazer o homem para mim? " Lembre-se de quem você levou, que 

falou a palavra de Deus para você; e considerando o resultado de 

sua conduta, imitar sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, 

sim e sempre. Não se deixar levar por doutrinas várias e 

estranhas; por isso é bom para o coração seja fortalecido pela 

graça, não por alimentos, por meio do qual aqueles que foram 
assim ocupados não foram beneficiadas. (13: 4-9) 

A segunda grande área de ética tratadas no capítulo 13 tem a ver com a nossa 

responsabilidade para nós mesmos, e centra-se na pureza sexual, satisfação com 

o que temos, e firmeza na fé. 

Pureza Sexual 



O casamento deve ser honrado 

Aos olhos de Deus, o casamento é honroso. Ele estabeleceu a criação e honrou-

lo desde então. Em grande parte do mundo de hoje, é claro, o casamento é nada, 

mas honrado. Um grande número de casais que se casam fazê-lo como uma 

conveniência temporária, e não como um bem social, muito menos um divino, 

requisito para a sua vida em conjunto. 

O matrimônio que ocupou de honra entre todos pode ter sido uma reação a 

certas influências ascéticas na igreja primitiva que seguravam o celibato como 

um estado mais santo do que o casamento. Alguns homens, como o famoso 

Origen do terceiro século, tinha-se castrado, sob a noção equivocada de que eles 

poderiam, assim, servir a Deus mais devotAdãoente. Paulo adverte que nos 

últimos dias os professores apóstatas vai "proíbem o casamento" (1 Tim. 4: 

3). Mas Deus considera o casamento não apenas para ser admissível, mas 

honrosa, e estamos a ter o mesmo elevado respeito por ele. 

Deus honrou o casamento, estabelecendo-lo. Jesus honrou o casamento através 

da realização de seu primeiro milagre em um casamento. O Espírito Santo 

homenageado casamento, usando-o para retratar a igreja no Novo 

Testamento. Toda a Trindade atesta que o casamento é honroso. Nenhuma 

pessoa, por isso, justifica-se em casamento depreciativo. 

Escritura dá pelo menos três razões para o casamento. Um deles é a propagação 

de crianças. Na criação, a humanidade foi contratado para "Sede fecundos e 

multiplicai-vos e enchei a terra" (Gn 1:28). O casamento também é fornecido 

como um meio de evitar o pecado sexual. "Por causa de imoralidades, que cada 

um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido" (1 Cor. 

7: 2), Paulo aconselha, e então passa a conselho solteiros e às viúvas de se casar 

se não o fizerem ter auto-controle (vv. 8-9). O casamento também é fornecido 

para a companhia. "Deus disse: 'Não é bom que o homem esteja só; vou dar-lhe 

uma ajudadora idônea" (Gn 2:18). 

O casamento pode ser realizada em honra de muitas maneiras. Uma é pelo 

marido de ser o chefe. Deus é glorificado em uma família onde governa o 

marido. "Cristo é o cabeça de todo homem, eo homem é a cabeça de uma 

mulher" (1 Cor. 11: 3). "O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo 

é a cabeça da igreja" (Ef. 5:23). Outra maneira é um corolário da primeira, ou 

seja, que mulheres sejam submissas a seus maridos, como Sara foi a Abraão (1 

Pe. 3: 1, 6). Um terceiro casamento maneira é homenageado é por ser regulado 

por amor e respeito mútuos. "Vós, maridos da mesma forma, viver com suas 

esposas, de forma a compreensão, como com um vaso mais fraco, uma vez que 

ela é uma mulher, e conceder-lhe honra como um co-herdeira da graça da vida, 

para que suas orações não pode ser prejudicado" ( v. 7). A preocupação de 



ambos, marido e mulher deve centrar-se no bem-estar e felicidade do outro, 

sobre o que pode ser dada ao invés de sobre o que pode ser obtido. 

A cama de união deve ser Imaculada 

Deus é sério sobre a pureza sexual. Homens e mulheres podem brincar com 

sexo ilícito e ser perfeitamente dentro dos seus direitos, aos olhos da maioria 

das pessoas. Mas aos olhos de Deus, é sempre pecado e sempre vai ser 

julgado. Paulo adverte: "Não deixem que ninguém vos engane com palavras 

vãs; porque por estas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da 

desobediência" (Ef. 5: 6). O apóstolo também nos diz para "fugir da 

imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas 

o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo" (1 Cor. 6:18). "Imoralidade" 

( porneia , "fornicação") é do mesmo termo grego básico como devassos 

( pornos ). Em outras palavras, o mesmo pecado sexual está envolvido nas duas 

passagens. O pecado sexual não só é contra Deus e as outras pessoas, também 

é contra nós mesmos. Parte de nossa responsabilidade moral de nós mesmos é 

ser sexualmente puro. 

O mundo de hoje está obcecado com sexo como nunca antes. A atividade sexual 

fora do casamento é considerado aceitável e normal por mais e mais pessoas. O 

editor de uma revista pornográfica líder afirma que "sexo é uma função do 

corpo, uma unidade que homem compartilha com os animais, como comer, 

beber e dormir. É uma demanda física que deve ser satisfeita. Se você não 

satisfazê-lo, você vai ter todos os tipos de neuroses e psicoses repressivas Sex 

está aqui para ficar;.. vamos esquecer o puritanismo que nos faz esconder dele 

Jogue fora essas inibições, encontrar uma garota que é like-minded e deixar-se 

ir ". 

Alguns dos resultados mais evidentes de tais pontos de vista são os aumentos 

de partir o coração em gestações extraconjugais, estupros forçadas, nascimentos 

ilegítimos (apesar de medidas de controle de natalidade e aborto), e em doenças 

venéreas de todos os tipos. Billy Graham comentou que os escritos que saem 

de autores contemporâneos são "como as gotas de um esgoto 

quebrado." Acórdão já existe nos lares desfeitos, a doença venérea, as 

discriminações psicológicos e físicos, e o assassinato e outras violências que é 

gerado quando a paixão é descontrolada. Não é possível viver e agir contra a 

natureza moral do universo criado por Deus e não sofrer consequências 

terríveis. 

Quando os cristãos são imorais, as consequências imediatas pode até ser pior, 

porque o testemunho do evangelho é poluído. Eu nunca vou esquecer uma 

jovem aluna que veio ao meu escritório, obviamente abalado. Ela disse que era 

um cristão novo e que logo após sua conversão, ela começou a frequentar um 

grupo de jovens da igreja. O presidente do grupo pediu a ela para uma data, e 



ela ficou lisonjeado e emocionado por estar saindo com um cristão. "Como é 

que vai ser diferente do que eu estou acostumado," ela pensou. Mas antes que a 

noite acabou, ele havia destruído sua pureza, quebrou a sua fé, e arruinou seu 

próprio testemunho. A última vez que ouvi da garota a sua vida ainda era uma 

confusão. 

Dentro do casamento, o sexo é bonito, cumprindo, criativo. Fora do casamento, 

é feia, destrutiva e condenável. "Mas não deixe que a imoralidade ou qualquer 

impureza ou cobiça sequer se nomeie entre vós, como convém a santos" (Ef. 5: 

3). 

A satisfação com o que temos 

Deixe o seu personagem que ele livre do amor ao dinheiro, estar 

contente com o que você tem; pois Ele mesmo disse: "Eu nunca 

vou te abandonar, nem vou sempre te desampararei", de modo que 

nós dizer com confiança: "O SENHOR é o meu auxílio, não vou, 
ele tem medo. O que deve fazer o homem para mim? " (13: 5-6) 

CH Spurgeon disse: "Eu fui em um monte de reuniões de testemunho, e eu ouvi 

um monte de pessoas compartilham como eles pecaram, e eu tive pessoas vêm 

a mim e fazer a confissão do pecado. Mas, em tudo minha vida, eu nunca tive 

uma pessoa confessar o pecado da cobiça para mim. " Eu raramente tive alguém 

confessar cobiça para mim, também. 

Uma vez um homem veio ao meu escritório pedindo para confessar um 

pecado. Ele estava obviamente grave e bastante dividido. Ele disse que seu 

pecado era a gula. Quando eu comentei que ele não parecia acima do peso, ele 

respondeu: "Eu sei. Não é que eu comer muito, mas que eu quero. Eu 

continuamente implorar comida. É uma obsessão." 

A cobiça é muito parecido com a gula deste homem. Você não tem que adquirir 

um monte de coisas para ser avarento. Na verdade, você não tem que adquirir 

qualquer coisa. A cobiça é uma atitude; ele está querendo adquirir coisas, 

saudades deles, definindo os nossos pensamentos e atenção neles-se que já 

possuí-los ou não. 

Quando João D. Rockefeller era um jovem, um amigo teria perguntado a ele o 

quanto o dinheiro que ele queria. "Um milhão de dólares", respondeu 

ele. Depois que ele tinha ganhado um milhão de dólares, o amigo perguntou-

lhe novamente a quantidade de dinheiro que ele queria. A resposta desta vez 

foi: "Outra milhões." A cobiça e ganância seguir um princípio de aumentar o 

desejo e diminuindo a satisfação, uma forma da lei dos rendimentos 

decrescentes. "Aquele que ama o dinheiro não ficará satisfeito com o dinheiro, 

nem o que ama a abundância com a sua renda. Também isto é vaidade" (Ec. 

5:10). Quanto mais você fica, mais você quer. Quando nos concentramos em 



coisas materiais, o nosso tendo nunca vai pegar com o nosso querer. É uma das 

leis inquebráveis de Deus. 

O amor ao dinheiro é uma das formas mais comuns de cobiça, em parte, 

porque o dinheiro que ele pode ser usado para fixar tantas outras coisas que 

queremos. Amar o dinheiro é cobiçar as riquezas materiais, seja qual for a forma 

é. Um cristão deve ele livre de tal amor às coisas materiais. O amor ao dinheiro 

é o pecado contra Deus, uma forma de desconfiança. Porque Ele mesmo disse: 

"Eu nunca vou te abandonar, nem vou nunca te abandonarei . " Entre 

outras coisas, o dinheiro amorosa é confiar na incerteza das riquezas, em vez de 

Deus vivo (1 Tm. 6:17), em busca de segurança nas coisas materiais, em vez de 

em nosso Pai celestial. "Acautelai-vos, e não baixe a guarda contra toda forma 

de ganância," Jesus advertiu, "pois nem mesmo quando se tem uma abundância 

que sua vida consistem de seus bens" (Lucas 12:15). 

O amor de Achan de dinheiro custar Israel uma derrota em Ai, a vida de pelo 

menos trinta e seis de seus conterrâneos, a sua própria vida, e as vidas de sua 

família e rebanhos (Josh. 7: 1, 5, 25). Depois de Naamã foi curado da lepra, 

seguindo as instruções de Eliseu para lavar sete vezes no Jordão, o profeta 

recusou qualquer pagamento. Mas Geazi, servo de Eliseu, depois correu de 

volta para Naamã e enganou a fim de lucrar com o capitão grato. Depois de 

mentir de novo, ele foi amaldiçoado por Elisha com lepra de Naamã (2 Reis 5: 

15-27). Sua ganância levou a mentira, o engano, e lepra. Judas era ganancioso, 

bem como traidor, disposto a trair o Filho de Deus por trinta moedas de 

prata. Ananias e Safira pago por sua ganância e tentativa de fraude com suas 

vidas (Atos 5: 1-10). A ganância não é um pecado insignificante diante de 

Deus. Ele tem mantido muitos incrédulos fora do reino, e que tem causado 

muitos crentes a perder a alegria do reino, ou pior. 

Não é errado, é claro, para ganhar ou para ter riqueza. Abraão e Jó foram 

extremamente rico. O Novo Testamento menciona um número de crentes fiéis 

que tiveram considerável riqueza. É amor ao dinheiro que "é a raiz de todos 

os males, e alguns por anseio por ela se desviaram da fé e se atormentaram com 

muitos uma pontada" (1 Tim. 6:10). É saudade depois que ele e confiando nele 

o que é pecaminoso. "Se as riquezas aumentam, não defina o seu coração sobre 

eles", aconselha Davi (Sl. 62:10). Job coloca o princípio claramente: "Se eu pus 

a minha confiança em ouro, e disse ao ouro fino minha confiança, se eu tiver 

regozijou porque grande a minha riqueza, e porque a minha mão tinha 

assegurado tanto; ... Assim também teria sido uma iniqüidade chamando para o 

julgamento, pois eu teria negado a Deus acima de "(Jó 31: 24-25, 

28). Confiança em dinheiro é a desconfiança em Deus. 

Algumas pessoas amam o dinheiro, mas nunca adquiri-lo. Amor ao dinheiro 

'Outras pessoas é em adquiri-lo. Eles vivem para a emoção de adicionar às suas 

contas bancárias, participações societárias, ou conglomerados. Para outros, o 



dinheiro amorosa é obra dele. Misers não são muito interessados em aumentar 

suas posses como em simplesmente segurando-se a eles. Eles amam o dinheiro 

para seu próprio bem. Outros, ainda, estão mais interessados nas coisas que 

podem comprar e mostrar com a sua riqueza. O consumidor conspícuo é o 

grande gastador, que ostenta a sua riqueza. Independentemente da forma de 

amor ao dinheiro pode demorar, o resultado espiritual é o mesmo. Ele desagrada 

a Deus e nos separa dele. Roupas melhores, uma casa maior, um outro carro, 

um melhor férias seduzir todos nós. Mas Deus nos diz para sermos 

satisfeitos . Se contentar com o que você tem . 

Muitas das pessoas abordadas no livro de Hebreus tinha perdido a maioria ou a 

totalidade de seus bens materiais, porque eles sabiam que tinham "uma 

possessão melhor e durável" (10:34). Alguns deles podem ter sido desejo de 

recuperar o que perdeu, pensando que o custo era muito alto. Eles são 

orientados a não voltar a confiar em coisas materiais. Nós dizer com 

confiança: "O SENHOR é o meu auxílio, não vou, ele tem medo. O que 

deve fazer o homem para mim? " Se nós temos o Senhor, temos tudo. A perda 

de qualquer outra coisa pode ser pior do que um mau inconveniência, um 

inconveniente que, se rendeu ao Senhor, será sempre para o nosso bem. Os bens 

materiais são temporárias, de qualquer maneira. Nós vamos perdê-los, mais 

cedo ou mais tarde. Se o Senhor decide devemos perdê-los mais cedo, não 

devemos nos preocupar. Provérbios 23: 5 diz: "a riqueza certamente se faz 

asas." 

Entre as exigências bíblicas para supervisores, ou bispos (também referida 

como anciãos, Tito 1: 5-7), é a de ser "livre do amor ao dinheiro" (1 Tim. 3: 

3). Nenhum cristão pode viver de forma eficaz, muito menos liderar com 

eficácia, que é saudade atrás de dinheiro. Amor ao dinheiro enfraquece nossa 

fé, enfraquece o nosso testemunho, e enfraquece a nossa liderança. Quando 

amamos o dinheiro, o nosso olho está no tipo errado de ganho. "Piedade, na 

verdade, é um meio de grande ganho, quando acompanhadas de contentamento. 

Para nós trouxemos nada ao mundo, por isso não podemos tirar nada do que 

quer. E se temos comida e cobertura, com estes estaremos contentes" ( 1 Tim. 

6: 6-8). O descontentamento é um dos maiores pecados do homem. O 

contentamento é uma das maiores bênçãos de Deus. 

Como é que podemos desfrutar de contentamento? Como nos tornamos 

satisfeitos com o que temos? Em primeiro lugar, temos de perceber a bondade 

de Deus. Se realmente acreditamos que Deus é bom, sabemos que Ele vai cuidar 

de nós, Seus filhos. Sabemos com Paulo que "Deus faz com que todas as coisas 

contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que 

são chamados segundo o seu propósito" (Rom. 8:28). 

Em segundo lugar, devemos compreender, não apenas reconhecer, mas 

realmente perceber-que Deus é onisciente. Ele sabe do que precisamos muito 



antes de nós tem uma necessidade ou pedir a Ele para atendê-la. Jesus nos 

assegura: "Seu pai sabe que você precisa destas coisas" (Lc 12:30). 

Terceiro, devemos pensar sobre o que nós merecemos. O que nós queremos, ou 

mesmo necessidade, é uma coisa; o que merecemos é outra. Devemos confessar 

com Jacó, "Eu não sou digno de toda a benignidade e de toda a fidelidade que 

tens demonstrado que o teu servo" (Gn 32:10). A menor coisa boa que temos é 

mais do que merecemos. A menos abençoados dos santos de Deus são ricos 

(ver Matt. 19: 27-29). 

Em quarto lugar, devemos reconhecer a supremacia de Deus, a sua 

soberania. Deus não tem o mesmo plano para todos os Seus filhos. O que Ele 

amorosamente dá para um, Ele apenas como carinhosamente pode reter a partir 

de outro. O Espírito Santo dá diversidade de dons, ministérios e efeitos, "Mas 

um só eo mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente 

a cada um como quer" (1 Cor. 12: 4-11). Em relação às bênçãos materiais, 

devemos ouvir a sabedoria de Hannah, "O SENHOR faz com que pobres e ricos 

"(1 Sam. 2: 7). Se Ele fosse para nos fazer ricos, que podem ser de um excelente 

serviço a Ele. Por outro lado, a nossa se tornar rico pode ser nossa ruína 

espiritual. O Senhor sabe do que precisamos, e nos dará nada menos. 

Em quinto lugar, devemos nos lembrar continuamente que são verdadeiras 

riquezas. É o mundo, incluindo os ricos deste mundo, quem é pobre, e é crentes, 

incluindo os pobres, que são ricos. O nosso tesouro está em nossa pátria, nos 

céus, e devemos definir nossas mentes "nas coisas do alto, não nas coisas que 

estão na terra" (Cl 3: 2). 

Supremely, no entanto, o contentamento vem de comunhão com Deus. Quanto 

mais nos concentramos sobre ele a menos vamos estar preocupado com 

qualquer coisa material. Quando você está perto de Jesus Cristo, você está 

sobrecarregado com as riquezas que você tem nele, e posses terrenas 

simplesmente não importa. Contentamento é ter confiança de que o SENHOR é 

quem me ajuda, eu não vou, ele tem medo. O que deve fazer o homem para 

mim? 

Perseverança na fé 

Lembre-se de quem você levou, que falou a palavra de Deus para 

você; e considerando o resultado de sua conduta, imitar sua 

fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sim e sempre. Não se 

deixar levar por doutrinas várias e estranhas; por isso é bom para 

o coração seja fortalecido pela graça, não por alimentos, por meio 

do qual aqueles que foram assim ocupados não foram 
beneficiadas. (13: 7-9) 



Eu acredito que o apelo principal desta passagem é para os judeus que tinham 

ouvido e professos o evangelho para não voltar ao legalismo. A Nova Aliança 

em Jesus Cristo tem normas, padrões muito elevados, mas eles não envolvem 

cerimônias, rituais, dias santos, e formalidades.Eles são internos, não externo. 

Assim como aqueles que levaram [us] que falou a palavra de Deus, e assim 

como Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, por isso, devemos estar em nossa 

doutrina e práticas. Nós não estamos a ser levados por doutrinas várias e 

estranhas . Uma das abordagens mais sutis de Satanás para o cristão é afastá-

lo da sã doutrina, para tirá-lo envolto em crenças que são infundadas, incerto, e 

em mudança. Bad doutrina resulta em mau estar. 

Pureza da doutrina 

Uma das coisas mais tristes do mundo é para um cristão se mete em falsa 

doutrina e ser neutralizado, a perder sua alegria, recompensa, e testemunho. No 

entanto, tal vem acontecendo desde os primeiros dias da igreja. Paulo ficou 

surpreso de que alguns dos crentes gálatas estavam "passando tão depressa 

daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é 

outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho 

de Cristo "(Gal. 1: 6-7). 

Às vezes, os falsos mestres são amáveis, simpáticos, e talvez até mesmo 

sincero. Muitas vezes, é difícil acreditar que iriam ensinar alguma coisa falsa 

ou enganosa. Mas nós somos para julgar doutrina pela Palavra de Deus, não 

pela aparência ou personalidade da pessoa que o detém."Mesmo que nós 

mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que vos 

temos pregado a você, seja anátema" (v. 8). Em outras palavras, mesmo que 

Paulo mudou seu ensinamento das verdades reveladas ele vinha pregando, ele 

não deve ser seguido. Até mesmo um anjo não é para ser acreditado acima da 

Palavra de Deus. A questão é tão importante que Paulo repete no verso seguinte: 

"Como já dissemos antes, assim agora novamente o digo: Se alguém vos pregar 

outro evangelho além do que já recebestes, deixá-lo ele amaldiçoado." 

Estes Gálatas tinha começado em graça, mas recuavam perante a lei. Eles 

haviam começado no Espírito, mas agora estavam tentando continuar na 

carne. Os judeus sendo tratado em Hebreus 13 estavam em perigo de fazer a 

mesma coisa. As doutrinas várias e estranhas não eram necessariamente 

novos ensinamentos. Eles não são nomeados, mas é provável que muitos, se 

não a maioria, dos ensinamentos eram crenças judaicas tradicionais. Mas eles 

eram estranhas ao evangelho da graça. 

Paulo também advertiu os anciãos de Éfeso deste perigo. "Eu sei que depois da 

minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, que não pouparão o 

rebanho; e dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas 



perversas, para atraírem os discípulos após si" (Atos 20: 29-30) . O apóstolo 

encomendaram-nos a Palavra de Deus, o único recurso que tinham para 

permanecer fiel à fé (v. 32). O apelo de encerramento do livro de Romanos é: 

"Rogo-vos, irmãos, manter seus olhos sobre aqueles que causam dissensões e 

obstáculos contra a doutrina que aprendestes, e afastai-vos deles" (Rom. 16:17). 

Os piores falsos mestres são aqueles que vão sob o pretexto da ortodoxia. Um 

confesso liberal, cultist, ou ateu é facilmente visto pelo que ele é. Melhores 

trabalhadores de Satanás são os enganadores, que sabem que vai ter um melhor 

audiência do povo de Deus, se sua heresia é revestido com idéias 

bíblicas. "Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, 

disfarçando-se em apóstolos de Cristo e não é de admirar, porque o próprio 

Satanás se transforma em anjo de luz." (2 Cor. 11: 13-14). Alvo principal de 

Satanás é a igreja. Ele não precisa de perverter o mundo, porque ele já está 

pervertida, já em seu acampamento. É por isso que o Novo Testamento é tão 

cheio de advertências para os cristãos a tomar cuidado com os falsos 

ensinos. Satanás tem a intenção de destruir o poder da verdade na igreja. 

Deus sabe que a maior batalha Sua igreja enfrenta é a pureza da doutrina, porque 

essa é a base de tudo o resto. Toda prática ruim, todo ato mau, todo mau padrão 

de conduta, pode ser atribuída a má fé. O resultado final do trabalho dos 

apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores, e de tornar-se crentes 

unidos na fé e com vencimento em Cristo, é que "já não estamos a ser crianças, 

jogou aqui e ali pelas ondas, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela 

artimanha dos homens, pela astúcia enganam fraudulosamente "(Ef. 4:14). Uma 

igreja que não é o som na doutrina é instável e vulnerável. 

Uma das marcas de crianças pequenas é a falta de discernimento. Eles têm 

nenhuma maneira de dizer o que é bom ou ruim para eles mesmos. Eles julgar 

apenas pelo sentimento e capricho. Se algo parece atraente, eles podem tentar 

pegá-lo, mesmo que fosse uma cobra venenosa. Se algo parece remotamente 

parecido com comida, eles tentam comê-lo. Uma criança de três anos para a 

esquerda para selecionar sua própria dieta nunca viveria para quatro. Ele quer 

adoçar ou envenenar-se até a morte. 

Alguns cristãos, infelizmente, mostram pouco mais discernimento do que isso 

no reino espiritual. Eles têm sido tão pouco expostos à sã doutrina, ou tanto 

tempo removida dele, que eles julgam inteiramente pela aparência e 

sentimento. Consequentemente, a igreja está cheia de bebês, que engolem quase 

qualquer ensinamento que se coloca diante deles, contanto que não é heresia 

flagrante eo professor afirma ser evangélica. Como um corpo, e como 

indivíduos cristãos, não podemos ser firmes em Cristo a menos que sejamos 

"constantemente alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina" (1 Tim. 4: 

6). Enquanto os crentes são imaturos, a falsa doutrina é um perigo maior (cf. 

Ef. 4: 11-16). 



Rejeição de legalismo 

Judeus foram acostumados a ter regulamentos religiosos para tudo, e era difícil 

para eles para ajustar a liberdade em Cristo. Era difícil para eles aceitar a 

verdade Paulo expressa em 1 Coríntios 8: ". Comida não nos há de recomendar 

a Deus; não somos nem o pior, se não comermos, nem melhores se comermos" 

8, que Todas as suas vidas tinham sido ensinados e acreditava que o que você 

comeu e não comia foi extremamente importante para Deus. Mesmo como ele 

foi preparado e comido era importante. Agora eles dizem que aqueles que 

foram assim ocupados não foram beneficiados. Espiritualidade vem não por 

alimentos . 

Sendo espiritualmente preocupado com alimentos é desnecessária sob o Novo 

Testamento. Na verdade, insistindo sobre a regulamentação da dieta por 

motivos religiosos é contra o evangelho. Paulo usa as mais severas possíveis 

palavras para descrever aqueles que propagam tais idéias. 

Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão 

da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios, por 

meio da hipocrisia de mentirosos marcados a ferro em sua própria consciência, 

como com um ferro em brasa, os homens que proíbem o casamento e exigem 

abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos compartilhada 

por aqueles que crêem e conhecem a verdade. Por tudo que Deus criou é bom, 

e nada deve ser rejeitado, se for recebido com gratidão; Porque é santificado 

por meio da palavra de Deus e pela oração. (1 Tim. 4: 1-5) 

Deus tinha um tempo difícil convencer Pedro de que as restrições alimentares 

e cerimoniais do judaísmo já não eram válidas. Pedro chegou a argumentar com 

Deus quando ordenou a ele em uma visão para matar e comer uma variedade 

de animais imundos. O Senhor tinha para lhe dizer três vezes: "O que Deus 

purificou não considerar profana" (Atos 10:15). Cristo tornou todas as 

observâncias externas inválido e inútil. "Porque o reino de Deus não é comida 

nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo" (Rom. 14:17). O 

Colossenses foram exortados: "Que ninguém agir como seu juiz no que diz 

respeito à alimentação" (2:16). Como cristãos, nossos corações estão 

apenas com a graça . 

 

 

 



39. Comportamento cristão: em relação a 

Deus (Hebreus 13: 10-21) 

Temos um altar, de que aqueles que servem ao tabernáculo não têm direito de comer. Para 

os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para o lugar santo pelo sumo sacerdote como 

oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso também Jesus, para 

santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Por isso, vamos sair para ele 

fora do arraial, expondo o seu vitupério. Por aqui não temos uma cidade permanente, mas 

buscamos a cidade que está por vir. Por meio Dele, então, vamos oferecer continuamente um 

sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não deixe 

de fazer o bem e de partilha; porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus 

líderes e submeter-se a eles; pois eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar 

conta. Que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não seria lucrativo para você. 

Rogai por nós, para nós a certeza de que temos uma boa consciência, desejando comportar-

nos com honra em todas as coisas. E peço-lhe ainda mais para fazer isso, para que eu, ele 

pode restaurado para você mais cedo. 

E o Deus da paz, que fez subir dentre os mortos o grande Pastor 

das ovelhas através do sangue da aliança eterna, mesmo Jesus, 

nosso Senhor, vos aperfeiçoe em toda boa coisa a fazer sua 

vontade, operando em nós o que é agradável Seus olhos, por meio 

de Jesus Cristo, a quem a glória para todo o sempre. Amém. (13: 
10-21) 

Vejo nesta passagem pelo menos quatro coisas que Deus quer em nosso 

comportamento que estão diretamente relacionadas a ele: separação, sacrifício, 

de submissão, e súplica. 

Separação 

Versos 10-14 estão entre os mais difíceis no livro de Hebreus. Eles estão 

sujeitos a muitas interpretações e aplicações, e eu não quero ser dogmático nas 

vistas que apresento. 

Temos um altar, de que aqueles que servem ao tabernáculo não 

têm direito de comer. Para os corpos dos animais, cujo sangue é 

trazido para o lugar santo pelo sumo sacerdote como oferta pelo 

pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso também 

Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora 
da porta. (13: 10-12) 

Muitos cristãos acreditam que o altar mencionado aqui é literal, e que se refere 

aos altares em que os crentes de hoje são para o culto. Estes intérpretes 

sustentam que o direito de comer refere-se a Ceia do Senhor. Mas quem, 

então, seria aqueles que servem ao tabernáculo , quenão têm direito de 

comer ? E o versículo 11 fala de os corpos dos animais, cujo sangue é trazido 



para o lugar santo pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado . Isso 

dificilmente pode descrever o culto cristão. 

Alguns acreditam que a referência é a um altar celeste, como a que fala 

Apocalipse 6. Mas, novamente, que seriam aqueles que não tinham o direito de 

comer lá? E, em qualquer caso, não há nada de comer ou sacrificar dos animais 

no altar celeste. 

Outros acreditam que o altar é uma figura de Cristo, cujo corpo, estamos a 

comer e cujo sangue estamos a beber (João 6: 53-58). Mas ainda assim as 

questões permanecem sobre quem não é permitido comer e sobre os animais 

para o sacrifício. 

Eu acredito que a melhor explicação é a de considerar que Nós refere-se a 

companheiros judeus do escritor. Isto é, "Nós, os judeus têm um altar. Os 

sacerdotes servem neste altar no tabernáculo, ou o Templo. Normalmente eles 

são autorizados a comer o que resta dos sacrifícios. Mas, no Dia da Expiação, 

eles não estão autorizados a comer o oferta pelo pecado. Os corpos dos animais 

utilizados para esse sacrifício são tomadas fora do acampamento e queimado. " 

Neste ponto de vista, uma analogia é dada para os cristãos. Como o sacerdote 

de idade não poderia ter um papel nos pecados do povo, de modo que o crente 

deve estar fora do acampamento do mundo, não é mais uma parte do seu 

sistema, padrões e práticas. Isto é o que Jesus fez, na foto supremamente na 

crucificação, que estava fora dos portões da cidade. Por isso também Jesus, 

para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Eu 

não acho que a analogia pode ele pressionou mais longe . É simplesmente uma 

imagem de cristãos, seguindo o seu Senhor, separando-se das coisas do 

pecado. Como nosso Senhor foi crucificado fora dos muros da cidade de 

Jerusalém, por isso estamos a ser espiritualmente fora dos muros de pecar 

pessoas. 

Por isso, vamos a ele, fora do arraial, levando o seu 
vitupério. (13:13) 

O ponto prático é que, como cristãos, devemos estar dispostos a sair do sistema, 

para o opróbrio e da vergonha que tanto a oferta pelo pecado eo próprio Cristo 

furo, e ser rejeitado pelos homens. Esta é a atitude Moisés teve para com o 

mundo. Ele considerou "o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os 

tesouros do Egito" (Hb. 11:26). 

Paulo tinha muito a dizer sobre a separação. "Não estar vinculado com os 

infiéis; para que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem 

a luz com as trevas Ou o que a harmonia tem Cristo com Belial, ou que parte 

tem o fiel com o infiel?" (2 Cor. 6: 14-15). Os cristãos não têm nada em comum 

com o sistema mundial, e que ele deveria separar dele (cf. 2 Tm. 2: 4). 



Depois do incidente com o bezerro de ouro no deserto, e diante do Tabernáculo 

foi construído, Moisés colocou uma tenda fora do acampamento ", a uma boa 

distância do acampamento, e ele chamou-lhe a tenda da congregação. E 

aconteceu, que toda a gente que procurou oSENHOR iria sair para a tenda de 

reunião, que estava fora do arraial "(Ex. 33: 7). Sempre que Moisés entrou na 

tenda, a "coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda; 

eo SENHOR falava com Moisés "(v. 9). Aqueles que queriam se aproximar de 

Deus teve que ir para fora do acampamento, porque Israel em sua maior parte, 

tomando o partido do sistema mundial, havia rejeitado a Deus. 

Se a analogia é de sacrifício do Antigo Testamento sendo levado para fora do 

acampamento, de Cristo sendo crucificado fora dos portões de Jerusalém, ou da 

tenda da reunião de estar fora do campo, o ponto básico parece ser o da 

separação. 

Para os judeus, a quem Hebreus foi escrito, a separação do sistema do mundo 

significava separação do judaísmo. Deus, por assim dizer, já não estava no 

campo do judaísmo. Qualquer que seja significado e importância da Antiga 

Aliança e tradicionais cerimônias, regulamentos e normas do judaísmo teve 

uma vez, eles estão agora inválido. Deus faz agora sua obra completamente fora 

do acampamento do judaísmo. No momento em que Jesus morreu na cruz, o 

véu do templo se rasgou em dois, e no templo, o altar, os sacrifícios, eo ritual 

deixou de ser uma parte do programa de Deus. Estas foram agora uma parte do 

sistema mundial, uma parte da religião do homem, o caminho do homem, o 

trabalho do homem. Deus expulsou-os de lado e eles se tornaram tão pagão 

quanto qualquer sacrifício nos templos de Baal ou Diana. Um judeu cristão não 

tinha mais direito de segurar o judaísmo do que um cristão gentio teve que 

segurar a adoração de Júpiter. 

Separação do sistema não significa separação dos incrédulos, no sentido de 

nunca ter contato com eles. Se fosse assim, nunca poderíamos testemunhar a 

eles ou ser hospitaleiro para eles. Também não significa que tentamos fugir do 

mundo, tornando-se monges. Na medida em que a separação está em causa, o 

mundo é uma atitude, uma orientação, não é um lugar. Enquanto estamos na 

carne, tomamos algum do mundo com a gente onde quer que 

vamos. Paradoxalmente, uma atitude mais santo do que tu é a essência do 

mundanismo, porque ele é centrado no orgulho. É atitudes mundanas e hábitos 

a partir do qual devemos nos separar. E nós podemos participar em muitas 

coisas do mundo com a mesma facilidade com os cristãos como com os não-

cristãos. 

Em Sua oração sacerdotal, Jesus descreve o nosso bom relacionamento com o 

mundo. "Eu não te peço para levá-los para fora do mundo, mas para mantê-los 

do mal Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo Consagra-os 

na verdade;.. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, 



também eu os enviei ao mundo "(João 17: 15-18). Deus nos envia para o mundo 

físico, o mundo em que as pessoas vivem. O que estamos a ser separado do 

mundo é o sistema, a forma de pessoas no mundo vivem (cf. 1 João 2: 15-17). 

Você não tem de participar activamente no sistema para ser uma parte dela. É 

tão mundano querer fazer as coisas do mundo como fazê-las. Querer as coisas 

do mundo é ter o seu coração no mundo, não importa onde o seu corpo está. Se 

você está sentado na igreja pensando sobre a impressão de que você está 

fazendo em seus companheiros de adoração, naquele momento e, nessa medida 

que você esteja no mundo, não importa quão espiritual do próprio culto de 

adoração pode ser. 

A verdadeira separação é caro. "Todos os que querem viver piedosamente em 

Cristo Jesus serão perseguidos" (2 Tim. 3:12). A razão pela qual mais cristãos 

não são perseguidos é simplesmente porque tão poucos são verdadeiramente 

piedosa, realmente vivendo fora do acampamento do mundo. Falando com 

sarcasmo de alguns crentes mundana de Corinto, Paulo escreveu: "Nós somos 

loucos por amor de Cristo, mas é prudente em Cristo, somos fracos, mas você 

é forte;. Você é distinto, mas estamos sem honra Para a presente hora são ambos 

com fome e sede, e estão mal vestidos, e são tratados aproximAdãoente, e são 

sem-teto "(1 Cor. 4: 10-11). É fácil de ser distinguida nos olhos do mundo se 

comprometa vida piedosa. Paulo preferia estar com fome, mal vestidos, e 

maltratados com Cristo acima de ser distinto e bem de vida no mundo. 

Sacrifício 

Por meio Dele, então, vamos oferecer continuamente um sacrifício 

de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu 

nome. E não deixe de fazer o bem e de partilha; porque com tais 
sacrifícios Deus se agrada. (13: 15-16) 

O sacrifício era extremamente importante para o judeu. Foi a provisão de Deus 

para a purificação do pecado sob a Antiga Aliança. Muitos judeus cristãos 

foram, sem dúvida, perguntando-se se Deus exigia qualquer tipo de sacrifício 

sob a Nova Aliança. Eles sabiam que Cristo ofereceu o único sacrifício pelo 

pecado. Mas eles foram usados para muitos tipos de sacrifício, e talvez Deus 

ainda exigiu alguma oferta, algum sacrifício, até mesmo dos cristãos. 

Sim, Ele, que é dito. Ele exige o sacrifício de nosso louvor e de nossas boas 

obras em Seu nome. Ele exige sacrifício não sob a forma de um ritual ou 

cerimônia, mas em palavras e ações em nosso louvor a Ele e no serviço aos 

outros. 



No Palavra 

Deus não quer sacrifícios de grãos ou animais. Ele quer apenas o sacrifício de 

louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Os 

salmistas sabia muita coisa sobre este tipo de sacrifício. Se seus escritos que 

podia caracterizado por qualquer única palavra seria louvor. "Vou dar graças 

ao SENHOR segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome 

do SENHOR Altíssimo "(Sl. 07:17). "Por que você está em desespero, ó minha 

alma E por que você está perturbada dentro de mim a esperança em Deus, pois 

ainda o louvarei?" (43: 5)."Eu vou dar graças a Ti, ó SENHOR , entre os povos, 

e cantarei louvores a ti entre as nações "(108: 3). Todos os últimos cinco salmos 

começam com "Louvado seja o SENHOR ", que em hebraico é aleluia . O 

sacrifício que Deus deseja é o grito dos nossos lábios em louvor a Ele. 

Sacrifício de louvor do cristão é ser oferecidos continuamente . Não é para ser 

uma oferta de fair-tempo, mas uma oferta em todas as circunstâncias. "Em tudo 

dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus" (1 

Tessalonicenses 5:18.). 

De Fato 

João nos adverte que "aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode 

amar a Deus, a quem não vê" (1 João 4:20). Em outras palavras, se o nosso 

louvor a Deus em palavras não é acompanhada por fazer o bem e de partilha , 

não é aceitável a Ele. Adoração envolve ação que honra a Deus. 

Isaías deu um aviso semelhante a Israel. Quando o povo pediu a Deus: "Por que 

jejuamos nós, e tu não vê?" O Senhor respondeu: "Não é este o jejum que 

escolhi, para soltar as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, 

e deixar ir livres os oprimidos, e quebrar todo o jugo? Não é para dividir o pão 

com o faminto, e trazer os pobres sem abrigo na casa, quando você vê o nu, 

para cobri-lo;? e não te escondas da tua carne " (Is. 58: 3, 6-7). 

Louvor de Deus em palavras e ações são inseparáveis. Serviço de bordo deve 

ser acompanhada de serviço vida. "Esta é a religião pura e imaculada diante de 

nosso Deus e Pai, para visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e 

guardar-se isento da corrupção do mundo" (Tiago 1:27). O único sacrifício 

aceitável que podemos oferecer a Deus com as nossas mãos é fazer o bem uns 

aos outros, para compartilhar, para ministrar em todas as maneiras que 

pudermos para as necessidades dos outros em seu nome. "Filhinhos," João diz, 

"não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade" (1 João 

3:18). 

Apresentação 



Obedeçam aos seus líderes e submeter-se a eles; pois eles velam 

por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta. Que façam 

isso com alegria e não gemendo, porque isso não seria lucrativo 
para você. (13:17) 

O terceiro padrão de comportamento cristão para com Deus é a submissão. A 

apresentação mais óbvia visto neste texto é que, dada aos líderes da igreja. Mas 

Deus medeia seu governo terreno, secular e espiritual, através de vários 

homens. Mesmo governadores pagãos que não têm uso para Deus são, todavia, 

usado por Ele. "Que cada pessoa que ele em sujeição às autoridades 

constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e os que existem 

são estabelecidas por Deus." (Rom. 13: 1). Mas, para os crentes, a regra mais 

importante de Deus é através de homens controlado pelo Espírito Santo. Um 

dia Deus irá governar toda a terra através de Seu Filho, o Rei dos reis, mas 

entretanto Ele governa a Sua igreja através de homens piedosos. Submissão a 

estes homens, portanto, é a submissão a Deus. 

Porque Líderes da Igreja representar Deus 

Os líderes da igreja são chamados de anciãos (presbíteros) ou superintendentes 

(bispos), os títulos permutáveis. Estes homens maduros são ordenados pelo 

Espírito de Deus para governar Sua igreja na Terra até a volta de Cristo. 

Enquanto viajavam cerca, Paulo e Barnabé eleito anciãos em cada igreja, eles 

estabeleceram (Atos 14:23). Paulo dirigiu Tito para "nomear anciãos em cada 

cidade" (Tito 1: 5). Cada congregação Novo Testamento tinha tais homens que 

governaram. Eles alimentaram e levou o rebanho (cf. Atos 20:28). 

Em muitas igrejas hoje, a congregação governa os líderes. Esse tipo de governo 

é estranho ao Novo Testamento. Os líderes da Igreja não estão a ser tiranos, 

porque eles não governar por si mesmos, mas para Deus. Mas o comando é 

inqualificável: Obedeçam a seus líderes, e apresentar a eles . É o direito de 

tais homens, em Deus e em mansidão e humildade, para determinar a direção 

da igreja, para presidi-la, para ensinar a palavra nele, para reprovar, repreender 

e exortar (Tito 2:15). Eles são a "pastorear o rebanho de Deus ... exercer a 

fiscalização não por força, mas voluntariamente, de acordo com a vontade de 

Deus, e não por torpe ganância, mas com ânsia; nem como dominadores dos 

que lhes para [sua] carga, mas provando ser exemplos para o rebanho "(1 Pedro 

5: 2-3.). Pastores e presbíteros são subpastores, que servem sob o "Supremo 

Pastor" (v. 4). 

Assim como os líderes da igreja estão a governar com amor e humildade, que 

estão sob sua liderança são a apresentar, em amor e humildade. "Mas nós 

pedimos de vocês, irmãos, que você aprecia aqueles que trabalham entre vós, e 

tem carga sobre vós no Senhor e dar-lhe instruções, e que você estima-los muito 

bem no amor por causa de seu trabalho" (1 Tes. 5: 12-13). 



Jesus disse: "Quem recebe aquele que eu enviar a mim me recebe; e quem me 

recebe, recebe aquele que me enviou" (João 13:20). Quando um homem é 

colocado na regra de uma igreja local, nossa submissão e obediência a ele é 

equivalente a submissão e obediência a Cristo. 

Quando você não tem líderes cheios do Espírito Santo que governam bem ou 

pessoas submissas que seguem bem, você tem caos e desunião na igreja e abrir 

as portas para todos os tipos de problemas espirituais. 

Porque Líderes da Igreja são responsáveis perante Deus 

A prioridade de cada pastor, cada presbítero, cada líder da igreja, é para cuidar 

do bem-estar espiritual da congregação, pois eles velam por vossas almas, 

como aqueles que hão de dar conta. É uma responsabilidade muito séria para 

ser um líder em Igreja de Cristo. 

Paulo tinha um coração de pastor, uma preocupação permanente para o bem-

estar espiritual de todos aqueles sob seus cuidados. Ele poderia dizer a todos os 

seus filhos espirituais que ele disse aos coríntios: "Eu vou muito boa vontade 

gastarei, e ele gasta para as vossas almas" (2 Cor 0:15.). João também poderia 

dizer: "Não tenho maior alegria do que esta, ao ouvir que os meus filhos andam 

na verdade" (3 João 4). Mais doce alegria de um pastor é ver aqueles em sua 

igreja caminhando com o Senhor e dar frutos. E, ao contrário, uma das tragédias 

mais tristes que podem vir a um pastor é o de passar anos de sua vida 

trabalhando com aqueles que não crescem, não respondem a liderança 

espiritual, e não andar na verdade. 

Porque os líderes da Igreja recebem Alegria 

Que façam isso com alegria e não gemendo é dirigida às pessoas, não para os 

líderes. Em outras palavras, é a responsabilidade da igreja para ajudar seus 

líderes governar com alegria e satisfação. Uma maneira de fazer isso é através 

da submissão voluntária à sua autoridade. A alegria de nossos líderes no Senhor 

deve ser uma motivação para a apresentação. Não estamos a apresentar a 

contragosto ou fora de um sentimento de obrigação, mas de boa vontade, de 

modo que nossos anciãos e pastores podem experimentar a alegria em seu 

trabalho com a gente. 

É um sério (e muito comum) coisa para teimoso, obstinado pessoas em 

congregações da igreja para roubar seus pastores da alegria que Deus pretende 

pastores fiéis a ter. A não apresentação corretamente traz tristeza ao invés de 

alegria para os pastores, e, consequentemente, traz tristeza e descontentamento 

para com Deus, que os envia ao ministro sobre nós. Grief ( stenazontes ) 

significa um gemido interior, não expressa. É uma tristeza, muitas vezes 

conhecida apenas para o pastor, sua família, e com Deus. Porque falta de 



submissão é uma expressão de egoísmo e de auto-vontade, congregações 

rebeldes não são susceptíveis de estar ciente de, ou se preocupar com o 

sofrimento que causam seu pastor e outros líderes. 

Talvez mais do que qualquer outro profeta, Jeremias sabia que a dor causada 

por rebeldes, povo de dura cerviz. Ele é chamado de profeta chorando por um 

bom motivo. No seu chamado Deus prometeu fazer o profeta ", como uma 

cidade fortificada, e como um pilar de ferro e as paredes de bronze contra toda 

a terra, para os reis de Judá, aos seus príncipes, aos seus sacerdotes e ao povo 

do terra. E eles vão lutar contra você, mas não o vencerão, pois eu estou contigo 

para te livrar "(Jer. 1:18). Todos estes adversários juntos não poderia silenciar 

Jeremias ou frustrar seu ministério, porque Deus estava sempre com ele. Mas 

mesmo Deus não poderia impedi-los de quebrar o coração do profeta. "Oh, que 

minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, 

para que eu chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo!" (9: 

1). Eles foram mortos por causa de sua maldade e rebeldia, porque "todos eles 

são adúlteros, um bando de aleivosos E eles dobrar a sua língua como o arco;. 

Mentiras e não a verdade prevalecerá na terra; porque avançam de malícia em 

malícia" (9: 2-3). Jeremias passou a vida de angústia por causa dos pecadores, 

obstinado sobre quem Deus lhe havia dado a liderança espiritual. 

Até mesmo o Filho de Deus não foi poupado sofrimento. Satanás não podia 

conquistá-Lo e os escribas e fariseus não poderia confundi-lo, mas o povo podia 

entristecê-lo. A sua dureza de coração e rejeição fez com que Ele clamam: 

"Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os enviados! Quantas 

vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos 

debaixo das asas , e você não tem! " (Lucas 13:34). 

Apesar das exortações e repreensões simples de Paulo, a maioria dos crentes de 

Corinto aparentemente foram pouco preocupado com a sua autoridade ou seus 

sentimentos. Não se pode dizer quantas lágrimas que o levou a lançar. 

Mas há um outro tipo de resposta, a resposta que agrada a Deus e agrada seus 

líderes. Para os cristãos de Filipos, o apóstolo pode dizer: "Dou graças a Deus 

em toda a minha lembrança de você, sempre oferecendo oração com alegria em 

meu cada oração por todos vós" (Fl 1: 3-4.).O motivo não foi que eles eram 

inerentemente um Buscamos grupo de pessoas do que o Corinthians (embora 

possam ter sido), mas que realizou à sã doutrina e eram submissas aos seus 

líderes. Sem erros doutrinais ou rebeldia é refletida na carta aos Filipenses. A 

briga entre Evódia e Síntique é o único problema mencionado. O Paulo 

sofrimento suportado enquanto servia-lhes que não foi causado por eles, mas 

pelos críticos de fora da igreja. Esse tipo de sofrimento simplesmente 

adicionado a sua alegria. "Mesmo se eu estou sendo derramado como libação 

sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e compartilhar minha alegria com 



todos vocês. E você também, exorto-vos, alegrai-vos na mesma maneira e 

compartilhar sua alegria com me "(2: 17-18). 

A igreja em Tessalônica também trouxe muita felicidade para Paulo. "Pois 

quem é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de exultação Não é mesmo você, 

na presença de nosso Senhor Jesus na sua vinda para você é a nossa glória e 

alegria?" (1 Tessalonicenses 2: 19-20.). Paulo estava tão grato por esses 

queridos crentes que ele mal sabia como expressar seus sentimentos. "Para o 

que graças podemos render a Deus por vós, por todo o gozo com que nos 

regozijamos diante do nosso Deus em seu relato" (3: 9). Estas duas igrejas 

foram uma delícia de pastor. 

Os líderes espirituais, é claro, não são infalíveis ou perfeito. Há momentos em 

que um membro da igreja se justifica em desacordo com um pastor ou ancião, 

mesmo em acusar um líder do pecado. Mas a Escritura dá uma direção clara de 

quando e como isso deve ser feito. "Não aceites acusação contra um ancião, 

senão com base em duas ou três testemunhas. Aqueles que vivem no pecado, 

repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor" 

(1 Tim. 5:19 -20). 

A atitude Deus quer que seu povo tem para com os seus pastores e anciãos é, 

"que você aprecia aqueles que trabalham entre vós, e tem carga sobre vós no 

Senhor e dar-lhe instrução" (1 Ts. 5:12). 

Porque recebemos Alegria 

Para membros do Corpo de estar em constante rebelião contra seus pastores e 

anciãos impede a aprendizagem adequada e crescimento adequado. Ele traz 

esterilidade espiritual e amargura. Uma pessoa que nunca traz alegria nunca vai 

ter alegria. 

Para fazer com que nossos líderes dor é prejudicial a nós mesmos, bem como 

para eles e para a igreja como um todo. É inútil para você. Quando não temos 

um espírito amoroso e obediente, Deus está descontente, nossos líderes estão 

tristes, e perdemos nossa alegria também. A alegria de Paulo em crentes fiéis 

estava sempre relacionado com a sua alegria. "Alegra-te da mesma maneira e 

compartilhar sua alegria com me" (Fl. 2:18). Você nunca vai encontrar um 

pastor verdadeiramente feliz para além de uma congregação feliz, ou uma 

congregação feliz para além de um pastor feliz. 

Súplica 

Rogai por nós, para nós a certeza de que temos uma boa 

consciência, desejando comportar-nos com honra em todas as 

coisas. E peço-lhe ainda mais para fazer isso, para que eu, ele 

pode restaurado para você mais cedo. (13: 18-19) 



Nossa quarta obrigação para com Deus é súplica. Para orar por nossos líderes 

da igreja é servir e agradar a Deus. A prece torna as coisas possíveis; ele se 

move a mão de Deus. 

O escritor de Hebreus aparentemente era um líder na igreja, ou igrejas, a quem 

ele estava escrevendo, e aqui pedir o apoio de oração daqueles entre os quais 

ele havia ministrado. Cada servo de Cristo precisa de as orações dos crentes, 

ele é chamado para trabalhar. Os líderes da Igreja são feitas do mesmo material 

como aqueles que servem. Eles têm pecados, fraquezas, limitações, pontos 

cegos, e as necessidades de todos os tipos, assim como todos os outros. Ambos 

precisam e merecem as orações do povo de Deus, sem o qual não pode ser o 

mais eficaz em seu trabalho (cf. Tg 3: 1). 

Líderes de Deus enfrentar as tentações que a maioria dos outros crentes não 

enfrentam no mesmo grau, porque Satanás sabe que, se ele pode minar os 

líderes, muitos outros irão descer com eles. Se ele pode levá-los a um 

compromisso, para enfraquecer a sua posição, para diminuir os seus esforços, 

para tornar-se desanimado e sem esperança, ele fez com que a obra de Cristo 

um grande estrago. 

Paulo não hesitou em pedir oração. "Orai em meu nome, que o enunciado pode 

ele que me foi dada no abrir da minha boca, para dar a conhecer com ousadia o 

mistério do evangelho" (Ef. 6:19). Quanto mais se ministros ordinários de Deus 

precisa da oração de seu povo. 

É merecida 

O escritor pede oração, porque temos a certeza de que temos uma boa 

consciência, desejando comportar-nos com honra em todas as coisas. Ele 

não estava sendo egoísta ou arrogante, mas simplesmente dizendo que, com o 

melhor de seu próprio conhecimento, ele havia ministrado a o povo fiel, não 

perfeitamente, mas com fidelidade. Ele não só precisava de suas orações; ele 

ganhou suas orações. Ele tinha o direito diante de Deus para esperá-los para 

orar por ele. 

Ele não simplesmente imaginar ou supor que ele tinha sido fiel. Ele tinha 

uma boa consciência sobre isso. Mesmo a pessoa não salva tem uma 

consciência, um senso de certo e errado built-in, mas o seu está contaminada 

(Tito 1:15). Como cristãos, nossas consciências são purificados, purificado 

(Heb. 9:14). Nós não nos tornamos infalível ou onisciente, mas, sob a direção 

do Espírito, somos capazes de distinguir o certo do errado de uma maneira que 

nunca foram capazes de fazer antes. Uma consciência purificada não só 

permite-nos melhor para distinguir o certo do errado, mas para ser honesto sobre 

isso, com nós mesmos, bem como com os outros. O escritor de Hebreus poderia 



dizer honestamente que ele tinha servido bem as pessoas dadas em seu 

atendimento. Ele, portanto, tinha o direito de esperar que as suas orações. 

Eu não acredito que todos merecem a nossa oração. Certamente não é tudo o 

que uma pessoa pode nos pedir para orar sobre merece a nossa oração. Um 

homem veio a mim uma vez e pediu que eu oro por um ministério que ele tinha 

começado recentemente. Foi um ministério de telefone em que as pessoas 

chamariam, deixe uma mensagem gravada, e depois ser chamado por esse 

homem ou de um dos seus trabalhadores. Ele havia investido cerca de US $ 

20.000 em equipamentos eletrônicos e seis meses de tempo por si mesmo e seus 

colegas de trabalho.Para este esforço, que tinham visto duas pessoas fazem 

"decisões" que o "pensamento" foram provavelmente genuíno. Sugeri que, se 

ele vendeu seu equipamento e começou a assistir porta-a-porta, ele e seus 

trabalhadores poderia provavelmente ver mais resultados em uma semana do 

que eles tinham visto em seis meses. 

Se uma pessoa pede a nossa oração, devemos querer saber se o que eles estão 

pedindo oração por merece o nosso esforço. Tempo de oração é o momento 

mais precioso que temos, e que deveria ele usou com sabedoria e cuidado. 

Ela é necessária 

O escritor não estava pedindo oração só porque ele acreditava que ele 

merecia. Ele tinha uma necessidade para ela. A necessidade mais urgente em 

sua mente quando ele escreveu era de que ele poderia ser restaurado para você 

mais cedo. Seja qual for a razão fosse por seu deixando-os, ele estava ansioso 

para voltar. 

Nem Paulo ociosamente pedir oração. Perto do final de Romanos ele defende 

com irmãos na fé, "esforçar-se juntamente comigo nas vossas orações por mim 

a Deus, para que eu, ele pode salvo dos rebeldes que estão na Judéia, e que o 

meu serviço para Jerusalém pode ser aceitável para os santos" (Rom. 15: 30-

31). Ele estava pedindo um grupo de crentes fiéis para orar por sua libertação a 

partir de um grupo de crentes infiéis. 

Deus é soberano, mas a oração torna as coisas possíveis que de outra forma não 

seria possível. 

Exemplo de Cristo 

Em todo o nosso comportamento em relação aos outros, a nós mesmos e com 

Deus, Jesus Cristo é o nosso exemplo supremo. Se queremos ver o amor 

sustentado, onde podemos vê-lo melhor do que em Jesus, que, "sabendo que 

sua hora havia chegado, que partisse fora deste mundo para o Pai, tendo amado 

os seus que estavam no mundo, Ele amou-os até o fim "(João 13: 1)? 



Se aprendêssemos simpatia, onde melhor do que do nosso Senhor, que chorou 

com Maria e Marta no túmulo de seu irmão Lázaro (João 11:35)? 

Se quisermos saber o que a pureza sexual é como, que pode nos mostrar melhor 

do que Jesus ", que foi tentado em todas as coisas como nós somos, mas sem 

pecado" (Hb. 4:15)? 

Se quisermos aprender a satisfação, que era mais conteúdo do que Jesus, que 

disse: "Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua 

obra" (João 4:34) e "As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o 

Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça "(Mt 8:20).? 

Se é firmeza precisamos apreciar, que estava mais firme do que Jesus, como 

Ele resistiu a Satanás no deserto (Mt 4: 1-10.)? 

Se quisermos saber como ser separado do mundo, devemos ouvir a oração de 

Jesus: "Eu não te peço para levá-los para fora do mundo, mas para mantê-los 

do mal. Eles não são do mundo , assim como eu não sou do mundo "(João 17: 

15-16). 

Se queremos ver o sacrifício, Jesus não só fez o sacrifício perfeito, Ele foi o 

sacrifício perfeito, dando "a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus 

como um aroma perfumado" (Ef. 5: 2). 

Se aprendêssemos a apresentação, que já apresentou ao Pai, como Jesus fez no 

jardim quando orou: "Pai Abba Todas as coisas são possíveis para Ti;! Remover 

de mim este cálice; mas não o que eu quero, mas o que tu queres "(Marcos 

14:36)? 

Se quisermos saber o que é súplica, devemos ouvir grande oração de Jesus em 

nosso nome que constitui a totalidade do décimo sétimo capítulo de João. 

O Poder de Deus 

E o Deus da paz, que fez subir dentre os mortos o grande Pastor 

das ovelhas através do sangue da aliança eterna, mesmo Jesus, 

nosso Senhor, vos aperfeiçoe em toda boa coisa a fazer sua 

vontade, operando em nós o que é agradável Seus olhos, por meio 

de Jesus Cristo, a quem a glória para todo o sempre. Amém. (13: 

20-21) 

Estes versos são realmente uma bênção e poderia ficar sem 

comentários. Mesmo exemplos do próprio Jesus, perfeitas e poderosas que 

sejam, não podem, por si só nos permitirá seguir Seus passos. Precisamos mais 

do que exemplo. O escritor convida Deus para tornar possível a fora de trabalho 

desta verdade na vida de Seu povo. Para tentar viver a vida cristã com a doutrina 



pura e os melhores exemplos, mas sem o poder direto de Deus, é construir com 

madeira, feno e palha (1 Cor. 3:12). Precisamos não só de conhecer a vontade 

de Deus, precisamos ter o Seu poder. Precisamos que o Deus da 

paz para equipar -nos em todas as coisas boas para fazer a Sua vontade . 

Assim, Deus nos dá a sua ética e Ele nos dá o poder para segui-los, para vivê-

la. Crescimento cristão e obediência não tem nada a ver com o nosso próprio 

poder. Crescimento cristão e obediência são pelo poder de Deus, operando em 

nós o que é agradável à sua vista, por meio de Jesus Cristo . 

A maior demonstração do poder divino na história do universo estava na 

ressurreição de Jesus Cristo, quando Deus trouxe até dentre os mortos o 

grande Pastor das ovelhas através do sangue da aliança eterna . Deus é o 

Deus da paz, em que Ele estabeleceu a paz com o homem através do sangue da 

cruz (Col. 1:20). Por que atravessar uma aliança eterna foi feito (cf. Zc 9:11;.. 

Ez 37:26). Assim, o sangue de Jesus, nosso Senhor é eternamente poderoso 

(ao contrário das repetidas, temporários sacrifícios da Antiga Aliança) e 

satisfatória para Deus, assim Ele trouxe -O dos mortos . Ele é o Deus de este 

poder e do poder desse Deus que permitir que aqueles que amam fazer a Sua 

vontade. "Não que sejamos adequada em nós mesmos para considerar alguma 

coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus" (2 Cor. 3: 

5). 

A única coisa que deve contribuir para a vida cristã é submissão 

voluntária. Tudo o que temos a fazer é abrir o canal de nossas vontades e deixar 

o trabalho o poder de Deus através de nós. "Ora, aquele que dá a semente ao 

que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e 

aumentará os frutos da vossa justiça" (2 Cor. 9:10). Nós podemos trabalhar a 

nossa salvação, porque Deus está trabalhando em nós "tanto o querer e trabalhar 

para a sua boa vontade" (Fp 2: 12-13.). Porque Cristo faz o trabalho, Ele merece 

o crédito e louvor, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. 

 

 

 

 

 



40. A exortação final ( Hebreus 13: 22-25 ) 

Mas exorto-vos, irmãos, urso com esta palavra de exortação, pois eu vos escrevi 

brevemente. Tome notar que o irmão Timóteo foi lançado, com o qual, se ele vier logo, vou 

vê-lo. Cumprimente todos os seus líderes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Graça 

ele com todos vocês. ( 13: 22-25 ) 

Exortação 

O escritor dá uma caracterização de sua epístola. Ele chama isso esta palavra de 

exortação . (Cf. Atos 13:15 , onde esta frase é usada como a designação para um sermão.) 

O livro de Hebreus é um grande tratado pregado com uma caneta. É um apelo urgente aos 

leitores para vir a sincera devoção ao Senhor Jesus Cristo e para completar a satisfação 

com a Nova Aliança. Os temas doutrinais elevados e nobres são a base para esta exortação 

primário. 

Então, quase de forma apologética, ele incentiva os leitores a ter com o que ele escreveu, 

para receber com mentes receptivas e corações quentes o que ele disse, em contraste com 

aqueles em 2 Timóteo 4: 3 (a quem Paulo descreve usando o mesmo verbo, Anecho ) que 

não "não aguentar [suportar] sã doutrina." 

A epístola tem sido simples, confrontadora, intransigente, um pouco complexo, e tributar 

a mente, emoção e vontade. No entanto, mesmo assim, está escrito ... brevemente. 

Brachus ( brevemente ) significa curto, ou em poucas palavras. Toda a carta (com menos 

de 10.000 palavras) é menor do que os romanos ou um Corinthians e pode ser lido em 

menos de uma hora. Se o escritor tinha tratado plenamente com os grandes temas que ele 

discute, a carta teria sido inconcebivelmente longo. Mas é muito curto em comparação 

com as verdades eternas e infinitas que ele contém. 

Dar Seguimento 

Tome notar que o irmão Timóteo foi lançado, com o qual, se ele 
vier logo, vou vê-lo. ( 13:23 ) 

Eles precisavam saber que um dos servos escolhidos de Deus, nosso irmão, 

Timoteo (que deve ter sido bem conhecido para eles) foi liberada . Embora o 

termo apoluo ( liberado ) tem uma variedade de significados, é mais frequentemente 

usada no Novo Testamento em relação à liberação de prisioneiros de custódia que 

estavam sob prisão ou na prisão. O detalhe histórico de Timóteo prisão é 

desconhecido. Nós não estamos surpresos que ele, como o seu mestre, Paulo, foi preso 

por pregar Jesus. Timoteo parecia estar hesitante em sua fidelidade quando Paulo 

escreveu sua segunda epístola a ele. Assim, em 2 Timóteo 1: 6-2: 12 e 3: 12-14 , o 

apóstolo encoraja-o a suportar a perseguição e não temê-lo. É provável que Hebreus foi 

escrito logo após 2 Timóteo, e vemos que esse homem de Deus tinha respondido bem a 

exortação anterior de Paulo. 

A esperança do escritor era que Timoteo logo se juntar a ele, e que, juntos, eles iriam 

visitar os leitores. Aqui vemos uma clara ilustração da importância do acompanhamento 

com o ministério pessoal aqueles que são ensinados. Tal ministério era um desejo 

frequentemente expressa do apóstolo Paulo (ver Rom. 15: 28-29 ). 



Saudação 

Cumprimente todos os seus líderes e todos os santos. Os da Itália 
vos saúdam. ( 13:24 ) 

Os leitores já haviam sido exortados a obedecer seus líderes ( v. 17 ) e, agora, eles são 

convidados a transmitir saudações para eles e para todos os santos que fizeram parte 

dessa comunhão em Cristo. A menção de todos os seus líderes suporta os outros 

ensinamentos do Novo Testamento da pluralidade de anciãos (cf. Atos 20: 17-38 ) que 

lideram o povo de Deus. 

Os da Itália vos saúdam pode indicar que o grupo ao qual ele escreveu foi em Itália, ou 

simplesmente que alguns cristãos italianos estavam com ele e enviou os seus 

cumprimentos. 

Bênção 

A graça seja com todos vós. ( 13:25 ) 

A epístola termina com um ainda adorável conclusão simples, na forma de um apelo para 

Deus para que conceda graça aos leitores (cf. Tito 3:15 ), como Ele o faz para todos os 

Seus filhos por meio daquele que só pode dar graça a- Senhor Jesus Cristo. 
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Introdução 

Na introdução à primeira edição de seu Novo Testamento alemão (1522), 

Martin Luther fez a seguinte observação muito citada sobre o livro de Tiago: 

Em suma, o Evangelho de São João e sua primeira epístola, as epístolas de São 

Paulo, especialmente aqueles aos Romanos, Gálatas, Efésios e Primeira 

Epístola de São Pedro, essas são os livros que te mostram Cristo, e ensinar-te 

tudo o que é necessário e bem-aventurada por ti para saber mesmo que tu nunca 

ver ou ouvir qualquer outro livro ou doutrina. Portanto é epístola de São Tiago 

a epístola de palha direito em comparação com eles, pois ela não tem caráter 

evangelho a ele. (Citado em Tiago H. Cordas, A Epístola de St. Tiago, O 

International Critical Commentary [Edinburgh: T. & T. Clark, 1978], 106) 

O grande reformador não era de forma negando a inspiração de Tiago (como 

sua frase "em comparação com eles" indica). No entanto, seus comentários 

depreciativos sobre a epístola foram ecoadas por muitos ao longo da história da 

igreja. Na verdade, devido à sua brevidade, o fato de que ela foi dirigida 

especificamente aos cristãos judeus, sua falta de conteúdo doutrinal, e porque 

não foi escrito por um dos doze apóstolos ou Paulo, Tiago foi um dos últimos 

livros adicionados ao cânon do Novo Testamento. 

Mas tal minimização do valor de Tiago é míope. Lutero tinha pouca utilidade 

para Tiago, pois contém pouco ensinamento sobre as grandes doutrinas da fé 

cristã que ele tão apaixonAdãoente defendida. (Na verdade, um pouco de sua 

hostilidade para com Tiago resultou da utilização indevida de Tiago 2 de seus 

adversários católicos para defender a justificação pelas obras.) É verdade que 

Tiago não é um tratado doutrinário, mas um manual intensamente prático para 

a vida cristã. No entanto, isso não diminui o seu valor, uma vez que uma vida 

santa e sã doutrina não deve ser separado. Comentando sobre a importância de 

Tiago, D. Edmond Hiebert escreve: 

Esta epístola insiste com firmeza sobre a prática cristã coerente com a crença 

cristã, amontoa desprezo mordaz sobre toda profissão vazia, e administra uma 

dura repreensão ao mundanismo dos leitores. Sua ênfase sobre imperativo ético 

do evangelho faz a epístola tão relevante hoje como quando foi escrita pela 

primeira vez. A presença desta epístola prática no Cânon do Novo Testamento 

é um magnífico monumento à sensibilidade moral e preocupação da igreja 

cristã. ( A Epístola de Tiago [Chicago: Moody, 1979], 11) 

O livro de Tiago tem sido comparada com a literatura sapiencial do Antigo 

Testamento, especialmente o livro de Provérbios, por causa de suas 

declarações, pungentes diretos na vida sábia. E forte condenação da injustiça 

social, de Tiago (cf. caps. 2, 5) levou alguns a chamá-lo de "o Amos do Novo 



Testamento". Mas Tiago também foi profundamente influenciado pelo Sermão 

da Montanha; de fato, como mencionado no capítulo 1 deste comentário, sua 

epístola pode ser visto como um comentário prático sobre o sermão de nosso 

Senhor. A extensão do Sermão do Monte influência sobre Tiago pode ser visto 

em suas muitas referências e alusões a ele (veja a tabela). 

Tiago Sermão da Montanha 

1. 1: 2 5: 10-12 

2. 1: 4 05:48 

3. 1: 5 7: 7-12 

4. 1: 9 5: 3 

5. 01:12 07:14 

6. 01:20 05:22 

7. 01:22 7: 21-27 

8. 2: 5 5: 3 

9. 02:13 5: 7 

10. 02:13 6: 14-15 

11. 2: 14-16 7: 21-23 

12. 3: 6 05:22 

13. 3: 10-12 7: 15-20 

14. 3: 17-18 5: 9 

15. 4: 4 06:24 

16. 04:10 5: 3-5 

17. 4: 11-12 7: 1-5 

18. 5: 2-3 6: 19-20 

19. 05:10 05:12 

20. 05:11 05:10 

21. 05:12 5: 33-37 

 

 



Autor 

Dos vários homens no Novo Testamento chamado Tiago, apenas dois eram 

importantes o suficiente para ter escrito uma carta tão autoritária: Tiago, filho 

de Zebedeu e irmão de João, e meio-irmão Tiago do Senhor. Mas Tiago, filho 

de martírio precoce de Zebedeu (Atos 12: 2) elimina-lo como um candidato, 

deixando Tiago o meio-irmão do Senhor, como o autor. Tiago, junto com o 

resto dos irmãos de Jesus, inicialmente rejeitou Ele (cf. Jo 7: 5). Mais tarde, 

porém, ele passou a acreditar em Jesus como Messias de Israel. Tal era a sua 

piedade e zelo que ele logo se tornou o chefe reconhecido da Igreja de Jerusalém 

(cf. Atos 0:17; Gal. 2: 9). Tiago ocupou esse cargo até o seu martírio 

sobre AD 62. (Para mais informações biográficas sobre Tiago, ver cap. 1 deste 

volume.) 

Outra evidência de que Tiago escreveu a epístola vem das fortes paralelos 

verbais entre o livro de Tiago e Tiago fala e carta registrada em Atos 15. O 

grego infinitivo verbo chairein ("cumprimentos") aparece no Novo Testamento 

apenas em Tiago 1: 1 e Atos 15:23 (exceto para a sua utilização pelo romano, 

Cláudio Lísias, em Atos 23:26). Outros paralelos incluem "amado" (Tiago 1:16, 

19; 2: 5; Atos 15:25), "as vossas almas" (Tiago 1:21, Atos 15:24), "visitar" 

(Tiago 1:27; o mesmo verbo grego é traduzido "em causa mesmo sobre" em 

Atos 15:14), e "virar" no sentido de abandonar o pecado a Deus (Tiago 5: 19-

20; Atos 15:19). 

Caráter judaico distintamente da epístola está de acordo com a imagem de Tiago 

dada em Atos 15 e 21. O livro de Tiago contém quatro citações diretas do 

Antigo Testamento e mais de quarenta alusões do Antigo Testamento. Além 

disso, Tiago se expressa em termos distintamente do Antigo Testamento, 

começando no primeiro verso com a referência aos "doze tribos que se 

encontram dispersas no exterior." Tiago descreve o evangelho como a "lei da 

liberdade" (2:12). Ele descreve ponto de encontro de seus leitores usando o 

termo grego transliterado "sinagoga" (2: 2). Em 4: 4, ele usa a figura comum 

Antigo Testamento de adultério para descrever deserção espiritual. Abusos 

judaica contemporânea a respeito juramento tomada são condenados em 

05:12. A figura proeminente Antigo Testamento Elias aparece como um 

exemplo do poder da oração justo (5: 17-18). Esses nomes importantes do 

Antigo Testamento como Abraão (2:21), Raabe (2:25), e Jó (05:11) também 

aparecem na epístola. Tiago também é o único escritor do Novo Testamento 

para empregar o título Testamento distintamente Old para Deus, "Senhor dos 

Exércitos [Hosts]." (Paulo se refere a esse título apenas em uma citação de 

Isaías em Romanos 9:29.) 

Apesar da identificação específica de Tiago inspirado em 1: 1 e as evidências 

convincentes de que o meio-irmão Tiago do Senhor escreveu esta carta, 

pseudoscholars incrédulos o rejeitei como autor. Eles citam várias linhas não 



convincentes de provas para apoiar essa conclusão duvidosa. Normalmente, 

eles nem sequer seria útil considerar, mas eles não fornecem um pano de fundo 

contra o qual a demonstrar ainda mais características da epístola relacionado ao 

seu autor. 

Um camponês galileu simples como Tiago, eles argumentam, seria incapaz de 

escrever essa excelente grego. A pesquisa mostrou, no entanto, que muitos 

judeus do primeiro século palestinos provavelmente falava grego, além de 

hebraico e aramaico. Isso teria sido especialmente verdadeiro em 

predominantemente Gentil Galiléia (cf. Mat. 4:15), particularmente em Nazaré, 

que ficava em uma rota de comércio ocupado. Assim, é altamente provável que 

Tiago sabia grego desde a infância. E, como cabeça da igreja de Jerusalém, ele 

teria sido em contato diário com os helenístico (grego) de língua crentes judeus, 

que tinham sido parte da igreja de Jerusalém desde o seu início (Atos 6: 1). Esse 

contato teria dado Tiago ampla oportunidade de polir seu grego. 

Outros citam a falta de ênfase na posição exaltada de Tiago como o irmão do 

Senhor e chefe da igreja de Jerusalém como prova de que ele não escreveu a 

carta. Mas Tiago, como Paulo, reconheceu que conhecer Jesus "segundo a 

carne" já não era de qualquer valor (2 Cor 5:16; cf. Mt 12:. 47-

50.). Ironicamente, muitos desses mesmos estudiosos afirmam 2 Pedro para ser 

pseudepigraphic (ou seja, uma "falsificação piedosa") justamente 

porque não contêm referências autobiográficas para Pedro. Esse dilema 

solicitado RVG Tasker a observação de que 

[Se] os critérios de pseudepigrafia são tão incerto, parece que estamos em 

terreno mais seguro se assumirmos que, mesmo no caso de livros que foram 

recebidos no cânon do Novo Testamento relativamente tarde, houve 

concordância geral de que eles realmente eram as obras do autor cujos nomes 

urso. ( A Epístola Universal de Tiago, O Tyndale Novo Testamento 

Comentários [Grand Rapids: Eerdmans, 1975], 20) 

Na verdade, que o escritor Tiago não enfatiza a sua autoridade pessoal 

argumenta convincentemente que ele era tão bem conhecido e respeitado que 

tais afirmações eram desnecessárias. 

Outros ainda apontam para a falta de ênfase sobre os grandes temas doutrinais 

da fé cristã, em particular as relativas à vida, ministério, morte e ressurreição 

de Jesus Cristo da epístola, como prova de que Tiago não foi o seu autor. Irmão 

Tiago do Senhor, que estava bem familiarizado com esses acontecimentos 

importantes, certamente teria mencionado-los, eles argumentam. Mas tal 

afirmação tem vista para o propósito de Tiago, por escrito, sua epístola que, 

como mencionado acima, era prático, não doutrinária. E a ausência de conteúdo 

doutrinário torna difícil discernir qualquer motivo para um falsificador. 



Finalmente, alguns argumentam que as referências da Epístola aos perseguição 

(1: 2ff .; 2: 6-7; 5: 1-6) apontam para uma data de escrita após a morte de 

Tiago. "Mas não há nenhuma evidência de que as aflições sofrido por estes 

cristãos judeus foram devido a perseguições governamentais. Eram sim o 

resultado das imposições dos ricos sobre os pobres, as injustiças dos 

empregadores em relação a seus empregados" (D. Edmond Hiebert , Uma 

Introdução à não-Epístolas Paulinas [Chicago: Moody, 1962], 42). 

Nenhum destes argumentos é suficiente para derrubar a visão tradicional de que 

Tiago, o meio-irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém, escreveu a epístola 

que leva seu nome. 

Data e local da escrita 

A ausência de qualquer referência ao Concílio de Jerusalém registrado em Atos 

15 (c. AD 49) pontos para a data de escrever para Tiago antes que o conselho 

se reuniu. É pouco provável que, numa carta dirigida aos crentes judeus 

dispersos, Tiago teria deixado de mencionar o Concílio de Jerusalém se ele já 

tinha ocorrido. Essa data precoce é apoiada pela falta de qualquer referência aos 

gentios, igrejas dos gentios, ou questões relacionadas com a Gentil (por 

exemplo, a circuncisão, ou a ingestão de carnes sacrificadas aos ídolos). O 

período mais provável para a escrita de Tiago é AD 44-49, tornando-se o 

primeiro dos livros do Novo Testamento a ser escrito. 

A epístola de Tiago foi, sem dúvida, escrito a partir de Jerusalém, a cidade onde 

o seu autor viveu e ministrou. Para obter informações sobre os destinatários da 

Epístola de Tiago, ver o capítulo 1. 

  

Como será observado ao longo deste comentário, Tiago escreveu sua epístola 

para desafiar seus leitores a examinar sua fé para ver se era uma genuína fé 

salvadora. Por conseguinte, o contorno é estruturada em torno de que a série de 

ensaios. 

Esboço 

I. Introdução (1: 1) 

II. O Teste da Perseverance no sofrimento (1: 2-12) 

III. O Teste de culpa em Tentação (1: 13-18) 

IV. O Teste de resposta à Palavra (1: 19-27) 

V. O Teste de Imparcial Amor (2: 1-13) 

VI. O Teste de obras de justiça (2: 14-26) 



VII. O Teste da Língua (3: 1-12) 

VIII. O Teste da Sabedoria Humilde (3: 13-18) 

IX. O Teste de Mundano Indulgence (4: 1-12) 

X. O Teste de Dependência (4: 13-17) 

XI. O teste de resistência do paciente (5: 1-11) 

XII. O Teste de Honestidade (5:12) 

XIII. O Teste de devoção (5: 13-18) 

XIV. O Teste de Verdadeiro Fé (5: 19-20) 

 

1. O Homem e Sua Mensagem ( Tiago 1: 

1 ) 

Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos 
que se encontram na Dispersão, saúde. ( 1: 1 ) 

A falsificação é um grande problema em nossa sociedade. Forjado dinheiro, cartões de 

crédito, jóias, obras de arte, e praticamente tudo o mais de valor são passados como 

genuína para enganar os incautos. Consequentemente, mercadorias valiosas devem ser 

cuidadosamente examinados para determinar sua autenticidade. 

Isso também é verdade para o bem mais valioso de todos-fé salvadora. Um 

relacionamento correto com o vivo, santo Deus do universo, com a promessa de céu 

eterno é incomparavelmente impagável. Aqueles que acham que têm que deve examinar 

cuidadosamente e testá-lo para determinar sua validade. Para ser enganado por 

falsificação de dinheiro ou de uma obra falsificada de arte resulta apenas na perda de 

temporais; ser enganado por uma fé falsificados resulta em tragédia eterna. 

O falsificador mestre da fé salvadora é Satanás. Disfarçando-se como "anjos de luz" ( 2 

Cor. 11: 14-15 ), ele e os seus servos enganar os incautos através de falsos sistemas de 

religião, incluindo falsas formas de cristianismo. Pensando que eles estão no caminho 

estreito que leva ao céu, aqueles que estão presos em falsa religião, ou que simplesmente 

confiar em seu conceito pessoal de salvação, são, na verdade, no caminho para a 

condenação eterna. 

Que decepção se estende àqueles dentro do Cristianismo bíblico que estão iludidos sobre 

a sua salvação. 

Para ser enganado sobre a própria relação com Deus é a ilusão mais perigosa e assustadora 

possível. Perto do final do Sermão do Monte nosso Senhor graficamente retratado dessa 

tragédia: 

Nem todo o que me diz: "Senhor, Senhor ', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz 

a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar. Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, 

Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? 



E em teu nome não fizemos muitos milagres? " E então eu lhes direi: "Nunca vos conheci; 

afastasse de mim, vós que praticais a iniquidade." ( Mateus 7: 21-23 ) 

Por causa do perigo sempre presente de fé falsificado, a Palavra de Deus chama 

continuamente para a salvação professo para ser testado para validade. No Salmo 17: 

3 Davi declarou os resultados de testes de sua fé de Deus: "Você tentou meu coração, 

você tem me visitado por noite; Você me testado e você não encontrar nada." No Salmo 

26: 1-2 , ele implorou: "Julga-me, ó Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e 

eu confio no Senhor sem vacilar Examina-me, Senhor, e prova-me; testar a minha mente 

e meu. coração. " Ele ecoou esse fundamento nas palavras familiares de Salmo 139 : 

"Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me e conhece os meus pensamentos; 

e vê se há algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho eterno "( vv. 23-

24 ). Em meio ao caos e desolação após a destruição de Jerusalém, Jeremias gritou para 

seus companheiros israelitas: "Vamos examinar e sondar os nossos caminhos, e voltemos 

para o Senhor" ( Lam. 3:40 ). 

Através de Ezequiel, o Senhor diz do homem genuinamente arrependido: "Porque ele 

considerou e se afastou de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá; 

não morrerá" ( Ez 18:28. ; cf. Sl 119. : 59 ). Por meio do profeta Ageu, o Senhor exortou 

o seu povo, "Considere seus caminhos!" ( Ag 1: 5. , 7 ). 

O Novo Testamento também sublinha repetidamente a necessidade de testes de fé. João 

Batista desafiou os líderes religiosos do seu tempo para "dar frutos dignos de 

arrependimento" ( Mateus 3: 8. ). Descrevendo o seu ministério ao rei Agripa, Paulo 

relatou como ele "manteve-se declarar tanto aos de Damasco em primeiro lugar, e também 

em Jerusalém e depois por toda a região da Judéia, e até mesmo para os gentios, que se 

arrependessem e se convertessem a Deus, praticando ações apropriadas ao 

arrependimento "( Atos 26:20 ). Ele advertiu os gálatas: "Cada um deve examinar seu 

próprio trabalho" ( Gal. 6: 4 )!, eo Corinthians, "vós teste para ver se você está na fé; 

examinar-se Ou você não reconhece isso sobre si mesmos, que Jesus Cristo está em vós, 

a não ser na verdade você não passar no teste? " ( 2 Cor. 13: 5 ). 

O resultado da fé salvadora e destina-se inevitável é uma vida de boas obras, e foi com 

esse propósito que Cristo redimiu da igreja. Depois de declarar que a salvação é somente 

pela graça, o apóstolo Paulo recorda aos crentes que "somos feitura dele, criados em 

Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos 

nelas" ( Ef. 2: 8-10 ) . "Porque a graça de Deus se manifestou", escreveu Paulo a Tito, 

"trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a negar desejos impiedade e 

mundanas ea viver de forma sensata, justa e piedosamente na época atual" ( Tito 2: 11-

12 ; cf. v. 14 ). O escritor de Hebreus advertiu seus leitores: "Deixem-nos temer se, 

enquanto a promessa permanece de entrar em Seu descanso, qualquer um de vocês pode 

parecer ter vindo curto do que" ( Heb. 4: 1 ; cf. 12:15 ). A possibilidade medo de perder 

a salvação exige auto-exame rigoroso. Quando o escritor de Hebreus ilustrado a essência 

da fé salvadora, ele descreveu a obediência corajosa de crentes do Antigo Testamento, 

que demonstrou a sua salvação na vida de lealdade e de fidelidade a Deus (11: 1-39 ). 

A Primeira Epístola de João menciona muitas marcas de fé genuína. É preciso ir além da 

mera profissão verbal ( 1: 6-10 ; 2: 4 , 9 ) e deve incluir a obediência a Deus ( 2: 3 , 5-

6 ; 3:24 ; 5: 2-3 ). Os remidos são marcadas por não amar o mundo ( 02:15 ), vivendo 

uma vida justa (02:29 ), abandonando e evitar o pecado ( 3: 6 , 9 ), e por amar outros 

crentes ( 3:14 ; 4 : 7 , 11 ). 



Mas nenhuma passagem da Escritura apresenta de forma mais clara os testes de fé viva e 

verdadeira do que o Sermão da Montanha. Aqui Jesus apresenta uma extensa série de 

testes que visam mostrando hipócritas judeus-tipificada pelas, presunçosos, escribas e 

fariseus (ver orgulhosos auto-satisfeito 05:20 ) -como muito aquém da salvação genuína 

eles caíram. Ao fazê-lo, Ele desmascarou sua falsa religião, hipocrisia e falsificado 

salvação. 

O sermão começa com as bem-aventuranças ( Mt 5:. 3-12 ), que delineiam as atitudes que 

devem acompanhar uma genuína fé salvadora. Essas atitudes incluem mansidão, 

misericórdia, alegria em perseguição, humildade, um senso de pecado, e um profundo 

desejo de justiça. 

A próxima seção ( 5: 13-16 ) revela o desenrolar das virtudes Beatitude na vida do 

verdadeiramente resgatados, que são como "sal e luz" no mal, escuro mundo, caído. Em 

vez de ser uma influência para o mal, eles influenciam o mundo com justiça dada por 

Deus. 

A verdadeira salvação será marcado por genuíno compromisso com a Palavra de Deus 

( 5: 17-20 ), por comportamento justo externa que decorre de justiça interna do coração 

( 5: 21-48 ), pela adoração adequada ( 6: 1-18 ), por uma visão correta do dinheiro e bens 

materiais ( 6: 19-34 ), e por relações pessoais direita ( 7: 1-12 ). 

Jesus conclui o sermão, descrevendo dois caminhos para o destino, a um amplo eterna 

que leva à perdição, e um estreito que conduz à vida, que ele exortou seus ouvintes para 

entrar ( 7:13 ). Advertiu-os para evitar falsos profetas, que tentaram desviá-los para o 

caminho largo que leva à destruição ( vv. 15-20 ), e descreveu as consequências 

assustadoras de profissão vazio à luz de certos vinda julgamento ( vv. 21-27 ) . 

Parece claro que Tiago foi profundamente influenciado pelo Sermão da Montanha-as 

verdades de que, sem dúvida, ouvi na pessoa de Jesus, seja em que ocasião ou outros, e 

muitos dos seus temas têm paralelos em sua epístola. Na verdade, o livro de Tiago pode 

muito bem ser visto como um comentário prático em que o sermão. Tal como o seu 

Senhor antes dele, Tiago apresenta uma série de testes com os quais a autenticidade da 

salvação pode ser determinado. 

Sua biografia 

O primeiro verso desta carta apresenta-nos o autor humano, um servo de Deus e do 

Senhor Jesus Cristo. Como explicado na introdução, o Tiago que escreveu esta carta foi 

o meio-irmão do Senhor. Ao contrário do dogma católico romano, José e Maria teve 

outros filhos depois de Jesus nasceu. Essa verdade está implícita na declaração de Mateus 

que José Maria manteve virgem até o nascimento de Jesus ( Matt 1:25. ) e está explícito 

na descrição de Lucas de Jesus como de Maria primogênito filho ( Lucas 2: 7 , grifo do 

autor). Aquelas crianças eram Seus meio-irmãos e meias-irmãs (cf. Mt 12: 46-

47. ; Marcos 3: 31-35 ; Lucas 8: 19-21 ; João 2:12 ). Mateus 13:55 e Marcos 6: 3 lista 

meio-irmãos de Jesus como Tiago, José (José), Simão e Judas. Paulo chama 

explicitamente "o irmão do Senhor" Tiago ( Gal. 1:19 ). Marcos também se refere ao 

meio-irmãs de Jesus, embora não pelo nome. Essa lista Mateus e Marcos Tiago primeira 

implica que ele era o mais velho de meio-irmãos de Jesus. 

Surpreendentemente, embora cresceu com ele e observou em primeira mão seu pecado, a 

vida perfeita, irmãos de Jesus não à primeira nEle crêem. João registra sua incredulidade 

exibiu desafiando Jesus para revelar-se abertamente: 



Agora, a festa dos judeus, a Festa dos Tabernáculos, estava próximo. Portanto Seus 

irmãos disseram-lhe: "Saia daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos 

vejam as obras que você está fazendo. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto, 

quando ele mesmo procura ser conhecido publicamente. Se você fizer essas coisas , 

mostra-te ao mundo. " Para nem mesmo seus irmãos criam nele. ( João 7: 2-5 ) 

Sua incredulidade prestou testemunho triste para a veracidade da declaração de Jesus de 

que "não há profeta sem honra senão na sua cidade natal e entre os seus parentes e em sua 

própria casa" ( Marcos 6: 4 ). Tão forte era a incredulidade de seus irmãos que eles até 

pensaram que Jesus tinha tomado a licença de seus sentidos ( Marcos 3:21 ). (Vale a pena 

notar que os seus irmãos 'incredulidade refuta as contas apócrifos de Jesus supostos 

milagres-infância como faz a declaração direta de João 2:11 que mudar a água em vinho 

em Caná foi o " início de seus sinais ", ênfase acrescentada .) Sua incredulidade 

aparentemente durou por toda a vida e ministério de Jesus na Terra. 

Mas pelo tempo que aqueles que creram nele se reuniram em Jerusalém após a sua 

ressurreição, algo notável tinha acontecido. Atos 1:13 observa que os apóstolos estavam 

lá, e versículo 14 acrescenta: "Estes todos [os apóstolos] com uma mente foram 

dedicando continuamente -se à oração, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os 

irmãos dele "(grifo nosso). O que aconteceu para mudar seus céticos, irmãos descrentes 

em seguidores dedicados? Paulo dá a resposta em 1 Coríntios 15: 7 , observando que após 

a ressurreição de Jesus, "Ele apareceu a Tiago." Sem dúvida, como resultado do que a 

aparência pessoal, pós-ressurreição, Tiago veio para salvar a fé no Senhor Jesus Cristo. 

A igreja nasceu no Dia de Pentecostes e Tiago, embora não seja um apóstolo, logo se 

tornou um dos seus principais líderes. Quando Paulo visitou Jerusalém, ele descobriu que 

Tiago, assim como Pedro e João, foram pilares da igreja lá ( Gal. 2: 9-12 ). Porque os 

apóstolos eram frequentemente longe pregação do evangelho, Tiago se tornou o líder mais 

proeminente da Igreja de Jerusalém. Para usar um termo contemporâneo, ele foi seu 

pastor sênior. Após a sua libertação milagrosa da prisão de Herodes, Pedro ordenou que 

os crentes espantado ao "relatar estas coisas a Tiago e aos irmãos" ( Atos 12:17 ), 

indicando claramente que Tiago havia se tornado o único a quem notícia importante era 

para ser relatada pela primeira vez. 

Tiago presidiu a pivotal Concílio de Jerusalém ( Atos 15 ), que tinha sido convocada para 

decidir a questão momentosa de saber se a salvação necessária obediência à Lei de Moisés 

ou era somente pela graça de trabalho por meio da fé. Depois de muito debate, Pedro, 

Paulo, Barnabé e relatou a salvação graciosa de Deus dos gentios através de seus 

ministérios ( vv. 6-12 ). Tiago então reforçado ponto de Pedro, proferida a decisão do 

Conselho ( vv. 12-21 ), e muito provavelmente compôs a letra resultante para os crentes 

gentios ( vv. 23-29 ). Muitos anos depois, quando Paulo voltou a Jerusalém, no final de 

sua terceira viagem missionária, Tiago aparece novamente no papel que preside. Lucas 

relata que "depois de termos chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria 

E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos estavam 

presentes." ( Atos 21: 17-18 ). A pluralidade de anciãos não nega papel de liderança 

primária de Tiago, como igualdade de ofício apostólico não negava liderança de Pedro 

dos Doze. 

Também conhecido como Tiago, o Justo por causa de sua vida justa, ele foi martirizado 

sobre AD 62, de acordo com Josephus. 

 



Seu caráter 

um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ( 1: 1 b) 

Apesar de sua importância, o que se destaca no primeiro verso de sua epístola é a 

humildade de Tiago. Ele não descreve a si mesmo como o filho de Maria e irmão do 

Senhor, referem-se a sua posição como chefe da igreja de Jerusalém, ou mencionar que o 

Cristo ressuscitado apareceu pessoalmente a ele. Em vez disso, ele se descreve apenas 

como um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Doulos ( servo ) representa um 

escravo, uma pessoa privada de toda a liberdade pessoal e totalmente sob o controle de 

seu mestre. Absoluta obediência e lealdade ao seu mestre (que lhe forneceu alimentação, 

vestuário e habitação) foi exigido de cada doulos . Em contraste com a andrapodon , que 

foi feito um escravo, o doulos nasceu escravo. Tiago tinha se tornado um doulos por seu 

novo nascimento pela fé em Jesus Cristo. 

Para ser um doulos de Deus foi considerado uma grande honra na cultura 

judaica. Luminares do Antigo Testamento como Abraão ( Gn 26:24 ), Isaque ( Gen. 

24:14 ), Jacó ( Ez 28:25. , Job () Jó 1: 8 ), Moisés ( Ex. 14:31 ), Josué ( Josh 24:29. ), 

Caleb ( Nm 14:24. ), Davi ( 2 Sam 03:18. ), Isaías ( Is. 20: 3 ) e Daniel ( Dan. 6:20 ) são 

descritos como servos de Deus . No Novo Testamento, Epafras ( Col. 4:12 ), Timoteo 

( Phil. 1: 1 ) (, Paulo . Rom 1: 1 ), Pedro ( 2 Pe. 1: 1 ), Jude ( Judas 1 ), João ( Rev. 1: 1 ), 

e nosso Senhor ( Atos 03:13 ), todos tinham o título de doulos . Ao tomar esse título, 

Tiago numerada-se com os homenageados não para quem eles eram, mas quem serviam-

o Deus vivo. 

Seu Ministério 

às doze tribos que se encontram na Dispersão, saúde. ( 1: 1 c) 

Além de seu papel de liderança vital na igreja de Jerusalém, Tiago também teve um 

ministério mais amplo. O termo doze tribos era um título comumente usada no Novo 

Testamento para se referir à nação de Israel (cf. 19:28 Matt. ; Atos 26: 7 ; Rev. 

21:12 ). Embora as doze tribos dividido em duas nações (Israel, o reino do norte, e de 

Judá, o reino do sul), o povo escolhido de Deus sempre constou dos judeus de todas as 

doze tribos, que um dia Deus vai reunir soberanamente ( Ez. 37: 15- 22 ). Quando o reino 

dividido após o reinado de Salomão, dez tribos formavam o reino do norte de Israel, e 

Benjamin e Judá formaram o reino do sul de Judá. Após a queda e deportação de Israel 

para a Assíria (722 AC ), uma parte do remanescente das dez tribos mudou para o sul, 

preservando assim as doze tribos na terra de Judá. Embora a identidade tribal não foi 

possível estabelecer com certeza depois de Judá foi conquistada, de Jerusalém e do templo 

registros foram destruídos pela Babilônia (586 AC ), Deus vai restaurar a nação e delinear 

a identidade tribal de cada pessoa no futuro ( Is 11: 12-13. ; Jer 03:18. ;50:19 ; Ez 

37. ; Apocalipse 7: 5-8 ). 

Tiago foi, portanto, abordar todos os judeus que [foram] dispersos no 

exterior, independentemente das suas origens tribais. Neste contexto, no exterior refere-

se a qualquer lugar do mundo fora da Palestina. Ao longo dos últimos várias centenas de 

anos, vários conquistadores (incluindo os romanos em 63 AC ) tinha deportados judeus 

de sua terra natal e espalhá-los por todo o mundo conhecido. Além disso, muitos outros 

judeus haviam voluntariamente mudou-se para outros países para negócios ou outros 

motivos (cf. Atos 2: 5-11 ). Na época do Novo Testamento, muitos judeus viviam no 



exterior. A palavra grega diáspora ("espalhamento") tornou-se um termo técnico para 

identificar judeus que viviam fora da Palestina (cf. 1 Ped. 1: 1 ). 

A partir da mensagem da carta em si, bem como a partir de Tiago freqüente 

endereçamento de seus leitores como irmãos, é claro que ele está escrevendo aos cristãos 

judeus. É provável que a maioria desses crentes foram convertidos em ou perto de 

Jerusalém e pode ter sido uma vez sob o cuidado pastoral de Tiago em algum 

grau. Público primário de Tiago foram os judeus que haviam fugido por causa da 

perseguição e ainda estavam sofrendo provações por causa de sua fé ( 1: 2 ). Para dar-

lhes confiança, esperança e força para resistir às provações, Tiago deu-lhes uma série de 

testes (veja a Introdução), através da qual eles poderiam determinar a autenticidade de 

sua fé. 

Sua saudação 

Saudações. ( 1: 1 d) 

Chairein ( saudações ) significa "regozijar-se", ou "ser feliz", e era uma saudação secular 

comum. Mas, para Tiago a palavra não era mera formalidade; ele esperava que ele 

escreveu para alegrar os corações de seus leitores, dando-lhes meios para verificar a 

autenticidade de sua salvação. Isso, Tiago sabia, iria proporcionar grande conforto a eles 

em seus ensaios, que Satanás persistentemente usa para tentar fazer com que os cristãos 

duvido que eles são de fato filhos de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. 

2.  Triunfando sobre os problemas - Parte 

1 (Tiago 1: 2-3) 

Considere tudo com alegria, meus irmãos, quando se deparar com 

várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz 
perseverança. (1: 2-3) 

Para testar a autenticidade de um diamante, joalheiros, muitas vezes colocá-lo 

em água limpa, o que provoca um verdadeiro diamante a brilhar com brilho 

especial. Uma imitação de pedra, por outro lado, terá quase nenhuma faísca de 

todo. Quando os dois são colocados lado a lado, mesmo um olho destreinado 

pode facilmente dizer a diferença. 

De forma semelhante, mesmo o mundo muitas vezes pode notar as diferenças 

acentuadas entre os cristãos genuínos e aqueles que meramente professam a fé 

em Cristo. Tal como acontece com as jóias, há uma diferença notável no brilho, 

especialmente quando as pessoas estão passando por momentos difíceis. Muitas 

pessoas têm grande confiança em sua fé até que seja severamente testada por 

dificuldades e decepções. Como uma pessoa lida com problemas irão revelar se 

sua fé é viva ou morta, verdadeira ou imitação, salvar ou nonsaving. 

Na parábola do semeador, Jesus explicou que "aqueles [sementes que caíram] 

no solo rochoso são aqueles que, ao ouvirem, recebem a palavra com alegria; e 



estes não têm raiz firme, pois eles acreditam por um tempo, e em tempo da 

tentação [testes] cair ", e que" a semente em boa terra, esses são os que ouviram 

a palavra em um coração honesto e bom, e mantê-lo rápido, e dão fruto com 

perseverança "(Lucas 8 : 13, 15). 

Todo mundo que vive neste mundo perdura alguma medida de problemas. Essa 

é a conseqüência da queda, o resultado natural da natureza humana pecaminosa 

e de um mundo e da sociedade corrompida pela iniqüidade. Amigo de Jó Elifaz 

bem entendido que a verdade, dizendo: "Para o homem nasce para a tribulação, 

como as faíscas voam para cima" (Jó 5: 7). Em resposta a um outro amigo, o 

próprio Jó disse: "O homem, que é nascido de mulher, é de curta duração e cheia 

de tumulto" (14: 1). Davi clamou ao Senhor: "Não muito longe de mim, pois a 

angústia está perto" (Sl. 22:11), e Isaías declarou: "Olhe para a terra, e eis que, 

angústia e escuridão, tristeza da aflição" ( Isa. 08:22). Salomão escreveu em 

desespero: "Eu odiava a vida, para o trabalho que tinha sido feito sob o sol foi 

doloroso para mim; porque tudo é vaidade e correr atrás do vento ... Porque 

todos os dias [do homem] a sua tarefa é doloroso e grave; mesmo à noite sua 

mente não descansa "(Ec. 2:17, 23). 

Filhos de Deus não estão isentos de problemas, e não haverá problema 

relacionado até mesmo para o melhor das coisas que Ele nos dá. No casamento 

e da vida familiar (o melhor presente que Ele nos deu para a felicidade terrena), 

o problema é inevitável (1 Cor. 07:28). Jesus assegurou a Seus discípulos que 

"no mundo tereis aflições" (João 16:33). Embora o próprio pecado, Ele era 

profundamente perturbado e chorou quando viu Maria e os amigos de seu irmão 

Lázaro luto pela sua morte (João 11:33). Ele sofria por causa da traição de Judas 

(João 13:21), e foi "profundamente entristecido, ao ponto da morte" sobre a 

possibilidade de levar o pecado do mundo sobre Si (Matt 26:38;. Cf. João 12:27 

). Paulo testemunhou que ele foi "aflitos em todos os sentidos" (2 Cor. 4: 8); e 

em diferentes graus, e por várias razões, que é a experiência de 

todos. Esperamos que com alguns problemas ocasionais em nosso trabalho, na 

escola, na sociedade, mesmo em nossa família e em nossa igreja. Sabemos que 

não podemos escapar crítica, frustração, decepção, dor física, a dor emocional, 

doença, lesão, e eventualmente a morte. 

Os cristãos também podem esperar problemas por causa de sua fé. Jesus disse: 

"Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós" (João 15:20). Paulo 

lembrou a Timóteo que "de fato, todos os que desejam viver piedosamente em 

Cristo Jesus serão perseguidos" (2 Tim. 3:12). 

Como mencionado na introdução, major ênfase de Tiago no presente texto, e 

em toda a carta, é que se a fé de uma pessoa é genuíno, ele vai provar a si mesmo 

nos momentos difíceis, seja qual for a natureza ou a origem do problema pode 

ser. Por essa razão, esta epístola é valioso para os incrédulos, bem como 

crentes. Isso é especialmente verdadeiro para os incrédulos que se consideram 



cristãos e precisam reconhecer que a fé que é confiável apenas quando as coisas 

estão indo bem, não é fé salvadora e não vale nada. É, de fato, vale menos do 

que nada, porque ele engana aqueles que confiam nele. Não só irá falhar com 

eles quando precisam de ajuda o mais, mas, infinitamente pior, ele vai levá-los 

a pensar que eles estão indo para o céu quando, na realidade, eles estão indo 

para o inferno. 

Tiago mostra que quando a fé é apenas uma profissão vazia ou mero sentimento 

não com base em convicções firmes e inteligentes da verdade divina, o fogo do 

problema vai queimar-se. Mas onde há verdadeira fé, aflição leva naturalmente 

ao pensamento mais profundo com a condição de verdadeiro um do que em 

outras circunstâncias e, assim, liberta o coração do engano e auto-justiça. A 

fonte de fraqueza leva a sério luta com Deus na oração; e a experiência da graça 

sustentadora obtidas, assim, fortalece e anima a esperança. 

Escritura menciona pelo menos oito fins para permitir julgamentos do Senhor 

para entrar na vida de Seu povo. Em primeiro lugar, é para testar a força da 

nossa fé. De muitas maneiras, o Senhor nos ajuda a fazer um inventário 

espiritual, trazendo ensaios em nossas vidas para demonstrar-nos a força ou a 

fraqueza de nossa fé. A pessoa que se torna ressentido, amargo e cheio de 

autopiedade quando os problemas vêm claramente expõe fé fraca. Por outro 

lado, uma pessoa que se torna cada vez mais para o Senhor como problemas 

piorar e pede sua ajuda em carregar o fardo tão claramente demonstra uma fé 

que é forte. 

Deus disse a Moisés: "Eis que vos farei chover pão do céu; e as pessoas devem 

sair e reunir parte de um dia de cada dia, para que eu possa testá-los, ou não 

anda em Minha instrução". (Ex 16 : 4; cf. Dt 13: 3-4).. Dizem-nos do rei 

Ezequias que "Deus deixou-o sozinho só para testá-lo, para que pudesse saber 

tudo o que havia em seu coração" (2 Cr. 32:31). Em sua onisciência Deus já 

sabia o que estava no coração de Ezequias, mas Ele queria que o rei a descobrir 

que a verdade por si mesmo. Jesus mencionado muitas verificação da 

verdadeira fé, que incluiu uma precaução para candidatos a discípulos: "Se 

alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe e esposa e filhos, irmãos 

e irmãs, e até sua própria vida , ele não pode ser meu discípulo "(Lc 14:26). 

Habacuque, ponderando aviso devastador de Deus que Ele estava enviando os 

caldeus para conquistar e tudo, mas dizimar o seu povo, testemunhou, "Ainda 

que a figueira não deve florescer e não haja fruto na vide, ainda que o 

rendimento da azeitona deve falhar ea campos não produzam mantimento; 

ainda que as ovelhas devem ser cortados do redil e não haja gado nos currais, 

ainda vou exultar no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação "(Hab 

3: 17-18. ). Depois de questionar a sabedoria e justiça de Deus em permitindo-

lhe experimentar tais aflições incrivelmente terríveis, Job confessou ao seu 

Senhor: "Eu ouvi falar de você pela audição do ouvido, mas agora os meus 



olhos te vêem, por isso eu retrair, e eu me arrependo no pó e na cinza "(Jó 42: 

5-6). 

Em segundo lugar, os ensaios são dadas para nos humilhar, para nos lembrar de 

não deixar a nossa confiança no Senhor transformar-se em presunção e auto-

satisfação espiritual. Os maiores nossas bênçãos, mais Satanás nos tentar para 

os veja como nossas próprias realizações, em vez do Senhor, ou como o nosso 

por direito, e tornar-se orgulhoso em vez de humilde. Paulo testifica que, "por 

causa da suprema grandeza das revelações, por este motivo, para me impedir 

de exaltar a mim mesmo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de 

Satanás, para me atormentar-me impedir de exaltar a mim mesmo! " (2 Cor. 12: 

7). 

Em terceiro lugar, Deus nos permite sofrer ensaios, a fim de nos afastar da nossa 

dependência de coisas mundanas. Quanto mais se acumular bens materiais e 

conhecimento mundano, experiência e reconhecimento, mais somos tentados a 

contar com eles em vez de o Senhor. Essas coisas podem incluir a educação, o 

sucesso do trabalho, pessoas importantes que conhecemos, honras que podem 

ter sido dadas, e muitos outros tipos de benefícios mundanos, que muitas vezes 

não estão errados em si, mas pode facilmente tornar-se o foco da nossa 

preocupação e a base da nossa confiança . 

Em certa ocasião, quando uma grande multidão seguia Jesus e os discípulos a 

uma montanha, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão, para que estes 

possam comer? ' Este Ele estava dizendo para testá-lo, pois Ele mesmo sabia o 

que tinha a intenção de fazer "(João 6: 5-6).Filipe foi reprovado no teste, 

respondendo: "Duzentos denários de pão não é suficiente para eles, para que 

todos possam receber um pouco" (v. 7). Em vez de confiar no Senhor para 

oferecer, Filipe olhava apenas para seus recursos materiais, o que obviamente 

estavam longe de ser capaz de atender a necessidade. 

Moisés tinha sido levantada na casa de Faraó, criado como um príncipe do 

Egito, treinado na maior aprendizado egípcia, e tinha chegado ao ápice da 

sociedade egípcia e sucesso pessoal. Então, depois de 40 anos em Midiã como 

um pastor (Ex. 2: 11-25), o Senhor o chamou para tirar seu povo do Egito. E, 

embora ele resistiu e defendeu a princípio, obediência ao Senhor e preocupação 

com a situação do povo escolhido do Senhor se tornou sua devoção. O escritor 

de Hebreus nos diz que "pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser 

chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus 

a usufruir prazeres transitórios do pecado, considerando-se o opróbrio de Cristo 

por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a 

recompensa "(Hebreus 11: 24-26.). 

Uma quarta Proposito de ensaios é chamar-nos a esperança eterna e celestial. O 

mais difícil nossas provações e tornar-se o mais que a última, mais estamos 



ansiosos para estar com o Senhor. Embora Paulo sabia que o seu ministério não 

havia terminado, e que era importante para ele continuar seu trabalho na Terra 

por causa de Cristo e para o bem da igreja, o seu desejo pessoal, no entanto, foi 

"de partir e estar com Cristo, para que é muito melhor "(Filipenses 1: 23-

24.). Em sua carta à igreja de Roma, ele testemunhou: 

Para considero que as aflições deste tempo presente não são dignos de ser 

comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Para o desejo ansioso da 

criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à 

vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na 

esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da 

corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que 

toda a criação geme e sofre as dores de parto, até ao presente. E não só isso, 

mas também nós mesmos, com as primícias do Espírito, igualmente gememos 

em nós mesmos, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção 

do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê 

não é esperança; para quem espera por aquilo que já vê? Mas, se esperamos o 

que não vemos, com paciência o aguardamos ansiosamente por isso. (Romanos 

8: 18-25; cf. 5: 3-4.) 

Depois de lembrar os crentes imaturos em Corinto das muitas aflições, 

perseguições, perigos e traições que tinha experimentado, Paulo escreveu as 

palavras encorajadoras ", Ele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos 

ressuscitará com Jesus e nos apresentará com você ... Portanto, nós não 

desanimamos, mas que o nosso homem exterior está se deteriorando, mas o 

nosso homem interior se renova dia a dia. Para momentânea, leve tribulação 

produz para nós um peso eterno de glória muito além de toda comparação, não 

atentando nós em as coisas que se vêem, mas nas coisas que se não vêem; 

porque as que se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas "(2 Cor 

4:14, 16-18;. cf. vv. 8-12). 

Um quinto objetivo de ensaios é revelar o que realmente amo. A disposição de 

Abraão de sacrificar seu filho Isaque não só provou sua fé, como discutido mais 

adiante neste capítulo, mas também o seu amor supremo para o Senhor. Nada e 

ninguém mais deve ser mais caro a nós que o Senhor. 

Em Deuteronômio, o Senhor disse a seu povo: "Agora, Israel, o que o Senhor, 

teu Deus requer de você, mas a temer o Senhor, teu Deus, que andes em todos 

os seus caminhos, e amá-lo, e para servir ao Senhor, teu Deus, com todo o teu 

coração e com toda a tua alma "(10:12; cf. 13: 3). Isso, Jesus disse, é o primeiro 

e maior mandamento (Matt. 22:38). Ele também disse: "Se alguém vem a mim 

e não odeia seu próprio pai e mãe e esposa e filhos e irmãos, e irmãs, e até sua 

própria vida, não pode ser meu discípulo" (Lc 14:26). Ele não era, é claro, 

comandando ódio dos outros, o que contradizem claramente inúmeras outras 

Escrituras, incluindo o segundo maior mandamento: "amarás o teu próximo 



como a ti mesmo" (Mat. 22:39). Ele usou uma expressão figurativa para ensinar 

que nosso amor a Deus deve ser superior a todos os outros amores, incluindo o 

amor de nossas famílias. 

Em sexto lugar, os ensaios são dadas para nos ensinar a valorizar as bênçãos de 

Deus. A nossa razão diz-nos a valorizar o mundo e as coisas do mundo, e os 

nossos sentidos nos dizem valorizar prazer e facilidade. Mas, através de 

ensaios, a fé nos diz para valorizar as coisas espirituais de Deus, com o qual Ele 

nos abençoou abundantemente, inclusive a Sua Palavra, o Seu cuidado, Sua 

disposição, Sua força, e, claro, a Sua salvação. 

Davi exultou: 

Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te 

louvarei. Então, eu te abençoarei, enquanto eu viver; Eu levanto as minhas 

mãos em seu nome. Minha alma é farta, como de tutano e de gordura, e minha 

boca oferece louvores com alegres lábios. Quando eu lembro de você na minha 

cama, eu medito em ti nas vigílias da noite, para você ter sido a minha ajuda, e 

à sombra das tuas asas eu cantar de alegria. (Sl. 63: 3-7) 

Todos os heróis da fé em Hebreus 11 rejeitou o mundo para a bondade dos dons de Deus, e 

devemos fazer o mesmo por "fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, 

pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado 

à destra do trono de Deus "(Heb. 12: 2). 

Em sétimo lugar, o Senhor usa ensaios para desenvolver nos seus santos 

duradouras força para maior utilidade. O puritano Tomé Manton observou com 

perspicácia que "apesar de todas as coisas são tranquilo e confortável, vivemos 

pelo senso em vez de fé. Mas o valor de um soldado nunca é conhecido em 

tempo de paz." Paulo confessou: "Portanto, eu estou bem nas fraquezas, nas 

injúrias, nas angústias, nas perseguições, nas dificuldades, pelo amor de Cristo, 

pois, quando sou fraco, então é que sou forte" (2 Coríntios 0:10.). O escritor de 

Hebreus fala de homens e mulheres ", que pela fé venceram reinos, praticaram 

a justiça divinas, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram 

a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças 

"(Hebreus 11: 33-34; cf. Is 41:10..). 

Em oitavo lugar, e, finalmente, o Senhor usa ensaios para nos permitir melhores 

ajudar outros em suas provações. Jesus disse a Pedro: "Simão, Simão, eis que 

Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo; mas eu roguei por ti, para 

que tua fé não desfaleça; e tu, quando, uma vez que, uma vez convertido, 

confirma os teus irmãos" ( Lucas 22: 31-32). Sofrimentos de Pedro foram dadas 

não só para fortalecê-lo para maior utilidade, mas também para prepará-lo para 

fortalecer outros. Isso é verdade dos sofrimentos e provações de cada crente, e 

era verdade de nosso Senhor, em Sua humanidade. "Porque, assim como Ele 



mesmo foi tentado em que Ele sofreu, Ele é capaz de vir em auxílio daqueles 

que são tentados" (Hb 2:18;. Cf. 4:15). 

Paulo resume este princípio em suas palavras aos Coríntios: 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias 

e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para 

que possamos ser capazes de consolar os que estiverem em qualquer angústia, 

com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois, 

assim como os sofrimentos de Cristo são nossos em abundância, assim também 

o nosso conforto é abundante por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é 

para o seu conforto e salvação; ou se somos consolados, é para o seu conforto, 

que é eficaz para o paciente suportando as mesmas aflições que nós também 

padecemos. (2 Cor. 1: 3-6) 

Desde que os julgamentos são tão produtivo, é essencial para que possamos 

responder acertAdãoente a eles. Tiago nos ajuda muito neste em 1: 2-12, dando 

cinco principais meios para perseverante através de ensaios: (v. 2) uma atitude 

alegre, uma mente entendimento (v. 3), uma vontade submissa (v. 4), um 

acreditando coração (vv. 5-8), e um espírito humilde (vv. 9-11). Ele, então, diz-

nos da recompensa para a perseverança (v. 12). 

Os meios para Perseverance 

A Attitude Joyful 

Considere tudo com alegria, meus irmãos, quando se deparar com 

várias provações, (1: 2) 

O verbo grego hēgeomai ( consideram ) é um imperativo, porque a alegria não 

é a resposta humana natural para problemas. Os cristãos estão sob ordem divina 

e não simplesmente a ser um pouco de alegria em seus ensaios, mas a olhar para 

eles com toda a alegria. Essa frase é interpretado pelos comentaristas como 

significado pura alegria, alegria sem mistura, alegria completa e total, ou pura 

alegria. A partir do contexto, afigura-se que todos esses significados são 

montagem. Tiago está falando de uma plenitude única de alegria que o Senhor 

graciosamente fornece Seus filhos quando eles de bom grado e sem reclamar 

suportar problemas enquanto confiando nele, independentemente da causa, o 

tipo ou a gravidade do perigo. Ele sempre vai usá-los para o nosso benefício e 

para a Sua própria glória. Não é por causa de algum tipo de masoquismo 

religioso, mas sim uma sincera confiança na promessa e na bondade de nosso 

Senhor, que possamos olhar em ensaios como um amigo bem-vindo, sabendo 

com José que o que pode ter sido feito para o mal contra nós, Deus significa 

para o bem (Gen. 50:20;. cf. Rom 8,28). 



Estamos não apenas para agir alegre, por pretexto relutante, mas para ser 

verdadeiramente feliz. É uma questão de vontade, não de sentimentos, e deve 

ser o consciente determinado compromisso, de cada crente fiel. E porque Deus 

ordena-lo, ele está dentro da capacidade, ao abrigo do disposto do Espírito, de 

todo verdadeiro cristão. Quando a fé em Jesus Cristo é verdadeiro, Tiago 

assegura-nos, mesmo o pior dos problemas podem e devem ser motivo de ação 

de graças e alegria. 

Quanto mais nós nos gloriamos nas provações, mais percebemos que eles não 

são passivos, mas privilégios, em última análise, benéficas e não prejudiciais, 

não importa o quão destrutivo e doloroso da experiência imediata deles podem 

aparecer. Quando enfrentamos ensaios com a atitude que Tiago adverte, 

descobrimos que a maior parte da alegria está chegando mais perto do Senhor, 

a fonte de toda a alegria, ao tornar-se mais sensível à Sua presença, a Sua 

bondade, seu amor e sua graça . Nossa vida de oração aumenta, assim como o 

nosso interesse e estudo da Palavra, e em cada uma dessas maneiras nossa 

alegria aumenta ainda mais. 

Como já mencionado, nosso Senhor ", em troca da alegria que lhe estava 

proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia" (Hb. 12: 2). Ele olhou para 

além do julgamento para a alegria que Ele sabia que seria a Sua quando o 

julgamento terminou e que tinha cumprido a obra gloriosa que foi divinamente 

ordenado para realizar. "Considerai, pois aquele que suportou tamanha 

oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se cansem nem 

desanimem," o escritor de Hebreus continua a dizer (v. 3). "Você ainda não 

resistiu ao ponto de sangue derramando em sua luta contra o pecado" (v. 

4). Alguns versos depois, ele explica em conta a disciplina dos pais: "Por 

enquanto [ele] não parece ser alegre, mas de tristeza; mas para aqueles que têm 

sido por ela exercitados, depois produz um fruto pacífico de justiça" (v. 11). Se 

a nossa perfeitamente santo Senhor podia suportar a agonia inimaginável de 

undeservedly levando o pecado do mundo sobre Si, como não podemos 

aguentar-de bom grado e com ação de graças, a incomensuravelmente menor e 

merecia sofrimentos que nos testar de vez em quando? 

Embora ele estava escrevendo da prisão e duradouro grande desconforto, 

frustração e dor, Paulo podia dizer com toda a sinceridade: "Eu aprendi a viver 

contente em qualquer circunstância eu sou. Eu sei como se dar bem com os 

meios humildes, e eu também sei como viver em prosperidade; em toda e 

qualquer circunstância eu aprendi o segredo de estar cheio e passando fome, 

tanto de ter abundância e sofrer necessidade "(Filipenses 4: 11-12.). Depois que 

eles foram lançados na prisão interior em Filipos e teve suas pernas esticadas 

distantes em ações extremamente dolorosas ", sobre a meia-noite, Paulo e Silas 

oravam e cantavam hinos de louvor a Deus" (Atos 16: 24-25). Paulo foi atingida 

com um "espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar [ele]" 

(2 Cor. 12: 7). Porque ele "implorou ao Senhor três vezes que poderia sair [ele]" 



(v. 8), podemos ter certeza de que era doloroso além da medida, uma vez que 

ele tinha sofrido muitas outras situações dolorosas de toda espécie, sem queixa 

ou pedido de alívio . Mas quando o Senhor lhe disse: "A minha graça te basta, 

porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza", Paulo parou pedindo socorro e 

imediatamente começou a alegria para o próprio julgamento, que já lhe tinha 

causado, e continuaria a causar-lhe, por isso, muito sofrimento (v. 9). Provas se 

tornou tanto um motivo de alegria de Paulo como suas bênçãos. Ele sabia que 

ele chamou mais perto do Senhor, permitiu-lhe o privilégio de ter comunhão no 

próprio sofrimento do Senhor (Fp 3:10.), E foram um meio divino para mantê-

lo humilde (2 Cor. 12: 7). 

"O crédito está lá se, quando você peca e são tratadas de forma rude, você 

suportá-la com paciência?" Pedro pergunta retoricamente. "Mas, se quando 

você faz o que é certo e sofrer por isso você pacientemente suportá-lo, este 

encontra graça diante de Deus" (1 Pe. 2:20). Jesus lembrou aos discípulos: 

"Lembre-se da palavra que eu vos disse:" Um escravo não é maior que seu 

senhor "Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós." (João 

15:20;. Cf. Mt 5 : 10-11; Lucas 06:22). Como é maravilhoso um dia para ouvir 

o Senhor dizer-nos o que Ele disse aos discípulos, pouco antes, ele foi preso no 

Jardim do Getsêmani: "Vós sois os que ali estavam comigo nas minhas 

provações; e assim como meu Pai me concedeu uma reino, eu garanto que você 

pode comer e beber à minha mesa no meu reino "(Lucas 22: 28-30). Ele 

promete todos os Seus verdadeiros seguidores o que Ele prometeu-lhes: «Em 

verdade, em verdade vos digo que, que você vai chorar e lamentar, mas o mundo 

se alegrará; vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria" ( 

João 16:20). Para dar o ponto de um significado mais tangível, Jesus deu uma 

ilustração de parto. "Sempre que uma mulher está em trabalho de parto ela tem 

dor, porque chegada a sua hora; mas quando ela dá à luz a criança, já não se 

lembra da aflição, porque a alegria que uma criança tenha nascido para o 

mundo" 21 (v. ). 

Como já mencionado, todo o sofrimento não é físico. Alguns dos piores é 

mental e emocional. Enquanto Paulo estava preso, provavelmente em Cesaréia 

ou Roma, ele lamentou que alguns dos pregadores em Filipos "anunciar Cristo 

por ambição egoísta, e não de motivos puros, pensando em me causar 

sofrimento em minha prisão" (Fp. 1:17). Ele ficou profundamente magoado que 

certos ministros colegas, alguns dos quais ele havia treinado e fez amizade, 

estavam difamando-o de inveja e ciúme ímpios. No entanto, ele se alegrou de 

que o verdadeiro evangelho estava sendo pregado e que, finalmente, ele seria 

inocentado (vv. 19-20). Ele também teve a satisfação de saber "que a maioria 

dos irmãos, confiando no Senhor por causa da minha prisão, têm muito mais 

coragem de falar a palavra de Deus sem medo" (v. 14). "Mesmo se eu estou 

sendo derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé", ele 

chegou a dizer, 



Alegro-me e compartilhar minha alegria com todos vocês ... Todas as coisas 

que para mim era lucro, essas coisas que eu considerei perda por causa de 

Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o valor de 

excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a 

perda de todas as coisas, e as considero como lixo, a fim de que eu possa ganhar 

a Cristo. (2:17; 3: 7-8) 

Perto do final da carta, ele proclamou novamente, "Alegrai-vos sempre no Senhor;! 

Novamente eu vou dizer, alegrar-se" (4: 4). Paulo era um homem de grande alegria contínua. 

Em seu comentário sobre Tiago, Warren Wiersbe escreve: "Os nossos valores 

determinam nossas avaliações. Se valorizamos conforto mais de caráter, então 

os ensaios vão nos incomodar. Se valorizamos o material e física mais do que 

o espiritual, não será capaz de ' contar tudo alegria! ' Se vivermos apenas para 

o presente e esquecer o futuro, os julgamentos nos fará amargo, não melhor "( O 

Comentário Bíblico Exposição [Wheaton, Ill .: Victor, 1989], 2: 338). 

Se um cristão não pode se alegrar em seus ensaios, seus valores não são 

piedosos e bíblica. 

Amy Carmichael, um missionário de longa data no sul da Índia e nenhum 

estranho para dificuldades de toda espécie, escreveu: 

Porventura, nenhuma cicatriz? 

No escondido cicatriz no pé, ou de lado, ou a mão? 

Eu te ouvir cantada como poderosa na terra, 

Ouço-lhes saraiva teu brilhante estrela ascendente, 

Porventura, nenhuma cicatriz? 

  

Porventura, nenhuma ferida? 

No entanto, eu estava ferido pelos arqueiros, passou, 

Me apoiou contra a árvore de morrer; e aluguel 

Por que arrebatam bestas que me cercaram, eu desmaiei: 

Porventura, nenhuma ferida? 

  



Nenhuma ferida? Nenhuma cicatriz? 

Sim, como o Mestre deve ser o servo, 

E perfurou são os pés que seguem Me; 

Mas as tuas coisas são todo: ele pode ter seguido longe 

Quem tem nenhuma ferida, nem cicatriz? 

(- Cordão de Ouro [Fort Washington, Pa .: Cristão Literature Crusade, 1996], 

80). 

Embora soubesse muito menos da revelação de Deus que fez Paulo, Job confiou 

no Senhor implicitamente, testificando aos seus amigos críticos com absoluta 

confiança: "Ainda que Ele me mate, eu esperarei nele", e: "Ele sabe o jeito que 

eu tomar; Quando ele tem me tentou, sairei como o ouro "(Jó 13:15; 

23:10). Mesmo naquele dia antigo, ele entendeu com Paulo que "os sofrimentos 

do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada a 

nós" (Rom. 8:18). 

Ao tratar de seus leitores como meus irmãos, Tiago deixa claro que ele está 

falando principalmente para os crentes judeus, como ele faz toda a carta (ver 

também 1:16, 19; 2: 1, 5, 14; 3: 1, 10, 12 ; 4:11; 5: 7, 9, 10, 12, 19). Como 

observado na introdução e no início deste capítulo, os testes de verdadeira fé, 

obviamente, têm valor para os incrédulos (não-cristãos e aqueles que pensam 

que são cristãos). Mas a audiência primária de Tiago é verdadeiros crentes, 

seus irmãos em Cristo. Chamando-os de meus irmãos acrescenta uma nota 

especial de identificação pessoal e do amor. Ele usa a expressão "irmãos 

amados" por três vezes (01:16, 19; 2: 5). 

Hotan ( quando ) está no modo subjuntivo e carrega a idéia não só da 

possibilidade, mas inevitabilidade. Em outras palavras, várias provações estão 

determinados a vir e deve ser esperado como parte da vida vivendo nesta terra 

presente. Peripiptō ( encontro ) tem o significado literal de cair, geralmente de 

forma inesperada. Na história do Bom Samaritano, que é usado para o homem 

que "caiu nas mãos de salteadores" (Lucas 10:30), e em Atos de navio de Paulo 

", num lugar de dois mares" (27:41 NVI ). 

Provas é de peirasmos , que tem o significado básico de tentar, teste, ensaio, 

ou provando. A palavra em si é neutro e pode ter conotações positivas ou 

negativas, dependendo do contexto, e às vezes é traduzida como "tentação" (eg, 

Mateus 6:13; 26:41; 2 Pe. 2: 9.). A forma verbal da palavra, de fato, é traduzida 

como "tentados" ou "tentar" em Tiago 1:13, onde a idéia é claramente a de 

solicitação para o mal. No presente texto, no entanto, Tiago, obviamente, tem 



em mente a idéia de teste através de problemas que é causada por qualquer tipo 

de dificuldade, problema ou dificuldade. 

Vários traduz poikilos , que tem o significado literal de variegada, ou muitas 

cores, e chegou a ser usado no sentido figurado de coisas que são diversos ou 

variado. O argumento de Tiago é que os ensaios que encontramos virá em 

muitas formas, tons e graus. Não é que cada cristão vai sofrer todo o tipo ou 

grau de dificuldade, mas que os cristãos em geral estão sujeitos a problemas de 

todos os tipos de todas as fontes possíveis. Seja qual for a sua natureza ou 

gravidade, esses vários ensaios são feitos para testar a fé de um crente. 

Tiago não distinguir entre ensaios internos e externos, sem dúvida, porque eles 

geralmente são indistinguíveis. O que começa como um problema puramente 

externa inevitavelmente desenvolve problemas internos e provações. E, claro, 

é o efeito interna de ensaios, o modo em que responder a eles, que envolve a 

fé. Se o julgamento começa como um problema financeiro ou doença física, 

como uma decepção, a crítica, o medo, ou a perseguição, é a nossa atitude sobre 

isso e resposta a ele que refletem a nossa condição espiritual. 

Uma mente Entendimento 

sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. (1: 3) 

A segunda significa perseverança triunfante em ensaios é uma mente 

entendimento. ginosko ( saber ) carrega a idéia de plena compreensão de algo 

que está para além do meramente factual e que muitas vezes vem da experiência 

pessoal. Jesus usou essa palavra na parábola da figueira, dizendo: "Quando já 

os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, você sabe que está próximo o 

verão "(Marcos 13:28, ênfase adicionada). Paulo usa a forma da palavra duas 

vezes em Romanos 1 ("é conhecido," v 19;.. "Sabia", v 21) ao declarar que 

também os pagãos ímpios têm um certo conhecimento observável de Deus, que 

Ele revelou através de Sua criação ( Rom. 1: 19-21). 

Como cristãos, sabemos, por experiência própria, bem como da Palavra de 

Deus, que a prova da [nossa] fé produz perseverança. Nós aprendemos que 

a Sua promessa é de fato verdadeiro, pois, depois de um percurso de sofrimento, 

aflição, ou testes , descobrimos que a nossa confiança no Senhor não é apenas 

intacta, mas é ainda mais forte para o teste. 

Teste é de dokimion , um termo completamente diferente 

do peirasmos ( ensaios ), usado no verso anterior, mas um que transporta tanto 

o mesmo significado. Ambos têm a idéia básica de testar alguma coisa, a fim 

de provar ou refutar sua autenticidade ou validade. 

Endurance é de hupomone , que é freqüentemente traduzido como 

"paciência", mas aqui conota mais o produto, ou consequência, da paciência, 



que é a resistência. suportando pacientemente as provas, enquanto confiando 

no Senhor desenvolve resistência, que tem uma qualidade duradoura. A 

paciência é necessária apenas enquanto a aflição ou dificuldade está presente, 

para, quando acaba, a paciência já não tem um propósito. Mas a resistência é 

uma qualidade interior permanente de força, o que aumenta cada vez que um 

julgamento é paciente e confiante resistiu. 

Davi testificou: "Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim 

e ouviu o meu clamor Ele me tirou duma cova de destruição, fora do barro de 

lodo, e Ele os meus pés sobre uma rocha fazendo minha firma de pegadas. "(Sl. 

40: 1-2). Paulo nos assegura que "nenhuma tentação ultrapassou você, mas, 

como é comum ao homem, e Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados 

além do que você é capaz, mas com a tentação, vos proverá livramento, de modo 

que você será capaz de suportá-lo "(1 Cor. 10:13). O Senhor não permitirá que 

seus filhos para enfrentar qualquer coisa que eles não podem, em Seu poder e 

disposição, sobreviver. Um novo crente, na verdade a maioria dos crentes, não 

podia suportar muitos dos ensaios que o apóstolo Paulo encontrou. Mas nós 

nunca vamos ser chamados a enfrentar tais ensaios a menos que o Senhor 

preparou-nos como Ele preparou Paulo. 

Quando Jesus foi preso no Getsêmani, os soldados estavam prontos para 

prender os discípulos com Ele, mas Ele ", perguntou-lhes:" A quem procurais? 

' E eles disseram: "Jesus, o Nazareno". Jesus respondeu: "Eu disse a você que 

eu sou Ele, por isso, se você procurar-me, deixe ir estes" (João 18: 7-8). João 

explica que Jesus disse que para "cumprir a palavra que ele falou, 'Dos que me 

deste perdi nem um'" (v 9;. Cf. 17:12). O Senhor sabia que os discípulos ainda 

não eram fortes o suficiente para sobreviver a tal provação, e Ele graciosamente 

os protegeu ele. 

Embora nós não sabemos todos os elementos, quando Paulo escreveu sua 

primeira carta à igreja em Tessalônica, ele estava muito preocupado com a sua 

fé (1 Tes. 3: 5, 10). Menos de um ano depois, no entanto, ele foi capaz de dizer-

lhes, 

Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, como é justo, porque a 

vossa fé é muito ampliado ...; portanto, nós mesmos nos gloriamos de vós nas 

igrejas de Deus por sua perseverança e fé em meio a todas as perseguições e 

aflições que suportais ... [e], o Senhor encaminhe os vossos corações no amor 

de Deus e para o constância de Cristo. (2 Tessalonicenses 1: 3-4; 3: 5.) 

Foi por causa de suas provações que sua resistência foi aumentado e fortalecido, 

e que a sua fé e amor a Deus foram aumentados e reforçados. 

Hebreus 11, mas é uma longa série de testemunhos de homens e mulheres de 

Deus, cuja fé lhes permitiu sofre as aflições por amor do Senhor e foi assim 



aumentada e fortalecida. "Eles foram apedrejados, serrados ao meio, eles foram 

tentados, eles foram condenados à morte com a espada; andaram de ovelhas e 

de cabras, desamparados, aflitos e maltratados (homens dos quais o mundo não 

era digno ), errantes pelos desertos e montanhas e cavernas e buracos no chão. 

E todos estes aprovação ... adquirida através de sua fé "(vv. 37-39). O escritor, 

em seguida, adverte: "Portanto, uma vez que temos uma tão grande nuvem de 

testemunhas que nos cercam, vamos também deixar de lado todo embaraço, eo 

pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que 

nos está proposta" (12: 1). 

Esses homens e mulheres de Deus que se manifesta de forma dramática a 

verdadeira fé salvadora por aquilo que é comumente chamado de perseverança 

dos santos. A partir de uma perspectiva diferente, ele é chamado a segurança 

dos fiéis. A primeira vista é do lado do homem, o segundo da parte de Deus e 

de Deus nesta maravilhosa realidade sempre precede o do homem. É a provisão 

de Deus de segurança que possibilita a perseverança do Seu povo. 

A Bíblia deixa claro que nenhuma pessoa que se aproxima de Deus na fé 

salvadora nunca vai ser separado do Salvador. Primeiro de tudo, estamos 

seguros por causa do poder de Deus. "Dou-lhes a vida eterna", diz Jesus de Suas 

ovelhas ", e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão" (João 

10:28; cf. 06:39). Como se a sua própria segurança divina não bastasse, Ele 

acrescentou: "Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos; e ninguém 

pode arrebatá-las da mão do Pai" (10:29). 

Em segundo lugar, estamos seguros por causa da promessa e orações de 

Cristo. Em Sua oração sacerdotal pouco antes de sua prisão, ele disse a seu pai: 

"Enquanto eu estava com eles, eu estava mantendo-os em teu nome que me 

deste, e eu guardava-os e nenhum deles morreram, mas o filho de perdição, para 

que a Escritura se cumprisse "(João 17:12; cf. 18: 9). Ele disse a Pedro: "Simão, 

Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo; mas eu 

roguei por ti, para que tua fé não desfaleça" (Lc 22: 31-32). Porque Jesus 

intercede por nós no céu hoje, os crentes "têm um Advogado junto ao Pai, Jesus 

Cristo, o Justo" (1 João 2: 1), o nosso Grande Sumo Sacerdote, que "também é 

capaz de guardar para sempre os que se aproximam de Deus por meio dele, pois 

vive sempre para interceder por eles "(Hb. 7:25). 

Em terceiro lugar, estamos seguros por causa da presença do Espírito Santo. Ele 

é "o Espírito Santo da promessa, que é dada como penhor da nossa herança, 

tendo em vista a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória ... 

[Ele é] o Espírito Santo de Deus, por quem [que] foram selados para o dia da 

redenção "(Ef 1: 13-14; 4:30.). Ele é o outro Consolador, para que Cristo enviou 

para "estar com [us] para sempre" (João 14:16), após sua ascensão ao Pai. 



Toda a Trindade assegura crentes, para que todo aquele que crê no Senhor 

jamais será perdida. Deus preserva o Seu povo de apostasia, de abandono da 

fé. No entanto sério o pecado que pode cair, eles nunca vão pecar-se para fora 

do reino de Deus. Mesmo santos do Antigo Testamento tinha essa certeza. Davi 

escreveu: "O Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos; eles são 

preservados para sempre" (Sl 37:28.); e, "O Senhor vai protegê-lo e mantê-lo 

vivo" (41: 2). Outro salmista disse: "Odeio o mal, vocês que amam o Senhor, 

que preserva as almas dos seus santos" (97:10; cf. 116: 6). 

Alegremente e sem vergonha Paulo suportou grande sofrimento para o seu 

Senhor, porque, segundo ele, "Eu sei em quem tenho crido e estou convencido 

de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia" (2 Tim. 1: 

12). "E o Senhor me livrará de toda má ação", ele testemunhou em fechar essa 

carta ", e me levará salvo para o seu reino celestial" (04:18; cf. 1 Pe. 1: 5; Jude 

1, 24). 

Como mencionado acima, a segurança eterna permite a resistência e 

perseverança dos crentes. "Aquele que perseverar até o fim, será salvo", disse 

Jesus (Mt 24:13.); e em outra ocasião: "Se vós permanecerdes na minha palavra, 

sois verdadeiramente meus discípulos" (João 8:31).Paulo explicou que a igreja 

em Corinto: "Agora, eu faço-vos saber, irmãos, o evangelho que vos anunciei, 

o qual também recebestes, em que também você está, pelo qual também sois 

salvos, se retiverdes a palavra que vos anunciei, a menos que tenhais crido em 

vão "(1 Cor. 15: 1-2). Em outras palavras, se a fé não foi em vão, se fosse 

verdadeira, seria comprovada por sua apegar ao Senhor. Por sua própria 

natureza e por disposição divina de Deus, a fé salvadora é a fé 

permanente. Endurance, ou perseverança, é um meio pelo qual a segurança é 

trabalhada e uma certa evidência disso. 

Por outro lado, se uma pessoa renuncia a fé em Cristo, ele simplesmente prova 

que ele nunca teve a fé salvadora em tudo. Falando de cristãos espúrios, a quem 

chama anticristos e que deixou a comunhão do povo de Deus, João explica: 

"Saíram de nós, mas não eram dos nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, 

teriam permanecido conosco ; mas eles saíram, para que ele iria ser 

demonstrado que todos eles não são de nós "(1 João 2:19). "Nós nos tornamos 

participantes de Cristo," o escritor de Hebreus explica, "se nos ativermos o 

início da nossa confiança até ao fim" (Heb. 3:14). 

Perseverança é inseparável da santidade. Uma vida que é sempre imoral e não 

espiritual não pode perseverar, pois não pertencem a Deus, não tem a Sua 

proteção divina, e não tem nenhum desejo real de perseverar na fé. É por essa 

razão que o autor de Hebreus não só diz que, como acabamos de citar, que os 

verdadeiros participantes de Cristo vai agarrar-se à final, mas também que os 

crentes devem "buscar a paz com todos os homens, ea santificação [santidade] 

sem que ninguém verá o Senhor "(12:14). Piedoso Jó entendeu que "o justo 



deve ser titular para o seu caminho, e ele que tem as mãos limpas devem crescer 

mais forte e mais forte" (Jó 17: 9). Busca da santidade é quase um sinônimo de 

perseverança. 

A Confissão de Fé de Westminster inclui estas palavras profundas: 

Eles, que Deus aceitou em sua amada, que ele chamou eficazmente e santificou 

pelo Seu Espírito, não pode nem total, nem finalmente cair do estado de graça, 

mas, certamente, perseverar até o fim, e serão eternamente salvos. 

Esta perseverança dos santos não depende do seu próprio livre-arbítrio, mas da 

imutabilidade do decreto da eleição, que flui do livre e imutável amor de Deus 

Pai; sobre a eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, a permanência do 

Espírito, e da semente de Deus dentro de si, e a natureza do pacto da graça; de 

todas as que se levanta também a certeza e infalibilidade do mesmo. 

No entanto, eles podem, através das tentações de Satanás e do mundo, pela força 

da corrupção restante neles, e a negligência dos meios de preservação, podem 

cair em graves pecados; e, por um tempo, continue aí: em que eles incorrem 

desagrado de Deus, e entristecer o Seu Espírito Santo, venha a ser privado de 

alguma medida de suas graças e confortos, têm os seus corações endurecidos e 

as suas consciências feridas; prejudicam e escandalizam os outros e atraem 

sobre si juízos temporais. (Cap. 12, pars. 1, 2, 3) 

 

3. Triunfando sobre os problemas - Parte 

2 (Tiago 1: 4-12) 

Ea perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais 

perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Mas, se 

algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos 

dá liberalmente e não censura, e será dado a ele. Mas ele deve 

pedir com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante 

à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Por que o homem 

não deve esperar que ele vai receber alguma coisa do Senhor, 

sendo um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus 

caminhos.Mas o irmão de condição humilde é para a glória de sua 

alta posição; eo homem rico é para a glória de sua humilhação, 

porque, como a floração grama ele passará. Pois o sol se levanta 

com um vento escaldante e faz secar a erva; e sua flor cai ea 

beleza de sua aparência é destruído; assim também o homem rico 

no meio de suas atividades irão desaparecer. Bem-aventurado o 

homem que suporta a provação; por uma vez que ele tenha sido 

aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos 
que o amam. (1: 4-12) 



Reconhecendo que os ensaios são um elemento essencial meios que Deus usa 

para aperfeiçoar o caráter cristão, Tiago dá cinco chaves para perseverar através 

deles. O último capítulo discutimos os dois primeiros, uma atitude alegre e uma 

mente entendimento. Este capítulo discutirá os outros três. 

Os meios para Perseverance (continuação) 

A Will Submisso 

Ea perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais 

perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. (1: 4) 

Uma terceira forma de perseverança nos ensaios é uma vontade submissa. A 

única maneira de sair de um julgamento é através dele. O Senhor promete não 

há desvios, apenas que ele sempre vai ver seu povo através dos ensaios sem o 

seu dano espiritual sofrendo. Mas Deus não pode fazer a Sua perfeita e 

completa obra em e através de nós sem a nossa submissão voluntária. Quando 

aprendemos a nos gloriamos nas experimentações e chegar a compreender que 

nosso Pai celestial gracioso usa-los para não nos prejudicar, mas para fortalecer 

e aperfeiçoar-nos, estamos motivados para abraçá-los como benéfico. 

Elifaz, um dos amigos de Jó, declarou sabiamente: "Quanto a mim, gostaria de 

buscar a Deus, e eu gostaria de colocar a minha causa diante de Deus;. Que faz 

grandes e insondáveis coisas, pergunta sem número Ele dá a chuva sobre a terra 

e envia água sobre os campos, a fim de que ele coloca em alta aqueles que são 

humildes, e os que choram são levantados para a segurança "(Jó 5: 8-11). 

Davi testemunhou em oração: "Ó Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem 

os meus olhos altivos;. Nem me envolver em grandes matérias, ou em coisas 

muito difícil para mim Certamente eu compus e sossegar a minha alma; como 

a criança desmamada repousa contra sua mãe, a minha alma é como uma 

criança desmamada dentro de mim "(131 Ps: 1-2.). Davi tinha crescido e 

amadurecido através dos problemas e aflições que ele já tinha sofrido, de um 

lactente, por assim dizer, para uma criança recém-desmamados. Mas ele 

continuou a ficar íntimo com o Senhor, assim como a criança desmamada 

continua a agarrar-se a sua mãe. 

Perfeito é de teleios , que não indica uma perfeição moral ou espiritual, ou 

impecabilidade, mas sim refere-se ao que está totalmente desenvolvido. Mais 

tarde nesta carta Tiago reconhece claramente que "todos nós tropeçamos em 

muitas coisas" (3: 2; cf. 1 João 1:10). A palavra é, portanto, melhor traduzida 

como "madura", referindo-se a maturidade espiritual cumprida à semelhança de 

Cristo, que é o objetivo da resistência e perseverança. "Vamos, portanto, a todos 

quantos são perfeitos", diz Paulo, "tem esta atitude" (Fp. 3:15), referindo-se ao 

nosso compromisso "para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em 



Cristo Jesus" ( v. 14). Paulo lindamente expressa o conceito de maturidade 

espiritual em sua carta aos crentes da Galácia, que ele descreve como "meus 

filhos, com quem estou novamente em trabalho de parto , até ser Cristo 

formado em vós "(Gl. 4:19, ênfase adicionada). 

Completa traduz uma forma de holokleros , que carrega a idéia de ser todo, 

inteiro. O prefixo holo é o termo da qual nós temos holograph, um de 360 

graus, representação tridimensional de um objeto. Para permitir que qualquer 

possibilidade de mal-entendido, Tiago acrescenta em nada 

deficientes, reforçando a abrangência do seu ponto de vista. Esse é o resultado 

final dos ensaios: maturidade, integridade, não faltando nada de importância e 

valor espiritual. "Depois de ter sofrido por um pouco de tempo", Pedro nos 

assegura, "o Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo, 

Ele mesmo perfeito, confirmar, fortalecer e estabelecer vós" (1 Pe. 5:10 ). 

Moab era uma nação pagã ao sudeste de Israel, de quem Jeremias escreveu: 

"Moabe tem estado sossegado desde a sua juventude, ele também tem sido 

perturbadas nas suas fezes, nem se ele foi mudado de vasilha para vasilha, nem 

tem ido para o exílio. Por isso, ele mantém seu sabor, e seu aroma não se alterou 

"(Jer. 48:11). Bom vinho teve de ser repetidamente "esvaziado de vaso para 

vaso", a fim de torná-la doce e potável. Nesse processo, as borras, ou borra, 

permaneceria no fundo de cada navio, até que, depois de vários pourings e 

assentamentos, o vinho foi pura e clara. Ponto de Jeremias era que 

imperturbável, a vida não foi testado de Moab havia deixado seu povo não 

purificada. Esse foi também o problema de Esaú. Ele não se importa com as 

coisas de Deus, estar contente com satisfazendo apenas seus apetites físicos. Ele 

era imoral e sem Deus, vendendo "seu direito de primogenitura por um prato de 

comida" (Heb. 0:16). 

Mas Davi escreve assuringly: 

Descansa no SENHOR e espera nele; não se preocupe por causa daquele que 

prospera em seu caminho, por causa do homem que executa planos 

perversos. Deixa a ira e abandona o furor; não se preocupe; ele leva apenas a 

maldade. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam 

no Senhor, porque herdarão a terra. Ainda um pouco eo ímpio não existirá 

mais; e você vai olhar com cuidado para o seu lugar e ele não vai estar lá. Mas 

os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. (Sl. 37: 7-11) 

Além do calvário única que Jesus sofreu na cruz, talvez a mais severa provação 

enfrentada por qualquer ser humano era a de Abraão, quando chamado por Deus 

para sacrificar seu filho Isaque. O Senhor ordenou: "Toma agora o teu filho, o 

teu único filho, a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em 

holocausto sobre um dos montes que eu vou dizer-lhe" (Gen . 22: 2). Abraão 

teve vários motivos para estar completamente surpreso com a exigência de 



Deus. Não só foi o seu filho Isaque muito amado, mas era o único filho de Sara 

e, portanto, o filho da promessa de Deus, por meio de quem "todas as famílias 

da terra [deviam] ser abençoado" (Gn 12: 3; cf. 17: 1-8, 19-21; 18: 10-14). 

Do ponto de vista humano, a morte de Isaque impediria claramente a promessa 

de serem cumpridas e, portanto, anular o pacto. Não só isso, mas o sacrifício 

humano era totalmente pagão, a antítese de tudo Abraão sabia do Deus santo e 

justo ele servia. E, como se para adicionar crueldade indescritível, Abraão era 

matar Isaque por sua própria mão, embora a lei de Deus proibiu. Cada aspecto 

da demanda de Deus era inconcebível. Se alguma vez o Senhor ordenou a um 

dos seus santos a fazer algo que justifica uma discussão, ou, pelo menos, uma 

explicação cuidadosa, este era o comando. Mas Abraão não fez nenhum 

argumento e pediu nenhuma explicação. Como já observado, nenhuma 

instância de submissão voluntária ao Senhor, exceto o de Jesus ao Pai poderia 

exceder Abraão naquela ocasião. 

Sem hesitar, ressentimento, ou pergunta, Abraão fez os preparativos 

necessários, começou a viagem na primeira luz do dia seguinte, e continuou 

cumprindo ordens do Senhor, até o momento em que o Senhor interveio, 

dizendo: "Não se estende a tua mão contra o rapaz e não lhe faças nada; 

porquanto agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o 

teu único filho, de Mim "(Gen. 22:12). Embora ele já havia dito Isaque, "Deus 

proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho" (v. 8), Abraão estava 

prestes a mergulhar a faca no coração de Isaque quando nenhum animal estava 

à vista. O escritor de Hebreus nos diz que Abraão "considerou que Deus é capaz 

de levantar os homens, mesmo dentre os mortos, do qual ele também recebeu-

o de volta como um tipo" (Heb. 11:19). 

Mas qualquer que seja o entendimento humano de Abraão pode ter sido, temos 

o testemunho do próprio Deus que "Pela fé Abraão, quando foi 

provado, ofereceu Isaque, e ele que tinha recebido as promessas estava 

oferecendo-se o seu Filho unigênito "(v. 17, a ênfase acrescentado). Abraão não 

contar com a existência de uma saída; ele contou apenas com a justiça, 

fidelidade e poder de Deus para ressuscitar os mortos, que ele acreditava que 

Deus iria fazer para manter sua aliança (ver Heb. 11: 17-19). E por causa da fé 

irrestrita e incondicional para que a disposição de Abraão de sacrificar seu filho 

testemunhou, Deus considerou-o justo (Gen. 15: 6; Rom. 4:. 3; Gl 3: 6). Não é 

de admirar, então, que ele se tornou "o pai de todos os que crêem" (Rm 4:11; 

cf. v 16; Gl 3:... 7), e que "os que são da fé são abençoados com Abraão, o 

crente "(Gal. 3: 9). 

Embora nunca será testado no caminho ou até o extremo de que Abraão foi 

testado, que, no entanto, pode estar certo de ter um exame. Nosso Senhor nos 

assegura que "no mundo [vamos] ter tribulação" (João 16:33), e ainda mais 

explicitamente que "'um escravo não é maior do que o seu senhor. Se a mim me 



perseguiram, também vos perseguirão a vós "(15:20). Refletindo essa verdade, 

o teólogo puritano João Trapp escreveu: "Um filho de Deus tem sem pecado, 

mas nenhum sem tristeza" (citado em IDE Tomé, um puritano de Ouro 

Tesouro [Edinburgh: Banner da Verdade, 1977], 11). 

Um coração crente 

Mas, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que 

a todos dá liberalmente e não censura, e será dado a ele. Mas ele 

deve pedir com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é 

semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Por que 

o homem não deve esperar que ele vai receber alguma coisa do 

Senhor, sendo um homem de ânimo dobre, inconstante em todos 

os seus caminhos. (1: 5-8) 

Um quarto meio à perseverança em ensaios é um coração crente, uma frase 

abrangente que resume esses quatro versos. 

O primeiro requisito para tal crença é a compreensão dos deuses. Especialmente 

quando eles estão passando por provações, os crentes precisam de uma medida 

especial de compreensão para ajudá-los completamente, e essa necessidade 

deve levá-los a pedir a Deus para suprir essa compreensão 

e sabedoria. Strong, fé som não é baseado em sentimentos, mas no 

conhecimento e compreensão das promessas da verdade de Deus, que é 

espiritual sabedoria. 

Quando os crentes enfrentam tempos de provação-se física, emocional, moral 

ou espiritual, eles têm necessidade especial de Deus . sabedoria Nesses 

momentos deve-se lembrar as palavras de Salomão: "Confia no Senhor de todo 

o teu coração, e não se incline . em seu próprio entendimento em todos os teus 

caminhos, reconhece ele, e ele vai endireitará as suas veredas Não seja sábio 

aos seus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal "(Provérbios 3: 5-

7.).. Ele continua a dizer de sabedoria divina que "seus caminhos são caminhos 

agradáveis e todas as suas veredas são paz" (v. 17). Mais tarde, na epístola de 

Tiago, sabedoria celestial de Deus vai ser descrito como "primeiramente pura, 

depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, 

inabaláveis, sem hipocrisia" (3:17). 

Em resposta final de Jó a seus amigos e supostos conselheiros, que lhe tinha 

dado muitos conselhos tolos, ele comenta: 

Mas onde podem ser encontrados sabedoria? E onde está o lugar da 

inteligência? O homem não sabe o seu valor, nem é encontrada na terra dos 

viventes. O abismo diz: "Ele não está em mim"; eo mar diz: "Não é comigo." O 

ouro puro não pode ser dado em troca, nem pode ser de prata pesava como o 

seu preço. Não se pode avaliar em ouro fino de Ofir, em pedras preciosas de 

berilo, ou safira. Gold ou vidro não pode ser igual a ele, nem pode ser trocado 



por artigos de ouro fino. Coral cristal e não devem ser mencionados; e a 

aquisição da sabedoria é superior ao de pérolas. O topázio da Etiópia não pode 

ser igual a ele, nem pode ser valorizado em ouro puro. Onde, então, vem a 

sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Assim está escondido dos olhos 

de todo vivente e oculta às aves do céu. Abaddon ea morte dizem: "Com nossos 

ouvidos ouvimos um relatório do mesmo." (Jó 28: 12-22) 

Em seguida, depois de descontadas todas essas fontes de sabedoria falsas e 

fúteis, Job diz simplesmente: "Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu 

lugar" (v. 23). Deus, e somente Deus, é a fonte da sabedoria. Foi esta verdade 

que causou Paulo para orar a Deus para os crentes a conceder sabedoria, 

conhecimento e iluminação (Ef 1: 17-18.), Bem como o discernimento (Fl 1: 9; 

cf. Cl 1: 9. -10). Esse é também o ponto de Tiago. 

Deve ir sem dizer que os julgamentos devem melhorar a nossa vida de oração, 

como nos voltamos para a orientação do Senhor, força, paciência 

e sabedoria. E quando nós pedir a Deus, nosso Pai celestial, para a 

Sua sabedoria, Tiago assegura-nos que, longe de ser miserável em dispensar 

esse dom gracioso para Seus filhos, Ele a todos dá liberalmente e não 

censura. É o desejo de amor do Senhor para dar entendimento divino 

abundantemente aos Seus santos fiéis. Essa é sem dúvida uma das mais belas e 

encorajadoras promessas em toda a Escritura. 

Peça-a traduz um verbo imperativo no grego. Tiago não está dando 

aconselhamento pessoal, mas uma ordem divina e, portanto, o nosso chamado 

no Senhor sabedoria não é uma opção. É obrigatório. E se um crente que está 

sendo testada não é levada para o Senhor e não se desenvolver uma vida de 

oração mais profunda, o Senhor é provável que mantenha o teste ativo e até 

mesmo intensificá-lo até que seu filho vem ao trono da graça, até que ele faz o 

seu "ouvido atento à sabedoria", e inclina seu "coração ao entendimento" (Prov. 

2: 2). E "se você chorar para o discernimento," Solomon continua, "se você 

procurar como a prata eo procurares como a tesouros escondidos; então você 

vai discernir o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus". (Vv 3-5 ; 

cf. Jó 28:. 12-23; Mt 13: 44-46). 

Embora Deus tem sabedoria em abundância (Rom. 11:33) e é infinitamente 

mais disposto a dar sua sabedoria do que nós a pedir, Ele, no entanto, espera 

que pedir a Ele por isso. Não é algo que o Senhor vai impressionar em um 

coração disposto e mente. "'Eu sei os planos que estou projetando para vós, diz 

o Senhor," planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. 

Então você vai me invocará e vir e orar a mim, e eu vou . ouvir você Você vai 

buscar-me e encontrar-me quando me procurarem de todo o coração "(Jer. 29: 

11-13). Jesus nos convida a chamar-lo, prometendo que "tudo quanto pedirdes 

em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho" (João 



14:13). Para reforçar a promessa, ele diz novamente: "Se me pedirdes alguma 

coisa em meu nome, eu o farei" (v. 14). 

Generosamente traduz haplōs , que carrega a idéia de singeleza de coração, de 

fazer algo de forma incondicional, sem negociação. A única condição é que 

pedimos. Quando nós simplesmente vêm em nossas provações a Deus pedindo 

sua ajuda e sabedoria, He-mindedly única dá imediatamente e para 

nós generosamente. Essa liberalidade divina é expressa em bela promessa de 

Jesus: 

Peçam, e lhes será dado; buscai, e encontrareis; batam, ea porta será 

aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate 

será aberto. Ou qual é o homem entre vós que, quando seu filho lhe pedir pão, 

lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, ele não lhe dará uma cobra, 

vai? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto 

mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom para aqueles que lhe 

pedirem! (Mateus 7: 7-11.) 

Reproach traduz uma forma participial de um verbo que significa "a censura, 

para repreender severamente." Em Mateus 05:11 ele é processado "insultos 

elenco", ou "dizem mal" ( NVI ). O termo é usado em Mateus 11:20 de 

reprovação das cidades de Corazim e Betsaida do Senhor, de quem Ele disse: 

"Vai ser mais rigor para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que para vós" (v. 22) 

; e de Cafarnaum, que, advertiu, "descerá ao Hades, pois, se os milagres tinham 

ocorrido em Sodoma, que ocorreu em você, teria ela permanecido até hoje" (v. 

23). 

Mas o Senhor nunca lançará até mesmo o mais suave reprovação em uma 

criança de Sua sabedoria que vem buscando no tempo da angústia e testes. Ele 

não vai lembrar-nos de como indignos e indignos somos, óbvio que isso possa 

ser. Nem Ele vai repreender-nos para não pedir mais cedo, a plena compreensão 

de que "o espírito está pronto, mas a carne é fraca" (Marcos 14:38). Sem 

hesitação, relutância, ou reserva, Sua sabedoria divina será dado a nós em 

generosa abundância. Ele vai dizer-nos, com efeito, o que Ele disse ao Seu povo 

Israel através do salmista: "Eu, o Senhor, sou o teu Deus, que te fez sair da terra 

do Egito, abrir a boca e eu vou enchê-lo" (Sl. 81:10). 

Tiago próximos voltas do Pai disposto a criança à espera, deixando claro que o 

Senhor exige o tipo certo de pedir, que deve ser na fé, não duvidando (cf. v. 

8). Em outras palavras, ele deve ser um pedido apoiado por verdadeira 

confiança no caráter, propósito e as promessas de Deus. 

Alguns cristãos simplesmente duvidar de que Deus vai dar-lhes o que eles 

precisam, e racionalizar a sua dúvida de inúmeras maneiras. Eles acreditam que 

eles são indignos, o que é verdade, mas, como já foi salientado, irrelevante. Ou 



eles podem pensar que suas necessidades não são dignos de atenção de Deus, o 

que também é verdade, mas irrelevante, pois, em sua graça e do amor 

incomensurável, Ele soberanamente escolhe a tomar grande interesse em coisas 

que, no grande esquema das coisas, parece absolutamente insignificante 

. Outros cristãos estão inclinados a discutir com Deus, perguntando por que Ele 

permitiu uma calamidade para vir sobre eles, em primeiro lugar, ou por que Ele 

não fornecer-lhes uma saída. 

Um pedido que não leva a Deus em Sua palavra, que duvida de suas aptidões 

ou sua confiabilidade, é presunçosa e sem valor e é uma afronta. "Sem fé é 

impossível agradar a Deus", o escritor de Hebreus nos lembra, "para o que vem 

de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam" (Hebreus 

11: 6.). Como Paulo admoesta, estamos a "orar, levantando mãos santas, sem 

ira e discórdia" (1 Tim. 2: 8). Devemos lembrar-nos de Jesus promessa: "Em 

verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvide, você não só irá fazer o que 

foi feito à figueira, mas mesmo se você disser a este monte: Ergue-te e lança-te 

no mar, isso vai acontecer E todas as coisas que pedirdes na oração, crendo, o 

recebereis "(Mateus 21: 21-22.).. Reforçando as palavras de Jesus, Paulo 

assegura-nos que "o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as 

suas riquezas na glória em Cristo Jesus" (Fl. 4:19). 

O crente que duvida, no entanto, é semelhante à onda do mar, impelida e 

agitada pelo vento. Seu pedido não é realmente um pedido a todos, porque ele 

tolamente e desdém não acredita que será honrado por Deus. Entre outras 

coisas, essa pessoa é terrivelmente imaturo, como uma criança ", jogou aqui e 

ali por ondas." Tragicamente, essa imaturidade leva ao perigo ainda maior de 

ser "levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, 

pela astúcia enganam fraudulosamente" (Ef. 4:14). Quando Deus não é 

confiável, o único curso é ir de mal a pior a pior ainda. 

Tal pessoa não pode esperar que ele vai receber alguma coisa do Senhor. Ele 

é como o antigo Israel, a quem Elias repreendeu, dizendo: "Quanto tempo você 

vai hesitar entre duas opiniões Se o Senhor é Deus, segui-Lo;? mas se Baal, 

segui nele "(1 Reis 18:21). Ele se torna um de Laodicéia, um cristão farsa que 

é "nem frio nem quente", a quem o Senhor "vai cuspir ... fora da [sua] boca" 

(Ap 3:16). 

Simplificando, ele é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os 

seus caminhos. Embora ele afirma ser um crente, a sua acção revela que ele é 

um descrente. Quando ele passa por um julgamento severo, ele se transforma 

em recursos humanos, em vez de confiar no Senhor singularmente para 

respostas e para a ajuda. Ou ele se torna amargo e ressentido e procura não ajuda 

em nada. Ele não renuncia a Deus, mas ele age como se Deus não existe, não 

se importa, ou não é capaz de fornecer-lhe de problemas. Ele sabe algo da 

Palavra de Deus e do amor de Deus, graça e providência; mas ele se recusa a 



valer-se desses recursos divinos. Como Tiago aponta mais tarde na carta, 

problema dessa pessoa, é claro, é o pecado. "Aproximem-se de Deus e Ele se 

aproximará de você", ele adverte. "Purificai as mãos, pecadores, e purificai os 

vossos corações, você double-minded" (4: 8). Há o "double-minded" são 

chamados de "pecadores", um termo usado apenas para os incrédulos (ver 

comentários em 4: 8). 

Independentemente de como ele pode ver a si mesmo, a dupla de 

espírito pessoa está tentando servir a dois deuses, que, como o Senhor declara, 

é impossível. "Ou [você] há de odiar um e amar o outro, ou [você] será dedicará 

a um e desprezará o outro" (Mat. 06:24). Em sua alegoria clássico, O 

Peregrino, João Bunyan chama um homem senhor Enfrentando ambos os 

sentidos. Essa façanha é tão impossível espiritualmente, pois é 

fisicamente. "Um amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus" (Tiago 4: 

4); e, por outro lado, uma pessoa que é um verdadeiro amigo de Deus é um 

inimigo do mundo. "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda 

a tua alma e com toda a tua força "(Dt. 6: 5, grifo do autor). Não há outra 

maneira de realmente amá-Lo, confiar nele, ou servi-Lo. 

Um espírito humilde 

Mas o irmão de condição humilde é para a glória de sua alta 

posição; eo homem rico é para a glória de sua humilhação, 

porque, como a floração grama ele passará. Pois o sol se levanta 

com um vento escaldante e faz secar a erva; e sua flor cai ea 

beleza de sua aparência é destruído; assim também o homem rico 
no meio de suas atividades irão desaparecer. (1: 9-11) 

Um quinto meio à perseverança em ensaios é um espírito humilde. 

Tiago primeiro aborda o irmão de condição humilde, isto é, o santo que era 

economicamente pobre e que representou a maior parte dos crentes judeus 

dispersos e perseguidos a quem ele escreveu. Muitos deles, sem dúvida, uma 

vez tinha sido pelo menos um pouco bem-off financeiramente, mas tiveram suas 

casas e outros bens confiscados ou tiveram que deixá-los para trás quando 

fugindo de seus perseguidores. Neste momento, seu destino mais comum foi a 

pobreza. 

Apesar desta circunstância, no entanto, esse crente era glória na sua posição 

elevada. kauchaomai ( glória ) é muitas vezes traduzida como "alegrar-se" ou 

"vangloriar". Tiago está falando de uma forma legítima de orgulho que até 

mesmo o cristão mais destituídos pode ter em suaalta posição como filho de 

Deus e nas inúmeras bênçãos que posição traz. Ele pode ser considerado "a 

escória do mundo, a escória de todas as coisas" (1 Cor. 4:13), aos olhos do 

mundo, mas aos olhos de Deus ele é exaltado. Ele pode estar com fome, mas 

ele tem o pão da vida. Ele pode estar com sede, mas ele tem a água da vida. Ele 



pode ser pobre, mas ele tem riquezas eternas. Ele pode ser deixado de lado pelos 

homens, mas ele tem sido eternamente recebido por Deus. Ele pode não ter 

nenhuma casa na terra, mas ele tem uma morada gloriosa no céu. Quando Deus, 

em Sua sabedoria e soberania, tira posses físicas de alguns de seus filhos, é com 

o propósito de torná-los espiritualmente maduros, uma bênção infinitamente 

mais valioso do que qualquer coisa que eles tenham perdido ou tenham quis, 

mas nunca possuiu. O crente que é privado nesta vida pode aceitar que a 

privação temporária e insignificante, porque ele tem um futuro herança divina 

que é eterno e seguro. 

"Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo", Pedro exulta, 

que, segundo a sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo para uma viva 

esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança 

que não se corrompe e imaculada e não irá desaparecer, reservada nos céus para 

vós, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação 

preparada para revelar-se no último tempo. Neste vocês exultam, ainda que 

agora por um pouco de tempo, sendo necessário, você tem sido afligido por 

várias provações. (1 Pe 1: 3-6.) 

João dá incentivo semelhante e motivo de regozijo. "Vede que grande amor que o Pai nos 

concedeu, que seriam chamados filhos de Deus; e como estamos", diz ele. 

Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, 

agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou ainda o que havemos de 

ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque 

O veremos tal como Ele é. E todo aquele que tem esta esperança purifica-se a 

Ele, assim como Ele é puro. (1 João 3: 1-3) 

Em sua encarnação, o Senhor prometeu: "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque 

deles é o reino dos céus", e, "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra" (Mat. 

5: 3, 5). 

É por todas estas razões que Paulo podia dizer: "O próprio Espírito testifica com 

o nosso espírito que somos filhos de Deus, e, se filhos, também herdeiros, 

herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, 

para que nós também glorificados com ele por eu considerar que os sofrimentos 

do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada a 

nós "(Rom. 8: 16-18).. 

Tiago, em seguida, apresenta o outro lado do princípio. Assim como um crente 

materialmente pobres devem se alegrar nas suas riquezas espirituais, a 

materialmente glorie o rico [deve] em sua humilhação. A idéia é que um 

crente que é materialmente bem-off, saudável, e de outra forma fisicamente 

abençoada deve se alegrar quando provações, para eles ensiná-lo a natureza 

transitória das coisas materiais e de sua incapacidade de dar satisfação ou ajuda 



interna e duradoura, especialmente ajuda espiritual. Tanto ele como os seus 

bens são como a erva de floração e passarão. "Toda a carne é como a erva," 

Pedro nos lembra, citando Isaías, "e toda a sua glória como a flor da erva. 

Secou-se a erva, e cai a flor off" (1 Pe 1:24; cf. Is. 40: 6-7.). 

Porque os homens, incluindo os crentes, têm uma tendência natural a confiar 

em coisas materiais, Tiago dá especial atenção para os perigos da 

riqueza. Ampliando a temporalidade das coisas físicas e enfatizando o perigo 

de confiar neles, acrescenta, Pois o sol se levanta com um ardor e faz secar a 

erva; e sua flor cai ea beleza de sua aparência é destruído; assim também 
o homem rico no meio de suas atividades irão desaparecer. Este é um retrato 

das flores e ervas de Israel, que florescem em fevereiro e secam até maio. Tiago 

empresta esse imaginário de Isaías 40: 6-8 (cf. Sl 102: 4, 11; 103:. 15). 

A perda de bens materiais é destinado a conduzir a pessoa rica para o Senhor e 

para uma maior maturidade espiritual, bênção e satisfação. E nesse ponto, os 

ricos e os pobres são exatamente iguais. Nem os bens materiais, nem a falta 

deles é de qualquer consequência final. O que é de importância é uma relação 

de confiança com o Senhor, que toma banho todos os Seus filhos com a riqueza 

espiritual que nunca vai diminuir ou deixar de satisfazer. 

A fé em Cristo para suprir suas necessidades levanta o crente humilde além de 

seus ensaios para a grande altura de uma posição no reino eterno de Cristo, 

onde, como filho de Deus, ele é rico e pode se alegrar e se vangloriar. A fé em 

Cristo faz uma coisa igualmente abençoados para o crente rico, cujas riquezas 

são temporários; ele preenche-lo com o espírito de humildade e verdadeira 

humildade. Como o irmão pobre esquece toda a sua pobreza terrena, portanto, 

o irmão rico esquece todas as suas riquezas terrenas. Os dois são iguais, pela fé 

em Cristo. 

Quando você perde uma filha, filho, esposa, marido, ou outro ente querido, a 

riqueza é nenhum conforto. Quando você perde a sua saúde, são traídos por um 

amigo, ou são injustamente caluniado, o dinheiro não pode comprar a paz de 

espírito ou diminuir a dor. Os julgamentos são o grande equalizador, trazendo 

todos os filhos de Deus a dependência dele. Riqueza não traz mais perto de 

Deus, nem a pobreza mantê-lo mais longe. À luz dessa verdade e do presente 

texto, a bela conhecida passagem, a partir de Hebreus poderia ser modificado: 

"Por isso vamos nos aproximar com [igual] confiança ao trono da graça, para 

que possamos [igualmente] recebermos misericórdia e [igualmente] acharmos 

graça para socorro em ocasião oportuna "(Hb 4:16;.. cf. Fl 4:19). 

A recompensa para Perseverance 



Bem-aventurado o homem que suporta a provação; por uma vez 

que ele tenha sido aprovado, receberá a coroa da vida, que o 
Senhor prometeu aos que o amam. (01:12) 

Makarios ( abençoada ) é a mesma palavra com que cada uma das bem-

aventuranças de Mateus 5 começa, tornando-se este versículo a 

beatitude. Abençoadas significa muito mais do que a mera felicidade de uma 

vida despreocupada que tem pouco conflito ou problema. Ao contrário, ela 

carrega a idéia de profunda alegria interior e satisfação, uma alegria que só o 

Senhor é capaz de conceder a todos aqueles que, por amor a Ele e em Seu poder, 

fielmente e pacientemente suportar e conquistar ensaios. "Neste exultais", 

Pedro diz: "ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, você 

tem sido afligido por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais 

preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, pode ser 

encontrada a resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo "(1 

Pe 1: 6-7.). 

O homem que suporta a provação é o homem que nunca abandona a sua 

confiança confiante em Deus. Ele é um verdadeiro crente, que persevera e 

torna-se o homem que foi aprovado (por passar o teste com a fé intacta). O 

princípio é simples, clara e maravilhosamente gracioso: perseverança traz a 

aprovação de Deus e Sua aprovação traz a coroa da vida. O prazo para a 

"coroa" é emprestado de atletismo, em vez de realeza. Era a coroa colocada na 

cabeça do vencedor em eventos esportivos, simbolizando perseverante 

triunfo. E uma tradução mais literal poderia ser "a coroa que é a vida", isto é, a 

vida eterna. Por conseguinte, uma afirmação mais precisa do princípio é este: 

perseverança atesta a aprovação de Deus, pois ele dá provas de vida eterna 

(salvação). Em outras palavras, a perseverança não resultará em salvação e 

vida eterna, mas é em si o resultado e evidência de salvação e vida eterna. 

"No futuro," Paulo assegura-nos com autoridade divina, "não é reservada para 

mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não 

somente a mim, mas também para todos quantos amam a sua vinda "(2 Tm 4: 

8; cf. Ap 2:10.). Em sua carta anterior, o apóstolo adverte seu amado filho na 

fé, "Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste 

chamado" (1 Tm 6:12.). Outra grande apóstolo dá aos crentes a mesma garantia: 

"Quando o Supremo Pastor se manifestar, você receberá a imarcescível coroa 

da glória" (1 Ped. 5: 4). Este como "a coroa da vida", "a coroa da justiça", ou "a 

coroa de glória" refere-coroa -é a mesma coroa e será recebido por cada 

crente. Não é uma das várias recompensas que os crentes receberão com base 

em sua fidelidade (como mencionado em 1 Cor. 3: 12-15), mas é a 

"recompensa" comum de salvação que é concedido a todos os crentes por causa 

de sua fé salvadora em Jesus Cristo. 



Tiago associa claramente perseverança fiel sob julgamento de amor 

verdadeiro por Deus, perseverança sendo uma das evidências mais seguras 

de aqueles que o amam. Essa frase, na verdade, é a definição bíblica de um 

crente-a verdadeira pessoa que ama verdadeiramente a Deus.João conecta 

várias vezes o amor de Deus com fé genuína. "Aquele que não ama não conhece 

a Deus, porque Deus é amor" (1 João 4: 8); "Deus é amor, e quem permanece 

no amor permanece em Deus, e Deus nele" (v. 16); e, "Porque este é o amor de 

Deus, que guardemos os seus mandamentos" (5, 3). Pedro escreve: "E mesmo 

que você não tenha visto, vocês o amam, e que você não vê-lo agora, mas 

acredito nele, exultais com alegria indizível e cheia de glória" (1 Pe. 1: 8). Paulo 

escreveu que qualquer pessoa que não ama o Senhor é amaldiçoado (1 Cor. 

16:22). 

Um verdadeiro cristão não é alguém que em um ponto no tempo feito uma 

profissão de fé em Cristo, mas ele é uma pessoa que demonstra a verdadeira fé 

por um contínuo amor de Deus, que não pode ser danificado, muito menos 

destruído, por problemas e aflições, não importa quão grave ou de longa 

duração. Como a obediência à vontade de Deus (João 14:15; 15: 9-10; 1 João 

2: 5-6; 4:16; 5: 1-3), o amor de Dele é certa evidência da verdadeira fé. 

Gardiner Spring, um pastor evangélico conhecido em Nova York no início do 

século XIX, escreveu a respeito do poder perseverante de amor genuíno para o 

Senhor: 

Há uma grande diferença entre uma tal afeto e que a amizade egoísta e ímpio a 

Deus que termina a nossa própria felicidade como seu motivo supremo e 

final. Se um homem, em seu suposto amor de Deus, não tem nenhuma 

consideração final, exceto a sua própria felicidade; se ele se deleita em Deus, e 

não por aquilo que Ele é, mas pelo que Ele é para ele; em tal sentimento não há 

virtude moral. Não é realmente grande amor de si mesmo, mas não o verdadeiro 

amor a Deus. Mas onde a inimizade da mente carnal é morto, a alma é 

reconciliado com o caráter divino, pois é. O próprio Deus, na plenitude de Sua 

glória manifesta, torna-se o objeto de contemplação devota e encantado. Em 

suas horas mais favorecidos os pontos de vista de um homem bom são em 

grande medida desviado de si mesmo; como seu pensamentos olhar em direção 

a excelência variada da Divindade, ele dificilmente pára para perguntar se o Ser 

cujo personagem enche sua mente e na comparação de cuja dignidade e beleza 

todas as coisas são átomos e vaidade, irá estender a sua misericórdia para ele ... 

Sua cleaves alma a Deus, e no calor e fervor de afeto devoto, ele pode sempre 

dizer: "A quem tenho eu no céu senão a ti, e não há ninguém sobre a terra que 

eu deseje além de ti. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas , 

assim suspira a minha alma por ti, ó Deus "(Sl 73:25; 42: 1.). ( As distintivas 

traços de caráter cristão [Phillipsburg, NJ: presbiterianos e reformados, nd], 

25-26) 



 

4. O culpado pela Tentação ( Tiago 1: 13-

17 ) 

Que ninguém diga quando é tentado, "Estou sendo tentado por 

Deus"; porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo 

não tenta ninguém. Mas cada um é tentado, quando ele é levado e 

seduzido pela sua própria concupiscência. Em seguida, a 

concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado; e quando 

o pecado é consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus 

amados irmãos. Cada coisa boa dado e todo dom perfeito são lá 

do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir 

variação ou sombra de mudança. ( 1: 13-17 ) 

Como explicado no capítulo 2 deste volume, peirasmos (a forma substantiva do verbo 

traduzido tentados ) tem o significado básico de tentar, teste, ensaio, ou provando e pode 

ter conotações positivas ou negativas, dependendo do contexto. Em 01:12 , a palavra é 

usada no sentido de ensaios ou testes. Mas, no presente texto ( vv. 13-14 ), a idéia é 

claramente a de tentação, de solicitação para o mal. Tiago está aqui lidando com um 

conceito totalmente diferente. 

A mesma palavra (em substantivo ou verbo) é usado para ambas as idéias, porque a 

principal diferença não está nos peirasmos em si, mas na resposta de uma pessoa a ele. Se 

um crente fiel responde em obediência à Palavra de Deus, ele permanece com sucesso um 

julgamento; se ele sucumbe a ele na carne, duvidando de Deus e desobediência, ele é 

tentado a pecar. Resposta correta leva a resistência espiritual, justiça, sabedoria e outras 

bênçãos ( vv. 2-12 ). Resposta errada conduz ao pecado e da morte ( v. 15 ). 

Em sua primeira carta à igreja de Corinto, Paulo deixa claro que a tentação é "comum ao 

homem" ( 1 Cor. 10:13 ). Nenhuma pessoa, incluindo o cristão mais espiritual, pode 

escapar à tentação. Até mesmo o Senhor, em Sua humanidade, que estava sem carne do 

pecado, foi "tentado pelo diabo" ( Mat. 4: 1 ). Um antigo escritor brincou que o batismo 

de um cristão não afogar a carne. 

Assim como é comum ao homem, para ser tentado, também é comum para ele culpar 

alguém ou alguma coisa, não só para ele ser tentado , mas também por sua sucumbir a 

ela. Desde o início, uma das principais características do pecado tem sido a propensão 

para passar a culpa, e todos os pais sabem que as crianças nascem com essa propensão 

muito evidente. 

Quando Deus confrontado Adão com seu pecado no Jardim do Éden, a resposta de Adão 

era, "A mulher que você deu para ficar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi" ( Gn 

3:12 ). Quando o Senhor, então, pediu a Eva: "O que é isso que você tem feito?" ela 

respondeu: "A serpente me enganou, e eu comi" ( v. 13 ). Eva culpou Satanás; muito pior, 

Adão culpou Deus. 

Tiago claramente não tem paciência com um fatalismo tolo pelo qual um homem pobre 

culpa sua pobreza para transformá-lo em um ladrão e, portanto, justifica seu roubo, ou 

para que um bêbado culpa problemas comerciais ou domésticas e pressões para dirigir-



lhe de beber e, portanto, para o condução imprudente que seriamente ferir ou matar 

alguém. Ele também não permitir a noção de que "o diabo me fez fazer isso." 

Mesmo com mais veemência, Tiago se opõe à idéia intolerável de culpar a Deus, 

declarando: Que ninguém diga quando é tentado, "Estou sendo tentado por 

Deus." Que ninguém diga traduz um presente de forma imperativa ativo do 

verbo legō ( Vamos dizer ... ), juntamente com o imperativo negativo mēdeis ( nenhum 

homem ). A idéia é: "Que nenhuma pessoa dizer para si mesmo", isto é, racionalizar a si 

mesmo ", que, quando é tentado, ele está sendo tentado por Deus ". A própria idéia é 

anátema. 

Por traduz a preposição apo , que às vezes é traduzida como "de", ou "a partir de", e 

carrega as conotações de afastamento, distância e falta de direção. Outra preposição 

( hupo ), que muitas vezes é traduzida com essas mesmas palavras em inglês (por, de, a 

partir de), denota agência direto. O que Tiago está dizendo, portanto, é que ninguém deve 

dizer que Deus é mesmo indiretamente responsável pela tentação para o mal. Ele não é 

de forma e nenhum grau responsável, direta ou indiretamente, para o nosso ser tentado. 

Robert Burns, o poeta escocês observou, escreveu: "Tu sabes Tu me formado com paixões 

selvagens e fortes, e ouvir a sua voz witching conduziu frequentemente me errado." Ele 

alegou que estava "por paixão conduzido: Mas ainda assim a luz que foi desviado de luz 

do céu."Alguns rabinos antigos ensinou o que era chamado de ha'ra yetzher , que 

significa "o mal impulso", e foi considerado para ser parte de originais natureza criada do 

homem. Um rabínica dizendo era: "Deus disse: 'Ele me arrepender que eu criei a 

tendência mal no homem;. Para se eu não tivesse feito isso, ele não teria se rebelado contra 

mim eu criei a tendência mal, eu criei a lei como um meio de cura. " Se você ocupar-se 

com a lei, você não vai cair o poder dele. Deus colocou a boa tendência na mão direita de 

um homem, eo mal à sua esquerda ". Outro escritor judeu antigo, o filósofo Philo de 

Alexandria, contemporâneo de Cristo, tinha muito melhor compreensão. Ele 

discernimento escreveu: "Quando a mente pecou e removeu-se longe da virtude, ele 

coloca a culpa sobre as causas divinas." Ele refletiu a verdade de Salomão, que disse: "A 

estultícia do homem perverte o seu caminho, e seu coração se irrita contra o Senhor" 

( Prov. 19: 3 ). 

Em sua feroz oposição à racionalização ímpio de culpar a Deus por enviar engodo para o 

mal, Tiago dá quatro provas fortes que ele não é responsável por nossas tentações e até 

menos responsável, se isso fosse possível, para o nosso sucumbir a eles em pecado. Ele 

faz isso por explicar a natureza do mal ( 1:13 b ), a natureza do homem ( v. 14 ), a natureza 

da luxúria ( 15-16 vv. ), bem como a natureza de Deus ( v. 17 ). No versículo 18 , ele dá 

uma quinta prova, a natureza da regeneração, o que será discutido separAdãoente 

no capítulo 5 deste comentário. 

A Natureza do Mal 

porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta 
ninguém. ( 01:13 b) 

Não pode ser tentado traduz o adjetivo apeirastos , que é usado somente aqui no Novo 

Testamento e carrega a idéia de ser untemptable, sem a capacidade de tentação. É o 

mesmo que ser invencível para assaltos do mal. Em outras palavras, a natureza do mal 

torna inerentemente estrangeira a Deus (veja a discussão do v. 17 ). Os dois são 

mutuamente exclusivos, no sentido mais completo e profundo. Deus eo mal existem em 



dois reinos distintos, que nunca se encontram. Ele não tem a vulnerabilidade ao mal e é 

absolutamente inexpugnável aos seus ataques.Ele está consciente do mal, mas tocada por 

ela, como um raio de sol que brilha em um despejo é intocável pelo lixo. 

Essa verdade, deixou claro tantas vezes nas Escrituras sobre o único Deus vivo e 

verdadeiro, não é encontrado em outras religiões. Porque elas são feitas pelo homem e de 

inspiração demoníaca, deuses pagãos sempre refletem as fragilidades e deficiências de 

quem os criou. Os deuses da mitologia grega e romana, por exemplo, são extremamente 

imaturo, caprichosa, mesquinho, e até mesmo maus. Eles são descritos como tendo um 

poder sobrenatural, mas sem a sabedoria ou virtude sobrenatural que deve corresponder 

a tal poder. Eles não só se comprometem pecados graves, mas induzir seus sujeitos 

mortais para o pecado eo vício de toda espécie. Essas supostas divindades pecar contra e 

entre si e pecarem contra os seres humanos sobre os quais exerçam controlo arbitrário, 

injusto e imoral. Porque eles têm sido girado para fora de caídos, mentes corrompidas, 

eles não podem deixar de manifestar as características caídos e corruptos de seus criadores 

pecaminosas. Um córrego não pode subir mais alto do que a sua fonte. 

Enquanto Isaías ficou paralisado diante do Senhor, um dos serafins gritou: "Santo, Santo, 

Santo, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória" ( Isa. 6: 3 ). Logo 

depois que ele instituiu a aliança no Sinai, o Senhor ordenou a Moisés para lembrar Seu 

povo Israel, "Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo" ( Lev. 19: 

2 ). Repetições de Deus que comandam para a igreja: "Sede santos, porque eu sou santo" 

( 1 Pedro 1:16. ). Sua santidade é eternamente sem mistura com nada menos do que a 

justiça pura e perfeita. Totalmente entendimento de que Deus não tem absolutamente 

nenhuma vulnerabilidade para o mal, ou até mesmo a tentação para o mal, o profeta 

Habacuque declarou: "Seus olhos são tão puros para aprovar o mal, e você não pode olhar 

na maldade com favor" ( Hab. 1:13 ). O Senhor Jesus, que era Deus em forma humana, é 

descrito como "santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores" ( Heb. 7:26 ). 

No segundo livro de Samuel, lemos: "Agora, novamente a ira do Senhor se acendeu contra 

Israel, e incitou Davi contra eles, dizendo:" Vai, numera a Israel e Judá "( 2 Sam. 24: 1 ), 

a ato pecaminoso que traiu a confiança nos próprios recursos militares do país acima 

recursos divinos de Deus. Deus realmente induzida Davi, "um homem segundo o seu 

coração," para o pecado. Mas na passagem paralela em Crônicas, a Palavra deixa claro 

que era "Satanás [que] se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel" ( 1 

Crônicas 21: 1. ). Assim como Deus permitiu a Satanás para afligir e tentar Jó, Ele lhe 

permitiu seduzir Davi. 

No teste de Jesus no deserto depois de quarenta dias e noites de jejum, a diferença 

entre peirasmos como testes e como a tentação pode ser visto claramente, a mesma 

distinção visto neste primeiro capítulo de Tiago (entre vv. 2-3 , 12 e vv. 13-14 ). Mateus 

relata que "Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo" 

( Mat. 4: 1 ). Mas o restante da conta ( vv. 2-11 ) deixa claro que, embora do ponto de 

vista de Satanás, a experiência foi concebida como tentação (levar ao pecado), para Jesus, 

a experiência foi um teste, o que Ele passou sem a menor vacilação. Apesar do uso 

inteligente de Satanás da Palavra de Deus, ele não teve sucesso até mesmo ligeiramente 

em penetrar impregnability Jesus a pecar. 

Para alguns cristãos, instruções de Jesus sobre a oração, comumente chamado de Oração 

do Senhor, sugerem que Deus pode, se quiser, "levar-nos deixeis cair em tentação", e que 

devemos, portanto, sinceramente rogar-lhe, em vez de "livrai-nos do mal" ( Mt . 

06:13 ). Mas a idéia não é que devemos pedir ao nosso Pai celestial não nos conduza a 



um teste da nossa fé que, por causa da nossa imaturidade e fraqueza, poderia tornar-se 

insuportável tentação para o mal. Reforçando o que Tiago diz no final de Tiago 1:13 ("Ele 

[Deus] mesmo não tenta ninguém"), Paulo assegura aos crentes que "nenhuma tentação 

ultrapassou você, mas, como é comum ao homem, e Deus é fiel, e não permitirá que sejais 

tentados além do que você é capaz, mas com a tentação, vos proverá livramento, de modo 

que você será capaz de suportar "( 1 Cor. 10:13 ).Deus permite que os ensaios em que a 

tentação pode ocorrer, não solicitar os crentes para o pecado, mas para movê-los para uma 

maior resistência (cf. Tiago 1: 2-4 ). 

A Natureza do Homem 

Mas cada um é tentado, quando ele é levado e seduzido pela sua 
própria concupiscência. ( 01:14 ) 

A segunda prova de que Deus não é responsável por nossas tentações para o pecado é a 

nossa própria natureza, que disposição espiritual caído que nos torna suscetíveis à 

tentação. 

Cada um enfatiza a universalidade da tentação, de que nenhuma pessoa está imune. Todo 

ser humano é tentado; não há exceções. O tempo presente ressalta o contínuo, repetido, 

e inescapável realidade do processo, que ocorre quando uma pessoa é levada e seduzido 

pela sua própria concupiscência. 

Levado e seduziu tanto traduzir particípios que descrevem intimamente relacionados, 

mas diferentes aspectos do processo de tentação. O primeiro termo vem do verbo exelkō , 

que tem o significado de arrastando para longe, como se compelido por um desejo 

interior. Ele foi muitas vezes usado como um termo de caça para se referir a uma 

armadilha com isca projetado para atrair um animal desavisado para ele. O segundo termo 

( seduzido ) é de deleazō , que era comumente usado como um termo para se referir a 

pesca de isca, cujo objetivo era também para atrair a presa de segurança para capturar e 

morte. 

Pedro usa deleazō , duas vezes em sua segunda carta, referindo-se a primeira "olhos 

cheios de adultério que nunca deixam de pecado, seduzindo as almas inconstantes, tendo 

um coração exercitado na ganância, filhos malditos", e mais tarde com "palavras 

arrogantes de vaidade [pelo qual ] eles seduzir por desejos carnais, por sensualidade, 

aqueles que escapam daqueles que vivem no erro "( 2 02:14 Pet. , 18 ). 

Animais e peixes são atraídos com sucesso para armadilhas e ganchos porque a isca é 

muito atraente para eles para resistir. Parece bom e cheira bem, fazendo um forte apelo a 

seus sentidos. Seu desejo para a isca é tão intenso que faz com que percam cautela e 

negligenciar ou ignorar a armadilha ou o gancho até que seja tarde demais. 

Exatamente da mesma maneira, nós sucumbir à tentação quando a nossa própria 

concupiscência nos atrai para as coisas más que são atraentes para o desejo 

carnal. Embora em uso contemporâneo, luxúria tem sido desde há muito associada quase 

exclusivamente com o desejo sexual ilícito, o termo grego epithumia que traduz refere-se 

a uma profunda e forte desejo ou anseio de qualquer espécie, bem ou mal. 

O pecado pode parecer atraente e agradável, e geralmente é, pelo menos por um 

tempo. Caso contrário, ele teria pouco poder sobre nós. Satanás tenta fazer com que o 

pecado o mais atraente possível, como fazem os homens e mulheres do mal e sedutoras 

apenas acima descritas por Pedro. Mas não haveria nenhuma atração do pecado, se não 



fosse o homem próprio pecado a luxúria, o que faz o mal parecer mais atraente do que 

a justiça, a mentira mais atraente do que a verdade, a imoralidade mais atraente do que a 

pureza moral, as coisas do mundo mais atraente do que as coisas do Deus. Não podemos 

culpar Satanás, seus demônios, pessoas ímpias, ou o mundo em geral, para a 

nossa própria concupiscência. Ainda mais, certamente, não podemos culpar a Deus. O 

problema não é um tentador de fora, mas o traidor dentro. 

A preposição que é aqui traduzida por é de hupo , que carrega a idéia de ação direta. Nós 

não somos tentados mesmo que indiretamente "pelo ( apo ) Deus "( v. 13 ), mas 

estamos diretamente levado e atraído por ( hupo ) nossa própria concupiscência. A 

culpa é inteiramente dentro de nós, em nossa carne não resgatados. 

Falando de si mesmo como um cristão e como apóstolo, Paulo confessou para todos os 

crentes: 

Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne; para o disposto está presente 

em mim, mas o de fazer o bem não é. Para o bem que eu quero, eu não faço, mas eu 

pratico o muito mal que eu não quero. Mas se eu estou fazendo a mesma coisa que eu não 

quero, já não sou o único a fazer isso, mas o pecado que habita em mim. Acho então o 

princípio de que o mal está em mim, aquele que quer fazer o bem. Pois eu alegremente 

concordar com a lei de Deus no homem interior, mas vejo outra lei nos membros do meu 

corpo, guerreando contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado que 

está nos meus membros . Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta 

morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor! Então, por um lado eu me com a 

minha mente sou escravo da lei de Deus, mas, por outro, com a minha carne à lei do 

pecado. ( Rom. 7: 18-25 ) 

Jeremiah testificou: "O coração é mais enganoso do que todas as coisas, e 

desesperAdãoente corrupto; quem o conhecerá?" ( Jer. 17: 9 ). Jesus disse que "as coisas 

que saem da boca vêm do coração, e é isso que contamina o homem Porque do coração 

procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos 

testemunhos e calúnias." ( Mateus 15.: 18-19 ). Sabendo que seus apóstolos estariam 

sujeitos a tentação para o mal por causa de sua carne restante não redimido, Ele advertiu, 

"Continue assistindo e Orando para que não entreis em tentação; o espírito está pronto, 

mas a carne é fraca" ( Mt 26.: 41 ). 

Embora tenhamos sido gloriosamente salvo, feitos "participantes da natureza divina" ( 2 

Pe. 1: 4 ), e tem o Espírito Santo dentro de nós, no entanto, manter um inimigo interno, 

sob a forma de anseios ainda pecadores e corrompidos, paixões e 

concupiscências. Mesmo que o que em si é bom e honrado pode ser cobiçou por razões 

pecaminosas. Alimentação e sono são maravilhosos e necessários dons do Senhor, sem o 

qual não poderíamos viver. Mas quando nós desejamos e cobiçam-los em formas 

extremas se tornam gula por um lado e indolência do outro. O amor sexual é o dom 

supremo que Deus deu aos homens e mulheres para o prazer físico mútuo; mas ele foi 

projetado, sem exceção, exclusivamente para o casamento. A Palavra de Deus condena 

alguns pecados mais severamente do que o amor sexual fora do casamento. 

Enquanto estamos todos vulneráveis aos pecados Escritura proíbe, cada pessoa tem seu 

próprio conjunto de desejos especiais ou desejos. Comportamento que é poderosa 

solicitação para uma pessoa pode ter muito menos apelo para outro. Por exemplo, os 

legalistas religiosos e libertinos sacrílegos têm diferentes desejos. Um deles é atraído para 

o pecado secreto e hipocrisia, o outro para o mal flagrante, ostensiva. Assim como um 

tipo de isca ou isca funciona bem com um tipo de peixe, mas não com os outros, de modo 



a paixão de uma pessoa é de repulsão de outra pessoa. É, portanto, suas próprias cobiças 

que cada crente deve estar mais preocupados, porque esses são onde ele é vulnerável à 

tentação. Nossa comunhão é não nos desejos particulares, mas no fato de que todos nós 

tê-los, são suscetíveis a eles, e têm total responsabilidade pessoal para responder a elas. 

O Natureza da Luxúria 

Em seguida, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o 

pecado; e quando o pecado é consumado, gera a morte. Não vos 

enganeis, meus amados irmãos. ( 1: 15-16 ) 

A terceira prova de que Deus não é a fonte de tentação é visto na natureza da 

luxúria. Tendo identificado luxúria na natureza do homem, Tiago, então, discute-lo em 

termos práticos. Aqui é o coração do seu ensinamento sobre a tentação. 

Mudando de as metáforas de caça e pesca, ele agora usa o processo do parto para ilustrar 

seu ponto. Luxúria é retratado como uma mãe conceber e ter um filho, o que é pecado e 

cujo destino final é a morte. Através de Tiago, o Senhor faz aqui claro que o pecado não 

é um acto isolado, ou até mesmo uma série de atos isolados, mas sim o resultado de um 

processo específico, que é explicou sucintamente. 

Para melhor nos ajudar a lembrar o processo, podemos identificar os quatro passos 

básicos com palavras que cada começam com a letra "d". O primeiro é o desejo, uma 

tradução alternativa para a luxúria. Antes de salvação todos os homens são escravos 

de luxúria ( Ef. 2: 1-3 ; 4: 17-19 ; . 1 Tessalonicenses 4: 5 ). Como observado 

acima, epithumia ( luxúria ) é a própria moral e espiritualmente neutra, sua correção ou 

incorreção sendo determinada, em parte, pelo objeto que é desejada e, em parte, pela 

forma como e para que fins é desejado. Começa principalmente como uma emoção, um 

sentimento, um anseio por algo que, a princípio, pode ser em grande parte 

subconsciente. Ela se desenvolve a partir de algum lugar profundo dentro de nós, 

expressando um desejo de adquirir, alcançar, ou possuir algo que não temos. Ela pode ser 

desencadeada por uma série de coisas e os tipos de coisas. Procurando na vitrine de uma 

loja de jóias pode desencadear um desejo imediato e forte por um anel, um relógio, uma 

pulseira, ou vaso de cristal. Condução passado um modelo de casa, podemos de repente 

sinto um intenso desejo de ter um como ele. Passando uma concessionária de automóveis 

pode apenas como de repente despertar o desejo de um carro novo, talvez até mesmo uma 

marca e modelo que nunca tinha pensado muito nisso antes. O desejo pode se desenvolver 

e ganhar a nossa atenção. Luxúria para o pecado vem muito da mesma maneira. Algo 

que vemos ou ouvimos sobre repente agarra a nossa atenção e destaca-se um forte desejo 

ou luxúria, para tê-lo ou fazê-lo. 

O próximo passo é o engano, que está mais intimamente relacionado com a mente do que 

com as emoções. Quando pensamos em um objeto desejado, nossa mente começa a 

racionalizar uma justificativa para consegui-lo. Isso é praticamente uma parte automática 

do processo de tentação. Não temos para contar nossas mentes para racionalizar as nossas 

paixões, porque eles já estão tão predispostos por nossa queda. Como o animal ou peixe 

que vai atrás da isca, o desejo de ter o que queremos é tão forte que estamos inclinados a 

descontar possíveis perigos ou danos. Basta querer que justifica o esforço para tê-lo. É 

nesse ponto, Tiago diz que concupiscência, havendo concebido. A "vida de pecado", 

por assim dizer, começou a se formar e crescer. 



O terceiro passo é o de design, quando os planos de começar a ser feitas para satisfazer o 

desejo emocional que temos racionalizado e justificado com as nossas mentes. Esta etapa 

envolve a nossa vontade, a nossa decisão consciente para o exercício da luxúria até que 

esteja satisfeito. E porque a vontade está envolvido, esta é a fase em que a maior parte da 

culpa reside. O que tem sido almejada e racionalizada está agora conscientemente 

perseguida por uma questão de escolha. 

A quarta e última etapa é a desobediência. Se permitirmos que o processo continue, o 

projeto produz inevitavelmente a desobediência à lei de Deus, pelo qual ela dá à luz o 

pecado. Aquilo que é desejado, racionalizada, e vontade é realmente feito, 

comprometido, e realizado . Desejo leva ao engano, engano para projetar, e design para a 

desobediência, o que é o pecado. 

Deve ir sem dizer que o início do processo, determinar a resistir, maior a probabilidade 

de que vai evitar o pecado. Por outro lado, quanto mais tempo demorarmos resistindo, o 

mais provável que o real pecado se torna. Ele só é o cristão que é capaz de controlar suas 

respostas emocionais às tentações quando eles aparecem pela primeira vez que vai 

efetivamente lidar com o pecado em sua vida. O princípio de "beliscar o mal pela raiz" 

não tem melhor aplicação do que aqui. A batalha deve ser travada na mente, onde o 

pecado é concebido. A verdade de Deus, que ativa a consciência, sistema de alerta da 

alma, devem ser ouvidas e não ignoradas. Ninguém pode lutar a batalha na mente ou 

imaginação, exceto o crente individual. Para perder lá move um em fase de projecto, em 

que a execução real do pecado é planejado. (O Novo Testamento tem muito a dizer sobre 

a importância da mente.) 

Mas desde que nenhum de nós é bem-sucedido em resistir a todas as tentações por rejeitar 

imediatamente desejo errado, precisamos entender maneiras para lidar com o pecado em 

todas as fases. Obviamente, podemos evitar muitas tentações simplesmente evitando 

lugares e situações onde sabemos que eles são mais prováveis de ocorrer. Nós não lemos 

revistas ou livros, assistir filmes ou programas de TV, associado com os amigos, ou ir a 

lugares onde sabemos que as nossas emoções serão despertados para qualquer tipo de 

tentação ao pecado. Em vez disso, nós temos certeza que estamos expostos a coisas que 

alimentam nossas emoções de formas divinas. Nós não só ganhar positivamente e 

diretamente do benefício espiritual dessas coisas, mas a alegria divina que recebemos 

deles faz com que as coisas pecaminosas menos atraente e até mesmo repulsivo. Por 

exemplo, o som, uplifting, música que honra a Deus é uma das maiores bênçãos-e 

emocionais proteções-o Senhor proporciona. 

Devemos também estar atentos ao nível das nossas mentes. Nós treinamos nossas mentes 

para vigiar nossos desejos emocionais. Em vez de racionalizar tentações, nos preparamos 

com antecedência para se opor a eles com a Palavra de Deus, assim como Jesus fez no 

deserto. Paulo, portanto, adverte: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-

vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus 

é, o que é bom, agradável e perfeita" ( Rom. 12: 2 ). Especialmente útil a este respeito é 

o conselho do apóstolo à igreja em Filipos: "Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 

respeitável, tudo o que é certo, o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa 

fama, se há alguma excelência e se alguma coisa digno de louvor, me debruçar sobre essas 

coisas "( Filipenses 4: 8. ; cf. Cl 3: 2 ). Não é por acaso que o primeiro e maior 

mandamento inclui amar a Deus não só com os nossos corações e almas, mas também 

com as nossas mentes ( Matt. 22:37 ). O escritor do Salmo 119 memorizado a verdade 

das Escrituras, para fortalecer a sua mente contra a tentação ( vv. 9-11 ). 



Se o ciclo da tentação é concluída, o pecado é realizado, e isso gera a morte. A 

"criança" concebido pela luxúria nasce um assassino, um assassino. Para usar uma outra 

figura, "o salário do pecado é a morte" ( Rom 6:23. ). O pecado ... 

traz física morte, separação da alma do corpo; espiritual da morte, a separação de Deus 

a alma; e eterna morte, separando o corpo ea alma de Deus para sempre. 

Através de sua fé em Jesus Cristo, o cristão é salvo da morte espiritual e eterna. Mas, se 

ele persistir no pecado, ele pode pagar a pena de física morte. Porque alguns crentes de 

Corinto estavam participando da Ceia do Senhor indignamente, eles trouxeram sobre si 

mesmos condenação e "por esta razão", diz Paulo, "há entre vós muitos fracos e doentes, 

e vários já dormiram "( 1 Cor. 11:30 ), ou seja, havia morrido. João também nos lembra 

que, mesmo para os crentes, "não é um pecado que leva à morte" ( 1 João 5:16 ). 

À luz destas verdades sóbrias, Tiago implora: Não vos enganeis, meus amados 

irmãos. Pare de culpar outras pessoas, circunstâncias, ou Satanás para suas tentações e 

pecados, ele está dizendo. Acima de tudo, não culpe Deus. Leve toda a culpa em si 

mesmos, onde ele pertence.Perceba que o seu inimigo, o seu estado de queda, seus 

desejos, suas fraquezas, suas racionalizações, e os vossos pecados-estão dentro e tem que 

ser tratado a partir de dentro. Quando um crente ganha a batalha no interior, ele pode dizer 

com Paulo: "Porque a nossa confiança orgulhoso é esta: o testemunho da nossa 

consciência, de que em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na 

graça de Deus, nós temos conduzida nós mesmos no mundo, e especialmente para você 

"( 2 Cor. 1:12 ). 

A Natureza de Deus 

Cada coisa boa dado e todo dom perfeito são lá do alto, descendo 

do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra 
de mudança. ( 01:17 ) 

Finalmente, Tiago declara que Deus não é responsável por nossas tentações para o 

pecado, porque, como ele já deixou claro ( v. 13 ), a Sua própria natureza é incompatível 

com a natureza do pecado. Porque Deus é inteiramente justo e correto, por definição Ele 

não pode ter parte no pecado, de qualquer forma ou em qualquer grau. 

O que vem de Deus não é pecado, mas apenas cada coisa boa dado e todo dom 

perfeito. O perfeito impecável, santo Deus, de resultados de Deus em sua fazendo e 

dando apenas o que reflete Sua santidade perfeita e verdade. Seus trabalhos refletem seu 

caráter. Negativamente, Tiago está dizendo que, a partir tentação de execução, Deus não 

tem absolutamente nenhuma responsabilidade pelo pecado. Positivamente, ele está 

dizendo que Deus tem total responsabilidade por todas as coisas boas, e que todo o dom 

perfeito que existe veio para baixo a partir de cima. 

O Pai das luzes era um título judaica antiga de Deus, referindo-se a Ele como Criador, 

como o grande Doador de luz, sob a forma de o sol, a lua e as estrelas (cf. Gn 1: 14-

19 ). Ao contrário dessas fontes de luz, que, magnífico como elas são, pode, no entanto, 

variam e acabará por desaparecer, caráter, força, sabedoria e amor de Deus tem nenhuma 

variação nem sombra. Através de Malaquias, o Senhor declara: "Eu, o Senhor, faça não 

mudo "( Mal. 3: 6 ); através de João, somos informados de que "Deus é luz, e não há nele 

treva nenhuma" ( 1 João 1: 5 ); e através do escritor aos Hebreus estamos certos de que 

"Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sim e sempre" ( Hb 13: 8. ). Os corpos celestes que 



Deus criou tem várias fases do movimento e rotação, mudança de hora a hora e variando 

em intensidade e sombra. Deus, porém, é imutável. 

Nosso Senhor promete: 

Peçam, e lhes será dado; buscai, e encontrareis; batam, ea porta será aberta. Pois todo o 

que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate será aberto. Ou qual é o homem 

entre vós que, quando seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um 

peixe, ele não lhe dará uma cobra, vai? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas 

aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom para aqueles 

que lhe pedirem! ( Mateus 7: 7-11. ) 

Ainda mais do que aquelas coisas-infinitamente mais do que aquelas coisas-Ele promete que 

o nosso Pai celestial nos dará o Seu próprio Espírito Santo ( Lucas 11:13 ). 

A implicação dessa passagem é a seguinte: Quando nós, como filhos de Deus, são tão 

abundantemente e continuamente regado com as bênçãos mais graciosos, valiosos, e 

satisfatórias nosso Pai celestial pode conceder, por que nada mal tem a menor atração por 

nós? 

 

5. Nascidos para Santidade ( Tiago 1:18 ) 

No exercício de sua vontade, ele nos gerou pela palavra da 

verdade, para que possamos ser, por assim dizer, os primeiros 
frutos entre as Suas criaturas. ( 01:18 ) 

Neste versículo Tiago acrescenta outro elemento de prova (para aqueles em vv. 13-17 ) 

que Deus não é responsável, direta ou indiretamente, por nossas tentações, muito menos 

o nosso pecado, ou seja, a prova da natureza da própria regeneração. A vida nova que o 

Senhor dá para aqueles que acreditam em Jesus Cristo é uma, santa, vida cristã piedosa. É 

a vida de Deus na alma do homem. Pelo novo nascimento, um crente é recriada, dada a 

natureza completamente nova que não tem parte no pecado ou o mal. A nossa própria 

cobiça gera morte ( v 15. ); o dom de Deus em Cristo gera vida. 

Em sua carta à igreja de Roma, Paulo citou o Salmo 14 , dizendo: "Como está escrito: 

Não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus; todos 

se voltaram de lado, à uma se fizeram inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há 

sequer um "(Romanos 3: 10-12. ; cf. Sl 14: 1-3. ). Além de Jesus Cristo, e não um ser 

humano desde a queda tenha nascido justo ou nos tornar justos, isto é, moralmente pura 

e em paz com Deus, por meio de seus próprios esforços. Em toda a história humana, não 

houve uma única; nem nunca haverá na presente época. "A sua garganta é um sepulcro 

aberto", Paulo continua a dizer; "Com as suas línguas manter enganando, o veneno de 

víbora está nos seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são 

ligeiros para derramar sangue, destruição e miséria estão em seus caminhos, e o caminho 

da paz eles não têm . conhecido Não há temor de Deus diante de seus olhos "( Rom. 3: 

13-18 ). Essa é a condição de cada pessoa, não redimido pecaminosa, cada pessoa 

separada de Deus. A condição do homem é por opção, bem como pela natureza, como 

João explica: ". A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, 

porque as suas obras eram más para todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para 

a Luz para que as suas obras sejam manifestas "( João 3: 19-20 ). 



Para os cristãos, Paulo escreveu: "Você estava morto em seus delitos e pecados, nos quais 

você anteriormente andou de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe da 

potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos . de desobediência Entre eles também 

todos nós outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e 

dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais "( Ef 2: 

1-3. ; cf. 4: 17-19 ). Antes de salvação, a nossa conduta foi ditada pelo sistema perverso 

em que vivemos, porque nossas naturezas más prontamente respondeu a ele. Estávamos 

sujeitos inconscientes, mas dispostos de Satanás, "o príncipe do poder do ar, ... o espírito 

que agora opera nos filhos da desobediência" ( 2: 2 ). Ele era, por assim dizer, o nosso pai 

espiritual ( João 8:44 ). 

Porque problema do homem decaído é interno, a solução para o seu problema deve ser 

interna. Não há nenhum ritual externo, cerimônia, rito, profissão, ou ação que pode mudar 

a sua natureza básica mal. Ele não pode se tornar justo tentando agir com retidão ou falar 

com retidão. Ele precisa de um coração inteiramente novo, uma nova natureza, um novo 

ser. Ele precisa ser recriado, mudou de sua velha natureza do pecado e da morte para uma 

nova natureza de santidade e de vida, pois sem santidade, ou santificação, "ninguém verá 

o Senhor" ( Hb. 0:14 ). 

Em 1:18 , Tiago responde quatro perguntas sobre a regeneração, o novo nascimento, que 

lançam luz sobre a prova de que Deus não é responsável por nossas tentações ou pelos 

pecados que resultam de sucumbir a elas. Ao contrário, Ele é responsável pela nossa 

justiça. 

Quem o faz? 

No exercício de sua vontade ( 01:18 a) 

A regeneração é o ato, e totalmente o ato, de Deus ", do Pai das luzes" ( v. 17 ), 

realizada no exercício de sua vontade. Por meio de Sua soberana vontade, Deus limpa 

o pecado, concede perdão, e as plantas nova vida -a natureza completamente nova dentro 

de cada pessoa que confia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele até tem residência 

em que a vida por meio de Sua habitação do Espírito ( João 14:17 ; Rom. 8: 9 ). Como o 

Senhor prometeu através de Ezequiel: "Eu vos purificar de todas as vossas imundícias e 

de todos os vossos ídolos Além disso, eu lhe darei um coração novo e porei um espírito 

novo dentro de você;. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração 

de carne "( Ez 36: 25-26. ). 

A frase , no exercício de sua vontade poderia ser processado mais simplesmente como, 

"por sua própria vontade." Mas ele traduz o particípio passivo aoristo do verbo boulomai , 

que expressa a idéia do exercício deliberado e específica de vontade, o que é sugerido 

pela adição de da NASB no exercício da. A frase também está na posição enfática em 

grego, reforçando a verdade de que soberano e livre de influências de Deus vontade é a 

fonte ea base da nova vida. 

Não só teologicamente, mas logicamente, que é a única forma de vida poderia ser dado 

para aqueles que estão mortos. Os mortos não têm consciência ou compreensão do 

pecado, nenhum desejo de transformar a partir dele ( João 3: 19-20 ), e nenhum poder ou 

recursos para mudar, se quisessem. Não, é claro, sequer sabem que eles estão 

mortos. Regeneração só poderia acontecer pela soberana vontade e poder de Deus, a 

Fonte e dá a vida espiritual. "Mas a todos quantos o receberam [Jesus Cristo]", diz João, 

"para eles Ele [o pai] deu o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que crêem 



no seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do 

homem, mas de Deus "( João 1: 12-13 , grifo do autor). 

Nenhuma criança jamais foi nascido no mundo pela sua própria vontade ou plano. Sua 

concepção, gestação, nascimento e estão completamente fora de sua consciência e 

controle. É apenas o receptor passivo da vontade e ação de seus pais. Com a mesma 

certeza, nenhuma pessoa quer, muito menos cria, uma nova natureza espiritual dentro de 

si mesmo. Jeremias perguntou retoricamente: "Pode o etíope mudar a sua pele ou o 

leopardo as suas manchas? Então, você também pode fazer o bem, estando acostumados 

a fazer o mal" ( Jer. 13:23 ). Através desse mesmo profeta do Senhor estabeleceu a única 

maneira que a mudança necessária pode e deve ser feita. 

"Eis que vêm dias", declara o Senhor, "quando farei uma nova aliança com a casa de 

Israel e com a casa de Judá, e não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que 

os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, o meu pacto que eles invalidaram, 

apesar de eu era um marido para eles ", diz o Senhor. "Mas este é o pacto que farei com 

a casa de Israel depois daqueles dias", declara o Senhor, "Eu vou colocar a minha lei no 

seu interior e no seu coração eu vou escrevê-lo; e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu 

povo. Eles não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, 

dizendo: Conhece ao Senhor; porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior 

deles ", diz o Senhor ", pois lhes perdoarei a sua maldade, e seus pecados não me 

lembrarei mais." ( Jer. 31: 31-34 ) 

O homem natural não só não pode fazer tal mudança em si mesmo, mas, para além da 

revelação de Deus, ele não pode sequer sabe que ele precisa de uma tal mudança. Ao 

contrário, se ele acha que precisa de mudanças em tudo, ele subestima o que ele realmente 

precisa e presume que ele pode fazê-lo de forma satisfatória por si mesmo. "O homem 

natural não aceita as coisas do Espírito de Deus", Paulo explica, "porque lhe são loucura; 

e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente" ( 1 Co 2:14. ). 

"Mas Deus, sendo rico em misericórdia," Paulo nos assegura, "por causa do grande amor 

com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com 

Cristo" ( Ef 2: 4-5. ). A única forma de uma pessoa espiritualmente mortos (todos os 

incrédulos) pode ter a vida espiritual é a recebê-la como um dom de Deus mediante a fé 

em Jesus Cristo. O cristão, portanto, pode-se dizer com Paulo: "Fomos, pois, sepultados 

com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos 

pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida" ( Rom. 6: 

4 ). "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer", disse Jesus ( João 

6:44 ), mais tarde, acrescentando: "Você não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi" 

( 15:16 ). 

A explicação mais bonito e gráfico de regeneração está em 'encontro com Nicodemos, 

um fariseu e professor devoto e muito respeitado, que "veio ter com Jesus de noite e disse-

lhe:' Jesus: Rabi, sabemos que Você veio de Deus como um professor; porque ninguém 

pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele "( João 3: 2 ). O líder só 

fez uma declaração a respeito de Jesus e não disse nada sobre si mesmo ou pedir ao Senhor 

uma pergunta. Mas o Senhor sabia o que estava realmente em sua mente e lhe disse: "Em 

verdade, em verdade vos digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino 

de Deus" ( v. 3 ). Compreensivelmente intrigado, Nicodemos respondeu: "Como pode um 

homem nascer, sendo velho? Ele não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe, 

e nascer, pode?" ( v. 4 ). Nicodemos não estava se referindo ao renascimento físico, pois 

ele sabia que Jesus estava falando sobre a vida espiritual, não físico. Ele estava 



simplesmente pegando a figura Jesus tinha acabado de usar. Mas ele foi, no entanto, 

confuso com o que ouviu. Ser um professor altamente treinado da Lei Mosaica, ele 

assumiu, como fez a maioria dos judeus, que os homens do agrado de Deus e tornou-se 

bem com ele por obediência à Lei, e de nenhuma outra forma. Ele também assumiu que 

o que fosse necessário para tornar-se bem com Deus tinha de ser feito por si mesmo, por 

seus próprios esforços, realizações, e bondade. Então, a pergunta foi, com efeito, "Como 

posso me tornar reborn, ganhar para mim uma nova vida?" 

O Senhor continuou a explicar. "Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém não 

nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne 

é carne, eo que é nascido do Espírito é espírito. Não não se surpreender com o que eu 

disse a você: "Você precisa nascer de novo." O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, 

mas não sei de onde vem e para onde vai; assim é todo o que é nascido do Espírito "( vv 

5-8. ). O Espírito de Deus se move em soberanamente onde Ele quer e dá um novo 

nascimento para aqueles que Ele nos predestinou para a salvação. "Ele nos escolheu nele 

antes da fundação do mundo, para que sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em 

amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o 

beneplácito de sua vontade" ( Ef. 1: 4-5 ). "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé", 

diz Paulo mais tarde, nessa carta, "e isto não vem de vós, é dom de Deus" ( 2: 8 ; cf. Fl 

1:29. ). 

A fonte de uma nova vida não estava em poder de Nicodemos, uma vez que não está no 

poder de qualquer homem, para alcançar ou para ganhar. Ele vem de Deus, através do 

Espírito Santo, o único que confere o nova vida espiritual. O Senhor prometeu que a 

verdade há muito tempo através de Jeremias, dizendo: "Eu lhes darei um coração para 

que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu 

Deus, pois eles vão voltar para mim com todo o seu coração "( Jer. 24: 7 ). O novo 

nascimento é um dom soberano de Deus, implantado pelo Seu Espírito Santo naqueles 

que vêm a Ele pela fé em Seu Filho. "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura; 

as coisas antigas já passaram; eis que tudo se fez novo" ( 2 Cor. 5:17 ). 

Os novos resultados de nascimento de soberanamente de Deus descendo para um pecador 

e por Sua graça a limpeza ele, o plantio de Seu Espírito dentro dele, e dando-lhe uma 

forma completamente nova natureza espiritual. Ele, então, foi "colocado no novo, o qual, 

à semelhança de Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade da verdade" ( Ef. 

4:24 ). 

Depois de Agostinho foi convertido, uma mulher que viveu anteriormente com o chamou 

e ele desceu a rua, mas ele não respondeu. Ela insistiu e, finalmente, correu até ele e disse: 

"Agostinho, é I." Ao que ele respondeu: "Eu sei, mas não é mais I." 

Nossa experiência consciente de conversão, de crer em Jesus Cristo, na Sua morte e 

ressurreição em nosso nome, de cometer a nossa vida a Ele, tudo é a consequência da 

vontade soberana de Deus. "Nisto consiste o amor:" João diz: "não fomos nós que 

amamos a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos 

pecados" ( 1 João 4:10 ). Na verdade, nós nunca poderia amar verdadeiramente em tudo-

não podíamos sequer amar a Deus ou outros crentes-não tinha "Ele primeiro nos amou" 

( v. 19 ). "Para aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem 

conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos 

irmãos, e estes aos que predestinou, também os chamou; e estes aos que chamou, também 

justificou ; e estes aos que justificou, também glorificou ( Rm 8: 29-30. ). 



O Que É Isso? 

Ele nos gerou ( 1:18 b) 

Trazido por diante ... é do mesmo verbo traduzido por "dá à luz" no versículo 15 . Na 

regeneração, Deus dá a luz a uma nova vida espiritual. A regeneração é um milagre de 

Deus pelo qual o princípio de uma nova vida está implantado no homem e da disposição 

que rege sua alma santificada. Este é o novo nascimento, nascer de novo (cf. Jo 3: 3-

8 ; Ef. 2: 5-6 ; 1 Pe. 1:23 ; cf. Ez 36: 25-27. ). 

Em Cristo, os crentes na verdade, "tornar-se participantes da natureza divina" ( 2 Pe. 1: 

4 ). O novo nascimento é invisível por qualquer olho humano, mas é capaz de ser 

experimentado por qualquer coração humano, que se volta para Deus por meio da fé em 

Cristo. Evidencia-se em uma vida transformada. "Eu vim", disse Jesus, "para que tenham 

vida, ea tenham em abundância ... e eu dou a vida eterna para eles, e nunca hão de perecer, 

e ninguém as arrebatará da minha mão" ( João 10:10 , 28 ). 

Como isso acontece? 

pela palavra da verdade, ( 01:18 c) 

Pela palavra da verdade poderia ser processado literalmente "por palavra da verdade", 

isto é, pela Palavra de Deus, pela Escritura. Os crentes são nascidos de novo, regenerado, 

pelo poder da Palavra de Deus. 

Paulo usa a frase aletheias logotipo ( palavra da verdade ) várias vezes. Em sua segunda 

carta à igreja de Corinto, ele fala de elogiar a si mesmo como um servo de Deus "na 

palavra da verdade, no poder de Deus" ( 2 Cor. 6: 7 ). Ele lembrou os crentes em Colossos 

de "a esperança que vos está reservada nos céus, da qual você já ouviu falar na palavra da 

verdade, o evangelho" ( Col. 1: 5 ); e admoesta seu amado Timóteo: "Procura apresentar-

te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a 

palavra da verdade" ( 2 Tim. 2:15 ). Em seu sentido mais amplo, por isso, a palavra da 

verdade é o todo da Palavra de Deus, e no seu sentido mais restrito é o evangelho, como 

Paulo também afirma claramente em Efésios: "Nele, você também, depois de ouvir a 

mensagem da verdade , o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes 

selados nEle com o Espírito Santo da promessa "( Ef. 1:13 ). 

"Por esta razão," Paulo escreveu a igreja em Tessalônica, "nós também agradecer 

constantemente a Deus que quando recebeu a palavra de Deus que de nós ouvistes, a 

recebestes, não como palavra de homens, mas por aquilo que ele realmente é, a palavra 

de Deus, que também realiza o seu trabalho em vós que credes "( 1 Ts. 2:13 ). Em sua 

carta a Tito, ele apresentou a mesma verdade nas seguintes palavras: "[Deus] nos salvou, 

e não com base em ações que nós temos feito em justiça, mas de acordo com a Sua 

misericórdia, pela lavagem da regeneração e renovação pelo Espírito Santo "( Tito 3: 

5 ). Falando da igreja como um todo, ele explicou aos crentes em Éfeso que Cristo "se 

entregou por ela, para que pudesse santificá-la, tendo-a purificado por meio da lavagem 

de água pela palavra" ( Ef 5: 25-26. ). 

"Como pois invocarão aquele em quem não creram?" Paulo pergunta retoricamente. "[E] 

como crerão naquele de quem não ouviram falar? ... Então, a fé vem pelo ouvir, eo ouvir 

pela palavra de Cristo" ( Rm 10:14. , 17 ). Regeneração ocorre quando Deus 

soberanamente reconhece crença de uma pessoa do evangelho, isto é, a crença em Jesus 



Cristo como Senhor e Salvador e credita-o com a justiça cheia de Seu Filho ( 2 Cor. 

5:21 ). Como Pedro explica: "Você foi, novamente, não nasceu de semente corruptível, 

mas incorruptível, ou seja, através do viva e permanente palavra de Deus. Pois," Toda a 

carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca, e a flor cai, mas 

a palavra do Senhor permanece para sempre. " E esta é a palavra que vos foi anunciada 

"( 1Pe 1: 23-25. ; cf. Is 40: 6-8. ). 

Por que isso é feito? 

de modo que nós seria, por assim dizer, os primeiros frutos entre 
as Suas criaturas. ( 01:18 d) 

Finalmente, Tiago explica por que Deus regenera aqueles que colocam sua confiança em 

Jesus Cristo. Embora a salvação é a maior bênção possível um ser humano pode receber, 

o seu objectivo principal não é beneficiar o homem, mas para cumprir o propósito 

soberano de Deus dos crentes se tornando, por assim dizer, os primeiros frutos entre 

as Suas criaturas. 

O Senhor ordenou a Moisés: "Fala aos filhos de Israel e dize-lhes:" Quando entrares na 

terra que eu vou dar para você e colher sua colheita, então você deve trazer o molho das 

primícias da sua colheita ao sacerdote ele moverá o molho perante o Senhor para que 

você seja aceito; no dia seguinte ao sábado o sacerdote o moverá "(. Lev. 23: 10-11 ; 

cf. Ex. 23:19 ; Deut. 18: 4 ). Os primeiros frutos foram a primeira e melhor das culturas 

que foram colhidos e eram geralmente um indicador do que o resto da cultura como 

seria. Um fazendeiro estaria inclinado a tomar essa colheita precoce e armazená-lo 

afastado no caso de o resto foi perdido à seca, gafanhotos, ou outras calamidades. Mas o 

Senhor exigia que era para ser a primeira e melhor que foi oferecido a ele. 

Quando Tiago escreve nós, ele está aplicando o termo para os crentes daquela época, 

talvez especialmente os crentes judeus que foram os primeiros da colheita do evangelho 

de Jesus Cristo. Eles foram os primeiros de muitos mais para vir na colheita espiritual que 

Deus estava começando. Paulo falou sobre a família de Estéfanas como sendo "as 

primícias da Acaia" ( 1 Cor. 16:15 ). 

Ao se referir a pessoas, suas criaturas , todas as que serão salvos (cf. Atos 15: 14-15 ). O 

termo grego é usado várias vezes, para se referem à criação de material, de modo Tiago 

que pode ter tido também em mente. De uma maneira incomensuravelmente maior, 

aqueles que são regenerados por meio de Cristo na presente época será o primeiro fruto 

entre as Suas criaturas em seu último re-criação do novo céu e nova terra, depois do 

presente céu e da terra foram destruídos ( Ap 21 : 1 ; 2 Pe 3:10. ). "Estes foram comprados 

dentre os homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro" ( Ap 14: 4 ). Jesus disse 

aos apóstolos: "Em verdade eu vos digo, que vós, que me seguistes, que na regeneração, 

quando o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, você também deve se sentar 

em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel" ( Matt. 19:28 ). Paulo nos diz que 

o desejo ansioso da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está 

sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na 

esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção, 

para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e 

sofre as dores de parto, até ao presente. ( Rom. 8: 19-22 ) 

Os crentes são a primeira parcela em nova criação de Deus que está por vir (cf. 2 Pe. 3: 

10-13 ). 



 

6. O comportamento do Cristão - Parte 1 

( Tiago 1: 19-21 ) 

Isso você sabe, meus amados irmãos. Mas todo mundo deve estar 

pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar; Porque 

a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando 

de lado toda a imundícia e tudo o que resta da maldade, recebei 

com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa 
para salvar as vossas almas. ( 1: 19-21 ) 

Aqui Tiago apresenta um terceiro teste de um verdadeiro crente. A primeira foi a sua 

resposta para ensaios ( 1: 2-12 ). A segunda foi a sua resposta à tentação ( 1: 13-18 ). O 

terceiro é a sua resposta para a verdade revelada na Palavra de Deus ( 1: 19-27 ). 

Quando o verdadeiro discípulo ouve a Palavra de Deus, há uma afeição por sua verdade 

e um desejo em seu coração a obedecê-la. Uma das evidências mais confiáveis de 

salvação genuína é que a fome da Palavra de Deus (cf. Sl. 42: 1 ). Em 1: 19-27 , Tiago 

centra-se em duas grandes verdades relativas a essa evidência. Em primeiro lugar, a fé 

salvadora é marcada por uma recepção adequada das Escrituras como a Palavra de Deus 

( vv. 19-21 ). Em segundo lugar, é marcado por uma reação apropriada para o Palavra, 

refletida em uma vida obediente. O presente capítulo trata do primeiro elemento; capítulo 

7 , com o segundo. 

Assim como um bebê recém-nascido não tem de ser ensinado a fome de leite de sua mãe, 

o filho recém-nascido de Deus não tem de ser ensinado a fome pela Palavra de Deus, a 

sua comida e bebida espiritual. Esse é o impulso natural de sua nova vida espiritual, de 

sua nova criação.Para usar outra metáfora, a sua ligação espiritual é sintonizado na 

freqüência da Escritura. 

Nosso Senhor disse: "Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus 

discípulos" ( João 8:31 ). O discipulado genuíno é evidenciado pela obediência em curso 

com as Escrituras. 

Jesus advertiu: "Tome cuidado que você ouve por seu padrão de medida deverá ser 

medido com você." ( Marcos 4:24 ; cf. Lucas 8:18 ). Verdadeiros discípulos de Jesus são 

para pagar grande atenção ao conteúdo do que ouve e lê, medindo cada ideia, cada 

princípio, e cada padrão contra a autoridade infalível e soberano da Palavra de Deus. Os 

crentes não são, no entanto, deixou apenas aos limites de sua própria diligência e 

compreensão, mas são ativados por habitação do Espírito Santo de Deus para interpretar 

com precisão o que ouvem, à luz da Palavra."Para você", o Senhor nos assegura, "foi dado 

conhecer os mistérios do reino dos céus ... Bem-aventurados os vossos olhos, porque 

vêem, e os vossos ouvidos, porque ouvem" ( Matt 13:11. , 16 ; cf. 19:11 ). Paulo também 

nos assegura que "nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de 

Deus, para que possamos conhecer as coisas dado gratuitamente por Deus ... Aquele que 

é espiritual discerne todas as coisas" ( 02:12 1 Cor. , 15 ; cf. . vv 9-10 ). Quando a nossa 

fé é real, estamos conectados com o Deus vivo, de quem flui em nós a vida sobrenatural 

e poder que nos torna sensível e receptiva à Sua Palavra. 

O salmista declarou: "Bem-aventurados são aqueles cujo caminho é perfeito, que andam 

na lei do Senhor ... Com todo o meu coração tenho te buscado; não me deixes desviar dos 



teus mandamentos ... Regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto quanto em 

todas as riquezas "( Sl 119: 1. , 10 , 14 ). Os verdadeiros crentes amam a Palavra de Deus, 

e sua maior alegria é entender e mantê-lo e, assim, agradar seu Senhor. 

Jesus também disse: 

"Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama; e aquele que me 

ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e divulgará-me a ele." Judas (não o Iscariotes) 

disse-lhe: "Senhor, o que então aconteceu que você está indo para divulgar-se a nós e não 

ao mundo?"Jesus respondeu, e disse-lhe: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra;. 

E meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada Quem não me ama não guarda 

as minhas palavras ; ea palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou 

". ( João 14: 21-24 ; cf.15: 7 ; 17: 6 , 17 ) 

A pessoa que está realmente relacionado a Cristo através de fé salvadora responde de bom 

grado à Sua Palavra. Por outro lado, a pessoa que não tem interesse em ouvir, muito menos 

obedecer, Palavra de Deus dá prova de que ele não pertence a Ele. 

"Se permanecerdes em Mim", Jesus prometeu: "e as minhas palavras permanecerem em 

vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito para você. Por isso é glorificado meu Pai, 

em que deis muito fruto, e assim sereis Meus discípulos "( João 15: 7 ). Em sua primeira 

carta, João escreve: "Por isso os filhos de Deus e os filhos do diabo são óbvias: quem não 

pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão" ( 1 João 3: 10 ; 

cf. 2:24 ; 3 João 11 ). 

Assim como é o desejo interior do crente de conhecer e obedecer a Palavra de Deus, é o 

desejo natural do incrédulo para desconsiderar e desobedecê-la. Embora descrentes às 

vezes se referem a certas passagens das Escrituras para apoiar as suas próprias crenças, 

padrões e objetivos, eles não apreciá-lo e apresentá-lo como autoritária Palavra de 

Deus. Na melhor das hipóteses, é simplesmente um recurso entre muitos outros podem 

ou não concordar com, mas vai usar a sua vantagem quando parece nobre ou parece 

útil. Por causa de verdades profundas e convincentes da Escritura, eles naturalmente se 

rebelar contra ele, já que expõe sua pecaminosidade, perdição, e condenação sob 

Deus. "Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim [incrédulos tipicamente] 

se opõem à verdade, [porque eles são] os homens de mente depravada, rejeitado em 

relação à fé" ( 2 Tim. 3: 8 ). Eles são como Alexandre, o latoeiro, que opõe vigorosamente 

o ensino de Paulo em Éfeso (veja 2 Timóteo 4: 14-15. ). Como os vários solos ruins na 

parábola de-desses na beira da estrada, em terreno pedregoso, e entre os espinhos de Jesus 

( Mat. 13: 18-23 ) -unbelievers definitivamente rejeitam o evangelho junto com o resto 

da Palavra de Deus. Eles rejeitam a Sua verdade com suas mentes e com seus 

corações. Consequentemente, "A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus 

estatutos" ( 119 Ps: 155. ). 

Os judeus que rejeitaram a Jesus como o Messias fez isso porque eles se recusaram a 

acreditar que as Escrituras inspiradas tinham sido concedidas por Deus. Jesus deixou 

inequivocamente claro para eles que 

o Pai, que me enviou, ele tem dado testemunho de mim. [Mas] você nunca ouvistes a sua 

voz, em qualquer momento, nem vistes a sua forma. Você não tem a sua palavra 

permanece em vós, para que você não acredita que ele enviou. Você examinar as 

Escrituras, porque você acha que neles você tem a vida eterna; são elas que dão 

testemunho de mim; e você não está disposto a vir a Mim, de modo que você pode ter 

vida. ( João 5: 37-40 ) 



Um pouco mais tarde, Ele disse: "Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por 

Deus." Todo mundo que já ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim "( João 6:45 ). Ainda mais 

tarde, Jesus execrado Seus inimigos, dizendo-lhes de forma inequívoca: "Vocês procuram 

matar-me, porque a minha palavra não tem lugar em você ... Por que você não entende o que 

eu estou dizendo que é porque você não pode ouvir a minha palavra .. . Quem é de Deus ouve 

as palavras de Deus; por esta razão que você não ouvi-los, porque não sois de Deus "( João 

8:37 , 43 , 47 ; cf. 10: 26-27 ). A crença na Palavra de Deus e crença em Jesus Cristo são 

inseparáveis. Para acreditar em uma é acreditar no outro; e para desacreditar um é descrer do 

outro. 

Assim, a mente e acreditando coração recebe e envia para a verdade de Deus. Não é que 

os crentes podem simplesmente sentar e passivamente entender, apreciar e aplicar a sua 

verdade sem determinação sincera e esforço. Assim como o Senhor não nos salvou para 

além da nossa confiança inicial Nele, nem que Ele abençoe nossas vidas como crentes e 

dar-nos o crescimento espiritual para além da nossa contínua confiança nEle. E assim 

como o Verbo era o poder do nosso novo nascimento, por isso é que o poder de nossa 

nova vida. Consequentemente, Tiago revela três atitudes que são necessárias para que os 

crentes recebem justamente a Palavra de Deus: a disposição para recebê-lo com a 

submissão ( Tiago 1: 19-20 ) (, com pureza . v 21 a ), e com humildade ( . 21 v b ) . 

Disposição para receber a Palavra com Submissão 

Isso você sabe, meus amados irmãos. Mas todo mundo deve estar 

pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar; Porque 
a ira do homem não produz a justiça de Deus. ( 1: 19-20 ) 

Isso você sabe remete para as verdades expressas apenas: em primeiro lugar, a verdade 

geral do poder da Palavra na regeneração de crentes na igreja primitiva e torná-los 

inteiramente novas criações; e, em segundo lugar, a subsidiária e maravilhosa verdade 

que os crentes se tornou, de fato, "os primeiros frutos entre as Suas criaturas" ( v. 

18 ). Desde o ensino do apóstolo, bem como a partir de sua própria experiência, eles 

sabiam o que era para ser transformado pela semente incorruptível da Palavra e deu a vida 

eterna na própria família de Deus como seu próprio filho (cf. 1 Pe 1:23. -25 ). 

Neste ponto, Tiago faz uma transição clara de ênfase. Porque temos experimentado o 

poder transformador de Deus e foram feitas novas criaturas, devemos nos submeter 

continuamente a Sua Palavra, permitindo-lhe continuar a sua obra divina em e através de 

nossas vidas. Em Tiago 1:18 , a Bíblia é chamada de "a palavra da verdade"; no versículo 

21 , "a palavra implantada"; no versículo 22 , simplesmente "a palavra"; no versículo 23 , 

em sentido figurado, como "um espelho"; e no versículo 25 , "a lei perfeita, lei da 

liberdade." 

Escritura não só é dado para trazer os homens para a salvação, mas também é "útil para o 

ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o 

homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra" ( 2 Tm 3. : 

16-17 ). Pela contínua, audiência fiel do doador de vida e Palavra de sustentação da vida, 

os nossos corações divinamente resididos são estimulados a obedecer a Palavra com 

submissão voluntária aos seus ensinamentos e verdades. Nós exultar com Davi que "a lei 

do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos 

símplices Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração;. O mandamento do 

Senhor é puro e ilumina os olhos "( Sl. 19: 7-8 ). "Eu herdei os teus testemunhos para 

sempre", outro salmista escreve, "pois eles são a alegria do meu coração" ( Sl 119:. 111 ). 



Ao tratar de seus leitores como meus amados irmãos Tiago indica claramente a sua 

profunda compaixão e preocupação para eles. Como todo professor cristão sábio, ele não 

está simplesmente tentando convencer suas mentes de uma forma puramente intelectual, 

mas também está a tentar alcançar seus corações. Sua afeição por eles é tão forte quanto 

sua obrigação para com eles. Poucas coisas podem tornar o trabalho de um professor mais 

eficaz do que um verdadeiro amor para aqueles que estão sendo ensinados. O amor pode 

quebrar as barreiras-intelectual, bem como os espirituais, que nenhuma quantidade de fato 

e razão podem fazer. E não importa o quão bem a mente pode entender e reconhecer a 

verdade, será de pouco benefício espiritual ao crente ou para o reino se o coração não está 

inclinado a aceitar e submeter-se a ele pessoalmente. 

Na segunda metade do versículo 19 , Tiago dá três comandos importantes para o crente 

que está disposta a receber a Palavra de Deus com submissão. Todos os três são 

enganosamente simples. Primeiro, deve estar pronto para ouvir, ou seja, ser um ouvinte 

atento, certificando-se de que nós pagamos a atenção a fim de obter a mensagem 

certa. "Até o tolo, quando se cala, é considerado sábio", o escritor de Provérbios 

observa; "Quando ele fecha os lábios, ele é contado prudente" ( Prov. 17:28 ). Em outro 

lugar, ele pergunta retoricamente: "Você vê um homem precipitado nas suas palavras? 

Há mais esperança para um tolo do que para ele" ( Prov. 29:20 ). Em qualquer campo de 

conhecimento que aprender ouvindo, e não falando (cf. Sl 119: 11. ; . 2 Timóteo 2:15 ). 

O apelo de Tiago é para os crentes a aproveitar todas as oportunidades para aumentar a 

sua exposição a Escritura, para aproveitar cada ocasião privilegiada para ler a Palavra de 

Deus ou de ouvi-lo fielmente pregado ou ensinado. O desejo sincero, ansioso para essa 

aprendizagem é uma das mais seguras marcas de um verdadeiro filho de Deus. Quando 

ele é especialmente abençoado, ele se volta para a Palavra para encontrar passagens de 

ação de graças e louvor. Quando ele está perturbado, ele procura por palavras de conforto, 

incentivo e força. Em tempos de confusão, ele procura por palavras de sabedoria e 

orientação. Quando ele é tentado, ele procura a padrões de pureza e justiça de Deus para 

poder resistir. A Palavra é fonte de libertação das tentações e provações. Torna-se o 

amigo mais bem-vindo, não só por causa do que nos livra da mas também por causa do 

que ela nos oferece a-glorioso, íntimo, e de comunhão com o Senhor Celestial amoroso. 

Periodicamente, cada cristão deve fazer um inventário pessoal a respeito de sua fome e 

sede da Palavra de Deus. Ele deve perguntar-se com determinado honestidade: "É o meu 

verdadeiro prazer, como o salmista de, verdadeiramente na lei do Senhor, e eu medita 

nele dia e noite?"(Cf. Sl 1: 2. ); e, "Se perdermos Escrituras lendo antes de o dia começa, 

nós notar uma diferença no dia e em nós mesmos?" Podemos cantar com Charles Wesley, 

Quando tranquilo no meu quarto eu me sento, 

Teu livro ser meu companheiro ainda; 

Minha alegria provérbios Teus repetir, 

Converse o'er os registros de Tua vontade, 

E procurar os oráculos divinos 

Até que cada palavra sincera é meu. 

JA Motyer tem perspicácia escrito, 

Podemos nos perguntar por que o Tiago sempre prático não procede a delinear planos de 

leitura diária da Bíblia ou similar, pois com certeza essas são as maneiras em que 



oferecemos um ouvido disposto a voz de Deus. Mas ele não nos ajudar neste caminho. Ao 

contrário, ele vai mais fundo, pois não há muito sentido em esquemas e horários se não 

temos um espírito atento. É possível ser infalivelmente regular na leitura da Bíblia, mas 

para atingir, no máximo, para ter movido o livro-marca para a frente: esta é a leitura sem 

relação com um espírito atento. A palavra é ler, mas não ouviu. Por outro lado, se é que 

podemos desenvolver um espírito atento, isso vai nos estimular para criar essas 

condições-um método adequado em leitura da Bíblia, uma disciplina de tempo, e assim 

por diante, por que o espírito vai encontrar-se satisfeita em ouvir a Palavra de Deus. (JA 

Motyer, A Mensagem de Tiago [Downers Grove, Ill .: InterVarsity, 1985], 64-65) 

O verdadeiro crente será marcado por um espírito tão atencioso, que vai encontrar uma 

maneira de estar na Bíblia regularmente, não com a Proposito de preencher um momento 

devocional alocado, mas para crescer no conhecimento, compreensão e amor da verdade, 

e por meio de e acima disso, para crescer no conhecimento, compreensão e amor do 

Senhor. Ele vai estar ansioso para assistir a pregação da Bíblia e de estudo, a fim de que 

seu coração e sua mente pode novamente ser exposto a verdade de Deus. Ele estará 

ansioso no Dia do Senhor para a comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo e adorá-Lo. 

Em segundo lugar, o crente que voluntariamente recebe a Palavra com apresentação deve 

ser tardio para falar. Essa característica é um companheiro de primeira. Você não pode 

ouvir com atenção enquanto você está falando, ou até mesmo enquanto você está 

pensando sobre o que dizer. Muitas discussões são infrutíferos pela simples razão de que 

todas as partes estão prestando mais atenção para o que eles querem dizer que o que os 

outros estão dizendo. 

Neste contexto, portanto, parece que tardio para falar inclui a idéia de ser cuidadosos 

para não estar pensando em seus próprios pensamentos e idéias, enquanto outra pessoa 

está tentando expressar Deus. Nós realmente não podemos ouvir a Palavra de Deus 

quando nossas mentes estão em nossos próprios pensamentos. Precisamos manter em 

silêncio, tanto dentro como fora. 

A idéia principal aqui, no entanto, é que, quando o momento apropriado para falar vier, 

o que é dito deve ser cuidadosamente pensado. Quando falamos para o Senhor, devemos 

ter a preocupação mais grave que o que dizemos não só é verdade, mas é falado de uma 

forma que tanto edifica aqueles que ouvem e honra ao Senhor em nome de quem 

falamos. Devemos aproveitar cada oportunidade de ler a Palavra de nós mesmos, para 

ouvi-lo pregado e ensinado, e discuti-lo com os outros crentes que amam, honra, e buscar 

a obedecê-la. Ao mesmo tempo, devemos ser cautelosos, paciente e cuidadoso quando 

temos oportunidade de pregar, ensinar ou explicar isso para os outros. Sem dúvida, é por 

essa razão que mais tarde Tiago adverte: "Não muitos de vocês se tornarem professores, 

meus irmãos, sabendo que, como tal, será cobrada uma julgamento mais severo" ( Tiago 

3: 1 ). 

Depois de muitos anos de pregação e ensino da Palavra, devo confessar que, apesar de o 

exercício da pregação é a manifestação do meu dom espiritual e certamente traz satisfação 

rico, eu não posso dizer honestamente que eu relish pregação e ensino ou aquecer à luz 

dela . I não se apresse para o púlpito com qualquer tipo de alegria pessoal ou alegria. Há 

sempre uma certa relutância em meu coração, não uma relutância em cumprir meu 

chamado, mas a relutância com base no grande peso da responsabilidade de lidar com 

precisão e proclamar a verdade de Deus ( 2 Tim. 2:15 ). 

De acordo com um de seus biógrafos, quando o grande reformador escocês e teólogo João 

Knox foi chamado pela primeira vez para pregar: "Ele irrompeu em lágrimas mais 



abundantes, e retirou-se para seu quarto. Seu semblante e comportamento a partir daquele 

dia até o dia em que ele foi obrigado a apresentar-se ao lugar público da pregação, teve 

suficientemente declarar o trabalho de seu coração "(William Barclay, As Cartas a 

Timóteo, Tito e Filemom [Filadélfia: Westminster, 1975], 50). 

Quando um famoso orador romano foi questionado por um jovem de ensinar-lhe a arte 

de falar em público, o jovem continuou um fluxo incessante de conversa sem sentido que 

permitiu que o grande mestre nenhuma oportunidade de interpor uma palavra. Quando 

finalmente chegou ao ponto de discutir uma taxa, o orador disse: "Jovem, para instruí-lo 

em oratória, eu vou ter que cobrar uma taxa de casal." Quando perguntado por que, 

explicou, "Porque eu vou ter que te ensinar duas habilidades: a primeira, como segurar a 

língua, o segundo, como usá-lo." 

É trágico quando os novos convertidos, especialmente celebridades, são imediatamente 

encorajados a começar a falar publicamente, e não simplesmente para dar testemunho da 

sua salvação, mas para começar a dar conselhos e orientações sobre outros aspectos da 

doutrina e da prática cristã para a qual eles não são biblicamente ou experimentalmente 

preparado. Não só tendem a promover orgulho e falsa confiança no novo convertido, mas 

quase inevitavelmente oferece raso, e muitas vezes errônea e espiritualmente perigosa, 

idéias para aqueles que os ouvem. Bem consciência desse perigo, Paulo advertiu a 

Timóteo que um supervisor, ou mais velho, não deve ser "um novo convertido, para que 

ele não se tornará presunçoso e cair na condenação suportadas pelo diabo" ( 1 Tim. 3: 

6 ). Mais tarde, nessa carta, ele acrescenta: "Não colocar as mãos em cima de ninguém 

precipitAdãoente e, assim, compartilhar a responsabilidade pelos pecados dos outros" 

( 05:22 ; cf. Ez 3: 17-18. ; Atos 20: 26-28 ; Heb. 13:17 ). 

A julgar Tiago 1:26 e 3: 1 , alguns crentes nas igrejas a quem Tiago escreveu estavam 

acostumados a dizer e ensinar o que aconteceu a entrar em suas mentes, sem dar-lhe o 

pensamento cuidadoso ou verificando-la contra as Escrituras. Muitos dos candidatos a 

professores eram talvez sincera mas mal ensinado e despreparados. Alguns eram 

orgulhoso e arrogante (veja 4: 6 ) e gostava de ouvir suas próprias vozes e ser professores 

e líderes considerados. Alguns, sendo descontentamento, foram dadas a criticando e 

discutindo uns com os outros (veja 3:14 ;4: 1-2 , 11 ; 5: 9 ). E, embora Tiago não 

menciona especificamente o problema, parece certo que houve também falsos doutores 

descrentes que foram enganosamente minam a doutrina ea fé dos membros da igreja, 

causando grande confusão e danos. 

O homem de Deus a quem Deus ungiu para pregar e ensinar a Sua Palavra é obrigado a 

fazer isso com tanto vontade e alegria. Mas ele também é fazê-lo com um sentimento de 

temor, sempre se certificando-by estudo cuidadoso e paciente, preparação e oração, que 

ele não diz nada em nome de Deus, que não reflete com precisão a Palavra de Deus. 

Em terceiro lugar, o crente que voluntariamente recebe a Palavra com apresentação deve 

ser lento para a cólera. A raiva é uma emoção muito natural que é um todo, mas 

automático de resposta, mesmo para os crentes que não são espiritualmente preparados 

para qualquer coisa ou pessoa que danifique ou desagrada-los. Orge ( raiva faz) não se 

refere a uma explosão de temperamento explosivo, mas a um ressentimento interior, 

profunda, que ferve e arde, muitas vezes despercebidos por outros. É, portanto, 

uma raiva que só o Senhor eo crente conhecer.Portanto, é um perigo especial, na medida 

em que podem ser carregadas em particular. 

Neste contexto, Tiago parece estar falando especialmente sobre a raiva em uma verdade 

na Palavra que desagrada, que confronta o pecado ou conflitos com uma crença pessoal 



importante ou padrão de comportamento. Refere-se a uma disposição hostil à verdade 

bíblica quando ele não corresponde às próprias convicções, que se manifesta, mesmo que 

só interiormente contra aqueles que fielmente ensinar a Palavra. 

Como já mencionado, a raiva também se refletiu no descontentamento geral e dissensão 

dentro de algumas das congregações a quem Tiago escreveu. "O que é a fonte de brigas 

e conflitos entre vocês?" ele pergunta. "Você não é a fonte de seus prazeres que fazem 

guerra em seus membros luxúria e não tem, por isso você cometer um assassinato Você 

é invejoso e não pode obter, assim você lutar e brigar?". ( 4: 1-2 ). Pessoas desejava ter 

suas próprias opiniões confirmada, suas próprias maneiras aprovados, os seus próprios 

gostos e desgostos aceito pelos outros. Self-vontade era supremo, hostilidade pessoal foi 

galopante, eo dano espiritual era enorme. Em vez de trabalhar juntos em amor, em nome 

do outro, eles lutaram entre si para ter os seus próprios caminhos, independentemente das 

consequências para a Igreja de Cristo ou para o seu próprio bem-estar espiritual. 

Mas a ênfase de Tiago aqui parece ser sobre aqueles que ouvem a verdade e se ressentem 

seu expondo suas idéias falsas pessoais ou estilos de vida ímpios. Paulo perguntou crentes 

na Galácia: "Então, eu me tornei o seu inimigo, dizendo a verdade?" ( Gal. 4:16 ). Nas 

mentes de alguns membros da igreja, a resposta, sem dúvida, foi "sim". Na realidade, é 

claro, de Paulo persistentemente dizendo-lhes a verdade de Deus, sem compromisso ou 

omissão, era a coisa mais amável e mais útil que ele poderia fazer por eles. Isso é o mais 

amável e mais útil coisa que alguém pode fazer por alguém. 

Mas ao longo da história da verdade de Deus igreja de fato, ao longo da história dos 

crentes-humanidade, mesmo caído ter-se ressentido e o mensageiro que trouxe. Às vezes, 

um pastor deve, portanto, ser severa em desafiadora e censurando que o 

ressentimento. "Agora, alguns tornaram-se arrogantes," Paulo disse à igreja em Corinto 

", como se eu não estivesse vindo para você. Mas eu vou chegar até você em breve, se o 

Senhor quiser, e eu vou descobrir, e não as palavras dos que são arrogantes, mas seu 

poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que você 

deseja? Irei a vós com vara, ou com amor e espírito de mansidão? " ( 1 Cor. 4: 18-21 ). 

De forma semelhante, mas um pouco menos específica, Tiago estava tentando conter e 

neutralizar o ressentimento pessoal e hostilidade que assolou alguns, talvez todas, as 

igrejas sua carta acabaria por alcançar. Muitos dos crentes nessas igrejas teria sido sob 

seu cuidado pastoral em Jerusalém antes de a igreja não estava disperso após o martírio 

de Estêvão (ver Atos 8: 1 ; 11:19 ). 

Há, é claro, uma raiva justa, uma santa indignação contra o pecado, Satanás, e qualquer 

coisa que desonra o Senhor ou assalta a Sua glória. Jesus era intensamente irritado quando 

viu a casa de seu pai, o Templo Sagrado em Jerusalém, se transformou em "um local de 

negócios", e Ele expressou sua raiva duas vezes por expulsar os responsáveis pela 

profanação ( João 2: 14-16 ; cf. Matt. 21: 12-13 ). 

Mas mera pessoal raiva, amargura e ressentimento nunca pode servir à causa de Cristo, 

pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, ou seja, não realizar o que é correto 

aos olhos de Deus. Isso é especialmente verdadeiro quando a hostilidade é contra a 

verdade da Palavra de Deus, para que, na realidade, é contra o próprio Deus. 

Disposição para receber a Palavra com Purity 

Portanto, deixando de lado toda a imundícia e tudo o que resta da 
maldade ( 01:21 a) 



Como será discutido na próxima seção, o verbo principal desta frase é receber. E porque 

este verbo ( dechomai ), bem como o particípio relacionada (de apotithēmi , pondo de 

lado ), estão no aoristo, a ação de o particípio é entendida para preceder a do verbo 

principal. Em outras palavras, colocando de lado [mais literalmente, "tendo colocado de 

lado"] toda imundícia e tudo o que resta da maldade é uma condição para receber a 

palavra implantada. Antes de a Palavra de Deus pode produzir a Sua justiça em nós, 

temos de renunciar e pôr de lado o o pecado em nossas vidas que está entre nós e que a 

justiça. 

Paulo usa a mesma figura várias vezes em suas cartas. Ele adverte os crentes em Éfeso: 

"Em referência ao seu antigo modo de vida, você [deve] deixar de lado o velho homem, 

que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovar no espírito da 

vossa mente, e colocar o novo, o qual, à semelhança de Deus foi criado em verdadeira 

justiça e santidade da verdade "( Ef. 4: 22-24 ). Para os cristãos em Colossos, diz ele, 

"Colocá-los todos de lado:. Ira, da cólera, da malícia, da maledicência, e linguagem 

ultrajante de sua boca Não minta para o outro, desde que você deixou de lado o velho 

homem com suas práticas malignas, e tem colocar o novo homem que se refaz para o 

pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou "( Colossenses 3: 8-10 ). O 

escritor de Hebreus declara: "Portanto, uma vez que temos uma tão grande nuvem de 

testemunhas que nos cercam, vamos também deixar de lado todo embaraço, eo pecado 

que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta 

"( Heb. 12: 1 ). Da mesma forma, Pedro escreve: "Portanto, deixando de lado toda a 

malícia, todo o engano, hipocrisia, inveja e toda calúnia, como os bebês recém-nascidos, 

para o leite puro da palavra, para que por ele vos seja dado crescimento no que diz respeito 

à salvação" ( 1 Pe. 2: 1-2 ). 

Sujeira traduz rhuparia , que se refere a qualquer tipo de contaminação moral ou 

impureza. Ele está intimamente relacionado com um termo usado de cera no ouvido, o 

que prejudica a audição, e por conseguinte, é especialmente apropriado neste 

contexto. Moral imundície é um sério entrave ao nosso ouvir claramente e compreender 

a Palavra de Deus. 

Maldade é de Kakia , o que denota o mal moral e corrupção em geral, especialmente em 

relação à intenção. Ela pertence ao pecado que é deliberada e determinada. Ele pode 

residir no coração por um longo tempo antes de ser expressa para o exterior, e podem, de 

facto, nunca ser expressa exteriormente. Inclui, portanto, os muitos pecados "escondidos" 

que só o Senhor eo indivíduo estão conscientes. 

Embora perisseia pode levar a idéia de restos mortais, ou excedente, neste contexto, 

parece melhor traduzida como a "abundância", "excesso", ou "prevalência" de 

maldade. A idéia é que de confessar, arrependendo-se de, e eliminando qualquer vestígio 

e aparência de mal que corrompe nossas vidas, reduz a nossa fome da Palavra, e as nuvens 

a nossa compreensão dele. Quando isso é feito, podemos realmente receber "a palavra de 

Deus, ... não como palavra de homens, mas por aquilo que ele realmente é, a palavra de 

Deus, que também realiza o seu trabalho em [nós] que crêem" ( 1 Ts. 2:13 ). 

Disposição para receber a Palavra em humildade 

recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é 
poderosa para salvar as vossas almas. ( 01:21 b) 



Finalmente, Tiago declara que os verdadeiros crentes de bom grado receber a Palavra de 

Deus com humildade. Humildade traduz prautēs , que muitas vezes é processado como 

"mansidão" ou "Gentilza". A forma adjetiva é mais comumente traduzida como "manso" 

ou "suave", como no terceiro Beatitude ( Mat. 5: 5 ). Mas a humildade parece mais 

apropriado aqui, porque a idéia é claramente a de receptividade altruísta, de colocar auto, 

bem como os pecados, de lado. O sábio grego observou WE Vine descreve prautēs como 

"uma graça inwrought da alma; e os exercícios de que são em primeiro lugar e 

principalmente para com Deus É que o temperamento de espírito em que aceitamos o Seu 

trato com a gente tão boa, e, portanto, sem contestar. ou resistir "( Um Dicionário 

Expositivo de Palavras do Novo Testamento [New York: Revell, 1940], 3:55). 

Entre outras coisas, a humildade inclui a qualidade muito importante de docilidade, que, 

obviamente, é de extrema importância no que diz respeito a ouvir e entender a Palavra de 

Deus. O cristão fiel é para receber a palavra implantada com um espírito submisso, 

gentil e dócil, limpo de orgulho, ressentimento, raiva e toda forma de corrupção moral. 

Implantado é de emphutos , que tem o significado literal de plantar uma semente na 

terra. Aqui ele é usado metaforicamente da Palavra de Deus que está sendo implantado e 

criando raízes no coração do crente (a "boa terra" de 13 de Matt:. 8 , 23 ), no momento 

da salvação. Com o Espírito Santo para interpretar e dar poder, torna-se um elemento vital 

para a nova vida espiritual do filho de Deus, pois "a palavra de Deus é viva e eficaz, e 

mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto do divisão 

de alma e espírito, e de juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções 

do coração "( Hb. 4:12 ). A Palavra de Deus é o evangelho em sua plenitude e "é o poder 

de Deus para salvação de todo aquele que crê" ( Rom. 1:16 ). 

No entanto, apesar de sua já estar dentro de nós, devemos continuamente recebe -lo, no 

sentido de permitir que ela dirigir e controlar nossas vidas. Foi desta forma que os judeus 

nobres de espírito de Berea "receberam a palavra com toda a avidez, examinando as 

Escrituras todos os dias para ver se estas coisas [pregado por Paulo e Silas] eram assim" 

( Atos 17:11 ). 

Pode salvar as vossas almas primeira remete para a nossa salvação inicial, em que a 

Palavra trouxe a verdade do evangelho a um coração não salvo, mostrando-nos o caminho 

da salvação e nos salvar da pena do pecado (cf. 1 Ped. 1: 23 ). Ele também é capaz de 

salvar -se por ser um recurso constante da verdade de Deus, que o Espírito Santo usa para 

se proteger dos crentes almas de ser arrancado da família de Deus, protegendo-nos 

do poder e domínio do pecado. Finalmente, é capaz de nos levar a salvação final e 

completa, quando são glorificados com Cristo no céu, para sempre separado 

da presença do pecado. É que a verdade abrangente que Paulo declara em assegurando-

nos que "agora a salvação está mais perto de nós do que quando cremos" ( Rom. 13:11 ). É 

o poder divino por trás da verdade das Escrituras, que é capaz de iniciar a salvação, mantê-

la viva e crescente, e, finalmente, levá-la para a glória final, completa e perfeita. Nós 

fomos salvos (justificado), através do poder da Palavra de Deus; somos mantidos salvos 

(santificado), através do poder da Palavra; e nós estaremos, em última instância, por 

completo, e eternamente salvos (glorificado) através do poder da Palavra. 

 

 



 

7. O comportamento do Cristão - Parte 2 

( Tiago 1: 22-27 ) 

Mas provar-vos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, 

que se iludem. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não 

cumpridor, é semelhante a um homem que olha para o seu rosto 

natural num espelho; por uma vez ele olhou para si mesmo e ido 

embora, ele imediatamente esquecido que tipo de pessoa que ele 

era. Mas quem olha atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e 

age de acordo com ele, não sendo ouvinte esquecido, mas um 

fazedor eficaz, este homem será bem-aventurado no que ele faz. Se 

alguém cuida ser religioso, e ainda não refreia a sua língua, mas 

engana o seu próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura 

e imaculada diante de nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos 

e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se isento da corrupção 
do mundo. ( 1: 22-27 ) 

Tão importante quanto a boa recepção da Palavra de Deus é, sem obediência a suas 

verdades, não é apenas sem o benefício, mas torna-se mais um julgamento contra seus 

leitores. É essencial para ouvir a Palavra com uma atitude de submissão, mas mesmo isso 

não é suficiente. A obediência à Palavra é a exigência espiritual mais básico e é o 

denominador comum para todos os verdadeiros crentes. A linha inferior da verdadeira 

vida espiritual não é um sentimento momentâneo de cumprimento ou compromisso, mas 

a obediência a longo prazo com as Escrituras (cf. João 8:31 ). 

Quando os judeus começaram a voltar para casa depois de 70 anos de cativeiro na 

Babilônia, eles encontraram sua amada cidade de Jerusalém, incluindo o templo, em 

ruínas. Seu primeiro desejo era o de reconstruir o templo, e que o trabalho começou sob 

a direção de Zorobabel.Mas as paredes da cidade também foram em condições precárias 

sério, deixando as pessoas vulneráveis ao ataque de um inimigo. Um judeu chamado 

Neemias, que tinha sido copeiro rei Artaxerxes da Babilônia, conseguiram a permissão 

do rei para ir a Jerusalém e ajudar seu povo a reconstruir o muro. Sob sua liderança 

extraordinária e por meio da orientação e do poder do Espírito de Deus, o povo realizou 

a tarefa de reconstrução formidável em apenas 52 dias (ver Ne 1: 1-6.: 15 ). 

Uma vez que isso foi feito, o povo reconheceu claramente que a mão de Deus os havia 

trazido de volta à sua terra natal e sua santa cidade e eles tinham poderes como eles 

reconstruíram o templo e os muros da cidade. Neemias relata que 

todas as pessoas se reuniram como um só homem na praça que estava em frente ao portão 

de água, e eles perguntaram Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que 

o Senhor tinha dado a Israel. Então Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a assembléia 

de homens, mulheres e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 

sétimo mês. Ele lê-lo antes da praça, que estava na frente da porta das águas desde a 

manhã até o meio-dia, ... e todo o povo estavam atentos ao livro da lei ... Esdras abriu o 

livro à vista de todo o povo pois ele estava acima de todo o povo; e quando ele abriu, todo 

o povo se levantou. Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo 



respondeu: "Amém, Amém!" levantando as mãos; inclinaram-se baixa e adoraram ao 

Senhor, com os rostos para o chão ... Assim leram no livro, na lei de Deus, traduzindo 

para dar a sensação de modo que se entendesse a leitura. ( Neemias 8: 1-3. , 5-6 , 8 ) 

Ezra e outros se revezaram ler e interpretar a lei para as pessoas, às vezes ter que traduzir 

o hebraico, uma vez que muitas das pessoas não tinha aprendido enquanto em cativeiro 

na Babilônia. Esta leitura e audição da Palavra definir o cenário para um reavivamento 

espiritual em Israel.É aí que começa sempre renascimento, com a palavra: "Traga o livro." 

Desde o início, as pessoas mostraram a sua fome espiritual, de pé em reverência 

espontaneamente assim que Ezra começou a ler a lei e, em seguida, inclinando-se e 

adorando a Deus com o rosto para o chão em humildade quando ele terminou. Como seus 

corações foram condenados, eles também começaram "chorava, ouvindo as palavras da 

lei" ( v. 9 ). Mas, ao final da leitura, Neemias declarou o dia para ser um dia santo e 

instruiu as pessoas a parar de chorar e, em vez de «comer a gordura, e bebei as doçuras, 

e enviai porções para aquele que não tem nada preparado, para este dia é consagrado ao 

nosso Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força "( v. 10 ). 

Verdadeiro avivamento também envolve confissão de pecados, que foi a resposta do 

povo. Neemias relata que cerca de três semanas mais tarde, 

no dia vinte e quatro deste mês, os filhos de Israel montado com jejum, pano de saco e 

com a sujeira em cima deles. Os descendentes de Israel se apartaram de todos os 

estrangeiros, e levantou-se e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus 

pais. Enquanto eles estavam em seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma 

quarta parte do dia; e para um outro quarto eles confessaram e adoraram ao Senhor seu 

Deus. ( 9: 1-3 ) 

Houve uma exposição de tristeza pelos pecados, o que levou à confissão, juntamente com o 

conhecimento do perdão do Senhor desses pecados, que foi motivo de comemoração. 

Após a confissão ea celebração veio uma aliança com o Senhor. Em nome do povo, os 

levitas e outros líderes declarou diante do Senhor: 

Agora, por causa de tudo isso que estamos a fazer um acordo por escrito; e no documento 

selado são os nomes dos nossos líderes, nosso levitas e os nossos sacerdotes ... Agora o 

resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo 

e todos aqueles que se tinham separado os povos das terras para a lei de Deus [juntou] 

com seus irmãos, os seus nobres, ... levando em si uma maldição e praga que andariam 

na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, e para manter e observar 

todos os mandamentos de Deus, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus 

estatutos. ( 09:38 ; 10: 28-29 ) 

Sob a direção do Ezra piedosa e Neemias, o povo fez as respostas adequadas para a Palavra 

de Deus: confissão dos pecados, celebração de perdão, e um pacto de obedecê-la. 

Aqueles que consistentemente desobedecer a Palavra de Deus dá prova de que são sem a 

Sua vida dentro deles. Aqueles que sempre obedecer à Palavra dar provas da vida de Deus 

em suas almas. Como foi observado várias vezes em capítulos anteriores, que é o tema 

central da epístola de Tiago, que é sucintamente reiterou no início do presente texto: Mas 

provar-vos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, que se iludem. 

Uma tradução mais literal da presente imperativo meio tenso de ginomai ( provar a si 

mesmos ) é "estar continuamente", ou "continuar se esforçando para ser" cumpridores 

da palavra. Quando as pessoas são abençoados com regular, pregação e ensino em 



profundidade Escritura, eles podem tornar-se tão encantado com o seu conhecimento da 

Palavra de Deus que eles se tornem auto-satisfeito com esse conhecimento e abandonar o 

esforço para viver as verdades profundas que têm vindo a entender. Mas um verdadeiro 

crente não será interiormente satisfeito apenas em conhecer a Palavra. Sua consciência e 

inspiração do Espírito Santo que habita manterá condená-lo por seu fracasso até que ele 

se torna obediente. 

A forma substantiva de poiētē ( praticantes ) realiza a caracterização de toda a 

personalidade, todos de uma pessoa ser interior-mente, alma, espírito e emoções. Uma 

coisa é ter que lutar por alguns dias ou semanas em um conflito armado; é algo mais para 

ser um soldado profissional, cuja vida inteira é dedicada à guerra. É uma coisa para fazer 

reparos periódicos ao redor da casa; outra coisa é ser um construtor profissional. É uma 

coisa para ensinar uma classe ocasional na escola dominical; outra coisa é ser um 

chamado divino e divinamente talentoso mestre da Palavra. Aqui Tiago está falando de 

cristãos praticantes da palavra, enfatizando o que eles são, e não apenas o que eles 

fazem. Há pessoas cujas vidas muito se dedicam não só para aprender a Palavra de Deus, 

mas também a obediência fiel e contínua a ele. Um comentarista diz que Tiago tem em 

mente "uma pessoa cuja vida é caracterizada pela energia sagrada." 

A palavra grega akroatēs ( ouvintes ) foi usada de quem assistia passivamente de uma 

audiência e ouviu um cantor ou orador. Hoje ela pode ser usada de quem auditar uma aula 

de faculdade, que eles são obrigados a comparecer e, presumivelmente, ouvir, mas para 

que eles não são obrigados a fazer um estudo no exterior, escrever artigos, ou tomar 

quaisquer testes. Em outras palavras, eles não são responsabilizados por aquilo que 

ouvem. Tragicamente, a maioria das igrejas têm muitos "auditores", os membros que 

voluntariamente expõem-se ao ensino e pregação da Palavra, mas não têm nenhum desejo 

de que o conhecimento de alterar suas vidas no dia-a-dia. Eles se aproveitam do privilégio 

de ouvir a Palavra de Deus, mas não tenho nenhum desejo de obedecê-la. Quando seguido 

de forma consistente, que a atitude dá provas de que eles não são cristãos de todo, mas 

apenas pretendentes. Essas pessoas, que são meramente ouvintes e também não fazem, 

acho que eles pertencem a Deus, quando, na realidade, eles não o fazem. Proclamando e 

interpretar a Palavra de Deus nunca são fins em si mesmos, mas são meio para um fim, 

ou seja, a aceitação genuína da verdade divina para o que é e o fiel aplicação da mesma. 

A linha bíblica entre santo e pecador é bem claro. "Por isso os filhos de Deus e os filhos 

do diabo são óbvias: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama 

a seu irmão" ( 1 João 3:10 ). Pedro adverte os crentes a "ser muito mais diligente para ter 

certeza sobre sua vocação e eleição; por tanto tempo quanto você praticar estas coisas, 

você nunca vai tropeçar "( 2 Pedro 1:10. , grifo do autor). Não é uma questão de o que se 

alega ter experimentado, mas de como se vive à luz da Palavra de Deus. 

Examinando a dinâmica de sua própria humanidade contra a sua nova natureza em Cristo, 

diz Paulo. 

Para o que eu estou fazendo, eu não entendo; pois não estou praticando o que eu gostaria 

de fazer, mas eu estou fazendo a mesma coisa que eu odeio. Mas, se eu faço a mesma 

coisa que eu não quero fazer, estou de acordo com a Lei, confessando que a Lei é 

boa. Então, agora, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Porque 

eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne; para o disposto está 

presente em mim, mas o de fazer o bem não é. Para o bem que eu quero, eu não faço, mas 

eu pratico o muito mal que eu não quero. (Rom. 7: 15-19 ) 



Ponto do apóstolo aqui foi que, quando ele caiu no pecado, era contrária à sua nova natureza 

expressa em seu desejo espiritual interior, e ele, portanto, o odiava. Essa é uma indicação 

certa de uma vida redimida transformada em Cristo. O desejo básico de um verdadeiro crente 

é fazer a vontade de Deus, manifestado em Sua Palavra. Mais tarde, em que epístola, Paulo 

diz que "a exigência da lei [é] cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas 

segundo o Espírito" ( 8: 4 ). Em outras palavras, a, regenerado, vida salva recém-criado irá 

manifestar-se no desejo de comportamento que corresponde aos padrões de Deus em Sua 

Palavra. A vida que é considerado justo em Cristo será demonstrado em vida 

reta. Expressando essa mesma verdade, João escreve: "Nisto conhecemos o que temos vindo 

a conhecê-Lo, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz:" Eu vim a conhecê-lo ", 

e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está nele "( 1 João 2: 3-4 ). 

No longo prazo, como nos comportamos é a prova da nossa salvação, ou de nossa 

perdição. À luz do que a verdade, há boas razões para acreditar que existem inúmeros 

homens, mulheres e crianças que vêm à igreja regularmente e fazer uma profissão forte 

de ser um cristão, mas cujas vidas testemunhar que eles não são. Eles escutam 

regularmente para a pregação da Palavra, a pretensão de acreditar, e discuti-lo 

favoravelmente com outros membros da igreja. Mas o seu coração está desprovida da 

economia, transformando a graça de Deus. Jesus declarou de forma inequívoca, 

Nem todo o que me diz: "Senhor, Senhor ', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz 

a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar. Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, 

Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? 

E em teu nome não fizemos muitos milagres? " E então eu lhes direi: "Nunca vos conheci; 

partem de mim, vós que praticais a iniquidade." ( Mateus 7: 21-22. ) 

Em sua alegoria clássico O Peregrino, pregador puritano e escritor João Bunyan descreve 

o magnífico espelho que os pastores das montanhas Deleitáveis mostrou Christiana e 

Misericordia: 

Agora, o vidro era uma vez em mil. Ele apresentaria um homem, de um jeito com suas 

próprias características exatamente; e transformá-lo, mas de outra maneira, e ele iria 

mostrar um o próprio rosto e similitude do príncipe de peregrinos a Si mesmo. Sim, eu 

falei com aqueles que podem contar, e disseram ter visto a própria coroa de espinhos 

sobre a cabeça, olhando para este vidro; eles têm aí também viu os buracos em suas mãos, 

em seus pés, e seu lado. O homem que continua olhando para o espelho da Palavra de 

Deus vê nele coisas muito mais maravilhosa do que o seu próprio rosto. Ele vê não apenas 

suas vestes sujas, não só os pontos e as manchas em sua vida; ele vê nela Cristo, o Cristo 

da testa coroada de espinhos, o Cristo da cruz, seu Salvador, cujo sangue purifica de todo 

o pecado. 

Ponto de Bunyan é que, quando uma pessoa honesta e humildemente olha para a Palavra 

de Deus, ele vai ver duas coisas: seu próprio pecado e do Salvador sem pecado e 

Senhor. Quando uma pessoa vê e responde a Cristo e, em seguida, vive o Palavra, ele é 

abençoado na fazendo.Através de Josué, o Senhor declarou: "Este livro da lei não se 

aparte da tua boca, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer 

conforme a tudo o que nele está escrito; porque então você vai fazer prosperar o teu 

caminho, e então você vai ter sucesso "( Josué 1: 8. ).O fazedor coloca a Palavra em 

prática em sua vida. Apreciando a Palavra é mais do que uma experiência momentânea; é 

a aplicação de vida de sua verdade. Qualquer resposta à Palavra que não obediência sem 

reservas a ele é auto-enganador. 

O caráter dos homens é evidenciada principalmente por sua conduta. Ao longo do tempo, 

a conduta é sempre um teste de confiança da pessoa interior, pois, inevitavelmente, a 



verdadeira natureza da pessoa irá expressar-se exteriormente. "Você vai conhecê-los 

pelos seus frutos", disse Jesus. "Pode alguém colher uvas dos espinheiros nem figos dos 

abrolhos, são eles Então, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz 

frutos maus?" ( Mateus 7: 16-17. ). ". Para a boca fala do que está cheio o coração O 

homem bom tira do seu bom tesouro que é bom; eo homem mau tira do seu mau tesouro 

que é o mal" ( Mt 12:34. b -35; cf. Prov. 04:23 ). De acordo com o mesmo princípio, 

como Tiago ilustra mais tarde, em sua carta, uma fonte não produz água puro e pútrido 

( 03:11 ). 

Conduta é a medida visível do verdadeiro discipulado. Jesus perguntou: 

Por que você me chama: "Senhor, Senhor", e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que 

vem a mim e ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu vos mostrarei a quem é 

semelhante: ele é como um homem que, edificando uma casa, cavou fundo e pôs os 

alicerces sobre a rocha;e quando uma inundação ocorreu, o torrent deram contra aquela 

casa e não a pôde abalar, porque tinha sido bem construída. Mas aquele que ouviu e não 

agiu em conformidade, é como um homem que construiu uma casa sobre a terra sem 

qualquer fundamento; ea torrente estourar contra ela e imediatamente entrou em colapso, 

e a ruína daquela casa era grande. ( Lucas 6: 46-49 ) 

Em outra ocasião Ele declarou de forma inequívoca, "Vós sois meus amigos, se fizerdes o 

que eu vos mando" ( João 15:14 ); e: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu 

Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada" ( 14:23 ). Ecoando essa verdade básica, 

o apóstolo João escreve: "Nisto conhecemos o que temos vindo a conhecê-Lo, se guardarmos 

os seus mandamentos" ( 1 João 2: 3 ). Por outro lado, "Quem não me ama não guarda as 

minhas palavras" ( João 14:24 ; cf. Lucas 6:46 ); e, "Aquele que diz:" Eu vim a conhecê-lo ", 

e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está nele" ( 1 João 2: 4 ). 

Tais princípios não eram desconhecidos para os judeus, a quem Tiago estava escrevendo, 

"as doze tribos que se encontram na Dispersão" ( Tiago 1: 1 ). Um rabino antigo tinha 

dito: "[Você] deveria não só a ler [as leis de Moisés], mas sim para praticar o que vos 

mando." Outra rabino escreveu: "Não é a expor [da lei que] é a coisa principal, mas o de 

fazer isso." A maioria dos judeus da época de Jesus ouviu regularmente a Lei e os Profetas 

lida e exposta nas suas sinagogas, mas se contentaram apenas com que a audição e 

conformidade superficial e não tinha nenhum desejo real de obedecer plenamente estas 

palavras. 

Assim como existem três elementos para ouvir e receber a Palavra (com apresentação, 

pureza e humildade), então há também três elementos para a obediência à Palavra. Assim, 

o verdadeiro crente, o ouvinte e praticante da Palavra, prova a sua fé em três formas: Em 

relação a si mesmo, ele está disposto a aplicar a Palavra sem engano ( 1:22 b -26); em 

relação aos outros, ele está disposto a aplicar a Palavra sem egoísmo ( v 27. a ); e em 

relação ao mundo, ele está disposto a aplicar a Palavra sem compromisso ( v. 27 b ). 

Vontade de aplicar a Palavra sem Engano 

que se iludem. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não 

cumpridor, é semelhante a um homem que olha para o seu rosto 

natural num espelho; por uma vez ele olhou para si mesmo e ido 

embora, ele imediatamente esquecido que tipo de pessoa que ele 

era.Mas quem olha atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e 

age de acordo com ele, não sendo ouvinte esquecido, mas um 

fazedor eficaz, este homem será bem-aventurado no que ele faz. Se 



alguém cuida ser religioso, e ainda não refreia a sua língua, mas 

engana o seu próprio coração, a sua religião é vã. ( 01:22 b-26) 

Qualquer resposta à Palavra que não seja fiel, a obediência não qualificado é auto-

enganador. Paralogizomai ( delude ) significa, literalmente, para raciocinar, ao lado, ou 

ao lado, e, portanto, refere-se ao ajuste de contas ou fundamentação errada, muitas vezes 

incluindo a idéia de raciocínio falso deliberada com a Proposito de enganador. Em 

matemática, o significado é que um erro de cálculo. Cristãos professos que ouvem a 

Palavra sem obedecê-la fazer um erro de cálculo espiritual sério, que faz com que eles se 

iludem. Eles são auto-enganados. Uma velha expressão Scottish fala desses falsos 

cristãos como "provadores de sermões que nunca provei a graça de Deus." Qualquer 

resposta ao evangelho que não inclui a obediência é o auto-engano. Se uma profissão de 

fé em Cristo não resultar numa mudança de vida que tem fome e sede da Palavra de Deus 

e deseja obedecer a Palavra, a profissão é apenas isso, um simples profissão. Satanás, é 

claro, adora essas profissões, porque eles dão os membros da igreja a noção de 

condenação que eles são salvos quando eles não são. Eles ainda lhe pertence, não a Deus. 

Para explicar esta auto-engano, Tiago usa uma analogia simples: Se alguém é ouvinte da 

palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que olha para o seu rosto 

natural num espelho; por uma vez ele olhou para si mesmo e ido embora, ele 

imediatamente esquecido que tipo de pessoa que ele era. 

Katanoeō ( parece ) é uma forma reforçado do verbo noeo , que significa simplesmente 

a perceber, ou olhar para alguma coisa. O verbo composto Tiago usa aqui, no entanto, 

carrega a idéia adicional de cuidadosa consideração, cauteloso do que está sendo 

olhado. O ouvinte da palavra que não seja também um fazedor é como uma pessoa que 

observa atentamente o seu rosto natural num espelho, no entanto, assim que ele for 

concluído olhando, tem imediatamente esquecido que tipo de pessoa que ele acaba de 

observar a si mesmo para ser. 

Nos tempos do Novo Testamento, os espelhos eram normalmente feitas de latão polido 

ou bronze, embora uma pessoa rica poderia comprar um de prata ou ouro. Mas até mesmo 

os espelhos mais caros eram primitivos em comparação com as de vidro, que não foram 

desenvolvidos até o século XIV. Consequentemente, os primeiros espelhos deu um pálido 

reflexo e distorcida da pessoa usá-los. Mas com cuidado virando o espelho e encontrar a 

melhor luz, uma pessoa poderia, eventualmente, ver uma imagem bastante precisa do seu 

rosto, e que é a idéia de Tiago tem em mente. Pela observação cuidadosa e paciente, como 

indicado por katanoeō , ele poderia, eventualmente, descobrir o que ele realmente 

parecia. Mas, por alguma razão, quando ele pára de olhar para si mesmo e [vai] 

embora, ele imediatamente se esquece o que ele acabou de ver. É que o esquecimento, 

que é o ponto de analogia. Seja por causa da distração, não estando satisfeito com o que 

foi visto, ou simplesmente por causa de uma má memória, todo o cuidado que olha de 

repente torna-se perdido. Seja qual for o propósito original era para olhar para si mesmo, 

o que é visto é rapidamente esquecido. 

Uma pessoa que olha para a Palavra de Deus, mesmo que seja com cuidado e precisão 

feito, e ainda não se aplica as verdades que ele descobriu a sua própria vida, é como 

alguém que logo se esquece o que ele acaba de ver em um espelho, exceto que o 

consequências são incomensuravelmente pior. Ele vê seu pecado retratado pelo mal 

horrível que ele é e ele também vê graciosa provisão de Deus em Cristo para um remédio, 

mas ele segue seu caminho como se nunca foram expostos a essas realidades. 



Por outro lado, no entanto, a pessoa que olha fixamente para a lei perfeita, lei da 

liberdade, e age de acordo com ele, não sendo ouvinte esquecido, mas um fazedor 

eficaz, este homem será bem-aventurado no que ele faz. Tiago aqui usa um mesmo 

verbo mais forte para a procura do que no verso 23 . Parakuptō ( olha atentamente ) 

significa que se curvar e examinar cuidadosamente algo a partir do ponto de vista mais 

clara possível. É o verbo usado por Lucas para descrever de Pedro olhando para o túmulo 

vazio após a ressurreição de Jesus (Lucas 24:12 ) e por João de ambos Pedro e Maria de 

olhar para o mesmo túmulo ( João 20: 5 , 11 ). A pessoa que observa atentamente 

a Palavra de Deus, a lei perfeita, lei da liberdade, examina-lo a descobrir o seu 

significado mais profundo e mais completa. Para ele, não é um mero exercício de 

curiosidade, como acontece com a pessoa esquecida acabei de mencionar. Quando ele 

descobre uma verdade, ele age de acordo com ele, o entendimento de que este é o 

propósito para o Senhor de revelá-lo aos homens. Deus não revelou a Sua Palavra simples 

de ser aprendida, mas para ser obedecida e aplicada. A chave para a analogia de Tiago é 

a seguinte: O ouvinte fiel e praticante da Palavra não estuda o próprio espelho, mas sim 

o que o espelho revela, ou seja, vontade revelada de Deus e da verdade. 

A lei perfeita, assim chamado porque a Escritura é inerrante, suficientes e abrangente 

(cf. Sl 19: 7-9. ), abrange toda a Palavra revelada de Deus. Mas, referindo-se a ele 

como lei, Tiago colocou particular ênfase para os mandamentos do Senhor aos homens, 

Sua exigência para a resposta genuína e positiva de obediência a esses comandos. E, 

referindo-se a Palavra como a lei da liberdade, Tiago focada em seu poder redentor em 

libertar os crentes a partir da escravidão do pecado e, em seguida, libertando- a justa 

obediência ( João 8: 34-36 ). Ela nos permite servir a Deus não por medo ou mero senso 

de dever, mas por gratidão e amor. Um dia, ele também vai nos livrar deste mundo e sua 

corrupção; de nossa queda; da nossa carne; da tentação; e das maldições do pecado, da 

morte e do inferno. 

De Deus lei é considerado por alguns como trazendo servidão; mas na realidade ele traz 

grande liberdade. Que a verdade é expressa de forma clara e sucinta por Paulo em sua 

carta à igreja de Roma. 

Você não sabe que quando você se apresentar para alguém como escravos para obedecer, 

sois servos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para 

a justiça? Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de 

coração à forma de doutrina a que foram cometidos, e tendo sido libertados do pecado, 

fostes feitos servos da justiça. ( Rom. 6: 16-18 ) 

Mais tarde, na mesma carta, os exults apóstolo: "Para todos os que são guiados pelo 

Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, 

a temer novamente, mas recebestes o espírito de adoção [e da liberdade] como filhos pelo 

qual clamamos: "Abbá, Pai! '" ( 8: 14-15 ). 

Ser salvo unicamente pela graça de Deus através da fé salvadora não no mínimo, revogar 

ou diminuir as exigências de Sua lei. perdão por quebra passado da lei não afasta a 

obrigação presente de obedecê-la. "Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas", 

declarou Jesus; 

Eu não vim para abolir, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu 

ea terra passem, nem um jota ou um til jamais passará da Lei, até que tudo seja 

cumprido. Todo aquele que anula um dos menos um destes mandamentos, e ensinar os 

outros a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus; mas todo aquele que 

praticar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que 



se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos 

céus. ( Mat. 5: 17-20 ) 

A lei de Deus ainda reflete a Sua santa vontade e Seus padrões para a conduta humana. Ele 

fornece toda a verdade e orientação de que precisamos para viver uma vida religiosa. É 

consumado, impecável, sem erros ou omissões, e vai atender todas as necessidades, toque 

em cada parte da vida, cumprir todos os desejos dos deuses dos verdadeiros crentes, os 

filhos de Deus. Ao olharmos para que a lei, que nos liberta a abandonar o pecado e buscar 

a justiça. O verdadeiro crente cumpre de Deus lei perfeita da liberdade ... porque essa 

é a vontade do Pai celestial, e acima de tudo ele procura agradar e honrá-Lo. Ele, portanto, 

de boa vontade e ansiosamente cumpre Sua divina e santa lei, habilitado pelo Espírito 

Santo ( Rom. 8: 4 ). 

Implícita em Tiago 1: 23-25 é a idéia de que a própria motivação e atitude em estudar a 

Palavra de Deus tornar-se evidente pela resposta ao que é aprendido. Uma pessoa que não 

presta atenção ao que ele aprende a partir da Escritura prova sua motivação para o estudo 

não é dos deuses. Na melhor das hipóteses, ele está interessado em mero conhecimento 

factual, e mesmo que ele logo esquece. Ao fazer isso, ele traz ainda maior julgamento 

sobre si mesmo do que uma pessoa recebe, que nunca tenha sido exposto à Palavra. Ele 

também dá fortes indícios de que, apesar de uma profissão de fé em Cristo, ele não é 

realmente salvo. 

Um dos mais sérios obstáculos e penetrante para a salvação está caído aversão natural do 

homem de pensamento espiritual sério. Ele pode amar a estudar filosofia e religiões 

criadas pelo homem e teologia. Mas ele não está inclinado a procurar seriamente para a 

verdade de Deus, percebendo, mesmo que inconscientemente, que sua vida fica aquém 

das normas divinas e que Deus vai exigir mais do que ele está disposto a dar. Os homens 

não são naturalmente inclinados a olhar para si honestamente, para realizar uma auto-

avaliação, sob a luz brilhante e perfeito da Palavra de Deus. Eles sabem instintivamente 

que seu orgulho, obstinação e amor ao pecado será exposto sob padrões justos do Senhor. 

Por outro lado, a pessoa que se humilha, por figurativamente inclinando-se mais para 

obter um melhor olhar para o Palavra, comprova sua motivação espiritual direita e 

atitude. Sua preocupação não é com os fatos nus, mas com a verdade divina, e ele 

obedece, portanto, que ele aprende. Ao fazê-lo, ele é abençoado e Deus é glorificado. Ele 

também detesta o reflexo de si mesmo que ele vê no espelho da Palavra, e seu desejo 

primordial é ter cada pecado, cada defeito espiritual e moral, removido e substituído com 

a justiça de Deus. Vendo-se como ele realmente é, diz ele, com efeito, "Senhor, 

continuam a expor a minha feiúra, a minha desesperança além de você. Leva-me para si 

mesmo e purifica-me dos meus pecados e encha-me com a tua verdade, seu amor, e sua 

pureza. " Tal pessoa é não ... ouvinte esquecido, mas um fazedor eficaz e será bem-

aventurado no que ele faz. O crente verdadeiro vê as coisas como elas realmente são, e 

sua vontade é posta em união com a vontade de Deus. Ele gosta de fazer o que a Bíblia 

ordena que ele faça, porque essa é a vontade de seu Pai celestial. 

Resultados da bênção de Deus de obediência do crente. Através de Josué, o Senhor 

ordenou e prometeu: "Este livro da lei não se aparte da tua boca, antes medita nele dia e 

noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo o que nele está escrito; porque 

então você vai fazer o seu caminho próspero, e então você vai ter sucesso "( Josué 1: 8. , 

grifo do autor). O único caminho para uma vida espiritual abençoada e próspera é através 

do estudo fiel e aplicação da Palavra de Deus, a ", medita nele dia e noite," e "ter cuidado 

de fazer conforme a tudo o que nele está escrito." O ouvinte e praticante da Palavra 



descobre que suas exigências são, assim como Jesus disse: o "jugo é suave" e do "fardo é 

leve" ( Mateus 11:30. ). 

Obviamente, as distinções entre as atitudes certas e erradas sobre e respostas a Deus e Sua 

Palavra nem sempre são claras, pelo menos aos nossos olhos humanos e 

compreensão. Alguns incrédulos fazer um grande esforço para agir como crentes, 

reconhecendo que a Escritura é inspirada e verdadeiro, frequentar a igreja regularmente, 

dando serviço de bordo para a adoração de Deus, e para o exterior agir moralmente. De 

forma semelhante, mas oposta, os verdadeiros crentes nem sempre viver de acordo com 

a sua compreensão das Escrituras, às vezes caindo em pecado grave. Mas Tiago está 

falando do compromisso coração a Palavra de Deus ou a falta dela. O incrédulo não pode 

manter uma fachada espiritual indefinidamente, eo verdadeiro crente não pode se 

contentar em permanecer no pecado por tempo indeterminado. 

Afastando-se a analogia do espelho, Tiago deixa claro que o praticante da Palavra não é 

simplesmente alguém que está envolvido na atividade religiosa. Se alguém cuida ser 

religioso, e ainda não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a religião desse 

é vã. 

Religioso é de thrēskos , que se refere aos rituais religiosos externos, liturgias, rotinas e 

cerimônias. O famoso historiador judeu Flávio Josefo usou a palavra para descrever o 

culto no templo de Jerusalém. Paulo usou a forma substantiva desse termo quando se fala 

de sua vida anterior como um fariseu zeloso ( Atos 26: 5 ). Por outro lado, a palavra mais 

comumente usada no Novo Testamento para genuína, que honra a Deus e adoração 

agradável a Deus é eusebeia , cujo significado básico é o de piedade e dignidade. 

Tais coisas como assistir a serviços e atividades da igreja, fazer trabalho voluntário, na 

sequência de vários rituais e cerimônias, orações, e mesmo tendo teologia direito não têm 

valor espiritual em si além da verdadeira fé salvadora e motivações honrosas para 

glorificar o Senhor. A pessoa que confia nessas coisas exteriores cedo ou mais tarde irá 

expor sua infidelidade com a boca, porque ele não tem o poder interior para refreia a sua 

língua. Confiando nas coisas para agradar a Deus e receber sua bênção são enganosos 

e sem valor. Mesmo se um ritual ou liturgia é bíblico em sua formulação, é tão inútil 

como idolatria pagã a menos que o coração está certo com o Senhor. Um coração corrupto 

e profana, eventualmente, será exposto pelo discurso corrupto e profano. 

A língua não é o único indicador da verdadeira espiritualidade, mas é um dos mais 

confiáveis. Estima-se que a pessoa média vai falar cerca de 18.000 palavras por dia, o 

suficiente para um livro de cinquenta e quatro páginas. Em um ano que equivale a 

sessenta e seis volumes de 800 páginas! Muitas pessoas, é claro, falar muito mais do que 

isso. Até um quinto da vida da pessoa média é gasto falando. 

Se a língua não é controlada por Deus, é um indicador seguro de que o coração não é, 

ou. Jesus disse aos fariseus hipócritas, "A boca fala do que está cheio o coração ... Porque 

por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado" ( 0:34 

Matt. , 37 ). Religião que não transforma o coração, e, assim, a língua, é 

totalmente inútil aos olhos de Deus. 

Vontade de aplicar a Palavra sem egoísmo 

A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai, é esta: 
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ( 1: 27a ) 



A segunda reação adequada para a Palavra de Deus é a vontade de aplicá-lo a uma vida 

sem egoísmo, com genuína preocupação com o bem-estar dos outros, especialmente 

aqueles em grande necessidade. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e 

Pai, é a atendê-los com amor e compaixão. Jesus disse: "Nisto todos conhecerão que sois 

meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros" ( João 13:35 ). 

Katharos ( puro ) e amiantos ( imaculados ) são sinônimos, a primeira limpeza, 

enfatizando a segunda liberdade denotação de contaminação. Tiago não está falando do 

que pode parecer melhor para nós, melhor para o mundo, ou até mesmo melhor para 

irmãos, mas o que é melhoraos olhos do nosso Deus e Pai. A autenticidade de 

ninguém religião não é determinado pelo seu próprio qualificações ou normas, mas pela 

vontade de Deus. O maior erro espiritual dos escribas, fariseus e outros líderes judeus que 

se opunham a Jesus estava naquele muito respeito.Eles haviam substituído os padrões de 

Deus na Lei com as suas próprias tradições humanas. De tais homens Jesus disse: "Você 

invalidado a palavra de Deus por causa da vossa tradição vós, hipócritas, fez justamente 

Isaías profetiza de vocês:. 'Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está 

longe de mim" ( Mat. 15: 6 b -8). 

Episkeptomai ( para visitar ) significa muito mais do que a gota a para um bate-papo. Ele 

carrega as idéias de cuidar dos outros, exercer a fiscalização em seu nome, e de ajudá-los 

no que for necessário. É a partir da mesma raiz que epískopos , que significa "supervisor" 

e às vezes é traduzida como "bispo" (veja as NASB e KJV textos de Atos 

20:28 ; Filipenses 1:. 1 ; 1 Tim. 3: 2 ; Tt 1: 7 ; 1 Pedro 2:25 ). Episkeptomai é usado com 

freqüência no Novo Testamento de visitar o seu povo de Deus, a fim de ajudar, fortalecer 

e incentivá-los (ver, por exemplo, Lucas 1:68 , 78 ; 07:16 ; Atos 15 : 

14 KJV; o NASB leitura usa a expressão "como primeiramente Deus sobre"; e Heb. 2: 

6 KJV; o NASB leitura usa a expressão "preocupado"). 

Ao falar sobre a separação das ovelhas e cabras no dia do julgamento, Jesus usou a palavra 

para descrever aqueles que realmente pertencem e amá-Lo, dizendo: "Eu tive fome, e me 

destes de comer; tive sede, e vocês me deram de beber; fui estrangeiro, e você convidou-

me dentro; nu, e vestistes-me; eu estava doente, e você visitou -me; estive na prisão, e 

fostes ver-me "( Mt 25. : 35-36 , grifo do autor). Na verdade, todas essas formas de 

ministério poderia ser incluída amplamente sob episkeptomai . Para visitar o site de uma 

forma que agrada a nosso Deus e Pai é atender da melhor forma possível todas as 

necessidades dos órfãos e das viúvas e quaisquer outros em suas dificuldades. 

Geralmente, as pessoas mais carentes da igreja primitiva eram órfãos e viúvas. Não 

houve programas de seguro de vida ou de bem-estar para apoiá-los. Postos de trabalho 

para ambos os grupos eram escassos, e se eles não tinha parentes próximos, ou pelo menos 

ninguém que pudesse ajudá-los, eles estavam em situação desesperadora. Mas o princípio 

aplica-se a todos os que necessitam. Porque essas pessoas sem pais e maridos são 

incapazes de retribuir de alguma forma, cuidar deles revela o verdadeiro amor sacrificial. 

Deus sempre teve preocupação especial para órfãos e viúvas e ordenou seu povo para 

refletir a mesma preocupação. Davi afirmou que "um Pai de órfãos e juiz de viúvas é 

Deus em sua santa morada" ( Sl. 68: 5 ). A Lei mosaica incluiu a instrução: "Você não 

deve afligir qualquer viúva ou órfão" ( Ex. 22:22 ), e, 

"No final de três em três anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e 

depositá-lo em sua cidade. O levita, porque ele não tem parte nem herança no meio de 

vós, e o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão em sua cidade, e comerão, e ficará 

satisfeito, a fim de que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos o que 



você faz "..." Maldito aquele que distorce a justiça devido a um estrangeiro, órfão e da 

viúva. " E todo o povo dirá: "Amém". ( Dt 14: 28-29. ; 27:19 ) 

Por meio de Jeremias, o Senhor declarou a Israel: "Se você realmente os vossos caminhos 

e as vossas ações, se você realmente praticar a justiça entre um homem e seu próximo, se 

você não oprimir o estrangeiro, o órfão ou a viúva, e não fazer derramar sangue inocente 

neste lugar, nem andardes após outros deuses para sua própria ruína, então eu vos farei 

habitar neste lugar, na terra que eu dei a vossos pais para todo o sempre "( Jer. 7: 5-7 ). 

Amoroso, serviço desinteressado aos outros, especialmente irmãos, também é um tema 

frequente Novo Testamento. Paulo deu a ordem para "viúvas de honra que são 

verdadeiramente viúvas" ( 1 Tim. 5: 3 ), que incluiu concedendo financeira e qualquer 

outro tipo de ajuda que foi necessário. João declara que 

aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e não há motivo para tropeço nele. Mas 

aquele que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, 

porque as trevas lhe cegaram os olhos ... Por isso os filhos de Deus e os filhos do diabo 

são óbvias: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu 

irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio: que nos amemos uns 

aos outros ... Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os 

irmãos. Aquele que não ama permanece na morte ... Nós conhecemos o amor: que Cristo 

deu a sua vida por nós; e devemos dar nossa vida pelos irmãos. ( 1 João 2: 10-11 ; 3: 10-

11 , 14 , 16 ) 

Mais tarde, em 1 João, diz ele, 

Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus; e todo aquele que ama 

é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque 

Deus é amor. Por isso, o amor de Deus se manifestou em nós, que Deus enviou seu Filho 

unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor: 

não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para 

propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós 

devemos amar uns aos outros.Ninguém jamais viu a Deus a qualquer momento; se 

amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor em nós é perfeito. ( 1 João 

4: 7-12 ) 

O verdadeiro cristianismo se manifesta de um coração puro e amoroso pela forma como 

crentes falar e pela forma como eles agem. Manifesta-se por como eles se amam e 

cuidados para aqueles que estão em necessidade, não por como eles se amam e cuidados 

para aqueles que preferirem, aqueles que estão próximos a eles, ou aqueles com quem 

compartilham características e interesses comuns. O amor é para ser a manifestação 

central e mais visível da salvação. E, como João deixa claro, o amor de Deus não pode 

ser separado do amor para os outros, especialmente para os irmãos na fé e mais 

especialmente para aqueles que estão em ... aflição. O cristão confesso que não mostra 

como a compaixão tem razão para duvidar que ele nasce de novo. Um coração 

verdadeiramente resgatados chega aos outros (cf. Mt 5: 43-48. ; João 13: 34-35 ). 

Vontade de aplicar a Palavra sem compromisso 

e guardar-se isento da corrupção do mundo. ( 01:27 b) 

A terceira reação apropriada para a Palavra de Deus é a vontade de aplicá-lo a uma vida 

sem compromisso moral ou espiritual. 



Para manter traduz uma forma do verbo grego tereo , indicando, de ação contínua 

regular. Em outras palavras, manter -se isento da corrupção do mundo é a obrigação 

perpétua de cristãos, permitindo nenhuma exceção ou qualificação. Aqueles que 

pertencem a Deus devem ser caracterizados por pureza moral e espiritual, 

por unstained santidade e sem mácula. Pedro adverte os crentes a "comportar-vos com 

temor durante o tempo de sua estadia na terra, sabendo que não foi com coisas 

corruptíveis, como prata ou ouro da vossa vã maneira de vida herdado de seus 

antepassados, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, 

o sangue de Cristo "( 1 Pe. 1:17 b -19). 

Nem Tiago nem Pedro está falando de perfeição sem pecado, uma condição espiritual 

humana unicamente manifestada por Jesus em Sua encarnação. "De fato, não há homem 

justo sobre a terra", o escritor de Eclesiastes nos assegura, "que faça o bem e que não 

peque" ( Eccles. 7:20). Embora Paulo poderia honestamente dizer: "Eu vivi a minha vida 

com um perfeitamente boa consciência diante de Deus até este dia" ( Atos 23: 1 ; 

cf. 24:16 ), ele também confessou: "Estou consciente de nada contra mim mesmo, 

contudo, não estou por esta absolvido, mas o único que me julga é o Senhor "( : 1 Cor 4 

4. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque o querer é presente, 

e) " em mim, mas o de fazer o bem não é o bem que eu quero, eu não faço, mas eu pratico 

o muito mal que não quero "(. Rom. 7: 18-19 ). 

Todo cristão fica aquém das normas do Senhor. Como Paulo, encontramo-nos fazer as 

coisas que sabemos que são coisas erradas e não fazer que sabemos que são direito 

(cf. Rom. 7: 14-25 ). Até mesmo o crente mais fiel e amorosa nem sempre mostrar o 

máximo de compaixão como deveria, amar os seus irmãos na fé como deveria, ou amar 

a Deus como devia. Tiago está falando da orientação básica de nossas vidas, de nosso 

compromisso central e lealdade. Se essa aliança está certo, então o nosso desejo mais 

profundo será o de amar e cuidar dos outros e de confessar nosso pecado egoísta ao Senhor 

quando não o fazemos. O verdadeiro cristão não pode ser feliz ou conteúdo quando ele 

falha em mostrar compaixão pelos outros. Não é a nossa perfeição que comprova a nossa 

salvação, mas sim a nossa odiar nossas imperfeições e buscar, com a ajuda eo poder de 

Deus, para corrigi-los. Em seu íntimo do coração, os verdadeiros cristãos longs para falar 

e fazer somente aquelas coisas que são santas, puras, Amoroso, honesta, verdadeira, e 

reto, coisas que são incorruptíveis e isento da corrupção do mundo. 

Por outro lado, uma pessoa que não tem compaixão pelos outros, que não está preocupado 

com a vida justa, e cuja satisfação é encontrada em seu pecado, não pode ser um 

verdadeiro discípulo de Cristo e filho de Deus. 

Kosmos ( mundo ) tem o significado básico de ordem, arranjo, e às vezes de adorno. No 

Novo Testamento é usado no sentido figurado da terra (ver Matt 13:35. ; João 21:25 ) e 

do universo (ver 1 Tim. 6: 7 ; Heb. 4: 3 ; 09:26 ). Mas na maioria das vezes ele é usado 

para representar a humanidade caída em geral e os seus sistemas espirituais ímpios da 

filosofia, a moral e os valores (ver João 7: 7 ; 08:23 ; 14:30 ; 1 Cor. 2:12 ; Gl 4. 

3 ; Colossenses 2: 8 ). Esse é o sentido em que Tiago usa o termo no presente texto. (Ver 

discussão abaixo em 4: 4 ). 

Com esse significado de mundo , obviamente, em mente, João avisa: "Não ameis o 

mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 

Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos ea 

soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo "( 1 João 2: 15-16 ). Amor a Deus e amor 

ao mundo e as coisas do mundo são totalmente incompatíveis e mutuamente 



exclusivos. A frase "as coisas do mundo" não diz respeito a coisas como participação 

económica em negócio, estar envolvido em atividades sociais, ou compra e usando as 

necessidades materiais da vida. É o amor primordial de e fidelidade a essas coisas que são 

ímpios e vêm entre os homens e Deus. 

Godly religião, ou seja, o cristianismo bíblico, é uma questão de santa obediência a 

Palavra de Deus, refletiu, entre outras formas, pela nossa honestidade em relação a nós 

mesmos, pela nossa abnegação em conta as necessidades dos outros, e pela nossa 

intransigente moral e suporte espiritual em relação ao mundo. 

 

8. O Mal do favoritismo na Igreja - Parte 

1 ( Tiago 2: 1-4 ) 

Meus irmãos, não segure a sua fé em nosso glorioso Senhor Jesus 

Cristo, com uma atitude de favorecimento pessoal. Porque, se 

alguém entra em seu conjunto com um anel de ouro e vestido com 

roupas finas, e também vem em um homem pobre com roupas 

sujas, e você prestar atenção especial para a pessoa que está 

vestindo as roupas finas, e dizer: "Você sentar aqui em um bom 

lugar ", e você diz para o pobre homem:" Você fique longe de lá, 

ou sentar-se por escabelo dos meus pés, "você não fez distinção 

entre vós mesmos, e se tornam juízes com maus motivos? ( 2: 1-
4 ) 

Quando pensamos em os atributos de Deus, Sua natureza e características divina, 

geralmente pensamos em coisas como a Sua santidade e justiça, e sua onipotência, 

onisciência e onipresença. Nós pensamos de Sua imutabilidade (imutabilidade), sua 

eternidade, sua soberania, sua justiça, e sua perfeita graça, amor, misericórdia, fidelidade 

e bondade. Mas outro atributo de Deus que não é pensado ou falado tantas vezes é a sua 

imparcialidade. No entanto, esse é um tema sério e recorrente em toda a Escritura. Deus 

é absolutamente imparcial em Seu trato com as pessoas. E dessa forma, como em seus 

outros atributos, Ele é diferente de nós. Os seres humanos, mesmo os cristãos, não são 

naturalmente inclinados a ser imparcial. Temos a tendência de colocar as pessoas em 

escaninhos, em pré-determinados, categorias estratificadas, classificando-os por sua 

aparência, suas roupas, sua raça ou etnia, o seu estatuto social, sua personalidade, sua 

inteligência, sua riqueza e poder, pelo tipo de carro que dirigem e pelo tipo de casa e 

bairro em que vivem. 

Mas todas essas coisas são nonissues com Deus, não tem significado ou significado a ele 

o que quer. Moisés declarou: "Porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor 

dos senhores, o grande, poderoso, e o Deus maravilhoso." Em seguida, ele acrescentou 

que esta grande e terrível Deus, que tem o direito de ser entretanto Ele quer ser ", não 

mostra parcialidade nem aceita suborno" ( Deut. 10:17 ), e Ele espera que seu povo para 

refletir essa mesma imparcialidade . O grande legislador advertiu: "Não fareis acepção de 

pessoas em juízo;.. Ouvireis o pequeno eo grande Você não deve temer o homem, porque 

o juízo é o caso de Deus que é difícil demais para você, você deve trazer para mim , e eu 

vou ouvi-lo "( Dt 01:17. ); e, 



[Se] não é um homem pobre com você, um de seus irmãos, em qualquer das tuas cidades 

na terra que o Senhor, teu Deus, te dá, você não deve endurecer o seu coração, nem fechar 

a mão a teu irmão pobre; mas você deve abrir livremente a sua mão para ele, e 

generosamente lhe emprestar suficiente para a sua necessidade em qualquer coisa que ele 

não tem. Esteja ciente de que não há nenhum pensamento vil no teu coração, dizendo: "O 

sétimo ano, o ano da remissão, está perto", e seu olho é hostil para seu irmão, e não lhe 

dês nada; então ele pode clamar ao Senhor contra você, e ele vai ser um pecado em 

si. Você deve generosamente dar a ele, e seu coração não deve ser triste quando você dá 

a ele, porque para isso o Senhor teu Deus te abençoará em todo o seu trabalho e em todos 

os seus empreendimentos. Para os pobres nunca deixará de ser na terra; portanto, eu te 

ordeno, dizendo: "Você deve abrir livremente a sua mão para o seu irmão, a seu 

necessitados e pobres em sua terra." ( Deut. 15: 7-11 ; cf. 16:19 ; . Lev 19:15 ) 

Josafá, rei de Judá, lembrou aos juízes que acabara de nomeados: "Agora, pois, seja o 

temor do Senhor esteja com você, seja muito cuidadoso com o que você faz, porque o 

Senhor nosso Deus não terão parte no parcialidade ou injustiça ou a tomada de uma 

suborno "( 2 Crônicas 19: 7. ). A implicação óbvia foi que os juízes devem 

cuidadosamente e reverentemente refletir santidade e imparcialidade do Senhor. 

O escritor de Provérbios diz: "Também estes são provérbios dos sábios. Para mostrar 

parcialidade no julgamento não é bom" ( Prov. 24:23 ), e "Para mostrar parcialidade não 

é bom, porque por um pedaço de pão um homem prevaricará "( 28:21 ). Através de 

Malaquias, o Senhor execrado infiel Israel, dizendo: "Então, eu também vos fiz 

desprezíveis e indignos diante de todo o povo, assim como você não está mantendo os 

meus caminhos, mas estão mostrando parcialidade na instrução" ( Mal. 2: 9 ). 

O Novo Testamento é igualmente clara sobre o pecado de parcialidade. Para o recém-

convertido gentio Cornélio e sua família acreditar, Pedro confessou que ele, finalmente, 

lançar animosidade judaica em relação aos gentios, quando ele entendeu que "em cada 

nação, o homem que teme e faz o que é certo é bem-vinda a Ele" ( Atos 10:35 ) . Paulo 

deixa claro que a imparcialidade de Deus estende-se a seu juízo, bem como: "Haverá 

tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiro do judeu e 

também do grego, mas glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem ., primeiro do 

judeu e também do grego Pois não há parcialidade com Deus "( Rom. 2: 9-11 ). Cada 

pessoa será julgada inteiramente pela condição de sua alma. 

Para uma multidão de incrédulos no templo, Jesus disse: "Não julgueis segundo a 

aparência, mas julgai com julgamento justo" ( João 7:24 ). Paulo enfatiza especificamente 

que Deus é imparcial em relação ao status social, ocupação, ou uma pessoa de ser livre 

ou escravizados. Ele disse aos crentes em Éfeso, 

Escravos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na 

sinceridade de vosso coração, como a Cristo; não por meio de servindo à vista, como para 

agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus com o 

coração. Com boa vai prestar serviço, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que 

tudo o que boa coisa cada um faz, isso ele vai receber de volta do Senhor, quer escravos, 

quer livres. E senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que 

o Senhor tanto deles como vosso está no céu, e não há parcialidade com Ele. ( Efésios 6: 

5-9. ; cf. Col. 3:25 ; 4: 1 ) 

Tal como o seu Senhor, os crentes devem tratar o operário mais baixos salários com o mesmo 

respeito básico como eles fazem um presidente de banco ou a elite social, e tratar aqueles que 

podem trabalhar sob-los com a mesma imparcialidade e dignidade como eles dão o seu patrão. 



Imparcialidade é também expressa na maneira como nos dar uma ajuda aos outros, 

especialmente irmãos na fé. "Nós conhecemos o amor", o apóstolo João diz: 

que Ele [Jesus] deu a sua vida por nós; e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Mas quem 

quer que tiver bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade e lhe fecha o coração 

contra ele, como é que o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos de 

palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Saberemos por isso que somos da 

verdade, e vai garantir o nosso coração diante dEle. ( 1 João 3: 16-19 ) 

Se não tratar os necessitados da maneira que Deus trata-los, então o Seu amor não está em 

nós. Mais tarde, nessa carta, o apóstolo escreve: "Nisto consiste o amor: não em que nós 

tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos 

nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar- . um do outro 

Ninguém jamais viu a Deus a qualquer momento, se nos amarmos uns aos outros, Deus 

permanece em nós, e seu amor em nós é perfeito "( 4: 10-12 ). "Se alguém diz:" Eu amo a 

Deus, e odiar a seu irmão, "João continua a dizer", ele é um mentiroso, pois quem não ama a 

seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não tem visto. E temos este mandamento 

dele, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão "( vv. 20-21 ). 

Os líderes da Igreja e membros parecidos são, portanto, de ser disciplinado de acordo com 

as instruções de Jesus em Mateus 18 . Se um crente é avisado por uma pessoa em 

particular, e em seguida, por dois ou mais, mas se recusa a arrepender-se ", dize-o à 

igreja," Ele comanda ; e "se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como 

gentio e publicano" ( Mateus 18: 15-17. ). 

Disciplina da Igreja deve ser administrado com total imparcialidade. Paulo admoesta os 

cristãos a tomar um cuidado especial antes de acusar um líder de igreja, dizendo: "Não 

aceites acusação contra um ancião, senão com base em duas ou três testemunhas" ( 1 Tim. 

5:19 ). Mas ele então diz que, se um líder é encontrado para ser culpado, e continua em 

pecado, ele deve ser repreendido "na presença de todos, para que o resto também vai ter 

medo de pecar. Conjuro-te na presença de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, para 

manter estes princípios, sem preconceito, sem fazer nada, num espírito de parcialidade 

"( vv. 20-21 ). 

Portanto, se ele diz respeito a salvação, o julgamento, a disciplina dos líderes da igreja ou 

membros da igreja comuns, os padrões de Deus são a mesma coisa. Ele lida inteiramente 

com a alma, a pessoa interior, e com total imparcialidade. Pedro afirma que a 

imparcialidade divina, lembrando os crentes que "está escrito:" Sede santos, porque eu 

sou santo. " E se você abordar como Pai aquele que julga imparcialmente segundo a obra 

de cada um, comportar-vos com temor durante o tempo de sua estadia na terra "( 1 Pedro 

1: 16-17. ). Em outras palavras, se nós esperamos que Deus seja justo e imparcial com a 

gente, nós devemos ser justo e imparcial com os outros, assim como estamos a perdoar 

os outros, se esperamos que Deus nos perdoe ( Matt. 06:14 ). 

Como mencionado inúmeras vezes antes neste comentário, a epístola de Tiago é muito 

prático, que trata muito mais com as questões do dia-a-dia do que com a teologia e 

doutrina, no sentido usual. No presente passagem, ele salienta que a nossa parcialidade 

ou falta dela é outra prova de fé viva. O primeiro teste refere-se a como reagimos a ensaios 

( 1: 3-12 ); o segundo a forma como respondemos a tentação ( 1: 13-18 ); o terceiro a 

forma como reagimos à Palavra de Deus ( 1: 19-27 ); e a quarta a parcialidade ou 

favoritismo ( 2: 1-13 ). Na quarta, ele se concentra principalmente em parcialidade em 

relação ao status social e econômico, sem dúvida, porque aqueles eram problemas 

especiais na igreja primitiva e eram, obviamente, problemas com alguns dos crentes 

judeus "que [foram] Dispersão" ( 1: 1 ). 



Em 2: 1-13 , Tiago apresenta cinco características de uma verdadeira, imparcialidade 

Godlike: O princípio de ( v. 1 ), o exemplo ( vv 2-4. ), a inconsistência ( vv 5-7. ), a 

violação ( vv. 8-11 ), eo apelo ( vv. 12-13 ). 

O Princípio 

Meus irmãos, não segure a sua fé em nosso glorioso Senhor Jesus 
Cristo, com uma atitude de favorecimento pessoal. ( 2: 1 ) 

Tiago prefacia este comando, abordando os leitores como meus irmãos, o que indica que 

ele está falando de amor e como um crente companheiro e irmão em 

Cristo. Principalmente como um prefácio para uma advertência ou aviso, Tiago usa esse 

ou a frase expandido "meus amados irmãos" cerca de quinze vezes na carta (por 

exemplo, 1: 2 , 16 , 19 ; 2: 5 , 14 ; 04:11 ; 5 : 7 ). 

O princípio básico é sucintamente indicado no versículo 1 , indicando que ter genuína fé 

no evangelho de nosso glorioso Senhor Jesus Cristo , mantendo uma atitude de 

favorecimento pessoal é contraditória e incompatível. 

A frase nosso glorioso Senhor Jesus Cristo seja, mais literalmente, "nosso Senhor Jesus 

Cristo da glória", talvez referindo-se a glória Shekinah de Deus (ver Ex 40:34. ; 1 Reis 

08:11 ), a história de que os leitores judeus de Tiago teria sido muito familiar. A idéia é 

que nós não podemos manter a fé de Jesus Cristo, que é a própria presença e glória de 

Deus, e ser parcial. O próprio Jesus foi imparcial ( Matt. 22:16 ), como indicado por seu 

humilde nascimento, família e educação em Nazaré, e sua vontade de ministrar em 

Samaria e da Galiléia, regiões, realizada em desprezo pelos líderes judeus. 

No texto grego, a frase não ... com uma atitude de favoritismo está na posição enfática, 

precedendo segurar a sua fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo e dando assim 

força especial para a admoestação imperativo, que carrega a idéia de continuidade, de não 

fazer uma prática de favorecimento, que não tem lugar na vida de um cristão 

fiel. Alguns versos posteriores ( 2: 9 ), Tiago deixa claro que o favoritismo não é 

simplesmente deselegante e desrespeitoso, mas é um pecado grave. 

Sendo parcial está em total conflito com a nossa salvação e com o que a Escritura ensina 

(cf. Lev 19:15. ; . Prov 24:23 ; 28:21 ). Se somos salvos, somos filhos de Deus; e se 

somos Seus filhos, devemos imitá-lo. Paulo declara categoricamente que "não há 

parcialidade com Deus" (Rom 2:11. ; cf. Lev 19:15. ; Jó 34:19 ; Pv 24:23. ; 28:21 ; Ef. 6: 

9 ; Col. 03:25 ; 1 Pe 1:17. ). 

Há, naturalmente, um respeito especial adequada e honra que deve ser mostrado para os 

idosos e para aqueles que têm autoridade, tanto na igreja como na sociedade em 

geral. Através de Moisés, o Senhor ordenou: "Você deve se levantar antes do grayheaded 

e honrar os idosos, e você deve reverenciar o teu Deus; eu sou o Senhor" ( Lev 

19:32. ). Paulo escreveu aos tessalonicenses para "apreciar" e "estima ... muito bem" seus 

pastores ( 1 Tessalonicenses 5: 12-13. ). "Os anciãos que governam bem devem ser 

considerados dignos de dupla honra", Paulo disse a Timóteo, "especialmente os que 

labutam na pregação e no ensino" ( 1 Tim. 5:17 ). Citando Êxodo 22:28 , Paulo pediu 

desculpas sem saber para chamar o sumo sacerdote uma "parede caiada" ( Atos 23: 3-

5 ). Da mesma forma, 

Cada pessoa é estar em sujeição às autoridades superiores. Pois não há autoridade venha 

de Deus; e os que existem são estabelecidas por Deus. Portanto, aquele que resiste à 



autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos 

condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para o bom comportamento, 

mas para o mal. Você quer ter nenhum medo da autoridade? Faça o que é bom e terás 

louvor do mesmo; pois é ministro de Deus para teu bem. Mas se você fizer o que é mal, 

teme; pois não traz a espada para nada;pois é ministro de Deus, vingador, que traz ira 

sobre aquele que pratica o mal. Por isso, é necessário estar sujeitos, não somente por causa 

da ira, mas também por causa da consciência. ( Rom. 13: 1-5 ) 

Pedro reitera que admoestação, dizendo: "Temei a Deus, honrar o rei" ( 1 Ped. 2:17 ). 

Uma atitude de favorecimento pessoal traduz a palavra grega prosōpolēmpsia , que tem 

o significado literal de levantar o rosto de alguém, com a idéia de julgar pela aparência e, 

nessa base, dando especial favor e respeito. Ele refere-se a julgar puramente em um nível 

superficial, sem consideração de verdadeiro mérito, habilidades, ou o caráter de uma 

pessoa. É ao mesmo tempo interessante e significativo que esta palavra, junto com o 

substantivo relacionados prosōpolēmptēs (veja Atos 10:34 , "parcialidade") eo 

verbo prosōpolēmpteō (ver Tiago 2: 9 , "show parcialidade") são encontrados apenas em 

escritos cristãos. Talvez seja porque o favoritismo era uma parte tão aceita da maioria das 

sociedades antigas que foi assumido e nem sequer identificados, como ainda é em muitas 

culturas hoje. 

Durante Sua encarnação, Jesus era a glória e imagem de Deus, em forma humana ( 2 Cor 

3:18. ; 4: 4 , 6 ; Fp 2: 6. ) e, como Seu Pai, Ele não mostrou favoritismo, uma virtude até 

mesmo a Sua inimigos reconheceu. Ele não fez diferença para Jesus se aquele a quem Ele 

falou ou ministrou era um líder judeu rico ou um mendigo comum, uma mulher virtuosa 

ou uma prostituta, um sumo sacerdote ou um adorador comum, bonito ou feio, educados 

ou ignorantes, religiosa ou irreligiosa, cidadão cumpridor da lei ou criminal. Sua principal 

preocupação era a condição da alma. Um dia, João assegura os fiéis, "seremos 

semelhantes a Ele, porque O veremos como Ele é" ( 1 João 3: 2 ). E enquanto estamos na 

terra, devemos agir da mesma maneira que Ele fez quando estava na terra. 

Imparcialidade de Deus se reflete até mesmo nas genealogias de Seu Filho, Jesus 

Cristo. Em ambos Mateus e Lucas, os descendentes de Jesus são mostradas para incluir 

tais crentes notáveis e piedosos como Abraão, Davi, Salomão e Ezequias ( Mt 1: 1-2. , 5-

7 , 10 ; Lucas 3: 31-32, 34 ). Mas também estão incluídas muitas pessoas de outra forma 

obscuros e comuns, incluindo a Tamar incestuosa, a ex-prostituta Raabe, Rute, dos 

moabitas proscrito ( Matt. 1: 3 , 5 ). Jesus não nasceu na grande cidade santa de 

Jerusalém, mas em Belém, de importância histórica para os judeus como a cidade de Davi, 

mas não em tudo comparável a Jerusalém em glória e de insignificância total a do resto 

do mundo. Jesus cresceu em Galileu cidade de Nazaré, cuja má reputação entre a maioria 

dos judeus se reflete no comentário de Nathanael a Filipe: "Pode vir alguma coisa boa de 

Nazaré?" ( João 1:46 ). Em outra ocasião, algumas pessoas comentaram a respeito de 

Jesus: "Certamente o Cristo não virá da Galiléia, é Ele?" ( João 7:41 ). Outros ainda disse: 

"Pesquisa, e ver que nenhum profeta surge da Galiléia" ( João 7:52 ). Os espectadores no 

dia de Pentecostes "ficaram surpresos e admirados, dizendo:" Por que, não todos esses 

que estão falando galileus? '"( Atos 2: 7 ). 

O proprietário do terreno que contratou trabalhadores na parábola de Jesus enviou-os a 

começar a trabalhar em vários momentos ao longo do dia. No final do dia, os homens 

descobriram que estavam todos sendo pago o mesmo valor. Mas aqueles que tinham 

trabalhado durante todo o dia se queixou de que aqueles que começaram a trabalhar perto 

do final do dia foram pagos o mesmo que eles eram. O proprietário do terreno ", 

respondendo, disse a um deles: 'Amigo, eu estou fazendo nada de errado você; você não 



concorda comigo por um denário Pegue o que é seu e ir, mas eu gostaria de dar a este 

último homem a mesma? para você. Não é legal para eu fazer o que eu quero com o que 

é meu? Ou é o seu olho com inveja porque sou generoso? '", reconhecendo claramente o 

direito do homem a fazer o que ele fez, Jesus acrescentou:" Assim, a última serão os 

primeiros, e os primeiros serão últimos "( Mateus 20: 13-16. ). Aqueles que são salvos 

nos últimos minutos de suas vidas terão as mesmas glórias no céu, como aqueles que 

conheceram e serviu fielmente o Senhor por muitos anos. O tempo de sua salvação, como 

a sua riqueza, a fama, a inteligência, status social, e outras medidas mundanas, não será 

fatores em suas bênçãos celestiais. Esta história maravilhosa mostra imparcialidade de 

Deus em dar tudo a mesma coisa a vida eterna. 

Em outra parábola, quando alguns dos convidados não se preocupou em mostrar-se no 

banquete de casamento dado por seu filho, o rei ordenou que seus servos "'ir, portanto, 

para as principais rodovias, e como muitos como você encontrar lá, convidar para a festa 

de casamento. "Esses escravos saíram para as ruas e reuniram todos que encontraram, 

maus e bons, ea sala do banquete ficou repleta de convidados para o jantar "( Mateus 22: 

9-10. ). Jesus imparcial chama todos os homens a si mesmo; e se tiverem a fé salvadora 

Nele, seu ser rico ou pobre, educado ou ignorante, basicamente moral ou grosseiramente 

imoral, religioso ou não religioso, judeu ou gentio, não faz diferença (cf. Gal. 3:28 ). Foi, 

sem dúvida, pelo menos em parte, por essa razão que "o povo ouvia com prazer" ( Marcos 

12:37 NVI ). Jesus passou a ilustrar que não é a quantidade de dinheiro que uma pessoa 

dá à obra do Senhor, mas a intenção do coração do doador por que Deus julga. Como ele 

e os discípulos se sentou no templo em frente ao tesouro ", uma pobre viúva veio e 

colocou duas pequenas moedas, que equivalem a um centavo. Chamando os seus 

discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos 

os contribuintes para a tesouraria, pois todos eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, 

da sua pobreza, deu tudo o que possuía, tudo o que ela tinha para viver '"( Marcos 12 : 

42-44 ). 

O evangelho é um grande nivelador, disponível com igualdade absoluta de todo aquele 

que crê no Salvador proclama. A promessa de Jesus a todos aqueles que confiam nEle é: 

"Tome meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; 

e achareis descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave eo meu fardo é. luz 

"( Mateus 11: 29-30. ). 

Tragicamente, muitas igrejas de outra forma bíblicos e fiéis hoje não tratar todos os seus 

membros o mesmo. Freqüentemente, aqueles que são de origem étnica, raça ou situação 

financeira diferente não são totalmente bem-vindos à comunhão. Isso não deveria ser. Ele 

não só é uma transgressão da lei divina de Deus, mas é um escárnio de Seu caráter divino. 

O Exemplo 

Porque, se alguém entra em seu conjunto com um anel de ouro e 

vestido com roupas finas, e também vem em um homem pobre com 

roupas sujas, e você prestar atenção especial para a pessoa que 

está vestindo as roupas finas, e dizer: "Você sentar aqui em um 

bom lugar ", e você diz para o pobre homem:" Você fique longe 

de lá, ou sentar-se por escabelo dos meus pés, "você não fez 

distinção entre vós mesmos, e se tornam juízes com maus 
motivos? ( 2: 2-4 ) 



Para melhor apreciar a ênfase de Tiago nesta passagem, é necessário entender que a 

grande maioria dos primeiros convertidos ao cristianismo eram judeus e pobres. Se eles 

já não estivessem, muitos de repente tornou-se pobre quando, por causa de sua fé, eles 

foram condenados ao ostracismo de suas famílias e da sociedade, de modo que um marido 

e pai perdeu o emprego ou uma esposa e mãe foi jogado para fora da casa, sem nada, mas 

o roupas em suas costas. Houve intenso ódio dos irmãos judeus que se converteram ao 

cristianismo. Em sua primeira carta à igreja de Corinto, Paulo perguntou crentes há que 

considerar o fato de que entre eles "não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos 

os poderosos, nem muitos os nobres" ( 1 Cor. 01:26 ). 

Em uma diatribe contra os cristãos escritos em D.C 178, o filósofo romano Celsus atacou 

cristãos, em grande medida, simplesmente porque a maioria deles eram pobres e sem 

instrução. Ele criticou severamente a vulgaridade dos crentes, retratando-os como vulgar, 

"como um enxame de morcegos ou formigueiro fora de seus ninhos, ou rãs que prendem 

um simpósio no meio de um pântano, ou vermes em uma convenção em um canto da 

lama." 

Imediatamente depois de Pentecostes, a ausência de parcialidade era evidente: "Todos os 

que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e eles começaram a vender suas 

propriedades e bens e os repartiam por todos, como que alguém tinha necessidade" ( Atos 

2 : 44-45 ). Estas necessidades surgiu como Jerusalém judeus foram alienados pela fé dos 

novos crentes em Cristo e como peregrinos que vieram para a Páscoa e Pentecostes e 

permaneceram não tinham fontes de renda. Um pouco mais tarde, Lucas relata: "Porque 

não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que eram proprietários de terras ou 

casas vendiam-los e trazer o produto das vendas e os põem aos pés dos apóstolos, e que 

iriam ser distribuído a cada um como qualquer tinha necessidade. Agora José, um levita 

de Cipriano nascimento, que também foi chamado Barnabé pelos apóstolos (que 

traduzido significa Filho da Consolação), e que era dono de um pedaço de terra, vendeu-

a e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos "( Atos 4: 34-37 ). 

Ainda mais tarde, como a perseguição fez com que muitos crentes judeus a perder seus 

empregos e tornar-se condenado ao ostracismo por familiares e amigos, a necessidade de 

alimentos, roupas, abrigo e outras necessidades aumentada para um ponto crítico. Uma 

consequência foi que, "enquanto os discípulos estavam aumentando em número, uma 

denúncia surgiu por parte dos judeus helenistas contra os hebreus nativa, porque as viúvas 

deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos" ( Atos 6: 1 ). Essa 

necessidade prática levou a igreja a escolher homens de Deus para supervisionar a 

distribuição de alimentos. Isso permitiu que os apóstolos a dedicar-se "à oração e ao 

ministério da palavra" ( v. 4 ). 

Havia, é claro, uma série de primeiros cristãos que eram ricos. Um deles foi José de 

Arimatéia, um membro do Sinédrio, a alta Conselho Judaico e um discípulo secreto de 

Jesus, que obteve a aprovação de Pilatos para enterrar Jesus no seu túmulo 

novo. Nicodemos, outro discípulo secreto, e também um membro proeminente e abastada 

do Sinédrio, ajudou José fornecendo mirra e aloés para ungir Jesus para o enterro ( João 

19: 38-40 ). O eunuco etíope que foi convertido sob o ministério de Filipe era um oficial 

de justiça e tesoureiro da rainha da Etiópia e, consequentemente, muito ricos (ver Atos 8: 

26-38 ). O centurião romano Cornélio foi outro Gentil proeminente converter e era 

obviamente um homem de alguns meios (ver Atos 10 ), como era Sérgio Paulo, procônsul 

( 13: 7 , 12 ). Também financeiramente bem-off foram Lydia, uma "vendedora de 

púrpura" ( 16:14 ), muitos dos "gregos tementes a Deus e um número de mulheres 

principais" ( 17: 4 ) (convertido em Tessalônica . v 1 ) , os fabricantes de tendas judeus 



Áquila e Priscila ( 18: 1-3 ), bem como o gentio Tício Justo ( v. 7 ) e Crispo, chefe da 

sinagoga em Corinto ( v 8. ). Escrevendo a Timóteo em Éfeso, Paulo disse: "Instruir 

aqueles que são ricos deste mundo que não sejam altivos, nem para corrigir a sua 

esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente 

todas as coisas para desfrutar" ( 1 Tim. 6:17 ). 

Mas, como já foi referido, a maioria dos primeiros crentes eram pobres, especialmente 

aqueles na Judéia, uma condição que seria feito muito pior por uma fome. Lucas relata 

que "na proporção em que qualquer um dos discípulos tinham meios, cada um deles 

determinado a enviar uma contribuição para o alívio aos irmãos que habitavam na Judéia. 

E isso que eles fizeram, enviando-o a cargo de Barnabé e Saulo [Paulo] para os anciãos 

"( Atos 11: 29-30 ). Até mesmo os crentes pobres deu tão generosamente quanto o que 

podiam para ajudar os seus irmãos e irmãs em Cristo que estavam talvez até pior do que 

eles. Paulo escreve sobre "a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, que, em 

uma grande provação de aflição sua abundância de alegria e de sua pobreza profunda 

transbordou na riqueza da sua generosidade" ( 2 Cor 8: 1-2. ). Durante toda a Escritura, 

os pobres são objetos de preocupação especial de Deus ( Lev 25:25. , 35-37 , 39 ; Sl 41: 

1. ; 68:10 ; 72: 4 , 12 ; Prov. 17: 5 ; 21:13 ; 28:27 ; 29: 7 ; 31: 9 , 20 ; Isa. 3: 14-15 ; 10: 

1-2 ; 25: 4 ; Gl 2:10. ). 

É evidente a partir da presente passagem que pelo menos algumas das igrejas para que 

Tiago escreveu tinha membros ricos, ou pelo menos um visitante rico ocasional. Caso 

contrário, ele teria sido inútil para avisar sobre mostrar favor a um homem [que] vem 

em sua montagem com um anel de ouro e vestido com roupas finas. 

Assembleia traduz sunagoge que tem o significado básico de reunir e é comumente 

traduzida como "sinagoga". Como mencionado na introdução, o fato de que Tiago 

usa sunagoge aqui em vez de ekklesia , que tem o mesmo significado, e é geralmente 

traduzida como "igreja" (como em 5:14 ), dá mais uma prova de que as igrejas para que 

ele escreveu eram compostas principalmente de judeus e que a carta foi escrita em uma 

data no início da vida da igreja do Novo Testamento. Também como ekklesia , o 

termo sunagoge não é um nome próprio, como são os seus homólogos 

Inglês, sinagoga e igreja. No Novo Testamento, os dois termos foram usados de qualquer 

tipo de encontro, ou do local de encontro. Esse é o sentido em que sunagoge é usado aqui 

por Tiago e em que Lucas usa ekklesia em Atos 19:32 , 39 , 41 . 

Chrusodaktulios ( com um anel de ouro ) significa literalmente "dedos de ouro", e pode 

indicar que a pessoa estava usando mais de um anel. Era uma prática comum entre os 

bem-fazer as pessoas daquela época, tanto judeus como gregos, para vestir numerosos 

anéis em seus dedos como marcas de riqueza e status social. O estadista e filósofo romano 

Sêneca escreveu: "Nós adornam nossos dedos com anéis e distribuímos gemas sobre cada 

joint" (citado em William Barclay, As Cartas de Tiago e Pedro [Filadélfia: Westminster, 

1960], 75). Foi, sem dúvida, porque essa prática era comum em algumas igrejas que o 

segundo século Igreja Padre Clemente de Alexandria admoestou os cristãos a não usar 

mais de um anel e que se deve retratar uma pomba, peixes, âncora, ou outro símbolo 

cristão (Barclay, 75 ). 

Belas traduz lampros , que significa "brilhante", ou, literalmente, "brilhante". Ele é usado 

para o "manto lindo" que Herodes e seus soldados ironicamente colocado sobre Jesus 

antes que o enviou a Pilatos ( Lucas 23:11 ) e das "vestes resplandecentes" do anjo que 

apareceu a Cornélio enquanto orava ( Atos 10:30 ). 



A partir do contexto, parece provável que o imaginário do homem na ilustração de Tiago 

é um incrédulo visita. Em qualquer caso, o pecado não estava no homem vestindo 

um anel de ouro e roupas finas ou em seu ser dado um bom lugar para se sentar. Nem 

foi o pecado nopobre homem, também, talvez, um visitante, estar vestido com roupas 

sujas, o que teria parecia e cheirava terrível. Apesar de roupas limpas e um corpo limpo 

são certamente desejável, uma pessoa pobre só podia pagar o mais barato tipo de 

vestuário, provavelmente refugos; e, especialmente, naquele dia, ele teve menos 

oportunidades para se lavar e suas roupas. 

Na maioria das sinagogas daquele dia, havia apenas alguns bancos para sentar, talvez um 

ou dois na frente, os "primeiros assentos nas sinagogas" que os escribas e fariseus 

cobiçado ( Mateus 23: 6. ) -e possivelmente algum outros colocadas ao redor das 

paredes. A maioria das pessoas quer se levantou ou sentada de pernas cruzadas no 

chão. Ocasionalmente, alguém também teria um banquinho. Para pedir uma outra 

pessoa, especialmente um visitante ou convidado, para sentar-se por escabelo dos meus 

pés era, portanto, um show duplo de desrespeito.A pessoa em um banco ou em uma 

cadeira, não só não daria essa sede para o visitante, mas nem sequer permitir que ele se 

sentar em seu banquinho. 

Em ambos os casos, o pecado é a parcialidade, fazendo distinção entre vós 

mesmos, mostrando favor especial para o homem bem vestido e mostrando descortesia, 

se não desprezo, para o pobre homem. Para fazer qualquer um é um pecado grave, e 

aqueles que são culpados por isso tornam-se juízes com maus motivos. Em cada caso, 

o tratamento do visitante foi baseado em superficiais, egoístas e 

mundanos motivos. Entre os cristãos, essa discriminação é muito mais do que pobre 

hospitalidade; é claramente mal. Dos três palavras Tiago usa para o 

mal(ver 01:21 , Kakia , "maldade"; e 03:16 , phaulos , "mal"), o utilizado aqui e 

em 04:16 ( poneros ) é o mais forte, levando a idéia das intenções cruéis que têm um 

efeito destrutivo e prejudicial. 

Em sua carta à igreja de Roma, Paulo diz: "Ora, o Deus que dá perseverança e 

encorajamento vos conceda o mesmo sentimento uns com os outros, segundo Cristo 

Jesus, para que com um acordo que você pode com uma só voz glorificar o . Deus e Pai 

de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, aceitar uns aos outros, como também Cristo nos 

recebeu para glória de Deus "( Rom. 15: 5-7 ). No início desta carta, o apóstolo lembra 

aos crentes que "Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que [ainda] , quando 

éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós "( 5: 8 , grifo do autor). Quanto mais 

obrigado, então, somos nós, como filhos de Deus ainda manchada pelo pecado e 

imperfeita, para amar todos os outros, incrédulos, assim como outros crentes. O único 

"favoritismo" que as honras Senhor é aquele em que, "com a humildade de espírito [nós] 

em conta um outro como mais importante do que [nos]" ( Fp 2: 3 ). Esse tipo de 

parcialidade altruísta favorece as necessidades dos outros acima do nosso próprio país, 

seu bem-estar e bem-estar acima do nosso. 

Deve-se ressaltar que, embora os ricos estão sujeitos a tentações especiais e inclinações 

(ver Tiago 2: 6-7 ), a sua própria riqueza não é pecado, desde que adquiri-lo com justiça 

e usá-lo com sabedoria e generosidade, como mordomos fiéis de o Senhor. Nem, é claro, 

existe nenhum pecado em ser pobre, a menos que uma pessoa se tornou tão tolamente de 

desperdiçar o que ele já teve ou foi castigado por Deus por causa do pecado. Mas tanto a 

ricos e pobres são iguais aos olhos de Deus, e parcialidade não deve ser mostrado para 

qualquer um. 



 

9. O Mal do favoritismo na Igreja - Parte 

2 (Tiago 2: 5-13) 

Ouvi, meus amados irmãos: não escolheu Deus aos pobres deste 

mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele 

prometeu aos que o amam? Mas você tem desonrado o pobre 

homem. Não é o rico que você oprimir e pessoalmente arrastá-lo 

em tribunal? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual você foi 

chamado? Se, no entanto, você está cumprindo a lei real segundo 

a escritura: "Amarás o teu próximo como a si mesmo", você está 

fazendo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, você está 

cometendo pecado e são condenados pela lei como 

transgressores. Pois quem obedece a toda a Lei, mas tropeça em 

um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque o mesmo que 

disse: "Não adulterarás", disse também: "Não cometer um 

assassinato." Agora, se você não comete adultério, mas comete 

assassinato, você se tornou um transgressor da lei. Então, falar e, 

assim, agir como aqueles que estão a ser julgados pela lei da 

liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que 

não usou de misericórdia; misericórdia triunfa sobre o 
julgamento. (2: 5-13) 

Deus é imparcial e assim deve ser o seu povo. Para ajudar os crentes a 

desenvolver imparcialidade, Tiago apresenta cinco características de Godlike 

imparcialidade. O último capítulo apresentou o princípio eo exemplo. Este 

capítulo apresenta a inconsistência, a violação, e ao recurso. 

A Inconsistência 

Ouvi, meus amados irmãos: não escolheu Deus aos pobres deste 

mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele 

prometeu aos que o amam? Mas você tem desonrado o pobre 

homem. Não é o rico que você oprimir e pessoalmente arrastá-lo 

em tribunal? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual você foi 

chamado? (2: 5-7) 

Nesta passagem Tiago é apontar a incoerência entre o caráter de Deus e da 

atitude de um crente que é um desrespeito de pessoas pobres. 

Sua primeira admoestação é para seus leitores, seus amados 

irmãos, simplesmente para ouvir. É uma admoestação quente, que visa o 

coração, bem como a mente, tendo em conta não só do ponto de vista da 

verdade, mas também do ponto de vista de afeto. Como direto, prático e incisivo 

como esta carta é, Tiago não é um provedor de coração duro ou desinteressada 

da verdade de Deus. Ele claramente tem um coração de pastor, uma paixão, não 

só para corrigir, mas também para a construção de seus companheiros crentes. 



Aqui Tiago está dizendo, com efeito, "Pense nisso por um momento. Para ser 

parcial para os ricos e virar as costas para os pobres não pode corresponder ao 

caráter de Deus ou à Sua Palavra e vontade." Em primeiro lugar, a parcialidade 

é incompatível com a de Deus divinamente escolhendo os pobres; e, 

segundo, os ricos, a quem você tendem a favorecer, não só não costumam 

respeitar você, mas estão dispostos a blasfemar sua fé. Quando você vai 

contra os pobres e marginalizados, você vai contra aqueles que o Senhor foi 

especialmente escolhido; e quando você favorece os ricos, que muitas vezes 

estão ao lado com blasfemos. 

A escolha divina dos Pobres 

Ouvi, meus amados irmãos: não escolheu Deus aos pobres deste 

mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele 

prometeu aos que o amam? Mas você tem desonrado o pobre 
homem. (2: 5-6a) 

Tiago não está falando sobre aqueles que são humildes, os "pobres de espírito" 

(Mat. 5: 3), mas os economicamente pobres, aqueles que estão em situação de 

pobreza financeira e, portanto, considerada por que o mundo seja inferior. Ao 

longo da história da redenção, Deus mostrou preocupação especial para chamar 

os economicamente desfavorecidos e oprimidos a Si mesmo. Através de 

Moisés, Ele disse a Israel antigo: 

O Senhor não tomou prazer em vós nem vos escolheu porque você era mais 

numerosos do que qualquer um dos povos, pois você era o menor de todos os 

povos, mas porque o SENHOR vos amava e manteve o juramento que fez aos 

seus antepassados, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da 

servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. (Deut. 7: 7-8) 

Como mencionado no capítulo anterior, há uma série de exceções notáveis, mas 

os eleitos de Deus são tipicamente dominados por os pobres deste 

mundo. Davi declara: "Bem-aventurado é aquele que considera o indefeso; o 

Senhor o livrará no dia da trouble "(Sl 41: 1.), e," Você forneceu em sua 

bondade para com os pobres, ó Deus "(Sl 68:10; cf. 113: 7.). Em outras 

palavras, se você cuidar dos pobres, Deus vai cuidar de você, porque você 

refletir o Seu coração. Salomão advertiu reis para emular a preocupação do 

Senhor para "reivindicar os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e 

esmague o opressor ... [e] entregar ao necessitado quando clama por ajuda, 

também ao atribulado, e aquele que tem não helper "(Sl 72:. 4, 12). Ele também 

adverte que "aquele que escarnece do pobre insulta ao seu Criador" (Prov. 17: 

5), e "o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será 

ouvido" (21:13; cf. 28:27; 31: 9). Se nós desdenhar os pobres e não para ajudar 

a atender as suas necessidades, nós desdenhar o próprio Deus. Se nossas 

orações não estão sendo respondidas, fazemos bem a fazer o inventário de como 

temos tratado os que nos rodeiam que estão em dificuldades financeiras. 



Isaías advertiu governantes: ". O Senhor entra em juízo contra os anciãos e 

príncipes do seu povo: 'É você que devoraram a vinha; o saque do pobre está 

em vossas casas que você quer dizer, esmagando o meu povo e moagem da 

rosto dos pobres? diz o Senhor Deus dos Exércitos "(Isaías 3: 14-15; cf. 10: 1-

3.). O profeta Amós ecoou esse aviso: "Assim diz o Senhor:" Por três 

transgressões de Israel e por quatro, não retirarei o castigo, porque vendem o 

justo por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias Estes que pant após 

o. muito pó da terra sobre a cabeça dos desamparados também pervertem o 

caminho dos humildes "(Amós 2: 6-7; cf. 4: 1; 5: 11-12). 

No sistema sacrificial do Antigo Testamento, Deus fez provisão especial para 

aqueles que eram pobres demais para trazer a oferta prescrita. Se eles não 

podiam pagar um touro, cabra ou ovelha, eles poderiam oferecer uma pomba 

ou pombo (Lev. 1: 5, 10, 14). Além de que, a cada sete anos todas as dívidas 

seriam cancelados, a fim de que uma pessoa não iria permanentemente em 

dívida que nunca poderia ser reembolsado (Deut. 15: 1-2). A cada 50 anos, um 

jubileu foi comemorado, em que os escravos podiam escolher para se libertar 

de seus mestres (25 Lev: 8-13.). Culturas no campo não eram para ser 

completamente colhidas e vinhas não eram para ser completamente escolhido, 

a fim de que os pobres poderiam recolher comida para si mesmos (19: 9-10). Os 

pobres foram para nunca mais ser cobrados juros de um empréstimo (25: 35-

37); se eles tiveram de vender todos os seus bens, um parente foi redimir-lo para 

eles (25:25); e se tivessem de vender-se a um compatriota, eles não estavam a 

ser tratados como escravos (25:39). Deus estabeleceu o Seu povo Israel de uma 

maneira que cuidadosamente protegidas e ajudou os pobres. 

Porque, como crentes, temos vindo a renascer com a própria natureza de Deus, 

devemos refletir Seu grande amor e cuidado para aqueles que precisam. Essa é 

a essência de quem somos. Para ser de outra forma é contrária, não só para a 

nossa própria nova natureza, mas a natureza de Deus e, portanto, incorre em seu 

julgamento. Jesus disse ao jovem rico: "Se queres ser perfeito, vai e vender seus 

bens e dar aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me" (Mt 

19:21).. O principal objetivo desse encontro foi o de testar a vontade do homem 

para seguir Jesus a qualquer custo. Mas a exigência Jesus fez dele também 

reflete a preocupação contínua do Senhor para o bem-estar dos pobres. Assim 

que Zaqueu se converteu, o Espírito Santo convenceu-o da sua necessidade de 

reembolsar aqueles que ele tinha enganado, muitos dos quais podem ter sido 

empobrecida pelo seu poder e ganância (Lucas 19: 8). Jesus disse-lhe então: 

"Hoje veio a salvação a esta casa, pois ele também é filho de Abraão" (v. 

9). Coração novo, redimido de Zaqueu foi evidenciado por sua preocupação 

Godlike para aqueles em necessidade. O espírito oposto caracterizado 

Judas. Seu coração não salvo foi evidenciado por sua objeção a unção pés de 

Maria de Jesus com perfume caro, o que sugere que seja vendido eo dinheiro 

dado aos pobres ", não porque ele estava preocupado com os pobres, mas 



porque era ladrão e, como ele tinha a bolsa, que ele usou para furtar o que foi 

colocado nele "(João 12: 6). 

Paulo informou que, quando ele e Barnabé estavam em Antioquia, os líderes da 

igreja Tiago, Pedro e João "nos pediu para lembrar os pobres-o muito coisa que 

eu também estava ansioso para fazer" (Gl. 2:10). Alguns anos depois, ele 

elogiou as igrejas na Macedônia e na Acaia por sua generosidade em fazer "uma 

contribuição para os pobres dentre os santos em Jerusalém" (Rom. 15:26). 

Em Seu amor misericordioso, Tiago nos diz: Deus escolheu [s] . pobres para 

serem ricos na fé e herdeiros do reino Paulo disse: 

Para considerar o seu chamado, irmãos, para que não houvesse muitos os sábios 

segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres; mas Deus 

escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus 

escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as coisas que são fortes, e 

as coisas vis deste mundo e Deus escolheu desprezado, as coisas que não são, 

de modo que pudesse anular as coisas que são, para que ninguém possa se 

vangloriar diante de Deus. (1 Cor. 1: 26-29) 

Embora a maioria de seu povo nunca será rico em bens materiais, Deus assegura-lhes que 

eles vão ser rico em fé, isto é, eles teriam a abundância necessária de fé para crer no 

evangelho e ser salvo, bem como a perseverar a eterna vida. Todo mundo que pertence a 

Cristo tem sido abençoado "com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em 

Cristo" (Ef. 1: 3) ", pois não há distinção entre judeu e grego, pois o mesmo é o Senhor de 

todos, rico em riquezas para todos os que o invocam "(Rom. 10:12). 

Riquezas espirituais do Senhor superabundava para nós. Mais tarde, em 

Romanos, Paulo exulta: "Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como 

do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis 

os seus caminhos!" (11:33). Ele disse aos crentes de Corinto que, como 

apóstolo, ele era pobre em coisas materiais, mas tivera o privilégio de fazer 

"muitos ricos" nas coisas espirituais, e que, "não ter nada", ele mesmo possuía 

todas as coisas (2 Cor. 6 : 10). 

Em segundo lugar, Deus escolheu [s] aos pobres deste mundo para ser ... 

herdeiros do reino que Ele prometeu. Unido representa toda a esfera da 

salvação, tudo o que ele inclui e implica. Aqui Tiago descreve o reino em seu 

sentido atual da esfera da salvação, aqueles sobre os quais Cristo governa, bem 

como a sua futura glória milenar e eterno. É uma verdade bíblica básica que 

chamar alguém para o reino está chamando-os para a salvação, e vice-

versa. Quando o jovem rico perguntou a Jesus: "Mestre, que coisa boa que eu 

farei para que eu possa alcançar a vida eterna?" Ele respondeu: "Por que você 

está perguntando-me sobre o que é bom Só existe Um que é bom, mas se você 

quiser entrar na vida, observa os mandamentos?" (Mateus 19: 16-17.). Jesus, 

então, explicou aos seus discípulos: 



Em verdade vos digo que, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Mais 

uma vez eu digo a você, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma 

agulha do que um rico entrar no reino de Deus ... Em verdade vos digo que, que 

você que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se sentar 

no seu trono glorioso, você também deve se sentar em doze tronos para julgar 

as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou 

irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá 

muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão 

últimos; eo último, em primeiro lugar. (Mateus 19: 23-24., 28-30, grifo do 

autor) 

Como indicado pelas palavras em itálico, Jesus mostra a unidade do reino dos 

céus, o reino de Deus ea vida eterna. Refletindo a mesma realidade básica, cada 

um deles se referem àqueles que O amam, para aqueles que colocaram sua fé 

nEle, que estão assim salvou e que hão de herdar a plenitude do céu eterno de 

Deus. 

Não haverá nenhum pobre no céu, em qualquer sentido, não há cidadãos de 

segunda classe. Todo mundo vai ser rico em coisas que importam 

eternamente. Cada crente receberá o mesmo a vida eterna, a mesma cidadania 

celestial no reino de Deus, e ao mesmo perfeita justiça de Cristo imputada a eles 

pelo Pai. Cada um de Seus filhos vão morar em sua casa e relaxar tanto em Sua 

presença e do amor (João 14: 1-3). 

Mas, Tiago continua a dizer, alguns de vocês, totalmente ao contrário de 

Deus, ter desonrado o pobre homem, desprezando e rejeitando aqueles que o 

Senhor foi especialmente escolhido. "Como", pergunta ele, com efeito, "pode 

você diz ser filho de Deus e ainda assim pensar e agir de forma tão diferente 

dele?" 

O Blasphemy dos Ricos 

Não é o rico que você oprimir e pessoalmente arrastá-lo em 

tribunal? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual você foi 
chamado? (2: 6b-7) 

"Você não percebe", ele continua a perguntar: "que é o rico que você oprimir 

e pessoalmente arrastá-lo em tribunal? " Oprimem é a partir do termo 

grego katadunasteuō , o que significa tiranizar, de exercer o poder excessivo 

sobre os outros. Não são os ricos os que se aproveitam de você financeiramente 

e arrastá-lo em público tribunal para processá-lo e tirar tudo que você 

tem? Eles não são os únicos que você depreciar e depreciar seu valor humano? 

Pior ainda, não são eles os que blasfemam o bom nome pelo qual fostes 

chamados, depreciando sua fé religiosa? O nome justo, é claro, refere-se ao 

nome de Jesus, que foi difamado e blasfemado pelos inimigos da igreja . "Você 



não percebe que os ricos profana o nome do seu Senhor, promover a hostilidade 

civil e religiosa, e causar-lhe sofrimento inacreditável e miséria?" 

Porque os saduceus eram ricos, aristocrático, e muito secularizada, e porque 

eles ativamente perseguiu a igreja primitiva, Tiago pode ter sido fazer 

referência específica a eles. Embora eles alegaram a cumprir rigorosamente a 

Lei mosaica, eles não acreditam em anjos ou outros seres espirituais, ou na 

ressurreição, a imortalidade da alma, ou, portanto, céu, inferno, ou julgamento 

futuro. E, como os fariseus, saduceus Jesus ferozmente contra quando ele estava 

vivo, caluniado Seu nome (ver Mateus 16: 1-12; 22:. 23-32), e fortemente 

caluniado e perseguido a igreja primitiva (Atos 4: 1 -3; 5: 17-18). 

Por que você foi chamado enfatiza o relacionamento pessoal do crente e da 

identidade com Jesus Cristo. Toda a referência a ser "chamado" nas epístolas 

do Novo Testamento refere-se eficaz, chamada salvadora de Deus, por que Ele 

salva os pecadores (cf. Rom. 8: 28-30). O próprio nome cristão significa 

"aqueles de Cristo", aqueles que pertencem e identificar-se com Cristo e tenho 

o grande privilégio de expressar seu amor e imparcialidade. 

A Violação 

Se, no entanto, você está cumprindo a lei real segundo a escritura: 

"Amarás o teu próximo como a si mesmo", você está fazendo 

bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, você está cometendo 

pecado e são condenados pela lei como transgressores. Pois quem 

obedece a toda a Lei, mas tropeça em um só ponto, tornou-se 

culpado de todos. Porque o mesmo que disse: "Não adulterarás", 

disse também: "Não cometer um assassinato." Agora, se você não 

comete adultério, mas comete assassinato, você se tornou um 
transgressor da lei. (2: 8-11) 

Não só é a parcialidade ou favoritismo, ao contrário do caráter de Deus, 

incompatível com a fé cristã e com a de Deus escolhendo os pobres (e, por outro 

lado, de acordo com a perseguir os ricos dos pobres e dos justos), também é 

contrário ao de Deus lei real. Em si, é o pecado, a transgressão da divina lei. 

O versículo 8 é de longo alcance e vai bem além da questão do favoritismo. No 

grego, a cláusula introduzida pelo Se é de primeira classe condicional, o que 

significa que se pode ser traduzido como "Uma vez que," ou "porque". Essa 

cláusula representa uma realidade que é assumido e auto-evidente. Por isso, o 

significado é: Se, no entanto, você está cumprindo a lei real segundo a 

escritura -e você é, então, como a lei exige, "Amarás o teu próximo como a 

ti mesmo." 

Real carrega as idéias do supremo e soberano, indicando a autoridade absoluta 

e vinculativa do Direito. Quando um rei soberano dá um edital, é 



incontestavelmente obrigatórias para todos os seus súditos. Não há tribunal de 

recurso ou arbitragem. De acordo com a Escritura indica que, soberana de 

Deus lei real e Seus mandamentos bíblicos são sinônimos. O que Tiago chama 

a lei real é, em essência, a soma ea essência da Palavra de Deus completa, 

resumidos em Mateus 22: 37-40 Deus como perfeitamente amoroso e amor ao 

próximo. Paulo diz: "O amor é o cumprimento da lei" (Rm 13:10;.. Cf. vv 8-

9). Quando se ama a Deus com devoção perfeito, ele não quebra qualquer um 

dos seus mandamentos. Quando se ama o próximo perfeitamente, ele nunca 

viola outra pessoa. Assim, o amor perfeito mantém todos os comandos, 

cumprindo, assim, toda a lei. 

"Um novo mandamento vos dou", disse Jesus, "que vos ameis uns aos outros, 

como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros" (João 13:34). Na 

mesma linha, Paulo explica que "aquele que ama seu próximo tem cumprido a 

lei. Por isso, 'Não cometerás adultério, não haveis de assassinato, você deve não 

roubar, não cobiçarás", e se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta 

palavra: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." O amor não faz mal ao 

próximo, por isso o amor é o cumprimento da lei "(Rm 13: 8-10.). João 

admoesta: "Amados, amemo-nos uns aos outros", lembrando-nos que "o amor 

é de Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus" (1 João 

4: 7). 

O especial lei real Tiago centra-se em é "Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo", que é encontrada em Levítico 19:18 e é o que o próprio Jesus declarou 

ser o segundo maior mandamento, ao lado de "Amarás o Senhor teu Deus com 

todo o teu coração, e de toda a tua alma e com toda tua mente "(Mat. 22: 37-

39.; Dt 6: 5; Lev 19:18.). Jesus também deixa claro que o nosso vizinho é. Ele 

é alguém cuja necessidade podemos atender, assim como o bom samaritano 

abnegAdãoente e generosamente ao encontro das necessidades do homem que 

ele veio em cima de inesperAdãoente na estrada para Jericó, que tinha sido 

roubado e espancado (Lucas 10: 30-37). O samaritano ministrou a ele 

pessoalmente e ainda prevista a sua mais cuidados por outras pessoas até que 

ele estava totalmente bem. 

O objetivo por trás dessa lei é óbvio. Porque amamos a nós mesmos, nós não 

queremos ser morto, enganado, roubado de, ou abusado. E se amar os outros 

com o mesmo grau de amor e preocupação, nós nunca vamos fazer essas coisas 

para eles, cumprindo-se assim de Deus lei real. O mais importante, para amar 

os outros dessa forma reflete própria natureza de nosso Pai celestial e 

caráter. "Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus", 

diz João; "E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Aquele 

que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor." (1 João 4: 7-8.; Cf. v 

11). 



Ao contrário do que muitos professores afirmam hoje, a Bíblia não ensina que 

devemos aprender a amar a nós mesmos antes de podermos amar corretamente 

outros. Muito pelo contrário, ele simplesmente reconhece que é da natureza 

humana básica para amar a nós mesmos, pois "ninguém jamais odiou a própria 

carne, antes a alimenta e cuida dela" (Ef. 5:29). Porque amamos a nós mesmos, 

naturalmente, muito-cuja boca temos o cuidado de alimentar, cujo corpo 

tomamos o cuidado de vestir, cujo olha estamos preocupados, cujo trabalho e 

carreira ocupar nossas mentes, cuja vida estamos determinados a fazer 

confortável e happy- que é a mesma preocupação que devemos ter para os 

outros. E quando nós determinamos a ocupar-nos com tal amor pelos outros, 

cumprindo, assim, o direito soberano de Deus, não teremos problema com 

parcialidade (cf. Fl 2, 3-4.). 

Amoroso, imparcialidade piedoso não se relaciona com o altamente 

popularizada auto-estima e narcisista auto-admiração que são muito promoveu 

hoje, supostamente em nome do cristianismo bíblico. O cristão que sabe, 

entende e aceita plenamente a Escritura dá conta de que, em si mesmo, ele é um 

pecador vil e miserável que só merece condenação e inferno, e que é somente 

pela graça incomensurável de Deus que ele é salvo, garantiu, abençoado, e 

destinado a uma eternidade no céu com o Senhor. O amor que Moisés, Jesus, e 

Tiago falar sobre pertence ao amor dado por Deus e abençoada por Deus que 

está preocupado com a satisfação das necessidades genuínas humanos de 

outros, suas necessidades físicas; a sua protecção; o seu crescimento na graça, 

santidade e semelhança de Cristo-nos mesmos modos práticos e benéficos em 

que nós naturalmente e legitimamente procuram satisfazer nossas próprias 

necessidades. 

Você está indo bem poderia, talvez, ser mais bem traduzida, "Você está 

fazendo excelente." Para amar os outros como amamos a nós mesmos é fazer 

mais do que apenas amam de forma satisfatória. É amar como nosso Pai 

celestial ama e como Ele quer que Seus filhos a amar. O escritor de Hebreus 

nos diz que, se demonstrar "hospitalidade, ... alguns hospedaram anjos sem o 

saber" (Heb. 13: 2). Mas se são anjos ou não, quando nós imparcial ajudar 

outros crentes, o Senhor nos dirá, "na medida em que o fizestes a um destes 

meus irmãos, mesmo o menor deles, você fez isso para mim" (Mat. 25:40). E 

se um dia o Senhor nos diz: "Bem feito" (Mat. 25:21, 23), não será para os 

nossos talentos, nossa doação generosa, a nossa capacidade de liderança, ou 

qualquer outra coisa, mas para o nosso amor Dele e de outros, especialmente 

outros crentes, demonstrando a nossa fidelidade e obediência à Sua Palavra. 

Tal como o anterior, versículo 9 de Tiago 2 começa com uma primeira classe 

cláusula condicional grego, Mas se fazeis acepção de pessoas, que tem o 

significado: "Se você mostrar parcialidade, e você, você está cometendo 

pecado e são condenados pelo lei como transgressores. " Como mencionado 

anteriormente, alguns crentes nas igrejas para que Tiago escreveu, obviamente, 



eram culpados de tal parcialidade. Mas, como será demonstrado a seguir, o 

impulso principal aqui é contra os incrédulos na igreja, pseudo-cristãos que 

estavam disfarçados de crentes. 

Mostrar parcialidade é uma forma verbal (usado somente aqui no Novo 

Testamento) do substantivo prestados "favorecimento pessoal" no versículo 1. 

O formulário indica que Tiago não está falando de favoritismo ocasional, mas 

de habitual, flagrante parcialidade. Aqueles engajar-se em 

dizer cometendo grave pecado e foram assim condenados pela lei como 

transgressores (cf. Dt 1,17;. 16:19). Suas vidas foram caracterizados por 

quebrar a lei de Deus, testemunhando a sua incredulidade. E, assim como amar 

o próximo como a si mesmo cumpre "lei real segundo a escritura" de Deus e dá 

certeza evidência de ser filho de Deus, o mesmo acontece 

habitual parcialidade transgredir que divinamente revelado lei e dar certo 

prova em contrário. 

Parcialidade não é meramente uma questão de desconsideração ou descortesia, 

mas é um grave pecado. Neste versículo Tiago fala dele em duas formas, ou 

aspectos. Hamartia , traduzido simplesmente pecado, refere-se a errar o alvo 

da norma de justiça de Deus, ao passo queparabatēs ( transgressores ) refere-

se a alguém que deliberAdãoente vai além dos limites prescritos por Deus. Em 

um caso, uma pessoa vem curta; na outra, ele vai longe demais. Ambos são 

pecaminosos, assim como adicionando ou subtraindo Palavra revelada de Deus 

são ambos pecaminosa (Rev. 22:19). 

Mais do que isso, qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só 

ponto, tornou-se culpado de todos. Para se tornar um criminoso e um pecador, 

só é necessário para desobedecer a um único mandamento, pois somos 

obrigados a manter Deus lei inteira, não apenas parte dela. Se não 

conseguirmos, como todos nós fazemos-estamos, portanto, culpado 

de quebrar todos do mesmo. Para quebrar qualquer um dos seus mandamentos 

é desafiar a Sua vontade e Sua autoridade, que é a base de todo o pecado. De 

Deus lei é unificado; tudo se encaixa e é inseparável. É como bater uma janela 

com um martelo. Você pode batê-lo apenas uma vez, e que, em vez de ânimo 

leve, mas toda a janela é quebrada. Da mesma forma, alguns pecados são 

relativamente leves e alguns são extremamente vil. Mas quebrar mesmo "um 

dos menos um destes mandamentos" (Mat. 5:19) quebra a unidade da santa lei 

de Deus e transforma a pessoa culpada em um transgressor. 

Paulo escreveu sobre esta mesma verdade em Gálatas 3: 10-13: 

Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição; porque está 

escrito: "Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no 

livro da lei, para realizá-las." Agora que ninguém é justificado pela Lei perante 

Deus é evidente; para: "O justo viverá pela fé". No entanto, a lei não é da 



fé; pelo contrário, "Aquele que pratica eles viverá por ela." Cristo nos resgatou 

da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós; porque está escrito: "Maldito 

todo aquele que for pendurado no madeiro". 

Como ilustração, Tiago cita Êxodo 20: 13-14 e Deuteronômio 5: 17-18: Porque 

o mesmo que disse: "Não adulterarás", também disse: "Não cometerás 

homicídio." Agora, se você não comete adultério, mas comete assassinato, 
você se tornou um transgressor da lei.Tiago escolheu dois dos mais graves 

pecados sociais, em ambos os casos a quebra do que exigia a pena de 

morte. Talvez ele escolheu aqueles a fim de ilustrar a pecaminosidade extrema 

de parcialidade. Mas ele poderia ter usado qualquer das leis de Deus para fazer 

o mesmo ponto.Leva apenas a quebra de um 

mandamento, qualquer mandamento, para se tornar um transgressor da 

lei. "Porque em verdade vos digo que," disse Jesus, 

até que o céu ea terra passem, nem um jota ou um til jamais passará da Lei, até 

que tudo seja cumprido. Todo aquele que anula um dos menos um destes 

mandamentos, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado o menor 

no reino dos céus; mas todo aquele que praticar e ensinar, esse será considerado 

grande no reino dos céus. (Mat. 5: 18-19; cf. 23:23; Gal. 5: 3) 

Os judeus tendiam a considerar a lei como uma série de comandos 

destacados. Para manter um desses comandos era obter crédito. Para quebrar 

um era de incorrer em dívidas. Portanto, um homem poderia acrescentar-se as 

que ele mantidos e subtrair as que ele quebrou e, por assim dizer, sair com um 

crédito moral ou saldo devedor. 

Essa filosofia, é claro, é comum a todos os sistemas de religião retidão de 

obras. A idéia é que a aceitação ou rejeição por Deus depende essencialmente 

da integridade moral da própria pessoa. Se ele faz mais bem do que mal, ele é 

aceito por Deus. Se a balança pende para o outro lado, ele é rejeitado. 

Essa noção é totalmente anti-bíblica acreditava firmemente por muitas, muitas 

pessoas, incluindo muitos que professam o nome de Cristo. O padrão de Deus, 

no entanto, é a perfeição. Jesus declarou: "Portanto, você deve ser perfeitos 

como o vosso Pai celeste é perfeito" (Mat. 5:48).Deus vai aceitar nada 

menos. Mas, como nenhum ser humano pecador pode eventualmente atingir a 

perfeição, Deus providenciou para que possa ser imputado por meio da 

expiação vicária de Seu Filho sem pecado. 

Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor 

Jesus Cristo ... Por enquanto ainda éramos fracos, no momento certo, Cristo 

morreu pelos ímpios ... Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em 

que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós ... Se quando 

éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito 



mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não só isso, mas 

também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio 

de quem recebemos, agora, a reconciliação. (Rom. 5: 1, 6, 8, 10-11) 

Muitos líderes judeus na época do Novo Testamento tinha tentado usar a 

verdade da graça de Deus para viciar Sua lei. Reconhecendo que nenhuma 

pessoa poderia manter todos os mandamentos para uma vida inteira, eles 

justificaram que a graça de Deus, pois, o levou a ignorar mais 

desobediência. Alguns rabinos até ensinou que a obediência a apenas um 

mandamento essencial foi suficiente para satisfazer a Deus. Tais deformado, 

raciocínio ímpios remove a pecaminosidade do pecado e corrompe não só a lei 

de Deus, mas também a Sua graça. Foi a sua auto-justiça que os impedia de ver 

a sua necessidade de um Salvador, que é por isso que esses líderes judeus tão 

veementemente contra Jesus Cristo e do evangelho de sua expiação por que Ele 

tanto proclamada e realizada. 

Ambos os testamentos, no entanto, afirmar claramente que não há graça na lei 

de Deus. Sem exceção, quebra de Sua lei exige julgamento e punição 

adequada. Não existe tal coisa como uma pequena, inconsequente, ou punida 

pecado. 

O Recurso 

Então, falar e, assim, agir como aqueles que estão a ser julgados 

pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para 

aquele que não usou de misericórdia; misericórdia triunfa sobre 
o julgamento. (2: 12-13) 

Porque parcialidade é um pecado tão grave, Tiago fecha esta seção com um 

apelo para que os crentes a considerar plenamente o perigo do julgamento 

divino. E a implicação óbvia é para que, em seguida, abandonar o pecado de 

parcialidade, pedindo perdão e purificação do Senhor. 

A admoestação para falar e, assim, agir como aqueles que estão a ser 

julgados pela lei da liberdade é o mesmo que dizer, "viver e agir como um 

verdadeiro crente que foi salvo pela graça de Deus e quem vai ser julgado com 

base de Cristo imputada justiça. Essa justiça liberta o crente da lei de escravidão 

e julga-lo sob o redentor lei da liberdade, a Palavra de Deus do evangelho, o 

Novo Testamento em Jesus Cristo, que liberta o pecador arrependido da 

escravidão do pecado (cf. João 8 : 31-32). 

Deus "retribuirá a cada um segundo as suas obras", Paulo declara: 

aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e 

imortalidade, a vida eterna; mas para os que são egoístas, que não obedecer à 

verdade e obedientes à iniqüidade, ira e indignação. Haverá tribulação e 



angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiro do judeu e 

também do grego, mas glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem, primeiro 

do judeu e também do grego. Pois não há parcialidade com Deus. (Rom. 2: 6-

11) 

Um dos principais temas de Tiago é que a verdadeira fé de uma pessoa irá se 

manifestar em e através de suas obras, "pois assim como o corpo sem o espírito 

está morto, assim também a fé sem obras é morta" (2:26). Se Deus olha para a 

nossa vida e vê que temos provações e tentações tratadas de uma forma piedosa, 

que recebemos e obedeceu a Sua Palavra, e que não temos vivido uma vida de 

favoritismo, que será a prova da nossa salvação. Paulo afirma inequivocamente 

que "somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus 

de antemão preparou para que andássemos nelas" (Ef. 2:10). Boas obras não 

pode produzir redenção; Mas a redenção genuína produz uma vida obediente e 

santo, que será caracterizada pelas boas obras. A fé viva pode ser demonstrada 

por uma vida santa. 

O evangelho é a lei da liberdade , porque ele libera aqueles que depositam sua 

fé em Jesus Cristo da escravidão, julgamento e castigo do pecado e leva-los em 

última análise, à liberdade e da glória eterna. Ele nos liberta pecadores da 

mentira e do engano e das maldições da morte e do inferno. Ainda mais 

maravilhosamente, que nos liberta para obedecer e servir a Deus, para viver 

fielmente, e justa, de acordo com a Sua Palavra e pelo poder do Seu Espírito 

que habita. E isso liberta-nos a seguir nosso Senhor voluntariamente por amor 

ao invés de relutantemente por medo. Em todos os sentidos, é a "lei real" de 

Deus (v. 8), o divino e maravilhoso lei da liberdade. 

Como mais uma palavra de advertência, Tiago diz que julgamento será 

implacável para aquele que não usou de misericórdia. Neste contexto, 

o único que não usou de misericórdia , obviamente, refere-se aos 

incrédulos. Suas vidas são caracterizadas por parcialidade, dureza, egoísmo e 

falta de preocupação com os outros, em suma, falta de amor. Eles estão longe 

de amar os outros como eles se amam, refletindo nada do amor de Deus e de 

cuidados para os necessitados. Eles não serão abençoados ou receber 

misericórdia, para que eles não tenham sido misericordioso (Mat. 5: 7). 

Quando um homem vive sem misericórdia para com os outros no mundo de 

Deus, ele simplesmente mostra fora o fato de que ele próprio nunca tenha 

respondido corretamente à mercê incomensurável de Deus. A misericórdia um 

homem mostrou outros como fruto de uma vida tocada por misericórdia 

salvífica de Deus triunfará sobre o julgamento. Seus próprios pecados, dignos 

de julgamento, são removidos por obra de Deus em sua vida, dissolvendo todas 

as acusações estrita justiça pode trazer contra ele. Assim, sua exibição de 

misericórdia não é uma questão de amontoando mérito pessoal para merecer a 



salvação por suas próprias boas obras. A misericórdia que ele mostra é por si 

só uma obra de Deus para que ele possa tomar nenhum crédito. 

Tiago nos leva ao clímax de seu grande argumento. Parcialidade é incompatível 

com a fé cristã, porque a fé cristã é consistente com a natureza de Deus e Deus 

é totalmente imparcial. Parcialidade é inconsistente com o propósito eo plano 

de Deus em escolher os pobres deste mundo para ser espiritualmente 

rico. Parcialidade é inconsistente com a amar o próximo como a si 

mesmo. Mesmo se fosse o único pecado que uma pessoa que nunca cometeu, 

parcialidade, como todos os outros pecados, abala toda a lei de Deus e torna 

uma pessoa um transgressor, condenado ao inferno para sempre. Se você vir 

diante do tribunal de Deus e Ele vê que você tem vivido uma vida que é 

misericordioso para com os outros, Ele vai mostrar misericórdia para com você, 

porque a sua misericórdia vai testemunhar a sua fé salvadora. Será verdade no 

seu caso que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ao contrário, uma pessoa 

que tenha vivido uma vida desprovida de misericórdia para com os outros vão 

mostrar-se ser sem fé salvadora. 

10.  A fé morta ( Tiago 2: 14-20 ) 

Qual é a utilidade disso, meus irmãos, se alguém disser que tem 

fé, mas ele não tem obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se 

um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisa de alimento de 

cada dia, e um de vós lhes disser: "Ide em paz, ser aquecido e ser 

preenchido", e ainda assim você não lhes der o necessário para o 

seu corpo, o que uso é isso? Assim também a fé, se não tiver obras, 

é morta em por si só. Mas alguém pode muito bem dizer: "Você 

tem fé, e eu tenho as obras; mostra-me a tua fé sem as obras, e eu 

te mostrarei a minha fé pelas minhas obras." Você crê que Deus é 

um só. Fazes bem; os demônios o crêem, e estremecem. Mas você 

está disposto a reconhecer, você companheiro insensato, que a fé 
sem obras é inútil? ( 2: 14-20 ) 

Uma verdade que Tiago enfatiza neste texto e que a Palavra de Deus ensina todo é que o 

que fazemos revela quem somos. Essa verdade, é claro, está no nível mais profundo e 

mais importante possível. Tiago não está falando simplesmente de crenças e intenções 

em geral, mas da crença fundamental da fé salvadora. A autenticidade de uma profissão 

de Jesus Cristo como Salvador e Senhor é evidenciado por mais que uma pessoa faz do 

que pelo que ele alega. Uma pessoa que professa a Cristo, mas que não vive um Cristo 

que honra, a vida de Cristo obedecendo é uma fraude. No capítulo 2 , Tiago descreve duas 

vezes essa fé como sendo mortos ( 02:17 , 26 ). Uma pessoa com fé morta não e não pode 

produzir obras que são verdadeiramente bons e justos, e na ausência de tais obras é 

evidência da ausência de fé salvadora. 

O Novo Testamento está repleto de exemplos desse tipo de fé morta. Quando João Batista 

"viu muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes:" Raça de 

víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura Portanto dar frutos dignos de 

arrependimento;? E não supõem que você pode dizer a si mesmos: "Temos por pai a 

Abraão", porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão 



"( Mt 3: 7-9. ). "Você não pode contar com o seu património para a salvação, não importa 

quão grande seja," ele estava dizendo. "Se você realmente confia em Deus e pertencem a 

Ele, você vai dar provas disso, arrependendo-se de seus pecados e viver 

dignamente." Seus chamando-os de víboras deixou claro que suas vidas eram nada, mas 

justo e que a sua fé professada era, portanto, mortos. 

No Sermão do Monte, Jesus disse: "Brilhe a vossa luz diante dos homens de modo que, 

vendo as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus" ( Mat. 05:16 ). A 

luz interior que o Senhor dá Seu povo sempre brilhará para o exterior, na forma de boas 

ações. Mais tarde, na mensagem, Jesus expandiu em que a verdade, explicando que "nem 

toda a gente que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz 

a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar" ( 07:21 ). 

Jesus começou a encontrar crentes superficiais no início de seu ministério. "Quando Ele 

estava em Jerusalém na Páscoa, durante a festa, muitos creram no seu nome, observando 

os sinais que ele estava fazendo. Mas Jesus, de sua parte, não estava confiando-se a eles, 

pois Ele sabia que todos os homens, e porque Ele não precisa de ninguém para 

testemunhar a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem "( João 2: 

23-25 ). Ele não confiava a eles, porque eles não pertencem a Ele. Sua crença ascendeu a 

do reconhecimento de certas verdades sobre Jesus, mas eles não confiam nEle como 

Salvador ou render-se a Ele como Senhor. 

Nicodemos, um líder fariseu ", veio ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que 

Você veio de Deus como um professor;. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu 

fazes, se Deus não estiver com ele" O que Nicodemos disse foi completamente verdade, 

mas "Jesus respondeu, e disse-lhe: 'Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém não 

nascer de novo não pode ver o reino de Deus" ( João 3: 2-3 ). Nicodemos acreditava Jesus 

foi um profeta de Deus, que Ele falou a verdade, e que Ele realizou milagres pelo poder 

divino; e talvez ele mesmo acreditava que Ele era o Messias. Mas, novamente, o Senhor 

deixou claro que, não importa quão sincero que seja, mero reconhecimento de verdades 

sobre Ele não constitui renascimento espiritual. 

Depois de Jesus claramente declarou: "A menos que você acredita que eu sou, morrereis 

nos vossos pecados" ... muitos passaram a acreditar n'Ele "( João 8:24 , 30 ). Ainda mais 

uma vez, no entanto, a crença professada foi não salvar, e Ele disse: "os judeus que haviam 

crido nele:" Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus 

discípulos; e conhecereis a verdade, ea verdade vos libertará "( vv. 31-32 ). Um 

verdadeiro discípulo de Cristo irá obedecer à Sua Palavra. A vida continuamente 

desobedientes é a prova de falsa discipulado e fé morta (cf. João 14:21 , 23 ; 15:16 ). 

Jesus enfatizou repetidamente a verdade do evangelho de base que a mera aceitação 

intelectual da verdade divina não traz salvação. "Pode alguém colher uvas dos espinheiros 

nem figos dos abrolhos, são eles?" Ele perguntou retoricamente. "Assim, toda árvore boa 

produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar 

frutos ruins, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é 

cortada e lançada ao fogo . Então, você vai conhecê-los pelos seus frutos "( Mateus 7: 16-

20. ). Usando uma figura semelhante, Ele disse: 

Eu sou a videira, vós sois os ramos; Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá 

muito fruto, pois sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, é 

lançado fora, como um ramo e seca; e os colhem, e lançá-los no fogo, e ardem ... Por isso 

é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. ( João 15: 5-

6 , 8 ) 



Ele concluiu a parábola dos solos, dizendo: "A uma, que foi semeado em boa terra, este é 

aquele que ouve a palavra ea entende; dá fruto e produz, um a cem, outro sessenta, e cerca de 

trinta "( Mat. 13:23 ). 

Através do escritor aos Hebreus, Deus ordena: "Segui a paz com todos os homens, ea 

santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor" ( Hb. 0:14 ). A profissão de fé que não 

produz santificação é a fé morta. Os verdadeiros crentes não só são eles próprios feitura 

de Deus, diz Paulo, mas são, na verdade, "criados em Cristo Jesus para boas obras, as 

quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas "( Ef. 2:10 , ênfase 

adicionada). 

João escreveu sobre esta mesma verdade: 

Filhinhos, certifique-se de que ninguém vos engane; aquele que pratica a justiça é justo, 

assim como ele é justo; aquele que pratica o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde 

o princípio. O Filho de Deus se manifestou: para este fim, para destruir as obras do 

diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente 

permanece nele; e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Por isso os filhos de 

Deus e os filhos do diabo são óbvias: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem 

aquele que não ama a seu irmão. ( 1 João 3: 7-10 ) 

Como em muitos outros momentos de sua história, a Igreja hoje precisa 

desesperAdãoente de reconhecer e lidar com a idéia amaldiçoa as suas almas que mero 

reconhecimento dos fatos do evangelho como sendo verdadeiro é suficiente para a 

salvação. Temos de forma clara e vigorosa contrariar o engano e ilusão de que conhecer 

e aceitar a verdade sobre Jesus Cristo é o equivalente a ter fé salvadora nEle. Em alguns 

círculos da Igreja, parece até que considerar que apenas não negar a Deus é o mesmo que 

confiar Nele. 

Tiago não vai permitir tal falsidade para passar em branco. Como inúmeras vezes 

observado nos capítulos anteriores deste comentário, a epístola de Tiago apresenta uma 

série de testes com os quais os cristãos professos pode avaliar a autenticidade de sua 

fé. Todos os testes são baseados na verdade fundamental que as pessoas que não fazem 

nenhum compromisso irrevogável de renunciar ao pecado e obedecer e servir ao Senhor 

Jesus Cristo não têm qualquer direito sobre ele e deve ser confrontado com a realidade de 

sua perdição. Como vivemos prova que somos, ou não-in são olhos de Deus. Como Tiago 

declarou no capítulo anterior, os crentes genuínos são "cumpridores da palavra e não 

somente ouvintes, que se iludem" ( 01:22 ). 

Ele não pode ser salientado com muita freqüência que ninguém pode ser salvo pelas 

obras. A salvação é inteiramente "pela graça ... mediante a fé; e isto não vem de vós, é 

dom de Deus; não como resultado de obras, para que ninguém se glorie" ( Ef 2: 8-9. ). Se 

as obras poderia ter qualquer parte na salvação, que deixaria de ser pela graça de 

Deus. Mas também não pode ser enfatizado com demasiada frequência que, como Tiago 

declara na presente passagem, "a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma por" ( Tiago 

2:17 ). Genuina, transformando a fé não só deve, mas vai, produzir verdadeiros boas 

obras, nomeAdãoente arrependimento e submissão obediente ao senhorio de Cristo. Esta 

é a expressão da nova natureza, criada no novo nascimento ( 2 Cor. 5:17 ). Não vai ser 

perfeita obediência e arrependimento, mas boas obras estarão presentes. 

Podemos dizer que nos custa nada para tornar-se um cristão, mas tudo para viver 

plenamente como um só. Vamos dar frutos e deve dar muito fruto. Nada possuímos 

poderia merecer a menos parte da salvação; mas uma vez que estamos a salvo, tudo o que 

temos pertence ao Senhor.Isso, é claro, é o que significa o senhorio, e foi o ponto de Jesus 



nas parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. "O reino dos céus é 

semelhante a um tesouro escondido no campo", disse Ele, "que um homem achou e 

escondeu novamente, e de gozo, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo, o 

reino de. céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e em cima de 

encontrar uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou-a "( Mat. 

13: 44-46 ). 

Para a auto-enganados, no entanto, valores salvação a nada mais do que um 

reconhecimento informal dos fatos sobre Cristo, sem nenhuma idéia ou intenção de 

permanente, compromisso irrevogável a Ele e à Sua Palavra e vontade. 

  

O pregador Inglês do século XVII Tomé Brooks escreveu: 

Cristo vos libertou de todos os seus inimigos, a partir da maldição da lei, o poder 

predominante damnatory do pecado, a ira de Deus, o aguilhão da morte, e os tormentos 

do inferno; mas o que é o fim e design de Cristo em fazer essas coisas grandes e 

maravilhosas para o seu povo?Não é que devemos jogar fora de deveres de justiça e 

santidade, mas que os seus corações podem ser as mais serviços gratuitos e doces em 

todos os deveres sagrados e celestiais ... Ah, as almas! Eu sei que não há tais argumentos 

para trabalhar você a uma performance animada e constante de todos os serviços celestes, 

como os que estão sendo levados a partir da consideração das coisas grandes e gloriosas 

que Cristo fez por você. (Remédios Preciosos Contra Satanás Devices [Edinburgh: 

Banner da Verdade Trust, 1984], 123-24) 

Como mencionado no capítulo 1 , a audiência primária de Tiago era judeu, "as doze tribos 

que se encontram na Dispersão" ( Tiago 1: 1 ; cf. 02:21 ). Os judeus haviam se 

identificado com a fé cristã, muitos deles, sem dúvida, a um custo considerável. Como na 

maioria das assembléias cristãs, no entanto, alguns deles eram crentes genuínos e alguns 

não eram. Essa foi a razão para Tiago de apresentar tantas provas de fé. É por isso que 

Paulo também adverte, "vós teste para ver se você está na fé;! Examinar a si mesmos" ( 2 

Cor. 13: 5 ). 

Alguns judeus tinha ido de um judaísmo legalista extrema para o extremo oposto de um 

cristianismo antinomian. Eles substituíram um sistema de obras de justiça com um que 

não exigia obras em tudo. Os judeus que eram honestos há muito haviam percebido que 

eles não poderiam guardar todos os mandamentos de Deus ou satisfazer Seus padrões de 

justiça. A Lei era um fardo irremediavelmente exigente que não poderia transportar. Ao 

longo dos séculos anteriores, os rabinos tinham acrescentado ainda mais encargos na 

forma de tradições, que eles colocaram "aos ombros dos homens" ( Mateus 23: 

4. ). Consequentemente, quando ouviram o evangelho da salvação através da graça e da 

fé somente, muitos judeus foram imediatamente atraído. Alguns assumiu essa nova 

religião deu tudo e exigiu nada. Tais pessoas faria uma profissão de crer a respeito de 

Cristo, mas com a noção equivocada de que, por causa de obras não não são eficazes para 

a salvação, que são, portanto, necessário para qualquer coisa. O resultado inevitável foi 

nonsaving fé e um tipo de vida que não era muito diferente, se em tudo, desde a forma 

como eles tinham vivido anteriormente. Pode até ter levado a pior conduta. 

Em Tiago 2: 14-20 , Tiago fornece três características de uma fé falsa, morto e sem 

valor. Ela é marcada pela confissão vazia ( 14 v. ); falsa compaixão ( vv 15-17. ); e 

convicção raso ( vv. 18-20 ). 

 



Confissão vazia 

Qual é a utilidade disso, meus irmãos, se alguém disser que tem 

fé, mas ele não tem obras? Porventura essa fé pode salvá-
lo? ( 02:14 ) 

Meus irmãos , talvez, se refere especialmente aos colegas judeus de Tiago, mas ele 

também está se dirigindo à igreja em geral. 

Se alguém diz que é a frase que rege a interpretação de toda a passagem. Tiago não dizer 

que esta pessoa realmente tem fé salvadora, mas que ele alega ter isso. 

Nenhum tipo particular de fé é mencionado, mas o contexto indica que se trata de um 

reconhecimento de que acredita que as verdades básicas do evangelho. A pessoa que faz 

tal afirmação iria acreditar em coisas como a existência de Deus, a Bíblia como a Palavra 

de Deus, e, presumivelmente, na messianidade de Cristo e na Sua morte expiatória, 

ressurreição e ascensão. Em qualquer caso, a ortodoxia teológica de tal de uma 

pessoa fé não está em questão; o problema é que ele não tem obras . A forma verbal em 

que a frase descreve alguém que não tem continuamente evidências para apoiar a 

reivindicação de fé que ele rotineiramente faz. 

Da mesma forma, nenhum tipo particular de obras é especificado; mas o significado 

óbvio é o de comportamento justo em conformidade com a Palavra revelada de Deus que 

é agradável e aceitável a Ele. Alguns dos justos e piedosos obras Tiago já mencionados 

são endurance ( 1: 3 ), a perseverança sob julgamento ( 01:12 ), pureza de vida ( 01:21 ), 

a obediência às Escrituras ( 1: 22-23 ), compaixão por os necessitados ( 01:27 ) e 

imparcialidade ( 2: 1-9 ). Mais tarde, ele menciona coisas como atos de compaixão 

( 02:15 ), o controle da língua ( 3: 2-12 ), humildade ( 4: 6 , 10 ), a veracidade ( 04:11 ), 

e paciência ( 5: 8 ) . 

A questão ? Porventura essa fé pode salvá-lo não é oferecido para disputar a 

importância da fé, mas se opor à idéia de que apenas qualquer tipo de fé pode salvar 

(cf. Mt 7: 16-18. ). A forma gramatical da questão exige uma respon- negativa "Não, não 

pode salvar." A profissão defé que é desprovido de justas obras não podem salvar uma 

pessoa, não importa o quão forte pode ser proclamada. Como já foi referido, não é que 

uma certa quantidade de boas obras adicionados a verdadeira fé pode salvar uma 

pessoa, mas sim que a fé que é genuíno e de poupança, 

inevitavelmente produzir boas obras. 

Nenhum escritor do Novo Testamento é mais inflexível que a salvação é somente pela 

graça de Deus trabalhando através de fé do homem do que Paulo, e não escrita de Paulo 

deixa isso mais claro do que a sua carta à igreja de Roma. No entanto, nessa carta, ele 

inequivocamente afirma que Deus 

retribuirá a cada um segundo as suas obras: para aqueles que, com perseverança em fazer 

bem, procuram glória, honra e imortalidade, a vida eterna; mas para os que são egoístas, 

que não obedecer à verdade e obedientes à iniqüidade, ira e indignação. Haverá tribulação 

e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiro do judeu e também do 

grego, mas glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem, primeiro do judeu e também 

do grego ... É não os que ouvem a Lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam 

a lei será justificado. Para quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente o que 

a lei, eles, embora não tendo lei, são uma lei para si mesmos, na medida em que mostram 

a obra da lei escrita em seus corações, dão testemunho de consciência e de sua 



pensamentos ora acusando defendê-los, no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus 

julgará os segredos dos homens, por meio de Cristo Jesus. ( Rom. 2: 6-10 , 13-16 ) 

Tiago não é, portanto, claramente em conflito com Paulo sobre a base da salvação, como 

alguns intérpretes têm mantido. Eles não estão em pé face-a-face confrontando entre si, 

mas estão de pé back-to-back luta contra dois inimigos comuns. Paulo se opõe a obras de 

justiça legalismo;Tiago se opõe a crença fácil. Mas os dois homens deixam claro que 

vamos ser julgados com base no que temos feito, pois esse é um indicador seguro da 

salvação genuína. "Não vos admireis disso", disse Jesus; "Por uma hora está chegando, 

em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão; os que fizeram o 

bem sairão para a ressurreição da vida, aqueles que fizeram o mal, para uma ressurreição 

de julgamento" ( João 5: 28-29 ). 

Em uma passagem já citada, Paulo delineia da forma mais clara possível, o bom 

relacionamento entre fé e obras. Depois de declarar que "pela graça sois salvos, mediante 

a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus; não como resultado de obras, para que 

ninguém se glorie", ele imediatamente acrescenta: "Para nós é Seu mão de obra, criados 

em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos 

nelas "( Ef. 2: 8-10 ). Em outro lugar, ele diz que em todas as coisas são fiéis ao "show 

[si] para ser um exemplo de boas obras" ( Tito 2: 7 ). Dito de forma negativa, "Todo 

aquele que profere o nome do Senhor é abster-se da iniqüidade" ( 2 Tim. 2:19 b ), e 

aqueles que "professam conhecer a Deus, mas por seus atos ... negam, [são] detestável e 

desobedientes e sem valor para qualquer boa ação "( Tito 1:16 ). 

Onde há verdadeira salvação, onde soberana graça desce para regenerar e transformar 

uma pessoa de pecador a santo, Deus irá criar na alma da pessoa é novos anseios a 

abandonar o pecado e de auto e de bom grado servir ao Senhor Jesus Cristo e obedecer 

aos Seus padrões divinos da justiça. No momento em que Zaqueu acreditava em Jesus, 

ele disse: "Eis aqui, Senhor, metade dos meus bens darei aos pobres e, se defraudei 

alguém em qualquer coisa, eu vou dar a volta quatro vezes mais" ( Lucas 19: 8 ). Quando 

os pagãos em Éfeso confiança em Cristo e foram "confessando e divulgar suas práticas ... 

muitos dos que haviam praticado artes mágicas trouxeram os seus livros e começou a 

queimá-los, à vista de todos, e eles contaram o preço deles e achei cinqüenta mil peças de 

prata "( Atos 19: 18-19 ). Até o Espírito que habita trabalhando através de suas novas 

naturezas, eles instintivamente sabia que as práticas ocultas eram más e não tinha lugar 

em suas vidas resgatadas. Da mesma forma, muitos ex-pagãos em Tessalônica tinha 

"virou-se para Deus dos ídolos para servir a um Deus vivo e verdadeiro" ( 1 

Tessalonicenses 1: 9. ). 

Não é que os crentes nascidos imediatamente entender todas as implicações do evangelho 

e saber tudo que não creiam e tudo o que deve e não deve fazer. Essas coisas vêm com 

cada vez maior consciência como um cresce em conhecimento da Palavra e em comunhão 

com o Senhor.Mas não é uma orientação espiritual e moral imediata e nova que o Senhor 

dá a cada criança que nasce em sua família e reino. Ninguém é salvo sem tornar-se uma 

nova criação, e, pelo poder do Espírito Santo que habita, a nova criação produz tais obras 

justas como arrependimento, submissão, obediência e amor de Deus e co-crentes. A 

salvação não produzir perfeição imediata, mas uma nova direção. A nova disposição que 

odeia o pecado, ama o Senhor, e procura conhecê-Lo e obedecer a Sua vontade começa a 

manifestar-se em comportamento. 

 



Compaixão Falsa 

Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisa de alimento de 

cada dia, e um de vós lhes disser: "Ide em paz, ser aquecido e ser 

preenchido", e ainda assim você não lhes der o necessário para o 

seu corpo, o que uso é isso? Assim também a fé, se não tiver obras, 
é morta em por si só. ( 2: 15-17 ) 

Em segundo lugar, Tiago ilustra seu ponto comparando a fé sem obras para palavras de 

compaixão sem atos de compaixão correspondente. Esta é uma analogia apropriada, 

porque a fé mortos pode ser caracterizado por falsa compaixão, por uma preocupação 

verbal para os necessitados que não é mais do que um simulacro hipócrita. 

A construção grega indica uma necessidade por parte de tais crentes que é de longa data, 

e não temporária. Sem roupa não significa completamente nua, mas sim mal e 

insuficientemente vestidas, sugerindo que eles eram frios e miserável devido à falta de 

roupas adequadas. Da mesma forma, na necessidade de alimento de cada dia não indica 

necessariamente a fome, mas sim alimento insuficiente para uma vida normal, 

saudável. A referência é para aqueles que estão privados das necessidades da 

vida. Proclamando a mesma verdade, João pergunta retoricamente: "Quem tiver bens 

deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade e lhe fecha o coração contra ele, como 

é que o amor de Deus permanecer nele?" ( 1 João 3:17 ). 

"Vá em paz, ser aquecido e ser preenchido" é uma declaração notavelmente insensível 

e insensato, por que Tiago indica uma atitude de total desrespeito pelo bem-estar dos 

outros ao ponto do absurdo. As pessoas realmente não dizer essas palavras, mas que 

muitas vezes implica que o sentimento por um desinteresse egoísta que não dá aos 

necessitados o que é necessário para o seu corpo. Vá em paz é equivalente a um 

superficial, "Deus te abençoe"; e ser aquecido e ser preenchido é o mesmo que dizer: 

"Deus cuidará de você" -enquanto ter nenhuma intenção de ser um canal para que os 

cuidados. 

A média / voz passiva dos verbos gregos prestados ser aquecido e ser preenchido sugere 

uma, e atitude sarcástica cruel ainda mais indiferente, o que diz, com efeito, "quente e 

alimentar-se", como se uma pessoa tão necessitado não já teria feito isso, se estiver apto. 

A pergunta que serve isso? implica a resposta. O comentário fátuo e ultrajante, Ide em 

paz, ser aquecido e ser preenchida, é de nenhum uso em tudo, sendo totalmente inútil. 

Assim como compaixão professada sem bondade e cuidado é falso, por isso é que a fé 

que não é senão uma reivindicação vazio. Esta é uma analogia bem escolhido, porque a 

compaixão é uma das evidências da verdadeira regeneração. 

A história é contada de uma rainha Europeia há vários séculos que deixou seu cocheiro 

sentado fora durante o inverno, enquanto ela participou do teatro. O drama foi tão violenta 

coração que a rainha chorou durante toda a performance. Mas quando ela voltou para o 

carro e descobriu o cocheiro tinha congelado até a morte, ela não derramou uma 

lágrima! Ela ficou profundamente comovido com a tragédia fictícia, mas completamente 

intocada pelo um real com o qual ela estava diretamente envolvido e para o qual ela foi 

ainda o responsável direto. 

É surpreendente que muitas pessoas podem tornar-se emocionalmente envolvido em um 

filme, jogar, música popular, ou o programa de TV, chorando sobre tragédias e tornando-



se irritado com os erros e injustiças, e ainda não mostram nenhuma preocupação ou 

compaixão pelo sofrimento de um vizinho ou conhecido que está 

em verdadeira necessidade. Em nosso mundo artificial, egocêntrico, fantasia, muitas 

vezes torna-se mais significativo do que a realidade. 

Como totalmente diferente do que foi a reação dos crentes para a necessidade de 

companheiros santos em Jerusalém logo após o Pentecostes. Esses novos cristãos 

espontaneamente "começou a vender suas propriedades e bens e os repartiam por todos, 

como que alguém tinha necessidade" ( Atos 02:45 ). Um pouco mais tarde o mesmo 

espírito altruísta era evidente. 

A congregação dos fiéis era um só coração e alma; e não um deles dizia que coisa alguma 

que lhe pertença era sua própria, mas todas as coisas eram propriedade comum a eles. E 

com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e 

graça abundante em todos eles havia. Pois não havia uma pessoa necessitada entre eles, 

para todos os que eram proprietários de terras ou casas vendiam-los e trazer o produto das 

vendas e os põem aos pés dos apóstolos, e eles seriam distribuídos para cada um, como a 

necessidade de cada. ( Atos 4: 32-35 ) 

Jesus falou a esta questão em diversas ocasiões, usando palavras e imagens que são 

impossíveis de entender mal. Na história do Bom Samaritano, ele deixou claro que 

aqueles que pertencem a ele são obrigados a ajudar alguém em necessidade, amigo ou 

estranho, companheiro cidadão ou estrangeiro, admirado ou desprezado. E, na medida em 

que somos capazes, estamos a ver que a necessidade da pessoa está completamente 

cumprida (ver Lucas 10: 30-35 ). 

Em termos ainda mais fortes, Jesus ensinou que o seu povo têm a obrigação especial de 

ajudar uns aos outros. Na verdade, disse ele, para ajudar outros crentes é servi-Lo 

diretamente; e não para servi-los é abandoná-lo. No dia do julgamento, que o serviço ou 

a falta dela será a marca que separa as ovelhas dos cabritos; aqueles com verdade, fé viva 

daqueles com falsa fé morta. Aqueles que entram no reino não serão aqueles que 

meramente professavam o nome de Jesus Cristo, mas aqueles cujas vidas de obediência 

e serviço a Ele provou sua profissão era verdade. 

Mas, quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se 

assentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele; e ele separará 

uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos; e porá as ovelhas à sua 

direita e os cabritos à esquerda. 

Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: "Vinde, benditos de meu Pai, possuí por 

herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, e 

me destes de comer;. Eu estava com sede, e me destes de beber; fui estrangeiro, e você 

convidou-me dentro; nu, e vestistes-me; eu estava doente, e visitastes-me;. Eu estava na 

prisão e fostes ver-me " Então os justos lhe responderão: "Senhor, quando te vimos com 

fome, e se alimentam, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, 

e convidá-lo, ou nu, e vestir Você? Quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te 

visitar? " O Rei, respondendo, disse-lhes: «Em verdade vos digo que, na medida em que 

o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo o menor deles, que você fez para mim." 

Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: "Apartai-vos de mim, malditos, 

para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos ... Em verdade vos digo 

que, na medida em que você não fez -lo para um dos menos um desses, você não fez isso 

para mim. " ( Mt 25:. 31-41 , 45 ) 



Convicção superficial 

Mas alguém pode muito bem dizer: "Você tem fé, e eu tenho as 

obras; mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha 

fé pelas minhas obras." Você crê que Deus é um só. Fazes bem; os 

demônios o crêem, e estremecem. Mas você está disposto a 

reconhecer, você companheiro insensato, que a fé sem obras é 

inútil? ( 2: 18-20 ) 

A terceira característica da fé morta é convicção raso, um reconhecimento de certos fatos 

sobre Deus e Sua Palavra, sem submissão a qualquer um. 

Parece mais provável que alguém se refere a si mesmo Tiago, falando de si mesmo 

usando a terceira pessoa de humildade. Ele não estava gozando, tentando provar que a 

sua própria vida cristã era mais exemplar do que de outro. Ele não estava falando 

principalmente sobre a fidelidade na fé, mas sobre a fé em si. Ele estava dizendo, com 

efeito, a ninguém se opor a verdade, ele estava declarando sobre a verdadeira salvação, 

"Você afirmam ter fé e que nada mais é necessário, que a sua fé pode estar por se diante 

de Deus e trazer a salvação. Mas a verdade é que, você não pode me mostrar a tua fé 

sem as obras, sem qualquer prova prático ou desenrolar do mesmo, porque a 

verdadeira fé sempre dá provas concretas. Você não pode demonstrar o seu tipo de fé , 

porque você não tem nada para demonstrar com ele. " Assim formulado no verso anterior, 

"Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em por si só." Essa fé não é realmente fé 

em tudo, certamente não a fé salvadora. Como mencionado acima, a fé viva produz bons 

frutos, pois essa é a sua natureza e sua Proposito. Fé morta não faz, porque não pode. 

É por essa razão que a experiência lembrada de dar a vida a Jesus Cristo, mesmo com 

uma data e um lugar específico, não é em si uma prova de salvação. A única prova certa 

é a vida vivida após essa profissão foi feita. 

Jesus advertiu repetidamente contra falsa confiança de salvação. "Por que me chamais 

Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?" Ele perguntou. 

Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu vos 

mostrarei a quem é semelhante: ele é como um homem que, edificando uma casa, cavou 

fundo e pôs os alicerces sobre a rocha; e quando uma inundação ocorreu, o torrent deram 

contra aquela casa e não a pôde abalar, porque tinha sido bem construída. Mas aquele que 

ouviu e não agiu em conformidade, é como um homem que construiu uma casa sobre a 

terra sem qualquer fundamento; ea torrente estourar contra ela e imediatamente entrou 

em colapso, e a ruína daquela casa era grande. ( Lucas 6: 46-49 ) 

Em outra ocasião, Ele disse: "Vós me chamais Mestre e Senhor,. E você está certo, porque 

eu o sou, se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos 

outros para que eu. deu-lhe um exemplo que você também deve fazer o que eu fiz com 

você. Na verdade, em verdade vos digo que, um escravo não é maior que seu senhor, nem 

é aquele que é enviado maior do que aquele que o enviou. Se você sabe essas coisas, você 

é abençoado, se você fazê-las "( João 13: 13-17 ). 

Talvez sua advertência mais severa é encontrado no Sermão da Montanha: "Nem todo 

aquele que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a 

vontade de meu Pai que está no céu vai entrar. Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, 

Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos demônios? 

e em teu nome não fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi: ' Nunca vos 



conheci; afastasse de mim, vós que praticais a iniqüidade "( Mateus 7: 21-23. , grifo do 

autor). 

Paulo declara que "em Cristo Jesus nem a circuncisão nem incircuncisão têm valor algum, 

mas a fé que atua pelo amor "( Gálatas 5: 6. , grifo do autor). Pedro diz: 

Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo 

conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Pois por estas Ele 

nos tem dado as suas promessas preciosas e magníficas, para que por elas vos torneis 

participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo pela 

concupiscência. Agora, por isso mesmo, também, a aplicação de toda a diligência, no seu 

abastecimento de fé excelência moral, e em sua moral excelência, conhecimento e em seu 

conhecimento, auto-controle, e no seu autocontrole, perseverança e em sua perseverança, 

a piedade e, em sua piedade, bondade fraternal, e em sua fraternidade, o amor. Porque, se 

essas qualidades são suas e estão aumentando, eles torná-lo nem inútil, nem infrutíferos 

no verdadeiro conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não tem essas 

qualidades é cego ou míope, tendo esquecido da purificação dos seus antigos 

pecados. Portanto, irmãos, tudo o mais diligente para ter certeza sobre sua vocação e 

eleição; por quanto tempo você pratica essas coisas, você nunca vai tropeçar; para desta 

forma a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será 

abundantemente fornecido a você. ( 2 Pe. 1: 3-11 ) 

João nos assegura que 

aquele que diz: "Eu vim a conhecê-lo", e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, 

ea verdade não está nele; mas qualquer que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus 

tem realmente sido aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele: aquele que diz que 

permanece nele, esse deve-se a caminhar na mesma maneira como Ele andou. Amado, eu 

não estou escrevendo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que você já 

teve, desde o início; Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Por outro lado, eu 

estou escrevendo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas 

vão passando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que está na luz, e odeia a seu 

irmão está nas trevas até agora. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e não há 

motivo para tropeço nele. Mas aquele que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas 

trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. ( 1 João 2: 4-11 ) 

João estava aqui escrevendo sobre o que Jesus chamou o segundo maior mandamento: 

"Amarás o teu próximo como a ti mesmo" ( Mt 22:39. ). 

Todo verdadeiro cristão tem momentos de infidelidade, o pecado, e esterilidade. É 

durante aqueles momentos em que ele está em perigo de perder a certeza da salvação, 

para a bênção de paz e confiança do Espírito é perdida. Segurança da salvação é eterno e 

permanente, baseando-se em poder soberano do Senhor para manter aqueles que 

pertencem a Ele. Mas a certeza da salvação é temporal e pode flutuar, por isso é uma 

bênção concedida àqueles que são obedientes ao Senhor. 

Você crê que Deus é um só, Tiago continua a dizer. Você fazer o bem; os demônios o 

crêem, e estremecem. Fazes bem traz um toque de sarcasmo, lançado contra um 

imaginário, mas universalmente comum, a ortodoxia que é desprovido de fé 

salvadora. Doutrina ortodoxa não é garantia de salvação, Tiago insiste. Mesmo os 

demônios são ortodoxos, no sentido de conhecer e reconhecer a verdade sobre Deus. 

Ortodoxia judaica sempre foi centrado na crença no Deus único e verdadeiro, afirmou 

sucintamente no Shema: "Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um!" ( Deut. 



6: 4 ). Onde a maioria dos judeus ficou aquém foi em não obedecer o seguinte verso, que 

ordena: "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com 

toda a tua força" ( v. 5 ). 

O argumento de Tiago, por assim dizer, é que a crença na verdade da Deuteronômio 6: 

4 , sem obediência a 6: 5 é um tipo inútil de crença como essa possuída por . 

demônios Tanto quanto doutrina factual está em causa, demônios são monoteístas, todos 

quem sabe e acredita que há um Deus verdadeiro. Eles também estão muito conscientes 

de que a Escritura é a Palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que a salvação 

é pela graça mediante a fé, que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitado para expiar os 

pecados do mundo, e que Ele ascendeu ao céu e agora está sentado à direita do Pai. Eles 

sabem muito bem que há um céu literal e um inferno literal. Eles, sem dúvida, ter um 

conhecimento mais claro do milênio e suas verdades relacionados do que até mesmo o 

estudioso da Bíblia mais devotado. Mas tudo que o conhecimento ortodoxo, divina e 

eternamente significativo como é, não pode salvá-los. Eles sabem a verdade sobre Deus, 

Cristo, e do Espírito, mas odeio isso e eles. 

Doutrina ortodoxa é incomensuravelmente melhor do que a heresia, é claro, pois é 

verdade e aponta em direção a Deus e o caminho da salvação. Mas o mero parecer 

favorável a ele como verdadeiro não pode trazer uma pessoa para Deus e para a salvação. 

Phrissō ( tremor ) significa cerdas e tremer e era comumente usado do tremor associado 

a um grande medo. Demons , pelo menos, ter o bom senso de estremecer a verdade de 

Deus em um estado de medo, pois sabem que o tormento eterno os espera no inferno 

( Matt . 8: 29-31 ;Marcos 5: 7 ; Lucas 04:41 ; Atos 19:15 ). A este respeito, eles são muito 

mais realista e sensata do que aqueles com falsa fé que acho que eles vão escapar do 

julgamento de Deus pela fé superficial e superficial. 

O teólogo puritano Tomé Manton descrito não a fé salvadora em termos contundentes: 

[É] um parecer favorável simples e nu para coisas como estão sendo propostas na Palavra 

de Deus, e os homens granjeiam mais sabendo, mas não melhor, não mais santos ou 

celestiais. Eles têm que ele pode acreditar nas promessas, as doutrinas, os preceitos, bem 

como as histórias ... mas ainda assim, animada fé salvadora não é, pois quem tem que 

acha seu coração noiva de Cristo e assim fez acreditar nas promessas de o evangelho 

relativo perdão do pecado ea vida eterna que ele acha atrás deles, como a sua felicidade. E 

assim fez acreditar os mistérios da nossa redenção por Cristo como que toda a sua 

esperança e de paz e confiança é tirado dali e Acaso, assim acredito que as ameaças, sejam 

elas de pragas temporais ou condenação eterna como que em comparação a eles todas as 

coisas assustadoras do mundo são como nada. ( O Complete Trabalho de Tomé 

Manton [Londres: Tiago Nisbet, 1874], 17: 113-14) 

Ele passa a falar de um tipo um pouco mais profunda da fé, o qual, porque é mais perto 

de fé genuína e completa, é ainda mais enganoso e perigoso. 

[Esse tipo de fé] se distingue de fé temporária, que é um parecer favorável a verdade 

bíblica ou Evangelho, acompanhado com um leve toque e insuficiente sobre o coração, 

chamado de "um gosto de o dom celestial, e da boa palavra de Deus, e os poderes do 

mundo vindouro, " Heb.vi.4-6 . Por esse tipo de fé, a mente não é apenas iluminado, mas 

o coração afetado com alguma alegria, ea vida em alguma medida, reformado, pelo 

menos, dos pecados mais grosseiros, chamado, "[fugir] das corrupções do mundo," 2 

Pedro II.20 ; mas a impressão não é profundo o suficiente, nem é a alegria e prazer 

enraizada suficiente para encontrar todas as tentações para o contrário. Portanto, este 



sentido de religião pode ser embargada ou desgastado fora, quer por os cuidados deste 

mundo, ou por estar voluptuoso, ou por grandes e amargas perseguições e dificuldades 

por causa da justiça. É um engano comum: muitos estão convencidos de que Jesus é o 

Cristo, o Filho Unigênito de Deus, e por isso são movidos para abraçar a sua pessoa, e em 

alguma medida a obedecer seus preceitos, e depender de suas promessas, e temem suas 

ameaças e assim por consequência ter seus corações afrouxou do mundo, em parte, e 

parecem preferir Cristo e seu dever para com ele acima das coisas mundanas, contanto 

que nenhuma tentações fazer assalto suas resoluções, ou objetos sensuais não se levantar 

em qualquer força considerável para seduzi-los; mas com o tempo, quando eles 

encontram as suas leis tão rigorosas e espirituais, e contraria nem a propensão de seu afeto 

ou interesses mundanos, eles caem, e perdem todo o seu gosto e prazer das esperanças do 

evangelho, e assim declarar claramente que eles não estavam arraigados e alicerçados na 

fé e na esperança dos mesmos. (Ibid., 114) 

Além disso, Tiago pergunta: Mas você está disposto a reconhecer, você companheiro 

insensato, que a fé sem obras é inútil? Foolish tem a idéia de "vazio" ou "defeito" e 

identifica quem se opõe a verdade de que a verdadeira fé salvadora produz obras de 

justiça. 

Argos ( inútil ) carrega a idéia de inutilidade, falta de produtividade. "Toda árvore que 

não dá bons frutos", disse Jesus, "é cortada e lançada ao fogo" ( Mat. 07:19 ). A vida 

infrutífera é prova certa de que ele não pertence a Deus e é inaceitável para Deus, porque 

ele não tem Sua vida divina dentro. 

Lucas relata que um número de pessoas em Samaria, incluindo um mágico chamado 

Simão, "creram em Filipe pregando as boas novas do Reino de Deus e do nome de Jesus 

Cristo, [e] estavam sendo batizados, tanto homens como mulheres" ( Atos 8 : 12 ; cf. vv 

9. , 13 ). Mas depois de testemunhar vários milagres e vendo 

que o Espírito foi concedido através da imposição das mãos dos apóstolos, [Simon] 

ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: "Dar autoridade para me bem, de modo que a pessoa 

sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Mas Pedro disse-lhe: "O teu 

dinheiro seja contigo para perdição, porque você pensou que poderia obter o dom de Deus 

com dinheiro! Você não tem nenhuma parte ou porção nesta matéria, para o seu coração 

não é reto diante de Deus. Por isso se arrepender deste maldade do seu, e orar ao Senhor 

para que, se possível, a intenção do seu coração pode ser perdoado. " ( vv. 18-22 ) 

A crença de Simon, obviamente, não era para a salvação, mas foi apenas um 

reconhecimento de que o que Filipe pregou era verdade. Seu conhecimento sobre Deus 

estava correto, mas Pedro advertiu-lhe que seu "coração não [era] reto diante de Deus" e 

que, portanto, não tinham parte na ação do Espírito que havia presenciado e 

aclamado. Sua fé estava morto e sem valor. 

 

 

 

 



11. Vivendo pela Fé ( Tiago 2: 21-26 ) 

Não era nosso pai Abraão justificado pelas obras, quando 

ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você vê que a fé cooperou 

com as suas obras, e, como resultado das obras, a fé foi 

aperfeiçoada; e se cumpriu a escritura que diz: "Abraão creu em 

Deus, e isso lhe foi imputado como justiça", e ele foi chamado 

amigo de Deus. Você vê que o homem é justificado pelas obras e 

não somente pela fé. Da mesma forma, não foi a meretriz Raabe 

também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e 

os fez sair por outro caminho? Pois, assim como o corpo sem o 

espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. ( 2: 21-
26 ) 

Aqui Tiago contrasta fé viva com o que acaba de descrever como fé morta ( vv. 14-20 ), 

a fé salvadora com nonsaving fé, fé produtiva com fé improdutivo, fé piedosa com um 

tipo de fé que é exercido ainda por demônios. Ao fazer isso, ele faz o que se poderia 

esperar, dando ilustrações vivas de fé viva. O primeiro é Abraão, patriarca reverenciado 

e pai do povo hebreu ( vv. 21-24 ). A segunda é Raabe, uma prostituta Gentil ( v. 25 ). 

Abraão 

Não era nosso pai Abraão justificado pelas obras, quando 

ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você vê que a fé cooperou 

com as suas obras, e, como resultado das obras, a fé foi 

aperfeiçoada; e se cumpriu a escritura que diz: "Abraão creu em 

Deus, e isso lhe foi imputado como justiça", e ele foi chamado 

amigo de Deus. Você vê que o homem é justificado pelas obras e 
não somente pela fé. ( 2: 21-24 ) 

Como observado na introdução, a primeira frase do versículo 21, foi uma pedra de 

tropeço grave a Martin Luther. Ele estava tão inflexível oposição ao dogma católico 

romano de salvação pelas obras, e tão forte defensor da verdade da salvação pela graça 

através da fé somente, que ele perdeu completamente o ponto de Tiago aqui, chamando 

toda a escrita "uma epístola de palha. " Mas, como é explicado no capítulo comentário 

anterior , Tiago não estava contradizendo a doutrina da salvação pela fé. Ele não estava 

lidando com os meios de salvação a todos, mas sim com o seu resultado, a evidência de 

que ele havia realmente ocorrido. Depois de estabelecer que a ausência de boas obras 

prova que a fé professada não é real e poupança, mas sim é enganosa e morto, então ele 

enfatizou a verdade corolário de que a salvação genuína, que é sempre e somente pela 

graça de Deus trabalhando através de fé do homem, inevitavelmente acontecerá ser 

demonstrado para o exterior sob a forma de atos de justiça. 

Embora a audiência primária de Tiago era judeu (veja 1: 1 ), o contexto sugere que sua 

referência a Abraão, nosso pai não é racial. Ele parece um pouco para escrever de 

Abraão, no mesmo sentido espiritual que Paulo faz em vários lugares. Em sua carta à 

igreja de Roma, o apóstolo fala de Abraão como "o pai de todos os que crêem" ( Rom. 

4:11 ), e em sua carta às igrejas da Galácia, ele declara que "os que são da fé. .. são filhos 

de Abraão "( Gal. 3: 7 ). Abraão é o modelo da fé salvadora, tanto para judeus e gentios, 

um homem cuja fé estava vivendo e agradável a Deus. 



Porque o homem caído é moralmente e espiritualmente falida, sem mérito redentor em 

tudo diante de Deus, nada que ele possa eventualmente fazer em si mesmo e por sua 

própria força pode fazê-lo direito e aceitável diante do Senhor. É por essa razão que a 

salvação foi sempre possível apenas através da pura graça de Deus operando através de 

uma resposta fiel à Sua graça. Não é que nos homens do Velho Testamento foram salvos, 

por meio da lei e que no Novo eles são salvos pela fé é. Em qualquer ponto da revelação 

progressiva e obra de Deus, os homens podem ter vivido ou viverá sempre, Deus não 

exige nada deles para a salvação, exceto verdadeira fé nEle. Hebreus 11 torna claro que, 

tanto antes como após a lei foi dada no Sinai, salvação era pela fé. Abraão "creu no 

Senhor," Moisés nos diz; "Ele e imputou-lhe isto como justiça" ( Gn 15: 6 ). 

No entanto, Tiago diz que o pai dos fiéis, cuja fé muito em si foi um dom de Deus ( Ef. 

2: 8 ), foi, no entanto . justificado pelas obras Essa aparente contradição, o que tem 

frustrado e confuso crentes em toda a história da igreja, é esclarecida por entender que a 

justificação pela fé pertence ao pé de uma pessoa diante de Deus, ao passo que a 

justificação pelas obras que Tiago fala neste versículo refere-se a posição de uma pessoa 

antes de outros homens. 

Alguns imaginaram ainda uma contradição entre a declaração de Tiago que Abraão 

foi justificado pelas obras e ensino inequívoco de Paulo de que ele foi justificado 

somente pela graça mediante a fé ( Rom. 4: 1-25 ; Gl 3: 6-9. ). Tal não é o caso, no 

entanto. Tiago já sublinhou que a salvação é um dom de Deus clemente ( 1: 17-18 ), e 

no versículo 23 ele cita Gênesis 15: 6 , que declara que Deus justiça imputada a Abraão 

unicamente na base da sua fé. Além disso, o evento específico Tiago disse Abraão 

justificado pelas obras foi a oferta de Isaque ( v. 21 ; cf.Gn 22: 9-12 ) -um evento que 

ocorreu muitos anos depois que ele foi declarado justo por Deus ( Gn 12: 1-7 ; 15: 

6 ). Tiago está ensinando, então, que a disposição de oferecer Isaque de Abraão vindica 

sua fé diante dos homens-um ensino com a qual o apóstolo Paulo estava de acordo sincero 

( Ef. 2:10 ). Assim, não há conflito entre os dois escritores inspirados. 

É importante entender que o verbo grego dikaioo ( justificada ) tem dois significados 

gerais. O primeiro pertence a absolvição, ou seja, para declarar e tratar uma pessoa como 

justo. Esse é o seu significado em relação à salvação e é o sentido em que Paulo quase 

sempre usa o termo.Ele declara, por exemplo, que somos "justificados como um presente 

pela graça [de Deus] por meio da redenção que há em Cristo Jesus" ( Rm 3:24. ), 

"justificado pela fé sem as obras da lei" ( 3: 28 ), e que, "tendo sido justificados pela fé, 

temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo" ( 5: 1 ; cf. v 9. ). Em outra carta, ele 

diz: "Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da Lei, mas pela fé em Cristo 

Jesus, temos também crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em 

Cristo e não pelas obras da Lei, já que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada 

"( Gl 2,16. ; cf. 3:11 , 24 ). Ele lembra que Tito ", sendo justificados pela sua graça, [são] 

feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna" ( Tito 3: 7 ). 

O segundo significado de dikaioo pertence a vingança, ou a prova da justiça. Ele é usado 

nesse sentido um certo número de vezes no Novo Testamento, em relação a Deus, assim 

como os homens. Paulo diz: "Seja Deus achado verdadeiro, embora todo homem seja 

achado mentiroso, como está escrito:" Para que sejas justificado em tuas palavras, e 

prevalecer quando fores julgado "( Rom. 3: 4 ). Ele escreve a Timóteo que Jesus Cristo 

"foi revelado em carne, foi justificado [de dikaioo ] no Espírito, visto pelos anjos, pregado 

entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória "( 1 Tm 3.: 16 ). Jesus comentou que 

"a sabedoria é justificada [justificada] por todos os seus filhos" ( Lucas 7:35 ). 



É o segundo sentido em que Tiago usa dikaioo em 02:21 , perguntando 

retoricamente, Não era nosso pai Abraão justificado pelas obras? Ele explica que a 

demonstração suprema de Abraão de que a justificação ocorreu quando ofereceu seu 

filho Isaque sobre o altar, que, como mencionado acima, aconteceu muitos anos depois 

de sua justificação pela fé registrada em Gênesis 15: 6 . Foi quando ele ofereceu 

Isaque que o mundo inteiro poderia perceber a realidade de sua fé, que era genuíno, em 

vez de espúrio, obediente, em vez de enganador, vivendo em vez de mortos. Embora a 

ordem de Deus a Abraão para sacrificar seu filho Isaque ameaçou revogar a Sua 

promessa de abençoar o mundo, especificamente através de Isaque e também contradisse 

o que Abraão sabia ser a proibição de Deus do sacrifício humano (uma forma de 

assassinato), o patriarca de confiança implicitamente Deus. Sem sombra de dúvida ou 

vacilação, "Abraão levantou-se cedo pela manhã e selou o seu jumento, e tomou consigo 

dois de seus jovens homens com ele e Isaque, seu filho, e ele se separou lenha para o 

holocausto, e levantou-se e foi para o lugar que Deus tinha-lhe dito "( Gen. 22: 3 ). Não 

sabemos tudo o que passou pela cabeça de Abraão no momento, mas ele disse aos jovens 

que os acompanharam, "Fique aqui com o jumento, e eu eo moço iremos até lá, e vamos 

adorar e voltar para você " (v. 5 , grifos nossos). Abraão sabia que, independentemente 

do que aconteceu no Monte Moriá, ele e Isaque voltaria vivo. Apesar de nenhuma coisa 

que nunca tinha acontecido antes, ele sabia que, se necessário, Deus poderia levantar 

Isaque ", mesmo dentre os mortos" ( Heb. 11:19 ).Ele acreditava inalteravelmente no 

caráter justo de Deus, que Ele nunca violaria tanto Sua aliança divina ou Seus santos 

padrões. 

Abraão não era um homem perfeito, tanto em sua fé ou em suas obras. Depois de muitos 

anos se passaram sem Sara está tendo o herdeiro prometido, ele tomou o assunto em suas 

próprias mãos, ter um filho, Ismael, por Hagar, serva de sua esposa. Sua confiança 

oscilando no Senhor o levou a cometer adultério. Isso, por sua vez, levou à criação dos 

povos de que árabes, desde aquela época, têm sido um espinho de continuar no lado dos 

judeus, o povo escolhido de Deus através de Isaque. Nesses e em outros casos, como o 

duas vezes mentir sobre Sara sendo sua irmã ( Gen. 12:19 ; 20: 2 ), as suas obras, 

obviamente, não justificá-lo perante os homens. 

Mas o ponto de Tiago é que, no padrão geral de sua vida, Abraão vindicado fielmente a 

sua fé salvadora através de suas muitas obras boas, acima de tudo, oferecendo 

Isaque. Quando o homem é justificado diante de Deus, ele sempre vai provar que a 

justificação diante de outros homens. Um homem que foi declarado e feito justo viverá 

com retidão. A justiça imputada se manifestará justiça prática. Nas palavras de João 

Calvin, "A fé por si só justifica, mas a fé que justifica nunca está sozinho." E nas palavras 

de um poeta desconhecido, "Que todos os que mantenha esta fé e esperança em obras 

santas abundam; assim a fé em si aprova sincero em virtude ativa coroado." 

Você vê que a fé cooperou com as suas obras, Tiago continua a explicar, e, como 

resultado das obras, a fé foi aperfeiçoada. Não é que a salvação 

requer fé mais obras, mas que as obras são a conseqüente crescimento e realização de 

uma verdadeira fé. Como Jesus salientou em várias ocasiões, a propósito de uma planta é 

crescer e suportar fruto- fruta representando seu produto natural, se figos, azeitonas, 

nozes, flores, ou qualquer outra coisa. Consequentemente, ". Toda árvore que não dá bom 

fruto é cortada e lançada ao fogo Então, você vai conhecê-los pelos seus frutos" ( Mateus 

7: 19-20. ). Produzir fruto não é uma função adicionada a uma planta, mas é uma parte 

integrante do seu design e propósito. Mesmo antes de ser plantada, uma semente contém 

a estrutura genética para produzir o seu próprio tipo de fruta. Quando uma pessoa nasce 

de novo através da economia de fé e é dada uma nova natureza por Deus, ele é dada a 



estrutura genética, por assim dizer, para a produção de morais e espirituais 

boas obras. Esse é o sentido em que a fé é aperfeiçoada. Ela produz o fruto divino para 

o qual foi concebido ( Ef. 2:10 ). Assim como uma árvore de fruta não cumpriu a sua 

meta até que dá frutos, assim também a fé não chegou ao fim até que ele demonstra-se 

em uma vida justa. 

Esse é o sentido em que Abraão foi justificado pelas obras. Sua disposição sem reservas 

a sacrificar Isaque, o único filho da promessa, foi a obra pela qual sua justificação pela fé 

foi demonstrada e manifestada diante dos homens. Citando o Gênesis 15: 6 trecho citado 

anteriormente, Tiago diz que se cumpriu a escritura que diz: "Abraão creu em Deus, e 

isso lhe foi imputado como justiça." 

Cumprido não se refere a um cumprimento da profecia, mas sim para o cumprimento do 

princípio de que a justificação pela fé resulta em justificação pelas obras. Tiago aqui cita 

o mesmo texto que Paulo usa em sua defesa potente da justificação pela fé: 

Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de 

Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como 

justiça. " Ora, ao que trabalha, o salário não é creditado como um favor, mas como o que 

é devido. Mas, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é 

creditada como justiça. ( Rom. 4: 2-5 ) 

Abraão teve nenhuma revelação divina escrita de ler e sabia muito pouco sobre o 

Senhor. Mas ele respondeu positivamente a tudo o que lhe foi dito por Deus, e foi então 

que sua fé lhe foi imputado como justiça. 

Mas como, nos perguntamos, Deus poderia ter justificado e salvo Abraão-que viveu cerca 

de dois mil anos antes de Cristo, quando além de Jesus Cristo, ninguém pode ser salvo 

( Matt 10:32. ; João 8:56 ; Rm 10: 9. -10 ; 1 Cor. 1:30 ; 2 Cor. 5:21 ; etc.). É porque "para 

isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para que pudesse ser Senhor tanto de 

mortos como de vivos" ( Rom. 14: 9 ). Jesus disse: "Abraão, vosso pai, exultou por ver o 

meu dia, e viu-o e ficou feliz" ( João 8:56 ). Apesar de seu conhecimento teológico 

limitado, a confiança de Abraão no Senhor foi suficiente, e equivale a crença no Senhor 

Jesus Cristo, a vinda do Messias e Salvador do mundo. Como todos os verdadeiros crentes 

que viveram antes de Cristo, que "morreram na fé, sem receber as promessas," Abraão, 

no entanto, foi habilitado por Deus para entender que um Salvador viria a cumprir todas 

as promessas de Deus e que ele "acolheu-os a partir de uma distância" ( Heb . 11:13 ). 

Devido à sua crença e sua obediência resultante, Abraão foi chamado amigo de 

Deus. Que dignidade, honra e alegria! Porque a sua fé era genuína e, portanto, foi 

manifestada e comprovada, ele entrou no maravilhoso companheirismo daqueles a quem 

Deus chama os seus amigos.O escritor de 2 Crônicas exulta: "Você não, ó Deus nosso, 

expulsou os moradores desta terra de diante do teu povo Israel e dar para os descendentes 

de Abraão Seu amigo para sempre?" ( 2 Crônicas 20: 7. ). Por meio de Isaías o Senhor 

mesmo falou de "Abraão meu amigo" ( Is. 41: 8 ). A base de que a amizade divina era a 

obediência de Abraão, sua justificação pelas obras. Assim como ele era o pai da fé ( Rm 

4:11. ; Gal. 3: 7 ), ele também pode ser chamado o pai da obediente, porque essas duas 

características divinas são inseparáveis. "Vós sois meus amigos", disse Jesus, "se você 

fizer o que eu vos mando" ( João 15:14 ). 

 

 



Raabe 

Da mesma forma, não foi a meretriz Raabe também justificada 

pelas obras, quando recolheu os emissários e os fez sair por outro 

caminho? Pois, assim como o corpo sem o espírito está morto, 
assim também a fé sem obras é morta. ( 2: 25-26 ) 

A segunda pessoa Tiago usa para ilustrar a justificação pelas obras está em contraste 

gritante com Abraão. Ela era uma mulher, um gentio, e uma prostituta. Abraão era um 

homem moral; ela era uma mulher imoral. Ele era um nobre caldeu; ela era uma cananéia 

degradada. Ele foi um grande líder; ela era um cidadão comum. Ele estava no topo da 

ordem econômico-social; ela estava na parte inferior. No entanto, Raabe, a meretriz está 

listado junto com Abraão, na grande galeria do fiel ( Heb. 11: 8 , 17 , 31 ) e foi mesmo 

na linhagem humana de Jesus, sendo a bisavó de Davi ( Mt 1: 5. ). 

Conforme relatado em Josué 2 , Raabe era um estalajadeiro em Jericó. Quando Josué 

enviou dois homens para a cidade para espiá-la, a sua pensão era um lugar lógico para ir 

porque estava na muralha da cidade e não precisaram de se aventurar muito longe para a 

cidade. Quando o rei de Jericó ouviu falar de sua presença, ele enviou funcionários para 

a casa de Raabe, para prendê-los, mas ela falsamente informou que os espiões haviam 

deixado a cidade pouco antes do anoitecer e sugeriu que os soldados ser enviado para 

capturá-los. Ela havia escondido os dois homens atrás de pilhas de linho em seu telhado, 

e depois de os funcionários embora, ela disse aos israelitas, 

Eu sei que o Senhor lhe deu a terra, e que o terror de vós caiu sobre nós, e que todos os 

habitantes da terra tem derreteu antes de você. Porque temos ouvido que o Senhor secou 

as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, eo que você fez aos 

dois reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Siom e Og, a quem você destruíram 

. Quando ouvimos isso, nossos corações derretido e nenhuma coragem permaneceu em 

qualquer homem por mais tempo por causa de você; porque o Senhor, teu Deus, Ele é 

Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me pelo Senhor, desde que eu 

tenha bondade para convosco, vós também usareis de bondade para com a casa de meu 

pai, e me dar uma promessa de verdade. ( Josh. 2: 9-12 ) 

Raabe não só reconheceu que o Deus de Israel era o verdadeiro Senhor, mas ela 

obviamente confiava nele. Embora, sem dúvida, não sabia nada de salvação, como 

cristãos, compreendê-lo, ou mesmo como os antigos israelitas entendi, seu coração estava 

bem diante do Senhor, e Ele graciosamente aceitou sua fé para a justiça. Ele também 

aceitou a sua protecção dos espiões como um ato de obediência a Ele, e ela foi, 

portanto, justificado pelas obras, quando recolheu os emissários e os fez sair por 

outro caminho. Tal como acontece com Abraão e todos os outros verdadeiro crente, 

imputada a justiça baseada na fé resultou na justiça prática reflete em boas obras. Sua 

vida fora da fidelidade manifesta sua vida interior de fé. 

Também como Abraão, no entanto, ela não era perfeita. Sua profissão era desprezível e 

sua mentira era pecaminoso. Ela não foi honrado pelo Senhor para qualquer um. Ela havia 

nascido em e foi criado em uma sociedade pagã debochado que o Senhor estava prestes 

a destruir, em que a mentira e todos os tipos de pecado grave eram a norma. Mas quando 

ela teve a oportunidade de demonstrar a sua confiança no Senhor, ela colocou sua vida 

em risco. Teve suas ações foi descoberto pelo rei, ela e sua família teria sido 

sumariamente executado por traição. Em Sua graça sem limites, Deus aceitou a sua 



confiança nele e seu serviço a Ele, resgatou sua família, e usou sua para seus próprios 

propósitos divinos, fazendo-a se tornar um modelo de fé e de um ancestral do Messias. 

A justificação de Abraão e Raabe por obras não foi demonstrada pela sua profissão de fé, 

o seu culto ou ritual, ou qualquer outra atividade religiosa. Em ambos os casos, foi 

demonstrado, colocando tudo o que lhes era cara, na linha para o Senhor, confiando-a Ele 

sem reservas ou reserva. Eles foram extremamente comprometidos com o Senhor, custe 

o que custar. É no turbilhão das grandes planos, decisões e cruzamento de ambições, 

esperanças sonhos destinos-onde a vida,,, e da própria vida estão em jogo-onde a 

verdadeira fé se revela infalivelmente.Muito antes da crucificação de Jesus, Abraão e 

Raabe estavam dispostos a levar a sua cruz, por assim dizer, e segui-Lo ( Mc 8:34 ). Eles 

odiavam a sua vida neste mundo, a fim de mantê-lo no mundo vindouro ( João 12:25 ). 

É também nesse mesmo vórtice que falso, enganoso fé se revela. Tiago observa que assim 

como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele 

compara a fé professada-fé morta sem obras-a um corpo sem o espírito. Ambos são 

inúteis, desprovido de qualquer poder vivificante. 

É uma dura realidade que todos os que professam a fé no Senhor Jesus Cristo não será 

salvo. Como Ele advertiu em Mateus 7: 21-23 , 

Nem todo o que me diz: "Senhor, Senhor ', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz 

a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar. Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, 

Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? 

E em teu nome não fizemos muitos milagres? " E então eu lhes direi: "Nunca vos conheci; 

partem de mim, vós que praticais a iniquidade." 

Ciente de que a verdade com medo, Paulo exortou: "vós teste para ver se você está na fé;! 

Examinar a si mesmos" ( 2 Cor. 13: 5 ). Abraão e Raabe ficar para sempre como exemplos 

daqueles cuja fé viva passou no teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Dominando a Lingua ( Tiago 3: 1-12 ) 

Não deixe que muitos de vocês se tornarem professores, meus 

irmãos, sabendo que, como tal, será cobrada uma sentença mais 

rigorosa. Para todos nós tropeçamos em muitas maneiras. Se 

alguém não tropeça no que ele diz, ele é um homem perfeito, capaz 

de refrear todo o corpo também. Agora, se colocarmos os freios 

na boca dos cavalos, para que eles nos obedecem, dirigimos todo 

o seu corpo também. Olhe para os navios também, embora eles 

são tão grandes e são movidas por ventos fortes, ainda são 

dirigidos por um pequeno leme onde a inclinação do piloto 

deseja. Assim também a língua é uma pequena parte do corpo, e 

ainda se gaba de grandes coisas. Vede que grande floresta é 

incendiada por um pequeno incêndio, tais! A língua também é um 

fogo, o próprio mundo de iniqüidade; a língua está posta entre os 

nossos membros, como o que contamina todo o corpo, e inflama o 

curso da nossa vida, e é inflamada pelo inferno. Para todas as 

espécies de animais e aves, de répteis e criaturas do mar, se doma 

e tem sido domada pelo gênero humano. Mas ninguém pode 

domar a língua; é um mal inquieta e cheia de veneno mortal. Com 

ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os 

homens, que foram feitos à semelhança de Deus; da mesma boca 

procedem tanto a bênção ea maldição. Meus irmãos, estas coisas 

não deveriam ser assim. Pode a fonte enviar para fora da mesma 

abertura água doce e amargo? Pode uma figueira, meus irmãos, 

produzir azeitonas, ou uma videira produzir figos? Também não 
se pode produzir água salgada fresco. ( 3: 1-12 ) 

A língua é você de uma forma única. É uma fofoqueira que informa sobre o coração e 

apresenta a pessoa real. Não só isso, mas o mal uso da língua é talvez a maneira mais fácil 

de pecar. Há alguns pecados que um indivíduo pode não ser capaz de se comprometer, 

simplesmente porque ele não tem a oportunidade. Mas não há limites para o que pode-se 

dizer, sem sistemas de retenção incorporados ou limites. Nas Escrituras, a língua é 

descrito como perverso, traiçoeiro, perverso, sujo, corrupto, lisonjeiro, insultuosa, 

fofocando, blasfemo, insensato, vangloriando-se, reclamando, xingando, contencioso, 

sensual, e vil. E essa lista não é exaustiva. Não admira que Deus colocou a língua em uma 

gaiola por trás dos dentes, murado pela boca! Usando uma outra figura, alguém observou 

que porque a língua está em um lugar úmido, ele pode escapar facilmente. 

A língua é de grande preocupação para Tiago, que está sendo mencionado em cada 

capítulo de sua carta (ver 01:19 , 26 ; 02:12 ; 3: 5, 6 [duas 

vezes], 8 ; 04:11 ; 05:12 ). Em 3: 1-12 , ele usa a língua como ainda um outro teste de fé 

viva, porque a autenticidade da fé de uma pessoa, inevitavelmente, será demonstrada por 

seu discurso. Tiago personifica a língua e da boca como representantes da depravação e 

miséria da pessoa interior. A língua só produz o que é dito para produzir pelo coração, 

onde é originário pecado (cf. 1: 14-15 ). "Porque do coração procedem os maus 

pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e 

difamações", declarou Jesus ( Mat. 15:19 ). 

Os cientistas afirmam que uma vez que uma onda sonora é posta em movimento, continua 

em uma jornada interminável, e que, se tivéssemos instrumentos suficientes sofisticados, 



cada onda pode ser capturado e reproduzido a qualquer momento. Se isso é verdade, cada 

palavra dita por qualquer pessoa que já viveu pode ser recuperada! Deus, é claro, não 

precisa de tal instrumento, e Jesus diz claramente que "toda palavra frívola que as pessoas 

disserem, hão de dar conta de que no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás 

justificado, e por tuas palavras será condenado "( Mateus 12: 36-37. ). 

Em nenhum lugar é a relação entre fé e obras mais evidente do que na fala de uma 

pessoa. O que você é, inevitavelmente, serão divulgados pelo que você diz. Pode-se dizer 

que o discurso de uma pessoa é uma medida confiável de sua temperatura espiritual, um 

monitor da condição humana interior. Os rabinos falou da língua como uma flecha, em 

vez de um punhal ou espada, porque pode ferir e matar de uma grande distância. Ele pode 

causar grandes danos, mesmo quando longe de sua vítima. 

O primeiro pecado cometido após a queda foi um pecado da língua. Quando Deus 

questionou Adão sobre seu comer do fruto proibido, Adão caluniado Deus, sugerindo que 

ele foi indiretamente responsável, dizendo: "A mulher que você deu para ficar comigo, 

ela me deu da árvore, e eu comi" ( Gn 3:12 ). Ao descrever a depravação total do homem, 

Paulo diz: "A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas manter enganando, 

o veneno de víbora está nos seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura" 

( Romanos 3: 13-14. ; cf. Pss 5: 9. ;140: 3 ). Como ele vislumbrou glória e santidade de 

Deus, Isaías, condenado por seu próprio pecado, relacionado-a à boca, exclamando: "Ai 

de mim, porque estou arruinado! Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito 

no meio de um povo de impuros lábios; e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos 

Exércitos "( Is 6: 5. ). Escritura diz muito sobre o mal da língua ( Sl 34:13. ; 39: 1 ; 52: 

4 ; . Prov 06:17 ; 17:20 ; 26:28 ; 28:23 ; . Is 59: 3 ). 

Por outro lado, que um coração justo é manifestada pelo discurso justo é em nenhum lugar 

mais belamente retratada do que nos Salmos. Davi exultou: "Ó Senhor, Senhor nosso, 

quão admirável é o teu nome em toda a terra, que tem exibido seu esplendor dos 

céus!" ( Sl. 8: 1 ). Ele declarou: "A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o 

testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos símplices" ( 19: 7 ); e ele deu testemunho, 

"Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro 

e ilumina os olhos" ( 19: 8 ). Sem dúvida, uma das razões que Davi era um homem 

segundo o coração de Deus ( 1 Sm. 13:14 ) era o seu poder a verdade ao dizer: "A minha 

língua deve declarar sua justiça, e em teu louvor todo o dia" ( Salmo 35:28 ). 

Quando uma pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele se torna uma nova 

criação. Todo o seu ser é transformado e habitado pelo Espírito 

Santo. Consequentemente, Paulo diz: 

Se você tiver sido ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está 

sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que estão na terra 

... Considera, pois, os membros de seu corpo terreno como mortas, para prostituição, 

impureza, paixão, desejo maligno ea avareza, o que equivale a idolatria ... Mas agora você 

também, colocá-los todos de lado: ira, da cólera, da malícia, da maledicência, e linguagem 

ultrajante de sua boca ... E a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, 

fostes chamados em um corpo; e ser grato. Que a palavra de Cristo ricamente habitar 

dentro de você, com toda a sabedoria e admoestando uns aos outros, com salmos, hinos e 

cânticos espirituais, cantando com gratidão em vossos corações a Deus. Faça o que fizer 

em palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus 

Pai. ( Colossenses 3: 1-2 , 5 , 8 , 15-17 ) 



A natureza transformada vai produzir um comportamento transformado. E o novo 

comportamento envolve novo discurso, discurso que corresponde a uma vida salva e 

santificada e que reflete a natureza santa d'Aquele que deu a vida nova. 

Escritura contém muitas verdades inescrutáveis que, na superfície, parecem ser 

contraditórios ou inconsistentes e não é capaz de se reconciliar uns com os outros por 

mentes finitas. Por exemplo, os crentes são escolhidos para a salvação pela graça soberana 

de Deus antes da fundação do mundo; Ainda devem exercer fé, a fim de ser salvo. Como 

crentes, somos mantidos seguros em Cristo por decreto soberano de Deus; ainda devemos 

perseverar. Podemos viver uma vida santa apenas com o poder do Espírito Santo; Ainda 

somos ordenados a obedecer.Como Tiago apontou no primeiro capítulo de sua carta, 

que irá suportar as provações; ainda que deve suportá-las. Nós vai receber a 

Palavra; ainda que deve recebê-lo. Nós vai ser gracioso para os necessitados sem 

parcialidade; ainda que deve ser gracioso para eles, sem parcialidade.Nós irá produzir 

boas obras; ainda que deve produzi-los. Onde há fé genuína de estar e transformação 

espiritual, essas coisas, e muitos outros, tanto será o resultado e deve ser o resultado. 

Aqui Tiago menciona outra dessas realidades incompreensíveis: Os verdadeiros 

crentes vai possuir uma língua santificado; mas eles devem manter uma língua 

santificada. Em 3: 1-12 , ele dá cinco razões convincentes para controlar a língua: o seu 

potencial para condenar ( vv 1-2.um ;) seu poder de controlar ( vv 2. b -5 um ); sua 

propensão para corromper ( vv 5. b -6); seu primitivismo para combater ( vv 7-8. ); e sua 

perfídia comprometer ( vv. 9-12 ). 

Seu potencial para condenar 

Não deixe que muitos de vocês se tornarem professores, meus 

irmãos, sabendo que, como tal, será cobrada uma sentença mais 

rigorosa. Para todos nós tropeçamos em muitas maneiras. ( 3: 1-
2 um) 

Didaskaloi ( professores ) foi muitas vezes utilizado de rabinos e qualquer um que 

funcionava em um ensino oficial ou pregando papel (cf. João 3:10 ), o que sugere que 

Tiago estava falando do escritório de ensino na igreja (cf. 1 Cor. 12:28 ; Ef 4:11. ). Acima 

de tudo, os rabinos estavam professores mestres e foram concedidas grande honra e 

respeito por seus colegas judeus. Como refletido nos evangelhos, muitos rabinos 

saboreou seu prestígio e privilégio. Jesus disse a dos escribas e fariseus, muitos dos quais 

eram rabinos, que eles "têm-se sentado na cadeira de Moisés ... Mas eles fazem todas as 

suas obras a ser percebido pelos homens, porque alargar os seus filactérios e alongam as 

borlas . de suas vestes Eles amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos 

nas sinagogas, e respeitosas saudações nas praças, e de ser chamados Rabi pelos homens 

"( Mt 23: 2. , 5-7 ). 

Em alguns círculos judaicos, rabinos foram realizadas em tão alta conta que o dever de 

uma pessoa a seu rabino foi considerada maior do que a de seus próprios pais, porque 

seus pais só trouxe-o para a vida deste mundo, ao passo que seu rabino trouxe para a vida 

do mundo vindouro. Foi escrito que, se os pais de um homem e seu rabino foram 

capturados por um inimigo, o rabino estava a ser resgatado em primeiro lugar. Embora 

rabinos não foram autorizados a receber dinheiro por seus serviços, mas eram para se 

sustentar com um comércio, que foi considerado um ato especialmente piedoso para 

tomar um em sua casa e apoiá-lo em todos os sentidos possíveis. 



Os motivos egoístas que caracterizaram muitos rabinos eram anátema para Jesus e não 

têm lugar na vida de Seu povo. Mas, obviamente, houve alguns entre aqueles a quem 

Tiago escreveu que tinha tais motivos e que desejavam tornar-se professores , pelo 

motivo errado. 

Além rabinos oficial, qualquer judeu respeitado pode ser dada oportunidade de falar em 

uma sinagoga de serviço. Embora Jesus não era um rabino oficial, Ele freqüentemente ler 

a Escritura e deu uma interpretação no sábado, pelo menos uma vez em sua cidade de 

Nazaré ( Lucas 4: 15-21 , 31 ; Mt 04:23. ; 09:35 ). Da mesma forma, Paulo e Barnabé, 

rabinos também não sancionada, freqüentemente falou em sinagogas quando visitaram 

uma cidade (por exemplo, Atos 13: 5 , 14-15 ; 14: 1 ). Aparentemente, ele também era 

comum na igreja primitiva para um homem cristão maduro para ter oportunidade de falar 

em um serviço. Paulo regulamentou a igreja de Corinto por escrito: "Quando você 

montar, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem 

interpretação Que tudo seja feito para edificação." ( 1 Cor 14.: 26 ).Ao longo da história 

da Igreja, e, certamente, nas igrejas hoje, há muitas pessoas-como conselheiros, 

professores de escola dominical, líderes de estudo da Bíblia, e tal-que não são chamados 

e ordenados para o ministério, mas que têm uma contribuição justa para fazer em ensinar 

a Palavra de Deus. 

Ao dar a cautela não deixe muitos de vocês se tornarem professores, Tiago não, é claro, 

significa para desencorajar tais pessoas de comunicar os seus conhecimentos bíblicos. Ele 

também não quer prejudicar de alguma forma aqueles que são verdadeiramente chamados 

por Deus para ser professores oficiais da Sua Palavra. Ele está dizendo sim que aqueles 

que eles acreditam ter um chamado divino tal deve primeiro teste de sua fé para ter certeza 

que eles são salvos. Ele deixou claro que: "Se alguém cuida ser religioso, e ainda não 

refreia a sua língua, mas engana o seu próprio coração, a sua religião é vã" ( 01:26 ). Se 

este princípio aplica-se a todos na igreja, quanto mais não se aplica aos professores que 

presumem colocar-se diante do povo de Deus para interpretar e explicar a Palavra de 

Deus? 

É a vontade de Deus para todo o Seu povo para articular sua verdade mais exacta e 

completamente como eles são capazes. Quando Josué opôs-se à profecia divina de Eldad 

e Medad, Moisés levemente repreendeu-o, dizendo: "Será que todo o povo do Senhor 

fosse profeta, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele!" ( Num. 11:29 ). Na Grande 

Comissão, todos os cristãos são chamados a "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as 

nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a 

observar tudo o que vos ordenei" (Matt. 28: 19-20 ). Paulo disse: "É uma declaração de 

confiança: se alguém aspira ao cargo de superintendente [um pregador-professor], é um 

belo trabalho que ele deseja fazer" ( 1 Tim. 3: 1 ). De si mesmo, ele escreveu: "Ai de mim 

se eu não anunciar o Evangelho" ( 1 Cor. 09:16 ). 

O argumento de Tiago é que nenhum crente deve começar qualquer forma de ensinar a 

Palavra de Deus, sem um profundo senso da gravidade dessa responsabilidade. Para pecar 

com a língua quando está sozinho ou com uma ou duas outras pessoas é ruim o 

suficiente; mas a pecar com a língua em público, especialmente enquanto age como um 

alto-falante para Deus, é incomensuravelmente pior. Falando para Deus traz consigo 

grandes implicações, tanto para o bem e mal. 

O grave responsabilidade de declarar a Palavra de Deus é apresentado duas vezes no livro 

de Ezequiel. Através desse profeta, o Senhor disse: 



Filho do homem, te dei por atalaia sobre a casa de Israel; sempre que você ouvir uma 

palavra da minha boca, avisá-los de mim. Quando eu disser ao ímpio: "Você certamente 

morrerá", e você não avisá-lo ou falar para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho 

para que ele possa viver, esse ímpio morrerá na sua iniqüidade, mas o seu sangue eu vou 

exigir a sua mão. No entanto, se você têm alertado os ímpios e ele não se converter da 

sua impiedade ou do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniqüidade; mas de ter entregue 

a si mesmo. ( Ez. 3: 17-19 ) 

Esse aviso é repetido em 33: 7-9 . O escritor de Hebreus fala de pregadores, professores 

e outros líderes da igreja que "velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar 

conta" ( Heb. 13:17 ). Com satisfação piedosa, Paulo foi capaz de dizer aos anciãos de 

Éfeso que o encontraram em Mileto, "eu declaro a você neste dia que eu sou inocente do 

sangue de todos os homens. Para não me esquivei de vos anunciar todo o propósito de 

Deus "( Atos 20: 26-27 ). 

O ensino da teologia errada, enganosa, e confuso foi um problema na igreja em Éfeso, 

enquanto Timoteo ministrou lá. Paulo, portanto, disse-lhe para 

instruir certos homens não ensinar doutrinas estranhas, nem de prestar atenção a fábulas 

e genealogias sem fim, que dão origem a mera especulação, em vez de promover a 

administração de Deus, que é pela fé. Mas o objetivo da instrução é o amor de um coração 

puro, de uma consciência e de uma fé sincera. Para alguns homens, afastar-se dessas 

coisas, se desviaram para discussão infrutífera, querendo ser doutores da Lei, mesmo que 

eles não entendem nem o que eles estão dizendo ou os assuntos sobre os quais eles fazem 

afirmações confiantes. ( 1 Tim. 1: 3-7 ) 

Alguns foram mesmo ensinando blasfêmia a título definitivo e tinha "naufragaram em 

relação à sua fé" ( vv. 19-20 ). 

Pedro e Judas dar mais severas advertências contra possíveis professores hereges. Pedro 

disse: 

Falsos profetas houve também entre o povo, assim como também haverá entre vós falsos 

mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o 

Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos 

seguirão sua sensualidade, e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado; e em 

sua ganância eles farão de vós negócio com palavras fingidas; o seu julgamento de há 

muito tempo não é ocioso, ea sua destruição não dorme. ( 2 Pedro 2: 1-3. ) 

Jude escreveu, 

No entanto, da mesma forma que estes homens, também por sonhando, contaminam a sua 

carne, e rejeitam a autoridade, e injuriar majestades angélicas ... Mas esses homens dizem 

mal do que não entendem; e as coisas que eles sabem, por instinto, como irracional 

animais, por essas coisas que eles são destruídos ... Estes são murmuradores, criticando, 

a seguir, segundo as suas próprias concupiscências; falam arrogantemente, adulando 

pessoas por causa de ganhar uma vantagem. ( Jude 8 , 10 , 16 ) 

A advertência de Paulo à igreja de Éfeso, dada por meio de Timóteo, se aplica aos 

professores em cada igreja: 

Se alguém defende uma doutrina diferente e não concorda com as palavras de som, de 

nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina conforme à piedade, é orgulhoso e nada 

entende; mas ele tem um interesse mórbido em questões polêmicas e disputas de palavras, 



das quais nascem invejas, porfias, linguagem abusiva, suspeitas malignas e atritos 

constantes entre os homens de mente depravada e privados da verdade. ( 1 Tim. 6: 3-5 ) 

Não só os falsos mestres, mas também aqueles que por ignorância e descuidAdãoente 

interpretar a Palavra, a fim de impressionar os outros com o seu conhecimento e 

compreensão são um grande perigo para a igreja e estão em perigo se de Deus. Muitos 

professores na igreja hoje são mal fundamentada nas Sagradas Escrituras e mal equipados 

para ensiná-la. Tais professores que deturpam a Palavra de Deus pode fazer mais danos 

moral e espiritual para o povo de Deus do que uma centena de ateus ou secularistas 

atacando de fora. É por isso que é tão tolo e espiritualmente perigoso ter celebridades 

recém-convertidos, ou qualquer outro novo convertido, assim como pregadores leigos e 

irresponsáveis, falar e ensinar. Paulo advertiu que um supervisor não deve ser "um novo 

convertido, para que ele não se tornará presunçoso e cair na condenação suportadas pelo 

diabo" ( 1 Tim. 3: 6 ). Quando o próprio apóstolo foi convertido, o Senhor treinou-o no 

deserto árabe de Nabatea por cerca de três anos antes de começar o seu ministério 

apostólico ( Gal. 1: 17-18 ; ver também Atos 9: 19-22 ). 

Tiago não pretende restringir aqueles que são chamados e oferecida por Deus para 

ensinar, aqueles que são verdadeiramente qualificado, experiente e preparado. Mas ele 

adverte todos que tem oportunidade de ensinar a ter grandes dores de considerar a 

gravidade do ensino da Palavra de Deus e ter certeza de que ele tem uma compreensão 

exata de qualquer verdade ele tenta ensinar. Como Moisés, ele deve fazer todos os 

esforços para ter certeza de que o que ele diz corresponde ao "o que o Senhor falou" ( Lev. 

10: 3 ). Mesmo após um estudo cuidadoso, ele deve orar com maior sinceridade: "Senhor, 

deixe-me dizer apenas o que você está dizendo nesta passagem e me ajudar a fazer que a 

verdade clara para aqueles que a ouvem." 

O grande reformador escocês João Knox era tão reverente e sobrecarregados com a 

responsabilidade de declarar a Palavra de Deus com fidelidade que, antes de seu primeiro 

sermão, ele chorou descontrolAdãoente e teve de ser escoltado do púlpito até que ele 

pudesse se recompor.Um pastor teria dito de pregar o que também poderia ser dito de 

ensino: "Não há honra especial na pregação Existe apenas dor especial O púlpito chama 

aqueles ungido a ele como o mar chama seus marinheiros, e como o mar, batedores.. e 

contusões e não descansa ... Para pregar, para realmente pregar, é morrer nu um pouco de 

cada vez e saber cada vez que você faz isso que você deve fazê-lo novamente. " 

Meus irmãos indica que Tiago está se dirigindo aqueles que professam o nome de Cristo, 

incluindo aqueles cuja fé é genuína fora de questão, advertindo-os para se certificar de 

que o seu desejo de ensinar é verdadeiramente de acordo com a vontade do Senhor, e não 

apenas a sua própria. Porque fala correta é uma marca tão crítico da verdadeira 

fé, professores são realizadas para um padrão mais elevado no que dizem, pela razão 

óbvia de que o que eles dizem exerce uma poderosa influência espiritual sobre os 

outros. Os professores estão em perigo especial de abusar suas línguas e incorrendo 

assim em julgamento mais severo por Deus. Como Tiago foi mais cedo advertiu, eles 

deveriam ser "pronto para ouvir [e] tardio para falar" ( 01:19 ). Nesse contexto, ele está 

se referindo especialmente para ouvir e falar sobre a Palavra de Deus. 

É importante notar que Tiago se inclui [ nós ] com aqueles que estão sujeitos a 

esse julgamento mais severo. Nem mesmo os apóstolos e escritores da Bíblia foram 

isentos. Cada professor, sem exceção, é ser "Procura apresentar [ele mesmo] a Deus 

aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra 

da verdade" ( 2 Timóteo 2:15. ; cf. 1 Tim. 4: 6-16 ). 



O substantivo grego krima ( julgamento ) é neutra e pode ser positivo ou negativo. Mas 

no Novo Testamento ele é mais frequentemente usado negativamente como um aviso, e 

que é claramente o tipo de julgamento Tiago tem em mente aqui. Para os incrédulos, o 

tempo futuro (terã ) refere-se ao julgamento do Grande Trono Branco fala João 

no Apocalipse 20: 11-15 . Os crentes, por outro lado, terã ... julgamento sob a forma de 

correção nesta vida e na sede bema de Cristo para a recompensa eterna, quando "cada um 

de nós dará conta de si mesmo a Deus" ( Rom 14.: 12 ), e 

obra de cada um se tornará evidente; para o dia vai mostrá-lo, porque é para ser revelada 

no fogo, eo fogo vai testar a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém que ele 

construiu sobre ele permanece, ele receberá uma recompensa. Se a obra de alguém se 

queimar, sofrerá ele dano; mas ele mesmo será salvo, todavia, como que através do 

fogo. ( 1 Cor. 3: 13-15 ) 

Recompensa eterna do professor vai refletir a fidelidade de seu ensino ( Atos 20: 26-

27 ; Hebreus 13:17. ). 

A declaração de Tiago que todos nós tropeçamos em muitas coisas reforça a verdade 

que ninguém está isento no que diz respeito aos perigos da língua e outras formas de 

pecado contra Deus. Stumble refere-se a qualquer lapso moral, uma falha para fazer o 

que é certo. Em muitos maneiras é auto-explicativo. O escritor de Provérbios pergunta 

retoricamente: "Quem pode dizer, 'Eu tenho purificado o meu coração, estou limpo do 

meu pecado?" ( Prov. 20: 9 ), e o cronista afirma enfaticamente que "não há homem que 

não peque" ( 2 Crônicas 6:36. ), antecipando afirmação bem conhecida e muito citada de 

Paulo de que "todos pecaram e queda destituídos da glória de Deus "( Rm 3:23. ) e João 

de que "se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, ea verdade não 

está em nós" ( 1 João 1: 8 ; cf. v. 10 ). 

Seu Poder de Controle 

Se alguém não tropeça no que ele diz, ele é um homem perfeito, 

capaz de refrear todo o corpo também. Agora, se colocarmos os 

freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedecem, dirigimos 

todo o seu corpo também. Olhe para os navios também, embora 

eles são tão grandes e são movidas por ventos fortes, ainda são 

dirigidos por um pequeno leme onde a inclinação do piloto 

deseja. Assim também a língua é uma pequena parte do corpo, e 
ainda se gaba de grandes coisas. ( 3: 2 b-5-A) 

A língua tem poder extraordinário para controlar, mesmo na medida em que , se alguém 

não tropeçar no que ele diz, ele é um homem perfeito. Teleios ( perfeito ) tem dois 

significados possíveis. Um carrega a idéia de perfeição absoluta, de estar sem qualquer 

falha ou erro. Se esse é o significado de Tiago aqui, ele está obviamente falando 

hipoteticamente, uma vez que nenhum ser humano, mas Jesus se qualificar para esse tipo 

de discurso perfeito. 

Mas o termo também pode significar completa, ou madura. Se for esse o sentido 

pretendido aqui, a idéia é que uma pessoa que não tropeça no que ele diz dá evidência 

de um coração purificado e madura, que é a fonte de seu discurso justo. Parece provável 

que Tiago tem este segundo significado em mente. Nós nunca poderia ser perfeito no 

sentido de que Jesus é perfeito, na fala ou de qualquer outra forma, mas podemos, no 

poder do Espírito Santo, tem um coração espiritualmente maduros e santificados que se 

expressa através maduro, santificados, honrando-Deus falando e ensino. A idéia é que 



apenas espiritualmente crentes maduros pode controlar as suas línguas. Na medida em 

que a nossa santidade aproxima-se da de Cristo, para que grau estamos 

espiritualmente perfeito ou maduro. Como em tudo, Ele é o nosso exemplo supremo e 

glorioso. "Para você ter sido convocada para este fim," Pedro nos lembra, "uma vez que 

também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que você siga seus passos, 

que não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca; e enquanto sendo 

injuriado, não revidava; enquanto que sofrem, não fazia ameaças, mas entregava-se 

àquele que julga retamente "( 1 Pedro 2: 21-23. ). 

Tiago, em seguida, faz uma afirmação notável, declarando que um cristão que pode 

refreia a sua língua é capaz de refrear todo o corpo também. Neste contexto, o 

corpo parece se referir à pessoa, em geral, de todo o seu ser. Em outras palavras, se é que 

podemos controlar nossa língua-que respondem tão prontamente e sem limites para o 

pecado, então controlar tudo o mais se seguirão. Se o Espírito Santo tem o controle desta 

parte mais volátil e difícil situação de nosso ser, quanto mais suscetíveis ao Seu controle 

será o resto de nossas vidas ser? Este princípio também suporta o segundo significado 

de perfeito (maduro, completo), que, se levada a idéia de perfeição absoluta, não teria 

nenhum significado prático aqui. Quando a fala de uma pessoa é de exaltação a Cristo, 

que honra a Deus, e edificante, pode-se ter certeza que o resto de sua vida é 

espiritualmente saudável e vice-versa. 

Warren Wiersbe conta a história de um pastor amigo que lhe disse de uma mulher em sua 

congregação que era um terrível fofoca. Um dia, ela lhe disse: "Pastor, o Senhor tem me 

condenado por meu pecado da fofoca. A minha língua é a mim ea outros se meter em 

encrencas."Quando ele cautelosamente perguntou: "Bem, o que você pretende fazer a 

respeito?" ela respondeu: "Eu quero colocar a minha língua sobre o altar." Porque ela 

tinha dito a mesma coisa tantas vezes e ainda assim nunca mudou, ele lhe disse: "Não há 

um altar grande o suficiente" ( O Comentário Bíblico Exposição [Wheaton, Ill .: Victor, 

1989], 2: 358). 

Há, é claro, um altar que é mais do que suficiente, porque o Senhor nos assegura que, "Se 

confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos 

purificar de toda injustiça" ( 1 João 1: 9 ). Mas a frustração subjacente do pastor é 

compreensível. O problema estava na falta de vontade da mulher para realmente colocar 

a língua no altar. Ela sabia muito bem o que o seu pecado era eo que era necessário para 

sua remissão. Ela estava simplesmente não querem pagar o preço. Ela amava fofocas 

mais do que amava a justiça. Ela não estava disposto a determinar com Davi: "Eu vou 

guardar os meus caminhos para que eu não pecar com a minha língua, eu vou guardar 

minha boca como com um focinho enquanto os ímpios estão em minha presença" ( Sl 39: 

1. ). 

Tiago usa duas analogias para mostrar o poder da língua de controlar. Primeiro, ele 

ressalta que , se colocarmos os freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedecem, 

dirigimos todo o seu corpo também. Esta ilustração é particularmente apropriada, 

porque o pouco se encontra no topo da língua de um cavalo, e quando ligado para o freio 

e rédeas, é possível para o piloto usando esse bocado para fazer facilmente o obey 

cavalo. Controlando a boca dos cavalos controla suas cabeças, que, por sua vez, dirigem 

seu corpo inteiro também. 

Mesmo cavalos suaves, que foram montados por muitos anos, não são controláveis 

sem pedaços em suas bocas. Contanto que eles são esperados para executar o serviço, 

seja para passeios ou para puxar uma carroça ou arado, eles exigem que o controle. Assim 



é com os crentes.Para ser útil a Deus, precisaremos de nossas línguas controlada, com 

tudo o resto segue em submissão. 

O segundo exemplo é o de um navio. Olhe para os navios também, Tiago 

continua, embora eles são tão grandes e são movidos por ventos fortes, ainda são 

dirigidas por um pequeno leme onde a inclinação do piloto desejos. Os 

maiores navios de Nesse dia foram pequenos em comparação com os gigantescos 

transatlânticos e navios de guerra dos tempos modernos. Mas o navio em que Paulo viajou 

a sua viagem a Roma teve um total de 276 pessoas a bordo, incluindo a tripulação, os 

soldados, e os prisioneiros ( Atos 27:37 ), indicando que ele foi um grande navio. Em 

qualquer caso, o ponto de Tiago é que, em comparação com o seu tamanho total, um leme 

de navio é muito pequena, mas pode facilmente conduzir o navio onde quer que a 

inclinação do piloto deseja. 

Assim também a língua é uma pequena parte do corpo, e ainda se gaba de grandes 

coisas. Como a pouco na boca de um cavalo e o leme de um navio, a língua tem o poder 

de controlar o resto de nós. É um controle mestre para todo o corpo , direcionando 

praticamente todos os aspectos do comportamento. Comentador JA Motyer escreve: 

Se a nossa língua eram tão bem sob controle, que se recusou a formular as palavras de 

auto-piedade, as imagens de luxúria, os pensamentos de raiva e ressentimento, então essas 

coisas são cortadas antes que eles tenham a chance de viver: o interruptor principal tem 

privou de qualquer poder de "ligar" esse lado de nossas vidas. O controle da língua é mais 

do que uma prova de maturidade espiritual; ele é o meio para isso. ( A Mensagem de 

Tiago [Downers Grove, Ill .: InterVarsity, 1985], 121) 

Tiago não dá detalhes em dizer que a língua ... se gaba de grandes coisas. Mas ele tem, 

obviamente, na inclinação natural a mente do homem para se vangloriar, para ser auto-

centrado, e ao contrário das alegações de muito popular, psicologia-a ter um alto auto-

imagem. Quando e como a língua se vangloria, ele deixa um rastro de destruição. Ele 

derruba os outros; destrói igrejas, famílias, casamentos e relações pessoais. Ele pode até 

mesmo levar ao assassinato e à guerra. 

Para que a língua para controlar nossas vidas no caminho certo, temos de resistir a sempre 

presente inclinação e da tentação de se vangloriar e se gabar. Devemos falar somente 

palavras graciosas, amáveis palavras, palavras que se acumulam ao invés de derrubar, que 

edifiquem, conforto, abençoar e incentivar. Eles devem ser palavras de humildade, 

gratidão, paz, santidade e sabedoria. Tais palavras, é claro, só pode vir de um coração que 

não só é habitado pelo Espírito Santo, mas também está totalmente submetido ao seu 

controle. 

Sua propensão a Corrupta 

Vede que grande floresta é incendiada por um pequeno incêndio, 

tais! A língua também é um fogo, o próprio mundo de 

iniqüidade; a língua está posta entre os nossos membros, como o 

que contamina todo o corpo, e inflama o curso da nossa vida, e é 
inflamada pelo inferno. ( 3: 5 b-6) 

Próximo ponto de Tiago centra-se em um tremendo potencial da língua para corromper e 

destruir. Considerando o poder da língua para controlar é neutra, sendo capaz de trabalhar 

para o bem ou para o mal, a ênfase aqui é totalmente negativo. Não há áreas problemáticas 

específicas são mencionadas, mas desde que a língua é capaz de falar sobre qualquer 



assunto imaginável, ele tem o poder de corromper todos os assuntos imagináveis. Seja 

qual for sujeito que fala do que pode danificar e perverter. 

Embora o verbo Eidon literalmente significa simplesmente para ver, o modo imperativo 

e voz média usada aqui ( idou ) quase dar-lhe a força de um comando. Consequentemente, 

esta forma é muitas vezes traduzida como "eis", especialmente nas narrativas dramáticas, 

a fim de chamar especial atenção para o que está prestes a ser dito ou prestes a acontecer 

(ver, por exemplo, Matt 01:20. , 23 ; 25: 6 ; João 4:35 ; Ap 1: 7 , 18 ; 22: 7 , 12 ). A idéia 

é: "Preste atenção". 

Tiago está aqui chamando a atenção para o grande poder destrutivo das palavras de ódio, 

falsos, heréticas, ou simplesmente descuidados. Como os comerciais produzidos por 

serviços florestais hoje, ele chama a atenção para o truísmo bem conhecido que 

um grande ... floresta pode ser incendiada por ... um pequeno fogo! O menor jogo ou 

faísca pode crescer exponencialmente em um incêndio que destrói milhares de hectares 

de floresta, matando inúmeros animais e, muitas vezes destruindo a vida humana e da 

propriedade. 

Fogo tem a capacidade incrível e praticamente única para reproduzir-se de forma quase 

ilimitada, desde que ele tem combustível para queimar. Como a grande maioria das 

coisas, a água não se pode multiplicar. Quando ele é derramado, não importa onde ou em 

que, nunca se expande em uma inundação. Mas o fogo alimenta de si mesma. Se houver 

material inflamável suficiente e oxigênio suficiente para sustentar a combustão, ele vai 

queimar indefinidamente. 

Em 8 de outubro de 1871, por volta das oito e meia da noite, uma lanterna no celeiro da 

Sra O'Leary, presumivelmente chutou em cima de sua vaca, acendeu o grande incêndio 

de Chicago. Antes que pudesse ser contido, 17.500 prédios foram destruídos, 300 pessoas 

morreram e 125 mil outras pessoas ficaram desabrigadas. Em 1903, uma panela de arroz 

cozido em cima de sobre um incêndio, espalhando brasas outro lado da sala e iniciar um 

incêndio que, eventualmente, consumiu um quilômetro quadrado de uma cidade coreana, 

queimando cerca de três mil edifícios ao solo. 

O escritor de Provérbios observou que "o coração do justo medita no que responder, mas 

a boca dos ímpios derrama coisas más" ( Pv 15:28. ); que "um homem sem valor trama o 

mal, enquanto que as suas palavras são como um fogo ardente" ( 16:27 ); e que, "como o 

carvão para as brasas e lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender 

rixas" ( 26:21 ). Ele também observa que "por falta de lenha, o fogo se apaga, e onde não 

há whisperer [fofoqueiro, ou maldizente], a disputa se acalma" ( 26:20 ). 

Davi lamentou: "A minha alma está entre leões, e eu deve estar entre aqueles que respirar 

diante do fogo, até mesmo os filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e cuja 

língua é espada afiada" ( Sl. 57: 4 ). Do mal, apresentando os homens, ele escreveu: "Sua 

língua intenta destruição, como uma navalha afiada, ó trabalhador do engano. Você ama 

o mal do que bem, à mentira mais do que falar o que é certo. Você ama todas as palavras 

que devoram, ó língua enganadora "( Sl. 52: 2-4 ). Job perguntou Bildade, o seu chamado 

Consolador, "Quanto tempo você vai me atormentar e me esmagar com as palavras?" ( Jó 

19: 2 ). 

Há alguns anos, Morgan Blake, um jornalista esportivo para o Atlanta Journal, escreveu 

o seguinte sátira: 

Eu sou mais mortal do que o shell gritando do obus. Eu ganhar sem matar. Eu derrubar 

casas, corações ruptura, e vidas em naufrágios. Eu viajo nas asas do vento. Sem inocência 



é forte o suficiente para mim, não pureza puro o suficiente para me assustar intimidar. Eu 

não tenho nenhum respeito pela verdade, sem respeito pela justiça, sem misericórdia para 

os indefesos. Minhas vítimas são tão numerosos como as areias do mar, e muitas vezes 

tão inocente. Eu nunca esqueço e raramente perdoar. Meu nome é fofoca. (Citado em 

George Sweeting, fé que opera [Chicago: Moody, 1983], 76-77) 

No versículo 6 , Tiago dá o que é, sem dúvida, a mais forte declaração nas Escrituras 

sobre o perigo da língua: A língua também é um fogo, o próprio mundo de 

iniqüidade; a língua está posta entre os nossos membros, como o que contamina todo 

o corpo, e inflama o curso da nossa vida, e é inflamada pelo inferno. Usando a figura 

de fogo, esta declaração esmagadora apresenta quatro principais elementos de perigo da 

língua . 

Em primeiro lugar, é o próprio mundo de iniqüidade. Kosmos ( mundo ) não aqui 

referem-se à terra ou do universo, mas sim a um sistema, esquema, ou arranjo. Neste caso, 

é um sistema de iniqüidade, do mal, rebelião, a iniquidade, e todas as outras formas de 

pecado. Ele é a fonte de injusto comportamento, ímpios dentro do homem 

pecador. Produz e dá vazão a todo o tipo de paixão pecaminosa e desejo. Um comentarista 

descreve-o como o microcosmo do mal entre os nossos membros. É um esquema vil, 

miserável, e perverso da humanidade carnal.Nenhuma outra parte do corpo tem esse 

potencial de longo alcance para o desastre e destruição, como a língua. 

Em segundo lugar, um mal língua está posta entre os nossos membros, como o que 

contamina todo o corpo. O sistema do mal se espalha e contamina o resto do corpo. Para 

modificar a metáfora um pouco, o poder de destruição da língua é como a fumaça que 

penetra e permanentemente contamina tudo o que está exposto a ela. Seja qual for o fogo 

em si não pode destruir, sua fumaça irá permear e ruína. 

Quando eu estava na faculdade eu aproveitei uma venda de bombeiros loja, comprar um 

casaco esporte para apenas nove dólares. Eu tinha certeza de que alguns dias pendurado 

do lado de fora no ar fresco para eliminar o cheiro de fumaça. Por causa de um guarda-

roupa limitado, eu usava o casaco, muitas vezes, mas nunca perdeu o seu odor distinto, e 

muitas pessoas provavelmente pensou que eu era um fumante inveterado. De forma 

semelhante, as palavras mal, simbolizada por língua, vai manchar e danificar o que eles 

não fazem totalmente consumir. Um sujo, contaminado língua mancha toda a pessoa. 

Jesus disse: 

O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque de dentro, do coração dos 

homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, roubos, homicídios, 

adultérios, atos de cobiça e maldade, assim como o engano, a sensualidade, a inveja, 

calúnia, orgulho e insensatez. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o 

homem. ( Marcos 7: 20-23 ; cf. Jude 23 ) 

Em terceiro lugar, a língua do mal inflama o curso de nossa vida, ampliando ainda mais 

o princípio. Como físico fogo, os efeitos destrutivos da fala mal expandir-se, não só 

contaminando nós mesmos, mas também tudo o que influencia todo o curso de nossa 

vida. 

Em grande medida, somos conhecidos pela maneira como falamos. A longo prazo, o que 

dizemos dá aos outros uma boa idéia de quem eo que realmente somos. Este princípio 

aplica-se a coisas boas, bem como pecaminosa, mas a ênfase de Tiago aqui é inteiramente 

sobre os aspectos negativos do nosso falar-como fofocas, calúnias, acusações falsas, 



encontrando-se, linguagem obscena e histórias, e outros pecados da língua, isto pode 

destruir individuais vidas, famílias, escolas, igrejas e comunidades. 

Em quarto lugar, e mais terrivelmente, a língua pecaminoso é incendiada pelo inferno. A 

forma atual ativo do verbo phlogizō ( é incendiado ) indica um estado de continuar. Essa 

idéia é reforçada pelo prazo Tiago usa para o inferno. Exceto para o seu uso 

aqui, gehenna ( inferno) não é encontrado no Novo Testamento fora dos evangelhos 

sinóticos, onde, em cada caso, ele é usado por Jesus. A palavra significa literalmente "vale 

de Hinom," um profundo desfiladeiro ao sudoeste de Jerusalém, onde o lixo, lixo, e os 

corpos de animais mortos e criminosos executados foram despejados e continuamente 

queimado. O local tinha sido originalmente usado por cananeus e até mesmo alguns 

adoradores israelitas a sacrificar seus filhos como holocaustos ao deus pagão 

Moloque. Quando essa prática hedionda foi permanentemente interrompido pelo piedoso 

rei Josias de Judá (ver 2 Reis 23:10 ), o lugar era considerado impuro e totalmente 

impróprias para qualquer uso decente. É, portanto, passou a ser usado como depósito de 

lixo, onde toda a sujeira da cidade de Jerusalém e arredores foi levado para ser 

queimado. Como o fogo queimou o tempo todo e larvas estavam sempre presentes, o 

Senhor usou gehenna para representar o eterno, interminável tormento do inferno, "o 

fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre eo fogo não se apaga" ( Marcos 9: 43-

44 ; cf. . Isa 66:24 ; . Matt 5:22 .) O inferno é o lugar de Satanás, preparado para ele e 

seus demônios ( Matt 25:41. ). Como tal, ele é usado aqui como sinônimo de Satanás e os 

demônios. 

Isso é dito a ser incendiada pelo inferno indica que a língua pode ser uma ferramenta de 

Satanás, cumprindo os propósitos de inferno para poluir, corromper e destruir. É 

incrivelmente perigoso e destrutivo. Usando outra figura de morte e destruição, o salmista 

diz daqueles que abusam suas línguas, "Seu discurso foi mais suave do que a manteiga, 

mas seu coração havia guerra; as suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia 

eram espadas desembainhadas" ( Sl 55:. 21 ); "Eis que eles dão gritos adiante com a sua 

boca; espadas estão nos seus lábios" ( 59: 7 ); e como aqueles ". que aguçaram a sua 

língua como espada Buscam discurso amargo como sua flecha" ( 64: 3 ). 

Mesmo crentes maduros sabem que na sua restante humanidade carnal, suas línguas ainda 

tem grande poder de devastar e, portanto, precisam de vigilância e controle constante. 

Sua Primitividade para combater 

Para todas as espécies de animais e aves, de répteis e criaturas do 

mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas 

ninguém pode domar a língua; é um mal inquieta e cheia de 

veneno mortal. ( 3: 7-8 ) 

O argumento de Tiago nestes dois versículos é simplesmente que a língua humana é 

naturalmente incontrolável e indomável. É selvagem, indisciplinado, irresponsável, 

irreprimível, e selvagem. No que pode ser chamado de seu mal primitivo ou intrínseco, 

combate todos os esforços para controlar e dirigir-lo. 

Cada espécie inclui animais que andam e voar, animais e aves, bem como aqueles que 

rastejar e nadar, os répteis e criaturas do mar. Os animais de cada uma dessas categorias 

estão a ser domada e tem sido domada pelo gênero humano. O mais selvagem , mais 

inteligente, mais rápido, mais poderoso e mais evasivo de criaturas estão sujeitos a 

domesticação do homem. Mesmo depois da queda, Noé foi capaz de trazer todos os tipos 



de animais na arca em pares sem incidentes graves. Embora a tarefa de Noé e sua família 

para cuidar dos milhares de criaturas foi certamente assustadora ao extremo, não há 

registro de qualquer um dos animais que atacam ou prejudicam seus detentores, ou o 

outro, de forma alguma. Durante séculos, a grande atração do circo tem sido os atos 

animal selvagem, em que leões, tigres e outros animais poderosos e perigosos fazer 

truques no comando de um humano trainer. A este respeito são menos primitivo e mais 

civilizado e controláveis do que os não regenerados, línguas não santificadas de seus 

mestres. 

Mas ninguém, isto é, nenhum ser humano em seu próprio poder, pode domar a 

língua. Mesmo nos crentes, a língua pode facilmente escorregar para fora de sua gaiola 

santificados, por assim dizer, e fazer um grande dano. Seu trabalho pode ser tão sutil que 

às vezes passa despercebido até que o estrago está feito. Bem consciência desse perigo, 

Davi orou: "Definir um guarda, Senhor, à minha boca; vigia a porta dos meus lábios" ( Sl 

141: 3. ). Até mesmo o Paulo piedosa confessou: "Sei que nada de bom habita em mim, 

isto é, na minha carne, pois o disposto está presente em mim, mas o que faz do bem não 

é" ( Rm 7:18 ). Ele não podia confiar em si mesmo para manter a sua língua, ou qualquer 

outra parte da sua carne não redimido, em cheque. "Pois a carne define seu desejo contra 

o Espírito, eo Espírito contra a carne", ele lembrou os crentes na Galácia; "Para esses 

estão em oposição um ao outro, de modo que você não pode fazer as coisas que você, por 

favor" ( Gal. 5:17 ). 

Como observado anteriormente neste capítulo comentário, primeiro pecado de Adão 

depois da queda não só era calúnia mas calúnia contra Deus, culpando indiretamente sua 

própria desobediência ao Senhor por ter-lhe dado Eva, que ele tentado a comer do fruto 

proibido ( Gn 3 : 12). Por outro lado, o primeiro ato das novas criaturas em Cristo, que se 

tornou a igreja, era de louvar a Deus com suas línguas purificadas ", falando dos grandes 

feitos de Deus" ( Atos 02:11 ). 

Restless traduz akatastatos , a mesma palavra traduzida como "instável" em 1: 8 . Neste 

contexto, o significado vai muito além de inquieto, sugerindo a idéia de um animal 

selvagem lutando ferozmente contra as restrições de cativeiro. Este mal irrita-se com o 

confinamento, sempre buscando uma maneira de escapar e disseminar seus veneno 

mortal. Sua "veneno" é mais mortal do que uma cobra é porque ele pode destruir 

moralmente, socialmente, economicamente e espiritualmente. 

Davi era soldado de um soldado, um homem de renome militar que lutou inimigos 

poderosos. Mas ele percebeu que os inimigos mais perigosos são aqueles que atacam com 

palavras. Ele, portanto, orou: 

Ouve a minha voz, ó Deus, na minha queixa; preservar a minha vida do temor do 

inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos malfeitores, do tumulto dos que praticam 

a iniqüidade, que afiaram a sua língua como espada. Buscam discurso amargo como sua 

flecha, para disparar a partir de ocultação no irrepreensível; de repente, eles disparam 

sobre ele, e não tenha medo. Eles se apegam a se vão; falam de armar laços 

secretamente; eles dizem: "Quem pode vê-los?" Eles bolam injustiças, dizendo: "Estamos 

prontos com um enredo bem concebido"; para o pensamento interior e no coração de um 

homem são profundas. Mas Deus disparará sobre eles uma seta; de repente, eles serão 

feridos. Então, eles vão fazê-lo tropeçar; sua própria língua é contra eles; tudo que o vê 

vai abalar a cabeça. Então todos os homens temerão, e eles vão declarar a obra de Deus, 

e irá considerar o que Ele tem feito. O homem justo será feliz no Senhor e nele se 

refugiam; e todos os retos de coração glória vontade. ( Sl. 64: 1-10 ) 



As mentiras venenosas dos filhos de Labão contra Jacó dirigiu a ele e sua família para 

fora da terra e devastada própria vida lar e da família de Labão ( Gn 31 ). A língua 

venenosa de Doegue, o edomita, que encontra-se com o rei Saul sobre Davi e Aimeleque, 

o sacerdote resultou no massacre brutal de oitenta e cinco sacerdotes, assim como toda a 

cidade sacerdotal de Nob ( 1 Sam. 22: 9-19 ). Os príncipes fraudulentos de Amom 

também mentiu sobre Davi, acusando-o de hipocrisia em honrar Nahash seu rei e Hanun, 

seu filho e sucessor. Acreditando que as mentiras, Hanun montada uma enorme força de 

seus próprios soldados, junto com mercenários sírios, dos quais cerca de setecentos 

cavaleiros e quarenta mil cavaleiros e seu comandante foram desnecessariamente abatidos 

por Davi de forças-tudo por causa de uma mentira! ( 2 Sam. 10 ). Quando Nabote se 

recusou a vender a sua vinha ao rei Acabe, a rainha Jezebel conspiraram para ter dois 

homens acusam falsamente Naboth de blasfêmia, o que resultou em ser apedrejada até a 

morte ( 1 Reis 21: 1-13 ). Conforme registrado no livro de Ester, Satanás tentou usar as 

mentiras de Hamã para exterminar os judeus exilados na Média-Pérsia, mas foi frustrado 

por Esther e seu primo, Mordecai. Nosso Senhor foi condenado à morte por causa de 

mentiras ( Matt. 26: 57-60 ). Estêvão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até a morte 

porque ele foi falsamente acusado de blasfêmia contra Moisés e Deus ( Atos 6: 8-7: 60 ). 

Sua Comprometida deslealdade 

Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os 

homens, que foram feitos à semelhança de Deus; da mesma boca 

procedem tanto a bênção ea maldição. Meus irmãos, estas coisas 

não deveriam ser assim. Pode a fonte enviar para fora da mesma 

abertura água doce e amargo? Pode uma figueira, meus irmãos, 

produzir azeitonas, ou uma videira produzir figos? Também não 
se pode produzir água salgada fresco. ( 3: 9-12 ) 

Por fim, a língua é caracterizado pelo que pode ser chamado de sua perfídia se 

comprometer. Perfidy refere-se a culatra deliberada de confiança, ou a traição, ea língua 

desenfreada é frequentemente culpado de tal mal. A língua não é apenas selvagem e 

furioso como um animal, mas inteligente, plotagem, e sutilmente enganosa. É hipocrisia 

e duplicidade, ansiosamente dispostos a enganar a fim de alcançar sua própria vantagem. 

Cada crente deve usar sua língua para abençoar o nosso Senhor e Pai, assim como Deus 

deseja e espera daqueles que pertencem a Ele. Os judeus, a quem Tiago escreveu estavam 

acostumados a pronunciar bênçãos sobre Deus, no final de cada um dos dezoito elogios, 

ou bênçãos, eles oravam três vezes por dia, dizendo: "Bendito sejas tu, ó Deus." 

Após a coleta dos presentes generosos e ofertas das pessoas para a construção do templo, 

"Davi abençoou o Senhor diante dos olhos de toda a congregação, e Davi disse: 'Bendito 

és Tu, ó Senhor, Deus de Israel, nosso pai, para todo o sempre'" ( 1 Cron. 29:10 ). No 

final da oração ele ", disse a toda a congregação: 'Agora abençoe o Senhor, teu Deus." E 

toda a congregação louvou ao Senhor, o Deus de seus pais, e curvou-se e adoraram ao 

Senhor e ao rei "( v. 20 ). 

Mas com a mesma língua com que abençoamos Deus, Tiago continua, amaldiçoamos os 

homens, que foram feitos à semelhança de Deus. Essa é a sua perfídia, a sua 

traição. Mesmo a humanidade não redimida mantém a semelhança de Deus, que, apesar 

de totalmente prejudicado pela queda, no entanto, é indestrutível. Os homens continuam 

a ser como Deus em muitas maneiras-de inteligência, auto-consciência, o raciocínio, a 

natureza moral, emoções e vontade. 



Como tragicamente incoerente e hipócrita, portanto, que a partir da mesma boca 

procedem tanto a bênção ea maldição. No entanto, cada crente tem sido culpado de que 

a hipocrisia em certa medida. Não foi apenas os escribas e fariseus ímpios que afirmavam 

bendizer a Deus e ainda exigiram a crucificação de Seu Filho, acusando-o de 

blasfêmia. Pedro confessou que Jesus era "o Cristo, o Filho do Deus vivo" ( Mateus 

16:16. ); mas enquanto seu Senhor estava em julgamento diante do sumo sacerdote ", ele 

começou a praguejar ea jurar:" Eu não conheço esse homem! " E imediatamente o galo 

cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: "Antes que o galo cante, você 

me negará três vezes." E ele saiu e chorou amargamente "( Mt 26: 74-75. ). Em uma 

ocasião, a língua de até mesmo o apóstolo Paulo escorregou e ele chamou o sumo 

sacerdote uma "parede caiada" ( Atos 23: 3 ). Mesmo que ele não sabia que ele estava 

falando com o sumo sacerdote ( v. 5 ), ele proferiu palavras que não convêm na boca de 

um servo de Deus. 

Meus irmãos, Tiago implora, essas coisas não deveriam ser assim. Ou CHRE ( não 

deveria ) é um forte negativo, usado somente aqui no Novo Testamento. A idéia é que 

não deve haver lugar na vida de um cristão para o discurso dúplice. É um compromisso 

inaceitável e intolerável de justo, uma vida santa. Quando Deus nos transforma, Ele nos 

deu a capacidade de novo, redimido, santo fala, e Ele nos espera, como Seus filhos, apenas 

o que é santo e direito de falar. O nosso "sim" e "não" deve ser honesto ( Matt. 05:37 ). 

Tiago explica essa verdade usando três ilustrações. Primeiro, ele pergunta 

retoricamente, Pode a fonte enviar para fora da mesma abertura água doce e 

amargo? A resposta óbvia é não. A mesma fonte, ou fonte, não emite dois tipos muito 

diferentes de água. 

Sem dúvida, aludindo a palavras- do Senhor "Pode alguém colher uvas dos espinheiros 

nem figos dos abrolhos, são eles?" ( Mat. 07:16 ) -Tiago pergunta, pode uma figueira, 

meus irmãos, produzir azeitonas, ou uma videira produzir figos? Mais uma vez, a 

resposta óbvia e esperada é não. Tal coisa é totalmente contrário à natureza e não pode 

acontecer. Em seguida, ele afirma enfaticamente, também não pode produzir água 

salgada fresco. Isso também é claramente impossível, e nenhuma pessoa racional 

pensaria duas vezes antes de acreditar qualquer coisa em contrário. 

Um coração de ódio não pode produzir palavras de amor ou obras. Um coração injustos 

não pode produzir palavras justas ou obras. "Uma árvore boa não pode dar frutos ruins," 

Jesus explicou, "nem uma árvore má dar frutos bons ... Então, você vai conhecê-los pelos 

seus frutos" (Mat. 07:18 , 20 ). 

Como mencionado acima, há uma tensão quase constante no livro de Tiago entre o que é 

eo que deveria ser. Em um ponto ele diz: "É assim que vai ser , se você é um verdadeiro 

crente ", e em outro ponto ele diz:" Essa é também a forma como deve ser , se você é um 

verdadeiro crente ". Porque fomos feitos justos por Jesus Cristo, nós devemos viver 

dignamente e falar em justiça, de acordo com a Sua vontade e pelo Seu poder. 

 

 



13. A sabedoria terrena e a celestial (Tiago 

3: 13-18) 

Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom 

procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se 

tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não 

seja arrogante e assim por mentir contra a verdade. Esta não é a 

sabedoria que vem do alto, mas é terrena, natural, 

demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há 

perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do 

alto é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, 

cheia de misericórdia e de bons frutos, sem vacilar, sem 

hipocrisia. E a semente fruto da justiça semeia-se na paz para 
aqueles que promovem a paz. (3: 13-18) 

Ambos Escritura e filósofos antigos colocado um prêmio sobre a sabedoria, 

que, em sentido lato, não é simplesmente uma questão de possuir conhecimento 

factual, mas de forma adequada e eficaz aplicação da verdade para a vida 

cotidiana. Salomão escreveu: "Adquirir a sabedoria, e com toda a sua aquisição, 

adquire o entendimento" (Prov 4: 7.). Alguns 900 anos mais tarde, o primeiro 

século AC, filósofo romano Cícero afirmou que a sabedoria é "o melhor 

presente dos deuses" e é "a mãe de todas as coisas boas." Os dois homens 

considerados sabedoria para ser o maior e mais nobre e valioso de todos os 

bens. Mas foram os hebreus que claramente entendido que a verdadeira 

sabedoria não era intelectual, mas comportamental. Assim, o maior idiota era 

alguém que sabia a verdade e não conseguiu aplicá-la. Para os judeus, a 

sabedoria era a habilidade em viver retamente. 

Mas tanto o Antigo eo Novo Testamento deixar claro que a sabedoria é de dois 

tipos básicos, a sabedoria do homem e da sabedoria de Deus, na sabedoria de 

baixo e a sabedoria do alto. No Antigo Testamento, a palavra da 

sabedoria e sábio aparecer umas trezentas vezes, uma centena de vezes, só em 

Provérbios. 

Rei Salomão procurou sabedoria acima de tudo: 

Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão em sonho à noite; e Deus disse: 

"Pergunte o que você me deseja lhe dar." Então Salomão disse: "Você tem 

mostrado grande benevolência ao teu servo Davi, meu pai, porquanto ele andou 

diante de ti em verdade e da justiça e retidão de coração para vocês, e 

reservaram-lhe esta grande beneficência, que o Senhor lhe um determinado 

filho para se sentar no seu trono, como se vê neste dia ... Então, dê o teu servo 

um coração entendido para julgar o teu povo de discernir entre o bem eo mal. 

Pois quem poderia julgar a este grande povo de vocês? " Foi agradável aos olhos 

do Senhor que Salomão pedido tal coisa. Deus disse-lhe: "Porque você pediu 



esta coisa e não pediste para ti ao longo da vida, nem ter pedido riquezas para 

si mesmo, nem você perguntou para a vida de teus inimigos, mas pediste para 

ti discernimento para compreender a justiça, eis , tenho feito de acordo com 

suas palavras. Eis que vos tenho dado um coração sábio e perspicaz, de modo 

que não houve ninguém como você antes de você, nem ninguém como você 

surgem depois de você. " (1 Reis 3: 5-6, 9-12; cf. 4: 29-31; 5:12; 10: 23-24) 

Embora a sabedoria espiritual de Deus estava disponível para todos, incluindo 

Salomão. A sabedoria que ele pediu e recebeu do Senhor naquela época era, 

sem dúvida, relacionadas principalmente a habilidade incomum em governar 

Israel na prática de estar, todos os dias. Solomon necessária sabedoria para 

resolver econômica, militar e problemas sociais, bem como as outras decisões 

sobre assuntos que constantemente surgiram na negociação do rei com seu 

próprio povo e com as nações vizinhas. 

O livro de Eclesiastes, que a maioria dos estudiosos acreditam que foi escrito 

por Salomão (veja 1: 1, 12, 16; 2: 4-9), é classificada como Antigo Testamento 

literatura de sabedoria, juntamente com Jó, Salmos, Provérbios e Cantares de 

Salomão . Mas a sabedoria sobre o que Salomão fala em Eclesiastes é 

claramente humano em sua perspectiva. Relaciona-se como o homem vê o 

mundo através de seus próprios caídos, egocêntricos, olhos pecadores. Ele 

revela a insensatez, inutilidade, falta de sentido, frustração e futilidade da 

sabedoria do homem sem Deus. 

Salomão disse a si mesmo: "'Eis que tenho ampliado e aumentou a sabedoria 

mais do que todos os que estavam em Jerusalém antes de mim;. E minha mente 

tem observado uma riqueza da sabedoria e do conhecimento" E eu definir a 

minha mente para conhecer a sabedoria ea conhecer os desvarios e as loucuras, 

eu percebi que isso também está se esforçando o vento Porque na muita 

sabedoria há muito enfado, e aumentando o conhecimento resulta em aumento 

da dor "(Eclesiastes 1: 16-18.. ). Em outras palavras, a sabedoria humana é 

totalmente falido. 

O rei entregou-se em todo o tipo de prazer, riqueza, vida extravagante, o 

conhecimento humano, o riso, o vinho, a construção do império, coletando 

artefatos, entretenimento musical, gratificação sexual, realizações pessoais, e 

até mesmo desvarios e as loucuras (2: 1-11). E embora tenha reconhecido que 

a sabedoria humana se destaca loucura, ele concluiu que o homem sábio eo 

insensato sofrer o mesmo destino final-morte (vv. 12-16)! Ele também deixa 

claro que o fundamento e motivação da sabedoria humana é auto. Capítulo 2 é 

repleto de referências a "minha mente", "meu corpo", e "a mim mesmo." Neste 

momento em sua vida, o próprio Salomão era o centro de tudo que ele fez e se 

esforçou para; e ele descobriu que a auto nunca satisfaz. Sua recompensa é 

sempre desespero, ódio da vida, a desesperança, e vaidade (2: 17-23). 



Solomon percebeu que as bênçãos materiais que ele prosseguidos e brevemente 

se foram ", da mão de Deus" (2: 24-25); e quando ele "viu toda a obra de Deus, 

[ele] concluiu que o homem não pode descobrir o trabalho que tem sido feito 

sob o sol Mesmo que o homem deve procurar laboriosamente, ele não vai 

descobrir;. e embora o homem sábio deve dizer, 'Eu sei ", ele não pode 

descobrir" (08:17). Ele sabia que a sabedoria humana, realizações e prazeres 

eram becos sem saída e que a única fonte da verdadeira realização e felicidade 

foi encontrado em conhecer e amar a Deus (12: 1-14). No entanto, parece óbvio 

que, quando ele escreveu Eclesiastes ele não tinha dado a si mesmo ao Deus 

que ele conhecia era a resposta a suas necessidades mais profundas. Se a 

sabedoria humana foi tudo o que havia, ele estava certo quando ele cinicamente 

"felicitou os mortos que já estão mortos mais do que a vida que ainda estão 

vivos", concluindo que "melhor do que ambos é aquele que nunca existiu, que 

nunca viu a atividade mal que se faz debaixo do sol "(4: 2-3). Ou seja, seria 

melhor não ter nascido. 

Essa não é a sabedoria do Senhor oferece e desejos para o seu povo. Enquanto 

ele conduziu os israelitas do Egito para a Terra Prometida, Ele lamentou deles: 

"Será que eles eram sábios, que eles entenderam isso, que eles iriam saber 

discernir o seu futuro!" (Deut. 32:29). Sua preocupação era com a sua sabedoria 

espiritual, que iria levá-los a passar de apostasia de volta a Ele. 

O salmista declarou: "Agora, pois, ó reis, mostrar o discernimento, tomar 

advertência, ó juízes da terra Servi ao Senhor com reverência e regozijai-vos 

com tremor." (Sl 2: 10-11.). Depois de Nabucodonosor levou Judá cativos para 

a Babilônia, Deus deu a Daniel e seus três amigos "conhecimento e inteligência 

em todos os ramos da literatura e da sabedoria, Daniel ainda entendido todos os 

tipos de visões e sonhos" (Dan 1:17;. Cf. 5:14) . Aquele jovem de Deus 

declarou, 

Deixe o nome de Deus seja bendito para todo o sempre, sabedoria e poder 

pertencem a Ele. É Ele quem muda os tempos e as épocas; Ele remove reis e 

estabelece reis; Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento para os homens de 

entendimento. É Ele que revela as coisas profundas e ocultas; Ele sabe o que 

está em trevas, ea luz habita com ele. Para ti, ó Deus de meus pais, eu dou graças 

e louvor, para você ter me dado sabedoria e poder; mesmo agora Você fez-me 

saber o que nós pedimos de você. (Dan. 2: 20-23) 

Perto do fim do cativeiro de Israel na Babilônia, o pagão rei Artaxerxes 

reconheceu que Deus havia dado Ezra sabedoria divina para liderar seu povo 

de volta a Jerusalém, dizendo: "E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, 

que está em sua mão, nomear magistrados e juízes que julguem a todo o povo 

que está na província dalém do Rio, até mesmo todos aqueles que conhecem as 

leis do teu Deus; e você pode ensinar quem é ignorante deles "(Esdras 7:25). 



Jó declarou que Deus é "sábio de coração e poderoso em forças, que desafiou-

Lo sem o mal?" (Jó 9: 4). Mais tarde, ele pergunta retoricamente: "Onde podem 

ser encontrados sabedoria? E onde está o lugar da inteligência?" e, em seguida, 

responde: "Eis que o temor do Senhor, que é a sabedoria, e apartar-se do mal é 

o entendimento" (28:12, 28). A verdadeira sabedoria, a sabedoria do alto, não é 

uma questão de quanto se sabe, mas de quanto se crê, ama, e obedece ao Senhor. 

O salmista exultou: "Ó Senhor, quantas são as tuas obras com sabedoria Você 

fez todos eles!" (Sl. 104: 24), e do escritor de Provérbios: "O Senhor com 

sabedoria fundou a terra, por entender Ele estabeleceu o céus ... Quanto melhor 

é adquirir a sabedoria do que o ouro E para obter a compreensão deve ser 

escolhido acima de prata "(Pv 3:19; 16:16; cf. 4: 5-6.)!. Talvez a chamada mais 

poderosa para a verdadeira sabedoria no Antigo Testamento está em Provérbios 

8. Os primeiros vinte e um versículos negócio com excelência da sabedoria. Os 

versículos 1-3 falam de sua excelência em recurso; versículos 4-12 de sua 

excelência em verdade; versículos 13-16 de sua excelência naquilo que ama e 

odeia; e os versículos 17-21 da excelência de seus presentes para aqueles que o 

possuem. Os próximos, e de longe o mais importante, seção lida com a fonte e 

origem de sabedoria, declarando que 

o Senhor me possuía no início do seu caminho, antes de Suas obras mais 

antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o início, desde os primeiros 

tempos da terra ... Quando Ele estabeleceu os céus, eu estava lá, quando Ele 

inscreveu um círculo sobre a face do abismo, ... quando Ele definido para o mar 

o seu termo para que a água não seria transgredir seu comando, quando traçava 

os fundamentos da terra; então eu estava ao lado dele, como obreiro mestre; e 

era cada dia as suas delícias, folgando perante Ele. (8: 22-23, 27, 29-30) 

Jeremiah testemunhou: "Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Na verdade, 

é a sua devida! Por entre todos os sábios das nações, e em todos os seus reinos, 

não há ninguém como você ... É Ele quem fez a terra pelo seu poder, estabeleceu 

o mundo com a sua sabedoria, e com o seu entendimento Ele estendeu os céus 

"(Jer 10: 7, 12).. Nas palavras de Oséias: "Deixe-nos saber, e prossigamos em 

conhecer ao Senhor A sua saída é tão certa como a aurora;. E Ele virá a nós 

como a chuva, como chuva serôdia que molha a terra" (Hos . 6: 3). 

No Antigo Testamento, a expressão "temor do Senhor" era equivalente a 

"confiar no Senhor", e se refere à fé salvadora, como fica claro em Hebreus 11. 

Moisés escreveu: "Você deve guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, 

que andes nos seus caminhos e para temê-lo ... Agora, Israel, o que o Senhor, 

teu Deus requer de você, mas a temer o Senhor, teu Deus, que andes em todos 

os seus caminhos, e amá-lo, e para servir o Senhor teu Deus com todo o teu 

coração e com toda a tua alma "(Deut. 8: 6; 10:12; cf. 14:23; 17:19). 



Mesmo nos tempos do Novo Testamento, o termo "Deus temente" foi usado de 

gentios convertidos ao Judaísmo, que confiou no Senhor, na medida em que o 

seu conhecimento e compreensão da revelação de Deus permitido. Lucas 

refere-se ao centurião romano Cornélio como "um homem justo e temente a 

Deus bom testemunho de toda a nação dos judeus" (Atos 10:22). Em Atenas, 

Paulo "foi raciocinando na sinagoga com os judeus e os gentios tementes a 

Deus" (17:17). Assim como os judeus cuja fé era verdadeiramente em Deus, 

pagãos, que eram verdadeiros tementes a Deus, inevitavelmente, reconheceu a 

verdade do evangelho, quando ouviram isso e recebeu Jesus Cristo como 

Salvador e Senhor. 

O Novo Testamento é ainda mais explícito sobre a fonte da verdadeira 

sabedoria. Paulo declarou que Cristo é "o poder de Deus e sabedoria de Deus ... 

que se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção" (1 

Cor. 1:24, 30). Ele lembrou a igreja de Colossos que em Cristo "estão 

escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento" (Colossenses 2: 

3). Em sua epístola à igreja em Roma, ele escreveu: "Ó profundidade da 

riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis 

são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos!" (Rom 11:33; cf. Job. 5: 9; 

09:10; 11: 7; Sl 145: 3.). Ele orou 

que a multiforme sabedoria de Deus pode agora ser feito por meio da igreja para 

os governantes e autoridades nas regiões celestiais ... que Ele vos conceda, de 

acordo com as riquezas da sua glória, para ser fortalecidos com poder pelo seu 

Espírito no o homem interior, para que Cristo habite em seu coração por meio 

da fé; e de que, estando arraigados e alicerçados em amor, pode ser capaz de 

compreender, com todos os santos, qual seja a largura, comprimento e altura e 

profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, 

para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. (Efésios 3:10, 16-19;. Cf. 

Ap 7:12) 

Apresentação para o Espírito Santo é a marca certa de sabedoria do cristão. Ao 

dar instruções para a seleção de diáconos, os apóstolos ordenou: "Escolha do 

meio de vós, irmãos, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de 

sabedoria, aos quais pode encarregar desta tarefa" (Atos 6: 3). Como Estevão, 

um desses homens, estava pregando, seus adversários "foram incapazes de lidar 

com a sabedoria e ao Espírito com que ele falava" (6:10). 

Em 3: 13-18 Tiago oferece sabedoria como ainda um outro teste de fé viva. O 

tipo de sabedoria que uma pessoa possui será revelado pelo tipo de vida que ele 

vive (v. 13). Aqueles que possuem a sabedoria do homem, a sabedoria de baixo, 

vai demonstrar, através de suas vidas que não têm poupança de relacionamento 

com Jesus Cristo e nenhum desejo de adorar, servir ou obedecê-lo (vv. 14-

16). Aqueles, por outro lado, que possuem uma genuína fé salvadora irá se 

manifestar a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto (vv. 17-18). 



O Teste da Sabedoria 

Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom 
procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. (3:13) 

Alguns intérpretes acreditam que a frase que entre vós se refere apenas aos 

professores, ou aspirantes a professores, dirigida no versículo 1. Mas parece 

mais provável que, como a seção de intervir sobre a língua (vv. 2-12), esta seção 

sobre sabedoria (vv. 13-18) se aplica a todos nas igrejas a quem Tiago foi 

escrita, os verdadeiros crentes e meros crentes professos. Tiago está tentando 

identificar quem é verdadeiramente perito na arte de viver justo. "De que 

maneira você é sábio? " ele está dizendo, com efeito, "e de que maneira você 

está entendendo? A resposta irá revelar não só o seu caráter interno, mas a 

condição espiritual de sua alma. " 

É difícil encontrar um tolo auto-professos. A maioria das pessoas tem uma 

opinião elevada e exagerAdãoente alto de sua sabedoria, embora não possam 

dizer isso. Eles acreditam que eles são apenas como "mais experiente" como a 

próxima pessoa e que a sua opinião é geralmente melhor do que qualquer outra 

pessoa. Neste dia de relativismo, tal percepção é praticamente universal. 

Embora os dois termos parecem ser usados como sinônimos 

aqui, sábio e compreensão levar uma sombra de diferença de 

significado. Sophos ( sábio ) é uma palavra geral, muitas vezes usado pelos 

gregos para designar especulativo conhecimento, teoria ou filosofia. Para os 

judeus, como observado anteriormente, ele carregava o significado mais 

profundo da aplicação cuidadosa de conhecimento para a vida 

pessoal. Epistemon ( entendimento ) aparece somente aqui no Novo 

Testamento, e carrega a idéia de conhecimento especializado, como o de um 

comerciante altamente qualificada ou profissional. 

Deixe-o espetáculo traduz um imperativo aoristo, tornando o verbo um 

comando. "Se você diz a sabedoria e entendimento", ele está dizendo: "mostrá-

lo pela primeira vez por seu bom comportamento, seu estilo de vida exemplar. 

" Tal como acontece com a fé (2:17), sabedoria e entendimento de que não são 

demonstrados em justos, vida piedosa são desprovidos de valor espiritual. 

Em segundo lugar, e um pouco mais especificamente, Tiago adverte os leitores 

para mostrar a sua sabedoria e entendimento por suas boas 

(implícita) ações, por todas as atividades particulares e empreendimentos em 

que estão envolvidos. 

Em terceiro lugar, os crentes devem demonstrar sabedoria e compreensão por 

uma atitude de Gentilza. As pessoas que são sábios aos seus próprios olhos são 

geralmente arrogante sobre isso, o que seria de esperar, porque uma auto-view 



elevada é baseada em orgulho. Como deixou claro no verso seguinte, ambição 

egoísta é um companheiro comum de arrogância. 

Prautēs ( Gentilza ) e seu adjetivo relacionado praus (suave) realizar a idéia de 

ternura e graça, e pode ser traduzido com precisão "mansidão" e "mansos", 

respectivamente. Mas ao contrário dessas palavras em inglês, os termos gregos 

não indica fraqueza, mas sim poder sob controle. O adjetivo foi usado muitas 

vezes de um cavalo selvagem que estava quebrado e fez útil para o seu 

proprietário. Para os crentes, Gentilza é estar sob o controle de boa vontade 

soberana de Deus. Números 12: 3 ( NVI ) descreve Moisés como "muito 

manso, acima de todos os homens que havia sobre a face da terra." No entanto, 

esse mesmo Moisés poderia agir de forma decisiva, e inflamou-se em raiva 

quando provocado. 

Gentilza é um traço de caráter honrado por Deus, um fruto do Espírito (Gl. 

5:23). Nunca é amargo, malicioso, egoísta, auto-promoção, arrogante, ou 

vingativo. Tiago tem crentes mais cedo advertiu: "Por isso, deixando de lado 

toda a imundícia e tudo o que resta da maldade, na humildade ( prautēs ) 

receber a palavra implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas 

"(1:21). Gentilza ou mansidão é caracterizar todos no reino de Deus. No 

Sermão do Monte, Jesus disse: "Bem-aventurados os mansos, porque eles 

herdarão a terra" (Mat. 5: 5).Nosso Senhor usou de si mesmo, dizendo: "Tomai 

meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de 

coração" (Mateus 11:29; cf. 21: 5.). 

Em seu excelente comentário do século XIX sobre Tiago, Robert Johnstone 

escreveu: 

Eu não sei o que, a qualquer momento, a oposição entre o espírito do mundo, e 

o Espírito de Cristo é mais acentuada, mais obviamente diametral, do que em 

relação a esta característica do personagem. Que "os mansos" deveria "herdarão 

a terra" -eles que suportar injustiças, e exemplificam o amor que "não busca os 

seus interesses", - a um mundo que acredita na prepotência e auto-afirmação, e 

empurrando o mais fraco para o parede, uma declaração como esta do Senhor 

do céu só pode parecer um paradoxo total. O homem do mundo quer ser contado 

nada, mas "manso" ou "pobres de espírito", e consideraria tal descrição dele 

equivalente a uma taxa de efeminação. Ah, irmãos, é porque temos tido na 

concepção de Satanás de masculinidade, em vez de Deus. Um homem foi 

mostrado por Deus, em quem Seu ideal de homem foi incorporada; e Ele ", 

quando Ele foi injuriado, não injuriava, e quando Ele sofreu, não ameaçou, mas 

entregava-se àquele que julga com justiça"; Ele para aqueles que pregaram na 

árvore orou: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." O espírito do 

mundo da ira, então, deve ser a loucura; enquanto que um espírito de mansidão 

como o dele, no meio de controvérsia, as oposições, os ensaios de qualquer tipo, 



não pode haver nenhuma evidência mais seguro de que "Jesus é feita de Deus 

ao seu povo a sabedoria. "... 

Temos aqui mais uma vez que pode ser descrito como o pensamento central 

desta carta, que onde a religião [o evangelho] tem poupança real apossar de uma 

mente e coração, não pode a partir de sua natureza, mas poderosamente 

influenciar a vida exterior; e que quanto mais o cristão tem de verdadeira 

sabedoria e conhecimento espiritual, o mais manifestamente vai a sua vida em 

todos os pontos ser governado pela sua religião [fé]. Discussão da ortodoxia e 

da experiência cristã, no entanto fluente e animada e inteligente, por si só não 

prova a sabedoria; o homem realmente sábio vai "mostrar o seu trabalho." ( Um 

Comentário sobre Tiago [reimpressão; Edinburgh: Banner da Verdade, 1977], 

261-62; 259) 

Sabedoria Falsa 

Mas, se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso 

coração, não seja arrogante e assim por mentir contra a 

verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, 

natural, demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí 
há perturbação e toda a obra perversa. (3: 14-16) 

A sabedoria que vem do mundo, que é baseada na própria compreensão do 

homem, padrões e objetivos, é falsa e ímpios. Na falsa sabedoria, o homem é 

supremo. Sabedoria Falsa não reconhece a soberania de Deus, a vontade de 

Deus, ou a verdade de Deus. Nestes três versículos Tiago discute brevemente a 

motivação (14 v.), As características (15 v.), E os resultados (v. 16) da falsa 

sabedoria. 

A motivação da Sabedoria Falsa 

Mas, se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso 

coração, não seja arrogante e assim por mentir contra a 
verdade. (3:14) 

Motivação é sempre determinado no coração. É aí que tanto incredulidade e de 

crença, o pecado ea retidão originam. Jesus disse aos discípulos na estrada de 

Emaús, "homens insensatos O e tardos de coração para crerdes tudo o que os 

profetas disseram!" (Lucas 24:25). Filipe disse o eunuco etíope, "Se você 

acredita de todo o coração, você pode [ser salvos]" (Atos 8:37), e Paulo declara: 

"Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração 

que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo "(Rom. 10: 9). O Senhor 

também deixou claro que "do coração procedem os maus pensamentos, 

homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e calúnias" 

(Mat. 15:19). É por essa razão que Salomão advertiu: "Cuidado sobre o coração 

com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida" (Prov. 04:23). 



Dos vários motivos pecaminosos atrás de sabedoria humana, Tiago menciona 

apenas dois aqui: O primeiro é . amargo ciúme Pikros ( amargo ) tem o 

significado básico de pontiagudo, afiado, espinhoso, ou pungente, e Tiago tem 

apenas utilizado nesse sentido literal em relação à água amarga que sai de uma 

fonte (v. 11). Aqui ele usa metaforicamente para descrever o pior tipo 

de ciúme, que é dura, afiada, corte, e destrutiva, não tendo nenhuma 

preocupação com os sentimentos ou o bem-estar daqueles que são os seus 

objetos. 

Aqueles cujas vidas são baseadas em e motivado por humanos, sabedoria 

ímpios são, inevitavelmente, egocêntrico, vivendo em um mundo em que as 

suas próprias ideias pessoais, desejos, e as normas são a medida de tudo. O que 

quer e quem quer que serve esses fins é considerado bom e amigável; o que 

quer e quem quer que ameace esses fins é considerado ruim e um 

inimigo. Aqueles que são engolidos em sabedoria mundana de auto-serviço 

ressentem alguém ou alguma coisa que vem entre eles e os seus próprios 

objectivos. 

A segunda e estreitamente relacionada motivo por trás a sabedoria humana 

é ambição egoísta, que normalmente é o motivo em que o ciúme amargo é 

baseado. ambição egoísta traduz a palavra grega eritheia , que conota 

contenda, briga, e egoísmo extremo. O prazo previsto originalmente para 

fiações de aluguel, então de forma mais ampla para costura de aluguel, então 

mais amplamente ainda para qualquer tipo de trabalho ou empresa que foi feito 

para ganho pessoal. A ideia de ambição está implícito aqui pelo contexto. 

Compreensivelmente, a palavra tornou-se associada aqueles que buscavam um 

alto cargo político ou de outras posições de influência e poder. Ele foi usado de 

satisfação pessoal e auto-realização a qualquer custo, que são os objetivos finais 

de todos os esforços carnais. Ele não tem espaço para outros, muito menos a 

humildade genuína. É que a última auto-elevação desenfreada no mundo de 

hoje, que é a antítese do que a criança humilde, abnegado, dando, amoroso e 

obediente de Deus é chamado a ser. 

Uma pessoa cujos motivos são baseados na sabedoria do mundo é, 

inevitavelmente, arrogante. Katakauchaomai , aqui traduzida ser 

arrogante, é uma forma reforçado e intensificado de um verbo que significa 

para se vangloriar. Na maior parte do mundo pagão da época do Novo 

Testamento, a palavra tinha uma conotação positiva. Como hoje, orgulho e 

auto-jactância foram as marcas aceitos e esperados de um herói militar ou 

esportes ou de qualquer outra pessoa que foi muito bem sucedido em algum 

campo de atuação. 



Mas o cristão fiel é não ter tanta arrogância, o que caracteriza a ausência de 

sabedoria divina. Quando a arrogância é a atitude normal e ousado de uma 

pessoa, demonstra a ausência de uma poupança de relacionamento com Deus. 

Um cristão professo que é orgulhoso, vangloriando-se, auto-centrado, sem 

amor, e arrogante é uma fraude. Afirmar o contrário é mentira contra a 

verdade, para contradizer completamente o evangelho de Jesus Cristo e o 

ensino claro de tudo o Novo Testamento. Perto do início desta carta, Tiago fala 

da salvação como propositura de Deus "nos gerou pela palavra da verdade, "e 

no final ele diz:" Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar 

da verdade "(1:18; 5 : 19, grifo do autor), identificando claramente a verdade 

como um sinônimo do evangelho, onde a verdadeira sabedoria começa. 

Não há nada mais característico de homens caídos, não resgatados do que ser 

dominada por auto. Tiago é, portanto, dizer que, se uma pessoa diz pertencer a 

Deus e ter a sabedoria de Deus, mas sua vida está motivado e caracterizada por 

ambição egoísta e amargo ciúme, ele está simplesmente deitado contra a 

verdade. Tudo o que ele pode reclamar, ele não podem ser salvos. Ele é um ser 

vivo mentira. 

As Características da Sabedoria Falsa 

Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, natural, 

demoníaca. (3:15) 

Aqui Tiago apresenta brevemente três das características mais distintas e 

básicos de falsa, ímpios sabedoria, que não é aquele que desce do Deus por 

revelação e do Espírito. As três grandes inimigos do crente é o mundo, a carne 

eo diabo, que correspondem às três características da falsa sabedoria que Tiago 

menciona aqui. É terrena (do mundo), naturais (da carne), e demoníaca (do 

diabo). 

Em primeiro lugar, tal sabedoria é terrena, na medida em que se limita ao 

presente, mundo material de tempo e espaço. Por definição, ele é restrito a 

coisas que o homem pode teorizar, descobrir e realizar por si mesmo. Ela não 

tem lugar para Deus ou as coisas de Deus. Ela não tem lugar para a verdade 

espiritual ou iluminação. É um sistema fechado, uma caixa de circunscrito, por 

assim dizer, da própria criação do homem e escolher sob solicitando satânico. 

Como Tiago acaba de referir, esta sabedoria é motivado pelo orgulho, egoísmo, 

arrogância, egocentrismo, a auto-interesse e auto-engrandecimento. Ele gera 

uma sociedade cujas palavras de ordem são "Faça suas próprias coisas", "À sua 

maneira", e "Olhe para fora para o número um". Ele permeia a filosofia, 

educação, política, economia, sociologia, psicologia, e todas as outras 

dimensões e aspectos da vida humana contemporânea. 



Em segundo lugar, a falsa sabedoria é natural, sensual, carnal. Ele refere-se 

apenas aos mortos, o homem não redimido, que está totalmente corrompido 

pela queda e separado de Deus. Origina-se o "homem natural [que] não aceita 

as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura; e não pode entendê-las, 

porque elas se discernem espiritualmente" (1 Co 2:14).. Aqueles que contam 

com esta sabedoria são "mundano, destituído do Espírito" (Judas 19). Todos os 

seus sentimentos, desejos, apetites, padrões e impulsos são baseadas em uma 

visão humanista do mundo e do homem, que, compreensivelmente, torna-se a 

medida de todas as coisas. Tal sabedoria, não só alimenta a carne, mas também 

é tolo (1 Cor. 1:20). 

Em terceiro lugar, falsa sabedoria é demoníaca. Apesar de ser humano, preso 

à terra, e carnal, a sua fonte de raiz é o próprio Satanás, trabalhando através de 

seus demoníacos anjos caídos, que se rebelaram contra Deus com ele em eras 

passadas. Satanás sempre prometeu sabedoria para aqueles que ele tenta, 

afirmando que a Palavra de Deus deve ser posta em dúvida e sua própria aceito, 

que era a essência de sua tentação de Eva no Jardim do Éden. Contrariando o 

que o Senhor tinha dito a Adão, Satanás disse a ela: "Deus sabe que no dia em 

que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o 

bem eo mal" (Gen. 3: 5). Em outras palavras, que archdemon disse que se ela 

fez o que Deus havia proibido, ela não só não iria morrer, mas seria realmente 

tornar-se como Deus. Assim nasceu a mentira de que o homem pode ser seu 

próprio deus. Para os filósofos do mundo, a religião em geral e cristianismo 

bíblico são especificamente relíquias de uma era pré-científica supersticioso 

que dependia de fantasia para explicar o que ainda não tinha sido descoberto 

pelos esforços do próprio homem. 

Preocupado com falsos mestres em Corinto, Paulo advertiu os crentes lá: 

Tenho medo de que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, 

vossas mentes serão desviados da simplicidade e pureza de devoção a 

Cristo. Porque, se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos 

pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho 

que você não aceitou, você ter isso muito bem ... Pois os tais são falsos 

apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Não é 

de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por isso não 

é de estranhar os seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cuja final 

será de acordo com as suas obras. (2 Cor. 11: 3-4, 13-15) 

O apóstolo advertiu Timóteo que "o Espírito expressamente diz que nos últimos 

tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ea 

doutrinas de demônios" (1 Tim. 4: 1). A sabedoria de baixo não é nada mais do 

que a "loucura" de demônios. Apelando para os homens de caída natural e 

inclinação pecaminosa para o auto-interesse arrogante, esta sabedoria engana-



los a acreditar nas mentiras de Satanás ao invés da verdade de Deus. O que eles 

acreditam ser sua própria sabedoria é realmente o diabo. 

Somente o poder do Espírito Santo e da presença dos justos proteger o mundo 

de uma existência absolutamente satânico e animalesco. Mas quando ambos são 

removidos da terra por ocasião do Arrebatamento, Satanás e seus asseclas fará 

com que o inferno que literalmente quebrar solto (ver Matt. 24: 15-31; 1 

Tessalonicenses 4: 13-5: 11.; 2 Ts 2: 1-. 5). Paulo explica: 

Você sabe o que o detém agora, para que em seu tempo ele será revelado. Pois 

o mistério da iniqüidade já está no trabalho; somente há um que agora resiste 

fazê-lo até que ele é levado para fora do caminho. Então aquele iníquo será 

revelado quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e pôr fim pelo 

aparecimento de Sua vinda; isto é, aquele cuja vinda é segundo a eficácia de 

Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano 

da injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, de 

modo a ser salvo. Por isso Deus lhes enviará uma influência iludindo assim que 

eles vão acreditar no que é falso, a fim de que todos sejam julgados os que não 

creram a verdade, mas tiveram prazer na iniqüidade. (2 Tessalonicenses 2: 6-

12.) 

A grande desilusão demoníaca que cairá sobre os restantes, a humanidade 

descrente em que o tempo não será nada de novo, mas vai ser um pouco o 

desencadeamento completo do demoníaco ilusão de que tem dominado os 

homens não redimidos desde a queda. A infecção maligno, que começou então 

continuará ininterruptamente até à vinda do Senhor em julgamento no final da 

Grande Tribulação e contínuos em Seu reino milenar. Até então, "os homens 

maus e impostores irão", na verdade, "proceder de mal a pior, enganando e 

sendo enganados" (2 Tim. 3:13). 

Em sua segunda epístola, Pedro garante crentes que "o Senhor sabe livrar os 

piedosos da tentação, e para manter os injustos sob castigo para o dia do juízo" 

(2 Pedro 2: 9.). Usando muitos dos termos usados por Tiago na presente 

passagem, então ele descreve com algum pormenor "injustos", aqueles que 

propagam e viver de acordo com a sabedoria do mundo. 

[Eles] saciar a carne em seus desejos corruptos e desprezam a 

autoridade. Daring, obstinado, que não tremem quando eles insultam 

majestades angélicas, enquanto que os anjos que são maiores em força e poder, 

não traga um julgamento injúria contra eles diante do Senhor. Mas estes, como 

animais irracionais, como criaturas de instinto de ser capturado e morto, 

injuriando onde eles não têm conhecimento, vai na destruição dessas criaturas 

também ser destruídos, sofrendo errado, como os salários de fazer errado. Eles 

contam-se um prazer para deleitar-se durante o dia. Eles são manchas e 

imperfeições, deleitando-se em seus enganos, como eles festejar com você, com 



os olhos cheios de adultério que nunca deixam de pecado, seduzindo as almas 

inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos 

malditos; deixando o caminho direito, eles desviaram-se, tendo seguido o 

caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça; mas ele 

recebeu uma repreensão pela sua própria transgressão, por um mudo jumento, 

falando com uma voz de um homem, impediu a loucura do profeta. Estes são 

fontes sem água e névoas levadas por uma tempestade, para quem a escuridão 

negra foi reservados. Para falar palavras arrogantes de vaidade que seduzir por 

desejos carnais, pela sensualidade, aqueles que mal escapar os que vivem no 

erro, prometendo-lhes liberdade, enquanto eles mesmos são escravos da 

corrupção; pelo que um homem é vencido, por isso ele é escravizado. (2 Ped. 

2: 10-19) 

Julgamento será ainda maior para aqueles que fizeram uma profissão de Cristo 

e se identificaram para o exterior com a sua Igreja, mas não ter confiado nele 

para a salvação. "Porque, se, depois de terem escapado das corrupções do 

mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo", Pedro continua, 

"ficam de novo envolvidos nelas e são superados, o último estado tornou-se pior 

para eles do que o primeiro "(2 Pe. 2:20). Essas pessoas foram expostas à 

sabedoria divina do evangelho e do caminho da vida eterna, mas, no final, eles 

retornam ao seu próprio ser humano, terrestre, e sabedoria demoníaca e o 

caminho da morte eterna (cf. Mt 7.: 21-23). 

Os resultados da Sabedoria Falsa 

Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há perturbação e 

toda a obra perversa. (3:16) 

Reiterando os dois motivos por trás falsa sabedoria, ou seja, inveja e ambição 

egoísta, Tiago diz que onde quer que eles existem, há desordem e toda coisa 

má. Ambos desordem e todo o mal são termos gerais, obviamente, que 

cobrem uma multidão de maus resultados específicos, que não há necessidade 

de delimitar em detalhe. Mas eles certamente incluem 

raiva; amargura; ressentimento; ações judiciais; divórcio; divisões raciais, 

étnicas, sociais e econômicas; e uma série de outros transtornos pessoais e 

sociais. Eles também incluem a ausência de amor, intimidade, confiança, 

companheirismo e harmonia. 

Akatastasia ( desordem ) tem o significado básico de instabilidade e, portanto, 

passou a ser usado de um estado de confusão, perturbação, desordem, ou 

tumulto, às vezes até de rebelião ou anarquia. Advertindo Seus discípulos sobre 

futuros relatórios falsos de sua segunda vinda e do fim dos tempos, Jesus disse: 

"Quando ouvirdes falar de guerras e distúrbios [ akatastasia ], não vos 

assusteis, porque estas coisas devem ocorrer primeiro, mas o fim não não siga 

imediatamente "(Lucas 21: 9). 



Tiago já deixou claro que transtorno não caracteriza o povo de Deus, mas sim 

o "homem vacilante, instável [ akatastasia ] "(Tiago 1: 8) e a língua não 

redimido, que" é um inquieto [ akatastasia ] mal e cheio de mortal veneno "(3: 

8). Porque "Deus não é Deus de confusão, mas de paz" (1 Cor. 14:33), a 

sabedoria bíblica, por outro lado, traz harmonia, unidade, paz e amor. Todos os 

conflitos, crimes, batalhas e guerras do mundo são a prova da devastação 

causada pela sabedoria humana. 

Cada coisa mal é a mais ampla possível categoria dos maus resultados 

produzidos pela sabedoria humana. No seu melhor sentido, phaulos ( maus ) 

significa sem valor; na pior das hipóteses, isso significa vil e desprezível. O 

notável estudioso RC Trench comenta que a palavra "contemplar [s] mal ... não 

sob o aspecto da sua malignidade ativa ou passiva, mas sim de seu bom-para-

nada, a impossibilidade absoluta de qualquer ganho verdade sempre surgindo a 

partir dele "( sinônimos do Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1983], 

317). Ele é usado vários lugares do Novo Testamento para contrastar as obras 

daqueles que são salvos e obediente daqueles que não são salvos e 

desobedientes (ver João 5:29; Rm 09:11. KJV ;. 2 Cor 5:10 KJV ). 

Pragma ( coisa ), a partir do qual temos o Inglês pragmático, é variAdãoente 

traduzido por "trabalho", "ato", "evento", "ocorrência", "affair", e tal. A idéia é 

que absolutamente nada de quaisquer últimos bons resultados de sabedoria 

humana. 

Se uma pessoa professa a fé salvadora em Jesus Cristo e afirma ter a sabedoria 

de Deus, mas tem um coração que é orgulhoso, arrogante e egocêntrico e vive 

uma vida que é mundano, sensual, e de auto-serviço, as suas pretensões para a 

salvação são falsas. Ele está deitado contra a verdade (v. 14). 

Verdadeira Sabedoria 

Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente pura, depois 

pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons 

frutos, sem vacilar, sem hipocrisia. E a semente fruto da justiça 
semeia-se na paz para aqueles que promovem a paz. (3: 17-18) 

A sabedoria de cima refere-se, é claro, a própria sabedoria divina de Deus, que 

Ele graciosamente dá àqueles que confiam em Seu Filho, Jesus Cristo. A 

sabedoria do Antigo Testamento equiparado a amar a Deus (Prov. 9:10). O 

Novo Testamento vincula a fé salvadora e sabedoria divina. No Sermão do 

Monte, Jesus disse: "Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em 

prática, pode ser comparado a um homem prudente que edificou a sua casa 

sobre a rocha" (Mat. 7:24). As "palavras de Mine" a que ele se refere tem a ver 

com a salvação, com a tomada do portão pequeno e estreito caminho que 

conduz à vida eterna (v. 14) e que tem uma relação pessoal com Ele (v. 



23). Aqueles que são salvos serão os únicos prontos para a volta do Senhor; e, 

novamente, eles são referidos como aqueles que são verdadeiramente sábio e 

sensato. "Por esta razão," Jesus disse: "você também deve estar pronto;. Porque 

o Filho do Homem virá numa hora em que você não acha que ele vai Quem é o 

escravo fiel e sensata a quem o senhor pôs à frente da sua casa, para dar o 

sustento a seu tempo próprio Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor 

encontrar fazendo assim quando vem "(Matt. 24: 44-46)?. Ele deu um aviso 

semelhante na parábola das dez virgens (25: 1-13). Não pode haver sabedoria 

do alto para além de uma poupança de relacionamento com Jesus Cristo, que é 

Ele mesmo "o poder de Deus e sabedoria de Deus" (1 Cor 1:24; cf. v 30; 

Colossenses 2:.. 3) e que traz os pecadores em comunhão eterna com Deus. 

Os versículos 17-18 de Tiago 3, que incidem sobre divino de Deus sabedoria 

do alto, são um contraste refrescante e bem-vindos para os versos 

imediatamente anterior. Seguindo o mesmo padrão básico que para falsa 

sabedoria, Tiago aqui dá a motivação (v. 17 a ), as características (v. 17 b ), e 

os resultados (v. 18) de piedosa sabedoria. 

A motivação da verdadeira sabedoria 

é, primeiramente pura, (3: 17a) 

Hagnos ( puro ) carrega a idéia de estar livre de contaminação ou 

contaminação e foi usado pelos gregos antigos de uma cerimônia de purificação 

em que um adorador foi feito puro e digno o suficiente para se aproximar dos 

deuses. No templo de Esculápio em Epidauro é a seguinte inscrição: "Aquele 

que quiser entrar no templo divino deve ser puro [ hagnos ]. " Mesmo os pagãos 

percebeu que divindade só deve ser abordado com um coração puro. O escritor 

de Hebreus nos lembra que, sem essa pureza ou "santificação ... ninguém verá 

o Senhor" (Hb. 12:14).Refere-se a integridade espiritual e sinceridade moral. 

Hagnos vem da mesma raiz que hagios , que normalmente é traduzida como 

"santo". Não é um estiramento, portanto, dizer que pura sabedoria é a santa 

sabedoria. Vindo de cima, isto é, de Deus, não poderia ser de outra forma. O 

sexto Beatitude é: "Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a 

Deus" (Mt 5: 8.). Davi procurou pureza de coração, orando: "Purifica-me com 

hissopo, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve ... Cria em 

mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito inabalável dentro de mim 

"(Sl. 51: 7, 10).João garante que "todo mundo que tem esta esperança nele 

[Jesus Cristo] se purifica, assim como ele é puro" (1 João 3: 3). Mesmo quando 

um verdadeiro crente cai em pecado, ele pode dizer com Paulo: 

Para o que eu estou fazendo, eu não entendo; pois não estou praticando o que 

eu gostaria de fazer, mas eu estou fazendo a mesma coisa que eu odeio. Mas, 

se eu faço a mesma coisa que eu não quero fazer, estou de acordo com a Lei, 

confessando que a Lei é boa. Então, agora, já não sou eu quem o faz, mas o 



pecado que habita em mim. Porque eu sei que nada de bom habita em mim, isto 

é, na minha carne; para o disposto está presente em mim, mas o de fazer o bem 

não é. Para o bem que eu quero, eu não faço, mas eu pratico o muito mal que 

eu não quero. Mas se eu estou fazendo a mesma coisa que eu não quero, já não 

sou o único a fazer isso, mas o pecado que habita em mim. Acho então o 

princípio de que o mal está em mim, aquele que quer fazer o bem. Pois eu 

alegremente concordar com a lei de Deus no homem interior. (Rom. 7: 15-22) 

O apóstolo João nos lembra: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não 

se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se 

manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos tal como Ele é . E 

todo aquele que tem esta esperança purifica-se a Ele, assim como Ele é puro "(1 

João 3: 2-3). 

As características da verdadeira sabedoria 

depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de 

bons frutos, sem vacilar, sem hipocrisia. (3: 17b) 

O advérbio de tempo de ligação epeita ( então ) é a base para a tomada de 

"pura" para ser um motivo para a sabedoria divina, ao invés de uma 

característica, de que Tiago passa a dar uma lista de algumas das sete. 

Em primeiro lugar, essa sabedoria é pacífico. Mais uma vez, Tiago reflete as 

bem-aventuranças, desta vez o sétimo: "Bem-aventurados os pacificadores, 

porque eles serão chamados filhos de Deus" (Mateus 5: 9.). O verdadeiro sábio 

não perpetrar conflito com seu egoísmo, mas produzem a paz por sua humildade 

(cf. Fl 2, 1-4.). 

Em segundo lugar, a sabedoria divina é suave. Epieikēs ( suave ) não tem 

equivalente satisfatório em Inglês, mas carrega as idéias de justo, correto, 

adequado, justo, moderado, tolerante, cortês e atencioso. A gentil pessoa é 

humilde paciente, submete à desonra e abuso, maus-tratos, e perseguição, 

sabendo que "bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra", e 

"Bem-aventurados aqueles que foram perseguidos por causa da justiça, porque 

.. deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e 

perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim 

Alegrai-vos e exultai, porque vosso galardão nos céus é grande, pois da mesma 

forma que perseguiram os profetas que foram antes de vós "(Mt 5:. 5, 10-

12). Aqueles que são verdadeiramente gentil saber que "servo do Senhor não 

convém contender, mas ser gentil com todos, apto para ensinar, paciente quando 

injustiçado" (2 Tim. 2:24), humildemente e "corrigindo com mansidão os que 

estão na oposição, se porventura Deus lhes conceda o arrependimento para o 

conhecimento da verdade "(2 Tim. 2:25). 



Em terceiro lugar, a sabedoria divina é razoável, disposta a ceder sem rancor 

nem contendas. É dócil, complacente, e não teimoso. Ele foi usado de um 

homem que se submeteu voluntariamente à disciplina militar, aceitando e 

cumprindo com o que foi exigido dele e de uma pessoa que observa fielmente 

as normas legais e morais. Esta qualidade reflecte a primeira bem-aventurança: 

"Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus" 

(Mateus 5: 3.). 

Em quarto lugar, a sabedoria divina é cheio de misericórdia, novamente de 

forma muito clara que corresponde a um Beatitude: "Bem-aventurados os 

misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia" (Mat. 5: 7). O crente que 

é cheio de misericórdia evidencia sua fé salvadora e vida transformada, não só 

ao perdoar aqueles que o enganaram, mas, chegando a ajudá-los em tudo o que 

são necessárias formas. Como o Bom Samaritano (Lucas 10: 30-37), ele tem 

preocupação e compaixão para quem ele encontra que está sofrendo ou que 

precisa de qualquer tipo de apoio ou assistência. Ele tem preocupação especial 

para irmãos, por seus irmãos e irmãs em Cristo. João nos implora, 

Nós conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós; e devemos dar 

nossa vida pelos irmãos. Mas quem quer que tiver bens deste mundo e vir o seu 

irmão sofrer necessidade e lhe fecha o coração contra ele, como é que o amor 

de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, 

mas de fato e de verdade ... Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor 

vem de Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a 

Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor ... 

Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos 

outros. (1 João 3: 16-18; 4: 7-8, 11) 

Em quinto lugar, a sabedoria divina é cheio de ... bons frutos, que refere-se a 

todo tipo de boa obra ou ação. Ele demonstra sua fé genuína por seus autênticos 

boas obras (Tiago 2: 14-20). Um crente é conhecido por fazer bom e para 

exemplificar o fruto do Espírito (Gl 5: 22-23.).Em tudo isso, ele reflete sua 

"fome e sede de justiça" (Mateus 5: 6.). 

Em sexto lugar, a sabedoria divina é inabalável. Adiakritos ( inabalável ) é 

usado somente aqui no Novo Testamento e significa literalmente não ser 

separado ou dividido, portanto, sem a incerteza, indecisão, inconsistência, 

vacilação, ou doubtfulness. A palavra foi, portanto, por vezes usado para 

indicar a imparcialidade, a tratar a todos igualmente, sem favoritismo, uma 

importante qualidade espiritual que Tiago já sublinhou (2: 1-9). 

Sétimo e último lugar, a sabedoria divina é sem hipocrisia. A hipocrisia é um 

dos pecados Jesus condenou a maioria, quatro vezes apenas no Sermão da 

Montanha (Mt 6:. 2, 5, 16; 7: 5). Ele repetidamente execrado os escribas, 

fariseus e outros líderes judeus para a sua hipocrisia e falta de sinceridade. Ele 



advertiu Seus discípulos: "Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a 

hipocrisia" (Lucas 12: 1). Quando um grupo de fariseus conspiraram para 

enganá-lo para criticar o pagamento de impostos a César, "Jesus, conhecendo a 

sua malícia, e disse: 'Por que você está me testando, vós, hipócritas?" (Mat. 

22:18). Um pouco mais tarde ele disse a um grupo semelhante: "Ai de vós, 

escribas e fariseus, hipócritas! Pois vocês são como sepulcros caiados, que por 

fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de 

mortos e de toda imundícia. Então, você, também, por fora parecem justos aos 

homens, mas por dentro estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade "(Mateus 

23: 27-28.). Ele terminou a parábola dos servos sábios e do mal com estas 

palavras sensatas: "O mestre dessa [mal] escravo virá num dia em que não o 

espera, e numa hora que ele não sabe, e cortá-lo em peças e atribuir-lhe um 

lugar com os hipócritas; naquele lugar haverá choro e ranger de dentes "(Mateus 

24: 50-51.). Pedro classifica hipocrisia com maldade, falsidade, inveja e calúnia 

(ver 1 Pe. 2: 1). 

Todas estas são as virtudes da sabedoria divina ensinado nas escrituras e 

produzidos nos crentes pelo Espírito Santo (Gl 5: 22-23.). 

Os resultados da verdadeira sabedoria 

E a semente fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que 

promovem a paz. (3:18) 

Esta frase é difícil de traduzir do grego, que literalmente lê algo como: "E o 

fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que promovem a paz." Na Biblia 

Brasileira das palavras cuja semente foram adicionados, uma vez que não 

é fruta em si que é semeada , mas sim a sementedo fruto. semente representa 

a sabedoria divina, cujo fruto é a justiça. 

É possível que Tiago teve em conta a ideia de frutos colhidos e, em seguida, em 

parte, tornar-se semente, que está semeadas novamente em paz, por assim dizer, 

e produz ainda mais frutos, e assim por diante, durante o ciclo de crescimento 

e familiarizado colhendo. 

Em qualquer caso, a idéia básica é clara: Existe uma relação causal inexorável 

entre a sabedoria divina, verdadeira justiça, e . paz sabedoria divina produz um 

ciclo contínuo de justiça, que é plantado e colhido em um relacionamento 

harmonioso pacífica entre Deus e Sua pessoas fiéis e entre os próprios 

povos. Como Isaías declarou: "A obra da justiça será paz, e ao serviço da 

justiça, repouso e segurança para sempre" (Is. 32:17). 

Como Tiago enfatiza continuamente, a pessoa que professa ser um cristão deve 

prová-lo por suas obras, sua vida diária. Se ele é um verdadeiro crente, ele 

possuirá própria sabedoria de seu Senhor, e que a sabedoria se manifestará em 

uma vida justa, abnegada e pacífica. Ele tem a revelação da sabedoria de Deus 



nas Escrituras e do professor e intérprete da sabedoria de Deus na habitação do 

Espírito Santo. Portanto, Paulo orou para a igreja em Éfeso, "que o Deus de 

nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de 

revelação no pleno conhecimento de Deus" (Ef. 1:17). Mais tarde, ele advertiu-

os: "Portanto, tenha cuidado como você anda, e não os homens como néscios, 

mas como sábios" (5:15). "Aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para 

comer", o apóstolo em outro lugar nos assegura, "também dará e multiplicará a 

vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça" (2 Cor 9:10.), A justiça 

", que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus "(Fp. 1:11). 

 

14. O perigo de ser um amigo do mundo 

(Tiago 4: 1-6) 

Qual é a fonte de brigas e conflitos entre vocês? Não é a fonte de 

seus prazeres que guerreiam nos vossos membros? Você luxúria e 

não têm; assim você cometer um assassinato. Você está com 

inveja e não pode obter; assim você lutar e brigar. Você não tem 

porque você não perguntar. Pedis e não recebeis, porque pedis 

mal, para o que você pode gastar em seus prazeres. Você 

adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra 

Deus? Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo 

constitui-se inimigo de Deus. Ou você acha que a Escritura fala 

sem propósito: "Ele zelosamente deseja o Espírito, que Ele fez 

habitar em nós"? Todavia, dá maior graça. Por isso, diz: "Deus 
resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes." (4: 1-6) 

Outro indicador-chave da verdadeira fé salvadora é a atitude em relação ao 

mundo. Tiago introduziu este assunto no primeiro capítulo, dizendo: "A 

religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e 

as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se isento da corrupção do mundo" 

(1:27) . 

A verdade central na presente passagem é: "A amizade com o mundo é 

inimizade contra Deus" (veja 4: 4). Vida espiritual genuína e da vida cristã fiel 

envolvem separação do mundo e todas as suas inúmeras contaminações. Como 

Tiago apenas observou, "a sabedoria do alto é, primeiramente, pura, depois 

pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem vacilar, 

sem hipocrisia. E a semente cujo fruto é justiça semeia-se na paz para aqueles 

que promovem a paz" (3: 17-18). Continuando, amizade habitual com o mundo, 

por outro lado, baseia-se em sabedoria humana e é uma evidência de 

incredulidade. Essa amizade ímpios resulta inevitavelmente em conflito com 

pessoal outros (4: 1 a ) (1 vv., consigo mesmo b -3), e, mais importante, com 

Deus (vv 4-6.). 



Conflito com os Outros 

Qual é a fonte de brigas e conflitos entre vocês? (4: 1-A) 

O texto grego de esta frase não tem verbo, e lê mais literalmente, "De onde 

brigas e de onde os conflitos entre vós?" Polemos ( brigas ), a partir do qual 

temos o Inglês "polêmicas", refere-se a disputa geral, prolongado e grave ou 

combate e é muitas vezes traduzida como "guerra" (eg, 24 de Matt:. 6; Heb 

11:34; Apocalipse 11: 7.; 16:14). Os conflitos traduz maché , que remete para 

uma luta ou batalha específica. Ambos os termos são usados aqui 

metaforicamente das relações pessoais violentos, que, em casos extremos, pode 

resultar até mesmo em assassinato (v. 2). 

Entre você indica que essas relações foram combativos entre os membros das 

igrejas a quem Tiago escreveu. Como será discutido sob o versículo 4, alguns 

desses membros, obviamente, não foram salvos. E porque eles eram, assim, 

inimigos de Deus, elas também eram inimigos um do outro e dos verdadeiros 

crentes dentro das igrejas. 

Um pastor amigo me disse uma vez que tinha descoberto que a causa de sua 

brigas, disputas diretoria da igreja era que metade dos homens foram salvos e 

metade não. Em tal situação, o conflito é inevitável. 

Paulo entendeu isso quando ele escreveu: 

Não estar vinculado com os infiéis; para que sociedade tem a justiça com a 

injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Ou o que a harmonia tem 

Cristo com Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou que consenso tem o 

templo de Deus com os ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivo; assim 

como Deus disse: "Eu Neles habitarei e entre eles andarei;. e eu serei o seu Deus 

e eles serão o meu povo Por isso saí do meio deles e ser separado", diz o 

Senhor. "E não toqueis nada imundo;. E eu vou recebê-lo E eu vou ser um pai 

para você, e você deve ser filhos e filhas para mim", diz o Senhor Todo-

Poderoso. (2 Cor. 6: 14-18) 

Às vezes fazer essa separação é difícil, uma vez que a separação do joio e do 

trigo só pode ser feito pelo Senhor (Mat. 13: 24-30, 36-43). 

Mas o conflito dentro da igreja não está na vontade ou plano de Deus. Jesus 

disse aos discípulos: "Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos 

outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto 

todos conhecerão que sois meus discípulos, se você tem amor uns aos outros 

"(João 13: 34-35), e mais tarde em sua oração sacerdotal Ele pediu a seu pai 

que os crentes" todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, 

que também eles pode estar em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste 



"(17:21). Depois de Pentecostes, "a congregação dos fiéis era um só coração e 

alma, e não um deles dizia que coisa alguma que lhe pertença era sua própria, 

mas todas as coisas eram propriedade comum a eles" (Atos 04:32). Paulo 

exortou os membros facciosos igreja em Corinto, "pelo nome de nosso Senhor 

Jesus Cristo, que todos concordam e que não haja divisões entre vós, mas que 

ser feita completa no mesmo pensamento e no mesmo parecer" (1 Cor . 1:10), 

e apelou aos crentes de Filipos a "comportar-vos de modo digno do evangelho 

de Cristo, de modo que se eu vir vê-lo ou permanecer ausente, vou ouvir de 

você que estais firmes em um espírito, com uma mente lutando juntos pela fé 

do evangelho "(Filipenses 1:27; cf. 2: 1-4.). 

Assim como na igreja uma vez, o conflito foi um problema frequente na igreja 

primitiva. Depois de dar crentes de Corinto a exortação apenas mencionado 

acima, que mais tarde Paulo os repreendeu, dizendo: "Eu, irmãos, não vos pude 

falar como a espirituais, mas como a homens de carne, como a crianças em 

Cristo. Eu lhe dei leite para beber, não alimento sólido, pois vocês não estavam 

em condições de recebê-lo Na verdade, até agora você ainda não está em 

condições, porque ainda são carnais Para visto que há inveja e divisão entre 

vocês, não é mesmo carnal, e é você.. não agindo como mundanos? " (1 Cor. 3: 

1-3). Ainda mais tarde, ele escreveu-lhes: "Porque eu tenho medo de que, 

talvez, quando eu chegar eu possa encontrá-lo a não ser o que eu quiser e pode 

ser encontrado por você a não ser o que você quiser; que talvez haverá rixa, 

ciúme, raiva temperamentos, disputas, calúnias, fofocas, arrogância, distúrbios 

"(2 Cor. 0:20). 

Paulo admoestou Tito dizer crentes sob seu cuidado de lembrar suas vidas 

anteriores à parte de Deus: 

Lembre-os de estar sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam 

obedientes, e estejam preparados para toda boa obra, para difamar ninguém, 

para ser pacífica, mostrando toda a consideração por todos os homens. Porque 

também nós éramos outrora insensatos nós mesmos, desobedientes, 

extraviados, servindo a várias paixões e deleites, gastando a nossa vida em 

malícia e inveja, odiosos, odiando um ao outro. (Tito 3: 1-3) 

Tal conflito normal, entre os não convertidos encontra, infelizmente, o seu caminho para a 

igreja. 

Conflito com Auto 

Não é a fonte de seus prazeres que guerreiam nos vossos 

membros? Você luxúria e não têm; assim você cometer um 

assassinato. Você está com inveja e não pode obter; assim você 

lutar e brigar. Você não tem porque você não perguntar. Pedis e 

não recebeis, porque pedis mal, para o que você pode gastar em 

seus prazeres. (4: 1-B-3) 



Amizade com o mundo, não só cria conflito com outras pessoas, mas também 

conflitos dentro da pessoa mundana si mesmo. As fontes de conflitos externos 

entre as pessoas, invariavelmente, resultam de conflitos internos dentro de cada 

pessoa. 

As evidências de conflito interno são legião na sociedade de hoje. A 

proliferação de psicólogos e psiquiatras, conselheiros e terapeutas de todos os 

tipos; clínicas para o tratamento de uma série de distúrbios psicológicos e 

emocionais; o aumento dos problemas de dependência de drogas, violência 

doméstica e abuso, crimes terríveis, alcoolismo e suicídio de dar provas 

abundantes de que os transtornos pessoais chegaram a um ponto de crise. O 

aumento de impaciência, frustração, raiva e hostilidade não é visto apenas em 

crime de rua, mas retratados em rodovias modernas, onde os motoristas usam 

gestos obscenos, atos perigosos de intimidação, e às vezes até tiros para 

desabafar o seu descontentamento com o que outro motorista faz ou deixa de 

fazer. 

Nestes versos, Tiago aponta três causas de conflito interno: desejo 

descontrolado (4: 1 b ) (v. 2, desejo não realizado um ), e desejo egoísta (vv 

2. b -3). 

Desejo descontrolado 

Não é a fonte de seus prazeres que guerreiam nos vossos 

membros? (4: 1b) 

Primeiro, Tiago diz claramente que a fonte de conflitos internos 

é prazeres. Pleasures traduz hēdonōn , a partir do qual "hedonista" e 

"hedonismo" são derivadas. Ela conota a gratificação de sensual, natural, 

desejos carnais. No Novo Testamento, a palavra é sempre usada em um sentido 

negativo ímpios. O hedonismo é o desejo pessoal descontrolada para cumprir 

toda paixão e capricho que promete satisfação sensual e prazer. O desejo de 

cumprir esses prazeres vem, é claro, do egoísmo, que se opõe a Deus e da 

Palavra de Deus. Incrédulos, hedonistas ímpios são "amantes de si mesmos, 

amantes do dinheiro, presunçosos, soberbos, maldizentes, desobedientes aos 

pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadoras, sem 

autodomínio, cruéis, inimigos do bem, traidores, imprudente, pretensioso, mais 

amigos dos deleites do que amigos de Deus " (. 2 Tim 3: 2-4, ênfase 

acrescentada; cf. Jude 16-18). 

Pessoas não regenerados são escravos de seus desejos, tiranizados por suas 

paixões (cf. 1 Ts 4: 3-5.). Consequentemente, quando a semente do evangelho 

cai no chão espinhosa de seus corações ", são sufocados com preocupações e 

riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com a maturidade" (Lucas 

8:14). Falando de membros não salvos e ímpios na igreja, Pedro os descreve 

em detalhes como scathingly 



aqueles que se entregam a carne em seus desejos corruptos e desprezam a 

autoridade. Daring, obstinado, que não tremem quando eles insultam 

majestades angélicas, enquanto que os anjos que são maiores em força e poder, 

não traga um julgamento injúria contra eles diante do Senhor. Mas estes, como 

animais irracionais, como criaturas de instinto de ser capturado e morto, 

injuriando onde eles não têm conhecimento, vai na destruição dessas criaturas 

também ser destruídos, sofrendo errado, como os salários de fazer errado. Eles 

contam-se um prazer para deleitar-se durante o dia. Eles são manchas e 

imperfeições, deleitando-se em seus enganos, como eles festejar com você, com 

os olhos cheios de adultério que nunca deixam de pecado, seduzindo as almas 

inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos malditos; ... Estes 

são fontes sem água e névoas levadas por uma tempestade, para os quais foi 

reservada a escuridão negra. Para falar palavras arrogantes de vaidade que 

seduzir por desejos carnais, pela sensualidade, aqueles que mal escapar os que 

vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, enquanto eles mesmos são escravos 

da corrupção; pelo que um homem é vencido, por isso ele é 

escravizado. Porque, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo 

pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo 

envolvidos nelas e são superados, o último estado tornou-se pior para eles do 

que o primeiro. Por que seria melhor para eles não terem conhecido o caminho 

da justiça, do que, conhecendo-o, a afastar-se do santo mandamento entregue a 

eles. (2 Ped. 2: 10-14, 17-21) 

Quando as pessoas se render às suas carnais prazeres, se entregue à pecados 

tais como aqueles que acabamos de mencionar, eles fazem isso, como Pedro 

estados, sob a ilusão de expressar "liberdade", pessoal não percebendo que, na 

realidade, eles só estão se manifestando que eles são "escravos da 

corrupção." Eles são movidos por desejos sobre o qual eles perdem o controle 

e que, eventualmente, venham a controlá-los. E porque eles viram as costas para 

Deus, "suprimir a verdade em injustiça", não "glorificaram como Deus, nem lhe 

deram graças, mas [se tornar] fúteis em suas especulações," Deus dá "os 

entregou às concupiscências de seus corações, à impureza, ... a paixões infames; 

[e] ... a uma disposição mental reprovável, para fazerem coisas que não são 

próprios "(Rm 1:18, 21, 24, 26, 28.). 

Apesar das inúmeras advertências da Surgeon General e outros sobre os perigos 

do sexo desprotegido, adúlteros, fornicadores e homossexuais frequentemente 

desconsiderar esses perigos, porque os seus pecados se tornaram as obsessões 

e as suas decisões não são movidos por suas mentes, mas por suas emoções e 

seu desenvolvimento físico concupiscências, que se tornaram seus mestres. Tal 

comportamento ultrajante reflete "uma mente depravada" (Rom. 1:28). 

Esses ímpios prazeres, de fato, fazer guerra em seus membros, Tiago diz, 

referindo-se não aos membros da igreja, mas para os elementos físicos e mentais 

do corpo, que contêm carne caída do homem ou (cf. Rom 1:24 humanidade; 6. 



: 12-13; 7:18, 23). É a guerra de carne do incrédulo com sua alma e 

consciência, que, apesar da corrupção da Queda, tem suficiente consciência de 

Deus e Sua verdade (Rom 1: 18-19.) para ser perturbado quando ele 

peca. Apesar de sua rejeição de Deus e Seus padrões de justiça, ele não pode 

escapar facilmente sentimentos de culpa; a lei de Deus escrita em seu coração 

ativa seu acusando consciência (Rom. 2: 14-15). 

A queda do homem corrompeu a raça, afetando cada parte do ser do homem. No 

entanto, porque o homem é feito à imagem de Deus, ele mantém uma certa 

nobreza e dignidade que pode ser refletida mesmo naqueles que não são 

salvos. Muitos incrédulos são gentil e generoso, amante da paz e de 

doação. Muitos são extremamente talentosos, criando uma bela música e arte, 

fazendo grandes descobertas científicas e inventar máquinas incríveis e 

tecnologia. Mas sem Deus, os seus impulsos carnais e paixões lutar contra essa 

nobreza residual. E desejos para o tipo errado de prazeres, o tipo errado de 

satisfação e realização egoísta inevitavelmente travar um 

interno guerra, uma guerra entre os membros [suas], com tudo o que está em 

seu caminho. 

Desejo não realizado 

Você luxúria e não têm; assim você cometer um assassinato. Você 

está com inveja e não pode obter; assim você lutar e brigar. (4: 
2a) 

Quando os desejos para o tipo errado de prazer está frustrado e insatisfeito, eles 

também travar externo guerra. 

O verbo epithumeō (a luxúria ) refere-se a ter um desejo ou anseio de qualquer 

tipo, mas o contexto deixa claro que o desejo mencionado aqui é desordenado, 

extraviadas, e pecaminoso. Tiago não mencionar um objeto específico do 

desejo, sem dúvida, porque o objeto em particular não importa tanto quanto o 

seu ponto aqui está em causa. Quando qualquer forte, pecaminosa luxúria não 

está satisfeito, a pessoa mundana está propenso a lançar-se em frustração com 

raiva, às vezes até mesmo cometer assassinato. Mesmo os fariseus, que 

cobiçava para a satisfação pessoal de ter uma reputação de virtude e santidade, 

assassinou o Salvador que desmascarou a hipocrisia. 

Murder traduz o verbo phoneuō , que, neste contexto, pode incluir ódio 

assassino, o comportamento extremamente destrutivo, e até mesmo 

suicídio. Quando a pessoa cobiça não pode alcançar seus objetivos-se desejados 

para a reputação, prestígio, a gratificação sexual, dinheiro, poder escapar 

através de drogas ou álcool, sucesso, posses, os afetos de uma outra pessoa, ou 

qualquer que seja-o resultado é muitas vezes catastrófico para os outros e 

sempre destrutiva de si mesmo. Mesmo quando eles foram atingidos cego pelos 

anjos na casa de Ló, os homens de Sodoma eram tão obcecado com sua luxúria 



pervertida que, ignorando sua cegueira, eles continuaram tateando para a porta 

em uma vã tentativa de ganhar a entrada e satisfazer as suas paixões implacáveis 

(Gen . 19:11). 

Absalão tão cobiçado para governar Israel que estava disposto até mesmo a 

matar seu pai, Davi, para alcançá-lo. Aitofel, um conselheiro para Davi e 

Absalão, também foi o avô de Bate-Seba (cf. 2 Sam. 11: 3; 23:34), com quem 

Davi cometeu adultério e mais tarde se casou depois que teve seu marido, Urias, 

morto em batalha . Aitofel ficou tão enfurecido sobre essa injustiça que ele 

juntou forças com Absalão em sua rebelião contra Davi. Mas quando o seu 

conselho foi ignorado por Absalão, Aitofel estava tão frustrado e indignado que 

ele assassinou a si mesmo por estrangulamento (ver 2 Sam 15-17.). 

Zeloō , aqui traduzida invejoso, é sinônimo de epithumeō , e denota um 

sentimento ainda mais forte, mais atraente do desejo. É a palavra da qual nós 

temos "zeloso" e "fanático". A forma substantiva é traduzida por "ciúme" em 

Tiago 3: 14,16. Quando as pessoas abrigam esses desejos ferozes, mas não é 

possível obter o que eles cobiçam, eles lutar e brigar. conflitos conjugais, 

conflitos familiares, conflitos de trabalho, conflitos nacionais, tudo isso é o 

resultado do desejo pessoal insatisfeito e inveja. 

O grego do verso 2 diz textualmente: ". Você luxúria e não têm Você mata E 

você é invejoso e não pode obter Você luta e briga..." Mas o modo fornecido 

pelos NASB tradutores indica justamente a relação causal entre a cobiçar e 

matando e entre inveja, lutando e brigando. 

Como João deixa claro: "Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 

Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos 

olhos ea soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo "(1 João 2: 15-16). A 

luxúria e inveja que Tiago menciona em 4: 2 são reflexos de "soberba da vida" 

que caracteriza a paixão mundana para a satisfação pessoal. 

Desejo egoísta 

Você não tem porque você não perguntar. Pedis e não recebeis, 

porque pedis mal, para o que você pode gastar em seus 
prazeres. (4: 2b-3) 

Como seria de esperar, mundano, desejo ímpio não só não é controlada e não 

cumpridas, mas também é egoísta. Isso Tiago usa você e seus seis vezes nestes 

dois frases indica que as igrejas a quem ele está escrevendo incluídos alguns, 

talvez muitos, de as pessoas do mundo que ele descreve aqui e endereços 

diretamente. 

Levando até seu ponto sobre o egoísmo, Tiago primeira diz que os incrédulos 

mundanos não têm porque eles não pedem. Muitos deles nem sequer pensar 



em pedir a Deus ajuda de qualquer espécie, porque eles se consideram auto-

suficiente, totalmente capaz de cuidar de si mesmos. Eles acreditam que todas 

as suas necessidades e desejos podem ser satisfeitos por meios humanos através 

de sua própria sabedoria, poder e diligência. Eles não acreditam que "todo o 

bem dado e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em 

quem não pode existir variação ou sombra de mudança" (Tiago 1:17). Por 

conseguinte, nunca lhes ocorre perguntar -Lhe por nada. 

Muitos incrédulos fazer pedir coisas a Deus, todos os tipos de coisas. Mas, 

como Tiago continua a explicar, eles Pedis e não recebeis, porque eles pedem 

por motivos errados, para que eles possam passar -lo em 

seus prazeres. Eles não pedem as coisas em ordem para a bondade e graça de 

Deus a ser ampliada ou para causa da sua glória e honra. Eles não pedem, a fim 

de ser capaz de cumprir a Sua vontade perfeita e divina, mas para cumprir suas 

próprias vontades pecaminosos e egoístas. 

Aiteō ( pedir ) é o mesmo verbo usado em 1: 5-6 e carrega a idéia de 

suplicando, implorando, implorando. Mas na passagem anterior Tiago é, 

obviamente, a falar de e para os crentes genuínos, a quem ele adverte: "Se algum 

de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não 

censura, e será dado a ele. Mas ele deve pedir com fé, não duvidando, pois 

aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. 

" Em 4: 2-3, o pedido é feito ou não feito por aqueles que não pertencem a Deus 

e ter parte nele. 

Com motivos errados traduz a palavra grega único Kakos , que tem o 

significado básico de mau, ou mau, como às vezes é prestado. Ligando essa 

palavra para motivos é apropriado, mas apenas implícita. 

A motivação errada é o desejo de passar os dons de Deus em seus 

próprios prazeres. Dapanaō ( gastos ) significa usar completamente para cima 

ou para desperdiçar e foi usado por Jesus para descrever desperdício desperdício 

do filho pródigo da sua herança (Lucas 15:13). Osprazeres mencionados aqui 

são os mesmos tipos como aqueles no versículo 1, que causam a guerra 

interna, prazeres que Deus não honram. No entanto, as pessoas do mundo 

vivem para tais prazeres, para a emoção do momento, inutilmente tentando 

cumprir e satisfazer seus desejos carnais e intenções. 

Conflito com Deus 

Você adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade 

contra Deus? Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo 

constitui-se inimigo de Deus. Ou você acha que a Escritura fala 

sem propósito: "Ele zelosamente deseja o Espírito, que Ele fez 

habitar em nós"? Todavia, dá maior graça. Por isso, diz: "Deus 
resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes." (4: 4-6) 



Nestes versos, Tiago assinala três características daqueles que estão em conflito 

com Deus: a hostilidade para com Deus, desrespeito pela Escritura, e orgulho. 

Inimizade contra Deus 

Você adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade 

contra Deus? Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo 
constitui-se inimigo de Deus. (4: 4) 

O adultério é o pecado de violar a aliança de casamento por ter intimidade 

sexual com alguém que não seja seu cônjuge. Ao referir-se adúlteras, Tiago 

usa o termo metaforicamente de uma forma que seus leitores judeus iria 

entender claramente (cf. Mt 12:39; 16:. 4; Marcos 8:38), referindo-se aos 

homens, assim como as mulheres. Ele não está falando sobre a infidelidade 

sexual, mas espiritual, como o termo é frequentemente usado no Antigo 

Testamento de pessoas infiéis de Deus, Israel. Por meio de Jeremias, o Senhor 

disse: "Eu vi que, para todos os adultérios de Israel infiel, eu tinha mandado 

embora e lhe dado um mandado de divórcio, mas a sua aleivosa irmã Judá não 

tinha medo, mas ela foi e era uma prostituta também" (Jr 3: 8; cf. 2 Crônicas 

21:11, 13; Sl 73:27...). Da mesma forma, Ezequiel falou de Judá como um 

"[adúltera] esposa, que leva estranhos em vez de seu marido!" (Ez. 

16:32). Como uma lição, o Senhor ordenou a Oséias: "Vai, toma por esposa de 

prostituição e têm filhos de prostituição, porque a terra [isto é, Israel] comete 

flagrante prostituição, abandonando o Senhor" (Oséias 1: 2.) . 

Em nenhum lugar Escritura usa a termos adúltero ou adúltera figurativamente 

dos gentios, porque só Israel tinha uma relação de aliança com Deus para ser 

infiel a, assim como maridos e esposas têm a relação de aliança de 

casamento. Gentios poderia ser fornicadores espirituais, por assim dizer, mas 

nem adúlteros-a distinção desprezível reservado para Israel, a esposa infiel. Se 

eles se voltaram para os deuses pagãos e ídolos ou simplesmente virou-se para 

o mundo como seu supremo amor, a fazê-lo foi o de ser infiel ao Senhor e 

cometer adultério espiritual, um nome figurativo para a apostasia. 

Jesus falou de Israel descrente de sua época como "uma geração má e adúltera" 

(Mt. 12:39; cf. 16:. 4; Marcos 8:38). Foi porque a maioria dos judeus, mesmo 

aqueles que eram religiosos, havia se afastado do Senhor e Sua Palavra revelada 

a deuses de sua própria autoria e às suas próprias tradições humanas que eles 

não receberam Jesus como seu Messias. Eles usaram suas tradições para 

interpretar as Escrituras, e ao fazer isso eles desviaram e muitas vezes 

contrariada Escritura, tornando-se cegos para a verdade de Deus e até mesmo 

para o seu próprio Filho (Mateus 15: 1-9; Marcos 7:. 1-13; Colossenses 2 : 8; 

cf. João 5: 39-40). Apesar das alegações ferozes de fidelidade ao judaísmo e o 

Deus do judaísmo, eram adúltera e apóstata. 



O mesmo pode ser dito dos que se dizem cristãos e juntar-se à igreja, mas não 

têm poupança de relacionamento com Deus ou amor por ele ou a Sua 

Palavra. Eles foram encontrados até mesmo na igreja primitiva, e Tiago chama-

los adúlteras. Não há meio termo. Como será discutido abaixo, você não pode 

ter mais espiritualmente dois deuses que você pode legalmente têm dois 

cônjuges. 

Amizade traduz o substantivo philia , que é usado somente aqui no Novo 

Testamento. A sua forma verbal, phileo , é muitas vezes traduzida como "amor" 

(eg, Mt 6:.. 5; 10:37; 1 Cor 16:22) e é usado até mesmo do amor do Pai pelo 

Filho (João 5:20) e do amor do Filho do Pai e para aqueles que têm a fé 

salvadora (João 11: 3; 16:27; Rev. 3:19). Embora eles são muitas vezes 

utilizados como sinônimos, no Novo Testamento, o verbo mais comum e mais 

forte para o amor ( ágape ) parece ser mais volitivo, enquanto phileo é mais 

emocional. Tiago usa philia para descrever intensa e profunda afeição pelo 

sistema mundial mal. 

O substantivo relacionadas philos (amigo) foi usada de estreitas relações 

pessoais. Talvez a definição mais clara desta palavra é refletida nos 

ensinamentos de Jesus em João 15: 13-19, onde o maior amor volitivo ( ágape ) 

ea maior emocional, amor afetuoso ( philos ) são ambos dispostos a dar o último 

sacrifício para aqueles que são amados. "Maior amor [ Ágape ] não tem 

ninguém do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos [ Philos ] ", 

aqueles para os quais ele tem philos amo (13 v.). Ele então explica que o amor 

por Ele é testado pela obediência à Sua Palavra: "Vós sois meus amigos 

[ philos ] se fizerdes o que eu vos mando "(v. 14). No seu mais alto, tanto adora 

envolver os laços de auto-sacrifício e de obediência. Eles também envolvem a 

intimidade pessoal. 

Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que seu mestre está 

fazendo; mas tenho-vos chamado amigos [ philos ], para todas as coisas que eu 

ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Você não me escolhestes a mim 

mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que você iria e deis fruto, eo vosso 

fruto permaneceria, de modo que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele 

pode dar a você. (Vv. 15-16) 

Verdadeiros amigos de Jesus são aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, que 

compartilham uma causa comum, interesses comuns e objectivos comuns. E aqueles que 

verdadeiramente amam também "amor uns aos outros" (v. 17). Finalmente, Ele explica que 

aqueles que verdadeiramente amam vai não ama o mundo ou ser amado pelo mundo, desde 

que o mundo é o inimigo hostil de Deus. Jesus confirmou que a realidade, quando disse: "Se 

o mundo vos odeia, você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar você Se fôsseis do 

mundo, o mundo amaria o que era seu;. Mas porque não sois do mundo, mas eu vos escolhi 

do mundo, por isso o mundo vos odeia "(vv 18-19;. cf. 17:14). Assim, o apóstolo João 

comando crentes: 



Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor 

do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, 

a concupiscência dos olhos ea soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O 

mundo está passando, e também as suas concupiscências; mas aquele que faz a 

vontade de Deus permanece para sempre. (1 João 2: 15-17) 

Aqueles, por outro lado, que não pertencem a Cristo pertencem ao mundo. Eles 

têm um desejo de estar envolvido com o mundo drives, impulsos, atrações, e as 

pessoas, para as quais têm um anexo determinado e habitual. Por essa razão, 

Tiago não pode estar se referindo a crentes que estão temporariamente atraídos 

pelas coisas do mundo e cair em pecado por um tempo. Ele não está falando de 

fraqueza espiritual ocasional nas cristãos, mas do contínuo, permitindo, gostei, 

e unidades de impiedade dos incrédulos. Um crente nunca poderia ser chamado 

de um inimigo de Deus. 

Kosmos ( mundo faz) não se referem à Terra física ou universo, mas sim para 

a realidade espiritual do, sistema de Satanás-dirigida centrada no homem desta 

idade atual, que é inimiga de Deus e do povo de Deus. Ele refere-se ao sistema 

de valores sem Deus egocêntrico e costumes da humanidade caída. A meta 

do mundo é auto-glória, auto-realização, auto-indulgência, auto-satisfação, e 

todas as outras formas de auto-serviço, todos o que equivale a hostilidade para 

com Deus. 

Portanto, Tiago continua, quem quiser ser amigo do mundo constitui-se 

inimigo de Deus. boulomai ( desejos ) denota mais do que apenas querendo 

um desejo ou desejar ser cumprida. Ele carrega a idéia mais forte de escolher 

uma coisa em detrimento de outra. Da mesma forma, kathistemi ( torna-se ) 

significa nomear, fazer, ou ordenar, indicando também a intenção 

consciente. Se ele o reconhece em sua própria mente ou não, uma pessoa 

que deseja ser um amigo do mundo do sistema, optou por fazer -se inimigo 

de Deus. Em seu coração, o seu desejo de o mundo prevalece sobre quaisquer 

supostas idéias positivas que possa ter sobre Deus. Ele não tem uma relação 

neutra com Deus, como um espectador imparcial ou um admirador distante, 

mas é no sentido mais pleno Seu inimigo. E para ser o inimigo de Deus é 

permanecer na escuridão espiritual, diariamente crescer mais apto para a morte 

eterna e ter o Rei soberano do universo como seu inimigo. 

Qualquer pessoa que não pertence a Deus pertence aos que o mundo, e todos 

que pertence ao mundo não e não pode pertencer a Deus. Amigos do 

mundo são controlados pelo espírito do mundo e não têm parte com o Espírito 

de Deus. Por outro lado, Paulo deixa claro que os crentes "não recebemos o 

espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus" (1 Cor. 2:12). 

Amizade com o mundo e amizade com Deus são mutuamente exclusivas. "Não 

estar vinculado com os infiéis; para que sociedade tem a justiça com a injustiça, 



ou que comunhão tem a luz com as trevas?" Paulo pergunta retoricamente (2 

Cor. 6:14). 

Ou o que a harmonia tem Cristo com Belial, ou que parte tem o fiel com o 

infiel? Ou que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque nós 

somos o templo do Deus vivo; assim como Deus disse: "Eu Neles habitarei e 

entre eles andarei;. e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo Por isso saí 

do meio deles e ser separado", diz o Senhor. "E não toqueis nada imundo, e eu 

vou recebê-lo." (Vv. 15-17) 

Os cristãos têm uma natureza tão completamente distinto dos amantes do 

mundo, os seguidores de Satanás, que eles nunca devem entreter qualquer das 

maneiras ou manter qualquer das lealdades que caracterizam os incrédulos. 

Os crentes não apenas devem ser separados do mundo, mas morto para o 

mundo. Assim como Paulo, eles deveriam dizer: "De maneira nenhuma que 

mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo 

está crucificado para mim e eu para o mundo" (Gl. 6:14) . Ao contrário do que 

Demas, que "amou o mundo presente" e abandonou Paulo e da igreja (2 Tim. 

4:10), estamos a "negar desejos impiedade e mundanas ea viver de forma 

sensata, justa e piedosamente na época atual" (Tito 2:12). 

Para os crentes a buscar as coisas do mundo vai na contramão de sua nova 

natureza, e eles não podem ser confortável ou satisfeito até que renunciar as 

coisas e voltar para o seu primeiro amor. É porque os crentes são suscetíveis a 

mundanidade temporária que Paulo adverte: "Não vos conformeis com este 

mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que 

experimenteis qual seja a vontade de Deus é, o que é bom e aceitável e perfeito 

"(Rom. 12:. 2; cf. 1 Pe 1: 14-16), e," Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas 

que estão na terra "(Cl 3: 2). Os cristãos são "viver o resto do tempo na carne 

não mais para as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 

Para o tempo já passado é suficiente para você ter realizado a vontade dos 

gentios, tendo prosseguido a curso de sensualidade, concupiscências, 

embriaguez, orgias, bebedeiras e abomináveis idolatrias "(1 Ped. 4: 2-3). 

Por outro lado, quando os incrédulos exteriormente identificar-se com Cristo e 

Sua igreja, mas na verdade não pertencem a ele, eles eventualmente tornar-se 

desconfortável. Eles são como "aquele em que foi semeado entre os espinhos", 

que, como Jesus explica, "é o que ouve a palavra, e a preocupação do mundo 

ea sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera "(Mat. 

13:22). Como Tiago torna tão claro, eles não podem produzir a fruta, as boas 

obras, que são necessárias provas de fé salvadora (Tiago 2: 17-20). "Será uma 

fonte de enviar para fora da mesma abertura água doce e amargo?" mais tarde 

ele pede. "Pode uma figueira, meus irmãos, produzir azeitonas, ou uma videira 

produzir figos Nem pode produzir água salgada fresco?" (3: 11-12). 



O Antigo Testamento tem muito a dizer sobre o inimigo de Deus. Davi 

testemunhou: "Certamente Deus vai quebrar a cabeça de seus inimigos, o crânio 

cabeludo daquele que prossegue em suas obras de culpa" (Sl. 68:21), e Salomão 

declarou: "Deixe os nômades do deserto curva diante dele, e os seus inimigos 

lamberão o pó" (Sl 72: 9.). Isaías proclamou: "O Senhor sairá como um 

guerreiro, ele vai despertar seu zelo como homem de guerra. Ele vai proferir 

uma mensagem, sim, ele vai levantar um grito de guerra. Ele vai prevalecer 

contra os seus inimigos" (Is. 42 : 13), e Nahum disse: "Um zeloso e vingador 

Deus é o Senhor, o Senhor é vingador e colérico O Senhor toma vingança contra 

os seus adversários, e guarda a ira contra os seus inimigos." (Nah. 1: 2, cf. v. 

8). 

O Novo Testamento também tem muito a dizer sobre o inimigo de Deus. Lucas 

relata que, quando Paulo, Barnabé e João Marcos 

havia passado por toda a ilha [de Chipre] até Pafos, encontraram um mágico, 

falso profeta judeu, cujo nome era Bar-Jesus, que estava com o procônsul 

Sérgio Paulo, homem de inteligência. Este chamou a Barnabé e Saulo e 

procurou ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico (porque assim o seu 

nome é traduzido) estava se opondo-los, buscando transformar o procônsul da 

fé. Mas Saul, que também era conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, 

fixou seu olhar sobre ele, e disse: "Você que é cheio de todo o engano e fraude, 

seu filho do diabo, inimigo de toda a justiça, não deixará de dar a perverter os 

retos caminhos do Senhor? " (Atos 13: 6-10) 

Elimas era um feiticeiro, um meio que contatou espíritos demoníacos, sob o 

pretexto de invocar os mortos. Sob a influência de Satanás, ele procurou minar 

a fé de Sérgio Paulo, e ao fazer isso incorridos que repreensão severa e 

condenação por Paulo. Para todos os incrédulos, "é uma coisa terrível cair nas 

mãos do Deus vivo" (Heb. 10:31). 

Recitando as bênçãos e benefícios que vierem a crentes por causa da sua 

salvação e justificação diante de Deus, Paulo disse aos crentes em Roma ", 

porque, se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte 

de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida 

"(Rom. 5:10). Mais tarde, em que a carta ainda explicou, 

Para a mente posta na carne é a morte, mas a mentalidade sobre o Espírito é 

vida e paz, porque a mente posta na carne é hostil para com Deus; para não 

sujeitar-se à lei de Deus, pois não é mesmo capaz de fazê-lo, e aqueles que estão 

na carne não podem agradar a Deus. No entanto, você não está na carne, mas 

no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não 

tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Ele. (8: 6-9) 

O inimigo de Deus é carnal e, por definição, desprovida do Espírito Santo (Judas 19). 



Ansioso para a futura ressurreição dos crentes, quando o Senhor Jesus Cristo 

tira a própria plenamente a si mesmo, Paulo escreve: "Mas cada um por sua 

ordem: Cristo, as primícias, depois que os que são de Cristo, na sua vinda, em 

seguida, vem o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver 

destruído todo domínio, e toda autoridade e poder Para Ele deve reinar até que 

haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés "(1 Cor. 15: 23-25. ; cf. Heb 

1:13; 10:13; Nah 1:.. 2). Jesus então reinará durante o Milênio, após o que, no 

julgamento final, todos os Seus inimigos restantes, demoníaco e humano, será 

lançado para sempre no lago de fogo e enxofre (Apocalipse 20: 8-10). 

Sem dúvida, é verdade que a maioria dos incrédulos não se consideram inimigos 

de Deus. Muitos acreditam que, porque eles não são abertamente hostis a Deus, 

eles realmente são simpáticos para com Ele. Eles podem até reconhecer a Sua 

existência e sua bondade, verdade e poder.Mas agradáveis, pensamentos 

sentimentais sobre um Ser divino soberano estão longe de uma poupança de 

relacionamento com o Deus verdadeiro. 

Muitos incrédulos afirmam ser sincera busca de Deus e simplesmente não o 

encontrei ainda. Mas Paulo, citando Davi, coloca uma mentira para a alegação, 

dizendo: "Não há ninguém que busque a Deus" (Rm 3:11; cf. Sl. 14: 2.). Tais 

pessoas podem muito bem ser procurando o que eles podem obter de Deus, Seu 

amor, disposição, segurança, esperança e outras bênçãos, mas eles não querem 

que o próprio Deus. Eles querem um deus de sua própria criação para fazer a 

sua própria licitação, tolerar os seus pecados, e levá-los para o céu de qualquer 

maneira.Eles não querem que o seu perdão, sua justiça, ou Seu senhorio e, 

conseqüentemente, realmente não querem ele. 

Muitos incrédulos que afirmam conhecer a Deus e pertencem a Cristo são 

exteriormente moral, útil e amigável. Como o jovem rico que disse Jesus que 

tinha guardado todos os mandamentos desde a sua juventude (Lucas 18:21), 

eles pensam que têm vivido basicamente boas e aceitáveis vidas. E, por isso 

mesmo, eles não se sentem na necessidade de salvação ou da justiça perfeita de 

Cristo, com o qual Deus credita aqueles que confiam em Seu Filho. 

Alguns incrédulos que se mascaram como os cristãos têm um conhecimento 

considerável do evangelho e dar-lhe serviço de bordo. Mas, como citado 

anteriormente, Pedro diz dessas pessoas que "seria melhor para eles não terem 

conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, a afastar-se do santo 

mandamento entregue a eles" (2 Ped. 2 : 21). 

Os incrédulos podem participar regularmente nos cultos cristãos e outras 

atividades da igreja. Eles podem até se sentir mal por seus pecados, reconhecer 

a sua imperfeição, e, como o governador Felix, têm uma certa preocupação 

sobre a sua posição diante de Deus, mas eles nunca o desejo de abandonar o seu 

pecado ou confessar a Cristo como Senhor e Salvador (Atos 24:25 



). Independentemente de sua aparência exterior e profissão, os "inimigos da 

cruz de Cristo" (Fl. 3:18) são todos os não-redimidos, não regenerado, aqueles 

que se opõem a Jesus Cristo, Seu evangelho e Sua Igreja ", cujo fim é a 

destruição, cujo deus é o seu apetite, e cuja glória é para confusão deles, que 

defina as suas mentes nas coisas terrenas "(Fl. 3:19). 

Antes de salvação, todos os cristãos eram eles mesmos "anteriormente alienado 

e hostil em mente, envolvidos em atos malignos" (Col. 1:21). Mas a salvação 

deles mudou-los de inimigos de Deus para Seus amigos. Escritura em nenhum 

lugar se refere aos crentes como inimigos de Deus. Mais cedo nesta carta Tiago 

claramente identificados fé em Deus com a amizade de Deus, dizendo: "se 

cumpriu a escritura que diz:" Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado 

como justiça ", e ele foi chamado amigo de Deus "(Tiago 2:23; cf. Gn. 15: 6; 2 

Crônicas 20: 7; Is 41: 8.). 

Jesus disse: "Ninguém pode servir a dois senhores;. Porque ou há de odiar a um 

e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro Você não pode servir 

a Deus e ao dinheiro" (Mt 6:24;. Cf . Amós 3: 3). Você não pode, é claro, servir 

a Deus e qualquer outro mestre.Portanto, um inimigo de Deus não pode ser um 

crente, até mesmo um crente infiel, que, apesar de sua infidelidade, eternamente 

vai ser amigo de Deus. Como crentes, que muitas vezes tropeçam, fazendo as 

coisas que sabemos que não é e não deve fazer as coisas que sabemos que 

devemos. Mas como Paulo, nós odiamos os pecados que cometemos e desejo 

nossas vidas para ser puro e santo (ver Rom. 7: 15-25). Os cristãos podem, 

certamente, ser arrastado para o mundo e seus caminhos, pensamentos 

mundanos e fazer as coisas do mundo, mas nunca pode ser feliz ou conteúdo lá. 

Desrespeito pela Escritura 

Ou você acha que a Escritura fala sem propósito: "Ele 

zelosamente deseja o Espírito, que Ele fez habitar em nós"? (4: 5) 

Este verso é difícil de entender, e estudiosos evangélicos nem todos concordam 

sobre seu significado preciso. Embora a Biblia Brasileira começa a cotação 

com Ele ciosamente desejos, a palavra Ele não está no texto grego, mas são 

fornecidos pelos próprios tradutores. A capitalização do Espírito também é 

arbitrária, uma vez que os manuscritos gregos originais não capitalizar 

palavras. Além disso, não há nenhuma Escritura, Antigo ou Novo Testamento, 

que corresponde a "Ele zelosamente deseja o Espírito, que Ele fez habitar 

em nós."Qualquer que seja referência Tiago está fazendo com as Escrituras, 

ele está falando de seu ensino geral, não uma passagem específica. E se ele 

estivesse falando para os incrédulos, como ele parece ser aqui, ele está dizendo 

que o Espírito que Ele fez habitar em nós não se aplicaria a eles, porque eles 

não seriam habitados pelo Espírito Santo. 



Não se pode ser dogmático, mas, no contexto, parece que o (Rei Tiago) 

prestação Autorizado é preferível: ". O Espírito que habita em nós tem 

ciúmes" Tiago seria, portanto, dizer, com efeito, "Você não sabe que vocês 

mesmos são a prova viva da veracidade das Escrituras, que ensina claramente 

que o homem natural tem um espírito de inveja?" Esta interpretação é 

claramente consistente com a ênfase de Tiago na passagem maior. 

Também é completamente consistente com o ensino do Antigo 

Testamento. Começando nas primeiras partes do Gênesis, lemos de ditado de 

Deus a Caim: "O pecado jaz à porta; o seu desejo será para você, mas você deve 

dominá-lo" (Gn 4: 7). Alguns capítulos depois, somos informados de que "o 

Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a 

imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente" 

(Gênesis 6: 5) e que "o Senhor disse para si mesmo: "Eu nunca vou mais a 

amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a intenção do coração do homem 

é má desde a sua mocidade" (08:21). Porque Isaque "tinha posses de rebanhos 

e gado e uma grande casa, ... os filisteus o invejavam" (26:14), e "quando 

Rachel viu que ela deu a Jacó sem filhos, ela ficou com ciúmes de sua irmã, e 

ela disse: Jacó: "Dá-me filhos, senão eu morro" (30: 1). O escritor de Provérbios 

declara que "a alma do mal desejos ímpios, o seu próximo não agrada aos seus 

olhos" (21:10). Através de Jeremias, o Senhor nos assegura que "o coração é 

mais enganoso do que todas as coisas, e desesperAdãoente corrupto; quem o 

conhecerá?" (Jer. 17: 9). 

De qualquer forma, o versículo é interpretado, no entanto, Tiago parece estar 

dizendo que os incrédulos, que estão em um estado permanente de conflito 

espiritual com Deus, não são apenas os seus inimigos, mas também refletir essa 

hostilidade por não confiar ou obedecer a Sua Palavra. Eles se recusam a 

reconhecer a sua inimizade natural com e separação do Deus soberano. Mais 

uma vez, independentemente do que essa pessoa pode reclamar, é impossível 

segurar Escritura em verdadeira alta conta como a própria Palavra de Deus e 

ainda não confia em Jesus Cristo para a salvação. O próprio Senhor diz de tais 

pessoas, "Examinais as Escrituras, porque você acha que neles você tem a vida 

eterna, são elas que dão testemunho de mim, e não estão dispostos a vir a mim, 

de modo que você tenha a vida" (João 5: 39-40). 

Orgulho 

Todavia, dá maior graça. Por isso, diz: "Deus resiste aos 
soberbos, mas dá graça aos humildes." (4: 6) 

Apesar dos corações naturais, aos incrédulos, aos mundanos dos homens, Deus, 

no entanto, dá maior graça; mas Ele não a dá aos seus inimigos orgulhosos e 

ímpios. 



Aqui Tiago cita claramente a partir do Antigo Testamento, especificamente 

Provérbios 03:34 a partir da Septuaginta (a tradução grega do Antigo 

Testamento hebraico), assim como Pedro, em 1 Pedro 5: 5, dizendo: "Deus 

resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. " Em outras palavras, se 

uma pessoa é consumido com as paixões mundanas, desejos, ambições, orgulho 

e amor, ele não tem nenhum direito sobre este maior graça. 

Antitossomai ( se opõe ) foi usado como um termo militar que descreve um 

exército completo pronto para a batalha. Deus está em ordem de batalha 

completo, por assim dizer, contra o orgulho, porque o orgulho é o pecado de 

base a partir do qual todos os outros assuntos. Nem sempre se manifesta de 

maneiras que outros homens podem ver, mas nunca é escondido dos olhos de 

Deus. 

Orgulhoso traduz os substantivo composto huperēphanos , composto 

por huper (acima) e phainomai (para aparecer, ou se manifestar). A idéia é que 

de desdém e arrogância supondo-se ser acima dos outros. O termo é traduzido 

como "arrogante" em Romanos 1:30 e 2 Timóteo 3: 2, e em ambos os lugares 

está diretamente associada à vanglória. 

De huperēphanos William Barclay escreve, 

Esta palavra significa literalmente aquele que se mostra acima de outras 

pessoas. Mesmo os gregos odiava esse orgulho. Theophrastus descreveu-o 

como "um certo desprezo por todas as outras pessoas." Teofilato, o escritor 

cristão, chamou-lhe "a cidadela e ápice de todos os males." O terror real desse 

orgulho é que é uma coisa do coração. Certamente, significa arrogância, mas o 

homem que sofre com isso poderia muito bem parecem estar caminhando com 

humildade abatido, enquanto todo o tempo havia em seu coração um grande 

desprezo por todos os seus semelhantes. Este orgulho desliga-se da parte de 

Deus, por três razões. (I) Ele não sabe a sua própria necessidade ... Entra na 

orgulhosa auto-suficiência. (Ii) Ele estima a sua própria independência. Vai 

ser em dívida com ninguém; ele não vai mesmo ser obrigado a Deus ... (iii) Ele 

não reconhece seu próprio pecado ... Um orgulho como esse não pode receber 

ajuda, porque ele não sabe que ele precisa de ajuda, e, por isso, não se pode 

pedir. Ele ama, não a Deus, mas a si mesmo. ( As Cartas de Tiago e 

Pedro [Filadélfia: Westminster, 1960], 124; ênfase no original) 

"Há seis coisas que o Senhor odeia," o escritor de Provérbios diz: "sim, há sete 

que sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam 

sangue inocente" (Prov. 6: 16-17 ). Deus ocupa o orgulhoso com assassinos, 

que são "uma abominação ao Senhor" (16: 5; cf. v 18).. 

A imagem Tiago dá aqui é de um orgulhoso, pecador desafiante, colocando-se 

como o seu deus real, não simplesmente em egocentrismo, mas na auto-



adoração. Ele é um inimigo do verdadeiro Deus e não tem parte na 

Sua graça. Por conseguinte, e, finalmente, por conseguinte, o conflito da 

pessoa mundana com Deus envolve uma perda do perdão divino. Deus não tem 

nenhum uso para o orgulhoso, porque eles se colocam além de Sua graça. 

Deus , no entanto, dá graça aos humildes. Ele sempre fez isso. Por meio de 

Isaías, Ele assegurou seu antigo povo de Israel que "a este olharei, para aquele 

que é humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra" (Is. 66: 2). O 

primeiro e fundamental Beatitude é "Bem-aventurados os pobres em espírito", 

isto é, os humildes ", porque deles é o reino dos céus" (Mateus 5: 3.). Assim 

como o orgulho é a raiz de todos os pecados, de modo a humildade é a raiz de 

toda a justiça. É somente quando as coisas do mundo não mais admiradas são e 

procurou, quando a auto-preocupação é substituída por preocupação com a 

glória de Deus, que o Espírito de Deus pode operar Sua vontade soberana e 

graciosa em um coração, transformando-o de ser um inimigo a ser um amigo. 

Enfatizando a mesma verdade que Tiago faz no presente versículo, Jesus disse: 

"Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilha será exaltado" (Mateus 

23:12.). Na história do fariseu e do publicano, o Senhor louva o último "batendo 

no peito [e] dizendo: 'Ó Deus, sê propício a mim, pecador!" (Lucas 

18:13). "Digo-vos: Este voltou justificado para sua casa, em vez do que o 

outro", continuou ele, repetindo a verdade de que "para todos os que se exalta 

será humilhado, e quem se humilha será exaltado" (v. 14). 

Os verdadeiros cristãos não fazem parte do sistema perverso mundo (João 

17:14, 16), tendo sido escolhido fora dele (João 15:19). Longe de se conformar 

com o mundo (Rom. 12: 2), eles são enviados para ele por Jesus (João 17:18) 

para fornecer a luz em sua escuridão moral e espiritual (Mt 5:14.). Eles têm sido 

crucificado para o mundo (. Gal 6:14), superá-lo (1 João 5: 4-5), e permanecem 

unstained por ele (Tiago 1:27). Para ser um amigo do mundo, enquanto que 

reivindica ser um cristão é o cúmulo da loucura auto-engano. 

 

 

 

 

 



15. Aproximando-se de Deus ( Tiago 4: 7-

10 ) 

Enviar portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de 

vós. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Purificai 

as mãos, pecadores; e purificai os corações, vós de espírito 

vacilante. Seja miserável e lamentar e chorar; se o vosso riso em 

pranto, ea vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do 
Senhor, e ele vos exaltará. ( 4: 7-10 ) 

Estes quatro versos contêm dez mandamentos, todos os dados na forma de aoristo grego 

verbos no imperativo. Juntos, eles formam uma das chamadas mais claras para a salvação 

de toda a Escritura. Infelizmente, muitos comentaristas têm assumido que esta passagem 

se refere aos cristãos e é um chamado para que se afastar das coisas do mundo de volta à 

fidelidade a Deus. Por conseguinte, este grande convite é muitas vezes perdida. 

O propósito de Tiago em toda a epístola é para os cristãos professos para testar sua fé 

para descobrir se é genuíno ou falso. Ele não quer que ninguém seja enganado. Tal como 

o seu Senhor, ele quer expor o joio no meio do trigo (ver Mat. 13: 24-30 ). Seu objetivo 

básico é indicado nos versos finais de Tiago: "Meus irmãos, se alguém dentre vós se 

desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador 

do erro do seu caminho salvará sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados 

"( 5: 19-20 ). Para salvar a alma de uma pessoa de morte é para trazê-lo para a salvação 

em Jesus Cristo. 

A partir de 03:13 , Tiago adverte contra a sabedoria mundana dos descrentes, que "não é 

a que vem do alto, mas é terrena, natural, demoníaca" ( v. 15 ). Produz "inveja e ambição 

egoísta, ... desordem e toda espécie de males" ( v 16. ) e dá provas de que a que possui é 

um "inimigo de Deus" ( 4: 4 ). Ele aqui oferece esses incrédulos um convite à fé 

salvadora. Este texto, como a epístola como um todo, inclui advertências aos crentes para 

repudiar quaisquer vestígios da sua antiga vida mundana que continuam a estragar a sua 

vida espiritual. Mas a ênfase principal é claramente sobre aqueles que afirmam ser salvos, 

mas não são. A chave interpretativa identificar os destinatários de repreensão de Tiago 

como incrédulos é o termo pecadores- um termo usado apenas para descrever os não-

cristãos (veja a discussão de v 8. abaixo; cf.05:20 ). 

A Palavra de Deus é claro que Ele soberanamente escolheu homens para a salvação "Nele 

[Cristo] antes da fundação do mundo ... [e] predestinados [deles] para filhos de adoção 

por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade "( Ef 1: 4-5. ) e 

que "aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à 

imagem de seu Filho" ( Rm 8:29. ). No entanto, é tão claro que o Senhor ordena a todos 

os homens em todos os lugares que se arrependam ( Atos 17:30 ) e é "não querendo que 

nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento" ( 2 Pedro 3: 9. ), e que Ele 

graciosamente "deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da 

verdade" ( 1 Tim. 2: 4 ). Por conseguinte, ao longo de sua Palavra, Deus dá repetidos 

apelos para homens pecadores se arrependam e se voltem para ele e ser salvos. 

Através de Moisés, o Senhor declarou: 

Eu pus diante de ti a vida ea morte, a bênção ea maldição. Assim, escolher a vida para 

que você possa viver, tu ea tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, obedecendo a 



Sua voz, e, segurando firme a Ele; para isso é a sua vida e o comprimento de seus dias, 

que você possa viver na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, 

para lhes dar. ( Dt 30: 19-20. ) 

Por meio de Isaías, Ele implorou: "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o 

enquanto está perto Deixe o ímpio o seu caminho, eo homem maligno os seus pensamentos;. 

E deixá-lo voltar para o Senhor, e Ele terá compaixão sobre ele, e para o nosso Deus, porque 

grandioso é em perdoar "( Isaías 55: 6-7. ). 

Jesus prometeu: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos 

aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de Mim, que sou manso e humilde de coração; e 

achareis descanso para a sua almas "( Mateus 11: 28-29. ), e que, ". Se alguém quer vir 

após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me Pois quem quiser salvar a sua 

vida vai perdê-la; mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará "( 16: 24-

25 ). 

Jesus ordenou aos seus apóstolos: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda 

criatura" ( Marcos 16:15 ), e que "o arrependimento para a remissão dos pecados [deve] 

ser proclamada em seu nome a todas as nações" ( Lucas 24 : 47 ). 

Paulo e Silas garantiu o carcereiro de Filipos: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua 

casa" ( Atos 16:31 ). Em sua carta à igreja em Roma, Paulo escreveu: "Se você confessar 

com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre 

os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para em justiça, e com a boca se 

confessa a respeito da salvação "( Rom. 10: 9-10 ). Perto do fechamento de Sua Palavra, 

o Senhor faz um apelo final para os não crentes, dizendo: "O Espírito ea noiva dizem: 

'Vem'. E deixe a pessoa que ouve, diga: 'Vem'. E deixe aquele que tem sede, venha, deixe 

quem quiser tome a água da vida, sem custo "( Apocalipse 22:17 ). 

O "maior graça" Tiago acaba de referir ( 4: 6 ) é justificadora de Deus, santificando, 

glorificando a graça da salvação, que divino, soberano, favor que Ele concede livremente 

sobre pecadores indignos que confiam em Seu Filho, Jesus Cristo, amando, como 

Salvador e Senhor. Sua graça redentora é maior do que o poder do pecado, maior do que 

o poder da carne e do mundo, maior do que o poder de Satanás. Não importa quão pecador 

uma pessoa pode ser, não importa o quanto ele pode amar e seguir o mundo, não importa 

o quão escravizados aos desejos e paixões para as coisas do mundo que seja, a graça de 

Deus tem mais de potência suficiente para salvar, redimir, purificar e santificar. 

JA Motyer escreve: 

Que conforto há neste versículo! Ela nos diz que Deus é incansável do nosso lado. Ele 

nunca vacila em relação às nossas necessidades, ele sempre tem mais graça à mão para 

nós. Ele nunca é menor do que suficiente, ele tem sempre mais e ainda mais para dar. O 

que quer que pode perder quando colocamos auto primeiro, não podemos perder a nossa 

salvação, pois há sempre mais graça. Não importa o que fazemos com ele, ele nunca é 

espancado. Podemos jogar falsa à graça da eleição, em contradição com a graça da 

reconciliação, têm vista para a graça de habita-mas ele dá maior graça. Mesmo se 

tivéssemos de voltar-se para ele e dizer: "O que eu recebi até agora é muito menos do que 

suficiente ", ele respondia:" Bem, você pode ter mais ". Seus recursos são nunca chegou 

ao fim, com a paciência nunca é exausto, sua iniciativa não pára nunca, a sua generosidade 

não conhece limites: ele dá maior graça. ( A Mensagem de Tiago [Downers Grove, Ill .: 

InterVarsity, 1985], 150; ênfase no original) 



Os dez imperativos que Tiago dá aqui não estão em ordem soteriological. Ou seja, a 

salvação não vem seguindo estes passos nesta sequência. Salvação graciosa de Deus é um 

grande mistério e não pode ser reduzida a uma fórmula. Tiago simplesmente lista os 

elementos de que Deus requer de homens em resposta ao seu soberano, chamada 

gracioso. Provisão divina do Senhor exige uma resposta humana. 

Tiago, então, exige dos incrédulos, em resposta ao chamado divino, a submissão, a 

resistência, a comunhão, a limpeza, a purificação, a miséria, tristeza, lágrimas, seriedade 

e humildade. 

Apresentação 

Enviar portanto, a Deus. ( 4: 7 a) 

O primeiro dos dez mandamentos é de hupotassō ( apresentar ), que foi principalmente 

um significado militar termo literalmente "para classificar sob". A forma passiva indica a 

apresentação é ser voluntário. 

O verbo é usado com freqüência no Novo Testamento. Lucas usa-lo da apresentação de 

Jesus a seus pais quando era um menino ( Lucas 2:51 ). Paulo usa para indicar a 

responsabilidade do cristão para o governo humano ( : Rom 13 1. , de responsabilidade 

da esposa ao seu marido) ( : Ef 5 21-24. , e de um escravo ao seu mestre () Tito 2: 9 ; cf. 1 

Pe. 2:18 ). 

Ninguém pode ser salvo sem submeter-se a Deus, de bom grado que vem sob a sua 

autoridade soberana como Senhor, para seguir a Sua vontade, não importa o 

quê. Submeter-se a Deus é obedecer a Sua Palavra a respeito de Cristo e da plenitude do 

"evangelho de Deus" ( Rom. 1: 1 ), bem como submeter-se a Jesus como Senhor e Deus 

( Rom. 10: 9-10 ). Jesus disse: "Quem acha a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida 

por minha causa a encontrará" ( Mat. 10:39 ), e "Quem não carrega sua cruz e não me 

segue não pode ser meu discípulo "( Lucas 14:27 ). Ao contrário do que é ensinado em 

alguns círculos evangélicos hoje, simplesmente não há tal coisa como confiar em Cristo 

como Salvador, sem ao mesmo tempo submeter-se a Ele como Senhor. Considerando que 

o crente era uma vez sob o domínio de Satanás, através de fé salvadora ele ansiosamente 

coloca-se sob o senhorio de Jesus Cristo. Considerando que ele era uma vez que o inimigo 

de Deus e escravo do pecado, ele é agora o súdito leal de seu Senhor e Mestre. 

Resistência 

Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. ( 4: 7 b) 

Praticamente por definição, se submeter a Deus, o seu novo Senhor, é para resistir ao 

diabo, o seu antigo senhor. Resista traduz anthisētmi , que literalmente significa "estar 

contra", "para se opor." Não há meio termo, nem neutralidade. Como Tiago acaba de 

deixar claro, "a amizade do mundo [o domínio de Satanás] é inimizade contra Deus 

Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus." ( 4: 4 ; 

cf. 1 João 2:15 -17 ). Para ficar com o Senhor é para ficar contra tudo pecaminosa e 

mundana que antigamente era atraente, corrompendo, e escravizar. Como Paulo lembrou 

os crentes em Éfeso, 

Você estava morto em seus delitos e pecados, nos quais você anteriormente andou de 

acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que 

agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós outrora, segundo as 



inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por 

natureza filhos da ira, como também os demais. ( Ef 2: 1-3. ; cf. Hb 2: 14-15. ) 

Diabolos ( diabo ) significa caluniador, ou acusador, um dos títulos mais comuns de 

Satanás na Bíblia. Qualquer pessoa que não pertence a Cristo é um filho do diabo ( João 

8:44 ), e "aquele que pratica o pecado é do diabo" ( 1 João 3: 8 ). A quem pertence a 

Cristo é dele e é um filho de Deus. Salvação traz uma mudança de mestres, uma mudança 

de lealdade, e uma mudança de família. A vida do crente é transformado de servir o 

diabo ao serviço de Deus, e de ser um escravo do pecado e de Satanás, para ser um 

escravo da justiça e de Deus ( Rom. 6: 16-22). 

Assim como o diabo deixou Jesus após as tentações no deserto ( Matt. 04:11 ), ele 

também vai fugir de todos aqueles que lhe resistir. Aqui está uma promessa de que o 

diabo pode ser derrotado, tão poderoso como ele é. Mesmo aqueles mantidos em seu 

poder ( 1 João 5:19 ) pode ser triunfante. O Senhor Jesus o derrotou em sua tentação e na 

cruz ( João 12: 31-33 ) e deixou-o vulnerável. Ele não pode segurar um pecador contra a 

vontade do pecador. Ele não pode mesmo levar um crente em pecado sem o 

consentimento do que a vontade do crente. Quando confrontado e resistiu com a verdade 

do evangelho, ele foge, liberando seu abraço como que pecador arrependido que acredita 

é entregue das trevas para a luz. Após a salvação vem ele de novo e de novo através de 

trabalho do sistema mundial sobre a carne, mas pode ser derrotado repetidamente pelo 

crente que tem a "espada do Espírito" e o resto da armadura ( Ef. 6: 10-17 ). 

Camaradagem 

Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. ( 4: 8 a) 

O terceiro comando é para aproximar em íntima comunhão e comunhão com a vida, 

eterno, todo-poderoso Deus. A salvação envolve a submeter-se a Deus como Senhor e 

Salvador, mas também traz o desejo de um relacionamento verdadeiro com Ele. Buscando 

a salvação está à procura de Deus (cf. Sl. 42: 1 ; . Mateus 7: 7-11 ). 

Uma das principais funções de sacerdotes do Velho Testamento era o de "aproximar-se 

do Senhor [e] consagrar-se" ( Ex 19:22. ; cf. Lev. 10: 3 ; Ez. 43: 9 ; 44:13 ). Nosso grande 

Sumo Sacerdote, Jesus Cristo, que nos leva a Deus, orou ao Pai, "Esta é a vida eterna: 

que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, ea Jesus Cristo, a quem enviaste" ( João 

17: 3 ) e, mais tarde afirmou e definida aqueles que crêem nEle, Orando para que "todos 

sejam um, como Tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, 

para que o mundo creia que tu me enviaste "( v. 21 ). Acima de tudo, o apóstolo Paulo 

procurou "conhecê-Lo [Cristo] e do poder da sua ressurreição, ea comunhão dos seus 

sofrimentos, conformando-me com sua morte" ( Fp. 3:10 ). 

"Desenho para perto de Deus", foi no Velho Testamento uma expressão geral para aquele 

que sinceramente se aproximou de Deus em penitência e humildade. Por meio de Isaías, 

o Senhor disse de quem chegou perto dele hipocritamente e superficialmente, "este povo 

se aproxima com suas palavras e me honra com os serviço de bordo, mas eles removem 

seus corações longe de mim, e sua reverência para mim consiste em tradição aprendidas 

por repetição "( Is. 29:13 ). Mas o salmista declarou: "Quanto a mim, a proximidade de 

Deus é o meu bem; eu tenho feito o Senhor Deus, meu refúgio, para que eu possa dizer 

de todas as suas obras" ( Sl 73:28. ). 

Davi assegura-nos que "o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que 

o invocam em verdade" ( Sl 145: 18. ). Ele aconselhou o seu próprio filho Salomão ", 



conhece o Deus de teu pai, e servi-Lo de todo o coração e uma mente solícita;. Porque o 

Senhor esquadrinha todos os corações, e entende todas as intenções dos pensamentos Se 

você buscá-Lo, Ele vai deixar você encontrá-Lo "( 1 Crônicas 28: 9. ; cf. 2 Cr 15: 1-

2. ; Zech. 1: 3 ). Por meio de Jeremias, o Senhor prometeu: "Você vai buscar-me e 

encontrar-me quando você procura por mim de todo o vosso coração" ( Jer. 29:13 ). 

Porque eles são solicitados pelo próprio Espírito de Deus e aceito pelo Senhor Jesus ( João 

6:44 , 65 ), aqueles que procuram conhecer, adoração e comunhão com Deus estará 

satisfeito. Como mencionado acima, que era o Pai a vontade de tempo antes que ele era 

deles ( Rm 8,29. : . Efésios 1: 4-5 ). Quando eles vêm para ele como o filho pródigo-in 

humildade, penitência e quebrantamento sobre seu pecado, o Pai celestial lhes diz, com 

efeito, o que esse pai terreno, disse a seu filho: "Trazei depressa a melhor túnica e vesti- 

sobre ele, e colocar um anel no dedo e sandálias nos pés; e trazer o novilho gordo, matá-

lo, e vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava 

perdido e foi encontrado "( Lucas 15: 22-24 ). 

Jesus disse à mulher samaritana de Sicar, "Está chegando a hora, e agora é, em que os 

verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois são estes que o Pai 

procura para seus adoradores Deus é espírito, e aqueles que adoram. O adorem em espírito 

e em verdade "(João 4: 23-24 ; cf. Fl 3: 3. ). O escritor de Hebreus admoesta os crentes, 

"Aproximemo-nos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar 

misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna ... Aproximemo-nos, 

com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má 

consciência, eo corpo lavado com água pura "( Heb 4:16. ; 10:22 ). 

Em sua mensagem aos filósofos pagãos no Areópago, Paulo disse: 

Enquanto eu estava passando e examinar os objetos do vosso culto, encontrei também um 

altar com esta inscrição: "AO DEUS DESCONHECIDO." Portanto, o que você adora na 

ignorância, isso que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo 

ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos; Nem tampouco é 

servido por mãos humanas, como se ele precisava de alguma coisa, uma vez que Ele 

mesmo é quem dá a todos a vida das pessoas, a respiração e todas as coisas; Ele e feita a 

partir de um só homem toda nação da humanidade a viver em toda a face da terra, 

determinando os seus tempos determinados e os limites da sua habitação, que eles iriam 

buscar a Deus, se talvez tateassem por Ele e encontrá-Lo, embora Ele não está longe de 

cada um de nós; pois nele vivemos, nos movemos e existimos. ( Atos 17: 23-28 ) 

Os coração anseia resgatadas para a comunhão com Deus ( Sl. 27: 8 ; 63: 1-2 ; 84: 2 ; 143: 

6 ; Matt 22:37. ). 

Limpeza 

Purificai as mãos, pecadores; ( 4: 8 b) 

O quarto comando neste convite para a salvação é Purificai as mãos, pecadores. A 

origem desta ideia era na prescrição cerimonial judaica para os sacerdotes antes que eles 

vieram diante do Senhor para oferecer sacrifícios no tabernáculo ou templo. Deus 

ordenou a Moisés, 

Farás também uma pia de bronze com a sua base de cobre, para lavar; e você deve colocá-

lo entre a tenda da congregação eo altar, e você deve colocar água nela. Arão e seus filhos 

lavarão as mãos e os pés dela; quando entrarem na tenda da congregação, eles devem 



lavar com água, para que não morram; ou quando se aproximarem do altar para ministrar, 

através da oferta de fumaça um sacrifício de fogo ao Senhor. Então, eles devem lavar as 

mãos e os pés, para que não morram; e será um estatuto perpétuo para eles, para Arão e 

seus descendentes nas suas gerações. ( Ex 30: 18-21. ; cf. Lv 16: 4. ) 

O mesmo valor foi utilizado por Isaías para representar o pecado sem arrependimento em 

quem presumido para adorar a Deus. Através de que o profeta do Senhor advertiu o Seu 

povo: "Quando você se espalhar suas mãos em oração, esconderei de vós os olhos; sim, 

mesmo que você multiplicar as orações, eu não vou ouvir Suas mãos estão cobertas de 

sangue Lavai-vos,.. tornar-se limpos; remover o mal de seus atos de minha vista Cessem 

de fazer o mal "(. Isa 1: 15-16. ; cf. 59: 2 ). Davi regozijou-se, felizmente, que "o Senhor 

me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos Ele me 

recompensou" ( Sl 18:20. ). 

Paulo também usou a condição das mãos para representar o comportamento externo da 

vida, dizendo: "Eu quero que os homens em todos os lugares para orar, levantando mãos 

santas, sem ira e discórdia" ( 1 Tim. 2: 8 ). "Mãos santas" representam uma vida espiritual 

e moralmente pura, além de que Deus não pode ser abordado. É o pecado que separa o 

homem depravado do Deus santo. Portanto, "Ninguém que permanece em pecados dele", 

declara João; "[E] ninguém que pecados O viu ou conhece a Deus" ( 1 João 3: 6 ). Mas 

embora possamos resistir ao pecado, tentação, e do diabo, ele não está em poder de 

qualquer pessoa, até mesmo o poder de um crente-se purificar espiritualmente. É por isso 

que o nosso gracioso Senhor promete que, "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel 

e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça" ( 1 João 1: 9 ). O 

comando para limpar as mãos é, portanto, um comando para apresentar (ver Tiago 4: 

7 a ) a Deus de catarse divina. 

O fato de que esse comando se dirige especificamente aos pecadores é mais uma prova 

de que Tiago está falando com os incrédulos, chamando-os ao arrependimento e salvar 

um relacionamento com Deus. Durante todo o Novo 

Testamento, hamartōlos ( pecadores ) é usado apenas dos incrédulos (ver os textos 

listados abaixo). Intérpretes que insistem que esta passagem em geral ( 4: 7-10 ) é dirigida 

aos crentes devem, portanto, afirmar que o uso do plural de hamartōlos no versículo 8 é 

a única exceção. Mas, para fazer tal afirmação, especialmente para uma palavra tão 

importante e comumente usado, não é justificável sem provas convincentes no 

contexto. Tal evidência convincente simplesmente não existe aqui. 

A partir de suas Escrituras antigas, os judeus, a quem Tiago estava escrevendo teria 

entendido que os pecadores que se refere aos incrédulos. Os pervertidos, ímpios 

"homens de Sodoma eram maus e excessivamente pecadores contra o Senhor" ( Gn 

13:13 ). O livro de Salmos começa com estas palavras: "Bem-aventurado o homem que 

não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem 

se assenta na roda dos escarnecedores" ( 1: 1 ). O versículo 5 do salmo que torna ainda 

mais claro que os "pecadores" refere-se à não-salvos: "Os ímpios não subsistirão no juízo, 

nem os pecadores na congregação dos justos." Davi falou dos transgressores de ensino os 

caminhos de Deus, a fim de que "os pecadores serão convertidos to You" ( Sl. 

51:13 ). Isaías declara que "transgressores e os pecadores serão esmagados juntos, e os 

que deixarem o Senhor deve chegar a um fim" ( Is. 01:28 ) e que "o dia do Senhor vem, 

horrendo, com furor e ira ardente, para fazer da terra uma desolação, e Ele vai exterminar 

os pecadores "( Is. 13: 9 ; cf. Amós 9:10 ). 



Também na época do Novo Testamento, como claramente refletida nos 

evangelhos, hamartōlos foi usada daqueles que foram endurecidos no pecado, sem 

arrependimento, e flagrantemente imoral. Jesus advertiu seus ouvintes: "Ide e aprendei o 

que significa: Misericórdia quero, e não sacrifício", pois eu não vim chamar os justos, 

mas os pecadores "( Mt 9:13. ). Em outra ocasião Ele disse: "Eu não vim chamar os justos, 

mas os pecadores, ao arrependimento" ( Lucas 5:32 ; cf. Mt 09:13. ; Marcos 2:17 ). Antes 

que ela foi salva, Lucas chama Maria de Betânia "um pecador" ( Lucas 07:37 ; cf. João 

12: 3 ). Enquanto ele estava arrependido no templo ", o cobrador de impostos ficou um 

pouco longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó 

Deus, sê propício a mim, pecador! '" ( Lucas 18:13 ). Paulo lembra aos crentes que "Deus 

prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo 

morreu por nós" ( Rm 5: 8. ) e que, "assim como pela desobediência de um só homem, 

muitos se tornaram pecadores, mesmo assim pela obediência de um só, muitos se tornarão 

justos "( 05:19 ). Em sua primeira carta a Timóteo, o apóstolo classifica os pecadores com 

o "transgressores e rebeldes, ... os ímpios e ... os ímpios e profanos" ( 1 Tim. 1: 9 ). Alguns 

versos depois, ele identifica ainda mais explicitamente os pecadores com os não crentes, 

dizendo: "É uma declaração de confiança, que merece a plena aceitação, que Cristo Jesus 

veio ao mundo para salvar os pecadores" ( v. 15 ). 

Parece, pois, além de qualquer dúvida que, como o Antigo Testamento e no resto do 

Novo, Tiago destina pecadores para significar descrentes, os incrédulos. 

Purificação 

e purificai os corações, vós de espírito vacilante. ( 4: 8 c) 

Neste paralelismo hebraico, purificai os corações corresponde a "limpar as mãos" e vós 

de espírito vacilante corresponde a "pecadores", a segunda frases acrescentando uma 

dimensão mais específica. Como Davi, Tiago associa os pecados exteriores das mãos com 

os pecados internos do coração. "Quem subirá ao monte do Senhor?" Davi pergunta. "E 

quem pode permanecer no seu santo lugar Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, 

que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura enganosamente?" ( Sl 24: 3-4. ; 

cf. 51:10 ) . O incrédulo não só é de abandonar o pecado exterior, mas, ainda mais 

importante, a partir do pecado interior do coração a partir do qual todas as molas pecado 

exterior. "Fora do coração", disse Jesus, "saem os maus pensamentos, homicídios, 

adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e calúnias" ( Mat. 15:19 ). 

"Lavar o coração do mal, ó Jerusalém", proclamou Jeremiah, "para que sejais salvos. 

Quanto tempo será o seu pensamentos lodge perverso dentro de você?" ( Jer. 

04:14 ). "Lançai de vós todas as vossas transgressões que cometestes", Ezekiel implora 

seus irmãos israelitas ", e faça-se um novo coração e um novo espírito!" ( Ez. 

18:31 ). Quando isso acontece, o Senhor promete, 

Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados; Vou purificar de todas as 

vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Além disso, eu vos darei um coração novo 

e porei um espírito novo dentro de você; e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos 

darei um coração de carne. Porei o meu Espírito em vocês e farei que andeis nos meus 

estatutos, e você vai ter o cuidado de observar os meus juízos. ( 36: 25-27 ) 

O evangelista do século XVIII, George Whitefield disse: "Todo homem por sua própria 

vontade natural, odeia a Deus Mas quando ele está voltado para o Senhor por 

arrependimento evangélico, em seguida, a sua vontade é alterado;., Em seguida, a sua 



consciência, agora endurecido e entorpecido, será vivificado e enfraquecido, então seu 

coração duro se derreterão, e os seus afetos indisciplinados será crucificado Assim, por 

que o arrependimento, toda a alma será alterado, ele terá novas tendências, novos desejos 

e novos hábitos ".. 

Dipsuchos ( double-minded ) significa, literalmente, "double-alma," e é usado apenas 

por Tiago no Novo Testamento (ver também 1: 8 ). Esta é a pessoa que não tem 

integridade, que afirma uma coisa e vive outra. Este é o hipócrita na assembléia dos 

crentes que é comumente enfrentados em Tiago. Aqui está mais uma prova de que Tiago 

está falando de e para os incrédulos. O próprio Senhor deixou claro que "ninguém pode 

servir a dois senhores; porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e 

desprezará o outro" ( Mat. 6:24 ) e que "quem não é comigo é contra mim; e quem não 

ajunta comigo, espalha "( 12:30 ). A dupla de espírito pessoa, portanto, não poderia ser 

um cristão. 

Isaías estava convidando o pecador double-minded para purificar o seu coração quando 

ele implorou: "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto 

Deixe o ímpio o seu caminho, eo homem maligno os seus pensamentos; e deixe. volte-se 

ao Senhor, e Ele terá compaixão dele, e para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar 

"( Isaías 55: 6-7. ). 

Miséria 

Seja miserável ( 4: 9 a) 

Os próximos três comandos são uma série de verbos simples, sem modificadores. O 

primeiro é talaipōreō ( ser miserável ), que é usado somente aqui no Novo Testamento, 

embora as formas substantivo e adjetivo são usados em outros lugares (ver Rom. 

3:16 ; 07:24 ; Tiago 5: 1 ;Rev. 03:17 ) . Ele carrega a idéia de ser quebrado e se sentindo 

miserável por causa de uma de circunstâncias, neste caso, a de ser pecador, perdido, e 

separado de Deus. É exatamente o sentimento expresso pelo coletor de impostos falada 

por Jesus, que "nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó 

Deus, sê propício a mim, pecador!" ( Lucas 18:13 ). 

Charles Spurgeon escreveu: "Há uma conexão vital entre a alma-socorro e sã doutrina. A 

graça soberana é caro para aqueles que gemeu profundamente, porque eles vêem o que 

os pecadores graves que são." 

A miséria Tiago está falando aqui não tem nada a ver com estar triste com circunstâncias 

ruins da vida e querendo Deus para ajudar você a ter melhores. Também não se 

relacionam com a ascese religiosa, ou de extrema abnegação e sacrifício que é suposto 

fazer uma pessoa humilde e mais digno aos olhos de Deus. Paulo rejeita claramente que 

tipo de miséria auto-imposta, advertindo que 

o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando 

ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios, por meio da hipocrisia de 

mentirosos marcados a ferro em sua própria consciência, como com um ferro em brasa, 

os homens que proíbem o casamento e exigem abster-se de alimentos que Deus criou para 

serem recebidos compartilhada por aqueles que crêem e conhecem a verdade. ( 1 Tim. 4: 

1-3 ) 

Como o apóstolo explica que os crentes em Colossos: "Estas são as questões que têm, 

com certeza, a aparência de sabedoria, em self-made religião e auto-humilhação e 



tratamento severo do corpo, mas não são de nenhum valor contra indulgência carnal" 

( Col. 2:23 ). Esta miséria tem a ver com o quebrantamento sobre o próprio pecado e 

violação da santa lei de Deus e do medo do julgamento. 

Tristeza 

e chorar ( 4: 9 b) 

Junto com a tornar-se miserável, o pecador contrito é chorar sobre o seu pecado. A idéia 

é que de profunda tristeza e remorso, um completo desespero que lamenta sobre o pecado 

a forma como alguém chora a morte de um membro da família ou amigo próximo. Ele é 

um dos requisitos prescritos pelo próprio Senhor durante sua encarnação: "Bem-

aventurados os que choram, porque eles serão consolados" ( Mt 5: 4. ). Junto com a 

miséria e chorando, ela define a emoção de arrependimento (cf. 2 Cor. 7: 9-11 ). 

Francis Fuller observou sabiamente: 

Arrepender-se é acusar e condenar a nós mesmos; para carregar sobre nós o deserto do 

inferno; para participar com Deus contra nós mesmos, e para justificá-lo em tudo o que 

ele faz contra nós; estar envergonhados e confundidos pelos nossos pecados; para tê-los 

sempre em nossos olhos, e em todas as vezes em nossos corações, para que possamos 

estar em tristeza diária para eles; a parte com nossas mãos e olhos direitos, ou seja, com 

aqueles pecados prazerosas que têm sido tão querido para nós como nossas vidas, de 

modo a nunca ter que fazer com eles mais, e a odiá-los, a fim de destruí-los como coisas 

que, por natureza, somos totalmente inclinado a. Para nós naturalmente amar e pensar 

bem de nós mesmos, esconder nossas deformidades, diminuir e desculpar os nossos 

defeitos, entrar-nos nas coisas que nos agrAdão, são loucos sobre os nossos desejos, e 

segui-las, embora a nossa própria destruição. (Citado em Spiros Zodhiates, O 

Comportamento dos Fé [Grand Rapids: Eerdmans, 1973], 2: 286) 

Pranto 

e chorar; ( 4: 9 c) 

Para chorar é a manifestação externa da miséria mencionado anteriormente e 

tristeza. Isso é o que o profeta Isaías exortou Israel infiel a fazer, lembrando-lhes: "Por 

isso, naquele dia o Senhor Deus dos Exércitos chamou para choro, a lamentação, a raspar 

a cabeça e vestindo saco" (Is. 22:12 ) . É o que Pedro fez depois de perceber que, assim 

como o seu Senhor previu, ele negou. "Imediatamente um galo cantou pela segunda vez. 

E Pedro se lembrou de como Jesus tinha feito a observação a ele: 'Antes que o galo cante 

duas vezes, você me negará três vezes." E ele começou a chorar "( Marcos 14:72 ). É o 

choro produzido por piedoso "tristeza que está de acordo com a vontade de Deus [e] 

produz um arrependimento sem pesar, levando a salvação" ( 2 Cor. 7:10 ). 

Em um poema perspicaz, H. Caunter escreveu, 

Há uma lágrima que vê o rosto, 

E fala mais do que a língua pode falar, 

Em palavras sem um nome, 

Que conta a história de muitos uma pontada dentro, 



Dos muitos um pecado falta e mortal 

É a lágrima de vergonha. 

(Citado em Zodhiates, O Behavior da Fé, 2: 287) 

Seriedade 

se o vosso riso em pranto, ea vossa alegria em tristeza. ( 4: 9 d) 

O nono comando, como a quarta e quinta ( 4: 8 bc ), está na forma de um dístico hebraica, 

expressando a mesma verdade básica em duas formas diferentes, mas paralelas. Tiago 

não está condenando legítimo riso ou alegria , mas sim os irreverentes, triviais, 

mundanos, egocêntricos, tipos sensuais que os incrédulos se deleitam com, apesar de, e 

muitas vezes por causa de, seus prazeres pecaminosos. Corresponde a advertência de 

Jesus: "Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar" ( Lucas 06:25 ), 

e é o oposto de uma beatitude dado alguns versículos anteriormente que é registrada 

somente em Lucas: "Bem-aventurado são vocês que agora chorais, porque haveis de rir 

"( v. 21 ). Em ambos os versos Jesus usou uma forma verbal do substantivo que, no 

presente texto é processado riso . 

Confessar os pecados de seu povo, Jeremias lamentou: "A alegria do nosso coração 

cessou; nossa dança se transformou em luto Caiu a coroa da nossa cabeça;.! Ai de nós, 

porque temos pecado" ( Lam. 5: 15-16 ). Tiago está chamando os incrédulos para 

lamentar e sofrer com "a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos ea soberba 

da vida" ( 1 João 2:16 ) que caracterizou suas vidas anteriores e marcou-los como 

inimigos de Deus ( Tiago 4: 4 ). 

Humildade 

Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. ( 04:10 ) 

Como foi observado várias vezes anteriormente neste volume comentário, a humildade é, 

na verdade, o ponto de partida e um resumo da salvação, tanto quanto a resposta humana 

está preocupado. A primeira bem-aventurança é "Bem-aventurados os pobres em espírito 

[os humildes], porque deles é o reino dos céus" ( Mateus 5: 3. ). Mais cedo nesta 

passagem, Tiago declarou que "Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes" 

( 4: 6 ). 

Tapeinoō ( Humilhai-vos ) significa, literalmente, para fazer baixa. Aqui, isso significa 

fazer-se baixo, não nos independentes colocar-downs que muitas pessoas usam a fim de 

induzir os outros a edificá-los, mas em uma verdadeira realização de completa 

indignidade e perdição por causa do pecado. Como o pecador penitente se submete a Deus 

e se aproxima a Ele, como Isaías, ele grita: "Ai de mim, porque estou arruinado Porque 

eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros;! 

Para o meu olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos "( Isa. 6: 5 ). Quanto mais um 

incrédulo vê Deus como Ele realmente é, glorioso e santo, o mais claramente ele se vê 

como ele realmente é, pecaminoso e depravado. Mesmo Pedro estava sobrecarregado e 

aterrorizada quando viu Jesus milagrosamente preencher as suas redes com peixes, 

gritando: "Vá para longe de mim Senhor, porque sou um homem pecador, 

Senhor!" ( Lucas 5: 8 ). Mais tarde, os discípulos ficaram ainda mais temerosos de Jesus 

para acalmar a tempestade do que tinham sido da própria tempestade ", dizendo uns aos 



outros:" Quem é este, que ele ordena aos ventos e à água, e eles lhe obedecem? " 

"( 08:25 ). 

Deus sempre honrou aqueles que estão espiritualmente humilde. O Senhor testemunhou 

a Salomão: "[Se] meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a 

minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei 

os seus pecados e sararei a sua terra "( 2 Cr. 7:14 ). O salmista louvaram ao Senhor, 

dizendo: "Vocês ouviram o desejo dos humildes; Você vai reforçar o seu coração, você 

vai Inclinai os vossos ouvidos" ( Sl 10:17. ). Por meio de Isaías Deus prometeu: "eu moro 

em um lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, a fim de reavivar 

o espírito dos humildes, e para vivificar o coração dos contritos" ( Is. 57:15 ). 

Jesus deixou claro que "todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será 

exaltado" ( Mateus 23:12. ). Mais uma vez, o filho pródigo é o exemplo perfeito de 

humildade contrito. Quando ele voltou a si no país distante, ele disse para si mesmo: "Eu 

vou me levantar e ir para o meu pai, e dir-lhe: 'Pai, pequei contra o céu e diante de ti; eu 

não sou mais digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus empregados 

'"( Lucas 15: 18-19 ). Quando ele voltou para casa e expressou que a contrição sincera ", 

disse o pai de seus escravos, 'rapidamente trazer o melhor túnica e vesti-lha, e colocar um 

anel no dedo e sandálias nos pés; e trazer o novilho gordo, matá-lo, e vamos comer e 

festejar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi 

encontrado '"( Lucas 15: 22-24 ). 

Essa é uma imagem da maneira em que Deus dá a sua "maior graça" ( Tiago 4: 6 ) para 

aqueles que entram em presença do Senhor . em arrependimento e humildade ele vos 

exaltará -los generosamente. 

É dessa exaltação gracioso que Paulo fala em sua carta à igreja de Éfeso. 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda 

sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele 

antes da fundação do mundo, que sermos santos e irrepreensíveis diante dele . Em amor 

nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o 

beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu 

gratuitamente no Amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos 

pecados, segundo a riqueza da sua graça. ( Ef. 1: 3-7 ) 

Mais ainda do que isso, nosso amoroso Pai celestial "nos ressuscitou com Ele, e nos fez 

assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus" ( 2: 6 ). 

 

 

 

 



16. O Pecado de difamar os outros ( Tiago 

4: 11-12 ) 

Não fale um contra o outro, irmãos. Aquele que fala mal do irmão 

ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei; ora, se julgas a 

lei, não és observador da lei, mas juiz. Há apenas um Legislador 

e Juiz, aquele que pode salvar e destruir; mas quem é você, que 
julga o seu próximo? ( 4: 11-12 ) 

Quando os monges medievais compilou uma lista dos sete pecados mortais, eles 

incluíram orgulho, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Conspicuamente ausente 

dessa lista foi o pecado de caluniar os outros. Nem, com toda a probabilidade, teria 

calúnia classificar muito alto em qualquer lista contemporânea de pecados graves. É tão 

difundido nos parecemos notar. 

Apesar da nossa atitude aparentemente descontraída em direção a ela, a calúnia é um 

pecado particularmente destrutiva. Escrevendo na edição de 1828 de seu dicionário, Noé 

Webster definido calúnia como "uma falsa conto ou relatório maliciosamente proferidas, 

e que tende a ferir a reputação de outra, diminuindo-o na estima dos seus concidadãos, 

expondo-o a impeachment e punição, ou, ao alterar o seu meio de vida. " Greves calúnia 

na dignidade das pessoas, difama o seu caráter, e destrói sua reputação-mundano seu ativo 

mais precioso ( Prov. 22: 1 ; . Eccles 7: 1 ). A sociedade humana reconhece a gravidade 

da calúnia e passa leis que permitem aqueles cujo bom nome é caluniado de processar por 

difamação de caráter. 

Não só é calunies o pecado devastadora, que também é um ubíqua. Enquanto outros 

pecados exigem um determinado conjunto de circunstâncias antes que possam ser 

cometidos, calúnia precisa apenas de uma língua malicioso impulsionado pelo ódio (cf. Sl 

41: 7-8. ; 109: 3 ).Porque é fácil de cometer, a calúnia é generalizada, quase 

inevitável. Como Hamlet avisou Ophelia: "Sê casto como gelo, pura como a neve, tu não 

escaparás calúnia [difamação]" (Shakespeare, Hamlet, ato 3, cena 1). 

A Bíblia tem muito a dizer sobre a calúnia. O Antigo Testamento denuncia o pecado de 

difamar Deus ou os homens com mais freqüência do que qualquer outro 

pecado. Em Levítico 19:16 , Deus ordena a seu povo: "Você não deve ir sobre como um 

caluniador entre o seu povo." É a marca de um homem de Deus que "ele não difama com 

a sua língua" ( Sl. 15: 3 ); é a marca dos ímpios que eles fazem os outros calúnia ( Sl. 50: 

19-20 ; . Jer 06:28 ; 9: 4 ; Rom. 1:30 ). A gravidade da calúnia fez Davi jurar: "Quem 

secretamente difama o seu próximo às escondidas, eu destruirá" ( Sl 101: 5. ), e orar: "Que 

um caluniador não estar estabelecido na terra" ( Sl 140: 11. ). Solomon sabiamente 

aconselhou contra a associação com um caluniador ( Prov. 20:19 ). 

O Novo Testamento também condena calúnia. O Senhor Jesus Cristo identificou sua 

fonte como um coração mau ( Matt. 15:19 ) e ensinou que contamina uma pessoa ( Matt. 

15:20 ). Paulo temia que ele iria encontrar calúnia entre o Corinthians, quando ele visitou-

los ( 2 Cor 0:20. ), e ordenou aos Efésios ( Ef 4:31. ) e Colossenses ( Col 3: 8 ) para evitá-

lo. Pedro também exortou seus leitores para não difamar os outros ( 1 Pe. 2: 1 ). 

As Escrituras relatam os efeitos devastadores da calúnia. Provérbios 16:28 e 17: 9 nota 

que ela destrói amizades. Provérbios 18: 8 e 26:22 falam de profundas feridas infligidas 

por um caluniado, enquanto Provérbios 11: 9 e Isaías 32 : 7 alertam que a calúnia pode 



destruir pessoas.Caluniadores agitar contenção ( Prov. 26:20 ), espalhar discórdia 

( 06:19 ), e tornar-se tolos ( 10:18 ). 

A Bíblia dá muitas ilustrações de calúnia. Os filhos de Labão caluniado Jacó, dizendo a 

ele, "Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai, e do que pertencia ao nosso pai que ele 

tem feito toda esta riqueza" ( Gn 31: 1 ). Servo de Saul conivente Ziba caluniou o filho 

de Jonathan Mefibosete a Davi, falsamente acusando-o de conspirar para usurpar o trono 

de Davi ( 2 Sm. 16: 3 ) -a cobrar Mefibosete negou veementemente ( 2 Sam. 19: 25-

27 ). Por iniciativa da rainha Jezabel, dois homens inúteis caluniado justos Naboth, 

trazendo sobre sua execução ( 1 Reis 21:13 ). Os inimigos dos judeus que retornaram do 

exílio caluniado-los para seus senhores persas ( Esdras 4: 6-16 ), fazendo com que o 

trabalho de reconstrução de Jerusalém para ser interrompida ( Esdras 4: 17-24 ). O rei da 

Arábia Gashmu caluniado o retorno dos exilados e Neemias, alegando que eles 

conspiraram para se rebelar e fazer Neemias seu rei (Neh. 6: 5-7 ). Haman, que inimigo 

genocida dos judeus, caluniou-os ao rei persa Assuero ( Ester 3: 8 ). Davi ( 1 Sam. 24: 

9 ; . 31:13 Ps ), João Batista ( Mat. 11:18 ), nosso Senhor ( Mat. 11:19 ;26:59 ; João 

8:41 , 48 ), e o apóstolo Paulo ( Romanos 3: 8. ) também foram alvos de calúnia. 

Uma das ilustrações mais marcantes do dano catastrófico o pecado de calúnia pode causar 

é encontrado na guerra de Davi com os amonitas e seus aliados sírios. A história se 

desenrola em 2 Samuel 10 : 

Ora, aconteceu depois que o rei dos amonitas morreu, e seu filho Hanum reinou em seu 

lugar. Então Davi disse: "Eu vou te mostrar benevolência para com Hanum, filho de Naás, 

como seu pai usou de benevolência para mim." Então Davi mandou alguns de seus servos 

para consolá-lo acerca de seu pai. ( vv. 1-2 a ) 

Buscando mostrar bondade para com o rei amonita cujo pai lhe havia mostrado bondade 

(talvez quando Davi tinha sido um fugitivo de Saul na cidade vizinha de Moab; cf. 1 Sam. 

22: 3-4 ), Davi enviou uma delegação para consolá-lo. Conselheiros de Hanum, no 

entanto, envenenou sua mente contra Davi: 

Mas quando os servos de Davi à terra dos amonitas, os príncipes dos filhos de Amom a 

Hanum seu senhor ", Você acha que Davi está honrando seu pai porque ele enviou 

consoladores para você? Será que Davi não enviou os seus servos para você em para 

procurar a cidade, para a espiar e derrubá-lo? " Então Hanum tomou os servos de Davi e 

rapou metade da barba, e cortou as vestes no meio, tanto quanto seus quadris, e os 

despediu. Quando isso foi dito a Davi, enviou para encontrá-los, pois os homens estavam 

muito humilhado. E o rei disse: "Fique em Jericó, até que suas barbas crescer, e depois 

voltar." ( vv. 2 b -5) 

Percebendo que sua humilhação pública de enviados de Davi resultaria inevitavelmente 

em guerra com Israel, os amonitas contratou mercenários ( v. 6 ). Audição de mobilização 

dos amonitas ', Davi enviou o seu exército, liderado por Joab, para encontrá-los em 

batalha ( v. 7 ). A guerra que se seguiu terminou em uma derrota desastrosa para os 

amonitas e seus aliados: 

Os filhos de Ammon saiu e elaborou em ordem de batalha, na entrada da cidade, enquanto 

os sírios de Zobá e de Reobe e os homens de Tobe e Maaca estavam à parte no 

campo. Ora, quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele na frente e na 

parte traseira, ele escolheu de todos os homens escolhidos de Israel, e vestiu-los contra os 

sírios. Mas o restante das pessoas que ele colocou na mão de Abisai, seu irmão, e ele 

vestiu-los contra os amonitas. Ele disse: "Se os sírios são fortes demais para mim, então 



você deve me ajudar, mas se os amonitas forem mais fortes do que você, eu irei ajudá-lo. 

Seja forte, e deixe-nos mostrar-nos coragem para o bem de nosso povo e pelas cidades do 

nosso Deus, e que o Senhor possa fazer o que é bom diante dele ". Então Joabe e as 

pessoas que estavam com ele se aproximava para a batalha contra os sírios, e eles fugiram 

diante dele. Quando os filhos de Amom que os sírios fugiram, eles também fugiram de 

diante de Abisai e entraram na cidade. Então Joabe voltou de lutar contra os amonitas e 

veio para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, 

ajuntando-se. E Hadadezer enviou e trouxe os sírios que estavam além do Rio, e eles 

vieram a Helã; e Sobaque o comandante do exército de Hadadezer levou-os. Agora, 

quando foi dito a Davi, ele ajuntou todo o Israel e, passando o Jordão, e veio a Helam. E 

os sírios arregimentaram-se ao encontro de Davi e lutou contra ele. Mas os sírios fugiram 

de diante de Israel, e Davi matou 700 cavaleiros dos arameus e 40.000 cavaleiros e 

derrubou Sobaque o comandante de seu exército, e ali morreu. Quando todos os reis, 

servos de Hadadezer, vi que eles foram derrotados por Israel, fizeram paz com Israel e os 

serviram. Então os sírios temido para ajudar os amonitas mais. Então aconteceu na 

primavera, no momento em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos 

com ele e todo o Israel, e eles destruíram os filhos de Amom e sitiaram a Rabá. ( 10: 8-

11: 1 ) 

Uma guerra que envolve várias nações, resultando em mais de quarenta mil mortes no 

lado perdedor sozinho (incluindo o comandante das forças arameus), bem como a perda 

de capital de Amon ( 2 Sam. 12: 26-29 ), foi trazida sobre pelas mentiras caluniosas dos 

príncipes amonitas sobre os motivos de Davi ( 2 Sm. 10: 3 ). 

Calúnia originado no Jardim do Éden, perpetrada por Satanás (cujo outro comum título, 

"diabo" significa fittingly "caluniador"; cf. Ap 0:10 ). A chave para o seu sucesso 

tentação de Eva eram suas deturpações caluniosas de caráter e os motivos de Deus: 

Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha 

feito. E ele disse à mulher: "De fato, que Deus disse: 'Não comereis de toda árvore do 

jardim?" A mulher disse à serpente: "Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas 

do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: 'Não comereis dele ou toque -

lo, ou você vai morrer. "" A serpente disse à mulher: "Você certamente não vai morrer! 

Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis 

como Deus, conhecendo o bem e o mal. " Quando a mulher viu que a árvore era boa para 

se comer, e que era uma delícia para os olhos, e que a árvore era desejável para dar 

entendimento, tomou do seu fruto, e comeu; e ela deu também a seu marido com ela, e 

ele comeu. ( Gênesis 3: 1-6 ) 

No versículo 1 Satan caluniado integridade de Deus ("De fato, que Deus disse 

..."); no versículo 5 ele caluniou os motivos de Deus ("Deus sabe que no dia em que dele 

comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus ..."), o que implica que Deus estava 

egoistamente retendo algo de bom a partir de Adão e Eva. Assim, o primeiro ato de 

difamação na história humana levou diretamente para o primeiro pecado. Calúnia é um 

pecado muito sério que Deus ambos os ódios ( Prov. 6: 16-19 ) e julgará ( Sl. 52: 1-5 ). 

Antes de abordar o texto de Tiago 4: 11-12 , um equívoco comum precisa ser tratada. As 

injunções bíblicas contra a calúnia não, como muitos na igreja hoje acreditam 

erroneamente, proibir repreender aqueles que persistem no pecado não arrependido. Pelo 

contrário, essa exposição pública do pecado é ordenado nas Escrituras. Em Mateus 18: 

15-17 , Jesus estabeleceu os parâmetros para lidar com os cristãos Pecador: 



Se teu irmão pecar, vai, e repreende-o em privado; Se ele te ouvir, ganhaste a teu 

irmão. Mas se ele não ouvi-lo, tomar um ou dois com você, para que pela boca de duas 

ou três testemunhas cada fato pode ser confirmado. Se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à 

igreja; e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. 

Aqueles que se recusam a se arrepender depois dos avisos privadas deverão ser 

repreendidos publicamente diante da igreja. Paulo repetiu o mandamento do Senhor 

em Tito 3:10 , dizendo Tito "rejeitar um homem faccioso, depois de um primeiro e 

segundo aviso", e ele mesmo repreendeu publicamente tal pessoa ( 1 Cor. 5: 1-5 ). Assim, 

as palavras de Tiago , não faleis mal uns dos não proíbem expor o pecado com a intenção 

justos, mas encontra-se com intenções maliciosas. Katalaleō ( falar contra ) só aparece 

aqui e em 1 Pedro 2:12 e 03:16 . Junto com a substantivos 

relacionados katalalia ("calúnia"; 2 Cor 0:20. ; 1 Ped. 2: 1 ) 

e katalalous ("caluniadores"; . Rom 1:30 ), refere-se estúpido, impensado, descuidado, 

crítico, depreciativo, o discurso falso dirigido contra outras pessoas. 

Como observado ao longo deste comentário, Tiago escreveu sua epístola para apresentar 

provas de uma vida, genuíno, a fé salvadora. Tendo acabado de mostrar que a marca de 

um verdadeiro crente é a humildade ( Tiago 4:10 ), ele, então, revela uma forma prática 

em que a humildade é violada e orgulho revelou, através difamando outros. Uma pessoa 

cuja vida é caracterizada por calúnia habitual e condenação de outros trai um mal, sem 

amor, coração regenerado ( 1 João 2: 9-10 ; 04:20 ). Suas bocas se tornar túneis através 

dos quais depravação sai seus corações. Por outro lado, o discurso santificados marca 

crentes ( Ef 4:25. , 29 ; Col. 4: 6 ). A questão da difamação, então, torna-se um teste de 

salvação genuína, e para os crentes, uma medida da maturidade espiritual. 

Para ajudar os crentes a controlar a língua e evitar difamação, Tiago exorta-nos a 

examinar quatro áreas do nosso pensamento: o que pensar nos outros, a lei, de Deus e de 

nós mesmos. 

O que pensar nos outros 

Não fale um contra o outro, irmãos. Aquele que fala mal do irmão 
ou julga a seu irmão, ( 04:11 a) 

A tríplice repetição irmãos ... irmão ... irmão nos lembra da relação familiar que 

compartilhamos com outros cristãos. Calúnia é a antítese do que é esperado e aceitável 

em uma família, cujos membros estão a amar, apoiar e proteger uns aos outros. Enquanto 

os cristãos devem esperar calúnia de fora da igreja ( 1 Pe 2:12. ; 03:16 ), difamação dentro 

da igreja é inaceitável. "Mas se você morder e devorar um ao outro", Paulo advertiu os 

gálatas, "tomar cuidado para que você não são consumidos por uns aos outros" ( Gal. 

5:15 ). 

Nossa séria advertência do Senhor registrada em Mateus 18: 6 reflete a gravidade de 

caluniar os outros crentes: "Quem quer que escandalizar um destes pequeninos que crêem 

em mim a tropeçar, seria melhor para ele ter uma pedra de moinho pesados pendurasse 

ao pescoço, e a ser submergisse na profundeza do mar. " Melhor sofrer uma morte 

horrível, Jesus disse, do que ofender outro crente. Os cristãos devem tomar medidas 

drásticas para evitar dar essa infracção ( vv. 8-9 ), sabendo que o Pai está preocupado em 

como Seus filhos são tratados ( v. 10 ). 

Intimamente associada com o pecado de calúnia é a de ser crítico. Assim, depois de 

advertir seus leitores a não falar contra o outro, Tiago commandingly adverte aquele 



que está julgando o seu irmão para parar. Krino ( juízes ) não se refere a avaliação, mas 

a condenação. Sua advertência reflete que de nosso Senhor: 

Não julgueis para que não sejais julgados. Pois da mesma forma que julga, você será 

julgado; e pelo seu padrão de medida, que será usada para medir vocês. Por que você 

repara no cisco que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu 

próprio olho? Ou como você pode dizer ao seu irmão: "Deixe-me tirar o cisco do seu 

olho", e eis que o log está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu 

olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. ( Mateus 7: 1-

5. ) 

Se outros crentes são vistos como aqueles escolhidos por Deus antes da fundação do 

mundo, por quem Cristo morreu, que é amado e honrado por Deus, e com quem vamos 

passar a eternidade no céu, vamos procurar honrar, amar e proteger eles. O primeiro passo 

para evitar o pecado da calúnia não está mantendo os lábios selados, mas mantendo os 

seus pensamentos sobre os outros direitos. 

O que nós pensamos da Lei 

fala mal da lei e julga a lei; ora, se julgas a lei, não és observador 

da lei, mas juiz. ( 04:11 b) 

Este é o próximo passo lógico no fluxo do pensamento de Tiago. Desde amar os outros é 

a quintessência da lei ( Rom. 13: 8 ; Tiago 2: 8 ), e calúnia não está a amar os outros, 

calúnia, portanto, é uma violação da lei. A lei é o amor codificado; é a expressão de como 

amar os outros. 

Um exame dos Dez Mandamentos revela que eles sejam dez características de amor 

verbalizadas. O primeiro mandamento: "Não terás outros deuses diante de mim" ( Ex. 20: 

3 ), mostra que o amor não é inconstante, mas sincera, dedicada, fiel. O segundo 

mandamento: "Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há 

em cima nos céus, ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra" ( v. 4 ), descreve 

ainda a fidelidade de amor. O amor não é apenas leal na atitude, mas também fiel na 

prática. O terceiro mandamento: "Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, 

porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão" ( v. 7 ), revela 

que o amor seja respeitosa para com seu objeto. O quarto mandamento: "Lembra-te do 

dia de sábado, para santificá-lo" ( v 8. ), descreve a intimidade de amor com ou devoção 

ao seu objeto. O quinto mandamento: "Honra teu pai e tua mãe, que seus dias sejam 

prolongados na terra que o Senhor teu Deus te dá" ( v. 12 ), revela o amor a ser submisso 

à autoridade, aqui representado pela autoridade parental. Os crentes são, é claro, se 

submeter a Deus. Eles também são, como Paulo escreveu, "ser sujeito a um outros no 

temor de Cristo" ( Ef. 5:21 ). O sexto mandamento: "Não matarás" ( Ex. 20:13 ), exprime 

os lugares amor valor sobre os outros. No Novo Testamento, Jesus revelou que a 

verdadeira intenção deste mandamento não era apenas para proibir o assassinato real, mas 

também a raiva que pode levar à morte ( Mat. 5: 21-22 ). O sétimo mandamento: "Não 

adulterarás" ( Ex. 20:14 ), mostra o amor tanto para ser puro, e de pedir a pureza em seu 

objeto. O amor nunca iria contaminar outra pessoa. O oitavo mandamento: "Não furtarás" 

( v. 15 ), manifesta a natureza altruísta de amor. O amor quer dar, não para tomar. O nono 

mandamento: "Não dirás falso testemunho contra o teu próximo" ( v. 16 ), demonstra a 

fidelidade de amor. O amor nunca iria mentir sobre seu objeto, mas procura que a verdade 

seja conhecida. Por fim, o décimo mandamento, "Não cobiçarás a casa do teu próximo, 

não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo ou a sua serva nem o seu boi ou 



o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo" ( v. 17 ), expressa contentamento 

altruísta de amor. O amor está contente com o que tem e quer apenas o melhor para os 

outros. 

Porque a lei é uma articulação dos princípios do amor, Jesus, quando questionado para 

nomear o maior mandamento da lei, respondeu: "Amarás o Senhor teu Deus com todo o 

teu coração, e de toda a tua alma e com toda a sua mente. " Este é o grande e primeiro 

mandamento. O segundo é semelhante a ele: 'Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 

" Destes dois mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas "( Mateus 22: 37-

40. ). Deus deu a Sua lei para regulamentar o amor das pessoas para Ele e os demais seres 

humanos. Tiago, então, não condena a difamação apenas como uma violação de afeto 

pessoal, ou da bondade humana básica, mas da santa lei de Deus. 

Desde calúnia é uma violação da lei de amor, um caluniador fala contra a lei e condena a 

lei, mostrando, assim, total desrespeito para o padrão divino. E se você colocar-se acima 

da lei de Deus, adverte Tiago, você não é um observador da lei, mas juiz dela. A 

implicação inimaginável de que é que aquele que ignora a lei de Deus, com efeito afirma 

ser superior à lei de Deus , a não ser a ele vinculada nem sujeita à sua autoridade. Por tal 

desrespeito temeroso o pecador julga a lei como indigno de sua atenção, carinho, 

obediência, submissão, tudo de que é uma blasfêmia contra Deus. 

Experimentando vitória sobre calúnias obriga-nos a tomar o nosso lugar apropriado sob 

a autoridade da lei. 

O que nós pensamos de Deus 

Há apenas um Legislador e Juiz, aquele que pode salvar e 
destruir; ( 4:12 a) 

Ao colocar-se acima da lei, o caluniador também tenta colocar-se acima 

da única verdadeira Legislador e Juiz -Deus Si mesmo. Essa loucura coloca o pecador 

em um par com Satanás, que tentou, sem sucesso para usurpar o trono de Deus. Seus 

cinco "I vontades" em Isaías 14: 13-14 expressou seu desejo para o lugar de supremacia: 

"Eu subirei ao céu, vou exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu vou sentar-

se no monte da congregação recessos do norte Subirei sobre as alturas das nuvens, e. Eu 

serei semelhante ao Altíssimo ". 

O desejo de usurpar o lugar de Deus tem sido a essência de todo pecado cometido. Pecado 

procura destronar a Deus, para removê-lo como supremo Legislador e Juiz e governar 

em seu lugar. Porque ele afirma que o pecador é acima da lei de Deus, como se referiu no 

ponto anterior, o pecado dá um golpe assassino na própria pessoa do próprio Deus. 

As Escrituras ensinam que todo pecado é, em última instância contra Deus. O israelita 

que pecaram sob a Lei Mosaica foi a de oferecer uma oferta pela culpa, porque "ele era 

certamente culpado diante do Senhor" ( Lev. 05:19 ). Aqueles que defraudou outros, por 

exemplo, foram considerados como tendo agido "infiel contra o Senhor" ( Lev. 6: 

2 ). Depois de seus pecados terríveis de adultério com Bate-Seba e do posterior 

assassinato de seu marido, Davi clamou a Deus: "Contra ti, contra ti somente, pequei e 

fiz o que é mal à tua vista" ( Sl. 51: 4 ). Nathan, o profeta, confirmou que o pecado de 

Davi tinha sido contra o Senhor, perguntando-lhe: "Por que você desprezou a palavra do 

Senhor, fazendo o mal diante dele?" ( 2 Sam. 12: 9 ). Todo pecado é contra Deus, em 

última análise, porque cada pecado em efeito deprecia e condena a Sua lei, bem como 

usurpa Sua autoridade. 



Tiago aponta a blasfêmia e loucura da busca do pecador para usurpar o lugar de Deus, 

observando que há apenas um Legislador e Juiz. O texto grego diz literalmente "um é 

o legislador e juiz", sublinhando que só Deus é o governante soberano e juiz do 

universo. Nomothetēs (Legislador ) aparece somente aqui no Novo Testamento. Trata-se 

de alguém que coloca a lei no lugar. Krites ( Juiz ) refere-se a quem se aplica a lei. Deus, 

e somente Deus, insiste Tiago, é ao mesmo tempo legislador e lei-aplicador (cf. 33:22 

Isa. ); Ele deu a lei e julgará os homens por Sua lei. Só Ele, porque Ele conhece os 

corações e as motivações dos homens ( 1 Sam. 16: 7 ; 1 Reis 8:39 ; Pv. 15:11 ), pode 

perfeitamente aplicar a lei que Ele deu. 

Deus, Tiago continua, é capaz tanto para salvar aqueles que depositam sua fé em Cristo 

e para destruir os pecadores não arrependidos; É assim que ele se aplica a Sua lei (cf. Dt 

32:39. ; 1 Cor. 01:18 ). O anjo disse a José que Jesus "salvará o seu povo dos pecados 

deles" ( Mat. 01:21 ), enquanto que o próprio Jesus descreveu Sua missão como "procurar 

e salvar o que estava perdido" ( Lucas 19:10 ). Paulo escreveu que o evangelho "é o poder 

de Deus para salvação de todo aquele que crê" ( Rom. 1:16 ). O escritor de Hebreus 

declara do Senhor Jesus Cristo: "Ele também é capaz de guardar para sempre os que se 

aproximam de Deus por meio dele, pois vive sempre para interceder por eles" ( Hb. 

7:25 ). Aqueles que se recusam a arrepender-se, no entanto, Deus 

vai destruir. Destruir é de apollumi , e não se refere a aniquilação, mas a destruição 

eterna no inferno (cf. Mt 10:28. ; 25:46 ; 2 Tessalonicenses 1: 9. ). 

O pecado da calúnia, Tiago adverte, não é uma questão trivial. É de bronze, traição 

imprudente contra o legislador e juiz Soberano do universo. Ninguém expressou a 

gravidade do pecado mais claramente do que o século XVII Inglês Puritan Ralph 

Venning, que escreveu as seguintes palavras sensatas em seu livro A malignidade do 

pecado : 

A malignidade do pecado, não só aparece a partir, mas consiste no fato de que é contrário 

a Deus. Na verdade, é a contrariedade ea própria inimizade. Homens carnais, ou 

pecadores são chamados pelo nome de inimigos de Deus ( Romanos 5: 8 , com 

10; Colossenses 1:21 ); mas a mente carnal ou pecado é chamado própria inimizade 

( Romanos 8: 7 ). Assim, ele e seus atos são expressos por nomes de inimizade e atos de 

hostilidade, como, andando contrário a Deus ( Levítico 26:21 ), rebelando-se contra Deus 

( Isaías 1: 2 ), elevando-se contra ele como um inimigo ( Micah 2: 8 ), que se esforça e 

discutindo com Deus ( Isaías 45: 9 ), e desprezando a Deus ( Números 11:20 ). Faz 

homens aborrecedores de Deus ( Romanos 1:30 ), os resistentes de Deus ( Atos 07:51 ), 

lutadores contra Deus ( Atos 05:39 e 23: 9 ), mesmo blasfemos de Deus, e em muito ateus 

curtas, que dizem não há Deus ( Salmo 14: 1 ). Ele vai prestes a ungod Deus, e é por 

alguns dos antigos chamavam Deicidium, Deus-assassinato ou Deus-

matança. (Edinburgh: Banner da Verdade, 1993; 29-30) 

Para controlar o pecado de caluniar os outros, devemos reconhecer a gravidade de pecar 

contra o legislador supremo e juiz. 

O que pensamos sobre nós mesmos 

mas quem é você, que julga o seu próximo? ( 04:12 b) 

Aqueles que difamam outros trair uma visão exagerada de sua própria importância. Em 

uma dura repreensão a eles, Tiago demandas, quem és tu, que julgas o próximo? Em 

nosso discurso contemporâneo Tiago estaria dizendo: "Quem no mundo que você pensa 



que é, sentando-se na condenação de alguém?" Em Romanos 12: 3 , Paulo exortou os 

crentes romanos: "Porque pela graça que me foi dada digo a cada um dentre vós que não 

pense mais alto de si mesmo além do que convém pensar"; enquanto que em Romanos 

14: 4 ele exigiu em palavras reminiscente de Tiago, "Quem és tu que julgas o servo alheio 

Para seu próprio senhor ele está em pé ou cai; e ele vai ficar, pois o Senhor é capaz de 

fazê-lo ficar?". 

A julgar ou difamar os outros é a antítese da humildade Tiago ordenou a seus leitores a 

se manifestar ( 04:10 ). Aqueles que habitualmente se engajar em tal comportamento 

lançar dúvidas sobre a autenticidade de sua fé. 

O caos uma língua caluniosa pode causar é graficamente ilustrada pela seguinte história 

trágica: 

Eles eram uma família feliz pouco, vivendo em uma pequena cidade em Dakota do Norte, 

embora a jovem mãe não foi totalmente bem desde o nascimento de seu segundo filho. 

Mas, a cada noite, os vizinhos estavam cientes de um calor no coração quando eles iriam 

ver o marido e pai sendo atendidas no portão de sua esposa e dois filhos pequenos. Houve 

risos à noite também, e quando o tempo estava bom Pai e filhos se brincar juntos no 

gramado para trás, enquanto Mãe olhavam com sorrisos felizes. 

Então, um dia uma fofoca vila começou a história, dizendo que [o pai] estava sendo infiel 

a sua esposa, uma história completamente sem fundamento. Mas finalmente chegou aos 

ouvidos do jovem esposa, e foi mais do que podia suportar. 

Motivo deixou seu trono, e naquela noite, quando o marido chegou em casa não havia 

ninguém para encontrá-lo no portão, sem riso na casa, sem aroma perfumado que vem do 

frio e algo só de cozinha que gelou o coração com medo. 

E no porão ele encontrou os três pendurado em uma viga. Doente e em desespero, a jovem 

mãe tinha tirado a vida de seus dois filhos, e, em seguida, ela própria. 

Nos dias que se seguiram, a verdade do que tinha acontecido veio língua de fora-a de 

fofoca, uma história falsa, uma tragédia terrível. 

 

 

 

 

 

 



17. Respondendo à Vontade de Deus 

( Tiago 4: 13-17 ) 

Venha agora, vocês que dizem: "Hoje ou amanhã iremos a tal e 

tal cidade, e lá passaremos um ano e se envolver em negócios e 

fazer um lucro." No entanto, você não sabe o que a sua vida vai 

ser amanhã. Você é apenas um vapor que aparece por um pouco, 

e depois se desvanece. Em vez disso, devíeis dizer: "Se o Senhor 

quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo." Mas como ele é, você 

se vangloriar em sua arrogância; toda jactância tal como esta é 

maligna. Portanto, para quem sabe a coisa certa a fazer e não o 

faz, para ele, é pecado. ( 4: 13-17 ) 

As Escrituras dão muitas marcas de um verdadeiro cristão, como o amor a Deus, o 

arrependimento do pecado, a humildade, a devoção a glória de Deus, a oração, o amor 

pelos outros, a separação do mundo, o crescimento, e obediência. Mas nada resume mais 

claramente o caráter de um verdadeiro crente do que um desejo de fazer a vontade de 

Deus. No Salmo 40: 8 Davi escreveu: "Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua 

lei está dentro do meu coração"; no Salmo 143: 10 , ele acrescentou: "Ensina-me a fazer 

a tua vontade, pois tu és o meu Deus."Jesus ensinou que "quem faz a vontade de Deus, 

ele é meu irmão, irmã e mãe" ( Marcos 3:35 ), enquanto que em João 7:17 Ele declarou: 

"Se alguém está disposto a fazer a Sua vontade, ele vai saber de o ensino, se é de Deus 

ou se eu falo de mim mesmo. " Em Mateus 7:21 Ele deu a séria advertência: "Nem todo 

o que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade 

de meu Pai que está no céu vai entrar." Pedro exortou os cristãos a "viver o resto do tempo 

na carne não mais para as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus" 

( 1 Ped. 4: 2 ). O apóstolo João descreve os crentes como aqueles que "[é que] a vontade 

de Deus [e viver] para sempre" ( 1 João 2:17 ). 

O maior exemplo de alguém que fez a vontade de Deus era o Senhor Jesus 

Cristo. Em João 6:38 Ele definiu sua missão messiânica, quando disse: "Eu desci do céu, 

não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou" (cf. João 

5:30 ). Para Seus discípulos míopes, focados como estavam nas coisas terrenas, Jesus 

explicou: "Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra" 

( João 4:34 ). Em agonia no Getsémani, enfrentando a terrível realidade da cruz, o Senhor, 

no entanto, orou: "Meu Pai, se é possível, deixe este cálice de mim, ainda não como eu 

quero, mas como tu queres" ( Mt 26.: 39 ; cf. v. 42 ; Marcos 14:36 ; Lucas 22:42 ). O 

Senhor Jesus Cristo perfeitamente modelado o elemento mais essencial de um 

relacionamento com Deus, obediência à Sua vontade. 

Para Tiago, fazendo a vontade de Deus identifica um outro teste de uma verdadeira fé 

salvadora. Os verdadeiros cristãos são caracterizados por "fazer a vontade de Deus de 

coração" ( Ef. 6: 6 ). Eles alegria, boa vontade orar: "Venha o teu reino. Sua vontade seja 

feita" ( Mat. 06:10 ).Delícia do apóstolo Paulo na lei de Deus ( Rom. 7:22 ) é uma outra 

forma de expressar a mesma atitude. As palavras do hino familiar "Já Tua própria 

maneira, Senhor" refletem o desejo de todo verdadeiro cristão: 

  
 

 



Já Tua própria maneira, Senhor! 
Já Tua própria maneira! 

Tu és o Potter; 
Eu sou o barro. 

Molda-me e fazer-me 
Após a Tua vontade, 

Enquanto eu estou esperando, 
Produziu e ainda. 

-Adelaide 

A. Pollard 

  
Por outro lado, um desrespeito constante ou desinteresse na vontade de Deus é uma certa 

marca da presença de orgulho-o pecado feio também subjacente conflito, mundanismo, e 

calúnia ( 4: 1-12 ). Para desconsiderar a vontade de Deus é o mesmo que dizer: "Eu sou 

o governante soberano de minha própria vida." Tal atitude orgulhosa é antitético à fé 

salvadora; como Tiago já salientou "Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos 

humildes" ( 4: 6 ). Aqueles que se recusam a submeter-se a vontade de Deus dar provas 

de que suas vidas não tenham sido transformados pela Sua graça salvadora (cf. Tito 2: 

11-12 ). 

Fiel ao padrão que ele tem seguido ao longo de sua epístola, Tiago tem uma abordagem 

prática para a questão de responder à vontade de Deus. Em uma passagem fascinante 

construída em torno da ilustração aparentemente banais dos planos dos empresários, 

Tiago dá insights significativos sobre como as pessoas respondem à vontade de Deus. Ao 

fazê-lo, ele apresenta três respostas negativas e uma positiva. 

A estultícia do Ignorando a Vontade de Deus 

Venha agora, vocês que dizem: "Hoje ou amanhã iremos a tal e 

tal cidade, e lá passaremos um ano e se envolver em negócios e 

fazer um lucro." No entanto, você não sabe o que a sua vida vai 

ser amanhã. Você é apenas um vapor que aparece por um pouco, 

e depois se desvanece. ( 4: 13-14 ) 

A primeira resposta negativa a vontade de Deus é tolamente ignorá-lo, vivendo como se 

Deus não existisse ou fosse indiferente para e benigna para o comportamento 

humano. Tiago abordado tais pessoas em grande estilo profética do Antigo Testamento 

familiarizado (cf. Is 1:18. );suas palavras vêm agora são uma chamada insistente, até 

mesmo ousado para a atenção. Eles também indicam a desaprovação para a condução se 

dirigem. Tiago está na verdade dizendo "Listen up!" ou "Obter essa!" A frase vem 

agora aparece no Novo Testamento somente aqui e em 5: 1 . 

Os alvos da repreensão de Tiago são aqueles que dizem: "Hoje ou amanhã iremos a tal 

e tal cidade, e lá passaremos um ano e se envolver em negócios e fazer um lucro." O 

texto grego diz literalmente "aqueles que estão dizendo ", indicando as pessoas que vivem 

habitualmente sem levar em conta a vontade de Deus. O verbo grego subjacente, legō , 

significa dizer alguma coisa baseada na razão ou lógica. Tiago repreendeu aqueles que 

habitualmente pensar e articular os seus planos como se Deus não existisse ou de cuidados 

(cf. 4: 11-12 ). 

A ilustração específica Tiago escolheu foi uma que teria sido familiar aos seus 

leitores. Muitos judeus dispersos por todo o mundo antigo eram empresários bem 



sucedidos, comerciantes itinerantes que procuraram naturalmente os centros de comércio 

florescente em que para fazer negócios. Planejamento sábio e estratégia nos negócios não 

é, naturalmente, pecaminoso em si e por si, mas louvável. Sem princípios espirituais são 

violados por qualquer coisa dita os empresários. O problema está no que eles não 

fizeram. Eles fizeram um extenso planejamento, mas no decorrer de seu planejamento, 

eles totalmente ignorado Deus; Deus não fazia parte de sua agenda. 

Como cinco "I vontades" egocêntricos de Satanás ( Is. 14: 13-14 ) que causou sua queda, 

declaração dos empresários contém cinco elementos presunçosos, indicando a sua 

confiança imprudente. Em primeiro lugar, eles escolheram seu próprio tempo, hoje ou 

amanhã. Em segundo lugar, eles escolheram seu próprio local para fazer negócios, tal e 

tal cidade. Em terceiro lugar, eles escolheram o seu próprio tempo, tomar a decisão 

de passar um ano lá. Em quarto lugar, eles escolheram os seus próprios empresa, para se 

envolver em negócios (literalmente, "para viajar para uma área para o 

comércio"). Finalmente, eles escolheram os seus próprios meta ou objetivo, para fazer 

um lucro. Tiago não está atacando seu lucro, mas a sua exclusão de Deus. Permitindo 

não há contingências, eles planejaram como se fossem onisciente, onipotente e 

invulnerável. 

Em Lucas 12: 16-21 o Senhor Jesus Cristo contou uma parábola que ilustra a loucura de 

presunçosamente deixar Deus fora de seu planejamento: 

E Ele lhes disse uma parábola, dizendo: "A terra de um homem rico foi muito produtivo. 

E ele começou a raciocinar para si mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho lugar para 

guardar minhas colheitas? ' Então ele disse: 'Isto é o que vou fazer:. Vou derrubar os meus 

celeiros e construir outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens 

e direi à minha alma: "Alma, tens muitos bens para muitos anos; levar a sua vontade, 

comer, beber e ser feliz "" Mas Deus lhe disse: 'Insensato Esta mesma noite a sua alma é 

exigido de você;.!? e agora quem será o proprietário o que você preparou' Assim é o 

homem que armazena um tesouro para si mesmo, e não é rico para com Deus ". 

No versículo 14 , Tiago dá duas razões importantes aqueles que presunçosamente deixar 

Deus fora de seu planejamento são tolos. Primeiro, Tiago diz a tais pessoas, Você não 

sabe o que a sua vida vai ser amanhã. Como o tolo rico da parábola do Senhor, eles 

eram ignorantes do futuro. Provérbios 27: 1 expressa o mesmo princípio: "Não se 

vangloriar amanhã, pois você não sabe o que um dia poderá trazer. " A vida está longe de 

ser simples. É uma matriz complexa de forças, eventos, pessoas, contingências e 

circunstâncias sobre as quais temos pouco ou nenhum controle, tornando impossível para 

qualquer um de verificar, design, ou assegurar qualquer futuro específico. Apesar disso, 

algumas pessoas tolamente imaginar que eles estão no comando de suas 

vidas. Infelizmente, essas pessoas ignoram não só a existência da vontade de Deus, mas 

também o seu benefício. Os cristãos têm o conforto de saber que o soberano, onisciente, 

onipotente Deus do universo controla todos os eventos e as circunstâncias de suas vidas 

e tece-los todos em Seu plano perfeito para eles ( Rom. 8:28 ). Davi escreveu: "Confia no 

Senhor e faze o bem; habita na terra e desfrutará Deleita-te também no Senhor;.. E Ele 

lhe dará os desejos do teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o 

fará "( Sl. 37: 3-5 ). Na mesma linha, Salomão escreveu: "Confia no Senhor de todo o seu 

coração e não se apóie em seu próprio entendimento em todos os teus caminhos 

reconhecê-lo, e ele endireitará as suas veredas." ( Prov. 3: 5-6 ) . 

Tiago deu aqueles tentados a fazê-lo uma segunda razão que deixar Deus fora de seu 

planejamento é tolice.: A brevidade da vida Você é apenas um vapor que aparece por 



um pouco de tempo, Tiago lembrou-lhes, e depois se desvanece. A vida é como 

transitório como uma nuvem de fumaça de um incêndio; o vapor que sobe a partir de uma 

xícara de café; ou de um só fôlego, brevemente visível em um dia frio. Que tolice, à luz 

da brevidade e fragilidade da vida terrena, para planejar e vivê-la sem consideração pela 

vontade de Deus. 

A Bíblia sublinha repetidamente a brevidade da vida humana. Job, possivelmente, o 

primeiro livro da Bíblia a ser escrito, diz muito sobre a natureza efêmera da vida. Em 7: 

6 Job lamentou: "Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e chegam 

ao fim sem esperança", enquanto em 7: 9 , ele acrescentou: "Quando uma nuvem 

desaparece, ele se foi, assim, quem desce para O Seol [a morada dos mortos] não vir para 

cima. " "Estamos só de ontem e nada sabemos", disse o amigo de Jó Bildade o suíta, 

"porque os nossos dias sobre a terra são como a sombra" ( 8: 9 ). Continuando o seu 

lamento, disse Job, "Agora meus dias são mais velozes do que um correio; fogem, e não 

vêem o bem Eles escorregar por como barcos de junco, como águia que se lança sobre a 

presa." ( 9: 25-26 ). Queixa de Jó a Deus em 14: 1-2apropriAdãoente resume a fragilidade 

e brevidade da existência humana: "O homem, que é nascido de mulher, é de vida curta e 

cheia de turbulência Como uma flor que ele vem e cernelha foge também.. como uma 

sombra e não permanece. " 

Os Salmos também sublinhar a natureza transitória da vida humana. "Como para os dias 

de nossa vida, eles contêm 70 anos", escreveu Moisés, "ou se, devido a força, 80 anos, 

mas o seu orgulho, mas é trabalho e tristeza, pois em breve ele se foi e nós voamos" ( Ps. 

90:10 ). "Os meus dias são como a sombra alongada", lamentou o salmista, "e eu murchar 

como a erva" ( 102 Ps: 11. ). Resumindo o ensino da Bíblia sobre a brevidade da vida 

humana, Davi escreveu: "Quanto ao homem, os seus dias são como a erva;. Como uma 

flor do campo assim floresce Quando o vento passou sobre ele, ele não é mais, e reconhece 

o seu lugar não é mais "( Sl 103: 15-16. ; cf. Is 40: 6-8. ; 1 Pe 1:24. ). 

Sua ignorância do futuro e da fragilidade e brevidade da vida humana deve dar uma pausa 

para aqueles que tolamente ignorar a vontade de Deus. 

A arrogância de negar a vontade de Deus 

Mas como ele é, você se vangloriar em sua arrogância; toda 
jactância tal como esta é maligna. ( 04:16 ) 

A primeira resposta errada à vontade de Deus é presunçosamente ignorá-lo, vivendo como 

se Deus ea sua vontade não existem. Mas há também aqueles que, apesar de reconhecer 

que Deus existe e tem uma vontade, no entanto, arrogantemente rejeitá-lo são. Os do 

primeiro grupo são práticos ateus-viver como se Deus não existisse. Aqueles que, nesta 

segunda categoria são auto-teístas-se recusar a submeter as incertezas da vida a Deus, eles 

se levantam, os seus próprios objetivos, e suas próprias vontades acima de Deus. A 

vontade de Deus, embora reconheceu, simplesmente não é tão importante para eles como 

seus planos. Embora tal desdém não caracteriza a vida de um crente em geral, mesmo os 

cristãos são muitas vezes culpados de deixar de lado a vontade de Deus em favor de seus 

próprios planos. 

Aqueles que negam a vontade de Deus, Tiago diz, se vangloriar em 

sua arrogância. kauchaomai ( gabam ) pode significar "ser alto-boca", ou "falar alto", 

tanto em alegria legítima (por exemplo, Rom. 5: 2-3 , 11 ) ou na divulgando as próprias 

realizações (por exemplo, 1 Cor. 01:19 ). O contexto indica Tiago tem o último 



significado em mente nesta passagem. Alazoneia ( arrogância ) vem de uma raiz que 

significa "vagar" e reflete pretensão vazia. Foi por vezes usado para descrever charlatães 

que viajou ao redor que vendem produtos falsos. Em conjunto, as duas palavras imaginar 

alguém se gabar pretensiosamente sobre algo que ele não tem e não pode obter. Tal é a 

arrogância, Tiago diz, daqueles que negam a vontade de Deus. 

Talvez ninguém tenha manifestado essa atitude desafiadora em direção a Deus mais 

claramente do que William Ernest Henley em seu famoso poema "Invictus": 

Fora da noite que me cobre, 

Negro como o Pit de pólo a pólo, 

Agradeço aos deuses que pode ser 

Para minha alma inconquistável. 

  
Na garra cruel da circunstância 

Eu não recuei nem gritei. 

Sob os golpes do acaso 

Minha cabeça está sangrenta, mas erecta. 

  
Além deste lugar de ira e lágrimas 

Teares mas o horror da máscara, 

E ainda a ameaça dos anos 

Localiza, e deve encontrar-me sem medo. 

  
Não importa quão estreito o portão, 

Como carregado com as punições o rolo, 

Eu sou o mestre do meu destino: 

Eu sou o capitão da minha alma. 

Esse poema reflete claramente a atitude de quem sabe que Deus existe, mas 

arrogantemente desafiar a Sua vontade. 

Isaías 47: 7-10 dá outro exemplo de negação arrogante da vontade de Deus, registrando 

as palavras orgulhosas, desafiantes da Babilônia: 

[Babylon disse] "Serei uma rainha para sempre." 

Essas coisas que você não considerar 

Nem lembrar o resultado deles. 

Agora, então, ouvir isso, você sensual um, 

Quem habita de forma segura, 

Quem diz que em seu coração, 



"Eu sou, e não há ninguém além de mim. 

Eu não ficarei viúva, 

Nem sei perda de filhos. " 

Mas ambas estas coisas virão sobre ti de repente em um dia: 

A perda de filhos e viuvez. 

Eles virão sobre ti na medida certa 

Apesar de suas muitas feitiçarias, 

Apesar do grande poder de suas magias. 

Você se sentia seguro em sua maldade, e disse: 

"Ninguém me vê", 

Sua sabedoria e seu conhecimento, eles têm iludido você; 

E tu dizias no teu coração: 

"Eu sou, e não há ninguém além de mim." 

Todo esse vazio, arrogante, tolo jactância, Tiago adverte, é mau. Escritura 

usa poneros ( mal ) como um título para Satanás ( Matt 13:38. ; João 17:15 ; Ef 6:16. ; 2 

Ts 3: 3. ; 1 João 2: 13-14 ; 3:12 ; 5: 18-19 ), o prepotente inicial (cf. Isaías 14: 13-14. ) 

pecador. Aqueles que com arrogância negar a vontade de Deus emular o pecado de 

Satanás, e podem sofrer o seu castigo. 

O Pecado de desobedecer a vontade de Deus 

Portanto, para quem sabe a coisa certa a fazer e não o faz, para 
ele, é pecado. ( 04:17 ) 

Os culpados desta terceira abordagem negativa para a vontade de Deus afirmar a 

existência de Deus e reconhecer a supremacia da sua vontade, em seguida, proceder a 

desobedecê-la. Tiago repreendeu essas pessoas com a afirmação axiomática que o único 

que sabe a coisa certa a fazer e não o faz, para ele, é pecado. Aqueles neste terceiro 

grupo conhecer a vontade de Deus, e afirmam que é certo. Kalos ( direita ) descreve o 

que é qualitativamente bom, moralmente excelente, digno de honra, e na posição vertical. 

No sentido mais amplo, a vontade de Deus é expressa em todos os comandos e princípios 

das Escrituras. Especificamente, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que as pessoas 

sejam salvos ( 1 Timóteo 2: 4. ; 2 Pe. 3: 9 ), cheio do Espírito Santo ( . Ef 5: 17-18 ), 

santificado ( 1 Tessalonicenses 4: 3. -8 ), submisso ( 1 Ped. 2: 13-15 ), e do sofrimento 

( 1 Pe 3:17. ). Para a pessoa obedecendo esses cinco aspectos da vontade de Deus, a Bíblia 

diz: "Agrada-te do Senhor, e ele vos dará os desejos do teu coração" ( Sl 37: 4. ), ou seja, 

ele vai tanto de plantas os desejos , então cumpri-las. 

Aqueles que conhecem a vontade de Deus são responsáveis obedecê-la, e se eles não o 

fizerem, eles pecam. Eles vão encontrar nenhum conforto no fato de que eles não têm 

ativamente pecado cometido. Apenas deixando Deus de fora é o próprio pecado. O 

pecado da desconsideração e desobedecer a vontade de Deus é de omissão, de não fazer 



o que se sabe é justo (cf. Lucas 12:47 ). Pecados de omissão são raramente isolado dos 

pecados cometidos. 

O pecado deste terceiro grupo é realmente mais grave do que a dos dois primeiros 

grupos. Na conclusão da parábola do mordomo fiel ( Lucas 12: 41-48 ) Jesus advertiu: 

Esse escravo que soube a vontade do seu senhor e não se preparar ou agir de acordo com 

sua vontade, receberá muitos açoites, mas o único que não sabia, e atos cometidos dignos 

de uma flagelação, vai receber, mas poucos. A quem muito foi dado, muito será exigido; e 

aos quais confiaram muito, se lhe pedir tudo o mais. ( vv. 47-48 ) 

O profeta rebelde Jonas fornece uma ilustração clássica de alguém que conhecia a vontade 

de Deus, mas se recusou a fazê-lo. Chamados por Deus para pregar em Nínive, o profeta 

relutante em vez tentou fugir para Társis sobre como diretamente na direção oposta 

possível. Só depois de ser severamente punido por Deus que Jonas finalmente submeter 

à Sua vontade. Aqueles que desobedecem a Deus do mesmo modo sofrerá as 

conseqüências (cf. Rom. 1: 21-23 ). 

A Bênção de reconhecer a vontade de Deus 

Em vez disso, devíeis dizer: "Se o Senhor quiser, viveremos e 
faremos isto ou aquilo." ( 04:15 ) 

Em contraste com os, respostas pecaminosas negativos para a vontade de Deus discutido 

acima, Tiago dá o lado positivo. Em vez de o ateísmo prático, a auto-teísmo, ou 

desobediência flagrante dos três primeiras respostas, Tiago exorta seus leitores a dizer: 

"Se o Senhor testamentos, viveremos e faremos isto ou aquilo. Esta quarta alternativa 

e resposta positiva à vontade de Deus, a de reconhecer e obedecê-la, geralmente marca os 

verdadeiros crentes. A forma infinitiva presente do verbo traduzido para dizer revela que 

a submissão à vontade de Deus deve ser habitual e contínua. Em todos os aspectos de 

suas vidas e em todas as decisões que enfrentam, a resposta dos crentes é dizer "Se o 

Senhor quiser." Em poucas palavras, a vontade de Deus é central para todos os seus 

planos (cf. Atos 18 : 21 ; Rom. 1:10 ; 15:32 ; 1 Cor 04:19. ; 16: 7 ; 02:19 Phil. , 24 ; Heb. 

6: 3 ). 

Reconhecendo a vontade de Deus afirma sua soberania sobre todos os aspectos da 

vida. Nós viver apenas porque Deus assim o quer, porque ele controla a vida e morte 

( Deut. 32:39 ; Jó 12: 9-10 ; Sl 39: 4-5. ; 104: 29 ; . Heb 9:27 ; Rev. 1 : 18 ). Deus também 

controla tudo gentefazer e todas as circunstâncias da vida. 

Para o cristão, fazendo a vontade de Deus é um ato de adoração ( Rom. 12: 1-2 ). É para 

ser feito a partir do coração ( : Ef 6 6. , como um modo de vida () Colossenses 1: 9-

10 ; 04:12 ), reconhecendo que Ele deve energizar-nos a fazê-lo ( Hb. 13:20 -

21 ). Em João 13:17 o Senhor Jesus Cristo pronunciou a recompensa dada aqueles que 

fazem a vontade de Deus: "Se você sabe essas coisas, você é abençoado, se você fazê-

las." 

Respondendo a vontade de Deus é mais uma prova de uma vida e de verdadeira fé no 

Senhor Jesus Cristo. Um forte desejo de fazer a vontade de Deus é uma marca de certeza 

de uma vida transformada. 



 

18. Sentença do Rico Perverso ( Tiago 5: 

1-6 ) 

Eia agora vós, ricos, chorai e uivam por vossas misérias, que 

estão vindo em cima de você. As vossas riquezas estão 

apodrecidas, e as vossas vestes estão roídas pela traça. O vosso 

ouro ea vossa prata estão enferrujados; ea sua ferrugem dará 

testemunho contra vós, e consumir a sua carne como fogo. É nos 

últimos dias que você armazenou o seu tesouro! Eis que o salário 

dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que tenha 

sido retido por você, clama contra vós; e o clamor daqueles que 

fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos 

exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra e levou uma vida 

de prazer devassa; cevastes os vossos corações no dia da 

matança. Você condenado e morto o homem justo; ele não vos 
resiste. ( 5: 1-6 ) 

Em Lucas 16:13 o Senhor Jesus Cristo afirmou um importante princípio espiritual:. 

"Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, 

ou se dedicará a um e desprezará o outro Você não pode servir a Deus e ao dinheiro ". Por 

isso, Jesus exortou: "Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça ea ferrugem 

destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, 

onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, 

pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração também "( Mt 6: 19-21. ). 

Nada revela mais claramente o estado do coração de uma pessoa do que sua visão de 

dinheiro e bens materiais. Muitos dos que professam a fé em Cristo invalidar sua 

reivindicação de uma genuína fé salvadora através do seu opulento, indulgente, estilos de 

vida-a materialistas clara indicação de que eles servem riqueza, não de Deus ( Mat. 

06:24 ). 

Como observado ao longo deste comentário, Tiago estava apresentando provas de uma 

genuína fé salvadora, testes que validar ou invalidar sua pretensão de ser um 

cristão. Baseando-se no ensino de nosso Senhor, como sempre faz, Tiago apresenta outro 

tal teste no capítulo 5 -que de como se vê o dinheiro. Os seis primeiros versículos 

do capítulo 5 formam uma forte repreensão-o mais forte em toda a epístola. Bolhas, 

denúncia contundente de Tiago condena aqueles que professam adorar a Deus, mas em 

dinheiro adoração fato. Ele convida-os a examinar o verdadeiro estado de seus corações 

à luz de como eles se sentem sobre a sua riqueza. 

A Bíblia não ensina que a posse de riqueza é pecado em si. Na verdade, todo mundo 

possui riqueza e bens materiais de uma forma ou de outra. Moisés lembrou aos israelitas 

prestes a entrar na terra prometida que "o Senhor, teu Deus ... está dando-lhe poder para 

fazer riqueza" ( Dt 08:18. , uma verdade confirmada por) Provérbios 10:22 : "É a bênção 

de o Senhor que faz rico, e Ele não traz desgosto a ela. " O que é errado é abusar sua 

riqueza. "O amor ao dinheiro", escreveu Paulo em 1 Timóteo 6:10 , "é a raiz de todos os 

males"; mas mais tarde ele escreveu que é Deus ", que nos concede abundantemente todas 

as coisas para desfrutar" ( v. 17 ). Tiago, como Paulo, adverte contra o amor ao dinheiro 



que leva as pessoas a fazer mau uso da riqueza com a qual Deus tem abençoado para os 

seus próprios fins egoístas, pecaminosas. 

Repreensão severa de Tiago dos ímpios ricos está de acordo com a tradição dos profetas 

do Antigo Testamento. Isaías denunciou repetidamente aquelas pessoas ricas que 

abusaram de sua riqueza ou abusadas os pobres. No capítulo 3, ele avisou: "O Senhor 

entra em juízo contra os anciãos e príncipes do seu povo: 'É você que devoraram a vinha;. 

o saque do pobre está em vossas casas O que você quer dizer com o meu povo e esmagar 

moer o rosto do pobre? ' diz o Senhor Deus dos Exércitos "( vv 14-15. ; cf. 5: 8-

10 ). Em Isaías 10: 1-4 o profeta continuou seu pronunciamento de juízo sobre Israel do 

mau rico: 

Ai dos que ao promulgar estatutos mal 

E para aqueles que constantemente registrar decisões injustas, 

Assim como para privar os necessitados de justiça 

E roubar o pobre do meu povo de seus direitos, 

A fim de que as viúvas podem ser o seu despojo 

E que eles possam saquear os órfãos. 

Agora, o que você vai fazer no dia do castigo, 

E na devastação que virá de longe? 

Para quem você vai fugir para pedir ajuda? 

E onde você vai deixar a sua riqueza? 

Nada permanece, mas se agachar entre os cativos 

Ou cair entre os mortos. 

Apesar de tudo isto, a sua ira não se afastar 

E a sua mão ainda está estendida. 

O profeta Amós graficamente os maus ricos de sua época como boi gordo, maduro para 

o abate devastador do juízo de Deus: 

Ouvi esta palavra, vós, vacas de Basã que estão no monte de Samaria, 

Que oprimem os pobres, que esmagar os necessitados, 

Que dizem a seus maridos, "Bring agora, para que possamos beber!" 

O Senhor Deus jurou pela sua santidade, 

"Eis que vêm dias em cima de você 

Quando eles vão te levar embora com ganchos de carne, 

E o último de vocês com anzóis. 

Você vai sair através de brechas nas muralhas, 

Cada um em frente de si, 



E você vai ser convertido para Harmon, "diz o Senhor (. Amós 4: 1-3 ) 

Em Amos 8: 4-10 , o profeta continuou a sua profecia da desgraça sobre os ímpios ricos: 

Ouvi isto, vós que atropelar os necessitados, para acabar com os humildes da terra, 

dizendo: 

"Quando a lua nova ser mais, 

Para que possamos vender grão, 

E o sábado, para que possamos abrir o mercado de trigo, 

Para fazer o bushel menor eo shekel maior, 

E para enganar com balanças falsas, 

Assim como para comprar o desamparado por dinheiro 

E os necessitados por um par de sandálias, 

E para vendermos o refugo do trigo? " 

O Senhor jurou pela glória de Jacó, 

"Na verdade, eu nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. 

Devido a isso não será o tremor de terra 

E todo aquele que nele habita chorar? 

Na verdade, tudo isso vai se levantar como o Nilo, 

E vai ser atiradas sobre 

E diminuir como o Nilo do Egito. 

Ele virá sobre naquele dia ", diz o Senhor Deus, 

"Isso eu farei o sol ao meio-dia 

E fazer a terra escura em plena luz do dia. 

Então vou transformar suas festas em luto 

E todos os vossos cânticos em lamentações; 

E eu vou trazer saco sobre os lombos de todos 

E a calvície em cada cabeça. 

E eu vou fazê-lo como um momento de luto por um filho único, 

E o fim de tudo vai ser como um dia amargo. " 

Job ( Job 24: 2-4 ), Jeremias ( Jer. 5: 27-29 ), Micah ( Mic. 2: 1-5 ), e Malaquias ( Mal. 3: 5 ) 

também condenou os ímpios ricos. 

Tão forte é a repreensão de Tiago que alguns argumentaram que ele tinha em mente 

aqueles que estão fora da igreja. Mas o endereço de Tiago de seus leitores na segunda 

pessoa indica que ele estava falando com aqueles que ouvem a sua carta lida nas 

igrejas. Tiago, então, apontou a repreensão para as pessoas que estavam de alguma forma 

relacionado com a igreja. Ele era sábio o suficiente para perceber que, como em qualquer 



igreja, alguns nas igrejas para as quais ele escreveu afirmavam ser cristãos, mas não 

eram. Embora eles possam ter exteriormente professou a fé em Cristo, seu foco em 

tesouro terrestre traído a falsidade dessa profissão ( Matt 06:21. ; cf. 13:22 ; 19: 21-

22 ). Infelizmente, muitos na igreja hoje são aceitos como cristãos, porque eles falam 

sobre Jesus e reivindicar a fidelidade a Ele superficial. No entanto, um exame de seu estilo 

de vida revela que eles não andam em obediência aos Seus mandamentos. Seu desejo por 

dinheiro e posses trai sua verdadeira lealdade ( Matt 06:24. ; cf. Tiago 4: 4 ; 1 João 2: 15-

17 ). 

Embora dirigido principalmente aos falsificadores ricos na igreja que professavam 

fidelidade a Cristo, mas efectivamente exercidas riquezas, o aviso do Tiago é oportuna 

para os cristãos também. Os crentes devem ser cuidadosos de cair nos mesmos pecados 

que caracterizam os incrédulos. Tiago mostra o pecado de amar o dinheiro a todos para 

que nenhum cairá nela. 

Tiago começa a sua denúncia com um pronunciamento contundente do juízo iminente. À 

luz da desgraça inevitável que vem contra os ímpios ricos, Tiago adverte, venha agora, 

vós ricos, chorai e uivam por vossas misérias, que estão vindo em cima de você. Como 

observado no capítulo anterior deste comentário, a frase vem agora é uma chamada 

insistente por atenção. Em nosso vernáculo contemporâneo significa "Listen up!" ou 

"Obter essa!" ou "Preste atenção!" Aqui também serve para introduzir um novo 

grupo; em 4:13 ela foi dirigida a esses idiotas presunçosos que planejaram suas vidas 

como se Deus não existisse. 

Tiago comandou o mau rico para chorar e uivar. Weep é de klaiō , que significa "a 

chorar em voz alta", ou "a lamentar." Ele foi usado para descrever o pranto que ocorreu 

quando alguém morreu (por exemplo, Marcos 5: 38-39 ; Lucas 07:13 ; 08:52 ; 11:31 

João , 33 ; 20:11 ; Atos 9:39 ). Ele também descreveu a reação visível que, por vezes 

acompanhada de vergonha e culpa intensa (por exemplo, Matt 26:75. ; Lucas 

07:38 ). Tiago usou em 4: 9 para descrever a tristeza que acompanha o 

arrependimento. Mas onde não há lamento de arrependimento não há graça do perdão, 

por isso Tiago acrescenta outra palavra, uivo. Ololuzō ( uivo ) aparece somente aqui no 

Novo Testamento. Esta palavra onomatopoetic vai além da mera lamentação e refere-se 

a gritar ou gritando. Tomados em conjunto, chorar e uivar imagem uma explosão 

intensa de desesperar, violento, dor incontrolável. Os profetas do Antigo Testamento 

freqüentemente descrito como lamentando sobre os efeitos do pecado (por 

exemplo, Isaías 13: 6. ; 15: 3 ; 16: 7 ; 23: 1 ; Jer 48:20. ; Ez 21:12. ; Amos 8: 3 ; Zc. 11: 

2 ; cf. Mt 5: 4. ). 

Tiago, então, deu a razão os ricos são a responder com tanta tristeza esmagadora: 

suas misérias que sobrevirão . los Talaipōria ( misérias ) só aparece aqui e 

em Romanos 3:16 no Novo Testamento. Ele descreve as dificuldades esmagadora, 

dificuldade, sofrimento ou angústia.Problemas esmagadora serão visitados sobre os 

ímpios ricos quando estão diante do Senhor em juízo. Em Lucas 6: 24-25 , Jesus advertiu-

os: "Ai de vós, os ricos, por que você está recebendo o seu conforto em plena Ai de vós 

que são bem alimentados agora, para que você deve estar com fome Ai de vós que rir.. 

agora, porque haveis de lamentar e chorar. " 

Mais tarde, em Lucas, Jesus contou uma história chocante que ilustra graficamente o 

terrível julgamento a ser visitada sobre os ímpios ricos: 

Ora, havia um homem rico, e ele habitualmente vestida de púrpura e linho fino, 

alegremente vivendo em esplendor todos os dias. E um homem pobre chamado Lázaro 



estava deitado em seu portão, coberto de chagas, e desejando ser alimentado com as 

migalhas que caíam da mesa do rico; Além disso, mesmo os cães vinham lamber-lhe as 

chagas e. Ora, o pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão; e morreu 

também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu 

ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritou e disse: "Pai Abraão, tem 

misericórdia de mim e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na 

água e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama." Mas Abraão disse: 

"Filho, lembra que, durante sua vida você recebeste os teus bens, e Lázaro somente coisas 

ruins, mas agora ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento." ( Lucas 16: 

19-25 ; cf. Sof 1:18. ) 

Tiago observa quatro pecados que precipitam o severo julgamento pronunciado sobre os 

ímpios ricos. Eles são condenados porque a sua riqueza foi inutilmente acumulado, 

injustamente adquirida, auto-indulgente gasto, e impiedosamente adquirido. 

Sua riqueza Inutilmente eram preservadas 

As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão 

roídas pela traça. O vosso ouro ea vossa prata estão 

enferrujados; ea sua ferrugem dará testemunho contra vós, e 

consumir a sua carne como fogo. É nos últimos dias que você 

armazenou o seu tesouro! ( 5: 2-3 ) 

Preservar riquesas, tragicamente, é um dos pecados mais comuns do nosso tempo. Deus 

confia crentes com os bens materiais para que eles possam usá-los para a Sua 

glória. Obviamente, os cristãos devem sustentar as suas famílias ( 1 Tim. 5: 8 ). Mas, 

além disso, os recursos dos cristãos estão a ser utilizados para fazer avançar o Reino de 

Deus (cf. 1 Crônicas 29: 3. ; Marcos 12: 42-44 ; Lucas 06:38 ; 1 Cor. 16: 2-3 ; . 2 Cor 8 : 

2 ; 9: 6-7 ). Especificamente, os crentes devem usar sua riqueza para ganhar os perdidos 

( Lucas 16: 9 ), o cuidado com os necessitados ( Gal 2:10. ; 1 João 3: 16-18 ), e apoiar 

aqueles no ministério ( 1 Cor. 9 : 4-14 ; . Gal 6: 6 ). Aqueles que usam o nome de Cristo 

não estão a acumular uma fortuna que está inutilmente guardei sem levar em conta a 

vontade de Deus (cf. Jó 27: 13-17 ; Sl 39: 6. ;Eclesiastes 5: 10-11. , 13 ). 

Em sua condenação de açambarcamento, Tiago descreveu a três principais formas de 

riqueza foi valorizado em sua época (além de terrenos e casas). Ploutos ( riquezas ) pode 

referir-se a riqueza em geral (cf. Mt 13:22. ; 1 Tim. 6: 17 ). Mas o uso de Tiago 

de podre sugere uma referência mais estreita para os géneros alimentícios. Sepo (o verbo 

do qual apodreceu deriva) aparece somente aqui no Novo Testamento. No extra-bíblica 

grego, Sepo foi usado para descrever a madeira podre, carne putrefata e frutas 

podres. Tiago acusa os maus ricos para inutilmente estocagem de alimentos (carnes, 

cereais, frutas, etc.) que inevitavelmente apodrecer. Como o tolo rico da parábola de 

nosso Senhor ( Lucas 12: 16-21 ), eles acreditavam que sua comida estocada lhes permita 

"tomar a [sua] vontade, comer, beber e ser feliz" ( Lucas 12:19 ) para os próximos anos 

. Mas no final, ele só iria apodrecer e ser de nenhuma utilidade para ninguém. 

Riqueza nos tempos bíblicos também foi medido em termos de vestuário (cf. Gn 

45:22 ; 07:21 Josh. ; Jz 14:12. ; 2 Reis 5: 5 , 22 ; Atos 20:33 ; 1 Tm 2:. 9 ; . 1 Pe 3: 

3 ). Himitia ( vestuário ) referidas vestes exteriores, como vestes, mantos ou 

capas. Muitas vezes ricamente bordado ( Jz 05:30. ; . Ps 45:14 ; . Ezequiel 

16:10 , 13 , 18 ; 26:16 ; 27:16 , 24 ) e embelezado com jóias, essas vestes eram 

freqüentemente transmitida como herança. Mas açambarcamento deles era tão tolo e 

inútil como a estocar comida, uma vez que tais vestes estavam em perigo de tornar-



se comido pelas traças ( Jó 13:28 ; Is 50: 9. ; 51: 8 ; Mt 6: 19-20. ). "Tiago vê tudo isso 

[açambarcamento] como sem sentido-o que é o ponto de mariposas alimentação?" (JA 

Motyer, A Mensagem de Tiago [Downers Grove, Ill .: InterVarsity, 1985], 165). 

Finalmente, a riqueza nos dias de Tiago poderia ser medida em metais preciosos, 

principalmente ouro e prata .... Mesmo tais mercadorias aparentemente indestrutíveis, 

Tiago observou, pode tornar-se enferrujado. O verbo traduzido enferrujado ( katioō ) é 

uma palavra composta;a preposição acrescentou intensifica a força do verbo. É, portanto, 

significa "completamente e totalmente ferrugem ou corrosão." Tiago pode ter significado 

que o ouro e prata pode, literalmente, tornar-se enferrujado; algumas evidências 

sugerem a cunhagem de sua época não era puro, mas que continha ligas e poderia 

ferrugem em circunstâncias propícias. Ou Tiago pode ter sido falando figurativamente, 

declarando que, no dia do julgamento, de Deus ouro e prata será tão inútil como se eles 

foram oxidado. O total incapacidade de riquezas para entregar os indivíduos do 

julgamento de Deus é um tema freqüente na Bíblia (por exemplo, Prov. 11: 4 ; Isa 2: 20-

21. ; Ez 07:19. ; Sofonias 1:18. ; Mt 16:. 26 ). 

Açambarcamento posses-se um de comida, roupas ou dinheiro, é tolice. Todos esses 

tesouros terrenos são fugazes e transitórios. "Não se cansar-se para ganhar riqueza", 

alertou Salomão. "Deixa a sua consideração dele Quando você coloca seus olhos sobre 

ele, é ido para a riqueza certamente se faz asas como uma águia que voa em direção ao 

céu.". ( Prov. 23: 4-5 ). Aqueles que dedicam suas vidas a uma perseguição tão fútil não 

pode e não adorar a Deus. 

Tendo exposto a futilidade pecaminosa de riqueza hoarding, Tiago então descreveu a 

sentença pronunciada sobre os colecionadores. Personificando a ferrugem , que retrata a 

futilidade das riquezas açambarcamento, Tiago declarou que será uma testemunha de 

acusação contra os ímpios ricos. No julgamento, seus acumulado, apodreceu, comidos 

pelas traças, tesouros corroídos dará testemunho gráfico para o estado não regenerado de 

seus corações. Sua abordagem avarento, egoísta, sem compaixão, terrena para a vida vai 

provocar a sua condenação. 

Não só Tiago retratar ferrugem como testemunha, mas também como carrasco; ele vai 

consumir a carne dos ímpios ricos fogo como. Fogo simboliza julgamento rápido, 

inevitável, fatal e final. Isso é um retrato vívido do inferno. Que o fogo vai 

consumir a carne dos ímpios ricos revela inferno para ser um lugar de tormento 

físico. Uma das realidades mais terríveis de toda a Escritura é a verdade que o inferno é 

um lugar de consciência ( Lucas 16: 23-24 ), física ( Matt 05:29. ; 10:28 ; 13:42 , 50 ; Ap 

14 : 9-10 ; 19:20 ; 20:15 ), eterno ( Matt. 3:12 ; 25:41 ;Marcos 9: 43-48 ; : 9 2 

Tessalonicenses 1. ; Rev. 14:11 castigo). A palavra grega traduzida carne é plural, 

indicando Tiago estava se dirigindo os ímpios ricos não coletivamente, mas 

individualmente; sua advertência foi tanto pontiagudo e pessoal. 

Para agravar o seu pecado de açambarcamento foi que ele é nos últimos dias que estes 

tolos ricos armazenados até sua . tesouro Os últimos dias abrangem o período entre a 

primeira ea segunda vinda de Cristo ( Atos 2: 16-17 ; Hebreus 1: 1-2. ; 09:26 ; 1 Pe 

1:20. ; 4: 7 ; 1 João 2:18 ; Jude 18 ). Tiago repreendeu-os severamente para acumular sua 

riqueza sem levar em conta o tempo de Deus, o fluxo da história da redenção, ou a 

realidade da eternidade. Como totalmente impensável para acumular e acumular riqueza 

como o dia do julgamento se aproxima!Aqueles que fazê-lo ", entesouras ira para [si], no 

dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas 

obras" ( Rom. 2: 5-6 ). A riqueza é para ser apreciado como uma bênção de Deus e usado 



para cumprir a Sua vontade no atendimento das necessidades e fazer avançar o 

evangelho. Aqueles que não conseguem fazer isso sofrem julgamento. 

Sua riqueza foi ganha Injustamente  

Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos 

campos, e que tenha sido retido por você, clama contra vós; e o 

clamor daqueles que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do 
Senhor dos exércitos. ( 5: 4 ) 

Foram os ímpios ricos não só culpado de pecaminosamente acumulando sua riqueza; eles 

também tinham pecaminosamente adquiriu. Longe de ser generoso com os pobres como 

a Escritura ordena ( Deut. 15: 9-11 ; . Mateus 6: 2-4 ; . Gal 2:10 ), eles exploraram-

los. Especificamente, eles tinham retido o salário dos trabalhadores que ceifaram os 

seus campos de prática -a tão chocante que Tiago introduziu a declaração com a palavra 

prender eis. O pretérito perfeito do verbo traduzido retido sugere que os ímpios ricos 

completamente retido pelo menos parte de sua "Trabalhadores de remuneração; eles 

não se limitou a atrasar o pagamento. 

Jornaleiros eram uma parte essencial da economia agrária de Israel (cf. Mateus 20: 1-

16. ), e reter os seus salários foi estritamente proibida pelo Antigo Testamento. Levítico 

19:13 ordenou aos israelitas: "Você não deve oprimir seu vizinho, . nem roubar-lhe os 

salários de um homem contratado não devem permanecer com você durante toda a noite 

até de manhã. " Deuteronômio 24: 14-15 repete que injunção: "Você não deve oprimir 

uma diarista que é pobre e necessitado, seja ele é um de seus conterrâneos ou um de seus 

estrangeiros que está na sua terra em suas cidades. Você deve dar-lhe o seu salário em 

seu dia antes de o sol se põe. " O versículo 15 explica porque reter o salário de um 

trabalhador de dia é um assunto tão sério (" porque ele é pobre e define seu coração nele 

") e alerta para as consequências de tal comportamento injusto (" para que ele não vai 

chorar contra ti ao Senhor, e ele tornar-se pecado em você "). Sem a segurança de uma 

constante fonte de renda, os diaristas pobres dependia salários de cada dia para alimentar 

e vestir suas famílias. Tão grave questão estava retendo o pagamento de uma diarista que 

Jeremias pronunciou uma maldição sobre aqueles que o fizeram: "Ai daquele ... quem 

utiliza os serviços do seu próximo sem remuneração e não lhe dá seu salário" ( . Jer 22: 

13 ; cf. Mal 3: 5. ). 

Como ele mais cedo fez com a ferrugem que iria atuar como testemunha e carrasco, Tiago 

personificava o salário que tinha sido injustamente retida (para exemplos de a 

personificação de outros objetos inanimados nas Escrituras, ver Gen. 4:10 ; 18:20 ; 19 : 

13 ; Jó 31:38 ; Sl 65:13. ;98: 8 ; Isa 55:12. ; Hab 2:11. ). Que pagam, Tiago advertiu os 

ímpios ricos, clama contra você. Krazō ( grita ) significa "gritar" ( Mat. 15: 22-

23 ; Atos 19:32 , 34 ; 24:21 ), ou "gritar" ( Lucas 9:39 ). Ele é usado em Marcos 9:26 para 

descrever os gritos de um demônio de ser expulso da sua vítima, em Mateus 21: 9 dos 

gritos de alegria da multidão durante a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como 

em Mateus 27:23 do ódio -filled gritos da multidão sedenta de sangue para a execução de 

Jesus. 

Tiago, em seguida, acrescentou a séria advertência que o clamor daqueles que fizeram 

a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos (cf. Deut. 24:15 ). Os gritos 

dolorosos dos roubado, trabalhadores enganados chegou aos ouvidos de Deus, e que iria 

ecoar lá até que ele agiu em juízo. Sabaoth é uma palavra grega traduzida que deriva da 

palavra hebraica tsaba significa "anfitriões", ou "exércitos". A frase do Senhor dos 



Exércitos descreve Deus como comandante dos exércitos do céu (cf. 1 Sam. 17:45 ). Ele 

é Aquele que ouve os gritos dos pobres defraudado e chamará Seus exércitos Angelicalais 

para agir em juízo (cf. Mt 13: 41-42. ; 16:27 ; 25:31 ; Marcos 8:38 ; 2 Tessalonicenses 1. 

: 7-8 ). 

Um julgamento assustador aguarda aqueles que injustamente acumular a riqueza que eles 

roubam dos pobres. Suas vítimas irão clamar por justiça para o Juiz justo, e ele não vai 

decepcioná-los. 

Sua riqueza era de um Passado auto-indulgência  

Vocês viveram luxuosamente na terra e levou uma vida de prazer 
devassa; cevastes os vossos corações no dia da matança. ( 5: 5 ) 

Tendo aumentado a sua riqueza por roubo e acumulação, os maus ricos adicionado ao seu 

pecado usando sua riqueza para a sua própria condescendência egoísta. Tiago descreveu 

a sua auto-indulgência, usando três verbos. Truphaō ( vivia luxuosamente ) aparece 

somente aqui no Novo Testamento. O substantivo relacionado truphē tem o significado 

básico de "suavidade". Tiago condenou o mau rico para viver no luxo macio, 

extravagantes à custa de outros. Longe de ser primeiro século Robin Hoods, roubar para 

dar aos outros, eles roubaram a alinhar seus próprios bolsos. 

A frase levou uma vida de prazer devassa deriva de um único verbo grego, spatalaō , 

usado somente aqui e em 1 Timóteo 5: 6 . Ele tem a conotação de doar-se para a busca 

do prazer, ou de mergulhar de cabeça em dissipação. Aqueles que buscar o prazer e luxo, 

muitas vezes descem para vice em uma vã tentativa de satisfazer os seus desejos 

insaciáveis. Uma vida sem abnegação logo sai do controle em cada área. Paulo descreve 

essas pessoas como mortos mesmo quando vivem ( 1 Tim. 5: 6 ), porque, como o filho 

insensato na parábola de nosso Senhor, eles destróem tudo na vida solto ( Lucas 

15:13 ). Aqueles com dinheiro freqüentemente fecham os olhos para as necessidades dos 

outros e a obra de Deus, vivendo apenas para satisfazer seus desejos egoístas e 

pecaminosos. E, além da fé em Cristo, eles enfrentam ruína eterna e perda. 

Finalmente, Tiago acusou os ímpios ricos de 

ter engordado seus corações. Trephō ( engorda ) significa "para nutrir, alimentar, ou 

engordar." A Septuaginta (a tradução grega do Antigo Testamento) usou em Jeremias 

46:21 para falar de bezerros gordos. A impressionante imagem Tiago pinta é de, ladrões 

opressivas auto-indulgente, que se saciados no saque retirado de suas vítimas. O desejo 

de luxo levou ao vício, o que levou os açambarcadores injustas para tentar entrar 

egoisticamente todos os desejos de seus corações. 

Ironicamente, um dos homens mais ricos e mais sábios que já viveram fornece uma 

ilustração da inutilidade de tal auto-indulgência. Eclesiastes 2: 4-10 revela que Salomão 

não deixou pedra sobre pedra em sua busca frenética de prazer: 

Eu ampliei meus trabalhos: I construiu casas para mim, eu plantei vinhas para mim 

mesmo; Fiz jardins e parques para mim e eu plantei neles todos os tipos de árvores 

frutíferas; Fiz tanques de água para mim a partir da qual para irrigar uma floresta de 

árvores em crescimento.Comprei escravos e escravas e tive escravos nascido em 

casa. Também eu possuía rebanhos e manadas maiores do que todos os que me 

precederam em Jerusalém. Além disso, eu coletadas para mim prata e ouro, e tesouros 

dos reis e das províncias. I fornecida para mim cantores masculinos e femininos e os 

prazeres de concubinas homens-muitos. Então eu me tornei grande e aumentou mais do 



que todos os que me precederam em Jerusalém. Minha sabedoria também ficou ao meu 

lado. Todos os que desejaram os meus olhos não recusá-los. Eu não reter o meu coração 

de qualquer prazer, pois meu coração estava satisfeito por causa de todo o meu trabalho 

e esta foi a minha recompensa por todo o meu trabalho. 

No entanto, a avaliação de Salomão de sua perseguição atesta a futilidade de tal auto-

indulgência: "Assim eu considerei todas as minhas atividades que as minhas mãos haviam 

feito e que o trabalho em que me exercida, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do 

vento e não houve lucro debaixo do sol "( v. 11 ). 

Mas pródiga auto-indulgência pode levar a algo pior do que a vaidade. De acordo com a 

metáfora dos ímpios ricos tendo engordado seus corações, Tiago adverte sobre uma 

vinda dia da matança -a quadro assustador do julgamento. Em linguagem cores vivas, 

ele retrata os açambarcadores auto-indulgente como bezerros cevados, encabeçados pelo 

matadouro do julgamento divino. E, além da fé salvadora em Cristo, que é a realidade 

que os aguarda. 

A Bíblia muitas vezes usa esta aparência de abate de animais para retratar a realidade 

terrível de julgamento de Deus. Por meio de Isaías, Deus pronunciou a desgraça sobre 

Edom: 

Para Minha espada é saciado no céu, 

Eis que descerá para o juízo sobre Edom 

E sobre as pessoas com quem tenho dedicado à destruição. 

A espada do Senhor está cheia de sangue, 

Ele está satisfeito com a gordura, com o sangue de cordeiros e cabritos, 

Com a gordura dos rins de carneiros. 

Porque o Senhor tem um sacrifício em Bozra 

E grande matança na terra de Edom. 

Bois selvagens também vai cair com eles 

E novilhos com os fortes; 

Assim, a sua terra será encharcado de sangue, 

E o seu pó se tornar gorduroso com gordura. 

Porque o Senhor tem um dia de vingança, 

Um ano de retribuições pela causa de Sião. 

( Isaías 34: 5-8. ) 

Jeremias usou uma linguagem semelhante para descrever o julgamento sobre Babilônia.: 

"Vinde a ela a partir da fronteira mais distante; abrir seus celeiros, empilham-la como 

pilhas e destrói totalmente a ela, deixe que nada seja deixado ao seu Coloque todos os 

seus touros jovens à espada ; deixá-los ir até o abate Ai esteja com eles, para o seu dia 

chegou, o tempo do seu castigo! "( Jer. 50: 26-27 ; cf. 51:40 ; Ez 39: 17-19. ). 

Cego para o céu, surdo aos avisos do inferno, insensível ao dia iminente de abate e 

julgamento, os impenitentes, egoístas e açambarcadores indulgentes tropeçar cegamente 



a sua desgraça. A não ser que se arrependam, Tiago adverte, eles vão enfrentar a 

condenação eterna. 

Sua riqueza Ruthlessly foi adquirida 

Você condenado e morto o homem justo; ele não vos resiste. ( 5: 
6 ) 

Esta é a progressão final na espiral descendente seguido pelas pessoas ricas Tiago 

repreendido. Tendo injustamente acumulados o dinheiro que roubou de seus diaristas 

pobres e passou-o em seus desejos de auto-indulgente, que foi ainda mais longe 

e condenado e morto o homem justo. Eles literalmente matar para manter seu estilo de 

vida opulento. Condenado é de katadikazō , o que significa "dar sentença contra", ou 

"condenar". O verbo grego traduzido condenado à morte ( phoneuō ) é traduzida como 

"assassinato" em todas as suas outras aparições do Novo Testamento ( Matt. 

5:21 ; 19:18 ; 23:31 , 35 ; Marcos 10:19 ; Lucas 18:20 ; Rom 13: 9. ; Tiago 2:11 ; 4: 

2 ). A implicação é que os ímpios ricos estavam usando os tribunais para assassinar 

judicialmente alguns dos pobres abusada. 

Deus estabeleceu os tribunais a forma justa, imparcial distribuir justiça ( Deut. 17: 8-

13 ). Os juízes não eram para ser ganancioso ( Ex 18, 21-22. , mostra parcialidade () Lev 

19:15. ), tolerar perjúrio ( : Deut 19 16-20. , ou aceitar subornos () Mic 03:11. ; 7: 

3 ). Mas mesmo em Israel havia terrível corrupção. Amos denunciou a perversão da 

justiça, que decorrerá nos tribunais do seu dia: "Porque eu sei vossas transgressões são 

muitos e os vossos pecados são grandes, você que sofrimento do justo e aceitar subornos 

e desviar os pobres no gate" ( Amos 5: 12 )."Odeio o mal, amai o bem, e estabelecer a 

justiça na porta!" Amos insistiu. Em seguida, "talvez o Senhor Deus dos exércitos pode 

ser piedade do resto de José" ( v. 15 ). Nos dias de Tiago, também, os maus ricos 

procurado perverter o sistema de justiça e usá-lo contra os pobres (cf.Tg 2: 6 ). 

O termo justo denota alguém moralmente correta (por exemplo, Gênesis 6: 9 ; 2 Sm. 

4:11 ; Mat. 01:19 ; 10:41 ; Atos 10:22 ) -como era Tiago si mesmo, como o apelido de "o 

apenas "atesta. Tiago deixou claro que as vítimas dos opressores ricos eram inocentes de 

qualquer crime ou delito. É melhor para entender o que ele que fez não resistir o rico 

como o pobre homem inocente, abusado eles levadas aos tribunais. Isso pode indicar que 

as vítimas foram defraudados crentes, comprometendo-se, como fez o Senhor Jesus 

Cristo, aos cuidados de Deus, quando falsamente acusado ( 1 Ped. 2:23 ). Por não 

resistindo seus opressores, eles viviam fora as verdades ensinadas por nosso Senhor 

em Mateus 5: 39-42 : 

Mas eu lhes digo: Não resistam ao perverso; mas quem quer que você dá um tapa na face 

direita, vire para o outro para ele também. Se alguém quiser processá-lo e tirar sua camisa, 

que ele tem o seu casaco também. Quem te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele 

duas. Dá a quem te pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir emprestado de 

você. 

Riqueza pode ser uma bênção, uma dádiva de Deus trazendo a oportunidade de fazer o 

bem. Mas isso só pode ser verdade para aqueles que também são "ricos na fé" ( Tiago 2: 

5 ) e "rico para com Deus" ( Lucas 0:21 ). Se a riqueza é ser uma fonte de bênção e não 

condenação, ela não deve ser inutilmente acumulado, injustamente adquirida, auto-

indulgente gasto, ou impiedosamente adquirido. 



Carga de Paulo a Timóteo mostra como Deus espera que os ricos de usar suas 

riquezas. Ele forma um contraste adequado para o abuso de riqueza Tiago condenado. 

Instrua aqueles que são ricos deste mundo que não sejam altivos, nem para corrigir a sua 

esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente 

todas as coisas para desfrutar. Instruí-los a fazer o bem, sejam ricos em boas obras, para 

ser generoso e pronto para compartilhar, armazenar-se para si o tesouro de uma boa base 

para o futuro, para que possam tomar posse daquilo que é a verdadeira vida. ( 1 Tim. 6: 

17-19 ) 

 

19. Como enfrentar as Provas 

pacientemente ( Tiago 5: 7-11 ) 

Portanto, seja paciente, irmãos, até a vinda do Senhor. O lavrador 

espera o precioso produto do solo, sendo paciente sobre ele, até 

que ele recebe as chuvas precoces e tardias. Você também ser 

paciente; fortalecer os vossos corações, porque a vinda do Senhor 

está próxima. Não reclame, irmãos, uns contra os outros, para que 

vós mesmos não podem ser julgados; Eis que o juiz está à direita 

na porta. Como exemplo, irmãos, de sofrimento e de paciência, 

tenham os profetas que falaram em nome do Senhor. Contamos 

aqueles abençoados que suportou. Você já ouviu falar da 

paciência de Jó, e vistes o resultado de procedimentos do Senhor, 
que o Senhor é cheio de compaixão e é misericordioso. ( 5: 7-11 ) 

Nos seis primeiros versículos do capítulo 5 , Tiago repreendeu fortemente os ímpios ricos 

que abusaram dos pobres justos. Em versículos 7-11 ele muda seu foco de os 

perseguidores para os perseguidos, movendo-se de condenar os infiéis, abusivo rico para 

confortar os fiéis, abusou pobres. Tiago também instrui os pobres que sofrem, como o 

que atitude eles estão a ter no meio da perseguição. O tema desta seção é definir como 

ser paciente em ensaios. 

O problema é uma parte inevitável da vida e da experiência universal do que reflecte a 

realidade em que vivemos, um mundo amaldiçoado caído. Job declara cedo na história da 

redenção de que "o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima" ( Jó 

5: 7 ). Jesus disse em João 16:33 : "No mundo tereis aflições", enquanto Paulo advertiu 

novos cristãos da Galácia: "Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de 

Deus" ( Atos 14:22 ). Paulo também escreveu aos romanos da certeza do sofrimento neste 

mundo ( Rom 8:18. , e disse a Timóteo para "juntar-se a mim em sofrimento para o 

evangelho") ( 2 Tim. 1: 8 ), porque "todos os que desejam viver piedosamente em Cristo 

Jesus serão perseguidos "( 2 Tim. 3:12 ). "Amados," Pedro aconselhou: "não se 

surpreender com o fogo ardente no meio de vós, que vem sobre vós para o seu teste, como 

se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, mas na medida em que você 

compartilha os sofrimentos de Cristo, manter em alegres "( 1 Ped. 4: 12-13 ). 

Além dos ensaios normais de vida, os crentes enfrentam um tipo de problema não 

experimentada por descrentes-perseguição por causa de Cristo. Que a igreja enfrenta 

rejeição pelo mundo hostil que rejeita o evangelho é um tema recorrente no Novo 

Testamento. No Sermão do Monte, Jesus disse: 



Bem-aventurados aqueles que foram perseguidos por causa da justiça, porque deles é o 

reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, 

mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque 

vosso galardão nos céus é grande; pois da mesma forma perseguiram os profetas que 

foram antes de vós. ( Mateus 5: 10-12. ) 

"Se a mim me perseguiram," Ele disse aos Seus discípulos em João 15:20 , ". também vos 

perseguirão a vós" Atos 8: 1-2 e 11:19 descrever a perseguição devastadora da igreja de 

Jerusalém liderada por Saulo de Tarso. Depois de sua conversão no caminho de Damasco, 

Paulo elogiou os cristãos de Tessalônica "para a [sua] perseverança e fé no meio de todas 

as [suas] perseguições e aflições que [eles] suportar [d]" ( 2 Tessalonicenses 1: 4. ) . 

No início de capítulo 5 , Tiago descreveu a perseguição vivida por alguns de seus leitores 

nas mãos dos ímpios ricos ( 5: 1-6 ; cf. 2: 6 ). Ele os elogiou por não retaliar ( 5: 6 ), mas 

sim manter um espírito de brandura e mansidão. Ao fazer isso eles manifestado a mesma 

atitude de Cristo, que "ao ser insultado, Ele não revidava; enquanto sofrimento, não fazia 

ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente" ( 1 Pe 2:23. ) . 

No entanto, Tiago era sábio o suficiente para perceber que os crentes podem reagir de 

forma errada a perseguição. Até mesmo o apóstolo Paulo, indignado com ilegalmente ser 

atingido por ordem do sumo sacerdote, explodiu "Deus vai atacar você, parede 

caiada!" ( Atos 23: 3 ).Essa observação destemperada foi uma resposta inadequada à 

perseguição, como o próprio reconheceu Paulo ( Atos 23: 4-5 ). Aqueles que enfrentam 

provações e risco perseguição perdendo a paciência com suas circunstâncias, com outras 

pessoas, mesmo com o próprio Deus. 

Reconhecendo que o perigo, Tiago exortou seus leitores a ser paciente no meio de sua 

perseguição. Paciente é de makrothumeō , uma palavra composta de makros , "longo" 

e thumos , "raiva"; em Inglês moderno vernacular "long-humorado" (cf. Ex. 34: 6 ; Sl 

86:15. ; Pv 15:18. ;16:32 ; Rom. 2: 4 ). É uma palavra diferente da traduzida como 

"resistência" em Tiago 1: 3-4 . Essa palavra, hupomone , refere-se a suportando 

pacientemente as circunstâncias difíceis; makrothumeō refere-se a suportando 

pacientemente as pessoas difíceis (cf. Mt 18:26. , 29 ; 1 Tessalonicenses 5:14. ). Ambos 

são essenciais; paciência com as pessoas é tão importante quanto a paciência em 

circunstâncias difíceis. Paciência é o Deus justo padrão espera que todos os crentes se 

conformar com não importa o julgamento que eles enfrentam. Assim, paciência sob 

perseguição torna-se um outro teste de genuína fé salvadora para Tiago. Ele também 

exorta os cristãos verdadeiros permanecer paciente não importa quão grave ou implacável 

seus sofrimentos. 

Tiago dá seis perspectivas práticas que permitam crentes a suportar pacientemente 

ensaios: antecipar a vinda do Senhor, reconhecem julgamento do Senhor, seguem os 

servos do Senhor, entender a bênção do Senhor, perceber o propósito do Senhor, e 

considerar o caráter do Senhor. 

Antecipar a vinda do Senhor 

Portanto, seja paciente, irmãos, até a vinda do Senhor. O lavrador 

espera o precioso produto do solo, sendo paciente sobre ele, até 

que ele recebe as chuvas precoces e tardias. Você também ser 

paciente; fortalecer os vossos corações, porque a vinda do Senhor 
está próxima. ( 5: 7-8 ) 



Três vezes nesta seção ( vv. 7, 8 , 9 ), Tiago se refere a grande esperança do crente, a 

segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A percepção de que as coisas nem sempre será 

como eles estão agora, que os crentes estão indo para "a cidade ... cujo arquiteto e 

construtor é Deus" ( Heb. 11:10 ), fornece uma grande esperança para os submetidos à 

perseguição. Por essa razão, o mais perseguido uma igreja é o mais ansiosamente antecipa 

o retorno de Jesus Cristo; Por outro lado, o indulgente igreja afluente, e mundana tem 

pouco interesse em volta do Senhor. 

Parousia ( vinda ) é um Novo Testamento termo escatológico importante. É o termo 

mais comumente usado nas epístolas do Novo Testamento para a segunda vinda de Jesus 

Cristo (cf. 1 Cor 15:23. ; . 1 Tessalonicenses 2:19 ; 3:13 ; 4:15 ; 5:23 ; 2 Tessalonicenses 

. 2: 1 , 8 ; 2 Pedro 1:16. ; 3: 4 ; 1 João 2:28 ; cf. Mt 24: 3. , 27 , 37 , 39 ). Parousia refere-

se a mais do que apenas vir; que inclui a idéia de "presença". Talvez a melhor tradução 

Inglês seria "chegada". Grande esperança da Igreja é a chegada de Jesus Cristo, quando 

Ele vem para abençoar Seu povo com Sua presença. Essa gloriosa verdade aparece em 

mais de 500 versos em toda a Bíblia. 

Nosso Senhor disse muito sobre seu retorno, especialmente em seu Sermão do Monte 

( Mateus 24-25. ; Marcos 13 ; Lucas 21 ). Ele ensinou que Seu retorno seria precedido 

por sinais claros ( Matt. 24: 5-26 ). Ele retratou Sua vinda como uma dramática, evento 

climático, tão marcante e inconfundível como o clarão do relâmpago no céu ( Mateus 24: 

27-30. ). Será um tempo de separação, como os anjos se reúnem os eleitos para desfrutar 

a presença de Jesus ( Matt 24:31. ) e reunir os incrédulos para bani-los a partir dele ( Matt. 

24: 39-41 ). 

Todo cristão é viver na esperança de a certeza da volta de Cristo. "O fim de todas as coisas 

está próximo", escreveu Pedro; "Portanto, ser de bom senso e espírito sóbrio para o 

propósito da oração" ( 1 Ped. 4: 7 ). Com sua própria morte iminente, Paulo poderia dizer 

com confiança: "No futuro, está guardada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo 

juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a 

sua vinda "( 2 Tim. 4: 8 ). A certeza de que a esperança do retorno de Cristo é 

especialmente reconfortante para aqueles submetidos a ensaios e perseguição. Aos 

Romanos Paulo escreveu: "Porque eu considero que os sofrimentos do tempo presente 

não são para comparar com a glória que há de ser revelada a nós" ( Rom. 8:18 ). Ele 

lembrou aos Coríntios que "momentânea, leve tribulação produz para nós um peso eterno 

de glória muito além de toda comparação" ( 2 Cor. 4:17 ). Pedro também encorajou os 

crentes sofrendo de lembrar o seu regresso do Senhor: 

Neste vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, você 

tem sido afligido por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa 

do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, pode ser redunde para louvor, glória 

e honra na revelação de Jesus Cristo. ( 1 Pe 1: 6-7. ) 

Concentrando-se em volta de Cristo também motiva os crentes a viver piedoso. Em 1 

João 3: 3 "Todo mundo que tem essa esperança [a Segunda vinda- João escreve: . v 2 .] 

fixo sobre Ele purifica a si mesmo, assim como ele é puro " O estudo de eventos em tempo 

final não deve produzir sistemas escatológicos especulativos, mas vidas santas. Depois 

de discutir a destruição do universo atual, Pedro exortou seus leitores: "Por isso, amados, 

uma vez que você olhar para essas coisas, ser diligente para ser encontrado por ele em 

paz, sem mácula e irrepreensíveis" ( 2 Pedro 3:14. ; cf. Fp 3: 16-21. ; 1 Tessalonicenses 

1: 9-10. ; Tito 2: 11-13 ). 



Para reforçar ainda mais sua posição de que os crentes precisam esperar pacientemente 

para a segunda vinda, Tiago descreveu uma cena familiar, através de uma ilustração 

simples e direta. O agricultor, ele aponta, espera o precioso produto do solo, sendo 

paciente sobre isso, até ele recebe as chuvas precoces e tardios. O agricultor teria sido 

um rendeiro ou pequeno proprietário. Tendo plantado suas colheitas, ele aguarda com 

expectativa para o produto precioso do solo -sua culturas-a entrar. Isso depende de algo 

fora de seu controle, Deus providencialmente reunindo todos os elementos necessários 

para as culturas para crescer. Essas culturas são preciosos ou valioso para ele, porque ele 

depende, para a sua existência. Tudo o que ele pode fazer é 

ser paciente (de makrothumeō , a mesma palavra usada anteriormente no verso) 

enquanto espera ansiosamente para as culturas para entrar. 

A referência de Tiago para as chuvas precoces e tardios mostra o quão longas 

agricultores tiveram de esperar pacientemente. As primeiras chuvas na Palestina chegar 

no momento da época de plantio outono (outubro e novembro), os atrasados chuvas 

pouco antes harvesttime (março e abril). 

Por analogia aos seus leitores, Tiago exortou-os, você também ser paciente. Assim 

como o agricultor espera pacientemente ao longo de todo o período de crescimento para 

a sua colheita, assim também são os crentes a esperar pacientemente pelo retorno do 

Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo dirigiu uma exortação semelhante aos Gálatas: 

"Não vamos perder o coração em fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não se 

cansam" ( Gal. 6: 9 ). Talvez os leitores de Tiago, como os descritos em Apocalipse 6: 9-

11 , estavam ficando impacientes para Cristo voltar. Eles também podem ter sido 

atormentado por escarnecedores, que negavam a realidade da Segunda Vinda (cf. 2 Pe. 3: 

3-4 ). 

Tiago exortou ainda mais seus leitores a fortalecer seus corações . Fortalecer é 

de stērizō , uma palavra que significa "para fazer rápido", "para estabelecer" ou "para 

confirmar." Em Lucas 9:51 este termo é usado para descrever a firme determinação de 

Jesus para ir a Jerusalém, embora soubesse que enfrentou a morte, quando ele chegou 

lá. É uma palavra que denota firmeza, coragem firme, uma atitude de compromisso de 

manter o curso não importa quão grave o julgamento. Stērizō deriva de uma raiz que 

significa "para causar a ficar", ou "para sustentar."Tiago exorta aqueles prestes a entrar 

em colapso sob o peso da perseguição para sustentar-se com a esperança da volta do 

Salvador. 

Fortalecimento espiritual é visto em outros lugares na Escritura como a obra da graça do 

Espírito Santo (eg, Ef. 3: 14-19 ; 1 Tes. 3: 12-13 ; 2 Tessalonicenses 2: 16-17. ; 1 Pe 

5:10. ), mas é aqui apresentada como a responsabilidade do crente. Este é mais um 

exemplo da profunda tensão entre provisão divina e da responsabilidade humana que 

permeia verdade doutrinária. Os cristãos não devem "deixar ir e deixar Deus", nem são 

para ver a vida cristã como um dos legalista auto-esforço. Em vez disso, eles estão a viver 

como se tudo dependesse deles, sabendo que tudo depende de Deus (cf. Fl 2: 12-13. ). 

Tiago não tolerar vacilante, pessoas instáveis. Em 1: 6 , ele observou que "aquele que 

duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento", e advertiu "que o 

homem não deve esperar que ele vai receber alguma coisa do Senhor, sendo um duplo o 

homem ocupado, e inconstante em todos os seus caminhos "( vv. 7-8 ). Em 2: 4 o escritor 

inspirado denunciou aqueles que equivocada, fazendo distinções entre "[si]", e, assim, 

tornou-se "juízes com maus motivos", enquanto em 3: 8-12 ele apontou a incongruência 

dos que bendizer a Deus, enquanto no Ao mesmo tempo xingando seus 



semelhantes. Tiago também repreendeu aqueles que afirmavam a amar a Deus, ainda 

estavam no amor com o mundo ( 4: 4 ), exortando-os ", purificai os corações, você 

double-minded" ( v 8. ). Não é de estranhar, então, que Tiago exortou seus leitores a ter 

uma firme convicção de que o Senhor Jesus Cristo retornaria, e, assim, fortalecer seus 

corações. 

A idéia óbvia desta exortação foi que os crentes devem compreender que o seu problema 

é temporário. Ela vai acabar quando Jesus voltar. Embora Jesus não gostaria de voltar no 

tempo de vida dos destinatários desta epístola, nem nas vidas de milhões de outros crentes 

que viveram e morreram desde que-ninguém sabe quando ele vai-todos possam viver na 

expectativa de que ele pode vir a qualquer momento. Este defende imminency, a idéia de 

que o próximo evento no calendário de Deus por Cristo é a libertação dos crentes deste 

mundo com todos os seus problemas. Esta é a mensagem de esperança consoladora para 

a Igreja em todos os tempos (cf. 1 Ts 4: 13-18. ). 

Tiago enfatiza imminency lembrando seus leitores da esperança de que a vinda do 

Senhor está próxima. O verbo traduzido perto ( eggizō ) significa "aproximar", 

"aproximar-se", ou "se aproximar". A volta de Cristo é o próximo evento do calendário 

profético de Deus e pode acontecer a qualquer momento. Ele retarda Sua volta, porque 

Deus ainda está resgatando aqueles que Ele "escolheu ... nele antes da fundação do 

mundo" ( Ef 1: 4. ). Mas do ponto de vista humano, o retorno de Cristo foi iminente, já 

que Ele subiu ao céu ( Atos 1: 9-11 ). Essa realidade tem sido sempre a esperança da 

igreja. "A noite é passada, eo dia está próximo", escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos 

( Rom. 13:12 ). O escritor de Hebreus exortou seus leitores a não abandonar sua 

"congregar ... mas [a ser] incentivando uns aos outros; e tanto mais, quanto você vê chegar 

o dia" ( Hb 10:25. ). "O fim de todas as coisas está próximo", escreveu Pedro ( 1 Pedro 4: 

7. ), enquanto o apóstolo João acrescentou: "Filhinhos, esta é a última hora; e, como 

ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos ter aparecido; pelo que conhecemos 

que é a última hora "( 1 João 2:18 ). E últimas palavras registradas de Jesus nas Escrituras 

são "Sim, venho sem demora" ( Rev. 22:20 ). É ao mesmo tempo o privilégio e 

responsabilidade de todos os cristãos a ser constantemente "à procura de bem-aventurada 

esperança ea manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo" ( Tito 

2:13 ; cf. João 14: 1-3 ; 1 Cor. 1: 7 ; . Fp 3: 20-21 ; 1 Tessalonicenses 1: 9-10. ; 4: 16-

18 ). Qualquer ponto de vista da escatologia que elimina iminência (crentes em todas as 

épocas que vivem com a esperança de que Cristo pode vir a qualquer momento) está em 

conflito com todas aquelas passagens que dão esperança para os crentes sofrendo 

antecipando a vinda do Senhor. 

Reconhecerá o julgamento do Senhor 

Não reclame, irmãos, uns contra os outros, para que vós mesmos 

não podem ser julgados; Eis que o juiz está à direita na porta. ( 5: 
9 ) 

Tiago descreve o Senhor Jesus Cristo como o juiz prestes a entrar na sala de 

julgamento. Este é o outro lado de seu primeiro ponto. A esperança da segunda vinda não 

fornecer conforto nos ensaios. No entanto, a dura realidade de que Cristo voltará para 

"julgar os vivos e os mortos" ( 2 Tm 4: 1. ; 1 Ped. 4: 5 ; cf. Atos 10:42 ) adverte aqueles 

tentados a queixar-se no meio das canseiras. 

Viver com circunstâncias difíceis pode causar crentes tornar-se frustrado, perder a 

paciência, e reclamar ... uns contra os outros, especialmente contra aqueles que 



parecem estar sofrendo menos do que são ou que parecem estar aumentando a sua 

angústia. Stenazō ( reclamar ) também significa "gememos em nós mesmos", ou "a 

suspirar." Ele descreve uma atitude que é interno e não expressa (cf. Marcos 07:34 ; Rom. 

8:23 ). É um espírito amargo, ressentido que se manifesta nas relações de um com os 

outros. 

Tiago, em seguida, deu aos seus leitores um motivo simples, mas poderosa para evitar tal 

queixa amarga: para que eles mesmos não podem ser julgados (exortação cf. de Paulo 

aos Filipenses não reclamar à luz do dia do retorno de nosso Senhor [ . Filipenses 2: 14-

16 ]). Aqueles que não conhecem o Senhor vai enfrentar o julgamento final e sua sentença 

resultante de condenação eterna. Mas até mesmo os crentes serão julgados. "Porque todos 

devemos comparecer ante o tribunal de Cristo", escreveu o apóstolo Paulo, "de modo que 

cada um pode ser recompensado por suas obras no corpo, de acordo com o que ele tem 

feito, seja bom ou ruim" ( 2 Cor. 05:10 ; cf. Rom. 14:10 ; 2 Tm 4: 7-8. ). Naquela hora 

obra de cada um se tornará evidente; para o dia vai mostrá-lo, porque é para ser revelada 

no fogo, eo fogo vai testar a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém que ele 

construiu sobre ele permanece, ele receberá uma recompensa. Se a obra de alguém se 

queimar, sofrerá ele dano; mas ele mesmo será salvo, todavia, como que através do 

fogo. ( 1 Cor. 3: 13-15 ) 

É então que "o Senhor ... não só trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os 

desígnios dos corações dos homens; e, em seguida, o louvor de cada homem virá-lo de 

Deus" ( 1 Cor 4: 5. ). "Eis que venho sem demora", advertiu Jesus ", eo meu galardão está 

comigo, para dar a cada um de acordo com o que ele fez" ( Rev. 22:12 ). A parusia do 

Senhor Jesus Cristo é, portanto, tanto um tempo de esperança e um tempo de julgamento 

sobre os nossos trabalhos para fins de recompensa eterna. Não será um juízo sobre os 

pecados dos crentes, desde que já tenha tido lugar na cruz (Rom. 8: 1 , 31-34 ). Embora 

não precisamos temer enfrenta o julgamento pelos pecados, nós amamos nosso Senhor e 

desejo de não perder a nossa recompensa ( 2 João 8 ), mas para ouvir a SuO elogio "Bem 

feito" ( Mat. 25:21 , 23 ), como Ele nos recompensa por uma vida de ouro, prata e pedras 

preciosas. 

Além disso enfatizando a iminência do retorno de Cristo para julgar nossas obras, Tiago 

advertiu, eis que o juiz está à direita na porta. Cristo, o Juiz divino, é retratado como 

pronto para abrir as portas e estourou na cena do julgamento. Ele vai fazer essa entrada 

dramática na Suaparousia que, como mencionado acima, é o próximo evento em sua 

agenda pessoal, histórico. Tanto a esperança encorajador do retorno de Cristo como o fim 

do sofrimento e do reconhecimento de julgamento futuro para as obras dos crentes devem 

produzir paciência no sofrimento. 

Siga os servos do Senhor 

Como exemplo, irmãos, de sofrimento e de paciência, tenham os 
profetas que falaram em nome do Senhor. ( 05:10 ) 

Para incentivar ainda mais os crentes a suportar o sofrimento injusto, Tiago apontou 

o exemplo dos profetas que tinham suportado o sofrimento com paciência. O 

sofrimento é de kakopatheia , uma palavra composta de kakos ("mal") 

e pathos ("sofrer"); paciência traduzmakrothumia , que refere-se a paciência com as 

pessoas (cf. a discussão de 7 v. acima). Os profetas (os profetas do Antigo Testamento, 

incluindo João Batista) servir como um acessório exemplo daqueles que com paciência 



o tratamento do mal de pessoas, porque eles falaram em nome do Senhor. Para falar 

assim era a sua função (cf. Jer 20.: 9 ), como a frase muitas vezes repetida Antigo 

Testamento "assim diz o Senhor" atesta. O nome do Senhor representa tudo o que Ele é, 

faz e vontades. Os profetas eram porta-vozes de Deus. 

A rejeição de porta-vozes de Deus é um tema familiar e trágico na história de Israel. Jesus 

denunciou os fariseus como os "filhos dos que mataram os profetas" ( Mat. 23:31 ). Mais 

tarde nesse capítulo, Jesus descreveu Jerusalém (simbólico de toda a nação de Israel) 

como a cidade ", que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados para ela" ( v. 

37 ). Estevão, em julgamento perante o Sinédrio, os desafiou: "Qual dos profetas que 

vossos pais não perseguiram Eles mataram os que já havia anunciado a vinda do Justo, 

cuja traidores e assassinos que você já se tornaram?" ( Atos 7: 52 ; cf. . Neh 9:26 ; Dan 9: 

6. ). 

A perseguição sofrida pelos profetas de Israel é uma triste ladainha de rejeição e 

abuso. Moisés teve que colocar-se com os de dura cerviz, rebeldes israelitas que saíram 

do Egito ( Ex. 17: 4 ). Davi foi perseguido por Saul como remorselessly como quem 

persegue uma perdiz nos montes ( 1 Sam. 18: 5-26: 25 ). Elias enfrentou a hostilidade do 

malvado rei Acabe ( 1 Reis 18:17 ; 21:20 ) e sua esposa má, Jezabel ( 1 Reis 19: 1-

2 ). Jeremias sofreu oposição durante todo o seu ministério (cf. Jer 18:18. ; 20: 1-2 ; 26: 

8 ; 32: 2 ; 37: 13-16 ; 38: 1-6 ; 43: 1-4 ; 44:15 -19 ), trazendo-o de tal tristeza que ele se 

tornou conhecido como o profeta chorão. Ezequiel suportou a morte de sua esposa 

durante o curso de seu ministério ( Ez 24: 15-18. ). Daniel foi arrancado de sua terra natal 

como um jovem rapaz e depois jogado em uma cova dos leões por causa de sua fidelidade 

a Deus ( Dan. 6: 1 e ss .). Oséias suportou um casamento comovente ( Hos. 1: 2 ), Amos 

enfrentou mentiras e desprezo ( Amos 7: 10-13 ), e João Batista foi preso e decapitado 

por seu testemunho à verdade de Deus ( Matt 14:10. ). Hebreus 11 elogia uma série de 

profetas que, apesar de não ser tão conhecido como os mencionados acima, não eram 

menos fiéis. A paciência sob ensaios exibidos por esses profetas fiéis devem proporcionar 

encorajamento para os crentes a correr a corrida cristã com diligência e fidelidade ( Heb. 

12: 1 ), não importa o quão grave é a perseguição. 

Entenda a bênção do Senhor 

Contamos aqueles abençoados que suportou. ( 5:11 a) 

A frase que nós (os crentes em geral) contagem introduz um quarto motivo para 

suportando pacientemente as provas: é do conhecimento comum que 

Deus abençoou aqueles que têm tão sofrido. Perseverado traduz uma forma do 

verbo hupomenō , que está relacionada com a traduzida substantivo "resistência" em 1: 

3-4 . Como observado na discussão anterior sobre o versículo 7 , que a palavra refere-se 

a suportando pacientemente as circunstâncias difíceis. Pessoas que sofrem são os objetos 

do favor divino. Paulo entendeu isso e revelou que, nas palavras ricas de 2 Coríntios 12: 

7-10 : 

Por causa da suprema grandeza das revelações, por este motivo, para me impedir de 

exaltar a mim mesmo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para 

me atormentar-me impedir de exaltar a mim mesmo! Roguei ao Senhor três vezes que o 

afastasse de mim. E Ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa 

na fraqueza." Muito contente, então, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder 

de Cristo habite em mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, 



nas perseguições, nas dificuldades, por amor de Cristo; Porque, quando sou fraco, então 

é que sou forte. 

Paulo foi abençoado mesmo nesta vida com humildade, dependência de Deus, a graça 

especial, e força-all espiritual através de seu ser injustamente agredido por Satanás. 

A bênção de Deus não vem para as pessoas que fazem grandes coisas, mas para as pessoas 

que sofrem. Aqueles que receberá a maior bênção na vida por vir são aqueles que têm 

suportado o maior sofrimento no mundo atual (cf. Mt 20: 20-23. ). A esperança de 

bênção, agora e no futuro glória deve motivar sofrendo os cristãos a paciência. 

Perceba o propósito do Senhor 

Você já ouviu falar da paciência de Jó, e vistes o resultado de 

procedimentos do Senhor, ( 5:11 b) 

Quinto motivo de Tiago a perseverança dos ensaios derivados de uma história familiar 

aos leitores judeus de Tiago. A incrível história da paciência de Jó em meio a seus 

ensaios foi uma das histórias mais populares na história judaica. Job suportou 

inimagináveis, inexplicáveis sofrimento, os ataques ferozes de Satanás, a perda de seus 

filhos, sua riqueza, a sua saúde, a sua reputação, e, pior de tudo, o seu sentido da presença 

de Deus. É verdade que Job vocalizado sua miséria ( 3: 1-11 ), lamentou o conselho 

falacioso de sua equivocada, teria de ser edredons ( 16: 2ff .), e gritou em confusão a Deus 

( 7: 11-16 ). No entanto, "por tudo isso Jó não pecou nem ele culpar a Deus" ( Jó 01:22 ; 

cf. 02:10 ). Declaração de Jó triunfante "Embora Ele me mate, eu esperarei nele" ( 13:15 ) 

exemplifica sua aceitação do paciente de suas provações (cf. 01:21 ; 19: 25-27 ). 

O resultado ou a Proposito de procedimentos do Senhor para com Jó dá esperança 

para todos os que pacientemente suportar o sofrimento. Havia pelo menos quatro 

propósitos divinos importantes para o sofrimento de Jó: para testar sua fé e prová-lo 

genuíno; para frustrar a tentativa de Satanás para destruir a fé; para fortalecer a fé de Jó e 

capacitá-lo a ver Deus mais claramente; e para aumentar o bem-aventurança de Jó. Todos 

esses efeitos foram realizadas porque, apesar de todas as suas provações Jó permaneceu 

fiel a Deus. O livro de Jó fecha enumerando bênção de seu leal, fiel servo de Deus: 

O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e do Senhor 

aumentou tudo o que Jó tinha dupla. Em seguida, todos os seus irmãos e todas as suas 

irmãs e todos os que o tinham conhecido antes veio a ele, e comeram com ele pão em sua 

casa; e consolou-o e confortou-o para todas as adversidades que o Senhor lhe havia 

enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um anel de ouro. O Senhor 

abençoou os últimos dias de Jó, mais do que o primeiro; e ele teve 14.000 Ovelhas e 6.000 

camelos e 1.000 juntas de bois e mil jumentas. Ele tinha sete filhos e três filhas. Ele 

nomeou o primeiro Jemimah, eo segundo Keziah, eo terceiro Keren-Hapuque. Em toda a 

terra não há mulheres foram encontrados tão formosas como as filhas de Jó; e seu pai lhes 

deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Job viveu 140 anos, e viu seus filhos e seus 

netos, quatro gerações. E morreu Jó, velho e cheio de dias. ( Jó 42: 10-17 ) 

O exemplo de Jó encoraja aqueles que sofrem provações para suportar pacientemente, 

percebendo o propósito do Senhor é para fortalecê-los, aperfeiçoá-los, e, no final, para 

abençoá-los ricamente. Nas palavras do apóstolo Paulo: "Deus faz com que todas as 

coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 

chamados segundo o seu propósito" ( Rom. 8:28 ). 



Considere o caráter do Senhor 

o Senhor é cheio de compaixão e é misericordioso. ( 05:11 c) 

ApropriAdãoente, Tiago fechou a exortação para suportar pacientemente ensaios com um 

lembrete do caráter de Deus. Não é incomum para aqueles no meio de provações para, 

como Jó, questionar se Deus realmente se preocupa com eles. Mas em todas as suas 

provações, os crentes podem se consolar com a verdade indiscutível de que o Senhor é 

cheio de compaixão e é misericordioso. Esse é o testemunho claro do Antigo 

Testamento (por exemplo, Ex 33: 18-19. ; 34: 6 ; Num . 14:18 ; 2 Crônicas 30: 

9. ; Neemias 09:17. ; Sl 86:15. ; 103: 8 ; 111: 4 ;112: 4 ; 116: 5 ; 145: 8 ; . Isa 

30:18 ; Lam. 3: 22-23 ; Joel 2:13 ; Jonas 4: 2 ). 

Cheio de compaixão traduz polusplagchnos , uma palavra usada somente aqui no Novo 

Testamento e, talvez, cunhado pelo próprio Tiago. É, literalmente, significa "muitos 

boweled", refletindo o idioma hebraico, que falou dos intestinos ou estômago como a 

sede da emoção. Dizer que Deus é "many-boweled" é afirmar que Ele tem uma enorme 

capacidade de compaixão. 

Que Deus é misericordioso é inconfundível o ensino da Escritura (cf. 86:15 Ps. ; Ez 

39:25. ; Lc 1:78 ; Rm 09:16. ; 11:30 , 32 ; 12: 1 ; 15: 9 ; 2 Cor 1: 3. ; Ef. 2: 4 ; Heb 

2:17. ; 1 Pe. 1: 3 ; 02:10 ). Por causa da grande misericórdia de Deus, Pedro exortou os 

crentes, "[Elenco] toda sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós" ( 1 Pedro 5: 7. ; 

cf. Sl 55:22. ; Fp 4: 6. ). Sofrimento dos crentes provoca uma resposta misericordioso, 

compassivo de seu Pai celestial ( Sl. 103: 13 ). 

Qualquer julgamento, sofrimento, ou a perseguição que os cristãos enfrentam pode ser 

com paciência, antecipando a vinda do Senhor, reconhecendo julgamento do Senhor, 

seguindo o exemplo dado pelos fiéis servos do Senhor, entendendo a bênção do Senhor, 

percebendo o propósito do Senhor, e considerando compassivo do Senhor , caráter 

misericordioso. Aqueles que fazê-lo será capaz de dizer triunfante com o salmista: 

"Porque a sua ira dura só um momento, seu favor está a vida; o choro pode durar a noite, 

mas a alegria vem pela manhã" ( Sl . 30: 5 ). 

 

20. Não prometa nada ( Tiago 5:12 ) 

Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela 

terra, ou com qualquer outro juramento; mas o seu sim é ser sim, 

eo vosso não, não, de modo que você não pode cair sob 
julgamento. ( 05:12 ) 

Os homens caídos são basicamente mentirosos inveterados. Crianças mentir para seus 

pais e os pais mentem para seus filhos. Maridos mentir para suas esposas e esposas mentir 

para seus maridos. Pessoas mentem para seus empregadores que, por sua vez mentir para 

eles e muitas vezes para o público. Os políticos mentem para ser eleito e continuar a 

mentir uma vez que estão no escritório. As pessoas mentem para o governo, talvez mais 

notavelmente em suas declarações de imposto de renda. Educadores mentir, mentir 

cientistas e membros da mentira mídia.A nossa sociedade é construída sobre uma 

estrutura de mentiras, levando a pensar se nossa estrutura social sobreviveria se todos 

foram obrigados a falar a verdade, mesmo para um dia. 



Que vivemos em um mundo de mentiras não deve surpreender ninguém familiarizado 

com as Escrituras, que designam a humanidade não regenerado como filhos do diabo-o 

pai da mentira ( João 8:44 ). Essa desonestidade básica tem levado os homens a impor 

juramentos sobre os outros em uma tentativa, muitas vezes vã de forçá-los a ser 

verdadeiros e cumprir suas promessas. Ambos os simples juramentos de crianças, os 

juramentos sofisticados, muitas vezes necessários por cultos e outras organizações, e 

tudo, desde contratos legais aos tratados de paz são necessários devido ao reconhecimento 

de desonestidade básica da humanidade. 

Manifestando deste mesmo desonestidade, os judeus não só jurou de acordo com a lei do 

Antigo Testamento com o nome do Senhor (e, ocasionalmente, violado tais juramentos), 

mas também tinha desenvolvido a prática do juramento falso, evasivas, juramentos 

enganosas por tudo o que não seja o nome do Senhor (que por si só era considerado 

obrigatório). Eles juraram por outra coisa senão o Senhor com o propósito de fingir uma 

veracidade que eles não tinham intenção de manter. Jesus também condenou esta prática 

( Mt 5: 33-36. ; 23: 16-22 ). 

O costume de juramentos juramento foi uma grande parte da vida nos tempos 

bíblicos. Tornou-se um problema na igreja, em particular as congregações 

predominantemente judeu para a qual Tiago escreveu. Desde juramentos era uma parte 

integrante da cultura judaica, crentes judeus trouxe essa prática para dentro da igreja. Mas 

tal tomar juramento é desnecessário entre os cristãos, cujo discurso é ser honesto ( Ef 

4:25. ; Cl 3: 9 ), e cujas vidas são demonstrar integridade e credibilidade. Para os crentes, 

um simples sim ou não deve ser suficiente, porque eles são fiéis a manter sua palavra. 

Para encorajar os crentes a ser distintivo na questão de falar a verdade, Tiago emite um 

comando para parar de xingar. Existem quatro características de seu comando que 

precisam ser considerados: a distinção, a restrição, a instrução, ea motivação. 

A Distinção 

Mas, sobretudo, meus irmãos, ( 05:12 a) 

A frase , mas acima de tudo indica a distinção entre a exortação que se segue e os outros 

na epístola e define-o no lugar primário. A partícula grega de ( mas ) marca uma 

transição a partir da passagem anterior que discute enfrentando provações com paciência 

( 5: 7-11 ). Como não há contraste com a seção anterior, é melhor para 

traduzir de "agora", ou "e", reconhecendo que ele introduz um novo tema. Esse novo 

assunto não está totalmente divorciada do contexto anterior, uma vez que o versículo 12 , 

como o versículo 9 , refere-se ao julgamento vindouro. 

O comando no versículo 12 é o primeiro de vários que fechar a epístola. Como ele ventos 

para baixo sua carta, o autor dá uma final wrap-up de seus pensamentos e toques em 

algumas matérias-a conclusão ocorrência importante comum nas epístolas do Novo 

Testamento (cf. 1 Ts 5:. 11-27 ). Porque ele ocupa apenas um versículo, alguns podem 

ficar tentados a tomar proibição de Tiago contra juramento como relativamente 

insignificante. Mas a frase acima de tudo, a distingue como um comando proeminente e 

penetrante. 

Isso Tiago discute discurso no encerramento de sua epístola não é surpreendente; fê-lo 

em todos os outros capítulos também. Em 1:26 ele escreveu: "Se alguém cuida ser 

religioso, e ainda não refreia a sua língua, mas engana o seu próprio coração, a sua religião 

é vã." Aqueles que não conseguem controlar suas línguas dão provas de corações não 



regenerados, apesar de seu verniz externo de atividades religiosas. Em 2:12 ele exortou: 

"Então, falar e, assim, agir como aqueles que estão a ser julgados pela lei da 

liberdade." Aqueles livres da lei do pecado e da morte por meio de Jesus Cristo ( Rom. 8: 

2 ) dará provas de que a liberação em seu discurso. Em uma longa passagem em 3: 2-11 , 

Tiago notou a dificuldade de controlar a língua, em seguida, exortou os crentes a fazer 

exatamente isso. Em 04:11 proibiu falar contra um irmão, equiparando com que falar 

contra a santa lei de Deus. 

Como crentes falar foi de grande preocupação para Tiago, uma vez que manifesta o que 

está em seus corações; é um teste de fé viva (cf. Mt 12:. 34-37 ; Lc 6: 43-45 ). A proibição 

de falso juramento no versículo 12 reflete a verdade de que um coração transformado pelo 

Espírito se revelará em discurso honesto. Como as pessoas falam é o teste mais reveladora 

de seu verdadeiro estado espiritual. As pessoas pecam mais com as suas línguas do que 

de qualquer outra forma; não se pode fazer tudo, mas pode-se dizer qualquer coisa. Não 

é de admirar, então, que Jesus declarou: "Porque a boca fala do que está cheio o coração" 

( Mat. 12:34 ). O coração é um armazém e palavras das pessoas revelar o que eles 

continuam lá. 

A referência de Tiago para seus leitores como irmãos mostra que sua atitude não era de 

condescendência, mas compaixão. Ele identificou com eles como alguém que também 

precisava para proteger sua própria boca e falar a verdade. Para ele, também, a questão 

do discurso honesto foi de extrema importância. 

A Restrição 

Não juro, nem pelo céu, nem pela terra, ou com qualquer outro 

juramento; ( 05:12 b) 

O problema relacionado com o discurso específico Tiago concentrou sua atenção no que 

é de palavrões. Neste contexto, para jurar não significa (como costuma acontecer em 

Inglês) para utilizar a voz ilícito, conversa suja, duplo sentido, piadas sujas, ou quatro 

letras palavras-do tipo de torpe, nonedifying fala o apóstolo Paulo proíbe em Efésios 4 : 

29 (cf. Ef. 5: 4 ). Em vez disso, ele se refere à tomada de juramentos. Os judeus da época 

de Tiago havia desenvolvido um complexo sistema de juramentos juramento, as 

influências dos quais judeus cristãos trouxeram com eles para dentro da igreja. É contra 

os abusos de que o sistema que Tiago escreveu. 

O sistema judaico de juramentos juramento teve suas raízes no Antigo Testamento. Em 

uma época em que não existiam contratos escritos, juramentos serviu para ligar os acordos 

entre as pessoas. Para fazer um juramento era para atestar que o que se dizia era verdade, 

para chamar a Deus para testemunhar a isso, e para invocar a Sua punição se a própria 

palavra foi violada. Para chamar Deus para testemunhar a verdade da promessa e para 

invocar Seu julgamento se uma moratória de que a promessa era um assunto muito sério. 

A Bíblia não proíbe fazer juramentos, reconhecendo que, em um mundo cheio de 

mentirosos há momentos em que eles são necessários. Certamente não é errado fazer um 

juramento quando testemunhar no tribunal, sendo ordenado, ou se casar. Juramentos estão 

errados quando são mal utilizados com a intenção de enganar os outros, ou quando tomada 

precipitAdãoente ou levianamente. A Bíblia nos dá exemplos de homens de Deus que 

tomaram juramentos, enumera os mandamentos de Deus que juramentos ser tomadas e 

registra casos de Deus mesmo fazer juramentos. 



O primeiro caso registrado de alguém que toma um juramento está em Gênesis 21 . No 

curso de uma discussão com o governante filisteu Abimeleque e seu comandante do 

exército Ficol, 

Abraão queixou-se a Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de 

Abimeleque haviam tomado. E Abimeleque disse: "Eu não sei quem fez isso; nem você 

me dizer, nem eu ouvi-lo até hoje." Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, 

e os dois fizeram um pacto. Então Abraão definir sete cordeiras do rebanho. Abimeleque 

disse a Abraão: "O que estas sete cordeiras dizer, que você definiu por si mesmos?" Ele 

disse: "Você deve tomar estas sete cordeiras de minha mão, a fim de que ele pode ser um 

testemunho de mim, que eu cavei este poço." Pelo que chamou aquele lugar Beer-Seba, 

porque não os dois fizeram um juramento. ( vv. 25-31 ) 

Abraão fez um juramento para validar sua afirmação de que ele cavou o poço em 

questão. Mais tarde, Isaque fez um juramento similar com os filisteus ( Gen. 26: 26-

31 ). Em Gênesis 24: 2-4 , Abraão exigido seu servo para fazer um juramento: 

Abraão disse ao seu servo, o mais velho de sua família, que tinha encarregado de tudo o 

que possuía, "Por favor, coloque a mão debaixo da minha coxa, e eu te faça jurar pelo 

Senhor, Deus do céu, e Deus de terra, que você não deve tomar uma esposa para meu 

filho das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu moro, mas você vai ir para a minha 

terra e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho Isaque. " 

Josué 2: 12-20 registra o juramento dado Rahab pelos dois espiões israelitas: 

[Raabe disse:] "Agora, pois, jura-me pelo Senhor, desde que eu tenha bondade para 

convosco, vós também usareis de bondade para com a casa de meu pai, e me dar uma 

promessa de verdade, e poupar o meu pai e minha mãe e meus irmãos e minhas irmãs, 

com todos os que pertencem a eles, e entregar as nossas vidas da morte ". Assim, os 

homens disseram-lhe: "A nossa vida responderá pela vossa, se você não contar este nosso 

negócio;. E virá sobre quando o Senhor nos dá a terra que nós vamos lidar com bondade 

e fidelidade com você" Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a 

sua casa estava sobre o muro da cidade, de modo que ela estava vivendo na parede. Ela 

disse-lhes: "Vá para a região montanhosa, de modo que os perseguidores não vai 

acontecer em cima de você, e esconde-te lá por três dias, até que os perseguidores voltar. 

Então depois você pode ir em seu caminho." Os homens, disse a ela: "Seremos livres 

deste juramento a você que nos fizeste jurar, a menos que, quando nós entrarmos na terra, 

você amarrar este cordão de fio de escarlata à janela pela qual nos fizeste descer, e 

reúnem-se para si mesmo na casa do seu pai e sua mãe e seus irmãos e toda a casa de seu 

pai. Ele virá sobre isso quem vai para fora das portas de sua casa para a rua, o seu sangue 

será sobre a sua cabeça, e nós deve ser livre, mas qualquer um que está com você em casa, 

o seu sangue cairá sobre a nossa cabeça, se uma mão é colocada sobre ele Mas se você 

disser este nosso negócio, então estaremos livres do juramento que você fez. nós juro. " 

Davi jurou juramentos com Jonathan ( 1 Sam. 20: 12-17 ; 2 Sm. 21: 7 ), Saul ( 1 Sam 24: 

21-22. ), Simei ( 2 Sam 19:23. ), e Deus ( 2 Sam . 03:35 ). O povo de Israel sob Josué fez 

um juramento ( Josh 06:26. ), assim como o povo de Judá durante o reinado do rei Asa 

( 2 Crônicas 15:14. ), e o retorno dos exilados ( Esdras 10: 5 ; 10 Neh:. 28-30 ). O 

apóstolo Paulo fez um voto a Deus ( Atos 18:18 ), e fez um juramento de veracidade, 

escrevendo aos Coríntios: "O Deus e Pai do Senhor Jesus, Ele que é bendito eternamente, 

sabe que não estou mentindo" ( . 2 Cor 11:31 ; cf. 1:23 ; Rom. 9: 1 ). Até mesmo um anjo 

fez um juramento ( Apocalipse 10: 5-6 ). 



Houve ocasiões no Antigo Testamento, quando Deus necessárias pessoas para fazer um 

juramento. Aqueles que perderam um animal confiada a sua guarda foram obrigados a 

fazer um juramento de que não tinha roubado: 

Se um homem dá o seu vizinho um burro, um boi, uma ovelha, ou qualquer outro animal 

para manter por ele, e ele morre ou é ferido ou é expulso, enquanto ninguém está olhando, 

um juramento diante do Senhor deve ser feita pelos dois um deles que ele não colocou as 

mãos sobre a propriedade de seu vizinho; e seu proprietário deve aceitá-la, e ele não fará 

restituição. ( Ex. 22: 10-11 ) 

Números 5: 19-22 registra o juramento exigido de uma mulher suspeita de infidelidade 

conjugal: 

O sacerdote deve tê-la fazer um juramento e dirá à mulher: "Se nenhum homem se deitou 

com você e se você não se desviaram para a impureza, a estar sob a autoridade de seu 

marido, ser imune a esta água de amargura, que traz uma maldição, se você, no entanto, 

nos desviamos, estar sob a autoridade de seu marido, e se você tiver contaminado a si 

mesmo e um outro homem que não o seu marido tenha tido relações sexuais com você 

"(em seguida, o sacerdote, terá a mulher jurar com a juramento da maldição, eo sacerdote 

a dizer para a mulher), "o Senhor vos faça uma maldição e um juramento entre o teu povo, 

fazendo o seu lixo coxa do Senhor de distância e seu inchamento abdômen, e esta água 

que traz consigo a maldição entrará em seu estômago, e fazer o seu inchamento abdômen 

e coxa seu lixo embora. " E a mulher dirá: "Amém. Amém." 

Números 6: 2ff . registra o voto de nazireu, que estabeleceu as pessoas separadas de Deus. 

Deus espera que os votos para ser guardado. Porque juramentos invocar o santo nome de 

Deus ( Deut. 06:13 ), eles não estão a ser tomada de ânimo leve. Números 30: 2 afirma 

que "se um homem fizer um voto ao Senhor, ou faz um juramento para vincular-se com 

a obrigação , ele não violará a sua palavra, ele deve fazer conforme a tudo o que sai de 

sua boca "(cf. Sl 15: 1-4. ). As mulheres também eram esperados para manter seus votos 

(cf. Num. 30: 3 e ss ). Para deixar de fazê-lo era tomar o nome de Deus em vão ( Ex. 20: 

7 ; Lev 19:12. ). 

A seriedade de fazer juramentos é sublinhada pelas consequências da adopção 

precipitadas, néscios. O Antigo Testamento registra vários exemplos de pessoas que 

tolamente votos rash. Enganados pelo heveus ( Josh. 9: 3-14 ), Josué e os líderes israelitas 

fizeram um juramento para deixá-los viver ( 09:15 ) -apenas para descobrir ( 9:16 ) que 

eles eram um dos povos de Canaã que Israel deveria destruir ( Deut. 20:17 ). Se não fosse 

por voto precipitado do Rei Saul ( 1 Sam. 14:24 ), os homens de Israel teria infligido uma 

derrota maior sobre os filisteus ( v. 30 ).Custo voto tolo de Herodes João Batista sua vida 

( Mateus 14: 7-9. ). Mas o exemplo mais famoso de um voto precipitado nas Escrituras é, 

sem dúvida, a de Jefté: 

Jefté fez um voto ao Senhor e disse: "Se você vai de fato dar os filhos de Amom na minha 

mão, então será que tudo o que vem de fora das portas da minha casa para me encontrar 

quando eu voltar em paz entre os filhos dos Ammon, será o Senhor, e eu o oferecerei em 

holocausto. "Assim Jefté passou para os filhos de Amom, a combater contra eles; e o 

Senhor lhes deu na sua mão. Ele feriu com uma grande matança de Aroer até a entrada 

da Minite, vinte cidades, e até Abel-keramim. Então os filhos de Amom se subjugada 

perante os filhos de Israel. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, eis que a sua filha 

estava saindo para encontro com adufes e com danças. Agora ela foi seu primeiro e único 

filho; além dela não tinha nenhum filho ou filha. Ela surgiu quando ele a viu, rasgou as 

suas vestes e disse: "Ai de mim, minha filha Você trouxe-me muito baixa, e você está 



entre aqueles que me angústia;! Pois eu dei minha palavra para o Senhor, e eu não pode 

levá-lo de volta. " Então ela lhe disse: "Meu pai, você tem dado a sua palavra ao Senhor;. 

Fazer para me como o senhor disse, uma vez que o Senhor vingou-lo de seus inimigos, 

os filhos de Amon" ( Jz. 11: 30-36 ) 

Voto tolo de Jefté custou a vida de seu único filho. 

Outra evidência de que sabiamente juramentos não é errado sob as circunstâncias 

adequadas vem do fato de que o próprio Deus juramentos. Ele não o fez porque não há 

qualquer dúvida sobre sua veracidade, mas em graciosa condescendência, para dar um 

exemplo de integridade para os homens a seguir. Hebreus 6: 13-17 registros que 

quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não podia jurar por ninguém maior, 

jurou por si mesmo, dizendo: "Eu certamente irá te abençoe e eu certamente irá 

multiplicar-vos." E assim, tendo esperou pacientemente, alcançou a promessa. Para os 

homens juram por alguém maior do que eles, e com eles um juramento dado como 

confirmação é um final de cada disputa. Da mesma maneira que Deus, querendo ainda 

mais para mostrar aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs 

com juramento. 

A frase Antigo Testamento muitas vezes repetida "Como eu vivo" oferece mais uma prova 

do juramento de Deus por Ele mesmo ( Nm 14:21. , 28 ; . Dt 32:40 ; Isa 49:18. ; . Jer 

22:24 ; 46:18 ; Ez 05:11. ; 14:16 , 18 , 20 ; 16:48 ; 17:16 , 19 ; 18: 3 ; 20: 

3 , 31 , 33 ; 33:11 , 27 ; 34: 8 ; 35: 6 , 11 ; Sf 2: 9. ; Rom 14:11. ). Para Abraão Deus 

declarou: 

Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque você fez isso e não me negaste o teu filho, o 

teu único filho, na verdade eu vou abençoá-lo, e eu vou multiplicar grandemente a tua 

descendência como as estrelas do céu e como a areia que está à beira do mar; ea tua 

descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Em sua semente todas as nações da terra 

serão abençoados, porque você obedeceu à minha voz. ( Gênesis 22: 16-18 ) 

Lucas 1:73 também se refere a "o juramento que [Deus] jurou a Abraão, nosso pai." Atos 

2:30 observa o juramento Deus jurou a Davi (cf. 2 Sam 7: 11-15. ; . 1 Crônicas 17:11 -14 ; Sl 

89: 3-4. ; 132: 11-12 ). Exodus 6: 8 registros juramento de Deus de que Ele daria a terra de 

Israel a Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes (cf. Ex 13:. 5 , 11 ). Deuteronômio 28: 

9 registros juramento de Deus para os israelitas separá-los como um povo santo para si 

mesmo. Colocado sob juramento pelo sumo sacerdote, Jesus respondeu, com efeito, mediante 

juramento Ele mesmo ( Mt 26: 63-64. ). À luz da evidência bíblica, o comando de Tiago não 

jure não deve ser visto como uma proibição geral de tudo que toma o juramento. Juramentos 

eram permitidas em ocasiões graves, mas apenas em nome de Deus. 

Tiago, portanto, não proíbe jurando em nome do Senhor, mas pelo céu, nem pela terra, 

nem com qualquer outro juramento. A fonte da proibição de Tiago é o ensinamento de 

nosso Senhor sobre juramentos em Mateus 5: 33-37 : 

Mais uma vez, você já ouviu falar que os antigos disseram: "Você não deve fazer falsas 

promessas, mas deve cumprir seus votos para o Senhor." Mas eu digo que, não fazem 

juramento em tudo, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o 

escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Rei. Nem deve 

você fazer um juramento pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou 

preto. Mas deixe a sua declaração de ser: "Sim, sim" ou "não, não"; nada além delas é do 

mal. 

A frase "você já ouviu falar que os antigos disseram" não se refere ao ensino do Antigo 

Testamento, mas a tradição rabínica. A declaração "Você não deve fazer falsa votos, mas 



devem cumprir os seus votos para o Senhor" aparece na superfície de estar em harmonia 

com o ensino do Antigo Testamento sobre a sacralidade de tomar juramentos. Mas havia 

um escondido "out" nele: o ensino rabínico considerou que só promete o Senhor eram 

obrigatórias. Em seu pensamento, Deus era apenas uma parte de um juramento, se o seu 

nome foi invocado. Todos os outros juramentos, eles ensinaram, poderia ser (e se 

destinavam a ser) violou sem cometer perjúrio-tanto quanto as pessoas em nossa cultura 

invalidar seus votos, dizendo: "Eu tinha meus dedos cruzados." A tentativa de enganar os 

outros, muitos judeus que jurar pelo céu, em Jerusalém, o templo, o altar do templo, o véu 

do templo, suas próprias cabeças, etc., qualquer coisa, mas o nome do Senhor. Tal 

juramento evasiva foi destinado a esconder seus corações mentirosos. Em Mateus 23: 16-

22 , Jesus condenou os líderes religiosos judeus para esta prática hipócrita: 

Ai de vós, guias cegos, que dizeis: "Quem jurar pelo santuário, isso não é nada, mas quem 

jura pelo ouro do santuário é obrigado." Você tolos e cegos! O que é mais importante: o 

ouro ou o santuário que santificou o ouro? E, "Quem jurar pelo altar, isso não é nada, mas 

o que jurar pela oferta nele, ele é obrigado." Você cegar os homens, o que é mais 

importante, a oferta, ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura 

pelo altar e por tudo sobre ela. E quem jura pelo templo, jura pelo templo e por aquele 

que habita dentro dela. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que 

está assentado sobre ele. 

Jurando por qualquer coisa no domínio de Deus, Jesus declarou: Ele traz para a 

transação. Apesar do que os enganadores hipócritas pode ter pensado ou destinado, Deus 

considerada seus juramentos como obrigatória e os julgou por não mantê-los. 

A Instrução 

mas o seu sim é ser sim, eo vosso não, não, ( 05:12 c) 

Reiterando as palavras de Jesus (cf. Mat. 05:37 ), Tiago pede direto, discurso simples, 

honesto. Os cristãos devem ser aqueles cujo sim significa sim e 

cuja não significa nenhuma. As pessoas de integridade não tem necessidade de fazer 

juramentos elaboradas para convencer os outros de sua veracidade. Nem falsamente 

juram para enganar as pessoas. É por isso que Jesus declarou que "qualquer coisa além 

destes é do mal" ( Mat. 05:37 ). Deve ser lembrado, como mencionado acima, que nem 

Jesus nem Tiago proibida juramentos juramento em circunstâncias especiais. Mas, sob 

circunstâncias normais, elas são supérfluas para o crente, que é marcada pela honestidade. 

Jesus levantou toda a conversa em sua igreja para o nível de sacralidade. Os crentes 

devem ser conhecidos como pessoas que mantêm sua palavra, tendo tal integridade que 

seus simples sim e não será suficiente para as pessoas. Nas palavras de Paulo: "Por isso, 

deixando de lado a mentira, e falai a verdade cada um de vós com o seu próximo" ( Ef. 

4:25 ). Falar a verdade em qualquer situação fará com que os crentes a brilhar na 

escuridão de um mundo de mentiras. 

A Motivação 

para que você não pode cair sob julgamento. ( 05:12 d) 

Como motivação contra os falsos juramentos juramento, Tiago aponta as conseqüências 

de violá-las. Aqueles que fazê-lo, ele adverte, vai cair sob julgamento. A Lei de Moisés 

advertiu: "Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por 

inocente o que tomar o seu nome em vão" ( Ex . 20: 7 ). Uma maneira de tomar o nome 



de Deus em vão é a jurar falsamente. Como observado no ponto anterior, Jesus pronuncia-

se "ai" (a maldição, o julgamento) sobre os fariseus por causa de seus juramentos falsos 

( Mat. 23:16 ). 

O julgamento Tiago tem em mente aqui não é a correção dos fiéis de 

Deus. Krisis ( julgamento ) nunca é usada no Novo Testamento para se referir aos 

crentes 'castigo (uma palavra diferente, paideuō , é usado; cf. 1 Cor. 11:32 ; Heb. 12: 6-

7 ). Tiago usado krisis em 02:13 para descrever a sentença implacável de Deus para o 

inferno daqueles cuja falta de misericórdia revela seus corações não regenerados. Os 

evangelhos sendo mais de vinte e cinco vezes com a idéia de frase de passagem (por 

exemplo, João 5:22 , 24 , 27 , 29, 30 ). Em Atos 8:33 descreveu o julgamento de Cristo 

nas mãos de Pilatos. Paulo usou duas vezes para falar do juízo de Deus dos pecadores ( 2 

Tessalonicenses 1: 5. ; 1 Tm 5:24. ), assim como o autor de Hebreus ( Hb 

9:27. ; 10:27 ). Pedro usado para se referir a condenação dos pecadores no dia do juízo 

( 2 Pedro 2: 9. ; cf. 2: 4 , 11 ; 3: 7 ), assim como Jude ( Judas 6 , 15 ) E o apóstolo João 

( 1 João 4:17 ). 

Tiago certamente não ensina que os crentes nunca vai errar com a língua (cf. 3: 2 ). Os 

cristãos podem cair em falsidade na ocasião, embora a mentira não será o padrão contínuo 

de suas vidas. 

Mas esse não é o ponto aqui de Tiago. A séria advertência que ele dá no versículo 12 é 

que aqueles que continuam a blasfemar o santo nome de Deus através mentindo 

juramentos enfrentar a condenação eterna; Assim, este é mais um teste de fé 

viva. Aqueles cujas vidas são caracterizadas por um padrão de mentir dar provas de ter 

um coração não regenerado. E a Bíblia ensina que os mentirosos, filhos espirituais do pai 

da mentira ( João 8:44 ), será condenado ao inferno ( Ap 21: 8 , 27 ; 22:15 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. O Poder da Oração do Justo ( Tiago 5: 

13-18 ) 

Está alguém entre vós? Em seguida, ele deve orar. Está alguém 

alegre? Ele é cantar louvores. Está alguém entre vós doente? Em 

seguida, ele deve chamar os presbíteros da igreja, e que estes 

orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor; ea 

oração da fé salvará o doente, eo Senhor o levantará; e, se houver 

cometido pecados, serão perdoados. Portanto, confessem os seus 

pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que você 

pode ser curado. A súplica de um justo pode realizar muito. Elias 

era um homem com uma natureza como a nossa, e orou com fervor 

para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três 

anos e seis meses. Em seguida, orou outra vez, eo céu derramou 
chuva, ea terra produziu o seu fruto. ( 5: 13-18 ) 

Esta passagem tem sido um campo de batalha para os intérpretes ao longo dos séculos 

como vários grupos de tê-lo usado como um texto de prova por suas crenças 

particulares. Os católicos romanos encontrar nele apoio bíblico para o sacramento da 

extrema unção. Curandeiros de todos os matizes tê-lo usado para ensinar que todos os 

cristãos doentes são garantidos a cura através da oração. Ainda outros vêem nele um 

precedente para ungir enfermos com óleo. 

A passagem suscita uma série de difíceis questões interpretativas. Que tipo de sofrimento 

que Tiago tem em vista no versículo 13 ? Que tipo de doença está em exibição 

no versículo 14 ? Por que são as orações dos anciãos diferentes dos de outros crentes ( vv. 

14-15 )? O que é a unção com óleo descrito no versículo 14 ? Será que a oração da fé ( v. 

15 ) sempre restaurar o doente? Como é que a doença se relacionam com o pecado ( v. 

15 )? Que tipo de cura está em exibição no versículo 16 ? Por que Tiago inserir uma 

ilustração sobre a chuva ( vv. 17-18 ) no meio de uma discussão de cura? 

A chave para responder a estas questões e corretamente interpretar a passagem está em 

compreender em seu contexto. A Bíblia não é uma coleção aleatória de versos que podem 

ser interpretados de forma isolada. Para compreender corretamente qualquer passagem é 

preciso interpretá-la à luz dos parágrafos imediatamente anterior e posterior-lo, o capítulo 

ou secção que se encontra, e o livro contém. Contexto fornece o fluxo de pensamento no 

qual existe qualquer passagem da Escritura. Para ignorar o contexto é a sacrificar uma 

interpretação adequada;foi bem dito que um texto sem contexto é um pretexto. Portanto, 

antes de tentar interpretar esta passagem desafiadora, uma avaliação do contexto em que 

foi escrito é essencial e útil. 

Tiago escreveu sua epístola aos crentes judeus que tinham sido forçados a fugir da 

Palestina pela perseguição registrada em Atos 8: 1-4 . Em 1: 1 ele se referiu a eles como 

"as doze tribos que se encontram dispersas no exterior." Sendo ambos judeus e cristãos, 

eles enfrentaram a hostilidade da cultura pagã em que viviam. Sabendo disso, Tiago abriu 

sua epístola com uma exortação para suportar pacientemente ensaios ( 1: 

2ff .). No capítulo 5 , voltou a esse tema. Os seis primeiros versos descreveu a 

perseguição a seus leitores pobres estavam sofrendo nas mãos dos maus-rico a ponto de 

morte ( 6 v. ). Os versículos 7-11 apelo à paciência de provas e perseguições (cf. cap 



19. deste volume). Tiago exortou aqueles prestes a entrar em colapso sob o peso de suas 

aflições para sustentar seus corações e resolutamente, com determinação persistem. 

Tendo em vista o contexto geral da epístola, particularmente o capítulo 5 , não é de 

estranhar que Tiago menciona o sofrimento em 05:13 . Ele exorta os que sofrem a 

perseguição discutido em 5: 1-11 para orar, pois a oração bate a fonte de resistência 

espiritual. Seria surpreendente se, numa carta a dificuldades, crentes perseguidos, Tiago 

tinha esquecido de mencionar a oração. Um forte compromisso com a oração é um pré-

requisito para o sofrimento e aflição duradouro. 

O tema de versos 13-18 , então, é a oração, que é mencionado em cada um desses 

versos. A exortação de Tiago à oração abraça a vida de oração de toda a Igreja. Crentes 

são chamados a Oração no versículo 13 , os mais velhos em versos 14-15 , e a 

congregação em versículo 16 . Esta seção também reflete o cuidado pastoral compassivo 

de Tiago para seu rebanho sofrimento; seu foco principal é sobre as vítimas da batalha 

espiritual, os perseguidos, fracos, crentes derrotados. 

Como o contexto eo conteúdo desta secção deixam claro, o assunto não é doença física 

ou cura. Em vez disso, a sua preocupação é com a cura fraqueza espiritual, o cansaço 

espiritual, esgotamento espiritual, e depressão espiritual através da oração, bem como 

lidar com o sofrimento eo pecado que o acompanha. Para inserir uma discussão aqui na 

cura física seria incongruente. Nada no contexto anterior ou seguinte iria preparar os 

leitores de Tiago para isso. Mas uma seção sobre como ajudar as vítimas de perseguição 

através da oração se encaixa perfeitamente no fluxo do pensamento de 

Tiago. Especificamente, Tiago discute a relação de oração para consolar, restauração, 

comunhão e poder. 

Oração e Conforto 

Está alguém entre vós? Em seguida, ele deve orar. Está alguém 
alegre? Ele é cantar louvores. ( 05:13 ) 

Os objetos de cuidado pastoral de Tiago são identificados pela primeira vez como os 

deprimidos, que sofrem crentes. O sofrimento é de kakopatheō , a forma verbal do 

substantivo traduzido "sofrimento" no versículo 10 . Como observado na discussão de 

que o verso em capítulo 19 deste volume, a palavra refere-se a suportar o tratamento do 

mal por doença física para as pessoas não (cf. sua única outra Novo Testamento usa em 2 

Tim. 2: 9 ; 4: 5 ). Tiago aborda não aqueles que sofrem de doenças físicas, mas aqueles 

que estão sendo perseguidos, abusado, e tratadas com maldade. 

Como um antídoto para o sofrimento deles, Tiago exorta-os a Oração. Como 

mencionado acima, a oração é essencial para aflição duradouro. Deus é a fonte última de 

conforto, levando o apóstolo Paulo para descrevê-lo como o "Pai das misericórdias e Deus 

de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação" ( 2 Cor. 1: 3-4 ). Da 

mesma forma, Pedro escreveu, "lançar toda sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de 

vós" ( 1 Ped. 5: 7 ). A partir do estômago de um grande peixe o profeta desobediente 

Jonas orou: "Enquanto eu estava desmaiando de distância, eu me lembrei do Senhor, e 

minha oração chegou a Ti, no teu santo templo" ( Jonas 2: 7 ). O presente do indicativo 

do verbo traduzido deve Oração sugere um articulado contínua com Deus na oração; que 

poderia ser traduzido como "deixá-lo continuar a Oração." Quando a vida é difícil, 

quando os crentes são fracos na fé, cansado com a perseguição, e esmagado pela aflição, 

eles devem defender continuamente com Deus para confortá-los. Essa é uma verdade 



espiritual básica, mas muitas vezes esquecido. Nas palavras do hino amado "Que amigo 

nós temos em Jesus" 

O que a paz, muitas vezes, perde, 

O que dor desnecessária tivermos, 

Tudo porque eu não levo 

Ev'rything a Deus em oração. 

Já temos provações e tentações? 

Há problemas em qualquer lugar? 

Nós nunca deve ser desencorajado, 

Leve-a ao Senhor em oração. 

  

Será que somos fracos e oprimidos, 

Distraída com uma carga de cuidados? 

Precioso Salvador, ainda nosso refúgio 

Leve-a ao Senhor em oração. 

Aqueles que conseguem manter uma alegre atitude em seu sofrimento são para cantar 

louvores. Alegre é de euthumeō e descreve aqueles bem no espírito, ou ter uma atitude 

não-alegre aqueles que estão fisicamente bem. O sofrimento e os felizes, os feridos, os 

espíritos quebrados e do todo, espíritos que exultam são tanto para orar. O primeiro é a 

suplicar a Deus para o conforto, o outro é para cantar louvores a Deus para o conforto 

dado. psallo ( cantar louvores ) é o verbo do qual deriva o substantivo traduzido 

"Salmos" (cf. Atos 13:33 ; 1 Cor. 14:26 ; . Ef 5:19 ). Louvor e oração estão intimamente 

relacionados; louvor é na verdade uma forma de oração ( Fp 4: 6. ; Col. 4: 2 ). Ambos são 

essenciais para a força espiritual da igreja perseguida. 

Oração e Restauração 

Está alguém entre vós doente? Em seguida, ele deve chamar os 

presbíteros da igreja, e que estes orem sobre ele, ungindo-o com 

óleo em nome do Senhor; ea oração da fé salvará o doente, eo 

Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, serão 

perdoados. ( 5: 14-15 ) 

Aqui é a parte mais incompreendido e disputado desta passagem. À primeira vista, parece 

estar ensinando que os crentes doentes podem esperar a cura física por meio das orações 

dos anciãos. Mas tal interpretação não está em harmonia com o contexto. E como se 

referiu no ponto anterior, o sofrimento Tiago tem em vista é o tratamento do mal, não a 

doença física. 

É verdade que, para além do presente verso, astheneō é traduzido doentes dezoito vezes 

no Novo Testamento (por exemplo, Matt. 10: 8 ; 25:36 , 39 ; Marcos 06:56 ; Lucas 

04:40 ; João 04:46 ; Atos 9:37 ). Mas ele também é usado quatorze vezes para se referir 

a fraqueza emocional ou espiritual ( Atos 20:35 ; Romanos 4:19. ; 8: 3 ; 14: 1-2 ; 1 Cor 

8: 11-12. ; 2 Cor. 11: 21 , 29 ; 12:10 ; 13: 3-4 , 9 ). Significativamente, em todos, mas três 



( Fp 2: 26-27. ; . 2 Tim 4:20 ) de astheneō aparências 's nas epístolas não se refere à 

doença física. Uso de Paulo astheneō em2 Coríntios 12:10 é especialmente notável, uma 

vez que não descreve a fraqueza produzida pelos sofrimentos da vida, num contexto 

semelhante como a sua utilização no presente versículo. 

Traduzindo astheneō "fraco" aqui de acordo com seu uso predominante nas epístolas nos 

permite visualizar este versículo em uma luz diferente. Tiago se move para além dos 

crentes que sofrem no ponto anterior para abordar especificamente aqueles que se 

tornaram fraco por esse sofrimento. Os fracos são aqueles que foram derrotados na 

batalha espiritual, que perderam a capacidade de suportar o seu sofrimento. Eles são os 

guerreiros espirituais caídos, o exausto, cansado, deprimido, derrotaram os cristãos. Eles 

tentaram tirar do poder de Deus através da oração, mas perderam a motivação, mesmo a 

cair em atitudes pecaminosas. Tendo inferior bater, eles não são capazes de orar de forma 

eficaz por conta própria. Nessa condição, o fraco espiritualmente precisar da ajuda do 

espiritualmente forte (cf. 1 Ts. 5:14 ). 

Essa ajuda, Tiago diz, é para ser encontrado em os anciãos da igreja. Eles são o forte 

espiritualmente, a maturidade espiritual, o vitorioso espiritualmente. Fracos, crentes 

derrotados devem ir até eles e contar com sua força. Eles são para chamar (a 

partir proskaleō ", para chamar ao lado") os anciãos para vir e levantá-los. É o mesmo 

pensamento que o apóstolo Paulo expressa em Gálatas 6: 1 : ". Irmãos, se alguém for 

surpreendido nalguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de 

mansidão" Os feridos, exausto, ovelhas quebrado devem ir para os seus pastores, que vai 

interceder por eles e pedir a Deus para uma renovada força espiritual em seu nome. 

Este é um negligenciado-ministério importante, e em grande parte de pastores da igreja e 

anciãos. Os apóstolos reconheceu a sua prioridade quando disseram: "Vamos nos dedicar 

à oração e ao ministério da palavra" ( Atos 6: 4 ). Mas, na igreja de hoje, fracos, lutando 

crentes são frequentemente entregues aos chamados conselheiros-que profissionais 

especializados, muitas vezes têm pouco poder na oração. Aqueles que foram derrotados 

na batalha espiritual não precisa de ouvir opiniões de sabedoria humana; eles precisam 

ser fortalecidos pelo poder de Deus através de orações de seus líderes. 

A unção com óleo em nome do Senhor feito pelos anciãos não é uma referência a uma 

cerimônia simbólica. Aleiphō (a forma da raiz do verbo traduzido unção ) não é usada no 

Novo Testamento para se referir a uma unção cerimonial. Estudioso grego observou AT 

comentários Robertson, "é de modo algum certo que aleiphō aqui ... significa "unção" de 

uma forma cerimonial, em vez de "esfregar", como comumente acontece em tratados 

médicos "( Palavra Pictures no Novo Testamento [reimpressão , de 1933; Grand Rapids: 

Baker, nd], 6:65). Richard C. Trench concorda: "[ aleiphō ] é o mundano e profano, 

[ Chrio ] o sagrado e religioso, palavra "( sinônimos do Novo Testamento [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1983], 136-37). Aleiphō no Novo Testamento descreve unção a cabeça com 

óleo ( Matt 06:17. ; cf. Lucas 7:46 ), unção das mulheres do corpo de Jesus ( Marcos 16: 

1 ), a unção de Maria de pés do Senhor ( João 11: 2 ; 12: 3 ) e unção dos enfermos com 

óleo ( Marcos 6:13 ). Talvez a melhor maneira de traduzir a frase seria "esfregando-o com 

óleo em nome do Senhor"; literalmente lê ", depois de ter-lhe oleada." 

Pode muito bem ter sido que os anciãos literalmente esfregou óleo sobre crentes que 

haviam sofrido lesões físicas aos seus corpos a partir da perseguição (cf. Lc 10:34 ). A 

ciência médica foi certamente em um estado primitivo e havia poucos médicos de 

confiança. Teria sido um ato de bondade gracioso da parte dos anciãos para esfregar óleo 



sobre as feridas dos que tinha sido espancado, ou para os músculos doloridos das pessoas 

obrigadas a trabalhar longas horas sob tratamento duro. 

Metaforicamente, dos idosos unção de fraco, derrotado crentes com óleo transmite a 

responsabilidade para os idosos de incentivar, promover, fortalecer e atualizar (cf. Lucas 

7:46 ) essas pessoas. Falando de Israel, Isaías escreveu: "Desde a planta do pé até a cabeça 

não há nada de som nele, apenas hematomas, equimoses e feridas cruas, não pressionado 

para fora ou enfaixadas, nem amolecidas com óleo" ( Is 1: 6. ). Faltando líderes piedosos, 

o povo da nação não tiveram suas feridas espirituais tratada. Davi expressou gracioso 

compassivo restauração espiritual de Deus, dele com estas palavras familiares: "Você tem 

ungido minha cabeça com óleo" ( Sl. 23: 5 ). 

Ministério de intercessão e restauração dos idosos deve ser feito em nome do 

Senhor. Qualquer incentivo verdadeiramente bíblica deve ser coerente com quem é Deus 

(que é o Seu nome representa). Para fazer algo em nome de Cristo é fazer o que Ele teria 

feito na situação; a orar em nome de Cristo é perguntar o que Ele quer; para ministrar em 

nome de Cristo é para servir os outros em Seu nome (cf. João 14: 13-14 ). 

O resultado abençoado de conforto e ministério de intercessão dos idosos é que a 

sua oração da fé salvará o doente. Mais uma vez, doente é enganosa e não a melhor 

tradução de Kamno , que em seu único outro uso no Novo Testamento ( Heb . 12: 3 ) 

claramente não se refere a uma doença física. Como já foi observado, Tiago fala aqui de 

uma restauração espiritual de fracos, os crentes derrotados. Nem Sozo ( restaurar ) 

remete necessariamente para a cura física; é mais comumente traduzida como "salvar" no 

Novo Testamento. A idéia aqui é que as orações dos anciãos vai entregar fracos, crentes 

derrotados de sua fraqueza espiritual e restaurar -lhes a plenitude espiritual. Essas 

orações, é claro, são apenas um canal para o poder de Deus; é o Senhor quem vai 

levantar o fraco. Egeirō ( levante ) também pode significar "despertar" ou 

"despertar". Através das orações justas dos homens de Deus, Deus vai restaurar o 

entusiasmo de Suas ovelhas agredidas. 

Nota do Tiago que se um dos crentes espiritualmente fracos houver cometido pecados, 

serão perdoados fornece mais evidências de que esta passagem não se refere a cura 

física. A Bíblia em nenhum lugar ensina que toda a doença é o resultado direto dos 

pecados de um indivíduo. Derrota espiritual, no entanto, muitas vezes é tanto causa como 

conseqüência do pecado. Quando é esse o caso, o antídoto é confessar os pecados a Deus 

e obter o Seu perdão. "Eu reconheci o meu pecado para você", escreveu Davi ", e minha 

iniqüidade não escondi, eu disse: 'Eu vou confessar as minhas transgressões ao Senhor", 

e tu perdoaste a culpa do meu pecado "( Sl 32: 5. ). Filho de Davi, Salomão ecoou que a 

verdade consoladora: "O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que 

as confessa e deixa, encontrar compaixão" ( Pv 28:13. ). Nas palavras familiares de 1 João 

1: 9 : "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados 

e nos purificar de toda injustiça." Se o pecado tenha contribuído, ou resultou da fraqueza 

espiritual e derrota de um crente caído, que o pecadoserá perdoado quando ele clama a 

Deus por perdão. Os anciãos podem incentivá-lo a confessar, ajudá-lo a discernir os seus 

pecados, e se juntar suas orações para o seu perdão ao seu. Isso é um elemento essencial 

do seu ministério de restauração. 

Oração e comunhão 

Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orai uns 

pelos outros, para que você pode ser curado. ( 5:16 a) 



Por isso marca uma transição no fluxo de pensamento. Voltando sua atenção dos pecados 

daqueles crentes que foram derrotados na batalha espiritual, Tiago dirigiu à congregação 

como um todo, exortando os fiéis a continuamente confessar seus pecados uns aos 

outros e não esperar até que esses pecados arrastaram para as profundezas do total 

espiritual derrota. O escritor inspirado estava bem ciente de que o pecado é mais perigoso 

para um crente isolado. Pecado pretende permanecer privado e secreto, mas Deus quer 

que ela exposta e tratada na comunhão amorosa de outros crentes. Portanto Tiago pediu 

honestidade mútua e confissão mútua como crentes orar uns pelos outros. 

Manter aberto, partilha e oração relações com outros cristãos irá ajudar a manter os 

crentes de assentamento para fora em suas vidas espirituais. Tais relações ajudar a dar a 

força espiritual que fornece vitória sobre o pecado. E eles também fornecem pressão 

piedoso para confessar e abandonar pecados antes de tornar-se irresistível a ponto de 

derrota espiritual total. 

A Proposito para a oração mútua que Tiago pediu é que os crentes podem ser 

curados. Iaomai ( curado ) não se refere necessariamente a cura física. Em Mateus 

13:15 que simbolizava o perdão de Deus retido dos pecados de Israel (cf. João 

12:40 ; Atos 28:27 ). O escritor de Hebreus também é usado metaforicamente para falar 

de restauração espiritual ( Heb. 12: 12-13 ), enquanto que Pedro usou para descrever a 

cura do pecado Cristo comprou para os crentes na cruz ( 1 Pedro 2:24. ). Tiago usa para 

se referir ao perdão de Deus, fazendo com que o crente arrependido espiritualmente 

inteiro novamente. 

Oração e Poder 

A súplica de um justo pode realizar muito. Elias era um homem 

com uma natureza como a nossa, e orou com fervor para que não 

chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e seis 

meses. Em seguida, orou outra vez, eo céu derramou chuva, ea 
terra produziu o seu fruto. ( 05:16 b-18) 

A título de incentivar ambos os anciãos e os cristãos a este tipo de intercessão para aqueles 

na fraqueza espiritual, Tiago lembra-lhes que tal oração é eficaz. Eficaz traduz energeo , 

do qual o nosso Inglês palavra deriva de "energia". A oração de um homem justo (cf. 4: 

3 ; . Ps 66:18 ; . Pv 15: 8 ; 28: 9 ), Tiago observa, pode realizar muito (literalmente "é 

muito forte"). Orações fracas vêm de pessoas fracas; orações fortes vêm de pessoas 

fortes. As orações energéticas de um homem justo são uma força poderosa em chamar 

para baixo o poder de Deus para restaurar fracos, lutando crentes a saúde espiritual. 

Para demonstrar ainda mais o poder da oração justos e fornecer uma ilustração que capta 

a essência da sua discussão, Tiago se transforma em uma das figuras do Antigo 

Testamento mais populares. Elias, ele lembra a seus leitores, apesar de um profeta e 

homem de Deus, era um homem . com uma natureza como a nossa, A Bíblia registra 

que ele estava com fome ( 1 Reis 17:11 ), medo ( 1 Reis 19: 3 ) e depressão ( 1 Reis 19: 

3 , 9-14 ). No entanto, quando ele orou fervorosamente (lit. ", ele orou com a oração"), 

coisas incríveis aconteceram: Não choveu sobre a terra durante três anos e seis 

meses. Em seguida, orou outra vez, eo céu derramou chuva, ea terra produziu o seu 

fruto. orações de Elias ambos criados e terminou um três-e-um-metade do ano seca 

devastadora (cf. Lucas 4:25 ). Enquanto 1 Reis 17 registra a seca, só Tiago dá a sua 

duração e associa-o a oração de Elias. 



A história de Elias e a seca seria, certamente, uma ilustração estranho se Tiago tinha a 

doença física e cura em vista ao longo desta passagem. Certamente existem inúmeras 

ilustrações bíblicas claras de cura que ele poderia ter tirado. Mas o quadro de chuva 

caindo na terra seca ilustra perfeitamente torrente de bênçãos espirituais sobre as almas 

secas e ressecadas dos crentes que lutam de Deus. E Ele faz tanto em resposta às orações 

de justiça do povo de Deus. 

O significado e aplicação do presente apelo fundamental para a oração de intercessão por 

parte dos mais velhos em favor dos crentes que lutam tem-se manifestado repetidamente 

ao longo dos anos em meu ministério com grande bênção. Meus colegas mais velhos 

deram-se disponível para a nossa congregação todo domingo de manhã e à noite, antes e 

depois dos serviços, bem como em todas as outras vezes necessárias para se reunir com 

os fracos e feridos para o fortalecimento da oração. 

Uma das experiências mais memoráveis deste ministério ocorreu quando um aluno veio 

me ver. Ele estava estudando para o ministério, veio de uma forte lar cristão, foi muito 

qualificados como estudante, e tinha todas as características de liderança e serviço eficaz 

para o Senhor. Mas muitas vezes tinha perdido a luta para algumas tentações recorrentes 

e tinha sofrido alguma rejeição e críticas injustas. Ele estava lutando e perder. Confessou-

me que ele tinha perdido a vontade de ler a Escritura e não tinha coração para a 

oração. Finalmente, ele me procurou para orar com e por ele, que, através de minhas 

orações a Deus pode conceder-lhe o poder e vitória que almejava, mas não tive coragem 

para prosseguir. 

Pedi-lhe que me ajoelhar comigo lado a lado, com duas cadeiras. Eu nunca vou esquecer 

o que ele fez. Quando me ajoelhei com os braços e cabeça para baixo na cadeira, ele 

deitou-se, não em sua cadeira, mas nas minhas costas, colocando todo o seu peso sobre 

mim. Este foi um gesto humilde da dependência que ele estava colocando em mim para 

ser a sua força. Oração choroso e confissão foram seguidas de muita alegria como Deus 

ouviu a minha oração, e nos dias a seguir ele testemunhou para o reforço graça. Ele 

completou seu curso nobremente e passou a servir ao Senhor. 

 

 

 

 

 

 



22. Salvando uma alma da morte ( Tiago 

5: 19-20 ) 

Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém 

o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do 

erro do seu caminho salvará da morte uma alma, e cobrirá uma 

multidão de pecados. ( 5: 19-20 ) 

Estes dois versos formam uma conclusão adequada para o livro de Tiago. Eles expressam 

o objectivo primordial de Tiago, por escrito, sua epístola: enfrentar aqueles na assembléia 

de crentes que possuíam falsa, fé morta. Como já mencionado, a epístola tem uma ênfase 

evangelística, mas um que é direcionado principalmente para professar crentes na 

igreja. Tiago escreveu, como fez João em sua primeira epístola, para chamar os crentes 

professos para examinar sua fé e ter certeza que é real. Ele estava profundamente 

preocupado que ninguém se engane sobre sua salvação. 

Essa preocupação se originou com o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 7: 21-23 Ele 

alertou, 

Nem todo o que me diz: "Senhor, Senhor ', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz 

a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar. Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, 

Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? 

E em teu nome não fizemos muitos milagres? " E então eu lhes direi: "Nunca vos conheci; 

partem de mim, vós que praticais a iniquidade." 

Ecoando as palavras de Jesus, Tiago chamado para a verdadeira, genuína fé salvadora. É 

uma realidade assustadora e trágico que ao longo da história da Igreja sempre houve joio 

no meio do trigo; rochoso, rasos, solos espinhosos que produzem nenhum fruto 

espiritual; aqueles que se aproximam de Deus com suas palavras, enquanto o seu coração 

está longe dEle ( Is 29:13. ); aqueles para quem Deus é "perto de seus lábios, mas longe 

de sua mente" ( Jer. 12: 2 ); aqueles que são ouvintes da Palavra, mas não cumpridores 

de ele ( Tiago 1:22 ). Para ajudar as pessoas a evitar ser enganado, Tiago deu uma série 

de testes pelo qual a fé pode ser avaliada. A verdadeira fé salvadora é marcado pela sua 

resposta adequada aos ensaios, as tentações, a Palavra de Deus, e os padrões de Deus para 

uma vida santa ( capítulo 1 ); sua resposta a pessoas de várias classes sociais e sua 

manifestação de atos de justiça ( capítulo 2 ); pelo discurso adequado, sabedoria, e por 

não ser um amigo do mundo ( capítulo 3 ); pela humildade e submissão à vontade de Deus 

( capítulo 4 ); por uma visão adequada do dinheiro e pela veracidade (Capítulo 5 ). Esses 

testes formar os benchmarks contra o qual a fé de uma pessoa pode ser medido. 

No cerne da epístola é um convite evangelístico para aqueles cuja fé não passou no 

teste. Em 4: 7-10 Tiago exortou aqueles com falsa fé para 

[S] ubmit pois, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus 

e Ele se aproximará de você. Purificai as mãos, pecadores; e purificai os corações, vós de 

espírito vacilante. Seja miserável e lamentar e chorar; se o vosso riso em pranto, ea vossa 

alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. 

Esses versos são uma chamada evangelística clara a verdadeira salvação (cf. capítulo 15 deste 

volume). 



Como ele fecha sua epístola, Tiago tem um último apelo a salvação de fazer. Ao contrário 

de seu apelo em 4: 7-10 , no entanto, ele não está aqui chamando os perdidos para a 

salvação. Em vez disso, ele convida os crentes para evangelizar os não salvos. O 

pressuposto em toda a epístola de Tiago é que haverá aqueles que se identificam com a 

igreja, mas tem mortos, nonsaving fé. Aqui, o escritor convida aqueles com verdadeira fé 

salvadora para perseguir essas pessoas. Isso não é nada menos do que uma chamada para 

o evangelismo dentro da igreja. 

Estes versos finais fornecem quatro pontos que permitam cristãos para identificar e ajudar 

as pessoas em seu meio que não têm verdadeira fé salvadora: a evidência, a ameaça, o 

instrumento, e a meta. 

A Evidência 

Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade ... ele 
que gira um pecador do erro do seu caminho ( 05:19 a; 5:20 b) 

Tiago usa a frase meus irmãos (ou irmãos) em um sentido geral em toda a sua epístola 

(cf. 1: 2 , 16 , 19 ; 2: 1 , 5 , 14 ; 3: 1 , 10 , 12 ; 04:11 ; 5: 7 , 9, 10 , 12 ). Seu uso é 

suficientemente ampla para incluir judeus, com quem compartilhou uma herança racial 

comum, bem como todos aqueles que se identificam com a igreja. Aqui, como em 2: 

1 (onde também está em primeiro lugar na frase), a frase meu irmãos se refere aos crentes 

genuínos e, como em 2: 1 , marca uma acentuada quebra no fluxo de pensamento. Não há 

nenhum elo de ligação com a seção anterior ( 5: 13-18 ); em vez Tiago está agora 

voltando-se para um novo e último pensamento conclusivo. Os dois versos finais 

descrever um grupo diferente dos cansados, fracos, crentes perseguidos que precisam ser 

ministrado a pelos anciãos. Para o ministério da restauração de crentes lutando Tiago 

acrescenta o ministério de reconciliar os perdidos na igreja. 

A frase se alguém dentre vós também introduz esta terceira categoria de 

pessoas. No versículo 13 esta frase descrita sofrendo cristãos que precisavam para 

orar; no versículo 14 que descreveu fraco, derrotado cristãos que precisavam de cuidados 

dos anciãos. Aqui ele descreve os crentes professos que precisam ser chamados a 

verdadeira salvação pelo resto da irmandade. Infelizmente, essas pessoas encontram-se 

em todas as igrejas; Jesus prometeu tanto em Mateus 13: 20-23 , 24-30 , 37-43 , 47-

50 . Entre você indica que eles estão na igreja acreditando, professando a salvação. E 

cada pastor sabe o desgosto causado por aqueles que professam a Cristo ainda virar as 

costas para Ele, viver em ostensiva, o pecado flagrante, ou participar de um culto. Mesmo 

Jesus teve Seu Judas e Paulo seu Demas. Tais pessoas emergem último na lista do Tiago, 

porque eles têm a maior necessidade e, como se verá a seguir, estão no mais grave de 

todos os perigos. 

A estrutura gramatical grego da frase se alguém dentre vós se desviar da verdade indica 

que é uma possibilidade provável que aconteça. Strays é de planaō , que significa "para 

passear", "se desviem", "a apostatar." Ele é usado para descrever errante física, tanto na 

Septuaginta (por exemplo, Gen. 37:15 ; Ex 14: 3. ; 23: 4 ; 22 Deut.: 1 ; 27:18 ; Jó 38:41 ) 

e no Novo Testamento (por exemplo, Mateus 18: 12-13. ; Hb 11:38. ). Mas muitas vezes 

é usado de se afastar da verdade espiritual, tanto na Septuaginta (por exemplo, Deut. 

11:28 ; 30:17 ; Pv 14:22. ; Isa 09:15. [ 09:16 no texto Inglês]; Ez . 14:11 ), e no Novo 

Testamento (por exemplo, Lucas 21: 8 ; Hb. 3:10 ; 2 Pe 2:15. ). Ele freqüentemente 

descreve a condição dos perdidos. Em Mateus 22:29 Jesus disse aos saduceus que 

tentaram prendê-lo, "Você está enganado [de planaō ], não conhecendo as Escrituras nem 



o poder de Deus. " "Porque também nós éramos outrora insensatos", escreveu Paulo 

em Tito 3: 3 ", desobedientes, extraviados [de planaō ], servindo a várias paixões e 

deleites, gastando a nossa vida em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. 

" Antes de sermos salvos, Pedro observou, fomos "constantemente se afastar [de planaō ] 

como ovelhas, mas agora se converteram ao Pastor e Bispo das vossas almas "( 1 Ped. 

2:25 ). 

A verdade refere-se à Palavra de Deus, principalmente o evangelho da salvação 

(cf. 01:18 ; 03:14 ). É uma marca certeza de aqueles cuja fé não é genuína que eles 

rejeitam a verdade da salvação e se desviam doutrinariamente de "a fé que uma vez por 

todas foi entregue aos santos" (Judas 3 ). "Quem é o mentiroso, senão aquele que nega 

que Jesus é o Cristo?" escreveu o apóstolo João. "Este é o anticristo [enganador, falso 

mestre], o que nega o Pai eo Filho" ( 1 João 2:22 ). Mais tarde, em sua primeira epístola, 

acrescentou, "todo espírito que não confessa [que] Jesus [veio na carne- v 2. ] não é de 

Deus; este é o espírito do anticristo "( 4: 3 ). Por outro lado, Jesus ensinou que a marca 

dos verdadeiros discípulos de Sua é que eles continuam na Palavra ( João 8:31 ). 

Quando o falso crente se desvia da verdade salvífica de Deus, ele entra o erro do seu 

caminho [estilo de vida, padrão de vida]. avião ( erro ) é a forma substantiva do 

verbo planaō , que é traduzida como "estáticas" no versículo 19 ; fé resulta falsos não 

apenas em uma teologia errante, mas também um estilo de vida errante. Aqueles que 

rejeitam a Palavra de Deus também rejeitam os princípios de vida piedosa ele ensina e 

evitar o único poder para a obediência. Verdade e da virtude andam juntos, assim como 

o comportamento da falsidade e do mal. A despeito de qualquer profissão externa da fé 

eles podem fazer, aqueles que vivem em desafio aberto à revelação de Deus nas Escrituras 

não pertencem a Ele. Nas palavras comoventes de Jesus: "Por que vocês me chamam 

'Senhor, Senhor' e não fazem o que eu digo?" ( Lucas 6:46 ).Se eles não se arrependem, 

essas pessoas vão um dia ouvir de Jesus as palavras chocantes "Nunca vos conheci; 

partem de mim, vós que praticais a iniqüidade" ( Mateus 7:23. ). 

Tiago define o andarilho da sã doutrina e vida piedosa como um pecador (ver 

comentários sobre o seu uso em 4: 8 ) -a palavra usada nas Escrituras do regenerado 

(cf. Prov 11:31. ; 13: 6 , 22 ; Matt. 09:13 ; Lucas 07:37 , 39 ; 15: 7 , 10 ; 18:13 ; Rom. 5: 

8 ; 1 Tim. 1: 9 , 15 ; 1 Pe 4:18. ), e não crentes. O termo pecador freqüentemente 

descreve descrentes endurecidos, aqueles que abertamente, desafiadoramente ignorar a 

lei de Deus; aqueles cuja personagem do mal é evidente para todos; aqueles cuja maldade 

é de conhecimento comum. Gênesis 13:13descreveu os homens de Sodoma como 

"extremamente perverso e pecadores contra o Senhor." O versículo de Salmos abertura 

declara: "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem 

se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores!" ( Sl 1: 

1. ). O versículo 5 do mesmo salmo acrescenta: "Os ímpios não subsistirão no juízo, nem 

os pecadores na congregação dos justos." Os pecadores são definidos no Salmo 

51:13 como aqueles que precisam ser convertidos a Deus, enquanto Provérbios 

11:31contrasta o pecador perverso com os justos. 

No Novo Testamento, o termo pecador invariavelmente descreve aqueles que estão fora 

do reino de Deus. Jesus declarou em Mateus 9:13 : "Eu não vim chamar os justos, mas os 

pecadores". Os pecadores são aqueles cujo arrependimento faz com alegria no céu ( Lucas 

15: 7 , 10 );foi quando ele gritou "Deus, sê propício a mim, pecador!" que o cobrador de 

impostos "foi justificado para sua casa" ( Lucas 18: 13-14 ). Foi "sendo nós ainda 

pecadores" que "Cristo morreu por nós" ( Rm 5: 8. ); de fato, "É uma declaração de 



confiança, aceitação plena merecimento, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os 

pecadores" ( 1 Tim. 1:15 ). 

Um pecador, então, é alguém que está sem Deus e de Cristo, e tão necessitado de 

salvação; é uma palavra de caracterização. O apóstolo João escreve: "Aquele que pratica 

o pecado é do diabo ... Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado" ( 1 João 

3: 8, 9 ). Enquanto os cristãos podem pecar, o pecado não será a sua contínua prática, 

ininterrupta; não vai caracterizar as suas vidas. Um pecador, por outro lado, é aquele que 

continuamente, habitualmente pratica o pecado. Tais pessoas João declarou ser filhos do 

diabo e não de Deus. 

Em cada igreja são aqueles que fazem naufrágio de sua fé por se afastar da verdade de 

Deus. "Saíram de nós", escreveu João em 1 João 2:19 , "mas eles não eram dos nossos; 

porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco; mas eles saíram, para 

que ele iria ser demonstrado que todos eles não são de nós. " Os verdadeiros crentes são 

para perseguir aqueles cuja doutrina e vida pecaminosa defeituoso dar provas de que se 

afastaram da fé verdadeira. Tais desertores da fé que afirmam crer será avisada 

implacavelmente, como ilustrado na epístola aos Hebreus ( 2: 3-4 ; 3: 7-15 ; 4: 1 , 6-7 ; 5: 

12-6: 9 ; 10: 26-29 ). 

O Threat 

vai salvar sua alma da morte e cobrirá uma multidão de 

pecados. ( 05:20 c) 

Percebendo o terrível destino que aguarda os pecadores impenitentes deve motivar os 

crentes a chamar para a salvação aqueles que se desviam da verdade. Nada menos do que 

eterno de cada pessoa alma está em jogo-a mais inestimável posse (cf. Marcos 8: 36-

37 ). PSUCHE (alma ) refere-se a toda a pessoa (a Septuaginta usa em Gênesis 2: 7 ), em 

particular o pessoa interior, imortal que vive no corpo mortal. 

A ameaça de frente para a alma é a morte inferno -eternal, a segunda morte, o estado 

final do pecador impenitente (cf. Mt 13:40. , 42 , 50 ; 25:41 , 46 ; Marcos 9: 43-49 ; 2 

Tessalonicenses . 1: 8-9 ; Apocalipse 20: 11-15 ; 21: 8 ). Deus declarou em Ezequiel 18: 

4 , "A alma que pecar, essa morrerá" (cf. v 20. , enquanto que Jesus advertiu os judeus 

incrédulos: "Eu vou embora, e você vai procurar-me, e morrereis no vosso pecado, onde) 

Eu vou, vós não podeis ir "( João 08:21 ; cf. 08:24 ). O fim último do pecado, como Tiago 

anotou na capítulo 1 de sua epístola, é que "gera a morte" ( 1:15 ). Nas palavras 

frequentemente citado do apóstolo Paulo, "o salário do pecado é a morte" ( Rom. 

6:23 ). Em uma das passagens mais aterrorizantes na Escritura, o apóstolo João escreveu: 

"Mas, para os assassinos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, e pessoas imorais e 

feiticeiros, aos idólatras ea todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com 

fogo e enxofre , que é a segunda morte [sendo a morte física a primeira morte] "( Ap 21: 

8 ; cf. 20: 11-15 ; Isa 66:24. ; Dan. 12: 2 ; 2 Tessalonicenses 1: 8-9. ). É uma verdade 

muitas vezes esquecido que Jesus falou mais do inferno do que Ele fez do céu. (Em 

Mateus sozinho Ele falou sobre o inferno em 5:22 , 29-30 ; 7:19 ; 8:12 ; 10:28 ; 13: 40-

42 ; 18: 8-9 ; 22:13 ; 23:33 ; 25 : 41 , 46 ). 

Aqueles com falsa fé, que escolheram o seu próprio caminho de Deus, deve prestar 

atenção à advertência de Provérbios 14:12 ou ser condenado: "Há um caminho que parece 

certo ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte." A ameaça profundamente 

grave o pecador enfrenta é a separação eterna de morte espiritual de Deus no inferno. 



Pecadores não arrependidos enfrentar a morte eterna pesado para baixo com 

uma multidão de pecados. Desde mesmo um pecado condena o pecador para o inferno, 

o uso de Tiago da palavra multidão enfatiza a desesperada condição de pecadores. Ao 

longo de suas vidas eles acumulam um peso do pecado que, finalmente, vai trazê-los para 

o inferno. No Salmo 05:10 Davi escreveu do ímpio ímpios, "Mantenha-os culpados, ó 

Deus, pelos seus próprios dispositivos de deixá-los cair Na multidão de suas 

transgressões, defraudando-os, pois são rebeldes contra você!" (cf. Isa. 59:12 ; . Jer 5: 5-

6 ). "Por causa da [sua] teimosia e coração impenitente [s eles] estão acumulando ira para 

[si], no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus" ( Rom. 2: 5 ). Nem há qualquer 

incrédulo que está livre do peso esmagador do pecado: 

Não há justo, nem um sequer; não há quem entenda, não há quem busque a Deus; todos 

se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há sequer 

um. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas manter enganando, o 

veneno de víbora está nos seus lábios; cuja boca está cheia de maldição e amargura; Os 

seus pés são ligeiros para derramar sangue, destruição e miséria estão em seus caminhos, 

e o caminho da paz eles não conheceram. Não há temor de Deus diante de seus 

olhos. ( Rom. 3: 10-18 ) 

Mas os pecadores impenitentes na igreja será mais culpados do que os piores pecadores 

que nunca professos Cristo: 

Para se continuarmos a pecar deliberAdãoente depois de receber o conhecimento da 

verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa terrível de 

julgamento e a fúria de um fogo que consumirá os adversários. Qualquer pessoa que tenha 

anulado a Lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três 

testemunhas. Quanto maior castigo que você acha que ele será julgado merecedor aquele 

que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi 

santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça?( Heb. 10: 26-29 ) 

O Instrumento 

um ... ele ... ele ( 05:19 b; 5:20 b) 

Uso de Tiago dos acima de três pronomes define os agentes que Deus usa para recuperar 

desviando pecadores; é a tarefa de todos os crentes, não apenas os pastores e anciãos. O 

apóstolo Paulo fez eco a essa verdade em 2 Coríntios 5:18 : "Ora, todas estas coisas são 

de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério 

da reconciliação." O mesmo "nós" que Deus reconciliou é o "nós" que tem o ministério 

da reconciliação; trazendo errantes os pecadores com Deus é a tarefa de cada crente. A 

constatação de que aqueles que, conscientemente rejeitam a Cristo enfrentar um 

julgamento mais severo (cf. Lucas 12: 47-48 ) deverá estimular os crentes para 

evangelizar os perdidos dentro da igreja. 

Em Lucas 19:10 o Senhor Jesus Cristo definiu sua missão messiânica, quando disse: "O 

Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido", e Sua igreja é seguir o seu 

exemplo ( Mat. 28: 19- 20 ). A salvação dos perdidos, pecadores condenados traz alegria 

para o céu (Lucas 15: 7 , 10 ). Os crentes têm o grande privilégio de participar do 

ministério da reconciliação que solicita que a alegria eterna. 

 



O Objetivo 

um vira-lo de volta ... aquele que fizer converter um pecador do 

erro do seu caminho salvará da morte uma alma, e cobrirá uma 
multidão de pecados. ( 05:19 b; 05:20 c) 

O objetivo de chegar a um falso crente na igreja é simples: . [por sua vez] de 

volta epistrepho ( transforma-lo de volta; se transforma ) é usado com freqüência no 

Novo Testamento para falar de conversão do pecador a Deus (por exemplo, Lucas 1 : 16, 

17 ; Atos 09:35 ; 14:15 ;26:18 , 20 ; 2 Cor. 3:16 ; 1 Pe 2:25. ). Mateus 18: 3 usa um verbo 

grego relacionados quando se registra as palavras de Jesus: "Em verdade vos digo que, se 

não vos converterdes e tornardes como crianças, não entrareis no reino dos 

céus." Em Atos 3:19 Pedro exortou o público a "se arrepender e voltar, para que seus 

pecados sejam cancelados de distância." Paulo elogiou os tessalonicenses porque "virou-

se para Deus dos ídolos para servir a um Deus vivo e verdadeiro" ( 1 Tessalonicenses 1: 

9. ). Tiago usa epistrepho nesta passagem para falar de transformar as pessoas de falsa 

crença e comportamento mal a verdadeira fé salvadora. 

Salvar traduz Sozo , a palavra do Novo Testamento mais comum para a salvação (por 

exemplo, Matt 01:21. ; 18:11 ; 19:25 ; Lucas 08:12 ; 09:56 ; 19:10 ; João 

3:17 ; 5:34 ; 10: 9 ; Atos 2:21 , 40 , 47 ; 11:14 ; 16:31 ; Romanos 5: 9-10. ; 10: 9 , 13 ; 1 

Cor 01:18. , 21 ; 2 Cor. 2: 15 ;Ef. 2: 5 , 8 ; 1 Tm 1:15. ; 2: 4 ; Tito 3: 5 ). Em quatro de 

suas cinco usos em Tiago se refere à salvação (cf. 01:21 ; 02:14 ; 04:12 ; em 5:15 refere-

se a restaurar fraco, lutando cristãos). Virando-se para Deus em arrependimento resulta 

em salvação; Ele, então, cobrir a multidão de pecados do pecador arrependido 

cometeu. No Salmo 32: 1 Davi exclamou: "Bem-aventurado aquele cuja transgressão é 

perdoada, e cujo pecado é coberto!" O escritor do Salmo 85 ofereceu as seguintes 

palavras de elogio ao seu Deus perdoador: "Você perdoou a iniqüidade do teu povo; Você 

cobriu todos os seus pecados" ( v. 2 ). Nas palavras do conhecido hino "Graça maior que 

o nosso pecado," 

Maravilhosa graça de nosso amado Senhor, 

Graça que excede o nosso pecado e da nossa culpa! 

Yonder no monte do Calvário derramado, 

Lá onde o sangue do Cordeiro foi derramado. 

  

Graça, graça, a graça de Deus, 

Graça que perdoará e limpar dentro; 

Graça, graça, a graça de Deus, 

Graça que é maior do que todos os nossos pecados! 

Como o escritor hino observa corretamente, apenas a morte de Cristo pode oferecer 

perdão dos pecados ( Ef 1: 7. ; 2: 8-9 ). Deus lança pecados dos crentes para as 

profundezas do mar ( Miquéias 7:19 ), removê-los tão longe de nós como o leste é do 

oeste ( 103 Ps: 12. ). 

Deus concedeu a todos os crentes o ministério de reconciliar almas errantes a Si 

mesmo. Quando as evidências indicam a fé de um crente professo não é real, os 



verdadeiros cristãos, sabendo da terrível ameaça de morte eterna que pessoa enfrenta, 

deve torná-lo seu objetivo de transformá-lo de volta de seu pecado a genuína fé salvadora 

em Deus. 

Ao fazer isso eles vão expor a verdadeira sabedoria, pois "aquele que ganha almas sábio 

é" ( Prov. 11:30 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 PEDRO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução a 1 Pedro 

Ao longo dos quase dois milênios de existência, a Igreja de Jesus Cristo tem 

sido nenhum estranho ao sofrimento. O choque de verdade com o erro, do reino 

da luz com o reino das trevas, e dos filhos de Deus com os filhos do diabo 

inevitavelmente resulta em grave conflito.Oposição, rejeição, ostracismo, 

escárnio, desprezo, perseguição, até mesmo o martírio ter sido o monte de 

crentes através dos séculos. Que o sistema mundial mal desabafa sua fúria sobre 

a igreja não deve surpreender ninguém, pois é assim que ele tratou o Senhor 

Jesus Cristo.Descrevendo a perseguição Seus seguidores iriam experimentar, 

Jesus apontou a verdade axiomática, "O discípulo não está acima do mestre, 

nem o servo acima do seu senhor. É o suficiente para o discípulo que ele tornar-

se como o seu mestre, e o escravo como o seu mestre. Se chamaram o chefe da 

casa Belzebu, quanto mais eles vão difamar os membros de sua família "(Mat. 

10: 24-25)!. 

Séculos antes de seu nascimento, Isaías previu que Cristo seria "desprezado, eo 

mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado no 

sofrimento" (Is. 53: 3). O apóstolo João observou Sua rejeição pelo mundo 

pecador: "Ele estava no mundo, eo mundo foi feito por ele, eo mundo não o 

conheceu. Ele veio para os Seus, e aqueles que foram os seus não o receberam 

"(João 1: 10-11). Jesus claramente disse aos discípulos que Ele iria sofrer e ser 

morto. Mateus 16:21 registra que "Jesus começou a mostrar aos seus discípulos 

que era necessário ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos 

principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia" 

(cf. 17 : 12; Marcos 8:31; 09:12; Lucas 09:22; 17:25; 22:15; 24:26, 46; Atos 1: 

3; 03:18; 17: 3; 26:23; Heb. 2:10, 18; 5: 8; 13:12; 1 Pedro 1:11; 2:21, 23; 4: 1; 

5: 1). 

Não é possível atacar Jesus depois de Sua ascensão, os inimigos da verdade 

assaltado Seus seguidores. Picado por seu crescimento fenomenal, as 

autoridades judaicas desesperAdãoente e inutilmente tentou acabar com a igreja 

recém-formado. Atos 4: 1-3 registra que 

como [Pedro e João] estavam falando ao povo, os sacerdotes, o capitão da 

guarda do templo e os saduceus veio até eles, ressentidos porque eles estavam 

ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E 

eles impuseram as mãos sobre eles e colocá-los na prisão até o dia seguinte, 

pois já era tarde. 

No dia seguinte, o Sinédrio ordenou-lhes que parassem de pregar em nome de Jesus (4: 5-

21). Destemido, os apóstolos continuaram a pregar o evangelho, e, como resultado, "o sumo 

sacerdote levantou-se, juntamente com todos os seus associados (isto é, a seita dos saduceus), 

encheram-se de inveja. Eles impuseram as mãos sobre os apóstolos e colocá-los em uma 

cadeia pública "(5: 17-18). Milagrosamente libertado da prisão, eles foram para o templo e 



retomou a pregação do evangelho (5: 19-25). Transportado perante o Sinédrio uma segunda 

vez, os apóstolos foram mais uma vez condenada a parar de pregar em nome de Jesus, uma 

ameaça pontuado desta vez com uma surra (5: 26-40). A, pregador poderoso negrito Estevão 

enfrentou a oposição (6: 9-11), prisão, julgamento perante o Sinédrio (6: 12-7: 56), e do 

martírio (7: 57-60). A primeira perseguição que visa a igreja como um todo eclodiu na 

sequência do martírio de Estêvão (8: 1-4; 9: 1-2; 11:19). Ele foi liderado pelo jovem 

incendiário judeu, Saulo de Tarso, que se tornaria o apóstolo Paulo. Mais tarde, o ímpio rei 

Herodes matou Tiago, irmão de João e preso Pedro-só para ver o último milagrosamente 

libertado da prisão por um anjo (12: 1-11). 

Depois de sua conversão dramática quando estava a caminho de Damasco (9: 

3-18), Paulo, uma vez mais cruel perseguidor da Igreja, tornou-se seu 

missionário mais zeloso. O Senhor estabeleceu o curso de seu ministério 

quando Ele disse Ananias, "Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por 

causa do meu nome" (Atos 09:16). E sofrem ele fez, quase desde o momento 

de sua conversão (cf. Atos 9: 20-25). Como ele viajou por todo o Império 

Romano que proclama corajosamente a fé que uma vez tentou destruir, Paulo 

enfrentou aflição contínua e oposição implacável (Atos 14: 5-6, 19-20; 16: (Gl 

1:23). 16-40; 17: 5-9, 13-14, 18, 32; 18: 12-17; 19: 9, 21-41; 20: 3, 22-23; 21: 

27-36; 23: 12-24: 9; 25: 10-11; 27: 1-28: 28; cf. 1 Ts. 2: 2; 2 Tm 1:12; 2: 9-10.; 

3:11). Não surpreendentemente, o sofrimento é um dos principais temas em 

suas epístolas (8 por exemplo, Rom: 17-18; 2 Cor. 1: 5-7; Phil 1:29; 3:.. 8-10; 

1 Tessalonicenses 2:14;. 2 Tessalonicenses 1: 5.; 2 Tim. 1: 8; 2: 3). 

Conforme o tempo passava, a perseguição da igreja tornou-se mais organizada, 

generalizada, e bárbara. O que começou como os atos isolados de as autoridades 

judaicas, ou mobs judeus e gentios, evoluiu gradualmente para a política oficial 

do governo romano, que viu a recusa dos cristãos a participar na religião do 

Estado como uma forma de rebelião. Três séculos de perseguições cada vez 

mais selvagens e generalizados culminaram no início do quarto século, em 

esforço máximo do Imperador Diocleciano para acabar com a igreja. Em uma 

surpreendente inversão desta, o imperador Constantino, em AD 313, 

juntamente com o governador da parte oriental do Império, Licínio, emitiu o 

Édito de Milão, que concedeu tolerância completo para a fé cristã. 

De acordo com a Igreja Católica Romana, que substituiu a Roma Imperial como 

o poder dominante durante a Idade Média, a perseguição começou de novo. Os 

horrores da Inquisição, Massacre do Dia de São Bartolomeu, e os martírios de 

homens como Jan Hus, Hugh Latimer, Nicholas Ridley, Tomé Cranmer, e 

William Tyndale sintetizou o esforço da Igreja Romana para exterminar o 

evangelho de Jesus Cristo. Mais recentemente, os cristãos foram brutalmente 

reprimidos pelos regimes comunistas e islâmicos em todo o mundo. 

Como Pedro escreveu esta carta, as nuvens escuras do primeiro grande surto de 

perseguição oficial, instigadas pelo insano imperador Nero, já estavam se 

reunindo no horizonte. Buscando bodes expiatórios para desviar a suspeita do 



público que ele tinha começado o grande incêndio de julho, AD 64, que 

devastou Roma, Nero fixou a culpa nos cristãos, que ele já percebidos como 

inimigos de Roma, porque eles iriam adorar senão a Cristo. Como resultado, se 

estivessem cobertas de cera e queimado na fogueira para iluminar seus jardins, 

crucificado e lançados às feras. Embora a perseguição oficial, aparentemente, 

foi confinado à vizinhança de Roma, os ataques contra os cristãos, sem dúvida, 

se espalhou sem controle pelas autoridades de outras partes do Império. Era 

como resultado da perseguição de Nero que tanto Pedro e Paulo foram 

martirizados. Mas antes de morrer, Pedro escreveu esta magnífica epístola aos 

crentes cujo sofrimento logo se intensificar. Ao longo dos séculos, os cristãos 

sitiados beneficiaram de sábios conselhos do apóstolo e gentis palavras, 

animadores de conforto. 

Autor 

Pedro era o líder reconhecido e porta-voz dos Doze; as suas cabeças nomes de 

todas as quatro listas do Novo Testamento dos apóstolos (Mt 10: 2-4; Marcos 

3: 16-19.; Lc 6: 13-16; Atos 1:13). Pedro e seu irmão André (que o apresentou 

a Jesus [João 1: 40-42]) administrava uma empresa de pesca no Mar da Galiléia 

(Mt 4:18; Lc. 5: 1-3). Eles foram originalmente a partir da aldeia de Betsaida 

(João 1:44), mas mais tarde mudou-se para a maior cidade próxima de 

Cafarnaum (Marcos 1:21, 29). Negócio dos irmãos foi um sucesso, o que lhes 

permitiu ter uma casa espaçosa em Cafarnaum (Marcos 1:29, 32-33; Lucas 

04:38). Pedro era casado; Jesus curou a mãe-de-lei (Lucas 4: 38-39); e sua 

esposa o acompanhou em suas viagens missionárias (1 Cor. 9: 5). 

Nome de nascimento de Pedro foi Simon, um nome comum na Palestina do 

primeiro século. (Existem outros oito Simons mencionados no Novo 

Testamento: Simão, o Zelote:; Simão, o meio-irmão do Senhor; Simão, o 

leproso [Matt 26.: 6]; [Matt 10 4.] [Matt 13:55.] Simon de Cirene, que foi 

elaborado para carregar a cruz de Jesus "[. Matt 27:32], Simão, o fariseu, em 

cuja casa Jesus comeu uma refeição [Lucas 7: 36-40]; Simon, o pai de Judas 

Iscariotes [João 6: 71]; Simão, o mago [Atos 8:.. 9-24], e Simão, o curtidor, 

com quem Pedro ficou em Jope [Atos 09:43]) nome completo de Pedro era 

Simão Barjonas (Matt 16:17), literalmente " Simão, filho de Jonas "(ou João; 

cf. Jo 1,42). Em sua primeira reunião, Jesus nomeou-o Cephas (João 01:42; cf. 

1 Cor 1:12; 3:22; 9:. 5; 15: 5; 01:18 Gal, 2:. 9, 11, 14) , que é aramaico para 

"rock"; "Pedro" é seu equivalente grego (João 01:42). 

Pedro foi chamado às vezes "Simon" em contextos seculares ou neutros (por 

exemplo, em referência à sua casa [Marcos 01:29; Lucas 04:38], a mãe-de-lei 

[Marcos 01:30; Lucas 04:38], ou o seu negócio [Lucas 5: 3, 10]). Nesses 

momentos, o uso do nome não tinha implicações espirituais. Mas, mais 

significativamente, Pedro foi chamado de "Simon" para marcar as principais 



falhas em sua vida, aqueles momentos em que ele estava agindo como seu auto 

não regenerado. 

Em Mateus 17: 24-25 ele confiantemente garantiu aos coletores de impostos 

que Jesus iria pagar o imposto de duas dracmas cobrado para a manutenção do 

templo. Lembrando-lhe que, como Filho de Deus, Ele era isento do pagamento 

do imposto, Jesus dirigiu a Pedro como "Simon" (v. 25). Entristecido com a 

incapacidade de Pedro para ficar acordado com ele durante sua agonia no 

Getsêmani, Jesus lhe disse: "Simon, você está dormindo? Você não poderia 

manter o relógio por uma hora? "(Marcos 14:37). Depois de usar o seu barco 

de pesca como uma plataforma a partir da qual a ensinar as multidões, Jesus 

disse a Pedro: "Faz-te ao águas profundas e lança as redes para a pesca" (Lc 5, 

4). Pedro estava cético e hesitar em seguir o conselho do Senhor; Afinal, Jesus 

era um rabino, e não um pescador. Sem dúvida, um pouco exasperado ", 

respondeu Simon e disse:" Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegaram 

nada, mas vou fazer o que você diz e lançarei as redes "(v. 5). O curso 

impressionante de peixes que resultou de sua obediência (. Vv 6-7), abriu os 

olhos de Simon à realidade de Jesus 'divindade, então Lucas chamou-o pelo seu 

novo nome: "Simão Pedro ... prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: 'Vá para 

longe de mim Senhor, porque sou um homem pecador, Senhor!' "(v. 8). Na 

sequência de um debate acalorado entre os Doze sobre qual deles era o maior, 

Jesus advertiu orgulhoso, Pedro excesso de confiança de sua traição iminente: 

"Simão, Simão, eis que a permissão que Satanás vos reclamou para vos peneirar 

como trigo" (Lucas 22:31) . 

Depois da ressurreição, Jesus chamou Pedro "Simon" pela última vez. Cansado 

de esperar para que o Senhor aparecer (Mat. 28: 7), Pedro impulsivamente 

anunciou: "Vou pescar" (João 21: 3). Obediente seguir seu líder, o resto dos 

discípulos ", disse-lhe:" Nós também vamos contigo '"(v. 3). Mas aqueles a 

quem Jesus chamou para ser pescadores de homens (Mat. 04:19) não foram 

autorizados a voltar a ser coletores de peixes ", e naquela noite não apanharam 

nada" (João 21: 3). Na manhã seguinte, Jesus encontrou a tripulação vencida na 

costa, onde preparou café da manhã para eles. Depois disso, Jesus perguntou 

três vezes a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" (João 21: 15-17), e três 

vezes ele reafirmou o seu amor pelo Senhor. 

Algumas semanas mais tarde, o Espírito Santo desceu sobre Pedro e os demais 

apóstolos, e desde então o "Rock" fez jus ao seu nome. Ele tomou a iniciativa 

de encontrar um substituto para Judas Iscariotes (Atos 1: 15-26), 

destemidamente pregou o evangelho (2: 14-40; 3: 12-26), realizado curas 

milagrosas (3: 1-9; 5: 12-16), corajosamente enfrentaram as autoridades 

judaicas (4: 8-20), e membros, sem hesitar, disciplinados Pecador igreja (5: 1-

11). Foi Pedro que confrontou Simão, o mágico, sem rodeios dizendo-lhe: "O 

teu dinheiro seja contigo para perdição, porque você pensou que poderia obter 

o dom de Deus com dinheiro!" (Atos 08:20). Foi por meio do ministério de 



Pedro de que as portas da igreja foram abertas para os gentios (Atos 10: 1-11: 

18). 

Depois de sua aparição no Concílio de Jerusalém (Atos 15: 7-12), Pedro todos, 

mas desaparece do registro histórico do Novo Testamento, até que ele escreveu 

suas epístolas. A partir de relato de Paulo sobre sua confrontação, é evidente 

que Pedro visitou Antioquia (Gal. 2: 11-21), bem como a referência à facção 

Pedro em Corinto (1 Cor. 1:12) sugere que ele pode ter visitado aquela cidade 

bem . Como observado acima, Paulo aludido viagens missionárias de Pedro em 

1 Coríntios 9: 5, mas a extensão dessas viagens não é conhecido. Que o 

Apóstolo dirigida 1 Pedro às igrejas em regiões específicas da Ásia Menor (veja 

a discussão abaixo em "Destino e Leitores") pode indicar que ele havia pregado 

nessas regiões. 

A forte tradição da igreja primitiva coloca Pedro, em Roma, no final de sua 

vida. Ele evidentemente não estava lá quando Paulo escreveu Romanos 

(c. AD 57), já que seu nome não aparece na lista de pessoas Paulo 

cumprimentou (Rom. 16: 1-15). Também não é provável que Pedro estava em 

Roma durante a primeira prisão de Paulo, uma vez que ele não é mencionado 

na Prisão Epístolas (Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemom), que foram 

escritos na época. Pedro provavelmente chegou a Roma depois da libertação de 

Paulo de sua primeira prisão romana.Foi lá que ele, como Paulo, sofreu o 

martírio em conexão com a perseguição de Nero. Desde Nero morreu 

em AD 68, crucificação de Pedro de cabeça para baixo, como a tradição se 

mantém, sem dúvida, ocorreu antes dessa data. 

Apesar da circulação de falsificações que se propõem a ser escrito por Pedro 

(por exemplo, o Evangelho de Pedro, os Atos de Pedro, e do Apocalipse de 

Pedro), a igreja primitiva nunca duvidou de que o apóstolo escreveu 1 Pedro. A 

primeira afirmação de que vem em 2 Pedro, que o próprio Pedro descrito como 

a segunda carta que dirige aos seus leitores (2 Pedro 3: 1). Há ecos de 1 palavras 

e frases de Pedro em tais escritos do segundo século de primeira e início da 

tarde como a Epístola de Barnabé, a Primeira Epístola de São Clemente (que 

usa várias palavras gregas encontrado em nenhum lugar do Novo Testamento, 

exceto 1 Pedro), o Pastor de Hermas, e as Cartas de Inácio. Os primeiros 

trabalhos existentes que realmente cita a partir de 1 Pedro é Epístola de 

Policarpo aos Filipenses, provavelmente escrito na segunda década do século 

II. No meio do segundo século, Justino Mártir pode ter sabido de 1 Pedro; no 

fim do segundo e início do século terceiro, Irineu, Tertuliano e Clemente de 

Alexandria definitivamente atribuído 1 Pedro ao apóstolo Pedro. Resumindo a 

opinião da igreja primitiva de uma autenticidade de Pedro, o historiador da 

igreja do século IV Eusébio de Cesaréia, escreveu: "Quanto aos escritos de 

Pedro, uma de suas epístolas chamado o primeiro é reconhecido como 

verdadeiro. Para isso era antigamente usado pelos padres antigos em seus 



escritos, como um trabalho inquestionável do apóstolo "( História 

Eclesiástica 3.3). 

Mas, apesar do claro testemunho da igreja primitiva, os céticos incrédulos 

modernos, como fazem com a maioria do resto dos livros do Novo Testamento, 

negar a autenticidade de 1 Pedro. Alguns vêem nela uma dependência servil nos 

escritos de Paulo, e argumentam que não poderia ter caracterizado uma 

verdadeira escrita de Pedro, que foi ele próprio um apóstolo eminente. É 

verdade que Pedro estava familiarizado com, pelo menos, alguns dos escritos 

de Paulo, uma vez que ele se refere a eles em 2 Pedro 3:16. No entanto, as 

semelhanças entre uma epístolas Pedro e Paulo não são tão grandes como para 

exigir dependência literária, especialmente entre dois homens que ensinavam a 

mesma verdade apostólica (cf. Atos 2:42). EG Selwyn sabiamente adverte, 

O vocabulário do NT não é muito grande um; e o número de palavras que se 

encontram disponíveis para a expressão de uma ideia particular não é 

ilimitada. Paralelos verbais, por isso, muitas vezes não têm outra razão que não 

o fato de que a palavra em questão era a palavra óbvia e natural para usar nas 

circunstâncias. Nem são os próprios infinitamente numerosas ideias; para que 

façam parte de, ou derivam, um Evangelho definitiva ... que foi a raison 

d'être da Igreja Cristã e sua fé. ( A Primeira Epístola de São Pedro [London: 

Macmillan, 1961], 8) 

Outros argumentam que Pedro, um companheiro de Jesus, teria incluído 

reminiscências mais pessoais do Senhor em sua epístola. Mas é precisamente 

a presença de tais reminiscências em 2 Pedro que faz com que os críticos de 

rejeitar a sua autenticidade (cf. 2 Pedro 1: 16-18; 3: 2).Eles não podem ter as 

duas coisas. Também não são essas reminiscências totalmente desprovido de 1 

Pedro (5: 1; cf. 5: 2 com João 21:16; 5: 5 com João 13: 3-5). Em um tema 

relacionado, 1 Pedro contém marcante paralelos ao sermões de Pedro 

registrados em Atos (cf. 1: 10-12 com Atos 03:18; 01:17 com Atos 10:34; 01:20 

com Atos 2:23, 1: 21 com Atos 2:32; 2: 4, 7 com Atos 04:11; 03:22 com Atos 

2:33; 4: 5 com Atos 10:42; o uso de xulon ["cruz"; lit., "madeira "], em 2:24 e 

Atos 5:30 e 10:39). 

Outro argumento apresentado por aqueles que rejeitam petrino autoria é que a 

perseguição em vista em 1 Pedro teve lugar sob o imperador Trajano ( AD 98-

117). Isso, é claro, estava bem após vida de Pedro, e, portanto, ele não poderia 

ser o autor desta epístola. Eles observam que Plínio, governador romano da 

Bitínia, escreveu ao imperador Trajano, pedindo, em parte, "se o nome [Cristão] 

em si, mesmo se inocente de crime, deve ser punido, ou apenas os crimes 

associados a esse nome" (citado em Henry Bettenson, Documentos da Igreja 

Cristã [Londres:. Oxford Univ de 1967], 3). Eles vêem isso como pano de 

fundo para a admoestação de Pedro ", mas se alguém sofre como cristão, ele é 

não ter vergonha, mas é glorificar a Deus neste nome" (4:16). Mas o conceito 



de sofrimento para o nome de Cristo não era nova para 1 Pedro; que foi 

introduzida pelo próprio Jesus. Em Marcos 13:13 Ele alertou Seus seguidores: 

"E sereis odiados de todos por causa do meu nome." Depois de ser espancado 

pelo Sinédrio, os apóstolos "seguiram o seu caminho a partir da presença do 

Conselho, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta 

pelo nome "(Atos 05:41; cf. 9:16; Matt 05:11; 10:22; 24: 9.). 

Mas o argumento mais revelador para aqueles que rejeitam autenticidade 1 de 

Pedro é a linguística. Um simples pescador galileu cuja língua materna era o 

aramaico, eles insistem, não poderia ter escrito o grego lisa e polida de 1 Pedro, 

especialmente um homem descrito em Atos 4:13 como "iletrados e incultos". 

Um argumento corolário é que Pedro, não um falante nativo da língua grega, 

não teria citado a partir da Septuaginta, como o escritor de 1 Pedro faz. 

Há boas respostas para cada uma destas alegações. Primeiro, alguns têm 

exagerado as afinidades clássicos da Grécia, de 1 Pedro. Em segundo lugar, a 

carta contém expressões semitas consistentes com fundo judaico de Pedro. Em 

terceiro lugar, Pedro era da Galiléia, que mesmo nos dias de Isaías era 

conhecido como "Galiléia dos gentios" (Is. 9: 1). Grego, juntamente com o 

aramaico e hebraico, foi falada por toda a Palestina (Robert L. Tomé e Stanley 

N. Gundry, A Harmonia dos Evangelhos [Chicago: Moody, 1979]., 309ff). Isso 

foi especialmente verdadeiro na Galiléia, onde a influência helenística era forte, 

e que a área foi perto da região de Gentil conhecido como Decápole. Como 

empresário, na Galiléia, Pedro quase certamente teria sido fluente em 

grego. Além disso, Pedro (Atos 15:14) e seu companheiro galileus André e 

Filipe tinham nomes gregos. Mateus e Tiago, também galileus, escreveu livros 

do Novo Testamento em grego excelente. Em quarto lugar, Pedro escreveu esta 

carta, depois de três décadas de viajar e ministrar entre as pessoas em grande 

parte de língua grega, o que teria lhe deu ainda maior proficiência em grego. Em 

quinto lugar, era natural para Pedro citar a Septuaginta, uma vez que era a 

versão a maioria de seus leitores estavam familiarizados. Em sexto lugar, a frase 

"iletrados e incultos" em Atos 04:13 não significa que Pedro era analfabeto, 

mas sim que ele era um leigo, sem formação rabínica (cf. João 7:15). Também 

não são estudiosos os únicos capazes de produzir obras literárias; por exemplo, 

João Bunyan, autor de uma das maiores obras no idioma Inglês, O 

Peregrino, foi um funileiro humilde (aquele que reparado utensílios 

domésticos). Finalmente, era comum que os escritores antigos para usar um 

amanuense, ou secretário, para ajudá-los a escrever seus livros. Embora ele 

fosse um estudioso altamente educado (Atos 26:24), Paulo fez uso de tal 

amanuense (Rom 16:22;. Cf. 1 Cor 16:21;. Col. 4:18;. 2 Tessalonicenses 3:17) 

. Pedro também usou um por escrito 1 Pedro, ditando sua carta a Silvanus 

(5:12), que podem ter, sob a supervisão de Pedro, suavizadas estilo literário do 

apóstolo. 



Aqueles que negam a autoria de Pedro alegam que um Pedro era ou uma carta 

anônima que o nome dele de alguma forma tornou-se ligado a, ou então o 

trabalho pseudepigráfica de um "falsário piedoso", que anexa o nome de Pedro 

à sua carta, na tentativa de investi-lo com autoridade apostólica . Mas tais 

alegações ilusórias são repletas de dificuldades avassaladoras. Aqueles que 

afirmam a carta foi originalmente anônimo argumentam que a sua introdução e 

conclusão foram adicionados mais tarde para fazer parecer como se Pedro 

tivesse escrito. Mas é difícil imaginar como uma carta que tinha sido circulando 

anonimamente repente poderia ter tido o nome de Pedro adicionado a ele, sem 

levantar suspeitas nas igrejas em que foi abordado. Nem há qualquer evidência 

de que um antigo manuscrito Pedro nunca circulou sem a sua introdução e 

conclusão. 

Outra versão da view "falsificador piedoso" sustenta que um indivíduo usou o 

nome de Pedro, não para enganar, mas como um artifício literário inofensivo 

seus leitores teriam entendido. Mas que as tarifas não uma teoria melhor, como 

Donald Guthrie observa: 

É impossível distinguir um caso inteligível para o uso de pseudonimato em 1 

Pedro. O fato de que o objetivo do autor é o incentivo significa que as relações 

pessoais entre leitores e escritor iria desempenhar um papel muito mais 

importante do que a autoridade apostólica. Por que não o autor, se não Pedro, 

publicar seus encorajamentos em seu próprio nome? Não parece haver 

nenhuma resposta satisfatória para esta pergunta. A epístola lida com nenhuma 

heresia que poderia ter exigido autoridade apostólica para refutá-la. Além disso, 

a menção de Silas e Marcos não pode ser considerada como parte da maquinaria 

pseudepigráfica, por um pseudo-Pedro certamente evitar associar tão 

estreitamente com Pedro aqueles que, de acordo com Atos e as epístolas 

paulinas, foram associados de Paulo. ( Novo Testamento Introdução [4 rev. ed 

.; Downers Grove, Ill .: InterVarsity, 1990], 778) 

A alegação de que pseudonimato era um artifício literário aceitou também é falso; a igreja 

primitiva não aprovava os chamados falsos piedosos. Paulo advertiu de falsas cartas que 

pretendiam vir dele: e ele tomou medidas para autenticar suas cartas (1 Cor 16:21; Col. 4.: 

03:17 18cf .; 2 Ts.) (2 Ts 2. 2). O pai da Igreja Tertuliano escreveu de um líder de igreja que 

foi afastado do cargo por forjar um documento em nome de Paulo, embora ele fez isso por 

amor a Paulo ( On Batismo, XVII; O Ante-Nicene Fathers [reimpressão; Grand Rapids: 

Eerdmans, 1973], 3: 677). DA Carson, Douglas J. Moo e Leon Morris advertem que "não 

devemos abordar epístolas do Novo Testamento, como se fosse comum para os primeiros 

cristãos a escrever letras em um nome não o seu próprio. Na medida em que o nosso 

conhecimento vai, não existe uma tal carta que emana dos cristãos a partir de qualquer lugar 

próximo período do Novo Testamento "( Uma Introdução ao Novo Testamento [Grand 

Rapids: Zondervan, 1992], 368. Para uma discussão aprofundada da questão de 

pseudonimato, ver pp 367-71; ver também Tomé R. Schreiner,. 1, 2 Pedro, Judas, O New 

Commentary americano [Nashville: Broadman & Holman, 2003], 270-73). 



Apesar das contestações dos críticos, a evidência apoia fortemente própria 

alegação da carta ter sido escrito por "Pedro, apóstolo de Jesus Cristo" (1: 1). 

Destino e Leitores 

Pedro dirigiu sua epístola aos cristãos que residem em "Ponto, Galácia, 

Capadócia, Ásia e Bitínia" (1: 1), regiões dentro do Império Romano, que agora 

fazem parte da Turquia. A ordem em que eles são nomeados pode refletir a rota 

que o portador da carta (Silvanus; 5:12) tomou quando ele entregou. Não se 

sabe ao certo como o evangelho se espalhar para essas regiões. Paulo ministrou 

em pelo menos parte da Galácia e da Ásia, mas não há registro de seu trabalho 

evangelístico no Ponto, Capadócia, ou Bitínia. Na verdade, ele foi proibido pelo 

Espírito Santo de entrar na Bitínia (Atos 16: 7). Pode ser que os convertidos de 

Paulo fundou algumas das igrejas (cf. Atos 19:10, 26). E outros podem ter sido 

fundada por aqueles que foram convertidos no dia de Pentecostes (cf. At 2: 

9). Pedro também pode ter ministrado nessas regiões, embora não haja nenhum 

registro de que em Atos. As congregações consistia principalmente de gentios 

(cf. 1:14, 18; 2: 9-10; 4: 3-4), mas, sem dúvida, incluídos alguns cristãos judeus 

também. 

Data e local da escrita 

Três possíveis localizações foram sugeridos para a "Babilônia" a partir do qual 

Pedro escreveu (5:13). Alguns defendem a antiga cidade de Babilônia, na 

Mesopotâmia, mas que a região foi pouco povoada na época de Pedro. É pouco 

provável que ele, Marcos e Silvanus Teria sido tudo lá ao mesmo tempo. Outros 

apontam para a Babilônia, no rio Nilo, no Egito. Ele, no entanto, era pouco mais 

que um posto militar romano, e, novamente, é altamente improvável que Pedro 

(junto com Marcos e Silvanus) teria tomado a residir lá. "Babilônia" é mais 

provável um nome enigmático para Roma, escolhido por causa de deboche da 

capital imperial e idolatria (que vai caracterizar a Babilônia do fim dos tempos; 

cf. Ap 17, 18). Com a perseguição que aparece no horizonte, Pedro teve o 

cuidado de não prejudicar os cristãos em Roma, que pode ter enfrentado mais 

dificuldades se a sua carta tinha sido descoberto pelas autoridades romanas. A 

forte associação de Pedro com a Roma no início da tradição apoia ainda mais a 

visão de que o apóstolo escreveu 1 Pedro de Roma. 

A data mais provável para 1 Pedro é um pouco antes da perseguição de Nero, 

que se seguiu ao grande incêndio que devastou Roma no verão de AD 64. A 

ausência de qualquer referência ao martírio torna menos provável que a carta 

foi escrita depois que começou a perseguição, uma vez que numerosos cristãos 

que até então têm sido condenado à morte. 

 



Tema e Propósito 

Propósito expresso de Pedro, por escrito, sua epístola era que seus leitores se 

manter firme na verdadeira graça de Deus (5:12) em face da escalada de 

perseguição e sofrimento. Para esse fim, ele lembrou-lhes de sua eleição e a 

esperança certa de sua herança celestial, delineou os privilégios e bênçãos do 

conhecimento de Cristo, deu-lhes instruções sobre como se comportar em um 

mundo hostil, e apontou-lhes o exemplo do sofrimento de Cristo. Pedro queria 

que seus leitores a viver triunfante no meio da hostilidade sem abandonar a 

esperança, a tornar-se amargo, perder a fé em Cristo, ou esquecer Sua segunda 

vinda. Quando eles são obedientes à Palavra de Deus, apesar de antagonismo 

do mundo, vida dos cristãos vai dar testemunho da verdade do evangelho (2:12; 

3: 1, 13-17). 

Esboço 

 Saudação (1: 1-2) 

I. Os cristãos que sofrem deve se lembrar de seus Grande Salvação (1: 3-2: 10) 

A. A certeza da sua salvação (1: 3-12) 

1. Ele é preservada pelo poder de Deus (1: 3-5) 

2. É comprovado pelos julgamentos de Deus (1: 6-9) 

3. Foi previsto pelos profetas de Deus (1: 10-12) 

B. As conseqüências de sua salvação (1: 13-2: 10) 

1. A prioridade de santidade (1: 13-23) 

2. O poder da Palavra (1: 24-2: 3) 

3. O sacerdócio de crentes (2: 4-10) 

II. Os cristãos que sofrem deve se lembrar seu exemplo Antes Homens (2: 11-4: 6) 

A. Viver Honrosamente perante incrédulos (2: 11-3: 7) 

1. Submissão na esfera cívica (2: 11-17) 

2. Apresentação no local de trabalho (2: 18-25) 

3. Submissão na família (3: 1-7) 

B. Viver Honrosamente Antes Crentes (3: 8-12) 

C. Viver honrosamente em meio ao sofrimento (3: 13-4: 6) 

1. O princípio de sofrimento para a justiça (3: 13-17) 

2. O modelo de sofrimento para a justiça (3: 18-22) 

3. O propósito de sofrimento para a justiça (4: 1-6) 

III. Os cristãos que sofrem deve se lembrar Seu Senhor Voltará (4: 7-5: 11) 



A. As responsabilidades de Vida Cristã (4: 7-11) 

B. A realidade do sofrimento cristão (4: 12-19) 

C. Os requisitos para a Liderança Cristã (5: 1-4) 

D. A realização de Cristão Victory (5: 5-11) 

 Conclusão (5: 12-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Os Elementos da Eleição ( 1 Pedro 1: 1-

2 ) 

Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, Para aqueles que residem como 

estrangeiros, dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e 

Bitínia, que são escolhidos de acordo com a presciência de Deus 

Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obedecer Jesus 

Cristo e aspersão do sangue: Graça e paz vos sejam dadas de 
maneira completa. ( 1: 1-2 ) 

Mesmo que seja o ponto de partida da história da redenção, pode parecer surpreendente 

para começar uma epístola com referência à doutrina da eleição, mas é exatamente isso 

que o apóstolo Pedro faz (cf. Ef 1: 1-5. e Tito 1: 1-2 , onde Paulo começa da mesma 

forma). E ele faz isso sem hesitação, após as identificações de abertura, com a frase que 

são escolhidos ( v. 1 ). Assim, ele abre sua carta por escrito de uma das doutrinas mais 

controversos e odiados e fazê-lo sem consciência de si, sem desculpas, nenhum esforço 

para atenuar, e nenhuma explicação ou diferimento de argumentos opostos. Ele afirma 

esta verdade da eleição soberana para o que é, uma realidade reconhecida e acreditava 

entre os apóstolos e na igreja. Ainda assim, hoje esta, sem dúvida, a verdadeira doutrina 

é questionada por muitos e desprezado por muitos outros.Arthur W. Pink, o professor de 

Bíblia de origem britânica e escritor prolífico teológica que morreu em 1952, escreveu o 

seguinte sobre a opinião das pessoas da soberania de Deus e, por implicação, a doutrina 

subsidiária da eleição divina: 

Estamos bem conscientes de que o que nós escrevemos está em oposição aberta ao grande 

parte do ensino que está em curso tanto na literatura religiosa e nos púlpitos 

representativos da terra. Nós concedemos livremente que o postulado da soberania de 

Deus com todos os seus corolários está em desacordo direto com as opiniões e 

pensamentos do homem natural, mas a verdade é que o homem natural é 

bastante incapaz de pensar sobre essas questões: ele não é competente para formar uma 

estimativa adequada do caráter de Deus e formas, e é por isso que Deus nos deu uma 

revelação de Sua mente, e em que a revelação Ele claramente declara: "Os meus 

pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, 

diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus 

caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que seus 

pensamentos "( Is. 55: 8, 9 ). Tendo em vista esta escritura, é de se esperar que grande 

parte do conteúdo da Bíblia conflitos com os sentimentos da mente carnal, que 

é inimizade contra Deus.Nosso apelo, então, não é com as crenças populares do dia, nem 

para os credos das igrejas, mas com a Lei e Testemunho de Jeová. Tudo o que pedimos é 

um exame imparcial e atencioso do que temos escrito, e que, feita em espírito de oração 

à luz da lâmpada da Verdade. ( A Soberania de Deus, rev ed.. [Edinburgh: Banner da 

Verdade, 1961], 19; itálico no original) 

Conforme análise ainda relevante do Pink revela, é imperativo que os cristãos 

compreender e apreciar este ensinamento mais importante e crucial. Pedro se desdobra as 

implicações teológicas e práticos da eleição divina sob sete títulos: a condição da eleição, 

a natureza da eleição, a fonte da eleição, a esfera da eleição, o efeito da eleição, a 

segurança da eleição, e as vantagens de eleição. 



A Condição da Eleição 

Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, Para aqueles que residem como 

estrangeiros, dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e 
Bitínia, ( 1: 1 a) 

Pedro, o autor inspirado, identifica-se como um apóstolo de Jesus Cristo. Outros 

versículos do Novo Testamento também identificar Pedro como um apóstolo e, além 

disso, ao colocar o seu nome na cabeça de cada lista dos apóstolos de Jesus ( Matt. 10: 

2 ; Marcos 03:16 ; Lucas 06:14 ; Atos 01:13 ), enfatizam que ele era o líder dos Doze. 

A intenção de Pedro nesta primeira parte de sua saudação não era apenas para identificar 

seus leitores quanto à sua origem celestial, como eleitos de Deus, mas também em relação 

à sua condição de residentes como terrenos. O apóstolo descreve seus leitores na sua 

condição terrena como aliens. Parepidēmois ( aliens ) pode designar as pessoas que são 

residentes temporários, ou que sejam estrangeiros ou refugiados (cf. Gn 23: 4 ; Ex. 

02:22 ; 22:21 ; Sl . 119: 19 ; Atos 07:29 ; Hb 11:13. ). O apóstolo identifica-los ainda 

mais como pessoas que estavamespalhados por toda várias 

localidades. Espalhadas traduz diáspora, a partir do qual raiz outro termo 

Inglês, dispersão, deriva. Comentários, obras teológicas e obras sobre a história da 

Bíblia, muitas vezes transliterá diáspora e usá-lo como sinônimo de dispersão. Em suas 

outras duas aparições do Novo Testamento, diáspora é um termo técnico referindo-se a 

dispersão dos judeus em todo o mundo pelos cativeiros assírios e babilônicos. As duas 

vezes a palavra tem o artigo definido ( João 07:35 ; Tiago 1: 1 ). No entanto, aqui Pedro 

não inclui o artigo definido; por isso é melhor para interpretar o termo como uma 

referência não técnica aos crentes amplamente distribuídas geograficamente. 

Embora Deus chamou Pedro para ser o apóstolo aos judeus ( Gal. 2: 7 ), a ausência do 

artigo definido com diáspora argumenta que Pedro não estava se dirigindo a judeus, 

como tal, em sua saudação. Outra passagem confirma esta interpretação. Em 2:11 ele 

identifica seus leitores, não racial ou nacional, mas espiritualmente: ". Amados, exorto-

vos, como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que 

fazem guerra contra a alma" Assim, o apóstolo dirigida não somente os judeus que 

estavam dispersas de sua terra natal, mas os crentes gentios, ambos estavam 

espiritualmente estrangeiros no mundo. 

A igreja é composta por estrangeiros e peregrinos espalhados por toda a terra, longe de 

seu verdadeiro lar no céu (cf. 03:20 Phil. ; Heb. 11: 13-16 ; 13:14 ). Especificamente, ele 

estava se dirigindo à igreja no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, todas as 

províncias da Ásia Menor (atual Turquia) no momento. Pontus foi no extremo norte, e 

judeus peregrinos de lá estavam em Jerusalém durante a extraordinária eventos de 

Pentecostes ( Atos 2: 9 ). A província também foi a casa de Aquila ( Atos 18: 2 ), o judeu 

que com sua esposa Priscilla se tornaram cristãos em Roma e, posteriormente, ministrava 

com Paulo ( Atos 18:18 ). Galácia estava no centro da Ásia Menor e continha as cidades 

de Derbe , Listra, e Icônio, onde Paulo ministrou várias vezes ( Atos 14: 1-13 ; 16: 1-

5 ; 18:23 ). Capadócia foi localizado na porção leste da Ásia Menor, ao norte da Cilícia, 

e também é mencionado em conexão com os Atos 2: 9 . peregrinos Ásia incluía a maior 

parte ocidental da Ásia Menor e continha tais subdivisões como Mísia, Lydia, Caria, e 

grande parte da Frígia. A província foi palco de extensa ministério por Paulo em sua 

terceira viagem: "todos os que viviam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus 

como gregos" ( Atos 19:10 .) e é mencionado doze outros lugares em Atos Bitínia foi 



localizada no noroeste da Ásia Menor, perto do Bósforo, o estreito que separa as seções 

europeus e asiáticos da Turquia moderna. Esta província é mencionado apenas um outro 

lugar no Novo Testamento, quando o Espírito Santo, durante a segunda viagem 

missionária de Paulo, proibiu-o de entrar nela ( Atos 16: 7 ). 

À medida que as áreas geográficas Pedro mencionados em sua saudação indicam, esta 

carta tinha uma grande circulação. Sem dúvida, em cada uma dessas áreas, igrejas recebeu 

e leu a carta. Por exemplo, havia pelo menos sete igrejas da Ásia Menor (Éfeso, Esmirna, 

Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia), que 30 anos mais tarde recebeu 

revelação especial de Cristo ressuscitado Ele mesmo ( Rev. 01:11 ;. rachaduras 2 -3). E 

havia outros lugares notáveis na Ásia Menor, como Colossos, que Pedro nem sequer é 

mencionada. Então, ele estava escrevendo para um grande número de crentes espalhados 

como estrangeiros espirituais por toda parte, uma região pagã hostil. 

Pedro dirigiu um público tão grande, porque a perseguição romana dos cristãos tinha 

varrido por todo o Império. Os crentes em todo lugar iriam sofrer (cf. Lucas 21:12 ; 01:29 

Phil. ; Tiago 1: 1-3 ). O apóstolo queria aqueles crentes que lembrar que, no meio de 

potencialmente grande sofrimento e dificuldades, eles ainda eram os escolhidos de Deus, 

e que, como tal, eles poderiam enfrentar a perseguição na esperança triunfante 

(cf. 4:13 , 16 , 19 ; Rom . 8: 35-39 ; 2 Tm. 3:11 ; Heb. 10: 34-36 ). 

A Natureza da Eleição 

que são escolhidos de ( 1: 1 b) 

Como aliens espirituais, a coisa mais importante para os leitores de Pedro não era a sua 

relação com a terra, mas a sua relação com o céu. Descrevendo esperança de Abraão, o 

escritor de Hebreus disse: "Ele estava olhando para a cidade que tem fundamentos, da 

qual o arquiteto e edificador é Deus" ( 11:10 ; cf. vv 13-16. ; João 14: 1-3 ; Phil. 3:20 ). 

Entendendo que a verdade, Pedro identifica seu público como aqueles que são 

escolhidos ( eklektos ). O apóstolo reafirma esse conceito em 2: 9 : "Vocês são uma raça 

eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, de modo que 

você pode proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua . 

maravilhosa luz "alusões de Pedro Velho Testamento em que o verso deixam claro que 

ele sabia que Deus tinha soberanamente escolheu Israel:" Porque tu és povo santo ao 

Senhor, teu Deus; o Senhor teu Deus te escolheu para ser um povo para a Sua própria 

posse de todos os povos que há sobre a face da terra "( Dt. 7: 6 ; cf. 14: 2 ; Sl. 105: 

43 ; 135: 4 ). 

Soberano amor de Deus também solicitado Sua escolha da igreja. O apóstolo Paulo disse 

à igreja em Éfeso, "Nós obtivemos uma herança, tendo sido predestinados conforme o 

propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade" ( Ef. 

1:11 ). Ele disse aos tessalonicenses: "Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, 

irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, 

pela santificação do Espírito e fé na verdade" ( 2 Ts. 2: 13 ; cf. João 15:16 ; Rom. 8: 29-

30 ; 1 Cor 01:27. ; Ef 1: 4-5. ; 2:10 ;Col. 3:12 ; 1 Tessalonicenses 1: 4. ; Tito 1: 1 ). 

Jesus também não hesitou em forma inequívoca e sem pedir desculpas ensinar a verdade 

da eleição: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer; e eu o 

ressuscitarei no último dia "( João 6:44 ); "'Eu não falo de todos vocês. Eu sei o que eu 

ter escolhido '"( 13:18 ; cf. Lucas 10:20 ; 18: 7 ; João 17: 6 , 9 ). O Senhor assumiu a 

verdade da eleição divina em seu Sermão do Monte, fazendo referência indireta a ele três 



vezes: "A não ser que aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria; mas 

por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados "( Mt 24:22. , ver também vv 

24. , 31 ; Marcos 13:20 ). 

Deus escolheu as pessoas para fora de todo o mundo ( Ap 5: 9 ; 7: 9 ; cf. João 10:16 ; Atos 

15:14 ) pertencer a Ele, e da igreja é que as pessoas (cf. Rom 8:. 29 ; . Ef 5:27 ). Ao longo 

do Novo Testamento esta verdade fundamental da eleição é claramente apresentado ( 2: 

8-9 ; Mt 24:22. , 24 , 31 ; Lucas 18: 7 ; Col. 3:12 ; Tito 1: 1-2 ; Tiago 2: 5 ). O apóstolo 

João cita repetidamente Jesus dizendo que o Pai dá quem Ele escolhe o Filho: 

"Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o 

lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade 

daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que de tudo o que ele 

me deu eu não perde nada, mas o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu 

Pai, que todo aquele que vê o Filho, e crê nele tenha a vida eterna, e eu Eu o ressuscitarei 

no último dia. "Por isso, os judeus estavam resmungando sobre Ele, porque Ele disse:" 

Eu sou o pão que desceu do céu. "Eles diziam:" Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai 

e mãe nós conhecemos? Como é que Ele agora diz: 'Eu desci do céu'? "Jesus respondeu, 

e disse-lhes:" Não resmungar entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou 

não o trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos 

ensinados por Deus. " Todo mundo que já ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. ( João 6: 

37-45 ) 

  

Manifestei o teu nome aos homens que me deu fora do mundo; Eram teus e tu os deste a 

mim, e eles guardaram a tua palavra ... Enquanto eu estava com eles, eu estava mantendo-

os em teu nome que me deste; e eu guardava-os e nenhum deles morreram, mas o filho 

da perdição, para que a Escritura seria cumprida ... Pai, quero que eles também, que me 

tens dado, estejam comigo onde eu estiver, para que eles vejam a minha glória que me 

deste, para me amaste antes da fundação do mundo. ( 17: 6 , 12 , 24 ) 

Os escolhidos são expressões de amor do Pai para com o Filho. Todos os que o Pai dá o 

Filho recebe; eo Filho mantém-los e levanta-los para a vida eterna. Em princípio, Jesus 

revelou aos Seus discípulos no Cenáculo: "Você não me escolhestes a mim mas eu vos 

escolhi a vós, e vos designei para que você iria e deis fruto, eo vosso fruto permaneceria, 

de modo que tudo o que pedirdes de Pai em meu nome, ele pode dar a você '"( João 

15:16 ). João 5:21 diz: "Porque, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, 

assim também o Filho dá vida a quem ele quer . "Lucas narrou a eleição soberana de Deus 

da igreja em Antioquia da Pisídia, durante a primeira viagem missionária de Paulo: 

Paulo e Barnabé, falando ousAdãoente, disseram: "Era necessário que a palavra de Deus 

ser falado para vocês [judeus] em primeiro lugar; desde que você repudiá-lo e não vos 

julgais dignos da vida eterna, eis que estão se voltando para os gentios. Por isso, o Senhor 

nos ordenou: "Eu Você colocado como uma luz para os gentios, que você pode trazer a 

salvação para o fim da terra". "Quando os gentios, ouvindo isto, eles começaram a se 

alegrar e glorificando a palavra do Senhor ; e todos os que haviam sido destinados para a 

vida eterna. E a palavra do Senhor foi sendo espalhado por toda a região. ( Atos 13: 46-

49 ) 

Paulo escreveu claramente a verdade que a eleição é completamente o resultado de 

propósito e graça soberana de Deus: "que [o Senhor] nos salvou, e chamou com uma santa 

vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que 



nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade "( 2 Tim. 1: 9 ). O grande apóstolo 

define ainda esta verdade em Romanos 8: 28-30 , 

E nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuem juntamente para o bem 

daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para 

aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à 

imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos; e estes aos 

que predestinou, também os chamou; e estes aos que chamou, também justificou; e estes 

aos que justificou, também glorificou. 

João enfatiza ainda mais a eternidade da eleição no final do Novo Testamento, quando ele 

observa que o Livro da Vida existia antes da fundação do mundo ( Apocalipse 13: 8 ; 17: 8 ; 

cf. 3: 5 ; 20:12 , 15 ; 21:27 ). Desde a eternidade passada, Deus tem tido um grande corpo de 

crentes em mente a quem Ele escolheu para amar ( 1 João 4:10 ; cf. Rom 10:20. , para salvar 

do seu pecado () Ef. 2: 1-5 ; Col . 2:13 ), e em conformidade com a imagem de Seu Filho 

( Rm 8,29. ; 1 Cor. 1: 7-9 ; 2 Cor. 3:18 ; Jude 24-25 ). E cada um desses nomes, de todas as 

nacionalidades e todos os períodos da história, Deus especificamente garantidos na propósito 

eterno antes que o mundo começou. 

A fonte da Eleição 

segundo a presciência de Deus Pai, ( 1: 2 a) 

Uma explicação popular para a eleição por aqueles que não podem aceitar a escolha 

soberana de Deus com base em nada além de sua própria vontade resulta de um 

entendimento com defeito de presciência. De acordo com esse entendimento, o termo 

significa simplesmente previsão ou conhecimento sobrenatural do futuro. Os defensores 

dizem que Deus, em Sua onisciência olhou para baixo nos corredores do tempo e vi que 

iria crer no evangelho e que não o faria. Ele, então, escolheu para a salvação todos aqueles 

que Ele sabia que iria escolher a acreditar e garantiu que eles iriam chegar ao céu. Mas 

há pelo menos três razões tal interpretação da presciência não é bíblico. Primeiro de tudo, 

ele faz o homem soberano na salvação em vez de Deus, embora Jesus afirmou soberania 

Dele e do Pai, quando Ele disse aos discípulos: "Você não me escolhestes a mim mas eu 

vos escolhi" ( João 15:16 ; cf. Rom. 9 : 11-13 , 16 ). Em segundo lugar, dá ao homem 

crédito indevido de sua própria salvação, o que lhe permite partilhar a glória que pertence 

somente a Deus. A passagem salvação familiar, Efésios 2: 8-9 , quebra essa noção: 

"Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é o dom de Deus; não 

como resultado de obras, para que ninguém se glorie "(grifo do autor; cf. 1 Cor 

01:29. , 31 ). Terceiro homem, ele assume caído pode buscar a Deus. Romanos 3:11 , 

citando Salmos 14: 1-3 e 53: 1-3 , afirma claramente: "Não há quem entenda, não há 

quem busque a Deus" ( cf. Ef. 2: 1 ). O apóstolo João define com precisão iniciativa 

salvífica de Deus desta maneira: "Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado 

a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados" 

( 1 João 4:10 ; cf. Rom . 5: 8 ). 

Qualquer tipo de definição centrada no homem da presciência é incompatível com a 

soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas: "Lembre-se das coisas passadas passado 

muito tempo, porque eu sou Deus, e não há outro; Eu sou Deus, e não há outro semelhante 

a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que não foram 

feitas, dizendo: 'Meu objetivo será estabelecido, e farei toda a minha vontade "( Isa. 46: 

9-10 ; cf. 14:24 , 27 ; Jó 42: 1-2 ; Sl 115: 3. ; 135: 6 ; Jer 32:17. ). 



O uso da palavra grega prestados presciência no versículo 2 , também prova que não 

pode significar simplesmente conhecimento de eventos e atitudes 

futuras. prognóstico ( presciência ) refere-se eterno, predeterminado, amoroso e intenção 

salvífica de Deus. Em 1:20 , Pedro usou o verbo relacionado "foi conhecido," uma forma 

de proginōskō, em referência ao conhecimento de Deus desde a eternidade passada que 

Ele enviaria o Seu Filho para redimir os pecadores. O uso deste verbo não pode significar 

Ele olhou para a história futura e viu que Jesus iria escolher para morrer, então ele o fez 

o Salvador. Da mesma forma que Deus, o Pai de antemão conheceu Seu plano para a 

crucificação de Cristo desde antes da fundação do mundo ( Atos 02:23 ; cf. 1 Pedro 2: 

6 ), que de antemão conheceu os eleitos. Em nenhum dos casos foi uma questão de mera 

informação prévia sobre o que iria acontecer. Portanto presciência envolve 

predeterminantes de Deus para ter um relacionamento com alguns indivíduos, com base 

em seu plano eterno. É o propósito divino que traz a salvação para os pecadores, ao 

cumprimento, como realizado pela morte de Jesus Cristo na cruz, e não apenas um 

conhecimento prévio que observa como as pessoas vão responder à oferta da redenção de 

Deus. 

No Antigo Testamento, "conhecer" alguém poderia indicar uma relação sexual ( Nm 

31:18. , 35 ; Jz 21:12. ; cf. Gn 19: 8 ). Muito antes de Pedro articulou a natureza do 

conhecimento de Deus ", disse o Senhor a Moisés:" Eu vou fazer essa coisa de que você 

tem falado; pois achaste graça aos meus olhos e eu te conheço por nome "( Ex. 

33:17 ). Quanto Cristo Servo, Isaías 49: 1-2 declara: "Ouvi-me, ó ilhas, e prestar atenção, 

você povos de longe. O Senhor chamou-me desde o ventre; do corpo de minha mãe Ele 

nomeou-me. Ele fez a minha boca como uma espada afiada, na sombra da sua mão, ele 

tem ocultado Me; . e Ele também fez-me uma seta de seleção, ele escondeu-me na sua 

aljava "Deus tinha uma relação pré-determinada com o profeta Jeremias:" Antes que eu 

te formasse no ventre te conheci, e antes de você nascer, Eu te consagrei; Te dei um 

profeta para as nações "( Jr 1: 5. ). Amos escreveu sobre a presciência de Deus de Israel: 

"Você só tenho conhecido de todas as famílias da terra" ( Amós 3: 2 , NVI ). Com todas 

as referências anteriores, a questão não é simplesmente ter informações de 

Deussobre alguém, mas Sua estabelecer um relacionamento 

íntimo com alguém. E presciência era Deus, que estabelece que por decreto divino antes 

dos tempos eternos. 

De acordo com a continuidade da Escritura, a compreensão do Antigo Testamento da 

presciência aparece novamente nos Evangelhos. Jesus, no sentido de tornar clara a 

verdadeira natureza da salvação em Seu Sermão da Montanha, declarou o seguinte sobre 

o pseudo-eleitos: "Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, Senhor, não profetizamos nós 

em teu nome? E em Seu nome não expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos 

muitos milagres? ' E então eu lhes direi: 'Nunca vos conheci; partem de mim, vós que 

praticais a iniqüidade "( Mateus 7: 22-23. ). Certamente, Jesus sabia que tais pessoas 

eram, mas Ele nunca "sabia"-los no sentido de que Ele havia determinado uma relação 

salvadora com eles. Esse tipo de relacionamento é reservado para as Suas ovelhas: "Eu 

sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-Me" ( João 

10:14 ; cf. vv 16. , 26-28 ; 17: 9-10 , 20-21 ). Salvação presciência, então, envolve Deus 

predeterminar a conhecer alguém por ter um íntimo, poupando relacionamento, por isso 

a escolha deles desde a eternidade passada para receber Seu amor redentor. 

A esfera da Eleição 

pela obra santificadora do Espírito ( 1: 2 b) 



O desenrolar da escolha dos eleitos feito na eternidade passada de Deus começa no 

tempo pela obra santificadora do Espírito. A obra santificadora engloba tudo o que o 

Espírito produz na salvação: (fé . Ef 2: 8 ), arrependimento ( Atos 11: 15-18 ), a 

regeneração ( Tito 3: 5 ), e adoção ( Rom. 8: 16-17 ) . Assim, a eleição, o plano de Deus, 

torna-se uma realidade na vida do crente através da salvação, a obra de Deus, que o 

Espírito Santo realiza. 

Santificar o trabalho ( hagiasmō ) refere-se a separação, consagração e 

santidade. Primeiro Pedro 2: 9-10 ilustra o princípio: "Mas vós sois a geração eleita, o 

sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que você 

pode proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa 

luz; para você uma vez que não eram um povo, mas agora sois povo de Deus; você não 

tinha recebido misericórdia, mas agora você recebeu misericórdia ". Na salvação a obra 

santificadora do Espírito coloca os crentes sem pecado a Deus, separa-los das trevas 

para a luz, os diferencia de incredulidade à fé, e felizmente os separa um amor do pecado 

e leva-los a um amor à justiça ( João 3: 3-8 ; Rm 8: 2. ; 2 Cor 5:17. ; cf. 1 Cor 2: 10-

16. ; Ef 2: 1-. 5 ; 5: 8 ; Colossenses 2:13 ). 

Anos antes, no Concílio de Jerusalém, Pedro expressou o mesmo princípio: 

Depois de ter havido muito debate, Pedro levantou-se e disse-lhes: "Irmãos, vós sabeis 

que, nos primeiros dias, Deus me elegeu dentre vós, para que da minha boca os pagãos 

ouvissem a palavra do evangelho e cressem. E Deus, que conhece os corações, 

testemunhou a favor deles dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele, também a nós; . 

e não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando os seus corações pela fé "( Atos 

15: 7-9 ) 

O Espírito Santo pela fé purificados os corações dos gentios convertidos. Isso ressalta 

novamente que a salvação é obra do Espírito ( João 3: 3-8 ; cf. Rom 15:16. ; 1 Cor 06:11. ; 1 

Tessalonicenses 1: 4-6. ; 2 Tessalonicenses 2:13. ; Tito 3 : 5 ). 

Uma vez que o Espírito Santo na salvação separa os crentes do pecado, Ele continua a 

torná-los mais e mais santo (cf. Fl 1: 6. ) no, o processo de separação progressiva ao longo 

da vida de santificação ( Rom. 12: 1-2 ; 2 Cor 7: 1. ; 1 Tessalonicenses 5: 23-24. ; . Heb 

0:14 ; cf. Ef 4,24. , 30 ; 2 Tm 4:18. ). Paulo diz que Deus escolheu os crentes "que [eles] 

seria santos e irrepreensíveis diante dele" ( Ef 1: 4. ). Isso começa a salvação e é concluída 

no glorificação. O processo de santificação é o trabalho fora de propósito eletivo de Deus 

nas vidas terrenas dos cristãos (cf. Rom 6:22. ; : Gal 4 6. ; 12-13: Phil 2. ; 2 

Tessalonicenses 2:13. ; 12 Heb. : 14 ). 

O Efeito da Eleição 

obedecer a Jesus Cristo ( 1: 2 c) 

A obediência a Jesus Cristo é o efeito ou subproduto da eleição divina. Efésios 2:10 diz: 

"Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de 

antemão preparou para que andássemos nelas." Para uma para obedecer a Jesus 

Cristo, então, é o equivalente de ser salvo. Paulo chamou de "obediência da fé" ( Rom. 

1: 5 ). Os crentes não obedecem perfeitamente ou completamente ( 1 João 1: 8-10 ; 

cf. Rom. 7: 14-25 ), mas, no entanto, há um padrão de obediência em suas vidas como 

eles através de Cristo tornam-se servos da justiça ( Rom 6. : 17-18 ; cf. Rom 8: 1-2. ; 2 

Cor. 10: 5 b ). 



Paulo era grato pelas Tessalonicenses acreditando porque ele viu em suas vidas muitos 

exemplos de obediência a Cristo. 

Damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações; tendo 

sempre em mente o seu trabalho de fé e trabalho de amor e firmeza de esperança em nosso 

Senhor Jesus Cristo, na presença de nosso Deus e Pai, saber, irmãos amados por Deus, a 

vossa eleição;porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também 

em poder, e no Espírito Santo e em plena convicção, assim como você sabe que tipo de 

homem que provou ser entre vós, por amor de vós. Você também tornastes imitadores 

nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com alegria do Espírito 

Santo, de modo que você se tornou um exemplo para todos os crentes na Macedônia e na 

Acaia. Porque a palavra do Senhor soou a partir de você, não só na Macedônia e Acaia, 

mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou, de modo que não 

temos necessidade de dizer nada. Porque eles mesmos relatam sobre nós que tipo de 

recepção que tivemos com você, e como se voltaram para Deus dos ídolos para servir a 

um Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre 

os mortos, que é Jesus, que nos livra da ira vindoura. ( 1 Tes. 1: 2-10 ) 

Todos esses exemplos-lhes a fé, amor e esperança em Cristo; sua imitação de Paulo, e do 

Senhor; seu comportamento exemplar diante dos outros; sua proclamação da Palavra; seu 

giro de ídolos; sua espera para Cristo demonstrou a sua regeneração genuína. (Primeira 

Epístola de João torna um caso ainda mais extenso para a verdadeira salvação, resultando em 

obediência a Cristo [ 2: 3-5 ; 3: 6-10 , 24 ; 5: 2-3 ].) 

Na glorificação vem a realização do propósito da eleição e do trabalho final de 

santificação, quando os crentes se tornam completamente conformados com Cristo ( Rm 

8,29. ; 1 João 3: 2 ). Até então, a obediência é o efeito da eleição. 

A Segurança da Eleição 

e aspersão do seu sangue: ( 1: 2 d) 

Outro componente profundamente importante, prático de eleição é a segurança para o 

crente. Isso é afirmado na passagem citada anteriormente ( João 6: 37-40 ), em que Jesus 

disse que não iria expulsar ou perder aqueles que verdadeiramente confiam nEle, mas 

criá-los todos no dia final. Deus indica que a segurança na medida em que os eleitos 

são polvilhados com Sua [de Cristo] sangue. metáfora de Pedro aqui olha para trás, para 

o tempo do Antigo Testamento quando o sangue era aspergido sobre o povo de 

Israel. Esse evento é significativo o suficiente para que a carta aos Hebreus menciona 

especificamente uma vez e uma vez por alusão ( 9: 19-20 ; 0:24 ). A seguinte passagem 

em Êxodo descreve o evento notável: 

Em seguida, veio Moisés, e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os 

estatutos; e todo o povo respondeu a uma voz e disse: "Todas as palavras que o Senhor 

tem falado, faremos!", escreveu Moisés para baixo todas as palavras do Senhor. Então ele 

se levantou de madrugada, e edificou um altar ao pé da montanha com doze colunas, 

segundo as doze tribos de Israel. Ele enviou alguns jovens dos filhos de Israel, e eles 

ofereceram holocaustos e sacrificaram touros jovens como ofertas pacíficas ao 

Senhor. Moisés tomou metade do sangue, e pô-la em bacias, e a outra metade do sangue 

aspergiu sobre o altar. Então ele pegou o livro da aliança e lê-lo na audiência do povo; e 

eles disseram: "Tudo o que o Senhor tem falado faremos, e vamos ser obediente!" Então, 

Moisés tomou o sangue e aspergiu sobre o povo, e disse: "Eis aqui o sangue da aliança 

que o Senhor fez com você de acordo com todas estas palavras "(. 24: 3-8 ) 



Moisés tinha acabado de voltar do Monte Sinai e oralmente avaliação ao povo a lei de 

Deus receberam lá. Como diz o texto, que respondeu muito respeitosamente, 

comprometendo-se a obedecer a tudo o que Deus necessária. Isso começou o acordo de 

tomada de aliança entre Deus e seu povo (cf. Ex. 19: 3-20: 17 ). Sob a inspiração do 

Espírito Santo, Moisés registrou todas as palavras da lei, apenas recitado. Quando ele 

terminou na manhã seguinte, ele construiu um altar ao pé da montanha para simbolizar a 

vedação da aliança entre Deus e as pessoas. Para representar o envolvimento de toda a 

nação, o altar foi constituída de doze pilhas de pedras (pilares), um para cada uma das 

doze tribos. Para proporcionar ainda mais as pessoas a oportunidade de expressar a sua 

determinação de obedecer a Lei, Moisés ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas de touros 

jovens. Moisés colocou metade do sangue dos animais sacrificados morto em grandes 

bacias, ea outra metade ele espirrou no altar de Deus. Então Moisés leu para o povo as 

palavras da lei, ele havia gravado na noite anterior e eles novamente, jurou 

obediência.Depois disso, Moisés respingou nas pessoas com o sangue restante das bacias, 

assim, visualmente e cerimonialmente fazendo promessa de obediência do povo e 

promessa de Deus oficial. Derramar sangue foi uma demonstração concreta de que dois 

partidos tinha feito um compromisso vinculativo (cf. Gênesis 15: 9-18 ; Jer. 34: 18-

19 ). Israel fez uma promessa de obediência a Deus, mediada através do sacrifício. O 

sangue espirrou no altar representado acordo de Deus para revelar a Sua lei, e o sangue 

aspergido sobre o povo significava o seu consentimento para obedecer. 

O Espírito Santo compara essa promessa única para o pacto inerente à fé salvadora em 

Jesus Cristo, o que implica uma promessa semelhante a obedecer à Palavra do 

Senhor. Quando os crentes confiar no sacrifício expiatório de Cristo para eles, eles não 

são apenas aceitar o benefício da Sua morte em seu nome. Eles também estão submetendo 

ao Seu senhorio soberano (cf. Mt 7: 24-27. ; 1 Tessalonicenses 1: 9. ; 02:13 ; Tiago 1: 21-

23 ). E o sangue de Cristo, derramado na cruz, age como um selo para que a aliança. Na 

verdade, a noite antes de morrer, quando instituiu a Ceia do Senhor, Jesus repetiu 'palavras 

de Moisés Êxodo 24: 8 ", e quando ele tinha tomado um copo e tendo dado graças, deu-

lho, dizendo:" Bebam isso, todos vocês; para isto é o meu sangue da aliança, que é 

derramado por muitos para remissão dos pecados "( Mt 26: 27-28. ). Inerente a Nova 

Aliança foi a promessa de que o Senhor viria e resgatar os pecadores e que iria responder, 

mantendo a Sua Palavra. 

Pedro afirma que quando os crentes foram espiritualmente polvilhado 

com Cristo sangue, eles entraram em um pacto de obediência. Anos antes, Pedro e os 

outros apóstolos que se refere à verdade de obediência quando disse aos líderes judeus: 

"Ele é o único a quem Deus exaltou a Sua mão direita como Príncipe e Salvador, para 

conceder a Israel o arrependimento e perdão dos pecados . E nós somos testemunhas 

destas coisas; e assim é o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem "( Atos 

5: 31-32 ). 

Recapitulando analogia do Antigo Testamento: o sangue aspergido sobre o altar de Deus 

simbolizada Seu compromisso com o perdão (totalmente realizado na morte sacrificial de 

Cristo), eo sangue aspergido sobre o povo simbolizava a sua intenção de obedecer à lei 

de Deus (mais plenamente realizado quando os cristãos andar no Espírito e obedecer à 

Palavra). Primeiro João 2: 3-6 é inequívoca sobre esta apresentação: 

Nisto conhecemos o que temos vindo a conhecê-Lo, se guardarmos os seus 

mandamentos. Aquele que diz: "Eu vim a conhecê-lo", e não guarda os seus 

mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está nele; mas qualquer que guarda a sua 

palavra, nele o amor de Deus tem realmente sido aperfeiçoado. Nisto conhecemos que 



estamos nele: aquele que diz que permanece nele, esse deve-se a caminhar na mesma 

maneira como Ele andou. 

Como uma moeda tem dois lados, o novo pacto tem dois lados: a salvação e 

obediência. Como resultado da eleição divina, filhos de Deus são salvos do pecado e dado o 

desejo de obedecer a Ele, e Ele promete para perdoá-los quando eles não fazê-lo. O mesmo 

sangue de Jesus Cristo que selou a nova aliança mantém na limpeza espiritualmente os 

pecados dos cristãos quando eles desobedecem (cf. Hb 7:25. ; 9: 11-15 ; 10: 12-18 ; 1 João 1: 

7 ). 

As vantagens de Eleição 

Graça e paz vos sejam dadas de maneira completa. ( 1: 2 e) 

As saudações de muitas outras epístolas do Novo Testamento (eg, Rm 1: 7. ; 1 Cor. 1: 

3 ; Gal. 1: 3 ; Filipenses 1: 2. ; 2 Tessalonicenses 1: 2. ; Tito 1: 4 ; Rev. 1: 4 ) repetir o 

desejo de Pedro para seus leitores. Essa idéia de querer aqui deriva do modo optativo do 

verbo plēthuntheiē,pode ser ... ... na medida máximo. O apóstolo desejava para sua 

audiência de Deus graça e sua resultante paz ( Rom. 5: 1 ) no máximo de colocação ou 

quantidade. Ele desejou para eles tudo de melhor que Deus pode oferecer crentes, e que 

seria repetidamente aumentar a sua vantagem. 

Pedro queria que os destinatários de sua carta de experimentar todas as bênçãos ricas e 

variadas de ser eleitos de Deus. Hoje, no entanto, a tendência é, geralmente, para evitar 

implicações profundas da eleição. Cristãos justificam muitas vezes tal atitude, alegando 

que a doutrina é muito profundo, muito confuso, e também de divisão. Mas os crentes 

deveriam alegrar-me sobre as vantagens gloriosas que uma compreensão da eleição 

prestados, bem como esta pontos verso em direção a alguns desses. 

Primeiro de tudo, a doutrina da eleição é a verdade mais humilhante em toda a 

Escritura. Para os crentes, é mais preocupante para perceber que não tinha absolutamente 

nada a ver com a escolha de Deus deles ( João 1: 12-13 ; Rom. 9:16 ). Uma vez 

compreendido, eleição esmaga o orgulho de alguém moral e religiosa, que é uma bênção, 

porque Deus dá graça aos humildes ( 5: 5 ; Pv 3:34. ). 

Em segundo lugar, a eleição é um Deus-exaltação, doutrina aumentando adoração porque 

dá toda a glória a Ele. Eleição deixa claro que o pecador fé, arrependimento e capacidade 

de obedecer a Deus vem dEle (cf. Sl 110: 3. , KJV ; Ef. 2: 8-9 ). Só Deus pode conceder 

o perdão ao seu povo quando eles pecam ( Prov. 20: 9 ; Mic. 6: 7 ; Ef. 1: 7 ; 1 João 1: 

7 ; 3: 5 ). O salmista declara: "Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória 

por causa de sua bondade, por causa da sua verdade" ( Sl 115: 1. ). 

Uma terceira vantagem da eleição é que produz alegria suprema. Aqueles a quem Deus 

escolhe se alegrar porque eles sabem que não teria nenhuma esperança de salvação à parte 

de Sua graça eletiva ( João 6:44 ; Atos 4:12 ; 1 Timóteo 2: 5-6. ). O eleito acabaria por 

perecer para sempre, como todos os outros pecadores, se Deus não tivesse escolhido eles 

(cf. Rom 9:29. ). Salmo 65: 4 diz, em parte, "Como é feliz aquele a quem você escolher 

e trazer para perto de você para viver em seus tribunais. "É uma alegria suprema para os 

eleitos a considerar que o Senhor nos amou com um amor eterno (cf. Lucas 10:20 ), desde 

antes da fundação do mundo e na eternidade futura. 

Em quarto lugar, a eleição é vantajoso porque promete cristãos uma eternidade de 

privilégios espirituais. Expressão do apóstolo Paulo de oração de louvor e gratidão a 

Deus, que abre sua carta aos Efésios, é um resumo adequado de muitos desses privilégios. 



Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda 

sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele 

antes da fundação do mundo, que sermos santos e irrepreensíveis diante dele . Em amor 

nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o 

beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu 

gratuitamente no Amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos nossos 

pecados, segundo as riquezas da sua graça que Ele derramou sobre nós. Em toda a 

sabedoria e discernimento Ele fez-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu 

beneplácito que propusera em Cristo, com vista a uma administração adequada para a 

plenitude dos tempos, isto é, a soma de todas as coisas em Cristo, as coisas nos céus e as 

coisas na terra. Nele também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme 

o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de 

que nós, que foram os primeiros a esperança em Cristo seria para o louvor da Sua 

glória. Nele, você também, depois de ouvir a mensagem da verdade, o evangelho da vossa 

salvação, tendo também crido, fostes selados nEle com o Espírito Santo da promessa, que 

é dada como penhor da nossa herança, tendo em vista a a redenção da possessão de Deus, 

para o louvor da Sua glória. ( Ef 1, 3-14. ; cf. 1 Pedro 2: 9-10 ) 

Finalmente, a doutrina da eleição é um poderoso incentivo para uma vida 

santa. Conhecendo Deus separá-los por causa de seu amor especial para eles é uma 

motivação a mais eficaz para os crentes a viver para a glória de Deus. Esse princípio foi, 

sem dúvida, na mente de Paulo quando ele exortou aos Colossenses: "Então, como 

aqueles que foram escolhidos de Deus, santos e amados, colocar em um coração de 

compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência; suportando uns aos outros, e 

perdoando-vos uns aos outros, quem quer que tenha uma queixa contra alguém; assim 

como o Senhor vos perdoou, assim também deve você "( Colossenses 3: 12-13 ). Sua 

gratidão a Deus por Sua eleição deles deve obrigar os fiéis a uma vida de obediência e 

santidade. 

Se os cristãos ignoram a doutrina da eleição, eles não conseguem entender as glórias da 

redenção, eles não conseguem honrar a soberania de Deus e de Cristo, e eles não 

conseguem apreciar o imenso privilégios espirituais que são deles. Crentes de hoje em 

dia, assim como aqueles no tempo de Pedro, não precisa ser ignorante de eleição, porque 

Deus quer que eles saibam o que a Sua graça tem proporcionado, e por todos os 

ensinamentos das escrituras é motivo para oferecer-Lhe o louvor que Ele merece (cf. Sl. 

19: 7-9 ; 119: 7 , 14-16 ). 

A eleição é uma verdade tão poderosa que, quando os cristãos entendem, as ramificações 

práticas da eleição vai transformar a maneira como eles vivem suas vidas diárias. Sabendo 

a condição de sua eleição (que residem na terra como aliens espirituais para alcançar 

aqueles em torno deles), a natureza da sua eleição (ele é completamente o resultado da 

escolha soberana de Deus), a fonte de sua eleição (Deus colocou o Seu amor sobre eles 

desde a eternidade passada), a esfera de sua eleição (torna-se uma realidade por obra 

santificadora do Espírito Santo), o efeito de sua eleição (amorosa obediência a Jesus 

Cristo), a segurança da sua eleição (o pacto de obediência, o que garante divina perdão), 

e as vantagens de sua eleição (as muitas bênçãos espirituais e privilégios disponíveis) 

produz energia na vida dos crentes que de outra forma nunca será capaz de apreciar 

plenamente. 



 

2. A Eterno Herança do crente ( 1 Pedro 

1: 3-5 ) 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, 

segundo a sua grande misericórdia nos fez nascer de novo para 

uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os 

mortos, para uma herança que não se corrompe e imaculada e vai 

não desaparecer, reservada nos céus para vós, que são protegidos 

pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para 
revelar-se no último tempo. ( 1: 3-5 ) 

O apóstolo Pedro segue a introdução de sua primeira carta com uma doxologia 

arrebatadora sobre a maravilha da salvação. Ele considerou essencial para iniciar o corpo 

da carta com este hino jubiloso de louvor na medida em que os crentes se dirigiu a 

perseguição de que são alvo de Roma. A passagem é um hino de adoração projetado para 

encorajar os cristãos que vivem em um mundo hostil a olhar o passado de seus problemas 

temporais e exultar em sua herança eterna. 

Doxologia de Pedro tem componentes que ajudam a todos os crentes louvar a Deus de 

forma mais inteligente. Para ajudar a igreja a entender a sua herança eterna e abençoar e 

adorar a Deus mais plenamente, Pedro dispõe sobre cinco características relevantes: a 

fonte, o motivo, a apropriação, a natureza ea segurança de herança do crente. 

A fonte da herança do Crente 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ( 1: 3 a) 

Pedro assume que é necessário para que os crentes abençoe Deus. A intenção é tão 

implícito que o texto grego omite a palavra ser, que os tradutores acrescentou. (No 

original, a frase literalmente começa: "Bendito o Deus", que transmite a expectativa do 

Pedro que seu público "graças a Deus", como a fonte de toda a herança espiritual.) O 

apóstolo adora a Deus e implora os outros a fazer o mesmo. 

Pedro chama-lo ainda mais o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, uma frase que 

identificou Deus de uma forma distintamente cristã. Historicamente, os judeus tinham 

louvou a Deus como seu criador e redentor do Egito. Sua criação enfatizou Seu poder 

soberano no trabalho e Sua redenção de Israel do Egito Seu poder salvador no 

trabalho. Mas aqueles que se tornaram cristãos eram para abençoar Deus como o Pai 

do seu Senhor Jesus Cristo. 

Com uma exceção (quando o pai abandonou na cruz, Mateus 27:46 ), cada vez que o 

registro Evangelhos que Jesus dirigiu a Deus, Ele o chamou de "Pai" ou "Meu Pai". Ao 

fazê-lo, Jesus estava rompendo com a A tradição judaica que raramente chama Deus Pai, 

e sempre em um coletivo em vez de sentido pessoal (por exemplo, 32 Dt: 6. ; . Isa 

63:16 ; 64: 8 ; Jer 03:19. ; 31: 9 ; Mal. 1: 6 ; 02:10 ). Além disso, em que Deus era 

seu Pai, Jesus estava afirmando partilhar a Sua natureza. Ao falar com os judeus a uma 

observância da Festa da Dedicação, Cristo declarou: "Eu eo Pai somos um" ( João 

10:30 ). Mais tarde, em resposta ao pedido de Filipe que Ele revelar o Pai, Jesus disse: 

"Quem me vê a mim vê o Pai" ( João 14: 9 ; cf. . vv 8 , 10-13 ). Jesus afirmou que Ele eo 



Pai possuem a mesma natureza divina que Ele é totalmente Deus (cf. João 17: 1 , 5 ). O 

Pai eo Filho mutuamente compartilhar a mesma de vida está intimamente e eternamente 

igual ao outro, e ninguém pode conhecer verdadeiramente um sem realmente conhecer o 

outro (cf. Mt 11:27. ; Lucas 10:22 ). Nenhuma pessoa pode reivindicar a conhecer a 

Deus, a menos que ele sabe como Aquele revelado em Jesus Cristo, Seu Filho. Jesus 

mesmo disse: "Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai senão por 

mim. Se você me tivesse conhecido, teria conhecido a meu Pai; a partir de agora o 

conheceis, eo tendes visto "(João 14: 6-7 ). 

Em seus escritos, o apóstolo Paulo também declarou o Pai eo Filho para ser da mesma 

essência: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo" ( 2 Cor. 1: 3 ; cf. . Ef 

1: 3 , 17 ). Da mesma forma, João escreveu em sua segunda epístola: "Graça, misericórdia 

e paz estará conosco, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, na verdade e 

no amor" ( 2 Jo 3 ). Sempre que o Novo Testamento chama Deus de Pai, denota 

principalmente que Ele é o Pai de o Senhor Jesus Cristo ( Mt 07:21. ; 10:32 ; 11: 25-

27 ; 16:27 ; 25:34 ; 26:39 ; Marcos 14:36 ; Lucas 10: 21-22 ; 22:29 ; 23:34 ; 03:35 

João ; 5: 17-23 ; 6:32 , 37 , 44 ; 08:54 ; 10:36 ; 12:28 ; 15: 9 ; 17: 1 ; Romanos 15: 6. ; 2 

Cor 11:31. ; cf. João 14:23 ; 15:16 ; 16:23 ; 1 João 4:14 ; Ap 1: 6 ). Deus também é o Pai 

de todos os crentes ( Mateus 5:16:. , 45 , 48 ; 6: 1 , 9 ;10:20 ; 13:43 ; 23: 9 ; Marcos 

11:25 ; Lucas 12:30 , 32 ; João 20:17 ; Romanos 1: 7. ; 8:15 ; Gal. 4: 6 ; . Ef 2:18 ; 4: 

6 ; Phil 04:20. ; Hebreus 12: 9. ; Tiago 1:27 ; 1 João 2 : 13 ; 3: 1 ). 

Um comentarista chama uso de Pedro no versículo 3 de nome completo redentora de 

Cristo Tudo o que a Bíblia revela sobre o Salvador aparece em que o título: "uma 

confissão concentrado." Senhor identifica-o como Soberano; Jesus Filho como 

encarnado; e Cristo ungido como Rei-Messias. O apóstolo personaliza esse título 

magnífico com a simples inclusão do pronome nossa. O divino Senhor do universo 

pertence a todos os crentes, assim como o Jesus que viveu, morreu e ressuscitou por eles, 

e assim como o Cristo, o Messias que Deus ungiu para ser o Rei eterno, que irá conceder-

lhes sua gloriosa herança. 

O motivo para a herança do Crente 

que, segundo a sua grande misericórdia ( 1: 3 b) 

Sua grande misericórdia foi o motivo por trás crentes concessão de Deus a própria vida 

eterna do Pai, do Filho e do Espírito de partilha de vida. Efésios 2: 4-5 também expressa 

essa generosidade divina: "Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande 

amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente 

com Cristo (pela graça sois salvos) "(cf. Tito 3: 5 ). Tanto aqui como em Efésios, o 

escritor apostólico adicionado um adjetivo ampliação ( grande e "ricos"). 

Misericordia centra-se na condição miserável, lamentável do pecador. O evangelho é 

solicitado pela compaixão de Deus para com aqueles que foram mortos em seus delitos e 

pecados ( Ef 2: 1-3. ). Todos os crentes foram uma vez nessa condição miserável, 

impotente, agravada por um coração enganoso ( Gênesis 6: 5 ; 08:21 ; Ecl. 9: 3 ; Jer. 17: 

9 ; Marcos 7: 21-23 ), a mente corrompida ( Rom. 8: 7-8 ; 1 Cor. 02:14 ), e maus desejos 

( Ef 4: 17-19. ; 5: 8 ; Tito 1:15 ), que os fez escravos do pecado, dirigiu-se para o justo 

castigo no inferno . Por isso eles precisavam de Deus, em misericórdia, para mostrar 

compaixão para com a sua condição desesperada, perdida e remediá-lo (cf. Is 63: 9. ; . 

Hab 3: 2 ; . Matt 09:27 ; Marcos 05:19 ; Lucas 1:78 ; Rm 9: 15-16. , 18 ; 11: 30-32 ; 1 

Tm 1:13. ; 1 Pedro 2:10 ). 



Misericordia não é o mesmo que a graça. Misericordia diz respeito a condição miserável 

de um indivíduo, enquanto graça diz respeito a sua culpa, o que causou essa condição. A 

misericórdia divina leva o pecador da miséria para a glória (a mudança de condição), e 

da graça divina leva-lo da culpa à absolvição (a mudança de posição, ver Rom 3:24. ; Ef. 

1: 7 ). O Senhor se entristece com a condição do pecador não redimido de melancolia e 

desespero ( Ez 18:23. , 32 ; Mateus 23: 37-39. ). Isso se manifesta claramente durante sua 

encarnação como Jesus curou as doenças das pessoas ( Mt 4: 23-

24. ; 14:14 ; 15:30 ; Marcos 1:34 ; Lc 6: 17-19 ). Ele poderia ter demonstrado sua 

divindade de muitas outras maneiras, mas Ele escolheu curas porque melhor ilustrou o 

coração compassivo, misericordioso de Deus para com os pecadores que sofrem a miséria 

temporal da sua condição caída (cf. Mt 9: 5-13. ; Marcos 2: 3-12 ). Curas de Jesus, que 

quase banidos doença de Israel, eram a prova de que o que o Antigo Testamento diz a 

respeito de Deus, o Pai ser misericordioso ( Ex. 34: 6 ; . Salmos 108: 4 ; Lam 

03:22. ; 07:18 Mic. ) era verdade. 

Além de mesmo a possibilidade de qualquer mérito ou merecimento por parte do pecador, 

Deus concede a misericórdia a quem Ele vai: "Ele [Deus] diz a Moisés:" Terei 

misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu tenho 

compaixão. " Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que 

usa de misericórdia "( Rm. 9: 15-16 ). Fora de Sua infinita compaixão e livre, abundante 

e ilimitada misericórdia, Ele optou por conceder vida eterna, não foi por causa de 

qualquer coisa que poderia fazer ou pecadores merecem ( Ex 33:19. ; Rom. 9: 11-

13 ; 10:20 ; 2 Tim 1: 9. ). É totalmente compreensível que Paulo chama Deus "o Pai das 

misericórdias" ( 2 Cor. 1: 3 ). 

A apropriação da herança do crente 

nos fez nascer de novo para uma viva esperança, pela 
ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ( 1: 3 c) 

O profeta Jeremias, uma vez fez a pergunta retórica: "Pode o etíope mudar a sua pele ou 

o leopardo as suas manchas?" ( Jer. 13:23 ). Sua analogia gráfica implícita uma resposta 

negativa à questão da existência ou não os pecadores poderiam mudar suas naturezas 

(cf. 17: 9 ).Natureza pecaminosa da humanidade deve ser alterada ( Marcos 1: 14-

15 ; João 3: 7 , 17-21 , 36 ; cf. Gn 6: 5 ; . Jer 02:22 ; 17: 9-10 ; . Rom 1: 18- 2: 2 ; 3: 10-

18 ), mas só Deus, trabalhando através do Seu Espírito Santo, pode transformar o coração 

do homem pecador ( Jeremias 31: 31-34. ; João 3: 5-6 , 8 ; Atos 2: 38- 39 ; cf. . Ez 

37:14 ; Atos 15: 8 ; Rom 8:11. ; 1 João 5: 4 ). Para que os pecadores, ao receber uma 

herança eterna de Deus, eles devem experimentar Seu meio de transformação espiritual, 

o novo nascimento. Pedro afirma que a verdade nesta última parte do versículo 3 , quando 

ele diz que Deus fez com que os crentes para nascer de novo (veja a discussão sobre 1: 

23-25 , no capítulo 7 deste volume; cf. 2 Cor. 5:17 ). 

Jesus efetivamente explicou a necessidade de regeneração-o novo nascimento a 

Nicodemos, um professor judeu proeminente. 

Ora, havia um homem dos fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus; este 

homem veio ter com Jesus de noite e disse-lhe: "Rabi, sabemos que Você veio de Deus 

como um professor; pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver 

com ele. "Jesus respondeu, e disse-lhe:« Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém 

não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. ", disse Nicodemus -lhe: "Como pode 

um homem nascer, sendo velho? Ele não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua 



mãe, e nascer, pode? "Jesus respondeu:" Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém 

não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da 

carne é carne, eo que é nascido do Espírito é espírito. Não se surpreender que eu disse a 

você: "Você precisa nascer de novo." O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas 

não sei de onde vem e para onde vai; assim é todo o que é nascido do Espírito. "Disse-lhe 

Nicodemos:" Como pode ser isso? "Jesus respondeu, e disse-lhe:" Tu és mestre de Israel 

e não entende essas coisas? Verdade, em verdade vos digo que, falamos do que sabemos 

e testemunhamos o que vimos, e você não aceitar o nosso testemunho. Se eu te dissesse 

coisas terrestres, e não credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém 

subiu ao céu, senão o que desceu do céu: o Filho do Homem. Como Moisés levantou a 

serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado; para que todo 

aquele que crê vontade nele tenha a vida eterna. ( João 3: 1-15 ) 

Para ilustrar os meios de o novo nascimento, Jesus referiu-se ao episódio da serpente de 

bronze ( Num. 21: 4-9 ), uma narrativa do Antigo Testamento Nicodemos teria conhecido 

bem. Quando os israelitas mordido de cobra no deserto reconheceu o seu pecado e do juízo 

de Deus sobre eles para ele e olhou para os meios que Ele previstas para entregá-los (a 

serpente de bronze em um poste), eles receberam a cura física de suas mordidas 

venenosas. Por analogia, se os pecadores iriam experimentar a libertação espiritual, eles 

devem reconhecer sua condição espiritual como envenenado por seus pecados e experiência 

de salvação da morte espiritual e eterna, olhando para o Filho de Deus e confiando nele como 

seu Salvador. Jesus cortou para o núcleo de auto-justiça de Nicodemos e lhe disse o que todos 

os pecadores precisam ouvir, que são espiritualmente regenerado somente pela fé em Jesus 

Cristo (cf. Jo 1: 12-13 ; Tito 3: 5 ; Tiago 1:18 ). 

Pedro passa a declarar que os resultados de reabilitação na crentes recebendo uma 

esperança viva. O mundo incrédulo sabe esperanças apenas morrendo ( Jó 08:13 ; 10:28 

Prov. ; . Ef 2,12 ), mas os crentes têm uma vida, esperança imorredoura ( Pss 33:18. ; 39: 

7 ; Rom. 5: 5 ; Ef. 4: 4 ; Tito 2:13 ; Hb 6:19. ) que virá para a realização completa, final, 

e gloriosa ( Rom 5.: 2 ; Cl 1:27 ). É uma esperança de que Pedro descreveu mais tarde, 

quando ele escreveu, "de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, 

nos quais habita justiça" ( 2 Pedro 3:13 ). Essa esperança é o que levou Paulo a dizer aos 

Filipenses: "Para mim, o viver é Cristo eo morrer é lucro" ( Fp. 1:21 ). Na esperança dos 

crentes a morte se torna realidade a sua entrada na gloriosa presença de Deus e da 

comunhão sem impedimentos alegre cheio, com a Trindade, os anjos, e de outros santos 

( Rom. 5: 1-2 ; . Gal 5: 5 ). 

Os meios de cristãos 'apropriar esta esperança viva e herança eterna é o nascimento 

espiritual, e o poder para que a apropriação foi demonstrada pela ressurreição de Jesus 

Cristo dentre os mortos. Jesus disse a Marta, pouco antes da ressurreição de seu irmão 

Lázaro da sepultura "Eu sou a ressurreição ea vida; quem crê em mim viverá ainda que 

morra, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá "( João 11: 25-26 ; 

cf. 14:19 ). Paulo instruiu os coríntios sobre as ramificações vitais da ressurreição: "Se 

Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil; você ainda estais nos vossos pecados "( 1 Cor. 

15:17 ). Mesmo que se esperava em Cristo nesta vida, mas não além disso, ele estaria 

perdido ( v. 19 ). No entanto, Cristo ressuscitou dentre os mortos, para sempre garantir 

viva esperança do crente no céu por finalmente vencendo a morte (vv. 20-28 , 47-49 , 54-

57 ). 

A Natureza da Herança do crente 

para uma herança que não se corrompe e imaculada e não irá 

desaparecer, ( 1: 4 a) 



A palavra-chave de toda esta passagem é a herança, que é riqueza passou para baixo, ou 

um legado que se recebe como um membro de uma família. O conceito tem raízes no 

Antigo Testamento, que os cristãos judeus em público de Pedro teria facilmente 

identificados com. Na verdade, a mesma raiz grega ( klēronomia ), rendeu herança aqui, 

é usado na Septuaginta para falar das parcelas do Canaã atribuídos por Deus para cada 

tribo em Israel, exceto Levi (cf. Num. 18: 20-24 ; Josh. 13: 32-33 ). Veja Números 

26:54 , 56 (a forma verbal aparece em 53 vv., 55 ); 34: 2 (onde é usado de toda a Terra 

Prometida como herança coletiva de Israel; cf. Deut. 12: 9 ); Josué 11: 23 ; Deuteronômio 

03:20 (da parte das tribos Transjordânia de terra). A palavra também é usada inúmeras 

vezes de outros tipos de herança (por exemplo, a herança individual das filhas de 

Zelofeade [ Num. 27: 7-11 ]). Klēronomia é muitas vezes traduzida como "posse" em 

traduções para o inglês do Antigo Testamento. 

O Antigo Testamento afirma repetidamente que sob a antiga aliança do povo de Deus, a 

nação de Israel, recebeu uma herança ( Num 26: 53-56. ; 34: 2 , 29 ; Dt 03:28. ; 26: 1 ; 31: 

7 ; . Josh 11:23 ; 14: 1 ; 1 Reis 08:36 ; 1 Crônicas 16:18. ; Sl. 105: 11 ; cf. Sl 

78:55. ). Pedro disse a seus leitores que, assim como Israel recebeu uma herança terrena, 

a terra de Canaã, para que a igreja recebe uma herança espiritual no céu ( Atos 

20:32 ; 26:18 ; . Ef 1:11 , 18 ; Col. 1:12 ; 03:24 ; Hb. 9:15 ). O apóstolo lembrou-lhes 

que, no meio de sua perseguição eles devem louvar a Deus e esperar pacientemente por 

Sua eterna prometida herança ( 04:13 ; 24:13 Matt. ; Heb. 12: 2-3 ; cf. Rom. 

6:18 ; 08:18 ; 12:12 ). Portanto, ele queria aumentar o seu conhecimento (e de todos os 

crentes) da bênção eterna, que é já o deles por promessa em Cristo (cf. Rm 8: 16-17. ; 1 

João 3: 2-3 ). Até então, Deus está em processo de amadurecimento Seus filhos e 

conforme o seu comportamento para que ele seja cada vez mais consistente com a sua 

herança espiritual (cf. 4: 12-13 , 19 ; 05:10 ; Hb. 12: 5-12 ; Tiago 1: 2-4 ; 05:11 ). As 

palavras de Pedro lembrar da exortação de Paulo aos Colossenses se concentrar em que a 

herança: "Portanto, se você tiver sido ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, 

onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que 

estão na terra "( Colossenses 3: 1-2 ; cf. . Mt 6:33 ; 1 João 2: 15-17 ). 

Pedro acrescenta três termos descritivos para definir melhor o tipo de crentes herança 

obter: ela é imperecível e imaculada e não vai desaparecer. Imperecível ( aphtharton ) 

refere-se ao que não é corruptível, não é passível de morte, ou não sujeitos à 

destruição. Ao contrário dos israelitas herança terrena que veio e se foi por causa de seus 

pecados, os crentes 'herança espiritual nunca estará sujeita à destruição. Herança dos 

crentes no céu, ainda a ser revelado no futuro, é um tesouro glorioso que nunca será 

perdido. 

Imaculada ( amianton ) descreve as coisas que são unstained ou não poluído. Tudo na 

criação caída está manchada e poluída pelo pecado ( Rom. 8: 20-22 ; 1 João 5:19 ), e, 

portanto, tudo é falho. Isso é o que o apóstolo Paulo se referiu quando escreveu: "Porque 

sabemos que toda a criação geme e sofre as dores de parto, até ao presente" ( Rom. 

8:22 ). Todos herança terrena está contaminada, mas não os imaculados crentes de 

herança têm em Jesus Cristo (cf. Fl 3, 7-9. ; Col. 1:12 ). É impecável e perfeito. 

Finalmente, a herança do crente não vai desaparecer. Essa frase traduz a 

palavra amaranton, que foi utilizado em grego secular para descrever uma flor que não 

murchar ou morrer. O termo neste contexto, sugere que os crentes têm uma herança que 

nunca perderá a sua magnificência. Nenhum dos elementos decadência do mundo pode 

afetar o reino dos céus ( Lucas 12:33 ; cf. Apocalipse 21:27 ; 22:15 ). Nenhum dos 

estragos do tempo ou os males do pecado pode tocar herança do crente, porque é em um 



reino sem pecado intemporal (cf. Dt 26:15.; Sl 89:29. ; 2 Cor 5: 1. ). Mais tarde nesta 

carta, Pedro reitera a natureza imperecível da herança da igreja: "E quando o Supremo 

Pastor se manifestar, você receberá a imarcescível coroa da glória" ( 5: 4 ). 

A Segurança da herança do Crente 

reservada nos céus para vós, que são protegidos pelo poder de 

Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se 

no último tempo. ( 1: 4 b-5) 

Tendo prometeu que a herança espiritual do crente era de natureza permanente, Pedro 

contribui para a segurança dos seus leitores declarando que a herança do crente 

está reservada nos céus. Sua natureza é fixo e inalterável e assim é o seu 

lugar. Reservado ( tetērēmenēn ) significa "guardado" ou "vigiado". O particípio passivo 

perfeito transmite a idéia de a herança já existente sendo cuidadosamente guardada no 

céu para todos aqueles que confiam em Cristo. Não só que a herança não mudar, mas 

ninguém vai saqueá-lo. A realidade de uma herança eterna e imperecível guardado é 

precisamente o que Jesus se referiu quando disse: 

Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça ea ferrugem destroem, e onde 

os ladrões arrombam e furtam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça ea 

ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam; para onde o seu 

tesouro, aí estará o seu coração também. ( Mateus 6: 19-21. ) 

O céu é o lugar mais segura em todo o universo. O apóstolo João caracteriza como um 

lugar onde "nada imundo, e ninguém que pratica abominação e mentira, nunca entrará 

nela, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro" 

( Apocalipse 21:27 ; cf .22: 14-15 ). 

Não só é a herança divinamente guardado, aqueles que a 

possuem são também protegidos pelo poder de Deus de fazer qualquer coisa para 

perder ou ser cortada a partir dele. De Deus o poder é sua onipotência soberana que 

protege continuamente os seus eleitos. Se Deus é para os crentes, ninguém pode opor-se 

com sucesso a eles ( Rom. 8: 31-39 ; Judas 24 ). Todos os detalhes desta promessa são 

fornecer o crente com uma esperança imorredoura do céu, de modo a proporcionar alegria 

e resistência. 

Continuação do cristão fé em Deus é evidência de Sua guarda e trabalho de protecção 

( João 8:31 ; Colossenses 1: 21-23 ; Heb. 3: 6 , 14 ; Tiago 2:17 , 20-26 ; 1 João 5: 4 , 11-

13 ). Na conversão, Deus energiza a fé no coração dos crentes, e como Ele os mantém Ele 

continua a energizar sua fé ( Sl 37:24. ; João 10:28 ; Filipenses 1: 6. ). Por Sua graça, 

onipotente, protegendo o poder de Deus e perseverança do crente de fé sempre trabalhar 

lado a lado (cf. Dan. 6: 1-23 ). 

Esta segurança para o crente e sua herança tanto olhar para além desta vida e da história 

humana , para a salvação preparada para revelar-se no último 

tempo. Salvação ( sōtērian ) significa "resgate" ou "libertação", e aqui ela denota a vida 

plena, final, eterno Deus ainda não consumada. O Novo Testamento revela 

implicitamente uma cronologia tríplice para a salvação. O aspecto passado de salvação é 

a justificação; se trata quando se acredita em Cristo ( Rom. 10: 9-10 , 14-17 ) e é entregue 

a partir da pena do pecado. O presente aspecto da salvação é a santificação. Os crentes 

estão continuamente a ser entregue a partir do poder do pecado ( 1 João 1: 9 ). Efésios 2: 

8 declara: "Porque pela graça sois salvos". O grego diz literalmente, "você está tendo sido 



salvos." A salvação é, portanto, um acontecimento passado com contínuos resultados no 

presente. Em terceiro lugar, a salvação também tem um aspecto futuro, a glorificação 

(cf. Rom. 13:11 ). Sempre que um crente morre, Deus completamente e, finalmente, o 

livra da presença do pecado (cf. Heb. 09:28 ) e leva-o instantaneamente em sua herança 

eterna em Sua presença celeste. Paulo eloquentemente expressa a Timóteo a sua 

confiança pessoal na certeza da sua herança futuro: "O Senhor me livrará de toda má ação, 

e me levará salvo para o seu reino celestial; A ele seja a glória para todo o sempre. Amém 

"( 2 Tm 4:18. ; cf. Atos 26:18 ; . Ef 1:11 , 14 , 18 ; Col. 1:12 ). 

O livro de Hebreus tem muito a dizer sobre a herança futura do crente. Em referência aos 

anjos, o escritor pergunta retoricamente: "Não são todos eles espíritos ministradores, 

enviados para prestar serviço para o bem daqueles que hão de herdar a salvação?" 

( 01:14 ). Mais tarde, o escritor diz que isso a respeito de Cristo e da nova aliança: "Por 

esta razão, Ele é o mediador de uma nova aliança, de modo que, uma vez que a morte 

tenha ocorrido para a redenção das transgressões que havia debaixo do primeiro pacto, 

aqueles que foram chamados recebam a promessa da herança eterna "( 9:15 ; cf. v 28. ). 

O aspecto futuro da salvação é particularmente dito ser pronto, isto é, completo e já 

aguarda a chegada do crente. Mas futuro salvação está também ligada à extremidade da 

história humana. Pedro diz que é para ser revelada no último tempo. Deus não vai fazer 

herança dos crentes totalmente concluída até o último episódio da história da redenção, 

ou seja, o retorno de Jesus Cristo (cf. Mat. 25:34 ). Após o arrebatamento, todos os crentes 

recebem recompensas no tribunal de Cristo: 

Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus 

Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, 

madeira, feno, palha, a obra de cada homem se tornará evidente; para o dia vai mostrá-lo, 

porque é para ser revelada no fogo, eo fogo vai testar a qualidade da obra de cada um. Se 

a obra de alguém que ele construiu sobre ele permanece, ele receberá uma recompensa. ( 1 

Coríntios 3: 11-14. ; cf. 2 Cor. 5:10 ; 2 Tim. 4: 1 , 8 ) 

E a plenitude da herança eterna do cristão será realizado no final do reino milenar, quando 

Deus cria o novo céu e nova terra ( Ap 21: 1-27 ): 

Então ele me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que sai do trono de Deus 

e do Cordeiro, no meio da sua rua. Em ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que 

produz doze frutos, dando seu fruto de mês; e as folhas da árvore são para a cura das 

nações. Não haverá mais ser qualquer maldição; e do trono de Deus e do Cordeiro estará 

nele, e Seus servos O servirão; eles vão ver o seu rosto, e seu nome estará em suas testas. E 

lá não será mais qualquer noite; e eles não terão necessidade da luz de uma lâmpada, nem 

da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles; e eles reinarão para todo o 

sempre. ( Apocalipse 22: 1-5 ) 

Assim como originalmente o próprio Senhor foi a herança dos levitas ( Josh 13:33. ), a 

tribo sacerdotal de Israel, por isso Ele é também a herança do sacerdócio real de Cristo 

( 1 Pedro 2: 9 ). O salmista sabia com certeza que ele iria herdar a Deus: "O Senhor é a 

porção da minha herança e do meu cálice; Você apoia a minha sorte. As linhas caíram 

para mim em lugares agradáveis; na verdade, a minha herança é bonito para mim "( Sl 

16: 5-6. ; cf. 73: 23-26 ). O profeta Jeremias, mesmo no meio dos momentos mais 

difíceis, agarrou com firmeza o mesmo conceito: "O Senhor é a minha parte", diz a minha 

alma: 'Portanto, eu tenho esperança n'Ele "( Lam 3:24. ). Os cristãos também são 

herdeiros de Deus com Cristo: "O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que 



somos filhos de Deus, e, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros 

com Cristo" ( Rom. 8: 16-17 ). 

Os cristãos possuem alguns dos benefícios da salvação nesta vida, mas a grande plenitude 

da redenção ainda está por vir. Deus prometeu glórias insondáveis na perfeição eterna do 

céu que um dia será a experiência consciente de cada crente. Ele é a fonte de herança do 

crente; ele veio por causa de Sua misericórdia e pelos meios de graça do novo 

nascimento; e continua a ser perfeito e eternamente seguro, uma realidade todos os 

crentes podem fixar sua esperança diante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. A Alegria da Salvação ( 1 Pedro 1: 6-9 ) 

Neste vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, 

sendo necessário, você tem sido afligido por várias provações, 

para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro 

que perece, embora provado pelo fogo, pode ser redunde para 

louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo; e que você 

não tenha visto, vocês o amam, e que você não vê-lo agora, mas 

acredito nele, exultais com alegria indizível e cheia de glória, 

obtendo como resultado de sua fé a salvação das vossas 

almas. ( 1: 6-9 ) 

Um dos capítulos mais preciosas em todos os Evangelhos é Lucas 15 Lá Cristo diz a três 

parábolas memoráveis.: a história da ovelha perdida ( . vv 4-7 (), a história da moeda 

perdida . vv 8-10 ), e a história dos perdidos (pródigo) filho ( vv. 11-32 ). Cada parábola 

representa a salvação, cada retrata uma alma perdida perdoados e reconciliados com 

Deus. E cada parábola termina com uma celebração de alegria tremenda na recuperação 

do que foi perdido, o que ilustra a resposta do céu para a salvação de um pecador ( 15: 

6 , 9 , 32 ). 

A salvação genuína e verdadeira alegria caminham juntas e não se limitam a habitantes 

celestiais. O objetivo de Pedro neste texto é ter os crentes a entender a alegria que deve 

ser a sua própria expressão constante à luz da salvação eterna. Esta alegria reflete o que 

Pedro certamente sabia da revelação do Antigo Testamento. O salmista tinha muito a 

dizer sobre a alegria eo crente: "O mande sua luz e sua verdade, deixe-me 

conduzir; levem-me elas ao teu santo monte e para seus lugares de moradia. Então irei ao 

altar de Deus, a Deus a minha grande alegria; e sobre a lira eu louvo, ó Deus, meu Deus 

"( Sl 43: 3-4. ; cf. 4: 7 ; 5:11 ; 9: 2 ; 32:11 ; 37: 4 ; 51:12 ) . O profeta Isaías escreveu: "E 

os resgatados do Senhor voltará e vêm com júbilo a Sião, com eterna alegria sobre as suas 

cabeças. Eles vão encontrar alegria e alegria, a tristeza eo gemido fugirão "( 35:10 Isa. ; 

cf. 61:10 ). O evangelho de Lucas chama palavra do nascimento de Cristo "boas novas de 

grande alegria" ( 2:10 ), e Paulo elogiou os tessalonicenses para receber sua mensagem 

evangelística "com a alegria do Espírito Santo" ( 1 Tessalonicenses 1: 6. ; cf.Filipenses 

4: 4. ; 1 Tessalonicenses 5:16. ). 

Pedro escreveu cedo sobre o tema da alegria e do crente, porque seus leitores necessário 

o lembrete e o incentivo como eles enfrentaram perseguição severa. Mais tarde, em 2:12 , 

ele os exortou: "Mantenha o seu procedimento no meio dos gentios, para que naquilo em 

que falam contra vós como de malfeitores, eles podem por causa de suas boas ações, uma 

vez que observá-los, glorificar a Deus." A implicação clara é que, embora os destinatários 

desta carta foram sofrendo injustamente, eles devem esperar tais maus tratos e suportá-lo 

com alegria e paciência (cf. 2: 18-21 ; 3: 9 , 14-15 , 17 ; 4: 

1 , 12 , 14 , 16 , 19 ; 05:10 ). À luz da bem-aventurança da salvação, não há dificuldades 

terrestres deve ter diminuído a sua alegria (cf. Hab 3: 17-18. ; Mt 5: 11-12. ; Tiago 1: 2 ). 

Alegria da Salvação não é uma breve e superficial, emoção circunstancial, mas sim algo 

permanente e profunda ( Rom 5:11. ; 14:17 ; 05:22 Gal. ; Phil 01:25. ; 4: 4 ; cf. 1 Chron. 

16:27 ; 29:17 ; 03:12 Ezra ; Neemias 08:10. ; Jó 08:19 ; Sl 05:11. ; 16:11 ; 43: 4 ; Isa 

35:10. ; 51:11 ;Matt. 13:44 ; 25:21 ; Lucas 24:52 ; João 16:24 ; Atos 13:52 ; Judas 24 ), 

estreitamente ligado às bênçãos espirituais da fé, esperança e amor (cf. Rom. 5: 2 ; 12 : 

12 ; 15:13 ; Heb. 12: 2 ) e dada por Deus através de Seu Filho e do Espírito Santo ( Lucas 



2: 10-11 , 29-32 , 38 ; 24:52 ;João 15:11 ; 16:22 ; 17:13 ; 1 Tessalonicenses 1: 6. ; 

cf. João 10:10 ; 14: 26-27 ; 16:33 ). Mere felicidade vem de eventos externos positivos, 

mas a alegria da salvação resulta da confiança profundamente arraigada que se possui a 

vida eterna do Deus vivo através do Cristo crucificado e ressuscitado (cf. Fl 3, 7-11. ; . 

Heb 6: 19- 20 ; 10: 19-22 ; 1 João 5: 13-14 ), que alegria será plenamente realizado na 

glória do céu. 

Pedro dá cinco perspectivas sobre a alegria de modo que os crentes podem triunfar mesmo 

nas circunstâncias mais adversas. Ele destaca a realidade de que a alegria deriva de 

confiança em uma herança protegida, em uma fé comprovada, em uma honra prometido, 

em uma comunhão pessoal com Cristo, e em um presente de libertação. 

Confiança em um Herança Protegida 

Neste exultais, ( 1: 6 a) 

Neste remete para a passagem anterior ( 1: 3-5 )., que detalhou a primeira grande verdade 

que traz alegria cristãos, ou seja, a sua herança eterna protegido Greatly 

alegrar (de agalliaō ) é uma intensa, expressiva termo que significa ser supremamente e 

abundantemente happy-uma felicidade que não é experimental, nem com base nas 

circunstâncias ou sentimentos superficiais. Jesus usou em Mateus 5:12 , além de a palavra 

mais comum para se alegrar ( chairo ). Com esse uso, Ele intensificou o significado de 

seu comando a Seus discípulos. De fato, nesse versículo os tradutores da Bíblia Rei Tiago 

rendeu a palavra ". Satisfeito por ser superior" No Novo Testamento, agalliaō sempre se 

refere a espiritual, em vez de alegria temporal e, geralmente, tem referência a um 

relacionamento com Deus (cf. 1: 8 ; 04:13 ; Lucas 1:47 ; 10:21 ;Atos 02:26 ; 16:34 ; Ap 

19: 7 ). Além disso, uma vez que Pedro colocá-lo no tempo presente, ele transmite a noção 

de contínua alegria e felicidade. 

Como discutido no capítulo anterior deste volume, Deus tem reservado e protegido com 

segurança uma herança eterna no céu para todo crente. É por isso que o apóstolo Paulo 

exortou os crentes a se concentrar "nas coisas do alto, não nas coisas que estão na terra" 

( Cl 3: 2 ). Houve uma época em que a alegria parecia distante para os discípulos de 

Cristo. Jesus disse-lhes, no Cenáculo: "Em verdade, em verdade vos digo que, que você 

vai chorar e lamentar, mas o mundo se alegrará; você vai se lamentar, mas a vossa tristeza 

se converterá em alegria "( João 16:20). Por um curto período de tempo, os incrédulos 

que se alegram e os discípulos se lamentar como resultado da morte do Salvador (cf. Mt 

27:39. , 44 ; Marcos 14:27 ; 16: 10-11 , 14 ; Lucas 24:17 , 36 -39 ). Mas quando Ele 

ressuscitou dos mortos e os discípulos viram, sua tristeza se transformaram em alegria 

( Lucas 24:12 , 32 , 52-53 ; cf. João 21: 7 ) e sua promessa de vida após a morte para os 

crentes (cf. João 11: 25-26 ; 14: 1-4 ) se tornou credível. 

Todos os crentes têm o Espírito Santo habita ( João 14: 16-17 ; Atos 1: 8 ; Rm 8: 9. ; 1 

Cor 06:19. ; 12:13 ; 03:14 Gal. ; 1 João 2:27 ; 3 : 24 ; 04:13 ; cf. João 

14:26 ; 16:13 ; Atos 6: 5 ; 2 Cor 6:16. ), que serve como um penhor ou selo para garantir 

a sua herança eterna: 

Nele, você também, depois de ouvir a mensagem da verdade, o evangelho da vossa 

salvação, tendo também crido, fostes selados nEle com o Espírito Santo da promessa, que 

é dada como penhor da nossa herança, tendo em vista a a redenção da possessão de Deus, 

para o louvor da Sua glória. ( Ef 1: 13-14. ; cf. 04:30 ) 



O autor de Hebreus também se concentra em protegida herança do crente espiritual ( 4: 

1-10 ; 6: 9-12 , 19-20 ; 9: 11-15 ; 11: 13-16 ), e encoraja seus leitores judeus a fazerem o 

mesmo em meio ao sofrimento: 

Mas lembre-se dos dias passados, em que, depois de ser iluminados, suportastes grande 

combate de aflições, em parte por ser feito um espetáculo público através de injúrias e 

tribulações, e em parte por se tornar participantes com os que assim foram tratados. Para 

você mostrou simpatia para os prisioneiros e aceitastes com alegria a apreensão de sua 

propriedade, sabendo que você tem para si mesmos uma melhor posse e 

duradoura. Portanto, não jogue fora a sua confiança, que tem uma grande 

recompensa. Porque necessitais de paciência, para que, quando você tem feito a vontade 

de Deus, você pode receber o que foi prometido. ( 10: 32-36 ) 

Não importa o que as circunstâncias difíceis e perseguições que enfrentam, os 

fiéis exultam por causa da esperança futuro que deriva da ressurreição de Cristo ( 1: 3 ; 1 

Cor. 15: 51-57 ; cf. Rom. 5: 2 ; 12:12 ) e a realidade atual da habitação do Espírito ( 1: 

2 ), garantindo um protegido, herança eterna (cf. Heb. 10: 32-36 ). 

Confiança em um Fé Provada 

ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, você 

tem sido afligido por várias provações, para que a prova da vossa 

fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado 
pelo fogo, ( 1: 6 b-7-A) 

Pedro próxima volta-se para uma fonte de alegria que tem ramificações práticas imensas 

para os crentes-confiança em uma fé provada. Em vez de permitir que provações e 

perseguições para roubar a sua alegria e estragar a sua expectativa de futuro bênção no 

céu, os crentes genuínos com uma perspectiva bíblica sabemos que tais sofrimentos, na 

verdade, pode adicionar à sua alegria como eles experimentam a graça e antecipar o 

futuro. 

No restante do versículo 6 o apóstolo lista quatro características concisas da dificuldade 

que Deus usa para provar a fé dos crentes. Primeiro, ele declara que os seus problemas 

estão agora por um pouco de tempo. Eles são transitórios (cf. Sl 30: 5. ; Isa. 54: 7-

8 ; Rom. 8:18 ), literalmente "para uma temporada", que significa vai passar rapidamente, 

como faz o seu tempo na terra. Paulo chama de "momentânea, leve tribulação" ( 2 Cor. 

4:17 ), em relação ao "eterno peso de glória." 

Em segundo lugar, os problemas vêm se necessário; isto é, quando eles servem a um 

propósito na vida dos crentes (cf. Jó 5: 6-7 ; Atos 14:22 ; 1 Tes. 3: 3 ). Deus usa os 

problemas para os crentes humildes ( Dt 8: 3. ; 2 Cor. 12: 7-10 ), desmamá-los longe das 

coisas mundanas e apontá-los para o céu ( João 16:33 ; Ap 14.13 ; cf. Job 19 : 25-26 ), 

ensiná-los a valorizar a bênção de Deus, em oposição a dor da vida ( 4:13 ; Rom. 8: 17-

18 ), capacitá-los para ajudar os outros ( 2 Cor. 1: 3-7 ; Hb. 13: 3 ), castigá-los por seus 

pecados ( 1 Coríntios 11:30. ; cf. Jó 05:17 ; Lucas 15: 16-18 ; Heb. 12: 5-12 ), e para 

ajudar a fortalecer o caráter espiritual ( Rom. 5: 3 ; 2 Tessalonicenses 1: 4-6. ; Tiago 1: 

2-4 ; 05:11 ). Mais tarde nesta carta Pedro resume o benefício dos problemas, "Depois de 

ter sofrido por um pouco de tempo, o Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna 

glória em Cristo, Ele mesmo perfeito, confirmar, fortalecer e estabelecer-lo" ( 5 : 10 ). 

Em terceiro lugar, Pedro com o termo foi afligido reconhece que o problema 

inegavelmente traz dor (cf. Gn 3: 16-19 ; . Pss 42: 7 ; 66:12 ; 89: 30-32 ). afligido não se 



refere apenas à dor física, mas também a angústia mental, incluindo tristeza, tristeza, 

decepção e ansiedade. Pelo projeto de Deus, o problema precisa ser dolorosa, a fim de 

aperfeiçoar os crentes para uma maior utilidade espiritual (cf. Sl 34:19. ; 78:34 ; 119: 

71 ; João 9: 1-3 ; 11: 3-4 ; 2 Cor . 12:10 ). 

Em quarto lugar, as notas Apóstolo, em versículo 6 que os cristãos 

experimentam diversas provações; problemas vir de várias formas ( Tiago 1: 2 ). A 

palavra grega traduzida por vários é poikilos, que significa "muito colorido." Mais tarde, 

Pedro usa a mesma palavra (traduzida como "distribuidor" no NASB e KJV ) para 

descrever a diversidade graça de Deus ( 04:10 ). Assim como o problema é diversificada, 

suficiente graça de Deus para os crentes é igualmente diversificada. Não há nenhuma 

forma de problemas que alguma faceta da graça divina não pode substituir (cf. 1 Cor. 

10:13 ). A graça de Deus é suficiente para cada julgamento humano. 

Esses elementos simplesmente declarou implicitamente reiterar por que problemas não 

deve diminuir a alegria dos crentes, e da primeira metade do versículo 7 estados a razão 

explicitamente: eles se alegram de modo que a prova da [sua] fé, muito mais preciosa 

do que o ouro que perece, embora testado pelo fogo. Esta perspectiva sobre problemas 

não só não diminui alegria, mas, na verdade, produz alegria triunfante, uma vez que a 

experiência valida a fé dos cristãos. Proof ( dokimion ) foi usado para descrever o ensaio 

de metal. O processo de ensaio descobre pureza de um metal e determina o seu verdadeiro 

conteúdo e vale a pena depois de todas as impurezas foram fundidos longe ( Nm 31: 22-

23. ; cf. Prov. 17: 3 ; . Zacarias 13: 9 ). Por analogia, Deus testa a fé do crente para revelar 

sua autenticidade (cf. Jó 23:10 ). (Ele não faz, porque Ele precisa descobrir quem é um 

verdadeiro crente, mas para que os crentes vão ganhar alegria e confiança em sua fé 

comprovada [cf. Abraão em Gênesis 22: 1-19 , eo exemplo das sementes em águas rasas 

e solos espinhosos em Mat. 13: 5-7 .]) A frase adjetiva prova da vossa fé, mais 

precisamente "o resíduo testado de sua fé", capta a essência do processo de ensaio 

espiritual. 

Além de Abraão, o Antigo Testamento contém vários outros exemplos de como Deus 

colocou a fé de seu povo à prova. Êxodo 16: 4 diz: "Então o Senhor disse a Moisés: Eis 

que vos farei chover pão do céu para você ; e as pessoas devem sair e reunir parte de um 

dia de cada dia, para que eu possa testá-los, ou não anda em Minha instrução 

'"In. Deuteronômio 8: 2 Moisés ordenou aos israelitas: "Você deve se lembrar todo o 

caminho que o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, 

para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos, 

ou não. "Mas todo o livro de Jó é o clássico exemplo de Deus de colocar um crente para 

o teste. Não importa o que Satanás, com a permissão de Deus, jogou no trabalho, trabalho 

nunca parou de confiar no Senhor ( Jó 1: 6-2: 10 ).Apesar dos esforços terrivelmente mal 

colocadas de seus amigos na consolando e aconselhando-o, e sua constante misjudging 

ele, além de exigir a sua infiel da esposa que ele amaldiçoar a Deus e morrer-Job manteve-

se estável e sua fé provou real ( 27: 1-6 ) e foi muito fortalecido (42: 1-6 , 10-17 ). 

Pedro usou o ouro em sua analogia, porque era o mais precioso e altamente valorizada 

de todos os metais ( Esdras 8:27 ; Jó 28: 15-16 ; . Ps 19:10 ; cf. 2 Reis 23:35 ; 02:11 

Matt. ), e em tempos antigos, era a base para a maioria das transações monetárias (cf. Ez 

27:22. ; Mateus 10: 9. ). Assim como o fogo separa ouro da escória inútil, por isso Deus 

usa o sofrimento e ensaios para separar a verdadeira fé da profissão superficial. Mas 

mesmo que o ouro pode ser purificado quando provado pelo fogo, que 

é perecível (cf. Tiago 5: 3 ). No entanto, a fé provada é eterno, tornando-se mais 

preciosa do que o ouro. 



Os apóstolos, ministrando no rescaldo de Pentecostes, são excelentes exemplos de 

pessoas que passaram por provações difíceis e, assim, tornou-se confiante em sua fé 

comprovada. Depois que os líderes judeus açoitado-los para continuar a pregar o 

evangelho ", eles seguiram o seu caminho a partir da presença do Conselho, regozijando-

se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse Nome" ( Atos 05:41 ; 

cf. 4: 13-21 ; 5: 17-29 , 40-41 ). Alegraram-se, não só porque Deus considera-los dignos 

de sofrer por causa da justiça, mas também, sem dúvida, por causa da confiança que 

ganhou em passar no teste. Eles haviam percorrido um longo caminho desde os dias em 

que Jesus advertiu-os para a sua "pouca fé" ( Mt 08:26. ; cf. 16: 8 ; 17:20 ; Lucas 

08:25 ; 17: 5 ), quando eles abandonaram e fugiu antes da Sua crucificação (Marcos 

14:27 , 50-52 ), e quando Pedro O negou três vezes ( Lucas 22: 54-62 ). 

Confiança em uma Honra Prometida 

pode ser encontrada redunde em louvor, glória e honra na 
revelação de Jesus Cristo; ( 1: 7 b) 

Discussão de fé comprovada na primeira parte do apóstolo versículo 7 , na verdade, leva 

em seu ponto principal na segunda metade, ou seja, que os crentes se alegrar com a 

perspectiva de uma honra prometido. A verdadeira fé acabará por vir através de todas as 

dificuldades e as provações da vida e obter honra eterna de Deus. 

O foco de Pedro não é sobre os cristãos 'Deus honrando (embora eles vão, cf. Mateus 28: 

16-17. ; João 4:23 ; 9:38 ; Ap 4: 10-11 ), mas em Seu louvor deles. Deus concederá 

crentes louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Incrivelmente, crentes, que 

nesta vida são chamados a dar honra ao Senhor sempre, pode por sua fidelidade em 

ensaios provocar louvor do Senhor na vida por vir (cf. 1 Sam 02:26. ; Sl 41:11. ; 106: 

4 ; . Prov 08:35 ; 12: 2 ; Atos 7:46 ). Perto da conclusão de Sua parábola dos talentos, 

Jesus disse aos discípulos: 

Seu mestre lhe disse: "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel com algumas coisas, 

vou colocar você no comando de muitas coisas; entra no gozo do teu senhor. "Além disso, 

o que recebera dois talentos, e disse:" Mestre, o senhor confiou-me dois talentos. Veja, 

eu ganhei mais dois talentos. "Seu mestre lhe disse:" Muito bem, servo bom e fiel. Você 

foi fiel com algumas coisas, vou colocar você no comando de muitas coisas; entra no 

gozo do teu senhor. "( Mateus 25: 21-23. ; cf. 24:47 ; 25:34 ; Lucas 22:29 ; 2 Tim. 4: 8 ) 

A verdadeira fé salvadora e as suas boas obras resultantes sempre recebem comenda 

divina. "Mas ele é um judeu que é interiormente; e circuncisão, a que é do coração, no 

espírito, não na letra; e seu louvor não provém dos homens, mas de Deus "( Rom. 2:29 ). Que 

Deus louvar a fé salvadora e fidelidade genuína em dificuldade é verdadeiramente 

surpreendente, na medida em que ambos são dons de Sua graça e poder, em primeiro lugar 

( Ef 2: 8. ; Phil 1:29. ). Tal louvor para os crentes demonstra Sua generosidade supremo 

(cf. Ex. 34: 6 ; Sl. 33: 5 ; 104: 24 ; 2 Cor 8, 9. ). 

Pedro também usa o termo glória, que, como o louvor, refere-se ao que os crentes 

recebem de Deus. Isso reflete o ensinamento do apóstolo Paulo: "[Deus] retribuirá a cada 

um segundo as suas obras: para aqueles [os fiéis] que, com perseverança em fazer bem, 

procuram glória, honra e imortalidade, a vida eterna ... glória, honra e paz a todos que faz 

o bem, primeiro do judeu e também do grego "( : Rom 2 6-7. , 10 ). Glória pode 

relacionar melhor com o Deus a Cristo vai dotar cada crente com ( João 17:22 ; Romanos 

9. : 23 ; 1 Cor. 15: 42-44 ; . 2 Cor 3:18; . Filipenses 3:21 ; Cl 3: 4 ; . 2 Tessalonicenses 

2:14 ; 1 João 3: 2 ). Jesus Cristo era Deus encarnado ( João 1:14 ), eo apóstolo João diz: 



"Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos 

como Ele é" ( 1 João 3: 2 ). 

Honra provavelmente se refere às recompensas Deus vai dar aos crentes por causa de seu 

serviço a Ele. Paulo explica isso mais detalhAdãoente em 1 Coríntios 3: 10-15 . 

Segundo a graça de Deus que me foi dada, como sábio arquiteto lancei o fundamento, e 

outro edifica sobre ele. Mas cada homem deve ter cuidado como edifica sobre ele. Porque 

ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Agora, 

se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, 

palha, a obra de cada homem se tornará evidente; para o dia vai mostrá-lo, porque é para 

ser revelada no fogo, eo fogo vai testar a qualidade da obra de cada um. Se a obra de 

alguém que ele construiu sobre ele permanece, ele receberá uma recompensa. Se a obra 

de alguém se queimar, sofrerá ele dano; mas ele mesmo será salvo, todavia, como que 

através do fogo. (Cf. 9:25 ; 2 Cor. 5:10 ; Col. 3:24 ; Tiago 1:12 ; 1 Pedro 5: 4 ; 2 João 

8 ; Ap 21: 7 ; 22:12 ) 

Este tributo triplo ( louvor, glória e honra ) ocorre na revelação de Jesus 

Cristo. Revelação ( apokalupsei ) refere-se à segunda vinda de Cristo e, particularmente, 

centra-se na época em que ele retorna para recompensar o Seu povo redimido. Mais tarde 

neste mesmo capítulo Pedro novamente direciona seu público a essas realidades: "Por 

isso, preparar suas mentes para a ação, mantenha sóbrio no espírito, corrigir a vossa 

esperança na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo" ( 1: 13 ; 

cf. 4:13 ; Rm 08:18. ; 1 Cor. 1: 7-8 ; 2 Tessalonicenses 1: 5. ).Em Sua parábola do 

administrador expectante, Jesus falou de tal antecipação de recompensa eterna: 

Seja vestida de prontidão, e manter o seu lit. lâmpadas Seja como os homens que estão à 

espera de seu mestre, quando ele retorna a partir da festa de casamento, para que eles 

possam imediatamente abrir a porta para ele quando ele chegar e bater. Bem-aventurados 

os escravos que o senhor vai encontrar em estado de alerta quando ele vem; em verdade 

vos digo que, que se cingirá, para servir, e tê-los reclinar-se à mesa, e vai vir para cima e 

servi-los. ( Lucas 12: 35-37 ) 

Nenhuma destas passagens, no entanto, indicam que os crentes têm que esperar até o 

retorno de Cristo antes que ele encontra sua fé genuína. A realidade de sua fé já é validada 

por seus fiéis duradouro de provas e testes. É uma verdade surpreendente que quando 

Jesus voltar para a sua própria, não só eles vão servi-Lo com alegria, mas também Ele 

graciosamente servir e honrá-los. 

Confiança em um comunhão pessoal com Cristo 

e que você não tenha visto, vocês o amam, e que você não vê-lo 

agora, mas acredito nele, exultais com alegria indizível e cheia de 
glória, ( 1: 8 ) 

Amor e confiança são os dois ingredientes fundamentais em qualquer relação 

significativa. Neste versículo, o apóstolo exalta estes dois aspectos como essenciais para 

o relacionamento dos crentes com Cristo e vitais para a alegria que resulta. Ele também 

reflete pathos genuíno e humildade pessoal com estas palavras, com base no seu passado, 

experiência pessoal como um dos Doze. 

Excluindo Judas Iscariotes ( Matt 26:14. , 16 ; Lucas 22: 47-48 ), Pedro foi o único 

discípulo que exibiu a violação mais flagrante de fé e confiança em seu Senhor. Não 



muito tempo depois de negação de Cristo (três vezes de Pedro Lucas 22: 54-62 ), Jesus 

confrontou e três vezes perguntei-lhe, ("Do You Amor Me?" João 21: 15-22 ). Na 

humilde fashion ele refletiu sobre aquela época e, por implicação elogiou seus leitores 

perseguidos por sua relação com Cristo. Pedro, embora ele era o líder dos apóstolos e 

viveu com Jesus por três anos, em um momento crucial não conseguiu sustentar o seu 

amor e confiança Nele. Em contraste marcante, seus leitores, embora eles tinham não 

visto, manteve um amor verdadeiro para e forte confiança em Jesus no meio de ameaçar 

perseguição e sofrimentos. 

A palavra amor ( agapate ) é o amor da vontade, a forma mais nobre de amor. O tempo 

presente indica que o público de Pedro constantemente amava seu Senhor, que o 

amor define a essência do ser cristão. Pedro ressalta esse fato mais tarde na carta, "A vós, 

pois, que acredito que ele [Cristo] é preciosa" ( 2: 7 , NVI ; cf. 1 Cor. 16:22 ; . Ef 6:24 ; 1 

João 4:19 ) . A verdadeira alegria flui de um amor para o Mestre invisível, Aquele a quem 

os crentes também obedecem (cf. João 14:21 ). 

Pedro próxima elogia fé e confiança dos seus leitores em Cristo. Obviamente, para crer 

nEle anda de mãos dadas com amá-Lo. A alma que ama a Cristo não pode deixar de 

acreditar nele, e a alma que acredita que não pode ajudar, mas o amor. Embora 

os cristãos não O vemos agora, ainda que crêem nEle. Jesus disse a Tomé: "Porque me 

viste, você acredita ? Bem-aventurados os que não viram e creram "( João 20:29 ; cf. Heb. 

11: 1 ). A fé aceita o registro revelado, escrito de Jesus Cristo (os Evangelhos; . 2 Tim 

3,15 ; cf. 2 Cr 20:20. ; Atos 24:14 ), que retrata-o em toda a Sua glória e leva os crentes 

a amá-Lo ( cf. Heb. 11: 6 ). Quanto mais a fé pode saber de Cristo, e quanto mais esse 

conhecimento possui o coração, o amor dos crentes mais fortes para Ele torna-se (cf. 2 

Cor. 8: 7 ; Gl 5: 6. ; 1 Tm 1: 5. ; 1 João 2: 5 ) e mais alegria eles exibem (cf. Sl 

05:11. ; 16:11 ). Assim, o amor e confiança são os dois elementos que se ligam os crentes 

a uma comunhão viva com Jesus Cristo. 

Essa relação maravilhosa causado leitores de Pedro para exultam com alegria indizível 

e cheia de glória. Inexpressible ( aneklalētō ) significa literalmente Aqueles que vivem 

em comunhão pessoal com Cristo experimentar uma "maior do que a fala." alegria tão 

divino que não pode comunicá-la; humanamente falando, tal alegria está além do alcance 

de opinião e de expressão. E que a alegria também é cheio de glória ( doxazo ), que 

significa "para tornar mais alto louvor" e da qual doxologia deriva. Em sua comunhão 

com o Senhor, os crentes têm tanto um amor sobrenatural (cf. Gl 5,22. ; 2 Ts 3: 5. ; 1 João 

4:19 ) e um transcendant alegria (cf. Ecl 2:26. ; Pss. 4: 7 ; 21: 6 ; 68: 3 ; 97:11 ; Judas 

24 ). 

Confiança em um Deliverance Present 

obtendo como o resultado de sua fé a salvação das vossas 
almas. ( 1: 9 ) 

Pedro não está olhando para o futuro, mas no aqui e agora; pode-se, literalmente, tornar a 

obtenção ( komizomenoi ), "atualmente recebendo por si mesmos." A 

raiz, komizō, significa "para receber o que é merecido." Fluir fora da comunhão pessoal 

dos crentes com Cristo é o resultado que lhes é devida, o presente resultado da sua fé, ou 

seja, a salvação de suas almas. A salvação refere-se a constante, presente libertação dos 

crentes da pena e do poder do pecado, da sua culpa ( Rm 6:18. ; Ef. 1: 7 ; Colossenses 2: 

13-14 ), a condenação ( Rom. 8: 1 ) , ira ( Rom. 5: 9 ; . 1 Tessalonicenses 1:10 ), 



ignorância ( Rom. 10: 3 ; Gal. 4: 8 ; . 1 Tim 1:13 ), angústia, confusão, falta de esperança 

( 1 Cor. 15: 17 ; 1 Pedro 1: 3 ), e domínio ( Rom 6: 10-12. ). 

Não há realmente nenhuma razão para que os crentes perdem a sua alegria quando eles 

podem tocar em todas as presentes e futuras realidades espirituais mencionados neste fé 

passagem presente comprovada, a comunhão com Cristo, e libertação; e uma herança 

futura e honra prometeu protegida. Como Jesus assegurou aos apóstolos: "Estas coisas 

vos tenho dito para que a minha alegria esteja em vós, ea vossa alegria seja completa" 

( João 15:11 ). 

 

4. A grandeza da Salvação ( 1 Pedro 1: 10-

12 ) 

Quanto a esta salvação, os profetas que profetizaram da graça 

que viria a você fez pesquisas cuidadosas e inquéritos, procurando 

saber o que pessoa ou tempo o Espírito de Cristo dentro deles 

estava indicando como Ele predisse os sofrimentos de Cristo e as 

glórias a seguir . Foi revelado a eles que eles não estavam 

servindo-se, mas você, nestas coisas que agora vos foram 

anunciadas por aqueles que pregavam o evangelho, a vós pelo 

Espírito Santo enviado do céu, as coisas em que os anjos anseiam 
observar. ( 1: 10-12 ) 

A história começou num dia de verão no final do século XIX, quando uma cidade Inglês 

menino estava em uma visita a Escócia rural. Naquela tarde, o rapaz foi nadar em um lago 

pequeno campo. Depois de nadar a uma boa distância da costa, uma cãibra grave agarrou-

o de modo que ele não poderia continuar nadando. Ele estava com muita dor e logo gritou 

no topo de sua voz para pedir ajuda. Um garoto de fazenda trabalhando em um campo 

nas proximidades ouviu gritos do menino cidade e correu o mais rápido que podia para o 

lago. Lá, o garoto de fazenda jogou fora de sua camisa, mergulhou na água, nadou até a 

cara da cidade em perigo, e trouxe-o de forma segura para a costa. 

Vários anos mais tarde, os dois rapazes se encontraram novamente. O garoto da cidade, 

ainda cheio de gratidão que o outro garoto tinha salvado sua vida, ficou emocionado ao 

ver o garoto de fazenda novamente e perguntou-lhe o que a carreira do menino tinha 

decidido a prosseguir.O garoto de fazenda disse que ele tinha escolhido uma carreira na 

medicina. Desde os pais do menino cidade foram bastante ricos e foram grande dívida 

para com o outro garoto para salvar a vida de seu filho, ao saber da escolha da carreira do 

garoto de fazenda, eles imediatamente prometeu pagar a sua educação médica. Seguiram-

se frente à sua promessa e o jovem passou a ter uma carreira brilhante na investigação 

científica. 

Em 1928, esse garoto de fazenda, então tanto um médico e bacteriologista, descobriu o 

famoso penicilina droga milagrosa. Em 1945, ele dividiu o prêmio Nobel com dois outros 

cientistas para a descoberta e desenvolvimento de que antibiótico. Aquele garoto escocês 

fazenda virou investigador científico, que morreu em 1955, foi Alexander Fleming. 

O garoto da cidade resgatado também ganhou grande notoriedade. Durante a Segunda 

Guerra Mundial, ele contraiu uma pneumonia fatal. Ele se recuperou em um hospital 



depois de receber penicilina, o que significava que, indiretamente, o garoto de fazenda de 

uma só vez Alexander Fleming tinha salvado sua vida duas vezes. O nome do menino 

cidade era Winston Churchill, o famoso tempo de guerra britânico primeiro-ministro e do 

mundo político. Curiosamente, assim como Fleming, Churchill ganhou um prêmio 

Nobel. Mas, em seu exemplo, ele ganhou o prêmio de 1953 na literatura por seus escritos 

incisivas sobre a história da Segunda Guerra Mundial. 

É maravilhoso para salvar uma vida, e ainda mais maravilhoso para salvar a vida de 

alguém duas vezes, especialmente quando o salvou foi uma pessoa tão influente como 

Winston Churchill. Mas as contribuições que trabalham duro, abnegados de Alexander 

Fleming não são nada em comparação com a grandeza de salvar almas eternas das 

pessoas. Que grande salvação é o coração da preocupação do apóstolo Pedro nesta 

passagem. Ele queria que seu público acreditar que se concentrar em cheio, de resgate 

final a partir de pecado, de Satanás, a morte eo inferno que Deus tão graciosamente 

escolheu para dar-lhes pela fé em Seu Filho, Jesus Cristo. Pedro celebra a grandeza de 

salvação, lembrando a seus leitores que não importa como as circunstâncias difíceis ou 

quão grave é a perseguição, eles podem confiantemente mantêm a esperança da salvação 

eterna. 

Quase não há outra palavra como abençoado, esperançoso, consolação, ou assegurando 

como salvação. A mensagem da Bíblia é que mesmo que o homem não pode salvar-se da 

eterna, condenando conseqüências de seu pecado ( Gn 2:17 ; Jer. 2: 22 ; 18:12 ; João 

3:19 ; Rm 06:23. ;Ef 2: 1-3. ; Colossenses 2:13 ; 2 Tm. 2: 25-26 ), Deus pode e vai 

resgatar da condenação todos aqueles que confiam nEle e crer em Sua Palavra ( Mateus 

11: 28-30. ; Lucas 19:10 ; João 1: 12-13 , 29 ; 3: 14-17 ; Atos 10:43 ; . Efésios 1: 7 ; 1 Ts 

. 5: 9 ; 2 Tim. 1: 9 ; Hb. 07:25 ; Tiago 1:18 ). O apóstolo Paulo escreveu: "Mas Deus 

prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo 

morreu por nós" ( Rm 5: 8. ). Deus não apenas os pecadores amam, mas só Ele é capaz 

de resgatá-los, já que "a salvação pertence ao Senhor" (Sl. 3: 8 ). Além disso, Deus está 

disposto a salvar os pecadores; Ele "quer que todos os homens sejam salvos e cheguem 

ao conhecimento da verdade" ( 1 Tim. 2: 4 ). 

Acima de tudo, a salvação é de acordo com o plano soberano de Deus e propósito ( Rom. 

8: 28-30 ; 2 Tessalonicenses 2: 13-14. ; Apocalipse 13: 8 ). Paulo lembrou a Timóteo que 

Deus "nos salvou, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas 

segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a 

eternidade" ( 2 Tim. 1: 9 ) . Essa declaração também indica que Deus designou seu Filho 

para ser o meio de salvação (cf. 2: 6 ; . Isaías 53: 6 , 10 ; Mateus 20: 18-19. ; João 

01:17 ; Atos 2: 22-24 ; 13: 23-32). Paulo anteriormente declarado aos crentes romanos: 

"Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de 

todo aquele que crê" ( Rom. 1:16 ). E Deus foi fiel a ordenar pregadores de anunciar que 

a obra de Jesus Cristo é o único meio de salvar os pecadores (cf. Atos 13: 1-3 ; Rom. 10: 

14-17 ; 1 Cor 1: 21-25. ). Como discutido no capítulo anterior deste volume, Pedro notou 

a alegria da igreja na gloriosa dádiva da salvação ( 1: 6-9 ). Não importa o quanto as suas 

circunstâncias adversas, os cristãos nunca devem parar de se alegrar com a grandeza de 

sua salvação: "Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; proclamar boas novas de Sua 

salvação de dia em dia "( Sl. 96: 2 ; cf. . Pss 09:14 ; 21: 1 ; 40:16 ; 71:23 ; 1 Crônicas 

16:23. ; Isa 25: 9. ; 35:10 ; 1 Cor. 6:20 ; 1 Tessalonicenses 5:16. ; Ap 5: 9 ). 

Tema de Pedro no capítulo desta carta de abertura é a bem-aventurança ou grandeza da 

salvação. Aqui, ele examina-lo do ponto de vista de quatro agentes divinos que estavam 

envolvidos com a mensagem da salvação: os profetas do Antigo Testamento que 



estudaram isso, o Espírito Santo que inspirou, os apóstolos do Novo Testamento que 

pregavam-lo, e os anjos que examinou. 

A salvação foi o tema do Estudo dos Profetas 

Quanto a esta salvação, os profetas que profetizaram da graça 

que viria a você fez pesquisas cuidadosas e inquéritos, procurando 

saber o que pessoa ou tempo ( 1: 10-11 a) 

O apóstolo primeiro chama a atenção para a salvação que se refere o versículo 9 do ponto 

de vista dos profetas. Eles eram porta-vozes do Antigo Testamento de Deus que 

profetizaram da graça que viria. Eles, então, perseguiu o significado de seus próprios 

escritos proféticos para saber tudo o que podiam sobre a salvação prometida por Deus. De 

toda a verdade dos profetas recebeu por revelação divina (cf. Oséias 12:10. ; Amós 3: 

7 ; Heb. 1: 1 ; Tiago 5:10 ), a verdade da salvação era a sua maior paixão. De Moisés a 

Malaquias, todos os profetas do Antigo Testamento eram fascinados pelas promessas de 

salvação. No entanto, eles não se limitou a desejar para receber que a 

salvação; eles realmente obteve. Mas eles receberam o dom da salvação de Deus sem ver 

a sua plena realização (cf. Heb. 11: 39-40 ), sem ver Jesus Cristo ou de ter um 

relacionamento com ele. Embora os profetas escreveram de Messias, eles nunca 

totalmente compreendido tudo o que estava envolvido na vida, morte e ressurreição de 

Cristo. 

O foco do estudo intenso dos profetas na tentativa de compreender a pessoa e obra de 

Cristo foi centrada na graça que viria aos pecadores através Dele. Preocupações 

Salvação principalmente o ato divino de salvar os pecadores (cf. Mt 20:28. ; Lucas 24: 

46-47 ; João 12: 32-33 ;Tito 3: 7 ; Heb. 9: 24-28 ), enquanto graça engloba o motivo por 

trás de toda a obra salvadora de Deus (cf. Atos 20:32 ; Romanos 5:15. ; Ef. 2: 5 , 8-10 ; 2 

Tessalonicenses 1: 11-12. ). Os profetas procuraram entender de Deus a graça e 

misericórdia em Cristo, o Seu perdão, bondade, favor imerecido, e bênção derramou sobre 

pecadores indignos. Eles sabiam que a promessa de Deus de uma salvação pela graça 

que viria estendida muito além de Israel para incluir pessoas de todas as nações da terra 

( Is 45:22. ; 49: 6 ; 52:10 ; cf. João 10:16 ; Rom. 15: 9-12 ; 1 João 2: 2 ; Rev. 4: 8-10 ; 7: 

9 ). 

É fundamental ressaltar que a frase profetizaram da graça que não indica que os 

profetas esperava uma graça salvadora que não existia em tudo nos tempos do Antigo 

Testamento. Por natureza, Deus sempre foi um Deus imutável gracioso ( Ex. 34: 6 ; . Pss 

102: 26-27 ; 116: 5 ;Tiago 1:17 ). No Antigo Testamento, Ele era gentil com aqueles que 

acreditaram antes de Cristo vir (cf. Sl. 84:11 ), e desde então ele é misericordioso para 

todos os que crêem ( João 1:14 ). 

Noé recebeu a graça da parte do Senhor ( Gênesis 6: 8 ). Moisés estava plenamente 

consciente de que a graça quando gravou pela primeira vez os princípios morais e direito 

de propriedade da lei de Deus, como Êxodo 22: 26-27 demonstra: "Se alguma vez ter a 

capa de seu próximo como uma promessa, você deve devolvê-lo a ele antes o sol se põe, 

pois essa é a única cobertura; é a sua capa para o seu corpo. O que mais ele deve dormir? E 

virá sobre isso quando ele grita para mim, eu vou ouvi-lo, porque sou misericordioso 

"(cf. 33:19 ; Gen. 43:29 ). O profeta Jonas, mesmo enquanto ele lutava para aceitar os 

ninivitas arrependimento, reconheceu a graça de Deus: "Ele orou ao Senhor e disse:" Por 

favor, Senhor, não foi isso o que eu disse quando eu ainda estava no meu próprio 

país? Portanto, a fim de evitar esta fugi para Társis, pois eu sabia que és um Deus 



clemente e compassivo, lento para a ira e grande em benignidade, e que se arrepende do 

calamidade "( Jonas 4: 2 ). 

A salvação tem sido sempre disponível para os pecadores ( Dt 32:15. ; Pss. 3: 8 ; 27: 1 ; Is 

55: 1-2. , 6-7 ; Jonas 2: 9 ) e sempre e somente pela graça. Então, nunca houve qualquer 

pergunta durante o Antigo Testamento ou não Deus foi gracioso, mas a grande 

manifestação de Sua graça viria com a chegada de Seu Filho. Isaías profetizou que: 

Reúna-vos e vinde; aproximar juntos, você fugitivos das nações; eles não têm 

conhecimento, que carregam sobre seu ídolo de madeira e rogam a um deus que não pode 

salvar. Declarar e estabelecido o seu caso; na verdade, deixá-los consultar junto. Quem 

anunciou isso desde os tempos antigos? Quem há muito tempo já declarou isso? Não sou 

eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e Salvador; não há 

ninguém além de mim. Vire-se para mim e sejam salvos, todos os confins da terra; porque 

eu sou Deus, e não há outro. Jurei por mim, a palavra saiu de minha boca em justiça e não 

vai voltar, que a mim se dobrará todo joelho, toda língua jurar fidelidade. Eles vão dizer 

de mim, "somente no Senhor há justiça e força." Os homens virão a Ele. ( Isaías 45: 20-

24. ) 

O profeta revela a provisão de Deus de salvação para todas as nações. Isaías e os outros 

profetas não viu que Gentil salvação realizado (cf. Rom. 15: 8-12 ; Ef 3: 4-7. ), mas eles 

sabiam Messias efetivá-la ( Is 53: 4-5. ). Eles escreveram sobre uma salvação graça que era 

muito mais extensa do que qualquer coisa que eles tinham observado (cf. Dt 32:43. ; 2 Sm 

22:50. ; Sl 18:49. ; 117: 1 ; 118: 22 ; . Isa 8: 14 ; 11: 1-5 , 10 ; 28:16 ; 65: 1-2 ; Jer. 17: 7 ; . 

Hos 1:10 ; 2:23 ), e as profecias contidas vários fatos básicos, alguns dos quais foram mais 

tarde citado por escritores do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo (eg, Rm. 9: 25-

26 , 33 ; 10: 11-13 , 20 ; 15: 8-12 , 20-21 ). Em primeiro lugar, as profecias declarou que o 

Messias iria sofrer. Salmo 22 descreve a Sua crucificação, e Isaías 53 descreve outros 

detalhes do seu sofrimento. Em segundo lugar, os escritores do Antigo Testamento profetizou 

que o Messias iria triunfar. O salmista diz que Deus irá definir Seu Rei, Jesus Cristo, no seu 

santo monte, onde Cristo, então, governar com uma vara de ferro ( Sl. 2: 6-9 ). Salmo 

16:10 diz que Deus não permitirá que o Seu Santo submeter-se a decadência e Cristo 

ressuscitou dos mortos e ascender ao céu 40 dias mais tarde ( Lucas 24: 1-12 ; Atos 1: 2-

9 ). O profeta Isaías escreveu que o governo estaria nos ombros de Messias e Ele seria um 

Deus poderoso, reinando do trono de Davi ( Isaías 9: 6-7. ). Em terceiro lugar, os profetas 

previu um Messias que salvaria. Isaías deu mandato do Messias: "O Espírito do Senhor está 

sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres; Enviou-me a 

curar os quebrantados do coração, a proclamar liberdade aos cativos ea liberdade aos 

prisioneiros; para proclamar o ano favorável do Senhor "( Isaías 61: 1-2. ). Jesus ler essas 

palavras para a congregação em sua sinagoga cidade natal e proclamou-se o cumprimento 

deles ( Lucas 4: 16-21 ). 

Embora os profetas do Velho Testamento sabiam que seus escritos descreveu um futuro 

manifestação da salvação graça, o seu desejo de compreender essas profecias ainda era 

tão convincente e penetrante que fez pesquisas cuidadosas e inquéritos em seus 

próprios escritos. Esses dois termos enfatizar a intensidade com que os profetas haviam 

mergulhou em suas profecias e diligência com que os tinham investigado a compreender 

melhor a magnitude da salvação graça. 

Como Jesus disse aos seus discípulos: "Porque em verdade vos digo que muitos profetas 

e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram" ( Mt 

13.: 17 ; cf. . Isa 06:11 ; Hab 1: 2. ). Porque os profetas do Antigo Testamento, incluindo 

o último, João Batista, foram limitados, eles foram ainda mais com a intenção de estudar 

seus próprios escritos para ver o Messias e compreender a salvação que Ele traria. 



Alguns comentaristas sugeriram que Pedro aqui reflete sobre a atitude dos 

profetas antes que Deus lhes deu quaisquer profecias. De acordo com este ponto de vista, 

os profetas desejados tão fortemente compreender significado completo de salvação que 

eles cuidadosamente analisado verdade que era como ainda não revelada. Como 

resultado, Deus deu-lhes profecias sobre o Messias para que pudessem entender melhor 

a Sua salvação. No entanto, isso não faz sentido, porque os profetas primeiro precisava 

revelação divina sobre a salvação, caso contrário, não teria tido nenhuma base sobre a 

qual para fazer suas pesquisas cuidadosas e inquéritos. Se os profetas não tinha tido 

nenhuma revelação sobre uma graça futuro trazida por Messias, eles iriam não buscam 

mais informações sobre isso, porque não se fazer perguntas sobre algo que ele 

desconhece. Além disso, Deus não deu a revelação aos homens simplesmente porque eles 

pediam para ele, estavam curiosos sobre isso, ou tiveram um intenso desejo de saber algo, 

Ele soberanamente escolheu Seus profetas e porta-vozes e a mensagem que Ele iria 

inspirá-los a escrever (cf. Ex . 3: 1-10 ; 1 Sam 3. ; Is 6. ; Jer. 1: 4-5 ). 

Pedro indica ainda que os profetas do Antigo Testamento não estavam interessados 

apenas na doutrina geral da salvação ou o ensino geral sobre Messias. Eles procuraram 

para saber mais precisamente qual pessoa viria como salvador, juiz, profeta, sacerdote e 

rei, e durante o que época ou era ( tempo ) que a vinda iria ocorrer. As consultas foram 

sobre quem e quando. (Deve-se notar aqui que os crentes de hoje enfrentam regularmente 

as mesmas perguntas sobre profecias do Novo Testamento do futuro. Eles podem 

conhecer os eventos reveladas nas Escrituras, mas as identidades exatas de pessoas-chave 

envolvidas e quando precisamente determinados eventos ocorrerá é um curso em 

andamento de estudo para todos os interessados em escatologia.) João Batista, o último 

profeta do Antigo Testamento e precursor de Cristo, fornece um exemplo clássico 

curiosidade pesquisa entre os profetas. Os discípulos de João já sabia sobre o ministério 

de Jesus (cf. Mat. 09:14 ), e havia relatado a ele sobre isso ( Lucas 07:18 ). No entanto, 

João queria saber com certeza se Jesus era o Messias previsto: 

Quando Jesus acabou de dar instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e 

pregar nas cidades deles. Ora, quando João, enquanto estava preso, ouviu falar das obras 

de Cristo, mandou dizer por seus discípulos e disse-lhe, ("Você é o esperado, ou devemos 

esperar outro?" Matt 11.: 1-3 ) 

Em resposta, Jesus deu-Suas credenciais que preencheram profecia do Antigo Testamento 

(cf. Is 29: 18-19. ; 35: 5-10 ; 61: 1 ) sobre o Messias: "Jesus respondeu, e disse-lhes: 'Ide e 

relatório a João o que estais ouvindo e vendo: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos 

são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o 

evangelho a eles '"( vv 4-5. ). João já havia apontado para Jesus e profetizou: "Eis o Cordeiro 

de Deus que tira o pecado do mundo!" ( João 1:29 ). Mesmo que o Espírito Santo inspirou-o 

a declarar que, ele ainda ponderou seu significado e queria saber se de fato Jesus era o Messias 

( Lucas 7: 18-23 ). 

Se a grandeza da salvação ainda está por vir foi o intenso estudo, preocupante de todos 

os profetas, então ele deve ser tão precioso, se não mais, para os crentes de hoje que têm 

a revelação plena. 

A salvação foi o tema da inspiração do Espírito 

o Espírito de Cristo dentro deles estava indicando como Ele 

predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias a seguir. Foi 

revelado a eles que eles não estavam servindo-se, mas você, 
( 1:11 b-12-A) 



As profecias do Espírito Santo revelou aos profetas foram divinamente inspirados e 

gravado sob Sua superintendência (cf. Jer. 1: 9 ; 23:28 ; Ez 2: 7. ; Amós 3: 7-8 ). E o tema 

geral dessas profecias era duplo: os sofrimentos de Cristo e as glórias a seguir. O 

Antigo Testamento refere-se aos sofrimentos de Cristo em passagens como Salmo 22: 

1-31 ; Isaías 52: 13-53: 12 ; Daniel 9: 24-26 ; e Zacarias 12:10 ; 13: 7 (cf. . Ps 89: 24-

37 ; Lucas 24: 25-27 ; Apocalipse 19:10 ). As glórias de seguir, incluindo verdades tais 

como a ressurreição, ascensão e entronização de Cristo, aparece em passagens 

como Isaías 9: 6-7 ; Daniel 2:44 ; 7: 13-14 ; e Zacarias 2: 10-13 ; 14: 16-17 . 

Que Pedro usou a frase Espírito de Cristo dentro de si (cf. Rom. 8: 9 ) demonstra que o 

Cristo eterno, inseparável do Espírito Santo, trabalhou a partir de dentro dos escritores do 

Antigo Testamento para gravar revelação infalível de Deus. Daí o apóstolo escreveu em 

sua segunda carta que "nunca jamais qualquer profecia foi feita por um ato da vontade 

humana, mas homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus" ( 2 Pedro 

1:21 ; cf. 2 Tm. 3:16 ). O Espírito estava indicando ( edēlou, "tornando plain") para 

eles como Ele previu (promarturomenon, "testemunhou antemão") que estava por 

vir. Ele estava claramente testificando aos profetas sobre a salvação de Deus que seria 

plenamente realizados por meio de Jesus Cristo (cf. a KJV e NVI rendering, "predizer"). 

O Espírito também deixou claro que a busca dos profetas nunca seria totalmente satisfeito 

porque a mensagem completa do evangelho não poderia ser revelado durante esse 

tempo. Pedro indicou esta realidade quando escreveu: foi revelado a eles que eles não 

estavam servindo a si mesmos. No Pentateuco, Moisés profetiza sobre a vinda do 

Profeta, que na verdade era o Messias: "O Senhor vosso Deus levantará para você um 

profeta como me do meio de ti, de seus compatriotas, você deve ouvi-lo "( Dt 18,15. ; 

cf. Nm 24:17. ). Moisés e os outros profetas estavam olhando em frente para o ponto 

culminante da obra salvadora de Cristo em um segmento futuro da história da redenção 

(cf. Heb 1: 1-2. ). O escritor de Hebreus oferece uma visão adicional, "Todos estes 

morreram na fé, sem receber as promessas, mas vendo-as e saudando-as a partir de uma 

distância" ( Hb 11:13. ; cf. . vv 39-40 ). 

Ainda assim as profecias tinha imenso valor (cf. Lucas 1:70 ; Atos 03:18 ; . 1 

Tessalonicenses 5:20 ; 2 Pedro 1:19 ), embora a sua realização não foi para os profetas 

do Antigo Testamento para testemunhar. Eles vez olhou para a frente para um momento 

em que a obra salvadora do Messias iria abraçar os crentes de todas as nações em novas 

bênçãos da aliança ( Pss 22: 27-28. ; 72: 8-17 ; cf. . Isaías 42: 6 ; 60: 1-3 ; 62: 1-3 , 11-

12 ; 66: 12-13 ). Eles viviam na esperança, assim como os cristãos fazer que antecipam 

Segundo do seu Senhor Vinda. Santos do Antigo Testamento foram salvos pela fé em 

Deus, baseado no fato de que o Messias Jesus, no futuro, levará o juízo cheio de Deus por 

seus pecados ( Isa. 53: 4-6 ). Deus sempre foi a aplicação da nova aliança, sempre pela 

graça oferecendo perdão dos pecados para aqueles que se arrependeram e creram, embora 

a nova aliança não foi ratificado até a cruz. Crentes do Antigo Testamento foram salvos 

por uma graça futuro, os do Novo Testamento por uma carência de no passado Cruz é o 

pináculo da redenção. 

A salvação foi o tema da pregação dos Apóstolos 

nestas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que 

pregavam o evangelho, a vós pelo Espírito Santo enviado do céu 
( 1:12 b) 



O Espírito Santo inspirou não só os profetas do Antigo Testamento, mas também 

apóstolos do Novo Testamento, que levou o evangelho plenamente revelado como o tema 

de sua pregação. Essas coisas novamente se refere à salvação graça que estava por vir, 

especificamente para a pessoa de Cristo eo presente proclamação do evangelho. Anos 

antes Pedro anunciou estas verdades no sermão apostólico registrado pela primeira vez, 

entregue no dia de Pentecostes ", disse Pedro-lhes:" Arrependei-vos, e cada um de vós 

seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados; e você vai 

receber o Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos os que 

estão longe, tantos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar "( Atos 2: 38-39 ; cf. . 2 Cor 6: 

2 ). Além de Pedro, aqueles que pregavam o evangelhoincluído o restante dos Doze, 

Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, Felipe, Tiago, o meio-irmão de Jesus, Judas, o meio-

irmão de Jesus, Estevão, e outros sem nome. Nem todos eram apóstolos de Cristo, no 

mesmo sentido em que Paulo e os Doze (eles não tinham todos vimos o Senhor 

ressuscitado), mas eles foram enviados pela igreja como mensageiros do evangelho 

capacitado pelo Espírito Santo enviado do céu. 

Paulo ilustra bem a devoção singular tais pregadores tiveram a grandeza da mensagem de 

salvação. Ele escreveu aos crentes de Corinto, 

E quando eu vim para vos, irmãos, eu não vim com ostentação de linguagem ou de 

sabedoria, anunciando-vos o testemunho de Deus. Porque decidi nada saber entre vós, 

senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Eu estava com você em fraqueza, temor e grande 

tremor, e minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de 

sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se 

apoiasse em sabedoria dos homens , mas no poder de Deus. ( 1 Coríntios 2: 1-5. ; cf. Rom 

1: 16-17. ) 

Salvação é o tema do exame dos Anjos 

-coisas em que os anjos anseiam observar. ( 01:12 c) 

Crentes de saber o que os anjos sabem e experiência no domínio espiritual e 

invisível. Escritura indica algumas das coisas que os anjos não se opor (demônios, Dan 

10:13. ; Judas 9 ; carregam mensagens de Deus, Dan 8: 16-17. ; 9: 21-23 ; 10:11 ; 12: 6-

7 ; Matt 02:13. ; Lucas 01:19, 28 ; 2: 10-14 ; e executar outro serviço divino, 1 Reis 19: 

5 ; . Sl 91: 11-12 ; Mateus 04:11. ; 13: 39-42 ; Atos 12: 7-11 ; Hb 1:14. ). Os cristãos 

desejam ter santidade eterna e experiência glória e comunhão com a Trindade como os 

anjos eleitos fazer. Mas, inversamente, os anjos me pergunto o que é como para 

experimentar a graça e glória da salvação e do perdão de Deus do pecado. Na verdade, 

Pedro diz, eles estão continuamente buscando com fascínio em grandeza de salvação. 

Coisas denota as muitas características da salvação em que os anjos anseiam 

observar. Longo traduz epithumousin, que descreve ter um forte desejo ou impulso 

avassalador que não é facilmente satisfeito. O termo indica que o interesse dos anjos na 

salvação não é meramente lunático ou uma curiosidade incidental, mas uma forte paixão 

com eles. Olhe ( parakupsai ) significa, literalmente, para esticar a cabeça para a frente 

ou se abaixar. Outra forma de a mesma palavra denota que o apóstolo João fez no túmulo 

de Jesus ", e, abaixando-se, viu os panos de linho ali deixados" ( João 20: 5 ; cf. v. 11 ). Os 

anjos, por assim dizer, quero descer perto e olhar profundamente para as questões 

relacionadas com a salvação. Eles têm uma curiosidade santo para entender o tipo de 

graça que nunca vai experimentar. Os santos anjos não precisa ser salvo, e os anjos caídos 

não podem ser salvos. Mas os santos procurar entender a salvação para que eles possam 



glorificar a Deus mais plenamente, que é a sua principal razão para a existência ( Jó 38: 

7 ; . Ps 148: 2 ; Isa. 6: 3 ; Lucas 2: 13-14 ; Heb . 1: 6 ; Apocalipse 5: 11-12 ; 7: 11-12 ; 

cf. Ne 9: 6. ; . Filipenses 2: 9-11 ). 

Não é que os anjos foram não envolvido no plano de salvação de Deus. Eles anunciaram 

o nascimento de Cristo ( Lucas 1: 26-35 ; 2: 10-14 ), ministrou a ele durante seu tempo 

de teste ( Mat. 04:11 ; Lucas 22:43 ), estava junto ao túmulo quando Ele ressuscitou dos 

mortos ( Mateus 28: 5-7. ; Marcos 16: 4-7 ; Lucas 24: 4-7 ), com a presença de Sua 

ascensão ao céu ( Atos 1: 10-11 ), e agora servi-Lo por ministrar a todos os crentes ( 3: 

22 ; Hb. 1:14 ). Deus fez Seus anjos testemunhas do que ocorre no corpo de Cristo. Eles 

se alegram e louvar a Deus sempre que Ele salva um pecador ( Lucas 15: 7 , 10 ). Eles 

estavam assistindo o apóstolo Paulo e os outros apóstolos ( 1 Cor. 4: 9 ). Deus continua a 

colocar a Sua graça salvadora em exibição diante dos anjos "que a multiforme sabedoria 

de Deus pode agora ser feitas por meio da igreja para os principados e potestades nas 

regiões celestes" ( Ef. 3:10 ). 

Embora os anjos nunca vai experimentar a redenção, o livro do Apocalipse contém um 

retrato fascinante de seu interesse por ela: 

E Ele [Cristo, o Cordeiro] veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado 

no trono. Logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro Anciãos 

prostraram-se diante do Cordeiro, cada um segurando uma harpa e taças de ouro cheias 

de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: "Tu és 

digno de receber o livro e de abrir os seus selos; porque foste morto, e comprado por Deus 

com seus homens de sangue de toda tribo, língua, povo e nação. Você fez-los a ser um 

reino e sacerdotes para o nosso Deus; e eles reinarão sobre a terra "E olhei, e ouvi a voz 

de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos.; eo número deles 

era miríades de miríades e milhares de milhares, dizendo em alta voz: "Digno é o Cordeiro 

que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, honra, glória e louvor." 

( Ap 5 : 7-12 ) 

Os santos anjos irá juntar-se a canção de redenção, mesmo que não tenha experimentado a 

salvação. Eles foram testemunhas da grandeza da salvação de Deus, e eles muito tempo para 

olhar mais para ele para que eles possam louvar e glorificar-Lo mais. 

Não importa como as provações da vida são difíceis, os cristãos podem enfrentá-los 

triunfante por causa da grandeza da graça de Deus, dando-lhes a salvação que os profetas 

estudados, o Espírito Santo inspirou, os apóstolos pregaram, e os anjos continuam a 

investigar. 

 

 

 

 



5. A resposta do crente para com a  

Salvação ( 1 Pedro 1: 13-17 ) 

Portanto, preparar suas mentes para a ação, mantenha sóbrio no 

espírito, corrigir a vossa esperança na graça que se vos ofereceu 

na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos 

conformeis às concupiscências que antes havia que eram o seu em 

sua ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sejam 

santos vocês também em todo o seu comportamento; porque está 

escrito: "Sede santos, porque eu sou santo." Se você tratar como 

Pai aquele que julga imparcialmente segundo a obra de cada um, 

comportar-vos com temor durante o tempo de sua estadia na 
terra; ( 1: 13-17 ) 

Em Sua parábola do mordomo fiel, Jesus disse aos seus ouvintes: "De todos os que muito 

foi dado, muito será exigido" ( Lucas 12:48 ). Esse princípio certamente também se refere 

a resposta dos cristãos na sua salvação. Uma vez que nenhum dom é maior do que o dom 

de Deus de perdão e salvação em Jesus Cristo, nada pode exigir uma resposta maior. 

Em versículos 1-12 , o apóstolo Pedro descreveu lugar supremo da salvação em plano 

preestabelecido de Deus, explicou a sua maravilhosa promessa da herança eterna, e 

proclamou a sua grandeza intrínseca. Em seguida, no verso 13 Pedro muda para o modo 

imperativo. Ele move-se de descrever e explicar a natureza da salvação para comandar 

aqueles que o receberam em matéria de obrigações e responsabilidades coloca a salvação 

divina em todos os que o receberam. Estas obrigações podem ser resumidos em três 

palavras: esperança, santidade e honra. 

Os crentes devem responder com esperança 

Portanto, preparar suas mentes para a ação, mantenha sóbrio no 

espírito, corrigir a vossa esperança na graça que se vos ofereceu 

na revelação de Jesus Cristo. ( 01:13 ) 

A conjunção de transição , pois, move o leitor de instrução para aplicação, de fato a 

inferência. Ele direciona os crentes para a principal ênfase deste versículo, que é o 

de corrigir a sua esperança. Elpisate é um imperativo aoristo ativo pelo qual Pedro 

exorta os crentes em moda militar para um tipo de ação decisiva, a uma esperança que é 

um ato obrigatório da vontade , não meramente um sentimento emocional. Eles são 

ordenados a viver com expectativa, antecipando com "uma esperança viva" a sua "herança 

... reservada nos céus ... para se revelar no último tempo" ( 1: 3, 4 , 5 ). 

A esperança genuína é uma realidade espiritual vital, uma das três virtudes supremas da 

vida cristã ( 1 Cor. 13:13 ). Basicamente definido, a esperança é a atitude do cristão para 

o futuro ( Atos 24:15 ; Tito 1: 2 ; 2:13 ; 3: 7 ). Em sua essência, a esperança é 

equivalente a fé ( Rm 5: 1-2. ; Gl 5: 5. ; Heb. 11: 1 ); é confiar em Deus ( 1 Pedro 

1:21 ). A principal diferença entre as duas atitudes é que a fé envolve confiar em Deus no 

presente ( Rom 1:17. ; 3:28 ; 2 Cor. 5: 7 ; . Gal 2:20 ; 1 Tm 6:12. ; Tiago 1: 6 ), enquanto 

que a esperança está no futuro fé, confiando em Deus para o que está por vir ( Hb. 3: 

6 ). A fé se apropria do que Deus já fez e disse na Sua Palavra revelada, e esperança 

antecipa o que Ele ainda vai fazer, como prometido nas 



Escrituras. Completamente significa sem reservas, e também pode ser traduzida como 

"totalmente" ou "perfeitamente." Os cristãos não são de esperar sem entusiasmo ou 

indeciso, mas com determinação, sem qualquer equívoco ou dúvida sobre as promessas 

de Deus (cf. Rom 8:25. ; 15:13 ; Col. 1:23 ; Hb 6: 19-20. ). 

Os crentes devem a sua esperança exclusivamente a graciosidade e fidelidade (de 

Deus Salmos 33:18. ; 39: 7 ; Tito 1: 2 ; 1 Pedro 1:21 ). Ele forneceu a perfeita salvação 

em Cristo ( Isaías 45: 21-22. ; João 3: 14-16 ; Atos 4:12 ; Rm 1: 16-17. ; 2 Tm 1:10. ; cf. 1 

Tim. 1: 1 ), o que resultou no perdão de todos os seus pecados, passado, presente e futuro 

( Matt 01:21. ; João 1:29 ; Efésios 1: 7. ; Colossenses 2: 13-14 ; 1 João 1: 7 ; 3: 5 ) e sua 

transformação a partir do reino das trevas para o reino eterno de luz ( Col. 1:13 ). Deus 

tem sido fiel no passado, está sendo fiel no presente, e será fiel a todas as Suas promessas 

para o futuro ( Salmos 89:33. ; 119: 90 ; 146: 6 ; Isaías 49: 7. ; 1 Cor. 1: 9 ; . 1 

Tessalonicenses 5:24 ; cf. 1 Cor. 10:13 ; 2 Ts 3: 3. ; 1 João 1: 9 ). Portanto santos vivem 

em uma esperança assente. Os tessalonicenses ilustrou esta: "[elas] se voltaram para Deus 

dos ídolos para servir um Deus vivo e verdadeiro, e esperar por seu Filho do céu" ( 1 

Tessalonicenses 1: 9. b -10 um ). 

Mas mesmo que a esperança é benéfica para se estabelecer e fortalecer santos (cf. Sl. 39: 

7 ; Atos 24:15 ; Romanos 4:18. ; 1 Tessalonicenses 1: 3. ), é também uma forma de 

adoração que se apóia na fidelidade de Deus (cf. Jó 13:15 ; Sl. 13: 5 ; 31:14 ; 65: 5 ; . 

Prov 14:26 ) e, assim, glorifica o seu nome (cf. Sl 05:11. ; 33:21 ). A esperança bíblica 

afirma a integridade da promessa de Deus e declara que Ele é um pacto mantendo Deus 

( Dt. 7: 9 ; . Ps 111: 5 ). Paulo usou Abraão para ilustrar esta esperança: 

Por este motivo, é pela fé, a fim de que ele pode estar em conformidade com a graça, a 

fim de que a promessa será garantido a todos os descendentes, e não apenas para aqueles 

que são da lei, mas também para aqueles que são da fé de Abraão, que é o pai de todos 

nós, (como está escrito: "Um pai de muitas nações já fiz você"), na presença daquele a 

quem ele acreditava, até mesmo Deus, que dá vida aos mortos e chama à sendo o que não 

existe. Na esperança contra a esperança acreditava ele, para que ele possa se tornar um 

pai de muitas nações, de acordo com o que havia sido dito: "Assim será a tua 

descendência." Sem se tornar fraco na fé ele contemplou seu próprio corpo, agora tão 

bom como morto desde ele era cerca de cem anos de idade, e para o amortecimento do 

ventre de Sara; Ainda, com relação à promessa de Deus, ele não vacilou na incredulidade, 

mas cresceu forte na fé, dando glória a Deus. ( Rom. 4: 16-20 ) 

O patriarca esperava na promessa de Deus de que Ele lhe daria um filho, e apesar de ter sido 

"esperança contra toda esperança" (humanamente impossível), a sua fé ficou mais forte para 

a glória de Deus. Deus é honrado quando ele é confiável. 

O recurso final do crente esperança é a graça de ser trazido. Pedro usou o particípio 

presente pheromenēn, mas os tradutores expressá-lo como futuro, reconhecendo a 

construção gramatical grega que indica a garantia absoluta de um acontecimento futuro, 

referindo-se a ele como se ele já estavam acontecendo. O contexto exige claramente para 

tal utilização do presente, porque o evento para ser trazido é o 

futuro revelação ( apokalupsei, "revelação") de Jesus Cristo -His Segunda 

Vinda. Pedro pediu a seus leitores a sonhar com ele como se fosse uma realidade presente 

(ver também 1: 7 ; 04:13 ; cf. 1 Cor 1: 7. ). Esta frase, a revelação de Jesus Cristo, é a 

frase exata que abre o livro do Apocalipse, que se desdobra o futuro culminar da história 

da redenção, como resumido em Apocalipse 1: 7 : "Eis que vem com as nuvens, e todo 

olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram; e todas as tribos da terra se 

lamentarão sobre ele. Por isso, é para ser. Amém. "O apocalipse descreve então o 



surpreendente, maravilhoso, e visões de tirar o fôlego de Cristo associados com o Seu 

retorno. 

Os crentes têm a obrigação de viver em vista da Segunda Vinda. Na esperança de que 

eles ansiosos para o dia em que Cristo voltará para o seu povo e, em seguida, para 

recompensar e glorificá-los ( Rom 8:23. ; Fp 3: 20-21. ; Cl 3: 4 ; . 2 Tim 4: 8 ; 1 João 3: 

2 ; 22:12 ). Paulo refere-se a este privilégio em sua carta a Tito: 

Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-

nos a negar desejos impiedade e mundanas ea viver de forma sensata, justa e 

piedosamente na idade atual, procurando a bendita esperança ea manifestação da glória 

do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que deu a si mesmo por nós para nos remir 

de toda iniqüidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. ( Tito 

2: 11-14 ) 

Pedro não comandar os cristãos a fixar sua atenção sobre os fenômenos surpreendentes 

da Segunda Vinda, como descrito para a sua compreensão em Apocalipse, as profecias 

do Antigo Testamento, e o Sermão do Monte ( Matt. 24-25 ). Nem ele aqui reiterar as 

recompensas que irão receber, tal como anteriormente referido em 1: 3-4 (cf. Apocalipse 

22:12 ). Ao contrário, ele exorta-os e todos os crentes para ver todas estas coisas do ponto 

de vista de sua indignidade absoluta e ver a realização de todas essas promessas na glória 

eterna como a graça de ser trazido para eles. Ponto do apóstolo é que, assim como a 

salvação inicial era todo de Deus a graça ( Ef 2: 5. , 8 ; 2 Tim. 1: 9 ; cf. Atos 15:11 ), 

assim também será o seu ponto culminante em sua glorificação e da vida eterna no 

céu. Assim como eles não mereciam redenção de suas almas ( Ef. 2: 9 ; Tito 3: 5 ), a 

habitação do Espírito Santo ( 1 Cor 06:19. ; Ef 1: 13-14. ), ou o perdão dos pecado ( Ef. 

1: 7 ; Col. 1:14 ), eles não merecem a redenção de seus corpos pecadores ( Rm 8:23. ; 

cf. Gal. 1: 4 ), o gozo de "um peso eterno de glória "( 2 Cor 4:17. ), ou os privilégios de 

perfeição eterna e bem-aventurança celestial e comunhão com o Pai (cf. Ap 7: 16-

17 ). Seja qual for o eleito recebe de Deus sempre deriva de seu propósito gracioso, não 

o seu valor ou mérito. 

No início do versículo 13 , dois modificar frases participiais descrever como os crentes 

devem fixar sua esperança. Primeiro, Pedro diz a seus leitores 

para preparar suas mentes para a ação. Prepare literalmente significa "cingir" e pode 

se referir a apertar o cinto, apertando-se um cabo ou corda, ou amarrar algo para baixo, 

em preparação para uma determinada ação. Nos tempos antigos, este conceito se refere à 

coleta de até do próprio robe ( Ex 12:11. ; 1 Reis 18:46 ; 2 Reis 4:29 ; 9: 1 ; 01:17 

Jer. ). Se uma pessoa queria mudar rapidamente e facilmente, muitas vezes ele iria puxar 

os cantos de sua veste-se através de seu cinto ou faixa para amarrar os cantos no 

lugar. Pedro metaforicamente se aplica este processo para a mente. Ele exorta os crentes 

a puxar em todas as pontas soltas de suas vidas, ou seja, para disciplinar seus pensamentos 

(cf. Rom. 12: 2 ), viver de acordo com as prioridades bíblicas (cf. . Mt 6:33 ), separar-se 

do mundo do pecado obstáculos (cf. 2 Tm 2: 3-5. ; Heb. 12: 1 ), e conduzir a vida justa e 

piedosamente, tendo em vista o futuro graça que acompanha o retorno de Cristo (cf. Lc 

0:35 ; Cl 3: 2 -4). 

Paulo usou a mesma palavra e metáfora na sua passagem sobre a armadura de Deus: 

"Permanecei firmes, portanto, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e tendo 

colocado a couraça da justiça" ( Ef 6:14. ). Implícita na frase "tendo cingidos os vossos 

lombos com a verdade" é mais uma vez o conceito de usar um cinto. Na verdade, uma 

tradução mais literal de "verdade" seria "cinturão de veracidade." A primeira coisa que 



um soldado romano tinha antes de ir para a batalha foi colocado em seu cinto e amarrar o 

seu manto de modo que suas pontas soltas não impediria sua eficácia em 

combate. Quando ele cingiu o seu manto, indicou o soldado estava falando sério sobre a 

preparação para a vida e morte de combate corpo-a-corpo. Pedro está dizendo que os 

crentes devem ter a mesma abordagem para viver a vida cristã (cf. Tg 4: 7 ; 1 Pedro 5: 8-

9 ). 

Segunda frase participial de Pedro comanda sua audiência também para manter sóbrio 

no espírito, não significando, literalmente, para se embriagar, que é o de perder o controle 

de pensamento e ação. Metaforicamente isso significa não perder o controle espiritual ao 

absorver sistema pecaminoso do mundo. Conota todo o reino da firmeza espiritual ou 

auto-controle: ter clareza da mente e da disciplina de coração, sendo responsável por uma 

de prioridades e equilibrar a sua vida de modo a não estar sujeito à influência controladora 

e corruptor de seduções da carne (cf . Matt 16:26. ; 18: 7 ; João 15: 18-19 ; Rom 12: 2. ; 1 

Cor 1: 20-21. ; 2:12 ; 3:19 ; Gl 4: 3. ; 06:14 ; Ef. 2: 2 ; . Phil 2:15 ; Colossenses 2: 

8 , 20 ; . 1 Tim 6:20 ; Tito 2:12 ; Tiago 1:27 ; 2 Pedro 1: 4 ). A obediência a essa cobrança 

vem através do trabalho da Palavra e do Espírito ( Ef 5:18. ; Cl 3.16 ). 

Se um cristão encontra nada mais atraente do que a comunhão com Jesus Cristo ( 2 Tm 

4:10. ; Tiago 4: 4 ), se ele anseia mais para desfrutar deste mundo do que receber as 

alegrias do céu, então ele não ama a sua vinda. Todos os crentes devem vez adotar a 

perspectiva do apóstolo João: "Aquele que dá testemunho destas coisas diz:" Sim, venho 

sem demora. " Amém. Vem, Senhor Jesus "( Ap 22:20 ). Esse tipo de esperança é a 

resposta certa para aqueles que receberam grande dom da salvação de Deus. 

Os crentes devem responder em Santidade 

Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências 

que antes havia que eram o seu em sua ignorância, mas, como é 

santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em todo 

o seu comportamento; porque está escrito: "Sede santos, porque 
eu sou santo." ( 1: 14-16 ) 

Os crentes que vivem em antecipação do retorno de Cristo e considerando o seu pleno 

significado serão motivados a viver em santidade. O apóstolo João diz: "E todo aquele 

que tem esta esperança purifica-se a Ele, assim como Ele é puro" ( 1 João 3: 

3 ). Esperança resultados genuínos na pureza de vida, ou santidade, a segunda resposta 

obrigatória do crente a receber o dom da salvação. 

Pedro abre esta passagem com a expressão significativa como filhos obedientes. A 

palavra ( hupakoēs ), traduzido como o adjetivo obediente pela New American Padrão 

Bible, é na verdade um substantivo genitivo. Isso significa que a obediência caracteriza 

todo verdadeiro filho de Deus ( João 8: 31- 32 ; 14:15 , 21 ; 15:10 ; Rom 6:17. ; Ef 

2:10. ; 1 João 5: 2-3 ; cf. Lucas 6:46 ) e distingue os cristãos de não-cristãos, chamados 

de "filhos da desobediência" ( Ef. 2: 2 ). Eles são opostos; o caráter básico de um crente 

é a obediência a Deus, ao passo que o caráter básico de um incrédulo é desobediência 

( João 3:20 ; Rm 1: 28-32. ; 8: 7-8 ; Ef. 2: 2 ; 4: 17- 18 ; 2 Tim. 3: 2 ; Tito 1:16 ; 3: 3 ). 

Desobediência, no entanto, por vezes, rompe padrões dos crentes de obediência (cf. Mt 

18:15. ; Gal. 6: 1 ; Hb 12: 1. ; 1 João 1: 8-10 ), porque seus espíritos resgatados estão 

encarcerados em corpos carnais, onde o pecado ainda habita ( Rom 7:18. , 25 ; 8: 12-13 ; 

cf. Marcos 14:38). Tendo em vista essa realidade, Pedro chama-los para ser santo. A 



obediência é um resultado inevitável da salvação ( Ef 2:10. ; 04:24 ; 1 Tessalonicenses 4: 

7. ; 2 Tm 1: 9. ), mas o apóstolo exorta os crentes a viver de acordo com os anseios do 

coração novo, prosseguindo santidade (cf. Rm 6: 12-14. ; 12: 1 ; 2 Cor 7: 1. ; Ef 5: 1-

3. , 8 ; Colossenses 3: 12-13 ; Heb 0:14. ; 2 Pedro 3 : 11 ). 

A verdadeira santidade tem um aspecto negativo. Ele é experiente quando os crentes 

são não sendo conformados com as concupiscências que antes 

havia. Conformado significa "ser moldada por" ou "formado após" (cf. Rom. 12: 2 ; Ef 

4: 20-24. ). As paixões que caracterizaram que o ex-vida incluem desejos pecaminosos e 

pensamentos, anseios mal, apetites descontrolados, impulsos sensuais, e todas as outras 

motivações e impulsos injustos que obrigam o não regenerado (cf. 1 Cor. 6: 9-11 ; Gl 

5:19. -24 ; Ef 5: 3-5. ; 1 Tessalonicenses 4: 4-5. ). Para os crentes, esses antigos desejos 

... eram deles na ignorância, antes que eles foram salvos e quando não sabia de nada 

(cf. Atos 26:18 ; Ef. 2: 1 ), o que pode ser verdade para ambos os gentios (cf . Ef. 4: 17-

19 ) e judeus (cf. Rom. 10: 2-3 ). Regeneração cria uma nova vida ( 2 Cor. 5:17 ), que 

tem tanto o desejo como o poder de viver dignamente. Palavras inspiradas de Paulo 

em Colossenses 3: 1-10 ecoar o chamado de Pedro à santidade: 

Portanto, se você tem sido ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo 

está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que estão na 

terra. Porque vós morrestes ea vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando 

Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também será revelado com Ele na 

glória. Considero, portanto, os membros do seu corpo terreno como morto à imoralidade, 

impureza, paixão lasciva, desejo maligno ea avareza, o que equivale a idolatria. Pois é 

por causa dessas coisas que a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência, e neles 

você também andou uma vez, quando você estava vivendo nelas. Mas agora você 

também, colocá-los todos de lado: ira, da cólera, da malícia, da maledicência, e linguagem 

ultrajante de sua boca. Não minta para o outro, desde que você deixou de lado o velho 

homem com suas práticas malignas, e vos vestistes do novo homem que se refaz para o 

pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 

Pedro, então, apresenta o padrão positivo de santidade como a própria perfeição de o 

Santo que chamou os crentes, ou seja, o próprio Deus. Negativamente, devem parar de 

viver pecaminosamente como fizeram antes da regeneração; positivamente, eles estão 

a ser santos ... em todos os seus comportamentos. No Sermão da Montanha, Jesus 

estabeleceu este mesmo padrão: "Portanto, você deve ser perfeitos como o vosso Pai 

celeste é perfeito" ( Mateus 5:48. ; cf. Ef 5: 1. ). Nesta vida os crentes não podem ser sem 

pecado (cf. Rom. 7: 14-25 ; 1 João 1: 8), como Deus é, mas não menos do que Sua 

santidade é a meta a que eles são, equipado pela Palavra e do Espírito, para apontar ( Ef. 

2:10 ). 

Chamada de Pedro para a santidade não era novo, mas ecoou a do Antigo Testamento, 

como ele indica através da introdução de uma citação do Antigo Testamento com a frase 

comum porque está escrito (cf. Mc 1: 2 ; Lucas 02:23 ; João 06:31 ; . Rom 01:17 ), 

seguindo-se a citação,"Sede santos, porque eu sou santo", derivado de Levítico 

11:44 ; 19: 2 ; e 20: 7 . Deus reiterou este comando em outras partes da lei mosaica 

(cf. Ex. 19: 5-6 ; Dt. 7: 6-8 ). Em Levítico 11: 43-45 Ele também declarou, 

"Não vos tornar detestável através de qualquer das coisas pululantes que pululam; e você 

não deve fazer-vos impuros com eles para que você se torna impuro. Pois eu sou o Senhor, 

vosso Deus. Portanto santificai-vos, e sede santos, porque eu sou santo. E você não deve 

fazer-vos impuros com qualquer uma das coisas pululantes que pululam na terra. Pois eu 



sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus; assim sereis 

santos, porque eu sou santo. " 

A razão dominante, convincente para o povo de Deus a viver em santidade é o seu 

relacionamento com Deus: "Então o Senhor falou a Moisés, dizendo:" Falai a toda a 

congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: "Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, 

sou santo "'" ( Lev. 19: 1-2; cf. vv. Como os filhos de Israel foram chamados a amar e servir 

a Deus e ao separar-se da imoralidade e impureza, os crentes hoje devem atender ao chamado 

soberano de suportar Sua imagem ( Colossenses 3:10 ; cf. Rom. 08:29 ; 1 Cor. 15:49 ; . 2 Cor 

3:18 ) e obedecer aos Seus mandamentos para ser santo desde o Santo identificou-se com eles 

em uma obra eternamente glorioso da graça salvadora. 

Os crentes devem responder em Honra 

Se você tratar como Pai aquele que julga imparcialmente segundo 

a obra de cada um, comportar-vos com temor durante o tempo de 
sua estadia na terra; ( 01:17 ) 

Inseparavelmente ligada à obrigação dos crentes para responder a salvação na esperança 

e santidade é a sua responsabilidade de honrar a Deus. A frase comportar-vos de 

medo, que significa "reverência", "admiração" e "respeito" para com Deus é o comando 

nesta frase. Esperança e santidade produzir uma vida de adoração, o mais fundamental de 

virtudes espirituais: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, eo conhecimento do 

Santo é entendimento" ( . Prov 09:10 ; cf. 14:26 -27 ; 15:33 ; 19:23 ; 18:21 Ex. , Lev 

25:17. ; Dt 05:29. ; 06:13 , 24 ; 10:12 ;04:24 Josh. ; 12 1 Sam.: 14 , 24 ; Sl 19: 

9. ; 25:14 ; 33: 8 ; 34: 9 ; 103: 11 ; 111: 10 ; 115: 11 , 13 ; 118: 4 ; 2 Cor 5:11. ; Hb 12. : 

28- 29 ; 1 Pedro 2:17 ; Ap 14: 7 ; 19: 5 ). 

Pedro começa este versículo ao afirmar a razão de tal conduta por Deus é o juiz. Se você 

se dirige [Deus] como Pai implica que os crentes o tempo todo endereço (a atual voz 

meio epikaleisthe, "convidar" ou "apelar à" ) Deus dessa forma e que deveriam. Jesus 

instruiu os discípulos a orar: "Nosso Pai que está nos céus" ( Mateus 6: 9. ). Paulo afirmou 

a legitimidade de uma forma tão íntima de endereço quando disse aos Gálatas: "Porque 

sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, que clama:" 

Abba! Pai '"(! Gal 4: 6. ; cf. Rom 8:15. ).Essa é a forma adequada para os santos de 

recorrer a Deus. 

Mas Pedro não queria que os crentes a esquecer que apesar de terem um relacionamento 

íntimo com o Pai celestial, devem realizar -se em santidade durante o tempo 

de sua estadia na terra , porque Deus é também aquele que julga imparcialmente 

segundo a obra de cada um ( 1 Cor 3: 10-15. ; 2 Cor 5: 9-10. ; Heb. 12: 5-6 ; cf. . Ef 6: 

9 ). 

Enquanto as pessoas vivem nesta terra, como crentes, Deus é manter o registro de suas 

obras. Na revelação de Jesus Cristo, haverá um julgamento de todos os crentes. Paulo 

descreveu aos Coríntios: 

Segundo a graça de Deus que me foi dada, como sábio arquiteto lancei o fundamento, e 

outro edifica sobre ele. Mas cada homem deve ter cuidado como edifica sobre ele. Porque 

ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Agora, 

se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, 

palha, a obra de cada homem se tornará evidente; para o dia vai mostrá-lo, porque é para 

ser revelada no fogo, eo fogo vai testar a qualidade da obra de cada um. Se a obra de 



alguém que ele construiu sobre ele permanece, ele receberá uma recompensa. Se a obra 

de alguém se queimar, sofrerá ele dano; mas ele mesmo será salvo, todavia, como que 

através do fogo. ( 1 Cor. 3: 10-15 ) 

  

Mas, para mim, é uma coisa muito pequena para que eu possa ser examinado por você, 

ou por qualquer tribunal humano; na verdade, eu nem sequer me examinar. Pois eu sou 

consciente de nada contra mim mesmo, mas eu não sou por este absolvido; mas quem me 

julga é o Senhor.Portanto, não ir em julgar antes do tempo, mas espere até que o Senhor 

venha o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios 

dos corações dos homens; e, em seguida, o louvor de cada homem virá para ele a partir 

de Deus. ( 1 Cor. 4: 3-5 ) 

  

Por isso, também temos como nossa ambição, seja em casa ou ausente, para ser agradável 

a Ele. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um pode 

ser recompensado por suas obras no corpo, de acordo com o que ele tem feito, seja bom 

ou ruim. ( 2 Cor. 5: 9-10 ) 

. Mas essa advertência a respeito de Deus como juiz de crentes não se limita à sua 

recompensa futura Primeira Pedro 4:17 diz: "É hora de começar o julgamento pela casa 

de Deus; e se começa por nós, qual será o resultado para aqueles que não obedecem ao 

evangelho de Deus "Às vezes, essa obra de Deus como juiz de Sua igreja traz Sua 

disciplina direta, tal como indicado na? Hebreus 12: 5-11 , 

Você esquecidos da exortação que é dirigida a você como filhos: "Meu filho, não 

consideram levemente a disciplina do Senhor, nem te desanimes quando por ele és 

repreendido; para aqueles a quem o Senhor ama Ele disciplina, e Ele açoita a todo filho a 

quem recebe "É para disciplina que perseverais.; Deus vos trata como filhos; pois que 

filho há a quem o pai não corrige? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos se têm 

tornado participantes, então você está filhos ilegítimos e não filhos. Além disso, tínhamos 

pais terrenos que nos corrigiam, e os respeitávamos; não havemos sujeitaremos muito 

mais ao Pai dos espíritos, para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo como 

bem lhes parecia, mas Ele nos disciplina para o nosso bem, para que possamos 

compartilhar Sua santidade. Toda disciplina no momento não parece ser alegre, mas de 

tristeza; ainda para aqueles que têm sido por ela exercitados, depois produz um fruto 

pacífico de justiça. 

Em outros momentos, essa disciplina de Deus é indireta, realizada pela Igreja, como Jesus 

instruiu os discípulos: 

Se teu irmão pecar, vai, e repreende-o em privado; Se ele te ouvir, ganhaste a teu 

irmão. Mas se ele não ouvi-lo, tomar um ou dois com você, para que pela boca de duas 

ou três testemunhas cada fato pode ser confirmado. Se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à 

igreja; e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e 

publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos 

céus; e tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Mais uma vez eu digo 

que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que, porventura, será 

feito por eles por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três reunidos em meu 

nome, aí estou eu no meio deles. ( Mateus 18: 15-20. ) 

O verdadeiro amor e adoração a Deus são marcados por entender que Ele é amoroso, 

gentil e generoso Pai do cristão, mas também o seu santo, o juiz disciplinar. Como 



crentes realizar -se diante dos seus assuntos presença oniscientes, tanto em tempo e na 

eternidade. O testemunho de Paulo aos crentes de Tessalônica é um padrão para todos os 

crentes: 

Vós sois as testemunhas, e assim é Deus, como devoção e retidão e irrepreensivelmente 

nos portamos para convosco crentes; assim como você sabe como estávamos exortando 

e incentivando e implorando cada um de vocês como um pai a seus filhos, de modo que 

você ia a pé de uma maneira digna de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. ( 1 

Tessalonicenses 2: 10-12. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. A Maravilhosa Redenção ( 1 Pedro 1: 

18-21 ) 

sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro 

da vossa vã maneira de vida herdado de seus antepassados, mas 

pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, 

o sangue de Cristo. Pois Ele foi conhecido antes da fundação do 

mundo, mas tem aparecido nestes últimos tempos por causa de 

vocês que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os 

mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança 
estivessem em Deus. ( 1: 18-21 ) 

O puritano Tomé Watson observou com razão que a redenção foi a maior obra de Deus: 

"Grande foi a obra da criação, mas maior é a obra da redenção; a tarifa é mais para nos 

redimir do que fazer-nos; no único houve, mas o falar de uma palavra, na outra o 

derramamento de sangue. Lucas 01:51 . A criação foi, mas o trabalho dos dedos de 

Deus. Salmo 8: 3 . Redenção é o trabalho de seu braço "( Corpo da 

Divindade [reimpressão; Grand Rapids: Baker, 1979], 146). 

Redenção é um termo que descreve uma das características essenciais da salvação. Trata-

se especificamente com o custo da salvação e os meios pelos quais Deus receberam o 

pagamento. Porque todas as pessoas são escravos para o pecado e condenado pela lei, 

para que possam ser perdoados e reconciliados com Deus, Ele tem que comprá-los de 

volta a partir de sua condição. Só então ele pode libertá-los da escravidão e maldição do 

pecado. 

Resgatado é a palavra-chave nessa passagem. Este termo ( lutroō ) significa "para a 

compra de libertação através do pagamento de um resgate", ou "para entregar mediante o 

pagamento de um preço." Para os gregos a palavra também era um termo técnico para 

pagar o dinheiro para comprar de volta um prisioneiro de guerra. 

Ao invés de sentido grego típico da palavra, referindo-se escravos e prisioneiros, imagens 

do apóstolo Pedro descrevendo redenção deriva de várias passagens do Antigo 

Testamento. Sem dúvida, a principal delas foi a narrativa da primeira Páscoa: 

Ora, o Senhor disse a Moisés ea Arão na terra do Egito ", Este mês será o princípio dos 

meses para você; que é ser o primeiro mês do ano para você. Falai a toda a congregação 

de Israel, dizendo: Aos dez deste mês eles são cada um tomar um cordeiro para si, de 

acordo com seus pais das famílias, um cordeiro para cada família. Agora, se a família for 

pequena para um cordeiro, então ele e seu vizinho mais próximo de sua casa devem tomar 

um de acordo com o número de pessoas neles; de acordo com o que cada homem deve 

comer, você deve dividir o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano de 

idade; você pode levá-la a partir das ovelhas ou das cabras. Você deve mantê-lo até o 

décimo quarto dia do mesmo mês, em seguida, todo o ajuntamento da congregação de 

Israel é matá-lo no crepúsculo. Além disso, devem tomar um pouco do sangue e colocá-

lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Eles comerão 

a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, e comerão com pães ázimos e ervas 

amargas. Não coma nada disso cru ou cozido em água, mas sim assado no fogo, tanto a 

cabeça e as pernas juntamente com suas entranhas. E você não deve deixar nada sobre 

isso até de manhã, mas o que resta dele até de manhã, você deve queimar com o 



fogo. Agora você deve comê-lo desta maneira: Os vossos lombos cingidos, os vossos 

sapatos nos pés, eo vosso cajado na mão; e o comereis apressAdãoente; é a Páscoa do 

Senhor. Pois eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na 

terra do Egito, desde os homens até aos animais; e contra todos os deuses do Egito 

executarei juízos-Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que 

estiverdes; e quando eu ver o sangue, passarei por cima de você, e nenhuma praga cairá 

sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito "(. Ex. 12: 1-13 ) 

Vida do Cordeiro foi o preço necessário para poupar a vida de primogênito da família 

israelita. O cordeiro era uma ilustração divinamente ordenado, e seu sacrifício tipificada a 

morte sacrificial de um substituto inocente que redimiu aqueles em cativeiro. Este evento da 

Páscoa tornou-se imediatamente o símbolo da redenção substitutiva ( 1 Cor. 5: 7-8 ). Deus 

decretou ainda que Israel celebrar anualmente Páscoa para lembrar perpetuamente a nação de 

Sua libertação poderosa dela do Egito ( Deut. 16: 2-3 , 5-7 ) e para apontar as pessoas para o 

verdadeiro Cordeiro que seria um dado dia e ascensão novamente como o sacrifício 

substitutivo perfeito e final para redimir os pecadores com o Seu sangue (cf. . Matt 

26:28 ; João 1:29 ; 1 Cor 11: 25-26. ; Hb 9: 11-12. , 28 ). 

Os israelitas se lembrou da primeira Páscoa como maior demonstração do poder redentor 

up para que o tempo de Deus: "Na tua benignidade Você levou o povo que resgataste" 

( Ex 15:13. ; cf. Dt 7: 8. ; 2 Sam. 07:23 ; Sl 78:35. ; 106: 10-11 ; Isaías 63: 9. ). Mas tão 

grande quanto a redenção era, aquela sobre a qual Pedro escreveu infinitamente superado 

isso. Como se para enfatizar a grandeza da salvação de Deus (cf. 1: 1-12 ), essa passagem 

fornece crentes com uma teologia da redenção, respondendo a quatro questões 

fundamentais: O que Deus resgatar crentes? O que Ele resgatá-los com? Por quem Ele 

resgatá-los? E, para o que Ele resgatá-los? 

O que Deus Resgatar crentes? 

Da sua vã maneira de viver herdado de seus antepassados 
( 1:18 b) 

As Escrituras deixam clara a verdade que todos os crentes já foram escravos do pecado e 

da ira, e que só a redenção de Cristo quebrou essa escravidão. Romanos 6: 6 , 17-18 diz: 

Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, a fim de que o nosso 

corpo do pecado seja desfeito, para que não seriam mais escravos do pecado ... Mas graças 

a Deus que, embora tendo sido servos do pecado , você tornou-se obediente de coração à 

forma de doutrina a que fostes cometido, e tendo sido libertados do pecado, fostes feitos 

servos da justiça. (Cf. vv 20. , 22 ; Gl 3:13. ; Ef 1: 7. ; Colossenses 1: 13-14 ; Tito 

2:14 ; 3: 5 ; Hb 9:15. ). 

Diante dessa realidade, Pedro estabelecido quatro traços que caracterizam a todos, incluindo 

os remidos, antes da sua redenção. 

A primeira característica de todos os pecadores não resgatados é o que o versículo 

14 deste capítulo chamadas "luxúrias" ("as concupiscências que antes 

havia." epithumiais ) são convincentes, paixões condução, geralmente para o mal (cf. 4: 

2-3 ; . Matt 5 : 28 ; Rom. 1:24 ; . Ef 4:22 ;. 1 Tessalonicenses 4: 5 ; Tito 3: 3 ; Tiago 1: 

14-15 ; 2 Pedro 1: 4 ; 1 João 2:16 ; Jude 16 , 18 ). O termo imaginação, usado 

frequentemente na literatura cristã mais antiga, mas raramente nos escritos 

contemporâneos e traduções da Bíblia, lança luz adicional sobre o significado da 

luxúria. Renderização do Rei Tiago Version de Gênesis 6: 5 , a descrição do pecado bruta 

pré-diluviano da sociedade, é um exemplo: "E Deus viu que a maldade do homem se 



havia multiplicado na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era 

só má continuamente "" pensamentos de seu coração "refere-se claramente à mente, e 

todo o pecado, especialmente luxúria se origina na mente e sua" imaginação ".. Tiago 1: 

14-15 descreve o trabalho da imaginação pecaminosa: " Mas cada um é tentado, quando 

ele é levado e seduzido pela sua própria concupiscência. Em seguida, a concupiscência, 

havendo concebido, dá à luz o pecado; e quando o pecado é consumado, gera a morte. 

" Jeremias 3:17 diz: "Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor; e todas as 

nações serão reunidas a ela, em nome do Senhor, a Jerusalém: nem eles andarão mais 

após o propósito do seu coração maligno "( NVI ; cf. Jer 07:24. ; 09:14 ; 11 : 

8 ; 13:10 ; 16:12 ; 18:12 ; 23:17 na KJV ). 

A carne controla a imaginação do unredeemed (cf. 1 Cor 02:14. ; 2 Cor 4: 3-4. ), e se não 

for mantida sob controle, ele também pode afetar o crente imaginação (cf. Marcos 

14:38 ; . Rom 13:14 ; . Gal 5:24 ; Fp 3: 3. ). Quando a carne alimenta um pensamento 

pecaminoso para a imaginação, a imaginação inventa um cenário de fantasia pecaminosa, 

que o cenário estimula a luxúria, a lascívia move as emoções, as emoções ativar a vontade 

ea vontade inicia conduta pecaminosa (ver novamente Tiago 1: 14-15 ). A imaginação 

pecaminosa consiste principalmente de mentiras e distorções sobre si mesmo, relações 

pessoais, a realização pessoal, a natureza geral das coisas, e Deus (cf. Jer. 17: 9 ; Marcos 

7: 21-22 ; Rom 7:23. ; 8: 6-8 ). Tais percepções falsas levam as pessoas a todos os tipos 

de comportamento pecaminoso, o que resulta em sentimentos de culpa 

miseráveis. Portanto, uma vez que Deus redimiu os crentes de, uma imaginação lascivo 

mal, então eles devem proteger suas mentes ( Pss 25:20. ; 39: 1 ; . Prov 04:23 ; Lucas 

21:34 ; 2 João 8 ) de todo o influências destrutivas que buscam atraí-los de volta para tais 

desejos pecaminosos. Como Davi concluiu seu elogio para oferta generosa do povo para 

a construção do templo, ele ofereceu este modelo de oração: 

Desde que eu sei, ó meu Deus, que você tente o coração e deliciar-se com retidão, I, na 

sinceridade do meu coração voluntariamente ofereci todas estas coisas; agora com a 

alegria que tenho visto o teu povo, que estão presentes aqui, fazem as suas ofertas de bom 

grado a Você. O Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto 

para sempre nas intenções [imaginações] do coração do teu povo, e direcionar o seu 

coração a Ti. ( 1 Crônicas 29: 17-18. ) 

O versículo 14 identifica segundo lugar bondage do unredeemed como "ignorância", que 

refere-se à ausência de entendimento espiritual. Ignorância espiritual dos líderes judeus 

levaram Jesus a repreendê-los desta maneira: 

Por que você não entende o que estou dizendo? É porque você não pode ouvir a minha 

palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e você quer fazer os desejos de vosso pai. Ele foi 

homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade 

nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da 

mentira. ( João 8: 43-44 ; cf. 17:25 ) 

O apóstolo Paulo quem melhor resumiu tais benightedness em Efésios 4:18 , quando ele disse 

que a não resgatados são "obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por 

causa da ignorância que há neles, por causa da dureza de seu coração" (cf . 2: 1-3 , 12 ; Rom. 

01:28 ; 1 Cor. 2:14 ; . Gal 4: 8 ). Paulo deu testemunho de sua própria ex-estado em que 

condição: "Eu antigamente era um blasfemo, perseguidor e injuriador. No entanto, me foi 

concedida misericórdia, porque o fiz por ignorância, na incredulidade "( 1 Tim. 1:13 ). 

O verso desta passagem abertura refere-se à terceira característica caracterizando a não 

resgatados, a sua vã maneira de viver, que identifica a existência vã, inútil e sem 



valor. Não importa o que eles podem pensar, cada homem ou mulher não remido está 

vivendo uma vida fútil.Mesmo as realizações grandiosas incrédulos parecem alcançar 

são inúteis do ponto de vista da eternidade. Jesus deixou isso bem claro, por meio de duas 

perguntas penetrantes aos seus discípulos: "Pois que aproveitará o homem se ganhar o 

mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? "( Mat. 

16:26 ). 

Paulo reconheceu a futilidade da vida não resgatados quando ele proibiu o povo de Listra 

de adorar Barnabé e ele. "Os homens, por que você está fazendo essas coisas? Nós 

também somos homens da mesma natureza, como você, e pregai o evangelho, a vós que 

vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que 

neles há "( Atos 14 : 15 ; cf. Rom 1:21. ; 6: 20-21 ; 8:20 ; 1 Cor 3:20. ). Paulo também 

exortou os crentes de Éfeso a abandonar tais vã maneira de viver: "Então, digo isto, e 

testifico no Senhor, para que você anda não mais apenas como os gentios a pé também, 

na verdade da sua mente" ( . Ef 4:17 ). 

Aqui também uma quarta característica da condição perdida do não redimido, tradição ou 

seja religioso, identificado como ideias herdadas de seus . antepassados Os fariseus e 

seus seguidores eram adeptos de primeira linha a essa tradição sem valor, o que levou a 

repreensão dura de Jesus deles: "vós, hipócritas, justamente profetizou Isaías acerca de 

vocês: 'Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em 

vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens "( Mateus 15: 7-9. ; 23: 

1-4 ). A religião tradicional, se é o judaísmo apóstata ou o paganismo em sua 

multiplicidade de formas, é uma característica da escravidão do pecado (cf. Is 

29:13. ; Mateus 15: 3. , 6 ; Marcos 7: 8-9 , 13 ; Gal. 1:14 ; Colossenses 2: 8 ) a partir do 

qual as pessoas precisam de redenção. 

As palavras de Paulo a Tito resumir bem essa servidão total da unredeemed: "Porque 

também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias 

paixões e deleites, gastando a nossa vida em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns 

aos outros" ( Tito 3 : 3; cf. . Jer 02:22 ; Rom. 1: 18-32 ; Gl 5: 19-21. ; . Ef 5: 

5 ; Colossenses 3: 5-7 ). A partir desta bondage só Deus pode libertar as almas. Salmo 

107 imagens este drasticamente: 

Havia aqueles que habitavam nas trevas e na sombra da morte, presos na miséria e 

cadeias, porque eles haviam se rebelado contra as palavras de Deus, e desprezaram o 

conselho do Altíssimo. Portanto humilhou o coração com trabalho; tropeçaram e não 

havia ninguém para ajudar.Então clamaram ao Senhor na sua angústia; Ele os livrou das 

suas angústias. Tirou-os das trevas e na sombra da morte e quebrou suas bandas 

apart. Dêem graças ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os 

filhos dos homens! Pois Ele quebrou portas de bronze e barras de ferro cortadas em 

pedaços. ( . vv 10-16 ; cf. . Prov 20: 9 ; . Isa 43:25 ; 61: 1 ; Jonas 2: 9 ; Rom. 7: 4-6 ; Gal. 

4: 3-5 ; Colossenses 2: 13-14 ) 

Como Deus Resgatar os crentes ? 

Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro 

... mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem 
mácula, o sangue de Cristo. ( 1:18 a, 19) 

Salmo 49: 7-8 diz: "Nenhum homem algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o 

resgate dele, para a redenção da sua alma é caro, e ele deve parar de tentar sempre." Na 



verdade, o preço "para a resgate de [a] alma é caro. "Pedro apelou aos conhecimentos 

básicos de seus leitores que não havia nada disponível para a humanidade que pudesse 

atender a esse preço. Knowing enfatiza que os crentes sabem que não foi com coisas 

corruptíveis. preços da Redenção não era um valioso-mercadoria terrena como prata ou 

ouro. Mas por que fez Pedro neste contexto sequer mencionar os metais premiado? Neste 

caso, ele possivelmente lembrou passagem do Velho Testamento sobre o dinheiro do 

resgate Deus exigiu que os israelitas a pagar (cf. Ex 30:13. , 15 para a ação de numeração 

todos os homens em idade militar): 

O Senhor também falou a Moisés, dizendo: "Quando você toma um censo dos filhos de 

Israel a numerá-los, em seguida, cada um deles dará um resgate para si mesmo ao Senhor, 

quando você numerá-las, de modo que não haverá praga entre eles, quando você numerá-

las. Isto é o que todo mundo que é numerada dará: metade de um shekel de acordo com o 

siclo do santuário (este siclo é de vinte jeiras), metade de um shekel como uma 

contribuição para o Senhor. Todo mundo que é numerada, a partir de 20 anos ou mais de 

idade, deve dar o contributo para o Senhor. O rico não deve pagar mais e os pobres não 

devem pagar menos do que a metade shekel, quando você dá a contribuição para o Senhor, 

para fazer expiação por vós. Você deve pegar o dinheiro da expiação dos filhos de Israel 

e deve dar-lhe para o serviço da tenda da congregação, que pode ser um memorial para 

os filhos de Israel perante o Senhor, para fazer expiação por vós. "( Ex. 30 : 11-16 ) 

A obtenção de um censo era um pecado e considerado como uma falta de confiança em 

Deus. Por que uma ocasião, quando Deus ordenou um censo, Ele exigia uma cerimônia 

de purificação para a limpeza. Por que os israelitas iria cancelar a punição implícita no 

censo. Quando Israel fez um censo em desobediência direta a ordem de Deus para não 

fazê-lo, o que significa um ato de desconfiança pecaminosa em Seu poder, como fez Davi 

em 1 Crônicas 21 , a Escritura registra que ele caiu para a tentação de Satanás para 

satisfazer o seu orgulho pelas Forças Armadas do país força. O fracasso de Davi a confiar 

e obedecer a Deus em lidar com seus inimigos incorridos fúria do Senhor e o levou a 

punir Israel com uma praga letal interposto por um anjo destruidor ( vv. 11-17 ). 

Pedro sabia que, ao contrário do resgate temporal com dinheiro que Deus permitiu que os 

israelitas para comprar em Êxodo 30 , nenhuma quantidade de dinheiro poderia resgatar 

as almas das pessoas da escravidão do pecado. O profeta Isaías viu a verdadeira natureza 

da redenção final de Deus de Seu povo, quando escreveu: "Porque assim diz o Senhor: 

'Você foi vendido por nada e você vai ser resgatado sem dinheiro" ( Is. 52: 3 ). 

Tendo afirmado que os crentes não foram resgatadas com, Pedro declarou o meio pelo 

qual Deus se redimir-los- com sangue precioso. Ele usou o sangue como sinônimo 

vívida para a morte sacrificial envolvendo o derramamento de sangue. O sangue não era 

apenas algum sangue, mas preciosa porque pertencia a um cordeiro sem defeito e sem 

mácula. As palavras de Pedro implicitamente imaginar o imenso sacrifício o proprietário 

de tal cordeiro feito quando ele matou de seu rebanho mais fino, mais pura, mais perfeito 

animal, exatamente o tipo de animais Deus sempre necessário para o sacrifício ( Lev 

22:19. ; Num 06:14. ; 28: 3-4 ; Dt 15:21. ; 17: 1 ; cf. Ex. 12: 5 ; . Lev 22: 17-25 ). No 

cordeiro sacrificial ou qualquer outro sacrifício de animais jamais poderia realmente tirar 

o pecado, como Hebreus 10: 1-10 deixa claro: 

Pela lei, uma vez que tem apenas uma sombra dos bens futuros, e não a própria forma das 

coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano 

em ano, aperfeiçoar os que se aproximam. Caso contrário, não teriam deixado de ser 

oferecidos, porque os adoradores, tendo sido purificados uma vez, deixaria de ter tido 



consciência de pecados? Mas nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados ano a 

ano. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Portanto, 

quando Ele vem ao mundo, Ele diz: "Sacrifício e oferta não têm desejado, antes, um corpo 

me preparaste; em holocaustos e sacrifícios pelo pecado ter tomado nenhum 

prazer. "Então eu disse: Eis-me aqui (no rolo do livro está escrito de mim) para fazer a 

tua vontade, ó Deus '." Depois de dizer acima, "Sacrifício e ofertas e holocaustos e 

sacrifícios pelo pecado Você não desejado, nem você tem tomado prazer neles "(que são 

oferecidos de acordo com a Lei), então Ele disse:" Eis que eu vim para fazer a tua vontade 

". Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo . Por isso que temos sido santificados 

pela oblação do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. (Cf. 9: 24-26 ; 10:11 , 14 ) 

Esses sacrifícios todos mostraram os efeitos mortais do pecado e imaginou a idéia de um 

substituto final levando o pecador lugar-cumprida no sacrifício de Jesus Cristo "uma vez 

por todas." Que Jesus foi absolutamente e perfeitamente sem mácula nem mancha é o 

claro testemunho da Escritura , especialmente a respeito da doutrina da imputação, como 

consta em 2 Coríntios 5:21 : "Ele fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, 

para que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo": 

A imputação fala de um ajuste de contas legal. Imputar culpa a alguém é atribuir culpa a 

conta dessa pessoa. Da mesma forma, para imputar a justiça é para contar a pessoa 

justa. A culpa ou a justiça assim imputada é uma realidade completamente objetiva; ele 

existe totalmente além da pessoa a quem é imputada. Em outras palavras, a pessoa a quem 

é imputada a culpa não é assim realmente fez culpado no sentido real. Mas ele é 

contabilizado como culpado em um sentido legal. É um ajuste de contas, não uma 

reconstrução real do caráter da pessoa. 

A culpa dos pecadores foi imputada a Cristo. Ele não estava em qualquer sentido, na 

verdade, contaminado com culpa. Ele foi apenas reconhecido como culpado no tribunal 

do céu, e a pena de todos os que a culpa foi executada contra ele. Pecado foi imputado, 

não comunicada, a ele. 

Esta é uma afirmação notável: "[Deus] fez Aquele que não conheceu pecado , o fez 

pecado por nós. "Não se pode dizer que Cristo tornou-se um pecador. Não se pode dizer 

que Ele cometeu nenhum pecado, que seu personagem foi contaminado, ou que Ele levou 

o nosso pecado em qualquer sentido que não seja por imputação legal. 

Cristo não tinha capacidade para pecar. Ele foi impecável. Este mesmo versículo mesmo 

diz: "[Ele] não conheceu pecado." Ele foi impecável. Ele teve que ser impecável, a fim 

de servir como o substituto perfeito. Ele era santo, inocente, imaculado, separado dos 

pecadores ( Heb. 7:26). Ele era sem pecado ( Hb. 4:15 ). Se o pecado tinha manchado Seu 

caráter em qualquer sentido, se ele havia se tornado um verdadeiro pecador-Ele teria então 

sido digno de pena do pecado Ele mesmo e, portanto, não qualificado para processar o 

pagamento para os pecados dos outros. O perfeito Cordeiro de Deus não poderia ser outro 

que não impecáveis. Assim, a frase "[Deus] fez com que Ele ... para ser pecado" não 

pode significar que Cristo foi manchada com o pecado atual. 

O que significa é simplesmente que a culpa de nossos pecados foi imputado a ele, contado 

a seu relato. Muitas Escrituras ensinam esse conceito: "Ele foi ferido por causa das nossas 

transgressões, foi esmagado por nossas iniqüidades" ( Is. 53: 5 ). "Ele mesmo levou os 

nossos pecados em Seu corpo na cruz" ( 1 Pedro 2:24 ). Ele carregou "os pecados de 

muitos" ( Hb. 9:28 ). 



Assim, em 2 Coríntios 5:21 , significado simples de Paulo é que Deus tratou Cristo como 

se Ele fosse um pecador. Ele imputada nossa culpa para Ele e exigiu dele a penalidade 

para o pecado, mesmo que o próprio Cristo não conheceu pecado. 

A culpa Ele levou não foi sua culpa, mas Ele levou-o como se fosse o seu próprio. Deus 

colocou a culpa na conta de Cristo e fez pagar a pena por isso. Toda a culpa de todos os 

pecados de todos os que poderia ser salvo foi imputada a Jesus Cristo, contado a seu relato 

como se Ele fosse culpado de tudo isso. Então Deus derramou toda a fúria de toda a sua 

ira contra todos os que o pecado, e Jesus experimentou tudo. Isso é o que este versículo 

quer dizer quando diz que Deus fez de Cristo pecado por nós. (John Macarthur, a 

liberdade eo poder do Perdão[Wheaton, Ill .: Crossway, 1998], 25-26; ênfase no original) 

Uma vez que todo pecado é uma violação da santa lei de Deus e de uma dívida contraída 

para Ele, Ele é o único a quem o preço deve ser pago. Só o credor pode determinar os 

termos do resgate ou do resgate. O preço não foi pago a Satanás como alguns sugeriram, 

como se ele tivesse sido ofendido e precisava ser compensado pelos pecados contra 

ele. Todo pecado é contra Deus, e Ele estabelece os termos do resgate. O preço Ele exigiu 

que o pagamento era a vida de seu próprio Filho ( Atos 20:28 ; Romanos 3: 24-25. ; Gal. 

4: 4-5 ; . Efésios 1: 7 ;Colossenses 1: 13-14 ; Tito 2: 13-14 ). 

O sangue de Cristo é o sangue mais precioso de todos, porque Ele era a única pessoa 

totalmente perfeito que já viveu (cf. João 1:14 , 27 ; Heb 4: 14-15. ; 7: 26-28 ). O escritor 

de Hebreus capturou a essência de Cristo como o Mediador perfeito e Sumo Sacerdote da 

Nova Aliança, tornada possível pela Sua morte como o sacrifício perfeito: 

Mas quando Cristo apareceu como um sumo sacerdote dos bens futuros, Ele entrou 

através de uma maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta 

criação; e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou 

no lugar santo uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Porque, se o sangue de 

bodes e de touros ea cinza de uma novilha, aspergidos sobre aqueles que se contaminaram 

santificar para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito 

eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de 

mortos trabalha para servir ao Deus vivo? Por esta razão, Ele é o mediador de uma nova 

aliança, de modo que, uma vez que a morte tenha ocorrido para a redenção das 

transgressões que havia debaixo do primeiro pacto, os que foram chamados recebam a 

promessa da herança eterna. ( Heb. 9: 11-15 ; cf. 04:15 ) 

Em muitas outras passagens do Novo Testamento afirma a mesma verdade da singularidade 

da morte expiatória de Jesus ( 3:18 ; Jo 1:29 ; 1 Cor. 1:30 ; Gl 3:13. ; Apocalipse 1: 5 ; cf. 1 

Pedro 2: 4 ; Ap 5: 6-9 ; 14: 4 ). 

O sangue de Cristo não se refere ao fluido em seu corpo, mas a toda a Sua morte 

redentora. Escritura fala do sangue de Cristo quase três vezes mais do que ele menciona 

a cruz, e cinco vezes mais do que se refere à morte de Cristo. A palavra de 

sangue, portanto, é o principal termo do Novo Testamento usa para se referir à expiação. 

Pedro escreveu que a eleição é "a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo" ( 1: 

2 , NVI ). O "aspersão do sangue" é o que selou a nova aliança (cf. Heb. 9: 1-18 ). "Sem 

derramamento de sangue não há perdão" ( v. 22 ). Se Cristo não tivesse literalmente 

derramou seu sangue em sacrifício pelos pecados dos crentes, eles não poderiam ter sido 

salvas. Esta é uma razão crucificação foi o meio pelo qual Deus ordenou Cristo deveria 

morrer; foi a exibição mais vívido, visível da vida sendo derramado como o preço pelos 

pecados. 



Bloodshed foi também o projeto de Deus para quase todos os sacrifícios do Antigo 

Testamento. Eles foram sangrou até a morte, em vez de pauladas, estrangulado, sufocado, 

ou queimados. Deus projetou que a morte sacrificial foi a ocorrer com a perda de sangue, 

porque "a vida da carne está no sangue" ( Lev. 17:11 ). 

O literal sangue de Cristo derramado foi violentamente na crucificação. Aqueles que 

negam esta verdade ou tentar espiritualizar a morte de Cristo é culpado de corromper a 

mensagem do evangelho. Jesus Cristo sangrou e morreu no mais completo sentido literal, 

e quando Ele ressuscitou dos mortos, Ele foi literalmente ressuscitado. Negar a realidade 

absoluta das verdades é anulá-los (cf. 1 Cor. 15: 14-17 ). 

O significado da crucificação, no entanto, não está totalmente expressa na sangramento 

sozinho. Não havia nada de sobrenatural no sangue de Jesus que santificou aqueles que 

tocava. Aqueles que açoitado Ele poderia ter sido manchada de sangue. Ainda que a 

aplicação literal do sangue de Jesus não fez nada para purgar seus pecados. Teve o Senhor 

sangrado sem morrer, o resgate não poderia ter sido realizado. Se a expiação tinha sido 

parado antes que os salários completos do pecado tinha sido satisfeito, o derramamento 

de sangue de Jesus teria sido em vão. Se o sangue por si só poderia redimir os pecadores, 

por que Jesus não apenas sangrar e não morrer? Ele não o fez porque o "derramamento 

de sangue" na Escritura é uma expressão que significa mais do que apenas o sangramento. 

O significado bíblico nesta matéria é facilmente perceptível. Romanos 5: 9-10 esclarece 

o ponto; dois versos lado aqueles a lado mostram que para ser "justificados pelo seu 

sangue" ( v. 9 ) é o mesmo que ser "reconciliados com Deus pela morte de seu Filho" ( v. 

10 ). O elemento crítico na salvação é a morte sacrificial de Cristo em nome dos 

pecadores. O derramamento do seu sangue era a manifestação visível da sua vida que 

está sendo derramado em sacrifício, e Escritura usa constantemente o termo 

"derramamento de sangue", como uma metonímia para morte expiatória ( Heb 9:22. ; 12: 

4 ; cf. 9: 12 , 14 ; 10:19 ; 11:28 ; 13:12 , 20 ; Ex 12: 7. , 13 , 22-

23 ; 23:18 ; 30:10 ; 34:25 ; 16:27 Lev. ; 17: 11 ; . Dt 0:27 ; Mat. 26:28 ; Atos 

20:28 ; Romanos 3:25. ; 1 Cor 11:25. ; Ef. 1: 7 ; 02:13 ; Cl 1.20 ; 1 Pedro 01:19 ; 1 João 

1: 7 ; Apocalipse 1: 5 ; 07:14 ). 

Assim, o sangue de Cristo é preciosa, mas tão precioso como é, que o sangue física por 

si só não podia e não salvar. Apenas quando foi derramado em morte poderia a pena do 

pecado ser pago ( Lucas 24:46 ; Atos 17: 3 ; Rom. 5: 8-11 ; Ef 2: 13-16. ; Ap 5: 9 ; 13: 

8 ; cf. João 11: 50-51 ). 

É importante notar também que, embora Cristo derramou Seu sangue, as Escrituras não 

dizem que Ele sangrou até a morte; ela ensina, sim, que Ele voluntariamente entregou o 

espírito ( João 10:18 ). No entanto, mesmo que a morte física não poderia ter trouxe a 

redenção para além de sua morte espiritual, pela qual ele foi separado do Pai (cf. Mat. 

27:46 ), suportando a culpa completa de todos os pecados de todos os que poderia ser 

salvo. 

É evidente, porém Cristo derramou Seu sangue literal, muitas referências ao sangue não 

estão destinados a ser tomado no sentido literal. A interpretação estritamente literal não 

pode, por exemplo, explicar passagens como João 6: 53-54 : "Em verdade, em verdade 

vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, 

não tereis a vida em vós mesmos . Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue 

tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. "Seria igualmente difícil explicar 

como o sangue físico se entende emMateus 27:25 ("o seu sangue será sobre nós e sobre 

nossos filhos "); Atos 5:28 ("[Você] a intenção de trazer o sangue desse homem em cima 



de nós"); 18: 6 ("O seu sangue caia sobre suas próprias cabeças"); 20:26 ("Eu sou 

inocente do sangue de todos os homens "); e 1 Coríntios 10:16 ("Não é o cálice de bênção 

... uma participação no sangue de Cristo?"). 

Tentando fazer literal toda referência ao sangue de Cristo pode levar a erro grave. A 

doutrina católica romana conhecida como transubstanciação, por exemplo, ensina que o 

vinho da comunhão é milagrosamente mudou para o sangue real de Cristo, e que aqueles 

que participam dos elementos na massa, literalmente, cumprir as palavras de Jesus 

em João 6:54 : "Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, 

e eu o ressuscitarei no último dia. " 

Alguns afirmam que o sangue de Cristo nunca foi verdadeiramente humano. No entanto, 

eles insistem em literalizando cada referência Novo Testamento para o sangue de 

Jesus. Eles erroneamente ensinam que o sangue físico de Cristo foi de alguma forma 

preservado após a crucificação e levado para o céu, onde ele está agora, literalmente, 

aplicada à alma de cada cristão de salvação. 

Os crentes não são salvos por alguma aplicação celeste mística de sangue literal de 

Jesus. Nada nas Escrituras indica que o sangue literal de Cristo está preservada nos céus 

e aplicado aos crentes individuais. Quando Pedro aqui disse santos são redimidos pelo 

sangue, ele não estava falando de uma bacia de sangue no céu. O apóstolo significava que 

eles são salvos pela morte sacrificial de Cristo. 

(Da mesma forma, quando Paulo se gloriava na Cruz . Gal 6:14 ), ele não quis dizer as 

vigas de madeira literais; ele estava falando de todos os elementos da obra 

redentora. Assim como a Cruz é uma expressão que inclui toda a obra expiatória de 

Cristo, por isso é o sangue. Não é o líquido real que purifica os crentes do pecado, mas a 

obra da redenção realizada em Cristo derramando seu sangue em morte. 

Por Quem Será que Deus Resgatar os crentes? 

Pois Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas tem 

aparecido nestes últimos tempos ... que o ressuscitou dentre os 
mortos e lhe deu glória, ( 1:20 a, 21a) 

Nesta seção Pedro descreve mais detalhAdãoente a singularidade do Cordeiro precioso, 

Jesus Cristo. O primeiro aspecto que é o seu predeterminação. Que Ele foi 

conhecido ( proegnōsmenou ), literalmente "ele ter sido conhecido de antemão", indica 

claramente que Deus planejou para enviar o Filho como Redentor encarnado antes da 

fundação do mundo. O Pai não reagir à queda com uma correção de última hora ; antes 

da queda, mesmo antes da criação-He predeterminado para enviar seu Filho como 

Salvador ( Atos 2:23 ; 4: 27-28 ; . 2 Tim 1: 9 ;Apocalipse 13: 8 ; cf. . Is 42: 1 ; Rm 8: 29-

30. ; Ef. 1: 5-11 ). Mesmo os inimigos de Jesus de entre os governantes judeus, como eles 

estavam zombando diante da cruz, parecia reconhecer que Deus tinha um Messias 

predeterminado, "Salvou os outros; deixá-lo salvar a si mesmo se este é o Cristo de Deus, 

Sua Chosen One "( Lucas 23:35 ). Infelizmente para eles, os líderes se recusaram a 

reconhecer que Jesus era que um escolhido para ser o sacrifício pelo pecado. 

O precioso Cordeiro, em segundo lugar, é único por causa de sua encarnação. O verbo 

rendeu apareceu ( phanerōthentos ) contém a idéia de fazer algo claro ou manifesto e é 

um aoristo passivo, o que denota um evento histórico, neste contexto, o Filho se tornar 

humano (cf. Gal. 4: 4-5 ). Em sua rica passagem sobre a humildade de Cristo, Paulo 

resume a encarnação: 



Quem, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus 

uma coisa que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um servo, 

tornando-se em semelhança de homens. , Achado na forma de homem, humilhou-se, 

tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. ( Filipenses 2: 6-8. ; cf. Jo 1,14 ; Gal. 

4: 4 ) 

A frase nestes últimos tempos é uma expressão familiar referindo-se a todo o período 

entre o nascimento de Cristo e da Segunda Vinda (cf. o sinônimo "últimos dias" em 2 

Timóteo 3: 1. ; Heb. 1: 2 ; Tiago 5: 3 ; 2 Pedro 3: 3 , e "última hora" em 1 João 2:18 ). A 

palavra grega paravezes ( Chronon ) refere-se a um ponto cronológica no calendário de 

eventos de Deus. Anos antes, Pedro usou uma expressão semelhante quando ele citou o 

Antigo Testamento para descrever o dia de Pentecostes milagre da vinda do Espírito 

Santo: "Isto é o que foi dito pelo profeta Joel: 'E será que na última dias, "Deus diz:" que 

eu derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade '"( Atos 2: 16-17 ; cf. 1 Tim. 4: 

1 ; Heb. 1: 2 ). 

A terceira característica da singularidade do Filho é a Sua ressurreição. Deus o 

ressuscitou dentre os mortos na prova inequivocamente poderoso que Ele era o 

sacrifício pelo pecado e tinha realizado a obra redentora de Deus ( Atos 

02:24 , 32 ; 03:15 ; 04:10 ; 13:33 ; 17:31 ; 26:23 ;Rom 4:25. ; 1 Cor 15: 20-26. ). Em sua 

saudação de abertura aos Romanos, Paulo concisa resume da ressurreição significado: 

"quem foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dos mortos, de acordo 

com o Espírito de santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor" ( 1 Rom: 4. ). 

Em quarto lugar, Pedro recorda aos crentes que o Cristo é único, porque no final, 

culminando afirmação, Deus lhe deu a glória. Essa frase aponta para a ascensão ( Marcos 

16:19 ; Lucas 24: 50-51 ; Atos 1: 9-11 ), quando Cristo voltou para o céu dos céus e da 

glória que Ele tinha desfrutado com o Pai desde toda a eternidade ( 03:22 ; Lucas 

24:26 ; João 17: 4-5 ; Ef. 1: 20-21 ; cf. . Ps 68:18 ). Escrevendo sobre a superioridade de 

Cristo, o autor de Hebreus referido Sua ascensão como a recompensa por sua obra 

redentora perfeito: "Mas nós vemos que foi feito por um pouco menor que os anjos, a 

saber, Jesus, por causa do sofrimento de morte, foi coroado de glória e de honra "( Heb. 

2: 9 ; cf. 09:24 ; 12: 2 ). Filipenses 2: 9-11 Ele atribui soberania absoluta sobre tudo: 

Por esta razão, também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima 

de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, daqueles que estão no 

céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, 

para glória de Deus Pai. 

O porque Deus Resgatar os crentes? 

para o bem de vocês que por ele credes em Deus, ... de modo que 
a vossa fé e esperança estejam em Deus. ( 01:20 b, 21b) 

Como que para ressaltar uma verdade já claro, Pedro reiterou para seus leitores que a obra 

redentora de Cristo foi por causa de você, o que significa todos os redimidos. Esta ênfase 

que Jesus morreu em nome do remidos é explicado neste volume em comentários 

sobre 02:24 e 03:18capítulos 15 e 19, respectivamente (cf. Is 53: 4-6. ; 2 Cor. 5:21 ; 8 : 

9 ; . Ef 1: 6 ). 

Desde a redenção é por meio dele sozinho ( Atos 03:16 ; 04:12 ; cf. João 3:36 ; 10: 

7 , 9 ; 1 Cor. 1: 4 ; 1 Tm 2: 5. ; 1 João 5: 11-12 ; 2 João 9-11 ), não há outro caminho para 

Deus ( João 14: 6 ). Isto marca a exclusividade do evangelho como a única forma de 



redenção. As pessoas não podem ser crentes em Deus para além de reconhecer a morte, 

ressurreição e senhorio soberano do Seu Filho. Na verdade, todos os que não acreditam 

que o evangelho não pode conhecer a Deus em tudo e estão sujeitos à destruição eterna. 

Para dar alívio a vocês, que estão aflitos e para nós também, quando o Senhor Jesus será 

revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo, causando a retribuição 

àqueles que não conhecem a Deus e àqueles que não obedecem ao evangelho de nosso 

Senhor Jesus. Estes irão pagar a pena de destruição eterna, longe da presença do Senhor 

e da glória do seu poder. ( 2 Tessalonicenses 1: 7-9. ) 

Também deve ser considerado que a expressão por meio dele pode não apenas indicar 

o caminho para salvar a crença em Deus, mas o poder de crer no evangelho. Em 1 

Coríntios 3: 5 , Paulo escreveu que ele e Apolo eram "servidores por quem você 

acreditou" no lado humano;ainda, claramente, uma vez que todas as pessoas são 

impotentes, cego e morto no pecado, é necessário poder divino. É por isso que Paulo 

continua a dizer ", mesmo que o Senhor deu ... a cada um." O próprio Cristo, pelo Espírito 

Santo, é o agente da salvação dos crentes. Pedro sabia disso, como alguns crentes judeus 

em Jerusalém reconheceu a ele anos anteriores, embora concordando com o seu 

ensinamento: "Bem, então, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a 

vida" ( Atos 11:18 ). 

Desde a redenção por meio Dele produz crentes em Deus, é óbvio que a salvação é 

apropriada pela fé ( Marcos 1:15 ; 16:16 ; João 6:29 ; 20:31 ; Atos 

11:21 ; 13:39 , 48 ; 16: 31 ; 20:21 ; Rom 3:28. ; 05:15 ; 10: 9-10 , 14-15 , 17 ; Ef 2: 8-

9. ). A fé salvadora inclui tanto a crença emum, é verdade, e viver Deus ( Hb 10:39. ; 11: 

6 ) e de crença através de Seu Filho, Jesus Cristo ( João 6:40 ). Contida na frase crentes 

em Deus é tudo o que está implícito na verdadeira fé salvadora. 

O fim do versículo 21, revela o último bênção, dupla de Redenção para que os crentes a 

fé ea esperança será em Deus. A fé permite aos crentes que confiar em Deus para a graça 

necessária no meio das atuais circunstâncias da vida, lutas, e ansiedades ( 5: 7 ; . Pss 

05:11 ; 31: 1 ;37: 5 ; 56:11 ; Pv 29:25. ; Isa 26: 3. ; Nah. 1: 7 ; Fp 4: 6. ), 

e esperança permite crença na graça futura, a ser revelado para eles na glória celeste (veja 

a discussão de 1: 4, 5 , 13, nos capítulos 2 e 5 neste volume; cf. . Salmo 146: 5 ; Atos 23: 

6 ; 24:15 ; Romanos 5: 2. ; 8:18 , 25 ; Gal. 5: 5 ; Tito 2:13 ; Heb. 6: 11 , 19 ). O salmista 

liga esperança e redenção desta forma: "Mas Deus remirá a minha alma do poder do Seol, 

pois Ele vai me receber" ( Sl 49:15. ). Os crentes têm uma esperança inabalável de que 

um dia Deus irá criá-los da sepultura e recebê-los à glória final. O apóstolo Paulo lembrou 

os romanos que segura esperança dos crentes inclui redenção do corpo: "Nós mesmos, 

com as primícias do Espírito, igualmente gememos em nós mesmos, esperando 

ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo" ( Rom. 8:23; cf. Fl 

3, 20-21. ; 1 João 3: 2 ). Pela fé, os santos atualmente apreciar a redenção da alma ("os 

primeiros frutos do Espírito"), e pela esperança que antecipar o resgate do corpo de todos 

os demais efeitos da Queda. 

 

 

 



7. Amor Sobrenatural ( 1 Pedro 1: 22-25 ) 

Desde que você tem em obediência à verdade purificado as vossas 

almas por um amor sincero aos irmãos, fervorosamente ameis uns 

aos outros com o coração, para você ter nascido novamente, não 

de semente corruptível, mas incorruptível, ou seja, através da vida 

e duradouro palavra de Deus. Pois, "Toda a carne é como a erva, 

e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca, e a flor cai, 

mas a palavra do Senhor permanece para sempre. "E esta é a 
palavra que vos foi anunciada. ( 1: 22-25 ) 

Uma anedota do início de 1900 ilustra bem como os cristãos devem ser gratos pelo que 

Cristo fez por eles. Enquanto em um andaime de três andares em um canteiro de obras, 

um dia, um engenheiro de construção tropeçou e caiu em direção ao chão, no que parecia 

ser um prumo fatal. Logo abaixo do andaime, um operário olhou para cima, assim como 

o homem caiu, percebi que ele estava exatamente onde o engenheiro iria pousar, se 

preparou, e absorveu todo o impacto da queda do outro homem. O impacto ligeiramente 

ferido o engenheiro, mas gravemente ferido o trabalhador. A colisão brutal fraturou quase 

todos os ossos do seu corpo, e depois de ter recuperado a partir desses ferimentos, ele foi 

severamente desativado. 

Anos mais tarde, um repórter perguntou ao ex-trabalhador da construção como o 

engenheiro o havia tratado desde o acidente. O homem deficientes disse ao repórter: "Ele 

me deu a metade de tudo o que ele possui, incluindo uma parte de seu negócio. Ele está 

constantemente preocupado com as minhas necessidades e nunca deixa-me querer por 

nada. Quase todos os dias ele me dá algum sinal de agradecimento ou lembrança. " 

Muitas vezes os crentes, ao contrário do engenheiro grata na história-esqueça que no 

Calvário havia um substituto que pegou o impacto total do seu peso pecaminoso e 

resgatou-los como eles arremessado em direção a uma eternidade no inferno. Deus 

derramou a Sua ira sobre o sacrifício perfeito ( 01:19 ; cf. Heb 4:15. ; 7: 26-27 ), o Seu 

Filho sem pecado, que "foi ferido por causa das [suas] transgressões, foi esmagado por 

[seu] iniqüidades; a correção para a [sua] bem-estar caiu sobre ele, e pelas Sua flagelação 

[eles] sarados "( Isaías 53: 5. ; cf. 2 Cor. 5:21 ; Gal. 1: 3-4 ; Hb. 10 : 9-10 ; 1 Pedro 

2:24 ). Cristo se sacrificou para todos os que crêem, e cada um, certamente, deve ser 

consumido com gratidão demonstrável a Ele para que o amor, o que levou cada um para 

manifestar o amor a Ele acima do que é natural. Além de que o amor pelo Salvador é o 

amor mútuo compartilhada com todos os outros que foram resgatados da morte eterna. O 

apóstolo Pedro o chama de amor sincero dos irmãos. 

Nesta passagem, pode-se colocar quatro perguntas básicas Este texto respostas para 

explicar esse amor sobrenatural: Quando foram crentes capazes de amar? Quem são os 

crentes a ama? Como são crentes para amar? E por que os crentes a amar? 

Quando os crentes são capazes de amar? 

Desde que você tem em obediência à verdade purificado as vossas 
almas ( 01:22 a) 

Escritura repetidamente deixa claro que a pessoa não convertida está longe de ter a 

capacidade de demonstrar o amor verdadeiro ( João 05:42 ; 1 João 2: 



9 , 11 ; 03:10 ; 04:20 ; cf. Jó 14: 4 ; Ps. 58: 3 ; João 15:18 , 25 ; Rom. 8: 7-8 ; 1 Co 

2:14. ; 2 Cor. 3: 5 ). Jesus disse aos fariseus: "Ai de vós, fariseus! Para você pagar o 

dízimo da hortelã, da arruda e todo o tipo de jardim de ervas, e ainda ignorar a justiça eo 

amor de Deus; mas estas são as coisas que você deveria ter feito sem descurar os outros 

"( Lucas 11:42 ). Eles estavam preocupados com os detalhes minuciosos de religião 

externa e ainda não (e não poderia) amor (cf. manifesta de Deus João 05:42 ; 1 João 3: 

16-17 ). Em contraste, Jesus declarou que o amor marca sem erro os crentes: "Nisto todos 

conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros" ( João 13:35 ; 

cf. João 14:21 ; 2 Cor 5.: 14 ; 1 Pedro 1: 8 ; 1 João 2: 5 ; 04:12 , 19 ; 5: 1 ). 

Foi a salvação que os crentes receberam a capacidade de demonstrar o amor sobrenatural 

( Rom. 5: 5 ). Quando eles evidenciado obediência à verdade (foram salvos), eles 

também purificado suas almas. Purificadas ( hāgnikotes ) é um particípio perfeito que 

descreve uma ação passada com resultados contínuos. Deus não apenas limpar passado 

cristãos impuro (cf. 4: 1-3 ; . Hebreus 9: 22-23 ), Ele também lhes deu novos recursos 

para o presente e futuro ( 2 Cor. 5:17 ; cf. Rom. 6: 3-14 ; Cl 3: 8-10 ; 2 Pedro 1: 4-

9 ). Ezequiel olhou para a frente a esta realidade espiritual quando ele profetizou que Deus 

faria para os crentes sob a nova aliança: 

Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados; Vou purificar de todas as 

vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Além disso, eu vos darei um coração novo 

e porei um espírito novo dentro de você; e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos 

darei um coração de carne. Porei o meu Espírito em vocês e farei que andeis nos meus 

estatutos, e você vai ter o cuidado de observar os meus juízos. ( Ezequiel 36: 25-27. ; 

cf. Jer. 31: 31-34 ; . Matt 26:28 ; João 3: 5 ; . Ef 5:26 ; Tito 3: 5 ) 

Na superfície, purificada pode parecem referir-se a um trabalho humano; pelo contrário, 

ele se refere a uma obra totalmente divina. O profeta Ezequiel deixou isso bem claro na 

passagem que acabamos de citar, e em suas cartas do apóstolo Paulo também lucidamente 

afirmou que o trabalho de purificação da salvação é de Deus: 

Para considerar o seu chamado, irmãos, para que não houvesse muitos os sábios segundo 

a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres .... Mas vós sois dele, em Cristo 

Jesus, que se tornou para nós sabedoria de Deus, ea justiça e santificação e redenção, para 

que, assim como está escrito: "Aquele que se gloria, glorie no Senhor." ( 1 Cor 

01:26. , 30-31 ; cf. Sl 37:39. ; Prov. 20: 9 ; Romanos 11: 6. ; 1 Cor 06:11. ; Ef. 5: 25-

26 ; 2 Tessalonicenses 2:13. ; Tito 2:14 ; 3: 5 ; Heb. 5: 9 ) 

Nesta passagem, Pedro assumiu, mas não se referiu a fé, que o Novo Testamento, de 

modo necessariamente associados com a salvação ( 1: 9 ; Atos 14:27 ; 15: 

9 ; 20:21 ; 26:18 ; Rom. 3:22 , 25-28 ; 4: 5 ; 5: 1 ; Gl 2,16. ; 3:11 , 24 , 26 ; Ef. 2: 8 ; Fp 

3: 9. ; 2 Tessalonicenses 2:13. ; 2 Tm 3:. 15 ). Mas, junto com a purga do pecado que vem 

através de fé salvadora ( Atos 15: 8-9 ), ele se referia à obediência à verdade, um 

elemento inerente à fé que salva (cf. João 3:36 ; Rom. 10:10 ; Ef. 2: 8-10 ; . Heb 5: 9 ; 11: 

1-34 ). Então, Pedro não esqueceu a fé em relação à salvação; ele simplesmente definiu a 

fé. Ele reiterou para seus leitores a verdade de 1: 2 , onde ele afirmou que eles foram 

salvos ", segundo a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para 

obedecer a Jesus Cristo e ser aspergido com o Seu sangue" (veja a discussão de que o 

verso no capítulo 1 deste volume). Claramente obediência pode ser um sinônimo do 

Novo Testamento para a fé. Outras passagens afirmar esse fato. Aos Romanos Paulo 

escreveu: "Não sabeis que, quando você se apresentar para alguém como escravos para 

obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da 



obediência para a justiça?" ( Rom 6:16. ; cf. 1: 5 ; 06:17 ; 15:18 ; 16:19 , 26 ; 2 Cor 

9:13. ). 

A fé não é uma obra humana iniciada de obediência ( Ef. 2: 8 , "Porque pela graça sois 

salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus"), mas se realmente dada por 

Deus, irá resultar em "crentes obedecendo regularmente a verdade (cf. Tg 1: 22-25 ; 2: 

14-26 ; 1 João 2: 3-6 ; 3: 7-9 , 24 ) e manifestar o amor de Deus para os outros (cf. 1 João 

2: 10-11 ; 3: 10- 11 , 14-17 ; 4: 7-8 , 16 , 20 ). 

A quem os crentes devem amar? 

por um amor sincero dos irmãos ( 1:22 b) 

Na salvação, crentes se tornam membros do corpo de Cristo, a Igreja, que, em seguida, 

torna-se o alvo de sua capacidade nova, capacitado pelo Espírito Santo para o amor ( Rm. 

5: 5 ; 1 Tessalonicenses 4: 9. ; 1 João 3:14 , 23 ; cf. João 15:12 ; Fp 1: 9. ; 1 João 3:18 ; 4: 

7-8 ; 5: 1-2 ).Este amor dos irmãos ( Filadélfia ) é ser sincero ( anupokriton, "sem 

hipocrisia"). Sabendo do perigo da hipocrisia, Paulo admoestou os romanos, "O amor seja 

sem hipocrisia" ( Rom. 12: 9 ). amor sincero é o padrão vigente para os crentes ( Rom. 

0:10 ; . 2 Cor 6: 6 ; 8: 8 ; Fp 2: 1-2. ; Heb. 13: 1 ; 1 João 3:11 , 18 ), que substitui todas as 

limitações terrenas e considerações (cf. 1 Cor 10: 23-30. ). Deus pode usar a unidade em 

amor dos crentes para atrair um mundo perdido e despertá-lo para a sua necessidade de 

salvação (cf. João 13: 34-35 ; 1 Cor. 10: 31-33 ). 

Como são crentes para o Amor? 

fervorosamente ameis uns aos outros com o coração, ( 01:22 c) 

O verbo Novo Testamento bem conhecido Ágape expressa o tipo ideal de amor, aquele 

que é exercido pela vontade e não a emoção, não determinado pela beleza ou conveniência 

de o objeto, mas pela intenção nobre de quem ama. Fervorosamente ( ektenōs ) é um 

termo que significa fisiológica de se esticar para o limite mais distante da capacidade de 

um músculo. Metaforicamente, a palavra significa ir tudo para fora, para chegar ao ponto 

mais distante de algo ( Lucas 22:44 ; Atos 12: 5 ; cf. Atos 26: 7 ). É assim que Pedro usou 

em 4: 8 ". Acima de tudo, manter a sede fervorosos no seu amor um pelo outro, porque o 

amor cobre uma multidão de pecados", quando escreveu: Deus quer que o amor dos 

crentes para esticar saída por isso graciosamente perdoa e cobre o pecado entre os crentes 

(veja a discussão completa deste versículo no capítulo 21 do presente volume). 

Tal amor forte, no entanto, não deriva de algum requisito externo, legalista (cf. Sl 40: 

8. ; Rom. 8: 2 ; Gl 5: 1. ). Pelo contrário, Pedro disse a seus leitores que este amor é uma 

atitude compelido a partir de dentro, do coração ( Prov 04:23. ; Matt. 22: 37-39 ; . Ef 

4:32 ; . 1 Tim 1: 5 ; cf . . Rom 12:10 ; 1 Cor. 13: 8 , 13 ; Gl. 5:14 ; 1 Tes. 1: 3 ; . Heb 

6:10 ), porque é um fruto do Espírito Santo que habita. Paulo disse aos Gálatas que, se 

eles viveram por esse Espírito, veriam o Seu fruto em suas vidas: 

Caminhe pelo Espírito, e você não vai realizar o desejo da carne ... Mas o fruto do Espírito 

é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 

domínio próprio; Contra estas coisas não há lei. Agora, aqueles que pertencem a Cristo 

Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo 

Espírito, andemos também pelo Espírito. ( Gal 5:16. , 22-25 ; cf. Ef 5: 15-21. ) 



Por que os crentes devem  amar? 

para você ter sido mais uma vez não nasceu de semente 

corruptível, mas incorruptível, ou seja, através do viva e 

permanente palavra de Deus. Pois, "Toda a carne é como a erva, 

e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca, e a flor cai, 

mas a palavra do Senhor permanece para sempre. "E esta é a 

palavra que vos foi anunciada. ( 1: 23-25 ) 

Os crentes devem amar uns aos outros em toda a extensão porque é consistente com a 

nova vida em Cristo. O apóstolo João escreveu: "Aquele que crê que Jesus é o Cristo é 

nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama o filho nascido dele. Nisto conhecemos 

que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e observar os seus mandamentos 

"( 1 João 5: 1-2 ; cf. 3:14 ; 4: 7 ). 

É quase como se Pedro antecipado de seus leitores perguntando por que eles devem amar 

do jeito que ele lhes havia ordenado. Ele, portanto, lhes disse que eles devem ser 

esperados para amar dessa forma porque eles haviam nascido de novo. O tempo perfeito 

do particípioanagegennēmenoi ( ter nascido de novo ) enfatiza que o novo nascimento 

ocorre no passado, com resultados em curso no presente. Um desses resultados é que os 

crentes irão mostrar o amor um pelo outro. 

Paulo definiu essa transformação como uma morte com subsequente nova vida em Cristo: 

Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na 

sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo 

foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em 

novidade de vida. ( Romanos 6: 3-4. ) 

A verdade de que o texto é realmente um "seca". Ou seja, Paulo não está falando do batismo 

nas águas, mas de imersão espiritual em Cristo Jesus, simbolizado pelo batismo em 

água. Imersão em Cristo significa que os crentes são colocados na sua morte, pelo qual eles 

morrem para a velha vida e Deus os considera como a participação na ressurreição de Cristo, 

pelo qual eles compartilham nova vida Nele. Assim, o novo nascimento implica uma radical 

transformação completa, e decisivo que tem de ser descrita em termos extremos de morte e 

novo nascimento ( 2 Cor. 5:17 ). Crentes "colocados no novo, o qual, à semelhança de Deus 

foi criado em verdadeira justiça e santidade da verdade" ( Ef 4,24. ; cf. Rom. 6: 

6 ; Colossenses 3:10 ). Aqueles que são nascidos de novo ir de ser sem Deus, sem lei, e 

egoísta ( Romanos 3: 9-18. ; 8: 7-8 ) para manifestar verdadeiro arrependimento, confiança e 

amor. O Espírito Santo ilumina-los a discernir a verdade espiritual ( 1 Coríntios 2: 14-15. ; 2 

Cor 4: 6. ) e capacita-los para servir a lei de Deus (verdade contida em Sua Palavra), e não da 

lei do pecado ( Rom . 6: 17-18 ). 

O novo nascimento é monergística; é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Os pecadores 

não cooperar em seus nascimentos espirituais (cf. Ef. 2: 1-10 ) não mais do que bebês 

cooperar em seus partos naturais. Jesus disse a Nicodemos: "O vento sopra onde quer, e 

ouves a sua voz, mas não sei de onde vem e para onde vai; assim é todo o que é nascido 

do Espírito "( João 3: 8 ; cf. João 1: 12-13 ; Ef 2: 4-5. ; Phil 2:13. ). 

Semente representa a fonte da vida. Tudo o que vem à vida na ordem criada começa com 

uma semente, a fonte básico de vida que inicia existência de plantas e animais. Mas nada 

no mundo material tem a capacidade de produzir a vida espiritual e eterna. Assim, Deus 

se não efetivar o novo nascimento usando semente corruptível. Em contraste com a 

forma como um pai terreno inicia nascimento humano com sua 



corruptível semente, Deus inicia o nascimento espiritual com 

um imperecível semente. Tudo o que cresce a partir de sementes naturais é uma criação 

soberana de Deus ( Gênesis 1: 11-12 ), mas tudo acaba morrendo ( Isaías 40: 8. ; Tiago 

1: 10-11 ). No entanto, os pecadores nascer de novo de ganho Espírito a vida eterna de 

Deus. Isso é porque ele usa a semente imperecível de os vivos e duradouro palavra de 

Deus. As palavras de Pedro ecoou o que Tiago anteriormente escreveu a seus leitores 

sobre o novo nascimento ", no exercício de sua vontade, ele nos gerou pela palavra da 

verdade, para que que seria uma espécie de primeiros frutos entre as Suas criaturas 

"( Tiago 1:18 ; cf. Rom. 10:17 ). 

Para reforçar seu ponto de vista, Pedro citou Isaías 40: 6 , 8 , que contém um princípio 

bíblico familiar sobre a transitoriedade da vida (cf. Jó 14: 1-2 ; Sl. 39: 4 ; 103: 15 ; . 06:27 

Matt , 30 ; Tiago 4:14 .) Toda a carne refere-se a todos os seres humanos e animais, 

e grama refere-se à grama selvagem da paisagem típica do Oriente Médio. A frase glória 

como a flor da erva denota a beleza daquele cenário em que as flores coloridas (cf. Mt 

6: 28-29. ) ocasionalmente subir acima da grama. Então Pedro observou que se algo é tão 

comum como grama ou como excepcionalmente bonito 

como flor, eventualmente murcha ou cai fora -é morre. A vida humana é breve neste 

mundo. As pessoas passam, como a erva seca sob um vento leste fulminante. Em suas 

sepulturas, os pobres e analfabetos de qualquer influência são iguais ao ricas e 

escolarizadas de grande influência (cf. Jó 3: 17-19 ). Em Cristo, no entanto, se as pessoas 

são comuns ou raros, eles nunca se deteriorar ou morrer espiritualmente. Em vez disso, 

eles são como a palavra do Senhor , que dura para sempre. 

Essa economia de palavra é o evangelho, como a escolha de Pedro de palavras 

indica. Ele usou Rhema por palavra (em vez dos habituais logos, a mais ampla 

referência às Escrituras), o que denota declarações 

específicas. Preached é euangelisthen, a partir da mesma raiz da palavra que significa 

"boas novas", ou "o evangelho". Ele está se referindo e, em seguida, para a mensagem 

especial do evangelho, que a verdade bíblica, que, quando se acredita, é 

a imperecível semente produzir nova vida que também dura para sempre. 

Embora os crentes possuem uma nova vida em Jesus Cristo e da capacidade de amar de 

uma maneira transcendente, divino, a presença contínua da sua carne não remido 

(cf. Rom. 7: 14-25 ) faz com que eles não conseguem amar como deveriam. Assim, como 

em todos os assuntos de obediência, o Novo Testamento contém uma série de outras 

exortações para que os crentes amor genuinamente ( João 13:34 ; 15:12 ; Rom 0:10. ; Fp 

1: 9. ; . 1 Ts 3: 12 ; 4: 9 ; 2 Tess. 1: 3 ; 2 Pedro 1: 7 ; 1 João 3:23 ; 4: 7 , 21 ). Essas são 

advertências para a igreja para fazer o que, pela graça e poder de Deus, já é capaz de 

fazer. A chamada neste texto é para os santos de manifestar um amor eterno por 

companheiros de fé, o que é consistente com uma nova vida imperecível em Jesus Cristo 

pelo poder da palavra do evangelho que em si é imperecível. 

 

 

 



8. Desejando a Palavra ( 1 Pedro 2: 1-3 ) 

Portanto, deixando de lado toda a malícia, todo o engano, 

hipocrisia, inveja e toda calúnia, como os bebês recém-nascidos, 

para o leite puro da palavra, para que por ele vos seja dado 

crescimento no que diz respeito à salvação, se você provou a 
bondade do Senhor. ( 2: 1-3 ) 

O amor por e prazer na Palavra de Deus sempre marca o verdadeiramente salvos. Jesus 

disse: "Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos; e 

você vai saber a verdade, ea verdade vos libertará "( João 8: 31-32 ). O apóstolo Paulo 

ecoou esses princípios, quando ele disse: "Eu alegremente concordar com a lei de Deus 

no homem interior" ( Rom. 7:22 ). Os santos do Antigo Testamento também expressou 

um desejo forte para a Palavra de Deus. Job declarou: "dei mais valor às palavras de sua 

boca mais do que o meu alimento" ( Jó 23:12 ). O salmo abertura declara que o homem 

piedoso "prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite" ( Sl 1: 2. ; 

cf. 19: 9-10 ; 40: 8 ). O profeta Jeremias acarinhados revelação de Deus em um momento 

difícil: "Suas palavras foram encontrados e eu comi-los, e Suas palavras se tornou para 

mim o gozo e alegria do meu coração" ( Jer 15:16. ). 

Delícia do crente na Palavra de Deus é o tema dominante da maior capítulo da Bíblia, o 

Salmo 119 . Sobre a meio do capítulo, o salmista resume o seu prazer e dependência na 

Palavra de Deus: 

O como eu amo a tua lei! É a minha meditação o dia todo. Os teus mandamentos me 

fazem mais sábio do que meus inimigos, pois está sempre minha. Tenho mais 

entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha 

meditação. Sou mais entendido do que os velhos, porque tenho observado os teus 

preceitos. I detiveram os meus pés de todo caminho mau, para que eu guarde a tua 

palavra. Eu não se desviaram de seus preceitos, para que você mesmo me ensinou. Quão 

doces são as tuas palavras ao meu paladar! Sim, mais doces do que o mel à minha boca! A 

partir de seus mandamentos alcancei entendimento; por isso odeio todo caminho de 

falsidade. ( Sl 119: 97-104. ; cf. vv 16. , 24 , 35 , 47-

48 , 72 , 92 , 111 , 113 , 127 , 159 , 167 , 174 ) 

Pedro queria cristãos para ser fiel a esse mesmo tipo de saudade solicitado pelo Espírito 

para a Palavra de Deus. Por isso, esta passagem sugere cinco perspectivas que, se 

seguidas, vai levar a um desejo mais forte, mais consistente para a palavra: os crentes 

devem se lembrar de sua fonte de vida, que deve eliminar seus pecados, eles devem 

admitir sua necessidade, eles devem buscar seu crescimento espiritual, e eles devem 

supervisionar as suas bênçãos. 

Lembrando a sua fonte de vida 

Portanto, ( 2: 1 a) 

Portanto remete para 1: 23-25 e "os vivos e duradoura palavra de Deus", a "semente que 

é ... imperecível" -o evangelho que produziu o novo nascimento. A Palavra de Deus era 

a fonte da salvação ( 2 Tim 3:15. ) porque a Sua graça transformadora trabalhado através 

do Palavra para criar nova vida ( Tiago 1:18 ; cf. João 20:31 ; Rom. 10:17 ). A Palavra, 

que opera não como uma semente natural perecível (cf. 1 Cor. 15: 36-37 ), mas como 



uma semente divina incorruptível (cf. Lucas 08:11 ; 1 João 3: 9 ), tornou-se a fonte de 

crentes ", continuou transformação e crescimento espiritual ( Sl 119: 105 ; João 15: 

3 ; 17:17 ; Rom 15: 4. ; Ef 5:26. ; 2 Tm 3: 16-17. ; cf. Dt 17: 19-20. ; Josh. 1: 8 ). 

Por isso foi um lembrete concisa para os leitores de Pedro para lembrar que o poder da 

Palavra de Deus para a salvação de suas vidas, como base para o compromisso contínuo 

com a Escritura como o único poder para viver a vida cristã (cf. Mt 4: 4. ; Atos 

20:32 ; Rom 15: 4. ; Gal. 3: 3 ; 4: 9 ; 2 Tm 3: 16-17. ). 

Escritura contém muitas outras lembranças e exortações sobre sua indispensabilidade 

como a fonte da vida espiritual e poder ( Sl 19:10. ; 119: 50 , 93 , 140 ; . Prov 06:23 ; 30: 

5 ; . Matt 07:24 ; Lucas 11:28 ; Cl 3.16 ). Deus declarou por meio do profeta Isaías, 

Porque, assim como a chuva ea neve descem do céu e para lá não tornam sem molhar a 

terra e tornando-o suportar e brotar, e sementes de mobiliário ao semeador, e pão ao que 

come; assim será a palavra que sair da minha boca; ela não voltará para mim vazia, sem 

realizar o que eu desejo, e sem conseguir o assunto para que a enviei. ( Isaías 55: 10-11. ; 

cf. Heb 4:12. ) 

Jesus disse aos discípulos: "Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado a vós" 

( João 15: 3 ). A Palavra de Deus é sempre tão poderoso na vida dos crentes como quando 

eles acreditavam primeira ( 1 Tessalonicenses 2:13. ; cf. Sl. 19: 7-9 ; . Filipenses 1: 6 ). 

Eliminando Seus Pecados 

deixando de lado toda a malícia, todo o engano, hipocrisia, inveja 
e toda calúnia, ( 2: 1 b) 

Esforçando-se para eliminar os pecados que é pré-requisito para a manutenção do desejo 

pela Palavra de Deus. Apegar-se a pecados dirige um no sentido oposto da verdade que 

expõe e confronta o pecado e exige justiça. Pedro usou um particípio imperativo para 

comandar seus leitores a se livrar dos pecados em suas vidas. O verbo rendeu deixando 

de lado ( apothemenoi ) aplicada a qualquer tipo de rejeição, e às vezes se refere 

especialmente ao tirando roupas sujas, que é a analogia Paulo tinha em mente quando ele 

advertiu os colossenses a "colocar de lado ...: ira, da cólera, malícia, da maledicência, e 

linguagem ultrajante de sua boca. Não minta para o outro, desde que você deixou de lado 

o velho homem com suas práticas más "( Colossenses 3: 8-9 ; cf. . Ef 4:22 , 25 ; Heb. 12: 

1 ; Tiago 1:21 ). 

Em antigas cerimônias de batismo cristão, aqueles que estão sendo batizados 

habitualmente decolou e descartadas as roupas que eles usavam para a 

cerimônia. Seguindo seus batismos, eles colocam novas vestes que eles receberam da 

igreja. Troca de roupa simbolizava a realidade salvação de pôr de lado a velha vida e 

assumir o novo ( Rom. 6: 3-7 ; 2 Cor. 5:17 ; Ef 4:24. ). Se essa transformação realmente 

ocorreu na vida de alguém, ele deve ser colocado de lado tudo ( tudo usado aqui três 

vezes para enfatizar totalidade) pecados que são um obstáculo para desejando plenamente 

a Palavra de Deus ( Heb. 12: 1 ; cf. . 2 Tim 2: 4 ). 

Toda a malícia é a primeira categoria do pecado Pedro lista. Malice (que em Inglês tem 

a idéia de desejar prejudicar outra pessoa) é uma palavra all-inclusive ( Kakia ) para o 

pecado referindo-se a maldade geral e baixeza. Várias outras vezes na Bíblia New 

American Padrão ( NVI) é traduzido malícia ( Rom 1:29. ; 1 Cor. 5: 8 ; Ef 4:31. ; Cl 3: 

8 ; Tito 3: 3 ), mas também é traduzida como "problema" ( Mat. 06:34 ) e "maldade" 

( Atos 08:22 ; Tiago 1:21 ). 



Em segundo lugar, os crentes são ordenados a eliminar todo o engano, um termo ( dolos . 

"anzol") literalmente referindo-se a "isca" ou um Denota dolo, a desonestidade, falsidade 

e traição ( 02:22 ; 03:10 ; cf. Mc 7 : 22-23 ; João 01:47 ; Rom 1:29. ). Lucas usou o 

mesmo termo emAtos 13:10 , quando citando repreensão de Paulo de Elimas, o mago por 

ser "cheio de todo o engano e fraude "(grifo nosso). 

Em terceiro lugar, Pedro lista hipocrisia ( hupokrisis ), que originalmente identificado 

um ator que usava uma máscara. Refere-se a falta de sinceridade espiritual e pretensão 

(cf. Ez 33: 31-32. ; Mat. 15: 7-9 ; 23: 23-24 ; Lucas 18:11 ; 2 Cor 5:12. ). A palavra 

descreve qualquer comportamento que não é genuína ou consistente com o que alguém 

realmente acredita ou diz que acredita ( Matt 23:28. ; Marcos 12:15 ; Lucas 12: 1 ; . 

Romanos 12: 9 ; . Gal 2:13 ; 1 Tim 4: 2. ; Tiago 3:17 ). 

Envy ( phthonos ) define a atitude daqueles que se ressentem com a prosperidade dos 

outros (cf. Mt 27:18. ; Rom 1:29. ; Phil 1:15. ; Tito 3: 3 ). É muitas vezes leva a 

ressentimentos, amargura, ódio e conflito (cf. 1 Cor. 3: 3 ; . 1 Tm 6: 4 ; Tiago 3:16 ). 

Por fim, Pedro menciona tudo calúnia ( katalalias ), uma palavra onomatopaica 

projetado para soar como os sussurros e tattles relatados atrás de alguém está de volta em 

fofocas e calúnias ( 2 Cor. 0:20 ). Referia-se, essencialmente, a difamação de caráter 

(cf. 02:12 ; 03:16 ; Tiago 4:11 ). 

Lista de pecados específicos de Pedro não é exaustiva, mas, certamente, é o representante 

do mal. Na verdade, o primeiro termo, toda a malícia, poderia abranger todos os 

pecados, para que seus leitores foram chamados a confissão e arrependimento. Isso abre 

o caminho para um desejo sem impedimentos para a verdade de Deus. 

Admitindo a sua necessidade 

como bebês recém-nascidos, para o leite puro da palavra, ( 2: 2 a) 

Os crentes precisam verdade de Deus como um bebê precisa de leite. Pedro compara a 

força desse anseio por revelação divina ao desejo singular e dominante de bebês recém-

nascidos ( artigennēta brephē ) para o leite de sua mãe. Pedro poderia ter feito o seu 

ponto apenas com o termo brephē, mas para sublinhar que acrescentou o 

modificador artigennēta, que literalmente significa "nascido há pouco." As duas palavras 

identificar uma criança que acaba de sair do ventre de sua mãe e está chorando por leite 

de seu peito. Essa fome único e desesperado para o leite é saudade expressa pela primeira 

vez do recém-nascido designada por Deus para corresponder a sua maior necessidade, e 

ilustra quão fortemente os crentes devem desejar o Palavra. É singular e implacável, 

porque a vida depende disso. 

Por muito tempo para ( epipothēsate ) é um verbo imperativo que ordena aos crentes a 

desejar fortemente ou almejar algo. O apóstolo Paulo usou a palavra sete vezes ( Rom 

1:11. ; 2 Cor. 5: 2 ; 09:14 KJV ; Phil. 1: 8 ; 02:26 ; 1 Tes. 3: 6 ; 2 Tm 1: 4. ), e, em cada 

caso, ela reflete uma intensa e recorrente, desejo ou paixão insaciável (cf. Sl 42: 1. e 119: 

174 ; Tiago 4: 5 ). Seu significado engloba coisas como o forte desejo um marido ou 

esposa tem um cônjuge, o forte desejo físico que acompanha fome extrema, os anseios 

pungentes que se tem para um ente querido falecido, o intenso desejo um pai cristão tem 

para uma criança espiritualmente rebelde a arrepender-se e voltar à obediência, e os 

crentes fortes desejos têm para a salvação de um membro da família ou amigo próximo 

descrente. Essas definições cada ilustrar o tipo de forte desejo ardente, Pedro queria que 



seus leitores tenham para a Bíblia. Nada é mais forte, no entanto, que o desejo de um bebê 

tem para o leite. 

Pedro compara o objeto de seu desejo com leite puro. Pure ( adolos ) significa não 

adulterado ou não contaminada e muitas vezes referida produtos agrícolas, como grãos, 

vinho, óleo vegetal, ou, neste caso do leite. Os crentes devem almejar o que é sem mistura 

e puro, que fornece o sustento real, ou seja, o leite puro a palavra. Da 

palavra traduz logikos; no entanto, que a renderização não é a tradução usual do 

termo. Em Romanos 12: 1 a NASB usa "espiritual" para traduzir logikos. Nesse versículo 

outras versões confiáveis Inglês da Bíblia vertem logikos"razoável" (cf. KJV; NVI ), fato 

que demonstra que não se pode ser excessivamente estreita relativo significado da palavra 

. Originalmente, logikos significava "pertencente ao discurso", ou "que pertence à razão", 

que transmitia uma sensação de racionalidade e razoabilidade. Se esse significado foram 

aplicados a utilização de Pedro da palavra, tradutores teria tornado sua frase "leite racional 

puro", ou "leite razoável puro." Mas as NASB tradutores aqui escolheu para 

tornar logikos, da palavra, porque isso transmite adequAdãoente Pedro a intenção de se 

referir a seus leitores com as Escrituras. Os rabinos tradicionalmente referida lei de Deus 

como leite e Salmos 19: 8-9 e 119: 140 diz a Palavra de Deus é puro e limpo. Portanto, a 

tradução puro leite da palavra é uma opção legítima, justa, que descreve a Palavra como 

fonte de puroespiritual leite para os crentes. 

O contexto mais amplo do versículo 2 suporta mais o NASB prestação de logikos. Pedro 

conclui o capítulo 1, com um foco em "a Palavra viva e duradoura de Deus", que é a fonte 

de uma nova vida dos crentes. Por isso a sua referência ao espiritual leite contextualmente 

refere volta à Palavra de Deus. Esse leite é, portanto, sinônimo de Escritura. 

É notável o que Pedro não ordenou. Ele não cobrar os crentes a ler a palavra, estudar a 

Palavra, meditar na Palavra, ensinar a Palavra, pregar a Palavra, procure o Palavra, ou 

memorizar a Palavra. Todas essas coisas são essenciais, e outras passagens que os crentes 

de comando para executá-las (cf. Js 1: 8. ; Sl 119: 11. ; Atos 17:11 ; 1 Tm 4:11. , 13 ; 2 

Tm 2:. 15 ; 4: 2 ). No entanto, Pedro focada no elemento que mais fundamental crentes 

precisam antes que eles venham a exercer qualquer das outras coisas-a profunda saudade, 

contínuo para a Palavra da verdade (cf. 2 Ts. 2:10 b ). 

Se os crentes são convertidos recentes ou mais maduros na fé, o desejo da Palavra de 

Deus (cf. Ne 8: 1-3. ; . Salmo 119: 97 , 103 , 159 , 167 ; . Jer 15:16 ; Atos 17:11 ) é 

sempre essencial para o alimento espiritual e crescimento ( Jó 23:12 ). Jesus afirmou isso 

quando disse a Satanás no deserto: "Está escrito: 'O homem não vive somente de pão, mas 

de toda palavra que procede da boca de Deus" ( Mt 4: 4. ; cf. Deut. 8: 3 ; Lucas 4: 4 ). Em 

vista da produção implacável de cultura pós-moderna de junk food informativo através 

do rádio, televisão, filmes, internet, jogos de computador, livros, periódicos, e até mesmo 

os chamados púlpitos, todos cristãos de que causa desnutrição espiritual e embota o 

apetite para uma verdadeira alimentos- espiritual crentes devem se comprometer a 

alimentação regular a partir da Palavra de Deus. 

Prosseguindo seu crescimento espiritual 

para que por ele vos seja dado crescimento no que diz respeito à 
salvação, ( 2: 2 b) 

É sempre triste ver um ser humano que está desnutrido, fraca e retardada em 

desenvolvimento. Mas muito mais triste é ver crentes que são espiritualmente desnutridos 



e subdesenvolvido. Todos os crentes devem ser motivados pela oportunidade de crescer 

forte e madura em Cristo, desfrutando de maior bênção e utilidade. Pode 

crescer ( auxēthēte ) é um verbo passivo, que significa literalmente "pode crescer você." 

Pedro usado o mesmo verbo no encerramento do sua segunda carta, quando ele comandou 

os crentes a "crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo" 

( 2 Pedro 3:18 ; cf. Atos 20:32 ; 1 Tim. 4: 6 ). É pela ingestão da verdade que o Espírito 

Santo cresce e amadurece crentes (cf. 2 Cor. 3:18 ). 

No que diz respeito à salvação é o objetivo óbvio de crescimento espiritual dos 

crentes. A Palavra vai crescer-los para a plena expressão, final do aspecto santificação de 

sua salvação, como Paulo ordenou aos Filipenses, 

Então, meus amados, assim como sempre obedecestes, não como na minha presença 

somente, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com 

temor e tremor; porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar a sua 

boa vontade. (Filipenses 2: 12-13. ; cf. João 8: 31-32 ; 2 Cor 3:18. ; Colossenses 1: 21-

23 ; Hb. 03:14 ; Tiago 1:25 ) 

Exortação de Pedro para os crentes para crescer através da Palavra implica fortemente a 

necessidade de descontentamento com a atual condição do desenvolvimento 

espiritual. Ele também lembra que Paulo disse sobre a sua insatisfação com o status quo 

em sua vida: 

Mas tudo o que para mim era lucro, essas coisas que eu considerei perda por causa de 

Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o valor de excelência 

do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas as coisas, 

e as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, e pode ser achado nele, não 

tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem 

de Deus com base na fé, para que eu possa conhecê-Lo eo poder da sua ressurreição, ea 

comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Sua morte; a fim de que eu possa 

alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido ou que seja perfeito, 

mas prossigo para que eu possa alcançar aquilo para o que também fui conquistado por 

Cristo Jesus. Irmãos, eu não me considero como tendo prendeu ela ainda; mas uma coisa 

eu faço: esquecendo o que está por trás e avançando para as que estão adiante, prossigo 

para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. ( Fl 3, 7-14. ) 

Motivação para o crescimento espiritual genuíno surge de um senso de justiça de 

descontentamento, juntamente com um desejo sincero de estar satisfeito com nada, mas a 

Palavra de Deus. 

Examinando suas bênçãos 

se provaram a bondade do Senhor. ( 2: 3 ) 

Quinta perspectiva ou a motivação de Pedro para desejar a Palavra de Deus ecoa as 

palavras do salmista: "O gosto e vede que o Senhor é bom" ( Sl. 34: 8 ). Se é um particípio 

de primeira classe condicional introduzindo os fatos ou condições necessárias para uma 

proposta para ser verdade. Desde que seus leitores tinham experimentado ou 

experimentou a bondade e benevolência -goodness do Senhor em sua conversão, eles já 

sabiam quão abençoados e era maravilhoso. Portanto, eles deveriam ter desejado mais do 

que a bondade através alimentando-se de Sua Palavra. Os crentes devem examinar 

regularmente as bênçãos da salvação deles, lembrando-se das muitas vezes Deus 

respondeu às suas orações (cf. Pss 40: 1. ; 116: 1 ; 138: 3 ; Jer. 33: 3 ; . Mateus 7: 7 ; João 



15: 7 ; 1 João 5: 14-15 ), e todas as vezes que ele tenha tocado suas vidas com a Sua 

bondade e misericórdia (cf. Sl 17: 7. ; 26: 3 ; 36: 7 ; 103: 11 ; 106: 1 ; 117: 2 ; 118: 

29 ; 138: 2 ; Lam 3: 22-23. ; Lucas 01:50 ; Gal 6:16. ; Ef. 2: 4 ). O profeta Jeremias 

escreveu: "Suas palavras foram encontrados e eu comi-los, e Suas palavras se tornou para 

mim o gozo e alegria do meu coração; Por ter sido chamado pelo seu nome, ó Senhor 

Deus dos Exércitos "( Jer. 15:16 ). 

Analogia simples de Pedro comparando um desejo bebê recém-nascido para o leite de sua 

mãe com um crente de qualquer saudade apaixonAdãoente nível de maturidade para a 

Palavra de Deus conclui série de apelos que começaram a do apóstolo 01:13 . Em 

primeiro lugar, como resultado de sua salvação, os cristãos devem responder a Deus por 

buscar a santidade ( 1: 13-21 ). Em segundo lugar, os crentes devem responder aos outros 

na igreja, por amá-los como irmãos e irmãs em Cristo ( 1: 22-25 ). Finalmente, os crentes 

devem responder à sua necessidade essencial para a Palavra continuamente por desejá-lo 

( 2: 1-3 ). Com o salmista todos devem afirmar, "A tua palavra é muito pura, por isso o 

teu servo a ama. Eu sou pequeno e desprezado, mas eu não esqueço os teus preceitos. A 

tua justiça é uma justiça eterna, ea tua lei é a verdade "( Sl 119:. 140-142 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Privilégios Espirituais -Parte 1: A união 

com Cristo ( 1 Pedro 2: 4-5 ) 

E, chegando a Ele, a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, 

mas é escolha e preciosa aos olhos de Deus, você também, como 

pedras vivas, sois edificados casa espiritual para serdes 

sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis 
a Deus por Jesus Cristo. ( 2: 4-5 ) 

O dicionário define privilégio como "um direito ou imunidade concedida como um 

benefício peculiar, vantagem ou favor", que pode ser "ligado especificamente a uma 

posição ou um escritório." É uma bênção ou a liberdade desfrutada por algumas pessoas, 

mas que a maioria as pessoas não podem tirar vantagem. Os cristãos são uma classe 

especial de pessoas que gostam espirituais único e eterno favores-concedidos por Deus-

por causa de sua posição em Cristo. Nesta parte de sua primeira carta, Pedro examina 

continuamente a matriz caleidoscópica de privilégio cristão e reorganiza as mesmas 

verdades básicas em várias imagens para que seus leitores possam ver a glória 

multifacetada do que significa ser filhos de Deus. 

Muitos crentes ver a vida cristã mais do ponto de vista do dever espiritual, em vez de 

privilégio espiritual. Eles tendem a preocupar-se com as pressões temporais de que eles 

vêem como obrigações e não valorizar os privilégios duradouros que Deus lhes deu para 

desfrutar. Eles muitas vezes pensam daqueles como bênçãos reservadas para o céu, para 

ser apreciado somente na presença de Deus e de Cristo naquele lugar de perfeita alegria, 

paz, harmonia, unidade, descanso, conhecimento e sabedoria. Uma vez que não haverá 

nenhuma doença, dor ou morte, o céu parece ser o reino onde tudo é privilégio e nada é 

dever. No entanto, os privilégios do céu não vai excluir dever, mas vai combinar 

perfeitamente com ele em uma eternidade de adoração, honra de servir, e exaltando o 

Senhor. Assim, dever espiritual e privilégio espiritual não são mutuamente exclusivas 

para os crentes, seja nesta vida ou na vida futura. Nesta passagem, o apóstolo enfatiza a 

riqueza dos privilégios crentes já têm em Cristo. 

O início de privilégios espirituais 

E, chegando a Ele, a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, 
mas é escolha e preciosa aos olhos de Deus, ( 2: 4 ) 

É por vir a Cristo que os crentes entrar no reino de privilégio espiritual. O próprio Jesus, 

com Pedro e os outros apóstolos como testemunhas oculares, chamou as pessoas a 

abandonar o tumulto do seu pecado e vir a Ele na fé e na experiência de verdadeiro 

descanso alma. "Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos 

aliviarei. Tome meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de 

coração; e achareis descanso para as vossas almas "( Mateus 11: 28-29. ). A alma uma 

vez incomodado está em paz. Em João 6:35Ele disse à multidão: "Eu sou o pão da 

vida; aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede "(cf. vv 

37. , 44 , 65 ; 7: 37-38 ). O apóstolo Paulo afirmou aos Efésios, que somente em Cristo 

todas as bênçãos espirituais são encontradas: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor 

Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões 

celestiais em Cristo" ( . Efésios 1: 3 ; cf. . vv 4-14 ). 



O verbo composto vindo ( proserchomenoi ), no entanto, traz mais do que um simples 

desenho perto de Cristo para a salvação. A preposição pros é um prefixo para o verbo 

normais erchomai e acrescenta intensidade, denotando um desenho perto de Cristo no 

íntimo, cumpridores, comunhão pessoal. O escritor de Hebreus usa esse mesmo termo 

várias vezes para denotar uma vinda consciente na presença de Deus com a intenção de 

permanecer ( 04:16 ; 07:25 ; 10:22 ). Para Pedro, a palavra implicava o movimento de 

toda a pessoa interior para a experiência de comunhão íntima e permanente com Jesus 

Cristo. 

Pedro, então, usou a metáfora de uma pedra viva para identificar aquele a quem os 

crentes vêm-Jesus Cristo, e para lançar sua discussão sobre privilégio 

espiritual. Pedra ( lithos ), por vezes, refere-se a uma pedra preciosa esculpida, mas 

geralmente isso significa "pedra de construção. "O Antigo Testamento designa Deus 

como a única rocha ( Deut. 32: 3-4 , 31 ), a fundação e força de Seu povo. No Novo 

Testamento, Jesus Cristo é a rocha ( 2: 8 ; 1 Cor 10: 4. ) e da pedra em que a igreja 

descansa. Aqui imagem de Pedro é de uma pedra que foi perfeitamente desenhado, em 

forma, e talhada para tornar-se a pedra angular da Igreja, e não apenas uma pedra, 

mas uma pedra viva. Essa pedra viva é Cristo, porque Ele vive para sempre, depois de 

ter ressuscitado dos mortos ( Rom. 6: 9 ). Não só ele está vivo, mas Ele também dá a vida 

a todos os que confiam nele (cf. 1: 3 , 23 ; João 5:21 , 25 ; 6: 51-53 ; 1 Cor 

15:45. ; Colossenses 2: 13 ; 1 João 4: 9 ; 5: 11-13 ). A ausência de um artigo definido 

antes de pedra viva enfatiza a vida de qualidade e caráter divino de Jesus Cristo. 

Mesmo que Cristo é a fonte de todos os privilégios espirituais, Ele foi rejeitado pelos 

homens. Essa frase refere-se principalmente aos líderes judeus e do povo judeu que os 

seguiram em exigir a crucificação de Cristo. Mas as palavras de Pedro também englobam 

todos os que rejeitaram Cristo desde aquela época. Foi rejeitado ( apodedokimasmenon ) 

significa "rejeitado tendo sido examinada ou testada." Porque os líderes judeus estavam 

procurando o Messias, quando Jesus afirmou ser o Cristo ( Matt. 26: 63-64 ; João 1: 49-

51 ; 4: 25-26 ; cf. Mt 16: 13-20. ; Lucas 4: 14-21 ) examinaram Sua reivindicação. Com 

base em seus corações cegos e falsos padrões ( Mateus 12: 2. , 10 , 38 ; 15: 1-2 ; 16: 

1 ; Marcos 12: 13-34 ; João 8: 12-27 ), eles concluíram que ele não medir-se, para que 

eles rejeitaram ( João 19: 7 , 12 , 15 ; cf. 7: 41-52 ;12: 37-38 ). Desprezo e ódio 

caracterizada a sua rejeição ( Mt 26: 57-68. ; 27: 20-25 , 39-43 ; Marcos 12:12 ; Lucas 

06:11 ; 13:14 ; 08:59 João ; 10:31 , 39 ; cf. Lucas 4: 28-30 ); era impensável para eles 

que Jesus poderia ser a pedra angular do Reino de Deus (cf. Sl. 118: 22 ). Eles o viam 

como alguém que tolamente denunciou seu sistema religioso (cf. Mt 23:. 1-36 ; Marcos 

8: 13-21 ), estava muito fraco e humilde para derrotar os romanos de ocupação e assegurar 

a liberdade nacional dos judeus, e foi dispostos a morrer ignominiosamente em uma cruz 

(Mateus 17: 22-23. ; 20: 17-19 ; Marcos 9: 30-32 ; Lucas 18: 31-34 ). Ele simplesmente 

não medir até qualquer uma das expectativas do estabelecimento judaico. 

Mesmo que os incrédulos têm rejeitado Jesus Cristo, Ele é eleita e preciosa aos olhos de 

Deus. O Pai Lhe medido pelos padrões da perfeição divina e declarou: "Este é o meu 

Filho amado, em quem me comprazo" ( Matt. 3:17 ). Deus elegeu e ordenou Cristo ( Dt 

18: 15-16. ; Isa. 42: 1 ; . Jer 23: 5-6 ; . Mq 5: 2 ; Atos 2:23 ; Gal. 4: 4 ; Ef 1:22. ; Hb 3: 1-

2. ; 5: 4-5 ; cf. Gn 3.15 ; Num 24:17. ; Sl 45: 6-7. ), como o uso de Pedro 

de escolha ( eklekton ) indica. Deus também considerou Jesus precioso ( entimon ), que 

significa "caro, altamente valorizada, rara" (cf.01:19 ; Sl. 45: 2 ), o perfeito, pedra angular 

de estar ( Isa 28:16. ; 1 Cor. 3: 11 ; . Ef 2,20 ). 



Um dos principais temas da pregação de Pedro no livro de Atos é atestado de perfeição 

de Cristo de Deus. Em Atos 2:22 , ele identificou-Lo desta forma: ". Jesus, o Nazareno, 

homem aprovado por Deus com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou através 

dele no meio de vós" Mais tarde, em Atos, ele fez essas declarações: "Este Jesus Deus 

levantou de novo "( 02:32 ; cf. 4:10 ; 5:30 ); "Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os 

edificadores, mas que se tornou a pedra angular" ( 04:11 ). Como uma testemunha 

confiável, Pedro estava convencido de estado extraordinário de Cristo: "Você sabe de 

Jesus de Nazaré", disse que estavam reunidos na casa de Cornélio, "como Deus ungiu 

com o Espírito Santo e com poder, e como Ele andou fazendo o bem e curando todos os 

que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Nós somos testemunhas de 

todas as coisas que Ele fez, tanto na terra dos judeus e em Jerusalém "( 10: 38-39 ). É a 

essa única pedra viva que todos devem ir para receber os privilégios espirituais que 

acompanham a salvação (cf. Mt 11:28. ; João 1:12 ; 2 Cor 5:17. ). 

O Privilégio de união com Cristo 

você também, como pedras vivas, ( 2: 5 a) 

Quando os pecadores vêm de fé em Cristo, a "pedra viva", eles também se tornam pedras 

vivas; quando alguém crê em Cristo ele compartilha sua vida (cf. João 17:21 , 23 ; 2 Cor 

3:18. ; Ef 4:. 15-16 ; 1 João 3: 2 ). Para ser pedras vivas significa que os crentes têm a 

vida eterna de Cristo. Eles estão unidos com Ele, que é o seu primeiro privilégio 

espiritual. Eles não apenas adorá-Lo, obedecê-Lo, e orar a Ele; eles estão unidos com Ele, 

como pedras em um edifício espiritual do qual Ele é a pedra angular. Os cristãos se tornam 

participantes da natureza divina: "Porque vós morrestes ea vossa vida está escondida com 

Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também será 

revelado com Ele na glória "( Cl 3: 3-4 ; cf. Gl 2:20. ). Além disso, Paulo disse aos 

Efésios, 

Então você sois estrangeiros e peregrinos já não, mas sois concidadãos dos santos, e sois 

da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o próprio 

Jesus Cristo sendo a pedra angular, no qual todo edifício , bem ajustado, cresce para 

templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente estais sendo edificados para 

habitação de Deus no Espírito. ( Efésios 2: 19-22. ; cf. 1 Cor 3: 9. ) 

A fundação deste edifício espiritual ("casa") é a doutrina dos apóstolos (cf. Atos 2:42 ), a 

Escritura, que pelo Espírito Santo fielmente recebeu e ensinou (cf. João 14:26 ; 15: 26- 

27 ; 16:13 ; 2 Tm. 3:16 ; 2 Pedro 1: 19-21 ; 3: 1-2 , 16 ). 

Os crentes, na sua união com Cristo, tem recursos espirituais para atender sua necessidade 

cada. É por isso que Paulo poderia orar em nome do Efésios: "Ora, àquele que é poderoso 

para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder 

que opera em nós" ( Ef 3:20. ; cf. Gl 2:20. ; Col. 1:29 ). E é a razão pela qual ele poderia 

dizer que os romanos, "Eu não vou a presunção de falar de qualquer coisa, exceto o que 

Cristo realizou por meu intermédio, resultando na obediência dos gentios por palavras e 

obras" ( Rom. 15:18 ).Eficácia evangelística de Paulo resultou do poder de Cristo 

operando através dele (cf. Atos 13: 46-48 ; 1 Cor 2: 1-5. ; 1 Tm. 2: 7 ; 2 Tm 4:17. ). O 

poder de Cristo energiza todo o serviço espiritual dos crentes (cf. 1 Cor. 1:30 ; 4:13 de 

Phil. ; 2 Tm 2:21. e reside neles por causa de sua união com Ele () João 15: 4? 

11 ). Aqueles que confiam em Cristo para a salvação tornou-se pedras vivas como seu 

Salvador e Senhor e têm o privilégio de acessar o poder espiritual que reside nele. 



O Privilégio de Acesso a Deus como sacerdotes 

sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, ( 2: 
5 b) 

O vasto mundo de pessoas não resgatados não tem acesso a Deus. Ele não admite 

incrédulos em sua comunhão (cf. Prov 12: 2. ; Mt 7: 21-23. ; Col. 1:21 ; Ap 22: 14-

15 ); Na verdade, a Bíblia diz que eles estão muito longe (cf. Atos 02:39 ; . Ef 2:13 ). Por 

outro lado, aqueles que conhecem a Deus por meio de Cristo têm o privilégio de admissão 

completa em Sua presença ( Sl. 65: 4 ; João 10: 9 ; Rom. 5: 2 ; . Ef 2:18 ; 3:12 ; Heb. 

04:16 ; 10: 19-22 ). 

Como crentes judeus, o apóstolo Pedro percebeu a economia do Novo Testamento era 

diferente do Velho em termos de presença de Deus com os crentes ( João 1: 17-18 ; Heb. 

8: 7-13 ). Na velha economia, o templo de Deus, em representação de Sua presença ( 1 

Reis 8: 10-11 ; . 2 Crônicas 5:13 ; 7: 2-3 ), era um temporal casa de material ( Lucas 21: 

5 ; João 2:20 ); mas no novo, os crentes são edificados casa espiritual que substitui 

qualquer material de construção ( Ef. 2: 20-22 ; Hb. 3: 6 ). Eles constituem templo 

espiritual de Deus (cf. Atos 17:24 ; 1 Cor 6: 19-20. ; 2 Cor 6:16. ), que Paulo chamou de 

"a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo" ( 1 Tim. 3:15 ). O escritor de Hebreus 

identifica ainda mais a casa espiritual desta forma: "Cristo foi fiel como Filho sobre a 

casa de qual casa somos nós" ( Heb. 3: 6 ). Assim, os crentes têm acesso a Deus "como 

pedras vivas", e eles comungar com Ele como Sua morada espiritual. 

Os crentes também funcionam como um sacerdócio santo. Infelizmente, muitas pessoas 

associam "sacerdócio" com o modelo anti-bíblica encontrada na Igreja Católica 

Romana. Mas, quando a Bíblia fala sobre os crentes serem "sacerdotes", ele não se refere 

ao sistema católico, nem para o sacerdócio antigo pacto em que apenas uma única tribo 

de sacerdotes podiam servir oficialmente Deus em cerimônias sagradas. No Antigo 

Testamento, só o sumo sacerdote podia realmente ir para o Santo dos Santos, uma vez 

por ano ( Lev. 16: 2 , 29-34 ; Hb 9: 1-10. ,25 ). Qualquer um que presunçosamente 

atravessou para a função sacerdotal sem cumprir plenamente os requisitos e qualificações 

do sacerdócio sofreu severo julgamento. Por exemplo, o rebelde Coré e seus 

companheiros injustamente e pecaminosamente teve a ambição de ser sacerdotes, e Deus 

destruiu-los ( Num. 16: 1-40 ). Quando o rei Saul usurpou função sacerdotal de Samuel 

em Gilgal, Deus removeu o reino dele ( 1 Sam. 13: 8-14 ). Quando Uzzah 

imprudentemente tocou a arca de Deus, a ação lhe custou a vida ( 2 Sam 6: 6-7. ). Rei 

Uzias usurpou o papel dos sacerdotes e incorridos castigo mortal de Deus ( 2 Crônicas 

26:. 16-21 ). 

No entanto, sob a nova aliança, essas limitações não existem, uma vez que todos os 

crentes são um sacerdócio santo (cf. 2: 9 ). Três passagens do Antigo Testamento 

oferecem paralelos significativos para as características do sacerdócio dos 

crentes. Exodus 28-29 estabelece os mandamentos de Deus a respeito do sacerdócio, 

como os princípios e normas para o escritório, bem como as funções do cargo. Levítico 

8-9 descreve a inauguração de homens para o sacerdócio. Malaquias 2 contrasta um 

sacerdócio apóstata ao legítimo, sacerdócio ordenado por Deus. A partir dessas passagens 

de fluxo seis características básicas de sacerdócio do Antigo Testamento que têm grande 

relevância para privilégios espirituais dos crentes do Novo Testamento como sacerdotes. 

Êxodo 28 , antes de tudo, revela que Deus soberanamente escolheu os sacerdotes. Ele 

ordenou a Moisés: "Então, trazer perto de você mesmo Arão, teu irmão, e seus filhos com 



ele, dentre os filhos de Israel, para ministrar como sacerdote para Me-Arão, Nadabe e 

Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão" ( 28: 1 ). Da mesma forma, o sacerdócio do 

Novo Testamento de crentes é um privilégio eleitos. Jesus disse aos seus discípulos: 

"Você não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que você 

iria e deis fruto, eo vosso fruto permaneceria" ( João 15:16 ). Os cristãos têm esse 

sacerdócio só porque Deus os escolheu desde antes da fundação do mundo ( Atos 

13:48 ; Rom. 8: 29-33 ; Ef. 1: 3-6 ; 1 Tessalonicenses 1: 3-4. ; 2 Tessalonicenses. 2:13 ; 2 

Tim. 1: 9 ; cf. João 6:44 ; 15:16 ). 

Deus escolheu Arão e seus filhos para o sacerdócio do Antigo Testamento, embora eles 

eram da tribo de Levi, um dos menos respeitado de doze tribos de Israel, pois foi 

amaldiçoado ( Gn 49: 5-7 ). Deus escolheu os sacerdotes de entre uma tribo conhecida 

por sua violência pecaminosa. Sua escolha funciona pelo mesmo princípio sob a nova 

aliança: 

Para considerar o seu chamado, irmãos, para que não houvesse muitos os sábios segundo 

a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres; mas Deus escolheu as coisas 

loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo 

para confundir as coisas que são fortes, e as coisas vis deste mundo e Deus escolheu 

desprezado, as coisas que não são, de modo que Ele pode anular as coisas que são, para 

que ninguém possa se vangloriar diante de Deus. ( 1 Cor. 1: 26-29 ; cf. Marcos 

2:17 ; Lucas 5:32 ; Hb 7:28. ;Tiago 2: 5 ) 

Deus escolheu os primeiros sacerdotes dentre particularmente imperfeitos, pecadores 

amaldiçoados-a tribo de Levi; e Ele ainda escolhe Seu sacerdócio espiritual dentre os 

pecadores ignóbeis, fracas, e desprezado-comuns. 

A segunda característica de sacerdócio do Antigo Testamento é que Deus purificou-los 

do pecado, antes de embarcarem em suas funções. Levítico 8: 6-36 diz: 

Então Moisés teve Arão e seus filhos se aproximam e os lavou com água. Ele colocou a 

túnica dele e cingiu-o com o cinto, e vestiu-lhe o manto, vestiram o manto sacerdotal 

sobre ele; e cingiu-o com a banda artístico da estola sacerdotal, com a qual ele amarrou-

o a ele. Ele então colocou o peitoral dele, e no peitoral pôs o Urim eo Tumim. Ele também 

colocou o turbante na cabeça e no turbante, na sua frente, ele colocou a lâmina de ouro, a 

coroa sagrada, assim como o Senhor lhe ordenara. Moisés, em seguida, tomando o óleo 

da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que estava nele, e consagrou-los. Dele espargiu 

sobre o altar sete vezes e ungiu o altar e todos os seus utensílios, e na bacia e seu suporte, 

para consagrá-los. Então, ele derramou um pouco do óleo da unção sobre a cabeça de 

Arão e ungiu-o, para santificá-lo. Próximo Moisés teve os filhos de Arão chegar perto e 

os vestiu com túnicas, e cingiu-los com faixas e bonés encadernados sobre eles, assim 

como o Senhor lhe ordenara. Em seguida, ele trouxe o novilho da oferta pelo pecado, e 

Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo 

pecado. Próximo Moisés abatidos-lo e tomou o sangue e com o dedo colocar algumas 

delas em torno sobre as pontas do altar, e purificou o altar. Em seguida, ele derramou o 

resto do sangue na base do altar e consagrou-lo, para fazer expiação por ele. Ele também 

tomou toda a gordura que estava na fressura e do lóbulo do fígado, e os dois rins com a 

sua gordura; e Moisés ofereceu-se em fumo no altar. Mas o touro e sua pele e sua carne 

e sua recusa ele queimado no fogo fora do arraial, como o Senhor lhe ordenara. Em 

seguida, ele apresentou o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos 

sobre a cabeça do carneiro. Moisés abatidos ele e espargiu o sangue ao redor sobre o 

altar. Quando ele tinha cortado o carneiro em suas partes, Moisés ofereceu a cabeça e as 

peças e o sebo em fumaça.Depois de lhes ter lavado as entranhas e as pernas com água, 



Moisés ofereceu todo o carneiro na fumaça sobre o altar. Foi um holocausto por um aroma 

calmante; era uma oferta queimada ao Senhor, assim como o Senhor lhe ordenara. Em 

seguida, ele apresentou o segundo carneiro, o carneiro da ordenação, e Arão e seus filhos 

puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés abatidos e levou um pouco de seu 

sangue, e pô-lo no lóbulo da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita 

e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Ele também tinha os filhos de Arão chegar 

perto; e Moisés colocar um pouco de sangue no lóbulo da orelha direita deles, e sobre o 

polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Moisés então aspergiu 

o resto do sangue ao redor sobre o altar. Ele tomou a gordura, e a cauda gorda, e toda a 

gordura que estava na fressura, e o lobo do fígado e os dois rins com a sua gordura ea 

coxa direita. Desde o cesto de pães ázimos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo 

sem fermento e um bolo de pão misturada com óleo e uma bolacha, e colocou-os sobre 

as porções de gordura e sobre a coxa direita. Ele, então, colocar todos estes nas mãos de 

Arão e nas mãos de seus filhos e os apresentou como oferta de movimento perante o 

Senhor. Então Moisés tomou-os das suas mãos e ofereceu-lhes-se em fumo no altar com 

o holocausto. Eles eram uma ordenação oferecendo para um aroma calmante; era uma 

oferta queimada ao Senhor. Moisés também tomou o peito e apresentou-o como oferta de 

movimento perante o Senhor; era parte de Moisés do carneiro da ordenação, assim como 

o Senhor lhe ordenara. Então, Moisés tomou um pouco do óleo da unção e do sangue que 

estava sobre o altar e aspergiu sobre Aaron, em suas vestes, sobre seus filhos, e as vestes 

de seus filhos com ele; e ele consagrou Arão e suas vestes, e seus filhos, e as vestes de 

seus filhos com ele. Então Moisés disse a Arão e seus filhos, "Ferva a carne à porta da 

tenda da congregação, e comê-lo lá junto com o pão que está no cesto da oferta de 

ordenação, assim como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comê-lo. ' O restante da 

carne e do pão, você queimará no fogo. Você não deve ir para fora da porta da tenda da 

congregação, durante sete dias, até o dia em que o período de sua ordenação é 

cumprida; pois ele vai ordená-lo através de sete dias. O Senhor ordenou a fazer o que tem 

sido feito neste dia, para fazer expiação em seu nome. Na porta da tenda da reunião, além 

disso, você deve permanecer dia e noite por sete dias e manter a carga do Senhor, de modo 

que você não vai morrer, porque assim me foi ordenado. "Assim, Arão e seus filhos 

fizeram tudo as coisas que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. 

Cada parte da limpeza cerimônia de a lavagens ( v. 6 ), a oferta pelo pecado ( . vv 14-17 ), o 

holocausto ( . vv 18-21 ), a consagração e acenar ofertas ( vv 22-29. ) - indicou a mesma 

coisa: ninguém, nem mesmo um homem da tribo de Levi ou a família de Arão, poderia entrar 

no sacerdócio, a menos que Deus havia purificado-lo completamente do pecado. 

De maneira semelhante, quando lavou os pés dos discípulos no Cenáculo, Jesus disse a 

Pedro e aos outros: "Se eu não te lavar, não terás parte comigo" ( João 13: 8 ). Paulo 

forneceu mais tarde esclarecimentos adicionais sobre o trabalho de limpeza de Cristo: 

"[Ele] entregou a Si mesmo por nós para nos remir de toda iniqüidade, e purificar para si 

um povo seu especial, zeloso de boas ações ... Ele nos salvou, não com base em ações 

que temos feito em justiça, mas de acordo com a Sua misericórdia, pela lavagem da 

regeneração e renovação pelo Espírito Santo "( Tito 2:14 ; 3: 5 ). Jesus purificou o Seu 

povo pelo Seu sangue ( Marcos 14:24 ; Atos 20:28 ; Romanos 3:25. ; 5: 9 ; Ef 1: 

7. ; 02:13 ; Hb 9: 11-15. ; 1 João 1: 7 ; Apocalipse 1: 5 ) e pelo Seu Espírito ( João 3: 5 ; . 

Ef 1: 13-14 ; cf. . Mt 3:11 ; Atos 11:16 ) para que eles pudessem se tornar Seus sacerdotes. 

Em terceiro lugar, Deus vestiu os sacerdotes para o serviço. Êxodo 28 dá uma descrição 

detalhada de peças de vestuário dos sacerdotes, a fim de que os versículos 40-43 resumir: 



Para os filhos de Arão farás túnicas; Farás também faixas para eles, e você deve fazer 

tampas para eles, para glória e beleza. Você deve colocá-los em Arão, teu irmão e sobre 

seus filhos com ele; e você deve ungi-los e ordená-los e consagrar-los, para que possam 

servir-me como sacerdotes. Você deve fazer para eles calções de linho, para cobrirem a 

carne nua; eles devem chegar a partir dos lombos até as coxas. Eles estarão sobre Arão e 

sobre seus filhos, quando entrar na tenda da congregação, ou quando se aproximarem do 

altar para ministrar no lugar santo, para que eles não incorrer em culpa e morrer. Ele será 

um estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. (Cf. Lev. 8: 7-9 ) 

As "calças de linho", ou roupas de baixo, simbolizava pureza sexual, e as outras peças de 

vestuário especiais simbolizado chamada exclusivo dos sacerdotes para a justiça, virtude e 

santidade. Deus separá-los e queria que eles aparecem distinta das pessoas para que todos 

soubessem que pertenciam exclusivamente a Ele (cf. Sl 132: 9. , 16 ). 

Os crentes de hoje são também sacerdotes a quem Deus tem vestidos de justiça (cf. Sl. 

24: 5 ; Isa 61:10. ; Rom. 4: 5 , 11 , 22 ). Paulo disse aos coríntios: "Por vós sois dele, em 

Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção" 

( 1 Cor. 1:30 ; cf. Rom. 14:17 ; 2 Cor. 05:21 ; . Fp 3: 9 ). 

Em quarto lugar, Deus através de Moisés ungiu os sacerdotes para o serviço. "Então, 

Moisés tomou um pouco do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e aspergiu 

sobre Aaron, em suas vestes, sobre seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele; e ele 

consagrou Arão e suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele "( Lev 

08:30. ; cf. v 12. ). Essa unção identificado poder e presença de Deus como descansando 

sobre o sacerdócio; simbolizava a capacitação do Espírito Santo (cf. Ex. 30: 23-25 

, 29 ; 40: 13-15 ; . 1 Sam 16:13 ). De maneira semelhante, crentes da nova aliança são 

sacerdotes que receberam uma unção divina (cf. Jo 7: 38-39 ; 14:26 ; 16:13 ; Atos 1: 

5 , 8 ; Rom 15:13. ; 1 Cor 12. : 13 ; Tito 3: 5-6 ). O apóstolo João lembrou os destinatários 

de sua primeira carta: "Mas vós tendes a unção da parte do Santo, e todos vocês sabem" 

( 1 João 2:20 ; cf. v 27. ). Deus ungiu com o seu próprio poder e autoridade da presença 

interior do Espírito Santo. 

Porque Deus lhes havia concedido a Sua autoridade especial, os sacerdotes de Israel tinha 

privilégios nenhuma das outras pessoas tiveram: eles poderiam ir onde ninguém foi 

autorizado a ir e fazer coisas que mais ninguém estava autorizado a fazer. Os cristãos de 

hoje têm o semelhante, mas muito maior proveito espiritual de entrar santa presença de 

Deus a qualquer momento, um privilégio que os incrédulos nunca tem. 

A quinta característica do sacerdócio é que Deus preparou seus membros para o 

serviço. Após as cerimônias descritas anteriormente Levítico 8 , Moisés ordenou Arão e 

seus filhos: "Você não deve ir para fora da porta da tenda da congregação, durante sete 

dias, até o dia em que o período de sua ordenação é cumprida; pois ele vai ordená-lo por 

meio de sete dias "( v. 33 ). Embora exteriormente tudo estava em ordem através da 

celebração de Levítico 8 , antes de Arão e seus filhos poderiam funcionar como 

sacerdotes (cf. Lev. 9: 2-4 , 22-23 ), Deus exigia-lhes passar um tempo de preparação 

coração (cf . Esdras 7:10 ; . Ps 10:17 ), representada por sete dias. 

A vida de Paulo ilustra para Novo Testamento crentes o princípio da preparação 

sacerdotal: 

Mas quando Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua 

graça, houve por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, 

não consultei imediatamente com carne e sangue, nem Eu fiz subir a Jerusalém para os 



que eram apóstolos antes de mim; mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a 

Damasco. ( Gálatas 1: 15-17. ; cf. Hb 10:22. ) 

Depois de sua conversão, Paulo possuía todos os requisitos para ser um sacerdote espiritual 

exemplar, no entanto, ele foi afastado por um longo tempo de preparação do 

coração. Ministério não deve ser celebrado prematuramente ou ingenuamente (cf. o princípio 

em 1 Tm 3: 6. ; 05:22 ).Isto sugere a necessidade de uma preparação antes de serviço. Esta 

preparação coração é expresso na chamada para o auto-sacrifício em Lucas 9: 23-

24 e Romanos 12: 1-2 . 

Em sexto lugar, Deus chamou os sacerdotes para obediência. Levítico 10: 1-3 ilustra 

graficamente as conseqüências da desobediência: 

Agora Nadabe e Abiú, filhos de Arão, tomaram seus respectivos braseiros, e depois de 

colocar fogo neles, colocado incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o 

Senhor, que Ele não lhes ordenara. E saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu; e 

morreram perante o Senhor. Então Moisés disse a Arão: "É o que o Senhor falou, dizendo: 

'por aqueles que vêm perto de mim eu será tratado como santo, e antes de todas as pessoas 

que serão honrados." "Então, Aaron, por isso, se manteve em silêncio. 

Talvez Nadabe e Abiú usado fogo que estava de alguma forma inaceitável, porque não veio 

a partir do lugar sagrado ordenado por Deus ( Lev. 16: 12-13 ). Ou talvez eles usavam incenso 

que não foi feita de acordo com a receita divina ( Ex. 30: 34-38 ). Ou eles podem 

simplesmente tornaram-se embriagado em comemorar sua ordenação sacerdotal (cf. Lev. 10: 

9-11 ). Seja qual for o caso, Deus estava muito descontente com a sua conduta e os destruiu, 

enviando, assim, para todos os sacerdotes subseqüentes a mensagem séria de que Ele espera 

obediência total a partir deles (cf. 1 Sam 15:22. ; Matt 07:21. ; João 8: 31 ; Atos 

5:29 ). Em 01:14 Pedro advertiu seus leitores sobre o seu chamado à obediência: "Como 

filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes havia que eram o seu em 

sua ignorância." 

Sacerdotes obedientes terá um grande respeito pela Palavra de Deus ( Sl 1: 2. ; 119: 

42 , 97 , 161-162 ; Jer 15:16. ; Tito 1: 9 ), uma verdadeira caminhada com Deus ( . Ef 5 : 

8-10 ; Col. 4: 5-6 ; Tiago 1:25 ), e um impacto sobre os pecadores como mensageiros do 

Senhor ( 2 Coríntios 5: 18-21. ). O profeta Malaquias enfatizou essas características como 

ele olhou para trás para os primeiros dias do sacerdócio: 

A verdadeira instrução esteve na sua boca e injustiça não se achou nos seus lábios; ele 

andou comigo em paz e em retidão, e ele virou-se para trás muitos da iniqüidade. Porque 

os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e os homens devem procurar a 

instrução da sua boca; porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. ( Malaquias 

2: 6-7. ; cf. Dt 33:10. ) 

Modelo de Malaquias para o sacerdote fiel (cf. Mal. 2: 5 ), era provavelmente o próprio 

Aaron, que apresentou um forte contraste com o sacerdócio pecaminosa de dias de Malaquias 

( Mal. 2: 1-3 ) e forneceu uma justificativa sólida para a repreensão do profeta desses 

apóstatas ( v. 4 ; cf.Nm 25: 7-13. e o exemplo do neto de Arão, Phineas, o sacerdote zeloso 

que virou a ira de Deus do povo e recebeu Sua aliança de paz). Retrato de Malaquias do 

sacerdote piedoso também serve como um excelente paralelo para os cristãos (cf. Atos 1: 

8 ; Colossenses 2: 6 ; 1 João 2: 6 ;Judas 3 ), que têm o privilégio de ser mensageiros da 

verdade divina como novo pacto sacerdotes. 

 



O Privilégio de acesso a Deus através sacrifícios 

espirituais 

para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus 
Cristo. ( 2: 5 c) 

A função principal dos sacerdotes do Antigo Testamento, como eles ministravam no 

tabernáculo e depois no templo, era oferecer sacrifícios de animais a Deus ( Ex 29: 10-

19. ; 2 Crônicas 35:11. ). Mas quando Cristo inaugurou a nova aliança, sacrifícios de 

animais não eram mais necessárias ( Hebreus 8:13. ; 9: 11-15 ; 10: 1-18 ). Agora os 

únicos sacrifícios restantes para o sacerdócio dos crentes para oferecer, de acordo com 

Pedro, são sacrifícios espirituais. RCH Lenski, em seu comentário, efetivamente resume 

a diferença entre os antigos e novos sacrifícios: 

A principal tarefa dos sacerdotes do Antigo Testamento foi a oferta de material, 

sacrifícios de animais, os quais apontavam para o grande sacrifício de Cristo para 

vir. Estes já não são necessários uma vez que Cristo ofereceu seu sacrifício todo-

suficiente uma vez por todas. Agora restam para santo sacerdócio de Deus somente os 

sacrifícios de louvor e ação de graças, visto que todos os tesouros da graça de Deus estão 

agora derramou sobre nós por meio de Cristo. Assim, Pedro escreve sobre todos os seus 

leitores: "para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo" 

[ anenegkai ], aoristo, derivado [ anapherein ], para levar ou trazer no altar de seus 

corações. O infinitivo aoristo é eficaz: na verdade trazer. "sacrifícios espirituais" 

corresponde a "casa espiritual", os adjetivos são colocados chiastically, a repetição 

enfatiza o fato de que tudo na relação dos leitores a Deus por meio de Cristo é agora 

totalmente espiritual. ( A Interpretação das Epístolas de São Pedro, São João e São 

Judas [reimpressão; Minneapolis: Augsburg, 1966], 90) 

Obviamente, os sacerdotes do Antigo Testamento eram para oferecer sacrifícios que 

preencheram os requisitos de Deus. Os animais que ofereciam eram para ser o melhor, 

sem culpa, sem mancha e sem defeito ( Ex 12: 5. ; . Lev 9: 2-3 ; 22:19 ; Num 06:14. ; Dt 

15:21. ; 17: 1 ). Eles também foram para oferecer os sacrifícios de animais e usar incenso 

consistente com os requisitos de Deus. (Falta de seguir rigorosamente as exigências 

divinas custar Nadabe e Abiú suas vidas.) Novo Testamento sacerdotes têm a 

responsabilidade correspondente. Mesmo que eles desfrutar do privilégio de acesso 

irrestrito a presença de Deus ( Heb. 10: 19-22 ), os cristãos ainda têm a grave 

responsabilidade de oferecer sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus por Jesus 

Cristo. Somente Cristo é o mediador ( João 14: 6 ; Atos 4:12 ; 1 Timóteo 2: 5-6.), Aquele 

que dá crentes verdadeiro acesso ao Pai ( Heb. 4: 14-16 ; 9: 11-15 ). 

Durante Seu Upper Room discurso, Jesus disse aos seus discípulos: "Tudo o que pedirdes 

em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes 

alguma coisa em meu nome, eu o farei "( João 14: 13-14 ). O que quer que Seus 

seguidores perguntar, coerente com sua pessoa, vontade e plano de reino, Ele vai realizá-

lo. Da mesma forma, quaisquer que sejam oferendas espirituais novos sacerdotes da 

aliança presentes a Deus deve ser coerente com a pessoa e obra de Cristo ( 1: 15-16 ; 2: 

21-22 ; 1 João 2: 6 ). Eles devem estar em conformidade com a concepção e método de 

Sua Palavra revela. Todas essas ofertas devem ser atos puros de sacrifício, decorrentes de 

motivos puros, e focando o objetivo puro de honrar a Deus. O Novo Testamento apresenta 

diante de sete sacrifícios espirituais básicos, aceitáveis para os cristãos: seus corpos, seu 

louvor, suas boas obras, as suas posses, seus convertidos, seu amor e suas orações. 



Exortação familiar e prático do apóstolo Paulo aos Romanos diz: 

Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para apresentar os vossos corpos em 

sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos 

conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para 

que experimenteis qual seja a vontade de Deus é, o que é bom, agradável e 

perfeita. ( Rom. 12: 1-2 ) 

Que honra a Deus sacrifício espiritual começa quando os crentes oferecer a Deus todas as 

suas faculdades humanas, incluindo suas mentes e cada parte de seus corpos. O rendimento 

não regenerado os membros dos seus órgãos para o pecado, mas os redimidos produzir seus 

membros como instrumentos de justiça ( Rom. 6:13 ). Em Romanos 12: 1 , Paulo enfatiza 

que Deus quer que o corpo do crente para ser "uma vida ... sacrifício", não um morto. Como 

Abraão estava disposto a fazer com Isaque em Gênesis 22: 1-19 , é somente quando os santos 

oferecer a Deus tudo o que está na vida, tudo o que possuem, e tudo o que eles esperam para 

que eles realmente presenteá-lo com um sacrifício vivo. Esse é o compromisso total com Ele 

exige de sacerdotes espirituais. 

A segunda sacrifício espiritual que é aceitável a Deus é o louvor, ou adoração. "Por meio 

dele, em seguida, deixe-nos continuamente oferecer um sacrifício de louvor a Deus, isto 

é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome" ( Heb. 13:15 ). Oferecendo louvor a Deus 

envolve muito mais do que simplesmente pronunciando as palavras que mais 

completamente implica gratidão declarar atributos de Deus (por exemplo, "Louvado seja 

o Senhor." Salmos 83:18. ; 86: 5 , 10 ; 90: 2 ; 92:15 ; 99 : 9 ; 102: 26-27 ; 117: 1-2 ; 119: 

68 ; 139: 1-7 ; 145: 1-9 ; . Isaías 44: 6 ; Rom. 11:33 ; . 1 Tim 1:17 ) e suas obras (por 

exemplo, Êxodo 15: 1-18. , 20-21 ; Jz 5:. 1-31 ; 1 Sm 2: 1-10. ; 2 Sm 22: 1-51. ; 1 

Crônicas 16: 7. -36 ; 29: 10-15 ; Sl 8: 1-9. ; 19: 1 , 4 ; 30: 1-7 ; 33: 1-22 ; 66: 1-20 ; 96: 

1-13 ; 103-107 ; 111: 1-10 ; 121: 1-8 ; 135-136 ; 145: 10 ;148-150 ). 

Hebreus 13 elogia uma terceira e quarta sacrifício aceitável: "Não deixe de fazer o 

bem e partilha "( v 16. , ênfases adicionadas). "Fazer o bem" envolve fazer o que é justo 

e que honra a Deus (cf. 2 Cor. 9: 8 ; Tito 3: 8 ; Tiago 3:17 ). Qualquer bom trabalho-se é 

a repreensão que restaura um irmão, amor e ação útil para alguém, estudar a Palavra de 

Deus, na escuta da Palavra pregada, ou falar uma palavra-justo é um sacrifício espiritual 

em nome de Cristo que glorifica a Deus ( 2:12 ; Matt 05:16. ; Col. 1:10 ; 3:17 ; Hb. 

13:21 ; cf. 2 Ts 3:13. ). 

"Sharing", ou generosidade, é um bom trabalho específico o escritor de nomes 

hebreus. Trata-se de sacrificially desistir recursos de um para atender a necessidade de 

outra pessoa ( Marcos 12: 42-44 ; Atos 2:45 ; 4: 36-37 ; 2 Cor 8: 1-4. ; 9: 6-7 ; cf. Lucas 

12 : 33 ; Phil 2:30. ). O apóstolo Paulo deu um exemplo para os filipenses muitos dos 

aspectos da partilha genuína e os elogiou por seu exemplo de verdadeira generosidade 

sacrificial-lhe: 

Alegrei-me no Senhor grandemente, que agora, finalmente, você reviveu seu interesse 

por mim; na verdade, você estava preocupado antes, mas você faltava oportunidade. Não 

digo isto por falta, porque já aprendi a contentar-se em quaisquer circunstâncias eu 

sou. Eu sei como se dar bem com os meios humildes, e eu também sei como viver em 

prosperidade; em toda e qualquer circunstância eu aprendi o segredo de estar cheio e 

passando fome, tanto de ter abundância e sofrer necessidade. Posso todas as coisas 

naquele que me fortalece. No entanto, você tem feito bem para compartilhar comigo na 

minha angústia. Vós também sabem, filipenses, que, na primeira pregação do evangelho, 

depois parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e 

receber, mas você só; para ainda em Tessalônica, que enviou um presente mais do que 



uma vez para as minhas necessidades. Não que procure o presente em si, mas procuro o 

lucro que aumenta a seu relato. Mas eu recebi tudo na íntegra e terá em abundância; Estou 

amplamente suprido, depois que recebi de Epafrodito o que você enviou, um aroma 

perfumado, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as 

vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. ( Filipenses 4: 

10-19. ) 

Em quinto lugar, converte-reconciliados pecadores constituem outro sacrifício oferecido 

a Deus. Paulo descreveu este sacrifício espiritual aos Romanos: 

Mas eu tenho escrito muito corajosamente a você em alguns pontos, a fim de lembrá-lo 

de novo, por causa da graça que me foi dada por Deus, para ser ministro de Cristo Jesus 

entre os gentios, ministrando como sacerdote o Evangelho de Deus, de modo que a minha 

oferta dos gentios se torne agradável, santificada pelo Espírito Santo. ( Rom. 15: 15-16 ) 

Ele viu as almas daqueles que Deus lhe permitiu influenciar Salvadora para Cristo 

como sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. 

Morte sacrificial de Cristo, decorrentes de seu amor pelos pecadores, sugere um sexto 

sacrifício espiritual para os crentes, seu próprio amor sacrificial um para o outro ( 4: 8 ; . 

Mateus 22: 37-39 ; Marcos 12:33 ; João 13: 34-35 ; Rom 0:10. ; 1 Cor 10:24. ; 13: 4-7 ; . 

Gl 5,13 ; 1 Tessalonicenses 4: 9. ; . Heb 6:10 ; 2 Pedro 1: 7 ; 1 João 4: 7 , 21 ; 5: 1 ). Paulo 

encorajou os Efésios: "Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados; e andai 

em amor, como Cristo também vos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício 

a Deus como um aroma perfumado "( Ef 5: 1-2. ). O amor demonstrado na humildade 

altruísta para com o outro é bem agradável a Deus. 

Finalmente, o Novo Testamento retrata orações como sacrifícios espirituais adequados 

( 4: 7 ; Mt 6: 6. ; Marcos 1:35 ; Efésios 6:18. ; Fp 4: 6. ; 1 Tm. 2: 1-2 , 8 ; Tiago 5:16 ). O 

apóstolo João, no início de sua visão do sétimo selo, identificado orações dos santos como 

ofertas: 

Veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro; e muito incenso 

foi dado a ele, para que ele possa adicioná-lo com as orações de todos os santos sobre o 

altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso, com as orações dos santos 

subiu diante de Deus a partir da mão do anjo. ( Apocalipse 8: 3-4 ; cf. Lucas 1: 8-10 ) 

Essas ofertas, apoiados por incenso divinamente fornecido, demonstrar que Deus honra as 

orações devidamente oferecidos de crentes. A oração é muitas vezes esquecido ou 

desvalorizado como um sacrifício espiritual, mas a igreja antiga tinha uma visão de alto 

dele. A igreja pai Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, no início do século V, declarou 

o seguinte sobre a necessidade da oração: 

A potência da oração subjugou a força do fogo; tinha freado a raiva dos leões, anarquia 

silenciosa para descansar, extinto guerras, apaziguado os elementos, demónios expulsos, 

explosão das cadeias da morte, expandiu as portas do céu, doenças amenizada, repelido 

fraudes, cidades resgatados da destruição, ficou o sol em seu curso, e prenderam o 

progresso do raio. A oração é uma panóplia all-eficiente, um tesouro inalterada, uma mina 

que nunca se esgota, um céu obscurecido pelo nuvens, um céu não perturbado pela 

tempestade. É a raiz, a fonte, a mãe de um milhar de bênçãos. (Citado em EM 

Bounds, Purpose na oração [Chicago: Moody, nd], 19.) 

Privilégios espirituais dos crentes começam o momento em que o Espírito Santo atrai-los 

em uma união de salvação com Jesus Cristo. Eles, então, ter acesso à própria presença de 

Deus como sacerdotes que têm o privilégio de oferecer uma variedade de sacrifícios 



espirituais, que são realmente apenas as características essenciais da vida cristã. Uma das 

principais funções na missão da Igreja a avançar o reino de Deus é para estimular seus 

membros a cumprir os seus deveres sacerdotais. Essa realização, acima de quaisquer 

representações externas, é a medida divina do sucesso da igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Privilégios espirituais-parte 2: 

segurança em Cristo, afeição por Cristo, 

eleição por Cristo, domínio de Cristo ( 1 

Pedro 2: 6-9 b) 

Para isso está na Escritura: "Eis que eu assentei em Sião uma 

pedra de escolha, uma pedra preciosa de esquina, e aquele que 

nele crê não será desapontado." Esse valor precioso, então, é para 

vós que credes; mas para aqueles que não crêem, "A pedra que os 

construtores rejeitaram, esta tornou-se a pedra muito canto", e, 

"A pedra de tropeço e rocha de escândalo"; porque tropeçam 

porque são desobedientes à palavra, e, para o castigo que também 

foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio 

real, ( 2: 6-9 b) 

Um estudante universitário disse uma vez um pastor, "Eu decidi que eu não acredito em 

Deus." 

"Tudo bem", disse o pastor respondeu: "você poderia por favor descrever para mim a 

Deus que você não acredita." 

O estudante começou a esboçar uma caricatura de Deus, um retrato de alguém que estava 

completamente injusto e carente de bondade essencial. 

O pastor disse-lhe: "Bem, nós estamos no mesmo barco. Eu não acredito no que Deus 

quer. " 

Infelizmente, nem todos os crentes faria como uma resposta astuta como o pastor 

fez. Algumas pessoas, inclusive crentes professos, visualizar circunstâncias atormentado 

pelo pecado gerais da humanidade e, sem uma verdadeira compreensão do pecado, 

concluir que Deus é menos do que bom, atencioso, ou capaz. Mas quando se vê as coisas 

de forma consistente a partir de uma perspectiva bíblica, ela é clara e convincente de que 

Deus é realmente bom, gracioso, misericordioso e benevolente. Esse é o Deus da Bíblia 

retrata, como o salmista escreveu: "A bondade de Deus permanece para sempre" ( Sl 52: 

1. , KJV ; cf. Nahum 1: 7 ). O significado original da palavra Saxon Deus era "o bom", 

indicando que há séculos o nome de Deus era sinônimo de bondade. 

Deus continua a ser a infinita fonte, inesgotável de toda a bondade, visível nas belezas da 

criação e com experiência em Sua misericórdia para com os pecadores (cf. Tg 1:17 ). Sua 

bondade suprema e mais generoso é o dom da redenção do pecado, que culmina com a 

vida eterna. O apóstolo Pedro queria que seus leitores para continuar a concentrar-se 

sobre a bondade de Deus, que concedeu a todos os privilégios espirituais. Em 2: 4-

5 afirmou os dois primeiros privilégios como a união com Cristo e acesso ao Cristo-

comunhão expressa através de crentes sendo feito um sacerdócio santo, que oferece 

sacrifícios espirituais. Em versos 6-9 b o apóstolo apresenta mais quatro privilégios 

espirituais para os crentes a ponderar: segurança em Cristo, afeição por Cristo, eleição 

por Cristo, com Cristo e domínio. 

Segurança em Cristo 



Para isso está na Escritura: "Eis que eu assentei em Sião uma 

pedra de escolha, uma pedra preciosa de esquina, e aquele que 
nele crê não será desapontado." ( 2: 6 ) 

Pedro acrescenta à lista de privilégios espirituais através da introdução de Isaías 

28:16 com a frase isso está contido nas Escrituras, atestando a inspiração e autoridade 

do livro profético. Esse versículo é uma importante declaração messiânico (cf. referência 

de Paulo a ele em Rom 9:33. ), que prometeu quando Cristo veio Ele seria a pedra angular 

da nova casa espiritual de Deus, que é composta de crentes (cf. Mt 21.: 42 ; Atos 

04:11 ; Ef. 2: 19-22 ). 

Deus, através do profeta, chamado de Seu povo a contemplar ou ver Messias como a 

pedra especial que o próprio Pai colocou em Sião -Israel, e mais especificamente a 

montanha em Jerusalém (cf. 2 Sam. 5: 7 ; 1 Reis 8: 1 ; Sl 48: 2. ; 51:18 ; 102: 21 ; . Isa 2: 

3 ; 4: 3 ; 10:12 ; 24:23; 30:19 ; 52: 2 ; . Jer 26:18 ; Amos 1: 2 ; . Mic 03:12 ; . Sf 3:16 ; . 

Zech 01:17 ). Messias virá a essa cidade para estabelecer Seu reino espiritual entre 

aqueles que acreditam Nele. Cristo veio para Israel, a Jerusalém, e embora Ele foi 

rejeitado e adiou seu governo terreno até que o futuro do Milênio ( Ap 20: 1-7 ), Ele 

estabelecerá Seu governo espiritual sobre os corações de todos os que crêem nEle (cf 

. Lucas 17: 20-21 ). Figurativamente, Sião pode referir-se a nova aliança como Sinai faz 

para a antiga aliança (cf. Gal. 4: 24-25 ), ou para as bênçãos celestiais como Sinai faz para 

julgamento (cf. Heb. 12: 18-23 ). 

Cristo é equipado exclusivamente para sua tarefa e, assim, Ele é uma pedra escolha, os 

escolhidos de Deus One. Crentes leitores judeus de Pedro teria lembrado que durante a 

construção do templo de Salomão, os trabalhadores prepararam as pedras de antecedência 

e os trouxe para o site ( 1 Reis 6: 7 ). Com a ajuda de um projeto cuidadoso do templo, os 

artesãos cortar e forma cada pedra ao seu tamanho perfeito e determinado o local exato 

de cada era para se adequar. Com apenas pequenos ajustes no local, as pedras do templo 

foram criados precisamente juntos como peças de um grande quebra-cabeça. Essa 

descrição é análogo ao escolher a Cristo de Deus como o alicerce sobre o qual construir 

seu templo espiritual (cf. João 10:16 ; 1 Cor. 3: 9 , 16-17 ; . 1 Tim 3:15 ; 3. Heb: 6 ) 

composta de crentes em Jesus o Messias, divinamente preparada (eleito) desde antes da 

criação do mundo ( 2 Tim. 1: 9 ; Apocalipse 13: 8 ; 17: 8 ). 

Cristo não é apenas uma pedra de estar e escolha, mas ele também é uma pedra preciosa 

de esquina. A palavra grega traduzida precioso ( entimon ) significa "inigualável em 

termos de valor", "caro", ou "insubstituível". Cristo é insubstituível, porque Ele é o pedra 

angular, a pedra mais importante em qualquer edifício. A palavra traduzida canto 

pedra ( akrogōniaios ) indica uma pedra angular e descreve a pedra que define todos os 

ângulos adequados para a construção. É como prumo do edifício em que define as linhas 

horizontais e verticais do resto do edifício; também estabelece a simetria precisa de todo 

o edifício. Para garantir a precisão perfeita de casa espiritual de Deus, a pedra angular 

principal tinha que ser impecável. O único que pode definir todos os ângulos da casa de 

Deus foi a de estar, perfeitamente preparado pedra angular, Jesus Cristo ( Mt 21:42. ; 1 

Cor. 3:11 ; . Ef 1:22 ; Cl 1:18 ; cf. João 1:14 ; . Filipenses 2: 9 ; Cl 1.15 ; Hb. 1: 3 ; 7: 26-

28 ; 8: 6 ). 

A partir desta realidade emite um dos grandes privilégios para todos os que crêem: quando 

eles colocam sua confiança em Cristo que não vai se decepcionar. A palavra 

traduzida decepcionado ( kataischunthē ) denota sendo enganados de alguma confiança, 

ou a colocação de esperança em alguém e ter esta esperança frustradas. Aqueles que 



acreditam sinceramente em Cristo como Senhor e Salvador nunca saberá qualquer 

decepção dele ( Rm 10: 11- 13. ; cf. Jer. 17: 7-8 ). Em vez disso, será para sempre seguro 

nele ( João 10: 3-4 , 14 , 27-28 ; Rom 8:16.; Ef. 1: 13-14 ; Fl 1: 6. ; 2 Tm 1:12. ; Tiago 

01:12 ; 1 João 5:20 ; cf. Heb 4: 15-16. ). 

Porque Jesus Cristo é a, exato, preciso Um perfeito em quem Deus edificou a Sua Igreja, 

todas as linhas vindo dele em todas as direções completar o templo perfeito de 

Deus. Ninguém nunca está fora de alinhamento. Ninguém nunca desce a partir da 

estrutura. Tudo se encaixa exatamente e sempre em conjunto (cf. Ef. 4:16 ). Então, aqui 

é uma analogia que ilustra adequAdãoente a segurança dos fiéis. 

O profeta Isaías, séculos antes da encarnação de Cristo, declarou que Israel poderia ter 

suprema confiança na segurança Deus, desde que: 

"Não temas, porque você não será envergonhado; e não se sente humilhado, para que você 

não vai ser desonrado; mas você vai esquecer a vergonha da tua mocidade, e do opróbrio 

da tua viuvez você vai se lembrar mais nada. Para o seu marido é o seu Criador, cujo 

nome é o Senhor dos Exércitos; e teu Redentor é o Santo de Israel, que é chamado o Deus 

de toda a terra ... Para as montanhas podem ser removidas e as colinas podem tremer, mas 

minha misericórdia não serão removidos de você, e minha aliança de paz não ser abalado 

", diz o Senhor, que se compadece de você. ( Is 54: 4-5. , 10 ; cf. 50: 7 ; 54: 1-3 ) 

O apóstolo Paulo expressou o mesmo tipo de confiança para os romanos. Em vista dos 

crentes 'eleição ( Rom. 8: 28-30 ), ele representava uma série de perguntas retóricas ( vv 

31-35. e resumiu sua resposta a essas perguntas com este majestoso expressão, poética de 

louvor a Deus para os crentes) " de segurança: 

Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Pois 

estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, 

nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem 

qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em 

Cristo Jesus, nosso Senhor. ( vv. 37-39 ) 

O historiador da igreja do século XIX ea tradução de hymnologist João Mason Neale das 

palavras de um hino Latina do século VII majestosamente e sucintamente resume a 

essência do versículo 6 : 

Cristo é feito o alicerce seguro, Cristo Cabeça e pedra angular, escolhida do Senhor e 

precioso, ligando toda a Igreja em um, ajuda santo de Sião para sempre, e sua confiança 

sozinho. 

Afeição por Cristo 

Este valor precioso, então, é para vós que credes; mas para 

aqueles que não crêem, "A pedra que os construtores rejeitaram, 

esta tornou-se a pedra muito canto", e, "A pedra de tropeço e 

rocha de escândalo"; porque tropeçam porque são desobedientes 

à palavra, e, para o castigo que também foram destinados. ( 2: 7-

8 ) 

Por causa do valor precioso crentes colocar em Jesus Cristo, eles possuem uma genuína 

afeição por ele, que é em si mesmo um outro privilégio espiritual. Este benefício é a 

alegria de amar Jesus. Ele disse aos judeus: "Se Deus fosse o vosso Pai, você me ama" 

( João 8:42 ). Em Discurso do Cenáculo, Ele disse aos apóstolos, "Aquele que tem os 



meus mandamentos e os guarda é o que me ama; e aquele que me ama será amado por 

meu Pai, e eu o amarei, e divulgará-me a ele "( João 14:21 ; cf. . vv 23-24 ). Mais tarde, 

no discurso de Jesus disse-lhes: "Porque o próprio Pai vos ama, porque você amou-me e 

ter acreditado que eu saí do Pai" ( 16:27 ). Crer em Cristo e amá-lo, portanto, são 

privilégios inseparáveis ( 1 Cor. 8: 3 ; 1 Pedro 1: 8 ; 1 João 5: 1 ). 

Somente aqueles que acreditam manifestar um amor superando por Cristo (cf. Mt 

10:37. ; 2 Cor. 5:14 ). Em contraste total para que, no entanto, aqueles que não 

acreditam (como os líderes judeus incrédulos) não e não amar a Cristo. Citando o Salmo 

118: 22 , Pedro afirmou que os judeus eram os construtores que rejeitaram Cristo ( a 

pedra ). Como discutido no capítulo anterior deste volume, os judeus examinado, mas 

não aceitou aquele que se tornou a pedra muito canto (cf. 2: 4 ). Para eles, Jesus não 

tinha valor como pedra angular de Deus, porque Ele não se encaixava sua ideia 

preconcebida de que o Messias precisava ser como (cf. Mt 13:. 54-57 ; Lucas 4: 20-30 ; 6: 

6-11 ). Essa rejeição foi trágico, mas não surpreendente, como Pedro indicado quando 

citou Isaías 8: 14-15 ( NVI ), que previu que o Messias seria considerado"uma pedra de 

tropeço e rocha de escândalo" para a maioria dos judeus, como Isaiah mesmo era ( v. 

12 ). A pedra de tropeço foi qualquer pedra que as pessoas possam tropeçar enquanto se 

moviam por uma estrada, e uma rocha de escândalo foi o leito de pedras que poderiam 

ser esmagados contra depois que caiu sobre a outra pedra. No simbolismo de Pedro, os 

judeus jogou fora a verdadeira pedra angular, em seguida, acabou caindo sobre ele para 

ser finalmente esmagado em julgamento pela mesma rocha ( Lucas 20: 17-18 ; cf. Mt 

13:41. ). 

Versículo 8 deixa claro que aqueles que rejeitam Cristo tropeçar e sofrer o julgamento 

divino , porque eles são desobedientes à palavra. incrédulos receber o julgamento exato 

sua escolha pecaminosa demands- a esta desgraça eles também foram nomeados -

porque eles não acreditam e obedecem ao evangelho. Deus não destinar activamente as 

pessoas a incredulidade; mas Ele nomear julgamento ( desgraça ) em cada incrédulo 

( João 3:18 , 36 ; 8:24 ; 2 Tessalonicenses 1: 6-9. ; Heb 3:19. ; 04:11 ). Deus julga os 

incrédulos, como consequência da sua falta de amor por Ele, sua desobediência à Sua 

Palavra, e sua recusa a acreditar nEle. Paulo disse aos coríntios: "Se alguém não ama o 

Senhor, ele está a ser maldito" ( 1 Cor. 16:22 ). 

Eleição por Cristo 

Mas vós sois a geração eleita, ( 2: 9 a) 

Destacar os contrastantes destinos eternos dos descrentes e crentes, Pedro começou este 

versículo com uma adversativa forte, mas. Ao contrário de incrédulos que, por causa de 

sua rejeição de Cristo, são destinados à destruição eterna, os crentes são uma raça 

escolhida. Eles são um povo espiritual eleitos pelo próprio Deus. 

O apóstolo novamente sacou a terminologia de uma passagem do Velho Testamento: 

Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus; o Senhor teu Deus te escolheu para ser um 

povo exclusivamente seu, de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não 

tomou prazer em vós nem vos escolheu porque você era mais numerosos do que qualquer 

um dos povos, pois você era o menor de todos os povos, mas porque o SENHOR vos 

amava e manteve o juramento que fez aos seus antepassados, o Senhor vos tirou com mão 

forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Sabe, portanto, 

que o Senhor, teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a sua aliança e sua 



benignidade para uma milésima geração com aqueles que o amam e guardam os seus 

mandamentos. ( Deut. 7: 6-9 ) 

Ele identifica aqueles que crêem em Cristo como escolhido, assim como Deus havia 

escolhido Israel para um propósito especial dentro do Seu plano redentor (cf. Is. 

43:21 ). Como discutido no capítulo 1 deste volume, é crucial para os cristãos a compreender 

que sua salvação é baseada nos soberanos, elegendo propósitos de Deus. Escrituras de forma 

explícita e implicitamente que torna inconfundível ( João 15:16 ; Atos 13:48 ; Romanos 9: 

13-16. ; 11: 5 ; 1 Cor 1: 9. ; Ef 1: 3-5. ; 1 Tessalonicenses 1:. 4 ; 2 Tessalonicenses 2: 13-

14. ; 2 Tm 1: 9. ; 2:10 ; Ap 13: 8 ; 17: 8 ;20:15 ); e eleição é o grande privilégio do qual todos 

os outros privilégios espirituais derivam. 

Escritura sugere pelo menos cinco superlativos relacionados a escolha soberana de Deus 

para salvar certos pecadores. Em primeiro lugar, a eleição é absolutamente a decisão 

solitária de Deus, portanto, é o mais verdade orgulho esmagamento na Palavra de 

Deus. Devasta orgulho dos seres humanos, já que nada em sua salvação deriva de 

qualquer mérito neles-tudo é de Deus (cf. Jonas 2: 9 ; João 1: 12-13 ; . Ef 2: 8-9 ). Em 

segundo lugar, porque a eleição é totalmente pela graça divina, que é o mais Deus doutrina 

exaltando (cf. Rom 9:23. ; Ef 1: 6-7. ; 2: 7 ; 2 Tessalonicenses 2:13. ). Em terceiro lugar, 

a eleição é a doutrina mais promover santidade-. Porque Deus colocou o Seu amor aos 

crentes antes dos tempos eternos, eles devem ser consumidos com gratidão e uma paixão 

para obedecê-lo não importa o que (cf. Dt 11:13. ; Josh 24:24.; Rom 6:17. ; 7: 25 ). Em 

quarto lugar, porque a eleição de Deus é eterna e imutável, que é a maior parte da doutrina 

força-doação na Bíblia. Por isso, oferece crentes paz genuína, não importa o que as 

circunstâncias que enfrentam (cf. Sl 85: 8. ; João 14:27 ; 1 Cor 14:33. ; Ef 2: 14-15. ; Cl 

1:20 ; 3:15 ; 2 Ts. 3:16 ). Por fim, a eleição é o mais privilégio espiritual produtoras de 

alegria, porque é o mais seguro crentes têm esperança no meio de um mundo pecaminoso 

(cf. 1:21 ; Ef. 4: 4 ; Col. 1: 5 , 23 ; 1 Tes. 5: 8 ; Hb 7:19. ). 

Dominio de Cristo 

o sacerdócio real, ( 2: 9 b) 

Pedro empregou um símbolo notável quando combinados em uma metáfora referências à 

realeza eo sacerdócio. O conceito de um sacerdócio real vem de Êxodo 19: 6 ". Vós 

sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa", onde Deus através de Moisés 

disse a Israel, A triste verdade é, no entanto, que Israel perdeu seu privilégio de sacerdotal 

domínio por causa de sua apostasia e rejeição do Messias (cf. João 12: 37-48 ; Rom. 10: 

16-21 ; 11: 7-10 ; Hb 3: 16-19. ). Mas todos aqueles que acreditam em Jesus como 

Messias e confiança nEle para a salvação receber o privilégio de se tornar sacerdotes reais 

( Rev. 05:10 ). 

Dois elementos primários constituem a imagem do sacerdócio real. Em primeiro lugar, 

os sacerdotes servir o Rei por ter acesso a Sua santa presença, na qual eles vêm oferecendo 

sacrifícios espirituais a Ele (veja o capítulo anterior deste volume), e, segundo, os 

sacerdotes governar com o Rei em Seu reino. 

Basileion ( real ) geralmente descreve uma residência ou palácio (cf. real Lucas 7:25 ), 

mas também pode se referir a uma soberania ou monarquia. Pedro usou o termo aqui para 

transmitir a idéia geral da realeza. A casa espiritual que ele mencionado no versículo 

5 acaba por ser uma casa real, o domínio de uma família real. Os crentes são um 

sacerdócio no poder, literalmente O apóstolo João escreveu: "Bem-aventurado e santo é 

aquele que tem parte na primeira ressurreição" a casa real de sacerdotes. "; sobre esses a 



segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com 

ele durante mil anos "( Apocalipse 20: 6 ; cf. Lucas 22: 29-30 ; Ap 3:21 ). 

A única pessoa que pode estabelecer uma casa tão real é Jesus Cristo. Ele é tanto Rei 

( Isaías 9: 7. ; Zc 9: 9. ; Matt. 2: 2 ; Lucas 01:33 ; João 01:49 ; 12: 12-15 ; 18: 36-

37 ; 19:19 ; Rev . 19:16 ) e Sacerdote ( Sl 110: 4. ; Hb 4:15. ). O escritor de Hebreus 

apresenta a singularidade do sacerdócio real de Cristo: 

Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, uma tribo com referência ao qual 

Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E isso é ainda mais claro, se outro sacerdote 

surge de acordo com a semelhança de Melquisedeque, que tornou-se tal não com base em 

uma lei de exigência física, mas de acordo com o poder de uma vida indestrutível. Pois é 

atestada Dele, "Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." 

( Hebreus 7: 14-17. ; cf. Sl 110: 4. ; . Heb 5: 6 ; 06:20 ) 

Melquisedeque era o modelo do Antigo Testamento para o sacerdote real ( Gen. 14: 18-20 ) 

e ele prenunciou Cristo, o sacerdote real final e perfeito. Como Melquisedeque, Ele não 

herdou o sacerdócio através da linha sacerdotal; em vez Deus o constituiu como o sacerdote 

real sem pecado, que transcendeu o sistema levítico ( Hb 3: 1-2. ; 5: 4-5 ; 7:11 , 14 , 16 ; 8: 

1-2 , 6 ), cumpriu a antiga aliança lei ( Sl 40: 7-8. ; Mt 5: 17-18. ; Heb. 10: 11-14 ), e 

ofereceu-se como o novo pacto sacrifício pelo pecado ( Matt 20:28. ; João 1:29 ; Heb 

2:17. ; 7:27 ; 9: 25-26 ; 10:12 ).Porque salvação une os crentes com Cristo, eles também se 

tornam sacerdotes reais. 

Privilégio dos cristãos para governar com Cristo inclui algumas implicações práticas: 

Será que qualquer um de vocês, quando ele tem um caso contra o seu próximo, se atrevem 

a ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão 

de julgar o mundo? Se o mundo é julgado por você, você não é competente para constituir 

os menores cortes de lei? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais 

assuntos desta vida? Então se você tem cortes de lei que trata de questões da vida, você 

nomeá-los como juízes que não são de conta na igreja? ( 1 Cor. 6: 1-4 ) 

Desde crentes reinarão com Cristo no Seu Reino, eles devem ser suficientemente qualificada 

sem assistência secular ou de superintendência com a resolver relativamente pequenas 

disputas terrenas entre si. Paulo disse ainda terão domínio sobre esses reinos celestiais Deus 

a eles atribuídas.Ninguém, nem mesmo um anjo, pode ficar entre eles e Deus. 

Tudo isso é motivo para desencadear uma doxologia. Como crentes contemplar todos os 

seus privilégios espirituais, da união com Cristo para a segurança nEle ao domínio com 

Ele, eles devem ser transportados em louvor e adoração sem limites. Qualquer coisa 

menos trai indiferença pecaminosa a esses grandes privilégios. 

 

 

 

 



11. Privilégios Espirituais-parte 3: 

Separação de Cristo, a posse por 

Cristo, Iluminação em Cristo, 

Compaixão de Cristo, e anuncio de 

Cristo ( 1 Pedro 2: 9 c -10) 

uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, de 

modo que você pode proclamar as virtudes daquele que vos 

chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; para você uma vez 

que não eram um povo, mas agora sois povo de Deus; você não 

tinha recebido misericórdia, mas agora você recebeu 
misericórdia. ( 2: 9 c-10) 

As narrativas do Evangelho enfatizar várias vezes o custo de seguir Jesus 

Cristo. Em Lucas 9: 23-26 , Jesus declarou a todos os que desejam ser Seus discípulos, 

Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. Pois quem 

quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, ele é o 

único que vai salvá-lo. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder 

ou perder a si mesmo? Para quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho 

do homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, e a glória do Pai e dos santos 

anjos. (Cf. Mt 5: 19-20. ; 7: 13-14 , 21 ; João 6: 53-58 , 60 ) 

O regenerado entender que existem sacrifícios e custos envolvidos no viver a vida 

cristã. Jesus deu duas analogias de discipulado que ilustram a necessidade de avaliar o custo: 

Quem não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Para que um de 

vós, quando ele quer construir uma torre, não se senta primeiro a calcular o custo para ver 

se tem com que a acabar? Caso contrário, quando ele estabeleceu uma base e não a 

podendo acabar, todos os que observam que começam a zombar dele, dizendo: "Este 

homem começou a construir e não pôde acabar." Ou qual é o rei, quando ele sai para 

atender outro rei na batalha, não se senta primeiro a considerar se ele é forte o suficiente 

com dez mil homens ao encontro do que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, 

enquanto o outro ainda está longe, ele envia uma delegação e pede condições de 

paz. Então, nenhum de vocês pode ser meu discípulo que não desistir de todos os seus 

bens próprios. ( Lucas 14: 27-33 ) 

Várias outras passagens nas epístolas também enfatizam o custo do discipulado ( 5: 8-

9 ; Rom. 12: 1-2 ; 1 Cor. 9: 24-27 ; Ef. 6: 10-18 ; Fl 3, 7. 14 ; 1 Tm 6: 11-12. ; 2 Tm 2: 1-

10. ; Heb. 12: 1-2 , 7-11 ; Tiago 1: 21-25 ; 1 João 2: 15-17 ; cf. Rom . 13: 11-14 ; Gal. 6: 1-

2 ; . Ef 5: 15-21). 

No entanto, em 2: 4-10 o apóstolo Pedro não olha para o custo eo dever de seguir a Cristo, 

mas com o rico caleidoscópio de privilégios espirituais Ele dá àqueles que abraçaram esse 

custo. Pedro detém as jóias de redenção para a luz da graça de Deus e revela padrões 

maravilhosos de bênçãos espirituais que pertencem a todos os que estão em Cristo. O 

tema do privilégio espiritual, da união com Cristo para o domínio com ele, é uma ênfase 

familiarizado Novo Testamento. Em Romanos 9:22 Paulo escreveu que Deus quis 

mostrar a sua ira e mostrar seu poder, assim, Ele com paciência os vasos da ira 



(incrédulos). O versículo 23 , em seguida, explica a razão para abordagem de Deus: "Ele 

fez isto para tornar conhecidas as riquezas . da sua glória nos vasos de misericórdia, que 

preparou de antemão para a glória "Deus queria derramar sobre os crentes a riqueza da 

sua glória ( 2 Cor. 4: 6 ; cf. . Ef 1:12 ; . Phil 2:11 ) , todos os privilégios que acompanham 

a salvação. Tais riquezas espirituais são prometidas, tanto agora como no futuro (cf. Rom 

11:12. ; Ef 1: 7-8. ; 2: 7 ; 3: 8 , 16 ; Phil 4:19. ). 

Como Pedro concluiu sua pesquisa sobre as glórias de privilégios espirituais dos crentes, 

ele listou cinco vantagens adicionais cristãos possuem: a separação de Cristo, a posse por 

Cristo, iluminação em Cristo, a compaixão de Cristo, e D.C Cristo. 

Separação de Cristo 

uma nação santa ( 2: 9 c) 

Como observado nos capítulos anteriores deste volume, Pedro continuou a se referir ao 

Antigo Testamento, em apoio dos privilégios que Deus concedeu crentes. Aqui ele faz 

alusão a Êxodo 19: 6 ("vós sereis para mim ... uma nação santa") quando ele declara que 

os crentes são separados para Cristo como . nação santa A 

palavra nação traduz ethnos, que significa "povo", como um grupo étnico ( Lucas 7: 

5 ; 23: 2 ; João 11:48 , 50-52 ; Atos 2: 5 ; 10:22 ; Ap 5: 9 ). Santo ( hagios ) significa 

"separado" ou "separado . "Era comum no Antigo Testamento para chamar o povo da 

aliança de Deus uma nação santa (cf. Lev. 19: 2 ; 20:26 ; Dt. 7: 6 ; Isa 62:12. ). No 

entanto, por causa do pecado e incredulidade Israel perdido ( Dt 04:27. ; 28:64 ; . Ez 

16:59 ; . Hos 9:17 ; . Zech 07:14 ; Rom. 11:17 , 20 ) seu grande privilégio ( Gênesis 12: 

2-3 ; . Dt 33:29 ; Rom. 3: 1-2 ; 9: 4-5 ) de ser povo único de Deus. Mas o que foi uma 

tragédia para Israel tornou-se uma bênção para os crentes gentios (cf. Rom. 9-11 ). Israel 

não vai desfrutar novamente o privilégio de ser o povo santo de Deus até que a nação 

finalmente se transforma em fé para o Messias (cf. Ez. 36: 25-31 ; Rom 11:24. , 26 ). 

Deus separa os crentes, principalmente para ter um relacionamento com Ele, e serviço a 

Ele flui para fora dessa relação. Várias referências bíblicas indicam que os novos crentes 

de natalidade são separados de Deus, desde a condenação do pecado e do mundo (cf. Sl. 

4: 3 ; . Rom 6: 4-6 ; 1 Cor 06:11. ; 2 Cor. 5:17 ; 6:17 ; 2 Tm 2:21. ; . Heb 2:11 ). Anos 

antes, no Concílio de Jerusalém, Pedro disse o seguinte: 

Irmãos, vós sabeis que, nos primeiros dias, Deus me elegeu dentre vós, para que da minha 

boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cressem. E Deus, que conhece os 

corações, testemunhou a favor deles dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele, 

também a nós; e não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando os seus corações 

pela fé. ( Atos 15: 7-9 ; cf. Hb 10:10. , 14 ) 

Assim santificação (purificação do pecado) é intrinsecamente ligada com a salvação (cf. 1 

Cor. 01:30 ). E santificação envolve dois aspectos importantes: a posição dos cristãos diante 

de Deus e da sua progressiva padrão, prática de uma vida santa. É por isso que no início de 

sua carta Pedro conseguia pronunciar seus leitores Santo ( 1: 1-2 ) e ainda em 01:16 exortá-

los a ser santo. No aspecto posicional de santificação, Deus reconhece crentes como separado 

da pena do pecado, mas no aspecto progressivo e prático da santificação, Ele através do 

Espírito Santo ajuda-os a viver vidas mais e mais santos, trabalhando, assim, a realidade de 

sua posição em sua conduta (cf. Rm 6: 4. ; 8: 1-2 ; Gl 5: 16-23. ; Ef 4: 20-24. ; Fp 2: 12-13. ; 1 

Tessalonicenses 4: 3. ) . 



A narrativa Atos em vários lugares reforça a verdade que a santificação é inseparável da 

justificação. Paulo disse aos anciãos de Éfeso: "E agora eu encomendo a Deus e à palavra 

da sua graça, a qual é poderosa para vos edificar e dar herança entre todos os que são 

santificados" (Atos 20:32 ). O apóstolo identificados os salvos pela frase "todos os que 

são santificados." Da mesma forma, em sua defesa perante Agripa, Paulo ensaiou parte 

do que Deus lhe havia dito em sua conversão na estrada de Damasco, que Ele estava 

mandando-o para os gentios "para abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à 

luz, e do domínio de Satanás a Deus, para que possam receber o perdão dos pecados e 

herança entre os que são santificados pela fé em mim "( Atos 26:18 ). Há novamente 

"santificado" foi usado para descrever todos aqueles a quem Deus havia perdoado e dado 

herança celestial. 

Santificação posicional faz cristãos uma nação santa diante de Deus, porque a Sua 

própria justiça é imputada a eles. E, na prática, eles estão progredindo em santidade pela 

obra do Espírito (cf. 2 Cor. 3:18 ). 

Popriedade de Cristo 

um povo de propriedade exclusiva de Deus, ( 2: 9 d) 

No Sinai, Deus prometeu aos israelitas: "Se atentamente ouvirdes a minha voz e 

guardardes a minha aliança, então você deve por minha propriedade peculiar dentre todos 

os povos" ( Ex 19: 5. ; cf. Dt. 7: 6-7 ; 14 : 2 ; 26:18 ; Mal 3:17. ). Mais uma vez, que 

antecipa a verdade da declaração de Pedro de que os cristãos são agora um povo de 

propriedade exclusiva de Deus. 

O termo grego traduzido posse ( peripoiēsis ) significa "comprar", "para adquirir por um 

preço" (cf. Ef. 1:14 ). Os crentes pertencem a Deus porque Ele comprou-los ao preço final 

( 1: 18-19 ; cf. 1 Cor. 6:20 ; 7:23 ; Hb. 13:12 ; Ap 5: 9 ). Como lembrou Paulo Tito, que 

o preço era "Jesus Cristo, que se entregou por nós [cristãos] para nos resgatar de toda 

iniqüidade, e purificar para si um povo exclusivamente seu" ( Tito 2: 13-14 ; cf. Atos 

20:28 ; 1 Cor. 6:20 ). 

Deus soberanamente eleitos todos os que crêem, e pelo sacrifício de Cristo na cruz pagou 

o preço para resgatá-los ( 02:24 ; 03:18 ; Romanos 3: 25-26. ; 5: 8-11 ; Colossenses 1: 

20-22 ; 1 Tm. 2: 6 ; 1 João 4:10 ), e do Espírito Santo trouxe-os para uma nova vida 

através da convicção de pecado e fé no Salvador. Portanto, todos os crentes pertencem ao 

Deus que os redimidos. 

Uma das estrofes de música Evangelho de George Wade Robinson do século XIX, "Eu 

sou Dele e Ele é meu", expressa esse privilégio bem: 

Sua sempre, só His-Quem o Senhor e me deve separar? Ah, com que um resto de 

felicidade Cristo pode preencher o coração amoroso! Heav'n e terra pode desvanecer-se 

e fugir, luz primogênito em declínio tristeza, mas ao mesmo tempo Deus e eu serei, eu 

sou Dele e Ele é meu. 

Iluminação em Cristo 

que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; ( 2: 9 f) 

Ao longo da história, o mundo não regenerado tem enfrentado dois tipos de escuridão: 

intelectuais e morais. Escuridão intelectual é a ignorância, a incapacidade de ver e 



conhecer a verdade, ao passo que a escuridão moral é imoralidade, a incapacidade de ver 

e fazer o que é certo ( Sl. 58: 3 ; Jer. 17: 9 ; Rm 8: 7-8. ; 1 Cor. 2:14 ; Ef 4: 17-

19. ). A escuridão Pedro se refere aqui é o segundo do tipo estado pecaminoso dos 

incrédulos que estão presos na escuridão espiritual de Satanás ( Ef 2: 1-2. ; 2 Tm. 2: 25-

26 ; 1 João 5:19 ), o príncipe das trevas. Essa escuridão moral é generalizada em seu 

escopo e profundo em sua profundidade ( Sl 143: 2. ; Eclesiastes 7:20. ; Isa. 53: 6 ; Rom. 

3: 9-12 ). Os incrédulos são crianças nascidas na escuridão. Eles não só caminhar na 

escuridão, eles amam as trevas. De acordo com Jesus, 

Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a 

luz, porque as suas obras eram más. Para todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem 

para a luz para que as suas obras sejam manifestas. ( João 3: 19-20 ) 

No entanto, Pedro lembrou seus leitores de que Cristo tinha soberanamente, 

poderosamente, e efetivamente chamou -los para fora da escuridão. Quase sempre nas 

epístolas quando Kaleo ( chamado ) ou as palavras relacionadas klesis e kletos aparecem 

indicam chamado eficaz de Deus para a salvação (por exemplo, 1 : 

15 ; 02:21 ; 05:10 ; Romanos 1: 6-7. ; 08:28 , 30 ; 09:24 ; 1 Cor. 1: 9 , 24 ; Gl 1: 

6. , 15 ; Ef 4:. 4 ; 2 Tim. 1: 9 ; 2 Pedro 1: 3 ; Judas 1 ). Essa chamada economia é um tema 

recorrente, perto do coração do apóstolo nesta carta (cf. 1: 1 , 15 ; 2:21; 3: 9 ; 05:10 ). 

O lado positivo dos pecadores chamado de Cristo para fora das trevas é que eles 

também são assim chamados para Sua maravilhosa luz. Paulo expressou este privilégio 

espiritual aos Colossenses: "Porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos 

transportou para o reino de Sua Filho amado "( Col. 1:13 ). Quando os crentes recebem a 

luz de Cristo, Ele ilumina suas mentes para que possam discernir a verdade, e Ele muda 

suas almas para que eles sejam capazes de aplicá-la (cf. Sl 119: 105. , 130 ; 1 Coríntios 

2: 15-16. ; 2 Cor 4: 4. ; 2 Pedro 1:19 ).Eles recebem a luz intelectual da verdade de Deus 

e os desejos justos de obedecê-la, nem de que eles tinham antes da conversão. 

  

  

Compaixão de Cristo 

para você uma vez que não eram um povo, mas agora sois povo 

de Deus; você não tinha recebido misericórdia, mas agora você 
recebeu misericórdia. ( 02:10 ) 

Pedro traçou uma analogia do profeta Oséias, quando ele apresentou a próxima privilégio 

espiritual para os crentes, a compaixão de Cristo: 

Em seguida, ela concebeu outra vez e deu à luz uma filha. E o Senhor disse-lhe: "Nomeie 

seu Lo-Ruama, pois eu já não terá compaixão da casa de Israel, que eu jamais iria perdoá-

los. Mas eu vou ter compaixão da casa de Judá e entregá-los pelo Senhor seu Deus, e não 

entregá-los pelo arco, espada, batalha, cavalos ou cavaleiros. "Quando ela tinha 

desmamado a Lo-Ruama, ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor disse: "Nomeie 

o Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, e eu não sou o seu Deus." No entanto, o número 

dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode ser medido ou numerada; e 

no lugar onde se lhes disse: "Vocês não são meu povo," ele será disse-lhes: "Vós sois os 

filhos do Deus vivo." ( Oséias 1: 6-10. ) 



De acordo com essa passagem, houve chegando um momento em que os judeus deixariam de 

receber compaixão de Deus. Este foi diretamente cumprida no julgamento que veio no Reino 

do Norte nas mãos dos assírios (722 AC ). Mas também haverá um tempo futuro ( v. 10 ), 

durante o Milênio, quando Ele terá compaixão "os filhos de Israel" e Judá em salvar um 

número incontável deles (cf. Is 61: 4-6. ; Jer . 16: 14-15 ; Ez 37: 20-22. ; Rom. 11: 26-27 ). 

Em princípio, Pedro aplicada à Igreja, particularmente a sua palavras-membros da Gentil 

do profeta a respeito dos judeus (cf. Oséias 02:23. ; Rom. 9: 22-26 ). Como os incrédulos, 

os gentios que não conheceu a compaixão de Cristo, que uma vez não eram um 

povo. Mas agora eles se tornaram as pessoas de Deus, porque eles tinham recebido a 

Sua misericórdia. Misericordia é sinônimo de compaixão e envolve essencialmente 

simpatia de Deus com a miséria "pecadores e Sua retenção deles o justo castigo por seus 

pecados. 

Escritura discute dois tipos de misericórdia divina. Primeiro, há misericórdia geral de 

Deus (cf. : Ps 145 9. ; Lam 3:22. , que é evidente em sua providencial para toda a criação 

() Pss 36: 7. ; 65: 9-13 ; Mt 5:. 44- 45 ; Atos 14: 14-17 ; 17: 23-28 ; cf. Rom 

1:20. ). Misericórdia comum mostra piedade paciente de Deus e compaixão tolerante para 

com os pecadores ( 03:20 ; Sl 86:15. ; 103: 8 ; 2 Pedro 3: 9 ; cf. Lucas 13: 6-9 ), porque 

Ele tinha todo o direito, tendo em vista seu pecado, para destruir todos eles. Em vez disso, 

na atualidade Ele misericordiosamente opta por não liberar todas as consequências 

desastrosas que a pecaminosidade da humanidade merece (cf. Gn 9: 8-11 ). Mas, 

eventualmente, misericórdia geral de Deus irá expirar e as pessoas vão sentir as 

consequências do pecado ( Mateus 24: 4-22. ; Rev. 6: 7-8 ; 8: 7-9: 19 ; 14: 14-19; 16: 1 -

21 ; 18: 1-24 ; 19: 17-21 ; 20: 7-15 ; cf. Gênesis 6: 3 ; . Isa 27:11 ; Jer 44:22. ). 

Em segundo lugar, há o divino, salvar misericórdia exibida para com os eleitos, que é 

a misericórdia Pedro referido. Eles recebem não só a misericórdia comum de Deus nesta 

vida, mas também a sua misericórdia de poupança para a vida futura ( Dan 7:18. ; João 

14: 2 ; . 2 Tim 4: 8 ;Apocalipse 2: 7 ; 7: 16- 17 ; 21: 1-7 ). Os eleitos, embora não mais 

inerentemente merecedores do que qualquer outra pessoa, receber o perdão de Deus por 

seus pecados e Sua libertação da condenação eterna, tudo de acordo com Seus propósitos 

soberanos e amor ( Rm 8: 28-30. ;Ef 1: 4. ; 2 Tm . 1: 9 ; Tito 1: 2 ; cf. Sl. 65: 4 ; Rm. 9: 

15-16 ; Tiago 2: 5 ). 

Compaixão de Cristo, ou misericórdia, para os crentes é um privilégio espiritual que 

mendigos língua (cf. Sl 57:10. ; 59: 16-17 ; 103: 11 ; 136: 1-9 ). Resgata os crentes de 

julgamento no inferno e concede-lhes uma herança eterna no céu ( 1: 4 ; . Ps 37:18 ; Atos 

20:32 ; 26:18 ; Ef 1:11. , 14 , 18 ; Col. 1:12 ; 03:24 ; Hb. 9:15 ), que é por isso que Paulo 

chama Deus "o Pai das misericórdias" ( 2 Cor. 1: 3 ; cf. Rom 9:23. ; Tito 3: 5 ). As 

palavras de um escritor adequAdãoente expressar como todos os cristãos devem sentir-se 

em direção a tal compaixão divina: 

Quando todas as misericórdias Teus, ó meu Deus, 

Meus aumento dos inquéritos alma, 

Transportada com a visão que eu estou perdido, 

Em maravilha, amor e louvor. 

Proclamação do Cristo 

de modo que você pode proclamar as virtudes daquele ( 2: 9 e) 



Finalmente, Deus providenciou Sua caleidoscópio de privilégios espirituais para os 

crentes para um objetivo maior: a de que eles podem proclamar as excelências 

de Cristo. Não há maior privilégio do que ser um arauto para o evangelho. 

Proclame ( exangeilēte ) é de uma palavra grega que aparece somente aqui no Novo 

Testamento. Significa "publicar", ou "propaganda" e fazê-lo no sentido de dizer alguma 

coisa de outra forma desconhecida. O que geralmente é desconhecida e que Pedro 

encoraja os crentes a divulgar é as excelências de Cristo, o 

Salvador. Excelências ( Aretas ) pode implicar a capacidade de executar poderosos, 

feitos heróicos. Ao contrário do que pode indicar em Inglês, o termo refere-se mais a esses 

tipos de ações do que alguns atributos ou qualidades intrínsecas reais. Os cristãos têm o 

distinto privilégio de dizer ao mundo que Cristo tem o poder de realizar o extraordinário 

trabalho de resgate ( Atos 1: 8 ; 2:22 ; 4:20 ; 5: 31-32 ; Apocalipse 15: 3 ; cf. Sl . 66: 

3 , 5 , 16 ; 71:17 ; 73:28 ; 77:12 , 14 ; 104: 24 ; 107: 22 ; 111: 6-7 ; 118: 17 ; 119: 

46; 145: 4 ; João 05:36 ; 10:25 com respeito a atos incríveis de Deus). 

Porque Deus para escolher pecadores indignos como seus representantes e usá-los para 

reunir outros pecadores para Si é um privilégio para além de qualquer 

expectativa. Causou Paulo a escrever: 

Agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, porque Ele me considerou fiel, 

pondo-me no serviço, mesmo que eu era anteriormente um blasfemo, perseguidor e 

injuriador. No entanto, me foi concedida misericórdia, porque o fiz por ignorância, na 

incredulidade; ea graça de nosso Senhor foi mais do que abundante, com a fé e amor que 

há em Cristo Jesus. É uma declaração de confiança, aceitação plena merecimento, que 

Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal de 

todos. No entanto, por esta razão eu encontrei misericórdia, para que em mim, o principal, 

Jesus Cristo pudesse demonstrar sua paciência perfeito como um exemplo para aqueles 

que crêem nEle para a vida eterna. Ora, ao Rei,,, o único Deus invisível imortal eterna, 

seja honra e glória para todo o sempre. Amém. ( 1 Tim. 1: 12-17 ) 

 

12. Uma vida piedosa ( 1 Pedro 2: 11-12 ) 

Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que vos 

abstenhais das concupiscências carnais que fazem guerra contra 

a alma. Mantenha o seu procedimento no meio dos gentios, para 

que naquilo em que falam contra vós como de malfeitores, eles 

podem por causa de suas boas ações, uma vez que observá-los, 

glorifiquem a Deus no dia da visitação. ( 2: 11-12 ) 

Em um aspecto importante, a cultura de hoje é semelhante ao do tempo-incrédulos de 

Pedro de todos os quadrantes atacam constantemente e criticam o cristianismo. Esses 

opositores do evangelho são muitas vezes vocal em suas críticas e muitos conseguiram 

capturar as principais instituições econômicas, sociais e educacionais da sociedade 

ocidental. Apologista cristão Wilbur M. Smith no final da II Guerra Mundial observou 

corretamente que o mundo se opôs ao Cristianismo desde os dias de Jesus e os crentes 

não devem esperar que as coisas sejam diferentes hoje: 

A princípio pode-se pensar que uma religião que exalta e procura seguir o único homem 

perfeito e justo que já viveu na Terra, que nunca fez mal a ninguém, cujas palavras 



entregues a partir de superstição e medo, cujas obras resgatou da dor, e demônios, e da 

morte, e da fome, cuja vida foi como um grande eixo de tiro a luz na escuridão obscuro 

do mundo romano, em que século sensual e cético, que morreu, porque Ele nos amou e 

que sempre procurou trazer os homens à comunhão com Deus , conceder-lhes a vida 

eterna e um lar no céu, poderia-se pensar que tal personagem, e a religião que a sua vida 

e obra na terra estabelecida, teria sido recebido de braços abertos o primeiro momento em 

que foi anunciado, e seria , pela sua própria mensagem, as boas obras que fluiu a partir 

dele, e a esperança de que ele estabeleceu, nunca se sabe oposição, ou ataque, ou a 

denúncia, com exceção dos demônios do inferno, e Satanás, que é um mentiroso e 

homicida desde o princípio . Mas essa não foi a sua história. Na verdade, o Novo 

Testamento, em si, a partir dos registros do nascimento de nosso Senhor até o fim da visão 

de São João da era de anarquia e de perseguição por vir, testemunha da maneira mais 

surpreendente para o fato de que o próprio Cristo foi mais violentamente e constantemente 

atacada, que os Seus apóstolos sofreu a mesma oposição, e que foi previsto por estes 

mesmos apóstolos que o cristianismo vai continuar a sofrer por isso, até o final desta 

era. ( Portanto, Levante [Grand Rapids: Baker, 1945], 1) 

Muitas vezes, é a conduta escandalosa dos chamados cristãos que fornece combustível 

para 'e céticos' acusações ferozes críticos, ao passo que a piedade dos verdadeiros cristãos 

faz o máximo para silenciar oponentes do cristianismo. Comentador Robert Leighton 

escreveu, 

Quando um cristão anda irreprovably, seus inimigos não têm para onde apertar os dentes 

dele, mas são obrigados a roer as suas próprias línguas malignas. Como ele protege os 

piedosos, para assim fechar as bocas de mentira de homens insensatos, por isso é tão 

doloroso para eles para ser assim parou, como amordaçamento é para animais, e pune a 

sua malícia. E esta é uma forma de Cristão sábio, ao invés de se preocupar com 

impaciência com os erros ou miscensures intencionais dos homens, para manter ainda em 

seu temperamento calmo da mente, e proceder correto de vida, e inocência em 

silêncio; este, como uma rocha, quebra as ondas na espuma que rugem sobre 

ele. ( Comentário ao Primeiro Pedro [reimpressão; Grand Rapids: Kregel, 1972], 195) 

O pregador escocês do século XIX Alexander MacLaren comentou: "O mundo tem suas 

noções de Deus, mais do que tudo, desde as pessoas que dizem que eles pertencem à família 

de Deus. Eles nos ler muito mais do que ler a Bíblia. Eles nos vêem; eles só ouvir falar de 

Jesus Cristo "(Primeira e Segunda e Primeira Pedro João [New York: Eaton e Maines, 

1910], 105). No Sermão do Monte, Jesus disse a todos os que queiram segui-lo a sério, "Brilhe 

a vossa luz diante dos homens, de tal forma que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a 

vosso Pai que está nos céus" ( Mt 05:16. ). Essa é a essência do que Pedro nesta passagem 

exortou seus leitores a fazer: viver uma vida religiosa, que é o único fundamento mais eficaz 

para fazer o evangelho atraente e convincente. 

Os destinatários da carta do apóstolo precisava de alguma motivação para perseverar em 

seu evangelismo no meio das provas e perseguições que eles estavam encontrando 

estressantes e difíceis. Pedro chamou seus leitores para fortalecer seus testemunhos com 

dois aspectos cruciais da vida justa: a disciplina pessoal, divino que é interior e privado, 

e um comportamento pessoal, piedoso que é exterior e pública. 

Godly Inner Disciplina 

Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que vos 

abstenhais das concupiscências carnais que fazem guerra contra 
a alma. ( 02:11 ) 



Pedro começou sua exortação, abordando seus leitores como amados, o que implicou 

que, como objetos de amor incomensurável de Deus, tinha o dever de obedecer Àquele 

que os amava. Com base nisso ele poderia instar ( parakaleo, "suplicar" [ ACF ] ou 

"estimular", como emRom. 12: 1 )-los a retribuir o amor de Deus por viver para Ele. 

Pedro identificou ainda mais o seu público como peregrinos e forasteiros, que os 

lembrou de que eles não eram verdadeiramente membros da sociedade do mundo. Paulo 

escreveu: "Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o 

Senhor Jesus Cristo" (Fil. 3:20 ). Como espirituais aliens, os crentes devem evitar as 

coisas deste mundo ( 1 João 2: 15-17 ; cf. Mc 4:19 ; João 12:25 ; 15:19 ; Romanos 12: 

2. ; Colossenses 2: 8 , 20 ; Tiago 1:27 ; 1 João 5: 4 .) Aliens ( paroikous ) significa 

literalmente "ao lado da casa." A palavra passou a designar qualquer pessoa que vive em 

um país que não o seu próprio e é, portanto, um estrangeiro. O termo se encaixa cristãos 

que não pertencem ao sistema deste mundo, mas vivem ao lado daqueles que o fazem. 

Pedro também usou o termo estranhos ( parepidēmous ), que é um sinônimo 

para estrangeiros. Trata-se de um visitante (o KJV torna a palavra "peregrinos") que 

viaja através de um país e, talvez, faz uma breve estadia lá. O escritor de Hebreus lembrou 

os crentes: "Por aqui não temos uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir" 

( 13:14 ; cf. 11: 13-16 ). 

Como os cristãos não fazem parte do mundo, eles devem abster-se das concupiscências 

carnais (cf. Rm 8: 5-9. , 12-13 ; 13:14 ; 05:13 Gal. , 16-17 ). Mesmo que a regeneração 

produz uma nova disposição, com anseios santos, que a nova força de vida permanece 

encarcerado dentro do velho, a carne humana não redimido, precipitando uma batalha em 

curso entre o espírito ea carne. No entanto, os crentes não são mais escravos da injustiça 

e do pecado não é o seu mestre, eles estão livres de seu poder dominante e exclusivo. O 

comando para abster-sesignifica que os santos têm a capacidade de a nova vida e 

habitação do Espírito para conter a carne lascivo, mesmo em uma cultura pós-moderna 

dominada pela sensualidade, imoralidade e relativismo moral. 

O termo concupiscências carnais não se limita a imoralidade sexual, mas sim engloba 

os males da natureza pecaminosa da humanidade. O apóstolo Paulo advertiu os gálatas, 

"Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, sensualidade, 

idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, 

inveja, embriaguez, orgias, e coisas semelhantes a estas "( Gl 5: 19-21. ). Quando eles 

vêem Cristo, a humanidade não redimida dos crentes serão resgatadas (cf. Rom. 8:23 ). 

Pedro, por uso da frase que a guerra contra a alma, intensificou sua discussão sobre os 

desejos carnais. No grego, o que indica que é o caráter de tais paixões e desejos 

para travar uma guerra contra o novo coração que Deus criou dentro da alma de cada 

crente. Mesmo Paulo viu-se em meio a intensa luta que cada experiências cristãs: 

Pois sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do 

pecado. Para o que eu estou fazendo, eu não entendo; pois não estou praticando o que eu 

gostaria de fazer, mas eu estou fazendo a mesma coisa que eu odeio. Mas, se eu faço a 

mesma coisa que eu não quero fazer, estou de acordo com a Lei, confessando que a Lei é 

boa. Então, agora, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Porque 

eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne; para o disposto está 

presente em mim, mas o de fazer o bem não é.Para o bem que eu quero, eu não faço, mas 

eu pratico o muito mal que eu não quero. Mas se eu estou fazendo a mesma coisa que eu 

não quero, já não sou o único a fazer isso, mas o pecado que habita em mim. Acho então 

o princípio de que o mal está em mim, aquele que quer fazer o bem. Pois eu alegremente 



concordar com a lei de Deus no homem interior, mas vejo outra lei nos membros do meu 

corpo, guerreando contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado que 

está nos meus membros . ( Romanos 7: 14-23. ; cf. Gal 5: 17-18. ) 

Uma guerra é um termo forte que geralmente significa a realização de uma campanha 

militar de longo prazo. Isso implica não apenas um antagonismo mas implacável, 

agressão malicioso. Uma vez que tem lugar em alma, é uma espécie de guerra 

civil. Juntou-se com o conceito dedesejos carnais, a imagem é de um exército de 

terroristas lascivos travando uma busca interna e destruir missão de conquistar a alma do 

crente. 

Antes da conversão, todos os pecadores vivem sob o domínio da concupiscência carnal: 

E vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais você anteriormente andou 

de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito 

que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós outrora, segundo 

as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos 

por natureza filhos da ira, como também os demais. ( Ef 2: 1-3. ; cf. 4: 25-28 ; 5: 8-

11 ; Colossenses 3: 5-11 ) 

Uma vez salvo, no entanto, Deus ordena os crentes a se abster de ser conduzido pela luxúria: 

Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai 

não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência 

dos olhos ea soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo está passando, e 

também as suas concupiscências; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para 

sempre. ( 1 João 2: 15-17 ; cf. 2 Cor 6: 16-7: 1. ) 

A chave para abster-se de desejos carnais e derrotando tentações carnais encontra-se em 

andar no poder do Espírito ( Gl 5:16. ), e exercendo uma disciplina piedosa ( 1 Cor 

09:27. ; 2 Cor. 7: 1 ). A batalha é ganha ou perdida no interior, como relata Tiago, 

Que ninguém diga quando é tentado, "Estou sendo tentado por Deus"; porque Deus não 

pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Mas cada um é tentado, quando 

ele é levado e seduzido pela sua própria concupiscência. Em seguida, a concupiscência, 

havendo concebido, dá à luz o pecado; e quando o pecado é consumado, gera a 

morte. ( Tiago 1: 13-15 ) 

Isto segue o chamado de Tiago no versículo 12 para o mesmo tipo de comportamento Pedro 

fala: "Bem-aventurado o homem que suporta a provação; por uma vez que ele tenha sido 

aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam ". 

Conduta exterior piedosa 

Mantenha o seu procedimento no meio dos gentios, para que 

naquilo em que falam contra vós como de malfeitores, eles podem 

por causa de suas boas ações, uma vez que observá-los, 
glorifiquem a Deus no dia da visitação. ( 02:12 ) 

A fim de evangelizar de forma eficaz, vida interior transformadas dos cristãos deve ser 

visível para o mundo exterior. Pedro, assim, ordenou a seus leitores para manter o 

seu comportamento (conduta diária) a um nível elevado. Excelente traduz uma palavra 

( Kalen ) rica e variada em importância, geralmente significa "bonita de forma externa." 

Pelo menos seis outras palavras e expressões em inglês oferecer uma visão em seu 

significado: adorável, muito bem, cativante, gracioso, justo para olhar, e nobre. O termo 



denota o tipo mais linda do bem visível.gentios ( etnia ) refere-se a "nações", ou o mundo 

não salvo (cf. Lc 2:32 ; Rm 02:14. ; 15: 9-12 , 16 ; 1 Cor. 5 : 1 ; 12: 2 , NVI ; . Gal 3: 8 ; 1 

Ts. 4: 5 ; 3 João 7 ). Se os leitores de Pedro foram para testemunhar eficazmente entre os 

gentios, que era essencial para que se manifestem comportamento irrepreensível. 

No primeiro século, o rótulo de malfeitores ( kakopoiōn ) trouxe à mente muitas das 

acusações pagãos específicas feitas contra os cristãos-que se rebelaram contra o governo 

romano, praticavam o canibalismo, envolvido em incesto, envolvidos em atividades 

subversivas que ameaçavam o Império econômico e social progresso, se opôs a 

escravidão, e praticado o ateísmo por não adorar a César, ou os deuses romanos (cf. Atos 

16: 18-21 ; 19:19 , 24-27 ). 

No muito coisa em que eles caluniam, os crentes devem viver da maneira oposta, 

provando incrédulos errado e demonstrar a validade do Evangelho ( Mateus 5:16:. ; Tito 

3: 8 ). Na plataforma de tal credibilidade, testemunho pessoal tem um 

impacto. Observando a vida excepcional de tais crentes, alguns vão acreditar, ser salvo, 

e glorifiquem a Deus no dia da visitação. 

Dia da visitação é um conceito do Antigo Testamento (cf. Jz. 13: 2- 23 ; Rute 1: 6 ; . 1 

Sam 3: 2-21 ; Sl 65: 9. ; 106: 4 ; Zc. 10: 3 ), referente para ocasiões em que Deus visitou 

a humanidade durante o julgamento ou a bênção. O profeta Isaías escreveu de visitação 

divina para efeitos de julgamento: "E o que fareis vós no dia da visitação, e na desolação, 

que há de vir de longe? a quem quereis fugir para pedir ajuda? e onde deixareis a vossa 

glória "(? Isaías 10: 3. , KJV ; cf. 23:17 ). Por outro lado, Êxodo 3: 2-10 fala de visitação 

de Deus para anunciar eventual libertação de Israel do Egito, o que seria uma bênção para 

o seu povo. Da mesma forma, Jeremias profetizou visitação de Deus para libertar os 

judeus da Babilônia: "Porque assim diz o Senhor: 'Quando 70 anos foram concluídos para 

a Babilônia, vou visitá-lo e cumprir a minha boa palavra para você, para te trazer de volta 

a este lugar' "( Jer 29:10. ; cf. 27:22 ). O Antigo Testamento registra vários outros casos 

em que Deus visitou as pessoas para a bênção e julgamento. 

Normalmente, no Novo Testamento visitação indica bênção e redenção. No rescaldo de 

nascimento de João Batista, seu pai Zacarias profetizou: "Bendito seja o Senhor Deus de 

Israel, pois Ele nos visitou e realizou a redenção para o seu povo" ( Lucas 1:68 ; cf. v 

78. ; 7: 16 ). Por outro lado, a respeito da destruição de Jerusalém em AD 70, Jesus disse: 

"Eles vão nivelar-lo para o chão e seus filhos dentro de você, e eles não deixarão em ti 

pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação "( Lc 19.44 ). Porque 

os judeus rejeitaram a visitação da salvação de Cristo, ele se virou para a visitação do 

juízo (cf. Mt 11: 20-24. ; 21: 37-43 ; Rom. 11:17 , 20 ; 1 Tessalonicenses 2: 14-16. ) . 

Redenção de Deus é inerente a referência de Pedro para o dia da visitação. O apóstolo 

usou a expressão para mostrar que por causa da observação de virtude cristã e as boas 

obras na vida dos crentes, alguns poderiam ter o privilégio de glorificar a Deus quando 

Ele também visitou-los com a salvação . 

Um exemplo agitação do século XX de como viver piedoso pode influenciar a salvação 

dos incrédulos vem dos eventos em um campo japonês de prisioneiros de guerra nas 

Filipinas durante a Segunda Guerra Mundial. Missionários americanos Herb e Rute 

Clingen e seu filho eram prisioneiros dos japoneses por três anos. O diário de Herb contou 

como captores de sua família torturados, assassinados, e morreram de fome muitos do 

acampamento outros detentos. Os prisioneiros mais odiado e temido comandante do 

campo, Konishi. Herb descreveu um plano diabólico especialmente Konishi forçado nas 

Clingens e seus companheiros presos perto do fim da guerra: 



Konishi encontrou uma maneira criativa para nós abusar ainda mais. Ele aumentou a 

ração alimentar, mas nos deu palay arroz -unhusked. Comer arroz com sua camada 

externa afiada poderia causar sangramento intestinal que iria nos matar em horas. O hotel 

não tinha ferramentas para remover as cascas, e fazer o trabalho manualmente-batendo o 

grão ou implantá-la com um pesado consumida-pau mais calorias do que o arroz poderia 

fornecer. Foi uma sentença de morte para todos os internados. (Herb e Rute Clingen, 

"Song da Deliverance," Mestrepiecerevista [Primavera 1989], 12; ênfase no original) 

Mas a providência divina poupado dos Clingens e outros, em fevereiro de 1945, quando 

as forças aliadas libertaram o campo de prisioneiros. Isso impediu que o comandante de 

realizar seu plano de atirar e matar todos os prisioneiros sobreviventes. Anos mais tarde, 

os Clingens "aprendi que Konishi havia sido encontrado trabalhando como uma razão 

goleiro em um campo de golfe de Manila. Ele foi levado a julgamento por seus crimes de 

guerra e enforcado. Antes de sua execução, ele professou conversão ao cristianismo, 

dizendo que ele tinha sido profundamente afetado pelo testemunho dos missionários 

cristãos que ele tinha perseguidos "(" Song da Deliverance ", 13). Evangelismo eficaz flui 

a partir do poder de uma vida digna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Sendo submissão à autoridade civil ( 1 

Pedro 2: 13-17 ) 

Sujeitai-vos, por amor do Senhor para toda instituição humana, 

quer a um rei como o de autoridade, quer aos governadores, como 

por ele enviados para castigo dos malfeitores e o louvor dos que 

fazem o bem. Para tal é a vontade de Deus que, fazendo direito 

você pode emudecer a ignorância dos homens insensatos. Agir 

como homens livres, e não usem a liberdade como uma cobertura 

para o mal, mas usá-lo como bondslaves de Deus. Honra a todas 

as pessoas, o amor a fraternidade, a temer a Deus, honrar o 

rei. (2: 13-17 ) 

Como cidadãos do céu, os cristãos submeter totalmente a autoridade divina, mas a má 

aplicação potencial do que a verdade é que eles podem tornar-se indiferente e até mesmo 

desdém para com o mundo em que vivem, perdendo assim muitas oportunidades para 

testemunho positivo.Desapego dos crentes do mundo deve ser equilibrada por o devido 

respeito e humilde submissão a todas as instituições legítimas de autoridade humana. 

Estêvão, o primeiro mártir cristão, é um modelo convincente de submissão piedosa com 

os ditames da autoridade terrena. O Novo Testamento apresenta-o como "um homem 

cheio de fé e do Espírito Santo" ( Atos 6: 5 ). Atos 6: 8-14 descreve os eventos de fundo 

que levaram à sua grande confronto com as autoridades judaicas: 

E Estêvão, cheio de graça e poder, estava realizando prodígios e grandes sinais entre o 

povo. Mas alguns homens do que foi chamado de sinagoga dos Libertos, incluindo tanto 

cireneus e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, levantou-se e discutiu com 

Estevão. Mas eles não foram capazes de lidar com a sabedoria e ao Espírito com que ele 

falava. Homens Então subornaram para dizer: "Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas 

contra Moisés e contra Deus". E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e eles vieram 

até ele e arrastou-o para longe e trouxe-o antes Conselho. E apresentaram falsas 

testemunhas, que diziam: "Este homem fala incessantemente contra este santo lugar ea 

Lei; para nós o temos ouvido dizer que esse Nazareno, Jesus, vamos destruir este lugar e 

mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. " 

Estevão teve uma reação incrível para essas injustas, acusações distorcidas: "Todos os 

que estavam sentados no Conselho viram o seu rosto como o rosto de um anjo" 

( 06:15 ). Ele, então, respondeu à pergunta concisa do sumo sacerdote, "são assim estas 

coisas?" ( 7: 1 ), com um, inspirado pelo Espírito, apontou mensagem evangelística 

abrangente ( 7: 2-53 ). Convincentes palavras de Estevão enfureceu os líderes judeus, mas 

sua reação a sua rejeição violenta da sua pessoa e da pregação foi um dos submissão 

piedoso e humilde, a fé inabalável: 

E, ouvindo eles isto, eles foram cortados para os vivos, e eles começaram a ranger os 

dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu e viu a glória 

de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus; e ele disse: "Eis que vejo os céus abertos eo 

Filho do homem em pé à direita de Deus". Mas eles gritaram com grande voz, e cobriu 

os ouvidos e correu para ele com um impulso. Quando ele tinha conduzido para fora da 

cidade, eles começaram a apedrejá-lo; E as testemunhas depuseram lado os seus mantos 

aos pés de um jovem chamado Saulo.Eles passaram a apedrejar Estevão como ele 



chamava no Senhor e disse: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito!" Em seguida, caindo 

de joelhos, clamou com grande voz: "Senhor, não imputes este pecado eles!" Tendo dito 

isto, adormeceu. Saul estava de acordo com farto colocando-o à morte. ( Atos 7: 54-8: 1 ) 

A maneira Estevão humildemente submetidos a injustiça e perseguição, sem dúvida, fez 

alguma contribuição para Saulo de Tarso de trazer transformou de perseguidor odioso 

para fiel apóstolo de Jesus Cristo. 

Nesta passagem, cheio de imperativos, seis elementos de submissão à autoridade cristã 

emerge: o comando para a apresentação, o motivo para a apresentação, na medida da sua 

apresentação, a razão para a apresentação, a atitude de submissão, bem como a aplicação 

de submissão. 

O Comando de Submissão 

sujeitai-vos ( 2:13 a) 

Embora eles não são, em última instância sob a autoridade humana, Deus ainda espera 

que os crentes a se submeter às instituições humanas Ele ordenados. Ele quer que eles 

demonstram qualidades caráter divino (cf. 2 Pedro 1: 5-7 ) e uma verdadeira preocupação 

para a sociedade-a preocupação de que busca a paz ( 3:11 ; cf. . Ps 34:14 ; . Mt 5: 9 ; . 

Rom 14:19 ; Tiago 3:18 ) e deseja evitar problemas e crime (cf. Rm 12: 14-21. ). Para o 

efeito os cristãos vão obedecer a todas as leis e respeite toda a autoridade, a não ser 

chamados a fazer algo que Deus proíbe ou não fazer algo que Ele manda ( Atos 4:19 ; 5: 

27-29 ). 

Sujeitai-vos ( hupotassō ". arranjar em formação no âmbito do comandante") é uma 

expressão militar que significa literalmente O Antigo Testamento apoia o princípio da 

submissão à autoridade (cf. Dt 17: 14-15. ; 1 Sm 10:24. ; 2 Reis 11:12 ; 1 Crônicas 

29:24. ). Provérbios 24: 21-22 diz: "Filho meu, teme ao Senhor e ao rei; ? não associar 

com aqueles que buscam mudanças, por sua calamidade vai subir de repente, e quem sabe 

a ruína que vem de ambos "Submissão aos governantes é certo, porque Deus nomeia-

los; Por conseguinte, não há lugar para apoiar "aqueles que são dadas para mudar", 

rebeldes que pretendam derrubar o governo. 

Por meio do profeta Jeremias, o Espírito Santo declarou o seguinte: 

Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu fiz para 

o exílio de Jerusalém para Babilônia ", de construir casas e nelas habitarão; e jardins de 

plantas e comer os seus produtos. Tomai mulheres e tornar-se os pais de filhos e filhas, e 

tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos 

e filhas; e multiplicar lá e não diminuir. Buscai o bem-estar da cidade onde eu te enviei 

para o exílio, e orar ao Senhor em seu nome; no seu bem-estar, você terá de bem-estar. 

"Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel:" Não deixe que seus profetas 

que estão no meio de vós e vossos adivinhos enganá-lo, e não ouvir os sonhos que 

sonhamos . Para eles vos profetizam falsamente em meu nome; Eu não os enviei ", diz o 

Senhor. Porque assim diz o Senhor: "Quando 70 anos foram concluídos para Babilônia, 

vou visitá-lo e cumprir a minha boa palavra para você, para te trazer de volta a este 

lugar. Pois eu bem sei os planos que eu tenho para você ", declara o Senhor," planos de 

paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então você vai me invocará 

e vir e orar a mim, e eu vos ouvirei. Você vai buscar-me e encontrar-me quando me 

procurarem de todo o coração. Vou ser encontrado por você ", declara o Senhor," e eu 

vou restaurar suas fortunas e vai reunir-lo de todas as nações e de todos os lugares para 



onde vos lancei você ", declara o Senhor," e eu vou trazê-lo de volta para o lugar de onde 

eu te mandei para o exílio "(. Jer. 29: 4-14 ) 

Embora essa passagem foi principalmente uma mensagem para os judeus quanto a sua 

conduta enquanto cativos na Babilônia, tem conotação para os cristãos, que devem promover 

o bem-estar da sua sociedade e do governo, enquanto espera para a sua casa eterna (cf. João 

14: 2-3 ; Hb 4: 9-10. ; 11: 13-16 ; 21: 1-4 ). 

Quase uma década antes de Pedro escreveu sua carta, o apóstolo Paulo já havia ensinado 

a respeito submissão ao governo: 

Cada pessoa é estar em sujeição às autoridades superiores. Pois não há autoridade venha 

de Deus; e os que existem são estabelecidas por Deus. Portanto, aquele que resiste à 

autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos 

condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para o bom comportamento, 

mas para o mal. Você quer ter nenhum medo da autoridade? Faça o que é bom e terás 

louvor do mesmo; pois é ministro de Deus para teu bem. Mas se você fizer o que é mal, 

teme; pois não traz a espada para nada;pois é ministro de Deus, vingador, que traz ira 

sobre aquele que pratica o mal. ( Rom. 13: 1-4 ) 

Embora Pedro e Paulo ambos viveram no abertamente pecaminosa, decadente Império 

Romano-a infame sociedade para o mal (o homossexualismo, infanticídio, a corrupção do 

governo, o abuso de mulheres, imoralidade, violência), nem apóstolo ofereceu qualquer 

isenção pelo qual os crentes eram livres para desafiar civis autoridade. O próprio Jesus havia 

ordenado: "Dai a César o que é de César" ( Mat. 22:21 ). 

Ao longo da história e atualmente tem havido várias violações dos preceitos, atos de 

desobediência civil, insurreições, revoluções e diferentes tentativas subversivas para 

derrubar governos, tudo em nome do cristianismo. Escritura em nenhum lugar condena 

tais ações. Pelo contrário, o mandamento bíblico é simples- submeter à autoridade civil, 

independentemente da sua natureza (veja a discussão sobre 02:18 no próximo capítulo 

deste volume). Mesmo irracionais, mal, governantes duras e sistemas opressivos são 

muito melhores do que a anarquia. E todas as formas de governo, a partir de ditaduras 

para democracias, são preenchidos com o mal, porque eles são liderados por pecadores 

caídos. Ainda assim, a autoridade civil é de Deus, embora os governantes individuais 

podem ser ateu. 

  

O motivo para Submissão 

por amor do Senhor ( 2:13 b) 

Pedro declarou a motivação para se submeter a autoridade tão claramente como ele fez o 

comando de base de apresentar. É por causa do Senhor, tornando-se obrigatória a 

apresentar, como acontece com todos os comandos de inspiração divina. Cristãos 

obedecer porque desejo de honrar o Senhor (cf. Sl 119: 12-13. , 33 ; Atos 13:48 ; 1 Cor 

10:31. ). 

Os crentes realmente obedecer a autoridade terrena para honrar a autoridade soberana de 

Deus (cf. Sl. 2: 8 ; 09:20 ; 22:28 ; 46:10 ; 47: 8 ; 66: 7 ; 72:11 ; 83:18 ; 96:10 ; 113: 

4 ). Da soberania de Deus sobre toda autoridade humana, Robert Culver escreveu: 

Somente Deus tem direitos soberanos ... A teoria democrática não é menos do que 

unscriptural monarquia de direito divino. Por todos os meios os homens vêm a posições 



de regência-por descendência dinástica, conexão família aristocrática, recursos materiais 

plutocráticos, ou por eleição democrática, "não há poder, mas de Deus" ( Rom. 13: 

1 ). Além disso, o governo civil é um instrumento, não um fim. Os homens são 

extremidades imediatas, mas só Deus é fim último. O estado possui nem os seus cidadãos, 

nem suas propriedades, mentes, corpos, ou crianças. Todos estes pertencem ao seu Deus 

Criador, que nunca deu aos direitos de estado de domínio eminente. ( A Visão Bíblica de 

Governo Civil [Chicago: Moody, 1974], 47) 

Os crentes também apresentar, a fim de imitar o exemplo de Cristo de submissão 

obediente ao Pai. O versículo 23 do capítulo revela o comportamento do modelo do 

Senhor: "ao ser insultado, Ele não revidava; enquanto que sofrem, não fazia ameaças, mas 

entregava-se àquele que julga justamente. "Cristo viveu sob o domínio injusto e injusto 

das autoridades judaicas e romanas, mas Ele nunca se opôs a seu direito de governar. Ele 

denunciou os pecados dos líderes judeus ( Mt 16: 11-12. ; 23: 13-33 ), mas Ele nunca 

pretendia anular sua autoridade. Da mesma forma, Jesus nunca liderou manifestações 

contra a escravidão e abuso de justiça ou envolvido em qualquer ato de desobediência 

civil romano. Ele não se opôs, mesmo quando essas autoridades tentaram Ele 

injustamente e crucificaram ( Mateus 26: 62-63. ; Marcos 15: 3-5 ; João 19: 8-11 ). Em 

vez de estar preocupado com a reforma política e social, Cristo sempre focada em 

assuntos relativos ao Seu reino ( Matt 4:17. ; Marcos 1:15 ; Lc 5, 31-32 ; 19:10 ; Atos 1: 

3 ; cf. Mt . 11: 28-30 ). 

Deus se agrada quando as pessoas não salvas cristãos associados com a virtude espiritual, 

justiça, amor, Gentilza, humildade, e o evangelho da salvação ( Fp 2: 14-15. ; cf. . Prov 

04:18 ), em vez de protestos contra as instituições humanas. Paulo também teve a single-

minded compromisso, indivisa necessário para crentes como eles ministram: "Quando 

vim para vos, irmãos, eu não vim com ostentação de linguagem ou de sabedoria, 

anunciando-vos o testemunho de Deus. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus 

Cristo, e este crucificado "( 1 Cor. 2: 1-2 ). Ele só iria se envolver na guerra espiritual 

para as almas dos pecadores, como explicado no texto a seguir: 

Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa 

milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Estamos 

destruindo especulações e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e 

levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. ( 2 Cor. 10: 3-5 ) 

Os "fortalezas" são descritos como "especulações". O grego é logismes, que significa 

"ideologias". A verdadeira guerra santos deve travar é contra as idéias mortais, maneiras 

de pensar, de impiedade e de quaisquer sistemas religiosos ou filosóficos "que se levante 

contra" o verdade de Deus. Todos os sistemas anti-bíblicas de pensamento que mantêm 

as pessoas em cativeiro devem ser esmagado pela Palavra de verdade e pecadores cativas 

livre para obedecer a Jesus Cristo. Quando o Senhor disse: "O meu reino não é deste 

mundo" ( João 18:36 ), Ele definiu a esfera da vocação e dos crentes dever-se concentrar 

os esforços dos ministérios apenas em questões relacionadas com a sua regra espiritual e 

eterna. 

A extensão de Submissão 

a toda instituição humana, seja a um rei como o de autoridade, 

quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos 
malfeitores e o louvor dos que fazem o bem. ( 2:13 c-14) 



Ao rever o ensino fundamental e detalhada sobre a responsabilidade dos crentes à 

autoridade civil, pode-se ver três propósitos essenciais para o governo: 

Porque os magistrados não são motivo de temor para o bom comportamento, mas para o 

mal. Você quer ter nenhum medo da autoridade? Faça o que é bom e terás louvor do 

mesmo; pois é ministro de Deus para teu bem. Mas se você fizer o que é mal, teme; pois 

não traz a espada para nada; pois é ministro de Deus, vingador, que traz ira sobre aquele 

que pratica o mal. ( Rom. 13: 3-4 ) 

Esses fins-a contenção do mal, a promoção do bem público, e punição dos da verdade 

abrangente que Deus estabelece toda a autoridade, decorrente delito ( Rom. 13: 1 ), 

explique por que o comando de Pedro se estende a toda instituição humana. Para manter 

a paz e da ordem na sociedade, Deus ordenou-los todos; assim para limitar ou fazer 

exceção para o comando para submeter-se a cada autoridade iria perdoar a desobediência 

e desrespeito para com o plano de Deus. (Para uma análise mais completa, bíblica do 

propósito de governo, veja o capítulo 3 do meu livro, Por que Governo não pode te 

salvar [Nashville: Palavra, 2000].) 

A palavra grega ktisis ("fundação"), a partir do qual instituição deriva, ocorre sempre no 

Novo Testamento em conexão com atividades criativas de Deus (cf. Rom 

1:20. , 25 ; 8:39 ; 2 Cor. 5:17 ; Gal . 6:15 ; Colossenses 1:15 , 23 ; 2 Pedro 3: 4 ). (Na 

verdade, o segundo significado lexical geralmente dada para ktisis é "o ato de criação", 

ou "criação".) Deus criou todas as bases de humano sociedade trabalho, família, e do 

governo. Pedro designada sociedade humana não quanto à sua origem, mas, como a sua 

função ou esfera de operação. A intenção do apóstolo foi, portanto, para comandar a 

apresentação a toda instituição humana , porque cada um é Deus ordenou. Os crentes 

se submeter às autoridades civis, para os empregadores ( 2:18 ; Ef. 6: 5 ; Col. 3:22 ), e na 

família ( Ef 5: 21-6: 2. ). Nas duas últimas áreas, o motivo é também por causa do Senhor 

( Ef 5:22. ; 6: 1 , 5-6 ; Col. 3:18 , 20 , 22-24 ). 

Esse comando não excluir as autoridades que tomam decisões ruins ou injustas. O Antigo 

Testamento reconhece a existência de governantes corruptos (cf. Dan 9: 11-12. ; Mic 7: 

2-3. ), mas reconhece que Deus tem a prerrogativa de julgá-los. Apesar do mal que ocorre 

porque as autoridades estão caídos e as instituições são imperfeitos, os crentes devem 

confiar que Deus ainda exerce domínio soberano e perfeitamente sábio sobre as 

sociedades e as nações (cf. Gn 18:25 ). 

Pedro elabora sobre a extensão da submissão dos crentes ao notar que ela se aplica a todos 

os níveis de autoridade. Quebrando autoridade para baixo para categorias específicas, ele 

fala do mais alto nível de um em posição de autoridade, o rei. Obviamente, este 

reconhece a legitimidade do governo de um homem só como uma forma de governo 

ordenado por Deus. Monarquia, ou seu paralelo, a ditadura, é uma forma que Deus usa 

no mundo. Foi um desafio especialmente para os crentes em vez de Pedro a obedecer a 

essa parte do comando, porque o rei (caesar) era um tirano enlouquecido, o imperador 

romano Nero. . Mas mesmo que ele foi divinamente ordenado por seu papel de liderança 

de realizar os objetivos fundamentais do governo Governadores é um termo que se 

refere a um nível mais baixo de autoridade (cf. Lc 2, 1-2; 3: 1 ; Atos 07:10 ), funcionários 

sob o rei que pode ser enviado por ele. 

Pedro ecoou Paulo quando ele disse que os funcionários governantes foram concebidos 

por Deus em primeiro lugar para castigo dos malfeitores. Anos antes, em sua traição e 

prisão, Jesus ensinou a Pedro a lição de que a responsabilidade pela pena capital ( Gênesis 

9: 5-6 ) é necessário para e reservado para o governo: 



Então eles vieram e colocou as mãos sobre Jesus eo prenderam. E eis que um dos que 

estavam com Jesus chegou e tirou sua espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, 

cortando-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: "Põe a tua espada no seu lugar; para todos 

aqueles que pegar a espada perecerão pela espada. Ou você acha que eu não poderia rogar 

a meu Pai, e ele vai de uma vez colocou à minha disposição mais de doze legiões de anjos 

"(? Mt 26: 50-53. ; cf. João 18: 10-11 ) 

Jesus estava afirmando o direito do governo romano para usar a espada contra a Pedro se 

ele usou a ninguém. Só o governo tem dado que direito de portar a espada para punir os 

infratores da lei ( Rom. 13: 4 ). Portanto crentes nunca devem se engajar em atos de 

justiça vigilante. 

Por outro lado, Deus designou funcionários civis para o louvor dos que fazem o bem. As 

autoridades geralmente recompensar a boa cidadania com um tratamento equitativo e 

favorável ( Rom. 13: 3 ; cf. Gênesis 39: 2-4 ; 41:37 -41 ; . Prov 14:35 ; Dn 1: 18-21. ). O 

papel do governo é clara: para criar medo que restringe o mal, punir aqueles que fazem o 

mal, e proteger aqueles que fazer o certo. 

A razão para Submissão 

Para tal é a vontade de Deus que, fazendo direito você pode 

emudecer a ignorância dos homens insensatos. ( 02:15 ) 

A razão pela qual os cristãos devem submeter-se a todas as autoridades é bastante claro e 

básico-tal conduta pára a boca dos críticos do evangelho. É a vontade de Deus para os 

cristãos a se envolver em fazer direito , respeitando a autoridade, de forma a emudecer 

a ignorância dos homens insensatos. 

A palavra traduzida silêncio ( phimoun ) significa "para coibir, focinho, ou fazer sem 

palavras" (cf. Mt 22:12. , 34 ; Marcos 01:25 ; 04:39 ; Lucas 04:35 ). Denota a engasgos 

ou suspensão da boca de alguém, de modo a tornar essa pessoa incapaz de resposta. 

A palavra Pedro utilizado para a ignorância ( agnōsian ) significa mais do que 

simplesmente uma falta de conhecimento. Se esse significado eram tudo o que ele queria 

transmitir, ele teria usado uma forma de agnoia. Mas agnōsian indica uma rejeição 

voluntária, hostil da verdade (cf. 1 Cor. 15:34 ). É uma constante falta de percepção 

espiritual que o apóstolo ainda caracterizado como tolo ( aphronōn ). Esse termo 

significa "sem sentido, sem razão", e pode expressar uma falta de sanidade mental. 

A integridade, a fibra moral impecável, e pureza de vida são todas as ferramentas de 

caráter eficazes para amordaçar os inimigos do cristianismo. Paulo ordenou Tito para 

dizer isso para os novos crentes na ilha de Creta: 

Lembre-os de estar sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes, e 

estejam preparados para toda boa obra, para difamar ninguém, para ser pacífica, 

mostrando toda a consideração por todos os homens. Porque também nós éramos outrora 

insensatos nós mesmos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, 

gastando a nossa vida em malícia e inveja, odiosos, odiando um ao outro. ( Tito 3: 1-3 ) 

Tal conduta virtuosa e boa cidadania é especialmente necessário para os líderes da 

igreja. Uma das qualificações para ser um ancião é que o homem "deve ter uma boa 

reputação com os de fora da igreja, a fim de que ele não vai cair no opróbrio e no laço do 

diabo" ( 1 Tim. 3: 7 ; cf.Tito 1: 6 ). Esse tipo de testemunho incontestável, mesmo diante 



daqueles que rejeitam o evangelho, silencia inimigos e permite que o poder salvífico de 

Cristo para se manifestar. 

A atitude de submissão 

Agir como homens livres, e não usem a liberdade como uma 

cobertura para o mal, mas usá-lo como bondslaves de 

Deus. ( 02:16 ) 

A atitude certa é imperativo se os cristãos são submissos para manter sua credibilidade 

entre os incrédulos. Eles exibem atitude esse direito quando eles agem como homens 

livres. Eles devem perceber que, como resultado da obra redentora de Cristo (cf. 1: 18-

19 ), eles estão livres de condenação do pecado ( Rom. 6: 7 , 18 ; 8 : 1-2 ), da Lei 

penalidade ( Gl 3:13. ), bondage de Satanás (cf. Rom 16:20. ; Col. 1:13 ; Hb 2:14. ; 1 

João 2:13 ; 4: 4 ) , controle do mundo (cf. 1 Cor 09:19. ; Gl 4, 3-5. ; 5: 1 ; Col. 2:20 ), e 

do poder de morte ( Rom. 8: 38-39 ; 1 Cor 15.: 54-56 ). 

Mas Pedro adverte aqueles que são livres em Cristo para não usar esse 

espiritual liberdade como uma cobertura para o mal de não submeter a governantes 

(cf. 1 Cor. 8: 9 ; 10:32 ; Gal 5:13. ). Covering indica a colocação uma máscara ou véu 

sobre algo; malignos ( kakias ) é um termo que significa "baixeza" e surge de vingança, 

amargura, hostilidade e desobediência ( Gênesis 6: 5 ; 08:21 ; . Prov 06:14 ; . Isa 13 : 

11 ; . Matt 12:35 ; 15:19 ; João 3: 19-20 ; 7: 7 ; . Romanos 1: 29-30 ; Gl 1: 4. ). 

A atitude verdadeiramente justos fará os cristãos a usar sua liberdade como bondslaves 

de Deus. Paulo exortou os coríntios: "Porque aquele que foi chamado no Senhor, 

enquanto um escravo, é liberto do Senhor; Da mesma forma que ele, que foi chamado 

enquanto livre, é escravo de Cristo "( 1 Cor. 07:22 ). A liberdade tem os livrou da 

escravidão do pecado para servir o privilégio de ser escravos da justiça. 

Você não sabe que quando você se apresentar para alguém como escravos para obedecer, 

sois servos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para 

a justiça? Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de 

coração à forma de doutrina a que foram cometidos, e tendo sido libertados do pecado, 

fostes feitos servos da justiça. Estou falando em termos humanos por causa da fraqueza 

da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à 

impureza e à ilegalidade, resultando na ilegalidade, assim apresentai agora os vossos 

membros para servirem à justiça para santificação. Porque, quando éreis servos do 

pecado, estáveis livres em relação à justiça. Portanto, o que você, então benefício foram 

decorrentes das coisas de que agora vos envergonhais? Para que o resultado dessas coisas 

é a morte. Mas agora, libertados do pecado e escravizado a Deus, você deriva o seu 

benefício, resultando em santificação, e por fim a vida eterna. ( Rom. 6: 16-22 ) 

"Slave" (da mesma palavra que bondslaves ) definiu o nível mais baixo de servidão no 

mundo greco-romano, mas para os crentes que descreveu a liberdade alegre que ser servos 

de Cristo e fazer o que era certo e não o que estava errado (cf. João 15:15 ; . Gal 

5:13 ; Efésios 6: 6. ;Tito 2:14 ). Liberdade em Cristo e da cidadania no reino de Deus em 

nenhum crente licenciamento forma de abuso ou desconsiderar as normas de conduta que 

Deus estabeleceu para eles na terra. 

A Aplicação de Submissão 



Honra a todas as pessoas, o amor a fraternidade, a temer a Deus, 

honrar o rei. ( 02:17 ) 

Pedro resumiu sua demanda para a apresentação de todas as quatro dimensões práticas, 

applicatory poder de sua cidadania teologia-into da vida. Em primeiro lugar, os crentes 

devem . homenagear todas as pessoas Cada pessoa foi criada à imagem de Deus ( Gn 

1:26 ; 9: 6 b; Tiago 3: 9 b; cf. Sl 112: 3. a ) e, portanto, deve-se algum grau de 

respeito. No primeiro século, a maioria das pessoas viram escravos como não-pessoas 

sem direitos. Mas Pedro disse a seus leitores que não foram para tratar ninguém dessa 

maneira (cf. Col. 4: 1 ). Os cristãos não devem discriminar nenhuma classe de pessoas 

por causa de raça, nacionalidade ou status econômico (cf. Rom 2:11. ; Ef 6: 8-9. ; Tiago 

2: 1-9 ). Isso não significa que eles ignoram os diferentes níveis de autoridade e estrutura 

social, ou que eles se envolvem em uma tolerância irracional para a conduta de todos, 

mas isso não significa que eles mostrar o devido respeito para todos, como indivíduos 

feitos à imagem de Deus. 

A segunda aplicação é que os crentes amam a fraternidade. Eles são para mostrar ao 

mundo que eles amam seus companheiros crentes. O apóstolo João também escreveu 

sobre este princípio um número de vezes: 

Um novo mandamento vos [Cristo] dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu 

vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Com isso todos saberão que sois meus 

discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. ( João 13: 34-35 ; cf. 15:12 ) 

  

Este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos 

uns aos outros, como Ele nos ordenou. ( 1 João 3:23 ; cf. 4: 7 , 21 ) 

  

Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama 

o filho nascido dele. ( 1 João 5: 1 ) 

Em terceiro lugar, os crentes devem temer a Deus ( Deut. 13: 4 ; 111 Ps: 10. ; Pv 

09:10. ; Eclesiastes 0:13. ; Hb 12: 9. , 28 ; Apocalipse 15: 4 ), que inclui confiante Ele em 

todas as circunstâncias ( Sl 36: 7. ; Prov 3: 5. ; 14:26 ; 16:20 ; Isa 26: 4. ), não importa o 

quão difícil são (cf.5: 7 ; Sl 34:22. ; Pv 29:25. ; Nah. 1: 7 ; 2 Cor 1:10. ; 2 Tm 1:12. ). Os 

cristãos devem adorá-Lo como Aquele soberano ( Mt 6: 33-34. ; . Rom 8:28 ; 11:33 ), 

que organiza tudo de acordo com a Sua vontade perfeita ( 1 Sam. 2: 7-8 ; Sl 145: 9. ; Pv 

19:21. ). Esse medo também encoraja os crentes a submeter-se a todas as autoridades 

terrenas, porque eles têm o maior respeito por Aquele que ordenou a fazê-lo. 

Finalmente, os crentes devem honrar o rei, que traz a questão círculo completo, de volta 

ao comando básico do versículo 13 . Este aplicativo novamente ecoa o ensinamento de 

Paulo em Romanos 13 , particularmente o versículo 7 : "Dai a todos o que lhes é devido: 

o imposto de quem imposto é devido; personalizado a quem costume; medo a quem 

temer; honra a quem honra. "Como agente de Deus para a realização dos objetivos do 

governo, o monarca, presidente, primeiro-ministro, ou o primeiro-ministro é digno do 

respeito Deus mandatos. 

Quando os crentes obedecer aos princípios dessa passagem, dá credibilidade genuína de 

sua fé. A submissão à autoridade civil é uma implementação do que poderia ser chamado 

de "cidadania evangelístico", nos moldes da declaração de Jesus no Sermão da Montanha: 



Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser 

escondida; nem ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no 

velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Brilhe a vossa luz diante dos homens, de 

tal forma que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos 

céus. ( Mateus 5: 14-16. ) 

 

14. Submissão no Trabalho ( 1 Pedro 2: 

18-21 a ) 

Servos, sede submissas a seus mestres com todo o respeito, não só 

para aqueles que são bons e moderados, mas também para 

aqueles que não são razoáveis. Para este encontra favor, se por 

causa da consciência para com Deus uma pessoa carrega-se sob 

tristezas quando sofrem injustamente. Para o crédito está lá se, 

quando você peca e são tratadas de forma rude, você suportá-la 

com paciência? Mas se, quando você faz o que é certo e sofrer por 

isso você pacientemente suportá-lo, este encontra graça diante de 
Deus. Para você ter sido convocada para este fim, ( 2: 18-21 a) 

Hoje cultura pós-moderna parece se apegar a apenas uma obrigação moral de base, o 

sagrado dever de proporcionar a igualdade de direitos para todos. Ninguém mais fala de 

sacrifício ou direitos exclusivos de privilégios, tais como direitos étnicos, direitos 

reprodutivos, os direitos dos imigrantes, dos direitos dos homossexuais e direitos no local 

de trabalho. 

Se as pessoas não recebem o que eles pensam a liberdade pessoal deve dar-lhes, eles 

expressam suas queixas na forma de greves, greves, boicotes, e rebeliões políticas. Esses 

manifestantes são geralmente motivada pela crença de que todos são iguais em todos os 

sentidos e com direito a exatamente as mesmas coisas que todos os outros. 

No local de trabalho, os funcionários expressarem suas queixas sobre a falta de "direitos" 

através de lentidão de trabalho, "doentes-outs", protestos, ou todos-out greves que 

impedem a gestão de realização de negócios. Gestão por vezes responde com bloqueios 

ou até mesmo rescisão dos funcionários em greve. Ações de trabalho de vez em quando 

não resultar em aumentos salariais e benefícios melhorados para empregados, ou, talvez, 

um acordo de compromisso que beneficia ambos os lados, a longo prazo. 

No entanto, o foco em "direitos" no local de trabalho, quaisquer que sejam os resultados, 

é incongruente com a vida cristã. Os crentes devem se preocupar em vez de obediência e 

submissão à vontade de Deus. Quando eles obedecem e se submetem aos seus superiores, 

como Ele ordena, eles provam que a sua verdadeira esperança está no mundo por vir. Davi 

fornece uma excelente ilustração da atitude submissa Deus procura no contexto de servir 

sob alguém. Uma vez que Deus o escolheu para substituir Saul como rei, Saul tentou 

matar Davi. Primeiro Samuel descreve o que subjaz o ódio de Saul: 

Foi o que aconteceu como eles estavam vindo, quando Davi voltou de matar o filisteu 

[Golias], que as mulheres saíram de todas as cidades de Israel, cantando e dançando, ao 

encontro do rei Saul, com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As 

mulheres cantavam enquanto tocavam, e disse: "Saul feriu os seus milhares, porém Davi 



os seus dez milhares." Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe 

desagradaram; e ele disse: "Eles têm atribuído a Davi dez milhares, mas para mim eles 

atribuíram milhares. Agora o que mais lhe falta, senão o reino? "Saul olhou para Davi 

com desconfiança a partir daquele dia. Ora, aconteceu, no dia seguinte, um espírito 

maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, e ele ficou surpreendido no meio da casa, 

enquanto Davi estava tocando a harpa com a mão, como de costume;e uma lança na mão 

de Saul. Saul arremessou a lança para ele pensou: "Vou prender a Davi na parede." Mas 

Davi escapou de sua presença duas vezes. ( 1 Sam 18: 6-11. ; cf. 19: 9-10 ) 

Em face de tal hostilidade, Davi descansou na promessa divina de que ele seria 

rei. Portanto, ele não tinha necessidade de exigir seu direito de governar; nem ele insistir 

em vingança contra o rei Saul. Entretanto Saul continuou a procurar a vida de Davi. 

Então tomou Saul três mil homens, escolhidos dentre todo o Israel e foi em busca de Davi 

e seus homens na frente das penhas das cabras selvagens. Ele veio para os currais no 

caminho, onde havia uma caverna; e Saul entrou nela para se aliviar. Davi e seus homens 

estavam sentados no mais interior da caverna. Os homens de Davi lhe disse: "Eis que este 

é o dia do qual o Senhor disse-lhe: Eis; Estou prestes a dar o seu inimigo nas suas mãos, 

e você deve fazer com ele o que parece bom para você. "" Então Davi se levantou e cortou 

a orla do manto de Saul secretamente. Ela surgiu depois que a consciência de Davi o 

incomodava porque ele havia cortado a orla do manto de Saul. Então ele disse aos seus 

homens: "Longe de mim por causa do Senhor que eu faça tal coisa ao meu senhor, o 

ungido do Senhor, para esticar a minha mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. 

Senhor" Davi convenceu seu homens com essas palavras e não lhes permitiu que se 

levantassem contra Saul. E Saul se levantou, saiu da caverna, e prosseguiu o seu 

caminho. Agora depois Davi levantou-se e saiu da caverna, gritou a Saul, dizendo: "Meu 

senhor, o rei!" E, olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se 

prostrou. Davi disse a Saul: "Por que você ouvir as palavras dos homens, dizendo: Eis 

que Davi procura fazer-te mal? Eis que os seus olhos viram o que o Senhor lhe tinha dado 

hoje em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que matá-lo, mas meu olho tive 

compaixão de ti; e eu disse: 'Eu não vou estender a minha mão contra o meu senhor, pois 

ele é o ungido do Senhor.' Agora, o meu pai, ver! Na verdade, ver a orla do teu manto na 

minha mão! Pois em que eu cortado a orla do seu manto e não matá-lo, conhecer e 

perceber que não há mal ou rebelião em minhas mãos, e eu não pequei contra ti, se você 

está de emboscada para a minha vida para ter lo. Que o Senhor juiz entre mim e ti, e que 

o Senhor me vingar de você;mas a minha mão não será contra ti "(. 1 Sam. 24: 2-12 ) 

Inacreditavelmente, a partir de um ponto de vista humano, Davi novamente se recusou a 

prejudicar Saul, mesmo que ele tivesse outra oportunidade de contra-atacar o rei. Primeiro 

Samuel 26: 6-12 narra o que aconteceu: 

Então disse Davi a Aimeleque, o heteu, ea Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, 

dizendo: "Quem descerá comigo a Saul no campo?" E Abisai disse: "Eu vou descer com 

você." Então Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo 

dentro do círculo do acampamento com sua lança fincada na terra à sua cabeceira; e Abner 

eo povo estavam deitados ao redor dele. Então Abisai disse a Davi: "Hoje Deus entregou 

o seu inimigo nas tuas mãos; Agora, pois, por favor, deixe-me golpeá-lo com a lança no 

chão com um só golpe, e eu não vou atacá-lo pela segunda vez. "Mas Davi disse a Abisai:" 

Não destruí-lo, pois quem pode estender a sua mão contra o ungido do Senhor e fique 

inocente? "Davi também disse:" Vive o Senhor, certamente o Senhor ferirá, ou o seu dia 

chegará em que morra, ou ele vai cair para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de 

que eu estenda a minha mão contra o ungido do Senhor; agora, porém, toma a lança que 



está à sua cabeceira ea bilha de água, e vamo-nos. "Então Davi pegou a lança e o jarro de 

água da cabeceira de Saul, e eles foram embora, mas ninguém viu ou sabia que , nem fez 

qualquer acordado, pois estavam todos dormindo, porque um sono profundo do Senhor 

havia caído sobre eles. 

O apóstolo Paulo articulado, mais especificamente, o princípio divino de concessão de 

respeito e não buscar retaliação: "Nunca pague o mal com o mal a ninguém. Respeite o 

que é correto aos olhos de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, 

tende paz com todos os homens. Nunca tome sua própria vingança, amados, mas dai lugar 

à ira de Deus, porque está escrito: "Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor" 

( Rom. 12: 17-19 ; cf. Lc 6: 32-35 ; 1 Cor 7: 20-21. , 24 ). Como discutido no capítulo 

anterior deste volume, nem Pedro, Paulo, nem nenhum dos escritores do Novo 

Testamento sempre defendeu que os subordinados devem se levantar contra seus 

superiores. 

Nesta seção, Pedro se move de política para trabalhar e ordena aos crentes que são servos 

ou escravos para apresentar aos seus senhores. Em termos mais amplos, o que significa 

empregados cristãos devem respeitar e obedecer aos seus empregadores. O apóstolo 

emitiu seu comando tanto como um mandato e um motivo para a apresentação. 

O mandato para Submissão 

Servos, sede submissas a seus mestres com todo o respeito, não só 

para aqueles que são bons e moderados, mas também para 
aqueles que não são razoáveis. ( 02:18 ) 

A força de trabalho no mundo romano consistia de escravos, ea forma como eles foram 

tratados foi de grande alcance. Alguns mestres amava seus escravos como membros de 

confiança da família e os trataram como família. Mas muitos não o fizeram, porque havia 

escassos proteções e praticamente nenhum direito-de escravos, que eram considerados 

propriedade, em vez de pessoas. Escravos de propriedade pouco ou nada e não tinha 

recurso jurídico em que se poderia apelar quando maltratados. Por exemplo, o filósofo 

grego Aristóteles influente escreveu: "Um escravo é uma ferramenta de estar, e uma 

ferramenta é um escravo inanimado" ( Ética, 1161 b ). Escrevendo sobre a agricultura, o 

nobre romano Varro afirmou que a única coisa que distingue um escravo de uma besta ou 

um carrinho foi que o escravo podia falar. 

É seguro dizer que, como o evangelho se espalhou por todo o mundo greco-romano a 

maioria dos convertidos eram escravos. Paulo disse aos coríntios: 

Para considerar o seu chamado, irmãos, para que não houvesse muitos os sábios segundo 

a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres; mas Deus escolheu as coisas 

loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo 

para confundir as coisas que são fortes, e as coisas vis deste mundo, e o Deus desprezado 

escolheu. ( 1 Cor. 1: 26-28 ) 

Essa realidade é a razão do Novo Testamento abordados muitos ensinamentos para 

escravos ( 1 Coríntios 7: 20-24. ; Ef 6: 5-6. ; Col. 3:22 ; 1 Tm 6: 1-2. ; Tito 2: 9 -10 ; . 

Filemon 12-16 ). Eles fizeram uma grande parte da igreja Gentil e seu lugar na sociedade 

levantou algumas questões importantes. Primeiro, servos fiéis frequentemente assumido 

que, uma vez que havia se tornado livres em Cristo ( Rm 6: 17-18. ; 7: 6 ; 1 Cor. 

7:22 ; 0:13 ; Gl 3,28. ; Ef. 6: 8 ; Col. 3:11 , 24 ), eles também tinham o direito de 

liberdade de seus mestres. Em segundo lugar, os escravos convertidos às vezes assumiu 



que certa elevação social deve ser deles por causa de seu dom espiritual e de liderança na 

igreja. Quando um escravo tornou-se um ancião da igreja e, assim, o superintendente 

espiritual de seu mestre acreditando, a questão da sua subordinação a que o mestre no 

local de trabalho tinha de ser resolvida. Sob ensino apostólico, os primeiros cristãos 

desenvolvido convicções fortes e corretas sobre as questões de escravidão. Eles não 

procuram incitar uma rebelião de escravos, mas focado em fazer atitudes seguras dos 

escravos cristãos estavam certos. A carta de Paulo a Filémon é inspirado testemunho da 

vontade divina para um escravo, que era um irmão em Cristo, para cumprir o seu dever 

para com seu mestre. 

Servos ( oiketai ) é a partir da raiz que significa "casa", e, portanto, é o termo básico para 

empregados domésticos (cf. Atos 10: 7 ). A maioria daqueles servos servido em uma casa 

ou ao abrigo de um proprietário imobiliário com os deveres de ser agricultores que campo 

arado do proprietário para os médicos que cuidaram de necessidades médicas de sua 

família. Comando básico de Pedro para eles é ser submisso ( hupotassomenoi, um 

particípio presente passiva com o sentido de um imperativo presente, que significa "para 

alinhar em"). Os escravos eram para ser continuamente submissas aos 

seus mestres, o despotai (de onde a palavra Inglês déspotas deriva), que tinha absoluta 

propriedade e controle total sobre eles (cf. 1 Tim. 6: 1-2 ; Tito 2: 9 ). 

A submissão dos funcionários foi a serem prestados com todo o respeito, isto é, sem 

amargura ou negatividade, mas com uma atitude de honra graciosa. Essa foi uma forma 

de mostrar respeito ao próprio Deus e cumprir os ensinamentos de Pedro sobre o temor 

de Deus, expressa em outros lugares na carta ( 01:17 [veja a discussão sobre este versículo 

no capítulo 5 deste volume]; 2:17 ; 3 : 2 ; 03:15 ). Deus projetou a relação servo-mestre 

para garantir a segurança, cuidados, apoio, produtividade, e à realização de 

empreendimento humano. A terra produz os seus frutos e riqueza material para apoiar e 

enriquecer a humanidade através da providência de relações de trabalho. Esta é uma 

instituição de Deus desde a queda para a frente ( Gen. 3: 17-19 ). Deus projetou um 

complexo de habilidades e oportunidades, as relações e experiências, para permitir que 

os seres humanos para desenhar os ricos recursos fora deste planeta. 

Tal atitude temente a Deus é estender para além das boas e gentis senhores, mesmo para 

aqueles que não são razoáveis. Bom ( Agathois ) significa "aquele que é reto, benéfico 

e satisfatório para a necessidade do outro." Suave ( epieikesin ) refere-se a "aquele que é 

considerado, razoável e justo." Por isso, bom e gentil descreve um magnânimo, bondoso 

e misericordioso pessoa, o tipo de mestre para quem é fácil se submeter. O tipo a quem 

não é fácil de enviar Pedro chamado irracional ( skoliois ), um termo que significa 

"curvo" ou, literalmente, "torto", e metaforicamente significa "perversa" ou "desonesto." 

(A palavra é transliterado na terminologia médica para descrever uma condição torcido 

da coluna vertebral [escoliose]). 

Em sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo afirmou ainda a vontade de Deus sobre esta 

questão: 

Escravos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na 

sinceridade de vosso coração, como a Cristo; não por meio de servindo à vista, como para 

agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus com o 

coração. Com boa vai prestar serviço, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que 

tudo o que boa coisa cada um faz, isso ele vai receber de volta do Senhor, quer escravos, 

quer livres. E senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que 



o Senhor tanto deles como vosso está no céu, e não há parcialidade com Ele. ( Ef. 6: 5-

9 ) 

No local de trabalho, os funcionários devem apresentar aos empregadores, como se 

estivessem servindo o próprio Cristo. Tal submissão elimina todos os rebeliões, protestos, 

motins, greves, ou desobediência local de trabalho de todo o tipo, mesmo que o 

empregador não é razoável. 

O motivo para Submissão 

Para este encontra favor, se por causa da consciência para com 

Deus uma pessoa carrega-se sob tristezas quando sofrem 

injustamente. Para o crédito está lá se, quando você peca e são 

tratadas de forma rude, você suportá-la com paciência? Mas se, 

quando você faz o que é certo e sofrer por isso você pacientemente 

suportá-lo, este encontra graça diante de Deus. Para você ter sido 
convocada para este fim, ( 2: 19-21 a) 

Deve ser de pouca importância para os crentes que suas circunstâncias estão no local de 

trabalho, sejam eles diretores executivos ou custodiantes, se recebem um aumento de 

salário substancial ou se contentar com um corte de salário que a empresa possa 

permanecer solvente. O fator de importância primordial é que eles mantenham o seu 

testemunho perante o mundo assistindo de pecadores (cf. Mt 5: 15-16. ; Marcos 4:21 ; Fp 

2: 14-16. ), e no local de trabalho, que ocorre quando os crentes trabalho com a 

consciência da glória de Deus. Essa consciência é a motivação não só para o 

comportamento piedoso e submissão no trabalho, mas também por confiar na soberania 

de Deus em cada situação. Teólogo AW Pink escreveu, 

Como [um] vê a aparente derrota da direita, eo triunfo do poder e do errado ... parece que 

Satanás estavam levando a melhor sobre o conflito. Mas, como se olha de cima, em vez 

de ao redor, não é claramente visível para o olho da fé um trono ... Isso, então, é a nossa 

Confiança Deus está no Trono. ( A Soberania de Deus, ed rev [Edinburgh:.. Bandeira da 

Verdade, 1961], 149-50; ênfase no original) 

A motivação para a apresentação dos crentes no local de trabalho reside na frase 

curta, para este encontra favor, literalmente, "esta é uma graça." Deus se agrada quando 

os crentes fazem o seu trabalho de uma forma humilde e submissa para seus superiores 

(cf. 1 Sam 15:22. ; Sl. 26: 3 ; 36:10 ; Tiago 1:25 ). É especialmente favorável a Deus 

quando por causa da consciência para com Deus uma pessoa [crente] carrega-se sob 

tristezas quando sofrem injustamente. Se era um escravo nos dias de Pedro suportando 

pacientemente tratamento brutal, ou se é um empregado de moderno-dia não retaliar 

contra um supervisor cruel e injusto, Deus se agrada. Isto é o que Tiago referido como 

um "motivo de grande gozo" experiência pelo qual os crentes são aperfeiçoados ( Tiago 

1: 2-4 ). A maior bênção é, na verdade, para aquele que sofre. 

Consciência para com Deus refere-se à consciência geral acima mencionado da Sua 

presença, que por sua vez é a principal motivação dos crentes para a apresentação no local 

de trabalho. A palavra traduzida carrega-se sob meios "para aguentar", e o 

termo tristezas implica dor, seja física ou mental. O Senhor quer que os crentes, quando 

sofrem injustamente no local de trabalho, para não vacilar no seu testemunho, mas com 

humildade e paciência para aceitar o tratamento injusto, sabendo que Deus tem o controle 

soberano de todas as circunstâncias ( Pss 33:11. ; 103: 19 ; . Prov 16 : 1 , 9 ; 19:21 ; Isa 



14:27. ; 46: 9-10 ; Atos 17:28 ; Romanos 8: 28-30. ; cf. 1: 6-7 ; 2 Coríntios 4: 17-18. ) e 

promete abençoar. 

Sem dúvida, muitos destinatários desta epístola sofrido espancamentos dolorosas e 

injustas como escravos. Seus mestres pode tê-las privado de alimentos, obrigou-os a 

trabalhar excessivamente longas horas, ou punido injustamente em uma variedade de 

maneiras. Ao contrário de empregados modernos nos países industrializados ocidentais, 

esses escravos não tinha ninguém para ligar para a reparação de injustiças-sem 

representantes do sindicato, não há placas de governo ou Provedores de Justiça para 

resolver disputas, e não há maneira de abrir processos civis. Eles só teve de suportar 

quaisquer circunstâncias dolorosas e difíceis seus mestres que lhes foi imposta e eles 

fizeram isso, muito para a glória e honra de Deus (cf. Mt 5:10. ; 2 Tessalonicenses 1: 4-

5. ; Tiago 5: 11 ), o que evidencia sua perspectiva celestial. 

Pedro apertou a discussão com uma pergunta retórica negativa, seguido de uma 

declaração positiva. A resposta implícita à sua pergunta, Por que mérito há se, quando 

você peca e são tratadas de forma rude, você suportá-la com paciência? é: "Não há 

nenhum crédito." Os crentes que o pecado merece castigo (cf. Sl. 66:18 ; . Jer 

05:25 ; Dan. 9: 8 ; Hb. 12: 5-11 ), e eles devem suportar com paciência. 

Por outro lado, Pedro ofereceu a afirmação positiva, Mas, se quando você faz o que é 

certo e sofrer por isso você pacientemente suportá-lo, este encontra graça diante de 

Deus. Quando os servos fiéis fez o que era certo alguns ainda tiveram que sofrer por 

isso, até mesmo a ponto de serem mal tratados como se eles realmente merecia 

punição. Isso indica que, entre várias formas, o tratamento dura veio fisicamente, por 

meio de repetidas, duros golpes com os punhos ou instrumentos (cf. Marcos 

14:65 ). Talvez alguns foram punidos por causa de suas convicções cristãs. Mais uma vez, 

aqueles que suportou tal sofrimento pacientemente encontrados favor ou graça com 

Deus. Ele sempre agrada ver os crentes aceitam fielmente e lidar com qualquer 

adversidade (cf. 3:14 ; 4:14 , 16 ; Mt 5: 11-12. ; 1 Coríntios 4: 11-13. ; 2 Cor. 12: 9-

10 ; Tiago 1:12 ). 

Pedro concluiu esta seção com a surpreendente declaração no início do versículo 

21 , Para você ter sido chamado para esse fim. Foram chamados refere-se ao 

chamado eficaz salvação ( 01:15 ; 05:10 ; cf. Rom 8:28. , 30 ; 09:24 ; 1 Cor. 1: 

9 ; Gálatas 1: 6. , 15 ; Ef 4. : 1 , 4 ; Col. 3:15 ; 2 Tessalonicenses 2:14. ; 2 Tim. 1: 9 ; . 

Heb 9:15 ; 2 Pedro 1: 3 ). Assim que o Espírito Santo chama as pessoas das trevas para a 

luz, tornam-se um inimigo do mundo ( João 15: 18-19 ; 1 João 3:13 ) e um alvo de ataque 

injusto e desleal, que procuram obedecer a Cristo.Paulo disse a Timóteo: "De fato, todos 

os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" ( 2 Tim. 3:12 ; 

cf. Marcos 10:30 ; João 15:20 ; 16:33 ). 

É mais importante para Deus que aqueles que são cidadãos do céu exibir um testemunho 

fiel, marcada pela integridade espiritual, do que eles se esforçam para atingir todos os 

seus direitos percebidas neste mundo. É mais importante para Deus para os crentes a 

defender a credibilidade do poder do evangelho do que para obter um aumento ou 

promoção em sua vocação. Afinal, é muito mais importante para Deus que os crentes 

demonstram a sua submissão à Sua soberania em todas as áreas da vida do que eles 

protestam contra problemas no seu local de trabalho. Martyn Lloyd-Jones ilustrou o valor 

da apresentação dos cristãos à de Deus Proposito -a rigor da disciplina e ensaios na vida 

cotidiana, como segue: 



Somos como o menino da escola que gostaria de fugir de certas coisas, e fugir de 

problemas e testes. Mas graças a Deus que, porque ele tem um interesse maior em nós e 

sabe o que é para o nosso bem, ele nos coloca através das disciplinas de vida, ele nos faz 

aprender a tabuada;somos obrigados a lutar com os elementos da gramática. Muitas 

coisas que são ensaios para nós é essencial que um dia podem ser encontrados sem 

mancha nem ruga. ( O Miracle da Graça [reimpressão; Grand Rapids: Baker, 1986], 39) 

Sempre que os crentes encontrar ensaios sobre o trabalho, eles devem vê-los como 

oportunidades de crescimento espiritual e evangelismo. A principal razão Deus permite 

que os crentes a permanecer neste mundo é tão Ele pode usá-los para ganhar os perdidos 

e, assim, trazer glória ao Seu nome. Aqueles que sofrem com a atitude certa serão 

abençoados nesta vida e honrado mais tarde na presença do Senhor. 

 

15. O Sofrimento de Jesus ( 1 Pedro 

2:21 b -25) 

porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo 

para que você siga seus passos, que não cometeu pecado, nem 

dolo algum se achou em sua boca; e ao mesmo tempo sendo 

injuriado, não revidava; enquanto que sofrem, não fazia ameaças, 

mas entregava-se àquele que julga justamente; e Ele mesmo os 

nossos pecados em Seu corpo na cruz, para que nós, mortos para 

os pecados, vivamos para a justiça; por suas chagas fostes 

sarados. Pois você foi se afastar continuamente como ovelhas, 

mas agora que você voltou ao Pastor e Bispo das vossas 
almas. ( 02:21 b-25) 

Se fosse para examinar uma seção transversal típica de pessoas na sociedade ocidental 

sobre quem era Jesus, as respostas, sem dúvida, incluem as seguintes precisões: Ele era o 

filho de Natal na manjedoura de Belém ( Lucas 2: 15-16 ); Ele era o rapaz da oficina de 

carpinteiro de Nazaré que, em uma ocasião confundia os instrutores religiosos em 

Jerusalém ( Lucas 2: 45-47 ); Ele era um professor humilde e amorosa ( Mat. 5: 1-

12 ); Ele era um curandeiro compassivo e poderoso que curava doenças ( Mateus 8: 14-

17. ) e ressuscitou os mortos ( João 11: 1-44 ); Ele era um pregador corajoso e perspicaz 

que agitou as multidões como ele explicou a vontade de Deus ( Mt 7: 28-29. ); E ele era 

o exemplo perfeito e o modelo ideal de masculinidade ( Lucas 2:52 ; cf. Mt 4: 1-11. ; Fp 

2: 7. ; Hb 4:15. ). 

Cada uma das imagens precedentes de Cristo é verdadeira e instrutiva, em certa 

medida. Mas pode-se afirmar todos eles e perder completamente o ponto de sua vida e 

ministério. Uma imagem do Filho de Deus prevalece sobre todos os outros em 

importância e é crucial para o propósito de Sua encarnação. É que de Jesus como o Servo 

sofredor e do Salvador crucificado. Na cruz Ele mostrou mais claramente a Sua divindade 

e humanidade em conjunto e completou Sua obra redentora, a expiação do pecado, a razão 

que Ele veio ao mundo. O apóstolo Paulo resumiu a importância suprema de Sua morte e 

ressurreição: "Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado" ( 1 

Cor. 2: 2 ). 



Esta passagem de conclusão de 1 Pedro 2 apresenta o Messias sofredor e revela três 

aspectos do seu sofrimento: Ele era perfeito padrão dos crentes para o sofrimento, o seu 

substituto perfeito no sofrimento, e tornou-se seu pastor perfeito através do sofrimento. 

Perfeito Padrão dos crentes para o sofrimento 

porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo 

para que você siga seus passos, que não cometeu pecado, nem 

dolo algum se achou em sua boca; e ao mesmo tempo sendo 

injuriado, não revidava; enquanto que sofrem, não fazia ameaças, 
mas entregava-se àquele que julga justamente; ( 02:21 b-23) 

Como discutido no capítulo anterior deste volume, os cristãos foram chamados a 

perseguição e sofrimento, seja no local de trabalho ou em qualquer outro domínio da vida 

( 2: 20-21 a ). Em todas as formas de sofrimento, eles devem olhar para Cristo como seu 

padrão, seu exemplo.Para ele, o caminho para a glória foi o caminho do sofrimento 

( Lucas 24: 25-26 ), e o padrão é o mesmo para os seus seguidores. 

A frase de Pedro porquanto também Cristo padeceu por vós certamente recorda a 

realidade de Sua eficaz, substitutiva, portadores de pecado mortal Seu sofrimento 

redentor (cf. a discussão na próxima seção deste capítulo). Seu sofrimento redentor como 

um sacrifício pelo pecado não tem paralelo nos sofrimentos de seus seguidores. Mas 

existem características de Seu sofrimento que fornecem um exemplo para eles seguirem 

em seus próprios sofrimentos. Por exemplo, em uma violação completa de justiça e 

bondade, Ele foi crucificado como um criminoso (Isa 53:12. ; Matt 27:38. embora Ele 

não cometeu nenhum crime () 01:19 ; cf. Is 53: 9. ; João 8:46 ; . 2 Cor 5:21 ; Hb. 

7:26 ). Ele estava perfeitamente sem pecado. A vida neste mundo tem sido sempre cheio 

com esse tratamento injusto dos fiéis (cf. de Deus 2 Tim. 3:12 ). Sua execução demonstra 

que a pessoa pode ser absolutamente fiel à vontade de Deus e ainda experimentar o 

sofrimento injusto. Assim, a atitude de Cristo em Sua morte na cruz fornece os crentes 

com o último exemplo de como responder a perseguição imerecida e punição (cf. Heb. 

12: 3-4 ). 

Isso é claramente o ponto de Pedro, porque ele acrescenta as palavras deixando-lhe um 

exemplo. Os crentes nunca vai sofrer pela salvação dos outros, incluindo a sua 

própria. Mas eles vão sofrer por amor de Cristo, e seu exemplo é o seu padrão para uma 

resposta que honre a Deus. A palavra traduzida exemplo é hupogrammon, que 

literalmente significa "escrita sob" e refere-se a um padrão colocada sob uma folha de 

papel vegetal que as imagens originais poderiam ser duplicado. Nos tempos antigos, as 

crianças aprender a escrever traçado sobre as letras do alfabeto para facilitar a sua 

aprendizagem para escrevê-los. Cristo é o exemplo ou padrão no qual os crentes traçar 

suas vidas. Ao fazê-lo, eles estão seguindo seus passos. Ichnesin ( passos ) significa 

"pegadas" ou "faixas". Para os crentes como para ele, as pegadas através deste mundo são 

muitas vezes ao longo de caminhos de sofrimento injusto. 

Tendo em vista o sofrimento que eles estavam sofrendo ( 1: 6-7 ; 02:20 ; 03:14 , 17 ; 4: 

12-19 ; 5: 9 ) e que ainda suportar, Pedro queria que seus leitores a olhar de perto como a 

sua Senhor respondeu ao seu sofrimento. Visto que Cristo suportou sofrimento 

inigualável quando Ele foi para a Cruz, Pedro, para estabelecer o exemplo, focada em que 

evento como a derradeira experiência. O apóstolo examinado a resposta de Jesus a intenso 

sofrimento através das palavras proféticas de Isaías 53 , o capítulo mais importante do 

Velho Testamento sobre o sofrimento do Messias. 



Pedro primeira emprestado de Isaías 53: 9 para descrever a reação de Cristo a um 

tratamento injusto. A frase que não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua 

boca é um paralelo perto as palavras do profeta, na segunda metade do versículo: "Porque 

ele nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca." Isaías "violência" usado não no 

sentido de um único ato de violência, mas para significar o pecado, tudo o que é violência 

contra Deus e Sua lei. O profeta indicou que o Servo Sofredor (o Cristo para vir) nunca 

iria violar a lei de Deus. Os tradutores da Septuaginta entendeu isso e usado "ilegalidade" 

ao invés de "violência" para traduzir o termo. Pedro escolheu a palavra pecado porque, 

sob a inspiração do Espírito Santo, ele sabia que era significado de Isaías. 

Pedro chamou ainda mais a partir de Isaías, afirmando impecabilidade de Cristo, 

declarando que não era nenhum achou engano na sua boca. O coração do homem 

expressa pecado mais facilmente e, muitas vezes através da boca, como o profeta deixou 

claro ainda em documentar sua própria experiência: "Ai de me, porque estou 

arruinado! Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de 

lábios impuros; e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos "( Is 6: 5. ; cf. Mt 

15: 18-19. ; Lucas 06:45 ; Tiago 1:26 ; 3: 2-12 ). Boca de Jesus nunca poderia proferir 

qualquer coisa pecaminosa, uma vez que não havia pecado nele ( Lucas 23:41 ; João 

8:46 ; 2 Cor. 5:21 ; Hb 4:15. ; 07:26 ; 1 João 3: 5 ) . Deceit é de dolos (veja a discussão 

sobre essa palavra em 2: 1 , capítulo 8 deste volume), que aqui é usado como um termo 

geral para a corrupção pecaminosa. 

Pedro, então, descreve resposta exemplar de Cristo de tal tortura injusto dizendo ao ser 

insultado, Ele não revidava, novamente ecoando a predição de Isaías 53: 7 : "Ele foi 

oprimido e ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro que é levado 

ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a 

sua boca. "Durante as horas cruéis anterior Sua crucificação real, Jesus sofreu sob 

repetidas provocações de seus acusadores ( Mt 26. : 57-68 ; 27: 11-14 , 26-31 ; João 18: 

28-19: 11 ). Eles tentaram empurrá-lo ao ponto de ruptura com sua zombaria grave e 

tortura física, mas não conseguiu ( Marcos 14:65 ; Lucas 22: 63-65 ). Ele não ficou 

zangado com ou retaliar contra seus acusadores ( Matt 26:64. ; João 18: 34-37 ). 

Injuriado, é um particípio presente ( loidoroumenos ) que significa usar abusivo, língua 

vil mais e mais contra alguém, ou "a amontoar abuso em alguém." Ele descreveu um tipo 

extremamente dura de abuso verbal que poderia ser mais agravante que o abuso 

físico. Mas Jesus pacientemente e humildemente aceitou todo o abuso verbal 

arremessadas nele ( Matt. 26: 59-63 ; 27: 12-14 ; Lucas 23: 6-10 ) e não retornou abuso 

aos Seus algozes. Que Ele não revidava é ainda mais notável quando se considera as 

ameaças justo, reto, poderosas e legítimas Ele poderia ter emitido em resposta (cf. Mat. 

26:53 ). Como o soberano, onipotente Filho de Deus e o criador e sustentador do universo, 

Jesus poderia ter explodido Seus cruéis, inimigos incrédulos no inferno eterno com uma 

palavra da sua boca (cf. Lucas 12: 5 ; . Hebreus 10: 29-31 ).Eventualmente, aqueles que 

nunca se arrependeram e creram nele seria enviado para o inferno; mas para este tempo 

Ele suportou sem retaliação-de dar o exemplo para os fiéis. Enquanto o sofrimento, não 

fazia ameaças, em vez de dar de volta ameaças para o repetido, abuso injusto, Ele 

escolheu para aceitar o sofrimento e até mesmo pedir o Seu Pai para perdoar aqueles que 

abusou dele ( Lucas 23:34 ). 

Jesus chamou a força para que a resposta surpreendente de sua completa confiança no 

propósito final de Seu Pai para realizar a justiça por seu relato, e contra o seu rejeitam 

odiosas. Ele entregava-se àquele que julga justamente. O verbo 

para confiar ( paredidou ) significa "a cometer", ou "entregar" e está em ação passada 



significante imperfeito repetido. Com cada nova onda de abuso, como ele veio de novo e 

de novo, Jesus era sempre "se entregar" a Deus para a custódia. Lucas registra como esse 

padrão continuou até o fim: '. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito' " Tendo dito isto, 

soprou Sua última "( Lucas 23:46 ). Sustentando pacífica aceitação de Jesus, resoluta de 

sofrimento era uma confiança inabalável no plano perfeitamente justo de àquele que 

julga com justiça (cf. João 4:34 ; 15:10 ; 17:25 ). Ele sabia que Deus iria justificá-lo de 

acordo com a Sua perfeita, santa justiça. Comentários Alan Stibbs, 

Em ... a única instância da paixão de nosso Senhor, quando o Um sem pecado sofreu 

como se Ele fosse o pior dos pecadores, e sofreu a penalidade extrema do pecado, há um 

duplo sentido em que Ele pode ter reconhecido a Deus como justo juiz . Por um lado, 

porque voluntariamente e, em cumprimento da vontade de Deus, Ele estava tomando o 

lugar do pecador e tendo pecado, Ele não protestar contra o que Ele tinha que sofrer. Ao 

contrário, ele reconheceu conscientemente que era a pena justa devido ao pecado. Então, 

Ele se entregou para ser punido. Ele reconheceu que em deixar essa vergonha, dor e queda 

maldição sobre Ele, o Deus justo estava julgando retamente. Por outro lado, porque Ele 

mesmo não tinha pecado, Ele também acreditava que, no devido tempo, Deus, como justo 

juiz, que justificá-lo como justo, e exaltarei da sepultura, e recompensá-lo por aquilo que 

Ele tinha voluntariamente suportado pelos outros ' causa, dando-lhe o direito 

completamente para salvá-los da pena e do poder do seu próprio mal. ( O Tyndale Novo 

Testamento Comentários, A Primeira Epístola de Pedro[Grand Rapids: Eerdmans, 1971], 

119) 

Ele é "exemplo perfeito em sofrimento para a justiça 'crentes saquê e define o padrão para 

lhes confiar-se a Deus como seu justo juiz (cf. Jó 36: 3 ; . Pss 11: 7 ; 31: 1 ; 98: 9 ; 119 : 

172 ; Jer 09:24. ). Embora os santos não são sem pecado, que são justos em Cristo e tem 

a promessa de vingança deles de Deus. Essa esperança, sem dúvida, levou Estevão fixar 

os olhos em Cristo exaltado e pedir a Deus para perdoar seus assassinos ( Atos 7: 54-

60 ). Paulo escreveu: 

Para momentânea, leve tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito além 

de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas coisas que se 

não vêem; porque as que se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas. ( 2 

Coríntios 4: 17-18. ; cf. Rom 8:18. ; 2 Tm 2:12. ; Heb 2:10. ; Tiago 1: 2-4 ; 1 Pedro 1: 6-

7 ) 

O apóstolo sugere que o intenso mas comparativamente insignificante quantidade de 

sofrimento crentes experiência nesta vida irá resultar em um peso infinitamente maior (lit., 

uma "massa pesada") de glória na vida por vir. 

Substituto perfeito dos crentes no sofrimento 

e Ele mesmo os nossos pecados em Seu corpo na cruz, para que 

nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; por suas 
chagas fostes sarados. ( 02:24 ) 

Pedro, então, move-se para a realidade essencial no sofrimento-Sua morte substitutiva do 

Senhor ( Marcos 10:45 ; Rom. 5: 8 ; Ef. 5: 2 ; cf. Hb 2:17. ). Comentários Leon Morris, 

Redenção é substitutiva, pois significa que Cristo pagou o preço que não poderíamos 

pagar, paga-lo em nosso lugar, e vamos livre. Justificação interpreta nossa judicialmente 

salvação, e como o Novo Testamento vê Cristo levou nossa responsabilidade legal, levou 

em nosso lugar.Reconciliação significa a realização de pessoas de estar em um por tirar 



a causa da hostilidade. Neste caso, a causa é o pecado, e Cristo removeu essa causa para 

nós. Nós não poderia lidar com o pecado. Ele podia e fez, e fê-lo de tal forma que é 

contado para nós. Propiciação nos aponta para a remoção da ira divina, e Cristo tem feito 

isso ao levar a ira para nós. Foi o nosso pecado, que chamou-o para baixo; foi Ele quem 

deu isso ... Havia um preço a ser pago? Ele pagou. Houve uma vitória a ser 

conquistada? Ele venceu. Houve uma grande penalidade a suportar? Ele levou-lo. Houve 

um julgamento a ser enfrentado? Ele enfrentou isso. ( A Cruz no Novo Testamento [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1965], 405) 

Paulo, como Pedro, colocada suprema importância na expiação substitutiva de 

Cristo. Aos Gálatas, ele escreveu: "Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se 

maldição por nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no 

madeiro" ( Gl 3:13. ; cf. 2 Cor. 5:21 ;1 Pedro 3:18 ). A importância da substituição de 

Cristo não pode ser exagerada: 

Para ser franco e claramente, se Cristo não é o meu substituto, eu ainda ocupar o lugar de 

um pecador condenado. Se os meus pecados e minha culpa não são transferidos para ele, 

se ele não levá-los sobre Si, então certamente eles permanecem comigo. Se Ele não lidar 

com pecados, devo enfrentar as suas consequências. Se a minha pena não foi suportado 

por Ele, que ainda paira sobre mim. (Morris, 410) 

Pedro explicou sacrifício de Cristo em favor dos crentes com alusões adicionais à 

descrição familiares de Isaías da morte do Messias ( Is 53: 4-5. , 11 ). Ele próprio ( hos 

... autos ) é uma personalização enfático e salienta que o Filho de Deus voluntariamente 

e sem coação ( João 10:15 , 17-18 ) morreram como o único sacrifício suficiente pelos 

pecados de todos os que já acreditam (cf. João 1:29 ; 03:16 ; 1 Tim. 2: 5-6 ; 04:10 ; Hb. 

2: 9 , 17 ). O próprio nome Jesus indicou que "salvará o seu povo dos pecados deles" 

( Mat. 01:21 ). Bore é de anapherō e significa aqui para levar o enorme peso, pesado do 

pecado. Esse peso do pecado é tão pesado que Romanos 8:22 diz que "toda a criação 

geme e sofre" sob ele. Só Jesus pode remover um peso tão grande de os eleitos (cf. Heb. 

9:28 ). 

Qualquer um que entendeu as Escrituras Hebraicas, como Pedro, e experimentou os 

sacrifícios no templo, teria sido familiarizado com a verdade da morte substitutiva e, 

portanto, compreendido o significado de Cristo como a oferta total e definitiva para o 

pecado. 

Que Jesus suportou dos crentes pecados significa que Ele sofreu a penalidade por todos 

os pecados de todos os que jamais seria perdoado. Ao receber a ira de Deus contra o 

pecado, Cristo suportou não apenas a morte em Seu corpo na cruz ( João 19: 30-37 ), mas 

a separação mais horrível do Pai por um tempo ( Matt 27:46. ). Cristo tomou o castigo 

completo pelos pecados dos santos, a justiça divina, portanto, gratificante e liberando a 

Deus para perdoar aqueles que se arrepender e crer ( Romanos 3: 24-26. ; 4: 3-8 ; 5: 9 ; . 

1 Tessalonicenses 1:10 ) .Explícita no pronome nossa é a disposição específica, a 

expiação real em nome de todos os que jamais acreditaria. A morte de Cristo é eficaz 

apenas para os pecados daqueles que acreditam, que são escolhidos (cf. de Deus Matt 

01:21. ; 20:28 ; 26:28 ; João 10:11 , 14-18 , 24-29 ;Rev. 5 : 9 ; ver também a discussão de 

eleição no capítulo 1 deste volume). 

Quando Cristo morreu, Ele morreu para que os crentes poderiam morrer para o 

pecado e viver para a justiça. Este é o caminho de Pedro de dizer o que o apóstolo Paulo 

diz em Romanos 6: 3-11 , 



Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos 

batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para 

que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também 

andemos nós em novidade de vida. Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da 

sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo 

isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja 

desfeito com, para que não seria mais escravos do pecado; para aquele que está morto 

está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também 

viveremos com Ele, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, para 

nunca mais morrer de novo é; a morte já não tem domínio sobre ele.Para a morte que Ele 

morreu, Ele morreu para o pecado uma vez por todas; mas a vida que Ele vive, Ele vive 

para Deus. Mesmo assim vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus 

em Cristo Jesus. 

A união com Cristo na Sua morte e ressurreição não alterar apenas permanente dos crentes 

diante de Deus (que declara justos, já que seus pecados foram pagos e removido deles), 

mas também muda a sua natureza, eles não são apenas justificada, mas santificados , 

transformado de pecadores em santos ( 2 Cor 5:17. ; Tito 3: 5 ; Tiago 1:18 ). 

Apogenomenoi ( poderia morrer ) não é a palavra normal para "morrer" e é usado 

somente aqui no Novo Testamento. Significa "estar longe, parta, estar ausente, ou deixar 

de existir." Cristo morreu pelos crentes para separá-los da penalidade do pecado, por isso 

nunca pode condená-los. O registro de seus pecados, a acusação de culpa que lhes tinha 

dirigido para o inferno, foi "pregado na cruz" ( Colossenses 2: 12-14 ). Jesus pagou a sua 

dívida para com Deus na íntegra. Nesse sentido, todos os cristãos são libertados da 

penalidade do pecado. Eles também são entregues a partir de seu poder dominador e fez 

capazes de viver para a justiça (cf. Rom. 6: 16-22 ). 

Pedro descreve esta morte para o pecado e viver de novo para a justiça como uma cura: . 

por Suas chagas fostes sarados Isso também é emprestado de profeta do Antigo 

Testamento, quando escreveu "por Sua pisaduras fomos sarados" ( Isaías 53: 

5. ). Chagas é um uso melhor do que "flagelação", já que este pode dar a impressão de 

que a batida de Jesus produziu salvação. Tanto Isaías e Pedro significava que 

as feridas de Jesus, que faziam parte do processo de execução. Wounds é uma 

referência-a geral sinónimo de todo o sofrimento que o levou a morte. E a cura aqui é 

espiritual, não físico. Nem Isaías nem Pedro destinado a cura física como resultado nestas 

referências para os sofrimentos de Cristo. A cura física para todos os que crêem não 

resulta do trabalho expiatório de Cristo, mas essa cura aguarda a realização futura nas 

perfeições do céu. Na glória da ressurreição, os crentes experimentarão nenhuma doença, 

dor, sofrimento ou morte ( Apocalipse 21: 1-4 ; 22: 1-3 ). 

Em consideração justa dessa explicação, deve-se admitir que o apóstolo Mateus parece 

relacionar ministério de cura física de Jesus a profecia de Isaías: 

Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos pelo demônio; e Ele 

expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os que estavam doentes. Para que 

se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ". Ele mesmo tomou as nossas 

enfermidades e carregou as nossas doenças" ( Mateus 8: 16-17. ) 

Alguns dizem que prova que os cristãos podem agora reivindicar a cura física na expiação. No 

entanto, uma compreensão mais acurada da narrativa de Mateus ( 8: 16-17 ) revela que Jesus 

curou as pessoas para ilustrar a cura física todos os crentes experimentarão na glória ainda 

está por vir. 



Doença e morte não podem ser permanentemente removidos até que o pecado é removido 

permanentemente, e obra suprema de Jesus, portanto, era para vencer o pecado. Na 

expiação Ele lidou com o pecado, morte e doença; e ainda todos os três dos que ainda 

estão conosco. Quando Ele morreu na cruz, Jesus machucado a cabeça de Satanás e 

quebrou o poder do pecado, e que a pessoa que confia no trabalho expiatório de Cristo é 

imediatamente entregue a partir da pena do pecado e um dia serão entregues a partir da 

presença de pecado e suas conseqüências. O cumprimento final da obra redentora de 

Cristo está ainda no futuro para os crentes (cf. Rom. 8: 22-25 ; 13:11 ). Cristo morreu 

pelos pecados dos homens, mas os cristãos ainda caem em pecado; Ele venceu a morte, 

mas seus seguidores continuam a morrer; e Ele venceu a dor ea doença, mas o seu povo 

ainda sofrem e adoecem. Não há cura física na expiação, assim como há uma libertação 

total do pecado e da morte na expiação; mas ainda aguardam o cumprimento dessa 

libertação no dia em que o Senhor traz o fim do sofrimento, do pecado e da morte. 

  

Aqueles que afirmam que os cristãos nunca devem estar doente, porque não é a cura na 

expiação também deve afirmar que os cristãos nunca deve morrer, porque Jesus também 

venceu a morte na expiação. A mensagem central do evangelho é a libertação do 

pecado. É a boa notícia sobre o perdão, não a saúde. Cristo foi feito pecado, não a doença, 

e Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e não nossa doença. Como Pedro deixa claro, 

as chagas de Cristo curar-nos do pecado, não de doença. "Ele mesmo levou os nossos 

pecados em Seu corpo na cruz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a 

justiça" ( 1 Pedro 2:24 ). (John Macarthur, Mateus 8-15 , MacArthur New Testament 

Commentary [Chicago: Moody, 1987], 19) 

Se a cura física da expiação foram plenamente realizados agora, nenhum crente jamais iria 

ficar doente ou morrer. Mas, obviamente, todos fazem. Substitutiva sacrifício do Senhor, em 

nome de sua própria cura suas almas agora e seus corpos no futuro. 

Pastor Perfeito dos crentes com do sofrimento 

Pois você foi se afastar continuamente como ovelhas, mas agora 
que você voltou ao Pastor e Bispo das vossas almas. ( 02:25 ) 

Como ele concluiu esta passagem, Pedro mais uma vez fez alusão a Isaías 53 : "Todos 

nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio 

caminho; mas o Senhor fez com que a iniqüidade de nós todos a cair sobre Ele "( v. 6 ). Se 

Deus não tivesse determinado que todos os pecados dos crentes deve cair sobre Jesus, não 

haveria nenhum pastor para levar o rebanho de Deus para o rebanho. 

A frase eram continuamente desviando como ovelhas descreve, por analogia, o 

vaguear rebelde, sem propósito, perigoso e desamparado dos pecadores perdidos, a quem 

Jesus descreveu como "ovelhas sem pastor" ( Mat. 09:36 ). O verbo 

rendeu voltaram ( epestraphēte ) carrega a conotação de arrependimento, uma viragem 

do pecado e da fé em um giro em direção a Jesus Cristo. Mas os leitores de Pedro havia 

confiado em morte substitutiva de Cristo e virou-se para Ele em busca de salvação. Como 

o filho pródigo em Lucas 15: 11-32 , que havia se afastado da miséria de sua antiga vida 

de pecado (cf. Ef 2: 1-7. ; 4: 17-24 ; Colossenses 3: 1-7 ; 1 . Tessalonicenses 1: 2-10 ) e 

recebeu nova vida em Cristo (cf. Ef. 5: 15-21 ; Colossenses 3: 8-17 ; 1 Tessalonicenses 

2: 13-14. ). Todos os que são salvos estão sob o perfeito atendimento, provisão e proteção 

de Pastor e Bispo de suas almas. 



A analogia de Deus como pastor de ovelhas é um tema familiar e rica nas Escrituras (cf. 5: 

4 ; Sl. 23: 1 ; Ez. 34: 23-24 ; 37:24 ). Jesus identificou-se como Deus quando Ele levou o 

título divino e nomeou-se o "bom pastor" ( João 10:11 , 14 ). Pastor é um título adequado 

para o Salvador, uma vez que transmite Seu papel como alimentador, líder, protetor, 

limpador, e restaurador de seu rebanho. E os crentes como ovelhas também é uma 

analogia apropriada porque as ovelhas são estúpidos, crédulo (uma ovelha chamada de 

"Judas ovelhas" nos tempos modernos leva a outras ovelhas para abate), sujo (a lanolina 

em lã de ovelha recolhe todos os tipos de sujeira), e indefesa (eles não têm capacidades 

defensivas naturais). (Veja a discussão de pastorear no capítulo 23 deste volume.) 

O termo Guardião ( episkopos ) serve como um sinônimo, outro termo que descreve o 

cuidado de Jesus para o Seu rebanho. É a palavra geralmente traduzida como "bispo" ou 

"supervisor", que juntamente com Pastor descreve também as responsabilidades do 

pastor ou ancião (cf.1 Tm 3: 1-7. ; Tito 1: 5-9 ). Mais tarde nesta carta, Pedro usa as duas 

palavras raiz quando ele exorta anciãos para "apascentar o rebanho de Deus ... exercer a 

fiscalização não por força, mas voluntariamente, de acordo com a vontade de Deus" ( 5: 

2 ). Pela Sua morte e ressurreição de Seu rebanho, o Senhor tornou-se o Pastor e Bispo de 

suas almas eternas. No sofrimento, Ele tornou-se o seu exemplo, o seu substituto, e seu 

pastor. 

 

 16. Ganhando um cônjuge Não salvo (1 

Pedro 3: 1-7) 

Do mesmo modo, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos 

para que mesmo se algum deles são desobedientes à palavra, 

sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, 

como eles observar o seu comportamento casto e respeitosa. Seu 

adorno não deve ser meramente exterior, como frisado dos 

cabelos, o uso de jóias de ouro, aparato de vestuário; mas deixá-

lo ser o homem interior do coração, com a qualidade imperecível 

de um espírito manso e quieto, que é precioso aos olhos de 

Deus.Para desta forma, em tempos anteriores também as santas 

mulheres que esperavam em Deus, usadas para adornar-se, ser 

submisso a seus próprios maridos; assim como Sara obedecia a 

Abraão, chamando-lhe senhor, e você se tornou seus filhos, se 

você fizer o que é certo sem ser assustado com qualquer 

medo. Vós, maridos, da mesma forma, viver com suas esposas, de 

forma a compreensão, como com alguém mais fraco, uma vez que 

ela é uma mulher; e mostrar sua honra como um herdeiro 

companheiro da graça da vida, para que suas orações não serão 

prejudicados. (3: 1-7) 

Se os crentes devem manter um testemunho exemplar neste mundo incrédulo, 

eles devem viver irrepreensivelmente nos quatro principais arenas de interação 

social ordenada por Deus que Pedro endereços: a sociedade (2: 13-17), o local 

de trabalho (2: 18-25 ), a família (3: 1-7), e da igreja (3: 8-9). Em relação às três 

dimensões seculares de vida, o apóstolo ordena aos crentes para serem 



testemunhas para o bem positiva do evangelho (2: 9), bem como de forma 

negativa, para silenciar os críticos da fé (2: 12-15). 

Esta seção de abertura do capítulo 3 trata da terceira e menor unidade de 

estrutura social ordenada por Deus, a família. Nas outras duas categorias, a 

apresentação é necessária para a autoridade civil (2: 13-14) e empregadores 

(02:18). A questão da apresentação também é fundamental na família, 

começando com a mulher ao marido. Pedro aqui dirige seis versos para as 

mulheres de submissão aos maridos e um para maridos "servir as necessidades 

das mulheres, uma divisão que pode parecer à primeira vista fora de 

equilíbrio. Mas nos dias de Pedro quando uma mulher se tornou um cristão, o 

potencial para a dificuldade era muito maior do que era se o marido se tornou o 

primeiro crente. Em que a sociedade em que as mulheres, que eram vistos como 

inferiores aos homens, tornaram-se cristãos, sem seus maridos também ser 

salvo, a probabilidade de ele ser constrangido e envergonhado com o que foi 

visto como um ato de desafio por sua esposa, era previsível, como era o conflito 

gerado posteriormente. 

Responsabilidade da esposa 

Do mesmo modo, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos 

para que mesmo se algum deles são desobedientes à palavra, 

sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, 

como eles observar o seu comportamento casto e respeitosa. Seu 

adorno não deve ser meramente exterior, como frisado dos 

cabelos, o uso de jóias de ouro, aparato de vestuário; mas deixá-

lo ser o homem interior do coração, com a qualidade imperecível 

de um espírito manso e quieto, que é precioso aos olhos de 

Deus.Para desta forma, em tempos anteriores também as santas 

mulheres que esperavam em Deus, usadas para adornar-se, ser 

submisso a seus próprios maridos; assim como Sara obedecia a 

Abraão, chamando-lhe senhor, e você se tornou seus filhos, se 

você fizer o que é certo sem ser assustado com qualquer medo. (3: 
1-6) 

No primeiro século da cultura greco-romana, as mulheres receberam pouco ou 

nenhum respeito. Contanto que eles viviam na casa de seu pai, eles estavam 

sujeitos à lei romana de pátrio poder ("o poder do pai"), que concedeu pais final 

autoridade-vida e morte sobre os filhos. Os maridos tinham um tipo semelhante 

de autoridade legal sobre suas esposas. Sociedade considerado mulheres como 

meros servos que estavam a ficar em casa e obedecer a seus maridos. Se uma 

mulher decidiu obedecer ao evangelho, que a decisão de mudar de religião em 

seu próprio poderia resultar em graves abusos de seu marido não salvo. Quando 

fiz essa conversão ocorrer, uma mulher precisava saber como responder a seu 

marido para que ela possa ganhá-lo para o evangelho. Seu dever essencial era 

para ser submisso, como no caso das relações civis e local de trabalho. 



Primeiro, a esposa crente tem a responsabilidade de ficar com o marido 

incrédulo. Se ele quer manter a união, ela não deve divorciar-se dele: ". Uma 

mulher que tem marido incrédulo, e ele consente em habitar com ela, ela não 

deve enviar seu marido away" (1 Cor 7:13; cf. v . 39; Rm 7: 2-3).. Paulo chegou 

a dizer que os cônjuges não salvos beneficiar das bênçãos divinas seus cônjuges 

salvos recebem de Deus: (1 Cor. 7:14) "Porque o marido incrédulo é santificado 

no convívio da esposa, ea esposa incrédula é santificada por meio do marido" 

. No entanto, se um marido descrente não quer ficar com sua esposa crente, ela 

não precisa de obrigá-lo a permanecer porque essa tentativa pode produzir nada 

além de tumulto, e os crentes são chamados para a paz: "Mas, se o descrente 

deixa, deixá-lo sair; o irmão ou a irmã, não está sujeito à servidão, em tais casos, 

mas Deus chamou-nos para a paz "(v. 15). Quando a ligação é quebrada sob tais 

condições, o crente está livre para se casar de novo no Senhor, como no caso da 

morte (v. 39). 

Que as mulheres cristãs são espiritualmente iguais aos homens em Cristo, 

resulta do Gálatas 3: 27-28: "Porque todos vós que fostes batizados em Cristo 

vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem homem 

livre, não há homem nem mulher; porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 

"Ainda assim, Deus ordenou que as mulheres têm certas obrigações para com 

seus maridos, que Pedro identifica como submissão e fidelidade, e modéstia. 

Ela deve ser submissa e fiel 

  

Do mesmo modo, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos 

para que mesmo se algum deles são desobedientes à palavra, 

sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, 

como eles observar o seu comportamento casto e respeitosa. (3: 

1-2) 

A expressão da mesma forma que remete para os dois exemplos citados 

anteriormente de submissão: cidadãos às autoridades civis (02:13) e servos de 

mestres (2:18). O mesmo verbo ( hupotassō ), rendido ser submissa e 

considerado em conexão com essas duas referências, aparece também aqui e é 

um presente de forma meio, dando ênfase à ação reflexiva ("submeter-se"). O 

uso do Novo Testamento sobre esta palavra, que significa "a apresentar", "estar 

sujeito a", ou "posto sob", é comum (cf. 2:18; 3: 5; 5: 5; Lucas 02:51; 10: 17, 

20; Rm 8: 7; 10:. 3; 13: 1, 5; 1 Cor 14:32, 34; 15:27; 16:16; Ef 1:22; 5:21, 24; 

Phil.. . 3:21; Tito 2: 9; 3: 1; 2 Heb: 5, 8; 12: 9.; Tiago 4: 7). O apóstolo Paulo, 

sob a inspiração do Espírito Santo, também ensinou que as esposas devem se 

submeter à liderança de seus maridos (Ef. 5: 22-23; Colossenses 3:18; Tito 2: 

4-5). Submissão não implica qualquer inferioridade moral, intelectual ou 

espiritual na família, local de trabalho, ou a sociedade em geral. Mas é o projeto 

de Deus para os papéis necessários para o bem-estar da humanidade. Na mesma 



linha, um oficial de comando não é necessariamente superior em caráter para 

as tropas sob o seu comando, mas sua autoridade é vital para o bom 

funcionamento da unidade. Que Pedro referiu-se especificamente aos 

seus próprios maridos (ênfase adequado adicionado) indica a intimidade do 

casamento e salienta que ele não estava comandando as mulheres a serem servil 

a todos os homens em todos os contextos. Paulo também estabelece o projeto 

de Deus para a autoridade e submissão em papéis dos homens e das mulheres 

dentro da igreja (1 Cor 11: 3, 8-9; 1 Tm. 2: 11-14; cf. 1 Cor 14:34..). 

Desobediente à palavra descreve a condição do marido incrédulo como 

rejeitava do Evangelho (cf. 2 Ts 1:.. 8-9; Hb 4: 2). Por incrível que pareça, 

apesar da profunda inimizade de sua alma para o Senhor, se sua esposa cristã 

continuará a submeter-se a ele, ela poderia ser o instrumento que Deus usa para 

ganhá-lo para Cristo sem uma palavra. Essa expressão não se refere 

ao da Palavra de Deus, mas de palavras faladas da esposa. No início da carta, 

Pedro deixou claro que a Escritura é essencial para a salvação de ninguém: 

"Para você ter nascido novamente, não de semente corruptível, mas 

incorruptível, ou seja, através do viva e permanente palavra de Deus" (1:23; cf. 

Rom. 10:17). Ponto aqui de Pedro é que o comportamento dos deuses da esposa 

é o testemunho mais valioso para abrir o coração do marido para o 

evangelho. Ele terá que ouvir as palavras da salvação, talvez dela. Mas será que 

ele é capaz de observar sua submissão como uma esposa fiel que ela realmente 

elogia o evangelho para ele. Como um crente vive nesse relacionamento mais 

íntimo ajuda a tornar a graça de Cristo crível (cf. Mat. 5:16). 

Uma atitude linda, graciosa, e submisso é a ferramenta evangelística mais eficaz 

esposas crentes têm (cf. Prov 31:26; Matt 5:16, Phil 02:15; Tito 2:... 3-

5). Intimamente relacionado com isso é sua responsabilidade de serem castos e 

respeitosa, demonstrando a sua santificação através de Cristo por uma vida 

composta de conduta irrepreensível e puro para Deus e seu marido. A 

palavra respeitoso é Fobos ("medo"), usado em 2:17 para definir a atitude 

exigida de quem dá honra ao próprio Deus (cf. Prov. 24:21). Isto é precisamente 

o que é ordenado da esposa em Efésios 5:22, "Vós, mulheres, sede submissas a 

vossos maridos, como ao Senhor." Isso significa que ela mostra honra e respeito 

a seu marido, como ao Senhor. Este continuará a ser desenvolvido e ilustrado 

na discussão do versículo 6, durante o próximo título. 

Ela é para ser Modest 

Seu adorno não deve ser meramente exterior, como frisado dos 

cabelos, o uso de jóias de ouro, aparato de vestuário; mas deixá-

lo ser o homem interior do coração, com a qualidade imperecível 

de um espírito manso e quieto, que é precioso aos olhos de 

Deus.Para desta forma, em tempos anteriores também as santas 

mulheres que esperavam em Deus, usadas para adornar-se, ser 

submisso a seus próprios maridos; assim como Sara obedecia a 



Abraão, chamando-lhe senhor, e você se tornou seus filhos, se 

você fizer o que é certo sem ser assustado com qualquer medo. (3: 
3-6) 

Este texto não proíbe mulheres de denominar seu cabelo, o uso de jóias ou 

roupas adorável, razão pela qual os tradutores acrescentou apenas. A noiva em 

Cantares de Salomão foi belamente adornada, por exemplo, Cantares de 

Salomão 1:10; 04:11; 7: 1. A questão é que isso não era para ser a preocupação 

ou principal preocupação em matéria de elaboração de um marido não salvo a 

Cristo. Na cultura greco-romana, as mulheres foram dedicados a 

superficial adorno, muitas vezes usando os melhores cosméticos, morrendo 

seu cabelo cores bizarras,trançando -lo elaborada, e vestindo-especialmente 

em suas jóias heads-onerosos para coroar sua roupa elegante. Mas as tranças 

dos cabelos, o uso de jóias e ouro, ou colocando em vestidos feitos nenhuma 

contribuição para a transformação espiritual. Tais preocupações superficiais 

ainda consomem mulheres na cultura dominada mídia presente. Mulheres 

cristãs, no entanto, especialmente aqueles cujos maridos não são salvos, ainda 

estão sob esse mandato. 

Muito antes de tempo, Deus de Pedro, pelo profeta Isaías, pronunciou 

julgamento sobre obsessivo, atenção ostensivo das mulheres ao adorno exterior: 

Além disso, o Senhor disse: "Porque as filhas de Sião são orgulhosos e andar 

de cabeça erguida olhos altos e sedutoras, e ir junto com picagem passos e 

tilintar as pulseiras em seus pés, por isso o Senhor te ferirá o couro cabeludo 

das filhas de Sião com crostas, e que o Senhor vai fazer suas testas nua. 

"Naquele dia o Senhor vai tirar a beleza de suas tornozeleiras, tiaras, enfeites 

crescentes, que oscila brincos, pulseiras, véus, mantilhas, correntes de 

tornozelo, faixas, caixas de perfume, amuletos , anéis, anéis de nariz, vestes 

festivas, túnicas exteriores, casacos, bolsas, dinheiro espelhos de mão, roupas, 

turbantes e véus. Agora ele virá sobre isso em vez de doce perfume haverá 

putrefação; em vez de uma correia, uma corda; em vez de cabelo, o couro 

cabeludo arrancado-out bem definido; em vez de roupas finas, a colocação de 

sacos; e marca em vez de beleza. (Is 3: 16-24; cf. Jer 02:32..) 

Em vez de serem consumidos com sua aparência externa, esposas cristãs devem 

ser dedicados a embelezar o homem interior do coração. ( Pessoa é a tradução 

da Anthropos, "homem", demonstrando o uso bíblico do sexo masculino para 

descrever até mesmo uma mulher.) Eles devem manifestar a beleza interior de 

virtude espiritual. Paulo ordenou acreditar mulheres "para adornar-se com 

roupa apropriada, modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, 

ou pérolas, ou vestuário dispendioso, mas sim por meio de boas obras, como é 

próprio às mulheres fazer uma reclamação à piedade" (1 Tim . 2: 9-10; por 

comentário sobre estes versos, ver John Macarthur, 1 Timóteo, MacArthur New 

Testament Commentary [Chicago: Moody, 1995], 78-82). 



Em particular, uma esposa crente deve ser não se caracteriza pela passagem 

terrena modas, aqui hoje e ido amanhã, mas, literalmente, o 

imperecível ( qualidade é implícito), traduzida como "incorruptível" em 1: 

4, KJV onde ele descreve herança eterna do crente em céu. . Esposas cristãs 

devem ser dedicados, não à beleza temporais, mas as encantadoras adornos de 

piedade Gentil vem de uma palavra referindo-se a uma atitude humilde e 

manso, expressa em submissão paciente; tranqüila é "ainda" ou tal 

personagem no "tranquilo". espírito de uma esposa crente é a verdadeira beleza 

interior que é precioso aos olhos de Deus e eficaz em fazê-la não só valioso e 

atraente para o marido, mas demonstrando a beleza eo valor da regeneração. 

É certamente possível para a aparência de uma mulher ser tão desleixado e sem 

adornos como para constranger e desencorajar o seu marido, a quem tal 

indiferença, em nome de Cristo faria a ofensiva evangelho e ser tão 

espiritualmente prejudicial quanto muita atenção dada aos fatores externos. O 

Senhor é o mais satisfeito quando adorno modesta, mas bem planejadas e 

encantador de uma mulher acreditando reflete a beleza interior Cristo formou 

nela. 

Em épocas anteriores (dias do Antigo Testamento) muitas mulheres crentes 

( santas mulheres ) exemplificado esses princípios de piedade submissa e 

modesta (cf. Rute 3:11; Prov. 31: 10-31). Pedro diz que eles utilizado para 

adornar-se, ser submisso a seus próprios maridos. Assim, sua chamada para 

tal comportamento não é sem precedentes, e ele cita 

especificamente Sara como ilustração, notando que ela obedecia a 

Abraão, indo tão longe como chamando-lhe senhor (master) . Chamá-

lo ( kalousa ) é um particípio presente, o que indica contínua atitude de Sara de 

respeito para com o marido Abraão-ela o tratava como seu senhor ou mestre. 

Quando Paulo escreveu que, pela fé todos os santos são filhos de Abraão, ele 

estava dizendo que todos os que crêem ter seguido o mesmo caminho tomou 

Abraão. Ele é o modelo Antigo Testamento para crer na Palavra de Deus, e 

todos depois dele que faça o mesmo pertence à mesma família da fé (Rom. 4: 

1-16.; Gl 3: 7-29). Da mesma forma, todas as esposas crentes que seguem o 

exemplo de Sara de submissão e modéstia têm , nesse sentido, se tornam seus 

filhos. Esposas que seguem o padrão de Sara fez o compromisso de fazer o que 

é certo ou bom, mesmo que eles possam, no entanto, tem alguns receios sérios 

a respeito de onde tal submissão ao abrigo de um marido não salvo poderia 

levar. A palavra grega para o medo é ptoēsis, uma palavra forte que significa 

"assustador", ou em vez de sucumbir a esses terrores (cf. Sl 27 "aterrorizante".:. 

1; Pv 01:33; 29:25; 2 Tim 1.. : 7; 1 João 4:18), aqueles que são fiéis a apresentar, 

porque é bom e direito pode ser usado pelo Senhor na salvação de seus 

maridos. 

Responsabilidade do marido 



Vós, maridos, da mesma forma, viver com suas esposas, de forma 

a compreensão, como com alguém mais fraco, uma vez que ela é 

uma mulher; e mostrar sua honra como um herdeiro companheiro 

da graça da vida, para que suas orações não serão 
prejudicados. (3: 7) 

Da mesma forma refere-se novamente para o dever de submissão (2:13, 18; 3: 

1). Desta vez é o marido crente que se submete a servir sua 

esposa. Maridos obedecer esse dever, aderindo a três responsabilidades básicas 

no atendimento de necessidades de suas esposas: consideração, cavalaria, e 

companheirismo. 

Consideração 

viver com suas esposas, de forma a compreensão, (3: 7-A) 

Em primeiro lugar, os maridos devem viver com suas esposas, de forma a 

compreensão, o que significa que deve ser considerado. Entendimento fala de 

ser sensível e considerando mais profundas necessidades físicas e emocionais 

da esposa. A palavra traduzida ao vivo (sunoikountes ) significa "habitar 

juntos" e refere-se a viver com alguém na intimidade e acalentando-

los. Maridos crentes deve constantemente nutrir e acalentar suas esposas no 

vínculo de intimidade: 

Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja ea si mesmo 

se entregou por ela, para que pudesse santificá-la, tendo-a purificado por meio 

da lavagem de água pela palavra, para que pudesse apresentar a Si mesmo a 

igreja em toda a sua gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa; mas 

que ela seria santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a suas 

próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama 

a si mesmo. (Ef 5: 25-28; cf. Prov. 5: 18-19; 1 Cor. 7: 3-5.) 

Cavalheirismo 

como com alguém mais fraco, uma vez que ela é uma mulher; (3: 

7b) 

Um marido crente também deve ser cavalheiresco de sua esposa, percebendo 

que ela é alguém mais fraco, já que ela é uma mulher. Assim como a 

submissão não implica inferioridade inerente para aqueles que submetem (veja 

a discussão do versículo 1 desta passagem), de modo a palavra mais fraca não 

significa que a esposa é intrinsecamente mais fraco de caráter ou o intelecto do 

que o marido. A palavra (traduzida como "vaso mais fraco" pelo Rei Tiago e 

tradutores New Rei Tiago) também não quer dizer que as mulheres são 

espiritualmente inferiores aos homens (cf. Gal. 3,28). Significa apenas que as 

mulheres geralmente possuem menos força física do que os homens. Com isso 

em mente, os maridos cristãos são os prestadores de sacrifício e protetores de 



suas esposas (cf. 1 Sam. 1:. 4-5; Ef 5:23, 25-26; Colossenses 3:19; 1 Tm 5: 8. 

), com ou sem as esposas são crentes. 

Companhia 

e mostrar sua honra como um herdeiro companheiro da graça da 

vida, para que suas orações não serão prejudicados. (3: 7-C) 

Em terceiro lugar, o marido deve ser um companheiro para sua esposa como 

um companheiro herdeiro participação na graça da vida, que não se refere a 

vida eterna, mas a verdadeira e íntima amizade que pertence somente àqueles 

que são possuidores de presente mais abençoado de Deus neste casamento de 

vida. Pedro etiquetas casamento da graça da vida , porque a graça ( charis ) 

significa "imerecido, favor imerecido" (cf. Rm 1: 5; 3:24; 5:15, 17; 12:. 3; 

15:15; 2 Cor 8. : 1; 9: 8; Gal. 2: 9; Ef 2: 7; 3:. 2, 7; 4: 7; 4:29; 2 Tm 1: 9; Hb 

04:16; Tiago 4:.. 6 ). O casamento é uma providência divina dada ao homem, 

independentemente da sua atitude para com o Doador. Companheirismo 

Intimate em casamento, a bênção mais rica da vida, era um conceito estranho 

para a cultura greco-romana da época de Pedro. Os maridos eram geralmente 

desinteressada em amizade com suas esposas, esperando-os a manter apenas as 

de uso doméstico e ter filhos. Em contraste, o marido cristão é cultivar toda a 

riqueza que Deus projetou para a graça do matrimônio, mostrando honra a sua 

esposa em amar consideração, cavalaria, e companheirismo. Assim 

que seus orações não será prejudicada é a recompensa que Deus promete a 

amorosa , marido carinhoso (cf. Sl 66:18; Is 59:.. 2; João 09:31; Tiago 4: 

3). As orações em vista pode ser especificamente para a salvação de uma 

mulher descrente, mas nada no texto limita a isso. O aviso é claramente uma 

vez que se o marido em Cristo não está cumprindo suas responsabilidades para 

com sua esposa, Deus não pode responder suas orações. No mais grave ameaça 

divina poderia ser dado a um crente do que isso, a interrupção de todas as 

promessas de orações ouvidas e atendidas (cf. João 14: 13-14). Isso é grave, 

cortando a bênção divina, o que mostra o quão crítico é o cuidado amoroso 

'maridos cristãos de seus parceiros neste graça da vida. 

A chave para ter um testemunho positivo a um cônjuge não salvo é viver uma 

vida cristã exemplar como um fiel, esposa submissa. Essa obediência agrada a 

Deus e oferece o testemunho que homenageia Jesus Cristo antes de o parceiro 

não salvos. 

 

 

 



17. Desfrutando uma Boa Vida ( 1 Pedro 

3: 8-12 ) 

Em suma, todos vocês ser harmonioso, Simpático, fraternal, 

bondoso e humilde de espírito; não devolver o mal com o mal, ou 

injúria por injúria, mas dando uma bênção em vez; para vocês 

foram chamados para o mesmo propósito que você pode herdar 

uma bênção. Pois, "Aquele que deseja a vida, amar e ver os dias 

bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem 

engano. Ele deve se afastar do mal e faze o bem; ele deve buscar 

a paz e segue-a. Para os olhos do Senhor estão sobre os justos, e 

os seus ouvidos atender a sua oração, mas o rosto do Senhor é 

contra os que fazem o mal "(. 3: 8-12 ) 

A Declaração de Independência contém a frase bem conhecida "Vida, liberdade e busca 

da felicidade", que seu autor Tomé Jefferson listado como entre os "direitos inalienáveis" 

Deus deu para as pessoas. Para a maioria na sociedade pós-moderna de hoje, busca desse 

ideal Jeffersonian significa perseguir principalmente depois que objetos de auto-

satisfação, tais como dinheiro, casas, carros, férias, roupas, comida gourmet, os melhores 

lugares em eventos esportivos e de entretenimento, saúde e aptidão . Às vezes, essa busca 

inclui os aspectos mais básicos de vida hedonista, como promiscuidade sexual, o consumo 

frequente de álcool, eo uso irrestrito das chamadas drogas recreativas (por exemplo, a 

maconha, o crack, o ecstasy e as metanfetaminas). A triste realidade, porém, é que essas 

coisas são apenas uma corrida temporária que fica muito aquém da verdadeira vida boa 

que realmente satisfaz o coração. 

Uma das mais notórias personificações de vida hedonista do século XX era famoso 

romancista Ernest Hemingway. O autor de obras literárias notáveis tais como O Sun Also 

Rises, A Farewell to Arms, e O Old Man and O Sea, Hemingway também se tornou 

famoso por seu estilo de vida avant-garde. Ele tinha pouca consideração para os 

ensinamentos da Bíblia ou sistemas tradicionais de moralidade. Ele perseguiu a "boa 

vida" com uma vingança. Seu talento literário lhe trouxe a fama, prestígio e dinheiro, o 

que lhe permitiu buscar o prazer em todo o mundo através de caçadas e pescarias, festas 

de celebridades e encontros, beber pesado, lutando nas e de comunicação de várias 

guerras e revoluções, e dormir com mulheres onde quer que fosse. No entanto, nenhum 

de que, finalmente, deu Hemingway qualquer satisfação duradoura ou genuíno. Sua vida 

terminou de forma trágica um dia em 1961, quando ele infligiu a si mesmo com um tiro 

de espingarda fatal na cabeça. 

Mesmo as páginas da Escritura contêm exemplos de homens que buscaram a boa vida em 

todos os lugares errados. Salomão tinha incrível riqueza em forma de terras, palácios, 

carros e cavalos, ouro e prata, e muitas mulheres bonitas. Porque ele era o rei de Israel, 

ele também tinha grande poder e influência. Ele parecia possuir tudo o que constitui a boa 

vida. Na verdade, 2 Crônicas 9: 3-4 diz que quando a Rainha de Sabá visitou Salomão e 

observou sua imensa riqueza, poder e presença imponente, ela estava sem fôlego. Mas até 

o final de sua vida, Solomon não estava contente e não conseguiu experimentar a vida ao 

máximo. Em Eclesiastes 2:17 , ele escreveu: "Então, eu odiava a vida, para o trabalho que 

tinha sido feito sob o sol foi doloroso para mim; . porque tudo é vaidade e correr atrás do 

vento "Salomão veio a perceber que a vida boa não é encontrado em grandes realizações 

ou muita educação ( Eclesiastes 1: 12-14. , 16 ). Nem ele encontrá-lo em prazer ( 2: 3 ) 



ou bens materiais ( 2: 4-11 ). Ele finalmente rendeu esta conclusão decepcionante que a 

vida era realmente mais opressivo do que bem: 

Então eu olhei novamente a todos os atos de opressão que estavam sendo feitas sob o 

sol. E eis que vi as lágrimas dos oprimidos, e que eles não tinham ninguém para confortá-

los; e do lado dos seus opressores havia poder, mas eles não tinham ninguém para 

confortá-los. Então eu felicitou os mortos que já estão mais mortos que os vivos que ainda 

estão vivos. Mas melhor do que ambos é aquele que nunca existiu, que nunca viu a 

atividade mal que se faz debaixo do sol. ( Eclesiastes 4: 1-3. ) 

Os crentes devem amar a vida que Deus lhes concedeu e desfrutar de sua bondade dia a 

dia, mas muitos não o fazem. Pedro reconheceu que os crentes não estão isentos de 

dificuldades graves e variados que roubam a alegria ( 1: 6 ). Como discutido 

anteriormente neste volume, a fé dos crentes identifica-los como estrangeiros em uma 

sociedade agressivamente hostil ( 02:11 ), fazendo com que a perseguição eo sofrimento 

parte integrante da vida em um ambiente ímpios ( 2: 20-21 ; 3: 14-15 , 17 ; 4: 

1 , 12 , 19 ; 05:10 ). Ainda assim, apesar do sofrimento, Pedro nesta passagem aborda o 

crente como "aquele que deseja a vida, amar e ver os dias bons" ( v. 10 ) e instrui-lo sobre 

a forma de realizar esse desejo. Aqui pode-se facilmente discernir quatro admoestações 

básicas de Pedro para viver e amar a vida boa, mesmo no meio da angústia presente e 

ameaçador: ter a atitude certa, tem a resposta certa, tem o padrão certo, e ter o incentivo 

certo. O apóstolo conclui sua discussão sobre a conduta do cristão em um mundo ímpio, 

que começou em 02:11 , começando com a frase em 3: 8 a resumir ( para de telos ), que, 

na verdade, poderia ser traduzido pela palavra "finalmente . "Não sinalizar o fim da carta, 

mas a conclusão da seção atual. Depois de referências específicas a relações civis ( 2: 13-

17 ), as relações de trabalho ( 2: 18-20 ), e relacionamentos com cônjuges não salvos ( 3: 

1-7 ), Pedro dá a todos os crentes a exortação geral, que vai abri-los para a vida de bênção 

que Deus deseja para que apreciem. 

Tendo a atitude certa 

... Todos vocês ser harmonioso, Simpático, fraternal, bondoso e 

humilde de espírito; ( 3: 8 b) 

Tudo começa com a atitude certa. Cinco virtudes espirituais constituem essa perspectiva 

que honre a Deus. 

Em primeiro lugar, os crentes devem ser harmonioso. A palavra composta 

rendeu harmoniosas ( homophrones ) significa literalmente "mesmo pensar." Os crentes 

devem viver juntos em harmonia, mantendo um compromisso comum com a verdade, 

que produz uma unidade dentro do coração com um outro (cf . . Romanos 12: 5 , 16 ; 1 

Cor 10:17. ; 0:12 ; Gl 3,28. ; Fp 2: 1-5. ). Eles não devem estar em conflito uns com os 

outros, mesmo sob severa perseguição: 

Apenas comportar-vos de modo digno do evangelho de Cristo, de modo que se eu vir vê-

lo ou permanecer ausente, eu vou ouvir de você que estais firmes em um só espírito, como 

uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho ; de modo algum alarmado com seus 

oponentes-que é um sinal de destruição para eles, mas de salvação para você, e que 

também, da parte de Deus. ( Filipenses 1: 27-28. ) 

Jesus instruiu os discípulos: "Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos 

outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Com isso todos 

saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros "( João 13: 34-35 ). Em 



Sua oração sacerdotal, Jesus orou fervorosamente para a unidade espiritual de todos os 

crentes ( João 17: 20-23 ), que a oração foi respondida. Os crentes são todos um em Cristo 

( Ef. 4: 4-6 ; cf. 1 Cor. 6:17 ; 8: 6 ). Essa realidade espiritual deve ser a base para a 

harmonia visível da igreja. A igreja primitiva era um modelo de unidade visível ( Atos 2: 

42-47 ). 

Simpático, o segundo fator em experimentar a plenitude da vida cristã, é praticamente 

uma transliteração do sumpatheis, que significa "compartilhando o mesmo sentimento." 

Os cristãos devem estar unidos na verdade, mas também pronto para simpatizar com a 

dor dos outros, mesmo daqueles que não sabem (cf. Mt 25: 34-40. ; Heb. 13: 3 ; Tiago 

1:27 ). Como Cristo, o sumo sacerdote simpático ( Hb 4:15. ), eles devem compartilhar 

os sentimentos dos outros, nas suas tristezas, bem como as suas alegrias ( Rom 0:15. ; 1 

Cor. 12:26 ; 2 2 Cor. : 3 ; Col. 3:12 ; cf. João 11:35 ; Tiago 5:11 ). Os crentes não devem 

ser insensível, indiferente, e de censura, mesmo para os perdidos na sua dor de lutar 

ansiosamente com as questões da vida (cf. Mt 09:36. ; Lucas 13: 34-35 ; 19:41 ). Santos 

deve vir junto com eles com empatia para declarar a verdade salvadora de Deus (cf. Atos 

8: 26-37 ). 

Em terceiro lugar, Pedro usou o termo philadelphoi, traduzida aqui como fraternal. A 

primeira parte da palavra deriva do verbo phileo, "amar", e refere-se a afeição entre as 

pessoas que estão intimamente relacionados, de alguma forma. Aqueles que demonstram 

que a afeição vai fazê-lo através do serviço desinteressado para o outro ( Atos 

20:35 ; Romanos 14:19. ; 15: 2 ; 2 Cor. 11: 9 ; . Filipenses 4: 14-16 ; 1 Tessalonicenses 

5.: 11 , 14 ; 3 João 6 ). Tal serviço começa na igreja entre os fiéis e se estende para o 

mundo. 

Kindhearted traduz eusplagchnoi, a raiz do que se refere aos próprios órgãos internos e 

às vezes é traduzida como "entranhas" ou "intestinos" (por exemplo, Atos 1:18 ). Afetos 

e as emoções têm um impacto visceral, portanto, esta palavra significa um tipo poderoso 

de sentir ( Ef 4:32. ; cf. 2 Cor 7:15. ; 1 Ts. 2: 8 ). Muito parecido com Simpático, a 

expressão exige ser tão afetado pela dor dos outros como a senti-lo profundamente, 

seguindo o tipo de compaixão tenderhearted Deus, através de Seu Filho, tem para os 

pecadores (cf. Mt 23:37. ; Lucas 13:34 ;19: 41-42 ; João 11:35 ). 

O último fator na lista de Pedro para apreciar a bondade da vida cristã, humilde de 

espírito, é realmente uma palavra no grego, tapeinophrones ("humildes de 

espírito"). Humildade é sem dúvida o mais importante e abrangente virtude da vida cristã 

( 5: 5 ; Mt 5: 3. ; 18: 4 ; Lucas 14:11 ; 18:14 ; Ef. 4: 1-2 ; Colossenses 3 : 12 ; Tiago 4: 6 ; 

cf. Sl. 34: 2 ; . Prov 03:34 ; 15:33 ; 22: 4 ). Paulo usou uma forma dessa palavra grega 

em Filipenses 2: 3 ". Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade de 

espírito que diz respeito uns aos outros como mais importante do que a si mesmos" Anos 

antes Jesus demonstrou a importância do Seu próprio exemplo de humildade quando Ele 

disse: "Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de 

coração; e achareis descanso para as vossas almas" ( Mateus 11:29. ; cf. Fl 2, 5-8. ) . 

As alegrias de sua vida em Cristo são maximizados quando os crentes estão unidos na 

verdade e na vida um com o outro, na disposição pacífica, gentil para com aqueles que 

precisam do evangelho, sensível às dores de pecadores caídos, sacrificial em serviço 

amoroso a todos, em vez de compaixão de dura, e acima de tudo humilde como seu 

Salvador. 

Tendo a resposta certa 



não devolver o mal com o mal, ou injúria por injúria, mas dando 

uma bênção em vez; para vocês foram chamados para o mesmo 
propósito que você pode herdar uma bênção. ( 3: 9 ) 

Uma abordagem à vida piedosa incorpora não só a ação correta motivada pela atitude 

correta, mas a reação adequada quando maltratado. Não pagar o mal com o mal começa 

com um imperativo particípio presente expressando um comando negativo ( ME 

apodidontes ), que também pode significar "parar . retornando "Se um crente não é 

retaliação ao mal com o mal mais, ele não deve começar; se ele é, ele deve parar (cf. Lev 

19:18. ; Deut. 32: 35-36 ; Pv 20:22. ; 24:29 ; Rom 0:19. ; Hb 10:30. ). 

O mal é de kakos, o que denota a qualidade inerente de maldade, e não apenas más 

palavras ou ações. Quando maltratado por alguém com predisposição ímpios, os crentes 

não devem retaliar. Pedro ecoa o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha: 

". Olho por olho, e dente por dente" Vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo a você, 

não resistais ao mal; mas quem quer que você dá um tapa na face direita, vire para o outro 

para ele também. Se alguém quiser processá-lo e tirar sua camisa, que ele tem o seu 

casaco também.Quem te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele duas. Dá a quem te 

pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir emprestado de você. Vocês ouviram o 

que foi dito: "Amarás o teu próximo e odeie o seu inimigo." Mas eu digo a vocês, amai 

os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai 

que está nos céus . ( Mat. 5: 38-45 um ; cf. Is 53: 7. ; Lucas 23:34 ; Atos 7:60 ; Rm 

12:14. , 17 ; 1 Cor 04:12. ; 1 Tessalonicenses 5:15. ) 

E, novamente, como com a atitude certa ( v. 8 ), Cristo é o exemplo (ver discussão de 2: 21-

23 , no capítulo 15 deste volume). 

Voltando à questão de discurso, Pedro advertiu seus leitores a não retornar insulto para 

insulto. O termo insulto ( loidoria ) significa "uma grade de abusivo contra", 

"maldição", ou "falar mal de" alguém e é a raiz da palavra traduzida como "insultado" 

em 02:23 . Para envolver-se em tal vingança é uma resposta inaceitável para os crentes 

( Ef 4:29. ; Cl 3: 8 ; cf. Prov 04:24. ; 19: 1 ; . Ecl 5: 6 ). O apóstolo Paulo procurou fazer 

com que a resposta verbal direito de inimigos, "Quando somos injuriados, bendizemos" 

( 1 Cor. 4:12 ), e advertiu outros crentes para não injuriar ( 6:10 ), ou ainda associar-se 

com aqueles que o fazem ( 05:11 ). Há uma ocasião, registrada em Atos 23: 1-5 , quando 

Paulo era culpado de dar um insulto retaliação: 

Paulo, olhando fixamente para o Conselho, disse: "Irmãos, eu vivi minha vida com um 

perfeitamente boa consciência diante de Deus até o dia de hoje." O sumo sacerdote, 

Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo disse-

lhe: "Deus vai atacar você, parede caiada! Você senta-se para me tentar de acordo com a 

Lei, e em violação da lei de ordem que eu seja ferido? "Mas os transeuntes disse:" Você 

ultrajar sumo sacerdote de Deus? "E Paulo disse:" Eu não sabia, irmãos, que era o sumo 

sacerdote; porque está escrito: 'Você não deve falar mal de um governante de seu povo.' 

" 

Ao invés de retaliar quando tratada de forma hostil, os crentes devem responder por dar 

uma bênção em seu lugar. O termo traduzido bênção é a palavra da qual a palavra 

Inglês elogio deriva. Significa para elogiar ou falar bem dos outros (cf. Lucas 

1:42 ). Admoestação de Pedro sugere várias aplicações práticas. 

Em primeiro lugar, os crentes podem abençoar as pessoas por amá-los 

incondicionalmente ( João 13:34 ; 15:12 ; Romanos 12: 9-10. ; Colossenses 2: 



2 ; 03:14 ; 1 Tessalonicenses 4: 9. ; Tiago 2: 8 ; 1 João 3:23 ; 4: 7 ). Em segundo lugar, 

eles podem dar uma bênção, orando pela salvação de um incrédulo (cf. Mateus 5:44. ; 1 

Timóteo 2: 1-4. ) ou a santificação de um irmão. Em terceiro lugar, os crentes podem 

abençoar as pessoas, expressando sua gratidão por eles ( Rom 1: 8. ; 1 Cor 1: 4. ; 2 Cor 

1:11. ; Filipenses 1: 3-5. ; Colossenses 1: 3-6 ; 2 Ts . 1: 3 ).Finalmente, e mais importante, 

os crentes devem perdoar aqueles que os perseguem ( 4: 8 ; Marcos 11:25 ; Lucas 17: 

4 ; Col. 3:13 ; cf. Gn 50: 20-21 ; 2 Sm. 18: 5 ; . Prov 19:11 ). Jesus ilustra perfeitamente 

o motivo para tal perdão na parábola do Mateus 18: 21-35 , 

Então Pedro, aproximando e disse-lhe: "Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão 

contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete vezes? ", Disse-lhe Jesus:" Eu não digo que até 

sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por esta razão, o reino dos céus é semelhante a um 

rei que quis ajustar contas com os seus servos. Quando ele começou a liquidá-los, um que 

lhe devia dez mil talentos foi trazido para ele. Mas desde que ele não tinha os meios para 

pagar, o seu senhor mandou que fosse vendido, junto com sua esposa e filhos e tudo o 

que tinha, e reembolso a ser feita.Assim, o escravo caiu no chão e prostrou-se diante dele, 

dizendo: 'Tenha paciência comigo, e eu te pagarei tudo. " E o senhor daquele servo teve 

compaixão e soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas aquele escravo saiu e encontrou um 

dos seus companheiros escravos que lhe devia cem denários; e ele agarrou-o e começou 

a sufocá-lo, dizendo: 'Pague-o que deve. " Então o seu companheiro escravo caiu no chão 

e começou a implorar-lhe, dizendo: 'Tenha paciência comigo, e eu te pagarei.' Mas ele 

não estava disposto e foi e jogou-o na prisão, até que pagasse o que lhe era devido. Então, 

quando seus co-escravos viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e veio e 

relatou ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Em seguida, convocando-o, o seu 

senhor lhe disse: 'Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Você 

não devia ter tido misericórdia do teu companheiro, da mesma forma que eu tive 

compaixão de ti? ' E o seu senhor, mudou-se com raiva, entregou-o aos torturadores, até 

que pagasse tudo o que devia. Meu Pai celeste também irá fazer o mesmo com você, se 

cada um de vós não perdoar a seu irmão do seu coração. " 

É impensável para os crentes a viver pelo tipo de duplo padrão flagrante que o servo que 

não perdoou na parábola exibido. Pedro deixa isso claro ao afirmar que os crentes 

foram chamados para o propósito que eles possam herdar (receber livremente) uma 

bênção (um presente).Ponto do apóstolo é que os crentes receberam a bênção divina, 

imerecido, e eterna do perdão completo de uma dívida impagável de um Deus santo e 

vida celestial para sempre com Ele ( Matt 1:21. ; João 10:28 ; Romanos 5: 8. -

9 ; 6:23 ; Gal. 1: 4 ; Ef. 1: 7 ; Col. 1:14 ; 2: 13-14 ; 1 Tessalonicenses 5: 9. ; 1 João 4: 9-

10 ), ao invés de Sua merecia ira e vingança para o pecado. Um crente de concessão 

livremente perdão a alguém que tenha ofendido deve ser uma consequência fácil, uma 

vez que tanto o crente ea ofensa é tão pequeno comparado com a grandeza de Deus e 

como Ele foi ofendido. 

Tendo o padrão Correto 

Pois, "Aquele que deseja a vida, amar e ver os dias bons, refreie 

a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Ele deve 

se afastar do mal e faze o bem; ele deve buscar a paz e segue-
a. ( 3: 10-11 ) 

Robertson McQuilkin escreveu o seguinte sobre um pressuposto fundamental e convicção 

todos os crentes devem ter a respeito da natureza e uso da Escritura: 



Uma vez que Deus é o autor, a Bíblia é autoritária. É absoluta em sua autoridade para o 

pensamento e comportamento humano. "Como diz a Escritura" é um tema recorrente em 

todo o Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento contém mais de duas centenas 

de citações diretas do Antigo Testamento. Além disso, o Novo Testamento tem um 

número grande e incerta de alusões ao Antigo. Escritores do Novo Testamento, seguindo 

o exemplo de Jesus Cristo, construiu sua teologia no Antigo Testamento. Por Cristo e os 

apóstolos, para citar a Bíblia era resolver um problema. ( compreensão e aplicação da 

Bíblia, rev ed.. [Chicago: Moody, 1983, 1992], 20) 

Assim como Cristo e os apóstolos viveram e ministrado pelo padrão último da Sagrada 

Escritura, assim também deve crentes que iria desfrutar o dom divino da vida ( Pv 

06:23. ; Mat. 4: 4 ; Rom. 15: 4 ; 2 Tim. 03:16 ; Hb. 4:12 ). Pedro ilustra esse princípio aqui, 

citando um salmo para defender o que ele acabara de ensinar. 

A palavra para no início do versículo 10 conecta versículos 8 e 9 de citações de Pedro 

de Salmo 34: 12-14 , apoiando sua exortação para que os crentes devem ter uma resposta 

direito de hostilidade. A-Cristão descrito aqui como aquele que deseja a vida, amar e 

ver os dias bons -devem abster de falar qualquer coisa que vem desde o subjacente do 

mal de uma disposição imoral. 

A língua é muitas vezes desregrado e inclinado ao pecado: "A língua também é um fogo, 

o próprio mundo de iniqüidade; a língua está posta entre os nossos membros, como o que 

contamina todo o corpo, e inflama o curso da nossa vida, e é inflamada pelo inferno 

"( Tiago 3: 6 ; cf.1:26 ; 3: 9-10 ; Sl. 12: 3 ; Pv 12:18. ; 15: 2 , 4 ). 

Além de abster-se de retaliação verbal, os crentes devem parar os seus lábios não falem 

engano. Eles devem estar absolutamente comprometidos com a verdade ( Sl. 51: 6 ; Prov. 

3: 3 ; 23:23 ; 1 Cor. 13: 6 ; Phil . 4: 8 ; cf. . Josh 24:14 ; . 1 Sam 12:24 ) e se opôs a tudo 

mentira, engano e hipocrisia ( Ex. 20:16 ; . Pv 6: 16-19 ; 10:18 ; 12 : 17 , 19 , 22 ; . Zech 

8:16 ; Efésios 4:25. ; Cl 3: 9 ). Estas questões de linguagem são controladas, não na boca, 

mas do lado de dentro, como Jesus disse em Mateus 12:34 , "Pois a boca fala do que está 

cheio o coração." 

O versículo 11 , elaborado a partir de Salmo 34:14 , contém quatro comandos imperativos 

simples. Em primeiro lugar, os crentes devem se afastar do mal (cf. Prov. 3: 7 ; 16: 

6 , 17 ; Is. 1: 16-17 ; 1 Tessalonicenses 5:22. ). O verbo se afastar ( ekklinatō ) conota 

uma intensamente forte rejeição do que é pecaminoso, neste contexto, o tratamento 

pecaminosa de outros, mesmo aqueles que perseguem os santos (cf. Mateus 5:44. ; . Rom 

0:14 ). 

Em segundo lugar, Pedro ordenou a seus leitores a fazer o bem, o que é excelente em 

qualidade, o que manifesta a sua profunda-down virtude. Isso contrasta com a noção 

contemporânea de uma boa vida como "fazer a própria coisa", o que quer que se sente 

bem (sexo ilícito, drogas, álcool, excessiva e entretenimento estúpido), em detrimento de 

obedecer a vontade de Deus. (Um exame de várias palavras na frase anterior aquele que 

deseja a vida, amar e ver dias mais aguça o contraste entre uma visão mundana da vida 

boa e uma visão bíblica. A vida[ Zoen, ao invés de bios ] denota toda a experiência e 

riqueza de vida ao máximo, não apenas viver em oposição a morrer. Amor [ Agapan ] é 

da palavra mais forte para que a emoção e denota um carinho grande força de vontade ou 

desejo [por exemplo, Matt. 22: 37-39 ; João 13: 34-35 ; 14:15 , 23 ; 21: 15-17 ; Rm 5: 

8. ; 8:35 , 39 ; 1 Cor 13: 1-4. , 8 , 13 ; Ef 2: 4. ; 5 : 25 ; 1 João 3: 1 , 16 ] 

A terceira e quarta imperativos aparecem juntos no comando para que os crentes buscam 

a paz e segue-a. Os verbos traduzidos procurar e perseguir tanto transmitir uma 



intensidade e agressividade da ação. (Implícito na frase é a analogia do caçador 

vigorosamente rastrear sua presa.) Paz ( eirēnēn ) indica uma condição constante de 

tranqüilidade que produz alegria e felicidade permanente (cf. Lucas 

2:14 ; 08:48 ; 19:38 ; João 14:27 ; 16:33 ; Rom. 5: 1 ; 8: 6 ; 15:13 ; . Gal 5:22 ; . Fp 4: 

7 ; Col. 3:15 ; 2 Ts. 3:16 ). Os cristãos devem buscar a paz e caçar para ele de forma 

agressiva, até a paz com os seus perseguidores e outros que não conhecem a Cristo 

(cf. Rom 0:18. ; 14:19 ; . 1 Tessalonicenses 5:13 ; . 2 Tessalonicenses 3:16 ) . Eles estão 

a ser conhecido no mundo como pacificadores, os que se esforçam para a harmonia com 

os outros, tanto quanto possível, sem comprometer a verdade (cf. Mt 5: 9. ; . Rom 

0:18 ; 14:17 , 19 ; 2 Cor. 13:11 ; 2 Tm 2:22. ; Tiago 3:17 ). 

Tendo o incentivo certo 

Para os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos 

atender a sua oração, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem 

o mal. "( 3:12 ) 

A citação de Pedro aqui do Salmo 34: 15-16 vividamente corrige a realidade que deveria 

motivar os crentes a viverem vidas agradando a Deus. As palavras do salmista descrever 

um soberano, governando Deus ( Sl 90: 2. ; 102: 25-27 ; . Dan 4:35 ; . Ef 3:11 ), que vê 

tudo ( Jó 28:24 ;. Prov 05:21 ), sabe tudo ( Sl 147: 5. ; . Rom 11:33 ), mantém as pessoas 

responsáveis pelo seu comportamento ( Gn 2: 16-17 ; Rom. 1:20 ), e ameaça punição por 

desobediência ( Ez. 18: 4 ; Rom. 6:23 ). Mas, para Pedro, a questão principal aqui não é 

julgamento, mas cuidado gracioso de Deus para o Seu povo. 

Os olhos do Senhor é uma frase comum Antigo Testamento que diz respeito a cuidar 

vigilância de Deus especial, sobre o seu povo ( Prov. 5:21 ; . Zech 04:10 ). Às vezes a 

frase indica vigilância julgamento de Deus ( Amós 9: 8 ; cf. Prov 15: 3. ), mas aqui a 

ênfase está na sua consciência onisciente de cada detalhe da vida dos crentes (cf. Sl 139: 

1-6. ). 

Deus também está olhando para o justo para que Ele possa atender a sua oração. A 

palavra traduzida oração ( deēsin ) significa "súplica", "Pedido", ou "súplica", e refere-

se a crentes 'clamando por Deus para satisfazer as suas necessidades ( Ps. 5: 2 ; . Mateus 

7: 7 ; . Fp 4: 6 ; 1 João 5: 14-15 ). Deus está sempre totalmente ciente de tudo na vida de 

seus filhos. Deve ser um grande incentivo para os crentes a viver como Pedro traçou, 

sabendo que eles podem ter confiança de que o Senhor está sempre observando e 

esperando, pronto para ouvir e responder as suas orações ( 4: 7 ; . Pss 50:15 ; 65 : 2 ; 138: 

3 ; Rom 8:26. ; Hb 4:16. ). 

Por outro lado, o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Em contraste com os 

olhos do Senhor, que se refere à vigilância, o Antigo Testamento conceito face do 

Senhor refere-se ao julgamento (cf. Gen. 19:13 ; Lam 4:16. ). Seus olhos representam 

Sua onisciência que tudo vê, enquanto seu rosto neste contexto representa a manifestação 

da Sua ira e desprazer (cf. Sl. 76: 6-8 ). A ira de Deus é contra os que fazem o mal e 

quem desobedecer a Sua Palavra (cf. Ap 6:16 ). 

Os cristãos, se hoje ou no tempo de Pedro, sempre tiveram de lidar com um mundo 

hostil. Mas eles podem viver humildemente, responder a perseguição de uma forma 

semelhante à de Cristo, e aderir ao padrão da autoridade de Deus, porque eles têm a 

promessa de que, mesmo no meio de circunstâncias difíceis Deus está olhando por eles, 

protegendo-os, e prontos para estender suas bênçãos. 



 

18. Sendo Exemplo para um mundo hostil 

( 1 Pedro 3: 13-17 ) 

Quem está aqui para prejudicá-lo se você provar zeloso para o 

que é bom? Mas mesmo se você deve sofrer por causa da justiça, 

você é abençoado. E não temem sua intimidação, e não ser 

incomodado, mas santificai a Cristo, como Senhor, em vosso 

coração, estando sempre pronto para fazer uma defesa a todo 

aquele que vos pedir a dar conta da esperança que há em vós, mas 

com mansidão e reverência; e manter uma boa consciência, de 

modo que na coisa em que você é caluniado, aqueles que insultam 

o seu bom comportamento em Cristo serão envergonhados. Pois é 

melhor, se Deus será que isso, que você sofre por fazer o que é 
certo e não para fazer o que é errado. ( 3: 13-17 ) 

Hoje, há uma hostilidade crescente em relação ao cristianismo bíblico em toda a cultura 

ocidental. Mas as raízes do que a hostilidade são décadas, até séculos, velho. Francis 

Schaeffer fornecida a seguinte análise na década de 1970: 

No antigo Israel, quando o país tinha se transformado de Deus e de sua verdade e 

comandos como dados nas Escrituras, o profeta Jeremias gritou que havia uma morte na 

cidade. Ele estava falando não só da morte física em Jerusalém, mas também uma morte 

em geral. Porque a sociedade judaica daquele dia havia se afastado do que Deus lhes tinha 

dado na Escritura, houve morte na polis, ou seja, a morte na cultura total e da sociedade 

total. 

Em nossa era, sociologicamente, o homem destruiu a base que lhe deu a possibilidade de 

liberdades sem caos. Humanistas tenha sido determinado que espancou até a morte o 

conhecimento de Deus eo conhecimento de que Deus não tem estado em silêncio, mas 

falou na Bíblia e por meio de Cristo e que tenham sido determinados a fazer isso, mesmo 

que a morte de valores chegou com o morte do que o conhecimento. 

Vemos dois efeitos da nossa perda de sentido e de valores. O primeiro é a 

degeneração. Pense em Times Square-Quadragésima Segunda cidade de Nova York e 

Broadway. Se um vai para o que costumava ser a adorável Kalverstraat em Amsterdã, 

descobre-se que ele, também, tornou-se igualmente miserável! O mesmo acontece com 

encantadoras ruas antigas em Copenhague. Pompéia voltou! As marcas da Roma antiga 

cicatriz nós: degeneração, a decadência, a depravação, um amor de violência pelo amor 

de violência. A situação é simples. Se olharmos, vemos. Se nós o vemos, estamos 

preocupados. 

Mas nós deve perceber que há um segundo resultado da perda do homem moderno de 

significado e valores que é mais sinistro, e que muitas pessoas não vêem. Este segundo 

resultado é que a elite vai existir. A sociedade não pode ficar caos. Algum grupo ou 

alguma pessoa vai preencher o vácuo. Uma elite nos oferecerá absolutos arbitrárias, e 

quem vai ficar em seu caminho? ( Como devemos então viver? [Westchester, Ill .: 

Crossway de 1976], 226-27; ênfase no original) 

Os crentes em vez de Pedro viveu no Império Romano Schaeffer referido, de frente para 

todos o mesmo tipo de degeneração e depravação que assaltos a igreja de hoje. Mas eles 



enfrentam hostilidade e perseguição mais freqüente e evidente do que os crentes de hoje 

em rosto cultura.Em algumas partes do mundo, no entanto, não há perseguição directa 

dos crentes, e é provável que, nos próximos anos, os cristãos em todos os lugares vai 

enfrentar hostilidade crescente, tanto por parte das autoridades civis e dos incrédulos, a 

nível pessoal. Esta passagem fala a todos os que viver uma vida religiosa em meio a uma 

cultura ímpia hostil. O apóstolo Pedro dá cinco princípios crentes precisam abraçar para 

equipar e defender-se contra as ameaças de um mundo hostil descrente: uma paixão para 

a bondade, a disposição de sofrer-de errado e para a direita, a devoção a Cristo, uma 

prontidão para defender a fé, e uma consciência pura. 

A Paixão pela Bondade 

Quem está aqui para prejudicá-lo se você provar zeloso para o 

que é bom? ( 03:13 ) 

Pergunta retórica de Pedro mostra que é incomum para a maioria das pessoas, mesmo 

aqueles hostis ao cristianismo, para prejudicar os crentes que comprovem zeloso para o 

que é bom. Por outro lado, o mundo tem pouca hesitação atacar com grande hostilidade 

esses charlatões e fraudes que se enriquecem . em detrimento de outros Boa refere-se 

geralmente a uma vida caracterizado pela generosidade, altruísmo, bondade e 

consideração para com os outros (cf. Sl. 37: 3 ; 125: 4 ; Pv 03:27. ; 11:23 ; 2 Cor. 9: 

8 ; Gálatas 6: 9-10. ; Ef 2:10. ; Col. 1:10 ; 1 Tessalonicenses 5:15. ; 1 Tm 6:18. ; Tito 1: 

8 ; 2: 7 , 14 ; 3 : 14 ; Hb. 13:16 ; Tiago 3:13 , 17 ; 3 João 11 ). Esse estilo de vida tem uma 

maneira de reter a mão do mesmo o inimigo mais ardente do Evangelho (cf. 2:12 ; Matt 

05:16. ; Rom. 12: 20-21 ). 

Prove ( genēsthe ) significa "tornar-se" e aponta para a qualidade caráter básico dos 

crentes, que deve ser bom e acima de qualquer suspeita (cf. Rom. 13: 3 ; Fp 2: 14-16. ; 2 

Tm 2: 20-22. ). zelosos ( zelote ) significa "intensidade" ou "entusiasmo" e descreve uma 

pessoa com grande ardor por uma causa específica. Nos tempos do Novo Testamento, 

havia um partido radical política de patriotas judeus, chamou os Zealots (de zelote ), que 

se comprometeu a libertar os judeus de toda dominação estrangeira por qualquer medidas 

extremas (de mentira, roubo, assassinato) eram necessárias, mesmo aqueles esforços 

resultaram em suas próprias mortes. Pedro era certamente familiarizado com esse grupo-

Simon, o Zelote, um de seus companheiros apóstolos, tinha provavelmente sido um 

membro ( Matt. 10: 4 ; Marcos 3:18 ; Lucas 06:15 ;Atos 1:13 ) -e ele queria que seu 

leitores sejam fanáticos para o que era nobre (cf. 1 Cor 14:12. ; . 2 Cor 7:11 ; Tito 

2:14 ; Ap 3:19 ). 

Claro que, sendo zeloso para com o que é bom produz uma vida-os piedosos prazer e 

objetivo de todos os crentes, o que leva a uma vida pura e a perda de seu apetite por 

atrações ímpias do mundo. 

A disposição de sofrer-de errado e para direita 

Mas mesmo se você deve sofrer por causa da justiça, você é 

abençoado. E não temem sua intimidação, e não ser incomodado, 

... Pois é melhor, se Deus será que isso, que você sofre por fazer o 
que é certo e não para fazer o que é errado. ( 03:14 , 17 ) 

Ter uma paixão para a bondade não é, certamente, uma garantia de borda dourada contra 

o sofrimento; ele só pode fazê-lo mais improvável ou menos frequente. Jesus Cristo 



"passou fazendo o bem" ( Atos 10:38 ; cf. João 10:32 ), mas um mundo hostil acabou 

morto Ele ( Mateus 27: 22-23. ; Lucas 23: 23-25 ; Atos 02:23 ; cf. Is 53: 9. ). O próprio 

Jesus deixou claro que os crentes não se pode presumir a escapar de todo sofrimento, se 

o seu Senhor não o fez (cf. Mt 10: 24-25. ; Lucas 06:22 ; João 15:20 ; Atos 

14:22 ; Filipenses 1: 29-. 30 ; 2 Tm. 3:12 ; Heb. 12: 3-4 ). 

Mas, mesmo que transmite a idéia de "acaso" ou "ao contrário do que se espera" e se 

encaixa com o verbo deve sofrer ( paschoite ), que nesta forma verbo grego (optativo) 

expressa uma condição quarta classe implicando não há certeza de que sofrimento vai 

acontecer, mas poderia. 

Muitos cristãos na igreja primitiva, incluindo alguns dos leitores de Pedro ( 1: 6-

7 ; 2:20 ; 4: 12-16 ), que sofrem por causa da justiça ( Atos 5: 40-41 ; 7: 57-60 ; 8: 3-

4 ; 12: 1-4 ; 13:50 ; 16: 20-24 ; 17: 5-9 ; 26: 9-11 ) -sua vertical comportamento, dos 

deuses. Da mesma forma, os fiéis cristãos de hoje não deve ser surpreendido ou com 

medo, se tal sofrimento vem, porque isso torna-se um meio pelo qual eles são 

abençoados. De que forma a sofrer por piedade trazer bênção? Mais tarde nesta carta 

Pedro descreve algumas das maneiras: "Depois de ter sofrido por um pouco de tempo, o 

Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo, Ele mesmo perfeito, 

confirmar, fortalecer e estabelecer-lo" ( 5 : 10 ). 

Pedro não é o único escritor do Novo Testamento que expressou a bênção no 

sofrimento. Tiago fez em sua carta: "Considerai tudo com alegria, meus irmãos, quando 

se deparar com várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz 

perseverança. Ea perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e 

completos, não faltando em coisa alguma "( 1: 2-4 ). As bênçãos de sofrimento não 

escapou a observação de Paulo, ou: 

Portanto, nós não desanimamos, mas que o nosso homem exterior está se deteriorando, 

mas o nosso homem interior se renova dia a dia. Para momentânea, leve tribulação produz 

para nós um peso eterno de glória muito além de toda comparação, não atentando nós nas 

coisas que se vêem, mas nas coisas que se não vêem; porque as que se vêem são 

temporais, e as que se não vêem são eternas. ( 2 Cor. 4: 16-18 ) 

O apóstolo João foi dada uma promessa relacionada com o sofrimento em Apocalipse 2:10 "," 

Não tenha medo de que você está prestes a sofrer. Eis que o Diabo está para lançar alguns de 

vós na prisão, para que você será testado, e você terá tribulação por dez dias. Sê fiel até à 

morte, e eu lhe darei a coroa da vida. " 

Bem-aventurados ( makarioi ) aqui não enfatiza o efeito de felicidade ou alegria, mas o 

motivo para tal "privilégio" ou "honra". Elisabete, mãe de João Batista e um parente da 

mãe de Jesus, Maria, disse de Maria " Bendita és tu entre as mulheres "( Lucas 1:42 ). O 

coração de Maria seria atormentaram com muitas dores ( 02:35 ), de modo a declaração 

de Elisabete não era apenas uma referência para a felicidade geral. Ela em vez referida 

favor divinamente dotado de Maria e privilégio de dar à luz a Cristo ( 1: 26-35 ). Todos 

os crentes podem ter o mesmo sentimento de privilégio por participação nos seus 

sofrimentos: 

Bem-aventurados aqueles que foram perseguidos por causa da justiça, porque deles é o 

reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, 

mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque 

vosso galardão nos céus é grande; pois da mesma forma perseguiram os profetas que 

foram antes de vós. ( Mateus 5: 10-12. ; cf. Ap 14.13 ) 



Admoestação de Pedro para que seus leitores não temem sua intimidação, e não ser 

incomodado é uma alusão a Isaías 08:12 b -13: "E você não é de temer o que eles temem 

ou estar com medo dele. Ele é o Senhor dos exércitos quem você deve considerar como 

santo. E Ele será o seu medo, e ele será o seu medo. "O cenário histórico desses versos é 

significativo. Com uma invasão iminente pela Assíria, Acaz, rei de Judá enfrentou uma 

crise. Os reis de Israel e da Síria havia procurado para fazer uma aliança com ele contra 

as forças assírias, mas Acaz recusou. Israel e Síria, portanto, ameaçou invadir 

Judá. Enquanto isso Acaz tinha aliado Judá com a Assíria, mas o profeta Isaías advertiu 

contra uma aliança tão irreverentes e disse-lhe para não ter medo. Acaz e o povo de Judá 

não deviam temer Assíria como Síria e Israel fizeram, mas sim que eles eram a temer ao 

Senhor, confiando Nele. 

Da mesma forma, Pedro escreveu que os cristãos devem não temem sua 

intimidação, literalmente, que eles deveriam "não temer o medo", isto é, ser intimidados 

por incrédulos que iria persegui-los (cf. Sl. 118: 6 ; . Prov 29:25 ; Matt 10:28. ; Lucas 12: 

4-5 ; Atos 4: 23-30 ). Além disso, eles devem não ser incomodado, literalmente "não 

agitado ou agitado up" (cf. 04:16 , 19 ). 

Em sua disposição de sofrer, os crentes devem enfrentar todas as circunstâncias com 

coragem (cf. Josh, 1: 7 , 9 ; 10:25 ; 2 Sm. 10:12 ; 1 Crônicas 28:10. , 20 ; Esdras 10: 

4 ; Sl . 31:24 ; Marcos 06:50 ; 1 Cor 16:13. ). O sofrimento deve ser visto como uma 

oportunidade de receber as bênçãos espirituais, e não como uma desculpa para 

comprometer a fé diante de um mundo hostil. Como o pregador Inglês do século XVII e 

escritor João Bunyan aceito prisão na Cadeia de Bedford por pregar sem licença, e 

reformador Martinho Lutero estava diante dos seus inimigos e se recusou a renegar suas 

crenças bíblicas, então os cristãos de hoje devem manter-se firme em face do sofrimento 

. Os crentes cujas mentes e afeições estão colocadas nas coisas do alto ( Cl 3: 2-3 ) vai se 

alegrar quando eles devem ser submetidos a sofrimentos, porque eles vêem através das 

bênçãos de ser adquirida. 

No que diz respeito sofrimento, existem duas possibilidades. Em primeiro lugar, os 

crentes podem sofrer por fazer o que é certo, aceitar que a dor como parte do plano 

sábio e soberano de Deus para abençoar suas vidas. Em segundo lugar, eles podem 

sofrer por fazer o que é errado, recebendo a disciplina esperada do Senhor por sua 

desobediência a Sua Palavra (cf. 2:20 ; 4: 15-19 ). Às vezes Deus quer que os crentes 

sofrem de justiça para que eles possam receber as bênçãos que saem de tal sofrimento. É 

também a vontade de Deus que os crentes podem suportar a sua castigo benéfico quando 

eles pecam ( Heb. 12: 5-11 ). Das duas possibilidades que podem vir, Pedro reconhece 

que o primeiro é único porque ele só vem se Deus deve querer que seja assim. Essa é 

uma promessa reconfortante. Paulo certamente aprendeu a lição: 

Por causa da suprema grandeza das revelações, por este motivo, para me impedir de 

exaltar a mim mesmo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para 

me atormentar-me impedir de exaltar a mim mesmo! Roguei ao Senhor três vezes que o 

afastasse de mim. E Ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa 

na fraqueza." De boa vontade, pois, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder 

de Cristo habite em mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, 

nas perseguições, nas dificuldades, por amor de Cristo; Porque, quando sou fraco, então 

é que sou forte. ( 2 Cor. 12: 7-10 ) 



Os cristãos sofrem por causa da justiça , quando Deus quer que eles. Ele nunca quer 

que o pecado, para que o sofrimento, em certo sentido, não é o que Ele desejou para eles 

embora, por vezes, tornam-se a Sua vontade para sua justiça ( Hb. 0:11 ). 

A devoção a Cristo 

antes santificai a Cristo, como Senhor, em vossos corações 
( 03:15 a) 

Aqui o apóstolo novamente faz alusão a Isaías 08:13 , "santificar o Senhor dos Exércitos" 

( NVI ). Quando os crentes santificai a Cristo, como Senhor, em seus corações, eles 

afirmam a sua submissão ao Seu controle, instrução e orientação. Ao fazê-lo eles também 

declarar e submeter-se a soberana majestade de Deus (cf. Dt 04:35. ; 32: 4 ; 1 Reis 

08:27 ; Sl 90: 2. ; 92:15 ; 99: 9 ; 145: 3 , 5 ; . Isa 43:10 ; Rom. 8:28 ; 11:33 ) e demonstrar 

que eles temem somente a Ele ( Js 24: 22-24. ; Sl 22:23. ; 27: 1 ; 34: 9 ; 111: 10 ; 119: 

46 , 63 ; Pv 14:26. ; Matt 4:10.). 

Santificar ( hagiasate ) significa "separado", ou "consagrar". Mas, neste contexto, 

também conota dando o primeiro lugar de adoração, exaltação e adoração a Cristo. Os 

crentes que santificar Cristo o distinguem de todos os outros como o único objeto de seu 

amor, reverência, lealdade e obediência (cf. Rom. 13:14 ; Fp 2: 5-11. ; 3:14 ; Cl 3: 4 ; 2 

Pedro 1: 10-11 ). Eles reconhecem a Sua perfeição ( Heb 7: 26-28. ), ampliar a Sua glória 

( Atos 7: 55-56 ; cf. Ap 1: 12-18 ), exaltam Sua preeminência ( Cl 1:18 ), e submeter-se 

à Sua vontade ( Marcos 3:35 ;Rom. 12: 2 ; Ef. 6: 6 ; Hb 10:36. ; 1 João 2:17 ), com o 

entendimento de que, por vezes, que a submissão inclui sofrimento. 

Esta honra de Cristo como Senhor não é externo, mas em os corações dos verdadeiros 

adoradores, mesmo quando eles devem enfrentar o sofrimento injusto. Essa submissão e 

confiança nos propósitos perfeitos do Senhor soberano produz coragem, ousadia e 

coragem para triunfar por meio das situações mais adversas. 

A prontidão para defender a fé 

estar sempre pronto para fazer uma defesa a todo aquele que vos 

pedir a dar conta da esperança que há em vós, mas com mansidão 
e respeito; ( 03:15 b) 

Não é apenas a resistência através da bênção do sofrimento que os crentes devem 

submeter-se a; há também a oportunidade de defender a verdade, quando eles estão sendo 

perseguidos. Os cristãos devem estar prontos para fazer uma defesa da fé. O termo 

grego para defesa (apologia ) é a palavra da qual os termos em inglês pedido de 

desculpas e apologética derivam. Isso normalmente significa uma defesa formal em um 

tribunal judicial (cf. Atos 25:16 ; . 2 Tim 4:16 ), mas Paulo também usou a palavra 

informal para designar a sua capacidade de responder aos que o interrogou ( Phil 1:16. ) 

. Sempre indica a necessidade dos crentes para a prontidão constante e prontidão para 

responder, seja em um tribunal formal ou informalmente, a todo aquele que pede -

lhes para dar conta de por que eles vivem e acreditam que a forma como eles 

fazem. Conta é simplesmente logos, "palavra, mensagem "ou", "e chama santos para ser 

capaz no vez que alguém pergunta (presente) para dar as palavras certas em resposta a 

perguntas sobre o evangelho. 



O evangelho é identificado como a esperança que há em . crentes a esperança é 

sinônimo de fé cristã, porque o motivo dos crentes abraçar Jesus Cristo como Senhor e 

Salvador é a sua expectativa de escapar do inferno e entrar glória eterna (cf. Atos 26: 

6 ; Ef 1:18. ; 4: 4 ; Col. 1:23 ; Hb 10:23. ). Assim, a esperança se torna o ponto focal de 

qualquer explicação racional crentes deve ser capaz de fornecer a respeito de sua 

salvação. (Para mais insights sobre o significado de esperança, ver a discussão de 1: 3 . 

no capítulo 2 deste volume) 

A defesa do crente desta esperança antes do incrédulo que pergunta deve ser firme e 

intransigente, mas ao mesmo tempo transmitida com mansidão e 

respeito. Gentilza refere-se a mansidão e humildade, não no sentido de fraqueza, mas no 

sentido de não ser dominante ou arrogante (cf. Ef 4:15. ", falando a verdade em amor"). O 

próprio Senhor foi caracterizado por esta virtude, como era Paulo: "Agora, eu, Paulo, me 

exortá-lo pela mansidão e benignidade de Cristo" ( 2 Cor. 10: 1 a ). 

Reverência expressa devoção a Deus, um profundo respeito a Sua verdade, e até mesmo 

respeito pela pessoa que escuta ( Col. 4: 6 ; 2 Tm. 2: 24-26 ). 

Os cristãos que não podem apresentar uma explicação bíblica clara da sua fé (cf. 1 Ts 5: 

19-22. ; 1 João 2:14 ) não será mais seguro quando fortemente contestada pelos 

incrédulos (cf. Ef 4: 14-15. ). Em alguns casos, que a insegurança pode comprometer a 

sua segurança de salvação. Os ataques do mundo pode sobrecarregar aqueles que não 

"colocar a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação" ( 1 

Tessalonicenses 5: 8. ; cf. Ef 6: 10-17. ). 

Uma consciência pura 

e manter uma boa consciência, de modo que na coisa em que você 

é caluniado, aqueles que insultam o seu bom comportamento em 

Cristo serão envergonhados. ( 03:16 ) 

A última coisa que permitirá que os crentes para ser seguro em um mundo hostil é uma 

pura consciência. A consciência é o mecanismo interno divinamente colocado que o 

acusa ou uma pessoa, agindo como um meio de condenação ou afirmação. Enquanto 

escrevo em outro lugar: 

A consciência é a alma refletindo sobre si mesmo; tanto a palavra 

grega suneidēsis ( consciência ) e o Inglês palavra "consciência" tem a idéia de conhecer 

a si mesmo. De acordo com Roman 02:14 , mesmo aqueles sem lei escrita de Deus têm 

um senso moral inato de certo e errado: "Porque, quando os gentios, que não têm lei, 

fazem naturalmente o que a lei, eles, embora não tendo lei, são uma lei para si mesmos. 

"A consciência ou afirma comportamento certo ou condena o comportamento 

pecaminoso. 

A consciência, no entanto, não é infalível. Não é nem a voz de Deus, nem a Sua lei moral, 

como Colin G. Kruse prestativamente observa: 

A consciência não está a ser equacionada com a voz de Deus ou até mesmo a lei moral, 

pelo contrário, é uma faculdade humana que julga sobre a acção humana à luz do mais 

alto padrão de uma pessoa percebe. 

   Vendo que toda a natureza humana tem sido afetada pelo pecado, a percepção tanto de 

uma pessoa do nível de ação é necessária e a função da própria consciência (como parte 

integrante da natureza humana) também são afetados pelo pecado. Por esta razão, a 



consciência nunca pode ser concedido a posição do juiz supremo de seu 

comportamento. É possível que a consciência pode desculpar um para aquilo que Deus 

não vai dar licença, e, inversamente, é igualmente possível que a consciência pode 

condenar uma pessoa por aquilo que Deus permite. Por isso, o julgamento final pertence 

somente a Deus (cf. 1 Cor. 4: 2-5 ). No entanto, para rejeitar a voz da consciência é 

cortejar o desastre espiritual (cf. 1 Tm. 1:19 ). Nós não podemos rejeitar a voz da 

consciência com a impunidade, mas podemos modificar o padrão mais alto a que diz 

respeito ao ganhar por nós mesmos uma maior compreensão da verdade. ( A Segunda 

Epístola de Paulo aos Coríntios, Tyndale do Novo Testamento Comentários [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1995], 70-71) 

Uma vez que a consciência detém as pessoas ao seu mais alto padrão percebido, os crentes 

precisam definir esse padrão para o mais alto nível enviando a todos a Palavra de 

Deus. Como eles continuamente encher a mente com as verdades da Escritura, os crentes 

esclarecer a lei perfeita de Deus. Suas consciências, então, chamá-los para viver de acordo 

com essa lei. 

As funções de consciência como uma clarabóia, não como uma lâmpada; não produz sua 

própria luz, mas apenas permite que a luz moral in. Por causa disso, a Bíblia ensina a 

importância de manter a consciência limpa ou bom. "O objetivo desta instrução", 

escreveu Paulo a Timóteo: "é o amor de um coração puro, de uma consciência e de uma 

fé sincera" ( 1 Tim. 1: 5 ). Alguns versos depois Paulo sublinhou a importância de 

"manter a fé e uma boa consciência, o que", alertou, "alguns têm rejeitado e naufragaram 

no que diz respeito à sua fé" ( v. 19 ). A qualificação necessária para os diáconos é de que 

sejam titulares "para o mistério da fé com a consciência limpa" ( 1 Tim. 3: 9 ). Pedro 

ordenou os crentes a "manter uma boa consciência para que naquilo em que você está 

caluniado, aqueles que insultam o seu bom comportamento em Cristo serão 

envergonhados" ( 1 Pedro 3:16 ). Tanto Paulo ( Atos 23: 1 ; 2 Tm 1: 3. ) e o escritor de 

Hebreus ( Hb 13:18. ) testemunhou que eles haviam mantido boas consciências. 

Na salvação, Deus purifica a consciência da sua acumulação ao longo da vida de culpa, 

vergonha e desprezo por si mesmo. O escritor de Hebreus escreveu que "o sangue de 

Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, [vai] limpar 

[o] consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo" ( Heb. 9:14 ). Como 

resultado, os crentes têm seus "corações purificados da má consciência" ( Heb. 10:22 ). A 

consciência limpa já não acusa por causa de pecados passados, que são perdoados ( Pss 

32: 5. ; 103: 12 ; Pv 28:13. ; Mic 7: 18-19. ; Col. 1:14 ; 2: 13-14 ; 1 João 1: 9 ), por meio 

do sangue de Cristo ( Ef 1: 7. ; 1 João 1: 7 ; Apocalipse 1: 5 ). 

Crentes 'deve guardar a pureza de suas consciências limpas, ganhando a batalha para a 

santidade no interior onde a consciência funciona. Paulo ganhou vitória nesse ponto, de 

modo que ele declarou ao Sinédrio, "Eu vivi minha vida com um perfeitamente boa 

consciência diante de Deus até este dia" ( Atos 23: 1 ), e para o governador romano Félix, 

"Eu também fazer o meu melhor para manter sempre consciência pura diante de Deus e 

diante dos homens "( Atos 24:16 ). Ele escreveu a Timóteo: "Dou graças a Deus, a quem 

sirvo com a consciência limpa" ( 2 Tim. 1: 3 ). Ele lembrou o seu jovem protegido de que 

"o objetivo da instrução é o amor de um coração puro, de uma consciência e de uma fé 

sincera" ( 1 Tim. 1: 5 ) e exortou-o a manter "uma boa consciência, que alguns rejeitaram 

e naufrágio sofrido no que diz respeito à sua fé "( 1 Tim. 1:19 ). Como observado acima, 

Paulo instruiu que os diáconos devem ser titulares "para o mistério da fé com a 

consciência limpa" ( 1 Tim. 3: 9 ). Os cristãos devem também ter cuidado para não causar 



outros crentes a violar suas consciências ( 1 Cor. 8: 7-13 ; 10: 24-29 ).(John Macarthur, 2 

Corinthians, MacArthur New Testament Commentary [Chicago: Moody, 2003], 30-32) 

Uma boa consciência é o que todo cristão deve manter , ou melhor, manter. 

A consciência limpa permite que os crentes a ser livre de qualquer ónus da culpa como 

eles enfrentam hostilidade e crítica do mundo (cf. Jó 27: 6 ; Rom 14:22. ; 1 Tm 3: 

9. ). Uma consciência impura, no entanto, não pode ser confortável (cf. Gen. 42:21 ; 2 

Sm. 24:10 ; Atos 02:37 ) e é incapaz de suportar o estresse proveniente de provações 

difíceis e perseguições. No que diz respeito a coisa na qual eles são caluniados, os 

crentes devem ser capazes de concordar com o apóstolo Paulo, que declarou: "Eu também 

faço o meu melhor para manter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos 

homens" ( Atos 24:16 ; cf . 2 Cor. 1:12 ). (Para uma discussão mais aprofundada da 

consciência, ver John Macarthur, O Vanishing Conscience [Dallas: Palavra, 1994], 

especialmente caps 2, 3, 10 e apêndices 2 e 3.). 

Caluniado crentes que mantêm o bom comportamento em Cristo terão suas 

consciências em repouso, sem se incomodar com a culpa, e suas vidas piedosas irá revelar 

quaisquer críticas dos descrentes ser falsa. caluniado ( katalaleisthe ) é uma palavra 

onomatopaica (aquele cuja pronúncia sugere seu significado) que descreve "falar mal" ou 

"abuso verbal". RMale significa "ameaçar", "insultar", ou "a maltratar." A consciência 

pura pode suportar e desviar qualquer que seja abusivo, discurso insultuoso o mundo atira 

contra ele (cf. 1 Cor. 04:12 ). Aqueles que se dedicam a tais maus tratos pecaminosa de 

crentes obedientes ( Pss 42:10. ; 74:10 ; 27:29 Matt. , 31 , 41 , 44 ; Marcos 15:32 ; Lucas 

23:36 ; Atos 02:13 ), com o objetivo de envergonhar e derrotá-los, vai-se ser 

envergonhado (cf. Gn 42: 8-21 ). 

A adversidade é uma realidade e que sofre um privilégio espiritual para os crentes. Se 

eles percebem "que Deus faz com que todas as coisas contribuem juntamente para o bem 

daqueles que amam a Deus" ( Rom. 8:28 ), eles serão capazes de aceitar o sofrimento 

como parte do plano de Deus para eles e equipar-se com os seus títulos contra a mundo 

hostil. Puritano Tomé Watson escreveu, 

Aflições cooperam para o bem, como eles fazem o caminho para a glória ... Não que eles 

merecem a glória, mas eles se preparar para ela. Como aração prepara a terra para uma 

cultura, de modo aflições preparar e fazer-nos [pronto] para a glória. O pintor coloca seu 

ouro sobre cores escuras, assim Deus em primeiro lugar coloca as cores escuras de aflição, 

e, em seguida, Ele estabelece a cor dourada da glória. O navio é o primeiro temperado 

antes de vinho é derramado nele.: Os vasos de misericórdia são primeiramente temperado 

com aflição, e, em seguida, o vinho da glória é derramado no Assim, vemos aflições não 

são prejudiciais, mas benéfica, aos santos. ( Todas as Coisas para Boa [reimpressão; 

Edinburgh: Banner da Verdade, 1986], 32) 

 

 

 

 



19 O Triunfo do sofrimento de Cristo ( 1 

Pedro 3: 18-22 ) 

Porque também Cristo morreu pelos pecados de uma vez por 

todas, o justo pelos injustos, para que Ele possa nos levar a Deus, 

depois de ter sido condenado à morte na carne, mas vivificado no 

espírito; no qual também foi, e pregou aos espíritos agora em 

prisão que antes eram desobedientes, quando a paciência de Deus 

ficar esperando nos dias de Noé, durante a construção da arca, 

na qual poucas, isto é, oito pessoas , foram levados a salvo através 

da água. Correspondendo a isso, o batismo agora vos salva, não 

a remoção da sujeira da carne, mas um apelo a Deus para uma 

boa consciência, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, que está 

à direita de Deus, tendo subido ao céu, depois de anjos, 
autoridades e poderes tinha sido submetido a Ele. ( 3: 18-22 ) 

Pedro culmina sua seção sobre o sofrimento injusto de crentes com o exemplo de como o 

sofrimento injusto de Cristo triunfante alcançado propósito de Deus. No coração do 

evangelho é o fato de que Jesus Cristo, que era perfeitamente justo, morreu pela 

totalmente injusto. Ele triunfou através desse sofrimento imerecido por, como Deus havia 

predeterminado, oferecendo redenção para o mundo. Naquele evento, Deus tinha Suas 

intenções cumprida e os homens maus também tiveram suas intenções cumpridas ( Atos 

2: 23-24 ; 4: 27-28 ; cf. Gn 50: 19-20 ).O mistério da providência divina é que Deus é 

absolutamente soberano, mas seu governo e predeterminação nunca está separado de 

responsabilidade humana. E o mal de homem nunca o reduza a uma causa 

secundária. Deus é primário em providencialmente realizar todos os recursos da sua 

vontade eterna e plano. Exemplo perfeito de Cristo de sofrer injustamente e através de 

que a realização do propósito salvador glorioso de Deus deve dar aos crentes a esperança 

e confiança para o triunfo do propósito de Deus no meio do seu próprio sofrimento 

(cf.Rom 8:17. ; . 2 Cor 2:14 ; Phil 1:29. ). Para dar-lhes uma compreensão mais rica do 

resultado abençoado de injustiça da cruz, Pedro pediu a seus leitores a considerar quatro 

elementos da vitória do Senhor: His-bearing pecado triunfante, Seu sermão triunfante, a 

Sua salvação triunfante, e Sua supremacia triunfante. 

O seu triunfo sobre o pecado 

Porque também Cristo morreu pelos pecados de uma vez por 

todas, o justo pelos injustos, para que Ele possa nos levar a Deus, 
( 03:18 a) 

As conjunções também e para ponto de leitores de Pedro de volta para a passagem 

anterior (__1 Ptere__3: 13-17) e lembrá-los que eles não deveriam se surpreender ou 

desencorajados pelo sofrimento, uma vez que Cristo triunfou em Seu sofrimento, mesmo 

que Ele morreu uma morte excruciante, e que da mais terrível tipo-crucificação. Em 

contrapartida, o autor da carta aos Hebreus lembrou seus leitores que sofreram que eles 

tinham "ainda não resistiu ao ponto de derramar sangue" ( 12: 4 ). A maioria dos crentes 

não vai morrer como mártires, mas mesmo quando o fazem, que a morte é o salário do 

seu pecado ( Rom. 6:23 ). Todas as pessoas morrem porque são pecadores, o que faz com 



que até mesmo uma morte por causa da justiça uma morte apenas, em um sentido. O 

homem merece morrer; Jesus não o fez. 

Algumas traduções (por exemplo, KJV, NKJV ) deste versículo renda morreu como 

"sofrido", uma leitura com base na variante de manuscritos gregos. Mas as diferentes 

traduções não mudam o sentido: Cristo sofreu em que Ele morreu pelos pecados. O 

pecado causou a morte sem pecado de Cristo. Este é o exemplo supremo de sofrer por 

causa da justiça ( v 18. , e Ele voluntariamente suportou em nome dos pecadores () Is 53: 

4-6. , 8-12 ; Mt 26: 26-28. ; João 1: 29 ; 10:11 , 15 ; Rm 5: 8-11. ; 08:32 ; 1 Cor 15: 3. ; 2 

Cor 5:15. , 18-19 ; Gl 1: 4. ; Ef. 2: 13- 16 ; Colossenses 1: 20-22 ; 1 Tessalonicenses 

1:10. ; 1 Timóteo 2: 5-6. ; Hb 2: 9. , 17 ; 07:27 ; 09:12 , 24-28 ; 10:10 ; 13:12 ; 1 João 1: 

7 ; 2: 2 ; 4:10 ; Ap 1: 5 ; 5: 9 ). Mais cedo nesta carta, Pedro afirmou que Cristo "não 

cometeu pecado" ( 02:22 ). Ele nunca teve um único pensamento, palavra ou ação que 

não agradou plenamente Deus; em vez Seu comportamento em todos os aspectos era 

perfeitamente santo ( Isa 53:11. ; Lucas 1:35 ; 2 Cor. 5:21 ; Hb 4:15. ; 07:26 ; cf. João 

5:30 ; Hebreus 1: 9. ). 

Então, Jesus morreu pelos pecados de que ele era "oferecido uma vez para tirar os 

pecados de muitos" ( Heb 9:28. ; cf. Rom. 8: 3 ; Hb 10: 5-10. ). Na economia do Antigo 

Testamento, Deus exigia sacrifícios de animais para simbolizar a necessidade de expiar o 

pecado pela morte de um substituto inocente ( Ex 29: 31-33. , 36 ; Lev 1: 4-

5. ; 08:34 ; 16: 2-16 ; 17:11 ; 23: 26-27 ; Números 15:25. ; 1 Crônicas 6:49. ); o Novo 

Testamento apresenta Cristo como o sacrifício perfeito que cumpriu todos os símbolos na 

realidade de expiação para todos os pecadores que jamais acreditaria ( João 3: 14-

15 ; Rom. 5: 6-11 ; 1 Cor. 5: 7 ; Heb . 9: 11-14 , 24 , 28 ; 12:24 ; 13: 11-12 ). 

A frase uma vez por todas traduz a palavra hapax, que significa "de validade perpétua, 

sem necessidade de repetição." Para os judeus tão familiares com o seu sistema sacrificial, 

que era um conceito novo. Para expiar o pecado, eles tinham abatido milhões de animais 

ao longo dos séculos. Durante a celebração anual da Páscoa, como muitos como um 

quarto de milhão de ovelhas seria sacrificado. Mas uma morte sacrificial de Jesus Cristo 

que terminou desfile insuficiente de animais para o altar e foi suficiente para tudo e para 

todos os tempos ( Heb 1: 3. ; 7: 26-27 ; 9: 24-28 ; 10: 10-12 ), como Ele tomou o castigo 

devido aos eleitos e deu isso para eles, assim satisfazendo plenamente justo juízo de Deus. 

Assim, na morte substitutiva de Cristo, Ele sofreu o justo pelos injustos. Como a oferta 

perfeita para o pecado, Ele voluntariamente ( João 10: 15-18 ) e de acordo com o 

propósito redentor do Pai desde antes da fundação do mundo ( Atos 2 : 23 ; 4: 27-28 ; 13: 

27-29 ; cf. 2 Tm 1: 9. ; Apocalipse 13: 8 ) tomou sobre Si toda a pena devida pelos 

injustos ( 02:24 ). No texto diz que de forma mais concisa do que 2 Coríntios 5:21 : "Ele 

fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça 

de Deus nele." Muito mais pode ser dito sobre o pecado ea imputação , como é em outros 

lugares (cf. Rom. 3-6 ), mas aqui Pedro dirige suas declarações na prática, referindo-se 

ao sofrimento substitutiva de Jesus como uma ilustração de como a aflição mais extrema 

ea injustiça resultou no triunfo singularmente supremo da salvação . Este deve ser 

eminentemente encorajador para os crentes que sofrem injustamente. 

O triunfo na morte de Cristo é expressa na frase que pudesse trazer [crentes] a Deus. O 

lacrimejamento divina do véu do templo de cima para baixo ( Mat. 27:51 ), 

simbolicamente, demonstrou a realidade que abriu o caminho para Deus . O Santo dos 

Santos celestial, o "trono da graça" ( Heb. 4:16 ), foi disponibilizado para acesso imediato 



de todos os verdadeiros crentes. Como sacerdotes reais ( 2: 9 ), todos os crentes são 

recebidos na presença de Deus ( Hb 4:16. ; 10: 19-22 ). 

O verbo traduzido Ele poderia trazer ( prosagō ) expressa o propósito específico de 

ações de Jesus. Muitas vezes, descreve alguém está sendo introduzido ou ter acesso a 

outro. No grego clássico a forma substantiva refere-se a quem faz a introdução. Nos 

tribunais antigos certos funcionários acesso controlado ao rei. Eles verificaram direito de 

alguém para vê-lo e, em seguida, introduziu essa pessoa para o monarca. Cristo agora 

executa essa função para os crentes. Hebreus 06:20 diz a respeito do átrio interior do céu 

que ele "entrou como um precursor para [crentes], tendo-se tornado sumo sacerdote para 

sempre." Cristo entrou para trazer os eleitos em comunhão com Deus (cf. Sl 110: 4. ; Hb 

2: 17-18. ; 3: 1-2 ; 4: 14-15 ; 5: 4-6 ; 07:17 , 21-22 , 25 ; 8: 1-2 , 6 ; 9: 13-14 ). 

Sermão triunfante de Cristo 

tendo sido condenado à morte na carne, mas vivificado no 

espírito; no qual também foi, e pregou aos espíritos agora em 
prisão, uma vez que foram desobedientes, ( 3:18 b-20-A) 

Alguns críticos têm contestado a ressurreição de Cristo dentre os mortos, afirmando que 

ele nunca morreu, em primeiro lugar. De acordo com esse raciocínio cético, Ele 

simplesmente desmaiou em um semi-coma na cruz, foi revivido na frieza do sepulcro, 

desembrulhou a Si mesmo, e saiu. Mas a frase ter sido condenado à morte na carne não 

deixa dúvida de que na cruz a vida física de Jesus cessou. Para apressar a morte dos dois 

ladrões crucificados no Calvário em ambos os lados de Cristo, os executores romanos 

quebraram as pernas ( João 19: 31-32 ).(Vítimas Crucificação adiou suas mortes tanto 

tempo quanto possível, empurrando-se para cima em suas pernas, o que lhes permitiu 

suspiro para outra respiração). No entanto, os soldados não se preocuparam em quebrar 

as pernas de Cristo porque podia ver que ele já estava morto.Confirmando que a realidade, 

um deles furou o lado com uma lança, fazendo com que o sangue e água a fluir para fora, 

um sinal fisiológico Ele foi certamente mortos ( 19: 33-37 ). 

A frase vivificado no espírito é uma referência a pessoa interior eterno de Jesus. O texto 

grego omite o artigo definido, o que sugere Pedro não estava se referindo ao Espírito 

Santo, mas que o Senhor estava espiritualmente vivo, contrastando a condição de 

Cristo carne (corpo) com a de seu espírito. Seu espírito eterno sempre foi vivo, Embora 

seu corpo terreno foi então morto; mas três dias depois seu corpo foi ressuscitado em um 

estado transformado e eterno. 

Alguns intérpretes acham que a frase acima mencionada descreve a ressurreição de 

Jesus. Mas, se o apóstolo tinha a intenção de fazer essa referência que ele teria usado uma 

expressão como: "Ele foi condenado à morte na carne, mas vivificado no carne. "A 

ressurreição não era apenas uma realidade espiritual, era físico ( cf. Lucas 24:39 ; João 

20:20 , 27 ). Assim, o ponto aqui de Pedro deve ser que, embora o corpo de Jesus foi 

morto, Ele permaneceu vivo na Sua espírito (cf. Lucas 23:46 ). 

Embora Cristo é Aquele que é a própria vida eterna ( 1 João 5:20 ), Ele fez experimentar 

uma espécie de morte espiritual definido, não como a cessação da existência, mas uma 

experiência de separação de Deus. Enquanto na cruz, Jesus estava plenamente consciente 

como Ele clamou: "Meu Deus, Meu Deus, por que me desamparaste?" ( Mat. 

27:46 ). Esse enunciado refletiu Seu senso temporária e humanamente incompreensível 

de alienação do Pai enquanto ira de Deus e a carga de iniqüidades dos pecadores foram 



colocados sobre Ele e julgados (cf. 2 Cor. 5:21; Gal. 3: 10-13 ; Heb . 09:28 ). Por esse 

breve período de tempo, a experiência de Cristo em paralelo a condição de não crentes 

que vivem, paradoxalmente, na morte espiritual (separação de Deus) nesta vida e 

enfrentar o julgamento divino na morte física (cf. Dan. 12: 2 ; . Matt 25:41, 46 ; Marcos 

9: 43-48 ; João 3:36 ; Rev. 20:15 ). Em Sua morte para o pecado e ressurreição para a 

glória eterna, Cristo venceu a morte; no entanto, os pecadores não regenerados morrer a 

própria morte por seus pecados não arrependidos e ir para eterna vergonha e castigo. 

Em que também se refere ao que ocorreu com o Seu espírito vivo enquanto seu corpo 

físico morto jazia no túmulo (a respeito de Seu enterro, ver Mateus 27: 57-60. ; João 19: 

38-42 ). Ele foi ( poreuomai ) denota indo de um lugar para outro (ver também 22 v. , 

onde a palavra é usada a respeito da ascensão). Quando o texto diz que Cristo pregou aos 

espíritos agora na prisão, ele está indicando que Ele propositalmente foi para um lugar 

real para fazer um anúncio triunfante aos seres em cativeiro antes que Ele ressuscitou no 

terceiro dia. 

O verbo rendeu apregoou ( kerusso ) significa que Cristo "pregou" ou "anunciado" Seu 

triunfo. No mundo antigo, arautos viria para a cidade como representantes dos 

governantes para fazer anúncios públicos ou preceder generais e reis nas procissões 

comemoram triunfos militares, anunciando vitórias ganhas na batalha. Este verbo não 

está dizendo que Jesus foi pregar o evangelho, caso contrário, Pedro provavelmente teria 

usado uma forma do verbo euangelizō ("evangelizar"). Cristo foi para proclamar sua 

vitória ao inimigo, ao anunciar seu triunfo sobre o pecado (cf. Rm 5: 18-19. ; 6: 5-6 ), a 

morte (cf. Rom. 6: 9-10 ; 1 Cor 15.: 54- 55 ), o inferno, os demônios, e Satanás (cf. Gn 

3:15 ; Col. 2:15 ; Hb 2:14. ; 1 João 3: 8 ). 

Cristo dirigiu Sua proclamação aos espíritos, não seres humanos, caso contrário, ele teria 

usado psuchai ("alma") em vez de pneumasin, uma palavra do Novo Testamento nunca 

usa para se referir a pessoas, exceto quando qualificado por um genitivo (eg, Heb. 12 : 

23 ; "os espíritos dos justos"). 

Desde a queda de Satanás e seus demônios, tem havido um conflito cósmico em curso 

entre as forças Angelicalais do bem e do mal (cf. Jó 1-2 ; Dan 10:13. ; Zc. 3: 1 ; Ef 

6:16. ; Apocalipse 12: 3-4 ; 16: 12-14 ). Após a vitória aparente do diabo em induzir 

Adão e Eva (e, consequentemente, todos os seus descendentes) para cair em pecado 

( Gênesis 3: 1-7 ; Rom. 5: 12-14 ), Deus prometeu o Maligno se eventual destruição por 

Messias , que triunfaria com uma vitória esmagadora sobre ele, apesar de ter sofrido um 

ferimento menor dele ( Gn 3:15 ).Portanto, Satanás procurou impedir que isto pelo 

genocídio dos judeus (cf. Est 3: 1-4: 3. ) e a destruição da própria linha messiânica durante 

o tempo de Joás ( 2 Crônicas 22: 10-12. ; cf. 23: 3 , 12-21 ). Quando tudo o que falhou, 

ele tentou matar a criança Messias ( Mateus 2: 16-18.). Frustrado com isso, ele tentou 

seduzir o próprio Cristo a abandonar a sua missão ( Mt 4: 1-11. ; Lucas 4: 1-13 ). Mais 

tarde, Satanás incitou os líderes judeus e seus seguidores à ação mob que resultaram na 

crucificação do Senhor ( Marcos 15: 6-15 ). Os líderes judeus diabólicos ainda fez com 

que o túmulo de Jesus estava guardada para que ele não sair do túmulo ( Matt. 27: 63-

66 ). Os demônios podem ter sido comemorando sua vitória aparente, na sequência da 

morte e sepultamento de Cristo, mas só que em breve seja profunda e permanentemente 

decepcionado quando o Cristo vivo Ele mesmo chegou. Os espíritos angélicos Cristo era 

abordar estavam agora na prisão ( phulakē; um lugar real de prisão, e não apenas uma 

condição). 



No presente momento crentes devem lutar contra os poderes das forças demoníacas não 

ligados como essas forças influenciá-los através do sistema mundo corrupto sobre o qual 

Satanás tem regra. O apóstolo Paulo disse à igreja de Éfeso: "Nossa luta não é contra 

carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as forças deste 

mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes" ( Ef. 6 : 12 ), 

que diz claramente que a hierarquia demoníaca é ativa e livremente condução do seu 

trabalho mal no mundo. Não era a esses espíritos não ligados, mas para os demônios 

ligados que Cristo foi para anunciar seu triunfo. 

O livro de Apocalipse chama essa prisão do "poço sem fundo", literalmente "o poço do 

abismo." Algumas análises de Apocalipse 9: 1-2 fornece uma maior compreensão da 

prisão e seus súditos em cativeiro. 

Com seu teatro de operações, hoje restritos à terra, e seu tempo a esgotar-se (cf. 0:12 ), 

Satanás agora procuram mobilizar todos os seus exércitos demoníacos-os já na terra, 

aqueles lançado para a terra com ele, e aqueles encarcerado no poço sem 

fundo (literalmente "o poço do abismo"). abussos ( sem fundo ) aparece sete vezes no 

Apocalipse, sempre em referência à morada de demônios presos (cf. 9: 2 , 11 ; 11: 7 ; 17: 

8 ). O próprio Satanás será mantido prisioneiro lá durante o Milênio, acorrentado e preso 

com os outros prisioneiros demoníacas ( 20: 1, 3 ). 

      As Escrituras ensinam que Deus soberanamente escolheu para encarcerar certos 

demônios nesse poço de punição. Segundo Pedro 2: 4 diz que "Deus não poupou a anjos 

quando então pecaram, mas lançou-os no inferno, e os entregou aos abismos da escuridão, 

reservados para o juízo . "A frase" lançá-los no inferno "é um particípio derivado do 

substantivo grego Tártaro. Assim como Jesus usou um termo para o inferno derivado do 

vernáculo judaica ( Geena; cf. . Matt 05:22 ), então Pedro escolheu um termo da literatura 

para o local onde os piores pecadores, aqueles que tinham ofendido os deuses, 

pessoalmente, foi após a morte e foram punidos. O lugar onde Deus mantém presos 

demônios é realmente diferente do lugar imaginário da mitologia grega. No entanto, o 

uso do termo Tártaro parece transmitir a idéia de que, devido à hediondez do seu pecado, 

Deus encerrou certos anjos caídos em tal lugar de tormento mais severa e isolamento. Eles 

permanecem naquele lugar, à espera de sua condenação à punição final no lago de fogo 

eterno ( Apocalipse 20:10 , 13-14 ). 

      Os demônios encarcerados no abismo, sem dúvida, o mais perverso, vil, e pervertido 

de todos os anjos caídos. Jude descreve alguns deles como "anjos que não guardaram o 

seu próprio domínio, mas abandonaram o seu próprio domicílio", observando que Deus 

"tem mantido [eles] em laços eternos na escuridão para o juízo do grande dia, assim como 

Sodoma e Gomorra e as cidades ao seu redor, uma vez que, da mesma forma como estes 

o espectáculo de imoralidade e seguiu a carne, são postas como exemplo, sofrendo a pena 

do fogo eterno "( Judas 6-7 ). Essa passagem descreve certos anjos caídos que deixaram 

o domínio Angelicalal para entrar em pecado sexual com os seres humanos, assim como 

os homens de Sodoma e Gomorra tentaram se envolver em sexo pervertido com anjos 

( Gn 19: 1 , 4-5 ). 

      Pedro revela quando este pecado Angelicalal ocorreu: 

  

    Porque também Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos 

injustos, para que Ele possa nos levar a Deus, depois de ter sido condenado à morte na 

carne, mas vivificado no espírito; no qual também foi, e pregou aos espíritos agora em 



prisão que antes eram desobedientes, quando a paciência de Deus ficar esperando nos 

dias de Noé, durante a construção da arca, na qual poucas, isto é, oito pessoas , foram 

levados a salvo através da água. ( 1 Pedro 3: 18-20 ). 

  

      Os "espíritos agora na prisão" no abismo são aqueles "que uma vez foram 

desobedientes ... nos dias de Noé." Eles são os demônios que coabitaram com as mulheres 

humanas na tentativa fracassada de Satanás para corromper a raça humana ... ( Gen . 6: 

1-4 ). Que demônios ainda temem serem enviados para o abismo é evidente pelo fato de 

que alguns rogou a Jesus para não enviá-los lá ( Lucas 8:31 ). Isso sugere que outros 

demônios foram encarcerados lá desde os acontecimentos de Gênesis 6 . Os demônios 

liberados por Satanás na quinta trombeta não pode incluir aqueles que pecaram em dia 

(cf. de Noé Judas 6 ), uma vez que estão a ser dito em "eterno bonds "( Judas 6 ) até o 

último dia, quando eles são enviados para o lago de fogo eterno ( 20:10 ; Judas 7 ). Outros 

presos demônios no abismo podem ser os liberados.Assim, o poço é o lugar preliminar 

de encarceramento para demônios de que alguns são lançadas sobre este 

julgamento. (John Macarthur, Apocalipse 1-11 , MacArthur New Testament 

Commentary [Chicago: Moody, 1999], 257-58) 

Pedro identifica ainda os demônios a quem Cristo pregou seu sermão triunfante como 

aqueles que uma vez foram desobedientes. À medida que a razão pela qual Deus 

vinculado los para sempre no lugar da prisão, que a desobediência é especificamente 

relacionado a algo que aconteceu no tempo de Noé. 

O que foi que a desobediência que teve resultados tão graves e permanentes? Os leitores 

de Pedro deve ter sido familiarizado com o pecado específico cometido pelos presos 

demônios, porque o apóstolo não entrou em detalhes sobre isso. Gênesis 6: 1-4 dá conta 

desta desobediência demoníaca: 

Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e as 

filhas nasceram deles, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram 

formosas; e tomaram para si esposas, quem eles escolheram. Então, o Senhor disse: "Meu 

Espírito não se para sempre no homem, porque ele também é carne; no entanto, os seus 

dias serão 120 anos. "O Nephilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, 

quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e eles tiveram filhos com 

elas. Aqueles eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. 

Satanás e seus anjos já havia se rebelou e foi expulso do céu e eternamente fixado em um 

estado de maldade não misturados. Satanás tinha sido bem sucedido no Jardim e sua força 

demoníaca estava no trabalho motivando a corrupção no mundo. 

O Gênesis 6 conta foi, talvez, o esforço mais hediondo que eles fizeram relacionada com 

a oferta ordenada por Deus do casamento ( v. 1 ). Os demônios montado um ataque ao 

casamento e procriação que perversamente influenciou gerações subseqüentes. 

"Os filhos de Deus" são justapostos contra "as filhas dos homens." O contraste é entre os 

seres e as mulheres sobrenaturais. "Filhos de Deus" não pode ser homens, ou eles seriam 

chamados de "filhos dos homens." Nem eles podem ser homens justos de uma linha justa 

de pessoas, ou Sethites (como alguns sugerem), porque isso não contrastam com "filhas 

de homens ", como se todas as mulheres eram injustos ou todos justos" filhos de Deus 

"eram apenas homens. 



A interpretação mais velho, a visão judaica tradicional de rabinos antigos e comentaristas 

judeus modernos, bem como dos pais da Igreja, é que "os filhos de Deus" eram demônios, 

ou anjos caídos. O contexto do julgamento no Dilúvio opõe santos anjos de estar em vista 

(ver Gordon J. Wenham, Gênesis 1-15 , Palavra Comentário Bíblico [Waco, Tex .: 

Palavra, 1987), 1: 139). 

A frase "filhos de Deus" (Hb., bene haelohim ) sempre se refere aos anjos em seus outros 

usos do Antigo Testamento (cf. Jó 1: 6 ; 2: 1 ; 38: 7 ; 29 Pss: 1. ; 89: 6 ) . O termo é usado 

sempre daqueles trazidos diretamente à existência por Deus, não aqueles que estão 

procriado através do nascimento humano, tal como Sethites, nobres, reis ou 

aristocracia. Espíritos celestiais estão a ser contrastado com as mulheres terrestres. Estes, 

então, são anjos caídos que agiram perversamente, ultrapassando os limites de seu 

reino. Eles desafiaram a Deus por deixar o seu mundo espiritual para entrar no reino 

humano (como Satanás havia entrado mundo animal no Éden). Este é o primeiro registro 

bíblico de possessão demoníaca, os demônios habitando pessoas. 

Esses espíritos malignos foram atraídos para as fêmeas, que eles viam como "bonito" de 

alguma forma perversa e lascivo. Eles são "filhas" mencionados em 6: 1 (e não uma 

classe especial de mulheres), a quem os demônios tomaram para esposas. O hebraico 

é Laqach, que descreve as operações de casamento ( Gen. 4:19 ; 11:29 ; 12:19 ; 20: 2-

3 ; 25: 1 ), não estuprar ou fornicação. 

Isso certamente levanta a questão: Como pode seres espirituais se casar com as 

mulheres? Isso só é possível se eles habitar em corpos humanos, como os anjos podem e 

têm feito (cf. Gn 18: 1-2 , 8 ; 19: 1 , 5 ; Heb. 13: 2 ). Esses demônios entraram corpos dos 

homens (um fenômeno freqüentemente encontrado por Cristo e os apóstolos no registro 

Evangelho), como resulta das crianças que nasceram a partir desses sindicatos ( Gen. 6: 

4 ). Embora as crianças eram humanos, houve uma ampla influência sobre eles a partir 

dos demônios. 

Então, o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a 

imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O Senhor se 

arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: 

"Eu riscarei o homem que criei a partir da face da terra, desde o homem até animais para 

répteis e aves do céu; porque me arrependo de os haver feito eles "(. Gen. 6: 5-7 ) 

Que as pessoas estavam abertos a demônios mostra o mal do homem no momento. Esses 

maus, homens possuídos por demônios então produziu uma geração que não era nada, 

mas corrupto dentro e por fora, precisando ser destruído. 

Agora, a terra estava corrompida à vista de Deus, ea terra estava cheia de violência. Deus 

olhou para a terra, e eis que estava corrompida; porque toda a carne havia corrompido o 

seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: "O fim de toda carne é chegado 

perante mim; porque a terra está cheia de violência por causa deles; e eis que eu estou a 

ponto de destruí-los com a terra. ( Gênesis 6: 11-13 ) 

A tentação original no Jardim pode ajudar a explicar a estratégia demoníaca: 

Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha 

feito. E ele disse à mulher: "De fato, que Deus disse: 'Não comereis de toda árvore do 

jardim?" A mulher disse à serpente: "Do fruto das árvores do jardim podemos comer; mas 

a partir do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: 'Não comereis dele ou 

tocá-lo, ou você vai morrer. "" A serpente disse à mulher: "Você certamente não vai 

morrer! Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e 



sereis como Deus, conhecendo o bem eo mal. "Quando a mulher viu que a árvore era boa 

para se comer, e que era um deleite para os olhos, e que a árvore era desejável para dar 

entendimento, tomou do seu fruto, e comeu; e ela deu também a seu marido com ela, e 

ele comeu. ( Gênesis 3: 1-6 ) 

O plano de Satanás no Éden era convencer Eva que ela poderia tornar-se como Deus. Ela 

e Adão poderia ser exaltado a uma vida superior, escapando mesmo as poucas limitações 

que eles experimentaram. Se isso era atraente-se tornando mais "sobrenatural" -antes 

pecado e da morte reinou, como atrativo seria depois? Gênesis 4 e 5 registro que a morte 

reinou por toda a criação e, com ela, a dor ea tristeza (oito vezes no capítulo 5 a frase "ele 

morreu" aparece). Seria coerente com a estratégia de Satanás para prometer uma elevação 

sobrenatural, uma experiência transcendente, a comunhão com os espíritos, e até mesmo 

a vitória sobre a morte ea vida eterna, através de uma união conjugal perversa. 

Satanás sempre prometeu que, se o homem se abre para o mundo espiritual, ele pode 

contornar julgamento e ganhar a imortalidade. Essa promessa insidiosa tem um anel 

familiar para ele. Certos falsas religiões, desde então, começando tão cedo quanto as 

religiões de mistério da Babilônia, com seus ritos de fertilidade pagãos, prometeram 

alguma maneira mágica para os seres humanos para alcançar um nível mais elevado de 

existência (a imortalidade ou mesmo divindade), com out-da-O-ordinária sexual relações 

que desempenham um papel fundamental no processo. 

Mas apesar do envolvimento e da promessa de Satanás, a descendência dos Genesis 

6 sindicatos, embora demonizado, eram só os seres humanos e, portanto, tem como alvo 

para o julgamento divino prestes a ocorrer. Quando Deus afogou o mundo 120 anos mais 

tarde, todos iriam perecer, porque eles eram todos "carne" ( Gênesis 6: 3 ). Eles eram nada 

mais do que depravados, pessoas dominadas por demônios. 

Gênesis 6: 4 acrescenta: "O Nephilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, 

quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e eles tiveram filhos com 

elas. Aqueles eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. "" 

Nephilim "translitera uma palavra hebraica que significa" aqueles que caem "ou aqueles 

de grande poder que esmaga as pessoas. O texto diz que eles estavam na terra já quando 

os demônios encarnados foi atrás das mulheres. O termo é usado em um outro 

lugar, Números 13: 30-33 , onde ele não descreve uma raça de pessoas, uma vez que 

nenhum sobreviveu ao dilúvio, mas as pessoas na terra de Canaã, que eram 

conquistadores poderosos que ameaçam Israel. Quando os espiões sem fé que entraram 

em Canaã queria parar de Israel de ir para a batalha, eles descreveram o povo como 

Nephilim, pedindo a antiga transliteração para fazer seu ponto, porque a palavra foi 

notoriamente usado para descrever inimigos assustadores. 

A frase "e também depois" faz com que o propósito da menção do Nephilim clara. Depois 

que os "filhos de Deus" e "filhas dos homens" casados, eles proliferaram as crianças que 

eram como os Nephilim- "homens valentes que houve na antiguidade, os homens de 

renome." Fora dessas uniões veio uma abundância de infames, poderosos guerreiros, que 

como o Nephilim eram heróis em uma potência, reputação e induzir medo nos tempos 

antigos por ser feroz e mortal-atingir maneira perigosa. Todos os filhotes, junto com o 

Nephilim anteriormente, foram afogados, com o resto do mundo ( Gênesis 7: 23-24 ). 

O que veda esta interpretação é o texto aqui por Pedro. O Senhor proclamou seu triunfo 

sobre Satanás, o pecado, a morte eo inferno para o pior dos demônios, que desobedeceu 

a Deus no pior maneira nos dias de Noé antes do dilúvio. Longo esforço dos anjos caídos 

para demonizar as pessoas, que impedem o propósito redentor de Deus, e evitar a 



"semente" da mulher ( Gn 3:15 ) de esmagar a cabeça de Satanás e enviar os demônios 

para dentro do lago de fogo ( Mat. 25 : 41 ; Apocalipse 19:20 ; 20:10 , 14, 15 ) acabou 

por ser frustrado na Cruz. 

Em sua segunda carta, Pedro também se refere a pecado dos demônios ligados: 

Porque, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, e os 

entregou aos abismos da escuridão, reservando para o juízo; e não poupou ao mundo 

antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer 

o dilúvio sobre o mundo dos ímpios; e se Ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra 

à destruição, reduzindo-as a cinzas, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem 

vidas ímpios depois. ( 2 Pedro 2: 4-6 ) 

A perversão que trouxe o Dilúvio está ligada à perversão que trouxe o fogo e enxofre sobre 

Sodoma e Gomorra ( Gênesis 18-19 ). Jude faz o mesmo paralelo: 

E os anjos que não guardaram o seu próprio domínio, mas abandonaram seu próprio 

domicílio, ele tem guardado em laços eternos na escuridão para o juízo do grande dia, 

assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, uma vez que, da mesma 

forma como estes desejos em imoralidade e seguiu a carne, são postas como exemplo, 

sofrendo a pena do fogo eterno. ( vv. 6-7 ) 

Esses espíritos malignos foram enviados para o abismo, porque ultrapassou os limites da 

tolerância de Deus. Eles encheram a terra com sua miséria, a tal ponto que nem mesmo 

120 anos de pregação alguém convencido de Noé além de sua família a se arrepender, 

crer em Deus, e escapar Seu julgamento. Desde aquela época, os demônios que 

cometeram tais pecados hediondos havia sido amarrado e preso quando Jesus morreu no 

Calvário. Talvez então eles pensaram que Ele tinha perdido a vantagem sobre eles, mas 

não foi esse o caso. Em vez disso, Ele apareceu no meio deles e proclamou seu 

triunfo. Colossenses 2:15 declara: "Quando [Deus] tinha desarmou os principados e 

potestades, ele fez uma exibição pública deles, tendo triunfado sobre eles através de 

[Cristo]." 

Ponto de Pedro é fascinante e dramáticas-crentes sofrerão "por uma questão de justiça" 

( 03:14 ), para fazer o que é certo ( v. 17 ). Todos os crentes que sofrem podem ser 

encorajados que esse não é um desastre, mas sim o caminho para a vitória espiritual. O 

exemplo inigualável de tal triunfo é o próprio Senhor, que sofreu injustamente e através 

de que o sofrimento venceu o pecado e os demônios do inferno ( 22 v. ). Deus realmente 

usa perseguição injusta poderosamente para Seus propósitos sagrados. 

Sua salvação Vitoriosa 

quando a paciência de Deus ficar esperando nos dias de Noé, 

durante a construção da arca, na qual poucas, isto é, oito pessoas, 

foram trazidos de forma segura através da água. Correspondendo 

a isso, o batismo agora vos salva, não a remoção da sujeira da 

carne, mas um apelo a Deus para uma boa consciência, mediante 
a ressurreição de Jesus Cristo, ( 3:20 b-21) 

O relato bíblico de que a paciência de Deus ficar esperando nos dias de Noé, antes de 

enviar o Flood, Pedro viu como uma analogia para a salvação triunfante fornecida por 

meio de Jesus Cristo. Deus foi paciente com o mundo corrupto, como Gênesis 6: 3 diz: 

"O meu Espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele também é carne; ., 

no entanto, os seus dias serão 120 anos "Durante esse período de 120 anos de carência 



Noé era um" pregador da justiça "( 2 Pedro 2: 5 ), que anunciou o julgamento, mas 

também ofereceu o caminho da libertação. Os membros da família de Noé foram as 

únicas oito pessoas na terra para atender à advertência divina, livrando a vinda catástrofe 

de um dilúvio global. Portanto, apenas Noé, sua esposa, seus três filhos e suas 

esposas foram trazidos salvo através da água , enquanto o resto da humanidade foi 

afogado em ato do juízo de Deus ( Gênesis 6: 9-8: 22 ). 

Durante o período de carência, pessoas testemunharam a construção da arca de Noé e 

seus filhos. Embora seu objetivo era resgatar Noé e sua família do dilúvio, a arca foi 

também uma lição viva para os incrédulos sobre o juízo iminente de Deus sobre o 

mundo. A falta de capacidade de resposta ao "sermão da arca", revela a profunda maldade 

nos dias de Noé: "Então o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a 

terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente 

"( Gênesis 6: 5 ). 

Pedro usou correspondente a essa, uma frase contendo a palavra antitupon, que 

significa "cópia", "contrapartida", ou "uma figura que aponta para" a fazer a transição 

para a salvação em Cristo. Essa palavra originou o termo teológico protótipo, que no 

Novo Testamento descreve uma expressão terrena de uma realidade-a celestial símbolo 

ou analogia de uma verdade espiritual (cf. Jo 3: 14-16 ; Heb. 4: 1-10 ; 8: 2 , 5 ). A 

preservação na arca dos que acreditavam que Deus é análoga aos crentes de Salvação em 

Cristo. 

Alguns comentaristas acreditam que a inundação é o protótipo porque antitupon ( v. 21 ) 

e hudatos ( água, v. 20 ) são dois substantivos neutros. Mas é melhor para ver o 

protótipo, no sentido mais amplo de Noé e experiência total de sua família com a 

arca. Deus preservou-los das águas da inundação, enquanto o resto da humanidade 

pereceu. Noé e seus filhos são um verdadeiro tipo de salvação em Jesus Cristo, que 

preserva os crentes com segurança através de julgamento de Deus sobre os pecadores. 

Certas tradições teológicas interpretar mal a declaração de Pedro batismo agora vos 

salva para se referir a salvação espiritual pelo batismo em água (ou seja, a regeneração 

batismal). Mas o batismo (de baptizo ) simplesmente significa "imergir", e não apenas 

em água. Pedro aqui usa batismo para se referir a uma imersão figurativa em Cristo como 

a arca de segurança que vai navegar sobre o holocausto de juízo sobre os ímpios. Noé e 

sua família foram imersos não apenas em água, mas no mundo sob julgamento 

divino. Durante todo o tempo eles foram protegidos por estar na arca. Deus preservou-los 

no meio de seu julgamento, que é o que Ele faz também para todos aqueles que confiam 

em Cristo. Julgamento final de Deus vai trazer fogo e fúria no mundo, destruindo todo o 

universo (cf. 2 Pedro 3: 10-12 ); mas o povo de Deus serão protegidos e tidos em novos 

céus e nova terra eternas ( v. 13 ). 

Pedro deixou claro que ele não queria que os leitores a pensar que ele estava se referindo 

a água do batismo , quando ele disse especificamente não a remoção da sujeira da 

carne. (Para uma discussão mais completa do batismo e da regeneração, ver John 

Macarthur, Atos 1-12 ,MacArthur New Testament Commentary. [Chicago: Moody, 

1994], 73-75) que ele estava se referindo a uma realidade espiritual, quando escreveu o 

batismo agora salva também resulta da frase, um apelo a Deus para uma boa 

consciência, através da ressurreição de Jesus Cristo. O único batismo que salva as 

pessoas é dry-o espiritual na morte , bem como a ressurreição de Cristo-daqueles que 

apelar a Deus para colocá-los na arca espiritual de segurança salvação (cf. Rom. 10 : 9-

10 ). 



Assim como o Flood imerso todas as pessoas no juízo de Deus, ainda que alguns passaram 

por segurança, assim também o seu julgamento final vai envolver a todos, mas aqueles 

que estão em Cristo vai passar com segurança. A experiência da família de Noé no dilúvio 

também é análoga à experiência de todos os que recebem a salvação. Assim como eles 

morreram para o seu mundo anterior, quando eles entraram na arca e, posteriormente, 

sofreu uma espécie de ressurreição, quando eles saíram da arca para um novo mundo pós-

diluviano, para que todos os cristãos morrem ao seu velho mundo quando entram no corpo 

de Cristo ( Rm . 7: 4-6 ; Gal 2: 19-20. ; Ef. 4: 20-24 ). Eles posteriormente desfrutar de 

novidade de vida que culmina um dia com a ressurreição para a vida eterna. Paulo instruiu 

os romanos: 

Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos 

batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para 

que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também 

andemos nós em novidade de vida. ( Romanos 6: 3-4. ; cf. 1 Cor 6:17. ; 10: 2 ; 12:13 ; Gl 

3.27. ; Ef 4: 5. ) 

Portanto, Deus oferece salvação, porque um pecador, pela fé, é imerso na morte e 

ressurreição de Cristo e se torna seu próprio através dessa união espiritual. A salvação 

não ocorrer por meio de qualquer rito, incluindo o batismo nas águas ( a remoção da 

sujeira da carne ), maspor um apelo a Deus para uma boa 

consciência. Recurso ( eperōtēma ) é um termo técnico que foi utilizado na fabricação 

de contratos. Aqui se refere ao concordar em cumprir determinadas condições 

divinamente necessárias diante de Deus coloca um na arca de segurança 

(Cristo). Qualquer um que seriam salvos primeiro deve vir a Deus com o desejo de obter 

um bom (purificado) consciência e uma vontade de satisfazer as condições 

(arrependimento e fé) necessários para obtê-lo. Ao apelar a Deus por uma boa 

consciência, isto é, uma consciência livre de acusação e condenação (cf. Rom. 2:15 ), o 

show não regenerado que eles estão cansados do pecado que eles e desejo domina a ser 

entregue a partir de sua carga de culpa e da ameaça do inferno (cf. Lucas 18: 13-14 ; Atos 

2: 37-38 ). Eles anseiam a limpeza espiritual que vem através de sangue derramado de 

Cristo ( 3:18 ; cf. 1: 18-19 ; 2:24 ; Hb 9:14. ; 10:22 ). Por isso, eles se arrependerem de 

seus pecados e implorar o perdão de Deus e a remoção da culpa que atormenta suas 

consciências, tudo que está disponível através de confiar no sacrifício expiatório de 

Cristo. O batismo na água não salva; é o Espírito Santo de batizar o pecador com 

segurança em apenas arca de-salvação que sempre salva o pecador do inferno e leva-o de 

forma segura para o céu Jesus Cristo dos escolhidos. Este é o triunfo final do sofrimento 

de Cristo para eles, e a promessa de triunfo em seu próprio sofrimento injusto. 

SuO Triunfoant Supremacy 

que está à direita de Deus, tendo subido ao céu, depois de anjos, 

autoridades e poderes tinha sido submetido a Ele. ( 03:22 ) 

Pedro conclui esta passagem com uma nota final glorioso acerca do sofrimento triunfante 

de Jesus Cristo. Tanto o Antigo eo Novo Testamento afirmar a mão direita como um 

lugar de prestígio e poder ( Gen. 48:18 ; 1 Crônicas 6:39. ; Sl 16: 8. ; 45: 9 ; 80:17 ; 110: 

1 ; Marcos 16:19 ;Atos 2:33 ; 5:31 ; Rm 08:34. ; Ef 1:20. ; Hb 12: 2. ). A mão direita de 

Deus é o lugar por excelência da honra e autoridade por toda a eternidade ( Ex . 15: 6 ; . 

Dt 33: 2 ; Sl 16:11. ; 18:35 ; 45: 4 ; 48:10 ; 89:13 ; 98: 1 ; 118: 15-16 ; Mat. 26:64 ; Atos 

7: 55-56 ; Colossenses 3: 1 ; . Hebreus 1: 3 ; 8: 1 ; Ap 5: 7 ; cf. Ap 2: 1 ). Isso é onde 



Cristo foi depois que ele terminou Sua obra de redenção, e é aí que Ele governa a partir 

de hoje. 

Depois de descrever a humildade de Jesus, sofrimento e morte, o apóstolo Paulo afirmou 

com confiança: 

Por esta razão, também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima 

de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, daqueles que estão no 

céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, 

para glória de Deus Pai. ( Filipenses 2: 9-11. ) 

O autor de Hebreus se refere à posição de Cristo várias vezes supremacia, começando no 

início da letra: 

E Ele é o resplendor da glória ea expressão exata de sua natureza, e sustenta todas as 

coisas pela palavra do seu poder. Quando Ele tinha feito a purificação dos pecados, 

sentou-se à direita da Majestade nas alturas, tendo-se tornado como muito melhor do que 

os anjos, quanto Ele herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse 

jamais: "Tu és meu Filho, hoje te gerei"? E mais uma vez, "Eu serei para ele um pai e ele 

será para mim um filho"? E quando Ele mais uma vez traz o Primogênito no mundo, Ele 

diz: "E todos os anjos de Deus o adorem." ( Hebreus 1: 3-6. ; cf. Atos 5:31 ; 7: 55-

56 ; Rom. 08:34 ; Hb 10:12. ; 12: 2 ) 

Tendo ido para o céu é uma referência para a ascensão de Cristo, que Lucas descreve no 

capítulo de Atos de abertura: 

Ele foi levantado, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E 

como eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que dois homens vestidos de 

branco parou ao lado deles. Eles também disseram: "Homens da Galiléia, por que estais 

olhando para o céu? . Esse Jesus, que foi levado de vocês para o céu, há de vir exatamente 

da mesma maneira como você viu ir para o céu "( Atos 1: 9-11 ) 

Quando subiu ao céu, "Jesus ... entrou como um precursor para [crentes], tendo-se tornado 

sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec" ( Hb. 6:20 ). A partir 

dessa posição como sumo sacerdote celestial, Cristo intercede continuamente para os 

crentes ( Hb 7:25. ;09:24 ). 

Cristo assumiu sua posição de supremacia sobre anjos, autoridades e poderes (seres 

Angelicalais, incluindo Satanás e seus demônios; ver Gn 19: 1 ; 28:12 ; Sl 78:49. ; 148: 

2 ; . Matt 04:11 ; 13 : 41 ; 25:31 ; Lucas 02:15 ; 15:10 ; Rom 8:38. ; Ef 

3:10. ; 6:12 ; Colossenses 1:16 ; 2:18; Judas 6 ; Rev. 05:11 ; 8: 2 ) depois que tinha sido 

submetido a Ele pela Cruz, fato que Ele proclamou aos demônios de prisão. Isso mostra 

mais uma vez que ele não estava pregando aos demônios uma mensagem de salvação, 

uma vez que os demônios não podem ser salvos, mas estão condenados para sempre: 

"Porque em verdade Ele não dá ajuda aos anjos, mas Ele dá ajuda para o descendente de 

Abraão" ( Heb. 2:16 ). 

Declaração de conclusão de Pedro para esta passagem e capítulo enfatiza novamente que 

a Cruz ea Ressurreição são o que sujeita as hostes Angelicalais caídos e rebeldes a Jesus 

Cristo, e salva as almas do eterno juízo o maior triunfo de sempre da o sofrimento de uma 

pessoa justa. Ele também ecoa as palavras de Paulo aos Efésios: 

De acordo com a operação da força do poder [de Deus] que Ele trouxe em Cristo, 

ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima 



de todo governo e autoridade e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só 

neste século, mas também no vindouro. ( Ef. 1: 19-21 ; ênfase adicionada) 

A palavra traduzida tinha sido submetido (a partir hupotassō, "para alinhar na classificação 

sob") descreve o estado atual de todos os seres espirituais em relação a Cristo. Ele é supremo 

sobre todos ( Fp 2: 9-11. ). 

Morte substitutiva de Cristo pelos pecadores foi um ato de graça ( Atos 15:11 ; Romanos 

5:15. , 17 ; Ef 1: 7. ; 2: 5 , 8-9 ; Tito 2:11 ; 3: 7 ; . Heb 2 : 9 ) -Vitoriosa graça, soberano 

estendido para depravados, os homens maus e mulheres que realmente mereciam nada, 

mas o julgamento eterno de Deus. Em seu hino "e pode ser", escreveu Charles Wesley, 

'Tis mistério todos! Th 'Immortal morre! 

Quem pode explorar Seu projeto estranho? 

Em vão as tentativas serafim primeiro nascidos 

Para sondar a profundidade do amor divino! 

'Tis misericórdia todos! Vamos adore terra, 

Vamos mentes anjo não mais perguntar. 

Perdeu-se o ser humano por quem Cristo morreu, os anjos perdidos só podia ouvir no 

desânimo a proclamação da vitória de Cristo. Até os anjos eleitos só pode se maravilhar com 

o que eles não podem compreender plenamente (cf. 01:12 ). Os crentes devem ser gratos que 

"enquanto [eles] ainda estavam desamparados, na hora certa Cristo morreu pelos ímpios" 

( Rom. 5: 6 ). 

Mais uma vez, como poderosamente que o Senhor Deus trazer triunfo fora da perseguição 

do Salvador. E santos pode ter certeza Ele vai fazer o mesmo em suas perseguições. "Mas 

graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e se manifesta através de nós o 

aroma doce do conhecimento de Deus em todo lugar" ( 2 Cor. 2:14 ). Eventualmente eles 

vão estar à mão direita de Deus no céu ( Ap 3:21 ), mesmo governando sobre os anjos ( 1 

Cor. 6: 3 ). 

Os crentes não só olhar para Cristo como um exemplo do triunfo em sofrimento injusto, 

ele também se totalmente e para sempre naquele triunfo. 

 

 

 

 

 



20. Protegendo-se do sofrimento injusto 

( 1 Pedro 4: 1-6 ) 

Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também 

com o mesmo propósito, porque aquele que padeceu na carne já 

cessou do pecado, a fim de viver o resto do tempo na carne não 

mais para as concupiscências dos homens , mas para a vontade 

de Deus. Para o tempo já passado é suficiente para você ter 

realizado a vontade dos gentios, tendo prosseguido um curso de 

sensualidade, concupiscências, embriaguez, orgias, festas e 

abomináveis idolatrias potável. Em tudo isso, eles são 

surpreendidos que você não correr com eles nos mesmos excessos 

de dissipação, e eles difamam você; mas eles vão dar conta ao que 

está preparado para julgar os vivos e os mortos. Para o 

evangelho, para o efeito sido pregado até mesmo para aqueles que 

estão mortos, que, embora eles são julgados na carne como os 

homens, vivam no espírito segundo a vontade de Deus. ( 4: 1-6 ) 

Tudo, desde os versículos anteriores ( 3: 8-22 ), que conduz a esta passagem, tem-se 

centrado sobre os crentes dispersos que sofrem perseguição por parte do mundo, e até 

mesmo diante da possibilidade da morte. Sofrendo injustamente por ser justo é também 

na mente de Pedro, em1: 6-9 ; 2: 19-23 ; 4: 14-19 ; 5: 6-10 . Saber como enfrentar tais 

ensaios é essencial para o crescimento e alegria dos cristãos. 

Nesta seção, Pedro chama para os crentes que estar disposto a enfrentar a perseguição por 

causa da justiça, e até mesmo o martírio por Cristo. Sua chamada é uma chamada à força, 

para resolver, a firmeza inabalável como uma batalha entrar soldado. 

O verbo importante em todo este parágrafo é o comando vos braço, fora da qual brota a 

todas as motivações para obedecer ao comando. O verbo, usado somente aqui no Novo 

Testamento, é de hoplizō, um imperativo meio aoristo, o que significa, literalmente, 

"armar-se com armas" ou "para colocar em como armadura." A forma 

substantiva hoplon significa "armas" e é usado em seis passagens por exemplo,. João 18: 

3 ; 2 Cor. 6: 7 ; 10-A . A imagem é de preparação para a batalha. 

O apóstolo Pedro fornece crentes com quatro perspectivas motivando-os a ser forte 

quando a justiça traz sofrimento e, talvez, o martírio. Crentes fortalecer sua determinação 

em perseguição quando eles estão armados com uma compreensão da atitude de Cristo, a 

vontade de Deus, a transformação do passado, ea esperança da vida eterna. 

A atitude de Cristo 

Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também 

com o mesmo propósito, porque aquele que padeceu na carne já 
cessou do pecado, ( 4: 1 ) 

Portanto , obviamente, aponta de volta para o que Pedro escreveu na passagem anterior, 

que na cruz Cristo suportou Seu maior sofrimento, morrendo sob julgamento divino como 

o justo pelos injustos; Ainda não há Ele também realizado para os crentes Seu maior 

triunfo sobre o pecado e seu poder de condenação, sobre as forças do inferno, e sobre o 

poder da morte. A cruz de Jesus Cristo é a prova definitiva de que o sofrimento pode levar 



a vitória sobre as forças do mal. Uma vez que Cristo sofreu na carne, os crentes 

devem armar -se também com o mesmo propósito. Quando Jesus sofreu na carne, Ele 

morreu ( 3 : 18 ; cf. . Isa 53:10 ; . Matt 27:50 ; Atos 02:23 ), em cumprir o plano de 

redenção divina. Quando Ele foi para a cruz, o Pai o fez para ser pecado e uma maldição 

para todos os que crêem; como disse Paulo: "Cristo nos resgatou da maldição da lei, 

fazendo-se maldição por nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado 

no madeiro" ( Gl 3:13. ; cf. Dt 21. : 23 ). Ele veio "em semelhança da carne do pecado e 

como oferta pelo pecado" ( Rom. 8: 3 ; cf. 2 Cor. 5:21 ; 1 Pedro 2:24 ).Portanto Ele sentiu 

a força do mal do pecado injustamente, mas ao fazê-lo Ele ganhou para os Seus santos 

salvação e para si a honra eterna e louvor de todos os que viverão no céu (cf. Ap 5: 8-

14 ). 

A principal arma Pedro pede em armar os crentes é a mesma Proposito que se 

manifestou através do sofrimento e morte de Cristo. Esse propósito ("atitude", 

"pensamento", ou "princípio") é uma vontade de morrer, porque os cristãos sabem morte 

produz a maior vitória (cf. 1 Cor 15:26. , 54-55 ; 2 Tm 1:10. ; Rev. 21: 4 ). O próprio 

Pedro teria que muito oportunidade quando ele enfrentou o martírio e foi fiel até a morte 

(cf. João 21: 18-19 ). 

O apóstolo não estava expressando um novo conceito para seus leitores. Jesus havia 

ensinado positivamente que "se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a 

sua cruz e siga-Me" ( Lucas 9:23 ), e negativamente que "aquele que não toma a sua cruz 

e siga depois a mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perder 

a sua vida por minha causa a encontrará "( Mt 10: 38-39. ). Tomar a sua cruz não tem 

nenhuma conotação mística e significa mais do que apenas alguns dedicação espiritual 

extra. Quando Jesus falou de tomar a cruz, seus ouvintes sabiam que Ele estava falando 

que está sendo executado em uma cruz. Eles sabiam exatamente o que Ele quis dizer-se 

que confessar Jesus como Senhor, não importa o que, mesmo que isso significasse a 

morrer fisicamente por causa dele. O apóstolo Paulo compreendeu bem o princípio de 

carregar a cruz: 

somos atribulados em todos os sentidos, mas não angustiados; perplexos, mas não 

desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não 

destruídos; trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se 

manifeste também em nosso corpo. Para nós, que vivemos, estamos constantemente a ser 

entregue à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em 

nossa carne mortal. Assim, a morte opera em nós, mas a vida em vós. ( 2 Coríntios 4: 8-

12. ; cf. 1 Cor 15:31. ; 2 Tm 4: 6. ) 

Milhares de mártires ao longo da história da igreja estão dispostos a morrer (cf. Heb. 11: 

13-16 , 35-38 ), porque eles se armaram com a mesma Proposito Jesus Cristo tinha-de 

ser fiel ao Pai, não importa o que, sabendo que a cruz precede a coroa. Quanto maior o 

sofrimento justos, maior é a recompensa. E mártires da história percebeu que não é o 

maior triunfo de todos na morte, porque os crentes que morreram já cessou do pecado. O 

tempo verbal perfeito enfatiza uma condição permanente livre de pecado. Porque Cristo 

era, é claro, eterna. Ele suportou a maldição do pecado apenas uma vez por todas ( Heb 

7:27. ; 09:12 ; 10:10 , 12 , 14 ). E os crentes podem enfrentar a morte com a mesma 

atitude teve o seu Senhor, que quando vem eles vão ter entrado em uma eterna condição 

de santa perfeição, livre de influências e efeitos de todo pecado (cf. 1 Cor. 15: 42-43 ; 2 

Cor . 5: 1 ; Ap 21: 4 ; 22: 14-15 ). 



Jesus é o precursor que garantiu a vitória total sobre o pecado ea morte. Depois que ele 

morreu e ressuscitou do sepulcro, Ele tinha um corpo glorificado ( Marcos 16: 9-

14 ; Lucas 24: 36-43 ; João 20: 19-29 ; cf. . Filipenses 3:21 ) e foi libertada do pecado 

poderes (demônios e os homens maus) para que Ele voluntariamente expostos Ele mesmo 

( Mat. 4: 1-11 ), em sua encarnação ( João 1: 9-11 , 14-16 ; Fl 2, 6-8. ) e pecado-bearing 

( Is 53: 4-5. ; Matt 20:28. ; João 1:29 ; 5:21 2 Cor. ; Heb 2:17. ; 1 João 2: 1-2 ). Jesus 

enfrentou a morte de bom grado "para o gozo que lhe" ( Heb. 12: 2 ). Sabendo que na Sua 

morte Ele iria vencer o pecado sempre foi uma alegria que superavam qualquer 

sofrimento Ele teve de suportar neste mundo. O pior que pode acontecer a um crente 

sofrer injustamente é a morte, e que é realmente o melhor que pode acontecer, porque 

isso significa que o final e sempre acabam de pecado. Se o cristão está armado com o 

objetivo de ser liberto do pecado, e que é realizado através da morte, a ameaça temível da 

morte se foi e até mesmo a morte torna-se preciosa (cf. Fl 1:21. ; . 2 Tim 4:18 ). 

Os cristãos podem ser mais incentivada quando eles recordam o que o pecado tem feito 

para eles todas as suas vidas na Terra. O pecado é sempre presente em sua carne não 

resgatados e assalta-los enquanto eles vivem ( Sl 38:18. ; Rom 7: 5. ; Heb. 12: 1 ), 

constantemente subindo dentro deles para espalhar seus efeitos nocivos (cf. Tiago 1: 14-

15 ). O sempre presente conflito com o pecado faz com que eles desejam mais e mais para 

escapar dele ( Rom 7:18. , 23-24 ; cf. 8: 20-22 ; 2 Tm 2:19. ) e perceber a esperança Paulo 

oferecido quando afirmou a Tito que "Cristo Jesus ... se entregou por [crentes] para 

resgatar [eles] de toda iniqüidade, e purificar para si um povo exclusivamente seu" ( Tito 

2: 13-14 ). E assim como Cristo ressuscitou em novidade de vida e libertação do pecado, 

Deus prometeu o mesmo para os crentes depois que morrem: "Assim também é a 

ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo perecível, ressuscita um corpo 

imperecível; Semeia-se em desonra, ressuscita em glória; Semeia-se em fraqueza, 

ressuscita em poder "( 1 Cor. 15: 42-43 ; cf. . vv 44 , 49 ). 

Paulo resume drasticamente o triunfo crentes têm sobre o pecado ea morte, nos seguintes 

termos climáticos relativas à ressurreição: 

Mas, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se 

revestir da imortalidade, então virão sobre a palavra que está escrito: "A morte foi tragada 

pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão "O 

aguilhão da morte é o pecado, ea força do pecado é a lei?; Mas, graças a Deus, que nos 

dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. ( 1 Cor. 15: 54-57 ) 

A Vontade de Deus 

para viver o resto do tempo na carne não mais para as 

concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. ( 4: 
2 ) 

Todo pecado é desobediência à vontade de Deus. Nesse sentido todo o pecado é um ato 

pessoal de rebelião por crentes contra Ele (cf. Sl. 51: 4 ). O Novo Testamento contém 

muitas exortações à obediência que enfatizam isso. Por exemplo, na conclusão do Sermão 

do Monte, Jesus avisou seus ouvintes sobre a desobediência em termos muito 

pessoais. Ele chamou a lei "estas minhas palavras." 

Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, pode ser comparado a um 

homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, vieram as 

enchentes, sopraram os ventos e bateu contra aquela casa; e ainda assim ela não caiu, 



porque estava fundada sobre a rocha. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e não as 

põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a 

areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateu contra aquela casa; e 

ela caiu e foi grande a sua queda. (Mateus 7: 24-27. ) 

No final, a condenação virá sobre aqueles que não obedecer à vontade de Deus ( : Matt 25 

41-46. ; Jude 15 -mesmo aqueles que pensam que eram obedientes): "Nem todo aquele que 

me diz: 'Senhor, Senhor' entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai 

que está nos céus "( Mat. 07:21 ). 

Paulo ordena os crentes a "não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela 

renovação da [sua] mente, de modo que [eles] podem revelar qual é a vontade de Deus é, 

o que é bom, agradável e perfeita" ( Rom. 12: 2 ; cf. Ef 6: 5-6. ; Col. 4:12 ). Pecado, por 

outro lado, é uma expressão de desobediência (cf. Ne 09:26. ; 1 João 3: 4 ) e uma recusa 

a fazer o que Deus mandou ( Pss 106: 24-25. ; 107: 11 ; cf . Jer 22:21. ; 35:14 b ). 

A esperança dos cristãos é parar de pecar um dia no céu. Desde que é o objetivo, a 

Proposito para a sua salvação, tem fortes implicações para eles agora, para que eles 

deveriam viver o resto do tempo na carne não mais para os desejos dos homens. Uma 

vez que eles estão indo para a santidade na eternidade para vir, santos são a viver ( bioō ; 

uma referência à vida terrena) o restante do tempo que Deus dá na terra em busca de que 

a santidade, não importa o custo físico. Eles estão armados para a vitória que vivem para a 

vontade de Deus, e não os desejos pecaminosos dos homens. Pedro chama esses 

desejos concupiscências, uma palavra forte ( epithumia ) que significa "ardente desejo", 

e, neste contexto, denota um desejo mal. Ele exorta os crentes a evitar o pecado, não para 

viver mais impulsionado por desejos humanos ( 2 Tim 2:22. ), que estão enraizadas em 

sua carne não remido ( : Rom 7 17-18. ; Gal. 5:17 e caracterizada a sua) estado não 

regenerado ( Ef. 2: 1-3 ) e vida neste mundo ( 1 João 2: 15- 17 ). 

Pedro está dizendo crentes a armar-se com o compromisso de fazer a vontade de Deus e 

abandonar seus antigos pecados. Este é precisamente o que o apóstolo Paulo pede 

em Romanos 6: 8-12 , 

Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, 

havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais morrer de novo é; a morte 

já não tem domínio sobre ele. Para a morte que Ele morreu, Ele morreu para o pecado 

uma vez por todas; mas a vida que Ele vive, Ele vive para Deus. Mesmo assim vós 

considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não 

deixe que o pecado reine em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas 

concupiscências. 

A Transformação do Passado 

Para o tempo já passado é suficiente para você ter realizado a 

vontade dos gentios, tendo prosseguido um curso de sensualidade, 

concupiscências, embriaguez, orgias, festas e abomináveis 

idolatrias potável. Em tudo isso, eles são surpreendidos que você 

não correr com eles nos mesmos excessos de dissipação, e eles 

difamam você; mas eles vão dar conta ao que está preparado para 

julgar os vivos e os mortos. ( 4: 3-5 ) 

Esta passagem é uma vívida descrição do padrão de vida trágica e devastadora do não 

convertido, que termina inexoravelmente em julgamento. Os versos paralelos várias 



descrições de Paulo da condição espiritual da humanidade perdida e descrever o caráter 

e conseqüências do pecado ( Rom 1: 18-32. ; 1 Coríntios 6: 9-10. ; Gl 5: 19-21. ; cf. Ef. 

5: 3-7 ; Cl 3: 5-10 ; 2 Tm 3: 1-7. ). Pedro recorda aos crentes para deixar tudo isso para 

trás porque ele pertence à sua antiga vida em pecado e sob julgamento. Uma vez que eles 

foram entregues a partir de que a vida mal, suas almas são purificadas ( 01:22 ) e o 

tempo é já passado para servir o pecado ( Rm 7: 5. ; 1 Coríntios 6: 9-11. a ; Ef 2: 1. -

3 ). Esta frase é literalmente "a ter faleceu tempo" ( parelāluthōs chronos ), que significa 

tempo cronológico. É um tempo perfeito, assim como as duas seguintes verbos, levaram 

a cabo (de Katergazomai, "para produzir") e ter prosseguido (de poreuomai, "para 

conduzir a própria vida"). Cada edifício do outro, esses três verbos perfeitos fazer o ponto 

que, para o crente, o passado pecaminoso é um livro fechado e sua saga do pecado é 

longo. suficientes ( arketos ) neste contexto, significa mais do que simplesmente 

adequada, mas transmite no sentido de ser mais do que suficiente. Os leitores de Pedro 

tinha tido uma vida cheia de oportunidade para o pecado, e isso é mais do que 

suficiente para ter realizado o desejo dos gentios (os povos não convertidos) e ter 

vivido para cumprir paixões pecaminosas (cf. Ef. 2: 1- 3 ). Desejo ( boulema ) aqui 

transmite a sensação de uma saudade propôs. Os corações dos incrédulos determinar a 

seguir suas paixões como parte do que Pedro anteriormente chamado de seu "vã maneira 

de viver" ( 01:18 ). 

Que o ex-disposição prosseguido um curso; conduziu assuntos da vida ao longo de um 

caminho específico de comportamento, e Pedro descrito que, para seus leitores, com seis 

termos. Em primeiro lugar, sensualidade ( aselgeia ) descreve aqueles que se envolvem 

em desenfreado vício, sem restrições de todos os tipos (cf. Rom. 13:13 ). Ele também 

poderia ser traduzida como "deboche", uma indulgência excessiva de prazer 

sensual. Muitas pessoas não regeneradas viver desregrAdãoente, ostentando seus vícios 

em desafio aberto à lei de Deus (cf. Rom. 1: 21-32 ; . 2 Cor 0:21 ), enquanto outros são 

menos óbvios (cf. 1 Tim 5:24. ). concupiscências ( epithumia ) são as paixões dos 

pecados que levam as pessoas em tal indulgência (cf. 1 Ts. 4: 5 ; . 1 Timóteo 6: 9 ; Jude 

18 ). Embriaguez ( oinophlugia ) significa literalmente "vinho borbulhando" e refere-se 

a habitual intoxicação. Este termo também pode se referir aos efeitos do uso de 

narcóticos. orgias ( Komos ) refere-se a participar de festas ou orgias. Em uma fonte 

extra-bíblica grego, o termo descreve uma banda de ébrio pessoas que cantavam em voz 

alta e escalonados descontrolAdãoente pelas ruas, causando uma grande perturbação da 

ordem pública. O apóstolo completou a sua lista de termos com mais duas expressões que 

se encaixam nessa imagem de conduta descontrolada, partidos bebendo e abomináveis 

idolatrias. Potos (partes potável ) foram sessões as pessoas envolvidas em apenas por 

uma questão de tornar-se embriagado. abomináveis idolatrias denota o imoral, devasso 

adoração de falsos deuses (como Dionísio ou Baco, o deus grego do vinho) que 

acompanhou Carousing e beber partes. 

Ao levar a cabo tal caminho em suas vidas anteriores, a audiência do apóstolo tinha o 

espectáculo de uma quantidade suficiente de tais pecados desprezíveis e eles foram para 

nunca mais voltar a eles. A memória da dor e da miséria aqueles atos lhes causou era 

motivar seus leitores para evitar diligentemente tal comportamento, especialmente desde 

que o seu novo objetivo de vida era para entrar no lugar santo, onde o pecado para sempre 

cessar. 

Tais pecados tinha sido tanto um modo de vida para os leitores de Pedro que, quando eles 

abandonaram seus companheiros pecadores, ainda não regenerado, 

foram surpreendidos ( xenizō ), que significa "atônito", ou "chocado" com a conotação 

de se ofender ou estar ressentido .O pecado era uma vida normal como para os incrédulos 



(cf. Sl. 64: 5 ; João 8:34 ; 2 Pedro 2:14 ) que eles não eram apenas espantado que as vidas 

dos cristãos havia mudado tão totalmente (cf. 1 Ts. 1: 9 ), eles ainda se ressentia do fato 

de que os novos crentes não foi com eles nos mesmos excessos de dissipação. Essa 

expressão vividamente imagens de um grande tumulto de gente louca corrida para a 

frente, o que um comentarista descreveu como "uma debandada de euforia do prazer 

seekers ". Excessos ( anachusis ) imagens águas que vêm junto e derramando em excesso 

ou transbordar. dissipação ( asotia ) é o estado em que a mente de uma pessoa é tão 

corrupto que ele pensa sobre nada, mas o mal e como ele poderia saciar suas paixões 

pecaminosas. Escusado será dizer que os cristãos já não desejam tal perseguição 

irracional das paixões que lançam as pessoas em um estado de over-O-top deboche. 

Amigos de uma só vez se tornam inimigos e muitas vezes difamar aqueles que não 

correm com eles no comportamento pecaminoso. maligna ( blasphemeō ) significa 

literalmente "blasfemar", "para caluniar ou difamar alguém", ou "falar mal deles." As 

fontes antigas , cristãos e não-cristãos, fornecem ampla evidência de que era a relutância 

dos cristãos a participar de muitas diversões convencionalmente aceitos e cerimônias 

cívicas ímpios, e sua recusa a se envolver em idólatras, funções imorais que causaram 

incrédulos a odiar e injuriá-los. Isso levou a perseguição injusta e sofrendo por causa da 

justiça. 

Pedro, no entanto, garantiu a seus leitores que aqueles que caluniam e perseguem os 

crentes vão dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Tais 

atacantes viciosos estão acumulando uma dívida para com Deus que eles vão passar a 

eternidade pagando de volta. Ele que está preparado para julgar , em última instância 

responsabilizá-los (cf. Mt 18:. 23-34 ). A vida -os vivo quando Pedro wrote- e os 

mortos -os já mortos-todos serão julgados ", de modo que toda boca ser fechada e todo o 

mundo seja condenável diante de Deus "(Rom 3:19. ; cf. Mt 25: 31-33. , 41-46 ). O 

apóstolo Paulo, talvez o mais graficamente descreveu a severidade do julgamento 

'perseguidores incrédulos: 

Pois, afinal, é apenas justo para Deus retribuir com tribulação aos que vos atribulam, e 

dar alívio a vocês, que estão aflitos e para nós também, quando o Senhor Jesus será 

revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo, lidando a retribuição 

àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor 

Jesus. Estes irão pagar a pena de destruição eterna, longe da presença do Senhor e da 

glória do seu poder. ( 2 Tessalonicenses 1: 6-9. ) 

Deus está preparado para administrar o julgamento imparcial ( 1:17 ), mas, ao mesmo 

tempo, uma vez que Ele confiou todo julgamento para Jesus Cristo ( João 5: 22-27 ), o 

Pai através da agência de Seu Filho julgar aqueles que se opõem Cristãos: 

Então eu vi um grande trono branco, eo que estava assentado sobre ele, de cuja presença 

a terra eo céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, 

em pé diante do trono, e livros foram abertos; e outro livro foi aberto, que é o livro da 

vida; E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo 

as suas obras. E deu o mar os mortos que estavam nele, a morte eo Hades entregaram os 

mortos que neles havia; e foram julgados, cada um deles de acordo com as suas 

obras. Então a morte eo inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a 

segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, 

esse foi lançado para dentro do lago de fogo. ( Ap 20: 11-15 ) 

A esperança da vida eterna 



Para o evangelho, para o efeito sido pregado até mesmo para 

aqueles que estão mortos, que, embora eles são julgados na carne 

como os homens, vivam no espírito segundo a vontade de 
Deus. ( 4: 6 ) 

Finalmente, os crentes devem se armar com a esperança genuína da realidade da vida 

eterna. Deus prometeu-lhes que, por sua morte eles vão vencer o pecado, escapar do 

julgamento final, e entrar no céu eterno em santa perfeição. Pedro lembra, assim, seus 

leitores que o evangelho (a mensagem salvífica de Cristo) , para o efeito sido 

pregado (anunciado) , mesmo para aqueles que estão mortos (aqueles que tinham 

ouvido e acreditava que o evangelho, mas tinha morrido pelo tempo que ele 

escreveu). Alguns que ler esta carta teria conhecido deles e percebi que alguns dos santos 

mortos eram mártires. Embora alguns dos crentes mortos foram julgados na carne como 

os homens (fisicamente morto), eles foram triunfalmente vivo no espírito de acordo 

com a vontade de Deus (cf. Heb. 0:23 ). Ponto de Pedro é que os crentes, mesmo sob 

tratamento injusto, inclusive de morte devem estar dispostos e sem medo de sofrer, 

sabendo que toda a morte pode fazer é triunfalmente trazer seus espíritos eternos para a 

vida eterna no céu. 

Havia perguntas na igreja primitiva sobre se os crentes que morreram e não atendidas 

volta do Senhor pode ter perdido a promessa de glória, especialmente se eles foram 

mortos por inimigos de Jesus Cristo. Paulo escreveu a famosa passagem arrebatamento 

aos Tessalonicenses para assegurar-lhes que aqueles que morreram não perderá as 

promessas relacionadas com o retorno de Cristo: 

Mas nós não queremos que vocês sejam ignorantes, irmãos, acerca dos que já dormem, 

para que você não vai entristecer-vos como os outros que não têm esperança. Porque, se 

cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com ele, aqueles que 

dormem em Jesus. Por isso, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que 

ficarmos vivos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo 

Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, 

e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós que ficarmos vivos, seremos 

arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e 

assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas 

palavras. ( 1 Tessalonicenses 4: 13-18. ) 

Assim como Cristo foi crucificado, mas estava vivo em espírito e ressuscitou dentre os 

mortos, os crentes podem sofrer a morte física, mas seus espíritos permanecerá viva e 

entram na promessa da vida eterna. (Veja a discussão de 3: 18-20 . no capítulo anterior 

deste volume) 

Sem a pressão dos inimigos do evangelho e não existe perseguição injusta por um mundo 

ímpio pode roubar a vitória dos crentes; em vez disso, todo o sofrimento por causa da 

justiça tem um poder aperfeiçoar, aumenta a sua força espiritual, humilha-os, leva-os à 

oração, enriquece a sua recompensa, e, no caso os inimigos de Cristo tomar suas vidas, 

eles chegaram ao seu objetivo final e Proposito-se eterno de Deus tem sempre "cessou do 

pecado." 

Paulo entendeu isso quando ele escreveu: 

Portanto, nós não desanimamos, mas que o nosso homem exterior está se deteriorando, 

mas o nosso homem interior se renova dia a dia. Para momentânea, leve tribulação produz 

para nós um peso eterno de glória muito além de toda comparação, não atentando nós nas 



coisas que se vêem, mas nas coisas que se não vêem; porque as que se vêem são 

temporais, e as que se não vêem são eternas. ( 2 Cor. 4: 16-18 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. O Nosso dever espiritual em um 

mundo hostil (1 Pedro 4: 7-11) 

O fim de todas as coisas está próximo; portanto, ser de bom senso 

e espírito sóbrio para o propósito da oração. Acima de tudo, 

manter a sede fervorosos no seu amor um pelo outro, porque o 

amor cobre uma multidão de pecados. Seja hospitaleiro para o 

outro sem se queixar. À medida que cada um recebeu um dom 

especial, empregá-lo em servir uns aos outros, como bons 

administradores da multiforme graça de Deus. Quem fala, é fazê-

lo como alguém que está falando as declarações de Deus; quem 

serve é para fazê-lo como alguém que está servindo pela força que 

Deus nos dá; para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus 

Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o 
sempre. Amém. (4: 7-11) 

Começando na década de 1960 e estendendo-se durante a maior parte da década 

de 1970, a igreja evangélica na América do Norte experimentou uma renovação 

e expansão por meio do chamado movimento Jesus. Ele apresentava um 

renovado interesse no estudo da Bíblia, e, como resultado, evangelismo e 

discipulado, especialmente em faculdades e universidades. Novas traduções 

bíblicas e paráfrases apareceu (por exemplo, A Bíblia Viva, Good News Bible, 

Nova Versão Internacional ), e outras traduções modernas ganharam maior 

aceitação (por exemplo,Versão Internacional, New American Padrão Bible, 

Nova Bíblia em Inglês ). Ao mesmo tempo, transmissão, publicação, e os 

ministérios de música evangélica se expandiu rapidamente. Em todo o 

continente, muitas novas igrejas independentes apareceu e, junto com algumas 

igrejas evangélicas existentes, experimentou crescimento numérico 

rápida. Alguns construído auditórios maiores e outras instalações, e, portanto, 

a um grau essas igrejas foram precursores das mega-igrejas de hoje. 

No entanto, as tendências atuais em evAngelicalalismo se afastaram muito dos 

dias biblicamente movidas do renascimento e da renovação. A filosofia sensível 

aos buscadores do crescimento da igreja, com o seu espírito de inclusivismo e 

de-ênfase na clareza doutrinal e amor à verdade, tem absorvido estratégia de 

marketing do mundo e desenvolveu uma espécie de pop Evangelho que 

atualmente domina a paisagem eclesiástica. À medida que continua a eliminar 

todos os bits de ofensividade de sua comunicação e, portanto, perde o controlo 

sobre o verdadeiro conteúdo da mensagem bíblica, a igreja apresenta cada vez 

mais um egocentrismo fundamentada na psicologia secular, pragmatismo e uma 

ânsia para fazer especialistas incrédulos ", "Com efeito, os consultores de 

igrejas mais influentes. (Para uma análise muito mais ampla e mais aprofundada 

desses fenômenos, ver John Macarthur, O Evangelho Segundo Jesus, revista e 

ampliada ed [Grand Rapids, Zondervan, 1988, 1994;. O Evangelho Segundo os 

Apóstolos [Nashville: Palavra , 1993, 2000]; Por One Way? [Nashville: W 



Publishing] Grupo, 2002; e difícil de acreditar . [Nashville: Tomé Nelson, 

2003]) 

A busca de aceitação social e cultural é uma ameaça mais sutil e insidioso para 

a saúde espiritual da igreja do que é o liberalismo teológico, que está claramente 

definido e mais fácil de reconhecer e confrontar. EvAngelicalalismo mundana 

finge aderir à verdade tranquilamente a enfraquece. Ele oferece um estilo pop 

experiência musical, emoção sentimental, atenção para as necessidades de auto-

definido, e técnicas práticas de resolução de problemas (muitas vezes derivada 

de estudos de mercado) em vez de respostas bíblicas a respeito da lei, o pecado, 

o perdão ea justiça. 

A igreja contemporânea necessita urgentemente de reavivamento espiritual, e 

isso só acontecerá quando os crentes ir além desejos pessoais e tempo para 

pensar, falar e viver nos caminhos Escritura enumera. Quando o fazem, a igreja 

vai ser mais do que uma multidão; ele se tornará espiritualmente poderoso 

diante de um mundo hostil. Para o efeito, o apóstolo Pedro nesta passagem 

instrui os cristãos em relação a três aspectos básicos do nosso dever: o incentivo 

para o nosso dever espiritual, as instruções para o nosso dever, e a intenção de 

nosso dever. 

O Incentivo a Nosso Dever Espiritual 

O fim de todas as coisas está próximo; (4: 7-A) 

A palavra traduzida final ( telos ) não indica necessariamente a cessação, a 

rescisão ou conclusão cronológica. Em vez aqui significa "consumação", 

"realização", "um propósito atingido", ou "um objetivo alcançado." Neste 

contexto, refere-se à segunda vinda de Cristo. O fim em vista aqui não é a 

consumação de perseguição para os leitores de Pedro. Nem o apóstolo tem em 

mente uma mudança iminente no governo que conduza a um tratamento mais 

benevolente para os crentes. Sua referência para o cumprimento de todas as 

coisas indica que ele está falando da volta do Senhor (cf. Atos 3:21; Cl 3: 4; 2 

Tessalonicenses 1:10; 2 Tm 4:... 1, 8; Hb 9: 28; Ap 20: 11-13). 

O verbo traduzido está próximo ( ēggiken ) significa "que se aproxima." O 

tempo perfeito indica um processo consumado com uma proximidade-o evento 

resultante (a volta de Cristo) é iminente; que poderia ocorrer a qualquer 

momento (cf. Mt 24: 37-39.; Rom 13:12; 1 Tessalonicenses 5:.. 2; Rev. 16:15; 

22:20). Por isso os crentes devem viver com uma atitude permanente de 

antecipação ou expectativa, como um sinal de fidelidade. Que Pedro viveu com 

um sentido de esta iminência é mostrado como anteriormente neste epístola ele 

incentivou seus leitores que eles estavam protegidos pelo poder de Deus ", para 

a salvação preparada para revelar-se no último tempo" (1: 5) - "na revelação de 

Jesus Cristo "(1: 7; cf. 1:13; 2:12). Numerosas outras referências do Novo 



Testamento também salientar a importância dos crentes 'antecipar retorno 

iminente do Senhor (Marcos 13: 35-37.; Lucas 12:40; 21:36; 1 Cor 1: 7; 1 Tm 

6:14; Tito 2. : 13; Tiago 5: 7-9). 

Os judeus que viveram durante o ministério terreno de Cristo testemunhou o 

fim da Antiga Aliança ea inauguração da Nova Aliança. O sistema inteiro do 

Antigo Testamento de cerimónias, rituais, sacrifícios, sacerdotes e ofertas 

terminou com o rompimento em dois do véu do templo e a abertura do Santo 

dos Santos para todos (Mt 27:51;. João 19:30; Heb. 10: 14-22). Em AD 70 Deus 

pontuado que a transição através do envio de decisão, por meio do exército 

romano sob Tito, seu general, para destruir Jerusalém e do templo. Que cumpriu 

a profecia de Jesus aos apóstolos, "Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, 

seus discípulos aproximaram-se para mostrar as construções do templo para 

Ele. E Ele lhes disse: 'Você não vê todas estas coisas? Em verdade vos digo 

que, nem uma pedra aqui será deixada sobre outra, o que não será demolida 

"(Mat. 24: 1-2). 

O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, relativo à rapidez fração de segundo 

do arrebatamento da igreja, o primeiro evento na seqüência levando a volta de 

Cristo e governo terreno: 

Eis que vos digo um mistério; vamos nem todos dormiremos, mas todos 

seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a 

última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão 

incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por isto que é corruptível se 

revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. (1 

Cor. 15: 51-53) 

Nesse caso, Deus, vestirei cada cristão na imortalidade (cf. 5:. 4; Filipenses 3:21; 2 Tm 4: 8.) 

Dentro da fração de segundo que a luz leva para refratar fora aluno de um olho. Esse evento 

é tanto súbita e um mistério, o que indica que ele ainda não revelou todos os seus detalhes, 

incluindo o momento. 

Em relação ao arrebatamento, Paulo instruiu os tessalonicenses, 

Por isso, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos 

vivos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o 

mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e ressoada a 

trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós que 

ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o 

encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. (1 

Tessalonicenses 4: 15-17.) 

"Nós" indica o apóstolo acreditava retorno de Cristo poderia acontecer em sua vida. A igreja 

de hoje deve viver com muito mais expectativa (cf. Tiago 5: 7-8). 



O autor de Hebreus exortou seus leitores para manter a se reunir e incentivar 

uns aos outros, porque o dia do retorno de Cristo foi "aproxima" (Heb. 

10:25). Quase 2.000 anos se passaram desde então, e seu retorno é, obviamente, 

mais perto. Por isso, é ainda mais urgente hoje que a reunião de crentes não 

deixem de edificar e consolar-nos mutuamente com a verdade divina (cf. Atos 

2:42; Rm 15: 5-7; Hb 3:13; 10:.. 24-25; 12 : 26-28). 

O apóstolo João, quando se aproximava o fim de sua vida, estava firmemente 

convencido de que o retorno de Cristo, com todos os seus eventos e fenômenos 

concomitantes, divinamente revelado a ele em visões de revelação, poderia 

ocorrer muito em breve. Sob inspiração do Espírito, ele testemunhou a verdade 

e que a bênção de viver dos cristãos em antecipação ao dia dele (cf. Ap 1: 3; 

22:20). 

Pouco antes de Sua ascensão, Jesus disse aos apóstolos: "Não é para você 

conhecer tempos ou épocas [relativo à criação do Seu reino terrestre], que o Pai 

fixou com a sua autoridade" (Atos 1: 7; cf. Mt . 24:36). Mesmo que Deus quer 

que os crentes a se concentrar na esperança da volta de Cristo, Ele optou por 

não revelar o seu tempo exato. Se soubessem a data do retorno do Senhor foi 

muito longe, os crentes podem perder a motivação e tornar-se complacente ou, 

se eles sabiam que era perto, se envolver em frenética atividade em pânico como 

o dia se aproximava. Iminência elimina ambos os extremos para que todos os 

cristãos ao longo da história da igreja pode viver com expectativa biblicamente 

equilibrada. 

Viver com a percepção de que a primeira característica da volta do Senhor, o 

arrebatamento da igreja, está próximo, energiza os crentes para uma vida 

santa. João escreveu: 

Vede que grande amor que o Pai nos concedeu, que seriam chamados filhos de 

Deus; e tal somos. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o 

conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou 

ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos 

semelhantes a Ele, porque O veremos tal como Ele é. (1 João 3: 1-2; cf. 2 Cor. 

5:10) 

Percebendo também que quando Ele voltar, Ele virá para julgar os ímpios (4:. 5; cf. 2 

Tessalonicenses 1: 6-9) solicita santos para o evangelismo, como Paulo indicou: "Por isso, 

sabendo o temor do Senhor, procuramos persuadir homens, mas somos manifestos a Deus; e 

eu espero que nós, se manifestam também nas vossas consciências "(2 Cor. 5:11). 

A igreja primitiva já estava nos últimos dias (1 João 2:18), que havia começado 

com primeira vinda de Cristo (Heb. 1: 1-2). Paulo descreve a Timóteo em 

detalhe a atmosfera espiritual de seu tempo, para que ele saberia o que esperar 

como ele trabalhou na igreja: 



Mas perceber isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis virão. Pois 

os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, 

soberbos, maldizentes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, 

desafeiçoados, implacáveis, caluniadoras, sem autodomínio, cruéis, inimigos 

do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos deleites do que amigos de 

Deus, tendo forma de piedade, embora tenham negado o seu poder; Evite 

homens como estes. (2 Timóteo 3: 1-5; cf. 4: 3-4.; 1 Timóteo 4: 1-3). 

O autor da carta aos Hebreus forneceu mais comentários sobre o significado 

completo de Cristo e dos últimos dias: 

Agora, uma vez que na consumação dos séculos Ele se manifestou para 

aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E na medida em que aos homens 

está ordenado morrerem uma só vez e depois disso o juízo, assim também 

Cristo, tendo-se oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá 

segunda vez para a salvação sem pecado, aos que aguardam ansiosamente a Ele 

. (Heb. 9: 26-28) 

O Senhor primeira vinda de salvação oferecida por meio de Sua morte no Calvário. Através 

do trabalho expiatório de Cristo, Deus redimiu os crentes do reino das trevas, perdoou seus 

pecados, e colocou-os para o reino do seu Filho (Colossenses 1: 13-14; cf. Sl 103:.. 12; 26:28 

Matt; ... Atos 26:18; 1 Cor 1:30; 2 Coríntios 5:19; Efésios 1: 7; 02:13; Colossenses 2:13; Hb 

09:14; 1 João 1: 7.). Cristo veio para demonstrar Sua autoridade, proclamar Seu reino, e pelo 

pecado a derrota e morte (cf. Sl. 45: 6; Isa. 9: 7; Jer. 23: 5; Matt 12:28; 18:. 3; Marcos 1: 15; 

Lucas 10:.. 9, 11; 11:20; 17:21; João 18:36; Rom 14:17; Hb 1: 8; 12:28). A igreja está agora 

nos últimos dias de que o reino espiritual e interior. Seu retorno e julgamento culminará em 

Sua estabelecer Sua mil anos terrena reino (cf. Isaías 65: 17-25; Ez. 37: 24-25.; Hos 3:.. 5; Zc 

14: 16- 21; Rev. 20: 1-6) antes de os novos céus e nova terra eternas onde os justos irão para 

sempre habitam (cf. Mt 25:34; João 14:. 2; Heb. 12: 22-24, 28; 2 Pedro 1:11 ; 3:13; Ap 3:21; 

7: 16-17; 21: 1-4; 22: 3-4). 

Outros textos do Novo Testamento apoiar a exortação de Pedro aqui que os 

crentes devem viver vidas santas, esperando o retorno iminente de Jesus Cristo 

(cf. 1 Cor 1: 7; 16:22; 2 Pedro 3: 11-13.; 1 João 2:28 ). Escritura, no entanto, 

não chama para o extremismo excesso de zelo escatológico (por exemplo, a 

fixação de data, a preocupação excessiva com ou fascínio sobre os detalhes não 

revelados, a especulação imprudente sobre a relação dos acontecimentos atuais 

para durar as coisas, ou o abandono da sociedade ou se esquivando da 

responsabilidade enquanto passivamente à espera para seu retorno). Jesus 

ensinou: 

Seja vestida de prontidão, e manter o seu lit. lâmpadas Seja como os homens 

que estão à espera de seu mestre, quando ele retorna a partir da festa de 

casamento, para que eles possam imediatamente abrir a porta para ele quando 

ele chegar e bater. Bem-aventurados os escravos que o senhor vai encontrar em 

estado de alerta quando ele vem; em verdade vos digo que, que se cingirá, para 



servir, e tê-los reclinar-se à mesa, e vai vir para cima e servi-los. (Lucas 12: 35-

37) 

Quando ele voltar, Cristo vai servir aqueles que pacientemente antecipou que dia. Mas Ele 

também alertou os crentes a estar alerta e preparado para esse evento (Matt. 24: 42-44), 

porque eles não sabem a hora exacta ou data de sua aparência (cf. 2 Pedro 3:10). 

O apóstolo Paulo afirmou que a característica de todo verdadeiro cristão é um 

desejo de agradar ao Senhor: "Por isso, também temos como nossa ambição, 

seja em casa ou ausente, para ser agradável a Ele. Porque todos devemos 

comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um pode ser recompensado 

por suas obras no corpo, de acordo com o que ele tem feito, seja bom ou ruim 

"(2 Cor. 5: 9-10). Os cristãos diante de Cristo naquele julgamento para dar conta 

de suas vidas. Ele não vai julgá-los por seus pecados porque o Seu sacrifício na 

cruz já limpou os que estão longe. Naquele julgamento o Senhor recompensará 

todos os crentes para obras que eram bons, avaliar a sua eficácia, dedicação, 

devoção, e utilidade em servi-Lo (cf. 1 Cor. 3: 10-15; 4: 1-5). A realização dessa 

realidade futura deve incutir dentro de cada crente um desejo de constante 

pureza (2 Pedro 3:14, 18), como aconteceu com os apóstolos Paulo (Phil 3:14; 

2 Timóteo 4: 7-8.). e João (1 João 3: 2-3). 

As Instruções de Nosso Dever 

portanto, ser de bom senso e espírito sóbrio para o propósito da 

oração. Acima de tudo, manter a sede fervorosos no seu amor um 

pelo outro, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Seja 

hospitaleiro para o outro sem se queixar. À medida que cada um 

recebeu um dom especial, empregá-lo em servir uns aos outros, 

como bons administradores da multiforme graça de Deus. Quem 

fala, é fazê-lo como alguém que está falando as declarações de 

Deus; quem serve é para fazê-lo como alguém que está servindo 
pela força que Deus nos dá; (4: 7b-11a) 

Todos esses comandos exigentes deixar claro que qualquer um que seria 

verdadeiramente receber Jesus Cristo deve primeiro contar o alto custo de fazê-

lo. Seguindo Jesus exige total de abnegação e submissão ansioso para seu 

senhorio, mesmo se a obediência significa morte. "Ele estava dizendo a todos:" 

Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me 

"(Lucas 9:23; para mais informações sobre o custo do discipulado, ver John 

Macarthur , difícil de acreditar [Nashville: Nelson, 2003]). Quando 

evangelizar outros, crentes precisam também incentivá-los a considerar o custo 

(Mt 19:21; Lucas 9:. 59-62; 14: 26-33.; Cf. Mt 13: 44-46). No entanto, mesmo 

que a mensagem do evangelho é um chamado para se submeter a Ele, é um 

convite gracioso. Jesus disse: "Tomai meu jugo sobre vós ... Porque o meu jugo 

é suave eo meu fardo é leve" (Mat. 11:29, 30). Discipulado é caro e eternamente 

feliz, mas o custo de rejeição é infinitamente maior e eternamente horrível (cf. 

Sl 09:17;.. Prov 13:15;. Isa 33:14;. Matt 08:12; 13:42; 25 : 41; Lucas 



16:23). Uma vida sem Cristo, mais cedo ou mais tarde, implica culpa 

esmagadora, decepção sem esperança, problemas insolúveis, e depois de tudo 

isso, a condenação eterna. Assim, o discipulado é um paradoxo em que, após o 

Senhor está caro, mas fácil (cf. Mt 11: 28-30; 1 João 5: 3.) -e Exigente mas 

gratificante (cf. Rom 2: 7, 8: 17-18. ; Heb. 4: 9; 10:35; Tiago 1:12; Ap 2:10; 

03:21; 21: 7). 

Deus não só chama os discípulos a obedecer suas ordens, mas pelo poder do 

Espírito Santo, trabalhando graciosamente através da Escritura, Ele lhes 

permite cumprir os comandos (Ef 5: 15-21; Fl 4,13; Cl 3:.. 16 17; cf. 2 Tm 1: 

7-8).. Porque o mundo pós-moderno é tão complexo, o cristianismo 

contemporâneo, muitas vezes erroneamente assume que as soluções para os 

problemas e dificuldades dos crentes também são complexas. Mas os princípios 

básicos da vida cristã são simples e direta, uma vez que Deus escolheu 

humildes, pessoas comuns para conhecer o Seu propósito e vontade (1 Cor. 1: 

27-28). E por causa da regeneração, os crentes longos para obedecer a Deus e 

ser mais conformes à imagem de Cristo (Fl 3, 7-14.). Pecado não limita sua 

capacidade de fazer o que é certo (Rom 7:19.), Mas todos os cristãos genuínos 

odiar o pecado e amar a justiça (vv. 22-25). A chave para lidar com as provações 

e tentações está desenvolvendo a disciplina espiritual diária (cf. Lucas 6:40; 16: 

10-12; 1 Cor 4: 2; 2 Tm. 2: 2.), O que inclui o cultivo das disciplinas espirituais 

necessárias que produzem crescente fé e coragem (cf. Sl 31:24; 1 Cor 16:13; Ef 

6:16; Col. 1:23; Hb 11:.... 1-2; 1 João 5: 4-5). 

Esta seção contém três elementos básicos santos precisa para construir uma vida 

religiosa e ficar forte e eficaz, em testemunho para o mundo: a santidade 

pessoal, que diz respeito à sua relação com Deus; amor mútuo, que diz respeito 

a sua relação com o outro; e serviço espiritual, que diz respeito a sua 

responsabilidade para com a igreja. 

Em relação pessoal Santidade 

portanto, ser de bom senso e espírito sóbrio para o propósito da 

oração. (4: 7b) 

É axiomático que o pensamento divino é o coração da comunhão com Deus, 

uma vez que quanto mais se conhece a mente de uma pessoa, mais rico o 

relacionamento vai ser (Rm 12: 1-2; Ef. 4: 23-24; Fl 4.. : 8). A palavra 

traduzida seja de bom senso deriva de um termo que significa literalmente, 

"estar na mente da pessoa certa" ( sōphroneō ) -para estar sob controle e não se 

deixar levar por uma visão errante de si mesmo (Rom. 12: 3; cf. Prov. 23: 7), 

ou a emoção indevida, ou a paixão descontrolada. Marcos usou para descrever 

o maníaco Jesus liberta da legião de demônios (Marcos 5:15). O verbo também 

refere-se a guardar a mente (cf. Prov. 4:23) e mantê-lo lúcido. A mente cristã 

deve ser claramente fixado em prioridades espirituais e uma vida justa (Josh 1: 

8; Mt 6:33; Cl 3:.. 2, 16; Tito 2: 11-12) -objectives que uma auto-indulgente, 



enganosa mundo, fortemente influenciado por Satanás, busca constantemente 

distrair, desviar e destruir (cf. 1 João 2: 15-16). Quando as mentes dos crentes 

estão sujeitos a Cristo (2 Cor 10: 5.) E à Sua Palavra (Sl 1: 2; 19: 7., 10; 119:. 

97, 103, 105; cf. 2 Tm 3: 15-17 ) vêem assuntos de uma perspectiva eterna. 

Estar Santo também requer atenção espiritual. Sober espírito ( nepho ), 

intimamente relacionado em significado a sólida capacidade de 

julgamento, denota estar espiritualmente observador. Jesus expressou um 

sentimento semelhante quando advertiu os apóstolos para "ficar em alerta" 

(Mat. 24:42) e para "continuar assistindo" (26:41). 

Pensamento divino eo estado de alerta espiritual são cruciais para o propósito 

da oração. A oração é o acesso a todos os recursos espirituais, mas os crentes 

não podem orar corretamente se suas mentes são instáveis devido a interesses 

mundanos, a ignorância da verdade divina, ou indiferença para com propósitos 

divinos (cf. 1 Cor 14:15; Hb. 10:22.; 1 João 5: 14-15). Santos que estudam 

seriamente Escritura e descubra suas profundas verdades sobre Deus rica 

experiência de comunhão com Ele (Sl 42: 1; João 14:23; 2 Co 13:14; 1 João 1: 

3..), Entendendo o que Paulo chamou de "a mente de Cristo "(1 Cor 2:16; cf. Is 

40:13; 2 Tm 1:... 7). Este elemento essencial na nossa relação com Deus é 

ilustrado pelo relacionamento do Espírito ao Pai. Paulo escreveu: "aquele que 

sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque Ele intercede pelos 

santos de acordo com a vontade de Deus" (Rom. 8:27). Porque o Espírito Santo 

e que o Pai sabe mente um do outro perfeitamente, há um acordo perfeito na 

intercessão do Espírito. 

Estar Santo vem quando os crentes ler e meditar na Palavra de Deus 

diariamente, de modo a conhecer os pensamentos de Deus e comungar com Ele 

de acordo com a Sua vontade. Jude chama isso de "orando no Espírito Santo" 

(v. 20). 

No que diz respeito mútuo amor 

Acima de tudo, manter a sede fervorosos no seu amor um pelo 

outro, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Seja 

hospitaleiro para o outro sem se queixar. (4: 8-9) 

O amor mútuo diz respeito principalmente relacionamentos dos crentes uns com 

os outros. Acima de tudo refere-se à importância suprema de que a virtude na 

vida cristã (cf. 1 Cor 13:13; Fp 2:.. 2; Col. 3:14), e o particípio 

rendeu keep recolhe "bom senso" e "espírito sóbrio para o propósito da oração", 

sob a prioridade de fervorosa ... amor um pelo outro. Fervente ( ektenēs ) 

denota alongamento ou esticar e imagens de uma pessoa correndo com os 

músculos tensos, exercendo o esforço máximo. Literatura grega antiga usou a 

palavra para descrever um cavalo que se estende para fora e correndo a toda 

velocidade. Mais cedo nesta carta (1:22), Pedro também usou sua advérbio 



relacionado para descrever a intensidade e esforço que deve caracterizar 

Cristão amor. Tal amor é sacrificial, não sentimental, e requer um alongamento 

dos crentes 'cada músculo espiritual a amar em Apesar do insulto, o prejuízo, e 

incompreensão dos outros (Pv 10:12;.. Matt 05:44; Marcos 12:33; Rom. 0:14, 

20; 1 João 4:11; cf. Rom 0:15.; .. Gal 6:10; Efésios 5: 2; Tiago 1:27). 

É evidente que o amor genuíno inerentemente tende a perdoar as ofensas dos 

outros (cf. Prov. 10:12). Mas os comentaristas divergem sobre como interpretar 

a expressão amor cobre uma multidão de pecados. Alguns dizem que se 

refere ao amor de Deus cobrindo pecados, enquanto outros dizem que descreve 

os crentes que são carinhosamente com vista para transgressões do outro. Uma 

vez que o texto não oferece nenhuma explicação, parece melhor para entender 

a frase aqui como um axioma geral. Se a partir de Deus ou do homem, o amor 

cobre o pecado. 

O amor deriva da bem conhecida palavra grega ágape (cf. 1: 8, 22; 02:17; 

03:10), que carrega um forte significado volitivo. A salvação resulta do Senhor 

escolher amar todos aqueles que crêem: "Mas Deus prova o seu próprio amor 

para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós" 

(Rm. 5: 8; cf. João 3:16; 1 João 4:19). Os cristãos devem seguir o seu exemplo, 

a escolha de amar até mesmo o desagradável, porque "toda a Lei e os Profetas" 

(Mat. 22:40) depende de fazê-lo (vv. 37-39), assim como o seu testemunho 

(João 13:34 -35). O comando para ser hospitaleiro (literalmente, "amar os 

estranhos") assume que o amor para além do círculo de amigos cristãos para 

com os outros crentes que eles nem sequer sabem (cf. Heb. 13: 2). 

De acordo com a lei de Moisés, os judeus deveriam estender hospitalidade aos 

estrangeiros (Ex 22:21; Dt 14:29; cf. Gn. 18: 1-2.). Jesus elogiou os crentes que 

forneceram alimentos, roupas e abrigo para os outros (Mt 25: 35-40; cf. Lc. 14: 

12-14). No entanto, o espírito de hospitalidade se estende além dos atos 

tangíveis de fornecimento de refeições ou de um lugar para ficar. Ela inclui não 

apenas o ato, mas uma atitude altruísta, de modo que o que é feito, não importa 

o sacrifício, é feito sem reclamar. hospitalidade bíblica não sabe nada sobre a 

mentalidade de "Almanaque do Pobre Ricardo" que diz que os peixes e os 

hóspedes cheiro após três dias. 

Porque os crentes ainda pecado (Rm 7: 18-19; 1 João 1:. 8; cf. 1 Tim 1:15.), A 

única coisa que vai preservar a unidade da Igreja é o amor que perdoa e estende 

a mão em bondade para com estranhos. O amor também desempenha um papel 

fundamental na evangelização dos perdidos.Jesus disse aos apóstolos: "Nisto 

todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros" 

(João 13:35). 



Quanto Serviço Espiritual 

À medida que cada um recebeu um dom especial, empregá-lo em 

servir uns aos outros, como bons administradores da multiforme 

graça de Deus. Quem fala, é fazê-lo como alguém que está falando 

as declarações de Deus; quem serve é para fazê-lo como alguém 
que está servindo pela força que Deus nos dá; (4: 10-11a) 

Todo cristão recebeu um presente especial (dom espiritual), uma capacitação 

divina para o ministério para o corpo. Paulo escreveu: "A cada um é dada a 

manifestação do Espírito para o bem comum ... Um eo mesmo Espírito opera 

todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer" (1 Cor. 12: 

7, 11 ). À medida que cada parte do corpo humano tem uma função particular, 

o mesmo acontece com cada membro do corpo de Cristo (cf. 12:14). 

As categorias a partir dos quais o Senhor chama os componentes para o presente 

de cada crente é dado em duas passagens paulinas: 

Porque pela graça que me foi dada digo a cada um dentre vós que não pense 

mais alto de si mesmo além do que convém pensar; mas que pense de modo a 

ter bom senso, como Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Pois, assim 

como temos muitos membros em um só corpo e todos os membros não têm a 

mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, 

mas individualmente somos membros uns dos outros. Uma vez que temos 

diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, cada um de nós é de exercê-

las de acordo: se é profecia, de acordo com a medida da fé; se o serviço, seja 

em ministrar; ou aquele que ensina, em seu ensino; ou que exorta, use esse dom 

em exortar; aquele que dá, com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que 

exercita misericórdia, com alegria. (Rom. 12: 3-8) 

  

Ora, há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. E há diversidade de 

ministérios, e o mesmo Senhor. Existem variedades de efeitos, mas é o mesmo 

Deus que opera tudo em todos. Mas a cada um é dada a manifestação do 

Espírito para o bem comum. Porque a um é dada a palavra de sabedoria por 

meio do Espírito, e de outro a palavra de conhecimento segundo o mesmo 

Espírito; a outra fé, pelo mesmo Espírito, e para outros dons de cura por um só 

Espírito, e para outro, operações de milagres, e de outro a profecia, e para outro 

o distintivo dos espíritos, a outro a variedade de línguas, e para outro a 

interpretação de línguas. Mas um só eo mesmo Espírito opera todas estas coisas, 

distribuindo particularmente a cada um como quer. (1 Cor. 12: 4-11) 

(Para um comentário completo sobre essas duas passagens dons espirituais, ver John 

Macarthur, Romanos 9-16, MacArthur New Testament Commentary [Chicago: Moody, 

1994], 153-78, e MacArthur, 1 Coríntios, MacArthur New Testament Commentary 

[Chicago: Moody , 1984], 289-307). 



Dons espirituais de cada crente é único, como se cada um fosse um floco de 

neve espiritual ou impressão digital. É como se Deus mergulha sua escova de 

pintura em cores diferentes, ou categorias de presentes, na sua paleta espiritual 

e pinta cada cristão uma mistura única de cores.Não somente Deus conceder 

dons espirituais e organizá-los de diferentes maneiras (Ef. 4: 7), mas Ele 

também dá aos crentes a fé necessária para exercê-los, como fez Paulo (cf. Rom. 

12: 3). Paulo resume o poder de seu funcionamento da seguinte maneira: "Ora, 

há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. E há diversidade de ministérios, 

e o mesmo Senhor. Existem variedades de efeitos, mas o mesmo Deus que 

opera tudo em todas as pessoas "(1 Cor. 12: 4-6). 

Porque o Espírito Santo soberanamente superintende a distribuição dos dons 

espirituais (1 Cor. 12:11), os crentes não podem ganhar, orar, ou de qualquer 

maneira gerá-los (cf. Atos 8:20). O termo traduzido por "dom" em Efésios 4: 7 

( Dórea ) enfatiza a liberdade da sua graça e presentes, 

enquanto carisma ( dom ) destaca o aspecto gracioso do que Deus tem 

feito. No Novo Testamento, a palavra refere-se tanto aos presentes e salvação 

espiritual (por exemplo, Rom 1:11; 06:23; 1 Cor. 1:. 7; 1 Tm 4:14; 2 Tim. 1: 

6.). 

Quando os crentes empregar seus dons para servir uns aos outros, eles 

ministram de forma que beneficie mutuamente a Igreja (cf. 1 Cor. 12: 7). Por 

outro lado, não uso de presentes ou errAdãoente depreciando alguns presentes 

(e talvez também aqueles que os possuem) afeta negativamente o Corpo de 

Cristo: 

Se o pé diz: "Porque eu não sou mão, não sou uma parte do corpo," não é por 

este motivo qualquer a menos de uma parte do corpo. E se a orelha diz: "Porque 

eu não sou olho, não sou uma parte do corpo," não é por este motivo qualquer 

a menos de uma parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o 

ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou 

os membros, cada um deles, no corpo, assim como ele desejar. Se todos fossem 

um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora há muitos membros, mas um 

só corpo. E o olho não pode dizer à mão: "Eu não preciso de você"; nem ainda 

a cabeça aos pés: ". Eu não tenho necessidade de ti" Pelo contrário, é muito 

mais verdadeiro que os membros do corpo que parecem ser mais fracos são 

necessários; e os membros do corpo que consideramos menos honrados, a esses 

que damos muito mais honra, e nossos membros menos apresentável se tornar 

muito mais apresentável, ao passo que os nossos membros mais apresentável 

não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais 

honra ao que membro que faltava, de modo que não haja divisão no corpo, mas 

que os membros tenham a mesma solicitude uns para os outros. (1 Cor. 12: 15-

25) 



Os presentes altamente visíveis, up-front (por exemplo, a pregação, ensino, 

evangelismo) não são necessariamente os mais valiosos em todas as 

instâncias. Deus vê todos os presentes dos crentes como edificante e seu 

exercício essencial para o bem-estar do corpo de Cristo. bons 

administradores são aqueles que conseguem seus dons espirituais com 

sabedoria e usá-los, obediente (cf. 1 Cor. 4: 2; Tt 1: 7). Os leitores de Pedro 

estavam familiarizados com stewards que lidavam com a terra de um 

proprietário, fundos, fornecimento de alimentos e outros recursos. Analogia do 

apóstolo era óbvio, e não usando seus dons enfraquece a igreja local, porque os 

outros não pode substituir a superdotação única de quem não está ministrando. 

A variedade de dons espirituais é expresso na palavra colector, o que significa 

que "muitos de cor" ou, literalmente, "multi-facetado." Dois crentes podem ter 

o dom de ensinar, mas cada um vai demonstrá-lo com uma mistura única de 

graça e fé. Que prevê a diversidade espiritual edificante e útil dentro da 

igreja. Uma pregação do líder pode enfatizar a exibição de misericórdia e 

bondade, ao passo que outro pode enfatizar o discernimento da verdade, e outra 

é a sabedoria em sua aplicação. 

Desde dons espirituais resultam da graça de Deus, a igreja não pode conceber 

algum esquema humano para passá-los para fora. Muitos cristãos podem não 

ser capazes de categorizar ordenAdãoente seu próprio presente devido à sua 

singularidade, mas eles podem estar disponíveis para o Espírito Santo (cf. João 

14:26; Rom. 14:17; 15:13; 1 Cor. 02:10 , 12-13; 2 Tim 1,14) e observar como 

ele motiva e usa-los no ministério.. 

As duas grandes categorias de dons espirituais estão falando presentes ou servir 

presentes. Quem fala ministro vontade através de categorias de pregação e 

ensino, sabedoria, conhecimento e discernimento. Quem serve ministro 

vontade através de áreas como administração, oração, misericórdia, ou ajuda. E 

aqueles que falam não deve comunicar opinião humana, mas as declarações de 

Deus, como revelado apenas na Escritura (cf. Atos 07:38; Rom. 3: 2). Da 

mesma forma, qualquer presente que serve é para ser exercido, não por força 

humana, mas pela força que Deus concede (cf. Fil. 4:13), ou seja, na 

dependência do Espírito Santo. 

A intenção do Nosso Dever 

para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem 
pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém. (4: 11b) 

Como é o objetivo de tudo para os crentes, a propósito da sua cumprimento das 

obrigações do dever cristão no meio de um mundo hostil é que Deus seja 

glorificado. Estas cláusulas finais da passagem constituem uma doxologia-uma 

expressão de louvor e glória a Deus (cf. Rom 11:36; 16:27; Ef. 3: 20-21.; 1 Tm 



1:17, Jude 25.), que os cristãos podem corretamente proferir só através de 

Jesus Cristo. Em todas as coisas se refere a todas as questões de 

responsabilidade cristã. 

Comentaristas longo discutido se a quem se refere a Deus ou Jesus Cristo. É 

melhor ver a sua designação como abençoado e inspirado ambiguity- a glória 

e poder pertencem a ambos, Deus em Cristo e Cristo em Deus, para todo o 

sempre (cf. Sl . 104: 31; 113: 4; 138: 5; Hab 2:14; Mt 17:.. 2; João 1:14; 10:30; 

2 Cor. 4:. 6; Cl 1.15; Hb 1 : 3; 2 Pedro 1: 16-18). 

Os crentes devem quer glorificar a Deus em tudo o que pensamos, dizemos e 

fazemos. O apóstolo Paulo disse: "Portanto, quer comais quer bebais, ou façais 

outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus" (1 Cor. 10:31). Eles vão mais 

facilmente obedecer a exortação de Paulo, se eles são motivados pela certeza e 

proximidade da Segunda Vinda, resultando em santidade pessoal, o amor mútuo 

e serviço espiritual dentro da igreja. 

Pedro fechou esta passagem com os familiares amém, um prazo de afirmação 

que significa "que assim seja." 

As observações de JC Ryle sobre vida santa ainda se aplicam a todos os crentes 

que vivem em um mundo hostil ao cristianismo: 

Um homem santo seguirá após aquiescência espiritual. Ele vai se esforçar para 

definir suas afeições inteiramente nas coisas do alto, e para manter as coisas na 

terra com uma mão muito solto. Ele não vai negligenciar o negócio da vida que 

agora é; mas o primeiro lugar em sua mente e pensamentos será dado a vida por 

vir. Ele terá como objectivo a viver como aquele cujo tesouro está no céu, e 

para passar por este mundo como um estranho e peregrino viajar para sua 

casa. ( Santidade [reimpressão; Hertfordshire: EvAngelicalal Press, 1987], 37) 

 

 

 

 

 

 



22. A prova de fogo ( 1 Pedro 4: 12-19 ) 

Amados, não se surpreender com o fogo ardente no meio de vós, 

que vem sobre vós para a sua análise, como se alguma coisa 

extraordinária vos estivesse acontecendo; mas na medida em que 

você compartilha os sofrimentos de Cristo, manter a alegria, para 

que também, na revelação de sua glória, vos alegrais com 

exultação. Se você está injuriado para o nome de Cristo, você é 

abençoado, porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre 

você. Certifique-se de que nenhum de vocês sofre como homicida, 

ou ladrão, ou malfeitor, ou um intrometido problemático; mas se 

alguém sofre como cristão, ele não é de que se envergonhar, mas 

é glorificar a Deus neste nome. Pois é tempo de começar o 

julgamento pela casa de Deus; e se começa por nós, qual será o 

resultado para aqueles que não obedecem ao evangelho de 

Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo o que será do 

ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a 

vontade de Deus devem confiar suas almas ao fiel Criador, 
fazendo o que é certo.( 4: 12-19 ) 

Durante nove dias, durante o verão de AD 64, um enorme incêndio deflagrou na cidade 

de Roma. As chamas se espalharam rapidamente pelas ruas estreitas da cidade e os muitos 

prédios de madeira firmemente agrupados, normalmente lotado de moradores. Por causa 

de sua conhecida desejo de renovar Roma por qualquer meio, a população acredita 

Imperador Nero foi o responsável por iniciar o incêndio. Como o fogo destruiu a maior 

parte dos bairros da cidade, ele assistiu alegremente da Torre de Mecenas. Tropas 

romanas impedia as pessoas de extinguir o fogo e até mesmo começou a novos 

incêndios. O desastre completamente desmoralizado os romanos, porque muitos 

perderam quase todos os seus bens terrenos e encontraram o seu orgulho cívico queimada 

também. Com ressentimento público em direção a ele em um nível elevado, Nero 

desviado o foco de si mesmo e fez a comunidade cristã o bode expiatório para o fogo. 

A tática de Nero foi uma inteligente porque os cristãos no Império Romano já foram alvos 

injustas de muito ódio e difamação. Incrédulos noticiou que os cristãos consumido carne 

humana e sangue durante a Ceia do Senhor (cf. Mc 14: 22-25 ; 1 Cor 11: 23-26. ) e que o 

ósculo santo (cf. 5:14 ; Rm 16:16. ; 1 Cor 16:20. ; 2 Cor 13:12. ; . 1 Tessalonicenses 

5:26 ) era na verdade um sinal de luxúria descontrolada. Além disso, os romanos viram o 

cristianismo como uma seita do judaísmo. Com o aumento do anti-semitismo daqueles 

dias, a população aprovou facilmente uma atitude anti-cristã. O cristianismo também 

causou estresse nas famílias quando um dos cônjuges (especialmente as mulheres) 

acreditava, mas o outro não. Isso ainda ressentimento gerado para os santos. 

Após o incêndio de Roma, Nero aproveitou que o sentimento anti-cristão e punidos os 

cristãos, utilizando-os como tochas humanas para iluminar suas festas no jardim, 

permitindo-lhes ser costurado dentro peles de animais para serem devorados por animais 

predadores, crucificando-los, e submetendo-os a outros, torturas injustas hediondos. 

O apóstolo Pedro provavelmente escreveu esta carta pouco antes da perseguição de Nero 

começou. Então, como discutido anteriormente neste volume ( 1: 6-7 ; 2: 11-12 , 19- 

20 ; 3: 8-9 , 14 , 17 ; 4: 1 ), major tema recorrente de Pedro é a forma como os seus 

leitores devem responder ao sofrimento injusto. Hoje hostilidade para com os cristãos que 



falam contra os pecados da cultura e em defesa da exclusividade do evangelho está em 

ascensão. Portanto, para suportar o presente hostilidade, bem como o que pode vir no 

futuro, os crentes precisam aceitar as instruções desta passagem sobre suportando lutas 

graves. Estes versos crentes diretos esperar sofrimento, exultar no sofrimento, avaliar 

sofrimento, e confiar que sofre a Deus. (Para um tratamento mais abrangente de todo o 

tema do sofrimento, ver John Macarthur, O Power da Suffering [Wheaton, Ill .: Victor, 

1995].) 

Espere Suffering 

Amados, não se surpreender com o fogo ardente no meio de vós, 

que vem sobre vós para a sua análise, como se alguma coisa 

extraordinária vos estivesse acontecendo; ( 04:12 ) 

Não esperava ser tão odiosamente perseguido, os crentes a quem Pedro escreveu estavam 

compreensivelmente surpreso, perturbado e confuso com o seu sofrimento. Talvez eles 

esperavam que a vida seja cheia de bênção, benefícios e proteção divina. No entanto, a 

expectativa dos crentes para o sofrimento está ligado nas palavras de Jesus, que disse aos 

apóstolos: "Se o mundo vos odeia, você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar a vós" 

( João 15:18 ); Admoestação de Paulo a Timóteo: "Todos os que querem viver 

piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos" ( 2 Tim. 3:12 ); e advertência do 

apóstolo João: "Não se surpreenda, irmãos, se o mundo vos odeia" ( 1 João 3:13 ). Para 

os cristãos, o confronto com o pecado e do mundo muitas vezes resulta em sofrimento, 

que é parte do custo do discipulado prometido (cf. Mt 10: 38-39. ; 16: 24-26 ; João 12: 

24-26 ). Contando o custo está por trás das palavras de Jesus que ninguém constrói uma 

torre ou entra na batalha sem antes calcular esse custo ( Lucas 14: 28-32 ). 

Amados ( agapetos, cf. 02:11 ) é uma palavra pastoral comum transmitir ternura, 

compaixão, carinho e cuidados (cf. 1 Cor 04:14. ; 1 Ts. 2: 8 ). Tal amor fornece um 

travesseiro doce para as almas cansadas dos crentes para descansar em meio a provações 

e perseguições. Sofrimento grave pode tentá-los a duvidar do amor de Deus e permitir 

que o mesmo pensamento para entrar suas mentes que uma vez que a levaram a esposa 

de Jó para proferir as palavras desprezíveis: "Você ainda guardam a sua 

integridade? Amaldiçoar a Deus e morrer "(! Jó 2: 9 ). Assim, o apóstolo procurou 

tranquilizar os leitores de seu e amor infalível de Deus. 

A frase não se surpreenda informa os crentes a esperar que o evangelho de Cristo será 

ofensiva para muitos e irá produzir perseguição. O original grego é zenizō, que significa 

"ser surpreendido ou espantado" com a novidade de algo. Os crentes nunca devem ser 

chocado com a perseguição. Mais tarde, no verso, Pedro usa o substantivo 

relacionado Zenos, traduzido coisa estranha, mas que também pode ser traduzida como 

"uma coisa surpreendente", o que dá uma dupla ênfase ao ponto de Pedro esperar 

perseguição. Como santos são obedientes à Palavra de Deus e eficaz na proclamação do 

evangelho, a animosidade dos incrédulos é inevitável. "Somos um perfume de Cristo a 

Deus entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo; ao que um aroma da 

morte para a morte, para o outro um aroma de vida para vida. E quem é adequada para 

estas coisas? "( 2 Cor. 2: 15-16 ; cf. 4: 3 ; 1 Cor 1:18. ). Como os adágios espirituais 

testados pelo tempo indicá-lo, "O sol que derrete a cera também endurece o barro", e "O 

evangelho salva e mata" (cf. Rom. 9: 15-24 ). Quer se trate de hostilidade para com a sua 

mensagem exclusiva, os seus esforços para evangelizar, ou seu estilo de vida piedosa, os 



crentes precisam se lembrar que as dificuldades é um corolário da fé bíblica ( Marcos 

10:30 ; João 16:33 ; 1 Tes. 3: 4 ; 2 Tim 2: 3-4. ; 03:12 ; cf. Mt 7: 13-14. ). 

Embora o termo rendeu fogo ardente ( purōsis ) retrata figurativamente uma experiência 

dolorosa de perseguição, ele também é usado de um forno de fundição de metal para 

limpá-lo das impurezas (cf. Sl 66:10. ; Prov. 17: 3 ; veja também o discussão de 1: 6-7 no 

capítulo 3 deste volume). Pode ser que Pedro está aqui com base em sua familiaridade 

com a profecia de Malaquias: 

"Eis que eu vou mandar o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E o 

Senhor, a quem você procurar, de repente virá ao seu templo; e o mensageiro da aliança, 

a quem vós desejais, eis que ele está vindo ", diz o Senhor dos Exércitos. "Mas quem 

suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá, quando ele aparecer? Pois ele será como 

o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele vai sentar-se como um fundidor e 

purificador de prata e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata, para 

que eles possam apresentar às ofertas Senhor na justiça "(. Mal. 3: 1-3 ) 

Esse texto fala de um fogo purificador, em contraste com o fogo que consome em 4: 1 : "Pois 

eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; e todos os soberbos e todos os malfeitores 

serão joio; eo dia que está chegando vai colocá-las em chamas ", diz o Senhor dos Exércitos", 

"de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo." A prova de que Pedro estava pensando 

em palavras de Malaquias é reforçada pela referência do apóstolo para " a família de Deus 

"( v. 17 ), onde tal julgamento purificador deve vir. Pedro está dizendo que a perseguição é o 

Senhor refinando seu templo-Seu povo. 

Tal maus tratos que vem sobre os crentes é também para o seu teste, provando a 

autenticidade da sua fé (cf. Jó 23:10 ; Rom. 5: 3 ; 2 Cor 1:10. ; 2 Tm. 3:11 ; Tiago 1: 3 -

12 ). Sofrendo por causa da justiça, não só refina, mas, mesmo antes disso, revela se as 

pessoas são verdadeiramente crentes. Jesus ilustrou esta verdade na parábola dos solos: 

"Outros [sementes] caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra; e logo 

nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas quando o sol tinha nascido, eles foram 

abrasados; e porque não tinha raiz, secou-se "( Mat. 13: 5-6 ). O Senhor descreveu, uma 

resposta inadequada rasa para a proclamação do evangelho. Alguns não permitem a 

semente da Palavra de penetrar no solo duro do seu coração, e perseguição logo revelou 

a sua resposta ao evangelho para ser nada além de um superficial, falsa profissão ( vv. 

20-21 ). 

O verbo traduzido estavam acontecendo ( sumbainontos ) pode significar "a cair por 

acaso" e apela cristãos a compreender que as experiências de sofrimento injusto para 

Cristo não são acidentais, mas inevitável, porque a mensagem da ofende pecado, salvação 

e julgamento. Além disso, esses incidentes ocorrem por desígnio de Deus e revelar se 

professar a fé dos crentes é verdadeiramente regenerar (cf. Jó 5:17 ; Pv. 3: 11-12 ; Heb. 

12: 5- 11 ; Rev. 03:19 ). 

  

Exultar no sofrimento 

mas na medida em que você compartilha os sofrimentos de Cristo, 

manter a alegria, para que também, na revelação de sua glória, 

vos alegrais com exultação. Se você está injuriado para o nome 

de Cristo, você é abençoado, porque o Espírito da glória e de Deus 

repousa sobre você. ( 4: 13-14 ) 



Na medida é uma forma generosa para traduzir Katho ("como", "segundo a qual") e, 

assim, mostrar que recompensa eterna dos cristãos é proporcional ao seu sofrimento 

terrena (cf. Rom 8:18. ; 2 Cor. 4: 16-18 ; Hb. 11:26 ; 2 João 8 ; Ap 2:10 ). Essa é uma 

relação razoável, já que o sofrimento revela a fidelidade ao seu Senhor Jesus Cristo, que 

se observou essa relação entre o sofrimento ea recompensa, dizendo: 

Bem-aventurados sois vós, quando os homens vos odiarem, e banir você, e insultá-lo, e 

desprezar o seu nome como mau, por causa do Filho do Homem. Seja feliz naquele dia e 

exultai, porque eis que vossa recompensa será grande no céu. Pois da mesma forma que 

seus pais usado para tratar os profetas. ( Lucas 6: 22-23 ) 

Pedro enriquece ainda mais a resistência daqueles que são perseguidos, afirmando que 

eles compartilham os sofrimentos de Cristo. Isso não está em nenhum sentido 

redentor; também não se referem apenas a união espiritual com Ele, como Paulo descreve 

em Romanos 6 . Mas ele se refere aos crentes que experimentam o mesmo tipo de 

sofrimentos que Ele suportou-sofrimento para o que é certo. RCH Lenski elabora 

justamente o significado da expressão de Pedro: 

Os leitores de [1] Pedro estão apenas em comunhão com os sofrimentos de Cristo. Este é 

um pensamento que é proeminente e totalmente realizada por Paulo em Rom. 08:17 ; II 

Cor. 1: 7 ; 04:10 ; Phil. 1:29 ; 3:10 ; Col. 1:24 . Ele vai voltar para a palavra de Cristo 

( João 15:20, 21 ). 

  

Nós comunhão dos sofrimentos de Cristo quando sofremos por amor do seu nome, 

quando o ódio que o atingiu nos impressiona por causa dele. Nunca há um pensamento 

de confraternizando na expiação do sofrimento de Cristo, nosso sofrimento também sendo 

expiatório. EmMatt. 05:12 perseguição nos coloca na companhia dos profetas 

perseguidos (alta exaltação de fato); aqui nos coloca na companhia do próprio Cristo, em 

uma comunhão ainda maior ou [ Koinonia ]. É que "uma coisa estranha" ou para ser 

considerado estranho? É o que devemos achar apropriado, natural, de se esperar, sim, 

como diz Pedro (seguindo Matt. 05:12 ), um motivo de alegria. ( A Interpretação das 

Epístolas de São Pedro, São João e São Judas [reimpressão; Minneapolis: Augsburg, 

1966], 203) 

Cristo, que sofreu nas mãos de homens maus, mesmo que Ele era sem pecado ( Is 53: 

9. ; Matt 26:67. ; 27:12 , 26 , 29-31 , 39-44 ; João 10:31 , 33 ; 11 : 8 ; Atos 2:23 ) 

prometeu crentes seria seu privilégio de sofrer da mesma forma, quando disse: "Lembre-

se da palavra que eu vos disse: 'Um escravo não é maior que o seu senhor. Se a mim me 

perseguiram, também vos perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, também 

guardarão a vossa "( João 15:20 ). 

Na medida em que os crentes sofrem injustamente, eles devem, como seu Senhor 

fez, manter a alegria, um sentimento completamente inaceitável para aqueles que não 

têm esperança de recompensa celestial, mas afirmado pelo Senhor quando Ele declarou: 

Bem-aventurados aqueles que foram perseguidos por causa da justiça, porque deles é o 

reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, 

mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque 

vosso galardão nos céus é grande; pois da mesma forma perseguiram os profetas que 

foram antes de vós. ( Mateus 5: 10-12. ) 



A revelação da sua glória virá em "o dia em que o Filho do Homem se manifestar" 

( Lucas 17:30 ), que refere-se a volta de Cristo. O Senhor retomou o exercício pleno 

de sua glória depois que Ele subiu ao céu, mas Ele não revelou ainda que na terra para 

todo mundo ver (cf. Mt 24:30. ; Fp 2: 9-11. ; Rev. 19:11 -16 ). (Pedro, Tiago e João fez 

ter uma prévia do que a glória quando eles testemunharam a transfiguração de Cristo 

[ Marcos 9: 2-3 ; cf. 2 Pedro 1: 16-18 ].) 

Segundo uso de Pedro de se alegrar ( chairo ) no versículo 13 é qualificado 

pela exultação ( agalliaō ), uma referência à alegria arrebatadora. Quando Cristo voltar, 

os crentes vão se alegrar com exultação (cf. a discussão de alegria no capítulo 3 deste 

volume), e fazê-lo na proporção de sua participação em seus sofrimentos nesta 

vida. Aqueles que compartilham Seus sofrimentos também irá compartilhar sua glória 

( 5: 1 ; cf. Mt 20: 20-23. ). Sofrimento dos santos para a justiça comprova-los, refina-los, 

e ganha por eles "um peso eterno de glória" ( 2 Cor. 4:17 ), de modo que quanto maior 

seu sofrimento o mais forte a sua esperança, e quanto mais rica a sua alegria (cf. 2 

Coríntios 4: 16-18. ; Tiago 1: 2 ). 

O nome de Cristo é a causa do mal ódio direcionado para os crentes ( Matt 10:22. ; 24: 

9 ). Nos primeiros dias da Igreja, seu nome tornou-se sinônimo de primeira o próprio 

Salvador e tudo o que Ele representa (cf. Lucas 24:47 ; João 1:12 ; Atos 

2:38 ; 4:17 , 30 ; 09:15 ; 19:17 ).No sermão de Pedro perante o Sinédrio, ele afirmou: 

"Não há salvação em nenhum outro; pois não há outro nome debaixo do céu, que tenha 

sido dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos "( Atos 4:12 ). Mais tarde, os 

apóstolos "seguiram o seu caminho a partir da presença do Conselho, regozijando-se por 

terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome" ( 05:41 ). Em sua visão a 

respeito da conversão de Saulo de Tarso e sua pregação posterior como o apóstolo Paulo, 

Cristo disse a Ananias de Damasco: "Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por 

causa do meu nome" ( 9:16 ). Não é o nome "Cristo" que ofende o ímpio, mas sim que 

Ele é e o que Ele fez e disse que provoca a hostilidade deles. 

Essa animosidade se resume na palavra injuriado ( oneidizō ), que significa "para 

denunciar", ou Na Septuaginta que descreveu hostilidade amontoados em Deus e Seu 

povo, os ímpios ("amontoar insultos em cima." Salmos 42:10. ; 44 : 16 ; 74:10 , 18 ; 

cf. Is. 51: 7 ; . Sf 2: 8 ). No Novo Testamento se refere às indignidades e maus tratos 

Cristo suportou dos pecadores ( Matt 27:44. ; Marcos 15:32 ; Rom. 15: 3 ). No primeiro 

século, os incrédulos eram muitas vezes exasperado e enfurecido que os crentes foram 

tão freqüentemente falando de Cristo, cujo indiciamento dos pecadores e desprezaram 

(cf. Atos 4: 17-18 ; 17: 1-7 ). 

No entanto, todo o ódio e violência do mundo contra os cristãos não diminui o seu bem-

aventurança. Na verdade eles são mais abençoados por esse sofrimento, não só para a 

recompensa eterna que receberão mas para o presente bênção, porque o Espírito da 

glória e de Deus repousa sobre eles. Não é apenas por causa do sofrimento que o 

Espírito Santo vai descansar sobre os crentes, como quando Ele veio e partiu de um 

profeta do Antigo Testamento, mas sim que Ele, que já está em crentes permanentemente 

( Rm 8: 9. ; 1 Cor 6. : 19-20 ; 0:13 ), dá-lhes alívio sobrenatural no meio de seu 

sofrimento. Porque o Espírito é Deus, divina glória define sua natureza (cf. Sl 93: 

1. ; 104: 1 ; 138: 5 ). Glória lembra o Shekinah, que no Antigo Testamento simbolizava 

presença terrena de Deus ( Ex 24: 16-. 17 ; 34: 5-8 ; 40: 34-38 ; . Hab 3: 3-4 ). Quando o 

tabernáculo e a arca da aliança foram trazidos para o templo recém dedicada de Salomão, 

"a glória do Senhor encheu a casa do Senhor" ( 1 Reis 08:11 ). Tal como a nuvem 

brilhante do Shekinah descansou no tabernáculo e no templo, para que o Espírito Santo 



vive e ministros para os crentes de hoje. Rests (do presente do indicativo de anapauō ) 

significa "dar alívio, refresco, intervalo de labuta" (cf . Mateus 11: 28-29. ; Marcos 6:31 ), 

e descreve um de seus ministérios. "Refresco" vem sobre aqueles crentes que sofrem por 

causa do Salvador e do evangelho. O Espírito lhes dá graça por transmitir endurance, 

compreensão, e todo o fruto que vem na panóplia de Sua bondade: "Mas o fruto do 

Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 

mansidão, auto- controle; Contra estas coisas não há lei "( Gálatas 5: 22-23. ). 

Esse tipo de refresco e poder divino veio sobre Estevão, um líder na igreja de Jerusalém 

e seu mártir registrado pela primeira vez. Quando ele começou a defender a sua fé perante 

os líderes judeus, eles "viram o seu rosto como o rosto de um anjo" ( Atos 06:15 ). Seu 

comportamento significava serenidade, tranqüilidade e alegria, todo o fruto do Espírito, 

não diminuída e até mesmo ampliado por seu sofrimento e graça do Santo Consolador 

para ele. O Sinédrio ficou furioso como Estevão ensaiada história redentora a eles a partir 

do Antigo Testamento, uma conta que culminou com a obra expiatória de Jesus, o 

Messias. Resto controlado pelo Espírito Santo Estêvão foi evidente como "fitando os 

olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus; e ele disse: 'Eis que 

vejo os céus abertos eo Filho do homem em pé à direita de Deus "( Atos 7: 55-56 ). Como 

seus inimigos apedrejaram até a morte, Estevão "apelou ao Senhor e disse: 'Senhor Jesus, 

recebe o meu espírito!" Em seguida, caindo de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, 

não imputes este pecado eles! ' Tendo dito isto, adormeceu "( vv. 59-

60). Verdadeiramente o Espírito da glória elevou-o acima de seu sofrimento para um doce 

alívio. Essa obra poderosa do Espírito foi a causa do testemunho depois de Paulo em 2 

Coríntios 12: 9-10 : "E Ele me disse:" A minha graça te basta, porque o poder se 

aperfeiçoa na fraqueza. "Muito contente, então, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para 

que o poder de Cristo habite em mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, 

nas angústias, nas perseguições, nas dificuldades, por amor de Cristo; Porque, quando sou 

fraco, então é que sou forte. " 

Avalie Suffering 

Certifique-se de que nenhum de vocês sofre como homicida, ou 

ladrão, ou malfeitor, ou um intrometido problemático; mas se 

alguém sofre como cristão, ele não é de que se envergonhar, mas 

é glorificar a Deus neste nome. Pois é tempo de começar o 

julgamento pela casa de Deus; e se começa por nós, qual será o 

resultado para aqueles que não obedecem ao evangelho de 

Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo o que será do 
ímpio e do pecador? ( 4: 15-18 ) 

Nem todo o sofrimento traz alívio Espírito Santo. Problemas decorrentes de ações ilegais, 

obviamente, não constitui sofrimento para a justiça. Se algum crente é um assassino, ou 

ladrão (crimes de capital no mundo antigo), ele ou ela não tem direito de reclamar de ser 

punido, nem qualquer direito de esperar graças do Espírito. O mesmo se aplica se houver 

deveria sofrer como um malfeitor ( kakopoios ), um termo mais genérico que engloba 

todos os crimes, sem exceção (cf. 2:14 ; 3 João 11 ). 

A inclusão surpreendente da expressão traduzida como intrometido 

problemático ( allotriepiskopos ), usado somente aqui no Novo Testamento, e no início 

aparentemente menor em comparação com períodos anteriores de Pedro, mostra que 

todos os pecados, e não apenas crimes, perderá o conforto do Espírito Santo e de 

descanso. A palavra significa, literalmente, "aquele que se mete em coisas estranhas ao 



seu chamado", "um agitador", ou "encrenqueiro" exortações de Paulo aos Tessalonicenses 

ilustrar o significado da palavra.: 

Torná-lo a sua ambição de levar uma vida tranquila e assistir ao seu próprio negócio e 

trabalhar com as mãos, como vos mandamos. ( 1 Ts. 4:11 ) 

  

Porquanto ouvimos que alguns entre vós estão levando uma vida indisciplinada, fazendo 

nenhum trabalho em tudo, mas agindo como intrometidos. Agora essas pessoas, 

ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo para trabalhar de forma tranquila e comam 

o seu próprio pão. (2 Ts 3: 11-12. ) 

Os cristãos nunca devem ser arruaceiros ou agitadores na sociedade ou em seus locais de 

trabalho (cf. 1 Tim. 2: 1-3 ; Tito 3: 1-5 ). Eles podem confrontar os pecados da vida dos 

outros crentes, ajudar a administrar a disciplina da igreja, desafiar incrédulos com o 

evangelho, e exortar outros santos a maiores níveis de piedade; mas em relação a assuntos 

particulares dos outros que não lhes dizem respeito, os crentes nunca deve intrometer de 

forma inadequada. Mais especificamente, Pedro estava se referindo ao ativismo político 

e agitação interrupções civil ou de atividade ilegal que interfere com o bom 

funcionamento da sociedade e do governo. Essa atividade seria obrigar as autoridades a 

aplicar o castigo ( Rom. 13: 2-4 ; para uma discussão mais ampla sobre esses problemas, 

consulte o capítulo 13 deste volume). É errado para os crentes para ver que a punição 

como perseguição por sua fé. Se pisar fora da fé e trazer problemas, hostilidade, 

ressentimento, ou a perseguição em si mesmos, eles não têm mais direito de esperar alívio 

Espírito Santo do que se fossem assassinos. Isso Pedro aqui inclui allotriepiskopos em 

sua lista de pecados pode significar que alguns discípulos, em seu zelo pela verdade e 

ressentimento do paganismo, estavam causando problemas na sociedade por razões 

alheias uma preocupação sincera e legítima para o evangelho. 

Lembro-me de uma conversa, uma vez que tive com um pastor russo que sofreu muito 

sob o comunismo soviético. Eu perguntei se ele ou seus companheiros cristãos nunca se 

rebelou contra aquela forma de governo. Ele respondeu que era todas as suas convicções 

de que se eles nunca foram ressentia e perseguidos pelas autoridades seculares, seria 

apenas para o evangelho. A igreja russa, na verdade, cresceu forte naquele ambiente, e 

ele perguntou como pastores na América poderia ter pessoas santas, sem o seu sofrimento 

para o evangelho. 

Se alguém sofre como cristão seu sofrimento se qualifica para bênção Espírito 

Santo. Ele não deve se sentir envergonhado ( aischunō, "desonrado"), mas sim por causa 

dessa bênção de conforto sobrenatural ele é glorificar a Deus neste 

nome (Cristão). Primeiro do século crentes que se refere a um outro, como "irmãos" 

( Atos 1: 15-16 ; 6: 3 ; 09:30 ; 12:17 ; 15:13 ), "santos" ( Atos 09:13 ; Rom. 

08:27 ; 15:25 ; 1 Cor 16: 1. ), e as de "o Caminho" ( Atos 9: 2 ; 19: 9 , 23 ; 22: 4 

; 24:14 , 22 ). Ironicamente, no entanto, Cristão não era um nome em primeiro lugar 

assumido pelos próprios crentes; em vez disso, porque era originalmente uma designação 

derisive dado a eles pelo mundo, foi associado com ódio e perseguição (cf. Atos 

11:26 ; 26:28 ). Tornou-se, e deve permanecer, o nome dominante e amado pelo qual os 

crentes são conhecidos, os que pertencem a Cristo. 

Para glorificar a Deus neste contexto significa a louvá-Lo para o privilégio ea honra de 

sofrer por esse nome, por causa de tudo o que Ele fez, está fazendo e vai sempre fazer 

para os Seus santos. Não só este tipo de sofrimento alegria produzem mais de recompensa 



celestial e a bênção de Deus, ele também purifica a igreja. Aqui pensamento retornos de 

Pedro aos Malaquias 3: 1-3 imagery (ver comentários em v 12. , no início deste 

capítulo). O Senhor irá limpar seu templo, o Seu povo. É tempo ( kairos ), que designa 

um decisivo e crucial momento, neste contexto, a temporada- de começar o 

julgamento. A palavra grega para julgamento é krima e refere-se a um processo judicial 

que torna uma decisão sobre o pecado de alguém. A palavra identifica um assunto para 

ajudication (cf. : 1 Cor 6 7. e é usado especialmente para o julgamento divino) (cf. Rom. 

2: 5 ; 05:16 ; 11:33 ). Julgamento divino sobre os crentes é a decisão Deus torna em seu 

pecado, que inclui a correção e leva à limpeza (cf. 5: 9-10 ) de família de Deus, mas não 

a condenação eterna: 

Portanto não há agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus ( Rm 

8:. 1 ). 

  

Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos 

condenados com o mundo. ( 1 Cor. 11:32 ) 

Household é referência de Pedro para a igreja; outros versículos do Novo Testamento 

também fazer que significa planície (cf. 2: 5 ; . Gal 6:10 ; . Ef 2:19 ; . 1 Tim 3:15 ; Hb. 3: 

6 ; 10:21 ). 

Pedro coloca a questão comparativa, se [o julgamento] começa com [crentes] Primeiro, 

o que será o resultado para aqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? A 

resposta é simples: o julgamento termina com condenação definitiva de Cristo dos ímpios 

no Grande Trono Branco ( Apocalipse 20: 11-15 ; cf. Mt 7: 21-23. ; 25: 44-46 ). Embora 

Deus castiga Seu próprio povo agora, Seu futuro julgamento dos perdidos será 

infinitamente mais devastador (cf. Dan 12: 2. ; Mat. 13: 41-42 , 49-50 ; 22: 11-

14 ; 25:41 ; Marcos 9: 44-49 ; Lucas 13: 23-28 ; 16: 23-24 ; Ap 14: 10-11 ). 

É infinitamente melhor para as pessoas a suportar o sofrimento com alegria agora como 

crentes sendo purificado para testemunho eficaz e glória eterna do que mais tarde suportar 

o tormento eterno como incrédulos (cf. Lucas 16: 19-31 ). Pedro reforçou esse ponto para 

os seus leitores com uma citação da Septuaginta renderização de Provérbios 11:31 , E se 

é com dificuldade que o justo é salvo o que será do ímpio e pecador? Com 

dificuldade é o advérbio molis (relacionado a Molos, "labutar"), que significa "mal" ou 

"mal" (ver usos em Atos 14:18 ;27: 7, 8 , 16 ) e revela a dificuldade com que os crentes 

são trouxe a salvação final pelos fogos do sofrimento injusto, purga divina, e disciplina 

ordenado por Deus: 

É para disciplina que perseverais; Deus vos trata como filhos; pois que filho há a quem o 

pai não corrige? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, 

então você está filhos ilegítimos e não filhos. ( Heb. 12: 7-8 ) 

Paulo afirmou esta necessidade em resposta a seu próprio sofrimento severo nas mãos 

dos maus judeus que o apedrejado em Listra. Lucas dá conta do sofrimento e da resposta 

de Paulo em Atos 14: 19-22 , 

Mas judeus de Antioquia e Icônio, e tendo ganho sobre as multidões, apedrejaram a Paulo 

eo arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas quando os discípulos 

o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para 

Derbe.Depois, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, 

voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-



os a perseverarem na fé, e dizendo: "Através de muitas tribulações, nos importa entrará 

no reino de Deus ". 

Isso foi apenas um incidente em uma longa lista de dores injustas que o apóstolo suportou, 

narrou especialmente em 2 Coríntios 1: 3-11 ; 4: 7-18 ; 6: 4-11 ; 7: 5 ; 11: 23-33 , e 

culminando em 12: 7-10 , em que Paulo revela que seu sofrimento era para humilhar e assim 

reforçar a ele: 

Por causa da suprema grandeza das revelações, por este motivo, para me impedir de 

exaltar a mim mesmo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para 

me atormentar-me impedir de exaltar a mim mesmo! Roguei ao Senhor três vezes que o 

afastasse de mim. E Ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa 

na fraqueza." De boa vontade, pois, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder 

de Cristo habite em mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, 

nas perseguições, nas dificuldades, por amor de Cristo; Porque, quando sou fraco, então 

é que sou forte. 

Jesus disse que os crentes teriam tribulação neste mundo, incluindo a ser perseguido até 

a morte ( João 16: 2-3 , 33 ), e que tal sofrimento viria a eles porque ele veio a Ele 

( Mateus 10: 24-25. ) para fazer "o capitão de seu sofrimento pelas aflições" ( Heb 

2:10. , KJV ; cf. 1 Pedro 1:11 ). Foi difícil para Jesus para ser o Salvador por causa da dor 

imensurável Ele suportou da exposição a este mundo pecaminoso e que tenha de estar sob 

a maldição de Deus por todos os pecados de todos os que jamais acreditaria. Se 

fosse com excruciante dificuldade que Ele se entregou para redimir os pecadores, 

e com dolorosa dificuldade que os redimidos suportar a sua glória final, será que alguém 

acha que o homem sem Deus eo pecador, que viveu sua vida sem sofrer por causa da 

justiça (porque ele é injusto), vai simplesmente morrer e ir para fora da existência ou ser 

dado um lugar no céu, porque Deus não é nada, mas amar e perdoar? Esse é um 

pensamento tolo. Pedro está dizendo sofrimento eterno do ímpio, em comparação com o 

sofrimento temporal do divino, é muito maior. Paulo chama a distinção entre os 

sofrimentos terrenos dos santos e do castigo eterno dos perdidos desta forma: 

[Perseguição] é uma indicação clara do justo juízo de Deus, para que você será 

considerado digno do reino de Deus, para que de fato você está sofrendo. Pois, afinal, é 

apenas justo para Deus retribuir com tribulação aos que vos atribulam, e dar alívio a 

vocês, que estão aflitos e para nós também, quando o Senhor Jesus será revelado do céu 

com seus anjos poderosos, em chama de fogo, lidando a retribuição àqueles que não 

conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes irão 

pagar a pena de destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu 

poder. ( 2 Tessalonicenses 1: 5-9. ) 

 

 

 

 



23. Pastoreando o rebanho ( 1 Pedro 5: 1-

4 ) 

Confiando em Deus no sofrimento 

Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus devem 
confiar suas almas ao fiel Criador, fazendo o que é certo. ( 04:19 ) 

Portanto . atrai o leitor para o dever óbvio que ele tem em seu sofrimento Aqueles que 

sofrem de acordo com a vontade de Deus receber este incentivo relativo à dificuldade 

do seu justo dor é a vontade de Deus (cf. 3: 7 ; 05:10 ). Sabendo desse fato, os crentes 

descansar suas almas nos cuidados de Deus e propósito. Entrust ( paratithemi ) é o 

termo de um banqueiro referindo-se a um depósito para se manter seguro. Uma delas seria 

corretamente preocupados com o caráter ea capacidade da pessoa dada como uma relação 

de confiança. Jesus usou a mesma palavra na cruz, quando cometeu o seu espírito ao Pai 

( Lucas 23:46 ; cf. a discussão de 2:23 no capítulo 15 deste volume). Os crentes são 

encorajados ainda lembrar que Aquele a quem eles dão suas almas é o fiel Criador. Só 

aqui no Novo Testamento, Deus é denominadoCriador. Isso é porque ele foi geralmente 

aceite que o autor de tudo, o Designer de tudo o que é , Aquele que sustenta não só a Sua 

criação material, mas alcança Seu propósito para tudo isso, vai levar a efeito o que Ele 

quer somente Ele é completamente capaz e de confiança em fazer o que é certo. Quem 

poderia ser melhor do que o Criador de confiança, que sempre age retidão? Porque Deus 

é fiel em si mesmo e à sua próprias promessas, as almas dos crentes estão em repouso em 

Seu poder e Proposito (cf. 1: 3-5 ; João 10: 27-30 ; 17: 11-12 , 15 ; Rom. 8 : 35-39 ; Ef 1: 

13-14. ; . Filipenses 1: 6 ; 1 Tessalonicenses 5: 23-24. ; 2 Tm 1:12. ; Jude 24-25 ). 

O salmista Davi trilhado o caminho que o levou de angústia em relação a seus 

perseguidores a garantia em seu fiel Criador. Salmo 31 é um rico exemplo de um crente 

confiar-se a Deus: 

Em ti, Senhor, me refugio; nunca me deixes envergonhado; em sua retidão livra-

me. Inclinai os vossos ouvidos para mim, salvar-me depressa; ser para mim uma rocha de 

força, uma fortaleza para me salvar. Pois tu és a minha rocha, a minha fortaleza; por amor 

do Seu nome Você vai me levar e me guiar. Você vai me puxar para fora da rede que 

tenham secretamente colocou para mim, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos entrego 

o meu espírito; Você me resgatou, ó Senhor, Deus da verdade. Eu odeio aqueles que 

atentam para ídolos vãos, mas eu confio no Senhor. Vou alegrar e ser feliz na tua 

benignidade, porque você tem visto a minha aflição; Vocês conhecem os problemas da 

minha alma, e você não me entregou na mão do inimigo; Puseste os meus pés num lugar 

espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado; meu olho é 

desperdiçada longe de dor, minha alma e meu corpo também. Para a minha vida está gasta 

de tristeza e meus anos de suspiros; minha força falhou por causa da minha iniqüidade, e 

meu corpo definhava. Por causa de todos os meus adversários, eu me tornei uma censura, 

especialmente para os meus vizinhos, e um objeto de veneração para os meus 

conhecidos; os que me vêem na rua fogem de mim. Sou esquecido como um morto, fora 

da mente; Eu sou como um vaso quebrado. Pois tenho ouvido a difamação de muitos, 

terror por todos os lados; enquanto juntamente conspiravam contra mim, maquinaram 

tirar-me a vida. Mas, quanto a mim, eu confio em Vós, ó Senhor, eu digo: "Tu és o meu 

Deus." Os meus tempos estão nas tuas mãos; livra-me das mãos dos meus inimigos e dos 



que me perseguem. Faça a sua face brilhar sobre o teu servo; salva-me em tua 

benignidade. Que eu não seja envergonhado, ó Senhor, para que eu te invocam; os ímpios 

serão envergonhados, deixá-los ficar em silêncio no Seol. Deixe os lábios mentirosos ser 

mudo, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e com desprezo. Quão 

grande é a tua bondade, que você tem guardado para aqueles que o temem, que você tem 

feito para aqueles que se refugiam em ti, antes que os filhos dos homens! Você escondê-

los no lugar secreto de Sua presença das intrigas dos homens; Você mantê-los em segredo 

em um abrigo da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois Ele fez maravilhosa 

a sua misericórdia para comigo em uma cidade sitiada. Quanto a mim, eu disse no meu 

alarme, "Estou cortado de diante dos teus olhos"; No entanto, você ouviu a voz das 

minhas súplicas, quando eu chorei por você. O amam ao Senhor, vós todos os seus 

santos! O Senhor guarda os fiéis e retribui plenamente o que usa de soberba. Seja forte e 

deixe seu coração tomar coragem, vós todos que esperais no Senhor. 

Portanto, exorto os anciãos entre vós, como seu colega mais 

velho, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da 

glória que há de ser revelada, pastorear o rebanho de Deus no 

meio de vós, exercer a fiscalização não por força, mas 

voluntariamente , de acordo com a vontade de Deus; e não por 

torpe ganância, mas com ânsia; nem como dominadores dos que 

lhes ao seu cargo, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando 

o Supremo Pastor se manifestar, você receberá a imarcescível 

coroa da glória. (5: 1-4 ) 

"Não é por acaso que Deus escolheu para nos chamar de ovelha", escreveu W. Phillip 

Keller. "O comportamento de ovelhas e os seres humanos é semelhante em muitos 

aspectos ... Ovelhas não 'apenas cuidar de si", como alguns poderiam supor. Eles exigem, 

mais do que qualquer outra classe de gado, a atenção interminável e cuidado meticuloso 

"( A Pastor Olha para o Salmo 23 [Grand Rapids: Zondervan, 1979], 20-21). 

Por exemplo, Deus criou a maioria dos animais com um instinto misterioso para encontrar 

o seu caminho de casa. Mas se ovelha perdida em território desconhecido, tornam-se 

completamente desorientado e não pode encontrar o seu caminho de volta para casa, como 

na parábola pungente do Senhor da ovelha perdida ( Lucas 15: 3-7 ). Ovelhas precisam 

de um pastor para guiá-los, fornecer para eles, protegê-los, e às vezes também para 

resgatá-los do perigo. 

Ovelhas passam a maior parte de seu tempo comendo e bebendo. Mas se eles se perdem, 

eles são impotentes para encontrar comida e água adequada. Deixados a si mesmos, 

ovelhas se indiscriminAdãoente tanto comer plantas saudáveis e venenosos, ou overgraze 

e arruinar a sua própria pastagem. E eles precisam ser levados a água que não é impuro e 

estagnada, não muito quente ou muito frio, e água que não está se movendo muito 

rapidamente. É por isso que o salmista se refere a "águas tranqüilas" em Salmo 23: 2 . 

Ovelhas são muito na necessidade de outro tipo de assistência também. Porque sua lã 

segrega um grande volume de lanolina oleosa que permeia sua fleece, muita sujeira, 

grama, e detritos levados pelo vento se apega a ele. Uma vez que eles não têm capacidade 

de limpar-se, eles permanecem sujas até o pastor corta-los. Entre shearings que, acúmulo 

pegajoso sujo deve ser cortada de sob suas caudas ou eles não podem eliminar o 

desperdício e tornar-se doente e até morrer. Porque ovelhas também são naturalmente 

passiva e praticamente sem defesa contra predadores, e quando atacou seu único recurso 



é a fugir em pânico, o pastor deve ser continuamente em guarda para defender e resgatar 

as ovelhas do ataque. 

Não é de estranhar, então, que Jesus comparou os desorientados, multidões confuso, 

imundos, e espiritualmente perdidos para rebanhos de ovelhas sem pastor ( Mt 

09:36. ; Marcos 6:34 ). Eles não podiam se alimentar espiritualmente e não tinha ninguém 

para liderar e protegê-los. O profeta Isaías também comparou condição perdida da 

humanidade para que de ovelha desgarrada, "Todos nós como ovelhas, nos desviamos, 

cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho" ( Isaías 53: 6. ). 

Tudo o imaginário anterior sobre ovelhas e pastores era familiar para as pessoas na 

sociedade, principalmente agrária do primeiro século, mas ainda precisa de ser tido em 

conta se a pessoa hoje é compreender a riqueza desta passagem. Certamente Pedro 

entendeu a imagem quando ele chamou os crentes o rebanho de Deus e ordenou pastores 

para pastorear -los. Uma vez que mesmo os crentes são propensas a vagar, tendo em o 

que é ruim para eles, tornando-se imundo, e são altamente vulneráveis, indefesos por 

conta própria, e muitas vezes ingênuo, a demanda por pastores que são fiéis e responsável 

é convincente. E quando a igreja está sob severa perseguição, como foi nos dias de Pedro, 

é ainda mais vulneráveis e em maior necessidade de, divino, pastores eficazes fortes. O 

apóstolo, escrevendo aos anciãos de várias igrejas da Ásia Menor ( 1: 1 ) e aos anciãos da 

igreja de todas as eras, emite vários comandos fundamentais e cruciais a respeito de 

pastoreio. Esses comandos podem ser compreendidas por fazer quatro perguntas básicas 

dessa passagem: Quais são as questões em pastoreio? Quem deve ser guiou? Como deve 

pastorear ser feito? Por que os pastores servir? 

Quais são as questões no pastoreio? 

Portanto, exorto os anciãos entre vós, como seu colega mais 

velho, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da 
glória que há de ser revelada, pastor ( 5: 1-2 a) 

Por isso remete ao fato de que os destinatários desta epístola estavam sofrendo 

perseguição ( 4: 12-19 ) e ser atacado por causa da justiça. Essa realidade levou Pedro 

para exortar os anciãos para pastorear sua conturbada, ovelhas sitiada. A primeira e 

óbvia ponto a salientar aqui é que o Espírito Santo afirma que tal liderança espiritual e 

responsabilidade para a Igreja pertence a pessoas idosas. Isso é inconfundível e 

consistente em livros do Novo Testamento que tratam da igreja. A primeira menção de 

idosos está em Atos 11:30 , onde o escritor Lucas identifica-los como os líderes da igreja 

de Jerusalém. As referências subsequentes no Atos ( 14:23 ; 15: 4 , 6 , 22, 23 ; 16: 

4 ; 20:17 ; 21:18 ), continuam a deixar claro o seu papel. Em 1 Timóteo 5:17 Paulo 

identifica-los como aqueles homens que governam enquanto trabalhava "na palavra e na 

doutrina" ( NVI ). Tito 1: 5 estabelece que os idosos foram para liderar cada igreja em 

cada cidade. As qualificações para tais homens aparecem em 1 Timóteo 3: 1-7 e Tito 1: 

5-9 . (Para um tratamento detalhado dessas duas passagens, ver John Macarthur, 1 

Timóteo,MacArthur New Testament Commentary [Chicago: Moody, 1995], 91-121; 

MacArthur, Tito, MacArthur New Testament Commentary [Chicago: Moody, 1996], 17 

-52). 

Exortar ( parakaleo ) significa literalmente "para chamar ao lado", ou no sentido geral, 

"encorajar ou convencer alguém em uma determinada direção." O substantivo 

relacionado é freqüentemente associada com o ministério do Espírito Santo (cf. João 

14:16 -17 , 26 ; 15:26 ; 16: 7 ).Aqui Pedro dirige o apelo a os anciãos, que são líderes 



nomeados e talentosos do Senhor da igreja. Há três termos do Novo Testamento usadas 

indistintamente para referir-se a estes homens: Elder ( presbuterion; cf. 1 Tm 5:19. ; 2 Jo 

1 ; 3 Jo 1 ), bispo ou supervisor ( episkopos; cf.2:25 ; Fil. 1: 1 ; 1 Tim. 3: 2 ; Tito 1: 7 ), e 

pastor ( poimen; cf. . Ef 4:11 .) Elder enfatiza maturidade espiritual do homem necessário 

para tal ministério, e em muitas igrejas protestantes é o título oficial escolhido para o 

cargo. Bishop, ou superintendente, afirma a responsabilidade geral da tutela. Pastor é a 

palavra pastor e expressa o dever prioritário de alimentação ou ensinar a verdade da 

Palavra de Deus. 

O Antigo Testamento está cheio de referências aos mais velhos em Israel (por 

exemplo, 04:15 Lev. ; Num 11:25. ; Dt 25: 7. ; 1 Reis 21:11 ; Sl. 107: 32 ; . Prov 31:23 ) 

. O Novo Testamento também indica anciãos ainda eram importantes na sociedade 

judaica naqueles dias (por exemplo, Mat. 15: 2 ; 16:21 ; Lucas 09:22 ; Atos 4: 5 ; 24: 

1 ). Cada sinagoga tinham os seus presbíteros regentes que ocupavam funções de 

liderança e foram responsáveis por ensinar (cf. Ne 8: 4-8. ; 9: 5 ; Atos 15:21 ). A igreja 

primitiva amplamente adotado um modelo semelhante (cf. Atos 2: 42-47 ; 6: 4 ), a 

nomeação de uma pluralidade de homens piedosos e talentosos para liderar, guarda, e 

alimentar cada congregação local (cf. Tt 1: 5 ). Foi a sua responsabilidade de proclamar 

a verdade, a fim de edificar o povo e protegê-los contra o pecado e erro, estando sempre 

os mais altos exemplos de santidade para o rebanho ( 5: 3 ; . 1 Tim 4:12 ; Hb 13:. 7 ). 

É significativo que Pedro usou o plural, mais velhos. Em referência a este ministério, o 

termo aparece sempre no plural, no Novo Testamento, afirmando que o escritório foi 

projetado para uma pluralidade de homens. Um uso singular da palavra em referência aos 

líderes da igreja ocorre apenas em casos como quando o apóstolo João chama-se "o mais 

velho" ( 2 Jo 1 ; 3 Jo 1 ) ou Pedro aqui chama-se um companheiro mais velho, e quando 

a instrução é dada sobre uma acusação contra um ancião específico ( 1 Tim. 5: 1 , ACF , 

19). A pluralidade de líderes piedosos, como projetado pelo Senhor, não só proporciona 

mais cuidado ministério (cf. Ex. 18: 13-26 ), mas oferece algumas salvaguardas 

importantes (cf. Prov 11:14. ). Primeiro, ele ajuda a proteger a igreja contra o erro. O 

apóstolo Paulo disse à igreja em Corinto: "Deixe dois ou três profetas, e deixar que os 

outros julguem ... e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas" ( 1 Cor. 

14:29 , 32 ). Não havia ninguém para falar ou ministro de forma independente (cf. 1 Cor. 

14: 26-33 ), ensinando estritamente por conta própria e não ser responsável ou sujeita ao 

conhecimento de outros professores. 

A pluralidade de presbíteros em uma igreja local também preserva-lo contra 

desequilíbrio. É comum que o domínio por um resultado líder em seu mal dominador 

sobre o rebanho, muitas vezes com uma ênfase exagerada em alguma doutrina ou prática 

que não está em harmonia com o restante das Escrituras, expondo as pessoas a sério erro 

doutrinário e prática anti-bíblica. Existem variedades de escritórios, presentes, e 

(administrações Rm 12: 3-8. ; 1 Cor 12: 4-11. ), e cada crente, incluindo idosos, tem um 

presente original (veja a discussão em 4: 10-11 no capítulo 21 do presente volume), e não 

há dois presentes são exatamente iguais. Uma pluralidade de presbíteros piedosos e 

talentosos enriquece a igreja uma vez que Deus não dá todas as habilidades espirituais a 

um homem. A elevação indevida de um homem acima do que é bom (cf. 1 Tim. 3: 

6 ; 05:22 ) é um abuso contra o qual uma pluralidade de anciãos nas salvaguardas da 

igreja. 

Finalmente, uma pluralidade de presbíteros evita descontinuidade na igreja. Quando um 

homem que tem sido o líder único ou dominante em algumas folhas igreja sem nunca em 

desenvolvimento outros anciãos, não há ninguém capaz de substituí-lo, resultando em 



uma grande ruptura do ministério para aquela igreja. No vácuo sem pastor, comitês de 

luta ovelhas para encontrar um pastor, de entre aqueles que não têm rebanho ou gostaria 

de um diferente. Os resultados são muitas vezes decepcionante e até mesmo de 

divisão. Então, Deus projetou a igreja a ser pastoreada por uma pluralidade de anciãos 

(cf. Atos 14:23 ; Tito 1: 5 ). 

A tarefa do pastor carrega consigo uma responsabilidade ímpar diante do Senhor da igreja 

( Hebreus 13:17. ; cf. 1 Cor 4: 1-5. ). Enquanto inclui os elementos positivos da liderança 

espiritual em direção à maturidade e semelhança de Cristo, e tutela espiritual para 

proteger o rebanho, seu objetivo principal é a alimentação do rebanho através da pregação 

hábil e ensino da revelação divina, que é a fonte de todos os elementos positivos . Pedro 

recebeu instrução em primeira mão sobre a responsabilidade mais importante do pastor 

do Senhor ressuscitado Ele mesmo: 

Então, quando eles tinham acabado de pequeno-almoço, Jesus perguntou a Simão Pedro: 

"Simão, filho de João, amas-me mais do que estes?" Ele disse-lhe: "Sim, Senhor; Você 

sabe que eu te amo. "Ele disse-lhe:" Apascenta as minhas ovelhas ". Ele disse-lhe segunda 

vez:" Simão, filho de João, amas-me? "Ele disse-lhe:" Sim, Senhor ; Você sabe que eu te 

amo. "Ele lhe disse:" Pastor minhas ovelhas ". Ele disse-lhe terceira vez:" Simão, filho de 

João, tu me amas? "Pedro ficou triste, porque Ele disse-lhe o terceiro tempo, "Tu me 

amas?" E ele disse-lhe: "Senhor, tu sabes todas as coisas; .. Você sabe que eu te amo 

"Jesus disse-lhe:" Apascenta as minhas ovelhas "( João 21: 15-17 ) 

Por duas vezes Jesus usou a palavra "tendência" ( Bosko ), o que poderia ser mais bem 

traduzida como "para se alimentar." "Pastor" ( poimaino ) incorpora todos os aspectos do 

pastoreio. A tarefa do pastor não é dizer às pessoas apenas o que eles querem ouvir ( 2 

Tim. 4: 3-4 ), mas para edificar e fortalecê-los com as verdades profundas de alimento 

espiritual sólido que produz discernimento, convicção, consistência, poder e testemunho 

eficaz para a grandeza da obra salvadora de Cristo. Não importa o que a terminologia do 

Novo Testamento identifica o pastor e sua tarefa, por baixo de tudo é a primazia da 

verdade bíblica. Ele é alimentar as ovelhas. 

Nos tempos do Antigo Testamento, quando pastores espirituais de Israel deixou de se 

alimentar ou cuidar das pessoas, Deus, através de seus profetas, os repreendiam. Jeremias 

declarou: 

"Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto!", Declara o 

Senhor. Portanto assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca dos pastores que cuidar do 

meu povo: "Você dispersa as minhas ovelhas e as afugentastes, e não ter assistido a 

eles; eis que eu estou prestes a assistir a você para o mal de seus atos ", diz o 

Senhor. "Então eu me recolher o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as 

tiver afugentado e trazê-los de volta para seu pasto, e eles vão ser frutífero e 

multiplicar. Eu também nos ressuscitará a pastores sobre eles e eles vão cuidar deles; e 

eles não vão ter medo por mais tempo, nem vos assusteis, nem qualquer ser perdido ", diz 

o Senhor. ( Jer 23: 1-4. ; cf. Ez 34: 2-16. ) 

Pedro inclui alguma motivação convincente nesta exortação para que os 

líderes pastor. Em primeiro lugar, o apóstolo respeitado humildemente identificado com 

eles, chamando a si mesmo de um colega mais velho. Ao invés de tirar proveito de seu 

respeito por ele como um apóstolo e elevar-se, ele empatia com a sua tarefa como alguém 

que compreendeu os desafios e as dificuldades inerentes a pastorear (ver novamente João 

21: 15-17 ). 



Como outra motivação, Pedro lembrou-lhes que ele era uma testemunha dos 

sofrimentos de Cristo. Que ele tinha visto o Cristo sofredor e ressuscitado afirmou a 

realidade de sua identidade apostólica ( Lucas 6: 12-16 ; cf. Atos 1: 12-17 .) e deu-lhe 

autoridade Testemunha ( martus ) tem um duplo significado: aquele que viu 

pessoalmente e algo experiente, e um que testemunhou o que viu. Porque tantos que 

testemunhou perante a suas experiências com Cristo foram mortos, o 

termo martirizado passou a se referir a alguém que foi morto por ser um testemunho 

cristão (cf. Mt 16: 24-25. ; 24: 9 ; Apocalipse 6: 9 ; 20: 4 ). No caso de Pedro, seu 

ser testemunha dos sofrimentos de Jesus, juntamente com os seus companheiros 

apóstolos, e que está sendo contratado para proclamar esses sofrimentos, para declarar a 

mensagem do Evangelho (cf. Lucas 24: 45-48 ; Atos 22:15 ), o fez uma fonte confiável 

para incentivar os mais velhos a seu dever. Obra redentora do Senhor foi o foco principal 

da pregação de Pedro ( Atos 2: 14-36 ; 3: 12-26 ; 4: 8-12 ), e um tema importante nesta 

carta ( 1:11 , 19 ; 2: 21- 24 ; 3:18 ; 4: 1 ,13 ). 

Menção da glória futura de Pedro motiva por antecipação. Como alguém que foi um 

participante da glória que há de ser revelada, Pedro poderia oferecer os outros anciãos 

a genuína esperança de uma recompensa eterna para seu serviço fiel. A glória que há de 

ser revelada olha para o retorno de Cristo (cf. 1: 7-9 ; 4: 7 , 12-13 ; Mt 

24:30. ; 25:31 ; Marcos 13:26 ; Lucas 21:27 ; veja a discussão de 4: 7 a no capítulo 21 do 

presente volume) quando Ele vem em plena expressão da Sua glória para destruir o ímpio, 

a recompensar o Seu próprio, e estabelecer o seu reino para sempre. Pedro diz que ele 

é um participante ( koinonos ) também em que a bênção final, indicando que por isso 

são os mais velhos. Essa parte crentes na glória eterna com o seu Senhor é a essência da 

sua esperança ( 05:10 ; cf. 2 Cor. 1: 1-7 ; Fp 3: 20-21. ;Colossenses 1:27 ; 3: 4 ; 2 

Tessalonicenses 2:14. ; Heb 2:10. ; 2 Pedro 1: 3 ; 1 João 3: 2 ). E que esses pastores que 

um dia receber essa recompensa do próprio Cristo deveria ter sido uma poderosa 

motivação para todos os leitores de Pedro (ver a discussão de 4:13 no capítulo anterior 

deste volume e de 1: 3-5 e 01:13 em capítulos 2 e 5, respectivamente). Certamente 

antecipação de Pedro foi ampliado exponencialmente porque ele tinha visto que a vinda 

glória na Transfiguração (cf. Mateus 17: 1-8. ; 2 Pedro 1: 16-19 ). 

Que Devem Ser guiou? 

o rebanho de Deus no meio de vós, ( 5: 2 b) 

Este texto diz claramente que os idosos têm a mais grave, a mordomia delegada, para 

pastorear não o seu próprio rebanho, mas o rebanho de Deus. Jesus Cristo veio à Terra 

para redimir sua Igreja (cf. Jo 10,11 ; . Ef 5:25 b -27). Depois ele subiu de volta ao céu, 

Ele enviou o Seu Espírito para capacitar sua Igreja (cf. João 16: 5-11 ; Atos 1: 4-9 ), com 

os dons espirituais necessários e homens dotados para pastorear o rebanho de Cristo 

(cf. João 14:26 ; 15: 15-17 ; Ef 4: 11-12. ). E o fato de que Cristo comprado esse rebanho 

com o seu próprio sangue ( 1: 18-19 ; cf. Atos 20:28 ) enfatiza o valor da igreja ao 

Senhor. Na forma, o termo rendeu rebanho aqui ( poimnion ) é um diminutivo, um termo 

carinhoso, ressaltando ainda mais a preciosidade da Igreja (cf. João 10: 1-5 ). Comentador 

RCH Lenski ecoa esta ênfase: 

"Rebanho" traz à mente todas as imagens pastor encontrado nas Escrituras: a ovelha 

suave, sem defesa, susceptível de se desviar, precisando de um pastor, feliz, calmo sob 

seus cuidados, lamentável quando se perde, disperso, etc. Trata-se de "rebanho de Deus" 

que foi comprado a um preço excelente ( Atos 20:28 ), que é extremamente precioso aos 



seus olhos, uma grande confiança depositada nas mãos dos pastores humanos que estão a 

moldar-se segundo o Senhor, o Pastor ( Sl. 23: 1 ), e Cristo, o Archshepherd ( v. 4 ). O 

pastor poderia ter o cuidado de qualquer parte de Deus rebanho e tratá-lo sem cuidado! As 

palavras de Pedro estão poupando mas transbordam de concurso e significado sério. ( A 

Interpretação das Epístolas de São Pedro, São João e São Judas [reimpressão; 

Minneapolis: Augsburg, 1966], 218; ênfase no original) 

Como Deve Shepherding ser feito? 

exercer a fiscalização não por força, mas voluntariamente, de 

acordo com a vontade de Deus; e não por torpe ganância, mas 

com ânsia; nem como dominadores dos que lhes ao seu cargo, mas 
servindo de exemplo ao rebanho. ( 5: 2 c-3) 

Para a questão fundamental de como anciãos são para pastorear, Pedro fornece tanto 

respostas positivas e negativas. exercer a fiscalização realmente traduz uma palavra 

grega, episkopeō, que significa literalmente "ter escopo mais", ou "de se olhar." O 

substantivo é epískopos("bispo", ou "supervisor"; cf. 1 Tim. 3: 1 ). Sua conotação clara 

aqui nesta primeira resposta positiva é que os pastores devem vigiar as ovelhas para 

avaliar a sua condição, de modo a levar, guarda, e alimentá-los. 

A segunda maneira anciãos positivos exercer a supervisão é por provando ser exemplos 

para o rebanho. pastores estão a tornar-se suficientemente envolvidos na vida de 

rebanho que eles estabelecem um padrão divino para as pessoas a seguir. O aspecto mais 

importante da liderança espiritual e o melhor teste de sua eficácia é o poder de uma vida 

exemplar (cf. aplicação do apóstolo Paulo disso em Atos 20: 17-38 ; . 2 Cor 1: 12-14 ; 6: 

3 -13 ; 11: 7-11 ; 1 Tessalonicenses 2: 1-10. ; 2 Ts 3: 7-9. ; 2 Tim 1: 13-14. ). Paulo foi 

tão longe como para exortar as suas ovelhas para ser imitadores dele ( 1 Cor 04:16. ; 11: 

1 ; 1 Tessalonicenses 1: 6. ; cf. Hb. 13: 7 ). 

Supervisão espiritual bíblico também envolve evitar três perigos inerentes à tarefa de 

pastorear. O primeiro perigo Pedro menciona é pastorear sob compulsão, e não como 

ansiosos, dispostos servos-líderes que ministram voluntariamente. O ponto óbvio é que 

o pastor deve ser diligente em vez de preguiçoso, coração motivado ao invés de forçado 

a ser fiel e apaixonado por seu dever privilegiada em vez de indiferente. Quando o 

coração é totalmente de Cristo e dirigido pelo amor por Ele e para as almas, há muito 

compulsão interna que se opõe a qualquer necessidade de pressão motivacional externo. 

Nessa linha, Paulo declara: "Se anuncio o evangelho, não tenho nada para se orgulhar de, 

pois estou sob compulsão; e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho "( 1 Cor. 

09:16 ). Ele definiu a compulsão adequada para o ministério, quando escreveu: 

"Conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens ... o amor de Cristo 

nos constrange" ( 2 Coríntios 5:11. , 14 ). Paixão pessoal de Paulo também é evidente 

em Romanos 1: 14-16 , 

Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, 

da minha parte, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estais em 

Roma. Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a 

salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 

Este serviço é zeloso de acordo com a vontade de Deus, assim como o Senhor quiser o 

sofrimento injusto que aperfeiçoa Seus santos ( 04:19 ). Aqueles que apascentar o povo 

de Deus deve ter nenhuma dúvida sobre a diligência e seriedade com que eles devem 



cumprir o seu ministério espiritual de cuidar das almas preciosas que são do Senhor, e 

eles vão dar conta: "Obedeçam aos seus líderes e submeter-se a eles, para eles velam por 

vossa alma, como aqueles que hão de dar conta. Que façam isso com alegria e não 

gemendo, porque isso não seria lucrativo para você "( Heb. 13:17 ). 

O segundo perigo para os pastores para evitar a tentação de ser motivado por dinheiro ou 

benefícios materiais. Em Atos 20: 33-35 , Paulo manifesta a atitude certa: 

Cobicei prata ou ouro ou roupas de ninguém. Vós bem sabeis que estas mãos proveram 

as minhas próprias necessidades e para os homens que estavam comigo. Em tudo o que 

eu lhe mostrei que, trabalhando duro dessa maneira você deve ajudar os fracos e lembre-

se das palavras do Senhor Jesus, que Ele mesmo disse: "Há mais felicidade em dar do que 

receber." (Cf. 1 Ts. 2 : 8-9 ; 1 Tm 6: 6-11. ) 

As qualificações bíblicas básicas para um ancião também deixar claro que ele é caracterizado 

como um servo abnegado o compromisso de sacrifício e não preocupado com dinheiro e 

materialismo ( 1 Tim. 3: 3 ; Tito 1: 7 ; cf. . 2 Tim 3: 1 -2 ). Isso não quer dizer, no entanto, 

que os pastores não devem ser devidamente compensados. Paulo ensinou que aqueles que 

ministram a Palavra tem o direito de viver por esse ministério ( 1 Cor. 9: 7-14 ). Na verdade, 

esses presbíteros que servem de forma diligente, com maior empenho e excelência no ensino 

da Palavra e levando as ovelhas, devem receber maior reconhecimento e remuneração mais 

generoso de suas congregações ( 1 Tim 5: 17-18. ; cf. 1 Tes 5. : 12-13 ). 

Sórdida ganância , na verdade, vai além da riqueza apenas buscando e fala para a 

aquisição vergonhoso dela. Pastores verdadeiros nunca vai usar o ministério para roubar 

dinheiro das ovelhas ou adquiri-lo de forma desonesta, como falsos profetas sempre 

faço. Tal comportamento desprezível é típico de falsos pastores, os charlatães e hereges 

que se disfarçam como servos de Deus, para tornar-se rico e suas vítimas carentes ( Isa 

56:11. ; Jer 06:13. ; 08:10 ; Mic 3.: 11 ). Em sua segunda carta, Pedro caracteriza falsos 

mestres em linguagem vívida: "Em sua ganância eles farão de vós negócio com palavras 

fingidas; o seu julgamento de há muito tempo não é ocioso, ea sua destruição não dorme 

"( 2: 3 ). Pastores verdadeiros, em vez disso, vai ansiosamente regozijam-se ao privilégio 

de servir a todo o custo pessoais; como Paulo disse aos coríntios: "Eu vou muito boa 

vontade gastarei e ser despendido para as vossas almas" ( 2 Cor. 0:15 ). Ministério do 

dinheiro e ganho pessoal é uma prostituição do chamado do Senhor da igreja, como é a 

preguiça e indiferença para com o povo confiado aos anciãos. Nenhum verdadeiro pastor 

deve precisar de riqueza pessoal para motivá-lo, mas ele deve servir com 

ânsia ( prothumōs, "de boa vontade, livremente, ansiosamente") por causa da alta 

vocação e privilégio (cf. 1 Tim. 1: 12-17 ). 

Finalmente, os chamados para pastor pode ser ameaçada pelo desejo de outros 

pecaminosamente dominam. dominando sobre ( katakurieuō ) conota intensidade em 

dominador sobre as pessoas e as circunstâncias (ver Diótrefes como um exemplo em 3 

João 9-10 ). Qualquer tipo de liderança autocrática, opressivo e intimidante, com 

elementos de demagogia-traços que normalmente caracterizam o estilo de liderança e 

metodologia de não regenerados homens é uma perversão do gabinete do 

superintendente. Em Mateus 20: 25-28 , o Senhor Jesus estabeleceu o padrão: 

Mas Jesus os chamou e disse: "Vocês sabem que os governantes das nações dominam 

sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não é desta forma no meio 

de vós, mas quem quiser tornar-se grande entre vós, será vosso servo, e quem quiser ser 

o primeiro entre vós será vosso servo; tal como o Filho do Homem não veio para ser 

servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos ". 



Como se a novos presbíteros desafio com o peso de sua responsabilidade, Pedro 

acrescenta um forte lembrete de que aqueles que pastorear não escolhe a sua 

responsabilidade, ou aqueles para os quais são responsáveis. Cada pastor tem um 

rebanho atribuído a seu cargo ( klērōn,"aquele que é dado aos cuidados de outro") pelo 

próprio Senhor. O ensinamento de Cristo em Mateus 18 , a primeira instrução a respeito 

da vida na igreja, enfatiza quão precioso Seus filhos (crentes) são e como eles devem ser 

tratados. 

Quem receber um destes meninos em meu nome a mim me recebe; mas todo aquele que 

fizer tropeçar um destes pequeninos que crêem em mim a tropeçar, seria melhor para ele 

ter uma pedra de moinho pesados pendurasse ao pescoço, e se submergisse na profundeza 

do mar. Ai do mundo por causa de seus tropeços! Por que é inevitável que tropeços 

vir; mas ai daquele homem por quem o escândalo vem! Se a sua mão ou o teu pé te faz 

tropeçar, corta-a e lança-o de ti; é melhor para você entrar na vida aleijado ou coxo, do 

que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. Se o teu olho te faz tropeçar, 

arranca-o e lança-o de ti. É melhor para você entrar na vida com um só olho, do que ter 

os dois e ser lançado no inferno de fogo. Veja que você não desprezeis algum destes 

pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu ver continuamente a face de 

meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O 

que você acha? Se algum homem tiver cem ovelhas, e uma delas se desgarrar, não deixará 

as noventa e nove nas montanhas e ir procurar o que é desviada? Se for descoberto que 

ele a encontra, em verdade vos digo que, ele se alegra mais do que com as noventa e nove 

que não se extraviaram. Portanto, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que 

um destes pequeninos perecer. ( Matt. 18: 5-14 ) 

Por Pastores Deve Servir? 

E quando o Supremo Pastor se manifestar, você receberá a 
imarcescível coroa da glória. ( 5: 4 ) 

Supremo Pastor é um dos mais belos títulos para o Salvador, em toda a Escritura. A 

imagem do pastor Messias aparece pela primeira vez no Antigo Testamento ( Zacarias 

13: 7. ; cf. . Sl 23: 1 ). O evangelho de João o chama de o Bom Pastor ( 10:11 ; cf. . vv 

2 , 12 , 16 , 26-27 ). O escritor de Hebreus chama Cristo, o Grande Pastor ( 13: 20-

21 ). Mais cedo nesta carta, Pedro chama-Lhe o Pastor e Bispo das almas ( 02:25 ). 

Aparece ( phaneroo ) significa "tornar manifesto", "deixar claro", ou "revelar" Aqui, 

como no. 5: 1 , a referência é a revelação de Cristo na Segunda Vinda, em que pastores 

tempo receberá o imarcescível coroa de glória. No mundo greco-romano da época de 

Pedro, coroas, em vez de troféus foram os prêmios por vitória em eventos esportivos: 

Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o 

prêmio? Correi de tal maneira que você pode ganhar. Todos os que competem nos jogos 

exerce domínio próprio em todas as coisas. Eles, então, fazê-lo para alcançar uma coroa 

corruptível, mas nós uma incorruptível. ( 1 Cor. 9: 24-25 ) 

Coroas temporais acabaria por ferrugem, fade, ou, se for feita a partir de plantas, morrem 

rapidamente. Pedro não estava olhando para a frente apenas para alguns imarcescível 

versão de um terreno coroa, mas metaforicamente a eterna glória, que pode nunca 

desaparecer. O termounfading é da mesma cognato como o nome da flor (amaranto) que 

supostamente nunca desapareceu ou perdeu a sua flor. (Veja novamente a breve discussão 

sobre este termo no 1: 4 , no capítulo 2 deste volume.) A frase de Pedro pode ser expressa 



Isto é consistente com o uso do caso genitivo em outras menções de "a coroa imperecível 

que é a glória." recompensa eterna. Tiago escreveu da coroa que é a vida ( 01:12 ). Paulo 

escreveu sobre a coroa que é a justiça ( 2 Tim. 4: 8 ) e a coroa que é alegria ( 1 

Tessalonicenses 2:19. ). Todos aqueles que são facetas de bênção eterna e todos são 

imperecível. 

A recompensa da glória eterna deveria ser toda a razão, qualquer pastor precisa para 

desejar servir fielmente. O tema de recompensas futuras como incentivo para o serviço 

cristão já tem sido uma das ênfases de Pedro nesta carta ( 1: 4-5 , 13 ; 04:13 ; cf. 4: 7 ). A 

expressão completa de eterna, gloriosa coroa de pastor será proporcional ao seu serviço 

fiel na terra (cf. 1 Cor 9: 24-27. ; 2 Cor. 5:10 ; 2 Tim. 4: 6-8 ; Rev. 2:10 ). 

Pastorear o rebanho é um grave, séria responsabilidade, e os anciãos são responsáveis 

perante Deus para o seu ministério. Tiago estava plenamente consciente de que a 

prestação de contas, quando ele escreveu o seguinte aviso: "Não muitos de vocês se 

tornarem professores, meus irmãos, sabendo que, como tal, vamos incorrer em um juízo 

mais rigoroso" ( 3: 1 ; cf. . Ez 3: 17- 19 ; 33: 7-9 ; Atos 20: 26-27 ; 2 Tm 4: 1-2. ; Hebreus 

13:17. ). Tiago não estava tentando desencorajar pastores verdadeiramente qualificados e 

dispostos, mas lembrou o ambicioso de elevados padrões de Deus para eles e da 

recompensa ("sentença") receberão diante do tribunal de Cristo (cf. 1 Cor. 3: 9 15 ; 4: 3-

5 ; 2 Cor 5: 9-11. ). Subpastores de Cristo enfrentam uma tarefa difícil, mas a vigilância 

fiel traz recompensa eterna sob a forma de um serviço maior e alegria no céu do Senhor: 

"Seu mestre lhe disse: 'Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel com algumas coisas, 

vou colocar você no comando de muitas coisas; entra no gozo do teu senhor "( Mat. 

25:23 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. Atitudes fundamentais de uma Mente 

Cristã ( 1 Pedro 5: 5-14 ) 

Vocês, homens mais jovens, da mesma forma, ser sujeitos aos mais 

velhos; e todos vocês, revesti-vos de humildade para com o outro, 

porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos 

humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, 

para que Ele vos exalte no tempo apropriado, lançando toda sua 

ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Seja de espírito sóbrio, 

estar em alerta. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, 

como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas 

resistir-lhe, firmes na fé, sabendo que as mesmas experiências de 

sofrimento estão sendo realizados por seus irmãos que estão no 

mundo. Depois de ter sofrido por um pouco de tempo, o Deus de 

toda graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo, Ele 

mesmo perfeito, confirmar, fortalecer e estabelecer-lo. A ele seja 

o domínio para todo o sempre. Amém. Por Silvano, nosso fiel 

irmão (porque assim eu considerá-lo), eu vos escrevi 

abreviAdãoente, exortando e testificando que esta é a verdadeira 

graça de Deus. Fique firme nele! Ela, que está em Babilônia, 

escolhida em conjunto com você, lhe envia saudações, e assim faz 

o meu filho, Marcos. Saudai-vos uns aos outros com um beijo de 
amor. A paz esteja com todos vós que estais em Cristo. ( 5: 5-14 ) 

O espírito dos tempos na sociedade ocidental é um dos anti-intelectualismo. New Age 

pensamento, uma fonte importante de que mindlessness, tem influenciado religião e 

filosofia de muitas maneiras. No espírito do misticismo hindu, filosofia New Age acredita 

em tudo e nada ao mesmo tempo. As distinções entre o natural eo sobrenatural tendem a 

se fundir em um borrão confuso. A ênfase está em experiências místicas, em vez de 

conteúdo racional. 

Ao longo dos séculos, especialmente durante o século passado que tipo de perspectiva 

encontrou o seu caminho gradualmente, mas de forma constante para a cristandade. A 

Igreja Católica Romana tem sido sempre profundamente envolvido no misticismo, com 

rituais e cerimônias suplantando adoração bíblica e da proclamação do evangelho 

verdadeiro. Protestante neoorthodoxy promove um tipo diferente de anti-intelectualismo, 

o que o falecido Francis Schaeffer chamado de "salto de fé" para o reino não-racional. O 

movimento carismático é talvez o provedor mais flagrante de místico anti-intelectualismo 

e subjetivismo espiritual. Adicionar o pós-modernismo, a idéia de que não existe uma 

verdade absoluta e cada pessoa pode desenvolver a sua própria visão da verdade com base 

na intuição e experiência, e um tem um novo conceito de a medida em que este anti-

intelectualismo tem permeado o mundo de hoje. 

Os sistemas anteriores reduzir Deus, um ser transcendente individual, acessível e 

cognoscível só através da experiência mística ou sentimento, e não se revela através da 

verdade proposicional. A Bíblia não é visto como a única revelação, inspirado por Deus, 

e é visto como nem infalível nem autoritária. Como resultado, a verdade divina é 

ignorado, absolutos morais de certo e errado desaparecer, e engano sobre a verdadeira 

condição espiritual prevalece. 



Tal mindlessness mística é a antítese de como Deus é para ser conhecido. Ele nunca quis 

que o Seu povo a se relacionar com Ele, sem aplicação de suas mentes para a Sua 

revelação. A verdadeira comunhão e adoração deve ser baseada em uma compreensão 

clara, precisa da verdade bíblica. Através do salmista Davi, Deus declarou: "Eu instruí-lo 

e ensinar-lhe o caminho que deves seguir; Eu vou aconselhá-lo com os meus olhos em 

cima de você. Não seja como o cavalo nem como a mula, que não têm entendimento "( Sl. 

32: 8-9 ; cf. 25: 8 ). O profeta Isaías escreveu estas palavras familiares: "Vinde então, e 

argüi-me, diz o Senhor" ( Is. 01:18 ). Em Jeremias, Deus repreendeu Seu povo pela sua 

terrível falta de entendimento espiritual: "Porque o meu povo é insensato, já não me 

conhece; são crianças estúpidas e não têm entendimento.Eles são astutos para fazer o mal, 

mas para fazer o bem que eles não sabem "( Jer 04:22. ; cf. Oséias 4: 6 ). 

Deus sempre se preocupou que os crentes usar suas mentes resgatadas de examinar as 

Escrituras, a fim de conhecê-Lo (cf. Mt 13:23. ; João 17:17 ; Atos 17:11 ; 1 Cor 

14:15. ; Ef 4:. 14 ; Col. 1: 9 ; 2 Tm 2:15. ; Heb. 5: 12-14 ) e serem conformes à imagem 

de seu Filho. O apóstolo Paulo disse aos filipenses: "E peço isto: que o vosso amor cresça 

ainda mais e mais no conhecimento real e em todo o discernimento, para que você possa 

aprovar as coisas que são excelentes, a fim de ser sinceros e irrepreensíveis até o dia de 

Cristo "( Filipenses 1: 9-10. ). Pedro também chamado de crentes a usar suas mentes para 

entender a verdade de Deus e aplicá-lo em suas vidas: "Agora, por isso mesmo, também, 

a aplicação de toda a diligência, no seu abastecimento de fé excelência moral, e em sua 

excelência moral, o conhecimento" ( 2 Pedro 1 : 5 ; cf. Rom. 12: 1-2 ; 1 Cor. 2:16 ; 2 Tm 

1: 7. , NVI ). 

O Senhor também está preocupado com a condição da mente não regenerada. Paulo 

escreveu aos Romanos: "Assim como eles não entenderem a reconhecer Deus por mais 

tempo, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para fazerem coisas que 

não são próprios" (Rom. 1:28 ). "O deus deste século cegou os entendimentos dos 

incrédulos", ele explicou aos Coríntios, "para que não vejam a luz do evangelho da glória 

de Cristo" ( 2 Cor. 4: 4 ). Ele instruiu os efésios a "andar já não apenas como os gentios 

[não resgatados] também andar, na verdade da sua mente" ( Ef. 4:17 ), e lembrou aos 

Colossenses: "Você estava anteriormente alienado e hostil em mente" ( Col. 

1:21 ). Em Romanos 8: 5-8 , Paulo deu talvez o melhor resumo do contraste entre o 

pensamento não-regenerado e da mente regenerado: 

Para aqueles que estão de acordo com a carne cogitam das coisas da carne, mas os que 

são segundo o Espírito, das coisas do Espírito. Para a mente posta na carne é a morte, mas 

a mentalidade sobre o Espírito é vida e paz, porque a mente posta na carne é hostil para 

com Deus; para não sujeitar-se à lei de Deus, pois não é mesmo capaz de fazê-lo, e aqueles 

que estão na carne não podem agradar a Deus. (Cf. 1 Cor 02:14. ; 2 Cor. 10: 5 ; Gal. 5: 

19-25 ; Ef. 2: 1 ) 

Se os eleitos têm uma abordagem descuidada ou superficial para a verdade das Escrituras, 

suas mentes não podem ser preenchidos com os pensamentos divinos que devem moldar 

e controlar a sua conduta (cf. Dt. 6: 5 ; . Prov 15:14 ; 18:15 ; 22:17 ; . Matt 22:37 ; Ef 

4:23. ; 5: 15-17 ;Hb 10:16. ). É crucial que os crentes tomar continuamente na verdade, 

"Porque, como [um homem] imagina em sua alma, assim ele é" ( Prov. 23: 7 ). 

Dito tudo isso, ainda há o perigo de se presumir que o pensamento espiritual é 

simplesmente o processamento de informações, de modo a entender intelectualmente 

doutrina, quando em contraste, o pensamento espiritual envolve muito mais. Ele inclui 

todas as atitudes, convicções e motivações que levam à aplicação da verdade doutrinária. 



Na seção final desta carta, Pedro aborda as atitudes piedosas tão necessárias para produzir 

uma mente espiritual. Em uma ladainha fechamento de exortações e algumas palavras 

finais, o apóstolo leva seus leitores a considerar essencial Cristão atitudes de submissão, 

humildade, confiança, auto-controle, a vigilância, a fortaleza, a esperança, adoração, 

fidelidade e amor. 

Apresentação 

Vocês, homens mais jovens, da mesma forma, ser sujeitos aos mais 
velhos; ( 5: 5 a) 

Assim como fez no início da carta ( 3: 1 , 7 ), Pedro usa homoios ( da mesma forma ) 

como uma palavra de transição. Nos versículos anteriores, a NASB torna a palavra "da 

mesma forma." Em todos os três usos, a palavra marca uma mudança de foco de um grupo 

para outro. Em5: 1-4 Pedro dirigiu os líderes da igreja; Agora, ele se virou para a 

congregação. Como pastores apresentar ao Supremo Pastor, para que o rebanho se 

submete a seus pastores. 

A atitude fundamental na vida do santo deve ser a apresentação, um tema relativamente 

familiar já nesta epístola. Em 2: 13-20 e 3: 1-7 Pedro ordenou que os crentes sejam 

submissas aos empregadores, autoridades civis, e dentro do casamento. Não menos é 

exigido daqueles que estão sob a liderança do escritório divinamente instituída de pastor 

na entidade mais importante na própria igreja da Terra-Cristo. 

Embora ninguém está isento de exortação de Pedro que todos devem ser submissas aos 

seus anciãos, que visa especificamente os homens mais jovens. Embora isso não seja 

dito no contexto por que ele escolheu-os para fora, provavelmente ele fez isso porque é 

tão óbvio que eles geralmente tendem a ser os mais agressivos e obstinados de qualquer 

grupo. Não há nenhuma razão para vê-los como alguns facção reconhecida ou associação 

fixa na igreja. A questão de submissão não teria provavelmente sido tanto de um problema 

para as mulheres ou pessoas mais velhas na igreja; eles eram mais experiente e mais 

maduro espiritualmente (cf. Sl 119:. 100 ; . Prov 16:31 ; 20:29 ). 

Ao chamar o jovem para estar sujeito a maiores de-los no Senhor, Pedro novamente usou 

o termo militar hupotassō, "para alinhar sob". Ele chama a todos na igreja de pôr de lado 

o orgulho de auto-promoção e de bom grado e respeitosamente colocar-se sob a liderança 

de seus pastores (cf. 1 Tim. 5:17 ; Heb. 13: 7 ). Claramente, dado o contexto anterior ( vv. 

1 a 4 ), anciãos refere-se aos líderes espirituais, os pastores e os pastores, e não apenas 

aos santos mais antigos. Que toda a igreja tem a obrigação de apresentar àqueles que Deus 

colocou em posição de autoridade sobre ele, é um tema nas cartas de Paulo: 

Rogo-vos, irmãos (sabeis que a família de Estéfanas, de que eles eram os primeiros frutos 

da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos), que você também esteja sujeita 

às tais homens e todo aquele que auxilia na obra e trabalha. ( 1 Cor. 16: 15-16 ) 

  

Mas pedimos de vocês, irmãos, que você aprecia aqueles que trabalham entre vós, e tem 

carga sobre vós no Senhor e dar-lhe instruções, e que você estima-los muito bem no amor 

por causa de seu trabalho. Viver em paz uns com os outros. ( 1 Tessalonicenses 5: 12-

13. ) 

Como pode ser visto no contexto mais amplo, os cristãos estão a ser submisso a todos em 

posição de autoridade, mas especialmente na igreja. O processo de crescimento espiritual 



floresce entre aqueles que têm uma atitude de submissão. Um rebanho insubmissa, por 

outro lado, faz com que o ministério dos pastores difícil e perde um elemento fundamental 

para a santificação: "Obedeçam aos seus líderes e submeter-se a eles, pois eles velam por 

vossa alma, como quem deve prestar contas. Que façam isso com alegria e não gemendo, 

porque isso não seria lucrativo para você "( Heb. 13:17 ). 

Humildade 

e todos vocês, revesti-vos de humildade para com o outro, porque 

Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vos, pois, 

humildes debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte 
no tempo apropriado, ( 5: 5 b-6) 

Inseparavelmente ligada e subjacente a uma atitude submissa é uma mente dado a 

humildade (cf. Sl. 25: 9 ; Dan 10:12 ; Mic. 6: 8 ; Mat. 5: 3-5 ; Ef 4: 1-2. ; Tiago 

4:10 ). Porque sempre o verdadeiramente humilde e só os humildes a apresentar, tanto de 

comandos de Pedro abrangertodos os crentes. 

Revesti ( egkomboomai ) significa literalmente "para amarrar algo sobre si mesmo", 

como um avental de trabalho usadas pelos funcionários. Aqui ele descreve 

figurativamente cobrindo-se com uma atitude de humildade , como alguém se submete 

às autoridades sobre ele. A palavra para humildade aqui 

é tapeinophrosunēn, "humildade de espírito", ou "auto-humilhação." Ele descreve a 

atitude de quem serve de bom grado, mesmo no mais humilde de tarefas (cf. 1 Cor 4: 1-

5. ; 2 Cor 4: 7. ; Fp 2: 5-7. ). Talvez até mais do que hoje, a humildade não era uma 

característica admirada no mundo pagão do primeiro século. As pessoas viram isso como 

uma característica de fraqueza e covardia, a ser tolerado somente na submissão 

involuntária de escravos. 

Como Pedro escreveu este verso, ele provavelmente recordou Jesus 'amarrar uma toalha 

em Si mesmo e lavar os pés dos discípulos, incluindo a sua própria, como registrado 

em João 13: 3-11 e aplicado por Jesus nos versículos 12-17 , como segue: 

Então, quando ele tinha lavado os pés, tomou o manto e reclinou-se à mesa novamente, 

Ele lhes disse: "Você sabe o que eu fiz para você? Vós me chamais Mestre e Senhor; e 

você está certo, porque eu o sou. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés, também vós 

deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo de que você também 

deve fazer o que eu fiz para você. Verdade, em verdade vos digo que, um escravo não é 

maior que seu senhor, nem é aquele que é enviado maior do que aquele que o enviou. Se 

você sabe essas coisas, você é abençoado, se você fazê-las "(cf.. Ps 131: 1-2. ; Mt 25: 37-

40. ; Lucas 22: 24-27 ; Rom. 12: 3 , 10 , 16 ; Fp 2: 3-11. ) 

Para reforçar a sua exortação à humildade, Pedro citou Provérbios 3:34 , Deus resiste aos 

soberbos, mas dá graça aos humildes (cf. Tg 4: 6 ). A citação de Pedro é um pouco 

diferente a partir da Septuaginta, substituindo Deus para a Septuaginta do "Senhor", mas 

os nomes são, obviamente, sinônimos. Sem dúvida, que o Senhor se opõe ao 

orgulhoso (cf. Prov. 6: 16-17 um ; 08:13 ) é a maior motivação para os santos a adotar a 

atitude de humildade. Orgulho define um contra Deus e vice-versa. Por outro lado, Deus 

abençoa e dá graça aos humildes (cf.Jó 22:29 ; Sl 37:11. ; Prov. 22: 4 ; 29:23 ; Mateus 

11:29. ; Lucas 10:21 ; 18: 13-14 ; 1 Cor 1: 28-29. ; 2 Cor 4: 7-18. ). O profeta Isaías 

declarou o princípio bem, "Porque assim diz o Alto e exaltado que vive para sempre, cujo 

nome é santo," eu moro em um lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de 



espírito, a fim de reviver o espírito dos humildes, e para vivificar o coração dos contritos 

"( Isaías 57:15. ; cf. 66: 2 ). 

O apóstolo Paulo sabia que a graça que vem aos humildes: 

Por causa da suprema grandeza das revelações, por este motivo, para me impedir de 

exaltar a mim mesmo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para 

me atormentar-me impedir de exaltar a mim mesmo! Roguei ao Senhor três vezes que o 

afastasse de mim. E Ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa 

na fraqueza." De boa vontade, pois, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder 

de Cristo habite em mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, 

nas perseguições, nas dificuldades, por amor de Cristo; Porque, quando sou fraco, então 

é que sou forte. ( 2 Cor. 12: 7-10 ) 

Com base no versículo acima de Provérbios que Pedro mencionados, este comando vem 

com força: vos, pois, humildes na apresentação, não só para evitar a oposição divina e 

para receber a graça divina, mas porque a autoridade sobre todos os crentes na igreja não 

é outro senão o poderoso mão de Deus. Ou, como Tiago afirmou que, "Humilhai-vos na 

presença do Senhor" ( 4:10 a ). 

A mão poderosa de Deus é descritiva do poder soberano de Deus em ação em e através 

dos presbíteros da igreja, bem como na experiência de vida do seu povo (cf. Isa 

48:13. ; Ez. 20: 33-34 ; Sf . 1: 4 ; 02:13 ; Lucas 1: 49-51 ). Seja para libertação ( Ex 3: 

19-20. ; 13: 3-16 ), para testes ( Job 30: 20-21 ), ou para a correção ( . Ez 20: 33-38 ), 

poder de Deus é sempre realizar a Sua eterna fins em nome de sua própria (cf. Sl 57: 

2. ; 138: 8 ; Isa. 14: 24-27 ; 46:10 ; 55:11 ; Jer 51:12. ; Atos 2:23 ; Rm 8:. 

28 ; 09:11 , 17 ; . Ef 3:11 ; . Phil 2:13 ). Em seu tempo de perseguição, sofrimento e 

testes, que a garantia iria incentivar o público de Pedro para perseverar (cf. Sl 37:24. ; Pv 

04:18. ; Matt 10:22. ; 24:13 ; Romanos 8: 30-. 39 ; Hb 12: 2-3. ; Tiago 1: 4 , 12 ; Ap 3: 

5 ), sabendo que todo o sofrimento é apenas para que Ele vos exalte -los no momento 

adequado (cf. 05:10 ). Mesmo quando Jesus Cristo nasceu no momento adequado ( Gal. 

4: 4 ; Tito 1: 3 ) e morreu uma morte substitutiva no momento exato Deus projetou ( . 1 

Timóteo 2: 6 ), Deus vai exaltar ( hupsoō, "para aumentar ou levantar ") os crentes fora 

de suas provações, tribulações e sofrimentos em seu tempo com sabedoria 

determinado. Alguns sugeriram que esta exaltação poderia ser uma referência para a 

glória escatológica final que vem aos crentes na segunda vinda, a "última vez" Pedro 

referido no 1: 5 (cf. 02:12 ); mas a frase grega en Kairo é, literalmente, "no tempo" 

(cf. Atos 19:23 ; Rom. 9: 9 ), e não é um termo escatológico. É melhor ver isto como o 

tempo determinado, quando o Senhor levanta o crente humilde e submissa para cima fora 

de dificuldade. 

Se a atitude fundamental para o crescimento espiritual é a submissão, humildade é, então, 

o fundamento para que a fundação está ancorado. Para tornar-se orgulhosamente rebelde, 

lutar contra os propósitos do Senhor, ou julgar Sua providência como cruel ou injusto é 

que perder a graça doce de Sua exaltação quando o julgamento cumpriu o seu objectivo 

(cf. Tiago 1: 2-4 ). É o próprio Senhor Jesus, que prometeu: "Todo aquele que se exalta 

será humilhado, e quem se humilha será exaltado" ( Lucas 14:11 ). 

Confiança 

lançando toda sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. ( 5: 
7 ) 



Como crentes aguentar humilde e submisso, eles encontram a sua força no meio de 

ensaios, por meio de confiança confiante no propósito perfeito de Deus. O salmista Davi 

é certamente fonte de Pedro, uma vez que esta era a sua confiança, e que o apóstolo deve 

ter sabido bem suas palavras: "Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te sustentará; Ele 

nunca permitirá que o justo seja abalado "( Sl. 55:22 ). Davi ansiedade veio de ataques 

por parte de um amigo Judas-like (ver vv 12-14. ), um ensaio mais difícil de suportar, já 

que vem de alguém que é amado e confiável. Pedro tirou do que texto para instruir todos 

os crentes em todos os tipos de problemas para seguir o exemplo de Davi e se entregam 

aos cuidados do Senhor (cf. 02:23 ; 04:19 ). 

Fundição (de epiriptō ) significa jogar alguma coisa em outra coisa ou alguém. Por 

exemplo, em Lucas 19:35 ( NVI) é usado de jogar um cobertor sobre um animal. Pedro 

exorta os crentes a atirar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, uma palavra que pode 

incluir todo o descontentamento, desânimo, desespero, questionando, dor, sofrimento, e 

quaisquer outros ensaios que encontram (cf. 2 Sam 22: 3. ; Pss 9.: 10 ; 13: 5 ; 23: 4 ; 36: 

7 ; 37: 5 ; 55:22 ; Provérbios 3: 5-6. ; Isa 26: 4. ; Nah 1: 7. ; Matt. 6: 25-34 ; . 2 Cor 

1:10 ; Fp 4: 6-7. , 19 ; Heb. 13: 6), porque eles podem confiar em Seu amor, fidelidade, 

força e sabedoria. 

Auto-Controle 

Seja de espírito sóbrio, ( 5: 8 a) 

Este comando solicita que outro elemento básico do pensamento divino, que Pedro já 

mencionadas (ver discussões anteriores sobre 1:13 e 4: 7 nos capítulos 5 e 21 deste 

volume). Em um nível físico, sóbrio ( nepho ) refere-se a auto-controle em relação à 

intoxicação. Aqui, como em seus outros usos do Novo Testamento, no entanto, tem uma 

conotação mais metafórico (cf. 1 Tim 2:15. KJV ; 3: 2 , 11 ; Tito 2: 2 ). Ele inclui a 

encomenda e questões importantes de equilíbrio da vida, o que exige a disciplina da mente 

e do corpo, que evita as seduções inebriantes do mundo (cf. 02:11 ; Lucas 21:34 ; Rom. 

12: 1-2 ; 13:14 ; Phil . 4: 8 ; Cl 3: 2 ; 1 Tessalonicenses 5: 6-8. ; Tito 2:12 ; Tiago 1:27 ; 4: 

4 ; 1 João 2: 15-16 ). 

Vigilância 

estar em alerta. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, 

como leão que ruge, procurando alguém para devorar. ( 5: 8 b) 

A razão pela qual os cristãos devem cultivar as atitudes anteriores de submissão, 

humildade, confiança e auto-controle é que eles enfrentam oposição espiritual feroz e 

implacável de Satanás e seus demônios. Os crentes não deve tornar-se indiferente a essa 

realidade (cf. Prov 15:19. ;Heb 6:12. indulgente ou do pecado) ( 1 Cor. 5: 6 ; . Heb 3:13 ), 

para que não se tornem vítimas do inimigo ( . 2 Cor 2:11 ; 6:11 Ef. ; cf. 1 Ts 3: 5. ). Em 

vez disso, as realidades da chamada guerra espiritual de vigilância. Pedro exorta os 

crentes a ficar em alerta ( grēgorēsate ), um comando imperativo que significa "estar 

atento", ou, "ficar acordado." As forças espirituais que os cristãos de assalto, não só 

diretamente (cf. Gn 3: 1-7 ; Marcos 1:13 ; 2 Cor. 12: 7 ; 1 Tessalonicenses 2:18. ), mas 

muitas vezes muito sutilmente ( 2 Cor 11:14. ), a demanda que aqueles que amam a Cristo 

manter essa vigilância. O Senhor advertiu Seus discípulos: "Continue assistindo e Orando 

para que não entreis em tentação; o espírito está pronto, mas a carne é fraca "( Mat. 

26:41 ). 



Pedro identifica Satanás como seu adversário, o diabo, o pronome sua tomada essa 

designação muito pessoal. Satanás não é apenas o adversário de Deus e Seus santos anjos, 

mas ele é o inimigo cruel, implacável de todo o povo de Deus (cf. Jó 1: 6-8 ; 2: 1-6 ; Zc. 

3: 1 ).Adversário ( antidikos ) foi usado como um significado técnico termo "oponente 

legal", bem como qualquer tipo de inimigo que era sério e agressivamente hostil. O termo 

rendeu diabo ( diabolos ) leva essa oposição ao nível de um Três vezes Jesus chamou-

lhe o príncipe deste mundo ("inimigo mal-intencionado que calunia ou ataques." João 

12:31 ; 14:30 ; 16:11 ; cf. Ef. 2: 2 ), o que mostra a plataforma formidável da qual ele 

lança seus ataques malévolos. 

O diabo comanda o reino demoníaco e administra o sistema mundo humano, 

caído. Pessoalmente e através de seus substitutos os demônios, que como ele nunca dorme 

nem descanso, Satanás incansavelmente, como um predador na noite de sua própria 

escuridão do mal, caça para matar. Ele anda em derredor, como leão que ruge, 

procurando alguém para devorar (cf. Jó 1: 6-12 ; 2: 1-7 ). Imaginário da de Pedro leão 

que ruge deriva do Antigo Testamento ( Salmos 7: 2. ; 10: 9-10 ; 17:12 ; 22: 13-

21 ; 35:17 ; 58: 6 ; 104: 21 ; . Ez 22: 25 ) e retrata a crueldade deste caçador perseguindo 

sua presa. Devour tem o sentido de "engolir", enfatizando o objetivo final, não para ferir, 

mas para destruir. Pedro não teria tido, como a maioria dos crentes de hoje fazem, a 

experiência de ver leões em um zoológico. Mas ele pode ter visto o espetáculo sangrento 

de leões abate vítimas para o entretenimento dos romanos. Certamente ele sabia de tais 

eventos. 

A oposição de Satanás para Deus e os crentes está por trás dos inimigos humanos de Deus 

e Sua Palavra. Apocalipse 12 é a passagem de bacias hidrográficas que desenha as linhas 

de batalha na longa guerra com os inimigos do reino de Deus ( vv 3-4. ; cf. . Isa 14 : 12-

16 ; . Ez 28: 1-19 ). Esses demônios que não estão ligados (ver a discussão de 3: 19-20 , 

no capítulo 19 deste volume), são as forças diabólicas sinistro por trás do sistema 

mundial. Filhos de Deus, em sua luta contra o engano e tentação que vem do mundo para 

a sua carne, são realmente lutando com e disputando com estratégias demoníacas ( Ef. 6: 

11-12 ; cf. 2 Cor 10: 3-5. ). 

Satanás e os demônios esconder invisível no mundo espiritual, mas fazer o seu trabalho 

através de agentes humanos (cf. 1 Tim 4, 1-2. ; 2 Pedro 2: 1-22 ; Jude 3-16 ). Apocalipse 

12: 4 diz que "o dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, 

quando ela deu à luz, lhe devorasse o filho." O dragão é Satanás, a mulher Israel, e o 

menino Jesus. O quadro dramático é de Messias prestes a sair de Israel, o povo escolhido 

de Deus, e Satanás pronta para devorá-lo. O Enemy procurou implementar esse plano 

através de Herodes, o Grande horror da matança de todos os meninos da idade de dois e 

sob e em torno de Belém ( Mateus 2: 13-18. ). Ele tentou derrotar Cristo, dando-Lhe os 

reinos do mundo, sem qualquer sofrimento ( Mt 4: 1-11. ; Lucas 4: 1-12 ). Judas 

Iscariotes também foi um peão dispostos de Satanás, usado para trair o Senhor em um 

esforço mal concebida de alguma forma, frustrar o plano de Deus ( Lucas 22: 3 ; João 

13:27 ; cf. Mt 26: 47-56. ). Satanás também usou os líderes judeus em um esforço para 

impedir a missão redentora de Cristo (cf. Mt 12:14. ; 21:46 ; 22: 15-16 ;26: 1-5 ; 27: 20-

23 ; Lucas 6: 7 ; João 5:16 ; 7: 1-13 , 32 ; 08:44 , 59 ; 11: 8 , 47-48 , 53 , 57 ). O inimigo 

continua incansavelmente em seus esforços para se opor a Cristo através de torcer o 

evangelho salvador (cf. Gl 1: 6-9. ; 1 João 4: 1-4 ) e tentando arruinar o plano redentor de 

Deus (cf. Mt 13: 38-. 39 ; 2 Cor 2:11. ; 4: 3-4 ). 

Além de se opor Jesus Cristo diretamente, Satanás ao longo dos séculos tem procurado 

destruir a nação de Israel (cf. Est. 3: 1-4: 3 ), as pessoas de quem o Messias viria. Em sua 



visão, João recebeu um olhar para o futuro tempo de tribulação no final da época e viu 

que "a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali 

ela seria alimentada por mil 260 dias "( Ap 12: 6 ). Deus preservará Israel ("a mulher") 

durante a última metade ("1260 dias") do período de sete anos da Tribulação, quando 

Satanás, através do Anticristo, tenta novamente, sem sucesso, para destruir os 

judeus. Eles serão protegidos, salvo ( Zc 12:10. ; 13: 1 ; Romanos 11: 11-12. , 25-29 ), e 

dado o reino prometido a eles ( Zacarias 14: 4-9. , 16-21 ; Apocalipse 20: 1-6 ). 

Em terceiro lugar, a estratégia de Satanás tem sido a de se opor aos santos anjos: "E houve 

guerra no céu: Miguel e seus anjos fazer a guerra com o dragão. O dragão e os seus anjos 

travaram uma guerra, e eles não eram fortes o suficiente, e não havia mais um lugar se 

achou nos céus "( Apocalipse 12: 7-8 ). Quando Satanás primeiro caiu do céu, aqueles 

anjos que se juntaram a sua rebelião acompanhou em guerreando contra Michael, o 

superanjo (cf. Dan 10:13. , 21 ; 12: 1 ), e suas legiões de santos anjos. 

Os crentes são o quarto alvo na estratégia demoníaca de guerra contra Deus e contra o 

principal foco da admoestação de Pedro nesta passagem. O apóstolo João descreve a parte 

da visão: "Então o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto de seus 

filhos, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus" ( Rev. 

0:17 ). Depois de ter sido expulso do Céu, o diabo ("dragão") e seus demônios começou 

seu ataque contra "o resto de seus filhos" (crentes) -Aqueles que obedecem comandos e 

confiança de Deus em Cristo para a salvação. Não contente com os incrédulos 

enganadores ( Ap 12: 9 ; 2 Cor. 4: 3-4 ) e escravizando-as ao seu sistema mundial de 

ignorância, a incredulidade, a religião falsa, e pelo pecado, Satanás também se concentra 

seus esforços em se opor aos santos. 

Satanás procura para devorar os crentes em uma série de maneiras. Em primeiro lugar, 

Deus pode permitir-lhe para atacar um crente diretamente. A história da provação de Jó 

ea eventual triunfo de sua fé ilustra bem isso. No Novo Testamento, o próprio Pedro 

experimentou ataque de Satanás ( Lucas 22: 31-34 ) como o inimigo fez negar Cristo por 

três vezes ( vv 54-62. ). O Senhor, no entanto, usou esse incidente para fazer a sua fé mais 

forte e dar-lhe uma maior capacidade de instruir os outros (cf. João 21: 15-22 ). O 

apóstolo Paulo também teve de lidar com o assalto de um agente demoníaco que liderou 

o ataque dos falsos mestres na igreja de Corinto ( 2 Cor. 12: 7-10 ). Alguns dos membros 

da igreja em Esmirna sofreu como resultado de perseguição satânica ( Ap 2:10 ), e alguns 

em Tiatira experimentou as consequências dolorosas de ensino demoníaca em sua igreja 

( Ap 2: 18-24 ). O quinto selo revela os milhares de mortos por Satanás por meio do 

Anticristo durante a Grande Tribulação como implorando por justiça divina para vir 

rapidamente contra os inimigos do mal ( Apocalipse 6: 9-11 ).Finalmente, Deus usa até 

mesmo Satanás, como o agente de punição para aqueles que professam a pregar Cristo, 

mas, na verdade, levar outros a se desviarem com a falsa doutrina ( 1 Tim. 1: 18-20 ), e 

para aqueles que não estão dispostos a se arrepender do pecado ( 1 Cor . 5: 1-5 ). 

De modo mais geral, Satanás e seus demônios montar constantemente o ataque a crentes 

individuais através do sistema mundial ubíqua pecaminoso e sedutor. João condensado a 

batalha espiritual para baixo a três pontos em que a natureza humana caída dos crentes é 

suscetível à tentação: 

Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai 

não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência 

dos olhos ea soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo está passando, e 



também as suas concupiscências; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para 

sempre. ( 1 João 2: 15-17 ; cf. Atos 5: 3 ) 

Em segundo lugar, Paulo reconheceu que Satanás ataca os crentes na esfera mais íntima 

do ser humano relações-matrimônio e da família. Por essa razão, Paulo cobrado o 

Corinthians, 

O marido deve cumprir o seu dever para com a sua mulher, e da mesma sorte a mulher 

ao marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido; e 

da mesma sorte o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a 

mulher. Pare de privar um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, de 

modo que você pode dedicar-se à oração, e se reúnem novamente para que Satanás não 

vos tente por causa da sua falta de auto-controle. ( 1 Cor. 7: 3-5 ) 

Quando um dos parceiros detém o relacionamento físico do outro, Satanás vai tentar um 

privado para o pecado, acelerando, assim, atitudes que muitas vezes trazem a destruição de 

que o casamento ea família. 

Em terceiro lugar, os crentes-ambos os líderes e os membros da congregação são 

vulneráveis a ataques de Satanás dentro da igreja. Paulo instruiu Timóteo a escolher 

homens bem qualificados como pastores ( 1 Tim. 3: 1-6 ), para que não seja regulada "no 

laço do diabo" ( v. 7 ).Satanás também procura destruir a unidade da igreja, render o seu 

poder espiritual ineficaz, e confundir a sua Proposito (cf. 1 Cor 1: 10-13. ; 6: 1-6 ; 11: 17-

34 ; 14: 20-38 ; Rev . 2-3 ). 

Primeira linha de defesa para a proteção de estratégias de Satanás de Pedro é simples e 

DIRECT . estar em alerta Se Satanás enganou Eva com tanta facilidade no ambiente 

perfeito do Éden ( Gênesis 3: 1-13 ; 1 Tm 2:14. ; cf, 2 Cor . 11: 3 ), quanto mais são os 

pecadores que vivem em um mundo pecaminoso caído suscetíveis a astúcia e engano de 

Satanás (resgatadas 2 Cor. 11: 3 ). 

Ao contrário do que alguns ensinam, em nenhum lugar Escritura ordena aos crentes para 

atacar o diabo ou demônios com orações ou fórmulas, ou para "prender o diabo." Aqueles 

que tolamente se envolver em esforços inúteis para falar com Satanás (que não é 

onipresente de qualquer forma), ou para lhe ordenar, ou para demiti-lo ou outros 

demônios estão confusos e errado sobre seus poderes como cristãos. Uma vez que os 

santos não são apóstolos de Cristo, eles não têm autoridade sobre os demônios (cf. Mt 10: 

1. ; Lucas 9: 1 ; 2 Cor 0:12. ). Apenas o próprio Cristo, através do envio de um poderoso 

santo anjo, pode amarrar Satanás: 

Então eu vi um anjo descer do céu, segurando a chave do abismo e uma grande cadeia na 

sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o 

por mil anos; e ele jogou-o no abismo, e fechou e selou sobre ele, para que ele não iria 

enganar as nações por mais tempo, até que os mil anos foram concluídas; Depois destas 

coisas, ele deve ser liberado para um curto período de tempo. ( Apocalipse 20: 1-3 ) 

Satanás já foi derrotado por Cristo (cf. Rom. 16:20 ) e, através da crença na verdade e na 

oração, também pode ser derrotado na vida dos crentes. É pela Palavra de Deus, acreditou e 

obedeceu, que os cristãos vencer a Satanás: 

Estou escrevendo para vocês, filhinhos, porque os vossos pecados são perdoados por 

amor do seu nome. Estou escrevendo para você, pais, porque conheceis aquele que é 

desde o princípio. Estou escrevendo para vocês, jovens, porque vencestes o maligno. Eu 

vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. ( 1 João 2: 12-13 ; cf. 4: 4-6 ) 



Eles serão vitoriosos se eles são espiritualmente alerta para influência satânica que vem 

através de seu entorno e relacionamentos, e avaliar potenciais tentações e fugir deles ( Pv 

1: 10-17. ; 4: 14-15 ; Mateus 18: 8-9. ; 26:41 ; 1 Cor 06:18. ; 10: 13-14 ; . 2 Cor 2:11 ; . 1 

Tim 6:11 ; . 2 Tim 2:22 ; Tiago 1: 13-16 ). 

Coragem 

Mas resistir-lhe, firmes na fé, sabendo que as mesmas 

experiências de sofrimento estão sendo realizados por seus irmãos 

que estão no mundo. ( 5: 9 ) 

Comandos Pedro cristãos a ter uma mente que é resoluto e resistir a Satanás por 

ser firme em sua fé. Essa resistência faz com que o diabo para "fugirá de vós" ( Tiago 4: 

7 ). Resista meios "para tomar uma posição contra", e ser firme é fazer que ficar sólido 

(o grego é aparelhos de som, de onde vem o Inglês stereo, que significa "sólido", ou 

equilibrado em ambas as extremidades). Isso é feito por ser solidamente fixados 

em a fé ( TE pistei ), que é a revelação bíblica. É todo o corpo da verdade revelada na 

Escritura (cf. Gal 1:23. ; Ef 4: 5. , 13 ; Phil 01:27. ; 1 Tm 4: 1. ). Esta é uma chamada para 

conhecer e crer a sã doutrina, ter discernimento para distinguir a verdade do erro, e estar 

disposto a defender a verdade e denunciar o erro. Chamado de Judas é mais adequado a 

este respeito: "Amados, enquanto eu estava fazendo todos os esforços para lhe escrever 

sobre a nossa comum salvação, senti a necessidade de escrever para você atraente que 

você batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos os santos "( Judas 3 ). É que "uma vez 

por todas" a fé que é a revelação inscripturated de Deus e constitui a fé em que os crentes 

estão firmemente e de onde eles continuamente resistir a Satanás. Este suporte forte é o 

resultado da liderança fiel de pastores na igreja, como Paulo indica em Efésios 4: 11-14 , 

E ele deu uns como apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros 

para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, 

para a edificação do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de Deus, para um homem maduro, com a medida da estatura que 

pertence à plenitude de Cristo. Como resultado, já não estamos a ser crianças, jogou aqui 

e ali pelas ondas e levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens 

que com astúcia enganosa. 

Uma vez que Satanás é um mentiroso ( João 8:44 ; cf. Gn 3: 1 ; .: 9 2 Tessalonicenses 2 ) e 

um enganador ( Apocalipse 20: 7-8 ), a única forma segura de se levantar contra ele é de fiel 

obediência à verdade bíblica. A batalha é espiritual, no reino sobrenatural, como Paulo 

observa: 

Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa 

milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Estamos 

destruindo especulações e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e 

levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. ( 2 Cor. 10: 3-5 ) 

"Especulações" são ideologias satânicas, idéias, teorias, filosofias religiosas e sistemas de 

pensamento "levantou-se contra o conhecimento de Deus"; ou seja, eles são pontos de 

vista anti-bíblicas que têm pessoas em cativeiro, como se eles foram presos em uma 

grande fortaleza. Os cristãos não podem esmagar aquelas idéias com engenhosidade 

humana, mas apenas com VERDADE bíblica "levando cativo todo pensamento à 

obediência de Cristo." Só quando alguém tem a mente de Cristo em uma questão é que 

ele salvou a partir de tais idéias. 



Pedro conclui esta seção com uma palavra de garantia aos seus leitores como eles 

perseveraram humilde e submissa, vigilante e corajosamente no meio de muitas 

perseguições, sofrimentos e provações, eles não estavam sozinhos. Ele lembrou-lhes que 

as mesmas experiências de sofrimento foram sendo realizado por seus irmãos que 

estão no mundo. Os crentes em outros lugares poderia simpatizar com eles, porque todos 

os segmentos da comunidade cristã experimentou ou vai experimentar ataque do Inimigo 

(cf. Heb. 13: 3 ). Deus permite que este tipo de teste doloroso para realizar a Sua obra 

perfeita na vida dos seus eleitos (cf. 1: 6-7 ; 04:19 ; 05:10 ; Mt 5: 10-12. ; João 15: 18-

21 ; 2 Cor 1: 6-7. ; Tiago 5:11 ). 

Esperança 

Depois de ter sofrido por um pouco de tempo, o Deus de toda 

graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo, Ele mesmo 

perfeito, confirmar, fortalecer e estabelecer-lo. ( 05:10 ) 

Esperança fornece os crentes com a confiança de que, após a resolução de problemas e 

dificuldades da vida, eles podem contar com Deus glorificando-los no céu. E durante esta 

vida, que podem contar com o seu trabalho continuou de santificar-los através de seu 

sofrimento (cf. Sl 33:18. ; Pv 10:28. ; Rm 4: 18-21. ; 5: 5 ; . Gal 5: 5 ; Tt 1: 2 ; 02:13 ; Hb. 

3: 6 ; 6:19 ; veja também a discussão de 1: 3 , 13 , 21, sobre a esperança, nos capítulos 2, 

5 e 6 deste volume). Para eles para apreciar plenamente o efeito futuro, os crentes devem 

perceber que ele pode vir somente depois que eles sofreram por pouco tempo (cf. Rom 

8:18. , ver também a discussão de 1: 6 , no capítulo 3 deste volume). Os cristãos não 

precisam temer o sofrimento, sabendo que nada pode separá-los do amor de Cristo ( Rom. 

8: 31-39 ). 

Pedro chama Deus , o Deus de toda graça, que é uma reminiscência do título de Paulo o 

"Deus de toda consolação" ( 2 Cor. 1: 3 ). Deus já prometeu graça para a 

eternidade; aqui graça é fornecido para o presente (cf. 4:10 ; 5: 5 ; Rom. 12: 3 ; 16:20 ; 1 

Cor 03:10. ; 15:10 ; 2 Cor 1:12. ; 9: 8 ; 12: 9 ; Ef 3: 7. ; 4: 7 ; Filipenses 1: 7. ; 2 Tm. 2: 

1 ; Hb. 4:16 ; 12:15 ; 13: 9 ; Tiago 4: 6 ; 2 Pedro 3: 18 ), para fortalecer os crentes e fazer 

o seu caráter cristão o que deveria ser. 

As novas notas apóstolo que Deus chamados crentes (uma referência à sua eficaz, 

economizando chamada; cf. 1:15 ; 2: 9 , 21 ; 3: 9 ), para a Sua glória eterna em 

Cristo ( 1: 4-7 ; 4: 13 ; 5: 1 , 4 ). A glória a que são chamados de santos é descrito por 

Paulo em Filipenses 3: 11-14 , 

A fim de que eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha 

obtido ou que seja perfeito, mas prossigo para que eu possa alcançar aquilo para o que 

também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não me considero como tendo 

prendeu ela ainda; mas uma coisa eu faço: esquecendo o que está por trás e avançando 

para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de 

Deus em Cristo Jesus. 

O apóstolo João também descreve em 1 João 3: 2-3 , 

Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou ainda o que havemos de 

ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O 

veremos tal como Ele é. E todo aquele que tem esta esperança purifica-se a Ele, assim 

como Ele é puro. 



Glória dos santos será que ser feito como Jesus Cristo ( 3 Phil: 20-21. ). Devido a esse 

objectivo, Deus Ele próprio (pessoalmente), nesse meio tempo, enquanto eles ainda estão 

aqui, e mesmo quando o diabo ataca sofrimento deles de uso dos crentes para moldá-los à 

imagem de Cristo (cf. 2 Ts 3: 3. ). Pedro descreve de forma concisa a promessa de que o 

terreno, processo de maturação espiritual por Deus santificando com quatro palavras quase 

sinônimas: perfeito (para levar à plenitude; cf. Fl 1: 6. ; Heb 2:10. ; 10: 1 ; Tiago 1: 

4 ); confirmar (para definir rápido; cf.Sl 90:17. ; 119: 106 ; Romanos 15: 8. ; 1 Cor. 1: 

8 ); fortalecer (para tornar resistente; cf. Lucas 22:32 ; 1 Tessalonicenses . 3: 2 ; 2 

Tessalonicenses 2:17. ; 3: 3 ; Tiago 5: 8 ); e estabelecer (para colocar como uma fundação; 

cf. Sl. 7: 9 ; 89: 2 ; Isa. 9: 7 ; Rom 16:25. ; 1 Tessalonicenses 3:13. ). Estes termos tudo 

conotar força e inamovibilidade, o que Deus quer para todos os crentes como eles enfrentam 

a batalha espiritual ( 1 Coríntios 15:58. ; 16:13 ; Ef 6:10. ; 2 Tm. 2: 1 ). Ele define-los com 

firmeza sobre a verdade da revelação divina, onde estão em fé e confiança até que eles 

percebem a sua glória eterna. 

A oração de Paulo aos Efésios é consistente com a promessa de Pedro aqui: 

Então, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé; e de que, estando arraigados 

e alicerçados em amor, pode ser capaz de compreender, com todos os santos, qual seja a 

largura, comprimento e altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede 

todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. ( Ef. 3: 17-19 ) 

Adoração 

A ele seja o domínio para todo o sempre. Amém. ( 05:11 ) 

Contemplando toda a graça divina acima mencionado e oprimido pelo pensamento de 

santificação e glorificação, assim como querer ilustrar uma atitude de adoração, Pedro 

explode em um curto doxologia regozijando-se de que Deus tem o domínio sobre todas 

as coisas para sempre e sempre (cf. 4: 11 ). Embora não mais emitir comandos nesta 

seção do capítulo, o apóstolo ainda está estruturando o pensamento cristão e uma 

disposição divina, que se submete a líderes espirituais e humilha-se diante de Deus, de 

modo a ser exaltado em devido tempo. Tal atitude também lança todos os cuidados de 

Deus; exercícios de auto-controle, vigilância e firmeza em Sua força contra o Inimigo; ao 

mesmo tempo manter a esperança de que o processo de sofrimento vai aperfeiçoar os 

crentes na terra, e trazê-los de recompensa celestial. Além de todos Pedro exortações, e 

em resposta às promessas que lhes são inerentes, as mentes dos crentes deve ser 

constantemente preenchido com uma atitude de louvor e adoração a Deus ( 1: 3-4 ; 2: 

9 ; 50:23 Pss. ; 96: 2 ; 138: 5 ; 148: 13 ; Isa 24:14. ; 42:12 ; 43:21 ; Hb 13:15. ; Jude 

25 ; Rev. 4: 10-11 ). 

Dominion ( kratos ), na verdade, significa a força, e aqui indica a capacidade de Deus 

para dominar, para ter tudo no universo sob o Seu controle soberano e inatacável (cf. Ex. 

15: 11-12 ; Jó 38: 1-41: 34 ; Sl. 8: 3 ; 66: 7 ; 89:13 ; 102: 25 ; 103: 19 ; 136: 12 ; . Isa 

48:13 ; . Jer 23:24 ;Mt 19,26. ; Rom 9:21. ). Uma vez que Ele tem toda a sabedoria, poder, 

autoridade e soberania, Ele é digno de todos os santos de louvor e adoração pode render 

a Ele. 

Fidelidade 

Por Silvano, nosso fiel irmão (porque assim eu considerá-lo), eu 

vos escrevi abreviAdãoente, exortando e testificando que esta é a 
verdadeira graça de Deus. Fique firme nele! ( 05:12 ) 



Esta seção constitui saudações finais que ilustram vários outros atitudes da mente 

cristã. Embora Pedro não ordena especificamente a seus leitores para exibi-los, eles são 

evidentes em suas referências a outros crentes. 

A lealdade de um companheiro servo de Cristo estava na mente do apóstolo como ele 

mencionou Silvano, um outro nome para Silas, que viajou com Paulo ( Atos 

15:40 ; 16:25 ) e às vezes aparece em suas cartas ( 2 Cor 1:19. ; 1 Tessalonicenses 1: 1. ; 2 

Tessalonicenses 1:. 1 ). Silas era um profeta ( Atos 15:32 , 40 ) e cidadão romano 

( 16:37 ), que para esta carta foi amanuense de Pedro, ou o secretário. Ele registrou as 

palavras do Apóstolo e, posteriormente, entregou a carta para seus destinatários (ver a 

discussão na Introdução). Pedro chama-lhe um irmão fiel, um modelo de fidelidade à 

verdade e da Igreja, e para o próprio Pedro, como indicado pelo parêntese 

pessoal (porque assim eu considerá-lo). 

Pedro também injeta parenthetically um resumo de seu propósito como tendo escrito ... 

abreviAdãoente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. O 

que ele pode dizer com isto que não seja a carta em si, com toda a sua verdade do 

evangelho chegando aos seus leitores e todos os outros que amam a verdade, a poupança, 

santificar e glorificar ? graça de Deus Esta é uma reivindicação de inspiração que, num 

sentido previews declaração de Pedro em 2 Pedro 1: 20-21 : "Mas sei que esta em 

primeiro lugar, que nenhum profecia da Escritura é uma questão da própria interpretação, 

para nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens movidos 

pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. "Há o apóstolo afirma Antigo Testamento 

inspiração. Aqui ele fala de sua primeira carta como a verdade a respeito da salvação de 

Deus. Ele escreveu como um autor inspirado, autorizada de "os vivos e palavra de Deus 

duradouro" ( 01:23 ; cf. 2 Pedro 3: 2 ). Porque isso é verdade, o apóstolo exorta os crentes 

a fidelidade à verdade de sua carta, exclamando: ! Fique firme neleIsso reitera o apelo 

de 5: 9 a permanecer firmes na fé (cf. Rom. 5: 1-2 ) . 

Amar 

Ela, que está em Babilônia, escolhida em conjunto com você, lhe 

envia saudações, e assim faz o meu filho, Marcos. Saudai-vos uns 

aos outros com um beijo de amor. A paz esteja com todos vós que 
estais em Cristo. ( 5: 13-14 ) 

Pedro fechou a epístola não comandando a atitude de amor, mas por ilustrando-a 

pessoalmente. Seu amor para os fiéis na igreja de Roma, de onde ele escreveu, é visto na 

designação a que está de Babilônia, que é uma referência oblíqua a essa igreja. Como 

observado na Introdução,Babilônia é possivelmente palavra de código de Pedro ou alias 

para Roma (cf. Ap 14: 8 , onde João usa Babylon para representar todo o sistema mundial 

controlada pelo Anticristo; veja também 16:19 ; 17: 5 ; 18: 2 , 10 , 21 ). Alguns 

comentaristas sugerem Babylon resumidos ligação de Roma para as falsas religiões. Mas 

pode ser melhor para entender que, com a intensificação da perseguição, Pedro teve o 

cuidado de não prejudicar os cristãos romanos. Tendo escrito esta carta de Roma, Pedro 

não queria que seu manuscrito descoberto e da igreja a ser perseguidos ainda 

mais. Portanto, ele não fez nenhuma menção de Roma, deixando quaisquer autoridades 

curiosos e hostis ignorante que esta carta se originou no seu capital imperial. 

Os crentes em Roma demonstrou verdadeiro amor e carinho, enviando 

suas saudações, assim como Marcos, a quem Pedro chamou meu filho, uma designação 

que indica que ele era filho espiritual do apóstolo (como Timoteo era Paulo). Este é o 



João Marcos mencionado em Atos 12:12 . Ele era primo de Barnabé e acompanhou Paulo 

e ele para Antioquia e Chipre ( 12:25 ; 13: 4-5 ). Mais tarde, ele os abandonou a Perge 

( 13:13 ), o que fez com que Paulo se recusa a levá-lo junto na segunda viagem 

missionária do apóstolo ( 15: 36-41 ). Paulo encontrado mais tarde João Marcos para ser 

útil a ele ( 2 Tim. 4:11 ). Marcos foi também o autor do evangelho que leva seu nome. 

Saudai-vos uns aos outros com um beijo de amor é outro indicador óbvio de os crentes 

devem ter afeição um pelo outro. O Santo beijo-Homens para homens e mulheres para 

mulheres era um sinal exterior habitual de afeto entre os crentes na igreja primitiva ( Rom 

16:16. ; 1 Cor. 16:20 ; . 2 Cor 13:12 ; 1 Tessalonicenses. 05:26 ; cf. Lucas 07:45 ; 22: 47-

48 ). 

Pedro fechou a carta com a declaração simples, a paz esteja com todos vós que estais 

em Cristo (cf. Marcos 9:50 ; Lucas 2:14 ; João 14:27 ; 20:19 , 21 , 26 ; Rom. 1: 7 ; 5: 

1 ; 1 Cor 14:33. ; 2 Cor 13:11. ; Ef. 4: 3 ; Fp 4: 7. ; Col. 3:15 ; . 2 Tessalonicenses 3:16 ; . 

Heb 13:20 ; Rev . 1: 4 ). 

Não há atalho para uma mente cristã dotada dessas atitudes piedosas e motivos Pedro 

delineadas. Eles serão aperfeiçoados apenas como crentes regularmente e fielmente 

colocar-se sob a pregação, ensino e estudo da verdade de Deus e obediente permitir que 

a Sua Palavra para mudar seus corações e dar forma às suas personagens ( Lucas 

11:28 ; Tiago 1: 22-25 ; cf . Pss.19: 7 ; 119: 105 ; Pv 06:23. ; Marcos 4:20 ; Lc 6: 46-

48 ; João 14:21 ; 17:17 ; Rom. 15: 4 ; Cl 3.16 ; 2 Pedro 1: 2-8 ; ver também comentário 

sobre 2: 1-3 no capítulo 8 deste volume). 

 

 

 

 

 

 



2 PEDRO 

  

Introdução à 2 Pedro 

Segundo Pedro (junto com Jude) é visto por alguns como o "canto escuro" do 

Novo Testamento. Como resultado, muitas vezes não é pregado, estudado, 

discutido, ou cotados. O livro é mesmo negligenciada nos círculos acadêmicos, 

onde os críticos rejeitá-lo como um (falso) carta sob pseudónimo, indigno de 

um estudo sério. 

Mas a igreja de Jesus Cristo ignora esta epístola em seu relato e risco. Afinal, 

Pedro escreveu para ajudar os crentes enfrentam um mundo cheio de engano 

espiritual sutil. Sabendo que sua morte era iminente (1,14), o apóstolo queria 

lembrar seus leitores das verdades que ele já havia ensinado a eles, de modo 

que essas verdades iria continuar a protegê-los depois que ele tinha ido embora 

(v. 15). Pedro também sabia que a ameaça mortal de falsos mestres assomava 

no horizonte; ele queria expor os apóstatas, a fim de expulsar as suas doutrinas 

de demônios da igreja. 

Nunca foi mais oportuna do que é hoje o aviso do Pedro. O rápido avanço da 

mídia de massa, juntamente com a falta de discernimento da Igreja, tem 

permitido o erro doutrinário para se espalhar rapidamente. Falsos mestres 

propagar suas heresias via televisão, rádio, internet, livros, revistas e seminários 

de fazer tudo o que puder para o seu próprio auto-promoção. No processo, suas 

dissimulações, atrai multidões para trocar a verdade por mentiras proferem (cf. 

1 Tim 1:19; 2 Tm. 2: 16-18.). Para piorar a situação, alguns na igreja de hoje, 

motivados pelo medo covarde de rejeição ou noções equivocadas de amor, estão 

relutantes em expor os apóstatas de hoje. Em vez de combater o erro, que quer 

adotá-la ou ignorá-la em nome da tolerância. 

O apóstolo Pedro, no entanto, não teve receio em denunciar os enganadores que 

ameaçavam sua amada rebanho. Ele reconheceu-los para o que eram: lobos em 

pele de cordeiro (Mat. 07:15; Atos 20:29), à espreita para devorar o ignorante 

com suas mentiras sedutoras. Pedro entendeu que os falsos mestres são os 

emissários do inferno e peões de Satanás, motivados pelo amor ao dinheiro, 

poder, prestígio e destaque. Porque eles são mestres do engano, eles vender com 



sucesso as doutrinas de demônios para as almas inocentes, ruína eterna de 

marketing, como se fosse a vida eterna. 

A única defesa segura contra suas táticas é encontrado na verdade da Palavra 

de Deus. Pedro sabia disso, é claro, é por isso que ele escreveu esta carta. Como 

um verdadeiro homem de Deus, ele estava profundamente preocupado em 

proteger aqueles sob seu cuidado espiritual. 

Autor 

Pedro era o líder reconhecido e porta-voz dos apóstolos; como tal, as suas 

cabeças nomes de todas as quatro listas do Novo Testamento dos Doze (Matt. 

10: 2-4; Marcos 3: 16-19; Lc 6: 13-16; Atos 1:13). Junto com seu irmão André 

(que o apresentou a Jesus [João 1: 40-42]), ele administrava uma empresa de 

pesca no Mar da Galiléia (Mt 4:18; Lc. 5: 1-3). Os dois irmãos eram 

originalmente da aldeia de Betsaida (João 1:44), mas mais tarde mudou-se para 

a maior cidade próxima de Cafarnaum (Marcos 1:21, 29). O negócio deles era 

um sucesso, como evidenciado pela casa espaçosa que possuíam em Cafarnaum 

(Marcos 1:29, 32-33; Lucas 04:38). Sabemos que Pedro era casado, porque 

Jesus curou a mãe-de-lei (Lucas 4:38), e sua esposa o acompanhou em suas 

viagens missionárias (1 Cor. 9: 5). 

Nome completo de Pedro era Simão Barjonas (Matt 16:17.), Literalmente 

"Simão, filho de Jonas" (ou João; cf. Jo 1,42). Simon era um nome comum na 

Palestina do primeiro século. (Existem outros oito Simons mencionados no 

Novo Testamento: Simão, o Zelote [Matt. 10: 4]; Simão, o meio-irmão do 

Senhor; Simão, o leproso [Matt 26.: 6] [Matt 13:55.]; Simão de Cirene, que foi 

elaborado para carregar a cruz de Jesus "[Matt 27:32.]; Simão, o fariseu, em 

cuja casa Jesus comeu uma refeição [Lucas 7: 36-50]; Simão, o pai de Judas 

Iscariotes [João 6: 71]; Simão, o mago [Atos 8:. 9-24], e Simão, o curtidor, com 

quem Pedro ficou em Jope [Atos 09:43]) Na sua primeira reunião, Jesus 

nomeou-o Cephas (João 01:42; cf 1 Cor. 1:12; 3:22; 9:. 5; 15: 5; Gal 1:18; 2:. 

9, 11, 14), que é aramaico para "rock"; "Pedro" é seu equivalente grego (João 

01:42). 

Na ocasião, Pedro é chamado de "Simon" em ambientes seculares ou neutros 

(por exemplo, em referência à sua casa [Marcos 1:29, Lucas 4:38], a mãe-de-

lei [Marcos 01:30; Lucas 04:38 ], ou do seu negócio [Lucas 5: 3, 10]). Nesses 

momentos, o uso do nome não tem implicações espirituais. Mais 

frequentemente, no entanto, ele é conhecido como "Simon" para marcar as 

principais falhas em sua vida, aqueles momentos em que ele estava agindo 

como sua idade, não regenerado self. 

Por exemplo, em Mateus 17: 24-25 Pedro impetuosa assegurou aos coletores 

de impostos que Jesus iria pagar o imposto de duas dracmas cobrado para a 



manutenção do templo. Lembrando-lhe que, como Filho de Deus, Ele era isento 

do pagamento do imposto, Jesus dirigiu a Pedro como "Simon" (v. 25). Em 

outra ocasião, quando para fora no mar da Galiléia, Jesus disse a Pedro: "Faz-

te ao águas profundas e lança as redes para a pesca" (Lc 5, 4). Pedro estava 

cético e hesitar em seguir o conselho do Senhor; Afinal, Jesus tinha sido um 

carpinteiro e era um rabino, e não um pescador. Sem dúvida, um pouco 

exasperado ", respondeu Simon e disse:" Mestre, nós trabalhamos a noite toda 

e não pegaram nada, mas vou fazer o que você diz e lançarei as redes "(v. 5). O 

curso impressionante de peixes que resultou de sua obediência (. Vv 6-7) abriu 

os olhos de Simon para a realidade de quem Jesus é, portanto, Lucas, por 

inspiração do Espírito, chamou-o pelo seu novo nome: "Simão Pedro caiu ... 

para baixo, para os pés de Jesus, dizendo: "Vá para longe de mim Senhor, 

porque sou um homem pecador, Senhor! '" (v. 8). 

Na sequência de um dos debates recorrentes do Doze de qual deles era o maior, 

Jesus advertiu orgulhoso, confiante demais Pedro de sua traição iminente: 

"Simão, Simão, eis que a permissão que Satanás vos reclamou para vos peneirar 

como trigo" (Lucas 22:31) . Na verdade, foi na noite de que a traição de que 

Pedro foi novamente chamado Simon, desta vez, porque ele não poderia ficar 

acordado no Jardim do Getsêmani (Marcos 14:37). 

Depois da ressurreição, Jesus chamou Pedro "Simon" pela última vez. Cansado 

de esperar para que o Senhor aparecer (Mat. 28: 7), Pedro impulsivamente 

anunciou: "Vou pescar" (João 21: 3). Obediente seguir seu líder, o resto dos 

discípulos disseram-lhe: "Nós também vamos contigo." Mas aqueles a quem 

Jesus chamou para ser pescadores de homens (Mat. 4:19) Ele não permitiu 

voltar a ser meros coletores de peixe: ". e naquela noite não apanharam nada" 

Na manhã seguinte, Jesus encontrou a tripulação vencida na costa, onde 

preparou café da manhã para eles. Depois, ele perguntou três vezes a Pedro: 

"Simão, filho de João, tu me amas?" (João 21: 15-17), e três vezes Pedro 

afirmou seu amor pelo Senhor. 

Algumas semanas mais tarde, o Espírito Santo desceu sobre Pedro e os demais 

apóstolos, e desde então o "Rock" fez jus ao seu nome. Ele tomou a iniciativa 

de encontrar um substituto para Judas Iscariotes (Atos 1: 15-26), 

destemidamente pregou o evangelho (Atos 2: 14-40; 3: 12-26), corajosamente 

enfrentaram as autoridades judaicas (Atos 4: 8- 20), sem hesitar, disciplinados 

membros pecar igreja (Atos 5: 1-11), e zelosamente denunciados falsos mestres 

(Atos 08:20). Além disso, foi por meio do ministério de Pedro de que as portas 

da igreja foram abertas para os gentios (Atos 10: 1-11: 18). 

Depois de sua aparição no Concílio de Jerusalém (Atos 15: 7-12), Pedro 

praticamente desapareceu do registro histórico do Novo Testamento, até que 

ele escreveu suas epístolas. Paulo aludido viagens missionárias de Pedro em 1 

Coríntios 9: 5, mas a extensão dessas viagens não é conhecido. No entanto, as 



Escrituras indicam que ele visitou Antioquia (cf. Gal. 2: 11-21) e, 

provavelmente, viajou para Corinto (cf. 1 Cor 1:12.) E em toda a Ásia Menor 

(cf. 1 Pedro 1: 1). Segundo a tradição, Pedro pereceram em Roma, assim como 

Paulo, durante a perseguição de Nero (ver mais comentários em "Data, local da 

escrita, e Destino" abaixo). 

 Autoria disputada 

Embora normalmente não querer dignificar céticos incrédulos, neste caso, é útil 

para ver como esta epístola sobe para integridade inspirada em face de ataques 

à sua legitimidade. 

A autoria de 2 Pedro foi contestado de forma mais acentuada e, em maior 

medida do que a autoria de qualquer outro livro do Novo Testamento. No 

entanto, a carta em si claramente alega ter sido escrito por "Simão Pedro, servo 

e apóstolo de Jesus Cristo" (1: 1). O texto grego lê realmente, "Simeão Pedro", 

usando a forma hebraica do nome de Pedro usado em outro lugar dele só em 

Atos 15:14. Tal só reforça a alegação do autor de ser Pedro, uma vez que um 

falsificador não teria provavelmente utilizado uma forma obscura do nome de 

Pedro. Em 1:14 o autor se refere à previsão da sua morte (cf. João 21:18) de 

Cristo; em 1: 16-18, ele afirmou ter sido testemunha ocular (da qual havia 

apenas três; Matt. 17: 1) da Transfiguração; em 3: 1 ele se referiu a uma carta 

anterior (1 Pedro) que ele escreveu para os seus leitores; e em 3:15 ele se referiu 

a Paulo como seu "irmão amado", tornando-se assim pares espiritual do grande 

apóstolo. Essas alusões pessoais fortalecer ainda mais a afirmação da carta ter 

sido escrita por Pedro-a alegação de que deve ser deixada em repouso a menos 

que haja evidência convincente em contrário. Como será visto em breve, não 

existe tal evidência. 

Perversamente, muitos críticos vêem as alusões pessoais, como o trabalho de 

um falsificador de tentar se passar por Pedro. Ironicamente, muitos desses 

mesmos críticos argumentam que um Pedro não foi escrito por Pedro quer-

justamente por 1 Pedro carece de alusões pessoais suficientes para ele. Como 

observa Daniel B. Wallace: "Na leitura da literatura, não se pode deixar de ver 

um elemento do capricho e do duplo padrão, onde os estudiosos já fizeram as 

suas mentes, apesar da evidência" ("Segundo Pedro: Introdução, Argumento e 

Esboço" [Estudos Bíblicos Press: www.bible.org, 2000]). 

Além de alusões pessoais do Epístola aos acontecimentos na vida de Pedro, há 

semelhanças entre a linguagem de 2 Pedro e os discursos de Pedro em Atos. O 

verbo traduzido "recebido" (1: 1) aparece apenas três outras vezes no Novo 

Testamento, uma das quais está em Atos 01:17;"Piedade" é usado quatro vezes 

em 2 Pedro (1: 3, 6, 7, 3:11), mas em outros lugares (fora das Epístolas 

Pastorais) apenas por Pedro em Atos 3:12 ( NVI ); o "dia do Senhor" (3:10) 

aparece em Atos 02:20, e apenas em 1 Tessalonicenses 5: 2 e 2 Tessalonicenses 



2: 2 no resto do Novo Testamento. O uso dessas palavras incomuns sugere 

ainda que o apóstolo Pedro escreveu esta epístola. 

Muitos estudiosos, no entanto, não se contentam em aceitar as alegações da 

epístola pelo valor de face. Em vez disso, eles insistem em que ele foi escrito 

décadas após a morte do apóstolo por alguém dizendo ser Pedro. Para apoiar a 

sua rejeição da autenticidade da carta, os críticos avançar vários argumentos. 

Em primeiro lugar, eles observam que a igreja primitiva era lento para aceitar 

2 Pedro como parte do cânon das Escrituras. A primeira pessoa a afirmar 

explicitamente que Pedro escreveu que era Orígenes, no início do terceiro 

século. Os críticos afirmam que não há vestígios da existência do epístola até 

esse momento. Além disso, embora Origen aceitou-a como uma verdadeira 

escrita de Pedro, ele observou que outros tinham dúvidas sobre a sua 

autenticidade. Escrevendo no século IV, o historiador da igreja Eusébio de 

Cesaréia também expressou dúvidas sobre 2 Pedro. Ele não rejeitá-la, mas o 

incluiu entre os livros do Novo Testamento, cuja autenticidade foi 

contestada. O silêncio dos pais da igreja antes da hora de Orígenes é 

considerado como sendo uma negação tácita de autenticidade 2 de Pedro. 

Críticos também apontam vários supostos problemas históricos que, segundo 

eles, indicam a epístola não poderia ter sido escrito durante a vida de 

Pedro. Primeiro, eles sustentam que a referência a cartas de Paulo (3: 15-16) 

reflete um momento em que essas cartas foram coletadas e reconhecidas como 

Escritura. Isso, argumentam eles, não aconteceu até muito depois da morte de 

Pedro. Em segundo lugar, eles acreditam que os falsos mestres em vista, foram 

segundo século gnósticos. Em terceiro lugar, o escritor refere-se a "seus 

apóstolos" (3: 2) e diz que os "pais" (que se presume ser a primeira geração de 

cristãos) já haviam morrido (3: 4). A partir de uma perspectiva crítica, que 

sugere 2 Pedro foi escrito por alguém que não era nem um apóstolo nem um da 

primeira geração de crentes. Finalmente, os críticos argumentam que a 

referência ao anúncio da morte de Pedro (1:14) de Cristo deriva de João 

21:18. O evangelho de João, no entanto, não foi escrito durante a vida de Pedro. 

Um argumento convincente nas mentes de muitos críticos é alegada 

dependência literária 2 de Pedro no Jude. Uma vez que eles datam Jude até a 

vida de Pedro, segue-se que Pedro não poderia ter escrito dois Pedro. Além 

disso, eles insistem que um apóstolo não iria emprestar tão extensivamente a 

partir de uma fonte não-apostólica. 

Críticos implacáveis também apontam para supostas diferenças de estilo, 

vocabulário e doutrina entre 1 e 2 Pedro. O grego da primeira epístola, eles 

sugerem, é polido e sofisticado, enquanto que a da segunda é grosseira e 

empolado, repleto de linguagem grandiosa e construções difíceis. Os críticos 

afirmam que o vocabulário das duas epístolas também é muito diferente, e 2 



Pedro mostra um conhecimento da cultura e da filosofia grega muito além do 

alcance de um pescador galileu simples. Finalmente, em seus cálculos, muitos 

temas doutrinários encontrados em 1 Pedro estão ausentes de 2 Pedro. Todos 

esses fatores levam muitos céticos a insistir que o mesmo autor não poderia ter 

escrito as duas epístolas. 

Após um exame mais atento, no entanto, cada um dos argumentos acima falha 

completamente em desqualificar Pedro como o autor desta epístola. 

É verdade que o atestado externo para 2 Pedro nos escritos dos Padres da Igreja 

é menos extensa do que para a maioria dos outros livros do Novo 

Testamento. É, no entanto, muito mais completa do que a declaração emitida a 

qualquer um dos livros excluídos do cânone. Na verdade, 2 Pedro nunca foi 

rejeitado como falso (mesmo por pais que tinham dúvidas sobre a sua 

autenticidade, como Eusébio), nem nunca foi atribuída a qualquer outra pessoa 

que Pedro. 

Embora Orígenes foi o primeiro a atribuir 2 Pedro a Pedro, outros antes dele 

estavam familiarizados com a epístola. Orígenes foi um crítico literário astuto, 

e ele não teria provavelmente sido levado por uma falsificação recente. Além 

disso, ele repetidamente citada a epístola como Escritura, fortemente 

implicando que 2 Pedro era conhecido e aceito como canônico muito antes de 

seu tempo. A inclusão do epístola no século terceiro Bodmer papiro P72 

também indica que ele foi considerado parte do cânone por esse tempo. (As 

monumentais manuscritos do século IV Codex Sinaiticus e Codex Vaticanus eo 

manuscrito do século V Códice Alexandrino também incluem 2 Pedro.) 

Professor de Orígenes, Clemente de Alexandria, escreveu um comentário sobre 

as epístolas católicas (geral), incluindo 2 Pedro (Eusébio História 

Eclesiástica, 6.14.1). Ao escrever um comentário sobre o livro, Clement indica 

que ele considerava 2 Pedro para ser Escritura (e, portanto, autênticos). Além 

disso, o testemunho de Clement fornece fortes evidências de que a canonicidade 

da epístola foi geralmente aceite pela igreja na primeira metade do século II. 

Outra evidência da existência da carta e aceitação na época vem de Justino 

Mártir (c. AD 100-165). Em seu Diálogo com Trifon, Justin escreveu: "E, 

assim como houve falsos profetas contemporâneos com o seu [os judeus] santos 

profetas, por isso estão lá agora muitos Falsos mestres entre nós, dos quais 

nosso Senhor nos alerta para ter cuidado" (82,1). Essa passagem tem uma 

notável semelhança com 2 Pedro 2: 1, "Mas falsos profetas houve também entre 

o povo, assim como também haverá entre vós falsos mestres, os quais 

introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que 

os resgatou, trazendo . sobre si mesmos repentina destruição "que a palavra 

grega traduzida como" falsos mestres "( pseudodidaskaloi ) aparece antes do 



tempo de Justin apenas em 2 Pedro 2: 1 sugere ainda que Justin foi pegar 

emprestado de 2 Pedro. 

Os apócrifos Apocalipse de Pedro, datado da primeira metade do século II, 

mostra uma clara evidência da dependência literária em 2 de Pedro. No início 

do segundo século, a Epístola de Barnabé (5.4) declara "que o homem 

justamente perecer, que ter o conhecimento do caminho da justiça forceth-se no 

caminho da escuridão", que lembra uma passagem de 2 Pedro 2 : 21: ". Por que 

seria melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça, do que, 

conhecendo-o, a afastar-se do santo mandamento entregue a eles" Da mesma 

forma, Barnabas 15,4, "em seis mil anos o Senhor devem pôr todas as coisas a 

um fim; para o dia com Ele signifyeth mil anos; e isso Ele próprio me dá 

testemunho, dizendo; Eis que o dia do Senhor será como mil anos, "parece ter 

sido elaborado a partir de 2 Pedro 3: 8:" Mas não deixe que este fato escapar o 

seu aviso, amado, que, com o Senhor, um dia é como um mil anos, e mil anos 

como um dia. " 

O Pastor de Hermas, também datam dos primeiros anos do século II, diz: "Vá, 

e dizer a todos os homens que se arrependam, e eles devem viver Deus; para o 

Senhor, em Sua compaixão enviou-me a dar o arrependimento a todos, embora 

alguns deles não merecem isso por seus atos; mas sendo longânimo o Senhor 

deseja que eles foram chamados por meio de Seu Filho para ser salvos 

"( Similitude 8.11.1). A semelhança com 2 Pedro 3: 9: "O Senhor não retarda a 

sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas é longânimo para 

convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao 

arrependimento", é notável. 

That 2 Pedro era conhecido no século II é ainda sugerido por duas obras 

gnósticas, O Evangelho da Verdade e O Apócrifo de João, que contêm alusões 

prováveis para isso. 

Mais ou menos na mesma época em que o apóstolo João escreveu o livro de 

Apocalipse (as midnineties do primeiro século), Clemente de Roma escreveu: 

"Que esta escritura estar longe de nós, onde Ele diz:" Miserável são a dupla de 

espírito, o que duvido em sua alma e dizer: "Essas coisas que fizemos ouvir nos 

dias de nossos pais também, e eis que estamos velhos, e nenhuma dessas coisas 

nos sobreveio" '"( 1 Clement 23,3). Clement parece estar ecoando 2 Pedro 3: 4, 

que diz: "Onde está a promessa da sua vinda? . Porque, desde que os pais 

dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação 

"Ambas as passagens relacionar o ceticismo dos falsos mestres, e ambos passam 

a avisar que o julgamento está chegando ( 1 Clement 23,5; 2 Pedro 3:10 ). 

Duas outras passagens em 1 Clement usar frases gregas encontradas no Novo 

Testamento apenas em 2 Pedro e em nenhum outro escrito extra-bíblica de que 

era. Ambos usam a frase traduzida como "excelente (o NASB torna a mesma 



palavra grega "Majestic") glória ", em referência a Deus ( 1 Clement 9,2; 2 

Pedro 1:17); ambos também descrever a fé cristã como "o caminho da verdade" 

( 1 Clement 35,5; 2 Pedro 2: 2). 

Finalmente, se 2 Pedro foi escrito antes de Jude, em seguida, Jude é o 

documento mais antigo para citá-lo (veja a discussão sobre a relação entre Jude 

e 2 Pedro, em "Introdução à Jude" neste volume). O argumento dos críticos de 

que suposta dependência literária 2 de Pedro no Jude prova que foi escrito 

depois da vida de Pedro depende de duas premissas. Primeiro, o autor de 2 

Pedro tinha que ter emprestado de Jude. Em segundo lugar, Jude tinha que ter 

sido escrito após vida de Pedro. Nem a hipótese, no entanto, pode ser provado. 

A evidência interna indica que 2 Pedro ficou em primeiro lugar, uma vez que 

Pedro empregou tempos futuros para descrever os apóstatas falso-ensino (2: 1-

3; 3: 3). Jude, por outro lado, em paralelo 2 Pedro, usado tempos que dizem 

aqueles que foram profetizados tinha chegado (Judas 4). Ele não usou tempos 

futuros com referência aos apóstatas. 

As citações extrabiblical acima mencionados fazer um caso forte que 2 Pedro 

era conhecido na igreja do primeiro século em diante. É verdade que nenhum 

dos Padres que aludiu a 2 Pedro antes do tempo de Orígenes citou 2 Pedro como 

uma fonte. No entanto, isso não é incomum;Padres Apostólicos citam 1 Pedro 

vinte e nove vezes sem nomear Pedro, e Romanos trinta e uma vezes sem 

nomear Paulo (ver Robert E. Picirilli ", alusões a 2 Pedro nos Padres 

Apostólicos," Jornal para o Estudo do Novo Testamento 33 [1988], 74). (Para 

um resumo das alusões a 2 Pedro nos escritos dos Padres da Igreja, antes da 

época de Orígenes, ver também Michael J. Kruger, "a autenticidade de 2 

Pedro," Journal da O EvAngelicalal Theological Society 42/4 [1999 ], 649-56; 

BB Warfield, "O Second Canonicity de Pedro", em João E. Meeter, 

ed,. Selected Writings mais curtos de Benjamin B. Warfield, vol 2 [Phillipsburg, 

NJ:. Presbiteriana Reformada e de 1973], 49-68). 

As alusões a 2 Pedro nos pais da igreja não provam Pedro escreveu sua segunda 

carta. Mas eles fazem remover a objeção de que a suposta falta de comprovação 

externo exclui uma data na vida de Pedro. Ele também explica por que a carta 

foi finalmente aceito pela igreja como canônicos; não era uma falsificação do 

século II como muitos críticos modernos alegam, mas tinha um pedigree que 

remonta aos tempos apostólicos. Kruger observa a importância da aceitação 

final 2 de Pedro pela igreja como parte do cânon das Escrituras: 

Em nossa busca para determinar a autenticidade de 2 Pedro, não podemos 

ignorar o fato de que 2 Pedro, apesar das reservas de alguns, foi finalmente e 

totalmente aceito pela igreja como canônicos em todos os aspectos. O fato de 

que 2 Pedro enfrentou tal resistência resistência juntamente com a competição 

incessante de pseudo-literatura-petrino e ainda prevaleceu prova ser digno de 



consideração séria. Será que é tão fácil descartar as conclusões de Orígenes, 

Cirilo de Jerusalém, Gregório Nazianzeno, Ephiphanius [sic], Atanásio, 

Agostinho, Rufinus, Jerome, e os conselhos da igreja de Laodicéia, Hippo, e 

Cartago? Assim, se a carta de 2 Pedro ocupava uma posição tão firme no século 

IV-canon, então talvez o ônus da prova deve recair sobre aqueles que sugerem 

que ele não pertence lá. ("Autenticidade", 651, grifo no original). 

É injustificável para os críticos modernos assumir que esses estudiosos antigos eram crédulo 

e sem sofisticação. Pelo contrário, os próprios conselhos que aceitaram 2 Pedro como 

canônicos também rejeitou outras obras que custaram Pedro como seu autor (como O 

Evangelho de Pedro, a pregação de Pedro, o ensinamento de Pedro, O Apocalipse de Pedro, 

os Atos de Pedro e os Doze Apóstolos, A Epístola de Pedro a Filipe, e A Carta de Pedro para 

Tiago ). Eles reconheceram que 2 Pedro claramente se destacou a partir dessas falsificações 

como divinamente inspiradas Escrituras. 

As alegadas dificuldades históricas levantadas pelos críticos não provam que 2 

Pedro não poderia ter sido escrito durante a vida de Pedro. A referência a cartas 

de Paulo (3: 15-16) não precisa ser forçado a dizer tudo o que Paulo 

escreveu; ele apenas fala dessas epístolas Pedro estava ciente quando escreveu 

2 Pedro. Nada no texto fala de uma coleção de cartas inspiradas de Paulo ou 

implique que quer Pedro ou seus leitores estavam familiarizados com todos 

eles. Que as cartas de Paulo já estavam circulando entre as igrejas durante sua 

própria vida resulta do Colossenses 4:16. 

Também não é um anacronismo, como alguns encargos, para Pedro para se 

referir a letras inspiradas de Paulo como Escrituras (3:16). Os apóstolos sabiam 

que o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo (João 14:26) era 

Escritura em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Paulo repetidamente 

afirmado estar escrevendo as próprias palavras de Deus. Em 1 Coríntios 02:13, 

ele declarou, "que também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria 

humana, mas ensinadas pelo Espírito, combinando pensamentos espirituais com 

palavras espirituais", enquanto em 14:37, ele acrescentou: "Se alguém acha que 

ele é um profeta ou espiritual, ele reconhece que as coisas que vos escrevo são 

mandamentos do Senhor. "Ele elogiou os tessalonicenses porque" quando [eles] 

recebido a palavra de Deus que [eles] ouvido a partir de [ele] , [eles] recebestes, 

não como palavra de homens, mas por aquilo que ele realmente é, a palavra de 

Deus "(1 Tessalonicenses 2:13; cf. 2 Cor. 13: 3; 1 Pedro 4: 11-12.) . 

Nem a evidência apoiar a alegação de que os falsos mestres, tendo em vista em 

2 Pedro eram do segundo século gnósticos. Os elementos do seu ensino herético 

eram comuns ao primeiro século, enquanto os ensinamentos característicos do 

gnosticismo (por exemplo, o dualismo cosmológico, um demiurgo mal que 

criou o mundo físico mal, a salvação através do conhecimento secreto) do 

segundo século estão ausentes 2 Pedro. Charles Bigg escreve: 



Cada pormenor na descrição dos falsos mestres e zombadores pode ser 

encontrada na era apostólica. Se eles tinham "olhos cheios de adultério", havia 

aqueles em Corinto que defendeu incesto. Se eles "dignidades blasfemado", 

houve quem falou mal de St. Paulo. Profanaram o Agape [a festa de amor ou 

serviço de comunhão], assim como o Corinthians. Eles zombaram na Parusia 

[o retorno de Cristo], e alguns dos Corinthians negou que houvesse qualquer 

ressurreição. ( A Crítica e Exegetical sobre as Epístolas de São Pedro e São 

Judas, O International Critical Commentary [Edinburgh, T. & T. Clark, 1902], 

239) 

Nem 2 Pedro discutir as questões-chave do segundo século (por exemplo, o papel dos bispos 

no governo da igreja, totalmente desenvolvida gnosticismo, e Montanism). A falta de menção 

questões específicas do segundo século é especialmente visível em 3: 8: "Mas não deixe que 

este fato escapar o seu aviso, amado, que, com o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos 

como um dia . "Uma das principais crenças do segundo século foi chiliasm, uma forma 

primitiva de premillennialism. Se 2 Pedro foi escrito no século II, é pouco provável que o seu 

autor teria deixado de mencionar chiliasm em conexão com 3: 8. 

O autor já tinha chamado a si mesmo um apóstolo (1: 1), de modo que a 

referência a "seus apóstolos" (3: 2) não poderia dizer que ele estava excluindo-

se do seu número. Uma vez que os apóstolos foram dadas por Deus para a igreja 

(cf. 1 Cor 0:28; Ef 2:20; 4:. 11-12.), Que era apropriado para Pedro para 

descrevê-los (incluindo ele próprio) como "os vossos apóstolos. "Os" pais ", 

tendo em vista em 2 Pedro 3: 4 não foram a primeira geração de cristãos, mas 

patriarcas do Antigo Testamento. Tanto o contexto (o dilúvio;. Vv 5-6) e o uso 

da frase "os pais" apoiar essa interpretação. No Novo Testamento (João 06:58; 

07:22; Atos 13:32; Romanos 9: 5; 11:28; 15: 8.; Heb. 1: 1) e nos escritos dos 

Padres Apostólicos, essa frase não se refere à primeira geração de cristãos, mas 

para patriarcas do Antigo Testamento. 

Também não é necessário que a menção de morte iminente de Pedro (1,14) 

deriva de João 21:18. Obviamente, Pedro estava lá quando Jesus fez essa 

previsão, e ele ouviu com seus próprios ouvidos. 

Muito tem sido feito das diferenças de estilo entre duas epístolas de Pedro. Mas 

as diferenças não são tão significativos como muitos confiantemente afirmar. O 

comentador José Mayor, que negou que Pedro escreveu 2 Pedro, no entanto, 

admitiu: "Não é que abismo entre [1 e 2 Pedro] que algum iria tentar fazer out" 

(citado em D. Edmond Hiebert, segundo Pedro e Judas: Um Comentário 

Expositional [Greenville, SC: Publicações incomuns de 1989], 12). Nem as 

duas breves epístolas que Pedro escreveu fornecer material suficiente para 

estabelecer definitivamente o seu estilo. 

Alguns argumentam que o vocabulário das duas epístolas é tão diferente que o 

mesmo autor não poderia ter escrito dois livros. No entanto, a percentagem de 

palavras comuns a 1 e 2 Pedro é praticamente o mesmo que a percentagem 



comum a 1 Timóteo e Tito, ambas escritas por Paulo e semelhante em 

conteúdo. Ele também é semelhante à quantidade de vocabulário comum 

encontrada em 1 e 2 Coríntios (Kruger, "autenticidade", 656-57). 

A diferença de vocabulário e estilo entre 1 e 2 Pedro pode ser explicada, em 

parte, por seus diferentes temas: 1 Pedro foi escrita para confortar aqueles 

submetidos a perseguição, 2 Pedro para alertar sobre o perigo de falsos 

mestres. Embora não acrescenta nada ao argumento, as diferenças de estilo 

pode refletir que Silvano (Silas) atuou como amanuense de Pedro para 1 Pedro 

(1 Pedro 5:12), uma prática comum nos dias de Pedro. Sob a direção do 

apóstolo, Silvanus pode ter suavizado sua gramática e sintaxe. Mas desde que 

Pedro era mais provável na prisão quando escreveu 2 Pedro (ver "Data, local da 

escrita, e de destino" na página 14), ele não poderia ter tido acesso a um 

amanuense e, portanto, pode ter escrito a carta em sua própria mão . 

A acusação de que 2 Pedro reflete uma compreensão da filosofia helenística 

além do que Pedro se podia esperar que saber não apenas tolamente presume 

saber o que Pedro realmente sabia, mas também tem vista para a influência do 

ambiente de Pedro sobre ele. Ele nasceu e foi criado na Galiléia, que mesmo 

nos dias de Isaías era conhecido como "Galiléia dos gentios" (Is. 9: 1). Nas 

proximidades foi a região de Gentil conhecida como a Decápole (Matt 04:25;. 

Marcos 5:20; 7:31). Além disso, sabe-se agora que muitos dos termos 

helenísticas Pedro utilizados foram de uso comum no seu dia. O apóstolo usou 

termos seus leitores estavam familiarizados, sem investir com os tons de o que 

significa que os filósofos gregos deram-lhes. 

Apesar das supostas diferenças no estilo de 1 e 2 Pedro, há semelhanças 

notáveis entre os livros. O teor das saudações de ambas as epístolas, "Graça e 

paz vos sejam dadas de maneira completa" (1 Pedro 1: 2) e "Graça e paz vos 

sejam multiplicadas" (2 Pedro 1: 2), é idêntica no grega, ea frase é encontrada 

em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Outras palavras comuns a ambos 

os livros, mas raras no resto do Novo Testamento incluem Arete ("excelência"; 

1 Pedro 2: 9; 2 Pedro 1: 3, 5), Apothesis ("remoção", "deixando de lado"; 1 

Pedro 3:21; 2 Pedro 1:14), Filadélfia ("o amor dos irmãos", "amor fraternal"; 1 

Pedro 1:22; 2 Pedro 1: 7), anastrophe ("comportamento", "modo de vida", 

"conduta"; 1 Pedro 1:15, 18; 2:12; 3: 1, 2, 16; 2 Pedro 2: 7; 03:11), 

e aselgeia ("sensualidade"; 1 Pedro 4: 3; 2 Pedro 2: 2, 7, 18). Além disso, 2 

Pedro, como um Pedro, contém expressões semitas consistentes com fundo 

judaico de Pedro. 

Embora os diferentes temas de cada epístola Pedro necessário para abordar 

diferentes questões doutrinárias, há, contudo, uma comunhão no seu 

ensino. Ambas as letras falam da palavra profética de Deus revelado no Antigo 

Testamento (1 Pedro 1: 10-12; 2 Pedro 1: 19-21), o novo nascimento (1 Pedro 

1:23; 2 Pedro 1: 4), escolha soberana de Deus dos crentes (1 Pedro 1: 2; 2 Pedro 



1:10), a necessidade de santidade pessoal (1 Pedro 2: 11-12; 2 Pedro 1: 5-7), o 

julgamento de Deus sobre a imoralidade (1 Pedro 4: 2- 5; 2 Pedro 2: 10-22), a 

segunda vinda de Cristo (1 Pedro 4: 7, 13; 2 Pedro 3: 4), o julgamento dos 

ímpios (1 Pedro 4: 5, 17; 2 Pedro 3: 7), e senhorio de Cristo (1 Pedro 1: 3; 3:15; 

2 Pedro 1: 8, 11, 14, 16; 2:20; 3:18). 

Há apenas duas possibilidades em relação à autoria de 2 Pedro. Ou ele foi 

escrito por Pedro como afirma, ou é pseudônimo eo trabalho de um falsificador 

que fingiu ser Pedro. Se este último for verdadeira, o autor teria sido um 

hipócrita, bem como um mentiroso, um enganador condenando falsos mestres 

por ser o que ele mesmo era e dando severa advertência sobre o julgamento 

divino. 

Além disso, se o livro foi escrito por um falsificador, é difícil ver o que o motivo 

do falsificador era. Os autores de obras pseudônimas geralmente anexado o 

nome de uma pessoa importante para os seus escritos para dar credibilidade a 

seu falso ensino. Mas 2 Pedro contém nenhum ensinamento que contradiz o 

resto do Novo Testamento. Uma vez que é completamente ortodoxa, a epístola 

poderia facilmente ter ido para fora com o nome do próprio autor. O autor ainda 

observa que os falsos mestres (a quem ele está condenando) rejeitou a 

autoridade apostólica de Paulo (3:16). Na verdade, eles não se impressionaram 

com a autoridade de qualquer tipo (2: 1,10). Assim, um apelo forjada a 

autoridade apostólica não teria acrescentado muito a argumentação do autor 

(especialmente porque, ao fazê-lo, ele teria sido culpado da própria hipocrisia 

ele estava denunciando). 

Obras pseudónimos foram também escrito às vezes porque as pessoas ficaram 

fascinados para saber mais sobre as figuras significativas da igreja 

primitiva. Mas 2 Pedro não contém nenhuma informação nova sobre Pedro. 

Existem inúmeras outras dificuldades com a visão de que 2 Pedro é 

pseudônimo. Por exemplo, a diferença de estilo entre as duas epístolas é difícil 

de explicar, uma vez que a maioria dos autores sob pseudónimo tentou copiar 

o estilo da pessoa que eles estavam fingindo ser. Além disso, um falsificador 

não teria tido Pedro confessar a sua incapacidade de compreender os escritos 

de Paulo (3: 15-16); autores sob pseudónimo tenderam a glorificar os seus 

heróis (os "autores", disse) e exagerar suas habilidades. Nem um autor 

pseudonymous ter se referido a Paulo como "o nosso amado irmão" (3:15). Os 

escritos da igreja primitiva não falar do apóstolo em tais termos familiares. Por 

exemplo, Policarpo referiu a ele como "o bem-aventurado e glorioso Paulo" 

( Epístola aos Filipenses, 3.1), Clemente chamou de "o abençoado Paulo" ( 1 

Clement, 47,1) e Inácio descreveu-o como "Paulo, que foi santificado , que 

obteve um bom relatório, que é digno de toda a felicitação; cujos passos eu de 

bom grado ser encontrado no cesto "( Epístola aos Efésios, 12.2). 



Alguns argumentam que a escrita de livros pseudónimos (os chamados falsos 

piedosos) era uma prática aceita. Já que todo mundo sabia que outra pessoa 

escreveu o livro em nome do autor suposto, não engano estava envolvido. Mas 

a pergunta óbvia é: Qual o propósito haveria em escrever um documento 

pseudonymous se todo mundo sabia que era pseudônimo? No caso de 2 Pedro, 

por que um autor pseudonymous Incluímos todas as alusões pessoais para Pedro 

se seus leitores sabiam Pedro não escreveu a carta? 

Apesar das afirmações de alguns estudiosos, não há evidências de que a igreja 

primitiva aceite a prática de pseudonimato. Pelo contrário, "Ninguém parece ter 

aceitado um documento como religiosamente e filosoficamente prescritivo que 

era conhecido por ser forjada. Eu não conheço um único exemplo .... Nós somos 

forçados a admitir que nos círculos cristãos pseudonimato foi considerado um 

dispositivo de desonroso e, se descobertos, o documento foi rejeitado e o autor, 

se conhecido, foi execrado "(LR Donelson, pseudepigrafia e argumento ético 

nas Epístolas Pastorais [citados na Tomé R. Schreiner, 1, 2 Pedro, Judas, O 

New Commentary americano (Nashville: Broadman & Holman, 2003), 272]). 

Desde o início, a igreja rejeitou documentos falsos. Em 2 Tessalonicenses 2: 2, 

Paulo advertiu os tessalonicenses "não [a] ser rapidamente abalada desde a 

compostura ou ser perturbado ou por um espírito ou uma mensagem ou uma 

carta como se de nós, no sentido de que o dia do Senhor tem vir. "Mesmo nessa 

fase inicial da história da igreja, falsificadores estavam circulando letras que 

pretendem ser de Paulo para que eles pudessem mais facilmente se espalhar 

falsas doutrinas. Por isso, o apóstolo alertou seus leitores a não ser enganado, e 

ele tomou medidas para autenticar suas cartas que eram genuínas (2 Ts 3.17;. 

Cf. 1 Cor 16:21;.. Gal 6:11; Col. 4:18 ). O bispo, que escreveu a obra sob 

pseudónimo Os Atos de Paulo e Tecla foi afastado do cargo, apesar de ele 

protestou, dizendo que ele havia escrito isso por amor a Paulo, e um desejo de 

homenageá-lo (Tertuliano No Batismo, XVII; Os Padres Ante-Nicéia vol 3 

[reimpressão; Grand Rapids: Eerdmans, 1973]., 677). O Muratorian Canon, 

uma lista de livros do Novo Testamento segundo século, rejeitou duas cartas 

forjadas supostamente ter sido escrito por Paulo ", uma vez que não é justo que 

o veneno deve ser misturado com mel" (citado em FF Bruce, o cânon das 

Escrituras [ Downers Grove, Ill .: InterVarsity, 1988], 160). Por volta dessa 

mesma época Serapião, o bispo de Antioquia, deu a seguinte explicação para a 

rejeição da espúriaEvangelho de Pedro: "Nós, porém, irmãos, receber Pedro e 

os outros apóstolos como o próprio Cristo. Mas aqueles escritos que falsamente 

vão sob o seu nome, já que estamos bem familiarizados com eles, nós 

rejeitamos, e sei também, que não recebeu essa que nos foi transmitido "(citado 

em Eusébio História Eclesiástica, 6.12). 

O Novo Testamento colocado um prêmio sobre a veracidade (cf. João 19:35; 

Rom. 3: 7; 1 Cor. 13: 6; 2 Cor 4: 2; 07:14; 13:.. 8; Ef 4:15, 25; 5: 9; Cl 3: 9; 1 

Tm. 2: 7; 3:15). O Espírito Santo, o "Espírito da verdade" (João 14:17; 15:26; 



16:13; 1 João 5: 6), nunca poderia inspirar uma falsificação. Portanto, a igreja 

primitiva, com razão, rejeitou todas essas obras. Teve 2 Pedro sido uma 

falsificação, eles teriam rejeitado-lo também. 

Assim, apesar do ceticismo e as dúvidas dos críticos modernos, a melhor 

resposta para a pergunta de quem escreveu 2 Pedro é "Simão Pedro, servo e 

apóstolo de Jesus Cristo" (1: 1). 

Data, local da escrita, e Destino 

Segundo a tradição, Pedro sofreu o martírio perto do fim da perseguição de 

Nero. Porque Nero morreu em AD 68, a morte de Pedro deve ter ocorrido antes 

desse tempo. Segundo Pedro parece ter sido escrita pouco antes da morte do 

apóstolo (01:14), talvez em AD 67 ou 68. Pedro não diz onde ele estava quando 

escreveu esta carta. Mas desde que sua morte era iminente, e ele foi martirizado 

em Roma, ele provavelmente o escreveu enquanto estava na prisão lá. Ao 

contrário da primeira epístola, 2 Pedro não nomeia seus destinatários. No 

entanto, uma vez que esta foi a segunda carta que ele lhes tinha escrito (3: 1), 

eles eram provavelmente as mesmas pessoas (ou pelo menos algumas das 

mesmas pessoas) a quem 1 Pedro foi abordado, os crentes que viviam em 

"Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia "(1 Pedro 1: 1), províncias situadas 

na Ásia Menor (atual Turquia). 

Ocasião 

Pedro escreveu sua primeira epístola para consolar e instruir os crentes que 

estavam enfrentando a ameaça externa de perseguição. Pedro nesta carta aborda 

a ameaça ainda mais mortal de falsos mestres que poderiam surgir dentro da 

igreja. O apóstolo advertiu os fiéis a estar em alerta contra as mentiras 

enganadores. Sua descrição vívida e incisiva de hereges e apóstatas só é 

comparável à Jude. 

Pedro não identificou heresia específica. Como observado acima, em "Autor", 

carecia de marcas do segundo século gnosticismo. Quem quer que esses hereges 

eram, eles eram como muitos outros que negaram Cristo (2: 1); torcido as 

Escrituras, incluindo os escritos de Paulo (3: 15-16); seguidos em vez dos 

"contos habilmente inventadas" (01:16) de "heresias destruidoras" (2: 

1); zombado da segunda vinda de Cristo (3: 4) e do juízo vindouro (3: 5-

7); imoralidade praticada (2: 2, 13-14, 19); autoridade desprezado (2:10); foram 

arrogante e vaidoso (2:18); e buscou o ganho material (2: 3, 14). Segundo Pedro 

não serve apenas como uma repreensão muito necessária dos falsos mestres da 

época de Pedro, mas também dá características comuns aos falsos professores 

de todas as idades. Porque a maldade da vida flui de doutrina herética, Pedro se 

concentrou mais em seu comportamento ímpio do que nos ensinamentos 

específicos que propagadas. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, 



Você vai conhecê-los pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas dos 

espinheiros nem figos dos abrolhos, são eles? Assim, toda árvore boa produz 

bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode 

dar frutos ruins, nem a árvore má dar frutos bons.Toda árvore que não produz 

bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, você vai conhecê-los pelos seus 

frutos. (Mateus 7: 16-20.) 

Esboço 

 Saudação (1: 1-2) 

I. Evitando O falso ensino por Entendendo Salvação (1: 3-11) 

A. É sustentado pelo poder de Deus (1: 3-4) 

B. Confirma-se com Graces cristãos (1: 5-7) 

C. Isso resulta em abundante recompensa (1: 8-11) 

II. Evitando falso ensino através da compreensão das Escrituras (1: 12-21) 

A. Eles são confirmadas pelo testemunho apostólico (1: 12-18) 

B. Eles são inspirados pelo Espírito Santo (1: 19-21) 

III. Evitando O falso ensino por Entendendo Falsos Mestres (2: 1-22) 

A. Sua infiltração (2: 1-3) 

B. O seu julgamento (2: 4-10) 

C. Sua Impudence (2: 10b-13a) 

D. Sua impureza (2: 13b-17) 

E. Seu Impacto (2: 18-22) 

IV. Evitando O falso ensino por Entendendo o Futuro (3: 1-18) 

A. A Certeza do Dia do Senhor (3: 1-10) 

B. As implicações práticas do Dia do Senhor (3: 11-18) 

 

 

 

 



1. A Preciosa Fé do Crente -Parte 1: Sua 

Fonte, substância, e Suficiência ( 2 Pedro 

1: 1-4 ) 

Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, Para aqueles que 

receberam a fé do mesmo tipo como o nosso, pela justiça do nosso 

Deus e Salvador, Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam 

multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso 

Senhor;vendo que o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz 

respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos 

chamou por sua própria glória e virtude. Pois por estas Ele nos 

tem dado as suas promessas preciosas e magníficas, para que por 

elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo 

escapado da corrupção que há no mundo pela 
concupiscência. ( 1: 1-4 ) 

João Murray, um dos mais importantes teólogos reformados do século XX, escreveu o 

seguinte sobre o significado profundo e superlativo da expiação: 

O Pai não poupou o seu próprio Filho. Ele poupou nada que os ditames da justiça 

implacável exigiu. E é a corrente de aquiescência do Filho que ouvimos quando ele diz: 

"Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua seja feita" ( Lucas 22:42 ). Mas 

porquê? Era a fim de que o amor eterno e invencível pode encontrar a plena realização de 

seu desejo e propósito na redenção por preço e por poder. Do Calvário o espírito é amor 

eterno e a base da justiça eterna. É o mesmo amor manifestado no mistério da agonia do 

Getsêmani e da árvore maldita do Calvário que envolve segurança eterna ao redor do 

povo de Deus. "Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, 

como se não com ele, nós também dará graciosamente todas as coisas?" ( Rom. 

8:32 ). "Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou 

perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? "( Rom. 8:35 ). "Porque eu estou 

bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas 

presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer 

outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso 

Senhor" ( Rom. 8:38, 39 ). Essa é a garantia que uma expiação perfeita protege e é a 

perfeição da expiação que a prende. ( Realizada-Redenção e Aplicada [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1955], 78) 

Sem dúvida, a redenção de Deus dos pecadores para a vida eterna por meio do trabalho 

expiatório de Seu Filho Jesus Cristo é, para todos aqueles que acreditam, dom mais precioso 

de Deus. Com certeza da salvação em vista, Pedro abre sua segunda carta, enriquecendo seus 

leitores a respeito de três grandes verdades sobre ela: a sua origem, a sua substância, e sua 

suficiência. 

Fonte da Salvação 

Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, Para aqueles que 

receberam a fé do mesmo tipo como o nosso, pela justiça do nosso 
Deus e Salvador, Jesus Cristo: ( 1: 1 ) 



De acordo com o costume da época, o apóstolo abriu sua epístola com uma saudação 

padrão, apropriAdãoente identificando-se como o autor. Simon, a forma grega do 

hebraico "Simeão," o pai de uma das doze tribos de Israel, foi um nome comum judaica 

(cf. Mt 13:55. ; 26: 6 ;27:32 ; Atos 1:13 ; 8: 9 ; 09:43 ). Pedro é de uma palavra grega 

que significa "pedra" (Cefas é o seu aramaico equivalente; ver João 01:42 ; 1 Cor 

01:12. ; 3:22 ; 9: 5 ; 15: 5 ; Gal 1:18. ; 2: 9 , 11 , 14 ). O apóstolo usado ambos os nomes 

para garantir que os destinatários da carta sabia exatamente quem era. 

Identificando-se como um servo, Pedro com humildade e gratidão colocou-se na posição 

de submissão, dever e obediência. Alguns dos maiores líderes da história da redenção 

tinha o título servo (por exemplo, Moisés, Deut. 34: 5 ; Sl. 105: 26 ; . Mal 4: 4 ; Josué, . 

Josh 24:29 ;Davi, 2 Sam. 3:18 ; . Ps 78:70 ; todos os profetas, Jer. 44: 4 ; Amós 3: 

7 ; Paulo, Rom 1: 1. ; Phil. 1: 1 ; Tito 1: 1 ; Tiago, Tiago 1: 1 ; Jude, Jude 1 ), e, 

eventualmente, tornou-se uma designação adequada para todos os crentes (cf. 1 Cor 

7:22. ; Ef. 6: 6 ; Col. 4:12 ; 2 Tm 2:24. ).Nos dias de Pedro, a chamar-se de bom grado um 

servo ( doulos, "escravo") era para abaixar-se gravemente em uma cultura onde os 

escravos eram considerados não melhor do que animais. Considerando que a prática pode 

ter sido humilhante socialmente, foi honrado espiritualmente. Foi a reconhecer que era o 

dever de obedecer a seu mestre, não importa a que custo. Do sentido em que isto é verdade 

para os cristãos, William Barclay explica: 

(I) Para chamar a Cristão os doulos de Deus significa que ele é inalienável possuído por 

Deus. No mundo antigo, um mestre possuíam seus escravos no mesmo sentido em que 

ele possuía suas ferramentas. Um servo pode mudar seu mestre; mas um escravo não 

pode. O cristão inalienável pertence a Deus. 

(Ii) Para chamar a Cristão os doulos de Deus significa que ele é irrestritamente à 

disposição de Deus. No mundo antigo, o mestre poderia fazer o que quisesse com sua 

escrava. Ele tinha o mesmo poder sobre seu escravo como ele tinha sobre suas posses 

inanimados. Ele tinha o poder de vida e morte sobre seu escravo. O cristão pertence a 

Deus, para Deus enviar-lhe onde ele vai, e fazer com ele o que ele vai. O cristão é o 

homem que não tem os direitos de sua autoria, para todos os seus direitos são entregues 

a Deus. 

(Iii) Para chamar a Cristão os doulos de Deus significa que o cristão deve uma 

inquestionável obediência a Deus. Antiga lei era tal que o comando de mestre foi apenas 

a legislação de um escravo. Mesmo se um escravo foi dito para fazer algo que realmente 

quebrou a lei, ele não pudesse protestar, para, tanto quanto ele estava preocupado, o 

comando de seu mestre era a lei. Em qualquer situação, o cristão só tem uma pergunta a 

fazer: "Senhor, que queres tu ? que eu faça "A ordem de Deus é a sua única lei. 

(Iv) Para chamar a Cristão os doulos de Deus significa que ele deve estar constantemente 

a serviço de Deus. No mundo antigo, o escravo tinha literalmente nenhum momento de 

sua autoria, sem férias, sem tempo fora, não há horas de trabalho por acordo, sem 

lazer. Todo o seu tempo pertencia ao mestre. ( As Cartas de Tiago e Pedro, rev ed.. 

[Filadélfia: Westminster, 1976], 345-46; ênfase no original) 

Embora Pedro viu-se humildemente como um servo, ele também representou-se 

nobremente como um apóstolo de Jesus Cristo, uma oficialmente enviado pelo próprio 

Cristo como testemunha divinamente comissionados do Senhor ressuscitado, com 

autoridade para proclamar a Sua verdade ( Matt. 10 : 1 ; Marcos 03:13 ; 16:20 ; Lucas 

06:13 ; Atos 1: 2-9 , 22 ; 1 Cor 9: 1. ; 1 João 1: 1 ; cf. Mt 28: 19-20. ; João 

14:26 ; 16:13 ). Pedro, ao apresentar-se nesses termos, define um padrão para todos na 



liderança espiritual: o submisso anonimato, sacrificial de um escravo, combinado com a 

dignidade, a importância e autoridade de um apóstolo. 

O apóstolo enviou esta carta a esses mesmos crentes que receberam o seu primeiro. Eles 

faziam parte dos eleitos de Deus dispersos nas regiões de gentios "Ponto, Galácia, 

Capadócia, Ásia e Bitínia" ( 1 Pedro 1: 1 ). Os crentes eram predominantemente gentios, 

mas certamente cristãos judeus também estavam entre os destinatários da carta, que Pedro 

provavelmente escreveu em AD 67 ou 68 anos, cerca de um ano depois de escrever sua 

primeira epístola (para mais detalhes, consulte a introdução deste volume). 

A maneira pela qual Pedro descreveu seus leitores é teologicamente rico, ainda que breve, 

e aponta para a origem divina da salvação. Receberam implica salvação dos crentes é 

uma dádiva. O verbo ( lagchanō ) significa "a ganhar com a vontade divina" ou "dado por 

um loteamento" (como na prática bíblica de sorteio para saber a vontade de Deus; cf. Lev. 

16: 8-10 ; Josh 07:14. ; 1 Sam 14: 38-43. ; 1 Crônicas 25:. 31/08 ; . Prov 

16:33 ; 18:18 ; Jonas 1: 7 ; Atos 1: 16-26 ). É evidente que se refere a algo não obtido 

pelo esforço humano ou com base na dignidade pessoal, mas emitidos a partir de 

propósito soberano de Deus. Os leitores de Pedro recebeu fé porque Deus graciosamente 

quis dar a eles (cf. Atos 11: 15-17 ; . Gal 3:14 ; Efésios 1:13. ; Phil 1:29. ). 

A fé aqui poderia significar a fé objetiva, como nas doutrinas da fé cristã, ou poderia 

denotar crença subjetiva. Mas o melhor é entender que, neste contexto, sem o artigo 

definido (em contraste com Jude 3 ) fé tão subjetivo, o poder do cristão a crer no 

evangelho para a salvação.Mesmo que a crença no evangelho é o mandamento de todos, 

para que todos são responsáveis por sua obediência ou desobediência e, nesse sentido, é 

o lado humano da salvação, Deus ainda deve sobrenaturalmente conceder pecadores a 

capacidade e poder para crer para a salvação (Ef . 2: 8-9 ; cf. 6:23 ; Rom. 12: 3 ; 1 Cor. 

2: 5 ). Pedro começou sua primeira epístola escrita sobre a escolha divina e eleição na 

salvação, enquanto que aqui ele se refere à resposta humana de fé. A soberania de Deus 

ea responsabilidade do homem constituem os elementos essenciais da salvação. Somente 

quando o Espírito Santo desperta alguém alma morta em resposta a ouvir ou ler o 

evangelho é a fé salvadora iniciado assim que o pecador pode abraçar redenção (cf. Atos 

11:21 ; 16:14 ). 

Outra evidência de que a fé aqui é subjetiva vem da descrição de fé de Pedro de seus 

leitores, do mesmo tipo que a nossa. A palavra traduzida mesmo tipo ( isotimon ) 

significa "igual valor", ou "de igual privilégio." Ele designou o que era igualdade na 

classificação, posição, honra, de pé, preço ou valor. Isso não faria sentido, se referindo ao 

corpo da verdade do evangelho, uma vez que a verdade não tem igual. Cada crente 

recebeu a fé como um presente pessoal, uma fé que é o mesmo na natureza, o dom 

precioso de Deus, que traz privilégios espirituais iguais em salvação a todos que a 

recebem (cf. João 17:20 ; Atos 11: 15- 17 ; 13:39 ). Entre os fiéis, Deus vê nenhuma 

distinção entre os cristãos; como Paulo escreveu: "Não há judeu nem grego, não há 

escravo nem homem livre, não há homem nem mulher; porque todos vós sois um em 

Cristo Jesus "( Gl 3,28. ; cf. v 26. ; Rom. 10: 12-13 ). 

Todos os eleitos têm recebido, como um presente, a fé que salva. Efésios 2: 8-9 diz: 

"Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus; não 

como resultado de obras, para que ninguém se glorie. "Estes versos têm significado 

profundo e de longo alcance aplicação. 

A nossa resposta na salvação é a fé, mas mesmo isso é não de nós mesmos [mas é] o 

dom de Deus. A fé não é nada que fazemos em nosso próprio poder ou por nossos 



próprios recursos. Em primeiro lugar, não temos poder ou recursos adequados. Mais do 

que isso, Deus não nos quer contar com eles, mesmo que os tinha. Caso contrário, a 

salvação seria, em parte, por nossas próprias obras, e nós teríamos algum terreno para se 

orgulhar em nós mesmos. Paulo pretende enfatizar que, mesmo a fé não é de nós para 

além de Deus dando-lhe. 

Alguns têm objecções a esta interpretação, dizendo que a fé ( pistis ) é feminino, 

enquanto que ( touto ) é neutro. Isso não representa qualquer problema, no entanto, desde 

que se entende que isso não se refere precisamente ao substantivo fé , mas ao ato de 

crer. Além disso, esta interpretação faz o melhor sentido do texto, uma vez que 

se que refere-se pela graça sois salvos, mediante a fé (ou seja, a toda a instrução), a 

adição de e isto não vem de vós, é dom de Deus seria redundante, porque a graça é 

definida como um ato imerecido de Deus. Se a salvação é pela graça, tem que ser um dom 

imerecido de Deus. Fé é apresentado como um dom de Deus em 2 Pedro 1: 1 , Filipenses 

1:29 e Atos 3:16 .... 

Quando aceitamos a obra consumada de Cristo em nosso favor, agimos pela fé fornecido 

pela de Deus a graça. Esse é o supremo ato de fé humana, o ato que, embora seja a nossa, 

é principalmente de Deus-Seu dom para nós fora de Sua graça. Quando uma pessoa 

sufoca ou afoga e pára de respirar, não há nada que ele possa fazer. Se ele já respira 

novamente, será porque alguém começa-lo respirar. Uma pessoa que está espiritualmente 

morto não pode sequer tomar uma decisão de fé, a menos que Deus em primeiro lugar ele 

respira para o sopro da vida espiritual. A fé é simplesmente respirar o ar que de 

Deus graça suprimentos. No entanto, o paradoxo é que temos de exercê-lo e arcar com a 

responsabilidade se não o fizermos (cf. João 5:40 ). (John Macarthur, Efésios, MacArthur 

New Testament Commentary [Chicago: Moody, 1986], 60-61) 

Uso de Pedro do pronome nossa provavelmente tinha em vista o conflito entre judeus e 

gentios na igreja. O livro de Atos registra que ele estava fortemente envolvido na questão 

que nos primeiros dias da igreja. Pedro explicou a separatistas irmãos judeus o seu 

encontro com o agregado familiar Gentil Cornélio: 

Mas Pedro começou a falar e começou a explicar-lhes em seqüência ordenada, dizendo: 

"Eu estava na cidade de Jope orando; e em êxtase tive uma visão, um objeto caindo como 

um grande lençol rebaixado em quatro cantos do céu; e ele veio à direita para baixo para 

mim, e quando eu tinha fixado o meu olhar sobre ele e estava observando-o, vi os animais 

de quatro patas da terra e os animais selvagens e as criaturas que rastejam e as aves do 

céu. Eu também ouvi uma voz que me dizia: 'Levante-se, Pedro; matar e comer. ' Mas eu 

disse: "De maneira nenhuma, Senhor, pois nada profano ou impuro jamais entrou na 

minha boca." Mas uma voz do céu respondeu uma segunda vez: "O que Deus purificou 

não mais consideram profana. ' Isso aconteceu três vezes, e tudo foi atraído de volta para 

o céu. E eis que, naquele momento, três homens apareceram na casa em que estávamos, 

tendo sido enviado para mim de Cesaréia. O Espírito disse-me para ir com eles, sem 

receios. Estes seis irmãos foram comigo e entramos na casa do homem. E ele informou-

nos como vira em pé um anjo em sua casa, e dizendo: 'Enviar a Jope e têm Simon, que 

também é chamado de Pedro, trouxe aqui; e ele vai falar palavras a você por que você 

será salvo, tu e toda a tua casa. " E, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre 

eles, assim como fez em cima de nós no início. E lembrei-me da palavra do Senhor, como 

Ele costumava dizer: 'João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito 

Santo. " Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que Ele nos deu também depois de crer 

no Senhor Jesus Cristo, que era eu que eu poderia estar no caminho de Deus "(? Atos 11: 

4-17 ; cf. 10: 1-48 ) 



No Concílio de Jerusalém Pedro reiterou a verdade que Deus não tem favoritos sobre os 

privilégios de salvação e espirituais dos judeus e gentios: 

Mas alguns da seita dos fariseus que haviam crido levantou-se, dizendo: "É necessário 

circuncidá-los [os gentios] e encaminhá-los para observar a Lei de Moisés." Os apóstolos 

e os anciãos se reuniram para analisar esta matéria. Depois de ter havido muito debate, 

Pedro levantou-se e disse-lhes: "Irmãos, vós sabeis que, nos primeiros dias, Deus me 

elegeu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e 

cressem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles dando-lhes o 

Espírito Santo, assim como ele, também a nós; e não fez distinção alguma entre nós e 

eles, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que você colocar Deus à prova, 

pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos 

suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo 

como eles também são "(. Atos 15: 5-11 ) 

Por isso, não deveria ser surpresa que Pedro se referiu a essa mesma verdade aqui. Entre seus 

eleitos, Deus não faz distinções favorecidas com base na etnia-Ele dá a todos os cristãos a 

mesma fé salvadora com todos os seus privilégios (cf. Ef 2: 11-18. ; 4: 5 ). 

Crentes 'fé salvadora está disponível devido a justiça de ... Jesus Cristo. Os pecadores 

são deu a vida eterna, porque o Salvador imputa Sua perfeita justiça para eles ( 2 Cor. 

5:21 ; Fp 3: 8-9. ; 1 Pedro 2 : 24 .), cobrindo seus pecados e torná-los aceitáveis a 

Ele Romanos 4: 4-8 diz: 

Ora, ao que trabalha, o salário não é creditado como um favor, mas como o que é 

devido. Mas, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é 

creditada como justiça, assim como Davi também fala da bênção sobre o homem a quem 

Deus credita justiça, independentemente de obras: "Bem-aventurados aqueles cujas 

maldades foram perdoadas, e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado é o homem 

cujo pecado o Senhor não levar em conta "(cf.. Atos 13: 38-39 ) 

Este imensamente importante doutrina da justiça imputada é o cerne do evangelho cristão. A 

salvação é um dom de Deus em todos os pontos. Tanto a fé para crer e a justiça para satisfazer 

a santidade de Deus vem dEle. Na cruz, Cristo suportou a ira cheia de Deus contra todos os 

pecados daqueles que cressem ( 2 Cor. 5: 18-19 ). Esses pecados foram imputados a Cristo 

para que Deus pudesse imputar aos crentes toda a justiça que era dele. Sua justiça cobre 

totalmente os remidos, como o profeta Isaías lindamente expressa, "Eu me regozijo muito no 

Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus; porque me vestiu de vestes de salvação, Ele 

me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna com uma grinalda, e como 

noiva que se enfeita com as suas jóias "( Is. 61:10 ). 

Vale ressaltar que Pedro não se refere a Deus nosso Pai aqui, mas para o nosso Deus e 

Salvador, Jesus Cristo. A justiça aqui não procede do Pai, mas atinge todos os crentes 

por meio do Filho, Jesus Cristo (cf. Gl 3: 8. -11 ; . Fp 3: 8-9 ). A construção grega coloca 

apenas um artigo antes da frase Deus e Salvador, que faz com que ambos os termos se 

referem à mesma pessoa. Assim, Pedro identifica Jesus, não apenas como Salvador, mas 

como Deus (cf. 1:11 ; 2:20 ; 3: 2 , 18 ; Isaías 43: 3. , 11 ; 45:15 , 21 ; 60:16 ; Rom. 9: 

5 ; Colossenses 2: 9 ; Tito 2:13 ; Heb. 1: 8 ), o autor e agente de salvação. O apóstolo fez 

a mesma relação clara em seu sermão de Pentecostes, em que ele assumiu a verdade do 

Antigo Testamento de Deus e aplicá-lo para Jesus ( Atos 2: 21-36 ; cf. . Matt 01:21 ; Atos 

4:12 ; 5: 31 ). 

Substância da Salvação 



Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de 

Deus e de Jesus nosso Senhor; ( 1: 2 ) 

Na versão de Pedro desta saudação familiar, ele lembra aos leitores que os verdadeiros 

santos vivem no reino da graça e da paz, como o apóstolo Paulo ensinou aos cristãos de 

Roma: "Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor 

Jesus Cristo, pelo qual também fomos feitos a nossa introdução, pela fé, a esta graça na 

qual estamos firmes; e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus "( Rom. 5: 1-

2 ). Deus quer a substância da salvação graça e paz a ser multiplicada, para vir em 

intermináveis, riachos abundantes para Seus filhos. Declarações semelhantes preencher 

as epístolas (por exemplo, 1 Cor 1: 3. ; 2 Cor. 1: 2 ; . Gal 1: 3 ; Ef. 1: 2 ). Graça ( charis ) 

é gratuito, favor imerecido de Deus para com os pecadores, que concede aqueles que 

crêem no evangelho completo perdão para sempre por meio do Senhor Jesus Cristo 

( Rom. 3:24 ; Ef. 1: 7 ; Tito 3: 7 ). Paz ( eirēnē ) com Deus e com Ele em todas as 

circunstâncias da vida é o efeito da graça ( Ef. 2: 14-15 ; Cl 1:20 ), que flui para fora do 

perdão que Deus deu a todos os eleitos (cf. Sl 85: 8. ; . Isa 26:12 ; . 2 Tessalonicenses 

3:16 ) . "Graça sobre graça" ( João 1:16 ) é uma expressão que define o fluxo infinito de 

favor divino, enquanto que a paz vem com tal plenitude que é divino e além da 

compreensão humana ( João 14:27 ; Fp 4: 7. ). Crentes recebem superando graça para 

cada pecado ( . Ps 84:11 ; Atos 4:33 ; 2 Coríntios 9: 8. ; 12: 9 ; Hb 4:16. ) e 

abundante paz para cada prova ( João 14:27 ; 16: 33 ). 

Tudo isso a graça ea paz vem em (através de) o conhecimento de Deus e de Jesus, nosso 

Senhor. Ele não está disponível para aqueles que não sabem e sinceramente aceitar o 

evangelho. Knowledge ( epignosis; cf. 1: 8 ; 02:20 ) é uma forma reforçada da palavra 

grega básica para "conhecimento" ( gnose; cf. 1: 5, 6 ; 03:18 ). Ela transmite a idéia de 

um rico conhecimento pleno, completo, que envolve um grau de compreensão íntima de 

um assunto específico (cf. Rom 3:20. ; 10: 2 ; Ef 1:17. ). A substância da nossa salvação 

é esse tipo de conhecimento racional, objetiva de Deus através da Sua Palavra (cf. João 

8:32 ; 14: 6 ; 17:17 ; 2 João 2 ). Este conceito fundamental de saber era antes de tudo um 

um Antigo Testamento (cf. Ex. 5: 2 ; . Jz 02:10 ; 1 Sm 02:12. ; 2 Prov: 5. ; Hos 02:20. ; 5: 

4 ). Paulo muitas vezes usou a mesma palavra em relação à verdade divina ( Ef 

1:17. ; 4:13 ; Filipenses 1: 9. ; Colossenses 1: 9, 10 ; 2: 2 ; 03:10 ; . 1 Timóteo 2: 4 ; 2 Tm 

2:25. ; 3: 7 ; Tito 1: 1 ). O conhecimento que traz a salvação não deriva de sentimentos, 

intuição, emoção ou experiência pessoal, mas somente a partir da verdade revelada, com 

base no evangelho pregado e da Palavra: "Então, a fé vem pelo ouvir, eo ouvir pela 

palavra de Cristo "( Rm 10,17. ; cf. v. 14 ). 

A salvação requer um conhecimento genuíno da pessoa e obra de Jesus Cristo (cf. Gl 

2:20. ; Phil 3:10. ). Não envolve apenas saber a verdade sobre Ele, mas, na 

verdade, sabendo -Lo através da verdade da Sua Palavra (cf. João 20: 30-31 ; 21:24 ; . 2 

Tim 3: 15-17 ; 1 João 5: 11-13). Daí Pedro fechou esta carta exortando seus leitores fiéis, 

que já possuíam que salvar conhecimento, a "crescer na graça e no conhecimento de 

nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo" ( 3:18 ). Sabendo o Senhor na salvação é o ponto 

de partida. O resto da vida do crente é uma busca de maior conhecimento da glória do 

Senhor e Sua graça. Paulo disse que era sua busca apaixonada: "que eu possa conhecê-

Lo e do poder da sua ressurreição e na comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me 

com sua morte" ( Phil 3:10. ). Ele também deixou claro que o que está sendo consumido 

com a glória do Seu Senhor foi o meio pelo qual o Espírito Santo transformou-o em Cristo 

( 2 Cor. 3:18 ). 



Suficiência da Salvação 

vendo que o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito 

à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou 

por sua própria glória e virtude. Pois por estas Ele nos tem dado 

as suas promessas preciosas e magníficas, para que por elas vos 

torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da 

corrupção que há no mundo pela concupiscência. ( 1: 3-4 ) 

Em 2 Coríntios 9: 8 , o apóstolo Paulo faz uma declaração surpreendente da esmagadora 

suficiência, generosa de salvação de Deus: "Deus é capaz de fazer toda a graça abundar 

em vós, a fim de que tendo sempre, em tudo, você pode ter uma abundância para toda boa 

obra. "A palavra traduzida por" suficiência "( autarkeia ) refere-se a auto-suficiência, o 

que significa que tem tudo o que é necessário. Tem ainda por meio de ser independente 

das circunstâncias externas e de que fontes externas podem fornecer. Recursos espirituais 

dos crentes, desde ricamente pela graça divina, são suficientes para atender às demandas 

da vida ( Phil 4:19. ; cf. . 2 Crônicas 31:10 ). 

Mas, apesar da revelação de sua tremenda generosidade (cf. de Deus 1 Crônicas 29.: 10-

14 ), os cristãos muitas vezes acho que ele estava de alguma forma miserável em 

dispensar Sua graça. Ele pode ter-lhes dado permitindo suficiente graça para a 

justificação ( 03:24 Rom. ), mas não o suficiente para a santificação. Ou alguns crentes 

foram ensinados que eles receberam a graça suficiente para a justificação e santificação, 

mas não o suficiente para a glorificação, e, assim, temo que eles podem perder a sua 

salvação. Mesmo que eles acreditam que não há graça suficiente para a glorificação final, 

muitos cristãos ainda sinto que não é suficiente para eles para lidar com os problemas da 

vida e provações. Mas não há nenhuma razão para qualquer crente a duvidar da 

suficiência da graça de Deus ou para procurar outro lugar para recursos espirituais (cf. Ex. 

34: 6 ; Sl. 42: 8 ; 84:11 ; 103: 11 ; 107: 8 ; 121 : 1-8 ; Lam 3: 22-23. ; João 

1:16 ; 10:10 ; Rom 5:15. , 20-21 ; 8: 16-17 , 32 ; 1 Cor. 2: 9 ; 3:21 -23 ; Ef. 1: 3-8 ; 2: 4-

7 ; 3: 17-19 ; 1 Pedro 5: 7 ). Paulo admoestou os Colossenses: 

Veja por que ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a 

tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque 

nele toda a plenitude da Divindade habita em forma corpórea, e nele você tem sido feita 

completa, e Ele é a cabeça de todo poder e autoridade. ( Colossenses 2: 8-10 ) 

Jesus comparou a salvação para uma festa de casamento: "O reino dos céus é comparado 

a um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho ...." Eis que tenho o meu 

jantar preparado; os meus bois e gado engordado são todos massacrados e tudo está 

pronto; vir para a festa de casamento '"( Mt 22: 2. , 4 ; cf. Lucas 15: 17-24 ; Apocalipse 

19: 6-9 ). Ele usou essa analogia porque na cultura judaica do primeiro século a festa de 

casamento sintetizou celebração pródiga. Da mesma forma, quando Ele redimiu Seu 

próprio, Deus ricamente distribuído através da habitação do Espírito Santo toda a graça e 

recursos espirituais ( Rm 12: 5-8. ; 1 Cor. 12: 8-10 ; Ef 3: 20-21. ) que poderia 

precisar. Quatro componentes essenciais lembrou público de Pedro da realidade de sua 

salvação suficiente: o poder divino, disposição divina, Intervenção divina, e as promessas 

divinas. 

Poder Divino 

vendo que o seu divino poder nos tem dado ( 1: 3 a) 



O que quer que os crentes suficiência espirituais têm não é por causa de qualquer poder 

que eles possuem em si mesmos (cf. Mt 19,26. ; Rom 9: 20-21. ; Ef 1:19. ; Fl 3, 7-11. ; 1 

Tm 1. : 12-16 ; Tito 3: 5 ), mas deriva . Seu poder divino Paulo expressou desta maneira: 

"Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos 

ou pensamos, segundo o poder que atua em nós "( Ef. 3:20 ). O poder que opera nos 

crentes é da mesma natureza divina como aquele que ressuscitou Cristo (cf. Rm 1: 4. ; 1 

Co 6:14. ; 15: 16-17 ; 2 Cor. 13: 4 ; Colossenses 2: 12 ). Esse poder permite santos para 

fazer obras que agrAdão e glorificar a Deus (cf. 1 Cor. 3: 6-8 ; Ef. 3: 7 ) e realizar as 

coisas espirituais não podem sequer imaginar (ver novamente Ef 3:20. ). 

Sua remete para o Senhor Jesus. Se o pronome pessoal modificado Deus, Pedro 

provavelmente não teria usado a palavra descritiva divina desde divindade é inerente em 

nome de Deus. Seu uso da divina que aponta para o Filho ressalta que Jesus é 

verdadeiramente Deus (cf. João 10:30 ; 12:45 ; Fp 2: 6. ; Colossenses 1:16 ; 2: 9 ; Heb. 

1: 3 ) e também refuta qualquer dúvida persistente alguns leitores podem ter tido a 

respeito de que a realidade (cf. 1 João 5:20 ). O próprio Pedro tinha sido testemunha 

ocular do poder divino de Cristo ( 1:16 ; cf. Marcos 5:30 ;Lc 4:14 ; 05:17 ). 

Fornecimento de Deus de poder espiritual para os crentes nunca falha. Eles podem se 

distanciar da fonte divina através do pecado, ou deixar de ministro e usar o que está 

disponível, mas a partir do momento que eles experimentaram a fé em Jesus Cristo, 

Deus concedeu o Seu poder a eles. concedeu ( dedōrēmenēs ) é um perfeito, Passivo 

particípio o que significa que, no passado, com contínuos resultados no presente, Deus 

concedeu permanentemente Seu poder sobre os crentes. 

Provisão Divina 

tudo o que pertence à vida e à piedade, ( 1: 3 b) 

Por causa de seus pecados e falhas constantes, como cristãos, muitos acham que é difícil 

não pensar que, mesmo depois da salvação algo está faltando no processo de 

santificação. Esta idéia defeituosa provoca crentes a buscar "segunda bênçãos", "batismos 

espírito," línguas, experiências místicas, insights psicológicos especiais, revelações 

privadas, "auto crucificação", a "vida mais profunda," elevadas emoções, as ligações de 

demônio, e combinações de vários queridos de todos aqueles em uma tentativa de atingir 

o que está supostamente em falta a partir dos seus recursos espirituais. Todos os tipos de 

ignorância e distorção das Escrituras acompanha esses buscas tolas, que em suas raízes 

corruptos são falhas para entender exatamente o que Pedro diz aqui. Os cristãos têm 

recebido tudo na forma do poder divino necessário para equipá-los para a santificação, 

eles não têm nenhuma falta em tudo. Tendo em vista essa realidade, o Senhor considera 

todos os crentes responsáveis por obedecer a todos os mandamentos das Escrituras. Os 

cristãos não podem alegar que seus pecados e fracassos são o resultado de provisão 

limitada de Deus. Não há nenhuma tentação e assalto de Satanás e seus demônios que 

está além de seus recursos para superar ( 1 Cor 10:13. ; 12:13 ; 1 Pedro 5:10 ). Para 

ressaltar a extensão do poder divino dado a cada crente, Pedro faz a declaração 

surpreendente que os santos receberam de Deus tudo o que pertence à vida e 

piedade. Sintaticamente, o termo de tudo está na posição enfática porque o Espírito 

Santo através de Pedro está forçando a extensão de auto-suficiência dos crentes. 

O grande poder que deu aos cristãos vida espiritual vai sustentar que a vida em toda sua 

plenitude. Sem pedir por mais, eles já têm todos os recursos espiritual necessária para 

perseverar na vida santa. A vida e à piedade definir o reino da santificação, a viver a vida 



cristã na terra para a glória de Deus, entre a salvação inicial e glorificação final. Com o 

dom da vida nova em Cristo ( João 3: 15-16 ; 5:24 ; 6:47 ; Tito 3: 7 ; 1 João 2:25 ) veio 

tudo relacionado ao sustentar que a vida, todo o caminho para a glorificação. É por isso 

que os crentes estão eternamente seguros ( João 6: 35-40 ; 10: 28-29 ; . 2 Cor 5: 1 ; 1 João 

5:13 ; Jude 1 , 24-25 ), e pode ter certeza Deus vai capacitá-los a perseverar até o fim ( Mt 

24:13. ; João 8:31 ; Heb. 3: 6 , 14 ; Ap 2:10 ), através de todas as tentações, pecados, 

falhas, vicissitudes, lutas e provações da vida. 

A palavra traduzida por piedade ( eusebeia ) engloba tanto a verdadeira reverência na 

adoração e sua obediência companheiro-ativa. Santos nunca deve questionar-suficiência 

de Deus, porque a Sua graça que é tão poderoso para salvar é igualmente poderoso para 

sustentá-los e capacitá-los a um comportamento justo ( Rom. 8: 29-30 ; Fl 1: 6. ). 

Intervenção Divina 

pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria 
glória e virtude. ( 1: 3 c) 

Em face do poder divino e provisão disponível para os cristãos, a pergunta que surge é: 

"Como é que uma experiência aqueles ao máximo?" O apóstolo indica que é através do 

verdadeiro conhecimento de Deus. Conhecimento ( epignosis ) refere-se a um 

conhecimento que é profundo e genuíno. A palavra é por vezes usado de forma 

intercambiável com o mais básico termo Gnosis, que significa simplesmente 

conhecimento. Mas Pedro está se referindo a mais do que um conhecimento superficial 

da vida, morte e ressurreição de Jesus. O próprio Cristo advertiu sobre o perigo de um 

insuficiente conhecimento Dele, mesmo para aqueles que ministram em Seu nome: 

Nem todo o que me diz: "Senhor, Senhor ', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz 

a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar. Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, 

Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? 

E em teu nome não fizemos muitos milagres? "E então eu lhes direi:" Eu nunca vos 

conheci; partem de mim, vós que praticais a iniqüidade. "( Mateus 7: 21-23. ; cf. Lucas 

6:46 ) 

Conhecimento da salvação pessoal do Senhor é o ponto de partida óbvio para os crentes, 

e como em tudo na vida cristã, vem de que clamava eles ( João 3:27 ; Rm 2: 4. ; 1 Cor. 

4: 7 ; cf . Jonas 2: 9 ). Teologicamente, o chamado de Deus compreende dois aspectos: a 

chamada geral e do chamado eficaz. Theologian Charles M. Horne sucintamente os dois 

aspectos definidos como se segue: 

A chamada geral é um apelo que vem através da proclamação do evangelho: é um apelo 

que exorta os pecadores, ao aceitar a salvação. "No último dia, o grande dia, da festa, 

Jesus levantou-se e clamou em alta voz:" Se alguém tem sede, venha a mim e beba "( Jo 

07:37 , Williams; cf.Mt 11:28 ; Isa 45:22. ; etc.). 

Esta mensagem ( kerygma ), que deve ser proclamada com autoridade, não opcionalmente 

debateu-contém três elementos essenciais: (1) É uma história de ocorrências históricas, 

uma proclamação histórica: Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ( 1 Co 15: 3-4 ). (2) 

É uma interpretação autorizada desses eventos de uma avaliação teológica. Cristo morreu 

pelos nossos pecados. (3) É uma oferta de salvação para todo aquele que quiser-uma 

convocação éticos. Arrependei-vos! Acredite! 



A chamada geral é a de ser livremente e universalmente oferecido. "Jesus veio ... e disse: 

'autoridade completa no céu e na terra foi dada a mim. Vá então, fazei discípulos de todas 

as nações "( Mt 28, 18 e 19 , Williams). 

O chamado eficaz é eficaz; ou seja, ele sempre resulta em salvação. Este é um criativo de 

chamada que acompanha a proclamação externa do evangelho; é investido com o poder 

de entregar um para o destino divinamente pretendido. "É muito surpreendente que no 

Novo Testamento, os termos de chamada, quando usado especificamente com referência 

à salvação, são quase uniformemente aplicadas, não para a chamada universal do 

evangelho, mas para o chamado que inaugura homens em um estado de salvação e É, 

portanto, eficaz "[João Murray,. Cumprida-Redenção e Aplicada (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1955), p. 88.] 

Talvez a passagem clássica sobre o chamado eficaz é encontrado em Romanos 8:30 : "aos 

que predestinou, a esses também chamou" ( NVI ). Outras referências pertinentes 

incluem: Romanos 1: 6-7 ; 1 Coríntios 1: 9 , 26 ; 2 Pedro 1:10 . 

A chamada eficaz é imutável, assegurando assim a nossa perseverança. "Porque os dons 

ea vocação de Deus são irrevogáveis" ( Ro 11:29 , NVI ). ( Salvação [Chicago: Moody, 

1971], 47-48; itálico no original Veja também estas outras referências do Novo 

Testamento:. João 1: 12-13 ; 3: 3-8 ; 06:37 , 44-45 , 64-65 ; Atos 16:14 ; Ef. 2: 

1 , 5 , 10 ; Colossenses 2:13 ; 1 Tessalonicenses 1: 4-5. ; 2 Tim. 1: 9 ; Tito 3: 5 ). 

Como em todas as aparições desta chamada nas epístolas, o uso de Pedro de chamada aqui 

claramente refere-se ao chamado eficaz e irresistível para a salvação. 

Deus efetua sua chamada poupança através da majestade revelada de Seu próprio 

Filho. Os pecadores são atraídos por a glória e excelência de Jesus Cristo. Nas 

Escrituras glória sempre pertence somente a Deus (cf. Ex 15:11. ; Dt 28:58. ; Sl. 8: 

1 ; 19: 1 ; 57: 5 ; 93: 1 ; 104: 1 ;138: 5 ; 145 5: ; 6 Isa: 3. ; 42: 8 , 12 ; 48:11 ; 59:19 ; 1 

Heb.: 3 ; Rev. 21:11 , 23 ). Assim, quando os pecadores ver a glória de Cristo que estão 

testemunhando a Sua divindade (cf. Lucas 9: 27-36 ; João 1: 3-5 , 14 ). A não ser por 

meio da pregação do evangelho ( Rom. 10: 14-17 ) eles percebem quem é Cristo (o Filho 

glorioso de Deus, que é o Salvador; cf. João 20: 30-31 ; 2 Pedro 1: 16-18 ), e compreender 

a sua necessidade de arrependimento, de modo a vir a Ele com fé, pedindo a salvação, os 

pecadores não podem escapar do inferno e entrar no céu. 

Então, quando Deus chama a si os pecadores, eles vêem não só a glória de Cristo como 

Deus, mas também a Sua excelência como o homem. Isto se refere a Sua vida 

moralmente virtuosa e Sua perfeita humanidade (cf. Mt 20:28. ; Lucas 2:52 ; 22:27 ; 2 

Cor. 8: 9 ; Fp 2: 7. ; Heb 2:17. ; 4: 15 ; 07:26 ; 1 Pedro 2: 21-23 ; 1 João 3: 3 ). Todas as 

bênçãos de salvação, poder e disposição vêm apenas para aqueles que ver e acreditar nas 

palavras e atos do pecado Deus / Homem (cf. João 14: 7-10 ; Atos 02:22 ; 1 Cor 15:47. ; 1 

João 1: 1-2 ; 05:20 ). 

Promessas divinas 

Pois por estas Ele nos tem dado as suas promessas preciosas e 

magníficas, para que por elas vos torneis participantes da 

natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no 
mundo pela concupiscência. ( 1: 4 ) 

A glória de Cristo como Deus e Sua excelência como o Homem perfeito atrair pessoas 

para um relacionamento de salvação com Ele. Por esses atributos da glória e 



excelência Ele realizou tudo o que é necessário para a salvação dos crentes, para que Ele 

também concedido a eles Seu precioso e magnífico promessas. O termo 

rendeu concedeu é do mesmo verbo ( dōreomai ), que ocorre no versículo 3 , mais uma 

vez no tempo perfeito, descrevendo a ação passada com efeitos persistentes. 

Pedro descreve todas as promessas de salvação em Cristo como preciosos ( Timios ) e 

magníficos ( megistos ), significando "valioso" e "maior", respectivamente. Estas 

palavras incluem todas as divinas promessas para os próprios filhos de Deus contida no 

Antigo e no Novo Testamento (cf. 2 Cor. 7: 1 ), tais como: (a vida espiritual . Rm 8: 9-

13 ), a vida de ressurreição ( João 11: 25 ; 1 Cor. 15: 21-23 ), o Espírito Santo ( Atos 

2:33 ; . Ef 1:13 ), a graça abundante ( João 10:10 ; Rom 5:15. , 20 ; Ef 1: 7. ) , alegria 

( Salmo 132: 16. ; . Gl 5,22 ), força ( . Ps 18:32 ; . Isa 40:31 ), orientação ( João 16:13 ), 

ajuda ( . Isa 41:10 , 13-14 ), instrução ( Sl. 32: 8 ; João 14:26 ), sabedoria ( Pv 2: 6-8. ; Ef. 

1: 17-18 ; Tiago 1: 5 ; 03:17 ), o céu ( João 14: 1 -3 ; 2 Pedro 3:13 ), recompensas eternas 

( 1 Tim. 4: 8 ; Tiago 1:12 ). 

O Senhor concede todos estes para que os crentes podem se 

tornar plenos participantes da natureza divina. Em primeiro lugar, pode tornar-

se não se destina a apresentar apenas uma possibilidade futura, mas um presente de 

certeza. O verbo valorização de todos Pedro escreveu. Ele disse que em santos salvação 

são chamados eficazmente por Deus através do verdadeiro conhecimento da glória e 

excelência de Cristo, e, portanto, eles recebem tudo relacionado à vida e à piedade, bem 

como promessas espirituais inestimáveis. É por causa de tudo o que os crentes podem 

tornar-se, aqui e agora, possuidores da própria vida eterna de Deus (cf. Jo 1:12 ; Rm. 8: 

9 ; . Gl 2:20 ; Colossenses 1:27 ). Co-participantes ( koinonos ) é muitas vezes traduzida 

como "comunhão", e significa "partícipe" ou crentes estão nesta parceiros de vida na 

própria vida que pertence a Deus ("parceiro." Colossenses 3: 3 ; 1 João 5:11 ; cf. João 6 : 

48-51 ). 

Do que eles não participar, Pedro volta-se para o que os crentes não participar, a 

corrupção que há no mundo pela concupiscência. Aqueles que compartilham a vida 

eterna de Deus e Cristo têm completamente escapou dos efeitos do pecado ( Fp. 3:20 -

21 ; 1 João 3: 2-3 ; cf. Tt 1: 2 ; Tiago 1:12 ; 1 João 2:25 ; Ap 2:10 b . -

11) Corrupção ( phthora ) denota um organismo em decomposição ou podridão, e 

respectiva fedor. Decomposição moral do mundo é impulsionado por 

pecaminosa luxúria ( epithumia ), "o desejo do mal" ( 1 João 2:16 ; cf. Ef. 2: 

3 ;04:22 ). Tendo escapado descreve um vôo bem sucedido do perigo, neste caso, o 

efeitos de sua própria natureza decaída, o pecado do mundo decadente, e sua destruição 

final (cf. Fl 3, 20-21. ; 1 Tessalonicenses 5: 4. , 9-10 ; Ap 20: 6 ). Na glorificação, os 

crentes serão resgatadas completamente para que eles possuem a vida eterna em perfeita 

santidade em um novo céu e nova terra, onde há pecado ou corrupção sempre existirá 

(cf. Ap 21: 1-4 ; 22: 1-5 ). 

Vale ressaltar que Pedro toma emprestado da terminologia da mística, religião panteísta 

que apelou para seus seguidores a reconhecer a natureza divina dentro de si e perder-se 

na essência dos deuses. Falsos mestres antigos (os gnósticos) e outros mais recentes 

(místicos orientais e gurus da Nova Era de todos os tipos), muitas vezes enfatizou a 

importância de, pessoalmente, obter conhecimento transcendente. O apóstolo Pedro, no 

entanto, salientar-se a seus leitores a necessidade de reconhecer que só por serem 

espiritualmente nascer de novo ( João 3: 3 ; Tiago 1:18 ; 1 Pedro 1:23 ) qualquer pessoa 

pode alcançar o verdadeiro conhecimento divino, viver dignamente como filhos de Deus 

( Romanos 8: 11-15. ; Gl 2:20. ), e, assim, participação na natureza de Deus (cf. 2 Cor. 



5:17 ). Os falsos profetas da época de Pedro acreditava que o conhecimento transcendente 

elevado pessoas acima de qualquer necessidade de moralidade. Mas Pedro respondeu que 

noção ao afirmar que o conhecimento genuíno de Deus por meio de Cristo dá aos crentes 

tudo que eles precisam para viver uma vida religiosa (cf. 2 Tim. 3: 16-17). 

 

2. A Preciosa Fé do Crente -Parte 2: sua 

certeza ( 2 Pedro 1: 5-11 ) 

Agora, por isso mesmo, também, a aplicação de toda a diligência, 

no seu abastecimento de fé excelência moral, e em sua moral 

excelência, conhecimento e em seu conhecimento, auto-controle, 

e no seu autocontrole, perseverança e em sua perseverança, a 

piedade e, em sua piedade, bondade fraternal, e em sua 

fraternidade, o amor. Porque, se essas qualidades são suas e estão 

aumentando, eles torná-lo nem inútil, nem infrutíferos no 

verdadeiro conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Para 

quem não tem essas qualidades é cego ou míope, tendo esquecido 

da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, tudo o 

mais diligente para ter certeza sobre sua vocação e eleição; por 

quanto tempo você pratica essas coisas, você nunca vai 

tropeçar; para desta forma a entrada no reino eterno de nosso 

Senhor e Salvador Jesus Cristo será abundantemente fornecido a 
você. ( 1: 5-11 ) 

A doutrina da segurança eterna, ou preservação, ou perseverança dos santos, é a, fato 

objetivo revelado pelo Espírito que a salvação é para sempre, enquanto a garantia é dada 

pelo Espírito, a confiança subjetiva dos crentes que eles realmente possuem que a 

salvação eterna. Embora o Antigo eo Novo Testamento fala muito sobre a garantia (por 

exemplo, Jó 19:25 ; Isa 32:17. ; Colossenses 2: 2 ; 1 Tes. 1: 4-5 , NVI ; Heb 

6:11. ; 10:22 ), muitos que professam Jesus Cristo luta para experimentá-lo. Isso levanta 

a questão óbvia de por que alguns cristãos não têm garantia. Parece haver um complexo 

de várias razões que os crentes duvidar de sua salvação. Embora esta divisão é, de certa 

forma, artificial, uma vez que as razões se sobrepõem, ainda é útil para classificar através 

deles. 

Em primeiro lugar, alguma garantia de falta, porque eles se sentar sob exigente, 

confrontadora, convencendo pregação da lei que defende um alto padrão de justiça, obriga 

as pessoas a reconhecer seus pecados, e faz com que eles se sintam o peso do pecado e 

desagrado de Deus. Esse tipo de pregação pode perturbar grandemente alguns ouvintes e 

levá-los a vacilar sobre a sua condição espiritual. O púlpito que apresenta forte confronto 

nem sempre equilibrar isso com a pregação que transmite forte conforto para aqueles sob 

a graça, que produz garantia genuíno. 

Em segundo lugar, algumas pessoas sentem que são pecadores demais para ser salvo, e, 

portanto, eles têm dificuldade em aceitar o perdão. Pode haver duas causas básicas para 

isso. Em primeiro lugar, a consciência humana pode ser implacável em algumas almas 

sensíveis, e, naturalmente, oferece um pouco de perdão, graça e misericórdia para aliviar 

a convicção e culpa (cf. Sl. 58: 3 ; . Prov 20: 9 ). Em segundo lugar, a santidade, a lei de 

Deus, e da justiça divina falam fortemente contra o pecado (cf. Is. 35: 8 ; 52:11 ; Rom 



6:13. , 19 ); a própria lei não contém nada de perdão ( Dt 27:26. ; Gl 3,21. ; Hb 

10:28. ; Tiago 2:10 ; cf. Jer. 9: 13-16 ; Atos 13:39 ). 

Uma terceira razão para falta de garantia é que alguns não compreendem com precisão o 

evangelho. Eles têm uma noção errônea (arminiano) que a manutenção a salvação requer 

seu esforço, bem como a de Deus. Salvação, eles pensam, é seguro, desde que o crente 

continua acreditando e evita padrões pecaminosos. Mas a garantia da salvação eterna 

pode ser muito evasivo para a pessoa que acredita que depende em parte de sua própria 

cooperação "livre arbítrio" com Deus. Essas pessoas precisam de uma verdadeira 

compreensão do evangelho, ou seja, que a salvação é uma operação absolutamente 

soberana, divina em que a redenção de pecadores (de justificação para a glorificação) 

depende unicamente de Deus ( João 6:37 , 44-45 , 64-65 ; 15 : 16 ; Rom. 8: 31-39 ; . 

Filipenses 1: 6 ; 1 Tessalonicenses 1: 4-5. ; 2 Tessalonicenses 2: 13-14. ; 2 Tim. 1: 

9 ; Jude 24-25 ). 

Alguns acreditam que Deus perdoou apenas os pecados cometidos até o momento da 

salvação e que as transgressões cometidas após a salvação a não ser permanecer 

imperdoável confessou, o que significa que uma pessoa precisa para manter 

conscientemente confessando toda a sua vida cristã para continuar a receber o perdão. Ao 

contrário do que esse tipo de pensamento, no entanto, a Escritura ensina que Deus enviou 

o Seu Filho ao mundo para pagar completamente o preço de todos os pecados, passado, 

presente e futuro, para todos os que crêem ( Isa 43:25.; 44:22 ; 53: 5 , 8 , 11 ; 61:10 ; João 

1:29 ; Rm 03:25. ; 5: 8-11 ; Ef 1: 7. ; 1 João 1: 7 ; 2: 2 ; 04:10 ; cf. Isa . 01:18 ). Além 

disso, a ressurreição de Cristo afirmou a aceitação de Deus de que o pagamento total ( Rm 

4,25. ; 08:34 ; 1 Cor 15:17. ). Uma compreensão exata da completude do perdão é 

fundamental para a garantia dos crentes. 

Em quarto lugar, algumas pessoas não têm garantia, porque eles não se lembra do 

momento exato da sua salvação. EvAngelicalalismo eo fundamentalismo têm 

erroneamente colocado muita ênfase em um evento de decisão chamado dramático para 

Cristo. Eles tão enfatizada uma oração, levantando a mão, andando um corredor, ou a 

assinatura de um cartão, que, quando as pessoas não conseguem se lembrar um evento 

como eles podem se perguntar se a sua salvação é genuína. A única base legítima para a 

garantia não tem nada a ver com um evento passado, quando um "tomou uma decisão", 

mas baseia-se na realidade do presente confiança na obra expiatória de Cristo, como 

evidenciado por sua padrão atual de fé, obediência, justiça e o amor ao Senhor (cf. 1 João 

1: 6-7 ; 2: 6 ). 

Em quinto lugar, alguns crentes ainda se sente a forte influência de sua carne ou 

humanidade não redimida e me pergunto se eles realmente são uma nova criação em 

Cristo ( 2 Cor. 5:17 ). Um dia, todos os santos vão experimentar libertação completa da 

carne quando entram no reino celestial ( Rom 8:23. ; 1 João 3: 2 ; cf. 1 Cor 15: 52-

57. ). Mas, enquanto eles sentem o poder da carne em guerra contra eles ( Rom. 7: 14-

25 ; . Gal 5:17 ), eles podem duvidar se eles são realmente de Cristo. 

Mas é preciso ler Romanos 7: 14-25 , de forma equilibrada. A passagem faz explicar a 

realidade e poder da carne, mas também fala do desejo do crente a fazer o que é certo 

( vv. 15 , 19 , 21 ), seu ódio ao pecado ( vv. 23-24 ), e deliciar-se a Lei de Deus ( v. 22 ). A 

batalha Paulo se refere é indicativo do espírito regenerado argumentando contra a carne 

(cf. Rom. 8: 5-6 ), e, portanto, é motivo de santos para estar confiante que eles têm uma 

nova vida em Cristo. Os incrédulos não têm essa luta ( Rom. 3: 10-20 ) e nenhuma 

confiança em Cristo. 



Em sexto lugar, os outros cristãos podem não ter certeza porque eles não conseguem ver 

a mão de Deus em todas as suas provações. Eles, assim, perder a prova mais forte de 

garantia, que é uma fé testada. Paulo instruiu os romanos, 

Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus 

Cristo, pelo qual também fomos feitos a nossa introdução, pela fé, a esta graça na qual 

estamos firmes; e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas 

também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz 

perseverança; e perseverança, experiência comprovada; e caráter comprovada, a 

esperança; e a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos 

corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. ( Romanos 5: 1-5. ; cf. Heb. 6: 10-

12 ; Tiago 1: 2-4 ) 

Pedro escreveu anteriormente, 

Neste vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, você 

tem sido afligido por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa 

do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, pode ser redunde para louvor, glória 

e honra na revelação de Jesus Cristo. ( 1 Pedro 1: 6-7 ) 

Provas testar a fé dos crentes, não, pelo amor de Deus, mas a deles. Ele sabe se sua fé é 

verdadeiramente a fé salvadora, porque Ele deu a eles ( : Ef 2 8-9. ;) no entanto, eles 

aprendem a sua fé é real porque ele triunfa em seus ensaios. Na providência soberana de 

Deus, Ele ordenou que provações e dificuldades dos crentes constituem o cadinho a partir do 

qual deriva garantia (cf. Jó 23:10 ; Romanos 8: 35-39. ). 

Em sétimo lugar, a outros falta de garantia, porque eles não sabem e obedecer à Palavra 

e, assim, deixar de andar no Espírito, cujo ministério é para garantir os cristãos obedientes 

( Rom. 8: 14-17 ). Ele faz isso pela primeira vez por iluminando Escrituras para eles ( 1 

Cor. 2: 9-10 ).O próprio processo de iluminação significa que o Espírito Santo está 

confirmando para os crentes que são filhos de Deus. Em segundo lugar, o Espírito dá 

testemunho através da própria salvação, como Ele revela aos santos que Jesus Cristo é 

verdadeiramente o Salvador ( 1 João 4: 13-14 ). A obra do Espírito no coração dos eleitos 

faz com que eles amam a Cristo e habita no amor de Deus ( Gal. 4: 6 ). Em terceiro lugar, 

o testemunho do Espírito atrai crentes em comunhão com Deus, como a expressão 

"Abba! Pai "in! Romanos 8:15 e Gálatas 4: 6 indica. Esse termo de intimidade conota 

uma Pedido gerado pelo Espírito de louvor e adoração oferecido ao Pai. 

Finalmente, e talvez se misturavam através de todas as edições anteriores, alguns crentes 

não têm garantia, porque eles são voluntariamente pecaminoso. Claramente, aquele que 

anda na carne e cumpre os seus desejos ( Gal. 5: 16-21 ) não vai saber a bênção de frutos 

espirituais ou a alegria de fiabilidade ( 22-23 vv. ). Pureza e garantia de andar de mãos 

dadas, como Hebreus 10:22 ressalta: "Aproximemo-nos, com sincero coração, em plena 

certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, eo corpo lavado com água 

pura." Quando crentes caem em pecado, eles podem cair em dúvida, como aconteceu em 

várias ocasiões, até mesmo para o salmista (por exemplo, 31:22 Pss. ; 32: 3-4 ; 77: 1-

4 , 7 ). Independentemente das causas para a falta ou perda de garantia, a cura confiável 

é andar no Espírito e, assim, obedecer aos mandamentos de Deus ( Ez 36:27. ; João 

14:26 ; 16:13 ; 1 Cor. 2: 12-13 ). 

Garantia de sua posição graciosa diante de Deus não é uma questão pequena, mas é 

realmente a bênção suprema da experiência de Cristão ( Rom. 5: 1 ; 8: 38-39 ; cf. Sl. 3: 

8 ; . Isa 12: 2 ). Isso é verdade porque o que duvida perde o gozo de todos os outros 

bênçãos da vida em Cristo (cf. Ef. 1: 3-14 ). Segurança primeiro faz com que o coração 



para viver no mais alto nível de alegria. Quanto à Proposito da sua primeira carta, o 

apóstolo João disse a seus leitores: "Essas coisas [testes de autenticidade da salvação] nós 

escrevemos a vocês que a vossa alegria seja completa" ( 1 João 1: 4 , NVI ). 

Em segundo lugar, a bênção de garantia eleva a alma a buscar os propósitos de Deus 

acima de tudo. As palavras de abertura familiares da Oração do Senhor sugerir este: "Pai 

nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Sua vontade 

seja feita, assim na terra como no céu "( Mt 6: 9-10. ; cf. v. 33 ). 

Segurança também enche o coração de gratidão e louvor. O salmista demonstrou isso: 

"Mas, quanto a mim, eu esperarei continuamente, e te louvarei cada vez mais. A minha 

boca falará da tua justiça e da tua salvação todo o dia; pois eu não sei a soma deles "( Sl 

71: 14-15. ; cf. 103: 1-5 ). 

Uma quarta bênção de garantia é que ele fortalece a alma contra as tentações e 

provações. Paulo exortou os Efésios, 

Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que você será capaz de resistir no dia mau 

e, havendo feito tudo, permanecer inabaláveis ... além de tudo, tendo o escudo da fé, com 

o qual você será capaz de apagar todos os dardos inflamados do Maligno. Tomai também 

o capacete da salvação. ( Ef. 6:13 , 16-17 ) 

O capacete é melhor entendida, não como a própria salvação, mas como Paulo identifica-lo 

em 1 Tessalonicenses 5: 8 , "a esperança da salvação." Quando provações e tentações de 

assalto os crentes, Deus protege-los de perder a esperança. 

Em quinto lugar, a garantia também obriga os cristãos a amar obediência. O salmista 

disse: "Eu espero que a tua salvação, ó Senhor, e fazer seus mandamentos" ( Sl 119:. 

166 ). Por outro lado, a insegurança de não saber se a salvação é certa pode levar as 

pessoas a deslizar mais profundamente pecados de medo e dúvida, que levam a outras 

transgressões. 

Em sexto lugar, a bem-aventurança de garantia acalma a alma com perfeita paz e descanso 

no meio das tempestades da vida. Independentemente das circunstâncias que bufete 

crentes, há uma âncora divina de segurança ( Heb. 6:19 ). 

Em sétimo lugar, a garantia permite aos crentes que esperar pacientemente em cima 

tempo perfeito de Deus por misericórdia necessário. Se a sua esperança repousa 

firmemente na certeza da salvação, então os crentes podem perseverar na espera para a 

realização dessa esperança ( Rm 8:25. ; cf. . Ps 130 ). 

Por fim, a bem-aventurança de garantia purifica o coração. João escreveu: "Sabemos que, 

quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos tal como Ele 

é. E todo aquele que tem esta esperança purifica-se a Ele, assim como Ele é puro "( 1 João 

3: 2 b -3). Se os crentes sabem que vão passar a eternidade com o Senhor, desfrutando de 

sua recompensa pelo serviço terreno para Ele, que vai mudar a maneira como eles vivem 

(cf. 2 Cor. 5: 9-10 ). 

As promessas de confiança, todo-suficiente da Palavra de Deus fornecer uma base sólida 

para uma forte garantia de salvação. O 1689 Confissão Batista (também conhecido como 

o Old London Confissão) resume bem a doutrina da segurança: 

Embora os crentes temporários e outras pessoas não regenerados podem ser enganados 

por errôneas, noções de auto-engendrado em pensar que eles são a favor de Deus e em 

estado de-salvação falsos e perecíveis esperanças de fato! -yet Todos os que 



verdadeiramente crêem no Senhor Jesus Cristo e O amam com sinceridade, se esforçando 

para se conduzir em toda a boa consciência, segundo a Sua vontade, pode ser nesta vida, 

certamente, a certeza de que eles estão em um estado de graça. Eles podem nos gloriamos 

na esperança da glória de Deus, sabendo que tal esperança nunca irá colocá-los à 

vergonha. 

  
Job 08:13, 14 ; Matt. 07:22, 23 ; Rom. 5: 2 , 5 ; 1 João 2: 3 ; 03:14 , 18, 

19 , 21 , 24 ; 05:13 . 

  
A certeza da salvação desfrutada pelos santos de Deus não é mera conjectura e 

probabilidade com base na esperança falível, mas uma garantia infalível de fé com base 

no sangue e justiça de Cristo revelada no evangelho. Ele também resulta das evidências 

internas das graças do Espírito Santo, para que as graças que Deus fala promessas. Então, 

novamente, é baseado no testemunho do Espírito Santo como o Espírito de adoção, pois 

Ele leva Seu testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tais resultados 

testemunha a manutenção de nossos corações tanto humildes e santo. 

  
Rom. 08:15, 16 ; Heb. 06:11 , 17-19 ; 2 Pedro 1: 4, 5 , 10, 11 ; 1 João 3: 1-3 . 

  
( A Fé para Confesse: A Confissão de Fé Batista de 1689 [reescrito em Inglês moderno, 

Sussex, Inglaterra: Carey Publications, 1975], 43) 

  

Tudo que a discussão leva até o texto para este capítulo, em que Pedro ( 1: 5-11 ) conclui 

sua discussão da soteriologia abertura com um olhar detalhado sobre esta questão de 

segurança. Dom da vida eterna de Deus traz consigo a possibilidade ea intenção de que 

seus destinatários irão desfrutar de todos os benefícios da garantia de verdade ( João 

10:10 ; Rom 8:16. ; Colossenses 2: 2 ; Hb. 06:11 ; 10:22 ; 1 João 3:19 ; cf. Ps. 3: 8 ; . Isa 

12: 2 ). Os crentes que estão em dúvida ou confusão sobre a sua salvação, que sucumbir 

ao medo e deixar de experimentar a antecipação das promessas de Deus ou os benefícios 

de uma fé vital, estão fora da vontade de Deus. Um estudo de fiabilidade revela ainda que 

os cristãos que a têm não se tornam alvos fáceis para os falsos mestres (como os hereges 

os discute apóstolo no capítulo 2 da presente carta) e estão preparados para resistir aos 

seus enganos e erros (cf. Ef 6:10. -11 ; Jude 20-23 ). Pedro analisadas as bênçãos de 

garantia, identificando quatro aspectos: o esforço previsto, as virtudes desenvolvidas, as 

opções apresentadas, e os benefícios prometidos. 

O esforço prescrito 

Agora, por isso mesmo, também, a aplicação de toda a diligência, 
no seu abastecimento de fé ( 1: 5 a) 

Por causa de todas as "preciosas e magníficas promessas" ( v. 4 ) Deus deu aos crentes e 

por terem recebido "tudo o que pertence à vida e à piedade" ( v. 3 ), por isso mesmo eles 

devem responder com o máximo esforço para uma vida para Cristo. Essa prescrição ecoa 

a exortação de Paulo aos Filipenses: 

Então, meus amados, assim como sempre obedecestes, não como na minha presença 

somente, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com 



temor e tremor; porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar a sua 

boa vontade. (Filipenses 2: 12-13. ) 

Deus, através de Cristo, os crentes concedida uma salvação perfeita e completa (cf. Ef 1: 

7. ; 3: 17-21 ; Colossenses 2:10 ; Tito 2:14 ; 1 Pedro 2: 9 ); No entanto, paradoxalmente, Ele 

exige que trabalhar com isso por aplicar toda a diligência (cf. Cl 1: 28-

29 ). Aplicando ( pareispherō ) significa "trazer", ou "a fornecer, além de" e implica fazer 

um grande esforço fornecer algo necessário. Tendo em vista e paralelo ao esforço de Deus 

em prover salvação, os crentes são obrigados a recorrer a todas as suas faculdades regenerados 

para viver uma vida religiosa ( 03:14 ; cf.Rom 6:22. ; Gal. 6: 9 ; Ef 5: 7. -9 ; . Hb 6: 10-

12 ). Os crentes devem realizar esse esforço com toda a diligência ( spoudē, "zelo e 

entusiasmo"), acompanhada de um senso de urgência (cf. 2 Cor. 8: 7 ). 

Salvando fé é o fundamento em que o fruto da santificação cristã cresce (cf. Rom 

15:13. ; Ef 2:10. ; 5: 9 ; Gal. 5: 22-23 ; . 2 Tessalonicenses 2: 13-15 ; Heb . 6: 11-12 , 19-

20 ; 1 João 5:13 ). Mas batalhas que a fé na carne e não irá produzir um firme senso de 

garantia a menos santos buscar a santificação (cf. Fl 3, 12-16. ). A palavra 

traduzida oferta ( epichorēgeō ) deriva do termo que significa "maestro". Em grupos 

corais antigos, o maestro era responsável pelo fornecimento de todo o necessário para o 

seu grupo, e, portanto, o prazo para choirmaster veio para se referir a um 

fornecedor. William Barclay fornece esse fundo adicional: 

[Esse verbo grego] vem do substantivo choregos, o que significa, literalmente, o líder de 

um coro. Talvez o maior presente que a Grécia, e especialmente Atenas, deu ao mundo 

foi as grandes obras de homens como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, que são Ainda entre 

os seus bens mais estimados. Todas essas peças necessárias grandes coros e eram, 

portanto, muito caro para produzir. 

Nos grandes dias de Atenas havia cidadãos público espirituoso que voluntariamente 

assumiram o dever, a expensas suas, de recolha, manutenção, treinamento e equipamento 

dessas coros. Foi para as grandes festas religiosas que estas peças foram produzidas. Por 

exemplo, na cidade Dionísia não foram produzidos três tragédias, comédias e cinco cinco 

dithyrambs. Os homens tinham de ser encontrada para fornecer os coros para todos eles 

.... Os homens que realizaram esses deveres de seu próprio bolso e por amor a sua cidade 

foram chamados chorēgoi.... 

A palavra tem um certo esbanjamento nele. Nunca significa para equipar em qualquer 

sovice e forma miserável; isso significa ricamente a derramar tudo o que é necessário para 

um desempenho nobre. Epichorēgein saiu para um mundo maior e cresceu a significar 

não só para equipar um coro, mas para ser responsável por qualquer tipo de 

equipamento. Pode significar para equipar um exército de todas as disposições 

necessárias; isso pode significar para equipar a alma, com todas as virtudes necessárias 

para a vida. ( As Cartas de Tiago e Pedro, rev ed.. [Filadélfia: Westminster, 1976], 298-

99) 

Os crentes devem fornecer ("dar ricamente ou generosamente") - ao lado de tudo o que 

Cristo providenciou-todas as virtudes necessárias para manter a segurança da salvação 

(cf. Lucas 10:20 ; Romanos 5:11. ; 14:17 ). 

As Virtudes Perseguido 

excelência moral, e em sua excelência moral, conhecimento e em 

seu conhecimento, auto-controle, e no seu autocontrole, 



perseverança e em sua perseverança, a piedade, e em sua piedade, 

bondade fraternal, e na sua bondade fraternal, amar. ( 1: 5 b-7) 

A primeira virtude, a excelência moral ( Arete ), usa a palavra distintiva em grego 

clássico para a virtude. Era um termo sublime de tal forma que ele foi usado para o 

heroísmo moral, visto como a capacidade divinamente dotado para se destacar em 

heróicas, ações corajosas. Ele veio para abranger a qualidade mais marcante na vida de 

alguém, ou o cumprimento adequado e excelente de uma tarefa ou dever (cf. Filipenses 

4: 8. ). Arete nunca quis virtude enclausurada, mas que o que é demonstrado no curso 

normal da vida . O apóstolo Paulo modelado a prossecução de tal heroísmo espiritual: 

"Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus" 

( Filipenses 3:14. ; cf. 2 Cor. 5: 9 ; 1 Ts. 4: 1 , 10 ). 

No centro de excelência moral é conhecimento. Conhecimento refere-se à verdade 

divina, que é a base de discernimento espiritual e sabedoria ( Rom 15:14. ; 2 Cor. 10: 

5 ; Colossenses 1: 9 ; cf. Prov. 2: 5-6 ; 09:10 ), a verdade corretamente entendida e 

aplicada (cf. Col. 1:10 ; . Phile 6 ). Essa virtude está relacionada à iluminação (cf. : 2 Cor 

4 6. , o que é ter uma mente iluminada com precisão sobre a verdade das Escrituras () Col. 

3:10 ; Tito 1: 1 ; 2 Pedro 1: 3 ; 3:18 ) e envolve o estudo diligente e meditação sobre ele 

( João 5:39 ; Atos 17:11 ; 2 Tm 2:15. ; cf. Dt 11:18. ; Jó 23:12 ; Sl 119: 97. , 105 ), de 

modo como adquirir "a mente de Cristo" ( 1 Cor. 02:16 ). 

Corrente de conhecimento é uma terceira força, auto-controle ( egkrateia ), o que 

significa, literalmente, "segurando-se em" (cf. Gal. 5:23 ). Ele foi usado de atletas que 

buscavam a auto-disciplina e auto-controle, mesmo batendo seus corpos em sua 

apresentação (cf. 1 Cor. 09:27 ).Eles também poderiam abster-se de alimentos ricos, 

vinho e atividade sexual, a fim de concentrar todas as suas forças e atenção em seu regime 

de treinamento. A falsa teologia (tal como a proposta por os hereges da época de Pedro e 

discutido nos capítulos 2 e 3), inevitavelmente, se divorcia de fé de conduta, porque não 

pode entregar a alma contra os efeitos nocivos do pecado e força seus seguidores a lutar 

pela auto-controle por conta própria e saciar seus desejos (cf. 1 Tm 6: 3-5. ; 2 Tm 

2:14. , 16-19 ; 1 João 4: 1-6 ; Jude 16-19 ). 

A quarta virtude essencial para perseguir é a perseverança, que conota paciência e 

perseverança em fazer o que é certo ( Lucas 8:15 ; Rm 2: 7. ; 08:25 ; 15: 4-5 ; . 2 Cor 

12:12 ; 1 Tm . 06:11 ; . 2 Tim 3:10 ; Tito 2: 2 ; Rev. 02:19 ) -resisting tentações e 

duradouro no meio de provações e dificuldades. 

Perseverança ( hupomone ) é um termo difícil de expressar com uma palavra 

Inglês. Pouco frequentes em grego clássico, o Novo Testamento usa a palavra 

freqüentemente para se referir a restante forte na labuta indesejável e dificuldades (cf. Rm 

5: 3-4. ; 0:12 ; 2 Cor. 1: 6 ; . 2 Tessalonicenses 1: 4 ; Tiago 1:12 ; 1 Pedro 2:20 ; Ap 2: 2-

3 ), do tipo que pode tornar a vida extremamente difícil, doloroso, penoso, e chocante, até 

mesmo ao ponto de morte (cf. Ap 1: 9 ; 03:10 ; 13:10 ; 14:12 ). Barclay novamente 

oferece uma visão útil: 

[ hupomone ] geralmente é traduzido paciência, mas a paciência é muito passivo uma 

palavra. Cicero define patientia, seu equivalente Latina, como: "O sofrimento voluntário 

e diária de coisas duras e difíceis, por uma questão de honra e utilidade." Dídimo de 

Alexandria escreve sobre o temperamento de Jó: "Não é que o homem justo deve estar 

sem sentimento, embora ele deve suportar pacientemente as coisas que o afligem; mas a 

verdade é virtude quando um homem se sente profundamente as coisas que ele labutas 

contra, mas, no entanto, despreza dores por causa de Deus. " 



Hupomone não simplesmente aceitar e suportar; há sempre um olhar para a frente na 

mesma. Diz-se de Jesus ... que, para a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, 

desprezando a vergonha ( Hebreus 12: 2 ). Isso é hupomone, firmeza cristã. É a aceitação 

corajosa de tudo o que a vida pode fazer para nós ea transmutação de até mesmo o pior 

evento em mais um passo no caminho para cima. ( Cartas de Tiago e Pedro, 303) 

No coração da busca espiritual é uma quinta força, a piedade, a partir de um termo 

( eusebeia ), que significa a reverência a Deus ( 1: 3 ; 03:11 ; 1 Tm 2: 2. ; 6: 6 ; cf. 1 Cor. 

10: 31 ). Ele também poderia ser traduzida como "verdadeira religião", ou "a verdadeira 

adoração" e transmite a idéia de que quem tem homenageia corretamente e adora a Deus 

( 1 Tm. 3:16 ; Tito 1: 1 ; cf. João 4:24 ; Phil . 3: 3 ). No pensamento 

grego eusebeia incluía todos os rituais relacionados com a adoração e lealdade dada à 

deuses pagãos-respeito para com tudo o que é divino. Os primeiros cristãos santificados 

as definições grega da palavra e dirigiu-los no único e verdadeiro Deus e Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo instruiu a Timóteo que tal reverência para com 

Deus é a maior prioridade por causa de seu valor eterno. "Piedade", Paulo escreveu: "é 

proveitosa para todas as coisas, uma vez que tem a promessa da vida presente e também 

para a vida futura" ( 1 Tim. 4: 8 ; cf. Atos 2: 25-28 ). 

Que flui para fora da reverência verticais para Deus em cada área da vida é a virtude 

horizontal de bondade fraternal. O companheiro de afeto por Deus é a afeição pelos 

outros (cf. Rom. 13: 8-10 ; . Gal 5:14 ; 1 Tessalonicenses . 1: 3 ; Heb 6:10. ; Tiago 2: 

8 ). Pedro, sem dúvida, se lembrou do que Jesus tinha dito aos líderes religiosos: 

Um deles, um advogado, pediu-lhe uma pergunta, tentando-o, "Mestre, qual é o grande 

mandamento na Lei?" E ele disse-lhe: "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, 

e de toda a tua alma e com toda tua mente. ' Este é o grande e primeiro mandamento. O 

segundo é semelhante a ele: 'Amarás o teu próximo como a ti mesmo. " Destes dois 

mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas. "( Mt 22: 35-40. ; cf. 1 João 4: 20-21 ) 

Perseguição dos santos de devoção um ao outro fluxos de a maior virtude de 

todo- amor. Para os crentes, o amor pelos outros (especialmente os companheiros 

crentes) sempre foi inseparável do amor de Deus ( João 13:34 ; 15:12 ; 1 Tessalonicenses 

. 4: 9 ; 1 João 3:23 ; 4: 7 , 21 ).Este é o familiar ágape, o amor sacrificial, altruísta da 

vontade ( Mt 5: 43-44. ; 19:19 ; Marcos 10:21 ; Lucas 6:35 ; João 14:21 , 23 ; 15: 12-

13 ; Romanos 12: 9. ; 1 Cor 8: 1. ; 16:14 ; 2 Cor 8: 8. ; Gl 5: 13-14. ; Ef 1:15. ; Fp 1: 

9. ; 2: 2 ; Col. 1: 4 ; 1 Tes. 3: 6 ; Hb 10:24. ; 1 João 2: 5 ;4: 7-12 ). (Para uma discussão 

mais aprofundada do conceito bíblico de amor, veja o capítulo 7 de John Macarthur, 1 

Pedro, MacArthur New Testament Commentary. [Chicago: Moody, 2004]) 

As opções apresentadas 

Porque, se essas qualidades são suas e estão aumentando, eles 

torná-lo nem inútil, nem infrutíferos no verdadeiro conhecimento 

de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não tem essas 

qualidades é cego ou míope, tendo esquecido da purificação dos 
seus antigos pecados. ( 1: 8-9 ) 

Deus certamente não quer que Seus filhos miserável e duvidando de Seu dom da 

salvação; ao invés Ele deseja e se delicia com a sua alegria e confiança (cf. Sl 

05:11. ; 16:11 ; 33: 1 ; 90:14 ; 105: 43 ; João 15:11 ; Atos 13:52 ; Romanos 15:13. ). Se 

os cristãos são para desfrutar plenamente a sua garantia de que Deus deseja para eles, 



deve-se considerar as duas opções Pedro apresenta nesta passagem e escolher o que mais 

positiva do que negativa. 

Positivamente, Pedro chama para perseguir essas qualidades (a lista anterior de virtudes) 

e apresenta o resultado de fazê-lo. A frase proferida são suas e estão a aumentar é uma 

forte expressão tirada dois particípios presentes ( huparchonta e pleonazonta ). O 

primeiro indica a possuir a propriedade em um sentido permanente, ea segunda refere-se 

a possuir mais do que suficiente, mesmo muito, de alguma coisa. Se as virtudes estão 

abundantemente presentes na vida de um crente e, na verdade, sobre o aumento, que a 

realidade vai processar ("fazer", "pôr em ordem") ele como nem espiritualmente inútil 

nem infrutífera. 

Inútil ( Argos ), significando "inativos", ou "idle" quando empregado no Novo 

Testamento, sempre descreve algo inoperante ou irreparáveis (cf. Mt 12:36. ; 20: 3 , 6 ; 1 

Tm 5:13. ; Tito 01:12 ; Tiago 2:20 .) infrutífera ( akarpos ) ou "estéril" às vezes é usado 

em conexão com incredulidade ou apostasia. Por exemplo, Paulo advertiu contra as 

"obras infrutíferas das trevas" ( Ef. 5:11 ). Jude descrito como "apóstatas árvores de 

outono, sem frutos, duplamente mortas, desarraigadas" ( Judas 12 ). Mateus 

13:22 e Marcos 04:19 usá-lo como eles registram a descrição de Jesus dos crentes 

superficiais na parábola dos solos. Pode referir-se ainda aos crentes verdadeiros que são 

por um tempo improdutivo ( Tito 3:14 ; cf. 1 Cor 14:14. ). Se os cristãos buscar as 

virtudes Pedro delineados, a vida será cada vez mais produtivo espiritualmente.Mas, se 

essas qualidades não estão presentes, os crentes são susceptíveis de ser indistinguíveis 

dos professores superficiais Jesus descritos na parábola. 

O uso da expressão identificar o verdadeiro conhecimento de nosso Senhor Jesus 

Cristo demonstra que Pedro está se dirigindo cristãos genuínos. Verdadeiros crentes a 

quem Deus concedeu verdadeira economia do conhecimento ( 1: 3 ; Lc 1:77 ; 2 

Coríntios 2:14. ; 4: 6 ; 8: 7; Colossenses 2: 2-3 ; 03:10 ; cf. Prov . 1: 7 ; 2: 5-6 ; 09:10 ; . 

Isaías 33: 6 ), portanto, possuem a capacidade de perseguir e frutuosamente aplicar as 

virtudes mencionadas. Se essas virtudes estão presentes na vida de alguém, então ele tem 

e goza este verdadeiro conhecimento. 

Por outro lado, Pedro apresenta uma opção negativa para os seus leitores a evitar. Se 

alguém que professa a fé em Cristo não exercer virtudes e fecundidade, e, portanto, não 

tem essas qualidades, ele é cego ou míope, incapazes de discernir a sua verdadeira 

condição espiritual (cf.59:10 Isa. ; Rev. 03:17 ) . 

O crente que não está experimentando um aumento nas virtudes perderá a 

garantia, depois de ter esquecido da purificação dos seus antigos 

pecados. Literalmente a frase aqui significa "receber [ lambanō ] esquecimento [ Lete ]. 

" Purificação traduz katharismos, a partir do qual o Inglês catarse ("limpeza") 

deriva. Tal pecado do crente torna-o incapaz de ter certeza de que ele estava limpo e 

resgatados de sua antiga vida ( Ef 2: 4-7. ; 5: 8 , 26 ; Tito 3: 5-6 ; Tiago 1:18 ; 1 Pedro 1 

: 23 ; 1 João 1: 7 ). Ele não pode estar certo se ele foi realmente salvo, porque ele não vê 

um aumento de força e utilidade em sua vida. Uma vez cego antes da salvação, em 

seguida, fez ver, estes santos podem experimentar uma espécie de cegueira espiritual 

novamente. 

Esse tipo de esquecimento espiritual leva à repetição de velhos pecados, e ele rouba esses 

cristãos de sua garantia. A certeza da salvação está diretamente relacionado para 

apresentar serviço espiritual e obediência, e não apenas a um evento de salvação passado 

fez dim na memória do crente desobediente. 



Os benefícios prometidos 

Portanto, irmãos, tudo o mais diligente para ter certeza sobre sua 

vocação e eleição; por quanto tempo você pratica essas coisas, 

você nunca vai tropeçar; para desta forma a entrada no reino 

eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será 
abundantemente fornecido a você. ( 1: 10-11 ) 

Pedro exorta os crentes a selecionar a opção positiva já foi dito no versículo 8 . 

Reiterando versículo 5 ("aplicar toda a diligência"), o apóstolo ordena os crentes a ser 

ainda mais diligente espiritualmente, a fim de conhecer e apreciar a realidade de sua 

salvação eterna. Seja diligente ... ( spoudasate ) é a forma verbal do 

substantivo spoudē ("diligence") usada em verso 5 e novamente transmite urgência e 

ansiedade. Para enfatizar os crentes têm direito de desfrutar de garantia, o apóstolo não 

fala de sua fé, mas a escolha soberana de Deus. Os crentes são capazesde fazer certo -

em Hebreus 09:17 a palavra para certos [ bebaios ] é usado no sentido de uma validade 

jurídica ou confirmação por Deus de chamada e escolha deles. Para fazer ( poieisthai ) 

é reflexiva, os crentes são indicando a . assegurar-se de chamada e escolha são 

realidades inseparáveis indicando chamado eficaz de Deus dos crentes para a salvação 

( Rm 11:29. ; 2 Tessalonicenses 2:14. ; 2 Tim. 1: 9 ; cf. . Matt 04:17 ; Atos 

2:38 ; 03:19 ; 17:30 ) com base na Sua eleição soberana deles na eternidade passada 

( Rom 8:29. ; Ef 1: 4. , 11 ; Tt 1: 2 ;1 Pedro 2: 9 ). A preocupação de Pedro é que os 

crentes têm a confiança e certeza de que eles estão incluídos nos eleitos. Deus conhece os 

seus eleitos (cf. 2 Tm 1: 9. , e a discussão de 1 Pedro 1: 1-5 em John Macarthur, 1 

Pedro, MacArthur New Testament Commentary [Chicago: Moody, 2004], 13-38), e Seus 

eleitos devem aproveitar o conhecimento de que são Dele. 

Enquanto os cristãos praticar estas coisas -cada vez mais buscar as virtudes morais 

essenciais para viver santo-dão provas para si e desfrutar de certeza de que Deus 

concedeu-lhes a vida eterna (cf. Heb. 06:11 ). A prática refere-se ao padrão de diário 

realizar (cf. Rm 12, 9-13. ;Gl 5: 22-25. ; Ef 5:15. ; Cl 3: 12-17 ). Se ele está de acordo 

com as virtudes morais Pedro descritos, os crentes nunca vai tropeçar em dúvida, 

desespero ou medo, o que lhes permite desfrutar com confiança uma vida espiritual 

abundante e produtiva (cf. Sl 16:11. ; João 10:10 ; Ef 1:18. ; 2: 7 ; 1 Tm 6:17. ). 

Desta forma, mais uma vez referindo-se à constante busca da santidade, as bênçãos de 

garantia e perseverança vir aos crentes. Como resultado, a entrada no reino eterno de 

seu Senhor e Salvador Jesus Cristo será abundantemente fornecido a eles. Segurança 

da própria terem celebrado o reino eterno é a experiência do cristão que pratica o Pedro 

listou. Isso foi um grande incentivo para os leitores cansados do Apóstolo. Nenhum 

crente precisa para viver com a dúvida sobre a salvação, mas ele pode ter 

certeza abundantemente fornecido no presente. Uma rica recompensa celestial no 

futuro também pode ser implicada (cf. 2 Tm 4: 8. ; Heb. 4: 9 ; 12:28 ; 1 Pedro 5: 4 ; Ap 

2:10 ; 22:12 ). 

O Senhor recompensará Seus filhos com base na sua fiel busca da justiça (ver 

novamente 1 Cor 3: 11-14. ; 2 Cor. 5:10 ). Segurança nesta vida e riquezas no céu são os 

benefícios da diligência espiritual e fecundidade. 

 



3. O Legado de Pedro - Convicção ( 2 

Pedro 1: 12-15 ) 

Por isso, eu sempre vou estar pronto para vos lembrar estas 

coisas, mesmo que você já conhece, e foram confirmados na 

verdade que está presente com você. Considero que é certo, desde 

que estou neste morada terrena, para despertar-vos com forma de 

lembrete, sabendo que o abandono da minha morada terrena é 

iminente, como também nosso Senhor Jesus Cristo deixou claro 

para mim. E eu também será diligente que a qualquer momento 

depois da minha partida, você será capaz de chamar estas coisas 
à mente. ( 1: 12-15 ) 

Qualquer bom professor percebe o valor da repetição. A pesquisa mostrou que dentro de 

uma hora depois de ouvir uma mensagem de voz, as pessoas esquecem até noventa por 

cento do mesmo. Certamente Deus sabia que quando disse a Israel: 

Ouve, ó Israel! O Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor! Amarás o Senhor teu Deus 

com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua força. Estas palavras, que 

eu hoje te ordeno, estarão no teu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos e 

devem falar deles quando você se senta em sua casa, quando estiver andando pelo 

caminho, quando se deitar e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te 

serão por frontais em sua testa. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas 

portas. ( Deuteronômio 6: 4-9. ; cf. v 12. ; 7:18; 8: 2 , 18-20 ; 9: 7 ; 2 Reis 17:38 ; 1 

Crônicas 16:12. ; Sl. 78: 7 , 11 , 42 ; 103: 2 ; 106: 7 , 13 ; 119: 16 , 153 ; Isaías 51: 13-

15. ; Marcos 12: 29-30 , 32-33 ) 

Apesar de todos os avisos e lembretes através dos séculos, Israel teve uma grande memória 

para as coisas erradas e uma má memória para a verdade de Deus, como quando Isaías 

indiciado ela: "Para você ter esquecido o Deus da sua salvação e não te lembraste a rocha de 

seu refúgio "( Isa 17:10. a ; cf. 51:13 um ; Hos. 8: 7-14 ). Da mesma forma, Deus deu a 

Páscoa para ser um lembrete anual de Sua redenção, graça e misericórdia, juízo e justiça, e 

aliança ( Ex. 13: 3-10 ). Mas hoje, quando os judeus observar a Páscoa, eles se lembram o 

Êxodo do Egito, mesmo rejeitando a Deus que os libertou (cf. Rom. 2: 28-29 ; 10: 2-4 ). 

Até mesmo os crentes tendem a se lembrar de coisas que são melhor esquecidas e 

esquecer as coisas que devem ser lembradas (cf. Rom 7:15. , 18-19 ; Heb. 12: 5 ). Assim, 

Pedro escreve as palavras neste texto e depois diz a seus leitores: "Esta é agora, amados, 

a segunda carta que vos escrevo em que eu estou agitando a sua mente sincera a título de 

lembrança" ( 3: 1 ). E não muito depois de Pedro escreveu, Jude pediu a seus leitores 

"para lembrar as palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus 

Cristo" ( Judas 17 ; cf. Atos 20:35 ; 2 Tm. 2: 8 ; Tiago 1 : 25 ). Porque a carta de Judas é 

tão semelhante ao 2 Pedro, ele deve ter tido epístola de Pedro em mente. Eles estavam 

seguindo o exemplo do Senhor quando Ele lembrou aos apóstolos para "lembrar da 

palavra que eu disse a você" ( João 15:20 ). 

Nesta passagem Pedro digresses de seu assunto da salvação e cai em um comunicado 

sobre a importância de lembrar as pessoas da verdade essencial. Cristo chamou Pedro 

para pastor ( João 21: 15-19 ), e as suas palavras revelam sua paixão pastoral em quatro 

motivações: urgência, bondade, fidelidade, e brevidade. 



Urgência 

Por isso, eu sempre vou estar pronto para vos lembrar estas 
coisas, ( 01:12 a) 

Por isso remete para a grandeza da salvação ( 1: 1-4 ) e a bem-aventurança de fiabilidade 

( 1: 5-11 ), temas tão cruciais que nunca deve ser esquecido. Pedro não queria que seus 

leitores a esquecer que eles foram salvos ( 9 v. ), nem as bênçãos da sua salvação ( v. 

3 ). Quando Pedro usou o tempo futuro, sempre estará pronto, ele foi pela primeira vez 

o que indica que ele iria lembrar seus ouvintes da verdade, sempre que tiver a 

oportunidade, inclusive ao escrever esta carta inspirado pelo Espírito. Mas ele também 

antecipou todos os que, nos séculos vindouros, iria ler esta carta e ser lembrado de as 

grandes coisas que Deus lhe deu para dizer. 

O apóstolo Paulo, como Pedro, sabia da necessidade de repetir a verdade: "Finalmente, 

irmãos, regozijai-vos no Senhor. Para escrever as mesmas coisas de novo não é problema 

para mim, e é uma salvaguarda para você "( Fp 3:. 1 ; cf. Rom. 15:15 ; . 2 Tessalonicenses 

2: 5 ). Jude também procurou lembrar seus leitores do que eles conheciam ( v. 5 ). 

Contrariamente às crenças de alguns, não existe tal coisa como novo verdade espiritual, 

apenas uma compreensão mais clara das verdades eternas ( Isaías 40: 8. ; 1 Pedro 1: 23-

25 ; cf. . Matt 05:18 ) na Palavra de Deus. As pessoas nem sempre sabem as verdades da 

Escritura, nem sempre ouvir verdadeiros e precisos interpretações dela. Por isso, alguns 

em que a condição pode pensar certa verdade é nova e é a eles. Mas não há nenhuma nova 

revelação de Deus (cf. Judas 3 ). Todos os que pregar e ensinar as Escrituras são 

lembrando as pessoas de que Deus disse em Sua Palavra tão constantemente que sua 

repetição e deles torna a verdade stick. 

Certamente 2 Pedro 2 e carta de Judas ilustra vivamente esta princípio da repetição divina 

nas Escrituras. As epístolas do Novo Testamento lidar com o mesmo evangelho em toda 

a sua riqueza, revelando-lo em diferentes termos e analogias. Os Evangelhos Sinópticos 

contar a mesma história três maneiras. Jesus repetiu Sua mensagem em sermões, 

parábolas e Parábolas onde quer que fosse, expondo seus seguidores para a verdade de 

novo e de novo. Isso foi fundamental para a formação dos Doze. 

Até as mensagens dos profetas do Antigo Testamento são essencialmente os mesmos que 

pregam lei, o juízo, e perdão. Os Salmos repetir os atributos e as obras de Deus. Os livros 

de Crônicas ensaiar o material a partir de 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Deuteronômio 5: 1-

22 é uma segunda entrega da Lei no Sinai ( Êxodo 20 ), que lembrou as pessoas do mesmo 

e preparou-os para entrar no Prometida Land. 

Bondade 

mesmo que você já conhece, e foram confirmados na verdade que 
está presente com você. ( 01:12 b) 

Pedro era um pastor tipo que entendeu e exibiu sensibilidade para seu rebanho. Escritura 

exalta mansidão (cf. 2 Cor 10: 1. ; Gal 5:23. ; 6: 1 ;  2 Tessalonicenses 1: 7. ; . 2 Tim 

2:25 ), mansidão (cf. Mt 5: 5. , NVI ; 1 Tm 6:11. , KJV ; Tiago 3:13 KJV ), e ternura (cf. . 

Ef 4:32 ), características Pedro exibido quando ele reconheceu que seus 

leitores já possuía virtude dos deuses. Ele foi encorajador, não condescendente ou 

indiferente à sua devoção a Cristo (cf. 1 Pedro 5: 2-3 ). 



Os destinatários desta carta, sem dúvida, tinha ouvido outras cartas inspiradas do Novo 

Testamento lido e pregado (cf. 3: 15-16 ), então eles sabiam e acredita a verdade, de 

forma a ser estabelecida em -lo. O verbo rendeu estabelecido ( stērizō ), que significa 

"para estabelecer firmemente", ou "fortalecer", é um particípio passivo perfeito indicando 

uma condição estabelecida. Eles tinham dado provas de sua fidelidade que o verdadeiro 

evangelho foi fortemente presente com eles. Pedro afirmou-los, sem dúvida, como 

verdadeiros, com vencimento crentes.Ele poderia ter ecoou as palavras de Paulo aos 

Colossenses: "Você já ouviu falar na palavra da verdade, o evangelho que já chegou a 

vós, assim como em todo o mundo também está constantemente a dar frutos e 

aumentando, ao mesmo tempo que tem vindo a fazer em Também desde o dia em que 

você ouviu falar dele e entendi a graça de Deus em verdade "( Col. 1: 5 b -6; cf. 1 Ts 

2:13. ; 1 João 2:27 ; 2 João 2 ). Quando alguém vem a conhecer a Cristo, a verdade 

permanece nele ( 2 Pedro 1:12 ; 1 João 2:14 , 27 ; 2 João 2 ; cf. João 17:19 ; 2 Cor 

11:10. ; . Ef 4:24 ; 06:14 ). Ainda era imperativo que os leitores de Pedro receber este 

lembrete, tendo em conta a ameaça que enfrentavam a partir da infiltração poderosa de 

falsos mestres (capítulo 2 da presente carta). 

Fidelidade 

Considero que é certo, desde que estou neste morada terrena, para 
despertar-vos com forma de lembrete, ( 01:13 ) 

Porque ele era um confidente íntimo de Jesus como o líder reconhecido dos Doze, o 

apóstolo Pedro viveu na proximidade mais estreita e constante a verdade divina que 

qualquer homem. No entanto, ele e seus companheiros apóstolos ainda não entendia 

completamente ou apreciar essa verdade, mesmo no final do ministério terreno de Cristo, 

como a pergunta do Senhor que lhes indica: "Estou há tanto tempo convosco, e ainda 

assim você não chegaram a conhecer Me "(? João 14: 9 ). 

Pedro monumentalmente desertou de seu Mestre para um time-apesar da advertência de 

Jesus (ver Lucas 22: 31-34 , 54-62 ). Por isso, o apóstolo sabia em primeira mão que, 

mesmo que os crentes são fundados na verdade, eles precisam de pastoreio constante para 

protegê-los de vaguear em pecado. As exposições pastor bíblicos fidelidade em ensinar o 

povo que Deus lhe deu. 

Não é justo que tal instrução leal é benéfico, útil e fortalecimento, embora certamente 

é. Além dos benefícios, Pedro consideram ed -lo direito, isto é, "justo" ( dikaios ). Sua 

devoção como o pastor fez fiel ao seu povo, porque ele era fiel ao seu Senhor em fazer o 

que era certo, enquanto ele estava nesta morada terrena. O termo rendeu morada 

terrena ( skēnōma ) é a palavra para "barraca" desenho da imagem familiar de nômades 

do Oriente Médio que vivem em tendas portáteis. Pedro também estava em uma casa 

temporária e sabia que um dia Deus iria dobrar que tenda a libertar sua alma eterna para 

entrar no céu. 

Contanto que Deus lhe deu vida terrena, Pedro seria fiel a agitar-se aqueles que o Senhor 

colocou em sua vida por meio de lembrete. Para despertar-vos é uma forma composto 

do verbo diegeirō, que significa "para despertar completamente", ou "para despertar 

completamente" de letargia, sonolência, ou dormir. Nada menos do que o estado de alerta 

espiritual satisfaça esse pastor leal. Os crentes podem se tornar lento (cf. Mc 13: 35-

37 ; Rom. 13:11 ; 1 Tessalonicenses 5: 6. ; Hb 6:12. ), deixando de estar alerta e lúcido 

em relação às questões espirituais ou outros direitos (cf . Prov 13: 4. ; 24: 30-31 ). Essa 



palavra pode ter causado Pedro recordar sua própria incapacidade para ficar acordado no 

Getsêmani a noite antes da morte de Jesus ( Matt. 26: 36-46 ). 

O pastor piedoso estimula seu rebanho, principalmente por meio de lembrete. Ele 

sempre e incansavelmente mantém ensinar e revisar todos os principais temas, doutrinas 

e mandamentos das Escrituras. Não importa o quanto os crentes verdade divina ter ouvido 

ou como espiritualmente maduros que são, eles ainda precisam de lembretes para aplicar 

essa verdade (cf. Rm 12: 1-13: 10. ; 1 Cor. 3: 5-23 ; Gl 5:. 1-6 ; . Ef 4: 11-16 ). Querer 

que eles se lembrem, o verdadeiro pastor constantemente alimenta seu rebanho alimento 

espiritual em toda a sua vestido escritural. Percebendo que a familiaridade pode gerar 

desprezo, ele emprega todas as passagens em todos os temas, para que haja frescor em 

vez de familiaridade. 

Brevidade 

sabendo que o abandono da minha morada terrena é iminente, 

como também nosso Senhor Jesus Cristo deixou claro para mim. E 

eu também será diligente que a qualquer momento depois da 

minha partida, você será capaz de chamar estas coisas à 

mente. ( 1: 14-15 ) 

Finalmente, paixão e motivação de Pedro para o ministério inclui uma compreensão clara 

da brevidade da sua própria vida (cf. Jó 7: 6-7 ; 9: 25-26 ; 14: 1-2 ; . Pss 39: 

5 ; 89:47 um ; 90: 5-6 , 10 ; Tiago 4: 13-17 ). Assim, ele escreveu de saber com 

certeza que o abandono de suamorada terrena era iminente. Claramente, Pedro 

acredita que sua morte estava próxima. Ele descreveu a morte na analogia de deixar de 

lado a sua tenda, as mesmas imagens que Paulo usou em sua segunda carta aos Coríntios: 

Porque sabemos que, se a tenda terrena que é a nossa casa é demolida, temos de Deus um 

edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Porque, na verdade, nesta casa, 

gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação do céu. ( 2 Cor. 5: 1-2 ) 

O termo iminente realizado um duplo significado na medida em que pode denotar "em 

breve", ou "swift". Talvez aqui ele transmite ambos. Quando escreveu isso, ele já estava 

em seus setenta anos; assim, era razoável que Pedro esperar que sua morte não foi muito 

longe. Ele também sabia que sua morte seria súbita ou rápida, como também Cristo ... 

... claro para mim. O Senhor Jesus tinha claramente indicado ao apóstolo que sua morte 

seria um tanto repentina, a cerca de 40 anos antes, durante Pedro restauração e 

recomissionamento, entre ressurreição e ascensão do Senhor: 

"Em verdade, em verdade vos digo que, quando era mais jovem, você usou para cingir-

se e andar onde querias; mas quando você envelhecer, você estenderá as mãos e outro te 

cingirá você, e trazê-lo para onde você não deseja ir ". Ora, isto ele disse, significando 

com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E, havendo dito isto, Ele lhe disse: "Siga-

me!" ( João 21: 18-19 ) 

As palavras de Jesus eram uma previsão do martírio de Pedro. Que Ele previu Pedro seria 

executado, especificamente por crucificação, é evidenciado pela expressão "você vai 

esticar suas mãos." Então Pedro viveu mais de quatro décadas ou mais, ser fiel a 

apascentar as ovelhas do Senhor, sabendo o tempo todo que a qualquer momento de sua 

vida poderia acabar rapidamente. (Por Eusébio [-gravado Tradição História 

Eclesiástica, 3: 1 , 30 ] -attests que ele foi crucificado, e de cabeça para baixo, a seu 

pedido, porque ele sentia indigno de morrer exatamente como Cristo tinha morrido.) 



Tendo em vista a brevidade de sua vida e ministério, Pedro foi 

implacavelmente diligente para lembrar os crentes da verdade, para que a qualquer 

momento após a sua partida que iria ser capaz de chamar essas coisas a mente. Não 

há razão para restringir as suas palavras,estas coisas, para que ele escreveu pouco antes 

( vv. 1-11 ), como alguns fazem. Tudo o que está nesta carta é parte da doutrina essencial, 

para ser embutida inesquecível na mente dos crentes. 

O apóstolo usou o termo da partida ( Exodos ) para se referir a sua morte, porque a 

palavra conota a sair de um lugar (terra) para ir para outra (o céu) -o êxodo que todo 

crente irá desfrutar ( 1 Cor. 15: 50-57 ; Hb 4: 9-10. ). Pedro, como Paulo ( Atos 20:24 ), 

não estava preocupado que seu público se lembra dele ou de sua morte, mas que iria se 

lembrar a verdade que ele ensinava. 

Que Pedro verdadeiramente entendido a urgência, bondade, fidelidade, e brevidade do 

ministério é claro a partir desta epístola, especialmente conforme resumido na afirmação 

legado desta passagem. O líder dos Doze queria crentes para evitar os perigos da 

negligência espiritual;portanto, trabalhou diligentemente através de sua pregação e os 

escritos de reiterar as questões importantes. Ele desejava deixar um último testamento 

para lembrar santos da grandeza da salvação, a bem-aventurança de garantia, e para ter 

certeza de que a falsa doutrina não roubá-los de sua rica herança espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. A Infalivel Palavra ( 2 Pedro 1: 16-21 ) 

Para nós não seguimos contos habilmente inventadas quando 

demos a conhecer o poder ea vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, 

mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pois quando Ele recebeu 

honra e glória de Deus Pai, como um enunciado como isso foi feito 

a Ele pelo Glória Majestic, "Este é o meu Filho amado, em quem 

me comprazo" -e nós mesmos ouvimos esta expressão vocal feito 

do céu quando estávamos com ele no monte santo. Portanto, temos 

a palavra profética tanto mais assegurada, à qual fazeis bem em 

prestar atenção como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, 

até que o dia clareie ea estrela da alva surja em vossos 

corações. Mas saiba disso antes de tudo, que nenhuma profecia 

da Escritura é uma questão da própria interpretação, para nunca 

jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas 

homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de 
Deus. ( 1: 16-21 ) 

Através dos séculos a Bíblia teve muitos críticos formidáveis e detratores. Ataques a sua 

veracidade, sem dúvida, chegou a uma encruzilhada durante a época do 

Iluminismo. Hayden V. Branco articulou o clima de que era a seguinte: 

A atitude de espírito iluminista era complexo e variado internamente, mas pode ser 

caracterizada como uma cerca de dedicação da razão humana, ciência e educação como 

a melhor forma de construir uma sociedade estável para os homens livres do mundo. Isso 

significava que o Iluminismo era inerentemente suspeito de religião, hostil à tradição, e 

ressentido de qualquer autoridade baseado no costume ou fé. Em última análise, o 

Iluminismo não era nada se não secular na sua orientação; ofereceu o primeiro programa 

na história da humanidade para a construção de uma comunidade humana a partir de 

materiais naturais sozinho. ("Introdução do Editor", em Robert Anchor, tradição 

iluminista [New York: Harper & Row, 1967], ix, citado em Norman L. Geisler e William 

E. Nix, uma introdução geral à Bíblia, revista e ampliada [Chicago : Moody, 1968, 

1986], 139) 

Através de seus escritos e à promoção de suas idéias seculares, filósofos como Tomé 

Hobbes (1588-1679; materialismo), Bento de Spinoza (1632-1677; panteísmo 

racionalista e naturalismo), Davi Hume (1711-1776; ceticismo e anti-sobrenaturalismo), 

Immanuel Kant (1724-1804; agnosticismo filosófico), Friedrich Schleiermacher (1768-

1834; romantismo e teologia positiva) e Georg WF Hegel (1770-1831; idealismo 

filosófico eo processo dialético [tese, antítese e síntese]) fez muito minar e destruir a 

confiança na infalibilidade da Escritura e uma compreensão bíblica da natureza da 

verdade. Essas filosofias do Iluminismo também abriu o caminho para o liberalismo 

teológico (Albrecht Ritschl, 1822-1899; Adolf von Harnack, 1851-1930), atual 

existencialismo e do relativismo pós-moderno (Soren Kierkegaard, 1.813-1.855; 

Friedrich W. Nietzsche, 1844-1900 ; Rudolf Bultmann, 1884-1976; Martin Heidegger, 

1889-1976), e alta crítica (FC Baur, 1792-1860; Julius Wellhausen, 1844-1918). 

No entanto, conservador, ortodoxo, estudiosos evangélicos, como Francis Turretin (1623-

1687), Jonathan Edwards (1703-1758), Charles Hodge (1797-1878), Benjamin B. 

Warfield (1851-1921), e J. Gresham Machen ( 1881-1937) incansavelmente e 

consistentemente defendido suficiência e confiabilidade das Escrituras. Aqueles homens 



e outros professores que honram a Deus apoiou firmemente a opinião da Reforma da 

supremacia da Palavra de Deus, que é resumida por Bush e Nettles: 

Os reformadores acreditavam Escritura para ser a Palavra de Deus escrita. Foi confiável, 

não duvidou. Estudou-se, não ignoradas. Foi tomado como a autoridade final no que diz 

respeito a essas questões que se lhe falaram ou fizeram afirmações. Deus não havia 

revelado tudo. A Bíblia não continha expressamente toda a verdade que poderia ser 

conhecido. Mas o que a Bíblia ensinou foi acreditado para ser totalmente 

confiável. Verdade em qualquer outra área não estaria em contradição com a verdade 

bíblica. A partir das Escrituras, pode-se encontrar o verdadeiro conhecimento da 

realidade. (L. Russ Bush e Tom J. Nettles, batistas e da Bíblia [Chicago: Moody, 1980], 

175) 

O que o apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro 1: 16-21 é fundamental para a compreensão 

dos reformadores da Escritura e declara claramente que nos crentes da Bíblia tem uma 

revelação precisa, por escrito, da verdade de Deus. Pedro repetiu a declaração do salmista: 

"O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos símplices" ( Sl. 19: 7 b ; cf. 93: 

5 ; 111: 7 ). Deus, através do profeta Isaías, disse o seguinte sobre tanto a confiabilidade 

eo impacto da Sua Palavra: 

Porque, assim como a chuva ea neve descem do céu e para lá não tornam sem molhar a 

terra e tornando-o suportar e brotar, e sementes de mobiliário ao semeador, e pão ao que 

come; assim será a palavra que sair da minha boca; ela não voltará para mim vazia, sem 

realizar o que eu desejo, e sem conseguir o assunto para que a enviei. ( Isaías 55: 10-11. ; 

cf. 40: 8 ; 119 Ps:. 89 ; . Matt 05:18 ; 24:35 ; João 10:35 b; . 2 Tim 2:19 a ) 

Em sua segunda epístola, Pedro escreveu aos crentes bombardeados por falso ensino que 

procurou minar a sua confiança nas Escrituras e, assim, destruir a fé cristã. No capítulo 2 

ele descreveria em termos vívidos os proponentes de tal erro para que seus leitores 

pudessem entender e reconhecer melhor o perigo que elas representam. Mas não basta 

apenas estar ciente de falsos mestres; crentes precisam saber como se defender contra os 

seus erros. A arma em que a defesa é a certeza da Palavra de Deus (cf. 2 Cor. 10: 3-5 ). No 

presente passagem, as referências apóstolo tanto sua própria experiência testemunha 

ocular da revelação e da revelação sobrenatural, escrita de Deus. 

Pedro – A Experiência de uma Testemunha ocular  

Para nós não seguimos contos habilmente inventadas quando 

demos a conhecer o poder ea vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, 

mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pois quando Ele recebeu 

honra e glória de Deus Pai, como um enunciado como isso foi feito 

a Ele pelo Glória Majestic, "Este é o meu Filho amado, em quem 

me comprazo" -e nós mesmos ouvimos esta expressão vocal feito 
do céu quando estávamos com ele no monte santo. ( 1: 16-18 ) 

Para é o termo causal que liga esta passagem para o anterior e explicando por Pedro 

lembrou seus ouvintes da verdade. Ele estava absolutamente convencido da verdade que 

ele ensinou, porque ele tinha pessoalmente experimentado. Ele também falou para os 

outros apóstolos e os autores do Novo Testamento, quando afirmou ele, que não seguiu 

contos habilmente inventadas. Todos eles receberam revelação sobrenatural ( João 

1:51 ; 1 João 1: 1-3 ) verificar que o que eles foram ensinados e foram posteriormente foi 

pregar a verdade ( Matt 13:11. , 16-17 ; cf. Mt 11: 25-26. ; 1 Cor. 02:10 ). 



Afirmação de abertura de Pedro responde à acusação de seus críticos que ele ensinou 

mentiras cuidadosamente criados apenas para atrair seguidores crédulos e ganhar dinheiro 

com eles. Falsos instrutores religiosos comumente buscou o poder e popularidade que 

trouxe não só dinheiro (cf. Mic. 3:11 ), mas também favores sexuais (cf. Jer. 23:14 ). No 

entanto, Pedro refutou os seus acusadores, dizendo que ele e seus companheiros 

apóstolos não seguiu a abordagem enganosa de falsos mestres. 

Inteligentemente concebido decorre sophizō ("para fazer sábio") e conota idéias 

sofisticadas, sutilmente inventadas. A expressão também se refere a qualquer coisa 

clandestina ou enganoso. Buscando a devorar as ovelhas, os falsos mestres disfarçar suas 

mentiras (cf. 2: 1 ) para torná-los aparecer como verdade divina ( Jer 

06:14. ; 14:14 ; 23:16 , 21 , 26 ; cf. Matt. 7:15 ). 

Contos ( mythos, a partir do qual os ingleses mitos deriva) refere-se a histórias lendárias 

de deuses e figuras heróicas que participam em eventos miraculosos e realizando proezas 

extraordinárias. Esses contos caracterizado mitologia pagã e sua visão de mundo. Paulo 

usou mythos,que sempre tem uma conotação negativa no Novo Testamento, assim como 

Pedro fez, para se referir às mentiras, mentiras e enganos de todos os falsos mestres ( 1 

Tm 1: 4. ; 4: 7 ; . 2 Tim 4 : 4 ; Tito 1:14 ). Pedro negou categoricamente que ele estava 

desenhando em cima de tais histórias fictícias quando ele deu a conhecer o seu 

ensinamento. Sem dúvida, falsos mestres havia dito a seus leitores que a fé ea doutrina 

cristã era apenas mais um conjunto de mitos e fábulas. 

Deu a conhecer ( gnōrizō ) é muitas vezes usada no Novo Testamento para falar de 

conferir nova revelação ( João 17:26 ; Rom 16:26. ; Ef. 1: 9 ; 3: 3 , 5 , 10 ; cf. Lucas 

2:15 ; João 15:15 ; Atos 2:28 ; Rm. 9: 22-23 ; 2 Cor. 8: 1 ; Colossenses 1:27 ; 4: 

7 , 9 ). Neste caso, a revelação em causa o poder ea vinda de as Senhor Jesus Cristo -

His segunda vinda em glória e poder ( Mat. 25:31 ; Lucas 12:40 ; Atos 1: 10-11 ; Tito 

2:13 ; 1 Pedro 1:13 ; Apocalipse 1: 7 ). Aparentemente, os falsos mestres não foram só a 

minar o ensinamento de Pedro, em geral, mas também especificamente negando o que ele 

disse sobre o retorno de Cristo. A referência de Pedro para que a linha de ataque mais 

tarde nesta carta ( 3: 3-4 ) confirma esse fato. 

Porque Pedro conectado a frase poder e vindo com a aparência do Senhor Jesus 

Cristo, que é um indicador seguro de que ele se referiu a Sua volta (cf. 24:30 

Matt. ; 25:31 ; Ap 19: 11-16 ). A descrição certamente não se encaixa Sua primeira vinda 

em mansidão e humildade (cf.Lucas 2: 11-12 ; Rom. 1: 3 ; 2 Cor. 8: 9 ; Filipenses 2: 6-

7. ). 

Vinda é o familiar palavra Novo Testamento parusia, que também significa 

"manifestação" ou "chegada". O termo, sempre usada no Novo Testamento de Jesus 

Cristo, sempre se refere ao Seu retorno. WE Vine elaborou sobre este aspecto do 

significado: 

Quando usado do retorno de Cristo ... isso significa, não apenas Sua momentânea vinda 

para os Seus santos, mas sua presença com eles a partir daquele momento até sua 

revelação e manifestação para o mundo. Em algumas passagens a palavra dá destaque 

para o início desse período, o curso do período a ser implícita, 1 Cor. 15:23 ; 1 

Tessalonicenses. 4:15 ; 5:23 ; 2 Tessalonicenses. 2: 1 ; Jas. 5: 7, 8 ; 2 Pedro 3: 4 . Em 

alguns, o curso é proeminente, Matt. 24: 3 , 37 ; 1 Tes. 03:13 ; 1 João 2:28 ; em outros, a 

conclusão do período, Matt. 24:27 ; 2 Ts. 2: 8. ( Um Dicionário Expositivo de Palavras 

do Novo Testamento, 4 vols [Londres: Oliphants, 1940; reimpressão, Chicago: Moody: 

1985]., 1: 209) 



Em sua primeira carta, Pedro havia declarado a verdade da segunda vinda de Cristo ( 1 

Pedro 1: 7 , 13 ; 04:13 ; 5: 4 ). Mas aqui ele insiste que ele e os outros apóstolos foram 

testemunhas oculares do Cristo muito majestade irá exibir totalmente quando Ele 

voltar. Certamente todos os apóstolos tinham visto a majestade de Cristo em sua vida e 

ministério ( João 2:11 ; 17: 6-8 ), e na Sua morte ( João 19: 25-30 ), a ressurreição ( Lucas 

24: 33-43 ), e Ascensão ( Atos 1: 9-11 ), de modo que aqueles que eram escritores do 

Novo Testamento (por exemplo, Mateus, João, Pedro) foram testemunhas oculares muito 

do que eles escreveram. Ponto de Pedro é que os falsos mestres negou suas afirmações 

sobre Jesus, mas ao contrário dele, que não foram testemunhas oculares Sua vida e 

ministério. 

Testemunhas oculares ( Epoptai ) originalmente significava "observadores gerais" ou 

"espectadores", mas ao longo dos anos, o seu significado evoluiu. Barclay explica: 

No uso do grego da época de Pedro esta era uma palavra técnica. Já falamos sobre as 

religiões de mistério. Estas religiões de mistério eram todos da natureza do jogos de 

paixão, em que a história de um Deus que viveu, sofreu, morreu e ressuscitou, para nunca 

mais morrer de novo, foi jogado para fora. Foi só depois de um longo curso de instrução 

e preparação que o adorador foi finalmente autorizado a estar presente no jogo de paixão, 

e para ser oferecido a experiência de tornar-se um com a morte e ressurreição de 

Deus. Quando chegou ao estágio de serem autorizados a participar da encenação da 

paixão real, ele era um iniciado, e a palavra técnica para descrevê-lo era, na 

verdade epoptēs; ele era um testemunha ocular preparado e privilegiada das experiências 

de Deus. ( As Cartas de Tiago e Pedro, rev ed.. [Filadélfia: Westminster, 1976], 367) 

Com esse uso em mente, é claro que Pedro viu a si mesmo e seus companheiros apóstolos 

como espectadores preeminently privilegiados que alcançaram o nível mais alto e mais 

verdadeiro da experiência espiritual em estar com Cristo. Pedro tinha em mente um evento 

em particular, que visualizaram dramaticamente segunda vinda de Cristo majestade. 

Majesty ( megaleiotēs ), que também pode ser traduzida como "esplendor", "grandeza", 

ou "magnificência", está em outro lugar no Novo Testamento usado para identificar "a 

grandeza de Deus" ( Lucas 9:43 ). Jesus previu que alguns dos apóstolos iria ver a 

manifestação da Sua grandeza divina: "Em verdade vos digo que, há alguns dos que estão 

aqui, que não provarão a morte até que vejam o Filho do homem no seu reino" ( Matt 

16:28. ; cf. Lucas 9:27 ). Deus, o Pai estava presente naquele evento especial, em que 

Cristo recebeu honra ( tempo, "status elevado") e glória ( doxa, "esplendor radiante") a 

partir de Lo. O primeiro termo dá a Jesus o maior respeito e reconhecimento ( João 

5:23 ; 1 Tm 1:17. ; Heb. 2: 9 ; Rev. 4: 9 , 11 ; 5: 12-13 ), e segundo acordos divina, brilho 

incomparável a Ele ( Matt 24:30. ; Lucas 09:32 ; cf. João 1:14 ; 17:22 ; 2 Tessalonicenses 

1: 9. ). 

Naquele evento extraordinário Deus Pai, também chamado de Glória Majestic (um belo 

nome substituto para Deus; cf. Deut. 33:26 , LXX ), deu um extremamente 

significativa expressão vocal (anúncio sonoro) para Cristo. O Pai enunciado era "Este 

é o meu Filho amado, em quem me comprazo", que pode se referir a uma das duas 

ocasiões-a diferentes batismo do Senhor ou Sua transfiguração ( Mt 3:17. ; 17: 5 ). Do 

apóstolo outra descrição do episódio identifica-lo com precisão como a Transfiguração 

uma vez que o enunciado foi feita a partir de céu quando estávamos com ele no monte 

santo. A montanha era mais provável Monte Hermon, a mais alta montanha perto de 

Cesaréia de Filipe (cf. Marcos 8: 27 ), em que Pedro, Tiago e João, vi a nuvem da glória 

divina cercá-los e Jesus e ouviu a voz de Deus ( Mateus 17: 5. ;Marcos 9: 7 ; Lucas 

09:35 ). 



O anúncio "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo" é a afirmação do Pai 

que o Filho é tanto de natureza idêntica e essência com Ele (cf. João 5: 17-20 ; Rom. 1: 

1-4 ; Gal 1: 3. ; Col. 1: 3 ; 2: 9 ) e que Ele é perfeitamente justo (cf. 2 Cor. 5:21 ; Hb 

7:26. ). Assim, em uma declaração concisa Deus declarou a relação de ambos natureza 

divina eo amor divino com Cristo-o perfeito vínculo de amor e santidade dentro da 

Divindade e sua satisfação completa com tudo o que Jesus disse e fez. Por implicação 

clara, o pronunciamento do Pai também confirmou direita de Cristo para vir de novo, no 

momento ordenado, e receber a Sua própria e possuir o reino que é legitimamente 

seu. Como Apocalipse 5: 9-13 diz: 

E cantavam um cântico novo, dizendo: "Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus 

selos; porque foste morto, e comprado por Deus com seus homens de sangue de toda 

tribo, língua, povo e nação. Você fez-los a ser um reino e sacerdotes para o nosso Deus; e 

eles reinarão sobre a terra "E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos 

seres viventes e dos anciãos.; eo número deles era miríades de miríades e milhares de 

milhares, dizendo em alta voz: "Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e 

riqueza, e sabedoria, e força, honra, glória e louvor." E cada coisa criada que está nos 

céus e na terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, dizerem: "Àquele 

que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, honra e glória e poder para sempre 

e sempre. " 

(Para um comentário completo sobre a Transfiguração e Mateus 17: 1-13 , ver John 

Macarthur, Mateus 16-23 , MacArthur New Testament Commentary. [Chicago: Moody, 

1988], 61-72) 

Não há nenhuma razão para a audiência de Pedro, então ou agora a acreditar falsos 

mestres que negam o retorno futuro glorioso de Jesus Cristo. Considerando que esses 

hereges não estavam presentes no Monte da Transfiguração, Pedro foi uma testemunha 

ocular segunda vinda majestade. Ele, Tiago e João viram Moisés e Elias afirmar Cristo 

( Lucas 9: 30-32 ), e acima de tudo, os apóstolos ouviram o próprio Deus honrar o Seu 

Filho. 

Revelação Sobrenatural de Deus 

Portanto, temos a palavra profética tanto mais assegurada, à qual 

fazeis bem em prestar atenção como a uma lâmpada que brilha 

em lugar escuro, até que o dia clareie ea estrela da alva surja em 

vossos corações. Mas saiba disso antes de tudo, que nenhuma 

profecia da Escritura é uma questão da própria interpretação, 

para nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade 

humana, mas homens movidos pelo Espírito Santo falaram da 
parte de Deus. ( 1: 19-21 ) 

Tão preciso quanto eles eram, em declarar a verdade que Deus não se limitou a depender 

das orais, relatos de testemunhas oculares dos apóstolos. Por meio da atuação do Espírito 

Santo, Ele supervisionou a gravação dessas experiências e pensamentos na revelação 

inspirada da Escritura ( 2 Tm. 3:16 ). A resposta de Pedro para aqueles que questionam a 

validade de suas experiências é que os crentes têm até mesmo uma melhor source- a 

palavra profética tanto mais assegurada -a Palavra de Deus. Alguns comentaristas 

afirmam que a frase indica que os apóstolos "experiências validou a Escritura, que 

vislumbrando Jesus 'glória reino no Monte da Transfiguração de alguma forma, 

confirmou as previsões dos profetas acerca de Sua segunda vinda. Essa é uma 

interpretação possível, mas tradução literal da frase, "temos mais certeza de que a palavra 



profética", recomenda outra interpretação. Isto é, como confiável e útil como experiência 

de Pedro era, a palavra profética das Escrituras é mais certeza. Ao longo da história da 

redenção, o próprio Deus tem enfatizado repetidamente que a Sua Palavra inspirada é 

inerrante, infalível e fonte de todo-suficiente da verdade, o que faz não necessitam de 

confirmação humano ( Salmos 19: 7. ; 119: 160 ; João 17:17 ; 1 Cor. 2: 10-14 ; . 1 

Tessalonicenses 2:13 ; cf. . Prov 06:23 ; . Dan 10:21 , NVI ). 

Nós no versículo 19 não é um pronome enfático como no versículo 18 , onde se refere a 

Pedro, Tiago e João. Em vez disso, este segundo uso refere-se genericamente a todos os 

crentes. Como grupo, eles possuem o Palavra, a fonte da verdade de Deus, que é muito 

mais confiável do que a sua experiência coletiva, até mesmo como apóstolos. Segunda 

Coríntios 12: 1 é um exemplo útil das limitações da experiência humana como fonte de 

verdade: "Gozando É necessário, no entanto, não é rentável; mas vou continuar a visões 

e revelações do Senhor. "O apóstolo Paulo queria defender seu apostolado, mas ele parece 

admitir que as visões e experiências pessoais, mesmo do céu-não são úteis, não 

substancial como defesas da verdade de Deus. Isso é porque eles não são verificáveis, 

irrepetível, e incompreensível ( vv. 2-4 ). Paulo realmente preferido para defender seu 

apostolado com o seu sofrimento, em vez de com suas visões sobrenaturais ( vv. 5-

10 ). Quando os escritores do Novo Testamento escreveram a respeito de Cristo e Seu 

retorno prometido, eles confirmaram a verdade da Escritura do Antigo Testamento (cf. Mt 

4: 12-16. ; 12: 19-20 ; 21: 1-5 ; Lucas 4: 16-21 ; . Rm 15: 3 ; . Heb 5: 5-6 ; 1 Pedro 2: 6-

7 , 22 ; Apocalipse 19:10 ). Assim, não foi a experiência dos apóstolos, mas o registro 

inspirado e inscripturated de vida e as palavras de Cristo, escrito pelos autores dirigido 

pelo Espírito e contidas no Novo Testamento, que validou o Antigo. Essa validação caber 

crenças dos judeus em relação à supremacia da revelação escrita, como explica Michael 

Green: 

Os judeus sempre preferiu profecia à voz do céu. Na verdade, eles considerado o último, 

o banho de QV, "filha da voz", como um substituto inferior para revelação, desde os dias 

da profecia tinha cessado. E, como para os apóstolos, é difícil exagerar a seu relato para 

o Antigo Testamento. Um de seus argumentos mais poderosos para a verdade do 

cristianismo foi o argumento da profecia (ver os discursos em Atos, Rom. XV, I Pedro II , 

ou a totalidade de Heb. ou Rev.). Na Palavra de Deus escrita, eles buscaram segurança 

absoluta, como seu Mestre, para quem "está escrito" bastava para conquistar um 

argumento .... [Pedro] está dizendo: "Se você não acredita em mim, vá para o Escrituras 

". "A questão", diz Calvino, "não é se os profetas são mais confiáveis do que o 

evangelho." É simplesmente que "uma vez que os judeus estavam em nenhuma dúvida 

de que tudo o que os profetas ensinaram veio de Deus, não é de admirar que Pedro diz 

que sua palavra é mais certeza ". ( A Epístola Segunda Geral de Pedro e da Epístola de 

Judas [Grand Rapids: Eerdmans, 1968], 87) 

A expressão da palavra profética nos dias de Pedro abraçou todo o Antigo 

Testamento. A expressão se estende além das passagens da profecia preditiva para incluir 

toda a Palavra inspirada, o que, em geral, antecipou a vinda do Messias, como Paulo 

deixou claro quando escreveu: 

Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho ea pregação de 

Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que foi mantido em segredo por muito 

tempo épocas passadas, mas agora se manifesta, e pelas Escrituras dos profetas, segundo 

o mandamento do Deus eterno, foi dado a conhecer a todas as nações para obediência da 

fé; ao único Deus, através de Jesus Cristo, seja a glória para sempre. Amém. ( Rom. 16: 

25-27 ) 



O próprio Jesus afirmou que a realidade, dizendo: "Examinais as Escrituras, porque você acha 

que neles você tem a vida eterna; são elas que dão testemunho de mim "( João 5:39 ; cf. Lucas 

24:27 , 44-45 ). Enquanto o Senhor estava falando principalmente da Escritura do Antigo 

Testamento, as palavras não se limitam a isso. Escritura é Escritura, eo que é verdade do 

Antigo Testamento também é verdade de Escrituras do Novo Testamento (cf. 2 Pedro 3: 15-

16 , em que Pedro chama os escritos de Paulo Escrituras). 

Pedro afirma que seus leitores farão bem em prestar atenção à palavra profética. Se 

eles estavam indo para ser exposto aos erros sutis dos falsos mestres, era imperativo que 

eles sabem e cuidadosamente atender Escritura, para que pudessem rejeitar falsos ensinos 

( Ps 17: 4. ;Atos 18:28 ; Ef 6:11. , 17 ; cf. Mt 4: 4. ; 22:29 ; 10:11 1 Cor. ; Rev. 

22:19 ). Para fazer o seu ponto ainda mais direta, Pedro ofereceu uma simples metáfora, 

comparando a Palavra de Deus a uma lâmpada que brilha em lugar escuro. Essa figura 

de linguagem lembra palavras familiares do salmista: "A tua palavra é lâmpada para os 

meus pés e luz para o meu caminho "( Sl 119: 105. ; cf. v 130. ; 43: 3 ; . Prov 

06:23 ). Trevas ( auchmēros ) é o significado que veio da idéia original da palavra, 

"seca", ou "seca ", depois" sujo ", ou" escuro. "A frase lugar escuro engloba o negrume 

obscuro do mundo caído que impede as pessoas de verem a verdade até que a lâmpada da 

revelação divina brilha. 

Assim, Pedro compara a Escritura para uma lanterna que fornece luz para um mundo 

escuro e pecaminoso. O calendário da história da redenção se move em direção a 

um dia Deus designou para o evento glorioso quando Jesus Cristo retorna na íntegra, 

ardência esplendor e majestade ( Mat. 24:30 ; 25:31 ; Tito 2:13 ; Ap 1: 7 ; cf . Col. 3: 

4 ). Quando esse dia amanhece, Cristo irá encerrar a noite terrena temporária do pecado 

e da escuridão espiritual, retornando em glória para estabelecer Seu reino. O apóstolo 

João descreve isso em Apocalipse 19: 11-16 : 

E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, eo que estava assentado sobre ele chama-se 

Fiel e Verdadeiro, e em justiça julga e salários guerra. Seus olhos eram como chama de 

fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e Ele tem um nome escrito nele que 

ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, eo 

seu nome se chama o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu, vestidos de linho 

fino, branco e limpo, seguiam em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, 

para que com ele Ele pode derrubar as nações, e ele as regerá com vara de ferro; e Ele 

pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua 

coxa tem escrito o nome: "Rei dos reis e Senhor dos senhores." 

O evento marca o clímax agridoce de propósito a salvação de Deus e Seu julgamento sobre 

os ímpios (cf. Isa 02:12. ; 13: 6 ; . Sf 1:14 ; 1 Cor. 1: 8 ; 3:13 ; 4: 5 ; Ef 4:30. ; 1 

Tessalonicenses 3:13. ; 2 Tessalonicenses 1: 7. ; 2 Tim. 4: 1 ; 1 Pedro 2:12 ). 

Estrela da Manhã ( Fósforo ), que literalmente significa "portador da luz", foi o nome 

para o planeta Vênus, que precede o sol da manhã no céu, e é usado aqui para Cristo, cuja 

vinda inaugura o reino milenar e prometeu a criação de Sua reino. Escritura em vários 

lugares refere-se a Cristo como uma estrela ( Nm 24:17. ; Rev. 02:28 ; 22:16 ; cf. Mt 2: 

2. ). Pedro acrescenta o fato de que a estrela surge no dos crentes corações. Cristo 

voltará em um incêndio de fisicamente visível, luz abrangente que afetará a todos para 

bênção ou maldição e mudar a terra milenar ( 3: 10-13 ), acabando por destruir o universo 

e substituí-lo com os novos céus e nova terra ( Ap 20:11 ; 21: 1 ). A referência 

aos corações indica Sua volta também irá transformar os crentes em reflexões perfeitas 

da verdade e da justiça de Cristo e fazê-los à imagem de Sua glória (Rm 8,29. ; Fp 3: 20-

21. ; 1 João 3: 1-2 ). Em sua segunda vinda, Cristo irá substituir a revelação temporais 



perfeito da Escritura com a revelação eterna perfeita da sua pessoa. Ele cumprirá a palavra 

escrita e escrevê-lo para sempre nos corações dos santos glorificados. 

De considerando o fim da Escritura, quando se exclui completamente o coração perfeito, 

Pedro voltou para o início das Escrituras-sua inspiração divina. Como Paulo escreveu: 

"Toda a Escritura é inspirada por Deus" ( 2 Tim. 3:16 ); portanto, nenhuma profecia da 

Escritura é uma questão da própria interpretação. A frase é uma questão de se 

traduz ginetai, o que significa mais precisamente "vem a ser," "origina", ou "surge." 

Nenhuma parte dos escritos sagrados, Antigo Testamento ou Novo, passou a existir na 

forma todos falsas profecias fez (cf. Jer 14:14. ; 23:32 ; Ez. 13: 2 ). Por exemplo, o 

profeta Jeremias explicou como Deus viu os falsos profetas de sua época: 

Assim diz o Senhor dos Exércitos, "Não dê ouvidos às palavras dos profetas que vos 

profetizam. Eles estão levando-os a futilidade; falam da visão de sua própria imaginação, 

não da boca do Senhor. Eles continuam dizendo para os que me desprezam, 'O Senhor 

disse: "Você vai ter paz"'; e como para todos que anda na teimosia do seu coração, dizem, 

'Tragedia não virá sobre ti. " Mas quem esteve no conselho do Senhor, que ele deveria 

ver e ouvir a sua palavra? Quem deu ouvidos a sua palavra, e ouviu? Eis que a tempestade 

do Senhor tem saído em ira, uma tempestade girando; ele irá rodar para baixo sobre a 

cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não recuará até Ele já se apresentou e realizou os 

propósitos do seu coração; nos últimos dias, você vai entender isso claramente. Não 

mandei esses profetas, mas eles correram. Eu não falei com eles, mas eles 

profetizaram. Mas se tivessem assistido ao meu concílio, então teriam feito as minhas 

palavras ao meu povo, e teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas 

obras. "Eu sou um Deus que está próximo", diz o Senhor ", e não um Deus de longe? Pode 

um homem esconder-se em esconderijos, então eu não vê-lo? ", Diz o 

Senhor. "Porventura não encho eu os céus ea terra?", Declara o Senhor. "Tenho ouvido o 

que os profetas disseram que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: 'Eu tive um 

sonho, eu tive um sonho!'" ( Jer 23: 16-25. ; cf. Ez. 13: 3 ) 

Falsos profetas falaram de suas próprias coisas, a partir de suas próprias idéias, mas 

nenhuma verdadeira mensagem de Deus nunca surgiu a partir de um ser 

humano interpretação. Interpretação ( epiluseōs ) é uma tradução infeliz porque em 

Inglês indica como se compreende a Escritura, enquanto o substantivo grego é um 

genitivo, indicando fonte. Assim, Pedro não está se referindo a explicação da Escritura, 

mas a sua origem. A próxima instrução no versículo 21 , para nenhuma profecia foi já 

feito por um ato de vontade humana, mas ( alla,"exatamente o oposto", "muito pelo 

contrário") homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus, apoia 

ainda o ponto de origem. O que os seres humanos podem pensar ou quer não tem 

absolutamente nada a ver com a profecia divina. (Veja John Macarthur, 1 

Pedro, MacArthur New Testament Commentary. [Chicago: Moody, 2004, 51-57]) 

Movido ( pheromenoi ) é um particípio presente passivo que significa "sempre levava", 

ou "movidos". Lucas, duas vezes utilizado este verbo ( Atos 27:15 , 17 ) para descrever 

como o vento sopra um veleiro através das águas. Para Pedro, era como se os escritores 

da Bíblia levantaram as velas espirituais e permitiu que o Espírito para enchê-los com Sua 

respiração poderosa de revelação, pois encerrou suas palavras divinas (cf. Lucas 

1:70 ). Quando Jeremias disse: "A palavra do Senhor veio a mim dizendo:" ( Jer. 1: 4 ), 

ele falou para todos os escritores do Antigo Testamento e, por extensão, todos os 

escritores do Novo Testamento que os seguiram. O único que conhece a mente de Deus 

é o Espírito de Deus ( 1 Coríntios 2: 10-13. ; cf. João 15:26 ; Rom 8:27. ; 11:34 ; cf. João 

3: 8 ), de modo só Ele poderia ter inspirado a Escritura. 



Se os crentes vão ficar contra os erros dos falsos mestres, eles devem procurar conhecer, 

aceitar e cumprir a totalidade das Escrituras, como o apóstolo Paulo fez em testemunhar 

perante o governador romano Félix, "Mas isso eu admitir para você, que de acordo com 

a maneira que eles [os judeus] chamam seita eu sirvo ao Deus de nossos pais, 

crendo tudo que está em conformidade com a Lei e que está escrito nos profetas "( Atos 

24:14 , ênfase adicionada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Um Retrato dos Falsos mestres ( 2 

Pedro 2: 1-3a ) 

Mas falsos profetas houve também entre o povo, assim como 

também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão 

encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que 

os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E 

muitos seguirão sua sensualidade, e por causa deles o caminho da 

verdade será blasfemado; e em sua ganância eles farão de vós 
negócio com palavras fingidas; ( 2: 1-3 um) 

Não há nada mais ofensiva a Deus do que a distorção da Sua Palavra (cf. Ap 22: 18-

19 ). Para falsificar os fatos sobre quem é Deus e que Ele disse, mesmo promovendo 

mentiras de Satanás, como se fossem de Deus verdade é a forma mais vil da 

hipocrisia. Com a eternidade em jogo, é difícil acreditar que alguém iria intencionalmente 

enganar outras pessoas, ensinando-lhes algo que é espiritualmente catastrófico. No 

entanto, tal arrogância atroz é exatamente o que caracteriza os pseudo-ministérios dos 

falsos mestres. 

Como o pai da mentira ( João 8:44 ), Satanás está constantemente usando engano e falsa 

doutrina para atacar os falsos mestres-empregando igreja para se infiltrar o verdadeiro 

rebanho. Alegando ensinar a verdade, estes fornecedores de erro demoníaca disfarçar-se 

como anjos de luz (cf. 2 Cor. 11:14 ), a tentativa de insinuar-se na dobra 

despercebido. Como resultado, ao longo da história redentora, Deus tem repetidamente 

alertado os fiéis a estar em alerta contra tais homens (e mulheres). 

Deuteronômio 13 , por exemplo, contém um aviso antecipado de Moisés contra os falsos 

profetas. Ele prescreve uma punição severa para esses homens, juntamente com todos 

aqueles que endossam sua falsidade: 

Se um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou 

prodígio, e o sinal ou a maravilha se torna realidade, sobre o qual ele falou-lhe, dizendo: 

"Vamos após outros deuses (a quem você não tem conhecido) e vamos atendê-los ", você 

não deve ouvir as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos; porque o Senhor vosso 

Deus vos prova, para saber se você ama o Senhor, teu Deus, com todo o seu coração e 

com toda a tua alma. Você deve seguir o Senhor, teu Deus, e temem; e você deve manter 

seus mandamentos, ouvir a Sua voz, servi-Lo, e se agarram a ele. Mas aquele profeta ou 

sonhador de sonhos deve ser condenado à morte, porque ele aconselhou rebelião contra 

o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para 

seduzi-lo a partir do modo como o Senhor, teu Deus, te ordenou a andar. Então, você deve 

limpar o mal do meio de ti. ( Dt 13: 1-5. ; cf. 18: 20-22 ) 

Esta mesma sobriedade é ecoado no Novo Testamento por Cristo e os apóstolos, que 

cuidadosamente alertar os crentes sobre os falsos mestres e suas decepções ( Matt 

24:11. ; Lc 6:26 ; 2 Cor. 11: 13-15 ). À luz dessa ameaça satânica, os escritores do Novo 

Testamento enfatizam a importância de estar armado com a verdade (cf. Ef. 6: 14-17 ), 

para fins de discernimento ( 1 Tessalonicenses 5: 20-22. ). Para eles, a pureza doutrinária 

foi uma prioridade muito alta ( 1 João 4: 1 ) (e uma preocupação sincera . 2 Cor 

11,28 ). De fato, os apóstolos reservar a sua mais dura crítica para aqueles que distorcem 

a verdade (cf. Gal. 1: 9 ; . Phil 3: 2 ). 



O veredicto de ambos Antigo e Novo Testamento é inconfundível: Deus não tolera falsos 

profetas (cf. Isa 09:15. ; Mic 3: 5-7. ; Mt 7: 15-20. ; 1 Tm 6: 3-5. ; 2 Tm 3: 1-9. ; 1 João 

4: 1-3 ; 2 João 7-11 ). Ironicamente, muitos na igreja de hoje fazem exatamente o oposto, 

tolerar qualquer professor que afirma ser cristão, independentemente do conteúdo de seu 

ensino. Tal aceitação insensata, em nome do amor e da unidade, tem tragicamente 

produziu uma descuidada indiferença à verdade. Como resultado, alguns cristãos 

visualizar absolutos bíblicos como um constrangimento, preferindo abraçar falsos mestres 

apesar do protesto clara da Bíblia ( Jer. 28: 15-17 ; 29:21 , 32 ; Atos 13: 6-12 ; 1 Tim. 1: 

18-20 ; 3 João 9-11 ). 

Para ter certeza, os ataques de Satanás são muitas vezes externo, através da propagação 

de falsas religiões e cultos. Mas ele também usa táticas internas, procurando destruir o 

povo de Deus a partir de dentro. Por isso, seus servos, como lobos em pele de cordeiro 

( Mat. 07:15 ), fazer o seu melhor para infectar o rebanho com a doutrina de demônios ( 1 

Tim. 4: 1 ). Porque esse falso ensino vem em formas sutis, que não têm discernimento 

muitas vezes são enganados, sendo incapaz de distinguir o erro da verdade. 

Pedro compreendeu o perigo de que a falsa doutrina posou para os seus leitores. Em sua 

primeira epístola, ele já tinha advertido que estar ciente das táticas do diabo ( 1 Pedro 5: 

8 ). Nesta passagem, ele novamente aborda as estratégias do maligno-expondo os servos 

de Satanás para que eles realmente são. Na verdade, ele nos dá um retrato claro de falsos 

mestres-olhando especificamente para a esfera, o sigilo, sacrilégio, o sucesso, a 

sensualidade, o estigma, e sustentando motivo de suas operações. Como resultado, os 

insights de Pedro são tão relevantes hoje como eram há dois milênios, uma vez que 

resolver um problema que continua a assolar a igreja contemporânea (cf. 2 Jo 7 ). 

Sua Esfera 

Mas falsos profetas houve também entre o povo, assim como 

também haverá entre vós falsos mestres, ( 2: 1 a) 

Tendo apenas discutiu a segura palavra da verdade ( 1: 19-21 ), Pedro agora muda seu 

foco para as palavras enganosas de falsos profetas (Capítulo 2). O conjunto de 

coordenadas , mas essa transição marcas contrastantes. Por meio de profetas genuínos, 

Deus falou a verdade ao seu povo, mas, através de falsos profetas, Satanás sempre tentou 

obscurecer ou contaminar a mensagem de Deus. Como servos do Enganador, falsos 

profetas propagar mentiras e falsidade em seu ataque sistemático sobre a verdade. 

Ao longo da história, estes mercenários espirituais sempre atormentado o rebanho de 

Deus. Mesmo nos tempos do Antigo Testamento que surgiu entre o povo de Israel, 

espalhando suas decepções e causando devastação ( 1 Reis 22: 1-28 ; . Jer 5: 30-31 ; 6: 

13-15 ; 23: 14-16 , 21 ,25-27 ; 28: 1-17 ; . Ez 13: 1-7 , 15-19 ). Que Israel do Antigo 

Testamento está em vista aqui é evidenciado tanto pela terminologia de Pedro (cf. Mt 2: 

4. ; Lucas 22:66 ; Atos 07:17 ; 13:17 ; 26:17 , 23 , onde usos semelhantes 

de pessoas claramente referem-se ao povo judeu) e suas ilustrações do Antigo 

Testamento (Noé- 2: 5 ; Sodoma e Gomorrah- 2: 6 ; muito- 2: 7 ; e Balaam- 02:15 ). 

Mesmo durante o ministério de Jesus, falsos profetas ainda eram um problema sério para 

o povo judeu ( Mt 7: 15-20. ). Aliás, todo o establishment religioso era corrupto, com os 

fariseus fornecendo o exemplo por excelência da religião falsa. Aqui está indiciamento 

desses pretendentes espirituais de Cristo: 



Mas o Senhor lhe disse: "Agora você fariseus limpar o exterior do copo e do prato; mas 

dentro de você, você está cheio de rapina e maldade. Você néscios, Aquele que fez o 

exterior não fez também o interior? Mas dar o que está dentro de caridade, e, em seguida, 

todas as coisas são limpas para você. Mas ai de vós, fariseus! Para você pagar o dízimo 

da hortelã, da arruda e todo o tipo de jardim de ervas, e ainda ignorar a justiça eo amor 

de Deus; mas estas são as coisas que você deve ter feito sem omitir aquelas. Ai de vós, 

fariseus! Por que você ama os primeiros assentos nas sinagogas e as respeitosas saudações 

nas praças. Ai de vós! Pois vocês são como túmulos escondidos, e as pessoas que sobre 

elas andam não tem consciência disso. "Um dos advogados disse-lhe em resposta:" 

Mestre, quando você diz isso, você nos insultam também. "Mas Ele disse:" Ai a vocês, 

advogados, bem! Para você pesa os homens com fardos difíceis de suportar, enquanto vós 

mesmos nem sequer tocar os encargos com um de seus dedos. Ai de vós! Para você 

construir os túmulos dos profetas, e foi vossos pais que os mataram. Assim sois 

testemunhas e aprovar as obras de vossos pais; porque foram eles que os mataram, e você 

construir suas tumbas. Por esta razão, também a sabedoria de Deus disse: 'Eu lhes 

mandarei profetas e apóstolos, e alguns deles eles vão matar e alguns também vos 

perseguirão, de modo que o sangue de todos os profetas, derramado desde a fundação do 

mundo, só pode ser imputada esta geração, desde o sangue de Abel até ao sangue de 

Zacarias, que foi morto entre o altar ea casa de Deus; sim, eu vos digo, será cobrada contra 

esta geração. "Ai de vós, doutores da lei! Para você ter tirado a chave da ciência; vós 

mesmos não entram, e impedistes aos que entravam "(. Lucas 11: 39-52 ; cf. 12: 

1 ; Mateus 23: 13-36. ; Marcos 12: 38-40 ) 

Assim como ele sabia falsos profetas haviam assaltado Israel, Pedro entendido 

que haverá também falsos mestres entre a igreja. Anos antes, Jesus havia predito que 

nos últimos dias a igreja teria de suportar uma variedade de falsos mestres: "Vede que 

ninguém vos engane.Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo ', e 

enganarão a muitos "( Mateus 24: 4-5. ; cf. . vv 11 , 24 ). 

Na mesma linha, Paulo alertou Timóteo: 

Prega a palavra .... Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas querendo 

ter comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias 

concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. ( 2 Tim 4: 2-

4. ; cf. Atos 15:24 ;20: 29-30 ; Rom. 16: 17-18 ; Gl 1: 6-9. ; 1 Tm 4: 1-3. ; 2 Tm . 3: 1-

9 ; Judas 4 , 12-13 ) 

Falsos mestres surgem quando a igreja começa a abraçar a cultura mundana em torno 

dele. Como resultado, as congregações já não desejam "aguentar [manter a] som [saudável] 

doutrina." Centrada em Deus adoração e pregação é substituído por palhaçadas e 

entretenimento centrado no homem. A ênfase bíblica sobre pecado, arrependimento e 

santidade é substituída por uma ênfase na auto-estima e necessidades sentidas. As pessoas 

olham para os professores que proclamam idéias só agradáveis e positivas ", de acordo com 

seus próprios desejos" porque querem "ter fazerem cócegas nos ouvidos." Como resultado, 

esses professores populares (quem "amontoarão para si") irá "turn "as mentes das pessoas de 

verdade, deixando-os vulneráveis a influência enganosa de Satanás. 

O aviso da Escritura é clara: os falsos mestres irão surgir na igreja. Na verdade, a igreja 

é uma das esferas primárias de Satanás de operação. Por essa razão, o verdadeiro pastor 

deve estar continuamente em guarda-constantemente estudando, proclamando, e defender 

a verdade, "de modo que ele será capaz tanto para exortar na sã doutrina e de refutar os 

que o contradizem" ( Tito 1: 9 b ) . 



Seu sigilo 

que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, ( 2: 1 b) 

Falsos mestres nunca é honesto e direto sobre suas operações. Afinal de contas, a igreja 

nunca iria abraçá-los, se os seus regimes foram desmascarados. Em vez disso, 

eles secretamente e enganosamente entrar na igreja, posando como pastores, professores 

e evangelistas. É por isso que Jude descreve-os como "certos indivíduos [que] se 

introduziram com dissimulação" ( Judas 4 ). O verbo "creep" ( pareisduō ) significa a 

"escorregar sem ser visto", ou "a esgueirar-se sob falsos pretextos." O termo refere-se a 

um réu inteligente tentar enganar um juiz, ou um criminoso secretamente retornando a 

um lugar de onde ele foi banido. 

Posando como verdadeiros pastores, falsos mestres introduzir heresias 

destruidoras (ou, literalmente, "heresias de destruição"). Destrutivos ( apōleias ) 

significa "ruína" e fala da condenação definitiva e eterna dos ímpios. Neste contexto, o 

termo indica que as travessuras de esses homens têm conseqüências eternas desastrosas, 

tanto para eles e seus seguidores. Que esta palavra grega tem o sentido da condenação 

pode ser visto por seu uso para descrever aqueles que passar pela porta larga em Mateus 

7:13 , o seu uso para descrever o destino de Judas em João 17:12 , a sua aplicação a 

desgraça 'infiéis em Romanos 9:22 , o seu uso para descrever o julgamento do homem do 

pecado em 2 Tessalonicenses 2: 3 , e seu uso por Pedro em 3: 7 da presente carta para 

descrever a destruição dos ímpios. Pedro marcou essas heresias como contrários ao 

evangelho, eles maldita ao invés de salvar. 

O termo heresias ( haireseis ) denota "uma opinião, especialmente a opinião obstinado, 

que é substituído por submissão ao poder da verdade, e leva à divisão e à formação de 

seitas" (WE Vine, Um Dicionário Expositivo de Palavras do Novo Testamento , 4 vols 

[Londres: Oliphants, 1940; reimpressão, Chicago: Moody, 1985]., 2: 217). Ao usar esta 

palavra, Pedro indicou que esses falsos mestres tinham trocado a verdade da Palavra de 

Deus para as suas próprias opiniões autoproclamados. Como resultado, eles distorceram 

a verdade para seus próprios fins, convencendo os ingênuos a acreditar em suas 

mentiras. Seus ensinamentos, então, era nada mais do que uma falsificação-a imitação 

pseudo-cristã religiosa. Enquanto haireseis pode simplesmente se referem a uma seita ou 

divisão ( Atos 24:14 ; cf. 05:17 ; 15: 5 ; 24: 5 ;26: 5 ; 28:22 ; 1 Cor. 11:19 ), aqui ele se 

refere a o pior tipo de desvio e do engano-aprendizagem que afirma ser bíblica, mas na 

verdade é exatamente o oposto. 

 Os falsos mestres nem sempre se opor abertamente o evangelho. Alguns afirmam 

acreditar, ter a verdadeira interpretação do mesmo; mas na verdade eles deturpam-lo, ou 

oferecer, uma mensagem inadequada rasa que não pode salvar. Porque o seu ensino é tão 

letal quanto sutil, as opiniões auto-intitulados de falsos mestres podem danem-se as almas 

dos inocentes, professos crentes (cf. Mt 13: 20-22. , 36-42 , 47-50 ). A não ser que se 

arrependam, acredito que a verdade, e voltar-se para Cristo, quem trabalha com as 

doutrinas heréticas será eternamente perdidos. 

Sua Sacrilégio 

e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos 
repentina destruição. ( 2: 1 c) 



A conjunção ainda ressalta a magnitude impensável de arrogância, um orgulho dos falsos 

mestres que se evidenciado por negar o Mestre. Negar é um forte termo que significa 

"para recusar", "a não estar disposto", ou "a firmeza dizer não." O mesmo verbo aparece 

em Hebreus 11:24 para descrever a recusa de Moisés para ser chamado filho da filha de 

Faraó. Aqui nesta passagem, Pedro usou o particípio presente tenso ( arnoumenoi ) a 

identificar um padrão habitual de recusa, indicando que os falsos mestres 

caracteristicamente rejeitar a autoridade divina (cf. Judas 8 ). 

Mestre ( despotes, a partir do qual o Inglês déspota deriva) significa "soberano", 

"governante", ou "senhor". A palavra aparece dez vezes no Novo Testamento e sempre 

se refere a quem tem autoridade suprema. Em quatro ocorrências ( 1 Tim. 6: 1, 2 ; Tito 2: 

9 ; 1 Pedro 2:18 ) refere-se ao mestre de uma casa ou propriedade, que tem plena 

autoridade sobre todos os servos. Aqui e nos outros cinco ocorrências ( Lucas 

02:29 ; Atos 04:24 ; . 2 Tim 2:21 ; Judas 4 ; Rev. 06:10 ) se refere diretamente a Cristo 

ou Deus. 

Assim, para Pedro, o sacrilégio supremo de falsos mestres é que eles negam o senhorio 

soberano de Jesus Cristo. Com certeza, eles podem não exteriormente negar divindade, 

expiação, a ressurreição de Cristo, ou segunda vinda. Mas internamente, eles 

obstinAdãoente se recusar a submeter as suas vidas para o Seu governo soberano ( Prov. 

19: 3 ; cf. Ex. 5: 2 ; Neh 9:17. ). Como resultado, seus estilos de vida imorais e rebeldes, 

inevitavelmente, dá-los. 

A frase que os resgatou se encaixa perfeitamente a analogia de Pedro. Ele está aludindo 

ao mestre de uma casa que iria comprar escravos e colocá-los no comando de várias 

tarefas domésticas. Porque eles estavam agora considerado um bem pessoal do mestre, 

deviam a sua fidelidade completa para ele. Enquanto falsos mestres afirmam que elas são 

parte da família de Cristo, eles negam essas profissões através de suas ações, que recusa 

a se tornar servos sob a sua autoridade. Comprou ( agorazo ) significa "comprar" ou 

"para redimir fora do mercado", e em Neste contexto, é paralelo ao Deuteronômio 32: 5-

6 (cf. Sof 1: 4-6. ). Os falsos mestres da época de Pedro alegou Cristo como seu Redentor, 

mas eles se recusaram a aceitar o Seu senhorio soberano, revelando assim o seu 

verdadeiro caráter como inimigos não regenerados da verdade bíblica. 

Muitos tomam esta declaração o Senhor que os resgatou no sentido de que Cristo 

realmente adquiriu redenção na íntegra para todas as pessoas, mesmo para os falsos 

mestres. É comum pensar que Cristo morreu para pagar integralmente a pena pelos 

pecados de todos, se eles nunca acreditar ou não. A noção popular é que Deus ama a 

todos, quer todos salvos, assim também Cristo morreu por todos. 

Isso significa que sua morte foi um sacrifício ou expiação potencial que se torna uma 

expiação real quando um pecador se arrepende e crê no Evangelho. Evangelismo, de 

acordo com este ponto de vista, é convencer os pecadores para receber o que já foi feito 

para eles. Todos podem acreditar e ser salvos se eles quiserem, já que ninguém é excluído 

na expiação. 

Este ponto de vista, se levada à sua conclusão lógica, tem o inferno cheio de pessoas cuja 

salvação foi comprada por Cristo na cruz. Portanto, o lago de fogo é preenchido com 

aquelas pessoas condenadas cujo pecado Cristo expiado pelas tendo sua punição sob a ira 

de Deus. 

Céu será preenchida por pessoas que tiveram a mesma expiação provida por eles, mas 

eles estão lá porque eles receberam. Cristo, nessa visão, morreu na cruz para os 



condenados no inferno o mesmo que Ele fez para os remidos no céu. A única diferença 

entre o destino do redimidos e que dos condenados é a escolha do pecador. 

Essa perspectiva diz que o Senhor Jesus Cristo morreu para tornar possível a salvação, 

não real. Ele não absolutamente comprar a salvação para ninguém. Ele só removeu um 

obstáculo para todos, o que apenas torna potencial salvação. O pecador em última análise, 

determina a natureza da expiação e sua aplicação pelo que ele faz. De acordo com esta 

perspectiva, quando Jesus clamou: "Está consumado", ele realmente deve ser processado 

", Afirma-se." 

Naturalmente, as dificuldades e falácias decorrentes desta visão haste do mal-entendido 

de duas muito importantes ensinamentos bíblicos de interpretação anteriores: a doutrina 

da incapacidade absoluta (muitas vezes chamado de depravação total) e da doutrina da 

própria expiação. 

Corretamente entendida, a doutrina da incapacidade absoluta diz que todas as pessoas são 

mortos em nossos delitos e pecados ( Ef. 2: 1 ) (, separados da vida de Deus . Romanos 

1: 21-22 ), fazendo apenas o mal de corações terminal fraudulentos ( cf. Jer. 17: 9 ), 

incapaz de compreender as coisas de Deus ( 1 Co 2:14. ), cego pelo amor do pecado, ainda 

mais cego por Satanás ( 2 Cor. 4: 4 ), desejando apenas a vontade de seu por pai ao diabo, 

incapaz de buscar a Deus, e não quer arrepender-se (cf. Rom. 3: 10-23 ). Então, como é 

o pecador vai fazer a escolha certa para ativar a expiação em seu nome? 

Claramente, a salvação é unicamente de Deus (cf. Sl. 3: 8 ; Jonas 2: 9 ) -Ele deve dar a 

luz, a vida, a visão, a compreensão, o arrependimento ea fé ( João 1: 12-13 ; 1 Cor. 1: 

30 ; . Ef 2: 8-9 ). A salvação vem ao pecador de Deus, pela Sua vontade e poder. Desde 

que é verdade, e com base na doutrina da eleição soberana ( 1 Pedro 1: 1-3 ; 2 Pedro 1: 

3 ; cf. Rm 8: 26-30. ; 9: 14-22 ; Ef. 1: 3 6 ), Deus determinou a extensão da expiação. 

Para quem Cristo morreu? Ele morreu por todos os que crêem, porque eles foram 

escolhidos, chamado, justificado, e concedido o arrependimento e fé pelo Pai. A expiação 

é limitada àqueles que acreditam, que são os eleitos de Deus. Qualquer crente que não 

acreditam na salvação universal sabe expiação de Cristo é limitada (cf. Mt 

07:13. ; 08:12 ; 10:28 ; 22:13 ; 25:46 ; Marcos 9:43 , 49 ; João 3:17 -18 ; 8:24 ; 2 

Tessalonicenses 1: 7-9. ). Qualquer um que rejeita a noção de que toda a raça humana 

será salva acredita necessariamente em uma expiação-limitada quer pelo pecador que é 

soberano, ou por Deus que é soberano limitado. 

Deve-se esquecer a idéia de uma expiação ilimitada. Se ele afirma que os pecadores têm 

o poder de limitar a sua aplicação, em seguida, a expiação por sua natureza é limitado em 

poder e eficácia real. Com esse entendimento, é menos do que uma expiação real e é, de 

fato, meramente potencial e restringida pelas vontades dos seres humanos caídos. Mas, 

na verdade, só Deus pode estabelecer limites da Expiação, que se estendem a todo o 

pecador acreditando, sem distinção. 

Os adeptos para a exibição ilimitada deve afirmar que Cristo realmente expiou ninguém 

em particular, mas potencialmente para todos, sem exceção. O que quer que Ele fez na 

cruz não foi um pagamento total e completa para o pecado, porque os pecadores por quem 

Ele morreu ainda estão condenados. O inferno está cheio de pessoas cujos pecados foram 

pagos por Cristo-pecado pago, ainda punidos para sempre. 

É claro que esse tipo de pensamento é totalmente inaceitável. Deus limita a expiação para 

os eleitos, para quem não era um potencial, mas uma satisfação real e real para o 

pecado. Deus proveu o sacrifício em Seu Filho, que na verdade pagou pelos pecados de 



todos os que jamais acreditaria, os escolhidos por Ele para a salvação (cf. Mt 01:21. ; João 

10:11 , 27-28 ; Ef 5.: 25-26 ). 

Charles Spurgeon, uma vez deu uma perspectiva vincAdãoente preciso e convincente 

sobre o argumento sobre a extensão da expiação: 

Muitas vezes somos informados de que nós limitamos a expiação de Cristo, porque 

dizemos que Cristo não fez uma satisfação para todos os homens, ou todos os homens 

seriam salvos. Agora, a resposta a isto é, que, por outro lado, os nossos adversários limitá-

lo; nós não. Os arminianos dizem, Cristo morreu por todos os homens. Pergunte a eles o 

que eles querem dizer com isso. Cristo morreu, a fim de assegurar a salvação de todos os 

homens? Eles dizem: "Não, certamente não." Pedimos-lhes a próxima pergunta-Cristo 

morreu de forma a assegurar a salvação de qualquer homem em particular? Eles 

respondem: "Não" Eles são obrigados a admitir isso, se eles são consistentes. Eles dizem: 

"Não, Cristo morreu para que qualquer homem pode ser salvo se" -e, em seguida, seguir 

certas condições de salvação. Agora, quem é que limita a morte de Cristo? Por que, 

você. Você diz que Cristo não morreu de forma infalível para garantir a salvação de 

ninguém. Nós imploro seu perdão, quando você diz que limitamos a morte de 

Cristo; dizemos: "Não, meu caro senhor, é você que fazê-lo." Nós dizemos que Cristo 

morreu para que ele infalivelmente garantiu a salvação de uma multidão que ninguém 

pode contar, que através da morte de Cristo, não só pode ser salvo, mas são salvos e não 

pode de maneira alguma correr o risco de ser qualquer coisa, mas salvo. Você está 

convidado para a sua expiação; você pode mantê-lo. Nós nunca vamos renunciar a nossos 

para o bem dela. (Citado por JI Packer, "ensaio introdutório," em João Owen, A Morte da 

Morte na Morte de Cristo [np, nd; reimpressão, São Paulo: Banner da Verdade, 1959], 

14) 

Escritor contemporâneo Davi Clotfelter acrescenta estas observações: 

Do ponto de vista calvinista, é Arminianismo que apresenta impossibilidades 

lógicas. Arminianismo nos diz que Jesus morreu por multidões que nunca serão 

armazenados, incluindo milhões de pessoas que nunca tanto como ouvi falar dele. Ela nos 

diz que no caso de aqueles que estão perdidos, a morte de Jesus, representada na Escritura 

como o acto pelo qual tomou sobre Si o castigo que deveria ter sido o nosso ( Isa. 53: 5 ), 

foi ineficaz. Cristo padeceu uma vez pelos seus pecados, mas agora vão ter que sofrer por 

esses mesmos pecados no inferno. 

  
A expiação arminiano tem a aparência inicial de ser muito generoso, mas o mais de perto 

olhamos para ele, menos estamos impressionados. Será que ela garante a salvação de 

qualquer pessoa? Não. Será que ela garante que aqueles por quem Cristo morreu terão a 

oportunidade de ouvir Dele e de responder a Ele? Não. Será que isso de forma alguma 

remover ou até mesmo diminuir os sofrimentos dos perdidos? Não. Na realidade, a 

expiação arminiano não expiar. Ele simplesmente abre o caminho para Deus aceitar 

aqueles que são capazes de levantar-se por seus próprios meios. O calvinista não acredito 

que qualquer pessoa decaída tem esse poder, e por isso ele vê a expiação arminiano como 

inadequada para a salvação dos pecadores e um insulto a Cristo. ( Pecadores nas mãos 

de um bom Deus [Chicago: Moody, 2004], 165; ênfase no original) 

Portanto, os pecados falsos dos professores não foram pagos na expiação de Cristo. 

Ao contrário do que alguns cristãos acreditam hoje, as pessoas que rejeitam o senhorio de 

Cristo não são apenas para ser designado como de segunda classe cristãos (como crentes , 



mas não discípulos ). Em vez disso, aqueles que rejeitam senhorio soberano de Cristo vai 

enfrentarrepentina destruição , se não se arrepender de tal rebelião (cf. Heb. 10: 25-

31 ). Swift ( tachinos ) significa "rápido" ou "iminente", e destruição ( apoleia ) refere-

se à perdição ou condenação eterna no inferno (cf. Mt 07:13. ; João 17:12 ; 2 Ts. 2: 

3 ). Este destino horrível, vindo quer na morte ou na volta de Cristo ( João 12:48 ; 2 

Tessalonicenses 1: 7-10. ) espera falsos mestres e todos os que seguem seu caminho sem 

arrependimento. 

Seu Sucesso 

E muitos seguirão ( 2: 2 a) 

A Bíblia é clara que muitas mais pessoas seguem o caminho largo que leva à destruição 

do que aderir ao caminho estreito que conduz à vida ( Mateus 7: 13-14. ; cf. 24: 10-

12 ). Em parte, o crédito é devido a falsos mestres para a popularidade do "caminho 

largo", como eles inaugurar as pessoas para o caminho largo e incentivá-los a não olhar 

para trás. Sua mensagem de independência, liberdade pessoal e auto-exaltação é 

inerentemente atraente para os corações humanos caídos, que preferem servir-se do que 

submeter-se a Cristo. 

No Sermão da Montanha, Jesus declarou: "Nem todo o que me diz: 'Senhor, Senhor', 

entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu vai 

entrar" ( Matt. 7:21 ). Superficiais, reclamações insinceros ser seguidores de Cristo são 

sem sentido; apenas aqueles que se submetem totalmente ao Seu senhorio e obedecer a 

Sua irá demonstrar que eles realmente pertencem a Ele (cf. João 15: 14-16 ; Tiago 1: 22-

25 ; 1 João 2: 3-6 ; 5: 1-5 ) . 

Sua Sensualidade 

sua sensualidade ( 2: 2 b) 

Sensualidade é uma palavra forte referindo-se a imoralidade sexual habitual e irrestrita 

conduta, debochado. Ao usar a forma plural do substantivo ( aselgeiais ), Pedro enfatiza 

que a lascívia sexual dos falsos mestres vieram de várias formas e extremos. Porque eles 

tinham rejeitado o senhorio de Cristo, suas vidas foram caracterizados por indulgência e 

da ilegalidade irrestrita (cf. Mt 23:28. ; 2 Tessalonicenses 2: 7. ; 1 João 3: 4 ). Eles 

intencionalmente se recusou a colocar quaisquer restrições sobre os seus desejos carnais 

ou suas escapadas sexuais. Seu comportamento decadente causou Jude comparar seus 

pecados com os de Sodoma e Gomorra: 

Para certas pessoas se introduziram com dissimulação, os que por muito tempo foram 

previamente marcados para este mesmo juízo, homens ímpios, que transformam a graça 

de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo 

... assim como Sodoma e Gomorra, e o cidades ao redor deles, uma vez que, da mesma 

forma como estes desejos em imoralidade e seguiu a carne, são postas como exemplo, 

sofrendo a pena do fogo eterno. ( Judas 4 , 7 ; cf. Gn 18: 16- 19:29 ) 

Pedro certamente concordou com a avaliação de Jude dos falsos mestres, como é visto 

mais adiante neste capítulo de sua epístola ( 2: 7 , 10 , 13-14 , 18-19 , 22 ). Como ele 

repetidamente apresentado o comportamento pecaminoso, Pedro deixou claro que não 

mitigado sensualidade é uma marca distintiva das notas contrafeitas espirituais. Um 



professor pode reivindicar ser o porta-voz de Deus, mas se a sua vida é caracterizada pela 

corrupção, cobiça e imoralidade, isso prova que ele é, na verdade, uma fraude. 

Sua Stigma 

e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado; ( 2: 2 c) 

O caminho da verdade se refere a doutrina correta ea proclamação precisa do evangelho 

( Atos 9: 2 ; 19: 9 , 23 ; 22: 4 ; 24:14 , 22 ; cf. Mt 07:14. ; João 14: 6 ; Atos 16:17 ; 18: 

25-26 ). Mas por causa de falsos mestres, e os destroços espiritual eles deixam para trás, 

a mensagem bíblica tem sido muitas vezes censurou aos olhos do mundo. Como Lenski 

escreveu: 

O verdadeiro cristianismo é blasfemado, insultado, amaldiçoado, condenado por pessoas 

de fora, que vêem os cristãos professos correndo para todos os tipos de excessos. "Se isso 

é o cristianismo", eles dirão: "amaldiçoá-lo!" Quando muitos seguem tais excessos, os 

forasteiros são incapazes de distinguir e assim por blasfemar todo o "caminho". Esses 

falsos expoentes parecem verdadeiros produtos da maneira de eles. (RCH Lenski, a 

interpretação das Epístolas de São Pedro, São João e São Judas [reimpressão, 

Minneapolis: Augsburg, 1966], 307) 

Por sua ensino enganoso e comportamento imoral, falsos mestres têm difamado (literalmente 

"blasfemado", "caluniado", ou "difamado") o evangelho. Naturalmente, o seu modo de 

operação é consistente com a missão de Satanás. Por um lado, ele procura minar a igreja do 

interior, através da introdução de heresias enganosas e falsas doutrinas. Por outro lado, ele 

procura para manchar a reputação da igreja do lado de fora, por periodicamente desmascarar 

falsos mestres diante de um mundo assistindo. Quando os incrédulos associar a conduta dos 

falsos mestres, com a prática da verdadeira igreja, o nome de Cristo é, inevitavelmente, 

difamado. 

Para contrariar estas, os esforços incansáveis satânicas, a igreja deve ser doutrinariamente 

puro, e os cristãos devem viver o tipo de vida justa que fazem o poder transformador de 

Cristo crível. Com isto em mente, o apóstolo Paulo exortou aos filipenses: "Mostrai-vos 

a ser irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus acima de qualquer suspeita, no meio de 

uma geração corrompida e perversa, entre a qual aparecem como astros no mundo" ( Fil. 

2 : 15 ; cf. . Matt 5:16 ; Efésios 2:10. ; 5: 8 ; 1 Tessalonicenses 2:12. ; Tito 2: 5 , 7 , 14 ; 1 

Pedro 2: 9-12 ). 

Sua motivação Sustentar 

e em sua ganância eles farão de vós negócio com palavras 

fingidas; ( 2: 3 a) 

Falso professores não são, em última análise motivada por uma fascinação com a falsa 

doutrina, rebeldia, ou até mesmo uma queda por imoralidade sexual. Para ter certeza, eles 

participam ativamente em cada uma dessas atividades. Mas as pessoas podem fazer todos 

esses pecados sem ser professor. Em vez disso, a principal motivação de condução falsos 

mestres é um amor desenfreado de dinheiro. O prazo para a ganância ( pleonexia ) 

denota um desejo descontrolado, cobiçoso de dinheiro e riqueza. Mais adiante neste 

capítulo descreve Pedro falsos mestres como "tendo um coração exercitado na ganância" 

( v. 14 ). Eles anseiam tanto dinheiro quanto possível (cf. 1 Tim. 6: 3-5 , 10 ) e são 

especialistas em fraudar as pessoas na igreja de sua riqueza. Esta é uma acusação padrão 



bíblico e caracterização de charlatões religiosos (ver Jer 06:13. ; 08:10 ; 1 Tm 6: 3. , 5 , 9-

11 ; Tito 1: 7 , 11 ; 1 Pedro 5: 1-3 ; Judas 11 , 16 ). 

Para atingir seus objetivos materialistas, falsos mestres vão explorar as pessoas com 

falsas palavras. Exploit ( emporeuomai ) significa "o tráfego em" ou "para perceber o 

ganho de." Tais homens querem ficar rico com o povo a quem eles "ministro". Embora 

eles pretendem servir aos outros, eles só estão interessados em servir a si mesmos, 

usando palavras falsas para enriquecer seus próprios bolsos. 

Curiosamente, a palavra Inglês plástico é derivado do termo falsos ( plastos ). De acordo 

com as suas raízes etimológicas, plástico originalmente tinha a conotação de algo não 

completamente autêntico. Afinal, artigos de plástico, muitas vezes parecem que são 

fabricados a partir de uma outra substância, como madeira, metal, porcelana, e assim por 

diante. Assim plástico à primeira vista "engana" os consumidores. De forma semelhante, 

os falsos professores lidam na doutrina falsa. Sua teologia não é realmente baseado na 

verdade bíblica, mas apenas moldado por falsos raciocínios apareça genuína (cf. Cl 2: 

8 , 20-23 ; 2 Tm 2: 14-18. ). 

O objetivo de Satanás, então, é enganar o maior número possível de pessoas, dentro e fora 

da igreja, por meio de falsos mestres. Em contraste, o objetivo de Deus é identificar e 

expor esses hipócritas. Através de aviso do Pedro, o Espírito Santo torna claro que os 

falsos mestres estão em toda parte e tem sido desde os primórdios da história da 

redenção. Em resposta, os crentes precisam estar atentos e exigentes, levando a sério a 

exortação apostólica de Paulo aos anciãos de Éfeso: 

Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu 

bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu 

sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, que não 

pouparão o rebanho; E que, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas 

perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, esteja em estado de alerta, 

lembrando que dia e noite por um período de três anos, não cessei de admoestar cada um 

com lágrimas. E agora eu encomendo a Deus e à palavra da sua graça, a qual é poderosa 

para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. ( Atos 20: 28-32 ) 

 

 

 

 

 

 

 



6. O Julgamento Divino dos Falsos 

Mestres (2 Pedro 2: 3b-10a) 

o seu julgamento de há muito tempo não é ocioso, ea sua 

destruição não dorme. Porque, se Deus não poupou os anjos que 

pecaram, mas lançou-os no inferno, e os entregou aos abismos da 

escuridão, reservando para o juízo; e não poupou ao mundo 

antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 

sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios; e se 

Ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, a destruição, 

reduzindo-as a cinzas, havendo-as posto para exemplo aos que 

vivessem vidas ímpios após essa data; e se livrou ao justo Ló, 

oprimidos pela conduta sensual de homens sem escrúpulos (para 

com o que viu e ouviu que o homem justo, habitando entre eles, 

senti sua alma justa atormentados dia após dia por suas 

maldades), então o Senhor conhece como resgatar os piedosos da 

tentação, e para manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, 

e, especialmente, aqueles que se entregam a carne em seus desejos 
corruptos e desprezam a autoridade. (2: 3b-10a) 

Deus é a verdade. 

Uma e outra vez, a Escritura reitera esse fato ainda indispensável simples (Pss 

25:10; 31: 5.; 57:10; 86:15; 108: 4; 117: 2; João 1: 9, 14, 17; 3 : 33; 07:28; 

14:17; 15:26; 16:13; 17: 3; 1 Tessalonicenses 1: 9.; 1 João 5: 6, 20; Ap 3: 7, 14; 

06:10; 15: 3; 19:11). O salmista declara Dele, "Justiça e juízo são a base do teu 

trono; benignidade e verdade vão adiante You "(Sl. 89:14). O profeta Isaías 

concorda: "Aquele que é abençoado na terra serão abençoados pelo Deus da 

verdade; e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade "(Is. 65:16). E 

o Senhor Jesus Cristo, como Deus em carne humana, proclama: "Eu sou o 

caminho, a verdade ea vida" (João 14: 6 a ). 

Como o Deus da verdade, Ele não pode mentir. Mesmo o profeta Balaão ímpios 

reconheceu isso: "Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, 

para que se arrependa; Ele disse que tem, e Ele não vai fazer isso? Ou, tendo 

falado, não o cumprirá "(Nm 23:19; cf. Rom. 3:. 4; Tito 1: 2)?. E o autor de 

Hebreus concorda: "É impossível que Deus minta" (Hb. 6:18). 

Assim, quando Deus fala, Ele sempre fala a verdade. Isto significa que a Sua 

Palavra infalível é perfeitamente sem erros e completamente 

confiável. Simplificando, a Bíblia como seu Autor-é verdade (Sl 12: 6; 19: 7.; 

119: 151, 160; cf. Ne 8:. 3; Sl 119:. 42, 130; Matt 22:29. ; João 17:17; Atos 

18:28; 20:32; Romanos 1: 2; 15:. 4; 16:26; Ef 5:26; 2 Tim. 3: 15-17; Hb 4.12;.. 

Tiago 1:18; 2 Pedro 1: 19-21). À luz disto, não é de estranhar que Deus quer 

que Seus servos para anunciar e explicar Sua Palavra de forma verdadeira:; -

accurately e completamente, sem nenhum desvio ou manipulação ((2 Cor 4 2 2 



Timóteo 2:15.). cf. Dt 4: 2; 12:32; Rev. 22:19).. Para fazer qualquer coisa 

menos é deturpar tanto o significado pretendido e do caráter inerente do próprio 

Deus. 

Em contraste, Satanás é o archliar e pai da mentira (João 8:44; cf. Gn 3:.. 1; 2 

Cor 11:14; 2 Ts 2: 9). Seu principal objetivo, como o adversário de Deus, é 

enganar-ter "cegou os entendimentos dos incrédulos para que não vejam a luz 

do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus" (2 Cor. 4: 4). Em 

outras palavras, Satanás e seus servos são antiteticamente oposição aos 

propósitos salvadores de Deus; eles distorcem a verdade, a fim de ocultar a 

mensagem de Deus. 

É claro que, no final, todos os planos de Satanás será impedido (Ap 20: 10-15; 

cf. Isaías 24: 21-23.). Afinal, Deus é soberano sobre o Maligno e seus asseclas 

(cf. Jó 1:12, 2: 6; Lucas 8:31; 22:31). E, como o Deus da verdade, o Senhor se 

opõe a todos os enganadores que encontram-se de Satanás (cf. Prov 6: 16-19; 

19:. 5, 9; Mt 4: 1-11.), Prometendo, em última análise puni-los para sempre (cf 

. Ap 21: 8; 22:15). 

Na verdade, a Bíblia deixa claro que Deus odeia tudo mentira (Pv 06:16, 17;. 

12:22), especialmente mentiras sobre ele e à Sua Palavra. Tiago 3: 1 adverte 

que todos os professores espirituais (incluindo crentes) estão sujeitos a "um 

julgamento mais severo" (um nível mais elevado de responsabilidade diante de 

Deus) por causa da influência que exercem (cf. 1 Cor. 3: 9-15). Quando 

incrédulos falsos mestres propagar mentiras e heresias espirituais, eles estão 

aumentando simultaneamente a gravidade da sua punição futura. Enquanto se 

destruindo eles enganar os outros, também a razão pela qual Deus tem sempre 

respondido ao falso ensino tão agudamente. 

Portanto, assim diz o Senhor Deus: "Porque tendes falado vaidade e visto uma 

mentira, por isso eis que eu sou contra você", diz o Senhor Deus. Assim, a 

minha mão será contra os profetas que vêem vaidade e que encontram-se 

proferem adivinhações. Eles não terão lugar no conselho de meu povo, nem 

serão anotadas no registro da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, para 

que saibais que eu sou o Senhor Deus. "(Ez . 13: 8-9; cf. Is 9: 13-17; 28: 14-

17.; Jer 14: 14-15; 23: 13-15.) 

Como Pedro continua sua descrição dos falsos mestres, ele ressalta quão sério 

Deus é sobre a verdade, e também como hostil Ele é para com aqueles que 

distorcem. O apóstolo já deu seus leitores um retrato geral dos falsos mestres 

(vv. 1-3 um ). Mais adiante neste capítulo, ele vai ampliar esse retrato, 

adicionando descrições detalhadas e imagens vívidas palavra. Mas, primeiro, 

nesta seção (vv. 3 b -10 um ), ele elabora sobre a "repentina destruição" (v. 1), 

ou certo e iminente julgamento, que Deus trará em enganadores espirituais. Tal 

julgamento, garantido para acontecer a cada professor falso impenitente, se 



desdobra em três vertentes: a promessa de julgamento, o precedente para o 

julgamento, e o padrão de julgamento. 

A promessa de Julgamento 

o seu julgamento de há muito tempo não é ocioso, ea sua 
destruição não dorme. (2: 3b) 

Embora os falsos mestres não vai enfrentar seu eterno julgamento até a morte, 

sua sentença foi decretada por Deus de há muito tempo. (A frase de há muito 

tempo traduz uma palavra, ekpalai, que significa simplesmente "a partir de um 

longo período de tempo".) Ao longo da história, a partir da primeiro 

pronunciamento do juízo sobre a serpente no jardim (Gn 3: 13-15), Deus 

condenou todos aqueles que distorcem a verdade divina (cf. Is 8: 19-21; 28:15; 

Jer. 9:. 6- 9; 14: 14-15; Sofonias 3: 1-8; Apocalipse 21: 8., 27). A expressão não 

é ocioso fortalece a dura realidade do castigo divino; Sentença de Deus contra 

todos os professores deitado está acumulando ativamente ira até que cada 

perece no inferno. (Veja a discussão sobre a frase de Judas 4 "long previamente 

marcada para este mesmo juízo" no capítulo 11 deste volume.) 

Com as palavras destruição não dorme, Pedro personifica a condenação 

eterna, como se fosse um carrasco, que permanece totalmente acordado, pronto 

para administrar apenas sentença de condenação de Deus sobre aqueles que 

falsificam a Sua Palavra. 

O precedente para julgamento 

Porque, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-

os no inferno, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando 

para o juízo; e não poupou ao mundo antigo, embora preservasse 

a Noé, pregador da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o 

dilúvio sobre o mundo dos ímpios; e se Ele condenou as cidades 

de Sodoma e Gomorra, a destruição, reduzindo-as a cinzas, 

havendo-as posto para exemplo aos que vivessem vidas ímpios 

após essa data; e se livrou ao justo Ló, oprimidos pela conduta 

sensual de homens sem escrúpulos (para com o que viu e ouviu 

que o homem justo, habitando entre eles, sentiu sua alma 
atormentada justos dia após dia por suas maldades), (2: 4 -8) 

Pedro continua a sua denúncia dos falsos mestres, fazendo referência a três 

contas bem conhecidas do julgamento divino a partir do livro de Gênesis. Pode 

ter sido tentador para alguns dos leitores originais de Pedro a duvidar se deve 

ou não os falsos mestres que realmente nunca ser punido. No momento, eles 

pareciam estar florescendo-circular as suas mentiras espirituais e desfrutamos 

de sua popularidade, sensualidade e riqueza. Então Pedro lembrou aos seus 

leitores da história bíblica, observando que, assim como Deus julgou fielmente 

no passado, por isso Ele também vai defender a justiça no presente. 



Como o apóstolo dá uma visão geral dos três exemplos do Antigo Testamento, 

ele destaca a altura da ira de Deus (no caso dos anjos caídos), a amplitude da 

ira de Deus (no caso do mundo antigo na época do dilúvio), e a profundidade 

da ira de Deus (no caso de Sodoma e Gomorra). Em outras palavras, não há 

criaturas muito elevados, numerosos demais, ou muito básicos para escapar 

divina juízo Sua vingança será dispensado a todos os que se opõem a ele. E, 

como Pedro aponta nessa passagem, os falsos mestres de sua época não foram 

excepção. 

O Caso dos Anjos Caídos 

Porque, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-

os no inferno, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando 
para o juízo; (2: 4) 

A frase curta para se introduz uma sentença condicional, que se estende até o 

versículo 8. Se, no entanto, não implica incerteza aqui e é provavelmente 

melhor traduzida como "desde então." Uma vez que Deus não 

poupou os anjos do céu quando pecaram contra ele (nem Ele fornece 

qualquer meio para a salvação deles), os seres humanos que pervertem a Sua 

verdade não deve esperar para escapar Sua vingança também. Anjos, como a 

humanidade (Mt 24: 45-51; 25:. 14-30; Lucas 12:48; 16: 1-8; 19: 12-27; 1 Cor. 

4: 2), foram responsáveis para honrar a Deus e obedecer à Sua verdade. Aqueles 

que se rebelaram foram condenados à punição eterna. 

A dinâmica espiritual de como e por anjos pecaram restos, em muitos aspectos, 

um mistério teológico. A classificação mais alta de todos os anjos, Lúcifer, 

queria exaltar-se a uma posição de igualdade com Deus. Como representado na 

linguagem dramática de Apocalipse 12: 3-9, um terço dos anjos se juntaram a 

revolta celeste de Lúcifer, arrogantemente se opôs a Deus, e foram expulsos do 

céu (cf. Is. 14:. 12-21; Ez 28:12 -19; Lucas 10:18). 

Mas Pedro provavelmente não está se referindo aqui aos anjos que 

originalmente caiu, uma vez que eles não foram imediatamente presos 

no inferno , nem confinado permanentemente aos abismos da escuridão para 

aguardar o seu julgamento final. Na verdade, eles são os demônios que agora 

estão soltos no mundo, garantindo fins profanos de Satanás. O apóstolo Paulo 

identificou-os, quando escreveu: "Porque a nossa luta não é contra carne e 

sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as forças deste 

mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes" 

(Efésios . 06:12; cf. 2: 1-2; 1 Pedro 5: 8). Quando o Senhor voltar, os demônios 

(juntamente com Satanás) será preso durante o reino milenar de Cristo (Isaías 

24: 21-23; Apocalipse 20: 1-3.) E, eventualmente, lançados no lago de fogo 

(Apocalipse 20:10 ). 



Lançá-los no inferno é, na verdade, a tradução de uma única 

palavra, tartarōsas. O verbo, usado somente aqui no Novo Testamento, é 

derivado do Tártaro, que na mitologia grega identificou um abismo subterrâneo 

que foi ainda menor do que Hades (inferno). Tártaro veio referir a morada dos 

espíritos mais perversos, onde os piores rebeldes e criminosos receberam o 

castigo divino mais severa. Assim como Jesus usou o termo Geena (o nome 

para depósito de lixo de Jerusalém, onde o fogo queimou continuamente) para 

ilustrar os tormentos inextinguíveis de angústia eterna (Mateus 5:22, 29-30; 

10:28; 18: 9.; 23:15 , 33; Marcos 9:43, 45, 47; Lucas 12: 5), Pedro usou uma 

palavra familiar do pensamento grego popular para designar o inferno. O livro 

pseudepigraphal de 1 Enoque, uma obra bem conhecida para a maioria dos 

judeus do Novo Testamento (cf. Jude 14), também menciona o Tártaro (1: 

9). Pedro deve ter sido confiante de que seus leitores entendeu exatamente o 

que ele quis dizer, uma vez que ele lhes ofereceu nenhuma explicação adicional 

do prazo. 

Além disso, Pedro descreve esse encarceramento demoníaca por dizer que 

Deus cometeu os anjos caídos aos abismos da 

escuridão. Comprometidos ( paredōken ), como em Atos 8: 3 e 12: 4, 

significa virar para prisão. abismos da escuridão é a melhor tradução, mesmo 

que alguns manuscritos antigos ler "cadeias" ((cf. Mt 08:12). daí a tradução Rei 

Tiago). Se a prestação é covas ou "cadeias", a idéia é a mesma: refere-se à perda 

de liberdade em um lugar de confinamento, um destino demônios temiam (cf. 

Mt 8:29;. Lucas 8:31). Aqueles que foram enviados para lá foram reservados 

para o juízo, como prisioneiros culpados aguardando a sentença final e 

execução no último dia (cf. Apocalipse 20:10). 

Mas duas questões importantes ainda surgem do texto: Para que os anjos caídos 

que esta ação se refere? E o que eles fizeram para merecer tal prisão grave? O 

que Pedro não expandir, Jude faz: 

E os anjos que não guardaram o seu próprio domínio, mas abandonaram seu 

próprio domicílio, ele tem guardado em laços eternos na escuridão para o juízo 

do grande dia, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, 

uma vez que, da mesma forma como estes desejos em imoralidade e seguiu a 

carne, são postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. (Judas 6-7) 

Esses demônios "não guardaram o seu próprio domínio," o que significa que eles se mudaram 

para fora da sua própria esfera de existência e comportamento- ". Seu próprio domicílio" 

Judas 6 é uma referência para os acontecimentos de Gênesis 6: 1-4 na qual certos fallen anjos 

possuía homens mortais e, em seguida, coabitaram com as mulheres. A transgressão flagrante 

desses demônios era uma violação clara dos limites que Deus havia estabelecido para 

eles. Jude 7 compara sua "imoralidade" ao de Sodoma e Gomorra, que "passou após outra 

carne" (ie, praticado homossexualidade, uma perversão que Deus totalmente condena-Lev 

18:22; 20:13; Rom. 1:. 26- 27; 1 Cor 6: 9).. (Para uma discussão completa do texto de Jude, 

consulte a seção no capítulo 11 deste volume em Jude 6-7 Note-se que Pedro também se 



referiu a esses mesmos demônios em sua primeira epístola-1 Pedro 3:. 18-20. Para uma 

extensa discussão dessa passagem, ver John Macarthur, 1 Pedro, MacArthur New Testament 

Commentary. [Chicago: Moody, 2004], 208-16) 

É claro que o propósito primordial de Pedro aqui não era para se perder nos 

detalhes dessa conta sobre anjos caídos, especialmente desde que seus leitores 

eram, aparentemente, já familiarizado com ele. Em vez disso, ele usou esta 

ilustração para enfatizar o foco principal de sua argumentação, ou seja, que 

Deus severamente juízes a todos aqueles que se opõem a Ele e Sua 

verdade. Como aqueles anjos, rebeldes falsos mestres enfrentará a ira divina. 

O Caso do Mundo Antigo 

e não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, 

pregador da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio 
sobre o mundo dos ímpios; (2: 5) 

Deus não apenas julgar certos anjos caídos, mas Ele também não poupou ao 

mundo antigo. Na verdade, Ele limpou toda a amplitude da população da terra 

por afogamento todos dos ímpios no Dilúvio. O mundo antigo refere-se às 

pessoas que vivem em o tempo do dilúvio, os quais eram maus. O mundo foi 

destruído, porque: 

O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda 

a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O 

Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no 

coração. O Senhor disse: "Eu riscarei o homem que criei a partir da face da 

terra, desde o homem até animais para répteis e aves do céu; porque me 

arrependo de os haver feito "(Gn 6: 5-7). 

Deus, no entanto, preservou Noé, que era justo, um verdadeiro adorador de 

Deus imerso em uma sociedade perversa e corrupta. Resistir ao mal sufocante 

em torno dele, Noé andou com Deus, juntamente com sua esposa, seus filhos e 

suas esposas, que constituíram os sete pessoasa quem o Senhor preservados da 

destruição na arca. Mais de um século antes do dilúvio veio realmente, Deus 

revelou a Noé Seu plano para enviar julgamento: 

Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estes são os registros de as 

gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em seu tempo; Noé 

andava com Deus. Noé se tornou pai de três filhos: Sem, Cam e Jafé. Agora, a 

terra estava corrompida à vista de Deus, ea terra estava cheia de violência. Deus 

olhou para a terra, e eis que estava corrompida; porque toda a carne havia 

corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: "O fim de 

toda carne é chegado perante mim; porque a terra está cheia de violência por 

causa deles; . e eis que eu estou a ponto de destruí-los com a terra "(Gênesis 6: 

8-13) 



Embora a construção da arca, Noé também trabalhou como um pregador da justiça, as 

pessoas de morte iminente e retribuição divina e chamando-os a se arrepender de aviso. Anos 

antes, Enoque tinha pregado uma mensagem semelhante: 

Foi também sobre esses homens que Enoque, na sétima geração de Adão, 

profetizou, dizendo: "Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, para 

executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ímpios 

obras que fizeram de modo ímpio, e de todas as duras palavras que ímpios 

pecadores disseram contra ele "(Judas 14-15, ver o comentário sobre esta 

passagem no capítulo 13 deste volume). 

Flood traduz kataklusmos, a partir do qual o Inglês cataclismo deriva. O relato 

de Gênesis, junto com a evidência geológica atual, indica que o Dilúvio foi 

verdadeiramente catastrófico em todos os sentidos (cf. Gen. 7: 10-24). Por 

causa do pecado do homem, Deus destruiu todas as pessoas e todos os animais 

da terra (exceto aqueles na arca), cobrindo todo o planeta com água-mesmo os 

picos das montanhas mais altas (Gn 7: 19-20). (Para uma análise bíblica e 

científica detalhada do dilúvio, ver João C. Whitcomb, Jr., e Henry M. 

Morris, O Genesis Flood[Grand Rapids: Baker, 1961]; para uma defesa concisa 

da doutrina bíblica de um em todo o mundo inundação, ver Morris, Ciência e 

da Bíblia, rev ed... [Chicago: Moody, 1986], cap 3 ". Ciência e do Dilúvio") 

Ungodly (cf. 2: 6; 3: 7; Jude 4, 15, 18), a partir do grego asebeia, é o de uma 

palavra caracterização da humanidade, um antigo termo que se refere a uma 

completa falta de reverência, adoração, ou medo de Deus (cf. Mt 24:11, 24; 1 

João 4: 1-3.; 2 João 7). Os pais da igreja primitiva usou para descrever os ateus 

e hereges. Assim como os falsos mestres da época de Pedro, o ímpio de Noé 

dia-through sua rebelde imoralidade-eventualmente trouxe o julgamento de 

Deus sobre si mesmos. 

O caso de Sodoma e Gomorra 

e se Ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, a destruição, 

reduzindo-as a cinzas, havendo-as posto para exemplo aos que 

vivessem vidas ímpios após essa data; e se livrou ao justo Ló, 

oprimidos pela conduta sensual de homens sem escrúpulos (para 

com o que viu e ouviu que o homem justo, habitando entre eles, 

sentiu sua alma atormentada justos dia após dia por suas 
maldades), (2: 6 -8) 

Por sua terceira ilustração histórica do julgamento divino, o apóstolo desceu às 

profundezas pervertidas de Sodoma e Gomorra. Ao mesmo tempo, eles foram 

os principais cidades da bacia simples ou Jordan (Gn 13:12; 14: 8.; Dt 29 : 23), 

localizada no vale de Sidim ou sal do mar, perto do canto sudeste do Mar 

Morto. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Genesis descreve 

favoravelmente a área como fértil-um lugar ideal para o cultivo de plantações e 

animais (13: 8-10). 



Por causa de seu pecado grave, Deus condenou ambas as cidades para a 

destruição. O julgamento descrito em Gênesis 19: 1-28 era uma pequena escala 

paralelo ao dilúvio mundial (que ocorreu cerca de 450 anos antes). Como Noé 

e sua família, Lot e suas filhas eram os únicos habitantes para escapar. Todos 

os outros cidadãos de Sodoma e Gomorra foram destruídos, desta vez por 

incineração e asfixia, em vez de se afogar. Gênesis 19: 24-25 resume a conta 

assim: 

Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo, da parte 

do Senhor do céu e destruiu essas cidades, e todo o vale, e todos os habitantes 

das cidades, e que cresceu no chão. 

A palavra traduzida destruição ( KATASTROPHE, dos quais o Inglês 

palavra catástrofe é uma transliteração) indica completa derrubada e ruína 

total. A devastação foi tão completa que reduziu as cidades a nada mais do 

que cinzas. (A frase reduzindo a cinza é descrita por uma palavra nos 

original- tephrōsas -um particípio aoristo de um verbo de raiz que também pode 

ser traduzida como "coberto de cinzas ".) Na verdade, o julgamento de Deus foi 

tão completa que as ruínas permanecem desconhecidos, e localização precisa 

das cidades ainda é desconhecida. É possível, mas não fundamentadas, que eles 

foram enterrados sob o que é agora mineral denso água na porção sul do Mar 

Morto. Que essa destruição refere-se a mais do que a morte física é claro no 

texto paralelo em Judas 7, que diz que as pessoas dessas cidades são "um 

exemplo, sofrendo punição do fogo eterno." julgamento divino não só enterrou 

os corpos das pessoas sob as cinzas , mas mergulhou suas almas em juízo 

eterno. É por causa do castigo eterno que as cidades são exemplos, como são os 

anjos. 

Embora os cidadãos de Sodoma e Gomorra provavelmente teria conhecido a 

mensagem da justiça e do juízo Noé pregou depois do Dilúvio (como 

transmitida por Noé e sua família), que a rejeitou, no entanto. Em vez disso, 

eles escolheram para viver em pecado e perversão, mais notavelmente a 

homossexualidade (Gen. 19: 4-11). Mais de vinte vezes nas Escrituras estas 

cidades são usadas como um exemplo para aqueles que vivem vidas ímpias 

posteriormente (ver Matt 10:14, 15; 11:23, 24; Lc. 17: 28-32). Deus usou eles 

e seu holocausto para enviar um aviso inconfundível para as futuras gerações 

de pecadores, ou seja rebeldes, que as pessoas depravadas não pode perseguir a 

impiedade e também escapar de Deus de vingança e julgamento eterna (cf. 3:. 

7, 10; Mt 25:41; Rom . 1:18; 2: 5, 8; Ef. 5: 6; 1 Tessalonicenses 2:16; 2 

Tessalonicenses 1:.. 8; Heb. 10: 26-27; Rev. 6:17). 

Antes de sua destruição, Deus revelou a maldade de Sodoma e Gomorra a 

Abraão (Gn 18: 20-21; cf. 13:13). Em resposta, o patriarca expressou sua 

sincera preocupação para quaisquer pessoas justas que ainda pode ser que ali 

vivem. Ele implorou ao Senhor retirará Seu julgamento por causa deles (Gn 18: 



23-33). O Senhor estava disposto a poupar a cidade se somente dez habitantes 

justos poderia ser encontrado. Mas quando mesmo que mínimo não pôde ser 

cumprido, o Senhor destruiu o povo perverso. 

Como no exemplo anterior do Dilúvio, Pedro confortado seus leitores, 

lembrando-os de quem escapou da punição. Durante o dilúvio, Deus 

graciosamente preservado Noé e sua família. Neste caso, durante a demolição 

de Sodoma e Gomorra, Deus resgatou o justo Ló, junto com suas duas filhas. 

Aqueles que estão familiarizados com o relato de Gênesis pode se perguntar 

por Lot é designado como justo pelo menos três vezes nos versículos 7-

8. Afinal, quando ele aparece pela primeira vez nas Escrituras, Lot é descrito 

como implicitamente superficial, egoísta e mundano (Gen. 13: 5-13). Durante 

os eventos de Gênesis 19, ele mostrou fraqueza moral inequívoca e 

incrivelmente julgamento pobre quando, no lugar dos anjos que visitam, ele 

ofereceu suas filhas aos sodomitas cobiçar (vv. 6-8). Mais tarde, ele hesitou 

quando os anjos insistiram com ele para deixar a cidade imediatamente (vv. 15-

22). Mesmo depois que ele escapou da ira de Deus, que ele mostrou 

comportamento chocante pecaminosa, incluindo embriaguez e incesto (vv. 30-

35). 

Há, no entanto, razões para designar Lot como justo (ou seja, um crente). Por 

exemplo, como seu tio Abraão (Gn 15: 6; Rom. 4: 3, 20-24), Ló era justo, no 

sentido de ser um crente a quem Deus havia creditado a justiça por sua fé. Isso 

não quer dizer que seja muito ou Abraão era livre do pecado (cf. Gen. 16: 1-6 

para um exemplo de desobediência de Abraão), mas eles foram justos no 

sentido forense. Deus imputou a Sua própria justiça para eles, porque eles eram 

verdadeiros crentes (cf. Sl. 24: 3-5.; Fp 3: 9). Assim Lot, como Abraão, é uma 

ilustração do Antigo Testamento sobre a justificação. 

Para ter certeza, Lot também mostrou vários sinais da obra do Espírito Santo 

em seu coração. Por exemplo, sua reverência para com os santos anjos que o 

visitaram desde um forte contraste com os avanços pervertidas de seus vizinhos 

(Gn 19: 1-8). E, embora ele era inicialmente hesitante para deixar a cidade, ele 

finalmente obedeceu a ordem de Deus e até mesmo advertiu seus filhos-de-lei 

sobre a desgraça iminente (19:14). Além disso, quando ele finalmente saiu, ele 

obedientemente recusou-se a olhar para trás (cf. 19:17). 

Pedro, então, está apontando que Ló era justo em coração, como resulta do fato 

de que ele estava oprimido pelo comportamento sensual de homens sem 

escrúpulos. Sua aversão pelo pecado dos que o cercavam era um indicador 

seguro de que ele era um crente (cf. Sl 97:10; 119:. 7, 67-69, 77, 101, 106, 121, 

123; Pv 08:13; Rom. 12: 9.). Às vezes, Lot poderia ter sido materialista e 

moralmente fraco, mas ele não queria qualquer parte da conduta sensual que 

caracterizou de Sodoma sem princípios cultura. O termo sensual ( aselgeia ) 



significa "comportamento ultrajante", enquanto sem princípios ( athesmos ) 

indica ações que são "sem restrições", e "sem normas legais" -violating tanto a 

convicção de consciência e o mandamento de Deus. A imoralidade flagrante de 

seus concidadãos muito oprimidos Lot; a palavra grega ( kataponeō ) 

transmite a idéia de esgotar alguém vestindo-o para baixo e profundamente 

preocupante sua alma. 

A profundidade do desespero de Lot é encontrada na declaração parentética de 

Pedro: . para com o que viu e ouviu que o homem justo, habitando entre 

eles, sentiu sua alma atormentada justos dia após dia por suas 
iniqüidades A palavra atormentado ( basanizo ) significa literalmente " à 

tortura ", e demonstra a enorme excruciation Lot experimentado como ele foi 

exposto à lascívia todos ao seu redor. Pedro sabia que seus leitores, vivendo no 

meio de sua cultura corrupta, poderia identificar-se com posição difícil de 

Lot. Suas próprias situações foram igualmente soul-angustiante como eles 

testemunharam os excessos imorais dos falsos mestres e seus seguidores (cf. 2: 

18-20). 

Como Noé e sua família, Lot ficou contra o pecado de seu dia e se recusou a 

seguir as doutrinas demoníacas e práticas imorais que permearam a sociedade 

antiga. Ao relembrar a conta do julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra, 

Pedro adverte seus leitores da desgraça que todos os inimigos de Deus (e, 

especificamente, os falsos professores) irá enfrentar. Mas, ao destacar a 

salvação de Lot, o apóstolo conforta ao mesmo tempo, o justo, lembrando-lhes 

que eles não têm nada a temer. 

A Pattern da Julgamento 

em seguida, o Senhor sabe livrar os piedosos da tentação, e para 

manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, e, 

especialmente, aqueles que se entregam a carne em seus desejos 

corruptos e desprezam a autoridade. (2: 9-10a) 

Mais cedo nesta seção (no versículo 4), Pedro começou uma cláusula 

condicional demorado. Agora, nos versículos 9 e 10, ele fornece a 

conclusion- se (ou uma vez ) Deus sabia quem para julgar e quem resgatar no 

passado, então Ele certamente sabe como fazer o mesmo no presente e no 

futuro. 

Séculos antes da época de Pedro, a Escritura estabelecido padrão de julgamento 

de Deus. O profeta Malaquias escreveu: 

Então aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e que o Senhor 

deu atenção e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temem 

ao Senhor e que estime a seu nome. "Eles serão Mine", diz o Senhor dos 

Exércitos, "no dia em que eu preparo minha própria possessão, e eu vou poupá-



los como um homem poupa a seu filho que o serve. Então você vai voltar a 

distinguir entre o justo eo ímpio; entre o que serve a Deus eo que não o 

serve. Pois eis que o dia está chegando, queimando como uma fornalha; e todos 

os soberbos e todos os malfeitores serão joio; eo dia que está chegando vai 

colocá-las em chamas ", diz o Senhor dos Exércitos," de modo que não lhes 

deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, o sol da 

justiça, trazendo curas nas suas asas; e você vai sair e pular sobre como bezerros 

da estrebaria. Você vai atropela os ímpios, porque se farão cinza debaixo das 

plantas de vossos pés, no dia que eu estou preparando ", diz o Senhor dos 

Exércitos. (Mal. 3: 16-4: 3) 

Simplificando, o Senhor sabe para julgar os ímpios e ao mesmo tempo preservar a sua 

própria (cf. Mt 13: 36-43; 1 Tessalonicenses 4:.. 13-18; 5: 1-5). 

Para Pedro, então, o padrão de julgamento divino é clara. Primeiro, há o 

conforto no fato de que o Senhor sabe livrar os piedosos da tentação. Deus 

sabe como salvar aqueles que pertencem a Ele; portanto, eles não têm 

absolutamente nada a temer (Sl. 27:. 1; Pv 01:33; João 14:27; 2 Tim. 1: 7; cf. Is 

8:12.). Neste contexto, a palavra proferida tentação ( peirasmos, que 

geralmente transmite o conceito de teste) conota a idéia de um ataque com a 

intenção de destruir. (Ver Marcos 08:11; Lucas 04:12; Atos 20:19; Ap 3:10 e 

para outros casos em que peirasmos é usado da mesma maneira.) Os crentes, 

então, são chamados a confiar na sabedoria infinita e soberano poder de seu 

protetor divino (cf. Rom 8:28., 38-39). 

Deus não só sabe como salvar Seus filhos, mas como para manter os injustos 

sob castigo para o dia do juízo. Ele está segurando-os para o dia do juízo 

final, continuando a sua punição no mesmo período. Os ímpios são como 

prisioneiros na cadeia que aguardam sentença final e transferência para o seu 

destino final. Enquanto esperam, eles continuam a acumular mais culpa (cf. 

Rom. 2: 3-6). Eles, então, enfrentar julgamento no Grande Trono Branco, o 

tribunal futuro onde Deus condena todos os ímpios de todas as idades para o 

inferno eterno, o lago de fogo (Ap 20: 11-15; cf. Mt 11:22, 24. ; 12:36; João 

12:48; Atos 17:31). 

O Senhor especialmente como alvo aqueles que se entregam a carne em seus 

desejos corruptos e desprezam a autoridade. Assim, Pedro traz a discussão 

círculo completo, novamente contando duas características principais dos falsos 

professores. Tal como os contemporâneos perversos de Noé e Ló, falsos 

mestres são escravos do pecado. O grego indica que suas vidas são 

caracterizadas por uma contínua Eles são desonestos, desrespeitoso, e 

desagrada a Deus-ativamente perseguindo suas fantasias sexuais (como 

mencionado anteriormente em 2 "indo atrás de carne em contaminando 

luxúria.": 2; cf. Judas 6, 7) e ansiosamente desfilando suas blasfêmias 

irreverentes (cf. 2: 1.) Corrupta traduz miasmou, que significa ". poluição" O 



Inglês palavra miasma, significando desagradável e prejudicial, é derivado 

deste prazo. Autoridade ( kuriotēs ) significa "senhorio" ( cf. Ef 1:21;. 

Colossenses 1:16; Jude 8), e, neste contexto, indica que os falsos mestres 

rejeitou o senhorio soberano de Jesus Cristo sobre suas vidas. Como discutido 

no versículo 1, que superficialmente identificados com Ele, mas recusou-se a 

viver de acordo com seus mandamentos. 

De acordo com a promessa inconfundível de Deus, o julgamento divino acabará 

por vir sobre todos os Seus inimigos (cf. 1 Cor. 15: 25-26). O precedente 

histórico não deixa margem para dúvidas. Tal como no passado, Deus vai 

finalmente destruir qualquer um que se opõem a ele, inclusive os falsos mestres 

e seus seguidores. Ao mesmo tempo, porém, ele vai salvar os crentes de um fim 

tão aterrorizante. Esta passagem ecoa assim as palavras de Paulo aos 

Tessalonicenses: 

Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, como é justo, porque a 

vossa fé é muito ampliado, eo amor de cada um de vocês para com o outro 

cresce cada vez maior; portanto, nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas 

de Deus por sua perseverança e fé em meio a todas as perseguições e aflições 

que suportais. Esta é uma indicação clara do justo juízo de Deus, para que você 

será considerado digno do reino de Deus, para que de fato você está 

sofrendo. Pois, afinal, é apenas justo para Deus retribuir com tribulação aos que 

vos atribulam, e dar alívio a vocês, que estão aflitos e para nós também, quando 

o Senhor Jesus será revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de 

fogo, lidando a retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não 

obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes irão pagar a pena de 

destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando 

Ele vier para ser glorificado nos seus santos nesse dia, e para ser admirado em 

todos os que creram, para o nosso se acreditava testemunho a vocês. (2 

Tessalonicenses 1:. 3-10) 

 

 

 

 

 



7. Nascidos para morrer (2 Pedro 2: 10b-

22) 

obstinado, que não tremem quando eles insultam majestades 

angélicas, enquanto que os anjos que são maiores em força e 

poder, não traga um julgamento injúria contra eles diante do 

Senhor. Mas estes, como animais irracionais, como criaturas de 

instinto de ser capturado e morto, injuriando onde eles não têm 

conhecimento, vai na destruição dessas criaturas também ser 

destruídos, sofrendo errado, como os salários de fazer 

errado. Eles contam-se um prazer para deleitar-se durante o 

dia. Eles são manchas e imperfeições, deleitando-se em seus 

enganos, como eles festejar com você, com os olhos cheios de 

adultério que nunca deixam de pecado, seduzindo as almas 

inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos 

malditos; deixando o caminho direito, eles desviaram-se, tendo 

seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio 

da injustiça; mas ele recebeu uma repreensão pela sua própria 

transgressão, por um mudo jumento, falando com uma voz de um 

homem, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água 

e névoas levadas por uma tempestade, para quem a escuridão 

negra foi reservados. Para falar palavras arrogantes de vaidade 

que seduzir por desejos carnais, pela sensualidade, aqueles que 

mal escapar os que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, 

enquanto eles mesmos são escravos da corrupção; pelo que um 

homem é vencido, por isso ele é escravizado. Porque, se, depois 

de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento 

do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas 

e são superados, o último estado tornou-se pior para eles do que 

o primeiro. Por que seria melhor para eles não terem conhecido 

o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, a afastar-se do santo 

mandamento entregue a eles. Aconteceu-los de acordo com o 

verdadeiro provérbio: "O cão voltou ao seu próprio vômito", e, 

(2: 10b-22) "A porca, após a lavagem, retorna a revolver-se no 
lamaçal." 

Pastores fiéis proteger suas ovelhas. Eles trabalham duro, dia após dia, para 

instruir, reprovar, corrigir e treinar o povo de Deus (cf. 2 Tim. 3: 16-17) -leading 

seus rebanhos no caminho da verdade (119 Ps: 105.). Como o Bom Pastor Ele 

mesmo, eles ficam de guarda, mesmo quando os inimigos espirituais ameaçam 

(Atos 20: 28-32; cf. João 10: 13-14). Covardia não é uma consideração para 

eles; nem é compromisso. Afinal, eles têm recebido uma missão divina, a 

"pastorear o rebanho de Deus [a] o Supremo Pastor se manifestar" (1 Pedro 5: 

2, 4). 

Porque eles amam a verdade e cuidados genuinamente para a saúde de suas 

congregações, pastores genuínos são sempre desconfiado de falso ensino. Eles 

reconhecem a natureza mortal de mentira-espirituais fabricações de Satanás 



projetados para enganar, dividir, e, finalmente, destruir o povo de Deus. É por 

isso que os pastores fiéis proclamar a verdade e denunciar o erro com tanta 

tenacidade. Eles percebem a eternidade está em jogo. 

Ao longo destas linhas, o puritano João Owen escreveu: 

Cabe a eles [os pastores] para preservar a verdade ou doutrina do evangelho 

recebido e professou na igreja, e para defendê-lo contra toda a oposição. Este é 

um fim diretor do ministério .... E a pecaminosa negligência deste dever é o que 

era a causa da maioria das heresias perniciosas e erros que infestaram e arruinou 

a igreja. Aqueles cujo dever era preservar a doutrina do evangelho inteiro na 

profissão pública de que ela tem, muitos deles que falou coisas perversas, para 

atraírem os discípulos após si ". Bispos, presbíteros, professores públicos, têm 

sido os líderes em heresias. Portanto este dever, especialmente neste momento, 

quando as verdades fundamentais do evangelho estão em todos os lados 

impugnadas, de todos os tipos de adversários, é de uma forma especial para ser 

atendido até. ( Trabalho, ed. William Goold [Johnstone e Hunter: Edimburgo, 

1850-1853], XVI:. 81f Citado em JI Packer, A Quest for Piedade [Wheaton, Ill 

.: Crossway, 1990], 64) 

Em outras palavras, os líderes da igreja piedosos assumir uma postura agressiva contra falsos 

mestres e suas doutrinas. Eles não podem abraçar ou tolerar erro no nome do amor, nem 

podem simplesmente ignorá-lo. Em vez disso, eles são chamados para "refutar os que o 

contradizem" (Tito 1: 9). 

O próprio Pedro era um pastor em causa (1 Pedro 5: 1-4), respondendo a falsos 

mestres com fúria retórica. De fato, muitos anos antes, Jesus havia lhe cobrado 

especificamente para alimentar o povo de Deus (João 21: 15-17). Agora, em 

escrevendo sua segunda epístola, Pedro reservou as palavras mais fortes de 

repreensão divina para aqueles que iria substituir o veneno espiritual para o leite 

puro da Palavra (cf. 1 Pedro 2: 2). Sua descrição pontas completa o retrato de 

falsos mestres iniciados em 2: 1-3. (Como a seção anterior fez, assim que este 

se aproxima bastante epístola de Jude.) 

Nesta passagem, o Espírito Santo não identifica especificamente os alvos da 

crítica de Pedro. O texto nem mesmo dar uma descrição detalhada dos erros 

exatos sendo refutada. Segue-se, então, que a diatribe do apóstolo foi destinado 

a ser aplicado geralmente para falso ensino, sob qualquer forma e em qualquer 

momento. Aqueles que propagar a mentira doutrinária convidar os mais altos 

níveis de divino denúncia-condenação que é merecido por pelo menos cinco 

razões: sua presunção, suas práticas, o seu prémio, as suas profecias, e sua 

perversão. 

Sua Presunção 



Daring, obstinado, que não tremem quando eles insultam 

majestades angélicas, enquanto que os anjos que são maiores em 

força e poder, não traga um julgamento injúria contra eles diante 

do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, como criaturas 

de instinto de ser capturado e morto, injuriando onde eles não têm 

conhecimento, vai na destruição dessas criaturas também ser 

destruídos, sofrendo errado, como os salários de fazer errado. (2: 
10b-13a) 

Desde a rebelião inicial de Satanás (. Cf. Ez 28:17), o orgulho tem sido a 

principal característica dos inimigos de Deus (cf. 1 Tim. 3: 6). Os falsos 

mestres, é claro, não pode ser excepção. Ambas as suas palavras e suas ações 

trair atitudes de arrogância egocêntrica e obstinadopresunção típica do 

regenerado que são filhos do diabo. Eles são de bronze e 

audacioso, ousado ( tolmētai -literalmente "darers" ou "descuidados") para 

desafiar a Deus em exaltar a si mesmos, não importa as conseqüências (por 

exemplo, 2 Crônicas 32:25; Est 3:... 5; Dan 4 : 30; 05:20, 22-23; Atos 12: 21-

23). Eles estão determinados a ter o seu próprio caminho a qualquer custo, ser 

teimoso e obstinado ( authadeis ), um termo que denota um conceito auto-

satisfação e obstinação. 

Para ilustrar a extensão da sua presunção inabalável, Pedro observa que esses 

falsos mestres não tremem quando eles insultam majestades 

Angelicalais. Insultam ( blasphēmeō ), da qual a palavra Inglês blaspheme é 

uma transliteração, significa "calúnia" ou "para falar de ânimo leve ou profana 

das coisas sagradas" (cf. 2 Reis 19: 4., 22; Sl 74:18; 1 Tm . 1:20; Ap 16: 10-

11). E majestades angélicas , neste contexto, refere-se aos demônios (cf. Judas 

8), que são majestades ( doxa, "glórias") em que eles possuem, um ser 

sobrenatural transcendente, além do nível humano (Ef. 6:12). Embora esses 

falsos mestres eram meros mortais, que eram, por natureza, "menor que os 

anjos" (Sl. 8: 5 NVI ), que arrogantemente se consideravam superiores aos seres 

angélicos. 

A Bíblia indica que os anjos caídos ainda conservam a marca da majestade 

divina, uma sombra de sua glória antes da queda. Neste sentido, eles são como 

os homens-que pecaminosos ainda mantêm a imagem divina (Gn 1:26; Sl. 8: 5) 

de criação de que -e pós-queda ainda evidencia a sua magnificência dado por 

Deus (1 Cor. 15: 40-41). Assim, continua a haver uma quantidade de 

transcendente dignidade para demônios, mesmo que eles estão caído. O 

apóstolo Paulo implícita isso quando ele se referiu a demônios como 

principados, poderes e governantes (cf. 2 Cor. 10: 3-5) -delineating pelo menos 

três níveis de majestade e autoridade dentro do reino demoníaco. Embora eles 

são certamente subserviente a Deus, anjos caídos (sob a liderança de Satanás) 

exercem grande influência e poder neste mundo (João 12:31; cf. Ef 2: 2.). Um 

demônio poderoso dificultado o poderoso anjo Gabriel para 21 dias de fazer a 

obra de Deus, até o arcanjo Miguel e os anjos mais poderosos veio ajudá-lo 



(Dan. 10:13). No entanto, os falsos mestres da época de Pedro simplesmente 

zombou demônios sem medo, presumindo que eles (como homens caídos) eram 

de algum modo maior do que anjos caídos. 

Deve-se reconhecer que muitos falsos profetas modernos nos setores radicais 

do movimento carismático fazer fortuna supostamente vinculativa e flippantly 

condenando demônios, como se tivessem o poder real sobre elas. Eles são 

realmente falsos exorcistas como os "filhos de uma Ceva" (Atos 19: 13-16) e 

uma descrição se encaixam perfeitamente de Pedro. Pagãos desenvolver 

esquemas elaborados para apaziguar seus deuses demoníacos. No entanto, os 

professores e pregadores pseudo-cristã impetuosa declarar sua autoridade sobre 

as forças do inferno. 

Em contraste, mesmo justas anjos que são maiores em força e poder, não 

trazer um julgamento injúria contra eles (as majestades angélicas do v. 

10) diante do Senhor. Como não há modificador, o termo anjos refere-se aos 

santos que estão certamente maiores em força e poder do que homens ou 

demônios caídos. Mas, mesmo a partir de sua posição exaltada, santos anjos 

não desrespeitar os seus homólogos caídos como os falsos mestres fazem. Por 

exemplo, o preeminently poderoso Michael ", quando ele disputou com o diabo 

e argumentou sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar contra ele 

juízo de maldição, mas disse:" O Senhor te repreenda! "(Judas 9). Assim como 

Michael, os crentes não devem enfrentar Satanás e seus asseclas sozinho. Em 

vez disso, eles devem procurar o poder intervir de Deus contra os demônios. No 

entanto, falsos mestres, por contraste, são tão auto-confiante, de bronze, e 

imprudente que eles fizeram o mesmo Michael "não se atreveu a" fazer-

diretamente injuriando majestades angélicas como se tivessem autoridade sobre 

eles. (Para saber mais sobre a luta entre Michael e Satanás, veja os comentários 

sobre Jude 8-9 no capítulo 12 deste volume.) 

As blasfêmias imprudentes de Deus e dos anjos por falsos mestres demonstrar 

que eles são como animais irracionais (cf. Jude 10). Eles são comparáveis aos 

animais que não têm capacidade racional, que operam exclusivamente em auto-

indulgência e paixão irracional. Os animaissão nascidos como criaturas de 

instinto, o que significa que as suas respostas aos estímulos são pré-

programadas, tendo sido construído em sua composição genética por Deus (cf. 

Gen. 1:30). Porque eles operam por instinto, os animais não são 

racionais; assim, eles não fazem contribuições intelectuais para a sociedade. De 

facto, para a maioria deles, o seu papel primordial no sistema ecológico é para 

ser capturadas e mortas, proporcionando deste modo a carne até para outros 

membros da cadeia alimentar. 

Pretendentes Espiritual, desonestamente apresentando-se como verdadeiros 

professores, exibem uma ignorância animalesca, injuriando onde eles não têm 

conhecimento. Eles ridicularizam a verdade divina e autoridade celestial, 



incluindo coisas que eles não entendem. Como animais, eles não fazem 

qualquer contribuição positiva e seria realmente melhor servir os outros por ser 

morto. Por isso, o final do versículo 12 prevê que eles vão ... ser 

destruído; eles não vão escapar da ira futuro de Deus. Quando o fogo de Deus 

consome todo o mundo e todas as suas criaturas (3: 7, 12), os falsos professores 

vão também ser finalmente dizimado . na destruição dessas criaturas Jude 

acrescenta que instintivos programas malignos falsos professores que elas 

sejam destruídas (v. 10). Como os inimigos de Deus, tendo intencionalmente 

distorcido a mensagem de Sua Palavra, todos eles vão enfrentar a punição eterna 

no lago de fogo (Apocalipse 20: 9-15). 

De fato, o lago de fogo é o lugar onde os falsos mestres para sempre aguentar a 

fúria da ira de Deus, sofrendo errado, como os salários de fazer 

errado. ( Sofrimento errado não é a melhor tradução, uma vez que pode ser 

mal entendido que é errado para Deus julgá-los. O grego é adikoumenoi, um 

presente de meio ou forma verbal passiva melhor entendida no sentido "de ser 

danificado", "ser prejudicado", ou "a ser ferido" [cf. Ap 2:11].) Em que maneira 

como eles resumem a lei de semear e colher: "Não erreis: Deus não se deixa 

escarnecer; pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará "(Gálatas 6: 

7.; cf. Oséias 10: 12-13.). Aqueles que se dedicam a falsa doutrina, exibindo 

uma abordagem presunçoso para as coisas espirituais, será eternamente ser 

punido por suas transgressões (cf. Jer 8: 1-2; 14:15; 29:32.). 

Suas práticas 

Eles contam-se um prazer para deleitar-se durante o dia. Eles são 

manchas e imperfeições, deleitando-se em seus enganos, como 

eles festejar com você, com os olhos cheios de adultério que nunca 

deixam de pecado, seduzindo as almas inconstantes, tendo um 
coração exercitado na ganância, filhos malditos; (2: 13b-14) 

Como regra geral, os pecadores tendem a envolver-se em libertinagem à noite: 

"Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam ficar bêbado 

na noite" (1 Tessalonicenses 5: 7.). Segundo os historiadores, a sociedade pagã 

romana tolerado dissipação e folia, desde que ele foi discretamente confinado à 

cobertura da escuridão. Mas desaprovadas e desaprovou deboche durante o dia, 

quando podia ser visto por todos. Devido à sua natureza pública, tal 

comportamento foi considerado inadequado, mesmo pelos descrentes 

romanos. No entanto, os falsos mestres da época de Pedro foram tão consumido 

com a luxúria, ganância, e vice que consideravam -se um prazer para deleitar-

se durante o dia, não querendo esperar até o anoitecer. 

À luz da sua paixão pela perversão, Pedro comparou estes charlatães espirituais 

a manchas e manchas -dois termos que falam de lugares imundos, defeitos, 

crostas, e as coisas doentes. Como feridas malignas, os falsos mestres 

foram deleitando-se com os seus enganos e desfrutar abertamente o fruto do 



seu pecado. Ao mesmo tempo, eles enganaram aqueles sob sua influência 

ensino (Rm 16:18;. 2 Tim 3:13;. Jude 16-19; cf. Jer 23:26;. 2 Cor 11:13;.. 2 

Tessalonicenses 2 : 10), promovendo activamente maldade na vida dos seus 

seguidores. 

Para piorar a situação, os falsos mestres trouxeram sua lascívia para dentro da 

igreja, propositAdãoente escolher a festejar com os santos. A palavra 

traduzida carouse ( suneuōcheomai ) significa "comer juntos", ou "entreter 

juntos", como em uma refeição público. Aqui pode se referir a festa de amor da 

Igreja, que acompanhou a mesa do Senhor (cf. comentários sobre Jude 

12 uma no capítulo 12 deste volume). Simulando a fé em Cristo, os falsos 

mestres fingiu ter um lugar de direito na mesa. Mas, na verdade, eles foram uma 

influência poluente. Em outra parte do Novo Testamento, como uma 

salvaguarda contra tais intrusões, o Espírito Santo adverte os crentes para 

realizar refeições especiais da igreja com propriedade (1 Cor. 11: 20-22), para 

ter cuidado com os falsos mestres que possam querer infiltrar-los (Matt. 07:15; 

cf. Atos 20: 28-31; 1 Cor 16,13), e para transformar tais homens de distância (2 

João 9-11).. 

No versículo 14, Pedro muda o foco do comportamento público dos falsos 

professores aos seus pensamentos e ações privadas. Tendo os olhos cheios de 

adultério indica que estas fraudes espirituais já não possuía qualquer auto-

controle moral; eles não podiam sequer olhar para uma mulher sem ver ela 

como um objeto potencial de seu adultério ou fornicação (cf. Mat. 

05:28). Simplificando, seu desejo era insuportável e insaciável-uma forma 

terrível de lascívia que estava cheia de desejo pecaminoso. 

No entanto, mesmo como predadores ameaçadores, falsos mestres ainda 

ganhou uma sequência dentro da igreja. Como agentes de Satanás, eles 

eram almas instáveis atraentes -preying sobre o fraco espiritualmente (cf. Tg 

1: 6), convencendo-os a acreditar em mentiras doutrinárias, e atraí-las em estilos 

de vida debochados. A palavra sedutora ( deleazō ) significa literalmente 

"pegar com isca", e figura de linguagem do apóstolo é inconfundível. Os falsos 

mestres, como pescadores usando uma isca, enganou suas vítimas a acreditar 

em suas mentiras. Sob o pretexto de ministério autêntico, eles visaram os 

desavisados (cf. 2 Tim. 3: 6-8) -a espiritualmente imaturo, sem discernimento, 

ou descrente. Pedro sabia que a única defesa segura contra suas táticas era uma 

forte base na Palavra de Deus (1 Pedro 2:. -3; Cf. Ef 4:14; 1 João 2:13). 

Além de favores sexuais, os falsos mestres da época de Pedro também tiveram 

interesse em acumular riqueza. A frase tendo um coração exercitado na 

ganância indica que sua imoralidade foi sempre acompanhada pela 

avareza. Treinado ( gumnazō ), a partir do qual a palavra Inglês ginásio é 

derivada, é um termo atlético que significa "exercício", ou "disciplina". Como 



um verbo, apresenta uma descrição perturbadora dos falsos mestres. William 

Barclay explica: 

A imagem é uma terrível. A palavra que é usada para treinada é a palavra que 

é usada para um atleta, exercitar e treinar-se para os jogos. Essas pessoas têm 

realmente treinados e equipados e ensinado suas mentes e corações para se 

concentrar em nada, mas o desejo proibido. Eles deliberAdãoente lutou com a 

consciência depois de terem destruído; eles deliberAdãoente lutou com Deus 

até que eles tenham jogado Deus da vida; eles deliberAdãoente lutou com seus 

sentimentos mais sutis até terem estrangulado-los; eles deliberAdãoente 

treinaram-se para se concentrar nas coisas proibidas. Suas vidas têm sido uma 

batalha terrível para destruir a virtude e treinar-se nas técnicas de pecado. ( As 

Cartas de Tiago e Pedro, rev ed.. [Filadélfia: Westminster, 1976], 392-93; 

itálico no original) 

Sem dúvida, Pedro entendeu que suas ações não foram acidentais. Seus crimes eram crimes 

de premeditação, não lapsos momentâneos de julgamento. Como mandantes do pecado, os 

falsos mestres tinham planejado os ataques e determinou o seu coração para as extremidades 

sensuais e materialistas. 

Com desgosto compreensível, o apóstolo responde com uma denominação sem 

corte, mas adequado, as crianças amaldiçoadas. Como mentirosos e 

hipócritas, os falsos mestres sintetizou aqueles a quem Deus amaldiçoou para o 

inferno. A frase de Pedro é um hebraísmo expressar a idéia de que as pessoas 

são "filhos" do que quer que influências mais dominam suas vidas (cf. Gal 3:10, 

13; Ef. 2: 1-3; 1 Pedro 1:14.). Como servos de Satanás e escravos do pecado, 

eles foram justamente denunciado como filhos de maldição do inferno. 

Seu prémio 

deixando o caminho direito, eles desviaram-se, tendo seguido o 

caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da 

injustiça; mas ele recebeu uma repreensão pela sua própria 

transgressão, por um mudo jumento, falando com uma voz de um 
homem, impediu a loucura do profeta. (2: 15-16) 

O dicionário define prémio como um incentivo para fazer alguma coisa, ou um 

motivador para realizar uma tarefa. No caso dos falsos mestres, Pedro revelou 

que a sua principal incentivo era e é o ganho pessoal. Simplificando, o seu 

prémio foi realmente um preço tag-eles foram motivados por dinheiro, como já 

foi observado nos versículos 3 e 14. A fim de ilustrar melhor o seu ponto, Pedro 

comparação falsos mestres para o falso profeta do Antigo Testamento Balaão 

(Num. 22-24; cf. Jude 11). 

Os falsos mestres, como Balaão, antes deles, foram deixando o caminho 

direito. O caminho certo é um Antigo Testamento metáfora indicando 



obediência à Palavra (Gen. de Deus 18:19; 1 Sm 12:23; Jó 08:19; Sl 18:30; 25:.. 

9; 119: 14, 33; Prov. 08:20, 22; cf. Atos 13:10).Forsaking descreve uma 

rebelião direta, deliberada contra a Escritura. Ao rejeitar a Palavra de Deus, os 

falsos mestres da época de Pedro se recusou a andar em obediência, optando 

por se afaste, apesar das conseqüências eternas (cf. Jude 13). Ao fazê-lo, eles 

tolamente seguido o caminho de Balaão, filho de Beor. 

A história de Balaão é um exemplo clássico de um profeta que foi motivada 

por ganhos financeiros. Tendo sido contratado por Balak, o rei de Moab, Balaão 

tentou amaldiçoar o povo de Israel como eles vagaram pelo deserto (Num. 22: 

1-6). Balak viu os israelitas como uma ameaça militar e esperava para derrotá-

los com a ajuda de Balaão. Tendo ganhou uma reputação como um profeta de 

aluguel, Balaão era de uma cidade às margens do rio Eufrates, onde estudiosos 

encontraram evidências de um culto de profetas, cujas atividades se 

assemelhava práticas de Balaão. 

No primeiro semestre de Números 22, Balaão parece ser um profeta fiel (vv. 7-

21). No entanto, mesmo nesta passagem, táticas tenda de Balaão implica que 

ele esperava para negociar um pagamento mais elevado de Balak antes de 

executar seu serviço profético (v. 13). É claro que, no final, Balaão não 

amaldiçoar Israel, mas sim a abençoou. No entanto, ele foi mais do que 

dispostos a aceitar as riquezas de Balaque (18 vv, 40;. 24:13), porque ele amou 

o prêmio da injustiça (cf. 11:18 Prov.). Se Deus não tivesse intervindo em 

favor de Israel, Balaão teria deliberAdãoente pecou em proveito próprio de 

material (cf. Deut. 23: 4-5). 

Embora Balaão alegou a falar apenas as palavras de Deus, o Senhor sabia que 

ele queria amaldiçoar Israel em troca de dinheiro. Por causa de sua ganância, 

Balaão recebeu uma repreensão pela sua própria transgressão. Enquanto 

ele estava montando em seu burro mudo, o Senhor milagrosamente causado o 

animal para falar (Num. 22: 22-35) e a loucura do profeta foi contido. O 

termo traduzido loucura ( paraphronia ) significa literalmente "ao lado de 

nossa própria mente." Em outras palavras, Balaão era tão ganancioso que ele 

estava "fora de si". Seu amor ao dinheiro o levara a agir irracionalmente (cf. 2 

Cor. 11:23 ). 

Além de sua ganância, Balaão também foi motivada por imoralidade 

sexual. Quando sua tentativa de amaldiçoar Israel falhou, o profeta tentou 

arruinar os hebreus através da corrupção moral. Ele usou sua influência para 

promover relacionamentos que Deus tinha estritamente proibidas (Ex 34: 12-

16; Dt. 7: 1-4; Josh. 23: 11-13.; Esdras 9:12; cf. Ex 23:32). -ou seja, os 

casamentos entre os israelitas e seus vizinhos pagãos, os moabitas e midianitas 

(Nm 25; 31: 9-20.). Em Números 31:16, Moisés identifica Balaão como 

principal influência corruptora: "Eis que [as mulheres pagãs] fez com que os 

filhos de Israel, por conselho de Balaão, pecar contra o Senhor no caso de Peor" 



(cf. Nm . 25: 1-3). Balaão incentivou os israelitas a praticar a idolatria, a 

imoralidade, e os casamentos mistos, em uma segunda tentativa de destruí-los, 

desta vez por assimilá-los na sociedade cananéia pagã. Apostasia do profeta não 

só agrediu a santidade de Deus, mas também ameaçou a própria existência do 

seu povo escolhido. Embora Balaão sabia que era melhor, ele permitiu que os 

impulsos carnais para orientar suas escolhas. E, como resultado, ele sofreu a 

penalidade final da morte (Num. 31:. 8; cf. Prov 13:15). 

Suas profecias 

Estes são fontes sem água e névoas levadas por uma tempestade, 

para quem a escuridão negra foi reservados. Para falar palavras 

arrogantes de vaidade que seduzir por desejos carnais, pela 

sensualidade, aqueles que mal escapar os que vivem no erro, 

prometendo-lhes liberdade, enquanto eles mesmos são escravos 

da corrupção; pelo que um homem é vencido, por isso ele é 
escravizado. (2: 17-19) 

Três características principais que sempre caracterizou o estilo ministério dos 

falsos mestres. Primeiro, eles são autoritários (Jer. 5:31), invariavelmente 

governando suas igrejas de forma dominadora (cf. 3 João 9-10), e fortemente 

denunciando qualquer que questionam sua autoridade. Para piorar a situação, 

eles quase sempre carecem de treinamento formal ou ordenação respeitável, 

operando acima de qualquer responsabilidade bíblica ou teológica legítimo. 

Em segundo lugar, os falsos mestres ministro de uma forma centrada no homem 

(Jer 23:16, 26; Ez. 13: 2.), Cedendo ao que pensam que as pessoas querem ouvir 

e aceitar (cf. Is 30:10; 2 Tim.. 4: 3-4). Como resultado, eles pregam suas 

próprias visões (Lam 2:14; Ez. 13: 9; Zc 10:.. 2; Col. 2:18). Da saúde, riqueza, 

prosperidade e paz falsa (Jer 06:14 ; Ez 13:10, 16); 23:17.. O verdadeiro 

professor enfatiza a santidade de Deus, pecaminosidade do homem, ea condição 

desesperada que resulta. Mas falsos mestres preferem as mensagens de seus 

próprios enganos preparar-xaroposo que apelar para os apetites carnais dos seus 

ouvintes. 

Em terceiro lugar, eles tratam as históricas doutrinas, baseadas em Escritura da 

igreja com desprezo (cf. Jer. 6:16). Em vez de proclamar a ortodoxia bíblica, 

eles promovem suas próprias novidades auto-intitulados, métodos e 

doutrinas. Eles propositAdãoente distanciar-se do passado, arrogantemente 

endossar alguma abordagem novos e desnecessários para o ministério, e muitas 

vezes alegando revelação privada de Deus em sua defesa. 

Para ter certeza, todos esses três características combinavam com os falsos 

mestres da época de Pedro. Mas o apóstolo não se deixe enganar pelo seu 

glamour ou seus truques. Sabia-los para que eles realmente foram- fontes sem 

água e névoas levadas por uma tempestade (cf. Jude 12 b ). 



Ao descrever os falsos mestres, Pedro escolheu duas metáforas que representam 

a água, o produto natural mais essencial do árido Oriente Médio. Devido à sua 

relativa escassez e importância vital, a água fornecida a ilustração perfeita do 

sustento espiritual. De fato, o Senhor Jesus Cristo tinha usado esta mesma 

metáfora anos antes, quando ele prometeu aos seus discípulos: "Se alguém tem 

sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do 

seu interior fluirão rios de água viva "(Jo 7: 37-38). 

Assim, como miragens no deserto de areia quente, Pedro descreve os falsos 

mestres como aqueles que prometem o que não entregar. Eles são fontes sem 

água, oferecendo a nada espiritualmente sedento mais de falsas esperanças de 

alívio. Eles também são névoas levadas por uma tempestade. Na região do 

Mediterrâneo oriental, brisa do mar trazer periodicamente em névoa e nevoeiro 

que parecem sinalizar chuva. Mas às vezes a umidade atmosférica permanece 

por pouco tempo e não produz chuvas significativas. O terreno fica seca e 

árida; os moradores estão desiludidos. Como aquelas névoas, falsos mestres 

são sem substância e não oferecem refresco de mudança de vida (cf. Jude 12). 

Pedro novamente não hesitou em anunciar o terrível julgamento que espera por 

falsos mestres, para quem a escuridão negra foi reservados (cf. Jude 

13). A escuridão preto mencionado aqui se refere ao inferno-o lugar de castigo 

eterno, onde tanto fogo (Mt 13:42;. 25:41) e as trevas (Mt 8:12;. 22:13) 

coexistir. 

Apesar do fato de que eles não têm nenhuma substância espiritual a oferecer, 

falsos mestres invariavelmente afirmam grande sabedoria e 

conhecimentos falando palavras arrogantes de vaidade. Através de sua 

verbosidade flamboyant e altissonante retórica, eles enganar seus seguidores 

em acreditar que eles possuem profunda erudição teológica , profunda visão 

espiritual, e até mesmo revelações diretas de Deus. Com essas "verdades" que 

deslumbrar suas vítimas (Jude chamado tais homens "estrelas errantes", v. 13), 

ao passo que, na realidade, eles não dizem nada que é verdadeiramente divina 

e, como um meteoro, desaparecer na escuridão (cf. Jude 13 b ) . Na igreja de 

hoje, estas palavras de vaidade (cf. 1 Tim 1: 5-6; 6: 3-5.; 2 Tm. 2: 14-18; Tito 

3: 9) incluir o vocabulário florido do ritualismo religioso, o complicado 

doutrinas de seitas pseudo-cristã, e os argumentos acadêmicos de integrar o 

liberalismo. 

Como nos dias de Pedro, falsos mestres contemporâneos usam seu vazio, 

discurso arrogante para seduzir seus ouvintes por desejos carnais, pela 

sensualidade. Eles não se preocupam em trazer a verdade à mente das 

pessoas; em vez disso, eles têm como alvo concupiscências oferta das pessoas 

um carnal, mensagem sentimentos orientada que alimenta os instintos sensuais 

de seus ouvintes. Muitas vezes esses professores possuem um charme pessoal 



e apelo carismático que as outras pessoas, especialmente as mulheres 

vulneráveis, acha atraente (cf. 2 Tim. 3: 1-6; 4: 3-4). 

Os indivíduos que seguem falsos mestres são aqueles que mal escapar os que 

vivem no erro. Em outras palavras, eles são homens e mulheres que através da 

resolução moral estão tentando melhorar a si mesmos. Eles incluem pessoas 

que lutam com os relacionamentos quebrados, lutar com emocional 

"necessidades sentidas" e problemas espirituais, e deseja desesperAdãoente 

alívio da culpa, ansiedade e stress. Eles estão insatisfeitos com o estilo de vida 

de quem vive no erro -o massa média de unregenerate humanidade e procurar 

alguma maneira melhor para se viver (cf. Mc 10: 17-22) ou alguma forma de 

experiência religiosa (cf. Atos 8: 18-24). Mas isso não significa que eles são 

verdadeiramente redimidos. De fato, em sua insatisfação, solidão e tentativas 

de auto-melhoramento, eles são altamente vulneráveis aos aproveitamentos 

sedutoras de falsos mestres. 

Ao apelar para essas pessoas, os falsos mestres prometer liberdade e vitória, 

enquanto eles mesmos são escravos da corrupção. As garantias vazias 

incluem a libertação, propósito, prosperidade, paz e felicidade. No entanto, eles 

ainda não possuem as próprias bênçãos. Na verdade, eles são escravos de sua 

luxúria, para por o que um homem é vencido, por isso ele é 

escravizado. Eles estão tão completamente dominado e controlado por sua 

natureza pecaminosa (João 8:34; Rom. 6:16) que o seu ensino é nula de 

qualquer poder divino. Embora eles oferecem liberdade, eles são escravos do 

pecado, totalmente incapaz de dar a verdadeira liberdade espiritual, pois 

rejeitam a Jesus Cristo, o único que pode realmente libertar a alma (João 8: 31-

32, 36; Rom. 8: 2; Gal . 5: 1; Heb. 2: 14-15; cf. Tiago 1:25). 

Sua perversão 

Porque, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo 

pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de 

novo envolvidos nelas e são superados, o último estado tornou-se 

pior para eles do que o primeiro. Por que seria melhor para eles 

não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, 

a afastar-se do santo mandamento entregue a eles. Aconteceu-los 

de acordo com o verdadeiro provérbio: "O cão voltou ao seu 

próprio vômito", e, (2: 20-22) "A porca, após a lavagem, retorna 
a revolver-se no lamaçal." 

Para ter certeza, os falsos mestres da época de Pedro eram exteriormente 

pessoas religiosas. Eles tinham professado fé em Jesus Cristo e, provavelmente, 

convenceu o povo que eles sabiam muito mais sobre ele do que eles realmente 

fez. Caso contrário, não teria sido capaz de se infiltrar na igreja de forma eficaz. 



Na prossecução religião, especificamente o cristianismo, eles em um 

sentido escapado das corrupções do mundo. Contaminações, ou "poluição", 

é miasma, uma palavra transliterado em Inglês que transmite o mesmo 

significado que ele faz em grego: "a exalação vaporosa anteriormente 

acreditado para causar a doença ... uma influência ou atmosfera que tende a 

esgotar ou corrompido." O sistema debochado do mundo produz, por assim 

dizer, os vapores venenosos, males infecciosos, e poluições morais em todas as 

formas imagináveis. A humanidade não salvos são fortemente contaminado 

pela imoralidade do mundo e vaidade, e alguns, como aqueles que se tornam 

falsos mestres, procuram escapar dela. Eles fazem isso pelo conhecimento do 

Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontrando abrigo provisório na 

igreja. Tal conhecimento é uma consciência exata sobre Cristo, mas não é um 

conhecimento salvífico de Deus (Mt 7:.. 21-23; Hb 6: 4-6; 10: 26-29). Assim, 

os seus esforços, em última instância resultar em nada mais do que a reforma 

moral temporária e superficial por meio da religião, a religião do cristianismo 

nominal, desprovido de fé genuína e arrependimento. 

É evidente que os falsos mestres não estão realmente em Cristo, porque ficam 

de novo envolvidos em corrupções do mundo e são superados. Eles não são 

os "vencedores" o apóstolo João escreveu em sua primeira epístola (1 João 5: 

4-5) ou o livro do Apocalipse (2: 7, 11, 17, 26; 3: 5, 12, 21). Como não há 

salvação real para eles, sem graça recebida para vencer o poder do pecado:, 

andar pelo Espírito Santo (Ef 1, 7). (1 Cor. 2:. 12-13; Ef 2: 8-10), e perseverar 

na fé (cf. Fl 2,.. 12-13; 2 Tessalonicenses 1: 11-12). -eles afundar de volta para 

a poluição do mundo e completamente rejeitar o evangelho da salvação Este 

último estado é muito pior para eles do que . o primeiro Afinal, aqueles que 

entendem a verdade e ainda virar vai enfrentar muito maior julgamento do que 

aqueles que nunca ouviram falar (cf. Mt 10: 14-15; 11: 22-24., Marcos 06:11; 

Lucas 12 : 47-48). 

Em vista disso, seria melhor para eles não terem conhecido o caminho da 

justiça, do que, conhecendo-o, a afastar-se do santo mandamento entregue 

a eles (cf. Mat. 26:24). O caminho da justiça é a fé cristã (veja a discussão de 

2: 2, no capítulo 5 deste volume). Por causa da maior condenação que eles 

enfrentam, falsos mestres seria melhor não ouvir sobre a Escritura e da doutrina 

que, depois de ter contemplado, para rejeitá-la. Sua consideração insincero do 

evangelho lhes dá acesso ao ensinamento divino na Palavra de Deus, o santo 

mandamento (cf. Ex 24:12; Dt. 6:. 1, 25; Josh. 22: 5; 2 Reis 17:37; Sl. 19: 8; 

119:.. 96; Pv 6:23; Mat. 15: 3; João 0:50; Rm 7:12; 16:26; 1 João 2: 7). Mas 

eles finalmente renunciar a Cristo e à Sua verdade salvadora. Assim, eles 

desprezam o único e verdadeiro caminho da salvação e, subsequentemente, à 

esquerda, sem qualquer esperança de vida eterna. O escritor de Hebreus dá um 

aviso semelhante contra a apostasia: 



Pois, no caso daqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom 

celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa 

palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram , é impossível 

renová-los novamente para arrependimento, visto que novamente crucificando 

para si mesmos o Filho de Deus e colocá-lo para abrir vergonha. (Hb 6: 4-6; cf. 

Mt 13:. 3-7; João 6:. 60-66) 

Mais tarde, na mesma carta, o escritor reitera a mesma verdade nas palavras diferentes: 

Para se continuarmos a pecar deliberAdãoente depois de receber o 

conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma 

expectativa terrível de julgamento e a fúria de um fogo que consumirá os 

adversários. Qualquer pessoa que tenha anulado a Lei de Moisés, morre sem 

misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. Quanto maior castigo 

que você acha que ele será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, 

e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e fizer agravo 

ao Espírito da graça?Para nós conhecemos aquele que disse: "Minha é a 

vingança, eu retribuirei." E mais uma vez: "O Senhor julgará o seu povo." É 

uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. (Heb. 10: 26-31) 

(Para comentários sobre as passagens de Hebreus, ver John Macarthur, hebreus, MacArthur 

New Testament Commentary. [Chicago: Moody, 1983], 142- 49, 276-80) 

Professores apóstatas, como Pedro descreve-los, realmente desenvolver de 

dentro da igreja onde, parcialmente exumados do muck da maldade da 

sociedade, eles ouvem a verdade, mas em última análise, rejeitá-la. Como Judas 

Iscariotes, eles se reproduzem em estreita proximidade com Jesus Cristo e Sua 

Palavra-se-cloaking na justiça fingida de hipocrisia. Em última análise, eles 

usam a igreja apenas para seus próprios fins egoístas, como parasitas espirituais, 

buscando sedutoramente para arrastar o maior número possível descendo com 

eles, para a satisfação diabólica das hostes de Satanás (cf. 1 Tim. 4: 1-2) . 

Em um retrato definitivo de sua natureza desprezível, Pedro descreveu os falsos 

mestres usando imagens gráficas do reino animal. Sua primeira analogia do 

que aconteceu com eles é de acordo com o provérbio verdadeiro, Provérbios 

26:11, "O cão voltou ao seu próprio vômito." O segundo provavelmente é 

emprestado de um antigo ditado secular, "A porca, após a lavagem, retorna 

ao chafurdando na lama ". Nos tempos bíblicos, os cães e suína foram os dois 

animais desprezíveis (cf. Jó 30:.. 1; Sl 22:16; Mt 7: 6; Lucas 16:21). Os cães, 

por exemplo, raramente eram mantidos como animais domésticos, porque eram 

geralmente meia-selvagens mestiços, muitas vezes sujo, doente, e perigoso (cf. 

1 Reis 14:11; 21:19, 23-24;. Isa 56:11; Rev. 22:15). Eles viviam no lixo e se 

recusam, e foram mesmo dispostos a comer o seupróprio vômito. Não é de 

estranhar, então, que os judeus cães com desprezo e nojo tratada. Swine 

semelhante representado sujeira, sendo o último em impureza aos judeus (cf. 

Lucas 15: 15-16). Este foi principalmente porque a lei mosaica declarou-



impuro (Lev. 11: 7.; Dt 14: 8). A comparação de Pedro, então, é inconfundível: 

Os falsos mestres são o epítome da impureza espiritual e obscenidade. 

Cristianismo Contemporâneo, infelizmente, contém muitas pessoas como as 

que Pedro descreve nesta passagem. Eles têm buscado aperfeiçoamento pessoal 

e reforma moral em suas missões para a experiência espiritual e 

religiosa. Muitos deles tornaram-se professores, pregadores e profetas auto-

intitulados dentro da igreja professa. Tragicamente, como cães ou porcos 

imundos sujos, eles eventualmente retornar aos seus antigos estilos de vida que 

rejeita o único que realmente pode reformá-los. Aqueles que se tornam líderes 

espirituais são, na realidade, falsos mestres, motivados por seus próprios 

desejos egoístas e desejos sensuais. Tendo em vista seu caráter terrível e 

influência condenatório, a advertência de Pedro é clara: Fique longe de falsos 

mestres e expô-los! Os crentes devem ouvir os verdadeiros apóstolos e profetas, 

e não os falsos (3: 1-2). 

 

8. A certeza da Segunda Vinda (2 Pedro 3: 

1-10) 

Esta é agora, amados, a segunda carta que vos escrevo em que eu 

estou agitando a sua mente sincera a título de lembrete, que você 

deve se lembrar as palavras ditas de antemão pelos santos 

profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador faladas por seus 

apóstolos. Conheça esta em primeiro lugar, que, nos últimos dias 

zombadores virá com os seus escárnios, segundo as suas 

concupiscências, e dizendo: "Onde está a promessa da sua 

vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas 

permanecem como desde o princípio da criação. "Porque, quando 

eles mantêm isso, escapa-lhes aviso que pela palavra de Deus os 

céus existia há muito tempo e a Terra foi formada da água e pela 

água, pela qual o mundo naquela época foi destruído, sendo 

inundado com água. Mas por Sua palavra os céus ea terra estão 

sendo reservados para o fogo, mantida para o dia do juízo e da 

perdição dos homens ímpios. Mas não deixe que este fato escapar 

o seu aviso, amado, que, com o Senhor, um dia é como mil anos, 

e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, 

como alguns a julgam demorada, mas é longânimo para convosco, 

não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao 

arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, no 

qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos serão 

destruídos com o calor intenso, ea terra e as obras serão 
queimadas. (3: 1-10) 

Jesus Cristo está voltando. 



Ao longo dos séculos, a realidade de que a maravilhosa promessa formou o 

cerne da expectativa cristã. É a igreja abençoada esperança (Tito 2: 11-14) (. 

Cf. Rm 8:23), seu maior desejo, e o grande clímax da história da salvação (Mt 

25:. 31-46) -a tempo de redenção para crentes (Ef 4:30.) e um tempo de 

julgamento para os inimigos de Deus (2 Ts 2: 1-12.). Também marca a 

inauguração do reino de Cristo na terra (Ap 20: 6), durante o qual os santos 

reinarão com Ele em santidade (2 Tim 2:12; Ap 5:10.). A esperança da 

ressurreição do corpo (1 Ts 4: 13-18.), Recompensa espiritual, e um sistema de 

mundo justo (Is 9.: 6-7) (cf. Mt 25:21, 23.) São todos vinculados a Jesus ' 

voltar. Não é de admirar, então, que a igreja primitiva encontrada tremendo 

conforto na segunda vinda. Afinal de contas, os leitores desta epístola já tinha 

sofrido muita perseguição de fora da igreja (cf. 1 Pedro 4: 12-14). Agora eles 

estavam enfrentando turbulência interna dos falsos mestres. Assim, eles 

esperaram o retorno de seu Salvador-o juiz que iria acertar todas as coisas (cf. 

2 Tim. 4: 7-8). Como um autor explica: 

A esperança da vinda de Cristo foi de suma importância para a igreja 

primitiva. Na verdade, sua certeza era tão real que os crentes do primeiro século 

que se saúdam com o termo "Maranatha", que significa "Senhor, venha 

depressa." Em vez de ser assustado com a possibilidade, que se agarrou a ele 

como o culminar de tudo o que acreditado. Não surpreendentemente, o Novo 

Testamento reflete essa antecipação intensa, fazendo referência a volta de Jesus, 

seja direta ou indiretamente, em todos os livros do Novo Testamento, exceto 

Filemon e 3 João. (Nathan Busenitz, vivendo uma vida de 

esperança [Ulrichsville, Ohio: Barbour Books, 2003], 122) 

É claro que o diabo também reconhece a importância desta doutrina é para a 

igreja. Quando os cristãos vivem a expectativa de retorno prometido de Cristo, 

eles demonstram o zelo espiritual e entusiasmo, reconhecendo que em breve 

dar conta de seu Mestre (Rom 13:11; 1 Tm 6:14; 2 Tm 4:... 5). Como o apóstolo 

João escreveu, é uma esperança de purificação (1 João 3: 3). Mas, quando os 

crentes se esqueça sobre a segunda vinda e começar concentrando-se sobre as 

coisas deste mundo, tornam-se absorvido no temporal e crescer apático e frio 

para o eterno.Satanás sabe que, se ele pode obter a igreja para descontar a 

importância do retorno de Cristo, ou mesmo completamente negar a sua 

realidade, ele pode remover uma fonte muito significativa de esperança e 

motivação cristã. Para esse fim o diabo coloca continuamente céticos e falsos 

mestres dentro da igreja, os homens que rejeitam, minimizar ou alterar a 

promessa de Jesus. Tais cínicos que afligem cristandade hoje rondava também 

no tempo de Pedro. (Para um tratamento mais detalhado da vinda do Senhor e 

aqueles que negá-lo, ver John Macarthur, A Segunda Vinda [Wheaton, Ill .: 

Crossway, 1999].) 

Em 3: 1-10, Pedro responde diretamente aos ataques dos falsos professores. Em 

primeiro lugar, ele considera os argumentos falaciosos que fizeram contra a 



segunda vinda. Em segundo lugar, ele responde a essas alegações, 

proporcionando contra-argumentos que suportam a volta de Cristo. Por fim, ele 

conclui, assegurando a seus leitores que, não importa o que dizem os hereges, 

futuro julgamento de Deus é certa. 

Os argumentos contra a Segunda Vinda 

Conheça esta em primeiro lugar, que, nos últimos dias 

zombadores virá com os seus escárnios, segundo as suas 

concupiscências, e dizendo: "Onde está a promessa da sua 

vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas 
permanecem como desde o princípio da criação "(3: 3-4). 

Em sua rejeição descarada do retorno de Cristo, os falsos mestres da época de 

Pedro começou por negar a Palavra de Deus. Apesar de terem reconhecido a 

promessa de Sua vinda (veja a discussão de vv 1-2 abaixo; 3:. 15-16; cf. Mt 

10:23; 24: 29-31., 42; 25:31; Marcos 8:38 ; Atos 1: 10-11; 3: 20-21; 1 Cor. 4:.. 

5; Phil 3:20; 1 Tessalonicenses 1:10; 5:23; 2 Tim. 4: 1; Tito 2:13; Heb 9:28; 1 

Pedro 5:. 4; 1 João 2:28; Rev. 16:15), eles simplesmente descontados-lo como 

falso. Em vez de submeter-se a auto-revelação de Deus, os falsos mestres 

rejeitado liminarmente a realidade da segunda vinda de Jesus-simultaneamente, 

e para sua própria satisfação pecaminosa, desconsiderando qualquer 

pensamento de responsabilização futura (cf. 1 Pedro 5: 1-4). Como resultado, 

eles ridicularizado aqueles que eram justos, exibiam a sua própria imoralidade, 

e tolamente agarrou-se a uma visão de mundo uniformista. O apóstolo falou 

com cada um desses três fatores (o seu ridículo, imoralidade e cosmovisão 

uniformista) para seus leitores como ele desmascarou a verdadeira motivação 

de corações os falsos professores. 

Ridículo 

Conheça esta em primeiro lugar, que, nos últimos dias, virão 
escarnecedores com os seus escárnios, (3: 3a) 

Ao longo da história da Igreja, os falsos mestres têm comumente tentou 

intimidar as pessoas através de desprezo de zombaria e escárnio 

sarcástico. Neste caso, a esperança da vinda de Jesus suportou o peso de seu 

escárnio. 

Sem dúvida, a igreja primitiva acreditava retorno de Cristo era iminente. O 

apóstolo Paulo, por exemplo, pensei que poderia ocorrer mesmo dentro de sua 

vida (cf. 1 Ts. 4:17) -a visão de que, provavelmente, era compartilhada por 

todos os discípulos. Como seguidores de Cristo, que desejava se reunir com seu 

Senhor e ver o Seu reino estabelecido na Terra. 



Mas a passagem do tempo logo ameaçado sentido da igreja da 

expectativa. Aparentemente, alguns dos cristãos a quem Pedro escreveu 

estavam começando a duvidar se Jesus foi mesmo voltando a todos. Eles 

temiam que a sua esperança não era tão certo como haviam crido em primeiro 

lugar. 

Os falsos mestres, é claro, foram rápidos para aproveitar essas sementes temores 

de plantação de mais dúvidas e alimentando a ansiedade apocalíptico. Como 

uma primeira linha de defesa, Pedro exortou seus leitores para saber isso antes 

de tudo. A frase , antes de tudo não está falando sobre a sequência 

cronológica, mas sim sobre a primeira prioridade. Antes de desenvolver seus 

contra-argumentos, o objetivo principal de Pedro foi para alertar seus leitores 

sobre táticas, ou seja os falsos professores, que foram propositalmente negando 

o retorno de Cristo, a fim de satisfazer as suas próprias façanhas pecaminosas 

sem enfrentar consequências. (Para uma discussão sobre a forma como Paulo 

respondeu às preocupações semelhantes sobre a volta de Cristo, ver a exposição 

de 1 Tessalonicenses 4: 13-18 e 2 Tessalonicenses 2: 1-5 em John Macarthur, 1 

e 2 Tessalonicenses, MacArthur New Testament Commentary [Chicago: 

Moody, 2002], 123-38, 263-74). 

O apóstolo continuou com a expressão Novo Testamento comum nos últimos 

dias, uma frase que se refere a todo o tempo entre a primeira ea segunda vinda 

de Cristo (cf. Atos 2:17; 2 Tim. 3: 1; Heb. 1: 2; Tiago 5: 3; 1 Pedro 1:20; 1 João 

2:18; Jude 18). Ao longo de todo esse longo período , virão 

escarnecedores, tentando minar a confiança da igreja na volta de 

Cristo. Embora Pedro utilizado o futuro forma tensa de erchomai ( virá ), ele 

não estava a limitar as atividades dos Escarnecedores para algum dia distante 

futuro. Em vez disso, ele estava indicando a certeza da sua presença dentro da 

igreja. Sempre existiram aqueles que zombaram a promessa de julgamento ou 

libertação (cf. Is. 5: 18-19.; Jer 17:15; Ez. 12: 21-24; Mal 2:17.). E tais 

blasfêmias continuará até o final da história da redenção (cf. Jude 18-19). 

Para enfatizar ainda mais o seu ponto, Pedro usou a expressão repetitivos , virão 

escarnecedores com os seus escárnios. Por sua ridículo sem sentido, falsos 

mestres-até hoje-atacar a promessa de Cristo e todo o que nele acreditam. Seu 

argumento é som nem lógico; pelo contrário, é uma forma cruel de intimidação 

que zomba dos cristãos cheios de esperança tão bobo e desinformado. 

Imoralidade 

seguindo suas próprias concupiscências, (3: 3b) 

Tenham ou não admiti-lo, a imoralidade é a verdadeira razão que os falsos 

mestres negam a segunda vinda. A palavra traduzida seguinte depois é uma 

forma do verbo poreuomai, que literalmente significa "viagem" ou ". ir" Ela 

indica uma conduta ou comportamento a longo prazo (cf. Lc 1, 6; Atos 09:31; 



14: 16). Para os falsos mestres, os seus estilos de vida se concentrar em suas 

próprias concupiscências e sensualidade (cf. 2:10, 13-14, 18). Assim, eles 

negam a volta de Cristo, porque eles odeiam o pensamento de retribuição divina 

(cf. Rom. 1:18). Eles querem que o livre exercício de todos os tipos de prazeres 

sensuais sem qualquer medo de punição futura. Nas palavras de Michael Green: 

Hedonismo Anthropocentric [da busca do prazer centrada no homem] sempre 

zomba da idéia de padrões finais e uma divisão final entre salvos e 

perdidos. Para os homens que vivem no mundo do parente, a alegação de que a 

relação será encerrado pela absoluta é nada menos do que ridícula. Para os 

homens que nutrem uma crença na auto-determinação humana e 

perfectibilidade, a própria idéia de que somos responsáveis e dependentes é uma 

pílula amarga para engolir. Não admira que eles zombaram! ( A Segunda 

Epístola de Pedro e da Epístola de Tiago[Grand Rapids: Eerdmans, 1968], 127) 

Em contraste, os crentes aceitar o fato de que o Senhor voltará (Atos 1: 10-11), 

que eles vão dar conta de suas vidas; e que Ele concederá recompensas (Rom 

14:12 2 Cor. 5:10). com base na fidelidade (1 Cor. 3: 12-15). Eles também 

acreditam que, quando Cristo vier, Ele vai revelar as coisas secretas do coração 

(1 Cor. 4: 5). Aqueles que realmente espero que em seu retorno têm um 

incentivo para uma vida santa (Fp 3: 20-21; 4:. 1; 1 João 3: 2-3), porque eles 

percebem que "cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus "(Rom. 14:12). 

Uniformitarismo 

e dizendo: "Onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde 

que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o 
princípio da criação. "(3: 4) 

A questão insultando "Onde está a promessa da sua vinda?" introduziu uma 

negação da volta do Senhor, com base em uma visão revisionista da 

história. Para apoiar a sua visão equivocada, os falsos mestres afirmou 

que, "desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde 

o princípio da criação." Embora os pais poderiam se referir aos pais da fé 

cristã ou a primeira geração crentes que tinham morrido, nenhum desses 

significados é provável. Pelo contrário, de acordo com outras referências do 

Novo Testamento (eg, Rm 9: 5; Heb. 1: 1.), É provavelmente uma referência ao 

patriarcas do Antigo Testamento (cf. Gn 25: 8-10; 35: 28- 29;. 

49:33) Adormeceu é um eufemismo Novo Testamento para a morte (João 

11:11, 13; 1 Cor 11:30;. 15:51). 

O argumento dos hereges era simples. Se tudo continua da mesma forma que 

era desde o princípio da criação (o que significa que o universo é um 

divinamente criado, mas fechada, sistema naturalista de causa e efeito), então 

intervenção divina, inclusive o retorno de Cristo deve ser excluída a priori. Em 

tempos modernos, esse ponto de vista é conhecido como 



uniformitarianism. Alegando que o presente é a chave para o passado, 

uniformitarianism afirma que os únicos processos naturais que já operavam no 

passado são os mesmos processos de trabalho hoje. Ele nega categoricamente a 

intervenção divina em toda a história do mundo, principalmente opondo tanto 

criação de seis dias e do Dilúvio global. 

A ascensão do uniformitarianism moderna ocorreu em grande parte devido aos 

esforços do advogado britânico do século XIX e geólogo Charles Lyell. Seu 

livro Princípios de Geologia teve um profundo impacto sobre a comunidade 

científica de sua época. Na verdade, uniformitarianism de Lyell era um pilar 

essencial em que Charles Darwin estabeleceu sua teoria da evolução. (Darwin 

levou uma cópia de Princípios de Geologia com ele durante sua famosa viagem 

no Beagle para as Galápagos e outras ilhas ao largo da costa do Pacífico da 

América do Sul em 1831-1832.) Como resultado da hipótese de Lyell, 

catastrofismo-que tinha sido anteriormente a visão dominante entre os 

geólogos, foi abandonada por mais de um século. 

Nas últimas décadas, no entanto, tem havido um ressurgimento do interesse no 

catastrofismo entre os geólogos seculares. Tornou-se evidente que há 

demasiada evidência de catastrofismo em características geológicas da Terra 

para apoiar tranquilo, vista uniformista de Lyell. Mas em vez de abraçar o relato 

bíblico de um catastrófico criação de seis dias e outra catástrofe em todo o 

mundo, ou seja, Flood-o de Noé "novas catastrofistas" opt para inúmeras 

catástrofes menores. 

Para ter certeza, há um elemento de uniformidade geral no universo; é uma 

manifestação de cuidado providencial de Deus para a sua criação. Afinal, se as 

leis naturais e processos universais não funcionam normalmente de uma forma 

consistente, o caos se seguiria. Uma visão bíblica do universo, então, vê a 

criação como um aberto pelo sistema no qual Deus ordenou uma operação 

uniforme de causas naturais, mas também um universo em que ele interveio e 

ainda não intervir. Aqueles que vão para além deste, defendendo uma 

uniformitarianism tão rígida de modo a excluir o envolvimento de Deus na 

história, tolamente enganados. Assim como os falsos mestres da época de 

Pedro, eles negam as promessas das Escrituras (incluindo o retorno de Cristo), 

com base em sua visão de mundo convenientemente planejado. 

Os argumentos para a Segunda Vinda 

Esta é agora, amados, a segunda carta que vos escrevo em que eu 

estou agitando a sua mente sincera a título de lembrete, que você 

deve se lembrar as palavras ditas de antemão pelos santos 

profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador faladas por seus 

apóstolos .... Pois, quando eles mantêm isso, escapa-lhes aviso 

que pela palavra de Deus os céus existia há muito tempo e a Terra 

foi formada da água e pela água, pela qual o mundo naquela 



época foi destruído, sendo inundado com água. Mas por Sua 

palavra os céus ea terra estão sendo reservados para o fogo, 

mantida para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas 

não deixe que este fato escapar o seu aviso, amado, que, com o 

Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O 

Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam 

demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que 

nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. (3: 
1-2, 5-9) 

Em refutando as acusações de blasfêmia apresentados pelos falsos mestres, 

Pedro utilizou quatro principais fontes Escrituras, a história, a eternidade, e do 

caráter de Deus. 

Bíblia 

Esta é agora, amados, a segunda carta que vos escrevo em que eu 

estou agitando a sua mente sincera a título de lembrete, que você 

deve se lembrar as palavras ditas de antemão pelos santos 

profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador faladas por seus 
apóstolos. (3: 1-2) 

Abertura palavras de Pedro desta seção, Esta é agora, amados, a segunda 

letra, indicam que o apóstolo escreveu também outras letras para este mesmo 

público. Na verdade, essa expressão é provavelmente uma referência implícita 

a 1 Pedro, sua outra canônica carta. coração pastoral do apóstolo e preocupação 

genuína com seus leitores é expresso no termo amado (cf. 3: 8), usado com 

tanta freqüência pelos apóstolos Paulo e João em seus escritos do Novo 

Testamento. 

Pedro escreveu suas duas cartas inspiradas em parte para lembrar seus leitores 

de certas verdades doutrinais e espirituais básicos (1: 12-15; 1 Pedro 1: 13-16, 

22-25). A expressão agitar indica seu esforço para perturbar qualquer 

complacência e deixar claro a urgência espiritual com a qual ele advertiu seus 

ouvintes sobre os falsos mestres. O apóstolo ativa e agressivamente opôs os 

hereges, na esperança de proteger o seu rebanho de lobos ameaçadores. Para 

isso, ele teve de alertar as sensibilidades daqueles a quem ele escreveu, 

revelando a verdade à sua mente sincera a título de lembrete. Na salvação, o 

Espírito Santo dá a cada crente uma mente sincera, um novo entendimento de 

que é purificado e não contaminada pelas influências sedutoras do mundo e da 

carne (Rom. 8: 9, 11, 13-16; cf. 1 Cor 2:12; 3:16; 6:11; Efésios 1:.. 12-14; 2 Tm 

. 1: 7, 14). Reiterando as verdades espirituais que seus leitores já sabia, o 

apóstolo armou com renovada convicção e refutação contra falsos 

ensinamentos. 

Primeira lembrança de Pedro refere-se à verdade da Escritura do Antigo 

Testamento, as palavras ditas de antemão pelos santos profetas (cf. 1: 20-



21). (Uso de Pedro do adjetivo santo desde um nítido contraste entre a injustiça 

dos falsos profetas e a justiça de os verdadeiros [cf. Judas 14-15].) 

Em todo o Antigo Testamento, os profetas prever continuamente julgamento 

escatológico de Deus. Por exemplo, Isaías proclama: 

Pois eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como o torvelinho, para 

retribuir a sua ira com furor, ea sua repreensão com chamas de fogo. Pois o 

Senhor executará o julgamento pelo fogo e com a sua espada sobre toda a carne, 

e os que foram mortos pelo Senhor serão muitos. (Is 66: 15-16; cf. 13:. 10-13; 

24: 19-23; 34: 1-4; 51: 6) 

E o profeta Malaquias ecoa este tema, anunciando: 

"Pois eis que o dia está chegando, queimando como uma fornalha; e todos os 

soberbos e todos os malfeitores serão joio; eo dia que está chegando vai colocá-

las em chamas ", diz o Senhor dos Exércitos," de modo que não lhes deixará 

nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça, 

trazendo curas nas suas asas; e você vai sair e pular sobre como bezerros da 

estrebaria. Você vai atropela os ímpios, porque se farão cinza debaixo das 

plantas de vossos pés, no dia que eu estou preparando ", diz o Senhor dos 

Exércitos. (Mal. 4: 1-3) 

Assim, de Isaías a Malaquias-desde o início dos profetas do Antigo Testamento para o fim-

do tema da ira final de Deus (muitas vezes chamado de "o dia do Senhor") é claramente 

anunciado (cf. Ez. 30: 3; Joel 2 : 31; Mic 1:.. 3-4; Sofonias 1: 14-18; 3: 8.; Mal 4: 5). 

O mandamento do Senhor e Salvador falado por os apóstolos se refere ao 

Novo Testamento (cf. um uso semelhante de entole [mandamento] em 1 Tm. 

6:14) e seu assunto, Jesus Cristo. (Pedro chama-lhes seus apóstolos , a fim de 

identificar a relação especial que teve com a igreja.) Vinte e três dos vinte e sete 

livros do Novo Testamento se referem explicitamente a volta do Senhor. Desses 

quatro que não (Gálatas, Filemon, 2 João e 3 João), Gálatas 5: 5 se referem a 

ele: ". Para nós por meio do Espírito, pela fé, estão esperando a esperança da 

justiça" e 2 João 8 fala de recompensa futura do crente, uma doutrina que 

encontra o seu cumprimento final depois da segunda vinda. Na realidade, em 

seguida, apenas Filemon e 3 João são completamente em silêncio sobre o 

assunto. Nos duzentos e sessenta capítulos do Novo Testamento, há cerca de 

três centenas de casos em que os apóstolos de Cristo fazem referência a Sua 

segunda vinda. 

Ao proclamar a sua grande esperança, os apóstolos foram apenas refletindo a 

promessa de seu Salvador, "Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu 

Pai, com os seus anjos, e, em seguida, pagar a cada um segundo as suas obras" 

(Mt . 16:27; cf. 25:31; 26:64; Marcos 13: 3-27; Lucas 12:40). O apóstolo Paulo, 

por exemplo, repetidamente confirmado sua crença na vinda gloriosa de Cristo 



(1 Cor 4: 5; 15:.. 23-28; 1 Tessalonicenses 3:13; 2 Tessalonicenses 1: 7-8, 10; 

2 Tim.. 4: 1, 8; Tito 2:13; cf. Heb. 9: 27-28) -um evento que o apóstolo João 

descreveu assim: 

E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, eo que estava assentado sobre ele 

chama-se Fiel e Verdadeiro, e em justiça julga e salários guerra. Seus olhos 

eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e Ele 

tem um nome escrito nele que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está 

vestido com um manto tinto de sangue, eo seu nome se chama o Verbo de 

Deus. E os exércitos que estão no céu, vestidos de linho fino, branco e limpo, 

seguiam em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, para que com 

ele Ele pode derrubar as nações, e ele as regerá com vara de ferro; e Ele pisa o 

lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no seu manto e na 

sua coxa tem escrito o nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. "(Apocalipse 

19: 11-16; cf. 1:. 7; 16:15; Isa 24:23) 

De Mateus ao Apocalipse, a volta de Jesus é reiterada e outra vez. Pedro compreendeu o peso 

deste testemunho apostólico inspirado. Como resultado, ele afirmou a segunda vinda com 

inabalável confiança. 

História 

Pois, quando eles mantêm isso, escapa-lhes aviso que pela 

palavra de Deus os céus existia há muito tempo e a Terra foi 

formada da água e pela água, pela qual o mundo naquela época 

foi destruído, sendo inundado com água. Mas por Sua palavra os 

céus ea terra estão sendo reservados para o fogo, mantida para o 
dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. (3: 5-7) 

Os escritores do Novo Testamento muitas vezes recorreu a história do Antigo 

Testamento para fazer um ponto (por exemplo, 1 Coríntios 10: 1-13; Heb 11; 

cf. Rom. 15:.. 4), como fez Jesus em várias ocasiões (Lucas 11:29 -32; 17: 26-

32). Assim, não é de estranhar que Pedro iria fazer o mesmo. Neste caso, ele 

apelou para a história do Antigo Testamento para defender ainda mais a 

segunda vinda. 

Quando os falsos mestres mantêm ed sua visão uniformista da história (veja a 

discussão sobre v. 4 acima), eles ignoraram fatos históricos. A palavra 

traduzida escapa de sua atenção ( lanthanō ), na verdade, tem uma conotação 

mais negativa, expressa melhor pela prestação Rei Tiago, "voluntariamente 

ignoram." Os fatos não se limitou a iludir tais escarnecedores. Em vez disso, 

esses indivíduos tinham propositAdãoente fecham seus olhos para a 

verdade. Eles deliberAdãoente ignorou a evidência histórica, optando por 

ignorar os relatos bíblicos da retribuição divina. Porque eles amavam seu 

pecado, querer viver como quisessem (cf. Job 20: 12-13; Sl 36: 1-4; 73:. 5-12; 

Pv 13:19; 14: 9.; 16:30; 26:11; João 3:20; Rom. 1: 21-32; Ef. 4: 17-19; 2 Tim. 

3: 2-4), eles fizeram decisões conscientes para não considerar as consequências 

finais (cf. Num. 15:31; Dt 7: 9-10; Jó 36:12, 17; Sl 34:16; 78:.. 49-50; Matt 



10:28; 13: 41-42., 49-50; Rom 1. : 18; 1 Cor 6: 9-10; Gal. 6:. 8; 2 Ts. 2: 8-10; 

Ap 21: 8, 27). 

Como resultado de sua cegueira auto-induzido, os falsos mestres descontado 

dois eventos monumentais na história que desaprovam suas opiniões 

uniformitarianos. A primeira é a criação, quando, pela palavra de Deus, o 

Senhor trouxe imediatamente o universo, ou céus, em ser (Gênesis 1: 1). Ele 

não precisava de materiais pré-existentes (Gn 1: 1-2: 1; cf. Is 40:28; 45:. 8, 12, 

18; 48:13; Atos 17:24) e não há longos períodos de tempo. Embora Deus 

sempre existiu (Pss 90: 2; 102:. 25-27; Rom 1:20; Ap. 16: 5), a criação, marcou 

o início do universo no tempo e no espaço. Escritura, principalmente Gênesis 

1-2, suporta uma criação relativamente recente e uma jovem Terra e um 

especialmente criado a partir do nada, em seis dias consecutivos, vinte e quatro 

horas por dia. A frase existia há muito tempo não implica uma criação de 

bilhões de anos de idade. Vários milhares de anos teria certamente sido 

suficiente para o uso de Pedro de essa frase. Além disso, em vista da Terra 

jovem (em que o universo não é mais de dez mil anos) é claramente apoiado 

por um contexto mais amplo de Gênesis (ver, por exemplo, as genealogias em 

caps. 5, 10-11). 

Como Deus criou os céus, a terra foi divinamente . formada da água e pela 

água Deus moldou a terra entre duas áreas da massa aquática (Gn 1: 6-9; cf. 

Prov 8: 27-29.). No segundo dia da criação, Ele recolheu as águas superiores 

em algo parecido com uma camada de vapor em torno de toda a terra, e as águas 

subterrâneas mais baixos em reservatórios, rios, lagos e mares. Em seguida, no 

terceiro dia, Ele separou a terra da água, permitindo que a terra seca para 

aparecer (Gen. 1:10). (Para um tratamento completo da criação bíblica e muitas 

das principais questões envolvidas, ver John Macarthur, O Battle for O 

Começo [Nashville: W Publishing, 2001].) 

Como Adão e Eva viviam naquele mundo pré-diluviano, debaixo da camada de 

vapor que Deus havia criado, eles estavam protegidos da radiação nociva do 

sol. Como resultado, eles viviam muito mais tempo do que os seres humanos 

fazem hoje (Gn 5: 5). No entanto, apesar do ambiente ideal que gostaram, o 

clima espiritual do mundo pré-diluviano se deteriorou rapidamente. Na 

verdade, a malícia dos seus descendentes cresceu tão grande que Deus decidiu 

julgar o mundo e se afogar todos, mas oito de seus habitantes (Gen. 6: 5-7, 11-

13). Por isso o mundo naquela época foi destruído, sendo inundado com 

água. A referência de Pedro para mundo não é primariamente para a terra 

física, porque o próprio planeta não foi destruído, mas sim para a ordem do 

mundo pecaminoso (1 João 2: 15-17; cf. 1 Cor 1: 20-21; 2 Cor. 4:. 4; Gl 4: 3; 

Colossenses 2: 8., 20; 1 Tm 6:17; Heb. 11: 7.; Ap 11:15 ; 18: 2-20). O 

termo inundada ( katakluzō, a partir do qual a palavra 

Inglês cataclismo deriva) significa "inundar", ou "inundar", implicando 

completo, estouro destrutivo. 



Ao contrário do que as objeções de certos céticos, não teria sido mais do que 

água suficiente para cobrir toda a terra. Além da água já na superfície da terra 

(que mesmo na pós-Flood mundo de hoje abrange cerca de três quartos do 

planeta), duas outras grandes fontes de água existiu: reservatórios subterrâneos 

(as "fontes do grande abismo" [Gen . 07:11; cf. 8: 2]), e do dossel criado no dia 

dois (as "águas que estavam sobre a expansão" [Gen. 1: 7]). Juntas, essas duas 

fontes fornecida água suficiente para abranger todo o globo com chuva durante 

quarenta dias e noites (Gn 7:12). A linguagem de Gênesis 7, onde a inundação 

é descrito em detalhes, pode ser explicado somente se um dilúvio global está 

em vista. (Para comentários adicionais sobre o Dilúvio, ver notas em Gênesis 

7: 11-8: 4 em John Macarthur, ed,. A Bíblia de Estudo MacArthur . [Nashville: 

Palavra, 1997], 25-27) 

Os falsos mestres da época de Pedro recusou-se a ver a história do mundo 

corretamente. Devido ao seu hedonismo auto-centrado, eles fornecem um 

exemplo clássico de ignorância intencional. Como historiadores revisionistas 

de hoje, os falsos mestres deliberAdãoente negou tanto a história da criação e 

do Dilúvio-os dois eventos catastróficos que facilmente refutar seus pontos de 

vista uniformitarianos. 

Em Gênesis 9:11, 15, Deus prometeu nunca mais destruir a terra por meio de 

um dilúvio universal. Mas isso não quer dizer que Ele nunca mais vai executar 

julgamento global. Pelo contrário, . por Sua palavra os céus ea terra estão 

sendo reservados para o fogo Enquanto o sistema de mundo pré-diluviano foi 

afogado pela água, o atual sistema mundial será consumido pelas chamas (Jó 

21:30; Pss 9: 7. ; 96:13; Mat. 13: 40-42; 25:32; Rom. 2:. 5; Heb 9:27; 

10:27). Esse julgamento futuro, como acontece com o Flood, virá por o poder 

ea autoridade desua palavra. 

Escritura muitas vezes associa fogo com o julgamento final. O profeta Isaías 

escreveu: 

Pois eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como o torvelinho, para 

retribuir a sua ira com furor, ea sua repreensão com chamas de fogo. Pois o 

Senhor executará o julgamento pelo fogo e com a sua espada sobre toda a carne, 

e os que foram mortos pelo Senhor serão muitos. (Is 66: 15-16; cf. Dan. 7: 9-

10.; Mic 1:.. 4; Mal 4: 1) 

O Novo Testamento também associa fogo com o julgamento. Paulo disse aos 

Tessalonicenses: 

Pois, afinal, é apenas justo para Deus retribuir com tribulação aos que vos 

atribulam, e dar alívio a vocês, que estão aflitos e para nós também, quando o 

Senhor Jesus será revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de 

fogo, lidando a retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não 



obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. (2 Tessalonicenses 1: 6-8; cf. 

Mt 3: 10-12.). 

Assim como a presença abundante de água facilitou o Flood, de modo a difusão 

do fogo faz um futuro inferno credível. Por exemplo, as galáxias consistem em 

milhares de milhões de estrelas em chamas. Mesmo o núcleo da Terra contém 

um enorme volume de rocha fundida que pode ser tão quente como 12.400 

graus Fahrenheit. Apenas uma crosta de dez quilômetros de espessura separa a 

humanidade do interior da Terra em chamas. Mais significativamente, a criação 

inteira, por causa de sua estrutura atômica básica, é uma potencial bomba 

nuclear. O poder devastador das armas nucleares demonstra a força destrutiva 

que Deus colocou dentro do átomo. Quando ele estiver pronto, Deus vai usar 

esse tipo de energia nuclear em um holocausto atômico que vai se desintegrar 

o universo (veja comentário sobre 03:10, mais adiante neste capítulo e em 3:12 

no próximo capítulo deste volume). 

Aviso do Pedro, então, é claro: Deus tem mantido o universo para o dia do 

juízo e da perdição dos homens ímpios. Assim como no tempo de Noé, 

naquele dia final de julgamento será para homens ímpios , e não para os crentes 

(cf. Mt 25. : 41; Lucas 03:17; João 5:29). O Senhor vai entregar o seu próprio 

fora do mundo antes que Ele libera sua ira final (cf. Mal. 3: 16-18). 

Eternidade 

Mas não deixe que este fato escapar o seu aviso, amado, que, com 

o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. (3: 8) 

No Salmo 90: 4 Moisés declarou: "Porque mil anos aos teus olhos são como o 

dia de ontem que passa, ou como uma vigília da noite." Paráfrase de Pedro a 

partir desse salmo incentivou seus leitores a não deixar que este fato escapar a 

sua notificação -que perspectiva de Deus sobre o tempo é muito diferente do 

da humanidade (cf. Sl 102:. 12, 24-27). A quantidade de tempo terreno que 

passa é de nenhuma conseqüência do ponto de vista atemporal de Deus. Um 

momento não é diferente de uma eternidade, e eras passam como momentos 

para o Deus eterno. 

O que pode parecer um longo tempo para os crentes, como mil anos, é 

realmente curto, como um dia, aos olhos de Deus. No contexto, Pedro está 

afirmando que, enquanto a volta de Cristo pode parecer distante para os seres 

humanos, é iminente da perspectiva de Deus. Pessoas finitas não deve limitar 

um Deus infinito para sua programação de tempo. O Senhor Jesus Cristo voltará 

no exato momento determinado por Deus na eternidade passada. Aqueles que 

tolamente exigir que Deus operar de acordo com sua estrutura de tempo ignorar 

que Ele é o "Alto e Sublime, que habita a eternidade" (Is. 57:15, NVI ). Da 

mesma forma, aqueles que argumentam que Cristo não vai voltar porque Ele 

ainda não retornou demonstrar o cúmulo da loucura. 



Além da sensação geral de mil anos significando um longo período de tempo, 

em oposição a um dia significando um curto período de tempo, há também aqui 

a indicação específica que mil anos realmente se situa entre a primeira fase do 

dia do Senhor no final do tempo de tribulação (Ap 6:17) e a última fase, no final 

do reino milenar. Nesse terminal, o Senhor vai destruir o universo e criar novos 

céus e nova terra (Ap 20: 1-21: 1). 

O Caráter de Deus 

O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam 

demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que 

nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. (3: 

9) 

Apoio de Pedro para a segunda vinda culminou com um apelo ao caráter de 

Deus. O impulso de seu argumento é este: A razão do retorno de Cristo não é 

imediato é porque Deus é paciente com os pecadores. Qualquer espera é dever 

apenas a longanimidade graciosa de Deus. Não é que Ele é indiferente, 

impotente, ou distraído. Pelo contrário, é justamente o oposto. Porque Ele é 

misericordioso e paciente, ele atrasa para que os pecadores pudessem eleger 

cheguem ao arrependimento (1 Pedro 3:20; cf. Mt 4:17; 09:13; 06:12 Marcos; 

Lucas 15:10; Rom 2..: 4; 2 Tm 2:25; Ap. 2: 5). 

Apesar do ridículo dos escarnecedores, o Senhor não retarda a sua promessa, 

como alguns a julgam demorada. Lento ( bradunō ) significa "atrasado", ou 

"atrasado", o que implica a idéia de Nada disso se aplica a Deus 

"vadiagem."; Sua lentidão aparente não é devido à falta de capacidade, 

esquecimento, ou apatia. No cumprimento da sua promessa, Deus está 

trabalhando tudo precisamente de acordo com Seu plano perfeito e horário (cf. 

2 Sam 22:31; Sl 111:.. 5, 7-8; Isa. 25: 1; Jer 33:14; 2. Cor. 1:20). Esse mesmo 

princípio aplicado a primeira vinda de Cristo: "Mas quando a plenitude do 

tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei" (Gal. 4: 

4). 

Paciente traduz uma forma do verbo makrothumeō. É uma palavra composta 

da combinação "grande" com "grande ira." Pedro usou aqui para mostrar que 

Deus tem uma grande capacidade para armazenar até raiva e ira antes que 

transborda em juízo (cf . Ex. 34: 6; Joel 2:13; Matt. 18: 23-27.; Rom 2: 4; 

9:22). Enquanto que o julgamento é inevitável e mortal, paciência 

misericordiosa de Deus de antemão dá o escolhido a oportunidade de 

reconciliação e de salvação (ver 3:15). Sua ira para com o pecador individual é 

imediatamente apaziguado sempre que a pessoa se arrepende e crê no 

Evangelho (cf. Lucas 15: 7, 10; Atos 13: 47-48). 

Você se refere tanto aos leitores imediatos de Pedro e qualquer um que nunca 

vai chegar a fé em Jesus Cristo (cf. João 10:16). Alguns argumentaram 



que você implica a salvação de todos os povos. Mas o contexto imediato e 

comentários sobre "a destruição dos homens ímpios" (v. 7) limita o 

claramente você aos crentes. A carta é dirigida a "aqueles que receberam a fé 

do mesmo tipo como o nosso, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus 

Cristo .... Ele nos tem dado as suas promessas preciosas e magníficas, de modo 

que por eles você pode tornar-se participantes da natureza divina "(1: 1 b , 

4 um ; grifo do autor). A partir de então, o uso de você é direcionado para os 

crentes (2: 1-3; 3: 2). O que você de 3: 1 são ". amado" As palavras do versículo 

8, "não deixe que este fato escapar o seu aviso, amados "(grifo nosso), 

novamente ligar a você para o amado. O que você , com quem o Senhor é 

paciente, portanto, são os mesmos, amados, ele espera trazer ao 

arrependimento. 

Aqueles que perecem - "totalmente destruído" em eterno do inferno sofrer 

condenação, porque eles estão mortos em seus pecados e recusar a oferta de 

salvação de Deus em Cristo. Ao mesmo tempo, é claro nas Escrituras que o Pai 

não tem prazer na morte dos perdidos: "Porque não tenho prazer na morte de 

ninguém que morre, diz o Senhor Deus. 'Portanto, arrependa-se e viver' "(Ez 

18:32;. Cf. Jer 13:17;.. Matt 23:37). Na verdade, na verdade, Deus oferece a 

salvação a todos (cf. Is 45: 21-22; 55:. 1; Matt 11:28; João 3:16; Atos 17:30; 1 

Tm. 2: 3-4.; Rev . 22:17). 

Escritura afirma claramente que Deus odeia o pecado completamente (Dt 25:16; 

1 Reis 14:22; Sl 5:.. 4-6; 45: 7.; Pv 6: 16-19; 15: 9.; Hab 1:13 ) e, portanto, as 

suas potenciais consequências para todas as pessoas, incluindo o castigo eterno 

no inferno. No entanto, a fim de exibir a sua própria glória em ira, Deus 

escolheu para salvar alguns e não para salvar os outros. Como o apóstolo Paulo 

explicou: 

Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa 

de misericórdia. Porque a Escritura diz ao faraó: "Para isto mesmo te levantei, 

para demonstrar o meu poder em ti, e que o meu nome seja anunciado em toda 

a terra." Então, Deus tem misericórdia de quem ele quer, e Ele endurece quem 

ele quer. (Romanos 9: 16-18; cf. Josh 11:20; João 1:13; 6:37, 44; Rom. 11: 7.). 

O contexto indica que qualquer e todos estão limitados aos eleitos, ou 

seja todos aqueles a quem o Senhor escolheu e vai chamar a Si mesmo. Dito de 

outra forma, Cristo não voltará até que cada pessoa que Deus escolheu é 

salvo. Ao usar o termo que você (a referência para os leitores crentes de Pedro), 

os limites apóstolo quaisquer e todos para o reino dos seres humanos eleitos. 

É claro que, uma vez que todos os eleitos são contabilizados, a paciência de 

Deus vai acabar. Após ter dado ao mundo o tempo que Ele soberanamente 

determinado, Deus derramará Sua ira sobre a terra. Enquanto Sua paciência 

detém atualmente de volta Seu julgamento, o tempo de graça que a humanidade 



goza agora, por mais longa que parece pelos padrões humanos, não vai durar 

para sempre (cf. Gênesis 6: 3). 

A garantia de julgamento divino 

Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus 

passarão com grande estrondo, e os elementos serão destruídos 
com o calor intenso, ea terra e as obras serão queimadas. (3:10) 

Com base em seus argumentos anteriores, Pedro afirma categoricamente que o 

dia do Senhor vai vir. Não importa o que os falsos mestres podem reclamar, as 

provas contra eles é esmagadora. 

Nas Escrituras o dia do Senhor significa o extraordinário, intervenções 

milagrosas de Deus na história humana para fins de julgamento, culminando 

em seu julgamento final dos ímpios na terra e a destruição do universo atual. Os 

profetas do Antigo Testamento viram o último dia do Senhor como um dia de 

julgamento sem precedentes, escuridão, e condenação, um dia em que o Senhor 

iria destruir completamente seus inimigos, defender Seu nome, revelar a Sua 

glória, e estabelecer Seu reino (Isa. 2: 10-21; 13: 6-22; Joel 1-2; Amos 5; Obad 

15; Sf 1:.. 7-18; Zc 14; Mal 4)... Os escritores do Novo Testamento também 

previu esse dia como um evento incrível e com medo (2 Ts 2: 2; cf. Mt 24: 29-

31..). De acordo com o livro do Apocalipse, que vai acontecer em duas fases: 

durante a tribulação (Ap 6:17) e depois do milênio (Apocalipse 20: 7-

10). Depois, Deus estabelecerá os novos céus e da terra (Ap 21: 1). 

Um olhar mais profundo sobre a frase do dia do Senhor revela dezenove 

referências indiscutíveis do Antigo Testamento e quatro no Novo 

Testamento. Os profetas do Antigo Testamento usou a expressão para descrever 

ambos os julgamentos históricos próximos (Isaías 13: 6-22; Ez 30:.. 2-19; Joel 

1:15; Amos 5: 18-20; Sofonias 1: 14-18.) e julgamentos escatológicas distantes 

(Joel 2: 30-32; 3:14; Zc 14:. 1; Mal. 4: 1, 5). Seis vezes eles chamam de "o dia 

da desgraça" e quatro vezes "o dia da vingança." Nomeá-lo um dia de "ira", 

"visitação", e "o grande dia de Deus, o Todo-Poderoso" (Os escritores do Novo 

Testamento Rev. 16:14). Estes são julgamentos terríveis de Deus (cf. Joel 2: 

30-31; 2 Tessalonicenses 1: 7-10.) Rendida por causa da pecaminosidade 

esmagadora do mundo. 

Pedro descreveu o dia do Senhor, como chegar como um ladrão, o que 

significa que ele vai ser inesperado, sem aviso, e desastroso para os 

despreparados. O apóstolo Paulo usou a mesma comparação, quando escreveu 

aos tessalonicenses: "Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor 

virá como um ladrão de noite" (1 Tessalonicenses 5: 2.). 



Com o culminar da fase final do dia do Senhor, os céus passarão com grande 

estrondo -a revolução universal que o próprio Jesus predisse no Sermão do 

Monte: (. Matt 24:35) "O céu ea terra passarão" . Heavens refere-se ao universo 

físico visível do espaço interestelar e intergaláctico. Como Cristo, Pedro previu 

a desintegração de todo o universo em um instante "descriação", não por 

qualquer cenário naturalista, mas unicamente por intervenção onipotente de 

Deus. 

O termo rugido ( rhoizēdon ) é uma onomatopeia, uma palavra que soa como 

o que isso significa. Ele fala de "um som correndo", ou "um barulho alto", e 

também conota a Mijando, torresmo sons que os objetos emitem como o fogo 

consome. Naquele dia futuro, o ruído dos átomos de desintegração do universo 

será ensurdecedor, ao contrário de qualquer coisa mortais já ouvi antes. 

Como Pedro continua, ele expande sua declaração anterior do versículo 7: . os 

elementos serão destruídos com o calor intenso, ea terra e as obras serão 

queimadas A palavra elementos ( stoicheia ) significa literalmente "em uma 

fileira", como em letras do alfabeto ou números.Quando utilizado em referência 

ao mundo físico, que descreve os componentes atómicos básicos que 

constituem o universo. 

O calor intenso vai ser tão poderoso que a terra e as obras serão 

queimadas. O poder de Deus vai consumir tudo no material realm-o toda a 

Terra-físico com suas civilizações, os ecossistemas e recursos naturais-e o 

universo celestial circundante. No entanto, mesmo no meio de que a destruição 

incompreensível, o Senhor irá proteger suas ovelhas. 

No momento, escarnecedores podem ridicularizar e falsos mestres podem 

zombar. Mas seus comentários depreciativos e insultos definitivas são apenas 

de curta duração. Um dia, Cristo voltará e julgamento de Deus será exibido, um 

fato que é garantido por Sua promessa e amparada pelo Seu poder. Depois Ele 

volta, todo o universo atual deixará de existir. Ele será substituído por um 

completamente novo céu e da terra, onde o justo viverá para sempre com Deus 

(Ap 22: 5). Os injustos, por outro lado, terá de enfrentar as conseqüências 

eternas de seu pecado (Ap 20: 10-15). 

À luz de tudo isto, os crentes devem esperar com grande expectativa. Afinal, 

Jesus Cristo está voltando, e seu retorno é bem no horário. 

 

 

 



9. Vivendo a expectativa do retorno de 

Cristo ( 2 Pedro 3: 11-18 ) 

Uma vez que todas estas coisas são para ser destruído, desta 

forma, que tipo de pessoas não deveis ser em conduta e piedade 

sagrado, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por 

causa do qual os céus serão destruídos por incineração, e os 

elementos se desfarão abrasados! Mas de acordo com a sua 

promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a 

justiça. Por isso, amados, uma vez que você olhar para essas 

coisas, ser diligente para ser encontrado por ele em paz, sem 

mácula e irrepreensíveis, e consideram a paciência de nosso 

Senhor como salvação; assim como também o nosso amado irmão 

Paulo, segundo a sabedoria que lhe deu, escreveu a você, como 

também em todas as suas cartas, nelas falando acerca destas 

coisas, mas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes 

e instáveis distorcem, como eles também fazem o resto das 

Escrituras, para sua própria destruição. Você, portanto, amados, 

sabendo isto de antemão, não baixe a guarda, para que você não 

se deixar levar pelo erro de homens e queda da vossa firmeza sem 

princípios, mas crescer na graça e no conhecimento de nosso 

Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora 
como no dia da eternidade. Amém. ( 3: 11-18 ) 

Um dia, em um futuro relativamente próximo, este universo será totalmente 

destruído. Sob o peso da ira consumir de Deus, em retribuição final, ele vai derreter em 

um holocausto final de intensidade inimaginável. 

Para os inimigos de Deus, que o julgamento futuro será um pesadelo inevitável. Mas, para 

os filhos de Deus, isso significará o cumprimento da esperança cristã, um sonho tornado 

realidade, dando início à alvorada da regra de Cristo na terra, seguido pela criação de um 

novo céu e uma nova terra. E para o próprio Deus, que vai marcar seu triunfo total sobre 

todos os que se opõem a ele, incluindo a destruição final da morte e da erradicação 

completa do pecado ( 1 Cor. 15: 24-28 ). 

Esta seção final é a exortação de Pedro para os seus leitores a responder acertAdãoente à 

volta do Senhor e do julgamento final. Afinal, a sua conduta diária necessária para ser 

coerente com a sua esperança (cf. Rom 15:13. ; Col. 1:23 ; Hb 6:11. ; 1 João 3: 3 ), por 

considerarem que a realidade da recompensa divina e da promessa de glória eterna. 

A frase uma vez que todas essas coisas são para ser destruído assim remete para a 

passagem anterior ( 3: 7-10 ), na qual obliteração deste universo está previsto. Até que 

tudo é finalmente substituído por um estado eterno glorioso, Pedro define que tipo de 

pessoas é necessário que seus leitores estavam a ser. Em Inglês essa afirmação soa como 

uma pergunta, mas na verdade é uma exclamação de espanto-um dispositivo retórico que 

não espera uma resposta. A frase que tipo de pessoas traduz o único termo 

grego potapous, que também poderia ser traduzido por "como surpreendentemente 

excelente que você deveria ser." À luz do juízo prometido de Deus, Pedro desafiou seus 

leitores a viver em harmonia com a sua esperança cristã-permitindo a sua antecipação do 

retorno de Cristo para impactar seu comportamento diário. 



Como estrangeiros e peregrinos, crentes não fazem parte do sistema do mundo ( Phil 

3:20. ; 11 Heb: 10-11. , 16 ; 1 Pedro 1: 1 ; 1 João 2: 15-17 ). Por isso, eles devem viver 

em vista as bênçãos eternas que receberão quando Jesus Cristo é finalmente revelado em 

toda a Sua glória (cf. Mateus 5:48. ; Cl 3: 2 ; 1 Pedro 1: 13-15 ). O apóstolo Paulo, por 

exemplo, apresentou esse tipo de atitude. 

Por isso, também temos como nossa ambição, seja em casa ou ausente, para ser agradável 

a Ele. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um pode 

ser recompensado por suas obras no corpo, de acordo com o que ele tem feito, seja bom 

ou ruim. ( 2 Cor 5: 9-10. ; cf. 1 Cor. 4: 5 b ) 

Claramente, a idéia de recompensa futura e responsabilidade divina transformada perspectiva 

de Paulo sobre como ele viveu essa vida. Sabendo que ele iria um dia diante de Cristo, seu 

Rei, o motivou poderosamente a "andar de maneira digna" ( Ef. 4: 1 ). 

Como Pedro puxou as implicações práticas da verdade escatológica, ele exortou seus 

leitores a também viver uma vida digna, caracterizadas por tanto santo conduta (acções 

externas e de comportamento) e piedade (atitudes internas do coração e reverência). A 

tapeçaria de seu mandato a eles para viver à luz da segunda vinda-se tece de sete 

segmentos distintos: perspectiva eterna, paz interna, pureza prática, a proclamação fiel, 

perspicácia doutrinária, progresso espiritual, e louvor contínuo. 

Perspectiva Eterna 

esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual 

os céus serão destruídos por incineração, e os elementos se 

desfarão intenso! Mas de acordo com a sua promessa, esperamos 
novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. ( 3: 12-13 ) 

Se os crentes estão esperando e apressando a vinda do dia de Deus, tal antecipação 

impede estar preocupado sobre isso ou medo dela. Em vez disso, como Paulo escreveu a 

Tito, eles estarão com alegria "procurando a bendita esperança ea manifestação da glória 

do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo" ( Tito 2:13 ; cf. 2 Tm 4: 8. ; Rev . 22:20 ). 

Procurando por expressa uma atitude de expectativa, uma perspectiva de vida que 

espera vigilante para a chegada do Senhor. Uso de Pedro de apressar só reforça esse 

conceito. Ao invés de temer fim iminente do mundo, os cristãos por muito tempo para 

isso, sabendo que eles têm tudo para esperar e nada a temer do Pai, que eles (ama 1 João 

4:18 ). Assim, como Paulo, eles podem facilmente dizer maranatha, "Senhor, vem!" ( 1 

Cor 16:22. ; cf. 1 João 2:28 ; Rev. 22:20 ). 

A vinda traduz o familiar termo parousia, que literalmente significa "a presença." No 

Novo Testamento não descreve principalmente um lugar ou evento. Em vez disso, o 

termo enfatiza a chegada pessoal, corporal de Jesus Cristo. 

Alguns comentaristas equiparar o dia de Deus com o "dia do Senhor", mas eles não são 

expressões sinônimas. O dia de Deus refere-se ao estado eterno, quando Deus vai ter 

subjugado permanentemente todos os Seus inimigos (cf. Sl 110:. 1 ; Atos 2: 33-35 ; 1 Cor 

15:28. ; Fp 2: 10-11. ; 03:21 ; Hb. 10:13 ). No entanto, o "dia do Senhor", como discutido 

no capítulo anterior deste volume, refere-se aos acontecimentos tumultuosos, finais que 

acompanham o julgamento final dos incrédulos. Enquanto os cristãos são certamente 

ansiosos para o dia de Deus, sua atitude para com a turbulência que o precede é mais 

sóbrio. A experiência do apóstolo João visão, em que ele comeu o pequeno livro e achei 

que era um gosto doce, mas amarga de engolir ( Apocalipse 10: 9-10 ), ilustra 



dramaticamente esses sentimentos duais. O pequeno livro representa o julgamento 

vindouro-doce para os fiéis por causa do dia de Deus, mas amarga por causa do "dia do 

Senhor". 

Por causa de que, referindo-se ao dia de Deus, indica que alguns outros eventos devem 

primeiro lugar em ordem para que ela ocorra. Em preparação para esse dia, Pedro reiterou 

que Deus vai destruir o presente, amaldiçoado pelo pecado universo: ! céus serão 

destruídos por incineração, e os elementos se desfarão abrasados (Para uma discussão 

dos comentários semelhantes de Pedro em . vv 7 , 10 , veja o comentário sobre esses 

versos no capítulo anterior deste volume.) Existem várias passagens do livro do 

Apocalipse, que, embora descrevendo eventos da tribulação mil anos antes, oferecem 

previews vívidas do tipo de poder que Deus vai mostrar no destruição final: 

A primeira trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram atirados à 

terra; e uma terça parte da terra foi queimada, e um terço das árvores foram queimadas, e 

toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande 

montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar; e um terço do mar se tornou em sangue, 

e um terço das criaturas viventes que havia no mar e tiveram vida, morreu; e um terço dos 

navios foram destruídos. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela caiu do 

céu, queimando como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das 

águas. O nome da estrela era Absinto; e uma terça parte das águas se tornou em absinto, 

e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. ( Apocalipse 8: 7-

11 ) 

  
O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e uma voz saiu do templo do trono, dizendo: E 

houve relâmpagos e sons e trovões "Está feito."; e houve um grande terremoto, como não 

tinha havido desde que o homem passou a ser sobre a terra, tão grande terremoto foi, e 

tão poderoso. A grande cidade foi dividida em três partes, e as cidades das nações 

caíram. A grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho do furor da 

sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não foram encontrados. E enormes pedras de 

granizo, cerca de £ 100 cada, desceu do céu sobre os homens; e os homens blasfemaram 

de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era extremamente grave. ( 16: 

17-21 ) 

  
Por esta razão, em um dia virão as suas pragas, pestes e pranto e fome, e ela será queimada 

a fogo; porque o Senhor Deus que a julga é forte. E os reis da terra, que cometeram atos 

de imoralidade e viveu sensualmente com ela, vai chorar e lamentar sobre ela, quando 

virem a fumaça do seu incêndio, estando a uma distância por causa do medo do seu 

tormento, dizendo: "Ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte! Para em uma hora 

o seu juízo "(. 18: 8-10 ) 

Após a destruição final do universo, o dia de Deus vai chegar, e este sistema corrompido 

mundo será para sempre abolida ( Rm 8: 18-23. ; 1 João 2:16 ). De acordo com a sua 

promessa, que o novo dia vai mostrar um novo céu e uma nova terra, o que significa que 

Deus irá criar um universo inteiramente novo (cf. Sl 102: 25-26. ; Isa 65:17. ; 66:22 ). 

A palavra traduzida novo ( kainos ) significa "novo em qualidade", "diferente", ou 

"diferente de qualquer coisa previamente conhecida" Assim, os novos céus ea terra será 

muito mais do que meramente novo no tempo ou cronologia.; Eles também será novo em 

caracteres de um reino em que habita justiça. Habita ( katoikeō ) significa "para se 

acalmar e estar em casa", ou "a sua residência permanente, confortável." Na nova ordem 



de Deus, a justiça vai desfrutar de uma permanente, a existência perfeita. O apóstolo João 

descreveu ainda a maravilha desse novo universo: 

Então eu vi um novo céu e uma nova terra; pois o primeiro céu ea primeira terra passaram, 

e já não há qualquer mar. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da 

parte de Deus, feito pronta como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz 

vinda do trono, dizendo: "Eis aqui o tabernáculo de Deus está entre os homens, e Ele vai 

habitar no meio deles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará entre eles, e Ele 

enxugará toda lágrima de seus olhos; e não haverá mais nenhuma morte; lá não será mais 

qualquer luto, nem choro, nem dor;as primeiras coisas são passadas. "... não vi santuário 

nele, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso eo Cordeiro são o seu templo. E a cidade não 

necessita de sol nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus 

iluminou-lo, e sua lâmpada é o Cordeiro. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis 

da terra trarão a sua glória. Durante o dia (para não haverá noite lá) suas portas nunca será 

fechado; e eles trarão a glória ea honra das nações para ele; e nada imundo, e ninguém 

que pratica abominação e mentira, jamais entrar em-lo, mas somente aqueles cujos nomes 

estão escritos no livro da vida do Cordeiro. ( Apocalipse 21: 1-4 , 22-27 ) 

Na base de tudo o que Deus tem reservado para eles, os crentes devem viver em constante 

expectativa, sempre olhando para o retorno de Cristo e continuamente vendo tudo nesta vida 

à luz do seu destino eterno. 

Paz Interna 

Por isso, amados, uma vez que você olhar para essas coisas, ser 

diligente para ser encontrado por ele em paz, ( 03:14 a) 

Como aqueles que olhar para estas coisas -o dia de Deus, os novos céus e da terra, o 

estado eterno, e os crentes do Reino-fiéis eternos gloriosas são motivados a viver de uma 

forma que reflete sua perspectiva eterna. Isso os obriga a ser diligente ( Sl 34:14. ; 2 Cor 

13:11. ; 2 Tm 2:22. ; Tiago 3:18 ), de modo que, quando Cristo voltar eles vão . ser 

encontrado por ele em paz A frase a ser encontrado é um lembrete de que ninguém 

será capaz de esconder de Cristo, quando Ele voltar. Ele vai esquecer nada, mas "também 

trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações dos 

homens" ( 1 Cor. 4: 5 ; cf. 2 Cor 5: 9-10. ). 

Paz ( eirēnē ) pode se referir a uma relação salvadora com Deus e tornar-se em paz com 

Ele (cf. Rom. 5: 1 ; Ef 2:14. ). Mas o apóstolo dirigiu a seus leitores como amado, o que 

indica que eles já eram cristãos (cf. Rom. 1: 7 ; 12:19 ; 1 Cor. 4:14 ; 15:58 ; Ef. 5: 1 ; Col. 

3:12 ; . 2 Tessalonicenses 2:13 ; Tiago 2: 5 ; 1 João 3: 2 ; Jude 1 ). A paz também poderia 

se aplicar a pessoas que não foram salvos, mas professam na igreja. Talvez Pedro foi 

exortando-os a ser diligente para buscar a paz verdadeira de salvação, de modo que, 

quando Cristo aparecer, Ele vai encontrá-los genuinamente salvo. Mas isso é 

provavelmente apenas uma compreensão secundário da expressão, como é a idéia de estar 

em paz com os outros crentes. 

Neste contexto, a paz refere-se principalmente à verdadeira paz de espírito que 

acompanha uma fé confiante no Senhor. É um eco da admoestação de Paulo aos 

Filipenses: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica 

com ações de graças sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, 

que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em 

Cristo Jesus "( Filipenses 4: 6-7. ; cf. João 16:33 ; Rom 14:17. ; 15:13 ; Col. 03:15 ; 1 

Pedro 5:14 ). Pedro está falando sobre o tipo de paz que expulsa as duas preocupações 



terrenas e cósmica medos-a paz que vem de saber com certeza que seus pecados estão 

perdoados. Não importa o quão terrível as coisas se tornam como a história se move 

humanos para a destruição final, os crentes que vivem na esperança de ter a paz assente 

sustentado por aquilo que o Senhor planejou para aqueles que o amam ( 1 Cor. 2: 9 ). 

Pureza Prática 

impecável e irrepreensível, ( 3:14 b) 

Em nítido contraste com os falsos mestres, que eram "manchas e imperfeições" ( 2:13 ), 

Pedro exortou seus leitores para ser impecável e irrepreensível. Spotless pode denotar 

o caráter cristão, o tipo de pessoas crentes realmente são; e irrepreensíveis denota 

reputação Cristão, o tipo de pessoas justas e virtuosas os outros percebem que eles sejam, 

porque eles são. 

Obviamente, dentro da igreja, há aqueles cujas vidas não são 

nem inocente nem impecável. Tais pessoas, caracterizados por estilos de vida 

pecaminosos, pode ou não ser cristãos ( Mt 13: 20-22. ; Gl 5: 19-21. ; Ef 5. : 5 ; 1 João 1: 

6 , 8 , 10 ; 2: 9-11 ; 3: 10-12 ; cf. João 8:34 ; Rm 6:16. ). 

Há alguns que não são nem, e outros que aparecem publicamente sem culpa, mas cujas 

vidas privadas são, na verdade, longe de ser impecável. Como fariseus modernos, eles 

trabalham duro na boa aparência, mas não conseguem cultivar verdadeiramente um 

coração de justiça (cf.Mt . 15: 7-8 ; 23:25 , 27 ). Embora exteriormente eles manter uma 

reputação honrosa, eles fazem isso apenas por hipocritamente escondendo seu pecado 

sem arrependimento. 

Em contraste, Pedro exortou seus leitores para ser impecável e irrepreensível. crentes 

como verdadeiros, ordenou-lhes para manifestar os mais altos níveis de integridade e 

santidade pessoal ( Pss 15: 1-5. ; 24: 3-4 ; 37:18 ; 119: 1 ; Pv 11: 3. , 5 ; Mic. 6: 8 ; João 

14:23 ; Atos 24:16 ;Ef 1: 4. ; . Phil 2:15 ; 4: 8 ; 1 Tm 3: 9. ; 1 João 2: 3-6 ; 3: 1-3 ; Judas 

24 ; cf. Gênesis 6: 9 ; . Num 14:24 ; Esdras 7:10 ; Jó 1: 1 ). Quando o mundo assistindo 

observa seu comportamento piedoso, o irrepreensível reputação de tais cristãos serve 

como um testemunho essencial para a esperança de transformação do evangelho. 

Para os crentes, então, a promessa do retorno de Cristo serve como um poderoso incentivo 

para uma vida santa. Afinal de contas, a responsabilidade futuro e recompensa celestial 

são motivações convincentes, incentivando os fiéis a abandonar continuamente pecado e 

diligentemente praticar os meios de graça (como a oração e do elogio . Fp 4: 6 , a Escritura 

intake- Tiago 1: 21-23 ; 1 Pedro 2: 2 , adoradores João 4: 23-24 , Tabela- do Senhor 1 

Cor. 11: 23-28 , e irmandade Hb 10:25. ). 

Proclamação Fiel 

e considerar a paciência de nosso Senhor como 

salvação; ( 3:15 a) 

Sem dúvida, Pedro queria que seu público a esperar ansiosamente a volta de Cristo. Ao 

mesmo tempo, ele não quer que eles cresçam ocioso ou separar-se da sociedade, sendo 

tão consumido com pensamentos sobre o futuro que eles esqueceram de suas 

responsabilidades espirituais convincentes no presente. O julgamento de Deus ainda não 

havia chegado; Sua ira ainda não havia sido derramado. Houve ainda tempo para anunciar 

a boa nova aos perdidos. Assim, Pedro lembrou seus leitores para continuar no ministério 



da reconciliação ( 2 Coríntios 5: 18-20. ), visando atingir os outros com a verdade do 

Evangelho que dá vida. 

Como observado em 3: 8-9 (veja a discussão sobre esses versos no capítulo anterior deste 

volume), o Senhor retarda Sua volta, a fim de salvar o restante de seus eleitos. Assim, os 

cristãos devem encarar de Deus paciência com alegria, sabendo que Ele está 

aumentando diariamente Sua família até que esteja completo. 

Na parábola do filho pródigo ( Lucas 15: 11-32 ), Jesus efetivamente ilustrou a realidade 

de paciência misericordiosa de Deus para com os pecadores. A história fala de um filho 

rebelde que abandonou a família para uma vida de imoralidade e dissipação. Por um longo 

tempo ele desperdiçou sua oportunidade, passando-se o privilégio de servir ao seu 

pai. Mas um dia ele caiu em si, se arrependeu de seu estilo de vida pecaminoso, e voltou 

para casa. Em vez de ser rejeitado ou rejeitado por seu pai-de-ou recebido com relutância-

o pai abraçou o filho com amor e compaixão. Que as imagens Deus Pai que responde a 

penitente pecadores com misericórdia e graça, ricamente, alegremente, e serviu 

generosamente sobre aqueles que se arrependem e vêm a Ele com fé. E todo o céu se 

alegra, como descrito pela festa o pai tinha em homenagem ao seu filho. 

Quando os cristãos antecipar o dia de Deus, o que para eles significa bênção eterna, eles 

também devem se lembrar o dia do Senhor, o que para os perdidos significa punição 

eterna. Com isso em mente, a oportunidade de corrente paciência de Deus só deve 

aumentar zelo da igreja evangelística (cf. Fl 2:15. ; Col. 4: 6 ; . 2 Tim 4: 5 ). 

Perspicácia doutrinária 

assim como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a 

sabedoria que lhe deu, escreveu a você, como também em todas 

as suas cartas, nelas falando acerca destas coisas, mas quais há 

pontos difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis 

distorcem, como eles também fazem o resto das Escrituras, para 

sua própria destruição. Você, portanto, amados, sabendo isto de 

antemão, não baixe a guarda, para que você não se deixar levar 

pelo erro de homens e queda sem princípios da vossa firmeza, 
( 3:15 b-17) 

Com a frase , assim como também, Pedro referenciado avisos semelhantes que o 

apóstolo Paulo tinha dado sobre o falso ensino. 

Pedro graciosamente falou de seus companheiros apóstolo como o nosso amado irmão 

Paulo, ressaltando a sua vida comum e missão. Como os dois maiores líderes da igreja 

primitiva, Pedro e Paulo eram certamente bem ciente do ministério de cada um. De fato, 

tanto que esteve presente no Concílio de Jerusalém pivotal ( Atos 15: 6-21 ), e ambos 

haviam ministrado com Silas (cf. Atos 15:40 com 1 Pedro 5:12 ). Mais de vinte anos 

antes, Pedro havia sido mesmo confrontado por Paulo quando ele erroneamente se 

recusou a comer com os cristãos gentios (Gal. 2: 11-21 ; cf. . vv 8-9 ; 1 Cor. 1:12 ; 3:22 ) 

. Como porta-voz principal para a igreja primitiva, Pedro foi, sem dúvida envergonhado 

por admoestação pública de Paulo. No entanto, ele aceitou graciosamente a repreensão e 

respondeu com arrependimento. Seu respeito por Paulo não diminuiu. 

Aqui ele apela para letras inspiradas de Paulo para os seus leitores para rejeitar os falsos 

mestres e lembrar o que Paulo-lembrando apoio escreveu a eles, segundo a sabedoria 

que lhe foi dada. Curiosamente, Pedro não especificar uma ou mais letras especial 



Pauline. Em vez disso, ele dá um parecer favorável para escritos inspirados de Paulo, 

demonstrando a origem divina da revelação dada a Paulo. 

É seguro assumir que Pedro enviou esta carta para as mesmas regiões da Ásia Menor 

como sua primeira epístola (cf. 1 Pedro 1: 1 ; 2 Pedro 3: 1 ). Se assim for, os seus leitores 

eram mais provavelmente familiarizado com vários de cartas de Paulo, uma vez que Paulo 

escreveu muitas de suas cartas a mesma área (por exemplo, Gálatas, Efésios, 

Colossenses). Portanto, a referência de Pedro a todos de de Paulo letras sugere público 

de Pedro estava familiarizado com grande parte da correspondência de Paulo. Porque 

Paulo estava falando em suas cartas dessasmesmas coisas (ou seja, eventos 

escatológicos), faz sentido que Pedro iria citar trabalhos de Paulo aqui. 

No entanto, nos escritos de Paulo sobre o dia do Senhor, o retorno de Cristo, e as glórias 

da eternidade, Pedro reconheceu que há algumas coisas difíceis de entender, como o 

arrebatamento da igreja ( 1 Tessalonicenses 4: 15-17. ) , a vinda homem do pecado ( 2 Ts 

2: 1-4. ), o retorno de Cristo em julgamento ( 1 Tessalonicenses 5: 1-11. ; 2 

Tessalonicenses 1: 3-10. ), e as glórias do céu ( 2 Cor 5: 1. ; 12: 2-4 ). A palavra 

traduzida difícil de entender ( dusnoētos ) carrega a conotação adicional de "difícil de 

interpretar." Ao usar este termo, Pedro não foi o que implica que os ensinamentos de 

Paulo são impossíveis de entender. Ele está simplesmente reconhecendo que alguns são 

mais complexos do que outros, especialmente revelação profética (cf. 1 Pedro 1: 1-12 ). 

Essas complexidades abriu a porta para os iletrados e instável -ou seja, os falsos mestres-

de distorcer o que Paulo ensinou sobre o futuro. inculta denota uma falta de informação, 

e instável um caráter espiritual vacilante. Distort fala de cortar o corpo de alguém em 

um rack de tortura . O termo vividamente imagens de como os falsos mestres manipulado 

certas questões proféticas, torcê-las para confundir e enganar os incautos. Tal distorção, 

muitas vezes continua hoje a respeito revelação profética. 

Não surpreendentemente, os falsos mestres não parou com a profecia, mas também 

distorceu o resto das Escrituras, incluindo o ensino bíblico sobre a lei de Deus, o 

arrependimento, a justificação pela fé, e santificação. O fato de que Pedro colocou os 

escritos de Paulo em pé de igualdade com o resto das Escrituras afirma claramente que 

Paulo escreveu verdade divinamente inspirada (cf. 1: 20-21 ; . 1 Tessalonicenses 2:13 ; . 

2 Tim 3: 16-17 ). Os escritores do Novo Testamento estavam cientes de que eles estavam 

escrevendo a Palavra de Deus, tão certo como os profetas do Antigo Testamento eram. A 

palavra traduzida Escrituras é graphas, do verbo grapho ("escrever"), que ocorre cerca 

de cento e oitenta vezes no Novo Testamento, dos quais metade se referem à Bíblia, "a 

palavra escrita." O substantivo graphe é utilizado cerca de cinqüenta vezes, 

exclusivamente da Escritura e inclusive do Antigo Testamento (por exemplo, Marcos 

12:10 ) e do Novo Testamento, como esta referência deixa claro (cf. 1 Cor. 15: 3 ). 

Ao distorcer as Escrituras, os falsos mestres foram assegurar simultaneamente a sua 

própria destruição (cf. 2: 1 , 3-12 ; 3: 7 ; Jude 10 , 13 ; Ap 22: 18-19 ), bem como a 

morte espiritual de seus seguidores. É por isso que Pedro adverte seus amados leitores de 

antemão, para que eles possam estar em sua guarda contra o erro de tais homens 

inescrupulosos ( Fp 3: 2. ; 1 Timóteo 4: 1-7. ; 6: 20-21 ; 2 Tm 2. : 15-19 ; Tito 1: 10-

16 ; 3:10 .) sem princípios ( athesmōn ) é, literalmente, "sem lei ou costume", e passou a 

significar "moralmente corrupto" -o traço essencial caráter de enganadores espirituais. 

De acordo com o aviso do Pedro, os crentes devem não se deixam levar pelas mentiras 

não bíblicas dos falsos mestres (cf. 1 Tim. 1: 18-19 ). Em vez disso, eles devem estar 

atentos e exigentes para não cair de sua própria firmeza. Firmeza ( stērigmos ) indica 



firmeza, ou pé firme;é o oposto de ser instável. A preocupação de Pedro não era que seus 

leitores cairia de salvação, mas que eles possam escapar de estabilidade doutrinal e 

perdem a confiança na verdade (cf. 1 Cor 16:13. ; . Ef 4:14 ; . 1 Tessalonicenses 5:21 ) 

. Por esta razão, o apóstolo exortou-os a ser espiritualmente perceptivo, ou exigentes, de 

modo que a sua recompensa eterna não seria diminuída ( 2 João 8 ). 

O progresso espiritual 

mas crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo. ( 3:18 a) 

Em vez de cair presa aos esquemas de falsos mestres, Pedro encorajou seus leitores a 

buscar a Cristo e crescimento espiritual-a meta que cada crente deve ter. O apóstolo Paulo 

deu instruções semelhantes aos Efésios. 

Nós não somos mais a ser crianças, jogou aqui e ali pelas ondas e levados ao redor por 

todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganosa; mas falando 

a verdade em amor, estamos a crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem 

todo o corpo, bem ajustado, e realizada em conjunto por todas as juntas, segundo a justa 

operação de cada indivíduo parte, faz com que o crescimento do corpo para a edificação 

de si mesmo em amor. ( Ef. 4: 14-16 ) 

Crescer ( Auxano ) significa "para avançar, ou aumentar na esfera da." Estamos a crescer 

na graça através do conhecimento de o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa de 

Sua graça, Deus perdoa os pecados de seus filhos ( Rom. 3 25: ; Ef 1: 7. ; 2: 5 , 8 ; 

cf. Atos 15:11 ).Eles na alimentação vez nas Escrituras ( Atos 17:11 ; 2 Tm 2:15. ) e 

comungar com Cristo ( João 15: 1-11 ), aumentando assim em seu conhecimento 

de Deus ( Ef 4:13. ; Col. 1: 9-10 ; 03:10 ). Em sua carta antes, Pedro havia comentado 

sobre este mesmo processo, exortando seus leitores: "Como os bebês recém-nascidos, 

para o leite puro da palavra, para que por ele vos seja dado crescimento no que diz respeito 

à salvação" ( 1 Pedro 2: 2 ) . Como o seu aumento de conhecimento e maturidade, os 

cristãos estão mais bem preparados para se defender de doutrinas destrutivas e enganos 

espirituais. 

É crucial notar que Pedro designado Jesus tanto como Senhor e Salvador. Prosseguindo 

uma compreensão mais profunda da plenitude da pessoa de Cristo, tanto em Sua obra 

salvadora e Seu senhorio ( Rm 5: 1-5. ; Ef 4: 15-16. ; Fp 2: 12-14. ; 03:10 , 12-14 ), irá 

fornecer os crentes com a estabilidade doutrinária que eles precisam para evitar ser 

enganado. 

Louvor Continuo 

A ele seja a glória, tanto agora como no dia da 
eternidade. Amém. ( 03:18 b) 

Pedro fechou a carta com uma doxologia, chamando os fiéis a adorar e louvar a Deus 

(cf. Sl 95: 1-6. ; 105: 1-5 ; 113: 1-6 ; 148 ; 150 ; . Rom 11:36 ; 1 Cor . 10:31 ; . 2 Cor 

1:20 ; . Ef 1:12 ; 3: 20-21 ; . 1 Tim 1:17 ; Judas 25 ). Eles estão a dar -Lhe toda a glória, 

tanto agora, no presente, e na eternidade. 

É evidente que o pronome Ele remete a Cristo e é uma afirmação certeza da Sua 

divindade e igualdade com Deus. Afinal de contas, o Antigo Testamento declara que 

divina glória pertence somente a Deus: "Eu sou o Senhor, que é o meu nome; Eu não vou 



dar a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura "( Isaías 42: 8. ; 

cf. 48:11 ; Dt 05:24. ; 28:58 ; Neh. 9: 5 ; . Pss 93: 1 -2 ; 104: 31 ; 138: 5 ; Ez 11:23. ). No 

entanto, vários lugares nos Evangelhos atribuem essa mesma glória a Jesus Cristo: "E o 

Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito 

do Pai, cheio de graça e de verdade" ( João 01:14 ; cf. Mt 16:27. ; 25:31 ; João 17:24 ). A 

única conclusão possível, então, é que Cristo é digno de glória do Pai , pois Ele mesmo é 

Deus (cf. João 5:23 ; Ap 1: 5-6 ). Pedro começou esta epístola com uma afirmação da 

divindade de Cristo em 1: 1 , e agora ele termina com a mesma. 

Tendo tranquilizou seus leitores a certeza do retorno de Cristo (em 3: 1-10 ), Pedro 

concluiu com uma exortação a viver esta vida à luz do que a realidade (em vv 11-

18. ). Assim, ele repetiu um dos temas mais importantes do Novo Testamento. Nas 

palavras do apóstolo Paulo: 

Portanto, se você tem sido ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo 

está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que estão na 

terra. Porque vós morrestes ea vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando 

Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também será revelado com Ele na 

glória. ( Colossenses 3: 1-4 ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



1 JOÃO 

Introdução a 1 João 

O mundo greco-romano, no final do primeiro século AD estava em um estado 

de efervescência cultural, filosófica e religiosa. O sincretismo religioso e 

inclusivismo eram as palavras de ordem do dia, como Donald W. Burdick 

observa: 

Para além da esfera judaico-cristã, o mundo era religiosamente 

inclusivistic. Havia sempre espaço para uma nova religião, desde que, 

naturalmente, não era de natureza exclusiva. Sincretismo, no entanto, não se 

limitou a expressar-se em um estado de espírito de tolerância para com outras 

religiões. Sua expressão característica estava na combinação de várias idéias e 

crenças de diferentes fontes para formar novas religiões ou aberrantes. Esta foi 

a era das religiões de mistério em desenvolvimento, a idade do ocultismo, a 

idade da proliferação das seitas gnósticas.( As cartas do apóstolo 

João [Chicago: Moody, 1985], 4) 

Em nenhum lugar isso é mais evidente do que na província romana da Ásia, localizado no 

oeste da Ásia Menor, na Turquia moderna. A região forma uma ponte de terra entre os 

continentes da Europa e Ásia, através da qual fluíram as marés da invasão e migração. Como 

resultado, era um caldeirão de idéias, filosofias e religiões. O culto imperial de culto ao 

imperador foi generalizada. A região foi também a casa do culto de uma miríade de falsos 

deuses, incluindo Asclepius, Athena, Zeus, Dionísio (Baco), Cybele, Apollo e Artemis, cujo 

templo magnífico em Éfeso foi uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. 

No meio das trevas do paganismo e da superstição, a igreja cristã foi um farol 

de esperança, resplandecendo a luz da verdade (cf. Mt 5,14;. 02:15 Phil.). Mas 

a Igreja na Ásia não foi um fato isolado a partir da cultura circundante. A 

multiplicidade de ideologias concorrentes inevitavelmente representava uma 

ameaça, tanto externamente, a partir de falsas religiões, e internamente, dos 

falsos mestres ("lobos selvagens"; Atos 20:29;. Matt 7:15) e seus seguidores 

(cf. 2 Cor 11. .: 26; Gal 2: 4) infiltrando nas igrejas. A pressão já havia 

começado a produzir os seus efeitos sobre as igrejas da Ásia. Alguns haviam 

dividido, com os falsos mestres e seus seguidores deixando (1 João 

2:19). Apenas duas das sete igrejas da região abordada em Apocalipse 2-3 

foram elogiados pelo Senhor (Esmirna e Filadélfia); os outros cinco foram 

repreendidos pelas coisas do mundo e tolerar falsas doutrinas (Éfeso, Pérgamo, 

Tiatira, Sardes, e Laodicéia). 

Foi neste local estratégico, onde a batalha contra "as forças deste mundo 

tenebroso ... as forças espirituais do mal, nas regiões celestes" (Ef. 6:12) durou 



mais ferozmente, que João, o último apóstolo vivo, ministrava. Ele tinha vindo 

para a Ásia, muitos anos antes e se estabeleceram em Éfeso, a cidade capital da 

província (veja Data e local da escrita abaixo). Embora ele era agora um homem 

velho (o mais provável, pelo menos em seus oitenta anos), a idade não tinha 

umedecido zelo ardente de João para a verdade. Reconhecendo os perigos que 

ameaçam as congregações sob seus cuidados, o apóstolo teve a sua caneta para 

defender a "fé que uma vez por todas foi entregue aos santos" (Jd 3). 

Em nossa era inclusivistic do secularismo, o relativismo pós-moderno, seitas da 

Nova Era, e religiões do mundo militantes, palavras de advertência e garantia 

do apóstolo são oportuno e relevante. Como sempre, a Igreja ignora-los em seu 

relato e risco. 

O Autor de 1 João 

Primeiro João e Hebreus são os dois únicos epístolas do Novo Testamento que 

não identificam seus autores. Mas, desde o primeiro século até a ascensão do 

moderno destrutivo maior crítica no final do século XVIII, a igreja 

consistentemente identificado o apóstolo João como o autor de um João. Há 

possíveis ou definitivas alusões a um João em tais obras tardias de primeira e 

início do segundo século como Clemente de Roma da Primeira e Segunda 

Epístolas aos Coríntios, a Didaqué, a Epístola de Barnabé, o Pastor de 

Hermas, a Epístola a Diogneto,Justin Mártir Apologies e Diálogo com 

Trifon, de Policarpo Epístola aos Filipenses, e os escritos de de Policarpo 

contemporâneo, Papias. Mas o primeiro escritor a citar diretamente a partir de 

1 João e nomeie o apóstolo João como seu autor foi Irineu, nas décadas finais 

do século II. Seu testemunho é especialmente significativa, já que ele era um 

discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do próprio apóstolo. De 

Irineu contemporâneos Clemente de Alexandria e Tertuliano também atribuiu 

1 João ao apóstolo João, assim como a lista dos livros canônicos conhecido 

como o Muratorian Canon segundo século. No século III, Orígenes, Dionísio 

de Alexandria, e Cipriano de Cartago, também chamado o apóstolo João como 

o autor da epístola. Resumindo a evidência da igreja primitiva, o historiador da 

igreja do século IV Eusébio escreveu: "Mas, dos escritos de João, não só o seu 

evangelho, mas também o ex de suas epístolas [1 João], foi aceite sem disputa, 

tanto agora como nos tempos antigos "( História Eclesiástica, 3.24). 

Embora João não nomeia a si mesmo em 1 João (como ele também não fez no 

evangelho de João), a evidência interna apoia fortemente o testemunho da igreja 

primitiva que ele escreveu esta carta. 

Em primeiro lugar, a carta apresenta semelhanças notáveis com o Evangelho de 

João. Ambas as obras apresentam uma série de contrastes, sem terceira 

alternativa (por exemplo, a luz e as trevas, a vida ea morte, o amor eo ódio, a 

verdade ea mentira, o amor do Pai e amor do mundo; filhos de Deus e filhos do 



diabo ; estar no mundo sem ser do mundo, para conhecer a Deus ou não 

conhecem a Deus, para ter a vida eterna ou não ter a vida eterna). 

Seus estilos gramaticais também são muito semelhantes, levando Nigel Turner 

para escrever, "As considerações estilísticas em favor da unidade [do autor], 

são, na verdade esmagadora" (JH Moulton, A Gramática do Novo Testamento 

em grego, vol IV:. Style, por Nigel Turner [Edinburgh: T. & T. Clark, 1976], 

133). 

Os dois livros também têm muitas palavras e frases, alguns dos quais são 

encontradas em nenhum outro lugar no Novo Testamento-in comum (para listas 

detalhadas de tais semelhanças, ver Robert Lei, os testes da vida [Edinburgh: 

T. & T. Clark, 1914], 341-45; e AE Brooke, A Crítica e Exegetical em Epístolas 

Joaninas, O International Critical Commentary [Edinburgh: T. & T. Clark, 

1912], ii-ix). Alguns críticos apontam para diferenças entre um João e do 

evangelho de João como prova de dois autores diferentes. Mas essas diferenças 

são discutíveis, inconsequente, ou explicáveis pelas diferentes circunstâncias 

que levaram os dois escritos. Apesar das diferenças, os vocabulários de 1 João 

e o evangelho de João são mais semelhantes do que os de Lucas e Atos, Efésios 

e Colossenses, ou 1 Timóteo e Tito, que são conhecidos por ter vindo do mesmo 

escritor (DA Carson, Douglas J . Moo, e Leon Morrison Introdução ao Novo 

Testamento [Grand Rapids: Zondervan, 1992], 448-49). 

Por fim, os mesmos temas teológicos permeiam ambas as obras, incluindo a 

encarnação (1 João 4: 2; João 1:14) da eterna (1 João 1: 1; João 1: 1), única 

("unigênito"; 1 João 4: 9; João 3:16) Filho de Deus (1 João 5: 5; João 20:31); a 

verdade de que Jesus Cristo é a fonte da vida eterna (1 João 5:11; João 6:35) e 

é a vida eterna (1 João 5:20; João 11:25); que os crentes já foram filhos do diabo 

(1 João 3: 8; João 8:44), que faz parte do seu sistema de mundo do mal (1 João 

4: 5; João 15:19), andando em trevas (1 João 1: 6; João 12:35), cegos 

espiritualmente (1 João 2:11; João 9: 39-41) e mortos (1 João 3:14; João 

5:25); que, por causa do Seu amor por pecadores perdidos Deus enviou Seu 

Filho para dar a Sua vida para os crentes (1 João 3:16; João 10:11) para tirar os 

seus pecados (1 João 3: 5; João 1:29), de modo que eles possam nascer de novo 

(1 João 5: 1; João 3: 5-7) e receber a vida eterna (1 João 5:11; João 3: 15-16) 

através da crença em Jesus (1 João 5:13; João 3:16); e que, como resultado, eles 

conhecem a Deus (1 João 5:20; João 17: 3), conhecer a verdade (1 João 2:21; 

João 8:32), são da verdade (1 João 3:19; João 18:37), obedecer à verdade (1 

João 2: 5; João 08:51), e são filhos de Deus (1 João 3: 1-2; João 1:12). 

O autor de 1 João também afirma ter sido testemunha ocular dos 

acontecimentos da vida de Cristo (ver a exposição de 1: 1-4 no capítulo 1 deste 

volume), em contraste com a segunda geração de cristãos que dirigiu. Isso reduz 

consideravelmente o campo de possíveis autores. Isso significa que o escritor 

tinha que ter sido um dos poucos que tinham sido intimamente familiarizados 



com Jesus durante sua vida terrena (cf. 1: 1) e ainda estavam vivos muitas 

décadas mais tarde, quando um João foi escrito. 

Alguns críticos tentam fugir da força desse argumento, alegando que o uso do 

escritor de "nós" nos versos de abertura refere-se à Igreja como um todo. Mas 

apelando para a experiência comum de todos os fiéis dificilmente seria utilizado 

para autenticar a mensagem do escritor. Além disso, se o "nós" nos versículos 

1-4 é a igreja como um todo, que é o "você"? Este ponto de vista resulta no 

absurdo da comunidade cristã dirigir-se. Não é nada mais do que uma tentativa 

frustrada de evitar a verdade óbvia de que o escritor foi testemunha ocular. Tal 

testemunha ocular foi o apóstolo João. 

O autor também escreve com um ar de autoridade: 

Não há nada de tentativa ou de desculpas sobre o que ele escreve. Ele não hesita 

em chamar certas classes de pessoas mentirosos, enganadores ou 

anticristos. Ele fornece testes pelos quais todos podem ser classificados em uma 

ou outra das duas categorias. De acordo com a sua relação com os testes que 

quer ter Deus ou não, sabe Deus, ou não, ter nascido de Deus ou não, tenha a 

vida ou permanecer em morte, andamos nas trevas ou na luz, são filhos de Deus 

ou filhos do diabo. Esta autoridade dogmática do escritor é visto 

particularmente em suas declarações e em seus comandos. (João RW Stott, As 

epístolas de João, O Tyndale Novo Testamento Comentários [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1964], 34) 

Ele esperava claramente seus leitores a obedecer suas ordens sem questionar. Apenas um 

apóstolo, conhecido e respeitado por aqueles a quem se dirigia, poderia ter escrito uma carta 

tão autoritária e não é dado o seu nome. 

Uma vez que é evidente que o mesmo autor escreveu tanto o evangelho de João 

e 1 João, evidências de que o apóstolo João escreveu o evangelho também 

evidências de que ele escreveu a carta. Estes elementos podem ser resumidos 

em cinco pontos que estreitam o foco inequivocamente ao apóstolo: 

Primeiro, o autor do evangelho era judeu, como sua familiaridade com os 

costumes e crenças judaicas indica. 

Em segundo lugar, ele viveu na Palestina, como evidenciado por seu 

conhecimento detalhado dessa região. 

Em terceiro lugar, o autor tinha que ter sido uma testemunha ocular de muitos 

dos eventos que ele gravou, já que ele deu vários detalhes apenas uma 

testemunha ocular teria conhecido. 

Em quarto lugar, o autor era um apóstolo. Ele estava intimamente familiarizado 

com o que os Doze estavam pensando e sentindo. 



Finalmente, o autor foi o apóstolo João, já que seu nome não aparece no quarto 

evangelho. Nenhum outro escritor poderia ter deixou de mencionar um apóstolo 

tão proeminente. (Para uma discussão mais completa da evidência de que o 

apóstolo João escreveu o evangelho de João, ver João 1-11, A Commentary 

MacArthur Novo Testamento. [Chicago: Moody, 2006], 3-7) 

Apesar do testemunho unânime da igreja primitiva e da forte evidência interna 

de que o apóstolo João escreveu esta carta, alguns críticos perversamente 

insistem em atribuir-lo para outra pessoa. O candidato habitual é o chamado 

João, o Ancião. A existência dessa figura sombria repousa inteiramente sobre 

uma declaração muito contestada atribuído por Eusébio a Papias que, como 

Policarpo, foi discípulo do apóstolo João. Eusébio cita Papias como dizendo: 

"Se, pois, quem tinha participado nos anciãos, perguntei minuciosamente após 

seus ditos, -o que André ou Pedro disse, ou o que foi dito por Filipe, ou por 

Tomé, ou por Tiago, ou por João, ou por Mateus, ou por qualquer outro dos 

discípulos do Senhor: que as coisas Aristião eo presbítero [mais velho] João, os 

discípulos do Senhor, digamos "( Exposição dos Oráculos do Senhor, 1). 

É duvidoso, porém, que Papias tinha dois Johns diferente em mente. Ele 

menciona João novamente com Aristion porque eles ainda estavam vivos (como 

o tempo presente do verbo "dizer" indica). Ele repete a palavra "presbítero" 

antes de nomear João novamente para mostrar que ele está se referindo a João 

que ele havia descrito anteriormente como um dos anciãos (presbíteros). RCH 

Lenski observa, 

Na segunda menção de João, Papias repete cuidadosamente o termo, " o 

presbítero João ", para mostrar inquestionável que ele tem em mente o João 

listado entre os sete que ele acaba de chamados de" os presbíteros "; pois se 

nesta segunda instância que havia escrito apenas "João", o leitor pode levar isso 

para ser um João diferente do mencionado na lista de sete denominado "os 

presbíteros". Papias garante que pensamos do mesmo homem quando "o 

presbítero João" é mencionado, uma das sete presbíteros ele acaba de 

nomeados. ( A interpretação do Apocalipse de São João [Minneapolis: 

Augsburg, 1943], 9) 

É pouco provável que dois homens tão proeminentes chamados João viveu em Éfeso, ao 

mesmo tempo. Mas mesmo que se pudesse demonstrar que "João O Elder" realmente existiu, 

não há um pingo de evidência de que ele escreveu as epístolas joaninas (ou qualquer outra 

coisa). Que ele exercia autoridade sobre várias Igrejas (cf. 2 e 3 João) também sugere que o 

escritor era um apóstolo, uma vez que a autoridade dos anciãos limitou-se a suas próprias 

congregações. A visão de que "João O Elder", escreveu um João também não consegue 

explicar por Irineu, um discípulo de um dos discípulos do apóstolo João, atribuída ao 

apóstolo. 

João era o mais novo dos dois filhos de Zebedeu (uma vez que Tiago é quase 

sempre o primeiro da lista, quando os dois são mencionados juntos), um 



pescador próspero no Mar da Galiléia, que é dono de seu próprio barco e havia 

contratado funcionários (Marcos 1:20). A mãe de João era Salomé (cf. Marcos 

15:40 com Matt 27:56.), Que contribuiu financeiramente para o ministério de 

Jesus (Mateus 27:. 55-56), e que pode ter sido a irmã de Maria, mãe de Jesus 

(João 19:25). Se assim for, João e Jesus teria sido primos. 

João era um discípulo de João Batista (cf. Jo 1: 35-40; embora 

caracteristicamente, João não revelou o nome próprio). Quando o Batista 

apontou Jesus como o Messias, João deixou-o imediatamente e seguiram Jesus 

(João 1:37). Depois de ficar com ele por um tempo, João retornou à empresa de 

pesca de seu pai. Mais tarde, ele se tornou um discípulo permanente de Jesus 

(Mt 4: 18-22.) E foi nomeado um apóstolo (Matt. 10: 2). 

Junto com Tiago e Pedro, João fazia parte do círculo íntimo dos Doze (17 cf. 

Matt:. 1; Marcos 5:37; 13: 3; 14:33). Depois da Ascensão, ele se tornou um dos 

líderes da igreja de Jerusalém (Atos 1:13; 3: 1-11; 4:. 13-21; 8:14; Gal 2: 

9). Segundo a tradição, João passou as últimas décadas de sua vida em Éfeso, 

supervisionando as igrejas na região circundante (Clemente de 

Alexandria, quem é o homem rico que será salvo ?, 42) e escrevendo seu 

evangelho (c. AD . 80 -90) e três epístolas (c. AD 90-95). Perto do fim de sua 

vida (de acordo com Irineu [Contra as Heresias, 3.3.4], João viveu até o tempo 

do imperador Trajano [ AD . 98-117]) e foi banido para a ilha de Patmos. Foi 

lá que ele recebeu e escreveu as visões descritas no livro de Apocalipse 

(c. AD 94-96). 

Apesar de sua reputação como "o apóstolo do amor", João tinha um 

temperamento ardente. Jesus chamado João e Tiago "Sons da Thunder" 

(Marcos 3:17), e os dois irmãos viveu até esse nome. Indignado quando uma 

aldeia samaritana recusou-se a receber Jesus e os discípulos, e superestimar seu 

poder apostólico, eles ansiosamente perguntou ao Senhor: "Você quer que a 

gente mandar descer fogo do céu e os consuma?" (Lucas 9:54). No único 

incidente registrado nos Evangelhos Sinópticos em que João agia e falava 

sozinho, ele revela a mesma atitude, dizer a Jesus: "Mestre, vimos um homem 

expulsar demônios em teu nome, e tentamos impedi-lo, porque ele não faz siga 

junto com a gente "(Lucas 9:49). 

Embora ele suavizou para com as pessoas ao longo do tempo (I traçar o 

desenvolvimento de seu caráter espiritual no meu livro Doze Homens 

comuns [Nashville: W Publishing Grupo, 2002]), João nunca perdeu sua paixão 

pela verdade. Duas vinhetas de seus anos em Éfeso revelar isso. De acordo com 

Policarpo, "João, o discípulo do Senhor, vai tomar banho em Éfeso, e perceber 

[o herege] Cerinthus dentro, correu para fora da casa de banhos sem tomar 

banho, exclamando: 'Vamos voar, para que mesmo o balneário cair, porque 

Cerinthus, o inimigo da verdade, está dentro '"(Irineu, Contra as 

Heresias, 3.3.4). Clemente de Alexandria relata como João entrou sem medo o 



acampamento de um bando de ladrões e levou o seu capitão, que tinha fé que 

uma vez professou em Cristo, ao verdadeiro arrependimento (veja quem é o 

homem rico que será salvo ?, 42). 

Data e local da escrita 

Embora ele não contém indicações históricas claros de quando ou onde ele foi 

escrito, João provavelmente composto esta carta na última parte do primeiro 

século em Éfeso. Como observado acima, o testemunho da igreja primitiva 

coloca João naquela cidade durante esse período. O apóstolo da repetiu 

referências a seus leitores como "filhinhos" (2: 1, 12, 28; 3: 7, 18; 4: 4; 5:21) 

implica que ele era muito mais velho do que eles e que ele escreveu uma João 

direção o fim de sua vida. A heresia João confrontado (ver discussão na ocasião 

e Propósito abaixo) parece ter sido uma forma incipiente de gnosticismo, que 

estava começando a se desenvolver para o final do primeiro século. Além disso, 

a falta de qualquer referência à perseguição sob o imperador Domiciano 

(c. AD . 95) sugere que João escreveu antes de começar. Finalmente, um João 

provavelmente foi escrito após o evangelho de João (cf. Burdick, As Cartas de 

João, 38-40, que estima que pelo menos 80 por cento dos versos em 1 João 

refletir conceitos encontrados no evangelho de João [p. 40]). Desde João 

escreveu seu evangelho sobre AD 80-90 ( João 1-11, A Commentary 

MacArthur Novo Testamento, 9), a data de D.C 90-95 por 1 João é razoável. 

Ocasião e Objetivo 

Como observado anteriormente, os pais da igreja (eg, Justino Mártir, Irineu, 

Clemente de Alexandria, Eusébio) lugar João em Éfeso durante o tempo esta 

carta foi escrita, onde o apóstolo idade tiveram a supervisão de muitas igrejas 

na região circundante. Como Paulo havia previsto anteriormente (Atos 20: 29-

30), falsos mestres, influenciados pelos atuais tendências religiosas e 

filosóficas, havia surgido. Esses hereges foram infectando as igrejas com a falsa 

doutrina. Seu ensino herético representou os estágios iniciais da heresia 

virulenta mais tarde conhecido como o Gnosticismo, que se desenvolveu no 

século II e representavam uma grave ameaça para a verdade. 

Gnosticismo (da palavra grega gnosis ["conhecimento"]) era um amálgama de 

vários pagão, judeu, e os sistemas de quasi-cristãs de pensamento. Influenciado 

pela filosofia grega (especialmente a de Platão), o gnosticismo ensinou que a 

matéria era inerentemente mal e espírito era bom. Esse dualismo filosófico 

levou os falsos mestres a quem João confrontou a aceitar alguma forma de 

divindade de Cristo, mas para negar sua humanidade. Ele não poderia, segundo 

eles, têm assumido um corpo físico, uma vez que a matéria era má. A negação 

da Encarnação no gnosticismo tomou duas formas básicas. Alguns, conhecido 

como Docetistas (do verbo grego dokeo ["parecer", ou "aparecer"]), ensinou 



que o corpo de Jesus não era um corpo real, físico, mas apenas parecia ser 

assim. Em nítido contraste, João vigorosamente afirmou que tinha "ouvido", 

"visto" e "tocou" Jesus Cristo (1: 1), que tinha verdadeiramente "veio em carne" 

(4: 2; cf. João 1:14 ). 

Outros (como o Cerinthus herege, cuja presença causou João a fugir da casa de 

banhos) ensinou que o espírito de Cristo desceu sobre o homem Jesus em Seu 

batismo, mas abandonou antes da crucificação. João refutou esse argumento 

capcioso, afirmando que o Jesus que foi batizado era a mesma pessoa que foi 

crucificado (ver a exposição de 5: 6 no capítulo 17 deste volume). 

Qualquer uma dessas visões heréticas prejudica não só o ensino bíblico da 

verdadeira humanidade de Jesus, mas também da expiação. Se Jesus não eram 

verdadeiramente homem, bem como verdadeiramente Deus, quando Ele sofreu 

e morreu, Ele não poderia ter sido um sacrifício substituto aceitável para o 

pecado. 

Dualismo filosófico Os gnósticos 'também levou a ser indiferente aos valores 

morais e comportamento ético. Para eles, o corpo era meramente a prisão em 

que o espírito foi preso. Portanto, o pecado cometido no corpo não tinha 

conexão com ou efeito sobre o espírito. Mas, como João declarou 

enfaticamente: "Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, 

ea verdade não está em nós .... Se dissermos que não temos cometido pecado, 

fazemo-lo mentiroso, ea sua palavra não está em nós "(1: 8, 10; cf. 2: 4; 3: 3-

10; 05:18; 3 João 11). 

Uma vez que eles se viam como a elite espiritual, o único que tinha verdadeiro 

conhecimento espiritual, gnósticos desprezado os ignorantes desprovidas de tal 

conhecimento. Eles eram arrogantes, profanos, e sem amor. Mas tal 

comportamento não marcar aqueles com maior conhecimento de Deus, mas sim 

aqueles que não O conhecem-uma verdade que João afirmou claramente e 

repetidamente: 

Aquele que diz que está na luz, e odeia a seu irmão está nas trevas até agora. (2: 

9) 

Por isso os filhos de Deus e os filhos do diabo são óbvias: quem não pratica a 

justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. (3:10) 

Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os 

irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu 

irmão é assassino; e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna 

permanente em si. (3: 14-15) 

Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. (4: 8) 



Se alguém diz: "Eu amo a Deus", e odeia a seu irmão, é mentiroso; para aquele 

que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E 

temos este mandamento dele, que aquele que ama a Deus, ame também a seu 

irmão. (4: 20-21) 

Como qualquer pastor, João não poderia ficar de braços cruzados quando seu 

povo estava sendo agredido pelas mentiras satânicas dos falsos mestres. Em 

resposta à grave crise que ameaça as igrejas sob seu cuidado, o apóstolo enviou-

lhes esta carta para ajudar a verificar a praga mortal. Mas o propósito de João 

não era meramente polêmico, mas também pastoral, expressando sua profunda 

preocupação pelo seu povo. Ele queria não só para refutar os falsos mestres, 

mas também para tranquilizar os crentes genuínos. Assim, enquanto o 

evangelho de João foi "escrito para que [as pessoas] podem acreditar que Jesus 

é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo [pudessem] ter a vida em seu 

nome" (João 20:31), 1 João foi escrito para aqueles "que credes no nome do 

Filho de Deus, para que [eles podem] sabe que [eles] tenha a vida eterna" (1 

João 5:13). Pelo ciclismo repetidamente através das verdades essenciais do 

cristianismo, João, com divulgação cada vez mais amplo e profundo, fortificado 

seu povo contra os assaltos dos falsos mestres e assegurou-lhes que eles 

possuíam a vida eterna. Primeiro João espirais, assim, através do equilíbrio 

bíblico da verdade, obediência e amor. 

Destino e Leitores 

Alguns questionaram se um João é na verdade uma carta, uma vez que carece 

de algumas das características gerais de cartas daquela época. Mas seu tom 

intimista e conteúdo indicar que ele não era um tratado geral, mas, uma carta 

pastoral pessoal. As igrejas que era dirigido foram provavelmente localizado na 

Ásia Menor, perto da casa da igreja de João em Éfeso (ver sob o autor de um 

João acima para evidências de que João viveu em Éfeso). 

Pouco se sabe ao certo sobre os destinatários de um João. Muito provavelmente, 

eles eram principalmente gentios, como a ausência de citações e referências do 

Antigo Testamento (além de 3:12) e o aviso final contra a idolatria (5:21) 

sugerem. 
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1. Certezas da Palavra da Vida ( 1 João 1: 

1-4 ) 
O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os 

nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram 

acerca do Verbo da vida, pois a vida foi manifestada, e nós vimos 

e testemunhamos e proclamar a vocês a vida eterna, que estava 

com o Pai e nos foi manifestada-o que vimos e ouvimos, isso vos 

anunciamos, também, para que você também tenhais comunhão 

conosco; Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho 

Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa 

alegria seja completa. ( 1: 1-4 ) 

Vivemos em uma era que se parece com desconfiança em qualquer tipo de convicção 

sobre a verdade. A nossa sociedade tem abandonado a idéia de absolutos, optando por 

conceder arbitrariamente igual validade para cada opinião e devaneios 

filosóficos. Infelizmente, a igreja de hoje, influenciados pela cultura circundante, caiu 

presa de um inclusivismo que tolera aparentemente todo e qualquer ponto de vista, exceto 

dogmatismo. No campo da interpretação bíblica, por exemplo, um movimento novo e 

significativo está a ganhar terreno que diz que ninguém pode saber com certeza o que a 

Bíblia quer dizer. De acordo com este ponto de vista emergente, a Bíblia é tão obscuro 

que qualquer um que exegetas Escritura deve oferecer nada mais do que um ", humilde" 

opinião de mente aberta cauteloso a respeito do significado do texto. Mas tal, o ceticismo 

injustificado radical ignora ostensivamente o ensino da própria Bíblia que os cristãos não 

só pode, mas deve, conhecer a verdade ( João 8:32 ; cf. Sl. 19: 8 ; 119: 105 ; Pv 

22:21. ; Isa. 29:24 ; Lucas 1: 4 ; 1 Tim. 4: 3 ; 2 Pedro 1:12 , 19 ; 1 João 2:21 ; 4: 6 ; 2 João 

1 ).Assim, a alegação de que o sentido da Escritura é incognoscível é atacar diretamente 

a clareza divinamente projetado da Bíblia; ele é, em essência, a acusar Deus de ser incapaz 

de revelar claramente a Si mesmo e Sua verdade para a humanidade. O resultado 

inevitável de tal arrogância, para quem a abraça-se a perda de certeza e confiança sobre 

as verdades doutrinárias ricos e essenciais da fé cristã. 

Os escritores da Bíblia, por outro lado, eram absolutamente certo de que eles acreditavam 

e, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu com uma clareza e ousadia que faz com 

que a mensagem de salvação em sua plenitude compreensível à mente regenerado e 

iluminado. Ainda assim, o sentido próprio do dogmatismo é totalmente contrária às 

atitudes relativistas de hoje, e aqueles que o detêm são consistentemente condenado como 

insensível, sem amor, e anti-intelectual. A realidade é que aqueles que negam a clareza 

da Escritura são provavelmente motivado pela rebelião contra a sua mensagem clara do 

pecado e da justiça (cf. João 3:20 ). Negando que a Bíblia pode ser entendida dá falso 

conforto para aqueles que não gostam da verdade que revela. Em contraste, aqueles que 

amam a verdade são rápidos para procurá-la e aplicá-la às suas vidas ( João 3:21 ). Esse 

Deus que honra a adesão ao divino, verdade absoluta é precisamente o que o apóstolo 

João exalta em sua primeira epístola como a evidência da salvação genuína. 

O ensino desta epístola pode ser dividido em três categorias: certeza teológica a respeito 

do evangelho e da pessoa de Jesus Cristo ( 2: 1-2 , 22 ; 5: 1 , 20 ), a certeza moral sobre 

os mandamentos de Deus ( 2: 4 , 7 , 29 ; 3: 9 , 22 ), e de certeza a respeito do amor 

relacional ( 2:10 ; 4: 7, 21 ; 5: 2-3 ). (Para uma visão completa de temas de João na sua 

primeira carta, consulte a introdução a 1 João no início deste volume.) 



Coerente com o seu firme compromisso com a certeza da verdade divina, João dispensado 

com todas as comodidades-introdutórios ele nem sequer citar-se como o autor, nem ele 

identificar o seu público. Em vez disso, ele imediatamente começou a escrever a verdade, 

inspirada pelo Espírito Santo. Ele começou por apresentar cinco certezas sobre a pessoa 

e obra de Cristo: A Palavra de Vida é imutável, histórico, comunicável, relacionais e 

alegre. 

A Palavra da Vida é imutável 

O que foi desde o início, ( 1: 1a ) 

A mensagem de redenção é imutável. Desde o início da proclamação do evangelho tem 

sido o mesmo. Aqueles que pregam o verdadeiro evangelho sempre comandou fé e 

arrependimento ( Mat. 04:17 ; João 3: 16-18 ; Atos 2:38 ; 17:30 ), declarou que o reino 

de Deus está próximo (Mateus 3:. 2 ; Atos 19: 8 ), anunciou a disponibilidade 

misericordioso e clemente do perdão divino ( Atos 10:43 ; Ef 1: 7. ), e exortou os 

pecadores que se reconciliem com Deus por meio de Jesus Cristo ( 2 Cor 5, 18-

21. ). Quando o apóstolo João escreveu esta carta, um gnosticismo incipiente já estava 

ameaçando as igrejas da Ásia Menor. Seus proponentes negou a plena divindade e 

humanidade de Jesus Cristo e, portanto, a sua verdadeira natureza essencial do 

evangelho. Alegaram ainda ter atingido, além do evangelho, um conhecimento 

transcendente do divino, disponível apenas para o "espiritual" elite e de outra forma além 

do alcance do crente comum. 

Esses falsos mestres ameaçado a igreja nos dias de João, assim como eles ainda fazem 

hoje; e eles vão continuar a fazê-lo até o fim dos tempos. Jesus advertiu: "Porque surgirão 

falsos cristos e falsos profetas se levantarão e mostrarão grandes sinais e prodígios, para 

enganar, se possível, até os escolhidos" ( Mat. 24:24 ). Eles ameaçam minar a igreja 

( Atos 20: 29-30 ; 2 Tim. 3: 1-9 ), buscando atraí-lo para longe do corpo apostólico da fé 

(cf. Atos 2:42 ; 13: 8 ; 14:22 ; 16: 5 ; 1 Cor 16:13. ; 2 Cor. 13: 5 ; Ef 4: 4-6. ; Col. 1:23 ; 1 

Tm 4: 1. , 6 ; 6:10 , 21 ; 2 Tm . 3: 8 ; 4: 7 ; Tito 1:13 ; 3:15 ; 2 Pedro 1: 20-21 ; Judas 3, 

4 , 20 ) -a verdade inspirada que nada pode substituir (cf. Hb 13, 8. -9 ). 

Qualquer alteração dessa revelação celeste, seja por acrescentando ou tirando dela, 

constitui um ataque à verdade e seu Autor soberano. Todos os pregadores, professores e 

testemunhas do evangelho em qualquer geração ou localização, por qualquer motivo, 

incluindo tornar a mensagem mais aceitável ou comercializável-deve saber que eles não 

podem alterar livremente impunemente qualquer elemento da revelação de Deus. 

O apóstolo Paulo também advertiu mais cedo em palavras inequívocas daqueles que 

propagam um evangelho alterada ou falso: 

Surpreende-me que você está passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de 

Cristo, para outro evangelho; que não é realmente o outro; senão que há alguns que vos 

perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas mesmo que nós mesmos ou um 

anjo do céu, vos anunciasse um evangelho ao contrário do que já vos pregamos, ele deve 

ser amaldiçoado! Como já dissemos antes, assim agora novamente o digo: Se alguém vos 

pregar outro evangelho além do que você recebeu, ele deve ser amaldiçoado! ( Gal. 1: 6-

9 ) 

Com a declaração de abertura simples João estabelece que a mensagem do evangelho a 

respeito da Palavra da Vida é permanente e imutável (cf. Ap 22: 18-19 ). 



A Palavra de Vida é histórica 

o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que 

contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo 
da vida e a vida foi manifestada, ( 1: 1b-2d ) 

Ao contrário do que os falsos mestres ensinaram, experimentando Cristo e Seu evangelho 

não é uma espiritualmente transcendente introspecção mística,, segredo reservado apenas 

para aqueles elite que ascendem a algum entendimento superior. João disse a seus leitores, 

mesmo aqueles que eram jovens na fé (cf. 02:12 ) -que poderiam apreender a verdade 

real, histórica sobre a Palavra de Vida (a pessoa e obra de Jesus Cristo, como 

proclamado no evangelho). Em seu registro da vida e ministério de Cristo, João escreveu 

que "o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do 

unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade" ( João 1 : 14 ; cf. Rom. 1: 3 ; . Gl 4, 4 ; . 

Hebreus 1: 1-3 ; 1 Tm. 3:16 ; Rev. 19:13 ). Jesus Cristo foi o homem-Deus ( João 10:30 ), 

totalmente divina ( Fp 2: 6. ; Colossenses 2: 9 );e plenamente humana ( Lucas 1:31 ; Fp 

2: 7-8. ; . Heb 2:14 ; 4:15 ). João tinha experimentado essa realidade através de seus 

sentidos naturais e era um verdadeiro testemunho da encarnação, na sua integralidade. 

João enumerou quatro maneiras que ele tinha realmente percebidos a Palavra de vida com 

seus sentidos. Primeiro, ele tinha ouvido o Senhor falar. João ouviram as parábolas (por 

exemplo, Mateus 13: 3-33. ; Marcos 4: 26-29 ; Lucas 15: 11-32 ), sermões ( Matt 

04:23. ; 5-7 ), e privadas palavras de instrução e conselho de Jesus ( Mateus 10: 5-

42. ; João 13: 12-17 ; 14-16 ). Já ouviu falar traduz uma forma tensa perfeito do 

verbo akouō , indicando uma ocorrência concluído no passado, com um impacto no 

presente. João não se limitou a ouvir algo de Jesus em uma única ocasião. Ele esteve 

presente durante todo o ministério terrestre de Jesus (cf. João 20: 30-31 ; 21: 24-

25 ). Embora João escreveu esta carta cerca de sessenta anos mais tarde, o que ele tinha 

ouvido falar em primeira mão, ainda era uma verdade viva em seu coração. 

Não só teve João ouviu o Senhor; ele também tinha visto. O verbo traduzido ter 

visto também no tempo perfeito, novamente sugerindo um passado, completou ação com 

um presente, de impacto em curso. João adicionado com os nossos olhos para deixar 

claro que ele estava se referindo a experiência física de ver; ele não estava se referindo a 

algum tipo de visão espiritual que foi apenas em sua mente. Cristo não era uma imagem 

mística, fantasma, como alguns têm alegado, mas um homem de verdade que João tinha 

observado diariamente durante três anos, por meio de visão normal. 

Em terceiro lugar, o que reforça a verdade que ele tinha realmente visto Jesus, João 

adicionou o termo olhado. Essa palavra envolve mais do que um simples olhar ou olhar 

rápido; em vez disso, ele denota um olhar longo, procurando (cf. 4:14 ; Matt. 11: 

7 ; Lucas 23:55 ). É o mesmo verbo ( theaomai ) que o New Rei Tiago Version traduz 

"viu" em João 1:14 . Além das obras que Jesus realizou, João e os outros apóstolos 

observava-o atentamente por vários anos e viu as realidades impressionantes e 

inconfundíveis de quem Ele é (cf. Mt 13: 16-17. ) -O Senhor e Deus, o Messias e Salvador 

( Lucas 2: 25-32 ; João 1:29 , 41 ), com poder sobrenatural sobre os demônios, a doença, 

a natureza, e da morte ( Mt 4: 23-24. ; 8: 28-32 ; Marcos 1: 23-27 ; Lucas 5: 4-6 ; 7: 12-

15 ; João 2: 6-10 ; 4: 46-53 ; 5: 5-9 ; 9: 1-7 ; 11: 38-45 ), e a autoridade para perdoar 

pecados ( Marcos 2: 5 , 9 ; Lucas 07:48 ) e conceder a vida eterna ( Lucas 19:10 ; João 

11: 24-27 ). Como testemunhas íntimas e constantes para o Seu ministério terreno, eles 

tiveram a prova cabal de que Jesus Cristo era Deus em carne humana ( João 14: 8-11 ). 



Finalmente, João disse a seus leitores que havia tocado com suas mãos a Palavra de 

Vida. A palavra traduzida tocado ( psēlaphaō ) significa "sentir depois", ou "tatear" 

(como um cego). Jesus usou a mesma palavra em Lucas 24:39 : "Toque-me e vede, pois 

um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Os apóstolos teria 

tocado Jesus o tempo todo no curso diário do seu companheirismo com Ele. João ainda 

descreveu a si mesmo como alguém que se debruçou sobre o peito de Jesus ( João 

13:23 , 25 ; 21:20 ). O Senhor encorajou Tomás tocá-lo naquela ocasião pós-ressurreição, 

"Reach aqui com o dedo, e vê as minhas mãos; e chega a tua mão e põe-na no Meu lado; 

e não sejas incrédulo, mas crente" ( João 20:27 ). 

Com a encarnação de Jesus Cristo a vida foi manifestada. O verbo traduzido se 

manifestou ( phaneroo ) significa "revelar", ou "a fazer o que estava escondido 

visível." Deus não revelou se em carne humana até que o ministério terreno de Cristo, 

quando o divino ou eterno vidatornou-se visível para a humanidade. Como Jesus disse: 

"Porque, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho também 

ter a vida em si mesmo" ( João 5:26 ; cf. 1: 1-4 ; 5: 39-40 ; 11 : 25-26 ; 1 João 5:12 ). O 

Pai eo Filho têm a mesma vida divina, e ambos podem conceder a vida eterna ( João 6: 

37-40 ). 

A Palavra de Vida é comunicável 

e nós vimos e testemunhamos e proclamamos a vocês a vida 

eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada-o que vimos e 
ouvimos, isso vos anunciamos, também, ( 1: 2b-3a ) 

Para João, que se manifestou para ele, a Palavra da Vida-tornou-se a base para a sua 

proclamação da verdade. Sua vida privilegiada na presença do Senhor Cristo não foi uma 

experiência privada para elevá-lo acima de outros que não estavam tão abençoado, como 

se ele fosse de alguma forma, um dos filhos de Deus "favoritos". Em vez disso, seu 

privilégio se tornou a plataforma para a sua responsabilidade e mandato, como apóstolo 

e testemunha, para dar testemunho (testemunhar) da verdade ( João 20: 30-31 ; 21:24 ; 

cf. 1: 41-42 ; 2 Cor . 5: 14-15 ) eproclamar o dom da vida eterna n'Ele (cf. Sl 145: 11-

12. ; 1 Cor 2: 2. ; 09:16 ), para aqueles, incluindo os seus leitores, que nunca tinha visto 

Jesus . Por causa de sua reputação generalizada como alguém que tinha estado com Jesus 

como um apóstolo (cf. João 1:14 , 16-18 , 37-51), João era um verdadeiro e credível 

testemunho ( João 19: 35-37 ). Outros livros do Novo Testamento escritos por apóstolos 

ou os seus aliados também apresentam relatos de testemunhas de Jesus e da verdade do 

evangelho. Os outros Evangelhos fazer isso (cf. Lc 1: 1-4 ), assim como o livro de Atos 

(cf. 1: 1-3 ) e as epístolas (por exemplo, 2 Pedro 1: 16-21 ). 

O apóstolo João sabia que a questão de comunicar a Palavra de Vida não era uma opção, 

mas um comando. O conteúdo da mensagem não era para ser acumulado, mas a sua 

verdade imutável declarou longe. Comentando sobre esta passagem, João RW Stott, 

desde essa perspectiva chave: 

A manifestação histórica da Vida Eterna foi proclamado, não monopolizado. A revelação 

foi dada aos poucos para os muitos. Eles foram para dispensá-la para o mundo .... Ele 

[Cristo] não só se manifestou aos seus discípulos para qualificá-los como testemunhas 

oculares, mas deu-lhes uma comissão autoritária como apóstolos para pregar o 

evangelho. O autor [João] insiste que possuem estas credenciais necessárias. Possuí-los, 

ele é muito corajoso. Depois de ouvir, ver e tocar o Senhor Jesus, ele testemunha a 

Ele. Tendo recebido uma comissão, ele proclama o evangelho com autoridade, pois a 



mensagem cristã não é nem uma especulação filosófica, nem uma sugestão provisória, 

nem uma modesta contribuição ao pensamento religioso, mas uma afirmação dogmática 

por aqueles cuja experiência e comissão qualificou-los para torná-lo . (As Epístolas de 

João, Tyndale Comentários do Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1964], 61, 

62-63, ênfase no original) 

A Palavra de Vida é relacional 

para que você também tenhais comunhão conosco; Ora, a nossa 
comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. ( 1: 3b ) 

João proclamada a Palavra da Vida para que ( hina , "a fim de que") todos os crentes 

percebem que têm comunhão (uma parceria autêntica) com Jesus Cristo e irmãos na fé 

(cf. At 1,14 ; 02:42 , 44-47 ; 1 Cor 12: 26-27. ; Ef. 4: 1-3 ; Hb 10:25. ; 12: 22-24 ). A 

palavra traduzidacompanheirismo, o grego familiarizado termo koinonia , significa uma 

participação mútua em uma causa comum ou vida em comum (cf. Gal 2: 9. ; 6: 6 ; 1 Tm 

6:18. ; Tito 1: 4 ; . Filemon 6 ; 1 Pedro 4:13 ; Judas 3 ). É muito mais do que uma simples 

parceria entre aqueles que têm as mesmas crenças e são, assim, elaborado em 

conjunto. Pelo contrário, é a vida mútuo e amor daqueles que são um em espírito ( 1 

Coríntios 06:17. ; cf. Ef 5: 30-32. ). 

O objetivo da pregação do evangelho é para produzir fé que descansa em Cristo ( João 

6:29 ; Atos 20:21 ). Aqueles que acreditam em Jesus Salvadora entrar em uma verdadeira 

união com o Pai, Seu Filho Jesus Cristo, e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu: 

Deus é fiel, pelo qual fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo nosso 

Senhor. ( 1 Cor. 1: 9 ; cf. . Gl 2:20 ) 

A graça do Senhor Jesus Cristo, eo amor de Deus, ea comunhão do Espírito Santo estejam 

com todos vós. ( 2 Cor. 13:14 ; cf. Jo 17,21 ) 

Até os cristãos pecador que perdem a alegria de sua comunhão com Deus nunca perde a 

realidade de que a vida eterna de Deus ( 1 Cor. 1: 9 ; 2 Cor. 13:14 ; Fp 2: 1. ; . Heb 0:10 ), 

dado a eles por meio de sua união com Cristo ( Romanos 6: 3-5. ; Ef. 2: 5 ; Cl 3: 2 ). Jesus 

disse: "Em verdade em verdade, eu vos digo: quem ouve a minha palavra, e crê naquele 

que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte 

para a vida" ( João 5:24 ; cf. Ef 5:26. ; Tito 3: 5 ). O novo nascimento produz nova vida, 

de modo que os crentes são regenerados em comunhão eterna com Deus trino (cf. Jo 3: 

5-8 ). 

A Palavra de vida é alegre 

Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja 
completa. ( 1: 4 ) 

Porque ele está transformando a verdade, a mensagem de João é aquele que traz 

consumado alegria, produz satisfação plena e completa realização que nunca pode ser 

perdido ( João 10: 28-29 ; Rm 8: 35-39. ; Phil. 1: 6 ; 2 Pedro 1: 10-11 ). Jesus disse aos 

apóstolos no Cenáculo: "Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria esteja em 

vós, ea vossa alegria seja completa" ( João 15:11 ; cf. 16:22 , 33 ; Lucas 2:10 ). Como o 

apóstolo Paulo explicou: "Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, 

paz e alegria no Espírito Santo" ( Rm 14:17. ; cf. Filipenses 4: 4. ; . 1 

Tessalonicenses 5:16 ). 



A secular, definição de dicionário de alegria - "a emoção evocada pelo bem-estar, 

sucesso, ou boa fortuna ou pela perspectiva de possuir o que se deseja" -é completamente 

inadequada quando aplicada à vida cristã. Martyn Lloyd-Jones observou corretamente, 

Outra coisa que devemos ter em mente, em qualquer definição, podemos dar de alegria 

Novo Testamento, é que nós não ir a um dicionário; vamos para o Novo Testamento em 

seu lugar. Isso é algo muito peculiar, que não pode ser explicado; é uma qualidade que 

pertence à vida cristã, na sua essência, para que em nossa definição de alegria que deve 

ter muito cuidado a sua conformidade com o que vemos em nosso Senhor. O mundo 

nunca viu alguém que conhecia a alegria como nosso Senhor sabia disso, e ainda Ele era 

"um homem de dores e experimentado no sofrimento." Portanto, a nossa definição de 

alegria deve de alguma forma corresponder a isso. ( A vida em Cristo: Estudos em 1 

João [Wheaton, Ill .: Crossway de 2002], 28) 

Lloyd-Jones passou a resumir adequAdãoente o tipo de alegria do que o apóstolo João 

estava falando: 

A alegria é algo muito forte e profundo, algo que afeta o todo e personalidade inteira. Em 

outras palavras se trata deste; há apenas uma coisa que pode dar a verdadeira alegria e 

que é a contemplação do Senhor Jesus Cristo. Ele satisfaz a minha mente; Ele satisfaz as 

minhas emoções;Ele satisfaz meu desejo cada. Ele e Seu grande salvação incluem toda a 

personalidade e nada menos, e nele eu estou completo. Alegria, em outras palavras, é a 

resposta e a reação da alma a um conhecimento do Senhor Jesus Cristo. ( A vida em 

Cristo, 30) 

João queria que seus leitores para experimentar a alegria que vem da compreensão da 

realidade de Cristo, a verdade salvadora do evangelho e da comunhão que cada cristão 

tem com Deus e co-crentes. É então que todos os verdadeiros seguidores de Jesus terá 

seus "alegria completa em si mesmos" ( João 17:13 ; cf. 15:11 ; 16:24 ; . Ps 16:11 ). 

 

 

 

 

 

 

 



2. Os testes da Salvação-Parte 1: A crença 

em Deus e na certeza do Pecado (1 João 1: 

5-6, 8, 10) 

Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus 

é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos 

comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não 

praticamos a verdade; ... Se dissermos que não temos pecado, 

enganamos a nós mesmos, ea verdade não está em nós .. .. Se 

dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, 

ea sua palavra não está em nós. (1: 5-6, 8, 10) 

Além de liderar e alimentando suas ovelhas, pastores piedosos, como pastores 

espirituais, devem avisar seus rebanhos sobre falsos mestres e os erros 

doutrinais que eles se espalhem. Como o apóstolo Paulo acusou os anciãos de 

Éfeso, 

Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos 

constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu 

próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão 

no meio de vocês, que não pouparão o rebanho; E que, dentre vós mesmos se 

levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos 

após si. Portanto, esteja em estado de alerta, lembrando que dia e noite por um 

período de três anos, não cessei de admoestar cada um com lágrimas. (Atos 20: 

28-31; cf. 1 Tim 6:20; 2 Tim. 1: 13-14). 

Da mesma forma, João escreveu esta carta para proteger o seu rebanho de crentes fiéis na 

Ásia Menor, reiterando a verdade de Deus para eles. Preocupação zeloso de João para as 

certezas do ensinamento divino também o motivou a escrever as suas segunda e terceira 

letras. Assim, o apóstolo dirigiu a sua segunda epístola "à senhora eleita e aos seus filhos, aos 

quais eu amo em verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, 

por causa da verdade que permanece em nós, e será com nós para sempre "(vv. 1-2). Três 

vezes em que saudação de abertura João refere-se a "verdade", ressaltando sua importância 

para ele. Depois, no versículo 4, ele acrescenta: "Eu estava muito feliz por encontrar alguns 

de seus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento de fazer a partir 

do Pai" (cf. 3 João 3-4). 

Na medida em que João era apaixonado em seu amor pela verdade, ele era 

igualmente apaixonado em sua oposição ao erro. Em 2 João 7, ele alertou seus 

leitores que "muitos enganadores têm saído pelo mundo, aqueles que não 

reconhecem Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador eo anticristo." Em 

seguida, ele advertiu-os a separar-se todos esses hereges: 

Qualquer um que vai longe demais, e não persevera na doutrina de Cristo, não 

tem Deus; aquele que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai eo Filho. Se 



alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, e não 

dar-lhe uma saudação; para quem o saúda participa de suas más obras, (vv 9-

11;. cf. 3 João 9-10) 

Para proteger um do bando de quem iria destruí-lo, um pastor fiel deve conhecer 

e ensinar a sã doutrina (cf. Tt 1: 9). Ele também deve dar ao seu povo os testes 

pelos quais eles podem distinguir os verdadeiros crentes de professores 

falsificados. Fazer essa distinção fundamental é essencial para a proteção da 

igreja e crescimento espiritual. O trigo deve ser diferenciada do joio (cf. Mt 13:. 

24-30), as ovelhas dos cabritos distinguidos, ou o pastor divino nunca será 

capaz de esclarecer ao seu povo a sua verdadeira condição ou protegê-los dos 

enganos fatais dos falsos mestres. 

Nestes versos, João apresenta dois testes doutrinárias cruciais para determinar 

quem é verdadeiro: uma crença precisa na natureza de Deus, e uma verdadeira 

crença na certeza do pecado. 

A Natureza de Deus 

Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus 
é luz, e nele não há treva alguma. (1: 5) 

A mensagem, pregada por João e os outros apóstolos, foi uma que ouvi 

dele [Jesus] e anunciar [d] a sua audiência. Como Deus em carne humana 

(João 1: 1-4., 18; Tito 2:13; Hebreus 1: 8; 1 João 5:20; cf. João 4:26; 8:24, 28, 

58; 18: 5 ), Jesus Cristo é a fonte perfeita de revelação a respeito da natureza e 

do caráter de Deus. O apóstolo anteriormente gravada a declaração de Jesus, 

"Deus é espírito" (João 4:24); aqui em sua primeira carta, declarou ele, Deus é 

Luz e mais tarde viria a afirmar: "Deus é amor" (4: 8). 

A descrição de Deus como luz capta a essência de Sua natureza e é 

fundamental para o resto da epístola. No entanto, ao contrário das expressões 

simples "Deus é espírito" (o que significa que Deus é irrelevante na forma; 

comparar João 4:24 com Lucas 24:39) e "Deus é amor" (o que significa que as 

pessoas da Trindade amar uns aos outros e da humanidade ; cf. 3:17; 4: 7., 16; 

Mic 7:18; Sofonias 3:17; João 05:42; 15:10; Rom. 5:. 5, 8; 8:39; Ef. 2: 4; Tito 

3: 4), a idéia de que Deus é luz (cf. Sl 78:14; Is 60:.. 19-20; João 1: 9; 3:19; 

8:12; 9: 5; 12: 46; Atos 9: 3; Rev. 21:23) é mais complexa. 

Ao longo das Escrituras, Deus e Sua glória são freqüentemente descritos em 

termos de luz. Por exemplo, durante o êxodo Deus apareceu para os israelitas, 

sob a forma de luz: 

O Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem de dia para levá-los no 

caminho, e numa coluna de fogo de noite, para dar-lhes luz, para que pudessem 



viajar de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna 

de fogo durante a noite, de diante do povo. (Ex 13: 21-22; cf. 40:. 34-38; 1 Reis 

08:11) 

Quando Moisés desceu do Monte Sinai depois de se encontrar com o Senhor, 

seu rosto brilhava com uma reflexão da luz de Deus (Ex. 34:. 29-35; cf. 2 Cor 

3, 7-8). No Salmo 104: 1-2, o salmista diz: "Bendito seja o Senhor, ó minha 

alma, ó Senhor, meu Deus, você é muito grande, você está vestido com 

esplendor e majestade, cobrindo-se de luz como de um manto, que se estende 

para fora! o céu como uma cortina tenda "(cf. 1 Tim. 6: 14-16). Deus não é 

apenas a luz em sua essência, mas é também a fonte de luz do crente (Sl. 27: 1; 

João 1: 9; 12:36). 

Na transfiguração, quando Jesus deu os três apóstolos um vislumbre de Sua 

glória, Ele se manifestou como a luz: "Ele foi transfigurado diante deles; e o 

seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a 

luz" (Matt. 17: 2). Segunda aos Coríntios 4: 4-6 resume bem a importância de 

Deus como luz e seu papel na vida de um cristão: 

O deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não vejam 

a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para nós não 

nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e nós mesmos pregar como 

vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: "A luz brilhará para 

fora das trevas", é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do 

conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. (Cf. Mt 5: 14-16; Ef. 5: 8-

10; Phil 2:15, Colossenses 1:.. 12-13; 1 Pedro 2: 9) 

Embora as passagens anteriores descrever o significado da luz divina, não 

defini-la. No entanto, o Salmo 36: 9 faz: "Pois em ti está o manancial da vida; 

na tua luz vemos a luz" (cf. 1 Pedro 2: 9). Aqui o salmista empregou um 

paralelismo hebraico, usando duas declarações de dizer a mesma coisa. Ele 

iguala luz e Deus da vida é a luz no sentido de que Ele é a vida, e Ele é a fonte 

e sustentador da vida, tanto física como espiritual. 

João expressa de que a verdade no prólogo do seu Evangelho: 

No princípio era o Verbo, eo Verbo estava com Deus, eo Verbo era Deus. Ele 

estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, 

e sem ele nada surgiu que tem vindo a ser. Nele estava a vida, ea vida era a luz 

dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a 

compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele 

veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos cressem por 

meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Não era a luz 

verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele estava no mundo, 

eo mundo foi feito por ele, eo mundo não o conheceu. Ele veio para os Seus, e 



aqueles que foram os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, 

deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu 

nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade 

do homem, mas de Deus. (João 1: 1-13; cf. 2: 23-3: 21; Colossenses 1: 15-17) 

"Eu sou a Luz do mundo", declarou Jesus; "Quem me segue não andará nas trevas, mas terá 

a luz da vida" (João 8:12; cf. 12: 45-46). Deus, a fonte da verdadeira luz, confere-lhe sobre 

os crentes sob a forma de vida eterna por meio de Seu Filho, que era a encarnação de luz. 

Escritura revela dois princípios fundamentais que decorrem da verdade 

fundamental de que Deus é luz. Em primeiro lugar, a luz representa a verdade 

de Deus, tal como consagrado na Sua Palavra. O salmista escreveu estas 

palavras familiares: "A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu 

caminho .... A revelação das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos 

símplices" (Sl 119:. 105, 130; cf. Prov 06:23;. 2 Pedro 1:19). A luz e vida de 

Deus são intrinsecamente ligado e caracteriza-se por verdade. 

Em segundo lugar, as Escrituras também liga leve com virtude e conduta 

moral. O apóstolo Paulo instruiu a Efésios: "Você estava anteriormente trevas, 

mas agora sois luz no Senhor; andai como filhos da luz (pois o fruto da luz 

consiste em toda bondade, e justiça e verdade)" (Ef 5: 8. . -9; cf. Is 5:20; Rm 

13:12; 1 Tessalonicenses 5: 5-6.).. 

Essas duas propriedades essenciais da luz e da vida divina são cruciais para 

distinguir a fé genuína de uma alegação falsa. Se alguém professa a possuir a 

Luz e habitar nele-a receberam a vida eterna, ele irá mostrar evidências de vida 

espiritual por sua devoção tanto à verdade e à justiça, como João escreve mais 

tarde nesta carta: 

Aquele que diz que está na luz, e odeia a seu irmão está nas trevas até 

agora. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e não há motivo para 

tropeço nele. Mas aquele que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, 

e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. (2: 9-11; Mt 

05:16; 25: 34-40.; Lucas 1: 6; 11:28; Rom 6:17; 16:19; 01:11 Phil; Tito 2:. 7. ; 

Tiago 2: 14-20) 

Se a verdade ea justiça estão ausentes da vida de alguém, essa pessoa, não 

importa o que ele ou ela diz, não possui a vida eterna (Mt 7: 17-18., 21-23; 25: 

41-46). Eles não podem pertencer a Deus, porque nele não há treva 

alguma. Deus é absolutamente perfeito na verdade e na santidade (Ex 15:11; 1 

Sm. 2:. 2; Sl. 22: 3; 48:10; 71: 19; 98: 2; Isa. 6: 3; Rev. 4: 8; 15: 4). Obviamente, 

os crentes ficam muito aquém do que a perfeição, mas eles manifestam um 

desejo divino para e contínuo esforço em direção à verdade celeste e justiça (cf. 

Fl 3. 7-16). 



A Certeza de Pecado 

Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, 

mentimos e não praticamos a verdade; ... Se dissermos que não 

temos pecado, enganamos a nós mesmos, ea verdade não está em 

nós .. . Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo 
mentiroso, ea sua palavra não está em nós. (1: 6, 8, 10) 

Desde a queda, a humanidade tem tentado negar a realidade do pecado, apesar 

de todo o ser humano é naturalmente consciente de sua presença. 

Para quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente o que a lei, eles, 

embora não tendo lei, são uma lei para si mesmos, na medida em que mostram 

a obra da lei escrita em seus corações, dão testemunho de consciência e de sua 

pensamentos ora acusando defendê-los, no dia em que, segundo o meu 

evangelho [de Paulo], Deus julgará os segredos dos homens, por meio de Cristo 

Jesus. (Rm 2: 14-16; cf. Eccles 7:20; Rm 5:12; Gal 3:22....) 

As pessoas hoje minimizar e redefinir o pecado, muitas vezes alegando que as 

"falhas" de suas vidas e de certos "desordens" existem por causa da forma como 

os outros os trataram. A mentalidade de vítima reina suprema como a cultura 

popular conforta-se na afirmação de que as pessoas são basicamente boas e tudo 

o que pode estar errado não é realmente errado, mas apenas uma preferência de 

liberdade pessoal. Em vez de aceitar a responsabilidade por seu 

comportamento, as pessoas exigem para ser aceito como elas são. Eles 

reclassificar graves e coração questões "doenças" e "vícios" e tentar "curá-los" 

com medicamentos e psicoterapia. Mas porque que não consegue lidar com o 

pecado, a causa real do problema, a sociedade vai de mal a pior. Em contraste 

com tudo o que a ilusão, Jesus ensinou que cada pessoa é pecadora no âmago 

de seu ser: 

O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque de dentro, do 

coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, 

roubos, homicídios, adultérios, atos de cobiça e maldade, assim como o engano, 

a sensualidade, a inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todos estes males 

procedem de dentro e contaminam o homem. (Marcos 7: 20-23; cf. Gênesis 6: 

5; 17 Jr.: 9; Tiago 1:15; 4: 1) 

No entanto, muitos na igreja de hoje parecem estar relutantes em fazer o 

diagnóstico Jesus fez, por medo de que possa ofender alguém ou ser 

considerado "sem amor". Assim, o pecado é explicado em termos culturalmente 

aceitáveis. 

O povo de Judá nos dias de Malaquias foram igualmente hábeis em negar o seu 

pecado. Deus lhes havia dado instruções muito claras e detalhadas sobre o que 

ofertas eram aceitáveis para Ele (Lev. 1: 1-7: 38). No entanto, eles continuaram 



a apresentar comida corrompidos e animais defeituosos para o Senhor. Em 

seguida, eles agiram surpreendido (como se tivessem feito nada de errado), 

quando o Senhor, através do profeta Malaquias, confrontado sobre sua 

desobediência clara: 

"'O filho honra o pai, eo servo o seu senhor. Então se eu sou pai, onde está a 

minha honra? E se eu sou um senhor, onde está meu respeito?" diz o Senhor 

dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas você diz: 

'Como temos desprezado o seu nome? Você está apresentando alimento 

contaminado sobre o meu altar. Mas você diz: 'Como é que nós contaminaram 

você?' Em que você diz, "A mesa do Senhor é para ser desprezado." Mas 

quando você apresentar o cego para o sacrifício, isso não é mau? E quando você 

apresenta o coxo ou o doente, isso não é mau? Por que não oferecê-lo ao 

governador? Será que ele ficaria satisfeito com você? Ou será que ele receber a 

Gentilza? " diz o Senhor dos Exércitos. (Mal. 1: 6-8) 

Deus, então, mudou-se de uma expressão de desagrado a um aviso do julgamento severo 

sobre os líderes religiosos, os sacerdotes: 

E agora este mandamento é para você, ó sacerdotes. "Se você não ouvir, e se 

você não levá-la ao coração para dar honra ao meu nome", diz o Senhor dos 

Exércitos, "então eu vou enviar a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas 

bênçãos; e, na verdade, eu ter amaldiçoou já, porque você não está levando isso 

a sério Eis que eu estou indo para repreender sua prole, e vou espalhar recusar 

em seus rostos, o lixo de suas festas;. e você será levado com ele Então você. 

sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança pode 

continuar com Levi ", diz o Senhor dos Exércitos. (2: 1-4) 

Repreensão do Senhor era necessariamente dura porque as pessoas tinham desobedecido tão 

gravemente (2: 11-16) e ainda estavam agindo como se tivessem feito nada de errado. Eles 

tinham arbitrariamente (e erroneamente) desculpou seu comportamento perverso, a tal ponto 

que eles audaciosamente acusou Deus de ser injusto e injusto para com eles (v. 17). Em 

sentido semelhante, há muitos hoje que acha que Deus seria brutalmente injusta para o envio 

de qualquer ser humano para o inferno. Não é até que as pessoas aceitam tanto a absoluta 

santidade de Deus e toda a responsabilidade pelo seu pecado que eles admitem que Deus tem 

o direito de julgar e puni-los (cf. Esdras 9:13;. Neh 09:33; Lucas 15:21; 23 : 41). 

O apóstolo João enfrentou uma situação semelhante nas igrejas a quem ele 

escreveu sua carta. Inundações em Éfeso e as outras cidades e igrejas da Ásia 

Menor eram enganosos, falsos mestres que nega o pecado (cf. 2:18; 4: 1-3; 2 

Pedro 2: 1-2; Judas 4). Além das heresias de Docetism (que diziam que o corpo 

de Cristo só parecia estar físico) e Cerinthianism (que alegou que "espírito 

divino" de Cristo desceu sobre o Jesus humano, com o batismo, mas partiu 

pouco antes de sua crucificação), João teve de lutar com o dualismo filosófico 

grego (a base do gnosticismo) -uma visão que negava a realidade do pecado e 

do mal. Aqueles que sustentavam a esta mística, filosofia elitista argumentou 

era o espiritual sempre bom eo físico sempre foi ruim; Eles, portanto, criou uma 



dicotomia artificial entre o mundo espiritual e que as realidades espirituais eram 

tudo o que importava o mundo disputando-físico, e que o que foi feito na carne 

(incluindo o pecado) foi um nonissue. Como João encontrou esta heresia, ele 

teve de desmascarar aqueles que negavam a existência do pecado e, assim, 

evitou a sua própria responsabilidade por ela e suas conseqüências. 

João dividido aqueles que alegou ser na comunhão, mas rejeitou a verdade em 

três categorias semelhantes, mas distintas: aqueles em trevas, aqueles em 

decepção, e aqueles que difamar Deus. Todos os três grupos de pessoas ou 

deliberAdãoente rejeitado ou ignorado completamente a realidade de que os 

verdadeiros crentes e pecado são incompatíveis. "Como somos nós que 

morremos para o pecado é ainda viver nele?" Paulo exclamou em Romanos 6: 

2. Mais tarde nesse capítulo, ele acrescentou: "Mas graças a Deus que, embora 

tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que 

foram cometidos, e tendo sido libertados do pecado, fostes feitos servos da 

justiça "(vv 17-18; cf. Ef. 2: 1-5.). Ao se recusar a se arrepender, esses falsos 

professores-negando pecado revelado que eles estavam fora do plano de 

salvação de Deus, que se inicia com a eleição (Rm 8:29; Efésios 1:.. 4, 

11); inclui a redenção, a santificação (1 Coríntios 01:30;; Gl 3:13 Hb 9:12...) (1 

Cor 6:11; Ef. 5: 26-27.; Fp 2: 12-13.), e crescimento espiritual (João 16:13; 

17:17;. cf. 2 Ts 2:13; 1 Tm 3:15.); e culmina com a glorificação (2 Cor 3:18;.. 

2 Tessalonicenses 2:14; 2 Tm 2:10.). 

Aqueles In Trevas 

Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, 

mentimos e não praticamos a verdade; (1: 6) 

A primeira categoria de falsos professores é composto por aqueles que 

ignoraram seus pecados, como se não fosse uma realidade para eles. Eles 

alegaram ter comunhão com Deus, para compartilhar aspectos comuns da vida 

com Ele, isto é, a vida eterna (cf. João 17: 3). No entanto, essa afirmação não 

tem sentido se se continua a andar na escuridão. Caminhada refere-se ao 

modo de vida ou comportamento (Rom. 8: 4; cf. 13:13; Ef. 4: 1; Col. 1:10; ver 

também Deut. 10: 12-13; Sl 119:. 1; Mic . 6: 8), e é aí que a salvação genuína 

se manifesta, não em uma mera profissão que se possui a vida eterna. Professar 

uma coisa e viver em contradição com ele é mentir e . não praticamos a 

verdade Jesus indiciado religião terrena superficial dos judeus, declarando-

lhes: "O olho é a lâmpada do corpo, por isso, em seguida, se o seu olho é claro, 

todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu 

corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há são trevas, quão 

grandes serão tais trevas! " (Mateus 6: 22-23.). Nessa analogia, o Senhor 

argumentaram do menor para o maior. Se é uma coisa negativa que ser no 

escuro fisicamente (cego), é muito pior do que ser no escuro 

espiritualmente. João, em seu evangelho ensinou que Jesus era a verdadeira luz 

para um mundo escurecido pelo pecado (João 1: 4-5; cf. 8,12). Mas desde que 



a humanidade pecadora prefere as trevas sobre a luz (João 3: 19-20), ninguém 

que afirma ser um cristão e ainda vive na escuridão (o que significa que eles 

continuamente praticar más ações) é realmente salvo (1 João 3: 4, 9 ; cf. Mt 7: 

17-18; 13:38; João 8:. 42-44). 

Aqueles que realmente abraçar a verdade acatar a admoestação de Tiago: 

Mas provar-vos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, que se 

iludem. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante 

a um homem que olha para o seu rosto natural num espelho; por uma vez ele 

olhou para si mesmo e ido embora, ele imediatamente esquecido que tipo de 

pessoa que ele era. Mas quem olha atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, 

e age de acordo com ele, não sendo ouvinte esquecido, mas um fazedor eficaz, 

este homem será bem-aventurado no que ele faz. (Tiago 1: 22-25) 

Crentes possuir a vida de Deus, são novas criaturas em Cristo feitas para as boas obras (1 

João 5:20; Rm 6: 11-17; 8: 1-2.;. 12: 5; 1 Cor. 1: 2; 2 Cor 1 :... 21; 5:17; Gl 3,28; Ef 2:10; 

Filipenses 1: 1; Colossenses 1: 27-28), e ter a habitação do Espírito Santo (Rom 08:11; 1 Cor.. 

3:16; 2 Tm 1:14).. Assim, eles não podem ignorar a existência de iniqüidade pessoal e 

andarmos em trevas (cf. Cl 1: 12-14). Não importa o que alguém diz para si mesmo, a 

autenticidade da fé sempre pode ser visto na vida de alguém pelo amor de justiça (Mt 7: 15-

20.). 

Aqueles Em Engano 

Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, ea 

verdade não está em nós. (1: 8) 

Um segundo grupo de falsos professores alegou . não temos pecado Esta 

posição era mais orgulhoso do que a postura daqueles na primeira categoria que 

ignorou o seu pecado (cf. Jer. 17: 9). Quaisquer chamados cristãos que afirmam 

ter chegado a um plano espiritual mais elevado, onde o pecado não existe mais 

em suas vidas, não entendem completamente a sua condição e obra de 

santificação progressiva do Espírito. 

Mais uma vez, qualquer que ignoram a existência do pecado dar provas claras 

de que a verdade não está em eles. A Bíblia ensina claramente o princípio da 

depravação humana. Em Romanos 3: 10-23 Paulo escreveu: 

"Não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a 

Deus; todos se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; não há ninguém que faça 

o bem, não há nem mesmo uma sua garganta. é um túmulo aberto, com as suas 

línguas manter enganando, o veneno de víbora está nos seus lábios, sua boca 

está cheia de maldição e amargura, seus pés são ligeiros para derramar sangue, 

destruição e miséria estão em seus caminhos, e o caminho da paz não chegaram 

a conhecer. Não há temor de Deus diante de seus olhos ". Ora, nós sabemos que 

tudo o que diz a Lei, ela fala para aqueles que estão sob a lei, para que toda a 

boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus; porque 



pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele; por meio da Lei 

vem o conhecimento do pecado. Mas agora, sem a lei a justiça de Deus se 

manifestou, tendo o testemunho da lei e dos profetas, mas a justiça de Deus 

mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que crêem; pois não há 

distinção; para todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. (.. Gn 8:21; 

2 Crônicas 06:36; Sl 51: 5; Jer 13:23; Rom. 8:.. 7-8; 1 Co 2:14; Tito 3: 3) 

Jesus Cristo era o único ser humano que jamais poderia alegar estar sem pecado (Hb. 

4:15). Todos os que fazem uma reivindicação tão estranho só estão se enganando. Não é até 

que os crentes são glorificado no céu que o seu processo de santificação será completa (Rom. 

8:19, 23), e, em seguida, eles vão estar sem pecado. 

Aqueles que Difamar Deus 

Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo 

mentiroso, ea sua palavra não está em nós. (1:10) 

A lista daqueles que negam a certeza do pecado culmina com um terceiro grupo, 

aqueles que não só não reivindica ao pecado agora, mas que dizer 

que eles têm nunca pecou. Ao fazer essa afirmação ridícula eles 

blasphemously fazer de Deus um mentiroso (cf. Tito 1: 2; 1 João 5: 10-11), 

em duas maneiras. Primeiro, eles negam explicitamente Seu ensinamento que 

todos pecaram (ver acima), e, segundo, eles implicitamente negar a necessidade 

de um Salvador (cf. Is 53:.. 10-11; Zc. 9: 9; Matt 01:21; Lucas 2:11; 19:10; Atos 

05:31; 13:... 38-39; Rom 06:23; 1 Tm 1:15; Hebreus 5: 9). Afinal, por que eles 

precisam de um substituto para tomar o seu castigo por algo que eles afirmam 

nunca ter cometido? 

Todas as três categorias de falsos pretendentes à comunhão com Deus falhar 

segundo teste doutrinal de João negando certeza do pecado. Assim, eles provam 

que a sua palavra [verdade] não está na deles. Qualquer pessoa, mesmo um 

crente professo buscando encobrir seu pecado, é nas profundezas da escuridão 

espiritual e decepção, e blasfemar Deus. Por outro lado, quando os 

verdadeiramente na queda comunhão em pecado, eles não negam a presença do 

pecado ou a sua propensão para ele (Rom. 7:. 14-25; 1 Tm 1: 12-15; cf. Sl. 32: 

5; 51 : 1, 3; Pv 28:13).. Em vez disso, eles abertamente e honestamente 

confessar seus pecados diante do Senhor e se arrepender deles. 

Escritura corrobora a validade e necessidade dos dois primeiros testes 

doutrinais de João de salvação, a fé em Deus e crença na certeza do pecado. No 

que diz respeito a fé essencial, o autor de Hebreus declara: 

Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não 

vêem .... E sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que vem de Deus 

creia que Ele existe e que é galardoador dos que O buscam. (11: 1, 6; cf. João 

6:47; 20:31; Rom 1:17; 3: 21-22., 28; 1 João 5: 1) 



Parábola do fariseu e do publicano (cobrador de impostos) de Jesus deixa claro que não se 

pode ser justificada para além de uma confissão honesta de sua pecaminosidade: 

Mas o publicano [em contraste com o fariseu hipócrita], que está um pouco 

longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: 

"Deus, sê propício a mim, pecador! " Digo-vos que este homem foi justificado 

para sua casa, em vez do que o outro; para todos que se exalta será humilhado, 

e quem se humilha será exaltado. (Lucas 18: 13-14; cf. Prov 26:12; 1 Cor. 6: 9-

10; Gal. 5: 19-21; Ef. 5: 5). 

 

3. Os testes de Salvação-Parte 2: A crença 

na Confissão e perdão dos pecados ( 1 

João 1: 7 , 9 ; 2: 1-A ) 

Mas, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão 

uns com os outros, eo sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de 

todo o pecado .... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 

justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça 

.... Meus filhinhos, escrevo estas coisas para você, para que não 
pequeis. ( 1: 7 , 9 ; 2: 1-A ) 

A promessa gloriosa do evangelho é o perdão gratuito e gracioso do pecado dada a todos 

os que verdadeiramente se arrepende e crê na pessoa e na obra do Filho de Deus. Esse 

perdão divino é tão abrangente que Deus remove impurezas, culpa e punição de todos os 

pecadores que crêem e substitui aquelas coisas com justiça, santificação e recompensa 

celestial. Além disso, o perdão de Deus é eterna e imutável (cf. João 5:24 ; Heb. 10: 17-

18 ). O apóstolo Paulo resumiu que tudo excede bênção em sua epístola aos Romanos: 

Portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus .... E nós sabemos que 

Deus faz com que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam 

a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para aqueles que de 

antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, 

a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos; e estes aos que predestinou, 

também os chamou; e estes aos que chamou, também justificou; e estes aos que justificou, 

também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será 

contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, 

como também não vai com ele, ele nos dará todas as coisas? Quem intentará acusação 

contra os eleitos de Deus? Deus é o único que justifica;que é aquele que condena? Cristo 

Jesus é Aquele que morreu, sim, em vez que foi criado, que está à direita de Deus, e 

também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou 

angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? ... Mas em todas estas 

coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou convencido de 

que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o 

futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa 

na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso 



Senhor. ( Rom. 8: 1 , 28-35 , 37-39 ; cf. . Salmo 103: 12 ; Rom. 5: 20-21 ; Gl 3: 13-14. ; . 

Efésios 1: 7 ; ver também 32 Ps. : 1-2 ; Rm 4: 6-8. ) 

O fato de que o perdão é completo e irrevogável, no entanto, levou alguns a concluir 

erroneamente que aqueles que receberam a salvação nunca precisa novamente confessar 

seus pecados diante de Deus e pedir perdão. Os proponentes desta visão argumentam que, 

para os cristãos a aceitar realmente o seu pleno perdão e desfrutar plenamente sua 

liberdade em Cristo, eles devem ignorar o pecado e se concentrar apenas na graça de 

Deus. Mas, historicamente, este tipo de ensino tem consistentemente levou ao erro de 

antinomianismo-a desconsideração prático para a lei de Deus e um calo falta de 

preocupação por violá-lo. Se essas pessoas são verdadeiramente salvos, eles são 

indiferentes para com as disciplinas que produzem santidade de suas vidas. Os efeitos de 

tal pensamento defeituoso são desastrosas. (Para uma discussão mais aprofundada desta 

questão, ver John Macarthur, a liberdade eo poder do Perdão [Wheaton, Ill .: Crossway, 

1998], capítulo 3.) 

Para justificar sua indiferença para com a lei moral de Deus, muitos que defendem tal 

posição relegar o ensino de Cristo sobre o perdão de outra dispensação (alegando que a 

instrução de Jesus se aplica a Israel do Antigo Testamento, e não somente para a igreja 

do Novo Testamento). Assim, argumentam eles, quando Jesus ordenou aos apóstolos para 

Oração por perdão do Pai (cf. Lucas 11: 4 ), Suas palavras refletiu a era da lei, não 

graça. Eles ainda sugerem que a razão pela qual Cristo deu tais estipulações aos Seus 

discípulos foi porque Ele entendeu salvação no Antigo Testamento a ser condicionada à 

base de confessar o pecado, oferecendo sacrifícios, e mantendo a lei. Mas suas 

reivindicações são em última análise, sem fundamento, para a salvação nunca funcionou 

dessa maneira durante qualquer parte da era do Antigo Testamento (e, obviamente, não 

era como Jesus entendeu). Deus salva as pessoas, em seguida, na mesma base que Ele 

salva-los agora pelo substitutivo, morte expiatória de Jesus Cristo, que o sistema de 

sacrifício retratado. Pecadors então como agora foram salvos pela fé somente, 

demonstrado quando, oprimido por seus pecados e incapacidade de manter a santa lei de 

Deus, que clamou a Deus por misericórdia e recebeu o Seu perdão (cf. Sl. 32: l-2a ; 55 

Isa. : 6-7 ; Mic 7: 18-19. ; Lucas 18: 13-14 ). Aqueles a quem Ele salvou antes da cruz, 

Deus na eternidade passada escolheu, e olhando em frente para a morte de "o Cordeiro 

que foi morto desde a fundação do mundo" [ Rev. 13: 8 , NVI]) aplicada vindo a morte 

de Cristo na seu relato, assim como Ele agora olha para trás para o Calvário e estende-se 

a mesma graça eleger a todos os que acreditaram no evangelho. O justo sempre viveram 

pela fé ( Hab. 2: 4 ; Rom. 1:17 ), de modo nenhum sacrifício, confissão, ou guardar a lei 

em qualquer época poderia ganhar o direito de pé diante de Deus ou satisfazer Seu justo 

julgamento contra os pecadores (cf.Romanos 4: 1-24. ; Hb 9: 11-15. ). Apenas o perfeito 

morte, substitutiva do Cordeiro de Deus poderia satisfazer a justiça e salvar pecadores 

crentes da ira de Deus. E só a vida justa de Cristo creditado em suas contas poderia torná-

los aceitáveis a Deus ( João 1:29 ; 2 Cor. 5:21 ; 1 Pedro 1: 18-19 ). 

Então, como podemos conciliar a abrangência e permanência do perdão de Deus e a 

imputação da justiça perfeita de crentes na salvação com a contínua necessidade de 

penitência cristã (eg, Sl 6. ; 32 ; 38 ; 51 ; 102 ; 130 ; 143 ; Matt. 6: 14-15 )? É necessário 

reconhecer que o perdão divino consiste em dois aspectos inter-relacionados: o judicial 

(ou legalmente forense) ea santificação (ou pessoal, de pai). O Senhor ilustrado esses dois 

aspectos de perdão quando Ele lavou os pés dos apóstolos, no Cenáculo: 

Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que Ele havia saído de Deus e ia 

para Deus, levantou-se da ceia, e pôs de lado suas vestes; e tomando uma toalha, cingiu-



Si mesmo. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos ea 

enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, Ele veio para Simão Pedro. Ele 

disse-lhe: "Senhor, não te lavar os meus pés?" Jesus respondeu, e disse-lhe: "O que eu 

você não percebe agora, mas você vai entender a seguir" Pedro disse-lhe: "Você Nunca 

me lavarás os pés!" Jesus respondeu-lhe: "Se eu não te lavar, não terás parte 

comigo". Simão Pedro disse-lhe: "Senhor, então lava não somente os meus pés, mas 

também as mãos ea cabeça." Jesus disse-lhe: "Aquele que se banhou não necessita de 

lavar os pés, pois está todo limpo;. E vós estais limpos, mas não todos vocês" ( João 13: 

3-10 ) 

Modelagem de humildade e servidão, o Senhor realizou um dos atos subalternos mais 

freqüentes de cortesia encontrada no antigo Oriente Médio, uma tarefa normalmente feito 

pelo menor nível de escravos. Em vez de pedir um dos seus discípulos a fazer o trabalho 

sujo, o próprio Jesus retirou as sandálias de seus seguidores e lavou os pés sujos, em 

preparação para a Páscoa. 

Quando Jesus disse a Pedro: "Aquele que se banhou precisa de lavar senão os pés, mas 

está completamente limpo", o Senhor fez uma distinção entre os dois aspectos do 

perdão. O banho de all-limpeza representa aplicação forense de Deus da morte de Cristo 

para com os pecadores arrependidos, completamente e para sempre justificando-los 

( Atos 13:39 ; Romanos 3:22. , 24 ; 4: 6-8 ; 5: 1 ; Gl 2,16. ), e libertando-os para sempre 

do inferno eterno. Lavar os pés, por outro lado, representa o perdão paterno de 

santificação. Embora os pecadores arrependidos já foram justificados de uma vez por 

todas, que ainda não foram entregues a partir da presença e do poder do pecado em suas 

vidas diárias ( Rm 7: 15-20. ; Gal. 5:17 ). Portanto crentes precisam confessar e 

abandonar o pecado regularmente, lavando assim a sujeira metafórica do pecado fora de 

seus pés (cf. Sl 38:18. ; 97:10 ; 139: 23-24 ; Pv 28:13. ; Rom 8:13. ; 12: 9 ; Cl 3: 5 ; Heb. 

12: 1 ). Mas ao fazê-lo, uma vez que já foram completamente purificados, eles chegam a 

confessar, não a um juiz que condena (cf. Mt 25:41. ; Ap 20: 11-15 ), mas sim ao seu 

amado Pai ( 1 João 2: 5 ; 04:16 ; cf. Sl. 36: 7 ; Rom. 5: 5 ; 08:39 ; Ef. 2: 4 ), esforçando-

se para evitar o seu desagrado e disciplina (cf. Hebreus 13:17. ). É este tipo de perdão que 

os cristãos confessam procurar, e por que eles perdoar os outros, de modo que Deus não 

reter o perdão relacional que abençoa ( Mt 6: 14-15. ). 

O arrependimento é não só a obra de Deus no coração para a salvação ( Atos 

2:38 ; 03:19 ; 11:18 ; 2 Cor 7:10. ; 2 Tm 2:25. ), mas também um elemento essencial da 

santificação de cada crente (cf. 2 Cor. 7: 1 ). João conclui a seção de abertura através da 

aplicação de dois testes de salvação genuína que estão relacionados ao arrependimento: a 

crença no perdão de Deus pelo pecado e uma prática regular de confessar os pecados. Esta 

instrução sugere três termos que descrevem os verdadeiros crentes em contraste com 

aqueles que falsamente dizem ser, na comunhão de fé (cf. 1: 6 , 8 , 10 ). Os verdadeiros 

crentes são purificados do pecado; Ainda, confessando o pecado; e até mesmo vencer o 

pecado. 

Purificados 

Mas, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão 

uns com os outros, eo sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de 
todo pecado. ( 1: 7 ) 

Caminhada é usado em todo o Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, para 

descrever o efeito, e não da justificação, mas de santificação. A salvação não é apenas 



uma mudança de status legal de uma como justiça divina é creditado à conta de alguém, 

mas uma mudança de comportamento como justiça real é dada aos crentes pela presença 

muito habitação do Espírito de Deus. Vida diária da vida cristã é uma caminhada 

habilitado pelo Espírito ( João 8:12 ; 0:35 ; Rm 6: 4. ; 8: 4 ; 1 Cor 07:17. ; 2 Cor. 5: 7 ; . 

Gal 5: 16 , 25 ; Ef 2:10. ; 4: 1 ; 5: 8 ; Col. 1:10 ; 1 Tessalonicenses 4: 1. ). O verbo é um 

presente do subjuntivo, expressando ação contínua que é, no entanto hipotética porque se 

aplica apenas para algumas pessoas. 

Aqueles que andam na Luz fazê-lo porque o poder de Deus os regenerou. Como "nova 

criatura [s]" para quem "tudo se fez novo" ( 2 Cor. 5:17 ), eles irão se comportar de uma 

forma que reflete o poder de vida justa de Deus, neles, apenas como Deus mesmo é na 

Luz (veja a discussão de 1: 5 no capítulo anterior deste volume). O padrão geral de suas 

ações e atitudes do dia-a-dia vai ser semelhante a Deus. Tais caminhantes vão 

experimentar comunhão uns com os outros ( 1: 3 , 7 ; Atos 2:42 ; cf. Col. 1:12 ; Fp 2: 

17-18. ), que deriva de sua união com o Deus trino ( 1: 6 ; 1 Cor 1: 9. ; 06:17 ; 12: 

6 , 13 ). Todos os verdadeiros cristãos viver e andar na Luz (ou seja, a vida de Deus) e da 

comunhão dos santos. 

Para todos os que andam na Luz, Deus concede a Sua graça para que ao longo de suas 

vidas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho purifica -los de todo o pecado. Isso não quer 

dizer que os cristãos já não lutar com o pecado, pois ninguém nunca vai ser totalmente 

livre nesta vida da humanidade não redimido de sua carne ( Matt 26:41. ; Rom. 7: 18-

24 ; . Gal 5:17 ; cf. Rom. 13:14 ). No entanto, porque o sangue de Jesus 

Cristo continuamente limpa longe toda impureza, pecado nunca pode mudar a posição 

de um crente diante de Deus (cf. Rom. 8: 33-39 ).O termo de sangue é muitas vezes usada 

no Novo Testamento como uma forma dramática e gráfico para representar a morte 

sacrificial de Cristo na cruz (cf. Atos 20:28 ; Romanos 3:25. ; 5: 9 ; Ef. 1: 7 ; Heb. 

09:12 ; 10:19 ), pelo qual Ele "nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue" 

( Apocalipse 1: 5 ; cf. Cl 1: 20-22 ; . 1 Timóteo 2: 6 ; Hb 2:. 17 ; Ap 5: 9 ). 

A limpeza salvação João descrito engloba todas as transgressões do pecador, passado e 

futuro, e depende de nenhuma condição mas a graça soberana de Deus em resposta a fé 

salvadora. João é inconfundivelmente de acordo com o ensino inspirado pelo Espírito de 

Paulo que os redimidos desfrutar perdão completo, inalterável e irrepetível (cf. 1 Cor 

06:11. ; 2 Cor 5: 18-19. ; Ef. 1: 7 ; Col . 1:14 ; Hb. 10:10 ). 

Confessando 

Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. ( 1: 9 ) 

A confissão do pecado é absolutamente crucial para entrar na Luz (justificação) (cf. Mc 

1,15 ; Lc 18: 13-14 ) e andar nele (santificação). Embora isso é óbvio nas Escrituras, há 

muitos que chegam a afirmar que a pessoa precisa apenas aceitar os fatos sobre Jesus para 

a salvação, argumentando que a confissão e arrependimento dos pecados são 

desnecessárias, ou opcional em best-para a justificação. Fora do solo do que soteriology 

errante vem a indiferença antinomian em direção a uma vida cristã de arrependimento e 

confissão por causa da santidade. (Para uma discussão mais aprofundada desse ponto de 

vista errôneo e uma exposição da doutrina bíblica da salvação, ver John Macarthur, O 

Evangelho Segundo Jesus [Grand Rapids: Zondervan, 1988, 1994], e O Evangelho 

Segundo os Apóstolos [Nashville : Tomé Nelson, 1993, 2000]). 



Tais pontos de vista existir apesar das chamadas bíblicas ao arrependimento e exemplos 

de pessoas que reconheceu abertamente os seus pecados a Deus. "Então Judá disse:" O 

que podemos dizer a meu senhor O que podemos falar E como podemos justificar-nos 

Deus descobriu a iniqüidade de seus servos??? '"( Gen. 44:16 ; cf. 41: 9 ; Jon. 3: 5-

10 ). Oprimido por uma visão de majestosa santidade de Deus, o profeta Isaías clamou: 

"Ai de mim, porque estou arruinado Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito 

no meio de um povo de lábios impuros;! Para os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos 

Exércitos "( Isa. 6: 5 ; cf. 1 Crônicas 21:17. ; Dan 9:20. ). Os Salmos estão cheios de 

confissões, notAdãoente Davi de no Salmo 51 : 

Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; de acordo com a grandeza 

da sua compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha 

iniqüidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, eo 

meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente, pequei e fiz o que é 

mal à tua vista, para que você se justificam quando Você fala e irrepreensíveis Quando 

você julga. Eis que eu nasci na iniqüidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que 

desejas que a verdade no íntimo, e no oculto Você vai me fazer conhecer a 

sabedoria. Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais alvo do que 

a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, deixar os ossos que você tenha quebrado se 

alegrar. Esconder seu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniqüidades. ( vv 

1-9. ; cf. 32: 5 ; 38: 1-8 , 17-18 ; 41: 4 ) 

O Novo Testamento inclui expressões similares. Nada menos do que João Batista pregava 

o arrependimento com a evidência se manifestar como necessária para entrar no reino de 

salvação de Deus ( Matt. 2: 4-12 ; Lucas 3: 4-14 ). Jesus exigiu o reconhecimento do 

pecado e uma resposta de arrependimento para todos os que quisessem salvação ( Matt 

4:17. ), mesmo dizendo que os pecadores teve de se arrepender ou perecer ( Lucas 13: 

3 , 5 ). O arrependimento e confissão de pecados Ele exigiu era tão forte que necessário 

abnegação total ( Lucas 9: 23-26 ) e ódio de si mesmo ( Lucas 14: 25-27 ), o que fez 

chegar a salvação demasiado exigente para alguns ( Lucas 13 : 23-24 ). Pedro e Paulo 

cada confessou seus pecados ( Lucas 5: 8 ; 1 Tim. 1: 12-16 ), e duas das parábolas de 

Jesus os homens em questão, que reconheceu as suas próprias condições pecaminosas 

( Lucas 15:18 ; 18:13 ). Além disso, como os apóstolos proclamou o evangelho, eles 

deixaram claro que Deus chama os pecadores em todos os lugares que admitir seus 

pecados e arrepender-se ( Atos 17:30 ; cf. Is 45:22. ; Atos 2:38 ). 

Primeira João 1: 9 se encaixa neste padrão com consistência perfeita, quando 

corretamente interpretados. Porque João está escrevendo aos crentes ("meus filhinhos", 2: 

1 ), para aqueles que estão antinomian parece fazer do perdão condicional (ou seja, se os 

crentes confesso, Deus perdoará; se não confessar, que não perdoará ). Esta confusão é 

facilmente removidos, antes de tudo, observando que o versículo é, na verdade, uma 

reiteração da fidelidade de Deus à sua promessa Nova Aliança de salvação na Antiga 

Aliança: "Eu perdoarei a sua maldade, e seus pecados jamais me lembrarei" ( Jer 31:34. ; 

cf. Lc 1: 77-78 ; Hb 9: 13-14. ). A lembrança de que Ele é fiel e justo para nos perdoar 

os pecados e nos purificar de toda injustiça enfatiza novamente a verdade João tinha 

acabado indicado no versículo 7 , que Deus, por causa de seu caráter, garantir a sua eterna 

glória, continuando a limpar os crentes de todo pecado futuro. Ele é fiel a sua promessa e 

sempre faz o que é justo. (O aoristo do verbo aphiēmi [perdoar] carrega uma conotação 

passado e demonstra ainda mais que o perdão de Deus deriva de um acontecimento 

histórico, a expiação, que tem benefícios duradouros para todos os que crêem.) No 

capítulo 2 João escreve: "os vossos pecados foram perdoados por amor do seu nome "( v. 

12 ). O perdão é consistente com quem é Jesus Cristo e com o que o Pai prometeu, 



segundo a Sua perfeitamente fiel ( Isaías 49: 7. ; 1 Cor. 1: 9 ; . Heb 2:17 ; Rev. 19:11 ), 

justos ( Sl . 07:11 ; Isa 53:11. ), apenas ( Gen. 18:25 ; Col. 3:25 ), santo ( Ex 15:11. ; Rev. 

4: 8 ), e amar ( Jeremias 31: 3. ; 1 João 4: 8 ) a natureza. O perdão não é incompleta ou 

dependente, no sentido de poupança na confissão dos crentes. 

Com isso estabelecido, é possível compreender o lugar da confissão em curso. A palavra 

confessar traduzido ( homologeo ) significa "dizer a mesma coisa." Assim, os crentes são 

aqueles que confessam seus pecados, concordando com Deus sobre o pecado; eles 

reconhecem sua realidade e afirmar que é uma transgressão de Sua lei e uma violação de 

sua vontade, a presença de que o verdadeiro penitente procurar eliminar de suas vidas ( 3: 

4 ; Tiago 2: 10-11 ; 4:17 ; cf. Rom 7:24. ). O que João está realmente dizendo aqui sobre 

a confissão é que desde que os crentes são perdoados, eles vão confessar regularmente os 

seus pecados. Dito de outra forma, o seu perdão não é por causa de sua confissão em 

curso, mas o seu padrão contínuo de penitência e confissão é por causa de seu perdão e 

transformação. Como o Espírito Santo santifica os crentes, Ele produz continuamente 

dentro deles um ódio pelo pecado ( Sl 97:10. ; Pv 08:13. ; Rm 7: 15-25. ; Fp 3: 8-9. ; cf. . 

Ps 1 : 1-2 ), o que resulta em corações arrependidos e um reconhecimento sincero de seus 

pecados. Os mais crentes crescer em Cristo, quanto maior o seu ódio ao pecado e torna-

se o mais profundo é o seu arrependimento. Paulo, o cristão mais devoto e dedicado, no 

final de sua santificação terrestre, via-se como o principal dos pecadores ( 1 Tm. 1:15 ). 

Se a confissão é genuíno, ele será sempre resultam de tristeza adequada sobre o pecado e 

um desejo real para abandonar o pecado. Em 2 Coríntios 7: 9-11 Paulo escreveu: 

Eu agora folgo, não porque fostes contristados, mas que fostes contristados para o ponto 

de arrependimento; para fostes contristados segundo a vontade de Deus, de modo que 

você pode não sofrer perda de qualquer coisa através de nós. Para a tristeza que está de 

acordo com a vontade de Deus produz um arrependimento sem pesar, levando a salvação, 

mas a tristeza do mundo produz morte. Para eis que veemência isto mesmo, esta tristeza 

segundo Deus, produziu em você: o que vindicação, que indignação, que temor, que 

saudades, que zelo, que vingança de errado! Em tudo o que você demonstrou estar 

inocentes na matéria, (cf. 2 Sam. 12:13 ) 

O apóstolo não estava se referindo a sentir-se mal sobre as conseqüências de sua conduta 

pecaminosa, que é a tristeza do mundo caracterizado pelo desespero, depressão, suicídio e às 

vezes ( Mateus 27: 3-5. ). Em vez disso, ele estava descrevendo o tipo de tristeza segundo 

Deus que produz o verdadeiro arrependimento que leva à salvação. Arrependimento bíblico 

irá resultar em "seriedade", "vingança", "indignação", "medo", "saudade", "zelo" e 

"vingança". (Para mais informações sobre estes resultados, ver os comentários sobre 2 

Coríntios 7: 9-11 em John Macarthur, 2 Corinthians, MacArthur New Testament 

Commentary. [Chicago: Moody, 2003], 264-67) Quando o arrependimento está presente, os 

crentes terão uma forte desejo de Deus para lidar com o pecado a qualquer custo (cf. Mt 5: 

29-30. ), mesmo quando esse custo pode ser elevado para eles pessoalmente (cf. Lucas 19: 8-

10 ). Os verdadeiros crentes são, portanto, os confessores habituais que demonstram que Deus 

não só perdoou o seu pecado e é fielmente limpeza los diariamente a partir dele, mas 

realmente regenerou-los, tornando-os novas criaturas com santos desejos que dominam a sua 

vontade. (Mais tarde, em sua epístola, João mostra como os crentes verdadeiros não continuar 

pecando [ 3: 4-10 ], bu tstrive obedecer a Deus [ 3: 19-24 .]) 

Apesar de este significado direto, muitos ao longo da história interpretou e aplicou 

errAdãoente o conceito de confissão. A Igreja Católica Romana, por exemplo, vê a 

confissão como a divulgação anônima de pecados a um sacerdote humano em um 

confessionário. Os católicos acreditam que tal confissão seja um ato meritório, que ganha 



o confessor perdão, se seguido pelo desempenho de algum ritual de penitência (como a 

repetição de uma oração ou ora o rosário de um certo número de vezes). Segundo esse 

sistema, a pessoa recebe perdão essencialmente com base nas boas obras de confissão e 

penitência. 

Outros vêem a confissão como psicologicamente e emocionalmente terapêutico-um ato 

que ajuda as pessoas a se sentir bem sobre sentir-se mal, garantindo que "sentem" 

perdoados e experiência de cura. Ainda outros ensinam que a confissão neste versículo 

refere-se apenas ao momento da salvação, sem ter em conta para os tempos posteriores 

de reconhecer o pecado. Mas se alguém realmente confia em Cristo como Senhor e 

Salvador ( Lucas 9:23 ; Atos 2: 38-39 ; 16:31 ; Rom. 10: 9-10 ; cf. Mc 10: 21-27 ; João 

15: 4 8 ), ele vai admitir regularmente seus pecados diante de Deus, como a forma atual, 

ativo do verbo confessar indica. 

Talvez a visão mais popular, mas errônea da confissão, neste contexto, é que os crentes 

são perdoados somente dos pecados que eles confessam. Se isso fosse correto, significaria 

que os pecados não confessados permanecer com os crentes até que o tribunal de Cristo, 

momento em que eles vão ter que prestar contas para essas iniqüidades. Mas esse não é o 

caso. Ninguém vai entrar no céu com uma lista de pecados não confessados ainda paira 

sobre a cabeça (cf. 1 Cor 15:50. ; Gal. 5:21 ; Ef. 5: 5 ; Rev. 22:15 ), porque a obra 

completa de Jesus Cristo cobre completamente todos os pecados daqueles que acreditam, 

inclusive aquelas que permanecem não confessados (ver comentário sobre 02:12 no 

capítulo 7 deste volume). Como o apóstolo Paulo escreveu: 

Davi também fala da bênção sobre o homem a quem Deus credita justiça, 

independentemente de obras: "Bem-aventurados aqueles cujas maldades foram 

perdoadas, e cujos pecados foram cobertos Bem-aventurado é o homem cujo pecado o 

Senhor não terá em conta.. " ( Rom. 4: 6-8 ; cf. 8:33 ; 2 Cor. 5:21 ; Gl 3:13. ; Colossenses 

2:13 ). 

Conquistando 

Meus filhinhos, escrevo estas coisas para você, para que não 
pequeis. ( 2: 1-A ) 

O Novo Testamento deixa claro que os cristãos, escravos não mais pecar, são dados os 

meios espirituais para ter vitória sobre o pecado. Forte comando de Paulo aos crentes 

assume os seus recursos para conquistar o pecado que ainda permanece no corpo 

unglorified: 

Portanto, não deixe que o pecado reine em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em 

suas concupiscências, e não ir em apresentar os membros do seu corpo ao pecado, como 

instrumentos de iniqüidade; mas oferecei-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os 

vossos membros como instrumentos de justiça de Deus. Porque o pecado não terá 

domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. ( Romanos 6: 

12-14. ; cf. 2 Cor 5:15. ; 1 Pedro 2:24 ) 

A lei fez exigências mas não forneceram qualquer poder ou equipando para cumpri-los. Como 

resultado, ele só condena e não salva. 

Forte o amor de João para seus leitores e seu desejo para que eles dar atenção às suas 

palavras e não o pecado vem através de sua designação do concurso, meus 

filhinhos, uma expressão que ocorre seis outras vezes nesta carta ( 02:12 , 28 ; 3: 

7 , 18 ; 4: 4 ; 05:21 ; cf. 2:13 , 18 ).Ser fiel, confessores diligentes de pecado, como uma 



expressão de sua nova criação, tornou contrária à sua própria disposição de abusar da 

graça de Deus, entregando-se ainda mais o pecado (cf. Rm 6: 1-2. ; Gl 5,13. ; 1 Pedro 

2:16 ). João estava escrevendo essas coisas paraincentivá-los em santidade consistente, 

porque eram pessoas regeneradas habitado pelo Espírito Santo, que havia sido libertada 

do pecado habitual (cf. Rom. 8: 12-13 ; Tito 2: 11-12 ; 1 Pedro 1: 13-16 ). Mais uma vez 

João ecoa, de forma concisa, seguindo a exortação de Paulo a partir de Romanos 6 , 

E depois? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da 

graça? De maneira nenhuma! Você não sabe que quando você se apresentar para alguém 

como escravos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para 

a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, embora tendo sido 

servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que foram cometidos, e 

tendo sido libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, ( vv. 15-18 ) 

Assim, no final de 1 João 1 , o apóstolo envelhecimento apresenta novos testes de 

salvação e uma imagem clara de quem passa esses testes. Os aprovados são os verdadeiros 

cristãos que abraçam o perdão de Deus, mas não deixam de ser confessores constantes de 

seu pecado. Essa característica é uma realidade em suas vidas devido a regeneradora de 

Deus e santificar o trabalho em seus corações, por meio do Espírito Santo ( João 

16:13 ; Rom. 8:15 ), e a Palavra da verdade ( João 17:17 ). Crentes genuínos são, 

portanto, as pessoas que foram purificados de todo o pecado, ainda sinto a sua presença 

poderosa e estão ansiosos para confessar seus pecados remanescentes e, pelo poder de 

uma nova vida no Espírito, vencer a tentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Jesus Cristo: O Divino Advogado de 

Defesa e a expiação perfeita ( 1 João 2: 1-

B-2 ) 

E se alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o 

Justo; e ele é a propiciação pelos nossos pecados; e não somente 
pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. ( 2: 1-B-2 ) 

As pessoas na sociedade contemporânea são viciadas em dramas de tribunal. Programas 

de televisão e filmes que tratam de crime e ensaios manter as pessoas encantado. Há até 

mesmo a televisão por cabo e canais por satélite que transmitem esse tipo de programação 

em tempo integral. Milhares avidamente siga os últimos ensaios de alto perfil, 

transformando-os em oferta do sistema judicial de entretenimento, para favorecer o 

apetite desta cultura cansado. 

Infinitamente transcender tais ninharias é um drama de tribunal cósmica que supera todos 

os testes em humanos no escopo e gravidade. Deus Pai é o Juiz ( Gen. 18:25 ; Sl 

07:11. ; Hb 0:23. ), Satanás é o acusador ( Zech. 3: 1 ; Rev. 12:10 ; cf. Jó 1: 9- 11 ; 2: 4-

5 ), e cada pessoa que já viveu está em julgamento. A questão é como pecadores injusta 

pode ser justificado diante de um Deus santo. RC Sproul escreve: 

A doutrina da justificação envolve uma questão legal da mais alta magnitude. Trata-se de 

uma questão de julgamento perante o tribunal supremo de 

Deus. O mais básico de todos os problemas que enfrentamos como seres humanos caídos 

é a questão de como nós, como pecadores injustos pode ter esperança de sobreviver a um 

julgamento perante o tribunal de um absolutamente santo e absolutamente justo 

Deus. Deus é o Juiz de toda a terra. Aqui reside o nosso dilema. Ele é justo; somos 

injustos. Se recebemos de suas mãos o que é justiça devido a nós, enfrentamos o castigo 

eterno do inferno. ("O Natureza Forense da Justificação", em Don Kistler, ed., a 

justificação pela fé [Morgan, Pa .: Soli Deo Gloria, 1995], 24) 

Todos aqueles que estão diante do tribunal da justiça divina são culpados de violar a santa lei 

de Deus; eles "são tudo debaixo do pecado, como está escrito: Não há justo, nem um sequer" 

( : Rom 3 9-10. , e "qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se) 

culpado de todos "( Tiago 2:10 ). A justa sentença do tribunal divino deve entregar para baixo 

é a punição eterna no inferno, "Porque o salário do pecado é a morte" ( Rom. 6:23 ). 

Mas nem tudo está perdido para os culpados, porque não há mais um personagem a 

considerar neste cenário tribunal divino: o Senhor Jesus Cristo. Ele atua como advogado 

ou advogado de defesa, para todos aqueles que acreditam Salvadora nEle. Ele é um 

advogado de defesa mais incomum, no entanto, uma vez que Ele não mantém a inocência 

de seus clientes, mas reconhece sua culpa. No entanto, ele nunca perdeu um caso e nunca 

será ( João 06:39 ; cf. Rom. 8: 29-30 ). Usando a linguagem da sala do tribunal, Paulo 

declarou: "Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus Deus é o único que 

justifica;?, Que é aquele que condena Cristo Jesus é Aquele que morreu, sim, em vez que 

foi criado, que é à mão direita de Deus, e também intercede por nós "( Rom. 8: 33-34 ; 

cf. Cl 2: 13-14 ). Essa última frase é a chave para que o Senhor Jesus Cristo infalivelmente 

ganha absolvição para aqueles que depositam sua fé nEle. Ele intercede junto ao Pai, com 

base em sua própria substituição para os pecadores na morte sacrificial, que totalmente 



pagas penalidade do pecado para todos os que confiam nEle para a salvação, atendendo 

assim as exigências da justiça de Deus. Porque "Ele ... não poupou o seu próprio Filho, 

mas o entregou por [eles] todos" ( Rom. 8:32 ) e "fez Aquele que não conheceu pecado, 

o pecado em [seu] nome, de modo que [ eles] tornássemos justiça de Deus em Cristo "( 2 

Cor. 5:21 ), Deus "justificado [eles] gratuitamente por sua graça, por meio da redenção 

que há em Cristo Jesus" ( Rm 3:24. , NVI). O resultado do veredicto divino é que os 

crentes ", tendo sido justificados [declarados justos] pela fé ... temos paz com Deus por 

meio de [sua] Senhor Jesus Cristo" ( Rom. 5: 1 ). 

Desenho predeterminado do Pai e aceitação do sacrifício de Seu Filho como pagamento 

total por seus pecados responde o dilema de como Ele pode ser tanto "justo e justificador 

daquele que tem fé em Jesus" ( Rom. 3:26 ). Amor e da justiça de Deus foram igualmente 

satisfeito quando Ele realizou a redenção por meio de Jesus Cristo. 

É que drama de tribunal divino que é a base do pensamento do apóstolo João nesta 

seção. Com base na afirmação gloriosa de 1: 9 que Deus "é fiel e justo para nos perdoar 

os pecados e nos purificar de toda injustiça", João explica que ele pode fazê-lo porque 

seu filho é tanto dos crentes Advogado de Defesa eo Perfeito propiciação pelos seus 

pecados. Essa dupla verdade é central para o evangelho. 

O advogado de defesa Divino 

E se alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o 

Justo; ( 2: 1b ) 

Este retrato de Jesus Cristo se encaixa perfeitamente com vocabulário jurídico de 

João. Como observado anteriormente, a linguagem do apóstolo imagens de um tribunal 

definir em que acusou os pecadores vir antes bar de Deus e Cristo intensifica como seu 

defensor legal. Com esse retrato em mente, João deu a seus leitores instrução vital sobre 

a forma como a justiça divina se refere à salvação. 

Pecados traduz uma forma do verbo hamartano , a palavra do Novo Testamento mais 

comum para o pecado, que literalmente significa "errar o alvo". A santidade de Deus 

define o padrão de comportamento ( Ex 15:11. ; Lev. 19: 2 ; . 1 Sam 2: 2 ; Apocalipse 15: 

4 ), e a humanidade perdeu essa referência suprema ( Gênesis 6: 5 ; Ecl. 07:20 ; Rom. 

5:12 ; . Gal 3: 22a ), totalmente violar requisitos da perfeita obediência (de Deus Rom 

3:23. ; Tiago 2:10 ). 

A gramática grego da frase , se alguém pecar é instrutiva. O verbo é um subjuntivo 

terceira classe aorista condicional que transmite a forte probabilidade de ocorrência 

real. A expressão de João poderia ser traduzida como "se alguém pecar, e isso vai 

acontecer." Imediatamente após a sua ênfase na primeira parte do versículo 1 que os 

crentes não têm de pecar, o apóstolo reconhece que eles serão definitivamente (cf. 1: 

8 , 10 ). (O pronome que engloba o apóstolo com os "filhinhos", referiu também 

anteriormente no versículo 1 , mostrando que o apóstolo deve estar se referindo aos 

pecados dos verdadeiros crentes. 

De acordo com a aparência, Deus aparece como o Juiz supremo do universo, sentado no 

banco celeste e julgar todas as pessoas de acordo com a perfeição absoluta de Sua santa 

lei. Ele é o autor ( Lev 26:46. ), intérprete ( Sl 119: 34. ), e aplicador ( Jer 31:33. ) da 

lei. Mas os crentes devem ver a realidade da justiça divina com grande sobriedade e 

respeito ( 1 Pedro 1:17 ; cf. Atos 17:31 ; Col. 3:25 ), uma vez que Deus possui o poder e 

autoridade para condenar ao inferno a cada pecador que nunca viveu. Jesus deu esta 



advertência sóbria: "Não temais os que matam o corpo, mas são incapazes de matar a 

alma; temei antes aquele que é capaz de destruir a alma eo corpo no inferno" ( Matt 

10:28. ; cf. Lucas 12 : 5 ; 2 Tessalonicenses 1: 5-9. ). Os profetas do Antigo Testamento 

também deu aviso claro sobre esse tipo de juízo divino (cf.Amós 5: 18-20 ; Sofonias 1: 

14-18. ). 

Aqueles que são salvos, no entanto, não precisa temer a justiça divina, porque eles 

têm um Advogado para com o Pai, ninguém menos do que Jesus Cristo, o 

Justo. Aqui advogado traduz parakletos ("aquele que vem junto") e denota em ajustes 

legais o defensor ou conselheiro que vem para ajudar seu cliente. (Em seu evangelho, 

João usou o mesmo termo, traduzido ali como "ajudante" ou "Consolador" 

[ 14:16 , 26 ; 16: 7 ]. para se referir ao apoio dado a cada crente pelo Espírito Santo) 

Cristo é o advogado perfeito, uma vez que o juiz é seu pai e eles estão sempre em perfeita 

harmonia (cf. 26:39 Matt. ; João 4:34 ). Além disso, o Filho entende completamente as 

fraquezas humanas dos santos, porque Ele veio ao mundo como o Filho plenamente 

humano do homem ( Hb 4: 14-15. ; cf. Gal. 4: 4 ; Fp 2: 5-8. ). Ele aceita como clientes 

apenas aqueles que confessam sua culpa e sua necessidade desesperada para recebê-Lo 

como Salvador e Senhor (cf. Mt 7: 21-23. ; 25: 31-46 ; João 06:37 ; 10: 3 , 14-15 ); e ele 

se torna para eles o intercessor incomparável que sempre ganha absolvição para aqueles 

que confiam nEle. Na linguagem do Antigo Testamento, Ele é seu grande Sumo 

Sacerdote ( Hebreus 7: 25-28. ). 

O Perfect propiciação 

e ele é a propiciação pelos nossos pecados; e não somente pelos 
nossos, mas também pelos de todo o mundo. ( 2: 2 ) 

Cristo nunca poderia fazer o seu caso para os santos como seu divino advogado de defesa 

se não fosse também a sua propiciador que transformou completamente a ira de Deus dos 

pecadores para Si mesmo, eliminando assim toda a sua culpa e 

condenação. propiciação através da morte de Cristo é um dos críticos doutrinas da fé 

cristã, no centro do plano redentor de Deus ( Rm 3:25. ; 5: 1 , 10-11 ; 1 Coríntios 15: 3. ; 2 

Cor. 5: 18-19 ; Cl 1:20 -22 ; 1 Pedro 1: 18-20 ; cf. Lev. 10:17 ; 17:11 ; . Matt 

26:28 ; Lucas 24:47 ; Atos 20:28 ; Hb 0:24. ; 13:20 ). Uma compreensão precisa desta 

verdade em todos os seus aspectos essenciais é vital para a salvação e à busca de uma 

vida de santidade. 

O termo propiciação, na definição e aplicação, é principalmente uma palavra bíblica e 

teológica. É uma tradução de hilasmos , que significa "apaziguamento", ou 

"satisfação." Morte sacrificial de Cristo na cruz satisfez as exigências da justiça de Deus, 

assim apaziguar Sua ira santa contra os pecados dos crentes. 

Várias palavras relacionadas fornecer uma compreensão adicional da natureza da 

propiciação. O verbo hilaskomai ", para a satisfação de fazer" ocorre em Lucas 

18:13 e Hebreus 2:17 . hilasterion se refere ao sacrifício de expiação necessária para 

aplacar a ira de Deus (cf. Rom. 3:25). Os tradutores da Septuaginta ( LXX ) usou esse 

termo para designar o propiciatório, que estabelece a ligação de propiciação para o 

sistema de sacrifício do Antigo Testamento: 

Eles devem construir uma arca de madeira de acácia, de dois côvados e meio de 

comprimento, e um ano e meio côvados de largura, e côvados um ano e meio de 

altura. Você deve sobrepor-a de ouro puro, por dentro e por fora, você deve cobri-la, e 



que você deve fazer uma moldura de ouro ao seu redor. Você lançará quatro anéis de ouro 

para ele e prenda-os nos seus quatro pés, e duas argolas de um lado dela e duas argolas 

noutro lado. Você deve fazer varas de madeira de acácia e revestidos de ouro. Você deve 

colocar as varas nas argolas nos lados da arca, para levar a arca com eles. Os pólos 

permanecerão nas argolas da arca; eles não devem ser retirados do sistema. Porás na arca 

o testemunho que eu te darei. Você deve fazer um propiciatório de ouro puro, de dois 

côvados e meio de comprimento e côvados de um e meio de largura.Farás também dois 

querubins de ouro, torná-los de ouro batido, nas duas extremidades 

do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e um querubim na outra 

extremidade; fareis os querubins de uma só peça com o propiciatório nas suas duas 

extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima, cobrindo 

o propiciatório com suas asas e de frente para o outro; as faces dos querubins devem ser 

voltada para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca 

porás o testemunho que eu te darei. Não vou encontrar com você; e de cima 

do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, vou 

falar-vos de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. ( Ex. 25: 10-22 ; ênfase 

adicionada para indicar usos de hilasterion na LXX ) 

O propiciatório era a tampa ou a tampa da arca, situado entre o divino Shekinah glória 

nuvem em cima da arca e de direito comprimidos dentro da arca. Porque os sacerdotes 

polvilhado a sede de sangue dos sacrifícios, que era o lugar em que expiação do pecado 

ocorreu. O sangue aspergido ficou assim entre Deus (o Shekinah) e Sua lei quebrada (os 

comprimidos). O sangue do sacrifício de animais nunca fez aplacar Deus (cf. Heb. 7: 26-

28 ; 9: 6-15 ; 10: 1-18 ), mas imaginou o futuro sacrifício de Cristo que satisfizesse 

plenamente o Pai ( Heb. 9: 23-28 ; cf.Is 53: 6. , 10 ; . Matt 20:28 ; . Ef 5, 2 ). Se o sistema 

de sacrifício do Antigo Testamento conseguido apaziguar a ira de Deus uma vez por 

todas, os judeus não teria continuado sem parar para trazer holocaustos ( Lev 1: 3-17. ; 6: 

8-13 ), as ofertas pelo pecado ( Lev 4: 1. -5: 13 ; 6: 24-30 ), e ofertas pela culpa ( Lev 5: 

14-6: 7. ; 7: 1-10 ) ao longo dos séculos. 

Propiciação é necessário por causa da pecados (cf. Sl 07:11. ; Ez. 18: 4 ; Rom 

1:18. ; 03:23 ; 06:23 ; 1 Tessalonicenses 1:10. ). Pecadors quebrar continuamente lei 

perfeita de Deus ( Jer 17: 9. ; Mat. 15: 19-20a ; João 8:34 ; Rom. 3: 9-19 ; 5: 12-

20 ; Tiago 1: 14-15 ; 2:10 -11 ) e Ele, como o Criador justamente ofendido, deve reagir 

com justiça em ira santa, ira e julgamento ( Gen. 6: 6-7 ; Dt 25:16. ; Jó 34: 21-22 , 25 ; . 

Ps 5 : 4-6 ; Pv 6: 16-19. ; Is 59: 1-2. ; Jer 10:10. ; Nah 1: 2-3. ; Lucas 13:27 ; 16:15 ; João 

3:36 ; Rom 1:18. ; 2: 5 , 8 ; Ef 5: 6. ; Hb 3:17. ). A justiça de Deus devem ser 

satisfeitas. Cada pecado cometido por cada pessoa que já viveu serão punidos em uma de 

duas maneiras. Ou a ira de Deus ficará satisfeito quando todos os pecadores impenitentes 

e incrédulos sofrerão eternamente no inferno ( Matt 13:42. ; 25:41 , 46 ; 2 

Tessalonicenses 1: 9. ; Rev. 20:15 ), ou para todos os que, pela condenação e poder do 

Espírito de regeneração, se arrepender e crer em Jesus Salvadora, a ira de Deus está 

satisfeito com a punição de Cristo Si mesmo na cruz ( João 3: 14-18 ). Punição divina 

rendeu o perdão de acordo com amor e graça (cf. soberana de Deus Rom 3.: 24-26 ). 

Pelo projeto de Deus, retratado na exigência da lei de um cordeiro sem defeito ( . Num 

06:14 ), o Senhor Jesus Cristo tinha que ser sem pecado (cf. 2: 1 ). Caso contrário, ele não 

teria sido aceitável para o Pai (cf. Heb. 9:14 ) e teria sido sujeito ao juízo de Deus por 

seus próprios pecados. Mas ele é justo ( Isa 53:11. ), santo ( Ap 3: 7 ), inocente ( João 

8:46 ; 18: 37-38 ), imaculado ( Hb 7:26. ), e separado dos pecadores não- apenas o agente 

que fez propiciação pelos pecadores, Ele é a propiciação. O profeta Isaías retratou como 

o sacrifício ideal: 



Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas 

iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por Sua pisaduras fomos 

sarados. Todos nós como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu 

próprio caminho; mas o Senhor fez com que a iniqüidade de nós todos a cair sobre ele. Ele 

foi oprimido e ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro que é 

levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não 

abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado; e os da sua geração, que considerou 

que ele fora cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, a quem o curso 

era devido? Seu túmulo foi atribuído com homens ímpios, mas Ele estava com um homem 

rico na sua morte, porque Ele nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Mas o 

Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; Ele se tornaria-se como uma oferta pela 

culpa, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, eo bom prazer do Senhor 

prosperará na sua mão. ( Isaías 53: 5-10. ; cf. 2 Cor. 5:21 ; Ef. 5: 2 ; . Gl 3:13; 1 Pedro 

2:24 ; 3:18 ) 

Todo o plano divino de redenção brota do amor do Pai por pecadores indignos e indignos 

( Rom. 5: 8 ; Ef. 1: 4-7 ). João fez esta verdade simples, quando escreveu: "Nisto consiste 

o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu 

Filho para propiciação pelos nossos pecados" ( 04:10 ; cf. Tito 3: 5 ) . 

As palavras do apóstolo e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o 

mundo têm sido entendida por muitos para se referir a uma expiação ilimitada, pelo qual 

Cristo oferece uma salvação potencial para todas as pessoas, sem exceção. Logicamente, 

essa interpretação retira a obra de Cristo na cruz de qualquer expiação real para qualquer 

um especificamente, e fornece apenas uma satisfação potencial para a ira de Deus. (Para 

uma análise de outros aspectos da extensão da expiação, ver John Macarthur, 2 Pedro e 

Judas, MacArthur New Testament Commentary. [Chicago: Moody, 2005], 72-76) 

Para ser fiel à verdade revelada nas Escrituras, o mundo inteiro deve ser compreendida 

como uma expressão genérica que se refere à humanidade por toda a terra, mas não 

necessariamente para todos os indivíduos. Mundial simplesmente identifica o reino 

terrestre da humanidade para que Deus dirigiu Seu amor reconciliador e desde 

propiciação (cf. João 1:29 ; 03:16 ; 06:51 ; 1 Timóteo 2: 5-6. ; Tito 2:11 ; Heb. 2: 9 ). A 

linguagem da Escritura é forte e clara, afirmando que a morte de Cristo na verdade satisfaz 

plenamente e eternamente as demandas da ira de Deus para aqueles que crêem ( João 

10:11 , 15 ; 17: 9 , 20 ; Atos 20:28 ; Romanos 8:. 32 , 37 ; . Ef 5:25 ). Apesar da morte do 

Salvador intrinsecamente teve valor infinito, ele foi projetado para realmente (não 

potencialmente) Garantir a satisfação da justiça divina apenas em nome de quem iria 

acreditar. 

Crentes judeus teriam entendido propiciação porque eles estavam familiarizados com o 

sistema sacrificial do Antigo Testamento, a função do propiciatório, e o significado do 

Dia da Expiação, conforme registrado em Levítico 16: 15-17 : 

Ele [o sumo sacerdote] deve abater o bode da oferta pelo pecado, que é para o povo, e 

trará o sangue dentro do véu e fazer com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, 

espargindo-o sobre o propiciatório e na frente do propiciatório. Ele fará expiação pelo 

santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, em relação 

a todos os seus pecados; e assim ele fará para a tenda da congregação, que permanece 

com eles no meio das suas impurezas. Quando ele vai para fazer expiação no lugar santo, 

ninguém será na tenda da reunião até que ele saia, para que ele possa fazer expiação por 

si e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. 



No entanto, eles agora entendia "a congregação de Israel" como incluindo prosélitos. Em 

Cristo todas as limitações nacionais foram suprimidas (cf. Atos 11:18 ; Romanos 1:17. ; 2: 

28-29 ). Propiciatório morte de Jesus é para todas as classes de eleitos de Deus, que Ele está 

chamando pelo nome de Jesus "de toda tribo, língua, povo e nação" ( Ap 5: 9 ; cf. João 

10:16 ; Atos 15: 14- 18 ; 26:23 ; Romanos 9: 25-26. ; Tito 2:14 ). A obra de Cristo na cruz 

expiou todos aqueles que seria soberanamente desenhado por Deus para se arrepender e crer 

(cf. Rom. 5:18 ), não para os crentes só que constituíam a igreja nos dias de João. No 

entanto, sua morte não expiar ou satisfazer a justiça divina sobre os impenitentes, milhões 

descrentes que vai comparecer perante o juiz no grande trono branco, a partir de onde eles 

serão condenados à punição eterna no lago de fogo ( Apocalipse 20:11 -15 ). 

Mesmo planejando a morte de Jesus, o sumo sacerdote Caifás involuntariamente proferiu 

palavras que providencialmente afirmados a verdadeira extensão da propiciação de 

Cristo. João 11: 45-52 registra a definição: 

Portanto, muitos dos judeus que tinham vindo a Maria, e viu o que ele tinha feito, creram 

nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha 

feito. Portanto, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus convocou um conselho, e diziam: 

"O que estamos fazendo? Por que este homem está realizando muitos sinais. Se o 

deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirarão tanto o nosso lugar como 

a nossa nação. " Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: 

"Você sabe absolutamente nada, nem você levar em conta que é conveniente para você 

que um homem morra pelo povo, e que toda a nação não perecer. " Agora, ele não disse 

isso por sua própria iniciativa, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que 

Jesus iria morrer pela nação, e não somente pela nação, mas para que Ele também para 

congregar na unidade os filhos de Deus que andavam dispersos. 

Caifás significava apenas que Jesus deve ser executado para poupar a nação e as posições 

dos líderes de represálias romanas contra eles por causa de Jesus. Caifás 

falou politicamente, desconhecem as pesadas teológicas implicações de suas 

palavras. No entanto, porque ele era o sumo sacerdote do Espírito Santo dirigiu as suas 

palavras (cf. 2 Sam. 15: 27a ) para profetizar que Cristo iria morrer pela nação. Mas, 

obviamente, "nação" não significa que cada indivíduo judeu, porque praticamente toda a 

nação havia rejeitado ( João 1:11 ; cf. Rom. 2: 28-29 ; 9: 6-18 , 27 ). A designação é, 

portanto, limitar-se aos judeus que haviam crido. Como o apóstolo explicou em João 

11:52 , Jesus morreu não apenas para os crentes judeus, mas também para os filhos de 

Deus dispersos. No contexto original do seu evangelho, a referência de João de "filhos de 

Deus" se refere principalmente aos crentes judeus da dispersão que seria reunido para o 

reino de Deus (cf. Isaías 43: 5. ; Ez 34:12. ). Mas, no sentido mais amplo, que a expressão 

antecipou a divulgação para os gentios (cf. Jo 12.32 ; Hb 2: 9. ). Então, como resultado 

da obra expiatória de Cristo, por todo o mundo por quem Cristo foi a propiciação tornar-

se, pela fé, que faz parte do mesmo corpo, Sua igreja ( Efésios 2: 11-18. ; cf. Gal 3: 7-

9. , 26-29 ; Ef. 3: l-6 ). 

 

 

 



 5. A Certeza da Segurança Cristã ( 1 João 

2: 3-6 ) 

Nisto conhecemos o que temos vindo a conhecê-Lo, se guardarmos 

os seus mandamentos. Aquele que diz: "Eu vim a conhecê-lo", e 

não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, ea verdade não 

está nele; mas qualquer que guarda a sua palavra, nele o amor de 

Deus tem realmente sido aperfeiçoado. Nisto conhecemos que 

estamos nele: aquele que diz que permanece nele, esse deve-se a 
caminhar na mesma maneira como Ele andou. ( 2: 3-6 ) 

"Segurança", escreveu no século XVII Inglês puritano Tomé Brooks, 

é um ato reflexo de uma alma gentil, pelo qual ele claramente e, evidentemente, vê-se em 

um estado gracioso, abençoado e feliz; é um sentimento sensível, e um discernimento 

experimental [experimental] de ser de um homem em estado de graça ... A garantia é arca 

de um crente, onde ele se senta, Noé-like, tranquilo e ainda no meio de todas as distrações 

e destruições , comoções e confusões. ( Céu na Terra: A Treatise on Cristão 

Segurança [reimpressão; Edinburgh: Banner da Verdade, 1982], 14, 11) 

Segurança faz com que os crentes a se alegrar com o escritor hino, "Bendita segurança, Jesus 

é meu! O que antegozo da glória divina!" Para possuir a certeza é, em certo sentido, para 

experimentar o céu na terra. Mas, infelizmente, como Brooks continua a lamentar, garantia 

é uma pérola que mais quero, uma coroa que poucos usam .... garantia Pouco bem 

fundamentada ... pode ser encontrada entre a maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos 

vivem entre os medos e as esperanças, e cair, por assim dizer, entre o céu eo inferno, às 

vezes, eles esperam que o seu estado é bom, outras vezes eles temem que o seu estado é 

ruim: agora eles esperam que tudo está bem, e que deve ir bem com eles para 

sempre; Anon [logo] eles temem que eles perecerão pela mão de um tipo de corrupção, 

ou pelo Prevalência de tal ou tal tentação; e por isso eles são como um navio em uma 

tempestade, jogou aqui e ali. ( Céu na Terra, 15, 11) 

Segurança não é apenas um privilégio; é também um direito de nascença que os cristãos 

possuem como membros do corpo de Cristo ( Rom. 5: 1 ; 08:16 ; cf. Sl 4: 3. ; João 10: 

27-29 ; Fl 1: 6. ; 1 Tes. 1: 4 ). Não tê-lo, por outro lado, e duvidando assim a salvação, 

produz incerteza e medo que traz miséria e desespero. 

Embora a certeza da salvação faz parte de redenção e vital para a alegria e conforto, a 

Palavra de Deus ensina que é possível perdê-lo, a menos que se persegue. O apóstolo 

Pedro escreveu "Portanto, irmãos, tudo o mais diligente para ter certeza sobre sua vocação 

e eleição" ( 2 Pedro 1:10 ; cf. Hb 10:22. ). Pedro revelou que essa certeza vem para 

aqueles que buscam todas as características de santidade com o aumento da diligência 

( vv. 5-8 ). 

No entanto, apesar de tais mandatos bíblicos, muitos no cristianismo contemporâneo 

simplesmente ignorar a compreensão bíblica da garantia. Os professores freqüentemente 

assegurar-lhes que, se eles têm repetido uma certa oração, ido para a frente em uma 

cruzada evangelística, fez uma profissão de fé, dado assentimento mental ao evangelho, 

ou mesmo foi batizado, eles estão definitivamente salvo e nunca deve questionar a sua 

salvação. Tais pessoas não querem examinar a si mesmos como ensina a Bíblia ( 2 Cor. 

13: 5 ), porque fazê-lo, eles razão, pode danificar sua frágil auto-estima ou torná-los 



culpados de duvidar de Deus. Como resultado, todo o objecto de garantia é 

frequentemente enfatizado ou ignorado completamente. 

Mas isso nem sempre foi o caso. Ao longo da história da Igreja, a garantia pessoal de 

salvação tem sido um grande problema (ver John Macarthur, O Evangelho Segundo os 

Apóstolos [Nashville: Tomé Nelson, 1993, 2000], cap. 10). Por um lado, o catolicismo 

romano sempre veementemente negado a possibilidade de garantia. Essa perspectiva 

decorre da heresia católica que a salvação é um esforço conjunto entre Deus e os 

pecadores. Deus sempre fazer a sua parte, mas o pecador pode não continuar a fazer a sua 

parte; portanto, ninguém pode ter certeza da salvação nesta vida. Nas palavras do 

Concílio de Trento (1545-1563), qualquer "garantia do crente do perdão de seus pecados 

é uma vã confiança e ímpios" (citado em JC Ryle, Santidade [1877, 1879; reimpressão, 

Moscow, Idaho: Charles Nolan, 2002], 123). O cardeal Roberto Belarmino, um teólogo 

jesuíta da época, uma vez afirmou que a garantia é "um erro principal de hereges" (ibid., 

N. 1). Em outras palavras, de acordo com o Catolicismo Romano, ninguém pode 

realmente saber se ele ou ela tenha recebido a salvação até o pós-vida-e acho que uma 

lata é herética. 

Quando os reformadores protestantes do século XVI recuperou o verdadeiro evangelho 

da prostituta romana e reafirmou a doutrina bíblica da salvação, eles também expôs com 

precisão a questão da garantia. Ao contrário do que a teologia romana, eles foram 

convencidos pelas Escrituras que os crentes podem e devem aproveitar a confiante 

esperança de salvação. João Calvin corretamente ensinou que essa confiança não é um 

além, mas é realmente a essência da fé, desde aqueles que realmente confiar o evangelho 

fazem porque inerentemente desfrutar de uma medida de garantia nele. Quando as 

pessoas experimentam a fé salvadora, eles reconhecem tanto a verdade do evangelho e as 

maldades de sua condição pecadora (cf. Ef. 2: 4-6 ), e eles se arrependerem de seus 

pecados e abraçar Jesus Cristo como Salvador e Senhor ( Lucas 18 : 13 ; Atos 2: 37-39 ; 

cf. 8: 35-37 ; 16: 27-34 ). Quando essa obra divina (de conversão e regeneração) ocorre 

( Atos 11:18 ; 16:14 ; 18:27 ), energizado pelo Espírito Santo, os crentes sentem a sua 

nova fé e tem a certeza da sua salvação com base em promessas da Escritura (por 

exemplo, Lucas 18:14 ; João 1: 12-13 ; 3:16 ; 06:37 ; 10: 9 ; Atos 13: 38-39 ; Rom. 10: 

9-13 ). Por estabelecendo as promessas de Deus sobre o qual repousa a salvação, a Palavra 

de Deus provê os crentes com uma fonte objetiva de certeza e, além disso, o Espírito 

Santo dá a garantia subjetiva através fruto espiritual manifesto. 

Quase um século depois de Calvino, os escritores da Confissão de Fé de Westminster 

(1648) compôs o seguinte parágrafo: 

Essa garantia infalível Acaso, não tão pertencem à essência da fé, mas que um verdadeiro 

crente pode esperar muito tempo, e os conflitos com muitas dificuldades antes de ele ser 

também participante dele: ainda, sendo habilitado pelo Espírito a conhecer as coisas que 

lhe são livremente dadas de Deus, ele pode, sem revelação extraordinária, no bom uso 

dos meios ordinários, atingir thereunto. E, portanto, é dever de todos para dar toda a 

diligência para fazer a sua vocação e eleição, para que assim seu coração pode ser 

ampliado em paz e alegria no Espírito Santo, no amor e gratidão a Deus, e em força e 

alegria no deveres de obediência, os frutos próprios desta garantia; até agora é que a partir 

de inclinar os homens a frouxidão. (Capítulo XVIII, do artigo III) 

Indo além de alguns dos reformadores anteriores (que tinha focadas principalmente em refutar 

Roma), os teólogos de Westminster abordadas as tendências antinomianas do seu dia, 

salientando a garantia subjetiva, além de João Calvino (e de Escritura) ensinamento sobre 

garantia objetiva. Eles enfatizaram exame pessoal que levaria os crentes a reconhecer 



evidências práticas em suas vidas de obediência à lei e mandamentos morais de Deus. Mas 

alguns na igreja pressionado ao extremo a idéia de Westminster "que um verdadeiro crente 

pode esperar muito tempo, e os conflitos com muitas dificuldades" antes de ganhar a plena 

certeza. Por exemplo, no século XVII, sóbrio, buscando pregação puritanos ingleses 'causado 

muitas pessoas a ser geralmente carente de garantia, incapaz de desfrutar da confiança, 

mesmo do fruto evidente da salvação. Como resultado, alguns ficaram com medo, insegura, 

e obcecado com a introspecção mórbida, o auto-exame rigoroso, e as dúvidas pesados como 

se ou não eles foram eleitos, ou até mesmo poderia ser. Pastores puritanos escreveu muitos 

tratados para exortar, encorajar e conforto tais almas aflitas, especialmente expositing que o 

apóstolo Paulo escreveu a respeito o testemunho do Espírito: 

Para todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque 

não recebestes o espírito de escravidão, a temer novamente, mas recebestes o espírito de 

adoção de filhos, pelo qual clamamos: "Abba, Pai!" O próprio Espírito testifica com o 

nosso espírito que somos filhos de Deus. ( Rom. 8: 14-16 ) 

O testemunho desta garantia implica a obra do Espírito Santo na consciência e as emoções 

dos crentes para que eles sintam a alegria de seu perdão e por muito tempo para estar na 

presença de Deus, como crianças com um pai amado. Eles sentem como o Espírito conduz 

e orienta-los ( 1 Cor. 2: 14-16 ; Gl 5: 16-18. , 25 ; cf. Lucas 24: 44-45 ; Ef. 1: 17-19 ; 3: 

16- 19 ; Col. 1: 9 ), e não por meio de sua própria sabedoria e discernimento, mas através 

de conceder-lhes o desejo de viver uma vida religiosa e obedecer a Escritura. 

Para ter certeza, a Bíblia ensina claramente que aqueles que são verdadeiramente salvos 

nunca pode perder a salvação (cf. João 10:28 ). Eles foram permanentemente selados com 

o Espírito Santo ( Ef 1:13. ), e nada pode separá-los do amor de seu Salvador ( Rom. 8: 

38-39 ). Ao mesmo tempo, porém, a Palavra de Deus também comanda todos os 

professos cristãos para examinar a sua vida, para ver se a salvação que é reivindicado é 

realmente autêntico ( 2 Cor. 13: 5 ). Se a salvação é de fato genuína, haverá sinais de 

operação do Espírito na vida da pessoa, tanto em atitude e comportamento. A Bíblia se 

refere a estas atitudes como o "fruto do Espírito". Paulo relaciona-los em Gálatas 5: 22-

23 : "Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 

fidelidade, mansidão, domínio próprio; contra estas coisas não há lei" Segurança da 

salvação , no sentido subjetivo, vem examinando a própria vida para ver se há indícios de 

operação do Espírito em um de atitudes. Tais disposições espirituais se manifestam em 

atos correspondentes do "amor, alegria, paz," e assim por diante, em submissão aos 

comandos da Escritura. 

O propósito de João ao escrever esta carta é claramente indicado em 5:13 : "Estas coisas 

vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a 

vida eterna." É para dar garantia de salvação para aqueles que de outra forma poderiam 

ser levados a duvidar. Então, novamente em versos 3 a 6 do capítulo 2, João aborda 

Segurança-de manifesto a perspectiva de obediência, o que constitui uma prova visível, 

objetivo que alguém é um cristão. Esse é um elemento crucial no teste moral de João para 

os crentes, um aspecto que ele divide em três partes: o teste foi dito, o teste aplicado, eo 

teste exemplificou. 

Confiançã declarada 

Nisto conhecemos o que temos vindo a conhecê-Lo, se guardarmos 
os seus mandamentos. ( 2: 3 ) 



Por isso é uma frase de transição João usado para introduzir um novo conjunto de testes 

que verificam a salvação e incentivar garantia. João apresentou seus leitores com algumas 

maneiras adicionais que poderiam verificar se eles estavam andando na luz e teve um 

relacionamento genuíno com Deus. 

O apóstolo afirma o caso com certeza; ele não diz "esperamos", "nós pensamos", ou "nós 

desejamos", mas nós sabemos. Sabemos que traduz a forma presente do verbo ginosko , 

e significa perceber algo continuamente pela experiência. Segurança vem obedecendo de 

Deusmandamentos nas Escrituras. Aqueles que não conseguem fazê-lo pode e deve se 

perguntar se eles são convertidos e do Espírito Santo está realmente levando-os. Mas 

crentes obedientes pode ter certeza que eles têm vindo a conhecer Ele (Cristo). O 

pretérito perfeito do verboginosko (vim a saber) olha para trás em uma ação passada 

(Salvadora crer em Jesus Cristo), que tem contínuos resultados no presente. 

O conhecimento de que João falou não é a mística do conhecimento "escondido" do 

gnosticismo (que promoveu um segredo, conhecimento transcendente cuja possuidores 

eram membros de uma fraternidade religiosa elitista), o conhecimento racionalista da 

filosofia grega (que ensinou que a razão humana poderia desbloquear os mistérios do 

universo, naturais e sobrenaturais), ou o conhecimento experiencial de hedonismo (que 

alegou que a verdade última foi descoberto através de experimentar os prazeres do mundo 

físico). Em vez disso, é o conhecimento da salvação de Cristo, que vem de estar em um 

relacionamento correto com Ele. O argumento de João, então, é que a obediência externa 

fornece evidência para se ou não um, transformar a realidade, isto interno de vir a 

conhecer lugar Jesus Cristo na salvação-tomou. 

Escrevendo a Tito, Paulo enfatizou a diferença entre o conhecimento falso e verdadeiro 

conhecimento: "[Alguns] que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, sendo 

abomináveis, e desobedientes, e sem valor para qualquer boa ação" ( Tito 1:16 ; cf . 2 

Tim. 3: 5 , 7 ). 

Mas isso não é verdade da fé cristã que João e os outros apóstolos ensinaram. As pessoas 

que realmente conhecem a Deus são aqueles que buscam uma vida santa, de acordo com 

a nova aliança de Deus. O profeta Jeremias explicitada a natureza dessa aliança: 

"Eis que vêm dias", declara o Senhor, "quando farei uma nova aliança com a casa de 

Israel e com a casa de Judá, e não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que 

os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, o meu pacto que eles invalidaram, 

apesar de eu era um marido para eles ", diz o Senhor. "Mas este é o pacto que farei com 

a casa de Israel depois daqueles dias", declara o Senhor, "Eu vou colocar a minha lei no 

seu interior e no seu coração eu vou escrevê-lo; e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu 

povo. Eles não vão ensinar novamente, cada um a seu próximo, e cada um a seu irmão, 

dizendo: Conhece o Senhor ', porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior 

deles ", diz o Senhor ", pois lhes perdoarei a sua maldade, e seus pecados não me 

lembrarei mais." ( Jer. 31: 31-34 ) 

Novas povo do convênio tem a lei de Deus escrita em seus corações, e que está no coração 

de uma pessoa controla a forma como ele ou ela vive. Como o escritor de Provérbios 

observou: "Porque, assim como [a pessoa] pensa em seu coração, assim ele é" ( Prov. 23: 7 , 

NVI; cf. 2:10 ; 3: 1 ; 4: 4 , 23 ; Sl. 40: 8 ; 119: 10-11 ; Mateus 06:21. ; 12: 34-35 ; Rom 

6:17. ). Israel ilustrou bem a ligação entre o conhecimento de Deus e obedecê-lo. Mesmo que 

a nação reivindicou a conhecê-Lo, ela demonstrou o vazio do que reclamar por sua 

desobediência contínua ( Ex. 32: 9 ;Num 14:11. ; 25: 3 ; Deut. 9: 7 , 24 ; 32:16 ; Isa 1: 

2. , 4 ; 2: 8 ; 29:13 ; Jer. 2: 11-13 ; 3: 6-8 ; 6:13 ; 8: 5 ; 31:32 ; Ez 16:59. ; 33:31 ; Mat. 15: 7-



9 ; Atos 13:27 ; Rom. 10: 3 ; 2 Cor 3: 13-15. ). É claro que a obediência que acompanha a 

salvação não é uma obediência legalista, imposta externamente ou observadas 

superficialmente e hipocritamente; é uma atitude graciosa de obediência que brota da verdade 

abraçou internamente, seguindo reveladora do Espírito Santo de que através da 

Palavra. Mesmo que os crentes ainda lutar com o pecado (cf. Jó 13:23 ; Sl 19:13. ;Rom 

8:13. ; Heb. 12: 1 , 4 ), eles podem concordar com Paulo, que escreveu: 

Acho então o princípio de que o mal está em mim, aquele que quer fazer o bem. Pois eu 

alegremente concordar com a lei de Deus no homem interior, mas vejo outra lei nos 

membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da 

lei do pecado que está nos meus membros . Miserável homem que eu sou! Quem me 

livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor! Então, por 

um lado eu me com a minha mente sou escravo da lei de Deus, mas, por outro, com a 

minha carne à lei do pecado. ( Rom. 7: 21-25) 

A palavra traduzida keep (a forma do verbo tereo ) sublinha a ideia de, uma obediência 

atento observador. Ele também pode ser traduzida como "guarda", o que, neste contexto, 

significa que guarda os seus mandamentos. Desde keep é um presente, subjuntivo ativo, 

que transmite a sensação de crentes salvaguarda continuamente os mandamentos porque 

considerá-los preciosos ( 5: 3 ; Ezra 7 : 10 ; Sl. 19: 7-8 ; 119: 

1 , 34 , 77 , 97 , 113 , 165 ; Rom 7:22. ). João não queria que seus leitores que se 

contentar com um padrão marginal ou mínima de justiça. Em vez disso, o apóstolo 

enfatizou uma extensa obediência que provém de uma verdadeira reverência para com os 

mandamentos de Deus ( Sl 119: 66. , 172 ; cf. Atos 17:11 ; Tiago 1:25 ). 

Mandamentos é de entole ("liminar", "ordem", ou "comando"), não nomos ("lei"). O 

termo não se refere à lei mosaica, mas aos preceitos e diretrizes de Cristo (cf. Mt 28: 19-

20. ). Mas é claro que os preceitos morais e espirituais, o Senhor ensinou foram 

consistentes com os revelou a Moisés (cf. Mt 5: 17-18. ; João 05:46 ), todos que reflete a 

natureza imutável de Deus. 

Sob a nova aliança que Deus aceita crentes 'amoroso e sincero, ainda que imperfeita 

obediência (cf. 1 Reis 08:46 ; Prov. 20: 9 ) e perdoa sua desobediência (cf. . Pss 65: 

3 ; 103: 3 ; . Isa 43 : 25 ). Por Sua graça eles exibem, uma devoção sincera consistente 

com a mente de Cristo ( 1 Cor 02:16. ; cf. Oséias 6: 6. ), como revelado na Palavra ( Sl 1: 

1-2. ; 112: 1 ; 119 : 1-2 ; Isa. 48: 17-18 ; Lucas 11:28 ). Essa obediência disposto a 

Escritura na vida diária é um indicador confiável tanto para si e dos outros que se chegou 

ao conhecimento da salvação de Jesus Cristo (cf. 07:21 Matt. ; João 8:31 ; 14:21 ). Ele 

diferencia o não regenerado do regenerado; Paulo chamou os "filhos da desobediência" 

não regenerados ( Ef. 2: 2 ), enquanto Pedro identificado o regenerado ", como filhos 

obedientes" ( 1 Pedro 1:14 ). 

Deus honra a obediência é realmente um reflexo do amor genuíno; como João escreveu 

mais tarde nesta epístola, "nós amamos a Deus e observar seus mandamentos Pois este é 

o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos não são 

pesados." ( 5: 3). Mas esse princípio não era novidade para João, como ele tinha ouvido 

de Jesus anos anteriores no cenáculo e gravou em seu evangelho: 

"Se me amais, guardareis os meus mandamentos." ( João 14:15 ) 

"Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama; e aquele que me 

ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e divulgará-me a ele." ( 14:21 ) 



"Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos a ele e 

faremos nele morada Quem não me ama não guarda as minhas palavras;. E na palavra 

que você ouve não é minha, mas do Pai que me enviou. " ( 14: 23-24 ) 

"Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho 

guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor." ( 15:10 ) 

O teste aplicado 

Aquele que diz: "Eu vim a conhecê-lo", e não guarda os seus 

mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está nele; mas 

qualquer que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus tem 

realmente sido aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele: 
( 2: 4-5 ) 

Em consonância com o apelido de Boanerges ("filhos do trovão") que Jesus deu a ele e 

seu irmão Tiago, João troveja para aqueles que pretendem têm vindo a conhecer Cristo, 

mas que não guarda os seus mandamentos. Como ele já havia feito em 1: 6 "Se 

dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não 

praticamos a verdade", João avisa que sua reivindicação a comunhão é completamente 

infundado. Quem faz tal afirmação e vive em desobediência é um mentiroso. epíteto do 

apóstolo corajosamente expõe a perigo de auto-engano a respeito da salvação, que é 

condenável para aqueles que não conseguem perceber sua cegueira, se arrependerem de 

seus pecados, e abraçar a verdade ( cf. Gl 6: 7. ; Tito 3: 3 ). 

Claramente, aqueles no reino de Deus ouvir a Sua voz e obedecê-la. Jesus disse a Pilatos: 

"Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz" ( João 18:37 ; cf. 1 João 3: 18-19 ). Em 

contraste, aqueles que não obedecem a seus mandamentos demonstrar que a verdade não 

está emeles. Portanto, João expostos a pretensão vazia de quem assumiu que tinha subido 

a um nível mais elevado de "verdade divina." Para esses falsos mestres, apresentam-se 

com os leitores, o seu assim chamado conhecimento os elevou acima questões terrenas 

prosaicas e torna-se desnecessária qualquer preocupação com a conduta moral ou uma 

vida piedosa. Mas, como Tiago declarou: "Assim também a fé, se não tiver obras, é morta 

em si mesma por ... Pois, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a 

fé sem obras é morta" ( Tiago 2:17, 26 ; cf. . Ef 2:10 ; Hb 0:14. ; 1 Pedro 1: 14-

16 ). Aqueles cuja fé é genuína irá obedecer à verdade. 

Versículo 5 , em seguida, aplica-se o teste para a garantia de forma positiva. Quem sincera 

e amorosamente guarda a sua palavra, nele o amor de Deus verdadeiramente tem 

sido aperfeiçoado. É melhor entender a frase traduzida o amor de Deus como um 

genitivo objetivo, ou seja, o amor de Deus. João descreve os verdadeiros crentes amor 

têm para Deus como perfeito, não no sentido da perfeição acabada, mas realização 

salvação. Na verdade, este verbo grego teteleiōtai é traduzida como "cumprida" em João 

4:34 ; 05:36 ; e 17: 4 . Ele pode até mesmo significar "iniciar". A concessão sobrenatural 

deste amor ( Rom. 5: 5 ) resulta em obediência às Escrituras, e não é apenas uma 

experiência emocional ou mística. 

É por este amor genuíno que os crentes sabem que eles . Nele são a pequena 

frase nele [Cristo] ocorre em muitos outros lugares no Novo Testamento ( vv 8. , 27-

28 ; 3: 6 ; 4:13 ; 5: 20 ; 1 Cor 1: 5. ; 2 Cor. 5:21 ; Ef 1: 4. , 7 , 13 ; 04:21 ; Fp 3: 

9. ; Colossenses 2: 6-7 , 10-11 ; 2 Tessalonicenses 1:12. ; cf. Col. 1:28 ) e indica uma 



verdade central da fé cristã. Comentador João Stott resumiu o significado da seguinte 

forma: 

O contexto todo, e especialmente o versículo 6 , sugere que a frase nele novamente 

refere-se a Cristo. Para ser "em Cristo" é a descrição característica de Paulo do 

cristão. Mas João usa-lo também. Para ser (ou a "habitar" o versículo 6 ) "in" Ele é 

equivalente à frase "saber" Ele (3, 4) e para o "amor" Ele (5). Ser cristão consiste na 

essência de um relacionamento pessoal com Deus em Cristo, conhecê-Lo, amá-Lo, e 

permanecermos n'Ele como o ramo na videira (Jo. Xv. I ss.). Este é o significado de "vida 

eterna" (Jo 3 xvii;... I Jo 20 v.). ( As Epístolas de João,Tyndale Comentários do Novo 

Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1964]., 91. em itálico no original) 

O Teste exemplificado 

aquele que diz que permanece nele, esse deve-se a caminhar na 
mesma maneira como Ele andou. ( 2: 6 ) 

A única pessoa que pode passar o teste de obediência e perceber plena certeza é aquele 

que permanece nele, esse ... -porque Jesus Cristo é o modelo perfeito para obedecer ao 

Pai. Em João 15: 4-5 Jesus ordenou: 

"Permanecei em mim e eu em ti Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não 

permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim que eu sou a 

videira, vós sois os ramos;.. Quem permanece em Mim e eu nele, esse dá muito fruto, 

pois sem mim, nada podeis fazer. " (Cf. vv. 10-11 ) 

Crentes desenhar a vida espiritual do Senhor Jesus Cristo, como ramos fazer a partir de uma 

videira. Permanecer em Cristo é permanecer n'Ele, não uma fixação temporária, superficial, 

mas uma permanente, conexão profunda (cf. Lucas 9:23 ; João 6: 53-65 ; Fl 1: 6. ; 2: 11-13 ) 

. Essa autêntica permanente no Salvador caracteriza aqueles que "continuar na fé alicerçados 

e firmes, e não se afastou da esperança do evangelho que [eles] ter ouvido" ( Col. 1:23 ; cf. 2: 

7 ; Ef . 03:17 ), porque são verdadeiramente regenerado-novas criaturas que possuem a vida 

eterna irrevogável. 

João deixou perfeitamente claro que aqueles que pretendem permanecer em Cristo 

deve andar da mesma maneira como Ele andou. Caminhar é uma metáfora para a 

conduta diária pelos crentes ( 1: 7 ; João 8:12 ; 0:35 ; Rm 6: 4. ; 8: 4 ; 1 Cor 07:17. ; 2 

Cor. 5: 7 ; . Gal 5 : 16 ; Ef 2:10. ; 4: 1 ; 5: 2 , 8 ; Col. 1:10 ; 2: 6 ; 1 Tessalonicenses 

2:12. ; 4: 1 ; 2 João 6 ; cf. Marcos 7: 5 ). O próprio Senhor exemplificou perfeitamente 

esse princípio durante Seu ministério terreno. Em todos os sentidos Ele obedeceu a 

vontade do Pai: 

"Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me 

enviou." ( João 6:38 ) 

"E aquele que me enviou está comigo, Ele não me tem deixado só, porque eu faço sempre 

o que é agradável a Ele." ( João 8:29 ) 

"Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para que eu possa levá-la novamente. 

Ninguém ma tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. Eu tenho autoridade para a dar, 

e eu tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai ". ( João 10: 

17-18 ) 

"Para que o mundo saiba que eu amo o Pai, eu faço exatamente como o Pai me 

ordenou." ( João 14:31 ) 



Obviamente, os crentes 'obediência não será perfeito, como Jesus foi. No entanto, Ele 

estabeleceu o padrão perfeito que eles devem seguir. Se alguém afirma a conhecê-Lo e 

permanecer Nele, será evidente em sua vida. Ele vai andar na luz-no reino da verdade e 

da santidade e guarda (obedecer) Seus mandamentos por causa do seu amor apaixonado 

pela verdade e, ao Senhor da verdade. É aí que reside a chave para a garantia real da 

salvação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Um novo tipo de Amor ( 1 João 2: 7-11 ) 

Amado, eu não estou escrevendo um mandamento novo, mas um 

mandamento antigo, que você já teve, desde o início; Este 

mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Por outro lado, eu 

estou escrevendo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e 

em vós, porque as trevas vão passando, e a verdadeira luz já 

brilha. Aquele que diz que está na luz, e odeia a seu irmão está 

nas trevas até agora. Aquele que ama a seu irmão permanece na 

luz, e não há motivo para tropeço nele. Mas aquele que odeia a 

seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde 
vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. ( 2: 7-11 ) 

O amor é a marca preeminente de um verdadeiro crente. O amor a Deus é a referência de 

sua relação com Ele, e amor por outras pessoas é o epítome das relações humanas. O 

Novo Testamento apresenta repetidamente diante da supremacia do amor. Jesus citou 

dois versículos do Antigo Testamento ( Deuteronômio 6: 5. ; Lev 19:18. ) como prova de 

que a amar a Deus e ao homem é cumprir o mandamento supremo da lei: 

Mas os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se. Um deles, 

um advogado, pediu-lhe uma pergunta, tentando-o, "Mestre, qual é o grande mandamento 

na Lei?" E disse-lhe: "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de toda a tua 

alma e com toda tua mente. ' Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é 

semelhante a ele: 'Amarás o teu próximo como a ti mesmo. " Destes dois mandamentos 

dependem toda a Lei e os Profetas. " ( Mateus 22: 34-40. ; cf. 7:12 ; Rm 13:10. ; 1 Tim. 

1: 5 ) 

Em um majestoso e lírica passagem em sua primeira carta aos coríntios, o apóstolo Paulo 

defendeu a superioridade do amor sobre os dons espirituais: 

Mas procurai com zelo os maiores dons. E eu lhe mostrar um caminho mais excelente 

ainda. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu me tornei 

um gongo ruidoso ou como o címbalo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, e 

conhecesse todos os mistérios e toda a ciência; e ainda que tivesse toda fé, de maneira tal 

que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada serei. E se eu der todos os meus 

bens para sustento dos pobres, e se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não 

tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, o amor é bondoso e não é 

ciumento; o amor não se vangloria, não é arrogante, não age unbecomingly; ele não busca 

os seus próprios interesses, não se irrita, não leva em conta um errado sofrido, não se 

alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade; Suporta todas as coisas, acredita 

todas as coisas, espera todas as coisas, tudo suporta. O amor jamais acaba; mas se há dons 

de profecia, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; se houver conhecimento, ele 

será aniquilado. Porque sabemos em parte e em parte profetizamos; mas quando chega a 

perfeita, a parcial será aniquilado. Quando eu era criança, eu costumava falar como uma 

criança, pensar como uma criança, a razão como uma criança; quando cheguei a ser 

homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos por espelho em 

enigma, mas então veremos face a face; agora conheço em parte, mas então conhecerei 

plenamente, assim como eu também têm sido totalmente conhecida. Mas, agora, fé, 

esperança, amor, cumprir estes três; mas o maior destes é o amor. ( 1 Cor 12: 31-13: 13. ; 

cf. Mt 5: 44-45. ; João 13: 34-35 ; 15: 9 ; Ef 4:32. ; Fp 2: 1-4. ; Col. 3 : 14 ; Heb 10:24. ; 1 

Pedro 4: 8 ; 1 João 4: 8 , 17-19 ) 



Porque o amor é mais elevado dever moral do santo para com os outros, não é apenas a marca 

final da salvação genuína, mas também oferece a garantia suprema do que a realidade. 

Nesta passagem João reitera o tema da luz contra a escuridão que havia apresentado 

anteriormente (cf. 1: 5-7 ). Luz representa o reino de Cristo e de vida eterna ( Lucas 

02:32 ; João 1: 4 , 9 ; 08:12 ; 12:46 ; . 2 Cor 4: 4b ; 1 Pedro 2: 9 ; cf. Sl 36: 9. ; Pv 

04:18. ; João 3: 20-21 ; . Ef 5:13 ), e da escuridão representa o reino de Satanás e da morte 

eterna ( Prov 02:13. ; Matt 08:12. ; 22:13 ; Atos 26 : 18 ; . Ef 5:11 ; 6:12 ; Col. 1:13 ; 1 

Tessalonicenses 5: 5. ; 2 Pedro 2: 4 ; Judas 6 ; cf. . Is 59: 9-10 ). Embora a forma da 

palavra amor aparece apenas uma vez nesta seção, o amor é claramente o tema de João 

como ele enfatiza a sua primazia como um teste moral para verificar a salvação (cf. 3: 10-

11 , 16-18 , 23 ; 4: 7- 12 , 16-21 ; 5: 1-3 ; 2 João 5-6 ). A passagem descreve o amor 

como um mandamento antigo, um novo mandamento, e um modo de vida. 

O amor como um mandamento antigo 

Amado, eu não estou escrevendo um mandamento novo, mas um 

mandamento antigo, que você já teve, desde o início; Este 
mandamento antigo é a palavra que ouvistes. ( 2: 7 ) 

Ao longo dos séculos pregadores, professores e comentaristas têm chamado João "o 

apóstolo do amor". Seu amor aos outros crentes a quem ele escreveu muitas vezes 

manifestou-se pelo termo familiar amado (cf. 3: 2 , 21 ; 4: 1 , 7 ; 3 João 2 ). Esse título 

foi tão apropriado nesta epístola, o que afirma o amor como a referência da verdadeira 

salvação. 

Em um jogo de palavras, prorrogado para o versículo 8 , João escreveu que o mandamento 

de amor não era um mandamento novo , em certo sentido, mas na verdade o 

mandamento antigo. Ele havia sido ensinado ao longo do texto bíblico. Se eram judeus 

ou gentios, os leitores de João iria ter ouvido a partir do Antigo Testamento sobre o 

conceito de amar uns aos outros ( 1 Sam 20:17. , 41-42 ; cf. Gen. 45:15 ; Sl 133: 1-

2. ). No Pentateuco, Deus estabeleceu a lei do amor, em termos inequívocos: "Você não 

deve tomar vingança, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu 

próximo como a ti mesmo, e eu sou o Senhor" ( Lev 19. : 18 ). 

Instruindo os romanos sobre o amor fraternal, Paulo citou o Decálogo e Levítico 19:18 : 

Devo nada a ninguém, exceto a amar uns aos outros; pois quem ama o próximo tem 

cumprido a lei. Para isso, "Não cometerás adultério, não haveis de assassinato, você deve 

não roubar, não cobiçarás", e se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta 

palavra: "Amarás o teu próximo como a si mesmo . " O amor não pratica o mal contra o 

próximo; portanto, o amor é o cumprimento da lei. ( Rm 13: 8-10. ; cf. João 13: 34-35 ; 1 

Cor 14: 1. ; Phil 1: 9. ; Col. 3:14 ; 1 Tessalonicenses 4: 9. ; . 1 Timóteo 2:15 ; Heb 

6:10. ; 1 Pedro 1:22 ; 4: 8 ; 1 João 3:23 ; 4: 7, 21 ) 

Existe um vínculo inseparável entre a obediência e amoroso vizinho a Deus e ao; assim, Paulo 

declara que "o amor é o cumprimento da lei" 

A verdade que eles estavam a amar um ao outro era algo que seus leitores . tiveram desde 

o início O início em vista aqui não é a criação ou a entrega da Lei a Moisés de Deus, 

mas o início de sua vida cristã (cf. 2: 24 ; 3:11 ; 2 João 6 ). . Este foi ensinada desde o 

início, e não apenas por alguns inovação recente de João A palavra sobre o 

amor que eles ouviram foi o mandamento antigo, o ensino do Antigo Testamento 

sobre o amor, que Jesus já havia reiterado ( Matt. 22: 34-40 ; Marcos 12: 28-34 ; cf. Mt 



5: 43-48. ; Lc 6: 27-36 ). Quando os leitores de João tornou-se cristãos, eles se 

comprometeram a obedecer à lei de Deus, amá-lo, e amar os outros, os quais Jesus 

ensinou e exemplificou durante Seu ministério terreno ( Mt 5: 1-7: 27. ; 16: 24-27 ; 19: 

16-26 ; 28: 18-20 ; Lucas 10: 29-37 ; 14: 25-35 ; João 4: 21-24 ; 6: 26-58 ; 8:12 , 31-

32 ; 0:23 -26 ; 13: 1 , 12-17 ; 15: 1-17 ; 21: 15-19 ; cf. Jo 7: 37-38 ; 10: 11-18 ; 11: 25-

26 ). Ensino de João foi, assim, parte da instrução ética ao longo de toda a revelação 

divina e, como seus leitores tinham ouvido desde o início de suas vidas cristãs. A 

obediência a essa instrução era um teste da realidade da sua conversão e um elemento 

central na apresentação geral de todos os que estão em Jesus Cristo e voluntariamente 

submetem à Sua Senhoria ( Mt 7: 21-23. ; Lucas 6:46 ; 9: 22-26 ; Atos 4: 19-

20 ; 5:29 ; Rm 06:17. ; 1 Pedro 1: 2 , 14 ; cf. Ecl 0:13. ;Tiago 1:25 ). 

Amor como um Novo Mandamento 

Por outro lado, eu estou escrevendo um mandamento novo, que é 

verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando, e a 

verdadeira luz já brilha. ( 2: 8 ) 

Na superfície, eu estou parece contradizer do anterior "Eu não sou" João ( v. 7 ). Mas um 

olhar mais atento revela claramente que João estava usando esta aparente contradição 

para esclarecer como o velho mandamento de amar é, ao mesmo tempo não é nova e ainda 

novo. Há um sentido em que João estava escrevendo um 

novo ( kainos ) mandamento. Kainos (usado em ambos v. 7 e 8 ) define algo que está 

fresca na essência e qualidade, enquanto não necessariamente em ordem cronológica 

novos ( kairos ). 

Novidade do mandamento não é encontrada nas palavras, mas na ilustração do amor, 

descrito na expressão, que é verdadeiro nele. Mesmo que o Antigo Testamento ensinou 

o dever de amar, nunca antes o perfeito amor foi tão claramente manifesta como ele foi 

no Cristo encarnado ( João 13: 1 ; 15:13 ; Atos 10:38 ; 2 Cor. 8: 9 ; cf. Is 40:11. ; Mat. 4: 

23-24 ; 11: 28-30 ; 23 : 37-39 ; Lucas 19:41 ). Assim, a novidade não está no comando 

para o amor, mas na perfeita manifestação do amor na pessoa de Cristo. Esta é uma das 

muitas maneiras em que o Filho de Deus encarnado revelou a natureza de Deus em 

plenitude não antes manifesto (cf. Jo 1: 14-15 ; Colossenses 2: 9 ). 

O Senhor magnificamente ilustrado esta verdade no cenáculo, poucas horas antes de sua 

morte. Suas promessas naquela noite para os apóstolos que Ele iria preparar um lugar no 

céu para eles ( João 14: 1-4 ), que a Sua paz estaria com eles ( João 14:27 ), que Ele 

enviaria o Espírito Santo a eles ( João 14: 25-26 ; 15:26 ; 16: 7-15 ), e que, ao 

permanecermos n'Ele eles iriam dar muito fruto ( João 15: 1-11 ) foram reflexos do Seu 

amor divino. Mas Ele demonstrou amor mais graciosamente em Seu serviço humilhante 

para eles. João 13: 1-17 registra o que aconteceu: 

Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora que Ele iria sair fora 

deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o 

fim. Durante a ceia, tendo já o Diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, 

que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que Ele havia saído 

de Deus e ia voltar para Deus, levantou-se da ceia, e pôs de lado suas vestes; e tomando 

uma toalha, cingiu-Si mesmo. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos 

discípulos ea enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, Ele veio para 

Simão Pedro. Ele disse-lhe: "Senhor, não te lavar os meus pés?" Jesus respondeu, e disse-

lhe: "O que eu você não percebe agora, mas você vai entender daqui por diante." Pedro 



disse-lhe: "Nunca deve Você lavar os meus pés!" Jesus respondeu-lhe: "Se eu não te lavar, 

não terás parte comigo". Simão Pedro disse-lhe: "Senhor, então lava não somente os meus 

pés, mas também as mãos ea cabeça." Jesus disse-lhe: "Aquele que se banhou não 

necessita de lavar os pés, pois está todo limpo;. E vós estais limpos, mas não todos 

vocês" Pois ele sabia quem o traía; Por isso, ele disse: "Nem todos estais limpos." Então, 

quando ele tinha lavado os pés, tomou o manto e reclinou-se à mesa novamente, Ele lhes 

disse: "Você sabe o que eu fiz para você Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, 

porque eu o am., se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés, também vós deveis lavar os pés 

uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo de que você também deve fazer o que eu fiz 

com você. Em verdade, eu vos digo: , um escravo não é maior que seu senhor, nem é 

aquele que é enviado maior do que aquele que o enviou. Se você sabe essas coisas, você 

é abençoado, se você fazê-las. 

Altruísta, ato humilde do Senhor estava em sintonia com o retrato de Paulo de Cristo em 

sua carta aos Filipenses: 

Ele, subsistindo em forma de Deus, [mas] não considerou a igualdade com Deus uma 

coisa que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-

se em semelhança de homens. , Achado na forma de homem, humilhou-se, tornando-se 

obediente até à morte, e morte de cruz. ( Filipenses 2: 6-8. ) 

O ministério de Cristo no cenáculo manifestou o coração de amor por Deus perfeito, perfeito 

sacrifício ( Isa. 53: 3-12 ; . Ef 5: 2 ; . Heb 9:12 ), e perfeita humildade ( Lucas 22:27 ). 

Mas o mandamento de amar não só tem uma nova expressão por causa da exibição de 

amor poderosa na vida e ministério de Cristo; ele também é fresco por causa de sua 

manifestação na vida dos crentes. É uma demonstração gloriosa do que significa ser uma 

nova criatura em Cristo ( 2 Cor. 5:17 ). Se alguma coisa define esse amor do lado humano, 

que é a humildade. Os pecadores são radicalmente humilhado (cf. Tg 4: 6-10 ), a ponto 

de auto-ódio ( Lucas 14:26 ) e abnegação ( Mt 16: 24-27. ), de modo a ser como o 

publicano penitente em Lucas 18: 13-14 : 

Mas o publicano, estando em pé de distância, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, 

mas batia no peito, dizendo: "Deus, sê propício a mim, pecador!" Digo-vos que este 

homem foi justificado para sua casa, em vez do que o outro; para todos que se exalta será 

humilhado, e quem se humilha será exaltado. 

Na salvação, o Espírito Santo passa a residir na vida do crente ( João 14: 16-17 ; Rm 8: 

9. , 14 ; 1 Cor 06:19. ; Ef 1: 13-14. ; 2 Tm 1:14. ; 1 João 2:27 ; 3:24 ; 4:13 ) e sustenta a 

humildade original, do qual ele produz fruto espiritual ( Gl 5: 22-23. ), a mais importante das 

quais é o amor.O apóstolo Paulo afirmou a presença desse amor nos crentes quando escreveu 

aos Romanos, "o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que 

nos foi dada" ( 5: 5 ), e quando ele escreveu aos Tessalonicenses que "quanto ao amor dos 

irmãos, você não tem necessidade de alguém para escrever para você ... pois na verdade você 

praticá-lo em direção a tudo ... Mas nós pedimos que você, irmãos, para se destacar ainda 

mais" ( l Tes. 4: 9-10 ). 

O novo mandamento ou manifestação de amor chegou . porque as trevas vão passando, 

e já a verdadeira luz está brilhando Obviamente, a verdadeira Luz é Jesus Cristo ( João 

8:12 ), que veio e inaugurou o Seu reino ( Zc 9.: 9 ; Matt. 21: 5 ; João 12: 12-15 ; Hebreus 

1: 8-9. ;12:28 ; cf. Sl 24: 7-10. ), em que ele (e esta nova dimensão do amor) é já 

brilhando (cf. Ef. 3: 16-19 ). Com a inauguração do reino espiritual de Cristo, a 

verdadeira Luz começou a brilhar e superar a escuridão do reino de Satanás ( Rm 

16:20. ; Col. 2:15 ; Hb 2:14. ; 1 João 3: 8 ; cf. . Ef 6 : 11-16 ). Neste momento, a luz 



coexiste com a escuridão, mas a luz eo amor divino Ele carrega cada vez mais dissipar as 

trevas (cf. 1 João 2: 17a ), brilhe cada vez mais brilhante durante o reinado milenar de 

Cristo, e, eventualmente, governar supremamente por toda a eternidade. Assim, é apenas 

porque os crentes foram "resgatados ... a partir do domínio das trevas e transferido ... para 

o reino do seu Filho amado," a Luz, que este novo mandamento é uma realidade em suas 

vidas ( Col. 1:13 ). 

O amor como um modo de vida 

Aquele que diz que está na luz, e odeia a seu irmão está nas trevas 

até agora. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e não 

há motivo para tropeço nele. Mas aquele que odeia a seu irmão 

está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque 

as trevas lhe cegaram os olhos. ( 2: 9-11 ) 

Nesta parte final da passagem, João aplica o teste de amor sobrenatural para aqueles que 

se dizem cristãos. Sua presença é um indicador seguro de transformação, salvação e vida 

divina. Os falsos mestres da época de João arrogantemente reivindicado um maior 

conhecimento da natureza divina e da comunhão com a divindade, mas produziu apenas 

orgulhoso desdém para não iluminados, pessoas comuns. Mas os cristãos, a maioria dos 

quais eram escravos ou membros da classe trabalhadora (cf. 1 Cor. 1: 26-29 ), foram os 

verdadeiros iluminados, que demonstrou seu verdadeiro conhecimento de Deus, pois não 

só se amavam, mas estendeu a mão no amor aos perdidos nas trevas do pecado (cf. Mateus 

5:44. ; Lucas 06:27 , 35 ). 

É um orgulho sem sentido para alguém para dizer que ele está na Luz (cf. Mt 7: 21-

23. ; Tiago 1:22 ; 2: 14-26 ; 1 João 1: 6 ); se ele (ou ela) odeia seu irmão significando 

que ele não ama desinteressAdãoente santos como Deus faz, ele não é no reino divino de 

luz, mas permanecena escuridão até agora. Por outro lado, aquele que ama seu irmão 

permanece na luz e não há causa de tropeço nele. Aqueles que amam e obedecem a 

Palavra de Deus e expressar o amor altruísta para outros crentes são verdadeiramente 

transformado; eles não vão fazer com que outros a cair. No Novo 

Testamento, tropeçando refere-se a pecar (cf. Mt 5: 29-30. ; 13:41 ; 18: 6 , 8-9 ; Lucas 

17: 2 ; João 16: 1 ; 1 Cor 08:13. ; Rev . 02:14 ). João usou o termo para explicar que a 

pessoa que ama verdadeiramente outros, como um reflexo do seu amor por Cristo, não 

vai levá-los para o pecado (cf. Rom. 13: 8-10 ) ou rejeitar o evangelho. Portanto, há um 

amor que comprova a salvação, como o Filho de Deus disse: "Um novo mandamento vos 

dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns 

aos outros. Por isso todos os homens sei que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns 

aos outros "( João 13: 34-35 ). 

João enfaticamente reitera que qualquer pessoa que odeia a seu irmão está em trevas, e 

anda [segue um curso normal da vida] na escuridão. Essas pessoas não sabem 

onde eles estão indo [cf. João 12:35 ] porque as trevas lhe cegaram seu olhos. Eles são 

como aqueles que são completamente cegos e tateando ao redor para determinar onde eles 

estão (cf. Gen. 19:11 ; Atos 13: 11-12 ). Tais pessoas sem amor são claramente fora do 

reino da luz (cf. Mt 5: 21-22. ; 1 João 3:15 ) e vazia da vida espiritual. João descreveu tais 

pretendentes anteriores como mentirosos: 

Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz, e nele não há 

treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, 

mentimos e não praticamos a verdade. ( 1: 5-6 ) 



Pecadores não convertidos, desprovido de amor e que vivem na escuridão espiritual, não 

pode cumprir o mandamento do amor bem conhecida de Jesus (ver novamente João 13: 

34-35 ), que Ele originalmente deu aos apóstolos no Cenáculo. Nem eles podem expressar 

o tipo de amor sacrificial Jesus mostrou quando Ele lavou os pés dos apóstolos ( João 13: 

3-15 ), nem que ele se referia mais tarde naquela noite, quando declarou: "Ninguém tem 

maior amor do que este, que um dá a sua vida por seus amigos "( João 15:13 ; cf. 1 João 

3:16 ). 

Por outro lado, a obediência a esse mandamento é um teste válido para autenticidade de 

cada crente. Tal obediência proporciona um claro contraste com aqueles que estão sem 

amor e persistem em andar na escuridão. Crentes que manifestam o novo tipo de amor 

primeiro ensinado por Jesus e reiterado por João verdadeiramente obedecer ao 

mandamento do Senhor no Sermão da Montanha: "Brilhe a vossa luz diante dos homens, 

de tal forma que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus 

"( Mt 05:16. ; cf. Ef 5: 8. ; . 02:15 Phil ; 1 Pedro 2: 9 ). 

 

7. Os estágios do crescimento espiritual 

( 1 João 2: 12-14 ) 

Estou escrevendo para vocês, filhinhos, porque os vossos pecados 

são perdoados por amor do seu nome. Estou escrevendo para 

você, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Estou 

escrevendo para vocês, jovens, porque vencestes o maligno. Eu 

vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, 

porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, 

jovens, porque sois fortes, ea palavra de Deus permanece em vós, 

e já vencestes o maligno. ( 2: 12-14 ) 

Uma essência da vida é o crescimento. Isto é verdade tanto no plano físico e no reino 

espiritual. Assim como as sementes vivas crescem em plantas adultas e crianças se tornam 

adultos maduros, por isso novos cristãos crescer em Cristo. Quando o crescimento é 

prejudicado no reino físico, seja por má nutrição, doenças ou defeitos de nascimento, os 

resultados podem ser trágicos. Mas é uma tragédia ainda maior quando os crentes não 

conseguem crescer e amadurecer espiritualmente. Afinal de contas, os cristãos imaturos 

não pode apreciar plenamente todas as bênçãos e privilégios que Deus reservou para eles, 

nem servi-Lo com a utilidade Ele deseja ( João 15: 4-5 ; 17:21 ; Rom. 5: 

2 ; 08:28 , 34 ; 9:23 ; 2 Coríntios 4: 15-17. ; Ef 2:19. ; 3:12 , 20 ; Fp 4: 7. ; . Hb 

7:25 ; Tiago 1:17 ; 2 Pedro 1: 4 ; cf. Sl. 18: 2 ; 27: l ; 46:11 ; 48:14 ; Isa 40:11.). 

Como o crescimento físico, o crescimento espiritual depende em última instância do 

poder de Deus, mas também exige o elemento da responsabilidade humana. Todas as 

chamadas escrituras a obediência que óbvio fazer. Na verdade, o Novo Testamento é 

repetida inúmeras vezes a chamada para os cristãos de "trabalhar a vossa salvação com 

temor e tremor" ( Fp. 2:12 ). Pedro ordenou os crentes a "crescer na graça e no 

conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo" ( 2 Pedro 3: 18a ), enquanto 

Paulo os exortou a "ser imitadores de Deus, como filhos amados" ( Ef. 5: 1 ). Paulo 

também estabelecido o objetivo final de crescimento espiritual: 



Irmãos, eu não me considero como tendo prendeu ela ainda; mas uma coisa eu faço: 

esquecendo o que está por trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o 

alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. ( Fp 3: 13-14. ; 

cf. Rom 8:29. ) 

Ele entendeu que "o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus" é tornar-se como "Cristo 

Jesus" (cf. Fl 2, 5. ; 03:10 ). O apóstolo João reiterou que mesmo verdade, quando escreveu: 

"Aquele que diz que permanece nele, esse deve-se a caminhar na mesma maneira como Ele 

andou" ( 1 João 2: 6 ). Como aqueles que amam o Senhor, os crentes devem buscar 

continuamente a santidade ", como é santo aquele que chamou [eles]" ( 1 Pedro 

1:15 ). Felizmente, Deus providenciou a sua Igreja com homens dotados para ajudar os 

crentes à medida que crescem em que a busca: 

E ele deu uns como apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros 

para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, 

para a edificação do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de Deus, para um homem maduro, com a medida da estatura que 

pertence à plenitude de Cristo. ( Ef 4: 11-13. ; cf. vv 15-16. ; 3: 16-20 ; Rom 8:29. ; 2 Cor 

3:18. ; Gl 4,19. ; 1 Pedro 2: 2 ) 

Cada mandamento bíblico em direção à santificação assume a necessária obediência dos mais 

ordenado. Isso deixa claro que os crentes têm o dever de fidelidade e obediência usar os meios 

de graça para crescer até a maturidade. 

Ao discutir o crescimento espiritual, é importante abordar vários equívocos que devem 

ser cuidadosamente evitados. Primeiro, o crescimento espiritual não determina a posição 

do crente em graça diante de Deus. Essa questão é finalmente e completamente resolvida 

quando os pecadores confiar na obra expiatória de Jesus Cristo e Sua justiça imputada a 

eles ( Romanos 3: 21-26. ; 4: 5-8 ; 1 Cor. 1:30 ; . 2 Cor 5 : 21 ; . Gl 3:13 ; Fp 3: 9. ; Col. 

2:10 ; 1 Pedro 2:24 ). No momento da conversão, próprio sacrifício de Cristo para o 

pecado é aplicada ao pecador crente e Sua própria justiça creditado ao penitente para que 

a ira de Deus se retirou, todo pecado é pago e perdoado, eo crente é aceito por Deus em 

Cristo Jesus. A posição resultante é fixa e irrevogável, e instala-se para sempre o destino 

celestial dos crentes. 

Em segundo lugar, o crescimento espiritual não afeta o amor de Deus para os crentes. Ele 

não ama os santos maduros mais do que o menos maduro. (A razão para isso é que o seu 

amor não é baseado no mérito individual de qualquer pessoa [ Rom. 5: 8 ].) O Senhor 

Jesus Cristo ama todos os eleitos perfeitamente. Mesmo na noite antes da crucificação, 

os apóstolos demonstrou imaturidade e orgulho (eles estavam discutindo sobre quem seria 

o maior no reino [ Lucas 22:24 ; cf. Mt 20: 20-24. ; Marcos 09:34 ]), ser insensível ao seu 

Senhor, que já estava na sombra ameaçadora da cruz. Ainda assim, João escreve que, em 

seu pior comportamento, o Senhor continuou a amá-los "até o fim", isto é, à perfeição, ou 

até o máximo de Seu amor ( João 13: 1 ). 

Terceiro crescimento, espiritual não é medida pelo calendário (cf. Heb. 5: 11-

14 ). Pessoas que foram fiéis durante muitos anos muitas vezes são menos maduro do que 

outros que têm sido fiéis durante um tempo muito mais curto. Isso pode ser o resultado 

de estudo inadequada ou instrução na Palavra (cf. Ef 4: 11-15. ), ou desobediência carnal 

e aplicação infiel de som ensino ( 1 Cor. 3: 1-3 ). 

Quarta crescimento, espiritual não está relacionada com a quantidade de informação 

teológica crentes sabem. Alguns cristãos têm uma quantidade adequada ou mesmo 

excepcional de conhecimento bíblico e teológico, e ainda assim são chocantemente 



imaturo espiritualmente. Essa é uma posição perigosa de se estar, porque a informação 

mais bíblica que se recebe, mas não se aplica, mais ele se torna enganado sobre a sua 

própria condição espiritual (cf. Rom. 2: 17-29 ; . Heb 5: 12-14 ) . O mesmo sol que 

derrete a cera endurece o barro. Desobediência constante produz indiferença e uma 

consciência subjugado, nanismo crescimento espiritual. 

Em quinto lugar, o crescimento espiritual não tem nada a ver com a atividade ministério 

para fora bem-sucedida. Algumas das pessoas mais movimentadas da igreja são 

inexperiente na verdade e imaturo na sabedoria que vem do alto ( Tiago 3: 17-

18 ). Mesmo líderes espirituais proeminentes pode exibir uma terrível falta de sabedoria 

bíblica. Grande sucesso temporais, um alto nível de influência, à frente de uma grande 

organização, ou gerar muito apoio financeiro não é um indicador da maturidade espiritual 

genuíno. Na verdade, às vezes, o oposto é verdadeiro. Para Paulo, fraqueza, sofrimento, 

perseguição e pobreza ( 2 Cor 6: 3-10. ; 11: 23-33 ; 12: 9-10 ; Filipenses 4: 11-13. ; cf. 1 

Tim 6: 6. 10 ) foram os verdadeiros sinais de sua maturidade no Senhor. 

Finalmente, o crescimento espiritual não é místico, sentimental, ou psicológica. Ele não 

resulta de um acto de uma vez por todas rededication espiritual, a decisão religiosa, ou 

uma experiência emocional que produz bons sentimentos. Ao contrário, como resultados 

de crescimento físico do processo de tomada de comida, por isso os resultados de 

crescimento também espirituais do processo de tomar na verdade de Deus (Sua Palavra), 

acreditando que ele, e aplicá-lo ( João 5:24 , 39 ; 6:63 ; 8: 31-32 ; Atos 17:11 ; Rom. 15: 

4 ; 1 Ts 2:13. ; 4: 1-2 ; 1 Timóteo 4: 5-6. ; Tiago 1: 22-25 ). Respondendo a tentação de 

Satanás, Jesus citou 'palavras de Moisés Deuteronômio 8: 3 : "Está escrito: 'O homem não 

vive somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus" ( Mt 4: 4. ). As 

cartas de Paulo definir crescimento espiritual como sendo "transformados pela renovação 

da vossa mente" ( Rom. 12: 2 ); "Santidade aperfeiçoando no temor de Deus" ( 2 Cor. 7: 

1 ); "Prima [ndo] para o alvo" ( Phil 3:14. ); "Sendo edificados nele, e confirmados na fé" 

( Cl 2: 7 ); e "pursu [ndo] a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e mansidão" 

( 1 Tim. 6:11 ). E Pedro ordenou a seus leitores, em 1 Pedro 2: 2 , a "longa para o leite 

puro da palavra, para que por ele vos seja dado crescimento no que diz respeito à 

salvação." 

O apóstolo João, sob a inspiração do Espírito Santo, colocou este parágrafo aqui para dar 

segurança e conforto aos seus leitores que eles eram os verdadeiros filhos de Deus, ao 

contrário dos falsos mestres e crentes falsos que os ameaçavam. Tendo em vista os testes 

doutrinais e práticos que João já tinha apresentado-o teste sobre a crença em Cristo, o 

teste sobre o reconhecimento do pecado, os testes para a obediência e amor-o apóstolo 

quis confirmar a autenticidade da salvação de seus leitores. Este parágrafo ressalta seu 

propósito declarado posteriormente para toda a letra: "Estas coisas vos escrevo, a vós que 

credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna" (l João 5:13 ; 

cf . 1: 4 ). 

Obviamente, nem todos os leitores originais ou atuais dessa carta foram ou estão em fases 

iguais de maturidade espiritual. Alguns são crianças espirituais, enquanto outros são 

adultos espirituais. A fim de incentivar de forma eficaz todos os destinatários, João 

começou esta seção muito definitivo com uma garantia geral, depois que ele deu a 

garantia específica para aqueles em cada etapa geral do crescimento espiritual: filhinhos, 

jovens e pais. 

Reassurance Geral 



Estou escrevendo para vocês, filhinhos, porque os vossos pecados 

são perdoados por amor do seu nome. ( 02:12 ) 

João sabia que as pessoas a quem ele estava escrevendo eram crentes e que 

seus pecados haviam sido perdoados. Neste versículo, e nos versos que se seguem, o 

apóstolo disse: "Estou escrevendo para você" ou "Eu vos escrevi" six vezes, a fim de 

declarar enfaticamente que a sua mensagem foi limitado a seus leitores, os que realmente 

faziam parte da família de Deus. 

A palavra traduzida como criancinhas ( TEKNIA ) significa "os nascidos", falando da 

prole em um sentido geral sem levar em conta a idade. É comumente usada no Novo 

Testamento para descrever os crentes como os filhos de Deus ( João 13:33 ; 1 João 2: 

1 , 28 ; 3: 7 , 18 ; 4: 4 ;05:21 ; cf. Gal. 4: 19 , 28 ). Ao utilizar este termo, o apóstolo 

estava abordando todos os que eram verdadeiros filhos de Deus, em qualquer nível de 

maturidade espiritual. Seu foco era sobre todos os que lamentaram sobre sua condição 

pecaminosa ( Mat. 5: 4 ), confiou em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador 

( Atos 16:31 ), tiveram suas vidas transformadas pelo Espírito Santo ( Tito 3: 5 ), vivida 

na obediência à Palavra de Deus ( Rom. 6:17 ), e mostrou amor sincero para o outro ( 1 

Pedro 1:22 ). 

Apenas duas famílias espirituais existem do ponto de vista de Deus: filhos de Deus e 

filhos de Satanás (cf. João 8: 39-44 ). Os filhos de Deus não ama a família de Satanás ou 

dar sua fidelidade ao mundo que ele controla (cf. 1 João 2:15 ). Em vez disso, eles 

crescem (embora não todos ao mesmo ritmo ou com igual consistência) em seu amor pelo 

Senhor, um amor que se manifestará em obediência sincera e serviço (cf. João 14:15 ). 

O Novo Testamento diz claramente que todos os crentes, não importa onde eles estão no 

contínuo crescimento espiritual, ter sido perdoado de todos os seus pecados ( 1: 7 ; Matt 

26:28. ; Lucas 1:77 ; Atos 2:38 ; 3: 19 ; 26:18 ; Col. 1:14 ; 2: 13-14 ). Na verdade, esta 

verdade é fundamental para a missão evangelizadora da Igreja. Jesus disse aos seus 

apóstolos "que o arrependimento para remissão dos pecados seria proclamado em seu 

nome a todas as nações" ( Lucas 24:47 ). Pedro declarou a Cornélio e seus companheiros: 

"É Ele [Cristo] todos os profetas dão testemunho de que em Seu nome todo aquele que 

nele crê recebe o perdão dos pecados" ( Atos 10:43 ; cf. 13: 38-39 ). Paulo atestou: "Nele 

temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua 

graça" ( Ef. 1: 7 ; cf. 04:32 ; 1 João 1: 7 ; 3: 5 ) . Naturalmente, esta grande realidade do 

perdão dos pecados não era novo no Novo Testamento, mas foi firmemente enraizada no 

Antigo Testamento ensino (cf. Sl 32: 1-2. ; 86: 5 ; 103: 12 ; 130: 3- 4 ; Is 1: 18-

19. ; 43:25 ; 44:22 ). 

João concluiu esta frase com o lembrete de que Deus concede o perdão para os crentes, 

não por causa de seu próprio valor ou mérito, mas por amor do seu nome. Esta expressão 

refere-se a glória de Deus (cf. Dt 28:58. ; Neh. 9: 5 ; Ps. 8: 1 ; Isaías 42: 8. ; 48:11 ), que 

é a razão primordial para tudo que Ele faz (cf. Sl 19: 1. ; 25:11 ; 57: 5 ; 79: 8-9 ; 93 : 

1 ; 104: 31 ; 106: 7-8 ; 109: 21 ; 111: 3 ; 113: 4 ; 145: 5 , 12 ; Is 6: 3. ; 48: 9 ; Jer. 14: 7-

9 ; Hab . 2:14 ; Rom. 1: 5 ). Deus perdoa os pecadores, pois agrada a glorificar Seu nome, 

manifestando Sua superabundante graça, misericórdia e poder. Como aqueles que 

receberam o dom do perdão, os crentes para sempre louvar e engrandecer a Deus (cf. 2 

Cor 4:15. ; Ap 5: 11-13 ). Ainda, enquanto que na terra, que se encontram em diferentes 

fases de crescimento, com as características distintivas. 

Segurança para Espirituais Crianças 



Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. ( 2: 13c ) 

O termo rendeu crianças ( Paidia ) é diferente do termo traduzido "filhinhos" 

( TEKNIA ) no versículo 12 . Como observado acima, TEKNIA refere-se a todos os filhos 

de Deus. Mas paidiá denota mais especificamente jovens crianças, aqueles ainda sob a 

instrução dos pais. Essas crianças são ignorantes e imaturo e precisa de cuidados e 

orientação. 

Filhos espirituais imaturos são aqueles que conhecem o Pai ( Sl 09:10. ; cf. João 10: 

4 , 14 ; Rom 8:15. ; Gal. 4: 6 ) da mesma forma que uma criança tem pouco mais de um 

básico conhecimento de seus pais. A característica distintiva de bebês em Cristo é que 

eles são consumidos com seu relacionamento recém-descoberto para o Deus e Salvador 

que têm vindo a conhecer Salvadora (por exemplo, Lucas 19: 5-6 ), e com a alegria 

resultante e paz de que o conhecimento . Mas eles ainda são crianças, que ainda têm na 

festa da carne espiritual nutritivo da sã doutrina (cf. Heb. 5: 12-13 ). 

Tal como acontece com bebês físicas, a ignorância dos filhos espirituais os torna 

propensos a fraquezas e altamente suscetíveis a perigos. Eles são, muitas vezes, 

motivados por desejos carnais e falta de discernimento para evitar o que é prejudicial e 

buscar o que é benéfico. Eles muitas vezes ingenuamente juntar-se aos seus heróis 

espirituais ou professores favoritos, para a qual Paulo repreendeu o Corinthians: "Porque, 

quando alguém diz:" Eu sou de Paulo ", e outro, 'Eu sou de Apolo,' você não meros 

homens?" ( 1 Cor. 3: 4 ; cf. . vv 1-3 , 5 ; 1: 12-13 ).Filhos espirituais também não têm 

discernimento e são vulneráveis às seduções de enganadores e suas doutrinas heréticas. É 

por isso que Paulo advertiu os Efésios, 

Nós não somos mais a ser crianças, jogou aqui e ali pelas ondas e levados ao redor por 

todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganosa; mas falando 

a verdade em amor, estamos a crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. ( Ef 4: 14-

15. ; cf. 1 Cor 16:13. ) 

Os cristãos maduros pode aplaudir amor novos crentes exuberante, sua devoção ansioso e 

sincero a Deus, o seu apego aos novos amigos em Cristo, e seu ponto de vista, muitas vezes 

otimista em direção a sua nova vida cristã. No entanto, os cristãos maduros também deve 

avisar o menos maduro contra o perigo de ser enganados por falsos mestres e suas doutrinas 

de inspiração do demônio ( 2 João 10-11 ). 

Segurança para Espirituais Homens Jovens 

Estou escrevendo para vocês, jovens, porque vencestes o maligno 

.... Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, ea palavra de Deus 

permanece em vós, e já vencestes o maligno . ( 2: 13b , 14b ) 

A segunda etapa do crescimento espiritual leva os crentes a partir de uma ênfase na 

relação básica para uma ênfase na revelação bíblica. Em contraste com os filhos 

espirituais, que estão focados principalmente na devoção a Deus, 

espirituais jovens avançaram para estar preocupado com a clareza de doutrina. 

Jovens Espirituais são marcados por uma compreensão da verdade das Escrituras (cf. Sl 

1: 2. ; 119: 11 , 16 , 97 , 103 , 105 , 148 ; Atos 17:11 ; 20:32 ; 2 Tm 3:15. ) . Eles 

superaram a auto-absorção infantil com sentimentos e mudou-se para além das lutas 

elementares, muitas vezes associados aos novos cristãos. Eles têm uma cosmovisão 

bíblica, sua teologia é em grande parte no lugar, e eles têm um amor maduro para a 

verdade e um desejo de proclamar e defender-lo (cf. Ef 6:17. ; 2 Tm 2:15. ; Heb. 4: 12 ). 



Porque a palavra de Deus permanece em quem, nesta fase, eles são fortes na verdade 

doutrinária ( Ef 4: 13-16. ; 1 Tm 4: 6. ; 2 Tm 3: 16-17. ; Tito 2: 1 ; cf. Sl 119:. 99 ). Como 

resultado, eles têm já vencestes o maligno. Afinal de contas, a ênfase principal de 

Satanás não é sobre indivíduos tentadoras para o pecado (cf. Tiago 1:14 ), mas em 

trabalhar através de falsos sistemas religiosos múltiplas para enganar o mundo e levar 

mais a condenação ( 2 Coríntios 10: 3-5. ; 11: 13-15 ; Ef. 6: 11-12 ; cf. 1 Tm 4: 1-2. ; 1 

João 4: 1 , 3 ). Os jovens espirituais, nesta fase de maturidade, no entanto, estão 

equipados através de sua compreensão das Escrituras manter firmes contra seus esquemas 

enganosos ( Ef. 6:11 ). Armado com a sã doutrina que lhes foi ensinado, eles são capazes 

de refutar o erro e guardar a verdade. 

Segurança para pais espirituais 

Estou escrevendo para você, pais, porque conheceis aquele que é 

desde o início .... Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele 

que é desde o princípio. ( 2: 13a , 14a ) 

A terceira etapa do crescimento espiritual é quando os crentes não se limitam a 

compreender a doutrina intelectualmente, mas não cheguei a saber (de ginōskā , "para 

saber por assimilar conhecimento, para vir a saber") Ele (Deus), a fonte da verdade e o 

objeto da adoração e louvor que produz. João afirma que a realidade em ambos os 

versículos 13 e 14 , e Paulo ecoa-lo em Filipenses 3:10 . Aqueles que são 

espirituais pais têm meditado (cf. Js 1: 8. ; Sl. 1: 2 ; 19:14 ; 49: 3 ; 77: 11-12 ; 139: 17-

18 ; 143: 5 ) nas profundidades de o caráter de Deus, de tal forma que eles ganham um 

profundo conhecimento de Deus e adorá-Lo intimamente. Em certo sentido, os santos 

mais maduros têm um círculo completo, com a ênfase de sua vida cristã novamente sobre 

o seu relacionamento com o Deus eterno que tem sido desde o início ( Pss 90: 2. ;102: 

25-27 ; Rom. 1 : 20 ; Apocalipse 1: 8 ; 16: 5 ; 21: 6 ; 22:13 ; cf. João 8:58 ). Só agora que 

a relação é marcAdãoente mais completa e rica, pois é completamente informado por e 

ancorado à abrangência da doutrina bíblica. Job, através de sua experiência de duras 

provas, veio a este profundo conhecimento de Deus. Ele afirmou: "Portanto, eu retrair, e 

me arrependo no pó e na cinza" ( Jó 42: 6 ), e, assim, realmente se arrependeu de seu 

incompleta, visão imatura de Deus realizou no início de sua vida (cf. Jó 36: 3-4 ; Sl 119: 

66. ; Prov. 1: 7 ; 02:10 ; 09:10 ; . Phil 1: 9 ; Col. 1: 9-10 ; 2 Pedro 1: 3 , 8 ). 

A única maneira que os crentes podem progredir sobre a continuidade do crescimento a 

partir espiritual crianças, aos jovens, aos pais, é através da doação de vida, aplicação de 

transformação da vida da Palavra de Deus em suas vidas ( 2 Timóteo 2:15. ; cf. Esdras 

7:10 ). Ao ler, estudar, memorizar, meditando, e aplicar a verdade da Bíblia em todas as 

situações, os cristãos são transformados à imagem de Deus (cf. 2 Cor 3:18. ), pelo poder 

do Espírito (cf. Ef. 6: 17 ; Col. 3:16 ; 2 Pedro 1: 19-21 ). 

Como eles continuam a crescer em sua santificação, o objetivo de todos os crentes devem 

estar a tornar-se pais espirituais, caracterizadas por uma íntima comunhão com Deus. Em 

Sua oração sacerdotal para os apóstolos e todos os crentes, Cristo orou, 

Para eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na 

verdade. Eu não peço em nome delas sozinho, mas também por aqueles que crêem em 

mim, por intermédio da sua palavra; que todos sejam um; Como tu, Pai, estás em mim e 

eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A 

glória que me deste eu tenho dado a eles, para que eles sejam um, como nós somos um; Eu 

neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos na unidade, para que o mundo conheça 



que tu me enviaste, e os amava, assim como também amaste a mim. Pai, quero que eles 

também, que me tens dado, estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha 

glória que me deste, para me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, embora o 

mundo não te conheceu, mas eu te conheço; e estes conheceram que tu me enviaste; e eu 

fiz conhecer o teu nome, e continuarei a torná-lo conhecido, para que o amor com que me 

amaste esteja neles, e eu neles. ( João 17: 19-26 ) 

Jesus desejava que os crentes que conhecem a Deus não de uma forma superficial, nem 

no sentido acadêmico só, mas com intimidade sobrenatural, possibilitada apenas pela vida 

inteira obediência a Ele e à Sua Palavra. 

A descrição de João dos estágios de crescimento espiritual também desafia os crentes a 

"sobressair ainda mais" ( 1 Ts. 4:10 ), em sua cristão anda. Filhos espirituais devem ir 

além de sua alegria inicial no amor do Pai para um bom conhecimento da verdade 

bíblica. Os homens jovens não deve descansar em seu conhecimento da verdade bíblica, 

mas prossigo para conhecer profundamente a Deus, de quem toda a verdade vem e para 

quem todos os pontos de verdade. E até mesmo os pais devem continuar a expandir e 

aprofundar o seu conhecimento do Deus eterno. Enquanto santos viver nesta terra, eles 

são obrigados a obedecer ao mandato para "crescer na graça e no conhecimento de nosso 

Senhor e Salvador Jesus Cristo" ( 2 Pedro 3:18 ). 

 

8. O Amor que Deus Odeia (1 João 2: 15-

17) 

Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o 

mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no 

mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos ea 

soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo está 

passando, e também as suas concupiscências; mas aquele que faz 
a vontade de Deus permanece para sempre. (2: 15-17) 

Quando ele chegou ao fim da sua vida terrena e refletiu sobre seus muitos anos 

de ministério fiel, o apóstolo Paulo escreveu: 

Porque eu já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida 

está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé; no 

futuro não é reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me 

dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a 

sua vinda. (2 Tim. 4: 6-8) 

Tendo ajudado corajosamente e obedientemente, Paulo estava ansioso para ver seu Salvador 

e receber sua recompensa eterna. Mas, ao mesmo tempo em que Paulo estava intensamente 

preocupado com aqueles que ele deixaria para trás (cf. Filipenses 1: 21-24.). Uma dessas 

pessoas era Timóteo, companheiro de Paulo ministério perto e filho na fé (1 Tim. 1:. 2; 2 Tm 

2: 1). E, enquanto Paulo estava confiante na integridade espiritual de seu discípulo (2 Tim. 1: 

5), ele também sabia que Timóteo, como um homem jovem (cf. 1 Tim 4:12.), Era vulnerável 

a certas tentações.Por essa razão, em sua epístola final, o apóstolo exortou seu jovem 

protegido de permanecer forte e corajoso: 



Gostaria de lembrar de acender de novo o dom de Deus que há em ti pela 

imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, 

mas de fortaleza, amor e disciplina. Portanto, não te envergonhes do 

testemunho de nosso Senhor ou de mim, seu prisioneiro, mas juntar-se a mim 

em sofrimentos do evangelho segundo o poder de Deus ... Manter o padrão das 

sãs palavras que você ouviu de mim, na fé e amor que há em Cristo 

Jesus. Guarda, por meio do Espírito Santo que habita em nós, o tesouro que foi 

confiado a você. (2 Tim. 1: 6-8, 13-14) 

Paulo continuou, lembrando Timoteo da realidade surpreendente e 

decepcionante que muitos já tinham abandonado a ele: "Você está ciente do fato 

de que todos os que estão na Ásia se afastou de mim, entre os quais estão 

Phygelus e Hermógenes" (2 Tim 1:15. ). Mas talvez o desertor mais notório 

entre os associados de Paulo aparece em 2 Timóteo 4:10: "Demas, tendo amado 

o mundo presente, me abandonou e foi para Tessalônica." Demas 

provavelmente tinha sido um colega de trabalho com Paulo por muitos anos e 

havia ministrado com colegas tão nobres como Crescente, Tito, Lucas, Marcos, 

Tíquico, Epafras, e Aristarco (Col. 4 (vv 10-12.): 12-14; Filemon . 23-24). No 

entanto, apesar de ter sido por muito tempo na presença de tais homens 

formidáveis de Deus pregadores-da Palavra, autores das Escrituras, plantadores 

de igrejas, servos fiéis, homens de oração, e os homens que sofreram por causa 

do evangelho-Demas totalmente abandonado Paulo e os membros do sua 

equipe. 

Segundo Timóteo 4:10 afirma claramente a razão para a deserção de Demas: 

ele "amado o mundo presente." Ele amava o sistema mundial, com o seu 

pecado, a sabedoria humana, e enganos satânicos, mais do que amava o reino 

de Deus. A vida de Demas exibiu características de ambos o, solo rochoso 

superficial, em que a semente da Palavra floresceram brevemente, mas murchou 

e morreu diante da tribulação e perseguição; eo solo espinhoso, em que a 

semente foi sufocada sob os cuidados do mundo ea sedução das riquezas (veja 

a parábola de Jesus em Mateus 13:. 3-23). Enquanto Paulo voluntariamente 

antecipou o martírio por sua fé, Demas decidiu que ele não estava disposto a 

pagar um preço similar. Portanto, ele abandonou o seu co-trabalhadores e foi "a 

Tessalônica," uma cidade grande, cosmopolita na principal rota de comércio 

leste-oeste da Ásia Menor que ofereceu todas as seduções materialistas, imorais 

e filosóficas do mundo que ele amava. Ao fazê-lo, Demas provou que ele nunca 

foi um amante de Deus. 

Demas era culpado de prostituição espiritual, o tipo de pecado contra o qual 

Tiago advertiu fortemente alguns de seus leitores: "Você adúlteras, não sabeis 

que a amizade do mundo é inimizade contra Deus Portanto qualquer que quiser 

ser amigo do mundo constitui- -se inimigo de Deus "(Tiago 4: 4). Linguagem 

figurada de Tiago recordou o imaginário Antigo Testamento familiar de 



adultério espiritual de Israel (cf. 2 Cr 21: 11-15; Jer. 2: 20-25; 3:.. 1-14; Hos 1: 

2; 4:15; 9 : 1). 

Ao cometer prostituição espiritual, Demas fez-se um "inimigo de Deus", um 

outro conceito familiar Antigo Testamento (cf. Dt 32:41; Sl. 21: 8-9; 68:21; 72: 

9.; Nah 1: 2. ). Fê-lo, retornando à vida que tinha hipocritamente suprimida por 

alguns anos, quando viajava com Paulo e os outros. 

Trágico exemplo de Demas fornece uma ilustração bíblica inequívoca do amor 

que Deus odeia. O perfeito amor de Deus é um tema que corre ao longo das 

Escrituras (Dt 7: 7-8; 10:15; Sl. 25: 6; 26:. 3; 36: 7, 10; 40:11; 63: 3; 69 : 16; 

92: 2; 103: 4; 119: 88; 138: 2; 143: 8; Isaías 63: 7; Jer 31:.... 3; Hos 2:19; 

Sofonias 3:17) e aparece com especial ênfase no Novo Testamento (Rm 5, 5, 8; 

8:39; 2 Coríntios 13:11; Ef. 2: 4-5.; 2 Tessalonicenses 2:16; Tito 3:.. 4; Jude 

21), especialmente nesta epístola (2: 5; 3: 1; 4: 7-21) e em outros lugares nos 

escritos de João (João 3:16; 05:42; 11: 5, 36; 13: 1-2; 14:21, 23; 15: 9-10, 12; 

16:27; 17: 23-24; 19:26; cf. 2 Jo 3, 6). No entanto, porque Deus ama 

perfeitamente, Ele também odeia perfeitamente. Como o One Santo (cf. 2 Reis 

19:22; Sl 71:22; Pv 30:.. 3; Isa. 1: 4; 40:25), Ele ama tudo o que é justo, santo, 

e em linha com Seu .. vontade e glorioso propósito (cf. Ex 15:11; 1 Sm. 2: 2; Sl 

22: 3; 47: 8; 99: 3, 5; 145: 17; Is 6: 3; 57:15;. Rev. 4: 8; 15: 4). O que isto 

significa, é claro, é que Ele odeia simultaneamente tudo o que ameace ou se 

opõe a essas coisas (Dt 29:20, 27-28; 32: 19-22.; Sl. 2: 2-5; 07:11; 21: 8 -9; Nah 

1: 2-3; Sf 1:... 14-18; Rom 1:18; Colossenses 3: 6; Rev. 11:18; cf. Mt 13:41; 

25:41; 1. Cor 6: 9-10; 2 Tessalonicenses 1:.. 8; Rev. 21:27). 

O amor absolutamente perfeito de Deus do mesmo modo exige que aqueles que 

O amam compartilhar Seu ódio de tudo o que se opõe a ele. O salmista exortou: 

"Odeio o mal, vocês que amam o Senhor" (97:10; cf. Prov 08:13.); e, "a partir 

de seus mandamentos alcancei entendimento; por isso odeio todo caminho de 

falsidade" (119: 104; cf. vv 128, 163; 139: 21-22.). Solomon delineado mais 

especificamente algumas dessas maneiras falsas e más: 

Há seis coisas que o Senhor odeia, sim, há sete que sua alma abomina: olhos 

altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que 

trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha 

falsa que profere mentiras, e aquele que se espalha contendas entre 

irmãos. (Provérbios 6: 16-19; cf. Amós 5:21; 02:16 Mal; Rev. 2:.. 6) 

Deus odeia todas essas coisas porque eles são totalmente incompatíveis com a natureza santa 

e glória. 

Esta passagem curta, mas familiar na primeira carta de João descreve um 

importante objeto de ódio-o mundo de Deus e aqueles que a amam. No meio da 

série de testes doutrinais e morais em relação à certeza da salvação (4:13) de 



João, o apóstolo inserido um comando para não amar o mundo. Sua 

admoestação, que é parte do teste moral, divide-se em dois elementos 

principais: o comando para não amar o mundo, e os crentes são razões para não 

amar o mundo. 

O Comando de Não ameis o mundo 

Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. (2: 15a) 

Ao examinar o seu uso em um contexto bíblico particular, e devidamente 

comparando Escritura com Escritura, pode-se entender os vários significados 

do termo mundo. Neste versículo é claro que João é não se referindo. Em 

primeiro lugar, ele não está falando do mundo físico, ou a ordem criada. João 

não teria ordenado a seus leitores a odiar algo que Deus, em Gênesis 1:31 

pronunciada originalmente era "muito bom". Mesmo que a criação é marcado 

pela queda (cf. Gn 3), belezas físicas da natureza ainda refletem a glória de 

Deus e exigir louvor. O salmista expressou esse princípio de forma eloquente: 

Os céus proclamam a glória de Deus; e o firmamento proclama a obra das suas 

mãos. Dia-a-dia discursa a outro, e de noite para noite revela 

conhecimento. Não há fala, nem há palavras; sua voz não é ouvida. Sua linha 

tem se estende por toda a terra, e as suas declarações para o fim do 

mundo. Neles Ele colocou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai 

do seu quarto; ele se alegra como um herói, a correr o seu curso. Sua crescente 

é de uma extremidade dos céus, e seu circuito para a outra extremidade deles; e 

não há nada escondido de seu calor.(Salmos 19: 1-6; cf. 104:. 1-32; Atos 14: 

15-17; 17: 23-28.; Rom 1:20) 

Em segundo lugar, João não teria ordenado os crentes a odiar o mundo da 

humanidade. Isso é porque Deus ama as pessoas no mundo e enviou seu Filho 

para propiciação pelos seus pecados (ver 2: 2; 4: 9-10, 14; cf. João 3:16; 2 

Coríntios 05:19; 1 Tm. . 2: 3-6; Tito 2: 11-14; 3: 4-5). 

O mundo e suas coisas, que João advertiu seus leitores não a amo, é o sistema 

invisível, espiritual do mal. É o kosmos ("ordem mundial", "reino de 

existência", "modo de vida") regido por Satanás; como Paulo lembrava aos 

Efésios: "Você anteriormente andou de acordo com o curso deste mundo, 

segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da 

desobediência" (Ef. 2: 2). Mais tarde nesta carta João escreveu: "o mundo 

inteiro jaz no poder do maligno" (05:19; cf. 4: 1-5; João 12:31). O "mundo" 

aqui se refere ao mesmo sistema de mal que Jesus se referiu quando disse: "Se 

o mundo vos odeia, você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar a vós" 

(João 15:18; cf. 17:14) . Então, não foi a humanidade em geral ou a ordem 

criada que odiava Cristo, mas sim a humanidade má, corrupta (2 Pedro 2:19), 

ideologias demoníacas e empresas que estimulam caído (cf. Mt 13:19, 38; 2. 



Cor 2:11; 4:. 4; 11:14; 1 Tessalonicenses 2:18; 2 Tessalonicenses 2:.. 9; Rev. 

16:14). De acordo com esse entendimento, o apóstolo Paulo corretamente visto 

o mundo como engajados em uma guerra espiritual em massa contra o reino de 

Deus: 

Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as 

armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição 

das fortalezas. Estamos destruindo especulações e toda altivez que se levante 

contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência 

de Cristo. (2 Coríntios 10: 3-5; cf. Ef. 6: 11-13.) 

"Especulações" significa ideologias ou sistemas de crenças, que vão desde, 

sistemas animistas primitivas às mais sofisticadas, complexas religiões 

mundiais, filosofias, teorias políticas, ou quaisquer visões de mundo não-

bíblicas. Eles representam todas as idéias incrédulos e dogmas que, muitas 

vezes, de um ponto de stand-elitista, se levantam contra o verdadeiro 

conhecimento de Deus. Em resposta, os crentes são ordenados a enfrentar e 

destruir o mundo mentiras espirituais e falsas especulações com a verdade 

de. Paulo identifica, assim, o mundo como o espectro completo de crenças e 

inclinações que se opõem as coisas de Deus, e João implicitamente ecoa essa 

definição. Quando uma pessoa se torna um cristão, ele ou ela não é mais um 

escravo do sistema mundial. Os cristãos foram "resgatados ... a partir do 

domínio das trevas e transferido ... para o reino do Filho do seu amor" 

(Colossenses 1:13; cf. 2 Cor. 6: 17-18; Ef 5: 6. -12). 

Razões do porque os crentes não devem amar O Mundo 

Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque 

tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a 

concupiscência dos olhos ea soberba da vida, não é do Pai, mas 

do mundo. O mundo está passando, e também as suas 

concupiscências; mas aquele que faz a vontade de Deus 

permanece para sempre. (2: 15b-17) 

O reino do mundo e do reino de Deus são inerentemente incompatíveis (cf. 4: 

5-6; 5: 4-5; João 15:19; Gal 6:14.). Os dois são mutuamente exclusivas e 

opostos um ao outro. Eles são opostos, e não podem coexistir pacificamente. Os 

verdadeiros cristãos, portanto, não será caracterizada por um amor habitual para 

o mundo, nem mundanas pessoas demonstram um afeto genuíno para o 

evangelho e seu Senhor (João 3:20; Atos 07:51; 13: 8-10; 17: 5, . 13; Rm 8: 7; 

Col. 1:21; 1 Tessalonicenses 2: 14-16).. 

Claramente, há uma linha inconfundível de demarcação entre as coisas de Deus 

e as coisas do mundo. A deterioração moral e ética em curso da cultura 

contemporânea faz com que este óbvio. Mesmo breve consideração oferece 

uma longa lista de agendas culturais que são agressivamente hostis ao 



cristianismo bíblico: um ataque à família tradicional pelo feminismo; uma 

promoção activa da promiscuidade sexual e homossexualidade; uma aceitação 

crescente de violência; ênfase no materialismo e ao hedonismo pela mídia 

secular; um declínio nos padrões de integridade e ética nos negócios 

pessoais; um enfraquecimento do certo e do errado pelo relativismo pós-

moderno; e assim por diante. 

A fim de apoiar sua admoestação, João não oferece uma longa lista de 

especificações ou ilustrações detalhadas. Em vez disso, ele apresenta três razões 

gerais crentes não deve amar o mundo: por causa de quem eles são, por causa 

do que o mundo faz, e por causa de onde o mundo está indo. 

Por causa de quem os crentes são 

Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. (2: 15b) 

Porque os crentes são perdoados (Pss 86: 5; 130: 3-4.; Isa 1:18; Matt 26:28; Lc 

1:77; Efésios 1:... 7; 4:32; Col. 1:14; 2: 13-14; 3:13; 1 João 2:12), ter um 

verdadeiro conhecimento de Deus (2Co 2:14; 4:. 6; Ef 4:13; Col. 1: 9-10.), tem 

a Palavra de Deus habitando neles (Sl 119:. 11; Col. 3:16), superaram Satanás 

(Tiago 4: 7; 1 João 4: 4), e tem uma relação cada vez mais íntima com o Pai (1 

João 2: 12-14), eles não podem amar o mundo. Qualquer um que ama o 

mundo demonstra que o amor do Pai não está nele. Como Demas, esses 

desertores espirituais manifesto que qualquer reclamação anterior de conhecer 

e amar a Deus não era nada, mas um mentira (2:19). 

No entanto, a identidade básica de crentes como filhos de Deus não os torna 

imunes ao fascínio do mundo. Porque eles ainda estão caído pecadores, embora 

salvo por seguidores de carência de verdade de Cristo é tentado pela sua carne 

restante por comportamentos do mundo e empresas (Matt 26:41; 1 Coríntios 

10:13; Gal 6:... 1; Ef. 06:16; Tiago 1: 12-14; 1 Pedro 5: 8-9). Se a tentação vem 

de prioridades mundanas, diversões mundanas, as riquezas do mundo, ou as 

paixões mundanas, os crentes o desejo de resistir o esforço do mundo para 

seduzi-los.Como Jesus advertiu seus ouvintes: "Nenhum servo pode servir a 

dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um 

e desprezará o outro Você não pode servir a Deus e às riquezas." (Lucas 16: 13; 

cf. Mt 6: 19-21, 24).. 

Por causa do que o mundo faz 

Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a 

concupiscência dos olhos ea soberba da vida, não é do Pai, mas 
do mundo. (2:16) 

O significado de tudo o que está no mundo e é a partir do mundo aparece 

nas três descrições de qualificação das categorias de pecado. O pecado é a 



realidade dominante no mundo, e lançar a partir desse versículo é útil olhar mais 

extensivamente em pecado, por definição, chamado de "iniqüidade" (1 João 3: 

4) -Qualquer violação do direito perfeito e santo de Deus. Considerando que a 

lei de Deus engloba tudo o que é justo (Salmos 19: 7; 119:. 142; Isa 42:21; cf. 

Josh. 1: 7-8.; 119 Ps:.. 18; Ne 8, 9, 18 ; Isaías 51: 4; Mateus 22:.. 36-40; Atos 

28:23; Romanos 3:21; Tiago 1:25), o pecado engloba tudo o que é injusto (Prov. 

24:.. 9; Matt 15:19 ; 1 João 5:17; cf. Gênesis 6: 5). 

Embora ela se manifesta em ações externas, as raízes do pecado ir muito mais 

profundo, embutido no próprio tecido do coração humano depravada. Pecado 

permeia a mente caído, contaminando internamente o pecador em todos os 

aspectos do seu ser (cf. Mat. 15: 18-20). Assim, o Antigo Testamento compara 

o pecado de uma praga mortal (1 Reis 08:38, NVI) ou vestes sujas (Zac. 3: 3-4; 

cf. Isaías 64: 6.). O pecado é tão vil que Deus odeia (Prov. 15: 9) e os pecadores 

se odeiam (Ez. 6: 9) por causa de sua maldade inerente. 

O pecado é, por natureza, tanto rebelde e ingrato-tanto que, se possível, que iria 

destronar a Deus em favor dos pecadores (cf. Sl. 12: 4; Jer 02:31; 44:17.). A 

sua atitude é a de Absalão, que quando perdoado por seu pai, o rei Davi, no 

entanto, imediatamente conspiraram para derrubá-lo (2 Sam. 14: 33-15: 

12). Romanos 1:21 diz dos ímpios, "Mesmo que tendo conhecido a Deus, não 

o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças " (grifo do autor; cf. 2 Tim. 

3: 2). 

O pecado também é humanamente incurável. Os pecadores não têm capacidade, 

por si sós para solucionar o seu pecado (Rom. 8:.. 7-8; 1 Co 2.14; Ef 2: 1). O 

profeta Isaías descreveu condição incurável pecaminosa de Israel: 

Ai, nação pecadora, povo carregado de iniqüidade, descendência de 

malfeitores, filhos que agem de forma corrupta! Eles abandonaram o Senhor, 

desprezaram o Santo de Israel, eles se afastaram Dele. 

Onde você vai ser atingido novamente, como você continuar em sua 

rebelião? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do 

pé até a cabeça não há nada de som nele, apenas hematomas, equimoses e 

feridas cruas, não pressionado para fora ou enfaixadas, nem amolecidas com 

óleo. (Is. 1: 4-6) 

O pecado é como uma doença terminal, ou condição hereditária, sobre o qual os pecadores 

não podem fazer nada em sua própria força. Deus exigia de Israel: "Pode o etíope mudar a 

sua pele ou o leopardo as suas manchas Então você também pode fazer o bem, estando 

acostumados a fazer o mal?" (Jer 13:23; cf. Jó 14: 4.; Matt 07:16. -18). 

Finalmente, o pecado é universal. Davi escreveu: "Eles todos se extraviaram, à 

uma se fizeram corrupto; não há ninguém que faça o bem, nem um sequer" (Sl 

14: 3; cf. Is 53:... 1-3; Eclesiastes 7:20 ; Romanos 3: 10-12; 5:12).. Assim, todas 



as pessoas, para a esquerda para os seus próprios dispositivos, escolha para o 

pecado: 

Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas 

do que a luz, porque as suas obras eram más. Para todo aquele que faz o mal 

odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras sejam manifestas. (João 

3: 19-20.; Cf. Sl 7:14; Pv 04:16; 05:18 Isa; Jer 9:... 5) 

É porque as pessoas são pecaminosas que o mal domina a humanidade caída 

(cf. Gênesis 6: 5; João 8:34; Rom. 6: 20a), de tal forma que tudo o que as 

pessoas não regeneradas pode pensar e fazer são coisas pecaminosas, porque o 

pecado de modo totalmente domina suas mentes, vontades e afetos. É por causa 

do pecado que eles estão sob o controle de Satanás, como escravos para o 

príncipe das trevas (cf. Ef. 2: 2). É por causa do pecado que o unredeemed 

permanecer sob a ira de Deus, destinada ao inferno eterno se não se 

arrependerem (Sl 09:17; Mt 3:.. 7, 10, 12; 07:13; 13: 40-42; 25 : 41, 46; Lc. 13: 

3; João 3:36; Rm 1:18; 2: 5; Colossenses 3: 6; Rev. 06:17; 19:15; 20: 11-15). E 

é por causa do pecado que as pessoas estão sujeitas a todas as misérias desta 

vida. Como Elifaz o temanita, um dos amigos de Jó, comentou: "O homem 

nasce para o problema" (Jó 5: 7a). E Salomão lembrou seus leitores do vazio e 

sem sentido que o pecado faz com que, "Eu vi todas as obras que se fazem 

debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e desejo vento" (Eclesiastes 1:14;. 

Cf. vv . 2, 8;. Isa 48:22; Rom. 8:20). 

É também crucial para entender corretamente a natureza da origem do pecado 

no comportamento humano. Embora seja verdade que a tentação vem do 

sistema de Satanás (cf. Ef 6,12; 1 Pedro 5: 8-9.) Através do mundo, um 

comportamento pecaminoso pode não vir a ser atribuída a influências 

externas. O próprio pecador é responsável por suas ações pecaminosas, que 

brotam de seus próprios desejos ímpios (Tiago 1: 13-16). Pecado, então, 

permanece em todos os corações humanos, como Jesus ensinou claramente: 

Depois Ele chamou a multidão para ele novamente, ele começou a dizer-lhes: 

"Ouça-me, todos vocês, e entender: não há nada fora do homem que possa 

contaminá-lo, se ele vai para ele, mas as coisas que sair das o homem é o que 

contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça ". Quando ele 

deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca 

da parábola. E Ele lhes disse: "Você está tão carente de compreensão também? 

Você não entende que tudo o que vai para o homem do lado de fora não pode 

contaminá-lo, porque ele não entra em seu coração, mas em seu estômago, e é 

eliminado?" (Assim Ele declarou puros todos os alimentos.) E ele estava 

dizendo: "O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque de 

dentro, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as 

prostituições, roubos, homicídios, os adultérios, as obras da cobiça e da 

corrupção, bem como o dolo, a sensualidade, a inveja, calúnia, orgulho e 



insensatez. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. 

" (Marcos 7: 14-23; cf. Gênesis 6: 5; Jer. 17: 9; Tiago 1: 13-15) 

As palavras do Senhor ilustrar a doutrina do pecado original; todo pecado decorre de natureza 

caída do homem, e que a natureza deriva de Adão e Eva desobediência inicial (Gênesis 3; cf. 

Sl 51: 5; 58:. 3; Ef 2: 3, 4:. 17-19; Colossenses 2: 13-A). Desde então, ele tem sido uma parte 

integrante de todo mundo que viveu (Rom. 5: 12-21). 

Compreender os graves poses perigo pecado, o apóstolo João resumiu as 

avenidas do mundo usa para incitar o pecado: a concupiscência da carne, a 

concupiscência dos olhos, e . soberba da vida Embora sumariamente, essas 

três designações são de profunda importância . 

A concupiscência da carne refere-se às degradadas, os desejos ignóbeis de 

corações do mal. A carne denota humanidade e sua essência pecaminosa. A 

palavra traduzida por luxúria ( epithumia ) é um termo Novo Testamento 

comum denotando ambos desejos positivos e negativos (Lucas 22:15; Romanos 

1:24; 1:23 Phil; Cl 3:... 5; 1 Tessalonicenses 2:17; . 2 Tim 2:22; Tito 3: 3; Tiago 

1: 14-15; 2 Pedro 1:. 4; cf. Mt 5:28; Gal 5:17; Hb 06:11; Tiago 4:.. 2) . Aqui se 

refere negativamente aos impulsos sensuais do mundo que atraem as pessoas 

para as transgressões. A expressão concupiscência da carne traz à mente 

pecados predominantemente sexuais, mas, enquanto eles estão incluídos em sua 

definição, a frase, certamente, não se limita a esse significado. 

O desejo base dos pervertidos coração humano e distorce todos os desejos 

normais (Jer. 17: 9), enviando-os em uma perseguição implacável, servil do mal 

que excede os limites apropriados do que é bom, razoável e justo, qualquer 

atitude, fala ou ação que se opõe a lei de Deus (cf. Rom. 7: 5; 8: 7). Essas 

paixões incluem todos os excessos imorais sobre o qual Paulo advertiu os 

gálatas: 

Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, 

sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, 

dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, de 

que vos previno, como eu vos preveni, que os que cometem tais coisas não 

herdarão o reino de Deus. (Gl 5: 19-21; cf. Rom. 1: 24-32; 1 Cor. 6: 9-10). 

Essas atitudes e ações pecaminosas são características principais do sistema mundial e são 

irresistivelmente atraente para a corrupção da alma não convertido. 

O mundo também atrai os pecadores para pensamentos e ações contrárias à 

vontade de Deus através de . a concupiscência dos olhos Os olhos são dons de 

Deus (cf. Prov 20:12; Ecl. 11: 7.), que permitem que as pessoas vejam a Sua 

criação bonita e excelente funciona (cf. Sl 8: 3-4; 19:. 1; 33: 5; 104:. 24; Isa 

40:26; Rom 1:20.). No entanto, como eles deixam entrar a luz, então eles são 

janelas abertas para a tentação de entrar; portanto, o pecado perverte o uso dos 



olhos (cf. Prov 27:20; Eclesiastes 1:.. 8; 4: 8) e mergulha as pessoas em 

insatisfação, cobiça, e idolatria (cf. Sl 106: 19-20; 115.: 4;. Eclesiastes 5:10). A 

esposa de Lot usurpada seus olhos, e Deus a matou, como resultado (Gn 19:17, 

26). Achan saquearam os bens proibidos que viu, que também levou a sua morte 

(Josh 7: 18-26; 22:20.). De seu último piso Davi viu Bate-Seba tomando banho, 

o adultério cometido posteriormente com ela, e pago severamente por seu 

pecado o resto de sua vida (2 Sam 11: 1-5; 12:. 1-20; Sl. 51: 1-17). Por causa 

de tais potenciais consequências, é imperativo para os crentes para proteger seus 

olhos (cf. Jó 31: 1; Sl 101:. 3; 119: 37). Hipérbole gráfico de Jesus ressalta a 

necessidade de evitar a concupiscência dos olhos. 

"Vocês ouviram o que foi dito: 'Não cometerás adultério', mas eu digo-vos que 

todo aquele que olhar para uma mulher com desejo por ela, já cometeu adultério 

com ela no seu coração Se o teu olho direito te faz tropeçar. , arranca-o e lança-

o de ti; pois é melhor para você perder uma das partes do seu corpo, do que todo 

o teu corpo ser lançado no inferno ". (Mat. 5: 27-29) 

O terceiro elemento humano que fornece uma avenida para a alma para a 

tentação é a soberba da vida. Esse orgulho é a arrogância (cf. 1 Sam 2: 3; 17: 

4-10., 41-45; Sl 10: 3. ; 75: 4; Pv 25:14; Jer 09:23; Rom 01:30; Tiago 3:... 5; 

4:16) que, sem dúvida, motiva todos os outros pecados, incluindo a 

concupiscência da carne e dos olhos, uma vez que busca elevar a auto acima de 

todo mundo (cf. Sl 10:... 2, 4; Pv 26:12; Dan 5:20; Lc. 18: 11-12; Rm 12: 3, 

16). O orgulho é a corrupção das partes mais nobres da essência do homem (cf. 

Sl 10: 2-6, 11; Prov. 16: 18-19.), Sua racionalidade e espírito que foram criados 

para ele por Deus (Gn 1:26 -27). Em vez de aceitar que a realidade com 

humildade e gratidão apropriada a Deus, os pecadores se exaltam e buscar 

satisfação em coisas que glorificam a criatura do que o Criador (Rom. 1: 22-

25). 

Em carne (sensualidade), funções de humanidade de acordo com os desejos 

básicos de animais (cf. Ex. 32: 1-9, 19-20, 25). Com os olhos (avareza), os 

indivíduos procuram ter mais do que outros (cf. Lucas 12: 16-21). Através 

de orgulho, a humanidade desafia Deus e arrogantemente tenta destronar o 

Soberano do universo (cf. Gn 11: 2-4). Essa matriz tríplice de tentação, porém, 

é mais do que uma abstração teológica. Duas das passagens mais fundamentais 

e cruciais na Escritura, Gênesis 3: 1-7 e Lucas 4: 1-13, apoiar concreta e 

historicamente como Satanás atacou via essas avenidas. 

Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor 

Deus tinha feito. E ele disse à mulher: "De fato, que Deus disse: 'Não comereis 

de toda árvore do jardim?" A mulher disse à serpente: "Do fruto das árvores do 

jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, 

Deus disse: 'Não comereis dele ou toque -lo, ou você vai morrer. "" A serpente 

disse à mulher: "Você certamente não vai morrer! Porque Deus sabe que no dia 



em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo 

o bem e o mal. " Quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, e 

que era uma delícia para os olhos, e que a árvore era desejável para dar 

entendimento, tomou do seu fruto, e comeu; e ela deu também a seu marido 

com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e eles sabiam 

que estavam nus; e coseram folhas de figueira e fizeram para si revestimentos 

lombo. (Gênesis 3: 1-7) 

Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao 

redor no deserto durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo. E Ele não 

comeu nada durante esses dias, e quando eles tinham terminado, ele ficou com 

fome. E o diabo disse-lhe: "Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se 

transforme em pão." E Jesus respondeu-lhe: "Está escrito: 'O homem não vive 

só de pão.'" Então o levou para cima e mostrou-lhe todos os reinos do mundo 

em um momento de tempo. E o diabo disse-lhe: "Eu te darei todo este poder ea 

sua glória, pois foi entregue a mim, e eu dou para quem eu quiser Portanto, se 

tu me adorares, tudo será teu.. " Jesus respondeu-lhe: "Está escrito: 'Você deve 

adorar o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás" Então o levou a Jerusalém, 

colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: "Se és o Filho de Deus, 

lança-te daqui abaixo; porque está escrito: 'Ele dará ordens a seus anjos a 

respeito, para te guardarem' e, 'em suas mãos eles te sustentarão, para que não 

tropeces com o teu pé em pedra. "E Jesus, respondendo, disse-lhe:" Diz-se: 

"Não tentarás o Senhor teu Deus à prova." "Quando o diabo tinha terminado 

todas as tentações, ele deixou-Lo até o momento oportuno. (Lucas 4: 1-13) 

Em ambos os casos Satanás utilizou a mesma tentação tríplice para atacar seu 

alvo. Adão e Eva sucumbiu em Gênesis 3: 6, mergulhando a raça humana em 

pecado: "Quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, e que era 

uma delícia para os olhos, e que a árvore era desejável para dar entendimento , 

ela tirou de seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido com ela, e ele comeu 

"O diabo apelou ao desejo de Eva para o alimento. (concupiscência da 

carne), o seu desejo de ter algo atraente (concupiscência dos olhos ), e seu 

desejo de ter a sabedoria (soberba da vida). Adão aceitou as mesmas tentações 

sem protesto e comeu o fruto de sua esposa lhe deu, e o reino de Satanás ganhou 

a sua posição inicial na terra. 

Na segunda conta, Satanás usou uma abordagem semelhante à que ele procurou 

inviabilizar missão redentora de Jesus (cf. Mt 16: 21-23; João 13:. 21-30). Ele 

apelou para a humanidade do Senhor (Sua fome de pão), os olhos (Sua 

apreciação do esplendor do mundo), e seu orgulho percebido (o seu salto de 

pináculo do templo teria presumido sobre a proteção de Deus e ganhou prestígio 

extra quando Ele pousou em segurança) . Mas todos os três abordagens sinistras 

do Diabo foram infrutíferas como o Senhor refutou cada recurso citando 

verdade Antigo Testamento (Deut. 8: 3; cf. 10:20; 06:13, 16). 



Não é de estranhar, então, para ver que o mundo, sob a liderança de Satanás, 

continua a pecadores de assalto por esses mesmos três caminhos da tentação. O 

diabo joga com a corruptibilidade do coração humano caído para atingir o 

máximo de impacto para o mal e do caos no mundo. Mas os crentes não são 

escravos do diabólico, sistema corrupto mundo (Rom. 6: 5-14; Tiago 4: 7; 1 

Pedro 5: 8-9; 1 João 4: 1-6). Tal como o seu Senhor, que os redimiu, eles 

possuem a capacidade de resistir com êxito as tentações deste mundo (cf. Rm 

8: 1-13; Tiago 4: 7.). 

Por causa de onde o mundo está indo 

O mundo está passando, e também as suas concupiscências; mas 

aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. (2:17) 

A terceira razão são crentes não amar o mundo é porque ele está passando. O 

princípio da morte espiritual que permeia o mundo é exatamente o oposto do 

princípio da vida espiritual, que opera no reino de Deus. Assim, os mortos vivos 

no mundo são destinados à morte eterna no inferno, mas os cristãos são 

destinados para a vida eterna no céu (Mt 13: 37-50; 25:. 31-46; cf. Mt 5: 12a; 

Lucas 10. .: 20; Hb 12: 22-23; 1 Pedro 1: 3-5). 

O verbo traduzido está passando, é um presente de forma tensa 

de Parago ("desaparecer"). O tempo presente indica que o mundo já está em 

processo de auto-destruição (1 Cor 7: 316; 1 Pedro 4:. 7a; cf. Tiago 1:10; 4:14; 

1 Pedro 1:24). Todo o sistema contém as sementes de sua própria dissolução 

(cf. Rom. 8: 20-21). (Deus destruirá o universo físico no final do milênio e 

pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo [2 Pedro 3:10], mas não é isso 

que João tinha em vista aqui.) João olhou para a frente para a destruição de o 

sistema satânico mundo e todos aqueles que se agarram às 

suas concupiscências -sua ideologias que se opõem a Deus e de Cristo (2 Cor 

10: 3-5; 2 Pedro 2:. 1-17; Jude 12-15; Apocalipse 18: 21-24 ; cf. 19: 11-21; 20: 

7-10). Estão todos arremessado rapidamente em direção a condenação eterna, 

como Paulo escreveu a respeito do ímpio que perseguiu os crentes de 

Tessalônica: 

Pois, afinal, é apenas justo para Deus retribuir com tribulação aos que vos 

atribulam, e dar alívio a vocês, que estão aflitos e para nós também, quando o 

Senhor Jesus será revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de 

fogo, lidando a retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não 

obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes irão pagar a pena de 

destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando 

Ele vier para ser glorificado nos seus santos nesse dia, e para ser admirado em 

todos os que creram, para o nosso se acreditava testemunho a vocês. (2 

Tessalonicenses 1: 6-10.) 



. Paulo não disse que os membros não arrependidos do mundo deixaria de 

existir (que seria a doutrina anti-bíblica de annihilationism), mas que eles iriam 

sofrer um castigo eterno no inferno (cf. Mateus 25:46; Marcos 9: 43- 49; Rev. 

20:15). Processo do mundo de auto-destruição só vai acelerar e piorar nos 

próximos anos (cf. 2 Tm. 3:13) até a volta do Senhor. 

Por outro lado, a pessoa que faz a vontade de Deus, que Salvadora trusts e 

obedece a Cristo, não tem nada a temer, relativa a destruição do mundo (1 

Tessalonicenses 1:10; 5: 9.). É a vontade de Deus que as pessoas acreditam que 

o evangelho, se arrepender de seus pecados, e abraçar Jesus Cristo como Senhor 

e Salvador (Marcos 1:15; João 6:29; 1 Tm. 2: 4-6). João anteriormente ouviu 

estas palavras de Jesus: "Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele 

que vê o Filho, e crê nele tenha a vida eterna" (João 6:40). Cada pessoa que 

tenha obedecido que o ensino é um cristão e vive para sempre (Lucas 6: 46-

48; João 08:51; 10:27; 14:21; 15:10; Tiago 1: 22-25; 1 João 2: 5 ; 03:24; cf. Sl 

25:10; 111: 10.). 

O apóstolo Paulo é um excelente exemplo de alguém que aprendeu o que 

significa amar as coisas de Deus, em vez de as coisas do mundo. Em Filipenses 

3: 3-11 ele relata sua transformação: 

Porque nós somos a verdadeira circuncisão, que adoram no Espírito de Deus e 

nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, embora eu poderia 

até confiar na carne. Se alguém tem uma mente que confiar na carne, eu muito 

mais: circuncidado ao oitavo dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, 

hebreu de hebreus; quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da 

Igreja; quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas tudo o que para 

mim era lucro, essas coisas que eu considerei perda por causa de Cristo. Mais 

do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o valor de excelência 

do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas 

as coisas, e as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, e pode 

ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela 

fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé, para que eu possa 

conhecê-Lo eo poder da sua ressurreição, ea comunhão dos seus sofrimentos, 

conformando-me com Sua morte; a fim de que eu possa alcançar a ressurreição 

dentre os mortos. (Cf. Atos 9: 1-22; 26: 4-23) 

Como Paulo, os crentes devem perseverar em santidade e justiça por "esquecer 

o que está por trás e avançando para as que estão adiante ... para o alvo, pelo 

prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus" (Filipenses 3:. 13b-14 

). Ao fazer isso, eles irão demonstrar que eles amam o que Deus ama e odiar o 

que Ele odeia. Eles claramente não ser dedicado ao sistema mundo incrédulo e 

fugirão seu apelo contínuo ao pecado, que vem através da concupiscência da 

carne, a concupiscência dos olhos ea soberba da vida. 



 

9. Anticristos e cristãos (1 João 2: 18-27) 

As crianças, que é a última hora, e, como ouvistes que vem o 

anticristo, já muitos anticristos têm surgido; pelo que conhecemos 

que é a última hora. Saíram de nós, mas não eram dos 

nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido 

conosco;mas eles saíram, para que ele iria ser demonstrado que 

todos eles não são dos nossos. Mas você tem a unção do Santo, e 

todos sabem. Eu não escrevi para você, porque você não sabe a 

verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da 

verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é 

o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai eo Filho. Todo 

aquele que nega o Filho não tem o Pai; aquele que confessa o 

Filho, tem também o Pai. Quanto a você, deixe que permanecerem 

em vós o que ouvistes desde o princípio. Se o que você ouviu, desde 

o início, fica em vós, também permanecereis no Filho e no 

Pai. Esta é a promessa que Ele mesmo fez para nós: a vida 

eterna. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que estão 

tentando enganá-lo. Quanto a vós, a unção que vós recebestes 

dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos 

ensine; mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é 

verdadeira, e não é uma mentira, e assim como ela vos ensinou, 
você permanecer nele. (2: 18-27) 

Desde o momento em que Satanás e suas forças demoníacas rebelou-se contra 

o céu, tem havido um Deus-adversária poder sobrenatural, o mal em todo o 

universo ("o mundo" de 2: 15-17). Desde seus primeiros capítulos, a Bíblia 

mostra que o Maligno (cf. 2:13, 14) e todos os que funcionam em seu reino (Ef. 

2: 2-3; Col. 1:13) têm constantemente oposição plano de Deus (por exemplo, , 

a queda [Gen. 3]; o dilúvio [Gênesis 6: 1-13]; a torre de Babel [Gn 11: 1-9]; 

agonia do Trabalho de Satanás [Jó 1: 6-2: 7]) . Como o arquiteto original do 

agenda anti-Deus, o diabo sempre foi o principal exemplo do espírito do 

anticristo e do energizador dos inúmeros anticristos que seguiram seu exemplo. 

Embora o termo anticristo ocorre apenas nas cartas de João, o conceito que 

expressa aparece repetidamente ao longo das Escrituras (cf. Dan 7: 7F .; 9: 26-

27; 11:.. 36-39; Matt 24:15; Marcos 13: 6 ; 2 Tessalonicenses 2: 3, 8; 

Apocalipse 11: 7.; 13: 1-10, 18; 17: 1-18). É uma palavra composta que 

translitera da palavra grega antichristos , de Christos ("Cristo") e anti ("contra" 

ou "no lugar de"). O termo denota qualquer um que se oponha a Cristo, procura 

suplantar Ele (Mt 24:24; Marcos 13: 21-22.), Ou falsamente representa-

Lo. Essa oposição sempre oferece visões distorcidas e aberrantes sobre a 

natureza de Cristo (cf. 2 Jo 7); por exemplo, que se reflecte na declaração 

definitiva de João que "todo espírito que não confessa a Jesus não procede de 

Deus; este é o espírito do anticristo" (1 João 4: 3a). 



As Escrituras ensinam claramente que durante o futuro período de tribulação de 

sete anos (Marcos 13:19), um homem irá emergir como o final 

Anticristo. Através dos séculos, tem havido muito estudo e especulação, por 

ambos os estudiosos e leigos, a respeito de quem este Anticristo final será. As 

pessoas têm proposto várias figuras históricas, incluindo Nero e outros 

imperadores romanos, Muhammad, vários papas, Napoleão Bonaparte, Benito 

Mussolini e Adolf Hitler. Tal especulação imprudente sempre se mostrou 

inútil. Quando o apóstolo João escreveu esta carta, ele disse que muitos 

anticristos já havia surgido nos breves 60 anos desde o Pentecostes, e muitos 

mais têm assolado a igreja até agora. 

Nesta passagem, João reitera seus testes doutrinárias anteriores (a avaliação 

adequada da pecaminosidade do homem e a correta avaliação da natureza de 

Cristo como o Deus-homem) e testes morais (amor a Cristo e aos outros, e 

obediência à Palavra). O objetivo destes testes, como afirma João em 05:13, era 

ajudar seus leitores avaliar sua verdadeira posição diante de Deus-se ou não eles 

foram salvos. O apóstolo entendeu que uma visão errada de Cristo, se não se 

arrependeu e corrigidos, levaria a condenação eterna (cf. João 8:24). Tais 

consequências terríveis tornar a questão preto e branco, é por isso que João 

apresentou-o com tal franqueza: falsos professores da fé negar a verdade sobre 

Cristo, revelando-se a ser anticristos; verdadeiros professores, por outro lado, 

afirmar-juntamente com as outras marcas-a verdade sobre Cristo, revelando-se 

a ser autênticos filhos de Deus. 

As Características dos anticristos 

Crianças, é a última hora; e, como ouvistes que vem o anticristo, 

já muitos anticristos têm surgido; pelo que conhecemos que é a 

última hora. Saíram de nós, mas não eram dos nossos; porque, se 

tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco; mas eles 

saíram, para que ele iria ser demonstrado que todos eles não são 

de nós .... Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus 

é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai eo Filho. Todo 

aquele que nega o Filho não tem o Pai; aquele que confessa o 

Filho, tem também o Pai .... Estas coisas vos escrevo a respeito 

daqueles que estão tentando enganá-lo. (2: 18-19, 22-23, 26) 

A combinação de hipocrisia enganosa e heresias demoníacas fez os professores 

anticristo duplamente perigoso como eles intencionalmente tentou rastejar para 

dentro da igreja despercebida, antes de chocar seus esquemas destrutivos (cf. 

Judas 4). A fim de alertar seus leitores, João começou esta seção com uma breve 

introdução dos anticristos, seguido por uma descrição das suas características. 



A introdução de anticristos 

Crianças, é a última hora; e, como ouvistes que vem o anticristo, 

já muitos anticristos têm surgido; pelo que conhecemos que é a 

última hora. (2:18) 

Mais uma vez João dirigiu a seus leitores como crianças ( paidiá ;. cf 2:13), 

identificando-os como aqueles que pertencia à família de Deus, e aqueles a 

quem o Pai desejado para avisar que não havia perigo iminente. É essencial que 

os cristãos, especialmente aqueles que são menos maduros espiritualmente e, 

portanto, mais vulneráveis, compreender a grave ameaça que representam 

anticristos. 

Além disso ressaltando a urgência do assunto, João lembrou seus leitores de 

que esta é a última hora. A frase diz literalmente: "a última hora é," a ordem 

das palavras tornando-se uma expressão enfática. A última hora refere-se ao 

presente século mau, um dos dois únicos idades, juntamente com a idade para 

vir-que o Novo Testamento descreve (cf. Mateus 12:32; Marcos 10:30; 

Ef.. 01:21; Heb. 6: 5). A última hora começou a a primeira vinda de Jesus 

Cristo (cf. 1 Cor 10:11, Gal. 4:. 4; Heb. 1: 1-2; 09:26; 1 Pedro 1:20), e terminará 

quando Ele voltar. (A idade para vir abrange todo o futuro, incluindo o reino 

milenar, a mil anos de reinado terrena de Cristo, quando a justiça vai prevalecer 

no mundo [Isaías 9: 6-7; 11:. 2, 6-9; 30: 23-26; 35: 2-6; 45: 22-24; 65: 18-23; 

66:13; Ez 34:25; 47:12; Joel 2:. 28-32; Amós 9:13; Zc. 14: 16-21; 1 Cor 15: 24-

28; Ap 20:. 4; cf. 2 Sam 7:16; Matt 19:28; Ap 3:21; 05:10])... 

A chegada de Cristo despertou a oposição de Satanás a uma intensidade não 

vista antes ou depois, resultando no surgimento de muitos anticristos. Após 

três anos de hostilidade implacável para com Ele (cf. Atos 4: 26-28), Seus 

inimigos finalmente havia lhe pregado na cruz .Nesse mesmo espírito do 

anticristo maligno continuou a florescer até hoje (1 João 4: 3). 

Este verso é o primeiro uso do Novo Testamento do termo anticristo, mas 

certamente não é a primeira introdução ao conceito bíblico. Como o próprio 

João apontou, seus leitores já tinha ouvido que vem o anticristo. Uma vez que 

eles sabiam sobre a vinda do Cristo de profecias do Antigo Testamento, alguns 

podem ter sabido sobre anticristo das mesmas fontes. O profeta Daniel previu 

um líder humano, satanicamente energizado, que virá a Jerusalém, impor sua 

vontade, exaltar-se acima de todas as outras pessoas e deuses, e causar estragos 

e abate (Dan 7-8; 9: 26-27.; 11) . A final Anticristo será uma imponente figura, 

intimidando de intelecto superior e habilidades de oratória, possuindo 

competência militar e econômico avançado, que se torna o líder do mundo. Ele 

vai ser tão convincente como um aliado e libertador que Israel vai assinar um 

pacto com ele para ser seu protetor. Em seguida, ele se voltará contra a nação e 

vai ocupar o trono no santuário do templo reconstruído, o que para Israel ainda 

irá simbolizar a presença de Deus, e, blasfemando apresentar-se ao mundo 



como se ele fosse Deus. (Para detalhes adicionais de ações do Anticristo, 

Apocalipse 13, 17 e meu comentário sobre essas passagens em Apocalipse 12-

22, A Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 2000], 35-

65, 155-72; ver também Rev. 6: 2; 16:13; 19:20). 

O profeta Zacarias também previu o futuro Anticristo: 

"Pois eis que eu [Deus] vou levantar um pastor na terra, que não vai se importar 

para os que perecem, procurar os dispersos, a curar os quebrantados, ou manter 

a uma posição, mas vai devorar a carne da ovelha gorda e arrancar suas unhas. 

Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho! A espada estará em seu braço e 

sobre o olho direito! O braço será totalmente murcho e seu olho direito ficará 

cego. " (Zacarias 11: 16-17.) 

No final da época Deus permitirá um pastor mal (Anticristo) a surgir, quem vai ser a antítese 

do Bom Pastor. Esse homem será um falso pastor que não ama ovelhas, mas mata-los para 

preencher a sua fome insaciável. Zacarias o retrata como um filho da perdição dedicado à 

violência e devastação. Apesar de seu braço representa a sua grande força e seu olho sua 

inteligência, ele está condenado. Deus destruirá que o Anticristo quando Sua espada da 

vingança cai sobre ele. 

Leitores de João certamente também teria sabido sobre Jesus 'Sermão do Monte, 

em que Ele fez referência aos mesmos eventos relacionados com o Anticristo 

como aqueles já profetizado no Antigo Testamento: 

Portanto, quando você vê a abominação da desolação que foi dito pelo profeta 

Daniel, está no lugar santo (quem lê, entenda), então os que estiverem na Judeia 

fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça para conseguir 

as coisas que estão em sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás para 

buscar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas, e para aqueles que estão 

amamentando bebês naqueles dias! Mas oro para que a vossa fuga não aconteça 

no inverno, nem no sábado. Para, em seguida, haverá uma grande tribulação, 

tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, nem nunca 

será. A não ser que aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se 

salvaria; mas por causa dos eleitos aqueles dias serão abreviados. Então, se 

alguém vos disser: "Eis aqui o Cristo!", Ou "Lá está ele," não acredito 

nele. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas se levantarão e mostrarão 

grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos. Eis que 

eu vos disse com antecedência. (Mateus. 24: 15-25) 

Os destinatários da carta de João provavelmente também teria sido 

familiarizado com as palavras de Paulo, escritas quatro décadas antes, que 

claramente previu a vinda do Anticristo. Ele instruiu os crentes de Tessalônica 

como segue: 



Agora vamos pedir-vos, irmãos, que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus 

Cristo e à nossa reunião com ele, para que não sejam rapidamente abalado com 

a compostura ou ser perturbado ou por um espírito ou uma mensagem ou uma 

carta como se de nós , no sentido de que o dia do Senhor veio. Ninguém de 

maneira alguma vos engane, pois não virá a menos que venha primeiro a 

apostasia, e o homem do pecado é revelado, o filho da perdição, que se opõe e 

se exalta acima de todo o chamado Deus ou é objeto de adoração, de modo que 

ele toma seu lugar no templo de Deus, apresentando-se como sendo Deus. Você 

não se lembra que, enquanto eu ainda estava com você, eu estava lhe dizendo 

essas coisas? E sabe o que o detém agora, para que em seu tempo ele será 

revelado. Pois o mistério da iniqüidade já está no trabalho; somente há um que 

agora resiste fazê-lo até que ele é levado para fora do caminho. Então aquele 

iníquo será revelado quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e pôr fim 

pelo aparecimento de Sua vinda; isto é, aquele cuja vinda é segundo a eficácia 

de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o 

engano da injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da 

verdade, de modo a ser salvo. Por isso Deus lhes enviará uma influência 

iludindo assim que eles vão acreditar no que é falso, a fim de que todos sejam 

julgados os que não creram a verdade, mas tiveram prazer na iniqüidade. (2 

Tessalonicenses 2: 1-12.) 

Paulo declarou que os eventos climáticos não ocorreria até que "a apostasia vem 

em primeiro lugar." "Apostasia" é a transliteração de apostasia (uma 

"apostasia", "um abandono", "uma deserção"). Teologicamente, é o abandono 

deliberado de uma posição anteriormente professava.Mas, neste contexto, o 

termo designa mais do que um mero abandono geral de Deus e Cristo. Ao longo 

da história redentora uma certa apostasia geral será sempre ocorrendo nas 

igrejas, em consonância com o sempre presente espírito de Laodicéia 

(Apocalipse 3: 14-16; cf. Hb 10: 25-31; 2 Pedro 2: 20-22. ). De facto, medida 

que o tempo passa, haverá uma deserção escalada da verdade: 

Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão 

da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios, por 

meio da hipocrisia de mentirosos marcados a ferro em sua própria consciência, 

como com um ferro em brasa, os homens que proíbem o casamento e exigem 

abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos compartilhada 

por aqueles que crêem e conhecem a verdade. (1 Timóteo 4: 1-3; cf. Mt 24:12; 

2 Tim. 3: 1-9.; 2 Pedro 2: 1-3.; Jude 4, 17-19) 

No entanto, Paulo escreveu aos tessalonicenses sobre a identificação, original, 

histórico de eventos - a apostasia. Antes que o dia do Senhor vem, haverá um 

ato culminante de apostasia liderada pelo homem do pecado, ou o filho de 

destruição. Aquele homem-a-Anticristo vai desafiar abertamente o governo de 

Deus e viver sem ter em conta a sua lei (cf. 1 João 3: 4). A única coisa que 

"impede-o [o Anticristo] agora, para que em seu tempo ele será revelado" (2 Ts 



2: 6.) É o Espírito Santo, que Deus, em Seu tempo perfeito, vai tirar do 

caminho. Assim, o homem do pecado e da destruição de Satanás não pode 

chegar com excepção do calendário divino. (Para uma discussão mais ampla de 

2 Tessalonicenses 2: 1-12, consulte 1 e 2 Tessalonicenses, A Commentary 

MacArthur Novo Testamento. [Chicago: Moody, 2002], 263-85) 

As Características de anticristos 

Saíram de nós, mas não eram dos nossos; porque, se tivessem sido 

dos nossos, teriam permanecido conosco; mas eles saíram, para 

que ele iria ser demonstrado que todos eles não são de nós ... 

Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o 

Cristo?Este é o anticristo, o que nega o Pai eo Filho. Todo aquele 

que nega o Filho não tem o Pai; aquele que confessa o Filho, tem 

também o Pai ... Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que 
estão tentando enganá-lo. (02:19, 22-23, 26) 

Anticristos que se infiltrar na igreja e se misturam entre os verdadeiros crentes, 

que tentam destruir por espalhar mentiras e enganos, são claramente 

identificáveis por três características principais. Primeiro, eles partem do 

companheirismo. Eles entram na igreja só para sabotá-la através de uma 

estratégia frequentemente-sofisticado de ensino falso e mentiras. Mas, 

eventualmente, mais partem, separando-se os verdadeiros cristãos, deixando 

um rastro de destruição espiritual em seu rastro, e, inevitavelmente, tendo 

alguns dos fracos com eles. 

Alguns dos que permanecem são confusos e se perguntando se os falsos mestres 

e seus "convertidos" tomou a verdade real com eles quando eles saíram. Eles 

também podem encontrar-se perguntando por que seus irmãos professos, se 

tivessem realmente sido parte da igreja verdadeira, tinha tão prontamente 

seguiu os anticristos. Tais questões foram aparentemente sendo feitas por 

leitores de João. E o apóstolo abordadas todas as dúvidas com a simples 

declaração, Saíram de nós, mas não eram realmente de nós. 

Se os professores e os seus adeptos possuía a verdadeira vida eterna, João 

elaborado, teriam permanecido conosco. Deus permitiu, e ainda permite-

mentirosos, enganadores e falsos professores de entrar na assembléia dos 

crentes para limpá-lo, de modo que ele seria mostrado que todos eles não são 

de irmandade. Aqueles que desertar dar evidência clara de seu verdadeiro 

caráter e estado não regenerado. Assim, em Seu plano perfeito, Deus usa os 

falsos mestres para atraírem os falsos crentes da igreja, para que eles não 

permanecerão em influências da montagem como prejudiciais e corruptoras (cf. 

1 Cor. 5: 6.; Gl 5: 9). Ele permite anticristos para fazer seu trabalho sinistro na 

sua própria Igreja para o bem supremo do seu corpo (cf. Gen. 50:20). De 

maneira surpreendente, Ele permitiu que um mensageiro de Satanás para 

fraturar a igreja de Corinto, a fim de ferir o apóstolo Paulo e produzir nele uma 

maior humildade, confiança e força (2 Cor. 12: 7-10). Naturalmente, os falsos 



mestres são totalmente responsáveis por seus atos hediondos, ganhando para si 

o mais severo juízo eterno (cf. Jude 13; 2 Pedro 2:12).No entanto, apesar de seu 

ódio contra Deus, eles servem Seu fim de purificar o Seu povo. Satanás e seus 

demônios, em última análise, servir aos propósitos soberanos de Deus. 

Crentes genuínos não precisa temer alguma influência fatal das atividades de 

anticristos, porque os filhos de Deus sempre permanecer fiel à fé e perseverar 

até o fim (Jo. 10: 27-30; Fl 1: 6; 1 Pedro 1: 5 ; Jude 24-25). Paulo assegurou 

aos colossenses que porque foram reconciliados com Deus que não iria desertar 

(Colossenses 1: 21-23), e o escritor de Hebreus deu garantias similares (Heb. 3: 

6, 14). Por outro lado, aqueles que se opõem à verdade ou se envolver em 

apostasia (cf. Nm 16: 1-35; 22-25; 1 Tim. 4: 1-3; 2 Pedro 2: 1-9.; Jude 10-13 ), 

ou não estão ancorados na verdade (Mt 7: 26-27; Marcos 04:17; Heb. 6: 4-6.), 

não têm salvação real. 

A segunda característica claramente reconhecível de anticristos é que eles 

negam a fé. Especificamente, neste contexto, eles falham teste cristológico de 

João. O espírito do anticristo é o de mentiroso ... que nega que Jesus é o 

Cristo. A visão correta de Jesus Cristo, sua pessoa, trabalho e economia de 

mensagem-é uma marca essencial da verdadeira fé salvadora; ninguém pode ser 

salvo que rejeita a revelação bíblica a respeito de Cristo (João 8:24; cf. 1: 12-

13; 3:18, 36; Atos 4:12; Rom. 10: 9-10.; 1 Cor 15: 1-4). Também não há 

esperança para quem depende de alguma noção pessoal, especulativo de quem 

Ele é (cf. Mt 16: 13-14.). A salvação genuína requer abraçando-Lo como o 

Messias ungido de Deus (João 1: 43-49), afirmando que Ele é o único Deus-

homem (1 Tim. 2: 5; Tito 2:13), e obedecendo a Seus ensinamentos do 

evangelho (Marcos 1:15; João 3:36; 15:10). 

Como em outras partes deste letra e no seu evangelho (1: 3, 4: 2-3, 9-10; cf. 

João 1: 1, 14; 05:23; 10:30; 12:45; 14: 7-10 ), João enfatiza a igualdade divina 

inseparável da do Pai e do Filho, observando que um anticristo é aquele que 

nega a ambos. Ele enfatiza ainda mais este ponto, afirmando que quem nega o 

Filho não tem o Pai (cf. 4: 2-3). Apesar de suas afirmações em contrário, 

aqueles que negam a divindade de Jesus Cristo, não conhece a Deus (cf. Mt 

11:27; Lucas 10:16; João 5:23; 15: 23-24.; 2 João 9). 

Qualquer negação, desvio ou distorção da visão bíblica de Jesus Cristo, Sua 

encarnação:; (Mt 1 18-25; João 1:14.) que Ele é ao mesmo tempo Filho de Deus 

(Marcos 1: 1) e Filho do Homem (João 9: 35-37), o profeta prometido, 

Sacerdocio (Heb 4 (Dt 18:15, 18).:. 14-5: 10 ), Rei (Isa. 9: 7; João 12: 12-15), 

e Redentor (1 Cor 1:30; Gl 3:13; 4:... 4-5; cf. Is 59:20) -constitutes o espírito do 

anticristo. 

Uma visão igualmente intoleráveis, e mais comum nos dias de João, quando o 

gnosticismo incipiente ameaçava a igreja, é negar que Cristo nasceu, viver, 



morrer, subindo, e subindo como um verdadeiro homem-veio em carne humana 

(cf. Fil. 2 : 5-9; Cl 2: 9). Em sua segunda carta, João escreveu: "Muitos 

enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo 

veio em carne. Este é o enganador eo anticristo" (v. 7). Essa percepção herética 

de Cristo várias décadas mais tarde se tornou um dos principais dogmas do 

gnosticismo. A sua filosofia anti-bíblica imaginou um "espírito de Cristo", um 

ser sobrenatural etéreo mas forte, que desceu sobre um homem chamado Jesus 

em Seu batismo e deixou pouco antes de sua morte. Assim, o "espírito de 

Cristo" não era totalmente humano, mas habitado apenas temporariamente um 

homem por quem esse espírito, antes de partir, demonstrou poder e sabedoria 

extraordinária. 

Em terceiro lugar, anticristos, por natureza, tentar confundir os fiéis. João 

alertou seus leitores de que ele havia escrito para eles a respeito daqueles 

que foram tentando enganá -los. Falsos professores persistem em tentar 

enganar os santos, mas no final eles não podem fazer com que os crentes a 

abandonar a fé. Quanto seus esforços inúteis, Jesus disse: "falsos cristos e falsos 

profetas se levantarão e mostrarão grandes sinais e prodígios, para enganar, se 

possível, até os escolhidos" (Mateus 24:24; cf. João 10:. 4- 5). Eles podem 

atrapalhar a simplicidade da devoção dos fiéis a Cristo (cf. Gal. 1: 6-9; 

Colossenses 2: 4-5, 16-19), adulterar sua confiança espiritual (cf. 1 Tim 6: 3. 

5a), levá-los a duvidar da suficiência da Palavra (2 Tm 3: 16-17; cf. Cl 2: 20-

23.) e ser confundido ou tenha dúvidas sobre as doutrinas fundamentais (Gal 3: 

1), mas eles. não pode tirar a fé que lhes assegura a Cristo ou a vida eterna, que 

pertence àqueles que são verdadeiramente eleger e regenerar (João 10: 27-29). 

As características dos cristãos 

Mas você tem a unção do Santo, e todos sabem. Eu não escrevi 

para você, porque você não sabe a verdade, mas porque você sabe 

disso, e porque nenhuma mentira vem da verdade ... Quanto a 

você, deixe que permanecerem em vós o que ouvistes desde o 

princípio. Se o que você ouviu, desde o início, fica em vós, também 

permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele 

mesmo fez para nós: a vida eterna .... Quanto a vós, a unção que 

vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que 

alguém vos ensine; mas como a sua unção vos ensina todas as 

coisas, e é verdadeira, e não é uma mentira, e assim como ela vos 

ensinou, você permanecer nele. (2: 20-21, 24-25, 27) 

Anticristos oposto estão os verdadeiros cristãos que são pessoas comprometidas 

com a verdade. Em sua segunda carta, João escreveu à igreja: "Eu estava muito 

feliz por encontrar alguns dos seus filhos andam na verdade" (v 4a.); e 

novamente em sua terceira epístola ele incentivou seus leitores com a seguinte 

redacção: "Não tenho maior alegria do que esta, para ouvir os meus filhos 

andam na verdade" (v. 4). Retrato do apóstolo dos cristãos como aqueles que 



andam na verdade (cf. 2 Cor 4:... 2; Ef 6:14; 1 Tessalonicenses 2:13) está em 

nítida distinção para os anticristos que propagam mentiras espirituais. No final, 

há duas razões óbvias que os crentes não são desviados: eles aceitam a fé, e 

permanecem fiéis a ele. 

Cristãos aceitar a fé 

Mas você tem a unção do Santo, e todos sabem. Eu não escrevi 

para você, porque você não sabe a verdade, mas porque a sabeis, 

e porque nenhuma mentira vem da verdade .... Quanto a vós, a 

unção que vós recebestes dele, fica em vós, e você não tem 

necessidade de que alguém vos ensine; mas como a sua unção vos 

ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é uma mentira, e 

assim como ela vos ensinou, você permanecer nele. (2: 20-21, 27) 

Os falsos mestres que ameaçaram os leitores de João empregou os termos de 

conhecimento e unção para descrever sua experiência religiosa. Eles 

arrogantemente se viam como possuindo uma forma elevada e esotérica do 

conhecimento divino, e como os destinatários de uma, secreta, transcendente 

unção especial. Isso os levou a acreditar que eles estavam a par de verdade que 

os não iniciados faltava. A resposta de João, que era ao mesmo tempo uma 

refutação aos anticristos e uma tranquilidade para os crentes, era afirmar que, 

na realidade, todos os verdadeiros cristãos têm uma unção que vem do Santo. 

Porque os crentes receberam essa unção, eles têm a verdadeira compreensão de 

Deus que vem exclusivamente através de Jesus Cristo (2 Cor. 4: 6), "no qual 

estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento" 

(Colossenses 2: 3). Eles não precisam de qualquer segredo, especial, ou 

compreensão transcendente ou insight esotérico. Unção ( crisma ) significa 

literalmente "pomada" ou "óleo" (cf. Heb. 1: 9). Neste texto refere-se 

figurativamente ao Espírito Santo:, que assumiu a residência nos crentes a 

mando de Jesus Cristo (cf. 2 Cor 1 21-22.) o Santo (cf. Lucas 04:34; Atos 3 : 

14), e revela através das Escrituras tudo o que precisa de saber (João 14:26; 

16:13; 1 Cor. 2: 9-10). 

No versículo 21, João reitera que os crentes têm o verdadeiro conhecimento de 

Deus, dizendo que ele não tinha escrito para eles , porque eles fizeram não 

conhecem a verdade, mas porque eles fizeram o conhecemos. Ele, então, 

fecha o verso com a afirmação axiomática quenenhuma mentira vem da a 

verdade -algo não pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso. Porque os 

cristãos são ensinados pelo Espírito de conhecer a verdade, eles podem 

reconhecer o erro doutrinário para o que realmente é (cf. 1 Cor. 2: 10-16). O 

apóstolo escreveu como o fez porque seus leitores já sabia que o evangelho e 

suas verdades atendente e iria entender seu apelo para a exclusividade da 

verdade bíblica. (Para uma discussão básica de incompatibilidade de verdade 

com o erro, ver John Macarthur, Por One Way? [Nashville: W Publishing, 



2002], 59-65; cf. João 14: 6; Atos 4:12; 2 Coríntios 6:14. -18; Gl 1: 6-9; 2 João 

9-11).. 

O versículo 27 reitera a verdade de que a unção [conhecimento dado pelo 

Espírito da verdade] que os leitores de João recebestes dele, fica em -los. Eles 

possuíam a verdade; residiu em-los permanentemente (João 14: 16-17; Rom. 

8:. 9; Ef 1:13); eles tinham nenhuma necessidade de que alguém vos ensine -

los. E porque a verdade de Deus é todo-suficiente (Sl 19: 7-14; 2 Tim. 3: 16-

17.) E incompatível com o erro, Sua unção ensina ... sobre todas as coisas, e 

é verdadeira, e não é uma mentira. 

Quando o apóstolo afirma que os crentes não precisam de outros professores, 

ele não estava defendendo um anti-intelectualismo mística que rejeita todos os 

professores humanos. Pelo contrário, o Senhor deu à Igreja piedosos pastores, 

presbíteros e professores "para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do 

ministério, para a edificação do corpo de Cristo" (Ef 4.12;. Cf. v . 11; 1 Cor 

12,28).. Ponto de João é que os crentes não deve contar com a sabedoria humana 

ou filosofia centrada no homem (cf. 1 Cor 1: 18-2:. 9; Colossenses 2: 8), mas 

sobre o ensino da Palavra de Deus por professores humanos do Espírito 

superdotados e a obra iluminadora do Espírito Santo. 

Cristãos permanecerem fiéis 

Quanto a você, deixe que permanecerem em vós o que ouvistes 

desde o princípio. Se o que você ouviu, desde o início, fica em vós, 

também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que 
Ele mesmo fez para nós: a vida eterna. (2: 24-25) 

Embora João sabia que a verdadeira ovelha nunca poderia perder sua salvação 

(João 10: 27-29; cf. 1 Pedro 1: 5), ele exortou o público a perseverar, 

para deixar que isso [a verdade] permanecer em -los que eles ouviram 

desde o . começando crentes são ordenados a perseverar activamente na 

verdade, porque ela é o meio de graça pelo qual eles são santificados (João 

08:31; 1 Cor 15: 1-2; Fp 2:.. 12-13; Colossenses 1:22 . -23; 2 Tm 3:14), mesmo 

que a fé é o meio pelo qual eles são graciosamente justificadas (Rom 3: 24-

26).. A palavra duas vezes rendidoAbide e uma vez que permanece é 

do Meno , que se refere a uma ação contínua do restante (cf. seu uso em João 

06:56; 08:31; 14:17; 15: 4, 9-10; 1 Cor. 13:13; 2 Tm 3:14).. Aqueles que 

continuam em que ouviram mostram que o que ouvistes desde o princípio 

permanece emeles, e eles também permanecereis no Filho e no Pai (1 João 

3:17; 4:13). 

O prêmio final para aqueles que permanecem fiéis, é claro, a vida eterna. No 

que diz respeito a si mesmo, o verdadeiro pão da vida, e aqueles que estão 

espiritualmente unidos a Ele, Jesus prometeu: 



Verdade, em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do 

Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Aquele 

que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o 

ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida eo meu 

sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue 

permanece em mim e eu nele. Como os vivos 

Pai me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também 

viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu; não como os vossos pais 

comeram e morreram; Quem come deste pão viverá para sempre. (João 6: 53-

58; cf. 14:. 1-6; 2 Tm 1: 1; Tt 1: 2; 3: 7; 1 Pedro 1: 3-5; Jude 21) 

O contraste entre anticristos e cristãos é absolutamente clara. Anticristos negam 

a fé, da fé, e procuram enganar os fiéis. Os cristãos, por outro lado, afirmar a fé 

e manter-se fiel até o fim, eles não podem ser permanentemente enganados. A 

Confissão de Fé de Westminster estabelece o seguinte quanto ao entendimento 

da verdade e perseverança: 

Todas as coisas na Escritura não são iguais em si, nem tanto claro a todos: 

contudo, as coisas que são necessárias para ser conhecido, acreditado, e 

observadas para a salvação, são tão claramente expostos, e inaugurado em 

algum lugar das Escrituras ou outro, que não só os doutos, mas ainda os 

indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente 

compreensão delas. ( I: VII ) 

Eles, que Deus aceitou em sua amada, chamados eficazmente e santificou pelo 

Seu Espírito, não pode nem total, nem finalmente cair do estado de graça, mas, 

certamente, perseverar até o fim, e serão eternamente salvos. ( XVII: I ) 

Todos os cristãos podem ter conforto duradouro na verdade dessas palavras. 

 

 

 

 

 



10. A esperança Purificadora ( 1 João 2: 

28-3: 3 ) 

E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se 

manifestar, tenhamos confiança e não sejamos longe Dele na 

vergonha, na sua vinda. Se você sabe que ele é justo, sabeis que 

todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande 

amor que o Pai nos concedeu, que seriam chamados filhos de 

Deus; e tal somos. Por esta razão, o mundo não nos conhece, 

porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e 

ainda não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos 

que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque 

O veremos tal como Ele é. E todo aquele que tem esta esperança 
purifica-se a Ele, assim como Ele é puro. ( 2: 28-3: 3 ) 

Primeira Coríntios 13:13 expressa as três virtudes de referência do cristianismo bíblico: 

"Ora, a fé, a esperança, o amor, cumprir estes três, mas o maior destes é o amor." Desses 

três temas freqüentemente discutidos, "fé" e "amor" geraram mais discussão entre os 

crentes; enquanto "esperança", pelo menos em comparação, tem sido muitas vezes 

esquecido ou desprezado. No entanto, como a fé eo amor, a esperança não é apenas um 

conceito bíblico fundamental, mas a realidade última a que todos os outros apontam-se 

que todos os cristãos precisam entender em sua profunda riqueza e pleno significado se 

eles são para manter uma certa e verdadeira perspectiva respeito tanto nesta vida e na 

próxima. 

O conceito de esperança espiritual é análogo ao acender uma luz brilhando em um lugar 

escuro. Ele imediatamente ilumina a própria perspectiva, eleva a alma, e produz alegria 

no coração. Esperança apresenta vida e felicidade neste mundo (cf. manchadas de pecado 

e cheio de morteSl 146: 5. ; Pv 10:28. ; Rom. 5: 1-2 ; 12:12 ; 15:13 ; . Gal 5: 5 ; . 2 

Tessalonicenses 2:16 ; Hb 3: 6. ). No entanto, infelizmente, a maioria das pessoas neste 

mundo não sabe nada sobre as vantagens e privilégios que a verdadeira esperança 

traz. Incrédulos simplesmente não têm "uma âncora da alma, uma esperança segura e 

firme" ( Heb. 6:19 ). Na verdade, todos eles têm são fontes superficiais de segurança, 

coisas como narcóticos, álcool, sexo, entretenimento, materialismo, as relações de nível 

de superfície, e um desejo centrada no homem para um futuro melhor. Mas todas essas 

falsas esperanças são apenas miragens espirituais que desaparecem instantaneamente 

quando isso acaba vida ( Jó 08:13 ; 27: 8 ; 31: 24-28 ; . Prov 10:28 ; cf. Ef 2:12. ). Para o 

mundo, "esperança" é um mero desejo baseado em um desejo ou plano, mas não 

fundamentada nas promessas de Deus, que sempre fala a verdade e é fiel a toda a Sua 

Palavra. A esperança bíblica não é um desejo, mas uma realidade futura absoluta 

garantida pelo Senhor. 

Desesperança do mundo está em contraste gritante com a esperança genuína e duradoura 

que Deus oferece. Como Paulo instruiu os romanos, 

Porque sabemos que toda a criação geme e sofre as dores de parto, até ao presente. E não 

só isso, mas também nós mesmos, com as primícias do Espírito, igualmente gememos em 

nós mesmos, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso 

corpo. Porque em esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é 



esperança; para quem espera por aquilo que já vê? Mas, se esperamos o que não vemos, 

com paciência o aguardamos ansiosamente por isso. ( Rom. 8: 22-25 ) 

Para ter certeza, os presentes alegrias da salvação não se pode comparar com as finais 

superando alegrias, que garantias divina esperança para o futuro, quando a salvação se realiza 

plenamente. Por exemplo, a contínua batalha contra o pecado que os cristãos experimentam 

aqui ( Rom 6: 6. , 12 , 19 ; 7: 24-25 ; 8: 4-6 , 12-13 ; 2 Cor. 7: 1 ; . Gal 3: 3 ; 05:24 ; . Fp 3: 

3 ) irá encerrar para sempre quando eles chegam ao céu ( Rom 8:30. ; 13:11 ; 2 Tm 2:10. ; 

cf. Sl 73:24. ). Além de ser feito sem pecado, os crentes também receberá perfeitas, corpos 

glorificados que Deus tem preparado para eles ( Rom 8:23. ; 1 Cor 15:43. ; Fp 3: 20-21. ; cf. 2 

Cor. 3: 18 ), os corpos que irá complementar suas almas já resgatados. 

Nesta vida, é bom para experimentar a alegria que vem com o perdão dos pecados ( Sl 

32: 1-2. ; Matt. 9: 2 ; Lc 5:20 ; Colossenses 2:13 ), para conhecer o poder da habitação do 

Espírito, para ver o Seu fruto na vida de alguém ( Gl 5: 22-23. ), para experimentar a 

oração respondida (1 João 5: 14-15 ), e se envolver em comunhão espiritual ( Sl. 133: 

1 ; Heb. 10:25 ), adoração ( Sl. 34: 3 ), e serviço (cf. 

2 Cor. 8: 1-7 ); mas tudo o que a satisfação está muito aquém da alegria suprema os santos 

irão desfrutar quando Deus sempre cumpre as promessas que formam a sua esperança. 

Desde glória: o eterno objetivo de esperança-é a razão para o plano salvífico de Deus e 

propósito, a Escritura apresenta uma teologia completa de esperança de que, em primeiro 

lugar, encontra o seu início no Deus imutável, que não podem falar nada, mas a 

verdade. O salmista escreveu: "Por que você está em desespero, ó minha alma E por que 

você está perturbada dentro de mim a esperança em Deus, pois ainda o louvarei, a ajuda 

do meu rosto e meu Deus?" ( Sl. 43: 5 ; cf. 78: 7 ). As promessas de Deus de atendimento 

( 1 Pedro 5: 6-7 ), proteção ( Sl. 121: 8 ; Judas 24 ), orientação ( . Sl 23: 3 ), e sustento ( . 

Phil 4:19 ) significa que os crentes podem confiantemente confiar nEle sobre suas 

promessas para o futuro. 

A esperança fundada na Divindade imutável e eterno é certo e absolutamente fixo. Na 

saudação de sua carta a Tito, o apóstolo Paulo se refere a "os escolhidos de Deus ... na 

esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu longos séculos 

atrás" ( 1: 1-2 ). Deus, que é sempre sincero ( Nm 23:19. ; Deut. 32: 4 ; Sl 89:14. ; Isa 

65:16. ), registrou em seu Livro da Vida antes da fundação do mundo, os nomes de todos 

aqueles que acreditaria e receber a esperança da vida eterna ( Apocalipse 13: 8 ; 17: 

8 ; 20:12 ; cf. Mt 25:34. ; Ef 1: 4. ; Fp 4: 3. ).Então, certa é a sua esperança de que o autor 

de Hebreus poderia escrever, "a qual temos como âncora da alma, uma esperança segura 

e firme e que penetra além do véu, onde Jesus entrou como um precursor para nós, tendo 

se tornar um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec "( Hb 6: 19-

20. ). Não há certo ou confiável âncora da esperança que não seja aquele que descansa 

em Cristo e sua obra concluída (cf. Col. 1:23 , 27 ; 2 Tessalonicenses 2:16. ; Tito 1: 2 ). 

Em segundo lugar, a esperança é um dom da graça divina; não é algo que qualquer um 

pode ganhar. Paulo ofereceu estas palavras de bênção aos Tessalonicenses: "Agora Que 

o nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna 

consolação e boa esperança pela graça, conforto e fortalecer os vossos corações em toda 

boa obra e palavra " ( 2 Tessalonicenses 2: 16-17. , grifo do autor). 

Em terceiro lugar, a esperança genuína é revelada nas Escrituras. Romanos 15: 4 diz: 

"Tudo foi escrita em épocas anteriores foi escrito para nossa instrução, para que, através 

da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, tenhamos esperança." Como 

o inspirado ( . 2 Tim 3:16 ; 2 Pedro 1:21 ) e inerrante ( Sl 119: 160. ; João 17:17 ; cf. Dan 



10: 21a. , Tiago 1: 18a ) Palavra de Deus, a Bíblia está cheio de dados por Deus promete-

divinos garantias em que os crentes podem confiantemente confia. O salmista, apesar das 

provações e dificuldades, aprendeu a viver na expectativa de que: "A minha alma definha 

para sua salvação; eu espero por tua palavra" ( Salmo 119: 81. ; cf. v 49. ). 

Em quarto lugar, a esperança é razoável e defensável. A esperança do crente para chegar 

a perfeição santa, receber um corpo redimido e eternamente adoração e nos gloriamos em 

Cristo no céu não é um realista, anseio pie-in-O-sky. É uma esperança defensável, porque 

vem de um Deus verdadeiro de confiança, que o revelou em Sua Palavra ( Colossenses 1: 

5 ). Daí Pedro pediu aos seus leitores para "santificar Cristo como Senhor, em vosso 

coração, estando sempre pronto para fazer uma defesa a todo aquele que vos pedir a dar 

conta da esperança que há em vós, mas com mansidão e respeito" ( 1 Pedro 3: 15 ). 

Em quinto lugar, o corpo crescente de Jesus Cristo dentre os mortos assegura a esperança 

do cristão. No início de sua primeira epístola, o apóstolo Pedro também atestou a esta 

verdade: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua 

grande misericórdia nos fez nascer de novo para uma viva esperança, pela ressurreição 

de Jesus Cristo dentre os mortos "( 1 Pedro 1: 3 ; cf. v. 21 ). O monumental, fato histórico 

da ressurreição garantiu genuína esperança para todos aqueles que sempre acreditaram 

( 1 Coríntios 15: 1-4. ; cf. vv 20-28. ,50-54 ). Como Jesus disse a Marta: "Eu sou a 

ressurreição ea vida; quem crê em mim viverá ainda que morra, e todo aquele que vive e 

crê em mim nunca morrerá" ( João 11: 25-26 ; cf. Job 19 : 25-26 ; Sl 16:10. ). 

Em sexto lugar, a esperança é confirmada e energizado nos crentes pelo Espírito 

Santo. Aos Romanos Paulo escreveu: "Ora, o Deus da esperança vos encha de todo o 

gozo e paz no vosso crer, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo" 

( Rom. 15:13 ). O Espírito sobrenaturalmente coloca em crentes uma atitude esperançosa 

em antecipação a sua justiça celestial ( Gal. 5: 5 ). Além disso, o Espírito serve como um 

selo divino e penhor de esperança do crente, garantindo que o que Deus começou no 

presente, Ele trará ao pleno, glorioso fruição no futuro ( Ef 1: 13-14. ). 

Em sétimo lugar, a esperança defende os santos contra os ataques de Satanás. Paulo 

incluiu a esperança como uma parte importante da armadura espiritual que os crentes 

devem usar na guerra inevitável contra o inimigo. Em 1 Tessalonicenses 5: 8 , ele 

escreveu: "Uma vez que somos do dia, sejamos sóbrios, tendo colocado a couraça da fé e 

do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação" (cf. Ef. 6: 17 ). Satanás e suas 

forças procuram lidar esmagamento golpes de dúvida e desânimo aos crentes. Mas 

quando o povo de Deus usar o capacete da salvação, a esperança, eles têm proteção contra 

esses ataques satânicos. 

Em oitavo lugar, a esperança também é confirmada através de ensaios. Porque os crentes 

têm esperança, mesmo a mais intensa adversidade e sofrimento não vai separá-los de 

guarda nas mãos de Deus. O encorajamento de Paulo aos cristãos romanos ilustra esse 

ponto: 

Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que 

não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como também não vai 

com ele, ele nos dará todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de 

Deus? Deus é o único que justifica; que é aquele que condena? Cristo Jesus é Aquele que 

morreu, sim, em vez que foi criado, que está à direita de Deus, e também intercede por 

nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, 

ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está escrito: "Por amor de ti 

estamos sendo condenado à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o 



matadouro." Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos 

amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 

principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a 

profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de 

Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. ( Romanos 8: 31-39. ; cf. 1 Ts 5: 9. ) 

Na realidade, os julgamentos não só confirmam a verdadeira esperança; eles servem para 

fortalecer e aprimorar esse sentimento de esperança e expectativa celeste (cf. Tg 1: 2-12 ; 1 

Pedro 1: 6-7 ). 

Em nono lugar, a esperança é a fonte de maior alegria do crente e bênção. O salmista 

exultou: "Bem-aventurado aquele cuja ajuda é o Deus de Jacó, e cuja esperança está no 

Senhor seu Deus" ( Sl 146: 5. ; cf. . Jer 17: 7 ). Por causa de quem o Deus soberano é eo 

que Ele faz para a Sua própria, nada pode substituir a esperança nele como uma fonte de 

alegria duradoura. Aqueles que esperam nEle são capazes de suportar as circunstâncias 

mais difíceis desta vida sem perder a alegria. Afinal de contas, não importa o quão incerto 

nesta vida parece, Deus permanece sempre o mesmo-o todo-poderoso Rei do universo e 

que o Pai amoroso de seus filhos, que lhes trará tudo para a glória. Consistente com o 

propósito do Pai, do Filho vai manter todos o Pai lhe dá e criá-los "no último dia" 

(ver João 6: 39-40 ) para a glória eterna. 

Uma característica décimo de esperança é que ele remove o medo da morte. Aqueles que 

são genuinamente salvos estão bem conscientes de suas violações pecaminosas da santa 

lei de Deus ( Sl 25:11. ; 38: 3-4 ; 51: 3-4 ; 69: 5 ; Rm 7: 17-24. ; 1 Tm. 01:15 ; cf. Is 6: 

5. ) e a gravidade e permanência terrena de suas conseqüências (cf. Gn 3: 7-24 ; Rom 

5:12. ; 1 Cor. 6: 9-11 ; Gal 6. : 7-8 ). Mas, no momento de salvação os seus pecados estão 

perdoados, eles recebem a vida eterna, e apesar de ganhar um forte senso de pecado, eles 

perdem o medo da morte como julgamento divino. Os crentes não podem ainda saborear 

a dor e sofrimento que pode acompanhar a morte (daí mandamentos da Bíblia a confiar 

em Deus e não estar ansioso; cf. Sl 55:22. ; Jonas 2: 7 ; . Fp 4: 6 ). No entanto, eles 

possuem uma esperança de que remove a picada final da morte, que é parte da pena para 

aqueles que rejeitam a lei de Deus. Assim como Paulo, eles podem olhar para a frente até 

a morte com alegria, porque o Salvador cumpriu a pena de morte para todos os que crêem: 

Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se 

revestir da imortalidade, então virão sobre a palavra que está escrito: "A morte foi tragada 

pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? " O 

aguilhão da morte é o pecado, ea força do pecado é a lei; Mas, graças a Deus, que nos dá 

a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. ( 1 Cor 15: 54-57. ; cf. Col. 1: 

5 , 22-23 , 27 ) 

Finalmente, todas as facetas gloriosos da esperança cristã será consumada quando Jesus 

Cristo voltar ( 1 Cor. 1: 8 ; Cl 3: 4 ; 1 Tessalonicenses 3:13. ; 05:23 ; Hb 9:28. ). Seu 

retorno (referindo-se de forma ampla para tanto o arrebatamento ea segunda vinda) irá 

abranger tudo o que os crentes esperam, incluindo corpos ressuscitados glorificados ( 1 

Cor. 15: 50-52 ; 1 Tessalonicenses 4: 13-18. ), o privilégio de reinar com Cristo no Seu 

reino terreno ( 2 Tim 2:12. ; Ap 20: 4 ), e o recebimento de recompensa eterna ( 2 Tim 4: 

8. ; Rev. 22:12 ). A esperança do crente não será totalmente concluída até que o tempo da 

ressurreição; então ele vai ser plenamente realizados na Sua vinda, e que vai continuar 

em todo o seu esplendor por toda a eternidade. Daí Paulo pôde escrever que os santos são 

continuamente "procurando a bendita esperança ea manifestação da glória de [sua] grande 

Deus e Salvador, Jesus Cristo" ( Tito 2:13 ; cf. 1 Ts 4: 16-18. ; 1 Pedro 1: 3-5 ). 



Como deve estar claro agora, a esperança não é apenas fundamental para a doutrina cristã 

ea confiança do crente, mas também tem implicações éticas imensas. A esperança 

genuína irá purificar a vida daqueles que a possuem ( 3: 3 ), e, assim, verificar se eles são 

cristãos. Este é um dos temas principais de escritos do apóstolo João, especialmente nesta 

passagem. 

Nesta carta, João já apresentou testes doutrinais e morais que podem determinar a sua 

verdadeira condição espiritual, e neste ponto que ele elabora ainda mais no teste moral 

(ético). Crenças ortodoxas sobre a natureza do pecado e da pessoa de Cristo, a presença 

prática do amor sincero e obediência, e agora a busca pessoal de pureza e santidade são 

todas as evidências de que uma pessoa tem verdadeiro, esperança eterna. 

Esta passagem contém cinco perspectivas que ainda definir e esclarecer a essência da 

esperança bíblica: é garantido por cumpridores, manifesta-se por justiça, é estabelecido 

por amor, ele é cumprido por semelhança de Cristo, e é caracterizada pela pureza. 

A esperança é garantido permanentemente 

E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se 

manifestar, tenhamos confiança e não sejamos longe Dele na 
vergonha, na sua vinda. ( 02:28 ) 

A partícula enfática freira (agora) introduz uma nova seção e claramente indica uma 

quebra de parágrafo. (Ele também implica fortemente que, apesar das modernas divisões 

de capítulos no texto, capítulo 3 deve começar neste momento.) O idoso apóstolo João 

novamente escolheu um termo pastoral favorito, filhinhos, para resolver seus 

leitores. Essa frase engloba os crentes em todos os níveis de maturidade ( 2:12 ; 3: 

7 , 18 ; 4: 4 ; 05:21 ; 13:33 João ; cf. Rm 8: 16-17. ; 1 Cor 04:14. ; . Gl 4,19 ; . Ef 5: 

1 ; Phil 02:15. ; 1 Pedro 1:14 ; 1 João 3: 1-2 ) e expressa a continuidade dos cuidados e 

solicitude paterna de João para os destinatários desta carta (cf. 2 : 12 ). 

Abide traduz uma forma do verbo Meno , que significa "ficar" ou "manter-se." É um 

termo que o apóstolo João usado com freqüência em seus escritos do Novo 

Testamento; por exemplo, parece quase uma dúzia de vezes em João 15 sozinho. Há 

Jesus instruiu os onze apóstolos (Judas já tendo deixado; João 13: 27-31 ): "Permanecei 

em mim e eu em ti Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na 

videira, assim também vós a menos. permanecerdes em mim "( João 15: 4 ; cf. . vv 6, 

7 , 16 ). Anteriormente neste segundo capítulo, João novamente enfocou a importância 

de permanecer em Cristo eo significado geral de aspectos de cumpridores: "Aquele que 

diz que permanece nele, esse deve-se a caminhar na mesma maneira como Ele andou" 

( v. 6 ; cf. . vv 10 , 14 , 19 , 24 , 27 ). Nem Cristo, nem João referido alguma experiência 

espiritual mística, elitista. Eles ordenaram crentes perseveram diária e sustentar sua fé no 

Evangelho e no Cristo do evangelho ( 1 Cor 16:13. ; Gal. 6: 9 ; . Phil 1:27 ; Col. 1:10 , 22-

23 ; . 2 Tim 3:14 ; Hb 10:23. ; 2 Pedro 3:18 ; cf. Sl 73:24. ; 138: 8 ; Pv 4:18. ). A fim de 

fazer isso, os crentes devem continuar a amar e obedecer a Escritura, apresentar à direção 

do Espírito Santo, e continuamos comprometidos com a verdade que recebeu pela 

primeira vez (cf. 4: 12-13 , 15-16 ; 2 João 2 , 9 ). Tais opõe cumpridores agarrados a um 

padrão habitual do pecado (veja o comentário em 3: 6 , 9 , 14-15 , e 17 nos próximos dois 

capítulos deste volume). 

O ensino do apóstolo que os cristãos verdadeiros permanecermos nEle reforça a 

afirmação de Jesus: "Aquele que perseverar até o fim, será salvo" ( Mat. 24:13 ). As 



palavras de João também são consistentes com a exortação de Paulo aos Colossenses para 

continuar na fé: 

Embora você estava anteriormente alienado e hostil em mente, envolvidos em ações más, 

mas Ele já reconciliou em Seu corpo carnal pela morte, a fim de apresentá-lo diante dele 

santos e imaculados e irrepreensíveis-se de fato você continuar na fé firmemente 

estabelecida e firme, e não se afastou da esperança do evangelho que ouvistes, que foi 

pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído 

ministro. ( Colossenses 1: 21-23 ) 

Ninguém que professa crer no evangelho, mas, em seguida, de forma permanente abandona 

a fé tem a vida eterna. Mais cedo nesta carta João escreveu: "Saíram de nós, mas não eram 

dos nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco; mas eles 

saíram, de modo que seria mostrado que eles nem tudo de nós somos "( 02:19 ). Somente 

aqueles que permanecem fiéis ao Senhor e Sua Palavra, e dar provas de frutos de justiça ( 5: 

1-5 , 10 ; . Mateus 7: 17-18 ; 0:33 , 35 ; João 3:21 , 36 ; 13:35 ; 2 Cor. 5:17 ; Gl 5: 22-23. ; 6: 

7-8 ; Ef. 5: 9 ; Tiago 2: 14-26 ; cf. Is 03:10. ; Jer 17.: 9-10 ) pelo poder interior e presença do 

Espírito (cf. Rom. 8: 9 ; 1 Cor. 3:16 ; 6:19 ; Gal. 4: 6 ) são verdadeiramente salvos. Como 

João encerrou no início deste capítulo: 

Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai; aquele que confessa o Filho, tem também o 

Pai. Quanto a você, deixe que permanecerem em vós o que ouvistes desde o princípio. Se 

o que você ouviu, desde o início, fica em vós, também permanecereis no Filho e no 

Pai. Esta é a promessa que Ele mesmo fez para nós: a vida eterna. ( 2: 23-25 ) 

A Bíblia ensina as verdades complementares que os verdadeiros cristãos perseverem em 

sua fé, e que Deus irá mantê-los eternamente seguros. Sem dúvida, o Senhor mantém 

firmemente sobre a Sua própria. Como Jesus declarou: 

As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem; e dou-lhes a 

vida eterna, e nunca hão de perecer; e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que 

as deu para mim, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. ( João 

10: 27-29 ; cf. Rm 8: 38-39. ; 1 Cor 1: 8-9. ; Jude 24-25 ) 

Mas essa realidade maravilhosa não exime os crentes da responsabilidade de perseverar na fé 

e permanecer em Cristo (cf. Fl 2: 12-13. ; Jude 20-21 ). 

As verdades aparentemente opostas de segurança eterna e perseverança realmente 

trabalhar juntos em perfeita harmonia. Não é diferente de salvação, quando Deus 

soberanamente salva os pecadores, mas não para além da sua fé pessoal; ou santificação, 

quando Deus sobrenaturalmente conforma crentes a Seu Filho, ainda não para além da 

sua obediência. Na vida cristã, Deus sempre oferece o poder e os meios para os crentes 

para vencer a batalha espiritual. Assim Jesus disse a Pedro: "Simão, Simão, eis que 

Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo; mas eu roguei por ti, para que tua fé 

não desfaleça" ( Lucas 22: 31-32 ). E Paulo encorajou o Corinthians com esta promessa 

divina: "Nenhuma tentação ultrapassou você, mas, como é comum ao homem, e Deus é 

fiel e não permitirá que sejais tentados além do que você é capaz, mas com a tentação, 

vos proverá caminho de escape também, de modo que você será capaz de suportá-lo "( 1 

Cor 10:13. ; cf. João 17:15 ; Hb. 2:18 ). Mas os crentes também deve perseverar 

ativamente; eles devem "combater o bom combate da fé" ( 1 Tm 6:12. ), sabendo que, 

"Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque uma vez que ele tenha sido 

aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor tem prometeu aos que o amam "( Tiago 

1:12 ). Talvez em nenhum lugar nas Escrituras é o equilíbrio entre o trabalho de Deus e 

do trabalho do crente expressa mais claramente do que em palavras de Paulo aos 



Filipenses: "Portanto, meus amados, assim como sempre obedecestes, não como na só a 

minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação 

com temor e tremor; porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar a 

sua boa vontade "( 2: 12-13 ; cf. Col. 1:29 ) . 

Como observado anteriormente, um aspecto crucial da esperança cristã é que culminará 

quando Jesus Cristo voltar, o que dá crentes forte incentivo para viver segundo Deus ( 3: 

3 ; cf. Cl 3: 4 ; . 1 Tim 6:14 ; 2 Tim. 4: 8 ; 2 Pedro 3:14 ) .Quando Ele aparece, santos 

fiéis . tenhamos confiança e não encolher longe Dele A aparição de Cristo se refere 

especialmente ao encontro da igreja no arrebatamento (cf. João 14: 1-6 ; 1 Cor. 15: 51-

54 ; 1 Tessalonicenses 4: 13-18. ) e as atividades que vai seguir o tribunal de Cristo (cf. 1 

Cor 4: 5. ; 2 Cor 5: 9-10. ). A confiança traduz uma palavra grega ( parrēsian ) que 

significa "franqueza" ou "liberdade de expressão". Em outra parte do Novo Testamento 

se refere a ousadia dos crentes nos aproximarmos de Deus ( Hb 4:16. ; 10:19 ; 1 João 

3:21 ; 5:14 ). Neste versículo indica uma garantia derivada de uma vida santa de 

permanecer em Cristo (cf. Ef 5:27. ; Col. 1:22 ; 1 Tessalonicenses 3:13. ; 05:23 ). Em 

contraste, os cristãos nominais, que são, na verdade, os incrédulos, vai encolher longe 

Dele em vergonha , porque não são genuínos filhos de Deus ( Mateus 13: 20-22. ; 

cf. João 8:31 ; 15: 6 ; Hebreus 3:. 6 , 12 ; 6: 4-6 ; 10:39 ) -sua hipocrisia tendo sido 

evidenciado pelo fato de que eles não perseveram na fé que professo inicialmente. 

Por crentes graça soberana de Deus é salvo e santificado, e essa mesma graça poderosa, 

na ressurreição, trazê-los para a sua recompensa eterna completa na Sua vinda ( Tito 2: 

11-14 ; 22:12 ). 

A esperança manifesta-se por justiça 

Se você sabe que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a 

justiça é nascido dele. ( 02:29 ) 

O novo nascimento é inevitável e necessariamente acompanhada de justiça (cf. Rom. 6: 

4 ; 2 Cor. 5:17 ; Ef 2:10. ; 04:24 ). Da mesma forma, todos os que professam a ser salvo, 

mas não demonstram qualquer fruta tangível da justiça provar que são realmente 

perdoados e ter uma esperança vazia (cf. Lc 6: 43-44 ; Tiago 2:26 ). Tais indivíduos 

podem fazer nenhuma reivindicação legítima de promessas eternas, uma vez que suas 

vidas trair um coração que ainda é regenerado. 

É importante compreender os diferentes significados das palavras proferidas saber neste 

verso. A primeira ocorrência é de oida e tem o sentido de perceber uma verdade absoluta, 

ao passo que a segunda ocorrência (de ginosko ) transmite "saber por experiência", 

"reconhecer", ou "vir a perceber." O apóstolo João afirma que primeiro se os 

crentes sabem que Deus é justo, eles podem reconhecer que todo aquele que pratica a 

justiça está refletindo a Sua vida (cf. 1 Pedro 1: 13-16 ); ou seja, eles são nascido dele ( 1 

Pedro 1: 3 ; cf. Jo 3: 7 , onde o mesmo verbo traduzido nascido é usado). Assim João 

reiterar que os verdadeiros crentes não são verificadas tanto pelo que eles dizem como 

pela forma como eles vivem ( Rom 6:18. ; cf. Lc 1: 6 ). 

É claro que o chamado de João à santidade pessoal não era um conceito novo. O livro de 

Levítico define repetidamente diante padrão de pureza e justiça de Deus (por 

exemplo, 18: 4-5 , 30 ; 19: 2 , 37 ; 20: 7 , 26 ; 22:32 ). No Novo Testamento, as cartas de 

Paulo exortar continuamente os crentes a buscar a santidade. Romanos 12: 1-2 é um 

exemplo notável e familiar: 



Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para apresentar os vossos corpos em 

sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos 

conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para 

que experimenteis qual seja a vontade de Deus é, o que é bom, agradável e perfeita. (Cf. 2 

Cor. 7: 1 ; . Ef 5:27 ; . 1 Tessalonicenses 4: 7 ; 1 Pedro 1: 14-16 ; 2:11 ) 

Neste versículo, o apóstolo João olha de efeito (comportamento justo) para a causa (o 

novo nascimento) e mostra que justas de vida, não apenas de ida profissão a evidências o 

fato de que a regeneração tem realmente acontecido ( Tiago 2:20 , 26 ; 2 Pedro 3:11 ; 

cf. Rom 14:17. ). 

A esperança é estabelecido por amor 

Vede que grande amor que o Pai nos concedeu, que seriam 

chamados filhos de Deus; e tal somos. Por esta razão, o mundo 
não nos conhece, porque não o conheceu. ( 3: 1 ) 

João foi superado com admiração pelo fato de que os pecadores pela graça divina tornou-

se filhos de Deus. A frase deste versículo de abertura, ver que grande amor, reflete 

espanto do apóstolo. A palavra traduzida see ( Idete ) é tanto um comando e uma 

exclamação que exorta os leitores a dar muita atenção para o resto da declaração. Como 

é grande ( potapēn ) é um termo raramente usado e que não tem paralelo preciso em 

Inglês. Quanto a esta palavra, D. Edmond Hiebert escreveu, 

O adjetivo prestados "de que maneira" ["como é grande"] ( potapēn ) ocorre apenas sete 

vezes no Novo Testamento e implica uma reação de espanto e, normalmente, de 

admiração, em cima da visão alguma pessoa ou coisa. A expressão transmite tanto uma 

força qualitativa e quantitativa ", o glorioso, amor imensurável!" ( As Epístolas de 

João [Greenville, SC: Bob Jones University Press, 1991], 133; cf. . Matt 8:27 ; 2 Pedro 

3:11 ) 

Deus ama os crentes com um amor que é impossível de articular em qualquer linguagem 

humana e que é totalmente estranho à compreensão humana normal e experiência. Este 

é agape amor, amor volitivo de Deus que Ele, de sua livre escolha e livre de 

influências, concedeu atodos a quem chamou de acreditar Salvadora em Jesus Cristo. O 

Senhor resumida desta forma: "Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a 

sua vida pelos seus amigos" ( João 15:13 ). E mais tarde nesta carta, João observa: 

Por isso, o amor de Deus se manifestou em nós, que Deus enviou seu Filho unigênito ao 

mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor: não em que nós 

tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos 

nossos pecados. ( 4: 9-10 ; cf. vv 16. , 19 ; Jo 3:16 ; Rm 5: 8. ; 08:39 ; Ef. 2: 4 ; Tito 3: 

4 ) 

Tal amor procura, a um grande custo para si mesmo, mas apenas para dar livre e 

espontaneamente para o benefício de outra, mesmo que essa pessoa não é digno de tal 

expressão (cf. Deut. 7: 7-8 ). 

Uma vez que todos os atributos de Deus trabalhar em perfeita harmonia, o Seu amor 

funciona necessariamente em conjunto com cada um de seus outros atributos. Ele é 

carinhosamente santo ( Apocalipse 4: 8 ; 15: 4 ), só ( . Isa 30:18 ; Rom. 03:26 ; 1 Pedro 

3:18 ), misericordioso ( . Ps 86:15 ; Lucas 06:36 ; 2 Cor 1: 3. ), gracioso ( Sl. 103: 8 ; 1 

Pedro 5:10 ), paciente ( 2 Pedro 3: 9 , 15 ), onisciente ( Sl 147: 5. ; Rom. 11: 33-34 ) , 

onipotente ( Rom 1:20. ; Ap 19: 6 ), onipresente ( Sl 139: 7-10. ; Jer 23: 23-24. ), e até 



mesmo irado ( Sl 07:11. ; Apocalipse 19:15 ).No que diz respeito à humanidade, o amor 

de Deus tem uma expressão dupla: ela é geral para com a humanidade não salvo (a graça 

comum; Sl 145: 9. ; Matt 05:45. ; cf. Mc 10: 21a ) e específico para os crentes (graça 

especial; cf . João 13: 1 ; . Rm 5: 8 ; 8: 38-39 ; 9: 13-15 ; Ef 5:25.). É este amor específico 

e único de Deus para a Sua própria que se destaca como um dos fundamentos inabaláveis 

de esperança eterna. 

Em outras palavras, os crentes podem viver na esperança, porque eles têm experimentado 

o amor de Deus em um eterno, poupando sido adotados em Sua família, tendo-way ( Rom 

8:16. e) chamados filhos de Deus ( João 1:12 ; cf. 2 Pedro 1: 4 ). Eles se tornaram Seus 

filhos apenas porque Ele generosamente concedido a eles um imerecido amor 

misericordioso, e soberano para além de qualquer que tenha mérito humano. Tal amor é 

inexplicável em termos humanos. Não é de estranhar, então, que o mundo não conhece a 

natureza da relação entre Deus e Seus filhos (cf. Heb. 11: 38a ), porque não o conheceu. 

Aqueles fora de Cristo não pode sondar ( 1 Cor. 2: 15-16 ; 1 Pedro 4: 3-4 ) a verdadeira 

essência e caráter dos crentes, que brilha em sua semelhança com o Pai Celestial e Seu 

Filho Jesus Cristo, seu Salvador e Senhor ( Mat. 05:16 ; 02:15 Phil. ; 1 Pedro 2:12 ; cf. 1 

Cor. 14: 24-25 ).Mesmo para os crentes é um desafio "para compreender, com todos os 

santos, qual seja a largura, comprimento e altura e profundidade, e conhecer o amor de 

Cristo, que excede todo o entendimento" ( Ef. 3: 18-19a ). Porque os cristãos são tão 

intrinsecamente diferente do mundo que os rodeia, tendo sido transformada pelo Pai, que 

os adoptou, o Novo Testamento descreve adequAdãoente os como "estrangeiros e 

peregrinos" ( Hb 11:13. , "alienígenas" () 1 Pedro 1: 1 ), e "peregrinos e forasteiros" ( 1 

Pedro 2: 1 l). Eles são aqueles que, em esperança ", desejam uma pátria melhor, isto é, a 

celestial Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus;. Para que Ele 

preparou uma cidade para eles" ( Hb 11:16. ). E, tendo os declarou justos na justificação, 

Ele está fazendo-os justos em santificação e aperfeiçoará o retidão na glorificação quando 

a esperança é realizado. 

A esperança é cumprido por semelhança a Cristo 

Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou 

ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se 

manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos tal 
como Ele é. ( 3: 2 ) 

O céu é atraente para os crentes, porque não eles não vão apenas ver o Senhor Jesus 

Cristo, mas vai se tornar como Ele. No que se refere que a mudança dramática e eterno, 

o apóstolo Paulo escreveu: 

Assim como trouxemos a imagem do terreno, também vamos ter a imagem do 

celestial. Agora eu digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de 

Deus; nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério; vamos nem 

todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar 

de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão 

incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por isto que é corruptível se revista da 

incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. ( 1 Cor. 15: 49-53 ) 

Mesmo que todos os que exercem a fé salvadora na pessoa e obra de Cristo ... agora 

somos filhos de Deus (cf. Rm 8: 14-18. ), ainda não se manifestou ainda o que eles vão 

ser quando experimentam o que Paulo chama "a liberdade da glória dos filhos de Deus" 



( 8:21 ). É então que "o Senhor Jesus Cristo ... transformará o corpo da nossa humilhação, 

para ser conforme ao corpo da sua glória, pelo esforço do poder que Ele tem até sujeitar 

todas as coisas para si mesmo" ( Fp. 3 : 20-21 ; cf. cf. . Ps 73:24 ; Rom. 09:23 ; 1 Cor. 15: 

42-49 ; Colossenses 3: 4 ; 1 Tessalonicenses 4:16. ; 2 Tessalonicenses 2:14. ; 2 Tim. 

2:10 ). Como resultado, os crentes serão semelhantes a Ele, porque O veremos tal 

como Ele é. Deus prometeu realizar uma transformação tal clímax porque "aqueles que 

de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu 

Filho, fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos "( Rom. 8:29 ). Essa 

transformação vai fazer os remidos perfeitamente santo e justo, com uma capacidade de 

puro para adorar e glorificar a Deus de uma forma totalmente satisfatória, alegre, moda 

intacta para sempre (cf. Ap 5: 11-14 ). 

Foi justamente disse que a imitação é a maior forma de elogio, e essa transformação será 

um tributo supremo a Jesus Cristo, que Ele é o chefe One, os prototokos , entre muitos 

que são feitos como Ele. Aqueles a quem o Pai elegeu para a salvação por meio do Filho 

será feito semelhante ao Filho, conformes à imagem de Cristo. Ele será o primeiro entre 

os seus eleitos e redimiu a humanidade que vai se juntar com os santos anjos para louvar 

e glorificar Seu nome, refletem sua bondade, e proclamar a Sua grandeza, como eles 

adoram infinitamente. 

Esperança é caracterizada por Purity 

E todo aquele que tem esta esperança purifica-se a Ele, assim 
como Ele é puro. ( 3: 3 ) 

A esperança do retorno de Cristo faz a diferença prática no estilo de vida e comportamento 

dos crentes. Quando esta esperança é fixo nele, ele produz um crescente desejo de ser 

como Ele agora ( Gl 2:20. ; Ef 4: 17-32. ; Colossenses 3: 1-17 ). Jesus Cristo é o Senhor 

e Salvador dos santos, que fornece o padrão ideal para uma vida santa. Ele é o objetivo 

de suas vidas, Aquele a quem eles devem seguir com o aumento da diligência e fervor, 

como o apóstolo Paulo fez ( Fp 3: 12-14. ; cf. 1 Cor 9: 24-27. ; 1 Tim. 6: 12 ; . Hb 12: 

1 ). Em última análise, deve-se dizer de cada crente que ele purifica a si mesmo, assim 

como Cristo é puro (cf. Mt 5: 8. ; Fp 4: 8. ; 1 Tm 1: 5. ; 3: 9 ; Heb 9:14. ; 1 Pedro 

1:22 ). A idéia de purificar a si mesmo não significa que os crentes podem gerar sua 

própria santificação. Em vez disso, ele enfatiza que a obra santificadora do Espírito Santo 

não tem lugar para além da obediência e da utilização dos meios de graça santificante do 

crente. Esta é uma chamada normal para os cristãos a obedecer as Escrituras em todas as 

coisas. 

Ao pensar sobre o céu, os crentes não devem tornar-se excessivamente preocupado com 

as especulações sobre o que poderia ser como a flutuar sobre as nuvens ou caminhar pelas 

ruas de ouro. Em vez disso, seu foco principal deve ser sobre o significado profundo de 

ser eternamente conformes à imagem de Cristo. Em que fixam a sua esperança na sua 

absolutamente santo Salvador e Senhor e anseiam por ser ao mesmo tempo com Ele e 

totalmente semelhantes a Ele, no futuro, as suas vidas serão afetados positivamente em 

direção a justiça no presente. Assim, Paulo disse aos coríntios: "Todos nós, com o rosto 

desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados 

na mesma imagem de glória em glória, assim como pelo Senhor, o Espírito" ( 2 Cor 3:18. ; 

cf. 4: 6 ; 1 Cor. 13:12 ). 

O evangelho oferece aos crentes uma mensagem de esperança. O apóstolo Pedro 

eloquentemente articulou essa esperança na abertura de sua primeira carta: 



Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua grande 

misericórdia nos fez nascer de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus 

Cristo dentre os mortos, para uma herança que não se corrompe e imaculada e vai não 

desaparecer, reservada nos céus para vós, que são protegidos pelo poder de Deus mediante 

a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. ( 1 Pedro 1: 3-5 ; cf. Fl 

3, 20-21. ) 

Paulo reduziu seu objetivo espiritual para uma coisa: "uma coisa faço: esquecendo o que 

está por trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio 

da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus" ( Fl 3. : 13b-14 ). Um do apóstolo 

consumindo objetivo espiritual era a perseguir na vida ("Prossigo para o alvo") o que era 

para ser "o prêmio", quando ele recebeu "a chamada para cima." E esse prêmio é a 

semelhança de Cristo, como João deixa claro nesta passagem. A recompensa na vida para 

vir-a semelhança com o Senhor, é a busca de todos os crentes nesta vida. 

Aqueles que estão permanecendo em Cristo, manifestando-se justiça, reconhecendo com 

gratidão o amor de Deus para com eles, sendo cada vez mais conformados à imagem de 

Cristo, e que prosseguem vida de pureza pode ter certeza que eles têm uma esperança de 

que não irá decepcionar. Piores provações Nem mesmo da vida pode diminuir sua 

confiança eterna nas promessas de Deus. Na verdade, mais dificuldades crentes encontrar 

nesta vida, mais forte e mais brilhante a sua esperança se torna. Essa esperança é 

fundamental para a posição de cada pecador redimido diante de Deus: 

Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus 

Cristo, pelo qual também fomos feitos a nossa introdução, pela fé, a esta graça na qual 

estamos firmes; e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas 

também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz 

perseverança; e perseverança, comprovada caráter; e caráter provado, a esperança; e a 

esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo 

Espírito Santo que nos foi dado. (Rom. 5: 1-5 , ênfase adicionada) 

 

11. A Incompatibilidade do cristão com o 

pecado ( 1 João 3: 4-10 ) 

Todo aquele que pratica o pecado também pratica ilegalidades; o 

pecado é rebeldia. Você sabe que Ele se manifestou para tirar os 

pecados; e nele não há pecado. Ninguém que permanece em 

pecados dele; ninguém que tenha visto pecados Ele ou o 

conhece.Filhinhos, certifique-se de que ninguém vos 

engane; aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é 

justo; aquele que pratica o pecado é do diabo; porque o diabo 

peca desde o princípio. O Filho de Deus se manifestou: para este 

fim, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido 

de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece 

nele; e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Por isso os 

filhos de Deus e os filhos do diabo são óbvias: quem não pratica 

a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. ( 3: 
4-10 ) 



Ao longo de sua história, a verdadeira igreja sempre defendeu que a Escritura claramente 

estabelece certos padrões básicos de crença e comportamento como marcas necessárias 

de uma verdadeira fé salvadora. Uma afirmação e aceitação do evangelho bíblico, e uma 

vida que se caracteriza por uma caminhada digna, com razão, têm sido vistos como 

indicadores precisos da obra da Trindade no coração de uma pessoa. E quando essa fruta 

é ausente na vida de um indivíduo, a igreja tem devidamente posta em causa a sua 

profissão de fé. 

Nas últimas décadas, no entanto, que começou a mudar. Mais e mais os chamados 

evangélicos têm minimizou a importância da doutrina bíblica-mesmo tais doutrinas 

cruciais como a pessoa de Cristo e da justificação pela fé. Por incrível que pareça, alguns 

até afirmaram que o perdido pode ser salvo sem qualquer conhecimento do evangelho a 

todos, argumentando que se os povos pagãos apenas viver de acordo com o que quer que 

as normas da religião, da moral e ética que têm, Deus irá aceitá-los. (Veja a crítica dessa 

visão no capítulo 20 deste volume.) Uma vez que eles afirmam Quase não existem 

necessidades doutrinárias, dificilmente pode haver qualquer queridos comportamentais. 

O apóstolo João teria sido intimidado por tal equívoco evangélico contemporâneo. Ele 

escreveu de forma clara e inequívoca que a fé salvadora envolve aceitar certas doutrinas, 

tais como essenciais da Trindade e da obra substitutiva de Cristo na cruz, e resulta em 

determinadas ações, incluindo-essenciais arrependimento do pecado, a obediência à 

Palavra, um desejo de andar como Cristo andou (viver em retidão), o amor para com os 

irmãos, e um ódio para os males do mundo e da carne. João e todos os escritores do Novo 

Testamento ensinou que, se uma pessoa acredita e pratica tais verdades, ele ou ela não é 

salvo, não importa o que ele ou ela pode reivindicar. Bad teologia condena, e mau 

comportamento revela má teologia. No entanto, apesar da clareza inconfundível com o 

qual este é apresentado em ambos esta epístola (Todo aquele que é nascido de Deus não 

comete pecado [ 3: 9a ]) e o resto do Novo Testamento, uma seção transversal 

significativa da cristandade contemporânea permanece não persuadido e confuso a 

respeito da verdade. 

Por exemplo, alguns comentaristas dizem que o apóstolo estava exortando sem lei, se 

comportando mal cristãos a dedicarem suas vidas ao Senhor e passar de imaturo, 

comportamento carnal para a espiritualidade. Desta forma, eles tentam baixar o tom da 

carta e torná-lo menos definitivo ou severo. Mas seus argumentos não podem ser 

responsáveis por objetivo claro de João para escrever a letra (em 5:13 ), que era o de 

permitir aos seus leitores a examinarem-se para que eles possam saber se é ou não a sua 

fé estava guardando. A dicotomia João apresenta é a fé não mais profundo contra rasa fé, 

mas sim uma fé salvadora em comparação com um não-poupança de um. 

Outros ter perdido o significado e aplicação da passagem devido a uma compreensão 

errada da natureza da fé salvadora. Alguns, por exemplo, acreditam que o arrependimento 

não é nada mais do que um sinônimo de fé, portanto, não se refere ao abandono do pecado, 

e não é, portanto, necessária para a salvação. A fé salvadora, de acordo com este ponto 

de vista, não é nada mais do que a mera aceitação intelectual para os fatos do 

evangelho. (Para pedir os pecadores se arrependam estaria pedindo-lhes para contribuir 

com um trabalho para a sua salvação.) Portanto, a salvação pode fazer nenhuma mudança 

na doutrina ou comportamento de uma pessoa. Mesmo um estado ao longo da vida de 

carnalidade (vivendo da mesma forma que aqueles que não são salvos) não deve ser razão 

suficiente para duvidar de salvação de alguém. (Para uma discussão completa sobre estas 

questões e uma explicação do evangelho bíblico e suas ramificações práticos, ver John 



Macarthur, O Evangelho Segundo Jesus [Grand Rapids: Zondervan, 1988, 1994], e 

MacArthur, O Evangelho Segundo os Apóstolos [ Nashville: Tomé Nelson, 1993, 2000]). 

É claro que nenhuma das posições anteriores podem explicar a ênfase do Novo 

Testamento contínua sobre o arrependimento e os frutos que deveria ser esperado em um 

coração que foi alterada ( 1: 6 ; cf. . Matt 04:17 ; 11: 20-21 ; Marcos 06:12 ; Lucas 

05:32 ; 13: 3 , 5 ; 15: 7 , 10 ; 18: 13-14 ; 24:47 ; Atos 

2:38 ; 03:19 ; 11:18 ; 17:30 ; 20:21 ; 2 Coríntios 7: 9-10. ; 2 Tm 2:25. ). 

Mesmo aqueles que têm lutado mais a sério com o texto, por vezes mal interpretado o que 

João diz sobre a relação do crente para o pecado. Os perfeccionistas (geralmente 

arminianos que acreditam os cristãos podem perder sua salvação) afirmam que os crentes 

podem gradualmente vencer o pecado até se tornarem completamente sem pecado. Tendo 

chegado a esse ponto, eles não podem mais perder sua salvação. Mas isso entra em 

conflito direto com o que o próprio João diz em 1: 8 : "Se dissermos que não temos 

pecado, enganamos a nós mesmos, ea verdade não está em nós." 

Em um erro semelhante, outros dizem que João significa apenas que a natureza 

regenerada do crente não pode pecar. Mas isso faz muito grande e artificial separação 

entre regenerada nova natureza de um crente e sua humanidade não redimida (carne ou 

velha natureza) e pode levar a antinomianism, já que um pode tornar-se confortável com 

a unredeemed carne de ser incapaz de fazer qualquer coisa, mas o pecado. Cada santo é 

uma pessoa unificada, com ambas as aspirações justas, bem como tendências 

pecaminosas. Pecado vem da carne ( Rom 7:18. , 25 ; cf. Mt 26:41. ; Rom 6:12. ; 8: 3 ), 

mas cada crente deve assumir a responsabilidade pessoal por suas ações pecaminosas. 

Alguns tentaram explicar a instrução de João aqui afirmando que ele está apenas 

descrevendo uma meta ideal, mas não realizado em santificação, embora os cristãos não 

podem tornar-se perfeito nesta vida, eles pelo menos pode se esforçar para 

impecabilidade. O principal problema com esta interpretação idealista é que ela não se 

encaixa com o, caráter terra-a-terra realista da carta de João. 

Outro ponto de vista vê declaração do apóstolo aplicável apenas aos pecado voluntário e 

deliberado pelos crentes. Como alguém comentou: "Um cristão não faz pecado, ele sofre-

lo." Mas em nenhum lugar do texto faz João retratar os cristãos como vítimas indefesas 

de iniqüidade.Crentes pecado porque eles deliberAdãoente optar por ceder à tentação 

( Tiago 1: 14-15 ). 

A posição histórica Católica Romana é semelhante a este ponto de vista, na medida em 

que também divide arbitrariamente pecado em duas categorias. Catolicismo diferencia 

entre pecados veniais (menos os graves) e pecados mortais (aquelas que resultam em 

condenação eterna). De acordo com a Roma, aqueles que cometem pecados mortais 

perderá a graça da justificação e não são mais permanecer em Cristo. Essa classificação 

pelos pecados, no entanto, é completamente estranho ao Novo Testamento. 

Apesar das inúmeras interpretações desta passagem, uma verdadeira compreensão do 

significado de João não é difícil de apreender. A visão correta de referências de João aqui 

aos crentes "não pecar deriva de uma compreensão exata dos tempos gregos. Nesta 

passagem, os verbos relacionados com o pecado estão todos no tempo presente, 

indicando, a ação habitual contínua. Em outras palavras, João não está se referindo a atos 

ocasionais de pecado, mas para os padrões de comportamento pecaminoso estabelecidos 

e contínuas. Os crentes, por vezes, o pecado ( Rm 7: 14-25. ) -Mesmo voluntariamente, 



mas que não vai e não pode pecar habitualmente, persistentemente, e como um modo de 

vida (cf. Rom. 6: 4-14 ; . Gal 5:24 ; Ef 2:10. ). 

Quando o Espírito Santo atrai os pecadores com Deus, regenera-los, e concede-lhes a vida 

eterna através da fé em Jesus Cristo, eles são recriados ( 2 Cor. 5:17 ), para obedecer a 

Palavra, seguir a Cristo, rejeitar as tentações do mundo, e exibir os frutos da justiça em 

suas vidas (Rom. 8: 6 ; Fp 3: 9. ; Cl 3: 2 ). Isso nada mais é do que uma nova verdade 

fundamental aliança ( Jer 31:33. ; Ez 36: 25-27. ; Heb 8:10. ; 10:16 ; cf. Sl 119: 1-5. , 9-

11 , 97- 105 , 137-140 ). 

O objetivo de continuar desta epístola é estabelecer testes pelo qual a reivindicação de 

uma pessoa para a salvação podem ser verificadas ou rejeitadas. No capítulo um, João 

refuta a alegação dos falsos mestres ter avançado para além de qualquer luta contra o 

pecado ( 1: 8-10 ). Ele continua no capítulo dois de deixar claro que não importa o que 

qualquer um pode reivindicar a acreditar, se ele não obedecer aos mandamentos de Cristo 

( 2: 3 ) e viver em retidão (por exemplo, demonstrar amor [ 2: 9-10 ]), ele não é um 

crente. Nesta passagem, o apóstolo João reforça os testes de fé que ele já 

estabelecidos. Ao fazê-lo, ele refuta ainda mais os falsos mestres que minimizadas ou 

negado o significado do pecado. Ele dá três razões que os cristãos trinitários não 

costumam praticar o pecado: o pecado é incompatível com a lei de Deus, é incompatível 

com a obra de Cristo, e é incompatível com o ministério do Espírito Santo. 

Pecado é incompatível com a Lei de Deus 

Todo aquele que pratica o pecado também pratica ilegalidades; o 

pecado é rebeldia. ( 3: 4 ) 

As duas definições bíblicas primárias de pecado são "errar o alvo" ( hamartid ), e "sem 

justiça" ( adikia ) .Integral para ambas as definições é que o pecado é a transgressão da 

lei de Deus. Neste versículo João equivale explicitamente pecado com uma atitude de 

anarquia e rebeldia contra Deus ( Rom. 8: 7 ; cf. João 3:20 ; 2 Cor. 4: 4 ; Ef 4:18. ; Col. 

1:21 ). João, sem dúvida aprendeu este princípio anos anteriores, durante o ministério 

terreno do Senhor, quando Cristo condenou a teologia hipócrita dos fariseus: 

Nem todo o que me diz: "Senhor, Senhor ', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz 

a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar. Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, 

Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? 

E em teu nome não fizemos muitos milagres? " E então eu lhes direi: "Nunca vos conheci; 

partem de mim, vós que praticais a iniquidade." ( Mateus 7: 21-23. ) 

A descrição de João não admite excepções ou normas duplas. Todo 

mundo que habitualmente pratica o pecado está vivendo em uma condição permanente 

de ilegalidade ( Tiago 2: 10-11 ; cf. Rom 4:15. ), que marca todos os que estão fora do 

Reino de Deus (cf. Rom 1:32. ; Gal . 5: 19-21 ; Ap 21: 8 ). 

Os crentes, porém, não são mais tempo marcado pela ilegalidade. Eles têm obedecido a 

ordem de Jesus: "Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e 

siga-Me" ( Lucas 9:23 ). O coração verdadeiramente contrito resolve obedecer à lei de 

Deus ( 1 Tessalonicenses 2:13. ), negar os desejos carnais ( Rom. 13:14 ; 2 Tm 2:22. ; 1 

Pedro 1:14 , resistir a tentações do mundo () Tito 2: 12 ), e submeter voluntariamente ao 

senhorio soberano de Jesus Cristo em todas as coisas (cf. Lucas 6:46 ). Aqueles a quem 

Deus Salvadora transformado ter negociado escravidão do pecado para a escravidão a 

Deus, como Paulo escreveu: 



Você não sabe que quando você se apresentar para alguém como escravos para obedecer, 

sois servos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para 

a justiça? Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de 

coração à forma de doutrina a que foram cometidos, e tendo sido libertados do pecado, 

fostes feitos servos da justiça. ( Rom 6: 16-18. ; cf. 8: 12-14 ) 

É claro, então, que os crentes não vão habitualmente violar a lei de Deus. Considerando 

que anteriormente permitido ilegalidade dominar suas vidas, eles agora amar a Deus e 

desejo de submeter-se a Ele. A obediência à Palavra torna-se precioso para eles, como era 

de Davi: 

A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel, e dá 

sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o 

mandamento do SENHOR é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, e 

permanece para sempre; os juízos do Senhor são verdadeiros; eles são inteiramente 

justos. Eles são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais doces 

do que o mel eo destilar dos favos. Além disso, por eles o teu servo é advertido; em os 

guardar há grande recompensa. ( Salmos 19: 7-11. ; cf.1: 2 ; 40: 7-8 ; 119: 97 ) 

Pecado é incompatível com a obra de Cristo 

Você sabe que Ele se manifestou para tirar os pecados; e nele não 

há pecado. Ninguém que permanece em pecados dele; ninguém 

que tenha visto pecados Ele ou o conhece. Filhinhos, certifique-se 

de que ninguém vos engane; aquele que pratica a justiça é justo, 

assim como ele é justo; aquele que pratica o pecado é do 

diabo; porque o diabo peca desde o princípio. O Filho de Deus se 

manifestou: para este fim, para destruir as obras do diabo. ( 3: 5-
8 ) 

A principal razão para a vinda de Jesus à Terra foi , a fim de tirar os pecados. Portanto, 

é absolutamente incompatível com a obra redentora de Jesus Cristo na cruz para qualquer 

um que afirma ser um cristão (aquele que compartilha a mesma vida de Cristo) para 

Permaneceremos no pecado. Para fazê-lo totalmente ignora a realidade do elemento 

santificador da salvação, no qual os crentes são separados do pecado para a justiça ( 1 Cor 

06:11. ; Ef 5: 7-9. ; cf. 1 Ts 1: 5-9. ) . 

João lembra a seus leitores que eles sabem (a forma do verbo oida ), e não por mera 

informação, mas pela confiança de percepção pessoal, que Ele apareceu. João usou uma 

forma do verbo phaneroo , que no Novo Testamento muitas vezes indica um de Cristo 

primeira ou segunda vinda (por exemplo, Cl 3: 4 ; Hb. 09:26 ; 1 Pedro 5: 4 ), para se 

referir ao fato indiscutível de que o Senhor havia chegado. Ele veio não só para pagar a 

penalidade do pecado e dar perdão (as doutrinas de propiciação e justificação [ Rom 

3:25. ; 4:25 ; 5: 9 , 18 ; Hb. 02:17 ; 1 João 4:10 ]) , mas também para tirar os 

pecados afastado completamente. ( Longe é uma forma ativa aoristo do verbo AIRO , o 

que significa remover levantando distância [cf. Jo 1:29 ; Col. 2:14 ]). Como resultado da 

expiação substitutiva de Cristo na cruz, os crentes foram separados do pecado para a 

santidade (cf. Ef 1: 3-4. ). A contra a lei que uma vez caracterizado suas vidas foi 

removido. Porque Cristo morreu para santificar (ie, fazer santo) o crente ( 2 Cor. 

5:21 ; Efésios 5: 25-27. ), para viver pecaminosamente é contrário à Sua obra de quebrar 

o domínio do pecado na vida do crente ( Rom . 6: 1-15 ). 



A verdade que Cristo veio para destruir o pecado não é apenas uma esperança futura, mas 

também uma realidade presente. João não está dizendo apenas que os crentes serão 

libertos do pecado quando morrem, e, entretanto, será tão pecaminoso como eram antes 

de sua conversão.Na salvação crentes experimentam uma limpeza real e separação de 

seus pecados (cf. Ef 5:26. ; Tito 3: 5 ; Hb 10:22. ), que em um nível prático continuar a 

ocorrer à medida que se tornam mais e mais conformes à a imagem de Cristo (cf. 2 Cor 

3:18. ; 1 Tessalonicenses 4: 1. ; 2 Pedro 1: 5-11 ). Tito 2: 11-14 resume bem os aspectos 

presentes e escatológicas da santificação: 

Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-

nos a negar desejos impiedade e mundanas ea viver de forma sensata, justa e 

piedosamente na idade atual, procurando a bendita esperança ea manifestação da glória 

do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que deu a si mesmo por nós para nos remir 

de toda iniqüidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras, (cf. Ef 

2:10. ; 1 Pedro 2:24 ) 

João conclui o versículo 5 com a frase nele não há pecado. 

Jesus Cristo é o absolutamente sem pecado ( 2 Cor. 5:21 ; Hb 4:15. ; 07:26 ; 1 Pedro 

1:19 ), uma verdade que tem ramificações imensa práticos. "Se você sabe que ele é justo," 

João escreveu anteriormente nesta epístola, "você sabe que todo aquele que pratica a 

justiça é nascido dele" ( 2:29 ). Em 3: 6 , o apóstolo reafirma o princípio de que ninguém 

Salvadora ligado a Jesus Cristo pode continuar a viver em pecado: Ninguém que 

permanece em pecados dele; ninguém que tenha visto pecados Ele ou o 

conhece. Anos antes, Paulo ensinou a mesma verdade aos crentes romanos, 

Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi 

ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade 

de vida. Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o 

seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem 

velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito com, para que 

não seria mais escravos do pecado; para aquele que está morto está justificado do 

pecado. ( Romanos 6: 4-7. ; cf. vv 20-22. ) 

Mais uma vez, que descreve principais disposições da nova aliança, que Paulo elabora ainda 

mais: "Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração 

à forma de doutrina a que foram cometidos, e de ter sido libertos do pecado, fostes feitos 

servos da justiça "( Rm 6: 17-18. ). A ênfase das declarações do apóstolo é sobre a 

santificação, com os verdadeiros cristãos têm o Espírito Santo ( : Rm 8 12-17. , receber um 

novo coração () Atos 16:14 ; cf. Ez 36,26. ; Hb 10:16. -17 ), o perdão completo ( Col. 1:14 ), 

e uma vida transformada (Colossenses 3: 5-10 ) -Todos evidenciado em sua nova capacidade 

de obedecer à lei de Deus. 

Assim, João ensinou que ninguém que peca (presente do indicativo do verbo novamente 

denota a ação habitual de desafio e rebelião por um coração caído) também pode 

permanecer em Cristo. Não é que as pessoas que se tornam cristãos nunca vai pecar 

novamente ( 1: 8 ), mas eles não vão viver como eles fizeram, porque ninguém que 

pecados de forma consistente ou habitualmente no padrão do não regenerado tem visto 

nem o conhece. 

João advertiu ainda mais seus leitores que eles devem se certificar de que ninguém 

enganar [d] a eles relativa a uma correta compreensão da santificação. Apesar de todo o 

ensino enganoso ao contrário, só o que pratica a justiça pode ter qualquer garantia de 

que ele é justo, assim como ele é justo. 



O Senhor Jesus veio ao mundo para tirar os pecados de todos os que confiam nEle, 

colocando-os no caminho da santificação. Por outro lado, aquele que pratica o pecado 

é do diabo. Diabolos (diabo) significa "acusador" ou "caluniador". 

A expressão o diabo peca desde o início provavelmente se refere ao momento da 

rebelião de Satanás contra Deus (cf. Lucas 10:18 ), porque Deus criou originalmente lo 

como um ser Angelicalal perfeito ( Isa 14: 12-14. ; 28 Ez. : 12-17 ). Satanás é o rebelde 

prototípica, o antagonista líder contra Deus, e o príncipe deste mundo pecaminoso sistema 

( Ef. 2: 2 ). Porque ele se opôs a Deus e Seu plano ( Gen. 3: 1-14 ; cf. Zc 3: 1. ; Mt 4: 1-

11. ; 13:19 ; . 1 Tessalonicenses 2:18 ) e instigou a rebelião original contra Deus lei, todos 

os pecadores não salvos estão em um sentido filhos do diabo (cf. João 8:44 ; 2 Coríntios 

4: 3-4. ; Ef. 2: 1-3 ). 

João faz com que a conclusão óbvia de que, porque o Filho de Deus se manifestou ... 

para destruir as obras do diabo ( Gn 3:15 ; cf. João 12:31 ; Hb. 2:14 ), é impossível e 

impensável que a verdadeira crentes continuaria no comportamento diabo-like. Hoje 

Satanás ainda está se opondo aos planos e povo de Deus ( 1 Pedro 5: 8 ), mas os crentes 

não são mais seus filhos ou sob o seu governo, nem são obrigados a fazer suas obras. 

A frase as obras do diabo engloba diversas atividades satânicas, como instigar o pecado 

e rebelião, tentando crentes, inspirando ideologias anti-bíblicas e falsas religiões, 

perseguindo e acusando os crentes, instigando o trabalho dos falsos mestres, e que detém 

o poder da morte (por exemplo, Lucas 08:12 ; João 8:44 ; Atos 5: 3 ; 1 Cor 7: 5. ; 2 Cor 

4: 4. ; 10: 3-5 ; Ef 6: 11-12. ; 1 Tessalonicenses 2:18. ; Heb 2:14. ; Rev. 

12:10 ). Nenhuma dessas obras pode finalmente derrotar os santos, que foram entregues 

a partir de seu Reino ( Col. 1:13 ). 

Pecado é incompatível com o Ministério do Espírito 

Santo 

Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a 

sua semente permanece nele; e ele não pode pecar, porque é 

nascido de Deus. Por isso os filhos de Deus e os filhos do diabo 

são óbvias: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele 
que não ama a seu irmão. ( 3: 9-10 ) 

O novo nascimento (sendo nascido de Deus ) sintetiza a obra do Espírito Santo: 

Jesus respondeu, e disse-lhe: «Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém não 

nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." Perguntou-lhe Nicodemos: "Como pode 

um homem nascer, sendo velho? Ele não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua 

mãe, e nascer, pode?" Jesus respondeu: "Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém 

não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da 

carne é carne, eo que é nascido do Espírito é: espírito. Não se surpreender que eu vos 

disse: 'Você precisa nascer de novo. " O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas 

não sei de onde vem e para onde vai; assim é todo o que é nascido do Espírito ". ( João 3: 

3-8 ; cf. 1: 12-13 ) 

Os implantes Espírito Santo naqueles Ele regenera o princípio da Sua vida divina, que João 

fotografias como uma semente. Assim como um nascimento resulta humanos a partir de uma 

semente que cresce implantado para uma nova vida física, assim também a vida espiritual 

começa quando, no momento da regeneração, a semente divina é implantado pelo Espírito 

dentro aquele que crê. 



O instrumento pelo qual o Espírito dá um novo nascimento para os pecadores é a Palavra 

de Deus. O apóstolo Pedro explicou aos leitores de sua primeira carta, 

Você foi, novamente, não nasceu de semente corruptível, mas incorruptível, ou seja, 

através do viva e permanente palavra de Deus. Pois, "Toda a carne é como a erva, e toda 

a sua glória como a flor da erva. A erva seca, ea flor cai, mas a palavra do Senhor 

permanece para sempre." E esta é a palavra que vos foi anunciada. ( 1 Pedro 1: 23-25 ; 

cf. Sl 19: 7. ; 2 Pedro 1: 4 ) 

O novo nascimento é a partir da semente incorruptível, garantindo a salvação do crente para 

a eternidade. Ele ilumina a mente para que se possa discernir as realidades espirituais ( João 

14:26 ; 1 Cor 02:10. , 13-14 ; cf. Isaías 40: 13-14. ). Ele dá aos crentes a mente de Cristo ( 1 

Cor. 2:16) para que eles possam entender os pensamentos de Deus. Libera e energiza a 

vontade escravizada, previamente incapazes de obedecer a Deus, mas agora livremente capaz 

e disposto a fazê-lo ( João 6:44 , 65 ; Colossenses 2:13 ; cf. João 5: 21b ). O novo nascimento 

sinaliza o fim da vida do velho pecador; aqueles que estavam irremediavelmente corrupta 

tornamos novas criaturas em Cristo ( . 2 Cor 5:17 ), sepultados com Ele e ressuscitados para 

uma nova vida de justiça ( Rom. 6: 4 ; Ef 4:24. ). Por isso, ele afirma novamente que os 

crentes não podem praticar o pecado, porque eles são nascidos de Deus. 

O novo nascimento é também uma operação monergística, o que significa que o Espírito 

de Deus sozinho realiza-lo. (Não é sinérgica, o que significa que o esforço humano que 

também desempenham um papel no processo.) A linguagem de Paulo em Efésios 2: 1-

6 é inequivocamente clara a este respeito: 

E vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais você anteriormente andou 

de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito 

que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós outrora, segundo 

as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos 

por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em 

misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em 

nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), e nos 

ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em 

Cristo Jesus. (Cf. Tito 3: 5 ; Tiago 1:18 ) 

Porque as pessoas não regenerados estão espiritualmente mortos, eles são incapazes de 

responder a verdade divina. Esta doutrina do total depravação-melhor dito, incapacidade-se 

humana total não significa que a não resgatados são todos tão pecaminoso como eles 

possivelmente poderia ser. Pelo contrário, significa que as suas caídas, natureza pecaminosa 

afetar todas as áreas da vida e torná-los incapazes de salvar a si mesmos. Assim, a pessoa 

espiritualmente morta precisa ser vivificados por Deus por si só, através do Seu Espírito. Esse 

mesmo poder energiza todos os aspectos da vida cristã (cf. Rom. 6: 11-13 ). 

João conclui esta seção com a súmula, por isso, os filhos de Deus e os filhos do diabo 

são óbvias: quem não pratica a justiça não é de Deus. Há apenas dois grupos de 

pessoas no mundo (cf. Prov. 15: 9 ): os filhos de Deus e os filhos do diabo. As primeiras 

exposições de caráter justo de Deus através da obediência a Sua lei (cf. Lc 1: 6 ); a 

segunda apresenta caráter criminoso de Satanás, ao ignorar a Palavra e habitualmente 

pecar (cf. Sl 36: 3. ; 119: 150 ; . Rom 2: 8 ). Não importa o que as pessoas podem 

professar, ou o ritual passado ou experiência religiosa que pode apontar para, quem não 

pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. 

A frase final desta seção, nem aquele que não ama a seu irmão, reafirma aos leitores 

um outro aspecto do teste moral de João para identificar os verdadeiros crentes, ou seja, 

a prova de amor (cf. João 13: 34-35 ). Para o apóstolo, também era óbvio que qualquer 



pessoa que diz ser um cristão, mas não demonstrar o amor fraternal, não poderia 

realmente ser em Cristo. Ele desenvolve esse argumento no resto do capítulo 3. 

 

12. Os filhos do diabo contra os filhos de 

Deus ( 1 João 3: 11-18 ) 

Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio: que nos 

amemos uns aos outros; Não como Caim, que era do maligno e 

matou a seu irmão. E por que razão é que ele matá-lo? Porque as 

suas obras eram más e eram justos de seu irmão. Não se 

surpreenda, irmãos, se o mundo vos odeia. Sabemos que já 

passamos da morte para a vida, porque amamos os 

irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele 

que odeia a seu irmão é assassino; e vós sabeis que nenhum 

homicida tem a vida eterna permanente em si. Nós conhecemos o 

amor: que Cristo deu a sua vida por nós; e devemos dar nossa 

vida pelos irmãos. Mas quem quer que tiver bens deste mundo e 

vir o seu irmão sofrer necessidade e lhe fecha o coração contra 

ele, como é que o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não 

amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. ( 3: 
11-18 ) 

Em 1970, observou apologista cristão, evangelista e autor Francis Schaeffer (1912-

1984) apresenta o seu livro O Marcos da O Cristão com as seguintes afirmações: 

Através dos séculos, os homens têm apresentado muitos símbolos diferentes para mostrar 

que eles são cristãos. Eles têm usado marcas nas lapelas de seus casacos, pendurou 

correntes no pescoço, ainda teve cortes de cabelo especiais. 

É claro que não há nada de errado com nada disso, se a pessoa se sente é a sua 

vocação. Mas há uma muito melhor sign-uma marca que não tenha sido pensado apenas 

como uma questão de conveniência para uso em alguma ocasião especial ou em alguma 

época específica. É uma marca universal que é para durar através de todas as épocas da 

igreja até que Jesus volte. 

O que é essa marca? 

No final de seu ministério, Jesus olha para a frente a sua morte na cruz, o túmulo aberto 

e da ascensão. Sabendo que ele está prestes a sair, Jesus prepara seus discípulos para o 

que está por vir. É aqui que ele deixa claro qual será o sinal distintivo do cristão: 

Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me procurais; e como eu disse aos 

judeus: Para onde eu vou, vós não podeis vir; então agora eu digo a você. Um novo 

mandamento vos dou: que vos amam uns aos outros; como eu vos amei você, que 

também vos amo o outro.Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se 

tiverdes amor uns aos outros. ( João 13: 33-35 ) 

Esta passagem revela a marca que Jesus dá para rotular um cristão não apenas em uma 

época ou de uma mesma localidade, mas em todos os tempos e todos os lugares até que 

Jesus volte. (Downers Grove, Ill .: InterVarsity, 1970, 7-8; ênfases adicionadas a citação 

das Escrituras) 



Amor, então, em contraste com aqueles no reino de Satanás, sempre foi uma característica 

essencial de todo cristão verdadeiro. O resto do Novo Testamento dá de forma consistente 

essa verdade. 

A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações 

pelo Espírito Santo que nos foi dado. ( Rom. 5: 5 ) 

Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 

fidelidade, mansidão, domínio próprio; Contra estas coisas não há lei. ( Gálatas 5: 22-

23. ) 

Agora quanto ao amor dos irmãos, você não tem necessidade de alguém para escrever 

para você, por vocês mesmos são ensinados por Deus a amar um ao outro. ( 1 

Tessalonicenses 4: 9. ) 

Desde que você tem em obediência à verdade purificado as vossas almas por um amor 

sincero aos irmãos, fervorosamente ameis uns aos outros com o coração. ( 1 Pedro 1:22 ) 

E este é o amor, que andamos de acordo com os Seus mandamentos. Este é o 

mandamento, como ouvistes desde o princípio, que você deve andar nele. ( 2 João 6 ) 

Deus não só comanda aqueles que estão em Cristo para mostrar o amor (cf. João 15:12 : Rom 

0:10. ; 1 Pedro 4: 8 ). Ele também permite-os a obedecer esse mandato, concedendo-lhes a 

capacidade de fazer o que Ele exige (cf. Rom. 5: 5 ). 

Não há nada de novo ou sem precedentes, em seguida, sobre o ensino de João que os 

cristãos são marcadas por amor um pelo outro. (Seu ensinamento sobre o amor nesta 

epístola serve como o segundo aspecto da moral Teste-cf. 2: 7-11 ). Porque Deus ama 

( Rm 5: 8. ; . Ef 1: 3-14 ;2: 4-5 ), os verdadeiros crentes certamente irá refletir esse amor 

em seus relacionamentos com outras pessoas ( Mateus 22: 37-39. ; Ef. 5: 2 ; 1 João 

4:19 ). Assim instrução do apóstolo aqui não é nova, mas é "um mandamento antigo, que 

você já teve, desde o início, o mandamento antigo é a palavra que ouvistes" ( 2: 7 ; cf. v. 

10 ; 4: 7-8 ). 

Leitores de João sabia que a verdade, porque os pregadores apostólicos tinha fielmente 

entregue a eles (cf. 1: 5 ; 02:24 ). No entanto, falsos mestres também tinha chegado e 

ensinou, aparentemente, que o amor fraternal, não é uma marca essencial da verdadeira 

salvação. Esses apóstatas adicionado à sua visão errônea da natureza de Cristo e sua 

desobediência aos mandamentos de Deus uma falta de amor para os verdadeiros 

crentes. Em resposta, João dirigiu seus leitores de volta para a mensagem que eles 

tinham ouvido desde o princípio, referindo-se ao início da proclamação do 

evangelho. Esse ensino incluído a verdade sobre Jesus Cristo, o evangelho, a condição 

pecaminosa do homem, e da necessidade de uma vida justa, bem como o comando 

para amar uns aos outros. O apóstolo pediu aos seus leitores para lembrar o que foi 

ensinado em primeiro lugar e não permita que ninguém desviá-los (cf. Judas 3 ). 

Em certo sentido, o mandamento do Senhor em João 13: 34-35 era muito velho ( Lev 

19:18. ; Rom 13:10. ). Mas em outro sentido, era novo. O amor nunca antes tinha sido 

manifestada como foi por Cristo-culminando em sua morte sacrificial para aqueles que 

amava. "Este é o meu mandamento:" Ele declarou: ". Que vos ameis uns aos outros, como 

eu vos amei Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a sua vida pelos seus 

amigos" ( João 15: 12-13 ; cf. Lucas 19:10 ; Gl 2:20. ; Apocalipse 1: 5 ). O Senhor Jesus 

Cristo é o modelo perfeito do amor que Deus sempre tem ordenado. Embora os crentes 

não pode amar ao grau Ele ama, eles podem obedecer a ordem de João para amar uns 

aos outros ( 3:23 ; 4: 7 , 21 ; 2 João 5 ; cf. Rom 0:10. ; 13: 8-9 ; Gal. 5: 13-



14 ; Colossenses 3:14 ; Hb 10:24. ; 13: 1 ; 1 Pedro 1:22 ; 4: 8 ) a forma como Cristo 

amou, pelo poder do Espírito Santo ( Rom. 5: 5 ) , amor e desinteressAdãoente sacrificar 

para os outros. 

Após salientar a importância do amor em 03:11 , João contrastou os filhos de Deus, que 

obedecem esse comando, com os filhos do diabo, que não o fazem. Em vez de ser 

caracterizado pelo amor, filhos de Satanás são marcadas por assassinato, o ódio ea 

indiferença para com os filhos de Deus. 

Crianças de Satanás Crianças Murder Deus 

Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por 

que razão é que ele matá-lo? Porque as suas obras eram más e 

eram justos de seu irmão .... Nós sabemos que já passamos da 

morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não 
ama permanece na morte. ( 03:12 , 14 ) 

O assassinato é o último ato de ódio (cf. Nm 35: 20-21. ; Mt 5: 21-22. ) e demonstra a 

ausência de amor da forma mais extrema. Para ilustrar esse ponto, João inserida a 

referência apenas o Velho Testamento em toda a epístola: a Caim, o primeiro assassino. 

Cain, como um adorador de Deus, ofereceu-lhe um sacrifício ( Gn 4: 3-5 ). Ao contrário 

de seu irmão Abel, no entanto, Cain não trouxe um sacrifício agradável a Deus (cf. Hb 

11: 4. ). Abel trouxe um sacrifício de animais, o que implica a narrativa estava em 

obediência ao mandamento de Deus. Por outro lado Caim, em sua religião auto-intitulado, 

ignorou a exigência divina e trouxe o fruto da terra para a sua oferta. 

Mas longe de ser um verdadeiro adorador de Deus, tanto a desobediência de Caim e o 

fato de que ele matou seu irmão revelou que ele era do mal. Genesis 4: 2b-8 descreve a 

história chocante de primeiro assassinato da história: 

Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Por isso, surgiu no curso do 

tempo que Caim trouxe uma oferta para o Senhor do fruto da terra. Abel, por sua vez, 

trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E o Senhor de Abel e de sua 

oferta; mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então Caim ficou muito irritado e 

seu semblante. Então o Senhor disse a Caim: "Por que você está com raiva e por isso tem 

o seu semblante Se procederes bem, não é certo que seja levantado E se você não fizer 

bem, o pecado jaz à porta;??? E sua desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. 

" Cain disse a Abel, seu irmão. E aconteceu quando eles estavam no campo, se levantou 

Caim contra o seu irmão Abel e matou-o. 

Isso Cain era do maligno significa que ele pertencia ao reino das trevas, como fizeram 

os judeus incrédulos que, como Caim, odiados verdadeira justiça e procuraram matar 

Jesus. Ele disse-lhes: "Vós tendes por pai ao diabo, e você quer fazer os desejos de vosso 

pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade 

nele" ( João 8: 44a ). 

A palavra traduzida como um mal ( poneros ) denota o mal determinado, agressivo, e 

fervorosa que se opõe ativamente o que é bom (cf. Mt 4:. 3-10 ; . 2 Cor 02:11 ; 1 Pedro 

5: 8 ). Seu significado vai além do mal básico ou corrupção ( kakos ) para incluir um tipo 

de pecado maligno que puxa os outros para baixo em ruínas (cf. Mt 13:19. , 38-39a ; 2 

Cor. 4: 4 ). 



O verbo na frase de João que Caim matou seu irmão é uma forma de sphazō , que é um 

termo que significa vívido açougueiro ou abate. Ele foi usado de animais mortos em 

sacrifício (cf. Lev. 1: 5 , LXX ) e implica uma morte violenta. (Na única outra referência 

à morte antes da ação de Caim, Deus colocou à morte de um animal e peças usadas de 

sua pele para cobrir Adão e Eva [ Gen. 3:21 ].) É como se Cain, intensamente ressentido 

e com ciúmes porque seu sacrifício inferior foi rejeitado por Deus, enquanto Abel foi 

aceito, violentamente cortar a garganta de seu irmão, assim desafiadoramente tornando-o 

seu "sacrifício de substituição." 

Pergunta retórica de João, ? E por que razão é que ele matá-lo é facilmente respondida 

em uma caracterização geral de Caim: Porque as suas obras eram más e eram justos 

de seu irmão. É tão simples como isso. Caim era mau e odiava justiça tanto que ele 

mesmo matou seu próprio irmão, cujas boas ações havia repreendido. 

Como Caim, o ímpio se ressentem os justos, porque, através de suas ações justas, expõem 

as falsas crenças e práticas perversas daqueles que são maus (cf. Mateus 14: 3-5. ; Atos 

6: 8-14 ; 7: 51- 60 ). 

Por outro lado, aqueles que já passamos da morte para a vida (cf. Jo 5:24 ) tem a 

certeza de que a realidade , porque eles amam os irmãos (cf. 1 João 4: 7 , 12 ). O novo 

nascimento ( João 3: 8 ; Tito 3: 5 ; 1 Pedro 1:23 ), que concede vida aos espiritualmente 

mortos (cf. 2 Cor. 5:17 ; Gal 6:15. ; Ef 4:24. ) , transforma atitudes de ódio e até 

assassinos para os amantes (cf. Col. 2:11 ). Portanto, João lembrou seus leitores que 

qualquer pessoa que não tão amor não tem recebido a vida espiritual, mas permanece 

em condição de espiritual morte. 

Filhos de Satanás Ódio Filhos de Deus 

Não se surpreenda, irmãos, se o mundo vos odeia .... Todo aquele 

que odeia a seu irmão é assassino; e vós sabeis que nenhum 

homicida tem a vida eterna permanente em si. ( 03:13 , 15 ) 

Aos olhos de Deus, o ódio é o equivalente moral do assassinato; assim, todo mundo que 

odeia a seu irmão é assassino. É verdade, é claro, que apenas uma pequena percentagem 

de pessoas que realmente matar alguém. Muitos mais foram irritado o suficiente para ter 

feito isso, tinha as circunstâncias sido favorável e que não tinham medo das 

consequências graves que teriam sofrido (cf. Gn 9: 6 ; . Matt 26:52 ; 13. Rom: 4 ) . Mas 

a única diferença externa entre assassinato e ódio é o próprio-a escritura atitudes são as 

mesmas. No Sermão da Montanha, Jesus deixou isso claro: 

Você já ouviu falar que os antigos disseram: "Você não matarás" e "Quem comete 

homicídio será responsável perante o tribunal." Mas eu vos digo que todo aquele que se 

encolerizar contra seu irmão será réu perante o tribunal; e quem disser a seu irmão: "Você 

bom-para-nada", será culpado perante o tribunal supremo; e todo aquele que diz: "Você 

se engana," será culpado o suficiente para ir para o inferno de fogo. ( Mateus 5: 21-22. ) 

Pecadores impenitentes e não convertidos serão eternamente condenados por suas atitudes 

habituais de ódio, mesmo que essas atitudes não se traduzem em ações físicas. 

João alertou seus leitores que, embora eles foram transformados para amar os outros 

crentes e até mesmo os descrentes (cf. Mateus 5:44. ; Rom 0:14. , 20 ; 1 Pedro 3: 9 ), eles 

devem não se surpreenda se ... o mundo vos odeia eles. A expressão não deve ser 

surpreendidotraduz a forma atual imperativo ativo do verbo thaumazō , um termo que 

tem a conotação de admiração, espanto, ou espanto. Ao invés de se assustar com a 



oposição do mundo, os crentes devem, em vez de esperar que (cf. Atos 14:22 ; . 2 Tim 

3:12 ; 1 Pedro 4:12 ), porque o mundo não tem nada em comum com o reino de Deus (cf 

. 2 Cor. 6: 14-15 ), e as vidas de a repreensão justa aqueles dos injustos. No Cenáculo, 

Jesus prometeu aos apóstolos que o mundo iria odiá-los: 

Se o mundo vos odeia, você sabe que ele tem odiado Me antes de odiar você. Se fôsseis 

do mundo, o mundo amaria o que era seu; mas, porque não sois do mundo, mas eu vos 

escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia ... Aquele que me odeia, odeia também a 

meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, não teriam 

pecado; mas agora eles têm visto e odiado Eu e Meu Pai também. Mas eles fizeram isso 

para cumprir a palavra que está escrita na sua lei: "Eles odiavam-me sem causa." ( João 

15: 18-19 , 23-25 ) 

Por seu ódio, os filhos do Diabo sempre revelou seu verdadeiro caráter. História da 

redenção contém muitos exemplos do mundo perseguindo o povo de Deus (cf. Heb. 11: 

36-40 ). O povo de sua cidade odiava Jesus e tentou matá-lo depois de ouvir apenas uma 

mensagem dele (Lucas 4: 28-29 ). Os líderes da nação depois planejaram matá-lo (cf. . 

Matt 12:14 ; Marcos 3: 6 ; 14: 1-2 ; 06:11 ; 10:39 João ; 11: 45-57 ; Atos 7:52 ) . O 

mundo odiava os apóstolos ( Lucas 21: 12-13 ; João 16: 2-3 ; Atos 4: 1-31 ; 5: 17-41 ; 

cf. João 17: 15-16 ) e martirizados todos, mas o apóstolo João, quem se exilado na ilha 

de Patmos ( Apocalipse 1: 9 ). Inimigos do evangelho sempre perseguidos aqueles que 

amam a verdade. Ainda hoje crentes ao redor do mundo morrem sob as mãos de ódio, 

assassinos dos filhos do diabo. 

Em seu, estilo preto-e-branco absoluto habitual, João lembra aos leitores que todo 

assassino não tem a vida eterna permanente em si. Isso não quer dizer que um crente 

nunca poderia cometer um ato de assassinato, ou que alguém que tenha cometido 

assassinato nunca pode ser salvos. Mas isso não significa que aqueles que são 

caracterizadas por atitudes de ódio e que abrigam regularmente assassina pensamentos 

evidência um coração não regenerado e perecerão eternamente (cf. Ap 21: 7-8 ; 22: 14-

15 ), a menos que se arrependam. 

Filhos de Satanás são indiferentes para com as crianças 

de Deus 

Nós conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós; e 

devemos dar nossa vida pelos irmãos. Mas quem quer que tiver 

bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade e lhe fecha 

o coração contra ele, como é que o amor de Deus permanecer 

nele?Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de 

fato e de verdade. ( 3: 16-18 ) 

A frase que nós conhecemos o amor novamente afirma o amor genuíno como a marca 

notável do cristão (cf. a discussão do v. 11 acima). Pela graça de Deus, a vontade amorosa 

de desistir de tudo para ajudar os outros (cf. 2 Cor. 9: 6-12 ; 1 Tim. 6: 17-19 ; Hb 

13:16. , 21 ) permeia a atitude dos crentes e brilha adiante em suas vidas. O Novo 

Testamento contém vários exemplos notáveis de tal amor sacrificial. Um exemplo foi 

Epafrodito, a quem o apóstolo Paulo recomendou aos Filipenses: 

Julguei necessário para enviar a você Epafrodito, meu irmão e companheiro de trabalho 

e companheiro de lutas, que também é o seu mensageiro e ministrar a minha 

necessidade; porque ele estava com saudades de todos vocês e estava angustiado porque 



você tinha ouvido falar que ele estava doente. Porque, na verdade ele estava doente a 

ponto de morte, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de 

mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Portanto, eu tê-lo enviado ainda mais 

ansiosamente para que quando você vê-lo de novo, você pode se alegrar e eu possa estar 

menos preocupado com você. Receba-o, em seguida, no Senhor com todo o gozo, e tende 

homens como ele em alta conta; porque ele chegou perto de morte para a obra de Cristo, 

arriscando sua vida para completar o que era deficiente em seu serviço para 

mim. ( Filipenses 2:. 25-30 ) 

Paulo também estava disposto a entregar sua vida pela causa de Cristo, "Porque para mim o 

viver é Cristo eo morrer é lucro" ( Fp 1:21. ; cf. Rom. 9: 3-5 ; 2 Cor 1. : 9-10 ). É claro que o 

Senhor Jesus foi modelo de Paulo, porque na cruz Ele deu Sua vida por todos os que crêem 

(cf. João 10:11 , 14-18 ; 15:13 ; Romanos 8: 32-34. ; Gal. 03:13 ; 1 Pedro 2:24 ). 

A expressão deu a Sua vida por nós é exclusivo para o apóstolo João ( João 

10:11 , 15 , 17, 18 ; 13: 37-38 ; 15:13 ), e, além de vida em si refere-se a despojar-se de 

tudo importante. Obviamente, a morte expiatória de Cristo é o exemplo supremo de amor 

altruísta ( João 15: 12-13; Fl 2, 5-8. ; 1 Pedro 2: 19-23 ; cf. . 2 Cor 8, 9 ). Assim, João 

exorta os seus leitores, como seguidores de Cristo, que devemos dar a vida pelos 

irmãos, deve ser necessária tal sacrifício. Que esta expressão refere-se a algo muito mais 

amplo do que apenas a morte sacrificial de um irmão é clara a partir da declaração 

subsequente sobre ter bens que alguém precisa. 

A indiferença egoísta dos descrentes está em nítido contraste com o amor generoso, 

compassivo que os crentes exposição ( Atos 2:45 ; 4: 36-37 ; 9:36 ; 11: 29-30 ; . 2 Cor 8: 

1-5 ; 9 : 2 , 11-13 ; Filipenses 4: 14-16. ). João ilustra a diferença de atitude em, termos 

práticos específicos:Mas aquele que tiver bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer 

necessidade e lhe fecha o coração contra ele, como é que o amor de Deus permanecer 

nele? Os filhos do diabo muitas vezes têm o bens do mundo (riqueza material) à sua 

disposição. Quando o fazem dar com sacrifício para qualquer outra pessoa (cf. Mc 12: 

43-44 ), eles são motivados pelo egoísmo. Esforços filantrópicos incrédulos 'são 

geralmente apenas para pacificar as suas consciências, satisfazer as suas emoções, ou 

trazer honra para si mesmos (cf. 6 Matt: 1-2. ) ao invés de glória a Deus. 

Mas esse não é o caso com os crentes, como fechamento liminar de João para seus leitores 

indica: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de 

verdade. Não é o suficiente para um indivíduo apenas a professar o amor para outros (o 

que também é verdade em relação a fé; cf. Lucas 6:46 ; Tiago 2: 18-26 ). A prova de que 

a pessoa tem amor genuíno e é um filho de Deus repousa não em sentimentos, mas de 

fato (cf. Mt 25: 34-40. ). 

Para João, portanto, as diferenças entre os filhos de Satanás e os filhos de Deus não 

poderia ser mais distinto. Aqueles que assassinato, habitualmente odeio, ou são 

cronicamente egocêntrico e indiferente às necessidades dos outros não tem a vida 

eterna. Mas aqueles que, como parte de seu arrependimento do pecado e confiança em 

Cristo, renunciaram a assassina, as atitudes de ódio e tudo frio, a indiferença egoísta para 

as necessidades dos outros dão provas de que eles nasceram de novo. No lugar desses 

traços pecaminosas, os cristãos manifestam genuíno amor aos outros, especialmente 

outros crentes ( Romanos 12: 10-13. ; . Gal 6:10 ), por causa do amor de Deus derramado 

em seus corações. Eles obedecem sinceramente de Tiago liminar: "A religião pura e 

imaculada diante de nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas 

tribulações, e guardar-se isento da corrupção do mundo" ( Tiago 1:27 ; cf. 2: 8 , 15-17 ). 



 

13. Santas Afeições ( 1 João 3: 19-24 ) 

Saberemos por isso que somos da verdade, e vai garantir o nosso 

coração diante dele em qualquer que seja o nosso coração nos 

condena; Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas 

as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos 

confiança diante de Deus; e aquilo que pedimos dele recebemos, 

porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é 

agradável à sua vista. Este é o seu mandamento: que creiamos no 

nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, 

como Ele nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos 

permanece em Deus, e Deus nele. Sabemos por isso que ele 
permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. ( 3: 19-24 ) 

Jonathan Edwards (1703-1758) pode se classificar como o maior teólogo América já 

conheceu. Ele ministrou durante a Primeira Grande Despertar, no início do século XVIII, 

sendo usado por Deus para ajudar a acender um dos revivals mais notáveis na história 

americana (a Segunda Grande Despertar ocorreu no início do século XIX, e do leigo 

Oração Revival teve lugar em 1857-1858). Junto com George Whitefield e outros, o 

Espírito Santo usou Edwards para desenhar um número incontável de pecadores, ao 

arrependimento genuíno e fé salvadora no evangelho. Os sermões pregados e as obras 

que escrevi chamado poderosamente as pessoas obedecem ao evangelho de Jesus Cristo, 

abandonar o pecado, e abraçar a autoridade das Escrituras e santidade pessoal, tudo o que 

os levou a encontrar o seu cumprimento em glorificando a Deus. 

O impacto do Espírito Santo através de Jonathan Edwards e seus colegas, em acender 

uma resposta generalizada ao evangelho, fez com que a certeza da salvação rapidamente 

tornou-se um grande problema. A chamada para abraçar o evangelho, obedecer à Palavra 

de Deus, e perseverar na santidade oprimido muitos dos novos convertidos. As pessoas 

questionaram se eles foram ou não fazer tudo o que deve e se ou não eles foram 

verdadeiramente salvos. Em resposta a essas preocupações, Edwards, em 1746, escreveu 

seu livro clássico A Treatise Quanto Afetos religiosos. Este trabalho monumental 

argumenta que a prova mais precisa da salvação é a presença na vida de santo, afetos-a 

religiosos inclinação zeloso e bíblico para justiça, evidenciada pela prática de boas 

obras. Porque Edwards viu o perigo que Satanás falsificar conversões, ele teve o cuidado 

de avisar seus leitores de que é possível ter um interesse inicial, positivo no evangelho 

(como as sementes no solo raso e fundo de convivência na parábola de Jesus; Mt 13. : 1-

23 ) e que ainda não possuem a verdadeira fé salvadora. No entanto, quando a graça de 

Deus é verdadeiramente plantada no coração de uma pessoa, ele vai sempre resultar em 

uma mudança de natureza (cf. 2 Cor. 5:17 ), marcado por um desejo permanente de viver 

uma vida santa. 

É claro que o ensino de Edwards não se originou com ele. Tirou-o do Novo Testamento, 

como resumido no livro de Tiago: "Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si 

mesma por" ( 02:17 ). Seu entendimento também representou a visão reformada histórica 

que a verdadeira salvação é um dom permanente de Deus que inevitavelmente resulta em 

uma vida justa. 

Em contraste, a posição arminiana histórica ensina que a salvação é condicional, 

garantindo nada além de uma experiência inicial de desejar a santidade. Assim 



arminianos acreditam os cristãos podem fazer e perder sua salvação (através do pecado 

impenitente, descrença, ou negação), e junto com ele a sua capacidade de realizar boas 

obras. Os crentes são deixados com um tipo muito frágil de garantia de acordo com este 

ponto de vista, porque a própria salvação pode ser perdida, a vida eterna terminou, e do 

Espírito Santo retirado devido a falhas do cristão. 

O século XX viu o surgimento de uma terceira posição na garantia, que combina certos 

elementos dos outros dois. Este ponto de vista (muitas vezes chamado de não-senhorio 

ou vista gratuito Graça) nega que haja qualquer conexão necessária entre justificação e 

santificação. Assim, ele ensina que as pessoas justificadas são salvos para sempre, mesmo 

que tenham apenas uma manifestação temporária de interesse e em obediência e 

santidade. Em outras palavras, uma vez tomada a decisão de seguir a Cristo, o indivíduo 

é considerado salvo, não importa se ele ou ela abertamente nega a fé ou simplesmente 

vive o resto de sua vida desinteressado em assuntos que honram ao Senhor. (Para uma 

crítica desse ensino, ver meu livro O Evangelho Segundo os Apóstolos . [Nashville: Tomé 

Nelson, 1993, 2000], 5-20, 193-216 e por extenso, exposição adicional sobre a natureza 

do evangelho bíblico, ver o meu livro anterior, O Evangelho Segundo Jesus [Grand 

Rapids: Zondervan, 1988, 1994]). Esta visão baseia indevidamente garantia sobre o 

passado fato de a profissão de uma só vez, e não sobre o presente, fruto consistente de 

uma vida santa. 

Em contraste com as visões errôneas do Arminianismo e Graça Livre, que quer fazer 

garantia impossível manter ou fornecer os critérios errados para sustentá-la, João escreveu 

esta carta para que aqueles "que credes no nome do Filho de Deus, ... pode saber que 

[eles] tenha a vida eterna "( 5:13 ). Ele queria que seus leitores para ter certeza da sua 

salvação, possuindo uma garantia de que foi legítima e duradoura. Com isso em mente, 

João concisa oferece cinco atitudes familiares em versos 19-24 que os verdadeiros crentes 

serão sempre se manifestam em suas vidas. Ao examinar a si mesmos (cf. 2 Cor. 13: 5 ), 

eles podem saber com certeza que eles são salvos, porque suas vidas será caracterizado 

por: gratidão pela graça de Deus, ousadia na oração, a submissão aos mandamentos de 

Deus, a fé em Jesus Cristo e apreciação para a habitação do Espírito Santo. 

Cada um desses elementos deriva do tema do amor, mais recentemente mencionado 

no versículo 18 do capítulo: "Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de 

fato e de verdade." Assim João mantém sua ênfase na mais nobre das virtudes ( 1 Cor. 

13:13 ), como ele define estas perspectivas. 

Gratidão pela graça de Deus 

Saberemos por isso que somos da verdade, e vai garantir o nosso 

coração diante dele em qualquer que seja o nosso coração nos 

condena; Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas 

as coisas. ( 3: 19-20 ) 

Todo ser humano nasce com a lei de Deus escrita no coração e com a consciência de 

acusar ou desculpar, dependendo de como a pessoa age em relação a essa lei: 

Para quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente o que a lei, eles, embora não 

tendo lei, são uma lei para si mesmos, na medida em que mostram a obra da lei escrita 

em seus corações, dão testemunho de consciência e de sua pensamentos ora acusando 

defendê-los. ( Rom. 2: 14-15 ) 



Isso significa que cada pessoa tem um certo grau de auto-conhecimento e alguma habilidade 

inata para reconhecer o certo eo errado. 

Aqueles que são cristãos têm abraçado a verdade das Escrituras, pelo qual eles foram 

regenerados ( 1 Pedro 1:23 ) e são santificados ( João 17:17 ). Eles desejam conhecer e 

obedecer a Palavra (cf. 1 João 2: 3-6 ; 3: 6-10 ). E quando os crentes obedecer à Palavra 

de Deus, as suas consciências informá-los que eles fizeram a coisa certa ( Rm. 9: 1 ), 

dando-lhes alegria e confiança piedosa ( 2 Cor 1:12. ). Da mesma forma, se o pecado é, 

as suas consciências indiciá-los por conta de seus pensamentos errados, palavras ou ações 

( João 8: 9 ). Se os crentes perseverem em pecado, implicitamente, a consciência vai fazê-

los com medo, deprimido e inseguro (cf. Sl 32: 3-4. ; 38: 1-8 ; 40: 11-12 ). Eles, então, 

começam a questionar a autenticidade de sua profissão de fé, por causa da sua 

desobediência prolongada. Enquanto eles não podem perder a sua salvação (se eles são 

verdadeiramente salvos), eles podem começar a perder a garantia de que a salvação 

devido a uma consciência Moléstia que os acusa. Até que lidar adequAdãoente com o seu 

pecado, sua consciência, com poderes conferidos pela verdade, o conhecimento assistido 

por Espírito das normas bíblicas para a santidade, vai continuar a lembrá-los penosamente 

da discrepância gritante entre o que eles professam eo que eles praticam. 

A consciência é, então, dispositivo de Deus aviso produtoras de culpa, dada a cada pessoa 

para confrontar o pecado. Da mesma forma que a dor é um mecanismo de alerta físico 

que diz às pessoas que têm uma lesão corporal ou doença, a consciência é um mecanismo 

de alerta espiritual que os alertas de conduta perigosa para a alma. Claro que, para 

funcionar de forma eficaz, a consciência deve ser informado pelos padrões corretos, 

porque é apenas um reator de convicções da pessoa sobre certo e errado. Se mal 

informado por falsidades e mentiras, a consciência ainda vai reagir a essas inverdades que 

governam as crenças de um indivíduo (por exemplo, bombardeiros suicidas 

muçulmanos). 

A consciência não é, portanto, por si só, um sistema independente de moralidade. Pelo 

contrário, ela opera com base em qualquer conhecimento e sistema de crenças que 

informa-lo, e em resposta às condições culturais que o rodeiam. Se o nível de 

conhecimento moral e espiritual é elaborado a partir de qualquer outra fonte que não a 

Escritura, a consciência (como a do homem-bomba islâmica que está convencido de que 

está fazendo a obra de Deus) funcionará em resposta a essas falsas idéias. Ele pode ser 

silenciada, não só por ter sido mal informado, mas por ser constantemente ignoradas ou 

substituídas, até que seja marcado e sem resposta ( 1 Tim. 4: 2 ). 

É por isso que é fundamental conhecer a lei de Deus com precisão ( Pss 19: 7-9. ; 119: 1-

8 ; Lucas 11:28 ; João 8: 31-32 ; Tiago 1: 21-25 ) e deixe-o corretamente informar a 

consciência. É a lei de Deus pelo poder do Espírito que desperta as pessoas para a sua 

condição pecaminosa e necessidade de salvação (cf. João 16: 8-11 ; Rom. 7: 9-10 ). O 

pecador, vendo sua verdadeira miséria como culpado diante de Deus, é, então, 

confrontados com a realidade da ira divina e julgamento contra ele, compensado pela 

oferta de misericórdia e libertação através da fé no Senhor Jesus Cristo (cf. Lucas 18:13 ) 

. 

Na salvação, pela obra de Cristo na cruz, a ira de Deus é propiciado e da culpa do pecado 

removido do pecador perdoado que depois vem para desfrutar da emocionante, libertação 

sincera de graça celeste (cf. Ef. 2: 1- 9 ; Colossenses 2: 11-14 ; 3: 9-10 ). Um dos 

presentes mais graciosos da salvação é uma consciência purificada (cf. Heb. 10: 19-22 ), 

o que significa que deixa de acusar. Pouco antes de salvação acusa mais intensamente, 

mas depois a acusação pára eo crente vai do medo à alegria, medo à esperança, e 



ansiedade para a paz. O escritor de Hebreus refere-se a esta obra de Deus, quando escreve: 

"Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem 

mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus 

vivo" ( Heb. 9:14 ). Em Hebreus 10:22 fala de "ter o coração purificado da má 

consciência" na salvação. 

Ainda assim, o apóstolo João entendeu que, por vezes, os verdadeiros crentes podem ter 

dificuldades com a sua garantia. Alguns de seus leitores podem ter sido tão emocionado 

com a lembrança de seus pecados e de sensibilização para os presentes que eles 

encontraram o pensamento do perdão de Deus quase impossível aceitar passadas. Suas 

consciências hiperativas, beleaguering-los com suas próprias falhas, talvez tornou difícil 

para eles ter uma confiança assente na sua posição correta diante de Deus. Então João 

escreveu para encorajar os crentes e permitir-lhes para avaliar com precisão a sua própria 

condição espiritual. Ao fazê-lo, ele procurou a solidificar a sua convicção, informar 

corretamente a sua consciência, e reforçar a sua segurança com uma verdadeira 

compreensão da sua transformação e suas evidências. (Para uma discussão mais completa 

da consciência humana, ver meu livro O Conscience de Fuga . [Dallas: Palavra, 1994], 

35-75, 229-55) 

A frase saberemos traduz uma forma do verbo grego comum ginosko , que significa 

"saber"; "Para aprender", "descobrir", ou "a perceber." O uso de João do tempo futuro 

indica que o que seus leitores acabaria por entender não era algo intuitivo ou 

indeterminado, mas uma promessa com base em uma realidade existente. Este ponto é 

fortalecido pela próxima frase curta por isso, o que mais naturalmente remete para o 

verso 18 de admoestação para o amor fraternal. Quando os crentes sabem que eles têm 

amor sincero para o outro, eles podem ter a certeza de que eles são de verdade (a frase 

diz literalmente: " fora da verdade que existe "). Somente aqueles que foram 

genuinamente convertido através da obra sobrenatural de Deus possuem o amor 

sacrificial que João descreve em versos 14-18 , que questões na obediência submissa que 

João delineia em versículos 4-12 . 

A verdade em vista aqui é a verdade por escrito da Escritura ( Sl 119:. 160 ; João 17:17 ), 

que engloba os encarnados verdade no Senhor Jesus Cristo ( João 1: 9 , 14 ; 07:18 ; 14: 

6 ; 1 João 5:20 ). A crença na verdade marca todos os que se arrependem e crêem ( 2 

Tessalonicenses 2:10. , 12-13 ; 1 Tim. 3: 15b ). 

Crentes desfrutar de uma garantia baseada não só em que a Escritura promete aos fiéis 

( Sl. 4: 3 ; Filipenses 1: 6. ; . 2 Tim 1:12 ), mas, em um nível prático, com base na 

presença de uma porção o amor por companheiros crentes (cf. vv. 13-18 ) e um desejo de 

viver em santidade (cf.vv. 4-12 ). Estas qualidades, porque eles vêm de Deus, não pode 

existir em uma pessoa que ainda está regenerado. Assegurar vem do futuro do indicativo 

ativo do verbo peitho e significa "vai convencer." Alguns lexicógrafos dar "tranqüilizar" 

como uma possível definição, o que poderia ter uma conotação interessante neste 

contexto. Mesmo que os crentes permanecem perante Ele, no impressionante 

intimidante presença do absolutamente santo Deus, ( Ex 15:11. ; 1 Sm. 2: 2 ; Apocalipse 

15: 4 ), eles podem ter uma calma, coração tranquilo, confiante e uma consciência de 

afirmação ( Atos 23: 1 ; 24:16 ; 2 Cor 1:12. ; 1 Tim. 1: 5 ; 3: 9 ; 2 Tm 1: 3. ). 

Estar na presença de Deus aterrorizados mesmo o mais nobre dos santos. Moisés 

"escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus" ( Ex. 3: 6 ). Os profetas Isaías ( Is 6: 

1-5. ) e Ezequiel ( Ez 1: 26-28. ) também sentiu muito medo quando estavam na presença 

de santidade. Depois de testemunhar um dos seus milagres, o apóstolo Pedro "prostrou-



se aos pés de Jesus, dizendo:" Vá para longe de mim Senhor, porque sou um homem 

pecador, Senhor! '"( Lucas 5: 8 ). Ele e companheiros apóstolos Tiago e João estavam 

traumatizadas no Monte da Transfiguração ( Mateus 17: 1-8. ), como era João quando ele 

viu o Cristo glorificado ( Apocalipse 1: 12-18 ). Embora os crentes há mais escravos do 

pecado, mas para a justiça ( Rom. 6: 16-18 ), o pecado, permanecendo dentro de sua 

humanidade não redimida (cf. Rom. 7: 14-25 ) poderia fazer santa presença de Deus 

muito assustador, se não fosse o dom da graça de garantia. 

Aqueles que foram justificados pela fé estão em paz com Deus ( Rom. 5: l ) e desfrutar 

da paz de Deus ( Filipenses 4: 7. ). No entanto, um crente pode experimentar culpa 

desnecessária, visto que o seu coração o condena. Mas não é um tribunal mais alto do que 

o coração humano, pois Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as 

coisas. Se Ele declarou crentes justos em Cristo, então eles são justos. Assim, Paulo 

escreveu: "Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus" ( Rm. 

8: 1 ). E ninguém pode separá-los do amor salvífico de Deus em Cristo ( 8: 31-39 ). Ele 

vê maiores, falhas mais profundas dos crentes, e Ele sabe muito mais sobre suas fraquezas 

do que até mesmo suas consciências fazer ( Sl 1: 6. ; 103: 14 ; 139: 1-6 ; . Prov 

24:12 ; Hb. 4: 13 ). No entanto, Deus perdoou aqueles que pela fé em Cristo foram 

adotados em Sua família ( Rom. 8: 14-17 ). Além disso, Ele está no trabalho em seus 

corações, dando continuidade para purificá-los do pecado que ainda permanece lá (cf. Fl 

2: 12-13. ). Ele olha para além do pecado remanescente e vê os santos afetos Ele plantou 

neles que demonstram as naturezas transformadas de Seus filhos. Portanto, mesmo 

quando oprimido por seus crentes pecaminosidade podemos dizer com Pedro: "Senhor, 

tu sabes todas as coisas; Você sabe que eu te amo" ( João 21:17 ; cf. Rom. 7: 14-25 ). 

Ousadia na Oração 

Amados, se o coração não nos condena, temos confiança diante 
de Deus; e aquilo que pedimos dele recebemos, ( 3: 21-22a ) 

Doubt cessa quando os crentes estão andando na fidelidade e obediência, porque 

o coração não condena de modo que a insegurança eo medo dar lugar a confiança 

diante de Deus. Tal garantia faz com que os crentes a entrar na presença de Deus, com 

certeza ( Ef. 3:12 ; 10 Heb.: 19 ; cf. 2 Cor. 3: 4 ; . 1 Tim 3:13 ), de modo que tudo o que 

pedirdes na oração eles vão receber Dele. A palavra traduzida confiança ( parresia ) 

significa "ousadia" e "liberdade de expressão". Ela descreve o privilégio de vir antes que 

alguém de importância, poder e autoridade e sentir-se livre para expressar o que está na 

mente de um. Para os crentes que significa entrar na presença de nosso amado Pai celestial 

sem medo (cf. 02:28 ; 04:17 ) e com plena certeza de que o que quer 

que nós pedir que receber dEle (cf. 5:14 ; João 14: 13- 14 ; 15: 7 , 16 ; 16: 23-24 ). O 

escritor aos Hebreus usado uma forma de parresia em 4:16 : "Por isso vamos nos 

aproximar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e 

acharmos graça para socorro em ocasião oportuna." 

Alguns podem considerar que a abordagem presunçoso. Mas, obviamente, todos os 

pedidos de crentes fazem a Deus deve estar de acordo com a Sua vontade (cf. 26:39 

Matt. , 42 ). João RW Stott fornece uma visão útil a este respeito: 

João não quer dar a entender que Deus ouve e responde nossas orações apenas pela razão 

subjetiva que temos uma consciência clara e um coração uncondemning. Há um objetivo, 

razão moral, ou seja, porque guardamos os seus mandamentos, e, mais em geral, fazemos 

o que é agradável à sua vista. A obediência é a condição indispensável, e não a causa 



meritória, da oração respondida. Tudo o que pedimos, receber descreve a experiência 

habitual do cristão (os verbos estão no tempo presente), e Candlish é direito de apontar 

para o Filho encarnado como o exemplo supremo de agradar a Deus e assim sendo ouvida 

por Deus (Jo. 29, VIII., xi. 41, 42). A declaração ecoa a promessa de nosso Senhor, onde 

os mesmos dois verbos ocorrem: "Pedi, e vos será dado ... Porque todo aquele que pede, 

recebe" (Mt. 7 vii, 8.). ( As Epístolas de João, Tyndale Comentários do Novo Testamento 

[Grand Rapids: Eerdmans, 1964], 149; ênfase no original) 

Ousadia na oração é, portanto, uma clara evidência de um coração transformado. Porque 

eles sabem que Deus como "Pai Abba!" ( Rom 8:15. ; Gal. 4: 6 ), os crentes percebem 

que qualquer coisa que pedirem dentro da Sua vontade (cf. João 14: 13-14 ) Ele vai ouvir, 

porque Ele prometeu atender a todas as suas necessidades ( Phil. 04:19 ; cf. Sl. 23: 1 ; 2 

Cor 9: 8. ). 

Submissão aos mandamentos de Deus 

porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é 
agradável à sua vista. ( 3: 22b ) 

Ter ousadia enfatizou em oração, João continua a focar na garantia por mais uma vez 

destacando que os crentes submeter voluntariamente aos mandamentos de Deus, porque 

desejo de trazê-lo prazer. O propósito de João aqui, no entanto, em amarrar os conceitos 

de oração respondida e obediência ativa em conjunto não é dar crentes, um ulterior motivo 

egoísta por obedecer. Como disse um comentarista explica, 

João está afirmando dois pré-requisitos para a oração respondida? Realmente 

não. Obedecer aos mandamentos de Deus nunca deve ser feito sob compulsão ou com o 

objetivo de [egoisticamente] recebendo [terrestres] recompensas. O cristão cumpre o 

mandamento de Deus com um coração alegre que expressa gratidão. João está dizendo 

que quando obedecemos aos seus mandamentos, estamos fazendo o que é agradável a 

Deus. Ao adicionar a cláusula e fazer o que lhe agrada, João exclui qualquer noção de 

mérito; agradar a Deus flui de amor e lealdade.Implicitamente João lembra a seus leitores 

de Jesus. Durante seu ministério terrestre, Jesus sempre procurou agradar ao Pai, fazendo 

a vontade dele ( João 8:29 ). 

A base para a oração respondida não é obediência cega, mas um desejo de agradar a Deus 

com amor dedicado. E Deus cumpre nossos pedidos por causa do vínculo de amor e 

comunhão entre o Pai e filho. (Simon J. Kistemaker, 1 João, New Testament 

Commentary [Grand Rapids: Baker, 2004], 317) 

A ênfase de João, então, é a verdadeira obediência, sincera (motivado por amor), em oposição 

a um legalismo falso, externo (motivado por ambição egoísta e orgulho). Jesus declarou esta 

verdade aos seus apóstolos, no Cenáculo: 

Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que 

quiserdes, e vos será feito para você. Meu Pai é glorificado por este, em que deis muito 

fruto, e assim sereis meus discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu vos 

amei; permanecereis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis 

no meu amor; assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço 

no seu amor. ( João 15: 7-10 ) 

Em todo o Novo Testamento, a necessidade de que os crentes guarda os seus 

mandamentos é explícita ou implicitamente indicados por cada comando dado a eles 

(por exemplo, Matt 07:21. ; 16:24 ; João 14:15 ; Tiago 1:22 ). Fazer as coisas que é 



agradável à sua vista deve motivar os cristãos fazem tudo; como a rica bênção da 

epístola aos Hebreus diz: 

E o Deus da paz, que fez subir dentre os mortos o grande Pastor das ovelhas através do 

sangue da aliança eterna, mesmo Jesus, nosso Senhor, vos aperfeiçoe em toda boa coisa 

a fazer sua vontade, operando em nós o que é agradável Seus olhos, por meio de Jesus 

Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. ( 13: 20-21 ) 

A fé em Jesus Cristo 

Este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho 

Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como Ele nos 
ordenou. ( 03:23 ) 

(Tendo entrado na vida cristã através do dom dado por Deus de fé que perdura . Ef 2: 8-

9 ), os cristãos podem tirar a garantia da realidade que eles nunca parar de acreditar no 

nome de seu Filho Jesus Cristo, a fé que salva nunca pode morrer. Esta fé fundacional 

é em resposta aSua [de Deus] mandamento e resulta em continuaram obediência ao seu 

mandato para amar uns aos outros ( Ef. 2: 8-10 ; Hb 12: 1-2. ). 

A fé salvadora contém três elementos inseparáveis e essenciais, que João tem reiterado 

em toda a epístola: fé, amor e uma vontade de obedecer. Neste verso, acredito traduz 

uma forma aoristo do verbo pisteuo e refere-se a um momento em que ninguém 

acreditava. Mas esse ato produz resultados contínuos que duram para o resto da vida de 

um crente. O objeto da fé é o nome de ... Jesus Cristo, Seu nome indica tudo o que Ele 

é (incluindo o fato de que Ele é tanto Salvador e Senhor, cf. Fl 2, 9-11. ). Acreditar em 

nome de Cristo é um importante, tema muitas vezes repetida Novo Testamento ( João 3: 

15-16 ; 20:31 ; Atos 16:31 ; cf. Mc 1:15 ; Lc 24:47 ), especialmente nesta carta ( 2:12 ; 4: 

2 , 15 ). Foi a razão João escreveu tanto seu evangelho ( 20:31 ) e sua primeira epístola 

( 5:13 ). 

Enquanto este comando para acreditar certamente é direcionado para aqueles que ainda 

têm de confiar na obra salvífica de Cristo na cruz, ele também tem relação direta com a 

vida dos redimidos. Para aqueles que já crêem, RS Candlish exorta: 

Continue acreditando. Continuar a acreditar mais e mais, simplesmente porque você vê e 

sente-se mais e mais para ser "o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho 

Jesus Cristo." A incredulidade, em você que creram, é agravada desobediência. E, como 

tal, é e deve ser especialmente desagradável a Deus. É seu prazer que seu filho deve ser 

conhecido, confiável, adorado, amado; honrado como ele próprio seria uma honra. Você 

não pode desagradar o Pai mais do que por desonrar o Filho; recusando-se a recebê-lo, e 

repousará sobre ele, e abraçá-lo e abraçá-lo rápido, e depositar confiança completa sobre 

ele, como redentor, irmão, amigo. Não se enganem, imaginando que pode haver algo 

bastante agradável em suas dúvidas e medos; seu quadro instável e incerto da 

mente; como se indicava a humildade, e uma baixa estima de si mesmos. Cuidado para 

que Deus vê nele apenas uma baixa estima de seu Filho Jesus Cristo. (RS Candlish, 1 

João [Carlisle, Pa .: Banner da Verdade, 1993], 339) 

A marca da verdadeira fé salvadora é que o seu nível de confiança no Cristo só cresce mais 

profundo e mais forte ao longo do tempo. 

Amor traduz uma forma presente, ativa do Novo Testamento verbo familiarizado ágape , 

o amor sacrificial não de sentimento, mas de vontade e escolha. O presente do indicativo 

do verbo significa que o amor é para continuamente e habitualmente caracterizam atitudes 



e ações de um crente, como o apóstolo João tem repetidamente afirmado (cf. Lc 6: 31-

35 ; . Gal 5:13 , 22 ; . Phil 1 : 9 ; 1 Tessalonicenses 4: 9. ; Hb 10:24. ; Tiago 2: 8 ). Que o 

amor vai se manifestar a todos os homens ( Gal 6:10. ), mas especialmente para amados 

irmãos, assim como Jesus ordenou ( João 13: 34-35 ; 15:12 , 17 ). Este é mais um 

lembrete de João aos seus leitores que a fé em Cristo e de amor para com os irmãos são 

inseparáveis, e que ambos são realidades e imperativos para todos os cristãos. 

O apreço pela habitação do Espírito Santo 

Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e 

Deus nele. Sabemos por isso que ele permanece em nós, pelo 

Espírito que Ele nos deu. ( 03:24 ) 

A bênção prometida para aquele que guarda os seus mandamentos é que 

ele permanece em Cristo e Deus nele. Os traduzido prazo abides (do verbo Meno , 

"para ficar, permanecer") é uma das palavras favoritas de João para a salvação (ver João 

15 : 4-10 ) e é uma referência repetida nesta carta (cf. 2: 6 , 10 , 24 , 28 ; 3: 

6 ; 4:13 , 16 ). (Para saber mais sobre o tema da cumpridores, consulte as discussões 

anteriores de 2: 6 e 02:28 nos capítulos 5 e 10, respectivamente, deste volume.) Que a 

vida compartilhada só é possível pelo Espírito que Ele nos deu(cf. Lucas 

11:13 ; 12:12 ; João 14: 16-17 , 26 ; 15:26 ; Atos 1: 4-8 ; Rom. 5: 5 ; 08:11 , 16 ; Gal. 4: 

6 ; 05:16 , 22 ; Ef. 1: 13-14 ; 1 João 2:20 , 27 ; 4: 1-2 , 13 ). 

Para ter certeza, as obras do Espírito Santo incluem um elemento da misteriosa; que não 

pode ser controlado ou completamente compreendido por frágeis, seres humanos 

pecaminosos. No entanto, os resultados desses trabalhos são facilmente visíveis, como 

Jesus disse a Nicodemos, por meio de uma ilustração familiar: "O vento sopra onde quer, 

e ouves a sua voz, mas não sei de onde vem e para onde vai ; assim é todo o que é nascido 

do Espírito "( João 3: 8 ). Como os efeitos do vento pode ser vista, sentida e ouvida, por 

isso a obra do Espírito na vida é manifesto e os que vêem que o trabalho vai saber por 

isso que ele [Cristo] permanece nele. 

Foi o Espírito de Cristo ( : Rom 8 9. que fez as almas dos santos espiritualmente mortos 

vivos () João 3: 5-8 ; Tito 3: 5 ), deu vista aos olhos dos cegos, fez com que os corações 

pecadores que se arrependam (cf . Atos 16:14 ), e chamou-os na fé de Jesus ( 1 Pedro 1: 

2 ). Foi o Espírito que os colocou para dentro do corpo de Cristo ( 1 Cor 0:13. ) e doá-las 

para o ministério na igreja ( 1 Cor. 12: 7 ; cf. Rm 12: 3-8. ; 1 Pedro 4: 10-11 ). É através 

da Sua instrução esclarecedora que a Escritura vem vivo para os crentes como eles ler e 

meditar sobre ele ( 1 Cor. 2: 10-14 ; cf. . Ef 6:17 ). O Espírito também energiza as orações 

dos santos ( Ef 6:18. ; Judas 20 ) e intercede por eles ( Rm 8: 26-27. ). Ele conduz e 

orienta os cristãos ( 8:14 ) e assegura-lhes que eles são filhos de Deus ( vv 15-16. ; Ef. 1: 

13-14 ). 

A salvação não é um evento único, mas um modo de vida e implica uma vontade de seguir 

Jesus, não importa o custo (cf. Lucas 9:23 , 57-62 ). A presença de uma verdadeira santa 

afetos-gratidão para com Deus, ousadia na oração, a submissão aos Seus mandamentos, 

a fé no Senhor Jesus Cristo, e uma apreciação do poder do Espírito Santo em suas vidas, 

todos caracterizados e amparada por um amor contínuo para outros crentes -Marcas 

aqueles que perseveram nessa verdadeira fé (cf. Rom. 2: 7 ; Colossenses 1: 21-23 ). A 

presença dessas virtudes divinas dá àqueles que lhes manifestar garantia de verdade ( 2 

Pedro 1: 8-10 ; cf. Fl 1: 6. ; 2 Tim. 1: 12b ) e confiança de que eles nasceram de cima pelo 

poder de Deus. 



 

14.  Provando os espíritos (1 João 4: 1-6) 

Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos para 

ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo 

mundo. Por isso, você sabe o Espírito de Deus: todo espírito que 

confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo espírito 

que não confessa a Jesus não procede de Deus; este é o espírito 

do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, 

presentemente, já está no mundo. Você é de Deus, filhinhos, e já 

os tendes vencido; porque maior é aquele que está em vós do que 

aquele que está no mundo. Eles são do mundo; portanto, falam da 

parte do mundo, eo mundo os ouve. Nós somos de Deus; aquele 

que conhece a Deus nos ouve; aquele que não é de Deus não nos 

ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade eo espírito do 
erro. (4: 1-6) 

Eureka ! 

Este simples grego-intencionado palavra "Eu encontrei-o!" - Se tornou um 

slogan vida de milhares de garimpeiros de ouro da Califórnia em meados de 

1800. Ele resumiu sonho de todo o tesouro de caçador e expressou a emoção de 

golpear a sujeira de pagamento. Para Tiago Marshall (o primeiro a descobrir o 

metal precioso em 1848) e os "quarenta e niners" que o seguiram, o 

termo eureka significava riquezas instantâneas, aposentadoria precoce e de uma 

vida despreocupada de facilidade. 

Mas supostos garimpeiros rapidamente aprendi que nem tudo o que parecia ser 

de ouro, na verdade, era. Riverbeds e pedreiras de rocha pode ser cheia de 

manchas de ouro que estavam, no entanto, totalmente inútil. "Ouro de tolo" Este 

foi pirita de ferro, e os mineiros tinham que ter o cuidado de distinguir da coisa 

real. A sua própria vida dependesse disso. 

Mineiros experientes normalmente poderia distinguir pirita de ouro 

simplesmente olhando para ele. Mas, em alguns casos, a distinção não era tão 

clara. Então, eles desenvolveram testes para discernir o que era genuíno de que 

não era. Um teste envolveu mordendo a rocha em questão. Real ouro é mais 

suave do que o dente humano, ao passo que o ouro de tolo é mais difícil. Um 

segundo teste envolveu raspando a pedra em um pedaço de pedra branca, como 

a cerâmica. Verdadeiro ouro deixa um traço amarelo, enquanto o resíduo 

deixado pelo ouro de tolo é preta esverdeada. Em ambos os casos, um mineiro 

se baseou em testes para autenticar suas descobertas, tanto a sua fortuna e seu 

futuro dependia dos resultados. 

Espiritualmente falando, os cristãos muitas vezes se encontram em uma posição 

semelhante à dos rushers de ouro da Califórnia de meados de 1800. Quando 



confrontado com várias doutrinas e ensinamentos religiosos, os quais afirmam 

ser verdade, os crentes devem ser capazes de dizer aqueles que são biblicamente 

som daqueles que não são. 

Como era verdade na corrida do ouro, só porque algo montagens gif não 

significa que ele é bom. Os cristãos precisam ser igualmente cauteloso em 

espiritual "ouro de tolo". Eles não devem aceitar algo como verdadeiro sem 

antes testá-lo para ver se ele reúne-se com a aprovação de Deus. Se falhar no 

teste, os cristãos devem descartá-lo como falso e avisar os outros também. Mas 

se ele passar no teste, de acordo com a verdade da Palavra de Deus, os crentes 

podem abraçar e endossá-lo de todo o coração. 

Garimpeiros Califórnia iria chorar "Eureka!" somente quando eles encontraram 

ouro verdadeiro. Quando se trata de coisas espirituais, os cristãos devem ter o 

cuidado de fazer o mesmo. 

Aprender a Viver com discernimento 

"Ouro de tolo" espiritual é nada de novo. Na verdade, o Antigo eo Novo 

Testamento estão cheios de advertências sobre os falsos mestres (Dt. 13: 1-3; 

Isa 8: 19-20; Mateus 07:15; 24:.. 4-5, 11, 24; Atos 20 .: 29; Rm 16: 17-19; 2 

Cor. 11: 4, 13-15; Judas 4) e suas doutrinas falsas (Atos 20:30; 1 Tim. 1: 4-7, 

19; 6: 20- 21; 2 Tm 2: 17-18; 2 Pedro 2:. 1; cf. Is 30:10).. Os cristãos devem ter 

discernimento para que não fossem "filhos, jogou aqui e ali pelas ondas e 

levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela 

astúcia enganam fraudulosamente" (Ef. 4:14). É fundamental que eles 

"examinar tudo com cuidado" a fim de "agarrar-se que o que é bom [e] abster-

se de toda forma de mal" (1 Tessalonicenses 5: 21-22.). Caso contrário, eles 

aumentam sua vulnerabilidade ao engano satânico (Matt 13:19; 2 Cor 2:11; 4:.. 

4; 11: 3, 14; 2 Ts. 2: 9; cf. Gn 3: 1; Matt. 4: 3-10; Lucas 22:31; Ef 6:10).. 

Estratégia básica de Satanás para atacar a verdade tornou-se evidente pela 

primeira vez no Jardim do Éden, onde ele montou um assalto de três pontas na 

Palavra de Deus. Primeiro, ele lançou dúvidas sobre o que Deus tinha dito a 

respeito de comer o fruto da árvore da vida ("De fato, que Deus disse: 'Não 

comereis ...?'", Gen. 3: 1). Em segundo lugar, ele negou completamente o que 

Deus tinha dito a Adão ("Você certamente não vai morrer!", V. 4). Finalmente, 

acrescentou uma distorção ao que Deus havia dito especificamente Adão ("você 

vai ser como Deus, conhecendo o bem eo mal", v. 5). Desde então, Satanás e 

suas forças demoníacas têm travado uma campanha implacável nonstop (cf. Ap 

16: 14a) contra a-verdade ainda usando suas táticas originais de dúvida, 

negação e distorção (cf. 2 Cor. 4: 4) . 

Escritura contém muitas referências à longa luta por conhecer, defender e 

obediência à verdade. No Antigo Testamento, Moisés (por exemplo, Deut 4: 1-



31; 6:. 1-25; 8: 1-20; 12: 29-13: 18; 30: 1-20), Josué (Josh 23:. . 24/01: 28), 

Samuel (1 Sam 12: 1-25), Elias (1 Reis 18: 20-40), e os profetas (Is 31: 6; 42:17; 

Jer. 8:. 5; 17:. 5; Ez 18:26; Hos. 14: 1) chamado continuamente o povo de Deus 

de volta para a verdade da falsidade e idolatria. E no Novo Testamento, o 

próprio Jesus advertiu sobre os falsos profetas (Mt 7:15; 24: 4-5., 11, 24), como 

fez Paulo (Atos 20:29; Romanos 16: 17-18.), Pedro ( 2 Pedro 2: 1-3), João (1 

João 2: 18-24), e Judas (Judas 4-19). 

Tal como no Jardim do Éden, a fonte de erro sempre pode ser atribuída às raízes 

satânicos (João 8:44). Assim, Paulo disse a Timóteo: "Mas o Espírito 

expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando 

ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios, por meio da 

hipocrisia de mentirosos cauterizada a sua própria consciência, como com um 

ferro em brasa "(1 Timóteo 4: 1-2; cf. Lev. 17:.. 7; Dt 32:17; Sl 106: 34-39.; 

Tiago 3: 14-16; Apocalipse 16: 13-14). Qualquer ideologia, filosofia, opinião 

ou religião que não seja a verdade de Deus se encaixa-agenda que de Satanás é 

por isso que é tão crucial para os crentes a reconhecer a diferença entre o 

Espírito da verdade eo espírito do erro. 

Se eles não conseguem ser mais exigentes, os cristãos não só será confuso e 

incapaz de discernir por si próprio, mas também não será capaz de transmitir 

com precisão a verdade aos outros. Assim, eles devem guardar a verdade (1 Tm 

6: 20-21; 2 Tim. 1: 13-14.; Judas 3; cf. Atos 20:28; Pv 23:23.) Por sabê-lo, 

segurando firmemente a ele como uma condenação (cf. Lc. 1: 4; João 8:32; 

19:35; 1 Tm. 2: 4; 2 Tm 2:15), e distinguindo-a de que é falso (cf. Fl 3. 2; Cl 2: 

8). Por ser fiel à sã doutrina, eles serão capazes de ensinar a outros (cf. 2 Tm. 

2: 2). 

O apóstolo João sabia que seus leitores estavam sob o ataque dos falsos 

mestres. Como medida de segurança, ordenou-lhes para testar aqueles que 

afirmam ensinar a verdade. Ele deu-lhes razões que este teste é crucial, e 

orientações de como ele deve ser conduzido. Ao fazê-lo, ele expôs uma 

estratégia de todos os cristãos podem utilizar para distinguir entre a verdadeira 

riqueza espiritual e doutrinal "ouro de tolo". 

O comando para Provar 

Amados, não creiais em todo espírito, (4: la) 

Tendo apenas discutido o trabalho permanente de o Espírito Santo em 

verdadeiros crentes (3:24), João faz a transição para o trabalho de 

profanos espíritos em falsos mestres e seus falsos ensinos. Porque estes 

antigos, espíritos sobrenaturais são especialistas em fraude, os cristãos devem 

ter o cuidado de examinar atentamente cada mensagem espiritual que 

encontram (Mt 10:16; 1 Tessalonicenses 5:. 21-22.). 



A forma imperativa do verbo acreditar, com a partícula negativa não, poderia 

ser traduzida literalmente como "parar de acreditar." A frase de João indica a 

proibição de uma ação já em curso. Se algum dos seus leitores foram 

acriticamente aceitar a mensagem dos falsos mestres, eles deviam parar de fazer 

isso imediatamente. Eles precisavam de exercer o discernimento bíblico, como 

os bereanos de quem Lucas escreveu: "Ora, estes foram mais nobres do que os 

de Tessalônica; pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as 

Escrituras todos os dias para ver se estas coisas eram assim" ( Atos 17:11). 

Incrédulos ", sendo obscurecidos no entendimento" (Ef. 4:18), não têm base 

para avaliar vários ensinamentos que afirmam origem divina (1 Cor. 

2:14). Consequentemente, eles são altamente suscetíveis a doutrina aberrante e 

pode ser facilmente desviados em erro. Mas os crentes, que têm a Palavra da 

verdade e do Espírito da verdade, deve testar o que ouvem com o que eles sabem 

ser verdade, como revelado nas Escrituras (1 Tessalonicenses 5: 21-22.). 

A razão para testar 

mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, 
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. (4:15) 

O termo traduzido teste é um presente de forma imperativa do 

verbo dokimazo .O termo foi usado para se referir ao ensaio de um metalúrgico 

de metais para testar a sua pureza e valor. Uso de João do tempo presente indica 

que os crentes devem continuamente testar os espíritospara ver se eles são de 

Deus. Ao contrário da visão de alguns, este comando não tem nada a ver com 

pessoalmente enfrentar demônios ou realizar exorcismos. Em vez disso, os 

cristãos devem avaliar, continuamente, o que vemos, ouvimos (cf. 1 Cor 14:29; 

1 Tessalonicenses 5: 20-21..), E ler para determinar se ela se originou a partir 

do Espírito de Deus, ou, alternativamente, de demônios . 

A única maneira confiável para testar qualquer ensinamento é para medi-lo 

contra o que Deus revelou em Sua infalível Palavra escrita (Is 08:20; cf. Prov 

6:23; 2 Tm 3:... 16-17). Como o padrão perfeito de verdade (João 17:17) e a 

espada do Espírito (. Ef 6:17), a Palavra de Deus provê os crentes com a sua 

principal defesa contra o erro (cf. 2 Cor 10: 3-5;. Heb. 4:12). 

A urgência do comando de João reside no fato de que não poucos, mas . muitos 

falsos profetas têm saído pelo mundo Satanás não quer apenas se opor à Igreja 

(cf. Atos 5: 3; 13: 8-10; 16:16 -23; 1 Tessalonicenses 2:18).; ele quer enganá-

la (cf. 2 Cor. 11:14). De acordo com seus esquemas fraudulentos, seus asseclas 

se infiltraram denominações, igrejas e outras escolas cristãs, instituições e 

organizações, resultando em comprometimento e erro (cf. Judas 4). 



Satanás não só desenvolve mentiras que negam diretamente a verdade bíblica, 

mas também é sutil, muitas vezes sabotar a verdade, misturando-o com o 

erro. Verdade misturada com o erro é geralmente muito mais eficaz e muito 

mais destrutivo do que uma contradição direta da verdade. Aqueles que confiam 

tudo o que lêem na livraria cristã ou ouvir no rádio e na televisão cristã são os 

principais alvos de engano doutrinário. Afinal, como Paulo escreveu: "Satanás 

se transforma em anjo de luz Por isso, não é de surpreender os seus ministros 

se disfarcem em ministros da justiça." (2 Cor. 11: 14-15). 

Então Satanás se disfarça suas mentiras como verdade. Ele nem sempre travar 

uma guerra aberta contra o evangelho. Ele é muito mais provável para atacar a 

igreja por infiltração de suas paredes com o erro sutil. Ele usa o estratagema 

cavalo de Tróia, colocando seus falsos mestres na igreja, onde podem 

"introduzirão encobertamente heresias destruidoras" (2 Pedro 2: 1). Ele coloca 

suas mentiras na boca de alguém que diz falar em nome de Jesus Cristo (Mt 4:. 

6; Atos 20:30). Desta forma, o diabo esconde mentira como verdade, fazendo o 

que é olhar mau como o que é bom. 

Por esta razão, o próprio Jesus advertiu sobre os falsos profetas: 

Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, 

interiormente, são lobos devoradores. Você vai conhecê-los pelos seus 

frutos. Pode alguém colher uvas dos espinheiros nem figos dos abrolhos, são 

eles? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz 

frutos maus. (Mateus 7: 15-17; cf. Mc 13:. 21-23; 2 Pedro 2: 1-2) 

Os cristãos que ignoram a advertência do Senhor fazê-lo a seu próprio dano. Há 

muitas vozes poderosas clamando por atenção dentro da igreja. Assim, é 

imperativo que os crentes praticar o discernimento bíblico (cf. 1 Cor. 2:. 12-13; 

Ef 6:17; 2 Tm 1:13; 3: 15-17.). É especialmente mandatado para pastores, que 

como despenseiro de Deus [s], não obstinado, não irascível, não dado ao vinho, 

não briguento, não gostava de torpe ganância, mas hospitaleiro, amando o que 

é bom, sensato, justo, piedoso, temperante, segurando firme a palavra fiel, que 

é de acordo com o ensino, a fim de que eles serão capazes tanto para exortar na 

sã doutrina e de refutar os que o contradizem. Porque há muitos homens 

rebeldes, paroleiros e enganadores, especialmente os da circuncisão, que devem 

ser silenciadas, porque eles são perturbadoras famílias inteiras, ensinando 

coisas que não deveriam ensinar por uma questão de torpe ganância. (Tito 1: 7-

11) 

Diretrizes de como provar 

Por isso, você sabe o Espírito de Deus: todo espírito que confessa 

que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo espírito que não 



confessa a Jesus não procede de Deus; este é o espírito do 

anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, 

presentemente, já está no mundo. Você é de Deus, filhinhos, e já 

os tendes vencido; porque maior é aquele que está em vós do que 

aquele que está no mundo. Eles são do mundo; portanto, falam da 

parte do mundo, eo mundo os ouve. Nós somos de Deus; aquele 

que conhece a Deus nos ouve; aquele que não é de Deus não nos 

ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade eo espírito do 
erro. (4: 2-6) 

João dispõe sobre três testes familiares para determinar se um professor e sua 

mensagem de refletir o Espírito de Deus ou o espírito de Satanás. Estes testes 

são teológica (Será que a pessoa confessar Jesus Cristo?), Comportamentais 

(Será que a evidência manifesto pessoa do fruto da justiça?), E pressuposicional 

(é a pessoa cometeu a Palavra de Deus?). Verdadeiros professores são, portanto, 

caracteriza-se por uma confissão do Senhor Divino, uma possessão da vida 

divina, e uma profissão da lei divina. Aqueles que não conseguem demonstrar 

essas características provar que não são de Deus. 

A confissão do Senhor Divino 

Por isso, você sabe o Espírito de Deus: todo espírito que confessa 

que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo espírito que não 

confessa a Jesus não procede de Deus; este é o espírito do 

anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, 
presentemente, já está no mundo. (4: 2-3) 

O primeiro teste é teológicas, ou mais especificamente, cristoló-. Ele faz a 

pergunta: O que esta pessoa ensinar sobre Jesus Cristo? O verbo 

rendeu confessa é uma forma presente do verbo homologeo , que significa 

"dizer a mesma coisa." Todo o espírito (professor humano) que concorda com 

as Escrituras que Jesus Cristo veio em carne é, portanto, da parte de 

Deus, confessando a verdade ensinada pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo é 

Deus encarnado. 

O apóstolo não explorar todas as nuances da cristologia aqui; ele simplesmente 

ecoa a declaração cristológica definitiva com a qual ele abriu esta epístola: 

O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, 

o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito da Palavra de vida 

e a vida foi manifestada, e nós vimos e testemunhamos e proclamar a vocês a 

vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada-o que vimos e ouvimos, 

isso vos anunciamos, também, para que você também tenhais comunhão 

conosco; Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. (1: 

1-3) 

Jesus Cristo procedia de Deus, o Pai como a Palavra viva de Deus (João 1: 1-2) que se fez 

carne (Lucas 1:31; Jo 1:14; cf. Cl 2: 9). Ele é um com o Pai (João 10:30, 38; 14: 7-10), que 



se manifesta à humanidade como a segunda pessoa da Santíssima Trindade (a correta 

compreensão da cristologia será inevitavelmente trinitária), o Filho de Deus (Isa. 9: 6; João 

3:16; cf. João 1:18; Heb. 1: 5, 8). De acordo com o plano de Deus, Jesus veio na carne para 

que pudesse ter uma morte substitutiva como um homem pelos pecados de outros 

homens. Essa é a única maneira que podia resgatar todos os que crêem (Gal 4, 4-5; Hb 2.17; 

cf. 1 Tm 2:... 5; 1 João 2: 1-2). 

João repetidamente enfatiza a divindade de Cristo e ensina a verdade maciça 

com vastas implicações de que ninguém pode honram o Pai sem honrar o Filho 

(2: 22-23; João 5:23; 2 João 3, 7, 9) porque compartilham o mesmo divino, 

natureza perfeita (3: 21-23; 5: 6, 20). Para ser salvo, é preciso acreditar que 

Jesus é eterna divindade, a segunda pessoa da Trindade, que se tornou um 

homem. Ele não é apenas um ser criado (ao contrário do que antigos falsos 

mestres ensinaram e as seitas modernas, como os Mórmons e Testemunhas de 

Jeová, ensinar). Mas mero assentimento intelectual para que a verdade não 

salva ninguém (cf. Tg 2,19); para ser salvo é preciso também reconhecer Jesus 

como Senhor (Rom. 10: 9-10). 

Compreensão de uma pessoa e aceitação da identidade de Jesus é o teste 

decisivo final da legitimidade de sua fé professada. No mundo evangélico de 

hoje é cada vez mais politicamente correto afirmar que todas as religiões 

monoteístas adoram o mesmo Deus. Mas o fato é que eles não fazem. O próprio 

Jesus deixou claro que de cristal: "Aquele que te escuta [os discípulos] ouve a 

mim, e quem vos rejeita a mim rejeita; e quem me rejeita rejeita aquele que me 

enviou" (Lucas 10:16); "Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem 

ao Pai senão por mim" (João 14: 6; cf. Atos 4:12; 1 João 2:23). Todo 

espírito propagar qualquer religião ou filosofia . que não confessa a Jesus não 

procede de Deus Tal ensino é errônea, herética, e uma rejeição de Cristo (2 

Pedro 2:. 1; cf. Gl 1: 8-9). João chama de o espírito do anticristo (cf. 2:18, 22; 

para uma discussão mais completa sobre este assunto, consulte o capítulo 9 

deste volume). Os crentes ouviram que o Anticristo está chegando (2 Ts 2: 3-

4., 8-9), mas o espírito do anticristo, que se evidencia na falsa religião e 

doutrina aberrante, já está no mundo. A verdadeira natureza de Jesus Cristo é, 

inevitavelmente, negado por falsos mestres e os sistemas que promovam (Judas 

4; cf. Atos 3:14). No entanto, aqueles que justamente entender Jesus Cristo e 

retratá-Lo e Sua obra provar com precisão que possuem o Espírito da verdade. 

O Possession da Vida Divina 

Você é de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido; porque maior é 

aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são 

do mundo; portanto, falam da parte do mundo, eo mundo os 
ouve. (4: 4-5) 

Na encarnação, Deus tornou-se participante da natureza humana (Filipenses 2: 

7-8; Heb 2:14, 17; 04:15..). Através da regeneração, por outro lado, os seres 

humanos se tornam participantes da natureza divina (2 Pe 1: 4; cf. 2 Cor 



3:18.). A declaração de João, Você é de Deus, filhinhos, e já os tendes 

vencido; porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no 
mundo, é essencialmente uma afirmação da segurança do crente contra os 

falsos mestres (cf. 2:20, 24, 27). Todos os verdadeiros cristãos possuem uma 

semente incorruptível da vida eterna (1 Pedro 1: 23-25), o que significa que 

nenhum engano satânico pode tirá-los da mão salvadora de Deus (João 10: 28-

29). Aqueles verdadeiramente nascido de novo ter sido dada não só uma 

compreensão sobrenatural que a verdade (Lucas 10:21), mas um amor para ele 

também (PSS 1: 2; 119:. 97, 113, 159, 167; cf. 2 Ts. 02:10; 1 Pedro 1:22) e um 

discernimento que os protege de apostasia (cf. Marcos 13:22; Hb 10:39).. Como 

Paulo escreveu: 

Agora nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de 

Deus, para que possamos conhecer as coisas dadas livremente a nós por Deus, 

que também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas 

em ensinadas pelo Espírito, combinando pensamentos espirituais com palavras 

espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, 

porque lhe são loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem 

espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele próprio 

é avaliado por ninguém. Para quem conheceu a mente do Senhor, que ele irá 

instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. (1 Cor. 2: 12-16) 

Os crentes podem ser inseguro sobre questões secundárias, periféricas, mas não 

sobre as verdades fundamentais do evangelho, como a pessoa e obra de Cristo 

(cf. Jo 3:. 14-16; Rom 1: 16-17; 3: 24- 26; 5:. l; Gl 2,16; Ef 2: 8-9; 2 Tim. 1: 

9.). Eles não serão enganados quando os falsos mestres, invariavelmente, 

desvalorizar a obra de Cristo ao defender alguma forma de salvação pelas obras 

(cf. Gal 4: 9-11; Colossenses 2: 20-23.). 

Por outro lado, os falsos mestres e seus seguidores se apegam a idéias mundanas 

(ver 2: 15-17 e 1 Coríntios 2:14.), Porque eles são do mundo; eles falam da 

parte do mundo, eo mundo os ouve. Por meio do que eles dizem e como eles 

vivem, falsos mestres demonstrar que são qualquer coisa, mas genuínos servos 

de Cristo. Os verdadeiros crentes, no entanto, resistir idéias mundanas 

porque venci o mundo (cf. João 16:33). 

A Profissão da Lei Divina 

Nós somos de Deus; aquele que conhece a Deus nos ouve; aquele 

que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da 
verdade eo espírito do erro. (4: 6) 

Em contraste com os fornecedores demoníacas de falsidade (Atos 13:10; 

Gálatas 1: 7; cf. João 8:44.), Os professores que são de Deus proclamar a Sua 

Palavra revelada como a fonte da verdade (cf. 2 Cor. 6: 7; 1 Tm. 2: 7; Tito 1: 

3). O pronome que se refere principalmente à João e os outros escritores da 



Bíblia. Como eles, todos os verdadeiros professores proclamar com precisão a 

Palavra de Deus, e que a pessoa que conhece a Deus ouve -los (cf. João 08:47; 

10: 4-5, 16, 26-27; 14:26; 18:37) . Por outro lado, qualquer pessoa que não é 

de Deus não escutaos seus ensinamentos. 

A, a revelação escrita completa do Antigo e Novo Testamento é, portanto, a 

única autoridade por que os cristãos devem testar todas as ideologias 

espirituais. Como Paulo disse a Timóteo: "Toda a Escritura é inspirada por 

Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação 

na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado 

para toda boa obra" (2 Tim. 3: 16-17, NVI). É "mais seguro" do que as 

experiências humanas ou sentidos (2 Pedro 1:19, KJV). Ele permanece para 

sempre (1 Pedro 1:25). Ele é digno de confiança em cada jota e til (Mat. 5:18). É 

imutável e eterno (Isaías 40: 8.); Jesus mesmo disse: "O céu ea terra passarão, 

mas as minhas palavras não passarão" (Mat. 24:35, NVI). É o padrão da verdade 

(João 17:17). E é por esse padrão, com a ajuda do Espírito Santo (cf. João 14:17; 

15:26; 16:13), que os crentes sabem o espírito da verdade eo espírito do erro. 

Em um mundo repleto de ensino falso demoníaca, os crentes devem 

constantemente testar os espíritos para discernir o que é de Deus eo que não 

é. Usando os testes que João tenha descritas aqui, eles podem discernir 

verdadeiras jóias espirituais de doutrinal "ouro de tolo". Como os nobres 

bereanos, santos de hoje são chamados a comparar cada mensagem espiritual 

que encontram com o padrão revelado das Escrituras (Atos 17:11). Só então 

eles podem obedecer a admoestação de Jude a "batalhar pela fé que uma vez 

por todas foi entregue aos santos" (Jd 3).Por guardando fielmente a verdade no 

presente, os crentes preservá-lo na pureza tanto para si e para as gerações 

futuras. 

 

 

 

 

 

 



15. Manisfestando o Amor Perfeito ( 1 

João 4: 7-21 ) 

Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de 

Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a 

Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é 

amor. Por isso, o amor de Deus se manifestou em nós, que Deus 

enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver 

por meio dele. Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos 

amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para 

propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos 

amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais 

viu a Deus a qualquer momento; se amarmos uns aos outros, Deus 

permanece em nós, e seu amor em nós é perfeito. Nisto 

conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do 

seu Espírito. Nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu 

Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que 

Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em 

Deus. Temos vindo a conhecer, e cremos no amor que Deus tem 

por nós. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em 

Deus, e Deus nele. Por isso, o amor é aperfeiçoado com a gente, 

para que tenhamos confiança no dia do juízo; porque, como Ele 

é, assim também nós somos neste mundo. Não há temor no 

amor; antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo 

envolve castigo, e aquele que teme não é aperfeiçoado 

no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se 

alguém diz: "Eu amo a Deus", e odeia a seu irmão, é 

mentiroso; para aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não 

pode amar a Deus, a quem não vê. E temos este mandamento 

dele, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. ( 4: 
7-21 ) 

A Trindade é uma doutrina insondável e ainda inconfundível nas Escrituras. Como 

Jonathan Edwards observou, depois de estudar o tema extensivamente, "Eu acho que [a 

doutrina da Trindade] para ser o maior e mais profundo de todos os mistérios divinos 

ainda, apesar de tudo o que eu disse ou concebido sobre ele" ( um tratado inédito na 

Trinity). No entanto, embora a plenitude da Trindade está muito além da compreensão 

humana, é, sem dúvida, como Deus se revelou nas Escrituras, como um Deus que existe 

eternamente em três pessoas. 

Esta não é sugerir, é claro, que a Bíblia apresenta três deuses diferentes (cf. Dt. 6: 4 ). Pelo 

contrário, Deus é três pessoas em uma essência; a essência Divina subsiste total e 

indivisível, simultaneamente e eternamente, nas três membros do único Deus-Pai, Filho 

e Espírito Santo. 

As Escrituras são claras que essas três pessoas juntas são uma só e somente um Deus ( Dt. 

6: 4 ). João 10:30 e 33 . explicam que o Pai eo Filho são um Primeiro Coríntios 

3:16 mostra que o Pai eo Espírito são um. Romanos 8: 9 deixa claro que o Filho eo 

Espírito Santo são um. EJoão 14:16 , 18 e 23 demonstram que o Pai, o Filho eo Espírito 

Santo são um. 



No entanto, em expor a unidade entre os membros da Trindade, a Palavra de Deus de 

maneira nenhuma nega a existência simultânea e carácter distintivo de cada uma das três 

pessoas da Divindade. Em outras palavras, a Bíblia deixa claro que Deus é um Deus (e 

não três), mas que o único Deus é uma Trindade de pessoas. 

No Antigo Testamento, a Bíblia implica a idéia da Trindade de várias maneiras. O 

título Elohim ("Deus"), por exemplo, é um substantivo plural, o que pode sugerir 

multiplicidade (cf. Gn 1:26 ). Isso corresponde ao fato de que o pronome no plural ("nós") 

é por vezes utilizado de Deus ( Gn 1:26 ; Isa. 6: 8 ). Mais diretamente, há lugares em que 

o nome de Deus é aplicada a mais de uma pessoa no mesmo texto ( Sl 110: 1. ; cf. Gen. 

19:24 ). E também há passagens em que todas as três pessoas divinas são vistos no 

trabalho ( Isa 48:16. ; 61: l ). 

O Novo Testamento constrói significativamente nestas verdades, revelando-los de forma 

mais explícita. A fórmula batismal de Mateus 28:19 designa todas as três pessoas da 

Santíssima Trindade: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 

nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." Em sua bênção apostólica aos Coríntios, 

Paulo under-teve essa mesma realidade. Ele escreveu: "A graça do Senhor Jesus Cristo, 

eo amor de Deus [Pai], ea comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós" ( 2 Cor. 

13:14 ). Outras passagens do Novo Testamento também enunciar a verdade da glória do 

Deus trino ( Rom 15:16. , 30 ; 2 Cor. 1: 21-22 ; Ef 2:18. ). 

Ao descrever a Trindade, o Novo Testamento claramente distingue três pessoas que estão 

todos ativos simultaneamente. Eles não são apenas modos ou manifestações da mesma 

pessoa (como as heresias de Modalism ou Sabellianism e teologia Oneness mais moderno 

afirmar incorretamente) que às vezes agem como Pai, por vezes, como Filho, e às vezes 

como Espírito. No batismo de Cristo, todas as três pessoas foram simultaneamente ativa 

( Mat. 3: 16-17 ), com o Filho sendo batizado, descer o Espírito, e que o Pai falando do 

céu. O próprio Jesus orou ao Pai (cf. Mt 6: 9. ) (, ensinou que a Sua vontade era distinta 

da do Pai . Matt 26:39 ), prometeu que iria pedir ao Pai que envie o Espírito ( João 14:26 ) 

e pediu ao Pai para glorificá-Lo ( João 17: 5 ). Essas ações não faria sentido a não ser que 

o Pai eo Filho eram duas pessoas distintas. Em outra parte do Novo Testamento, o Espírito 

Santo intercede junto ao Pai, em nome dos crentes ( Rm 8:26. ), assim como o Filho, que 

é o nosso Advogado ( 1 João 2: 1 ). No evangelho de João, os relatórios apóstolo que 

Jesus disse que o Espírito Santo habitar em crentes ( 14:16 ), que Ele mesmo iria cumprir 

neles ( vv. 18 , 20-21 ), e que o Pai iria cumprir neles ( v. 23 ). Mais uma vez, a distinção 

de cada pessoa está em vista. 

A Bíblia é clara. Há somente um Deus, mas Ele existe, e sempre existiu, como uma 

trindade de pessoas-o Pai, o Filho eo Espírito Santo (cf. Jo 1: 1, 2 ). Para negar ou 

desvirtuem o Trinity é negar ou não compreendem a natureza do próprio Deus. 

A doutrina da Trindade é crucial em um número infinito de níveis, uma vez que é o cerne 

da doutrina de Deus. Como um escritor explica: 

A Trindade é a maior revelação que Deus fez de si mesmo ao Seu povo. É a pedra angular, 

a cúpula, a estrela mais brilhante do firmamento das verdades divinas .... Devemos 

conhecer, entender e amar a Trindade para ser total e completamente cristã. É por isso 

que dizemos que a Trindade é o maior de verdades reveladas de Deus. (Tiago White, O 

Forgotten Trinity [Minneapolis: Bethany House, 1998], 14-15) 

É muito significativo que a Trindade tem implicações não só para o que os crentes pensar 

sobre Deus, mas também pela forma como eles se relacionam com Ele e uns com os 



outros. Afinal de contas, é a verdade da Trindade, que explica a Deus como um ser 

relacional. Desde a eternidade passada, o Pai, o Filho eo Espírito Santo têm desfrutado a 

plenitude das relações interpessoais. Eles sempre glorificou a proximidade infinito que 

eles compartilham. Para colocá-lo simplesmente, Deus nunca foi solitário, mas sempre 

foi satisfeita na comunhão perfeita de felicidade inter-trinitária. Como João Piper explica: 

Desde toda a eternidade, antes da criação, a única realidade que sempre existiu é 

Deus. Este é um grande mistério, porque é tão difícil para nós pensar em Deus ter 

absolutamente nenhum começo, e apenas estar lá para sempre e sempre e sempre, sem 

nada nem ninguém fazendo-o ser realidade não-apenas absoluta de que cada um de nós 

tem que enfrentada quer gostemos ou não. Mas esse Deus vivo não foi "sozinho". Ele não 

tem sido um centro solitário de consciência. Sempre houve uma outra, que tem sido um 

com Deus na sua essência e glória, e ainda distinta em pessoalidade para que eles tiveram 

um relacionamento pessoal por toda a eternidade. ( Os prazeres de Deus [Sisters, Ore .: 

Multnomah, 2000], 41) 

Com base nesse modelo relacional impecável e perfeito Seu desejo e propósito para ter 

comunhão com Suas criaturas, o Deus trino projetado homem como um ser relacional. A 

criação do homem à imagem de Deus deu-lhe a auto-consciência e da capacidade de 

pensar racionalmente, apreciar a beleza, adquirir sabedoria, sentir emoção, e compreender 

a moralidade. Mas o aspecto mais significativo da imagem de Deus é visto na capacidade 

do homem de amar os outros, como demonstrado através de sua comunhão relacional 

com Deus e com os outros seres humanos. Embora apenas uma sombra, o amor humano 

(tanto para Deus e para os outros) é um reflexo do amor inter-trinitária perfeito que tem 

caracterizado a Deus desde antes dos tempos eternos. 

A origem trinitária do amor perfeito traz tema do apóstolo em 1 João 4: 7-21 em 

foco. Quatro vezes na passagem (uma vez no versículo 12 , uma vez em versículo 17 , e 

duas vezes no versículo 18 ) João refere-se a aperfeiçoar ou amor aperfeiçoado. O Novo 

Testamento menciona vários tipos de amor ( Mateus 5:44. ; 22: 37-38 ; João 

13:34 ; 14:15 , 21 ; 15:12 ; Rom. 12: 9-10 ; 13: 8-10 ; 1 Coríntios 8: 3. ; 13: 4-8 , 13 ; 2 

Cor. 5:14 ; Gl 5,22. ; Ef 5:25. , 28 , 33 ; Filipenses 1: 9. ; Col. 3:14 ; 1 Tessalonicenses 4: 

9. ; 2 Ts 3: 5. ; Hb 13: 1. ; Tiago 2: 8 ; 1 Pedro 1:22 ; 4: 8 ; Judas 21 ), mas o amor 

supremo é o aperfeiçoou e completou amor que vem de Deus na salvação. Em Romanos 

5: 5 Paulo escreveu: "O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito 

Santo que nos foi dado." É um amor que não deriva de experiência mística ou anexar ao 

sentimentalismo emocional, mas que se origina na salvação (cf. Rom. 8: 28-30 ) e 

demonstra-se nas boas obras de santificação (cf. Ef 2:10. ; Hb 10:24. ). A expressão 

máxima disso ocorre quando os crentes obedecer ao Senhor: "Quem guarda a sua palavra, 

nele o amor de Deus verdadeiramente tem sido aperfeiçoado" ( 1 João 2: 5 ; cf. 5: 3 ). 

Esta passagem é na verdade a terceira vez João discute amor nesta carta. Primeiro em 2: 

7-11 , ele apresentou o amor como uma prova de verdadeira comunhão. Então, em 3: 10-

17 João discutido amor como prova de filiação dos crentes. Esta terceira discussão do 

amor é um exemplo de ciclismo de João de volta através de provas morais e doutrinais da 

carta de salvação, cada vez fornecendo seus leitores com maior profundidade e amplitude. 

Nesta passagem, João discute a natureza do amor trinitário perfeito como ele se relaciona 

com o caráter de Deus, a vinda de Cristo, a afirmação da fé do cristão, ea confiança do 

cristão no julgamento. 

Amor Perfeito e do caráter de Deus 



Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de 

Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a 

Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é 
amor. ( 4: 7-8 ) 

João dirigiu a sua audiência como amado ( agapētoi , "[divinamente] entes queridos") 

(cf. 2: 7 ; 3: 2 , 21 ; 4: 1 , 11 ), a quem ele pediu para . ameis uns aos outros Mais uma 

vez, ao contrário emocional, físico , ou o amor amizade, ágape (amor) é o amor de 

serviço abnegado ( Fl 2, 2-5. ; Colossenses 3: 12-14 ; cf. Rom 14:19. ; 1 Cor. 10: 23-

24 ; 13: 4-7 ), o amor concedido a alguém que precisa de ser amado ( Hb. 06:10 ; 1 Pedro 

2:17 ; cf. Rom. 0:15 ), não necessariamente para alguém que é atraente ou amável. 

Os primeiros crentes razão são para estender esse amor sacrificial um para o outro é que o 

amor vem de Deus. Assim como Deus é a vida ( Sl 36: 9. ) e a fonte da vida eterna ( 1: 

1-2 ; 3: 1-2 , 9 ; 5:12 ; 2 Tim. 1: 1 ; Tito 1: 2 ), e assim como ele é leve ( 1: 5-7 ; 2: 8-11 ; 

cf. . Isa 60:19), Ele é também o amor (cf. 04:16 ). Portanto, se os crentes possuem Sua 

vida e andar em Sua luz (justiça e verdade), eles irão também quer possuir e manifestar o 

seu amor, pois todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque eles 

são filhos de Deus, manifestando a sua natureza, eles vão refletir Seu amor aos outros. 

Como mencionado anteriormente, o amor João se refere é o divino, o amor perfeito que 

Deus só dá a Sua própria. O verbo rendeu nasce é uma forma passiva perfeita de gennao e 

poderia ser traduzido literalmente "tem sido gerado." Todos Deus salvou no passado 

continua a dar provas desse fato no presente. Aqueles que possuem a vida de Deus tem a 

capacidade ea experiência de amar. Por outro lado, aquele que não ama não conhece a 

Deus. Aqueles cujas vidas não são caracterizadas por amor aos outros não são cristãos, 

não importa o que eles dizem.Os religiosos judeus (escribas, fariseus e outros líderes) da 

época de Jesus, assim como os falsos mestres na igreja do dia de João, sabia 

muito sobre Deus, mas eles realmente não sei Ele (cf. 1 Tim. 6 : 20 ; 2 Tm 3: 7. ). A 

ausência do amor de Deus em suas vidas revelou sua condição não regenerado como 

conclusivamente como fez sua teologia aberrante. 

Deus , por natureza, é o amor, e por isso Ele define o amor; não define ele. Pessoas impor 

constantemente em Deus uma visão humana do amor, mas Ele transcende quaisquer 

limitações humanas. Que Deus é amor explica uma série de coisas na cosmovisão 

bíblica. Primeiro, ele explica a razão por que Ele criou. Na eternidade passada, dentro da 

perfeita comunhão da Trindade, Deus, o Pai determinou, como um presente de amor ao 

Seu Filho, para resgatar um povo que honram e glorificam o Filho (cf. João 06:39 ; 17: 

9-15 ) . Assim, se Deus existia em perfeita solidão trinitária, Ele criou uma raça de seres 

dos quais ele gostaria e resgatar aqueles que, por sua vez amá-lo para sempre. 

Em segundo lugar, a verdade de que Deus é amor, explica a escolha humana. Ele projetou 

pecadores a conhecer e amar a Ele por um ato de sua vontade (cf. Jo 7: 17-18 ), mas não 

para além do trabalho de Seu Espírito (cf. Jo 1: 12-13 ; Ef. 2: 5 ; Tito 3: 5 ). Maior 

mandamento de Deus é que as pessoas amá-Lo de todo o coração, alma, mente e força 

( Marcos 12: 29-30 ). 

Em terceiro lugar, a realidade de que Deus é amor também explica Sua providência. Ele 

orquestra todas as circunstâncias da vida, em toda a sua maravilha, beleza, e até mesmo 

dificuldade, para revelar muitas evidências de Seu amor ( Sl. 36: 6 ; 145: 9 ; Rom 8:28. ). 

Em quarto lugar, que Ele é amor explica o plano divino da redenção. Se Deus operado 

apenas com base na Sua lei, Ele seria condenar as pessoas de seus pecados, e justamente 



consignar que todos possam passar a eternidade no inferno (cf. Sl 130: 3. ). Mas seu amor 

providenciou um remédio para o pecado através da obra expiatória de Jesus Cristo ( 01:21 

Matt. ; Gal. 4: 4-5 ), em nome de todos os que se arrependerem de seus pecados e 

confiança em Sua misericórdia ( João 3: 14- 15 ). Na declaração mais conhecido de seu 

ministério terreno, Jesus disse: "Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho 

unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna" ( João 

3:16 ; cf. 2 Cor 5, 19-20. ; 1 Tm 4:10. ; Tito 3: 4-5 ). 

Amor geral de Deus para a humanidade se manifesta de várias maneiras. Primeiro, Ele 

expressa seu amor e bondade a todos através da graça comum. O salmista escreveu: "O 

Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras" ( Sl 

145: 9. ; cf. Mt 5:45.). Como parte deste, Deus revela o Seu amor através de sua 

compaixão, principalmente no que Ele retarda Sua sentença definitiva contra os pecadores 

impenitentes ( Gen. 15:16 ; Atos 17: 30-31 ; Rom 3:25. ; cf. Gn 18: 20-33 ). Essa 

compaixão é ainda expressa em Sua miríade de advertências aos pecadores ( Jer 7: 13-

15. , 23-25 ; 25: 4-6 ; Ez 33: 7-8. ; Sf 2: 1-3. ; Lucas 3: 7-9 ; 1 Coríntios 10: 6-11. ; Ap 3: 

1-3 ). Ele não encontra prazer na condenação de ninguém ( Ez 18:23. , 32 ; 2 Pedro 3: 

9 ). Acompanhado de suas advertências, Deus estende seu amor para todas as partes do 

mundo através de Sua oferta geral do evangelho ( Matt. 11:28 ; João 07:37 ; 1 Tm. 2: 

4 ; Tito 2:11 ). Como Jesus disse aos apóstolos: "Ide por todo o mundo e pregai o 

evangelho a toda criatura" ( Marcos 16:15 ; cf. . Mt 28:19 ). 

Que o amor geral, no entanto, se limita a esta vida. Após a morte, os pecadores não 

arrependidos sofrerão a ira e julgamento final de Deus por toda a eternidade ( Dan. 12: 

2 ; Matt 25:41. ; 2 Tessalonicenses 1: 9. ; Ap 20: 12-15 ). Mas Deus tem um perfeito amor 

especial, eterna que Ele derrama sobre todo aquele que crê. O apóstolo João 

apropriAdãoente caracterizados que amam Jesus exibido aos apóstolos, quando escreveu 

no início do quarto narrativa superior: "Tendo amado os seus que estavam no mundo, 

agora ele lhes mostrou toda a extensão do seu amor" ( João 13: 1b , NVI ). Mais tarde, 

Paulo comemorou esse amor especial em sua carta aos Efésios: 

Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando 

nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo (pela graça sois 

salvos), e nos ressuscitou juntamente com Ele, e sentar-nos com Ele nos lugares celestiais 

em Cristo Jesus, para que nos séculos vindouros mostrar a suprema riqueza da sua graça, 

em bondade para conosco em Cristo Jesus. ( Ef. 2: 4-7 ) 

(Para uma discussão completa sobre o amor de Deus, ver John Macarthur, O Deus que 

ama [Nashville: Palavra], 1996, 2001.) 

Amor Perfeito e da vinda de Cristo 

Por isso, o amor de Deus se manifestou em nós, que Deus enviou 

seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por 

meio dele. Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado 

a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para 

propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos 
amou, também nós devemos amar uns aos outros. ( 4: 9-11 ) 

Jesus Cristo é a manifestação mais proeminente do amor de Deus ( João 1:14 ; cf. Rom. 

5: 8 ); Ele é de Deus unigênito (único) Filho ( Heb 1: 5. ), que veio à Terra na carne 

( Lucas 2: 7-14 ; João 1:14 , 18 ; . Heb 5: 5 ). A encarnação foi a demonstração suprema 

de um amor divino que foi e é soberano e procura; foi não que [crentes] amado a Deus, 



mas que Ele amou [eles] , e enviou seu Filho para propiciação pelos [sua] . pecados O 

termo propiciação refere-se a uma cobertura para o pecado ( Rm 3.25. ; Heb 2. : 17 ), e 

é uma forma de a mesma palavra ( hilasmos ) utilizados na 2: 2 (para uma explicação 

mais detalhada sobre esta importante palavra e seu fundo, ver o capítulo 4 deste 

volume). Centenas de anos antes de Cristo, o profeta Isaías previu Seu sacrifício 

propiciatório: 

Certamente nossas tristezas Ele próprio geraram, e as nossas dores Ele 

transportados; ainda que nós mesmos o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e 

oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele foi moído pelas 

nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por Sua pisaduras 

fomos sarados. Todos nós como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para 

o seu próprio caminho; mas o Senhor fez com que a iniqüidade de nós todos a cair sobre 

ele. ( Is 53: 4-6. ; cf. 2 Cor. 5:21 ; Gl 3:13. ; 1 Pedro 3:18 ) 

Por isso, o perfeito amor de Deus se manifestou em [crentes], João escreveu: que Deus 

enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que [os crentes] pode viver por meio 

dele. ponto do apóstolo é que desde que Deus, em misericórdia soberana, graciosamente 

exibido Seu amor ao enviar Cristo, dos santos deve certamente seguir o seu exemplo e 

amar os outros com sacrificial, amor cristão ( Ef. 4:32 ). O Pai não só deu a Seus filhos 

um amor perfeito quando Ele os remiu ( Rom. 5: 5 ), mas Ele também deu-lhes o modelo 

final em Cristo de como esse funções amor em sacrifício altruísta. A cruz de Cristo obriga 

os fiéis a esse amor. Assim, João exortou seus leitores: Amados, se Deus assim nos 

amou, também nós devemos amar uns aos outros (cf. João 15:13 ). O apóstolo 

realmente apenas reafirmou sua advertência de 3:16: "Nós conhecemos o amor: que 

Cristo deu a sua vida por nós;. e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos" Ninguém 

que tenha alguma vez Salvadora acreditava no sacrifício expiatório de Cristo, e, portanto, 

foi concedida a vida eterna, pode retornar permanentemente para um estilo de vida auto-

centrada. Em vez disso, essas pessoas vão obedecer a exortação de Paulo aos Efésios "ser 

imitadores de Deus, como filhos amados; e andai em amor, como Cristo também vos 

amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus como um aroma perfumado 

"( Ef 5: 1-2. ; cf. 1 Pedro 1: 15-16 ). 

Amor Perfeito e reivindicação do cristão da fé 

Ninguém jamais viu a Deus a qualquer momento; se amarmos uns 

aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor em nós é 

perfeito. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois 

que nos deu do seu Espírito. Nós vimos e testemunhamos que o 

Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que 

confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele 

em Deus. Temos vindo a conhecer, e cremos no amor que Deus 

tem por nós. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece 
em Deus, e Deus nele. ( 4: 12-16 ) 

No versículo 12, João faz o ponto simples que, se ninguém jamais viu a Deus , o Pai , a 

qualquer momento (cf. João 4:24 ; 1 Tm 1:17. ; 06:16 ), e Jesus não é mais visivelmente 

presente para manifestar-Lo , as pessoas não vão ver o amor de Deus, a menos que os 

crentesamam uns aos outros. Se eles se amam, Deus vai estar em exibição, atestando 

que ele permanece em [eles], e Seu amor é aperfeiçoado em [eles] (cf. João 13:34 -

35 ; 1 João 3:24 ). O Deus invisível se revela, assim, através do amor visível dos 



crentes; o amor que teve origem em Deus e foi manifestado no seu Filho está agora 

demonstrado em Seu povo. 

Nesta secção, o apóstolo João também estabelece uma seqüência de teclas de evidências 

de lembrar aos leitores mais uma vez que eles podem saber que são salvos. Segurança 

começa com a obra do Espírito Santo ( 02:20 , 27 ; Rom. 8: 9 , 14-16 ; 1 Cor 6: 19-

20. ; Ef. 1: 13-14 ).Bruce Milne resume-lo para os crentes desta forma: 

O coração da experiência cristã do Espírito Santo está em sua trazendo-nos para uma 

relação viva com Jesus Cristo, para que possamos compartilhar em sua redenção e todas 

as suas bênçãos. Toda a experiência cristã pode ser focado em um presente dom de Deus 

para nós, pelo seu Espírito, a nossa união com Cristo. ( Conheça a Verdade [Downers 

Grove, Ill .: InterVarsity de 1982], 182) 

Portanto João garante a seus leitores que acreditam que eles podem saber que [eles] habitar 

em Deus e Ele em [eles], porque Ele deu [eles] de Seu Espírito. 

Tendo já focada no Pai e do Filho dentro de sua discussão sobre o amor perfeito, João 

agora enfatiza o papel do Espírito. Ao notar o trabalho de cada membro da Trindade, o 

apóstolo enfatiza as origens trinitárias do amor perfeito. Esse amor, que é feito através do 

trabalho de cada membro da Trindade e, posteriormente, manifestada na vida dos crentes, 

tem a sua fonte em Deus Uno e Trino, que desde a eternidade passada gostei perfeita 

comunhão como Pai, Filho e Espírito. Como aqueles que permanecerem em Deus, os 

crentes irão refletir o Seu amor, porque Deus habita neles e Seu Espírito está no trabalho 

em seus corações. 

Jesus comparou o Espírito Santo para o vento ( João 3: 8 ), e disse que as pessoas podem 

ver apenas efeitos do Espírito; não há sinais físicos visíveis, que garantam que alguém 

está cheio do Espírito Santo. Mas a realidade de sua fé permite aos crentes que sabem que 

têm a habitação do Espírito, como João lembra a seus leitores: Nós vimos e 

testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que 

confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. A crença 

no evangelho (o teste doutrinário) proporciona provas de do Espírito ministério e presença 

(cf. 1 Cor. 12: 3 ). Porque os pecadores estão espiritualmente mortos ( . Ef 2: 1 , 5 ), eles 

não podem vir a Deus por conta própria (cf. Mt 12:35. ; João 1: 12-13 ). A fé salvadora 

só é possível porque Deus concede-la ( Ef. 2: 8). No caso de João, a sua própria 

experiência de ver e estar com Jesus verificada a sua fé ( 1 João 1: 1-3 ). Ele deu 

testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo, mas ele não teria 

acreditado tinha o Pai não escolheu-o ( João 6:44 ; 15:16 , 19 ) e do Espírito abriu os 

olhos para a verdade . 

Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, sabe que Deus permanece nele, 

e ele em Deus. O verdadeiro crente discerniu a presença do Espírito Santo, e tem vindo 

a conhecer e [tem] cremos no amor que Deus tem por nós. Tais pessoas entendem o 

amor eterno de Deus, que é amor, para todos os crentes. Eles podem descansar com 

confiança na certeza de que aquele que permanece no amor permanece em Deus, e 

Deus nele. Eles vão demonstrar ainda mais a autenticidade de sua salvação através do 

amor do Pai e do Filho, justiça e irmãos na fé, em vez de amar o mundo do sistema, e até 

mesmo amar seus inimigos. Em resumo, eles cada vez mais vai amar como Deus ama 

(cf. 05:48 Matt. ; 22: 37-40 ; 2 Cor 3:18. ). 

Amor Perfeito e Confiança do cristão no Acórdão 



Por isso, o amor é aperfeiçoado com a gente, para que tenhamos 

confiança no dia do juízo; porque, como Ele é, assim também nós 

somos neste mundo. Não há temor no amor; antes o perfeito amor 

lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e aquele que 

teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos 

amou primeiro. Se alguém diz: "Eu amo a Deus", e odeia a seu 

irmão, é mentiroso; para aquele que não ama a seu irmão, a quem 

vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E temos este 

mandamento dele, que aquele que ama a Deus, ame também a seu 
irmão. ( 4: 17-21 ) 

A confiança no dia do julgamento é a experiência de crentes que não só sabem quando 

têm uma compreensão exata do evangelho e outras doutrinas bíblicas, mas também 

quando o amor é aperfeiçoado em seu interior (cf. 1 Cor. 13: 10-13 ; Gal . 5: 24-25 ; Ef 

5: 15-21. ; Cl 3: 12-17 ). 

O dia do julgamento refere-se no sentido mais amplo para o tempo final de acerto de 

contas diante de Deus (cf. 02:28 ). João diz que os crentes podem viver suas vidas 

com confiança (literalmente, "ousadia") como eles olham para o dia em que a volta de 

Cristo e estão diante de Deus ( 1 Coríntios 3: 9-15. ; 2 Cor. 5:10 ; cf. Tiago 1:12 ; Ap 

2:10 ). Em 03:21 João usou a mesma palavra ( parresia ) para se referir aos crentes de 

confiança pode ter que Deus vai conceder aos seus pedidos de oração. Neste versículo, o 

apóstolo declara que ousadia e falta de medo deve caracterizar os crentes (cf. Rom. 5: 

2 ; 06:19 Heb. ) sempre que pensar no futuro para o tempo de Deus de julgamento 

(cf. Tito 2:13 ). 

Por que os crentes têm tanta confiança? Porque como Ele é, também nós somos neste 

mundo. Esta declaração deslumbrante significa o Pai trata os santos da mesma maneira 

que Ele faz o Seu Filho Jesus Cristo. Deus veste os crentes com a justiça de Cristo 

( Romanos 3: 21-22. ;2 Cor. 5:21 ; Fp 3: 9. ), e concede o perfeito amor do Filho ( Mat. 

09:36 ; João 10:11 , 14 -16 ; 13: 1 ; 14:21 ) e obediência (cf. João 

4:34 ; 05:30 ; 18:37 ). Crentes algum dia estarão diante do trono de Deus com tanta 

confiança como seu Senhor e Salvador faz. Quando eles chegam que a contabilidade final, 

eles vão ver o cumprimento de um João 3: 2b , "Nós [os crentes] sabem que, quando ele 

se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos tal como Ele é." 

Aqueles cujo perfeito (maduro completo,) amor demonstra a realidade de sua salvação 

não precisa ter medo do retorno do julgamento de Cristo ou de Deus, porque o perfeito 

amor lança fora o medo. Esse tipo de amor dissipa o medo , porque o medo envolve 

castigo, e os crentes aperfeiçoado em o amor não enfrentar final de punição ( Rom. 5: 

9 ; 1 Tessalonicenses 1:10. ; 5: 9 ; cf. . Ef 5: 6 ). No entanto, qualquer pessoa que teme o 

julgamento de Deus não é aperfeiçoado no amor. Alguém que professa Cristo, mas teme 

que seu retorno evidências de que algo está seriamente errado, porque todos os 

verdadeiros santos amam a Sua vinda ( 2 Tim. 4: 8 ; cf. Tiago 1:12 ) . 

O motivo para aqueles que têm essa certeza confiante em relação ao futuro é 

óbvia: nós [cristãos] amor, porque Ele nos amou primeiro. Foi amor perfeito e eterno 

de Deus que primeiro soberanamente chamou os fiéis a Ele ( 4:10 ; João 15: 

9 , 16 , 19 ; Atos 13:48 ; Rom. 5: 8 ; Ef 1: 4. ), permitindo-lhes assim a refletir Seu amor 

aos outros. 

O apóstolo repete sua advertência (cf. 2: 4 , 9 ; 3:10 , 17 ; 4: 8 ) que qualquer pessoa que 

diz amar a Deus, mas não ama os outros é um enganador: Se alguém diz: "Eu amo a 



Deus" e odeia a seu irmão, é mentiroso; para aquele que não ama a seu irmão, a 

quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. É um absurdo dizer que ama a Deus 

invisível, mas ao mesmo tempo não mostrar o amor ao seu povo. João responde que noção 

hipócrita com um comando de fechamento: . temos este mandamento dele, que aquele 

que ama a Deus, ame também a seu irmão o amor fraternal não busca nada em 

troca; em vez disso, perdoa incondicionalmente (cf. : Matt 18 21-22. , tem encargos dos 

outros) ( : Gal 6 2. , e sacrifícios para satisfazer as suas necessidades () Atos 20:35 ; Fp 

2: 3-4. ). Mas também é um amor justo que tolera nem falsa doutrina nem pecado habitual 

( 1 Tm 5:20. ; cf. . 2 Tessalonicenses 3:15 ). 

O amor perfeito de Deus é uma bênção para os crentes de saber e uma alegria para eles 

para se manifestar aos outros. Embora valoriza e enriquece o amor emocional que eles 

têm para outras pessoas, o amor perfeito em muito transcende qualquer tipo de sentir o 

mundo pode enfrentar. É um amor completo, maduro, que reflete a essência de Deus e da 

obra de Cristo e flui através dos crentes para qualquer pessoa com uma necessidade 

( 3:17 ; Mt 25: 34-40. ; 2 Cor 8: 1-7. ; 9 : 7-15 ; Tiago 1:27 ; cf. . Matt 05:16 ; Atos 

09:36 ; Tito 3: 8 ), especialmente os outros membros da família de Deus ( Gálatas 6: 

2. , 10 ; cf. 1 Tim. 5: 8 ; . Hb 6: 9-10 ). Este amor, que tem caracterizado o Deus trino 

desde a eternidade passada, é também a marca de Seus filhos ( João 13:35 ). Porque esse 

amor vem de forma tão clara a partir dele, aqueles que amam como Ele pode ter certeza 

que ele é seu pai. Como o hino "Eu sou dele, e ele é meu" tão bem expressa: 

  
Amado com amor eterno, liderada por graça que gostam de saber; 
Espírito Graça de cima, tu me ensinou é assim! 
O, essa paz plena e perfeita! O, este tipo de transporte todos divina! 
Em um amor que não pode deixar, eu sou dele, e ele é meu. 

  

 

16. Como reconhecer um vencedor ( 1 

João 5: 1-5 ) 

Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo 

aquele que ama o Pai ama o filho nascido dele. Nisto conhecemos 

que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e observar 

os Seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que 

guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos não são 

pesados. Para o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a 

vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é aquele que vence 

o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?( 5: 
1-5 ) 

O povo de Deus são identificados por muitas designações nas Escrituras, incluindo os 

crentes ( 1 Tessalonicenses 1: 7. ; 02:10 ; 1 Tim. 6: 2 ), cristãos ( Atos 11:26 ; 

cf. 26:28 ; 1 Pedro 4:16 ), crianças ( Matt. 18: 3 ; Ef. 5: 1 ; 1 Pedro 1:14 ), filhos de Deus 

( João 1:12 ; Rm 08:16. ;Phil 02:15. ; 1 João 3: 1 ) , filhos da luz ( Ef 5: 8. ; cf. Lucas 16: 

8 ), filhos da promessa ( Gl 4:28. ); filhos do dia ( 1 Ts 5:. 5 ), filhos do reino ( Matt. 

13:38 ), amigos de Jesus Cristo ( João 15:15 ; cf. Tg 2:23 ), irmãos ( Mat. 28:10 ; Atos 

01:15 ; 11: 1 ; 14: 2 ; 16: 2 ; 28: 14 ; Rom 8:29. ; 1 Cor 08:12. ; 15: 6 ; Gal. 1: 2 ; . Phil 



4:21 ; Col. 1: 2 ; 1 Tessalonicenses 4: 9. ; 05:27 ; 1 Tm . 4: 6 ; 6: 2 ; Hb. 02:11 ; 13: 1 ; 1 

Pedro 1:22 ; 1 João 3:14 , 16 ; 3 Jo 3 , 5 ; Rev. 12:10 ), ovelhas ( João 10 : 1-16 , 26-

27 ; 21: 16-17 ; Hb. 13:20 ), s aints (ou santos; Atos 9:13 ,32 , 41 ; 26:10 ; Rom. 1: 

7 ; 12: 13 ; 1 Cor 1: 2. ; 2 Cor. 1: 1 ; Ef 1: 1. ; 3: 8 ; . Phil 1: 1 ; 04:21, 22 ; Col. 1: 

2 , 4 ; Filemon 5. ; Hb 13:24. ; Judas 3 ), soldados ( Phil 2:25. ; 2 Tm. 2: 3 ; 2. 

Filemon ), testemunhas ( Hb. 12: 1 ), s tewards ( 1 Pedro 4:10 ), companheiro 

cidadãos ( Ef. 2:19 ), luzes no mundo ( Fp. 2:15 ), os eleitos ( Matt. 24:22 , 24 ; Lucas 

18: 7 ; Rom. 08:33 ), o escolhido ( Matt 22:14. ; Col. 3:12 ; 2 Tessalonicenses 2:13. ; 2 

Tm 2:10. ; Tito 1: 1 ; 1 Pedro 1: 1 ; 2: 9 ; 2 João l, 13), o chamado ( Rom 1: 6-

7. ; 8:28 , 30 ; 1 Cor 1: 9. , 24 ),embaixadores de Cristo ( 2 Cor 5:20. ), herdeiros ( Rom 

8. : 17 ; . Gal 3:29 ; Tito 3: 7 ; Tiago 2: 5 ), ramos na videira ( João 15: 5 ; cf. Rom. 11: 

16-21 ), os membros do corpo de Cristo ( Rom. 12: 5 ; 1 Cor 12:12. , 27 ; Ef. 3: 

6 ; 4:12 ; 5:23 ; Col. 1:24 ; 03:15 ), pedras vivas ( 1 Pedro 2: 5 ), o amado de Deus 

( Rom. 1: 7 ; Ef. 5: 1 ; Col. 3:12 ; 1 Tessalonicenses 1: 4. ; . 2 Tessalonicenses 2:13 ; Jude 

1 ), seguidores de Cristo ( Marcos 09:41 ), filhos de Abraão ( . Gal 3: 

7 ), discípulos ( João 15: 8 ; Atos 6: 1, 2 , 7 ; 9: 1 , 26 ; 11:26 ; 15:10 ), cartas de 

Cristo( 2 Cor. 3: 3 ), servos de Cristo ( 1 Cor 07:22. ; Ef. 6: 6 ; Rev. 06:11 ), o piedoso ( 2 

Pedro 2: 9 ), o povo de Deus ( Heb. 4: 9 ; 1 Pedro 02:10 ), o sacerdócio real ( 1 Pedro 2: 

9 ), o sal da terra ( Mat. 05:13 ), embarcações de honra ( . 2 Tim 2:21 ), os justos ( Mat. 

13:43 ) ,peregrinos e forasteiros ( 1 Pedro 2:11 ), e os membros da família de Deus ( Ef. 

2:19 ). 

Como um diamante multifacetado, cada um desses nomes revela algo do caráter, bênçãos 

e privilégios dos crentes. Mas João revela mais um título para os cristãos nesta 

passagem: vencedores. Os crentes são vencedores, vencedores, ou conquistadores. A 

forma verbal, Nikao("supera"), aparece duas vezes no versículo 4 e uma vez no versículo 

5 É um dos termos favoritos de João.; vinte e quatro de seus vinte e oito ocorrências no 

Novo Testamento estão em seus escritos. A palavra significa "para conquistar", "para 

alcançar a vitória", ou "para derrotar".Era um termo popular entre os gregos, que 

acreditavam que a vitória final não poderia ser alcançado pelos mortais, mas apenas pelos 

deuses. Eles até tinham uma deusa chamada Nike, a deusa da vitória que ajudou Zeus em 

sua batalha contra os Titãs. Contra esse pano de fundo pagão, foi impressionante para o 

Novo Testamento para atribuir aos cristãos a invencibilidade associado apenas com os 

deuses. 

O Senhor Jesus Cristo usou Nikao em João 16:33 para falar de sua vitória sobre o sistema 

mundial satânico. Essa vitória constitui a base da superação dos crentes, o que o apóstolo 

Paulo descreve em Romanos 8:37 : "Mas em todas estas coisas somos mais que 

vencedores, por aquele que nos amou" (cf. 1 Cor 15:57. ). "Mais que vencedores" traduz, 

de forma intensificada composto de Nikao ( hupernikaō ), que refere-se a ser 

absolutamente, completamente vitorioso. Em Jesus Cristo, os crentes são invencíveis e 

invencível, de modo que "nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, 

nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem as potestades, nem a altura, nem a 

profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será ser capaz de separar [eles] a partir 

do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor "(Romanos 8: 38-39 ). 

Os crentes são vencedores de Satanás. Mais cedo nesta epístola, João escreveu que os 

homens jovens espirituais vencer o diabo, através do poder da Palavra ( 2: 13-14 ). Na 

visão de João do futuro, os santos da tribulação "venceram [Satanás] por causa do sangue 

do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram a sua vida, mesmo quando 

confrontados com a morte" ( Apocalipse 12:11 ). Não só os crentes vencer a Satanás, mas 

também os seus servos ( 1 João 4: 1-4 ). 



Embora ainda um inimigo perigoso ( 1 Pedro 5: 8 ), a derrota de Satanás é 

certa. Em Romanos 16:20 Paulo escreveu: "O Deus da paz em breve esmagará a Satanás 

debaixo dos vossos pés." Tiago acrescentou, "mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós" 

( Tiago 4: 7b ) .Satan será finalmente lançado no inferno, onde ele vai ser punido para 

sempre em "o fogo eterno, que foi preparado por [ele] e sua anjos "( Mt 25:41. ; 

cf. Apocalipse 20:10 ). Nesse meio tempo, os crentes podem triunfar sobre Satanás por 

ser cauteloso em seus esquemas ( 2 Cor 2:11. ; Ef 6:11. ), recusando-se a dar-lhe uma 

oportunidade para tirar proveito delas ( 2 Cor 2:11. ; Ef . 4:27 ), e que passa a "armadura 

de Deus" ( Ef. 6:11 ). 

Os crentes também vencer a morte. Como ele concluiu o seu magnífico capítulo sobre a 

ressurreição, Paulo escreveu: 

Mas, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se 

revestir da imortalidade, então virão sobre a palavra que está escrito: "A morte foi tragada 

pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? " O 

aguilhão da morte é o pecado, ea força do pecado é a lei; Mas, graças a Deus, que nos dá 

a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. ( 1 Cor. 15: 54-57 ) 

A morte provocações apóstolo, comparando-o a uma abelha cujo ferrão (pecado e sua 

punição merecida) foi removido. Deus concede crentes vitória sobre a morte por meio de 

Jesus Cristo, que "nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós; porque 

está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro" ( Gl. 3:13 ). 

Finalmente, como João observa três vezes nesta passagem ( 4 vv., 5 ), os cristãos venci o 

mundo. O mundo é o sistema espiritual invisível do mal, que é inimiga de Deus ( João 

1:10 ; 7: 7 ; 15: 18-19 ; 17:14 , 25 ; Tiago 4: 4 ) e é governado por Satanás ( João 12 : 

31 ; 14:30 ; 16:11 ;2 Cor. 4: 4 ; . Ef 2: 2 ; 1 João 5:19 ). Seus cidadãos são dominados 

pela ambição carnal, o orgulho, a ganância, o egoísmo eo prazer, todos os quais 

constituem "a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos ea soberba da vida" 

(l João 2:16 ). 

Mas através da sua relação com o Senhor Jesus Cristo, os crentes não fazem mais parte 

do sistema mundial, assim como Ele não é ( João 17:14 , 16 ). De acordo 

com Colossenses 1:13 , Deus "nos libertou do império das trevas e nos transportou para 

o reino do seu Filho amado".Como resultado, "a nossa pátria está nos céus, de onde 

também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo" ( Fil. 3:20 ). Embora eles ainda 

vivem no mundo ( João 17:11 ), os cristãos não têm nenhum relacionamento contínuo 

para ele ( 1 João 3: 1 ); eles são "peregrinos e forasteiros" ( 1 Pedro 2:11 ; cf. Hb 11:13. ) 

nele. Suas novas naturezas, junto com o impulso do Espírito Santo, afastá-los do mundo 

e para com Deus. Seduções do mundo já não cativar seus corações, e eles não amam o 

que ele tem a oferecer ( 1 João 2: 15-17 ; cf. Tito 2: 11-12 ). 

Longe de estar encantado com o mundo, os crentes lutar contra ela. O apóstolo Paulo é 

um exemplo claro de quem enfrentou intensa oposição do mundo, alguns dos quais ele 

descreveu em 2 Coríntios 11: 23-27 : 

? Eles são servos de Cristo -I falam como se insano-I mais; em muito mais trabalho, muito 

mais em prisões; em açoites, sem número, muitas vezes em perigo de morte. Cinco vezes 

recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez 

fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Eu estive 

em deslocações frequentes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos meus 

compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, 



perigos entre falsos irmãos; Estive em trabalho de parto e fadigas, muitas noites sem 

dormir, em fome e sede, muitas vezes sem comida, frio e nudez. 

Mas que a hostilidade não derrotá-lo, porque o mundo não tinha poder sobre ele. "Eu não 

considero a minha vida de qualquer conta como preciosa para mim", declarou ele, "para que 

eu possa terminar minha carreira eo ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar 

testemunho do evangelho da graça de Deus" ( Atos 20:24 ). Quando aqueles que amaram 

Paulo tearfully implorou-lhe para não ir a Jerusalém, onde enfrentou a prisão, ele respondeu: 

"O que você está fazendo, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não 

só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém para o nome do Senhor Jesus "( Atos 

21:13 ). 

Paulo sabia que seu último triunfo sobre o mundo estava certo. Para o Corinthians, ele 

escreveu: "Para momentânea, leve tribulação produz para nós um peso eterno de glória 

muito além de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas coisas 

que se não vêem; porque as que se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas 

"( 2 Cor. 4: 17-18 ). Ou, como ele simples e diretamente colocá-lo em Filipenses 1:21 : 

"Porque para mim o viver é Cristo eo morrer é lucro." 

Os crentes, então, são vencedores, não invencíveis em si ou por seu próprio poder, mas 

em Jesus Cristo e pelo Seu poder. Apesar de sua vitória final está assegurada, os cristãos 

ainda perder algumas das batalhas. Eles sucumbem às tentações de Satanás, seduções do 

mundo, e da corrupção de seus próprios corações, e cair em pecado. Mas se os crentes 

nem sempre são vitoriosos nas escaramuças desta vida, como eles podem ter certeza de 

que eles são verdadeiramente vencedores? Reiterando, reciclagem, e enriquecendo temas 

familiares de mais cedo nesta epístola, João dá três características de um vencedor 

em versos 1-5 : fé na verdade, o amor a Deus e aos outros, e obediência à Palavra. 

Fé na Verdade 

Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus ... Por que 

é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o 

mundo: a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão 

aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? (1a, 4-5) 

A marca fundamental de um vencedor é crer que Jesus é o Cristo (Messias). Essa 

declaração abreviado implica tudo o que é verdade sobre Ele; que Jesus é o Filho de 

Deus, a segunda pessoa da Trindade, que veio à Terra para morrer e ressuscitar para 

realizar a salvação para os pecadores. Só quem acredita na verdade sobre ele é nascido 

de Deus (lit., "fora de Deus é nascido") e vence o mundo. Todos os que são nascidos de 

Deus são vencedores, e apenas aqueles que acreditam em Jesus Cristo são nascido de 

Deus. 

No prólogo do seu Evangelho, João escreveu: "Mas a todos quantos o receberam, deu-

lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome" ( João 

1:12 ). O próprio Senhor declarou: "Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem 

ao Pai senão por mim" ( João 14: 6 ). Em Atos 4:12 Pedro corajosamente disse às 

autoridades judaicas hostis que "não há salvação em nenhum outro [além de Jesus; v. 10 ], 

e não há nenhum outro nome debaixo do céu, que tem sido dado entre os homens pelo 

qual devamos ser salvos ". Paulo escreveu: "Porque ninguém pode pôr outro fundamento, 

além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo" ( 1 Cor. 03:11 ), e: "Não há um só Deus, 

e um só Mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se deu em resgate 

por todos: testemunho dado no momento adequado "( 1 Tim. 2: 5-6 ). Qualquer 



ensinamento que as pessoas podem ser salvas sem a fé em Jesus Cristo é biblicamente 

insustentável (veja a discussão sobre este ponto no capítulo 20 deste volume). 

Os tempos dos verbos no versículo 1 revelam uma verdade teológica 

significativa. Entende traduz a atual forma do verbo pisteuo , 

enquanto gegennētai (nasce) está no pretérito perfeito. A frase de abertura do versículo 

1 diz literalmente: "Quem é acreditar que Jesus é o Cristo é nascido de Deus." O ponto é 

que, ao contrário da teologia arminiana, fé contínua é o resultado do novo nascimento, 

não a sua causa. Os cristãos não manter-se nascer de novo crendo, e perder sua salvação, 

se parar de acreditar. Pelo contrário, é a sua perseverança na fé que dá provas de que eles 

nasceram de novo. A fé que Deus concede em regeneração ( Ef. 2: 8 ) é permanente, e 

não pode ser perdido. Nem, como alguns ensinam, pode morrer, pois a fé morta não salva 

( Tiago 2: 14-26 ). Não existe tal coisa como um "crente descrente". 

A questão, por vezes, surge a respeito daqueles que professam a fé em Cristo, mas, em 

seguida, parar de acreditar n'Ele. Nosso Senhor descreveu essas pessoas na parábola dos 

solos: 

Outros [sementes] caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra; e logo nasceu, 

porque não tinha terra profunda. Mas quando o sol tinha nascido, eles foram abrasados; e 

porque não tinha raiz, secou-se. Outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram 

e sufocaram-out ... 

A uma, que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o homem que ouve a palavra e 

logo a recebe com alegria; Ainda não tem raiz firme em si mesmo, mas é apenas 

temporária, e quando tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se 

escandaliza. E aquele em que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a 

palavra, e a preocupação do mundo ea sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica 

infrutífera. ( Mat. 13: 5-7 , 20-22 ) 

Essa falsa, fé temporária não produz fruto, em contraste com a verdadeira fé salvadora, a 

única que produz o fruto que prova o novo nascimento: 

E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta .... 

E aquele em que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra ea 

entende; que dá fruto e produz, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. ( Mateus 13: 

8. , 23 ; cf. 3: 8 ; Atos 26:20 ) 

Mais cedo nesta epístola, João explicou que aqueles que permanentemente apostatarão da fé 

nunca foram resgatadas em primeiro lugar: "Saíram de nós, mas não eram dos nossos; porque, 

se tivessem sido dos nossos, teriam permaneceu com a gente, mas eles saíram, para que ele 

iria ser demonstrado que todos eles não são de nós "( 02:19 ; cf. a exposição deste versículo 

no capítulo 9 deste volume). Sua fé professada nunca foi verdadeira fé salvadora. A fé 

salvadora não é mero conhecimento intelectual dos fatos do evangelho, mas envolve um 

sincero, compromisso permanente com Jesus como Senhor, Salvador, Messias, e Deus 

encarnado. 

O conteúdo da fé salvadora, como mencionado acima, é que Jesus é o Cristo, Ele é o seu 

objeto. As pessoas que nascem de Deus acreditam que a verdade acerca de Cristo; aqueles 

que não são mentirosos e anticristos. Como João advertiu mais cedo nesta carta, "Quem 

é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega 

o Pai eo Filho" ( 02:22 ). Então, tornando-se inequivocamente claro que ninguém pode 

vir ao Pai além de Jesus Cristo, ele acrescentou: "Todo aquele que nega o Filho não tem 

o Pai; aquele que confessa o Filho, tem também o Pai" ( v 23. ; cf . capítulo 9 deste volume 



para uma exposição de 2: 22-23 ). Ninguém que rejeita Jesus Cristo nunca vai ver o céu, 

uma vez que qualquer pessoa que "não confessa a Jesus não é de Deus" ( 4: 3 ), e só em 

quem "confessa que Jesus é o Filho de Deus [Deus cumprir] , e ele em Deus "(v.15). 

João repetido para dar ênfase a verdade do versículo 1 que aqueles que acreditam em 

Jesus Cristo e foram nascido de Deus vence o mundo ..., ganhando a vitória sobre ele 

através de sua fé. A frase nossa fé diz literalmente: "a fé de nós . " Pode se referir à fé 

subjetiva, pessoal dos crentes individuais, ou objetivamente com a fé cristã, "a fé que uma 

vez por todas foi entregue aos santos" ( Judas 3 ; cf. Atos 6: 7 ; 13: 8 ; 14 : 22 ; 16: 5 ; 1 

Cor 16:13. ; 2 Cor. 13: 5 ; . Gal 1:23 ; . Phil 01:27 ; 1 Tm 4: 1. ; 6:10 , 21 ; 2 Tm 4. : 7 ). É 

seguro para ver, neste contexto, de acreditar que João está se referindo não ao conteúdo 

objetivo do evangelho como teologia, mas à confiança subjetiva pela qual Deus faz santos 

vencedores. 

Esta interpretação é corroborada pela pergunta retórica do apóstolo, que é aquele que 

vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? (cf. 04:15 ). Os 

cristãos são vitoriosos, desde o momento da salvação, quando estes são concedidos uma 

fé que nunca vai deixar de abraçar o evangelho. Eles podem experimentar momentos de 

dúvida; ? eles podem clamar com Davi, "Até quando, ó Senhor, Tu me esquecer para 

sempre Quanto tempo você esconde seu rosto de mim (? Ps. 13: 1 ; cf. 22: 1 ; 27: 

9 ; 44:24 ; 69:17 ; 88:14 ; 102: 2 ; 143: 7 ;2 Tm. 2: 11-13 ). Mas a verdadeira fé salvadora 

nunca falhará, porque aqueles que a possuem têm em Cristo triunfou sobre todos os 

inimigos A ". (... grande nuvem de testemunhas " 12 Heb.: 1 ; cf. Rom. 8: 31-39 ) -Os 

heróis da fé descrito em Hebreus 11 . -testify que a verdadeira fé resiste cada prova e sai 

vitorioso sobre todos eles Job expressa o triunfo da fé, quando ele gritou no meio de suas 

provações: "Ainda que Ele me mate, eu esperarei nele" ( Jó 13:15 ). 

O amor a Deus e aos outros 

quem ama o Pai ama o filho nascido dele. ( 5: 1b ) 

A marca principal de um vencedor envolve o teste doutrinário de acreditar na verdade da 

fé cristã. A segunda marca é novamente uma característica moral: um 

vencedor ama tanto o Pai e filho nascido dele. O novo nascimento traz as pessoas não 

só em uma relação de fé com Deus, mas também em uma relação de amor com Ele e Seus 

filhos. João enfatizou esse princípio em toda esta carta: 

Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e não há motivo para tropeço nele. Mas 

aquele que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, 

porque as trevas lhe cegaram os olhos. ( 2: 10-11 ) 

Por isso os filhos de Deus e os filhos do diabo são óbvias: quem não pratica a justiça não 

é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. ( 03:10 ) 

Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que 

não ama permanece na morte. ( 03:14 ) 

Mas quem quer que tiver bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade e lhe 

fecha o coração contra ele, como é que o amor de Deus permanecer nele? ( 03:17 ) 

Este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos 

uns aos outros, como Ele nos ordenou. ( 03:23 ) 



Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus; e todo aquele que ama 

é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque 

Deus é amor. ( 4: 7-8 ) 

Ninguém jamais viu a Deus a qualquer momento; se amarmos uns aos outros, Deus 

permanece em nós, e seu amor em nós é perfeito. ( 04:12 ) 

Se alguém diz: "Eu amo a Deus", e odeia a seu irmão, é mentiroso; para aquele que não 

ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E temos este 

mandamento dele, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. ( 4: 20-21 ) 

O amor de que João escreve não é mera emoção ou sentimentalismo, mas um desejo de 

honrar, por favor, e obedecer a Deus. Dirigido para com as pessoas, é o amor da vontade e 

escolha, o amor que sacrificially atende às necessidades dos outros. Paulo descreveu em 1 

Coríntios 13: 4-7 : 

O amor é paciente, o amor é bondoso e não é ciumento; o amor não se vangloria, não é 

arrogante, não age unbecomingly; ele não busca os seus próprios interesses, não se irrita, 

não leva em conta um errado sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com 

a verdade;Suporta todas as coisas, acredita todas as coisas, espera todas as coisas, tudo 

suporta. 

O Novo Testamento ordena repetidamente tal amor (por exemplo, João 13: 34-

35 ; 15:12 , 17 ; Gl 5,13 ; 1 Tessalonicenses 4: 9. ; Heb. 13: 1 ; 1 Pedro 1:22 ). 

A obediência à Palavra 

Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos 

a Deus e observar os Seus mandamentos. Porque este é o amor de 

Deus, que guardemos os seus mandamentos; e os seus 
mandamentos não são pesados. ( 5: 2-3 ) 

O discurso de abertura do versículo 2 , por isso sabemos que amamos os filhos de Deus, 

quando amamos a Deus, é o corolário da verdade João expressa em versículo 1 . Assim 

como é impossível amar a Deus sem amar seus filhos, assim Também é impossível amar 

verdadeiramente Seus filhos além de amá-lo. Essas prioridades gêmeas de amar a Deus e 

outros cristãos marcar todos os que nasceram de novo. 

A prova de fé genuína é sustentada e obediência amorosa; é para amar a Deus e observar 

os Seus mandamentos. fé salvadora Genuina produz amor, o que resulta em 

obediência. Aqueles que acreditam que Deus é que a Escritura revela que Ele seja 

responderá por amor, louvor e adoração. Porque Ele é o supremo objeto de suas afeições, 

eles vão muito para obedecê-Lo. Observe traduz a atual forma do verbo poieō , que tem 

a conotação de "realizar", "para levar a cabo", ou "para a prática." O tempo presente 

indica que a obediência dos crentes deve ser contínua. Será sempre a direção, embora não 

a perfeição, de suas vidas. Uma palavra diferente, uma forma do verbo tereo , é 

traduzido manter no versículo 3 . Ele tem a conotação de vigiando, guarda, ou 

preservar. Aquele que verdadeiramente ama a Deus vão ver os seus mandamentos como 

um tesouro precioso, a ser protegido em todos os custos ( 2 Tim. 1:14 ). Poieō refere-se 

à ação, tereo à atitude do coração que pede obediência. 

O princípio de que aqueles que verdadeiramente amam a Deus Lhe obedecem permeia 

Escritura. Em Deuteronômio 13: 4 ". Você deve seguir o Senhor, teu Deus, e temem, e 

você deve manter seus mandamentos, ouvir a Sua voz, servi-Lo, e se agarram a ele" 

Moisés ordenou a Israel, Samuel repreendeu desobediência de Saul, lembrando-lhe que 



"obedecer é melhor do que o sacrificar, eo atender do que a gordura de carneiros" ( 1 Sam. 

15:22 ). Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escreveu: "A conclusão, quando tudo 

tiver sido ouvido, é: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso se aplica a 

todas as pessoas" ( Eclesiastes 0:13. ). Deus ordenou a Israel por meio do profeta 

Jeremias: "Ouvi a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e você 

vai andar em todo o caminho que eu vos mando, que pode estar bem com você" ( Jer . 

07:23 ). 

Obediência também foi um tema fundamental no ensino do Senhor Jesus 

Cristo. Em Mateus 12:50 Ele disse: "Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está 

nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe." Ele pronuncia-se "abençoado ... aqueles que 

ouvem a palavra de Deus e observá-lo" ( Lucas 11:28 ). Em João 8:31 Ele desafiou 

aqueles que professavam a fé nEle: "Se vós permanecerdes na minha palavra, sois 

verdadeiramente meus discípulos." Para Seus discípulos no cenáculo Ele afirmou 

claramente: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos" ( João 14:15 ), e Ele repetiu 

que a verdade várias vezes durante esse discurso: 

Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama; e aquele que me ama 

será amado por meu Pai, e eu o amarei, e divulgará-me a ele. ( 14:21 ) 

Se alguém me ama, guardará a minha palavra ... Quem não me ama não guarda as minhas 

palavras. ( 14: 23-24 ) 

Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim como eu tenho 

guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. ( 15:10 ) 

Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. ( 15:14 ) 

Os apóstolos também ensinou que a obediência é uma marca essencial da resgatados: 

E nós somos testemunhas destas coisas; e assim é o Espírito Santo, que Deus deu àqueles 

que lhe obedecem. ( Atos 5:32 ) 

Por intermédio de quem recebemos a graça e apostolado para trazer a obediência da fé 

entre todos os gentios, por amor do Seu nome. ( Rom. 1: 5 ) 

Pois eu não a presunção de falar de qualquer coisa, exceto o que Cristo realizou por meu 

intermédio, resultando na obediência dos gentios por palavras e obras. ( Rom. 15:18 ) 

Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho ea pregação de 

Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que foi mantido em segredo por muito 

tempo épocas passadas, mas agora se manifesta, e pelas Escrituras dos profetas, segundo 

o mandamento do Deus eterno, foi dado a conhecer a todas as nações, levando a 

obediência da fé. ( Rom. 16: 25-26 ) 

E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se a todos aqueles que Lhe obedecem fonte de 

salvação eterna. ( Heb. 5: 9 ) 

Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, para aqueles que residem como estrangeiros, dispersos 

no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que são escolhidos de acordo com a 

presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obedecer Jesus Cristo e 

aspersão do sangue: Graça e paz vos sejam dadas de maneira completa. ( 1 Pedro 1: 1-2 ) 

Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes havia que eram 

o seu em sua ignorância. ( 1 Pedro 1:14 ) 



Desde que você tem em obediência à verdade purificado as vossas almas por um amor 

sincero aos irmãos, fervorosamente ameis uns aos outros com o coração. ( 1 Pedro 1:22 ) 

A obediência que caracteriza um verdadeiro filho de Deus não é ritualística, o 

cumprimento externo, legalista. Também não é sem vontade, parcial, inconsistente ou má 

vontade. Amorosa obediência é do coração ( Dt 11:13. ; 30: 2 , 10 ; Rom 6:17. ), 

dispostos ( Ex 25: 2. ; 1 Pedro 5: 2 ; cf. Lev. 26:21 ), o total de ( Deut. 27:26 ; . Gal 

3:10 ; Tiago 2:10 ), constante ( Phil 2:12. ), e alegre ( Sl 119: 54. ; cf. 2 Cor. 9: 7 ). 

Aqueles que verdadeiramente obedecer a Deus não encontrar os seus mandamentos ... 

onerosa. Em Mateus 11: 28-30 . Jesus convidou os pecadores cansados: "Vinde a Mim, 

todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei Take My jugo sobre 

vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para 

as vossas almas. Porque o meu jugo é suave eo meu fardo é leve. " No Salmo 119 , o 

salmista expressou repetidamente o seu prazer na lei de Deus: 

Regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto quanto em todas as riquezas, ( 14 

v. ) 

Vou deliciar-se com seus estatutos; Não esquecerei a tua palavra. ( v 16. ) Os teus 

testemunhos são o meu prazer; eles são os meus conselheiros, ( 24 v. ) O como eu amo a 

tua lei! É a minha meditação o dia todo. ( v. 97 ) 

Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! Sim, mais doces do que o mel à minha 

boca! ( v. 103 ) 

Aqueles que amam a Deus obedecer a Sua lei, porque eles querem honrar Sua natureza 

santa. Eles fazem isso não por temor, mas fora de adoração amorosa. 

Por causa de seu prazer em vencedores, Deus derramará bênçãos ricas sobre eles. As 

cartas às sete igrejas ( Apocalipse 2 , 3 ) contêm esses dons maravilhosos, especiais que 

Deus promete a todos os vencedores. 

A primeira promessa é encontrada na carta à igreja em Éfeso. Em Apocalipse 2: 7 Jesus 

disse: "Ao que vencer, eu lhe concederei que comer da árvore da vida, que está no paraíso 

de Deus." Depois que Adão e Eva pecaram, Deus expulsou-os do Jardim do Éden, em 

parte, de modo que não seria "tome também da árvore da vida, e coma, e viva para 

sempre" em seu estado pecaminoso ( Gen. 3:22 ; cf . 24 v. ). A árvore da vida simboliza 

a vida eterna; o "paraíso de Deus" é o céu (cf. Lucas 23:43 ; 2 Cor 12: 2. , 4 ). A promessa 

de vencedores, então, é que eles vão viver para sempre no céu. 

A segunda promessa é o outro lado da primeira. Na carta à igreja de Esmirna, Jesus 

prometeu: "Aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte" ( Ap 2:11 ). A 

queda resultou não só na morte física, mas também na segunda punição de morte eterna 

no inferno ( Rev. 20:14; 21: 8 ). Mas, enquanto os vencedores vão experimentar a 

primeira morte (morte física), eles não vão morrer espiritualmente e eternamente. A 

segunda morte não tem poder sobre eles ( Ap 20: 6 ), uma vez que Deus concedeu-lhes a 

vida eterna ( João 3:16 ; 05:24 ; Atos 13:48 ;Romanos 6:23. ; 1 João 2:25 ; 5:11 ) e 

prometeu-lhes o céu. 

A carta à igreja de Pérgamo revela mais duas promessas de Cristo aos vencedores: "Ao 

que vencer, eu lhe dar a comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e um 

novo nome escrito na pedra qual ninguém conhece senão aquele que o recebe "( Ap 

2.17 ). Os "maná escondido" imagens de Deus suprir as necessidades do Seu povo. Para 

Israel, o maná era uma manifestação visível, tangível da provisão de Deus. Para os 



cristãos, Jesus Cristo, "o pão que desceu do céu" ( João 06:41 ; cf. vv. 31 , 35 ), é a 

provisão de Deus para todas as suas necessidades (cf. 2 Cor. 9: 8 ; Phil. 4:19 ). A "pedra 

branca" foi dado aos atletas vitoriosos nos jogos, e serviu como um passe de admissão 

para uma celebração especial para os vencedores. Deus promete vencedores admissão na 

celebração da vitória eterna no céu. 

Os vencedores na igreja em Tiatira ( Ap 2: 26-28 ) também recebeu duas promessas. Em 

primeiro lugar, Jesus garantiu-lhes ", Aquele que vencer, e ao que guardar as minhas obras 

até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações; e ele as regerá com vara de ferro, como 

os vasos do oleiro são quebrados em pedaços, assim como eu recebi autoridade de meu 

Pai "( vv. 26-27 ). De acordo com o Salmo 2: 8-9 , Jesus Cristo irá governar as nações 

com cetro de ferro (cf. Ap 12: 5 ; 19:15 ). O Senhor vai delegar os seus poderes para os 

crentes e, durante o Seu reino milenar, que reinarão com Ele (cf. 1 Cor 6: 2. ; 2 Tm 

2:12. ; Ap 20: 6 ) como sub-pastores (cf. João 21:16 ; Atos 20:28 ; 1 Pedro 5: 2 ) do 

Supremo Pastor ( 1 Pedro 5: 4 ; cf. João 10:11 , 14 ; Hb. 13:20 ; 1 Pedro 2:25 ; Rev. 

7:17 ). Mais do que isso, Cristo promete-lhes a "estrela da manhã" ( Rev. 02:28 ). Uma 

vez que Ele é a estrela da manhã ( Apocalipse 22:16 ), que é nada menos do que uma 

promessa do próprio Cristo em toda a sua plenitude (cf. 1 Cor. 13:12 ). 

A igreja de Sardes estava tão cheio de pessoas não regeneradas que o Senhor tenha 

declarado morto ( Apocalipse 3: 1 ). No entanto, havia alguns até lá quem foram 

resgatadas. Para esses vencedores, Cristo dirigiu-se à promessa de três partes, "O que 

vencer será assim vestido de vestes brancas, e eu não vou apagar o seu nome do livro da 

vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos "( Ap 3: 5 ). O 

branco simboliza a pureza (cf. Ap 6:11 ; 7: 9 , 13, 14 ; 19: 8 , 14 ) e é apropriado para 

aqueles vestidos com a justiça de Cristo ( Gl 3.27. ; cf. Is 61:. 10 ). Tendo tido seus 

pecados lavados no sangue do Cordeiro ( Rev. 07:14 ; cf. 1 Pedro 1: 18-19 ), que um dia 

vai ser liberado para o resto do pecado que ainda embaraça eles ( Hb 12: 1. ) e dado 

perfeita santidade e pureza. 

Porque ele tem purificado de seus pecados, Cristo também promete para não apagar os 

nomes dos vencedores do Livro da Vida (cf. Filipenses 4: 3. ; Apocalipse 13: 8 ; 17: 

8 ; 20:12 , 15 ; 21: 27 ). Nos tempos antigos, os governantes manteve um registo dos 

cidadãos a sua cidade.Aqueles que cometeram crimes particularmente hediondos podem 

ter tido seus nomes apagados do referido registo, tornando-os, assim, párias. Mas em 

nenhuma circunstância, poderá talvez Cristo apagar nome de um verdadeiro cristão a 

partir do rolo daqueles cujos nomes foram "escritas a partir da fundação do mundo no 

livro da vida do Cordeiro que foi morto" ( Apocalipse 13: 8 ), porque "Ele também é 

capaz de guardar para sempre os que se aproximam de Deus por meio dele, pois vive 

sempre para interceder por eles" ( Hb. 7:25 ). 

Longe de borrar seus nomes do Livro da Vida, Jesus prometeu "confessar" de cada 

vencedor "nome antes de [sua] Pai e diante dos seus anjos", afirmando assim que eles 

pertencem a Ele ( Ap 3: 5 ). Ele fez essa mesma promessa em Mateus 10:32 : "Todo 

aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai 

que está nos céus." 

Para os vencedores na igreja fiel na Filadélfia Cristo prometeu: "Aquele que vencer, eu o 

farei coluna no templo do meu Deus, e ele não vai sair dela mais; e escreverei sobre ele o 

nome do meu Deus, eo nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do 

céu, do meu Deus, e meu novo nome "( Apocalipse 3:12 ). A "pilar", sugere estabilidade, 

permanência e inamovibilidade. O Novo Testamento retrata a igreja metaforicamente 



como o templo de Deus ( 1 Cor. 3: 16-17 ; . 2 Cor 6:16 ; . Ef 2:21 ; cf. 1 Pedro 2: 5 ), de 

que cada crente é um integral, parte permanente. 

A garantia do Senhor que os crentes "não vai sair" do céu reforça ainda mais a verdade 

de sua absoluta, a segurança eterna. Suas palavras foram especialmente significativa para 

os Philadelphians, já que sua cidade estava em uma região propensa a terremotos e às 

vezes eles tiveram que fugir para salvar suas vidas. Mas ninguém nunca vai ser forçado a 

deixar o céu. 

Ainda mais imagens refletindo segurança eterna dos crentes, Jesus disse: "Eu vou 

escrever sobre [vencedores] o nome do meu Deus [a marca de Sua posse deles], eo nome 

da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus [a marca de 

sua cidadania celestial], e meu novo nome [a marca do seu amor] "( Apocalipse 3:12 ). 

A promessa final foi dirigida aos crentes fiéis na igreja morna de Laodicéia. Como se 

todos os anteriores não foram suficientes, Jesus fez a promessa surpreendente, "O que 

vencer, eu lhe concederei que se ele se sentar comigo no meu trono [cf. Mt 19:28. ; Lucas 

22: 29-30 ] , como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono "( Ap 3:21 ). Como 

Ele compartilha o trono de seu pai, então vencedores irão compartilhar seu trono e reinar 

vitorioso com Ele para sempre. (Para uma exposição completa das cartas às sete igrejas, 

ver Apocalipse 1-11 , A Commentary MacArthur Novo Testamento. [Chicago: Moody, 

1999], capítulos 4-10) 

 

 17. A Testemunha de Deus ( 1 João 5: 6-

12 ) 

Este é aquele que veio por água e sangue, Jesus Cristo; não só 

pela água, mas com a água e com o sangue. É o Espírito que dá 

testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão 

testemunho: o Espírito, a água eo sangue; e os três estão de 

acordo. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de 

Deus é maior; porque o testemunho de Deus é este, que Ele 

testemunhou a respeito de Seu Filho. Aquele que crê no Filho de 

Deus tem o testemunho em si mesmo; aquele que não acredita que 

Deus fez dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que 

Deus deu a respeito de Seu Filho. E o testemunho é este: que Deus 

nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o 

Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a 
vida.( 5: 6-12 ) 

O apóstolo João foi implacavelmente martelada em toda esta epístola a verdade que uma 

visão correta do Senhor Jesus Cristo é essencial para a salvação. Esse foi o tema do 

apóstolo no início, e é valioso para ler os textos anteriores que suportam que a ênfase: 

O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que 

contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito da Palavra de vida e a vida foi 

manifestada, e nós vimos e testemunhamos e proclamar a vocês a vida eterna, que estava 

com o Pai e nos foi manifestada-o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, também, 

para que você também tenhais comunhão conosco; Ora, a nossa comunhão é com o Pai e 



com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja 

completa. ( 1: 1-4 ) 

Em 2:22 ele perguntou retoricamente: "Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus 

é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai eo Filho." "Este é o seu mandamento", 

escreveu ele, "que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, 

como Ele nos mandou" ( 03:23 ). Em 4: 1 -2 João alertou seus leitores contra os falsos 

mestres que negam a verdade sobre Jesus Cristo: 

Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos para ver se são de Deus, 

porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Por isso, você sabe o Espírito de 

Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 

Os versículos 9 e 10 do mesmo capítulo declarar que 

por isso, o amor de Deus se manifestou em nós, que Deus enviou seu Filho unigênito ao 

mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor: não em que nós 

tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos 

nossos pecados. 

João começou o capítulo 5, lembrando a seus leitores que só quem "crê que Jesus é o 

Cristo é nascido de Deus" ( v. 1 ), enquanto novamente notamos que o versículo 13 é a 

chave de toda a carta: "Estas coisas vos ter escrito a vós que credes no nome do Filho de 

Deus, para que saibais que tendes a vida eterna "( v. 13 ). Finalmente, João escreveu 

em verso 20 : "E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que 

possamos saber o que é verdadeiro; e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho 

Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus ea vida eterna ". 

Jesus Cristo é o ponto focal da história da redenção, e que o Pai testemunhou 

repetidamente que Ele é o Messias, Salvador, Redentor e Rei. Esse testemunho veio 

primeiro como um raio luminoso de esperança no rescaldo sombrio de Adão e Eva 

pecado. No contexto da maldição de Deus sobre a humanidade veio a promessa de um 

libertador: "Porei inimizade entre ti ea mulher," Deus disse à serpente (Satanás) ", e entre 

a tua descendência ea sua descendência; esta te ferirá você no cabeça, e tu lhe ferirás o 

calcanhar "( Gn 3:15 ). Mais tarde, em Gênesis, Deus reiterou sua promessa de enviar o 

Seu Filho, que governaria como Rei: "O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de 

autoridade dentre seus pés, até que Shiloh [Messias] vem, e para ele deve ser o obediência 

dos povos "( 49:10 ; cf. Ap 5: 5 ). Deus soberanamente escolheu para revelar uma 

profecia messiânica através do falso profeta Balaão: "Uma estrela sairá de Jacó, um cetro 

subirá de Israel" ( Nm 24:17. ). Na canção inspirada de Hannah, Deus novamente 

prometeu enviar o seu rei messiânico ( 1 Sam 02:10. , 35 ; cf. 2 Sam 22:51. ). Segundo 

Samuel 7: 12-15 registra a promessa de Deus a Davi de um Filho superior Salomão, que 

estabeleceria um reino eterno ( v. 13 ). No Salmo 2 o salmista reitera a grande esperança 

da vinda do rei messiânico ( vv. 2 , 6 ), que vai governar as nações ( 8 vv., 9 ), e é o Filho 

de Deus ( v. 12 ). 

O Antigo Testamento também previu os detalhes precisos da vida de Jesus. Isaías 

profetizou que Ele nasceria de uma virgem ( 07:14 ), Micah que Ele nasceria em Belém 

( 5: 2 ), Oséias que Ele seria chamado para fora do Egito ( 11: 1 ), Jeremiah a tentativa de 

assassinato Ele na matança dos inocentes por Herodes em seu nascimento ( 31:15 ; cf. Mt 

2: 17-18. ), Malaquias o precursor (João Batista), que iria preparar o caminho para Ele 

( 4: 5-6 ) e Isaías Seu ministério na Galileia ( 9: 1-2 ; cf. Mt 4: 12-16. ). Salmo 41: 

9 prediz Sua traição por um amigo próximo, o Salmo 22 delineia os detalhes de sua 



crucificação, Isaías 53 explica a significado teológico da sua morte, e Salmo 16 prevê a 

Sua ressurreição. 

Uma vez que as Escrituras do Antigo Testamento apontam de forma inequívoca e 

inconfundivelmente a Jesus Cristo e nenhum outro como o Messias, não há desculpa para 

não reconhecê-lo como tal. O Senhor repreendeu seus seguidores para a sua obtusidade 

em face de provas contundentes: 

"insensatos O e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram! Não era 

necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?" E, começando por Moisés, e 

por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras ... Agora 

Ele disse-lhes: "São estas as palavras que 

Eu falei com você enquanto eu ainda estava com você, que todas as coisas que de mim 

está escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos deve ser cumprida. "Então lhes 

abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes "Assim está escrito 

que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que o 

arrependimento para a remissão dos pecados seria proclamado em seu nome a todas as 

nações, começando por Jerusalém." ( Lucas 24:25 -27 , 44-47 ) 

Ele também repreendeu os líderes judeus hostis por não dar ouvidos testemunho do Antigo 

Testamento a Ele: "Você examinar as Escrituras:" Ele lhes disse: "porque você acha que neles 

você tem a vida eterna, são elas que dão testemunho de mim" ( João 5:39 ). A questão não é 

que o testemunho do Antigo Testamento para Jesus não era clara, mas sim que eles estavam 

"dispostos a chegar a [Ele], para que [eles podem] tem a vida" ( v. 40 ). 

Em Atos 13: 26-29 Paulo elaborou sobre esse tema: 

Irmãos, filhos da família de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, em nós a palavra 

desta salvação foi enviada. Para aqueles que vivem em Jerusalém e as suas autoridades, 

reconhecendo nem Ele nem as declarações dos profetas que se lêem todos os sábados, 

cumpridas estas condenando-O. E embora eles não encontraram nenhum motivo para 

colocá-Lo à morte, pediram a Pilatos que ele seja executado. Quando tinham realizado 

tudo o que foi escrito a respeito dele, tirando-o da cruz e deitou-o numa tumba. ( Atos 13: 

26-29 ) 

Nesta seção de sua epístola, João discorre sobre o tema do seu evangelho, que foi "escrito 

para que [as pessoas] podem acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, 

crendo [eles] podem ter vida em seu nome "( João 20:31 ). O evangelho de João registra 

que o Pai deu testemunho da divindade de Cristo a partir de uma variedade de fontes: 

Escritura ( 5: 39-40 ), João Batista ( 1: 6-8 , 34 ), os discípulos ( 15:27 ), As palavras de 

Cristo ( 08:14 , 18 ; 18:37 ), as suas obras ( 05:36 ; 10:25 , 38 ), o Espírito Santo 

( 15:26 ), e o próprio Pai ( 05:37 ; 08:18) . 

A chave para esta seção é a palavra depor, que em seus substantivos e verbos aparece 

nove vezes em versículos 6-12 . A raiz da palavra a partir do qual derivam é martus , uma 

palavra comum que aparece quase 175 vezes em suas várias formas, no Novo 

Testamento. Ele tem o significado básico de se lembrar de algo e testemunhando a 

respeito dele. Esse testemunho poderia ser em um ambiente legal (como em Marcos 

14:63 ; Atos 06:13 ; 07:58 ; Hb. 10:28 ), ou no sentido geral de recontando conhecimento 

em primeira mão (como em Lucas 11:48 ; 1 Tim 6:12. ; Heb. 12: 1 ; 1 Pedro 5: 1 ). Talvez 

porque tantas pessoas que testemunharam o verdadeiro evangelho pagaram com suas 

vidas, martus tornou-se a raiz da palavra Inglês mártir. 



No Antigo Testamento, Deus chamou o povo de Israel para ser testemunhas de que só 

Ele é Deus ( Isaías 43: 10-13. ; 44: 6-8 ). O Novo Testamento é supremamente 

testemunho de Deus para Seu Filho. Os Evangelhos registram a história da vida de Cristo, 

da morte e ressurreição;o livro de Atos descreve a propagação inicial da verdade sobre 

ele para o mundo; as epístolas descompactar o rico significado teológico de Sua vida, 

morte, ressurreição, ascensão e segunda vinda; o livro de Apocalipse revela a consumação 

do propósito redentor de Deus nEle. 

De acordo com o preceito bíblico de que "todos os fatos, deve ser confirmada pelo 

depoimento de duas ou três testemunhas" ( 2 Cor. 13: 1 ; cf. Dt 19:15. ; Matt 18:16. ; 1 

Tm 5:. 19 ; Hb. 10:28 ), João apresenta três aspectos do testemunho de Deus de Jesus 

Cristo. Então, depois de delinear os elementos de testemunho do Pai ao Filho, o apóstolo 

revela o propósito de que o testemunho, e, finalmente, fecha esta seção, ilustrando o seu 

poder. 

Os elementos do testemunho de Deus 

Este é aquele que veio por água e sangue, Jesus Cristo; não só 

pela água, mas com a água e com o sangue. É o Espírito que dá 

testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão 

testemunho: o Espírito, a água eo sangue; e os três estão de 

acordo. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de 

Deus é maior; porque o testemunho de Deus é este, que Ele 
testemunhou a respeito de Seu Filho. ( 5: 6-9 ) 

Na seção anterior ( vv. 1-5 ), João descreveu as alegrias e bênçãos de vencedores, aqueles 

que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas o apóstolo sabia que muitos se 

perguntam por que eles devem acreditar que Jesus é quem João alegou que ele 

seja. Afinal, Israel rejeitou; "Ele veio para os Seus, e aqueles que foram os seus não o 

receberam" ( João 1:11 ). Os judeus desprezo a que se refere a ele como um enganador 

deitado ( Matt 27:63. ), culpado de liderar o povo extraviado ( João 07:12 , 47 ; Lucas 23: 

2 ) e de fomentar a insurreição contra Roma ( Lucas 23: 5 ; cf . João 11: 47-48 ). Eles 

blasphemously acusaram de ser um comilão e beberrão ( Matt 11:19. , de ser insano 

() João 10:20 ; cf. Marcos 3:21 ), e, o mais hediondo de todos, de ser possuído pelo 

demônio ( João 08:48 ; cf. v 52. ; 07:20 ; 09:34 Matt. ; 10:25 ;12:24 ; cf. vv. 31-32 ). Em 

última análise, o seu ódio assassino de Jesus levou-os a pedir a sua crucificação ( Mateus 

27: 22-23. ). Por que, então, à luz da rejeição de Israel, que alguém deveria acreditar que 

Jesus Cristo é o Messias, o Deus encarnado, o único Salvador dos pecadores? Por causa 

da infalível inatacável testemunho, incontroversa do próprio Deus. 

Houtos (esse) aponta adiante para Jesus Cristo. A sua posição enfática no texto grego 

sublinha a singularidade de Cristo. Este One e nenhum outro é o Filho de Deus, que 

veio ao mundo. A vida de Jesus Cristo não começou quando nasceu; Ele tinha existido 

desde toda a eternidade ( João 1: 1-2 ). Por isso, o Novo Testamento fala de Jesus que 

vem a este mundo, e não da sua vinda à existência. Na encarnação, o que existe 

eternamente "Verbo se fez carne, e habitou entre nós" ( João 1:14 ). Em João 16:28 , Jesus 

declarou: "Saí do Pai e vim ao mundo; eu estou deixando o mundo de novo e vou para o 

Pai" (cf. 08:14 ; 13: 3 ; 18:37 ). Mais cedo nesta epístola João escreveu: "O Filho de Deus 

se manifestou: [não" foi criada "] para este fim, para destruir as obras do diabo" ( 3: 8 ). 

A encarnação de Jesus Cristo é a verdade central glorioso da história da redenção e do 

fundamento da fé cristã. É a vinda do Filho e à Sua divindade que o Pai dá testemunho 



nesta passagem. João dá três elementos de que o depoimento confirmando: 

a água, o sangue, eo Espírito. 

Alguns conectar a frase água e sangue com a morte de Jesus, quando "um dos soldados 

lhe furou o lado com uma lança, e imediatamente sangue e água saiu" ( João 19:34 ). Mas 

não há nenhuma razão para supor que João teve esse incidente em mente. Também é 

difícil ver como o piercing do lado de Jesus foi um testemunho divino de sua 

divindade; esse ato não foi uma declaração divina de qualquer coisa, mas sim uma 

afirmação muito humana que Jesus estava morto (mas Zac. 0:10 fez profetizar-lo). 

Outros vêem nestes termos uma referência ao batismo e da Ceia do Senhor. Mas, 

novamente, não há exegética ou contextual razão para associar a referência de João à água 

e sangue com as ordenanças. Além disso, o batismo e da Ceia do Senhor são o testemunho 

da igreja de Cristo, não do Pai (cf. 1 Cor. 11:26 ). 

É melhor ver a água aqui como uma referência ao batismo de Cristo e do sangue como 

uma referência para a sua morte. Esses dois eventos notáveis entre colchetes ministério 

terreno do Senhor, e em ambos o Pai de seu Filho testificou. 

A frase não só pela água, mas com a água e com o sangue não é redundante, mas aborda 

um importante ponto teológico. O Pai não fez, como os falsos mestres que João foi 

combater insistiu, afirmar Jesus em Seu batismo, mas não a sua morte. Esses hereges, 

fornecedores de uma forma incipiente de gnosticismo, ensinou que o "espírito de Cristo" 

desceu sobre o homem Jesus em Seu batismo, fazendo dele o Ungido de Deus. De acordo 

com esta heresia, Jesus, sob o controle do "espírito de Cristo," deu valiosos ensinamentos 

éticos durante Seu ministério. Mas o espírito de Cristo abandonou antes da crucificação 

e, os falsos mestres sustentou também, Ele morreu como um mero homem, e não o Deus-

homem, cuja morte sacrificial expiou os pecados de todos os que jamais seria justificado. 

Como qualquer ensino que nega a eficácia da expiação substitutiva de Cristo, que o ensino 

era uma mentira satânica, uma vez que "Jesus Cristo, o justo ... é a propiciação pelos 

nossos pecados" ( 2: 1-2 ; cf. 4:10 ; Rom. 03:25 ; Hb. 2:17 ). Se Ele não possuía sua 

natureza divina na cruz, Jesus não podia e não vencer o pecado ea morte para os 

crentes. Mas a verdade é que a gloriosa "Ele ... que não conheceu pecado [tornou-se] 

pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus em Cristo" ( 2 Cor. 5:21 ). 

No início do ministério terreno de Cristo, o Pai deu testemunho a Ele na água quando foi 

batizado. Mateus registra que "Jesus chegou da Galiléia no Jordão vindo a João, para ser 

batizado por ele" ( 03:13 ). Como o precursor do Messias, João Batista proclamou um 

"batismo de arrependimento" ( v. 11 ; Marcos 1: 4 ; Lucas 3: 3 ; Atos 13:24 ; 19: 4 ). Ele 

pediu que o povo de Israel para preparar seus corações para a vinda do Messias, 

confessando e arrependendo-se de seus pecados, e pedindo a Deus para purificá-los. Seu 

batismo foi uma afirmação pública de arrependimento do pecado, um ato externo 

simbolizando uma realidade interna. Uma vez que apenas prosélitos gentios foram 

batizados, os judeus foram reconhecendo que eles não eram melhores do que os gentios 

e necessário para se tornar em realidade o povo de Deus (cf. Rm 2: 28-29. ). 

Mas João Batista sabia que, como o impecável "Cordeiro de Deus que tira o pecado do 

mundo" ( João 1:29 ), Jesus não tinha pecado para arrepender-se e, portanto, de nenhuma 

necessidade de ser batizado. Portanto, "João tentava dissuadi-lo, dizendo: 'Eu tenho 

necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim?" ( Mat. 03:14 ). João ficou chocado 

com a reversão do que ele sabia ser verdade. Ele era o pecador, Jesus o pecado um; ele 

era o menor, Jesus, o maior (cf. João 01:27 ; 03:30 ). 



Embora Ele era sem pecado ( 2 Cor. 5:21 ; Hb. 4:15 ; 07:26 ; 1 Pedro 2:22 ; cf. João 

8:46 ), ainda era necessário para Jesus para ser batizado. Ao fazer isso, Ele identificou 

publicamente com os pecadores. Por isso, Ele disse João: "Deixa-lo neste momento, pois, 

desta forma, é nos convém cumprir toda a justiça" ( Mateus 3:15. ). Jesus sempre realizou 

o que Deus requer de Seu povo; Ele alegou nenhuma isenção aqui, assim como ele alegou 

não isenção do pagamento do imposto do templo ( 17: 24-27 ). Sua perfeita obediência 

(cf. João 4:34 ; 08:29 ; 14:31 ;15:10 ) O fez o sacrifício sem pecado, cuja morte fez 

expiação pelo pecado. 

Depois que João batizou, "Jesus saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu 

o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele" ( Mt 3:16. ). A manifestação 

física da presença Santos Espíritos fornecida evidência visível de testemunho do Pai ao 

Filho, especialmente a João Batista. Como ele declarou mais tarde, 

Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu, e pousar sobre ele. Eu não reconhecê-

lo, mas o que me enviou a batizar em água disse-me: "Aquele sobre quem vires o Espírito 

descer e permanecer sobre ele, esse é o que batiza no Espírito Santo." Eu mesmo vi e já 

declarou que este é o Filho de Deus. ( João 1: 32-34 ) 

Depois de testemunho visual do Pai pelo Espírito para Jesus veio Sua declaração explícita: 

"Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo" ( Mat. 03:17 ). Essas palavras, que 

lembra o Salmo 2: 7 e Isaías 42: 1 , expressa aprovação do Pai, do Filho, e do Seu atestado 

de como o Messias. João então introduz uma segunda testemunha, o sangue, o que representa 

a morte de Cristo. Como ele tinha em seu batismo, o Pai deu impressionante testemunho de 

Jesus nos acontecimentos milagrosos que cercam sua crucificação. Mateus 27:45 registra que 

"a partir da sexta hora escuridão caiu sobre toda a terra até a hora nona." No meio do dia veio 

uma escuridão sobrenatural, simbolizando abandono do Pai do Filho como sacrifício pelo 

pecado de rolamento. Sentindo que, "Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, lamá 

sabactâni? isto é, "Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste?" ( v 46. ; cf. Sl 22: 1. ). 

No momento da morte de Jesus havia um outro milagre surpreendente como "o véu do 

templo se rasgou em dois, de alto a baixo" ( Mateus 27:. 51a ). Essa cortina, separando o 

Santo dos Santos do Lugar Santo, era muito grande e pesado para os homens a rasgar, 

especialmente a partir de cima para baixo. Ato do Pai simbolizava Sua aceitação do 

sacrifício de Jesus, através da qual o caminho para a Sua presença foi aberto (cf. Heb. 10: 

19-20 ). 

Em mais um milagre incrível ", a terra tremeu e as rochas foram divididas Os sepulcros 

se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados;. E, saindo 

dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram para 

muitos "(Mt 27:. 515-53). Sua aparência em forma corpórea, testemunhou a ressurreição 

de Cristo como as "primícias dos que dormem" ( 1 Cor. 15:20 ). Então esmagadora foi o 

testemunho miraculoso de Deus para Jesus que um centurião romano aguerrido que o 

presenciaram gritou de terror, "Verdadeiramente este era Filho de Deus!" ( Matt 27:54. ; 

cf. Marcos 15:39 ). 

O testemunho do Pai para Jesus também aparece nas profecias do Antigo Testamento que 

Sua morte cumpridas, principalmente no Salmo 22 : 

Todos os que me vêem zombam de mim; eles se separam com o lábio, eles abanam a 

cabeça, dizendo: "Comprometa-se com o Senhor; livre-o, deixe-o resgatá-lo, porque tem 

prazer nele." ( vv 7-8. ; cf. Mt 27: 39-40. ) 



Derramei-me como água, e todos os meus ossos estão fora do comum; o meu coração é 

como cera; derreteu-se dentro de mim. A minha força secou-se como um caco de barro, 

e os meus cleaves língua se me da boca; e Você me deitas no pó da morte. Pois cães me 

rodeiam; um bando de malfeitores me cercou; traspassaram-me as mãos e os pés. Posso 

contar todos os meus ossos. Eles olham, olham-me; eles dividem as minhas roupas entre 

si, e sobre a minha túnica lançaram sortes. ( vv. 14-18 ) 

e Isaías 53 : 

Para Ele cresceu diante dele como um renovo, e como raiz de uma terra seca; Ele não tem 

forma imponente ou majestade que devemos olhar para Ele, nem aparência de que 

devemos ser atraída por ele. Era desprezado, eo mais rejeitado entre os homens, homem 

de dores e experimentado nos sofrimentos; e, como um de quem os homens escondiam o 

rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Certamente nossas tristezas Ele 

próprio geraram, e as nossas dores Ele transportados; ainda que nós mesmos o 

reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das 

nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz 

estava sobre ele, e por Sua pisaduras fomos sarados. Todos nós como ovelhas, nos 

desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho; mas o Senhor fez com 

que a iniqüidade de nós todos a cair sobre ele. Ele foi oprimido e ele foi humilhado, mas 

não abriu a sua boca; como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha 

muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo 

foi tirado; e os da sua geração, que considerou que ele fora cortado da terra dos viventes 

pela transgressão do meu povo, a quem o curso era devido? Seu túmulo foi atribuído com 

homens ímpios, mas Ele estava com um homem rico na sua morte, porque Ele nunca fez 

injustiça, nem houve engano na sua boca, ( vv. 2-9 ) 

O Pai também testemunhou ao Filho através do ministério do Espírito, que é a 

verdade (cf. Jo 14:17 ; 15:26 ; 16:13 ). O Espírito Santo é o Espírito da verdade, em que 

Ele é verdadeiro e, portanto, a fonte e revelador da verdade divina ( 1 Pedro 1:12 ; cf. Atos 

01:16 ; 28:25 ; Hb. 3: 7 ; 10: 15-17 ), em particular sobre Jesus Cristo ( João 15:26 ). O 

Espírito estava envolvido na concepção de Jesus ( Matt 01:18. , 20 ; Lucas 1:35 ), o 

batismo ( Matt. 3:16 ), a tentação ( Marcos 1:12 ; Lucas 4: 1 ), e durante todo o seu 

ministério. Pedro disse aos que se reuniram na casa de Cornélio, "Você sabe de Jesus de 

Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e como Ele andou fazendo 

o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus era com Ele 

"( Atos 10:38 ; cf. Mt 12:28. ; Lucas 04:14 ; João 3:34 ). Porque o Espírito Santo com 

poderes Jesus para o ministério, para atribuir obras milagrosas de Cristo a Satanás era a 

blasfemar do Espírito Santo ( Marcos 3: 28-30 ). Jesus sempre fez a vontade do Pai no 

poder do Espírito. 

O testemunho do três que dão testemunho: o Espírito, a água eo sangue está em 

perfeito acordo e demonstra de forma convincente que Jesus é o Cristo, o Filho de 

Deus. Que tolice a receber o testemunho dos homens sobre assuntos de muito menos 

importância, rejeitando oinfinitamente maior ... testemunho de Deus ... que Ele 

testemunhou a respeito de Seu Filho. 

Algumas versões em inglês (por exemplo, a KJV e NKJV) adicionar entre vv. 7 e 8 do 

chamado vírgula Johanneum, onde se lê: "no céu: o Pai, a Palavra, e do Espírito Santo, e 

estes três são um. E três são os que testificam na terra." Embora o que ela ensina é 

verdade, a própria passagem adicionado é espúria. Estudioso textual observou Bruce M. 

Metzger resume a evidência esmagadora contra a sua autenticidade: 



A passagem está ausente de cada manuscrito grego conhecido, exceto oito [todos que 

datam da Idade Média], e estes contêm a passagem em o que parece ser uma tradução de 

uma recensão tardia do 

Vulgata Latina. Quatro dos oito manuscritos contêm a passagem como uma variante 

leitura escrita na margem como uma adição posterior para o manuscrito. 

A passagem é citada por nenhum dos Padres gregos, que, se tivessem sabido que, 

certamente teria empregados que nas controvérsias trinitárias (Sabellian e arianos). Sua 

primeira aparição em grego está em uma versão grega do (Latin) Atos do Concílio de 

Latrão, em 1215. 

A passagem está ausente dos manuscritos de todas as versões antigas ... exceto o latim; e 

ele não for encontrado ( a) no Antigo Latina em sua forma cedo ... ou na Vulgata 

( b) emitidas pelo Jerome ... ou (c), como revista pelo Alcuíno [no século IX]. 

A primeira instância da passagem a ser citado como uma parte do texto da Epístola está 

em um tratado em latim do século IV intitulada Liber Apologeticus ... atribuída quer ao 

herege espanhol Prisciliano (morreu por volta de 385) ou para seu seguidor Bishop 

Instantius. ... No século V o gloss foi citado pela Padres latinos no Norte de África e na 

Itália, como parte do texto da Epístola, e desde o século VI em diante ela é encontrada 

mais e mais freqüentemente em manuscritos do Antigo Latina e do Vulgata. ( Um 

Comentário Textual do Novo Testamento grego,segunda edição [Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft de 2002], 647-48) 

FF Bruce relata como esta passagem encontrou seu caminho para o Inglês Bíblias: 

Quando [o erudito humanista cristão holandês e contemporâneo de Lutero Desiderius] 

Erasmus preparou sua edição impressa do Novo Testamento grego, ele deixou justamente 

essas palavras, mas foi atacado por isso, as pessoas que achavam que a passagem era uma 

valiosa prova de texto para o doutrina da Trindade. Ele respondeu (em vez incautiously) 

que, se pudesse ser mostrado nenhum manuscrito grego, que continha as palavras, ele iria 

incluí-los em sua próxima edição. Infelizmente, um manuscrito grego não mais do que 

cerca de vinte anos de idade foi produzido em que as palavras apareceram: tinham sido 

traduzido para o grego do latim. É claro que o fato de que o único manuscrito grego 

exibindo as palavras pertencia ao século XVI foi, em si, um argumento contra a sua 

autenticidade, mas Erasmus tinha dado a sua promessa, e assim, em sua edição de 1522, 

incluiu a passagem. ( História da Bíblia em Inglês [New York: Oxford University Press, 

1978], 141-42) 

Do Novo Testamento grego de Erasmo a passagem encontrou seu caminho para o Textus 

Receptus, o texto grego usado pelos tradutores da Bíblia Rei Tiago Version. Que esta 

passagem não faz parte do texto inspirado não afeta a doutrina bíblica da Trindade, que não 

repousa sobre essa inserção espúria. 

O Propósito do testemunho de Deus 

E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida 

está em seu Filho. ( 05:11 ) 

O propósito de Deus de testemunho através da água, do sangue, e do Espírito é que os 

pecadores pudessem receber a vida eterna. A vida eterna envolve muito mais do que 

simplesmente viver para sempre no sentido cronológico. A essência da vida eterna é a 

participação do crente na vida eterna abençoada de Cristo (cf. Jo 1: 4 ) através de sua 

união com Ele ( Rm. 5:21 ; 6: 4 , 11 , 23 ; 1 Cor 15. : 22 ; . 2 Cor 5:17 ; . Gl 



2:20 ; Colossenses 3: 3-4 ; 2 Tm 1: 1. , 10 ; Judas 21 ). Jesus definiu-o em Sua oração 

sacerdotal ao Pai: "Esta é a vida eterna: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, 

ea Jesus Cristo, a quem enviaste" ( João 17: 3 ). É a vida do século futuro ( : Ef 2 6-7. , 

que os crentes mais plenamente experiência no perfeito, glória sem fim, santidade e 

alegria do céu () Rom. 8: 19-23 , 29 ; 1 Cor 15:49. ; Fp 3: 20-21. ; 1 João 3: 2 ). 

A vida eterna prometida por Deus no Antigo Testamento (por exemplo, 2 Sam 12:23. ; 16 

Pss: 8-10. ; 133: 3 ; Dan. 12: 2 ) e procurado pelos judeus da época de Jesus ( Lucas 10 : 

25 ; João 5:39 ) vem apenas para aqueles que acreditam no testemunho de Deus e colocar 

a sua fé em Seu Filho. O evangelho é exclusiva; não há muitas maneiras de Deus, mas 

apenas um. Em João 14: 6 Jesus declarou: "Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida; 

ninguém vem ao Pai senão por mim." "E não há salvação em nenhum outro," Pedro 

acrescentou, "pois não há outro nome debaixo do céu, que tenha sido dado entre os 

homens pelo qual devamos ser salvos" ( Atos 4:12 ; cf. João 6:68 ; 17 : 2 ; Rom. 06:23 ; 1 

Tm 1:16. ; Jude 21 ). 

A resposta para o testemunho de Deus 

Aquele que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si 

mesmo; aquele que não acredita que Deus fez dele um mentiroso, 

porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de Seu 

Filho .... Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de 

Deus não tem a vida. ( 05:10 , 12 ) 

O que as pessoas fazem com o testemunho de Deus de Jesus Cristo determina o seu 

destino eterno. Há apenas duas respostas possíveis: acreditar no testemunho de Deus, ou 

rejeitá-la. Ninguém pode permanecer neutro, pois, como Jesus disse: "Quem não é 

comigo é contra mim" (Mat. 12:30 ). Aquele que crê no Filho de Deus tem o 

testemunho em si mesmo. A fé salvadora em Jesus Cristo resulta em um porão ao longo 

da vida sobre a vida eterna (cf. 3:23 ; 4: 2 , 15 ; 5: 1 , 4-5 ). Desde verdadeira fé 

persevera, aqueles que se afastam do evangelho revelam que eles nunca foram salvos em 

primeiro lugar (ver a exposição de 1 João 2:19 no capítulo 9 deste volume). 

Por outro lado, . a pessoa que não acredita que Deus fez dele um mentiroso Negar que 

Jesus Cristo é que Deus disse que Ele é, ao recusar-se a acreditar no testemunho que 

Deus deu a respeito de Seu Filho, torna Deus um mentiroso - que é a mais grave de 

todas as blasfêmias já que Deus é perfeita verdade e não pode mentir (cf. . Num 23:19 ; . 

1 Sam 15:29 ; Tito 1: 2 ; Hb. 6:18 ). Rejeitando o testemunho de Deus acerca de seu Filho 

não é uma desgraça para ser lamentada, ou esquecido em nome da tolerância. É um 

hediondo, condenando o pecado e uma afronta à natureza santa de Deus. Os culpados de 

que não devem ser tratados com condescendência, confortado, ou tranquilizou, mas 

confrontado e chamado ao arrependimento. Esta não é uma questão trivial; a integridade 

de Deus está em jogo. 

João fechou nesta seção, definindo os resultados eternos das duas únicas respostas 

possíveis ao testemunho de Deus de Jesus Cristo: Aquele que tem o Filho tem a 

vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aqui, novamente, a exclusividade 

do evangelho é evidente.Somente aqueles que crêem testemunho do Pai ao Filho e 

reconhecer Jesus como Senhor e Salvador têm eterna vida, todos os que se recusam a 

fazer por isso não tem o Filho, e que, por isso não tem eterna vida. 



A promessa gloriosa para aqueles que acreditam que o testemunho de Deus é que "todos 

quantos o receberam [Jesus], deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos 

que crêem no seu nome" ( João 1:12 ). Mas a séria advertência para aqueles que rejeitam 

ele é, "Como [você] escapar se [você] negligência tão grande salvação?" ( Heb. 2: 3 ). 

 

18. As certezas cristãs ( 1 João 5: 13-21 ) 

Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de 

Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Esta é a 

confiança que temos Nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo 

a Sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo 

o que pedimos, sabemos que temos os pedidos que nos pediram 

Dele. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para 

morte, pedirá, e Deus vontade para ele dar vida a aqueles que não 

pecam para a morte. Há um pecado para a morte; Eu não digo 

que ele deve fazer pedido para este. Toda injustiça é pecado, e há 

pecado que não é para morte. Sabemos que ninguém que nasce 

dos pecados Deus; mas aquele que nasceu de Deus o mantém, eo 

Maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo 

inteiro jaz no poder do maligno. E nós sabemos que o Filho de 

Deus veio e nos deu entendimento para que possamos saber o que 

é verdadeiro; e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu 

Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus ea vida 
eterna.Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. ( 5: 13-21 ) 

A vida neste mundo caído está repleto de incertezas, com poucas garantias e pouco que 

pode ser dependia. "O homem, que é nascido de mulher", lamentou Job, "é de curta 

duração e cheia de tumulto" ( Jó 14: 1 ), "nascer para o problema, como faíscas voam para 

cima" ( 5: 7 ).Doença, um acidente, violência, ou velhice alcança com todos no final, 

porque todas as pessoas "são apenas um vapor que aparece por um pouco, e depois se 

desvanece" ( Tiago 4:14 ; cf. Sl 39: 5. ; 90:10 ). Nesse meio tempo, a jornada da vida é 

repleta de dúvidas, perguntas e incertezas. Jobs desaparecer como as empresas encolhem 

e terceirizar. A volatilidade do mercado de ações, as flutuações da economia, aumento de 

impostos e criar mais incerteza. Relacionamentos vêm e vão, com a fidelidade das pessoas 

muitas vezes durando apenas enquanto suas necessidades sentidas estão sendo atendidas, 

ou até encontrar alguém mais atraente. A incerteza das relações fez acordos pré-nupciais 

comuns, como as pessoas tentam se proteger contra a ser explorado por seus parceiros de 

outrora. Em uma escala maior, os desastres naturais, como terremotos, furacões, tornados, 

incêndios e inundações, podem varrer em um instante os tesouros acumulados de uma 

vida. 

A incerteza sobre o que o futuro nos reserva leva as pessoas a gastar uma percentagem 

significativa de sua renda em seguros, como eles tentam proteger contra todos os 

possíveis contingências negativas. Seguro de carro fornece uma medida de segurança em 

caso de acidente. A incerteza sobre o incêndio, roubo e desastres naturais leva as pessoas 

a comprar a cobertura para proteger suas casas. O seguro de saúde ajuda a proteger contra 

a ruína financeira em caso de doença grave; seguro de vida fornece dinheiro deve o arrimo 

de uma família morrer. 



Mas a incerteza mais profunda com os resultados mais desastrosos não existe no reino 

material, mas no reino espiritual e eterna. Porque eles rejeitam o evangelho e estão sem 

Deus, as pessoas também estão sem esperança ( Ef. 2:12 ), ou de protecção da ira divina 

e inferno eterno. A maioria das pessoas colocam sua esperança em falsas religiões ou 

ideologias pessoais para obtê-los em um estado eterno feliz. E é popularmente acredita 

que todas as religiões levam ao céu ea maioria das pessoas são boas, assim, eles estão 

indo para lá. O que não é popular é a realidade de que só a Bíblia é a verdadeira Palavra 

de Deus, o evangelho o único caminho para o céu, e tudo o que não acredito que ele vá 

para o inferno para sempre. 

Em um mundo de incertezas, o relativismo, e do engano, a Bíblia proclama a verdade 

absoluta. Cinco palavras, com base em absolutos bíblicos, enquadrar o paradigma. 

A primeira palavra é a objetividade. A verdade é objetiva, e não subjetiva. Ela existe 

independentemente do lado de fora da mente humana, que tem sua origem em Deus, e 

vindo até nós pela revelação nas Escrituras ( João 17:17 ; cf. Sl 119:. 151 , 160 ; 2 Tm 

2:15. ). 

A segunda palavra é a racionalidade. A revelação de Deus é inteligível; não é místico, 

nem contém significados ocultos acessíveis apenas para a elite religiosa. Escritura dá o 

seu significado para a mente que se aproxima razoavelmente. 

A terceira palavra é veracidade. A Bíblia, devidamente interpretadas de uma forma 

normal, racional, produz a verdade divina. 

O quarto termo é autoridade. A verdade divinamente revelado de escritura carrega a 

autoridade de Deus, e, portanto, é obrigatório em tudo o que afirma. 

A palavra final é incompatibilidade. Porque a Bíblia contém a verdade divina, nada que 

contradiga é errado. O compromisso da cristianismo bíblico a verdade absoluta torna 

exclusivo em um mundo inclusivo. 

A Bíblia revela a verdade sobre como o universo começou, e como isso vai acabar; sobre 

por que as pessoas se comportam da maneira que eles fazem; sobre o que é certo eo que 

é errado; sobre o céu eo inferno, e como as pessoas chegam a esses lugares; sobre o que 

faz para as boas relações humanas; sobre as promessas de Deus; e, mais importante, a 

respeito do Senhor Jesus Cristo, incluindo Seu nascimento virginal, vida sem pecado, 

ensino incomparável, morte substitutiva, ressurreição literal, ascensão física, e segunda 

vinda. 

Escritura está cheia de certezas absolutas, incluindo o fato de que o pecado tem 

consequências ( Nm 32:23. ); que a Bíblia é verdadeira ( Salmo 19: 7. ; 111: 7 ; Lucas 1: 

4 ; 2 Pedro 1:19 ); que a justiça traz uma recompensa ( Pv 11:18. ); que só Deus é Deus 

( Dt 04:39. ; Isa 43:10. ;45: 6 ), pode fazer todas as coisas ( Jó 42: 2 ), não vai agir 

perversamente ( Jó 34:12 ), os juízes de acordo com a verdade ( Rev. 16: 7 ; 19: 2 ; cf. Sl 

119:. 75 ), é fiel ( . Deut 7: 9 ), castiga o pecado ( Rm 2: 2. ), criou tudo ( Isa 48:13. ) -

inclusive seres humanos ( Sl 112: 3. ), e é bom e misericordioso ( Sl. 23: 6 ); que Jesus 

Cristo carregou os nossos sofrimentos e tristezas ( Isa. 53: 4 ), é o Messias, o Santo de 

Deus ( João 6:69 ; cf. . 14:33 Matt ; At 2:36 ), conhece todas as coisas ( João 

16:30 ; 21:17 ), foi enviado pelo Pai ( João 17: 8 ; cf. v 25. ; 16:27 , 30 ), tem autoridade 

para perdoar pecados ( Mateus 9: 6. ), não vai rejeitar aqueles que vêm a Ele ( João 6:37 ), 

conhece os que são dele ( João 10:14 ; cf. 2 Tm 2:19. ), entrou na presença de Deus, em 

nome dos crentes ( Hb 6: 19-20. ) , e vai voltar ( Rev. 22:20 ); que a promessa da salvação 

de Deus é garantida ( Rom 4:16. ); que haverá uma ressurreição ( Jó 19: 25-27 ); que Deus 



faz com que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a 

Deus ( Rm 8:28. ); que os pecadores não herdarão o reino de Deus ( Ef. 5: 5 ); que o dia 

do Senhor virá ( . 1 Tessalonicenses 5: 2 ); e que Deus vai ajudar e apoiar seu povo ( Isa 

41:10. ; cf. . 2 Tim 1:12 ). 

João escreveu esta carta para fornecer seus leitores com certeza sobre tudo o que Deus 

revelou a respeito da salvação. O argumento formal da carta terminou em 05:12 , e os 

versículos 13-21 são o seu posfácio. Comentários Finais do João não são uma coleção de 

pensamentos aleatórios, no entanto, mas formam um poderoso clímax de tudo o que ele 

escreveu. Ao longo da carta, João já reciclou testes para identificar que é um verdadeiro 

cristão. Esses testes servem a um propósito polêmica; eles expõem os crentes falsos e os 

falsos professores-os anticristos enganadores. Mas eles também servem a um propósito 

pastoral, dando cada vez mais forte confiança e segurança para os crentes genuínos. 

Como a epístola constrói a um grande, se familiar, crescendo, João se concentra em cinco 

coisas que os cristãos genuínos pode estar certo de: a vida eterna, respondeu a oração, a 

vitória sobre o pecado, que eles pertencem a Deus, e divindade de Cristo. 

Vida Eterna 

Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de 

Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. ( 05:13 ) 

A frase essas coisas varre para trás, para abranger toda a carta, como é evidente a partir 

de várias considerações. Em primeiro lugar, a mudança da segunda pessoa no versículo 

12 ("Quem tem o Filho ... quem não tem o Filho ...") para a primeira pessoa (Estas coisas 

vos escrevo ...) sugere que o versículo 13 não se limita a continuar o fluxo de pensamento 

do verso anterior. Em segundo lugar, em 1: 4 João anunciou seu propósito por 

escrito; no versículo 13 ele olha para trás sobre o que ele tinha escrito. Juntos, os dois 

versículos afirmam propósito de João, por escrito, uma vez que é a certeza da vida eterna, 

que produz a plenitude da alegria. Finalmente, há um forte paralelo entre o versículo 

13 e João 20:31 ("estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de 

Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome"). Desde que o verso, sem dúvida, 

remete para todo o evangelho de João, a expressão paralela no versículo 

13 provavelmente remete a toda a epístola. João escreveu seu evangelho para que as 

pessoas possam acreditar e ser salvos; ele escreveu sua primeira epístola de modo que 

aqueles que acreditam que sabem que estão a salvo. 

Como tem sido evidente por toda parte, as bênçãos da salvação e garantia são apenas para 

aqueles que crêem no nome do Filho de Deus (cf. a discussão de 3:23 no capítulo 13 

deste volume). Deus tem garantido a essas bênçãos para os cristãos, dando-lhes o Espírito 

Santo como uma promessa ( Ef. 1:14 ). A apresentação de João intransigente da verdade 

em termos, não qualificados absolutos, os ataques implacáveis dos falsos mestres, e a 

saída de alguns dos falsos crentes ( 02:19 ) abalaram seus leitores. O apóstolo assegurou-

lhes que se passou nos testes doutrinais e práticos, eles poderiam saber ao certo que eles 

tinham a vida eterna. 

Em seu sentido mais básico, a vida eterna é viver para sempre com Deus no céu ( Matt 

25:46. ; Marcos 10:30 ). Mas, como observado na discussão de 5:11 no capítulo anterior 

deste volume, o termo não se refere principalmente com a duração da vida, mas a 

qualidade de vida. A vida eterna é conhecer Jesus Cristo ( João 17: 3 ), que Ele mesmo é 

a vida eterna ( 1 João 5:20 ), e compartilhar em sua vida. É um presente de posse, e não 



apenas uma esperança futura ( João 3:36 ; 05:24 ; 06:47 , 54 ; 10:28 ; 1 João 3:15 ), 

embora não se manifestará plenamente nesta vida. Mas vai chegar um dia no futuro, 

quando os crentes vida eterna já possuem deixará de ser encarcerado em seu pecaminoso, 

carne decaída. Naquele dia glorioso, eles vão experimentar a sua "adoção de filhos, a 

redenção do [o] corpo" ( Rom 8:23. ; cf. Filipenses 3:21. ; 1 João 3: 2 ). Em seguida, a 

glória da vida eterna-o poder da Trindade, que trabalha dentro deles (cf. Ef. 3: 16-19 ) -

Será brilhar através deles sem nuvens por seus corpos mortais. 

Oração Respondida 

Esta é a confiança que temos Nele, que, se pedirmos alguma coisa 

segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve 

em tudo o que pedimos, sabemos que temos os pedidos que nos 

pediram Dele. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que 

não é para morte, pedirá, e Deus vontade para ele dar vida a 

aqueles que não pecam para a morte. Há um pecado para a 

morte; Eu não digo que ele deve fazer pedido para este. Toda 

injustiça é pecado, e há pecado que não é para morte. ( 5: 14-17 ) 

Como mencionado acima, a experiência completa da vida eterna espera por cristãos no 

céu. Mas, embora eles ainda não tenham entrado em sua herança eterna (cf. 1 Pedro 1: 

4 )., eles têm acesso a todos os recursos de Deus através da oração parresia (de 

confiança), significa literalmente "liberdade de expressão" (cf. a discussão de 3 : 21 no 

capítulo 13 deste volume). Ele também pode ser traduzida como "ousadia" ( Atos 4:31 ), 

ou "abertura" ( Atos 28:31 ). A frase traduzida perante Ele tem o sentido de "em Sua 

presença." Através crentes Jesus Cristo ter "ousadia e acesso confiante" ( Ef. 3:12 ) a 

Deus que lhes permite "aproximar-nos com confiança ao trono da graça, a fim de que 

[eles] de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna 

"( Hb. 4:16 ). 

A promessa de Deus é a certeza de que, quando os crentes corajosamente e livremente ir 

a Ele com os seus pedidos, Ele vai ouvir e responder. Se pedirmos alguma coisa, 

segundo a Sua vontade, João escreveu, Ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve 

em tudo o que pedimos, sabemos que temos os pedidos que nos pediram Dele. auditor 

neste contexto refere-se a mais do que apenas Deus de estar ciente dos pedidos dos 

crentes; isso também significa que Ele concede os pedidos que nos pediram d'Ele. Isso 

não é nada menos do que um cheque em branco para pedir a Deus para qualquer coisa, 

mas ele vem com um qualifier importante: as solicitações devem ser de acordo com a 

Sua vontade. 

Para orar segundo a vontade de Deus pressupõe, antes de tudo que está sendo salvo. Deus 

não é obrigado a responder as orações dos descrentes. Ele pode optar por fazê-lo quando 

ele se adapte Seus propósitos soberanos, mas Deus não obrigar-se a qualquer 

descrente. João ilustrou este princípio quando escreveu anteriormente neste epístola ", 

Amados, se o coração não nos condena, temos confiança diante de Deus; e aquilo que 

pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas 

que são agradáveis diante dele "( 3: 21-22 ). O Senhor Jesus Cristo fez uma declaração 

semelhante, registrada em João 15: 7 : "Se permanecerdes em mim e as minhas palavras 

permanecerem em vós [a definição de um verdadeiro crente], pedireis o que quiserdes, e 

vos será feito para você "(cf. v. 16 ). Somente os crentes, os que obedecem aos 

mandamentos de Deus, pode ter a certeza de que Ele vai responder suas orações. 



Orar de acordo com a de Deus também significa confessar pecado. O salmista escreveu 

no Salmo 66:18 : "Se eu atender à iniqüidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá" 

(cf. 1 Pedro 3: 7 ). 

Mais uma vez, a promessa do Senhor em João 14: 13-14 afirma a exigência de orar 

segundo a vontade de Deus:. "Tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que 

o Pai seja glorificado no Filho Se você perguntar-me alguma coisa em meu nome, eu o 

farei. " Para orar em nome de Jesus é orar de acordo com quem Ele é, com o objetivo de 

trazer-Lhe glória. É seguir o padrão da sua oração-modelo: ". Venha o teu reino Sua 

vontade seja feita, assim na terra como no céu" ( Mt 06:10. ), e seu exemplo de humilde 

submissão à vontade do Pai quando orou no Getsêmani: "Pai, se quiseres, remove de mim 

este cálice; ainda não a minha vontade, mas a tua" ( Lucas 22:42 ). O objetivo da oração 

não é para satisfazer nossos desejos egoístas (cf. Tiago 4: 3 ), mas para alinhar nossas 

vontades com propósitos de Deus. 

Orar de acordo com a de Deus não só irá traz glória ao Filho, mas também alegria aos 

crentes. "Em verdade em verdade vos digo que," Jesus disse: "se você pedir ao Pai alguma 

coisa em meu nome, Ele vai dar a você Até agora vocês pediram nada em meu nome;. 

Perguntar e você receberá, portanto, que a vossa alegria seja completa "( João 16: 23-

24 ). Quando os crentes obedientes deleitar-se no Senhor, Ele vai plantar os desejos de 

seus corações para o que glorifica ( Sl. 37: 4 ), e esses desejos irá controlar suas 

orações. As respostas de Deus a essas orações o glorificará, trazer vontades dos crentes 

em linha com Seus propósitos, e enchê-los de alegria. 

À primeira vista, o versículo 16 parece introduzir uma mudança abrupta de assunto. Mas 

em cima de uma análise mais aprofundada, a conexão de versículos 16 e 17 para os 

versículos 14 e 15, torna-se clara. Ao dar uma exceção importante, João ilustra de forma 

contrastante na medida da promessa de Deus para responder a oração. Quando um crente 

vê um irmão (um verdadeiro crente ou professar) cometer um pecado que não leva à 

morte, o apóstolo escreve, ele deve pedir a Deus e vontade para ele dar vida para 

aqueles que não pecam para a morte. Por outro lado, existe um pecado para a 

morte, e o apóstolo não aconselhar os cristãos a fazer pedido para este pecado. 

Evidentemente, João e seus leitores sabiam o que o pecado para a morte foi, uma vez 

que nenhuma explicação é dada, mas o seu significado exato é difícil para nós 

determinar. Duas possibilidades se apresentam. Primeiro, o pecado em questão pode ser 

a de um não-cristão, levando à morte eterna. Nesse caso, seria uma rejeição final de Jesus 

Cristo, como a cometida por aqueles que atribuíram seus milagres com o poder de Satanás 

( Mateus 12: 31-32. ). Tal apostasia final é imperdoável, como Jesus declarou: 

Por isso eu digo a você, qualquer pecado e blasfêmia serão perdoados pessoas, mas a 

blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o 

Filho do homem, isso lhe será perdoado; mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não 

lhe será perdoado, nem neste mundo nem no mundo vindouro. ( Mateus 12: 31-32. ) 

Oração para a restauração de tais pessoas para a irmandade da qual eles já partiram ( 1 

João 2:19 ) é inútil, porque "é impossível renová-los novamente para arrependimento, 

visto que novamente crucificando para si mesmos o Filho de Deus e colocá-lo à ignomínia 

"( Hb 6: 6. ). João não proibiu oração para essas pessoas, uma vez que é impossível saber 

quem eles são. O apóstolo se limitou a afirmar que a oração para eles não serão 

respondidas; Deus já tomou a decisão final sobre o seu futuro. Apoiando a visão de que 

João está se referindo aos incrédulos é o tempo presente do 

particípio hamartanonta ("pecar", o texto grego diz literalmente "Se alguém vir seu irmão 



cometer um pecado ..."); João em outras partes deste epístola usa o tempo presente para 

descrever os pecados habituais que caracterizam os incrédulos (por exemplo, 3: 

4 , 6 ,8 ; 05:18 ). 

Outra possibilidade é que João não está se referindo a um incrédulo, mas crente. De 

acordo com este ponto de vista, o pecado para a morte refere-se ao pecado de um cristão 

que é tão grave que Deus tira a vida de um cometê-lo. Ele colocou à morte Ananias e 

Safira quando eles mentiram ao Espírito Santo na frente da igreja ( Atos 5: 1-11 ). Paulo 

escreveu aos Coríntios respeito daqueles que estavam abusando da mesa do Senhor, "Por 

esta razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e uma série de sono [morreram]" ( 1 Cor. 

11:30 ). O pecado não é um pecado em particular, mas qualquer pecado que o Senhor 

determina é grave o suficiente para justificar tal castigo severo. 

Ambos os pontos de vista acima refletem a verdade bíblica, e é difícil de ser dogmático 

quanto ao que João tinha em mente. Em ambos os casos, o ponto de João é que a oração 

para aqueles que cometem um pecado para a morte não irá resultar no resultado que 

poderia ser esperado. 

Embora Deus misericordiosamente não pune imediatamente todo pecado com a morte, 

todo pecado é, no entanto, um assunto sério para Ele. Toda injustiça é pecado, João 

lembrou seus leitores, mesmo pecado que não leva à morte. Todo pecado é uma 

violação de sua lei e uma afronta a Deus, e deve ser confessado ( 1: 9 ; Sl. 32: 5 ), 

abandonado ( . Prov 28:13 ), e mortificado ( Rom 8:13. ; Cl 3: 5 ). 

Vitória sobre o pecado 

Sabemos que ninguém que nasce dos pecados Deus; mas aquele 
que nasceu de Deus o mantém, eo Maligno não lhe toca. ( 05:18 ) 

Como ele ventos para baixo esta carta, João de um princípio vital importância, ele repetiu 

mais cedo nesta epístola: ninguém que foi transformada pelo novo nascimento continua 

vivendo em um padrão contínuo de pecado. 

A não convertido pode fazer nada, mas o pecado. Eles são pecadores desde o nascimento 

( Sl. 51: 5 ), escravos do pecado ( João 8:34 ; Rom. 6:16 ), desafiante, aborrecedores 

rebeldes de Deus ( Sl 05:10. ; 68: 1 ; . Rom 1: 30 ; 5:10 ; 8: 7 ), e sob o domínio de 

Satanás ( Ef. 2: 2 ; cf.Atos 26:18 ; Col. 1:13 ). Em suma, eles são "mortos em [suas] 

delitos e pecados" ( Ef. 2: 1 ). 

A aquele que é nascido de Deus, no entanto, não pode viver em um padrão contínuo de 

pecado, por várias razões. Em primeiro lugar, o pecado é incompatível com a lei de Deus 

( 1 João 3: 4 ). O amor redimiu lei de Deus ( Sl 119: 97. , 113 , 163 , 165 ) e não pode 

habitualmente vivem em violação da mesma (cf. 1 João 2: 3-4 ; 3:24 ; 5: 3 ). Em segundo 

lugar, o pecado é incompatível com a obra de Cristo, que "apareceu a fim de tirar os 

pecados" ( 1 João 3: 5 ; cf. v 8. ; Matt 01:21. ; João 1:29 ). Finalmente, o pecado é 

incompatível com a obra do Espírito Santo, que nas novas plantas de nascimento o 

princípio da vida divina no resgatadas ( 1 Pedro 1:23 ; 1 João 3: 9 ). (Para uma discussão 

completa de incompatibilidade dos crentes com o pecado, veja o capítulo 11 deste 

volume.) 

Que eles não continuamente viver em pecado, não significa que os crentes podem chegar 

a um ponto nesta vida onde nunca pecado. Na verdade, João disse que aqueles que fazem 

tais alegações são mentirosos ( 1: 8 , 10 ). Além disso, sua descrição de Jesus como o 



advogado dos crentes ( 2: 1 ) assume que eles vão continuar a pecar e precisa de sua 

intercessão. O ponto aqui é o mesmo que antes, que um padrão de justiça caracteriza os 

redimidos, ao passo que um padrão de injustiça caracteriza a não resgatados. 

Paulo lembrou os romanos que, desde o poder do pecado sobre eles foi quebrado, ele não 

pode caracterizar suas vidas: 

Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à 

forma de doutrina a que foram cometidos, e tendo sido libertados do pecado, fostes feitos 

servos da justiça. Estou falando em termos humanos por causa da fraqueza da vossa 

carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à impureza e à 

ilegalidade, resultando na ilegalidade, assim apresentai agora os vossos membros para 

servirem à justiça para santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis 

livres em relação à justiça. Portanto, o que você, então benefício foram decorrentes das 

coisas de que agora vos envergonhais? Para que o resultado dessas coisas é a morte. Mas 

agora, libertados do pecado e escravizado a Deus, você deriva o seu benefício, resultando 

em santificação, e por fim a vida eterna. ( Rom. 6: 17-22 ) 

A não resgatados são "escravos do pecado", mas os redimidos são "obedientes do coração" a 

lei de Deus, e, portanto, "tendo sido libertados do pecado, [eles] são escravos da 

justiça." Enquanto o resultado inevitável para aqueles que vivem no pecado é a morte 

espiritual ( Rom. 6:23 ), aqueles que "foram libertados do pecado e escravizado a Deus" 

ganho "a vida eterna." 

Um crente nunca pode cair para trás em um padrão de pecado porque ininterrupta . 

Aquele que nasceu de Deus o mantém Esta segunda referência a um nascido de Deus é 

Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus ( João 1:14 ; 3:16 , 18 ; Heb 1: 5. ; 5: 5 ; 1 João 

4: 9 ). Como o Bom Pastor, Jesus protege o seu rebanho para que o 

maligno (Satanás) não tanto como toque (se apoderam ou apertar o controle sobre) 

deles. Eles já não estão sob seu controle, tendo sido "resgatado ... a partir do domínio das 

trevas" ( Col. 1:13 ; cf. Atos 26:18 ; 2 Tm 2:26. ; Hb 2: 14-15. ) . Satanás pode tentar e 

perseguir os santos, como fez com Jó ( Jó 1-2 ) e Pedro ( Lucas 22:31 ), mas ele nunca 

poderá recuperá-los. Jesus não deixará de manter os remidos ( João 10:28 ; 2 Tm 

1:12. ; Jude 24-25 ), a quem foi dada a Ele pelo Pai ( João 6:37 , 39 ; 17: 

2 , 6 ,9 , 24 ). Cristo é a "âncora da alma" para os crentes, proporcionando-lhes "uma 

esperança segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus entrou como um precursor 

para nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec 

"( Hb 6: 19-20. ). 

A Bíblia fala dos cristãos manter-se. Eles são para se manter puro ( 1 Tm 5:22. , guardar 

os mandamentos de Deus () 1 João 3:22 ), mantenha a fé ( 2 Tim. 4: 7 ), manter-se isento 

da corrupção do mundo ( Tiago 1: 27 ), manter-se de ídolos ( 1 João 5:21 ), manter a 

Palavra de Deus (1 João 2: 5 ), e manter-se no amor de Deus ( Judas 21 ). 

Mas João vê aqui o trabalho de forma sobrenatural preservar o seu povo, que é tão 

garantido como Sua justificativa deles de Deus. As promessas de Deus constitui a 

primeira garantia. Paulo escreveu em Filipenses 1: 6 : "Porque estou certo isto mesmo, 

que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo 

Jesus." Aos Tessalonicenses ele escreveu: "Ora, o Deus de paz vos santifique 

completamente; eo vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados 

irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Fiel é o que vos chama, e Ele. 

também vai trazê-lo para passar "( 1 Tessalonicenses 5: 23-24. ). Chegando ao fim de sua 

vida, com o martírio iminente, Paulo ainda afirmava: "O Senhor me livrará de toda obra 



do mal, e me levará salvo para o seu reino celestial; a Ele seja a glória para todo o sempre 

Amém." ( 2 Tim. 4:18 ). 

Em segundo lugar, o poder de Deus garante a segurança dos crentes; o que Ele prometeu, 

Ele pode entregar. Em Romanos 5:10 , Paulo aponta que uma vez que Deus tem o poder 

de fazer a maior obra da redenção, Ele certamente é poderoso o suficiente para fazer o 

trabalho de menor de preservação: "Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos 

reconciliados com Deus através da morte de seu Filho, muito mais, estando já 

reconciliados, seremos salvos pela sua vida. " 

Em terceiro lugar, eterno, imutável propósito de Deus para salvar os eleitos ( Matt 

25:34. ; Ef 1: 4. ; 2 Tessalonicenses 2:13. ; 2 Tim. 1: 9 ; Apocalipse 13: 8 ; 17: 8 ) garante 

a sua preservação. 

Em quarto lugar, a oração de Cristo: "Pai Santo, guarda-os em teu nome" ( João 17:11 ), 

pede ao Pai para preservar os eleitos. 

Em quinto lugar, união inseparável dos crentes com Cristo ( Rm 6: 3-5. ; cf. 1 Cor. 

06:17 ), garante a sua preservação. 

Em sexto lugar, o alto preço que Deus pagou para redimir os eleitos-o sangue de seu Filho 

( Atos 20:28 ; Hb. 9:12 ) -guarantees que Ele não vai perdê-los. 

Em Romanos 8: 31-39 , Paulo eloquentemente resume a certeza absoluta de que Deus vai 

preservar sua própria: 

Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que 

não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como também não vai 

com ele, ele nos dará todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de 

Deus? Deus é o único que justifica; que é aquele que condena? Cristo Jesus é Aquele que 

morreu, sim, em vez que foi criado, que está à direita de Deus, e também intercede por 

nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, 

ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está escrito: "Por amor de ti 

estamos sendo condenado à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o 

matadouro." Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos 

amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 

principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a 

profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de 

Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

Que pertencemos a Deus 

Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no poder 
do maligno. ( 05:19 ) 

Apesar da existência de inúmeras entidades políticas, culturais e sociais no mundo, 

existem na realidade apenas dois reinos. É privilégio reconfortante dos crentes, além de 

ter a vida eterna, respondeu a oração, e vitória sobre o pecado, para saber que eles 

pertencem a Deus. Embora eles existem neste mundo, eles não são parte dele ( João 

15:19 ; 17 : 14 ); eles são filhos de Deus ( João 1: 12-13 ), "peregrinos e forasteiros" ( 1 

Pedro 2:11 ; cf. 1: 1 , 17 ; . 1 Crônicas 29:15 ; Sl 119: 19. ; . Heb 11 : 13 ), cuja verdadeira 

cidadania está nos céus ( Filipenses 3:20. ). 



Por outro lado, todo o mundo -sua política, economia, educação, entretenimento, e, 

acima de tudo, a sua religião- está no poder do maligno. O sistema mundial mal é 

inimiga de Deus e os crentes ( João 15:18 -19 ), como João observado anteriormente neste 

epístola (veja a discussão sobre 03:13 no capítulo 12 deste volume). Ele segue o exemplo 

do seu governante, Satanás ( João 12:31 ; 14:30 ; 16:11 ; cf. Ef. 2: 2 ; 06:12 ), o 

arquiinimigo de Deus e Seu povo. Porque o mundo está completamente sob a influência 

de Satanás, os crentes devem evitar ser contaminado por ele ( 2: 15-17 ; cf. Tiago 1:27 ). 

Não há meio termo, nem terceira opção. Todo mundo faz parte do reino de Deus, ou de 

Satanás. Nas palavras de Jesus: "Quem não é comigo é contra mim; e quem não recolhe 

comigo, espalha" ( Lucas 11:23 ). Ou, como Tiago declara scathingly: "Você adúlteras, 

não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus Portanto qualquer que quiser 

ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus?" ( Tiago 4: 4 ). 

Que Cristo é o verdadeiro Deus 

E nós sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento 

para que possamos saber o que é verdadeiro; e nós estamos 

naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o 

verdadeiro Deus ea vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos 

ídolos. ( 5: 20-21 ) 

Estes versos finais finalmente trazer o círculo completo epístola. João começou com a 

vinda do Verbo da Vida ( 1: 1-4 ); agora ele fecha com a certeza de que o Filho de Deus 

chegou. O tempo presente do verbo HEKO (vir) indica que Jesus veio e ainda está 

presente. A fé cristã não é teórico ou abstrato; ela está enraizada na verdade prática que 

Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. 

Porque ninguém pode saber "quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser 

revelar" ( Lucas 10:22 ), Jesus nos deu entendimento para que possamos saber o que 

é verdadeiro. Mas além da mera conhecimento, os cristãos têm uma união pessoal 

com Aquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo (cf. Rm 8: 1. ; 1 Cor. 1:30 ; 2 

Cor 5:17. ; 1 Pedro 5:14 ). A Bíblia ensina que a única maneira de conhecer o Deus vivo 

e verdadeiro é através de Jesus Cristo. Ninguém pode ser salvo, que não acredita em 

Cristo, pois não há salvação sem Ele (cf. 2: 1-2 ; 04:10 , 14 ; 5: 1 ; João 14: 6 ; Atos 

4:12 ). 

Uso tríplice de João da palavra alethinos (Verdadeiro) neste versículo enfatiza a 

importância de compreender a verdade em um mundo cheio de mentiras de Satanás. A 

última utilização dos pontos de prazo para a verdade mais importante de tudo, de que 

Jesus Cristo é o verdadeiro Deus ea vida eterna. A divindade de Jesus Cristo é um 

elemento essencial da fé cristã, e ninguém que rejeita ele pode ser salvo. (Para uma defesa 

bíblica detalhada da divindade de Cristo, ver João 1-11 , A Commentary MacArthur 

Novo Testamento [Chicago: Moody, 2006], capítulo 1). 

Aviso do João conclusivo, Filhinhos, vocês guarda de ídolos, reflete a importância 

crucial de adorar o verdadeiro Deus, exclusivamente. O perigo da idolatria foi 

especialmente grave em Éfeso (onde João provavelmente escreveu esta carta), centro do 

culto da deusa Artemis (Diana). Algumas décadas antes, o ministério do apóstolo Paulo 

tinha acendido um motim por seus adoradores zelosos ( Atos 19: 23-41 ). Mas o perigo 

não se limitou a Éfeso, como a advertência de Paulo aos Coríntios: "Você não pode beber 

o cálice do Senhor e do cálice dos demônios; não podeis ser participantes da mesa do 



Senhor e da mesa dos demônios" ( 1 Cor. 10:21 ), indica. Apesar de poucos em nossa 

cultura contemporânea adoram ídolos físicas, a idolatria é generalizada, no 

entanto. Qualquer coisa que as pessoas elevar acima de Deus é um ídolo do coração. Cada 

"altivez que se levante contra o conhecimento de Deus" ( 2 Cor. 10: 5 ) deve ser 

esmagado, e só Cristo exaltado. 

Em um mundo escuro cheio de incertezas cristãos têm a gloriosa certeza baseada em 

revelação- divina ", a palavra profética tanto mais certeza ... uma lâmpada que brilha em 

lugar escuro" ( 2 Pedro 1:19 ). Enquanto o mundo se depara cegamente na escuridão ( . 

Jer 13:16 ), a Palavra de Deus é para os santos "lâmpada para os [seus] pés e luz para o 

[seu] caminho" ( Sl 119:. 105 ), pois "o mandamento é uma lâmpada eo ensinamento é 

leve "( Prov. 06:23 ). 

 

  

  

  

  

  

  

  

 



2 JOÃO 

  

Introdução de 2 João 

Ocasião e Objetivo 

As duas breves epístolas de 2 e 3 João são os livros mais curtos do Novo 

Testamento. Cada um contém menos de 300 palavras no texto grego e poderia 

ter caber em uma única folha de papiro (cf. 2 Jo 12, 3 João 13). Eles se 

aproximam bastante a forma de carta convencional do contemporâneo mundo 

greco-romano. 

Mas, apesar de sua brevidade, ambas as epístolas são significativas na medida 

em que sublinham a importância e os limites de amar na verdade. Segundo João 

aborda os mesmos eventos históricos básicos, como um João: falsos mestres 

estavam assaltando as congregações sob os cuidados de João (v. 7). Tendo 

deixado a comunhão dos crentes (1 João 2:19), os hereges estavam viajando de 

igreja em igreja, aproveitando a hospitalidade cristã como elas se espalham suas 

mentiras venenosas. A senhora a quem João abordou esta carta pode ter, 

inadvertidamente, ou imprudentemente mostrou-lhes hospitalidade. João 

advertiu ela (como um modelo para todos os crentes) contra a participação em 

atos maus falsos professores, mostrando-lhes hospitalidade. 

Autor, data e local da escrita 

Estreitas afinidades deste carta com 1 João (eg, v 5 e 1 João 2:. 7; 03:11; v 6 e 

1 João 5: 3., 7 v e 1 João 2:.. 18-26; v 9 e 1 João 2:23; v 12 e 1 João 1: 4.) 

deixam claro que ele também foi escrito por João, o apóstolo (ver a discussão 

sob o autor de 1 João na Introdução 1 João).Segundo João foi provavelmente 

composto em Éfeso ou menos ao mesmo tempo ou pouco depois de 1 João 

(c. AD 90-95). 

Destino e Leitores 

Muitos analistas acreditam que a frase "a senhora eleita" (v. 1) refere-se 

metaforicamente a uma igreja local. O entendimento mais natural no contexto, 

no entanto, é tomá-lo como uma referência a uma mulher real e de seus filhos, 



a quem João conhecia pessoalmente. Evidente semelhança do carta a 3 João, o 

que claramente (v. 1) foi escrito para um indivíduo, favorece a visão de que 2 

João também foi escrito para um indivíduo. Além disso, não seria natural para 

sustentar tal figura de linguagem em toda a carta. Tal metáfora elaborada 

também não está em sintonia com a simplicidade da letra e da ternura de seu 

tom. Finalmente, a alteração da forma singular do pronome pessoal "você" em 

v. 5 para o plural em v. 12 aplica-se de forma mais natural para uma mulher e 

seus filhos do que a uma igreja e seus membros. 

Esboço 

I. A Base de Hospitalidade Cristão (1-3) 

II. O Comportamento dos Hospitalidade Cristão (4-6) 

III. O Bounds da Hospitalidade Cristão (7-11) 

IV. As Bênçãos de Hospitalidade Cristão (12-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Andando na Verdade ( 2 João 1-4 ) 



O ancião à senhora eleita, ea seus filhos, aos quais eu amo em 

verdade; e não só eu, mas também todos os que conhecem a 

verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará 

conosco para sempre: graça, misericórdia e da paz estará com a 

gente, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, na 

verdade e no amor. Fiquei muito contente de encontrar alguns de 

seus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o 
mandamento de fazer do Pai. (1-4) 

Quando Pilatos perguntou cinicamente: "Que é a verdade?" ( João 18:38 ), ele refletia a 

visão de muitos hoje. O pós-modernismo vê o conceito de verdade com ceticismo. Muitos 

acreditam que não existe tal coisa como verdade absoluta, ou, se houver, que não pode 

ser conhecido.Certamente, eles argumentam, não há verdade religiosa; a religião é apenas 

uma preferência pessoal, como gosto de um em arte, música ou literatura. 

Mas a verdade absoluta, VERDADE divina faz existir, e é a realidade mais importante do 

universo. Quando Marta reclamou que sua irmã não estava ajudando-a com o serviço, 

Jesus respondeu: "Marta, Marta, você está preocupado e incomodado sobre muitas coisas, 

mas uma só coisa é necessária, para Maria escolheu a boa parte, a qual não deve ser tirada 

"( Lucas 10: 41-42 ). Não houve prioridade maior do que a Maria para ser "sentada aos 

pés do Senhor, ouvindo a sua palavra" de verdade ( v. 39 ). A verdade é um bem precioso, 

mais valioso do que qualquer riqueza terrena (cf. Pss 19: 7-10. ; 119: 72 , 127 ); uma vez 

encontrada, ela deve ser realizada para a todo custo. Assim Provérbios 23:23 exorta: 

"Compra a verdade, e não vendê-lo." 

A Bíblia, a Palavra de verdade ( Sl 119: 160. ; João 17:17 ; 2 Cor. 6: 7 ; . 2 Timóteo 

2:15 ; Tiago 1:18 ), majors sobre o tema da verdade. Deus é o "Deus da verdade" ( Sl. 31: 

5 ; . Isa 65:16 ), que abunda em verdade ( Ex 34: 6. ) e sempre fala a verdade ( 2 Sam 

07:28. ; cf. Num. 23:19 ; Tito 1: 2 ); Cristo é a verdade ( João 14: 6 ; . Ef 4:21 ), está cheio 

de verdade ( João 1:14 ), revelou a verdade ( João 1:17 ), falou a verdade ( João 8: 45-

46 ), e testemunho da verdade ( João 18:37 ); o Espírito Santo é o Espírito da verdade 

( João 14:17 ; 15:26 ; 16:13 ; 1 João 5: 6 ). A verdade de Deus é eterna ( Sl 117: 2. ), 

infinito ( Salmos 57:10. ; 86:15 ; 108: 4 ), e poupança ( Sl 69:13. ). A salvação vem pela 

fé na verdade ( 2 Tessalonicenses 2:13. ; cf. 1 Tim. 2: 4 ; 2 Tm 2:25. ); crentes são 

santificados pela verdade ( João 17:17 ), o amor da verdade (cf. 2 Ts 2:10. ), são 

libertados pela verdade ( João 8:32 ), o culto na verdade ( João 4: 23- 24 ), alegrai-vos 

com a verdade ( 1 Cor. 13: 6 ), falar a verdade ( Ef 4:15. , 25 ), meditar sobre a verdade 

( Filipenses 4: 8. ), manifestará a verdade ( 2 Cor. 4: 2 ), obedecer à verdade ( 1 Pedro 

1:22 ), são guiados pela verdade ( Salmos 25: 5. ; 43: 3 ) e, mais amplamente, andar na 

verdade ( 1 Reis 2: 4 ; 3: 6 ; 2 Reis 20: 3 ; . Pss 26: 3 ; 86:11 ). 

Os crentes devem estar comprometidos com a verdade, porque nós existimos no mundo, 

que é o reino de Satanás ( 1 João 5:19 ), o "pai da mentira" ( João 8:44 ). Ele se esforça 

para manter os pecadores de compreender e acreditar a verdade; Ele é "o deus deste 

mundo [que] cegou os entendimentos dos incrédulos para que não vejam a luz do 

evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus" ( 2 Cor. 4: 4 ) . Como resultado, 

"Todo mundo engana o seu próximo e não fala a verdade, eles ensinaram a sua língua a 

falar a mentira" ( Jer. 9: 5 ). Os incrédulos são "homens de mente depravada e privados 

da verdade" ( 1 Tim. 6: 5 ), que "se opõem à verdade" ( 2 Tim. 3: 8 ) e "desviarão os 

ouvidos da verdade" ( 2 Tim. 4: 4 ), porque "eles mudaram a verdade de Deus em mentira" 

( Rom 1:25. ). 



Em um mundo de mentiras, a Igreja é chamada a ser a "coluna e baluarte da verdade" ( 1 

Tm. 3:15 ). Metáfora de Paulo teria sido prontamente compreendido por Timoteo e sua 

congregação em Éfeso. Localizado na cidade era o templo de Diana (Artemis; Atos 19: 

23-28 ), uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Imenso telhado do templo era 

apoiado por 127 pilares, que repousava sobre uma base maciça. Assim como o templo era 

um monumento para as mentiras de Satanás, para que a igreja deve ser um monumento à 

verdade de Deus. A missão da Igreja é viver inamovível, inabalavelmente, defender, 

guarda, e proclamar a verdade da Palavra de Deus. É a proclamar o "todo propósito de 

Deus" ( Atos 20:27 ), e não apenas a parte da verdade divina que é inofensivo para a 

cultura circundante. Nas palavras de Martin Luther, um campeão leal da controvérsia 

necessário, 

Se eu professar com a voz mais alta e mais clara exposição cada porção da verdade de 

Deus, exceto precisamente aquele pequeno ponto que o mundo eo diabo estão naquele 

atacante momento, não estou confessando Cristo, porém corajosamente I podem ser 

professar Cristo.Quando a batalha se trava, há a lealdade do soldado é provada, e ser 

constante em todo o campo de batalha, além disso, é mera voo e desgraça se ele recua 

naquele ponto. ( D. Martin Lutero Werke, Kritische Gesamtausgabe Briefwechsel. 18 

vols [Weimar: Verlag Hermann Bohlaus Nachfolger, 1930-1985]., 3:81, ênfase 

acrescentada) 

Qualquer igreja chamada que não consegue exercer a sua mordomia da Sua verdade de Deus 

enfrenta julgamento, exatamente como faziam os judeus por não defender e viver a verdade 

do Antigo Testamento que lhes foi confiado (cf. Rom. 2: 23-24 ). Mas ao longo de sua 

história, a verdadeira igreja tem agarrado tenazmente a verdade, apesar das tempestades da 

perseguição, a dor da rejeição, e os assaltos dos inimigos, tanto de dentro e fora de suas fileiras 

(cf. Atos 20: 29-30 ). E incontáveis milhares sofreram o martírio, em vez de compromisso ou 

abandonar a verdade. 

Estrategicamente, as epístolas finais do Novo Testamento enfatizam a prioridade da 

verdade (2 e 3 João), bem como a necessidade de lutar por ele em face de mentirosos 

apóstatas (Judas). 

João escreveu suas duas breves cartas-postais mais do que letras de salientar a importância 

da verdade. Aletheia ("verdade") aparece cinco vezes nesta seção, de 2 de João e seis 

vezes abertura no mais breve 3 João. Embora cada um deles é uma carta pessoal a um 

indivíduo, João estava escrevendo a revelação inspirada de Deus que estava ao povo de 

Deus ao longo do tempo. Reconhecendo que todos os leitores de sua carta enfrentou e 

sempre teria de enfrentar um mundo de mentiras e enganos, ele escreveu para chamá-los 

a viver na verdade de Deus, para amar dentro dos limites da verdade, e ser leal a e olhar 

para a verdade . Na abertura versos João revela quatro características de viver na verdade: 

a verdade une, habita, abençoa, e controla os crentes. 

A verdade une os crentes 

O ancião à senhora eleita, ea seus filhos, aos quais eu amo em 

verdade; e não só eu, mas também todos os que conhecem a 
verdade, (1) 

Na época em que ele escreveu esta carta, João era um homem muito velho, o último 

apóstolo sobrevivente. Mesmo assim, sua referência a si mesmo como o mais 

velho ( presbuteros com o artigo definido) salienta não tanto a sua idade como sua 

posição de supervisão espiritual para a igreja. No Novo Testamento, a prazo, empréstimos 



de uso comum do Antigo Testamento (cf. Lev 04:15. ; Num 11:25. ; Deut. 25: 7-8 , etc.), 

geralmente refere-se ao cargo de ancião (a exceção está em 1 Tim. 5: 1 , onde se refere 

simplesmente a um homem mais velho); os relacionados prazo presbutēs (traduzido 

"homem velho" em Lucas 01:18 e "idade" em Filemon. 9 ) descreve um homem mais 

velho, sem referência a um papel de liderança. Descrição de João de si mesmo reforça a 

verdade que ele escreveu esta epístola; alguém se passar por ele provavelmente teria 

escolhido o título "apóstolo", enquanto um escritor não tentar imitá-lo não teria 

provavelmente chamou a si mesmo o mais velho (cf. Alfred Plummer, as Epístolas de 

São João, A Bíblia Cambridge para Escolas e Faculdades [ Cambridge:. Cambridge Univ 

de 1911], 175). João não tinha necessidade de se referir a si mesmo como um apóstolo, 

porque seus leitores conheciam e aceitou-o como tal, embora na experiência da igreja, 

serviu-lhes como seu pastor. 

No Novo Testamento, as igrejas sempre foram ensinados e governado por uma 

pluralidade de presbíteros ( Atos 11:30 ; 14:23 ; 15: 2 , 4 , 6 , 22, 23 ; 16: 

4 ; 20:17 ; 21:18 ; . 1 Tim 5:17 ; Tito 1: 5 ; Tiago 5:14 ; 1 Pedro 5: 1 , 5 ). Mas embora 

houvesse outros anciãos que servem com João em Éfeso (cf. Atos 20:17 ; ver a Introdução 

a 1 João neste volume de evidências de que João escreveu suas epístolas daquela cidade), 

ele era o mais velho patriarcal, cuja autoridade e supervisão estendeu muito além 

Éfeso. Como Pedro ( 1 Pedro 5: 1 ), João foi tanto um ancião e um apóstolo; como o 

último dos apóstolos, ele era o mais velho, o mais ilustre de todos os anciãos; o ancião 

que vive só, que foi escolhido para ser um apóstolo do Senhor Jesus Cristo e foi membro 

do círculo mais íntimo dos doze apóstolos; um confesso como o "discípulo a quem Jesus 

amava" ( João 20: 2 ; cf. 13:23 ; 19:26 ; 21: 7 , 20 ). Em contraste com os falsos mestres, 

João foi o portador da tocha da tradição apostólica. 

Como observado na Introdução 2 João, a senhora eleita, a quem João abordou esta carta 

era uma mulher real, não uma igreja. Lady traduz a forma feminina do 

substantivo kurios ("senhor" "senhor"). O marido é o "senhor" da família como sua 

cabeça divinamente ordenado (cf. 1 Cor. 11: 3 ; . Ef 5:23 ), mas a senhora tem a sua 

esfera de autoridade e responsabilidade, bem como (cf. Tito 2: 3-5 e 1 Tm. 5:14 , onde 

"manter a casa" traduz um verbo grego que significa literalmente "para governar ou 

administrar uma casa"). Que seu marido não é mencionado pode indicar que ela era 

viúva. Em qualquer caso, ela era responsável pelo fornecimento de hospitalidade na casa, 

como resulta do 1 Timóteo 5: 9-10 . Desde João dirigida seus filhos também, eles ainda 

podem ter vivido em casa com ela. Famílias tipicamente dividiram uma casa comum, 

mesmo depois que as crianças eram casados. 

Escolhido traduz uma forma da palavra grega eklektos ("eleitos", "escolhidos", 

"escolha"). O termo descreve aqueles que foram selecionados por Deus para a glória 

eterna, se Cristo ( Lucas 23:35 ; 1 Pedro 2: 4 , 6 ), os santos anjos ( . 1 Tim 5:21 ), ou 

remidos ( Mat. 22:14 ; 24:22 ,24 , 31 ; Marcos 13:20 , 22 , 27 ; Lucas 18: 7 ; Rom 

8:33. ; Col. 3:12 ; 2 Tm 2:10. ; Tito 1: 1 ; 1 Pedro 1: 1 ; 2: 9 ; 2 João 13 ; Rev. 17:14 ). A 

única outra vez fora desta epístola que ele é usado de um indivíduo está em Romanos 

16:13 , onde Paulo descreveu Rufus como uma "escolha [de eklektos ] homem, no 

Senhor. " 

A descrição de João dessa mulher (e de sua irmã, v. 13 ) como escolhido reflete a verdade 

bíblica de que Deus soberanamente escolhe os crentes para a salvação (além do vv já 

referido, ver. Marcos 13:20 ; Atos 13:48 ; Rom. 8: 28-30 ; . Ef 1: 4-5 , 11 ; 2 

Tessalonicenses 2:13. ; 2 Tim. 1: 9 ; Tiago 2: 5 ). Ao contrário daqueles que têm uma 

visão fraca da soberania divina, os escritores do Novo Testamento não hesitou em referir-



se a crentes como "os eleitos". Na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo fez em Mateus 

24:22 : "A menos que aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria; mas 

por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados." O termo não é menos adequada do 

que os termos mais populares "filho de Deus", "salvos", "nascer de novo", "crente", ou 

"cristão". 

A declaração de João quem eu amo em verdade revela sua ligação pessoal a esta família 

(o pronome relativo hous [quem] é plural e engloba tanto a senhora e seus 

filhos). Ego ( I ) é enfático, sublinhando os apóstolos pessoal, em curso (o verbo é no 

tempo presente) amor por eles. O amor em vista aqui é que dolosa, devoção espiritual e 

serviço veiculada pelo verbo familiarizado Ágape .A frase , na verdade, explica e 

qualifica a esfera do amor de João para eles. Ele não se refere a sua sinceridade; ele não 

estava apenas reivindicando "verdadeiramente" amá-los, embora ele obviamente 

fez. Pelo contrário, a verdade refere-se aqui com a concretização da verdade no 

evangelho. Ela é paralela à expressão frequente Novo Testamento "a fé" ( Atos 6: 7 ; 13: 

8 ; 14:22 ; 16: 5 ; 1 Cor 16:13. ; 2 Cor. 13: 5 ; Gal 1:23. ; . Ef 4:13 ; . Phil 1:27 ;Col. 

1:23 ; 1 Tm 1: 2. ; 3: 9 ; 4: 1 ; 5: 8 ; 6:10 , 21 ; 2 Tm 3: 8. ; Tito 1:13 ; Judas 3 ). A 

expressão de João é semelhante à exortação de Paulo a Tito: "Saúda aqueles que nos 

amam na fé" ( Tito 3:15 ); que é, na verdade objetiva do evangelho. Era a verdade que 

vinculado não apenasJohn, mas também todos os que sabiam a verdade a esta senhora 

e seus filhos. É a sua crença comum na verdade do evangelho que une todos os crentes. 

A declaração de João encapsula o tema principal desta breve carta, que a verdade deve 

sempre reger o exercício do amor. Profunda, afeição mútua dos cristãos flui para fora do 

seu compromisso comum com a verdade. Em sua primeira epístola João escreveu: 

"Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama 

o filho nascido de Deus" ( 1 João 5: 1 ). Não podemos ter verdadeira comunhão com 

aqueles que rejeitam a verdade do evangelho, uma vez que não compartilham a vida 

espiritual comum com eles. Essas pessoas estão fora da comunhão dos crentes, porque 

ele só é aqueles que "têm em obediência à verdade purificado [suas] almas" que podem 

ter "um sincero amor dos irmãos" ( 1 Pedro 1:22 ). 

Porque a salvação requer a crença na verdade, é extremamente importante para a Igreja a 

proclamar a mensagem certa. Uma apresentação simples e precisa do evangelho é 

suficiente, através do poder transformador do Espírito Santo, para trazer a salvação. Por 

outro lado, a apresentação mais cuidadosamente elaborada, bem polida de nada menos do 

que o evangelho não vai economizar. 

Ligação de amor e verdade de João mostra que eles são tudo menos incompatíveis, como 

alguns estão sempre dispostos a sugerir. Os crentes devem falar em amor, mas eles 

também estão a falar a verdade ( Ef. 4:15 ). Para minimizar a verdade em nome do amor 

é abandonar o amor bíblico, que é baseada na verdade. Propósitos de Deus nunca vai ser 

realizado por comprometer a sua verdade; amor pelas almas nunca se manifesta, 

minimizando a verdade. 

 

A verdade habita nos crentes 

por amor da verdade que permanece em nós e estará conosco para 
sempre (2) 



De acordo com seu compromisso apaixonado com a verdade, João escreveu esta 

carta para o bem da verdade. Sua preocupação era que a senhora cristã a quem ele se 

dirigiu a ele pode comprometer a verdade em nome da hospitalidade. O amor cristão, 

comunhão e hospitalidade são de vital importância, uma vez que eles se manifestam o 

poder transformador do Evangelho (cf. Rom 0:13. ; 1 Tim. 3: 2 ; Tt 1: 8 ; 1 Pedro 4: 

9 ). Os crentes compartilham de um amor espiritual que flui de sua vida eterna comum 

em Cristo. Mas eles não podem realmente manifesto que o amor para além de um firme 

compromisso com a verdade da Palavra de Deus. Essa verdade permeia todos os aspectos 

da vida individual e social da igreja, subjacente a toda a sua pregação, evangelismo e 

companheirismo. 

Em linguagem que lembra da promessa de Jesus a respeito do Espírito Santo ( João 

14:17 ), João escreveu que a verdade ... permanece em nós e estará conosco para 

sempre. O paralelo é adequado, uma vez que o Espírito Santo é o "Espirito da verdade 

"( João 14:17 ; 15:26 ;16:13 ; 1 João 5: 6 ). Embora em uma vida que não podemos 

compreender a grande profundidade de toda a verdade bíblica, todos os verdadeiros 

cristãos sabem a verdade da Escritura que salva. Eles sabem que são pecadores, 

enfrentando apenas o julgamento de Deus, e que o perdão vem somente pela graça divina, 

independentemente das obras, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo e Seu sacrifício 

expiatório e ressurreição. Se não compreender esses fatos, eles não seriam cristãos, pois, 

como mencionado acima, a compreensão da verdade é necessária para a salvação. 

Em sua primeira epístola, João ensinou que todos os crentes são capazes de discernir a 

verdade do erro: 

Você tem a unção do Santo, e todos sabem. Eu não escrevi para você, porque você não 

sabe a verdade, mas porque você sabe disso .... Quanto a vós, a unção que vós recebestes 

dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine; mas como a sua 

unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é uma mentira, e assim como ela 

vos ensinou, você permanecer nele. ( 1 João 2: 20-21 , 27 ) 

Meno (abides) é uma das expressões favoritas de João, que aparece mais de sessenta 

vezes em seus escritos. Ele é usado em um sentido teológico para se referir à verdade que 

reside nos crentes ( 1 João 2:14 , 24-27 ; cf. João 05:38 , onde Jesus repreende os judeus 

incrédulos para não ter a Palavra permanecendo neles), para verdadeiros crentes que 

habitam no Palavra ( João 8:31 ) e, portanto, não estar em trevas espirituais ( João 12:46 ), 

o Espírito habitando nos crentes ( João 14:17 ; cf. 1 João 4:12 , 15, 16 ) e, mais 

importante, para os crentes permanecer em Cristo ( João 06:56 ; 14:10 ; 15: 4-7 , 9-10 ; 1 

João 2: 6 , 10 , 28 ; 3: 6 , 24 ; 04:13 ) . A verdade da Palavra, que habita nos crentes para 

sempre, dá-lhes "a mente de Cristo" ( 1 Cor. 02:16 ). 

A verdade Abençoa Crentes 

Graça, misericórdia e paz estará conosco, da parte de Deus Pai e 
de Jesus Cristo, o Filho do Pai, na verdade e no amor. (3) 

Embora eles aparecem juntos apenas aqui e nas cartas de Paulo a Timóteo ( 1 Tm 1: 2. ; 2 

Tim. 1: 2 ), graça, misericórdia e paz são termos familiares do Novo Testamento. . Eles 

são freqüentemente usados nas saudações das epístolas Graça combina com a 

paz em Romanos 1: 7 ,1 Coríntios 1: 3 , 2 Coríntios 1: 2 , Gálatas 1: 3 , Efésios 1: 

2 , Filipenses 1: 2 , Colossenses 1 : 2 , 1 Tessalonicenses 1: 1, 2 Tessalonicenses 1: 

2 , Tito 1: 4 , Filemon 3 , 1 Pedro 1: 2 , 2 Pedro 1: 2 , e Apocalipse 1: 



4 ; misericórdia com a paz em Jude 2 . Os três termos resumir a progressão do plano de 

salvação: de Deus a graça fez com que Ele conceda misericórdia, o que resulta 

em paz. Graça vê pecadores como culpado e indigno ( Rom 5:20. ; Ef. 1: 

7 ); misericórdia vê-los como necessitados e desamparados ( Mateus 5: 3. ; Rom. 11: 30-

32 ; Ef 2: 4-5. ; Tito 3: 5 ; 1 Pedro 1: 3 ); a paz é o resultado da manifestação de ambos 

(de Deus Atos 10:36 ; Rom. 5: 1 ; . Ef 2,14 ; Cl 1:20 ). Essas bênçãos divinas, como tudo 

na vida cristã, vêm apenas da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. A 

partir de Deus ", o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de 

mudança" vem para baixo " cada coisa boa dado e todo dom perfeito "( Tiago 1:17 ). E 

por meio do Filho, todas "as promessas de Deus ... são sim" ( 2 Cor. 1:20 ). Eles estão 

presentes quando divina verdade domina a mente eo coração, resultando em 

verdadeiro amor. A dupla repetição do Pará (a partir de) salienta a igualdade de Jesus 

com o Pai. João enfatizou a identidade de Cristo como Filho de Deus, porque os falsos 

mestres foram negar que a verdade (cf. a discussão dos falsos mestres e seu ensino 

herético na Introdução 1 João). 

A Verdade Controla Crentes 

Fiquei muito contente de encontrar alguns de seus filhos andam 

na verdade, assim como temos recebido o mandamento de fazer 

do Pai. (4) 

À luz de seu compromisso com a verdade, ele vem como nenhuma surpresa que 

João estava muito feliz por encontrar alguns dos esta senhora Cristão filhos andam na 

verdade. Certamente o apóstolo estava exuberante com a notícia da sua obediência a 

revelação divina, que ele pode ter ouviu de sua irmã ou filhos da irmã (cf. v. 13 ). Que ele 

menciona apenas alguns de seus filhos não significa, necessariamente, que os outros não 

foram salvos; João estava se referindo apenas para aqueles de quem ele tinha 

conhecimento pessoal. 

A verdade da Palavra de Deus é para ser vivida, assim como acreditava (cf. Mt 

7,21. ; 0:50 ; Lc 6: 46-49 ; 11:28 ; João 13:17 ; Rom 2:13. ; Tiago 1 : 22 ; 1 João 2: 3 ). A 

frase andando na verdade refere-se a mover-se através vida controlada pela verdade; é 

o equivalente a caminhar na luz ( 1 João 1: 7 ). Andar a pé é uma metáfora Novo 

Testamento freqüente para a vida cristã. Crentes "andar em novidade de vida" ( Rom. 6: 

4 ), "andar pela fé, não pela vista" ( 2 Cor. 5: 7 ), "andar no Espírito" ( Gl 5:16. , 25 ,) 

"andar em boas obras" ( Ef 2:10. ), "andar de modo digno da vocação a que [eles] têm 

sido chamados" ( Ef. 4: 1 ), "andai em amor" ( Ef 5.: 2 ) ", andai como filhos da luz" ( Ef. 

5: 8 ), "andar em sabedoria" ( Ef 5:15. ), "andar de modo digno do Senhor, para agradá-

Lo em todos os aspectos" ( Col . 1:10 ), "andar de uma maneira digna de Deus que chama 

[eles] para o seu reino e glória" ( 1 Ts. 2:12 ), "andar da mesma maneira como [Jesus] 

andou" ( 1 João 2: 6 ), e "andar de acordo com os seus mandamentos" ( 2 João 6 ). 

A referência de João aos mandamentos crentes têm recebido do Pai a andar na verdade 

não é uma referência a um determinado comando, mas reflete o mandato geral e óbvia da 

Escritura para obedecer. Escritura é até chamado de "o mandamento do Senhor" ( Sl. 19: 

8 ; cf. o uso semelhante de "mandamento" em 1 Tm 6:14. ). A obediência à verdade de 

Deus não é opcional. "Deus não revelou Sua verdade, de tal forma a deixar-nos 

gratuitamente em nosso prazer de acreditar ou não acreditar que, para obedecer ou 

desobedecer a ele. Apocalipse traz consigo a responsabilidade, e quanto mais clara a 

revelação, maior a responsabilidade de acreditar e obedecê-la "(João RW Stott, As 



epístolas de João, Tyndale do Novo Testamento Comentários [Grand Rapids: Eerdmans, 

1964], 206). 

Esta breve carta começa com uma chamada a tocar para os cristãos a viver de modo 

coerente com a verdade em que acreditam. A única verdadeira base para a unidade na 

igreja é a verdade da Palavra de Deus que habita em nós, abençoa, e controla a vida dos 

crentes individuais. E é somente aqueles cristãos e igrejas que estão firmemente plantados 

no sólido fundamento da verdade, que será capaz de suportar as tempestades das 

perseguições, tentação e falsa doutrina que assaltam-los constantemente. 

 

2. Os limites do amor ( 2 João 5-13 ) 

Agora eu pergunto a você, senhora, não é como se eu estivesse 

escrevendo para vos um mandamento novo, mas o que temos tido 

desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o 

amor, que andamos de acordo com os Seus mandamentos. Este é 

o mandamento, como ouvistes desde o princípio, que você deve 

andar nele. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, 

aqueles que não reconhecem Jesus Cristo veio em carne. Este é o 

enganador eo anticristo. Acautelai-vos, que você não perder o que 

temos feito, mas que você pode receber uma recompensa 

completa. Qualquer um que vai longe demais, e não persevera na 

doutrina de Cristo, não tem Deus; aquele que permanece na 

doutrina, esse tem tanto o Pai eo Filho. Se alguém vem ter 

convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, e não 

dar-lhe uma saudação; para quem o saúda participa de suas más 

obras. Apesar de eu ter muitas coisas para escrever para você, eu 

não quero fazê-lo com papel e tinta; mas eu espero que venha até 

você e falar face a face, para que a vossa alegria seja 

completa. Os filhos de sua irmã, a eleita cumprimentá-lo. (5-13) 

O versículo 9 salta para fora desta seção: Qualquer um que vai longe demais, e não 

persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus; aquele que permanece na doutrina, 

esse tem tanto o Pai eo Filho. Há novamente (como em toda uma João) é o teste de um 

verdadeiro cristão e uma verdadeira doutrina pregador-pura a respeito de Cristo. 

A verdadeira igreja de Jesus Cristo sempre entendeu esse fato. Através dos séculos, 

mesmo em horas mais escuras da igreja, sempre houve aqueles que foram fiéis de 

evangelizar os perdidos com o puro evangelho de Jesus Cristo. Pessoas procurou as 

Escrituras, sem todas as ferramentas de estudo da Bíblia disponíveis hoje, para 

compreender o evangelho em preparação para espalhar a mensagem da salvação. Muitos 

heróis desconhecidos da fé trabalhou durante décadas traduzindo a palavra que as pessoas 

pudessem lê-lo em seus próprios idiomas.Missionários viajou em circunstâncias difíceis 

e ameaçadoras para chegar a lugares difíceis com a verdade de Cristo. Lá eles suportou 

longos períodos de separação da família, amigos, e do país, sofreu a perda de colegas e 

entes queridos, e lutou contra a doença, perigo, e que a oposição satânica por causa do 

evangelho (cf. Ef. 6:12 ). Dezenas de milhares de evangelistas fiéis foram martirizados 

por sua firme compromisso de obedecer ao mandamento do Senhor de anunciar a verdade 

que salva. 



Há alguns, no entanto, que defendem uma mudança radical e alarmante a partir desta 

comissão, o que sugere que a pregação do evangelho aos perdidos pode realmente ser 

desnecessário, junto com os imensos sacrifícios que foram feitos para isso. Indo além do 

ensino da Bíblia sobre a revelação geral de Deus na natureza (veja a discussão sobre Rom. 

1: 18-32 abaixo), alguns argumentam que a teologia natural ("a tentativa de alcançar uma 

compreensão de Deus e sua relação com o universo por meios de reflexão racional, sem 

apelar para a revelação especial, como a auto-revelação de Deus em Cristo e na Escritura 

"[Colin Brown," teologia natural ", em Sinclair B. Ferguson, Davi F. Wright, e JI Packer, 

eds. , Novo Dicionário de Teologia (Downers Grove, Ill .: InterVarsity 1988), 452]) é 

suficiente para salvar-independentemente de qualquer conhecimento do verdadeiro Deus, 

ou de Jesus Cristo ou o evangelho. Alguns imaginam que Deus salva as pessoas para além 

do evangelho, tratando-os como fez com aqueles que viveram antes da época do Novo 

Testamento (a janela chamada trans-dispensationalism).Mas, como o escritor de Hebreus 

enfatiza: "Deus, depois de Ele falou há muito tempo para os pais, pelos profetas em muitas 

vezes e de muitas maneiras, nestes últimos dias falou-nos no seu Filho, a quem constituiu 

herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo "(Hebreus 1: 1-2. ). Após 

ter dado Sua revelação final em Seu Filho, Deus não vai voltar no tempo para outra 

época. João 1:12 corrige a necessidade da fé em Cristo: "Mas a todos quantos o 

receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, mesmo para aqueles que 

crêem no seu nome ". 

Outros, os defensores do chamado-view misericórdia mais amplo, propor algo ainda mais 

radical. Eles também acreditam que os pecadores perdidos pode ser salvo sem o 

evangelho. Mas eles vão um passo além e argumentam que aqueles em religiões não-

cristãs podem realmente ser ajudado a chegar a Deus por essas falsas religiões. Clark 

Pinnock escreve: 

Quando abordamos o homem de uma fé diferente da nossa própria, será em um espírito 

de expectativa para saber como Deus tem falado com ele e que nova compreensão da 

graça e do amor de Deus podemos nos descobrir neste encontro. Nossa primeira tarefa 

em que se aproxima um outro povo, outra cultura, outra religião é tirar os sapatos, pois o 

lugar que estamos nos aproximando é santo .... Nós podemos esquecer que Deus estava 

aqui antes de nossa chegada. (Citado em Erwin Lutzer, Cristo entre outros 

deuses [Chicago: Moody, 1994], 185) 

Então, surpreendentemente, ele acrescenta, 

Deus ... tem mais coisas acontecendo por meio da redenção que o que aconteceu no 

primeiro século Palestina. (Ibid., P. 185) 

Universalismo de Pinnock rejeita o ensinamento dos apóstolos, que, sem hesitar, declarou: 

"Não há salvação em nenhum outro [de Jesus Cristo], e não há nenhum outro nome debaixo 

do céu, que tem sido dado aos homens pelo qual devamos ser salvos" ( Atos 04:12 ; cf. 1 Cor. 

03:11 ; 1 Tm 2: 5. ). Ele também rejeita o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que declarou 

de forma inequívoca: "Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai senão por 

mim" ( João 14: 6 ). 

Em Romanos 10: 9-10 Paulo explica o essencial para a salvação: "Se você confessar com 

a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os 

mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa 

a respeito da salvação ". Então, em versículos 13-15 o apóstolo-em nítido contraste com 

a "misericórdia mais amplo" vista-sublinha a necessidade absoluta da igreja a realização 

da Grande Comissão: 



"Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Como pois invocarão aquele em 

quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como poderão 

ouvir sem pregador? Como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito: 

"Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas de coisas boas!" 

Progressão de Paulo é clara: somente aqueles que invocam o nome do Senhor pode ser salvo 

(cf. Atos 16:31 ). Mas ninguém pode invocar o Senhor sem primeiro crer nEle. E ninguém 

pode crer nEle até que ouvir o evangelho. Por isso, a igreja deve enviar pregadores para 

proclamar a mensagem do evangelho para os pecadores perdidos, porque, como Paulo 

resumido em Romanos 10:17 , "[Poupar] a fé vem pelo ouvir, eo ouvir pela palavra [sobre] a 

Cristo." Em 2 Coríntios 5: 18-21 , é claro que a mensagem e ministério da reconciliação é 

pregar Cristo, uma vez que são "embaixadores de Cristo" através do qual Deus faz o seu apelo 

para a reconciliação ( v 20. ). 

De acordo com o mandato bíblico, a igreja primitiva, a grande custo, levou o Evangelho 

até aos confins do mundo romano e além, entendendo claramente que as pessoas não 

podem ser salvos para além de crer em Cristo. Se pudessem, os que sofrem os pregadores 

do evangelho suportou (cf. 2 Cor. 11: 22-33 ) foi certamente inútil. Se os perdidos 

poderiam ser salvas através de teologia natural ou suas religiões pagãs, os missionários 

cristãos poderia ter ficado com segurança em casa. Mesmo expondo pagãos ao Evangelho 

pode ter condenado los, já que eles podem não acreditar. Seria melhor, nesses termos, se 

eles nunca ouviram. 

Encontro de Paulo com os atenienses pagãos no Areópago é instrutiva de como a igreja 

primitiva se aproximou pessoas de outras religiões. O apóstolo começou por elogiar-los 

por seu zelo religioso ( Atos 17: 22-23 ) (, assim como fez com os judeus incrédulos . 

Romanos 10: 2 ).Então, como era seu costume quando evangelizar os gentios (cf. Atos 

14: 15-17 ), Paulo apelou à revelação geral de Deus na natureza. Ele observou que ele 

tinha "encontrado um altar com esta inscrição: 'a um deus desconhecido" ( Atos 

17:23 ). Apesar do panteão de deuses que adoravam, os atenienses tinham uma 

preocupação persistente de que pode haver um que eles ainda não sabiam. Para evitar 

ofender, eles ergueram uma espécie de altar catchall para apaziguar um deus qualquer, 

eles podem ter, inadvertidamente, esquecido. 

A reação do apóstolo é esclarecedora. Ele não se aproximar esses pagãos esperando para 

descobrir como Deus havia falado com eles. Nem ele buscar um novo entendimento da 

graça de Deus e do amor em seu encontro com eles. Em vez disso, ele confrontou-os com 

o fato de que eles estavam adorando na ignorância ( Atos 17:23 ), e explicou-lhes quem 

é verdadeiramente Deus ( vv. 24-29 ). E, longe de supor que eles pudessem conhecê-lo e 

ser salvo do inferno através de sua falsa religião, Paulo fechou sua mensagem chamando-

os a arrepender-se e voltar-se para Jesus Cristo, o único caminho para Deus, dizendo: 

"Portanto, tendo em conta os tempos da ignorância Deus agora declara a homens que 

todas as pessoas em todos os lugares devem arrepender-se, porque fixou um dia em que 

há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele designou, tendo 

equipado prova a todos, ressuscitando-o dos mortos " ( vv. 30-31 ). 

Encontro de Paulo com os atenienses ilustra a impossibilidade de alguém ser salvo através 

da revelação geral sozinho. A revelação geral demonstra que um todo-poderoso Criador 

existe. Mas não revela o caminho da salvação ", já que, na sabedoria de Deus o mundo 

pela sua sabedoria não chegou a conhecer a Deus" ( 1 Cor. 1: 21a ). A razão humana, 

mesmo auxiliado por revelação geral, não pode produzir um conhecimento salvífico de 

Deus. Portanto, como Paulo passou a escrever, "Deus estava bem satisfeito pela loucura 

da pregação para salvar aqueles que crêem" ( 1 Cor. 1: 21b ). Somente aqueles que 



acreditam que a mensagem de "Cristo crucificado, para os judeus é escândalo e loucura 

para os gentios, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, 

poder de Deus e sabedoria de Deus" ( vv. 23- 24 ; cf. 2: 1-5 ) será salvo (cf. 2 

Tessalonicenses 1: 8. , onde Paulo define aqueles que não conhecem a Deus como aqueles 

que "não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus"). 

Nenhum ser humano tem o poder em si mesmo para chegar a Deus, até mesmo pelo 

evangelho. A Bíblia é clara que a humanidade está morto e não pode na carne, por favor 

Deus ( Rom. 8: 7-8 ). Nenhuma pessoa pode por sua própria força, obras ou fé por favor 

Deus em tudo, especialmente não de forma a ganhar a salvação, mesmo sob a audição do 

evangelho, e muito menos para além dele. Só Deus salva soberanamente e sempre através 

do evangelho. Só Ele pode dar vida e luz arrependimento produção e fé sempre dirigida 

para Jesus Cristo. 

Para dizer que todos os homens são totalmente depravados não quer dizer cada um é tão 

ruim quanto o outro, ou como o mal possível. Isso não pode ser verdade, porque até 

mesmo "homens maus" em geral "proceder de mal a pior" ( 2 Tim. 3:13 ). Mas todos os 

homens são alienados, "excluídos da vida de Deus por causa da ignorância que há neles" 

( Ef 4:18. ), incapaz de fazer qualquer coisa para agradar a Deus, especialmente para fazer 

o bem maior: se arrepender e crer. Se um pecador não regenerado, por conta própria, por 

um ato livre de sua vontade, pode acreditar em Deus ou Cristo, então ele iria fazer a maior 

obra de todos. Mas a Escritura diz que ele não pode agradar a Deus. A Bíblia iria mentir 

se pudesse, e que teria de ser dito que os pecadores não estão mortos, impotente, alienado, 

escurecido, e sem esperança.Mas os pecadores não regenerados não têm a capacidade de 

acreditar Salvadora. Se eles não têm o poder de fazer o que agrada a Deus, eles devem 

ser glorificado por ela, talvez até mesmo adorado. Mas ninguém pode ser salvo por 

divino, soberano, regenerando subvenções Graça e Deus que, para além de qualquer ato 

de justiça, mas apenas em conexão com a audiência e acreditando do evangelho do Senhor 

Jesus Cristo. 

Se a salvação de quem ouviu o evangelho foi condicionado à sua capacidade de acreditar, 

então não haveria necessidade de graça eficaz. E Deus estaria tomando muito crédito por 

sua parte na salvação por dizer que é tudo por Sua graça. Mas este é um tolo, se não 

blasfema, noção.Nenhum pecador pode fazer qualquer coisa que agrada a Deus, e 

somente Deus pode soberanamente concessão fé salvadora somente pela graça, e Ele faz 

isso apenas por meio de Cristo. Paulo escreve sobre este assunto: 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda 

sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele 

antes da fundação do mundo, que sermos santos e irrepreensíveis diante dele . Em amor 

nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o 

beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu 

gratuitamente no Amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos 

pecados, segundo a riqueza da sua graça. ( Ef. 1: 3-7 ) 

Se a salvação é pela vontade do homem, então o que é o ponto de Deus de eleger um 

povo? Mas todos os redimidos são eleitos em Cristo, o Amado, e salvos, mediante o dom 

divino da confiança em Deus e Sua obra ( Ef. 2: 8-9 ; cf. Rom. 1:16 ). 

Deus não salva pela graça soberana através da revelação geral; em vez disso, sem a ajuda 

de Deus, o pecador é prestado por essa revelação sob julgamento e sem desculpa. Todos 

os homens têm ampla evidência da existência de Deus ", porque o que se sabe sobre Deus 

é evidente entre eles, porque Deus tornou evidente para eles Pois desde a criação do 



mundo os atributos invisíveis, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido. vistos 

claramente, sendo percebidos mediante as coisas criadas, para que eles fiquem 

inescusáveis "( Romanos 1: 19-20. ).Esse conhecimento, no entanto, não levá-los a 

Deus. Pelo contrário, ele só deixa sem desculpa quando julga-los, porque "a ira de Deus 

se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em 

injustiça" ( v. 18 ). A revelação geral não é suficiente para a salvação, mas é o suficiente 

para a condenação. A razão humana sozinha nunca vai levar pecadores ao conhecimento 

da salvação de Deus, porque eles suprimir o conhecimento de Deus que está disponível 

na revelação geral (cf. Rom. 3: 9-18 ). Além da revelação especial de Deus em Seu Filho 

e nas Escrituras, as pessoas permanecem ímpios, desafiante, pecadores depravados, 

irremediavelmente perdido na escuridão da falsa religião idólatra ( Rom. 1: 22-32 ). E, 

longe de aceitá-los, Deus, na realidade tem absolutamente abandonada eles ( vv. 24-32 ). 

O apóstolo João sabia que não há substituto para o ensino de que a "verdade está em 

Jesus" ( Ef. 4:21 ), e ressaltou a importância de que, neste breve epístola. João tinha 

chamado seus leitores a viver na verdade de Cristo que une, habita, abençoa, e controla-

los (ver a exposição devv. 1-4 no capítulo anterior deste volume). Ele estava prestes a 

exortá-los a permanecerem fiéis a, guarda, e aprender a verdade. Mas antes que ele fez 

isso, o apóstolo fez uma pausa para acrescentar uma ressalva importante: a verdade eo 

amor são inseparáveis. O amor é uma parte integrante da obediência à verdade, sendo 

comandado repetidamente nas Escrituras (cf. a discussão abaixo); Portanto, aqueles que 

não amam, não praticamos a verdade. E aqueles que defendem a verdade fazê-lo em amor 

( Ef. 4:15 ). 

Amar na Verdade 

Agora eu pergunto a você, senhora, não é como se eu estivesse 

escrevendo para vos um mandamento novo, mas o que temos tido 

desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o 

amor, que andamos de acordo com os Seus mandamentos. Este é 

o mandamento, como ouvistes desde o princípio, que você deve 
andar nele. (5-6) 

A frase grega kai freira ("E agora"), que começa versículo 5 fornece uma ligação lógica 

para o versículo 4 João não hesitou em. perguntar isso Cristão senhora de amar; Seu 

pedido foi perfeitamente coerente com a vida na verdade do evangelho. A declaração 

parentética, não é como se eu estivesse escrevendo para vos um mandamento novo, 

mas o que temos tido desde o princípio: que nos amemos uns aos outros, ecoa 1 João 

2: 7-11 (ver a exposição de que a passagem no capítulo 6 deste volume). João não estava 

escrevendo um novo mandamento nunca antes revelado, mas foi reiterando a 

que ela tinha ouvido desde o início de sua vida cristã. Todos os crentes são chamados 

para uma comunhão marcada por amor para o outro. A revelação divina é claro que o 

amor é a marca característica de um verdadeiro crente, e a falta dela caracteriza 

incrédulos. Em 1 João 2: 9-11 João declarou: 

Aquele que diz que está na luz, e odeia a seu irmão está nas trevas até agora. Aquele que 

ama a seu irmão permanece na luz, e não há motivo para tropeço nele. Mas aquele que 

odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as 

trevas lhe cegaram os olhos. (Cf. 4: 20-21 ) 

Em certo sentido, o que João escreveu foi não um novo mandamento. 



New traduz kainos , que não se refere a algo novo no tempo, mas no caráter essencial. O 

comando para o amor não é exclusivo para o Novo Testamento. A Lei do Antigo 

Testamento, desde um resumo de como amar. Deuteronômio 6: 5 comandos: "Amarás o 

Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua força", 

enquanto Levítico 19:18 acrescenta, " Amarás o teu próximo como a ti mesmo. " Quando 

lhe pediram para nomear o maior mandamento da Lei, Jesus respondeu citando esses 

mesmos dois comandos: "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de toda a 

tua alma e com toda tua mente. ' Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é 

semelhante a ele: 'Amarás o teu próximo como a ti mesmo. " Destes dois mandamentos 

dependem toda a Lei e os Profetas "( Mateus 22: 37-40. ). Os Dez Mandamentos, o 

somatório da Lei, são divididos em duas seções. Os primeiros cinco mandamentos 

descrever como amar a Deus; os últimos cinco descrevem como amar as pessoas. Assim, 

Paulo pôde escrever que "o amor é o cumprimento da lei" ( Rom. 13:10 ). 

Mas, embora o mandamento João falava era de uma perspectiva de um velho, visto de 

outra era novo. Em 1 João 2: 8 João escreveu: "Por outro lado, eu estou escrevendo um 

mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando, e a 

verdadeira luz já brilha." Há três sentidos em que o mandamento é novo. Em primeiro 

lugar, o amor é "verdadeiro nele"; ou seja, ele foi agora perfeitamente modelado em uma 

vida humana pelo Senhor Jesus Cristo. Em seu evangelho João escreveu sobre o amor de 

Cristo: "Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim (lit.," 

perfeitamente "," completamente ", ou" a medida mais completa ")" ( João 13 : 1 ). Jesus 

ofereceu-se como um exemplo de como amar, quando disse: "Um novo mandamento vos 

dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns 

aos outros. Com isso todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos 

outros "( João 13: 34-35 ; cf. 15:13 ; Fp 2: 5-9. ). Paulo exortou os crentes a "andai em 

amor, como Cristo também vos amou e se entregou por nós" ( Ef. 5: 2 ). 

Os cristãos também têm uma nova compreensão do amor através da habitação do Espírito 

Santo. Como João apontou em sua primeira epístola, ela só é possível para nós a amar ", 

porque Ele nos amou primeiro" ( 1 João 4:19 ; cf. Ef 3, 16-19. ). Paulo escreveu 

em Romanos 5: 5 que "o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito 

Santo que nos foi dado." Que o amor sobrenatural é um aspecto do fruto do Espírito ( Gl 

5:22. ); Assim, Paulo pôde escrever que os crentes "são ensinados por Deus a amar uns 

aos outros" ( 1 Tessalonicenses 4: 9.). 

Por fim, o mandamento de amar é novo na medida em que pertence à nova era inaugurada 

pela vinda de Cristo. Nós agora vivemos no reino espiritual ( Lucas 17: 20-21 ), que está 

crescendo ( Lucas 13: 18-20 ) no reino milenar glorioso a ser estabelecido quando Cristo 

voltar, e depois que o reino eterno. Durante este presente reino espiritual "a escuridão está 

passando, e já a verdadeira luz está brilhando" ( 1 João 2: 8 ). A "verdadeira Luz" é Jesus 

Cristo (cf. Jo 8:12 ; 9: 5 ; 12:35 ), através do qual Deus tem "resgate [d] nos do presente 

século mau" ( . Gal 1: 4 ) e " a partir do domínio das trevas e nos transportou para o reino 

do Filho do seu amor "( Colossenses 1:13 ). Somos abençoados "com toda sorte de 

bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo" ( Ef. 1: 3 ), incluindo o divino, o amor 

sobrenatural, que é um modo de vida para aqueles que o reino de Jesus Cristo. 

A característica que define o amor é que andamos de acordo com os Seus 

mandamentos. amor e obediência são inseparáveis, como Jesus deixou claro em João 

14:15 , quando declarou: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos" (cf. vv . 23-

24 ; 15:10 ). Os crentes manifestar seu amor a Deus pela sua obediência a Ele. Em sua 

primeira epístola, João escreveu: "Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus 



mandamentos" ( 1 João 5: 3 ). O Antigo Testamento também vê a obediência a Deus 

como a expressão máxima do amor por Ele.Em Deuteronômio 11: 1 Moisés ordenou a 

Israel: "Você deve, portanto, amar o Senhor teu Deus, e sempre manter sua carga, os seus 

estatutos, os seus juízos, e os seus mandamentos." O sucessor de Moisés, Josué, deu a 

Israel uma carga similar: "ser apenas muito cuidado para observar o mandamento ea lei 

que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, a amar o Senhor teu Deus, e andes em todos 

os seus caminhos, e guarda os seus mandamentos e apegar-se a Ele e servi-Lo de todo o 

coração e com toda a tua alma "( Josh. 22: 5 ). Amor e obediência também estão ligados 

em tais passagens do Antigo Testamento como Êxodo 20: 6 ; Deuteronômio 05:10 ; 7: 

9 ; 30:16 ; Neemias 1: 5 ; e Daniel 9: 4 . 

Repetindo-se a sublinhar a importância desta verdade, João escreveu: Este é o 

mandamento, como ouvistes desde o princípio, que você deve andar nele. Aqueles 

que verdadeiramente amam vai caminhar em obediência à verdade bíblica, e vice-versa. 

Ser leal à Verdade 

Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, aqueles que 

não reconhecem Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador 

eo anticristo. Acautelai-vos, que você não perder o que temos 

feito, mas que você pode receber uma recompensa completa. (7-

8) 

O amor bíblico não implica uma aceitação acrítica ingênua, sem discernimento de quem 

afirma representar Jesus Cristo. Assim, tendo realçado a importância do amor, João 

definir imediatamente limites para ele. Os crentes não podem, em nome do amor, abraçar 

qualquer um dosmuitos enganadores que têm saído pelo mundo. Os seguidores do 

verdadeiro Cristo não pode amar anticristos; aqueles que estão comprometidos com a 

verdade bíblica não pode ter comunhão com aqueles que pervertê-la (cf. 2 Cor. 6: 14-

15 ). Enganadores traduz a forma plural de Planos , que significa literalmente "um 

andarilho" (a palavra Inglês "planeta" dela deriva). Neste caso, refere-se aqueles que se 

desviam da verdade das Escrituras; que corrompê-la; que levam outros a se desviarem 

dela; que são impostores (Paulo chamou essas pessoas "falsos irmãos" em 2 Coríntios 

11:26. e Gal. 2: 4 ; cf. descrição de Jude deles como "estrelas errantes" dirigiu-se para a 

"negra escuridão" juízo eterno [ v. 13 ]). 

Esses lobos em pele de cordeiro ( Mat. 07:15 ) tornam-se especialmente perigoso quando 

se infiltrar na igreja; portanto, o Novo Testamento está cheio de advertências sobre 

eles. No Sermão do Monte Jesus previu que no fim dos tempos "falsos cristos e falsos 

profetas se levantarão e mostrarão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, 

até os escolhidos" ( Mat. 24:24 ). Paulo chamou de "lobos vorazes" ( Atos 

20:29 ); "Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo" 

( 2 Cor 11:13. ); servos de Satanás que, como seu mestre ímpios ( v. 14 ), "disfarçar-se 

como servos da justiça, cuja final será de acordo com as suas obras" ( v. 15 ). O apóstolo 

disse a Timóteo que "o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns 

apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios" ( 1 

Tim. 4: 1 ). Em sua primeira carta João insistiu com seus leitores, 

Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos para ver se são de Deus, 

porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Por isso, você sabe o Espírito de 

Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo espírito 



que não confessa a Jesus não procede de Deus; este é o espírito do anticristo, a respeito 

do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. ( 1 João 4: 1-3 ) 

Jude vividamente e amplamente denunciado esses enganadores como 

certos indivíduos [que] se introduziram com dissimulação, os que por muito tempo foram 

previamente marcados para este mesmo juízo, homens ímpios, que transformam a graça 

de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo 

... Ai deles!Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e por pay se precipitaram no 

erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Corão. Estes são os homens que são recifes 

escondidos em suas festas de amor, quando se banqueteiam convosco, sem medo, a cuidar 

de si mesmos; nuvens sem água, levadas pelos ventos; árvores de outono, sem frutos, 

duplamente mortas, desarraigadas; ondas furiosas do mar, lançando a sua própria 

vergonha como a espuma; estrelas errantes, para os quais a escuridão preta foi reservado 

para sempre. Foi também sobre esses homens que Enoque, na sétima geração de Adão, 

profetizou, dizendo: "Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, para executar 

juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ímpios obras que fizeram de 

modo ímpio, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. 

" ( Judas 4 , 11-15 ; cf. denúncia semelhante de Pedro deles em 2 Pedro 2: 1-21 ) 

Em todos os lugares o verdadeiro evangelho vai, emissários de Satanás são certo a 

seguir. Eles pregam uma falsa, Evangelho satânico e, assim, perverter a verdadeira mensagem 

do evangelho e poluir a igreja. Paulo advertiu os gálatas contra eles nos termos mais fortes 

possíveis: 

Surpreende-me que você está passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de 

Cristo, para outro evangelho; que não é realmente o outro; senão que há alguns que vos 

perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas mesmo que nós mesmos ou um 

anjo do céu, vos anunciasse um evangelho ao contrário do que já vos pregamos, ele deve 

ser amaldiçoado! Como já dissemos antes, assim agora novamente o digo: Se alguém vos 

pregar outro evangelho além do que você recebeu, ele deve ser amaldiçoado! ( Gal. 1: 6-

9 ) 

João definiu os falsos mestres particulares em seus pontos turísticos como aqueles que 

não reconhecem Jesus Cristo veio em carne. 

Há muitas maneiras de minar o evangelho, como por negar a divindade de Jesus Cristo, 

ou que a salvação é pela graça através da fé. Mas esses hereges negou a verdadeira 

humanidade de Jesus Cristo, recusando-se a reconhecer que Ele era Deus que se tornou 

plenamente humano.Eles foram precursores da heresia segundo século perigosa 

conhecida como gnosticismo, que posou uma das mais graves ameaças para a igreja 

primitiva. (Para mais informações sobre a heresia contra a qual João escreveu, ver a 

Introdução a 1 João neste volume.) 

João rebateu diversos ataques falsos de professores sobre a pessoa de Jesus Cristo, 

salientando a verdade sobre ele em suas epístolas. Em 1 João 1: 3 , ele identificou Jesus 

Cristo como o Filho de Deus (cf. 3:23 ; 2 João 3 ); em 2: 1 , ele apresentou como 

advogado dos crentes com o Pai, cuja morte propiciou a ira de Deus contra o seu pecado 

( v. 2 ; cf. 1: 7 ; 4: 9-10 ); em 2: 22-23 , ele declarou que aqueles que negam que Jesus é 

o Cristo não conhecem a Deus; em 3: 8 ele apontou que Jesus destruiu as obras de 

Satanás; em 4:14 ele afirmou que o Pai enviou o seu Filho ao mundo como Salvador, e 

reiterou em versículo 15 que somente aqueles que confessar Jesus como o Filho de Deus 

conhece o Pai (cf. 2 Jo 9 ); e em 5: 9-13 João escreveu que somente aqueles que acreditam 

que a revelação divina sobre Jesus Cristo tenha a vida eterna. 



Para negar a verdade bíblica de que em Jesus Cristo, o Messias prometido, Deus tornou-

se plenamente humano é propagar a doutrina demônio. Quem faz isso é um enganador 

e um anticristo (cf. 1 João 2:18 , 22 ; 4: 3 ). Para ensinar, uma vez que estes hereges fez, 

que a humanidade de Jesus foi meramente uma ilusão é dar um golpe no coração do 

evangelho. Se Jesus não fosse o Deus-homem, totalmente humano, bem como 

plenamente divino, Ele não poderia ter morrido como o substituto para os homens. 

Conhecendo a séria ameaça os falsos mestres que se colocam, João alertou seus 

leitores, Olhai por vós mesmos. A igreja deve estar vigilante, discernindo, mesmo 

desconfiado, porque o que está em jogo é tão vital. Tendo trabalhado na vida desta 

senhora e seus filhos, João queria ver o fruto cheio desse esforço; ele não queria que 

eles perder o que eles juntos havia realizado. Paulo expressou preocupação semelhante 

para o Corinthians: 

Eu desejo que você tenha paciência comigo em um pouco de loucura; mas na verdade 

você está tendo comigo. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus; pois eu prometi a 

um marido, a fim de que a Cristo vos apresentar como uma virgem pura. Mas temo que, 

assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, vossas mentes serão desviados da 

simplicidade e pureza de devoção a Cristo. Porque, se alguém vem e vos prega outro Jesus 

que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro 

evangelho que você não aceitou, você ter isso lindamente. ( 2 Cor. 11: 1-4 ) 

Como todo pastor fiel, João e Paulo estavam preocupados que estão sob seus cuidados 

não perder terreno espiritualmente. Foi essa preocupação que levou Paulo a repreender 

fortemente aos Gálatas para meter na falsa doutrina: 

Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, perante os olhos de Jesus Cristo foi 

retratado como crucificado? Esta é a única coisa que eu quero saber de você: você recebeu 

o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Você é tão tolo? Tendo começado 

pelo Espírito, que está agora a ser aperfeiçoado pela carne? ( Gal. 3: 1-3 ) 

A igreja de hoje tem um legado que tem sido transmitida a ele, um património que deve ser 

preservada a todo custo. Homens de Deus ao longo da história temos pregado, ensinado, e 

defendeu o verdadeiro evangelho, muitas vezes com um grande custo de tempo, esforço e 

perseguição, até mesmo ao ponto de morte. À medida que sua vida se aproximava do fim, 

Paulo exortou repetidamente Timoteo para proteger a verdade que tinha sido entregue a ele: 

"Ó Timóteo, guarda o que foi confiado a você" ( . 1 Tim 6:20 ); "Manter o padrão das sãs 

palavras que você já ouviu falar de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guard, por 

meio do Espírito Santo que habita em nós, o tesouro que foi confiada a vós" ( 2 Tim. 1 : 13-

14 ); "Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu e convicção, sabendo de quem o tens 

aprendido" ( 2 Tm 3:14. ; cf. . 2 Tessalonicenses 2:15 ). 

Mas aqueles que, influenciados por falsos mestres, escorregar para trás arriscar muito 

mais do que desfazer o trabalho dos pastores fiéis. As consequências trágicas de sua 

regressão espiritual irá incluir deixando de receber plena recompensa. A Bíblia ensina 

que os crentes serão recompensados no céu para o seu serviço nesta vida (por 

exemplo, Matt 05:12. ; 10: 41-42 ; Lucas 6: 35 ; 1 Cor 3: 10-15. ; 4: 3-5 ; 2 Cor. 

5:10 ; Col. 3:24 ; 22:12 ). Embora a salvação não pode ser perdida (cf. João 6: 37-

40 ; Rom. 5: 1 ; 8: 1 , 28-39 ; Hb. 07:25 ; 1 Pedro 1: 4 ), os crentes infiéis pode perder 

alguma da recompensa que a fidelidade à verdade teria ganho deles. João não queria ver 

isso acontecer com aqueles a quem ele amou e trabalhou entre. Paulo tinha a mesma 

preocupação em mente quando ele avisou aos Colossenses, "Que ninguém manter fraudar 

você de seu prêmio por deliciando-se com auto-humilhação e da adoração dos anjos, 



tendo a sua posição sobre as visões que viu, inflado sem causa por seu mente carnal "( Col. 

2:18 ). 

Os crentes devem ser mais exigentes e decisivamente rejeitar enganando falsos mestres, 

não importa quão alto eles clamam por amor e tolerância. Lealdade para com a verdade, 

escrito e encarnado, exige isso, e as consequências de não fazê-lo, tanto agora como na 

eternidade-são razão suficiente para ser fiel. 

Guardando a Verdade 

Qualquer um que vai longe demais, e não persevera na doutrina 

de Cristo, não tem Deus; aquele que permanece na doutrina, esse 

tem tanto o Pai eo Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz 

esta doutrina, não o recebais em casa, e não dar-lhe uma 

saudação; para quem o saúda participa de suas más obras. (9-11) 

Aqueles que são leais a Escritura, naturalmente, procurar proteger e guardá-lo. Não 

importa o que ele pode reclamar, qualquer um que vai longe demais, e não persevera 

na doutrina de Cristo não tem Deus. Proagō (vai longe demais) significa, neste 

contexto, "para ir além dos limites estabelecidos de ensino ou instrução, com a implicação 

de não obedecer corretamente "(" proagō ", Louw-Nida Léxico Grego-Inglês do Novo 

Testamento Baseado em Semantic Domains, 2ª Edição, editado por JP Louw e EA Nida. 

Copyright © 1988 pelas Sociedades Bíblicas Unidas, Nova York, NY 10023. edição 

eletrônica, BibleWorks 7). Os "limites estabelecidos de ensino ou instrução" são 

reveladas nas Escrituras. Em 1 Coríntios 4: 6 Paulo escreveu: "Ora, estas coisas, irmãos, 

apliquei figurAdãoente a mim ea Apolo, por amor de vós, de modo que, em nós, você 

pode aprender a não ultrapassar o que está escrito, de modo que nenhum de vós se 

tornarão arrogante em favor de um contra o outro "(grifo nosso). Qualquer ensinamento 

não é consistente com a Escritura deve ser rejeitada (cf. Ap 22: 18-19 ). 

Permanecei novamente traduz o particípio presente do verbo melhorando, o que 

significa "permanecer", "continuar" ou "persistir no". tie ensinamento de Cristo pode se 

referir tanto ao seu ensino, ou para o ensino bíblico sobre ele, uma vez que ambos estão 

de acordo total. Os falsos mestres não se contentam em permanecer dentro dos limites da 

Escritura, mas, invariavelmente, adicionar errôneas interpretações, revelações, visões, 

palavras como se do Senhor, ou distorções esotéricas do texto bíblico, enquanto alegando 

ter conhecimento avançado, nova verdade, nem oculto sabedoria disponível apenas para 

eles e seus seguidores. 

Mas tais alegações são especioso. João diz claramente que qualquer um que altera, 

acrescenta, nega ou deturpa o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo não tem Deus (cf. 11:27 

Matt. ; João 5:23 ; 15:23 ; 1 João 2:23 ; Ap 22: 18-19 ). Por outro lado, aquele que 

permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai eo Filho. Esta é uma linguagem 

salvação; Tendo em Deus e Cristo deve significar sua presença interior. Como Jesus 

declarou em João 14:23 : "Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o 

amará, e viremos a ele e faremos nele morada."Não há nenhuma maneira de conhecer a 

Deus sem a fé no Cristo das Escrituras ( João 14: 6 ; Atos 4:12 ; . 1 Timóteo 2: 5 ). 

No versículo 10, João estabelece uma aplicação prática de como defender a verdade: . Se 

alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em 

casa Hospitalidade para professores viajantes era comum na cultura (cf. Lc 9 : 1-6 ; 10: 

1-12 ). A proibição aqui não é afastar-se o ignorante; isso não significa que os crentes não 



podem convidar os incrédulos, mesmo aqueles que pertencem a uma seita ou religião 

falsa-em seu meio. Isso faria dando-lhes a verdade difícil, se não impossível. O ponto é 

que os crentes não devem acolher e prestar cuidados para viajar falsos mestres, que 

procuram ficar em suas casas, dando a aparência de afirmar o que eles ensinam e 

emprestando-lhes credibilidade. 

O uso de João da conjunção ei (se) com um verbo indicativo indica uma condição que é 

provavelmente verdade. Aparentemente, a senhora a quem ele escreveu tinha por 

qualquer motivo, em nome da fraternidade cristã, já acolheu falsos mestres em sua 

casa. Foi apenas essas compassivo, pessoas bem-intencionadas que os falsos mestres 

procurado (cf. 2 Tm. 3: 6 ); já que as igrejas deveriam ser protegidos pelos mais velhos 

que estavam professores qualificados da Palavra ( 1 Tim 3: 2. ; Tito 1: 9 ), eles deveriam 

ter sido menos suscetíveis às mentiras propagadas pelos enganadores. Tendo se 

estabelecido em residências, os falsos mestres esperava, eventualmente, para infiltrar-se 

nas igrejas. É quase a mesma coisa hoje, como falso ensino insidiosamente invade os lares 

cristãos através da televisão, rádio, internet e literatura. 

Então, ameaçadora são esses emissários de Satanás que João passou a proibir até mesmo 

dando-lhes uma saudação; para quem o saúda participa de suas más obras. Irineu 

relata que o pai da igreja Policarpo, quando perguntado pelo notório herege Marcião, 

"Você me conhece?" respondeu: "Eu sei que você-o primogênito de Satanás" ( Contra as 

Heresias, 3. 3. 4). João se encontrou uma vez Cerinthus (outro notório herege) em uma 

casa de banhos pública em Éfeso. Em vez de cumprimentá-lo, no entanto, João virou-se 

e fugiu, exclamando para os que com ele: "Vamos voar, para que mesmo o balneário cair, 

porque Cerinthus, o inimigo da verdade, está dentro" (Irineu, Contra as Heresias, 3. 3. 

4). 

Chairein (saudação) significa "Alegrai-vos." Foi um cumprimento cristão comum, 

transmitindo os crentes tinha alegria na presença um do outro. Mas é uma afirmação da 

solidariedade que é totalmente inadequado para os falsos mestres, que não têm parte na 

verdade ou verdadeira comunhão cristã. Esses emissários de Satanás deve ser exposto e 

evitado, não afirmou e bem-vindas. 

Falsos mestres gostam de condenar esse tratamento tão dura, intolerante, e sem amor. Mas 

o amor proíbe permitindo perigoso engano espiritual para encontrar um ponto de apoio 

entre os cristãos. Admoestação pastoral de João é perfeitamente coerente com a denúncia 

de Jesus dos falsos mestres como "lobos vorazes" ( Matt 07:15. ; cf. Atos 20:29 ); ladrões 

e salteadores ( João 10: 1 ), cujo único propósito é "roubar, matar e destruir" ( v. 10 ). A 

igreja não pode ajudar ou instigar impunemente esses bandidos espirituais, fazendo 

qualquer coisa que possa reconhecê-los como cristãos. A pessoa que faz isso, mesmo 

fazendo algo aparentemente tão inócuo como saudação eles- participa de suas más 

ações , ajudando-os ainda mais a sua decepção. 

Aprender a Verdade 

Apesar de eu ter muitas coisas para escrever para você, eu não 

quero fazê-lo com papel e tinta; mas eu espero que venha até você 

e falar face a face, para que a vossa alegria seja completa. Os 
filhos de sua irmã, a eleita cumprimentá-lo. (12-13) 

A conclusão desta pequena epístola maravilhosa revela uma últimos crentes têm 

responsabilidade para com a verdade. Se eles estão a viver nele, o amor coerente com ela, 



ser leal a ele, e guardá-lo, eles devem ser constantemente aprendendo. Apesar de tudo o 

que ela tinha aprendido com João e seus outros para pastores e mestres, ainda 

havia muitas coisas sobre o que ele precisava para escrever para ela. O apóstolo ainda 

tinha muito a ensinar-la, mas ele não quer fazê-lo com papel (papiro) e tinta (lit., 

"negro", uma referência a tinta feita de água, carvão e goma resina). Era a sua esperança 

de chegar a ela e falar cara a cara. O texto grego diz literalmente "boca a boca", uma 

expressão idiomática comparável à expressão Inglês "olho no olho". Em Números 12: 

8 Deus declarou que Ele falou "boca a boca" com Moisés. A frase revela o coração 

pastoral de João; ele desejava ter uma conversa pessoal com esta senhora Cristão influente 

para continuar a sua instrução na verdade. 

O resultado de seu aprendizado da verdade seria que sua alegria seria seja 

completo (cf. 1 João 1: 4 ). Quanto maior for o conhecimento da verdade, a maior alegria 

do crente. Jeremias disse: "Suas palavras foram encontrados e eu comi-los, e Suas 

palavras se tornou para mim o gozo e alegria do meu coração" ( Jer. 15:16 ). Jesus 

também ligado conhecer e obedecer a verdade com experimentando alegria ( João 

15:11 ; 17:13 ). 

A declaração de João conclusão, os filhos de tua irmã, a eleita cumprimentá-lo, era 

uma saudação pessoal, ele passou ao longo de sobrinhos e sobrinhas esta senhora. Como 

observado na discussão do versículo 1 do capítulo anterior deste volume, João não hesitou 

em referir-se a crentes como escolhido. Greet traduz uma forma do verbo aspazomai , 

que é frequentemente utilizado na conclusão do Novo Testamento epístolas ( Rm 16:22, 

23. ; 1 Cor 16: 19-20. ; 2 Cor 13: 12-13. ; Fp 4. : 21-22 ; Colossenses 4:10 , 12 , 14, 15 ; . 

1 Tessalonicenses 5:26 ; . 2 Tim 4:19 , 21 ; Tito 3:15 ; . Filemon 23 ; Hb. 13:24 ; 1 Pedro 

5: 13-14 ; 3 João 14 ). A partir de sua localização em Éfeso, João assinado depois de 

chamar esse cara senhora, e, por implicação todos os cristãos, para a verdade. 

Em uma época de relativismo e ceticismo, a igreja deve permanecer firmemente 

ancoradas ao fundamento sólido da verdade divina. Não há lugar para insípida, 

superficial, pregação teologicamente sem conteúdo, para o culto baseado na emoção 

desprovida de verdade, ou por tolerar falsos ensinamentos. Não há virtude na 

ignorância; nenhum substituto para aprender, amar, e que guarda a verdade. Só assim vai 

a igreja ser capaz de cumprir a sua vocação divina para ser a "coluna e baluarte da 

verdade" ( 1 Tm. 3:15 ), brilhando a luz da verdade de Deus no mundo das trevas. 

 

  

 

 



3 JOÃO 

Introdução a 3 João 

Ocasião e Proposito 

Terceiro João é a mais pessoal das três epístolas joaninas. Como João 2, que 

aborda a questão do dever dos crentes para mostrar o amor e hospitalidade 

dentro dos limites da fidelidade à verdade. Segundo João revelou o lado 

negativo: os falsos mestres não estão a conceder hospitalidade em nome de 

demonstrar amor. Terceiro João expressa a contrapartida positiva a esse 

princípio: todos os que abraçam a verdade devem ser amada e cuidada. 

Gaio, a quem esta carta foi escrita, era conhecido por João pessoalmente. Um 

homem poderoso e influente (Diótrefes) na igreja de Gaio se recusou a mostrar 

hospitalidade aos professores itinerantes de quem João aprovados (vv. 5-

8). Não só isso, Diótrefes também excomungado aqueles que o desafiou e 

mostrou hospitalidade aos professores (v. 10). Ele foi tão longe como para 

caluniar o apóstolo João e desafiar sua autoridade apostólica (v. 10). João 

escreveu para incentivar Gaio a permanecerem fiéis à verdade, continuando a 

mostrar hospitalidade, como tinha feito no passado (5-6 vv.). João também 

prometeu tratar pessoalmente com Diótrefes (v. 10), quando ele chegou (v. 14). 

Mais informações sobre Gaio e Diótrefes podem ser encontradas na exposição 

desta epístola. 

Autor, data e local da escrita 

Desde 3 de João estilo, estrutura e vocabulário perto paralelo 2 João (eg, v 1 e 

2 João 1;. V. 4 e 2 João 4; v. 13 e 2 João 12; v. 14 e 2 João 12), ele também foi 

escrito pelo apóstolo João. Terceiro João foi provavelmente escrita em Éfeso 

ou menos ao mesmo tempo em que 1 e 2 de João (c. AD 90-95). 

Esboço 

I. O elogio respeito da hospitalidade cristã (1-8) 

II. A condenação Quanto Violar Hospitalidade Cristão (9-11) 

III. A conclusão a respeito Hospitalidade Cristão (12-14) 



 

 

 

1. O amor sacrifical por aqueles que são 

fiéis à verdade ( 3 João 1-8 ) 

O ancião ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Amado, oro 

para que em todos os aspectos que você pode prosperar e estar em 

boas condições de saúde, assim como a tua alma. Pois eu estava 

muito feliz quando os irmãos vieram e testemunhou a sua verdade, 

isto é, como você está andando na verdade. Não tenho maior 

alegria do que esta, ao ouvir que os meus filhos andam na 

verdade. Amado, você está agindo fielmente em tudo o que 

realizar para os irmãos, e especialmente quando eles são 

estranhos; e eles têm testemunhado a seu amor diante da 

igreja. Você vai fazer bem para enviá-los em seu caminho de uma 

maneira digna de Deus. Para eles saíram por causa do nome, 

aceitar nada dos gentios. Por isso convém apoiar esses homens, 

para que possamos ser companheiros de trabalho com a 
verdade. (1-8) 

A verdade é o tema desta carta, especialmente na seção de abertura, onde a palavra 

aparece cinco vezes. É um chamado para dar hospitalidade, mas especialmente para 

aqueles que eram professores fiéis da verdade do Evangelho (cf. 2 Jo 10-11 ). 

Quando o apóstolo Paulo detalhou seu sofrimento pela causa de Cristo ( 2 Cor. 11: 22-

33 ), alguns dos que o sofrimento envolvido viagem muito diferente do conforto e 

segurança de viagem moderna. Mas a experiência do apóstolo refletia a realidade comum 

da vida no mundo antigo: "Eu estive em deslocações frequentes", escreveu ele, "em 

perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos meus compatriotas, perigos dos 

gentios, perigos no cidade, perigos no deserto, perigos no mar "( 26 v. ) ... "três vezes 

sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo" ( v. 25 ). Como essa lista indica, 

viagem foi árdua, desagradável e até mesmo perigoso. As poucas pousadas que existiam 

(cf. Lc 2: 7 ; 10:34 ) eram muitas vezes pouco mais de bordéis infestados de parasitas e 

os seus detentores desonestas e de má reputação. Como resultado, os viajantes em busca 

de segurança foram em grande parte dependente de pessoas que abrem suas casas para 

eles. 

Portanto Hospitalidade era uma necessidade e um dever. Mesmo em culturas pagãs 

necessidade tornaram uma das maiores virtudes. De fato, alguns dos deuses inventados 

pelos cananeus foram concebidas para funcionar como protetores de estranhos e 

viajantes. Os gregos também viram viajantes como estando sob a proteção das divindades 

e, portanto, a ser mostrado hospitalidade, como William Barclay observa: 



Na antiga hospitalidade mundo era um dever sagrado. Strangers estavam sob a proteção 

de Zeus Xenios, Zeus, deus de estranhos ( Xenos é a palavra grega para um estranho) 

.... O mundo antigo tinha um sistema de guest-amizades através do qual as famílias em 

diferentes partes do país comprometeu-se a dar a cada membros hospitalidade do outro 

quando a ocasião surgiu. Esta ligação entre as famílias durou ao longo das gerações e 

quando foi reivindicado o reclamante trouxe com ele um sumbolon , ou símbolo, que o 

identificava a seus anfitriões. Algumas cidades mantido um funcionário chamou 

os Proxenos nas cidades maiores a quem os seus cidadãos, quando viajar, pode apelar 

para o abrigo e para a ajuda. ( As Cartas de João e Jude [rev ed .; Filadélfia:. Westminster, 

1976], 149) 

A Bíblia certamente salienta a importância da hospitalidade. O que o falso deus Zeus 

Xenios supostamente fez, o verdadeiro Deus realmente fez. Salmo 146: 9 diz: "O Senhor 

protege os estrangeiros" (cf. Dt 10:18. ). Deus cobrado Israel: "Você não deve oprimir 

um estranho, uma vez que vós mesmos sabeis os sentimentos de um estrangeiro, para que 

você também foram estrangeiros na terra do Egito" ( Ex. 23: 9 ; cf. 22:21 ; Lev. 19: 33-

34 ; 25:35 ; . Dt 10:19 ). Entre aqueles a quem Deus indiciado em Malaquias 3: 5 foram 

os que virou aliens. 

O Antigo Testamento relata muitos exemplos de hospitalidade. Melquisedeque, desde 

Abraão com pão e vinho depois que voltou de resgatar Ló ( Gênesis 14:18 ). Abraão 

forneceu comida para o Senhor e dois anjos ( Gn 18: 1-8 ), e logo depois Lot levou os 

dois anjos em sua casa ( Gênesis 19: 1-3 ). Laban ofereceu hospitalidade para o servo de 

Abraão ( Gn 24: 31-33 ), Jetro a Moisés ( Ex. 02:20 (), os pais de Sansão para o anjo do 

Senhor . Jz 13:15 ), um homem velho em Gibeá a um levita ( Jz 19:15. , 20-21 ), e a 

mulher sunamita a Eliseu ( 2 Reis 4: 8 ). Defendendo sua integridade contra as falsas 

acusações de seus amigos, Jó declarou: "O estrangeiro não tenha apresentado fora, pois 

eu abria as minhas portas ao viajante" ( Jó 31:32 ). 

A hospitalidade é igualmente sublinhado no Novo Testamento. O ponto de vista cultural 

judaica geral de hospitalidade subjaz carga de Jesus para os setenta em Lucas 10: 4-7 : 

"Carry sem cinto de dinheiro, nem sacola, nem sandálias; e cumprimentar ninguém no 

caminho Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro:." A paz esteja nesta casa. 

' Se um homem de paz está lá, a vossa paz repousará sobre ele; mas se não, ela voltará 

para você ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles dão-lhe;. Para o 

trabalhador é digno do seu salário Não manter. passando de casa em casa. " 

Zaqueu prorrogado hospitalidade a Jesus ( Lucas 19: 5-7 ), como fez a aldeia samaritana de 

Sicar ( João 04:40 ), Simão, o fariseu ( Lucas 07:36 ), outro fariseu sem nome ( Lucas 14: 1 ), 

Maria, Marta e Lázaro ( Lucas 10:38 ), Simão, o leproso ( Mt 26: 6. ), e os dois discípulos no 

caminho de Emaús ( Lucas 24: 29-30 ). 

Os apóstolos também se a hospitalidade de judeus e gentios. Pedro ficou nas casas de 

Simão, o curtidor ( Atos 09:43 ; 10: 5-6 ) e Cornélio ( Atos 10: 24-33 , 48 ). Paulo e seus 

companheiros receberam hospitalidade de Lídia ( Atos 16: 14-15 ), o carcereiro de Filipos 

( Atos 16:34 ), Jason ( Atos 17: 5-7 ), Priscila e Aquila ( Atos 18: 1-3 ), Tício Justo ( Atos 

18: 7 ), Filipe, o evangelista ( Atos 21: 8 ), Mnason ( Atos 21:16 ), e Publius ( Atos 28: 

7 ). 

A hospitalidade não era meramente uma obrigação cultural, mas ainda mais um dever 

cristão. É uma expressão do amor muito necessário e prático que deve marcar a comunhão 

dos crentes (cf. João 13: 34-35 ). Em Romanos 0:13 Paulo escreveu que os crentes devem 

ser "praticar hospitalidade", enquanto Pedro exortou: "Seja hospitaleiro para um outro 



sem queixa" ( 1 Pedro 4: 9 ). O escritor de Hebreus ordenou a seus leitores: "Não vos 

esqueçais da hospitalidade, pela presente alguns hospedaram anjos sem o saber" ( Heb. 

13: 2 ). Em 1 Timóteo 5:10 Paulo hospitalidade listada como uma das virtudes de uma 

mulher cristã dos deuses. Elders em particular, são obrigados a ser hospitaleiro como uma 

das qualificações exemplares para que o escritório ( 1 Tim. 3: 2 ; Tt 1: 8 ). 

Hospitalidade também foi uma grande responsabilidade, porque a casa foi fundamental 

para a vida da igreja primitiva (cf. Atos 02:46 ; 05:42 ; 12:12 ; 16:40 ; 18: 

7 ; 20:20 ; Rom. 16: 5 ; 1 Cor 16:19. ; Col. 4:15 ; . Filemon 2 ). Os crentes se reuniam em 

casas de culto (as primeiras datas igreja conhecida de no início do terceiro século), oração, 

comunhão, ensino, pregação e discipulado. Assim, era comum que os cristãos a abrir suas 

portas para os viajantes que visitam a igreja, especialmente os professores fiéis da verdade 

( 3 João 6-8 ). 

Embora o tema de mostrar o amor pela hospitalidade é claramente ordenou em ambos 2 

e 3 João, a realidade fundante abaixo desse dever é amor e obediência à verdade. João 

exalta a verdade em sua segunda carta em que ele define o limite exclusivo que só aqueles 

que abraçam a verdade é para ser mostrado hospitalidade. Em sua terceira carta, ele 

afirma a abordagem inclusiva que todos os que estão na verdade devem ser amada e 

cuidada. Essa ênfase se torna evidente em saudação de João, o ancião ao amado Gaio. 

Ao contrário de correspondência moderna, era costume para o antigo escritor para citar-

se na abertura da carta. Como observado na discussão de 2 João 1 no capítulo 19 deste 

volume, mais velho não designa apenas a idade de João (ele era um homem muito velho, 

quando ele escreveu esta carta), mas mais importante, ele aponta para a sua posição de 

supervisão espiritual. Como o último apóstolo sobrevivente de Jesus Cristo, João não era 

apenas um velho, mas o mais velho, a figura mais reverenciada e respeitada na igreja. 

Os pormenores relativos à Gaio não são conhecidos. Existem vários outros homens com 

esse nome no Novo Testamento ( Atos 19:29 ; 20: 4 ; Rm 16:23. ; 1 Cor 1:14. ). Mas 

desde que Gaio era um dos nomes mais comuns na sociedade romana, é impossível 

identificar esse indivíduo com qualquer um deles. Ele, evidentemente, foi um 

proeminente membro de uma igreja local, provavelmente em algum lugar na Ásia Menor, 

a quem o apóstolo João conhecia pessoalmente. 

Embora sua vida permanece escondido, excelente caráter de Gaio é divulgado em uma 

grande homenagem pelo nobre apóstolo. Os ricos prazo agapetos (amado) pode incluir 

não só o pensamento de que este Gaio era amado pela comunidade cristã (cf. seu uso 

em Atos 15:25 ; Ef 6:21. ; Col. 1: 7 ; 2 Pedro 3:15 ), mas também pelo Senhor (cf. Rm 1, 

7. ; Ef. 5: 1 ). João dirigiu-se à senhora a quem ele escreveu sua segunda epístola como 

"escolhido" ( 2 Jo 1 ); Aqui, ele aborda como Gaio amada. Todos os que amam o Senhor 

Jesus Cristo são ambos escolhidos por Deus e amado por Ele. Em Colossenses 3:12 Paulo 

se refere aos cristãos como "aqueles que foram escolhidos de Deus, santos e amados." A 

Bíblia fala repetidamente do amor de Deus para Seus eleitos ( 03:17 Sf. ; João 13: 

1 , 34 ; 14:21 , 23 ; 15: 9 , 12-13 ; 16:27 ;17:23 , 26 ; Rom. 5: 5 , 8 ; 8: 35-39 ; 2 Cor. 

13:14 ; Gl 2:20. ; Ef 1: 4-5. ; 2: 4 ; 5: 2 , 25 ; . 2 Tessalonicenses 2:16 ; Hebreus 12: 6. ; 1 

João 3: 1 ; 4: 9-11 , 16 , 19 ; Apocalipse 1: 5 ; 3: 9 , 19 ). 

João, também, amava esse homem (cf. vv. 2 , 5 , 11 ) e confessou tão dizendo que Gaio 

é um homem a quem eu amo em verdade (cf. 2 Jo 1 ). A verdade, como sempre, é a 

esfera comum em que uma verdadeira amor bíblico é compartilhada pelos crentes; mais 

uma vez, o amor ea verdade são inseparáveis (cf. vv. 3, 4 , 8 , 12 ). Há um sentido em que 

os cristãos devem amar todas as pessoas (cf. Gal 6:10. ), assim como Deus ama o mundo 



( Mat. 5: 44-45 ; cf. João 3:16 ; Marcos 10:21 ). Mas o amor João fala aqui é o único amor 

que os crentes têm para aqueles que estão em Cristo e fiel à verdade ( João 13: 34-

35 ; 15:12 , 17 ; Rom 0:10. ; 13: 8 ; 1 Ts. 3:12 ; 4: 9 ; 2 Tessalonicenses 1: 3. ; 1 Pedro 

1:22 ; 4: 8 ; 1 João 3:11 , 23 ; 4: 7 , 11, 12 ; 2 João 5 ). 

Esta carta gira em torno de três indivíduos e sua relação com a verdade e no amor: Gaio, 

que andou na verdade e amado sacrificially ( . 1-8 vv ); Diótrefes, que rejeitaram a 

verdade e impediram amor sacrificial ( vv 9-11. ); e Demetrius, que estava para receber o 

amor sacrificial por sua fidelidade à verdade ( v. 12 ). João abre ao expressar sua 

preocupação para Gaio, louvor, e conselho. 

A preocupação de João para com Gaio 

Amado, oro para que em todos os aspectos que você pode 

prosperar e estar em boas condições de saúde, assim como a tua 
alma. (2) 

A frase eu oro para que em todos os aspectos que você pode prosperar e estar em 

boa saúde era uma saudação padrão em letras antigas, por isso não implica que Gaio 

estava doente. Prosper traduz uma forma do verbo euodoō .O termo, usado somente 

aqui, Romanos 1:10 e 1 Coríntios 16: 2 , significa "sucesso", "para ter as coisas vão bem", 

ou "para desfrutar de circunstâncias favoráveis". O primeiro uso de prosperar no verso 

2 refere-se a física de Gaio saúde, como o contraste com a última parte do versículo deixa 

claro. O desejo do apóstolo era que a saúde física de Gaio seria tão boa quanto a de seu 

espiritual. 

A preocupação de João para Gaio é um desejo pastoral que ele estar livre da agitação, dor 

e debilitação da doença, de modo a estar sujeito a restrições em seu serviço ao Senhor e 

à sua Igreja. Esta atitude espelha a preocupação de Deus para a saúde física do seu 

povo. As leis do Antigo Testamento alimentares e os regulamentos relativos à higiene 

(por exemplo, Deut. 23:13 ), mesmo circuncisão, foram concebidas para proteger a saúde 

do povo de Israel pela sua utilidade, bem como a sua preservação. No Novo Testamento, 

Paulo aconselhou a Timóteo: "Não bebas mais água exclusivamente, mas usa um pouco 

de vinho por causa do teu estômago e das tuas freqüentes enfermidades" ( 1 Tim. 

5:23 ). Vinho nos tempos bíblicos era geralmente misturado com água, o que o álcool do 

vinho ajudou a desinfectar. Beber a água purificada relativamente ajudaria guarda 

Timoteo de mais doenças. A preocupação de Paulo para a saúde física de Timóteo era 

característica de afeto de qualquer apóstolo para uma criança na fé (cf. Tt 1: 4 ). O mesmo 

era verdade do amor de João para Gaio. 

Mas saudável de Gaio alma trouxe muito mais prazer para João. Ele sabia que tinha uma 

vida espiritual vibrante. Para emprestar a partir de alguns outros apóstolos, Gaio estava 

entre aqueles que são "firmes na fé" ( Tito 1:13 ); constantemente "crescer [ndo] na graça 

e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo" ( 2 Pedro 3:18 ); "Caminhar 

[ndo] de uma maneira digna do Senhor, para agradá-Lo em todos os aspectos, frutificando 

em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus" ( Col. 1:10 ). João sabia que 

isso seja verdade pelo testemunho daqueles que tiveram conhecimento pessoal de Gaio, 

como ele mesmo diz no versículo seguinte. 

Os elogios de João para com Gaio 



Pois eu estava muito feliz quando os irmãos vieram e testemunhou 

a sua verdade, isto é, como você está andando na verdade. Não 

tenho maior alegria do que esta, ao ouvir que os meus filhos 

andam na verdade. Amado, você está agindo fielmente em tudo o 

que realizar para os irmãos, e especialmente quando eles são 

estranhos; e eles têm testemunhado a seu amor diante da 

igreja. (3-6A) 

João era muito contente quando alguns irmãos, provavelmente viajando pregadores a 

quem Gaio tinha mostrado hospitalidade, veio e testemunhou -lo da verdade que foi 

operativo e evidente na vida de Gaio. A imagem usada repetidamente de curta refere-se 

metaforicamente no Novo Testamento a conduta diária (por exemplo, Marcos 7: 5 ; Lucas 

1: 6 ; João 08:12 ; 11: 9-10 ; 12:35 ; Atos 21:21 , 24 ; Rom 6: 4. ; 8: 4 ; 14:15 ; 1 Cor 3: 

3. ; 7:17 ; 2 Cor 4: 2. ; 5: 7 ; 10: 2-3 ; Gal 5:16. , 25 ; 6:16 ; Efésios 2: 2. , 10 ; 4: 

1 , 17 ; 5: 2 , 8 , 15 ; Fp 3: 17-18. ; Col. 1:10 ; 2: 6 ; 3: 7 ; 1 Ts . 2:12 ; 4: 1 ; 1 João 1: 6-

7 ; 2: 6 , 11 ; 2 Jo 4 , 6 ). 

Mostrando hospitalidade foi uma manifestação de amor e ainda mais notável quando 

contrastada com a rejeição feio Diótrefes "( v. 10 ). João, no entanto, não elogiar Gaio 

para o seu amor, mas, mais fundamentalmente, por seu compromisso com a 

verdade. Como é sempre o caso com os crentes, o amor genuíno de Gaio fluiu de sua 

obediência à verdade. João elogiou ele, porque ele não só conhecia a verdade, mas viveu 

nele. 

Tais elogios não são incomuns no Novo Testamento. Phoebe foi elogiado por ser um 

servo fiel e ajudante em sua igreja ( Rom. 16: 1 ). Priscila e Áquila, a equipe de marido e 

mulher, que eram tão caro a Paulo, foram elogiados pelos grandes sacrifícios que fizeram 

em seu nome (Rom. 16: 3 ). Estéfanas e sua família, juntamente com Fortunato e Acaico, 

foram elogiados por seu serviço a favor dos santos ( 1 Cor. 16: 15-18 ). Epafrodito foi 

elogiado por ministrar a Paulo-mesmo com o risco de sua própria vida ( Fp 2:. 25-

30 ). Epafras foi duas vezes condecorado por sua frutuoso serviço a Cristo, especialmente 

sua laboração em oração para os santos ( Col. 1: 7 ; 04:12 ). Apesar de seu lapso anterior 

( Atos 13:13 ; cf. 15: 37-39 ), Paulo elogiou João Marcos para o seu serviço útil para ele 

( 2 Tim 4:11. ). Pedro elogiou Silvanus como um "irmão fiel" ( 1 Pedro 5:12 ). Mas não 

há maior elogio para um cristão do que o dado a Gaio por João, que ele não soubesse a 

verdade revelada por Deus, mas também viveu em conformidade com ele (cf. Lc 6: 46-

49 ; 11:28 ; João 13:17 ; Tiago 1: 22-23 ). 

Comentário geral de João, Não tenho maior alegria do que esta, para ouvir os meus 

filhos andam na verdade (cf. 2 Jo 4 ), expressa o objetivo final de cada ministro 

verdade. Esse objetivo não é apenas para ensinar a verdade, ou mesmo de saber que o seu 

povo entender, mas ao saber que seu povo acredita, amor e obedecer à verdade (cf. 1 Cor 

4: 14-16. ; 1 Tessalonicenses 2. : 11 , 19-20 ; 3: 1-10 ). O escritor de Hebreus exortou 

seus leitores: "Obedeçam aos seus líderes e submeter-se a eles, pois eles velam por vossa 

alma, como quem deve prestar contas. Que façam isso com alegria e não gemendo, porque 

isso não seria lucrativo para você "( Heb. 13:17 ). A grande dor de ministério é que as 

pessoas que são indiferentes ou rebelde em direção à Palavra de Deus. 

Com Gaio não havia dicotomia entre crença e conduta, entre profissão e prática. A 

posição enfática de meu no texto grego pode significar que Gaio tinha sido convertido 

sob o ministério de João. 



As magias apóstolo fora obediência de Gaio à verdade como agir fielmente em tudo o 

que ele trabalhou para realizar pelos irmãos. Gaio sem dúvida deu a pregadores do 

evangelho abrigo, comida, e talvez dinheiro, satisfazendo as suas necessidades, mesmo 

que eles tenham sido estranhos a ele. Fé salvadora genuína, como Gaio possuía, sempre 

produz boas obras ( Ef 2: 8-10. ; 1 Tm 2:10. ; 05:10 ; 06:18 ; Tiago 2: 14-26 ). Os 

missionários foram tão impressionado com o serviço humilde de Gaio para eles que 

depois de voltar a Éfeso eles ... testemunhou seu amor diante da igreja. De acordo com 

a devoção de Gaio para a verdade, ele foi um modelo de alguém que "contribuíram para 

as necessidades do santos [por] praticando a hospitalidade "( Rom. 0:13 ). 

João aconselha Gaio 

Você vai fazer bem para enviá-los em seu caminho de uma 

maneira digna de Deus. Para eles saíram por causa do nome, 

aceitar nada dos gentios. Por isso convém apoiar esses homens, 

para que possamos ser companheiros de trabalho com a 
verdade. (6b-8) 

João incentivou esse homem de Deus para continuar o seu amor generoso quando outros 

pregadores da verdade chegou no futuro. O apóstolo aconselhou Gaio, Você vai fazer 

bem para enviá-los em seu caminho de uma maneira digna de Deus. Você vai fazer 

bem é uma expressão idiomática grega equivalente à palavra Inglês "por favor". João 

pediu a ele para enviar quaisquer missionários que vieram a ele em seu 

caminho renovado e totalmente fornecido para a próxima etapa de sua viagem. A 

exortação de João é uma reminiscência de comando de Paulo a Tito: "diligentemente 

ajudar o advogado Zenas e Apolo em seu caminho para que nada falta para eles" ( Tito 

3:13 ). 

O padrão é alta; Gaio foi para tratá-los de uma maneira digna de Deus. Ele estava a dar-

lhes generosamente como Deus daria. Três razões são sugeridas para apoiar todos os 

servos fiéis de Cristo. 

Primeiro, eles saíram por causa do nome. de Deus Nome representa tudo o que Ele é. O 

seu trabalho é o trabalho do próprio Deus para a Sua própria glória ( 1 Cor 10:31. ; Col. 

3:17 ), o motivo que está por trás esforços evangelísticos da igreja (cf. Mt 6: 9. ; Lucas 

24:47 ; Atos 5:41 ; 9: 15-16 ; 15:26 ; 21:13 ; Romanos 1: 5. ). É uma afronta a Deus 

quando as pessoas não crêem no nome de seu Filho, que é digno de ser amado, louvado, 

honrado, e confessou como Senhor. Quando os crentes proclamar as boas novas do 

evangelho de Jesus Cristo, as pessoas são salvas, e como resultado, "a graça que está se 

espalhando para mais e mais pessoas ... causar [s] a render graças a abundar para a glória 

de Deus "( 2 Cor. 4:15 ). 

Em segundo lugar, os pregadores da verdade poderia esperar nada dos gentios. Escusado 

será dizer que os incrédulos não vão apoiar aqueles que pregam o verdadeiro 

evangelho. Se os cristãos não apoiá-los, ninguém vai. E, como Paulo explicou a Timóteo, 

aqueles que proclamam fielmente a Palavra de Deus é digno de uma compensação 

financeira ( 1 Tim. 5: 17-20 ). 

É claro que, ao mesmo tempo que é bom para eles a ser pago pelo seu trabalho, 

verdadeiros embaixadores do evangelho nunca estão no ministério por causa de 

dinheiro. Na verdade, é precisamente a questão do dinheiro que separa os verdadeiros 

pregadores de falsas. A Bíblia é clara que os últimos são, invariavelmente, em que para o 



dinheiro, e não tem nenhum compromisso honesto para a verdade. Eles são vendedores 

ambulantes, vigaristas espirituais culpado de "falsificadores da palavra de Deus" ( 2 Cor. 

2:17 ), "ensinarem coisas que não devem ensinar para o bem de torpe ganância" ( Tito 

1:11 ). "Ai deles!" Jude exclamou: "Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e por 

pay se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá" ( Judas 11 ). A 

Didaqué, um escrito cristão primitivo, ofereceu o seguinte conselho sábio sobre como 

distinguir um falso profeta: 

Bem-vindo cada apóstolo [dos professores; evangelista] ao chegar, como se ele fosse o 

Senhor. Mas ele não deve permanecer por mais de um dia. Em caso de necessidade, no 

entanto, no dia seguinte, também. Se ele ficar três dias, ele é um falso profeta. Na partida, 

um apóstolo não deve aceitar qualquer coisa, salvo comida suficiente para levá-lo até a 

sua próxima hospedagem. Se ele pedir dinheiro, ele é um falso profeta. (11: 4-6; citado 

em Cyril C. Richardson, ed., Os primeiros padres cristãos [New York: Macmillan, 1978], 

176) 

Para evitar qualquer suspeita de que ele poderia ser um charlatão, Paulo trabalhou com suas 

próprias mãos para se sustentar ( Atos 20:34 ; 1 Cor 04:12. ; 09:18 ; 1 Ts. 2: 9 ; . 2 Ts 3: 7 -

9 ; cf. 1 Pedro 5: 1-2 ). 

Por fim, deve apoiar esses homens, para que possamos ser companheiros de trabalho 

com a verdade. Em 2 João 10-11 , João advertiu contra participando de maldades falsos 

de professores, apoiando-os, mesmo verbalmente. Mas, apoiando aqueles que apresentam 

averdade, os cristãos parceria com eles. Jesus disse em Mateus 10:41 : "Aquele que 

recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem 

recebe um justo em nome de um homem justo, receberá a recompensa de justo." Assim, 

Ele prometeu recompensa eterna, como se a única a cuidar de um profeta foi ele próprio 

um profeta. Em Sua graça ilimitada Deus não só premia um verdadeiro profeta, pregador, 

missionário ou por sua fidelidade, mas também recompensa qualquer outra pessoa que o 

recebe. Receber um profeta refere-se a abraçar seu ministério de afirmação da sua 

chamada e apoiar o seu trabalho. Receber um homem justo é que mesmo princípio, 

estendido a todo crente que é aceito por amor de Cristo. Em uma partilha incompreensível 

de bênção, Deus derrama sua recompensas em cada pessoa que recebe o seu povo, porque 

eles são o Seu povo. 

Sempre que se tornar a fonte de bênção para os outros, somos abençoados; e sempre que 

os outros crentes se tornar uma fonte de bênção para nós, eles são abençoados. Na 

magnífica economia da graça de Deus, a menos crente pode compartilhar as bênçãos do 

grande, e ninguém bom trabalho ficará sem recompensa. 

 

 

 

 

 



 

 

2. O homem que amava ser o primeiro ( 3 

João 9-14 ) 

Eu escrevi algo para a igreja; mas Diótrefes, que gosta de ser o 

primeiro entre eles, não aceita o que dizemos. Por esta razão, se 

eu for, eu vou chamar a atenção para as obras que ele faz, 

proferindo contra nós palavras maliciosas; e, não contente com 

isso, ele mesmo não recebe os irmãos, também, e ele proíbe 

aqueles que desejam fazê-lo e coloca-los para fora da 

igreja. Amado, não imites o mal, mas o que é bom. Quem faz o 

bem é de Deus; aquele que faz o mal não tem visto a 

Deus. Demetrius tem recebido um bom testemunho de todos, e de 

a própria verdade; e nós adicionamos o nosso testemunho, e você 

sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu tinha muitas coisas 

para escrever para você, mas eu não estou disposto a escrevê-los 

para você com pena e tinta; mas eu espero vê-lo em breve, e vamos 

falar cara a cara. Paz seja convosco. Os amigos cumprimentá-
lo. Saúda os amigos pelo nome. (14/09) 

Uma das características que definem cada coração humano pecador é o orgulho ( Prov. 

21: 4 ). O orgulho faz com que as pessoas se esquecem de Deus ( Dt 08:14. ; Hos 13: 6. ), 

ser infiel a Ele ( 2 Crônicas 26:16. ), ser ingrato para Ele ( : 2 Crônicas 32 24-25. , e 

tornar-se) uma abominação para Deus ( Prov. 16: 5 ). Foi através de orgulho que o pecado 

entrou no universo, quando Satanás procurou exaltar-se acima de Deus ( Isa. 14: 12-14 ; 

cf. . 1 Tm 3: 6 ). 

Como foi o caso com o Diabo, o orgulho leva as pessoas a procurar exaltar-se. Houve 

sempre orgulhoso, egoísta, auto-promover pessoas, que tentam usurpar a autoridade, 

aproveitar um lugar de preeminência, e elevar-se sobre os outros, até mesmo Deus. Eles 

tendem a gravitar para e até mesmo manipular-se em posições de poder, influência e 

destaque. Escritura registra muitas destas pessoas; eles formam uma espécie de "Hall da 

Shame", em contraste com os heróis da fé listados em Hebreus 11 . 

A história de orgulho humano começou no Jardim do Éden. Tal como tinha sido em queda 

de Satanás, o orgulho era um componente importante no ato de desobediência que 

catapultou a raça humana em pecado. Eva comeu o fruto proibido, em parte, porque 

acreditou na mentira de Satanás que iria fazê-la sábia como Deus ( Gn 3: 5-6 ). Além 

disso, ao optar por comer o fruto, sem consultar Adão, ela elevou-se acima de seu marido, 

usurpando o seu papel na ordem criada ( 1 Tm 2:13. ; cf. 1 Coríntios 11: 3-

10. ). Claramente, então, o orgulho estava no trabalho do pecado exato momento entrou 

no mundo. 

O próximo capítulo do Génesis introduz Lameque, descendente do primeiro assassino, 

Cain. Assim como seu antepassado, Lameque também era um assassino (assim como o 



primeiro polígamo gravado). Como o assassinato de Caim tinha sido motivado por inveja 

orgulhoso, assassinatos de Lameque foram resultado de orgulho. Na primeira poesia 

gravada na história da humanidade, Lameque vangloriou arrogantemente para suas 

esposas, 

  
"Ada e Zilá, 
Ouça a minha voz, 
Vocês, mulheres de Lameque, 
Atende ao meu discurso, 
Pois eu matei um homem porque ele me feriu; 
E um menino para me golpear; 
Se Caim é vingado sete vezes, 
. Então Lameque setenta vezes sete "( Gn 4: 23-24 ) 

  
Talvez Enoque teve Lameque em mente quando ele profetizou: "Eis que veio o Senhor 

com milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os 

ímpios de todas as obras de impiedade, que fizeram de modo ímpio, e de todas as duras 

palavras que ímpios pecadores disseram contra ele "( Judas 14-15 ). 

Gênesis 10 e 11 de relatar a história de Nimrod, outra figura orgulhoso. Genesis 10: 

8 descreve-o como "um poderoso sobre a terra." Seu nome está provavelmente 

relacionado com uma palavra hebraica que significa "rebelde", enquanto a palavra 

traduzida como "poderoso" refere-se a alguém que se amplia, age com orgulho, ou é 

tirânico. A descrição de Ninrode como um renomado caçador ( v. 9 ) pode indicar sua 

habilidade na caça animais ou na caça pessoas para escravizá-los. Foi sob sua liderança 

que a Torre de Babel, um monumento ao orgulho humano e rebelião contra Deus, foi 

construída ( Gn 11: 1-9 ). Nimrod foi também o fundador do que mais tarde se tornou a 

Babilônia e impérios da Assíria (cf. Gn 10: 10-12 ). Derek Kidner escreve respeito do 

caráter de Nimrod, "Nimrod olha para fora da antiguidade como o primeiro dos" grandes 

homens que estão na terra ", lembrado por duas coisas que o mundo admira, valentia 

pessoal e poder político" ( Gênesis, o testamento Comentários Tyndale velhos [Downers 

Grove, Ill .: InterVarsity de 1979], 107). 

Durante a peregrinação no deserto de Israel ", Nadabe e Abiú, filhos de Arão, tomaram 

seus respectivos braseiros, e depois de colocar fogo neles, colocado incenso sobre ele e 

ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que Ele não lhes ordenara. E saiu fogo da 

presença do Senhor e os consumiu; e morreram perante o Senhor "( Lev. 10: 1-2 ). Estes 

dois sacerdotes, filhos de Arão, em seu primeiro ato sacerdotal violados de alguma forma 

não especificada a prescrição divina para oferecer incenso. Seu comportamento, 

possivelmente enquanto estavam bêbados (cf. Lev. 10: 8-10 ), traiu sua rebelde descuido, 

irreverência, e preferência por sua própria vontade sobre os comandos muito específicos 

de Deus. Os dois decidiram fazer as coisas à sua maneira, e pagou o preço final para tal 

independência orgulhoso. Também durante o vaguear deserto, o próprio irmão e irmã de 

Moisés, Arão e Miriã, procurou elevar-se ao nível dele ( Num. 12: 1-3 ). O Senhor 

severamente julgados os dois para sua arrogância e presunção ( vv. 4-15 ). 

Durante os dias sem lei dos juízes, Abimeleque, filho de Gideão, queria ser rei. Então 

apaixonado era seu desejo de poder que ele assassinou setenta de seus irmãos em uma 

tentativa de eliminar quaisquer possíveis rivais ( Jz. 9: 1-6 ). Mas o reinado de 

Abimeleque veio a um fim prematuro e embaraçoso. Durante o cerco da cidade de Tebes, 

"uma certa mulher jogou uma pedra de moinho superior sobre a cabeça de Abimeleque, 



esmagando seu crânio" ( v. 53 ). Nos estertores da morte, ele fez uma tentativa 

desesperada, orgulhoso, para evitar a vergonha de ser morto por uma mulher. Ele 

"chamado rapidamente para o jovem, seu escudeiro, e disse-lhe: 'Arranca a tua espada e 

mata-me, para que ele não vai ser dito de mim", uma mulher o matou. "" Então, o jovem 

furou- através, e ele morreu "( v. 54 ). Apesar de sua tentativa de encobri-lo, a morte 

vergonhosa de Abimeleque foi gravado para sempre na Escritura. 

Busca de Absalão para poder e proeminência o levou a um golpe contra o seu próprio pai, 

o rei Davi. Mas seu dia de sol foi de curta duração, e ele conheceu um fim 

ignominioso. Enquanto ele estava fugindo de homens de Davi através de uma floresta 

densa, a mula de Absalão sob um carvalho. Seu cabelo de fluxo ficou enredada em galhos 

grossos da árvore, deixando-o pendurado impotente no ar. Ele logo foi executado pelo 

general de Davi, Joabe ( 2 Sam. 18: 9-15 ). 

Outro dos filhos de Davi, Adonias, também tentou usurpar o trono de seu pai. Nos últimos 

dias da vida de Davi ", Adonias, filho de Hagite, se levantou, dizendo:" Eu vou ser rei. 

" Então, ele se preparou para si mesmo carros e cavaleiros com cinqüenta homens que 

corressem adiante dele [como seu irmão Absalão tinha feito; 2 Sm. 15: 1 ] "( 1 Reis 1: 

5 ). Sua tentativa de reivindicar o trono falhou, no entanto, frustrado pela ação rápida do 

profeta Natã ( vv. 11-48 ). Concedido misericórdia pelo Rei Salomão ( . vv 50-53 ), 

Adonias reembolsado que a bondade por conspirações para derrubar ele ( 1 Reis 2: 13-

21 ). Salomão viu através de sua trama, no entanto, e ele tinha executado ( vv. 22-25 ). 

Não contente em ser rei, Uzias tentou usurpar a função dos sacerdotes. De acordo com 2 

Crônicas 26:16 : "Quando ele se tornou poderoso, o seu coração estava tão orgulhoso que 

ele agiu de forma corrupta, e ele foi infiel ao Senhor seu Deus, pois ele entrou no templo 

do Senhor para queimar incenso no altar do incenso . " Uzias foi corajosamente oposição 

de Azarias e oitenta sacerdotes, que o avisou que ele estava ultrapassando seus limites 

( vv. 17-18 ). Enfurecido, o Uzias orgulhoso e auto-confiante ameaçou os sacerdotes, e 

foi imediatamente atingido por Deus com lepra ( v. 19 ). Para o resto de sua vida Uzias, 

o proscrito, morava em uma casa separada e seu filho Jotão assumido seus deveres reais 

( v. 21 ). 

O livro de Ester relata a história de Haman, o grande inimigo do povo judeu. Obcecado 

com a sua auto-importância depois de ser elevado a uma alta posição no Império Persa, 

Haman ficou enfurecido com a recusa de Mordecai para fazer homenagem a ele ( Est. 3: 

5 ). Ele, portanto, promoveu um pogrom de exterminar o povo de Mardoqueu, os judeus 

( v. 6 ). No final, no entanto, foi Haman que pereceram, enforcado na forca muito em que 

ele havia planejado para pendurar Mordecai ( Est. 7:10 ). 

Nabucodonosor foi o rei do poderoso Império Babilônico. Um dia, enquanto caminhava 

no telhado de seu palácio real da Babilônia ", o rei refletiu e disse:" Não é esta a grande 

Babilônia, que eu mesmo construí como residência real, pela força do meu poder, e para 

a glória de minha majestade? "( Dan. 4:30 ). Mas o seu orgulho foi rápida e 

humilhantemente esmagado: 

Ainda estava a palavra na boca do rei, uma voz veio do céu, dizendo: "O rei 

Nabucodonosor, para você, é declarado: soberania foi removido de você, e você vai ser 

expulso de humanidade, e sua morada será com os animais do campo. Você será dado 

grama para comer como gado, e sete períodos de tempo vai passar até que você 

reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens eo dá a quem quer. 

" Imediatamente a palavra relativa Nabucodonosor foi cumprida; e ele foi expulso de 

humanidade e começou a comer erva como os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho 



do céu, até seu cabelo tinha crescido como as penas e as suas unhas como as das aves 

águias garras, ( vv. 31-33 ) 

No Novo Testamento, o rei Herodes Agripa I pomposo decidiu realizar uma 

celebração. Como ele fez um discurso seus súditos extasiados, incapaz de conter-se, "não 

parava de chorar para fora, 'A voz de um deus e não de um homem!'" ( Atos 

12:22 ). Porque Herodes esqueceram de dar glória a Deus, um anjo do Senhor o feriu, e 

ele morreu ( v. 23 ), trazendo assim um fim abrupto e inesperado para as festividades. 

Os quatro Evangelhos descrevem um grupo inteiro de homens arrogantes que buscaram 

a preeminência, ou seja, os escribas e fariseus. Jesus disse a respeito deles, 

Eles fazem todas as suas obras para serem notadas por homens; para eles alargar os seus 

filactérios e alongam as borlas das suas vestes. Eles amam o lugar de honra nos banquetes 

e os primeiros assentos nas sinagogas, e respeitosas saudações nas praças, e de ser 

chamados Rabi pelos homens. ( Mateus 23: 5-7. ) 

Eles eram aqueles que se justifica diante dos homens ( Lucas 16:15 ), "por amor a oferta da 

aparência [va] longas orações" ( Lucas 20:47 ), "receber [d] glória uns dos outros" ( João 5: 

44 ), e "amava a aprovação dos homens, em vez de a aprovação de Deus" ( João 0:43 ). 

Ambição Prideful teve uma presença feio mesmo entre os próprios discípulos de 

Jesus. Em Mateus 20: 20-21 "A mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos, 

curvando-se para baixo e fazendo um pedido dele e ele disse-lhe:". O que você deseja? Ela 

disse-lhe: 'Command que em seu reino estes meus dois filhos se assentem um à tua direita 

e outro à sua esquerda. "Tiago e João utilizado suposta influência de sua mãe com Jesus 

para pedir locais mais proeminentes no reino. Mas, em vez de conceder seu pedido, Jesus 

aproveitou a ocasião para instruir seus discípulos a respeito da importância da humildade: 

Mas Jesus os chamou e disse: "Vocês sabem que os governantes das nações dominam 

sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não é desta forma no meio 

de vós, mas quem quiser tornar-se grande entre vós, será teu servo, e quem quiser ser o 

primeiro entre vós será vosso servo;. Assim como o Filho do Homem não veio para ser 

servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos " ( vv. 25-28 ) 

Nesta terceira epístola do apóstolo João introduz Diótrefes, outro na longa fila de homens 

que buscaram a preeminência. O versículo 9 marcas de uma mudança abrupta no tom da 

carta. Os oito primeiros versos elogiar Gaio para mostrar o amor sacrificial de 

missionários que vieram para sua igreja. Mas a partir de versículo 9 , o tom é exatamente 

o oposto, como João repreende acentuAdãoente um homem chamado Diótrefes por se 

recusar a mostrar hospitalidade para os servos do evangelho, e por se recusar a permitir 

que outros a fazê-lo. O apóstolo exposto Diótrefes 'ambição pessoal e ações perversas, e 

ofereceu ainda um outro homem, Demetrius, como um contraste louvável a ele. 

A ambição pessoal 'Diótrefes 

Eu escrevi algo para a igreja; mas Diótrefes, que gosta de ser o 
primeiro entre eles, não aceita o que dizemos. (9) 

O contraste entre justos e injustos Gaio Diótrefes é impressionante; os dois homens 

estavam em pólos opostos. Gaio foi graciosamente hospitaleiro, Diótrefes ungraciously 

inóspito. Gaio amava a verdade e amou a todos com humildade ( vv 3-6. ); Diótrefes 

recusou a verdade e amava a si mesmo, e ameaçou todos de sua posição de autoridade 

auto-nomeado na igreja. Um submetidos às palavras de verdade; as outras palavras jorro 



de desprezo. A diferença entre os dois homens não foi principalmente doutrinária mas 

comportamental; João não repreendeu Diótrefes por heresia, mas por altivez. 

A carta João escreveu a de Gaio igreja já está perdida, talvez porque Diótrefes 

interceptado e destruído. Ele não poderia ter sido 2 João, uma vez que a carta não foi 

escrita para uma igreja, mas a um indivíduo. Também não poderia ter sido um João, que 

não aborda a questão de mostrar hospitalidade aos missionários. 

Descrição entre parêntesis de João de Diótrefes como um que gosta de ter entre eles vai 

ao cerne da questão. Gosta de ser o primeiro traduz uma forma de particípio do verbo 

grego philoprōteuō , uma palavra composta de philos ("amor") e protos (" primeiro 

"). Ele descreve uma pessoa que é egoísta, egocêntrico e egoísta. O tempo presente do 

particípio indica que este foi o padrão constante da vida Diótrefes '. Prōteuō aparece no 

Novo Testamento apenas em Colossenses 1:18 , onde se refere a preeminência do Senhor 

Jesus Cristo. Ao rejeitar aqueles que estavam representando Cristo, Diótrefes estava em 

vigor usurpando Seu papel como cabeça da igreja. O nome Diótrefes (lit. ", alimentada 

por Zeus" ou "filho adotivo de Zeus") era tão incomum como Gaio era comum. Alguns 

acreditam que ele foi usado exclusivamente em famílias nobres. Se Diótrefes era de uma 

família nobre, o seu comportamento arrogante pode ter sido cultivado nesse ambiente 

elevada. 

Isso Diótrefes se não aceitar o que João disse indica o quão longe ele tinha ido em sua 

arrogância. Surpreendentemente, o seu desejo de poder e auto-glória lhe tinha levado a 

rejeitar a autoridade de Cristo mediada através do apóstolo João. Diótrefes era culpado 

de orgulho espiritual do tipo rankest. Sua atitude foi a de um demagogo de auto-

promoção, que se recusou a servir ninguém, mas queria tudo para servi-lo. Essa atitude 

totalmente desafia o ensinamento do Novo Testamento sobre a liderança de servo 

(cf. Mateus 20: 25-28. ; 1 Cor 3: 5. ; 2 Cor. 4: 5 ; . Filipenses 2: 5-11 ; 1 Pedro 5: 3 ) . 

Ações pervertida de Diótrefes 

Por esta razão, se eu for, eu vou chamar a atenção para as obras 

que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas; e, não 

contente com isso, ele mesmo não recebe os irmãos, também, e ele 

proíbe aqueles que desejam fazê-lo e coloca-los para fora da 
igreja. (10) 

Por esta razão (desafio orgulhoso 'Diótrefes da autoridade apostólica de João) o apóstolo 

declarou: Se eu vir, eu vou chamar a atenção para as obras que ele faz. João não iria 

ignorar este desafio à sua autoridade apostólica e para o governo de Cristo na Igreja. Ele 

iria expor Diótrefes diante da congregação, faça sua conduta uma questão de disciplina 

na igreja ( 1 Tim. 5: 19-20 ), e, se necessário, use a sua autoridade apostólica para lidar 

com ele. Paulo lançou um desafio semelhante aos rebeldes em Corinto, quando escreveu: 

"Eu irei com você em breve, se o Senhor quiser, e eu vou descobrir, e não as palavras 

daqueles que são arrogantes, mas o seu poder" ( 1 Cor. 4 : 19 ), e novamente em sua 

segunda carta a Corinto, quando ele declarou: 

Esta é a terceira vez que eu vou para ti. Todo fato deve ser confirmada pelo depoimento 

de duas ou três testemunhas. Eu já disse que quando presente pela segunda vez, e embora 

agora ausente eu digo com antecedência para aqueles que pecaram no passado e para todo 

o resto, bem como, de que, se eu voltar eu não vou poupar ninguém. ( 2 Cor. 13: 1-2 ) 



João indiciado Diótrefes por quatro acusações. Em cada caso, o tempo presente do verbo 

indica que estes eram contínuas, comportamentos habituais na parte Diótrefes '. 

Primeiro, ele era culpado de injustamente acusando João palavras 

maliciosas. assassinato de caráter é um truque muito comum daqueles que buscam a 

elevar-se. Eles ganham a confiança das pessoas não positivamente por manifestar um 

caráter divino, mas de forma negativa, destruindo a confiança das pessoas em outros 

líderes. O verbo traduzido acusando injustamente aparece somente aqui no Novo 

Testamento, mas uma palavra relacionada é traduzida como "fofocas" em 1 Timóteo 

5:13 . Escritura condena repetidamente fofoca ( Prov 20:19. ; Rom 1:29. ; 2 Cor 0:20. ; 1 

Tm. 3:11 ; 5:13 ; 2 Tim. 3: 3 ; Tito 2: 3 ), e difamação ( Lev 19:16. ; Sl 15: 3. ; 101: 

5 ; 140: 11 ; . Prov 10:18 ; 16:28 ; . Matt 15:19 ; Rom. 1:30 ; 2 Coríntios 0:20. ; Ef 

4:31. ; Cl 3: 8 ; 1 Pedro 2: 1 ). O adjetivo traduzido ímpios é usada cinco vezes em 1 João 

para descrever o Diabo ( 2:13, 14 ; 3:12 ; 5:18, 19 ) e uma vez de maldades de Caim 

( 3:12 ). Em 2 João 11 , descreve as más ações dos falsos mestres. Acusações maliciosas 

'Diótrefes eram más, falsas e caluniosas. Ele viu João como uma ameaça ao seu poder e 

prestígio na igreja e selvaticamente agredido ele. Isto é semelhante à forma como os falsos 

mestres em Corinto tinha agredido Paulo ( 2 Cor. 7: 2-3 ; 10:10 ; 11: 5-7 ; 12:15 ; 13: 3 ). 

Em segundo lugar, não satisfeito com apenas agredir João, Diótrefes desafiadoramente 

que não recebe os irmãos, os pregadores itinerantes que proclamaram a mensagem 

apostólica do evangelho. Vendo os pregadores como uma ameaça ao seu próprio poder 

na igreja, Diótrefes se recusou a estender hospitalidade a eles. Visto que a Escritura 

ordena essa hospitalidade ( Rom 0:13. ; Heb. 13: 2 ; 1 Pedro 4: 9 ), Diótrefes também era 

culpado de rejeitar a Palavra de Deus. Como disse um comentarista explica, 

Não são apenas palavras "Diótrefes vicioso; as suas obras são igualmente condenável. Ele 

deliberAdãoente quebra as regras da hospitalidade cristã, recusando-se a receber os 

missionários enviados para proclamar o evangelho. Ao negar-lhes abrigo e comida, ele 

impede o progresso da Palavra de Deus. Em breve, Diótrefes é frustrar os planos e 

propósitos de Deus e, consequentemente, ele enfrenta a ira divina. (Simon J. 

Kistemaker, III João, New Testament Commentary [Grand Rapids: Baker, 1986], 9-10) 

Não só Diótrefes pessoalmente recusar-se a estender a hospitalidade para com os 

irmãos; Ele também proibiu aqueles que desejam [d] a fazê-lo. Ele abusou ainda mais 

seu poder, obstruindo ou impedindo que outras pessoas na igreja de mostrar hospitalidade 

aos pregadores itinerantes. 

Aqueles que desafiou Diótrefes e mostrou hospitalidade foram colocados para fora da 

igreja. tão ameaçador foi Diótrefes que ele tinha o poder para excomungar alguém que 

percebeu como uma ameaça aparente. Talvez isso tivesse realmente acontecido com 

Gaio, o que poderia explicar por que João teve que contar a ele sobre o que estava 

acontecendo na igreja. Se ele ainda estava na igreja, Gaio estava enfrentando hostilidade 

e oposição de Diótrefes, o que levou João para encorajá-lo a não ceder, mas de continuar 

a mostrar hospitalidade no futuro (cf. a discussão de 3 João 5-8 no anterior capítulo deste 

volume). 

Como a maioria dos conflitos na igreja, este resultou de orgulho. Foi o orgulho que causou 

Diótrefes para caluniar João, esnobar os missionários, e eliminar aqueles que o 

desafiou. Sua arrogância levou a ambição, o que resultou em falsas acusações caluniosas, 

desafio para a autoridade apostólica, eo esmagamento de qualquer oposição ao seu 

poder. Infelizmente, sempre houve pessoas como Diótrefes em igrejas. Ainda mais 

tragicamente, muitas igrejas, ou porque têm medo deles, ou em nome da tolerância, 



recusar-se a lidar com os seus próprios tipos de Diótrefes. O apóstolo João, no entanto, 

não hesitou em enfrentar um pecador para o bem da Igreja e da honra de Cristo. 

 

Contraste Louvável de Demetrius 

Amado, não imites o mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de 

Deus; aquele que faz o mal não tem visto a Deus. Demetrius tem 

recebido um bom testemunho de todos, e de a própria verdade; e 

nós adicionamos o nosso testemunho, e você sabe que o nosso 
testemunho é verdadeiro. (11-12) 

À primeira vista, o versículo 11 parece interromper o fluxo do pensamento de João. Mas 

é uma introdução necessária para a seção elogiando Demetrius. João pediu 

Gaio não para imitar Diótrefes ' mal comportamento ao se recusar a recebê-

Demetrius. Em vez disso, o apóstolo exortou Gaio ao padrão de sua vida, após o que é 

bom, como Demetrius fez. Lembrete de João de que a pessoa que faz o bem é de 

Deus; aquele que faz o mal não tem visto a Deus é uma aplicação prática do teste moral 

da fé genuína que ele deu em sua primeira epístola (ver a exposição de 1 João 2: 3-6 e 5: 

2-3 nos capítulos 5 e 16 deste volume). A Bíblia é clara que as boas obras não salvam; "O 

homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus ... já que pelas obras 

da lei nenhuma carne será justificada" ( Gl 2,16. ; cf. Rom 3:20. ). A obediência é, no 

entanto, a prova externa, visível da salvação ( João 14:15 , 21 ). Recusa dos Diótrefes a 

obedecer os mandamentos de Deus demonstra que ele não foi salvo. 

Em contraste com a sua forte indiciamento de Diótrefes, João calorosamente 

elogiada Demetrius. Assim como Gaio, o nome Demétrio ("pertencente a Demeter", a 

deusa grega do grão ea colheita) foi comum. Um ourives em Éfeso por esse nome 

provocou um motim sobre o ensino de Paulo, porque o evangelho era financeiramente 

prejudicial para ele e seus companheiros de fabricantes de ídolos ( Atos 19: 23-

41 ). Demas ( Col. 4:14 ; 2 Tm 4:10. ; . 24 Filemon ) era uma forma abreviada de 

Demetrius. 

Nada se sabe para além deste versículo do Demetrius quem João elogiado. Ele pode ter 

entregue esta carta de João para Gaio. Que ele era um homem de caráter nobre cristã é 

evidente a partir de três fontes. Primeiro, ele tinha recebido um bom testemunho de 

todos. Sua reputação era bem conhecido entre a comunidade cristã na região. Em 

segundo lugar, Demetrius estava comprometido a viver a verdade ( v. 3 ). Finalmente, 

João acrescentou seu próprio testemunho -que Gaio sabia ser verdade -para elogiar 

caráter Demetrius '. A exemplo de Demetrius mostra que o valor de um homem pode ser 

medido por sua reputação na comunidade, a sua fidelidade à verdade das Escrituras, bem 

como o parecer piedoso líderes cristãos têm dele. Demetrius recebeu notas altas em todas 

as frentes. 

A conclusão desta epístola que se aproxima bastante de 2 de João. João escreveu: Eu 

tinha muitas coisas para escrever para você, mas eu não estou disposto a gravá-los 

para você com pena e tinta; mas eu espero vê-lo em breve, e vamos falar cara a 

cara. Em ambas as epístolas João tinha muito mais a dizer para aqueles a quem ele 

escreveu, mas ele preferiu não fazê-lo com pena e tinta, mas face a face. 



Despedida desejo do apóstolo, a paz esteja com você, foi o mais adequado para aquela 

congregação conflituosa. Gaio e João, evidentemente, tinha mútuos amigos que pediram 

João para cumprimentar Gaio para eles. João também pediu Gaio 

para cumprimentar alguns outros mútuos amigos que estavam com ele. A frase pelo 

nome adiciona um toque pessoal e íntimo. Embora bem em seus anos noventa, João ainda 

acalentado aqueles a quem ele havia ministrado ao longo de sua vida. 

Sem dúvida, o conceito da verdade se destaca nesta breve carta. Em primeiro lugar, os 

crentes devem saber a verdade e obedecê-la ( v. 3 ). Em segundo lugar, eles são para ser 

hospitaleiro para outros crentes fiéis, que pregam a verdade ( vv. 6-8 ). Finalmente, eles 

estão a moldar a vida pela exemplos piedosos que vivem na verdade ( v. 11 ; cf. Heb. 13: 

7 ). Onde prevalece a verdade, o Senhor é glorificado em Sua igreja. 
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Introdução à Judas 

O sábio Rei Salomão advertiu "Compra a verdade, e não venda" (Prov. 23:23) 

reflete o fato de que a verdade é um bem precioso nas Escrituras. Afinal, Deus 

é o "Deus da verdade" (Sl. 31: 5.; Isa 65:16), tendo ampliado a sua palavra que 

é verdade (Sl 119:. 160; 138: 2; João 17:17).O Senhor Jesus Cristo, Deus em 

carne humana, é "cheio de graça e de verdade" (. João 1:14; cf. v 17), ser-se "o 

caminho, ea verdade, ea vida" (João 14: 6 ; cf. Ef 4:21).. O Espírito Santo é o 

"Espírito da verdade" (João 14:17; 15:26; 16:13; 1 João 5: 6)., Selando a 

salvação daqueles que abraçam "a mensagem da verdade" (Ef 1:13 ). E a igreja 

é a "coluna e baluarte da verdade" (1 Tm 3:15.), Protegendo e proclamando a 

verdade do Evangelho (cf. Col. 1: 5). Na verdade, é por acreditar na verdade 

que as pessoas estão livres do pecado e da morte (João 8:32). 

Embora o povo de Deus, por vezes, esquecer a importância da verdade, Satanás 

nunca faz. Desde a queda, o pai da mentira (cf. João 8:44) fez tudo em seu poder 

para destruir, ocultar e torcer a tentar substituí-lo com a falsidade e engano 

constantemente-verdade. Ironicamente, seus ataques mais mortais não vêm 

daqueles que rejeitam abertamente a verdade, mas sim daqueles que professam 

a conhecer e acreditar, mas mentira. Agentes mais eficazes de Satanás, como 

terroristas espirituais, secretamente se infiltrar na igreja onde eles se fazem 

passar pastores e líderes como verdadeiros. Na realidade, porém, eles são 

impostores e desertores, apóstatas que afirmam conhecer a Cristo, mas na 

verdade rejeitá-Lo. Eles verbalmente afirmam o seu conhecimento da Sua 

Palavra, mas suas ações indicam que eles são, na verdade, inimigos da verdade. 

Como Simon Magus (Atos 8: 9-24), Himeneu (1 Tm 1:20; 2 Tm 2:17..), 

Alexander (1 Tm 1:20; cf. 2 Tm 4:14..), E Diótrefes (3 João 9), estes espiritual 

Benedict Arnold "são escravos, não de nosso Senhor Cristo, mas ao seu 

ventre; e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos incautos 

"(Rom. 16:18). "Tais homens são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, 

disfarçando-se em apóstolos de Cristo" (2 Cor 11:13.), "Homens de mente 



depravada e privados da verdade" (1 Tim. 6: 5). Eles devem ser vigorosamente 

combatido e erradicado, para não atrair as almas inconstantes e levá-los à 

destruição (cf. 2 Pedro 2:14). 

O Novo Testamento adverte repetidamente para o perigo que apóstatas falsos 

mestres representam para a igreja. Tanto Jesus (Mat. 7:15) e Paulo (Atos 20:29) 

comparou sua selvageria enganosa aos ataques de lobos ferozes. "Muitos falsos 

profetas se levantarão," Jesus advertiu, "e enganarão a muitos" (Mat. 

24:11). Paulo advertiu a Timóteo: "Mas o Espírito expressamente diz que nos 

últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos 

enganadores, ea doutrinas de demônios" (1 Tim. 4: 1). Pedro e João também 

alertou para esses pretendentes espirituais (2 Pedro 2, 3; 1 João 4: 1-3; 2 João 

7; Apocalipse 2: 14-15, 20-24), como fez Judas em sua breve um capítulo 

epístola. 

Carta concisa de Judas é uma condenação enérgica dos falsos mestres que 

estavam se infiltrando a igreja em seu dia, e, por extensão, todos os que estavam 

ainda por vir. Em nossa cultura pós-moderna, em que a verdade é considerada 

relativa e tolerância é valorizada acima de tudo, eloqüente apelo de Judas para 

a pureza doutrinária é particularmente aplicável. Como Tomé R. Schreiner 

observa: 

Mensagem [de Judas] de julgamento é especialmente relevante para as pessoas 

de hoje, para as nossas igrejas são propensas a sentimentalismo, sofrem de 

desagregação moral, e também muitas vezes não conseguem pronunciar a 

palavra definitiva de julgamento por causa de uma definição inadequada de 

amor. A carta de Judas nos lembra que o ensino errante e vida dissoluta ter 

conseqüências terríveis. ( 1, 2 Pedro, Judas, O New Commentary americano 

[Nashville: Broadman & Holman, 2003], 403-4) 

No final, a falta de atenção mensagem resulta de Judas em comprometer a própria "fé que 

uma vez por todas foi entregue aos santos" (v. 3). 

Atestado Externo 

A evidência externa para a existência e autenticidade dos Judas é mais completo 

do que é para 2 Pedro. Há até mesmo possíveis alusões a ele nos Padres 

Apostólicos ( Didaqué, de Clemente Epístola aos Coríntios, a Epístola de 

Barnabé, o Pastor de Hermas, e de Policarpo Epístola aos Filipenses ), mas 

eles são muito vago para ser conclusivo. Até o final do século II, no entanto, a 

evidência é inegável. Por exemplo, a Canon Muratoriano (a lista final do 

segundo século de livros do Novo Testamento) inclui Judas como 

canônicos. Mais ou menos nessa época, o filósofo cristão Atenágoras refletia 

uma conscientização da Epístola de Judas em sua defesa do cristianismo (que 



ele se dirigiu ao imperador Marcus Aurelius). Teófilo de Antioquia, um 

contemporâneo de Atenágoras, também estava familiarizado com a letra. 

Mais tarde, no século II ou no início do terceiro, Tertuliano referido a epístola 

como Escritura e Judas como seu autor. Mais ou menos nessa época, Clemente 

de Alexandria escreveu um comentário sobre as Escrituras, incluindo Judas (cf. 

a discussão na Introdução 2 Pedro neste volume). Estudante de Clemente, 

Orígenes, reconheceu que alguns em seus dias tinha dúvidas sobre a 

autenticidade de Judas. Orígenes, no entanto, não compartilhar essas 

dúvidas. Em vez disso, ele citou Judas freqüência. O terceiro século Bodmer 

papiro P72 também contém Judas, indicando que a igreja do século III afirmou 

que ele seja parte do cânone. 

No século IV, Eusébio incluído Judas entre os livros, cuja autenticidade foi 

questionada por alguns (ele fez o mesmo com 2 Pedro). Ele não fez, no entanto, 

listá-lo como um dos livros espúrios. Eusébio também reconheceu que Judas 

foi aceito por muitos na igreja. Mais tarde, no século IV, Didymus O Blind (que 

dirigiu a escola de formação cristã em Alexandria) defendeu a autenticidade de 

Judas contra seus detratores. Aqueles que questionou a epístola fez 

principalmente porque ele cita os apócrifos judaica. No entanto, o livro foi 

comumente aceita pelo século IV igreja como evidenciado pelos depoimentos 

de Atanásio, o Conselho de Laodicéia, Cirilo de Jerusalém, Gregório de 

Nazianzo, Epifânio, e Jerome (cada um dos quais considerado Judas como 

canônicos). 

Autor 

O Novo Testamento apresenta os oito homens chamados Judas ("Judas" é uma 

forma de Inglês da palavra grega "Judas", que traduz o nome hebraico 

"Judá"). O nome foi extremamente popular, tanto por causa de Judá, o fundador 

da tribo de Judá, e por causa de Judas, o herói da revolta dos Macabeus contra 

o governante grego Antíoco Epifânio, no século II AC Dos oito mencionada no 

Novo Testamento, apenas dois estão associados com um homem chamado 

Tiago (v. 1) e, portanto, os candidatos plausíveis para ter escrito esta carta: o 

apóstolo Judas, e Judas o meio-irmão do Senhor. O apóstolo Judas pode ser 

descartada, uma vez que ele era o filho, não o irmão de um homem chamado 

Tiago (Lucas 06:16; Atos 1:13; a KJV tradução "Judas, irmão de Tiago" 

naqueles dois versículos está incorreta [ o NASB renderiza corretamente a 

mesma construção grega "Tiago, filho de Alfeu" de acordo com o uso grego 

normal]). Além disso, se Judas, filho de Tiago fosse o autor, ele teria se 

identificou como um apóstolo, desde que ele era um. O escritor de Judas, no 

entanto, distinguiu-se desde os apóstolos (v. 17). 

O Tiago com quem Judas se identificou era irmão (Gl 1:19.) Do Senhor, o chefe 

da igreja de Jerusalém e autor da epístola de Tiago. Após o martírio do apóstolo 



Tiago (Atos 12: 2) não havia outro Tiago na igreja primitiva que poderiam ser 

chamados simplesmente pelo nome, sem mais qualificação. Assim, Judas, 

como Tiago, foi um dos meio-irmãos de Jesus (Mat. 13:55). Judas é o escritor 

do Novo Testamento que se identifica pela relação familiar. 

Ironicamente, o homem que escreveu a condenação mais nítida de apóstatas nas 

Escrituras compartilha o mesmo nome como o mais famoso de todos os 

apóstatas, Judas Iscariotes. Isso pode ajudar a explicar por que quase todas as 

traduções inglesas modernas usam "Judas" em vez de "Judas", nesta epístola. 

Profunda humildade de Judas se reflete no fato de que ele, como seu irmão 

Tiago: (v. 1) (Tiago 1 1), referiu a si mesmo como um "servo de Jesus Cristo", 

em vez de como "o irmão de Jesus." seus outros irmãos (incluindo Tiago), Judas 

não acreditava na divindade e messianismo de Jesus depois da ressurreição 

(João 7: 5; Atos 1:14; cf. 1 Cor. 15: 7, onde "Tiago" pode ser a meio-irmão do 

Senhor). Depois da ressurreição, as relações de Jesus com seus irmãos 

mudaram de irmão para Senhor e Messias (cf. Marcos 3: 32-35; João 2: 4). 

Pouco se sabe sobre Judas além desta epístola. De acordo com 1 Coríntios 9: 5, 

ele era casado e tinha um ministério itinerante como um evangelista. A história 

da igreja relata a história (possivelmente lendário) de como netos de Judas 

foram levados perante o imperador romano Domiciano. O imperador 

questionou sua lealdade porque eram descendentes da linhagem real de 

Davi. Mas ao saber que eles eram simples agricultores, o imperador 

desdenhosamente os dispensou (Eusébio História Eclesiástica, 3,19-20). Para 

além de que conta, a tradição é omissa quanto Judas. 

Alguns críticos negam que Judas, irmão de Tiago escreveu esta carta, alegando 

que não há evidência interna de que o livro remonta depois de sua vida. Mas 

esse não é o caso (veja a discussão sob o título "Data e local da escrita" 

abaixo). É altamente improvável que um falsificador poderia escrever um livro 

representando uma figura relativamente desconhecida, como 

Judas; pseudepigraphic obras foram atribuídos a apóstolos bem conhecidos, tais 

como Pedro ou Paulo. Nem um falsificador fingindo ser Judas não conseguiram 

identificar-se como o irmão do Senhor. 

Outros críticos incrédulos insistem que o grego da epístola é muito bom para 

um camponês galileu simples de se compôs. Mas como observado na 

Introdução 2 Pedro, Galiléia estava perto da região predominantemente Gentil 

conhecido como Decápole, que era a leste e ao sul do Mar da Galiléia. Há 

também evidências de que o grego era falada por toda a Palestina no primeiro 

século (cf. Robert L. Tomé e Stanley N. Gundry, "as línguas Jesus falou:" em A 

Harmonia dos Evangelhos [Chicago: Moody, 1978], 309 -12). Assim, 

presunções dogmáticas a respeito da competência de Judas em grego (ou falta 



dela) são simplesmente injustificável. Também é possível que Judas trabalhou 

com um amanuense, como Pedro fez quando escreveu 1 Pedro (1 Pedro 5:12). 

Ainda outros, especialmente no início da igreja, questionou o uso de Judas de 

material apócrifo ( 1 Enoque e, possivelmente, a Assunção de Moisés ). Mas o 

simples fato de que Judas citou essas obras não implica que ele endossou tudo 

que neles há. Paulo citou poetas gregos (Atos 17:28; 1 Cor 15:33; Tito 1:12.) E 

aludiu a extrabiblical tradição judaica (1 Cor. 10: 4; 2 Tim. 3: 8). No entanto, 

ele, obviamente, não endossa tudo nesses trabalhos; nem ele considerá-los para 

ser inspirado a Escritura. Judas, como Paulo, citou os familiares obras apócrifas 

a título de ilustração. Não há nenhuma indicação de que ele considerava como 

divinamente inspirada. 

Data e local da escrita 

Não há nada na própria epístola que indica quando foi escrita. Aqueles que 

negam que Judas escreveu ele geralmente datá-la no segundo século. Em apoio 

a essa data tardia, eles argumentam que Judas 17 fala da era apostólica como 

passado muito tempo. Eles também argumentam que os falsos mestres descritos 

na epístola eram do segundo século gnósticos. Mas Judas 17 apenas sugere que 

a maioria dos apóstolos (talvez todos, exceto João) foram mortos; não diz nada 

sobre há quanto tempo eles tinham morrido. Na verdade, o versículo 18 implica 

que os leitores de Judas tinha ouvido alguns dos apóstolos pregar, para que eles 

não poderia ter sido morto por muito tempo. Nem eram os falsos mestres da 

época de Judas segundo século gnósticos (veja a discussão em "Ocasião" 

abaixo). A data do século II também é difícil para harmonizar com o atestado 

cedo para Judas nos escritos dos Padres da Igreja (ver "Atestado externo" 

acima). 

Outros colocam Judas na era apostólica (ou seja, antes de a morte de Pedro e 

Paulo), possivelmente no início dos midfifties do primeiro século. Mas desde 

que Judas foi provavelmente escrito após 2 Pedro (ver "A relação de Judas a 2 

Pedro" abaixo), não era provável que tenha sido escrito antes da morte de Pedro 

(ver "Data, local da escrita, e de destino" na Introdução 2 Pedro neste 

volume). Desde Judas não usa a destruição de Jerusalém ( AD 70) como uma 

ilustração do julgamento dos ímpios de Deus, ele provavelmente escreveu sua 

epístola antes daquele evento. A data mais provável para Judas, então, é o 

período entre a morte de Pedro e da destruição de Jerusalém (c. AD 68-70). 

Não se sabe onde Judas foi quando ele escreveu esta epístola. Desde seu irmão 

Tiago liderou a Igreja de Jerusalém, é possível que, apesar de Judas viajou em 

seu ministério, Jerusalém era a sua base. Se fosse esse o caso, ele pode ter 

escrito sua epístola de lá. 

Destinatários 



A igreja ou igrejas específico a que Judas se dirigiu a seus epístola não são 

conhecidos. À luz da sua escolha de ilustrações do Antigo Testamento e os 

apócrifos judaica, seus leitores provavelmente eram crentes 

predominantemente judeu. 

Ocasião 

Judas tinha originalmente planejado para escrever uma carta positiva, 

celebrando as grandes verdades da "salvação comum", que ele compartilhou 

com seus leitores (v. 3). Mas a notícia alarmante de que falsos mestres tinham 

invadido as congregações a que ele escreveu, ameaçando que a verdade da 

salvação (v. 4), obrigou-o a mudar seus planos. Assim, ele escreveu uma forte 

denúncia dos falsos mestres e seu estilo de vida sem Deus-advertindo seus 

leitores e chamando-os a "batalhar pela fé", de modo a proteger o evangelho 

comum (v. 3). O magnífico doxologia com que a carta conclui (vv. 24-25) 

revela a confiança de Judas que seus leitores se manter firme pela graça de 

Deus. 

A identidade exata dos falsos mestres é desconhecida. Que eles não eram do 

segundo século gnósticos é clara, uma vez que não há nenhuma evidência dos 

ensinamentos distintivas do gnosticismo (como um dualismo cosmológico com 

o bom Deus transcendente oposição à emanação mal que criou o mundo 

material; o mal do mundo material ; a salvação através de um conhecimento 

secreto ou oculto, etc.), na descrição de Judas deles. 

Na verdade, Judas não focar as nuances de sua doutrina falsa. Em vez disso, ele 

denunciou a sua eles como "ímpios" um total de seis vezes (vv. 4, 15, 18), 

condenando estilo de vida sem Deus. Isso por si só marcou-los como falsos 

mestres, pois, como Jesus disse: "Você vai conhecê-los pelos seus frutos" (Mat. 

07:16, 20). Após ter exposto suas vidas corruptas, não houve necessidade de 

Judas para refutar as suas doutrinas heréticas específicas, uma vez que "ao 

revelar seu caráter Judas retirou-lhes qualquer autoridade na congregação. No 

pensamento cristão iria seguir as pessoas que são fundamentalmente 

egoístas. Judas não se limitou a injuriá-los. Ele revelou que eles realmente 

eram, removendo quaisquer fundamentos para a sua influência na igreja 

"(Schreiner, 1, 2 Pedro, Judas, 415). 

A imagem Judas pinta dos falsos mestres revela as profundezas chocantes de 

sua depravação. Como animais furtivos de rapina, eles "introduziram 

furtivamente" (v. 4), entre o povo de Deus. Eles perverteram "a graça de nosso 

Deus em libertinagem" (v. 4), transformando a própria graça que instrui os 

crentes "para negar desejos impiedade e mundanas ea viver de forma sensata, 

justa e piedosamente" vive (Tito 2: 11-12) em uma licença para pecar. Eles 

eram tão corruptos que Judas comparou-os a tais pecadores notórios como os 

anjos caídos, os homens de Sodoma e Gomorra, Caim, Balaão e os rebeldes sob 



Corá (vv. 6, 7, 11). Simplificando, eles eram como "animais irracionais" (v. 

10). Em sua audácia descarada, eles "rejeitar [ed] autoridade, e injuriar [d] 

majestades angélicas" (v. 8) -algo mesmo o poderoso arcanjo Miguel não fez 

(v. 9). Por causa de seu orgulho arrogante "estes homens insultam [d] as coisas 

que eles [se] não entendem" (v. 10). 

Judas descreveu sua hipocrisia enganosa usando metáforas vivas: 

Estes são os homens que são recifes escondidos em suas festas de amor, quando 

se banqueteiam convosco, sem medo, a cuidar de si mesmos; nuvens sem água, 

levadas pelos ventos; árvores de outono, sem frutos, duplamente mortas, 

desarraigadas; ondas furiosas do mar, lançando a sua própria vergonha como a 

espuma; estrelas errantes, para os quais a escuridão preta foi reservado para 

sempre. (Vv. 12-13) 

Em suma, apesar de estarem na igreja, eles não faziam parte do mesmo; eles eram 

"desprovido do Espírito" (v. 19) e, portanto, não remido (Rom. 8: 9). A realidade da sua 

hipocrisia ímpio ea conseqüente perigo que elas representam para a igreja convocou mais 

enérgica condenação e alerta possível de Judas. 

A relação de Judas com 2 Pedro 

Mesmo uma leitura superficial de Judas e 2 Pedro revela os paralelos 

surpreendentes entre eles. De fato, dezenove dos vinte e cinco versos de Judas 

encontrar paralelos em 2 Pedro. Os estudiosos estão divididos sobre qual autor 

usou o outro como uma fonte. (Não há uma terceira possibilidade, que tanto 

Pedro e Judas chamou de uma fonte comum. No entanto, não há evidências de 

que existia uma tal fonte.) Muitos dos argumentos para a prioridade de qualquer 

epístola são subjetivos e tendem a anular-se mutuamente . Há dois argumentos 

objetivos, no entanto, que favorecem a prioridade cronológica de 2 

Pedro. Primeiro, Pedro prevê que os falsos mestres virá no futuro (por exemplo, 

2: 1, 2, 3: 3), enquanto Judas os descreve como já está presente (por exemplo, 

vv 4, 10, 11, 12, 16.). Isso implica fortemente que 2 Pedro foi escrito antes de 

Judas. Que Pedro se refere algumas vezes para os falsos mestres usando o 

tempo presente não anula a força deste argumento, uma vez que "o tempo 

presente é usado de forma consistente [by Pedro] para descrever o caráter dos 

falsos mestres, enquanto o tempo futuro é usado para descrever a 

sua vinda "(Daniel B. Wallace", Judas: Introdução, Argumento e Esboço 

"[Estudos Bíblicos Press: www.bible.org, 2000], ênfase no original). Se Pedro 

estava familiarizado com a epístola de Judas, que descreve os falsos mestres 

como já presente na igreja, seu uso do tempo futuro não faria sentido. 

Em segundo lugar, a redacção do versículos 17-18 é quase idêntico ao de 2 

Pedro 3: 3. Parece que Judas está citando a profecia de Pedro (que falsos 

mestres viriam) e observando o seu cumprimento no seu dia. Não há nenhuma 



outra profecia mesmo teor nas Escrituras para que Judas poderia estar se 

referindo. Além disso, a palavra traduzida como "escarnecedores" ( empaiktēs ) 

aparece no Novo Testamento apenas em Judas 18 e 2 Pedro 3: 3. Judas usou os 

"apóstolos" plural no versículo 17, apesar de ele citou apenas Pedro, porque os 

outros apóstolos tinham feito previsões semelhantes (cf. 1 Tim. 4: 1; 2 Tim. 3: 

1-5; 4: 3). 

Esboço 

 A Saudação (1-2) 

I. O perigo de apóstatas (3-4) 

II. A desgraça de apóstatas (5-7) 

III. A descrição de apóstatas (16/08) 

IV. A defesa contra apóstatas (17-23) 

 A doxologia final (24-25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Chamados para lutar (Judas 1-3) 

Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos que são 

chamados, amados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo: a 

misericórdia, e paz, e amor vos sejam multiplicadas. Amados, 

enquanto eu estava fazendo todos os esforços para lhe escrever 

sobre a nossa comum salvação, senti a necessidade de escrever 

para você atraente que você batalhar pela fé que uma vez por 
todas foi entregue aos santos. (1-3) 

Sem dúvida, a maior ameaça para a igreja sempre foi falso ensino. Sua sutileza 

e gravidade torná-lo um veneno espiritual diferente de qualquer 

outro. Enquanto as ameaças externas, tais como perseguição religiosa e do 

mundo animosidade-são certamente desagradável, as feridas que eles causam 

são apenas físico e as lesões que causam apenas temporária. O mais mortífero 

falso ensino, por outro lado, não vem de enganosas, as religiões não-cristãs fora 

da igreja, mas a partir de pretendentes espirituais dentro da igreja. E o dano 

resultante é muito maior do que a causada por qualquer agressão externa; as 

vítimas são espirituais e as conseqüências são eternas. Não é de admirar, então, 

que Jesus advertiu seus seguidores sobre os perigos mortais da apostasia: 

Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, 

interiormente, são lobos devoradores. Você vai conhecê-los pelos seus 

frutos. Pode alguém colher uvas dos espinheiros nem figos dos abrolhos, são 

eles? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz 

frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore má dar 

frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao 

fogo. Então, você vai conhecê-los pelos seus frutos. (Mateus 7: 15-20.) 

Em sua exortação aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo repetiu a admoestação do Senhor: 

Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, 

que não pouparão o rebanho; E que, dentre vós mesmos se levantarão homens 

que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, esteja 

em estado de alerta, lembrando que dia e noite por um período de três anos, não 

cessei de admoestar cada um com lágrimas. (Atos 20: 29-31) 

O resto do Novo Testamento registra avisos semelhantes, instruindo os crentes a se proteger 

contra a natureza enganosa de falsos ensinos que aparece como a verdade cristã (Mateus. 24: 

10-14; 2 Tessalonicenses 2: 3-12.; 1 Tm 4: 1. -3; 2 Tm 3: 1-9; 2 Pedro 2: 1-3.: 7; 1 João 2: 

18-19; 4: 1-3; 2 João 7-10; Apocalipse 2: 6, 14- 16, 20-23; 3: 1-3, 14-18; cf. Tiago 5: 1-6). 

E esses avisos foram bem fundamentada. Até o final do primeiro século, quando 

o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, apenas duas das sete igrejas 



que dirigiu (Esmirna e Filadélfia) manteve-se completamente fiel. As outras 

cinco igrejas, de uma forma ou de outra, se deixaram seduzir pela infiltração de 

erro doutrinário e suas conseqüências morais. Assim, Cristo ordenou-lhes que 

se arrepender, se manter firme, e combater a falsidade que encontrou; eles 

estavam a travar uma guerra contra a apostasia e superá-lo. 

Embora a carta de Judas foi escrito cerca de 25 anos antes, ele também 

reconheceu que a batalha pela verdade na igreja já havia começado, como Pedro 

alguns anos antes havia profetizado em 2 Pedro 1: 1-3 e 3: 1-3 . É por isso que 

Judas dedicou toda a sua carta para a presença de apóstatas falsos mestres. Ele 

queria que seus leitores a ficar forte contra os enganos espirituais que 

ameaçavam causar estragos em sua comunhão. E ele também queria que todos 

os que propagam tais erros na igreja para ser exposto e expulsos. 

Como a última das epístolas do Novo Testamento, o livro de Judas serve como 

um portal literário com o livro do Apocalipse. Em Judas, falsos mestres são 

examinados, as suas motivações descoberto, e seu destino previsto. Em 

Apocalipse, que a destruição inevitável é desenvolvido em detalhes, como 

futuro triunfo de Cristo em última análise, elimina o erro e estabelece a verdade 

sempre. 

Judas escreveu esta carta em D.C 68-70, pouco depois de Pedro terminou sua 

segunda epístola. As duas cartas estão intimamente relacionados, que contém 

várias descrições quase idênticas de falsos mestres e apostasia. Na verdade, 

Judas é provável uma sequela de 2 Pedro, talvez escrito para o mesmo grupo de 

cristãos para dizer-lhes que o que Pedro tinha dito estava chegando agora estava 

presente. Segundo Pedro 2-3 usa tempos futuros em suas referências aos falsos 

mestres. Judas escreveu no tempo presente. Quando ele começou sua carta, 

preparando o palco nos três primeiros versos, ele revelou seu passado, sua 

audiência, e sua exortação. 

Fundo de Judas 

Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, (1a) 

Judas (Heb. "Judá") ou "Judas" era um nome comum Novo Testamento. Dois 

dos discípulos, por exemplo, foram nomeados Judas-Judas Iscariotes e Judas, 

filho de Tiago (Lucas 6:16; João 6:71; 14:22; Atos 1:13). O apóstolo Paulo, 

pouco depois de sua conversão, encontrou Ananias na casa de um Judas de 

Damasco (Atos 9:11). E Judas Barsabás, um líder na igreja primitiva, se juntou 

a Paulo, Barnabé e Silas na execução de uma carta do Concílio de Jerusalém 

para os crentes em Antioquia (Atos 15: 22-33). Houve até um Judas da Galiléia, 

que fundou o Zealots e liderou uma revolta no primeiro século cedo Palestina 

(Atos 05:37). 



Mas a Judas que escreveu esta carta não era qualquer um desses homens. Em 

vez disso, ele era o irmão de Tiago , que foi o meio-irmão de Jesus (Mateus 

13:55; Marcos 6:.. 3; cf. Gal 1,19) eo líder do Concílio de Jerusalém (Atos 

15:13). Saudação de Judas aqui é semelhante ao da de seu irmão: (. Cf. Gal 

1,19) (cf. Tg 1 1), embora, ao contrário de Tiago, ele não se considera um 

apóstolo (cf. v. 17). No entanto, a sua estreita relação com ambos Jesus (como 

um meio-irmão) e Tiago certamente deu Judas uma posição de destaque e 

autoridade na igreja-a cedo plataforma a partir da qual ele poderia enfrentar os 

perigos do falso ensino. É irônico que, na providência de Deus, o Espírito Santo 

escolheu um homem com o mesmo primeiro nome como Judas Iscariotes, o 

apóstata mais infame de todos os tempos (Atos 1: 16-20, 25), para escrever a 

epístola do Novo Testamento sobre a apostasia. (Para uma discussão sobre a 

autoria desta epístola, ver a Introdução ao Judas anteriormente neste volume.) 

Judas se apresentou como um servo de Jesus Cristo, o que indica que a morte, 

ressurreição e ascensão de Cristo havia transformado seu coração. Ele deixou 

de ser um descrente (cf. Jo 7: 5) para ser um servo ( doulos, "escravo"), alguém 

que confiou em Cristo como seu Senhor e Mestre (cf. Mt 24:46; Lucas 02:29. ; 

Atos 4:29; Gal 1:10; Col. 1:.. 7; 2 Tm 2:24; Ap 19: 5). Por conseguinte, a sua 

poupança de relacionamento com Cristo tornou-se mais importante do que os 

laços familiares (cf. Marcos 3: 31-35). Assim Judas escolheu chamar-se 

humildemente 'Jesus servo ao invés de anotar o mais impressionante fato de 

que ele era Jesus 'meio-irmão. 

Na escravidão mundo greco-romano era generalizada, tornando o Novo 

Testamento designação familiarizado servo (cf. Rom. 1: 1; Phil. 1: 1; 2 Pedro 

1: 1) muito significativo. Denotava ser propriedade e tornando absoluta, a 

submissão altruísta a alguém, neste caso a Jesus como Senhor. Nesta carta, essa 

identificação é especialmente apropriado porque estabelece Judas em nítido 

contraste com os apóstatas. Ele era um grato escravo, disposta do Senhor Jesus 

Cristo, ao passo que os apóstatas negou o senhorio de Cristo através de seus 

estilos de vida abertamente pecaminosos (v 4; cf. 2 Pedro 2: 1.). 

Audiência de Judas 

Para aqueles que são chamados, amados em Deus Pai, e 

guardados em Jesus Cristo: Que a misericórdia, paz e amor vos 
sejam multiplicadas. (1-B-2) 

Saudação de Judas define claramente que ele estava escrevendo para crentes 

genuínos. Sua saudação enfatiza a verdade reconfortante que, como crentes 

lutar com crescente apostasia, eles permanecem seguros e protegidos no 

propósito soberano de Deus. Como Pedro, que confortou os seus leitores com 

dois exemplos do Velho Testamento sobre a proteção de Deus e libertação (Noé 

e Lot), Judas incentivou o público a confiar em Deus, mesmo no meio de uma 



intensa batalha espiritual. Na verdade, ele enumerou quatro razões para os 

crentes para descansar em Deus e não temer, ou seja, porque eles são chamados, 

amado, mantido, e abençoados por Ele. 

Chamado 

Para aqueles que são chamados, (1b) 

Chamado traduz o pronome adjetivo kletos, que está relacionado com o verbo 

familiarizado Kaleo, "chamar". É a principal palavra na frase, com dois 

particípios perfeitos passivas (crentes) que descrevem em justaposição com 

ele. Mesmo com a tradução em Inglês sugere, a palavra transmite a idéia de ser 

escolhido pessoalmente ou selecionado. Deus chamou os fiéis a si mesmo; Ele 

separá-las e os escolheu como Seus filhos. 

Judas aqui não está falando sobre o convite geral de Deus para com os 

pecadores (Is 45:22; 55:... 6; 11:28 Matt;; Ez 33:11 22:14; 23:37; Lucas 14: 16-

24; João 7:37; Rev. 22:17) -a chamar que muitas vezes passa despercebido e 

rejeitados (cf. Mt 0:14; Lc. 4: 16-19, 28-30; Atos 4: 13-18; 5: 17- 18, 26-28, 

33-40; 7: 54-58; 2 Coríntios 2: 15-16).. Em vez disso, ele está falando de 

chamada especial, interna de Deus através do qual Ele desperta a vontade 

humana e confere os pecadores uma vez mortas, para abraçar o evangelho pela 

fé de habilitação de vida espiritual (cf. João 5:21; Atos 16:14; Ef 2. : 5). É o que 

Cristo se referiu quando disse: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou 

não o trouxer" (João 6:44;. Cf. v 65). Paulo também se referiu ao chamado 

eficaz dos crentes, quando escreveu a Timóteo: 

Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor ou de mim, seu 

prisioneiro, mas juntar-se a mim em sofrimentos do evangelho segundo o poder 

de Deus, que nos salvou, e chamou com uma santa vocação, não segundo as 

nossas obras , mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em 

Cristo Jesus desde toda a eternidade. (2 Tim 1: 8-9; cf. Rom. 1: 6-7; 08:30; 1 

Cor. 1: 1-2, 9, 24; 1 Tm 6:12; 1 Pedro 3:.. 9; Rev. 17:14) 

Em Sua soberana sabedoria, Deus escolheu os crentes com base unicamente no 

seu propósito gracioso em Cristo desde antes dos tempos eternos. Sua chamada 

não foi enraizada em nada Ele viu neles, nem mesmo a sua fé prevista (ver a 

discussão da presciência divina em John Macarthur, 1 Pedro, MacArthur New 

Testament Commentary [Chicago: Moody, 2004], 19-21). Pelo contrário, o Seu 

chamado foi motivado por sua própria glória e boa vontade, que a Sua 

misericórdia pode ser eternamente colocados em exposição (9 Rom: 23-24.). Os 

crentes, então, são aqueles que estão divinamente eleito para a salvação. Eles 

não ganham a escolha de Deus; nem podem perdê-lo ou tê-lo tirado (cf. João 6: 

37-40; 10: 27- 30; Rom. 8: 28-30, 38-39). Assim, eles podem descansar na 

segurança de chamada graciosa de Deus, mesmo no conflito mais perigosas por 

falso ensino. 



Loved 

amados em Deus Pai, (1c) 

Deus escolheu para salvar os crentes, porque Ele os amava. Baseado totalmente 

em Sua vontade soberana e por razões além da compreensão humana (cf. Rm 

9: 11-13; 10:20; 1 Cor. 1: 26-29.; Tiago 2: 5), o Pai determinou colocar seu 

amor em certos pecadores e resgatá-los (Mateus 11:27; Rom. 8:.. 28-30; Ef 1: 

4). Mesmo quando eles eram rebeldes, Ele os escolheu para sermos Seus filhos 

e os beneficiários da morte de Cristo. Como Paulo disse aos romanos: "Mas 

Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando éramos ainda 

pecadores, Cristo morreu por nós" (Rm 5: 8; cf. João 3:16; 13:. 1; 1 João 4 : 10, 

19). 

Amado traduz um particípio perfeito passivo derivado do verbo 

familiarizado Ágape. O tempo perfeito indica que Deus colocou o Seu amor aos 

crentes na eternidade passada (Ef. 1: 4-5), com resultados que continuam no 

presente e no futuro. Fora de Seu amor uninfluenced e seletiva, o Pai 

determinou quem acreditaria desde antes da fundação do mundo (cf. Atos 

13:48; 2 Tessalonicenses 2:13; 2 Tim. 1: 9.). Que o amor necessário que Ele 

também dar Seu Filho para morrer na cruz em seu lugar, pagando a penalidade 

pelo seu pecado (Is. 53: 5-6; Marcos 10:45; João 3:16; 1 Pedro 2:24). Fora de 

Seu amor, Ele enviou o Espírito Santo para condená-los do pecado, atraí-los 

para a fé salvadora, e regenerar seus corações pecaminosos (João 3: 3-8; 06:37, 

44; Rom. 3: 25-26; 8 .: 1; 1 Cor 6:11; Tito 3: 5, 7). E ele está fora do Seu amor 

que Deus continua a garantir e proteger seus filhos-prometendo-lhes um 

relacionamento com Ele que vai durar por toda a eternidade (cf. João 14: 1-4.; 

Ef 1: 13-14; 5:27 ; 1 Pedro 1: 3-4). 

O apóstolo João escreveu o seguinte sobre o amor de Deus para os crentes: 

"Vede que grande amor que o Pai nos concedeu, que seriam chamados filhos 

de Deus; e tal, somos "(1 João 3: 1). A expressão traduzida "como é grande" é 

de potapos, que originalmente significava: "De que país?" Ele descreve o amor 

divino como algo que é estranho para os seres humanos e fora do seu reino 

natural de entendimento-um outro tipo de amor mundano, como se fosse um 

conceito de uma cultura estrangeira ou de raça desconhecida. As pessoas não 

costumam adorar estranhos; e especialmente não amar os seus inimigos (cf. Mt 

5:. 43-48). No entanto, Deus escolheu para amar pecadores eleitos mesmo 

quando eram desafiantes pecadores (Ef. 2: 1-10; cf. João 15:13, 16; Rm 5: 8; 1 

Tim. 1: 12-16; 1 João 4. : 19). 

Em Sua oração sacerdotal, Jesus descreveu ainda mais o tipo de amor que o Pai 

tem para Seus filhos: 

A glória que me deste eu tenho dado a eles, para que eles sejam um, como nós 

somos um; Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos na unidade, para 



que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amava, assim como também 

amaste a mim. Pai, quero que eles também, que me tens dado, estejam comigo 

onde eu estiver, para que vejam a minha glória que me deste, para me amaste 

antes da fundação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheceu, mas 

eu te conheço; e estes conheceram que tu me enviaste; e eu fiz conhecer o teu 

nome, e continuarei a torná-lo conhecido, para que o amor com que me amaste 

esteja neles, e eu neles. (João 17: 22-26) 

Embora os crentes não fez nada para ganhar seu afeto (e, de fato, fez de tudo para convidar a 

sua ira), o Pai ama os pecadores redimidos com o mesmo amor que Ele tem por Seu Filho. É 

um amor que é infinito, eterno e completamente segura. João escreveu em seu Evangelho que 

Ele "amado os seus ... amou-os até o fim" (13: 1), ou seja, à perfeição, bem como sempre. Na 

verdade, nada o fará crentes sempre separado dela, como Paulo declara em Romanos 8: 38-

39: 

Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 

principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, 

nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos 

separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

Guardado 

e guardados em Jesus Cristo: (1d) 

Mantido por traduz um particípio perfeito passivo ( tetērēmenois ), a partir do 

verbo tereo, "observar, prestar atenção, manter sob guarda, manter." Embora 

os New American Padrão tradutores rendeu formulação de Judas mantidos 

por, no caso dativo do particípio sugere que "mantido por" pode ser uma 

tradução preferível. Assim, a frase de Judas ecoa próprio ensinamento de Jesus 

sobre a preservação dos crentes: 

As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem; e 

dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer; e ninguém as arrebatará da 

minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos; e ninguém 

pode arrebatá-las da mão do Pai. (João 10: 27-28; cf. 6: 37-44; 17:11, 15; Rm 

8: 31-39.) 

Jesus Cristo prometeu manter os crentes seguras por toda a eternidade (João 6: 35-40; 10: 

27-30; Rom. 8: 35-39), uma garantia de que é possível através da Sua morte na cruz. Através 

de seu sacrifício de uma vez por todas (1 Pedro 3:18), Cristo estende o perdão dos pecados, 

a realidade da vida eterna, ea esperança de glorificação aos Seus seguidores. 

Além disso, o que Cristo garantiu na cruz, o Pai protege através do Seu poder 

(1 Pedro 1: 5). Não há nenhuma pessoa ou poder no universo que é maior que 

Deus. Nem há qualquer força que poderia quebrar o aperto amoroso Tem no 

seu próprio país. Como resultado, os crentes podem descansar nEle, sabendo 

que sua guarda eterna está em Suas mãos onipotentes. Este é um importante 



local em que os crentes podem destemidamente lutar contra os falsos 

mestres. Aqueles que acreditam que a salvação pode ser perdida devem ser 

consistentes e estar relutantes em se envolver erro mortal de perto. Judas 

começou sua carta, eliminando aquele desnecessárias medo crentes 

são mantidos! 

Abençoado 

Misericórdia, e paz, e amor vos sejam multiplicadas. (2) 

A salvação que Deus oferece para Seus filhos é aquele que é rico de bênçãos 

(Salmos 37: 6, 17, 24, 39; 84: 5., 11; 92: 12-14; Mateus 6: 31-33.; João 10: 10; 

Atos 20:32; Romanos 9:23; 2 Cor. 9: 8-10; Phil 4:19), três dos quais Judas lista 

em sua saudação... Judas leva a frasemisericórdia e paz, uma saudação comum 

entre os judeus (cf. 1 Tim 1: 2; 2 Tim. 1:. 2; 2 João 3), e acrescenta amor para 

lembrar seus leitores do amor de Cristo por eles (cf. Ef . 3:19; Ap 1: 5). Esta 

expressão tríplice ocorre somente aqui no Novo Testamento. 

Ser multiplicado (a forma do verbo plēthunō ) significa "ser aumentada", 

implicitamente, à medida máximo. A oração de Judas é que sua audiência seria 

continuamente desfrutar a bênção do Senhor, não importa o quão difícil é a 

batalha espiritual pode tornar-se (cf. 1 Pedro 1: 2; 2 Pedro 1: 2). 

Em primeiro lugar, a bênção de Deus inclui uma generosa oferta de 

Sua misericórdia (Marcos 05:19; Lucas 01:50; Romanos 9:15; Gal 6:16; 

Efésios 2:... 4; Tito 3: 5; 1 Pedro 2:10 ; cf. Is 63: 9.; Jer 31:20).. Sempre que os 

crentes cometem pecado, eles vão sempre encontrar uma ampla oferta de 

misericórdia ao trono da graça de Deus (Heb. 4:16). Paulo disse aos romanos 

que Deus manifestado "as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que 

preparou de antemão para a glória" (Rom. 9:23). Os "vasos de misericórdia", 

aqueles pecadores que Deus escolheu para a salvação, receber continuamente 

emanações de Sua misericórdia, como copos ou taças que são constantemente 

reabastecidos com água. 

Para atender às necessidades de cada circunstância, Deus também multiplica 

Sua paz aos crentes-a paz que provém de saber que seus pecados estão 

perdoados. Jesus confortou os apóstolos com estas palavras: "A paz que eu 

deixo com você; A minha paz vos dou; não como o mundo dá eu dou para 

você. Não deixe seu coração ser incomodado, nem se atemorize "(João 14:27; 

cf. 16:33; Sl 29:11; 85:. 8; 119:. 165; Isaías 9: 7; 26: 3; . Jer 33: 6; Lucas 2:14; 

Rom. 5: 1; 15:13; 1 Cor 14:33; Gl 5,22; 4 Phil:.... 7; Col. 3:15; 1 

Tessalonicenses 5 : 23). 

Deus abençoa mais crentes com desabafos constantes de seu amor. Paulo disse: 

"O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que 

nos foi dada" (Rom. 5: 5; cf. 8:39; João 16:27; 17:23; Ef. 2: 4; 2 Tessalonicenses 



2:16; 1 João 4: 7-10.). (Para saber mais sobre o amor de Deus para os crentes, 

ver John Macarthur, O Deus que ama . [Nashville: Palavra Publishing, 2001]) 

Claramente, Deus derrama Suas bênçãos abundantes sobre aqueles a quem 

chama, ama e mantém. Ser Seu filho inclui privilégio infinito e as bênçãos 

espirituais (Ef. 1: 3). Mas com essas bênçãos vem uma grande responsabilidade, 

um assunto preocupante para que Judas agora se volta. 

A exortação de Judas 

Amados, enquanto eu estava fazendo todos os esforços para lhe 

escrever sobre a nossa comum salvação, senti a necessidade de 

escrever para você atraente que você batalhar pela fé que uma vez 

por todas foi entregue aos santos. (3) 

Pelo seu uso do termo amado, Judas mostrou sua preocupação pastoral sincera 

para seus leitores (cf. Rm 1,.. 7; 12:19; 1 Cor 4:14; 15:58; Ef. 5:. 1; Fp 2 : 12; 

Tiago 1:16, 19; 2: 5; 1 Pedro 4:12; 1 João 2: 7; 3: 2, 21). Essa preocupação não 

era uma forma rasa de sentimentalismo, mas uma expressão sincera de carinho 

para o povo de Deus. Ele também encarna uma preocupação nasce de uma 

convicção profunda para a importância crucial da verdade de Deus. 

Judas inicialmente feito todos os esforços para escrever a respeito 

da salvação comum , ele compartilhou com seus leitores. Esforço ( spoudē ) 

conota aceleração ou velocidade, e poderia significar Judas correu em vão para 

escrever, ou que ele se esforçou, mas não conseguiu completar o que ele 

originalmente planejado para dizer. Seja qual for o caso, a presença de falso 

ensino conteve, impressionando-o com a necessidade urgente de chamar a 

igreja para a batalha. Sua noção inicial era falar positivamente das bênçãos 

comuns da salvação. Mas isso muito a salvação estava sob ataque por 

apóstatas, daí a sua mudança de assuntos. 

Assim como Paulo, que escreveu aos Coríntios: "Porque é imposta sobre 

mim; sim, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho "(1 Cor. 09:16, NVI ), 

Judas sentiu a necessidade -a carga pesada ou mandate- a escrever. Agchō, a 

raiz do substantivo rendeu necessidade, significa literalmente "compressa." 

Judas reconheceu que ele era um vigia para a verdade (cf. Ez. 3: 16-21) que não 

poderia simplesmente assistir em silêncio enquanto seus leitores caiu em 

erro. Sua paixão ardente pela sã doutrina, especialmente em relação ao 

evangelho, fez mesmo o pensamento de ensino falso um fardo pesado para o 

seu coração (cf. 2 Cor. 11:28). E ele e seus leitores não seria capaz de 

compartilhar a nossa comum salvação , se eles perderam o evangelho. 

Judas também tinha um amor profundo por seus leitores-intencionado que ele 

foi dedicado ao seu bem-estar espiritual. De acordo com seu tom transmitiu 

uma genuína atenção semelhante à de Paulo, que escreveu aos anciãos de Éfeso: 



"Portanto, estar em alerta, lembrando que dia e noite por um período de três 

anos, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um" ( Atos 20:31; cf. Col. 

1:29). 

Judas não conseguiu resistir apelando ( parakaleo, "exortando, encorajando") 

para seus leitores que eles batalhar pela fé. A expressão 

poderosa batalhar traduz um presente infinitivo ( epagōnizomai ), e salienta a 

necessidade de defender a verdade continuamente e vigorosamente (cf . 1 Tim 

1:18; 6:12; 2 Tim. 4: 7.). É um verbo composto a partir do qual o 

Inglês agonize é transliterado. A partir do dia de Judas até agora, os verdadeiros 

crentes sempre tiveram que lutar pela pureza do evangelho da salvação. 

Ao referir-se a fé, Judas não está falando de um corpo nebuloso das doutrinas 

religiosas. Pelo contrário, a fé constitui a fé cristã, a fé do evangelho, a verdade 

objetiva de Deus (isto é, tudo o que pertence a nossa comum salvação ). É o 

que Lucas escreveu em Atos 2:42, observando que os primeiros cristãos 

"perseveravam na doutrina dos apóstolos" (cf. 1 Cor. 15: 1-4.; 2 Ts 3: 6). Paulo 

admoestou Timóteo para proteger a fé: "Manter o padrão das sãs palavras que 

você ouviu de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda, através do 

Espírito Santo que habita em nós, o tesouro que foi confiada a vós "(2 Tim 1: 

13-14; cf. 1 Tim. 6: 19-20.). 

Na vida e no ministério, a verdade de Deus é fundamental (cf. Sl 25: 5, 10; 

71:22; 119:. 142, 160; Pv 23:23; João 4:24; 8:32; 2 Cor 13..: 8; 1 Tm 2: 4; 2 Tm 

2:15)... Para manipular e distorcer a verdade, ou misturá-lo com o erro, é um 

convite a ira eterna de Deus. É por isso que Paulo disse aos Gálatas: "Se alguém 

vos pregar outro evangelho além do que você recebeu, ele será amaldiçoado!" 

(Gal. 1: 9). E o apóstolo João disse a seus leitores, 

Qualquer um que vai longe demais, e não persevera na doutrina de Cristo, não 

tem Deus; aquele que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai eo Filho. Se 

alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, e não 

dar-lhe uma saudação; para quem o saúda participa de suas más obras. (2 João 

9-11) 

Judas define ainda mais a fé em sucintas, termos específicos como esse que foi 

de uma vez por todas foi entregue aos santos. Hapax ( uma vez por todas ) 

refere-se a algo que é feito ou concluído uma vez, com resultados duradouros e 

não há necessidade de repetição. Através do Espírito Santo, Deus revelou a fé 

cristã (cf. Rom 16:26;. 2 Tim. 3:16), aos apóstolos e seus associados no primeiro 

século. Seus escritos do Novo Testamento, em conjunto com a Escrituras do 

Antigo Testamento, compõem o "verdadeiro conhecimento" de Jesus Cristo, e 

é tudo o que os crentes precisam para a vida e piedade (2 Pedro 1:. 3; cf. 2 Tm 

3: 16- 17). 



Os autores do Novo Testamento não descobrir as verdades da fé cristã através 

de experiências religiosas místicas. Antes, Deus, com certeza e Proposito, 

entregou Seu corpo completo da revelação nas Escrituras. Qualquer sistema que 

alega nova revelação ou nova doutrina não devem ser consideradas como falso 

(Ap 22: 18-19). A Palavra de Deus é todo-suficiente; isso é tudo o que os 

crentes precisam como eles batalhar pela fé e se opor a apostasia dentro da 

igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Os apóstatas são advertidos (Judas 4-7) 

Para certas pessoas se introduziram com dissimulação, os que por 

muito tempo foram previamente marcados para este mesmo juízo, 

homens ímpios, que transformam a graça de nosso Deus em 

libertinagem e negam o nosso único Soberano e Senhor, Jesus 

Cristo. Ora, quero lembrá-lo, sabendo que todas as coisas uma 

vez por todas, que o Senhor, depois de salvar um povo da terra do 

Egito, posteriormente destruídas aqueles que não acreditam. E os 

anjos que não guardaram o seu próprio domínio, mas 

abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado em laços 

eternos na escuridão para o juízo do grande dia, assim como 

Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, uma vez que, da 

mesma forma como estes desejos em imoralidade e seguiu a carne, 
são postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. (4-7) 

Sã doutrina está sob cerco. Na verdade, ele sempre foi. 

O ataque à verdade é tão antiga quanto a história da humanidade. Ele começou 

no Jardim do Éden, quando Satanás torceu a Palavra de Deus e convenceu Eva 

a desobedecer seu Criador (Gn 3: 1-6). Desde então, o pai da mentira (João 

8:44) tem incansavelmente continuou sua ofensiva amarga contra a verdade 

divina (cf. Atos 20: 29-30; Ef 6: 10-18.). Seu objetivo é simples, para resistir 

ao avanço do reino de Deus a qualquer custo. Suas táticas são furtivos, como 

ele iscas suas vítimas através do engano e distorção. E a sua estratégia for bem 

sucedida entre os incrédulos (dentro dos limites soberanos de Deus), como o 

atoleiro confusa da religião moderna faz bem claro. 

No entanto, apesar de suas aparentes vitórias, dias de Satanás estão 

contados. Deus promete que a verdade prevalecerá no final (cf. 2 Ts. 2: 5-

17); Eterno reino-in de Cristo que o erro não tem parte-um dia será estabelecido 

(2 Pedro 3:13). Quanto ao Maligno e suas táticas de guerrilha, eles serão 

derrotados para sempre (Apocalipse 20:10). 

Nesse meio tempo, reconhecendo que Satanás ainda está à espreita (1 Pedro 5: 

8) (. Ver v 3), os cristãos devem ser sério e firme em lutar pela fé. Eles devem 

ser pró-ativo na busca da verdade, e também para enfrentar e resistir a tudo 

falso. Tal requer muita sabedoria, discernimento, força e resistência. O apóstolo 

Paulo exortou a Timóteo: "Manter o padrão das sãs palavras que você ouviu de 

mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda, através do Espírito Santo 

que habita em nós, o tesouro que foi confiada a vós "(2 Tim 1: 13-14; cf. 1 Tim. 

6: 20-21.).Como Timóteo, crentes de hoje em dia têm um mandato para levar a 

verdade do evangelho a sério, fazendo todo o possível para proteger e preservar 

a sua pureza. Isto é especialmente crucial para os pastores e anciãos. Como 

aqueles que são responsáveis por "o rebanho de Deus" (1 Pedro 5: 2) devem ser 

fiéis a manter "firme a palavra fiel, que é de acordo com o ensino, a fim de que 



[eles] será capaz tanto para exortar na sã doutrina e de refutar os que o 

contradizem "(Tito 1: 9). Eles são responsáveis por interpretar a Escritura com 

precisão ou ser levado à vergonha (cf. 2 Tm. 2:15). 

Judas certamente compreendeu o que estava em jogo; ele sabia que a igreja 

estava sendo infiltrada por seus inimigos. Ele reconheceu que a batalha estava 

se formando-um conflito que marcou mais recente campanha de Satanás em sua 

longa guerra contra a verdade. E é por isso que Judas escreveu esta carta: para 

alertar seus leitores para os perigos doutrinários que enfrentaram de agentes 

secretos de Satanás. Como um briefing geral suas tropas sobre o inimigo, Judas 

perfis esses inimigos apóstatas para seu público. Assim, nesta seção, ele lidou 

com a sua presença, a previsão, o retrato, e perecer para que seus leitores 

possam ser bem-equipado para expor e desarmar qualquer desses terroristas 

espirituais. 

A presença dos apóstatas 

Para certas pessoas se introduziram com dissimulação, (4a) 

Aviso do Judas não era meramente hipotético; os falsos mestres já estavam 

presentes. A palavra traduzida introduziram furtivamente ( pareisduō ) 

aparece somente aqui no Novo Testamento. Ele tem a conotação de escorregar 

em secretamente com uma má intenção. No extra-bíblica grego descreveu o 

astúcia de um advogado que, através da argumentação inteligente, infiltraram-

se nas mentes dos funcionários de tribunal e corrompido o seu 

pensamento. Tendo já permeava a igreja, os apóstatas estavam em posição de 

"introduzirão encobertamente heresias destruidoras" (2 Pedro 2: 1). 

Para ter certeza, existem muitos falsos mestres fora da igreja que propagam 

mentiras e enganos e proclamam abertamente sua oposição ao 

cristianismo. Jesus advertiu os apóstolos: "Mas não baixe a guarda; para eles 

vos entregarão aos tribunais, e você vai ser chicoteado nas sinagogas, e você 

estará diante de governadores e reis, por minha causa, como um testemunho 

para eles "(Marcos 13: 9; cf. Atos 4: 1-3 , 13-18; 5: 17-18, 26-40; 6: 12-14; 

7:54, 57-59; 8: 1-3; 12: 1-4; 14:19; 16: 19-24 ; 17: 5-9; 21: 26-36; 23: 12-24: 

9). No entanto, os falsificados pastores, presbíteros, diáconos e professores 

dentro da igreja são, geralmente, muito mais perigoso. Ataques de fora da 

igreja, muitas vezes unir o povo de Deus, mas os ataques de dentro para vinda 

de falsos mestres-costumam dividir e confundir o rebanho. 

 Esses falsos mestres rastejar em despercebida, infiltrando o tecido da igreja, e 

orquestrar tanto mal quanto possível. Como resultado, uma verdadeira 

comunhão, adoração, ministério e evangelismo desaparecer como a igreja 

sucumbe aos erros devastadores tanto na doutrina e prática. O Novo Testamento 

adverte repetidamente de que o perigo representado por apostasia dentro da 



igreja (cf. Atos 20: 28-31; 2 Cor 11: 12-15; Gal. 1: 6-9; 3: 1-3.; Col. 2 : 8, 18-

19; 2 Pedro 2; 1 João 2: 9-11, 18-22; 4: 1-6; 2 João 7-11). Na igreja de hoje, tal 

apostasia assume muitas formas. Falsos mestres escrever livros e editar 

publicações, falar no rádio e na televisão, ensinar em colégios e seminários, 

pregam dos púlpitos, e têm sites na Internet. Satanás sempre semeia seus joio 

no meio do trigo (Mat. 13: 24-30), levantando falsos irmãos quem ele disfarça 

como mensageiros da verdade (cf. 2 Cor 11:14.). 

Embora a descrição de Judas dos apóstatas como certas pessoas é vaga, a sua 

identidade histórica específica não é essencial para o seu principal ponto, ou 

seja, que todas e quaisquer pretendentes espirituais representam um perigo claro 

e presente para a igreja, seja qual for o seu erro.Nem Judas considerarem 

necessário para detalhar as nuances de sua falsa teologia particular. Poderia ter 

sido uma forma incipiente de gnosticismo ou uma versão inicial do Nicolaísmo 

(a heresia que perverteu graça e promovida comportamento perverso e imoral; 

ver Rev. 2: 6, 15).Seja qual for o caso, os leitores de Judas sabia quem eram os 

apóstatas e que ensinavam. Assim, ele advertiu-os a estar em guarda. Da mesma 

forma, os cristãos contemporâneos também deve estar ciente que os hereges 

semelhantes ainda ameaçam a igreja de hoje (Mt 7:15;. 24:11; Atos 20:29). 

A previsão relativa aos apóstatas 

aqueles que por muito tempo foram previamente marcados para 

este mesmo juízo, (4b) 

Desde os primeiros tempos da história da redenção, Deus prometeu julgar os 

apóstatas com a maior severidade. O pretérito perfeito do 

particípio progegrammenoi ( previamente marcado ) sugere que há muito 

tempo Deus pronunciou a condenação contra todos os apóstatas. Eles são filhos 

da ira, que destinou para este profetizou condenação. Judas ainda a atenção 

para a sua condenação nos versículos 14-15 da presente carta, 

Foi também sobre esses homens que Enoque, na sétima geração de Adão, 

profetizou, dizendo: "Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, para 

executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ímpios . 

obras que fizeram de modo ímpio, e de todas as duras palavras que ímpios 

pecadores disseram contra ele "(Veja a discussão sobre esta passagem no 

capítulo 13 deste volume; cf. Isaías 47: 12-15.; Sf 1: 4-6; 2 Pedro 2:17, 20-22).. 

Os profetas do Antigo Testamento também fez várias previsões sobre o 

julgamento de apóstatas (Is 8: 20-22; Jer. 5: 13-14; 8: 12-13.; Hos. 9: 7-9.; 

Sofonias 3: 1- 8), como fez o apóstolo Pedro: 

Em sua ganância eles farão de vós negócio com palavras fingidas; o seu 

julgamento de há muito tempo não é ocioso, ea sua destruição não 



dorme. Porque, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no 

inferno, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando para o juízo; e não 

poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com 

mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios; e se Ele 

condenou as cidades de Sodoma e Gomorra à destruição, reduzindo-as a cinzas, 

havendo-as posto para exemplo aos que vivessem vidas ímpios depois. (2 Pedro 

2: 3-6) 

(Veja também a discussão desses versículos do capítulo 6 deste volume.) O veredicto contra 

estes apóstatas foi pronunciada há muito tempo, o que significa que a sua inevitável, o juízo 

final é inalterável. 

O retrato dos apóstatas 

homens ímpios, que transformam a graça de nosso Deus em 

libertinagem e negam o nosso único Soberano e Senhor, Jesus 
Cristo. (4c) 

Sem dúvida, os apóstatas dos dias de Judas (como acontece com os falsos 

mestres de qualquer período de tempo) foram caracterizadas principalmente 

pela impiedade (cf. v. 15). Eles alegaram pertencer a Deus e falar por Ele; no 

entanto, os seus corações estavam longe de Deus (cf. Mt 7:. 15-23). À luz disto, 

Judas retratou seu caráter, sua conduta e seu credo como corrupto. 

Seu caráter 

pessoas ímpias (4c) 

Como pessoas ímpias ( asebēs ), os falsos mestres não poderia adorar a Deus 

corretamente. Na verdade, eles eram e são desprovidos de qualquer e toda a 

reverência por Ele. Os pais da igreja primitiva usou o termo asebēs em 

referência aos ateus e hereges. Essas pessoas só jogar em religião, embora 

possua nenhum medo genuíno de Deus ou amor por Ele (cf. Mt 23:25; 1 Tm 

6:.. 5; 2 Tim. 3: 5; Tito 1:16). Embora eles pretendem ser líderes espirituais, na 

realidade, eles egregiously trair a confiança dos seus eleitores de forma 

chocante imorais e antiéticas.Todos eles afirmam conhecer e falar a verdade de 

Deus, Jesus, e as Escrituras, mas o seu carácter pecaminoso mina essa 

reivindicação. 

Sua Conduta 

que se voltam a graça de nosso Deus em libertinagem (4c) 

A falsa espiritualidade dos apóstatas não pôde conter suas paixões 

carnais. Perverteram de Deus graça e mudou 

a licenciosidade ( aselgeia, "sensualidade, indecência, vice desenfreada") ou 

"sensualidade" (que é a New American Padrão tradução de aselgeia em Gal. 



5:19). Sob a tirania de suas paixões não resgatados (cf. Rm 8: 3-6; 2 Cor. 7: 1; 

Gal. 5: 16-17, 24; 6:. 8; Fp 3: 3.), Os falsos mestres secretamente se entregam 

aos seus desejos carnais. Então, para piorar a situação, eles se desculpou por 

seu comportamento perverter o conceito bíblico da graça. Ao fazê-lo, eles 

demonstraram que eles nunca tinham realmente abraçou a salvação de Cristo 

em tudo; se tivessem realmente provei o perdão divino, eles não teriam usado 

graça como uma licença para o pecado (cf. Rom. 6: 1-2; Gl 5,13; 1 Pedro 2:16; 

2 Pedro 2:19.). 

Sua Creed 

e negam o nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo. (4c) 

Apóstatas falsos mestres se vêem como seus senhores. Por isso, eles se recusam 

a reconhecer honestamente o senhorio soberano de Jesus Cristo (Sl 89:27; 

Atos 7:. 55-56; 10:36; Romanos 5: 1; 06:23; 10: 9., 12; Ef 1. : 21-22; 4:15; 2:11 

Phil; Cl 1:18; 02:10; 1 Tm 6:15; Rev. 05:12; 19:16)... Eles não vão submeter-

se a Jesus como divino Mestre ( despotes, "soberano") 

e Senhor ( kurios, "Senhor", "proprietário", utilizados como títulos de 

deferência e honra); nem eles vão dar-lhe a honra Ele singularmente requer 

como o Filho de Deus e Salvador dos pecadores. Assim, eles negar Cristo, seu 

lugar de direito como Deus (João 5:23), como Rei (Mateus 25:34; João 1:. 49-

51; 12:13; 18:37)., e como o Messias (Mt 2: 4 -6; Marcos 8: 27-29; Lucas 2: 

25-35; João 4: 25-26). Ao fazê-lo, eles confirmam que são falsas; "Afirmam 

que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, sendo abomináveis, e 

desobedientes, e sem valor para qualquer boa ação" (Tito 1:16). 

O perecimento da apóstatas 

Ora, quero lembrá-lo, sabendo que todas as coisas uma vez por 

todas, que o Senhor, depois de salvar um povo da terra do Egito, 

posteriormente destruídas aqueles que não acreditam. E os anjos 

que não guardaram o seu próprio domínio, mas abandonaram seu 

próprio domicílio, ele tem guardado em laços eternos na 

escuridão para o juízo do grande dia, assim como Sodoma e 

Gomorra, e as cidades circunvizinhas, uma vez que, da mesma 

forma como estes desejos em imoralidade e seguiu a carne, são 
postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. (5-7) 

Nesta passagem, Judas fornecida uma visão mais aprofundada condenação dos 

enganadores (v. 4 b ), citando três dos últimos julgamentos de Deus contra 

outros apóstatas, ou seja, israelitas apóstatas, anjos apóstatas, e gentios 

apóstatas. Esta seção se aproxima bastante 2 Pedro 2: 3-10. Há Pedro escreveu 

sobre o julgamento de Deus sobre anjos caídos, em incrédulos através do 

dilúvio, e sobre as pessoas extremamente iníqua de Sodoma e Gomorra. (Veja 

a discussão de 2 Pedro 2: 3 b -10 uma no capítulo 6 deste volume.) Judas 

mesmo modo focado em anjos caídos e as pessoas de Sodoma e Gomorra, mas 



ele referenciados os israelitas incrédulos em vez de o povo da época de Noé. Em 

ambas as cartas de Pedro e Judas das, as referências são breves e geral, porque 

eles já estavam familiarizados com os seus leitores. 

Os israelitas apóstatas 

Ora, quero lembrá-lo, sabendo que todas as coisas uma vez por 

todas, que o Senhor, depois de salvar um povo da terra do Egito, 
posteriormente destruídas aqueles que não acreditam. (5) 

Uso de Judas de exemplos do Antigo Testamento familiares resultou de 

um desejo de lembrar seus leitores (cf. 2 Pedro 1:12) que desertores do que a 

verdade sempre atender julgamento divino. 

Seu primeiro exemplo disso centrada em Deus de salvar um povo (Israel) , da 

terra do Egito e, em seguida, levando-os através do deserto. Como um retrato 

vívido da redenção, a história do Êxodo foi uma ilustração poderosa do amor 

de Deus para o Seu povo, simbolizado e memorializados na Páscoa (12 Ex; cf. 

Lucas 22:20; 1 Cor. 5: 7.). Mas também era um lembrete austero de julgamento, 

não divina apenas sobre os egípcios, mas também sobre aqueles israelitas que 

faithlessly se afastaram de Deus (1 Cor. 10: 1-18). Embora Judas sabia que seus 

leitores tinham plena consciência da história, que eles sabiam todas as coisas 

uma vez por todas -ele usou para revelar atitude imutável de Deus para com 

qualquer pessoa em qualquer tempo ou lugar que corrompe a Sua Palavra. Na 

verdade, o juízo de Deus contra os apóstatas é detalhado ao longo de todo o 

Antigo Testamento (Jz 11: 14-21; Neemias 09:21; Sl 78; 95; 105; 106; cf. Dt 

04:27; 28:64.... ;. Hos 9:17; Zc 7:14).. 

Uma vez que Deus libertou os israelitas do Egito, Ele posteriormente 

destruídos aqueles que não acreditam (Ex 7: 14-17:.. 7; Nm 11: 1-14: 

38). Números 14: 26-38 resume a rebelião de Israel ea resposta de Deus: 

O Senhor disse a Moisés ea Arão, dizendo: "Até quando sofrerei esta má 

congregação, que estão reclamando contra mim? Tenho ouvido as queixas dos 

filhos de Israel, que eles estão fazendo contra mim. Diga-lhes: "Por minha vida, 

diz o Senhor," assim como você tem falado na minha audição, então eu 

certamente irá fazer para você; seus cadáveres cairão neste deserto, até mesmo 

todos os seus homens numerados, de acordo com o seu número total de vinte 

anos para cima, que reclamavam contra mim. Certamente você não entrará na 

terra em que eu jurei para liquidar você, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, 

filho de Nun. Seus filhos, no entanto, a quem você disse que iria se tornar uma 

presa-I vai trazê-los, e eles vão saber a terra que você rejeitou. Mas, quanto a 

você, seus cadáveres cairão neste deserto. Os seus filhos serão pastores durante 

quarenta anos no deserto, e eles vão sofrer por sua infidelidade, até que seus 

corpos se encontram no deserto. De acordo com o número de dias que você 

espiado a terra, 40 dias, para todos os dias você deve ostentar a sua culpa por 



ano, até 40 anos, e você vai saber a minha oposição. Eu, o Senhor, tenho falado; 

certamente assim o farei a toda esta má congregação, que se sublevaram contra 

mim. Neste deserto se destruído, e lá eles vão morrer. "" Quanto aos homens 

que Moisés enviou a espiar a terra e que voltou e fez toda a congregação 

resmungar contra ele, trazendo um relatório ruim sobre a terra, mesmo aqueles 

homens que trouxe o relatório muito ruim da terra morreu por uma praga 

perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, 

permaneceram vivos para fora daqueles homens que foram espiar a terra. 

Para os leitores de Judas, o julgamento de Israel foi um lembrete vívido do que acontece com 

aqueles que (sejam ou não tornar-se professores de His), depois de ouvir o que Deus espera 

e testemunhou que Ele pode fazer, ainda não conseguem acreditar (cf. Mt 13.: 54-58; Marcos 

3: 1-6, 20-30; 6: 1-6; João 6: 60-71; 8: 31-59). O Senhor vai condenar e destruir todos esses 

renegados (cf. Mt 11: 20-24.; Hb 3: 7-12; 10:. 26-31). 

Os apóstatas Anjos 

E os anjos que não guardaram o seu próprio domínio, mas 

abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado em laços 
eternos na escuridão para o juízo do grande dia, (6) 

O segundo exemplo que Judas deu foi a de apóstatas anjos. O fato de que esses 

anjos não são especificamente identificados indica que Judas assumiu seu 

público já estava familiarizado com os detalhes de sua deserção extraordinário. 

Comentaristas têm oferecido três visões principais sobre a identidade desses 

anjos. Alguns argumentam que a referência de Judas é um episódio que seus 

leitores não sabia nada. Mas isso não se encaixa no contexto mais amplo em 

que, como mencionado acima, Judas lembrou seus leitores de coisas que eles já 

conheciam (cf. v. 5). Assim, um tem que assumir que Judas escreveu de uma 

conta Antigo Testamento que era geralmente familiar para sua audiência. 

Outros afirmam que Judas se refere à queda original de Satanás (Is. 14: 12-15; 

Ez 28: 12-17; cf. Lucas 10:18; Ap 12: 7-10.). Essa é uma interpretação possível, 

mas ela não consegue explicar menção de Judas laços eternos, que não se 

aplicam à situação atual de Satanás e seus demônios. O apóstolo Pedro escreveu 

corretamente que o diabo "anda em derredor, como leão que ruge, procurando 

alguém para devorar" (1 Pedro 5: 8; cf. Jó 1: 6-7). Por isso, é improvável que 

Judas está se referindo à queda de Satanás. 

A terceira e mais plausível ponto de vista é que Judas referida infração 

extraordinariamente hediondo por alguns dos anjos caídos. Esse pecado, 

registrada no Antigo Testamento (Gênesis 6: 1-4), foi tão grave que Deus 

colocou os demônios ofensivas em cadeias para impedi-los de cometer tal 

perversidade nunca mais. (Para mais discussão sobre o pecado cometido por 

aqueles anjos, veja os comentários em 2 Pedro 2: 4 do capítulo 6 deste volume 



ea seção mais longa em John Macarthur, 1 Pedro, MacArthur New Testament 

Commentary [Chicago: Moody, 2004], 209-16). 

Pedro disse que eles pecaram, enquanto Judas descreveram dois aspectos 

intimamente relacionados do pecado dos anjos caídos. Primeiro, eles não 

guardaram o seu próprio domínio. Em vez de ficar em seu próprio reino da 

autoridade dada por Deus, eles foram fora dela. Em segundo lugar, 

eles abandonaram seu próprio domicílio. Com Lúcifer se rebelaram contra o 

seu papel criado e lugar no céu (cf. 14:12 Isa., NVI ). Quando Deus os expulsou 

do céu para que a rebelião (cf. Ap 12: 4, 9), alguns continuaram a sua queda 

para baixo a ponto de tomar forma humana masculina e coabitam com as 

mulheres humanas para produzir uma geração de influência demoníaca, 

totalmente corrompido filhos (cf. Gn 6: 11-13). Deus enviou aqueles anjos 

apóstatas particulares (demônios) para um lugar na escuridão para o juízo do 

grande dia.Pedro escreveu que Deus "os entregou aos abismos da escuridão, 

reservados para o juízo" (2 Pedro 2: 4). 

Os apóstatas gentios 

assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, uma 

vez que, da mesma forma como estes desejos em imoralidade e 

seguiu a carne, são postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo 

eterno. (7) 

Por sua terceira ilustração do julgamento divino passado em apóstatas, Judas 

lembrou seus leitores sobre Sodoma e Gomorra. As pessoas más que viviam 

nas cidades, e as cidades circunvizinhas, que se dedicam em pecados 

igualmente chocantes e terríveis como as dos anjos.Gênesis 18: 16-19: 29 conta 

os detalhes sórdidos, com 19: 1-11 dando particular atenção às acções 

debochados de seus moradores não arrependidos: 

Agora, os dois anjos a Sodoma veio na noite como estava Ló assentado à porta 

de Sodoma. Vendo-os Ló, levantou-se para encontrá-los e inclinou-se com o 

rosto por terra. E ele disse: "Agora eis que, meus senhores, peço-vos em casa 

de vosso servo, e passar a noite, e lavar os seus pés; então você pode levantar 

cedo e ir em seu caminho "Eles disseram no entanto:" Não, mas vamos passar 

a noite na praça "No entanto, ele instou-os fortemente, para que eles se 

desviaram para ele e entraram em sua casa..; E preparou uma festa para eles, e 

cozido pão ázimo, e eles comeram. Antes que se deitassem, os homens daquela 

cidade, os homens de Sodoma, cercaram a casa, jovens e idosos, todas as 

pessoas de todos os lados; e chamaram a Ló, e disseram-lhe: "Onde estão os 

homens que vieram para você hoje à noite? Traze-os fora a nós para que 

tenhamos relações com eles. "Mas Lot saiu-lhes à porta, e fechou a porta atrás 

dele, e disse:" Por favor, meus irmãos, não agem com maldade. Ora, eis que 

tenho duas filhas que não tiveram relações com o homem; por favor deixe-me 

trazê-los para você, e fazer com eles o que quiser; somente nada façais a estes 



homens, na medida em que têm estado sob o abrigo do meu telhado. "Mas eles 

disseram:" Fique de lado. "Além disso, eles disseram:" Este veio como um 

alienígena, e ele já está agindo como um juiz; Agora, vamos tratá-lo pior do que 

eles. "Então, eles arremessaram contra Ló e aproximaram-se para arrombar a 

porta. Mas os homens estenderam as mãos e trouxe Lot para dentro de casa com 

eles, e fechou a porta. Eles atacaram os homens que estavam à porta da casa 

com cegueira, tanto pequenos como grandes, de modo que se cansaram tentando 

encontrar a porta. 

Um pouco como os anjos perversos antes deles, os sodomitas , da mesma 

forma como estes desejos em imoralidade e foi após outra carne. Eles 

projeto muito pervertida de Deus destinados a eles, solicitando favores sexuais 

de seus santos mensageiros. imoralidade Grosstraduz uma palavra composta 

( ekporneuō ), o que sugere que o comportamento homossexual e tentativa de 

prostituição foi especialmente desviante desde a concepção ordenada por Deus 

para a sexualidade humana (cf. Lev 18:22; 20:13; Rom. 1: 26-27; 1 Cor. 6:. 9; 

1 Tm 1: 9-10)..Que eles foram atrás de carne estranha indica que, como os 

anjos apóstatas, os homens de Sodoma perseguido criaturas (anjos) do lado de 

fora do que era bom para eles. (Para uma discussão adicional de Sodoma e 

Gomorra, ver a exposição de 2 Pedro 2: 6-8. No capítulo 6 deste volume) 

O povo de Sodoma e Gomorra são exibidos como um exemplo de que Deus 

certamente e punir severamente os apóstatas (Matt 11:23; Rom 9:29 e 2 Pedro 

2:.. 6; cf. Is. 1: 9-10; Amos 4 : 11). Eles vão finalmente ser condenado 

à punição do fogo eterno, o inferno de fogo de tormento terrível, onde a 

punição dura para sempre (Mt 3:12;. 13:42, 50; 25:41;. cf. Sl 09:17; Prov. 5: 5; 

9: 17-18; 15:24; Isa 33:14; Matt 05:29; 08:12; 10:28; 25:46)... É final de 

julgamento de Deus, permanente no regenerado, especialmente para aqueles 

que desprezam a Sua verdade ou defeito dele (cf. Apocalipse 19:20). O apóstolo 

João descreveu o inferno desta forma: "O diabo que os enganava, foi lançado 

no lago de fogo e enxofre, onde está a besta eo falso profeta; e serão 

atormentados dia e noite para todo o sempre "(Apocalipse 20:10; cf. Is 30:33.). 

Esta passagem poderoso, com os seus três ilustrações dramáticas de apostasia, 

é um lembrete de o destino final que aguarda aqueles que desertar da fé. Como 

tal, ele fornece uma motivação adequada para crentes como eles continuam a 

lutar pela verdade. E também serve como um aviso solene para quem conhece 

a verdade, mas, por alguma razão, está inclinado a se afastar do evangelho (Heb. 

6: 4-8). Afinal, se a advertência de Judas é ignorado, as consequências são 

terríveis: 

Quanto maior castigo que você acha que ele será julgado merecedor aquele que 

pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi 

santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Para nós conhecemos aquele 

que disse: "Minha é a vingança, eu retribuirei." E mais uma vez: "O Senhor 



julgará o seu povo." É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. (Heb. 10: 

29-31) 

Assim, o mais severo sofrimento eterno pertencerá àqueles que sabem e rejeitar 

a verdade. Ainda mais terrível julgamento será para aqueles que, depois de ter 

feito isso, vá em frente para ensinar mentiras demoníacas como se elas são 

verdadeiras (cf. Tg 3: 1). 

 

3. Os apóstatas Ilustrados (Judas 8-13) 

No entanto, da mesma forma que estes homens, também por 

sonhando, contaminam a sua carne, e rejeitam a autoridade, e 

injuriar majestades Angelicalais. Mas o arcanjo Miguel, quando 

ele disputou com o diabo e argumentou sobre o corpo de Moisés, 

não se atreveu a pronunciar contra ele juízo de maldição, mas 

disse: "O Senhor te repreenda!" Mas estes homens dizem mal do 

que não entendem ; e as coisas que eles sabem, por instinto, como 

animais irracionais, por essas coisas que eles são destruídos. Ai 

deles!Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e por pay se 

precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na rebelião de 

Coré. Estes são os homens que são recifes escondidos em suas 

festas de amor, quando se banqueteiam convosco, sem medo, a 

cuidar de si mesmos; nuvens sem água, levadas pelos 

ventos; árvores de outono, sem frutos, duplamente mortas, 

desarraigadas; ondas furiosas do mar, lançando a sua própria 

vergonha como a espuma; estrelas errantes, para os quais a 
escuridão preta foi reservado para sempre. (8-13) 

O terrorismo sempre existiu em várias formas. A partir de assassinatos políticos 

para sequestros de alto perfil para a guerra de guerrilha, a história está cheia de 

homens que tentaram promover mudanças através de meios violentos. Mas na 

data de bacias hidrográficas, de 11 de setembro de 2001, o terrorismo atingiu 

um novo nível, quando mercenários da rede terrorista Al Qaeda sequestraram 

quatro aviões e os usaram como mísseis. A destruição resultante do Mundo 

Trade Center em Nova York e danos ao Pentágono, em Washington, DC 

(juntamente com a queda do quarto avião, na Pensilvânia rural), matou mais de 

três mil pessoas e um duro golpe para a economia americana , levantando a 

ameaça do terrorismo internacional a uma altura sem precedentes. Em resposta, 

rigorosas medidas de segurança foram postas em prática, especialmente para 

viagens aéreas, indústrias vitais e de alto perfil eventos públicos. Antes de 11 

de setembro, os Estados Unidos pareciam alegremente imune a um ataque 

terrorista. Mas depois do incrível colapso das torres gêmeas, os americanos 

ganharam conhecimento em primeira mão de táticas letais de terrorismo. 



Em contraste com a guerra convencional, o terrorismo representa uma ameaça 

séria exclusivamente por duas razões principais. Em primeiro lugar, os 

terroristas operam clandestinamente. Eles são relativamente poucos em 

número, permanecem ocultos e, certamente, não usam uniformes. Seus planos 

de ficar em segredo até depois de greve, tornando seus ataques muito difícil de 

contrariar. Em segundo lugar, os terroristas são geralmente dispostos a morrer 

por sua causa (muitas vezes por suicídio como realizam os seus 

objectivos). Eles estão ansiosos para se sacrificar para o bem de sua 

missão. Assim, a perspectiva de até mesmo o mais severo castigo humano, 

como a pena de morte, não impedi-los. Se tiverem de ser frustrada, eles devem 

ser desmascarados e apreendido antes de agir. Caso contrário, será tarde 

demais. 

As mesmas características que o tornam terroristas políticos tão perigosos do 

mundo fazer professores apóstatas ainda mais perigoso na igreja. Porque muitas 

vezes eles vêm disfarçados como anjos de luz (2 Cor. 11:14) ou lobos em pele 

de cordeiro (Mat. 7:15), os apóstatas são difíceis de identificar. E, por causa da 

sua própria auto-engano, que de boa vontade (ainda que involuntariamente) 

abraçar a sua própria ruína eterna por causa de suas mentiras venenosas. Ao 

destruir almas, eles mesmos cometem suicídio espiritual. 

Uma vez que é importante para os amantes da liberdade nações para combater 

terroristas ideológicos, é infinitamente mais importante para os crentes para 

expor e rejeitar terroristas espirituais. Terroristas Políticos podem infligir danos 

materiais e morte física, mas apóstatas disfarçados de professores genuínos 

podem subverter a verdade de Deus e motivar as pessoas a acreditar em 

mentiras condenatórias. 

Judas percebeu o imenso perigo que representam para os apóstatas verdade 

divina. Por isso, ele exortou seus leitores a "batalhar pela fé" (v. 3), para 

continuar batalhando para a doutrina pura "da nossa comum salvação" contra 

aqueles que prejudicaria o evangelho. Mas, por causa dos falsos mestres tinham 

"introduziram furtivamente" (v. 4), o desafio veio em reconhecer e expô-los 

antes que eles infligiram danos. 

Com isso em vista, esta passagem continua a retratar a verdadeira face dos 

apóstatas. Eles eram tão irreverentes e tão espiritualmente perigosa que Judas 

utilizada a língua mais ardor e condenatória para descrevê-los. Ao fazer isso, 

ele apresentou três características da natureza dos apóstatas, três associações 

com apóstatas passados, e cinco comparações com os fenômenos naturais. 

Características da Natureza do Apóstata 

No entanto, da mesma forma que estes homens, também por 

sonhando, contaminam a sua carne, e rejeitam a autoridade, e 



injuriar majestades Angelicalais. Mas o arcanjo Miguel, quando 

ele disputou com o diabo e argumentou sobre o corpo de Moisés, 

não se atreveu a pronunciar contra ele juízo de maldição, mas 

disse: "O Senhor te repreenda!" Mas estes homens dizem mal do 

que não entendem ; e as coisas que eles sabem, por instinto, como 

animais irracionais, por essas coisas que eles são destruídos. (8-

10) 

Da mesma maneira é uma transição importante, desbloqueando ainda mais o 

significado da passagem anterior. Apóstatas normalmente exibem traços de 

caráter ímpios, assim como os israelitas apóstatas, os anjos caídos, e a 

população debochado de Sodoma e Gomorra. O comportamento perverso 

de estes homens muitas vezes deriva da sua sonhar, um termo que Judas usado 

para identificar os apóstatas como visionários falsos. O Novo Testamento usa 

normalmente o substantivo onar para referir-se aos sonhos (Mt 1:20;. 2:12, 13, 

19, 22; 27:19), mas aqui Judas escolheu uma forma do verbo enupniazō, que é 

usado apenas um outro lugar no Novo Testamento, Atos 02:17. Nessa 

passagem, Pedro (pregação, no Dia de Pentecostes), declarou: "Mas isso é o que 

foi dito pelo profeta Joel: 'E será que, nos últimos dias," Deus diz: "que eu 

derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade; vossos filhos e vossas 

filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos 

"(2: 16-17). 

A profecia de Joel (Joel 2: 28-32) e sua afirmação no sermão o show de Pedro 

que os sonhos em questão podem referir-se a sonhos reveladores (em vez de 

sonhos normais). Durante a Tribulação, profecias, revelações e visões que já 

cessaram vai voltar, juntamente com a revelação divina. Deus vai falar com as 

pessoas através de sonhos, assim como fez anteriormente na história bíblica (eg, 

José, no Egito, Daniel na Babilônia, e outros). 

Os falsos mestres afirmam frequentemente sonhos como a fonte oficial, divina 

por suas "novas verdades", que são realmente apenas mentiras e distorções. Tais 

reivindicações permitir apóstatas para substituir a sua própria autoridade 

verdade falsificada da autoridade das escrituras de Deus. 

Sonhando com certeza também inclui pervertidas, imaginações malignas 

'apóstatas. Rejeitando a Palavra de Deus, eles baseiam seus ensinos enganosos 

sobre as reflexões equivocadas de suas próprias mentes iludidas e 

demonizado. No Antigo Testamento, o termo "sonhador" era praticamente 

sinônimo de falso profeta, como no aviso de Moisés: 

Se um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal 

ou prodígio, e o sinal ou a maravilha se torna realidade, sobre o qual ele falou-

lhe, dizendo: "Vamos após outros deuses (a quem você não tem conhecido) e 

vamos atendê-los ", você não deve ouvir as palavras daquele profeta ou 

sonhador de sonhos; porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se você 



ama o Senhor, teu Deus, com todo o seu coração e com toda a tua alma. Você 

deve seguir o Senhor, teu Deus, e temem; e você deve manter seus 

mandamentos, ouvir a Sua voz, servi-Lo, e se agarram a ele. Mas aquele profeta 

ou sonhador de sonhos deve ser condenado à morte, porque ele aconselhou 

rebelião contra o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e vos resgatou 

da casa da servidão, para seduzi-lo a partir do modo como o Senhor, teu Deus, 

te ordenou a andar. Então, você deve limpar o mal do meio de ti. (Dt 13: 1-5; 

cf. Jer. 23: 25-32.) 

Ao longo destas linhas, o apóstolo Paulo alertou, 

Que ninguém se manter fraudar você de seu prêmio por deliciando-se com auto-

humilhação e da adoração dos anjos, tendo a sua posição sobre as visões que 

ele viu, inflados sem justa causa pelo seu entendimento carnal, e não retendo a 

cabeça, de quem o corpo inteiro, sendo fornecido e realizada em conjunto pelas 

articulações e ligamentos, cresce com um crescimento que vem de 

Deus. (Colossenses 2: 18-19; cf. 1 Tim 4, 1-2). 

Tendo identificado os apóstatas como falsos sonhadores, Judas passou a 

delinear três características de sua natureza: a imoralidade, insubordinação e 

irreverência. 

Sua imoralidade 

contaminam a sua carne, (8b) 

Carne ( sarx ) refere-se aqui para o corpo físico, não a essência da 

depravação. Teve Judas destinados a este último, ele teria usado sarkinos, como 

fez Paulo em Romanos 7:14. A palavra traduzida defile vem do 

verbo miainō, o que significa que para tingir ou mancha alguma coisa, como 

roupas ou de vidro. Além disso, ele pode significar "para poluir", "contaminar", 

"a solo", ou "para corromper." Quando ligado com sarx, a referência é a 

contaminação moral e física, ou o pecado sexual. 

Professores apóstatas são inevitavelmente imoral, mesmo que a sua imoralidade 

não é conhecido publicamente. Afinal, eles não têm capacidade para conter seus 

desejos, e eles são geralmente caracterizados como aqueles que vivem na 

paixão da concupiscência, porque eles não conhecem a Deus (cf. 1 Ts. 4: 

5). Mais tarde nesta carta, Judas escreveu que os falsos mestres são 

"desprovidas do Espírito" (v. 19), como é evidenciado em seu abandono da 

verdade (cf. 1 João 2: 19-23). Assim, eles não têm o poder divino de controlar 

seus próprios impulsos pecaminosos (cf. Rm 6: 20-21; 8:. 7-8; Gal 5:19.), À 

esquerda, em vez de "saciar a carne em seus desejos corruptos" (2 Pedro 2:10; 

cf. 2:18; ver o comentário sobre esses versos no capítulo 7 deste volume). Com 

o tempo, a verdade sobre sua imoralidade, inevitavelmente surgem (cf. 2 Tim. 

3: 1-9). 



Sua Insubordinação 

e rejeitar a autoridade, (8c) 

Desde que os professores apóstatas amam a sua imoralidade, segue-se que 

eles rejeitam a autoridade. Rejeitar é do verbo atheteō, que refere-se a 

destruir algo estabelecido, como autoridade existente. A palavra 

traduzida autoridade ( kuriotēs ) está relacionada com as mais familiares 

prazo kurios ("senhor"). Porque eles exigem para governar suas próprias vidas, 

os apóstatas se recusar a submeter-se a propriedade de Cristo sobre eles (cf. v. 

4). 

A realidade, porém, é que eles são muito parecidos com os escribas e fariseus a 

quem Jesus confrontados em Mateus 23: 27-28: "Vocês são como sepulcros 

caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios 

de ossos de mortos e de toda impureza.Então, você, também, por fora parecem 

justos aos homens, mas por dentro estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade. " 

Sua irreverência 

e insultam majestades Angelicalais. Mas o arcanjo Miguel, 

quando ele disputou com o diabo e argumentou sobre o corpo de 

Moisés, não se atreveu a pronunciar contra ele juízo de maldição, 

mas disse: "O Senhor te repreenda!" Mas estes homens dizem mal 

do que não entendem ; e as coisas que eles sabem, por instinto, 

como animais irracionais, por essas coisas que eles são 
destruídos. (V. 8-D-10) 

A frase incomum eles insultam majestades angélicas introduz terceira 

acusação de caráter dos apóstatas de Judas. RMale é de blasphēmeō, "a 

calúnia", ou "falar mal", especialmente para falar de maneira profana de 

assuntos sagrados, incluindo o próprio Deus (cf. 2 . Reis 19:22; Sl 74:22; Isa 

65: 7; Ez 20:27; Mateus 12:... 31-32). Os falsos mestres não eram apenas 

irreverente em algum sentido leve; eles eram blasfemos, e especificamente 

de majestades Angelicalais. 

A New American Padrão traduz a palavra grega doxa ("glória") 

como majestades Angelicalais. Embora seja possível interpretar a palavra 

como uma referência para a majestade de Deus, tradução das majestades 

angélicas é melhor à luz da passagem paralela em epístola de Pedro ( 2 Pedro 

2:10). Em sua carta, Pedro usou a mesma palavra para identificar os anjos como 

os objetos de tal blasfêmia (veja a discussão de que o verso no capítulo 7 deste 

volume; cf. Dan 10:13, 20.). 

Ao longo da história redentora, santos anjos, que se dedicam ao santo a glória 

de Deus, tiveram um papel especial no estabelecimento de ordem moral de 

Deus. Por exemplo, Deus lhes deu o ministério de ajudar comunicar a Sua lei 



(Deut. 33: 2; cf. Atos 7:53; Gal 3:19; Heb. 2: 1-2.).Os santos anjos também 

serão envolvidos no julgamento final dos ímpios: "Eis que veio o Senhor com 

milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os 

ímpios de todas as obras de impiedade, que fizeram de modo ímpio, e de todas 

as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele "(Judas 14 b -

15). Por sua imoralidade sem lei e insubordinação, os apóstatas não só 

blasfemar os santos anjos; eles também blasfemar o próprio Deus. 

Judas demonstrou ainda mais a gravidade da irreverência dos apóstatas, 

contrastando o seu comportamento com o de Michael o arcanjo. Como anjo 

mais poderoso de Deus e o protetor do povo de Deus (cf. Dan 10: 13-21; 12: 

1.), Michael fez não demonstram irreverência . quando ele disputou com o 

diabo e argumentou sobre o corpo de Moisés Michael sabia que Deus poderia 

conceder-lhe poder sobre Satanás (cf. Ap 12: 7-9), mas ele também entendeu 

que ele não estava a agir para além limites prescritos por Deus. Por respeito 

para com status e poder de Satanás como o ser mais elevado criado, 

Michael não se atreveu a pronunciar contra ele (Satanás) juízo de 

maldição , como se ele possuía o domínio soberano sobre ele. Na verdade, ele 

não fez nada mais do que proferir as palavras, "O Senhor te repreenda!" 

A resposta de Michael antecipou a exemplo do Anjo do Senhor em Zacarias 3: 

2: "O Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, Satanás! Na verdade, o 

Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda! Não é este um tição tirado do 

fogo? "" Na visão do profeta Zacarias, Josué, sumo sacerdote, que junto com 

Zorobabel liderou o primeiro grupo de judeus de volta do cativeiro babilônico-

se de pé no céu antes de o Anjo do Senhor. O diabo também estava ali, à mão 

direita de Josué, acusando Josué ea nação de Israel, a quem ele representava. 

O argumento de Satanás, com base na pecaminosidade de Israel, era que Deus 

deve quebrar suas promessas de aliança (cf. Gn 12: 3, 7; 26: 3-4.; 28:14; Dt 5: 

1-21; 2 Sam. 7: 12; Sl 89: 3-4.; cf. Rom. 9: 4; Gl 3:16).. Em resposta, o Anjo 

do Senhor (o Cristo preincarnate) defendeu Israel, adiando a Deus Pai e pedir a 

Ele para repreender Satanás (cf. 1 João 2: 1). E o Pai honrou a preincarnate 

Filho. Em vez de quebrar sua aliança com o Seu povo escolhido, Deus 

reafirmou seu compromisso com o futuro justificação de Israel, prometendo 

para perdoar o pecado de Israel e vesti-la com vestes da justiça (Zac. 3: 3-5). 

Quando Michael afirmaram para o corpo de Moisés, ele fez exatamente o que 

o Anjo do Senhor fez. Seu apelo ao Senhor como soberano aparentemente 

terminou a disputa com Satanás. Curiosamente, este é o único lugar a Escritura 

menciona este incidente; o Antigo Testamento não fornece detalhes sobre a 

morte de Moisés além de dizer: "Então, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na 

terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou no vale, na terra 

de Moabe, em frente de Bete-Peor; mas ninguém sabe o seu lugar de enterro 

para o dia de hoje "(Deut. 34: 5-6). Porque Deus não queria que ninguém para 



preservar o corpo de Moisés e venerá-lo, Ele deu a Michael a responsabilidade 

de enterrá-lo onde ninguém, inclusive Satanás poderia encontrá-lo. Falsos 

mestres exercer nenhuma restrição, mas pretendo ter poder pessoal sobre 

Satanás e os seres Angelicalais. 

Para concluir esta seção, Judas escreveu que esses homens [os 

apóstatas] dizem mal do que eles não entendem. Seu comportamento 

evidenciado sua incrível ignorância e presunção. (Veja a exposição de 2 Pedro 

2:10 b -13 uma no capítulo 7 deste volume para o comentário sobre a 

declaração paralela de Pedro, também cf 1 Cor 1: 18-31; 2: 11-16.). 

Como o apóstolo Pedro, Judas comparou os apóstatas para animais 

irracionais, que conhecem as coisas que eles sabem por instinto. Eles 

operado a partir de reflexões intuitivas, fora de sua própria profana instinto e 

concupiscências. Eles não interpretar profundamente a verdade da revelação 

especial. O termo traduzido irracional ( alogos ) significa literalmente "sem 

uma palavra." Ou seja, os apóstatas eram como animais irracionais que não 

podem falar razoavelmente, porque eles não podem raciocinar. Não importa o 

quanto os professores apóstatas altamente educadas são, quão profundamente 

filosófica eles acham que seu ensino é, ou quantas visões místicas e insights 

que eles afirmam ter tido, eles ainda são como brutos animais. Como o resto 

do réprobo humanidade ", professando ser sábio , tornaram-se loucos "(Rm 

1:22; cf. 1 Cor 3:18; 2 Cor. 10: 5., 12; Gal. 6:.. 3; Ef 4:17; 2 Tm 3: 2, 4. ). No 

final, eles são destruídos por meio de sua própria mentira e heresias 

enganadores, que trazem sobre si o juízo de Deus (cf. Gn 6:17; 19:24; 2 Reis 

22:17; Jer 30:16.; Mateus 7: 22-23; 13: 40-42.; 25:41; Hb 10:27).. 

Correlações para apóstatas Passados 

Ai deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e por pay 

se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na rebelião de 
Coré. (11) 

Foi George Santayana (1863-1952), poeta americano, filósofo e crítico literário, 

que disse: "Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a 

repeti-lo." Essa foi certamente verdade dos falsos mestres em dia de Judas. 

Como Santayana, Judas compreendeu a importância crucial de aprender com a 

história. Ele já tinha desenhado a partir da história bíblica em esboçar o seu 

retrato dos apóstatas nos versículos 5-7 (veja a discussão sobre esses versos no 

capítulo anterior deste volume). Ele fez isso de novo nesta seção como ele 

comparou-os a três influentes, exemplos familiares do passado: Caim, Balaão e 

Coré. 



Caim 

Ai deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, (11a) 

Exclamando ! Ai deles Judas seguiu o exemplo de Cristo (cf. Mt 23:13, 14, 15, 

16, 23, 25, 27, 29.) e os profetas (cf. Isa. 3: 9, 11; 5 : 8-23; 29:15; 30: 1; 31:. 1; 

Jer 13:27; 23: 1; Ez 13: 3; 16:23; 34:... 2; Hos 7:13; Zc 11 : 17) em pronunciar 

julgamento espiritual final sobre apóstatas.A palavra traduzida por ai ( ouai ) é 

uma interjeição ou clamor emocional que é, essencialmente, como exclamando: 

"Ai, quão horrível será!" 

Cain foi o modelo protótipo de alguém que partiu da verdade de Deus. Ele foi 

o primeiro filho de Adão e Eva, tendo nascido depois da queda. Gênesis 4: 1-

15 contém a história familiar: 

Agora, o homem teve relações com sua mulher Eva, e ela concebeu e deu à luz 

a Caim, e ela disse: "Adquiri um varão com o auxílio do Senhor." Mais uma 

vez, ela deu à luz seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi 

lavrador da terra. Por isso, surgiu no curso do tempo que Caim trouxe uma 

oferta para o Senhor do fruto da terra. Abel, por sua vez, trouxe das primícias 

do seu rebanho e da gordura deste. E o Senhor de Abel e de sua oferta; mas para 

Caim e para a sua oferta não atentou. Então Caim ficou muito irritado e seu 

semblante. Então o Senhor disse a Caim: "Por que você está com raiva? E por 

que teu semblante? Se você faz bem, não é certo que serás aceito? E se você 

não fizer bem, o pecado jaz à porta; e seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre 

dominá-lo. "Caim disse a Abel, seu irmão. E aconteceu quando eles estavam no 

campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e matou-o. Então o Senhor 

disse a Caim: "Onde está Abel, teu irmão?" E ele disse: "Eu não sei. Sou eu o 

guarda do meu irmão? "Ele disse:" O que você fez? A voz do sangue do teu 

irmão clama a mim desde a terra.Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a 

sua boca para receber o sangue de teu irmão de sua mão. Quando você cultiva 

a terra, que deixará de produzir a sua força; você será um fugitivo e errante 

sobre a terra. "Caim disse ao Senhor:" Meu castigo é grande demais para 

suportar!Eis que você conduziram-me este dia da face da terra; e de sua cara eu 

serei escondido, e eu vou ser um fugitivo e errante sobre a terra, e quem acha 

que eu me matará. "Então, o Senhor lhe disse:" Portanto, qualquer que matar a 

Caim será tomada com ele sete vezes. "E o Senhor um sinal em Caim, para que 

ninguém encontrá-lo iria matá-lo. 

O fato de que o sacrifício de Caim era exigências inaceitáveis que Deus havia 

dito anteriormente a ele o que constituiu um sacrifício apropriado. Cain sabiam 

que Deus exigia um sacrifício de sangue, mas em vez de obedecer, ele inventou 

sua própria forma de adoração. A sua oferta inadequado revelou a blasfêmia 

irreverente de seu coração, como ele rejeitou a revelação de Deus e operado por 

seu próprio instinto de auto-intitulado e orgulho no que ele havia produzido. 



À luz de suas semelhanças, Judas poderia referir-se orgulhoso, apóstatas 

obstinado como aqueles que têm ido pelo caminho de Caim. Caim era 

religioso, mas desobedientes, e quando Deus não aceitou sua oferta, ele 

respondeu com raiva, ciúmes até assassinar sua obediente irmão Abel. O 

escritor de Hebreus ofereceu este comentário sobre o trágico episódio: "Pela fé 

Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim, pelo qual alcançou 

testemunho de que era justo, dando Deus testemunho sobre seus dons, e por 

meio da fé, mesmo depois de morto , ele ainda fala "(Heb. 11: 4). 

Balaão 

e para o pagamento se precipitaram no erro de Balaão, (11b) 

Aqui Judas desmascara o motivo fundamental por trás dos interesses religiosos 

dos falsos mestres: Eles fazem isso por dinheiro (cf. Sl 10:... 3; Mic 03:11; 1 

Tm 6:10; 2 Pedro 2: 3). Ao contrário de verdadeiros pastores de Deus (cf. 1 Tim 

3: 3; Tito 1: 7.; 1 Pedro 5: 2), estes mercenários ministério seguir o erro de 

Balaão, correndo de cabeça em inveja e ganância. 

Números 22-24 relata a história de Balaão, com algumas referências adicionais 

que ocorrem no capítulo 31. Balac, rei de Moab, contratou Balaão para 

amaldiçoar Israel. Assim Balaão concebeu um plano pelo qual ele iria atrair 

Israel na idolatria e na imoralidade, e, finalmente, o julgamento de Deus. Mas 

Deus usou um anjo junto com próprio burro de Balaão para impedi-lo de 

realizar seu plano. (Para uma discussão mais completa de Balaão e seu pecado, 

ver a exposição de 2 Pedro 2: 15-16. No capítulo 7 deste volume) Como profeta 

de aluguel, Balaão é uma excelente ilustração de falsos mestres-aquelas que 

amam riqueza e prestígio mais de fidelidade e obediência (cf. Ap 2:14). 

Coré 

e pereceram na rebelião de Coré. (11c) 

Números 16 apresenta a história de Corá, um primo de Moisés. Como um 

levita e um coatita, Coré tinha deveres significativos no tabernáculo (Num 1: 

50-51; 3:. 6-8; 18:. 3; Dt 10: 8; cf. 1 Cron. 15: 2). No entanto, quando ele não 

foi escolhido para ser um padre, ele se tornou irado.Para mostrar o seu desprezo, 

Corá alistou Datã e Abirão (juntamente com outros 250 homens) para se juntar 

a ele em uma rebelião contra a liderança de Moisés. 

O livro de Números registra acusação maliciosa de Coré contra Moisés: "Vocês 

foram longe o suficiente, por toda a congregação é santa, cada um deles, e que 

o Senhor está no meio deles; então por que você exaltar-se acima da assembléia 

do Senhor "(Num. 16: 3)?. Em seu orgulho, Corá contestou a idéia de que as 

pessoas precisavam de um líder e mediador, alguém que pudesse falar em nome 

de Deus e ensinar-lhes a Sua verdade (Ex. 4: 10-17). Ele abertamente se rebelou 



contra a autoridade que Deus tinha dado a Moisés, e ele ativamente reuniu 

outros para apoiar sua motim espiritual. 

Deus, porém, respondeu, pondo termo a rebelião de Coré de forma abrupta e 

decisiva, de tal forma que todos os rebeldes apóstatas pereceram. Números 16: 

32-35 diz: 

A terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, e todos os homens que 

pertenciam a Corá com suas posses. Assim eles e tudo o que pertencia a eles 

desceram vivos ao Seol; ea terra os cobriu, e pereceram do meio da 

congregação. Todos Israel que estavam ao seu redor, fugiu ao seu clamor, pois 

diziam: "A terra pode nos engolir!" Fire também veio do Senhor e consumiu os 

duzentos e cinqüenta homens que ofereciam o incenso. 

Tragicamente, as conseqüências da rebelião estendeu além das famílias de Corá, Datã e 

Abirão e os 250 homens. No rescaldo do juízo de Deus, muitos dos Israelitas-tendo crescido 

simpático para contra Moisés e Arão resmungou posição-de Coré. Como resultado, Deus 

enviou uma praga que matou um adicional de 14.700 israelitas (Num. 16: 41-50). Devastação 

generalizada da praga marcado extensa influência de Corá entre as pessoas. Muitos dos falsos 

mestres de hoje também têm seguidores significativos, compostas de pessoas que irão 

partilhar o seu julgamento (cf. 1 Tim 1: 1-4.). No entanto, como Coré e seus apoiadores, todos 

os rebeldes apóstatas acabará por experimentar a ira de Deus (cf. Marcos 3:29; João 15: 6.; 

Hb 10: 26-31; Ap 20: 10-15). 

Comparações com cinco fenômenos naturais 

Estes são os homens que são recifes escondidos em suas festas de 

amor, quando se banqueteiam convosco, sem medo, a cuidar de si 

mesmos; nuvens sem água, levadas pelos ventos; árvores de 

outono, sem frutos, duplamente mortas, desarraigadas; ondas 

furiosas do mar, lançando a sua própria vergonha como a 

espuma; estrelas errantes, para os quais a escuridão preta foi 
reservado para sempre. (12-13) 

Em muitas de suas parábolas, o Senhor Jesus usou fenômenos naturais como 

lições objetivas para ilustrar a verdade espiritual (cf. a parábola dos solos em 

Mat. 13:. 3-23; a parábola do joio e do trigo nos Matt 13:24 -30, 36-43; as 

parábolas do reino de Matt 13: 31-33, 44-50; as parábolas das figueiras em 

Mateus 24: 32-34. e Lucas 13: 6-9., e a parábola do ovelha perdida em Lucas 

15: 3-7). Os Salmos também contêm muitas alusões ricos para criação e 

fenômenos naturais (cf. Sl. 1, 8, 18, 23, 29, 33, 42, 46, 59, 68, 72, 90, 91, 97, 

98, 104, 107 , 114, 124, 135, 147, 148). Nesta passagem Judas seguiu esse 

padrão bem estabelecidas comparando apóstatas com cinco fenômenos 

naturais: recifes escondidos, sem água, nuvens, árvores infrutíferas outono, 

ondas do mar selvagens, e estrelas errantes. 



Recifes ocultos 

Estes são os homens que são recifes escondidos em suas festas de 

amor, quando se banqueteiam convosco, sem medo, a cuidar de si 

mesmos; (12a) 

A descrição de Judas de apóstatas como recifes escondidos representa 

graficamente o perigo invisível que eles representam. Recifes são formações de 

corais submarinos geralmente localizados perto da costa. Eles são 

potencialmente prejudiciais aos navios, porque eles podem rasgar o fundo de 

suas cascas, fazendo com que os navios a afundar. Como aqueles recifes 

escondidos, os apóstatas-se incorporado sob a superfície nas festas de amor da 

igreja primitiva, de onde eles rasgaram pessoas inocentes com as suas mentiras 

e maldades. Originalmente, a festa do amor estava destinado a ser uma igreja 

regular de coleta para fins de instrução mútua (cf. Atos 17:11), incentivo (Heb. 

10: 24-25), o confronto (. Cf. Hb 3:13), e cuidados (Rom 12:10; 13: 8.; Gl 5,13; 

Ef. 4: 2, 25; 05:21; Colossenses 3: 9.; 1 Tessalonicenses 4: 9.; 1 Pedro 4: 9 

10). A festa foi semelhante a um jantar social contemporânea realizada no Dia 

do Senhor. Os crentes se reuniam para adorar, ouvir o ensino das Escrituras, 

celebrar a Comunhão, e, em seguida, compartilhar seu amor comum em uma 

refeição (cf. Atos 2:42). 

No entanto, a festa de amor, eventualmente, tornou-se tão corrompida e 

abusada, devido à influência de profanação de falsos mestres (cf. 1 Cor. 11: 17-

22), que saiu de cena. Na falta de uma consciência de funcionar ou senso de 

convicção, e sendo hipócritas adeptos, os apóstatas foram capazes de festejar 

com os crentes , sem medo. Como Paulo escreveu a Timóteo, tais hereges são 

"mentirosos marcados a ferro em sua própria consciência, como com um ferro 

em brasa" (1 Tim . 4: 2). O fato de que suas ações causam danos terríveis aos 

outros é de nenhum interesse para eles. Enquanto a festa do amor foi projetado 

para os crentes a cuidar uns dos outros, os falsos mestres eram culpados 

de cuidar apenas de si mesmos. A palavra traduzida cuidar é de poimaino, " a 

pastor ", indicando que os apóstatas pastoreou ninguém, mas a si mesmos. Seu 

único interesse era auto-interesse e auto-gratificação, à custa de ninguém. 

nuvens sem água 

nuvens sem água, levadas pelos ventos; (12b) 

Em ciclos climáticas normais, nuvens produzem regularmente a antecipação de 

chuva. Mas nuvens sem água chegar com a mera promessa de chuva e, em 

seguida, deixar de entregar. Salomão disse: "Como nuvens e ventos que não 

trazem chuva, é um homem que se orgulha de seus dons falsamente" (Prov. 

25:14). Professores apóstatas prometem trazer a verdadeira bênção espiritual e 

refrigério de Deus, mas eles não cumprir essa promessa. Judas os comparou 

com nuvens levadas pelos os ventos, constantemente portending chuva, mas 



não para produzi-lo. O termo traduzido sem água ( anudros ) também ocorre 

em Mateus 12:43, em referência às andanças de espíritos malignos por lugares 

áridos e estéreis (cf. Lucas 11: 24-26). Ao descrever os falsos mestres da mesma 

forma que Lucas descreve demônios, Judas reiterou a conexão entre os 

apóstatas e suas fontes satânicas. 

Árvores de Outono infrutíferas 

árvores de outono, sem frutos, duplamente mortas, 

desarraigadas; (12c) 

O outono é a estação em que os agricultores e horticultores esperar para colher 

as colheitas finais do ano. Se nada vem, eles devem suportar decepções e 

dificuldades durante o inverno. Na primavera seguinte, eles podem começar de 

novo o processo meticuloso de fertilizar, plantar, regar, e esperando a colheita 

para amadurecer. Com isto em mente, a frase árvores de outono, sem 

frutos retrata a realidade decepcionante de uma colheita estéril. 

Judas comparou profissão vazio dos apóstatas e absoluta falta de vida espiritual 

para uma colheita estéril. Chamou-os duplamente mortos, em primeiro lugar, 

eles são infrutíferos, porque não há vida neles; segundo, eles 

são desenraizados, morto no próprio núcleo. Eles são como árvores que saíram 

do chão, desconectados da fonte de água e nutrientes que dá vida. Como Jesus 

disse sobre os fariseus: "Toda planta que meu Pai celestial não plantou será 

desarraigado" (Mateus 15:13; cf. 3:10; 7:. 17-20; 13: 6). Tais pessoas não 

produzem frutos de mudança de vida, nem em si nem nos outros. 

Ondas do Mar Selvagem 

ondas furiosas do mar, lançando a sua própria vergonha como a 

espuma; (13a) 

Escritura frequentemente usa o mar como um símbolo para aqueles que não 

conhecem a Deus. "Os ímpios são como o mar agitado", escreveu Isaías, "pois 

não pode ficar quieto, e as suas águas jogue lixo e lama. 'Não há paz ", diz o 

meu Deus', para os ímpios" (57: 20-21). No rescaldo de uma tempestade, o mar 

está cheio de entulho e lama, que não é nem benéfico nem dá vida. Essa é uma 

imagem gráfica do que falsos mestres produzem. Com toda a sua conversa vazia 

e atividade de auto-serviço, eles são como ondas bravias. No final, eles 

estãolançando-se apenas a sua própria vergonha como a espuma. Suas 

atitudes e ações vergonhosas espumar-se para exibir todas as formas de heresia, 

o engano, a imoralidade, a irreverência e insubordinação. 

Estrelas errantes 

estrelas errantes, para os quais a escuridão preta foi reservado 

para sempre. (V. 13b) 



Estrelas errantes não se refere a corpos celestes que brilham continuamente e 

têm órbitas fixas. O mais provável é a expressão significa um meteoro ou 

"estrela cadente" que pisca através do céu em um momento descontrolado de 

brilho e, em seguida, desaparece para sempre naescuridão preto (cf. v. 

6). Apóstatas muitas vezes aparecem para um curto período de tempo no palco 

do cristianismo. Eles prometem duradoura luz e direção espiritual, mas entregar 

nada, mas um, sem rumo, flash inútil errático. A completa escuridão e as trevas 

do inferno tem sido reservado para sempre para eles (cf. 2 Pedro 2: 4, 9, 17). 

Descrições de Judas marcantes, comparações válidas com o passado, e 

analogias gráficas a natureza tudo pintar um retrato vívido de apóstatas. Os 

falsos mestres são enganadores, hipócritas pecadores imorais, materialistas e 

hedonistas, como resultado, terroristas espirituais. Eles deturpam a verdade 

sobre o evangelho de Cristo e torcer os ensinamentos das Escrituras. Em 

contraste, os verdadeiros pastores têm uma compreensão exata do Evangelho 

(João 1: 12-13; 3:16; Rm 1: 16-17; 1 Cor. 15: 3-4.) E uma visão correta de quem 

é Jesus ( Mateus 16:16; Colossenses 2:. 9; cf. 1 Tim 3:16).. Eles possuem, uma 

atitude submissa humilde para o senhorio de Cristo (João 1: 47-49; 20: 27-28; 

Lucas 5: 8), e eles entendem a gravidade da declaração do Senhor, "Eu sou o 

caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai senão por mim "(João 14: 

6). Os falsos mestres, por outro lado, escolher o caminho de Caim sobre o 

caminho de Cristo, o erro de Balaão sobre a verdade de Cristo, ea morte de Corá 

sobre a vida de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 



4. O julgamento contra os apóstatas 

( Judas 14-16 ) 

Foi também sobre esses homens que Enoque, na sétima geração 

de Adão, profetizou, dizendo: "Eis que veio o Senhor com milhares 

de seus santos, para executar juízo sobre todos e convencer a 

todos os ímpios de todas as ímpios obras que fizeram de modo 

ímpio, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores 

disseram contra ele "Estes são murmuradores, repreendendo, 

seguindo suas próprias concupiscências.; falam arrogantemente, 
adulando pessoas por causa de ganhar uma vantagem. (14-16) 

O inferno não é, certamente, um conceito popular na sociedade ocidental. Em uma época 

de tolerância e aceitação, o tema do castigo eterno é tabu; a simples menção de que é 

considerado falta de amor. Afinal de contas, a cultura pós-moderna acredita que todo 

mundo é basicamente bom e espera que a vida após a morte (se a vida após a morte ainda 

existe) inclui o céu para todos, mas as pessoas mais mal. 

Infelizmente, o politicamente correto e ambiguidade doutrinário que caracteriza o mundo 

também tem permeado a igreja. Mesmo entre aqueles que se chamam evangélicos, o 

inferno é considerado como um constrangimento teológica. Passagens que ensinam a 

destruição eterna são muitas vezes explicadas, arbitrariamente amolecida, ou ignorado 

completamente. Como resultado, as visões errôneas da sociedade sobre o juízo de Deus 

são apenas reforçou. 

Em contraste com a ambiguidade contemporânea, a Palavra de Deus é descarAdãoente 

direta sobre a realidade do julgamento divino (cf. Gn 6-8 ; Deut. 28: 15-68 ; . Isa 1 

; 3 ; 5 ; 13-23 ; Jer. 2-9 ; 46-51 ; Ez 20: 33-44. ; 25-32 ; Joel 3: 12-16 ; Zc 12: 2. , 9 ; 14: 

2 ; Mal. 3: 2-6 ;Mateus 12. : 36 ; 25: 31-46 ; Lucas 12:48 ; Rom. 14: 10-12 ; 1 Cor 3: 12-

15. ; 5: 5 ; 2 Cor. 5:10 ; Gal. 6: 7 ; Col. 3: 24-25 ; Rev. 6-20 ). Ao longo de suas páginas, 

temas da retribuição divina, representada em ambas pena temporal e eterna, é impossível 

de perder. Que Deus tenha julgado, está julgando, e vai julgar os pecadores, tanto com a 

morte e castigo eterno, é inconfundível. Tratamento do Novo Testamento do julgamento 

futuro é bastante claro e inclui pelo menos sete principais características. 

Em primeiro lugar, o aspecto final da ira divina de Deus refere-se a um futuro evento 

específico, ou seja, a segunda vinda de Jesus Cristo. No final da época, o Senhor voltará 

à Terra para julgar: "Ele fixou um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio 

de um homem que ele designou, tendo equipado prova a todos, ressuscitando-O de os 

mortos "( Atos 17:31 ; cf. Mt 24: 29-30. ; Rom. 2: 5-8 , 16 ; 2 Pedro 2: 9 b; Judas 

6b ; Apocalipse 6: 16-17 ). Nenhum ser humano sabe a hora exata ou o dia da segunda 

vinda somente o Pai sabe ( Matt 24:36 ). Mas Ele fixou o exato momento em que o Seu 

Filho vai voltar, um evento que promete irá ocorrer rapidamente ( Ap 22: 7 , 12 , 20 ). 

Em segundo lugar, esse julgamento será geral e pública. Por exemplo, no julgamento de 

Ovelhas e caprinos (que precede imediatamente o reino milenar), Cristo pedirá contas 

todas as nações da terra; 

Mas, quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se 

assentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele; e ele separará 



uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos; e porá as ovelhas à sua 

direita e os cabritos à esquerda. ( Mt 25: 31-33. ) 

Ninguém em qualquer lugar será capaz de esconder seus pecados ou fugir da responsabilidade 

para eles ( Matt 10:26. ; Marcos 04:22 ). O Julgamento do Grande Trono Branco, no final da 

história da Terra, será ainda mais extensa, como todos os inimigos de Deus de todas as idades 

são trazidos diante dEle para a condenação final ( Apocalipse 20: 7-15 ). 

Em terceiro lugar, o julgamento de Deus será justo e imparcial ( Rom 2:11. ; Gal. 2: 6 ; 

cf. Gen. 18:25 ). O apóstolo Paulo declarou que nem o abertamente ímpios ( Rom. 1: 21-

31 ), nem a auto-justos ( 2: 1-3 ), escaparás ao juízo de Deus-julgamento que Deus, o Pai 

delegou ao Seu Filho, Jesus Cristo ( João 5:22 , 27 ; cf. Mt 16:27. ; Atos 10:42 ). Só Deus 

(em Sua glória trino) está apto para julgar, porque só Ele é perfeitamente santo e justo 

( Ex 15:11. ; 1 Sm. 2: 2 ; 47 Ps: 8. ; 6 Isa.: 3 ; 57:15 ; Lucas 1:35 ; Atos 04:27 ; 07:26 

Heb. ; Ap 3: 7 ; 4: 8 ). 

Em quarto lugar, a promessa do julgamento divino é concebido como um aviso. O Senhor 

o projetou para produzir medo da Sua ira ( Ex 20:20. ; 2 Cor. 7: 1 ; 10:27 Heb. ; 11: 7 ; 

cf. João 19: 8 ; Atos 24:25 ), como Jesus alertou em Mateus 10:28 : "Não temais os que 

matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma; . temei antes aquele que é capaz de 

destruir a alma eo corpo no inferno "por homens de Sua ira de aviso, Deus graciosamente 

oferece a perder uma oportunidade de arrependimento (cf. 2 Pedro 3: 9 ). 

Em quinto lugar, o julgamento de Deus é baseado em Sua lei ( Dt 27:26. ; . Rom 

2:12 ; 3:19 ; . Gal 3:10 ; Tiago 2:10 ). Porque seus corações estão enganoso e 

desesperAdãoente corrupto ( Jer. 17: 9 ; Rom. 3: 10-18 ; Gl 5: 19-21. ; Ef. 2: 1-3 ), as 

pessoas não são apenas incapaz de manter a lei de Deus ( Eccles 07:20. ; Rom 7: 5. ; 8: 

7 ); eles também são deliberAdãoente desobedientes dele ( Sl 78:10. ; Isa. 30: 9 ; Jer 

09:13. ). Todo mundo tem violado a lei de Deus ( Rom 3:23. ; Tiago 

2:10 ); conseqüentemente, todo mundo merece a ira de Deus (cf. 2 Ts 1: 6-8.). Mas Deus 

estende o perdão para aqueles que realmente acreditam em Jesus Cristo ( Rm 10: 9-

10. ). Os crentes não vai enfrentar a ira final de Deus, porque eles foram salvos, mediante 

a fé na obra expiatória de Cristo ( Lucas 18: 13-14 ; Atos 03:19 ; . Romanos 3: 23-28 ; 4: 

3-5 ;5: 9 ; . Efésios 1: 7 ; Colossenses 2:13 ; 1 João 1: 7 ), e seus nomes estão escritos no 

Livro da Vida (cf. Ap 3: 5 ; 20:12 ; 21: 24-27 ). Por outro lado, aqueles que persistem em 

violar a lei de Deus, não mostrando sinais de verdadeiro arrependimento, será julgado por 

sua incredulidade rebelde. 

Em sexto lugar, o julgamento final de Deus ocorrerá em fases específicas. Ele vai 

começar durante o período da tribulação de sete anos (que segue imediatamente a 

rapture- 1 Tessalonicenses 4: 13-17. ; cf. Ap 3:10 ). Durante a tribulação, Deus vai liberar 

a sua ira contra o ímpio, através do selo ( Apocalipse 6: 1-8: 5 ), trompete ( 8: 6-11: 19 ), 

e os julgamentos tigela ( 15: 16/05: 21 ). Seu julgamento culminará na batalha do 

Armagedom ( 19: 11-21 ), em que Ele vai totalmente derrotar seus inimigos. Depois do 

Armagedom, o Senhor vai estabelecer o Seu reino terreno, durante o qual Satanás será 

preso e Cristo reinará em Jerusalém por mil anos ( 20: 1-6 ). Satanás será então liberado 

e liderar uma rebelião final, antes que ele e seus seguidores são lançados no lago de fogo 

para sempre ( 20: 7-15 ). Essa sentença final (de todos os inimigos de Deus) é no 

Julgamento do Grande Trono Branco. Assim, a primeira fase do julgamento de Deus será 

um um terreno durante o período da tribulação; a segunda e última fase será a celestial, 

ao pé do seu trono. 

Finalmente, a retribuição de Deus, finalmente, resulta em condenação eterna no inferno: 



Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no final da época. O Filho 

do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu Reino todos os obstáculos, e 

aqueles que cometem a iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo; naquele lugar haverá 

choro e ranger de dentes. ( Mateus 13: 40-42. ; cf. 24: 50-51 ; João 5:29 ) 

Durante o curso de seu ministério terreno, o Senhor tinha muito a dizer sobre a realidade do 

inferno. No Sermão da Montanha, Jesus alertou para o perigo do inferno ( Mat. 05:22 ) e falou 

de todo o corpo entrar nela ( 05:30 ). Esta realidade de um corpo no inferno foi claramente 

ensinado pelo Senhor em Suas palavras relativas a "ressurreição do juízo" ( João 5:29 ). Em 

Suas referências ao inferno, Jesus usou a palavra . Geena Esse termo familiar, que identificou 

o despejo contiunamente cidade do Vale de Hinom fora de Jerusalém, ilustrada para os 

ouvintes de Jesus o tormento ardente do inferno (cf. Mc 9: 43- 48 ). Perto do final do sermão, 

Jesus retratado falsos mestres como árvores que não dão bons frutos e é "cortada e lançada 

ao fogo" ( Mat. 07:19 ). 

Talvez representação mais dramática e assustadora de Jesus do inferno aparece na história 

do homem rico e Lázaro: 

Agora o pobre homem [Lázaro] morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão; e 

morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, 

e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritou e disse: "Pai Abraão, tem 

misericórdia de mim e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na 

água e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama." Mas Abraão disse 

"Filho, lembra que, durante sua vida você recebeste os teus bens, e as coisas da mesma 

forma Lazarus ruins; mas agora ele está sendo consolado aqui, e você está em agonia. E 

além de tudo isso, entre nós e vós há um grande abismo, de modo que aqueles que desejam 

vir daqui para vós não será capaz, e que ninguém pode passar daí para nós. "( Lucas 16:22 

-26 ) 

Deus reserva-se o julgamento mais severo para aqueles que ouvem a verdade, mas rejeitá-

la. Ao abordar algumas das cidades de Galileu que se recusavam a crer nEle, Jesus 

advertiu: 

Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se os milagres ocorreram em Tiro e Sidon, 

que ocorreu em você, elas se teriam arrependido há muito tempo no saco e cinza. No 

entanto, eu digo a você, será mais rigor para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que para 

você. E você, Cafarnaum, não será elevada até o céu, você vai? Você vai descer ao 

Hades; Porque, se os milagres tinham ocorrido em Sodoma, que ocorreu em você, teria 

ela permanecido até hoje. No entanto, eu digo a você que ele será mais rigor para a terra 

de Sodoma, no dia do juízo, do que para você. ( Mateus 11: 21-24. ; cf. Lucas 12: 46-48 ) 

Jesus também execrado a hipocrisia e falso ensino dos escribas e fariseus. Ele condenou-

os por seu orgulho hipócrita, o legalismo, ganância e cegueira espiritual global. Em 

resposta a sua duplicidade hipócrita, Jesus pronunciou este destino sobre eles: "Serpentes, 

raça de víboras, como você vai escapar da sentença do inferno?" ( Mt 23:33. ; cf. o 

capítulo inteiro; Matt. 16: 6 , 11-12 ; Marcos 7: 5-8 ; Lucas 11:44 ). 

Esses avisos de julgamento são especialmente aplicável para os apóstatas e falsos 

mestres. Aqueles que afirmam representar a Cristo ainda causam danos irreparáveis à sua 

mensagem (de tal forma que as almas são eternamente perdido) receberá o julgamento 

mais severo de todos. O escritor de Hebreus emitiu esta severa advertência a qualquer um 

que ninharias com a verdade-a divina advertência particularmente nefasta para os falsos 

mestres: 



Para se continuarmos a pecar deliberAdãoente depois de receber o conhecimento da 

verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa terrível de 

julgamento e a fúria de um fogo que consumirá os adversários. Qualquer pessoa que tenha 

anulado a Lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três 

testemunhas. Quanto maior castigo que você acha que ele será julgado merecedor aquele 

que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi 

santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça?Para nós conhecemos aquele que disse: 

"Minha é a vingança, eu retribuirei." E mais uma vez: "O Senhor julgará o seu povo." É 

uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. ( Hebreus 10: 26-31. ; cf. 2 Pedro 2: 1-

2 , 20-21 ; 3: 7 ; Apocalipse 19:20 ) 

Judas apontado anteriormente que os apóstatas "durante muito tempo foram previamente 

marcados para este mesmo juízo" ( v. 4 ; cf. . vv 6 , 13 ). Os versículos 14-16 reafirmar a 

verdade ea verdade de todas as outras julgamento passagens do Novo Testamento que 

precedê-lo. A primeira passagem ressalta o fato de uma antiga profecia por Enoque; em 

seguida, ele sugere três certezas em relação julgamento final de Deus: o Senhor virá, Ele 

não virá sozinho, e ele virá para julgar aos seus beneficiários merecedores. 

O fato da antiga profecia de Enoque 

Foi também sobre esses homens que Enoque, na sétima geração 
de Adão, (14a) 

Estes homens refere-se aos apóstatas quem Judas retratados na seção da falsos videntes 

anteriores, os flouters de autoridade espiritual, os maldizentes, os animais irracionais que 

se comportam por instinto carnal, os recifes ocultos, as nuvens sem água, os mortos e 

arrancou árvores, as ondas do mar selvagens, e as estrelas errantes chefiadas por escuridão 

eterna. Mesmo antes do Dilúvio, Enoque ( Gênesis 5: 21-24 ) profetizou que o Senhor 

viria para julgar esses falsos mestres. Ao citar Enoque, Judas ressaltou a motivação por 

trás do julgamento de Deus sobre a apostasia e ao mesmo tempo reforçar a segurança do 

mesmo. 

Mesmo que essa profecia não é registrada no Antigo Testamento, o Espírito Santo 

inspirou Judas (cf. 2 Tm. 3:16 ; 2 Pedro 1: 20-21 ), para usá-lo, porque era familiar, 

historicamente válido, e apoiou a sua total tese. Judas extraiu a citação do livro 

pseudepigraphal de 1 Enoque, com que seus leitores do primeiro século estavam bem 

familiarizados. O livro era parte da história escrita e tradição do povo judeu, e alusões 

rabínicas para ele não eram incomuns. 

Embora ele não foi o autor do livro, a mensagem de Enoque foi passada através da 

tradição oral até que finalmente foi registrado no que foi chamado de 1 Enoque. Esse 

livro, como outros livros, como O Livro do Jubileu, O Testamento dos Doze 

Patriarcas, e da Assunção de Moisés(a partir do qual Judas provavelmente citado no v. 

9 ), não fazia parte do cânon do Antigo Testamento; Ainda, uma vez que era preciso, era 

aceitável para Judas usá-lo para reforçar seu argumento. Nada mais do que o apóstolo 

Paulo, ocasionalmente, seguiu o mesmo padrão (de citando fontes não bíblicas para fazer 

um ponto espiritual legítimo) em seu ensinamento (cf. Atos 17:28 ; 1 Cor. 15:33 ; Tito 

1.12 ). (Para uma discussão mais aprofundada do uso de Judas de obras apócrifas, ver a 

Introdução ao Judas neste volume.) 

Enoque ficou na sétima geração de Adão ( Gn 5: 4-24 ). Ele era um herói para o povo 

judeu, porque, como o profeta Elias posteriores ( 2 Reis 2: 11-12 ), ele foi para o céu sem 



morrer: "Enoque andou com Deus; e ele não era, porque Deus o levou "( Gen. 5:24 ; 

cf. Heb. 11: 5 ).Embora não tenha sido incluído no registro bíblico até o livro de Judas, a 

profecia de Enoque é a mais antiga profecia humana encontrada em qualquer lugar na 

Escritura. (A profecia só anterior registrado na Bíblia foi feita por Deus em Gênesis 

3:15 .) Na verdade, a mensagem de Enoque antecedeu as palavras de Moisés, Samuel e 

os profetas hebreus por muitos séculos. 

Certezas Quanto Julgamento de Deus 

dizendo: "Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, para 

executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas 

as obras de impiedade, que fizeram de modo ímpio, e de todas as 

duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele "Estes 

são murmuradores, repreendendo, seguindo suas próprias 

concupiscências.; falam arrogantemente, adulando pessoas por 
causa de ganhar uma vantagem. (14b-16) 

A profecia de Enoque e comentários subsequentes de Judas estabelecido três certezas 

sobre o julgamento de Deus sobre a apostasia. A primeira certeza é que o Senhor virá 

(cf. Dn 7,13. ; Lucas 12:40 ; Atos 1: 9-11 ; 1 Tessalonicenses 3:13. ). O aoristo do verbo 

traduzido veio sugere a visão de Enoque foi tão surpreendente e convincente de que ele 

falou como se o julgamento já havia ocorrido. A certeza do retorno de Cristo estava sob 

ataque dos falsos mestres, e um lembrete de Judas reforçado ensino mais cedo o apóstolo 

de Pedro sobre esta matéria (cf. 2 Pedro 3: 1-10 e o comentário sobre essa passagem no 

capítulo 8 deste volume). 

Em segundo lugar, o Senhor não virá sozinho. Enquanto só Ele é o juiz final, Ele será 

acompanhado por muitos milhares de seus santos. Santos ("santos") pode referir-se aos 

crentes (cf. 1 Cor. 1: 2 ; 1 Tessalonicenses 3:13. ), que voltará com Cristo, quando Ele 

vier em juízo (Rev. 19:14 ; cf. Zac. 14: 5 ). No entanto, a ênfase no julgamento aqui 

parece favorecer a visitar os santos como anjos, uma vez que os anjos aparecem em 

outros contextos de julgamento no Novo Testamento ( 24:31 Matt. ; 25:31 ; Marcos 

8:38 ; 2 Tessalonicenses 1: 7. ). Os santos terão um papel julgamento durante o reino 

milenar ( Ap 2: 26-27 ; 3:21 ; cf. Dan 7:22. ; 1 Cor. 6: 2 ), mas anjos servirá como 

executores de Deus quando Cristo voltar ( Mateus 13: 39-41. , 49-50 ; 24: 29-

31 ; 25:31 ; 2 Tessalonicenses 1: 7-10. ). 

Em terceiro lugar, o Senhor virá com um propósito definido, para executar juízo 

sobre vários destinatários merecedores. Essas pessoas são todos os ímpios que 

totalmente ignorado a lei de Deus. O verbo traduzido para condenar ( elegchō ) significa 

"expor", "repreensão", ou "provar culpado", o que inclui mostrar a alguém o seu erro e 

culpa. Quando o Senhor voltar, os pecados dos ímpios serão expostos eo veredicto 

proferida em conformidade. A sentença final, como observado anteriormente, será a 

punição eterna no inferno ( Apocalipse 20: 11-15 ; cf.Mt 

05:22. ; 07:19 ; 08:12 ; 10:28 ; 13: 40-42 ; 25 : 41 , 46 ). 

Todos os ímpios inclui os apóstatas (veja a discussão sobre v. 4 , no capítulo 11 deste 

volume). Como o justo juiz, Deus deve puni-los por causa de todas as suas obras de 

impiedade, que fizeram de modo ímpio, e de todas as duras palavras que ímpios 

pecadores disseram contra ele. uso quádruplo de Enoque 

de ímpios ( asebēs, "impiedade" ou "impiedade") para descrever os apóstatas (cf. 2 Pedro 

2: 5-6 ; 3: 7 ) identifica a sua atitude pecaminosa de base; eles se recusaram a ter uma 



devida reverência a Deus. Todos esses réprobos-como os imorais, irreverente e blasfemas 

falsos mestres-se acumulando ira divina e castigo para si no dia do juízo ( Rom. 2: 5 ; 

cf. Sl. 2: 2-5 ; Jer 10.: 10 ; . Nah 1: 6 ; João 3:36 ; Rom. 1:18 ; . 1 Tessalonicenses 

2:16 ; Hb. 10: 26-27 ). Sua punição vem por causa de suas ações ímpias e seu discurso 

ímpio; tanto as suas obras e suas palavras traem a maldade de seus corações. 

É certo que o Senhor virá para medirei julgamento para os culpados sem 

Deus. Estes refere-se mais uma vez para os professores apóstatas que ameaçavam a Igreja 

(cf. vv. 4 , 8 , 10 , 12-13 ). No versículo 16 Judas parece particularmente aos pecados de 

suas bocas. Grumblersocorre somente aqui no Novo Testamento, e é o mesmo termo a 

Septuaginta usa para descrever murmurações de Israel contra Deus ( Ex. 16: 7-9 ; . Num 

14:27 , 29 ; cf. João 06:41 ; 1 Cor 10:10. ). Tal como os antigos israelitas ( Pss 106: 24-

25. ; 107: 11 ; . 07:11 Zech ), murmuravam contra a verdade e murmurou contra a santa 

lei de Deus. Os apóstatas também foram encontrar falhas ou reclamando santo propósito 

e plano de Deus. A palavra traduzida por detecção de falhas ( mempsimoiros ) significa 

"a culpa", e descreve aquele que é perpetuamente descontentamento e insatisfação. Os 

falsos mestres descarAdãoente atacou o Senhor e Sua verdade, um fato Judas ilustrado 

anteriormente, em sua carta, comparando-os com os israelitas incrédulos, os réprobos de 

Sodoma e Gomorra, os anjos caídos, Caim, Corá, e Balaão. 

De uma forma egocêntrica, os falsos mestres estavam em desacordo com Deus porque 

eles estavam seguindo suas próprias concupiscências (cf. vv. 4 , 7 ; 2 Pedro 

2:10 , 18 ; 3: 3 ). Esta frase do Novo Testamento comumente descritos os não convertidos 

(cf. v 18. ; 2 Pedro 3: 3). Os apóstatas foram tão dominado pelo auto 

que eles falaram com arrogância, ou como o New Rei Tiago Version torna a expressão, 

eles usaram "palavras arrogantes." Eles pomposamente estufou-se com um elaborado, 

sofisticado vocabulário religioso que teve um tom espiritual externa e atratividade mas 

era nulo da verdade divina e substância. Por tal discurso também foram . lisonjeiro as 

pessoas para o bem de ganhar uma vantagem Os apóstatas eram bons em dizer às 

pessoas o que eles queriam ouvir (cf. 2 Tm 4: 3-4. ), habilmente manipular os outros para 

seu próprio ganho. Eles certamente não se preocupam com proclamando a verdade de 

Deus para a edificação de seus ouvintes (cf. Sl 5: 9. ; 12: 2-3 ; Pv 26:28. ; 29: 5 ; Rom. 

3:13 ; 16:18 ) . 

Foi Jesus que disse que "as coisas que saem da boca vêm do coração, e é isso que 

contamina o homem" ( Mat. 15:18 ). No caso dos falsos mestres, os seus lábios revelar 

seu descontentamento, a hipocrisia, a luxúria, orgulho e egoísmo. Suas bocas trair a 

maldade de seus corações.E, como Enoque predito, seu pecado, um dia, ser exposto pelo 

juiz perfeito, que vai torná-los culpados pelos seus crimes espirituais. 

Nesta passagem, Judas afirma a promessa, os participantes, e a Proposito da vinda do 

Senhor em juízo. Assim, ele aborda a quem, o quê, onde, e por que o retorno de Cristo. A 

única questão importante que ele não responder é quando, e a resposta para isso reside 

unicamente com Deus. Como o Senhor Jesus fittingly exortou Seus apóstolos: 

Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão 

somente o Pai. Acautelai-vos, manter em estado de alerta; para que você não sabe quando 

o tempo determinado virá. É como um homem longe em uma viagem, que ao sair de sua 

casa e colocando seus escravos no comando, atribuindo a cada um a sua tarefa, também 

ordenou ao porteiro que ficar em alerta. Portanto, estar em alerta-para que você não sabe 

quando o dono da casa está vindo, seja à noite, à meia-noite, ou quando o galo cantar, ou, 

no caso de manhã em que ele deveria vir de repente e encontrá-lo dormindo . O que eu 



digo para vocês, eu digo a todos, "! Seja em alerta" ( Marcos 13: 32-37 ; cf. Lucas 21: 34-

36 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Estratégia de Sobrevivência para os 

Tempos de apostasia (Judas 17-23) 

Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente 

proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles 

estavam dizendo a você: "No último tempo, haverá 

escarnecedores, seguindo depois as suas ímpias 

concupiscências." Estes são os que causam divisões, mundano, 

desprovido de espírito. Mas vós, amados, edificando-vos na vossa 

fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de 

Deus, esperando ansiosamente para a misericórdia de nosso 

Senhor Jesus Cristo para a vida eterna.E tende piedade de alguns, 

que estão duvidando; salvar os outros, arrebatando-os do fogo; e 

de outros tende misericórdia com temor, detestando até a roupa 
contaminada pela carne. (17-23) 

Como a carta de Judas atrai para a sua conclusão, uma questão crucial que surge 

é: Como podemos, como crentes praticamente batalhar pela verdade para que 

seremos vitoriosos em um dia de falsidade desenfreado? Em outras palavras, 

como podemos pessoalmente aplicar advertências de Judas sobre apostasia para 

nossas próprias vidas e ministérios? Para ter certeza, o aviso do Judas é 

inconfundível, e exige claramente uma resposta. Mas o que significa que a 

resposta parece? E onde é que começa? 

Judas, é claro, reconheceu que seus leitores necessário mais do que apenas uma 

advertência; eles também precisava de um plano de ataque. Em vez de ser 

meramente defensiva, eles tiveram que ser pró-ativo em sua luta para a fé. E 

isso significava agir, não só no sentido de reforçar a sua própria armadura 

espiritual (cf. Ef. 6: 10-17), mas também no de vir em auxílio de outras pessoas 

na igreja. 

A fim de fazer isso, os leitores de Judas desesperAdãoente necessários para 

desenvolver o discernimento. Eles tiveram que ser capaz de reconhecer a 

diferença entre verdade e erro. Caso contrário, não saberia o que abraçar e qual 

a evitar. Eles não podiam "batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos" 

(v. 3), a menos que eles foram capazes de discernir a verdadeira fé das suas 

imitações. Assim, se eles estavam a dar ouvidos às advertências de Judas, eles 

tiveram que começar por perseguindo ativamente discernimento espiritual. 

A importância do discernimento é ressaltada ao longo de toda a Escritura (Prov. 

2:.. 3; 23:23; 1 Cor 16:13; Fp 1: 9.; Heb 5:14; Ap 2: 2). O apóstolo Paulo, por 

exemplo, expressou seu temor de que o Corinthians seria desviado: 

Eu desejo que você tenha paciência comigo em um pouco de loucura; mas na 

verdade você está tendo comigo. Porque estou zeloso de vós com zelo de 



Deus; pois eu prometi a um marido, a fim de que a Cristo vos apresentar como 

uma virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a 

sua astúcia, vossas mentes serão desviados da simplicidade e pureza de devoção 

a Cristo. Porque, se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos 

pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho 

que você não aceitou, você ter isso lindamente. (2 Cor. 11: 1-4) 

Preocupado com a sua falta de discernimento, Paulo temia que as pessoas seriam enganados 

por falsos mestres. Eles foram muito tolerantes com erro, e como resultado eles tolamente 

abriu a porta para a apostasia. 

Nessa mesma linha, Paulo admoestou os tessalonicenses a prêmio sã doutrina e 

exercício discernimento. Ele instruiu-os: "Não despreze declarações 

proféticas. Mas examine tudo cuidadosamente; apegar-se que o que é 

bom; abster-se de toda forma de mal "(1 Tessalonicenses 5: 20-22; cf. 1 João 4: 

1-3.). Os crentes em Tessalônica estavam a responder com atenção as 

mensagens espirituais que ouviram-examiná-las cuidadosamente para ver se ou 

não concedido com o ensino apostólico. As mensagens que passaram no teste 

estavam a ser realizada rapidamente e se abraçaram. Mas aqueles que não 

estavam a ser absteve-se de e rejeitado. 

Até mesmo os líderes religiosos judeus e estudiosos de elite da época de Jesus 

não tinham a percepção espiritual. O Senhor indiciado-los por serem mais 

exigentes do tempo do que as questões espirituais: 

Os fariseus e saduceus, e testar Jesus, pediram-lhe que lhes mostrasse algum 

sinal do céu. Mas Ele respondeu-lhes: "Ao cair da tarde, você diz:" Vai ser bom 

tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, "Haverá uma tempestade de 

hoje, porque o céu está de um vermelho sombrio." Você sabe como discernir o 

aspecto do céu, mas não pode discernir os sinais dos tempos? Uma geração má 

e adúltera pede um sinal; e um sinal não será dado, senão o sinal do profeta 

Jonas. "E Ele os deixou e foi embora. (Mateus 16: 1-4.) 

Apesar de sua atenção meticulosa à Escritura, a sua formação teológica rigoroso, e seu status 

de destaque na comunidade, os fariseus e saduceus rejeitaram a verdade, porque não podiam 

discernir isso. 

Tragicamente, há muitos na igreja contemporânea que também não têm 

discernimento espiritual. Essas pessoas são muito melhores em ficar em 

sintonia com as tendências culturais do que eles estão em apreciar e 

compreender a doutrina bíblica. Em alguns casos, igrejas inteiras mudaram seu 

foco dos ensinamentos claros da Escritura às necessidades sentidas dos 

pecadores. Eles querem fazer o serviço da igreja "confortável" e "não de 

confronto." Como resultado, as mensagens que eles defendem são 

teologicamente fraco, e as pessoas que servem são doutrinariamente 

ingênuo. Essas igrejas são indefesos contra o erro. 



Há pelo menos seis razões para a preocupante falta de discernimento que 

caracteriza grande parte do cristianismo contemporâneo. Obviamente, a 

primeira é a tendência recente entre muitos evangélicos para minimizar a 

importância da doutrina. Aqueles neste campo argumentam que a clareza 

bíblica é tanto divisionista e sem amor-lhes coloca-se paredes, falta de 

humildade, e dificulta a unidade. A realidade, porém, é que a igreja sofreu 

graves consequências para abandonar seu compromisso com a sã 

doutrina. Entre elas destacam um falso senso de humildade e de uma fé falsa 

produzida pela "crença fácil" e apresentações evangelho aguado, uma unidade 

falsa com base em ecumenismo inter-religiosa e compromisso teológico, uma 

falsa comissão preocupado com o ativismo político e da moralidade legislado, 

uma falso culto impulsionado por serviços e centrados no homem cristianismo 

experiência baseada em, e um falso ministério focada exclusivamente na 

satisfação do temporal e externo sucesso-tudo isso faz as pessoas se sentir 

confortável nesta vida, mas falha completamente em prepará-los para a vida 

futura. 

A segunda razão é que a igreja se tornou menos objetiva em sua perspectiva, 

substituindo verdade incondicional para o relativismo moral e da subjetividade 

pós-moderna. Em vez de ver a verdade em termos de preto e branco, muitos 

cristãos tratá-la como uma área cinzenta. Mas a Bíblia é claramente 

antiético; faz distinções absolutas entre o certo eo errado, a verdade eo erro, a 

fé salvadora e falsas profissões. O ensinamento do Senhor Jesus ", por exemplo, 

era preto e branco: Ele contrastou o caminho largo eo caminho estreito (Mt 7: 

13-14.), A condenação eterna e vida eterna (Mateus. 24: 46-51), o reino de 

Satanás e do reino de Deus, ódio e amor (Mt 5: 43-44.), a sabedoria do mundo 

e da sabedoria divina (Matt 13:38.) (cf. Mt 11: 16-19; Marcos 6: 2.), e assim 

por diante. Em contraste, a igreja contemporânea se esquiva de absolutos 

teológicas, preferindo tolerantly abraçar "todo vento de doutrina" (Ef. 4:14), 

como se essa postura fosse uma virtude. 

Em terceiro lugar, como parte de sua estratégia evangelística contemporânea, a 

igreja abandonou seu compromisso com o poder das Escrituras e tornar-se 

preocupado com a sua imagem. A fim de alcançar a cultura, tornou-se como a 

cultura. Mas Tiago escreveu: "Não sabeis vós que a amizade do mundo é 

inimizade contra Deus? Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo 

constitui-se inimigo de Deus "(Tiago 4: 4; cf. 1 João 2: 15-17). Para ser um 

amigo de Deus nos torna inimigos do mundo, e vice-versa. Estamos nos 

enganando a pensar que a chave para ganhar o perdido é encontrado em imitá-

los. Imitando a sociedade secular, alguns crentes estão realmente perdendo sua 

distinção e o poder da Escritura. E se a chamada distinta do evangelho está 

perdido, qualquer esperança de evangelizar a cultura também desaparecerá (cf. 

Mat. 5:13). 



Em quarto lugar, e em consequência do ponto anterior, actual falta de 

discernimento da igreja decorre de uma falha de estudar e interpretar 

corretamente as Escrituras. Pastoral preguiça, desleixo exegética, e uma atitude 

geral de indiferença para com a Palavra de Deus caíram povo de Deus em 

erro. Porque ele compreendeu os perigos mortais de tal apatia espiritual, o 

apóstolo Paulo ordenou a Timóteo para "Procura apresentar-te a Deus 

aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a 

palavra da verdade" (2 Tim. 2: 15; cf. 2 Cor 4: 2).. O livro de Atos também 

elogiou os irmãos em Berea por ser "mais nobres do que os de Tessalônica; pois 

receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias 

para ver se estas coisas eram assim" (17:11; cf. 1 Ts. 2:13). Como exemplo do 

Bereana demonstra, o discernimento não pode se desenvolver para além de um 

desejo de conhecer a verdade e uma determinação para descobri-lo. No entanto, 

esta profunda preocupação com a verdade quase não é encontrado hoje. 

A quinta razão é o abandono geral da disciplina na igreja nos círculos 

evangélicos (cf. Mt 18: 15-18.). Quando o povo de Deus deixar de confrontar o 

pecado e heresia, a maldade dentro do corpo não for controlada. A congregação 

inevitavelmente acumula mais e mais membros não regenerados-incrédulos que 

se sentem confortáveis porque seus problemas de pecado nunca são 

abordados. Mesmo imoralidade grave e os principais deslizes éticos são por 

vezes esquecido, ignorado sob um falso pretexto de amor. Mas a igreja não pode 

efetivamente promover o discernimento se alegremente perdoa o pecado, ou 

principalmente, é composto por pecadores não salvos. Afinal de contas, a 

congregação que pensa de forma incorreta sobre a santidade mostra que ele 

também pensa de forma incorreta sobre a verdade. 

A última razão para a falta de discernimento da igreja é o vazio desenfreado de 

maturidade espiritual em suas fileiras. Aqueles com uma compreensão 

superficial da Escritura (cf. Marcos 12:24), um fraco aperto da sã doutrina, e 

uma visão deficiente de Deus não pode ser exigentes.No entanto, essas são as 

mesmas pessoas que enchem a maioria dos bancos de cada domingo. Como os 

judeus incrédulos do primeiro século, muitos cristãos contemporâneos fariam 

bem em prestar atenção a advertência dada pelo autor de Hebreus: 

Embora a esta altura já devessem ser mestres, você tem necessidade de novo 

por alguém para lhe ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e 

que têm vindo a precisar de leite e não de alimento sólido. Para todos que se 

alimenta de leite não está habituado a palavra da justiça, porque ele é uma 

criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que por causa da prática, têm 

os sentidos treinados para discernir o bem eo mal. (Heb. 5: 12-14) 

(Para mais sobre o assunto de discernimento espiritual e precisa 

desesperAdãoente da igreja para recuperar essa habilidade fundamental, ver 

John Macarthur, imprudente Fé [Wheaton, Ill .: Crossway, 1994], e MacArthur, 



gen. ed., Um Amor de Tesouro? [ Wheaton, Ill .: Crossway, 2005], 

especialmente caps. 1 e 12.) 

Se aqueles na igreja de hoje são para honrar o Deus da revelação e desfrutar a 

vitória espiritual em suas vidas, apesar da tentação constante para capitular, eles 

devem começar desenvolvendo discernimento. Eles devem ser capazes de 

diferenciar entre o que é certo eo que é errado, de modo que eles serão capazes 

de prosseguir a um e fugir do outro. Isto chama para ser sério e preciso na 

interpretação da Escritura. Caso contrário, em sua confusão, os crentes que 

professam vai deixar de batalhar pela fé antes mesmo de entrar na batalha. 

Nesta seção, Judas trata de como lidar adequAdãoente para a fé e prosperar 

espiritualmente durante cada vez mais vezes apóstatas. O irmão do Senhor 

apresentou seus leitores com três verdades fundamentais que, se aplicado 

fielmente, irá conceder todos os crentes discernimento: Devem lembrar, 

permanecem, e chegar. 

Lembrar 

Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente 

proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles 

estavam dizendo a você: "No último tempo, haverá 

escarnecedores, seguindo depois as suas ímpias 

concupiscências." Estes são os que causam divisões, mundano, 

desprovido de espírito. (17-19) 

As palavras de Judas aqui ecoar versículos 5-7 e 11-13, que lembrou a seus 

leitores que os falsos mestres são uma ameaça constante. Eles estavam 

presentes durante tempos do Antigo Testamento (Isaías 28: 7; Jer 23:14; Ez 

13:... 4; Mic 3:11; Sofonias 3:.. 4), os afligiam a Igreja primitiva (1 João 2:18 -

19; 2 João 7-11; Apocalipse 2: 2-3, 15-16; 3: 9), eles estão ativos hoje, e eles 

vão continuar a ser uma ameaça no futuro (2 Ts 2: 1-. 4; Ap 13; 19: 19-

20). Porque eles sempre atormentado povo de Deus, a sua presença não deve 

surpreender crentes em qualquer era. 

Como Pedro (2 Pedro 1: 12-13), Judas exortou seus leitores para lembrar as 

verdades que já tinham ouvido A as palavras anteriormente proferidas pelos 

apóstolos de o Senhor Jesus Cristo que previu a vinda de apostasia. O próprio 

Senhor foi o primeiro no Novo Testamento para advertir contra os falsos 

mestres: "Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como 

ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores" (Mateus 07:15; cf. 24:11. 

). Como ele defendeu seu apostolado aos Coríntios, Paulo ecoou essas mesmas 

preocupações: 

Mas o que eu estou fazendo eu vou continuar a fazer, para que eu possa cortar 

oportunidade aos que buscam uma oportunidade de ser considerada apenas 



como estamos no assunto sobre o qual estão se gabando. Pois os tais são falsos 

apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Não é 

de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por isso não 

é de estranhar os seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cuja final 

será de acordo com as suas obras. (2 Cor. 11: 12-15) 

O apóstolo deu adicionais advertências sobre falsos mestres em várias de suas outras epístolas 

(Cl 2: 16-19; 1 Tessalonicenses 2: 14-16; 2 Tessalonicenses 2: 3-12.; 1 Tm 4:.. 1-3; 6: 20-21; 

2 Tm 2: 17-19; 3: 1-9.; 4: 1-3). Da mesma forma, Pedro advertiu que "haverá também falsos 

doutores ... que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que 

os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição" (2 Pedro 2: 1; ver o comentário 

sobre 2 Pedro 2 nos capítulos 5-7 deste volume). E o apóstolo João escreveu: "Amados, não 

creiais a todo espírito, mas provai os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos 

profetas têm saído pelo mundo" (1 João 4: 1; cf. 02:18 -19; 2 João 7; 3 João 9-11). 

Repetidamente, Cristo e os apóstolos estavam dizendo que os falsos mestres 

iriam se infiltrar na igreja e se opõem à verdade. À luz disso, Judas citou a 

advertência de Pedro, "No último tempo, haverá escarnecedores, seguindo 

depois as suas ímpias concupiscências" (2 Pedro 3: 3). (Que a palavra 

traduzida zombadores aparece no Novo Testamento apenas aqui e em 2 Pedro 

3: 3 sugere que Judas citado Pedro; veja a discussão da relação de Judas para 

Pedro na Introdução Judas.) A frase técnica pela última vez refere-se ao 

período entre a primeira ea segunda vinda de Cristo (cf. Atos 2:17; Gl 4, 4; 2 

Tim. 3:. 1; Heb. 1: 2; 1 Pedro 1: 5, 20; 1 João 2: 18-19; Tiago 5: 3). 

Pedro disse que os zombadores zombou da verdade do retorno de Cristo (2 

Pedro 3: 4), e aqui Judas implícito que eles zombaram da lei de Deus (cf. a 

discussão de "resmungões" no capítulo 13 deste volume). Ambas as idéias, é 

claro, são paralelas desde aqueles que zombam da lei de Deus será também 

simulada a volta de Cristo; eles não querem ser responsáveis perante o Juiz 

divino por seus pecados, seja no presente ou no futuro. 

Esses zombadores será seguinte após as suas ímpias concupiscências, um 

fato Judas já estabelecida nos versículos 4, 15 e 16. Eles vão dar asas às suas 

paixões e dissipações porque não têm capacidade para a santidade. Desde seus 

corações não são transformados, todos eles podem fazer é perseguir os seus 

próprios desejos ímpios. 

Judas descrito ainda mais os falsos mestres como os que causam divisões. A 

palavra apodiorizō ( divisões ) refere-se a motivação por trás do 

comportamento dos falsos professores, bem como o seu efeito de divisão. O 

termo significa "fazer uma distinção" e, no caso de os apóstatas, significava que 

eles retrataram-se superiores a quem ensinou a verdade. Como os fariseus, que 

eram arrogantes (Lucas 16:15; 18: 9, 11) (. Mateus 23: 4-5) e condescendente, 

aderindo ao seu conjunto de estilo próprio de normas (cf. Marcos 7: 5-8) -o seu 

próprio entendimento elite da "verdade" (cf. Mt 16:. 6, 11-12). Em vez de 



colocar os outros antes de si (que é a chave para a verdadeira unidade espiritual-

cf Fil. 2: 1-4.), Que exaltou a si mesmos e suas próprias agendas. Naturalmente, 

o resultado final foi a divisão e discórdia no corpo. 

Mundano ( psuchikos, lit. "da alma") está mais precisamente traduzido 

"pessoas sensuais" ( NVI ). Com uma certa deferência para com a filosofia 

grega, Judas representado os falsos mestres em termos estritamente físicos. Sua 

descrição materialista exposto los para que eles realmente eram terroristas 

religiosos que não tinham tais qualidades internas como uma auto-percepção 

adequada, a capacidade de raciocinar, e um verdadeiro conhecimento de 

Deus. Mesmo que os falsos mestres reivindicou uma compreensão 

transcendental de Deus, eles não O conhecem, eles eram desprovidos do 

Espírito (cf. Jo 3:. 5; Rm 8: 9; 1 João 3:24; 4:13) . A verdade é que eles eram 

fisicamente vivo, mas, porque eles nunca tinham sido regenerados pelo Espírito 

Santo, eles foram mortos espiritualmente. Eles eram fraudes religiosas que 

pagaram serviço de bordo para a fé ea vida espiritual, mas negou tais alegações 

por suas ações. Como Paulo disse a Tito: "Afirmam que conhecem a Deus, mas 

por seus atos o negam, sendo abomináveis, e desobedientes, e sem valor para 

qualquer boa ação" (Tito 1:16). 

Permanecer 

Mas vós, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando 

no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando 

ansiosamente para a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo 
para a vida eterna. (20-21) 

Para aqueles de nós que somos cristãos para exercer discernimento e nos 

protegem de serem enganados, devemos permanecer no caminho da 

santificação. Fazer isso envolve primeiramente a construção de nós 

mesmos acima em nossa santíssima fé. Temos de nos tornar doutrinariamente 

forte se quisermos reconhecer o erro e efetivamente lutar a batalha pela 

verdade. O presente, particípio ativo traduzido edificando-vos tem um sentido 

intencionado imperativo não é opcional. Metaforicamente, a idéia de construir-

se refere-se a edificação pessoal e crescimento espiritual, e implica a criação da 

fundação firme da sã doutrina. Como no versículo 3, a mais santa fé é o corpo 

objetivo da verdade bíblica. 

Em termos práticos, a edificação gira em torno de estudar a Palavra de Deus e 

aprender a aplicá-la. Em Atos 20:32 Paulo diz aos anciãos de Éfeso: "Confio-

vos a Deus e à palavra da sua graça, que é capaz de edificá-los e dar-lhe a 

herança entre todos os que são santificados." Todos os ministérios da a igreja 

deve resultar em edificação (Rm 14:19; 1 Cor 14:12, 26; Ef 4:16; 1 

Tessalonicenses 5:11; cf. 1 Cor. 8:.... 1). Deus deu aos apóstolos da igreja, 

profetas, evangelistas e pastores / professores para proclamar a Sua Palavra, o 



que resulta em "a edificação do corpo de Cristo" (Ef. 4: 11-12; cf. Cl 2: 6-7 

). Pedro escreveu que os crentes devem desejar a Palavra para o crescimento 

espiritual, assim como os bebês desejam leite para a sua nutrição física (1 Pedro 

2: 2). Nessa mesma linha, o apóstolo João escreveu que os crentes 

espiritualmente fortes, aqueles capazes de travar com êxito a guerra 

efetivamente a verdade, são aqueles em quem a palavra de Deus permanece (1 

João 2:14). 

Um segundo elemento essencial da santificação envolve orando no Espírito 

Santo. Essa expressão não se refere a falar em línguas, mas a orar para que o 

que é consistente com a vontade de-seus desejos, directivas, e os decretos do 

Espírito. Embora Sua vontade é revelada por meio dos comandos simples da 

Escritura (Deut. 17: 19-20; Salmos 19: 7, 11; 119:. 11, 105, 130; Pv 06:23; Mt 

4:.. 4; Lucas 11 : 28; João 5:39; Rom. 15: 4; 2 Tim. 3: 16-17; Tiago 1:25), nós, 

como crentes nem sempre sabem como aplicá-lo na prática para as várias 

questões da vida.Portanto, o Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai, com 

simpatia genuína e fervor inexprimível (Rom. 8: 26-27). É claro que a vontade 

do Espírito e da vontade e do Pai, mesmo orando em nome de Jesus são um e o 

mesmo. Quando oramos no Espírito Santo nos submetemos a Ele, descanso 

em Sua sabedoria, buscar a Sua vontade e confiança em seu poder (cf. João 14: 

14-17; 1 João 5: 14-15). 

Como nós, que cremos buscar a santificação, também devemos manter -nos . 

no amor de Deus Este é um princípio vital importância, e isso significa manter-

se na esfera do amor de Deus, ou o lugar de Sua bênção (Rom. 5: 5; 08:39; 1 

João 4:16). Em um nível prático, isso significa que devemos ficar obediente a 

Deus, uma vez que a bênção divina é prometida apenas dentro da esfera da 

obediência. Como Jesus disse aos apóstolos: 

Assim como o Pai me amou, também eu vos amei; permanecereis no meu 

amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu 

amor; assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e 

permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho falado com você, para que a 

minha alegria esteja em vós, ea vossa alegria seja completa. (João 15: 9-11; cf. 

1 João 2: 5) 

Por outro lado, se nós nos tornamos desobedientes, passamos de uma posição de bênção a 

uma posição de castigo (Heb. 12: 3-11). 

Finalmente, como buscar a santificação, nós cristãos devemos ser esperando 

ansiosamente pela misericórdia de o Senhor Jesus Cristo para a vida 

eterna. O verbo traduzido esperando ansiosamente ( prosdechomai ) 

significa "para esperar", ou "para acolher", e conota fazê-lo com grande 

expectativa. Assim, estamos a viver com a eternidade em vista que nós 

antecipamos ansiosamente o retorno do Senhor (1 Cor. 1:. 7; Phil 03:20; 1 



Tessalonicenses 1:10; 2 Tm 4:.. 8; Tito 2: 12-13 ; cf. 1 Pedro 4: 7; 2 Pedro 3: 

11-13 e os comentários sobre estes três versos no capítulo 9 deste 

volume). Naquele grande dia futuro, todos nós que confiaram nele vai 

experimentar final de Cristo misericórdia e desfrutar a plenitude da vida 

eterna (cf. Rom. 2:. 7; 1 Tm 6:12; 1 João 5:13) como nós experimentar a 

ressurreição e glorificação de nossos corpos (João 5:24; 17: 3; Rom 5:17; 2 Tm 

1:10; 1 João 5:20; cf. Dan 07:18...). 

Pregar 

E tende piedade de alguns, que estão duvidando; salvar os outros, 

arrebatando-os do fogo; e de outros tende misericórdia com 

temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. (22-23) 

Aqueles que representam a maior ameaça para a igreja constituem também parte 

do seu campo missionário. Não são apenas os crentes responsáveis para 

identificar e opor-se ao inimigo e seu erro; eles também são ordenados a chegar 

e evangelizar o inimigo com a verdade. Isso é precisamente o que Jesus 

procurou fazer quando Ele teve as refeições com os fariseus (Lucas 07:36; 11: 

37- 38; 14: 1); enquanto Ele denunciou-os como hereges, Ele também 

proclamou a eles o caminho da salvação (Lucas 7: 40-50; cf. 14: 3-

6). Nicodemos, por exemplo, era um fariseu que sinceramente buscava a 

verdade (João 3: 1-21). Sua investigação honesta em ensinamentos de Jesus foi 

encontrado com compaixão e bondade do Salvador. 

Nestes dois versos Judas identifica três categorias de pessoas descrentes que, 

do ponto de vista da Igreja, são ao mesmo tempo uma ameaça e um campo 

missionário. Eles são o confuso, o convencido, eo comprometido. 

Para o confuso 

E tende piedade de alguns, que estão duvidando; (22) 

As declarações heréticas e enganosas feitas por falsos mestres, juntamente com 

os seus estilos de vida licenciosas, pode facilmente confundir algumas pessoas 

dentro da igreja. Na verdade, isso foi exatamente o que aconteceu, tanto 

Corinto: e Galácia (2 Cor 11, 3). (Gal. 3: 1-5; cf. 1: 6-9). E isso acontece ainda 

hoje. Preso na teia de enganos, alguns encontram-se completamente confuso-

incerto do que é verdade eo que não é. Para chegar a essas pessoas, Judas 

chamado a igreja para ter misericórdia de -los, mostrando bondade, 

compaixão e solidariedade para com aqueles que estão duvidando. 

Como lobos perseguindo ovelhas, falsos mestres atacam pessoas fracas (cf. 2 

Tm 3: 6.), Indivíduos que estão vacilantes, inseguro, e atolada em dúvida (Tiago 

1: 6-8; cf. Sl 73: 13-16. ; 77: 7-9). Aqueles que são fortes devem mostrar 

misericórdia para com essas almas como eles estão divididos entre a verdade 



eo erro (cf. Ef 4:14.), Compromisso e noncommitment (Hb 3: 7-4:. 13; 6: 1-

12). Mostrando misericórdia não significa ignorar a gravidade do falso ensino 

ou elogiando os fracos por sua vacilação. Mas isso não significa exortar essas 

pessoas com a verdade, com mansidão e paciência, ser diligente para 

apresentar-lhes o evangelho antes de serem permanentemente preso em heresia. 

para o convencido 

salvar os outros, arrebatando-os do fogo; (23a) 

Neste aspecto da divulgação, o desafio para os crentes aumenta. Já não é apenas 

uma questão de mostrar misericórdia; torna-se a difícil tarefa de resgatar 

aqueles que já estão convencidos de falso ensino. Mas com humildade e fé nós, 

que seria fiel deve estar disposto a ser usado por Deus para salvar os 

outros. Deus continua a ser a melhor fonte de salvação (Sl 3: 8; Jonas 2: 9.; 

João 1: 12-13; 3: 6-8; Ef 2: 8), mas nós somos os meios secundários que Ele 

usa para alcançar os pecadores (cf. At. 2: 37-41; 4: 1-4; 8: 26-38; 13: 46-48; 16: 

13-14). Tiago escreveu: "Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da 

verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador 

do erro do seu caminho salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de 

pecados" (Tiago 5: 19-20). 

Snatching traduz harpazo, e apresenta a imagem forte de apreensão de algo, ou 

tomar algo ou alguém pela força. Judas, sem dúvida, este emprestado imagens 

dos profetas, especificamente a declaração de Amos sobre Israel, "Você foi 

como um tição arrancado de um incêndio" (Amós 4:11; cf. Zacarias 3: 

2). Mesmo que ele escreveu sua carta, Judas aparentemente sabia de alguns que 

já haviam sido atraídos para as doutrinas condenatórias dos apóstatas. Ele lhes 

retratado como tendo sido chamuscado pelo próprio fogo do inferno, um 

prenúncio do inferno eterno que um dia engoli-los se eles continuassem a 

abraçar falso ensino (cf. Is 33:14;. Matt 13:42.). 

A única maneira de resgatar essas pessoas é para esmagar seus falsas ideologias, 

antes que seja tarde demais. E isso só pode ser feito pelo poder da verdade de 

Deus (2 Cor. 10: 3-5). Jesus modelou este princípio durante Seu ministério 

terreno. Para aqueles que estavam confusos, sem saber, e cheio de dúvidas, Ele 

pacientemente e gentilmente apresentou o evangelho (João 4: 10-26; 6: 26-

59). Mas, para aqueles comprometidos com o falso ensino, como os escribas e 

fariseus e os seus devotos, sem rodeios Ele alertou para a gravidade de sua 

condição perdida (Mt 12: 1-37; 15: 1-14.; Lucas 11: 37-54; João 8: 12-59). 

Para o Committed 

e de outros tende misericórdia com temor, detestando até a roupa 

contaminada pela carne. (23b) 



Às vezes, os cristãos podem ter a oportunidade de estender a mão para os 

apóstatas mais comprometidos. Tais hereges estão profundamente enganados 

os indivíduos que estão profundamente comprometidos com seus próprios 

enganos. Em alguns casos, eles são mesmo os articuladores da doutrina herética 

e os líderes dentro de um sistema falso. Quando chegar até essas pessoas, nós 

que conhecemos a verdade deve proceder com a máxima cautela e lucidez. A 

advertência sobre outros tende misericórdia com temor indica a 

preocupante, natureza assustadora que alcance a tais pessoas, implica. O 

medo decorre de uma consciência de que chegar muito perto para corromper, 

apóstata erro pode resultar em alguma forma seja manchada por essas mentiras 

(cf. Mat. 16 : 6, 12; 1 Cor 5: 6-7; 15:33; Gal. 5: 7-9.). 

Judas usado extremamente gráfico, linguagem grosseira para destacar o grau de 

perigo envolvido neste tipo de divulgação. Garment traduz túnica e refere-se 

a roupa que as pessoas daquela época usavam sob suas túnicas exteriores, era a 

sua roupa interior. A palavra traduzidapoluída é uma forma de particípio do 

verbo spiloō, que significa "a mancha", ou "de detectar." Para ser contaminada 

pela carne significa "ser manchado por função corporal." Assim como 

ninguém quer lidar com outra pessoa cueca suja e se contaminem fisicamente, 

por isso, devemos ser extremamente cuidadosos de ficar muito perto da 

contaminação espiritual daqueles corrompido por falsos mestres. Mesmo em 

levar o evangelho para os apóstatas cometidos, santos devem ter um grande 

cuidado e sabedoria (cf. Mat. 10:16). 

Quando a igreja não lidar adequAdãoente com a contaminação espiritual que 

falsos mestres podem se espalhar, os resultados podem ser desastrosos. Por 

exemplo, o Senhor disse a igreja em Sardes: "Conheço as tuas obras, que você 

tem um nome que você está vivo, mas você está morto" (Apocalipse 3: 1). Isso 

porque apenas alguns de Sardes não tinha "sujado suas vestes" (v. 4). O resto 

tinha indiscriminAdãoente abraçou apostasia, o que danado suas almas e matou 

a igreja. Sardes, juntamente com alguns dos outros sete igrejas do Apocalipse 

(especialmente Pérgamo, Tiatira, e Laodicéia), não conseguiu acatar a 

advertência do apóstolo Paulo: 

Rogo-vos, irmãos, manter seus olhos sobre aqueles que causam dissensões e 

obstáculos contra a doutrina que aprendestes, e afastai-vos deles. Pois os tais 

são escravos, não de nosso Senhor Jesus Cristo, mas de seus próprios apetites; e 

com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos incautos. (Rom. 16: 

17-18) 

A sobrevivência espiritual e prosperidade de nós que amam a Cristo, 

especialmente em tempos de crescente apostasia, requer a máxima perseverança 

e cuidado. Temos de ser defensivo-lembrando que a Escritura ensina sobre a 

presença de falsos mestres. E também temos de ser pró-ativo-diligentemente 

praticar as disciplinas de estudo da Bíblia, da oração e da obediência como nós 



antecipamos ansiosamente o retorno de Cristo. Finalmente, devemos exercer 

discernimento corajoso em assumir a ofensiva e estendendo a mão para os 

apóstatas e os influenciados por suas heresias. A vida cristã sempre foi uma 

peregrinação (Heb. 11) e uma batalha espiritual (Ef. 6: 10-18), mas o seu fim 

será triunfante (Ap 18-22). Com essa verdade em mente, podemos tirar grande 

consolo e encorajamento nas palavras do hino bem conhecido "Avante, 

Soldados de Cristo": 

Avante, soldados cristãos, marchando para a guerra, com a cruz de Jesus 

acontecendo antes! Cristo, o Mestre real, conduz contra o inimigo; encaminhar 

para a batalha ver Seus banners ir! 

  

Ao sinal do triunfo de acolhimento de Satanás Acaso fugir; , então, os soldados 

cristãos, à vitória! Fundações do inferno tremer no grito de louvor; irmãos, 

levantar suas vozes, em voz alta seus hinos levantar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. A segurança dos Santos ( Judas 24-25 ) 

Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e para 

fazê-lo ficar na presença de Sua glória irrepreensível com grande 

alegria, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso 

Senhor, glória, majestade, domínio e autoridade, antes de todos 
os tempos e agora e para sempre. Amém. (24-25) 

Todas as doutrinas de salvação são absolutamente essenciais e profundamente precioso 

para os remidos. Mas a doutrina da segurança eterna, mais precisamente conhecida como 

a perseverança dos santos, se destaca como a mais maravilhosa de todos eles. A glória 

dos outros aspectos da salvação, como justificação, a regeneração, conversão, e adoção-

não poderia ser totalmente apreciado se a salvação não fosse para sempre. Sem a garantia 

e confiança da segurança eterna, a vida cristã daria lugar à dúvida, preocupação e medo, 

como crentes se perguntou se as outras doutrinas eram permanentes. E o pensamento de 

desistir de tudo para seguir a Cristo dificilmente parece valer a pena o custo, se tudo pode 

ser perdido no final (cf. Lucas 9: 23-25 ). No entanto, por causa da doutrina da segurança 

eterna, nós, como crentes podem ter a certeza de que nada pode privar-nos de que a fé 

salvadora, que acabará por produzir um "eterno peso de glória muito além de toda 

comparação" ( 2 Cor. 4:17 ). 

Se dependesse de nós sozinho para manter a nossa salvação, nós certamente perdê-

lo. Como aqueles que ainda lutam com o pecado ( 1 João 1: 8-10 ; cf. Rom. 7: 15- 23 ; 1 

Cor 01:11. ; 5: 1 ; 11:18 ; Tiago 1: 14-15 ; 4: 1-3 ), que perderia repetidamente nossa 

posição justa diante de Deus. Até mesmo o apóstolo Paulo reconheceu sua contínua 

batalha contra a carne, exclamando: "Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do 

corpo desta morte? "( Rom. 7:24 ). Ele reconheceu que não podia nem ganhar nem manter 

a salvação através de seus próprios esforços hipócritas ( Fp 3:. 14/04 ). 

Felizmente, a verdadeira salvação não é baseada em nossas obras como crentes, mas sim 

a obra de Cristo. É a Sua justiça que abrange aqueles que confiam nEle ( Fp 3: 9. ; 2 Pedro 

1: 1 ). Não precisamos nos preocupar em manter, ou perder, nossa salvação, porque não 

é baseado em nossas ações. Em vez disso, baseia-se na pessoa imutável de Jesus Cristo 

(cf. Heb. 13: 8 ). O plano ( Rom. 8: 29-30 ), a promessa ( Hb 10:23. ), de energia ( Rom 

1:16. ) e provisão ( 2 Cor. 5:21 ) do próprio Deus garante o nosso destino eterno. 

A doutrina da perseverança dos santos (que os verdadeiros crentes perseveram na fé no 

evangelho até o fim, porque o Pai concedeu-lhes uma fé inabalável) liga inseparavelmente 

com as outras doutrinas de salvação. Por exemplo, ela está intimamente ligada à doutrina 

da eleição ( v. 1 ; Ef 1:11. ; 1 Tessalonicenses 5:24. ; cf. 1 Pedro 1: 4-5 ) -Deus garante 

que aqueles que Ele escolhe para eterna vida nunca mais perdê-la ( João 10: 28-29 ; 1 Cor 

1: 8-9. ; Fl 1: 6. ). Ele também é eternamente ligada à doutrina da justificação ( Rom. 5: 

1 , 9 ; 08:30 ), pelo qual Jesus Cristo foi totalmente pago penalidade do pecado para os 

crentes ( 1 Pedro 2:24 ; cf. 2 Cor 5:21. ), de modo que não há nenhuma base sobre a qual 

eles podem ser condenados ( Rom. 8: 1 , 33-35 ). E ele se conecta inseparavelmente com 

as doutrinas da santificação ( 2 Tessalonicenses 2:13. ) e glorificação ( Hb 2:10. ) -o 

Espírito Santo selos crentes e os santifica ( 2 Cor. 1: 21-22 ; . Ef 1:13 -14 ), certificando 

assim que tudo será trazido para a glória (cf. Heb. 10: 14-15 ). Se nós, que pela fé abraçar 

o evangelho poderia perder a nossa salvação, então cada uma dessas outras doutrinas 

ficaria seriamente comprometida. 



Como ele traz a sua carta a um fim, Judas ressalta trabalho preservação de Deus na 

salvação por meio de uma doxologia, uma palavra de louvor a Deus. Ao fazê-lo, Judas 

está de acordo com precedente bíblico. Cada um dos cinco livros de Salmos, por exemplo, 

conclui com uma doxologia ( 41:13 ; 72: 18-19 ; 89:52 ; 106: 48 ; 150 ). O Novo 

Testamento também registra muitas outras doxologies (por exemplo, Lucas 2: 13-14 ; 19: 

35-38 ; Rom 11:36. ; 16:27 ; Ef 1: 3. ; 3: 20-21 ; Fl 4. 20 ; 1 Pedro 5:11 ; 2 Pedro 

3:18 ; Ap 1: 6 ), todos os que incidem sobre a glória e da graça de Deus. Eles estão sempre 

explosões de louvor para a grandeza da salvação e as bênçãos prometidas de vida eterna 

no céu. Por exemplo, Paulo concluiu sua carta aos romanos com este doxologia: 

Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho ea pregação de 

Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que foi mantido em segredo por muito 

tempo épocas passadas, mas agora se manifesta, e pelas Escrituras dos profetas, segundo 

o mandamento do Deus eterno, foi dado a conhecer a todas as nações para obediência da 

fé; ao único Deus, através de Jesus Cristo, seja a glória para sempre. Amém. ( 16: 25-27 ; 

cf. Gl 1: 3-5. ; 1 Tm 1:17. ; 2 Tm 4:18. ) 

Em contraste com suas advertências sobre a apostasia, doxologia de Judas traz conforto 

e encorajamento, lembrando crentes da fidelidade e poder de Deus. Ele nega medo (cf. Sl. 

27: 1 ; . Prov 01:33 ; João 14:27 ), traz alegria (cf. Isa 35:10. ; Matt 05:12. , um Rom 

15:13. e) estimula a esperança para o futuro (cf. Rom 0:12. ; Ef. 4: 4 ; Tito 1: 2 ; 1 Pedro 

1: 3 ). E ele faz isso ao enfatizar duas coisas cruciais que o Senhor vai fazer para nós Seus 

santos: preservar a nossa salvação e apresentam-nos irrepreensíveis diante do seu trono 

glorioso. 

O Senhor preserva os Santos 

Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, (24a) 

Porque Deus é perfeitamente fiel, extremamente poderoso, e infinitamente amoroso, Ele 

não permitirá que Seus filhos se distanciam da fé salvadora ou defeito do evangelho, de 

modo a ser perdido novamente em seus pecados. Ele não é somente disposto a preservar 

os crentes ( Rom 8:28. ; Ef 1: 9-11. ; cf. João 17: 20-23 ), Ele é também capaz de 

preservá-los até o fim. 

Durante Seu ministério terreno, Jesus ensinou definitivamente que Deus protege 

soberanamente todos os que crêem: 

Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o 

lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade 

daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que de tudo o que ele 

me deu eu não perde nada, mas o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu 

Pai, que todo aquele que vê o Filho, e crê nele tenha a vida eterna, e eu Eu o ressuscitarei 

no último dia .... Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou Me traga; e eu o 

ressuscitarei no último dia. ( João 6: 37-40 , 44 ; cf. 10: 28-29 ; 1 Pedro 1: 3-5 ) 

Escritura está cheia de muitos outros testemunhos de promessa e poder de Deus para 

preservar o Seu povo. Em outra doxologia Novo Testamento, Paulo exultava aos Efésios, 

"Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos 

ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo 

Jesus por todas as gerações para todo o sempre. Amém "( Ef. 3: 20-21 ; cf. 2 Cor 9: 8. ). E 

o autor de Hebreus, falando de Jesus, ecos, "Portanto, pode também salvar sempre os que 



se aproximam de Deus por meio dele, pois vive sempre para interceder por eles" ( Hb 

7:25. ; cf. 5 : 7 ). 

Humanamente falando, o caminho para o céu sempre foi perigosa (cf. Atos 14:22 ; 2 Cor. 

6: 4-10 ; 11: 23-30 ; Hebreus 11: 32-40. ; Ap 12: 10-11 ) , cheio de perigos de Satanás e 

seus agentes apóstatas ( Lucas 22:31 ; Ef 6: 11-17. ; 1 Tessalonicenses 2:18. ; 3: 5 ; 1 

Pedro 5: 8-9 ; cf.Jó 1: 12- 19 ; 2: 6-7 ; Mt 4: 1-11. ). Mas, do ponto de vista de Deus, o 

caminho para o céu é absolutamente seguro, não porque os crentes são capazes de 

preservar-se, mas porque Deus é capaz de mantê-los. 

Para manter é a tradução de uma palavra militar ( phulassō ) que significa "guardar" ou 

". vigiar" Deus está no seu posto, estando o protetor sobre os crentes a garantir a sua 

segurança ( Sl. 12: 7 ; Provérbios 3:. 26 ; 1 Cor 1: 8-9. ) durante qualquer ataque do 

inimigo (cf. 1 João 5:18 ). Ele é o único que os mantém de tropeçar em apostasia. Como 

Jesus, o Bom Pastor disse aos seus ouvintes: 

As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem; e dou-lhes a 

vida eterna, e nunca hão de perecer; e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que 

as deu para mim, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. ( João 

10: 27-29 ) 

O Senhor Jesus novamente confiou Seus seguidores nas mãos de seu pai em sua oração 

sacerdotal registrada em João 17 (cf. vv. 9 , 11 , 15 ). Em versos 24 e 26 ( NVI ), Ele orou: 

Pai, quero que eles também quem me deste estejam comigo onde eu estiver, para que 

vejam a minha glória que me deste; para me amaste antes da fundação do mundo .... E eu 

lhes declarou seu nome, e declará-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles, e 

eu neles. 

Infinito amor do Filho para com o Pai, Ele garante que vai manter aqueles que o Pai Lhe 

deu. E vice-versa, o amor infinito do Pai para o Filho faz a certeza de que Ele vai proteger 

aqueles a quem ele deu ao Filho. Assim, o crente é garantido por ambos, o Pai eo Filho. 

A salvação também é garantida pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo destacou esta 

verdade ao escrever aos Efésios. Após ressaltar a doutrina da eleição, que Deus escolheu 

seu próprio unicamente com base em sua boa vontade ( 1: 3-12 ), Paulo acrescentou: 

Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa 

salvação; no qual também, depois de ter crido, fostes selados com o Espírito Santo da 

promessa, que é a garantia da nossa herança, para redenção da possessão de Deus, para o 

louvor da Sua glória. ( vv. 13-14 , NVI ) 

Da mesma forma que um selo antigo serviu como uma garantia segura e uma marca de 

propriedade, o Espírito Santo é dado aos crentes como prova divino de salvação. A obra do 

Espírito Santo na vida de Seu povo confirma que eles realmente foram regenerados ( Tito 3: 

3-8 ; cf. Gl 5: 21-22. ). Como Paulo observado em outros lugares, "O próprio Espírito testifica 

com o nosso espírito que somos filhos de Deus" ( Rom. 8:16 ). Tendo sido adotados na 

família de Deus, os crentes são assegurados pela habitação próprio Espírito Santo que eles 

nunca vão ser repudiado. 

Em vários lugares, nos seus escritos, o apóstolo Paulo também enfatizou que a salvação 

é um dom baseado unicamente na graça de Deus através da morte de Cristo. Não é 

baseado em boas obras humanas, mas sim em Deus de trabalhar sozinho. Em Romanos 

5: 8-11 , Paulo escreveu: 

Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando éramos ainda 

pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu 



sangue, seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos, fomos 

reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, 

seremos salvos pela sua vida. E não só isso, mas também nos gloriamos em Deus por 

nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. 

Antes que Deus os salvou, os crentes eram os inimigos de Deus ( Ef. 2: 1-3 ). Não havia nada 

de bom neles que os fez dignos de Seu amor (cf. Rom. 3: 10-19 ). Assim, foi apenas por Sua 

infinita graça e de acordo com Seu plano perfeito (cf. Rom. 8: 28-30 ) que a salvação foi 

sempre mesmo oferecido a eles. Efésios 2: 8-9 reitera esta realidade: "Porque pela graça sois 

salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus; não como resultado de obras, 

para que ninguém se glorie. "A salvação é verdadeiramente um dom gratuito de Deus. Ele 

não poderia ser adquirido por obras humanas ou auto-justiça (cf. Tito 3: 1-8 ). Do mesmo 

modo, não pode ser mantido pelo esforço humano. A segurança eterna do crente repousa 

sobre o mesmo sacrifício infinito que trouxe a salvação, em primeiro lugar, a morte de Jesus 

Cristo (cf. Heb. 7:27 ).Porque os cristãos não fez nada para merecer a salvação, eles não 

podem fazer nada para perdê-lo; eles foram salvos pelo poder do amor de Deus, e eles 

continuam a ser salvos por esse mesmo poder. Com isto em mente, Paulo alegremente 

exclamou: 

Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, 

nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem 

qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em 

Cristo Jesus, nosso Senhor. ( Rom. 8: 38-39 ) 

Nada, incluindo atos pessoais de pecado, pode separar o verdadeiro crente de seu Salvador. 

Outras passagens do Novo Testamento também afirmar esta doutrina para ser verdade: 

Você não está faltando nenhum dom, aguardando ansiosamente a revelação de nosso 

Senhor Jesus Cristo, que vos confirmará também no fim, para serdes irrepreensíveis no 

dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados à comunhão com 

seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. ( 1 Cor. 1: 7-9 ) 

  

Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da 

redenção. ( Ef. 4:30 ) 

  
Porque estou certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vocês, vai 

completá-la até o dia de Cristo Jesus. ( Filipenses 1: 6. ) 

  

Que o Deus da paz vos santifique completamente; eo vosso espírito, e alma e corpo sejam 

plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel 

é o que vos chama, e ele também vai trazê-lo para passar. ( 1 Tessalonicenses 5: 23-24. ) 

À luz da evidência bíblica, um autor pergunta: 

É concebível que, apesar de tudo isso, [os cristãos] ainda pode cair e se perder? É possível 

que Deus nos predestinou para a santidade, e ainda assim não se torna santo? Ele pode 

adotar-nos como filhos e, em seguida renegar a gente? Ele pode dar-nos uma garantia de 

salvação e, em seguida renegar a sua promessa? É a vontade humana tão forte para 

superar o poder divino? Certamente que não! O que mais Deus precisa dizer para nos 

garantir que Ele vai nos defender até o fim? (Davi Clotfelter, Pecadores nas mãos de um 

bom Deus [Chicago: Moody, 2004], 176) 



Até mesmo o apóstolo Pedro, que era continuamente sujeito a falhas (como negar Cristo 

por três vezes), nunca sugeriu que a salvação pode ser perdida. Em vez disso, quando ele 

escreveu sua primeira epístola, Pedro reconheceu o poder de Deus como aquele que 

preservou a salvação: 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua grande 

misericórdia nos fez nascer de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus 

Cristo dentre os mortos, para uma herança que não se corrompe e imaculada e vai não 

desaparecer, reservada nos céus para vós, que são protegidos pelo poder de Deus mediante 

a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. ( 1 Pedro 1: 3-5 ) 

No final desta mesma epístola, ele voltou ao tema da perseverança, a escrita ", Depois de ter 

sofrido por um pouco de tempo, o Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória 

em Cristo, Ele próprio perfeito, confirmar, fortalecer e estabelecer-lo "( 05:10 ). 

A magnitude dessa promessa é esmagadora. O próprio Deus aperfeiçoa, confirma, 

fortalece e nós que somos Seus filhos estabelece. Embora Seus propósitos para o futuro 

envolvem um pouco de dor no presente, Ele vai, no entanto, dar-nos a graça de resistir e 

perseverar na fé.Mesmo enquanto o inimigo nos ataca pessoalmente, Deus nos aperfeiçoa 

simultaneamente. Ele mesmo é fazê-lo. Ele vai cumprir Seus propósitos em nós, 

trazendo-nos à plenitude, fixando-nos em terra firme, tornando-nos fortes, e 

estabelecendo-nos em uma base firme. 

Para ter certeza, a doutrina da segurança eterna não significa que as pessoas possam viver 

em padrões de pecado impenitente e ainda ter a certeza do céu. A segurança eterna não é 

uma licença para o pecado (cf. Rom. 6: 1 ). Por essa questão, nós que acreditam 

verdadeiramente nunca iria vê-lo como tal, uma vez que nos foi dada uma nova natureza 

(cf. 2 Pedro 1: 4 ) que ama a obedecer nosso Mestre ( João 14:15 ). Aqueles que fazem 

uma profissão de fé, mas, em seguida, cair em estilos de vida de pecado, revelam que sua 

profissão nunca foi realmente genuíno (cf. 1 João 2:19 ). Mas para aqueles de nós cuja fé 

é real, a segurança da salvação é uma alegre certeza de fato. 

O Senhor se apresenta aos santos 

e para fazer você ficar na presença de Sua glória irrepreensível 

com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus 

Cristo nosso Senhor, glória, majestade, domínio e autoridade, 
antes de todos os tempos e agora e para sempre. Amém. (24b-25) 

A marca da verdadeira fé salvadora é que perseverar até o fim ( Mat. 24:13 ). Para fazer 

você se traduz o verbo histēmi, que mais precisamente neste contexto significa "para 

definir", "para apresentar", "para confirmar . ", ou" para estabelecer "No momento, os 

crentes estão em graça ( Rom 5: 1-4. ), mas, no futuro, também vai ficar na glória ( Cl 3: 

4 ; 1 Pedro 5:10 ). 

Para os homens caídos estar na presença de Deus a glória deve produzir puro 

terror. Isaías pronunciou uma maldição sobre si mesmo ( Isa. 6: 5 ). Ezequiel caiu como 

uma pessoa morta ( Ez. 01:28 ). Pedro, Tiago e João experimentou medo avassalador no 

Monte da Transfiguração ( Mateus 17: 5-7. ; Lucas 9: 32-34 ). O apóstolo João desmaiou 

como aquele que estava morto quando ele viu a visão do Cristo ressuscitado e glorioso 

( Rev. 01:17 ). Tendo ficar cara-a-cara com gloriosa presença de Deus, cada um destes 

homens instantaneamente sentiu todo o peso do seu pecado (cf. Lc 5, 8 ). Cada caiu no 

chão, esmagada por seu próprio senso de indignidade. 



Para ficar na gloriosa presença de Deus, os crentes devem 

ser irrepreensíveis. Apocalipse 21:27 deixa claro que os pecadores impenitentes não 

entrará na glória do céu: "Nada impuro, e ninguém que pratica abominação e mentira, 

nunca entrará em [a celeste Jerusalém], mas apenas aqueles cujos nomes estão escritos 

no livro da vida do Cordeiro "(cf. 22: 14-15 ). Amōmos ( sem culpa ) significa 

"impecável", e ele é usado aqui para descrever o estado sem pecado que os crentes uma 

dia desfrutar. O Novo Testamento também usa o termo para se referir à pureza dos 

sacrifícios ( 09:14 Heb. , "sem mácula"; cf. 1 Pedro 1:19 ). Embora os crentes, como 

aqueles de nós a quem Deus imputada a justiça de Cristo, agora são posicionalmente 

irrepreensível ( Romanos 4: 6-8. ; 1 Cor. 1:30 ; 2 Cor. 5:21 ; Tito 3: 7 ), estamos ainda 

em nossos corpos pecaminosos carnais. Estamos ainda aguardando a ressurreição, quando 

vamos receber nossos novos corpos glorificados (cf. João 05:25 ; 11: 24-25 ; 1 Cor. 15: 

21-23 , 42-44 ; 2 Cor. 5: 1 ; Phil . 03:21 ). No céu, vamos experimentar não só a ausência 

de pecado, mas também a presença de santidade perfeita ( 1 Tessalonicenses 3:13. ; cf. Ap 

21: 22-22: 5 ). Todas as nossas faculdades será emancipada do mal e totalmente dedicado 

ao culto de Deus justo para todo o sempre (cf. Apocalipse 4: 6-11 ; 5: 11-14 ; 19: 6 ). 

Como santos na glória, saberemos nada do medo e trauma que caracterizou estar na 

presença de Deus na Terra (veja os exemplos acima mencionados). Em vez disso, vai 

experimentar grande alegria, que vai caracterizar todos os aspectos da nossa vida celeste 

(cf. Ap 7: 16-17 ).Esta alegria refere-se principalmente à alegria divina (cf. Lucas 15: 

7 , 10 ; Sofonias 3:17. ), do Pai e do Filho sobre a nossa comunhão com outros crentes-a 

alegria em que os remidos compartilhar por toda a eternidade. Assim, todos os crentes 

irão habitar com Deus em perfeito amor e prazer santo para todo o sempre. 

Não haverá mais ser qualquer maldição; e do trono de Deus e do Cordeiro estará nele [a 

Nova Terra], e seus servos O servirão; eles vão ver o seu rosto, e seu nome estará em suas 

testas. E lá não será mais qualquer noite; e eles não terão necessidade da luz de uma 

lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles; . e eles reinarão 

para todo o sempre ( Ap 22: 3-5 ) 

Quando ele terminou sua epístola, Judas ofereceu elogios para o salvação presente e 

futura glorificação dos crentes: ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso 

Senhor, glória, majestade, domínio e autoridade, antes de todos os tempos e agora e 

para sempre.Só Deus ... através de Jesus Cristo pode realizar o trabalho de um . 

Salvador Como resultado, Judas reservados os maiores elogios para o 

filho. Glória resume todos os atributos divinos em seu brilho poderoso (cf. Ex 

33:22. ); majestade significa o reinado absoluto do Pai (cf.Heb 1: 3. , 8: 1 ) e do Filho 

(cf. 2 Pedro 1:16 ); domínio refere-se à extensão do seu poder e domínio sobre todo o 

ativo (cf. Ps . 66: 7 ); e autoridade denota direito e privilégio de fazer o que Ele quer 

supremo de Cristo (cf. Atos 2: 33-35 ; Fl 2, 9-11. ). Esta supremacia divina sobre tudo no 

universo engloba toda a eternidade (cf. Ap 1: 8 ): antes de todos os tempos (passado a 

eternidade), agora (a idade atual), e para sempre (a eternidade futura). 

Porque Ele é todo-poderoso, e porque seu nome glorioso está em jogo, a promessa de 

Deus para preservar nos seus santos e para um dia nos apresentam irrepreensíveis diante 

do seu trono se pode confiar sem reservas. Para duvidar da realidade dessa promessa é 

duvidar próprio Deus. Mas a adotá-la é encontrar alegria incessante e conforto sem 

fim. Nas palavras de Charles Spurgeon: 

Quando eu ouvi dizer que o Senhor iria manter o seu povo até o fim, -que Cristo havia 

dito: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem; e dou-



lhes a vida eterna; e jamais perecerão, nem as arrebatará da minha mão ", devo confessar 

que a doutrina da preservação final dos santos era uma isca que minha alma não podia 

resistir. Eu pensei que era uma espécie de seguro de vida-um seguro de meu personagem, 

um seguro de minha alma, um seguro do meu destino eterno. Eu sabia que eu não poderia 

me manter, mas se Cristo prometeu para me manter, então eu deveria ser seguro para 

sempre; e eu ansiava e rezou para encontrar Cristo, porque eu sabia que, se eu encontrei, 

ele não iria me dar uma salvação temporária e quinquilharias, como alguns pregam, mas 

a vida eterna, que nunca poderia ser perdido, os vivos e semente incorruptível que viva, 

e que permanece para sempre, pois ninguém e nada "será capaz de nos separar do amor 

de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor." (CH Spurgeon, a partir de "Perigo, 

Segurança, Gratidão," sermão no. 3.074 , pregou janeiro 8,1874,O Metropolitan 

Tabernacle Pulpit [reimpressão, Pasadena, Tex .: Pilgrim Publications, 1978], 54:24) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



APOCALIPSE 

  

Introdução 

O primeiro-ministro britânico Winston Churchill tarde uma vez descreveu a 

antiga União Soviética como "um enigma envolto em um mistério dentro de um 

enigma." Muitos cristãos ler o livro do Apocalipse, da mesma 

maneira. Confundidos por seu simbolismo mistificadora e imagens marcantes, 

muitos crentes (incluindo alguns pastores, que nunca pregam a Apocalipse) 

evitar um estudo sério do livro. Mesmo João Calvin, o maior comentarista da 

Reforma, que escreveu comentários sobre os outros livros, não tentou escrever 

um comentário sobre o Apocalipse. Essa miopia priva crentes das bênçãos que 

o livro promete aqueles que diligentemente lê-lo (1: 3; 22: 7). 

Aqueles que ignoram Apocalipse privam-se de um rico tesouro da verdade 

divina. Apocalipse tem uma visão alta da Palavra inspirada de Deus. Alega 

inspiração divina para si mesmo (1: 2), e estima-se que 278 dos seus 404 versos 

aludem às inspiradas Escrituras do Antigo Testamento. Apocalipse revela a 

Deus Pai em toda a Sua glória e majestade, descrevendo-o como santo (4: 8), 

verdadeira (6:10), onipotente (4:11), sábio (7:12), soberano (4:11), e eterno 

(04:10). Revelação detalha as profundezas da depravação do homem. Apesar 

de experimentar o derramamento final da ira devastadora de Deus e julgamento 

sobre a humanidade pecadora, as pessoas vão, no entanto, endureceram o 

coração (como Faraó diante deles; 1 Sm 6: 6.) E se recusam a arrepender-se (9: 

20-21; 16: 9, 11 ). Escritura não contém soma mais clara da doutrina da 

redenção do que a de Apocalipse 1: 5, que declara que "Jesus Cristo ... nos ama 

e nos libertou dos nossos pecados por Seu sangue." O ministério dos anjos 

também aparece com destaque em Apocalipse, que contém um em cada quatro 

referências a anjos nas Escrituras.Revelação adverte a igreja dos perigos do 

pecado e compromisso com o mundo (caps. 2-3), e ensina-lo como adorar 

corretamente Deus (caps. 4-5). 

Alguns que Revelation estudo fazê-lo procurar provas para sustentar suas 

próprias visões escatológicas (muitas vezes bizarras ou sensacionais). Mas eles 

perder o ponto. Apocalipse é uma fonte rica de verdade sobre escatologia; na 

verdade, ele contém mais detalhes sobre o fim dos tempos do que qualquer 

outro livro da Bíblia. Apocalipse retrata o triunfo de Cristo sobre Satanás, 



descreve a configuração política definitiva do sistema mundial, e descreve a 

carreira do ditador mais poderoso na história da humanidade, o Anticristo 

final. Ele também menciona o arrebatamento da igreja (3:10), e descreve o 

tempo de sete anos da Tribulação, incluindo os três e meio anos da Grande 

Tribulação (7:14;. Cf. Mt 24:21), a segunda vinda de Cristo, a batalha épica da 

história humana (Armageddon), o reino de mil anos terrena de Jesus Cristo, o 

julgamento final dos pecadores impenitentes (o julgamento do Grande Trono 

Branco), e o estado final dos ímpios no inferno ( no lago de fogo) e os remidos 

no novo céu e nova terra. 

Mas o livro de Apocalipse é o mais proeminente "Revelação de Jesus Cristo" 

(1: 1). Ele descreve-Lo por muitos títulos, incluindo "a testemunha fiel" (1: 

5); "O primogênito dos mortos" (1: 5); "O príncipe dos reis da terra" (1: 

5); "Alfa e Omega" (1: 8; 21: 6); "O primeiro e o último" (1:17); «O Vivente" 

(1:18); "Aquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, Aquele que anda 

no meio dos sete candelabros de ouro" (2: 1); "Aquele que tem a espada afiada 

de dois gumes" (2:12); "Filho de Deus" (2:18); aquele "que tem os olhos como 

chama de fogo, e os pés ... ... como bronze polido" (2:18); Aquele "que tem os 

sete espíritos de Deus e as sete estrelas" (3: 1); Aquele "que é santo, que é 

verdadeiro" (3: 7); o titular de "a chave de Davi, que abre, e ninguém fechará, 

e que fecha e ninguém abre" (3: 7); "O Amém, a testemunha fiel e verdadeira" 

(3:14); "O princípio da criação de Deus" (3:14); "Que o Leão da tribo de Judá" 

(5: 5); "A raiz de Davi" (5: 5); o Cordeiro de Deus (por exemplo, 5: 6, 6: 1; 7: 

9-10; 8: 1; 12:11; 13: 8; 14: 1; 15: 3; 17:14; 19: 7; 21 : 9; 22: 1); "Senhor, santo 

e verdadeiro" (6:10); Aquele que "chama-se Fiel e Verdadeiro" (19:11); "A 

Palavra de Deus" (19:13); o "Rei dos reis e Senhor dos senhores" 

(19:16); Cristo (Messias), pronunciando-se sobre a terra com Seus santos 

glorificados (20: 6); e "Jesus ... a raiz e o descendente de Davi, a brilhante 

estrela da manhã" (22:16). 

Apocalipse também afirma a plena divindade de Jesus Cristo. Ele possui os 

atributos e prerrogativas de Deus, incluindo a soberania (1: 5), eternidade (1: 

17-18), o direito de julgar os homens (19:11) e para decidir quem vive e quem 

morre (1:18; 2 : 23). Ele também recebe adoração (5:13) e as regras do trono de 

Deus (22: 1, 3). Finalmente, o Apocalipse afirma Sua igualdade de essência 

com Deus, o Pai, aplicando passagens do Antigo Testamento que descrevem 

Deus para Jesus Cristo (cf. Dt 10:17 com 19:16; Pv 3:12 com 3:19; Dan 7..:. 9 

com 1:14; Isa. 44: 6, com 1:17, também cf 1: 8 com 22: 12-13). 

Longe de ser o misterioso livro incompreensível muitos imaginam que ele seja, 

o propósito de Apocalipse é revelar a verdade, não para ocultá-lo. Esse fato é 

evidente em seu título, "A Revelação de Jesus Cristo" (1: 1)., Principalmente 

em Sua segunda vinda glória apokalupsis("Revelação") poderia ser traduzida 

como "uma descoberta", "uma revelação", ou "um divulgação. " Ela é usada no 

Novo Testamento para falar de revelar a verdade espiritual (Rom 16:25; Gal 



1:12; Ef 1:17; 3:... 3)., A manifestação dos filhos de Deus (Rm 8:19 ), e da 

manifestação de Cristo, tanto Seu primeiro (Lucas 02:32) e segunda (2 

Tessalonicenses 1:.. 7; 1 Pe 1: 7) vindas. Em cada caso, apokalupsis descreve 

algo (ou alguém) que antigamente era escondido, mas agora se torna 

visível. Apocalipse revela verdades sobre Jesus Cristo, e faz com que 

características claras da verdade profética apenas insinuada no Antigo 

Testamento e outros livros do Novo Testamento. Essa clareza é muitas vezes 

obscurecida por uma rejeição dos princípios de interpretação literal em favor de 

um método hermenêutico alegórico ou espiritualização.Tais abordagens tenta 

colocar a conta do Apocalipse, no passado e no presente e não no futuro. Mas 

uma vez que o sentido literal do texto é negada, um intérprete é deixado à sua 

própria imaginação, e as verdades deste livro está perdido em um labirinto de 

invenções humanas vazia de autenticidade. Veja a discussão adicional sobre 

este assunto em Interpretação abaixo. 

Autor 

Quatro vezes no Apocalipse, o autor se identifica como João (1: 1, 4, 9; 22: 

8). A igreja primitiva, por unanimidade (até o terceiro século) afirmou que ele 

era João, filho de Zebedeu, um dos doze apóstolos e autor do quarto evangelho 

e as epístolas de João. 

Escrevendo no início do segundo século (possivelmente já AD 135) Justino 

Mártir declarou: "Havia um certo homem conosco, cujo nome era João, um dos 

apóstolos de Cristo, que profetizou, por uma revelação que foi feita a ele , que 

aqueles que acreditaram em nosso Cristo habitaria mil anos em Jerusalém; e 

que, posteriormente, a geral, e, em suma, a eterna ressurreição e julgamento de 

todos os homens seria igualmente ter lugar "( Diálogo com Trifão, cap 

81.). Desde Justin viveu por um tempo em Éfeso, uma das sete igrejas para que 

o Apocalipse foi abordado, o seu testemunho é especialmente significativo. 

Datado de cerca de ao mesmo tempo que Justin (c. AD 100-150) é a escrita 

gnóstico conhecido como o Apócrifo de João. Esse documento cita Apocalipse 

1:19 e atribui a João, irmão de Tiago e filho de Zebedeu (Robert H . Mounce, O 

Livro do Apocalipse, A Commentary New Internacional sobre o Novo 

Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1977], 28). 

Outra afirmação do segundo século que a Revelação João escreveu apóstolo 

vem de Irineu, que introduziu uma série de citações de Apocalipse com a 

afirmação "João também, discípulo do Senhor, quando, ao contemplar o 

advento sacerdotal e gloriosa do seu reino, diz em Apocalipse" ( Contra as 

Heresias, 4.20.11). Mais tarde, nesse mesmo trabalho, ele acrescentou: "E, se 

alguém vai dedicar uma atenção especial para aquelas coisas que estão 

demonstrados pelos profetas que diz respeito ao tempo do fim, e aqueles que 

João o discípulo do Senhor viu no Apocalipse, ele vai achar que as nações estão 



a receber as mesmas pragas universalmente, como o Egito, em seguida, fez 

particularmente "( Contra as Heresias, 4.30.4). O testemunho de Irineu é 

valioso porque ele era um nativo de Esmirna, outro dos sete igrejas a quem João 

abordou Apocalipse. Além disso, como um menino Irineu tinha sido um 

discípulo de Policarpo, que por sua vez tinha sido um discípulo do apóstolo 

João. 

Também escrito no século II, Clemente de Alexandria observou que era João, 

o apóstolo que tinham estado no exílio na ilha de Patmos ( Quem é o homem 

rico é que será salvo ?, 42). Obviamente, era o João, que tinha sido exilado em 

Patmos que escreveu Apocalipse (1: 9). 

Escrevendo no final do segundo século ou no início do terceiro século, 

Tertuliano declarou: "Mas nós confessar que um reino nos é prometido sobre a 

terra, embora antes do céu, apenas em um outro estado de existência, na medida 

em que será após o ressurreição durante mil anos na cidade divinamente 

construída de Jerusalém, 'descidos do céu ", que o apóstolo também chama" 

nossa mãe de cima;' [. Cf. Gal 4:26] ... Isso tanto Ezequiel tinha conhecimento 

e o apóstolo João contemplou [cf. Ap 21: 2] "( Contra Marcião, 3.24). 

Outro testemunho cedo para o apóstolo autoria do Apocalipse de João vem de 

Orígenes ( De Principiis, 1.2.10; cf. 1.2.7), Hipólito ( Treatise on Cristo e 

Anticristo, 36), e Vitorino, autor de um comentário do terceiro século em 

Revelação (em seus comentários sobre Apocalipse 10: 3). 

Essa, de madrugada, e testemunho coerente forte à autoria do apóstolo João 

afirma reivindicações internas do livro (1: 1, 4, 9; 22: 8) e não podem ser 

facilmente retiradas. O testemunho de Justin e Irineu é especialmente 

significativa, já que viveu em Éfeso e Esmirna, quando alguns dos leitores 

originais do Apocalipse ainda estaria vivo. Que a igreja poderia ter sido 

enganado sobre quem escreveu o Apocalipse virtualmente a partir do momento 

em que foi escrito é inconcebível. 

Não foi até a segunda metade do século III que Dionísio, o bispo (supervisor, 

pastor) da igreja em Alexandria, questionou seriamente João autoria do 

Apocalipse do apóstolo. Preocupado que alguns estavam ensinando que haverá 

um milênio terrestre literal (que rejeitou), Dionísio tentou desacreditar que o 

ensino ao negar que João escreveu Apocalipse. (Desde Dionísio aceito 

Apocalipse como inspirada e parte do cânon das Escrituras, não é claro o que 

ele esperava ganhar, negando que o apóstolo João foi o seu autor.) Seus 

argumentos contra a autoria apostólica descansou principalmente sobre a 

diferença de estilo e vocabulário entre o evangelho de João e as epístolas de 

João (que Dionísio acreditava que João, o apóstolo ter escrito) e 

Apocalipse. Estes argumentos são os mesmos usados hoje por aqueles que 

negam que o apóstolo João escreveu Apocalipse (veja a discussão sobre este 



ponto abaixo). Quanto a quem fez escrever Apocalipse, Dionísio só poderia 

especular que havia dois Johns em Éfeso quando o Apocalipse foi escrito. Tudo 

o que ele podia oferecer no apoio a essa hipótese, no entanto, foi a evidência de 

boato de que "eles dizem que há dois monumentos [túmulos] em Éfeso, e que 

cada um tem o nome de João" (citado em Eusébio, História Eclesiástica, 7,25 

). Comentários Donald Guthrie: 

Sugestão alternativa Dionísio não inspira confiança, para sua "segunda João" 

tem testemunho extraordinariamente frágil para sua existência. É estranho que 

tal estudioso como Dionísio deve dar crédito a um conto de viajante sobre os 

dois túmulos de João em Éfeso sem entreter a possibilidade de que o túmulo 

rival pode ser devido a algum oportunista local, após o padrão da multiplicação 

extraordinária de relíquias em história subseqüente. Em qualquer caso, a 

inferência de Dionísio que pode ter havido dois Johns é uma interpretação do 

conto, que parece ter sido desenhado por seu dilema crítico. Se João, o apóstolo 

não era o escritor deve ter havido dois Johns em Éfeso e o conto poderia, 

portanto, ser feita para fazer o serviço de apoio. Neste Dionísio prenunciado, 

como um homem que nasceu antes de seu devido tempo, essas escolas 

modernas de crítica que povoaram a história cristã primitiva com todo um 

exército de escritores desconhecidos, cujas obras alcançaram tão grande 

destaque como seus autores obtiveram obscuridade. ( Novo Testamento 

Introdução, . rev ed [Downers Grove, Illinois: InterVarsity, 1990]., 934-35) 

Aproveitando a teoria de Dionísio que a João que não seja o apóstolo escreveu 

Apocalipse, o historiador da igreja Eusébio estendeu a tese de que o Apocalipse 

foi escrito por um "João O Elder" ( História Eclesiástica, 3,39). A existência 

dessa figura sombria repousa inteiramente sobre uma declaração muito 

contestada atribuído por Eusébio a Papias, que, como Policarpo, foi discípulo 

do apóstolo João. Eusébio cita Papias como dizendo: "Se, pois, quem tinha 

participado nos anciãos, perguntei minuciosamente após seus ditos, -o que 

André ou Pedro disse, ou o que foi dito por Filipe, ou por Tomé, ou por Tiago, 

ou por João, ou por Mateus, ou por qualquer outro dos discípulos do Senhor: 

que as coisas Aristião eo presbítero [mais velho] João, os discípulos do Senhor, 

digamos "( Exposição dos Oráculos do Senhor, 1). 

É duvidoso, porém, que Papias tinha dois Johns diferente em mente. Ele 

menciona João novamente com Aristion porque eles ainda estavam vivos (como 

o presente tempo verbal "dizer" indica). Ele repete a palavra "presbítero" antes 

de nomear João novamente para mostrar que ele está se referindo a João que ele 

havia descrito anteriormente como um dos anciãos [presbíteros]. RCH Lenski 

observa: 

Na segunda menção de João, Papias repete cuidadosamente o termo, " o 

presbítero João ", para mostrar inquestionável que ele tem em mente o João 

listado entre os sete que ele acaba de chamados de" os presbíteros "; pois se 



nesta segunda instância que havia escrito apenas "João", o leitor pode levar isso 

para ser um João diferente do mencionado na lista de sete denominado "os 

presbíteros". Papias garante que pensamos do mesmo homem quando "o 

presbítero João é mencionado," um dos sete presbíteros ele acaba de 

nomeados. ( A interpretação do Apocalipse de São João [Minneapolis: 

Augsburg, 1943], 9) 

Mesmo se pudesse ser provado que Papias falou de dois Johns, que não provaria que "João, 

o Ancião", escreveu Apocalipse. É pouco provável que dois homens tão proeminentes 

chamados João viveu em Éfeso, ao mesmo tempo. Além de toda essa especulação, o escritor 

do Apocalipse simplesmente se identifica como "João", o que implica que ele era tão bem 

conhecido por seus leitores que nenhuma outra identificação era necessário. Também não é 

provável que a igreja foi confundido virtualmente a partir do Apocalipse tempo foi escrito 

quanto ao seu autor. Justino Mártir e Irineu, como mencionado acima, estavam em condições 

de ter conhecido alguns dos leitores originais do Apocalipse, fazendo um caso de confusão 

de identidade extremamente improvável. 

As diferenças de estilo entre do Apocalipse e João outros escritos inspirados 

notadas por Dionísio ainda formam a principal linha de argumento para aqueles 

que negam que o apóstolo escreveu Apocalipse. Enquanto não existem essas 

diferenças, porque a natureza do material é tão diferente, eles não são 

significativos o suficiente para provar que o apóstolo João não poderia ter 

escrito Apocalipse. Algumas dessas diferenças podem também, como 

mencionado acima, ser explicada pela diferente estilo literário do Apocalipse. E 

também é possível que João usou um amanuense (secretário), quando escreveu 

o evangelho e as epístolas (como fez Paulo;. Rom 16:22) -algo que ele não 

poderia ter feito ao escrever Revelação no exílio na ilha de Patmos. 

Apesar das diferenças, há paralelos surpreendentes entre Apocalipse e outros 

escritos do apóstolo João. Somente o evangelho de João e Apocalipse referem-

se a Cristo como o Verbo (João 1: 1; Rev. 19:13). Apocalipse freqüentemente 

descreve Cristo como o Cordeiro, um título em outra parte entregue a ele apenas 

no evangelho de João. Tanto o evangelho de João e Apocalipse se referem a 

Jesus como uma testemunha (João 5: 31-32; Apocalipse 1: 5). Apocalipse 1: 7 

e João 19:37 Citação Zacarias 12:10 diferentemente da Septuaginta (a tradução 

grega do Antigo Testamento), mas de acordo com o outro. (Para mais exemplos 

das semelhanças entre o Apocalipse e outros escritos de João, ver Robert L. 

Tomé, Apocalipse 1-7 , Um comentário exegético [Chicago: Moody, 1992], 

11ss .; Henry Barclay Swete, Commentary on Revelation [Reprint; Grande 

Rapids: Kregel, 1977], cxxvi-cxxx; Leon Morris, O Apocalipse de São 

João, Tyndale Comentários do Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 

1969], 30), comentando sobre as semelhanças entre o Apocalipse e outros 

escritos de João, Guthrie escreve: "Note-se, aliás, que, apesar das diferenças 

linguísticas e gramaticais do Apocalipse tem uma afinidade mais próxima do 

grego dos outros livros joaninos do que a quaisquer outros livros do Novo 

Testamento" ( Testamento Introdução Novo, 940). 



Os argumentos de alguns críticos antigos e modernos, não obstante, a visão 

tradicional de que o apóstolo João foi o João identificado como o autor 

inspirado do Apocalipse melhor se adapta as provas. A forte testemunho da 

igreja, quase desde o Apocalipse tempo foi escrito, as semelhanças entre o 

Apocalipse e outros escritos de João, a ausência de qualquer autor alternativa 

credível, ea improbabilidade de que dois homens proeminentes chamados João 

viveu, ao mesmo tempo em Éfeso argumentar de forma convincente para 

autoria apostólica. 

As circunstâncias em que João escreveu Apocalipse são discutidos no capítulo 

3 deste volume. Os sete igrejas, para que as apóstolo abordados o livro, 

encontram-se descritos em pormenor nos capítulos 4-10. 

Data 

Duas alternativas principais têm sido propostas a data do Apocalipse para: (. C, 

nem durante o reinado de Nero AD 68), ou que de Domiciano (c. AD 96). A 

data anterior é realizada principalmente por alguns que adotar a interpretação 

preterista do Apocalipse (ver Interpretaçãoabaixo). Baseia-se em grande parte 

de exegese questionável de várias passagens do livro e tenta relegar seu 

cumprimento profético inteiramente ao período antes da destruição de 

Jerusalém, em AD 70. Aqueles que defendem a data do início de ver na 

destruição de Jerusalém a profetizou segunda vinda de Jesus Cristo, em sua 

primeira fase. Evidência externa da (Neronian) data anterior é quase 

inexistente. 

Por outro lado, a visão de que o apóstolo João escreveu Apocalipse perto do 

fim do reinado de Domiciano foi amplamente realizada na igreja primitiva. O 

pai da igreja do século II Irineu escreveu: "Nós não vai, no entanto, correm o 

risco de se pronunciar positivamente quanto ao nome do Anticristo, pois, se 

fosse necessário que seu nome deve ser claramente revelada neste momento, 

teria sido anunciado por aquele que contemplou a visão apocalíptica [o livro de 

Apocalipse]. Por que foi visto não muito tempo depois, mas quase em nossos 

dias, para o fim do reinado de Domiciano "( Contra as Heresias, 5.30.3). Os 

pais da igreja Clemente de Alexandria, Orígenes, Vitorino, Eusébio e Jerônimo 

também afirmam que o Apocalipse foi escrito durante o reinado de Domiciano 

(cf. Mounce, Apocalipse, 32; Swete, Comentário ao Apocalipse,XCIX-c). O 

testemunho da igreja primitiva que o Apocalipse foi escrito durante o reinado 

de Domiciano é difícil de explicar se ele foi realmente escrito durante o reinado 

de Nero. 

Apocalipse foi escrito durante um tempo em que a igreja estava sofrendo 

perseguição. João tinha sido exilado na ilha de Patmos, pelo menos, um crente 

já havia sofrido martírio (2:13), e mais perseguição surgiu no horizonte 

(2:10). A extensão da perseguição sob Domiciano parece ter sido mais 



difundida do que sob Nero, que foi largamente confinado à cidade de 

Roma. Assim, a perseguição aos cristãos que se refere o Apocalipse se encaixa 

melhor com uma data durante o reinado de Domiciano. 

A condição de uma das sete igrejas a quem João abordou Apocalipse também 

argumenta a data posterior. Como visto em Efésios, Colossenses e 1 e 2 

Timóteo, essas igrejas eram espiritualmente saudável a partir de meados dos 

anos sessenta, quando Paulo último ministrado naquela região. Mas pela 

revelação tempo foi escrito, essas igrejas tinha sofrido um grave declínio 

espiritual. Éfeso tinha deixado o seu primeiro amor, e quase todo o resto tinha 

sido infiltrada por falsa doutrina e do pecado. Tal declínio teria levado mais 

tempo do que o curto período entre o final do ministério de Paulo na Ásia Menor 

e no final do reinado de Nero. Na mesma linha, alguns têm argumentado que a 

falta de qualquer menção de Paulo nas cartas às sete igrejas implica um 

intervalo de pelo menos uma geração entre sua morte ea escrita do Apocalipse 

(Guthrie,Novo Testamento Introdução, 954 n. 1 ). 

Paulo em nenhum lugar menciona a seita herética conhecida como nicolaítas 

que assolaram as igrejas de Éfeso e Pérgamo (2: 6, 15). Mas pelo tempo de 

Apocalipse seita tornou-se tão famoso que João poderia simplesmente nomeá-

lo; nicolaítas eram evidentemente tão bem conhecido por seus leitores que 

nenhuma descrição era necessário. Isso implica novamente uma lacuna de 

tempo entre o tempo de Paulo e Apocalipse tempo foi escrito. 

Laodicéia, uma das sete igrejas, foi devastada por um terremoto 

sobre AD 60. Para o resto do reinado de Nero, a cidade foi envolvida na 

reconstrução, e dificilmente poderia ser considerado "rico ... rico" e ter 

"necessidade de nada" (3:17). A data durante o reinado de Domiciano daria 

tempo para Laodicéia para recuperar a sua riqueza. 

Há evidências de que a igreja de Esmirna não foi fundada até depois da morte 

de Paulo (cerca de AD 67 [Guthrie, Novo Testamento 

Introdução, 954]). Dificilmente poderia ter começado, cresceu para a 

maturidade, e diminuiu no breve intervalo entre a morte do apóstolo e do fim 

do reinado de Nero ou menos ao mesmo tempo. 

A última razão para preferir o (final AD 95-96) data para o Apocalipse é o 

momento da chegada do João, na Ásia Menor. Segundo a tradição, João não 

deixou Palestina para a Ásia Menor até o momento da revolta judaica contra 

Roma ( AD 66-70). Colocar a escrita do Apocalipse durante o reinado de Nero 

não iria dar tempo suficiente para o ministério de João ter atingido o ponto em 

que os romanos teriam sentido a necessidade de exílio dele (Tomé, Apocalipse 

1-7 , 22). GR Beasley-Murray observa que 



Banimento de João como um pregador cristão ... reflete uma política de 

hostilidade ativa por parte do Estado em relação à Igreja. Ele não pode ser 

mostrado que essas medidas legais foram tomadas pelo Estado contra os 

cristãos antes de os últimos anos de Domiciano. A Revelação reflete uma 

situação em que o culto do imperador era uma força contemporânea e foi lance 

para se tornar mundial. A perseguição de Nero não tinha nada a ver com esta 

questão. ( O livro do Apocalipse, A Bíblia New Century [Londres: Oliphants, 

1974], 38) 

O peso da evidência favorece claramente uma data para a escrita do Apocalipse, 

em meados dos anos noventa, perto do fim do reinado de Domiciano. Isso é 

extremamente importante, porque elimina a possibilidade de que as profecias 

do Apocalipse foram cumpridas na destruição de Jerusalém em AD 70. 

Interpretação 

Imagens do Apocalipse pitorescas, símbolos misteriosos, e linguagem 

apocalíptica torná-lo um dos livros mais difíceis na Escritura de 

interpretar. Existem quatro principais abordagens interpretativas para o livro. 

O preterista abordagem vê Apocalipse não como futuro, profecia preditiva, 

mas como um registro histórico de eventos no primeiro século Império 

Romano. A visão preterista ignora assim reivindicações próprias do livro para 

ser uma profecia (1: 3; 22: 7, 10, 18-19). Também não foram todos os eventos 

previstos e retratada em Apocalipse cumprida no primeiro século. A segunda 

vinda de Cristo descrito no capítulo 19 ainda, obviamente, é a ocorrer. Mas a 

visão preterista requer que se veja as palavras sobre a segunda vinda de Cristo 

como cumprida na destruição do templo em AD 70, embora Ele não apareceu 

naquela ocasião. Nem há qualquer perseguição no primeiro século que se 

encaixa na descrição dos acontecimentos horríveis descritos nos capítulos 6-19. 

O historicista abordagem encontra em Apocalipse um registro da varredura da 

história da igreja desde os tempos apostólicos até o presente. Intérpretes 

historicistas muitas vezes recorrem a alegoria do texto, a fim de encontrar nela 

os vários eventos históricos que eles acreditam que ela representa (por exemplo, 

a queda de Roma para os bárbaros, a ascensão da Igreja Católica Romana, o 

advento do Islã, mesmo a Revolução Francesa ). Não surpreendentemente, uma 

abordagem tão subjetiva, arbitrária e caprichosa tem dado origem a uma 

infinidade de interpretações conflitantes sobre os acontecimentos históricos 

reais no Apocalipse. Como a abordagem preterista, a visão historicista ignora 

reivindicações próprias do Apocalipse ser uma profecia. Ele também rouba o 

livro de qualquer significado para os crentes do primeiro século para quem 

dirigido. E ele remove a interpretação do Apocalipse do reino de literais, 

hermenêutica histórica, deixando-a à mercê dos significados alegóricos e 

espiritualizados inventados por cada candidato a intérprete. 



O idealista abordagem vê retratada em Apocalipse a luta intemporal entre o 

bem eo mal, que é jogado fora em todas as épocas. De acordo com este ponto 

de vista Apocalipse não é nem um registro histórico nem uma profecia 

preditiva. Como os dois primeiros pontos de vista, a visão idealista ignora 

reivindicações do Apocalipse ser uma profecia. Também, se levada à sua 

conclusão lógica, rompe Revelação de qualquer conexão com os 

acontecimentos históricos reais. O livro é, assim, reduzida a um conjunto de 

mitos concebidos para transmitir a verdade espiritual. 

O futurista abordagem vê nos capítulos 4-22 previsões de pessoas e 

acontecimentos ainda por vir no futuro. Apenas esta abordagem permite 

Apocalipse deve ser interpretado segundo o mesmo método hermenêutico 

literal, gramatical-histórico através do qual as porções não-proféticas das 

Escrituras são interpretadas. Como observado anteriormente, os defensores dos 

outros três abordagens são freqüentemente obrigados a recorrer a alegoria ou 

espiritualizar o texto para sustentar suas interpretações. A abordagem futurista, 

em contraste com os outros três, faz plena justiça à afirmação de Apocalipse ser 

uma profecia. A abordagem futurista é muitas vezes criticado como roubando 

Revelação de qualquer significado para aqueles a quem ele foi escrito, uma vez 

que ele vê muito do livro como descrevendo eventos no futuro distante.Em 

resposta João F. Walvoord observa: 

Grande parte da profecia dos negócios da Bíblia com o futuro distante, 

incluindo as promessas do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, as 

profecias de Daniel sobre os futuros impérios mundiais, o corpo da verdade 

relativa ao reino vinda à terra, bem como inúmeras outras profecias . Se os 

eventos dos capítulos 4 a 19 são o futuro, mesmo a partir de nosso ponto de 

vista, hoje, eles ensinam a verdade abençoada da supremacia final de Deus e do 

triunfo da justiça. A aplicação imediata dos acontecimentos distantes é familiar 

na Escritura, como, por exemplo, 2 Pedro 3: 10-12, que fala da dissolução 

definitiva da terra; no entanto, a passagem sucedendo faz uma aplicação 

imediata: "Por isso, amados, visto que estais aguardando estas coisas, ser 

diligente ..." (2 Pedro 3:14). ( A Revelação de Jesus Cristo [Chicago: Moody, 

1966], 22) 

Qualquer coisa que não seja a abordagem futurista deixa o significado do livro 

à capacidade humana e de opinião. A abordagem futurista leva o significado do 

livro como Deus o deu. Ao estudar Apocalipse, vamos tomar essa visão simples 

e aceitar o que o texto diz. É quase impossível de se considerar todas as opções 

interpretativas oferecidos por pessoas que possuem os outros três pontos de 

vista, por isso não vamos tentar trabalhar com esse labirinto de opções. Em vez 

disso, vamos levar o livro como ele vem na forma normal da linguagem. 
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1. De Volta para o Futuro ( Apocalipse 1: 

1-6 ) 

A Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos 

seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer; e Ele 

enviou e comunicada pelo seu anjo ao seu servo João, que atestou 

a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o 

que ele viu. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as 

palavras desta profecia, e prestar atenção às coisas que nela estão 

escritas; porque o tempo está próximo. João, às sete igrejas que 

estão na Ásia: Graça e paz da parte daquele que é, que era e que 

há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e 

de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, eo 

soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e nos libertou dos 

nossos pecados pelo Seu sangue, e ele fez de nós um reino de 

sacerdotes para o Seu Deus e Pai a-ele seja a glória eo domínio 

pelos séculos dos séculos. Amém. ( 1: 1-6 ) 

Muitas pessoas são fascinadas, mesmo obcecado com o futuro. Eles lêem fielmente seus 

horóscopos, procurar os leitores de tarô, têm as suas palmas ler, se alimentam de material 

de ficção científica futurista, ou ligue para um dos muitos "psíquicos linhas quentes" 

anunciados na TV.Algumas pessoas aprofundar o ocultismo, em busca de meios (como 

fez o rei Saul), inutilmente e pecaminosamente tentar obter informações sobre o que está 

por vir "consultar [ndo] o morto em nome dos vivos" ( Is 8.: 19 ). Os mortos não podem, 

é claro, responder a tais esforços em contato, mas demônios fazem, que aparece como as 

mentiras mortos e propagação. 

Todas essas tentativas de discernir o futuro, no entanto, são em vão. Há apenas que sabe 

e declara o futuro: Deus ( Isa. 44: 7 ; 45:21 ; 46: 9-10 ). Só nas Escrituras pode verdade 

sobre o futuro ser encontrado. Os profetas do Antigo Testamento, especialmente Isaías, 

Ezequiel, Daniel e Zacarias, fornecem vislumbres do futuro. Assim fez o nosso Senhor, 

em Sua Sermão do Monte, junto com Pedro e Paulo em seus escritos inspirados. Mas o 

livro do Apocalipse prevê o olhar mais detalhado para o futuro em toda a Escritura. O 

ponto crucial montagem da revelação de Deus ao homem na Bíblia, no livro de 

Apocalipse revela a história futura do mundo, todo o caminho para o clímax da história 

no retorno de Cristo eo estabelecimento de Seu glorioso terrena e reino eterno. 

Em jeito de introdução, João enumera onze características deste livro maravilhoso: sua 

natureza essencial, tema central, de origem divina, receptores humanos, de caráter 

profético, entrega sobrenatural, autor humano, prometeu bênção, urgência convincente, 

Benção trinitária, e doxologia exaltado. 

Sua natureza essencial 

O Apocalipse ( 1: 1 a) 

Estas duas palavras são essenciais para a compreensão deste livro. Muitas pessoas estão 

confusas com o livro do Apocalipse, vendo-a como um misterioso, estranho, mistério 

indecifrável. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Longe de esconder a 

verdade, o livro do Apocalipse revela ele. Este é o último capítulo na história da redenção 



de Deus. Ela conta como tudo termina. Conforme o relato da criação no início não era 

vago ou obscuro, mas claro, assim que Deus tem dado um registro detalhado e lúcido do 

fim. É impensável a acreditar que Deus falasse com precisão e clareza de Gênesis a Judas, 

e depois, quando se trata do fim abandonar toda a precisão e clareza. No entanto, muitos 

teólogos hoje pensam Apocalipse não é o registro preciso do fim, apesar do que se 

diz. Eles também estão convencidos de que os seus mistérios são tão vagos que o final é 

deixado em confusão. Como veremos neste comentário, este é um erro grave que retira a 

saga de redenção de seu clímax como dado por Deus. 

Apokalupsis ( Apocalipse ) aparece dezoito vezes no Novo Testamento, sempre, quando 

usado de uma pessoa, com o significado "para se tornar visível." Em Lucas 02:32 , 

Simeão louvou a Deus por o menino Jesus, descrevendo-o como "uma luz para revelação 

aos gentios, e para glória do teu povo Israel." Simeão exultou que o Messias tinha sido 

feita visível aos homens. Paulo falou em Romanos 8:19 da transformação manifesto de 

crentes em glória como "a revelação dos filhos de Deus." Tanto Paulo ( 1 Cor. 1: 7 ) e 

Pedro ( 1 Pe 1: 7. ) usado apokalupsispara referir-se a revelação de Cristo na Sua segunda 

vinda. 

O livro do Apocalipse contém verdades que estavam escondidos, mas agora foram 

revelados. Embora ele cita nenhuma parte diretamente do Antigo Testamento, 278 de seus 

404 versos referem-se ou fazem alusão ao Antigo Testamento verdade profética, e 

amplifica o que só foi inicialmente sugerida no Antigo Testamento. 

O Apocalipse revela muitas verdades divinas. Ele adverte a igreja do perigo do pecado e 

instrui-lo sobre a necessidade de santidade. Ele revela a força de Cristo e os crentes têm 

de vencer a Satanás. Ele revela a glória e majestade de Deus e descreve a adoração 

reverente que constantemente frequenta seu trono. O livro de Apocalipse revela o fim da 

história humana, incluindo a configuração final político do mundo, a carreira do 

Anticristo, ea batalha climática do Armagedom. Ele revela a vinda glória do reinado de 

Cristo na terra durante o reino milenar, o julgamento do Grande Trono Branco, e retrata 

a eterna bem-aventurança do novo céu e da nova terra. Ele revela a última vitória de Jesus 

Cristo sobre toda a oposição humana e demoníaca. O livro do Apocalipse descreve a 

derrota final de Satanás e do pecado, e o estado final dos ímpios (tormento eterno no 

inferno) e os justos (alegria eterna no céu). Em suma, é uma história de primeira página 

do futuro do mundo escrito por alguém que já viu de tudo. 

Mas supremamente e abrangente todos esses recursos, o livro do Apocalipse revela a 

majestade e glória do Senhor Jesus Cristo. Ele descreve em detalhes os eventos 

associados a Sua segunda vinda, revelando a Sua glória que um dia vai resplandecer como 

impressionante e inequivocamente como um relâmpago piscando em um céu escurecido 

( Matt. 24:27 ). 

Seu tema central 

de Jesus Cristo, ( 1: 1 b) 

Enquanto toda a Escritura é a revelação de Deus ( 2 Tim. 3:16 ), de uma forma única o 

livro do Apocalipse é a revelação-a revelação de Jesus Cristo. Embora este livro é, 

certamente, a revelação de Jesus Cristo (cf. 22:16 ), é também a revelação sobre Ele. A 

outra Novo Testamento usa da frase apokalupsis Iesou Christou ( Revelação de Jesus 

Cristo ) sugerem que a declaração de João nesse versículo é melhor entendida no sentido 

da revelação de Jesus Cristo (cf. 1 Cor 1: 7. ; . Gal 1:12 ; 2 Tessalonicenses 1: 7. ; 1 Pe 1: 



7. ). Os Evangelhos são também sobre Jesus Cristo, mas apresentá-Lo em sua primeira 

vinda em humilhação; o livro do Apocalipse apresenta-Lo em Sua segunda vinda em 

exaltação. Cada visão e descrição dele em Apocalipse é um dos majestade, poder e glória. 

Desvelamento de Cristo começa em 1: 5-20 , onde Ele se revela em Sua majestade 

subiu. Esses versículos também fornecer uma prévia de seu segundo glória 

vinda. Em capítulos 2 e 3 , como exaltado Senhor da igreja, Ele reprova e incentiva a sua 

igreja. Finalmente, capítulos 4-22fornecer uma visão detalhada de sua segunda vinda; o 

estabelecimento de Seu reino milenar, durante a qual vai pessoalmente reinar sobre a 

terra; eo inaugurando do estado eterno. 

WA Criswell, pastor de longa data da Primeira Igreja Batista de Dallas, deu a seguinte 

explicação de por que Cristo deve ainda ser revelado em glória: 

A primeira vez que nosso Senhor veio a este mundo, Ele veio no véu da nossa carne. Sua 

divindade foi coberto com sua masculinidade. Sua Divindade estava escondido por sua 

humanidade. Só de vez em quando fez sua divindade através de brilhar, como no Monte 

da Transfiguração, ou como em Suas obras miraculosas. Mas a maior parte do tempo a 

glória, a majestade, a divindade, a maravilha ea maravilha do Filho de Deus, a segunda 

pessoa da Santíssima Trindade, foram velados. Esses atributos foram encoberto na carne, 

na nossa humanidade. Ele nasceu em um estábulo. Ele cresceu na pobreza. Ele sabia o 

que era a fome e sede. Ele foi golpeado e espancado e ferido. Ele foi crucificado e 

ressuscitado como um criminoso, perante o olhar de escárnio de toda a terra. A última 

vez que este mundo viu Jesus foi quando ele viu pendurado em vergonha, sofrimento e 

angústia sobre a cruz. Mais tarde, ele apareceu a alguns de Seus discípulos crentes, mas 

a última vez que este mundo incrédulo já vi Jesus foi quando ele viu morrer como um 

malfeitor, como um criminoso, crucificado na cruz romana. Essa foi uma parte do plano 

de Deus, uma parte do imensurável, graça e ilimitado amor de nosso Senhor. "Pelas Suas 

pisaduras fomos sarados." 

Mas, então, é que todo o mundo é cada vez para ver do nosso na vergonha em uma cruz 

morrendo Salvador-? Não! É também uma parte do plano de Deus que algum dia esta 

descrente, esta blasfêmia, este mundo sem Deus verão o Filho de Deus, em Seu caráter 

completo, em glória, na majestade, na maravilha full-Orbed e maravilhe-se de sua 

divindade . Em seguida, todos os homens devem olhar para Ele como Ele realmente 

é. Eles devem vê-lo segurando em suas mãos o título de domínio para o Universo, 

segurando em suas mãos a autoridade de toda a criação no universo acima de nós, no 

universo ao nosso redor, e no universo abaixo de nós; segurando este mundo e seu destino 

em suas mãos perfuradas e amorosos. ( Expositivo Sermões sobre a Revelação [Grand 

Rapids: Zondervan, 1969], 1: 16-17 ) 

Mesmo um olhar superficial sobre o livro de Apocalipse revela que Jesus Cristo é o seu 

tema principal. Ele é "a testemunha fiel" ( 1: 5 ); "O primogênito dos mortos" ( 1: 5 ); "O 

príncipe dos reis da terra" ( 1: 5 ); "Alfa e Omega" ( 1: 8 ; 21: 6 ); "aquele que é, que era 

e que há de vir" ( 1: 8 ); "Todo-Poderoso" ( 1: 8 ); "O primeiro e o último" ( 01:17 ); «O 

Vivente" ( 1:18 ); "Aquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, Aquele que anda 

no meio dos sete candelabros de ouro" ( 2: 1 ); "Aquele que tem a espada afiada de dois 

gumes" ( 2:12 ); "Filho de Deus" ( 2:18 ); aquele "que tem os olhos como chama de fogo, 

e os pés ... ... como bronze polido" ( 2:18 ); Aquele "que tem os sete espíritos de Deus e 

as sete estrelas" ( 3: 1 ); Aquele "que é santo, que é verdadeiro" ( 3: 7 ); o titular de "a 

chave de Davi, que abre, e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre" ( 3: 7 ); "O 

Amém, a testemunha fiel e verdadeira" ( 3:14 ); "O princípio da criação de Deus" 



( 3:14 ); "Que o Leão da tribo de Judá" ( 5: 5 ); "A raiz de Davi" ( 5: 5 ); o Cordeiro de 

Deus (por exemplo, 5: 6 ; 6: 1 ; 7: 9-10 ; 8: 1 ; 12:11 ; 13: 8 ; 14: 1 ; 15: 3 ; 17:14 ; 19: 

7 ; 21 : 9 ; 22: 1 ); "Senhor, santo e verdadeiro" ( 6:10 ); Aquele que "chama-se Fiel e 

Verdadeiro" ( 19:11 ); "A Palavra de Deus" ( 19:13 ); o "Rei dos reis e Senhor dos 

senhores" ( 19:16 ); Cristo (Messias), pronunciando-se sobre a terra com Seus santos 

glorificados ( 20: 6 ); e "Jesus ... a raiz e o descendente de Davi, a brilhante estrela da 

manhã" ( 22:16 ). O livro de Apocalipse revela a majestade e glória do Senhor Jesus 

Cristo em música, poesia, simbolismo e profecia. Nele os céus se abriram e seus leitores 

ver, assim como Estevão ( Atos 7:56 ), visões do ressuscitado, glorificado Filho de Deus. 

Sua Fonte Divina 

que Deus lhe deu ( 1: 1 c) 

Em que sentido é o livro do Apocalipse, um presente do Pai para Jesus Cristo? Alguns 

interpretam a frase que Deus lhe deu em conexão com as palavras de Jesus em Marcos 

13:32 : "Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o 

Filho, mas somente o Pai." Na humilhação de sua encarnação, quando Ele "se esvaziou, 

assumindo a forma de um servo" ( Fl 2: 7. ), Jesus restringiu o uso independente de seus 

atributos divinos. No livro do Apocalipse, aqueles que mantêm este ponto de vista 

argumentam, o Pai finalmente deu Jesus a informação que faltava em sua encarnação e 

humilhação. 

Existem duas dificuldades insuperáveis com esse ponto de vista, no entanto. A mais óbvia 

é que o livro de Apocalipse dá lugar nenhum do dia ou da hora do retorno de 

Cristo. Assim, ele não contém a própria informação do Pai foi supostamente revelando 

ao Filho. Além disso, o glorificado, subiu Filho retomou a plena utilização de Sua divina 

atribui mais de meio século antes que o livro do Apocalipse foi escrito. Sendo totalmente 

Deus e onisciente, ele não tinha necessidade de alguém para dar-Lhe qualquer 

informação. 

Na realidade, o livro do Apocalipse é o dom do Pai ao Filho em um sentido muito mais 

profundo, mais maravilhosa. Como recompensa por Sua perfeita, humilde, fiel, santo 

serviço, o Pai prometeu a exaltar o Filho. Paulo explica: 

Cristo Jesus, ... pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou a igualdade com 

Deus uma coisa que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um 

servo, tornando-se em semelhança de homens. , Achado na forma de homem, humilhou-

se, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou 

sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus 

se dobre todo joelho, daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua 

confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. ( Filipenses 2: 5-11. ) 

A exaltação de Cristo, prometeu que nos últimos três versos ( 11/09 ) de que a passagem, 

é descrito em detalhes no livro do Apocalipse. Contém, portanto, a divulgação completa 

da glória que será de Cristo, na Sua volta-Sua recompensa final do Pai por Sua fidelidade 

durante a Sua humilhação. O primeiro sinal de prazer do Pai com o Filho obediente foi 

Sua ressurreição; o segundo foi Sua ascensão; o terceiro foi o envio do Espírito Santo; eo 

último foi o dom do livro do Apocalipse, que promete e revela a glória que será de Cristo, 

na Sua segunda vinda. 

O livro do Apocalipse, em seguida, detalha a herança do Filho do Pai. Diferente da 

maioria das vontades humanas, no entanto, este documento pode ser lido, porque não é, 



um documento privado selado. Mas nem todo mundo tem o privilégio de compreendê-lo, 

apenas aqueles a quem Deus revela que pelo Seu Espírito. 

Seus receptores humanos 

para mostrar aos seus servos, ( 1: 1 d) 

Para exaltar ainda mais e glorificar o Seu Filho, o Pai tem graciosamente concedido a um 

grupo especial de pessoas o privilégio de compreender as verdades encontradas neste 

livro. João descreve essas pessoas como seus [de Cristo] servos. Doulois ( servos ) 

significa literalmente "escravos" (cf. Mt 22: 8. ; Marcos 13:34 ). Os doulos (servo), no 

entanto, era um tipo especial de escravo-one que serviu por amor e devoção ao seu 

mestre. Êxodo 21: 5-6 descreve esses escravos: "Mas se o escravo diz claramente:" Eu 

amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, eu não vou sair como um homem livre ", 

então seu senhor o levará a Deus, então ele deve trazê-lo até a porta ou à ombreira E seu 

mestre deve furar a orelha com uma. sovela; e ele o servirá permanentemente ". 

É por isso que os incrédulos encontrar o livro do Apocalipse incompreensível; ele não se 

destina para eles. Ele foi dado pelo Pai ao Filho para mostrar para aqueles que 

voluntariamente servi-Lo. Aqueles que se recusam a reconhecer Jesus Cristo como 

Senhor, não posso esperar para compreender este livro. "Um homem natural", explica 

Paulo, "não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura; e não pode 

entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente" ( 1 Co 2:14. ). Para Seus 

discípulos, quando na Terra, Jesus disse: "Porque a vós é dado conhecer os mistérios do 

reino dos céus, mas a eles não lhes foi concedido ... Portanto eu lhes falo em parábolas; 

porque ao ver eles não vêem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem "( Mat. 

13:11 , 13 ). Os incrédulos não podiam compreender o que Jesus quis dizer quando Ele 

estava ensinando sobre as realidades espirituais. Nem podem compreender as realidades 

futuras. A verdade divina é escondido do mundano-wise. O cético descrente encontra no 

livro do Apocalipse nada, mas o caos e confusão. Mas, para os amorosos, 

dispostos servos de Jesus Cristo, este livro é a revelação compreensível da verdade 

profética sobre o futuro do mundo. 

O seu caráter profético 

as coisas que brevemente devem acontecer; ( 1: 1 e) 

O livro da ênfase de Revelação sobre eventos futuros que o diferencia de todos os outros 

livros do Novo Testamento. Enquanto eles contêm referências para o futuro, os 

Evangelhos se concentram principalmente sobre a vida e ministério terreno do Senhor 

Jesus Cristo. Atos narra a história da igreja desde o seu início no dia de Pentecostes até a 

prisão em Roma do apóstolo Paulo. As epístolas do Novo Testamento, como os 

Evangelhos, contêm vislumbres do futuro. Sua ênfase principal, no entanto, está 

explicando o significado da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo e aplicá-lo para a 

vida da Igreja no presente. Assim, os cinco primeiros livros do Novo Testamento são 

sobre o passado, e no próximo vinte e um sobre o presente. O último livro, ainda que 

contém algumas informações sobre o passado ( cap 1. e do presente (as sete igrejas 

na) caps 2-3. , embora igrejas históricas reais dos dias de João, eles retratam os tipos de 

igrejas encontrados em toda a era da igreja ), concentra-se nas futuras ( caps. 4-22 ). 

Como em toda a literatura profética, há uma dupla ênfase no livro do Apocalipse. Ela 

retrata Jesus Cristo em Sua glória futura, juntamente com a bem-aventurança dos 



santos. Ele também descreve o julgamento de descrentes em Jesus Cristo que levam à sua 

condenação eterna.Comentador Charles Erdman observa: 

Este é um livro de decisões e da desgraça. O lado mais escuro da imagem nunca é por um 

momento escondida. Deus é justo. O pecado deve ser castigado. Impenitência e rebelião 

problema na miséria e na derrota. Aqui há confusão sentimental de certo e errado. Aqui 

há tolerância fraco do mal. Não há menção de "o Cordeiro que foi morto", mas também 

de "a ira do Cordeiro". Há um "rio de água da vida", mas também um "lago de fogo." Aqui 

se revela um Deus de amor que é habitar entre os homens, para enxugar todas as lágrimas, 

e para abolir a morte e tristeza e dor; mas primeiro seus inimigos deve ser subjugada. Na 

verdade, a revelação é, em grande medida uma foto do último grande conflito entre as 

forças do mal e do poder de Deus. As cores são escabrosos e são emprestados a partir das 

convulsões da natureza e das cenas da história humana, com suas batalhas e sua 

carnificina. A luta é titânica. Incontáveis hordas de guerreiros demoníacos subir em 

oposição a ele que é "Rei dos reis e Senhor dos senhores." Sobre eles "problemas" são 

pronunciadas, "taças" de ira são derramadas, e destruição esmagadora é visitado. Um dia 

mais brilhante está por vir, mas há um trovão antes do amanhecer. ( O Apocalipse de São 

João [Filadélfia: Westminster, 1966], 12) 

As verdades profundas e convincentes no livro de Apocalipse são, portanto, agridoce (cf. 10: 

9-10 ). 

Logo traduz tachos , que pode significar "em um curto espaço de tempo", ou 

"rapidamente". É verdade que há uma certa brevidade para os futuros eventos descritos 

neste livro. Os sem precedentes, julgamentos inimagináveis que varrem a Terra fazê-lo 

em um breve período de tempo. Em apenas sete anos, o sistema mundial mal é inundado 

pela horrenda ira de Deus. Mesmo o reino terreno de mil anos é breve para os padrões de 

Deus (cf. 2 Pe. 3: 8 ). Também é verdade que o arrebatamento, quando Cristo voltar para 

sua igreja, tem lugar "num momento, num abrir e fechar de olhos" ( 1 Cor. 15:52 ). 

Mas esse não é o significado primário de tachos neste contexto. A idéia não é a 

velocidade com que se move Cristo, quando Ele vier, mas a proximidade de Sua vinda. O 

uso de tachos e palavras relacionadas em Apocalipse apoia a compreensão do seu 

significado aqui como "em breve". Em 2:16 , Jesus advertiu a igreja de Pérgamo para "se 

arrepender, ou então eu vou para ti rapidamente", enquanto em 3:11 Ele confortou a igreja 

fiel na Filadélfia, dizendo-lhes: "Eu venho sem demora." Capítulo 11 , versículo 14 , diz: 

"O segundo ai é passado; eis que o terceiro ai está chegando rapidamente." Um anjo disse 

a João que "o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar 

aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer" ( 22: 6 ). O Senhor Jesus Cristo 

três vezes declarou: "Eu venho sem demora" (22: 7 , 12 , 20 ). Em todos esses 

casos tachos (ou palavras relacionadas a ele) refere-se claramente à iminência ou 

proximidade de um evento, não a velocidade em que isso acontece. O tachos grupo 

palavra é usada em um sentido similar em todo o Novo Testamento (por exemplo,Atos 

17:15 ; 25: 4 ; . Rom 16:20 ; 1 Cor 04:19. ; Phil 02:19. , 24 ; 1 Tm. 3:14 ; 2 Tim. 4: 

9 ; Hb. 13:19 , 23 ; 2 Pe 1:14. ). Assim, as coisas que em breve devem acontecer sobre 

o qual João escreveu não acontecem em um breve espaço de tempo, mas são iminentes 

(cf. 1: 3 ; 22: 6). 

Os crentes não são para tentar definir os "tempos ou épocas que o Pai reservou à sua 

própria autoridade" ( Atos 1: 7 ). Em vez disso, eles estão em todos os momentos a ouvir 

o aviso do seu Senhor para "ficar em alerta, pois você não sabe em que dia vem o vosso 

Senhor" ( Mat. 24:42 ). O conhecimento de que os eventos descritos no livro do 



Apocalipse são logo a ter lugar tem e deve motivar os cristãos a viver vidas santas, 

obedientes ( 2 Ped. 3:14 ). 

Sua entrega Sobrenatural 

e Ele enviou e comunicada pelo seu anjo ( 1: 1 f) 

O livro de Apocalipse é único na literatura do Novo Testamento, pois é o único livro 

que enviou e comunicadas ao seu autor humano por anjos. Em 22:16 Jesus reafirmou a 

verdade ensinada aqui, declarando: "Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas 

coisas a favor das igrejas." Anjos estavam envolvidos na doação do livro de Apocalipse 

de João, exatamente como estavam no entrega da Lei a Moisés ( Atos 7:53 ; Gal 

3:19. ; Heb. 2: 2 ). Não foram só os anjos envolvidos na transmissão do livro do 

Apocalipse de João, mas eles também desempenham um papel de destaque nas cenas que 

retrata. Os anjos aparecem em cada capítulo do Apocalipse, exceto 4 e 13 . As 

palavras do anjo ou anjos são utilizados setenta e uma vezes no livro de Apocalipse, mais 

do que em qualquer outro livro da Bíblia. Na verdade, um em cada quatro usos nas 

Escrituras dessas palavras está no livro do Apocalipse. Este livro, portanto, é uma 

importante fonte de informações sobre o ministério dos anjos. 

Seu Autor Humano 

ao Seu servo João, que atestou a palavra de Deus e do testemunho 
de Jesus Cristo, e de tudo o que ele viu. ( 1: 1 g-2) 

O agente humano a quem os mensageiros Angelicalais comunicado o livro do Apocalipse 

é aqui identificado como Seu [de Cristo] servo João. Como observado na introdução, 

este foi o apóstolo João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Como bem se observa na 

introdução, João escreveu o livro do Apocalipse, enquanto no exílio na ilha de Patmos 

( 1: 9 ). 

A enormidade das visões João recebidos naquela ilha estéril cambaleou ele. Ao longo de 

seu evangelho, João nunca diretamente referiu a si mesmo. No entanto, aqui ele Bookends 

sua visão com a declaração: "Eu, João" ( 1: 9 ; 22: 8 ) exclamação -uma que expressou 

sua surpresa, que ele estava recebendo tais visões esmagadora. 

Como ele havia lealmente testemunhou a primeira vinda de Cristo ( João 

19:35 ; 21:24 ; 1 João 1: 2 ; 04:14 ), assim que João fielmente, sob inspiração do Espírito, 

testemunhou a tudo o que ele viu a respeito de Sua segunda vinda. Especificamente, João 

deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Essas frases 

aparecem juntos novamente em 1: 9 (cf. 12:17 ), e são usados como sinônimos, uma vez 

que "o testemunho de Jesus é o espírito de profecia "( 19:10 ). A palavra de 

Deus expressa no livro de Apocalipse é o testemunho sobre a vinda glória de Jesus 

Cristo deu a Sua igreja (cf. 22:16 ) e gravada por Seu fiel testemunha, João. 

Sua bênção prometida 

Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta 

profecia, e prestar atenção às coisas que nela estão escritas; ( 1: 

3 a) 



O livro de Apocalipse é suportado por promessas de bênção (bem-aventuranças, como 

em Mateus 5: 3-12. ) para aqueles que lêem e obedecê-la (cf. 22: 7 ; Lucas 11:28 ). Mas 

esses são apenas dois dos sete promessas de bênçãos o livro contém; o resto são 

igualmente maravilhoso: "Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora 

em diante! "Sim, diz o Espírito," para que eles descansem dos seus trabalhos, pois as suas 

obras os acompanham "( 14:13 ). "Eis que venho como um ladrão Bem-aventurado 

aquele que vigia, e guarda as suas vestes, para que ele não vai andar nus e os homens não 

se veja a sua vergonha." ( 16:15 ); "Bem-aventurados são aqueles que são chamados à 

ceia das bodas do Cordeiro" ( 19: 9 ); "Abençoado e santo é aquele que tem parte na 

primeira ressurreição" ( 20: 6 ); "Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes, 

para que eles possam ter o direito à árvore da vida, e possam entrar pelas portas na cidade" 

( 22:14 ). 

Os três particípios traduzido lê, ouve, e atenção estão no tempo presente. Ler, ouvir e 

obedecer as verdades ensinadas no livro de Apocalipse (e no resto da Escritura) estão a 

ser um modo de vida para os crentes. A mudança do singular aquele que lê para o 

plural aqueles que ouvem as palavras desta profecia, e acatam as coisas que nela 

estão escritas descreve um culto na igreja do primeiro século. Era prática comum quando 

a igreja se reuniram para uma pessoa para ler as Escrituras em voz alta para que todos 

ouvissem (cf. 1 Tm. 4:13 ). Dr. Robert L. Tomé explica que "por causa materiais de 

escrita eram caros e escassos, por isso, eram cópias dos livros que eram partes do cânon 

bíblico. Como regra geral, um exemplar por assembléia cristã foi o melhor que se poderia 

esperar. Pública leitura foi a única significa que rank-and-file cristãos tinham para se 

familiarizar com o conteúdo desses livros "( Apocalipse 1-7: Um comentário 

exegético [Chicago: Moody, 1992], 60). Uma vez que apenas as Escrituras era para ser 

lido publicamente, "a intenção óbvia de que o Apocalipse era para ser lido publicamente 

argumentou fortemente desde o início que ele seja incluído entre aqueles livros que 

eventualmente seriam reconhecidas como parte do cânone NT" de João 

(Tomé, Apocalipse 1 -7 , 62-63). 

O livro de Apocalipse é a palavra final de Deus para o homem, o ponto culminante da 

revelação divina. Sua escrita marcou a conclusão do cânon das Escrituras (cf. 22: 18-19 ), 

e seu âmbito de aplicação abrange todo o sweep futuro da história da redenção 

( 01:19 ). Portanto, é imperativo que os crentes prestar atenção diligente para as verdades 

que ele contém. 

Sua Urgência Obrigando 

porque o tempo está próximo. ( 1: 3 b) 

Esta frase reitera a verdade ensinada em 1: 1 ., que os eventos descritos no livro do 

Apocalipse são iminentes Tempo não se traduz chronos , que se refere ao tempo em um 

relógio ou calendário, mas kairos , que refere-se a estações, épocas, ou eras. A próxima 

grande era da história da redenção de Deus é próximo. 

Que o retorno de Cristo é iminente, o próximo evento no calendário profético de Deus, 

sempre foi a esperança da igreja. Jesus ordenou aos seus seguidores para assistir 

expectativa para seu retorno: 

Seja vestida de prontidão, e manter o seu lit. lâmpadas Seja como os homens que estão à 

espera de seu mestre, quando ele retorna a partir da festa de casamento, para que eles 

possam imediatamente abrir a porta para ele quando ele chegar e bater. Bem-aventurados 



os escravos que o senhor vai encontrar em estado de alerta quando ele vem; em verdade 

vos digo que, que se cingirá, para servir, e tê-los reclinar-se à mesa, e vai vir para cima e 

servi-los. Se ele vier na segunda vigília, ou até mesmo no terceiro, e encontra-los assim, 

bem-aventurados são aqueles escravos. Mas não se esqueça disso, que, se o dono da casa 

soubesse a que hora viria o ladrão, ele não teria permitido que sua casa fosse 

arrombada. Você também, estar pronto; pois o Filho do Homem virá numa hora em que 

você não espera. ( Lucas 12: 35-40 ) 

"A noite é passada", escreveu Paulo aos Romanos, "eo dia está próximo" ( Rom. 

13:12 ). O apóstolo pensou que ele poderia estar vivo quando o Senhor voltar, já que seu 

uso do pronome plural nós em passagens como 1 Coríntios 15: 51-58 e 1 Tessalonicenses 

4: 15-18 indica. O escritor de Hebreus exortou seus leitores a "[incentivar] uns aos outros; 

e tanto mais, quanto você vê chegar o dia" ( Hb 10:25. ). Tiago incentivou lutando crentes 

com a realidade de que a volta de Cristo era iminente: "Portanto, seja paciente, irmãos, 

até a vinda do Senhor ... Você também ser paciente, reforçar os vossos corações, porque 

a vinda do Senhor está próxima ... Eis , o juiz está às portas "( Tiago 5: 7-9 ). "O fim de 

todas as coisas está próximo", Pedro lembrou seus leitores ( 1 Ped. 4: 7 ), enquanto que 

em 1 João 2:18 , o apóstolo João acrescentou: "Filhos, esta é a última hora." 

Apesar do ceticismo dos escarnecedores, que exigem, "Onde está a promessa da sua vinda 

Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio 

da criação?" ( 2 Pe. 3: 4 ), o Senhor Jesus Cristo voltará. E seu retorno é próximo. 

Sua trinitária Benção 

João, às sete igrejas que estão na Ásia: Graça e paz da parte 

daquele que é, que era e que há de vir, e da dos sete espíritos que 

estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o 
primogênito dos mortos, eo soberano dos reis da terra. ( 1: 4-5 a) 

Ao contrário de cartas modernos, em que os remetentes colocaram seus nomes no final 

da carta, cartas antigos sensivelmente chamado seus autores no início. Assim, João se 

identifica como o escritor e os nomes das sete igrejas (listados em 1:11 ) que estão na 

província romana da Ásia (Turquia moderna) como os destinatários. Que a graça ea 

paz era uma saudação padrão nas cartas do Novo Testamento (cf . . Romanos 1: 7 ; 1 Cor 

1: 3. ; 2 Cor. 1: 2 ; Gal. 1: 3 ; Ef. 1: 2 ; Phil 1: 2. ; Col. 1: 2 ; 1 Tessalonicenses 1:. 1 ; 2 

Tessalonicenses 1: 2. ; . Filemon 3 ), mas esta saudação introduz uma bênção do exaltado 

Trindade (cf. 2 Cor. 13:14 ). 

A frase daquele que é, que era e que há-de vir identifica a primeira Pessoa da Trindade, 

Deus Pai, aqui descrito em termos antropomórficos. Porque é a única maneira que 

podemos entender, a descrição tríplice (cf. 1: 8 ; 4: 8 ) vê Deus em dimensões de tempo 

(passado, presente e futuro), embora ele é atemporal. O Deus eterno é a fonte de todas as 

bênçãos da salvação, toda a graça, e toda a paz. 

Os sete Espíritos que estão diante do seu trono se refere ao Espírito 

Santo. Obviamente, há apenas um Espírito Santo; o número sete representa-lo em Sua 

plenitude (cf. 5: 6 ; Isa. 11: 2 ; Zc 4: 1-10. ). O Espírito Santo em toda a Sua glória e 

plenitude envia graça e paz para os crentes; Ele é o Espírito da graça ( Hb. 10:29 ) e 

produz a paz na vida dos crentes ( Gal. 5:22 ). Aqui ele é visto na glória de seu lugar na 

presença do Pai no céu. 



Graça e paz também fluir a partir de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito 

dos mortos, eo soberano dos reis da terra. Ele também é visto na glória de sua 

exaltação. É justo que João menciona Cristo último, e dá uma descrição mais 

pormenorizada ele, pois ele é o tema do livro do Apocalipse. A testemunha fiel é aquele 

que sempre fala e representa a verdade, e que certamente caracteriza o Senhor Jesus 

Cristo. Ele era uma testemunha perfeita para a natureza de Deus. Apocalipse 03:14 o 

chama de "o Amém, a testemunha fiel e verdadeira.""Para isso nasci e para isto vim ao 

mundo:" Ele declarou a Pilatos: "para dar testemunho da verdade" ( João 18:37 ). Jesus 

Cristo, a Testemunha fiel, que não pode mentir e viveu e falou perfeitamente a vontade 

de Deus, promete graça e paz crentes de salvação. 

O segundo descrição de Jesus, o primogênito dos mortos, não significa que Ele era 

cronologicamente o primeiro a ser ressuscitado dos mortos. Havia ressurreições antes de 

Sua no Antigo Testamento ( 1 Reis 17: 17-23 ; 2 Reis 4: 32-36 ; 13: 20-21 ), e Ele mesmo 

levantou outros durante Seu ministério terreno ( Mateus 9: 23-25. ; Lucas 7: 11-15 ; João 

11: 30-44 .) prototokos não significa primogênito em seqüência de tempo, mas sim pela 

primeira vez em preeminência. De todos os que já foram ou nunca vai ser ressuscitado, 

Ele é o premier um. Deus declara do Messias no Salmo 89:27 : "Eu também devem fazê-

lo o meu primogênito, o mais elevado dos reis da terra." O livro do Apocalipse registra o 

desenrolar dessa promessa. 

O terceiro título, o soberano dos reis da terra, retrata Cristo como absolutamente 

soberano sobre as coisas deste mundo, para que Ele detém o título de propriedade (cf. 5: 

1 e ss .). Que Jesus Cristo é o Rei soberano da terra é repetidamente ensinada nas 

Escrituras (por exemplo,19:16 ; Sl. 2: 6-8 ; . Jer 23: 5 ; Zc. 9: 9 ; Matt. 2: 2 ; 21: 5 ; Lucas 

19:38 ; 23: 3 ; João 01:49 ). Ele é o Senhor, ter um nome "acima de todo nome" 

( Filipenses 2: 9-11. ), que, de acordo com o plano do Pai e obra do Espírito Santo, 

concede crentes Sua bênção real de graça e paz. 

Sua Exaltado Doxologia 

Àquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo Seu 

sangue, e ele fez de nós um reino de sacerdotes para o Seu Deus e 

Pai a-ele seja a glória eo domínio pelos séculos dos 
séculos. Amém. ( 1: 5 b-6) 

A obra de Cristo em favor dos fiéis causada João irromper em uma doxologia inspirada 

de louvor a Ele. No presente, Cristo ama os crentes com um amor inquebrantável ( Rom. 

8: 35-39 ). A maior expressão do que o amor veio quando Ele nos libertou dos nossos 

pecados pelo seu sangue , em referência à expiação provida por Sua morte sacrificial na 

cruz em nosso lugar. 

Aqui está o coração do Evangelho. Os pecadores são perdoados por Deus, libertos do 

pecado, da morte e do inferno, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Deus O fez nosso 

substituto, matando-o por nossos pecados, para que a pena foi integralmente pago por 

nós. A justiça de Deus foi satisfeita e Deus era capaz então de conceder a justiça para os 

pecadores arrependidos por quem Cristo morreu. 

O amor de Cristo, também fez com que Ele faz -nos a ser um reino (não o reino milenar, 

mas a esfera do governo de Deus que os crentes entram na salvação; cf. Col. 1:13 ), no 

qual podemos desfrutar de Sua amorosa, regra gracioso e todo-poderoso, proteção 



soberana. Finalmente, Ele nos fez sacerdotes para Deus e Pai, concedendo-nos o 

privilégio de acesso direto ao Pai (cf. 1 Ped. 2: 9-10 ). 

João conclui sua doxologia com a única resposta adequada à luz da magnitude das 

bênçãos que Cristo deu crentes: A ele seja a glória eo domínio pelos séculos dos 

séculos. Amém. Isso é ser a resposta de todos os que lerem este livro maravilhoso em 

que esse futuro glória e poder é claramente apresentada. 

 

2. Uma prévia da segunda vinda 

( Apocalipse 1: 7-8 ) 

Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles 

que o traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão 

sobre ele. Por isso, é para ser. Amém. "Eu sou o Alfa eo Ômega", 

diz o Senhor Deus ", que é, que era e que há de vir, o Todo-
Poderoso." ( 1: 7-8 ) 

O livro de Apocalipse é o thriller de ação final. Qualquer um que ama livros cheios de 

aventura e emoção vai certamente adorar este livro. A Revelação surpreendente contém 

drama, suspense, mistério, paixão e horror. Ele fala de apostasia pela igreja. Ele fala de 

um colapso econômico sem precedentes, e do final da guerra da história, o ser humano 

guerra que vai realmente acabar com todas as guerras. Ele descreve as catástrofes naturais 

rivalizavam em intensidade apenas pelo dilúvio mundial dos dias de Noé, como Deus 

derramará Sua ira sobre a terra amaldiçoada. Ele fala das intrigas políticas que levarão à 

ascendência do ditador mais maligno e poderoso que o mundo já conheceu. Finalmente, 

e mais terrível de tudo, ele descreve o julgamento final e a condenação de todos os 

rebeldes, Angelicalal e humana, para o tormento eterno no inferno. O livro de Apocalipse 

é, portanto, um livro de drama impressionante, horror, e pathos. No entanto, 

surpreendentemente, é também um livro de esperança e de alegria com um final feliz, 

como pecado, sofrimento, e morte são para sempre banido ( 21: 4 ; 22: 3 ). 

Vai levar algum tempo para que o drama se desenrolar, assim, como todo bom escritor, 

João dá aos seus leitores uma prévia do que virá mais tarde no livro. Ao fazer isso, ele 

revela o tema do livro do Apocalipse: É um livro sobre a segunda vinda do Senhor Jesus 

Cristo. Em versos 7 e 8 de João apresenta cinco verdades sobre Sua segunda vinda: a sua 

necessidade, a glória, o escopo, a resposta, e certeza. 

A Necessidade da Segunda Vinda 

Eis que Ele está vindo ( 1: 7 a) 

Após a introdução e saudações ( vv. 1-6 ), versículo 7 começa a primeira grande oráculo 

profético no livro do Apocalipse. A exclamação idou ( Eis ) é uma chamada de prender a 

atenção. Destina-se a despertar a mente eo coração para considerar o que segue. Este é o 

primeiro de seus vinte e cinco usos em Apocalipse-um livro cheio de verdades 

surpreendentes que exigem atenção especial. ApropriAdãoente, a primeira coisa que João 

chama atenção é a gloriosa verdade de que Ele [Jesus] está chegando. O tempo presente 

de erchomai (vem) sugere que Cristo já está a caminho, e, portanto, que sua vinda é 



certa. O tempo presente também enfatiza a iminência da Sua vinda (cf. a discussão de 

iminência de um capítulo deste volume). 

A "vinda (ou esperado) One" era um título para o Messias. João Batista, "enquanto estava 

preso, ouviu falar das obras de Cristo, [e] mandou por seus discípulos e disse-lhe: És tu o 

esperado [de erchomai ] One, ou devemos esperar outro? "( Matt 11: 2-3. ; cf. Lucas 7: 

19-20 ; João 03:31 ; 06:14 ; 11:27 ). erchomai é utilizado nove vezes em Apocalipse para 

se referir a Jesus Cristo; sete vezes por nosso Senhor em referência a si mesmo. Assim, o 

tema do livro do Apocalipse é a vinda One, o Senhor Jesus Cristo. 

Apesar dos escarnecedores, que negam a Segunda Vinda ( 2 Pedro 3: 3-4. ), a Bíblia 

afirma repetidamente que Jesus vai voltar. Que a verdade aparece em mais de quinhentos 

versos toda a Bíblia. Estima-se que um em cada vinte e cinco versículos do Novo 

Testamento se refere à Segunda Vinda. Jesus repetidamente falou de seu retorno (por 

exemplo, Matt 16:27. ; 24-25 ; 26:64 ; Marcos 08:38 ; Lucas 09:26 ) e advertiu os crentes 

a estar pronto para isso (por exemplo, Matt 24:42. , 44 ; 25:13 ; Lucas 12:40 ; 21: 34-

36 ). A volta do Senhor Jesus Cristo a esta terra é, portanto, um tema central nas 

Escrituras. 

Além das profecias explícitas da Segunda Vinda, há várias razões por que Cristo deve 

retornar. 

Em primeiro lugar, as promessas de Deus exige que Jesus retorno. Gênesis 49:10 , a 

primeira profecia de governo do Messias, lê-se: "O cetro não se arredará de Judá, nem o 

bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha Siló, e para ele deve ser a obediência 

dos povos ".Salmo 2: 6-9 declara: 

Mas, quanto a mim, eu tenho o meu Rei 

Após a Sião, meu santo monte. 

Eu certamente irá contar do decreto do Senhor: 

Ele me disse: "Tu és meu Filho, 

Hoje te gerei. 

Pede-me, e eu te darei as nações por herança, 

E o próprio confins da Terra como sua posse. 

Você deve quebrá-los com uma vara de ferro, 

Você deve quebrar-los como barro. " 

Isaías também previu regra terrena do Messias: 

Porque um menino nos nasceu, um filho, será dada a nós; 

E o governo está sobre os seus ombros; 

E seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, 

Pai Eterno, Príncipe da Paz. 

Não haverá fim para o aumento do seu governo ou de paz, 

No trono de Davi e no seu reino, 



Para estabelecê-lo e mantê-lo com justiça e retidão 

A partir de então e para sempre. 

O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. ( Isaías 9: 6-7. ) 

Jeremias previu futuro bem-aventurança de Israel sob o reinado do Messias: 

"Eis que vêm dias", declara o Senhor, 

"Quando eu levantarei a Davi um Renovo justo; 

E Ele reinará como rei e agir com sabedoria 

E fazer justiça e justiça na terra. 

Nos seus dias Judá será salvo, 

E Israel habitará seguro; 

E este é o nome pelo qual Ele será chamado, 

'O Senhor nossa justiça. " 

  

"Portanto, eis que vêm dias", declara o Senhor ", quando eles deixarão de dizer: 'Vive o 

Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito," mas "Vive o Senhor, que tirou 

e levou de volta os descendentes da família de Israel da terra do Norte e de todas as terras 

para onde os tinha lançado. " Em seguida, eles vão viver em seu próprio solo. " ( Jer. 23: 

5-8 ) 

Essas previsões e muitos outros que falam do reino terrestre do Messias (por 

exemplo, Dan 7: 13-14. , 18 ; Zc. 14: 4-9 ; . Mal 4: 1-4 ) não foram cumpridas em 

primeira vinda de Cristo. Portanto, ele deve vir novamente para cumpri-los, uma vez que 

"Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa;? Será 

que Ele disse, e ele não vai fazer isso Ou, tendo falado, e Ele não o cumprirá? " ( Num. 

23:19 ). 

Em segundo lugar, a promessa de Jesus exige seu retorno. Como observado acima, Jesus 

previu repetidamente que Ele voltaria (cf. Ap 2:16 ; 03:11 ; 22: 7 , 12 , 20 ). João 14: 2-

3 dá uma razão importante para o Seu retorno: "In My casa do Pai há muitas moradas; se 

não fosse assim, eu vos teria dito;. Pois vou preparar um lugar para você Se eu for e vos 

preparar um lugar para você, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, que onde eu 

estou, estejais vós também. " Em uma parábola ( Lucas 19: 11-27 ), Jesus se julgou como 

um nobre que seria um dia voltar para a sua propriedade e destruir aqueles que haviam 

rejeitado o seu governo. Promessas, tanto de Jesus para recompensar aqueles que 

acreditam em Deus e julgar aqueles que O rejeitam-demand Seu retorno. 

Em terceiro lugar, a garantia do Espírito Santo exige que Jesus retorno. O Espírito Santo 

é "o Espírito da verdade" ( João 15:26 ; 16:13 ), que iria "ensinar [os autores inspirados 

do Novo Testamento] todas as coisas e trazer para a [sua] recordará tudo o que [Jesus] 

disse [lhes] "(João 14:26 ). Assim, todas as promessas do Novo Testamento da Segunda 

Vinda (cf., além dos já mencionados 1 Cor. 1: 4-8 ; Fp 3: 20-21. ; Cl 3: 4 ; 1 

Tessalonicenses 2:19. ; Tiago 5: 8 ; 1 Pedro 1:13. ; 1 João 3: 2 ; etc.) é uma promessa do 

Espírito da verdade. Jesus deve retornar porque a veracidade da Trindade está em jogo. 



Em quarto lugar, o programa de Deus para a Igreja exige que a volta de 

Jesus. Em Apocalipse 3:10 Jesus prometeu: "Porque guardaste a palavra da minha 

perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que horas, que está prestes a 

vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra . " Para cumprir 

essa promessa, ele deve retornar para a Sua Igreja antes do início da "hora da 

provação." Esse evento, conhecido como o arrebatamento da igreja, é um aspecto da 

segunda vinda de Cristo. 

Após o Arrebatamento, Cristo vai premiar a sua igreja para o seu serviço fiel a Ele ( Rm 

14:10. ; 1 Cor. 3: 12-15 ; 4: 5 ; . 2 Cor 5:10 ; Filipenses 1: 6. , 10 ; 2 01:12 Tim. , 18 ; 4: 

8 ; Rev. 11:18 ). Esse tempo de recompensa pressupõe que Cristo já retornaram para a 

Sua Igreja. 

No final do período de tribulação de sete anos, a igreja glorificada, a noiva de Cristo 

( Apocalipse 19: 7-9 ; cf. . 2 Cor 11: 2 ; Ef. 5: 22-30 ), irá retornar em triunfo com Ele 

( Rev. 19:14 ; cf. v 8. ). Naquela época, a igreja será vindicado perante o mundo 

incrédulo, tornando-se evidente que verdadeiramente pertence ao Senhor (cf. 2 Tm. 

2:19 ). 

Programa de Deus para a igreja para resgatá-lo dos terrores da tribulação, recompensá-lo 

pelo serviço fiel, e vindicar-lo em exaltação em Seu reino antes que o mundo-exige que 

Cristo volte. 

Em quinto lugar, o programa de Cristo para as nações descrentes exige seu retorno. Salmo 

2 prevê um tempo em que Cristo vai governar as nações, algo que não ocorreu em sua 

primeira vinda. Da mesma forma, Joel 3: 1-2 , 9-17 (cf. Is. 11: 1-5 ; Mic. 4: 1-8 ; . 

Sofonias 3: 8 ; Matt. 25: 31-46 ) descreve Seu julgamento do nações descrentes. Dado 

que tal julgamento ocorreu na primeira vinda de Cristo, Ele deve voltar a realizá-lo. 

Em sexto lugar, o programa de Deus para Israel exige que Cristo volte. A Bíblia ensina 

que Deus não terminou com Israel, Seu povo do convênio. Embora fosse o Apóstolo dos 

Gentios ( Rom 11:13. ; 1 Tm. 2: 7 )?!, Paulo, no entanto, escreveu: "Deus não rejeitou o 

seu povo, tem Ele De maneira nenhuma ... Deus não rejeitou Seu povo, que antes 

conheceu "( Rom. 11: 1-2 ). Falando através do profeta Jeremias, Deus declarou nos 

termos mais fortes que Ele jamais estabelecidos permanentemente lado Israel: 

Assim diz o Senhor, 

Quem dá o sol para luz do dia 

E a ordem fixa da lua e das estrelas para luz da noite, 

Quem agita o mar, de modo que suas ondas rujam; 

O Senhor dos exércitos é o seu nome: 

"Se esta ordem fixa afasta 

Desde antes de mim ", diz o Senhor, 

"Então os filhos de Israel também cessará 

De ser uma nação diante de mim para sempre. " 

Assim diz o Senhor, 

"Se os céus em cima pode ser medido 



E os fundamentos da terra cá em baixo, 

Então eu também rejeitarei toda a descendência de Israel 

Por tudo o que eles têm feito ", diz o Senhor (. Jer. 31: 35-37 ) 

  

"Assim diz o Senhor: 'Se a minha aliança para o dia e noite não permanecer, e os padrões 

fixos de céu e da terra eu não estabeleceram, então eu rejeitarei a descendência de Jacó e 

de Davi, meu servo, não tendo a partir de seus descendentes governantes sobre . os 

descendentes de Abraão, Isaque e Jacó Mas vou restaurar suas fortunas e terá misericórdia 

deles "(. Jer. 33: 25-26 ) 

Além de existência como nação, Deus prometeu a Israel salvação, paz, prosperidade, 

segurança, e um reino (eg, Dt 4: 30-31. ; Isaías 9: 6-7. ; 11: 11-12 ; 60: 10-14 ; Jer 23: 5-

8. ; 30-33 ; 46:28 ; Ez 36-37. ; 40-48 ; Dan 9: 20-27. ; 12: 1-3 ; . Hos 2: 14- 23 ; 3: 4-

5 ; 14: 4-7 ; Joel 3: 18-21 ; Amós 9: 8-15 ; . Obad 17 , 21 ; Mic 4: 8. ; 7: 14-20 ; Sofonias 

3:. 14-20 ; . Zech 13-14 ; . 19:28 Matt ; Atos 1: 6-7 ). Uma vez que essas promessas não 

foram realizadas em primeira vinda de Cristo, Ele deve retornar para cumpri-los. 

Em sétimo lugar, a humilhação de Cristo exige que ele retorne. Na sua primeira vinda, 

Ele foi rejeitado, ultrajado, abusado, e executado como um criminoso comum. Mas isso 

não pode ser a forma como a história termina. Um dia, "ao nome de Jesus se dobre todo 

joelho, daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e ... toda língua confesse 

que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai" ( Filipenses 2: 10-11. ). Em seu 

julgamento farsa "o sumo sacerdote disse-lhe: 'Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas 

se tu és o Cristo, o Filho de Deus." Jesus disse-lhe: "Você mesmo disse, no entanto eu 

vos digo, a seguir você vai ver o Filho do Homem sentado à direita do Poder, e vindo 

sobre as nuvens do céu" ( Mt 26:. 63-64 ). É inconcebível que a última visão que o mundo 

terá de o Filho de Deus é a de um sangramento, morrendo, criminoso crucificado. Jesus 

Cristo deve retornar para revelar a Sua glória. 

Em oitavo lugar, o julgamento de Satanás exige que Cristo volte. Satanás é o governante 

temporário deste mundo ( João 12:31 ; 14:30 ; 16:11 ), o "deus deste mundo" ( : 2 Cor 4 

4. , que usa o poder da morte para escravizar os homens () Heb . 2: 14-15 ). Mas Jesus, o 

governante justo (cf. Ap 5: 1 e ss .), irá retornar para destruí-lo (um processo que começou 

com sua primeira vinda; Rom 16:20. ; 1 João 3: 8 ) e recuperar o que é seu por direito Sua 

. 

Em nono lugar, a expectativa dos crentes exige que Cristo volte. "Se a nossa esperança 

em Cristo só nesta vida", escreveu Paulo aos Coríntios, "somos de todos os homens os 

mais dignos de lástima" ( 1 Cor. 15:19 ). Os crentes são aqueles que estão constantemente 

"à procura de bem-aventurada esperança ea manifestação da glória do nosso grande Deus 

e Salvador, Jesus Cristo" ( Tito 2:13 ); aqueles "quantos amam a sua vinda" ( 2 Tim. 4: 

8 ). A esperança de que Cristo voltará um dia e levar os crentes para o céu para viver para 

sempre em Sua presença dá esperança e conforto ( João 14: 1-3 ; 1 Tessalonicenses 

4:18. ). 

A Glória da Segunda Vinda 

com as nuvens, ( 1: 7 b) 

Nuvens na Escritura frequentemente simbolizar a presença de Deus. Uma nuvem foi 

usado como a manifestação visível da presença de Deus com Israel durante a peregrinação 



no deserto ( Ex. 13: 21-22 ; 16:10 ; Num 10:34. ). Na entrega da Lei no Monte Sinai ", 

uma espessa nuvem sobre o monte" simbolizava a presença de Deus ( Ex 19:16. ; 

cf. 20:21 ; 24: 15-18 ). Quando o Senhor comunicou com Moisés na tenda da reunião (o 

tabernáculo), "a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda; eo Senhor falava 

com Moisés" ( Ex. 33: 9 ; cf. 34 : 5 ).Tanto o tabernáculo ( Ex. 40: 34-38 ) e do templo 

( 1 Reis 8: 10-12 ) foram preenchidos com uma nuvem que simboliza a glória de Deus 

em suas dedicatórias. Jesus subiu ao céu em uma nuvem ( Atos 1: 9 ); crentes subirá com 

nuvens no Arrebatamento ( 1 Tessalonicenses 4:17. ), e, como o presente versículo indica, 

Cristo voltará com nuvens (cf. Dn 7,13. ; . Matt 24:30 ). 

As nuvens imaginar a descida de Cristo do céu. Mais significativamente, eles simbolizam 

a luz brilhante que acompanha presença-a luz de Deus tão poderoso que ninguém poderia 

vê-lo e viver ( Ex. 33:20 ). A aparência da glória de ardência de Jesus Cristo, "o 

resplendor da glória [de Deus] e a representação exata de sua natureza" ( Heb. 1: 3 ), e o 

menor brilho das inumeráveis anjos e os remidos que acompanhá-lo, vai ser tanto uma 

representação histórica indescritível e aterrorizante. 

O escopo da Segunda Vinda 

e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram; e todas 
as tribos da terra se lamentarão sobre ele. ( 1: 7 c) 

Durante a encarnação, a glória de Cristo foi velado. Apenas Pedro, Tiago e João teve um 

vislumbre de que na Transfiguração. Mas na Sua segunda vinda todo olho o verá, a Sua 

glória será óbvio para toda a raça humana. 

João divide aqueles que vão ver a Segunda Vinda em dois grupos. Aqueles que o 

traspassaram não se refere aos soldados romanos envolvidos na crucificação de Cristo, 

mas para os judeus incrédulos que instigaram sua morte. Em Zacarias 12:10 Deus diz: 

"Eu derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de 

graça e de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem traspassaram; e eles vão 

chorar por Ele, como quem chora por um filho único, e chorarão amargamente por Ele 

como o choro amargo ao longo de um primogênito. " Pedro afirmou que o povo judeu 

foram responsáveis pela execução de Cristo, corajosamente declarando 

Homens de Israel, ouçam estas palavras: Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus 

com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou através dele no meio de vós, como 

vós mesmos sabeis-este, entregou mais pelo plano predeterminado e presciência de Deus, 

você pregado a uma cruz pelas mãos de homens ímpios e colocá-lo à morte. ( Atos 2: 22-

23 ; cf. 3: 14-15 ) 

Luto de Israel, observou em Zacarias 12:10 , será o de arrependimento genuíno. Muitos 

judeus serão salvos durante a Tribulação, ambos os 144.000 e os seus convertidos. Mas 

para muitos outros, a Segunda Vinda será o momento de sua salvação. Será "naquele dia 

[que] haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para 

remover o pecado ea impureza" ( Zc. 13: 1 ). 

João descreve o segundo grupo como todas as tribos da terra, uma referência para as 

nações dos gentios incrédulos. Como o povo judeu, eles também se lamentarão 

sobre Cristo. Alguns dos que o luto pode estar relacionada com o arrependimento 

daqueles que são salvos na época ( 7: 9-10 , 14 ). Mas, ao contrário da nação judaica, o 

luto dos gentios não vai geralmente resultam de arrependimento genuíno. Mourn é 

de koptō , que literalmente significa "cortar". A palavra tornou-se associado com o luto 



devido à prática de si corte quando na tristeza extrema ou desespero dos pagãos. I Reis 

18:28 registros que o frenético, em pânico profetas de Baal "cortar-se de acordo com seu 

costume, com espadas e lanças até que o sangue jorraram sobre eles "em uma tentativa 

desesperada de chamar a atenção de seu deus. Os israelitas foram proibidos de se envolver 

em tais rituais pagãos ( Lev 19:28. ; Deut. 14: 1 ). 

Lamentação dos gentios, em sua maior parte, será solicitado pelo terror, não 

arrependimento. Eles não lamentar para o Cristo que eles rejeitaram, mas sobre a sua 

condenação. Eles vão "não se arrepender dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, 

nem da sua imoralidade, nem dos seus furtos" ( 09:21 ). 

A resposta para a Segunda Vinda 

Por isso, é para ser. Amém. ( 1: 7 d) 

Após ter dado a resposta dos crentes e não crentes a segunda vinda de Cristo, João 

interrompe sua própria resposta. Usando as palavras mais fortes da afirmação, tanto em 

grego ( nai ; por isso, é de ser ) e hebraico ( amém ), João pede para o Senhor Jesus 

Cristo voltar. 

A certeza da Segunda Vinda 

"Eu sou o Alfa eo Ômega", diz o Senhor Deus ", que é, que era e 
que há de vir, o Todo-Poderoso." ( 1: 8 ) 

Neste versículo o Senhor Deus coloca sua assinatura na profecia da Segunda Vinda 

gravado no verso anterior. Três de seus atributos divinos garantir a certeza da promessa 

do retorno de Cristo. 

Alfa eo Ômega enfatiza a onisciência de Deus. Alpha é a primeira letra do alfabeto 

grego, e Omega é a última. Todo o conhecimento é transmitido através das letras do 

alfabeto; assim designação do próprio Deus como o Alfa eo Omega afirma que Ele tem 

todo o conhecimento. Ele sabe, portanto, a certeza dessa promessa. 

Como aquele que é, que era e que há de vir, transcendente, a presença eterna de Deus 

não se limita pelo tempo ou espaço ou qualquer recurso ou evento em si. Não há 

contingência possível, de que Ele não tem conhecimento sobre a Segunda Vinda. Assim, 

a promessa de que o Senhor Jesus Cristo voltará resolve a questão. 

A designação de Deus como o Todo-Poderoso (cf. 4: 8 ; 11:17 ; 15: 3 ; 16: 7 , 14 ; 19: 

6 , 15 ; 21:22 ) afirma sua onipotência. Uma vez que Ele é todo-poderoso, nada pode 

impedi-lo de realizar a Sua vontade soberana. Ninguém ou nenhuma coisa pode 

eventualmente impedir Cristo de retornar em glória como descrito no versículo 7 . 

Jesus veio a primeira vez em humilhação; Ele voltará em exaltação. Ele veio a primeira 

vez para ser morto; Ele voltará para matar seus inimigos. Ele veio a primeira vez para 

servir; Ele voltará a ser servido. Ele veio pela primeira vez como o servo sofredor; Ele 

voltará como o rei conquistador. O desafio do livro do Apocalipse faz a cada pessoa é 

estar pronto para o Seu retorno. 

João Phillips escreve, 

Uma das páginas mais comoventes da história Inglês fala das conquistas e cruzadas de 

Richard I, Coração de Leão. Enquanto Richard estava longe vencendo Saladino, seu reino 



caiu em maus momentos. Seu irmão astuto e sem graça, João, usurpado todas as 

prerrogativas do rei e mal governados o reino. O povo da Inglaterra sofreu, desejando 

para o retorno do rei, e Orando para que ele possa ser em breve. Então, um dia Richard 

veio. Ele desembarcou na Inglaterra e marchou direto para o seu trono. Em torno desse 

resplandecer vinda, muitos contos é dito, tecido nas lendas da Inglaterra. (Um deles é a 

história de Robin Hood.) Castelos de João caiu como ninepins. Grande Richard 

reivindicou para o seu trono, e nenhum ousou stand em seu caminho. As pessoas gritavam 

seu deleite. Eles tocou repique após peal sobre os sinos. O Leão estava de volta! Viva o 

rei! 

Um dia, um rei maior do que Richard vai reivindicar um território maior do que a 

Inglaterra. Aqueles que têm abusado da terra na sua ausência, apreendeu seus domínios, 

e mal administrado Seu mundo serão todos varridos. ( Explorando Apocalipse, rev 

ed.. [Chicago: Moody, 1987; reimpressão, Neptune, NJ: Loizeaux, 1991], 22-23) 

Somente aqueles "quantos amam a sua vinda" ( 2 Tim. 4: 8 ), que o amam e reconhecê-

lo como o legítimo rei, irá desfrutar das bênçãos de Seu reino. 

 

3. A visão do Filho Glorificado 

(Apocalipse 1: 9-20) 

Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e 

perseverança que estão em Jesus, estava na ilha chamada Patmos 

por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui 

arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim 

uma grande voz como o som de uma trombeta, dizendo: "Escreve 

num livro o que você vê, e enviá-lo às sete igrejas: a Éfeso, 

Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia 

". Então eu me virei para ver a voz que falava comigo. E, virando-

me, vi sete candelabros de ouro; e no meio dos castiçais eu vi um 

como filho de homem, vestido com uma túnica até aos pés, e 

cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos 

eram brancos como lã branca, como a neve; e os seus olhos eram 

como chama de fogo. Seus pés eram como bronze polido, quando 

foi feita a brilhar em uma fornalha, e sua voz era como o som de 

muitas águas. Em sua mão direita segurava sete estrelas; e da sua 

boca saía uma espada afiada de dois gumes; e seu rosto era como 

o sol que brilha na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como 

morto. E ele colocou a mão direita sobre mim, dizendo: "Não 

tenha medo, eu sou o primeiro eo último, e aquele que vive; e eu 

estava morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre, e tenho 

as chaves da morte e de Hades. Portanto escrever as coisas que 

tens visto, e as coisas que são, e as coisas que acontecerá depois 

destas coisas. Quanto ao mistério das sete estrelas, que viste na 

minha mão direita, e os sete de ouro candelabros: as sete estrelas 

são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete 
igrejas ". (1: 9-20) 



Até o fim do primeiro século, o cristianismo se tornou uma seita religiosa 

odiado e desprezado no Império Romano. Escrevendo ao imperador Trajano no 

início do segundo século, Plínio, o governador romano da Bitínia, desprezou o 

cristianismo como uma "superstição depravada e extravagante." Plínio passou 

a queixar-se que "o contágio dessa superstição [Cristianismo] não se espalhou 

apenas nas cidades, mas nas aldeias e distritos rurais, assim" (citado em Henry 

Bettenson, ed,. Documentos da Igreja Cristã [Londres: Oxford University 

Press, 1967], 4). O historiador romano Tácito, um contemporâneo de Plínio, 

descreveu os cristãos como "uma classe odiada por suas abominações" (citado 

em Bettenson, Documentos, 2), enquanto Suetônio, outro contemporâneo de 

Plínio, rejeitou-os como "um conjunto de homens que aderem a um novo e 

travesso superstição "(citado em Bettenson, Documentos, 2). 

Além da hostilidade natural dos homens caiu para a verdade do evangelho, os 

cristãos eram odiados por vários motivos. Politicamente, os romanos viram-los 

como desleal, porque eles se recusaram a reconhecer Caesar como a autoridade 

suprema. Isso deslealdade foi confirmada nos olhos dos oficiais romanos por 

recusa dos cristãos para oferecer os sacrifícios obrigatórios de adoração ao 

imperador. Além disso, muitas das suas reuniões eram de capital fechado 

durante a noite, fazendo com que os oficiais romanos acusá-los de incubação 

parcelas antigovernamentais. 

Religiosamente, os cristãos foram denunciados como ateus porque rejeitaram o 

panteão romano de deuses e porque eles adoravam um Deus invisível, não um 

ídolo. Rumores selvagens, com base em equívocos de crenças e práticas cristãs, 

falsamente acusou-os de canibalismo, incesto e outras perversões sexuais. 

Socialmente, os cristãos, a maioria dos quais eram das classes mais baixas da 

sociedade (cf. 1 Cor. 1:26), eram desprezados pela aristocracia romana. O 

ensinamento cristão que todas as pessoas são iguais (Gl 3,28;. Col. 3,11) 

ameaçava minar a estrutura hierárquica da sociedade romana e derrubar a elite 

do seu estatuto privilegiado. Ele também aumentou o medo da aristocracia 

romana de uma rebelião de escravos. Os cristãos não se opôs abertamente a 

escravidão, mas a percepção era de que eles minaram isso, ensinando que o 

senhor eo escravo eram iguais em Cristo (cf. Filemon.). Por fim, os cristãos se 

recusaram a participar das diversões mundanas que eram tanto uma parte da 

sociedade pagã, evitando festivais, teatro e outros eventos pagãos. 

Economicamente, os cristãos eram vistos como uma ameaça pelos numerosos 

sacerdotes, artesãos e comerciantes que lucraram com a adoração de ídolos. A 

hostilidade resultante, visto pela primeira vez no tumulto em Éfeso (At. 19: 

23s), aprofundou quando o cristianismo se tornou mais difundido. Em sua carta 

ao imperador Trajano citado anteriormente, Plínio reclamou que os templos 

pagãos havia sido abandonado, e que aqueles que venderam animais para o 

sacrifício encontrou poucos compradores. 



Em que idade supersticioso muitos romanos temiam que os desastres naturais 

resultou da negligência dos deuses pagãos. O apologista cristão do século III, 

Tertuliano comentou sarcasticamente: "Se o Tiber atinge as paredes, se o Nilo 

não sobe aos campos, se o céu não se move ou a terra faz, se há fome, se há 

peste, o grito é ao mesmo tempo ", os cristãos às feras! ' O que, todos eles com 

um leão? " (Citado em MA Smith, From Cristo to Constantine [Downers 

Grove, Ill .: InterVarsity de 1973], 86). 

Durante as primeiras décadas após a morte de Cristo, o governo romano 

considerado cristianismo meramente uma seita do Judaísmo (cf. Atos 18: 12-

16). Eventualmente, foi a hostilidade dos judeus indicado contra os cristãos que 

levaram os romanos a reconhecer o cristianismo como uma religião distinta do 

judaísmo. Que os cristãos identificados como adoradores de uma religião ilegal 

(o judaísmo era uma religio licita, ou religião legal). No entanto, não houve 

perseguição oficial pelas autoridades romanas até a época de Nero. Buscando 

desviar as suspeitas público que ele tinha causado o grande incêndio de Roma 

(19 de julho, AD 64), Nero culpou os cristãos para ele. Como resultado, muitos 

cristãos foram executados em Roma (incluindo, de acordo com a tradição, tanto 

Pedro e Paulo), mas não havia ainda nenhuma perseguição em todo o império. 

Três décadas mais tarde, o imperador Domiciano instigado uma perseguição 

oficial dos cristãos. Pouco se sabe sobre os detalhes, mas estendeu-se pela 

província da Ásia (Turquia moderna). O apóstolo João foi banido para a ilha de 

Patmos, e pelo menos uma pessoa, um pastor, já tinham sido martirizados (Ap 

2:13). Perseguidos, assediados, crentes desanimados na Ásia Menor, a quem 

João se dirigiu ao livro do Apocalipse precisava desesperAdãoente de 

encorajamento. Fazia anos desde que Jesus subiu. Jerusalém foi destruída e 

Israel devastado. A igreja estava perdendo o seu primeiro amor, 

comprometimento, tolerando o pecado, tornando-se impotente, e desagradável 

para o próprio Senhor (isto é descrito em Apocalipse 2 e 3). Os outros apóstolos 

foram mortos, e João tinha sido exilado. Todo o quadro parecia muito 

sombrio. É por isso que a primeira visão João recebeu do Espírito Santo 

inspirador é do ministério de Cristo presente na igreja. 

Leitores de João levou conforto em saber que Cristo um dia voltar em glória e 

derrotar seus inimigos. A descrição desses acontecimentos importantes ocupa a 

maior parte do livro de Apocalipse. Mas a visão de Jesus Cristo que começa o 

livro não descreve Jesus em Sua glória futura, mas o retrata no presente, como 

o Senhor glorificado da igreja. Apesar de todas as decepções, o Senhor não 

tivesse abandonado sua igreja ou Suas promessas. Esta visão poderosa do atual 

ministério de Cristo a eles deve ter propiciado uma grande esperança e conforto 

para as igrejas que querem saber e que sofrem a quem João escreveu. Os 

versículos 9-20 proporcionam o cenário para a visão, desdobre a visão em si, e 

relacionar os seus efeitos. 



O contexto da Visão 

Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e 

perseverança que estão em Jesus, estava na ilha chamada Patmos 

por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui 

arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim 

uma grande voz como o som de uma trombeta, dizendo: "Escreve 

num livro o que você vê, e enviá-lo às sete igrejas: a Éfeso, 

Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia ". (1: 
9-11) 

Esta é a terceira vez nos nove primeiros versos deste livro que João se refere a 

si mesmo pelo nome (cf. vv. 1, 4). Desta vez, o seu espanto ao receber esta visão 

fez com que ele adicione o demonstrativo pronome pessoal I. João foi 

surpreendido que, apesar de sua indignidade absoluta, ele teve o privilégio 

inestimável de receber esta visão monumental. 

João era um apóstolo, um membro do círculo íntimo dos doze junto com Pedro 

e Tiago, e autor humano de um evangelho e três epístolas. No entanto, ele 

humildemente se identificou simplesmente como seu irmão. Ele não escreveu 

como uma impressionado com a sua autoridade como apóstolo, comandando, 

exortando, ou definir doutrina, mas como uma testemunha ocular da revelação 

de Jesus Cristo, que começa a se revelar com esta visão. 

João ainda mais humildemente identificado com os seus leitores, descrevendo-

se como o seu companheiro participante, compartilhando com eles antes de 

tudo na tribulação . Como eles, João era, naquele momento, sofrendo severa 

perseguição por causa de Cristo, depois de ter sido exilado com outros 

criminosos. Ele poderia, assim, identificar-se com os crentes sofrimento para 

quem ele escreveu. João fazia parte do mesmo reino como seus leitores-esfera 

da salvação; a comunidade redimida sobre a qual Jesus reina como Senhor e 

Rei (cf. v. 6). Ele compartilhou um parentesco com eles como um companheiro 

assunto de Jesus Cristo. Finalmente, João identificado com seus leitores na 

questão de perseverança. hupomone ( perseverança ) significa literalmente "a 

permanecer sob". Ela fala de dificuldades com paciência, sem desistir. 

João descrito ainda mais essas experiências como em Jesus. Sofrendo 

perseguição por causa de Cristo, pertencente ao Seu reino, e pacientemente 

ensaios duradouras são distintamente experiências cristãs. 

Quando ele recebeu essa visão, João estava no exílio na ilha chamada 

Patmos. Patmos é uma ilha vulcânica estéril, no Mar Egeu, nas suas 

extremidades cerca de dez quilômetros de comprimento e 5-6 milhas de largura, 

localizado a cerca de 40 milhas ao largo de Mileto ( uma cidade da Ásia Menor 

cerca de trinta quilômetros ao sul de Éfeso; cf. Atos 20: 15-17). De acordo com 

o historiador romano Tácito, o exílio a tais ilhas era uma forma comum de 



punição no primeiro século. Mais ou menos na mesma época em que João foi 

banido para Patmos, o Imperador Domiciano exilado sua própria sobrinha, 

Flávia Domitila, a outra ilha (FF Bruce, História do Novo Testamento [Garden 

City, NY: Doubleday, 1972], 413). Ao contrário de Flavia Domitila, cuja 

expulsão foi motivada politicamente, João provavelmente foi enviado para 

Patmos como um criminoso (como cristão, ele era um membro de uma seita 

religiosa ilegal). Se assim for, as condições em que ele viveu teria sido 

dura. Trabalho exaustivo sob o olhar atento (e chicote pronto) de um 

superintendente Roman, comida insuficiente e vestuário, e ter que dormir no 

chão nu teria feito as suas vítimas em um homem de noventa anos de idade. Foi 

nessa sombria, ilha estéril, sob essas condições brutais, que João recebeu a mais 

extensa revelação do futuro já deu. 

O único crime de João era fidelidade à palavra de Deus e do testemunho de 

Jesus. Como observado na discussão do versículo 2, no capítulo 1 deste 

volume, essas duas frases parecem ser sinônimos. João sofreu o exílio por seu 

fiel inequívoca pregação, intransigente do evangelho de Jesus Cristo. 

João recebeu sua visão enquanto ele estava no Espírito; sua experiência 

transcendeu os limites da apreensão humana normal. Sob o controle do Espírito 

Santo, João foi transportado para um avião de experiência e percepção para 

além da dos sentidos humanos. Nesse estado, Deus sobrenaturalmente revelado 

coisas para ele. Ezequiel (Ez. 2: 2; 3:12, 14), Pedro (Atos 10: 9 e ss.) E Paulo 

(Atos 22: 17-21; 2 Cor. 12: 1 e segs.) Tiveram experiências semelhantes. 

João recebeu sua visão sobre o dia do Senhor. Enquanto alguns argumentam 

que esta refere-se ao tempo do julgamento escatológico chamado o Dia do 

Senhor, é melhor entendida como uma referência para o domingo. A frase grega 

traduzida como o dia do Senhor ( TE kuriake Hemera ) é diferente daquela 

traduzida como "o dia do Senhor" ( Te hēmerea tou kuriou , ou hēmerea 

kuriou ; cf. 1 Cor. 5:. 5; 1 Tessalonicenses 5: 2 ; 2 Ts 2:.. 2; 2 Pe 3:10) e aparece 

somente aqui no Novo Testamento. Além disso, a visão João recebeu não tinha 

nada a ver com o dia escatológico do Senhor; era uma visão do presente 

ministério de Cristo na Igreja. Finalmente, no segundo século a frase kuriake 

Hemera foi amplamente usado para se referir a domingo (cf. RJ Bauckham, "O 

Dia do Senhor", em DA Carson, ed,. A partir de sábado para o dia do 

Senhor [Grand Rapids: Zondervan, 1982], 221ff.). A frase dia do 

Senhor tornou-se a forma habitual de se referir ao domingo, porque a 

ressurreição de Cristo aconteceu no domingo. 

João recebeu sua comissão para registrar a visão de forma dramática: ouvi por 

detrás de mim uma grande voz como o som de uma trombeta, dizendo: 

"Escreve num livro o que você vê, e enviá-lo às sete igrejas: a Éfeso, 
Esmirna e Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia. " A voz (cf. Ez. 

3:12) foi a do Senhor Jesus Cristo (cf. vv. 12-13, 17-18), soando a João em seu 



piercing, comandando clareza . como o som de um trompete Ao longo do livro 

do Apocalipse, em alta voz ou som indica a solenidade de que está prestes a ser 

revelada (cf. 5: 2, 12; 06:10; 7: 2, 10; 08:13; 10: 3; 11:12, 15; 12:10; 14: 2, 15, 

18; 16: 1, 17; 19: 1, 17; 21: 3). A cena é uma reminiscência da entrega da Lei 

no Sinai: "Por isso, surgiu no terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e 

relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha e um som de trompete 

muito alto, por isso, que todas as pessoas que estavam no acampamento tremeu 

"(Ex. 19:16). 

A voz soberana, poderosa do céu ordenou João, "Escreva em um livro (ou 

deslocamento) o que você vê. " Este é o primeiro dos doze comandos no livro 

do Apocalipse de João para escrever o que ele viu (cf. v. 19; 2: 1, 8, 12, 18; 3: 

1, 7, 14; 14:13; 19: 9; 21: 5); em uma outra ocasião ele foi proibido de escrever 

(10: 4). 

Depois de escrever a visão, João foi para enviá-lo às sete igrejas:. a Éfeso e 

Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia Como observado 

na discussão do versículo 4, essas cidades foram localizados em da província 

romana da Ásia (Turquia moderna). Estas sete igrejas foram escolhidos por 

estarem localizados nas principais cidades dos sete distritos postais em que a 

Ásia foi dividido. Eram assim os pontos centrais para a divulgação da 

informação. 

As sete cidades aparecem na ordem em que um mensageiro, viajando na grande 

estrada circular que os ligava, iria visitá-los. Após o desembarque em Mileto, o 

mensageiro ou mensageiros que ostentam o livro do Apocalipse teria viajado 

para o norte para Éfeso (a cidade mais próxima de Mileto), então em um círculo 

no sentido horário para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, 

Filadélfia e Laodicéia. Cópias do Apocalipse teria sido distribuído a cada 

igreja. 

O desdobramento da Visão 

Então eu me virei para ver a voz que falava comigo. E, virando-

me, vi sete candelabros de ouro; e no meio dos castiçais eu vi um 

como filho de homem, vestido com uma túnica até aos pés, e 

cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos 

eram brancos como lã branca, como a neve; e os seus olhos eram 

como chama de fogo. Seus pés eram como bronze polido, quando 

foi feita a brilhar em uma fornalha, e sua voz era como o som de 

muitas águas. Em sua mão direita segurava sete estrelas; e da sua 

boca saía uma espada afiada de dois gumes; e seu rosto era como 

o sol brilhando em sua força ... "Quanto ao mistério das sete 

estrelas, que viste na minha destra, e dos sete candeeiros de ouro: 

as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros 
são as sete igrejas. " (1: 12-16, 20) 



Tendo descrito as circunstâncias em que ele recebeu, João então relacionado a 

visão em si. Este olhar revelador e ricamente instrutivo na presente obra do 

Filho de Deus glorificado divulga sete aspectos do ministério constante do 

Senhor Jesus Cristo à sua Igreja: Ele atribui competência, intercede por, 

purifica, fala com autoridade, os controles, protege e reflete a Sua glória através 

de Sua igreja. 

Cristo Capacita Sua Igreja 

Então eu me virei para ver a voz que falava comigo. E, virando-

me, vi sete candelabros de ouro; e no meio dos castiçais eu vi um 

como filho do homem, ... os sete candeeiros são as sete igrejas. (1: 

12-13a, 20b) 

No início da visão João estava de costas para a voz, então ele se virou para ver 

quem estava falando com ele. Como ele fez isso, ele primeiro , vi sete 

candelabros de ouro, identificada no verso 20 como as sete igrejas. Estes 

eram como as lâmpadas de óleo portáteis comuns colocadas em castiçais que 

foram usados para salas de luz à noite. Eles simbolizam igrejas como as luzes 

do mundo (Fp. 2:15). Eles são de ouro porque o ouro foi o metal mais 

precioso. A igreja é a Deus a entidade mais belo e valioso na Terra-tão valioso 

que Jesus estava disposto a comprá-lo com seu próprio sangue (Atos 

20:28). Sete é o número da perfeição (cf. Ex. 25: 31-40 ; Zc. 4: 2); Assim, as 

sete igrejas simbolizam as igrejas em geral. Estas foram as igrejas reais em 

lugares reais, mas são simbólicos dos tipos de igrejas que existem em toda a 

história da igreja. 

No meio dos candelabros João viu um semelhante ao Filho do homem (cf. 

Dn. 7:13) -o glorificado Senhor da igreja movendo-se entre suas igrejas. Jesus 

prometeu Sua presença contínua com a Sua Igreja. Em Mateus 28:20 Ele disse: 

"Eu estarei sempre convosco, até ao fim dos tempos." Mateus 18:20 promete a 

presença de Cristo durante o difícil trabalho de confrontar o pecado na 

igreja. Na noite antes da Sua morte, Jesus prometeu aos Seus discípulos: "Não 

vos deixarei órfãos; I virá para você ... Se alguém me ama, guardará a minha 

palavra; e meu Pai o amará, e nós vamos viremos a ele e faremos nele morada 

"(João 14:18, 23). Hebreus 13: 5 registra sua promessa, "Eu nunca vou te 

abandonar, nem vou nunca te abandonarei." 

Os cristãos não adoram um mártir bem-intencionado, um líder religioso heróico 

morto. O Cristo vivo habita Sua igreja para liderar e fortalecê-lo. Crentes 

pessoal e coletivamente têm o privilégio inestimável de desenho em que o poder 

através da contínua comunhão com Ele. Paulo escreveu sobre a Ceia do Senhor: 

"Não é o cálice de bênção que abençoamos uma participação no sangue de 

Cristo? Não é o pão que partimos uma participação no corpo de Cristo?" (1 Cor. 

10:16). A presença do Senhor Jesus Cristo em Sua Igreja capacita-lo, 



permitindo que os crentes a dizer triunfante com o apóstolo Paulo: "Posso todas 

as coisas naquele que me fortalece" (Fl. 4:13). 

Cristo intercede por Sua Igreja 

vestido com uma túnica até aos pés, e cingido pelos peitos com um 

cinto de ouro. (1: 13b) 

A primeira coisa que João observou foi que Cristo foi vestido com uma túnica 

até aos pés (cf. Isa. 6: 1). Tais vestes eram usados pela realeza (por exemplo, 

os reis de Midiã, Jz 08:26; Jonathan, 1 Sam. 18: 4; Saul, 1 Sam. 24:. 4; Acabe 

e Josafá, 1 Reis 22:10, e Esther ., Est 5: 1;) e profetas (cf. 1 Sam 28:14).. Mas 

a palavra traduzida robe foi usado com mais freqüência (em seis de seus sete 

ocorrências) na Septuaginta (a tradução grega do Antigo Testamento) para 

descrever o manto usado pelo sumo sacerdote. Enquanto Cristo é biblicamente 

apresentado como profeta e rei, e Sua majestade e dignidade enfatizou, 

o robe aqui imagens de Cristo em seu papel como o Grande Sumo Sacerdote 

de Seu povo. Que ele estava cingido pelos peitos com um cinto de 

ouro reforça essa interpretação, uma vez que o sumo sacerdote no Antigo 

Testamento usava um tal cinto (cf. Ex. 28:. 4; Lev 16: 4). 

O livro de Hebreus diz muito sobre o papel de Cristo como nosso Sumo 

Sacerdote. Em 2: 17-18 o escritor de notas Hebreus: "Portanto, Ele teve que ser 

feito semelhante a seus irmãos em todas as coisas, para que Ele possa se tornar 

um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, para 

expiar os pecados das pessoas. Por já que ele mesmo foi tentado em que Ele 

sofreu, Ele é capaz de vir em auxílio daqueles que são tentados. " Em Hebreus 

3: 1, ele refere-se a Cristo como o "Sumo Sacerdote da nossa confissão", 

enquanto em Hebreus 4:14 ele recorda aos crentes que "temos um grande sumo 

sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus." Nosso grande Sumo 

Sacerdote é "pode também salvar sempre os que se aproximam de Deus por 

meio dele, uma vez que vive sempre para interceder por eles" (Hb. 7:25). A sua 

oferta foi infinitamente superior à de qualquer sumo sacerdote humano: "Mas, 

quando Cristo apareceu como um sumo sacerdote dos bens futuros, Ele entrou 

através de uma maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, 

não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo 

seu próprio sangue, entrou no lugar santo uma vez por todas, tendo obtido eterna 

redenção "(Hebreus 9: 11-12.). 

Como nosso Sumo Sacerdote, Cristo, uma vez ofereceu o sacrifício perfeito e 

completo pelos nossos pecados e de forma permanente, intercede fielmente para 

nós (Rom. 8: 33-34). Ele tem uma capacidade inigualável para simpatizar com 

a gente em todos os nossos perigos, tristezas, provações e tentações: "Porque, 

assim como Ele mesmo foi tentado em que Ele sofreu, Ele é capaz de vir em 

auxílio daqueles que são tentados .. . Nós não temos um sumo sacerdote que 

não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas Aquele que foi tentado em 



todas as coisas como nós somos, mas sem pecado "(Hb 2:18;. 4:15). O 

conhecimento de que seu Sumo Sacerdote estava se movendo com simpatia no 

meio deles para cuidar e proteger o seu próprio fornecido grande conforto e 

esperança para as igrejas perseguidas. 

Cristo purifica sua Igreja 

Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a 

neve; e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram 

como bronze polido, quando foi feita a brilhar em uma fornalha, 
(1: 14-15a) 

Tendo descrito roupa de Cristo no versículo 13, João descreveu sua pessoa nos 

versículos 14 e 15. As primeiras características retratam a obra de Cristo de 

castigo e purificar Sua igreja. 

O Novo Testamento claramente estabelece o padrão santo que Cristo 

estabeleceu para a sua igreja. "Portanto, você deve ser perfeito", Jesus ordenou: 

"como o vosso Pai celeste é perfeito" (Mat. 5:48). Em 2 Coríntios 11: 2, Paulo 

escreveu: "Eu prometi a um marido, a fim de que a Cristo vos apresentar como 

uma virgem pura." Ele lembrava aos Efésios que "Cristo ... amou a igreja ea si 

mesmo se entregou por ela, para que pudesse santificá-la, tendo-a purificado 

por meio da lavagem de água pela palavra, para que pudesse apresentar a Si 

mesmo a igreja em toda a sua gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa 

semelhante, mas que ela seria santa e irrepreensível "(Ef 5: 25-27.). Em 

Colossenses 1:22 Paulo explicou que Cristo "já reconciliou em Seu corpo carnal 

pela morte, a fim de apresentá-lo diante dele santos e imaculados e 

irrepreensíveis." Pedro recorda aos crentes que Deus espera que eles ", como é 

santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em todo o seu 

comportamento; porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo" (1 Pe 

1:15. -16). 

Para manter esse padrão divino, Cristo disciplinará Sua igreja - até mesmo ao 

ponto de tirar a vida de alguns cristãos impenitentes, pecando (Atos 5 (Mt 18: 

15-17;::; João 15 2 Heb 12 5ss...) : 1-11; 1 Cor 11: 28-30).. Mesmo Pedro, que 

bem entendia o poder da tentação, advertiu: "É tempo de começar o julgamento 

pela casa de Deus" (1 Ped. 4:17). 

Descrição de João de Cristo cabeça e ... cabelos tão brancos como lã branca, 

como a neve é uma referência óbvia a Daniel 7: 9, onde a linguagem 

semelhante descreve o Ancião dos Dias (Deus Pai). As descrições paralelas 

afirmar a divindade de Cristo; Ele possui o mesmo atributo do conhecimento 

sagrado e sabedoria como o Pai. Branco traduz leukos , que tem a conotação 

de "brilhante", "resplandecente", ou "brilhante". Ele simboliza a eterna, 

gloriosa, santa veracidade de Cristo. 



Continuando sua descrição do Cristo glorificado, João notou que seus olhos 

eram como chama de fogo (cf. 02:18; 19:12). Sua pesquisa, revelando, olhar 

infalível penetra as profundezas de sua igreja, revelando-lhe com perfuração 

clareza a realidade de tudo que há para saber.Jesus declarou: "Não há nada 

escondido que não venha ser revelado, nem oculto que não será conhecido" 

(Mat. 10:26). Nas palavras do autor de Hebreus: "E não há criatura alguma 

encoberta diante dele, mas todas as coisas estão abertas e exposto aos olhos 

daquele com quem temos de prestar contas" (Hb. 4:13). O Senhor onisciente da 

Igreja não deixará de reconhecer e lidar com o pecado em Sua Igreja. 

Isso de Cristo pés eram como bronze polido, quando foi feita a brilhar em 

uma fornalha, continua a sequência óbvia, fazendo uma clara referência ao 

juízo sobre os pecadores na igreja. Reis em tempos antigos sentou em tronos 

elevados, por isso aqueles que estão sendo julgados seria sempre sob os pés do 

rei. Os pés de um rei, assim, passou a simbolizar a sua autoridade. Os pés em 

brasa, incandescência do Senhor Jesus Cristo imaginá-lo em movimento por 

meio de Sua igreja para exercer a sua autoridade disciplinadora, pronto para 

lidar out dor correctivas, se necessário, para pecar cristãos. 

Hebreus 12: 5-10 fala sobre esse assunto: 

Você esquecidos da exortação que é dirigida a você como filhos: "Meu filho, 

não consideram levemente a disciplina do Senhor, nem te desanimes quando 

por ele és repreendido; para aqueles a quem o Senhor ama Ele disciplina, e Ele 

açoita a todo filho a a quem recebe. " É para disciplina que perseverais; Deus 

vos trata como filhos; pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas, se estais 

sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então você está filhos 

ilegítimos e não filhos. Além disso, tínhamos pais terrenos que nos corrigiam, 

e os respeitávamos; não havemos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, 

para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo como bem lhes 

parecia, mas Ele nos disciplina para o nosso bem, para que possamos 

compartilhar Sua santidade. 

É o amor do Senhor por Seus pecadores redimidos que prossegue a sua santidade. 

Cristo fala autoritariamente à Sua Igreja 

e sua voz era como o som de muitas águas. (1: 15b) 

Quando Cristo falou de novo que já não estava com o som de trombeta do 

versículo 10. Para João, sua voz agora era como o som de muitas águas (cf. 

14: 2; 19: 6), como o rugido poderoso familiar do surfe nas costas rochosas de 

Patmos em uma tempestade. A voz do Deus eterno foi igualmente descrito em 

Ezequiel 43: 2 ainda outro paralelo afirmar a divindade de Cristo. Esta é a voz 

do poder soberano, a voz de autoridade suprema, a própria voz, que vai 

comandar um dia o morto para iniciar-se a partir das sepulturas (João 5: 28-29). 



Quando Cristo fala, a igreja deve ouvir. Na Transfiguração Deus disse: "Este é 

o meu Filho amado, ... Escutai-o!" (Mateus 17: 5.). "Deus, depois de Ele falou 

há muito tempo para os pais, pelos profetas em muitas vezes e de muitas 

maneiras", escreveu o autor de Hebreus, "nestes últimos dias falou-nos no seu 

Filho" (Hebreus 1: 1-2. ). Cristo fala à Sua igreja diretamente através das 

Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo. 

Cristo Controla Sua Igreja 

Em sua mão direita segurava sete estrelas ... as sete estrelas são 

os anjos das sete igrejas, (1: 16a, 20a) 

Como a cabeça de Sua Igreja (Ef 4:15;. 5:23; Cl 1:18), e o governante do "reino 

do Filho amado [de Deus]" (Col. 1:13), Cristo exerce a autoridade em Sua 

igreja. Na visão de João, Cristo está segurando na mão direita as sete 

estrelas (cf. 2: 1, 3: 1), identificada no verso 20 comoos anjos das sete 

igrejas, que simbolizavam essas autoridades. Que Ele os segurou na mão 

direita não retrata a segurança e proteção, mas o controle. angeloi ( anjos ) é a 

palavra do Novo Testamento comum para anjos, levando alguns intérpretes 

razoavelmente concluir que os anjos estão à vista nesta passagem. Mas o Novo 

Testamento em nenhum lugar ensina que os anjos estão envolvidos na liderança 

da igreja. Os anjos não pecar e, portanto, não tem necessidade de se arrepender, 

como os mensageiros, junto com as congregações que eles representavam, são 

exortados a fazer (cf. 2: 4-5, 14, 20; 3: 1-3, 15, 17, 19). Dr. Robert L. Tomé 

observa uma dificuldade a mais com este ponto de vista: "Ela pressupõe que 

Cristo está enviando uma mensagem aos seres celestiais através de João, um 

agente terrestre, de modo que possa alcançar igrejas terrenos por meio de 

representantes Angelicalais" ( Apocalipse 1-7: Um comentário 

exegético [Chicago: Moody, 1992], 117). Portanto, angeloi fica melhor 

traduzida "mensageiros", como em Lucas 07:24; 09:52; e Tiago 2:25. Alguns 

sugerem que esses mensageiros eram representantes de cada uma das sete 

igrejas que vieram visitar João em Patmos e levar o livro do Apocalipse de volta 

com eles. Mas uma vez que Cristo é dito para mantê-los em sua mão direita, 

que era mais provável líderes anciãos e pastores (embora não os únicos líderes, 

uma vez que o Novo Testamento ensina uma pluralidade de presbíteros), um de 

cada uma das sete igrejas. 

Esses sete homens demonstrar a função de líderes espirituais na igreja. Eles 

devem ser instrumentos através do qual Cristo, o cabeça da igreja, medeia o seu 

governo. É por isso que os padrões para a liderança no Novo Testamento são 

tão altos. Para ser designado como um intermediário através do qual o Senhor 

Jesus Cristo controla Sua igreja é ser chamado para uma responsabilidade muito 

séria (cf. 1 Tim. 3: 1-7; Tito 1: 5-9 para as qualificações para tais homens). 



Cristo Protege Sua Igreja 

E da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes; (1: 16b) 

A presença do Senhor Jesus Cristo, também oferece proteção para a sua 

igreja. A espada de dois gumes que veio ... da sua boca é usado para defender 

a igreja contra ameaças externas (cf. 19:15, 21). Mas aqui ele fala 

principalmente de julgamento contra os inimigos de dentro da igreja (cf. 2:12, 

16; Atos 20:30). Aqueles que atacam a igreja de Cristo, aqueles que semeiam 

mentiras, criar discórdia, ou prejudicar o seu povo, será pessoalmente tratado 

pelo Senhor da igreja. Sua palavra é potente (cf. Heb. 4: 12-13), e será usado 

contra os inimigos de seu povo (cf. 2 Ts 2: 8.), De modo que todo o poder das 

forças das trevas, incluindo a morte si (as "portas do inferno";. Matt 16:18), não 

será capaz de impedir que o Senhor Jesus Cristo, desde a construção de sua 

igreja. 

Cristo reflete sua glória através de Sua Igreja 

e seu rosto era como o sol que brilha na sua força. (1: 16c) 

A visão de João do Senhor glorificado da igreja culminou com esta descrição 

da glória radiante evidente em seu rosto, que João só poderia descrever 

como brilhava como o sol na sua força. João emprestado essa frase de Juízes 

5:31, onde ele descreve os que amam o Senhor (cf. Mat. 13:43). A glória de 

Deus através do Senhor Jesus Cristo brilha em e através de Sua igreja, refletindo 

Sua glória ao mundo (cf. 2 Cor. 4: 6). E o resultado é que Ele é glorificado (Ef. 

3:21). 

Os Efeitos da Visão 

Quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele colocou a mão 

direita sobre mim, dizendo: "Não tenha medo, eu sou o primeiro 

eo último, e aquele que vive; e eu estava morto, mas eis aqui estou 

vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e de Hades. 

Portanto escrever as coisas que tens visto, e as coisas que são, e 
as coisas que hão de acontecer depois destas coisas ". (1: 17-19) 

A visão esmagadora João testemunhou alteradas ele 

dramaticamente. Inicialmente, a sua resposta foi o medo devastador, que o 

Senhor removido por garantia e, em seguida, dando João um senso de dever. 

Medo 

Quando o vi, caí a seus pés como morto. (1: 17a) 

De uma forma semelhante à sua experiência com a glória de Jesus no Monte da 

Transfiguração mais de seis décadas antes (cf. Mt 17: 6.), João foi novamente 



sobrecarregado com terror na manifestação da glória de Cristo e caí a seus pés 

como um homem morto. Esse medo era padrão para aqueles poucos que 

experimentaram tais visões celestiais incomuns. Quando um anjo lhe apareceu, 

Daniel relatou que "nenhuma força foi deixado em mim, para a minha cor 

natural virou-se para uma palidez mortal, e não retive força ... e assim que ouvi 

o som das suas palavras, eu caí em um sono profundo em minha cara, com o 

meu rosto em terra "(Dan. 10: 8-9; cf. 8,17). Esmagado pela visão de Deus que 

ele viu no templo, Isaías clamou: "Ai de mim, porque estou arruinado Porque 

eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios 

impuros;! E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos "(Is. 6: 

5). Ezequiel viu várias visões de glória do Senhor e sua resposta foi sempre a 

mesma: ele caiu sobre seu rosto (Ezequiel 01:28; 3:23; 9:. 8; 43: 3; 44: 

4). Depois que o anjo do Senhor apareceu-lhes e anunciou o nascimento de 

Sansão ", Manoá [pai de Sansão] disse à sua esposa:" Certamente morreremos, 

porquanto temos visto a Deus '"(Jz. 13:22). Jó teve uma reação semelhante a 

Deus falou com ele: "Tenho ouvido falar de você pela audição do ouvido, mas 

agora os meus olhos te vêem, por isso eu retrair, e eu me arrependo no pó e na 

cinza" (Jó 42: 5-6 ). Em seu caminho para Damasco para perseguir os cristãos, 

Saulo de Tarso (mais conhecido como o apóstolo Paulo) "vi no caminho uma 

luz do céu, mais brilhante que o sol, que brilha ao redor de mim e dos que iam 

comigo" (Atos 26 : 13). Em resposta, Saul e seus companheiros caiu prostrado 

na estrada (v. 14). Depois de testemunhar as calamidades terríveis que seguem 

a abertura do sexto selo, incrédulos durante a Tribulação vai gritar de terror "aos 

montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da presença daquele que 

está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, pois o grande dia da sua ira 

chegou, e quem é capaz de ficar '"(Apocalipse 6: 16-17)?. 

Em contraste com as afirmações tolas, fúteis, falsos, e presunçosos de muitos 

em nossos dias que afirmam ter visto a Deus, a reação das pessoas nas Escrituras 

que realmente viram a Deus, era necessariamente um de medo. Aqueles trouxe 

cara a cara-a em chamas, santa glória do Senhor Jesus Cristo estão 

aterrorizados, percebendo sua indignidade pecaminosa para estar em Sua santa 

presença. Resumindo a resposta adequada à santidade e majestade de Deus, o 

escritor de Hebreus exorta os crentes a "oferta a Deus de modo agradável, com 

reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor" (Hebreus 12: 28-

29.). 

Garantia 

E ele colocou a mão direita sobre mim, dizendo: "Não tenha medo, 

eu sou o primeiro eo último, e aquele que vive; e eu estava morto, 

mas eis aqui estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da 
morte e de Hades (1: 17b-18). 

Como tinha feito há muito tempo na Transfiguração (Matt. 17: 7), Jesus pôs a 

mão direita sobre João e consolá-lo. Este é um toque de conforto e 



segurança. Há conforto para os cristãos oprimidos pela glória e majestade de 

Cristo, na certeza do seu amor misericordioso e compassivo perdão. Palavras 

consoladoras de Jesus, "Não tenha medo," (lit. "Pare de ter medo") revelar 

Sua compassiva garantia do apóstolo apavorada. Palavras semelhantes de 

conforto são a resposta de Deus ao longo das Escrituras para aqueles oprimidos 

pela Sua presença majestosa (por exemplo, Gen. 15:.. 1; 26:24; Jz 6:23; Matt 

14:27; 17: 7; 28:10). 

O conforto oferecido Jesus foi com base em quem Ele é, e a autoridade que 

possui. Primeiro, Ele se identificou como eu sou ( ego eimi ) -o nome aliança 

de Deus (cf. Ex. 3:14). Era esse nome com o qual Ele havia consolado os 

discípulos aterrorizados que viram andando sobre o mar da Galiléia (Matt. 

14:27). Jesus tomou esse nome para si mesmo em João 8: 58-a reivindicação 

direta a divindade que não passou despercebido por seus oponentes (v 59).. 

Jesus próxima identificou-se como o primeiro eo último (cf. 2: 8; 22:13), um 

título usado por Deus no Antigo Testamento (44 Isa.: 6; 48:12; cf. 41: 

4). Quando todos os falsos deuses vieram e se foram, só que ele permanece. Ele 

existia antes deles e continuará a existir eternamente, muito tempo depois de ter 

sido esquecido. Aplicação desse título para Si Jesus 'é mais uma prova poderosa 

da Sua divindade. 

O terceiro título da divindade de Jesus alegou é que de o Vivente (cf. Jo 1: 4; 

14: 6). Isso também é um título usado por toda a Escritura para descrever Deus 

(eg, Josh 3:10; 1 Sm 17:26; Sl 84:... 2; Hos 1:10; Mateus 16:16; 26:63; Atos.. 

14:15; Rom 9:26; 2 Cor. 3: 3; 06:16; 1 Tessalonicenses 1: 9.; 1 Tm 3:15; 4:10; 

Hb 3:12; 09:14; 10... : 31; Apocalipse 7: 2). Deus é eterno, não-causado, auto-

existente. Em João 5:26 Jesus disse aos seus oponentes judeus: "Assim como o 

Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho também ter a vida em 

si mesmo", afirmando, assim, a plena igualdade com Deus Pai. 

Aquele cuja presença colocava medo nos o coração de João, o I Am, o primeiro 

eo último, o Vivente, Aquele cuja morte o libertou de seus pecados (Apocalipse 

1: 5) é o Mesmo que confortado e tranquilizado João. Nas palavras do apóstolo 

Paulo: "Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra 

nós?" (Rom. 8:31). 

Declaração aparentemente paradoxal de Cristo eu estava morto, mas eis aqui 

estou vivo para todo o sempre fornece mais razões para a garantia. O texto 

grego diz literalmente: "Tornei-me morto." O Vivente, o eterno, auto-existente 

Deus que nunca poderia morrer se fez homem e morreu. Como Pedro explica 

em 1 Pedro 3:18, Cristo foi "condenado à morte na carne, mas vivificado no 

espírito." Em sua humanidade Ele morreu sem deixar de viver como Deus. 



Eis que introduz uma declaração de espanto e admiração: Eu estou vivo para 

todo o sempre. Cristo vive para sempre em uma união da humanidade 

glorificada e divindade ", de acordo com o poder de uma vida indestrutível" 

(Hb 7:16.). "Cristo, tendo sido ressuscitado dos mortos", escreveu Paulo, 

"nunca é morrer, a morte já não tem domínio sobre ele" (Rm 6: 9.). Essa verdade 

proporciona conforto e segurança, porque Jesus "também é capaz de salvar 

sempre os que se aproximam de Deus por meio dele, pois vive sempre para 

interceder por eles" (Hb. 7:25). Apesar de sua pecaminosidade, na presença do 

glorioso Senhor do céu, João não tinha nada a temer porque esse mesmo Senhor 

tinha pago por Sua morte o castigo pelos pecados do João (e os de todos os que 

crêem nEle) e ressuscitado para ser sua eterna advogado. 

Como o eterno Eu Sou, o primeiro eo último, o Vivente, Jesus detém as chaves 

da morte e do Hades. Esses termos são essencialmente sinônimas, com a 

morte sendo a condição e Hades o lugar. Hades é o equivalente do Novo 

Testamento da Antigo Testamento termo Sheol e refere-se ao lugar dos 

mortos. Chaves denotar acesso e autoridade. Jesus Cristo tem o poder de 

decidir quem morre e quem vive; Ele controla a vida ea morte. E João, como 

todos os redimidos, não tinha nada a temer, já que Cristo já havia entregue-lo 

da morte e do inferno por sua própria morte. 

Sabendo que Cristo tem autoridade sobre a morte constitui uma garantia, uma 

vez que os crentes não precisa temê-lo. Jesus declarou: "Eu sou a ressurreição 

ea vida; quem crê em mim viverá ainda que morra ... porque eu vivo, vós 

também vivereis." (João 11:25; 14:19). Para morrer, Paulo observou, é "estar 

ausente do corpo e estar em casa com o Senhor" (2 Cor. 5: 8; cf. Fl 1:23.). Jesus 

venceu Satanás e tomou as chaves da morte dele: "Através da morte [Cristo 

prestou] impotentes o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e ... free [d] 

que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida "(Heb. 

2: 14-15). O conhecimento de que Cristo "nos ama e nos libertou dos nossos 

pecados pelo seu sangue" (Apocalipse 1: 5), prevê a garantia de que é o saldo 

para o temor reverencial que a Sua glória e majestade evocar. 

Dever 

Portanto escrever as coisas que tens visto, e as coisas que são, e 

as coisas que hão de acontecer depois destas coisas. (1:19) 

A visão surpreendente João viu inspirado nele uma tensão saudável entre o 

medo e garantia. Mas, para que foi adicionado um lembrete de seu 

dever. Comando antes de Cristo para escrever agora é expandido, como João é 

contada para gravar três características. Em primeiro lugar,as coisas que tens 

visto, a visão João tinha acabado de ver e registrados nos versos 10-16. Em 

seguida, as coisas que são, uma referência às cartas às sete igrejas nos capítulos 

2 e 3, que descrevem o estado atual da igreja. Finalmente, João era escrever as 

coisas que hão de acontecer depois destas coisas, as revelações proféticas de 



eventos futuros desdobrou-se em capítulos 4-22. Este comando tríplice fornece 

um esboço para o livro do Apocalipse, abrangendo (da perspectiva de João) no 

passado, presente e futuro. 

Como João, todos os cristãos têm o dever de transmitir as verdades que aprender 

com as visões registradas neste livro. Essas visões podem, inicialmente, ser 

surpreendente, perturbador, ou fascinante. Mas, como toda Escritura, são 

"inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para 

a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e 

perfeitamente habilitado para toda boa obra" (2 Tim. 3: 16-17). Como crentes 

estudar a glória de Cristo refletido no livro do Apocalipse, "todos nós, com o 

rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, [será] 

transformados na mesma imagem de glória em glória, assim como de o Senhor, 

o Espírito "(2 Cor. 3:18). 

 

4 Éfeso: Quando o amor se esfria 

( Apocalipse 2: 1-7 ) 

"Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: aquele que segura as sete 

estrelas em sua mão direita, Aquele que anda no meio dos sete 

candelabros de ouro, diz o seguinte:" Conheço as tuas obras e seu 

trabalho e perseverança, e que você não pode suportar os maus, 

e você posta à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e você 

encontrou-os a ser falso;. e você tem perseverança e têm sofrido 

por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer Mas eu tenho 

contra ti que abandonaste o teu primeiro amor lembre-se, pois, 

donde caíste, e arrepende-te e fazer as obras que você fez no 

início;. ou então eu vou para ti e removerei o teu candelabro do 

seu lugar, a menos você se arrepender. No entanto, esta que você 

tem, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. 

Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao 

que vencer, eu lhe concederei que se comer da árvore da vida, que 
está no paraíso de Deus '"(. 2: 1-7 ) 

O falecido Francis Schaeffer observou certa vez que "o significado da palavra cristã foi 

reduzida a praticamente nada ... Porque a palavra cristã como símbolo tem sido feito no 

sentido de tão pouco, ele passou a significar tudo e nada "( O Marcos do cristão [Downers 

Grove, Illinois: InterVarsity, 1970], 11). O termo cristão no uso contemporâneo pode 

significar alguém que não é judeu, quem vive em um país "cristão" (ao contrário, por 

exemplo, para um budista ou um islâmica), ou qualquer um que reivindica qualquer tipo 

de fidelidade a Jesus Cristo .O termo evangélico está seguindo a mesma tendência de 

imprecisão. 

Mas, ainda que o mundo pode estar confuso sobre o que um cristão é, a Bíblia é clara. Os 

cristãos são aqueles que estão Salvadora unidos a Deus através de Jesus Cristo, aqueles 

que "Deus escolheu ... desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e 



fé na verdade" ( 2 Ts 2:13. ; cf. Lucas 18 : 7 ; Rom 8:33. ; Ef 1: 4. ; Col. 3:12 ; 1 

Tessalonicenses 1: 4. ; 2 Tm 2:10. ; Tito 1: 1 ; 1 Pe 1: 1-2. ; 2 : 10 ). Como resultado, eles 

exerceram fé salvadora em o único Salvador ( Atos 4:12 ), o Senhor Jesus Cristo ( João 

3: 15-18 , 36 ; 05:24 ; 06:47 ; Rom 1:16.; 4: 5 ; 10:10 ; 1 João 5: 1 ), e se arrependeram 

dos seus pecados ( Rom. 2: 4 ; 2 Pe. 3: 9 ). Deus perdoou seus pecados ( Atos 10:43 ; Ef. 

1: 7 ; 1 João 1: 7 , 9 ; Apocalipse 1: 5 ), os fez Seus filhos ( Rm 8: 16-17. ; Gl 4: 7. ; . Ef 

1: 5 ; 5: 1 , 8 ; Phil 02:15. ; 1 João 3: 2 ), e transformou-os em novas criaturas ( 2 

Coríntios 5:17. ) habitado pelo Espírito Santo ( João 14:17 ; . Romanos 8: 

4 , 9 , 11 , 14 ; 1 Cor. 3:16 ; 6:19 ; Gal. 4: 6 ; 2 Tm 1:14. ; 1 João 3:24 ). 

Muitas coisas caracterizar os cristãos, incluindo temor reverencial de Deus ( 2 Cor. 7: 1 ; . 

Phil 02:12 ; 1 Pe 1:17. ), o desejo de imitá-lo ( Ef. 5: 1 ; 1 João 2: 6 ) , santidade ( Mateus 

5:48. ; 2 Coríntios 7: 1. ; Tito 2: 11-12 ; Heb 0:14. ; 1 Pe 1: 15-16. ; 02:24 ; . 2 Pe 3:11 ), 

e obediência ( João 10:27 ; 14:21 ; 15:14 ; Rom. 1: 5 ; 16:26 ; Heb. 5: 9 ; 1 Pe. 1: 2 ; 1 

João 3:24 ). Mas a característica suprema de um cristão é o amor pelo seu Senhor e 

Deus. Quando desafiado para nomear o único maior mandamento da lei, Jesus respondeu: 

"Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e de toda a tua alma e com toda tua 

mente. ' Este é o grande e primeiro mandamento "( Mateus 22: 37-38. ). Ele desafiou os 

seus discípulos para fazer amor por Ele a maior prioridade de suas vidas: "Quem ama seu 

pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho ou a filha mais 

do que a mim não é digno de mim e ele. quem não toma a sua cruz e vem após mim não 

é digno de mim "( Mt 10: 37-38. ). Em João 14:21 , 23 E acrescentou: "Aquele que tem 

os meus mandamentos e os guarda é o que me ama; e aquele que me ama será amado por 

meu Pai, e eu o amarei, e divulgará-me a ele. .. Se alguém me ama, guardará a minha 

palavra; e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada ". Verdadeiros filhos 

de Deus, Jesus declarou, vai amá-Lo ( João 8:42 ; cf. 1 Pe. 1: 8 ) e ser conhecido por Ele 

( 1 Coríntios 8: 3. ). Para discernir a condição espiritual de Pedro, Jesus lhe perguntou 

três vezes: "Você me ama?" ( João 21: 15-17 ). Paulo definiu os cristãos como aqueles 

controlados pelo "amor de Cristo" ( 2 Cor. 5:14 ). Aqueles que amam a Jesus Cristo são 

abençoados (Ef 6:24. ); aqueles que não são amaldiçoados ( 1 Cor. 16:22 ). Enquanto o 

amor pelo Senhor Jesus Cristo sempre estará presente em verdadeiros cristãos, que podem 

flutuar em sua intensidade. Cristãos nem sempre vai amar Jesus Cristo com todo o seu 

coração, alma, mente e força, e deixar de fazê-lo é pecado. Não há melhor ilustração na 

Escritura da seriedade de permitir que o amor a Cristo a minguar do que esta carta à igreja 

em Éfeso. 

As sete igrejas abordados em capítulos 2 e 3 eram igrejas reais existentes quando João 

escreveu. Mas enquanto não precisamente duplicado, eles também representam os tipos 

de igrejas que são geralmente presente em toda a era da igreja. Cinco das sete igrejas 

(Esmirna e Filadélfia sendo as exceções) foram repreendidos por tolerar o pecado em seu 

meio, não uma ocorrência incomum em igrejas desde então. Os problemas nesses cinco 

igrejas variou em gravidade de diminuir o amor em Éfeso para o total de apostasia em 

Laodicéia. Além disso, qualquer igreja em qualquer idade pode ter uma mistura dos 

pecados que afligiram estas cinco igrejas. 

Ainda que Cristo pode ter abordado a igreja de Éfeso primeiro, pois foi o primeiro na rota 

postal, foi também a igreja mais proeminente dos sete. Era a igreja mãe de cujo ministério 

os outros seis foram fundadas (cf. Atos 19:10 ) e deu o seu nome ao pé da letra inspirada 

de Efésios escreveu quatro décadas antes pelo apóstolo Paulo. Os conteúdos desta 

primeira letra formar o padrão para os outros seis. Ele contém sete características: o 

correspondente, a igreja, a cidade, o elogio, a preocupação, o comando, e com o 

advogado. 



O Correspondente 

Aquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, Aquele que 
anda no meio dos sete candelabros de ouro, ( 2: 1 c) 

Embora o escritor não é nomeado, a descrição torna óbvio que Ele é. Ele é o único descrito 

como o glorioso Senhor da igreja em 1: 9-20 , a Jesus Cristo exaltado. As frases aquele 

que segura as sete estrelas em sua mão direita e aquele que anda no meio dos sete 

candelabros de ouro são tomadas a partir da descrição de Cristo na visão de João 

(cf. 1:13 , 16 ). Na verdade, Cristo identifica-se a cada um dos primeiros cinco igrejas 

usando frases de que a visão (cf. 2: 8 com 01:18 ; 02:12 com 01:16 ; 02:18 com 1: 14-

15 ; 3: 1 com 01:16 ). Isso reforça o fato de que Ele é o autor das letras; eles são a sua 

palavra direta, através do apóstolo João, às congregações locais e igrejas como eles em 

anos posteriores. 

Como observado no capítulo 3 deste volume, as sete estrelas representam os líderes das 

sete igrejas. Que Cristo prende -los na mão direita indica que eles são seus ministros, 

sob o seu poder, como Ele medeia Seu governo soberano na igreja através de seus líderes 

humanos.Cristo descreve-se ainda mais como Aquele que anda no meio dos sete 

candelabros de ouro (os sete igrejas; 01:20 ) -scrutinizing, examinar, avaliar, e avaliá-

los. Como o próprio soberano, Ele tem a autoridade para lidar com a igreja. 

A Igreja 

a igreja em Éfeso ( 2: 1 a) 

Talvez nenhuma igreja na história teve como uma herança rica como a congregação em 

Éfeso. O evangelho foi introduzido àquela cidade por amigos e parceiros próximos de 

Paulo no ministério, Priscila e Aquila ( Atos 18: 18-19 ). Eles logo foram acompanhados 

pelo pregador eloquente e poderoso debatedor Apolo ( Atos 18: 24-26 ). Priscilla, Aquila, 

e Apolo lançou as bases para o ministério de Paulo em Éfeso. 

O apóstolo Paulo parou brevemente em Éfeso, perto do final de sua segunda viagem 

missionária ( Atos 18: 19-21 ), mas o seu verdadeiro ministério naquela cidade chave 

ocorreu em sua terceira viagem missionária. Chegando em Éfeso, ele encontrou pela 

primeira vez um grupo de santos do Antigo Testamento, os seguidores de João Batista 

( Atos 19: 1-7 ). Depois de pregar o evangelho a eles, ele batizou-os em nome do Senhor 

Jesus Cristo ( Atos 19: 5 ). Isso começou a obra de Paulo de construção da igreja de Éfeso, 

uma obra que duraria três anos ( Atos 20:31 ). Mais tarde, a caminho de Jerusalém, perto 

do final de sua terceira viagem missionária, ele ensinou os anciãos da igreja de Éfeso os 

princípios essenciais da liderança da igreja ( Atos 20: 17-38 ), a essência do que ele mais 

tarde expandiu-se em suas epístolas pastorais .Protégé de Paulo a Timóteo serviu como 

pastor da igreja em Éfeso ( 1 Tim 1: 3. ). Onesíforo ( 2 Tim 1:16. , 18 ) e Tychicus ( 2 

Tim 4:12 ), mais de companheiros de trabalho de Paulo dois, também ministrou em 

Éfeso. Finalmente, de acordo com o testemunho da igreja primitiva, o apóstolo João 

passou as últimas décadas de sua vida em Éfeso, a partir do qual ele provavelmente 

escreveu suas três epístolas em que ele se chama "o mais velho" (cf. 2 Jo 1 ; 3 João 1 ). Ele 

foi, sem dúvida, levando a igreja de Éfeso, quando foi preso e exilado na ilha de Patmos. 

Eventos dramáticos e marcantes acompanhou o nascimento da igreja de Éfeso. O 

ministério de Paulo afetou profundamente não só a cidade de Éfeso, mas também toda a 

província da Ásia ( Atos 19:10 ). Como observado anteriormente, foi, sem dúvida, 



durante este tempo que o resto das sete igrejas foram fundadas. Deus sobrenaturalmente 

afirmou Paulo como seu porta-voz através de uma série de milagres espetaculares ( Atos 

19: 11-12 ). A tentativa de emular o sucesso de Paulo, um grupo de aspirantes a exorcistas 

judeus foram espancados e humilhados por um indivíduo possuído pelo demônio ( Atos 

19: 13-16 ). Sua consternação debacle propagação e medo por toda a cidade, fazendo com 

que "o nome do Senhor Jesus [a ser] ampliado" ( Atos 19:17 ). Chocado em perceber a 

inutilidade de confiar em práticas pagãs, "E muitos dos que haviam crido continuou 

chegando, confessando e divulgar suas práticas E muitos dos que haviam praticado artes 

mágicas trouxeram os seus livros e começou a queimá-los, à vista de todos;. E contavam-

se o preço deles e achei cinqüenta mil moedas de prata "( vv. 18-19 ). Essa soma incrível, 

o equivalente a 50.000 dias de salários dos trabalhadores, revela a magnitude do 

envolvimento de Éfeso nas artes mágicas. 

As conversões marcantes de um grande número de Efésios representava uma ameaça 

económica grave para artesãos pagãos da cidade. Éfeso era o centro do culto da deusa 

Artemis (conhecido pelos romanos como Diana), cujo templo ornamentado foi uma das 

Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Por iniciativa de um ourives chamado Demétrio os 

artesãos, que viu o seu negócio lucrativo em perigo, reagiu violentamente. O tumulto que 

se seguiu jogou Éfeso no caos ( Atos 19: 23-41 ). 

Até o momento desta carta, quatro décadas se passaram desde o nascimento tumultuado 

da igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo foi, como muitos da primeira geração de crentes 

convertidos sob seu ministério. A nova situação exige uma outra carta inspirada aos 

Efésios, um presente do próprio Senhor, escrito pelo apóstolo João. 

A Cidade 

Éfeso ( 2: 1 b) 

Apesar de não ser o seu capital (Pérgamo era a capital oficial da província), Éfeso era a 

cidade mais importante na Ásia Menor. (Uma vez que o governador romano residia lá, 

pode-se argumentar que Éfeso era a capital de facto.) Sua população nos tempos do Novo 

Testamento tem sido estimada entre 250.000 e 500.000 pessoas. Teatro da cidade, visível 

hoje, em que os manifestantes frenéticos arrastado companheiros de Paulo Gaio e 

Aristarco ( Atos 19:29 ), realizada cerca de 25.000 pessoas. Éfeso era uma cidade livre 

(ou seja, auto-governada, dentro dos limites), e não há tropas romanas foram guarnecidos 

lá. A cidade sediou eventos esportivos, rivalizando com os Jogos Olímpicos. 

Éfeso era o porto principal da província da Ásia. (Por lei governadores romanos de 

entrada teve de entrar Ásia através de Éfeso.) A cidade foi localizada no Rio Cayster, 

cerca de cinco quilômetros rio acima de onde ele corria para o mar. Aqueles 

desembarcando no porto viajou ao longo de um magnífico, forrado de coluna estrada, 

largura (o Caminho Arcadian) que levou para o centro da cidade. No dia lodo de João 

depositados pelo rio Cayster foi lentamente enchendo o porto, obrigando a cidade a lutar 

para manter um canal aberto. Essa batalha acabaria por ser perdido, e hoje as ruínas de 

Éfeso estão localizados cerca de seis milhas para o interior do mar. 

Éfeso também foi estrategicamente localizado na junção de quatro das estradas romanas 

mais importantes da Ásia Menor. Isso, junto com o seu porto, levou o geógrafo Estrabão 

(um contemporâneo de Cristo) para descrever Éfeso como o mercado da Ásia. 

Mas Éfeso era o mais famoso como o centro do culto da deusa Artemis (Diana) -a ponto 

de grande orgulho cívico ( Atos 19:27 , 35 ). O templo de Artemis era de Éfeso mais 



proeminente marco. Porque o seu santuário interior era supostamente inviolável, o templo 

serviu como um dos bancos mais importantes do mundo mediterrâneo. O templo e seus 

arredores também forneceu santuário para os criminosos. Além disso, a venda de itens 

usados no culto de Artemis fornecida uma importante fonte de renda para a cidade 

(cf. Atos 19:24 ). Toda primavera um festival de um mês foi realizada em honra da deusa, 

com eventos esportivos, dramáticas e musicais. Paulo pode ter antecipado este evento 

anual como uma oportunidade evangelística única e estava esperando por ele quando ele 

escreveu o Corinthians, que tinha a intenção de permanecer em Éfeso ( 1 Cor. 16: 8 ). 

A adoração de Artemis era indescritivelmente vil. Seu ídolo era, uma monstruosidade 

muitos seios bruta, popularmente acredita ter caído do céu ( Atos 19:35 ). O templo foi 

assistida por numerosos sacerdotes, eunucos e escravos. Milhares de sacerdotisas, que 

eram pouco mais do que prostitutas rituais, desempenhou um papel importante no culto 

de Artemis. Os jardins do templo eram uma cacofonia caótico de sacerdotes, as 

prostitutas, os banqueiros, os criminosos, músicos, dançarinos e frenéticos, adoradores 

histéricos. O filósofo Heráclito foi chamado o filósofo chorando porque ninguém, 

declarou ele, poderiam viver em Éfeso e não chorar sobre sua imoralidade (ver William 

Barclay, O Apocalipse de São João [Filadélfia: Westminster, 1976], 1:60). 

Amontoados em meio a tanta idolatria pagã que caracterizou Éfeso era um grupo de fiéis 

cristãos. Foi a eles que Cristo abordou esta primeira das sete cartas. 

O elogio 

Conheço as tuas obras e seu trabalho e perseverança, e que não 

podes suportar os maus, e você posta à prova os que se dizem 

apóstolos e não o são, e você encontrou-os a ser falso; e você tem 

perseverança e têm sofrido por causa do meu nome, e não te 

deixaste esmorecer ... No entanto, esta que você tem, que odeias 
as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. ( 2: 2-3 , 6 ) 

Oida ( saber ) indica o conhecimento do Senhor em cada uma das sete cartas (cf. 2: 

9 ; 13 , 19 ; 3: 1 , 8 , 15 ). Em contraste com ginosko , que se refere a uma aquisição 

progressiva de conhecimento, oida refere-se a completar e conhecimento completo. O 

Senhor da igreja sabe tudo o que há para saber sobre a igreja-bom e ruim. Tal 

conhecimento perfeito é evidente em cada letra como o Senhor condena e elogia as 

igrejas. 

Antes de repreendê-los por suas falhas, o Senhor Jesus Cristo elogiou os Efésios para o 

que eles estavam fazendo para a direita. Ele começou por reconhecer suas obras , um 

termo geral resumindo tudo o que se segue. Especificamente, Cristo primeiro elogiou os 

crentes de Éfeso para a sua labuta. Kopos ( labuta ) denota trabalho a ponto de suor e 

cansaço. Ele descreve um esforço all-out, exigindo tudo o que uma pessoa tem que dar-

fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Os efésios eram trabalhadores diligentes 

para a causa de Cristo. Deles não era mentalidade espectador; eles não queriam apenas se 

divertir. Também não se contentavam em comer o fruto do trabalho dos outros, mas 

estavam dispostos a arar, plantar e colher sua própria cultura. No meio da escuridão pagã 

que os rodeava, eles estavam evangelizando agressivamente o perdido, edificar os santos, 

e cuidar de quem precisa. 

Perseverança traduz hupomone , o que denota a paciência em circunstâncias difíceis. Em 

contraste, seu sinônimo, makrothumia , geralmente enfatiza a paciência com as pessoas 



(cf. Richard C. Trench, sinônimos do Novo Testamento [reimpressão; Grand Rapids: 

Eerdmans, 1983], 195ff.). hupomone não denota uma desagradável, resignação fatalista , 

mas a aceitação corajosa da provação, do sofrimento e da perda. Este elogio indica que, 

apesar das circunstâncias difíceis, os crentes de Éfeso permaneceu fiel ao seu Senhor. 

Outro aspecto louvável dos crentes de Éfeso foi que eles se recusaram a suportar os 

maus. Eles mantiveram a um alto santo padrão de comportamento, e foram sensíveis ao 

pecado, sem dúvida, seguindo o mandato do Senhor de praticar a disciplina da igreja ( Mt 

18:. 15ff .).Quatro décadas mais cedo Paulo lhes tinha ordenado que não "dar o diabo uma 

oportunidade" ( Ef. 4:27 ), e eles ainda estavam relutantes em fazê-lo. 

Também não foi a igreja de Éfeso carente de discernimento espiritual, uma vez 

que colocou à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e ... achei que eles sejam 

falsas. O Efésios nunca esqueceu a admoestação Paulo tinha dirigida a seus líderes para 

que muitos anos antes: 

Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu 

bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu 

sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, que não 

pouparão o rebanho; E que, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas 

perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, esteja em estado de alerta. ( Atos 

20: 28-31 ) 

Falsos mestres representam um perigo constante para a igreja. Jesus advertiu sobre os "falsos 

profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes" ( Mat. 

07:15 ). Em sua segunda epístola, João alertou para os "muitos enganadores [que] têm ido 

para o mundo" ( 2 João 7 ) e advertiu os crentes: "Se alguém vem ter convosco, e não traz 

[verdadeiro bíblica] ensino, não recebem -lo em sua casa, e não dar-lhe uma saudação "( 2 Jo 

10 ). Paulo confrontado falsos "apóstolos" em Corinto e desmascarou-los com esta descrição: 

"Tais homens são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de 

Cristo Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz Portanto, não 

é.. surpreendendo os seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cuja final será de 

acordo com as suas obras "( 2 Cor. 11: 13-15 ). O Didache, um manual de Cristão precoce da 

ordem da igreja, também alertou para o perigo de falsos mestres: 

Bem-vindo cada apóstolo, ao chegar, como se ele fosse o Senhor. Mas ele não deve 

permanecer por mais de um dia. Em caso de necessidade, no entanto, no dia seguinte, 

também. Se ele ficar três dias, ele é um falso profeta. Na partida, um apóstolo não deve 

aceitar qualquer coisa, salvo comida suficiente para levá-lo até a sua próxima 

hospedagem. Se ele pedir dinheiro, ele é um falso profeta. (11,4-6; citado em Cyril C. 

Richardson, ed., Os primeiros padres cristãos [New York: Macmillan, 1970], 176) 

O pai da igreja primitiva Inácio, escrita pouco depois de João escreveu o livro do Apocalipse, 

também elogiou os Efésios para sua vigilância: "Você atender ninguém além do que ele tem 

a dizer a verdade sobre Jesus Cristo ... Ouvi dizer que alguns estranhos veio o seu .. caminho 

com um ensinamento perverso Mas você não deixá-los semeá-la no meio de vós Você parou 

os ouvidos para evitar admitir que eles disseminada "( Efésios 6.2; 9.1; citado em 

Richardson, padres cristãos, 89, 90). 

Através de todas as dificuldades que os Efésios enfrentou mais de quarenta anos, através 

de todo o seu trabalho duro e paciente duradouro de ensaios, a sua recusa a tolerar o mal, 

e seu discernimento espiritual, eles mantiveram a 

sua perseverança. Eles resistiram, Jesus declarou, para o mais alto de 

motivos: para Sua . amor de nome E o tivessem feito sem ter se cansado (cf. Gal. 6: 



9 ); eles não tinham rendido a decepção, a ingratidão, ou crítica. Eles permaneceram fiéis 

ao Senhor, fiel à Sua Palavra e para a obra a que Ele os chamou. 

Jesus acrescenta um elogio final no versículo 6 : No entanto, esta que você tem, que 

odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas, também 

mencionado na carta a Pérgamo ( 2: 12-15 ), não pode ser positivamente identificado. As 

poucas referências a esta heresia nos escritos dos Padres da Igreja vinculá-lo a Nicolas, 

um dos sete homens designados para supervisionar a distribuição de alimentos em Atos 

6 . Alguns argumentaram que Nicolas era um falso crente que tornou-se um apóstata, mas 

a influência retidos na igreja por causa de suas credenciais. Outros sugeriram que 

os nicolaítas deturpou seu ensinamento. Seja qual for a sua origem, Nicolaísmo levou as 

pessoas para a imoralidade e maldade. A carta a Pérgamo o liga com o falso ensino de 

Balaão que levou Israel extraviados. As obras dos nicolaítas tentações sensuais assim 

envolvidas que levam à imoralidade e alimentares sexuais coisas sacrificadas aos ídolos 

( 02:14 ) sem ter em conta para o delito de tal comportamento (cf. Rom. 14: 1-15: 3 ) -

todos em nome da liberdade cristã. Tem sido sugerido que "a doutrina dos nicolaítas foi 

um exagero da doutrina da liberdade cristã que tentou um compromisso ético com o 

paganismo" (Merrill C. Tenney, Interpretação Revelação [Grand Rapids: Eerdmans, 

1957], 61). Irineu escreveu dos nicolaítas que eles "viveram vidas de indulgência 

desenfreada" (citado em Tenney, Interpretação Apocalipse, 61). Clemente de Alexandria 

acrescentou que os nicolaítas "abandonar-se ao prazer como cabras ... levando uma vida 

de auto-indulgência" (citado em Barclay, O Apocalipse de São João, 1:67). 

Ao contrário da igreja de Pérgamo, a igreja de Éfeso não toleraria os nicolaítas , mas 

odiava os seus ensinamentos heréticos. Por que o Senhor Jesus Cristo elogiou. O ódio foi 

uma atitude adequada e exatamente a reação oposta à tolerância da igreja Pérgamo na 

direção dos nicolaítas ( 2: 14-15 ). A Bíblia revela que Deus odeia impureza ( Isaías 61: 

8. ; Jer. 44: 4 ; Amos 5:21 ; . 08:17 Zech ). 

A Adevertência 

Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. ( 2: 4 ) 

Apesar de todos os elementos dignos de louvor na igreja de Éfeso, o penetrante, olhar 

onisciente do Senhor Jesus Cristo tinha descoberto uma falha fatal. Apesar de terem 

mantido a sua ortodoxia doutrinal e continuou a servir a Cristo, que o serviço havia 

degenerado em ortodoxia mecânica. Apesar de uma vez eles tinham amor ( Efésios 

1:15. ; 3: 17-19 ; 6:23 ), 40 anos depois, o carinho da primeira geração de crentes tinha 

esfriado. A atual geração foi manter a doutrina transmitida a eles, mas eles 

tinham deixado o seu primeiro amor. Que o amor poderia incluir o amor a Deus e de 

Cristo, amor um pelo outro, e amor pelos perdidos. É o amor definido como obediência 

( 2 João 6 ). Eles haviam afundado para o lugar onde eles estavam realizando suas 

responsabilidades cristãs com diminuindo amor por seu Senhor e outros. 

O grande perigo de que a situação fica bem ilustrado com o desastre que se seguiu quando 

o amor de Deus para Israel arrefecido. Por meio de Jeremias, Deus repreendeu Seu povo 

para abandonar a Ele: 

"Ide e anunciai aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor:" Eu me lembro 

de você em relação a devoção de sua juventude, o amor de seus noivados, o seguinte 

depois de mim no deserto, por uma terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, o 



primeiro de sua colheita. Todos os que comeram, tornou-se culpado; mal veio sobre eles 

", diz o Senhor." 

Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz 

o Senhor: "Que injustiça fizeram vossos pais encontrar em mim, que eles foram longe de 

mim e andaram após o vazio e tornou-se vazio? Eles não disseram: Onde está o Senhor, 

que nos tirou da terra do Egito, que nos enviou através do deserto, por uma terra de 

desertos e de covas, por uma terra de seca e de profunda escuridão, por uma terra que 

ninguém cruzou e onde não morava homem algum? ' Eu vos trouxe à terra fértil para 

comer seus frutos e suas coisas boas. Mas você veio e contaminaram a minha terra e 

minha herança que você fez uma abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o 

Senhor? ' e os que tratavam da lei não sabia Me;. os governadores prevaricaram contra 

mim, e os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que não lucrou Portanto, eu 

ainda vai lutar com você ", diz o Senhor", e com o seu filhos de filhos eu vou lutar. Para 

cruz para as ilhas de Quitim, e vede, e enviar para Kedar e observar de perto e ver se 

houve uma coisa como esta! Tem alguma nação os deuses quando eles não eram deuses? 

Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não o lucro. Ser consternado, ó céus, 

para isso, e estremecem, ser muito desolado ", diz o Senhor. "Porque o meu povo fez duas 

maldades: a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas, 

cisternas rotas, que não retêm as águas." ( Jer. 2: 2-13 ) 

Em uma passagem poderosa e marcante Ezequiel também retratado abandono de seu 

primeiro amor por Deus de Israel: 

"Eu passei por você e te vi, e eis que estava no momento para o amor, assim Eu abro 

minhas saia sobre você e cobri a tua nudez Eu também jurei pra você e entrou em uma 

aliança com você, para que você se tornou Mine,. "diz o Senhor Deus. "Então eu banhado 

com água, lavou-se fora de seu sangue de você e te ungiu com o óleo Eu também vestiu-

lo com pano bordado e colocar sandálias de pele toninha em seus pés;. E eu passei-lhe 

com linho fino e te cobri de seda. I adornada-lo com ornamentos, pus braceletes nas mãos 

e um colar em torno de seu pescoço. Eu também colocar um anel em sua narina, brincos 

nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim você estava adornada com ouro e prata, 

e seu vestido foi de linho fino, de seda e pano bordado Você comeu farinha, mel e óleo;.. 

assim você era extraordinariamente bela e avançado à realeza Então sua fama se 

espalhava entre as nações, por causa de sua beleza, pois era perfeita, por causa da Meu 

esplendor que eu agraciado com você ", diz o Senhor Deus. 

"Mas você confiou em sua beleza e se prostituiu por causa de sua fama, e você derramou 

as suas prostituições em cada transeunte que poderia estar disposto." ( Ez. 16: 8-15 ) 

Como ele tinha em Israel, a lua de mel terminou em Éfeso. A perda de uma relação de 

amor vital com o Senhor Jesus Cristo abriu as portas para a apatia espiritual, indiferença 

para com os outros, amor ao mundo, compromisso com o mal, o julgamento, e, 

finalmente, a morte da igreja completamente. Apesar de sua aparência exterior robusto, 

um câncer espiritual mortal foi crescendo no coração da igreja de Éfeso. 

O Comando 

Lembre-se, pois, de onde caíste, e arrepende-te e fazer as obras 

que você fez no início; ou então eu vou para ti e removerei o teu 

candelabro do seu lugar, a não ser que se arrependa. ( 2: 5 ) 



O Grande Médico emitido uma receita aos Efésios que, se seguidos, curar seu mal-estar 

espiritual. Primeiro, eles precisavam se lembrar (lit. "para continuar a lembrar") a partir 

de onde eles tinham caído. O esquecimento é, frequentemente, a causa inicial de declínio 

espiritual, e Efésios necessário para reconhecer a gravidade de tal lapso. Em segundo 

lugar, eles precisavam se arrepender de uma rejeição deliberada de seus pecados, 

porque, para deixar de amar a Deus com todo o coração, alma, mente e força é o pecado 

( Mateus 22: 36-38. ). Por fim, eles precisavam comprovar a seriedade de seu 

arrependimento e fazer as obras que fez no primeiro. Eles precisavam de recapturar a 

riqueza do estudo da Bíblia, a devoção a oração, e paixão para o culto que uma vez que 

havia caracterizado eles. 

Richard Mayhue escreve que o confronto de Jesus dos modelos da igreja de Éfeso como 

os crentes são enfrentar: 

-Primeiro, Confrontando foi feito com amor e com o objetivo de restauração ( 2: 4-5 ). 

-Segundo, Incentivo precedida de correção ( 2: 2-3 , 6 ). 

-Terceira, Cristo abertamente e concisamente o problema ( 2: 4-5 ). 

-Fourth, Ele lhes disse como ser restaurado ( 2: 5 ): se lembrar do seu passado, arrepender-

se de seu erro, volte para o seu melhor. 

-Fifth, Cristo claramente definidos as conseqüências se não obedecessem ( 2: 5 ). 

-Sixth, Ele escreveu com a expectativa de que eles iriam responder positivamente ( 2: 

7 ). ( O que Jesus diria respeito de sua igreja? [Scotland, GB: Cristão Publishers Foco 

de 1995], 51) 

Sublinhando a gravidade da situação, Cristo adverte os efésios a tomar as medidas 

necessárias para recuperar o seu primeiro amor por Ele. Ele exigiu que eles mudar ou ser 

castigado: . Eu vou para ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, a não ser que 

você se arrependerA vinda para o qual Cristo se refere não é a Sua segunda vinda, mas 

sua vinda a eles em juízo local nesse igreja. A falta de atenção ao aviso iria levá-lo 

a remover o seu candelabro (simbólico da igreja; Ap 1:20 ) fora do seu 

lugar. Tragicamente, Cristo ameaçado julgamento divino que traria um fim à igreja de 

Éfeso. 

O Conselho 

Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao 

que vencer, eu lhe concederei que comer da árvore da vida, que 

está no paraíso de Deus. ( 2: 7 ) 

A carta termina com uma exortação e uma promessa. A exortação de Cristo Aquele que 

tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas fecha cada uma das sete cartas 

(cf. 2:11 , 17 , 29 ; 3: 6 , 13 , 22 ). Ele enfatiza os crentes de responsabilidade sóbrios tem 

que prestar atenção a voz de Deus nas Escrituras. O uso do substantivo 

plural igrejas significa a natureza universal deste convite a cada vez que ele aparece. Esta 

chamada não pode ser limitada apenas a um grupo de vencedores em uma única 

igreja; deve aplicar-se a todas as igrejas. Cada igreja precisa ouvir cada mensagem. 

A promessa, como são aqueles associados com os outros seis letras (cf. 2:11 , 17 , 26 ; 3: 

5 , 12 , 21 ), são os destinatários . que vencer O termo não se refere a aqueles que 



atingiram a um nível mais alto da vida cristã, mas identifica todos os cristãos. O apóstolo 

João define-lo dessa forma em sua primeira epístola: "Por que é nascido de Deus vence o 

mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé, que é aquele que vence o mundo, 

senão aquele que crê. que Jesus é o Filho de Deus? " ( 1 João 5: 4-5 ). Todos os 

verdadeiros crentes são vencedores, que têm pela graça e poder de Deus vencer o poder 

incriminador do sistema mundial do mal. 

Cristo promete aos vencedores em Éfeso que eles vão . comer da árvore da vida, que 

está no paraíso de Deus A árvore da vida é referido pela primeira vez em Gênesis 2: 

9 , onde se ergue no Jardim do Éden. Aquela árvore terrestre foi perdida por causa do 

pecado do homem e ele foi proibido de comer dela ( Gn 3:22 ), mas a árvore celestial da 

vida ( Apocalipse 22: 2 , 14 , 19 ) vai durar por toda a eternidade. A árvore da 

vida simboliza, assim, a vida eterna. O Paraíso de Deus é o céu (cf. Lucas 23:43 ; 2 Cor. 

12: 4 ). 

O exemplo da igreja de Éfeso adverte que a ortodoxia doutrinal e serviço exterior não 

pode fazer-se por um coração frio. Os crentes devem prestar atenção cuidadosamente o 

conselho de Salomão: "Cuidado sobre o coração com toda a diligência, porque dele 

procedem as fontes da vida" ( Pv 4:23. ). Aqueles cujo amor por Deus esfriou fariam bem 

em prestar atenção a exortação dirigida a Oséias pérfida Israel: 

Volta, ó Israel, o Senhor, teu Deus, para você ter tropeçado por causa de sua 

iniqüidade. Tome palavras com você e voltar para o Senhor. Diga-Lhe: "Tira toda a 

iniqüidade e recebe o bem, para que possamos apresentar o fruto de lábios Assíria não 

nos salvará, não iremos montados em cavalos;. Nem vamos dizer outra vez: 'Nosso Deus", 

ao obra das nossas mãos, pois em Ti o órfão acha a misericórdia ". ( Hos. 14: 1-3 ) 

E para aqueles que retornam às promessas dele, Deus, "Eu sararei a sua apostasia, eu 

voluntariamente os amarei" ( Hos. 14: 4 ). 

 

5. Esmirna: A Igreja que Sofre 

( Apocalipse 2: 8-11 ) 

"Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: O primeiro eo último, que 

foi morto, e voltou à vida, diz o seguinte:" Conheço a tua 

tribulação ea tua pobreza (mas tu és rico), ea blasfêmia aqueles 

que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. 

Não tenha medo de que você está prestes a sofrer. Eis que o Diabo 

está para lançar alguns de vós na prisão, para que você será 

testado, e você terá tribulação por dez dias. Sê fiel até a morte, e 

eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que 

o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da 
segunda morte . '"( 2: 8-11 ) 

Ao longo de sua história, a verdade aparentemente paradoxal foi que, quanto mais a igreja 

tem sido perseguida, maior tem sido a sua pureza e força. Durante décadas, as igrejas na 

ex-União Soviética e na Europa Oriental foram oprimidos pelos seus governos 

comunistas ateus. Os crentes continuam a ser perseguidos em países muçulmanos e em 

outros lugares para este dia. Eles são proibidos de proclamar abertamente sua fé. Muitos 

estão presos e alguns martirizados. Nos livros União Soviética, mesmo Bíblias, eram 



escassos. No entanto, não só aquelas igrejas sobreviver, eles prosperaram. O 

levantamento da Cortina de Ferro revelou um poderoso, igreja pura, caracteriza-se por 

uma fé genuína, profunda espiritualidade, humildade, zelo, amor da verdade, e sincera 

devoção ao Senhor. 

Escritura ligações perseguição e força espiritual. "Considerai tudo com alegria, meus 

irmãos", escreveu Tiago, "quando se deparar com várias provações, sabendo que a 

provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tenha a sua obra perfeita, 

para que sejais perfeitos e completos, não faltando em nada "( Tiago 1: 2-4 ). Pedro 

encorajou os cristãos que sofrem com a verdade de que "depois de ter sofrido por um 

pouco de tempo, o Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo, Ele 

mesmo perfeito, confirmar, fortalecer e estabelecer vós" ( 1 Ped. 5 : 10 ). Os mais puros 

graças cristãs são aqueles forjado na fornalha da adversidade. 

A igreja de Esmirna mostrou o poder e pureza que vem resistindo com sucesso 

perseguição. Perseguição tinha purificado e purgado lo do pecado e afirmou a realidade 

da fé de seus membros. Hipócritas não ficar para enfrentar a perseguição, porque falsos 

crentes não querem suportar a dor. Provações e perseguição fortalecer e aperfeiçoar uma 

genuína fé salvadora, mas descobrir e destruir a fé falsa. 

Embora eles sofreram privação física e pobreza, os cristãos em Esmirna agarrado às suas 

riquezas espirituais imensuráveis. ApropriAdãoente, a igreja em Esmirna é uma das duas 

igrejas (juntamente com Filadélfia) que não recebeu nenhuma repreensão na sua carta do 

Senhor Jesus Cristo. 

Como a Escritura deixa claro, perseguições e provações são uma parte inevitável e 

essencial da vida cristã ( Atos 14:22 ; 2 Tm. 3:12 ). A exemplo da igreja de Esmirna 

instrui todas as igrejas sobre como responder corretamente quando eles vêm. Carta de 

recomendação de Cristo se desdobra em seis etapas sucessivas: o correspondente, a igreja, 

a cidade, o elogio, o comando, e com o advogado. 

O Correspondente 

O primeiro eo último, que foi morto, e voltou à vida, diz o seguinte: 
( 2: 8 c) 

Como era costume em letras antigas, o escritor se identifica no início da carta, em vez de 

assinar seu nome no final. A descrição do escritor como o primeiro eo último, que foi 

morto, e reviveu o identifica como o glorificado, exaltado Senhor Jesus Cristo descrito 

por essa frase na visão de 1: 12-20 (cf. 01:18 .) O primeiro eo último é um título do 

Antigo Testamento para Deus ( Isa. 44: 6 ; 48:12 ; cf. 41: 4 ), e sua aplicação aqui (e 

em 22:13 ) a Cristo afirma Sua igualdade de natureza com Deus. Ele é o Deus infinito 

eterno, que já existia quando todas as coisas foram criadas, e que continuará a existir 

depois de serem destruídos. Jesus Cristo transcende o tempo, o espaço, bem como a 

criação. 

No entanto, surpreendentemente, o Deus eterno se fez homem e estava morto e voltou à 

vida. Aqui é um profundo mistério: Como pode o sempre vivo Aquele que transcende o 

tempo, espaço e história morrer? Pedro revela a resposta em 1 Pedro 3:18 : Cristo foi 

"condenado à morte na carne, mas vivificado no espírito." Ele morreu em sua humanidade 

encarnada como o sacrifício perfeito para o pecado, mas agora voltou à vida (por Sua 

ressurreição) e vive para sempre "de acordo com o poder de uma vida indestrutível" ( Heb 

7:16. ; cf. Rom. 6: 9 ). 



Esta designação de Cristo foi trazer conforto aos crentes perseguidos em 

Esmirna. Sabendo que eles estavam passando por momentos difíceis, Cristo foi 

lembrando-lhes que Ele transcende questões temporais, e, através de sua união com Ele, 

de modo que eles deveriam. E eles devem enfrentar a morte nas mãos de seus 

perseguidores, ao lado deles é Aquele que venceu a morte ( Hb. 2:14 ) e que prometeu: 

"Eu sou a ressurreição ea vida; quem crê em mim viverá, mesmo que ele morre, e todo 

aquele que vive e crê em mim nunca morrerá "( João 11: 25-26 ).Jesus Cristo também 

sofreu a perseguição mais injusto e grave que alguém já sofreu (cf. : Heb 12 3-4. , para 

que Ele possa servir como uma fonte de compaixão e compreensão do poder) ( Hb 2: 17-

18. ; 4:15 ) . Ele é o único que se dirigiu esta carta de conforto e encorajamento para a 

igreja de Esmirna. 

A Igreja 

a igreja em Esmirna ( 2: 8 a) 

A Escritura não registrar a fundação da igreja em Esmirna, nem é a cidade mencionada 

no livro de Atos. Tudo o que é revelado sobre esta congregação está contido nesta 

carta. Presumivelmente, uma igreja foi plantada em Esmirna durante o ministério de 

Paulo em Éfeso ( Atos 19:10), por ele próprio Paulo, ou por seus convertidos. 

No final do primeiro século, a vida era difícil e perigoso para a igreja de Esmirna. A 

cidade, por muito tempo um aliado de Roma, era um viveiro de culto ao imperador. Sob 

o imperador Domiciano, tornou-se um crime capital de se recusar a oferecer o sacrifício 

anual para o imperador. Não surpreendentemente, muitos cristãos enfrentaram 

execução. O mais famoso dos mártires de Esmirna foi Policarpo, executado meio século 

após a época de João. 

A palavra grega traduzida como "Esmirna" foi usado na Septuaginta para traduzir a 

palavra hebraica para mirra, uma substância resinosa usado como um perfume para a vida 

( Mat. 02:11 ) e os mortos ( João 19:39 ). Sua associação com a morte perfeitamente 

retrata a igreja sofredora em Esmirna. Como mirra, produzido por esmagamento uma 

planta perfumada, a igreja em Esmirna, esmagado pela perseguição, exalava um aroma 

perfumado de fidelidade a Deus. Em Esmirna, ao contrário de Éfeso, não houve 

diminuição do amor a Jesus Cristo. Porque os crentes em Esmirna O amava, eles 

permaneceram fiéis a Ele; por causa do que a fidelidade, eles foram odiados; porque eles 

eram odiados, eles foram perseguidos; que a perseguição por sua vez, incitou-os a amar 

a Cristo mais. 

A Cidade 

Esmirna ( 2: 8 b) 

Esmirna era uma antiga cidade cujas origens se perdem na antiguidade. Ele pode ter sido 

resolvida tão cedo quanto 3000 AC , mas as primeiras datas de liquidação gregos de cerca 

de 1000 AC Cerca de 600 BC Esmirna foi destruída pelos lídios e estava em ruínas há 

mais de três séculos, até que dois dos sucessores de Alexandre, o Grande reconstruiu a 

cidade em 290 AC Foi nessa cidade reconstruída que foi o Esmirna do dia de João. 

Como observado anteriormente, Esmirna foi por muito tempo um forte aliado de 

Roma. Na verdade, os seus cidadãos eram tão apaixonado por Roma que, em 195 AC , 

eles construíram um templo em que Roma era adorado. Um século mais tarde exército 



mal-vestida do general romano Sulla enfrentou clima de inverno amargo. Quando difícil 

situação dos soldados romanos foi anunciada em uma assembléia geral dos cidadãos de 

Esmirna, eles supostamente tirou suas próprias roupas para enviar a eles. Roma 

recompensados lealdade de Esmirna, escolhendo-o acima de todos os outros candidatos 

como o local de um novo templo dedicado ao imperador Tibério (AD 26). E quando um 

terremoto destruiu a cidade no final do segundo século, o imperador Marcus Aurelius 

reconstruído. 

Apesar de Éfeso e Pérgamo igualou ou superou em importância política e econômica, 

Esmirna se dizia ser a cidade mais bonita na Ásia. Ele foi localizado em um golfo do Mar 

Egeu e, ao contrário de Éfeso, foi abençoado com um excelente porto. Esmirna também 

lucrou com a sua localização no extremo oeste da estrada que passava pelo rico vale do 

rio Hermus. Além da beleza natural do seu entorno, a cidade em si foi bem 

desenhado. Estendia-se da baía até as encostas do Pagos, um grande monte coberto com 

templos e outros edifícios públicos. As ruas estavam bem definidos, com os mais 

periféricas revestidas com bosques de árvores. Rua mais famosa de Esmirna, o "Street da 

Gold", curvado em torno das encostas do Pagos. Em uma das extremidades era o templo 

de Cibele, e na outra o templo de Zeus. Entre eram os templos de Apolo, Asclépio, e 

Afrodite. 

Esmirna era um centro notável da ciência e da medicina. Como Éfeso, foi concedido o 

privilégio de ser auto-governar. Ele também foi um dos vários municípios que se acredita 

ser o local de nascimento do poeta Homero. Como observado no capítulo anterior, o porto 

de Éfeso, eventualmente, assoreado e a cidade saiu de existência. Esmirna, no entanto, 

sobreviveu a inúmeros terremotos e incêndios e existe até hoje como a cidade turca de 

Izmir. 

O elogio 

Conheço a tua tribulação ea tua pobreza (mas tu és rico), ea 

blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga 
de Satanás. ( 2: 9 ) 

Nada escapa a visão do Senhor glorioso da igreja de Esmirna, que conhece todos os 

detalhes sobre as igrejas sob seu cuidado. Ele começou Seu elogio daqueles crentes, 

assegurando-lhes que Ele sabia que sua tribulação. Thlipsis ( tribulação ) significa, 

literalmente, "pressão", e é a palavra do Novo Testamento comum para perseguição ou 

tribulação. A igreja de Esmirna estava enfrentando intensa pressão por causa de sua 

fidelidade a Jesus Cristo. Havia três razões para que a hostilidade. 

Em primeiro lugar, como já observado, Esmirna tinha sido fanaticamente dedicado a 

Roma por vários séculos. Não surpreendentemente, a cidade era um dos principais centros 

para o culto de adoração ao imperador. Os cidadãos de Esmirna ofereceu voluntariamente 

a adoração que o Imperador Domiciano foi agora exige de seus súditos em todos os 

lugares. Apesar de os cristãos se submeteu voluntariamente à autoridade civil do 

imperador (cf. Rom. 13: 1 e ss .), eles se recusaram a oferecer sacrifícios a ele e adorá-

lo. Para que a recusa que foram marcados rebeldes e enfrentou a ira do governo romano. 

Em segundo lugar, os cristãos se recusaram a participar religião pagã em geral. Como 

observado acima, Esmirna adorado uma mistura eclética de deuses, incluindo Zeus, 

Apolo, Afrodite, Asclépio, e, especialmente, Cybele. Rejeição do panteão pagão dos 

ídolos, juntamente com a sua adoração de um Deus invisível Os cristãos, os levou a ser 



denunciado como ateus. Grande parte da vida social de Esmirna girava em torno de 

adoração pagã, e os cristãos eram vistos como elitistas anti-sociais por se recusar a 

participar. 

Finalmente, os crentes em Esmirna enfrentou blasfêmia dos que se dizem judeus, e não 

são, mas são a sinagoga de o blasfemo final, Satanás. Essa declaração chocante afirmou 

que os judeus que odiavam e rejeitaram Jesus Cristo eram seguidores tanto de Satanás 

como adoradores de ídolos pagãos (cf. João 8:44 ). Uso do termo forte Jesus 

' blasfêmia, geralmente reservado para palavras hostis contra Deus, indica do calúnia 

maldade, intensidade e gravidade. 

Incrédulos cristãos judeus comumente acusados de canibalismo (baseado em um mal-

entendido da Ceia do Senhor), a imoralidade (baseado em uma perversão do ósculo santo 

com o qual os crentes se cumprimentaram; cf. Rom. 16:16 ; 1 Cor. 16:20 ; . 2 Cor 13,12 ; . 

1 Tessalonicenses 5:26 ), quebrando-se casas (quando um dos cônjuges se tornou um 

cristão eo outro não, é frequentemente causada conflito; cf. Lucas 12: 51-53 ), o ateísmo 

(porque, como já referimos, os cristãos rejeitaram o panteão de divindades pagãs), e 

deslealdade política e rebelião (porque os cristãos se recusaram a oferecer os sacrifícios 

exigidos para o imperador). Com a esperança de destruir a fé cristã, alguns dos ricos, 

judeus influentes de Esmirna relatados estes, falsas acusações de blasfêmia para os 

romanos. Estes inimigos do evangelho foram uma sinagoga de Satanás, o que significa 

que se reuniram para planejar seu ataque à igreja, fazendo, assim, a vontade de 

Satanás. Eles podem ter alegou ser uma sinagoga de Deus, mas eles eram exatamente o 

oposto. 

Infelizmente, a hostilidade da população judaica de Esmirna ao cristianismo não era nada 

novo. O livro de Atos frequentemente registra uma oposição tão inspirada por Satanás Em 

Esmirna, como havia acontecido tantas vezes antes, a população judaica hostil 

envenenado a opinião pública contra os cristãos. 

A perseguição da igreja em Esmirna atingiu o seu pico de meio século depois de esta 

carta, com a execução de seu bispo idoso, Policarpo, em que os judeus incrédulos 

desempenhou um papel importante. Um documento do segundo século traduzido 

intitulado A Carta Encíclica da Igreja em Esmirna Em relação ao martírio do Santo 

Policarpo relata a história marcante do martírio de Policarpo: 

A toda a multidão, maravilhada com a nobreza de espírito exibido pela raça devota e 

piedosa dos cristãos, gritou: "Fora com os ateus, deixe Policarpo ser procuradas fora!" 

Mas o Policarpo mais admirável, quando ouviu pela primeira vez [que ele foi procurado 

por], não estava em medida perturbado, mas resolveu continuar na cidade. No entanto, 

em deferência ao desejo de muitos, ele foi convencido a deixá-lo. Ele partiu, então, para 

uma casa de campo não muito distante da cidade. Lá, ele ficou com algumas [amigos], 

envolvidos em nada mais do que o dia ea noite orando por todos os homens e para as 

Igrejas de todo o mundo, de acordo com seu costume. E enquanto ele estava orando, a 

visão se apresenta a ele três dias antes ele foi levado; e eis que o travesseiro sob a cabeça 

parecia-lhe fogo. Diante disso, voltando-se para aqueles que estavam com ele, disse-lhes 

profeticamente: "Devo ser queimado vivo." 

E quando aqueles que procuravam por ele estavam à mão, partiu para outra habitação, 

para onde seus perseguidores imediatamente vieram depois dele. E quando eles não o 

acharam, prenderam sobre dois jovens que estavam lá [], um dos quais, a ser submetido 

a tortura, confessou.Foi, portanto, impossível que ele deveria continuar escondido, já que 



aqueles que o traíram eram de sua própria casa. O Irenarch então (cuja sede é a mesma 

que a do Cleronomus), pelo nome Herodes, apressou-se a trazê-lo para o estádio. [Isso 

tudo aconteceu] que ele possa cumprir o seu muito especial, sendo feito um participante 

de Cristo, e que aquele que o traiu pode sofrer o castigo do próprio Judas. 

Seus perseguidores então, junto com seus cavaleiros, e tomando a juventude com eles, 

saiu na ceia de tempo no dia da preparação, com suas armas habituais, como se sair contra 

um assaltante. E, sendo acontecer à noite [para o lugar onde ele estava], encontraram-no 

deitado no cenáculo de uma certa pequena casa, de onde ele pode ter fugido para outro 

lugar; mas ele se recusou, dizendo: "A vontade de Deus seja feita". Então, quando ele 

ouviu que eles chegaram, ele desceu e falou com eles. E como aqueles que estavam 

presentes maravilhou-se com a sua idade e constância, alguns deles disse: "Foi muito 

esforço para capturar um homem tão venerável?" Imediatamente em seguida, na mesma 

hora, ele ordenou que algo para comer e beber deve ser definido antes deles, tanto de fato 

como eles cuidadas, enquanto rogava-los a deixá-lo de uma hora para orar sem 

perturbação. E sobre a sua dando-lhe sair, ele se levantou e rezou, cheio da graça de Deus, 

para que ele não poderia deixar por duas horas completas, para o espanto de que a 

ouviram, tanto que muitos começaram a se arrepender que eles tinham vindo estendera 

contra tão piedoso e venerável um homem velho. 

Agora, assim que ele tinha deixado de orar, tendo feito menção de tudo o que tinha a 

qualquer momento entrar em contato com ele, pequenos e grandes, ilustres e obscuros, 

bem como toda a Igreja Católica em todo o mundo, no momento de sua partida tendo 

chegado, eles colocá-lo sobre um jumento, e conduziu-o para a cidade, o dia sendo o do 

grande Sabbath. E o Irenarch Herodes, acompanhado por seu pai Nicetes (tanto andar em 

um carro), reuniu-se dele, e levando-o a parar o carro, eles sentaram-se ao lado dele, e 

esforçou-se para persuadi-lo, dizendo: "Que mal há em dizer , Senhor César, e em 

sacrificar, com as outras cerimônias observadas em tais ocasiões, e por isso certifique-se 

da segurança? " Mas ele a princípio não lhes deu nenhuma resposta; e quando eles 

continuaram a instá-lo, ele disse: "Não vou fazer o que você me aconselha." Então, eles, 

não tendo esperança de convencê-lo, começou a falar palavras amargas para ele, e lançai-

o com violência para fora do carro, de modo que, em descer da carruagem, ele deslocou 

a perna [pela queda]. Mas sem ser perturbado, e como se não sofrendo nada, ele foi 

ansiosamente para a frente com toda a pressa, e foi conduzida para o estádio, onde o 

tumulto foi tão grande, que não havia nenhuma possibilidade de ser ouvido. 

Agora, como Policarpo estava entrando no estádio, lá veio a ele uma voz do céu, dizendo: 

"Seja forte, e mostra-te um homem, O Policarpo!" Ninguém viu quem foi que falou com 

ele; mas as de nossos irmãos que estavam presentes ouviram a voz. E como ele foi trazido 

para a frente, o tumulto se tornou grande quando ouviram que Policarpo foi tomada. E 

quando ele chegou perto, o procônsul lhe perguntou se ele era Policarpo. Em seu 

confessando que ele era, [o procônsul], procurou convencê-lo a negar [Cristo], dizendo: 

"Tenha respeito a tua velhice", e outras coisas semelhantes, de acordo com seu costume, 

[como] ", jura por a fortuna de César, arrepender-se e dizer: Fora com os ateus ". Mas 

Policarpo, olhando com um semblante severo em toda a multidão dos pagãos ímpios então 

no estádio, e acenando com a mão em direção a eles, enquanto que, com gemidos que ele 

olhou para o céu, disse: "Fora com os ateus." Então, o procônsul instando-o, e dizendo: 

"juro, e eu vou te colocar em liberdade, censura Cristo"; Policarpo declarou: "Oitenta e 

seis anos em que servi-Lo, e Ele nunca me fez qualquer lesão: como então eu posso 

blasfemar meu Rei e meu Salvador" E quando o procônsul mais uma vez pressionado ele, 

e disse: "Juro pela fortuna de César", ele respondeu, "Desde que tu és vão urgente que, 

como dizes, eu deveria jurar pela fortuna de César, e pretendes não sei quem eo que eu 



sou, me ouvir declarar com ousadia, eu sou um cristão. E se você quiser saber o que as 

doutrinas do cristianismo são, nomear-me um dia, e tu lhe ouvi-los. " O procônsul 

respondeu: "Persuadir as pessoas." Mas Policarpo disse: "Para ti eu ter pensado que 

direito de oferecer uma conta [da minha fé], porque somos ensinados a dar a devida honra 

(que não implicam lesão sobre nós) para os poderes e as autoridades que existem foram 

ordenadas por Deus. Mas, quanto a estes, eu não considerá-los dignos de receber qualquer 

conta de mim. " O procônsul disse-lhe então: "Tenho feras na mão;. A estes que te lancei, 

caso não te arrependas" Mas ele respondeu: "Chame-os em seguida, para não estamos 

acostumados a arrepender-se do que é bom, a fim de adotar o que é mau, e é bem para 

mim a ser alterado a partir do que é mau para o que é justo." Mas novamente o procônsul 

disse-lhe: "Eu te farei para ser consumido pelo fogo, vendo que tu desprezas as feras, se 

tu não se arrepender." Mas Policarpo disse: "Tu me threatenest com o fogo que arde por 

uma hora, e depois de um pouco se extingue, mas a arte ignorantes do fogo do juízo 

vindouro e do castigo eterno, reservado para os ímpios. Mas por que te demoras? Produzi 

o que tu queres. " 

Enquanto ele falava estas e muitas outras coisas como, ele estava cheio de confiança e 

alegria, e seu semblante era cheio de graça, de modo que não apenas é que ele não caia 

como se incomodado com as coisas ditas a ele, mas, ao contrário, o procônsul se espantou, 

e enviou seu arauto proclamar no meio do estádio três vezes: "Policarpo confessou que 

ele é um cristão." Este anúncio ter sido feito pelo arauto, toda a multidão tanto dos gentios 

e judeus, que habitava em Esmirna, gritou com fúria incontrolável, e em voz alta: "Este é 

o professor da Ásia, o pai dos cristãos, eo overthrower de nossos deuses, aquele que tem 

ensinado muitos não sacrificar, ou para adorar os deuses. " Falando assim, clamaram, 

rogava Filipe o Asiarch para soltar um leão contra Policarpo. Mas Filipe respondeu que 

não lhe era lícito fazê-lo, vendo os shows de animais selvagens já se acabaram. Então 

pareceu bem a eles a gritar com um consentimento, que Policarpo deve ser queimado 

vivo. Para assim convinha que a visão que foi revelado a ele em relação a seu travesseiro 

para ser cumprida, quando, vendo-a no fogo enquanto ele estava orando, ele se virou e 

disse profeticamente sobre os fiéis que estavam com ele: "Devo ser queimado viva. " 

Este, então, foi levada a efeito com maior velocidade do que foi dito, as multidões 

imediatamente a recolha de madeira e lenha para fora das lojas e banheiros; os judeus, 

especialmente, de acordo com o costume, ansiosamente ajudá-los na mesma. E quando a 

pira funerária estava pronto, Policarpo, deixando de lado todas as suas vestes, e perder 

seu cinto, procurou também tirar as sandálias, -a coisa que ele não estava acostumado a 

fazer, na medida em que cada um dos fiéis estava sempre ansioso que primeiro deve tocar 

sua pele. Para, por conta de sua vida santa, ele era, mesmo antes de seu martírio, adornado 

com todo o tipo de bem. Imediatamente em seguida, eles cercaram com as substâncias 

que tinham sido preparados para a pira funerária. Mas quando eles estavam prestes 

também a consertá-lo com pregos, ele disse: "Deixe-me como eu sou, pois Ele que me dá 

força para suportar o fogo, também vai permitir-me, sem que me garantir por pregos, 

permanecer sem se mover em a pilha. " 

Eles não pregá-lo em seguida, mas simplesmente amarraram. E ele, colocando as mãos 

atrás dele, e estar vinculado como um carneiro distinto [tomada] fora de um grande 

rebanho para o sacrifício, e se preparou para ser um holocausto agradável a Deus, olhou 

para o céu e disse: "Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai de teu amado e bendito Filho 

Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos o conhecimento de ti, o Deus dos anjos 

e poderes, e de cada criatura, e de toda a raça dos justos que vivem diante de ti, eu Te 

damos graças que Tu me contaram, digno deste dia e desta hora, que eu deveria ter uma 

parte do número de Teus mártires, no copo do teu Cristo, para a ressurreição da vida 



eterna, tanto da alma e do corpo, através da incorrupção [comunicado] pelo Espírito 

Santo. Entre os quais eu possa ser aceito hoje diante de ti como uma gordura e sacrifício 

aceitável, de acordo como Tu, Deus sempre verdadeiro, tens preordenado, fizeste uma 

revelação de antemão para mim, e agora tens cumprido. Por isso também eu Te louvo por 

todas as coisas, eu te abençoe, eu Te glorificar, junto com a eterna e celestial Jesus Cristo, 

vosso Filho amado, com quem, a Ti, e do Espírito Santo, seja a glória, tanto agora como 

para todos os séculos vindouros. Amém. " 

Quando ele pronunciou este amém, e assim terminou sua oração, aqueles que foram 

nomeados para o efeito acendeu o fogo. E, como a chama resplandeceu em grande fúria, 

nós, a quem foi dado para testemunhar isso, vi um grande milagre, e foram preservados 

para que possamos informar aos outros o que então ocorreram. Para o fogo, moldando-se 

em forma de um arco, como a vela de um navio, quando cheio com o vento, como 

englobado por um círculo o corpo do mártir. E ele apareceu dentro não gosta de carne, 

que é queimado, mas como pão que é cozido, ou como ouro e prata brilhante em uma 

fornalha. Além disso, percebemos um odor doce, tais [proveniente da pilha], como se 

incenso ou algumas dessas preciosas especiarias foi fumar lá. 

Por fim, quando esses maus percebido que seu corpo não pode ser consumida pelo fogo, 

que comandou um carrasco para chegar perto e fure-o completamente com um punhal. E 

sobre o seu fazer isso, saiu uma pomba, e uma grande quantidade de sangue, de modo que 

o fogo foi extinto; e todo o povo se perguntou que deve haver tanta diferença entre os 

incrédulos e os eleitos, de quem este Policarpo mais admirável era um só, tendo em nossos 

tempos sido um professor apostólica e profética, e bispo da Igreja Católica, que está em 

Esmirna . Para cada palavra que saiu de sua boca, quer tenha sido ou ainda será realizado. 

Declaração de Jesus de que os judeus, que perseguiu a Igreja Esmirna dizem judeus e 

não são tem levado alguns a questionar se eles eram judeus racialmente. Certamente eles 

eram descendentes físicos de Abraão, mas não é verdade judeus, por definição, de Paulo: 

"Ele não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, 

mas ele é um judeu que o é no interior, e circuncisão. é aquilo que é do coração, no 

espírito, não na letra, e seu louvor não provém dos homens, mas de Deus "( Rm 2: 28-

29. ). Embora estes foram, de raça judeus, eles estavam espiritualmente pagã. Eles 

aliaram com os inimigos gentios de Deus, em uma tentativa de acabar com o cristianismo 

em Esmirna. 

Não só foi o Senhor consciente da perseguição da igreja Esmirna enfrentado, mas também 

da sua pobreza. Em contraste com seu sinônimo penes , o que denota aqueles que lutam 

para satisfazer suas necessidades básicas, ptocheia ( pobreza ) descreve mendigos, que 

não vivem por sua próprio trabalho, mas pelas esmolas dos outros (cf. Richard C. 

Trench, sinônimos do Novo Testamento [reimpressão; Grand Rapids: Eerdmans, 1983], 

128-29). Muitos dos crentes em Esmirna eram escravos; a maioria eram indigentes. Os 

poucos que tinha possuído posses tinha, sem dúvida, os perdeu na perseguição. 

A igreja de Esmirna tinha todos os motivos, humanamente falando, a entrar em 

colapso. Em vez disso, manteve-se fiel ao seu Senhor, nunca (ao contrário de Éfeso), 

deixando seu primeiro amor por Ele. Por isso, Jesus disse-lhes: você é rico. Eles tinham 

o que realmente importava-salvação, santidade, graça, paz, comunhão, um Salvador 

simpático e Consolador. A igreja de Esmirna era o rico pobre igreja, em contraste com a 

igreja de Laodicéia, que era a igreja materialmente rico, mas pobre espiritualmente 

(cf. 03:17 ). A igreja de Esmirna tipifica a riqueza espiritual das igrejas que sofrem fiéis 

ao longo da história. 



O Comando 

Não tenha medo de que você está prestes a sofrer. Eis que o Diabo 

está para lançar alguns de vós na prisão, para que você será 
testado, e você terá tribulação por dez dias. ( 2:10 a) 

Depois de elogiar-los para a perseguição fielmente duradouro, Jesus advertiu os crentes 

que mais estava por vir. Antes de especificar a sua natureza, ordenou-lhes 

que não a temer o que eles estavam prestes a sofrer. Ele lhes daria força para suportá-

la. Como Ele disse aos Seus discípulos em João 16:33 : "No mundo tereis aflições, mas 

tende bom ânimo, eu venci o mundo." Portanto, os crentes que sofrem nesse rebanho 

poderia dizer com Davi, "Em Deus pus a minha confiança, não vou ter medo. O que o 

homem pode fazer para mim?" ( Sl. 56:11 ). 

Especificamente, o Senhor previu que o diabo estava prestes a lançar alguns de -los na 

prisão. O propósito de Deus em permitir que a prisão era para que eles iriam ser 

testado. Suportando com sucesso que o julgamento, que iria provar a realidade de sua fé, 

ser reforçada ( cf. 2 Cor. 12: 9-10 ) -e provar mais uma vez que Satanás não pode destruir 

a verdadeira fé salvadora. 

A batalha sobrenatural em Esmirna foi apenas uma batalha na guerra de longa idade de 

Satanás contra Deus. Ele sempre foi o plano de Satanás para atacar os filhos de Deus e 

tentar destruir a sua fé. É por isso que um de seus títulos na Bíblia é o "acusador de [o] 

irmãos" ( 0:10 ).Seus ataques a verdadeiros filhos de Deus, no entanto, não pode ter 

sucesso. Jesus declarou: "Eu dou a vida eterna para eles, e nunca hão de perecer, e 

ninguém as arrebatará da minha mão Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que 

todos;. E ninguém pode arrebatá- -las da mão do Pai "( João 10: 28-29 ); e "Esta é a 

vontade daquele que me enviou, para que de tudo o que ele me deu eu não perde nada, 

mas o ressuscite no último dia" ( João 6:39 ). Como seu grande Sumo Sacerdote, Jesus é 

"pode também salvar sempre os que se aproximam de Deus por meio dele, pois vive 

sempre para interceder por eles" ( Hb. 7:25 ). Em Romanos 8: 28-29 Paulo traça a 

corrente inquebrável de presciência a predestinação para a chamada eficaz para a 

justificação para a glorificação; ninguém está perdido ao longo do caminho. Todos os que 

são chamados serão mantidas até que sejam semelhantes a Cristo em glória. 

O conhecimento de que seus esforços para destruir a fé de poupança estão fadadas ao 

fracasso, não impede Satanás de tentar. Seu ataque mais notável sobre a fé salvadora é 

registrado no livro de Jó, onde (com a permissão de Deus) ele tirou de Jó a sua família, 

posses, e saúde física.Todos Job ficou com era uma esposa e amigos rabugento cujo 

conselho inepto o levou a distração. Mas, "por tudo isso Jó não pecou nem ele culpar a 

Deus" ( Jó 01:22 ; cf. 02:10 ). Declaração de Jó triunfante: "Ainda que Ele me mate, eu 

esperarei nele" ( Jó 13:15 ), sinalizou tanto o triunfo da verdadeira fé salvadora e derrota 

total de Satanás. 

No Novo Testamento, Satanás procurou, sem sucesso, para destruir a fé de Pedro. Jesus 

avisou: "Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo; mas 

eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça; e tu, quando uma vez que você, uma vez 

convertido, confirma os teus irmãos" ( Lucas 22: 31-32 ). Tal como acontece com os 

crentes em Esmirna, Jesus predisse o ataque de Satanás sobre Pedro, mas também que 

Pedro iria suportá-la com sucesso. Paulo também sobreviveu a pior Satanás poderia jogar 

com ele: 



Ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Muito 

contente, então, eu gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em 

mim. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, 

nas dificuldades, por amor de Cristo; Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. ( 2 

Cor. 12: 9-10 ) 

Deus, o único que soberanamente controla todas as circunstâncias da vida, não permitir a 

Satanás para atormentar a igreja Esmirna por muito tempo. Jesus prometeu que eles 

iriam ter tribulação para apenas 10 dias. Embora alguns vêem os 10 dias que 

simbolicamente representa tudo de dez períodos de perseguição sob os romanos, a um 

período de tempo indeterminado, a um tempo de dez anos, não há nenhuma razão 

exegética interpretá-los como algo diferente de dez dias atuais. Grande ataque de Satanás 

naquela igreja local seria intensa, mas breve. 

O Conselho 

Sê fiel até à morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem 

ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não 
receberá o dano da segunda morte. ( 02:10 b-11) 

Como observado anteriormente, Cristo não tem reprimenda para a igreja fiel em 

Esmirna. Ele termina a carta com algumas palavras finais de incentivar conselho. Aqueles 

que provar a veracidade de sua fé, permanecendo fiel ao Senhor até a morte receberá 

como recompensa a coroa( stephanos ; a coroa da vitória) da vida (cf. Tiago 

1:12 ). A coroa (recompensa, ponto culminante, resultado) de uma genuína fé salvadora 

é eterna vida, e perseverança comprova a autenticidade de sua fé como eles suportar o 

sofrimento. As Escrituras ensinam que os cristãos verdadeiros irá perseverar. Que a 

verdade bíblica foi entendida pelos autores da Confissão de Fé de Westminster, que 

escreveu "Eles, a quem Deus aceitou em sua amada, chamados eficazmente e santificou 

pelo Seu Espírito, não pode nem total, nem finalmente cair do estado de graça, mas, 

certamente, perseverar até o fim, e serão eternamente salvos. " Isso é inconfundível o 

ensino das Escrituras (por exemplo, Matt 10:22. ; 24:13 ; Marcos 4: 13-20 ; João 

8:31 ; Colossenses 1: 21-23 ; 1 João 2:19 ). 

Como observado no capítulo 4 deste volume, a frase Aquele que tem ouvidos, ouça o 

que o Espírito diz às igrejas fecha cada uma das sete cartas. Ele salienta a importância 

vital do que Deus diz na Escritura, e enfatiza a responsabilidade dos crentes a acatá-la. A 

promessa para o que vence (todos os cristãos; cf. a discussão no capítulo 4 deste volume) 

é que ele . Não será ferido pela segunda morte Embora crentes perseguidos podem 

sofrer a primeira morte (física), que nunca vai experimentar a segunda morte (o que não 

é a aniquilação, mas consciente, a condenação eterna no inferno; Rev. 20:14 ; 21: 

8 ). Não é o negativo a linguagem mais forte grego pode expressar. 

O perseguidos, sofrimento, ainda fiéis da igreja de Esmirna está por todo o tempo como 

um exemplo daqueles que "ter ouvido a palavra em um coração honesto e bom, e mantê-

lo rápido, e dão fruto com perseverança" ( Lucas 8:15 ). Porque eles lealmente confessou 

diante dos homens, Jesus os confessará diante do Pai ( Mat. 10:32 ). 

 

 



6.  Pérgamo: A igreja mundana 

( Apocalipse 2: 12-17 ) 

"Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Aquele que tem a espada 

afiada de dois gumes, diz o seguinte:" Eu sei onde você mora, onde 

está o trono de Satanás é, e você se apegam meu nome, e não 

negaste a minha fé mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, 

meu fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu 

tenho algumas coisas contra você, porque você tem lá os que 

seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a colocar 

uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem 

coisas sacrificadas aos ídolos, e para cometer atos de imoralidade 

Então você também tem alguns que da mesma forma sustentam a 

doutrina dos nicolaítas Portanto arrepender;.. ou então eu vou 

para ti rapidamente, e eu vou fazer a guerra contra eles com a 

espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o 

Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe dar a comer do maná 

escondido, e eu lhe darei uma pedra branca, e um novo nome 

escrito na pedra, que ninguém conhece senão aquele que o recebe 
"(. 2: 12-17 ) 

Para muitas pessoas na Igreja de hoje, o termo mundanismo tem, um anel de old-

fashioned pitoresca a ele. Eles associá-lo com proibições contra coisas como dançar, ir ao 

cinema, ou jogando cartas. , Orientada para o candidato, a igreja de hoje orientada para o 

mercado user-friendly não prega muito contra o mundanismo. Para fazê-lo pode fazer 

incrédulos (para não falar de muitos crentes) desconfortável, e, portanto, evita-se como 

estratégia de marketing pobres. 

Mas ao contrário de grande parte da igreja contemporânea, a Bíblia não hesita em 

condenar o mundanismo para o pecado grave que é. O mundanismo é qualquer 

preocupação com ou interesse no sistema temporal da vida que coloca qualquer coisa 

perecível antes o que é eterno.Desde os crentes não fazem parte do sistema do mundo 

( João 15:19 ), eles não devem agir como se fossem. "Não vos conformeis com este 

mundo", escreveu o apóstolo Paulo, "mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, 

para que experimenteis qual seja a vontade de Deus é, o que é bom, agradável e perfeita" 

( Rom. 12: 2 ). Porque eles foram resgatados pela graça de Deus, os crentes são chamados 

para "negar desejos impiedade e mundanas ea viver de forma sensata, justa e 

piedosamente na época atual" ( Tito 2:12 ). "Pura e religião sem mácula", observa Tiago, 

consiste em manter "se isento da corrupção do mundo" ( Tiago 1:27 ), porque "a amizade 

do mundo é inimizade contra Deus [.] Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo 

constitui-se inimigo de Deus "( Tiago 4: 4 ). Primeiro João 2: 15-17 faz o dever do crente 

para evitar mundanismo inequivocamente claro: 

Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai 

não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência 

dos olhos ea soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo está passando, e 

também as suas concupiscências; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para 

sempre. 



A igreja de Pérgamo, como grande parte da igreja de hoje, não tinha conseguido atender 

às advertências bíblicas contra o mundanismo. Por conseguinte, se tinha desviado em 

compromisso e estava em perigo de tornar-se confunde com o mundo. Isso seria o 

próximo passo na espiral descendente da perda da igreja de Éfeso de seu primeiro amor 

por Jesus Cristo. 

Em conformidade com o padrão geral das sete cartas, a carta a Pérgamo se desdobra em 

sete etapas: o correspondente, a igreja, a cidade, o elogio, a preocupação, o comando, e 

com o advogado. 

O Correspondente 

Aquele que tem a espada afiada de dois gumes diz o seguinte: 
( 02:12 c) 

O titular de a espada afiada de dois gumes é ressuscitado e glorificado Senhor Jesus 

Cristo, como indicado na 1:16 . Ele, através do inspirado apóstolo João, é o autor desta 

carta. Nesta carta, como aqueles para Éfeso e Esmirna, Cristo se identifica com uma das 

frases descritivas de visão de João em 1: 12-17 . 

A espada de dois gumes refere-se à Palavra de Deus. Hebreus 4:12 observa que "a 

palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e 

penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os 

pensamentos e intenções do coração. " O apóstolo Paulo também usa a metáfora de uma 

espada para descrever a Palavra ( Ef. 6:17 ). Que a espada é de dois gumes retrata 

potência e poder do Verbo em expor e julgar os pensamentos mais íntimos do coração 

humano. A Palavra nunca empunha uma borda maçante. 

Esta descrição do Senhor Jesus Cristo imagens Lo como juiz e carrasco. Descrevendo Sua 

aparição na segunda vinda, João escreve que "a partir de sua boca saía uma espada afiada, 

para que com ele Ele pode derrubar as nações, e ele as regerá com vara de ferro; e ele pisa 

o lagar do vinho do ardor da ira do Deus Todo-Poderoso "( 19:15 ). Este não é, uma 

introdução prometendo positivo; é um ameaçador. É a primeira introdução negativo de 

Cristo porque a igreja de Pérgamo enfrentou julgamento iminente. Disaster surgiu no 

horizonte para esta igreja mundana;era e é apenas um pequeno passo de 

comprometimento com o mundo a Deus abandonando por completo e de frente para a sua 

ira. 

A igreja de Pérgamo é simbólica das muitas igrejas ao longo da história que têm 

comprometido com o mundo. Esse espírito de compromisso foi especialmente evidente 

durante o período a partir do quarto para o sétimo séculos. Em AD 313 o imperador 

Constantino promulgou o Edito de Milão, concedendo a liberdade religiosa aos cristãos 

e que termina dois séculos e meio de perseguição selvagem. Ele adotou o cristianismo e 

tornou a religião favorecida do império. Isso começou o processo pelo qual o 

Cristianismo se fundiu com o Estado romano.Sacerdotes pagãos tornaram-se padres 

cristãos; templos pagãos tornou-se igrejas cristãs; festas pagãs se tornou festas 

cristãs. Cristianismo não era mais uma questão pessoal, mas uma identidade nacional. A 

igreja se casou com o sistema político, a fim de que o mundanismo era sinônimo com a 

igreja. 

Hoje, em alguns aspectos, o mundanismo ainda é galopante na igreja. Igrejas, até mesmo 

denominações inteiras, se afastaram da verdadeira fé e abraçou o mundo filosoficamente 

e moralmente. E, em alguns lugares, as igrejas do Estado ainda existem em formas 



espiritualmente impotentes. Como a igreja em Pérgamo, caem sob o julgamento pelo 

Senhor da verdadeira igreja. 

A Igreja 

a igreja em Pérgamo ( 2:12 a) 

O livro de Atos não registra a fundação da igreja de Pérgamo. De acordo com Atos 16: 

7-8 , Paulo passou por Mísia (a região em que Pérgamo foi localizado) em sua segunda 

viagem missionária, mas não há registro de que o apóstolo quer pregou o evangelho ou 

fundou uma igreja lá naquele momento. Muito provavelmente, a igreja de Pérgamo foi 

fundada durante o ministério de Paulo em Éfeso, quando o evangelho saiu de lá para ser 

pregado em toda a província da Ásia ( Atos 19:10 ). Porque a igreja foi cercada pela 

cultura pagã, foi exposto continuamente às suas seduções, reforçada pelo pecados 

familiares. Ele também enfrentou graves animosidade dos adoradores imperador 

perseguindo. 

A Cidade 

Pérgamo ( 2:12 b) 

Pérgamo era cerca de cem quilômetros ao norte de Éfeso, com Esmirna localizado a meio 

caminho entre os dois. Ao contrário de Éfeso e Esmirna, Pérgamo não era uma cidade 

portuária, mas foi localizado a cerca de 15 milhas para o interior do Mar Egeu. Também 

não era em qualquer um dos principais rotas comerciais. No entanto, como a sua antiga 

capital, Pérgamo foi considerado maior cidade da Ásia. O escritor romano Plínio chamou-

lhe "de longe a cidade mais ilustre na Ásia" (citado em Robert H. Mounce, O Livro do 

Apocalipse, A Commentary New International sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1977], 95). Pela revelação escrita tempo João, Pérgamo tinha sido a capital da 

Ásia por quase 250 anos (desde 133 AC , quando o seu último rei legou seu reino a 

Roma). Pérgamo sobrevive até hoje como a cidade turca de Bergama. 

Muito do Pérgamo foi construída sobre uma colina grande, cónico altaneiro cerca de mil 

metros acima da planície. Então impressionante é o site, mesmo nos tempos modernos 

que o famoso arqueólogo do século XIX Sir William Ramsay comentou: "Beyond todos 

os outros sites na Ásia Menor que dá ao viajante a impressão de uma cidade real, a casa 

de autoridade: o monte rochoso sobre o qual ela representa é tão grande, e domina a vasta 

planície do [vale do rio] Caicus tão orgulhosa e corajosamente "( As Cartas às Sete 

Igrejas da Ásia (Albany, Oreg .: ERAS Software; reimpressão da edição de 1904], 226) . 

Enorme biblioteca de Pérgamo (200.000 volumes manuscritos) foi perdendo apenas para 

a de Alexandria. Então impressionante foi biblioteca de Pérgamo que Marcos Antony 

depois enviá-lo para a sua amante, a rainha Cleópatra do Egito. Segundo a lenda, 

pergaminho (ou velino) foi inventado pelos Pergamenes para fornecer material de escrita 

para a sua biblioteca. Buscando construir uma biblioteca rivalizando com a de 

Alexandria, um terceiro século AC Pergamene rei tentou atrair o bibliotecário da 

biblioteca de Alexandria para a sua cidade. Infelizmente, o governante egípcio ficou 

sabendo do plano, se recusou a permitir que o bibliotecário para sair, e em retaliação 

proibida a posterior exportação de papiro para Pérgamo. Em caso de necessidade, as 

Pergamenes desenvolvido pergaminho, feitas de peles de animais tratados, para uso como 

material de escrita. Apesar de pergaminho foi realmente conhecido a partir de um milhar 

de anos antes no Egito, os Pergamenes foram responsáveis por seu uso generalizado no 



mundo antigo. Na verdade, a palavra pergaminho pode derivar de uma forma da 

palavraPergamum . 

Por causa de sua biblioteca, Pérgamo era um importante centro de cultura e 

aprendizagem. O médico Galen, perdendo apenas em importância a Hipócrates, nasceu e 

estudou em Pérgamo. A cidade viu-se como o defensor da cultura grega na Ásia 

Menor. Um grande friso ao redor da base do altar de Zeus comemora a vitória dos 

Pergamenes sobre a invadir bárbaro gauleses. 

Pérgamo foi um importante centro de culto para quatro das principais divindades do 

mundo greco-romano, e templos dedicados a Athena, Asclépio, Dionísio, Zeus e foram 

localizados lá. Mas a ensombrar o culto de todas as divindades era a devoção de Pérgamo 

ao culto de adoração ao imperador. Pérgamo construído o primeiro templo dedicado ao 

culto ao imperador na Ásia (29 AC ), em homenagem ao imperador Augusto. Mais tarde, 

a cidade iria construir mais dois desses templos, honrando os imperadores Trajano e 

Septimus Severus. A cidade tornou-se assim o centro do culto ao imperador na província, 

e ali, mais do que em qualquer outra cidade da Ásia, os cristãos estavam em perigo de 

danos a partir do culto de adoração ao imperador. Em outros lugares, os cristãos eram 

principalmente em perigo por um dia por ano, eles foram obrigados a oferecer sacrifícios 

ao imperador; em Pérgamo eles estavam em perigo todos os dias. É provável que o mártir 

Antipas ( 02:13 ) foi executado, pelo menos em parte, por se recusar a adorar o imperador. 

O elogio 

Eu sei onde você mora, onde está o trono de Satanás é; e você se 

apegam meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de 

Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto entre vós, onde 
Satanás habita. ( 02:13 ) 

Apesar das circunstâncias difíceis em que se encontravam, os crentes em Pérgamo 

corajosamente defendeu sua fé em Jesus Cristo. Ele os elogiou por continuar 

a retende Seu nome -Apesar viviam onde o trono de Satanás, onde Satanás 

habita. Muitas sugestões foram oferecidos como para a identificação de trono de 

Satanás. Alguns identificá-lo com o magnífico altar de Zeus, que dominou acrópole de 

Pérgamo . Esta não foi simplesmente um altar, como Edwin Yamauchi observa: 

A palavra altar é um pouco enganador. A estrutura é um tribunal com colunas 

monumental sob a forma de uma ferradura, 120 por 112 pés. O pódio do altar era quase 

18 metros de altura. A grande friso, que decorreu na base da estrutura de 446 pés, 

mostrava uma gigantomaquia, isto é, uma batalha dos deuses e os gigantes. Foi uma das 

maiores obras de arte helenística. ( Cidades novo testamento no oeste da Ásia 

Menor [Grand Rapids: Baker, 1980], 35-36) 

Tal estrutura impressionante poderia facilmente justifica a designação trono de Satanás. 

Outros conectar o trono de Satanás com a adoração do deus Esculápio que prevalecia 

em Pérgamo. Asclépio era o deus da cura, e as pessoas vieram de todo o mundo antigo 

para Pérgamo, buscando para ser curado em seu santuário. Asklepios foi descrito como 

uma serpente, e as cobras não venenosas percorriam livremente no seu 

templo. Suplicantes que procuram a cura ou dormia ou deitar-se no chão do templo, na 

esperança de ser tocado por uma das cobras (simbolicamente representando o próprio 

Deus) e, assim, ser curado. Tal simbolismo, sem dúvida, lembrar aos cristãos de Satanás 

(cf. Ap 12: 9 , 14, 15 ; 20: 2 ). Durante o reinado do imperador Diocleciano, alguns 



pedreiros cristãos foram executados por se recusar a esculpir uma imagem de Asclépio 

(Mounce, Apocalipse, 96, n. 36). 

Outros apontam que, como mencionado acima, Pérgamo era o principal centro de culto 

ao imperador, na província da Ásia. E o culto de adoração ao imperador certamente 

representava a ameaça mais grave para os cristãos em Pérgamo. Foi por sua recusa a 

adorar o imperador, e não os deuses pagãos, que os cristãos enfrentam a execução. trono 

de Satanás poderia facilmente ser entendida como uma referência ao poder de Roma sob 

o "deus deste mundo" ( 2 Cor. 4: 4 ) , blasfemar contra o verdadeiro Deus pelo culto de 

adoração ao imperador. 

Para qualquer uma ou todas essas razões, Pérgamo poderia justificAdãoente ser chamado 

a cidade onde está o trono de Satanás é. Em meio a essas circunstâncias difíceis e que 

tentam, os fiéis continuaram a habitar -a palavra que fala de residência permanente em 

oposição a simples passagem Ao longo de toda em Pérgamo. Em termos modernos, eles 

"pendurado lá." Apesar da perseguição e sofrimentos passados, os crentes em Pérgamo 

continuou a segurar rapidamente o nome de Cristo, e não negou a fé. Eles não se 

afastou da fidelidade a Cristo ou para as verdades centrais da fé cristã. Os crentes fiéis no 

Pérgamo exemplificada a verdade das palavras de Cristo em Mateus 16:18 : "Eu 

edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Nenhuma 

quantidade de oposição satânica pode destruir uma genuína fé salvadora, como aqueles 

crentes possuía. 

A igreja de Pérgamo manteve sua fidelidade , mesmo nos dias de Antipas, a quem Cristo 

descrito como minha testemunha, meu fiel, que foi morto entre vós. Nada certo é 

conhecido sobre Antipas para além deste texto. Ele foi, provavelmente, um dos líderes da 

igreja de Pérgamo. Segundo a tradição, ele foi assado até a morte dentro de um touro de 

bronze durante a perseguição promovida pelo imperador 

Domiciano. Testemunha traduz martus , uma palavra que, eventualmente, tornou-se 

transliterado para o Inglês como a palavra mártir, porque muitas testemunhas de Cristo 

pagaram com suas vidas. 

Ali estava um homem que pagou o preço final por sua recusa a fazer concessões. Por 

causa de sua fidelidade, o Senhor ressuscitado elogiou Antipas com um título usado em 

outro lugar para se referir a si mesmo ( Apocalipse 1: 5 ; 03:14 ). Fidelidade e coragem 

de Antipas foram uma repreensão para aqueles em Pérgamo que foram tentados a 

comprometer-se com o mundo. 

A Adevertência 

Mas eu tenho algumas coisas contra você, porque você tem lá os 

que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a 

lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para comerem coisas 

sacrificadas aos ídolos, e para cometer atos de 

imoralidade. Então você também tem alguns que da mesma forma 

sustentam a doutrina dos nicolaítas. ( 2: 14-15 ) 

A igreja de Pérgamo se manteve fiel a Cristo e à verdade cristã. Ele fielmente no próprio 

quartel-general, por assim dizer, de satânico oposição, até mesmo em face do martírio. No 

entanto, nem tudo estava bem em Pérgamo. Depois de elogiar os crentes ali, Cristo 

informou-os, eu tenho algumas coisas contra você. Sua preocupação era que eles 

tinham aí os que sustentam a falsa doutrina. Enquanto a maioria dos crentes de 



Pérgamo eram fiéis e leais à verdade, havia alguns deles associados à igreja, que passou 

a acreditar falsa doutrina. Enquanto muitos no reino cristão de hoje fazer a luz da doutrina, 

e erro bíblica e teológica são vistos como sem importância, que não é o ponto de vista do 

Senhor da igreja. Nosso Senhor a segura contra qualquer em sua igreja que detêm a 

erro. Tragicamente, o resto foram tolerar estes errorists, em vez de confrontá-los e, se eles 

se recusaram a arrepender-se, colocando-os para fora da igreja (cf. Tito 3: 10-11 ). Como 

muitas igrejas hoje, a igreja de Pérgamo não obedeceu a ordem bíblica para a prática de 

disciplina da Igreja (cf. Mt 18: 15-18. ). 

Especificamente, Cristo estava preocupado com duas heresias sendo tolerado em 

Pérgamo, um associado a um personagem do Antigo Testamento, o outro com uma pessoa 

do Novo Testamento. Primeiro, alguns estavam seguindo a doutrina de Balaão. A 

história de Balaão, um profeta do Antigo Testamento notórias para aluguer, é encontrado 

em Números 22-25 . Com medo de que os israelitas por causa do que eles tinham feito 

aos amorreus, Balac, rei de Moab, contratou Balaão para amaldiçoar-los. Depois de 

tentar, sem sucesso, três vezes para amaldiçoar Israel, Balaão veio com outro 

plano. Desde que ele era incapaz de amaldiçoar os israelitas, ele decidiu corrompê-los 

por ensinar Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para comerem 

coisas sacrificadas aos ídolos, e para cometer atos de imoralidade. Ele planejou usar 

mulheres moabitas para atrair o israelitas no comportamento do mundo sem Deus à sua 

volta-sexual imoralidade e idolatria ( Números 25. ; 31:16 ). Essa união blasfemo com 

Satanás e os falsos deuses iria rebaixar os israelitas e destruir o seu poder espiritual. Plano 

de Balaão conseguiu, embora não na medida em que ele esperava. Deus interveio e 

severamente castigado Israel, a execução de vinte e quatro mil ( Num. 25: 9 ), incluindo 

muitos dos líderes ( Num. 25: 4-5 ). Essa ação drástica parou de slides dos israelitas na 

imoralidade e idolatria. 

Como os israelitas que foram seduzidas por falsas doutrinas de Balaão, alguns na igreja 

de Pérgamo foram atraídos para misturar com o sistema pagão (cf. Judas 10-11 ). Pedro 

repreendeu os balaamitas em 2 Pedro 2: 15-16 : "deixando o caminho direito, eles 

desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da 

injustiça, mas ele recebeu uma repreensão por sua própria transgressão, por um mudo 

jumento, falando com uma voz de um homem, impediu a loucura do profeta ". Mas como 

Deus severamente castigado Israel para uma tal união, por isso, o Senhor Jesus Cristo 

ameaça fazer o mesmo nesta passagem. Em 2 Coríntios 6: 14-17 , o apóstolo Paulo aponta 

o absurdo pecaminosa dos crentes 'procurando unir com o mundo: 

Não estar vinculado com os infiéis; para que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou 

que comunhão tem a luz com as trevas? Ou o que a harmonia tem Cristo com Belial, ou 

que parte tem o fiel com o infiel? Ou que consenso tem o templo de Deus com os 

ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivo; assim como Deus disse: "Eu Neles 

habitarei e entre eles andarei;. e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo Por isso saí 

do meio deles e ser separado", diz o Senhor. "E não toqueis nada imundo, e eu vou recebê-

lo." 

Apesar do exemplo gráfico de Israel e o claro ensino do apóstolo Paulo, com a qual eles 

eram provavelmente familiar, alguns em Pérgamo persistiu em seguir o ensinamento de 

Balaão. Eles acreditavam que se poderia participar das festas pagãs, com toda a sua 

libertinagem e imoralidade sexual, e ainda juntar-se à igreja para adorar a Jesus 

Cristo. Mas isso é impossível, uma vez que "a amizade do mundo é inimizade contra Deus 

Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus." ( Tiago 

4: 4 ). "Rogo-vos, como peregrinos e forasteiros", escreveu Pedro, "abster-se das 



concupiscências carnais que fazem guerra contra a alma" ( 1 Pe. 2:11 ). A questão de 

saber se os cristãos poderiam participar de festas idólatras tinha sido resolvido décadas 

antes no Concílio de Jerusalém, que emitiu um mandato para os crentes a "abster-se de 

coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, do que é sufocado e da prostituição" ( Atos 

15:29 ). 

Tal compromisso continua ainda hoje, como pessoas como Balaão parecem falar por 

Deus, mas motivados pela ganância e auto-engrandecimento eles liderar a igreja em 

pecado. 

A segunda heresia tolerada em Pérgamo envolveu uma figura do Novo 

Testamento. Havia alguns há que, da mesma forma realizada a doutrina dos 

nicolaítas. A frase da mesma forma indica que o ensinamento dos nicolaítas levou ao 

mesmo comportamento perverso quanto a dos seguidores de Balaão. Conforme discutido 

no capítulo 4 deste volume, as Nicolaitans derivado seu nome de Nicholas, um dos sete 

homens escolhidos para supervisionar a distribuição de alimentos em Atos 6 . Se ele 

tornou-se um apóstata (como alguns dos primeiros Padres da Igreja acreditavam) ou 

o nicolaítas, seus seguidores, perverteram seus ensinamentos não é conhecido. Abusando 

o ensino bíblico sobre a liberdade cristã, as Nicolaitans também ensinou que os cristãos 

poderiam participar em orgias pagãs. Eles seduzido a igreja com a imoralidade e idolatria. 

A maioria dos crentes de Pérgamo não participou nos erros de ambos os grupos 

heréticos. Eles permaneceram firmemente leais a Cristo e à fé cristã. Mas ao tolerar os 

grupos e se recusar a exercer a disciplina na igreja, eles compartilharam em sua culpa, 

que trouxe o julgamento do Senhor. 

O Comando 

Portanto se arrepender; ou então eu vou para junto de ti em breve, 

e eu vou fazer a guerra contra eles com a espada da minha 

boca. ( 02:16 ) 

O único remédio para qualquer comportamento pecaminoso é para se 

arrepender. Arrependei é de metanoeo , uma palavra usada na Bíblia para descrever 

uma mudança de mente que resulta em uma mudança de comportamento. Embora a 

tolerância é elogiado em nossa cultura moderna, tolerando ensino herético ou 

comportamento pecaminoso na igreja não é uma virtude, mas um pecado. Tão grave 

questão é que, eles devem deixar de se arrepender de não disciplina, Cristo adverte-os eu 

estou vindo para você rapidamente, e eu vou fazer a guerra contra eles com a espada 

da minha boca (cf. Num. 22:23 ) . Toda a igreja enfrentou a espada batalha do 

julgamento de Cristo, os hereges para a prática de sua heresia e iniqüidade, e o resto da 

igreja para tolerá-la. A mudança de pronomes de você para eles reflete uma expressão 

idiomática hebraica subjacente comumente encontrada na Septuaginta; ambos os 

pronomes se referem a toda a igreja. 

A igreja não pode tolerar o mal de qualquer forma. Aos Corinthians presunçosos, 

orgulhosamente tolerando um homem culpado de incesto, Paulo escreveu: "O orgulho de 

vocês não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Limpe o 

fermento velho, para que você pode ser um novo fixo, assim como você está, de fato, sem 

fermento "( 1 Cor. 5: 6-7 ). Crentes pecadores deve ser feito para se sentir miserável na 

comunhão e adoração da igreja por ser confrontado poderosamente com a Palavra de 

Deus. Nem é o objetivo da igreja para fornecer um ambiente onde os incrédulos se sentir 



confortável; que é ser um lugar onde se pode ouvir a verdade e ser condenado por seus 

pecados, a fim de ser salvo ( 10 Rom: 13-17. ). Gently (cf. 2 Tm 2: 24-26. ), 

cuidadosamente, gentilmente, mas com firmeza, os incrédulos precisam de ser 

confrontados com a realidade do seu pecado e graciosa provisão de Deus através da morte 

sacrificial do Senhor Jesus Cristo. Erro nunca será suprimida por comprometer com 

ele. Nonconfrontive igreja de hoje é largamente repetir o erro da igreja de Pérgamo em 

grande escala, e enfrenta o julgamento do Senhor da igreja. 

O Conselho 

Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao 

que vencer, eu lhe dar a comer do maná escondido, e lhe darei 

uma pedra branca, e um novo nome escrito na pedra o qual 

ninguém conhece senão aquele que o recebe. ( 02:17 ) 

Cristo conclui sua carta com palavras de conselho e encorajamento. Como observado 

no capítulo 4 deste volume, a frase que ele Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito 

diz às igrejas sublinha a importância vital das palavras de Cristo e responsabilidade dos 

crentes para ouvir e atendê-las. Como é o caso com os outros seis letras, as promessas são 

dirigidas aos que vencer -a frase que engloba todos os crentes ( 1 João 5: 4-5 ). Cristo 

promete três coisas para os membros fiéis da igreja de Pérgamo. 

Primeiro, Ele promete dar -lhes a comer do maná escondido. Manna era um pão com 

sabor de mel com o qual Deus alimentou os israelitas durante os seus anos de peregrinação 

no deserto ( Ex. 16: 14ss .). De acordo com Êxodo 16:33 , os israelitas foram para lembrar 

essa disposição divina, mantendo um pote de maná dentro da Arca da Aliança, durante as 

suas viagens. O maná escondido representa Jesus Cristo, o Pão da Vida que desceu do 

céu ( João 6: 48-51 ). Ele fornece alimento espiritual para aqueles que depositam sua fé 

nEle. O maná escondido simboliza todas as bênçãos e os benefícios do conhecimento de 

Cristo ( Ef. 1: 3 ). 

Tem havido muita especulação sobre o que a pedra branca simboliza. Alguma ligação 

com o Urim e Tumim no peitoral do sumo sacerdote ( Ex 28:15. , 30 ; Lev. 8: 8 ; . Num 

27:21 ; . Dt 33: 8 ). Essas pedras foram utilizadas para determinar a vontade de Deus e 

representou o direito do sumo sacerdote para solicitar orientação de Deus para o líder que 

não poderia se aproximar de Deus diretamente, mas tinha que vir através da estrutura 

sacerdotal. De alguma forma, Deus fez com que as pedras para divulgar a Sua vontade de 

uma forma além de apenas o sim simples e nenhum dos lotes de elenco. De acordo com 

este ponto de vista, por esta pedra branca Deus promete o conhecimento vencedores da 

Sua vontade. Outros identificam a pedra branca como um diamante, o mais precioso de 

pedras, simbolizando precioso dom de Deus da vida eterna para os crentes. Parece 

melhor, no entanto, para entender a pedra branca , à luz do costume romano de 

atribuição de pedras brancas para os vencedores em competições atléticas. A pedra 

branca, inscrita com o nome do atleta, serviu como seu bilhete para um banquete de 

premiação especial. Neste ponto de vista, Cristo promete a entrada vencedores para a 

celebração da vitória eterna no céu. 

Haverá um novo nome escrito na pedra o qual ninguém conhece senão aquele que o 

recebe. Como é evidente a partir dessa frase, não podemos saber o que novo nome é até 

que nós recebê-lo (cf. Deut. 29:29 ) . Kainos ( novo ) não significa novo em contraste 

com a idade com o tempo, mas novo, no sentido de qualitativamente diferente. O novo 

nome vai servir como passagem de admissão de cada crente na glória eterna. Ele vai 



refletir exclusivamente o amor especial de Deus para e adoção de todo verdadeiro filho 

de Seu. 

A igreja de Pérgamo enfrentou a mesma escolha que cada Igreja enfrenta 

semelhantes. Ele poderia se arrepender e receber toda a bem-aventurança da vida eterna 

na glória do céu. Ou poderia recusar-se a arrepender-se e enfrentar a terrível realidade de 

ter o Senhor Jesus Cristo, declarar-lhe guerra. Manter o caminho do compromisso acaba 

por conduzir a julgamento. 

 

7. Tiatira: A Igreja que Tolerava o Pecado 

( Apocalipse 2: 18-29 ) 

"Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: O Filho de Deus, que tem 

os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze 

polido, diz o seguinte:" Conheço as tuas obras, e seu amor e fé e 

serviço e perseverança, e que suas ações mais recentes são 

maiores do que no início. Mas tenho contra ti que toleras a mulher 

Jezabel, que se diz profetisa, e ela ensina e leva meus servos 

desviar para que eles cometem atos de imoralidade e comer coisas 

sacrificadas aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para se arrepender, e 

ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que eu jogá-

la em uma cama de doença, e os que cometem adultério com ela 

virá grande tribulação, se não se arrependerem de seus atos e eu 

vou matar seus filhos com peste, e todas as igrejas saberão que eu 

sou aquele que sonda as mentes e os corações;. e vou dar a cada 

um de vós segundo as suas obras Mas eu digo. para você, o resto 

que estão em Tiatira, e que não possui esta doutrina, e não 

conhecem as chamadas profundezas de Satanás, como eles os 

chamam-I colocar nenhum outro peso para você. Não obstante o 

que você tem, se apegam até que eu venha. O que vencer, e ao que 

guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre 

as nações; e ele as regerá com vara de ferro, como os vasos do 

oleiro são quebradas em pedaços, como eu também tenho 

recebido autoridade de meu Pai; e eu lhe darei a estrela da 

manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 
igrejas "(. 2: 18-29 ) 

O Senhor Jesus Cristo nos chamou Sua igreja para sermos santos e manter a pureza de 

lidar com o pecado em seu meio. Na verdade, a primeira instrução que deu à igreja foi de 

cerca de confrontar o pecado. Em Mateus 18: 15-17 Jesus ordenou: 

Se teu irmão pecar, vai, e repreende-o em privado; Se ele te ouvir, ganhaste a teu 

irmão. Mas se ele não ouvi-lo, tomar um ou dois com você, para que pela boca de duas 

ou três testemunhas cada fato pode ser confirmado. Se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à 

igreja; e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. 

A prática da disciplina na igreja que Cristo instituiu para manter a santidade da igreja tem um 

duplo objectivo: chamar pecando crentes de volta a um comportamento justo, e para purgar 

da igreja aqueles que teimosamente se agarram a seus pecados. Em qualquer dos casos, a 

pureza da igreja é mantida. 



Após o nascimento da Igreja no dia de Pentecostes, o Senhor demonstrou seu 

compromisso com uma igreja pura através da execução de Ananias e Safira ( Atos 5: 1-

11 ). O Concílio de Jerusalém ordenou os crentes a observar "estas coisas essenciais: que 

vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da 

fornicação, se vos guardardes livre de tais coisas, você vai fazer bem" ( Atos 15: 28- 29 ). 

O apóstolo Paulo também tinha uma preocupação apaixonado pela pureza da 

igreja. Horrorizado com a atitude ocasional do Corinthians para o pecado flagrante em 

sua montagem, Paulo escreveu: 

É realmente relatado que há imoralidade entre vocês, e imoralidade de tal natureza que 

não ocorre nem entre os pagãos, que alguém tem a mulher de seu pai. Você se tornou 

arrogante e não lamentou, em vez, de modo que a pessoa que cometeu tal ação seria 

removido de seu meio.Pois eu, de minha parte, embora ausente no corpo, mas presente 

no espírito, já condenei aquele que fez tão comprometido isso, como se estivesse 

presente. Em nome de nosso Senhor Jesus, quando você está montado, e eu com vocês 

em espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, eu decidi entregar tal homem a Satanás 

para a destruição da carne, para que o espírito pode ser salvo no dia do Senhor Jesus. ( 1 

Cor. 5: 1-5 ) 

Paulo-se colocar dois líderes pecadores impenitentes fora da igreja de Éfeso: "Himeneu e 

Alexandre ... Eu entreguei a Satanás, para que eles aprendam a não blasfemar" ( 1 Timóteo 

1:20. ). 

Em sua segunda epístola a eles, Paulo explicou aos Coríntios que o motivou a desejar 

pureza da igreja: "Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus; porque eu prometi a um 

marido, a fim de que a Cristo vos apresentar a ele como uma virgem pura "( 2 Cor. 11: 

2 ). Efésios 5: 25-27 também ensina que a igreja deve ser uma noiva pura para o Senhor 

Jesus Cristo: "Cristo ... amou a igreja ea si mesmo se entregou por ela , de modo que 

pudesse santificá-la, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para 

que pudesse apresentar a Si mesmo a igreja em toda a sua glória, sem mácula, nem ruga, 

nem coisa semelhante, mas que ela seria santo e irrepreensíveis ". 

Apesar do claro ensino bíblico em contrário, as igrejas em toda a história ter tolerado o 

pecado, seguindo um padrão como a congregação Thyatiran, cujos membros foram 

engajar-se em ambos adultério espiritual e física. Através dos esforços insidiosas de um 

falso mestre, esses pecados havia se tornado generalizada na igreja em Tiatira. A carta 

Cristo, dirigida aos seus membros foi uma sóbria, e marca uma nova fase nas cartas às 

sete igrejas. Comentador Charles Erdman oferece esta perspectiva sobre o lugar desta 

carta entre os sete: 

A carta à igreja em Tiatira começa o segundo grupo de mensagens para as igrejas da 

Ásia. No primeiro grupo, a igreja de Éfeso se caracteriza pela fidelidade a Cristo que foi 

falta de amor. Na igreja de lealdade Esmirna foi testado pelo fogo. Na igreja de Pérgamo 

a lealdade era carente de paixão moral. No entanto, todos três igrejas foram fiéis à fé, e 

não tinha rendido aos assaltos do mal. 

No caso da igreja em Tiatira, como das igrejas em Sardes e Laodicéia, a situação era 

muito mais grave. Aqui não é apenas uma pequena minoria era indiferente, mas um 

grande número tinha realmente rendeu às influências desmoralizantes de falso ensino. ( O 

Apocalipse de São João[Filadélfia: Westminster, 1966], 56) 

Há uma piora progressiva no caráter desses sete igrejas, como eles retratam cada vez mais 

influenciado pelo mal. Essa espiral descendente atingiu o seu ponto mais baixo em Laodicéia. 



A frase "as coisas profundas de Satanás" ( 02:24 ), revela o quanto a igreja Tiatira tinha 

escorregado em relação àqueles em Esmirna e Pérgamo. A igreja Esmirna enfrentou a 

hostilidade da "sinagoga de Satanás", isto é, a partir de judeus incrédulos ( 2: 9 ). A igreja 

de Pérgamo existia no local do trono de Satanás ( 02:13 ), simbolizando Gentil falsa 

religião (especialmente o culto de adoração ao imperador). Mas a igreja em Tiatira tinha 

mergulhou de cabeça nas profundezas do engano satânico. 

A carta a esta igreja é o mais longo dos sete, embora dirigida à igreja no menor das sete 

cidades. Ele tem uma mensagem importante para a igreja de hoje: a falsa doutrina e 

pecado não devem ser permitidas, mesmo sob a bandeira do amor, tolerância e 

unidade. Pode haver muita coisa que é louvável em uma igreja. Ele pode aparecer na 

superfície para ter um ministério eficaz, estar crescendo numericamente, e até mesmo ter 

a sociedade cordial. No entanto, a imoralidade ea falsa doutrina, se não for confrontado, 

trará julgamento do Senhor da igreja. 

Os mesmos sete elementos constituem a carta a Tiatira: o correspondente, a igreja, a 

cidade, o louvor, a preocupação, o comando, e com o advogado. 

O Correspondente 

O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés 

semelhantes ao bronze polido, diz o seguinte: ( 02:18 c) 

O título Filho de Deus e as duas frases descritivas tiradas a partir da visão de Cristo 

ressuscitado em 1: 12-17 identificar o escritor como o Senhor Jesus Cristo. Como se 

observa, no identificando-se nas sete cartas, Cristo escolheu as frases de que a visão 

anterior de que melhor se adequam a sua abordagem para cada igreja. As frases escolhidas 

aqui se concentrar em seu papel de juiz divino. 

Filho de Deus enfatiza a divindade de Cristo, sublinhando a verdade que Ele é de uma 

essência com o Pai (cf. João 5:18 ). Esta é uma mudança significativa na formulação. Na 

visão registrada no capítulo 1 , Cristo foi descrito como o Filho do Homem ( 1:13 ). Esse 

título enfatiza Sua humilhação, Sua identificação simpático com os crentes como seu 

misericordioso Sumo Sacerdote. Dispõe de encorajamento para os cristãos 

perseguidos; "Ele teve que ser feito semelhante a seus irmãos em todas as coisas, para 

que Ele possa se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes 

a Deus, para expiar os pecados do povo. Porque desde que ele mesmo foi tentado em que 

Ele sofreu, Ele é capaz de vir em auxílio daqueles que são tentados "( Hb 2: 17-18. ). O 

título Filho do Homem vê Cristo em Sua capacidade de simpatizar com as necessidades, 

as provações e tentações de sua igreja. 

Nesta passagem, no entanto, Jesus é identificado como Filho de Deus (a única vez que 

esta frase aparece em Apocalipse); a ênfase não está na sua humildade, mas em Sua 

divindade, porque a Sua abordagem para a igreja em Tiatira não é tão simpático Sumo 

Sacerdote, mas como juiz divino. Não confortar, mas o julgamento está na loja para a 

igreja em Tiatira ao passar o poder divino de Cristo contra esta assembléia adúltera. 

Como o divino Filho de Deus, Jesus Cristo tem os olhos como chama de fogo. Seu 

piercing, visão laserlike vê tudo; nada pode ser disfarçado, coberto, ou escondido 

dEle. Descrevendo Jesus Cristo em sua segunda vinda glória, Apocalipse 19:12 diz que 

"Seus olhos eram como chama de fogo" (cf. Dan. 10: 6 ). A igreja pode se sentir satisfeito 

consigo mesmo, tem uma boa reputação na comunidade, ou mesmo com outras 

igrejas. Mas os olhos penetrantes do Senhor Jesus Cristo vê-lo como ele realmente é. 



A descrição de seus pés como sendo como bronze polido é uma reminiscência 

de Apocalipse 19:15 , onde se diz de Cristo, que "Ele pisa o lagar do vinho do furor da 

ira de Deus, o Todo-Poderoso." Que os pés de Cristo brilhou de forma brilhante como 

bronze polido retrata a sua pureza e santidade como Ele pisoteia a impureza. 

Esta descrição aterrorizante do Senhor Jesus Cristo deve ter criado choque, consternação 

e medo quando esta carta foi lida para a congregação em Tiatira. Ele veio como uma 

realização decepcionante para eles, como deveria a todos os cristãos vive pecando, que 

Cristo julgará contínua, o pecado sem arrependimento. Nas palavras do apóstolo Pedro: 

"É tempo de começar o julgamento pela casa de Deus" ( 1 Ped. 4:17 ). 

A Igreja 

a igreja em Tiatira ( 02:18 a) 

Como é o caso com as igrejas em Esmirna e Pérgamo, a Bíblia não registra a fundação da 

igreja em Tiatira. De acordo com Atos 16:14 , "A mulher, chamada Lídia, da cidade de 

Tiatira, vendedora de tecidos roxos, um adorador de Deus", foi convertido sob o 

ministério de Paulo em Filipos. Versículo 15 registros de que os membros de sua família 

também veio a a fé salvadora em Cristo e foram batizados. É possível que Lídia e sua 

família participaram no início da igreja em Tiatira. Mais provavelmente, a igreja ali foi 

fundada como uma extensão do ministério de Paulo em Éfeso ( Atos 19:10 ). 

A Cidade 

Tiatira ( 2:18 b) 

De Pérgamo, mais ao norte das sete cidades, a estrada a leste curvo Roman e depois 

sudeste para Tiatira, cerca de 40 milhas de distância. Tiatira foi localizado em um longo 

vale norte-sul que liga os vales dos rios Caicus e Hermus. Ao contrário de Esmirna ou 

Pérgamo, Tiatira foi construído em país relativamente plana e faltava uma acrópole. Sua 

falta de fortificações naturais iria desempenhar um papel significativo em sua história. 

Tiatira foi fundada por um dos sucessores de Alexandre, o Grande, Seleuco, como um 

posto militar guardando a estrada norte-sul. Ele mais tarde mudou de mãos, e caiu sob o 

domínio de Lisímaco, que governou Pérgamo. Tiatira era a porta de entrada para 

Pérgamo, ea tarefa dos defensores de Tiatira foi o de atrasar um atacante e ganhar tempo 

para Pérgamo assim. Infelizmente, desde Tiatira não tinha defesas naturais, a guarnição 

não poderia não esperamos manter por muito tempo. Assim, a cidade foi repetidamente 

destruída e reconstruída; as escassas referências a ele na literatura antiga geralmente 

descrevem sua conquista por um exército invasor. 

Finalmente, cerca de 190 AC , Tiatira foi conquistada e anexada pelos romanos, e se a 

paz romana. A cidade tornou-se, então, um centro comercial florescente. A sua 

localização na principal estrada norte-sul, anteriormente um passivo, agora tornou-se um 

ativo. Essa estrada tornou-se ainda mais importante no tempo dos romanos, como ligado 

Pérgamo com Laodicéia, Esmirna, e as regiões do interior da província da Ásia. Ele 

também serviu como o pós estrada romana. Na época, o livro do Apocalipse foi escrito, 

Tiatira estava apenas entrando em seu período de maior prosperidade. 

Tiatira era conhecido por suas inúmeras alianças (aproximAdãoente o equivalente a 

sindicatos de hoje). Principal indústria de Tiatira foi a produção de lã e tingidos bens 

(mercadorias especialmente roxo, tingido com corante roxo extraído da raiz mais louco), 



mas as inscrições também mencionar alianças para os trabalhadores de linho, fabricantes 

de vestuário exterior, tintureiros, trabalhadores de couro, curtidores, oleiros, padeiros, 

traficantes de escravos, e os ferreiros de bronze (William Ramsay, As Cartas às Sete 

Igrejas da Ásia . (Albany, Oreg .: ERAS Software; reimpressão da edição de 1904], 260) 

Lydia provavelmente representou o seu clã em Filipos ( Atos 16: 14 ), mostrando que o 

mercado de Tiatira estendido através do Mar Egeu para a Grécia continental. 

Ao contrário Pérgamo ou Esmirna, Tiatira não era um importante centro religioso. O 

principal deus adorado pelos Thyatirans era o deus sol grego, Apollo. Também não parece 

ter sido uma população judaica considerável. A pressão enfrentada pelos cristãos em 

Tiatira veio das alianças. Para manter um emprego ou gerir uma empresa, era necessário 

ser um membro de uma aliança. Cada guilda teve seu patrono, em cuja foram mantidos 

completo com carne festas de honra sacrificadas aos ídolos e imoralidade sexual. Cristãos 

enfrentaram o dilema de atender essas festas ou, eventualmente, perder seus meios de 

subsistência. Como alguns na igreja Tiatira foram lidar com a situação fez com que a 

grande preocupação Senhor Jesus Cristo. 

O elogio 

Conheço as tuas obras, e seu amor e fé e de serviço e 

perseverança, e que suas ações mais recentes são maiores do que 
no primeiro. ( 02:19 ) 

Como ele tinha com as igrejas de Éfeso e Pérgamo, Cristo elogiou a Igreja em Tiatira 

antes de expressar suas preocupações sobre o assunto. Assegurou-lhes que Ele não tinha 

esquecido as suas justas obras (cf. Heb. 6:10 ), que foram divididos em quatro categorias. 

Em primeiro lugar, os crentes em Tiatira foram mostrando o amor a Deus e uns aos 

outros, apesar de que o amor era aparentemente frágil, uma vez que não havia uma base 

sólida de sã doutrina unificada. Em alguns aspectos, Tiatira era forte onde Éfeso era 

fraco; na verdade, ele é o primeiro dos sete igrejas para ser elogiado por seu amor. 

Em segundo lugar, Cristo os elogiou por sua fé. Pistis ( fé ) é melhor traduzida como 

"fidelidade", ou "fidelidade". Os verdadeiros cristãos em Tiatira foram confiável, 

confiável e consistente (cf. v. 25 ). Fé e amor são freqüentemente ligado no Novo 

Testamento (por exemplo, 1 Cor. 13: 2 , 13 ; 2 Cor. 8: 7 ; Gal. 5: 6 ; . Ef 1:15 ; 3:17 ; Col. 

1: 4 ; 1 Tessalonicenses 1: 3. ; 3: 6 ; 5: 8 ; 2 Tessalonicenses 1: 3. ; 1 Tm 

1:14. ; 2:15 ; 6:11 ; 2 Tm 1:13. ; 2:22 ; 3 : 10 ; Tito 2: 2 ). 

Fora de fé e amor crescer serviço e perseverança. Aqueles que amam irá expressar esse 

amor através de satisfazer as necessidades dos outros. Aqueles que são fiéis firmemente 

perseverar na fé (cf. 16 de Matt: 24-26. ; 24:13 ). 

Não apenas os cristãos Thyatiran possuir estas virtudes, mas também as suas ações mais 

recentes foram maior em número do que na primeira. Seu serviço amoroso estava se 

tornando mais consistente, e sua perseverança fiel cada vez mais forte. Eles foram 

crescendo na graça, com vencimento em sua vida cristã, e fazer avançar a causa de Cristo 

(cf. 2 Ped. 1: 8 ). Para que o comportamento que eram para ser elogiado. 

A Adevertência 

Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz 

profetisa, e ela ensina e leva meus servos desviar para que eles 



cometem atos de imoralidade e comer coisas sacrificadas aos 

ídolos. Eu dei-lhe tempo para se arrepender, e ela não quer 

arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de 

enfermidade, e os que cometem adultério com ela virá grande 

tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E eu vou 

matar seus filhos com peste, e todas as igrejas saberão que eu sou 

aquele que sonda as mentes e os corações; e darei a cada um de 
vós segundo as suas obras. ( 2: 20-23 ) 

Apesar do elogio que recebeu, nem tudo estava bem com a igreja em Tiatira. O problema 

não era a perseguição externa, mas o compromisso interno; lobos não viciosos de fora do 

rebanho, mas as pessoas perversas de dentro (cf. Atos 20: 29-30 ). O olhar penetrante do 

Senhor da Igreja havia discernido erro grave, causando-lhe para avisar tenho contra 

você. A utilização dos pontos pronome singular essa admoestação especialmente para o 

líder da congregação. A acusação é de que você tolerar a Jezabel, mulher que se diz 

profetisa, e ela ensina e leva meus servos desviar para que eles cometem atos de 

imoralidade e comer coisas sacrificadas aos ídolos. O pecado, aparentemente 

envolvendo a maioria da Tiatira membros da igreja, era duplo. Em primeiro lugar, eles 

violaram o ensino bíblico de que as mulheres não devem ser professores ou pregadores 

da igreja ( 1 Tm. 2:12 ). Isso levou-os a tolerar a Jezabel, mulher que se diz 

profetisa. Eles agravado o seu erro de permitir-lhe para ensinar, permitindo-lhe para 

ensinar erro. Como resultado, Jesus declara, ela ensina e leva meus servos desviar para 

que eles cometem atos de imoralidade e comer coisas sacrificadas aos ídolos. 

Jezebel , sem dúvida, não era o nome verdadeiro do falso profetisa, mas como a mulher 

infame do Rei Acabe, ela era agente de Satanás para corromper as pessoas de Deus. Por 

isso o Senhor marca-la com o nome simbólico Jezebel. O Testamento Jezebel Old era 

uma mulher tão indescritivelmente vil muito para que os nomes bíblicos se casar com ela 

como a coisa mais mal perverso rei Acabe fez: "Acabe, filho de Omri fez mal aos olhos 

do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele . Ela surgiu, como se tivesse sido 

uma coisa trivial para ele andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que casou-se 

com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos sidônios, e foi servir Baal e adoraram "( 1 Reis 16: 

30-31 ). Através de influência maligna de Jezebel, culto a Baal tornou-se generalizada em 

Israel. 

Tal como o seu homólogo do Antigo Testamento, a mulher de Tiatira que falsamente 

chamado se diz profetisa sucedeu na liderança de Cristo servos desviar para que 

eles cometido atos de imoralidade e comi coisas sacrificadas aos ídolos. Pode-se 

especular que ela pode ter abraçado o dualismo filosófico assim predominante na filosofia 

grega contemporânea. Quando levada para a igreja, que o ensino considerou que o espírito 

é bom, ea carne é mau. Uma vez que Deus só está interessado no espírito, seus provedores 

argumentavam falsamente, não importa o que se faz com o próprio corpo. Assim, de 

acordo com Jezebel, não importava se os cristãos cometido atos de imoralidade ou 

comia coisas sacrificadas aos ídolos. Ela também pode ter tido uma visão antinomian 

torcida da graça de Deus, argumentando que isso não importava se os cristãos pecado, 

uma vez que Deus graciosamente perdoá-los. Talvez ela também encorajou os cristãos a 

experimentar as coisas profundas de Satanás, para que pudessem melhor testemunhar aos 

perdidos. Seja qual for o conteúdo específico de seu falso ensino, ele levou a maioria dos 

crentes Thyatiran desviar da verdade e da justiça. 

A Bíblia ensina que os cristãos verdadeiros podem cair na imoralidade sexual (cf. 1 Cor. 

6: 15-20 ) e idolatria (cf. 1 Cor 10:21. ). Mas, para levar outros cristãos em falsa doutrina 



ou vida imoral é um pecado muito grave, um que merece a punição mais 

severa. Em Mateus 18: 6-10 , Jesus descrito graficamente as graves consequências para 

aqueles que levam os outros crentes em pecado: 

Alguém escandalizar um destes pequeninos que crêem em mim a tropeçar, seria melhor 

para ele ter uma pedra de moinho pesados pendurasse ao pescoço, e se submergisse na 

profundeza do mar. Ai do mundo por causa de seus tropeços! Por que é inevitável que 

tropeços vir; mas ai daquele homem por quem o escândalo vem! Se a sua mão ou o teu 

pé te faz tropeçar, corta-a e lança-o de ti; é melhor para você entrar na vida aleijado ou 

coxo, do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. Se o teu olho te 

faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para você entrar na vida com um só olho, 

do que ter os dois e ser lançado no inferno de fogo. Veja que você não desprezeis algum 

destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu ver continuamente a face 

de meu Pai que está nos céus. 

Os "pequeninos que crêem" em Cristo não são crianças físicos, mas espirituais crianças 

crentes. É tão sério para levar outro crente em pecado que o Senhor disse que a morte por 

afogamento foi uma opção melhor. As imagens de mutilar a si mesmo é a linguagem que 

descreve a necessidade de medidas drásticas para lidar com o pecado. 

No Antigo Testamento, Jezebel teve um fim horrível, condizente com seu status como 

aquele que levou Israel errado; 

Quando Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, e ela pintou os olhos e adornou a cabeça 

e olhou para fora da janela. Como Jeú entrou no portão, ela disse: "Está tudo bem, Zinri, 

assassino de seu mestre?" Então ele levantou o rosto para a janela e disse: "Quem está do 

meu lado? Quem?" E dois ou três funcionários olhou para ele. Ele disse: "Jogue-a para 

baixo." E lançaram-se, e um pouco de seu sangue era aspergido sobre a parede e os 

cavalos, e ele pisada ela sob os pés. Quando ele entrou, ele comeu e bebeu; e ele disse: 

"Veja agora por aquela maldita e enterrá-la, pois ela é a filha de um rei." Eles foram para 

enterrá-la, mas não encontraram nada mais dela do que o crânio e os pés e as palmas de 

suas mãos. Por isso, eles voltaram e disse a ele. E ele disse: "Esta é a palavra do Senhor, 

que ele falou por seu servo Elias, o tisbita, dizendo: Na propriedade de Jezreel os cães 

comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do 

campo na propriedade de Jezreel, de modo que não pode dizer, ". Esta é Jezabel" '"( 2 

Reis 9: 30-37 ) 

Graciosamente o Senhor deu a falsa profetisa em Tiatira tempo para se 

arrepender, mas que ilustra a triste verdade que as pessoas amaram mais as trevas do 

que a luz ( João 3:19 ), ela fez não quer arrepender-se da sua prostituição. Sua recusa 

contundente e definitiva para se arrepender levaria a um julgamento terrível, introduzido 

pela palavra prender eis. Porque Jezebel recusou-se a se arrepender, Cristo declarou que 

a lanço num leito de doença. As palavras de doença não fazem parte do texto original 

grego, mas foram fornecidos como conjectura pelos tradutores. À luz da Proposito da 

recusa de Jezebel a arrepender-se, é mais provável que a cama se refere à morte e do 

inferno-o lugar de descanso final para aqueles que se recusam a se arrepender. 

Julgamento divino estava prestes a cair, não só em Jezebel, mas também sobre aqueles 

que cometem adultério com ela. O Senhor ameaça para lançá-los numa grande 

tribulação -não a tribulação escatológico descrito em Apocalipse 4-19 , mas aflição ou 

angústia. Desde que estes eram os cristãos pecador que haviam crido suas mentiras, o 

Senhor não ameaça mandá-los para o inferno, como fez a falsa profetisa. Ele promete 



trazer-lhes severa correção-possivelmente a morte mesmo física (cf. 1 Cor 11:30. ; 1 João 

5:16 ) - se não se arrependerem de seus atos. 

Então nomes Cristo um terceiro grupo que enfrenta o juízo divino, declarando, eu vou 

matar seus filhos com peste. de Jezebel crianças não eram dela biológica, mas seus 

filhos espirituais. A igreja foi de cerca de 40 anos de idade, quando João escreveu, de 

modo que sua falsa doutrina tinha sido em torno de tempo suficiente para uma segunda 

geração de errorists ter surgido. Como fez com Ananias e Safira, o Senhor 

ameaça matar esses errorists com pestilência (literalmente "matá-los com a morte"). Era 

tarde demais para Jezebel; seu coração estava endurecido no pecado não 

arrependido. Mas o Senhor Jesus Cristo misericordiosamente adverte seus discípulos a se 

arrepender enquanto ainda há tempo. 

O julgamento severo prometeu a falsa profetisa e seus seguidores novamente revela a 

paixão de Cristo para um puro igreja doutrinariamente e comportamentalmente. Ele vai 

fazer o que for necessário para limpar a Sua igreja do pecado, mesmo ao ponto de tirar a 

vida dos falsos mestres. Essa dura realidade deve causar todos os que pretendem ser 

professores e pregadores na igreja para ter certeza de que eles estão falando a verdade 

(cf. Tiago 3: 1 ). Ele também deve alertar os cristãos que estão a seguir os falsos mestres 

que se arrependam de seus pecados, para que eles enfrentam castigo divino. 

Cristo iria receber a glória, quando Ele julgou Jezebel e seus seguidores. Quando isso 

aconteceu, todas as igrejas que saber que Ele é Aquele que sonda as mentes e os 

corações. Essa frase oferece mais uma confirmação da divindade de Cristo, uma vez que 

ele é usado no Antigo Testamento em referência a Deus (por exemplo, 28 1 Chron.: 9 ; . 

Ps 7: 9 ; . Prov 24:12 ; . Jer 11:20 ; 17:10 ; 20:12 ). Depois Ele julgou a igreja Tiatira, 

todas as outras igrejas seriam advertidos contra o mal de tolerar o pecado. Eles também 

iria perceber que nada pode ser escondido do olhar penetrante do Senhor das igrejas. 

Não se sabe quantos naquela congregação respondeu a advertência de Cristo, mas, 

tragicamente, a igreja Tiatira como um todo, aparentemente, não acatá-la. A história 

registra que ele sucumbiu aos heresia Montanista (um movimento liderado por um falso 

profeta, que reivindicou a revelação contínua de Deus para além da Escritura) e saiu de 

existência, no final do segundo século. 

Cristo, em seguida, dirigiu uma palavra de conforto a esses verdadeiros crentes na igreja 

Tiatira que não tinha seguido os falsos ensinos de Jezabel: vou dar a cada um de vós 

segundo as suas obras. julgamento infalível de Cristo seria baseado no de cada 

pessoa ações; aqueles que eram inocente não seriam punidos com os culpados. Que todos 

serão julgados por seus atos é um tema frequente nas Escrituras. Em Mateus 07:16 Jesus 

disse que os falsos profetas: "Você vai conhecê-los pelos seus frutos." Falando de sua 

segunda vinda, Jesus advertiu: "Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai, 

com os seus anjos, e, em seguida, pagar a cada um segundo as suas obras" ( Mt 16:27. ; 

cf. Ap . 22:12 ). Deus é justo juiz "que retribuirá a cada um segundo as suas obras" ( Rom. 

2: 6 ). Paulo escreveu sobre o seu adversário amarga Alexandre, o latoeiro, "O Senhor lhe 

retribuirá segundo as suas obras" ( 2 Tim. 4:14 ). 

Obras sempre foram a base para o julgamento divino. Isso não significa, no entanto, que 

a salvação é pelas obras (cf. Ef 2: 8-9. ; 2 Tim. 1: 9 ; Tito 3: 5 ). Atos das pessoas revelam 

sua condição espiritual. Isso é o que Tiago queria dizer quando disse: "Eu te mostrarei a 

minha fé pelas minhas obras" ( Tiago 2:18 ). A fé salvadora, inevitavelmente, expressar-

se em boas obras, fazendo com que Tiago a declarar que "a fé, se não tiver obras, é morta 

em si mesma por" ( Tiago 2:17 , cf. v 26. ). Os cristãos são novas criaturas ( 2 Cor. 5:17 ), 



"criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que 

andássemos nelas" ( Ef. 2:10 ). Obras não podem salvar, mas eles nada. 

Julgamento deve começar com a família de Deus ( 1 Pe. 4:17 ). Mas o julgamento de 

Cristo refletem adequAdãoente obras-a realidade de cada pessoa que deve trazer o medo 

para aqueles que ensinam e praticam a falsa doutrina, mas o conforto e esperança para 

aqueles cuja fé é genuína. 

O Comando 

Mas eu vos digo, o resto que estão em Tiatira, e que não possui 

esta doutrina, e não conhecem as chamadas profundezas de 

Satanás, como eles os chamam-I colocar nenhum outro peso para 

você. Não obstante o que você tem, se apegam até que eu 

venha. ( 2: 24-25 ) 

Tendo advertiu os praticantes da doutrina falsa para se arrepender, Cristo dirigiu palavras 

de conforto para os demais que estão em Tiatira, que se não segurar a falsa de 

Jezabel ensino. Eles são uma reminiscência das palavras de Deus de conforto para 

aqueles nos dias de Malaquias, que temia ser engolidas em juízo divino: 

Então aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e que o Senhor deu atenção 

e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temem ao Senhor e que estime 

a seu nome. "Eles serão Mine", diz o Senhor dos Exércitos, "no dia em que eu preparo 

minha própria possessão, e eu vou poupá-los como um homem poupa a seu filho que o 

serve." ( Mal. 3: 16-17 ) 

Cristo definiu ainda os verdadeiros crentes como os que não conheceram as coisas 

profundas de Satanás, como eles os chamam. Jezebel e seus seguidores conseguiram 

levar a canalização das profundezas do domínio de Satanás e permanecer espiritualmente 

ileso. Em sua perversa, libertino, falsa teologia licencioso, eles acreditavam que poderiam 

fazê-lo impunemente. Este ensino pré-gnóstico disse que um era livre para se envolver na 

esfera de Satanás e participar de pecados do corpo sem prejudicar o espírito. Desde o 

espírito pertence a Deus, a sua lógica distorcida foi, o que importa se o corpo frequenta 

festas idólatras e se engaja em imoralidade sexual? Imaginavam-se a ser livre para 

explorar a esfera satânico e depois vem descarAdãoente para adorar a Deus. 

Para os verdadeiros crentes que não tinham experimentado o alegado conhecimento mais 

profundo reivindicado por estes hereges, Cristo disse: Eu coloco nenhum outro peso 

para você. Tendo o ônus de ver ensino falso flagrante e vida imoral desenfreado em sua 

igreja, e ter que resistir à incessante solicitação e ridicularização do partido Jezebel, era 

carga suficiente para eles a suportar. Mas para que eles se tornam excessivamente 

confiantes, Cristo exorta-os, o que você tem, se apegam até que eu venha (cf. 1 Cor. 

10:12 ). O uso da palavra forte krateō (retende ) indica que não seria fácil. A vinda de 

Cristo, como relacionado à igreja Tiatira foi sua vinda para eles em juízo. Mas em um 

sentido mais amplo, todos os crentes devem "se apegam ao que é bom" ( Rom. 12: 9 ) até 

a volta de Cristo. 

O Conselho 

O que vencer, e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe 

darei autoridade sobre as nações; e ele as regerá com vara de 

ferro, como os vasos do oleiro são quebradas em pedaços, como 



eu também tenho recebido autoridade de meu Pai; e eu lhe darei 

a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito 
diz às igrejas. ( 2: 26-29 ) 

Para aquele que vencer (ou seja, um verdadeiro cristão; cf. 1 João 5: 5 ) e ... mantém de 

Cristo obras (em contraste com aqueles em v. 22 que praticou más ações de Jezebel) até 

o final (obediência firme marca um cristão genuíno), Cristo promete duas 

coisas. Primeiro, Cristo vaidar essas pessoas autoridade sobre as nações; e eles as 

regerá com vara de ferro, como os vasos do oleiro são quebradas em pedaços. Essa 

promessa, feita a partir de Salmo 2: 7-9 , é uma das participação no reino 

milenar. Aqueles que permaneceram fiéis a Cristo, apesar de ser espancado e desprezado 

nesta vida vai governar com Ele em Seu reino terreno. Eles vão exercer autoridade sobre 

as nações, governando -os com uma vara de ferro (cf. Ap 12: 5 ; 19:15 ). Essas nações 

no reino milenar que se rebelam contra o governo de Cristo e ameaçar o seu povo será 

destruído. Aquelas pessoas que governarão com ele vai ajudar a proteger o seu povo e 

promover a santidade e justiça. Cristo vai delegar autoridade a 

eles como Ele também tem recebido autoridade Seu Pai (cf. João 5:22 , 27 ). 

Cristo também prometeu dar aos seus fiéis seguidores a estrela da manhã. Alguns se 

conectar a estrela da manhã com passagens como Daniel 12: 3 e Mateus 13:43 . A 

promessa seria que os crentes vão refletir a glória de Cristo. Enquanto os cristãos irão 

refletir a glória de Cristo, que é melhor para ver a estrela da manhã como o próprio 

Cristo-título que assume em Apocalipse 22:16 (cf. 2 Ped. 1:19 ). Cristo prometeu crentes-

se em toda a sua plenitude; Aquele a quem nós "agora ... conheço em parte [vamos] então 

... conhecerei como [nós] também foram totalmente conhecido" ( 1 Cor. 13:12 ). 

As palavras finais, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, são 

uma carga para atender a mensagem da carta à igreja de Tiatira. Três verdades 

importantes se destacam. Em primeiro lugar, esta carta revela a gravidade da prática e 

tolerar o pecado, e que Deus julgará continuou, o pecado impenitente na igreja. Em 

segundo lugar, um padrão de obediência marca verdadeiros cristãos. Finalmente, graciosa 

promessa de Deus para o Seu próprio é que, apesar de lutas contra o pecado e erro nas 

igrejas, eles vão experimentar toda a plenitude de Cristo, como eles reinar com Ele em 

Seu reino. Essas igrejas, como Tiatira, que não observam a mensagem receberá o 

julgamento divino; aqueles que fazem escutar sua mensagem irá receber a bênção divina. 

 

 

 

 

 



8. Sardes: A Igreja Morta ( Apocalipse 3: 

1-6 ) 
"Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Aquele que tem os sete 

espíritos de Deus e as sete estrelas, diz o seguinte:" Conheço as 

tuas obras, que você tem um nome que você está vivo, mas está 

morto Acorde. e fortalecer as coisas que permanecem, que 

estavam prestes a morrer, porque eu não achei tuas obras 

concluídas, à vista do meu Deus Então lembre-se que você tem 

recebido e ouvido,. e mantê-lo, e se arrepender Portanto, se você 

não faz. acordar, virei como um ladrão, e não saberás a que horas 

vou chegar até você Mas você tem algumas pessoas em Sardes que 

não contaminaram as suas vestiduras. e andarão de branco junto 

comigo, pois eles são dignos O que vencer será assim vestido de 

vestes brancas;. e eu não vou apagar o seu nome do livro da vida, 

e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos 

Aquele que tem ouvidos, ouça. o que o Espírito diz às igrejas "(. 3: 
1-6 ) 

As grandes distâncias do espaço interestelar são inimaginavelmente imensa. As estrelas 

mais próximas de nós são trilhões de quilômetros de distância. Essas grandes distâncias 

têm forçado os astrônomos para chegar a uma unidade de medida apropriada, o ano-

luz. Um ano-luz equivale à distância que a luz, viajando a mais de 186.000 milhas por 

segundo, viaja em um ano, mais de 6 trilhões de milhas. 

A enorme distância até mesmo às estrelas mais próximas apresenta uma possibilidade 

interessante. Se uma estrela trinta anos-luz de distância da Terra explodiu e morreu há 

cinco anos, não seria capaz de dizer, olhando para ele por mais 25 anos. Embora já não 

existe, a luz da estrela que iria brilhar como se nada tivesse mudado. 

Essa ilustração resume perfeitamente a situação em muitas igrejas. Eles ainda brilham 

com a luz refletida de um passado brilhante. Olhando para eles a partir de uma certa 

distância, pode-se pensar nada havia mudado. No entanto, a escuridão espiritual de ensino 

falso e pecaminoso vida extinguiu a luz no interior, embora alguns de sua reputação ainda 

pode continuar. 

Tal igreja era a igreja de Sardes. Ele tinha a fama de estar vivo, mas o Senhor Jesus Cristo 

declarou que seria morto. A espiral descendente representado por essas igrejas, 

começando com a perda da igreja de Éfeso de seu primeiro amor por Jesus Cristo e 

continuar com a vida mundana de Pérgamo e tolerância do pecado de Tiatira, atingiu um 

novo mínimo de Sardes. A igreja de Sardes bem poderia ser apelidado de "A Primeira 

Igreja do Joio". Era uma igreja dominado pelo pecado, incredulidade e falsa 

doutrina. Como a figueira da parábola de Jesus, que deu à luz folhas, mas nenhum fruto 

( Matt. 21:19 ). 

Como o resto das sete igrejas, a igreja de Sardes era um real, igreja existente nos dias de 

João. No entanto, também simboliza as igrejas mortas que existiram ao longo da história, 

e, infelizmente, continuam a existir em nossos dias. A aparência da luz é apenas uma 

ilusão. 



A carta do Senhor Jesus Cristo para a igreja de Sardes podem ser divididos nos familiares 

sete seções: o correspondente, a igreja, a cidade, a preocupação, O elogio, o comando, e 

com o advogado. 

O Correspondente 

Aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, diz o 
seguinte: ( 3: 1 c) 

As descrições do autor divino em cada um dos sete letras são tiradas a partir da visão 

de 1: 12-17 . A carta de Sardes desenha um componente adicional da saudação em 1: 4 , 

onde a frase sete Espíritos também aparece. Essa frase pode se referir a Isaías 11: 2 , 

onde o Espírito Santo é descrito como "o Espírito do Senhor ..., o espírito de sabedoria e 

de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de 

temor do Senhor. " Também pode se referir à representação simbólica do Espírito Santo 

como um candelabro com sete lâmpadas (uma menorah), apresentados em Zacarias 4: 1-

10 . Em ambos os casos, a referência é a plenitude do Espírito. Jesus Cristo é representado 

em Sua Igreja por meio do Espírito Santo. 

As sete estrelas são os sete anjos ou anciãos (cf. 01:20 ), um de cada uma das sete igrejas, 

que provavelmente carregava um exemplar do livro de Apocalipse de volta para suas 

respectivas igrejas. A imagem mostra Jesus Cristo, o Senhor soberano da igreja, 

mediando Seu governo através de tais líderes piedosos e pastores. 

Introdução de Si mesmo de Cristo não sugerem a gravidade da situação em 

Sardes. Surpreendentemente, ele não se apresentou como o Juiz divino (como fez 

em 2:18 para a igreja em Tiatira), embora a igreja de Sardes enfrentou julgamento 

iminente. Em vez disso, ele descreveu a si mesmo como aquele que soberanamente obras 

em Sua Igreja por meio do Espírito Santo e líderes piedosos. Essa introdução serviu como 

um lembrete para a igreja de Sardes que lhes faltava. Desprovido do Espírito, a igreja de 

Sardes estava morto, preenchido pelo não resgatados. 

A Igreja 

a igreja em Sardes ( 3: 1 a) 

Embora os detalhes não são registrados nas Escrituras, a igreja de Sardes, provavelmente, 

foi fundada como uma extensão do ministério de Paulo em Éfeso ( Atos 19:10 ). A pessoa 

mais importante da igreja de Sardes conhecido na história é Melito. Ele era um apologista 

(aquele que escreveu em defesa do cristianismo) que serviu como bispo de Sardes, no 

final do segundo século. Ele também escreveu o primeiro comentário conhecido em 

passagens de Apocalipse. A letra não fala de perseguição (por que Satanás deu ao trabalho 

de perseguir uma igreja morta?), Falsas doutrinas, falsos mestres, ou estar 

corrompido. No entanto, uma combinação dessas coisas era, obviamente, presente em 

Sardes, uma vez que a igreja tinha morrido. 

A Cidade 

Sardes ( 3: 1 b) 

Para um grau notável, a história da igreja de Sardes paralelo ao da cidade. Fundada cerca 

de 1200 AC , Sardes tinha sido uma das maiores cidades do mundo antigo, capital do 



fabulosamente rico reino da Lídia. (O nome do mais famoso rei daquele reino, Creso, 

vive no ditado "tão rico como Creso.") Esopo, o famoso escritor de fábulas, pode ter sido 

de Sardes. Grande parte da riqueza de Sardes veio de ouro retirado do rio Pactolus nas 

proximidades; arqueólogos encontraram centenas de cadinhos, utilizados para refino de 

ouro, nas ruínas de Sardes (Edwin M. Yamauchi, do Novo Testamento Cidades em oeste 

da Ásia Menor [Grand Rapids: Baker, 1980], 65). As moedas de ouro e prata foram 

aparentemente primeiro cunhadas de Sardes. A cidade também se beneficiou de sua 

localização no extremo oeste da estrada real que levou a leste da capital persa de Susa, e 

de sua proximidade com outras importantes rotas comerciais. Foi também um centro de 

produção de lã e indústria do vestuário; na verdade, Sardes afirmou ter descoberto como 

tingir lã. 

Sardes foi localizado a cerca de 30 milhas ao sul de Tiatira no fértil vale do rio 

Hermus. Uma série de esporas ou colinas se projetava do cume do Monte Tmolus, ao sul 

do rio Hermus. Em uma dessas colinas, alguns 1.500 pés acima do fundo do vale, estava 

Sardes. A sua localização fez a cidade praticamente inexpugnável. A colina sobre a qual 

foi construído Sardes tinha, paredes de rocha quase perpendicular lisas em três 

lados. Somente a partir do sul da cidade poderia ser abordado, via, um caminho difícil, 

íngreme. A única desvantagem para um site de outra forma ideal era que não havia espaço 

limitado para a cidade a se expandir. Eventualmente, como Sardes cresceu, uma nova 

cidade surgiu no sopé da colina. O site antigo permaneceu um refúgio para recuar em 

perigo quando ameaçados. 

A sua localização aparentemente inexpugnável induziu os habitantes de Sardes para 

tornar-se excessivamente confiantes. Essa complacência eventualmente levou à queda da 

cidade. Por um descuido, aconteceu o inimaginável: Sardes foi conquistada. A notícia da 

sua queda enviou ondas de choque através do mundo grego. Mesmo nos dias de João, 

vários séculos depois, um proverbial equiparado "para capturar a acrópole de Sardes" com 

"a fazer o impossível" (Colin J. Hemer, As Cartas às Sete Igrejas da Ásia em seu ambiente 

local [Sheffield: JSOT Press, 1986], 133). Dr. Robert L. Tomé relata a conta da queda de 

Sardes: 

Apesar de uma suposta advertência contra a auto-satisfação pelo deus grego que ele 

consultou, Creso, rei da Lídia iniciou um ataque contra Ciro, rei da Pérsia, mas foi 

derrotado. Voltando a Sardes para recuperar e reconstruir seu exército para outro ataque, 

ele foi perseguido rapidamente por Ciro que á cerco contra Sardes. Creso senti 

absolutamente seguro de sua situação inexpugnável no topo da Acrópole e previu uma 

vitória fácil sobre os persas que foram encurralados entre as rochas perpendiculares na 

Cidade Baixa, uma presa fácil para o exército Lydian montagem para esmagar. Após 

aposentar-se uma noite, enquanto o drama se desenrolava, ele despertou para descobrir 

que os persas ganhou o controle da Acrópole, escalando uma por uma as paredes íngremes 

(549 AC ). Então segura fizeram os Sardians sentem que deixou este meio de acesso 

completamente subterrâneo, permitindo que os alpinistas para ascender não 

observado. Diz-se que até mesmo uma criança poderia ter defendido a cidade a partir 

deste tipo de ataque, mas não tanto como um observador tinha sido nomeado para assistir 

o lado que se acreditava ser inacessível. 

  
A história se repetiu mais de três séculos e meio mais tarde, quando Antíoco, o Grande, 

conquistou Sardes, utilizando os serviços de um pé firme alpinista de Creta 

(195 AC ). Seu exército entrou na cidade por outro caminho, enquanto os defensores da 

confiança descuidado se contentavam em guardar a uma abordagem conhecida, o istmo 



de terra ligado à Monte Tmolus no sul. ( Apocalipse 1-7: Um comentário 

exegético [Chicago: Moody, 1992], 241) 

Sardes nunca recuperou a sua independência, eventualmente, ficar sob o controle romano, 

em 133 AC A catastrófico terremoto destruiu a cidade em AD 17, mas foi reconstruída 

com a ajuda financeira generosa do imperador Tibério. Em agradecimento, os habitantes 

de Sardes construiu um templo em sua honra. Principal objeto da cidade de culto, no 

entanto, era a deusa Cibele, a mesma deusa adorada em Éfeso como Artemis 

(Diana). Nascentes de água quente, não muito longe de Sardes foi comemorado como um 

local em que os deuses manifestou seu suposto poder de dar vida a um morto-nota irônica 

para uma cidade cuja igreja estava morto. Nos dias de João Sardes era próspera, mas em 

decadência, seus dias de glória longo passado. Tanto a cidade como a igreja que continha 

tinha perdido a sua vitalidade. 

A Adevertência 

Conheço as tuas obras, que você tem um nome que você está vivo, 

mas está morto ... Porque eu não encontrei as tuas obras 
concluídas, à vista do meu Deus. ( 3: 1 d, 2b) 

Porque a Igreja de Sardes estava morto, Cristo ignorado a recomendação usual para o 

momento e foi diretamente para Sua preocupação com ele. Apesar de sua aparência 

externa pode ter enganado os homens (que tinha um nome, ou reputação de ser vivo ), a 

Igreja de Sardes não poderia enganar o onisciente Senhor Jesus Cristo, que conhecia 

seus atos. Com seu conhecimento infalível, Ele pronunciou a Igreja de Sardes para 

ser morto. Como tantas igrejas hoje que foi contaminado pelo mundo, caracteriza-se por 

dentro decadência, e povoadas por pessoas não resgatados jogando igreja. 

A morte espiritual no Novo Testamento está sempre conectado com a sua causa pelo 

pecado. Efésios 2: 1 descreve o não regenerado como "mortos em [suas] delitos e 

pecados" (cf. Lc 9:60 ; 15:24 , 32 ; Col. 2 : 13 ; 1 Tim. 5: 6 ; 1 João 3:14 ). A igreja de 

Sardes era como um museu em que bichos de pelúcia são exibidas em seus habitats 

naturais. Tudo parece estar normal, mas nada está vivo. Pecado matou a Igreja de Sardes. 

Quais são os sinais de perigo que a igreja está morrendo? A igreja está em perigo quando 

ela se contenta em descansar sobre os louros do passado, quando ele está mais preocupado 

com formas litúrgicas que a realidade espiritual, quando se concentra na cura de males 

sociais em vez de mudar o coração das pessoas através da pregação do evangelho de Jesus 

Cristo que dá vida , quando ele está mais preocupado com o material do que as coisas 

espirituais, quando ele está mais preocupado com o que os homens pensam que o que 

Deus disse, quando é mais encantado com credos e sistemas de teologia do que com a 

Palavra de Deus doutrinárias, ou quando perde a sua convicção de que cada palavra da 

Bíblia é a palavra de Deus. Não importa o que a sua presença, não importa o quão 

impressionante seus edifícios, não importa qual o seu status na comunidade, tal igreja, 

depois de ter negado a única fonte de vida espiritual, está morto. 

A congregação de Sardes estava realizando obras; eles estavam atravessando os 

movimentos. Mas essas ações, declarou Cristo, não foram concluídas, à vista do meu 

Deus. Embora suficiente para dar a igreja Sardes uma reputação diante dos homens, essas 

obras eram insuficientes e inaceitável aos olhos de Deus. Eles foram, mas o movimento 

sem sentido, sem vida de cadáveres; da congregação Sardes boas obras meramente roupas 

graves do não regenerado. Os zumbis espirituais (cf. Ef. 2: 1-2 ) que povoam a Igreja de 



Sardes estava vivendo uma mentira. Eles haviam sido pesados na balança por justo juiz e 

achado em falta (cf. Dn. 5:27 ). 

O herói do Antigo Testamento Samson fornece uma ilustração apt de dilema da igreja de 

Sardes. Apesar de suas façanhas espetaculares e sua força incrível, sua vida teve um fim 

triste e trágico. A sedutora Dalila "pressionado [Sansão] diariamente com as suas palavras 

e pediu-lhe" (Jz. 16:16 ) para revelar-lhe o segredo de sua força. Eventualmente, depois 

de "sua alma estava irritado com a morte" ( v. 16 ) por seu constante curiosos, Sansão 

disse Dalila a verdade. Ela cortou o cabelo, e ele perdeu a sua grande força, não por causa 

do corte de cabelo, mas por causa de sua desobediência a Deus. Então veio o momento 

mais triste de toda a história trágica. Os filisteus vieram para aproveitar Sansão e, 

despreocupado, ele foi para lidar com eles. Eles, no entanto, o capturaram, amarraram-no 

e arrancaram-lhe os olhos. Tragicamente, Sansão "não sabia que o Senhor se tinha 

retirado dele" ( v. 20 ). Embora ele era o mesmo homem, com o mesmo nome, o seu poder 

tinha ido embora. O resultado para Sansão era prisão, cegueira, humilhação, e, 

finalmente, a morte. 

Assim também a Igreja de Sardes, uma vez espiritualmente vivo e forte, agora estava cego 

e fraco, não percebendo que Deus partiu há muito tempo. 

O elogio 

Mas você tem algumas pessoas em Sardes que não contaminaram 

as suas vestes; e andarão de branco junto comigo, pois são 
dignas. ( 3: 4 ) 

Em meio a esta igreja morta, cheia de pessoas não regeneradas, a poucos verdadeiros 

cristãos foram espalhadas como flores em um deserto. Não havia um número suficiente 

deles, no entanto, para alterar avaliação global de Cristo da Igreja como morto. Mas Ele 

não tinha esquecido aqueles que permaneceram fiéis a Ele (cf. 3 Mal: 16-17. ; Hb 6:10. ). 

Que Deus preserve seu remanescente fiel é um tema frequente das Escrituras. Paulo 

escreve em Romanos 11: 1-5 : 

Digo, porém, Deus não rejeitou o seu povo, não é? De maneira nenhuma! Porque também 

eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o 

seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz na passagem de Elias, 

como ele fala a Deus contra Israel? "Senhor, mataram os teus profetas, eles derrubaram 

os teus altares, e só eu fiquei, e eles estão buscando a minha vida." Mas qual é a resposta 

divina? "Eu tenho guardado para mim sete mil homens, que não dobraram os joelhos 

diante de Baal." Da mesma forma, em seguida, também passou a ser no tempo presente 

ficou um remanescente segundo a eleição da graça. 

Deus tinha o Seu remanescente até mesmo na igreja morto em Sardes. Havia alguns 

sincero entre os hipócritas, alguns humilde entre os orgulhosos, algumas separadas entre 

o mundano, e algumas hastes de trigo entre o joio. 

Cristo descreveu o remanescente fiel como aqueles que não contaminaram as suas 

vestes. Soiled é de molunō , que significa "a mancha", "contaminando", "manchar", ou 

"para poluir." Era uma palavra que teria sido familiar aos leitores de Sardes por causa da 

indústria da lã de tingimento da cidade. Garments simbolizar personagem na Bíblia (por 

exemplo, Isaías 64: 6. ; Judas 23 ). O remanescente fiel podia entrar na presença de Deus, 

porque não havia contaminado ou poluído si, mas manifesta o seu caráter divino. 



Especificamente, Cristo diz dos que andarão de branco junto comigo, pois são 

dignas. Nos tempos antigos, essa peça de vestuário foram vestidos para festas e 

festivais. Porque eles se recusaram a contaminar as suas vestes, Cristo iria substituir 

aquelas roupas limpas humanamente preservados com os divinamente puro 

(cf. 07:14 ). As vestes brancas de pureza Cristo promete aqui e no versículo 

5 (cf. 6:11 ; 7: 9 , 13 ; 19: 8 , 14 ) estão em outro lugar usado pelo próprio Cristo ( Mat. 

17: 2 ; Marcos 9: 3 ) e os santos anjos ( Mat. 28: 3 ; Marcos 16: 5 ; Atos 1:10 ). Aqueles 

que têm uma medida de santidade e pureza agora será dada perfeita santidade e pureza no 

futuro. 

O Comando 

Acorde, e fortalecer as coisas que permanecem, que estavam 

prestes a morrer ... Então lembre-se que você tem recebido e 

ouvido; e mantê-lo, e se arrepender. Portanto, se você não 

acordar, virei como um ladrão, e não saberás a que horas vou 
chegar até você.( 3: 2 a, 3) 

Cristo dirigiu-se ao comando para o remanescente fiel dos verdadeiros cristãos de 

Sardes; não há nenhum ponto em falar com aqueles que estão mortos. Se a sua igreja era 

para sobreviver a ele precisava desesperAdãoente de vida. Cristo deu para eles o caminho 

para a restauração espiritual, dando-lhes cinco passos a seguir. 

Primeiro, eles precisavam acordar. Não houve tempo para a indiferença; eles não podia 

simplesmente ir com o fluxo, eles tinham para revertê-la. O remanescente crente 

precisava olhar para o que estava acontecendo em sua igreja, avaliar a situação, envolver-

se em mudar as coisas, confrontar o pecado e erro, e fazer a diferença. 

Em segundo lugar, eles precisavam para fortalecer as coisas que permanecem, que 

estavam prestes a morrer. Coisas é um substantivo neutro em grego e não se refere a 

pessoas, mas para as realidades espirituais. Cristo exortou os verdadeiros cristãos de 

Sardes para manter viva a chama as brasas das graças espirituais que permanecem em sua 

igreja. 

O terceiro passo foi para o remanescente fiel a lembrar o que haviam recebido e 

ouvido. Eles precisavam voltar para as verdades da Palavra de Deus, lembrando-se do 

evangelho e do ensinamento dos apóstolos. Por esta altura, as cartas de Paulo estavam em 

circulação (cf. 2 Pe. 3: 15-16 ) e o resto do Novo Testamento tinha sido escrito. Os crentes 

em Sardes necessária para reafirmar sua crença na verdade acerca de Cristo, pecado, 

salvação e santificação. Nas palavras de Paulo a Timóteo, que estavam a guardar o que 

tinha sido confiada a eles ( 1 Tm. 6:20 ).Eles precisavam estabelecer uma base doutrinal 

sólida para servir como base para a renovação. 

Em quarto lugar, tendo ido de volta para as verdades da Escritura, eles 

precisavam manter -los. A teologia ortodoxa além de vidas obedientes não traria 

renovação. 

Por fim, eles precisavam se arrepender. Com remorso e tristeza, os crentes em Sardes 

foram a confessar e desvie de seus pecados. Estes cinco passos, se praticado de forma 

diligente, traria avivamento. 

As conseqüências se avivamento não veio seria grave. Cristo advertiu-os , se você não 

acordar, virei como um ladrão, e não saberás a que horas vou chegar até você. A 



imagem de Jesus que vem como um ladrão sempre carrega a idéia de julgamento 

iminente ( Mt 24. : 43 ;Lucas 12:39 ; 1 Tessalonicenses 5: 2. , 4 ; 2 03:10 Pet. ; Rev. 

16:15 ). A ameaça aqui não está relacionado com sua segunda vinda, mas é que o Senhor 

viria e destruir a Igreja de Sardes se não há avivamento. Ele também pode ser extrapolada 

para um aviso do julgamento que enfrenta igrejas todos mortos no retorno de Cristo. 

A única maneira de evitar o julgamento mais severo que aguarda aqueles que conhecem 

a verdade e afastem-se dela ( Heb. 10: 29-30 ) é seguir o caminho para a vida espiritual. 

O Conselho 

O que vencer será assim vestido de vestes brancas; e eu não vou 

apagar o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome 

diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, 

ouça o que o Espírito diz às igrejas. ( 3: 5-6 ) 

A título de incentivo, Cristo descreveu as recompensas que aguardam aqueles que 

participaram no renascimento. Os verdadeiros cristãos, como já observado, será assim 

vestido de vestes brancas. No mundo antigo, roupas brancas também foram vestidos 

para ocasiões festivas como casamentos. Os verdadeiros cristãos vão usar o deles na ceia 

das bodas do Cordeiro ( 19: 7-9 ). Vestes brancas também foram usados por aqueles que 

comemoram a vitória na batalha; todos os verdadeiros cristãos são vitoriosos por meio de 

Cristo sobre o pecado, a morte, e Satanás. Mas, como observado anteriormente na 

discussão do versículo 4 , principalmente dos crentes vestes brancas representam a 

pureza e santidade. Cristo promete vestir cristãos no brilho eterno de pureza e santidade. 

Cristo novas promessas todos os verdadeiros cristãos que Ele não vai apagar o seu nome 

do livro da vida, mas confessam o seu nome perante o Pai e diante dos seus 

anjos. Incrivelmente, embora o texto diz exatamente o contrário, algumas pessoas 

assumem que este versículo ensina que o nome de um cristão pode ser apagado do livro 

da vida. Eles, assim, transformar tolamente uma promessa em uma ameaça. Êxodo 

32:33 , argumenta-se por alguns, apoia a ideia de que Deus pode remover o nome de 

alguém do Livro da Vida. Nessa passagem, o Senhor diz a Moisés que "quem pecou 

contra mim, a este riscarei do meu livro." Não há contradição, no entanto, entre esta 

passagem e promessa de Cristo em Apocalipse 3: 5 . O livro referido no Êxodo 32:33 não 

é o Livro da Vida descrito aqui, em Filipenses 4: 3 , e mais tarde em Apocalipse ( 13: 

8 ; 17: 8 ; 20:12 , 15 ; 21:27 ). Em vez disso, ele se refere ao livro da vida, o registro 

daqueles que estão vivos (cf. Sl. 69:28 ). A ameaça, então, não é a condenação eterna, 

mas a morte física. 

Nos dias de João, os governantes manteve um registo dos cidadãos de uma cidade. Se 

alguém morreu, ou cometido um crime grave, o seu nome foi apagado do referido 

registo. Cristo, o Rei do céu, nunca promete apagar nome de um verdadeiro cristão a partir 

do rolo daqueles cujos nomes foram "escritas a partir da fundação do mundo no livro da 

vida do Cordeiro que foi morto" ( 13: 8 ). 

Pelo contrário, Cristo vai confessar de cada crente nome antes de Deus, o Pai e diante 

dos seus anjos. Ele vai afirmar que eles pertencem a Ele. Aqui Cristo reafirmou a 

promessa que fez durante Seu ministério terreno: "Todo aquele que me confessar diante 

dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus" ( Mateus 

10:32. ). A verdade reconfortante de que a salvação verdadeiros cristãos é eternamente 



seguro é inconfundível o ensino da Escritura. Em nenhum lugar é que a verdade mais 

fortemente afirmou que em Romanos 8: 28-39: 

E nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuem juntamente para o bem 

daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para 

aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à 

imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos; e estes aos 

que predestinou, também os chamou; e estes aos que chamou, também justificou; e estes 

aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por 

nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou 

por todos nós, como também não vai com ele, ele nos dará todas as coisas? Quem 

intentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é o único que justifica; que é aquele 

que condena? Cristo Jesus é Aquele que morreu, sim, em vez que foi criado, que está à 

direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será 

tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim 

como está escrito: "Por amor de ti estamos sendo condenado à morte o dia todo, fomos 

considerados como ovelhas para o matadouro." Mas, em todas estas coisas somos mais 

que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, 

nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as 

potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será 

capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

A carta de Sardes termina, como os outros seis, com uma exortação para atender ao 

conselho, comandos e promete que ele contém: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o 

Espírito diz às igrejas. Os zumbis espiritualmente mortos jogando igreja precisava 

guardar a advertência de Cristo do julgamento iminente. Os crentes indiferentes precisava 

acordar antes que fosse tarde demais para salvar sua igreja. E os poucos fiéis pôde 

reconfortar com o conhecimento de que sua salvação era eternamente seguros. 

O que aconteceu com Sardes? Será que eles acatam o aviso? Será que avivamento 

vem? Que um homem de destaque, como Melito serviu como bispo de Sardes várias 

décadas depois de João escreveu argumenta que, pelo menos, algum reavivamento 

ocorreu em Sardes. Até Cristo voltar, não é tarde demais para outras igrejas mortas, para 

encontrar o caminho para a renovação espiritual. 

 

 

 

 

 



9  Filadélfia: A Igreja fiel ( Apocalipse 3: 

7-13 ) 

"Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Aquele que é santo, que 

é verdade, que tem a chave de Davi, que abre, e ninguém fechará, 

e que fecha e ninguém abre, diz o seguinte: 'Eu sei seus atos. Eis 

que ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, 

porque você tem um pouco de poder, e ter mantido a minha 

palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga 

de Satanás , que se dizem judeus, e não são, mas mentem-I vai 

fazê-los vir e prostrar a seus pés, e fazê-los saber que eu vos amei. 

Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu 

te guardarei .-lo da hora da provação, que horas, que está prestes 

a vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam 

sobre a terra, venho sem demora;. retende o que você tem, para 

que ninguém tome a sua coroa Aquele que vencer, eu o farei 

coluna no templo do meu Deus, e ele não vai sair dela mais; e 

escreverei sobre ele o nome do meu Deus, eo nome da cidade do 

meu Deus, a nova Jerusalém , que desce do céu, do meu Deus, e 

meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz 
às igrejas "(. 3: 7-13 ) 

Às vezes eu sou perguntado por homens jovens que procuram uma igreja para pastor se 

eu sei de uma igreja sem quaisquer problemas. A minha resposta a eles é: "Se eu fiz, eu 

não diria a você, você iria lá e estragar tudo." A questão é que não há igrejas 

perfeitas. Igrejas lutam porque todos são feitos de imperfeitos, pecando pessoas. A igreja 

não é um lugar para as pessoas sem deficiências; ela é uma irmandade de pessoas que 

estão conscientes de suas fraquezas e longo prazo para a força ea graça de Deus para 

encher suas vidas. É uma espécie de hospital para aqueles que sabem que estão doentes e 

necessitados. 

Como todas as igrejas, a de Filadélfia teve suas imperfeições. Contudo, o Senhor elogiou 

seus membros por sua fidelidade e lealdade. Eles ea congregação em Esmirna foram os 

dois únicos dos sete que não recebeu nenhuma reprovação do Senhor da igreja. Apesar 

de suas lutas carnais, os cristãos de Filadélfia foram fiéis e obedientes, servir e adorar ao 

Senhor. Eles oferecem um bom modelo de uma igreja fiel. 

Para ajudar na compreensão da carta à igreja de Filadélfia, que pode ser dividida em seis 

categorias: o correspondente, a igreja, a cidade, o elogio, o comando, e com o advogado. 

O Correspondente 

Aquele que é santo, que é verdade, que tem a chave de Davi, que 

abre, e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre, diz o 
seguinte: ( 3: 7 c) 

O Senhor Jesus Cristo, o autor divino das sete letras, que sempre apresenta-se com uma 

descrição refletindo Seu caráter. Nos cinco cartas anteriores, essas descrições tinha vindo 

da visão registrada em 1: 12-17 . Mas esta descrição dele é único e não retirados de que 

a visão anterior.Ele tem características distintamente do Antigo Testamento. 



Aquele que é santo se refere a Deus, o único que possui santidade absoluta. O Antigo 

Testamento descreve repetidamente Deus como o Santo (eg, 2 Reis 19:22 ; Jó 06:10 ; Sl 

71:22. ; 78:41 ; Isa 43:15. ; 54: 5 ; . Hab 3: 3 ) . Isaías 6: 3 declara solenemente: "Santo, 

Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória" (cf. Ap 4: 

8 ). Dizer que Deus é santo é dizer que Ele é totalmente separado do pecado; portanto, 

seu caráter é absolutamente irrepreensível e sem falhas. 

O título de "Santo" é usada no Novo Testamento como um título messiânico para o Senhor 

Jesus Cristo. Em Marcos 1:24 um demônio apavorada gritou: "Que negócio é que temos 

uns com os outros, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és: o Santo 

de Deus!"Ao anunciar o Seu nascimento de Maria, o anjo descreveu Jesus como "o Filho 

santo" ( Lucas 1:35 ). Em João 6:69 Pedro afirmou: "Nós acreditamos e vim a saber que 

tu és o Santo de Deus." Mais tarde, ele repreendeu os judeus incrédulos porque "renegado 

o Santo e Justo, e pediu um assassino a conceder a [eles]" ( Atos 03:14 ). 

Identificação do próprio Jesus como Aquele que é santo pode ser nada menos do que 

uma reivindicação direta com a divindade. O Senhor Jesus Cristo possui em inalterada, 

essência inalterada a natureza santa e sem pecado de Deus. Porque Cristo é santo, Sua 

igreja deve ser também. "Assim como o Santo que vos chamou", escreveu Pedro, "sejam 

santos vocês também em todo o seu comportamento" ( 1 Ped. 1:15 ). Que o Santo 

onisciente não deu nenhuma repreensão, advertência ou condenação à igreja Filadélfia 

fala muito bem deles, de fato. 

Não só é Jesus Cristo, o Santo; Ele também descreve a si mesmo como Ele que é 

verdade. A verdade é usado em combinação com a santidade para descrever Deus 

em Apocalipse 06:10 ; 15: 3 ; 16: 7 ; 19: 2 , 11 . alethinos ( verdadeiro ) denota o que é 

genuíno, autêntico e real. No meio da falsidade, perversão, e erro que enche o mundo, o 

Senhor Jesus Cristo é a verdade ( João 14: 6 ). 

Em terceiro lugar, Cristo descreve a si mesmo como Aquele que tem a chave de 

Davi. Como resulta do Apocalipse 5: 5 e 22:16 , Davi simboliza o escritório 

messiânica. A chave na Escritura representa a autoridade; quem detém a chave tem o 

controle (cf. 1:18 ; 9: 1 ; 20: 1 ; Matt 16:19. ). O termo a chave de Davi também aparece 

em Isaías 22:22 , onde se refere a Eliaquim, o mordomo ou primeiro-ministro ao rei de 

Israel. Por causa de seu escritório, ele controlava o acesso ao monarca. Como o titular 

de a chave de Davi, Jesus tem autoridade soberana para determinar quem entra Seu reino 

messiânico (cf. João 10: 7 , 9 ; 14: 6 ; Atos 4:12 .) Apocalipse 1:18 revela que Jesus tem 

as chaves da morte e do inferno; aqui Ele é retratado como tendo as chaves para a salvação 

e bênção. 

Finalmente, Jesus identifica-se como Ele que abre, e ninguém fechará, e que fecha e 

ninguém abre. Essa descrição salienta a onipotência de Cristo; O que ele não pode ser 

derrubada por alguém mais poderoso. "Eu ajo e quem pode revertê-la?" declarou o 

Senhor em Isaías 43:13(cf. Isaías 46: 9-11. ; Jer. 18: 6 ; Dan 4:35. ). Ninguém pode 

fechar as portas para o reino ou para abençoar se Ele os mantém aberta, e ninguém pode 

forçá-los aberto se Ele detém-los fechados. À luz da promessa no versículo 8 , Cristo 

também poderia ser referindo-se abrindo e fechando portas para o serviço. Em ambos os 

casos, a ênfase está no Seu controle soberano sobre Sua igreja. 

Que Jesus Cristo, o santo, o verdadeiro, soberano, onipotente Senhor da igreja, não 

encontrou nada para condenar na igreja Filadélfia deve ter sido um incentivo alegria para 

eles. 



A Igreja 

a igreja em Filadélfia ( 3: 7 a) 

Pouco se sabe sobre a igreja de Filadélfia para além desta passagem. Como a maioria dos 

outros sete igrejas, ele provavelmente foi fundada durante o ministério de Paulo em Éfeso 

( Atos 19:10 ). Poucos anos depois de João escreveu o Apocalipse, a igreja pai cedo 

Inácio passou por Filadélfia em seu caminho para o martírio em Roma. Ele escreveu mais 

tarde a igreja uma carta de encorajamento e instrução. Alguns cristãos de Filadélfia foram 

martirizados com Policarpo de Esmirna (ver capítulo 5 deste volume). A igreja durou 

séculos. Os cristãos em Filadélfia manteve-se firme, mesmo depois de a região foi 

invadida pelos muçulmanos, finalmente sucumbir em meados do século XIV. 

A Cidade 

Filadélfia ( 3: 7 b) 

A partir do vale do rio Hermus, onde Sardes e Esmirna foram localizados, um vale menor 

(a do rio Cogamis) ramifica para o sudeste. Uma estrada através deste vale desde o melhor 

meio de ascensão dos 2.500 metros do vale Hermus ao vasto planalto central. Neste vale, 

cerca de trinta quilômetros de Sardes, foi a cidade de Filadélfia. 

Filadélfia era o caçula de sete cidades, fundada em algum momento após 189 AC , quer 

pelo rei Eumenes de Pérgamo ou seu irmão, Átalo II, que o sucedeu como rei. Em ambos 

os casos, a cidade seu nome deriva o apelido de Átalo II Filadelfo ("amante irmão"), que 

sua lealdade para com o seu irmão Eumenes lhe valera. 

Embora esteja situado em um local facilmente defensável em uma colina de 800 metros 

de altura, com vista para uma estrada importante, Filadélfia não foi fundada 

principalmente como um posto militar (como Tiatira tinha sido). Seus fundadores 

pretendia que fosse um centro de cultura grega e da língua, um posto missionário para 

espalhar helenismo às regiões de Lídia e Frígia. Filadélfia sucedido em sua missão tão 

bem que por AD 19 a linguagem Lídio tinha sido completamente substituído pelo grego. 

Filadélfia beneficiou da sua localização na junção de várias rotas comerciais importantes 

(como também de ser uma parada em Imperial Post Road), que lhe rendeu o título de 

"porta de entrada para o Oriente" (Robert H. Mounce, O Livro do Apocalipse, O Novo 

Comentário Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 1977], 

114-15). A cidade foi localizado na orla da Katakekaumene (a "terra queimada"), uma 

região vulcânica cujo solo fértil foi ideal para vinhas. Estar perto de uma região tão 

sismicamente ativa tinha suas desvantagens, no entanto. Em AD 17 um forte terremoto 

abalou Filadélfia, juntamente com Sardes e dez outras cidades próximas. Embora a 

destruição inicial era maior de Sardes, Filadélfia, estando mais perto do epicentro, 

experimentaram tremores secundários frequentes durante os próximos anos. Essa 

experiência enervante deixou cicatrizes psicológicas em habitantes da Filadélfia, como 

Sir William Ramsay, observa: 

Muitos dos habitantes permaneceram fora da cidade que vivem em barracas e estandes 

sobre o vale, e aqueles que foram suficientemente corajoso (como o pensamento sóbrio) 

para permanecer na cidade, praticado vários dispositivos para apoiar e fortalecer as 

paredes e casas contra a choques recorrentes. A memória deste desastre vivido muito 

tempo ... as pessoas viviam em meio a sempre ameaçando perigo, com pavor sempre de 



um novo desastre; eo hábito de sair para o campo aberto, provavelmente, não tinha 

desaparecido quando os sete letras foram escritas.( As Cartas às Sete Igrejas da 

Ásia [Albany, Oreg .: ERAS Software; reimpressão da edição de 1904], 316-17) 

Em gratidão por ajuda financeira de César Tibério na reconstrução de sua cidade, os 

Philadelphians juntou-se com várias outras cidades em erigir um monumento a ele. Indo 

além das outras cidades, Filadélfia, na verdade, mudou seu nome para Neocaesarea para 

um número de anos.Várias décadas depois, a cidade novamente mudou seu nome para 

Flavia, em homenagem à família imperial romana no poder. Ele seria conhecido por 

ambos os nomes, Filadélfia e Flavia, ao longo dos séculos II e III. 

O elogio 

Conheço as tuas obras. Eis que ponho diante de ti uma porta 

aberta que ninguém pode fechar, porque você tem um pouco de 

poder, e ter mantido a minha palavra, e não negaste o meu 

nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem 

judeus, e não são, mas mentem-I vai fazê-los vir e prostrar a seus 

pés, e fazê-los saber que eu vos amei. Porque guardaste a palavra 

da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da 

provação, que horas, que está prestes a vir sobre o mundo inteiro, 

para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem 

demora; ( 3: 8-11 um) 

Não encontrando nada em seus atos que lhe causou preocupação, o Senhor Jesus Cristo 

passou para elogiar os cristãos em Filadélfia por quatro realidades que caracterizam a 

congregação. 

Primeiro, a igreja Filadélfia teve um pouco de poder. Isso não foi um comentário 

negativo sobre a sua fraqueza, mas um elogio de sua força; a igreja de Filadélfia foi 

pequena em números (cf. Lucas 12:32 ), mas teve um forte impacto sobre a sua cidade. A 

maioria de seus membros podem ter sido pobre, das classes mais baixas da sociedade 

(cf. 1 Cor. 01:26 ). Mas com Paulo que eles poderiam dizer: "Eu estou muito contente 

com fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, nas dificuldades, pelo amor 

de Cristo, pois, quando sou fraco, então é que sou forte" ( 2 Coríntios 0:10. ) . Apesar de 

seu pequeno tamanho, o poder espiritual fluiu na igreja Filadélfia. As pessoas estavam 

sendo resgatadas, vidas foram se transformando, e o evangelho de Jesus Cristo estava 

sendo proclamada. 

Os crentes da Filadélfia também foram marcados pela obediência; eles mantidos de 

Cristo palavra. Como Jó, eles poderiam dizer: "Eu não abandonaram o comando dos seus 

lábios, dei mais valor às palavras de sua boca mais do que o meu alimento" ( Jó 

23:12 ). Como Martin Luther, em julgamento perante a Dieta imperial, eles poderiam 

dizer: "Minha consciência é cativa da Palavra de Deus." Eles não se desviar do padrão de 

obediência, comprovando assim a autenticidade de seu amor por Cristo ( João 14: 23-

24 ; 15: 13-14 ). 

Cristo elogiou ainda mais a congregação Filadélfia por ter não negou Seu nome, apesar 

das pressões que enfrentaram a fazê-lo. Eles permaneceram fiéis não importa o que 

custar-lhes. Apocalipse 14:12 descreve os santos da tribulação que se recusaram a receber 

a marca da besta: "Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os 

mandamentos de Deus e sua fé em Jesus." Como eles, a igreja de Filadélfia não iria se 

retratar sua fé. 



Finalmente, Cristo elogiou a Igreja Filadélfia , porque seus membros tinham guardaste 

a palavra da Sua perseverança. tradução da Nova Versão Internacional esclarece o 

significado de Cristo: "Você tem mantido meu comando de suportar com paciência." Os 

cristãos de Filadélfia perseverou fielmente através de todas as suas provações e 

dificuldades. 

A resistência firme que marcaram a vida terrena de Jesus ( Heb. 12: 2-4 ), deve ser um 

modelo para todos os cristãos. Aos tessalonicenses Paulo escreveu: "Que o Senhor 

encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo" ( 2 Ts 3: 

5. ). Ambos comando e exemplo de Cristo deve motivar os cristãos a paciência. Na 

verdade, a resistência é um aspecto essencial da fé salvadora ( Matt. 10:22 ). 

Por causa de sua fidelidade, o Senhor Jesus Cristo fez a igreja Filadélfia algumas 

promessas surpreendentes. Primeiro, Ele colocou diante deles uma porta aberta que 

ninguém pode fechar. A salvação deles era seguro; sua entrada, tanto para as bênçãos 

da salvação pela graça e em futuro reino messiânico de Cristo estava garantida. A imagem 

de Cristo abrindo a porta também simboliza Sua dando os fiéis da igreja Filadélfia 

oportunidades para o serviço. Em outros lugares da Escritura uma porta aberta retrata 

liberdade de anunciar o evangelho. Explicando seus planos de viagem para o Corinthians, 

Paulo informou-lhes: "Vou permanecer em Éfeso até ao Pentecostes; para uma grande 

porta para o serviço eficaz se me abriu, e há muitos adversários" ( 1 Cor 16: 8-9. ). Em 

sua segunda carta a eles, ele escreveu: "Ora, quando cheguei a Trôade para o evangelho 

de Cristo e quando a porta foi aberta para me no Senhor" ( 2 Cor. 2:12 ). Aos Colossenses, 

Paulo escreveu: "Dediquem-se à oração, mantendo alerta nele com uma atitude de ação 

de graças; orando ao mesmo tempo também para nós, que Deus vai nos abrir uma porta 

para a palavra" ( Col. 4: 2-3 ). Localização estratégica de sua cidade, desde que os cristãos 

de Filadélfia, com uma excelente oportunidade para divulgar o evangelho. 

O versículo 9 registra uma segunda promessa feita por Jesus Cristo para a igreja de 

Filadélfia: Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não 

são, mas mentem-I vai fazê-los vir e prostrar-nos a sua pés, e fazê-los saber que eu 

vos amei. Como foi o caso em Esmirna (cf. 2: 9 ), os cristãos em Filadélfia enfrentou a 

hostilidade dos judeus incrédulos. Inácio posteriormente debatido alguns judeus hostis 

durante sua visita a Filadélfia. Por causa de sua rejeição de Jesus Cristo como o Messias, 

eles não eram de todo uma sinagoga de Deus, mas uma sinagoga de Satanás. Embora 

eles alegaram que eles eram judeus, que a alegação era uma mentira. racial, cultural e 

cerimonial eram judeus , mas espiritualmente eles não estavam. Paulo define um 

verdadeiro judeu em Romanos 2: 28-29 : "Porque não é judeu o que o é exteriormente, 

nem é circuncisão a que é somente na carne, mas ele é um judeu que é interiormente, e 

circuncisão é a. que é do coração, no espírito, não na letra, e seu louvor não provém dos 

homens, mas de Deus "(cf. Rm 9: 6-7. ). 

Por incrível que pareça, Cristo prometeu que alguns dos próprios judeus que estavam 

perseguindo os cristãos em Filadélfia iria vir e prostrar-nos a seus pés, e saibam 

que Deus tinha amado -los. Curvando-se aos pés de alguém descreve abjeta, derrota total 

e submissão. Inimigos da Igreja Filadélfia seria completamente derrotado, humilhado e 

derrotado. Essa imagem deriva do Antigo Testamento, que descreve o dia ainda futuro, 

quando os gentios incrédulos se curvarão ao remanescente crente de Israel (cf. 45:14 

Isa. ; 49:23 ; 60:14 ). Fidelidade da Igreja Filadélfia seria recompensado pela salvação de 

alguns dos próprios judeus que estavam perseguindo-o. 



Outras igrejas fiéis ao longo da história também foram ativadas pelo Senhor para alcançar 

o povo judeu com o evangelho do Messias, Jesus Cristo. E, no futuro, o dia virá quando 

"todo o Israel será salvo" ( Rom. 11:26 ), quando Deus "derramar sobre a casa de Davi e 

sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de graça e de súplicas, de modo que eles 

olharão para mim, a quem traspassaram; e eles vão chorar por ele, como quem pranteia 

por um filho único, e chorarão amargamente por Ele como o choro amargo ao longo de 

um primogênito "( Zc 0:10. ). 

O versículo 10 contém uma promessa final para a igreja fiel Filadélfia: Porque 

guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da 

provação, que horas, que está prestes a vir sobre o mundo inteiro, para 

experimentar os que habitam sobre a terra. Como os crentes em Filadélfia havia 

passado com êxito tantos testes, Jesus prometeu para poupá-los a partir do teste final. A 

natureza abrangente da promessa que se estende muito além da congregação de Filadélfia 

para abranger todas as igrejas fiéis ao longo da história. Este versículo promete que a 

Igreja será entregue a partir da Tribulação, apoiando assim a pretribulation Rapture. O 

Rapture é objecto de três passagens no Novo Testamento ( João 14: 1-4 ; 1 Cor 15: 51-

54. ; 1 Tessalonicenses 4: 13-17. ), nenhum dos quais falam de julgamento, mas sim da 

igreja que está sendo levado para o céu. Há três pontos de vista da cronologia do 

Arrebatamento em relação à tribulação: a de que se trata, no final da Tribulação 

(posttribulationism), no meio da Tribulação (midtribulationism), ea vista que parece ser 

apoiado por este texto , que o Arrebatamento ocorre antes da Tribulação 

(pretribulationism). 

Vários aspectos dessa maravilhosa promessa pode ser notado. Em primeiro lugar, o teste 

ainda está no futuro. Em segundo lugar, o teste é para um tempo limitado definido; Jesus 

descreveu como a hora da provação. Terceiro, é um teste ou julgamento que irá expor 

as pessoas pelo que elas realmente são. Em quarto lugar, o teste é de âmbito mundial, 

uma vez que ele vai vir sobre o mundo inteiro. Por fim, e mais importante, o seu 

objectivo é a prova os que habitam sobre a terra frase -a usado como um termo técnico 

no livro de Apocalipse para os incrédulos (cf. 06:10 ; 08:13 ; 11:10 ; 13: 8 , 12 , 14 ; 14: 

6 ; 17: 2 , 8 ). A hora da provação é Septuagésima Semana de Daniel ( Dan. 9: 25-27 ), 

o tempo de angústia de Jacó ( Jer. 30: 7 ), o período de sete anos de tribulação. O Senhor 

promete manter sua igreja fora do tempo futuro dos testes que virá sobre os descrentes. 

Incrédulos vai ser aprovado no teste, arrependendo-se, ou não ele, recusando-se a se 

arrepender. Apocalipse 6: 9-11 ; 7: 9-10 , 14 ; 14: 4 ; e 17:14 descrever aqueles que se 

arrependem durante a Tribulação e são salvos, passando, assim, a prova; Apocalipse 6: 

15-17 ; 9:20 ; 16:11 ; e19: 17-18 descrever aqueles que se recusam a arrepender-se, 

falhando assim o ensaio, e são condenados. 

Tem havido muito debate sobre o significado da frase tereo ek ( evitar ). Aqueles que 

argumentam que a igreja passará pela tribulação sustentam que esta frase significa 

preservação no meio de e emergência a partir. Eles acreditam que a igreja irá percorrer os 

juízos da Tribulação e que Deus irá preservá-lo no meio deles, de modo que a igreja vai, 

assim, emergir com sucesso no final da hora da provação. Essa visão é pouco provável, 

no entanto, tanto por razões linguísticas e bíblicos. O significado básico da 

preposição ek é "de", "para fora", ou "longe de". Se o Senhor pretende transmitir que a 

igreja seria preservado no meio da tribulação, as preposições en ("in") ou dia ("a") teria 

sido mais apropriado. En é usado três vezes com o verbo tereo em o Novo Testamento 

( Atos 12: 5 ; . 1 Pd 1: 4 ; Judas 21 ) e eis uma vez ( Atos 25: 4 ), o que implica sempre a 



existência anterior dentro com vista a prosseguir em. tereo com ek implica justamente o 

oposto: contínuo existência fora. 

A única outra vez que a frase tereo ek aparece na Escritura está em João 17:15 . Em Sua 

oração sacerdotal de alta, Jesus orou: "Eu não peço que os tires do mundo, mas para 

mantê-los do mal." Ele certamente não orou para que os crentes ser preservada dentro do 

poder de Satanás, para os crentes foram "resgatados ... a partir do domínio das trevas" e 

"transferido ... para o reino do Filho do seu amor" ( Colossenses 1:13 ). Os cristãos são 

aqueles que virou "das trevas para a luz, e do domínio de Satanás para Deus" ( Atos 

26:18 ). Primeiro João 5:19 diz que é o mundo não regenerado que se encontra no poder 

de Satanás, e não crentes. 

O significado de ek tereo em João 17:15 , para ser mantido completamente fora de, 

argumenta fortemente para um significado semelhante em Apocalipse 3:10 . O apóstolo 

João escreveu ambas as passagens, e ambos são citações diretas do Senhor Jesus 

Cristo. Para interpretar tereo ek como uma promessa de preservação no meio da 

tribulação representa outra dificuldade: a igreja Filadélfia nunca esteve na tribulação, que 

ainda está no futuro. 

Outra objeção óbvia para interpretar tereo ek como uma promessa de preservação no 

meio da tribulação é que os crentes em que o tempo terrível não será preservada. Na 

verdade, muitos serão martirizados ( 6: 9-11 ; 7: 9-14 ), o que leva à conclusão de que 

prometendo preservação não tem sentido se os crentes enfrentam o mesmo destino que 

os pecadores durante a Tribulação. 

Alguns sustentam que a promessa de libertação é apenas da ira de Deus durante a 

Tribulação. Mas a promessa de que Deus não vai matar os crentes, mas permitirá que 

Satanás e do Anticristo para fazer isso proporcionaria um pequeno conforto à Igreja que 

Sofre, na Filadélfia. 

A vinda de Cristo que se refere a difere das prometeu outros das sete igrejas (por 

exemplo, 2: 5 , 16 ; 3: 3 ). Essas promessas anteriores eram advertências do julgamento 

temporal iminente pecando congregações (cf. Atos 5: 1-11 ; 1 Cor 11: 28-

30. ). A vinda falado aqui, no entanto, é trazer a hora da provação que culmina na de 

nosso Senhor segunda vinda. É a vinda de Cristo para entregar a Igreja (cf. 2 Ts. 2: 1 )., 

não para trazer julgamento a ele rapidamente retrata a iminência da vinda de Cristo para 

a Sua Igreja; que poderia acontecer em qualquer momento.Resposta Cada crente deve ser: 

"Amém. Vem, Senhor Jesus" ( 22:20 ). 

O Comando 

retende o que você tem, para que ninguém tome a tua 

coroa. ( 03:11 b) 

Por causa do iminente retorno do Senhor por Sua igreja, os crentes devem retende o 

que eles têm. Os membros da igreja Filadélfia tinha sido fiel e leal a Cristo; Ele ordenou 

que permaneça assim. Aqueles que perseverar até o fim, assim, provar a veracidade da 

sua salvação ( Matt 10:22. ; 24:13 ). 

É verdade que os crentes estão eternamente seguros por causa do poder de Deus. No 

entanto, o meio pelo qual Ele os protege é fornecendo crentes com uma fé 

perseverante. Os cristãos são salvos pelo poder de Deus, mas não para além da sua 

constante, fé imortal. Paulo escreve emColossenses 1: 22-23 que "Ele já reconciliou em 



Seu corpo carnal pela morte, a fim de apresentá-lo diante dele santos e imaculados e 

irrepreensíveis-se de fato você continuar na fé alicerçados e firmes, e não se afastou da 

esperança do evangelho que você já ouviu falar. " De acordo com 1 João 2:19 , aqueles 

que abandonam a fé revelam que eles nunca foram verdadeiramente salvos, para começar: 

"Saíram de nós, mas não eram dos nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam 

permaneceu com a gente, mas eles saíram, para que ele iria ser demonstrado que todos 

eles não são de nós ". 

A promessa de Cristo a quem persevera fielmente é ninguém tome a tua coroa (cf. Tiago 

1:12 ). Apocalipse 02:10 define essa coroa como "a coroa da vida", ou como o texto 

grego diz literalmente: "a coroa que é a vida. " A coroa, ou recompensa, para aqueles que 

fielmente perseverar até o fim é a vida eterna com todas as suas recompensas atendente 

( 2 João 8 ). Segundo Timóteo 4: 8 a descreve como uma coroa de justiça, e 1 Pedro 5: 

4 como um dos glória. Em nosso estado glorificado, estaremos perfeitamente justo, e, 

portanto, perfeitamente capaz de refletir a glória de Deus. Aqueles cuja perseverança fiel 

marca como verdadeiros filhos de Deus necessidade nunca temem perder sua salvação. 

O Conselho 

O que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e ele não 

vai sair dela mais; e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, eo 

nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, 

do meu Deus, e meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o 

que o Espírito diz às igrejas. ( 3: 12-13 ) 

Como Ele concluiu a carta à igreja de fiéis em Filadélfia, Cristo prometeu quatro bênçãos 

eternas para aquele que vencer (outro nome para um cristão; 1 João 5: 5 ). 

A primeira promessa é que Cristo fará dele um pilar no templo de Deus, e ele não vai 

sair dela mais. Um pilar representa a estabilidade, permanência e 

inamovibilidade. Pilares também pode representar honra; nos templos pagãos eram 

muitas vezes esculpido, de tal forma a honrar uma divindade particular. A promessa 

maravilhosa Cristo faz para os crentes é que eles vão ter um lugar eterno de honra no 

templo de Deus (o céu). Para as pessoas usavam para fugir de sua cidade por causa de 

terremotos e inimigos, a promessa de que não vai sair do céu foi entendida como 

segurança na glória eterna. 

Segundo a promessa de Cristo a quem vence é que Ele vai escrever sobre ele o nome 

do seu Deus. Isso mostra a propriedade, o que significa que todos os verdadeiros cristãos 

pertencem a Deus. Ele também fala da relação pessoal íntima que temos com Ele para 

sempre. 

Em terceiro lugar, Cristo promete escrever aos crentes o nome da cidade do meu Deus, 

a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus. Os cristãos têm cidadania eterna na 

capital do céu da cidade, a nova Jerusalém, descrito em detalhes no Apocalipse 21 . 

Isso é mais uma promessa de segurança, e glória. 

Finalmente, Cristo promete crentes Seu novo nome. O nome de Cristo representa a 

plenitude da Sua pessoa. No céu, os crentes "vê-Lo como Ele é" ( 1 João 3: 2 ), e tudo o 

que possa ter conhecido dele não será nada em a realidade em que vamos, então, vê-

Lo. O novo nome pelo qual vamos ter o privilégio de chamá-Lo vai refletir isso gloriosa 

revelação da Sua pessoa. 



A exortação Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas fecha todas 

as sete letras. Os crentes devem aceitar as verdades encontradas em cada letra, uma vez 

que as sete igrejas representam os tipos de igrejas que existiram ao longo da história. A 

carta à igreja de fiéis Filadélfia revela que o, é verdade, Deus onipotente soberano santo 

derrama Suas bênçãos sobre igrejas que permanecem leais a ele. Ele vai abençoá-los com 

as portas abertas para o evangelismo, salvação eterna, bênçãos do reino, e libertação do 

grande momento do teste que virá sobre a terra. Ele acabará por trazer todos os que 

perseverarem na sua fé para a eterna bem-aventurança do céu, onde Ele se revelará 

totalmente a eles. A promessa dessas ricas bênçãos deve motivar cada igreja e cada cristão 

a seguir o exemplo da Igreja Filadélfia de fidelidade. 

 

10. Laodicéia: A igreja morna 

( Apocalipse 3: 14-22 ) 

"Ao anjo da igreja em Laodicéia escreve: o Amém, a testemunha 

fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, diz o seguinte:" 

Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, eu queria que 

você estivesse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és 

quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porque você diz: 

"Eu sou rico, e tornaram-se ricos, e não preciso de nada", e você 

não faz sei que és um coitado e miserável, pobre, cego e nu, eu 

aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que 

você possa tornar-se rico, e vestes brancas, para que você pode 

vestir-se, e que a vergonha da tua nudez será não ser revelado;. e 

olho pomada para ungir os olhos, de modo que você pode ver 

aqueles a quem eu amo, eu repreendo e disciplina; portanto, ser 

zeloso e arrepende-te Eis que estou à porta e bato;. Se alguém 

ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei 

com ele e ele comigo. O que vencer, eu lhe concederei que se lhe 

para se sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me 

assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça 
o que o Espírito diz às igrejas "(. 3: 14-22 ) 

Talvez o tema mais trágico de toda a história da redenção é a triste história de rebelde 

Israel. O povo judeu eram os beneficiários de privilégios espirituais sem precedentes: "a 

adoção de filhos, ea glória e os convênios e a entrega da Lei e do culto, e as promessas, 

quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a a carne, o qual é sobre todos, Deus 

bendito eternamente "( Rom. 9: 4-5 ). Deus escolheu-los de todos os povos do mundo, 

resgatou-os do Egito, trouxe para a Terra Prometida, os amava, e cuidada e protegida eles 

(cf. Dt 04:37. ; 7: 7-8 ). 

No entanto, apesar desses privilégios, a história de Israel foi um dos rebelião contínua 

contra Deus. Após a sua libertação milagrosa do Egito, a rebelião dos israelitas trouxe 

juízo severo de Deus, como uma geração inteira pereceu no deserto. O ciclo do pecado 

de Israel, o julgamento de Deus, e do arrependimento e restauração de Israel, percorre 

todo o livro de Juízes. Orgulho pecaminoso do povo judeu levou-os a rejeitar a Deus 

como seu Rei e exigir um rei humano. Seu primeiro rei era o Saul desobedientes, e a 

nação estava em tumulto para muito do seu reinado. Após um período de relativa paz e 

obediência sob Davi e Salomão, dividir Israel em dois reinos. Todos os reis do norte (de 



Israel) ea maioria dos queridos do sul (de Judá) eram homens ímpios, que liderou seu 

povo para as abominações brutas de idolatria. 

Tudo através de seus séculos de desobediência, rebelião e apostasia, Deus graciosamente 

chamou Israel de volta para si mesmo: "Desde o dia em que vossos pais saíram da terra 

do Egito até o dia de hoje", declarou Deus em Jeremias 07:25 : "Eu tenho enviou-lhe 

todos os meus servos, os profetas, dia madrugando e enviando-os. " Mas, em vez de se 

arrepender e voltar para Deus, os israelitas "não ouvir a [Ele], nem inclinaram os seus 

ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, eles fizeram mais mal do que seus pais" ( Jer 

07:26. ; cf. 25: 4 ; 29:19 ; 35:15 ; 44: 4-5 ; Zc 7:12. ). 

Finalmente, Deus trouxe julgamento devastador sobre o seu povo rebelde e 

impenitentes. Primeiro Israel caiu para os assírios, em seguida, Judá foi levado para o 

cativeiro pelos babilônios e Jerusalém destruído. Segundo Reis 17: 7-23 relata a triste 

ladainha de pecados que levaram o juízo de Deus sobre o seu povo: 

Agora isso aconteceu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor seu Deus, 

que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e eles 

haviam temido a outros deuses, e andou nos costumes de as nações que o Senhor 

expulsara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel que tinham 

introduzido. Os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram direita contra 

o Senhor seu Deus. Além disso, eles construíram para si altos em todas as suas cidades, 

desde a torre de vigia a cidade fortificada.Eles estabeleceram para si próprios pilares 

sagrados e aserins sobre todo alto outeiro e debaixo de toda árvore frondosa, e ali eles 

queimaram incenso em todos os altos, como as nações fez o que o Senhor tinha levado 

ao exílio diante deles; e eles fizeram coisas más provocando o Senhor. Eles serviram os 

ídolos, a respeito da qual o Senhor tinha dito a eles: "Você não deve fazer isso." Contudo, 

o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e de todos os videntes, 

dizendo: "Voltai de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus 

estatutos de acordo com toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei por meus 

servos os profetas ". No entanto, eles não deram ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, 

como fizeram seus pais, que não acreditavam no Senhor seu Deus. Eles rejeitaram os seus 

estatutos e seu pacto que fez com seus pais e suas advertências com que Ele os alertou. E 

eles seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que os 

rodeavam, sobre o qual o Senhor lhes tinha ordenado que não fazer como eles. E, 

deixando todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens de 

fundição, dois bezerros, e fez uma Asera; adoraram todo o exército dos céus e serviram a 

Baal. Em seguida, eles fizeram os seus filhos e suas filhas passar pelo fogo, e criam em 

agouros, e venderam-se para fazer o mal aos olhos do Senhor, provocando-o. Então o 

Senhor muito se indignou contra Israel e os removeu de sua vista; Nada foi deixado exceto 

a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, mas 

andou nos costumes que Israel havia introduzido. O Senhor rejeitou todos os 

descendentes de Israel e os oprimiu e os entregou na mão de saqueadores, até que os 

expulsou da sua presença. Quando Ele tinha rasgado Israel, da casa de Davi, eles fizeram 

Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão levou Israel longe de seguir o Senhor e os fez cometer 

um grande pecado. Os filhos de Israel andou em todos os pecados que Jeroboão tinha 

cometido; eles não me desviei até que o Senhor tirou Israel da sua presença, como Ele 

falou através de todos os seus servos, os profetas. Então, Israel foi levado para o exílio de 

sua terra para a Assíria até o dia de hoje. 

Apostasia de Israel trouxe tristeza ao coração de Deus. Na parábola do Isaías 5: 1-3 , 

Israel é retratado como uma vinha bem atendidos-que, no entanto produziu apenas uvas 



sem valor. No versículo 4 , o Senhor disse em tom de queixa: "Que mais se podia fazer à 

minha vinha, que eu não tenha feito? Por que, quando eu esperava que produzir boas uvas 

se ele produzir bravas?" Em Isaías 48:18 Ele exclamou: "Se você tivesse prestado atenção 

aos meus mandamentos! Então o seu bem-estar teria sido como um rio, ea tua justiça 

como as ondas do mar." NoSalmo 78:40 o salmista lamentou: "Quantas vezes se 

rebelaram contra ele no deserto, eo ofenderam no deserto!" Isaías ecoou esse mesmo 

pensamento: "Eles se rebelaram e contristaram o seu Espírito Santo, por isso virou-se para 

tornar-se seu inimigo, ele lutou contra eles" ( Is 63:10. ). Em Ezequiel 6: 9 Deus disse de 

Israel: "Eu tenho sido ferido por seus corações adúlteras que se afastou de mim, e por 

seus olhos que se prostituiu após os seus ídolos." 

O Novo Testamento também registra a tristeza de Deus sobre a rebelde 

Israel. Aproximando-se de Jerusalém pela última vez, o Senhor Jesus Cristo exclamou: 

"Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os enviados! Quantas vezes quis 

eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e você 

não tem! " ( Lucas 13:34 ). Longa história de rejeição calejada da pessoa de Deus, 

comandos, e mensageiros dos judeus culminou alguns dias mais tarde, quando eles 

clamaram para a execução de seu Messias. 

O apóstolo Paulo sentiu a tristeza de Deus sobre a incredulidade de seus 

compatriotas. Para os romanos, ele escreveu: "Irmãos, o desejo do meu coração ea minha 

súplica a Deus por eles é para sua salvação Para lhes dou testemunho de que eles têm zelo 

por Deus, mas não de acordo com o conhecimento." ( Rom. 10: 1 -2 ). Em Romanos 9: 

2 , ele escreveu de sua "grande tristeza e dor incessante" sobre a incredulidade de 

Israel. Tão intensa era a tristeza de Paulo sobre o que a descrença de que ele fez a 

declaração chocante que, se fosse possível, ele estaria disposto a ser "amaldiçoado e 

separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne" 

( v. 3 ). 

Tragicamente, a incredulidade triste de Israel encontra um paralelo na igreja. Há muitas 

pessoas nas igrejas, até mesmo congregações inteiras, que estão perdidos. Eles podem ser 

sincero, zeloso, e exteriormente religiosa, mas eles rejeitam a verdade do evangelho. Eles 

têm todo o ensino Nova Aliança rico sobre a vida de Cristo, da morte e ressurreição 

contida na Bíblia eles não acreditam nem obedecer. Como resultado, eles estão 

condenados, assim como Israel descrente era. Paulo descreveu-os como aqueles que 

"tendo forma de piedade, embora tenham negado o seu poder", e, em seguida, sabiamente 

aconselhou os crentes para "evitar tais homens" ( 2 Tim. 3: 5 ). 

A igreja em Laodicéia representa tais igrejas apóstatas como ter existido ao longo da 

história. É a última e pior das sete igrejas dirigidas por nosso Senhor. A espiral 

descendente que se iniciou em Éfeso, e continuou até Pérgamo, Tiatira, Sardes e, chegado 

ao fundo em Laodicéia.Mesmo em Sardes havia alguns verdadeiros crentes 

esquerda; tanto quanto pode ser determinado, a igreja em Laodicéia era uma, falsa igreja 

totalmente regenerado. Ele tem a distinção de ser desagradável o único dos sete por quem 

Cristo não tem nenhuma palavra positiva da recomendação. Devido à natureza drástica 

da situação em Laodicéia, esta é também a mais ameaçadora das sete letras. 

O conteúdo desta carta pode ser dividida em seis capítulos: o correspondente, a igreja, a 

cidade, a preocupação, o comando, e com o advogado. 

 



O Correspondente 

O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação 
de Deus, diz o seguinte: ( 3:14 c) 

Como na carta à igreja de Filadélfia, Cristo não se identificou usando qualquer uma das 

frases da visão registrada em 1: 12-17 . Em vez disso, ele se identificou com três títulos 

divinos. 

Primeiro, o Senhor Jesus Cristo descreveu a si mesmo como o Amém. Esse título 

original, usado somente aqui na Bíblia para descrever Cristo, é uma reminiscência 

de Isaías 65:16 , onde Deus é duas vezes chamado de "Deus da verdade [Heb. Amém ]. 

" Amen é uma transliteração de uma palavra hebraica que significa "verdade", 

"afirmação", ou "certeza". Ele se refere ao que é firme, fixo e imutável. Amen é muitas 

vezes usada na Bíblia para afirmar a veracidade de uma declaração (por exemplo, Num 

05:22. ; Ne 8: 6. ; Mateus 6:13. ; 16 Rom. : 27 ; 1 Cor 16:24. , e também Matt 05:18. ; 6: 

2 ; Marcos 9: 1 ; Lucas 04:24 ; João 1:51 ; 3: 3 , 5 , 11 ; 05:19 ; onde o grego 

subjacente amém é traduzida como "verdade" na KJV e "verdadeiramente" 

na NVI ). Tudo o que Deus diz é verdade e certo; portanto, Ele é o Deus da verdade. 

Cristo é, certamente, o Amém , no sentido de que Ele é o Deus da verdade 

encarnada. Mas há mais neste título rico do que apenas uma afirmação da sua 

divindade. Em 2 Coríntios 1:20 Paulo escreve a respeito de Jesus Cristo, "Porque todos 

os que são as promessas de Deus, nele são yes;., portanto, também por meio dele é o nosso 

amém para a glória de Deus através de nós" É através da pessoa e obra de Cristo de que 

as promessas e convênios tudo de Deus são cumpridas e garantido. Todas as promessas 

do Antigo Testamento sobre perdão, misericórdia, bondade, benevolência, esperança e 

vida eterna estão ligados a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele é o Amém , 

porque Ele é o único que confirmou todas as promessas de Deus. 

Cristo também se identificou como a testemunha fiel e verdadeira. Esse título ainda 

elucida o pensamento expresso no primeiro título. Não é só a Jesus Amen causa de seu 

trabalho, mas também porque tudo o que Ele fala é a verdade. Ele é totalmente confiável, 

perfeitamente precisos, e seu testemunho é sempre confiável. Jesus Cristo é "o 

caminho, ea verdade, ea vida "( João 14: 6 ; grifo do autor). 

Esta foi uma forma adequada para começar a carta a Laodicéia porque afirmava a eles 

que Cristo tinha avaliado com precisão a sua condição não resgatados. Ele também 

afirmou que a Sua oferta de comunhão e salvação no versículo 20 era verdade, porque as 

promessas de Deus foram confirmados através de Sua obra. 

Finalmente, Cristo se referiu a si mesmo como o princípio da criação de Deus. A 

tradução Inglês é um pouco ambígua e enganosa. Como resultado, os falsos mestres que 

procuram negar a divindade de Cristo tentaram usar este versículo para provar que ele é 

um ser criado. Não há ambiguidade no texto grego, no entanto. Arche ( Começando ) não 

significa que Cristo foi a primeira pessoa que Deus criou, mas sim que o próprio Cristo é 

a fonte ou origem da criação (cf. Ap 22:13 ). Através de seu poder tudo foi criado ( João 

1: 3 ; Heb. 1: 2 ). 

Esta carta de Laodicéia tem muito em comum com a carta de Paulo aos 

Colossenses. Colossos não estava longe de Laodicéia, por isso é provável que a mesma 

heresia que assola a Colossenses tinha feito a sua maneira de Laodicéia (cf. Cl 

4:16 ). Essa heresia, uma forma de gnosticismo incipiente (da palavra grega gnosis , 



"conhecimento"), ensinou que Cristo era um ser criado, um de uma série de emanações 

de Deus. Seus defensores alegaram também que não possuía um conhecimento espiritual 

secreto, mais acima e além das simples palavras da Escritura. A luta contra a heresia de 

que Paulo escreveu de Cristo, 

Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Para por Ele todas as 

coisas foram criadas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou 

governantes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes 

de todas as coisas, e nele tudo subsiste. ( Colossenses 1: 15-17 ) 

"Firstborn" ( prototokos ) não se limita ao primeiro nascido em ordem cronológica, mas 

refere-se ao supremo ou preeminente, aquele que recebeu a maior honra (cf. Sl. 

89:27 ). Cristo é, portanto, a fonte ( Arche ) da criação, e a pessoa suprema ( prototokos ) 

nele. 

Essa heresia condenável sobre a pessoa de Cristo foi a razão da igreja de Laodicéia foi 

morto espiritualmente. Sua cristologia herética havia produzido uma igreja não 

regenerado. O ensino falso a respeito de Cristo, especificamente a negação de sua 

divindade, é uma característica dos cultos modernos também. 

A Igreja 

a igreja em Laodicéia ( 03:14 a) 

O Novo Testamento não gravar nada sobre a fundação da igreja em Laodicéia. Como a 

maioria dos outros seis igrejas, foi provavelmente estabelecido durante o ministério de 

Paulo em Éfeso ( Atos 19:10 ). Paulo não encontrou, desde quando ele escreveu 

Colossenses alguns anos depois, ele ainda não tinha visitado Laodicéia ( Col. 2: 

1 ). Desde colega de trabalho de Paulo Epaphras fundou a igreja na cidade vizinha de 

Colossos ( Col. 1: 6-7 ), ele pode muito bem ter fundado a igreja de Laodicéia 

também. Alguns sugeriram que o filho Archippus, de Filemon (Fm. 2 ), foi seu pastor 

(cf. Col. 4:17 ), desde o século IV- Apostólicas Constituições nomes Archippus como o 

bispo de Laodicéia (vii, 46). 

A Cidade 

Laodicéia ( 3:14 b) 

Um de uma tríade de cidades (com Colossos e Hierápolis) na Lico vale, cerca de cem km 

a leste de Éfeso, Laodiceia foi o southeasternmost das sete cidades, cerca de 40 milhas de 

Filadélfia. As suas cidades irmãs foram Colossos, a cerca de 10 milhas a leste, e 

Hierapolis, cerca de seis quilômetros ao norte. Localizado em um planalto várias centenas 

de metros de altura, Laodicéia era geograficamente quase inexpugnável. A sua 

vulnerabilidade a ataques deveu-se ao fato de que ele tinha de tubo em sua água de vários 

quilômetros de distância por meio de aquedutos que poderiam ser facilmente bloqueadas 

ou desviados pelo sitiante forças. 

Laodicéia foi fundada pelo rei selêucida Antíoco II e nomeado após sua primeira 

esposa. Desde que ele se divorciou dela em 253 AC , a cidade foi provavelmente fundada 

antes dessa data. Apesar de seus colonos originais eram em grande parte da Síria, um 

número significativo de judeus também se estabeleceram lá. Um governador local, uma 

vez proibiu os judeus de mandar o imposto do templo de Jerusalém. Quando eles tentaram 

fazê-lo, apesar da proibição, ele confiscou o ouro que eles sejam destinados a esse 



imposto. Do montante da transferência apreendidos, calcula-se que 7.500 homens judeus 

viviam em Laodicéia; não teria havido vários milhares de mulheres e crianças. Até 

mesmo o Talmud falou com desprezo da vida de facilidade e frouxidão vivido pelos 

judeus de Laodicéia. 

Com a vinda do Pax Romana (que a paz sob o governo de Roma), Laodicéia 

prosperou. Ele foi estrategicamente localizado no cruzamento de duas estradas 

importantes: a estrada leste-oeste que leva de Éfeso para o interior, ea estrada norte-sul 

do Pérgamo para o Mar Mediterrâneo. Essa localização tornou uma importante cidade 

comercial. Que o primeiro século AC estadista e filósofo romano Cícero descontou suas 

cartas de crédito não revela Laodicéia ter sido um centro bancário estratégico. Então rico 

fez Laodicéia tornou que pagou por sua própria reconstrução após um terremoto 

devastador no D.C 60, rejeitando as ofertas de ajuda financeira de Roma. 

A cidade também era famosa pela lã macia, preto que produziu. A lã foi feito em roupas 

e tecidos em tapetes, ambos muito procurado. Laodicéia também foi um importante 

centro de medicina antiga. O templo nas proximidades do frígio deus Homens Karou teve 

uma importante escola médica associada a ele. Essa escola era o mais famoso para um 

colírio que tinha desenvolvido, que foi exportado para todo o mundo greco-

romano. Todas as três indústrias, finanças, lã e a produção de colírio, entram em jogo 

nesta carta à igreja de Laodicéia. 

A Adevertência 

Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; Eu queria que 

fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente 

nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porque você diz: "Eu sou 

rico, e tornaram-se ricos, e não preciso de nada", e você não sabe 
que você é infeliz e miserável, pobre, cego e nu, ( 3: 15-17 ) 

Como não havia nada para que elogiar esta igreja não regenerado, Cristo lançado 

diretamente em suas preocupações. Deeds sempre revelar verdadeiro estado espiritual 

das pessoas, como indicado por estas palavras do Senhor "os conhecereis pelos seus 

frutos" ( Mt 07:16. ; cf . . Romanos 2: 6-8 ). Embora a salvação é inteiramente pela graça 

de Deus por meio da fé, atos confirmar ou negar a presença de salvação genuína ( Tiago 

2: 14ss .). O onisciente Senhor Jesus Cristo sabia atos Laodicéia 'e que eles indicaram 

uma igreja não regenerado. 

Cristo os repreendeu por ser nem frio nem quente , mas morno. Sua linguagem 

metafórica é extraída de abastecimento de água de Laodicéia. Porque ele viajou vários 

quilômetros através de um aqueduto subterrâneo antes de chegar à cidade, a água chegou 

suja, suja, e morna. Não foi quente o suficiente para relaxar e restaurar, como as fontes 

termais em Hierápolis. Nem era frio e refrescante, como a água corrente em 

Colossos. Água morna de Laodicéia estava em uma condição inútil. 

Comparando seu estado espiritual a falta da cidade, água morna, Cristo deu a igreja de 

Laodicéia um poderoso, repreensão chocante: . porque és morno, e não és quente nem 

frio, vomitar-te-ei da minha boca Algumas igrejas fazem o Senhor choram, outros 

torná-lo com raiva; a igreja de Laodicéia tornaram doentes. 

Hot pessoas são aqueles que são espiritualmente vivo e possuir o fervor de uma vida 

transformada. O espiritualmente frio, por outro lado, são melhor entendidos como 

aqueles que rejeitam a Jesus Cristo. O evangelho deixa indiferente; evoca neles nenhuma 



resposta espiritual. Eles não têm interesse em Cristo, a Sua Palavra, ou a Sua Igreja. E 

eles não têm a pretensão sobre ele; eles não são hipócritas. 

A morna se encaixam em nenhuma categoria. Eles não são genuinamente salvos, mas 

eles não rejeitam abertamente o evangelho. Eles freqüentam a igreja e afirmam conhecer 

o Senhor. Como os fariseus, eles se contentam em praticar uma religião hipócrita; eles 

são hipócritas que jogam jogos. O Senhor Jesus Cristo descreveu essas pessoas 

em Mateus 7: 22-23 : "Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, Senhor, não profetizamos 

nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome fizemos 

muitos milagres? ' E então eu lhes direi: 'Nunca vos conheci;. Afastar mim, vós que 

praticais a iniquidade' "Os morna são como os judeus incrédulos de quem Paulo 

lamentou:" Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus , mas não de acordo 

com o conhecimento "( Rom. 10: 2 ). Eles são aqueles que "[parado] a forma de santidade, 

embora tenham negado o seu poder" ( 2 Tim. 3: 5 ). Tal hipocrisia detestável nauseates 

Cristo. 

Estes, hipócritas hipócritas presunçosos são muito mais difíceis de alcançar com o 

evangelho do que rejeitam de coração frio. Esta última pode, pelo menos, ser 

demonstrado que eles estão perdidos. Mas aqueles que hipocritamente acho que eles são 

salvos são frequentemente protetores de seus sentimentos religiosos e dispostos a 

reconhecer a sua condição real. Eles não são frios o suficiente para sentir a picada amargo 

de seu pecado. Consequentemente, não há ninguém mais longe da verdade do que aquele 

que faz uma profissão ocioso, mas nunca experimenta verdadeira fé salvadora. Ninguém 

é mais difícil de alcançar para Cristo do que um falso cristão. Crítica paralelo de Jesus, 

dos fariseus e dos saduceus auto-enganados hipócritas era que "os publicanos e as 

prostitutas [seria] entrar no reino de Deus antes [eles]" ( Mat. 21:31 ). 

Infelizmente, essas igrejas mornas são comuns hoje em dia, tornando a carta a Laodicéia 

especialmente relevante. Como João RW Stott observa, 

Talvez nenhum dos sete cartas é mais apropriado para a igreja do século XX do que 

isso. Ele descreve vividamente o sentimental, religiosidade respeitável, nominal à flor da 

pele, que é tão difundido entre nós hoje. Nosso cristianismo é flácido e anêmico. Nós 

parecem ter tomado um banho morno da religião. ( O que Cristo pensa da igreja [Grand 

Rapids: Eerdmans, 1980], 116) 

Tibieza Laodicéia 'foi agravada pela sua auto-engano. Cristo repreendeu por sua auto-

avaliação desastrosamente imprecisa: Porque você diz: "Eu sou rico, e tornaram-se 

ricos, e não preciso de nada", e você não sabe que você é infeliz e miserável, pobre, 

cego e nu. Seus feitos deu a mentira às suas palavras vazias. "Nem todo aquele que me 

diz 'Senhor, Senhor', entrará no reino dos céus", declarou Jesus, "mas aquele que faz a 

vontade de meu Pai que está no céu vai entrar" ( Mat. 07:21 ). Como o jovem rico 

( Mateus 19: 16-22. ), eles foram enganados sobre a sua condição espiritual real. 

Como observado anteriormente, Laodicéia era uma cidade muito rica. Essa riqueza deu 

aos membros da sua igreja uma falsa sensação de segurança como eles imaginavam que 

a sua riqueza espiritual espelhado riqueza material da sua cidade. Eles eram ricos em 

orgulho espiritual, mas à falência em graça salvadora. Acreditando que eram para ser 

invejado, eles eram de fato digno de pena. Sua gnosticismo incipiente, discutido 

anteriormente, levou-os a acreditar que tinham atingido um nível elevado de 

conhecimento. Eles, sem dúvida, olhou para as pessoas que não sofisticadas totalmente 

aceites e estavam satisfeitos com o ensino bíblico sobre a pessoa e obra de Jesus 



Cristo. Mas a realidade era, como Jesus disse, que eles eram espiritualmente miserável e 

miserável, pobre, cego e nu. 

O Comando 

Aconselho-vos que de mim compres ouro refinado pelo fogo para 

que você possa tornar-se rico, e vestes brancas, para que você 

pode vestir-se, e que a vergonha da tua nudez não será revelado; e 

colírio para ungir os olhos, para que vejas. Aqueles a quem eu 

amo, eu repreendo e disciplina; portanto, ser zeloso e arrepende-

te. Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e 

abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele 

comigo. ( 3: 18-20 ) 

O Senhor Jesus Cristo poderia ter instantaneamente julgado e destruído esta igreja cheia 

de hipócritas não resgatados. Em vez disso, Ele graciosamente ofereceu-lhes a salvação 

genuína. Apelo tríplice de Cristo jogou sobre as três características da cidade de Laodicéia 

foi o mais notável para e orgulhoso: sua riqueza, a indústria de lã, e produção de 

colírio. Cristo ofereceu-lhes o ouro espiritual, roupas espirituais e visão espiritual. 

O Senhor, é claro, não ensinava que a salvação pode ser conquistada através de boas 

obras; pecadores perdidos têm nada com que comprar a salvação ( Is 64: 5-6. ). A 

compra aqui é a mesma que a do convite para a salvação em Isaías 55: 1 : "Ho Todo 

aquele que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e 

comei Venha, comprar vinho e leite. sem dinheiro e sem custo ". Todos os pecadores têm 

a oferecer é a sua miserável condição, perdeu. Em troca de que, Cristo oferece a Sua 

justiça para aqueles que verdadeiramente se arrependem. 

Cristo aconselhou Laodicéia para comprar a partir de três coisas a Ele, os quais 

simbolizam verdadeira redenção. Primeiro, eles precisavam comprar ouro refinado pelo 

fogo para que eles possam se tornar rico. Eles precisavam de ouro que estava livre de 

impurezas, representando as riquezas inestimáveis da verdadeira salvação. Pedro 

escreveu de uma "fé ... mais preciosa do que o ouro" ( 1 Pe 1: 7. ), enquanto Paulo definiu 

a fé salvadora como "rico em boas obras", tendo o "tesouro de uma boa base para o futuro" 

( 1 Tim. 6: 18-19 ). Cristo ofereceu Laodicéia uma verdadeira salvação puro, que trazê-

los para um relacionamento real com Ele. 

Em segundo lugar, Cristo aconselhou-os a comprar roupas brancas para que eles 

possam vestir -se, e que a vergonha de sua nudez seria não ser revelado. famoso lã 

preta de Laodicéia simbolizavam os imundos, vestuário pecaminosas com que os não 

regenerados são revestidos ( Isaías 64: 6. ; Zc 3: 3-4. ). Em contraste, Deus roupas 

remidos com vestes brancas ( 3: 4-5 ; 4: 4 ; 6:11 ; 7: 9 , 13-14 ; cf. Is 61:10. ), 

simbolizando os atos de justiça que sempre acompanham genuíno fé salvadora ( 19: 8 ). 

Finalmente, Cristo ofereceu-lhes colírio para ungir os seus olhos, para que eles 

possam ver. Embora eles se orgulhavam de seu conhecimento espiritual supostamente 

superior, Laodicéia eram de fato cegos espiritualmente pedra. Blindness representa falta 

de compreensão e conhecimento da verdade espiritual (cf. Mt 15:14. ; 23: 16-

17 , 19 , 24 , 26 ; Lc 6:39 ; João 9: 40-41 ; 0:40 ; Rom. 2 : 19 ; 2 Cor. 4: 4 ; 1 João 

2:11 ). Como todas as pessoas não-regeneradas, Laodicéia desesperAdãoente necessários 

Cristo a "abrir os olhos para que eles [pode] convertam das trevas à luz, e do domínio de 

Satanás a Deus, para que possam receber o perdão dos pecados e herança entre aqueles 

que têm sido santificados pela fé [Nele] "( Atos 26:18 ; cf. 1 Pe 2: 9. ). 



Alguns argumentam que a linguagem de apelo direto de Cristo de Laodicéia no versículo 

19 , aqueles a quem eu amo, eu repreendo e disciplina, indica que eles eram 

crentes. versículos 18 e 20 , no entanto, parece mais adequado para indicar que eles eram 

não regenerado, desesperAdãoente na necessidade de o ouro de verdadeiras riquezas 

espirituais, as vestes de verdadeira justiça, e o colírio que traz a verdadeira compreensão 

espiritual ( v. 18 ). 

Cristo tem um único e especial amor para seus eleitos. No entanto, passagens 

como Marcos 10:21 e João 3:16 revelam que ama também o não resgatados. Porque 

Laodicéia exteriormente identificado com a Igreja de Cristo e Seu reino, eles estavam na 

esfera de sua preocupação.Para reprovar meios para expor e condenar. É um termo geral 

para relações de Deus com os pecadores (cf. Jo 3: 18-20 ; 16: 8 ; 1 Cor. 14:24 ; Tito 1: 

9 ; Judas 15 ). Disciplina refere-se a punição (cf. Lucas 23: 16 , 22 ) e é usada de 

convencimento de Deus dos incrédulos ( 2 Tim. 2:25 ). Assim, a terminologia 

do versículo 19 não exige que Cristo estar se referindo aos crentes. O Senhor compaixão, 

ternura chamou aqueles nesta igreja não regenerado para vir à fé salvadora, para que Ele 

presidiário e julgá-los (cf. Ez 18: 30-32. ; 33:11 ). 

Mas, para que Laodicéia para ser salvo, eles teriam que . ser zeloso e arrepende-te Isso 

equivale à atitude de luto sobre o pecado ea fome e sede de justiça de que Jesus falou 

( Mat. 5: 4 , 6 ). Enquanto o arrependimento não é uma obra meritória, chamada Novo 

Testamento para a salvação sempre inclui-lo (por exemplo, Matt. 3: 2 , 8 ; 04:17 ; Marcos 

06:12 ; Lucas 13: 3 , 5 ; 15: 7 , 10 ; Atos 

2:38 ; 03:19 ; 08:22 ; 11:18 ; 17:30 ; 20:21 ; 26:20 ; Rom 2: 4. ; 2 Cor 7:10. ; 2 Tm 

2:25. ; 2 Pe. 3: 9 ). Em arrependimento, o pecador passa de seu pecado para servir a Deus 

( 1 Tessalonicenses 1: 9. ). 

O arrependimento significa que você percebe que você é, um vil pecador culpado na 

presença de Deus, que você merece a ira e punição de Deus, que você é o inferno-

bound. Isso significa que você começa a perceber que essa coisa chamada pecado está em 

você, que você por muito tempo para se livrar dele, e que você vire as costas para ele em 

todos os seus aspectos. Você renunciar ao mundo a qualquer custo, o mundo em sua 

mente e perspectivas, bem como a sua prática, e você negar a si mesmo, tome a sua cruz 

e siga depois de Cristo. (D. Martyn Lloyd-Jones, Estudos no Sermão da 

Montanha [Grand Rapids: Eerdmans, 1974], 2: 248) 

A mensagem para este perdeu igreja, como é para todos os incrédulos, é buscar zelosamente 

o "arrependimento para a vida" ( Atos 11:18 ). 

O Senhor Jesus Cristo seguiu o chamado ao arrependimento no versículo 19 com uma 

proposta, gracioso convite no versículo 20 . O apóstata igreja de Laodicéia só poderia ter 

esperado Cristo para entrar em julgamento. Mas a realidade surpreendente, introduzido 

pela palavra prender eis que foi a de que Cristo estava na porta da igreja de Laodicéia , 

e bato ed; se alguém na igreja iria ouvir a Sua voz, e abrir a porta, Ele entrarei em sua 

casa e jantar com ele, e ele com Cristo. 

Embora este versículo tem sido utilizado em inúmeros folhetos e mensagens 

evangelísticas para retratar de Cristo batendo na porta do coração do pecador, é mais 

amplo do que isso. A porta sobre a qual Cristo está batendo não é a porta para um coração 

humano único, mas para a igreja de Laodicéia. Cristo estava fora dessa igreja apóstata e 

queria vir em algo que só poderia acontecer se o povo se arrependeu. 

O convite é, antes de tudo, uma questão pessoal, pois a salvação é individual. Mas Ele 

está batendo na porta da igreja, chamando a muitos a fé salvadora, para que Ele possa 



entrar na igreja. Se uma pessoa ( alguém ) abriu a porta, pelo arrependimento e fé, Cristo 

iria entrar naquela igreja por meio daquele indivíduo. A imagem de Cristo fora da igreja 

em busca de entrada de Laodicéia implica fortemente que, ao contrário de Sardes, não 

havia crentes ali. 

A oferta de Cristo para jantar com a igreja arrependido fala de comunhão, a comunhão 

e intimidade. Compartilhar uma refeição em tempos antigos simbolizava a união de 

pessoas em comunhão amorosa. Crentes vai jantar com Cristo na ceia das bodas do 

Cordeiro ( 19: 9 ), e no reino milenar ( Lucas 22:16 , 29-30 .) Dine é de deipneō , que 

remete para a refeição da noite, a última refeição do o dia (cf. Lucas 17: 8 ; 22:20 ; 1 Cor. 

11:25 , onde o grego subjacente é processado "sup", "ceia" e "supped", 

respectivamente). O Senhor Jesus Cristo exortou-os a se arrepender e ter comunhão com 

Ele antes da noite de julgamento caiu e já era tarde demais para sempre. 

O Conselho 

O que vencer, eu lhe concederei que se lhe para se sentar comigo 

no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no 

seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 
igrejas. ( 3: 21-22 ) 

A promessa maravilhosa para o que vence (todos os crentes; 2: 7 , 11 , 26 ; 3: 5 , 12 ; 1 

João 5: 5 ) é que Cristo conceda a ele para sentar-se com Ele em Seu trono, 

como Ele também venceu e sentou-se com o Pai no seu trono. Para desfrutar de 

comunhão com Cristo no reino, e por toda a eternidade é a bênção suficiente além de toda 

compreensão. Mas Cristo oferece mais, prometendo para assentar os crentes no trono Ele 

compartilha com o Pai (cf. 19:28 Matt. ; Lucas 22: 29-30 ). Isso simboliza a verdade que 

nós reinaremos com Ele ( 2 Tim 2:12. ;Rev. 05:10 ; 20: 6 ; cf. 1 Cor. 6: 3 ). 

O direito de sentar-se com Cristo em seu trono celeste é apenas uma das muitas promessas 

feitas aos vencedores nas cartas às sete igrejas. Vencedores são também prometeu o 

privilégio de comer da árvore da vida ( 2: 7 ), a coroa da vida ( 02:10 ), proteção contra a 

segunda morte (02:11 ), o maná escondido ( 02:17 ), um pedra branca com um novo nome 

escrito nele ( 2:17 ), a autoridade para governar as nações ( 2: 26-27 ), a estrela da manhã 

( 02:28 ), roupas brancas, simbolizando a pureza e santidade ( 3: 5 ), a honra de ter Cristo 

confessar seus nomes diante de Deus Pai e os santos anjos no céu ( 3: 5 ), que deve ser 

um pilar no templo de Deus ( 3:12 ), e ter escrito sobre si o nome de Deus, da a nova 

Jerusalém, e de Cristo ( 03:12 ). 

Como fizeram os outros seis letras, a carta aos laodicenses fechado com a exortação de 

Cristo, Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem 

para a igreja apóstata é óbvia: se arrepender, e abrir-se a Cristo antes da noite de quedas 

de julgamento. A implicação para os verdadeiros crentes é que, como Cristo, devemos 

compaixão chamar aqueles na igreja apóstata para se arrepender e receber a salvação em 

Jesus Cristo (cf. Judas 23 ). 

 

 

 



11. A Viagem para o Céu ( Apocalipse 4: 

1-11 ) 

Depois destas coisas olhei, e eis que uma porta aberta no céu, ea 

primeira voz que eu tinha ouvido falar, como o som de uma 

trombeta, falando comigo, disse: "Venha até aqui, e eu vou 

mostrar-lhe o que deve ter coloque depois destas coisas. 

" Imediatamente eu estava no Espírito; e eis que um trono estava 

de pé no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava 

sentado era como uma pedra de jaspe e sardônica na aparência; e 

havia um arco-íris ao redor do trono, como uma esmeralda na 

aparência. Ao redor do trono havia vinte e quatro tronos; e sobre 

os tronos vi vinte e quatro anciãos, vestidos de branco, e coroas 

de ouro em suas cabeças. Fora do trono vir relâmpagos e sons e 

trovões. E havia sete lâmpadas de fogo diante do trono, que são 

os sete espíritos de Deus; e diante do trono havia, algo como, um 

mar de vidro, semelhante ao cristal; e no centro e ao redor do 

trono, quatro seres viventes cheios de olhos na frente e atrás. O 

primeiro ser era semelhante a um leão, e o segundo animal 

semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro ser o rosto como o de 

um homem, eo quarto animal era semelhante a uma águia 

voando. E os quatro seres viventes, cada um deles com seis asas, 

estão cheios de olhos ao redor e no interior; e dia e noite, eles não 

deixam de dizer: "Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-

Poderoso, que era, e que é, e que há de vir." E quando os seres 

viventes derem glória, honra e graças a Ele que está sentado no 

trono, a Ele que vive para sempre e sempre, os vinte e quatro 

anciãos prostravam-se diante daquele que se assenta no trono, e 

adorarão o que vive para sempre e sempre, e vai lançar suas 

coroas diante do trono, dizendo: "Digno és Tu, nosso Senhor e 

nosso Deus, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste 

todas as coisas, e por causa da tua vontade vieram a existir e 
foram criadas . " ( 4: 1-11 ) 

Há um fascínio sem precedentes nos dias de hoje entre os cristãos e não-cristãos com a 

vida após a morte. Livros sobre supostas experiências e anjos ou pós-quase-morte no topo 

das listas de mais vendidos. Programas de TV explorar o misterioso reino do sobrenatural, 

muitas vezes com foco em anjos e sua suposta interação com os seres humanos. Muitas 

pessoas, tanto os que professam ser cristãos e aqueles que não o fazem, a alegação de ter 

visitado o céu e voltou para contar suas experiências. 

Em contraste com as fantasiosas, estranho fabricações, muitas vezes tolas daqueles que 

falsamente afirmam ter visitado o céu (o que eu critique em meus livros Charismatic 

Caos [Grand Rapids: Zondervan, 1992] e a glória do céu [Wheaton, Ill .: Crossway, 

1996]), a Bíblia registra as contas de duas pessoas que, na verdade, foram tiradas lá em 

visões. Em 2 Coríntios 12 , o apóstolo Paulo escreveu de ser transportado para o terceiro 

céu (a morada de Deus). Mas ele foi proibido de falar sobre o que ele viu lá ( 2 Cor. 12: 

4 ). 

O apóstolo João também teve o privilégio inestimável de visitar o céu. Ao contrário de 

Paulo, João foi autorizado a dar uma descrição detalhada de sua visão, o que ele fez 



em capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Nesses dois capítulos, João gravou a segunda visão que 

viu, a primeira sendo a sua visão do glorificado Senhor Jesus Cristo em 1: 12-17 . A 

Bíblia se refere ao céu mais de cinco centenas de vezes, e outros, como Paulo ( 2 Coríntios 

12. ) e Ezequiel ( Ez. 1 ), escreveu descrições dele. No entanto, a descrição de João 

em capítulos 4 e 5 é o mais completo e informativo em toda a Escritura. Escoltado pelo 

apóstolo amado, os leitores são levados muito além das características mundanas deste 

reino temporal, para contemplar as realidades do céu eterno. Através da visão de João, os 

crentes têm o privilégio de visualizar o local onde eles vão viver para sempre. 

A primeira ocorrência da frase , depois destas coisas ( v. 1 ) refere-se a cronologia 

pessoal de João. Ele observa que essa segunda visão seguido imediatamente após a visão 

de João do ressuscitado, Cristo glorificado ( 1: 9-20 ) e as cartas às sete igrejas ( 2: 1-3: 

22 ). A frase , depois destas coisas é usado em todo Apocalipse para marcar o início de 

uma nova visão (cf. 7: 9 ; 15: 5 ; 18: 1 ; 19: 1 ). 

A segunda ocorrência , depois destas coisas diz respeito a cronologia de Deus. Seu uso 

marca uma transição importante no livro de Apocalipse da era da igreja (as "coisas que 

são"; 01:19 ), descrita em capítulos 2-3 , para a terceira grande divisão do livro (as "coisas 

que terá lugar "; 01:19 ), encontrado em capítulos 4-22 . A cena muda de questões 

relativas à igreja (o que não é mencionado em caps. 4-19 ) na Terra para uma cena 

dramática no céu. Aquela cena gira em torno do trono de Deus e constitui o prólogo para 

os futuros eventos históricos (a tribulação, reino milenar, e estaduais eterna) que se 

desdobram em capítulos 6-22 . De acordo com a promessa do Senhor de sobra Sua igreja 

a partir da hora da provação (o derramamento da ira antes da volta do Senhor) dada 

em 03:10 , a igreja serão arrebatados antes que o tempo da tribulação (descrito em 

detalhes em capítulos 6-19 ) começa. 

Como João olhou, para seu espanto (indicado pela exclamação eis ) ele viu uma porta 

aberta no céu (cf. Ez. 1: 1 ; Atos 7:56 ). Essa porta já aberta admitiu João para o 

terceiro céu (cf. 2 Cor. 12: 2 ; a primeira é a atmosfera da Terra e o segundo espaço 

interplanetário e interestelar) -para a sala do trono de Deus. Era o céu para que Cristo 

subiu após a Sua ressurreição e onde Ele já foi assentado à destra de Deus ( João 14: 2-

3 ; Atos 1: 9-11 ; 3: 20-21 ; 7: 55-56 ; Rm 10: 6. ; Cl 3: 1 ; 1 Tessalonicenses 4:16. ). O 

céu tornou-se ponto de vista de João para a maior parte do restante do livro de Apocalipse. 

Depois de perceber a porta aberta, a primeira voz João ouviu foi a voz familiar como o 

som de um trompete que tinha falado com ele em sua primeira visão ( 01:10 ). Como 

observado na discussão de que a passagem no capítulo 3 deste volume, esta foi a voz do 

ressuscitado, exaltado Senhor Jesus Cristo. Sua voz é comparada com o som de um 

trompete por causa de seu comandante, a qualidade de autoridade. O Senhor 

especificamente ordenado João para vir até aqui, ou seja, para o céu. João não foi varrida 

em alguma ilha da fantasia mística, mas espiritualmente transportado para a realidade do 

céu. Alguns vêem neste comando uma referência para o arrebatamento da igreja. No 

entanto, o verso não descrever a crescente igreja para o céu na glorificação ressuscitado, 

mas João vai para o céu para receber revelação. 

O tema central da visão de João é o trono de Deus, mencionado onze vezes neste 

capítulo. Todos os recursos do capítulo pode ser delineada com base em como eles se 

relacionam com o trono da glória divina. Depois de descrever o trono, João nos diz que 

está no trono, o que está acontecendo ao redor do trono, o que vem do trono, o que está 

diante do trono, que está no centro e ao redor do trono, e que está voltada para o trono. 



O Throne 

Imediatamente eu estava no Espírito; e eis que um trono estava de 
pé no céu, ( 4: 2 a) 

A maioria das pessoas modernas que afirmam ter tido visões do céu tendem a enfatizar o 

trivial eo bizarro. Mas a visão de João focada no trono da glória de Deus ea majestade 

inefável d'Aquele que se senta sobre ele. Como ele foi levado para fora da dimensão 

familiar de espaço e tempo e no céu da presença de Deus no Espírito poder "s 

(cf. 01:10 ), João foi surpreendido e espantado com o que viu, causando-lhe a 

exclamar contemplar. 

A causa do espanto de João era o trono de Deus, que ele viu . pé no céu Isso não era uma 

peça de mobiliário, mas um símbolo do governo soberano de Deus e autoridade (cf. Sl 

11: 4. ; 103: 19 ; . Isa 66 : 1 ), localizado no templo no céu 

(cf. 07:15 ; 11:19 ; 14:15 , 17 ; 15: 6-8 ;16:17 ). De acordo com Apocalipse 

21:22 templo celestial não é um edifício real: "o Senhor Deus Todo-Poderoso eo 

Cordeiro" é o templo. O uso do termo templo simboliza a presença de Deus. O trono foi 

dito ser em pé , porque o governo soberano de Deus é fixo, permanente e inabalável. A 

visão do trono bens de Deus revela Ele está no controle permanente, imutável e completa 

do universo. Esta é uma realização reconfortante à luz do horror e trauma dos eventos do 

fim dos tempos prestes a ser revelado ( caps. 6-19 ). Da mesma forma, Isaías foi 

consolado durante um momento traumático da história de Israel por sua visão da glória 

de Deus ( Isa. 6 ). 

No trono 

e Aquele que está sentado no trono. E aquele que estava sentado 

era como uma pedra de jaspe e sardônica na aparência; ( 4: 2 b-

3-A) 

As forças irracionais lunático, sem propósito, de acaso não, como muitos acreditam 

tolamente, regem o universo. Em vez disso, o soberano Criador, onipotente do universo 

está sentado em seu trono como seu regente. Ao contrário de seu uso em Hebreus 

(cf. Heb. 1: 3 ; 10:12 ; 12: 2 ), onde se descreve a postura de Cristo de resto, o 

termo sentado aqui indica a postura de reinar. O pensamento não está descansando 

porque a obra da redenção foi cumprida, mas reinante porque o julgamento está prestes a 

ter lugar. 

Embora João não nomeia Aquele que está sentado no trono, é óbvio que Ele é. Ele é o 

único Isaías viu em sua visão: "Eu vi o Senhor sentado num trono, elevado e exaltado, 

com o trem de seu manto enchiam o templo" ( Isa. 6: 1 ). O profeta Miquéias também viu 

no seu trono glorioso: "Eu vi o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército do céu 

estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda" ( 1 Reis 22:19 ). "Deus reina sobre as 

nações", declarou o salmista: "Deus está sentado sobre o seu santo trono" ( Sl 47: 

8. ). Daniel também teve uma visão da sala do trono celestial: 

Eu ficava olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou; Sua 

veste era branca como a neve e os cabelos da sua cabeça como lã pura. Seu trono estava 

em chamas com as chamas, as rodas eram um fogo ardente. Um rio de fogo manava e 

saía de diante dele;milhares e milhares de pessoas foram assistir a Ele, e miríades de 

miríades estavam diante dele. ( Dan. 7: 9-10 ) 



Mas talvez o olhar mais detalhado em Deus em seu trono celeste fora do Apocalipse é que, 

dada por Ezequiel: 

Agora sobre o firmamento que estava sobre suas cabeças, havia algo semelhante a um 

trono, como o lápis-lazúli na aparência; e sobre o que se assemelhava a um trono, no alto, 

era uma figura com a aparência de um homem. Então eu notei desde o aparecimento dos 

seus lombos, e algo para cima como o metal que parecia fogo ao redor dentro dela 

brilhando, e da aparência dos seus lombos e para baixo, vi algo como fogo; e havia um 

brilho em torno dele. Como a aparência do arco-íris nas nuvens em um dia de chuva, 

assim era a aparência do brilho envolvente.Tal era a aparência da semelhança da glória 

do Senhor. ( Ez 1: 26-28. ) 

Em nítido contraste com o casual, orgulhosos contas irreverentes, quase blasfemas de aqueles 

que hoje reivindicam visões de Deus, Isaías ( Is 6: 5. ), Ezequiel ( . Ez 01:28 ) e Daniel ( Dan. 

7:15 ) ficaram aterrorizados e humilhado por suas visões. 

João descrito Ele que estava sentado no trono como sendo semelhante a uma pedra de 

jaspe e sardônica na aparência. Essa descrição é uma reminiscência da luz intermitente, 

fogo ardente, e cores vivas na visão de Ezequiel. Apocalipse 21:11 descreve jasper como 

"cristalização claro "; portanto, é melhor para identificar esta pedra como um 

diamante. Todas as brilhantes, piscando facetas da glória de Deus é comparado a um 

diamante, brilhantemente refratar todas as cores do espectro. A cornalina, a partir do qual 

a cidade de Sardes tem o seu nome, é um ardente, rubi vermelho-sangue. Ele também 

expressa a beleza brilhando da glória de Deus, e também pode simbolizar a ira ardente de 

Deus, a ponto de ser derramado sobre os pecadores, mundo rebelde ( caps. 6-19 ). 

Há ainda mais um possível simbolismo na escolha destas duas 

pedras. O sardius eo jasper foram os primeiros e últimos pedras no peitoral do sumo 

sacerdote ( Ex. 28: 17-20 ; "ruby", "jasper"), representando o primogênito (Reuben) 'e 

caçulas (Benjamin) dos doze filhos de Jacó.Pode ser que essas pedras mostram relação 

de aliança de Deus com Israel; Sua ira e julgamento não vai revogar essa relação. Na 

verdade, é durante a Tribulação que, em grande parte graças aos esforços evangelísticos 

zelosos dos 144.000 ( Apocalipse 7: 3 e ss .), "todo o Israel será salvo" ( Romanos 

11:26. ). Também é possível que os nomes de Rúben ("eis que um filho") e Benjamin 

("filho da minha mão direita") imagem Deus, o Filho, o Senhor Jesus Cristo, sentado à 

direita do Pai na glória. 

A visão de João do trono de Deus não é de paz e conforto. Sua piscando, glorioso, 

magnificência esplendorosa revela os terrores do julgamento de Deus. Verdadeiramente, 

"o nosso Deus é um fogo consumidor" ( Hb 0:29. ; cf. Dt 04:24. ). 

Ao Redo do trono 

e havia um arco-íris ao redor do trono, como uma esmeralda na 

aparência. Ao redor do trono havia vinte e quatro tronos; e sobre 

os tronos vi vinte e quatro anciãos, vestidos de branco, e coroas 

de ouro em suas cabeças. ( 4: 3 b-4) 

Afastando-se da sua descrição do trono para descrever o que estava ao seu redor, João 

observado pela primeira vez que havia um arco-íris em torno dele. Isso João descreveu 

como sendo semelhante à esmeralda na aparência revela que o verde era a cor 

dominante. Este novo é introduzido para mostrar a glória de Deus esplendorosa (cf. Ez. 

01:28 ). O arco-íris proporciona um equilíbrio reconfortante para os lampejos de fogo de 

decisão anteriormente visto que emana do trono de Deus. De acordo com Gênesis 9: 13-



17 , um arco-íris simboliza a fidelidade à aliança, misericórdia e graça de Deus. Os 

atributos de Deus sempre operam em perfeita harmonia. Sua ira nunca funciona à custa 

de Sua fidelidade; Seus julgamentos nunca revogar suas promessas. Poder e santidade de 

Deus iria nos levar a viver em terror abjeto se não fosse por sua fidelidade e 

misericórdia. Deus disse sobre o remanescente fiel de Israel, que temia ser varrido em 

Seu julgamento da nação, "Eles serão meus ... no dia em que eu preparo minha própria 

possessão, e eu vou poupá-los como um homem poupa a seu filho que lhe serve "( Ml. 

3:17). 

João também viu ao redor do trono vinte e quatro tronos; e sobre os tronos ele viu vinte 

e quatro anciãos, vestidos de branco, e coroas de ouro em suas cabeças. A identidade 

dos vinte e quatro anciãos tem sido muito debatida. Enquanto alguns vêem como uma 

ordem de seres Angelicalais, parece melhor para vê-los como representantes humanos da 

igreja. Diversas linhas de evidência apontam para essa conclusão. 

Em primeiro lugar, a referência aos vinte e quatro tronos em que os vinte e quatro 

anciãos sentou indica que eles reinam com Cristo. Em nenhum lugar nas Escrituras os 

anjos sentam em tronos, nem são retratado no poder ou reinante. O seu papel é servir 

como "espíritos ministradores, enviados para prestar serviço para o bem daqueles que hão 

de herdar a salvação" ( Hb 1:14. ; cf. . Matt 18:10 ). A Igreja, por outro lado, é 

repetidamente prometeu uma co-regência com Cristo ( 2: 26-27 ; 3:21 ; 05:10 ; 20: 4 ; . 

Matt 19:28 ; Lucas 22:30 ; 1 Cor. 6: 2-3 ;2 Tm 2:12. ). 

Presbuteroi ( anciãos ) nunca é usada nas Escrituras para se referir a anjos, mas sempre 

com os homens. Ele é usado para falar de homens mais velhos em geral, e os governantes 

de Israel e da igreja. Não há nenhum uso indiscutível presbuteroi fora do Apocalipse para 

se referir a anjos. (Alguns acreditam que "anciãos" em Isaías 24:23 refere-se a anjos, mas 

poderia muito bem se referir a seres humanos.) Além disso, "ancião" seria um termo 

inadequado para descrever anjos, que não envelhecem. 

Enquanto os anjos que aparecem em branco (por exemplo, João 20:12 ; Atos 

01:10 ), vestes brancas mais comumente são o vestido de crentes. Isso é particularmente 

verdadeiro no contexto imediato do Apocalipse. Cristo prometeu aos crentes de Sardes 

que eles iriam "ser vestido de vestes brancas" ( 3: 5 ). Ele aconselhou o apóstata 

Laodiceans para "comprar de mim ... vestes brancas, para que você pode vestir-se" 

( 03:18 ). Na ceia das bodas do Cordeiro, a Sua noiva vai "vestir-se de linho fino, brilhante 

e limpo" ( 19: 8 ). vestes brancas simbolizam a justiça de Cristo imputada aos crentes na 

salvação. 

Que os mais velhos usavam coroas de ouro em suas cabeças é mais uma prova de que 

eles eram seres humanos. Coroas nunca são prometidas nas Escrituras para os anjos, nem 

os anjos são sempre vistas usando-os. Stephanos ( coroa ) é a coroa da vitória, usado por 

aqueles que suportou com sucesso o julgamento, aqueles que competiu e conquistou a 

vitória. Cristo prometeu tal uma coroa para os crentes fiéis em Esmirna: "Sê fiel até a 

morte, e eu lhe darei a coroa da vida" ( 2:10 ). "Todos os que competem nos jogos exerce 

domínio próprio em todas as coisas", escreveu Paulo. "Eles, então, fazê-lo para alcançar 

uma coroa corruptível [ stephanos ], mas nós uma incorruptível "( 1 Cor. 09:25 ). Ele 

escreveu sobre essa coroa imperecível de novo em 2 Timóteo 4: 8 : "No futuro, está 

guardada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e 

não somente a mim , mas também a todos quantos amam a sua vinda. " Tiago escreveu 

sobre "a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam" ( Tiago 1:12 ), e Pedro 

de "a imarcescível coroa da glória" ( 1 Ped. 5: 4 ). Santos anjos pessoalmente não lutar 



com e triunfar sobre o pecado; Assim, a coroa do vencedor, a coroa de quem executou 

com êxito a corrida e terminou vitorioso, não seria adequado para eles. 

Assumindo, então, que os vinte e quatro anciãos são os seres humanos, a questão 

permanece como a que o homem que eles representam. Em primeiro lugar, deve notar-se 

que o número de vinte e quatro é usado em escritura para falar de conclusão e 

representação. Havia vinte e quatro oficiais do santuário representando os vinte e quatro 

turmas dos sacerdotes levitas ( 1 Crônicas 24: 4. -5, 7-18), assim como vinte e quatro 

divisões de cantores no templo ( 1 Chron. 25 ). Quem quer que os vinte e quatro anciãos 

são, então, eles provavelmente representam um grupo maior. 

Alguns acreditam que os anciãos representam Israel. Mas enquanto os judeus individuais 

têm sido e continuarão a ser resgatados ao longo da história, no momento dessa visão da 

nação como um todo ainda não havia sido resgatado. Seu julgamento nacional e salvação 

( Rom. 11:26) vem durante a Tribulação ( caps. 6-19 ), em grande parte como resultado 

dos esforços evangelísticos dos 144.000 (introduzido no cap. 7 ). Quando os vinte e 

quatro anciãos são introduzidos pela primeira vez, esses eventos ainda estão para 

acontecer. 

Da mesma forma, os anciãos não podem ser santos da tribulação, uma vez que também 

ainda não tinha sido convertido. Os mais velhos já estão no céu, quando os santos da 

tribulação chegar. Apocalipse 7: 11-14 descreve a cena: 

E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e ao redor dos anciãos e os quatro seres 

viventes; e prostraram-se diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: "Amém, bênção, 

glória, sabedoria e ação de graças, e honra, e poder e força, ao nosso Deus, pelos séculos 

dos séculos. Amém." Em seguida, um dos anciãos respondeu, dizendo-me: "Estes que 

estão vestidos de vestes brancas, os que são eles, e para onde eles vêm?" Eu disse-lhe: 

"Meu senhor, você sabe." E ele me disse: "Estes são os que vêm da grande tribulação, e 

lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro". 

Os mais velhos também são vistos no céu quando outros acontecimentos importantes da 

Tribulação ocorrer, por exemplo, quando os reinos do mundo tornar-se o reino de Cristo ( 11: 

15-18 ), quando os 144.000 reunir no Monte Sião ( 14: 1- 3 ), e quando Deus destrói o sistema 

econômico e religioso babilônico ( 19: 1-4 ). 

Alguns poderiam dividir os vinte e quatro anciãos em dois grupos de doze, um 

representando a igreja e os outros Israel. Não há nenhuma razão exegética convincente, 

no entanto, por tanto dividindo-os. Em todas as suas aparições em Apocalipse eles 

aparecem como um grupo unificado de vinte e quatro anos, nunca como dois grupos de 

doze. 

É pouco provável, então, que os vinte e quatro anciãos são os anjos, ou que eles 

representam Israel, os santos da tribulação, ou uma combinação de Israel e da igreja. Isso 

deixa uma possibilidade mais aceitável, que representam a arrebatados, glorificado, 

coroado igreja, que canta a canção da redenção ( 5: 8-10 ). Eles têm as suas coroas e viver 

no lugar preparado para eles, onde eles têm ido para estar com Jesus (cf. João 14: 1-4 ). 

A partir do Trono 

Fora do trono vir relâmpagos e sons e trovões. ( 4: 5 a) 

Que flui para fora da presença de Deus, simbolizado pelo trono, João viu um precursor 

para a tempestade de fúria divina prestes a estourar no mundo pecaminoso. Relâmpagos 



e sons e trovões são associados com a presença de Deus em Êxodo 19:16 e Ezequiel 

1:13 . Eles também estão associados com o julgamento de Deus durante a 

Tribulação. Em Apocalipse 8: 5 "o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar, e 

atirou-a para a terra; e houve trovões e sons e relâmpagos." Em Apocalipse 11:19 "o 

templo de Deus que está no céu se abriu; ea arca da sua aliança apareceu em seu templo, 

e havia relâmpagos e sons e trovões." Quando o sétimo anjo derramou a sua taça haverá 

"relâmpagos e sons e trovões" ( 16:18 ). João viu uma prévia da ira divina que será 

derramado sobre a terra, descrita em capítulos 6-19 . 

Diante do Trono 

E havia sete lâmpadas de fogo diante do trono, que são os sete 

espíritos de Deus; e diante do trono havia, algo como, um mar de 

vidro, semelhante ao cristal; ( 4: 5 b-6-A) 

Quando ele olhou para a cena no céu, João, vi duas coisas . diante do 

trono Primeiro foram sete lâmpadas de fogo. Ao contrário dos candeeiros mencionados 

em 1: 12-13 , estes eram tochas ao ar livre, dando-off não é a luz suave e gentil de um 

interior lâmpada, mas a feroz luz ardente de uma tocha de fogo,. João identifica-os como . 

os sete espíritos de Deus Como observado na discussão de 1: 4 no capítulo 1 deste 

volume, essa frase descreve o Espírito Santo em toda a sua plenitude (cf. Is. 11: 2 ; Zc 4: 

1. -10 ). A representação de sete vezes do Espírito Santo em Isaías fala da sabedoria, 

entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, reverência e divindade; em Zacarias de 

poder; em Apocalipse 1: 4 de graça e paz; e aqui de julgamento de fogo. Tochas são 

associados com a guerra em Juízes 7:16 , 20 e Naum 2: 3-4 . A visão de João retrata Deus 

como pronto para fazer guerra contra o pecado, a humanidade rebelde e do Espírito Santo 

como Seu tocha guerra. O Consolador daqueles que amam a Cristo será o consumidor 

daqueles que O rejeitam. 

Também na frente do trono de Deus era algo como um mar de vidro, semelhante ao 

cristal. Esse mar é metafórico, já que não há mar no céu ( 21: 1 ). O que João viu na base 

do trono havia um vasto pavimento de vidro, brilhando intensamente como 

espumantes cristal. Êxodo 24:10 registra uma cena semelhante, quando Moisés, Arão, e 

os anciãos de Israel "viram o Deus de Israel, e debaixo da Sua pés parecia haver um 

pavimento de safira, tão claro como o próprio céu "(cf. Ez 01:22. , 26 ). O céu não é um 

mundo sombrio das névoas e aparições indistintas. É um mundo de deslumbrantemente 

brilhante luz, refracção e brilhando como através de jóias e de cristal de uma forma além 

da nossa capacidade de descrever ou imaginar (cf. Ap 21: 10-11 , 18 ). 

Em e ao redor do trono 

e no centro e ao redor do trono, quatro seres viventes cheios de 

olhos na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, 

e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro 

ser o rosto como o de um homem, eo quarto animal era semelhante 

a uma águia voando. E os quatro seres viventes, cada um deles 

com seis asas, estão cheios de olhos ao redor e no interior; ( 4: 
6 b-8-A) 

Esta passagem introduz os quatro seres viventes que irão desempenhar um papel 

significativo nos eventos que se desdobram em Apocalipse. Que eles estão a ser dito 

tanto no centro e ao redor do trono significa que a sua estação é no círculo mais próximo 



do trono. A passagem similar em Ezequiel 01:12 , 17 sugere que eles estão em constante 

movimento sobre o assunto. A tradução criaturas vivas é um pouco enganador, uma vez 

que estes não são animais. A frase deriva de uma única palavra no texto grego, a forma 

substantiva do verbo Zao , o que significa "viver". 

Ezequiel dá uma descrição detalhada desses seres incríveis e da magnificência gloriosa 

do céu e do trono de Deus: 

Enquanto eu olhava, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, 

com fogo piscar diante continuamente e uma luz brilhante ao seu redor, e no meio dela 

algo como brilhante de metal no meio do fogo. Dentro dele havia figuras que se 

assemelham a quatro seres viventes. E esta era a sua aparência: tinham forma humana, 

cada um deles tinha quatro rostos e quatro asas. Suas pernas eram retas e os pés eram 

como casco de um bezerro, e eles brilhavam como bronze polido. Debaixo das suas asas, 

aos quatro lados eram mãos humanas. Quanto aos rostos e asas dos quatro deles, suas asas 

tocou uns aos outros; seus rostos não se virou quando eles se mudaram, cada um foi para 

a frente. Quanto à forma de seus rostos era como o rosto de um homem; todos os quatro 

tinham o rosto de um leão no lado direito e no rosto de um touro na esquerda, e todos os 

quatro tinham o rosto de uma águia. Tais eram os seus rostos. Suas asas foram espalhados 

acima; cada um tinha dois tocar outro ser, e duas cobriam os corpos deles. E cada um foi 

para a frente; onde quer que o espírito estava prestes a ir, eles iriam, sem se virar como 

eles foram. No meio dos seres viventes havia uma coisa que parecia brasas de fogo, como 

tochas que arremessam frente e para trás entre os seres vivos. O fogo foi brilhante, e 

relâmpagos estava piscando do fogo. E os seres viventes corriam para lá e para cá como 

relâmpagos. 

Agora, como eu olhei para os seres vivos, eis que havia uma roda sobre a terra junto aos 

seres vivos, para cada um dos quatro deles. O aspecto das rodas e sua obra era como berilo 

espumante, e todos os quatro deles tinha a mesma forma, sua aparência e mão de obra ser 

como se fosse uma roda dentro de outra. Sempre que eles se mudaram, mudaram-se em 

qualquer uma das quatro direções sem se virar como eles se moviam. E os seus aros eram 

elevado e impressionante, e as jantes de todos os quatro deles estavam cheias de olhos ao 

redor. Sempre que os seres vivos se mudou, as rodas se mudou com eles. E sempre que 

os seres vivos se levantou da terra, as rodas também se levantou. Onde quer que o espírito 

estava prestes a ir, eles iriam ir nessa direção. E as rodas subiu ao lado deles; porque o 

espírito do ser vivente estava nas rodas. Sempre que aqueles andavam, andavam estas; e 

quando aqueles paravam, paravam estas ainda. E sempre que aqueles se levantou da terra, 

as rodas subiu ao lado deles; porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. 

Agora sobre as cabeças dos seres viventes havia algo como um firmamento, como o brilho 

de cristal incrível, espalhar-se sobre suas cabeças. De acordo com a extensão das suas 

asas estavam estendidas em linha reta, uma em direção à outra; cada um também tinha 

duas asas que cobrem seu corpo de um lado e do outro. E ouvi o ruído das suas asas, como 

o som de muitas águas, quando iam, como a voz do Onipotente, um som de tumulto como 

o som de um acampamento do exército; sempre que parou, eles deixaram cair suas asas. E 

veio uma voz de cima do firmamento, que estava sobre as suas cabeças; sempre que 

parou, eles deixaram cair suas asas. ( Ez. 1: 4-25 ) 

A descrição de Ezequiel parece incompreensível, quase incoerente, enquanto ele lutava para 

fazer sentido fora do espetacular, cena sobrenatural que ele testemunhou. Ambos descrição e 

que de Ezequiel em Apocalipse 4 descrever o que poderia ser chamado de a máquina de 

guerra divina pronto para desencadear julgamento. 



Ezequiel 10:15 identifica especificamente estes quatro seres vivos: "Então os querubins 

se levantou Eles são os seres viventes que vi junto ao rio Quebar.". Os quatro seres 

viventes são, portanto, querubins, uma elevada ordem de anjos frequentemente 

associadas na Escritura com santo poder de Deus (por exemplo, 1 Sam 4: 4. ; 2 Sm 6: 

2. ; 22:11 ; Sl. 80: 1 ; 99: 1 ; . Isa 37:16 ). Depois que Adão e Eva pecaram, Deus os 

expulsou do Éden e querubins estacionados na entrada para mantê-los de volta ( Gen. 

3:24 ). Dois querubins esculpidos foram colocados no Santo dos Santos (também 

chamado Santo dos Santos), simbolicamente guardando a santidade de Deus ( 1 Reis 6: 

23-28 ). Satanás, antes de sua queda, foi o "o querubim ungido"; seu dever era participar 

do trono de Deus ( Ez 28:14. ; cf. v. 16 ). 

João, como Ezequiel, esforçou-se para captar a realidade em termos compreensíveis para 

descrever a cena indescritível antes dele. Primeiro, ele disse que os seres vivos 

eram cheias de olhos na frente e atrás (cf. v 8. ; Ez 01:18. ; 10:12 ), simbolizando a sua 

consciência, estado de alerta, e um conhecimento abrangente. Embora eles não são 

oniscientes, nada exerce as suas funções escapa do seu escrutínio. 

A descrição de Ezequiel desses anjos observa que cada um possuía todas as quatro 

características faciais ( Ez 1: 6. ). Mas, do ponto de vista de João, o primeiro ser era 

semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o 

terceiro ser o rosto como o de um homem, eo quarto animal era semelhante a uma 

águia voando. Essas descrições visualizar os quatro querubins em relação com o mundo 

criado; o leão representa criaturas selvagens, os panturrilha animais domésticos, 

os águia criaturas voadoras, e homem o ápice da criação. Simbolicamente, 

o leão representa a força, o bezerro de serviço, o homem razão, ea águia velocidade. O 

Talmud viu nestes quatro criaturas as quatro principais formas de vida na criação de 

Deus. Ele também observou que as doze tribos de Israel acampados sob estas quatro 

banners; alguns com Reuben (simbolizado por um homem), outros com Dan (simbolizado 

por uma águia), outros com Efraim (simbolizado pelo bezerro ou boi), eo resto com Judá 

(simbolizado por um leão). 

Os quatro seres viventes, como anjos em geral ( Mt 13: 40-43. , 49 ; 25: 31ff ;. Rev. 15: 

1 , 7 ), estão profundamente envolvidos com os próximos julgamentos da tribulação, em 

que eles vão jogar um papel integral. Eles estarão lá no início do julgamento divino como 

um deles evoca o cavaleiro sobre o cavalo branco ( 6: 1-2 ). Outro desastre econômico 

vontade decreto sobre a terra ( 6: 6 ), enquanto outro vai dar os sete anjos envolvidos nos 

julgamentos bacia suas tigelas ( 15: 7 ). 

Seus seis asas denotar que a sua suprema responsabilidade e privilégio é adorar a Deus 

constantemente. A partir da visão de Isaías, aprendemos que os serafins (possivelmente 

os mesmos seres, como os querubins) usaram seus seis asas da seguinte maneira: "com 

dois [eles] abrangidos [seus rostos], e com dois [eles] abrangidos [seus] pés e com duas 

[eles] voou "( Isa. 6: 2 ). Quatro de seus seis asas relacionados à adoração; com duas 

cobriam os seus rostos, uma vez que até mesmo os seres criados mais exaltados não pode 

olhar para a glória de Deus revelada sem ser consumido. Eles também usaram duas asas 

para cobrir seus pés, uma vez que estava em terra santa. A adoração é, portanto, o 

privilégio, chamado e ocupação permanente. 

Em direção ao trono 

e dia e noite, eles não deixam de dizer: "Santo, santo, santo é o 

Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de 



vir." E quando os seres viventes derem glória, honra e graças a 

Ele que está sentado no trono, a Ele que vive para sempre e 

sempre, os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante daquele 

que se assenta no trono, e adorarão o que vive para sempre e 

sempre, e vai lançar suas coroas diante do trono, dizendo: "Digno 

és Tu, nosso Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e 

poder, porque tu criaste todas as coisas, e por causa da tua 
vontade vieram a existir e foram criadas . " ( 4: 8 b-11) 

ApropriAdãoente, a cena no céu culmina na adoração dirigido a Deus no Seu trono. Nesta 

passagem e no capítulo 5 são cinco grandes hinos de louvor, durante o canto de que o 

tamanho do coro aumenta gradualmente. Os hinos de louvor começa no versículo 8 , com 

um quarteto-os quatro seres viventes. No versículo 10 , os vinte e quatro anciãos 

participar, e em 5: 8 , harpas são adicionados para o louvor vocal. O resto dos anjos 

adicionar suas vozes em 05:11 . Finalmente, em 5:13 , todos os seres criados no universo 

juntar-se o poderoso coro de louvor a Deus. Adoração é reservado somente para Deus, 

uma vez que não há ninguém no universo como Ele. Em 1 Crônicas 17:20 Davi orou: "Ó 

Senhor, não há ninguém como você, nem há outro Deus além de Ti" (cf. Sl 86: 8-10. ; 89: 

6-8 ). 

Este poderoso oratório de louvor e adoração pode ser dividida em dois movimentos: o 

hino da criação ( 4 cap. ), e o hino da redenção ( cap. 5 ). O hino da criação, o primeiro 

movimento, pode ser dividida em vários elementos. 

Os quatro seres viventes começar o oratório de adoração, incidindo sobre a santidade de 

Deus; dia e noite, eles não deixam de dizer: "Santo, santo, santo é o Senhor Deus." A 

repetição tripla da santa também é encontrada em Isaías 6: 3 ; santidade é o único dos 

atributos de Deus de modo repetido, uma vez que é a soma de tudo o que Ele é. A 

santidade de Deus é a sua separação total e completa do mal em toda e qualquer forma. Ele 

é absolutamente imaculada por qualquer mal, erro, ou anjos iníquos, ao contrário de 

(alguns dos quais pecaram) ou seres humanos (os quais pecaram). Em 1 Samuel 2: 

2 Hannah declarou: "Não há santo como o Senhor", porque só Ele é "majestoso em 

santidade" ( Ex 15:11. ). O profeta Habacuque louvou a Deus porque "[Suas] olhos são 

tão puros para aprovar o mal, e [Ele] não pode olhar na maldade com favor" ( Hab. 

1:13 ). "Deus se senta em seu trono sagrado", declarou o salmista ( Sl 47: 8. ), enquanto o 

Salmo 111: 9 acrescenta: "Santo e impressionante é o seu nome." Em 1 Pedro 1:16 , o 

próprio Deus declarou: "Sede santos, porque eu sou santo." 

Mas nesta ocasião, o elogio é para a santidade de Deus especificamente exibido através 

do julgamento. Ser santo, Deus odeia o pecado, e derrama Sua ira sobre ele. "Will not 

Sua majestade o assusta?" Job pediu seu candidato a conselheiros ( Jó 13:11 ). Depois de 

Deus executado alguns dos homens de Bete-Semes para irreverently perscrutando a Arca, 

os sobreviventes, exclamou: "Quem é capaz de estar diante do Senhor, este Deus 

santo?" ( 1 Sam. 06:20 ). Após Uzzah foi executado por tocar a Arca ", Davi estava com 

medo do Senhor naquele dia, e disse:" Como pode a arca do Senhor venha me visitar? 

'"( 2 Sam. 6: 9 ). Oprimido por sua visão da majestosa santidade de Deus Isaías gritou: 

"Ai de mim, porque estou arruinado Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito 

no meio de um povo de lábios impuros" ( Isa. 6: 5 ). 

Por causa de Sua graça e misericórdia, Deus se abstém de julgamento em todo o mundo 

em todos os pecadores, como eles merecem. Mas, no tempo futuro da Tribulação, a 

oportunidade para a misericórdia e graça será passado, e do, mundo rebelde pecaminosa 



vai sentir a fúria da ira de Deus. Assim que o tempo aterrorizante vai ser que os pecadores 

não arrependidos vai chorar "aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos 

da presença daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro; para o grande 

dia de sua ira chegou, e que é capaz de suportar "(? 6: 16-17 ). 

Não só é a causa de Deus a santidade para o culto, mas também o Seu poder. Em sua 

canção de louvor, os quatro seres viventes se referir a Deus como o Todo-Poderoso título 

-a pelo qual Deus Se identificou a Abraão ( Gn 17: 1 ). Esse termo identifica Deus como, 

ser mais forte mais poderoso, totalmente desprovido de qualquer fraqueza, cujo poder e 

irresistível força nenhuma conquista pode se opor. Porque Deus é Todo-Poderoso, Ele 

pode facilmente fazer o que quer que Seus propósitos santos vontade para fazer (cf. Is. 

40:28 ). No meio de sua ensaios Job afirmou, "Se é uma questão de poder, eis que Ele é 

o mais forte!" ( Jó 09:19 ). O salmista declarou: "O nosso Deus está nos céus; tudo faz 

como lhe agrada" ( Sl 115: 3. ). Em Isaías 46:10 Deus disse: "Meu objetivo será 

estabelecido, e farei toda a minha vontade." Depois de experimentar o julgamento 

devastador e humilhante de Deus, o rei Nabucodonosor reconheceu, "Ele segundo a Sua 

vontade no exército do céu e os moradores da terra; e ninguém pode deter a mão, nem lhe 

dizer:" O que você tem feito? '"( Dan. 4:35 ). Jesus ensinou que "com Deus todas as coisas 

são possíveis" ( Mat. 19:26 ). 

O poder de Deus é visto na criação. Salmo 33: 9 diz: "Ele falou, e tudo se fez; ele mandou, 

e logo tudo apareceu." Tendo criado o universo, Deus também controla. Em 1 Crônicas 

29: 11-12 Davi declarou: 

Teu, ó Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, a vitória ea majestade, na verdade tudo o 

que está nos céus e na terra; Teu é o reino, ó Senhor, e Você exaltar a si mesmo como 

cabeça sobre tudo. E riquezas e glória vêm de ti, e tu governar sobre tudo, e na tua mão 

há força e poder; e encontra-se em sua mão para fazer um grande e fortalecer todos. 

A frase "Ele é capaz" expressa o poder de Deus para com Seus filhos eleitos, 

resgatadas. Em Efésios 3:20 Paulo louva a Deus por ser "capaz de fazer [mais] 

abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós 

opera", acrescentando em 2 Coríntios 9: 8 , "Deus é capaz de fazer toda a graça abundar 

em vós, a fim de que tendo sempre, em tudo, você pode ter uma abundância para toda boa 

obra ". Paulo escreveu a Timóteo expressando sua confiança no trabalho do poder de 

Deus em seu nome: "Eu sei em quem tenho crido e estou convencido de que Ele é 

poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia" ( 2 Tm 1:12. ) . Hebreus 

2:18 revela que o Senhor Jesus Cristo "é capaz de vir em auxílio daqueles que são 

tentados", enquanto Hebreus 7:25 tranquiliza os crentes que "ele também é capaz de 

salvar sempre os que se aproximam de Deus por meio dele , porquanto vive sempre para 

interceder por eles. " Judas fecha sua breve epístola com uma doxologia de louvor: "Ora, 

àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e para fazê-lo ficar na presença de 

Sua glória irrepreensível com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus 

Cristo nosso Senhor, glória, majestade, domínio e autoridade, antes de todos os tempos e 

agora e para sempre. Amém "( Judas 24-25 ). 

Mas, como foi o caso com a Sua santidade, o aspecto do poder de Deus mais claramente 

em vista aqui é o Seu poder exibido em julgamento. Por exemplo, Ele julgou Satanás e 

dos anjos pecadores, expulsando-os do céu; afogou o mundo no Dilúvio; destruiu 

Sodoma, Gomorra, e as cidades da planície; afogou o exército de Faraó; e quebrou o rei 

mais poderoso do mundo, Nabucodonosor, reduzindo-o a comer erva como um animal 

durante sete anos. Muitas vezes o poder de Deus destruiu o ímpio. E vai ser o poder de 



Deus que liberta os terríveis, julgamentos irresistíveis sobre a humanidade pecadora 

durante a Tribulação antes do retorno do Senhor. 

Falando do poder de julgamento de Deus, o profeta Naum declarou: "Quem poderá resistir 

a sua indignação Quem pode suportar a queima de sua ira a sua cólera se derramou como 

um fogo e as pedras são quebradas por Ele?" ( Nah 1: 6. ; cf. Mal 3: 2. ). Deus julgará os 

governantes humanos que tolamente pensam que podem ficar contra ele ( Ps 2: 2-

6. ). "Quem conhece o poder da tua ira," pediu a Moisés ", e sua fúria, de acordo com o 

temor de que é devido você?" ( Sl. 90:11 ). "Wail, para o dia do Senhor está 

próximo!" gritou Isaías. "Ele virá como destruição do Todo-Poderoso" ( Isa. 13: 

6 ). Em Joel 1:15 Joel também alertou sobre o julgamento de Deus: "Ai do dia Para o dia 

do Senhor está perto, e virá como destruição do Todo-Poderoso!". 

Os quatro seres viventes também louvar a Deus por Sua eternidade, exaltando-Lo como 

Ele que era, e que é, e que há de vir (cf. a discussão desta frase em caps. 1 e 2 deste 

volume), que vive para todo o sempre ( cf. 10: 6 ; 15: 7 ; Dan 4:34. ). As Escrituras 

afirmam repetidamente eternidade de Deus, que Ele transcende o tempo, não tendo 

princípio nem fim (por exemplo, Salmos 90: 2. ; 93: 2 ; 102: 24-27 ; Isa 57:15. ; Mic. 5: 

2 ; . Hab 1 : 12 ; 1 Tm 1:17. ; 6: 15-16 ). Que o distingue dos animais, que têm tanto um 

princípio e um fim, e os anjos e os seres humanos, que teve um começo, mas não terá fim. 

Saber que Deus é eterno proporciona conforto para seus filhos, uma vez que, ao contrário 

de um pai humano, Ele sempre estará lá para cuidar deles. Garantias eternidade de Deus 

que a nossa vida eterna no céu nunca deixará, que vamos receber "um peso eterno de 

glória muito além de toda comparação" ( 2 Cor. 4:17 ). Mas isso também significa que o 

castigo dos ímpios no inferno vai durar para sempre, que o seu choro, pranto e ranger de 

dentes nunca deixará, que "a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre" ( Rev. 

14:11 ) . Essa destruição dos pecadores é uma reivindicação da justiça de Deus. 

O elogio dos quatro seres viventes, como eles dão glória, honra e graças a Ele que está 

sentado no trono, desencadeia uma resposta dos vinte e quatro anciãos. Eles vão cair 

diante daquele que se assenta no trono, e vai adorá-Lo . que vive para sempre e 

sempre Este é o primeiro de seis vezes em que os anciãos se prostram diante de Deus ( 5: 

8 , 14 ; 07:11 ; 11:16 ; 19: 4 ). Tal postura é uma das culto reverencial, uma resposta 

natural ao majestoso, santo e imponente glória de Deus (cf. Gn 17: 3 ; . Josh 05:14 ; . Ez 

01:28 ; 03:23 ; 43 : 3 ; 44: 4 ; . Mateus 17: 6 ; Atos 9: 4 ). 

Surpreendentemente, depois prostrando-se os vinte e quatro anciãos lançam suas coroas 

diante do trono. Eles não estão preocupados com a sua própria excelência. Eles não estão 

preocupados com a sua própria santidade, honra ou recompensa. Todas essas coisas são 

insignificantes e se tornam sem sentido à luz da glória de Deus. 

Os anciãos adicionar sua própria nota ao coro de elogios iniciada pelos quatro seres vivos, 

que clama: "Digno és Tu, nosso Senhor e nosso Deus, de receber glória, e honra, e 

poder; porque tu criaste todas as coisas, e por causa de sua será que não existiu, e 

foram criadas. " Axios ( digna ) foi utilizada do imperador romano quando marchou em 

uma procissão triunfal. O foco do cântico dos anciãos é sobre a glória de Deus se 

manifesta na criação; Ele é apresentado como Criador através das Escrituras (cf. 10: 

6 ; Gênesis 1: 1 ; Ex 20:11. ; Isa 40:26. , 28 ; Jer. 10: 10-12 ; 32:17 ; Colossenses 1: 

16 ). Os anciãos estão reconhecendo que Deus tem o direito tanto para redimir e julgar 

Sua criação. Sua canção antecipa Paradise Perdido tornando paraíso recuperado. 



Este primeiro movimento do oratório de louvor imagens de Deus a ponto de julgar 

Satanás, demônios e pecadores e levar de volta a Sua criação. Ambos os seres viventes e 

os vinte e quatro anciãos só pode adorar em respeito e admiração como Deus se prepara 

para trazer o dia glorioso do que Paulo escreveu: 

Para o desejo ansioso da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação 

está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na 

esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção, 

para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e 

sofre as dores de parto, até ao presente. ( Rom. 8: 19-22 ) 

 

12.  

A visão do Cordeiro ( Apocalipse 5: 1-14 ) 

Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro 

escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo 

forte, bradando com grande voz: "Quem é digno de abrir o livro e 

de romper os seus selos?" E ninguém no céu, nem na terra, nem 

debaixo da terra, podia abrir o livro nem de olhar para ele. Então 

eu comecei a chorar muito, porque ninguém fora achado digno de 

abrir o livro nem de olhar para ele; e um dos anciãos me disse: 

"Pára de chorar, eis que o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, 

venceu de modo a abrir o livro e os seus sete selos." E eu vi no 

meio do trono (com os quatro seres viventes) e os anciãos um 

Cordeiro em pé, como se morto, e tinha sete chifres e sete olhos, 

que são os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E Ele 

veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no 

trono. Logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte 

e quatro Anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um 

segurando uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são 

as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: "Tu 

és digno de receber o livro e de abrir os seus selos;. Porque foste 

morto, e comprado por Deus com seus homens de sangue de toda 

tribo, língua, povo e nação Você tê-los feito para ser um reino e 

sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra ". E 

olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres 

viventes e dos anciãos; eo número deles era miríades de miríades 

e milhares de milhares, dizendo em alta voz: "Digno é o Cordeiro 

que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, 

honra, glória e louvor." E a toda criatura que está no céu e na 

terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, 

dizerem: "Àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o 

louvor, honra e glória e poder pelos séculos dos séculos ". E os 

quatro seres viventes diziam: "Amém". E os anciãos prostraram-
se e adoraram. ( 5: 1-14 ) 

Ao longo da história tem havido muitos pretendentes ao trono de terra que têm procurado 

para conquistar e dominar o mundo. O primeiro e mais poderoso e notório usurpador era 

Satanás. Depois de sua rebelião contra Deus foi esmagado, ele e seus seguidores 



Angelicalais foram expulsos do céu ( Lucas 10:18 ; Ap 12: 3-4 ), e ele tornou-se o "deus 

deste mundo" ( 2 Cor 4: 4. ). Ele inspirou uma série de seres humanos para tentar sua mão 

em conquista, homens como Nabucodonosor, Dario, Alexandre, o Grande, os 

imperadores de Roma, Átila, o Huno, Genghis Khan, Napoleão, Lenin, Stalin e Hitler. No 

futuro virá o mais poderoso conquistador humano Satan-possuidor de tudo, o Anticristo 

final. 

Todos esses homens, e uma série de luzes menores, têm uma coisa em comum: eles 

falharam. Apenas um indivíduo tem o direito, o poder ea autoridade para governar a terra: 

o Senhor Jesus Cristo. Ele um dia vai ter de volta o que é legitimamente seu contra 

Satanás, o usurpador, e todos os rebeldes, demoníaco e humano. Ninguém mais é digno 

ou capaz de governar o-no mundo homem mau, nenhum homem bom, nenhum demônio, 

e nenhum santo anjo. Apocalipse 5 introduz Jesus Cristo, verdadeiro governante da Terra, 

que é retratado prestes a voltar para redimir o mundo do pecado , Satanás, morte e da 

maldição. Ele é o tema central da segunda visão de João do céu. 

Os acontecimentos do capítulo 5 ocorrer logo após os de capítulo 4 . A cena, como 

no capítulo 4 , é o trono de Deus no céu. Presente são os querubins, os vinte e quatro 

anciãos (representando o arrebatados, Igreja glorificada), e do Espírito Santo em Sua 

glória Sevenfold ( 4: 5 ). Os eventos descritos nesses dois capítulos antecipar o 

holocausto do julgamento divino prestes a ser derramado sobre os pecadores, rebeldes, 

terra amaldiçoada ( caps. 6-19 ). Apavorados pela indescritível majestade do trono de 

Deus, e os relâmpagos e trovões que procedem dele, os querubins e anciãos começar uma 

série de hinos de louvor a Deus. Esses hinos celebrar Deus como Criador e Redentor, e 

alegra-te que Ele está prestes a tomar de volta o que é seu por direito seu. Este é o 

momento que todos os cristãos ( Ef 1:14. ) e de toda a criação ( Rom. 8: 19-22) 

almejamos. 

Como esse momento se aproxima, Deus começa a se mexer. A frase que eu vi, ou "eu 

olhei," introduz as várias cenas descritas neste capítulo (cf. vv. 2 , 6 , 11 ), e salienta o 

status de João como uma testemunha ocular. Em sua visão, João viu na mão direita 

daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado 

com sete selos. Deus estendeu a mão, como se fosse, e em que ele realizou 

um livro. Biblion ( livro não) se refere a um livro, no sentido moderno, mas a um 

pergaminho (cf. 06:14 ). Um pergaminho foi um longo pedaço de papiro ou animal pele, 

rolou de ambas as extremidades para o meio. Esses pergaminhos foram comumente usado 

antes da invenção do códice, ou livro de estilo moderno, que consiste em páginas 

quadrados unidos. 

Enquanto vontades romanas foram selado com sete selos, este rolo não é uma vontade, 

mas a escritura ou contrato. Dr. Robert L. Tomé explica: 

Esse tipo de contrato foi conhecida em todo o Oriente Médio, em tempos antigos e foi 

usado pelos romanos a partir da época de Nero por diante. O contrato completo seria 

escrito nas páginas internas e selado com sete selos. Em seguida, o conteúdo do contrato 

seria descrita brevemente na parte externa. Todos os tipos de transações foram 

consumado desta forma, incluindo-os contratos de casamento, contratos de aluguel e 

arrendamento, libertação dos escravos, contrato-bills, e títulos. O apoio também vem de 

práticas hebraicas. O documento hebraico que mais se assemelhavam este pergaminho 

era um título de domínio que foi dobrado e assinado, que exige pelo menos três 

testemunhas. A parte do texto seria escrito, dobrado e selado, com um testemunho 

diferente assinar em cada dobra. Um maior número de testemunhas significava que mais 



importância foi atribuído ao documento. ( Apocalipse 1-7: Um comentário 

exegético [Chicago: Moody, 1992], 378) 

Jeremias 32 é um bom exemplo do uso de tal documento. Nos últimos dias do reino do 

sul, pouco antes da queda de Jerusalém, primo de Jeremiah Hananeel aproximou-se 

dele. Hananeel estava desesperado para vender um campo que possuía na cidade natal de 

Jeremias de Anatote, não muito longe de Jerusalém. Hananeel sabia que uma vez que o 

exército babilônico conquistados (na verdade, os babilônios pode já ter ocupado a terra 

em questão; cf. Jer. 32: 2 , 24-25 ), ele perderia seu pedaço de terra. Jeremias, em 

obediência ao mandamento de Deus ( Jer. 32: 6-7 ), comprou o campo, apesar da sua 

perda potencial como um sinal de que o cativeiro babilônico não seria permanente ( Jer 

32:15. ). Jeremias 32: 9 15 registra os detalhes de sua compra: 

Eu comprei o campo que estava em Anatote de Hanamel, filho de meu tio, e pesei a prata 

para ele, dezessete siclos de prata. Eu assinado e selado a escritura, e apelou, em 

testemunhas, e pesei a prata na balança. Então eu tomei as escrituras de compra, tanto a 

cópia selada contendo os termos e condições e a cópia aberta; e eu dei a escritura da 

compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maaséias, à vista de Hanamel, filho de meu 

tio e à vista das testemunhas que assinaram a escritura da compra, antes de todos os judeus 

que estavam sentados na pátio da guarda. E eu ordenei Baruch na presença deles, dizendo: 

"Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma estas escrituras, este ato 

selado de compra e este ato aberto, e colocá-los em uma jarra de barro, para que possam 

durar um longo tempo. "" Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: 

'casas, campos e vinhas voltará a ser comprado nesta terra'. " 

O pergaminho João viu na mão de Deus é o título de propriedade da terra, que Ele dará a 

Cristo. Ao contrário de outros tais atos, no entanto, ele não grava o detalhe descritivo do 

que Cristo vai herdar, mas sim como Ele vai recuperar sua herança de direito. Ele vai 

fazê-lo por meio dos juízos divinos sobre a derramar-se sobre a terra ( 6: 1 e 

ss .). Enquanto o livro é um rolo de destruição e julgamento, ele também é um rolo de 

redenção. Ela conta como Cristo vai redimir o mundo do usurpador, Satanás, e aqueles 

homens e demônios que colaboraram com ele.Ezequiel descreve esse mesmo rolo na sua 

visão do céu: "E olhei, e eis que uma mão estava estendida para mim, e eis que um rolo 

de papel foi em quando ele estendeu-o diante de mim, estava escrito na frente e. volta, e 

escrito por ele eram lamentações, luto e consternação "( Ez. 2: 9-10 ). 

O capítulo divide-se naturalmente em três seções: a busca de um digno, a seleção de um 

digno, ea canção de um digno. 

A busca para o Valiosa One 

E vi um anjo forte, bradando com grande voz: "Quem é digno de 

abrir o livro e de romper os seus selos?" E ninguém no céu, nem 

na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem de olhar 

para ele. Então eu comecei a chorar muito, porque ninguém fora 
achado digno de abrir o livro nem de olhar para ele; ( 5: 2-4 ) 

O anjo forte (cf. 10: 1 ; 18:21 ) não é nomeado. Alguns identificá-lo como Gabriel, 

outros como Michael, mas desde que o texto não nomeá-lo, ele deve permanecer 

anônimo. Ele falou com uma voz alta para que sua proclamação penetraria a todos os 

cantos do universo. O anjo procurou alguém tanto digno e capaz de abrir o livro e de 

romper os seus selos. Quem, perguntou ele, tem a inata dignidade, virtuoso de caráter e 



do direito divino que o qualificaria para quebrar os selos? E quem tem o poder de derrotar 

Satanás e suas hostes demoníacas, para acabar com o pecado e seus efeitos, e para reverter 

a maldição sobre toda a criação? 

Mas, como os ecos de seu grito recuam só há silêncio. Os poderosos arcanjos Miguel e 

Gabriel não respondeu. Incontáveis milhares de outros anjos permanecer em 

silêncio. Todos os mortos justos de todas as idades, incluindo Abraão, Isaque, Jacó, José, 

Jó, Moisés, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Pedro e os 

demais apóstolos, Paulo, e todos os outros da era da igreja, não diga nada. Ninguém no 

céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem de olhar para ele. A 

pesquisa de todo o universo, do inferno para o céu e todos os pontos entre , vira para cima 

ninguém digno de abrir o livro. 

Dominado pela tristeza e consternação com o rumo dos acontecimentos, João começou a 

chorar muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro nem de olhar para 

ele. Weep é de klaiō , a mesma palavra usada para descrever choro de Jesus sobre 

Jerusalém ( Lucas 19:41 ), choro amargo de Pedro depois de trair o Senhor ( Lucas 

22:62 ). É, portanto, uma palavra que expressa a emoção forte, sem restrições. Esta é a 

única vez nas Escrituras que as lágrimas são vistas no céu (cf. 07:17 ; 21: 4 ). WA 

Criswell explica porque João chorou: 

[Lágrimas de João] representam as lágrimas de todo o povo de Deus por todos os 

séculos. Essas lágrimas do apóstolo João são as lágrimas de Adão e Eva, expulsos do 

Jardim do Éden, como eles se curvaram sobre a primeira sepultura, como se dava de beber 

o pó da terra com suas lágrimas sobre o silêncio, ainda forma de seu filho , Abel. Essas 

são as lágrimas dos filhos de Israel no cativeiro como eles clamaram a Deus nas suas 

tribulações e escravidão. São as lágrimas dos eleitos de Deus através dos séculos como 

clamaram céu. Eles são os soluços e lágrimas que foram arrancadas do coração e da alma 

do povo de Deus como eles Observava seu silêncio morto, tal como se encontram ao lado 

de suas sepulturas abertas, como eles experimentam nas provações e sofrimentos da vida, 

tristezas e decepções indescritíveis. Essa é a maldição que o pecado colocou sobre bela 

criação divina; e esta é a condenação da mão de quem o detém, que usurpador, que 

intruso, que intruso, que alienígena, que estranho, que dragão, a serpente, que Satanás-

diabo. "E eu chorava audivelmente," para o fracasso em encontrar um Redentor quis dizer 

que esta terra em sua maldição é expedido para sempre a morte. Isso significava que a 

morte, o pecado, a condenação e inferno deve reinar para sempre e sempre e a soberania 

de terra de Deus deve permanecer para sempre nas mãos de Satanás. ( Expositivo Sermões 

sobre a Revelação [Grand Rapids: Zondervan, 1969], 3: 69-70) 

Pranto de João, porém sincero, era prematuro. Ele não precisa ter chorado, pois Deus 

estava prestes a entrar em ação. Da mesma forma, Jesus disse a viúva de Naim ( Lucas 

7:13 ) e aqueles chorando sobre a morte da filha do chefe da sinagoga ( Lucas 08:52 ) que 

as suas lágrimas eram inadequados por causa do que Ele estava prestes a fazer. João 

chorou porque queria ver o mundo livrar do mal, do pecado e da morte. Ele queria ver 

Satanás vencido eo reino de Deus estabelecido na terra. Ele queria ver Israel salvo e Cristo 

exaltado. João sabia que o Messias tinha sido executado, Jerusalém foi destruída, eo povo 

judeu massacrados e dispersos. Ele sabia muito bem que a igreja enfrentou intensa 

perseguição e foi infectado com o pecado ( caps. 2-3 ). Tudo parecia, a partir de sua 

perspectiva, estar indo mal. Será que ninguém passo em frente para mudar isso? Havia 

ninguém vai desenrolar o pergaminho e resgatar a criação de Deus? Mas João não precisa 

ter chorado, porque a busca de um digno de abrir o livro estava prestes a terminar. 



A eleição valiosa 

e um dos anciãos me disse: "Pára de chorar, eis que o Leão da 

tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu de modo a abrir o livro e os 

seus sete selos." E eu vi no meio do trono (com os quatro seres 

viventes) e os anciãos um Cordeiro em pé, como se morto, e tinha 

sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, 

enviados por toda a terra. E Ele veio e tomou o livro da mão 
direita daquele que estava sentado no trono. ( 5: 5-7 ) 

Porque as suas lágrimas eram inadequados, um dos anciãos disse a João para parar de 

chorar. Então, ele chamou a atenção de João para uma nova pessoa emergente na 

cena, que o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Nenhum ser humano e nenhum anjo 

pode resgatar o universo, mas não há ninguém que possa. Esta pessoa, é claro, é o 

glorificado, exaltado Senhor Jesus Cristo, aqui descrita por dois de seus títulos 

messiânicos. O título que o Leão da tribo de Judá deriva a bênção de Jacó sobre a tribo 

de Judá dada em Gênesis 49: 8-10 : 

Judá, teus irmãos te louvarão; a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos; filhos de 

teu pai se inclinarão para você. Judá é um leãozinho; da presa, meu filho, você tem ido 

para cima. Ele sofás, ele se deita como um leão, e como um leão, que se atreve a acordá-

lo? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que 

venha Siló, e para ele será a obediência dos povos. 

E da tribo de Judá como um leão viria um forte, feroz, e mortal governante, o Messias, 

Jesus Cristo ( Hb. 7:14 ). Os judeus da época de Jesus o Messias esperado para ser 

poderoso e para libertá-los da mão pesada de seus opressores, naquele tempo os 

governantes romanos. Foi, em parte, porque Jesus não conseguiu fazer jus a essas 

expectativas que eles rejeitaram e mataram-no. Ele não tinha aspirações políticas (cf. João 

06:15 ; 18:36 ), nem ele usar seus poderes milagrosos contra os opressores romanos. Em 

vez disso, ele ofereceu um reino espiritual. 

Tragicamente, os judeus mal interpretado completamente seu Messias. Ele é um leão, e 

vai rasgar e destruir seus inimigos. Mas Ele vai fazê-lo de acordo com seu calendário, não 

deles. Seu julgamento lionlike de Seus inimigos aguarda o dia ainda para o futuro que Ele 

escolheu-o dia que começa a se desdobrar em Apocalipse capítulo 5 . 

Jesus também é visto aqui como o Root ou descendente de Davi (cf. 22:16 ; Jer 23: 5-

6. ; 33: 15-17 ). Esse título messiânico deriva de Isaías 11: 1 , 10 : "Então um tiro surgirá 

a partir do tronco de Jessé, e um ramo de suas raízes dará frutos ... Em seguida, ele virá 

no dia em que as nações se recorrer a a raiz de Jessé, que vai ficar como um sinal para os 

povos; e Seu lugar de descanso será glorioso ". À medida que as genealogias de Mateus 

1 e Lucas 3 revelar, Jesus era um descendente de Davi, tanto em seu pai e no lado de sua 

mãe. Em Romanos 1: 3 , o apóstolo Paulo disse que Jesus "nasceu da descendência de 

Davi segundo a carne." O termo "Filho de Davi" é um título messiânico usado com 

freqüência nos Evangelhos (por exemplo, Matt 09:27. ; 12:23 ; 15:22 ; 20: 30-31 ; 21: 

9 , 15 ; 22:42 ; Marcos 0:35 ). 

Jesus é o único digno de receber o livro por causa de quem Ele é, o legítimo rei de lombos 

de Davi; o que Ele é, o Leão da tribo de Judá, com o poder de destruir seus inimigos; e 

também por causa do que Ele fez-He . superou Na cruz Ele derrotou o pecado ( Rom. 8: 

3 ), a morte (Hebreus 2: 14-15. ), e todas as forças do inferno ( Col. 2:15 ; 1 Pe 3:19. ). Os 

crentes são vencedores através de sua superação ( Colossenses 2: 13-14 ; 1 João 5: 5 ). 



Quando ele olhou para a cena incrível diante dele, o brilhante, ardente reflexo da glória 

de Deus que emana do trono, o arco-íris verde brilhante que o rodeia, o pavimento 

brilhante em que se sentou, os relâmpagos e trovões prenunciando julgamento divino 

temível , o adorando quatro seres viventes e vinte e quatro anciãos, a atenção de João foi 

irresistivelmente atraído para o que ele viu no meio do trono (com os quatro seres 

viventes) e os anciãos. Em vez de o poderoso Leão da Tribo de Judá antecipado, o todo- 

conquistando davídica Rei, João viu um Cordeiro. O Senhor Jesus não poderia ser o 

Leão do julgamento, ou o Rei da glória, a menos que ele foi o primeiro "o Cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo" ( João 1:29 ) . 

Arnion ( Cordeiro ), o diminutivo de Arnos , refere-se a um pequeno cordeiro, um 

cordeiro ou animal de estimação. A imagem deriva da Páscoa, quando as famílias judaicas 

foram obrigados a manter o cordeiro sacrificial como um animal doméstico por quatro 

dias antes de sacrificá-la ( Ex. 12: 3-6 ). Enquanto cada cordeiro sacrificado sob a Antiga 

Aliança apontou para Cristo, Ele apenas é referido como um cordeiro, uma vez no Antigo 

Testamento ( 53 Isa:. 7 ). No Novo Testamento fora da revelação, ele só é chamado de 

cordeiro quatro vezes ( João 1:29 , 36 ; Atos 08:32 ; 1 Pe 1:19. ). Mas em Apocalipse Ele 

aparece como o Cordeiro trinta e uma vezes. 

Várias características indicam que este não era um cordeiro comum. Primeiro, ele foi de 

pé, vivo, em seus pés, mas olhando como se ele tivesse sido morto. As cicatrizes da 

ferida mortal este Cordeiro recebeu eram claramente visíveis; Ele ainda estava 

vivo. Apesar de demônios e os homens maus, conspirou contra ele e matou-o, Ele 

ressuscitou dentre os mortos, derrotando assim e triunfar sobre seus inimigos. 

À primeira vista parece uma incompatibilidade desastroso para pit um cordeiro contra um 

dragão ( 12: 9 ) e as hordas de gafanhotos infernais ( 9: 3 ), rãs ( 16:13 ), e os soldados 

humanos ( 19:19 ) que seguem o dragão. Mas este Cordeiro é mais do que apenas uma 

oferta sacrificial dispostos para o pecado; Ele também é um leão e o "Rei dos reis e Senhor 

dos senhores" ( 19:16 ). Ele já derrotou Satanás ( 1 João 3: 8 ; cf. João 

12:31 ; 16:11 ; Rom 16:20. ; Hb 2:14. ) e suas forças ( Col. 2:15 ; 1 Ped 3.: 22 ) para a 

cruz e está prestes a consumar a vitória. 

Outra característica sobre esse Cordeiro que João observou foi que ela tinha . sete 

chifres Em imagens tiradas do mundo animal, chifres na Escritura simbolizar força e 

poder (por exemplo, 1 Sam. 2: 1 , 10 ; 2 Sm. 22: 3 ; Pss . 18: 2 ; 75:10 ; 89:17 , 24 ; . Jer 

48:25 ; . 04:13 Mic .)Sete, o número da perfeição, simboliza completa, o poder absoluto 

do Cordeiro. O Cordeiro na visão de João também teve sete olhos, novamente denotando 

onisciência perfeito e completo entendimento e conhecimento. Aqueles olhos, João 

observou, representou os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Como 

observado nas discussões de 1: 4 e 4: 5 anteriormente neste volume, a frase sete espíritos 

de Deus descreve o Espírito Santo em tudo Sua plenitude. Aqui, como em 4: 5 , a 

plenitude do Espírito Santo é visto em relação ao julgamento, como Ele vai para fora em 

toda a terra à procura de culpados, pecadores não arrependidos para ser julgado (cf. João 

16: 8 ). 

O versículo 7 registra o ato final, monumental na cena celestial. Tudo João foi 

descrevendo desde essa visão começou em 4: 1 vinha crescendo em direção a esse 

momento. Este vê o grande culminando ato, da história, do ato que irá sinalizar o fim do 

dia do homem. O objetivo final da redenção está prestes a ser visto; paraíso será 

recuperado, Éden restaurado. Antes de os olhos se perguntando de João Cordeiro veio e 

tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. 



Esta é a mesma cena descrita por Daniel em Daniel 7: 13-14 , embora Daniel não 

menciona o livro: 

Eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que, com as nuvens do céu um como o 

Filho do Homem estava por vir, e Ele veio até o Ancião dos Dias e foi apresentado diante 

dele. E foi-lhe dado o domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e 

homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não 

passará; e Seu reino é um que não será destruído. 

O One digno chegou a tomar de volta o que é seu por direito His. 

A canção do Valiosa One 

Logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro 

Anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um segurando 

uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações 

dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: "Tu és digno 

de receber o livro e de abrir os seus selos;. Porque foste morto, e 

comprado por Deus com seus homens de sangue de toda tribo, 

língua, povo e nação Você tê-los feito para ser um reino e 

sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra ". E 

olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres 

viventes e dos anciãos; eo número deles era miríades de miríades 

e milhares de milhares, dizendo em alta voz: "Digno é o Cordeiro 

que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, 

honra, glória e louvor." E a toda criatura que está no céu e na 

terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, 

dizerem: "Àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o 

louvor, honra e glória e poder pelos séculos dos séculos ". E os 

quatro seres viventes diziam: "Amém". E os anciãos prostraram-
se e adoraram. ( 5: 8-14 ) 

A aparência do Cordeiro como ele se move de tomar o livro causas elogiar a sair de todos 

os lugares do universo. O louvor acelera em um crescendo ascendente de culto como o 

oratório da redenção atinge o seu clímax. Para os dois doxologies majestosas do capítulo 

4 são adicionados mais três no capítulo 5 . A explosão espontânea de adoração resulta da 

percepção de que a derrota tão aguardada do pecado, a morte, e Satanás está prestes a ser 

realizado, e do Senhor Jesus Cristo voltará a terra em triunfo e estabelecer o Seu reino 

milenar gloriosa. A maldição será revertida, o remanescente crente de Israel será salvo, 

ea igreja será honrado, exaltado, e concedeu o privilégio de reinar com Cristo. Toda a 

expectativa reprimida de milênios finalmente explode com a perspectiva de que está 

prestes a acontecer. 

Quando eles começaram a sua canção de louvor e adoração, os quatro seres viventes e 

os vinte e quatro Anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Que eles oferecem a 

mesma adoração a Cristo para que eles fizeram para o Pai em 4:10 oferece prova 

convincente da divindade de Cristo , uma vez que só Deus deve ser adorado 

(cf. 19:10 ; Matt 4:10. ). 

Depois que Jesus realizou a redenção ao levar o pecado na cruz, Deus o ressuscitou dentre 

os mortos, e exaltou a sua mão direita. Jesus recebeu de volta a glória Ele teve na presença 

do Pai antes da fundação do mundo ( João 17: 5 ). Aos Efésios Paulo escreveu de Cristo, 

"[Deus] o ressuscitou dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares 



celestiais, acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se 

nomeia, não só em neste século, mas também no vindouro E Ele colocou todas as coisas 

sujeitou debaixo de seus pés, e lhe deu o cabeça sobre todas as coisas para a igreja "(. Ef. 

1: 20-22 ). 

Mas, embora exaltado à mão direita do Pai, Jesus Cristo não é ainda totalmente 

reinante. Salmo 2: 6-12 fala do dia futuro quando as regras de Cristo sobre a terra; 

Mas, quanto a mim, eu tenho o meu Rei sobre Sião, meu santo monte. Eu certamente irá 

contar do decreto do Senhor: Ele me disse: "Tu és meu Filho, hoje te gerei Pede-me, e eu 

te darei as nações por herança, e os confins da terra. como sua possessão. Tu os quebrarás 

com uma vara de ferro, você deve quebrar-los como barro. " Agora, pois, ó reis, mostrar 

discernimento; tomar advertência, ó juízes da terra. Adorar o Senhor com reverência e se 

alegrar com tremor. Faça homenagem ao Filho, que Ele não fica com raiva, e você perecer 

no caminho, para a sua ira em breve poderá ser acesa. 

Dr. Donald cinza Barnhouse observou certa vez que há quatro coisas fora do lugar no 

universo: a igreja, o que deve estar no céu; Israel, que deve estar vivendo em paz 

ocupando toda a terra prometida a ela; Satanás, que pertence ao lago de fogo; e Cristo, 

que deve estar sentado no seu trono reinando. Todos os quatro dessas anomalias serão 

corrigidas quando Cristo toma o livro da mão do pai. 

Mas antes que ele começa a desenrolá-lo no capítulo 6 , vem o cântico de louvor 

no capítulo 5 . Como eles prostraram-se diante do Cordeiro, em adoração, João notou 

que cada um dos vinte e quatro anciãos estava segurando uma harpa e taças de ouro 

cheias de incenso , que são as orações dos santos. (A estrutura gramatical do texto grego 

parece indicar que só os mais velhos, e não as criaturas vivas, que detinham esses dois 

itens.) Harps foram frequentemente associados no Antigo Testamento com o culto ( por 

exemplo, 2 Sam 6: 5. ; 1 Crônicas 15:16. , 20 , 28 ; 16: 5 ; 2 Crônicas 5:12. ; 29:25 ; Sl 

33: 2. ; 71:22 ; 92: 1-4 ; 144: 9 ; 150: 3 ; cf. Ap 14: 2 ; 15: 2 ), mas foram também 

intimamente ligada à profecia. Em 1 Samuel 10: 5 Samuel disse a Saul: "Mais tarde você 

vai vir para o outeiro de Deus, onde a guarnição dos filisteus; e será assim que você veio 

lá para a cidade, que você vai encontrar um grupo de profetas descendo do alto com harpa, 

pandeiro, flauta, e harpas, e eles estarão profetizando. " Da mesma forma, quando está 

prestes a profetiza, Eliseu disse: "Agora me trazer um harpista.Enquanto o harpista 

tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. " ( 2 Reis 3:15 NVI) . Primeiro Crônicas 25: 

1 registros que "Davi e os comandantes do exército, separou para o serviço alguns dos 

filhos de Asafe, e de Hemã, e de Jedutum, que eram a profetizar com cítaras, harpas e 

címbalos "(cf. vv. 3 , 6 ). As harpas detidas pelos anciãos provavelmente simbolizam 

tudo de profecia, que culmina com os acontecimentos importantes sobre a ter lugar. 

Além das harpas, os mais velhos também estavam segurando taças de ouro cheias de 

incenso. Estas taças de boca larga foram usadas no tabernáculo e no templo ( 1 Reis 

07:40 , 45 , 50 ; 2 Reis 12: 13-14 ; 1 Chron 28:17. ; . 2 Crônicas 4:22 ; Jer 52:19. ; . Zac 

14:20 ), onde foram conectadas com o altar. Eles simbolizavam o trabalho sacerdotal de 

intercessão pelo povo. Escritura associa outro lugar a queima de incenso com as orações 

dos santos no Salmo 141: 2 ; Lucas 1: 9-10 ; e Apocalipse 8: 3-4 (cf. 6: 9-10 ). O incenso 

nessas bacias representa as orações dos crentes através dos tempos que a redenção 

profetizado e prometido de Deus da terra pode vir. Tomados em conjunto, as harpas e as 

bacias indicam que tudo o que os profetas sempre profetizou e tudo o que os filhos de 

Deus já rezou para finalmente está para ser cumprida. 



Como os anciãos trouxe diante de Deus os desejos e as orações dos santos, eles cantaram 

um cântico novo. Uma vez que (com a possível exceção de Jó 38: 7 ) nenhum lugar a 

Bíblia registra anjos cantando, é melhor para ver apenas os anciãos como cantar aqui 

. (Adotando a leitura variante encontrada em muitos manuscritos "Você ... já nos redimiu 

a Deus", como o New Rei Tiago Version faz, reforça ainda mais esse ponto, uma vez que 

os quatro seres viventes são santos anjos que não têm necessidade de ser resgatado. ) Isso 

é consistente com o restante das Escrituras, que retrata o louvor cantando compraste para 

Deus (cf. Jz 5: 3. ; 2 Crônicas 5:13. ; Neemias 12:46. ; Sl 07:17. ; 9: 2 ; 61: 8 ; 104: 

33 ; 146: 2 ; Atos 16:25 ; Ef 5:19. ) e anjos que falam dele (cf. Lc 2, 13-14 ). Em toda a 

Escritura a nova música é uma canção de redenção ( Sl. 33: 3 ; 40: 3 ; 96: 1 ; 98: 1 ; 144: 

9 ; 149: 1 ; . Isa 42:10 ; Ap 14: 3 ). 

A canção abre com uma reafirmação de que Cristo é digno ... de tomar o livro e de 

romper os seus selos. Ele é digno, porque Ele é o Cordeiro, o Leão da tribo de Judá, e o 

Rei dos reis e Senhor dos senhores. Para quebrar o livro selos significa para decretar as 

sentenças escritas nele. Então, reforçando ainda mais a dignidade de Cristo, a música 

continua, porque foste morto, e comprado por Deus com seus homens de sangue de 

toda tribo, língua, povo e nação. Essa frase elabora sobre a declaração do versículo 

6 que o Cordeiro foi morto, explicando o significado de sua morte. Foi substitutiva de 

Cristo, a morte sacrificial que comprado por Deus ... os homens de toda tribo, língua, 

povo e nação. Comprado é de agorazo , uma palavra do Novo Testamento rico para 

redenção que imagens escravos comprados no mercado e, em seguida, posto em 

liberdade. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo pagou o preço de compra (o Seu 

próprio sangue; 1 Pe 1: 18-19. ) para redimir os homens de toda tribo (descida) e 

língua (idioma) e pessoas (raça) e da nação (cultura) do mercado de escravos do pecado 

(cf. 1 Cor. 6:20 ; 7:23 ; . Gl 3:13 ). Esses quatro termos aparecem juntos também 

em Apocalipse 7: 9 ; 11: 9 ; 13: 7 ; e 14: 6 e abrangem toda a humanidade. 

Deve ter sido uma emocionante, emocionante realização para João que os redimidos que 

um dia incluem pessoas de todo o mundo. Em um dia em que a igreja era pequena, 

isolada, lutando, e pecaminoso, João deve ter se preocupado com o seu futuro, 

especialmente porque cinco das sete igrejas abordados em capítulos 2-3 tinha problemas 

tão graves e potencialmente fatais. O conhecimento de que a perseguição eo pecado não 

extinguir a chama se espalhando do cristianismo deve ter trazido alegria e esperança ao 

coração do apóstolo. 

A canção se move para expressar os resultados da redenção: Você fez-los a ser um reino 

e sacerdotes para o nosso Deus; e eles reinarão sobre a terra. O uso de los em vez de 

"nós" indica a vastidão e abrangência da redenção. Os vinte e quatro anciãos ir além de 

si mesmos para varrer todos os santos de todas as idades em seu hino de louvor e 

adoração. Os remidos são uma parte de Deus reino (cf. 1: 6 ), uma comunidade de crentes 

sob o domínio soberano de Deus. Eles também são sacerdotes para o nosso 

Deus (cf. 20: 6 ), significando o seu acesso completo à presença de Deus para o culto e 

serviço. O presente sacerdócio dos crentes ( 1 Ped. 2: 5 , 9 ) prenuncia naquele dia futuro, 

quando teremos acesso total a e perfeita comunhão com Deus. Durante o reino milenar, 

os crentes reinarão sobre a terra com Cristo ( 20: 6; 2 Tm 2:12. ). 

No versículo 11 , diz João, pela quarta vez no capítulo que ele viu alguma coisa. Quando 

ele olhou, ele ouviu a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e 

dos anciãos; eo número deles era miríades de miríades e milhares de 

milhares (cf. Dn. 7:10 ). Para as vozes dos quatro seres viventes e os vinte e quatro 

anciãos estão agora adicionados os de inumeráveis anjos. Myriad significa "dez mil", 



aparentemente o maior número para o qual os gregos tinham uma palavra. A 

frase miríades e miríades descreve uma série incontável.Hebreus 12: 1 diz também que 

o número de santos anjos não podem ser contados. Eles número, pelo menos, duas vezes 

mais que os anjos caídos (demônios) de acordo com Apocalipse 12: 3-4 . 

A grande anfitrião começou dizendo em alta voz (cf. Ne 9: 4. ; Sl 33: 3. , "shout"; 98: 4 , 

"grito") a doxologia familiar, Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e 

riquezas, e sabedoria, e força, honra, glória e louvor. Mais uma vez, a ênfase é sobre 

a morte de Cristo oferecendo uma perfeita redenção, por causa do que Ele deve ser dada 

adoração, louvor e adoração. Ele é digno de receber o reconhecimento por causa de 

Seu poder e onipotência. Ele é digno de receber o reconhecimento por causa dos 

materiais e espirituais riquezas que possui-Ele é dono de tudo ( Sl. 50: 10-12 ). Ele é 

digno de receber o reconhecimento por causa de Sua sabedoria e onisciência. Por todas 

estas coisas e todas as suas outras perfeições absolutas, Jesus Cristo é digno de toda honra 

e glória, e louvor. 

Como o grande hino de louvor atinge um crescendo, a toda criatura que está no céu e 

na terra e debaixo da terra e sobre o mar, e todas as coisas neles junta. Esta declaração 

all-inclusive é uma reminiscência de Salmo 69:34 : "Deixe o céu ea terra louvá-Lo, os 

mares e tudo que se move neles", e conclusão do verso dos Salmos: "Tudo quanto tem 

fôlego louve ao Senhor Louvado seja o Senhor." ( Sl 150: 6. ). Este poderoso coro 

grita: "Àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, honra e glória 

e poder para todo o sempre."bênção infinita, honra sem fim, elogios sem fim, a glória 

sem fim, e adoração sem fim pertencem a Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A criação 

é incapaz de conter sua alegria sobre a sua redenção iminente (cf. Rom. 8: 19-22 ). 

Perdido em maravilha, amor e louvor, os quatro seres viventes só poderia 

manter dizendo: "Amém." Essa afirmação solene significa "Let It Be", "fazer acontecer" 

(cf. 1: 6-7 ). E os anciãos prostraram-se , mais uma vez , e adoraram. 

Logo, este poderoso exército marcharia do céu para julgar, reunir os eleitos, e retornar 

com Cristo, quando Ele estabelece o Seu reino terreno. O palco está montado. 

 

 

 

 

 

 



13. O Começo do Fim: Os quatro 

primeiros selos ( Apocalipse 6: 1-8 ) 

Então eu vi quando o Cordeiro quebrou um dos sete selos, e ouvi 

um dos quatro seres viventes dizer numa voz como de trovão: 

"Vem". E olhei, e eis um cavalo branco, e aquele que estava 

assentado sobre ele tinha um arco; e uma coroa foi dada a ele, e 

ele saiu vencendo e para vencer. Quando Ele quebrou o segundo 

selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: "Vem". E outro, um cavalo 

vermelho, saiu; e ao que estava assentado sobre ele, foi concedido 

para tirar a paz da terra, e que os homens se matassem uns aos 

outros; e uma grande espada foi dada a ele. Quando Ele quebrou 

o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: "Vem". E olhei, e 

eis um cavalo preto; eo que estava montado nele tinha uma 

balança na mão. E ouvi algo como uma voz no centro dos quatro 

seres viventes dizendo: "Uma medida de trigo por um denário, e 

três medidas de cevada por um denário; e não danificar o azeite 

eo vinho." Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser 

vivente dizer: "Vem". Olhei, e eis um cavalo pálido; e aquele que 

estava assentado sobre ele tinha o nome Morte; Hades e estava 

seguindo com ele. A autoridade foi dada a eles sobre a quarta 

parte da terra, para matar com a espada, e com fome e com a peste 
e com as feras da terra. ( 6: 1-8 ) 

A Bíblia ensina que o mundo caminha inexoravelmente não em direção à paz e unidade, 

mas em direção a uma guerra final, cataclísmica, a batalha do Armagedom ( 16: 14-

16 ). Até aquele holocausto clímax, as coisas vão continuar a deteriorar-se como o mundo 

cai mais e mais profundamente no caos, confusão e pecado. Como o fim se aproxima, as 

guerras vão aumentar, o crime vai escalar, haverá perturbações econômicas e desastres 

naturais sem precedentes, tais como terremotos, inundações, fome e doenças (cf. Mateus 

24: 6-8. ). Todas essas calamidades marcará o derramamento da ira de Deus sobre o 

mundo caído e rebelde. 

Os profetas do Antigo Testamento falaram deste tempo terrível de julgamento 

futuro. Descrevendo os sofrimentos de Israel durante esse tempo, Jeremias escreveu: "Ai 

de mim para esse dia é grande, não há ninguém como ele, e é o tempo de angústia de 

Jacó!" ( Jer. 30: 7 ).Descrevendo a vinda do julgamento das nações dos gentios, Isaías 

escreveu: 

Aproximem-se, ó nações, para ouvir; e ouvir, ó povos! Que a terra e tudo o que contém 

ouvir, e para o mundo e tudo o que dela brota. Para a indignação do Senhor é contra todas 

as nações, e sua ira contra todos os seus exércitos; Ele destruindo-os totalmente, Ele deu-

as à matança.Então, eles foram mortos serão lançados para fora, e os seus cadáveres vai 

dar fora de seu mau cheiro, e as montanhas serão ensopados com o seu sangue. E todo o 

exército dos céus se desgasta, e o céu vai ser enrolado como um pergaminho; todos os 

seus anfitriões também vai murchar como uma folha murcha da videira, ou como um 

garrote da figueira. ( Isaías 34: 1-4. ) 

Em Apocalipse 5: 1-7 , Cristo recebeu de Deus Pai um livro selado com sete selos até 

aberto pelo One com autoridade para fazê-lo. O pergaminho continha o título de 

propriedade da terra. Ao contrário de títulos normais, não conter uma descrição da 



herança de Cristo, mas sim Ele detalha como vai executar o Seu resgate da que é 

legitimamente seu. Começando no capítulo 6 , que rolo é desenrolado e seus selos 

quebrados. O desenrolar da rolagem marca o início da ira e juízo de Deus sobre a 

humanidade pecadora como o Senhor leva de volta a criação da usurpador, Satanás. 

Cada um dos sete selos de rolagem (cf. 5: 1 ) representa um julgamento divino específico 

que será derramado sequencialmente sobre a terra. Os selos abranger todo o período da 

Tribulação ( 03:10 ), culminando com o retorno de Cristo. Parece melhor compreender 

os primeiros quatro selos como tendo lugar durante a primeira metade da Tribulação, a 

quinta que se estende desde o primeiro para o segundo semestre, (chamado de "grande 

tribulação" em 7:14 anos e três duradoura e meio ; 11: 2 ; 12: 6 ; 13: 5 ) e no sexto e 

sétimo lugar durante aquele "grande tribulação". Aparentemente, o sétimo selo contém os 

sete julgamentos das trombetas ( 8: 1-11: 19 ) e a sétima trombeta ( 11:15 ) contém os 

julgamentos das sete taças ( 16: 1-21 ). Os sete selos contêm, assim, todas as decisões 

para o final, quando Jesus Cristo voltar. 

O desdobramento dos sete selos paralelo cronologia dos eventos da Tribulação 

encontrados na própria mensagem de Jesus que descrevem o fim dos tempos e seu retorno, 

gravado em de nosso Senhor Mateus 24 . O primeiro selo descreve um breve e falsa paz 

que precederá o holocausto final. Em Mateus 24: 4-5 , Jesus também falou de que a paz, 

alertando para os enganadores, falsos cristos que vai promovê-lo. O segundo selo retrata 

guerra mundial, que Jesus também predisse ( Matt. 24: 6-7 ). O terceiro selo, fome, 

encontra um paralelo na Mateus 24: 7 . Nesse mesmo versículo Jesus previu terremotos, 

representante de desastres naturais; o quarto selo representa a morte por essas catástrofes 

naturais, incluindo terremotos e pragas. O quinto selo, revelando os mártires sob o altar, 

encontra um paralelo na advertência de Jesus que os crentes serão martirizados durante a 

Tribulação ( Mt 24: 9. ). Durante o desenrolar do sexto selo, o céu fica preto, exatamente 

como Jesus previu que aconteceria ( Matt. 24:29 ). O sétimo selo revela os julgamentos 

cataclísmicos finais, incluindo toda a devastação dos julgamentos das trombetas e taças, 

levando até a sua segunda vinda ( Mateus 24:. 37ff .). 

Assim como dores de parto de uma mãe aumentam em frequência e intensidade à medida 

que o tempo para dar nascimento se aproxima, por isso os julgamentos representadas 

pelos selos vai intensificar em todo o Tribulation até culminar com a chegada do Senhor 

Jesus Cristo no julgamento ardente glória. Os quatro primeiros selos cobrem o período de 

Jesus descreveu como "o princípio das dores" ( Mateus 24: 8. ). Por mais terrível que 

essas quatro julgamentos são, eles são, mas o derramamento preliminar da ira final de 

Deus nos últimos três selos. 

O primeiro selo:  Falsa Paz 

Então eu vi quando o Cordeiro quebrou um dos sete selos, e ouvi 

um dos quatro seres viventes dizer numa voz como de trovão: 

"Vem". E olhei, e eis um cavalo branco, e aquele que estava 

assentado sobre ele tinha um arco; e uma coroa foi dada a ele, e 
ele saiu vencendo e para vencer. ( 6: 1-2 ) 

Os capítulos 4 e 5 . descreveu o louvor oferecido no céu de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus 

Cristo Capítulo 4 exalta Deus como criador (cf. 4:11 ), enquanto o capítulo 5 exalta Jesus 

Cristo como redentor (cf. 5: 9-10 ) . De repente, como os selos começam a ser aberto 

no capítulo 6 , o louvor deixa na expectativa do julgamento vindouro. A cena agora muda 



do céu à terra, que será o foco de eventos através do retorno de Cristo no capítulo 19 e o 

estabelecimento de Seu reino terreno no capítulo 20 . 

Tendo recebido de seu pai, o título de propriedade da terra ( 5: 7 ), o Cordeiro (Jesus 

Cristo) quebrou o primeiro . dos sete selos Como cada selo é quebrado na visão, o que 

está escrito no rolo de papel não é ler, mas agiu fora. Imediatamente, João ouvi um dos 

quatro seres viventes (querubins; uma elevada ordem de anjos-cf. Ez 10:15. e ver a 

discussão de 4: 6-8 no capítulo 11 deste volume) que diz com um poderoso, 

quebrando voz do trovão, "Vem". Em resposta à convocação Angelicalais, um cavalo 

branco saiu levando seu cavaleiro. Os quatro primeiros selos envolvem cavalos e 

cavaleiros (os chamados quatro cavaleiros do apocalipse). Cavalos na Escritura estão 

associados com triunfo, majestade, poder e conquista (por exemplo, 19:11 , 14 ; Jó 39: 

19-25 ; Pv 21:31. ; Isa 43:17. ; Jer 06:23. ; Zech. 09:10 ; 10: 3 ). 

Alguns, vendo um paralelo com 19:11 , identificar o que estava assentado sobre o 

cavalo branco como Cristo. Mas uma vez que Cristo abre o livro selado, Ele não pode ser 

o piloto. Além disso, este piloto usa um stephanos , uma coroa ganhou como 

prêmio; em 19:12 Cristo usa muitos diademas , coroas reais. Ao contrário deste piloto, 

que carrega um arco, Cristo leva uma espada ( 19:15 ). Finalmente, Cristo retorna no final 

da tribulação, não no seu início. 

Outros identificam o piloto como o Anticristo. Mas uma vez que os outros três pilotos 

não representam pessoas individuais, mas forças impessoais (guerra, fome e morte), o 

melhor é ver o primeiro como uma força também. Essa força é melhor definida como uma 

paz em todo o mundo, quebrou durante o segundo selo por o segundo piloto; 6: 4 ). No 

entanto Anticristo, como será visto, vai desempenhar um papel de liderança na promoção 

dessa obsessão em todo o mundo com a procura de paz. 

Portanto, antes de os terrores da Tribulação se soltar e levar a batalha do Armagedom virá 

um período de paz mundial. Mas vai ser uma paz enganosa, como o mundo é embalado 

em uma falsa sensação de segurança, seguido pela guerra, fome e morte. Desejo 

desesperado do mundo para a paz internacional servirá de isca para a armadilha 

satânica. Essa ânsia de segurança e segurança vai jogar nas mãos do Anticristo, régua de 

Satanás, que vai convencer o mundo de que ele pode fornecê-los. Ele vai particularmente 

enganar Israel, cujo povo tem para a paz tanto tempo desejado, e ele "fará um pacto firme 

com muitos [Israel] durante uma semana" ( Dan. 9:27 ). Pacto de paz do Anticristo e 

proteção de Israel não vai durar, no entanto: "no meio da semana [a septuagésima semana 

da profecia de Daniel, a Tribulação] ele vai colocar um fim ao sacrifício e à oferta de 

cereais; e sobre a asa das abominações virá o assolador, até mesmo até a destruição 

completa, aquela que é decretado, se derramou sobre aquele que faz desolado "( Dan. 

9:27 ). A falsa paz que o Anticristo traz chegará a um fim abrupto no ponto médio da 

Tribulação, quando ele profana o templo em Jerusalém, trai o povo judeu, e lança ataques 

mortais sobre eles (cf. Mateus 24: 4-10. ). Não pode e haverá paz até que o Príncipe da 

Paz prepara Seu reino terreno ( 20: 1-6 ). 

A Bíblia adverte repetidamente da atração mortal de falsa paz. Jeremias descreveu 

aqueles no seu dia que se pronuncia "Paz, paz ', mas não há paz" ( Jer 06:14. ; 08:11 ). Ele 

clamou ao Senhor "," Ah, Senhor Deus! ' Eu disse: 'Olha, os profetas lhes dizem: "Você 

não vai ver a espada nem você vai ter fome, mas vou dar-lhe uma paz duradoura neste 

lugar"' "( Jer. 14:13 ). O Senhor respondeu: "Os profetas profetizam mentiras em meu 

nome Eu não tenho nem enviei nem lhes ordenei, nem falei com eles;. Eles vos profetizam 

uma visão falsa, e adivinhação, e vaidade, eo engano de sua própria mente" ( v. 



14 ). Escrevendo sobre a sedução desse futuro de paz falsa Paulo disse: "Enquanto eles 

estão dizendo: Paz e segurança! ' em seguida, a destruição virá sobre eles de repente, 

como as dores de parto em cima de uma mulher grávida, e eles não vão escapar "( 1 

Tessalonicenses 5: 3. ). 

Pode parecer incrível que o mundo, pairando à beira da catástrofe final, poderia ser tão 

completamente enganados. Contudo, é precisamente o que aconteceu em uma escala 

menor antes da eclosão da guerra mais devastadora até à data, a Segunda Guerra 

Mundial. Adolf Hitler explicados em pormenor os seus planos para a conquista em seu 

livro Mein Kampf, publicado mais de uma década antes da Segunda Guerra Mundial 

começou. No entanto, incrivelmente, os aliados ocidentais (especialmente Grã-Bretanha 

e França) persiste em acreditar falsa alegação de Hitler para ser um homem de paz. Eles 

ficaram de braços cruzados enquanto ele reocupou a Renânia (desmilitarizada após a 

Primeira Guerra Mundial), que revoga, portanto, o Tratado de Versalhes, em seguida, 

anexou a Áustria, a região dos Sudetos, e Tchecoslováquia.Desesperado para apaziguar 

Hitler e evitar a guerra, primeiro-ministro britânico NMalle Chamberlain se reuniu com 

o ditador nazista em Munique em 1938. Após seu retorno para a Inglaterra, Chamberlain 

triunfalmente acenou um pedaço de papel (que contém uma promessa inútil de paz da 

parte de Hitler), que ele alegou garantido "paz com honra ... paz para o nosso 

tempo." Quando Winston Churchill (um dos poucos nunca levado por Hitler) subiu na 

Câmara dos Comuns para declarar que a Inglaterra tinha sofrido uma derrota total, 

absoluto, ele foi vaiado por membros irados do Parlamento. A decepção foi quase 

universal; quase todo mundo interpretou mal as intenções de Hitler. Só depois que ele 

invadiu a Polônia em setembro de 1939 fez os aliados finalmente reconhecer a 

verdade. Por aí já era tarde demais para evitar a catástrofe da Segunda Guerra Mundial. 

Que o cavaleiro tinha um arco , mas não há flechas, e que ele foi homenageado com uma 

coroa que foi livremente dado a ele, revela que a sua conquista envolverá vitórias sem 

sangue. Sua coroa ( stephanos ) é a coroa de um vencedor. Ele não é um verdadeiro rei e 

tem coroa não real do monarca ( Diadema ), mas ganhou uma coroa do mundo por suas 

realizações triunfantes que levam à paz mundial. Ele não vai conquistar pela força 

militar, mas pela astúcia e engano (cf. 2 Ts 2: 9-11. ). Sua conquista será uma vitória 

"guerra fria", uma paz venceu por acordo, não conflito ( Dan. 9: 24-27 ). Mesmo que o 

destino final do mundo se aproxima, o Anticristo vai prometer uma era dourada de paz e 

prosperidade. Em agradecimento, o mundo vai honrá-lo e elevá-lo para a posição de 

liderança suprema. Mas ambos os elogios e a paz vai ser de curta duração. 

O segundo selo: Guerra 

Quando Ele quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente 

dizer: "Vem". E outro, um cavalo vermelho, saiu; e ao que estava 

assentado sobre ele, foi concedido para tirar a paz da terra, e que 

os homens se matassem uns aos outros; e uma grande espada foi 
dada a ele. ( 6: 3-4 ) 

Euforia do mundo de paz e harmonia será esmagado rudemente como o segundo cavalo 

e cavaleiro aparecer em cena. Assim como a Segunda Guerra Mundial seguiu a paz 

enganosa promovida por Hitler, para que as guerras devastadoras vai se espalhar por todo 

o mundo após o colapso da falsa paz do Anticristo. Aqui, a história fica feio e permanece 

assim até que o verdadeiro Rei retorna para estabelecer Seu reino. 



Como o Cordeiro quebrou o segundo selo João ouvi o segundo animal, convocando o 

segundo cavaleiro, dizendo: "Vem". Imediatamente um cavalo vermelho 

saiu. Vermelho, a cor do fogo e sangue, retrata a guerra. O julgamento de Deus desce e 

a falsa paz de curta duração, liderada pelo Anticristo se dissolve em um sangrento 

holocausto. 

João primeiras notas, relativos ao cavaleiro, que para ele ... foi concedida para tirar a 

paz da terra. Tudo o que acontece estará sob controle soberano de Deus. Ele permite que 

a falsa paz, e Ele termina-lo e traz guerra na terra. Ao contrário do que o ensino de alguns, 

os acórdãos do Tribulação não refletem a ira dos homens ou a ira de Satanás; eles só 

podem expressar a ira de Deus derramada sobre o mundo. É Ele quem segura o rolo selado 

com sete selos e o Cordeiro que desenrola. Em algum momento no início da primeira 

metade da Tribulação, durante o início das dores de parto (cf. Mateus 24: 8. ; Marcos 13: 

7-8 ; Lucas 21: 9 ), a paz mundial se transforma em conflito no mundo inteiro como a 

paz desaparece a partir do . Terra Descrevendo desta vez Jesus disse: "Você vai ser 

ouvido de guerras e rumores de guerras ... Porquanto se levantará nação contra nação, e 

reino contra reino" ( Mateus 24: 6-7. ). Os homens vão matar uns aos outros em um 

escala sem precedentes. Abate Violent será banalizado. Embora a Bíblia não dá detalhes, 

os avanços em armamentos modernos sugerem uma terrível holocausto inimaginável. 

João também observou que uma grande espada foi dada para o 

ciclista. machaira ( espada ) refere-se a curto, apunhalando a espada de um soldado 

romano levado para a batalha. Foi também uma arma usada pelos assassinos. A visão 

retrata uma grande espada para descrever a extensão da guerra. Falsa paz do Anticristo, 

então, vai se dissolver em um turbilhão de batalha, homicídio, rebelião, revolta, e 

massacre. 

Como ele foi destaque na promoção da paz falsa, o Anticristo irá desempenhar um papel 

importante nas guerras que o seguem. Embora o principal arquiteto da paz falsa, quando 

as guerras sair todo o mundo que ele não terá escolha a não ser recorrer a si mesmo a 

guerra, a fim de preservar a sua autoridade e poder. Anticristo será tão hábil em guerra 

como ele era promover a paz falsa. Daniel 08:24 descreve a sua carreira como um 

guerreiro: "Ele vai destruir até um grau extraordinário e prosperar e realizar a sua vontade; 

ele destruirá os poderosos e o santo pessoas. " Entre suas vítimas serão muitos do povo 

de Deus (cf. 6: 9 ; . Mateus 24: 9 ). 

Anticristo criação da abominação da desolação ( Dan. 11:31 ; 12:11 ; . Matt 24:15 ) vai 

tocar fora de um enorme conflito, descrito em detalhes em Daniel 11: 36-45 : 

Em seguida, o rei vai fazer o que quiser, e ele vos exaltará e se engrandecerá sobre todo 

deus e falará coisas monstruosas contra o Deus dos deuses; e ele vai prosperar até que a 

indignação está terminado, pois o que é decretado será feito. Ele não terá respeito aos 

deuses de seus pais ou para o desejo das mulheres, nem que ele vai mostrar consideração 

para nenhum outro deus; pois ele vai se engrandecerá sobre todos eles. Mas ao invés disso 

ele irá honrar um deus das fortalezas, um deus a quem seus pais não conheceram; ele o 

honrará com ouro, prata, pedras preciosas e tesouros. Ele vai tomar medidas contra o mais 

forte das fortalezas com a ajuda de um deus estranho; ele vai dar grande honra para 

aqueles que o reconhece e vai levá-los para se pronunciar sobre os muitos, e vai dividir a 

terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul se colidem com ele, e o rei do Norte vai 

invadir contra ele com carros, com cavaleiros e com muitos navios; e ele vai entrar em 

países, transbordar-los e passar. Ele também vai entrar na Terra bonita, e muitos países 

cairão; mas estes serão resgatados de sua mão: Edom, Moab e do lugar dos filhos de 



Amom. Em seguida, ele estenderá a sua mão contra os outros países, ea terra do Egito 

não escapará. Mas ele vai ganhar o controle sobre os tesouros escondidos de ouro e prata 

e de todas as coisas preciosas do Egito; e os líbios e os etíopes seguirá em seus 

calcanhares. Mas rumores do Oriente e do Norte irá perturbá-lo, e ele sairá com grande 

furor, para destruir e extirpar a muitos. Ele vai armar as tendas de seu pavilhão real entre 

os mares e as belas Santo Mountain; no entanto, ele virá ao seu fim, e ninguém vai ajudá-

lo. 

Como chefe de uma confederação ocidental, o Anticristo, como mencionado acima, será 

inicialmente retratar a si mesmo como um defensor da paz. Ele vai mesmo aparecer para fazer 

o que ninguém foi capaz de fazer, trazer a paz para o conturbado Oriente Médio. Ele vai fazer 

um tratado com Israel, posando como seu protetor e defensor. Mas muito em breve suas 

verdadeiras cores vai mostrar, e seu desejo de dominação irá provocar rebelião. Tentativas do 

Anticristo para esmagar seus inimigos e governá-los com mão de ferro vai tocar fora guerras 

que vão durar durante todo o restante da Tribulação. Finalmente, quando o verdadeiro rei da 

terra, o Senhor Jesus Cristo, retorna, o Anticristo será lançado no lago de fogo para sempre 

( 20:10 ). 

As guerras que começam com a abertura do segundo selo vai durar para o breve tempo 

restante antes da vinda do reino milenar. 

O Terceiro Selo: Fome 

Quando Ele quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente 

dizer: "Vem". E olhei, e eis um cavalo preto; eo que estava 

montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi algo como uma 

voz no centro dos quatro seres viventes dizendo: "Uma medida de 

trigo por um denário, e três medidas de cevada por um denário; e 

não danificar o azeite eo vinho." ( 6: 5-6 ) 

Como o Cordeiro quebrou o terceiro selo, a poderosa voz da terceira criatura 

viva anunciava a vinda do terceiro cavalo e cavaleiro. O uso de João da palavra eis 

que revela como assustado e ele ficou chocado com a aparência sinistra do ciclista. A 

cor preta está associada à fome em Lamentações 5:10 ( NVI ). A fome é uma 

consequência lógica da guerra em todo o mundo como o abastecimento de alimentos são 

destruídos e as pessoas envolvidas na produção de alimentos são mortos. Jesus também 

predisse esta fome futuro em Mateus 24: 7 : "Porquanto se levantará nação contra nação, 

e reino contra reino, e em vários lugares haverá fomes e terremotos." Deus usou a fome 

como forma de julgamento no passado (por exemplo, Lev 26:26. ; Dt 32:24. ; 2 Reis 8: 

1 ; Sl. 105: 16 ; Isa. 3: 1 ; Jer 16: 4. ; Ez. 4: 16-17 ; 5:16 ; 14:13 ; . Hag 01:11 ), mas esta 

será a fome mais devastador em toda a história humana. 

A balança o piloto realizadas em sua mão imagens de racionamento, que resultará da 

fome. Como nos Estados Unidos durante a Grande Depressão, na Europa, no rescaldo da 

II Guerra Mundial, e hoje em muitos países do terceiro mundo dilacerado pela guerra, 

haverá pessoas famintas que estão em linhas de alimentos. Mas eles não vão encontrar 

comida suficiente para viver, como o quarto selo na visão de João revela. Após o 

aparecimento do cavalo preto e seu cavaleiro, João ouviu algo como uma voz no centro 

dos quatro seres viventes. Uma vez que os quatro seres viventes estavam estacionados 

ao redor do trono ( 4: 6 ), é provável que a voz de Deus, Aquele que está sentado no trono 

( 4: 2-3 ). Deus também fala em conexão com o quinto selo ( 06:11 ). Ele fala aqui como 

um lembrete de que a fome é um julgamento direto Dele. 



Pronunciamentos de Deus revelam quão devastadora as condições de fome será. Uma 

medida de trigo é apenas o suficiente para sustentar uma pessoa por um dia, enquanto 

um denário representa um dia de salário para um trabalhador médio. Trabalho das pessoas 

mal irá fornecer comida suficiente para si e não o suficiente para alimentar suas 

famílias. Aqueles com famílias serão capazes de comprar três medidas de cevada por 

um denário. Isso vai fornecer o alimento para suas famílias, mas a cevada era baixo valor 

nutricional e comumente usados para alimentar gado. Assim, o salário de uma pessoa vai 

mal alimentar três pessoas com alimentos de baixa qualidade. Ambos os cenários 

representam salários de fome, e significam condições de fome graves. 

Tendo em conta estas condições extremas, Deus adverte as 

pessoas não a danificar (resíduos) o azeite eo vinho. gêneros alimentícios básicos se 

tornará luxos inestimáveis. Olive óleo e vinho, usados na preparação e cozimento de 

alimentos, bem como a purificação de água, terá que ser cuidadosamente protegido. 

A paz enganosa seguido por guerras mundiais e uma fome global devastador resultante 

irá combinar a escalar o caos universal. Tudo isto terá lugar durante a primeira metade da 

Tribulação, enquanto que o pior ainda estará por vir. 

O Quarto Selo: Morte 

Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: 

"Vem". Olhei, e eis um cavalo pálido; e aquele que estava 

assentado sobre ele tinha o nome Morte; Hades e estava seguindo 

com ele. A autoridade foi dada a eles sobre a quarta parte da 

terra, para matar com a espada, e com fome e com a peste e com 
as feras da terra. ( 6: 7-8 ) 

O quarto selo na visão segue o padrão dos três primeiros. O Cordeiro quebrou o selo e 

o quarto ser vivente convocou o quarto cavalo e seu cavaleiro. João descreveu o cavalo 

final como um cavalo pálido. Chloros ( cinza ), a partir do qual as palavras inglesas 

"clorofila" e "cloro" derivam, refere-se a uma cor doentia, pálido, verde-amarelo. Ele 

descreve a vegetação verde em seus únicos outros usos do Novo Testamento ( 8: 7 ; 9: 

4 ; Marcos 06:39 ). A cor do cavalo retrata com a palidez verde-claro de característica 

morte da decomposição de um cadáver. ApropriAdãoente, o piloto que estava montado 

nele tinha o sinistro nome morte. A morte em grande escala é a consequência inevitável 

da guerra e da fome generalizada. Nesta cena macabra e assustadora, João viu Hades ... 

seguindo com a Morte. Hades (aqui representando a sepultura) torna-se, por assim dizer, 

o coveiro, enterrando os restos mortais de vítimas da morte. Morte e Hades também estão 

emparelhados em 01:18 e 20:13 , 14 . 

A extensão da morte e da destruição causada pela guerra e pela fome é então 

quantificada; autoridade foi dada para a morte eo inferno para destruir um quarto 

da população da Terra. No atual população mundial de quase 6 bilhões, que atingiria o 

escalonamento total de quase 1,5 bilhão de mortes. Em uma era de armas nucleares, 

químicas e biológicas, esse total é terrivelmente plausível. Morte usará quatro 

ferramentas em sua difícil tarefa. Os três primeiros elementos, a espada, a 

fome e peste, são muitas vezes ligados entre si nas Escrituras (por exemplo, 1 Crônicas 

21:12. ; 2 Crônicas 20: 9. ; Jer 14:12. ; 24:10 ; 44:13 ; . Ez 06:11 ), e todos os quatro 

elementos aparecem em Ezequiel 14: 12-21 . 



A espada (guerra) e fome já foram discutidas em conexão com o segundo e terceiro 

selos; o quarto selo exacerba estas condições. Pestilence traduz thanatos , a mesma 

palavra traduzida como "Morte", anteriormente versículo 8 Aqui pode referir-se 

principalmente à doença como a causa da morte (cf.. 02:23 ; 18: 8 ), mas é amplo o 

suficiente para abranger catástrofes naturais como os terremotos preditos por Jesus ( Matt. 

24: 7 ), inundações e erupções vulcânicas. Ele também pode se referir aos efeitos de armas 

químicas e biológicas. 

Ao longo da história humana, a doença já matou pessoas em uma escala muito mais 

maciça do que a guerra. Mais da União e confederados soldados morreram de doenças 

durante a Guerra Civil que foram mortos em batalha. Estima-se que 30 milhões de pessoas 

morreram durante a grande epidemia de gripe de 1918-1919, mais de três vezes mais do 

que os cerca de 8,5 milhões de soldados que morreram em combate durante a Primeira 

Guerra Mundial Além disso, vários milhões mais morreu por volta desse mesmo tempo 

em um surto de tifo na Rússia, Polônia e Romênia. Em um mundo devastado pela guerra 

e pela fome, é inevitável que essa doença será generalizada. 

À primeira vista, a inclusão de animais selvagens com guerra, fome e doença parece 

intrigante, uma vez que a maioria das criaturas perigosas para o homem são extintos ou 

isolados em regiões despovoadas. Mas uma explicação pode ser que a criatura mais 

mortal de todos, o rato, prospera em todas as áreas povoadas. Os ratos têm sido 

responsáveis por incontáveis milhões de mortes ao longo da história, tanto pela ingestão 

de abastecimento de alimentos, e, especialmente, pela propagação de doenças. A 

ocorrência mais infame e devastadora de doença transmitida por ratos foi a Peste Negra, 

uma epidemia do século XIV de peste bubônica que dizimou um quarto a um terço da 

população da Europa. Em um mundo devastado pela guerra, fome e doença, a população 

de ratos pode correr solta. 

Os quatro primeiros selos descrevem claramente, julgamentos assustadoras inspiradora 

sem paralelo na história da humanidade. Não há nada que aconteceu desde que João tinha 

essa visão que poderia ser o cumprimento dessas decisões. Essas profecias do fim do 

mundo não pode ser aplicada à destruição de Jerusalém em AD 70 (que era antes de João 

tinha essas visões, desde que ele escreveu Apocalipse sobre AD 96) ou qualquer outro 

evento desde que um. Nada esta devastador que aconteceu, no entanto, esses primeiros 

quatro juízos dos selos são apenas o começo dos terríveis males, em todo o mundo que o, 

mundo rebelde pecaminosa vai experimentar. Muito pior ainda está por vir no restante 

dos selos, as trombetas e as taças. Naquela época, o mundo dos pecadores vão perceber 

que "é uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo" ( Heb. 10:31 ). Não haverá 

escapatória para os incrédulos impenitentes dos terrores da tribulação, ou a partir dos 

terrores infinitamente pior do inferno. Nas palavras do escritor aos Hebreus: "Como 

escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação?" ( Heb. 2: 3 ). 

 

 

 



14. Orações por vingança: O Quinto Selo 

( Apocalipse 6: 9-11 ) 

Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles 

que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa 

do testemunho que tinham mantido; e clamou com grande voz, 

dizendo: "Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, Você vai 

abster-se de julgar e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre 

a terra?" E foram dadas a cada um deles uma veste branca; e foi-

lhes dito que eles devem descansar um pouco mais, até que o 

número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos assim 

como haviam sido, seria concluída também. ( 6: 9-11 ) 

Observou-se que Deus criou o homem à Sua imagem e homem retornou o favor. As 

pessoas criaram deuses, sob qualquer forma lhes agrada e acomoda seus estilos de vida 

pecaminosos. Nas palavras cínicas de DH autor britânico Lawrence, "Deus é apenas uma 

grande experiência imaginativa" (citado em O Dicionário de Columbia das 

cotações, Copyright © 1993, 1995 pela Columbia University Press). Deus repreendeu 

essas pessoas loucas no Salmo 50:21 : "Você pensou que eu era igual a você, vou reprovar 

você e indicar o caso, a fim diante de seus olhos." Deus é que Ele se revelou para a 

Escritura, e não o que as pessoas imaginam que ele seja. 

Embora a Bíblia revela que Deus é amoroso, misericordioso e piedoso-um salvador dos 

pecadores, uma verdade sobre Ele, que é decididamente impopular hoje é que Ele é um 

Deus de vingança contra aqueles que rejeitam a Deus e salvação em seu Filho. A Bíblia 

afirma repetidamente que ser o caso. Em Deuteronômio 32:35 Deus declarou: "Minha é 

a vingança, e retaliação" (cf. 41 vv. , 43 ). Em vários salmos, conhecido como o 

imprecatório (do verbo maldizer, que significa "chamar para baixo calamidade em 

alguém") salmos, os salmistas clamam por Deus para tomar vingança sobre os 

ímpios. Uma dessas passagens é encontrada no Salmo 64: 7-9 ., onde Davi diz dos ímpios 

que "Deus vai atirar neles com uma seta, e de repente eles serão feridos Então, eles vão 

fazê-lo tropeçar, a sua própria língua é contra eles; todos os que vê-los vai abalar a cabeça. 

Então todos os homens temerão, e eles vão declarar a obra de Deus, e irá considerar o que 

Ele tem feito. " Salmo 79:10 diz: "Haja conhecida entre as nações, à nossa vista , a 

vingança pelo sangue dos seus servos, que foi derramado. " No Salmo 94 , o salmista 

orou: "Ó Senhor, Deus de vingança, Deus de vingança, resplandece! Levanta-te, ó juiz da 

terra, renda recompensa para os orgulhosos ... Ele trouxe de volta a sua maldade sobre 

eles e vontade destruí-los em sua maldade; o Senhor nosso Deus os destruirá "( vv 1-

2. , 23 ).Outros salmos imprecatórias 

incluem 7 , 35 , 40 , 55 , 58 , 59 , 69 , 109 , 137 , 139 e 144 . 

Os profetas, também, falou da vingança de Deus. Isaías escreveu: 

Aproximem-se, ó nações, para ouvir; e ouvir, ó povos! Que a terra e tudo o que contém 

ouvir, e para o mundo e tudo o que dela brota. Para a indignação do Senhor é contra todas 

as nações, e sua ira contra todos os seus exércitos; Ele destruindo-os totalmente, Ele deu-

as à matança.Então, eles foram mortos serão lançados para fora, e os seus cadáveres vai 

dar fora de seu mau cheiro, e as montanhas serão ensopados com o seu sangue ... Pois o 

Senhor tem um dia de vingança, um ano de retribuições pela causa de Sião. ( Isaías 34: 

1-3. , 8 ) 



Falando de Deus, Isaías declarou: "Ele colocou-se de justiça, como de uma couraça, e um 

capacete da salvação na sua cabeça, e ele colocar em vestes de vingança para a roupa e cobriu 

de zelo, como de um manto De acordo com as suas obras, por isso Ele. retribuirei, furor aos 

seus adversários, e recompensa aos seus inimigos; às ilhas Ele fará recompensa "( Isaías 59: 

17-18. ). Uma das coisas que o Servo (o Senhor Jesus Cristo) vai proclamar é "o dia da 

vingança do nosso Deus" ( Is. 61: 2 ), enquanto que em 63: 4 Deus fala de ter um dia de 

vingança em seu coração. 

Falando de um tempo em que Deus tomaria vingança sobre os inimigos de Israel Jeremias 

declarou: "Porque aquele dia pertence ao Senhor Deus dos Exércitos, dia de vingança, 

para vingar-se de seus inimigos; e a espada devorará, e se saciado e beber o seu 

preenchimento de seu sangue, pois haverá um abate para o Senhor Deus dos exércitos, na 

terra do norte, junto ao rio Eufrates "( Jer 46:10. ). O profeta Miquéias registra a promessa 

de Deus para "executar a vingança de raiva e ira sobre as nações que não obedeceram" 

( Mic 05:15. , while) Naum 1: 2descreve Deus como "um Deus zeloso e vingador ... o 

Senhor é vingativo e colérico. O Senhor toma vingança contra os seus adversários, e 

guarda a ira contra os seus inimigos. " 

No meio do julgamento, Deus poupa os que são seus. Malaquias 4: 1-2 diz: 

"Pois eis que o dia está chegando, queimando como uma fornalha, e todo o arrogante e 

todo malfeitor será joio, e no dia que está chegando vai colocá-las em chamas", diz o 

Senhor dos Exércitos, "a fim de que ele vai deixá-los . nem raiz nem ramo para vós que 

temeis o meu nome, mas, o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas; e você vai sair e 

pular sobre como bezerros da estrebaria ". 

Isaías confortou o medo entre o seu povo, instando-os, "Coragem, não temas Eis o vosso 

Deus virá com vingança, a recompensa de Deus virá, mas Ele vai te salvar." ( Is. 35: 4 ). 

Também não é a vingança de Deus limitado ao Antigo Testamento. Jesus descreveu o 

tempo futuro do juízo de Deus durante o tempo da Tribulação como os "dias de vingança" 

( Lucas 21:22 ). Aos tessalonicenses Paulo escreveu: 

Pois, afinal, é apenas justo para Deus retribuir com tribulação aos que vos atribulam, e 

dar alívio a vocês, que estão aflitos e para nós também, quando o Senhor Jesus será 

revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo, lidando a retribuição 

àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor 

Jesus. Estes irão pagar a pena de destruição eterna, longe da presença do Senhor e da 

glória do seu poder. ( 2 Tessalonicenses 1: 6-9. ) 

Tanto Paulo ( Rom. 0:19 ) e o escritor de Hebreus ( Hb. 10:30 ) Citação Deuteronômio 

32:35 , que afirma que a vingança pertence ao Senhor. 

A vingança de Deus não está a ser equacionada com vindictiveness humano mesquinho 

e desejo amargo de vingança. Demanda santidade, retidão e justiça de Deus que Ele toma 

vingança contra os pecadores não arrependidos. Vengeance pertence somente a Deus, 

porque todo o pecado é, em última instância contra ele e uma ofensa a Ele (cf. Sl. 51: 4 ). 

O conhecimento de que Deus um dia executar a vingança sobre aqueles que O rejeitam 

não justifica qualquer vingança pessoal por parte dos crentes. Provérbios 

25:21 comandos: "Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede , dá-lhe 

água para beber. " Paulo ecoou esse pensamento em Romanos 12: 19-20 : "Nunca tome 

sua própria vingança, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito:" Minha é 

a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor ". Mas se o teu inimigo tiver fome, alimentá-lo, e 

se ele tiver sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a 

cabeça '"Nem Jesus (. Lucas 23:34 ), Estevão ( Atos 7: 60 ), nem Paulo ( 1 Cor. 04:12 ) 



procurou vingança pessoal sobre os seus opressores. Mesmo o próprio Deus declara: 

"Não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho 

e viva" ( Ez. 33:11 ), porque "O Senhor ... é longânimo para convosco, não querendo que 

nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento "( 2 Pedro 3: 9. ). 

A constatação de que o Dia do Senhor vem, na qual Deus toma vingança contra os ímpios 

é um agridoce para os crentes. Por um lado, nós nos alegramos, porque a glória de Deus 

será colocado em exposição, o pecado será feito com a distância, o mundo será levado de 

volta a partir do usurpador, Satanás, e Deus será vindicado. Mas, por outro lado, esse dia 

vai trazer a destruição dos ímpios e sua condenação à pena eterna. 

Essa atitude agridoce, quase ambivalente em relação julgamento de Deus é retratada 

em Apocalipse 10: 8-10 : 

E a voz que ouvi do céu, ouvi de novo falando comigo e dizendo: "Vai, toma o livro que 

está aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra." Então eu fui ao anjo, 

dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele me disse: "Levá-la e comê-lo, ele vai fazer o 

seu estômago amargo, mas na tua boca será doce como mel". Tomei o livrinho da mão 

do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel; e quando eu tinha comido, o meu 

ventre ficou amargo. 

A reação inicial de João com os julgamentos descritos no livrinho foi a realização doce que 

Deus será vindicado e Sua glória colocar em exposição. Mas a realização sóbria dos horrores 

que seriam infligidas aos incrédulos nauseado ele. 

Deus é paciente com os pecadores arrependidos que abraçam o evangelho, mas vai chegar 

um momento em que Ele não vai mais reter o Seu julgamento sobre aqueles que a 

rejeitam. Ele deu ao mundo pré-diluviano pecaminosa 120 anos para se arrepender 

( Gênesis 6: 3 ), proclamando a mensagem de salvação para eles através de Noé. Mas, ao 

fim desse tempo, o juízo de que veio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma, no 

futuro, vai chegar um dia em que a graça vai acabar e julgamento cairá sobre todos. "Por 

isso, tendo em conta os tempos da ignorância", o apóstolo Paulo declarou aos filósofos 

no Areópago de Atenas, "Deus agora declara a homens que todas as pessoas em todos os 

lugares devem se arrepender, porque fixou um dia em que há de julgar o mundo na justiça 

através de um homem que ele designou, tendo equipado prova a todos, ressuscitando-o 

dentre os mortos "( Atos 17: 30-31 ). 

É a antecipação do que vem grande dia da ira de Deus conhecido como o Dia do Senhor 

(veja a discussão sobre o Dia do Senhor no capítulo 15 deste volume) que está em 

exibição no quinto selo. Esse dia chegará durante o período de sete anos da Tribulação (a 

septuagésima semana de Dan. 9:27 ), em particular durante o último período de três-e-

um-metade-ano em que Jesus descreveu como a "grande tribulação, tal como tem não 

ocorreu desde o princípio do mundo até agora, nem nunca será "( Matt 24:21. ; cf. Ap 

7:14 ). Tal como indicado no capítulo 13 deste volume, os primeiros quatro selos, falsa 

paz, guerra, fome e morte, terá lugar durante os três e meia primeiros anos da Tribulação, 

o período de Jesus chamado de "o princípio das dores "( Mateus 24: 8. ). Assim como as 

dores de parto de uma mulher aumentar em intensidade como o tempo de dar à luz se 

aproxima, assim será também a acontecimentos terríveis de aumento julgamento de Deus 

em intensidade dolorosa como o retorno de abordagens Jesus Cristo. Toda a força da ira 

de Deus será desencadeada durante a segunda metade da Tribulação. 

O quinto selo marca o ponto médio do período de Tribulação para fazer a ponte entre o 

início da ira de Deus, na primeira metade da Tribulação e sua fúria revelou na segunda 

metade. Como os cavaleiros dos quatro primeiros selos, também retrata uma força. Essa 



força é as orações dos santos de Deus para ele a vingança sobre a humanidade 

rebelde. Três características se tornam evidentes como o quinto selo é revelado: as 

pessoas envolvidas, a Pedido que eles têm, e a promessa que recebem. 

As Pessoas 

Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles 

que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa 

do testemunho que tinham mantido; ( 6: 9 ) 

Tal como acontece com os primeiros quatro selos, quando o Cordeiro (o Senhor Jesus 

Cristo, o único que tem autoridade para tomar de volta o universo; cf. 5: 4-5 ) quebrou o 

quinto selo outra sequência no desenrolar do julgamento divino foi revelado, em que 

João vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos. Estes são mártires, 

mortos durante o tempo de todos os julgamentos. Além de juízo divino através da falsa 

paz, guerra, fome e doença dominando o mundo incrédulo, haverá perseguição 

generalizada de crentes liderados por Satanás, seus demônios, e o Anticristo final. 

Jesus ensinou que a sequência idêntica de eventos em seu Sermão do Monte em Mateus 

24 . Como observado no capítulo 13 deste volume, os sete primeiros versos de Mateus 

24 descrevem os acontecimentos dos primeiros quatro selos. Assim como o quinto selo 

descreve mártires, assim também Jesus em Mateus 24: 9 : "Então vos hão de entregar para 

serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu 

nome." O evento que marca o ponto médio da Tribulação, a criação da "abominação da 

desolação", não ocorre até o versículo 15 de Mateus 24 . Portanto, a perseguição Jesus 

falou de (o que se relaciona com o quinto selo) começará no primeiro metade da 

Tribulação e escalar no segundo semestre, após a abominação da desolação. A 

"abominação da desolação" é referido três vezes na profecia de Daniel ( Dan 

9:27. ; 11:31 ; 12:11 ) para descrever a profanação do templo no século II AC pelo rei 

sírio Antíoco Epifânio. O ainda futuro "abominação da desolação" Jesus descrito 

em Mateus 24:15 será semelhante ao ato de Antíoco. Naquela época, o Anticristo vai 

fixar-se no templo para ser adorado como Deus ( 2 Tessalonicenses 2: 3-4. ). (Para uma 

discussão mais aprofundada do "abominação da desolação", ver Mateus 24-

28, MacArthur New Testament Commentary . [Chicago: Moody, 1989], 34-37) A 

remoção do que agora resiste a ele ( 2 Ts 2:. 6- 7 ), permitirá o Anticristo e seus seguidores 

do mal para correr desenfreado. O poder que vai manter o Anticristo de se manifestar 

plenamente o seu mal pode ser outro senão o poder de Deus. Ele vai manter o Anticristo 

de manifestar-se antes do tempo designado por Deus. Ele, então, retire a força de restrição 

e permitir que Satanás-possuía falso Cristo para manifestar plenamente a sua apostasia. 

A perseguição, mesmo em sua fase inicial, ser de âmbito mundial. Jesus advertiu: "E 

sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome" ( Mateus 24: 9. ). Esse 

versículo também implica que a perseguição será tolerado, se não levou ativamente, por 

parte dos governos do mundo. Também será de natureza religiosa, liderada pelo falso em 

todo o mundo, sistema religioso, ecumênico envolvido em adoração ao Anticristo 

(cf. Apocalipse 17: 1-6 ). O ódio do mundo para Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo irá 

motivá-los a perseguir os crentes (cf. 16: 9, 11 , 21 ). 

Inevitavelmente, a perseguição vai peneirar aqueles que exteriormente se identificar com 

Jesus Cristo. Como tem sido verdade em toda a história da igreja, haverá joio misturado 

com o trigo ( Mat. 13: 24-43 ). Mas a perseguição, como sempre faz, vai revelar quem é 

verdadeiramente redimidos e quem não é. Jesus descreveu esse processo de peneirar 



em Mateus 24: 10-12 :.. "Naquele tempo muitos serão escandalizados, e trair-se 

mutuamente e se odiarão Muitos surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, porque a 

ilegalidade é aumentada, o amor da maioria das pessoas vai esfriará. " Crentes falsos irá 

revelar sua falta de genuína fé salvadora por desertar. Primeiro João 2:19 descreve essas 

pessoas: "Saíram de nós, mas não eram dos nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, 

teriam permanecido com nós, mas eles saíram, para que ele iria ser demonstrado que todos 

eles não são de nós ". Crentes genuínos, por outro lado, vai, como sempre, permanecer 

fiel a Jesus Cristo, pois "aquele que perseverar até o fim, será salvo" ( Mat. 24:13 ). Os 

remidos perseverar através de qualquer julgamento, incluindo perseguição e do martírio. 

A hostilidade do mundo em direção a Jesus Cristo e Seus seguidores não será capaz de 

impedir que o "evangelho do reino" de ser "pregado em todo o mundo, em testemunho a 

todas as nações" ( Mat. 24:14 ). Os pregadores incluirá 144.000 evangelistas judeus ( 7: 

1-8 ; 14: 1-5 ) (, dois pregadores poderosas conhecidas como as duas testemunhas 11: 3 

e ss .), e um anjo voando pelo céu ( 14: 6-7 ) . Tão eficaz será sua pregação ser que aqueles 

que vão responder a ela e são salvos são descrito em Apocalipse 7: 9 ". uma grande 

multidão que ninguém podia contar" como 

Como observado anteriormente neste capítulo, a "abominação da desolação" será o 

evento que faz com que a perseguição a aumentar consideravelmente em intensidade. Ele 

irá ocorrer a meio do período da tribulação de sete anos quando o Anticristo destruir o 

templo, estabelecendo nele um ídolo de si mesmo e exigindo que o mundo adorá-lo como 

Deus. Com esse ato de blasfêmia, o Anticristo será desmascarado para o falso cristo 

Satan-possuído que ele é. 

Nesse ponto, o mundo não vai mais ver o Anticristo como meramente um líder político e 

libertador. Porque a sua "vinda é de acordo com a eficácia de Satanás, com todo o poder, 

e sinais e prodígios de mentira" ( 2 Ts 2: 9. )., o mundo será enganado em adorá-lo como 

uma divindadeApocalipse 13: 3-4 ensina que este culto em todo o mundo do Anticristo 

será motivada pelo poder de Satanás: "Toda a terra foi maravilhou após a besta [o 

Anticristo]; adoraram o dragão [Satanás], porque ele deu a sua autoridade à besta; e 

adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta, e que é capaz de fazer a guerra 

com ele? '"Anticristo exaltar-se, falando" palavras arrogantes e blasfêmias ", e ser 

concedido por Deus autoridade para exercer a sua empresa blasfemo por quarenta -dois 

meses ( 13: 5 ) -A segunda metade da Tribulação. 

A perseguição dos crentes, que começou no início da primeira metade da Tribulação, vai 

intensificar dramaticamente depois Anticristo define-se como Deus. Naquela época, ele 

irá "fazer guerra aos santos e vencê-los ..." ( 13: 7 ). Com todo mundo adorando o 

Anticristo como Deus, os crentes serão considerados blasfemos por se opor a ele. Isso vai 

recair sobre eles a perseguição de falso sistema religioso do Anticristo. Apocalipse 

09:21 fala da proliferação de assassinatos neste momento; muitas das vítimas, sem 

dúvida, ser crentes, as vítimas da violência da multidão. 

Em Seu Sermão do Monte Jesus também falou da perseguição intensificando que marcará 

este tempo: 

Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes; quem estiver sobre o telhado 

não desça para conseguir as coisas que estão em sua casa. Quem estiver no campo não 

volte atrás para buscar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas, e para aqueles que 

estão amamentando bebês naqueles dias! Mas oro para que a vossa fuga não aconteça no 

inverno, nem no sábado. Para, em seguida, haverá uma grande tribulação, tal como nunca 

ocorreu desde o princípio do mundo até agora, nem nunca será. A não ser que aqueles 



dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria; mas por causa dos eleitos aqueles 

dias serão abreviados. ( Mateus 24: 16-22. ) 

A única defesa contra o ataque repentino de perseguição, Jesus disse, será fuga 

imediata. Aqueles que não puderem fugir rápido o suficiente, como as mulheres grávidas e 

lactantes, serão abatidos. Meteorológicas inverno inclemente e sábado Dias restrições de 

viagens também podem prejudicar aqueles que tentam fugir. Então grave será a perseguição 

se tornar que nenhum iria sobreviver a menos que Deus encurtou o tempo de 

perseguição. Apocalipse 7: 9-14 indica que o abate será em grande escala, resultando em 

vítimas de todas as nações numerosas demais para contar. 

João descreveu os mártires ele viu debaixo do altar como almas , porque a sua 

ressurreição corporal ainda não tinha tido lugar (cf. 20: 4 ). Eles são as primícias dos que 

serão salvos por toda a tribulação. Alguns deles irão ser judeu, prefigurando a salvação 

de Israel como um todo, no final da Tribulação ( Zc 12:10. ; 14: 1 ; Romanos 11: 26-29. ). 

O texto não define qual altar está em vista, nem a cena no céu o templo terreno (ou tenda), 

que não tinha paralelo trono (cf. 4: 2 ). O altar João serra é mais provável emblemática 

do altar do incenso no Antigo Testamento ( Ex 40 5. , por causa da associação de incenso 

com a oração (cf.) 5: 8 ; 8: 3-4 ; . Sl 141: 2 ; Lucas 01:10 ). 

João dá duas razões pelas quais os mártires serão mortos: por causa da palavra de Deus, 

e por causa do testemunho que tinham mantido. Eles vão interpretar corretamente o 

que vêem acontecendo ao seu redor no mundo, à luz das Escrituras. Eles vão proclamar 

do juízo de Deus na Bíblia e chamar o povo a se arrepender e crer no evangelho. Anticristo 

e seus seguidores, no entanto, não vai tolerar a sua pregação ousada e vai perseguir e 

matá-los. Por causa do testemunho que tinha mantido refere-se a sua lealdade a Jesus 

Cristo (cf. 1: 2 , 9 ; 12:17 ;19: 10 ; 20: 4 ), que foi demonstrado pela sua proclamação da 

Palavra de Deus, na face de ódio com risco de vida e hostilidade. Em um mundo 

desprovido de influência moderadora do Espírito Santo, os homens impiedosos vai 

assassinar aqueles que fiel e corajosamente proclamar a mensagem de julgamento e 

salvação. 

O Pedido 

e clamou com grande voz, dizendo: "Até quando, ó Senhor, santo 

e verdadeiro, Você vai abster-se de julgar e vingar o nosso sangue 
dos que habitam sobre a terra?" ( 06:10 ) 

O quinto selo não é o martírio, como alguns sugerem, porque o martírio não poderia ser 

o julgamento de Deus. Os selos retratam ira e juízo de Deus sobre o mal e ímpio não-Seus 

filhos. A força, então, que está envolvido no quinto selo é as orações dos mártires da 

tribulação para Deus para decretar a vingança sobre os seus assassinos que rejeita Cristo. 

A oração vai desempenhar um papel vital na efusão do julgamento de Deus sobre a 

terra. Esta oração é muito diferente da do mártir Estevão ( Atos 7:60 ), em que ele orou 

por seus assassinos para não ser culpado por Deus. Esta oração dos mártires é mais 

parecido com o imprecatório Salmos. Uma oração para o perdão é apropriado em um 

tempo de graça. Mas quando a graça está acabado e julgamento vem, orações para divino, 

sagrado retribuição são montagem. Tais orações não são a partir de um desejo de 

vingança, mas são um protesto contra tudo o que é pecaminoso, profanos, desonrando a 

Deus, e destrutivo para a Sua criação. 



Muitos cristãos agem como se a oração fosse uma mera formalidade que tem pouco 

efeito. No entanto, surpreendentemente, as orações dos mártires da tribulação vai passar 

a mão do julgamento de Deus. Jesus mostrou que mesmo princípio na parábola da viúva 

persistente e o juiz injusto: "Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam 

a ele de dia e de noite, e Ele vai atrasar muito tempo sobre eles eu digo a você que Ele 

trará sobre a justiça para eles rapidamente "( Lucas 18: 7-8 ). As orações dos mártires da 

Tribulação vai participar na ativação dos tormentos dos sexto e sétimo selos, juntamente 

com os julgamentos das trombetas e taças que se seguem. 

Mão do julgamento de Deus irá mover em resposta aos mártires, porque as suas orações 

serão urgente, fervoroso, apaixonado, e de acordo com o Seu propósito e 

vontade. Krazō ( gritou ) é uma palavra forte, que enfatiza a necessidade urgente e denota 

emoções fortes (cf . Matt 09:27. ; 14:26 , 30 ; 15:22 ; 20: 30-31 ; Marcos 9:24 ). Os vinte 

e quatro anciãos e os anjos alto louvou a Deus ( 5:12 ), e os mártires da tribulação vai 

pedir a Ele com grande voz. De acordo com a sua chamada para a vingança e justiça, 

abordam-Lo como o Senhor, santo e verdadeiro. Senhor não se traduz kurios , a 

palavra comum Novo Testamento para o senhor, mas os mais fortes 

prazo despotes ("master", "régua"). Ele fala de Deus do Pai força, poder, majestade e 

autoridade. 

Os mártires baseiam seu apelo por vingança em dois dos atributos de Deus. Porque Deus 

é santo, Ele deve julgar o pecado (cf. Sl 5: 4-5. ; . Hab 1:13 ; Atos 10:42 ; 17:31 ; Rom 

2:16. ; 3: 6 ; 2 Tm 4:. 1 ); porque Ele é fiel, Ele deve ser fiel à sua palavra e cumprir Suas 

promessas (Nm 23:19. ; 1 Sm 15:29. ; Lucas 21:33 ). Apocalipse 3: 7 aplica-se esta 

frase santo e verdadeiro com Jesus Cristo, afirmando assim sua divindade e plena 

igualdade com o Pai. 

A pergunta dos mártires "Há quanto tempo ... Você vai se abster de julgar e vingar o 

nosso sangue dos que habitam sobre a terra?" não reflete uma vingança pessoal por 

parte deles. Eles não estão tentando dizer a Deus o que fazer ou quando fazê-lo; eles estão 

pedindo-lhe a pergunta porque eles têm um santo desejo de ver Satanás e do Anticristo 

destruído, iniqüidade derrotado, os ímpios julgados, e Jesus Cristo reinando em glória 

sobre a terra. Quanto tempo é um grito bem conhecido de sofrer Israel, refletindo a 

pergunta desconcertante dos justos a respeito de quando a sua dor vai acabar (cf. Sl. 13: 

1 ; 35:17 ). A frase aqueles que habitam sobre a terra é uma questão técnica que se 

refere ao longo Apocalipse para os ímpios (cf. 03:10 ; 08:13 ; 11:10 ; 13: 8 , 12 ; 17: 

2 , 8 ). Como foi o caso com assassinado Abel, a própria terra clama por seu sangue a ser 

exigido nas mãos de seus assassinos. 

O tempo da graça está chegando ao fim. Não mais que o povo de Deus pedir a Deus para 

perdoar os seus inimigos. O tempo está se aproximando rapidamente quando Deus julgará 

os seus inimigos, e do Senhor Jesus Cristo levará Seu lugar de direito como governante 

da terra. Mas uma vez que estes mártires são a partir da primeira metade da Tribulação, 

o "princípio das dores", que o tempo ainda está um pouco longe. 

A Promessa 

E foram dadas a cada um deles uma veste branca; e foi-lhes dito 

que eles devem descansar um pouco mais, até que o número de 

seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos assim como 
haviam sido, seria concluída também. ( 06:11 ) 



Dois elementos compõem a resposta de Deus para Seus santos martirizados: um presente 

simbólico, e uma palavra falada. O dom que foi dado a cada um deles por Deus como 

eles chegaram no céu era uma túnica branca ( estola , uma longa túnica que flui para os 

pés). Estes brilhantes vestes brancas longas eram uma recompensa de graça (cf. 7: 

9 , 14 ), simbolizando dom da justiça eterna, bem-aventurança, dignidade e honra de Deus 

(cf. 3: 5 ). Eles simbolizam toda a glória que redimiu santos irá desfrutar no céu. Estes 

não eram vestes reais, uma vez que o que é retratado nesta visão é antes da ressurreição 

dos corpos dos redimidos, que ocorre para os santos da Tribulação na volta de Cristo ( 20: 

4-5 ). 

Junto com este presente veio a palavra falada de Deus, ou seja, que eles devem descansar 

um pouco mais. Isso não é uma censura por impaciência, já que a impaciência é um 

pecado e aperfeiçoou as pessoas no céu não pequeis. Pelo contrário, é um convite para 

parar o grito de vingança e de continuar a desfrutar do bem-aventurança celestial 

de descanso até que o tempo de Deus para a ira chega. A frase de um pouco mais de 

tempo (cf. João 07:33 ; 12:35 ) indica que esse tempo não será demorada. Como indicado 

anteriormente, este selo é melhor visto como a descrição de um período no meio dos sete 

anos de tribulação. Há uma semelhança verbal para a frase em Apocalipse 10: 6 , "não 

haverá mais demora", o que, obviamente, termina o atraso dos quais Deus falou aos 

mártires em 06:11 . Algum tempo irá decorrer claramente entre 06:11 e 10: 6 . Dia do 

juízo e da vingança de Deus está a anos cerca de três e meio à frente, e não virá até que 

o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles 

tinham sido, seria concluída também. Deus soberanamente predeterminado a exata 

número de pessoas que seriam mortos. Os peticionários foram orientados a desfrutar de 

descanso de Deus até que esse número tinha sido atingido. Robert L. Tomé observa, 

A palavra para os almas debaixo do altar dá-lhes a garantia de que Deus acabará por 

vingar o seu sangue, mas o tempo para o culminar de que a vingança ainda não 

chegou. Uma característica que deve ainda acontecer com antecedência é o aumento do 

seu número através de martírios adicionais. Os habitantes da terra sob a liderança 

nascente da besta do mar terá um pedágio ainda maior de vidas humanas antes de Cristo 

finalmente intervém através da Sua chegada pessoal de volta na Terra. Até então, o já 

martirizado é dito para descansar e desfrutar de seu estado de bem-aventurança já 

atingido. ( Apocalipse 1-7: Um comentário exegético [Chicago: Moody, 1992], 499) 

Servos companheiros e irmãos são duas classes de pessoas. O primeiro grupo estava 

vivo e disposto a morrer como mártires, embora eles não podem. O segundo grupo foram 

os que serão mortos. 

O mundo não é muito iluminada, humano, civilizado, educado, sofisticado ou para evitar 

a repetição das atrocidades do passado. Na verdade, as atrocidades da Tribulação 

excedem em muito os que vieram antes. Com moderação sobrenatural de Deus sobre o 

pecado removido e as forças do inferno correndo solta, o abate de que o tempo será sem 

precedentes na história da humanidade. Mas fora daqueles dias sombrios e maus virá 

milhares que selaram seu testemunho da Palavra de Deus e do senhorio de Jesus Cristo 

com o seu próprio sangue. 

 

 



15. O medo da ira por vir: o sexto selo 

( Apocalipse 6: 12-17 ) 

Olhei, havendo aberto o sexto selo, e houve um grande 

terremoto; O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda 

tornou-se como sangue; e as estrelas do céu caíram sobre a terra, 

como a figueira lança seus figos verdes quando abalada por um 

vento forte. O céu estava se separaram como um livro que se 

enrola; e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus 

lugares. Em seguida, os reis da terra e os grandes homens e os 

comandantes e os ricos e os fortes e todo escravo e homem livre 

se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas; e eles 

diziam aos montes e aos rochedos: "Caí sobre nós e escondei-nos 

da presença daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do 

Cordeiro, pois o grande dia da sua ira chegou, e quem é poderá 
subsistir? " ( 6: 12-17 ) 

Um dos temas centrais nas Escrituras proféticas é a vinda do último dia da ira de Deus 

conhecido como o Dia do Senhor. Embora seja verdade que "Deus está irado com o ímpio 

todos os dias" ( Sl. 07:11 NVI ), o Dia do Senhor é uma expressão usada para descrever 

períodos em que Deus especialmente intervém na história humana, para julgamento. O 

"Dia do Senhor" frase aparece dezenove vezes no Velho Testamento e quatro vezes no 

Novo. É um momento único quando poder e santidade de Deus são revelados, trazendo 

terror e morte aos seus inimigos.Os profetas descrevem o Dia do Senhor, como 

"destruição do Todo-Poderoso" ( Isa. 13: 6 ; Joel 1:15 ), um tempo de "fúria e raiva 

ardente" ( : Isa 13 9. , um "tempo da desgraça) "( Ez 30: 3. ), "grande e muito 

impressionante" ( Joel 2:11 ), e "trevas e não luz" ( Amós 5:18 ; cf. v 20. ). 

A frase "o Dia do Senhor" não se limita ao futuro, a ira final, mas às vezes se refere a 

julgamentos históricos iminentes, que ocorreram durante a história do Antigo Testamento 

(por exemplo, Isa. 13: 6-22 ; Ez 30: 2-19. ; Joel 1:15 ; Amos 5: 18-20 ; 11-14 

Obad. ; Sofonias 1: 14-18.). Este o dia histórico dos julgamentos Senhor geralmente 

foram precedidos por alguns julgamentos preliminares de menor gravidade. Eles agiram 

como avisos, fornecendo previews de amostra dos mais devastadores julgamentos por vir 

quando o dia realmente chegou. 

Um exemplo de uma dessas decisões preliminares vem do profeta Joel. Em Joel 2: 28-

32 a final, dia escatológico do Senhor é descrito. Mas a seqüência que leva até que o dia 

é muito informativo. Joel 1: 4-12 descreve uma praga de gafanhotos real que entrou em 

Judá. Esta foi uma prévia do Dia histórico perto do Senhor para entrar em Judá no futuro 

invasão babilônica visto em Joel 2: 1-17 . Este Dia histórico da invasão Senhor também 

foi uma prévia do Dia escatológica final discutido em 2: 28-32 . 

Há uma outra ilustração em Ezequiel de decisões preliminares que conduzem ao Dia dos 

julgamentos Senhor. Em Ezequiel 13: 5 , o profeta declara que o Dia do Senhor vem em 

Judá. Claramente, ele estava alertando sobre o cativeiro da Babilônia e da destruição total 

de Jerusalém, a perturbação da vida da nação na terra da promessa e o início de setenta 

anos de cativeiro na Babilônia pagã. Apesar de que o dia ainda não havia chegado, 

Ezequiel já estava no exílio, um dos dez mil judeus deportados para a Babilônia em 

597 AC Tinha havido uma deportação antes de judeus em 605 AC, em que Daniel e seus 



amigos tinham sido levados cativos. Essas duas primeiras deportações (sentenças) foram 

previews do próximo Dia do Senhor, em 586 AC , quando os babilônios completamente 

destruído Jerusalém e pôr fim à nação de Israel, uma vez que já existia na terra. Isso 

novamente ilustra que Deus envia julgamentos preliminares antes do dia real dos 

julgamentos Senhor. 

Outras vezes a frase "Dia do Senhor" refere-se diretamente para a final, julgamentos 

escatológicos de Deus no final da história humana (por exemplo, Joel 2: 28-32 ; Zc. 14: 

1 ; Mal. 4: 1 , 5 ; Atos 2 : 20 ; 1 Tessalonicenses 5: 2. ; 2 Tessalonicenses 2: 2. ; 2 Pe 

3:10. ). Neste último dia do Senhor também terá seus julgamentos preliminares nos 

primeiros cinco selos, antes de começar com a abertura do sexto selo ( 06:17 ). That Day 

vai se desdobrar em duas etapas, primeiro durante a Tribulação ( 1 Tessalonicenses 5: 

2. ), e depois no final do Milênio ( 2 Pe 3:10. ). Essas duas fases são separadas por mil 

anos. Vale ressaltar que Pedro, como se para apagar quaisquer perguntas sobre a 

separação, lembra ao leitor que "com o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como 

um dia ( 2 Pe. 3: 8 ). " 

A exposição mais detalhada do Novo Testamento sobre a vinda do dia do Senhor é 

encontrada em 1 Tessalonicenses 5: 1-4 : 

Agora quanto aos tempos e às épocas, irmãos, você não tem necessidade de qualquer 

coisa para ser escrita para você. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do 

Senhor virá como um ladrão de noite. Enquanto eles estão dizendo: "Paz e 

segurança!" em seguida, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto 

em cima de uma mulher grávida, e eles não vão escapar. Mas vós, irmãos, não estais em 

trevas, para que o dia vos surpreenda como um ladrão. 

Os Tessalonicenses tinham aparentemente perguntou a Paulo sobre o momento ea sequência 

de eventos relativos ao Dia do Senhor. Muitos dos cristãos de Tessalônica estavam confusos 

sobre o estado dos que morreram antes do retorno de Cristo, que eles acreditavam que 

aconteceria em sua vida. Após ter ensinado a eles tudo o que Deus pretendia que eles sabem 

sobre o Arrebatamento ( 1 Tessalonicenses 4: 13-18. ), o apóstolo advertiu os tessalonicenses 

a viver uma vida religiosa à luz da vinda do julgamento de Deus (cf. 1 Ts 5: 4-8. ). Para 

focalizar especulação esotérica para os detalhes de calendário profético à custa de crescer na 

graça era (e é) não lucrativas. 

Deus não escolheu a divulgar o tempo preciso do último dia do Senhor ou o retorno de 

Jesus Cristo (cf. 24:36 Matt. ; Atos 1: 7 ). Infelizmente, a prática de definição de data 

continua inabalável em nosso próprio tempo. 

Desde o dia do Senhor virá inesperAdãoente e sem aviso ("como um ladrão na noite"; 1 

Tessalonicenses 5: 2. ; cf. . 2 Pedro 3:10 ), os crentes vivos durante a Tribulação estão a 

viver em antecipação e expectativa de sua chegada iminente. Falando de seu retorno, que 

culminará a primeira fase do Dia do Senhor, Jesus disse: "Fique alerta, pois você não sabe 

em que dia vem o vosso Senhor" ( Mt 24:42. ; cf. v. 50 ). Mais tarde, no Sermão do 

Monte, Ele advertiu, "Fique alerta, em seguida, para que você não sabe o dia nem a hora" 

( Mt 25:13. ; cf. Lucas 12: 35-40 ). Cada geração deve estar pronto para o Dia do 

Senhor. Pedro acrescenta: "Uma vez que você olhar para essas coisas, ser diligente para 

ser encontrado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis" ( 2 Pe. 3:14 ). 

Mesmo aqueles vivo durante a tribulação não vai saber o momento exato que o Dia do 

Senhor começará. Eles serão enganados por falsos profetas, que irá tranquilizá-los de que 

o julgamento não está perto; sim "paz e segurança" estão à mão, exatamente como seus 

antecessores falsamente tranquilizados rebelde Israel ( Mic. 3: 5 ; cf. . Jer 



06:14 ; 08:11 ). Estes encontram-se enganadores irão zombam da idéia de que Cristo 

voltará, exigindo ironicamente, "Onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que 

os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação" ( 2 Pe. 

3 : 4 ). Enganado pelos falsos profetas, o mundo vai mergulhar cegamente no Dia do 

Senhor e enfrentar desastrosa ruína, sem esperança. 

Como os primeiros cinco selos, o sexto selo (que introduz a chegada do Dia do Senhor, 

chamando-o de "o grande dia da ira ..."; 06:17 ) está associada a uma força. Essa força é 

o medo, um sentimento que está entre os mais poderosos das emoções humanas, capaz de 

assumir o controle da mente e vontade. O medo pode produzir tudo, de covardia ao 

heroísmo, a força à fraqueza, a agressão à passividade, a razão para a confusão, 

pensamento claro para o pânico total. O medo pode fortalecer o coração e torná-lo bater 

mais rápido, ou pará-lo morto. 

Há temores que afetam muitas pessoas, como o medo da doença, lesão, morte, perda de 

um ente querido, a perda de um emprego, e falar em público. Além disso, há outros medos 

(geralmente chamados fobias) que algumas pessoas são suscetíveis a, incluindo o medo 

de aranhas, insetos, cobras, ratos, cães, estar sozinho, espaços fechados, voando, e alturas. 

As pessoas temem todos os tipos de coisas, mas raramente o que deveriam temer 

mais. Em Lucas 12: 5 Jesus disse: "Eu vos mostrarei a quem temer: temei aquele que, 

depois de matar, tem poder para lançar no inferno; sim, eu vos digo, a esse temei" O 

escritor de Hebreus acrescenta: "Para nós conhecemos aquele que disse: Minha é a 

vingança, eu retribuirei. E outra vez: O Senhor julgará o seu povo. " É uma coisa terrível 

cair nas mãos do Deus vivo "( Heb. 10: 30-31 ). Mas ao invés de temê-lo, a maioria das 

pessoas quer ver Deus como uma espécie de avô benigno, ou negar a sua existência por 

completo. Um dia, porém, as pessoas terão a consumir, debilitante, medo incontrolável 

dos acórdãos do Deus vivo. Descrevendo que vem dia, Jesus falou em Lucas 21:26 de 

"homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao 

mundo." "Desmaio" é de apopsuchō , que significa literalmente "parar de respirar", ou "a 

expirar". Quando o Dia do Senhor vem, os pecadores serão tão apavorada que alguns vão 

desmaiar e outros irão cair morto. O sexto selo revela que os que estão à esquerda será 

tão aterrorizada que eles vão chorar por montes e aos rochedos para escondê-los da fúria 

da ira devastadora de Deus. 

Três características descrever a esmagadora medo associado com o sexto selo: a razão 

para o medo, a gama de medo ea reação de medo. 

O motivo do medo 

Olhei, havendo aberto o sexto selo, e houve um grande 

terremoto; O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda 

tornou-se como sangue; e as estrelas do céu caíram sobre a terra, 

como a figueira lança seus figos verdes quando abalada por um 

vento forte. O céu estava se separaram como um livro que se 

enrola; e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus 
lugares. ( 6: 12-14 ) 

Ao contrário dos primeiros cinco selos, cada um dos quais envolvidos seres humanos, de 

uma forma ou de outra (os quatro cavaleiros e os santos sob o altar), no sexto selo Deus 

age sozinho. No momento em que este selo é aberto, o ponto médio da Tribulação já 

passou e que o mundo é no período final de três-e-um-metade anos, conhecido como a 

"grande tribulação" ( Mat. 24:21 ). Até então o Anticristo final tenha profanado o templo 



de Jerusalém (a "abominação da desolação"), o mundo o adora, e uma perseguição 

massiva de judeus e cristãos foi quebrado. Incrivelmente, em meio a todo o tumulto e 

caos dos juízos divinos sobre o mundo, será business as usual para a maioria das 

pessoas. Falando deste tempo, Jesus disse: "Para a vinda do Filho do Homem será como 

nos dias de Noé. Porque, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, 

casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não 

entenderam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será a vinda do Filho do 

homem "( Mateus 24: 37-39. ). Os avisos de que os eventos traumáticos dos primeiros 

cinco selos são o início do julgamento de Deus será ignorado. Mas os eventos do sexto 

selo vai ser tão devastador e aterrorizante que eles vão ser atribuível somente a Deus. O 

mundo será forçado a reconhecer que as advertências do juízo divino dos pregadores 

cristãos eram precisamente exata. 

Como já foi observado anteriormente neste volume, os selos paralelo a seqüência de 

eventos dadas por Jesus no Sermão do Monte. O Senhor descreveu os eventos associados 

com o sexto selo em Mateus 24:29 : "Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol 

escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e o poderes dos céus serão 

abalados. " O relato de Lucas do Sermão do Monte acrescenta: "Haverá grandes 

terremotos, e em vários lugares pragas e fomes, e haverá também coisas espantosas, e 

grandes sinais do céu" ( Lucas 21:11 ). E Lucas escreve ainda: "Haverá sinais no sol, na 

lua e nas estrelas, e na terra consternação entre as nações, em perplexidade pelo bramido 

do mar e das ondas, os homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que 

sobrevirão sobre o mundo, pois os poderes dos céus serão abalados "( Lucas 21: 25-26 ). 

Os profetas do Antigo Testamento também falou de desastres naturais assustadoras em 

conexão com o Dia do Senhor. Joel escreveu: "Que todos os habitantes da terra tremer, 

para o dia do Senhor vem, certamente ele está próximo, dia de trevas e de escuridão, dia 

de nuvens e densas trevas ... a terra treme, os Céus tremer, o sol ea lua escurecem, e as 

estrelas retiram o seu resplendor "( Joel 2: 1-2 , 10 ; cf. 02:31 ; 03:16 ). Ezequiel escreveu 

de tempo violento que acompanha o Dia do Senhor ( Ez. 13: 5-16 ), e Sofonias descreveu-

o como "um dia de tribulação e de angústia, dia de destruição e desolação, dia de trevas 

e escuridão, dia de nuvens e densas trevas "( Sof. 1:15 ). João gravou seis desastres 

naturais assustadores associados com a abertura do sexto selo. 

Em primeiro lugar, houve um grande terremoto. Houve muitos terremotos na história 

registrada e não haverá mais durante a primeira metade da Tribulação ( Mt 24: 7. ). Mas 

o evento cataclísmico João viu neste selo é ser muito mais poderoso e devastador do que 

qualquer terremoto anterior. Na verdade, este vai agitar mais do que apenas a terra ( 6: 

13-14 ). Seismos ( terremoto ) significa literalmente "um tremendo." Em Mateus 

08:24 descreve uma grande tempestade no Mar da Galiléia, e a Septuaginta usa em Joel 

2:10 para descrever os céus trêmulos. 

Deus tem feito frequentemente sentir a sua presença na história da humanidade, agitando 

a terra. Ele assim o fez quando deu a Lei a Israel no Monte Sinai ( Ex 19:18. ; Sl 68: 8. ), 

quando Elias convidou Ele ( : 1 Reis 19 11-12 (), com a morte de Seu Filho . Mt 

27:51 , 54 ), e quando ele lançou Paulo e Silas da prisão em Filipos ( Atos 16:26 ). Tanto 

Isaías ( Is. 29: 6 ) e Ezequiel ( Ez 38:19. ) terremotos associados com o julgamento de 

Deus. Este evento, no entanto, faz com que muito mais do que a terra a ser abalada. Ele 

vai abalar os céus, assim como a terra. 

Terremotos tem pessoas sempre assustados. Muitos dos que residem no país do terremoto 

vivem em constante medo do "big one". Depois de experimentar um terremoto algumas 



pessoas são tão enervado que acampar ao ar livre por dias, ou mesmo semanas, com medo 

de ficar em suas casas. Alguns mudar-se definitivamente para fora de uma área propensa 

a terremotos completamente. O número de consultas em psiquiatra de e escritórios do 

psicólogo também sobe, como aqueles que permanecem luta para superar seus medos. 

Mas os temores causados por este terremoto será incalculavelmente maior do que aqueles 

causados por qualquer terremoto anterior. Não só este vai ser o terremoto mais poderoso 

que o mundo já viu, mas também virá em um momento de problemas sem precedentes. As 

pessoas que vivenciam este terremoto terá sobrevivido guerra mundial, devastando fome 

e epidemias de doenças mortais. A remoção do limitador, o Espírito Santo, o One divino 

que reteve Satanás e do Anticristo até tempo determinado de Deus ( 2 Ts 2: 6-8. ), vai 

permitir que o mundo mergulhar de cabeça em imoralidade, vice, malícia, e 

impiedade. Anticristo será adorado como Deus e seu falso profeta será proclamando que 

utopia é a mão-assim que os crentes no Deus verdadeiro é feito com a distância. Em um 

instante, no entanto, a mentira de Satanás é exposta e falsas esperanças do mundo são 

destruídos pela agitação violenta da própria terra sob seus pés. 

Na esteira do terremoto veio um segundo desastre, como o sol se tornou negro como 

saco de crina. Sackcloth foi pano áspero usado por carpideiras, geralmente feitos a partir 

do cabelo de preto cabras. Na sequência do violento terremoto que assola a terra, o sol 

vai se transformar tão negro como robe de um enlutado. Cientista Dr. Henry M. Morris 

explica o que poderia causar esse fenômeno: 

O grande terremoto descrito aqui ... pela primeira vez na história é de âmbito mundial. Os 

sismólogos e geofísicos nos últimos anos têm aprendido muito sobre a estrutura da terra 

e sobre a causa e natureza dos terremotos. Crosta sólida da Terra é atravessada com uma 

complexa rede de falhas, com todo descansando sobre um manto plástico cuja estrutura 

ainda é em grande parte desconhecido. Se a crosta é constituída por grandes placas em 

movimento é uma questão atual da controvérsia entre os geofísicos, por isso, a causa 

última de terremotos ainda não é conhecido. Em toda a probabilidade, todo o complexo 

das instabilidades da crosta é um remanescente dos fenômenos do grande dilúvio, 

especialmente o rompimento das fontes do grande abismo. 

Em qualquer caso, a grande rede mundial de correias terremoto instáveis em todo o 

mundo, de repente começa a escorregar e fratura em uma base global e um terremoto 

gigantesco seguirá. Esta é, evidentemente, e, naturalmente, acompanhado por enormes 

erupções vulcânicas, expelindo grandes quantidades de poeira e vapor e gases na 

atmosfera superior. É, provavelmente, estes que fará com que o sol escurecerá, a lua a 

aparecer vermelho-sangue. ( A Revelação da ficha [Wheaton, Ill .: Tyndale, 1983], 121) 

O profeta Joel falou desses mesmos fenômenos em conexão com o Dia do Senhor: "O sol se 

converterá em trevas, ea lua em sangue, antes do grande e glorioso dia do Senhor vem" ( Joel 

2:31 ; cf. Isa . 13: 9-10 ; Mt 24:29. ; Marcos 13: 24-25 ; Lucas 21:25 ). A escuridão está 

associada com o julgamento em outro lugar nas Escrituras (eg, Ex. 10: 21-22 ; Mateus 

27:45. ). 

O terceiro desastre está intimamente ligado com o escurecimento do sol, como a lua toda 

tornou-se como sangue. Haverá imensas nuvens de cinzas e fumaça expelidas pela 

atividade vulcânica associada ao grande terremoto em todo o mundo. Isso cinzas e fumaça 

vai eclipse da lua, colorindo-vermelho-sangue, uma vez que tenta furar o céu escureceu 

de fumo. 

Isaías também descreveu esse fenômeno estranho e aterrador, escrevendo em Isaías 

13:10 , "O sol será escuro quando ele sobe e a lua não dará a sua luz." Joel acrescenta, "o 



sol ea lua crescer dark" ( Joel 2:10 ). E, na passagem citada acima, Joel falou do sol se 

escurecendo ea lua sendo transformado em sangue ( Joel 2:31 ; cf. Atos 2:20 ). Esses 

fenômenos afetará todos os aspectos da vida, como o ciclo normal do dia e da noite é 

interrompido. O eclipse total do sol e da lua vai acrescentar mais uma razão para que o 

mundo seja em pânico. 

Em seguida, fora do céu escureceu, veio a quarta catástrofe; João registra que as estrelas 

do céu caíram sobre a terra. Asteres ( estrelas ) pode referir-se a estrelas reais, mas 

também pode descrever qualquer corpo celeste que não seja o sol ea lua. Obviamente, 

neste contexto, não se refere a estrelas reais, uma vez que são demasiado grandes para 

cair no chão e se queime-o muito antes de golpeá-la. Além disso, as estrelas ainda estão 

no local mais tarde, quando a quarta sons de trompete ( 08:12 ). Isso é mais provável uma 

referência ao asteróide ou chuvas de meteoros bombardeando a Terra. Tem havido muita 

especulação entre os cientistas recentemente sobre os efeitos de um grande asteróide 

atingir a Terra. Especialistas modernos acreditam que os impactos de asteróides, cometas 

e meteoros que atingem a Terra seria devastador e causar uma destruição sem 

precedentes. Haverá tantos esses organismos que atingem a terra que João, em uma 

analogia vívida, compara a cena de uma figueira que deixa cair os seus figos verdes 

quando abalada por um vento forte. Com toda a terra que está sendo atacado por bolas 

de fogo mergulhando fora do negritude haverá nenhum lugar para as pessoas a fugir, 

nenhum lugar para eles para se esconder. 

O quinto desastre neste selo afeta de alguma forma a atmosfera da Terra, porque do ponto 

de vista do homem do céu parece se separaram como um pergaminho quando se 

enrola. Esta é a percepção humana da magnitude do presente acórdão, mas não é a final 

dissolução do céu que vem mais tarde ( 21: 1 ; 2 Pe 3:10. ). Aqui é uma característica 

culminante dos "espantosas, e grandes sinais do céu" ( Lucas 21:11 ), que irá aterrorizar 

as pessoas. João compara o céu para um pergaminho desenrolado que divide no meio, e 

se enrola em ambos os lados. Este retrato vívido encontra um paralelo na Isaías 34: 4 : 

"Todo o exército dos céus se desgasta, e o céu vai ser enrolado como um pergaminho; 

todos os seus anfitriões também vai murchar como uma folha murcha da videira, ou como 

um murcha da figueira. " Deus vai dar um golpe no domínio de Satanás, o "príncipe do 

poder do ar" ( Ef. 2: 2 ). 

Retornando em sua visão para eventos na terra, João descreve um sexto fenômeno natural 

devastador, observando que todos os montes e ilhas foram removidos dos seus 

lugares. Toda a crosta instável da terra começa a se mover e mudar. Dr. Morris também 

explica como isso pode acontecer: 

A crosta terrestre, altamente instável desde o grande dilúvio, será tão perturbado com os 

asteróides de impacto, incluindo as explosões vulcânicas e os terremotos em todo o 

mundo, que grandes segmentos da ele vai realmente começar a escorregar e deslizar sobre 

o manto plástico profundo da Terra. Geofísicos por muitos anos fui fascinado com a idéia 

de "deriva continental" (apesar de uma forte evidência vem se acumulando contra 

qualquer fenômeno que ocorre na idade atual). Vários têm publicado teorias de um 

catastrofismo naturalista passado envolvendo o que eles chamam de "crosta deslocamento 

da terra." Alguns tal fenômeno pode realmente ser desencadeada no âmbito do presente 

acórdão do sexto selo, superando os prejuízos causados por todos os poderosos terremotos 

do passado. ( A Revelação Record, 123) 

Os desastres naturais devastadores que acompanham o sexto selo serão os eventos mais 

terríveis já a afectar a terra. O efeito cumulativo será muito mais destrutivo do que 



qualquer um dos cenários apocalípticos atuais sobre um asteróide chocar contra a Terra. E 

os ainda mais intensos das trombetas e taças julgamentos ainda estão por vir! O 

achatamento total de todas as montanhas virão mais tarde na sétima julgamento bowl 

( 16:20 ). 

O alcance do medo 

Em seguida, os reis da terra e os grandes homens e os 

comandantes e os ricos e os fortes e todo escravo e homem livre 

( 06:15 a) 

Este versículo indica que o medo debilitante causados pelas catástrofes associadas com o 

sexto selo vai afetar todos os incrédulos. Estes sete categorias abraçar todas as classes da 

sociedade. Os reis da terra se refere aos chefes de Estado de todo o mundo. Os grandes 

homens (megistanes ) são os funcionários de alto escalão no governo. Os 

comandantes são os líderes militares, enquanto os ricos são aqueles que controlam o 

comércio e os negócios eo forte pode muito bem ser o influente. Juntos, eles 

compreendem os elementos da elite da sociedade humana. Ironicamente, essas são as 

mesmas pessoas que ignoraram as advertências sobre o juízo iminente de Deus e 

perseguidos aqueles que proclamavam. Nem o poder político, autoridade militar, 

riquezas, nem influência vai isentar alguém de juízo de Deus (cf. Prov. 11: 4 ;Sofonias 

1:18. ). Nem as pessoas comuns, as classes mais baixas, escapar, todo escravo e homem 

livre será tão apavorada como o influente e rica. 

A reacção de medo 

se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas; e eles 

diziam aos montes e aos rochedos: "Caí sobre nós e escondei-nos 

da presença daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do 

Cordeiro, pois o grande dia da sua ira chegou, e quem é poderá 
subsistir? " ( 06:15 b-17) 

A reação do mundo incrédulo aos terrores desencadeadas pelo sexto selo não será um dos 

arrependimento (cf. 09:21 ; 16:11 ), mas de pânico irracional. Eles vão finalmente 

reconhecer o que os crentes foram dizendo o tempo todo, que as catástrofes que 

experimentaram são o julgamento de Deus. No entanto, como os demônios de quem 

escreveu Tiago ( Tiago 2:19 ), eles vão acreditar e medo, mas não vai se arrepender. Eles 

vão seguir a Satanás, acreditar em suas mentiras, e abraçar o seu mensageiro, o 

Anticristo. Como resultado, Deus vai abandoná-los judicialmente: "Por isso Deus lhes 

enviará uma influência iludindo a fim de que eles vão acreditar no que é falso, a fim de 

que todos sejam julgados os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniqüidade 

"( 2 Ts 2: 11-12. ). Aqueles que endurecer repetidamente seus corações terão seus 

corações endurecidos por Deus; eles não serão capazes de se arrepender e crer. 

Os pecadores em pânico vai reagir irracionalmente, tolamente tentando esconder -se nas 

cavernas e nas rochas das montanhas (cf. Is. 2: 17-21 ) -os mesmos lugares que estão 

sendo abaladas. Eles são, sem dúvida, buscando refúgio contra os enxames de meteoros 

e asteróides que bombardeiam a Terra. Mas, à luz do terremoto e suas réplicas contínuas, 

as erupções vulcânicas generalizados, e as outras perturbações da crosta terrestre, tais 

esconderijos vai oferecer nenhuma segurança. Além disso, é impossível se esconder de 

Deus ou fugir Seu julgamento.Falando de rebelde Israel, Deus disse: "Ainda que cavem 

até o Seol, a partir daí deve Minha mão levá-los;. E apesar de subir ao céu, de lá eu vou 



derrubá-los Embora eles se escondem no cume do Carmelo, vou procurar -los e levá-los 

de lá e, embora eles escondem-se dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à 

serpente e vai mordê-los "( Amós 9: 2-3 ; cf. . Salmo 139: 7-12 ). 

Os eventos aterrorizantes solicitar uma reunião de oração em todo o mundo, mas as 

orações estão com a Mãe Natureza, não a Deus. Como os incrédulos freneticamente 

enterrar na terra em sua tentativa fútil de se esconder, eles dirão aos montes e aos 

rochedos: "Caí sobre nós e escondei-nos da presença daquele que está assentado 

sobre o trono, e da ira de Cordeiro; para o grande dia da sua ira chegou, e quem é 

capaz de ficar "? Tarde demais, as pessoas vivas em que o tempo vai finalmente perceber 

que todos os desastres que vieram em cima deles e de seu mundo são o resultado de Deus 

ira. Recusando-se e incapaz de se arrepender, eles vão gritar para as montanhas e rochas 

a cair sobre eles e esmagá-los. Dois gritos semelhantes pode ser visto nas Escrituras ( Hos. 

10: 8 ; Lucas 23:30 ), ambos em um momento de calamidade nacional de Israel. Eles são, 

até certo ponto, profética do tempo referido no sexto selo. As pessoas ficarão tão 

apavorada que preferia morrer do que enfrentar a ira de um Deus santo-tolamente 

ignorando o fato de que a morte irá fornecer absolutamente nenhuma fuga do julgamento 

divino, ao invés de um casting para dentro do lago de fogo eterno (cf. 20: 11-15 ). 

Àquele que está sentado no trono se refere a Deus ( 4: 2, 3 , 9, 10 ). Eles terão, então, 

chegar a uma compreensão clara de que Deus está por trás de todos os julgamentos. 

Mais especificamente, eles temem a ira do Cordeiro. O Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo 

( 5: 6-8 ), é o agente do julgamento direto. A ira dos encarnados Jesus foi visto apenas 

duas vezes antes nas Escrituras, quando Ele limpou o templo ( João 2: 13-17 ; cf. Mt 21: 

12-13. ). No futuro, Ele julgará como um leão ( 5: 5 ). As pessoas em pânico do mundo 

vai reconhecer o Cordeiro como o carrasco. 

O grande dia da sua (de Deus e de Cristo) ira é outro termo para o Dia do 

Senhor. Aparentemente, o mundo vai entender que ira final chegou. 

As principais passagens do Antigo Testamento a partir do qual as imagens do sexto selo 

são desenhadas provar que o grande dia deve ser o dia do Senhor ( Is 2: 10-11. , 19-

21 ; 13: 9-13 ; 34: 4 , 8 ; Ez. 32: 7-8 ; . Hos 10: 8 ; Joel 2:11 , 30 ; Sofonias 1:14. ; Mal. 

4: 5 ). 

Este o dia dos horrores Senhor preceder a vinda do Senhor e até mesmo antecipar o pior 

que ainda está por vir no sétimo selo, que inclui a trombeta ( 8: 1-9: 21 ) e bacia ( 16: 1-

21 ) julgamentos . 

A cena termina com a pergunta da pergunta retórica que é capaz de ficar de pé? A 

resposta é "ninguém". O profeta Naum escreveu: "Quem parará diante do seu furor? 

Quem pode suportar a queima de sua ira?" ( Nah. 1: 6 ). I Tessalonicenses 5: 3 declara 

que "a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto em cima de uma 

mulher grávida, e eles não vão escapar." O ímpio não será capaz de escapar julgamento 

divino. 

Esta imagem, horrível e assustador como ele é, não é de todo impossível. A igreja será 

entregue a partir desse momento ( 03:10 ). Grandes multidões de pessoas serão salvas no 

meio dos terrores do julgamento divino, ambos os gentios ( 7: 9 ) e judeus ( Rom. 

11:26 ). Mas para o resto das palavras sensatas do escritor aos Hebreus serão aplicadas: 

"Porque, se nós continuar pecando voluntariamente, depois de receber o conhecimento 

da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa terrível de 



julgamento e a fúria de um fogo que consumirá os adversários ... É uma coisa terrível cair 

nas mãos do Deus vivo "( Hebreus 10: 26-27. , 31 ). 

 

16. Sobreviventes da ira de Deus 

( Apocalipse 7: 1-8 ) 

Depois disto vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, 

retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento 

soprasse sobre a terra ou no mar ou em qualquer árvore. E vi 

outro anjo ascendente desde o nascer do sol, tendo o selo do Deus 

vivo; e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem foi dado 

fazer dano à terra e ao mar, dizendo: "Não prejudique a terra ou 

o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso 

Deus em suas testas. " E ouvi o número dos que foram selados, 

144.000 selados de toda tribo dos filhos de Israel: da tribo de 

Judá, doze mil, da tribo de Rúben, doze mil, da tribo de Gade, doze 

mil, da tribo de Aser, doze mil, da tribo de Naftali, doze mil, da 

tribo de Manassés, doze mil, da tribo de Simeão, doze mil, da tribo 

de Levi, doze mil, da tribo de Issacar doze mil, da tribo de 

Zebulom, doze mil, da tribo de José, doze mil, da tribo de 
Benjamim, doze mil. ( 7: 1-8 ) 

O capítulo anterior do Apocalipse ( 6 ) olhou para a hora do desastre sem precedentes, 

terror unrelieved, e abate inimaginável que se avizinha para o mundo. Vulgarmente 

conhecida como a Tribulação, será o momento em que Jesus Cristo leva de volta a terra 

desde o usurpador, Satanás. Essa ação é simbolizada no livro do Apocalipse por Sua 

desenrolar de um rolo selado com sete selos. Como Ele quebra cada selo, um novo 

julgamento divino é derramado sobre a terra. Os julgamentos dos cinco primeiros selos 

foram graves. Mas os desastres associados com o sexto selo (o início do Dia do Senhor) 

vai superam em muito os dos primeiros cinco selos. E os julgamentos do sétimo selo, que 

contém os ainda mais intensos das trombetas e taças julgamentos, será o pior de todos. 

O mundo vai se recusam a reconhecer que os desastres dos cinco primeiros selos são 

juízo, apesar de Deus os avisos de crentes que são. Mas os eventos do sexto selo será tão 

horrível que todos serão obrigados a reconhecê-los como o juízo de Deus. Em seu terror, 

em meio a suas tentativas fúteis para se esconder da terrível presença de Deus Pai e do 

Cordeiro, as pessoas vão gritar: "O grande dia da sua ira chegou, e quem poderá 

subsistir?" ( 06:17 ). 

Capítulo 7 forma uma secção entre parênteses entre a sexta ( 6: 12-17 ) e sétima ( 8: 1 ) 

selos para responder a essa pergunta, a introdução de dois grupos que sobreviverão a fúria 

do julgamento divino. O primeiro, aqueles descritos em versos 1-8 , são os evangelistas 

judeus que serão conservados em terra. Eles vão sobreviver ao holocausto da ira divina 

desencadeada pelos julgamentos selo, trompete, e bacia. Deus também irá protegê-los dos 

esforços assassinas do Anticristo e seus capangas para acabar com os crentes no Deus 

verdadeiro. Tendo sobrevivido a guerras, fome, desastres naturais sem precedentes, 

doença, desenfreado, pecaminosidade desmarcada, e perseguição selvagem da 

Tribulação, eles vão entrar no reino milenar vivo. O segundo grupo a escapar divina fúria 

( vv. 9-17 ) são aqueles que serão martirizados e, assim, levados para o resto de felicidade 



do céu, onde eles serão preservados. Após os eventos terríveis do sexto selo, e antes da 

abertura do sétimo selo no capítulo 8 , o Espírito Santo desde que este capítulo como um 

interlúdio para o leitor a recuperar o fôlego. Ele também é um lembrete de que, no meio 

da Sua ira, Deus vai se lembrar misericórdia (cf. Hab. 3: 2 ). 

Este par de visões contrasta a preparação dos crentes, que serão entregues a partir de ira, 

com o pânico e devastação dos incrédulos, que não sobreviverão que ira. I 

Tessalonicenses 5: 3 declara que "a destruição virá sobre eles de repente, como as dores 

de parto em cima de uma mulher grávida, e eles não vão escapar. " Em sua segunda carta 

aos Tessalonicenses Paulo acrescenta: "O Senhor Jesus será revelado do céu com seus 

anjos poderosos, em chama de fogo, causando a retribuição àqueles que não conhecem a 

Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus . Estes sofrerão 

penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder "( 2 

Tessalonicenses 1: 7-9. ). Mais tarde, em que epístola o apóstolo escreveu: "Por isso Deus 

lhes enviará uma influência ilusória para que eles vão acreditar no que é falso, a fim de 

que todos sejam julgados os que não creram a verdade, mas tiveram prazer na iniqüidade" 

( 2 Tessalonicenses 2: 11-12. ). A Bíblia não oferece nenhuma esperança de que qualquer 

pessoa ímpia nesse dia vai escapar do julgamento de Deus. O Dia do Senhor irá 

eventualmente destruir todos os ímpios que não conhecem a Deus e os que não obedecem 

ao evangelho de Cristo. 

Que Deus irá preservar o seu povo no tempo de julgamento é um tema familiar nas 

Escrituras. Davi triunfalmente exultou: "Clamam os justos, e o Senhor ouve e os livra de 

todas as suas angústias. O Senhor está perto dos contritos de coração e salva os que têm 

espírito esmagado. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra -lo para fora de 

todos eles "( Sl. 34: 17-19 ). No Salmo 91: 3-10 o salmista diz respeito a promessa de 

Deus para preservar o piedoso: 

Pois é [Deus] que você livra do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com 

as suas penas, e debaixo das suas asas você pode procurar refúgio; Sua fidelidade é escudo 

e baluarte. Você não vai ter medo do terror de noite, ou da seta que voa de dia; da peste 

que anda na escuridão, ou da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado 

e dez mil à tua direita, mas não deve se aproximar de você. Você só vai olhar para com 

os seus olhos e ver a recompensa dos ímpios. Para você fez o Senhor, o meu refúgio, e do 

Altíssimo a tua habitação.Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua 

tenda. 

Malaquias descreve reconfortante dos que temiam serem arrastadas pelos acórdãos do Dia do 

Senhor de Deus: 

Então aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e que o Senhor deu atenção 

e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temem ao Senhor e que estime 

a seu nome. "Eles serão Mine", diz o Senhor dos Exércitos, "no dia em que eu preparo 

minha própria possessão, e eu vou poupá-los como um homem poupa a seu filho que o 

serve. Então você vai voltar a distinguir entre os justos e os perverso, entre o que serve a 

Deus e aquele que não o serve Pois eis que o dia está chegando, queimando como uma 

fornalha;. e todo o joio arrogante e todo malfeitor será; e no dia que está chegando vai 

colocá-las em chamas, ", diz o Senhor dos Exércitos," de modo que não lhes deixará nem 

raiz nem ramo Mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça, trazendo curas nas 

suas asas;. e você vai sair e pular sobre como bezerros de a barraca ... 



Eis que eu vou enviar-lhe o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do 

Senhor. Ele irá restaurar os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos pais, 

para que eu não venha, e fira a terra com maldição "(. Mal. 3: 16-4: 2 , 5-6 ) 

Quando Deus destruiu o mundo no Dilúvio, Ele preservou Noé e sua família. Quando Ele 

destruiu Sodoma e Gomorra, Ele preservou Lot e suas filhas. Quando Ele destruiu Jericó, 

Ele preservou Raabe e sua família. E quando Ele destruiu o Egito, Ele preservou a nação 

de Israel. 

A tribulação é revelado para ser um tempo de julgamento sem precedentes, desastre e 

morte. Mas também vai ser para muitos o tempo de salvação. Algumas das pessoas 

resgatadas para fora da Tribulação já foram mencionadas em conexão com o quinto selo 

( 6: 9-11 ). Eles eram mártires, mortos por causa de sua fidelidade à Palavra de Deus e do 

Senhor Jesus Cristo (cf. 7: 9-17 ). Muitos crentes certamente morrerão de guerras, fome 

e desastres naturais ( 6: 3-8 , 12-14 ), que Deus traz em julgamento sobre a 

terra. Inúmeros outros morrerão como resultado da perseguição do Anticristo ( 13: 7-

10 ; 14: 12-13 ; 17: 6 ; 20: 4 ). Suas mortes físicas não são, no entanto, um resultado da 

ira de Deus ( 1 Ts 1:10. ; 5: 9 ) qualquer mais do que quando um crente morre 

hoje. Julgamento de Deus sobre o mundo e perseguição do Anticristo são apenas o meio 

pelo qual Deus arrumadores-los em Sua presença. 

Muitos crentes, no entanto, não vai morrer, mas vai sobreviver para preencher o reino 

milenar. Jesus ensinou que a verdade em sua descrição do julgamento de Ovelhas e 

caprinos ( Matt. 25: 31ff .). As cabras (a não salvas) serão lançados no inferno ( vv. 41-

46 ), mas para as ovelhas (os salvos) Jesus dirá: "Vinde, benditos de meu Pai, possuí por 

herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo "( v. 34 ). Os crentes que 

estiverem vivos na segunda vinda do Senhor, vai viver em Seu reino terreno. 

Muitos daqueles que entram no reino milenar vivo será gentios (cf. Is. 2: 2-4 ; . Mic 4: 1-

5 ; . Zech 8: 20-23 ). Mas a tribulação é também o momento de salvação nacional de 

Israel, de que os profetas falaram. A descrição mais detalhada desse evento é encontrado 

na profecia de Zacarias: 

"Eu [o Senhor] derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o 

Espírito de graça e de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem traspassaram; e 

eles vão chorar por ele, como um chora por um filho único, e chorarão amargamente por 

Ele como o choro amargo ao longo de um primogênito. Naquele dia haverá grande pranto 

em Jerusalém, como o pranto de Hadade-Rimom no vale de Megido. A terra se 

lamentarão, cada família por si só, a família da casa de Davi por si e suas mulheres à 

parte: a família da casa de Natã por si e suas mulheres à parte: a família da casa de Levi 

por si e suas mulheres à parte: a família dos simeítas por si e suas mulheres à parte;. a 

todas as famílias que permanecem, cada família por si mesma e suas mulheres à parte 

Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de 

Jerusalém, para o pecado e de purificação ... 

"Isso vai acontecer em toda a terra", declara o Senhor, "que duas partes em que será 

cortado e perecem; mas a terceira será deixado nele E eu vou trazer a terceira parte pelo 

fogo, refiná-los. . como se purifica a prata, e testá-los como o ouro é testado Ela invocará 

o meu nome, e eu a ouvirei; direi: 'Eles são o meu povo', e eles vão dizer: "O Senhor é 

meu Deus." "( Zc. 12: 10-13: 1 , 8-9 ) 



Este é o tempo de que o apóstolo Paulo falava quando escreveu: "E assim todo o Israel será 

salvo, como está escrito:" O Libertador virá de Sião, Ele irá remover a impiedade de Jacó 

"( Rm 11:26. ). 

Apocalipse 7: 1-8 apresenta o grupo de sobreviventes (para os outros ver 12: 16-17 ), 

preservada no meio do turbilhão da tribulação, que foram trocados por algum tempo, mas, 

como a fúria final, bate, é definido separado para o serviço especial e uma protecção 

especial. 

A visão de João deste grupo especial de pessoas contém três características: Wrath 

contido, santos fechados e israelitas identificado. 

A ira contida 

Depois disto vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, 

retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento 
soprasse sobre a terra ou no mar ou em qualquer árvore. ( 7: 1 ) 

As frases após este e "depois destas coisas", geralmente seguido por alguma forma do 

verbo Eidon ("ver"), são usadas várias vezes em Apocalipse para introduzir uma nova 

visão (cf. 4: 1 ; 7: 1 ; 7 : 9 ; 15: 5 ; 18: 1 ; 19: 1 , "ouvido"). O uso de após esta nesta 

passagem significa que a visão do sexto selo terminou e João está prestes a ver uma nova 

visão. Ele também pode indicar que esta nova visão descreve eventos que vêm após o 

sexto selo em ordem cronológica. A cena agora muda de juízo sobre os ímpios a proteção 

especial para os piedosos. 

À medida que a visão se desenrolava, João primeira vi quatro anjos. Anjos são 

freqüentemente associados na Escritura com o julgamento de Deus (cf. 8: 2ff .; 9: 1 e 

segs .; 11: 15-19 ; 14: 15ff .; 15: 1 e ss ., 16: 1 e ss ., 18: 1 e ss ., 19: 17-18 ; 2 Sm. 24: 16-

17 ; 2 Reis 19:35 ; Sl 78:49. ; Mt 13: 39-42. , 49-50 ; 16:27 ; 25:31 ; 2 Tess. 1: 7-

8 ). Estes quatro são dadas poder sobre os elementos da natureza (cf. 14:18 ; 16: 5 ); Eles 

são vistos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra (cf. Jer 

49:36. ; Matt 24:31. ). Céticos sem sofisticação imaginar que a referência poética de João 

para os quatro cantos da terra reflete uma noção primitiva que a Terra é plana e 

quadrada. Mas a frase, na verdade, refere-se a toda a terra, designando os quatro pontos 

principais na bússola (norte, sul, leste e oeste), a partir do qual direções dos quatro 

ventos (ou seja, todos os ventos) da terra se originam. Comentários Dr. Henry M. 

Morris, 

Este versículo tem sido ridicularizado como refletindo um conceito ingênuo "pré-

científico" da estrutura de terra, que supostamente viram a terra como plano com quatro 

cantos ... Em termos de tecnologia moderna, é essencialmente equivalente ao que um 

marinheiro ou um geólogo chamaria os quatro quadrantes da bússola, ou as quatro 

direções. Isto é evidente, também a partir da menção aos "quatro ventos" que, no uso 

comum, seria, evidentemente, os ventos norte, oeste, sul e leste. 

Entre parênteses, as medições geodésicas modernos precisos nos últimos anos provaram 

que a Terra realmente tem quatro "cantos". Estas protuberâncias são destacando-se a 

partir do "geóide," básico que é, a forma esférica de base da terra. A terra não é realmente 

uma esfera perfeita, mas é ligeiramente achatada nos pólos. Sua protuberância equatorial 

é presumivelmente causada pela rotação do eixo da terra, e as suas quatro "cantos" que se 

projetam a partir. ( A Revelação da ficha [Wheaton, Ill .: Tyndale, 1983], 126) 



A partir de suas posições-chave sobre a terra, esses anjos poderosos garantiu que nenhum 

vento soprasse sobre a terra ou no mar ou em qualquer árvore. Os quatro ventos são 

frequentemente associados na Escritura com o julgamento de Deus (cf. Jer 49:36. ; Dan . 

7: 2 ; Hos 13:15. ). Para a duração do intervalo descrito no capítulo 7 julgamento será 

realizado para trás como os anjos desligar o motor essencial da atmosfera da Terra. Não 

haverá vento, sem brisa, sem ondas quebrando na praia, no movimento das nuvens no 

céu; tudo será mortalmente parado. Essa é uma incrível demonstração de poder, uma vez 

que 

[A] a circulação da atmosfera é um poderoso motor, impulsionado pela energia do sol e 

da rotação da Terra. Os tremendos poderes envolvidos nesta operação tornam-se 

especialmente evidente quando são apresentados sob a forma de grandes furacões e 

tempestades e tornados.Esses ventos da terra tornam a vida possível na terra através do 

ciclo hidrológico, transportando águas interiores do oceano com que a água da terra. No 

entanto, os anjos-apenas quatro deles, tinha desligado este motor gigantesco. (Morris, A 

Revelação Record, 126) 

Segurando é de krateō , uma palavra forte que sugere que os ventos estão lutando para se 

libertar de sua contenção. A restrição Angelicalal do vento também simboliza a retenção das 

pragas associadas aos julgamentos das trombetas iminentes ( 8: 5 e ss .). Portanto, a próxima 

fase da ira de Deus é contido para o momento. Os ventos de julgamento estão ganhando força, 

a ser lançado brevemente. 

Santos Selados 

E vi outro anjo ascendente desde o nascer do sol, tendo o selo do 

Deus vivo; e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem foi 

dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: "Não prejudique a 

terra ou o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos 

do nosso Deus em suas testas. " ( 7: 2-3 ) 

A razão para a restrição temporária do juízo de Deus torna-se claro como João vê outro 

anjo , além de quatro retendo os ventos. Alguns têm identificado este anjo como Jesus 

Cristo, mas isso é improvável porque allos ( outro ) significa um outro em seqüência 

numérica, outro do mesmo tipo que os primeiros quatro anjos. Ainda que Cristo apareceu 

no Velho Testamento como o Anjo do Senhor, Ele não está na essência da natureza de 

um anjo. Além disso, usando o pronome plural "nós" no versículo 3 o quinto anjo 

identifica com os quatro primeiros no trabalho de vedação servos de Deus. 

João viu o anjo ascendente desde o nascer do sol. Essa é uma forma poética de dizer a 

partir do leste, o ponto da bússola em que o sol nasce. Do ponto de vista de João na ilha 

de Patmos, no leste seria em direção à terra de Israel, a terra onde a salvação prometida 

por Deus veio através de Jesus, o Messias, e de onde as doze tribos de Israel vieram-

membros de que está prestes a ser selado. 

O anjo tinha com ele o selo do Deus vivo. Sphragis ( selo ), muitas vezes se referia a um 

anel de sinete. Reis ou outros funcionários usaria tais anéis para carimbar em cera em 

documentos ou outros itens, afirmando assim a sua autenticidade e garantir a sua 

segurança (cf. Gen. 41:42; 03:10 Est. , 8: 2 , 8 ; . Dan 6 : 17 ; Matt 27:66. ). Um selo , 

assim, propriedade e proteção denotado (cf. João 6:27 ; 2 Cor. 1:22 ; Ef 1:13. ; 04:30 ). 

Em contraste com os selos de governantes terrenos pequenos, o selo cargo do anjo era a 

de Deus vivo. A Bíblia freqüentemente identifica Deus como o Deus vivo (cf. 4: 9-



10 ; 10: 6 ; 15: 7 ; Dt . 05:26 ; . Josh 03:10 ; 1 Sm 17:26. ; 2 Reis 19: 4 ; Sl 42: 2. ; 84: 

2 ; Jer 10:10. ; 23:36 ;06:20 Dan. ; . Hos 1:10 ; Mat. 16:16 ; Rom. 9:26 ; 2 Coríntios 3: 

3. ; 06:16 ; 1 Tm 3:15. ; 04:10 ; Hb. 3:12 ; 9:14 ; 10:31 ; 12:22 ) para distingui-lo dos 

ídolos mortos adorados pelos incrédulos. Sua eternidade garante que Ele vai realizar toda 

a Sua vontade. O mais proeminente divindade falsa do período da Tribulação, o 

Anticristo, irá selar seus seguidores ( 13: 16-17 ; 14: 9-11 ; 16: 2 ; 19:20 ; 20: 4 ), e o 

Deus vivo e verdadeiro selará . Seu Apocalipse 14: 1 identifica a marca deixada pelo selo 

de Deus, como os nomes de Cristo e do Pai. 

No Antigo Testamento, Deus marcou Israel com sangue nas ombreiras e vergas para 

poupá-los quando ele matou o primogênito de Egito. Ele marcou Rahab com um cordão 

vermelho para mantê-la e aqueles com ela de ser morto. Mas a ilustração que mais se 

quase paralela à presente passagem vem de Ezequiel 9: 3-6 : 

Então a glória do Deus de Israel, subiu do querubim sobre o qual tinha sido, até o limiar 

do templo. E Ele chamou o homem vestido de linho em seus lombos foi o caso escrito. O 

Senhor disse-lhe: "Passa pelo meio da cidade, até mesmo pelo meio de Jerusalém, e marca 

com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as 

abominações que se cometem no meio dela." Mas, para os outros, ele disse em minha 

audição, "Vá até a cidade atrás dele e greve, não deixe que seu olho tem piedade e não 

poupam velhos Totalmente mate, rapazes, moças, filhinhos, e as mulheres, mas fazer. 

Não toque qualquer sobre quem é a marca ". 

Aqueles com marca de Deus sobre eles seriam poupados na destruição vinda de 

Jerusalém. Da mesma forma, esses servos de Deus, a quem o anjo irá marcar com o selo de 

Deus serão protegidos de e preservado através dos julgamentos ainda por vir (cf. 9: 4 ). 

Urgentemente, com autoridade, o quinto anjo clamou com grande voz aos quatro anjos, 

a quem foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: "Não prejudique a terra ou o 

mar, nem as árvores, até selarmos o vínculo -servants do nosso Deus em suas testas. 

" Odano ou devastação prejudicial que virá para a terra, o mar, e as árvores ocorrerá 

quando os quatro anjos de repente liberar o julgamento (simbolizado pelos ventos) foram 

restrição. Mas esse julgamento (e as trombetas e taças julgamentos a seguir) teve de 

esperar até que os anjos tinham selado os servos de Deus em suas testas. Que eles são 

referidos como servos indica que eles já são resgatados. Eles vão ter permanecido fiel a 

Deus e do Senhor Jesus, e terá provavelmente sido poderosa e eficaz pregar Sua Palavra, 

no meio do caos dos primeiros seis selos. Neste ponto, eles devem ser protegidos para 

que possam continuar a proclamar a Palavra de Deus e da verdade sobre o Seu Filho Jesus 

Cristo nos momentos mais graves. Após a vedação é completa os julgamentos podem 

começar, a partir do qual aqueles que são selados serão isentos. 

Apocalipse 14: 1-5 descreve seu caráter sem mácula moralmente pura e sua devoção a 

Jesus Cristo. Eles são os mais fiéis, leais, diligente, santos servos de Deus durante estes 

dias escuros; eles são a nata da cultura. Eles também são descritos como tendo sido 

"comprados dentre os homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro" ( 14: 

4 ). Eles também serão os missionários mais eficazes que o mundo já viu, e será 

fundamental na conversão de ambos os seus próprios compatriotas e as nações. 

Identificado israelitas 

E ouvi o número dos que foram selados, 144.000 selados de toda 

tribo dos filhos de Israel: da tribo de Judá, doze mil, da tribo de 

Rúben, doze mil, da tribo de Gade, doze mil, da tribo de Aser, doze 



mil, da tribo de Naftali, doze mil, da tribo de Manassés, doze mil, 

da tribo de Simeão, doze mil, da tribo de Levi, doze mil, da tribo 

de Issacar doze mil, da tribo de Zebulom, doze mil, da tribo de 
José, doze mil, da tribo de Benjamim, doze mil. ( 7: 4-8 ) 

Esses crentes e evangelistas judeus são as primícias de Israel, que, como uma nação serão 

resgatados antes do retorno de Cristo ( Zc 12: 10-13:. 1 , 8-9 ; Rm 11:26. ). Os 144.000 

não são todos os crentes judeus na época, mas um único grupo selecionado para proclamar 

o evangelho naquele dia (cf. 12:17 ; 14: 1-5 ). Apesar da declaração clara e sem 

ambiguidade do texto que a 144.000 que estão a ser selado virão de todas as tribos dos 

filhos de Israel, muitos persistem em identificá-los como a igreja. Eles citam várias 

passagens do Novo Testamento que supostamente identificar a igreja como Israel para 

apoiar essa interpretação. Mas a identificação de Israel com a igreja nas passagens é tênue 

e disputado. Assim, eles podem oferecer nenhum suporte para tal identificação na 

presente passagem. O fato é que "nenhum exemplo claro da igreja que está sendo 

chamado de 'Israel' existe no NT ou em escritos antigos da igreja até AD 160 ... Este fato 

é incapacitante para qualquer tentativa de identificar Israel como a igreja em Rev. 7 : 

4 "(Robert L. Tomé, Apocalipse 1-7: Um comentário exegético [Chicago: Moody, 1992], 

476). Além disso, "essa tentativa se torna ainda mais ridículo, porque ele necessita de 

interpretação tipológica que divide a igreja em doze tribos, para coincidir com a listagem 

de Apocalipse 7: 5-8 , mesmo com todas as irregularidades nessa lista 

"(Tomé, Apocalipse 1 -7 , 476). O termo Israel deve ser interpretado de acordo com a sua 

utilização normal Antigo e Novo Testamento como uma referência para os descendentes 

físicos de Abraão, Isaque e Jacó. Nem há qualquer razão exegética não interpretar os 

números 144.000 e 12.000 literalmente. 

Que havia 12.000 selados de toda tribo dos filhos de Israel fala de propósito eletivo de 

Deus. Escolha humana aleatória Mere não iria chegar a uma divisão tão 

mesmo. Enquanto os registros tribais foram perdidos quando os romanos saquearam 

Jerusalém em AD 70, Deus sabe quem pertence a cada tribo. Esta passagem também 

ensina que os chamados "dez tribos perdidas" eram, na verdade, nunca perdeu 

(cf. 21:12 ; 19:28 Matt. ; Lucas 22:30 ; Tiago 1: 1 ). Em vez disso, os representantes das 

dez tribos do norte ao sul filtrada e misturados com as duas tribos do sul (cf. 2 Cr 30: 1-

11. ; 34: 1-9 ) e, assim, foram preservados. 

Os nomes tribais específicas nesta lista levantam algumas questões 

interessantes. Primeiro, no entanto, deve notar-se que não há nenhuma maneira padrão de 

listar os doze tribos. Há pelo menos dezenove maneiras diferentes de listá-las no Antigo 

Testamento, nenhum dos quais concordam com a lista dada aqui: 

Nas listas do Antigo Testamento, às vezes a ordem de nascimento é seguido ( Gen. 29: 

32-35: 18 ). Em outros momentos, é da ordem de Jacó bênção eles ( Gen. 49: 3-27 ), a 

ordem de acampamento ( Num. 2: 3-31 ), a ordem do censo antes da invasão de Canaã 

( Nm 26. : 4-51 ), a ordem de bênção e maldição ( Deut. 27: 12-13 ), a ordem de bênção 

de Moisés ( Deut. 33: 6-25 ), a ordem dos "príncipes" ( Num. 1: 5-15 ), a ordem de 

herança ( Josh. 13: 7-22: 34 ), a ordem pelas esposas e concubinas ( 1 Chron. 2: 1-8: 40 ), 

e a ordem das portas da cidade ( Ez. 48: 31-34 ). (Tomé, Apocalipse 1-7 , 479) 

Apesar de Rúben era o primogênito ( Gen. 46: 8 ), Judah é o primeiro da lista. Reuben 

perdido seu direito de primogenitura, como punição por sua má conduta sexual com a 

concubina de seu pai ( 1 Chron. 5: 1 ). A omissão da tribo de Dan, em favor da tribo 

sacerdotal de Levi também é incomum. Dan estava evidentemente omitido devido à 



inclinação da tribo para a idolatria (cf. : Deut 29 18-21. -que foi ainda pior do que a do 

resto da nação (cf.) Jz 18. ; Amos 8:14 ). Enquanto Dan vai compartilhar as bênçãos 

milenares ( Ez. 48: 1-2 , 32 ) a tribo não será selecionado para este dever, nem protegido 

durante a Tribulação. Da mesma forma, o nome de Efraim é omitido em favor de seu pai 

José porque Efraim desertou da casa governante de Judá ( Isa. 07:17 ). Também Efraim, 

como Dan, foi consumido com a idolatria ( Hos. 4:17 ).Seu irmão Manassés está incluído 

porque ele era o filho fiel de José. 

Esta passagem crítica reforça a verdade bíblica de que Deus não é completamente com a 

nação de Israel (cf. Rom. 9-11 ). Embora Israel falhou em sua missão de ser uma nação 

testemunha no Antigo Testamento, que não vai ser o caso no futuro. Desde o povo judeu 

virá a maior força missionária do mundo já conheceu. O resultado de seu esforço será um 

Israel redimido, como prometido por Deus, e gentios resgatadas inumeráveis. 

17 . A tribulação dos santos ( Apocalipse 7: 

9-17 ) 

Depois destas coisas olhei, e eis grande multidão que ninguém 

podia contar, de todas as nações e todas as tribos, povos e línguas, 

em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes 

brancas e com palmas nas suas mãos ; e eles clamam em alta voz, 

dizendo: "Salvação ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao 

Cordeiro". E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e ao 

redor dos anciãos e os quatro seres viventes; e prostraram-se 

diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: "Amém, bênção, 

glória, sabedoria e ação de graças, e honra, e poder e força, ao 

nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém." Em seguida, um 

dos anciãos respondeu, dizendo-me: "Estes que estão vestidos de 

vestes brancas, os que são eles, e para onde eles vêm?" Eu disse-

lhe: "Meu senhor, você sabe." E ele me disse: "Estes são os que 

vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as 

branquearam no sangue do Cordeiro Por esta razão, eles estão 

diante do trono de Deus;. E eles servem de dia e de noite no seu 

templo;. e aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu 

tabernáculo sobre eles Eles terão fome nem mais, nem mais terão 

sede; nem o sol batia neles, nem calor algum; porque o Cordeiro 

em o centro do trono os apascentará e os guiará para as fontes da 

água da vida; e Deus lhes enxugará toda lágrima de seus olhos 

". ( 7: 9-17 ) 

Houve muitos momentos de grande resposta ao evangelho ao longo da história, incluindo 

o nascimento da Igreja no dia de Pentecostes, a Reforma na Europa, no século XVI, e o 

Grande Despertar na América no século XVIII. Durante esses movimentos poderosos da 

graça salvadora de Deus, milhares vieram à fé em Jesus Cristo. Sempre foi a oração do 

povo de Deus que Deus iria trazer esses grandes colheitas de almas, e muitas vezes ele 

respondeu. 

Mas não está vindo no futuro uma resposta em todo o mundo com o evangelho que será 

muito superior qualquer outro na história e talvez todos os outros combinados. Ele irá 

varrer o mundo em apenas alguns poucos anos e produzir uma vasta multidão de pessoas 



resgatadas de todas as nações, tornando-se o maior movimento do poder salvador de 

Deus, o mundo nunca vai ver. 

Antecipação do grande "renovação" é consistente com o fato de que Deus é um Deus 

clemente misericordioso, que é, por natureza, um Salvador e deseja que as pessoas sejam 

salvas. Primeiro Timóteo 2: 4 declara que Ele "quer que todos os homens sejam salvos e 

. cheguem ao conhecimento da verdade " Segundo Pedro 3: 9 acrescenta: "O Senhor não 

retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas é longânimo para convosco, 

não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento . " A 

designação bíblica comum de Deus como Salvador reflete seu desejo que as pessoas 

sejam salvas (eg, Sl 106: 21. ; . Isaías 43: 3 , 11 ; 45:15 , 21 ; 49:26 ; 60:16 ; 63: 8 ; Hos. 

13: 4 ; Lucas 1:47 ; 02:11 ; 1 Tm 2: 3. ; 2 Tm 1:10. ; Tito 1: 3 ; 02:10 , 13 ; 3: 4 , 6 ; 2 Pe 

1. : 1 ). 

Em 1 Timóteo 4:10 Deus é designado como o "Salvador de todos os homens, 

principalmente dos fiéis." Ele é o "Salvador de todos os homens" em um, física (graça 

comum) sentido temporal; isto é, Ele permite que os pecadores merecedores de morte 

instantânea eo inferno para continuar a viver na terra. O fato de que Ele não destruí-los 

no inferno imediatamente quando pecam indica Sua disposição de poupança. Ele é o 

Salvador dos crentes, no entanto, em um sentido eterno e espiritual. Para aqueles que 

recebem o evangelho Ele dá o céu eterno e existência em suas glórias para sempre. 

No futuro, Deus vai colocar a sua salvação espiritual e eterna em exposição em um 

momento mais inesperado. Na verdade, Ele vai fazê-lo durante o pior momento de toda a 

história humana. Será o momento de fúria de Satanás, como ele e seus exércitos de 

demônios assolar o mundo. Será o momento de maldade sem precedentes, como o 

Espírito Santo remove Sua influência moderadora ( 2 Ts 2: 7. ). Será o momento em que 

todo o mundo reinado do Anticristo de terror está ocorrendo junto com o derramamento 

da ira de Deus e no Dia do Senhor em uma série historicamente inigualável de poderosos, 

julgamentos devastadores. Vai ser no meio da época de horrores e medo de que Deus vai 

salvar as pessoas de uma forma até então desconhecida. 

Obra salvadora de Deus durante esse tempo futuro será duplo. Em primeiro lugar, será o 

momento de salvação nacional de Israel, que Zacarias ( Zacarias 12:. 10 e ss .), no Antigo 

Testamento e Paulo ( Rom. 11: 25-27 ), no Novo Testamento previsto. Os primeiros 

frutos da salvação de Israel serão os 144.000 evangelistas judeus ( 7: 1-8 ), que irá pregar 

o evangelho, tanto para seus compatriotas e aos gentios. 

É a salvação daqueles gentios que está em exibição em 7: 9-17 salvação -a prometida nas 

Escrituras. A Aliança com Abraão, no qual Deus prometeu abençoar Israel, também 

prometeu salvação para os gentios; 

Ora, o Senhor disse a Abrão: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para 

a terra que eu te mostrarei; e eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e torná- o 

teu nome; e por isso você deve ser uma bênção, e eu os abençoarei os que te abençoarem, 

e aquele que te amaldiçoarem amaldiçoarei E em você serão benditas todas as famílias da 

terra ".. ( Gênesis 12: 1-3 ) 

Deus desde o início escolheu Israel para ser um canal através do qual Suas bênçãos da 

salvação fluiria para o mundo inteiro. Essa verdade é afirmada em muitas passagens do 

Antigo Testamento. No Salmo 67 , o salmista orou: "Deus tenha misericórdia de nós e nos 

abençoe, e causar resplandecer o seu rosto sobre nós" ( v. 1 ). Mas essa bênção não era para 

parar com eles; o salmista implorou a Deus para abençoar Israel "para que sua forma pode 



ser conhecido na terra, a tua salvação entre todas as nações ... Deus nos abençoa, que todos 

os confins da terra pode temem ( 2 vv. , 7 ). " Salmo 98: 3 declara: "Lembrou-se da sua 

misericórdia e da sua fidelidade à casa de Israel; todas as extremidades da terra viram a 

salvação do nosso Deus." Escolhido para ser o instrumento de Deus para a salvação das 

nações, Israel tragicamente falharam nessa missão. A igreja tem interveio e é esse canal nesta 

idade. 

No futuro, Deus graciosamente conceder Israel uma segunda oportunidade de ser sua 

nação testemunha, e naquela época eles não falhará. Liderados por 144.000 evangelistas 

(cf. 7: 1-8 ), Israel será uma luz para as nações durante a hora mais escura da história da 

Terra. A promessa de Deus para abençoar as nações do mundo através de descendentes 

de Abraão será cumprida em uma escala maciça. 

Falando de que o tempo futuro de Gentil salvação Isaías escreveu: "Naquele dia ... as 

nações irão recorrer à raiz de Jessé, que vai ficar como um sinal para os povos; e Seu 

lugar de descanso será glorioso" ( Is 11. : 10 ). Em Isaías 49: 6 Deus prometeu o Servo (o 

Senhor Jesus Cristo) que as pessoas das nações será adicionado ao seu rebanho: "Ele é 

muito pequeno uma coisa que você deve ser meu servo, para levantar as tribos de Jacó e 

para restaurar os preservados de Israel; eu também vai fazer você uma luz das nações, 

para que a minha salvação até à extremidade da terra ". Em Isaías 45:22 Deus ordena: 

"Vire-se para mim e sejam salvos, todos os confins da terra." Isaías 52:10 acrescenta: "O 

Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, para que todos os confins 

da terra pode ver a salvação do nosso Deus. " Em uma passagem familiar, citado por 

Pedro em seu sermão no dia de Pentecostes ( Atos 2: 17-21 ), Joel também fala do futuro 

salvação das nações: 

Ele virá depois desta que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade; vossos 

filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão 

visões. Mesmo sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Eu vou 

mostrar maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se 

converterá em trevas, ea lua em sangue, antes do grande e glorioso dia do Senhor vem. E 

acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será entregue. ( Joel 2: 28-32 ) 

Jesus ensinou que antes de seu retorno no final da Tribulação "este evangelho do reino será 

pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim" ( Mat. 

24:14 ). João 11 : 50-52 registra uma das profecias mais incomuns nas Escrituras (porque foi 

revelado através de um amargo inimigo de Cristo, o sumo sacerdote Caifás): 

"É conveniente para você que um homem morra pelo povo, e que todo não pereça a 

nação." Agora, ele não disse isso por sua própria iniciativa, mas, sendo o sumo sacerdote 

naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não somente pela nação, mas 

para que Ele também para congregar na unidade os filhos de Deus que andavam dispersos. 

"Deus apenas aos judeus é Deus? Não é Ele o Deus dos gentios também?" perguntou 

Paulo. Então, respondendo à sua própria pergunta retórica, o apóstolo acrescentou: "Sim, 

também dos gentios" ( Rom. 3:29 ). 

Apocalipse 7: 9-17 descreve a vasta multidão de pessoas de todas as nações do mundo 

que serão salvos durante o tempo de chegada da tribulação. Isto poderia incluir aqueles 

de Israel que são salvos durante a pregação dos 144.000. Não há nada na terminologia da 

passagem, que exclui os judeus. Em vez disso, a frase "toda nação" poderia incluí-los. 

Oito palavras-chave introduzir este grupo: a sua descrição, localização, ação, associação, 

originação, função, proteção e disposição. 



Descrição 

Depois destas coisas olhei, e eis grande multidão que ninguém 

podia contar, de todas as nações e todas as tribos, povos e línguas 

... vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos; ( 7: 
9 , c) 

Como se faz ao longo Revelação (cf. 4: 1 ; 7: 1 ; 15: 5 ; 18: 1 ; 19: 1 ), a frase depois 

destas coisas introduz uma nova visão, distinta daquela em 7: 1-8 . A exclamação eis 

que revela essa visão de ser uma chocante um, surpreendente para João. O idoso apóstolo, 

o último sobrevivente dos doze, deve ter se sentido isolado e sozinho em seu exílio na 

ilha de Patmos. Ele tinha visto gentios vir a Cristo, por meio de seu próprio ministério na 

Ásia Menor e os ministérios de Paulo, Timóteo, Tito, e outros. Igrejas dos gentios havia 

sido fundada, mas eles eram, na maior parte pequena, sitiado, e perseguidos. Além disso, 

cinco das sete igrejas da Ásia Menor para que o Senhor escreveu anteriormente neste 

grande livro ( 2: 1-3: 22 ) havia caído em padrões graves e ameaçadoras do pecado. Para 

ver em sua visão uma vasta multidão, triunfante da cantando louvores a Deus foi uma 

experiência profundamente emocionante trocados por João, que tinha visto as falhas 

graves das igrejas da Ásia Menor e as ameaças de julgamento do Senhor ( caps. 2 3 ). Esta 

visão deve certamente ter renovado a sua alegria e esperança, quando ele percebeu que a 

igreja iria sobreviver e, no final, as pessoas das nações seriam salvas em grande número. 

Que o grupo introduzido nesta passagem é distinto de 144.000 ( 7: 1-8 ) é evidente a partir 

de várias considerações. Em primeiro lugar, tal como referido acima, a frase depois 

destas coisas introduz uma nova visão. Em segundo lugar, este grupo é descrito 

como uma grande multidão que ninguém podia contar, nenhum número específico é 

mencionado. Em terceiro lugar, os 144.000 vieram as doze tribos de Israel ( 7: 4-8 ); este 

grupo veio de todas as nações e todas as tribos, povos e línguas. Essa frase descreve 

pessoas de todas as culturas, descendência, raça e língua (cf. 5: 9 ). Ela retrata a massa da 

humanidade, atravessando todas as barreiras e linhas divisórias. Finalmente, os 144.000 

estão fora do alcance dos perseguidores, porque eles são selados para protecção contra a 

perseguição na terra ( 7: 3 ); este grupo está além do alcance de qualquer perseguidores 

porque ele já está no céu. O versículo 14 descreve e identifica-os: "Estes são os que vêm 

da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro 

". 

Os remidos foram vestidos de branco. Leukos ( branco ) descreve um deslumbrante, 

brilhante, brilhante branco. Nos tempos antigos, o vestuário era usado para festas e 

comemorações. Robes é de roubou , que retrata um longo, robe de corpo inteiro. Estes, 

vestes brancas radiantes longas são as mesmas usadas pelos mártires em 6: 9-11 . Esse 

fato sugere que o grupo, tendo em conta nesta passagem é parte desse grupo no início de 

fiéis martirizados. Como a tribulação avança, o número de mártires vai aumentar, bem 

como o número de crentes que morrem naturalmente ou violentamente, acabou 

acumulando na vasta multidão, incontável representado no céu nesta passagem. As vestes 

brancas são simbólicas em vez de literal, uma vez que os santos como ainda não têm 

seus corpos ressuscitados ( 6: 9 ; 20: 4 ). As vestes de imagem, principalmente a sua 

exaltação, vitória e alegria. Tais vestes brancas, também simbólicos de santidade, são 

reservados para Cristo ( Matt. 17: 2 ; Marcos 9: 3 ), os anjos ( Mat. 28: 3 ; Marcos 16: 5 ), 

e da igreja glorificado ( 19: 8 , 14 ). 

Os santos também realizou ramos de palmeiras ... em suas mãos. Palmeiras 

ramos estão associados na Escritura com celebração, libertação e alegria. Eles foram 



especialmente proeminente durante a Festa dos Tabernáculos, o Antigo Testamento 

celebração comemorativa da provisão de Deus para Israel durante a sua peregrinação no 

deserto ( Lev. 23:40 ), sendo empregado na construção das cabines as pessoas viviam em 

durante a festa ( Neh. 8: 15-17 ). Durante a entrada triunfal de Jesus à multidão alegre, 

agitando ramos de como eles o recebeu em Jerusalém, gritando: "Hosana! Bendito o que 

vem em nome do Senhor, até mesmo o Rei de Israel" ( João 0:13 ). As palmas nas mãos 

desses santos remidos são um símbolo celebrative montagem da disposição inigualável 

de salvação do mundo, Satanás, o Anticristo, o pecado, a morte eo inferno fornecida por 

eles, o Senhor Jesus Cristo. 

Localização 

em pé diante do trono e diante do Cordeiro ( 7: 9 b) 

João viu esta vasta multidão, incontável de vitoriosos, santos alegres em pé diante do 

trono de Deus no céu (cf. 4: 2 ). Eles também estavam na presença do Cordeiro, a quem 

João viu em sua visão anterior de pé perto do trono ( 5: 6 ). Muitos tinham sofrido a morte 

nas mãos do Anticristo (cf. 20: 4 , onde "decapitado" fala de morte violenta) por se recusar 

a tomar a sua marca ou adorá-lo. Eles já não são vistos sob o altar orando por vingança 

divina (cf. 6: 9-11 ), que já começou, mas de pé, triunfante diante do trono de Deus ", os 

espíritos dos justos aperfeiçoados" ( Hb 12.: 23 ). 

Ação 

e eles clamam em alta voz, dizendo: "Salvação ao nosso Deus, que 
se assenta no trono, e ao Cordeiro". ( 07:10 ) 

Como fazer tudo no céu, os mártires resgatadas constantemente clamar em alta 

voz (cf. 05:12 ; 06:10 ; 11:12 , 15 ; 12:10 ; 14: 7 ; 16: 1 ; 19: 1 ; 21 : 3 ) em alegre, 

adoração exuberante. O Senhor deseja um alto louvor ( Sl. 66: 1 ; 112: 1 ). Suas orações 

de intercessão cessaram e eles estão glorificando e louvando a Deus, Aquele responsável 

pela sua vitória. Salvação é o tema de sua adoração, como é em todo Apocalipse. Em sua 

visão do trono de Deus gravado em 5: 8-10 João observou: 

Logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro Anciãos prostraram-

se diante do Cordeiro, cada um segurando uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, 

que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: "Tu és digno de 

receber o livro e de abrir os seus selos;. Porque foste morto, e comprado por Deus com 

seus homens de sangue de toda tribo, língua, povo e nação Você tê-los feito para ser um 

reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra ". 

Em 0:10 João "ouvi uma grande voz no céu, dizendo:" Agora, a salvação, eo poder, eo reino 

do nosso Deus ea autoridade do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos foi jogado 

ao chão, ele que os acusa diante do nosso Deus dia e noite '"In. 19: 1 João escreveu: "Depois 

destas coisas, ouvi algo como uma grande voz de uma grande multidão no céu, dizendo: 

Salvação Aleluia, glória e poder pertence! nosso Deus '"Tal como no culto gravado. 5: 13 e 

ss ., a ocupação dos no céu, é contínuo louvor, eterno do Deus Todo-Poderoso (cuja soberania 

é indicado pelo comentário de que Ele está sentado no trono ) e do Cordeiro. Eles 

identificar Deus como nosso Deus, alegando, como fazem todos os redimidos, Deus como o 

seu próprio. 

Associação 



E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e ao redor dos 

anciãos e os quatro seres viventes; e prostraram-se diante do 

trono e adoraram a Deus, dizendo: "Amém, bênção, glória, 

sabedoria e ação de graças, e honra, e poder e força, ao nosso 
Deus, pelos séculos dos séculos. Amém." ( 7: 11-12 ) 

Os inúmeros crentes diante do trono de Deus não estavam sozinhos em sua adoração 

alto. O primeiro grupo identificado junto com eles em louvor era todos os 

anjos que estavam em pé ao redor do trono. O seu número, também, era incontável de 

João. Em sua visão anterior do trono de Deus, João só poderia descrever o número de 

anjos como "miríades de miríades e milhares de milhares" ( 05:11 ). Deuteronômio 33: 

2 diz: "O Senhor veio do Sinai, e ocorreu-los de Seir; Ele brilhou do Monte Paran, e Ele 

veio do meio de dez mil santos ". Em uma visão de Deus no Seu trono celestial Daniel 

viu "milhares e milhares ... frequentar Ele, e miríades de miríades ... de pé diante dele" 

( Dan. 7:10 ). O escritor de Hebreus também viu "miríades de anjos no céu" ( Heb. 

0:22 ). Judas 14 fala de "muitos milhares de seus santos." Que os anjos juntaram-se os 

espíritos dos santos celestiais em louvor a Deus não é surpreendente, uma vez que eles 

foram criados com o propósito de adorar e servir a Ele ( Sl. 103: 20 ; Colossenses 1:16 ). 

Que miseráveis, pecadores indignos podem conviver livremente com os virgens, santos 

anjos é um triunfo da graça de Deus que faz com que os anjos glorificar a Deus tudo o 

mais. Essas pessoas tinham virado as costas a Deus, rejeitaram o evangelho (ou em alguns 

casos, nunca ouvi-lo), e que não fazem parte da igreja, eles tinham perdido o 

arrebatamento. Então, no meio da ira e juízo de Deus durante a Tribulação, Ele vai se 

lembrar misericórdia e reuni-los a Si mesmo. A maravilha da salvação graciosa de Deus 

(um assunto sobre o qual os anjos são curiosos, sem nunca ter experimentado por si 

próprios; cf. 1 Pe 1:12. ) exibida diante dos anjos estimula-los a louvar e adorar a Ele 

(cf. Ef 3, 8. 10 ). Embora os anjos não experimentar a salvação, eles se alegram com a 

salvação dos seres humanos ( Lucas 15: 7 , 10 ). 

Os anjos tocando glorioso, magnífico trono de Deus (cf. 4: 1-6 , 5: 1 , 6 ) também 

cercaram os outros dois grupos envolvidos na adoração a Deus, . os anciãos e os quatro 

seres viventes Os vinte e quatro anciãos são melhores visualizados como representantes 

da igreja arrebatada (veja a discussão no capítulo 11 deste volume). Em 5: 8-10 eles 

cantaram a canção da redenção, enquanto que aqui eles são vistos louvando a Deus de 

redenção. Como observado no capítulo 11 discussão 's, os quatro seres viventes são 

querubins, uma elevada ordem de anjos.Estes dois grupos frequentemente aparecem 

juntos (cf. 5: 6 , 8 , 11 , 14 ; 14: 3 ; 19: 4 ). 

Esmagado pela majestade, a glória de Deus, eo esplendor em torno do seu trono, todos os 

presentes caíram sobre seus rostos diante do trono e adoraram a Deus. É a reação 

adequada de todas as criaturas, incluindo os que são santos e perfeito, para prostrar-se em 

humilde adoração diante da presença inigualável glorioso e majestoso do único Deus 

verdadeiro e santo (cf. 4:10 ; 5: 8 , 14 ; 11:16 ; 19: 4 ; Gn 17: 3 ; . Lev 09:24 ; Josh 5. : 

14 ; . Jz 13:20 ; 1 Reis 18:39 ; 2 Crônicas 20:18. ; Ez 01:28. ; 03:23 ; Mateus 17: 6. ; Fp 

2: 9-10. ). Então, reconhecendo a soberania de Deus, a supremacia, santidade e majestade, 

os adoradores da visão de João proferir uma bênção suportado frente e de trás com a 

afirmação solene amém, que significa, "que assim seja." Sua oração é que bênção, 

glória, sabedoria e ação de graças, e honra, e poder, e pode ser atribuído ao nosso 

Deus para todo o sempre (cf. 04:11 ; 05:12 ). 



A adoração é a ocupação constante dos que estão no céu. Houve elogios em capítulos 

4 e 5 , antes foram abertas as vedações e julgamento começou. Agora, como a 

aproximação final juízos climáticas, há louvor novamente, o louvor não para julgamento 

previsto, mas, para julgamento realizado. O crescendo de montagem de louvor começou 

com os quatro seres viventes, em seguida, cresceu como os vinte e quatro anciãos, os 

anjos, e o número cada vez maior de mártires da tribulação juntou-se. Finalmente, todo o 

Céu anéis com louvor a Deus. 

A frase para sempre e sempre indica, como fez a doxologia de 5: 13 e ss ., que este 

elogio não é temporária ou momentânea, mas continuará eternamente. O que é descrito 

aqui é a adoração que jamais deixará através de toda a eternidade sem fim. 

Origem 

Em seguida, um dos anciãos respondeu, dizendo-me: "Estes que 

estão vestidos de vestes brancas, os que são eles, e para onde eles 

vêm?" Eu disse-lhe: "Meu senhor, você sabe." E ele me disse: 

"Estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas 

vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro". ( 7: 13-14 ) 

João tornou-se um participante ativo na visão quando um dos vinte e 

quatro anciãos perguntou-lhe: "Estes que estão vestidos de vestes brancas, os que são 

eles, e onde têm eles vêm?" O ancião não estava pedindo informações porque ele não 

sabia, mas para sublinhar o seu ponto tanto para João e todos os leitores do recorde de 

João. Dr. Robert Tomé comentários sobre a importância da questão do idoso: "Isso 

exemplifica o formato de diálogo usado de vez em quando para transmitir uma explicação 

de uma visão (cf. Jer 01:11. , 13 ; Amos 7: 8 ; 8: 2; . Zc 4: 2 , 5 ). Esta ferramenta mostra 

que as visões não foram dados com a Proposito de exibições espetaculares, mas para 

transmitir revelação, cujos detalhes não foram deve ser dispensada ( Apocalipse 1-7: Um 

comentário exegético [Chicago : Moody, 1992], 493). 

A pergunta do ancião especifica e enfatiza a verdade que as pessoas serão salvas durante 

o tempo da tribulação. Alguns podem duvidar de que, dada a intensidade dos julgamentos 

de Deus durante esse tempo terrível. E vai chegar um ponto na tribulação, quando aqueles 

que continuam a rejeitar o evangelho será confirmada em que a rejeição. Apocalipse 9: 

20-21 diz: "E o resto da humanidade, que não foram mortos por estas pragas, não se 

arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de 

ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem 

andar; e não se arrependeram dos seus homicídios, nem . das suas feitiçarias, nem da sua 

imoralidade, nem dos seus furtos " Apocalipse 16: 9 reitera que a verdade: "Os homens 

se queimaram com o intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre 

estas pragas, e não se arrependeram de modo a dar-Lhe glória. " Paulo escreveu sobre 

aqueles que "perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por 

isso Deus lhes enviará uma influência ilusória para que eles vão acreditar no que é falso, 

a fim de que todos eles pode ser julgada, que não creram na verdade, mas tiveram prazer 

na iniqüidade "( 2 Ts 2: 10-12. ). 

Alguns argumentam que os mártires e outros Tribulation resgatadas visto no céu haverá 

pessoas que nunca viveram durante a era da igreja. Isso não pode ser verdade, no entanto, 

pela razão óbvia de que, desde a tribulação dura sete anos ( Dan 9:27. ) eo meia Grande 

Tribulação de que ( Apocalipse 11: 2-3 ; 12: 6 ; 13: 5 ), todas teriam de ser mais jovem 

do que sete anos de idade. Outros sustentam que estas são as pessoas que nunca ouviram 



o evangelho durante suas vidas e receberam a oportunidade de se arrepender depois da 

morte. Esta interpretação também é impossível ", na medida em que aos homens está 

ordenado morrerem uma só vez e depois disso o juízo" ( Hebreus 9:27. ; cf. João 8: 21-

24 ). As pessoas têm a oportunidade de se arrepender e crer no evangelho apenas durante 

suas vidas; São pessoas cujas vidas se estenderá além do Rapture na Tribulação. 

Resposta desnorteado de João para a pessoa idosa é enfático: "Meu senhor, você 

sabe", e é ao mesmo tempo uma confissão de ignorância e um pedido de revelação. João 

chamando o mais velho senhor não fez divindade atribuir a ele; ele estava usando a 

palavra kurios ( senhor ) da maneira comum, como um título de grande respeito. Este é 

o tipo de relação João mostra seres celestiais em 19:10 e 22: 8-9 . João tinha sido 

ensinado pelo Senhor que poucos seriam salvos ( Mt 7: 13-14. ; 22:14 ) e que tinham visto 

as igrejas em declínio, para que esta grande multidão dos remidos pode ter sido 

incompreensível para ele. A resposta do ancião celeste confirmou a identidade desses 

crentes como os que vêm da grande tribulação (cf. Mat. 24:21 ). Eles viviam nele, 

foram resgatadas durante a mesma, e já sair dela através da morte pela violência, causas 

naturais, e do martírio. A frase os que vêm de fora traduz o particípio presente do verbo 

durative erchomai . Descreve um processo prolongado; este grupo vai continuar a crescer 

como pessoas continuam a morrer durante a Tribulação (especialmente o último semestre, 

a grande tribulação ). Portanto, o arrebatamento da igreja não está em vista, neste 

versículo, uma vez que é um single, instantânea, e repentina evento (cf. 1 Cor. 15: 51-

52 ). A descrição do mais velho dos crentes como tendo saído da grande tribulação os 

distingue claramente de qualquer outro grupo de pessoas resgatadas na história. O 

termo grande tribulação refere-se a um momento específico no futuro que é único em 

toda a história humana. Ele se refere ao futuro dia escatológico do julgamento divino 

imediatamente antes de Jesus Cristo voltar para estabelecer o Seu reino terreno. Todos os 

julgamentos descritos durante este tempo, a partir do sexto selo através dos julgamentos 

das trombetas e taças, não têm paralelo na história da humanidade. Nunca tal devastação 

em todo o mundo aconteceu. O termo grande tribulação não podem descrever a 

destruição de Jerusalém no D.C 70 ou qualquer outro evento histórico. Este termo deve 

descrever um tempo futuro de punição divina sobre todo o mundo caído; o "grande dia 

de [o] ira" de Deus e do Cordeiro ( 06:17 ). O próprio Jesus cunhou a expressão "grande 

tribulação" ( Matt 24:21. ) e limitou-lo para a segunda metade da septuagésima semana 

de Daniel ( Matt. 24: 13-22 ; Marcos 13: 14-20 ; cf. . Dan 09:27 ). Seu limite será 42 

meses ou 1.260 dias ( 11: 2-3 ). Deste período Tomé escreve: 

É o superlativamente grande crise de julgamento através do qual todos se rebela contra 

Deus deve passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Os servos de Deus não 

sofrerá os efeitos diretos da ira de Deus. Eles vão ser tocada por ela (Caird). Os santos na 

terra não será isento da ira dos inimigos de Deus, durante este período, no 

entanto. Durante tanto a Grande Tribulação e os três anos e uma meia-de tribulação, antes 

disso, eles vão suportar o peso do sofrimento causado por animosidades anti-Deus. A 

intensidade da perseguição será um aumento acentuado durante esse experimentado antes 

este fim-tempo chega e vai aumentar novamente quando o período de sete anos atinge o 

seu ponto médio. Alguns já foram martirizados até o final do sexto selo (cf. 6: 9-11 ) e 

muitos mais perseguidos de outras maneiras. ( Apocalipse 1-7, 497) 

Se esses crentes faziam parte da igreja, por que o ancião não tão identificado-los? Não 

parece haver pouca razão para distinguir este grupo de outros na igreja, se a igreja está na 

terra, tanto antes como durante a Tribulação. Se fosse esse o caso, o mais velho poderia 

simplesmente ter se referido a eles como a igreja. 



O ancião descrito ainda mais os crentes da Tribulação resgatadas e celestes sobre a forma 

como eles ganharam o privilégio de estar na presença de Deus e dos santos anjos. É 

porque eles estão vestidos de vestes brancas, que lavaram e feitas branquearam no 

sangue do Cordeiro. Os seus deslumbrantes, brilhantes vestes brancas foram 

mencionadas pela primeira vez no versículo 9 , onde eles simbolizada principalmente 

celebração, vitória e exaltação; aqui eles enfatizam principalmente a justiça, santidade e 

pureza. Vestes sujas nas Escrituras simbolizar a contaminação do pecado (cf. Is 64: 

6. ; Zc. 3: 3 ), e da salvação é muitas vezes retratada como uma lavagem (cf. 22:14 ; Sl. 

51: 7 ; . Isa 1: 18 ; Tito 3: 5 ). Que nada poderia ser limpos, lavando-o no sangue parece 

estranho a considerar, mas não para aqueles que estão familiarizados com o Antigo 

Testamento. Para eles, um tal de lavagem foi necessário para limpeza espiritual; tinha que 

haver um sacrifício de sangue para limpar povo dos seus pecados. O sangue dos animais 

sacrifícios do Antigo Testamento não previa que a purificação do pecado (Hb 10: 4. ), 

mas imaginou a necessidade de um sacrifício que podia-o sacrifício que faria uma vez por 

todas purificar do pecado; o sangue do Cordeiro. Isso é uma metáfora frequente nas 

Escrituras para a morte sacrificial de Cristo na cruz que proporcionou purificação do 

pecado para todo pecador acreditando em todas as épocas (cf. 1: 5 ; 5: 9 ; 12:11 ; 26:28 

Matt. ; Atos 20: 28 ; Rom 3:25. ; 5: 9 ; Ef. 1: 7 ; 02:13 ; Cl 1.20 ; Hb 9: 12-

14. ; 10:19 ; 13:12 ; 1 Pe 1: 2. , 19 ; 1 João 1: 7 ). Morte substitutiva de Cristo expiou os 

pecados dos crentes da Tribulação, e pela fé arrependido eles foram justificados e 

reconciliados com Deus ( Rom. 5:10 ; 2 Cor. 5: 18-21 ). 

Função 

Por esta razão, eles estão diante do trono de Deus; e eles servem 
de dia e de noite no seu templo; ( 7:15 a) 

A razão destes crentes da Tribulação foram autorizados a ficar diante do trono de 

Deus é que eles foram purificados e lavados de seus pecados pelo sacrifício do Cordeiro 

de Deus em seu nome. Eles foram, assim, equipada para a presença de Deus que eles 

podem servem de dia e de noite. Servir é de Latreuo , uma palavra freqüentemente usada 

para descrever o serviço sacerdotal (cf. Lucas 2:37 ; Heb. 8: 5 ; 13:10 ); eles estavam 

prestando um "culto racional" ( : Rom 12 1. a Deus). Dia e noite é uma forma idiomática 

para indicar a sua ocupação contínua; não há noite e dia real no céu eterno de Deus ( 22: 

3-5 ). A localização desse serviço é no Seu templo (cf. 11:19 ; 14:15 , 17 ; 15: 5-8 ; 16: 

1 , 17 ). Existe atualmente um templo no céu, e não haverá ninguém na terra durante o 

reino milenar de Cristo na terra (cf. Ez. 40-48 ). No estado eterno, no entanto, não deixará 

de ser uma necessidade de um templo ", porque o Senhor Deus Todo-Poderoso eo 

Cordeiro são o seu templo" ( Rev. 21:22 ). O templo celestial atualmente é o domínio 

sagrado, onde a presença de Deus habita fora do universo caído, mas que será necessário 

nos novos céus e nova terra, onde o pecado foi sempre feito com a distância. Não deixará 

de ser uma construção do templo, porque Deus vai ocupar todos os lugares, e todos os 

crentes em todos os lugares em todo o estado eterno vai continuar a adorar e servir a Ele 

para sempre. 

Proteção 

e aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu 
tabernáculo sobre eles. ( 07:15 b) 



Em um quadro maravilhoso reconfortante, Deus, descrito como Aquele que está sentado 

no trono (cf. 4: 1-3 ; 5: 1 , 13 ; 07:10 ), promete espalhar o tabernáculo, ou tenda 

(cf. 21: 3 .), da Sua presença Shechinah sobre esses crentes perseguidos Tabernáculo é 

uma palavra João gosta de usar (cf. 13: 6 ; 15: 5 ; 21: 3 ; a traduzido verbo 

relacionado habitou aparece em João 1:14 ), o que reflete a abrigando presença do 

Senhor. Ela corresponde às promessas do Antigo Testamento da presença protetora de 

Deus (cf. Lev. 26: 11-12 ; Ez 37:27. ; Zc 2: 10-11. ; 8: 3, 8 ). Esses crentes terá 

testemunhado sofrimento indizível e horrores indescritíveis como os juízos de Deus 

foram derramadas sobre o mundo. Eles sofreram terríveis perseguições nas mãos do 

Anticristo e seus seguidores. Mas quando entrar na presença de Deus, eles vão chegar a 

um santuário celestial, o lugar mais seguro. Lá eles vão receber abrigo contra os terrores 

do mundo caído que estão por vir, como Deus continua a libertar os seus juízos 

devastadores e destrutivos. 

Provisão 

Eles terão fome nem mais, nem mais terão sede; nem o sol batia 

neles, nem calor algum; para o Cordeiro que está no meio do 

trono os apascentará e os guiará para as fontes da água da vida; e 
Deus lhes enxugará toda lágrima de seus olhos. ( 7: 16-17 ) 

Esta promessa reconfortante de outra disposição é traçada a partir e quase idêntico ao das 

palavras de Isaías 49:10 . Como eles experimentaram os horrores da Tribulação, estes 

doentes da Grande Tribulação tinha sofrido fome, sede e calor escaldante como o sol 

batia neles, um fenômeno que ocorrerá na Tribulação ( 16: 9 ). Mas todos os 

atormentando elementos físicos e espirituais da vida terrena já não vai experimentar, mas 

sim irá desfrutar satisfação eterna, para o Cordeiro que está no meio do trono (cf. 5: 

6 ) será o seu pastor, e irão orientá-los para fontes das águas da vida; e Deus lhes 

enxugará toda lágrima de seus olhos. A figura de Deus como Pastor do seu povo é um 

dos mais amados e comum no Antigo Testamento (cf. Sl 23. ; 80: 1 ; . Isa 40:11 ; Ez . 

34:23 ), e Jesus é descrito como o Pastor do seu povo no Novo Testamento ( Jo 10, 11s .; . 

Heb 13:20 ; . 1 Pe 2:25 ; 5: 4 ). Curiosamente, os outros três usos do poimaino ( pastor ) 

em Apocalipse ( 02:27 ; 12: 5 ; 19:15 ; "regra" ou "pastor" em todos os três casos) 

revelam Cristo em um modo de destruir, esmagando os pecadores com uma vara de ferro, 

como no Salmo 2: 9 . O Grande Pastor guiará Seu rebanho às fontes de água da 

vida (cf. 21: 6 ; 22: 1 , 17 ). Ele também vai enxugará toda lágrima de seus 

olhos (cf. 21: 4 ; Isa. 25: 8 ), pois no céu não haverá dor, tristeza ou sofrimento para levá-

los. 

Nesta época em que o cristianismo está sob o cerco em todos os lados, aparentemente 

perdendo o controle sobre a verdade divina e, aparentemente, dirigiu-se para a derrota, é 

reconfortante ter a certeza do triunfo da graça salvadora de Deus. No meio de uma 

situação ainda pior no futuro antes do retorno de Cristo, Deus vai resgatar Seu povo. Esse 

pensamento deve trazer os crentes de hoje em dia grande conforto, e motivar todos a 

louvar a Deus pela grandeza do seu plano redentor. E, finalmente, no estado eterno, todas 

essas promessas se tornem realidade para todos os crentes. 

 

 



18. O Sétimo Selo ( Apocalipse 8: 1-5 ) 

Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu cerca de meia 

hora. E vi os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas 

sete trombetas para eles. Veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, 

segurando um incensário de ouro; e muito incenso foi dado a ele, 

para que ele possa adicioná-lo com as orações de todos os santos 

sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do 

incenso, com as orações dos santos subiu diante de Deus a partir 

da mão do anjo. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo 

do altar, e atirou-a para a terra; e houve trovões e sons e flashes 
de relâmpagos e um terremoto. ( 8: 1-5 ) 

O futuro Dia do Senhor será o momento culminante do julgamento, que termina dia do 

homem e do Estado de Satanás na Terra. Durante esse tempo, Deus vai ter de volta a terra 

em um holocausto final de destruição em massa. Os primeiros cinco selos (falsa paz, 

guerra, fome, morte e vingança) descrever os julgamentos preliminares que levaram à 

manifestação plena da ira divina durante o Dia do Senhor. Por mais horrível que esses 

julgamentos preliminares são, eles empalidecem diante dos terrores do sexto selo, que 

marca o início do Dia do Senhor. Então aterrorizante são os acórdãos do sexto selo que 

as pessoas estão finalmente forçado a reconhecer Deus como a fonte das 

calamidades. Nesse momento, eles vão chorar "aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, 

e escondei-nos da presença daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, 

pois o grande dia da sua ira chegou , e que é capaz de suportar "(? 6: 16-17 ). 

Quando o Cordeiro abre o sétimo e último selo sobre o livrinho que foi o título de 

propriedade da terra ( 5: 1 ), os acórdãos do Dia do Senhor vai intensificar e expandir 

dramaticamente. Este selo final contém em si a varredura completa dos restantes juízos 

divinos da época da Grande Tribulação, incluindo os julgamentos das trombetas e 

taças. Embora alguns acreditam que os eventos dos julgamentos das trombetas e taças 

acontecer simultaneamente com os do sexto selo, parece melhor compreendê-las como 

telescópica fora de si sequencialmente. Que o sétimo selo contém os sete julgamentos 

trompete parece claro, uma vez que ainda não há descrição de julgamento no sétimo selo, 

mas uma antecipação do julgamento severo seguido imediatamente no texto pelos sete 

julgamentos das trombetas. De uma maneira semelhante, a sétima trombeta não descreve 

um julgamento ( 10: 7 ; 11: 15-17 ), mas sim contém a antecipação da alegria celeste 

sobre o julgamento por vir, o que levará à destruição final e estabelecimento da regra do 

Senhor Jesus Cristo. Como 10: 7 indica, a sétima trombeta é o "fim." Capítulo 

15versículo 1 deixa claro que a sétima trombeta, que termina a obra do juízo, contém a 

fúria final da ira de Deus, que o derramamento de sete julgamentos praga imagens : ". 

Então eu vi no céu outro sinal grande e admirável: sete anjos, que tinham sete pragas, que 

são os últimos, porque neles a ira de Deus está terminado" Capítulo 16 , versículo 1 , 

identifica esses sete pragas como "sete taças da ira de Deus. " Eles são, em seguida, 

descrito em pormenor no restante do capítulo 16 ( vv. 2-21 ). 

Os julgamentos progressistas dentro do sétimo selo terá lugar durante um período de 

tempo indeterminado; os efeitos da quinta trombeta, por exemplo, terá a duração de cinco 

meses ( 09:10 ). Embora o calendário exato para os julgamentos das trombetas e taças 

não é revelado, a sua devastação crescente indica que todos eles ocorrem durante a última 

metade da Tribulação. Portanto, o sétimo selo abrange toda a ira final de Deus até o 

retorno triunfal do Senhor Jesus Cristo em glória. 



Quatro palavras-chave pode ser usado para descrever os eventos associados com a 

abertura do sétimo selo: o silêncio, som, súplica, e tempestade. 

Silêncio 

Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu cerca de meia 
hora. ( 8: 1 ) 

Como o herdeiro legítimo do universo, o Cordeiro tomou o livro (o título de propriedade 

da terra) da mão do Pai ( 5: 7 ). Como Ele desenrolou-o e quebrou os primeiros seis selos, 

juízos divinos foram derramado sobre a terra. Mas quando Ele quebrou o sétimo 

selo uma resposta única ocorreu: houve silêncio no céu cerca de meia hora. Uma 

revisão das visões até este ponto deixa claro que João tinha ouvido uma boa dose de ruído 

no céu. Que emana do trono de Deus foram "sons e trovões" ( 4: 5 ). "Os quatro seres 

viventes ... [que] não deixam de dizer:" Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-

Poderoso, que era, e que é, e que há de vir "( 4: 8 ), enquanto o vinte e quatro anciãos 

acrescentou seu cântico de louvor ( 04:11 ). Em 5: 2 João ouviu uma "forte anjo 

proclamando em alta voz:" Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? '"Em 

resposta a tomada do título de propriedade do Cordeiro à terra ( 5: 5- 7 ), o primeiro dos 

quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos ( 5: 9-10 ), em seguida, uma inumerável 

multidão de anjos ( 5: 11-12 ), e, finalmente, toda a criação ( 5:13 ) juntou-se a louvar a 

Deus . Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, João "ouvi um dos quatro seres viventes 

dizer numa voz como de trovão: Vem" ( 6: 1 ) ele -como seria quando a segunda ( 6: 3 ), 

terceiro ( 6 : 5 ), e a quarta ( 6: 7 ) foram abertos selos. Com a abertura do quinto selo 

veio o grito dos mártires por vingança ( 6: 9-10 ), enquanto que a quebra do sexto selo 

trouxe o estrondo de um forte terremoto ( 06:12 ). No intervalo entre o sexto e sétimo 

selos, um anjo "clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem foi dado fazer dano à 

terra e ao mar, dizendo:" Não prejudique a terra ou o mar, nem as árvores até que 

tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas "( 7: 2-3 ). Mais tarde, em que 

interlúdio João serra 

uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e todas as tribos, 

povos e línguas, em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e 

com palmas nas suas mãos; e eles [clamou] com grande voz, dizendo: "Salvação ao nosso 

Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro". E todos os anjos estavam em pé ao redor 

do trono e ao redor dos anciãos e os quatro seres viventes; e prostraram-se diante do trono 

e adoraram a Deus, dizendo: "Amém, bênção, glória, sabedoria e ação de graças, e honra, 

e poder e força, ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém." ( 7: 9-13 ) 

Mas, depois de tudo o que loudness, como a fúria dos julgamentos finais está prestes a 

ser lançado, o silêncio cai sobre a cena celestial. A implicação é que, quando o 

julgamento prestes a acontecer se torna visível como o sétimo selo é quebrado eo 

pergaminho desenrolado, tanto os redimidos e os anjos são reduzidos ao silêncio, em 

antecipação da dura realidade da destruição que vêem escrito no pergaminho. A meia 

hora de silêncio é a calma antes da tempestade. É o silêncio de mau presságio, de intensa 

expectativa, de espanto com o que Deus está prestes a fazer. 

E o silêncio é a única resposta adequada a tal julgamento divino. No Salmo 76: 8-9 o 

salmista escreveu: "A terra tremeu e ainda foi quando Deus se levantou para 

julgar." Habacuque declarou: "O Senhor está no seu santo templo. Que toda a terra ficar 

em silêncio diante d'Ele" ( Hab. 2:20 ). "Fique em silêncio diante do Senhor 

Deus!" Sofonias exortou, "para o dia do Senhor está próximo" ( . Sf 1: 7 .) Zacarias 



02:13 comandos, "Cale-se, toda a carne, diante do Senhor, pois Ele é despertado de sua 

santa morada." 

Enquanto o céu eterno não tem tempo, o apóstolo João, que vê a visão faz. Cada minuto 

do que meia hora de silêncio deve ter aumentado a sensação de suspense angustiante para 

João. Céu, que tinha ressoava com louvores altos da vasta multidão de pessoas resgatadas 

e dos anjos, se tornou mortalmente parado. A hora do juízo final de Deus tinha chegado-

a hora em que os santos hão de ser justificado, o pecado punido, Satanás derrotado, e 

Cristo exaltado. O maior evento desde a queda está prestes a ter lugar e todo o céu é visto 

esperando na expectativa de suspense. 

Auscultação 

E vi os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas sete 

trombetas para eles. ( 8: 2 ) 

Após a meia hora de silêncio de Deus, João experimentou um novo recurso do sétimo 

selo, ou seja, os sete anjos que estavam diante de Deus. O uso do artigo definido parece 

separá-las como um grupo único, que alguns chamam de "presença anjos ". O verbo 

traduzido estandeestá no tempo perfeito, o que indica que eles estavam na presença de 

Deus e tinha estado lá por um tempo. Escritura descreve várias fileiras e ordens de anjos, 

como querubins ( Gen. 3:24 ), serafins ( Is 6: 2. ), arcanjos ( . 1 Tessalonicenses 

4:16 ; Judas 9 ), tronos, dominações, governantes, autoridades ( Colossenses 1:16 ), e os 

poderes ( Ef. 6:12 ). Estes sete parece ser um tal ordem de anjos de alto escalão. Gabriel, 

que apareceu a Zacarias e Maria, pode ter sido um deles, uma vez que ele se identificou 

para Zacharias como "Gabriel, que assisto diante de Deus" ( Lucas 1:19 ). 

Como João observava, foram dadas sete trombetas para esses anjos, em preparação 

para os julgamentos das trombetas que em breve seguir. Como eles fizeram nos juízos 

dos selos ( 6: 1 , 3 , 5, 6 , 7 ) e vai nos julgamentos tigela ( 16: 2, 3 , 4 , 8 , 10 , 12 , 17 ), 

anjos participar dos julgamentos das trombetas . Esse envolvimento é consistente com o 

ensinamento de Jesus que os anjos vão desempenhar um papel importante nos 

julgamentos escatológicos de Deus (por exemplo, Mat. 13: 39-41 , 49-

50 ; 16:27 ; 25:31 ). 

Trombetas são os instrumentos musicais mais significativos nas Escrituras, sendo 

associado com muitos eventos diferentes. No Antigo Testamento, trombetas foram usadas 

para chamar a congregação de Israel ( : Num 10 2. , para soar o alarme em tempo de 

guerra) ( Num. 10: 9 ; . 2 Crônicas 13:12 ; Ez. 33: 3 ) , em festas religiosas ( Nm 

10:10. ; Sl. 81: 3 ), para anunciar notícias ( : 1 Sam 13 3. , para aclamar os novos reis () 1 

Reis 01:34 , 39 ), e na adoração ( 1 Chron . 16: 6 , 42 ; . 2 Crônicas 5: 12-13 .) Sofonias 

1: 14-16 associa trombetas com o Dia do Senhor. O Novo Testamento ensina que uma 

trombeta vai anunciar o Rapture ( 1 Cor 15:52. ; 1 Tessalonicenses 4:16. ), eo presente 

capítulo os associa os julgamentos daquele dia ( 8: 6FF .). 

Cada uma das sete trombetas desencadeia um julgamento específico de maior intensidade 

do que os primeiros seis selos, mas não tão destrutivos quanto as sete taças ( 16: 1-21 ). As 

quatro primeiras trombetas destruir a ecologia da terra ( 8: 6-12 ), os dois próximos 

produzir destruição demoníaca da humanidade ( 8:13 ; 9: 1-11 , 13-19 ), e a sétima 

trombeta introduz o derramamento final de Deus ira contida nos julgamentos das sete 

taças. 



Quando o primeiro anjo tocou a sua trombeta, "a terça parte da terra foi queimada, e um 

terço das árvores foram queimadas, e toda a erva verde foi queimada" ( 8: 7 ). Ao soar da 

segunda trombeta, "um terço do mar tornou-se sangue" ( 8: 8 ). O sopro da terceira 

trombeta destruiu "um terço dos rios e ... as fontes das águas" ( 08:10 ). Quando o quarto 

anjo tocou a sua trombeta, "um terço do sol ... a lua e as estrelas foram atingidas ..." 

( 08:12 ). Ao soar da quinta trombeta, João viu demônios sendo expelido para fora do 

inferno para atormentar a humanidade (9: 1-6 ). Quando a sexta trombeta soou, João viu 

quatro poderosos demônios "que tinham sido preparados para a hora, dia, mês e ano, [e] 

foram liberados, de modo que eles iriam matar um terço da humanidade" ( 9: 13-15 ). E 

com o soar da sétima trombeta ( 11:15 ) veio o desencadeamento dos julgamentos das 

sete taças mais graves do que qualquer coisa antes deles ( 16: 2-21 ). 

Tendo sido apresentado e dado as suas trombetas, os sete anjos não explodi-los 

imediatamente. Eles tiveram que esperar por outros eventos importantes para transpire. 

Súplica 

Veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, segurando um incensário 

de ouro; e muito incenso foi dado a ele, para que ele possa 

adicioná-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de 

ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso, com as 

orações dos santos subiu diante de Deus a partir da mão do 
anjo. ( 8: 3-4 ) 

A atenção de João foi elaborado a partir dos sete anjos com suas trombetas para outra 

figura. Enquanto ele observava, veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar do incenso 

(cf. 6: 9 ). Por causa de seu trabalho sacerdotal, alguns identificá-lo como o Senhor Jesus 

Cristo. Essa identificação é improvável, contudo, por várias razões. Primeiro, Cristo já 

está identificado na cena celeste como o Cordeiro ( 5: 6 ; 6: 1 ; 07:17 ), distinguindo-o de 

este anjo. Em segundo lugar, enquanto o Cristo pré-encarnado apareceu como o Anjo do 

Senhor no Antigo Testamento, Jesus não se encontra identificada como um anjo no Novo 

Testamento. Em terceiro lugar, a referência no versículo 2 aos sete anjos reais define o 

significado do termo neste contexto. O anjo no versículo 3 é descrito como um 

outro ( allos , outro da mesma espécie; cf.7: 2 ) Anjo como aqueles em verso 2 . 

Finalmente, em todos os lugares Ele aparece em Apocalipse, Jesus é claramente 

identificada. Ele é chamado de "a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, eo soberano 

dos reis da terra" ( 1: 5 ), o filho do homem ( 01:13 ), o primeiro eo último ( 01:17 ) , o 

Vivente ( 01:18 ), o Filho de Deus ( 2:18 ): "Aquele que é santo, que é verdadeiro" ( 3: 

7 ), "o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus "( 3:14 ), "o 

Leão que é da tribo de Judá, a raiz de Davi" ( 5: 5 ), o Cordeiro ( 6: 1 , 16 ; 7:17 ; 8: 1), 

Fiel e Verdadeiro ( 19:11 ), a Palavra de Deus ( 19:13 ), e "Rei dos reis e Senhor dos 

senhores" ( 19:16 ). Se fosse ele no altar, é razoável supor que ele iria ser especificamente 

identificados. 

João observa que o anjo veio e ficou no altar (cf. v. 5 ). Esse altar é a contrapartida 

celeste para o altar do incenso no templo, que também foi feita com ouro ( Ex. 30: 3 ). Era 

o mesmo altar de ouro do incenso visto por Isaías em sua visão ( Isa. 6: 6 ) e por Ezequiel 

(cf. Ez 10: 2. ).A descrição mais detalhada deste altar como diante do trono assegura aos 

leitores de João que o altar do incenso era a contraparte terrena a este altar do incenso 

celestial. Isso é evidente, porque o altar do incenso no tabernáculo e no templo era a coisa 

mais próxima para o Santo dos Santos, onde a glória de Deus habitava ( Ex. 30: 

6 ). Consistente com essa identificação é o fato de que o anjo tinha na mão um incensário 



de ouro, ou firepan. Na época do Antigo Testamento, os sacerdotes se duas vezes por dia 

(manhã e noite) tomar quentes, carvões em brasa do altar de bronze (onde se ofereciam 

sacrifícios) e transportá-los para o Lugar Santo para o altar do incenso ( Ex. 30: 7, 8 ; 2 

Crônicas 29:11. ; cf. 1 Reis 07:50 ; 2 Reis 25:15 ; Jer. 52: 18-19 ). Eles, então, acendeu o 

incenso, que subiu para o céu, emblemático das orações dos santos (cf. 5: 8 ). Uma 

ilustração do Novo Testamento desta vem da história de Zacarias, o pai de João Batista: 

"Ora, aconteceu que, enquanto ele estava realizando as funções sacerdotais perante Deus, 

na ordem nomeado da sua turma, de acordo com o costume da função sacerdotal , ele foi 

escolhido por sorteio para entrar no templo do Senhor [o Lugar Santo] e queimar incenso 

e toda a multidão do povo estava em oração do lado de fora na hora da oferta de incenso 

"(. Lucas 1: 8-10 ). Enquanto as pessoas do lado de fora Orando, Zacharias queimaram 

incenso dentro, simbolizando a ascensão dessas orações a Deus. 

O anjo tomou o muito incenso (simbolizando as orações multiplicadas do povo de 

Deus; 5: 8 ; 6: 9-11 ), que foi dado a ele, talvez por Deus. Apesar de não dizer quem deu 

o anjo o incenso, o verbo didomi ( foi dado ) freqüentemente em Apocalipse se refere a 

algo dado por Deus (por exemplo, 6: 2 , 4 , 8 , 11 ; 7: 2 , 9: 1 , 3 , 5 ; 11: 1, 2 ; 13: 

5 , 7 , 14, 15 ; 16: 8 ; 19: 8 ; 20: 4 ). O objetivo do anjo de ser dado o incenso era para 

que ele possa adicioná-lo com as orações de todos os santos já subindo a partir do 

altar. Essas orações eram para Satanás será destruído, o pecado de ser derrotado, suas 

mortes para que seja vingado (cf. 6: 9-11 ), e Cristo para vir. Como o anjo acrescentou 

seu incenso para que já queima no altar, a fumaça do incenso, com as orações dos santos 

subiu diante de Deus fora da mão do anjo. Estes são, sem dúvida, os gritos de crentes 

na Grande Tribulação contra a sua perseguidores e todos os que blasfemar contra Deus e 

Cristo nesse tempo. Suas orações, afirmou pelo incenso celeste que Deus providenciou, 

mostrar que Ele está de acordo com os gritos dos santos, quando entrarem em Sua 

presença, a partir do qual os sete julgamentos das trombetas será liberado. Há um senso 

de antecipação como estas orações sobem diante de Deus. Eles vão em breve ser 

respondidas; A ira de Deus e as orações do Seu povo está conectado. A questão 

das 06:10 , "Quanto tempo?" está prestes a ser respondida. 

Tempestade 

E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar, e atirou-

a para a terra; e houve trovões e sons e flashes de relâmpagos e 
um terremoto. ( 8: 5 ) 

Meia hora de silêncio do Céu é abruptamente estilhaçada e julgamento recomeça como 

uma tempestade de fogo divino irrompe sobre este planeta. O anjo em pé diante do altar 

do incenso dourado levou seu incensário e, removendo as brasas do altar, encheu-o do 

fogo do altar.Então, em um ato que deve ter chocado João e à multidão reunida no céu, 

o anjo jogou- para a terra. Os resultados são catastróficos, como o julgamento de Deus 

cai sobre a terra como uma enorme bola de fogo do céu. 

O incensário ... preenchido com o fogo do altar, geralmente ligados com as orações do 

povo de Deus, torna-se aqui um símbolo da ira divina. Ato do anjo de jogá-la para a terra 

revela que o juízo de Deus virá em resposta direta a essas orações. Tiago 5:16 observa 

que "a oração eficaz de um justo pode realizar muito." O efeito cumulativo das orações 

dos justos inúmeros será muito poderoso. 

Os efeitos imediatos da tempestade de ira que explode sobre a terra são trovões e sons e 

flashes de relâmpagos e um terremoto, em contraste direto com o silêncio ( 8: 



1 ). trovões e sons e relâmpagos estão associados com a majestade impressionante de 

trono glorioso de Deus em 4: 5 ; 11:19 ; 16:18 (cf. Ex 19: 16-19. ). Não são dados 

pormenores sobre o terremoto, mas provavelmente será pelo menos tão poderoso como 

aquele associado com o sexto selo ( 06:12 ). E após o terremoto virá os horrores dos 

julgamentos das trombetas e taças. Ao final desses julgamentos, o julgamento de purga 

de Deus de Sua criação será completa. 

Apesar de todos os julgamentos terríveis, que por esta altura todos reconhecerão que ser 

de Deus ( 6: 15-17 ), e a pregação do evangelho em todo o mundo ( Mat. 24:14 ) pelos 

outros 144.000 e, as pessoas ainda se recusam a acreditar (cf. 9: 20-21 ; 16: 

9 , 11 ). Parece incrível que, tendo experimentado a fúria do juízo de Deus e ouviu a 

mensagem da salvação, as pessoas vão teimosamente se agarram a seus pecados. Mas a 

triste verdade é que "a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a 

luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não 

vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas "( João 3: 19-20 ). 

O mundo incrédulo rejeitado Jesus quando Ele veio, ele rejeita a mensagem do evangelho 

que dá vida agora, e vai continuar a rejeitar a verdade, mesmo durante o futuro 

derramamento da ira e julgamento de Deus. Tendo ido em "pecar deliberAdãoente depois 

de receber o conhecimento da verdade," pessoas más não têm nada de olhar para frente, 

exceto "uma expectativa terrível de julgamento e a fúria de um fogo que consumirá os 

adversários" ( Hebreus 10: 26-27. ). 

Mas para aqueles que se arrependerem de seus pecados e vir a salvar a fé no Senhor Jesus 

Cristo, a realidade é bem-aventurada que "Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho 

unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a a vida eterna ", 

porque" Aquele que nele crê não é julgado "( João 3:16 , 18 ; cf. João 5:24 ; Rom. 5: 1 ; 8: 

1 , 34 ). 

 

 

 

 

 

 

 



19. A Destruição Divino da Ecologia da 

Terra: as quatro primeiras trombetas 

( Apocalipse 8: 6-13 ) 

E os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para 

tocá-las. A primeira trombeta, e houve saraiva e fogo misturado 

com sangue, e foram atirados à terra; e uma terça parte da terra 

foi queimada, e um terço das árvores foram queimadas, e toda a 

erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma 

como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao 

mar; e um terço do mar se tornou em sangue, e um terço das 

criaturas viventes que havia no mar e tiveram vida, morreu; e um 

terço dos navios foram destruídos. O terceiro anjo tocou a 

trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, queimando como uma 

tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das 

águas. O nome da estrela era Absinto; e uma terça parte das 

águas se tornou em absinto, e muitos homens morreram das 

águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a 

trombeta, e um terço do sol e um terço da lua e um terço das 

estrelas foram feridos, de modo que um terço deles seria 

escurecida eo dia não iria brilhar para um terço dela, ea noite da 

mesma maneira. E olhei, e ouvi uma águia voando pelo meio do 

céu, dizendo com grande voz: "Ai, ai, ai dos que habitam sobre a 

terra, por causa das explosões restantes da trombeta dos três 
anjos que ainda têm de tocar ! " ( 8: 6-13 ) 

As pessoas hoje estão muito preocupados sobre como salvar o meio ambiente. Os medos 

sobre a destruição da camada de ozônio, a poluição, a destruição das florestas tropicais, 

e aquecimento global são constantemente no noticiário. Há uma preocupação apaixonado 

para salvar espécies ameaçadas de extinção, tudo a partir de baleias para corujas 

manchadas para condores da Califórnia, e uma série de espécies menos conhecidas. Para 

muitos, a proteção do meio ambiente tornou-se muito mais do que uma preocupação com 

a saúde e segurança; tornou-se uma questão de idolatria, como eles adoram "Mãe 

Natureza", tentando proteger e perpetuar a terra. 

Não há dúvida de que o homem caído falhou em sua responsabilidade de cuidar 

adequAdãoente para a criação de Deus (cf. Gn 2.15 ). Mas o homem dano tem feito para 

a terra empalidece em comparação com o que Deus um dia vai fazer a ele. Os juízos 

poderosos do tempo futuro de tribulação totalmente devastar a Terra, causando atacado, 

destruição inimaginável do meio ambiente. Eventualmente, depois do Milênio, Deus vai 

destruir completamente (ou uncreate) presente céu e da terra ( 2 Pe. 3:10 ), e, depois de 

todo o universo foi completamente fora de existência, Ele vai substituí-lo por um novo 

céu e uma nova terra ( Ap 21: 1 e ss .). 

Há um sentido em que a idade atual, é o dia do homem; ele é livre para fazer o que ele 

quer dentro de certos limites. Também é dia de Satanás, durante a qual o "deus deste 

mundo" ( 2 Cor. 4: 4 ) foi concedida certas liberdades dentro dos parâmetros de tolerância 

proposital, soberana de Deus. Mas Deus não vai permitir que o atual estado de coisas para 

continuar para sempre. Ele vai terminar o dia do homem, derrubar o usurpador, Satanás, 



destruir o atual sistema mundial mal, e estabelecer o reino terreno do Senhor Jesus 

Cristo. Que o tempo futuro de julgamento é conhecido, de forma adequada, como o Dia 

do Senhor (veja a discussão em capítulo 15 deste volume). That Day envolve uma 

renovação completa do universo e da Terra por julgamento e restauração. 

Como o tempo para os julgamentos das trombetas para começar abordagens, o mundo já 

terá experimentado durante anos a realidade assustadora e implacável da ira de 

Deus. Como esse período de tribulação de sete anos se desenrola haverá guerras, fomes, 

pestes, terremotos devastadores, objetos celestes de fogo esmagador para a terra, e um 

reinado de terror em todo o mundo pelo Anticristo. Mas os julgamentos das trombetas 

será ainda pior. 

Como observado no capítulo anterior deste volume, 8: 1 descreve um breve interlúdio de 

meia hora no céu em resposta à abertura do sétimo e último selo. Então horrível são os 

julgamentos das trombetas e taças contidos no sétimo selo que a sua abertura atordoa o 

exército celestial de anjos e pessoas resgatadas em silêncio. 

Essa meia hora de silêncio veio a um fim abrupto quando o anjo que estava diante do altar 

arremessou seu incensário para a terra. O forte terremoto resultante ( 8: 5 ) foi o sinal 

para os sete anjos que tinham as sete trombetas, e eles . prepararam-se para tocá-

las Os julgamentos de série as trombetas desencadear atingirá a terra e as suas pessoas 

más, assim como eles estão rastejando para fora das cavernas e rochas onde eles 

inutilmente tentaram esconder da fúria da ira de Deus, durante o sexto selo ( 6: 15-

17 ). Pensar que as coisas estão voltando ao normal, eles serão atingidos com as terríveis, 

terrores trompete de passo rápido, seguido pelos acórdãos Bowl. Estas decisões finais são 

prováveis as realizadas para trás até que o selamento dos 144.000 ( 7: 3 ). 

As quatro primeiras trombetas são descritos de uma forma concisa e direta; muito mais 

detalhe é dado sobre os últimos três. As quatro primeiras trombetas todos lidam 

diretamente com a terra. Eles não simbolizam o julgamento político, social ou 

econômico; esses tipos de julgamento vir mais tarde no Apocalipse. Também não 

descrever qualquer julgamento que já aconteceu na história de alguma localidade ou 

região. Os julgamentos das trombetas são, literalmente, eventos físicos reais que afetam 

toda a terra. Deus vai usar a natureza para punir os pecadores naquele dia. A destruição 

parcial descrito pelo uso repetido da palavra "terceiro" em cada um dos primeiros quatro 

julgamentos das trombetas indica que estes não são os julgamentos finais. 

A Primeira Trombeta 

A primeira trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com 

sangue, e foram atirados à terra; e uma terça parte da terra foi 

queimada, e um terço das árvores foram queimadas, e toda a erva 
verde foi queimada. ( 8: 7 ) 

Hail é freqüentemente associado na Escritura com o julgamento divino (cf. Ex 9: 13-

25. ; Jó 38: 22-23 ; Sl. 105: 32 ; Is. 28: 2 ; Hag 2:17. ), como é fogo ( cf. Gen. 19:24 ; Sl. 

11: 6 ; Ez 38:22. ). A combinação de fogo misturado com sangue é uma reminiscência 

de Joel 2:30 , que também descreve o Dia do Senhor. A causa específica da saraiva e 

fogo ... atirados à terra não é revelado, mas a partir de um ponto de vista científico, um 

sismo de magnitude e extensão do um em 8: 5 provavelmente provocaria no mundo 

inteiro erupções vulcânicas. Além expelindo grandes quantidades de lava (que poderia 

ser vermelho-sangue na aparência) para a atmosfera em chamas, as perturbações 



atmosféricas causadas por essas erupções poderia desencadear tempestades violentas que 

produziriam grande granizo. Tais tempestades estaria de acordo com o imaginário de 8: 

5 ; depois que o anjo lançou seu incensário para terra "seguiu-se trovões e sons e 

relâmpagos." Dr. Henry Morris sugere que o sangue pode ser de sangue real, ou João 

pode estar usando linguagem descritiva: "As massas de vapor de água soprado em direção 

ao céu bem poderia condensar nas correntes ascendentes intensos como granizo ... O 

sangue de homens e animais aprisionados pode ser misturavam-se com eles, ou, 

possivelmente, uma chuva de gotas de água líquida pode ser tão contaminada com pó e 

gases como a aparecer vermelho-sangue "( O Apocalipse Gravar [Wheaton, Ill .: 

Tyndale, 1983], 146). 

Morris também oferece uma explicação alternativa para o fenômeno de fogo: 

Pode ser possível que os hospedeiros angélico irá desviar o percurso de um dos muitos 

cometas com que o sistema solar de modo a que abunda a terra irá passar através da sua 

cauda. O cometa mais espetacular com o qual estamos familiarizados de-Halley Comet-

se não precisa ir muito longe de sua órbita normal para envolver a Terra em seu trem de 

fogo. Se tal experiência seria produzir os fenômenos descritos nesta passagem, não 

sabemos, uma vez que os nossos cientistas não têm dados experimentais para ir 

ainda. (Morris, Apocalipse Record, 146) 

Seja qual for a explicação científica, este dilúvio de morte foi atirados à terra por Deus com 

efeitos devastadores. O resultado chocante foi que um terço da terra foi 

queimada, tornando o solo em que as culturas são cultivadas inutilizável. Em seguida, um 

terço das árvores foram queimadas, destruindo fruta por toda a 

terra. Finalmente toda a erva verde foi queimada. Comentando sobre a dificuldade 

colocada pela destruição de tudo, em vez de um terço, da grama verde, Robert Tomé escreve 

Isso representa um dilema, porque a grama ainda existe quando a quinta trombeta chega 

( 9: 4 ). É hermeneuticamente errado para ver isto como uma inconsistência retido para 

preservar o efeito artístico ... Duas considerações ajudam a resolver o dilema. Em 

primeiro lugar, um lapso de tempo entre o primeiro e quinto trombetas permite tempo 

para a grama para se regenerar após a queima, mas antes do assalto do quinto 

[trompete]. Em segundo lugar, na maior parte da terra a erva não é verde o ano todo, mas 

é sazonal. A queima de toda a grama que é verde durante uma determinada época deixaria 

o restante intacto até a sua temporada de dormência é mais ... Se a parte atingida foi de 

um terço ou algum outro percentual, o texto não diz. A descrição diz simplesmente "tudo" 

o que é verde, no momento da praga. Qualquer uma destas duas explicações permite 

tomar "todos" em seu sentido literal, sem contradizer 9: 4 . ( Apocalipse 8-22: Um 

comentário exegético [Chicago: Moody, 1995], 17-18) 

O fogo caindo do céu acendeu furiosa infernos que consumiram um terço da vegetação da 

terra e florestas (cf. Ex. 09:25 , que registra a destruição da vegetação no Egito). 

Os efeitos de tais incêndios catastróficos seria generalizada e devastadora, incluindo a 

destruição de culturas, morte de animais em grande escala, a perda de madeira para 

construção, ea destruição das bacias hidrográficas. Isso é um julgamento apropriado para 

aqueles que "mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a 

criatura do que o Criador" ( Rom. 1:25 ). A humanidade caída falhou em reconhecer e 

honrar a Deus como Criador, optando por fazer um deus da terra. Mas o panteísmo 

ambiental, evolutiva que desvaloriza o homem, eleva animais e plantas, e ignora o Criador 

será severamente julgado. "Dia da Terra", que ano vai ser um caso triste e sombrio; em 

um mundo arrasada e devastada haverá pouco do ambiente deixou de comemorar. E 

julgamentos piores ainda estão a cair. 



A Segunda Trombeta 

O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande 

montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar; e um terço do 

mar se tornou em sangue, e um terço das criaturas viventes que 

havia no mar e tiveram vida, morreu; e um terço dos navios foram 
destruídos. ( 8: 8-9 ) 

Enquanto a população da Terra ainda estava tentando se recuperar das quedas incêndio 

devastador, João viu um sinal ainda mais aterrorizante da desgraça aparecendo no 

céu. Como o segundo anjo tocou a sua trombeta, algo como uma grande queima de 

montanha em chamas foi atirada ao mar. O julgamento da primeira trombeta caiu 

sobre a terra, para que da segunda trombeta sobre o mar. Deus criou o mar para ser uma 

bênção para a humanidade, para fornecer alimentos, oxigênio (a maior parte do oxigênio 

da Terra vem do fitoplâncton e algas nos oceanos do mundo), e a água das chuvas sobre 

a terra que é originalmente reuniram-se por evaporação a partir da oceanos. Mas as 

pessoas têm reembolsados graciosa provisão de Deus com ingratidão e idolatria, 

reverenciando o mar como a suposta fonte de seus mais remotos ancestrais 

evolutivos. Como Ele havia devastado o meio terrestre, o verdadeiro Deus julga o mar. 

O objeto massivo mergulhando através do céu olhou para os observadores aterrorizados 

na Terra como um grande monte ardendo em fogo. Esta é, evidentemente, um 

meteorito ou asteróide gigante, cercada por chamas gases incendiados pelo atrito da 

atmosfera da Terra, em rota de colisão com a terra. Os atuais cenários apocalípticos sobre 

um asteróide atingir a Terra se tornará realidade com uma vingança. Todo mundo vai ver, 

ao vivo ou na televisão, e como telescópios do mundo vê-lo chegando, muitas previsões, 

sem dúvida, ser feita sobre se ele vai bater a terra ou não. Vai bater, batendo em algum 

lugar nos oceanos do mundo, com um poder explosivo muito maior do que a de uma 

bomba atômica. Porque todos os oceanos do mundo estão conectados, a devastação 

daquele hit vai se espalhar através de um terço das águas do oceano, causando um terço 

do mar para se tornar o sangue. 

Três efeitos catastróficos, sobrenaturalmente projetados resultam da colisão: um terço 

do mar tornou-se sangue, como resultado desse efeito . um terço das criaturas 

viventes que havia no mar e tiveram vida, morreu Tal como acontece com a primeira 

trombeta, é impossível para dizer se o sangue era o depósito milagrosa de sangue 

real. Talvez o mais provável é que a morte de incontáveis bilhões de criaturas do mar 

como um terço das criaturas viventes que havia no mar e tiveram vida, 

morreu, certamente poderia explicar a coloração avermelhada da água. (Esta é uma 

reminiscência da praga em que as águas do Nilo se transformou em sangue; Ex 7: 20-21. ; 

cf. Sof 1: 3. ). A tonalidade avermelhada do sol que brilha através da nuvem de fumaça 

com o impacto pode também dar superfície dos oceanos uma aparência vermelho-sangue. 

O impacto também irá gerar inimaginavelmente grandes tsunamis (ondas gigantes). Essas 

ondas gigantes irá destruir um terço dos navios em oceanos do mundo, soçobrando 

enormes navios oceânicos e as portas completamente swamping. A anomalia resultante 

do comércio e transporte causará caos econômico. 

Assim, as duas primeiras trombetas trará julgamento devastador sobre a terra eo mar, que 

são o princípio das catástrofes finais Deus irá desencadear no, mundo rebelde 

pecaminoso. 



A terceira trombeta 

O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela caiu do 

céu, queimando como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos 

rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto; e 

uma terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos homens 
morreram das águas, porque se tornaram amargas. ( 8: 10-11 ) 

Como o terceiro anjo tocou a sua trombeta outro objeto em chamas foi arremessado em 

direção à terra. João descreveu esta última das "espantosas, e grandes sinais do céu" 

( Lucas 21:11 ) como uma grande estrela que caiu do céu. Aster ( estrela ) pode se 

referir a qualquer corpo celeste que não seja o sol ea lua. O objeto maciço que colidiu 

com o oceano permaneceu intacta, mas esse objeto (possivelmente um cometa ou um 

meteoro por causa de sua cauda de fogo) se desintegrou ao atingir a atmosfera da Terra. O 

fato de que ele é descrito comoqueimando como uma tocha corrobora esta 

interpretação, uma vez que Lampas ( tocha ) foi usado nos tempos antigos para descrever 

meteoros e cometas. Detritos em chamas do objeto celeste caiu sobre a terça parte dos 

rios e sobre as fontes das águas, poluindo a água fresca ao redor do globo. Esta é 

também uma reminiscência do poluente da água potável egípcios ( Ex. 07:21 , 24 ). 

Por causa de seus efeitos mortais, a estrela será chamado Wormwood, embora o texto 

não revela quem irá nomeá-lo. Wormwood traduz apsinthos , uma palavra usada 

somente aqui no Novo Testamento. Wormwood é um arbusto cujas folhas são usadas na 

fabricação de absinto, um licor tão tóxico que sua fabricação é proibido em muitos 

países. Wormwood é mencionado oito vezes no Antigo Testamento, onde é associado 

com amargura, veneno, e morte ( Dt 29:18. ; Prov. 5: 4 ; . Jer 09:15 ; 23:15 ; . Lam 

03:15 , 19 ; Amos 5: 7 ; 06:12 ). Em três desses usos, absinto está conectado com água 

envenenada. Em Jeremias 9:15 , por exemplo, Deus diz de rebelde Israel: "Eis que eu vou 

alimentá-los, este povo com absinto e dar-lhes de beber água envenenada" (cf. Jer 

23:15. ; Lam 3:15. ). 

Seja qual for o veneno representado pelo nome Wormwood seja, é letal, já que um terço 

das frescas águas tornou-se venenoso como absinto. Este é o reverso do milagre em 

Mara, onde o Senhor fez águas amargas doce ( Ex. 15:25 ) . É também uma reminiscência 

da primeira praga no Egito, quando "toda a água que estava no Nilo foi transformado em 

sangue" ( Ex. 07:20 ) e tornou-se imprópria para beber. O padrão repetido de um terço 

destruição (um terço da terra e as árvores queimadas, v. 7 ; um terço do mar se 

transformou em sangue, v 8. ; um terço das criaturas do mar morto e um- terço dos navios 

destruídos, v. 9 ) demonstra claramente que estes não são eventos naturais aleatórios, mas 

julgamentos divinos. 

Nenhuma morte humanos foram mencionados com os dois primeiros julgamentos das 

trombetas, embora, sem dúvida, vai tomar um pedágio grave de vidas humanas. Mas, com 

o terceiro julgamento trombeta, João registra que muitos homens morreram das águas, 

porque se tornaram amargas. Os rios será executado com veneno mortal; os poços vai 

se tornar fontes de morte; os lagos e reservatórios será preenchido com águas tóxicas. As 

pessoas serão capazes de sobreviver, por um tempo, a destruição de suprimentos de 

alimentos causada pelos dois primeiros julgamentos das trombetas, vivendo disposições 

off armazenados. Mas as pessoas não podem sobreviver por muito tempo sem água doce, 

e da perda de uma parcela significativa do abastecimento de água doce do mundo irá 

causar a morte generalizada. 



A devastação causada pelos três primeiros julgamentos das trombetas vai deixar os 

habitantes da terra em estado de choque e medo. Ainda assim, Deus não terminou 

derramando sua ira sobre a humanidade pecadora. A morte de muitos é apenas uma 

consequência indirecta dessas três primeiras explosões. A morte direta dos pecadores vem 

com a sexta trombeta ( 09:15 ). 

A Quarta Trombeta 

O quarto anjo tocou a trombeta, e um terço do sol e um terço da 

lua e um terço das estrelas foram feridos, de modo que um terço 

deles seria escurecida eo dia não iria brilhar para um terço dela, 

ea noite da mesma maneira. E olhei, e ouvi uma águia voando pelo 

meio do céu, dizendo com grande voz: "Ai, ai, ai dos que habitam 

sobre a terra, por causa das explosões restantes da trombeta dos 
três anjos que ainda têm de tocar ! " ( 8: 12-13 ) 

Como o quarto anjo tocou a trombeta, o foco do julgamento divino deslocou-se a terra 

para os céus. Ainda se recuperando dos efeitos dos três primeiros julgamentos ecológicos, 

as pessoas estarão desesperAdãoente em busca de respostas para a crise. Haverá, sem 

dúvida, ser seminários, conferências, sessões de emergência das Nações Unidas, as 

discussões entre os cientistas de todo desesperAdãoente e inutilmente procurando lidar 

com os danos aos ecossistemas da Terra. 

No meio de toda essa atividade frenética vem um novo desastre no céu, como um terço 

do sol e um terço da lua e um terço das estrelas foram desbaratados. plesso ( eram 

feridos ) é o verbo do qual o substantivo " praga "(cf. 11: 6 ; 16:21 ) deriva. Os corpos 

celestes são atingidos por uma praga de Deus , de modo que um terço deles seria 

escurecida eo dia não iria brilhar por um terço da mesma, e na noite da mesma 

forma. Este eclipse parcial, que lembra a praga egípcia nono ( Ex. 10: 21-22 ), é 

temporário, como Deus, mais tarde, aumentar a quantidade de calor que vem do sol 

(cf. 16: 8-9 ). Neste ponto, no entanto, a perda de calor do sol vai fazer com que as 

temperaturas de mergulhar drasticamente por todo o mundo. Isso vai perturbar seriamente 

os padrões climáticos da Terra e marés dos mares, levando a, tempestades violentas 

imprevisíveis e marés, a destruição de culturas, e mais perdas de animais e vidas humanas. 

Os profetas do Antigo Testamento associado esses sinais nos céus com o Dia do 

Senhor. Isaías escreveu: "Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, 

para pôr a terra em desolação, e Ele vai exterminar os pecadores Para as estrelas do céu e 

as suas constelações não piscará por diante. sua luz; o sol será escuro quando ele sobe ea 

lua não vai derramar a sua luz "( Isaías 13: 9-10. ). Falando através do profeta Ezequiel, 

Deus declarou: "Eu vou cobrir os céus e escurecer as suas estrelas;. Vou cobrir o sol com 

uma nuvem, ea lua não dará a sua luz Todas as luzes que brilham no céu eu vou escurecer 

mais de você e irá definir a escuridão em sua terra "( Ez. 32: 7-8 ). "Os céus tremer", 

escreveu Joel, "o sol ea lua escurecem, e as estrelas perdem o seu brilho ... O sol se 

converterá em trevas, ea lua em sangue, antes do grande e glorioso dia do Senhor vem .. 

. O sol ea lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor "( Joel 

2:10 , 31 ; 03:15 ). "'Ele virá, naquele dia, diz o Senhor Deus:' Isso eu farei o sol ao meio-

dia e fazer o escuro terra em plena luz do dia" ( Amós 8: 9 ). O Senhor Jesus Cristo 

acrescentou sua própria previsão para que os profetas, advertindo: "Haverá sinais no sol, 

na lua e nas estrelas" ( Lucas 21:25 ; cf. Marcos 13:24 ). 



O escurecimento das luzes celestiais prepara o terreno para um anúncio surpreendente e 

ameaçador. Como João olhou, ele ouviu uma águia voando pelo meio do céu, dizendo 

com grande voz: "Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das explosões 

restantes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar! " A imagem é a de uma 

forte ave de rapina correndo para consumir a sua vítima, neste caso, referindo-se à 

abordagem rápida de vingança final de Deus (cf. Dt 28:49. ; Hos 8: 1. ; Hab 1: 8. ) 

. Descrito na visão como voando pelo meio do céu, a ave estaria na altura do sol do meio-

dia, portanto, visível a todos. Sua voz garante que tudo vai ser capaz de ouvir os seus 

pronunciamentos. Terrível aviso da águia é que os três últimos julgamentos das trombetas 

será ainda mais devastadora do que os quatro primeiros. 

Enquanto desgraças duplas são usados para dar ênfase (cf. 18:10 , 16 , 19 ; . Ez 16:23 ), 

pronunciamento triplo da águia de ai, ai, ai introduz uma ameaça para cada um dos 

restantes três trombetas para tocar a trombeta ( 9 : 1-21 ; 11: 15ff .). Ai é usado por 

toda a Escritura, uma expressão de julgamento, destruição e condenação (cf. Nm 

21:29. ; 1 Sam. 4: 7-8 ; Jó 10:15 ; Sl . 120: 5 ; Eclesiastes 10:16. ; Isa. 3: 9 ; Jer 

04:13. ; Lam 05:16. ; Ez. 13: 3 ; Hos 07:13. ; Amos 6: 1 ; Mic 2.: 1 ; . Nah 3: 1 ; . Hab 2: 

6 ; . Sf 2: 5 ; . Matt 11:21 ; Judas 11 ). Ira e juízo de Deus virá sobre aqueles que habitam 

sobre a terra. Essa frase descritiva é usada em Apocalipse como um termo técnico para 

aqueles que rejeitam o evangelho (cf. 06:10 ; 11:10 ; 13: 8 , 12 , 14 ; 17: 2 , 8 ). Embora 

eles vão reconhecer que as catástrofes que experimentaram ter vindo de Deus ( 6: 15-17 ), 

eles não vão se arrepender. Mais tarde, no Apocalipse João registra que "o resto da 

humanidade, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das 

suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e 

de de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar; e não se 

arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade, nem 

dos seus furtos "( 9: 20-21 ; cf. 16: 9 , 11 ) . Eles serão destruídos porque eles não 

conseguem atender os endereços aviso Deus para todos os pecadores: "Portanto, assim 

como diz o Espírito Santo:" Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos 

corações "( Hb 3: 7-8. ). 

 

20. O inferno na terra: A quinta trombeta 

( Apocalipse 9: 1-12 ) 

O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caíra 

sobre a terra; e a chave do poço do abismo foi dada a ele. Ele 

abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de 

uma grande fornalha; e do sol e do ar foram escurecidos pela 

fumaça do poço. Em seguida, fora da fumaça saíram gafanhotos 

sobre a terra, e foi-lhes, como os escorpiões da terra têm 

poder. Eles foram orientados para não ferir a erva da terra, nem 

a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens 

que não têm o selo de Deus em suas testas. E eles não foram 

autorizados a matar ninguém, mas para atormentar por cinco 

meses; e seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, 

quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a 

morte e não a acharão; eles desejarão morrer, ea morte fugirá 

deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante a cavalos 



preparados para a batalha; e sobre as suas cabeças parecia ser 

coroas semelhantes ao ouro, e seus rostos eram como rostos de 

homens. Eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus 

dentes eram como os dentes de leões. Eles tinham couraças como 

couraças de ferro; eo ruído das suas asas era como o ruído de 

carros de muitos cavalos que correm ao combate. Eles têm caudas 

como escorpiões, e picadas; e nas suas caudas estava o seu poder 

para fazer dano aos homens por cinco meses. Eles têm sobre si 

rei, o anjo do abismo; seu nome em hebraico é Abadom, e em 

grego, ele tem o nome de Apollyon. O primeiro ai é passado; eis 

que dois problemas ainda estão chegando, depois destas 

coisas. ( 9: 1-12 ) 

Porque o nosso mundo é o teatro onde o glorioso, que honra a Deus história da redenção 

é jogado fora, Satanás e suas hostes demoníacas atacaram a raça humana, transformando 

a terra para o principal campo de batalha em sua guerra cósmica contra Deus, os santos 

anjos, e os eleitos. Satanás lançou seu primeiro assalto no Jardim do Éden, onde ele tentou 

com sucesso Adão e Eva a desobedecer a Deus. As consequências desastrosas foram que 

"entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte se espalhou a todos os 

homens, porque todos pecaram" ( Rom. 5:12 ). 

Depois da queda, Deus graciosamente prometeu um Salvador que veio para destruir 

Satanás e libertar o povo do seu poder ( Gn 3:15 ). Satanás rebateu enviando demônios 

para coabitar com mulheres humanas, na tentativa de produzir um demônio / raça humana 

híbrido de pessoas para quem o Homem-Deus não poderia expiar ( Gn 6: 1-4 ). Em 

resposta, Deus destruiu aquela raça e todo o mundo pecaminoso no julgamento poderosa 

do universal Flood-o único e maior catástrofe da terra ainda não foi visto. 

Atormentador de Jó justo de Satanás revela seu ódio para os piedosos. Satanás procurou 

destruir a fé-a de Jó levá-lo a partir do reino de Deus de volta para seu próprio reino das 

trevas. Com a permissão de Deus, Satanás destruiu bens de Jó, matou seus filhos, e 

arruinou sua saúde.Job foi deixado com uma mulher amargurada ( Jó 2: 9 ), amigos cujo 

conselho inepto o levou a distração, e muitas perguntas sem resposta sobre por que Deus 

permitiu que ele sofresse. Mas Jó permaneceu fiel a Deus, provando que a fé salvadora é 

permanente e Deus detém sobre a sua própria, de modo que no final Deus foi vindicada, 

e tentativa de Satanás para destruir a fé de Jó, como seria com a de qualquer outro crente, 

não foi bem sucedida . Assim como fez com Jó, Satanás acusa continuamente os crentes 

diante de Deus ( 0:10 ; cf. Zc 3: 1. ). 

Nenhuma nação tem experimentado mais de ataques de Satanás do que Israel. Ele sempre 

teve um ódio especial para o povo escolhido de Deus ", de quem é o Cristo segundo a 

carne" ( Rm. 9: 5 ). Primeiro Crônicas 21 registros de um de seus muitos ataques: 

"Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi numerar Israel ... Deus estava 

descontente com essa coisa, por isso Ele atingiu Israel "( vv. 1 , 7 ). Correção do Senhor 

tomou a forma de uma praga em que setenta mil israelitas pereceram ( v. 14 ). Ao longo 

de sua história, Satanás seduziu Israel e Judá em idolatria, imoralidade e desobediência à 

lei de Deus. Como resultado, Deus trouxe julgamento sobre o seu povo, enviando-os para 

o cativeiro na Assíria e Babilônia. No futuro período de tribulação Satanás voltará a tentar 

destruir a nação escolhida ( 12: 1-6 , 13-17 ). 

Desde o início até o fim do ministério terrestre de Jesus, Satanás lutou com toda a sua 

fúria impotente contra o Senhor Jesus Cristo. Ele tentou a Cristo por 40 dias no início de 

seu ministério, inutilmente buscando transformá-lo, além do trabalho seu pai o enviou 



para cumprir (Mateus 4: 1-11. ). A guerra longa e implacável foi travada contra Jesus 

pelos líderes judeus, os quais ele identificou como pertencente à família do diabo ( João 

8:44 ). Satanás nunca deixou de fazer esse trabalho, mesmo a tentativa de usar as pessoas 

próximas a Jesus contra Ele (Marcos 8: 32-33 ). Satanás tentou destruir a fé do líder 

apostólico, Pedro, exigindo da parte de Deus a oportunidade de testá-lo severamente 

( Lucas 22: 31-32 ) com a intenção de destruir a sua fé (como ele tinha tentado, sem 

sucesso, fazer com Job). O teste foi permitido por Deus e foi grave. Ele levou Pedro ao 

medo e à negação de seu Senhor em três ocasiões ( Lucas 22:34 , 54-61 ), mas Pedro se 

arrependeu ( Lucas 22:62 ) e foi restaurado ( João 21: 15-23 ) para se tornar o grande 

pregador de Dia de Pentecostes ( Atos 2: 14ss .). No final do ministério de Jesus, "entrou 

Satanás em Judas, que foi chamado Iscariotes, que pertence ao número dos doze" ( Lucas 

22: 3 ), que, em seguida, traiu Cristo nas mãos dos Seus assassinos. 

A igreja também tem sido um alvo especial do ataque satânico. Pouco depois de sua 

fundação, o próprio Satanás solicitado Ananias e sua esposa Safira para corromper a 

igreja por mentir para o Espírito Santo ( Atos 5: 3 ). Tolo, pecaminoso e hipócrita A 

tentativa do casal para impressionar os outros com sua espiritualidade terminou quando 

Deus colocá-los à morte antes de toda a congregação ( Atos 5: 5-11 ). Satanás também 

lutou contra o apóstolo Paulo, impedindo-o de visitar a igreja de Tessalônica ( 1 Ts 2:18. ) 

e atormentando-o com "um espinho na carne, um mensageiro de Satanás" ( 2 Cor. 12: 

7 ). Satanás também ataca a igreja, trazendo incrédulos nele, misturando em seus joio no 

meio do trigo de Deus ( : Matt 13 38-39. , cegando os entendimentos dos incrédulos, para 

que eles rejeitam o evangelho () 2 Cor. 4: 4 ; cf. Lucas 8:12 ), e buscando a oprimir os 

crentes com a tentação, perseguição e desânimo ( 1 Pedro 5: 8. ). Deus soberanamente 

permite e supervisiona todas as agressões de Satanás e cumpre seus propósitos, apesar de 

neles e através deles. Satanás é o servo de Deus. 

No futuro, Satanás irá servir o propósito de Deus por ser autorizado a lançar outro ataque 

mortal contra a raça humana. Esse ataque virá no soar da quinta trombeta, durante o tempo 

do julgamento de Deus na Grande Tribulação ( 7:14 ). Por milênios os céus declaram a 

glória de Deus (cf. Sl 19: 1-2. ), mas no futuro eles vão declarar a sua ira. Os quatro 

primeiros julgamentos das trombetas serão todos envolver objetos arremessado para a 

terra do céu, ou, no caso da quarta trombeta, os corpos celestes eles mesmos serão 

afetadas ( 8: 7-12 ). 

Embora a destruição causada pelos primeiros quatro julgamentos das trombetas serão 

catastróficas, os três restantes serão muito piores. Essa foi a mensagem preocupante dado 

por "uma águia voando pelo meio do céu" ( 08:13 ). Ele pronunciou uma tríplice 

mensagem de aflição (um para cada um dos três trombetas finais) sobre "os que habitam 

sobre a terra" ( 08:13 ), um termo técnico em Apocalipse para as pessoas não regeneradas 

(cf. 06:10 ; 11:10 ; 13: 8 , 12 , 14 ; 14: 6 ; 17: 2 , 8 ) -porque dos terrores dos três 

julgamentos finais de trompete em breve desencadear. A mensagem da águia vai dar às 

pessoas uma última oportunidade de se arrepender antes de o crescendo crescente de 

julgamento divino atinge o seu ápice nos três explosões finais da santa ira de Deus. Na 

verdade, parece que aqueles que vão através do quinto julgamento trompete sem 

arrependimento pode ser confirmado em seu estado impenitente (cf. 9: 20-21 ; 16: 

9 , 11 ). 

Cada um dos quatro primeiros julgamentos das trombetas afetar o universo físico, de 

alguma forma, mas com o soar da quinta trombeta o foco mudará do físico para o reino 

espiritual. Os eventos traumáticos associados a essa quinta visão trompete desdobrar-se 



em quatro cenas: o pit desbloqueado, o poder desencadeada, a aparência revelado, eo 

príncipe desmascarado. 

O Pit Desbloqueado 

O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caíra 

sobre a terra; e a chave do poço do abismo foi dada a ele. Ele 

abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de 

uma grande fornalha; e do sol e do ar foram escurecidos pela 
fumaça do poço. ( 9: 1-2 ) 

Quando o quinto anjo presença elite soou a trombeta, João viu uma estrela do céu que 

havia caído por terra. Em suas visões, o apóstolo já tinha visto vários corpos celestes 

mergulhar para a terra (cf. 6:13 ; 8: 8 , 10 ). Ao contrário deles, no entanto, 

essa estrela não era um pedaço de matéria inanimada celestial, mas um ser Angelicalal 

(cf. Jó 38: 7 ). Que ele disse ter caído por terra sugere que esta é uma referência a 

Satanás, o líder de todos os anjos caídos. Isaías 14: 12-15 descreve sua queda: 

Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Você foi cortado por terra, tu que 

debilitavas as nações! Mas você disse em seu coração: "Eu subirei ao céu;. Vou exaltarei 

o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu vou sentar-se no monte da congregação, nos 

recessos do norte Eu subirei acima das alturas das nuvens ; serei semelhante ao Altíssimo 

". No entanto, você será empurrado para baixo ao Seol, ao mais profundo do 

abismo. (Cf. Ez 28: 12-16. ; Lucas 10:18 ) 

A queda de Satanás descrita em 9: 1 não é sua rebelião inicial. Embora ele e os anjos que 

caíram com ele (cf. 12: 4 ) foram banidos do céu, Satanás mantém o acesso à presença de 

Deus, onde ele constantemente acusa crentes ( 12:10 ; Jó 1: 6 ). Mas, durante a Tribulação 

ele e seus exércitos de demônios sem sucesso lutará Michael e os santos anjos. Como 

resultado de sua derrota, eles serão permanentemente lançados à terra. Apocalipse 12: 7-

9 descreve a cena de batalha: 

E houve guerra no céu: Miguel e seus anjos fazer a guerra com o dragão. O dragão e os 

seus anjos travaram uma guerra, e eles não eram fortes o suficiente, e não havia mais um 

lugar se achou nos céus. E o grande dragão foi precipitado, a antiga serpente, que se 

chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus 

anjos foram lançados com ele. 

Com seu teatro de operações, hoje restritos à terra, e seu tempo a esgotar-se (cf. 0:12 ), 

Satanás procurará mobilizar todos os seus exércitos demoníacos-os já na terra, aqueles 

lançado para a terra com ele, e os condenados no poço sem fundo . (literalmente "o poço 

do abismo")abussos ( sem fundo ) aparece sete vezes no Apocalipse, sempre em 

referência à morada de demônios presos (cf. 9: 2 , 11 ; 11: 7 ; 17: 8 ). O próprio Satanás 

será mantido prisioneiro lá durante o Milênio, acorrentado e preso com os outros 

prisioneiros demoníacas ( 20: 1 , 3 ). 

As Escrituras ensinam que Deus soberanamente escolheu para encarcerar certos 

demônios nesse poço de punição. Segundo Pedro 2: 4 diz que "Deus não poupou os anjos 

que pecaram, mas lançou-os no inferno, e os entregou aos abismos da escuridão, 

reservando para o julgamento . " A frase "lançá-los no inferno" é um particípio derivado 

do substantivo grego Tártaro . Assim como Jesus usou um termo para o inferno derivado 

do vernáculo judaica ( Geena ; cf. . Matt 05:22 ), assim que Pedro escolheu um termo da 

mitologia grega com que seus leitores seria familiar. Tártaro era o nome usado na 



literatura grega para o local onde os piores pecadores, aqueles que tinham ofendido os 

deuses, pessoalmente, foi após a morte e foram punidos. O lugar onde Deus mantém 

presos demônios é realmente diferente do lugar imaginário da mitologia grega. No 

entanto, o uso do termo Tártaro parece transmitir a idéia de que, devido à hediondez do 

seu pecado, Deus encerrou certos anjos caídos em tal lugar de tormento mais severa e 

isolamento. Eles permanecem naquele lugar, à espera de sua condenação à punição final 

no lago de fogo eterno ( Apocalipse 20:10 , 13-14 ). 

Os demônios encarcerados no abismo, sem dúvida, o mais perverso, vil, e pervertido de 

todos os anjos caídos. Judas descreve alguns deles como "anjos que não guardaram o seu 

próprio domínio, mas abandonaram o seu próprio domicílio", observando que Deus "tem 

mantido [eles] em laços eternos na escuridão para o juízo do grande dia, assim como 

Sodoma e Gomorra e as cidades ao seu redor, uma vez que, da mesma forma como estes 

o espectáculo de imoralidade e seguiu a carne, são postas como exemplo, sofrendo a pena 

do fogo eterno "( Judas 6-7 ).Essa passagem descreve certos anjos caídos que deixaram o 

domínio Angelicalal para entrar em pecado sexual com os seres humanos, assim como os 

homens de Sodoma e Gomorra tentaram se envolver em sexo pervertido com anjos ( Gn 

19: 1 , 4-5 ). 

Pedro revela quando este pecado Angelicalal ocorreu: 

Porque também Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, 

para que Ele possa nos levar a Deus, depois de ter sido condenado à morte na carne, mas 

vivificado no espírito; no qual também foi, e pregou aos espíritos agora em prisão que 

antes eram desobedientes, quando a paciência de Deus ficar esperando nos dias de Noé, 

durante a construção da arca, na qual poucas, isto é, oito pessoas , foram levados a salvo 

através da água. ( 1 Pe. 3: 18-20 ) 

Os "espíritos agora na prisão" no abismo são aqueles "que uma vez foram desobedientes ... 

nos dias de Noé". Eles são os demônios que coabitaram com as mulheres humanas na 

tentativa fracassada de Satanás para corromper a raça humana e torná-lo unredeemable ( Gn 

6: 1-4 ). Que demônios ainda temem serem enviados para o abismo é evidente pelo fato de 

que alguns rogou a Jesus para não enviá-los lá ( Lucas 8:31 ). Isso sugere que outros 

demônios foram encarcerados lá desde os acontecimentos de Gênesis 6 . Os demônios 

liberados por Satanás na quinta trombeta não pode incluir aqueles que pecaram em dia (cf. de 

Noé Judas 6 ), uma vez que estão a ser dito em "eterno bonds "( Judas 6 ) até o último dia, 

quando eles são enviados para o lago de fogo eterno ( 20:10 ; Judas 7 ). Outros presos 

demônios no abismo podem ser os liberados.Assim, o poço é o lugar preliminar de 

encarceramento para demônios de que alguns são lançadas sobre este julgamento. 

Depois que Satanás recebeu a chave para o abismo da sua guarda, o Senhor Jesus Cristo 

( 01:18 ), ele abriu o poço do abismo e lançou seus detentos. Comentários João Phillips, 

Imagem que o mundo seria como se estivéssemos a abrir as portas de todas as 

penitenciárias de terra e definir libertar criminosos mais cruéis e violentas do mundo, 

dando-lhes pleno reinado de praticar suas infâmias sobre a humanidade. Algo pior do que 

está reservado para o mundo. Satanás, expulso do céu, agora é permitido para chamar em 

seu auxílio os demônios mais diabólicos no abismo para atuar como seus agentes para 

levar a humanidade ao estrado da Besta. ( Explorando Apocalipse, rev ed [Chicago: 

Moody, 1987; reimpressão, Neptune, NJ: Loizeaux, 1991].., 125) 

Quando o abismo aberto, subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande 

fornalha. Fumaça em Apocalipse pode se referir a coisas sagradas ( 8: 4 ; 15: 8 ), mas é 

geralmente associada a julgamento ( 9: 17-18 ; 14:11 ; 18: 9 , 18 ; 19: 3 ; cf. Gn 19 : 28 ; . 



Isa 34:10 ; Joel 2:30 ; Nah 2:13. ). Esse vasto volume de fumaça emitidos a partir do 

abismo que o sol eo ar escureceram por ele. A fumaça poluindo o céu simboliza a 

corrupção do inferno arrotou diante do abismo de poluir o mundo. 

O poder desencadeado 

Em seguida, fora da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e 

foi-lhes, como os escorpiões da terra têm poder. Eles foram 

orientados para não ferir a erva da terra, nem a verdura alguma, 

nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo 

de Deus em suas testas. E eles não foram autorizados a matar 

ninguém, mas para atormentar por cinco meses; e seu tormento 

era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o 

homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a 
acharão; eles desejarão morrer, ea morte fugirá deles. ( 9: 3-6 ) 

Fora de a vasta, esvoaçante, nuvem ameaçadora de fumaça que escureceu o céu e causou 

pânico entre os habitantes da Terra, João, vi um novo terror emergir. Demônios vil, 

assumindo uma forma visível semelhante gafanhotos, enxameavam do abismo a 

atormentar . a terra O poder destrutivo de gafanhotos é observado em várias passagens 

do Antigo Testamento ( Dt 28:38. ; 2 Crônicas 7:13. ; . Ps 105 : 34 ; Joel 2:25 ; . Nah 

03:15 ); enxames de gafanhotos consumir toda a vegetação em seu caminho. A cena é 

uma reminiscência da praga de gafanhotos no Egito ( 10 Ex: 4-5. , 12-20 ), e da descrição 

da praga de gafanhotos em Joel 1: 1-7 ; 2: 1-5 , mas muito pior. As imagens da fumaça é 

uma descrição apt de uma praga de gafanhotos, uma vez que milhões de insetos 

gafanhoto-like enxame tão densamente que eles podem escurecer o céu e apagar o sol, 

transformando o dia em noite. Enxames de gafanhotos pode ser inimaginavelmente 

grande (cf. Sl 105: 34. ); um enxame sobre o Mar Vermelho, em 1889, foi relatado para 

ter coberto 2.000 quilômetros quadrados. A destruição que pode causar para as culturas e 

outras formas de vegetação é impressionante (cf. 2 Cr. 7:13 ). João Phillips escreve: 

A pior praga de gafanhotos nos tempos modernos atingiu o Oriente Médio, em 1951-52, 

quando no Irã, Iraque, Jordânia e Arábia Saudita cada coisa verde e crescente foi devorado 

por centenas de milhares de quilômetros quadrados. Locusts comer grão, folha, caule e, 

à direita para a terra nua. Quando surge um enxame e voa em seu caminho, o campo verde 

é deixado um deserto; aridez e desolação se estende até onde os olhos podem 

ver. ( Explorando Apocalipse, 125-26) 

Mas esses não eram gafanhotos comuns, mas demônios, que, como gafanhotos, trazem 

destruição enxameação. Descrevendo-los sob a forma de gafanhotos simboliza seus 

números incontáveis e massivas capacidades destrutivas. O fato de que três vezes na 

passagem ( vv. 3 , 5 ,10 ) o seu poder para infligir dor é comparada com a 

de escorpiões indica que eles não são gafanhotos reais, uma vez que gafanhotos não têm 

cauda pungente como escorpiões fazem. Scorpions são uma espécie de aracnídeo, 

habitando regiões quentes e secas, e tendo uma cauda ereta derrubado com um ferrão 

venenoso. As picadas de muitas espécies de escorpiões são extremamente doloroso, e 

cerca de duas dezenas de espécies são capazes de matar seres humanos. Os sintomas de 

uma picada de uma das espécies mortais, incluindo convulsões graves e paralisia, se 

assemelham às de indivíduos possuídos por demônios (cf. Mc 1: 23-

27 ; 9:20 , 26 ). Combinando na descrição dos demônios ambos os gafanhotos e 

escorpiões enfatiza a letalidade da invasão demoníaca. Mas a dor devastadora infligida 

por esses demônios vai ser muito pior do que a de escorpiões reais. Neste julgamento 



Deus traz demônios em contato direto com as pessoas que não se arrependem com quem 

eles vão passar a eternidade no lago de fogo. O fato de que estas criaturas de gafanhotos 

e escorpião-como vêm do poço e que seu líder é o "anjo do abismo" ( 09:11 ) indica que 

os demônios devem estar à vista nesta cena. Os demônios também são retratados como 

criaturas do reino animal em 16:13 , onde aparecem como sapos. Infelizmente, até mesmo 

a terrível experiência da infestação demônio não fará com que muitos se arrependem 

(cf. 9: 20-21 ), se houver. 

Limitações estritas foram colocadas sobre as atividades deste hordas demoníacas. Este 

julgamento, ao contrário dos primeiros quatro julgamentos das trombetas, não está no 

mundo físico. Na verdade, eles foram informados (provavelmente por Deus, que o deu 

o anjo a chave do poço em 9: 1 , e quem controla tudo para Seus propósitos) que havia 

limites. Deus proibiu a horda Locust de dano à erva da terra, nem a verdura alguma, 

nem a árvore alguma (cf. 8: 7 ). Isso mostra mais uma vez que eles não eram insetos 

reais, pois a vida gafanhotos reais devorar planta. A referência para a erva da 

terra sugere que algum tempo se passou desde que o primeiro julgamento trompete 

chamuscado toda a grama que estava então na temporada ( 8: 7 ). A grama danificado 

voltou a crescer e é permanecer intocada em esta praga, indicando que houve tempo 

suficiente para uma recuperação parcial do meio ambiente da Terra. 

Os demônios 'negócio não é com a vegetação, mas só com homens feria todas as pessoas, 

mas apenas aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Crentes serão 

preservados, assim como Deus abrigada Israel a partir dos efeitos das pragas egípcias 

( Ex. 8: 22ff .; 9: 4ss .;10:23 ). Aqueles que têm o selo de Deus incluem não só os 

144.000 evangelistas judeus ( 7: 3-4 ; 14: 1 ), mas também o resto dos remidos (cf. 22: 4 

; . 2 Tim 2:19 ). Este selo marca como pessoalmente pertencer a Deus e, como tal 

protegidos contra as forças do inferno. Jesus prometeu aos membros fiéis da igreja 

Filadélfia, que "Aquele que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e ele não 

vai sair dela mais; e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, eo nome da cidade do meu 

Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e meu novo nome "( 03:12 ). 

Ezequiel 9: 4-6 ilustra a verdade de que Deus protege o seu povo no meio do 

julgamento. Deus mandou um anjo para passar por Jerusalém e colocar uma marca no 

redimido. Aqueles que não tiveram essa marca foram sujeitos à morte, quando a cidade 

caiu para os babilônios. 

O Senhor disse-lhe: "Passa pelo meio da cidade, até mesmo pelo meio de Jerusalém, e 

marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas 

as abominações que se cometem no meio dela." Mas, para os outros, ele disse em minha 

audição, "Vá até a cidade atrás dele e greve, não deixe que seu olho tem piedade e não 

poupam velhos Totalmente mate, rapazes, moças, filhinhos, e as mulheres, mas fazer. 

Não toque qualquer sobre quem estiver o sinal; e você deve começar em meu santuário 

". Então eles começaram com os anciãos que estavam diante do templo. 

Mesmo que os demônios podem fazer para o não regenerado é limitado. Embora Satanás 

tem o poder da morte ( Heb. 02:14 ), o seu exercício está sujeito à vontade e poder 

soberano de Deus, portanto, esses demônios não tinham permissão para matar 

ninguém. Depois de milênios de cativeiro, os demônios vis, sem dúvida, quero dar- 

completa vazão a todo o seu mal reprimida pelo abate pessoas. Certamente Satanás iria 

querer matar todos os não regenerados para mantê-los de se arrepender. Mas Deus, em 

sua misericórdia, vai dar às pessoastormento por cinco meses (o tempo de vida normal 

dos gafanhotos, geralmente de Maio a Setembro), durante o qual eles não podem morrer, 



mas será dada a oportunidade de se arrepender e aceitar o evangelho. Torment descreve 

punição em Apocalipse ( 11:10 ; 14: 10-11 ; 18: 7 ,10 , 15 ; 20:10 ; a única exceção é 

o 12: 2 ; "dor" é a mesma palavra grega traduzida em outros lugares "tormento"). Esse 

período de cinco meses será uma das intenso sofrimento físico e espiritual infligida 

incrédulos pelo juízo de Deus através da horda demoníaca. Que terrível juízo é 

comparado ao tormento infligido por um escorpião quando fere um homem. incrédulos 

também vai ouvir a mensagem da salvação em Jesus Cristo pregada pelos 144.000 

evangelistas judeus, as duas testemunhas, e outros crentes. Os cinco meses serão para 

muitas pessoas a última oportunidade de se arrepender e crer, antes que eles morrem ou 

são permanentemente endurecido na incredulidade ( 9: 20-21 ; 16: 9 , 11 ). 

Tão intenso será o tormento infligido em incrédulos que naqueles dias (os cinco meses 

de 5 v. ) os homens buscarão a morte e não a acharão; eles desejarão morrer, ea 

morte fugirá deles. Toda a esperança se foi; não haverá amanhã. As pessoas da terra ter 

amado e adorado terá sido completamente devastada, a terra devastada por terremotos, 

incêndios e vulcões, o mar cheio de corpos putrefatos de bilhões de criaturas mortas, 

grande parte do fornecimento de água potável se transformou em veneno amargo, a 

atmosfera contaminado com gases e uma chuva de detritos celeste. Então, o pior de tudo, 

virá fumaça falta do poço do inferno como os demônios são liberados para espiritualmente 

e fisicamente atormentar as pessoas más. O sonho de uma utopia em todo o mundo, sob 

a liderança do Anticristo (a besta de 13: 1 e ss .) terão morrido. Enlouquecido pela sujeira 

e vileza da infestação demônio, as pessoas vão buscar alívio na morte apenas para 

descobrir que a morte teve um feriado. Não haverá fuga da agonia infligida pelos 

demônios, não há escapatória do julgamento divino. Todas as tentativas de suicídio, seja 

por arma de fogo, veneno, afogamento, ou pulando de edifícios, irá falhar. 

A aparência Unveiled 

A aparência dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados 

para a batalha; e sobre as suas cabeças parecia ser coroas 

semelhantes ao ouro, e seus rostos eram como rostos de 

homens. Eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus 

dentes eram como os dentes de leões. Eles tinham couraças como 

couraças de ferro; eo ruído das suas asas era como o ruído de 

carros de muitos cavalos que correm ao combate. Eles têm caudas 

como escorpiões, e picadas; e nas suas caudas estava o seu poder 
para fazer dano aos homens por cinco meses. ( 9: 7-10 ) 

Havendo delineado a devastação dos gafanhotos (demônios) fará, João dá uma descrição 

mais detalhada de sua aparência na visão. Eles são descritos como gafanhotos, porque 

eles trazem enorme, devastador, o julgamento rápido de Deus (cf. Ex 10: 4-5. , 12-15 ; Dt 

28:38. ; 1 Reis 8:37 ; 2 Crônicas 7:13. ; Pss 78:46. ; 105: 34 ; Joel 2: 1 e ss ., Amos 7: 1 ), 

mas a sua exagerada, terríveis características revelam que eles são diferentes de qualquer 

gafanhoto, escorpião, ou qualquer outra criatura nunca antes visto na Terra. João só pode 

dar uma aproximação do que este exército espiritual formidável parecia, como o uso 

repetido de termos como (usado dez vezes nesta passagem) e parecia ser indica. Para 

descrever a horda demônio sobrenatural e desconhecido, João escolhe analogias naturais 

e familiares. 

O general aparência dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a 

batalha. Eles foram bélico, poderoso e desafiante, como cavalos esforçando no bit e 

raspar o solo em sua ânsia de cobrar para a frente em sua missão de morte. Joel 2: 4-



5 descreve uma praga de gafanhotos em termos semelhantes. Em suas cabeças João viu 

o que parecia ser coroas semelhantes ao ouro. As coroas que usavam são 

chamados stephanoi , os vitoriosos 'coroas, indicando que o anfitrião demônio será 

invencível, imparável, e tudo conquista. Homens não terá qualquer arma que pode 

prejudicá-los e não há cura para o terrível tormento que infligem. Que os seus rostos 

eram como rostos de homens indica que eles são inteligentes, seres racionais, e não 

insetos reais. Enquanto Jeremias 51:27 descreve gafanhotos como tendo cerdas como o 

cabelo, a descrição do seu cabelo como sendo como o cabelo das mulheres mais 

provável enfatiza sua sedução. A glória ou a beleza de uma mulher é o cabelo dela, o que 

ela pode decorar a tornar-se mais atraente. Como as sereias da mitologia grega, esses 

demônios locustlike vai atrair pessoas para sua condenação. Ter dentes como os dentes 

dos leões (cf. Joel 1: 6 ), eles vão ser muito mais feroz, poderoso e mortal do que os leões, 

rasgando e rasgando suas vítimas. couraças de ferro, destinados a proteger os órgãos 

vitais e preservar a vida do soldado, aqui simbolizar invulnerabilidade da horda 

demônio; eles será impossível resistir ou destruir. Numa outra metáfora tirada do campo 

de batalha, João, como o profeta Joel ( Joel 2: 4-5 ), compara o som de suas asas a um 

exército em movimento, observando que ele era como o ruído de carros de muitos 

cavalos que correm ao . batalha Não haverá escapar sua maciça, ataque em todo o 

mundo; para onde correr ou se esconder. A comparação tríplice dos demônios 

para escorpiões (cf. vv. 3 , 5 ) sublinha que a sua única missão é para danificar os 

homens. A natureza deste tormento demoníaco em grande escala que leva as pessoas a 

procurar a morte e não encontrá-lo, para prosseguir a morte e não pegá-lo, não é 

descrito. No entanto, uma olhada em alguns exemplos bíblicos de tormento demoníaco 

oferece alguns bons insights. Os maníacos de Gadara foram tão atormentado por 

demônios que eles eram loucos, vivendo em túmulos ( Matt. 08:28 ). Tudo sobre Galiléia 

Jesus encontrou demoniacs atormentadas ( Mat. 4: 23-24 ). Um servo do centurião foi 

atormentado com paralisia ( Mateus 8: 6. ).Um menino endemoninhado mantido 

atirando-se em incêndios e água em atos de auto-destruição ( Marcos 9: 20-22 ). Tais são 

os tormentos espirituais e físicas demônios podem infligir. Por cinco meses eles vão fazer 

tal para todo um mundo de pecadores ímpios. A reiteração de que os demônios serão 

autorizados a atormentar as pessoas por um tempo limitado salienta poder soberano de 

Deus sobre a duração de seu ataque. Eventualmente, ele vai devolvê-los para o abismo 

com seu mestre mal ( 20: 1-3 ) e, em seguida, enviá-los para o lago de fogo ( 20:10 ). 

O Príncipe Unmasked 

Eles têm sobre si rei, o anjo do abismo; seu nome em hebraico é 

Abadom, e em grego, ele tem o nome de Apollyon. O primeiro ai é 

passado; eis que dois problemas ainda estão chegando, depois 

destas coisas. ( 9: 11-12 ) 

Ao contrário de gafanhotos reais (cf. . Prov 30:27 ), os demônios tinham um rei sobre 

eles. João dá seu título como o anjo do abismo. Alguns identificam este anjo como 

Satanás, mas o seu domínio é os lugares celestiais ( Ef. 6: 12 ), onde ele é o "príncipe do 

poder do ar" ( Ef. 2: 2 ). Ele não está associado com o abismo até que ele seja lançado no-

lo ( 20: 1-3 ). Este anjo é melhor visualizado como um demônio de alto escalão na 

hierarquia de Satanás. João observa que o seu nome em hebraico é Abadom, e em 

grego, ele tem o nome de Apollyon. João usa dois nomes para enfatizar seu impacto em 

ambos os judeus ímpios e gentios. Ambas as palavras significam "destroyer" nome apt -

um para o chefe do exército devastador de demônios que sobe do abismo. Abaddon é 

usado no Antigo Testamento para descrever o lugar de punição eterna (cf. Jó 26: 



6 ; 28:22 ; 31:12 ; . Ps 88:11 ; Pv 15:11. ; 27:20 .), o que reforça ainda mais a conexão 

desse anjo com o abismo eo inferno Apollyon vem do verbo grego apollumi ". I destruir", 

o que significa Estes termos identificar este líder como o rei do esquadrão da morte 

demoníaca. 

Tendo descrito o primeiro ai ( 08:13 ; o quinto julgamento trompete), João adverte que 

a ira de Deus não tem o seu curso. Dois desgraças (sexto e sétimo julgamentos das 

trombetas, incluindo todos os julgamentos Bowl) ainda estão chegando, depois destas 

coisas, por isso não vai ser nada mais do que um breve suspiro de alívio antes ainda 

julgamentos mais temíveis siga sobre aqueles "que detêm a verdade em injustiça" ( Rom. 

1:18 ). 

 

21. Chacina Satanica: A sexta trombeta 

( Apocalipse 9: 13-21 ) 

O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 

quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, um 

dizendo ao sexto anjo, que tinha a trombeta: "Solta os quatro 

anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates". E os quatro 

anjos, que tinham sido preparados para a hora, dia, mês e ano, 

foram liberados, de modo que eles iriam matar um terço da 

humanidade. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 

duzentos milhões; Eu ouvi o número deles. E é assim que eu vi na 

visão dos cavalos e os que estavam sentados sobre eles: os 

cavaleiros tinham couraças cor de fogo e de jacinto e de enxofre; e 

as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões; e saindo de 

suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Um terço da 

humanidade foi morto por estas três pragas, pelo fogo e pela 

fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder 

dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas; as suas caudas 

são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas fazer mal. E 

o resto da humanidade, que não foram mortos por estas pragas, 

não se arrependeram das obras das suas mãos, para não 

adorarem os demônios, e os ídolos de ouro e de prata e de bronze 

e de pedra e de madeira, que não pode ver nem ouvir, nem 

andar; e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas 

feitiçarias, nem da sua imoralidade, nem dos seus furtos. ( 9: 13-

21 ) 

A humanidade encontra-se entre dois poderosos esferas espirituais opostos, cada um 

buscando conformar as pessoas a si mesmo. Ninguém é neutro na batalha cósmica; todos 

ou é parte do "império das trevas" ou do "reino do amado Filho [de Deus]" ( Col. 

1:13 ). Como se deu a uma esfera ou de outra, as pessoas tornam-se os companheiros de 

Deus, ou os companheiros de Satanás; os companheiros de santos anjos, ou os 

companheiros de demônios; os companheiros de santos, ou os companheiros dos 

pecadores. 

Duvidar que a realidade é o erro mais grave qualquer pessoa pode fazer, porque fazer a 

escolha resultados errados em desastre eterna. Deus oferece às pessoas o evangelho do 



Senhor Jesus Cristo que dá a vida; Satanás e as forças do inferno atrair pessoas para sua 

destruição por balançando antes deles os "prazeres passageiros do pecado" ( Heb. 

11:25 ). As grandes vozes do inferno sempre tentaram abafar a pregação do evangelho. 

Está chegando o dia em que o canto da sereia do inferno será tão alto a ponto de ser quase 

irresistível. O povo de que o tempo vai ignorar o repetido, poderosa pregação do 

evangelho e a advertência transmitida por, julgamentos devastadores terríveis de 

Deus. Tendo rejeitado todas as ofertas de graça e misericórdia, eles vão ver a morte veio 

sobre a humanidade através das trombetas e taças juízos, que irá entregar a morte em uma 

escala sem precedentes na história da humanidade. Contudo, mesmo assim eles não vão 

se arrepender; na verdade, eles vão amaldiçoar a Deus (cf. 9: 20-21 ; 16: 9 , 11 ). Pessoas 

em que o tempo vai ter feito a escolha irrevogável a lado com as forças do inferno. 

Quando haverá julgamentos divinos ao longo dos sete anos de tribulação, eles vão 

aumentar durante os últimos três e meio anos-o momento em que Jesus chamou de 

"grande tribulação" ( Matt 24:21. ; cf. Ap 7:14 ) . Como já foi discutido nos capítulos 

anteriores, esses julgamentos se desdobrará sequencialmente em três séries telescópicas: 

os selos, as trombetas e as taças. Fora do sétimo selo vem os sete julgamentos das 

trombetas, e fora da sétima trombeta vem os julgamentos das sete taças. 

Como a quinta trombeta ( 9: 1-12 ), o soar da sexta trombeta anuncia outra, ataque 

demoníaco mais grave sobre a humanidade pecadora. Este ataque, ao contrário do 

anterior, traz a morte. Desdobra-se em três etapas: a libertação de demônios, o retorno de 

morte, e a reação de rebeldia. 

O lançamento de Demons 

O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 

quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, um 

dizendo ao sexto anjo, que tinha a trombeta: "Solta os quatro 
anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates". ( 9: 13-14 ) 

Por seu turno, no momento determinado, o sexto anjo tocou a sua trombeta 

poderosa. Imediatamente, João ouviu uma voz. O texto grego diz literalmente "uma só 

voz", sublinhando que João ouviu uma única voz, solitária. A voz não é identificado, mas 

é possivelmente a do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Ele foi fotografado antes de pé 

perto do trono ( 5: 6 ), quando Ele tomou o livro selado com sete selos da mão do Pai ( 5: 

7 ) e quebrou-lhe os selos ( 6: 1 ), desencadeando assim a série de julgamentos dos quais 

o sexta trombeta é uma parte. Ou esta poderia ser a voz do anjo que João tinha visto em 

pé perto do altar de incenso ( 8: 3 ). 

Embora identificar a fonte da voz não é possível, a sua localização é: ele veio a partir 

dos quatro chifres (pequenas saliências em cada canto) do altar de ouro que está 

diante de Deus. João já tinha visto este altar, a contrapartida celeste para o Velho 

Testamento altar do incenso, duas vezes antes em suas visões. No tabernáculo e no 

templo, este altar era um lugar onde o incenso foi queimado, simbolizando orações dos 

povos por misericórdia subindo para Deus. Mas na visão de João o altar de ouro tornou-

se um altar de intercessão imprecatório, como os santos mártires confessaram ali com 

Deus por vingança sem piedade contra seus assassinos ( 6: 9-11 ). Então, em 8: 5 , tornou-

se um altar de julgamento, como um anjo tomou o seu "incensário, encheu-o do fogo do 

altar, e atirou-a para a terra." Sua ação definir o cenário para os julgamentos das 

trombetas, que seguiu em breve. 



O altar original da incenso é descrito em detalhes em Êxodo 30: 1-10 : 

Além disso, você deve fazer um altar como um lugar para queimar incenso; você deve 

fazê-lo de madeira de acácia. O seu comprimento será de um côvado, e sua largura de um 

côvado, deve ser quadrado, e sua altura será de dois côvados; seus chifres devem ser de 

uma só peça com ele. Você deve sobrepor-a de ouro puro, o seu topo e suas paredes ao 

redor, e as suas pontas; e lhe farás uma moldura de ouro ao redor para ele. Você deve 

fazer duas argolas de ouro debaixo da sua moldagem; você deve torná-los em suas duas 

paredes laterais opostas-on-lados e eles serão os titulares para pólos com que para realizá-

lo. Você deve fazer as varas de madeira de acácia e revestidos de ouro. Você deve colocar 

este altar em frente ao véu que está perto da arca do testemunho, diante do propiciatório 

que está sobre a arca do testemunho, onde me encontrarei com você. Arão queimará 

incenso perfumado sobre ele; o queimará todas as manhãs, quando ele corta as 

lâmpadas. Quando Aaron apara as lâmpadas à tarde, ele deve queimar incenso. Haverá 

incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Você não deve oferecer 

qualquer incenso estranho neste altar, ou holocausto ou oferta de cereais; e você não deve 

derramar uma bebida oferecendo nele. Arão fará expiação sobre as suas pontas, uma vez 

por ano; fará expiação sobre ele com o sangue da oferta pelo pecado da expiação uma vez 

por ano pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. 

Como observado na discussão de 8: 4-5 no capítulo 18 deste volume, o altar do incenso foi 

localizado em frente ao véu que separava o Santo dos Santos, onde a presença de Deus 

habitava, a partir do Santo Lugar. Ninguém, mas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos 

Santos e ele só no Dia da Expiação. Mas o sumo sacerdote podia entrar no Lugar Santo, e foi 

ordenado a queimar incenso no altar do incenso de manhã e à noite. Enquanto sacrifícios não 

eram normalmente oferecido no altar do incenso, o sumo sacerdote era obrigado a oferecer 

uma oferta pelo pecado sobre ele uma vez por ano. Isso ilustra a verdade bíblica importante 

que a expiação fornece a base para a oração, adoração e comunhão com Deus. Ninguém cujos 

pecados não foram expiou tem acesso a Deus. 

Chocante, a partir do altar associada a misericórdia veio palavras de julgamento. Deus é 

um, Deus compassivo gracioso misericordioso, mas seu "espírito não é para sempre no 

homem" ( Gênesis 6: 3 ). Quando este julgamento trompete ocorre, o tempo para a 

misericórdia terá passado; o altar da misericórdia vai se tornar um altar de 

julgamento. Homens pecadores terá finalmente e completamente rejeitado a oferta 

graciosa de Deus da salvação. Nas palavras do escritor aos Hebreus, 

Qualquer pessoa que tenha anulado a Lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela 

palavra de duas ou três testemunhas. Quanto maior castigo que você acha que ele será 

julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da 

aliança com o qual foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Para nós 

conhecemos aquele que disse: "Minha é a vingança, eu retribuirei." E, novamente, "O 

Senhor julgará o seu povo." É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. ( Heb. 10: 

28-31 ) 

A voz que vem da superfície do altar entre os quatro cantos salientes explicitamente 

ordenou o sexto anjo, que tinha a trombeta: "Solta os quatro anjos que estão presos 

junto ao grande rio Eufrates." Que os quatro anjos estão vinculados indica que eles 

são demônios (cf. 20: 1 e ss .; 2 Pe. 2: 4 ; Judas 6 ), uma vez que os santos anjos não estão 

nem na Escritura disse estar vinculado. Porque santos anjos sempre perfeitamente realizar 

a vontade de Deus, não há nenhuma necessidade para que Ele impedi-las de se opor a sua 

vontade. Controle de Deus sobre as forças demoníacas é completo, eles são obrigados ou 

solto em seu comando. O pretérito perfeito do particípio traduzido limite implica que 



estes quatro anjos estavam ligados no passado com resultados contínuos; eles estavam em 

um estado ou condição de escravidão até o tempo determinado de Deus veio para eles 

para ser liberado para executar sua função de instrumento de julgamento divino. 

O local da prisão os quatro anjos 'é familiaridade do grande rio Eufrates (cf. Deut. 1: 

7 ; . Josh 1: 4 ). Levantando-se de fontes perto do Monte Ararat, na Turquia, o Eufrates 

flui mais de 17-100 quilômetros antes de desaguar no Golfo Pérsico. É o rio mais longo 

e mais importante no Oriente Médio, e aparece com destaque no Antigo Testamento. Ele 

foi um dos quatro rios em que o rio que corria para fora do Jardim do Éden repartidas 

( Gn 2:14 ). Era perto do rio Eufrates que o pecado começou, a primeira mentira foi dito, 

o primeiro assassinato foi cometido, e da torre de Babel (a origem de todo um complexo 

de falsas religiões que se espalham por todo o mundo) foi construído. O Eufrates era a 

fronteira leste da Terra Prometida ( Gen. 15:18 ; Ex 23:31. ; Dt 11:24. ), ea influência de 

Israel estendeu até o Eufrates durante os reinados de Davi ( 1 Crônicas 18: 3. ) e Salomão 

( 2 Chron. 9:26 ). A região perto do Eufrates foi a localização central de três potências 

mundiais que oprimiam Israel: Assíria, Babilônia e Medo-Pérsia. Foi nas margens do 

Eufrates que Israel suportou setenta longos e amargos, cansativas anos de cativeiro (cf. Sl 

137: 1-4. ). É o rio sobre o qual os inimigos de Deus vai atravessar a exercer a batalha do 

Armagedom ( 16: 12-16 ). 

A utilização do artigo definido sugere que estes quatro anjos formar um grupo 

específico. Sua identidade exacta não é revelado, mas eles podem ser os demônios que 

controlavam os quatro grandes impérios mundiais da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e 

Roma. Daniel 10 fornece insights sobre a guerra entre anjos e os demônios que 

influenciam nações individuais. No versículo 13 um santo anjo disse a Daniel que "o 

príncipe do reino da Pérsia me suportar por 21 dias e, depois, eis que Miguel, um dos 

primeiros príncipes, veio para ajudar-me, pois eu tinha sido deixado lá com o reis da 

Pérsia. " Em seguida, no verso 20 , ele acrescentou: "Você entende por que eu vim a você 

Mas vou agora voltar a lutar contra o príncipe da Pérsia;? por isso estou indo para trás, e 

eis que o príncipe da Grécia está prestes a vir." Quem quer que sejam, estes quatro anjos 

caídos poderosos controlar um enorme exército demoníaco definido para travar uma 

guerra contra a humanidade caída quando Deus libera-los a fazê-lo. Forças satânicas, 

imaginando que eles estão fazendo o trabalho de seu líder o diabo e agressivamente 

frustrar os propósitos de Deus, na verdade são os servos de Deus fazendo exatamente o 

que Ele quer que seja feito. 

O Retorno da Morte 

E os quatro anjos, que tinham sido preparados para a hora, dia, 

mês e ano, foram liberados, de modo que eles iriam matar um 

terço da humanidade. O número dos exércitos dos cavaleiros era 

de duzentos milhões; Eu ouvi o número deles. E é assim que eu vi 

na visão dos cavalos e os que estavam sentados sobre eles: os 

cavaleiros tinham couraças cor de fogo e de jacinto e de enxofre; e 

as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões; e saindo de 

suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Um terço da 

humanidade foi morto por estas três pragas, pelo fogo e pela 

fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder 

dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas; as suas caudas 

são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas fazer 
mal. (9: 15-19 ) 



A morte, que tinha tomado umas férias sob a quinta trombeta ( 9: 5-6 ), agora retorna com 

uma vingança. Os quatro anjos (os presos junto ao rio Eufrates; v. 14 ) , que tinha sido 

preparado por Deus para esta exata hora, dia, mês e ano (cf. . Matt 24:36 ) foram 

liberados. No momento preciso no ano pré-determinado, o mês e, no mesmo dia e hora 

exata solicitada pelo plano soberano de Deus, Ele vai liberar esses quatro demônios de 

alto escalão para que Ele possa usá-los em seu julgamento em curso no mundo. 

O chocante, aterrorizante Proposito para a liberação desses líderes e suas hordas de 

demônios era para que eles iriam matar um terço da humanidade ("os que habitam 

sobre a terra"; 08:13 ). O acórdão do quarto selo matou um quarto da população da Terra 

( 6: 8 ); este adicionalterceiro traz o número de mortos a partir destes dois acórdãos 

sozinho para mais de metade da população pretribulation da Terra. Esse total 

escalonamento não inclui aqueles que pereceram em outros juízos dos selos e trompete. A 

ênfase repetida ao longo dos julgamentos das trombetas em um terço (cf. 8: 7-12 ) 

demonstra de forma convincente que estes são controlados, julgamentos divinos precisos 

e não meros desastres naturais. 

O massacre terrível irá romper completamente com a sociedade humana. O problema da 

eliminação dos cadáveres só será inconcebível. O mau cheiro enjoativo de cadáveres em 

decomposição irá permear o mundo, e vai demorar um enorme esforço por parte dos 

sobreviventes para enterrá-los em valas comuns ou queimá-los. Como esses demônios 

infligir a morte é especificamente revelado em v. 18 . 

Para abate bem mais de um bilhão de pessoas vai exigir uma força inimaginável 

poderoso. João informou que o número dos exércitos dos cavaleiros era um 

surpreendente duzentos milhões. Este é provavelmente um número exato, ou 

especificações mais gerais, tais como aqueles usados em 5:11 e 7: 9 , teria sido 

usado. Então, como se antecipando que alguns leitores céticos duvidam que esse número 

enorme, João enfaticamente insistiu na precisão do número, testemunhando "Eu ouvi o 

número deles." Além dos demônios que percorriam a terra ao longo da história, o " as 

forças espirituais do mal, nas regiões celestes "( Efésios 6:12. ) recentemente lançado para 

a terra (cf. 9: 1 ; 12: 4 ), e os demônios ligados inúmeras liberados do abismo no soar da 

quinta trombeta vem um novo exército de demônios duzentos milhões forte. A utilização 

dos plurais exércitos pode implicar que a força de ataque será dividida em quatro 

exércitos, cada comandado por um dos demons anteriormente ligados. 

Alguns sugeriram que este é o exército humano referidas no 16:12 e liderada por "os reis 

do oriente", observando que o exército chinês Red supostamente numeradas 200 milhões 

durante os anos 1970. Mas não é feita qualquer referência ao tamanho do exército liderado 

pelos reis do Oriente. Além disso, o exército entra em cena durante o sexto julgamento 

bowl, que ocorre durante a sétima trombeta, e não o sexto. Embora possa haver, nesse 

momento um exército permanente existente de duzentos milhões, a impossibilidade de 

empacotamento, fornecimento e transporte de uma vasta força tão humana em todo o 

globo também argumenta contra esse exército de ser um exército humano. A linguagem 

figurada usado para descrever cavalos deste exército sugere que esta é uma força 

sobrenatural em vez de humano, assim como o fato de que ele é comandado por quatro 

demônios recém-lançados. 

Antes de descrever os cavalos, os agentes reais da destruição, João brevemente 

descritos os que estavam sentados sobre eles. Ele observou que os pilotos tinham 

couraças cor de fogo e de jacinto e de enxofre. A cor do fogo é vermelho; que 

de jacinto, azul escuro ou preto como a fumaça; que de enxofre, um amarelo sulfuroso, 



descrevendo a rocha que, quando inflamado, produz uma chama ardente e gás 

sufocante. Essas são as mesmas cores e características do inferno 

(cf. 14:10 ; 19:20 ; 20:10 ; 21: 8 ), e eles pintam um quadro terrível da ira de Deus 

derramada sobre o mundo pecaminoso por esses demônios. Estas cores são uma 

reminiscência da destruição de Sodoma, Gomorra, e as cidades próximas ( Gn 19: 24-

28 ). 

Cavalos são freqüentemente associados com a guerra na Bíblia (por exemplo, Ex 14: 9 e 

ss. .; Dt 11: 4. ; 20: 1 ; Josh. 11: 4 ; . 1 Sam 13: 5 ; 2 Sm. 1: 6 ; 8: 4 ; . Ps 33:17 ; Pv 

21:31. ; Isa 05:28. ; Jer 06:23. ; Ez 23: 23-24. ; 38: 4 , 15 ; Dan 11:40. ; Hos. 1: 7 ; Joel 2: 

4 ; . Nah 3: 2-3 ), mas é claro que estas não são cavalos reais. Usando a linguagem 

descritiva de sua visão, João notou que as cabeças dos cavalos eram como cabeças de 

leões. Como leões essas forças demoníacas ferozmente, implacavelmente, com 

determinação perseguir e matar suas vítimas.João observou três maneiras que os cavalos 

demônio matou suas vítimas, os quais retratam a violenta fúria, devastador do 

inferno. Eles incinerados-los com fogo, e asfixiou-los com fumaça e enxofre. João viu 

que o resultado devastador deste assalto demoníaca mortal era ser queum terço da 

humanidade foi morto por estas três pragas, pelo fogo e pela fumaça e pelo enxofre, 

que saíam das suas bocas. 

Pode-se notar que a palavra pragas aparece frequentemente no restante da revelação ( 11: 

6 ; 15: 1 , 6 , 8 ; 16: 9 , 21 ; 18: 4 , 8 ; 21: 9 ; 22:18 ) como um termo para os julgamentos 

finais destrutivos. Como se a descrição que ele já deu não fosse assustador o suficiente, 

João vê mais sobre o poder mortal dos demônios. Ele está ciente de que não é só o poder 

dos cavalos em suas bocas, mas também nas suas caudas. Tendo comparado cabeças 

dos cavalos selvagens de leões, João observa que suas caudas eram 

semelhantes mortais, venenosas serpentes e têm cabeças, e com eles fazem 

mal. A cauda do cavalo não eram reais serpentes, porque os cavalos não eram cavalos 

reais. O cavalo foi ungido com força guerra, o leão com vicioso, poder mortal, a serpente 

com veneno mortal. Estas imagens descrevem o deadliness sobrenatural desta força 

demônio em termos que são geralmente consideradas no reino natural. Ao contrário das 

picadas de escorpião infligidos durante o assalto demoníaca anterior ( 9: 5 ), os acidentes 

ofídicos causados por este anfitrião será fatal. 

A reacção de desafio 

E o resto da humanidade, que não foram mortos por estas pragas, 

não se arrependeram das obras das suas mãos, para não 

adorarem os demônios, e os ídolos de ouro e de prata e de bronze 

e de pedra e de madeira, que não pode ver nem ouvir, nem 

andar; e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas 

feitiçarias, nem da sua imoralidade, nem dos seus furtos. ( 9: 20-

21 ) 

A morte de um terço da população restante da Terra será o desastre mais catastrófico para 

ferir a terra desde o Dilúvio. No entanto, em uma espantosa exibição de dureza de 

coração, o resto da humanidade, que não foram mortos por estas pragas, não se 

arrependeram. É inimaginável que, depois de anos de sofrimento e morte sob os 

julgamentos terríveis de Deus, juntamente com a pregação poderosa de o evangelho por 

144.000 evangelistas judeus ( 7: 1-8 ), as duas testemunhas ( 11: 1-14 ), um anjo no céu 

( 14: 6-7 ), e outros crentes ( Mat. 24:14), os sobreviventes ainda se recusam a se 

arrepender. Como aqueles que rejeitaram Jesus, apesar de ver Seus milagres, ouvir a Sua 



pregação poderosa, ea pregação de Sua ressurreição, eles vão "cumprir a palavra do 

profeta Isaías, que ele falou: 'Senhor, quem deu crédito à nossa pregação E a quem tem a 

braço do Senhor foi revelado? Por esta razão, não podiam acreditar, por Isaías disse outra 

vez, "Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que eles não vejam com os 

olhos e entendam com o coração, e se convertam e eu os cure" ( João 12: 38-40). Tendo 

falhado em acatar a advertência da Bíblia: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais 

os vossos corações" ( Heb. 4: 7 ), eles vão morrer (cf. Ap 16: 9 , 11 ). Tragicamente, eles 

vão escolher para adorar o dragão ea besta (Anticristo), em vez do Cordeiro (cf. 13: 4-8 ). 

Como ele conclui seu relato sobre essa visão incrível, João enumera cinco pecados 

representante da rebeldia dos que se recusaram a se arrepender. Primeiro, eles não se 

arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos 

de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem 

ouvir, nem andar (cf. Deut . 04:28 ; Sl 115: 5-7. ; 135: 16-17 ). Desde a queda, os 

homens praticaram a idolatria, adorando . as obras das suas mãos Essa frase é usada por 

toda a Escritura para se referir aos ídolos (cf. Dt 27:15. ; 31:29 ; 2 Reis 19:18 ; 22:17 ; 2 

Crônicas 32:19. ; 34:25 ; Sl 135: 15. ; Isa 2: 8. ; 17: 8 ; 37:19 ; Jer 01:16. ; 25: 6, 

7 , 14 ; 32:30 ; 44 : 8 ; . Hos 14: 3 ; . Mic 05:13 ; . Hag 02:14 ; Atos 7:41 ). Nos tempos 

antigos (e até mesmo em algumas culturas hoje) as pessoas realmente adorado ídolos de 

ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, 

nem andar (veja denúncias de desprezo de Deus de tal insensatez em Ps. 115: 1-8 ; . 

Isaías 40: 19-20 ; 44: 8-20 ; Jer 10: 3-5. ; Dan 5:23. ; cf. Rom 1: 18-32. ).Mas adorar 

nenhum ídolo ou falsa divindade é de fato a demônios culto ( Dt 32:17. ; 106 Ps: 37. ). A 

Septuaginta (a tradução grega do Antigo Testamento) a prestação de Salmos 96: 5 diz: 

"Todos os deuses dos povos são demônios." O apóstolo Paulo declarou que "as coisas que 

os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios" ( 1 Cor. 10:20 ). Quando as pessoas 

adoram ídolos, deuses que não existem, demônios que não existem representará esses 

deuses e mantenha esses idólatras cativos para o seu poder demoníaco e decepção. As 

falsas religiões não são nulos do sobrenatural; eles estão cheios dele, porque eles são os 

melhores oportunidades de demônios para capturar almas. Eles são as fortalezas de 2 

Coríntios 10: 4-5 , que deve ser agredido com a verdade, se as almas estão a ser entregue. 

Nesse ponto futuro na história do mundo, a idolatria, o misticismo, o espiritismo, 

satanismo, e todas as outras formas de religião falsa será pandemia, como demônios levar 

as pessoas a um comportamento mais perverso e vicioso. Desenfreada, sem restrições, a 

escalada maldade vai cometer loucuras, como nunca antes na história da humanidade 

(cf. 1 Tm 4: 1. ; 2 Tm 3: 1-5. , 13 ). Como resultado, além de idolatria, crimes violentos 

como homicídios será galopante. Desprovido de qualquer senso de moralidade, mal, as 

pessoas impenitentes imitará sede de sangue de matar do horda demônio. Os crentes no 

Deus verdadeiro, sem dúvida, ser seus alvos principais, como eles lançar-se em busca de 

vingança para os desastres Deus trouxe sobre eles. 

João descreve um terceiro pecado sua visão revelou que vai caracterizar o tempo trágico 

como feitiçarias, uma palavra grega a partir do qual as palavras inglesas "farmácia" e 

"produtos farmacêuticos" derivam. Drogas foram e ainda são acreditados para induzir um 

estado religioso mais elevado de comunhão com divindades. (Para uma discussão de tais 

práticas, ver Efésios, MacArthur New Testament Commentary . [Chicago: Moody, 

1986], 229-34) pharmakon também pode se referir a venenos, amuletos, encantos, 

sessões espíritas, feitiçaria, encantamentos, magias, contatando médiuns , ou qualquer 

objeto que está vinculado a idolatria pagã para provocar a luxúria ou de seduzir. As 

pessoas vão mergulhar mais fundo nas armadilhas satânicas da religião falsa. 



O quarto pecado do qual não regenerado irá se recusar a se afastar 

é imoralidade. Porneia ( imoralidade ) é a raiz da palavra do Inglês palavra 

"pornografia". É um termo geral que descreve o pecado sexual de cada variedade, 

incluindo fornicação, adultério, estupro e homossexualidade. Perversões sexuais 

indescritíveis serão correndo solta naquele dia. 

Finalmente, as pessoas se recusam a arrepender-se de furtos. Como moralidade, 

honestidade será inexistente, como as pessoas competem para os suprimentos cada vez 

mais escassos de alimentos, roupas, água, abrigo e medicamentos. 

Sob a influência do demônio enorme força o mundo vai descer em um pântano da religião 

falsa, assassinato, perversão sexual, e crime sem paralelo na história da humanidade. É 

preocupante perceber que o Senhor, um dia, vir "para executar juízo sobre todos e 

convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade, que fizeram de modo ímpio, 

e de todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra Ele "( Judas 15 ). Em 

função desse próximo julgamento é da responsabilidade de todos os crentes a proclamar 

fielmente o evangelho aos incrédulos, assim, "arrebatando-os do fogo" ( Judas 23 ). 

 

22. Quando Deus quebra o silêncio 

( Apocalipse 10: 1-11 ) 

Vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem; eo 

arco-íris estava sobre a cabeça, e seu rosto era como o sol, e os 

seus pés como colunas de fogo; e tinha na sua mão um livrinho 

que estava aberta. Ele colocou o pé direito sobre o mar eo 

esquerdo sobre a terra; e clamou com grande voz, como quando 

ruge um leão; e quando ele clamou, os sete trovões fizeram soar 

as suas vozes. Quando os sete trovões tinha falado, eu estava 

prestes a escrever; e ouvi uma voz do céu, dizendo: "Sela o que os 

sete trovões falaram e não escrevê-los." Então o anjo que vi em pé 

sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, e 

jurou por aquele que vive para todo o sempre, que criou o céu e 

as coisas nele, e a terra e as coisas nele, e para o mar e as coisas 

nele, que não haverá mais demora, mas nos dias da voz do sétimo 

anjo, quando ele está prestes a soar, então o mistério de Deus está 

terminado, como Ele pregou aos Seus servos, os profetas. E a voz 

que ouvi do céu, ouvi de novo falando comigo e dizendo: "Vai, 

toma o livro que está aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e 

sobre a terra." Então eu fui ao anjo, dizendo-lhe que me desse o 

livrinho. E ele me disse: "Levá-la e comê-lo, ele vai fazer o seu 

estômago amargo, mas na tua boca será doce como mel". Tomei 

o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce 

como mel; e quando eu tinha comido, o meu ventre ficou 

amargo. E disseram-me: "Você deve profetizar novamente a 
muitos povos, nações e línguas e reis." ( 10: 1-11 ) 

Uma questão que tem incomodado o povo de Deus ao longo da história é por que Deus 

permitiu o mal no mundo. Os ímpios muitas vezes parecem prosperar. Pecado 

aparentemente corre selvagem e incontrolável. Por que, as pessoas perguntam, Deus não 



parar de toda a carnificina, corrupção e caos no mundo? Por que Ele permite que seus 

filhos sofrem? Quando será que a justiça divina prevalecer e os justos ser entregues e os 

maus punidos? 

No meio de suas provações Jó queixou-se que "as tendas dos destroyers prosperar, e os 

que provocam a Deus estão seguros ... Por que o ímpio ainda vivem, continuar, também 

se tornou muito poderoso?" ( Jó 12: 6 ; 21: 7 ). Os salmistas freqüentemente perguntam 

por que Deus tolera maus. No Salmo 10: 1-5 o salmista pede a Deus, 

  
Por que você de longe, ó Senhor? 

Por que Você se esconde em tempos de angústia? 

Em orgulho os ímpios perseguem furiosamente o aflito; 

Deixe-os ser apanhado nas parcelas que eles planejaram. 

Para o ímpio gloria do desejo do seu coração, 

E o homem ganancioso amaldiçoa e rejeita o Senhor. 

Os ímpios, na altivez do seu rosto, não o buscam. 

Todos os seus pensamentos são: "Não há Deus". 

Seus caminhos prosperar em todos os momentos; 

Os teus juízos estão em alta, fora da sua vista. 

  

"Até quando, ó Deus, o adversário insultam", lamentou Asaph ", e que o inimigo 

desprezar seu nome para sempre? Por que você retirar seu lado, até mesmo sua mão 

direita?" ( Sl 74: 10-11. ). Em outro Salmo Asaph suplicou: "Ó Deus, não permanecer em 

silêncio; não te cales e, ó Deus, não seja ainda Pois eis que teus inimigos se um alvoroço, 

e os que te odeiam-se exaltado." ( Ps. 83: 1-2 ). No Salmo 94: 3-4 um salmista anônimo 

queixou-se a Deus: "Até quando durará os ímpios, Senhor, até quando serão as ímpios 

exultam Eles derramam palavras, eles falam arrogantemente; todos os que praticam a 

iniqüidade não se glorie?". 

Ecoando o grito dos salmistas, Jeremias orou: 

Justo és, ó Senhor, que eu iria pleitear meu caso com você; 

Na verdade, eu iria discutir questões de justiça com Você: 

Por que o caminho dos ímpios prosperou? 

Por que são todos aqueles que lidam com a traição à vontade? 

Você plantou-los, eles também criaram raízes; 

Eles crescem, eles têm até produziu frutos. 

Você está perto de seus lábios 

Mas, longe de sua mente. 

Mas Você me conhece, ó Senhor; 



Entenda; 

E você examinar a atitude de meu coração para você. 

Arraste-los como ovelhas para o matadouro 

E separá-los para um dia de carnificina! ( Jer. 12: 1-3 ) 

"Seus olhos são tão puros para aprovar o mal", afirmou Habacuque ", e você não pode olhar 

na maldade com favor. Por que," o profeta confuso passou a perguntar: "Você olha com bons 

olhos aqueles que aleivosamente? Por que Você silêncio quando engolir os maus-se que são 

mais justos do que eles? " ( Hab. 1:13 ). Os mártires da tribulação no céu clamou a Deus: 

"Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, Você vai abster-se de julgar e vingar o nosso 

sangue dos que habitam sobre a terra?" ( Rev. 06:10 ). 

Toda a dor, tristeza, sofrimento e do mal no mundo fazer com que o piedoso e longo para 

que Deus intervenha. Um dia está chegando quando Ele vai quebrar seu silêncio, um dia 

em que todos os propósitos de Deus acerca dos homens e do mundo será 

consumado. Naquela época, o Senhor Jesus Cristo voltará e estabelecer Seu reino 

terreno. Ele governará com justiça, com "mão de ferro" ( Sl. 2: 9 ), e "a terra se encherá 

do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar" ( Is. 11: 9 ). Todos os ateus, 

agnósticos e escarnecedores que zombaram o pensamento de que Cristo voltaria ( 2 Pedro 

3: 3-4. ) será silenciada. O milênios de pecado, mentiras, assassinatos, roubos, guerras, 

da perseguição e do martírio do povo de Deus vai ser longo. Satanás e suas hostes 

demoníacas será amarrado e lançado no abismo por mil anos (Apocalipse 20: 1-3 ), sem 

conseguir mais tempo para tentar, tormento, ou acusar os crentes. O deserto se tornará um 

jardim florido (cf. Is 35: 1. ; 51: 3 ; 36. Ez: 34-35 ), as pessoas vão viver vidas longas ( Isa 

65:20. , e haverá paz entre os antigos inimigos) em todos os níveis da sociedade, e até 

mesmo no reino animal ( Isa. 11: 6-8 ). Os estragos do coração quebrado pelo pecado, 

relacionamentos quebrados, casamentos desfeitos, famílias destruídas, sonhos desfeitos, 

as pessoas vão-quebrados ser curado. Amargura, tristeza, luto e dor vai desaparecer como 

as névoas da manhã antes que o sol do meio-dia (cf. Ap 07:17 ; 21: 4 ). 

O som da sétima trombeta, que anuncia o retorno iminente e reinado do Senhor Jesus 

Cristo, vai inaugurar esse dia tão esperado: "O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no 

céu grandes vozes, dizendo: O reino dos o mundo tornou-se o reino de nosso Senhor e do 

seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre "( 11:15 ). A sétima trombeta vai liberar a 

taça sete julgamentos rápido-fogo que precedem imediatamente o retorno de Cristo à terra 

( 16: 1-21 ). 

Mas antes que a sétima trombeta soa haverá um interlúdio, que se estende de 10: 

1 a 11:14 , permitindo que João (e os leitores de hoje) para fazer uma pausa e assimilar 

as verdades surpreendentes que acabam de ser revelados a ele. O intervalo entre a sexta e 

sétima trombetas paralelos tais interlúdios nos juízos dos selos e bacia. Entre o sexto e 

sétimo selos veio o interlúdio de capítulo 7 ; entre o sexto e sétimo taças vem o breve 

interlúdio de 16:15 . Estes interlúdios incentivar o povo de Deus no meio da fúria e horror 

do julgamento divino, e lembrá-los de que Deus ainda está no controle soberano de todos 

os eventos. Durante os interlúdios Deus conforta o seu povo com o conhecimento de que 

Ele não se esqueceu deles, e que eles acabarão por ser vitoriosos. 

Isso é especialmente verdadeiro no mais longo (em termos da quantidade de material a 

ele dedicado) dos três intervalos, este entre o sexto eo sétimo cornetas ( 10: 1-11: 

14 ). Crentes vivo durante esse tempo vai durar os horrores inimagináveis de um mundo-

pecado louco agredido por um demônio. Como os crentes dos dias de Malaquias (cf. Mal. 



3: 16-17 ), eles temem ser arrastadas pelas juízos divinos que estão devastando a 

terra. Deus vai confortar e assegurar-lhes que Ele não se esqueceu deles e que ele ainda 

controla os eventos e protege os Seus. 

Capítulo 10 descreve os acontecimentos deste interlúdio preparando para a última 

trombeta de abertura. Fá-lo, descrevendo cinco características incomuns: um anjo 

incomum, um ato incomum, uma resposta inusitada, um anúncio incomum, e uma tarefa 

incomum. 

Um anjo incomum 

Vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem; eo 

arco-íris estava sobre a cabeça, e seu rosto era como o sol, e os 

seus pés como colunas de fogo; e tinha na sua mão um livrinho 

que estava aberta. ( 10: 1-2 um) 

Como se faz ao longo Revelação (cf. 4: 1 ; 7: 1 , 9 ; 15: 5 ; 18: 1 ; 19: 1 ), Eidon ( vi ) 

marca o começo de uma nova visão. Após a sua visão dos primeiros seis trombetas ( 8: 

09/06: 21 ), João teve uma visão de alguém que até então não tinha visto. Este anjo 

forte, é distinta da dos sete anjos que soam as sete trombetas. Observando as semelhanças 

entre sua descrição e que de Cristo em 1: 12-17 , e que ele, como Cristo, desce em uma 

nuvem (cf. 1: 7 ), alguns identificam este anjo como Jesus Cristo. Mas vários fatores 

argumentar contra essa identificação. 

Em primeiro lugar, o uso de allos ( outro do mesmo tipo) identifica este anjo como um 

exatamente como os anjos trompete mencionados anteriormente. Se Cristo estivesse 

sendo referido aqui, a palavra heteros (mais de um tipo diferente) seria de esperar, uma 

vez que Cristo é essencialmente diferente de anjos. Cristo não poderia ser descrito como 

um anjo exatamente como os outros anjos, uma vez que eles são criados, e Ele é o Deus 

eterno incriado. 

Em segundo lugar, sempre que Jesus Cristo aparece em Apocalipse João dá-lhe um título 

inconfundível. Ele é chamado de "a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, eo 

soberano dos reis da terra" ( 1: 5 ), o filho do homem ( 01:13 ), o primeiro eo último 

( 01:17 ) , o Vivente (01:18 ), o Filho de Deus ( 2:18 ): "Aquele que é santo, que é 

verdadeiro" ( 3: 7 ), "o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de 

Deus "( 3:14 ), "o Leão que é da tribo de Judá, a raiz de Davi" ( 5: 5 ), o Cordeiro ( 6: 

1 , 16 ; 7:17 ; 8: 1 ), Fiel e Verdadeiro ( 19:11), a Palavra de Deus ( 19:13 ), e "Rei dos 

reis e Senhor dos senhores" ( 19:16 ). É razoável supor que, se Cristo fosse o anjo em 

vista aqui Ele seria claramente identificados. 

Em terceiro lugar, outros anjos fortes, que claramente não podem ser identificados com 

Cristo, aparecem em Apocalipse ( 5: 2 ; 18:21 ). Desde que outros anjos são assim 

designados, não há nenhuma razão convincente para associar esse título com Jesus 

Cristo. Além disso, enquanto o preincarnate Cristo apareceu no Antigo Testamento, como 

o Anjo do Senhor, o Novo Testamento em nenhum lugar se refere a Ele como um anjo. 

Em quarto lugar, é inconcebível que Jesus Cristo, a Segunda Pessoa da Trindade, poderia 

fazer o juramento que este anjo faz em versos 5 e 6 : "Então o anjo que vi em pé sobre o 

mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para 

todo o sempre, que criou o céu e as coisas nele, e a terra e as coisas nele, e o mar e as 

coisas nele. " Uma vez que Ele é Deus, o ressuscitado, glorificado Senhor Jesus Cristo 

poderia jurar por Ele mesmo (cf. Heb. 6:13 ). 



Finalmente, este anjo veio descia do céu para a terra. Para identificá-lo como Cristo é 

para adicionar outra vinda de Cristo à Terra imprevisto outro lugar nas Escrituras, que 

não está de acordo com as descrições bíblicas da Segunda Vinda (cf. Mt 24:30. ; 25:31 ; 2 

Ts. 1: 7-8 ). 

Outros anjos descritos nas Escrituras têm o mesmo esplendor que este anjo tem. Ezequiel 

28: 11-15 descreve a aparência Angelicalal gloriosa de Lúcifer antes de sua rebelião 

contra Deus: 

Mais uma vez a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: 

"Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o 

Senhor Deus, 

"Você tinha o selo da perfeição, 

Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. 

Estiveste no Éden, jardim de Deus; 

Cada pedra preciosa era a tua cobertura: 

O rubi, topázio e diamante; 

O berilo, ônix e jaspe; 

Os lápis-lazúli, turquesa e esmeralda; 

E o ouro, a obra das suas definições e tomadas, 

Foi em você. 

No dia em que você foi criado 

Eles foram preparados. 

Você era o querubim ungido, 

E eu te colocou lá. 

Você estava no monte santo de Deus; 

Você andou no meio das pedras de fogo. 

Perfeito eras nos teus caminhos, 

Desde o dia em que foste criado 

Até que se achou iniqüidade em ti. "'" 

Daniel teve uma visão de um anjo, que ele descreveu como "um homem vestido de linho, 

cuja cintura estava cingido com um cinto de ouro fino de Ufaz. Seu corpo era como o berilo, 

o seu rosto tinha a aparência de um relâmpago, seus olhos eram como tochas de fogo, os 

braços e os pés como o brilho de bronze polido, eo som das suas palavras como o som de um 

tumulto "( Dan. 10: 5-6 ). (Que o anjo da visão de Daniel não é o Cristo pré-encarnado é 

evidente pelo fato de que ele requer a ajuda de Michael aos demônios de batalha, v. 13 ). 

Tendo introduzido este anjo poderoso, João descreve seu traje espetacular. Ele 

estava vestido de uma nuvem, vestindo a roupagem do céu sobre os ombros 

poderosos. Que simboliza seu poder, majestade e glória, eo fato de que ele vem trazendo 



julgamento. Nuvens estão associados com a segunda vinda de Cristo no julgamento em 1: 

7 ; 14: 14-16 ; Mateus 24:30 ; Marcos 13:26 ; 14:62 ; e Lucas 21:27 . 

João também viu um arco-íris sobre a cabeça. Iris ( arco-íris ) era a deusa grega que 

personificava o arco-íris, e serviu como um mensageiro dos deuses. No grego 

clássico iris foi usado para descrever qualquer auréola brilhante circundante outro objeto, 

como o círculo ao redor dos olhos na cauda de um pavão, ou a íris de um olho (Marvin 

R. Vincent, Palavra Studies no Novo Testamento [Reprint; Grand Rapids : Eerdmans, 

1946]; 2: 477). Aqui ele descreve o brilhante, arco-íris multicor torno da cabeça do anjo 

que reflete seu esplendor glorioso. A mesma palavra foi usada em 4: 3 para descrever o 

arco-íris que rodeava o trono de Deus. 

Enquanto a nuvem simboliza o julgamento, o arco-íris representa misericórdia aliança de 

Deus no meio do julgamento (como fez em 4: 3 ). Após o dilúvio, Deus deu o arco-íris 

como sinal de sua promessa de nunca mais destruir o mundo por água ( Gênesis 9: 12-

16 ). O arco-íris com que o anjo é coroado vai tranquilizar as pessoas de Sua misericórdia 

de Deus no meio de julgamentos futuros. Malaquias 3: 16-4: 2 apresenta essa mesma 

dualidade de promessa de aliança de misericórdia de Deus para o Seu povo, no meio do 

julgamento: 

Então aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e que o Senhor deu atenção 

e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temem ao Senhor e que estime 

a seu nome. "Eles serão Mine", diz o Senhor dos Exércitos, "no dia em que eu preparo 

minha própria possessão, e eu vou poupá-los como um homem poupa a seu filho que o 

serve." Então você vai voltar a distinguir entre o justo eo ímpio; entre o que serve a Deus 

eo que não o serve. "Pois eis que o dia está chegando, queimando como uma fornalha, e 

todo o arrogante e todo malfeitor será joio, e no dia que está chegando vai colocá-las em 

chamas", diz o Senhor dos Exércitos, "a fim de que ele vai deixá-los . nem raiz nem ramo 

para vós que temeis o meu nome, mas, o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas; e 

você vai sair e pular sobre como bezerros da estrebaria ". 

Passando para descrever a aparência do anjo, João observa em primeiro lugar que o seu 

rosto era como o sol (cf. 18: 1 ). Sua brilhante, glória radiante, superando de longe a de 

Moisés (cf. Ex. 34: 29-35 ), acendeu-se a terra como o meio-dia escaldante sol (cf. 18: 

1 ). No entanto, mesmo que o brilho é apenas um pálido reflexo da glória Shekinah de 

Deus, que "habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver" ( 1 

Tim. 6:16 ), pois, como Ele disse a Moisés: " Você não pode ver a minha face, porquanto 

homem nenhum pode ver-me e viver! " ( Ex. 33:20 ). A mesma glória pura brilhou a partir 

da face do Senhor Jesus exaltado em 01:16 . 

João próxima descrito do anjo pés e pernas como sendo como firme, estável, 

imóveis colunas de fogo. Isso simboliza sua santidade inflexível em eliminar o seu juízo 

sobre a terra, aqui retratado como o fogo que consome os ímpios (cf. Mal. 4: 1 ). 

Alguns argumentam que o uso de biblaridion ( livrinho ) no versículo 2 distingue este 

livro do biblion ("livro") de 5: 1 . Mas esse raciocínio ignora o fato de que biblaridion é 

o diminutivo de biblion , e que biblion também é usado para se referir ao pequeno 

livro em 10: 8 . Ao invés de distinguir este livro daquele em capítulo 5 , o diminutivo 

apenas acrescenta mais uma descrição do mesmo, nesta visão. O livro precisava ser feito 

menor por causa do simbolismo desta visão, uma vez que João era a comê-lo. O uso do 

particípio perfeito hēneōgmenon ( que estava aberta ) enfatiza a idéia de o livro estar 

aberto; tendo sido aberto, é permanecer aberta. Que identifica-lo ainda mais com o rolo 



agora totalmente desenrolada de 5: 1 . O pequeno livro que encontra-se aberto na mão do 

anjo incomum desvenda todos os terrores do julgamento divino ainda está por vir. 

Uma lei incomm 

Ele colocou o pé direito sobre o mar eo esquerdo sobre a terra; e 

clamou com grande voz, como quando ruge um leão; e quando ele 

clamou, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. ( 10: 2 b-3) 

Que o anjo colocou um pé sobre o mar e outro sobre a terra mostra o seu enorme 

tamanho a partir da perspectiva da visão de João. Uma vez que nenhuma limitação é dada 

na descrição do mar e da terra, essa ação do anjo demonstra autoridade soberana de 

Deus para julgar a terra inteira (cf. 7: 2 ; Ex. 20: 4 , 11 ; Sl 69:34. ), que Ele em breve ter 

de volta a partir do usurpador, Satanás. Paulo escreveu: "A terra é do Senhor, e tudo o 

que ele contém" ( 1 Cor. 10:26 ). Ato do anjo também antecipa simbolicamente os 

próximos julgamentos da sétima trombeta e as sete taças sobre toda a terra. 

De acordo com seu tamanho enorme, o anjo clamou com grande voz, como quando 

ruge um leão. Seu grito reflete o poder, majestade e autoridade de Deus. Os profetas do 

Antigo Testamento também conectar um alto, lionlike rugindo voz da sentença. Jeremias 

previu que 

O Senhor vai rugir do alto 

E levanta a sua voz de sua santa morada; 

Ele vai rugir fortemente contra Seu aprisco. 

Ele vai gritar como aqueles que pisam as uvas, 

Contra todos os habitantes da Terra. ( Jer. 25:30 ) 

Oséias escreveu que "o Senhor ... vai rugir como um leão, na verdade Ele vai rugir" ( . Hos 

11:10 ), enquanto que na profecia de Joel: "O Senhor ruge de Sião e levanta a sua voz de 

Jerusalém, e os céus ea tremer a terra "( Joel 3:16 ). Amos também retrata um julgamento alto 

clamor (Amós 1: 2 ; 3: 8 ). Isso não significa que a voz do anjo estava gritando 

incoerente. Em vez disso, ele estava falando claramente, mas com grande volume de capturar 

a atenção e causar medo. O que o anjo disse realmente é registrado em 10: 6 . 

Após o anjo gritou uma coisa incrível aconteceu: os sete trovões fizeram soar as suas 

vozes. Sete fala de integridade, Proposito, e perfeição. Trovão é muitas vezes um 

prenúncio de julgamento nas Escrituras (cf. 8: 5 ; 11:19 ; 16:18 ; . 1 Sam 2:10 ; 2 Sm 

22:14. ; Ps. 18:13 ; João 12: 28-30 .) Êxodo 09:23 registros que "Moisés estendeu a sua 

vara para o céu, eo Senhor enviou trovões e saraiva, e fogo desceu à terra E o Senhor fez 

chover granizo diante. a terra do Egito. " Em 1 Samuel 07:10 "o Senhor trovejou com um 

grande trovão naquele dia contra os filisteus, e os confundiu, de modo que foram 

derrotados diante de Israel." Isaías escreveu: "Desde o Senhor dos Exércitos você será 

punido com trovões e terremoto e barulho alto" ( Isa. 29: 6 ). Estes sete, quebrando, vozes 

poderosas clamam por vingança e julgamento sobre o mundo pecaminoso. O trovão foi 

separado de voz do anjo e pode ter representado a voz de Deus (cf. 1 Sam 07:10. ; . Ps 

18:13 ). O texto não diz o que o trovão disse, mas ouvi-lo certamente teria adicionado ao 

terror da cena do julgamento (cf. 8: 5 ; 11:19 ; 16:18 ). 

Uma Resposta Incomum 



Quando os sete trovões tinha falado, eu estava prestes a 

escrever; e ouvi uma voz do céu, dizendo: "Sela o que os sete 
trovões falaram e não escrevê-los." ( 10: 4 ) 

Os sete trovões não se limitou a fazer um barulho alto, mas a informação que João 

comunicada estava prestes a escrever. Em obediência aos mandamentos de Deus, João 

já tinha escrito muito do que viu em suas visões. No capítulo 1 João relata que ele "estava 

no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como o som de 

uma trombeta, dizendo: 'Escreve num livro o que você vê, e enviá-lo às sete igrejas : 

Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia "( 1: 10-11 ). Mais tarde 

nesse capítulo o ressuscitado, glorificado Senhor Jesus Cristo ordenou João: "Escreve as 

coisas que tens visto, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas 

coisas" ( 1:19 ). João também foi especificamente ordenado a escrever cada uma das 

cartas às sete igrejas ( 2: 1 , 8 , 12 , 18 ; 3: 1 , 7 ,14 ). Mais tarde, no Apocalipse, João 

seria mais uma vez comandou a escrever o que viu em suas visões ( 14:13 ; 19: 9 ; 21: 

5 ). 

Mas antes que João poderia gravar a mensagem dos sete trovões, ele ouviu uma voz do 

céu (cf. v 8. ; 11:12 ; 14: 2 , 13 ; 18: 4 ) , dizendo: "Sela o que os sete trovões falaram 

e não escrevê-los. " Se a voz era a do Pai, Jesus Cristo, ou outro anjo não é revelado. O 

comando, no entanto, claramente se originou com Deus, que Aquele que havia ordenado 

a João para escrever (cf. 22:10 ). A razão pela qual João foi proibido de gravar a 

mensagem dos sete trovões não é revelado. Pode ser que o acórdão que proferiu é 

simplesmente muito aterrorizante para ser revelado. Qualquer especulação sobre o 

conteúdo específico de sua mensagem é inútil; tinha Deus queria que fosse conhecido, 

Ele não teria proibido João para escrevê-lo. 

Daniel também foi proibido de gravar determinados elementos de suas visões. Em Daniel 

8:26 ele foi ordenado, "A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira, mas manter 

o segredo visão, porque se refere a muitos dias no futuro." Mais tarde, foi-lhe dito: "Vai-

te, Daniel, porque estas palavras são escondidas e seladas até o tempo do fim" ( Dan. 12: 

9 ). O apóstolo Paulo foi "arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que o homem 

não é permitido falar" ( 2 Cor. 12: 4 ). Há algumas verdades que Deus escolheu não 

revelar: "As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos 

pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que possamos cumprir todas as 

palavras desta lei" ( Deut. 29:29 ); "Deus troveja com a sua voz maravilhosamente, 

fazendo grandes coisas, que nós não compreendemos" ( Jó 37: 5 ). As palavras dos sete 

trovões se enquadram nessa categoria. Eles são as únicas palavras do livro do Apocalipse, 

que estão selados. 

Um anúncio Incomum 

Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a 

mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo o 

sempre, que criou o céu e as coisas nele, e a terra e as coisas nele, 

e para o mar e as coisas nele, que não haverá mais demora, mas 

nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele está prestes a soar, 

então o mistério de Deus está terminado, como Ele pregou aos 
Seus servos, os profetas. ( 10: 5-7 ) 

Em um ato solene, o anjo a quem João vi em pé sobre o mar e sobre a terra ( v. 

2 ) levantou a sua mão direita (o pequeno livro estava em sua mão esquerda; v. 2 ) para 



o céu (onde Deus habita) - (cf. o gesto padrão para tomar um juramento solene . Dt 

32:40 ; Dan. 12: 7 ).Para tirar esse voto é afirmar diante de Deus que alguém vai falar a 

verdade. Esse voto indicaram que o que o anjo estava prestes a dizer era da maior 

importância e veracidade. 

Alguns sugerem que o ato do anjo viola a proibição, dado pelo Senhor Jesus Cristo, 

em Mateus 5: 34-35 , contra a tomada de juramentos: "Mas eu vos digo, não fazem 

juramento em tudo, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o 

escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Rei. " Mas, 

obviamente, um ser perfeitamente santo não poderia fazer qualquer coisa contrária aos 

mandamentos de Deus. A Bíblia não proibir a tomada de votos, mas sim a tomada de 

posse evasiva dos juramentos com a intenção de enganar (como os escribas e fariseus 

fizeram; cf. Mt 23: 16-22. ). Escritura registra os juramentos de tais pessoas piedosas 

como Abraão ( Gn 21: 25-31 ), Isaque ( Gn 26: 26-31 ), Davi ( 1 Sam. 20: 12-17 ), e o 

apóstolo Paulo ( Atos 18 : 18 ). Além disso, a Bíblia registra que o próprio Deus tomou 

juramento (por exemplo, Gênesis 22: 16-18 ; Lc 1:73 ; Atos 02:30 ; Hb 6:13. ). (Para 

uma discussão mais aprofundada da questão de fazer os votos, ver Tiago, MacArthur 

New Testament Commentary . [Chicago: Moody, 1998], 263ff) 

O anjo tomou seu juramento em nome de aquele que vive para todo o sempre, que 

criou o céu e as coisas nele, e a terra e as coisas nele, e o mar e as coisas nele. Essa 

designação de Deus salienta Sua eternidade (como em 1:18 ; 4: 9, 10 ; 15: 7 ) e Seu poder 

soberano e sobre cada coisa em Sua criação. Ele identifica a Deus como a causa última 

de tudo o que é. Paulo e Barnabé gritou para a multidão em Listra que procurou deificar 

eles, "Os homens, por que você está fazendo essas coisas? Nós também somos homens 

da mesma natureza, como você, e pregai o evangelho a você que você se converta dos 

estes vão as coisas a um Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há 

"( Atos 14:15 ). Para os filósofos gregos pagãos no Areópago em Atenas Paulo declarou: 

Homens de Atenas, observo que vocês são muito religiosos em todos os aspectos. Por 

enquanto eu estava passando e examinar os objetos do vosso culto, encontrei também um 

altar com esta inscrição: "AO DEUS DESCONHECIDO." Portanto, o que você adora na 

ignorância, isso que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo 

ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos; Nem tampouco é 

servido por mãos humanas, como se ele precisava de alguma coisa, uma vez que Ele 

mesmo é quem dá a todos a vida das pessoas, a respiração e todas as coisas; Ele e feita a 

partir de um só homem toda nação da humanidade a viver em toda a face da terra, 

determinando os seus tempos determinados e os limites da sua habitação. ( Atos 17: 22-

26 ) 

Em ambos os casos, Paulo identificou Deus para os gentios pagãos como a fonte e causa 

primeira do universo criado. Assim, ele respondeu a pergunta mais convincente no ser 

humano através da idades-a questão das origens. Esta identificação de Deus como Criador 

ecoa a canção de louvor dos vinte e quatro anciãos registrados em 4:11 : "Digno és Tu, nosso 

Senhor e nosso Deus, de receber glória, e honra, e poder; porque tu criaste todas as coisas, e 

por causa de Sua vontade vieram a existir e foram criadas. " A declaração abrangente que 

Deus criou o céu e as coisas nele, e a terra e as coisas nele, e o mar e as coisas nele revela 

que o âmbito do poder criador de Deus é todo-abrangente (cf. Gn 1: 1 ; . Ex 20:11 ; . Pss 33: 

6 ; 102: 25 ; 115: 15 ; 124: 8 ; 134: 3 ; 146: 5-6 ; Isa 37:16. ; 42: 5 ; Jer 32:17. ; 51:15 ). Seu 

propósito para a Sua criação será cumprida através do julgamento, renovação, destruição e 

recreação. 



O conteúdo específico do juramento do anjo era de que não haverá mais 

demora, respondendo à pergunta dos mártires: "Quanto tempo?" ( 06:10 ), e as orações 

dos santos em 8: 3-5 . A frase , mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele está 

prestes a soar indica que o julgamento da sétima trombeta está prestes a chegar e que 

não é um evento único, mas abrange dias -indicating um período de tempo . Este período 

inclui os julgamentos das sete taças ( 16: 1-21 ), o que parece exigir algumas semanas ou 

meses para se desenrolar. Então, o soar da sétima trombeta traz o julgamento final 

representado nas tigelas de indignação derramada sobre a terra. O tempo da paciência de 

Deus é visto como tendo terminado; o tempo para os atos finais do julgamento é visto 

como estando em mão. O tempo previsto em perguntas de seus discípulos registrados 

em Mateus 24: 3 e Atos 1: 6 chegou. As orações de todos os santos de todas as idades 

para a consumação do reino de Deus está prestes a ser respondida (cf. 6: 9-11 ; . Mateus 

6: 9-10 ). Quando o sétimo anjo tocar, "O reino do mundo [vai] tornar-se o reino de nosso 

Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre" ( 11:15 ). 

Naquele tempo o mistério de Deus terá sido concluída, como Ele pregou aos Seus 

servos, os profetas. Mistério na Escritura refere-se a verdades que Deus tem escondido 

e vai revelar em seu tempo. Paulo escreveu: 

Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho ea pregação de 

Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que foi mantido em segredo por muito 

tempo épocas passadas, mas agora se manifesta, e pelas Escrituras dos profetas, segundo 

o mandamento do Deus eterno, foi dado a conhecer a todas as nações, levando a 

obediência da fé. ( Rom. 16: 25-26 ) 

(Mistérios escondidos no passado que o Novo Testamento revela incluir os "mistérios do 

reino" . Matt 13:11 ), o mistério da cegueira de Israel ( Rm 11:25. ), o mistério da Rapture ( 1 

Cor. 15: 51 ), o "mistério da iniqüidade" ( 2 Ts 2: 7. ), o "mistério de Cristo" ( Ef. 3: 4 ) e de 

"Cristo e à Igreja" ( Ef 5:32. ), o mistério da Cristo no crente ( Colossenses 1: 26-27 ), e do 

mistério da Encarnação ( 1 Tim. 3:16 ). Paulo viu a si mesmo como um "steward" ou guardião 

e distribuidor desses grandes mistérios ( 1 Cor. 4: 1 ), para "trazer à luz" estes mistérios "que 

desde os séculos [foram] escondidos em Deus" ( Ef 3.: 9 ). 

O mistério de Deus (cf. 1 Cor. 2: 7 ; Colossenses 2: 2 ), de que o raio anjo é o de "a soma 

de todas as coisas em Cristo, as coisas nos céus e as coisas na terra" ( Ef . 01:10 ). É a 

consumação do plano de Deus para trazer Seu glorioso reino de Cristo a plenitude. Ela 

envolve a salvação dos eleitos e seu lugar no Seu glorioso reino e tudo o que se passa com 

isso. Ele inclui o julgamento dos homens e demônios. O mistério anteriormente oculto 

refere-se a todos os detalhes desconhecidos que são revelados a partir deste ponto até o 

final do Apocalipse, quando os novos céus e nova terra são criados. Deus 

havia pregado que mistério (sem todos os detalhes revelados no Novo Testamento) aos 

seus servos, os profetas do Antigo Testamento, e homens como Daniel, Ezequiel, Isaías, 

Jeremias, Joel, Amos, e Zacarias escreveu de eventos do fim dos tempos. Grande parte 

do detalhe, no entanto, estava escondido e não revelado até o Novo Testamento (por 

exemplo, em Mateus 24. , 25 , e 2 Tessalonicenses 1:. 5-2: 12 ), e mais particularmente 

nos capítulos anteriores do Apocalipse. Para os crentes que vivem naquele tempo em um 

mundo dominado por demônios, assassinato, a imoralidade sexual, abuso de drogas, 

roubos e desastres naturais incomparáveis, a percepção de que o plano glorioso de Deus 

está dentro do cronograma, o reino prometido está próximo, quando "a terra será encherá 

do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar "( Hab. 2:14 ), vai 

trazer um grande conforto e esperança no meio do julgamento. 

Uma Tarefa Incomum 



E a voz que ouvi do céu, ouvi de novo falando comigo e dizendo: 

"Vai, toma o livro que está aberto na mão do anjo em pé sobre o 

mar e sobre a terra." Então eu fui ao anjo, dizendo-lhe que me 

desse o livrinho. E ele me disse: "Levá-la e comê-lo, ele vai fazer 

o seu estômago amargo, mas na tua boca será doce como 

mel". Tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca 

era doce como mel; e quando eu tinha comido, o meu ventre ficou 

amargo. E disseram-me: "Você deve profetizar novamente a 
muitos povos, nações e línguas e reis." ( 10: 8-11 ) 

A voz João já havia ouvido falar do céu ( v. 4 ) proibindo-o de gravar as palavras dos 

sete trovões falaram com ele novamente. Como ele tinha anteriormente (cf. 1:17 ; 4: 1 ; 5: 

4-5 ; 7: 13-14 ), João voltou a ser um participante ativo nesta visão. Ele deixou o local de 

um observador para se tornar um ator no drama. A voz lhe disse: "Vá, pegue o livro que 

está aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra." Esta terceira referência 

à localização do anjo enfatiza fortemente a autoridade incomum que ele tem sobre o 

terra. Em seguida, em uma ilustração gráfica do que uma resposta adequada por parte dos 

crentes para julgamento iminente de Deus deve ser, João foi dito, "Tome-lo e comê-lo, 

ele vai fazer o seu estômago amargo, mas na tua boca será doce como mel. " O anjo 

sabia que a reação de João a esta verdade seria. Obediente, como Ezequiel antes dele ( Ez. 

2: 9-3: 3 ), João na visão simbolicamente tomou o livrinho da mão do anjo, e comi-

o. Quando o anjo havia previsto, em João boca era doce como mel 

; mas quando ele tinha comido, seu estômago ficou amargo. 

O ato de comer o rolo simbolizavam a assimilação de absorção e da Palavra de Deus 

(cf. Sl 19:10. ; Jer 15:16. ; Ez 3: 1-3. ). Quando João pegou na palavra divina sobre os 

julgamentos restantes como o Senhor tomou posse do universo, ele encontrou as palavras 

escritas sobre o livrinho tanto doce como mel e amargo. Doce porque João, como todos 

os crentes, quis o Senhor agir em juízo para ter de volta a terra que pertence por direito e 

ser exaltado, honrado e glorificado como merecia. Mas a realização dos terrível 

condenação aguardando incrédulos que virou doce sabor inicial em amargura. 

Todos os que amam Jesus Cristo pode se relacionar com a ambivalência de João. Crentes 

longo para Cristo voltar em glória, para que Satanás será destruído, e glorioso reino de 

nosso Senhor a ser criado na terra, em que Ele governará na soberania universal e glória 

ao estabelecer na justiça mundo, verdade e paz . Mas, como Paulo ( Rom. 9: 1-3 ), 

lamentar amargamente sobre o julgamento dos ímpios. 

De acordo com sua experiência agridoce, João foi dito, "que profetizes outra vez a 

muitos povos, nações e línguas e reis." Novamente indica João estava sendo 

encomendou uma segunda vez (cf. 1:19 ) para escrever o resto das profecias Deus ia dar 

a ele. O que ele estava prestes a aprender seria mais devastadora do que qualquer coisa 

ainda revelou-e mais glorioso. Ele era para ser fiel ao seu dever de registar toda a verdade 

que havia visto e logo veria. As profecias João receberia diria respeito a todos (resumido 

em quatro grupos de pessoas de 5: 9 e7: 9 ) em todos os lugares. Então João é para alertar 

sobre todos os julgamentos amargas chegando a sétima trombeta e as sete taças. Como 

um exílio na ilha de Patmos ( 1: 9 ), ele não teve oportunidade de pregar a todas as nações, 

mas ele estava a escrever as profecias e distribuí-los, de modo a alertar todos os povos da 

amargura do juízo vindouro, e da morte e do inferno . Os pecadores em todos os lugares 

pode saber porque João gravou essas profecias que, enquanto julgamento está atualmente 

contido, um dia futuro está chegando quando o sétimo anjo soará sua trombeta e domínio 

do pecado será quebrado, a liberdade de Satanás e seus demônios vão chegar a um fim, 



homens ímpios serão julgados, e os crentes serão glorificados. Este capítulo apresenta um 

interlúdio de esperança tingida com amargura, que lembra a todos os cristãos de suas 

responsabilidades evangelísticas para advertir o mundo daquele dia. 

 

23. As duas testemunhas (Apocalipse 11: 

1-14) 

Em seguida, foi-me dado uma vara de medir como uma equipe; e 

alguém disse: "Levanta-te e mede o santuário de Deus e do altar, 

e os que nele adoram deixar de fora o átrio que está fora do templo 

e não medi-la, pois foi dado aos gentios;. e eles pisará aos pés a 

cidade santa por quarenta e dois meses. E eu vou conceder a 

autoridade às minhas duas testemunhas, e profetizarão por mil 

duzentos e sessenta dias, vestidas de saco. " Estas são as duas 

oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Senhor da terra. E, 

se alguém lhes quiser fazer mal, fogo flui para fora de sua boca e 

devora os inimigos; portanto, se alguém lhes quiser fazer mal, ele 

deve ser morto desta forma. Elas têm poder para fechar o céu, 

para que a chuva não vai cair durante os dias da sua profecia; e 

têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para 

ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes 

desejar. Quando eles acabarem o seu testemunho, a besta que 

sobe do abismo lhes fará guerra com eles, e superá-los e matá-

los. E os seus corpos jazerão na praça da grande cidade que 

espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu 

Senhor foi crucificado. Aqueles dentre os povos e tribos, línguas e 

nações vão olhar para os seus corpos mortos para três dias e 

meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam 

sepultados. E os que habitam sobre a terra se alegram por causa 

deles e comemorar; e eles vão enviar presentes uns aos outros, 

porquanto estes dois profetas atormentaram os que habitam sobre 

a terra. Mas, depois de três dias e meio, o fôlego de vida de Deus 

entrou neles, e puseram-se em seus pés; e caiu grande temor sobre 

os que estavam assistindo. E ouviram uma grande voz do céu, que 

lhes dizia: "Venha até aqui." Em seguida, eles subiram ao céu em 

uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve 

um grande terremoto, e um décimo da cidade caiu; sete mil 

pessoas morreram no terremoto, eo resto ficaram aterrorizados e 

deram glória ao Deus do céu. O segundo ai é passado; eis que o 
terceiro ai está chegando rapidamente. (11: 1-14) 

Ao longo da história, Deus enviou fielmente Seus porta-vozes para chamar os 

pecadores ao arrependimento. Durante os longos e sombrios anos da rebelião 

de Israel ", o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e 

de todos os videntes, dizendo: Voltai de vossos maus caminhos e guardai os 

meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos 

pais e que vos enviei através meus servos, os profetas '"(2 Reis 

17:13). Tragicamente, 



no entanto, eles não deram ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, como 

fizeram seus pais, que não acreditavam no Senhor seu Deus. Eles rejeitaram os 

seus estatutos e seu pacto que fez com seus pais e suas advertências com que 

Ele os alertou. E eles seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também 

seguiram as nações que os rodeavam, sobre o qual o Senhor lhes tinha ordenado 

que não fazer como eles. (Vv. 14-15) 

O Senhor, o Deus de seus pais, mandou dizer a eles novamente e novamente 

por Seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua 

habitação; mas eles continuamente zombaram dos mensageiros de Deus, 

desprezando as suas palavras e mofando dos seus profetas, até que o furor do 

Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. (2 

Crônicas 36: 15-16.) 

Eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, uma e outra vez, dizendo: "Oh, 

não faça esta coisa abominável que eu odeio." Mas eles não escutaram, nem 

inclinaram os seus ouvidos para converterem da sua maldade, para não queimar 

sacrifícios a outros deuses. Por isso a minha indignação ea minha ira foram 

derramadas e queimados nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, para que 

eles se tornaram uma ruína e desolação, como se vê neste dia. (Jer. 44: 4-6) 

Profetas, como Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Jonas e os outros confrontado 

tanto rebelde Israel e nações dos gentios pecaminosas. Experiência de Jeremias 

era típico da recepção que os profetas muitas vezes recebidos: 

A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no quarto ano de 

Joaquim, filho de Josias, rei de Judá (que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, 

rei de Babilônia), o que Jeremias, o profeta, falou a todo o povo de Judá e todos 

os habitantes de Jerusalém, dizendo: "Desde o ano treze de Josias, filho de 

Amom, rei de Judá, até hoje, esses 23 anos, a palavra do Senhor veio a mim, e 

eu tenho falado com você de novo e de novo, mas você não ouviu. E o Senhor 

enviou-lhe todos os seus servos, os profetas de novo e de novo, mas você não 

ouviu nem inclinaram os vossos ouvidos para ouvir, dizendo: 'Turn agora cada 

um do seu mau caminho e da maldade das tuas obras, e habitam sobre a terra 

que o Senhor deu a você e seus antepassados para todo o sempre; e não andando 

após outros deuses para servi-los e adorá-los, e não me provocarem à ira com o 

trabalho de suas mãos, e eu vou fazer nenhum mal a você '"(Jer. 25: 1-6). 

No entanto, a imagem não foi totalmente negro; Deus sempre preservou um 

remanescente crente. Aos Romanos Paulo escreveu: "Isaías exclama acerca de 

Israel: 'Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o 

remanescente é que será salvo" (Rm 9:27;. Cf. Rom . 11: 4-5; Isa. 10: 20-22; 

11:11). A salvação de Deus veio para o resto de Israel fiel, bem como os crentes 

gentios, através da pregação do Evangelho fiel. Em Romanos 10:13 Paulo 

declara: "Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Em seguida, 



o apóstolo pergunta retoricamente: "Como pois invocarão aquele em quem não 

creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como poderão 

ouvir sem pregador?" (V. 14). 

No Novo Testamento, como no Velho, pregadores fiéis chamado para o 

arrependimento e fé, oferecendo a todos os pecadores a esperança de perdão em 

Cristo. O principal desses pregadores foi o próprio Senhor Jesus Cristo (Mt 

4:17;. Marcos 1:38). As fileiras de pregadores do Novo Testamento também 

incluiu João Batista (Mateus 3: 1-2.), Os Doze (Mt 10: 5-7; Marcos 6:. 7-12), 

Pedro (Atos 2: 14ss .; 3: . 12ff), Estevão (Atos 7: 1-56), Phillip (Atos 8:12, 35, 

40), e o mais prolífico de todos eles, o apóstolo Paulo (Atos 13: 15ff .; 1 Tim. 

2: 7 ; 2 Tm 1:11).. 

Eles, por sua vez passou a verdade do evangelho para a próxima geração de 

pregadores piedosos, que passou-a para outros pregadores (cf. 2 Tm. 2: 2), 

como Timóteo, Tito, e os profetas e apóstolos das igrejas, bem como os anciãos 

da igreja e os superintendentes cedo. Juntamente com os muitos desconhecidos 

pregadores através dos tempos tem havido notáveis proclamadores do 

evangelho, como Clemente, Inácio, Policarpo, Crisóstomo, Irineu, Wycliff, 

Huss, Tyndale, Lutero, Calvino, Zwinglio, Latimer, Knox, Bunyan, Wesley, 

Whitefield, Maclaren, Edwards, Spurgeon, e uma série de outros para baixo 

para os dias atuais. 

No futuro, durante a hora mais escura da Terra, Deus levantará dois pregadores 

excepcionais e poderosos. Eles vão sem medo proclamar o evangelho durante 

os últimos três e meio anos de sete anos de tribulação, o período em que Jesus 

chamou de "a grande tribulação" (Mt 24:21;. Cf. Ap 7:14). Durante esse tempo 

de juízos divinos horríveis sobre a terra, de furiosos hordas de demônios 

aterrorizando e matando milhões de pessoas, e maldade furiosos desenfreado, a 

sua pregação do evangelho, juntamente com a de 144.000 evangelistas judeus 

(7: 1-10), o " voando pelo meio do céu anjo "(14: 6), e os testemunhos de outros 

crentes vivo durante esse tempo, será uma expressão final da graça de Deus 

oferecida aos pecadores arrependidos e crentes. 

Além de pregar o evangelho, esses dois pregadores proclamará o julgamento de 

Deus sobre o mundo iníquo. Seu ministério provavelmente se estenderá desde 

o ponto médio da Tribulação até pouco antes do soar da sétima trombeta. Isso 

trompete anunciará o derramamento dos juízos bacia rápido-fogo, a batalha do 

Armagedom, e o retorno de Cristo. Durante esse período, eles vão declarar que 

as catástrofes que acontecem no mundo são os juízos de Deus. Eles vão 

participar no cumprimento das palavras do Senhor Jesus Cristo que o 

"evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as 

nações, e então virá o fim" (Mat. 24:14). Eles também serão usados por Deus 

para levar a salvação a Israel (cf. a discussão do v. 13). 



Mas antes de introduzir estas duas testemunhas fiéis, João registra um incidente 

fascinante em que ele próprio participou, um incidente que prepara o terreno 

para a chegada dos dois pregadores. 

O Templo Medido 

Em seguida, foi-me dado uma vara de medir como uma equipe; e 

alguém disse: "Levanta-te e mede o santuário de Deus e do altar, 

e os que nele adoram deixar de fora o átrio que está fora do templo 

e não medi-la, pois foi dado aos gentios;. e eles pisará aos pés a 
cidade santa por quarenta e dois meses. " (11: 1-2) 

Ocasionalmente, no Apocalipse, o apóstolo João desempenha um papel ativo 

em suas visões (cf. 1:17; 4: 1; 5: 4-5; 7: 13-14; 10: 8-10). Depois de sua 

comissão renovada para escrever as profecias que ainda virão, em Apocalipse 

(10:11), João novamente se envolveu em uma das próprias visões que ele estava 

gravando. Ele foi ... dada a uma vara, como uma equipe, por um ou outro o 

mesmo anjo que falou com ele em 10: 8 ou a forte anjo que falou com em 10: 

9-11. Kalamos ( vara de medir ) refere-se a uma planta reedlike que cresceu 

no Vale do Jordão até uma altura de quinze a vinte pés. Ele tinha uma haste oca 

e que era leve, mas suficientemente rígido para ser utilizado como uma 

curta pessoal (Ez. 29: 6) ou a ser raspada para baixo em uma caneta (3 João 

13). Os caules, porque eles eram longas e leve, foram ideais para o uso como 

hastes de medição. Na visão de Ezequiel, um anjo usou tal vara de medir o 

templo milenar (Ez. 40: 3-43: 17). 

João foi dito para medir o templo de Deus, incluindo o altar, e os que nele 

adoram. Obviamente, este não foi um esforço para determinar suas dimensões 

físicas, uma vez que nenhum são dadas, mas era transmitir alguma verdade 

importante para além da arquitetura. Poderia ter indicado, como de vez em 

quando, no Antigo Testamento, que Deus às vezes marca as coisas para 

destruição (por exemplo, 2 Sam. 8: 2; 2 Reis 21:13; Isa 28:17; Lam 2:.. 8; Amos 

7: 7-9, 17). Mas medição de João é melhor compreendido como significando 

propriedade, definindo os parâmetros de posses de Deus (cf. 21:15; Zc 2: 1-

5.). Esta medida significou algo bom, pois o que não foi medido foi mal (v. 

2). É melhor vê-lo como o Deus de medição off Israel, simbolizado por seu 

templo, para a salvação e para a Sua especial protecção, preservação e favor.As 

profecias ainda não foi dada a João, assim, distinguir entre o favor de Deus para 

com Israel e Sua ira sobre o mundo pagão. 

Essa verdade foi sem dúvida muito encorajador para João. Na época, ele 

escreveu o Apocalipse, o futuro de Israel parecia sombrio. Um quarto de século 

antes, os romanos tinham brutalmente reprimida a revolta judaica de D.C 66-

70, matando mais de um milhão de judeus, devastando Jerusalém, e queimando 

o templo. Mas, apesar de que a destruição maciça, "Deus não rejeitou o seu 

povo que de antemão conheceu" (Rom. 11: 2)., E vai preservá-los até o dia 



futuro, quando o remanescente crente da nação será salvo (Romanos 11: 4-5, 

26; cf. Zacarias 12: 10-13: 1, 8-9).. 

Naos ( templo faz) não se refere a todo o complexo do templo (cf. v. 2), mas 

para o templo interior, composta pelo Lugar Santo e do Santo dos 

Santos. O altar é, provavelmente, o altar de bronze, localizada fora do 

santuário interior, no pátio, uma vez que é o lugar onde aqueles que adoram no 

templo teria se reuniram. As pessoas nunca foram permitidos dentro do templo 

interior; só os sacerdotes podiam entrar no Santo Lugar (onde o altar do incenso 

estava; cf. Lucas 1: 8-10). Os adoradores da visão de João retratam um 

remanescente de crentes judeus vivo durante a tribulação que estão adorando a 

Deus. 

A presença do templo nesta visão do tempo da grande tribulação, implicou a 

realização encorajador que o templo, destruído pelos romanos muitos anos 

antes de João escreveu, seria reconstruído no futuro. A Bíblia menciona cinco 

templos. Salomão construiu o primeiro, Zorobabel construiu o segundo após o 

exílio, Herodes construiu o terceiro (durante o tempo de Cristo), e o próprio 

Senhor vai construir a quinta durante o Milênio (Ez 40-48; Hag 2:.. 9; Zech . 6: 

12-13). O templo João viu nessa visão era o quarto templo, que será construído 

em Jerusalém durante a Tribulação (Mt 24:15; 2 Ts 2:.. 4), e, junto com ele, o 

sistema sacrificial judaico será restaurado ( cf. Dan 9:27;. 12:11). 

O templo da Tribulação será construído no início do primeiro semestre do 

Tribulation sob o patrocínio e proteção do Anticristo. Muitos judeus ortodoxos 

hoje sonho de reconstruir o seu templo, mas o seu site está agora ocupado (e 

nas mentes de muitos judeus profanados) pelo santuário islâmico conhecido 

como o Domo da Rocha. Porque os muçulmanos acreditam que ele seja o lugar 

de onde Maomé ascendeu aos céus, está entre a maioria dos santuários sagrados 

no mundo islâmico. Para os judeus para arrancar esse site longe dos 

muçulmanos e construir seu templo ali seria impensável no clima político de 

hoje. Mas, durante a Tribulação, sob a proteção do Anticristo (cf. Dan. 9: 24-

27), eles serão capazes de reconstruir o templo. 

A reinstituição da adoração no templo vai despertar interesse por parte de 

muitos judeus no Messias. Muitos vão perceber que "é impossível que o sangue 

de touros e bodes para tirar os pecados" (Heb. 10: 4). Deus vai usar o que a 

insatisfação para preparar seus corações para o dia em que ele vai 

derramar sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de 

graça e de súplicas, para que eles olharão para mim, a quem traspassaram; e 

eles vão chorar por ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão 

amargamente por Ele como o choro amargo ao longo de um 

primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto 

de Hadade-Rimom no vale de Megido. A terra se lamentarão, cada família por 



si só; a família da casa de Davi por si e suas mulheres à parte; a família da casa 

de Natã, por si só, e suas mulheres à parte; a família da casa de Levi por si e 

suas mulheres à parte; a família dos simeítas por si e suas mulheres à 

parte; todas as famílias remanescentes, cada família por si só, e suas mulheres 

à parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os 

habitantes de Jerusalém, para remover o pecado ea impureza. (Zc. 12: 10-13: 1) 

Mas o despertar do interesse em o verdadeiro Messias vai provocar o ciúme 

doentio do falso. À medida que mais e mais judeus voltar ao templo de adoração 

e começar a buscar o seu Messias, o Anticristo agir. No ponto médio da 

Tribulação, ele irá parar seu culto, profanar o templo (a abominação da 

desolação;. Dan 9:27; 0:11; Matt 24:15.), E estabeleceu-se como o único objeto 

de adoração aceitável (13:15; 2 Ts. 2: 4). 

Medição do templo de João simbolizava a marcação fora do remanescente judeu 

crendo que Deus vai poupar do julgamento. Zacarias escreveu de que a vinda 

dia: 

"Isso vai acontecer em toda a terra", 

Diz o Senhor, 

"Que duas partes dela serão exterminadas, e perecer; 

Mas o terceiro ficará na mesma. 

E farei passar esta terceira parte pelo fogo, 

Limitar-los como se purifica a prata, 

E testá-los como o ouro é testado. 

Ela invocará o meu nome, 

E eu vou respondê-las; 

Eu vou dizer: 'Eles são meu povo, 

E eles vão dizer: "O Senhor é meu Deus." (13: 8-9) 

  

Eis que um dia está chegando para o Senhor quando o despojo tirado de você 

será dividido entre vocês. Porque eu ajuntarei todas as nações contra Jerusalém 

para a batalha, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres 

forçadas a metade da cidade exilado, mas o resto do povo não será exterminado 



da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como quando ele 

luta em um dia de batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das 

Oliveiras, que está na frente de Jerusalém para o oriente; e no Monte das 

Oliveiras será dividido em seu meio de leste a oeste por um vale muito grande, 

de modo que metade do monte se removerá para o norte, ea outra metade para 

o sul. Você vai fugir pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará 

até Azel; sim, você vai fugir assim como você fugiu antes do terremoto nos dias 

de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá, e todos os santos com 

Ele! (14: 1-5) 

Instruções de João sobre a medição do templo incluía uma omissão 

significativa. Ele foi ordenado, deixa o átrio que está fora do templo e não 

medi-la. A referência é para o pátio dos gentios, localizado fora do pátio 

contendo o altar de bronze. Ele marcou o limite além do qual os gentios eram 

proibidos de ir. Nos tempos do Novo Testamento, os romanos tinham dado aos 

judeus o direito de executar qualquer gentio que foi além do Pátio dos 

Gentios. Para um gentio a fazê-lo foi o de destruir o templo. Na verdade, era a 

falsa acusação de que Paulo tinha trazido gentios no templo, que provocou a 

revolta que levou à sua detenção e prisão (Atos 21: 28-29). 

Deus redime gentios, e continuará a fazê-lo durante esta idade e do tempo de 

tribulação (5: 9; 7: 9). Mas Ele irá rejeitar aqueles gentios incrédulos que se 

uniram com Satanás e da besta e oprimidos Seu povo do convênio, Israel. A 

distinção nítida nesta visão entre judeus e gentios sugere que a igreja, tendo 

antes sido arrebatados (cf. 3:10), não está presente durante a Tribulação, porque 

na igreja, "não há distinção entre grego e judeu, circuncisão e não circuncidado 

"(Col. 3,11). Em Efésios, Paulo escreve que Cristo 

é a nossa paz, que fez os dois grupos em um e quebrou a barreira da parede 

divisória, abolindo em sua carne a inimizade, que é a lei dos mandamentos 

contidos em ordenanças, para que em Si mesmo Ele pode fazer os dois em um 

novo homem, estabelecendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com 

Deus, por meio da cruz, por ela ter levado à morte a inimizade (2: 14-16). 

A título de explicação, João foi dito para não medir o átrio exterior, porque "foi 

dado aos gentios; e eles vão pisar aos pés a cidade santa por quarenta e dois 

meses." Os 42 meses (1.260 dias, três e anos metade) correspondem à carreira 

abertamente mal do Anticristo, que domina a última metade da Tribulação (13: 

5). Esse período será o culminar dos "tempos dos gentios" (Lucas 21:24) -os 

milhares de anos durante os quais nações dos gentios têm de várias maneiras 

ocupados e oprimidos a cidade sagrada de Jerusalém. Assíria, Babilônia, 

Medo-Pérsia, Grécia, Roma, os turcos, os britânicos, e os árabes têm tudo 

governou Jerusalém, e auto-regra hoje Israel é frágil e sob o ataque 

incessante. Mas a destruição devastadora e opressão do governo do Anticristo 

e seus asseclas demoníacas e humanos vai superar todos os outros opressores. 



Durante este mesmo período de quarenta e dois meses, Deus abrigo vontade 

muitos israelitas em um lugar que Ele preparou para eles no deserto (alguns 

especulam a cidade da rocha de Petra). Apocalipse 12: 6 diz: "Então a mulher 

[Israel] fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que 

ali ela seria alimentado por 1.260 dias" (cf. v. 14). Muitos judeus vai acatar a 

advertência de Jesus para fugir para a segurança: 

Portanto, quando você vê a abominação da desolação que foi dito pelo profeta 

Daniel, está no lugar santo (quem lê, entenda), então os que estiverem na Judeia 

fujam para os montes; quem estiver sobre o telhado não desça para conseguir 

as coisas que estão em sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás para 

buscar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas, e para aqueles que estão 

amamentando bebês naqueles dias! Mas oro para que a vossa fuga não aconteça 

no inverno, nem no sábado. (Mateus 24: 15-20.) 

O resto, no entanto, que permanecem (alguns em Jerusalém; 11:13) vai enfrentar terrível 

perseguição das forças do Anticristo. Naquele tempo, Deus vai trazer a salvação para Israel, 

usando os dois pregadores poderosos que aparecerão em Jerusalém (v. 3), e também sofrerá 

hostilidade e ódio (vv. 7-8). 

No final dos 1260 dias (42 meses, três anos e meio), Cristo retornará (19: 11-

16), destruir o Anticristo e suas forças (19: 17-21; 2 Tessalonicenses 2: 8. ), 

julgar as nações (Mt 25:. 31-46), e estabelecer Seu reino milenar terreno (20: 1-

10). Daniel 12: 11-12 indica que haverá uma lacuna de setenta e cinco dias entre 

o retorno vitorioso de Cristo eo início do reino para cuidar dos aspectos já 

mencionados. 

Assim, apesar dos esforços maníacos do Anticristo para destruir Israel, Deus 

vai medir off Israel para guardar, preservar e proteger a nação. Como Zacarias 

escreveu, dois terços de Israel serão limpos no julgamento eo terço restante será 

salvo e entrar na glória do reino terreno de Messias (Zc. 13: 8-9). Instrumental 

em sua conversão será um, invencível equipe evangelística de dois homens 

único, que João introduz. 

Os dois mensageiros 

E eu vou conceder a autoridade às minhas duas testemunhas, e 

profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de saco. 

"Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante 

do Senhor da terra. E se alguém quiser prejudicá-los, o fogo flui 

para fora de sua boca e devora os inimigos; portanto, se alguém 

lhes quiser fazer mal, ele deve ser morto desta forma Elas têm 

poder para fechar o céu, para que a chuva não vai cair durante os 

dias de. sua profecia; e têm poder sobre as águas para convertê-

las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, 

quantas vezes desejar, quando acabarem o seu testemunho, a 

besta que sobe do abismo lhes fará guerra. com eles, e superá-los 



e matá-los. E seu cadáver ficará estirado na praça da grande 

cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde 

também o seu Senhor foi crucificado. Aqueles dentre os povos e 

tribos, línguas e nações olhará em seus corpos mortos por três 

dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam 

sepultados. E os que habitam sobre a terra se alegram por causa 

deles e comemorar; e eles vão enviar presentes uns aos outros, 

porquanto estes dois profetas atormentaram os que habitam sobre 

a terra. Mas, depois de três dias e meio, o fôlego de vida de Deus 

entrou neles, e puseram-se em seus pés; e caiu grande temor sobre 

os que estavam assistindo. E ouviram uma grande voz do céu, que 

lhes dizia: "Venha até aqui." Em seguida, eles subiram ao céu em 

uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve 

um grande terremoto, e um décimo da cidade caiu; sete mil 

pessoas morreram no terremoto, eo resto ficaram aterrorizados e 

deram glória ao Deus do céu. O segundo ai é passado; eis que o 

terceiro ai está chegando rapidamente. (11: 3-14) 

A conexão entre esta visão dos dois pregadores e da passagem anterior (vv. 1-

2) deve ser clara. Eles estão entre as testemunhas únicas de Deus que vai 

anunciar a sua mensagem de julgamento durante as fases finais do pisoteio 

Gentil sobre Jerusalém e vai pregar o evangelho para que o remanescente judeu 

pode acreditar e aproveitar a proteção de Deus. Sete características das vidas e 

ministério destes dois pregadores notáveis e poderosos se desdobrar no texto: o 

seu dever, atitude, identidade, poder, morte, ressurreição e impacto. 

Seu dever 

E eu vou conceder a autoridade às minhas duas testemunhas, e 

profetizarão por mil duzentos e sessenta dias (11: 3a) 

Mais uma vez, o alto-falante que irá conceder autoridade para as duas 

testemunhas não foi identificado, mas poderia ser só Deus, o Pai, ou o Senhor 

Jesus Cristo. Testemunhas é a forma plural de martus , a partir do qual a 

palavra Inglês mártir deriva, já que muitas testemunhas de Jesus Cristo na 

igreja primitiva pagaram com suas vidas. Uma vez que é sempre usada no Novo 

Testamento para se referir a pessoas, as duas testemunhas devem ser pessoas 

reais, não os movimentos, como alguns comentadores têm 

realizado. Existem duas testemunhas porque a Bíblia exige o testemunho de 

duas pessoas para confirmar um fato ou verificar verdade (Deut. 17: 6; 19:15; 

18:16 Matt; João 8:17; 2 Cor. 13:. 1; 1 Tim 5:19;.. Hebreus 10:28). 

Será sua responsabilidade de profetizar. Profecia no Novo Testamento não se 

refere necessariamente a predizer o futuro. Seu significado principal é "falar por 

diante", "proclamar", ou "pregar". (Para uma discussão da profecia ver um 

Corinthians, A Commentary MacArthur Novo Testamento. [Chicago: Moody, 

1984], 302ff) As duas testemunhas irão proclamar ao mundo que os desastres 

que ocorrem durante a última metade da Tribulação são os juízos de Deus . Eles 



alertam que derramamento final de Deus de julgamento e inferno eterno 

seguirá. Ao mesmo tempo, eles vão pregar o evangelho, chamar as pessoas ao 

arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. O período de seu ministério é de 

mil e duzentos e sessenta dias, os últimos três e meio anos de tribulação, 

quando as forças do Anticristo oprimir a cidade de Jerusalém, e muitos judeus 

estão abrigados no deserto (12 (v. 2): 6 ). O fato de que eles são pregadores 

reais e não símbolos de instituições ou movimentos é indicado pela descrição 

do seu vestuário e comportamento que se segue. 

Sua atitude 

vestidas de saco ". (11: 3b) 

Cilício era áspero pesado pano, grosseiro usado nos tempos antigos como 

símbolo de luto, sofrimento, angústia e humildade. Jacó colocou-se de saco 

quando ele pensou José tinha sido morto (Gn 37:34). Davi ordenou que as 

pessoas a usar sacos após o assassinato de Abner (2 Sam. 3:31) e usava ele 

próprio durante a praga Deus enviou em resposta a seu pecado da numeração 

do povo (1 Cron. 21:16). Rei Jorão usavam cilício durante o cerco de Samaria 

(2 Reis 6:30), como fez o rei Ezequias, quando Jerusalém foi atacada (2 Reis 

19: 1). Jó (Jó 16:15), Isaías (Is. 20: 2) e Daniel (Dan. 9: 3) também usavam 

cilício. 

As duas testemunhas vão colocar-se de saco como uma lição para expressar a 

sua grande tristeza para o mundo miserável e aos incrédulos, abalado por juízos 

de Deus, invadida por hordas de demônios, e povoadas por perversos, os 

pecadores que se recusam a se arrepender. Eles também se lamentarão sobre a 

profanação do templo, a opressão de Jerusalém, e da ascendência do Anticristo. 

Sua identidade 

Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do 

Senhor da terra. (11: 4) 

A questão de quem as duas testemunhas serão tem intrigado os estudiosos da 

Bíblia ao longo dos anos, e inúmeras possibilidades foram sugeridas. João 

identifica-los apenas como as duas oliveiras e os dois castiçais que estão 

diante do Senhor da terra. Essa descrição enigmática é extraída de Zacarias 

4: 1-14: 

Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como um homem que é 

despertado do seu sono. Ele disse-me: "O que você vê?" E eu disse: "Eu vejo, 

e eis um castiçal todo de ouro com a sua taça sobre o início da mesma, com sete 

lâmpadas nele com sete bicos pertencentes a cada uma das lâmpadas que estão 

em cima dele; também dois oliveiras por isso, um no lado direito da bacia e 

outro para o lado esquerdo. " Então eu disse ao anjo que falava comigo, 



dizendo: "O que são estes, meu senhor?" Então o anjo que falava comigo, 

respondendo, disse-me: "Você não sabe o que é isso?" E eu disse: "Não, meu 

senhor." Então ele respondeu, e disse-me: "Esta é a palavra do Senhor a 

Zorobabel, dizendo: Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz 

o Senhor dos Exércitos." O que é você, ó grande monte? Antes Zorobabel você 

se tornará uma planície, e ele trará a pedra angular com aclamações de "" Além 

disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: "As mãos de Zorobabel têm 

lançado os alicerces da" Graça, graça a ela! " esta casa, e suas mãos vai terminá-

lo. Então, você vai saber que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. Pois 

quem despreza o dia das coisas pequenas? Mas estes sete estaremos contentes 

quando vêem o prumo na mão de Zorobabel-estes são os olhos do Senhor que 

vão para lá e para cá em toda a terra ". Então eu respondi e disse-lhe: "O que 

são estas duas oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda?" E eu respondi a 

segunda vez e disse-lhe: "O que são os dois ramos de oliveira, que estão junto 

aos dois tubos de ouro, que esvaziar o óleo dourado de si mesmos?" Então, ele 

me respondeu, dizendo: "Você não sabe o que é isso?"E eu disse: "Não, meu 

senhor." Então ele disse: "Estes são os dois ungidos que estão em pé diante do 

Senhor de toda a terra." 

Visão de Zacarias tinha tanto um próximo e um cumprimento muito. O cumprimento 

histórico foi a reconstrução do templo pós-exílico por Josué, o sumo sacerdote (Zac. 3: 1-10), 

o líder religioso, e Zorobabel, o líder político. 

Mas a profecia de Zacarias aguarda também a restauração de Israel no Milênio 

(cf. Zac. 3: 8-10). As oliveiras e candeeiros simbolizar a luz de avivamento, 

uma vez que o azeite era comumente usado em lâmpadas. A ligação dos 

lâmpadas para as árvores destina-se a descrever um fornecimento constante 

espontânea, automática de óleo que flui das oliveiras para as lâmpadas. Isso 

simboliza a verdade que Deus não vai trazer a salvação bênção do poder 

humano, mas pelo poder do Espírito Santo (cf. Zc 4: 6.). Como Josué e 

Zorobabel, as duas testemunhas levará um reavivamento espiritual de Israel que 

culminou com a construção de um templo. Sua pregação será fundamental para 

conversão nacional de Israel (Ap 11:13; cf. Rom. 11: 4-5, 26), eo templo 

associado a essa conversão será o templo milenar. 

Embora seja impossível de ser categórico sobre a identidade específica destes 

dois pregadores, há uma série de razões que sugerem que podem ser Moses e 

Elias. 

Em primeiro lugar, os milagres que irão realizar (destruir seus inimigos com 

fogo, a retenção de chuva, transformar água em sangue, e atingindo a terra com 

pragas) são semelhantes aos julgamentos infligidos no Antigo Testamento, por 

Moisés e Elias com a Proposito de estimular o arrependimento. Elias chamou 

fogo do céu (2 Reis 1:10, 12) e pronunciou uma seca de três-e-um-metade anos 

sobre a terra (1 Reis 17: 1; Tiago 5:17) -o mesmo comprimento que a seca 



interposto pelas duas testemunhas (Ap 11: 6). Moisés transformou as águas do 

Nilo em sangue (Ex. 7: 17-21) e anunciou as outras pragas sobre o Egito 

registrado em Êxodo capítulos 7-12. 

Em segundo lugar, tanto no Antigo Testamento e na tradição judaica esperava 

Moisés e Elias para voltar no futuro. Malaquias 4: 5 previu o retorno de Elias, 

e os judeus acreditavam que a promessa de Deus para levantar um profeta como 

Moisés exigiu seu retorno (cf. João 1:21; 6:14; 7 (Dt 18:15, 18.): 

40). Declaração de Jesus em Mateus 11:14 que "se você estiver disposto a 

aceitá-la, João [Batista] mesmo é Elias, que estava para vir" não exclui 

necessariamente futuro retorno de Elias. Uma vez que os judeus não aceitaram 

Jesus, João não cumprir essa profecia. Ele veio "no espírito e poder de Elias, 

para converter os corações dos pais de volta para os filhos, e os rebeldes à 

atitude dos justos, a fim de fazer um povo preparado para o Senhor" (Lucas 1:17 

). 

Em terceiro lugar, tanto Moisés e Elias (talvez representando a Lei e os 

Profetas) apareceu com Cristo na Transfiguração, a visualização da segunda 

vinda (Mateus 17: 3.). 

Em quarto lugar, ambos deixaram a terra de forma inusitada. Elias nunca 

morreu, mas foi transportado para o céu num carro de fogo (2 Reis 2: 11-12), e 

Deus sobrenaturalmente enterrado o corpo de Moisés em um local secreto (Dt 

34: 5-6; Judas 9.). A declaração de Hebreus 9:27 que "aos homens está 

ordenado morrerem uma só vez e depois disso o juízo" não descarta retorno de 

Moisés, uma vez que existem outras raras exceções a essa afirmação geral 

(como Lázaro; João 11:14 , 38-44). 

Uma vez que o texto não identifica especificamente esses dois pregadores, o 

ponto de vista defendido anteriormente, como todos os outros pontos de vista 

sobre a sua identidade, deve permanecer especulação. 

Seu Poder 

E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo flui para fora de sua boca 

e devora os inimigos; portanto, se alguém lhes quiser fazer mal, 

ele deve ser morto desta forma. Elas têm poder para fechar o céu, 

para que a chuva não vai cair durante os dias da sua profecia;e 

têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para 

ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejar. (11: 

5-6) 

Quer ou não as duas testemunhas são Moisés e Elias, eles terão poder milagroso 

semelhante a essas duas figuras do Antigo Testamento. Se eles estão a ter um 

impacto singular na e captar a atenção do mundo durante os eventos terríveis 

da segunda metade da Tribulação, eles terão de ser capazes de feitos milagrosos. 



Como Noé antes do dilúvio e Moisés antes das pragas do Egito, as duas 

testemunhas, destemidamente, proclamar o julgamento de Deus, ira, vingança, 

e da necessidade de arrependimento. Por causa disso, eles serão universalmente 

odiado (cf. vv. 9-10) e muitos desejarão para prejudicá-los durante os dias de 

sua pregação. Quando esse dano for tentada, eles vão reagir com poder- 

milagrosa fogo irá fluir para fora de sua boca e devora os seus inimigos. Não 

há razão para supor que isso não é real, o fogo literal, uma vez que Deus fez no 

passado usavam o fogo para incinerar Seus inimigos (Lev. 10: 2; Num. 11: 1; 

16:35; Sl 106: 17-18.). Aqueles que desejam prejudicar os dois 

pregadores devem ser mortos dessa maneira , porque Deus não quer que sua 

pregação parado até que seu ministério está completo e vai julgar com a morte 

aqueles que tentam detê-lo. 

Tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus muitas vezes usado para 

autenticar milagres Seus mensageiros. No tempo da Tribulação, quando o 

mundo é invadido por atividade sobrenatural demoníaco, a religião falsa, 

assassinato, perversão sexual, e maldade desenfreada, os sinais sobrenaturais 

realizados pelas duas testemunhas irão marcá-los como verdadeiros profetas de 

Deus. 

A extensão de sua grande poder será revelado quando demonstram poder para 

fechar o céu, para que a chuva não vai cair durante os dias de sua 
profecia. Isso vai intensificar enormemente o tormento pessoas estão 

experimentando. O terceiro julgamento trompete resultou no envenenamento 

de um terço do abastecimento de água doce da terra (8: 10-11). Adicionado a 

isso, os três-e-um-metade-ano de seca duradoura ao longo dos 1.260 dias de sua 

pregação (v 3;. Cf. Lc 04:25; Tiago 5:17) interposto pelas duas testemunhas 

causará devastação generalizada de culturas e perda de vida humana e animal 

através de fome e sede. 

Além disso, como Moisés as duas testemunhas têm poder sobre as águas para 

convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, 
quantas vezes desejar. O caos que estes dois pregadores milagrosos vai causar 

toda a terra fará com que -los a ser odiado e temido. As pessoas vão procurar, 

sem dúvida, desesperAdãoente uma maneira de destruí-los, mas sem 

sucesso. Eles vão ser invulnerável e invencível para a duração do seu 

ministério. 

Sua Morte 

Quando eles acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do 

abismo lhes fará guerra com eles, e superá-los e matá-los. E os 

seus corpos jazerão na praça da grande cidade que 

espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu 

Senhor foi crucificado. Aqueles dentre os povos e tribos, línguas e 

nações vão olhar para os seus corpos mortos para três dias e 



meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam 

sepultados. E os que habitam sobre a terra se alegram por causa 

deles e comemorar; e eles vão enviar presentes uns aos outros, 

porquanto estes dois profetas atormentaram os que habitam sobre 
a terra. (11: 7-10) 

Homens pecadores vai tentar desesperAdãoente e sem sucesso para se livrar das 

duas testemunhas em todo o seu ministério em um tipo de esforço do kamikaze 

que resulta em sua própria incineração. Deus, no entanto, irá protegê-los 

até eles acabarem o seu testemunho, tendo conseguido seu objetivo durante o 

tempo que Ele soberanamente determinado para o seu ministério. Ao fim desse 

tempo, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra com eles. Esta é a 

primeira de trinta e seis referências na revelação ao besta e antecipa a 

informações mais detalhadas sobre ele para vir nos capítulos 13 e 17. Ele é 

apresentado aqui com ênfase em sua origem. Ele é dito para vir para fora do 

abismo, o que indica que ele tem o poder de Satanás. Uma vez que Satanás é 

descrito como um dragão (12: 3, 9), este valor não é Satanás. A revelação sobre 

ele no capítulo 13 indica que a besta é um governante do mundo (muitas vezes 

chamado de Anticristo), que imita o verdadeiro Cristo, governa os povos do 

mundo, e exige a sua adoração (13: 1-8). O abismo é a prisão para certos 

demônios (veja a discussão de 9: 1-2 no capítulo 20 deste volume). Embora ele 

seja um homem, a besta é energizado pela presença demoníaca e poder que 

vem do abismo. Para a grande alegria e alívio do mundo pecaminoso, 

a besta (Anticristo) vai finalmente superar as duas testemunhas e matá-

los (cf. sua outros assaltos bem sucedidos em 12:17; 13: 7). 

Após sua morte, seus corpos mortos vai ser desdenhosamente esquerda para 

a mentir como cadáveres apodrecendo na praça da grande cidade , onde eles 

ministravam e onde eles foram mortos. No mundo antigo, expondo o corpo 

morto de um inimigo era a melhor forma de desonra e profanando-los. Deus 

proibiu os israelitas a se envolver em que a prática (Deut. 21: 22-23). 

A grande cidade é Jerusalém, misticamente (ou melhor 

"espiritualmente") chama Sodoma e Egito , devido à sua 

maldade. Tragicamente, a cidade de Jerusalém que já foi da cidade de Deus será 

invadido pelo mal que ele vai ser como os ímpios cidade de Sodoma e da nação 

mal do Egito. A descrição de Jerusalém como não melhor do 

que Sodoma e Egito era mostrar que o uma vez santa cidade havia se tornado 

não é melhor do que os lugares que foram conhecidos por seu ódio ao 

verdadeiro Deus e Sua Palavra. A nota de rodapé que as duas testemunhas serão 

mortas na cidade , onde também o seu Senhor foi crucificado faz a 

identificação de Jerusalém inequivocamente claro. Que as duas testemunhas 

vão morrer na mesma cidade como seu Senhor sugere que, assim como foi para 

Ele, que cidade será o ponto focal de sua pregação. Parece também que 

Jerusalém será a sede do governo do Anticristo (cf. 2 Ts. 2: 3-4). 



O uso da frase com tudo incluído povos e tribos, línguas e nações (cf. 5: 9; 7: 

9; 10:11) indica que as pessoas ao redor do mundo vai olhar 

para os cadáveres das duas testemunhas (na televisão por satélite ou alguma 

outra forma de mídia visual). Em uma exibição mórbida, macabro de desprezo 

e ódio, por três dias e meio, o mundo não vai permitir que os seus corpos 

mortos sejam sepultados. As massas, endurecido pelo pecado impenitentes 

vai querer tripudiar juntamente com seu líder, o Anticristo e glorificá-lo por sua 

vitória sobre os dois pregadores irritantes, que trouxeram a seca e proclamou o 

evangelho odiado. 

As mortes de duas testemunhas tocará off celebrações selvagens ao redor do 

mundo. Por incrível que pareça, os que habitam sobre a terra (um termo 

técnico para os incrédulos; cf. 06:10; 08:13; 13: 8, 12, 14; 14: 6; 17: 2, 8) 

vai alegrar sobre eles e comemorar; e eles vão enviar presentes uns aos 

outros, porquanto estes dois profetas atormentaram os que habitam sobre 
a terra. Ironicamente, esta é a única menção no Apocalipse de regozijo. Os 

pecadores serão felizes porque aqueles que declarou-lhes os juízos de 

Deus, atormentado com poder milagre e mensagens condenando seus pecados 

e proclamando o julgamento iminente de Deus (vv. 5-7), e apelou para que se 

arrependessem estão mortos. Esta resposta emocional reflete graficamente a 

Proposito de sua rejeição. 

Sua Ressurreição 

Mas, depois de três dias e meio, o fôlego de vida de Deus entrou 

neles, e puseram-se em seus pés; e caiu grande temor sobre os que 

estavam assistindo. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes 

dizia: "Venha até aqui." Em seguida, eles subiram ao céu em uma 

nuvem, e os seus inimigos os viram. (11: 11-12) 

A festa e presente que dá de "Testemunhas inoperantes Dia" será repentina e 

dramaticamente interrompida por um evento mais chocante. Depois dos três 

dias e meio , durante o qual seus corpos jaziam em desgraça em uma rua de 

Jerusalém, o fôlego de vida de Deus (cf . Gênesis 2: 7) entrou com duas 

testemunhas, . e eles se puseram em pé Escusado será dizer, caiu grande 

temor sobre os que estavam assistindo. Panico vai aproveitar o mundo não 

regenerado como seus algozes odiados e insultado de repente ganham vida . Se 

isso é visto na televisão, que vai ser repetido várias vezes. Eles, sem dúvida, 

esperava que as duas testemunhas ressuscitados para retomar o seu ministério 

de pregação e operando milagres, mas Deus tinha outros planos. Houve uma 

grande voz do céu que dizia: "Venha até aqui." Esta é provavelmente a voz 

do Senhor, que convocou João para o céu em 4: 1. Em seguida, os dois 

pregadores , subiu ao céu em uma nuvem, como sua inimigos assisti-los no 

temor. Este dois homem Rapture, sem dúvida, também ser repetido 

infinitamente para o mundo inteiro ver. É uma reminiscência da ascensão de 



Elias (2 Reis 2:11) e da misteriosa morte e sepultamento de Moisés (Deut. 34: 

5-6). 

Alguns podem se perguntar por que as duas testemunhas não foram autorizados 

a pregar após a sua ressurreição. Mas os sinais e maravilhas não fazem o 

evangelho crível, porque "se [descrentes] não ouvem a Moisés e aos profetas, 

tampouco se não vai ser persuadido que ressuscite alguém dentre os mortos" 

(Lucas 16:31). Depois de ouvir os ensinamentos e observando o ministério 

milagroso do Filho de Deus, os incrédulos rejeitou e matou-o. 

Seu ministério concluída, os dois subiram com o mundo inteiro assistindo-se a 

gloriosa presença de Deus, onde sem dúvida o ouvi dizer: "Muito bem, servo 

bom e fiel [s] ... entra no gozo do teu senhor" (Mt . 25:21). 

Seu Impacto 

E naquela hora houve um grande terremoto, e um décimo da 

cidade caiu; sete mil pessoas morreram no terremoto, eo resto 

ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. (11:13) 

Pontuando a ressurreição das duas testemunhas, naquela hora houve um 

grande terremoto, e um décimo da cidade caiu; Sete mil pessoas foram 
mortas no terremoto. O termo pessoas no texto grego é literalmente "nomes 

de homens." Essa frase incomum pode indicar que o sete mil que foram mortos 

eram pessoas de destaque, talvez líderes no governo mundial do Anticristo. 

Como resultado do violento terremoto, ea ressurreição surpreendente das duas 

testemunhas, o resto ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do 

céu. O resto deve se referir a habitantes de Jerusalém, os judeus que virão para 

a fé em Cristo. Apoiando esta interpretação é o fato de que dar glória ao Deus 

do céu é uma marca de arrependimento genuíno em Apocalipse e em outros 

lugares na Escritura (cf. 4: 9; 14: 7; 16: 9; 19: 7; Lucas 17: 18- 19; Rom. 

4:20). Esta passagem, em seguida, descreve a realidade da salvação dos judeus 

em Jerusalém, como Deus cumpre a Sua promessa de bênção para Israel (Rom. 

11: 4-5, 26). 

Por isso, nota de esperança positivo, o interlúdio termina. Para o mundo 

incrédulo, no entanto, que termina com a séria advertência que o segundo ai é 

passado; eis que o terceiro ai está chegando rapidamente. A sétima trombeta 

( o terceiro ai; cf. 9:12), em breve som, trazendo consigo os julgamentos, bacia 

violentos finais e o retorno de Cristo em glória para estabelecer o Seu 

reino. Tachu ( rapidamente ) significa "em breve" (cf. Ap 2:16; 03:11; 22: 7, 

12, 20) e expressa a iminência da última desgraça, que é os julgamentos das 

sete taças anunciou pelo soar da sétima trombeta. 



24. A Sétima Trombeta ( Apocalipse 11: 

15-19 ) 

E o sétimo anjo tocou a trombeta; e houve no céu grandes vozes, 

dizendo: "O reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e 

do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre." E os vinte e 

quatro anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de 

Deus, caíram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: "Nós 

te damos graças, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que 

eras, porque assumiste o teu grande poder e começaram a reinar. 

E as nações estavam enfurecidos, e sua ira veio, e chegou a hora 

de os mortos serem julgados, e a hora de recompensar seus servos, 

os profetas e os santos e aqueles que temem Seu nome, os 

pequenos e os grandes, e para destruir os que destroem a terra. 

" E o templo de Deus que está no céu se abriu; ea arca da sua 

aliança apareceu em seu templo, e havia relâmpagos e sons e 

trovões e um terremoto e uma grande chuva de granizo. ( 11: 15-
19 ) 

O som da sétima trombeta é um marco significativo no livro do Apocalipse. . Ele põe em 

movimento os eventos finais que antecederam o retorno do Senhor Jesus Cristo eo 

estabelecimento de Seu reino milenar terreno Apocalipse 10: 7 expressa a Proposito da 

sétima trombeta: "Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele está prestes a soar, então o 

mistério de Deus está terminado, como Ele pregou aos Seus servos, os profetas. " Esse 

mistério é a revelação plena da consumação do plano de Deus. Foi profetizado por 

pregadores do Antigo Testamento, mas a sua plenitude nunca foi revelado até que o livro 

do Apocalipse. Que os julgamentos das sete taças, que representam o derramamento final 

da ira de Deus, estão incluídas no âmbito da sétima trombeta é evidente a partir de 15: 1 : 

"E vi no céu outro sinal grande e admirável: sete anjos, que tinham sete pragas, que são 

o último, porque neles a ira de Deus está consumado ". Esses "sete pragas" que terminam 

a ira de Deus são os julgamentos das sete taças: "Então, ouvi uma grande voz do templo, 

que dizia aos sete anjos: Ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus" ( 16: 

1 ). Uma vez que tanto a sétima trombeta e as sete taças são disse a terminar a ira de Deus, 

as bacias devem fazer parte da sétima trombeta julgamento. 

Os últimos três das sete julgamentos das trombetas são tão horrível que eles são chamados 

de desgraças. Em 8:13 João "ouvi uma águia voando pelo meio do céu, dizendo com 

grande voz: 'Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das explosões restantes da 

trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar ! '"Após o soar da quinta trombeta João 

escreveu:" O primeiro ai é passado, eis que dois ais ainda estão chegando, depois destas 

coisas "( 9:12 ). Antes do soar da sétima trombeta, acrescentou, "o segundo ai é passado; 

eis que o terceiro ai está chegando rapidamente" ( 11:14 ). 

A sétima trombeta põe em movimento a consumação final do plano redentor de Deus para 

o universo atual. Durante seu mandato virá a fúria final do Dia dos julgamentos Senhor 

( 16: 1-21 ), a colheita final de julgamento na terra ( 11:18 ; 16:19 ), e derrota dos reis da 

terra do Cordeiro ( 17: 12-18 ), que culminou com o triunfo final, clímax de Cristo no 

Armagedom ( 19: 11-21 ). O som da sétima trombeta sinaliza a resposta de Deus à oração, 

"Venha o teu reino. Sua vontade seja feita, assim na terra como no céu" ( Mat. 



06:10 ). Essa resposta varrecapítulos 12-22 como Deus acaba Seu grande trabalho de 

recuperação de criação do usurpador, Satanás. 

Deve-se notar que, embora a sétima trombeta é a última na sequência das sete julgamentos 

das trombetas, não deve ser equiparada com a "última trombeta", a que Paulo se refere 

em 1 Coríntios 15:52 : "Em um momento, em abrir e fechar de olhos, ante a última 

trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos 

transformados "(cf. 1 Ts 4:16. ). Como indicado acima, a sétima trombeta cobre um 

período prolongado de tempo, distinguindo, assim, a partir do instantâneo ("num 

momento, num abrir e fechar de olhos") evento da "última trombeta". 

Em vez de chamar para o momento do arrebatamento da igreja, como a "última trombeta" 

faz, a sétima trombeta para chamadas ondas prolongados de juízo sobre os ímpios. Ele 

não paralela a trombeta de 1 Coríntios 15:52 , mas faz um paralelo com a trombeta de Joel 

2: 1-2 : "Tocai a trombeta em Sião, e soar um alarme no meu santo monte Que todos os 

habitantes da terra tremer! , para o dia do Senhor vem, certamente ele está próximo, dia 

de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas ". 

A sétima trombeta não só anuncia consumindo julgamento sobre os incrédulos, mas 

também a coroação do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, trompetes eram 

freqüentemente soou na coroação de um rei. Durante sua tentativa de golpe contra o seu 

pai Davi, "enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: 'Assim que você 

ouvir o som da trombeta, então você dirá:" Absalão é rei em Hebron "'" ( 2 Sam. 

15:10 ). Na coroação de verdadeiro sucessor de Davi, Salomão, "o sacerdote Sadoc ... 

tomou o chifre do azeite da tenda e ungiu Salomão. Então tocaram a trombeta, e todo o 

povo disse:" Viva o rei Salomão! "( 1 Reis 01:39 ). Trombetas também soou nas 

coroações do Rei Jeú ( 2 Reis 9:13 ) e Rei Joás ( 2 Reis 11:12 , 14 ). 

O som da sétima trombeta também marca o fim do interlúdio que segue a sexta trombeta 

( 10: 1-11: 14 ). Como observado nos capítulos anteriores deste volume, cada uma das 

três séries de julgamentos (os selos, trombetas e taças) contém um interlúdio entre o sexto 

e sétimo eventos. Entre o sexto e sétimo selos veio o interlúdio de capítulo 7 ; entre o 

sexto e sétimo taças virá o breve interlúdio de 16:15 . Estas pausas servem para confortar 

e encorajar os crentes em meio aos terrores do julgamento de Deus, garantindo-lhes que 

Ele não se esqueceu deles (cf. Mal. 3: 16-4: 2 ). 

Embora a sétima trombeta soa em 11:15 , os julgamentos associados não são descritas 

até o capítulo 15 . capítulos 12-14 são uma digressão, levando os leitores de volta através 

da Tribulação, a ponto de a sétima trombeta por um caminho diferente. Eles descrevem a 

Tribulação não da perspectiva de Deus, mas de Satanás. Os capítulos 4-11 focada em 

Cristo tomar de volta o que é legitimamente seu por meio dos juízos dos selos e 

trompete. capítulos 12-14 foco no usurpador humano final, o Anticristo final, cuja 

carreira abrange o mesmo período de tempo, como os juízos dos selos e trompete. 

A cena como a sétima trombeta soar desdobra-se em quatro etapas: elogio à soberania, a 

paroxismos de raiva, o plano para o julgamento, e promessa de comunhão. 

 

Elogios para a Soberania 

E o sétimo anjo tocou a trombeta; e houve no céu grandes vozes, 

dizendo: "O reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e 



do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre." E os vinte e 

quatro anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de 

Deus, caíram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: "Nós 

te damos graças, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que 

eras, porque assumiste o teu grande poder e começaram a reinar 
(. 11: 15-17 ) 

Apesar de seus efeitos sobre a terra foram atrasados (como acontece com o sétimo selo; 8: 

2-5 ), houve uma resposta imediata no céu quando o sétimo anjo tocou a sua 

trombeta. Expressando alegria para o que estava prestes a acontecer, lá veio no céu 

grandes vozes, dizendo: "O reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e do 

seu Cristo,. e Ele reinará para todo o sempre" Essa dramática proclamação é, 

obviamente, ligado aos efeitos da sétima trombeta. Há alegria incontida que o poder de 

Satanás é para ser quebrado para sempre, e Jesus Cristo é a reinar como Rei dos reis e 

Senhor dos senhores. Com a derrota do usurpador, a questão da soberania sobre o mundo 

será sempre resolvida. O que Jesus recusou-se a tomar em termos de Satanás (cf. Lucas 

4: 5-8 ) Ele tomará em seus próprios termos. O céu se alegra de que a longa rebelião do 

mundo contra Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo está prestes a terminar. O 

estabelecimento do reino há muito aguardado de Cristo é o ápice da história da redenção. 

O uso do termo singular reino do mundo , em vez de os "reinos" plural introduz uma 

importante verdade. Tudo de diversos grupos nacionais, políticas, sociais, culturais, 

linguísticos e religiosos do mundo são, na realidade, um reino sob um rei. Esse rei é 

conhecido nas Escrituras por muitos nomes e títulos, incluindo o acusador ( Rev. 12:10 ), 

o adversário ( 1 Pedro 5: 8. ), Belzebu ( Matt 12:24. ), Belial ( 2 Cor. 6: 15 ), o dragão 

( Apocalipse 12: 3 , 7 , 9 ), o "maligno" ( João 17:15 ), o deus deste mundo ( . 2 Cor 4: 

4 ), o príncipe do poder do ar ( Ef. 2: 2 ), o leão que ruge ( 1 Pedro 5: 8. ), o príncipe dos 

demônios ( Marcos 3:22 ), o príncipe deste mundo ( João 12:31 ), a antiga serpente ( Rev. 

12: 9 ; 20: 2 ), o tentador ( 1 Ts 3: 5. ), e, mais comumente, o diabo ( Mateus 4: 1. ) e 

Satanás ( 1 Tm 5:15. ). Embora Deus espalhados este reino na Torre de Babel ( Gênesis 

11: 1-9 ), Satanás ainda reina sobre as peças do reino, uma vez unida. Enquanto Deus 

ordena os governos humanos para o bem-estar do homem ( Rom. 13: 1 ), esses mesmos 

governos se recusam a se submeter a Ele ou reconhecer sua soberania (cf.Atos 4:26 ). Eles 

são essencialmente parte do reino de Satanás. 

Jesus afirmou que Satanás, apesar de um usurpador e não o legítimo rei, é o atual 

governante do mundo. Em resposta àqueles que blasphemously acusaram de ser em 

conluio com Satanás, Jesus perguntou retoricamente: "Se Satanás expulsa Satanás, está 

dividido contra si mesmo;? Como, então, subsistirá o seu reino" ( Mat. 12:26 ). Três vezes 

no Evangelho de João, Jesus chamou Satanás de "príncipe deste mundo" ( João 

12:31 ; 14:30 ; 16:11 ). Assim como fez em Babel, Satanás vai governar no futuro sobre 

a humanidade caída unidos em um só reino visível sob o Anticristo do (a Besta de 13: 1-

4 ) liderança. 

Satanás não vai abrir mão de seu reino sem luta. Em um esforço desesperado e condenado 

a manter o controle do mundo, Deus lhe permitirá invadida com hordas de demônios 

durante o quinto e sexto julgamentos das trombetas ( 9: 1-19 ). Mas seus esforços não vão 

manter o verdadeiro Rei de voltar e estabelecer Seu reino terrestre (cf. 19: 11-21 ; 20: 1-

3 , 10 ). Jesus Cristo vai voltar a sentar-se no trono de seu pai Davi ( 2 Sam. 7: 12-16 ) e 

conquistar o mundo todo a partir das pessoas controladas por Satanás, que hoje ela 

possui. Este é realmente o tema do Apocalipse-o triunfo de Deus sobre Satanás como o 

mal é extraído do mundo e Cristo torna-se o seu santo governante. 



O tempo do verbo traduzido tornou-se é o que os gramáticos gregos se referem como um 

aoristo proleptic. Ele descreve um evento futuro que é tão certo que ele pode ser falado 

de como se ele já tiver ocorrido. A perspectiva do verbo olhares tensos para um ponto 

após a ação da sétima trombeta vai ter o seu curso. Embora este evento é o futuro do ponto 

de progresso alcançado cronológica da série, que é tão certo que a forma verbal usada 

encara como um fato já consumado (cf. Lucas 19: 9 ). O céu se alegra atemporal como se 

o dia tão esperado quando Cristo estabelecer Seu reino já havia chegado, embora algum 

tempo sobre a terra deve decorrer antes que realmente acontece. A frase do reino de 

nosso Senhor e do Seu Cristo enfatiza duas realidades. Kurios ( Senhor ), geralmente 

refere-se a Jesus em todo o Novo Testamento, enquanto em Apocalipse-lo mais vezes 

refere-se a Deus, o Pai, enfatizando, assim, a sua igualdade da natureza. Esta frase 

também descreve o reino em seu sentido mais amplo, olhando para a frente a regra divina 

através da criação e da nova criação. Nenhuma diferenciação é feita entre o reino milenar 

terreno eo reino eterno, como, por exemplo, Paulo faz em 1 Coríntios 15: 24-28 . No final 

dos mil anos, o reino milenar vai se fundir com o reino eterno, em que Cristo reinará 

para todo o sempre. Uma vez que o reinado de Cristo começa, ele vai mudar de forma, 

mas nunca terminar ou ser interrompido. 

A gloriosa verdade que o Senhor Jesus Cristo, um dia governar a terra permeia as 

Escrituras. No capítulo 15 de Apocalipse João 

viu algo [no céu] como um mar de vidro misturado com fogo, e aqueles que tinham sido 

vitorioso sobre a besta ea sua imagem e do número do seu nome, de pé no mar de vidro, 

segurando harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, eo cântico 

do Cordeiro, dizendo: 

  

"Grandes e maravilhosas são as tuas obras, 

O Senhor Deus, o Todo-Poderoso; 

Justos e verdadeiros são os teus caminhos, 

Rei das nações! 

Quem não temerá, ó Senhor, e glorificarão o teu nome? 

Para Só Tu és santo; 

Para todas as nações virão e se prostrarão diante You, 

Para teus atos de justiça se fizeram manifestos. "( vv. 2-4 ) 

Que eles cantaram o "cântico de Moisés" (cf. Ex. 15: 1-18 ) indica que, tanto para trás como 

o Pentateuco Escritura antecipou o momento em que o Senhor Jesus Cristo se tornaria o Rei 

do mundo. 

Salmo 2 , uma passagem messiânica cuja aparência e linguagem permeia essa seção do 

Apocalipse (cf. v 18. ; 12: 5 ; 14: 1 ; 16:14 ; 17:18 ; 19:15 , 19 ), também prevê a vinda 

terrena reinado de Cristo: 

Mas, quanto a mim, eu tenho o meu Rei 

Após a Sião, meu santo monte. 

Eu certamente irá contar do decreto do Senhor: 



Ele me disse: "Tu és meu Filho, 

Hoje te gerei. 

Pede-me, e eu te darei as nações por herança, 

E o próprio confins da Terra como sua posse. 

Você deve quebrá-los com uma vara de ferro, 

Você deve quebrar-los como barro. "( vv. 6-9 ) 

Os profetas também aguarda com expectativa que o tempo em que o Messias estabelecer 

Seu reino terrestre. Desse dia glorioso Isaías escreveu: 

Agora ele virá sobre isso 

Nos últimos dias 

O monte da casa do Senhor 

Será estabelecido como o chefe das montanhas, 

E será levantada acima das colinas; 

E todas as nações irá transmitir a ele. 

E muitos povos virão e dizer: 

"Vinde, subamos ao monte do Senhor, 

Para a casa do Deus de Jacó; 

Para que Ele possa nos ensinar a respeito de seus caminhos 

E que possamos andar em Seus caminhos. " 

Porque a lei sairá de Sião 

E a palavra do Senhor de Jerusalém. ( Isa. 2: 2-3 ) 

Daniel escreveu a respeito, no mesmo dia, 

"Você [o rei Nabucodonosor] continuou olhando até que uma pedra foi cortada, sem 

auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmagou. Em seguida, 

o ferro, o barro, o bronze, a prata eo ouro foram esmagados tudo ao mesmo tempo e 

tornou-se como a palha das eiras de verão, eo vento os levou, de modo que nenhum traço 

deles foi encontrado Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, e 

encheu toda a terra. ". ( Dan. 2: 34-35 ) 

"Nos dias daqueles reis o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, e 

que o reino não será deixado para outro povo, ele esmiuçará e porá termo a todos estes 

reinos, mas ele mesmo ficará aguentar para sempre. Na medida em que você viu que a 

pedra foi cortada da montanha, sem mãos e que esmagou o ferro, o bronze, o barro, a 

prata eo ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que terá lugar em o futuro, de modo que 

o sonho é verdadeiro e sua interpretação é de confiança ". ( Dan. 2: 44-45 ) 

Os impérios alardeadas da história do mundo (a estátua) será esmagado por reino do Messias 

(a pedra cortada sem mãos); eles vão ficar reduzidos a pó e soprar, mas o Seu reino durará 

para sempre. Em outra visão, registrada em Daniel capítulo 7 , Daniel 



"Ficava olhando nas visões da noite, 

E eis que, com as nuvens do céu 

Um como um Filho do Homem estava chegando, 

E Ele veio até o Ancião dos Dias 

E foi apresentado diante dele. 

E foi-lhe dado o domínio, 

Glória e um reino, 

Que todos os povos, nações e homens de todas as línguas 

Pode servi-Lo. 

Seu domínio é um domínio eterno 

Que não passará; 

E o Seu reino é um 

O que não será destruído. "( vv. 13-14 ) 

  
"'Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para sempre, para 

todas as idades para vir .'... O Ancião dos Dias veio e julgamento foi aprovada em favor 

dos santos do Altíssimo, e o Finalmente, os santos tomou posse do reino ". ( vv. 18 , 22 ) 

  

Em seguida, a soberania, o domínio ea grandeza de todos os reinos debaixo de todo o céu 

serão dados ao povo dos santos do Altíssimo; O seu reino será um reino eterno, e todos 

os domínios o servirão, e lhe obedecem. ( v. 27 ) 

Ansioso para o reino de Messias Miquéias escreveu, 

E isso vai acontecer nos últimos dias 

Que o monte da casa do Senhor 

Será estabelecido como o chefe das montanhas. 

Será levantado acima das colinas, 

E os povos irá transmitir a ele. 

Muitas nações virão e dizer: 

"Vinde e subamos ao monte do Senhor 

E, para a casa do Deus de Jacó, 

Que Ele pode nos ensinar sobre seus caminhos 

E que possamos andar em Seus caminhos. " 

Porque de Sião sairá a lei, 

Mesmo a palavra do Senhor de Jerusalém. 



E Ele julgará entre muitos povos 

E para tornar as decisões valentes, nações distantes. 

Em seguida, eles as suas espadas em relhas de arado 

E as suas lanças em foices; 

Uma nação não levantará a espada contra outra nação, 

E nunca mais eles treinam para a guerra. ( Mic 4: 1-3. ) 

Resumindo uma longa discussão sobre o Dia do Senhor e da vinda do reino terreno de 

Cristo Zacarias escreveu: "E o Senhor será rei sobre toda a terra; naquele dia o Senhor 

será o único, e seu nome o único "( Zc 14: 9. ). 

Quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus a Maria, ele disse a ela que ele 

um dia seria o grande Rei sobre a terra:. "E eis que conceberás e darás à luz um filho, e 

lhe porás o nome de Jesus Lhe ser grande e será chamado Filho do Altíssimo, eo Senhor 

Deus lhe dará o trono de seu pai Davi; e Ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e 

seu reino não terá fim "( Lucas 1: 31-33 ). 

O momento monumental na história da redenção antecipada em profecias do Antigo 

Testamento, no anúncio do nascimento de Cristo, na antevisão da segunda vinda glória 

de Cristo na Transfiguração, no ensino e os milagres de Cristo, na aliança promete Israel, 

na promessa aos crentes que reinará com Cristo, na promessa aos doze discípulos que eles 

iriam julgar as doze tribos de Israel, e na promessa de Jesus que Ele gostaria de voltar em 

glória será iminente. E isso fará com que todo o céu para louvar a Deus pela maravilha 

de Seu plano soberano que Cristo deve reinar. 

Mirar em um grupo particular no céu oferecendo louvor, João observa que os vinte e 

quatro anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, caíram com o 

rosto (cf. 5: 8 , 14 ; 07:11 ; 19: 4 ) e adoraram a Deus. Como representantes da 

glorificado, a igreja arrebatada (veja a discussão em capítulo 11 deste volume), estes 

anciãos haviam sido ansiosamente à espera de Cristo para ter de volta a terra desde o 

usurpador. Seu grito jubiloso de louvor está cheio de gratidão: "Damos-te graças, ó 

Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande 

poder e começaram a reinar" e reflecte a sua alegria que suas orações para o reino de 

vir (cf. Mat. 6:10 ) foram respondidas. 

Louvor dos idosos focado em três dos atributos de Deus. Pantokrator ( Todo Poderoso ) 

descreve soberano, onipotente, irresistível poder de Deus. Nove dos dez usos do Novo 

Testamento são em Apocalipse (cf. 1: 8 ; 4: 8 ; 15: 3 ; 16: 7 , 14 ; 19: 

6 , 15 ; 21:22 ). Tem o sentido de Deus exercendo Sua totalizante, abrangente vontade 

por meio de seu poder irresistível. 

A frase que és e que foram expressa a eternidade de Deus. Como o Deus vivo (cf. 7: 2 ; . 

Dt 05:26 ; 03:10 Josh. ; 1 Sm 17:26. ; 2 Reis 19: 4 , 16 ; Sl. 42: 2 ; 84: 2 ; Jer. 10:10 ; . 

Mateus 16:16 ; 2 Cor. 3: 3 ; . Heb 0:22 ), Deus não teve princípio e não terá fim. Ele 

estava em que Ele existe desde a eternidade passada; Ele está no que Ele existe agora e 

por toda a eternidade futura. Esta forma de expressar a eternidade de Deus foi usado três 

vezes anteriormente no Apocalipse ( 1: 4 , 8 ; 4: 8 ). Significativamente, essas três 

ocorrências anteriores adicionar a frase "que está por vir." Uma vez que a presente 

passagem vê Cristo como já tendo chegado e estabeleceu o Seu reino, essa frase não é 



repetida aqui (cf. 16: 5 ). Enganosamente, o Anticristo é descrito em termos semelhantes, 

como Satanás tenta inventar uma pobre imitação do eterno Rei do Universo ( 17: 8 ). 

Os mais velhos também louvou a Deus por Sua soberania, porque Ele 

havia tomado Seu grande poder e ... começou a reinar. O pretérito perfeito do verbo 

traduzido Você tomou significa a permanência do governo soberano de Deus. As 

palavras do Salmo 24: 1 : "A terra é do Senhor, e tudo o que ela contém, o mundo e 

aqueles que nele habitam", são realizados como Cristo reina em poder absoluto e 

autoridade sobre a terra. 

Todas as tentativas de equiparar este glorioso reino de Cristo sobre a terra inteira com 

qualquer evento passado ou com a igreja é totalmente estranho e contraditório ao ensino 

escatológico claro das Escrituras, incluindo especialmente nesta passagem. Não há 

nenhuma maneira este texto pode ser cumprida, exceto pelo reino universal de Jesus 

Cristo sobre toda a terra, como os profetas tinham por tanto tempo previsto. 

Paroxismos de Raiva 

E as nações estavam enfurecidos ( 11:18 a) 

A sétima trombeta visão revela que, não tem mais medo (cf. 6: 15-

17 ), os impenitentes nações estavam desafiante e enfurecido com a perspectiva do 

reino de Cristo a ser estabelecida ao longo de toda a terra. O verbo traduzido estavam 

enfurecidos sugere uma profunda, a hostilidade em curso. Isto não foi apenas um ajuste 

emocional momentâneo de temperamento, mas um ressentimento queimando liquidada 

contra Deus. Eventualmente, eles vão montar exércitos para lutar contra Deus 

( 16:14 , 16 ; 20: 8-9 ). Com o desejo de se arrepender do pecado, o ressentimento com 

raiva e hostilidade contra o céu ( 16:11 ) irá conduzir as nações a se reunir para a sua 

destruição no Armagedom (cf. Ps 2: 1. , 5 , 12 ; Atos 4: 24-29 ) . 

Os juízos divinos pessoas irão sentir durante a Tribulação deve levá-los a se converter 

dos seus pecados e se submeter a Deus. Tragicamente, no entanto, mesmo sob tal 

julgamento e advertências do inferno eterno assustador, a maioria deles se recusam a 

arrepender-se e, ao contrário, endurecem seus corações (cf. Rom. 2: 1-10 , que ensina que 

os homens se recusam a arrepender-se, apesar de Deus Deus). Eles serão como Faraó, que 

manteve endurecendo seu coração ( Ex 8:15. , 19 , 32 ; 9: 7 , 34 ; 1 Sam. 6: 6 ), até o 

ponto em que Deus judicialmente fixada seu coração nesse estado endurecido ( Ex . 10: 

1 ; 11:10 ). 

O mundo descrente aparentemente vai chegar a esse ponto no derramamento final da ira 

de Deus durante os eventos da sétima trombeta (cf. 16: 9 , 11 ). Sua raiva e hostilidade 

para com Deus chegará a um passo de febre, e eles irão se reunir para lutar contra ele na 

batalha na planície de Megiddo: "espíritos de demônios, operadores de sinais, [vai] ir ao 

encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a guerra do grande dia de 

Deus, o Todo-Poderoso ... E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama 

Armagedom "( 16:14 , 16 ). Eles irão, em seguida, por estar além do dia de graça; não 

haverá salvação no Armagedom. Desesperada, último esforço do mundo para manter 

Cristo de estabelecer o seu reino, é claro, falha, e eles vão ser totalmente destruído: 

E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele 

que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E a besta foi apreendido, e com ela 

o falso profeta que realizou os sinais de sua presença, com que enganou os que receberam 

o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem; Estes dois foram lançados vivos no lago 



de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que veio da boca 

do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. ( 19: 

19-21 ) 

Aqueles que rejeitam incrédulos terá desperdiçado a sua oportunidade de se arrepender em o 

que eles reconheceram como os juízos de Deus (cf. 6: 15-17 ). Em vez disso, eles vão 

mergulhar nas profundezas de hostilidade e rejeição e ser punido no inferno eterno. 

Plano de Julgamento 

e sua ira veio, e chegou a hora de os mortos serem julgados, e a 

hora de recompensar seus servos, os profetas e os santos e aqueles 

que temem Seu nome, os pequenos e os grandes, e para destruir 
os que destroem a terra. ( 11:18 b) 

A vinda de Deus ira , como a vinda do reino de Cristo ( v. 15 ), é tão certo que ele pode 

ser falado de como se ele já tivesse acontecido. O verbo traduzido veio é outro aorista 

proleptic (veja a discussão sobre "tornou-se" em v. 15 acima), descrevendo um evento 

futuro como um fato já realizado. Aqueles que pensam que um Deus amoroso não vai 

derramar Sua ira sobre eles se apegam a uma esperança falsa e perigosa. 

Que Deus um dia incrédulos juiz é um tema constante das Escrituras. Isaías tinha muito 

a dizer a respeito daquele dia futuro: 

Terror e pit e laço 

Confrontá-lo, ó morador da terra. 

Então, será que aquele que foge do relatório de desastre vai cair no poço, 

E aquele que sai do poço será preso no laço; 

Para as janelas acima são abertas, e os fundamentos da terra tremer. 

A terra é quebrada em pedaços, 

A terra é dividida através, 

A terra se agita violentamente. 

A terra bobinas para lá e para cá como um bêbado 

E ele cambaleia como uma barraca, 

Por sua transgressão é pesada sobre ela, 

E ele vai cair, nunca mais se levantar. 

Então, isso vai acontecer naquele dia, 

Que o Senhor vai punir o exército dos céus em alta, 

E os reis da terra, na terra. 

Eles serão reunidos 

Como prisioneiros no calabouço, 

E serão confinados na prisão; 



E depois de muitos dias, eles serão punidos. 

Em seguida, a lua vai ser envergonhado eo sol se envergonhará, 

Pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, 

E a Sua glória será perante os seus anciãos. ( 24: 17-23 ) 

Vem, povo meu, entra em seu quarto 

E feche suas portas atrás de você; 

Esconder por pouco tempo 

Até indignação segue seu curso. 

Pois eis que o Senhor está prestes a sair do seu lugar 

Para punir os habitantes da Terra a sua iniqüidade; 

E a terra vai revelar seu derramamento de sangue 

E não vai mais cobrir os seus mortos. ( 26: 20-21 ) 

Eis que o nome do Senhor vem de um lugar remoto; 

Queimar é Sua raiva e densa é a Sua fumaça; 

Seus lábios estão cheios de indignação 

E sua língua é como um fogo consumidor; 

Sua respiração é como uma torrente transbordante, 

Que se estende até ao pescoço, 

Para agitar as nações e para trás em uma peneira, 

E para colocar nas mandíbulas dos povos do freio o que leva à ruína. 

Você terá canções como na noite em que você mantenha o festival, 

E alegria de coração, como quando uma marcha ao som da flauta, 

Para ir para o monte do Senhor, à Rocha de Israel. 

E o Senhor fará com que Sua voz da autoridade de ser ouvido, 

E o descendente de seu braço para ser visto em ira, 

E na chama de um fogo que consome 

Em aguaceiro, chuva e granizo. 

Para a voz do Senhor, Assíria será aterrorizado, 

Quando Ele bate com a vara. 

E a cada golpe da vara de castigo, 

Que o Senhor estava sobre ele, 

Será com a música de pandeiros e liras; 



E em batalhas, brandindo armas, Ele vai lutar contra eles. 

Para Tofete tem sido preparado, 

De fato, tem sido preparada para o rei. 

Ele fez profunda e larga, 

A pira de fogo com muita madeira; 

A respiração do Senhor, como uma torrente de enxofre, define-o em chamas. ( 30: 27-

33 ) 

Ezequiel 38-39 descreve o encontro dos incrédulos para lutar contra Cristo e Seu povo, Israel, 

na batalha de Armagedom (Note-se que uma outra invasão, no final do Milênio, é dito 

também envolvem Gog e Magog; Rev . 20: 8-10 . Os mesmos nomes são usados para indicar 

que esta invasão mais tarde será semelhante ao durante a Tribulação).: 

"Você vai vir para cima contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. 

Ele virá nos últimos dias que vou trazer-te contra a minha terra, para que as nações me 

conheçam a mim, quando eu for santificado através de você antes seus olhos, ó Gogue. 

"Assim diz o Senhor Deus:" És tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, através de 

meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram largos anos, que te 

traria contra eles? Vai acontecer nesse dia , quando Gog vem contra a terra de Israel ", 

diz o Senhor Deus", que a minha indignação subirá na minha ira. Em meu zelo e no meu 

furor ardente Declaro que naquele dia certamente haverá um grande terremoto no terra de 

Israel Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os animais que se 

arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra vai tremer na 

minha presença.; as montanhas também serão jogados para baixo, os caminhos íngremes 

entrará em colapso e todos os muros vão cair no chão. Eu convocará uma espada contra 

ele em todas as minhas montanhas ", diz o Senhor Deus. "Espada de cada um será contra 

o seu irmão Com peste e do sangue que entra em juízo com ele;. E eu fará chover sobre 

ele e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estão com ele, uma chuva 

torrencial, com pedras de granizo ., fogo e enxofre I engrandecerá Eu mesmo, me 

santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações; e saberão que eu sou o 

Senhor "'" (. Ez 38: 16-23. ) 

O som da sétima trombeta marca o cumprimento da grande evento acórdão que os 

profetas previram e santos de todas as idades têm almejado (cf. Sl 3: 7. ; 7: 6 ; 35: 1-

8 ; 44:26 ; 68 : 1-2 ). Será o momento em que Deus derrama Sua ira sobre seus inimigos. 

Não só a sétima trombeta sinalizar o derramamento da ira de Deus sobre a terra, mas 

também irá indicar que o tempo chegou para os mortos para serem 

julgados. Tempo traduz kairos , que remete para uma época, era, a ocasião, ou evento. O 

estabelecimento do reino de Cristo será um tempo de adaptação para os mortos para serem 

julgados. O julgamento do Grande Trono Branco ( 20: 11-15 ) não está em vista, nesta 

passagem, como alguns defendem, uma vez que o julgamento envolve explicitamente 

somente os incrédulos. É melhor ver a referência ao julgamento aqui como uma referência 

geral a todas as decisões futuras. Os anciãos em sua canção não faz nenhuma tentativa 

para separar as diferentes fases do julgamento como eles são separados nos capítulos 

finais de Apocalipse. Eles simplesmente cantar de decisões futuras, como se fossem um 

evento, da mesma forma que outras Escrituras não distinguem julgamentos futuros uns 

dos outros (cf. João 5:25 , 28-29 ; Atos 17:31 ; 24:21 ). 



O julgamento será antes de tudo ser o tempo de Deus para recompensar Seus servos, 

os profetas e os santos e aqueles que temem Seu nome, os pequenos e os 

grandes. Embora o poder de servir a Deus de uma forma digna de recompensa é um dom 

da graça de Deus, ainda tudo através dos crentes do Novo Testamento são incentivados a 

trabalhar tendo em vista essas recompensas prometidas. Em 22:12 Jesus declarou: "Eis 

que venho sem demora, eo meu galardão está comigo, para dar a cada um de acordo com 

o que ele fez." Aos Coríntios, Paulo escreveu: "Ora, o que planta e que rega são um; mas 

cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho" ( 1 Cor. 3: 8 ; cf. . Matt 

05:12 ; 10:41 -42 ; Marcos 9:41 ; Col. 3:24 ; 2 João 8 ). A recompensa prometida crentes 

é que eles herdarão o reino, tanto em sua milenar ( Mateus 25: 34-40. ; Marcos 10: 29-

31 ) e eterna ( Ap 21: 7 ) fases. Os crentes são também prometeu coroas, incluindo a coroa 

da justiça ( : 2 Tim 4 8. , a coroa da vida () Tiago 1:12 ; Ap 2:10 ), e a coroa de glória ( 1 

Pe. 5: 4 ) . 

A frase Os seus servos o profetas engloba todos os que têm proclamado a verdade de 

Deus em toda a história da redenção, de Moisés com as duas testemunhas ( 11: 3-

13 ). Escritura frequentemente designa como profetas do Senhor funcionários (por 

exemplo, 2 Reis 9: 7 ; Esdras 9:11 ; Jer 07:25. ; Ez 38:17. ; Dan. 9: 6 ; Amós 3: 7 ; . Zech 

1: 6 ). Chegou o momento para que eles recebam "a recompensa de profeta" ( Mat. 

10:41 ). Todos esses homens fiéis que defenderam a Deus em dias escuros e contra a 

oposição, então, encontrar o seu trabalho revelou e recompensado. 

Outro grupo a ser recompensado é santos, mais definidos como aqueles que temem Seu 

nome (cf. Sl 34: 9. ; 85: 9 ; 103: 11 ; 115: 13 ; 147: 11 ; . Eclesiastes 8:12 ; Lc 1 : 

50 ). Santos é uma descrição bíblica comum para os remidos, tanto no Antigo como no 

Novo Testamento (por exemplo, 5: 8 ; 8: 3-4 ; Sl. 16: 3 ; 34: 9 ; Dan 7:18. ; Matt. 

27:52 ; Atos 09:13 ; 26:10 ; Romanos 1: 7. ; 08:27 ; 12:13 ; 1 Cor 6: 1-2. ; 14:33 ; 16: 

1 ; 2 Cor 1: 1. ; 8: 4 ; Ef 1:15. ; 02:19 ; 06:18 ; Fp 4: 21-22. ; Col. 1: 2 , 4 , 12 ; . 1 

Tessalonicenses 3:13 ; . 2 Tessalonicenses 1:10 ;. 1 Tim 5:10 ; Filemon 5. , 7 ; Hb. 

6:10 ; Judas 3 ). Todos os santos de Deus, desde o pequeno até o grande (um termo 

abrangente; cf. 13:16 ; 19: 5 , 18 ; 20:12 ; Dt 01:17. ; 2 Reis 23: 2 ; Job 03:19 ; Sl 115: 

13. ; Jer. 16: 6 ; Atos 26:22 ), receberá recompensas. 

O julgamento também vai destruir os que destroem a terra. Isso não é uma referência 

para aqueles que poluem o meio ambiente, mas para aqueles que poluem a terra com o 

seu pecado. Isso inclui todos os incrédulos, especialmente no contexto de Apocalipse o 

sistema econômico e religioso falso chamado Babilônia (cf. 19: 2 ), o Anticristo e seus 

seguidores, e o próprio Satanás, o destruidor final. O apóstolo Paulo escreveu que o 

"mistério da iniqüidade" ( 2 Ts 2: 7. ) já está trabalhando na era da igreja, mas durante o 

período de tribulação que irá atingir o seu auge de atividade destrutiva, rasgando o próprio 

tecido da sociedade em todos os mau caminho. 

Dada mordomia e domínio sobre a terra (cf. Gn 1.28 ), o homem, em vez caiu em pecado 

e ao longo de sua história tem continuamente corrompido a terra (cf. Rom. 8: 19-

21 ). Quando isso corruptora atinge o seu ápice, Deus vai destruir a terra e criar um novo 

( 21: 1 ; Isa 65:17. ;66:22 ; 2 Pedro 3: 12-13. ). 

Promessa de Comunhão 

E o templo de Deus que está no céu se abriu; ea arca da sua 

aliança apareceu em seu templo, e havia relâmpagos e sons e 
trovões e um terremoto e uma grande chuva de granizo. ( 11:19 ) 



Limite-se na sétima trombeta é a promessa para os crentes de comunhão ininterrupta com 

Deus para sempre. Essa comunhão é simbolizado pelo imaginário do versículo 19 A 

abertura. o templo de Deus que está no céu (o lugar onde sua presença habita; cf. . 

rachaduras 4 , 5 ), revelou a arca do seu pacto. A arca simboliza que o aliança Deus 

prometeu aos homens está agora disponível em sua plenitude. Em meio à fúria do seu 

juízo sobre os incrédulos, Deus, por assim dizer, abre a Santo dos Santos (onde a arca foi 

localizado; Ex. 26: 33-34 ; 2 Crônicas 5: 7. ) e chama os crentes em Sua presença. Isso 

teria sido impensável no templo do Antigo Testamento, quando somente o sumo 

sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano ( Heb. 9: 7 ). 

A arca simboliza a comunhão de Deus com os redimidos, porque foi lá que os sacrifícios 

de sangue foram oferecidas para expiar os pecados dos homens ( Lev. 16: 2-16 ; . Hb 9: 

3-7 ). Além disso, foi a partir de cima a arca que Deus falou a Moisés ( Num. 7:89 ). A 

arca da aliança é chamado nas Escrituras a arca do testemunho ( Ex 25:22. ), a arca de 

Deus ( 1 Sam. 3: 3 ), a arca da força de Deus ( Sl 132: 8. ). Dentro dele foi "um frasco de 

ouro que continha o maná, ea vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança" 

( Heb. 9: 4 ). Tudo o que simbolizava que Deus supriria seu povo, era soberano sobre o 

seu povo, deu a Sua lei para o seu povo, e entrou em uma aliança salvadora eterna com o 

Seu povo. 

Mas junto com a arca no templo celestial havia relâmpagos e sons e trovões e um 

terremoto e uma grande chuva de granizo. Os eventos similares estão associados com 

majestoso, glorioso trono celestial de Deus em 4: 5 . Em 8: 5 e 16: 17-18 eles estão 

associados a julgamento. Céu é a fonte de vingança contra os incrédulos, assim como 

bênçãos da aliança para os remidos. 

A mensagem da sétima trombeta é que Jesus Cristo é o Rei soberano dos reis e Senhor 

dos senhores. Ele um dia vai levar a regra da terra longe do usurpador, Satanás, e de 

pequenos governantes humanos da Terra. A história está se movendo inexoravelmente 

em direção a seu ponto culminante no reino de Cristo na terra. Quando Ele voltar, Ele 

trará bênçãos da aliança ao resgatadas, mas o julgamento eterno para aqueles que O 

rejeitam. 

À luz do que a verdade sóbria, Pedro exclama: "Que tipo de pessoas deveis ser em santo 

procedimento e piedade" ( 2 Pe. 3:11 )! 

 

 

 

 

 



25. A Guerra dos Eras - Parte 1: O 

Preludio ( Apocalipse 12: 1-6 ) 

Um grande sinal apareceu no céu: uma mulher vestida do sol, 

tendo a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze 

estrelas; e ela estava com a criança; e ela gritou, estando em 

trabalho de parto e de dor para dar à luz. Em seguida, outro sinal 

no céu: eis um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e 

dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. E a sua cauda 

varreu a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a 

terra. E o dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar 

à luz, para que, quando ela deu à luz, lhe devorasse o filho. E ela 

deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com 

vara de ferro; eo seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu 

trono. Em seguida, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha 

lugar preparado por Deus, para que ali ela seria alimentado por 

1.260 dias. ( 12: 1-6 ) 

A Bíblia adverte que "o orgulho vem antes da destruição, e um espírito altivo, antes de 

tropeço" ( Prov. 16:18 ). A ilustração mais notório e trágica desse princípio, aquele com 

as consequências de maior alcance, foi rebelião e arrogância de Satanás contra Deus. Por 

que Lúcifer, depois de ter caído do céu como um relâmpago ( Lucas 10:18 ), foi escalado 

para baixo de sua posição exaltada como o "querubim ungido" ( Ez. 28:14 ). Ele perdeu 

seu lugar como o maior ser criado e tornou-se o inimigo supremo de Deus. A rebelião de 

Satanás desencadeou uma guerra cósmica em todo o universo-a guerra superando 

qualquer outra guerra na experiência humana. Guerra de Satanás contra Deus é uma 

guerra de duas frentes. Ao liderar um motim contra Deus entre os anjos, Satanás tentou, 

sem sucesso para destruir o paraíso do céu. Ao liderar um motim contra Deus entre os 

homens, Satanás destruiu o paraíso terrestre do Jardim do Éden, mergulhou toda a raça 

humana em decadência e da corrupção, e usurpou (temporariamente) o papel do "príncipe 

deste mundo" ( João 12:31 ; 16:11 ). 

A campanha de guerra de todos os tempos de Satanás abertura teve lugar no céu. Quando 

ele se rebelou ( Isa. 14: 12-15 ; . Ez 28: 12-17 ), um terço dos anjos tolamente e 

perversamente lançar seus lotes com ele (veja a discussão sobre v. 4 abaixo). Nenhum 

deles poderia ter sabido que as conseqüências eternas de sua escolha seria. Querendo ser 

como Deus, tornaram-se tanto ao contrário Ele possível. Esses anjos caídos (ou 

demônios) tornou-se tropas de assalto de Satanás, fazendo a licitação de seu comandante 

mal. Eles lutam contra o propósito divino, fazendo guerra com ambos os santos anjos e 

da raça humana. 

Quando Adão e Eva caíram em corrupção, escolhendo para ouvir mentiras de Satanás e 

desobedecer a Deus, a raça humana tornou-se envolvido na guerra cósmica das eras. De 

fato, desde a queda, a Terra tem sido o teatro principal em que essa guerra foi 

travada. Embora já caído, cada membro da raça humana enfrenta a mesma escolha que os 

anjos na eternidade passada: para lutar ao lado de Deus ou em Satanás. Restante neutro 

não é uma opção, pois em Mateus 12:30 Jesus declarou: "Quem não é comigo é contra 

mim; e quem não ajunta comigo, espalha." 



As batalhas finais da longa guerra de Satanás contra Deus estão ainda a ser 

combatido. Eles vão ter lugar no futuro, durante a última metade do período da tribulação 

de sete anos, o tempo de Jesus chamado a Grande Tribulação ( Matt. 24:21 ). Naquele 

tempo Satanás, ajudado pela ausência da igreja arrebatada e a presença de maiores hordas 

de demônios ( 9: 1-11 ), irá montar seus assaltos mais desesperados contra os propósitos 

de Deus e Seu povo. Mas, apesar da fúria selvagem com que esses ataques serão 

realizados, eles não vão ter sucesso. O Senhor Jesus Cristo será facilmente esmagar 

Satanás e suas forças ( 19: 11-21 ) e enviá-lo para o abismo para a duração do reino 

milenar ( 20: 1-2 ). Depois de liderar uma rebelião final no fim do Milênio, Satanás será 

entregue à punição eterna no lago de fogo ( 20: 3 , 7-10 ). 

O som da sétima trombeta vai proclamar a vitória triunfal do Senhor Jesus Cristo sobre o 

usurpador, Satanás: "E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, 

dizendo: O reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele 

reinará para todo o sempre "( 11:15 ). Não haverá alegria no céu porque Cristo derrotou 

Satanás e estabeleceu Seu reino eterno. Assim, o resultado da guerra entre Satanás e Deus 

não está em dúvida. O triunfo de Cristo é certa. 

Embora o capítulo 11 registra o soar da sétima trombeta, os efeitos que ela produz não 

são descritas até capítulos 15-18 . A sétima trombeta soará, perto do final da Tribulação, 

o lançamento a breve, mas julgamentos bacia finais e devastadoras pouco antes da volta 

de Cristo em poder e glória. capítulos 6-11 descrevem os eventos da tribulação até o soar 

da sétima trombeta; capítulos 12-14 recapitular esse mesmo período, descrevendo 

acontecimentos a partir do ponto de vista de Satanás. Além disso, a última seção leva o 

leitor todo o caminho de volta para a rebelião inicial de Satanás ( 12: 3-4 ). A narrativa 

cronológica dos eventos da Tribulação em seguida, recomeça no capítulo 15 . 

A tribulação contará com ambas as decisões sem precedentes de ira escatológico de Deus 

e da fúria desesperada de esforços de Satanás para frustrar os propósitos de Deus. Essa 

combinação mortal fará a tribulação o período mais devastador na história da humanidade 

( Mateus 24: 21-22. ). Durante esse tempo, os eventos terríveis acontecerão, causada tanto 

por julgamentos de Deus e pela fúria de Satanás. 

Antes de descrever que a guerra final, o inspirado apóstolo João primeira apresenta os 

principais personagens envolvidos nela: a mulher (Israel), o dragão (Satanás), e o menino 

(Jesus Cristo). 

A Mulher 

Um grande sinal apareceu no céu: uma mulher vestida do sol, 

tendo a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze 

estrelas; e ela estava com a criança; e ela gritou, estando em 
trabalho de parto e de dor para dar à luz. ( 12: 1-2 ) 

A primeira coisa que João viu em sua visão foi um grande sinal -o primeiro de sete sinais 

na última metade do Apocalipse (cf. 3 v. , 13:13, 14 ; 15: 

1 ; 16:14 ; 19:20 ). mega ( grande ) aparece repetidamente nessa visão (cf. vv 

3. , 9 , 12 , 14 ); tudo João viu parecia enorme, quer em tamanho ou em 

importância. Semeion ( sinal ) descreve um símbolo que aponta para uma realidade. A 

abordagem literal de interpretação da Escritura permite o uso normal da linguagem 

simbólica, mas entende que ele aponta para uma realidade literal. Neste caso, a descrição 

mostra claramente que a mulher João serra não era uma mulher real. Além disso, a 



referência a "o resto de seus filhos", aqueles que "guardam os mandamentos de Deus e 

têm o testemunho de Jesus" ( v. 17 ), mostra que essa mulher é uma mãe simbólica. 

A mulher é o segundo de quatro mulheres simbólicas identificados no Apocalipse. O 

primeiro, porém uma mulher, real, teve o nome simbólico Jezebel ( 02:20 ). Ela era um 

falso mestre e simboliza o paganismo. Outra mulher simbólica, retratado como uma 

prostituta, aparece em17: 1-7 . Ela representa a igreja apóstata. A quarta mulher, descrita 

em 19: 7-8 como a noiva do Cordeiro (cf. 2 Cor. 11: 2 ), representa a verdadeira 

igreja. Alguns argumentam que a mulher no presente visão representa a igreja, mas como 

o contexto deixa claro (cf. v. 5 ), ela representa Israel. O Antigo Testamento também 

imagens de Israel como uma mulher, a esposa adúltera do Senhor ( Jer 3: 1. , 20 ; Ez 16: 

32-35. ; Hos 2: 2. ) quem Deus acabará por restaurar a Si mesmo ( Isa 50. : 1 ). Uma 

referência para a arca da aliança ( 11:19 ) acrescenta mais apoio para a identificação 

da mulher como Israel. 

Que Israel irá desempenhar um papel-chave no drama do fim dos tempos não é 

surpreendente. A septuagésima semana da profecia de Daniel (Tribulação) irá incidir 

principalmente sobre Israel, assim como a primeira sessenta e nove fez (cf. Dan. 9: 24-

27 ). A presença de Israel no fim dos tempos está de acordo com as promessas de Deus 

enfáticas de sua existência continuada como uma nação: 

Assim diz o Senhor, 

Quem dá o sol para luz do dia 

E a ordem fixa da lua e das estrelas para luz da noite, 

Quem agita o mar, de modo que suas ondas rujam; 

O Senhor dos exércitos é o seu nome: 

"Se esta ordem fixa afasta 

Desde antes de mim ", diz o Senhor, 

"Então os filhos de Israel também cessará 

De ser uma nação diante de mim para sempre. " 

Assim diz o Senhor, 

"Se os céus em cima pode ser medido 

E os fundamentos da terra cá em baixo, 

Então eu também rejeitarei toda a descendência de Israel 

Por tudo o que eles têm feito ", diz o Senhor. 

( Jeremias 31: 35-37. ; cf. 33: 20-26 ; 46:28 ; Amós 9: 8 ) 

Além disso, a presença de Israel durante a septuagésima semana da profecia de Daniel está 

de acordo com as promessas de Deus para ela de um reino ( Isa 65: 17-25. ; Ez 37: 21-

28. ; Dan 2:44. ; Zc 8: 1. -13 ) e salvação nacional ( Zc 12: 10-13:. 1 ; 13: 8-9 ; Rm 11:26. ). 

Muitas vezes, como um instrumento de juízo de Deus, Satanás tem perseguido o povo 

judeu ao longo da sua história. Ele sabe que, para destruir Israel tornaria impossível para 

Deus para cumprir Suas promessas para o povo judeu. Deus não vai permitir que ele faça 

isso, mas vai usar Satanás para castigar Israel. Ele vem como nenhuma surpresa que o 



diabo vai intensificar sua perseguição de Israel como o estabelecimento do reino milenar 

se aproxima. Como observado anteriormente, a sétima trombeta soará, perto do final da 

Tribulação. Apenas algumas semanas, ou talvez alguns meses, no máximo, permanecerá 

depois que parece até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Com o tempo a esgotar-se (cf. v. 

12 ), o povo judeu se tornará o alvo especial do ódio de Satanás e ataques destrutivos. 

João viu que a mulher estava vestida com o sol, e teve . a lua debaixo dos seus pés e 

na cabeça uma coroa de doze estrelas Essa descrição fascinante reflete o sonho de José, 

registrada em Gênesis 37: 9-11 : 

Agora ele tinha ainda outro sonho, e relatou a seus irmãos, e disse: "Eis que eu tive ainda 

outro sonho;. E eis que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim" Ele contou 

a seu pai e seus irmãos; e seu pai repreendeu-o e disse-lhe: "Que sonho é esse que você 

já teve? Quer que eu e sua mãe e seus irmãos, na verdade, vir a curvar-nos para baixo 

antes de você para o chão?" Seus irmãos tinham inveja dele, mas seu pai guardava o caso 

no seu coração. 

No imaginário do sonho de José, o sol representa Jacó, a lua Rachel, e onze estrelas irmãos 

de José. A alusão ao sonho de José é justo, uma vez que a sua vida se assemelha a história de 

Israel. Ambos suportou a indignidade de cativeiro em nações dos gentios, ainda estavam no 

final entregue e exaltado a um lugar de destaque em um reino. 

Que a mulher estava vestida com o sol reflete resgatadas única glória, brilho e dignidade 

de Israel por causa de seu status elevado como a nação escolhida por Deus (cf. Deut. 7: 

6 ; 14: 2 ; 1 Reis 3: 8 ; 33 Pss:. 12 ; 106: 5 ; Isa 43:20. ). Ele também liga-la com Jacó (o 

sol no sonho de José), um herdeiro no pacto abraâmico; Continuou a existência de Israel 

como nação reflete o cumprimento contínuo desta aliança (cf. Gn 12: 1-2 ). A referência 

para a lua debaixo dos seus pés pode ser uma descrição mais detalhada de status elevado 

de Israel. Ele também poderia incluir o conceito de relação de aliança de Deus com Israel, 

desde a lua era parte do ciclo de necessários momentos de adoração de Israel (cf. Nm 29: 

5-6. ; . Neh 10:33 ; Sl. 81: 3 ; Isa 1: 13-14. ; Col. 2:16 ). A coroa ( stephanos ; a coroa 

associado com triunfo em meio ao sofrimento e luta) de doze estrelas (José sendo o 

décimo segundo) sobre a mulher cabeça refere-se às doze tribos de Israel. 

Tendo descrito vestuário da mulher, João notou sua condição: que ela estava 

grávida. Isso também é imagem familiar Antigo Testamento descreve Israel (cf. Is 26: 

17-18. ; 66: 7-9 ; Jer 04:31. ; 13: 21 ; . Mic 4:10 ; 5: 3 ). Que a mulher está grávida ainda 

confirma a sua identidade como Israel; a igreja não pode ser mãe desde que ela ainda não 

está casada ( 19: 7-9 ; . 2 Cor 11: 2 ). Estar grávida, a mulher gritou, estar em trabalho 

de parto e de dor para dar à luz. Assim como uma mulher grávida em trabalho de parto 

sente dor, então a nação de Israel estava com dor, à espera de Messias a vir à tona. A 

causa de um pouco da dor é a perseguição por Satanás, que tenta destruir a mãe. A nação 

estava com dor, quando o Messias veio pela primeira vez. Por isso, será em sua segunda 

vinda. Desde a primeira promessa de um Redentor que viria a destruí-lo ( Gn 3:15 ), 

Satanás atacou Israel. Durante séculos, Israel agonizou e sofreu, desejando a criança que 

viria a destruir Satanás, o pecado ea morte, e estabelecer o reino prometido. Nenhuma 

nação na história sofreu tão longo ou tão severamente como Israel tem-tanto do castigo 

de Deus, e também de esforços furiosos de Satanás para destruir a nação através da qual 

o Messias viria. 

Tendo descrito as dores de parto de agonia da mulher, João introduz a causa de seu 

sofrimento. 



O Dragão 

Em seguida, outro sinal no céu: eis um grande dragão vermelho 

que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete 

diademas. E a sua cauda varreu a terça parte das estrelas do céu, 

as quais lançou para a terra. E o dragão parou diante da mulher 

que estava prestes a dar à luz, para que, quando ela deu à luz, lhe 

devorasse o filho. ( 12: 3-4 ) 

Com o segundo sinal, um novo personagem surge em cena: inimigo mortal da mulher, 

dramaticamente retratado por mais um sinal de que . Apareceu no céu versículo 

9 identifica claramente o grande dragão vermelho como Satanás (cf. 20: 2 ). Satanás, é 

claro, não é um verdadeiro dragão (não mais do que Israel é uma mulher real), mas um 

espírito malévolo ser, um anjo caído. A linguagem simbólica usada para descrever ele 

retrata a realidade de sua pessoa e caráter. Apenas em Apocalipse é Satanás referido como 

um dragão; antes que ele é chamado (entre outros nomes) a serpente ( Gn 3: 1 e ss .; 2 

Cor 11: 3. ). Um dragão é um símbolo muito mais aterrorizante. No Antigo Testamento, 

a mesma palavra hebraica traduzida dragão ( Isaías 27: 1. ; 51: 9 ) também é 

traduzida monstro ou monstro marinho ( Gen. 01:21 ; Jó 07:12 ; Sl 74:13. ; 148: 7 ; . Jer 

51:34 ; . Ez 29: 3 ; 32: 2 ). Retrata um animal grande, feroz e aterradora. Vermelho, a cor 

da destruição de fogo e derramamento de sangue, salienta ainda vicioso e mortal, a 

natureza destrutiva de Satanás. Nas palavras de Jesus: "Ele foi homicida desde o 

princípio" ( João 8:44 ). A palavra hebraica para "serpente" ( nachash ) usado em Gênesis 

3: 1 é utilizado alternAdãoente em alguns textos com a palavra hebraica para o dragão 

( tanino ) (cf. Ex. 7: 9 , 15 ). Então o animal Satanás usou no Jardim do Éden era um 

réptil, mas uma ainda não lançados no seu ventre ( Gen. 3:14 ). Provavelmente, era mais 

ereta-a em pé em cima do dragão duas pernas, amaldiçoado a andar sobre quatro patas 

próximo do chão, ou deslizar como uma cobra. Vermelho é uma cor adequada para 

o dragão, uma vez que ele ataca tanto a mulher e seu filho. 

Ezequiel 29: 1-5 , que descreve Faraó como o inimigo de Deus, capta a essência deste 

imagens assustadoras usado para descrever Satanás: 

No décimo ano, no décimo mês, no décimo segundo dia do mês, a palavra do Senhor veio 

a mim, dizendo: "Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza 

contra ele e contra todo o Egito. Speak e dizer: 'Assim diz o Senhor Deus, 

  

"Eis que eu sou contra ti, ó Faraó, rei do Egito, 

O grande monstro que está no meio de seus rios, 

Que disse: 'Meu rio é meu, e eu me ter feito isso. " 

Vou colocar ganchos em suas mandíbulas 

E fazer o peixe dos seus rios se apegam a suas escalas. 

E eu vou trazê-lo até sair do meio dos seus rios, 

E todos os peixes de seus rios vai se apegar a seus escalas. 

Vou abandoná-lo para o deserto, você e todos os peixes de seus rios; 

Você vai cair sobre o campo aberto; você não vai ser reunidos ou recolhidas. 



Eu dei-lhe comida para os animais da terra e as aves do céu. "'" 

O dragão é ainda descrito como tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas 

cabeças sete diademas. Ele é retratado como um monstro de sete cabeças que rege o 

mundo. Satanás foi permitido por Deus para governar o mundo desde a queda, e 

continuará a fazê-lo até a sétima trombeta soar ( 11:15 ). As sete cabeças com seus sete 

diademas ( diadema ; coroas reais poder e autoridade que simbolizam) representam sete 

impérios mundiais consecutivos, a seu curso sob o domínio de Satanás: Egito, Assíria, 

Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e futuro império do Anticristo ( 17: 9-10 ). O reino 

final, governado pelo Anticristo, será uma confederação de dez nações; os dez 

chifres representam os reis que governarão sob o Anticristo ( 17:12 ; cf. 13: 1 ; Dan. 7: 

23-25 ). O deslocamento dos diademas do dragão cabeças de chifres da besta ( 13: 1 ) 

revela a mudança no poder das sete impérios mundiais consecutivos para os dez reis sob 

o Anticristo final. 

Pervasive, má influência de Satanás não se limita ao reino humano, mas estendeu primeiro 

para o reino angélico. Na linguagem pitoresca de visão de João, do dragão cauda varreu 

a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. As referências aos anjos 

do dragão em versos 7 e 9 indicam que as estrelas do céu são os anjos. O caso genitivo 

oferece mais apoio para que a interpretação: são estrelas que pertencem ao céu, que é o 

seu próprio domicílio. Os anjos são representados simbolicamente como estrelas em 

outro lugar nas Escrituras ( 9: 1 ; Jó 38: 7 ). 

Quando Satanás caiu ( Isa. 14: 12-15 ; . Ez 28: 12-17 ), ele varreu um terço do exército 

dos anjos com ele. Junto com seu líder derrotado, esses anjos maus foram expulsos do 

céu para a terra. (Note-se que, embora ele foi lançado a partir de sua morada no céu, 

Satanás, na presente época, tem acesso à presença de Deus; ver 12:10 ; Jó 1 , 2 Como 

observado na discussão de. 12: 7-9 no capítulo 2 deste volume, será excluída 

permanentemente do céu depois de sua derrota por Michael e os santos anjos durante a 

tribulação). 

O número de anjos que se juntaram à rebelião de Satanás não é revelado, mas é muito 

grande. Apocalipse 5:11 diz que o número dos anjos ao redor do trono de Deus numeradas 

"miríades de miríades e milhares de milhares." Myriad não representa uma exata 

número; foi o maior número os gregos expressa em uma palavra. Uma vez que um terço 

dos anjos caíram, e 9:16 revela que duzentos milhões de demônios serão libertados do 

cativeiro, perto do rio Eufrates, deve haver pelo menos quatrocentos milhões de santos 

anjos. Incontáveis milhares de outros demônios já terá sido libertado do abismo no início 

da Tribulação ( 9: 1-3 ). Além desses dois grupos de demônios encadernados, há milhões 

de outras pessoas que estão atualmente livres para percorrer a terra eo reino celestial 

(cf. Ef 6,12. ; Col. 2:15 ). Eles, junto com os homens maus sob seu controle, auxiliar 

Satanás em sua guerra profana contra Deus. Adicionando o número (não revelada) desses 

demônios não ligadas aos cálculos apresentados acima aumenta os números de ambos os 

santos anjos e os demônios. 

Como o próximo evento em sua visão dramática se desenrolava, João observou que o 

dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, quando ela 

deu à luz, lhe devorasse o filho. Ao longo da história, Satanás tem dobrado todos os seus 

esforços para perseguir o povo de Deus. Abel era um homem obediente justo; Satanás 

levou Cain para matá-lo. Em sua primeira epístola, João escreveu: "Cain ... era do 

maligno, e matou a seu irmão. E por que razão é que ele matá-lo? Porque as suas obras 

eram más e eram justos de seu irmão" ( 1 João 3:12 ). Buscando a produzir um híbrido, 



meio-humano meio demônio e raça, assim, unredeemable de homens, Satanás enviou 

demônios ("filhos de Deus", a mesma frase em hebraico se refere aos anjos em Jó 1: 6 ; 2: 

1 ; 38: 7 ; Pss 29: 1. ; 89: 6 ) para coabitar com mulheres humanas ( Gen. 6: 1-4 ). 

Porque eles eram o povo escolhido por meio de quem o Messias havia de vir, e por quem 

a boa notícia do perdão era para ser proclamada, Satanás reservados seu ódio especial 

para Israel. Após a morte de José, os israelitas se tornaram escravos no Egito. Naquele 

lugar, o destino, tanto da nação e do seu libertador humano estava por um fio delgado. 

Agora, um novo rei se levantou sobre o Egito, que não conhecia a José. Ele disse ao seu 

povo: "Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós." ... 

Em seguida, o rei do Egito falou às parteiras das hebréias, um dos quais foi nomeado Sifrá 

eo outro foi nomeado Puah; e ele disse: "Quando você está ajudando as mulheres hebréias 

a dar à luz e vê-los em cima da birthstool, se for um filho, então você deve colocá-lo à 

morte, mas se for uma filha, então ela viverá." As parteiras, porém, temeram a Deus e não 

fizeram como o rei do Egito lhes ordenara, mas deixe os meninos vivem. Então o rei do 

Egito chamou as parteiras e disse-lhes: "Por que você fez isso, e deixar os meninos 

viver?" As parteiras disseram a Faraó: "Porque as mulheres hebréias não são como as 

egípcias, pois são vigorosas e dar à luz antes que a parteira pode chegar até eles." Então, 

Deus foi bom para as parteiras e as pessoas se multiplicaram, e se tornou muito 

poderoso. Ela surgiu como as parteiras temeram a Deus, Ele estabeleceu as famílias para 

eles. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: "Todo filho que nasce você está 

para lançar no Nilo, e todas as filhas são para manter viva." 

Agora, um homem da casa de Levi foi e se casou com uma filha de Levi. A mulher 

concebeu e deu à luz um filho; e quando ela viu que ele era bonito, ela o escondeu durante 

três meses. Mas quando ela poderia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de 

vime e cobriu-o com alcatrão e piche. Então ela colocou a criança dentro dele e defini-lo 

entre os juncos do banco do Nilo. Sua irmã ficou à distância para descobrir o que iria 

acontecer com ele. 

A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio Nilo, com suas donzelas caminhando ao 

lado do Nilo; e ela viu a cesta entre os juncos e enviou a sua criada, e ela a levou a 

sua. Quando a abriu, viu a criança, e eis que o menino estava chorando. E ela tinha pena 

dele e disse: "Este é um dos filhos dos hebreus." Então disse sua irmã à filha de Faraó: 

"Quer que eu vá chamar uma enfermeira para você a partir das hebréias que ela pode 

amamentar a criança para você?" A filha de Faraó disse-lhe: "Vá em frente." Então, a 

menina foi chamar a mãe da criança. Em seguida, a filha de Faraó disse a ela: "Leva este 

menino e cria-me e eu vou dar-lhe o seu salário." Assim, a mulher tomou o menino e 

cuidou dele. A criança cresceu, e ela o trouxe à filha de Faraó, e ele tornou-se seu filho. E 

chamou-lhe Moisés, e disse: "Porque o tirei da água." ( Ex 1: 8-9. ;1: 15-2: 10 ) 

De uma perspectiva humana, o Faraó tentou destruir os israelitas, porque ele acreditava 

que isso seria uma ameaça ao seu poder. Mas, na realidade, o Faraó era um agente de 

Satanás, que tentou acabar com as pessoas de quem o Messias viria. Também é verdade 

dizer que Satanás estava agindo dentro dos propósitos de Deus para Israel. A coragem 

dos parteiras hebréias e proteção soberana de Deus de Moisés, a quem Ele usaria mais 

tarde para libertar Israel da escravidão egípcia, frustrou planos de Satanás. 

Durante o período dos juízes, Satanás usou vizinhos pagãos de Israel em uma tentativa de 

destruí-los. No entanto, Deus preservou o Seu povo através de todos esses ataques, 

levantando juízes para resgatá-los de seus opressores. Mais tarde, Satanás tentou usar 



Saul para matar Davi e, assim, eliminar a linha messiânico (cf. 1 Sam. 18: 10-

11 ). Durante os dias do reino dividido, a linha messiânica duas vezes reduziu-se a uma 

criança frágil ( 2 Crônicas 21:17. ; 22: 10-12 ). Ainda mais tarde, Satanás inspirou Haman 

de realizar sua missão de genocídio contra o povo judeu ( Est. 3-9 ). Mas Deus usou Ester 

para salvar seu povo de um desastre. Ao longo de sua história, o diabo incitou os israelitas 

a matar seus próprios filhos como sacrifício aos ídolos (cf. Lev. 18:21 ; 2 Reis 16: 3 ; 2 

Crônicas 28: 3. ; Sl 106: 37-38. ; Ez. 16:20 ). 

Não tendo conseguido acabar com o povo de Deus e da linha messiânica, Satanás 

desesperAdãoente tentou assassinar o próprio Messias antes que Ele pudesse fazer a Sua 

obra salvadora. João viu que o dragão parou diante da mulher que estava prestes a 

dar à luz, para que, quando ela deu à luz, lhe devorasse o filho (Cristo). Satanás atacou 

Jesus em primeiro lugar através de Herodes, que tentou matar o menino Jesus: 

Um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: "Levanta-te, toma o menino e sua 

mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu diga!; Porque Herodes há de procurar o menino 

para o matar. "... 

Então Herodes, quando viu que ele tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e 

mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e todos os seus arredores, de dois 

anos para baixo, segundo o tempo que ele havia determinado dos magos. ( Mat. 

02:13 , 16 ) 

No início do ministério terreno de nosso Senhor, Satanás tentou para desconfiar de Deus ( Mt 

4: 1-11. ). Mas os esforços do diabo para obter Jesus a abandonar a sua missão não teve 

êxito. Satanás tentou usar o povo de Nazaré para matar Jesus ( Lucas 4: 28-30 ), mas sua 

tentativa enfurecido para "jogá-lo para baixo do penhasco" ( v. 29 ) terminou em fracasso 

quando Ele calmamente "passar [ed] através de sua meio, [e] seguiu o seu caminho "( v. 

30 ). Outras tentativas de Satanás para cortar ministério terreno curto de Jesus também 

terminou em fracasso, "porque a sua hora ainda não havia chegado" ( João 

07:30 ; 08:20 ). Mesmo vitória aparente do diabo na cruz era, na realidade, sua derrota final 

( Col. 2:15 ; Hb 2:14. ; 1 Pe. 3: 18-20 ; 1 João 3: 8 ). 

A criança do sexo masculino 

E ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações 

com vara de ferro; eo seu filho foi arrebatado para Deus e para o 

seu trono. Em seguida, a mulher fugiu para o deserto, onde já 

tinha lugar preparado por Deus, para que ali ela seria alimentado 
por 1.260 dias. ( 12: 5-6 ) 

Apesar de todos os esforços incansáveis de Satanás para evitá-lo, a mulher (Israel) deu à 

luz um filho. A encarnação do filho homem, o Senhor Jesus Cristo ", que nasceu da 

descendência de Davi segundo a carne" ( Rom 1: 3. ; cf. Rom. 9: 5 ), foi o cumprimento 

da profecia (cf.Gn 3:15 ; 7:14 Isa. ; 9: 6 ; . Mq 5: 2 ). Israel trouxe à luz o Messias. A 

Bíblia enfatiza que Jesus era da linhagem judaica. Ele era um filho de Abraão ( : Matt 1 

1. , um membro da tribo de Judá) ( Gen. 49:10 ; Mic. 5: 2 ; Apocalipse 5: 5 ), e um 

descendente de Davi ( Mat. 1 : 1 ; cf. 2 Sam 7: 12-16. ). 

Nem Satanás ser capaz de impedir a coroação de Cristo; Ele irá reger todas as nações 

com cetro de ferro durante a sua carreira terrestre, reino milenar ( v. 10 ; 2: 26-

27 ; 11:15 ; 19:15 ). Salmo 2: 7-9 indica que esta regra é uma quebra , quebrando obra de 

julgamento. Na verdade, o verbo poimaino ( regra ) carrega a conotação de "destruir", 

como faz em 2:27 . O Messias virá e destruir todas as nações ( 19: 11-21 ) e em Seu reino 



tenha domínio sobre as nações que entram para povoar o reino. Uma barra de ferro é 

também aquele que não pode ser quebrado.Assim como todos os esforços anteriores de 

Satanás para impedir Cristo falharam, assim será também seus esforços futuros falhar 

(cf. 11:15 ). A frase barra de ferro fala da firmeza do governo de Cristo; Ele vai 

rapidamente e imediatamente julgar todo pecado e colocar para baixo qualquer rebelião. 

Entre encarnação de Cristo e Sua coroação veio Sua exaltação, quando Ele foi 

arrebatado para Deus e para o seu trono em Sua ascensão. A exaltação de Cristo 

significa a aceitação de Sua obra de redenção do Pai ( Heb. 1: 3 ). Satanás não conseguia 

parar de Cristo de realizar a redenção e, portanto, a ser exaltado à direita do Pai como um 

Salvador perfeito. Em seu sermão no Dia de Pentecostes, Pedro declarou: "Deus 

ressuscitou [Cristo] de novo, pondo fim à agonia da morte, uma vez que era impossível 

para ele, a ser realizada em seu poder" ( Atos 02:24). 

Mas se ele é um inimigo derrotado, Satanás não vai desistir. Incapaz de parar nascimento, 

ascensão, ou o governo de Cristo, Satanás ainda assalta Seu povo. Ele já instigou o 

massacre genocida de judeus na Europa, assim como a morte de incontáveis milhares ao 

longo da história.Durante a Tribulação, Satanás vai aumentar seus esforços para destruir 

o povo judeu, de modo que a nação não pode ser salvo como as promessas da Bíblia ( Zc 

12: 10-13:. 1 ; Romanos 11: 25-27. ). E de modo que não haverá nenhum deixado vivo 

para entrar no reino milenar, ele vai buscar a matar judeus crentes. Como sempre, Israel 

será o seu alvo principal. Em um breve vislumbre do que será descrito mais 

detalhAdãoente nos versículos 13-17 , João notou que a mulher fugiu para o deserto, 

onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali ela seria alimentado por 1.260 

dias (cf. v. 14 ). Deus vai frustrar a tentativa de Satanás para destruir Israel durante a 

Tribulação, ocultando o seu povo, assim como o Senhor Jesus Cristo predisse: 

"Portanto, quando você vê a abominação da desolação que foi dito pelo profeta Daniel, 

está no lugar santo (quem lê, entenda), então os que estiverem na Judeia fujam para os 

montes. Quem estiver sobre o telhado não deve ir para baixo para conseguir as coisas 

fora, que são em sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. 

Mas ai das que estiverem grávidas, e para aqueles que estão amamentando bebês naqueles 

dias! Mas oro para que seu vôo vai não ser no inverno, nem no sábado. Para em seguida, 

haverá uma grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até 

agora, nem nunca. " ( Matt. 24: 15-21 ) 

Profanação do templo do Anticristo irá enviar o povo judeu em fuga para o deserto. O local 

exato onde Deus vai escondê-los não é revelado, mas é provavelmente em algum lugar a leste 

do rio Jordão e ao sul do Mar Morto, no território antes ocupado pela Moab, Ammon, e Edom 

(cf.Dan. 11: 40-41 ). Onde quer que seu esconderijo será, eles serão nutridos e defendida por 

Deus (cf. vv 14-16. ), tal como os seus antepassados eram durante os quarenta anos de 

peregrinação no deserto. O tempo de permanência de Israel na clandestinidade, 1.260 

dias (três anos e meio; cf. 11: 2-3 ; 12:14 ; 13: 5 ) corresponde à última metade da Tribulação, 

o período de Jesus chamado a Grande Tribulação ( Matt. 24:21 ). Os judeus que ficaram para 

trás em Jerusalém virá sob a influência das duas testemunhas, e muitos naquela cidade serão 

resgatadas ( 11:13 ).Eventualmente, apesar dos esforços de Satanás, "todo o Israel será salvo" 

( Rom. 11:26 ). 

A grande guerra cósmica dos séculos entre Deus e Satanás, que começou com a rebelião 

de Satanás está definido para atingir o seu clímax. Nesta passagem João desde 

informações básicas importantes sobre essa guerra e introduziu suas figuras-chave. Em 

seguida, sua visão voltou-se para uma descrição da guerra, tanto em suas fases celestes e 

terrestres, e seu resultado inevitável. 



 

26. A Guerra dos Eras - Parte 2: A Guerra 

no céu ( Apocalipse 12: 7-12 ) 

E houve guerra no céu: Miguel e seus anjos fazer a guerra com o 

dragão. O dragão e os seus anjos travaram uma guerra, e eles não 

eram fortes o suficiente, e não havia mais um lugar se achou nos 

céus. E o grande dragão foi precipitado, a antiga serpente, que se 

chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo; ele foi 

precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com 

ele. Então, ouvi uma grande voz no céu, dizendo: "Agora, a 

salvação, eo poder, eo reino do nosso Deus ea autoridade do seu 

Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos foi jogado ao chão, 

ele que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E eles o 

venceram por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu 

testemunho, e eles não amam a sua vida, mesmo quando 

confrontados com a morte. Por esta razão, regozijai-vos, ó céus, 

e você que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo 

desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que ele tem apenas um 
curto período de tempo. " ( 12: 7-12 ) 

Em seu clássico livro Cartas do Inferno, CS Lewis escreveu: "Há dois erros iguais e 

opostas em que nossa raça pode cair sobre os demônios. Uma delas é a não acreditar em 

sua existência. A outra é acreditar e sentir uma excessiva e . interesse doentio por eles 

Eles próprios são igualmente satisfeito por ambos os erros e granizo um materialista ou 

um mágico com o mesmo prazer "([New York: Macmillan, 1961], 9). O mesmo acontece 

com o líder dos demônios, Satanás. Ele fica contente quando as pessoas têm qualquer 

ponto de vista anti-bíblica dele, se negam a sua existência ou adorá-lo. O diabo sempre 

procura criar confusão sobre a sua verdadeira natureza e Propositos. 

A Bíblia expõe natureza desonesto e enganoso de Satanás como o "pai da mentira" ( João 

8:44 ), advertindo que "se disfarça em anjo de luz" ( 2 Cor 11:14. ; cf. 2 Cor. 11: 3 ) para 

que ele possa mais facilmente enganar as pessoas. O apóstolo Paulo expressou sua 

preocupação "de que nenhuma vantagem poderia ser tomado de nós por Satanás, pois não 

somos ignorantes de seus esquemas" ( 2 Cor. 2:11 ). "Revesti-vos de toda a armadura de 

Deus", o apóstolo pediu aos Efésios, "de modo que você será capaz de permanecer firmes 

contra as ciladas do diabo" (Ef. 6:11 ). 

Um dos mitos mais difundidos populares e persistentes sobre Satanás imagens dele 

(completo com pitchfork, chifres, cauda e pontas) como sendo o responsável do 

inferno. Na realidade, Satanás não está no inferno; na verdade, ele nunca foi lá. Ele não 

vai ser condenado a no lago de fogo até depois de sua rebelião final é esmagado no final 

do Milênio ( 20: 7-10 ). E quando ele entrar no inferno, Satanás não será responsável; ele 

será o menor preso lá, a um submetido a punição mais horrível já infligido em qualquer 

ser criado. 

Longe de estar no inferno, Satanás atualmente divide seu tempo entre vagando pela terra 

"procurando alguém para devorar" ( 1 Pedro 5: 8. ) e estar no céu, onde também se engaja 

em sua tentativa fadada ao derrubar Pessoa, propósitos, planos de Deus e pessoas. Uma 

maneira ele pretende fazer isso é constantemente acusando os crentes diante do trono de 



Deus (cf. 12:10 ). Satanás incessantemente arenga Deus sobre a indignidade dos crentes, 

hipocritamente apelar para a justiça de Deus para atingir seus próprios objetivos 

injustos. A meta inatingível de suas acusações é para quebrar os laços inquebráveis que 

inseparavelmente apontam fiéis ao Senhor Jesus Cristo ( Rom. 8: 29-39 ). Não há 

nenhuma possibilidade de que isso aconteça, no entanto, uma vez que ninguém pode 

arrebatar um crente fora das mãos de Jesus ou o Pai ( João 10: 28-29 ). Ainda assim, 

Satanás trabalha na terra para transformar os filhos de Deus e contra Ele no céu para virar 

Deus contra Seus filhos. Mas, como João prova, a fé salvadora ea vida eterna são 

realidades inquebráveis. 

Como parte de sua guerra contra Deus, Satanás e suas hostes demoníacas também 

combater os santos anjos. Isso não é surpreendente, uma vez que a Escritura descreve o 

diabo como "o príncipe do poder do ar" ( Ef. 2: 2 ), bem como "o príncipe deste mundo" 

( João 12:31 ; 14:30 ;16 : 11 ). Seu teatro de operações inclui, assim, tanto os céus ea 

terra, e a guerra de todos os tempos está sendo travada em cada, ideológico, filosófico, 

teológico e moral sobrenatural de nível concebível. 

Plano de batalha de Satanás para a fase terrestre da guerra de todos os tempos é 

brutalmente simples: eliminar todos aqueles que servem a Deus. Se pudesse, ele iria matá-

los todos. Se não for isso, ele iria destruir a sua fé, se isso fosse possível. Ele fosse capaz 

de livrar a Terra de todos aqueles que servem a Deus, o diabo iria alcançar seu objetivo 

de unificar o mundo inteiro sob seu domínio. Pode-se notar neste ponto que tal realidade 

ocorrerá quando os crentes na terra são arrebatados para o céu ( João 14: 1-6 ; 1 Cor. 15: 

51-54 ; 1 Tessalonicenses 4: 13-18.). O Rapture será seguido pela Tribulação, em que 

Satanás faz ganhar a regra mais completa do planeta, ele nunca vai ter ( 13: 4-

10 ). Satanás quer ser permanentemente o que ele é apenas temporariamente, o deus a um 

mundo injusto (cf. : 2 Cor 4. 4 (cf.), e deve ser adorado por todos . Mt 4: 9 ). Para atingir 

esses objetivos, Satanás quer desesperAdãoente para evitar que o Senhor Jesus Cristo de 

estabelecer o seu reino, tanto agora espiritualmente nos corações dos homens e nas suas 

futuras formas milenares e eternas. 

Planos malignos de Satanás não terá sucesso, no entanto, para a Escritura revela que ele 

já é um inimigo derrotado. Antecipando Sua vitória sobre Satanás na cruz, Jesus disse 

em João 12:31 , "o julgamento agora é sobre este mundo, agora o príncipe deste mundo 

vai ser expulso."Aos Romanos Paulo escreveu: "O Deus da paz em breve esmagará a 

Satanás debaixo dos seus pés" ( Rm 16:20. ; cf. Gn 3:15 ), enquanto o escritor de Hebreus 

declarou que através da Sua morte Jesus "render [ed ] impotentes o que tinha o poder da 

morte, isto é, o diabo "( Heb. 2:14 ). Em 1 João 4: 4 , o apóstolo João declarou: "Maior é 

aquele que está em vós do que aquele que está no mundo." 

Embora Satanás foi derrotado na cruz, sua sentença ainda não foi totalmente executado. E 

embora ele entende seu destino como revelada nas Escrituras, Satanás, no entanto, 

continua a lutar incansavelmente sua batalha perdida contra Deus. Assim, a guerra de 

todos os tempos vai continuar até que Satanás está preso temporariamente no abismo ( 20: 

1-3 ) e, em seguida, de forma permanente no inferno ( 20:10 ). 

O epocal, longo, guerra sobrenatural de Satanás contra Deus atinge o seu clímax neste 

profunda passagem. O som da sétima trombeta em 11: 15-17 vai antecipar o triunfo de 

Cristo sobre Satanás, embora a batalha final será ainda não foram travadas (cf. 19: 11-

21 ). Os efeitos de som da sétima trombeta será descrita a partir de capítulo 15 . 

Os capítulos intermediários, 12-14 , recapitular os acontecimentos de capítulos 6-11 , 

vendo-os do ponto de vista de Satanás. Eles contam o início da guerra de todos os tempos 



com a rebelião inicial de Satanás contra Deus e descrever sua batalha climática durante a 

Tribulação. Eles também crônica ascensão do Anticristo ao poder e o fracasso final dos 

esforços de Satanás. 

Tendo introduzido os combatentes em 12: 1-6 ., João descreve a primeira fase do ataque 

final de Satanás a Deus antes do retorno de Cristo Os versículos 7-12 , que descrevem a 

guerra no céu, pode ser dividido em três seções: a batalha, a vitória e da celebração. 

A Batalha 

E houve guerra no céu: Miguel e seus anjos fazer a guerra com o 

dragão. O dragão e os seus anjos travaram uma guerra, e eles não 

eram fortes o suficiente, e não havia mais um lugar se achou nos 

céus. ( 12: 7-8 ) 

Houve uma guerra no céu desde a queda de Satanás ( Is 14: 12-14. ; Ez 28: 11-

18. ). Embora no momento ele ainda tem acesso à presença de Deus no céu ( v. 10 ; cf. Jó 

1 , 2 ), domínio de Satanás é a terra, o ar ao redor da Terra. É por isso que a Bíblia 

descreve-o como o "deus deste mundo" ( 2 Cor. 4: 4 ) e o "príncipe do poder do ar" ( Ef. 

2: 2 ) e suas hostes demoníacas como "forças espirituais do iniqüidade nas regiões celestes 

"( Ef. 6:12 ). 

Satanás (junto com os anjos maus) tem ativamente oposição ambos os santos anjos e do 

povo de Deus desde sua queda. No Antigo Testamento, os demônios procurando 

dificultar o ministério dos santos anjos de Israel (cf. Dan. 10: 12-13 ). Na época atual, 

Satanás "anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar" ( : 1 

Ped 5 8. , opõe-se a propagação do evangelho () Matt 13:19. , 37-39 ; Atos 13:10 ) , 

oprime indivíduos ( Lucas 13: 10-16 ; Atos 10:38 ), e usa o pecado de perturbar e poluir 

a igreja ( Atos 5: 1-11 ). Os crentes devem ser cautelosos com seus esquemas ( 2 Coríntios 

2:11. ), dar-lhe nenhuma oportunidade ( Ef 4:27. ), e resistir a ele ( Tiago 4: 7 ). 

A guerra travada entre seres sobrenaturais na esfera celeste atingirá o seu pico durante a 

Tribulação. Esse conflito futuro vai encontrar Miguel e seus anjos fazer a guerra com 

o dragão. A construção gramatical dessa frase no texto grego indica que Satanás ( o 

dragão ) vai começar esta batalha. Pode ser traduzida como "Miguel e seus anjos tiveram 

de lutar contra o dragão." A Bíblia não revelar como anjos lutam, nem nosso 

conhecimento limitado do reino celestial nos permitem especular. Henry Morris 

escreveu: 

Com que armas e por que esta tática de guerra celestial será travada está além da nossa 

compreensão. Os anjos não podem ser feridos ou mortos com armas terrenas, e tais forças 

físicas como nós conhecemos não é capaz de mover os seres espirituais. Mas esses seres 

que operam em um universo físico, por isso não deve existir energias físico-espiritual 

poderosos do que ainda pode ter apenas insinuações vagas, energias que podem 

impulsionar corpos Angelicalais em velocidades superluminary através do espaço e que 

podem mover montanhas e mudar as órbitas planetárias. É com essas energias e poderes 

que esta batalha celestial será travada e os espectadores no céu (incluindo João) vai 

assistir em reverência. Quando Michael finalmente prevalece, e Satanás é forçado para 

sempre fora dos céus, um tremendo grito de agradecimento vai ressoar através dos 

céus. ( A Revelação da ficha [Wheaton, Illinois: Tyndale, 1983], 224) 

A questão interpretativa chave não é como a batalha será travada, mas o que fará com que 

ele. Embora seja impossível ser dogmático, esta batalha final pode ser desencadeada por 



o arrebatamento da igreja. Descrevendo esse evento, o apóstolo Paulo escreveu: "Porque 

o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e ressoada a trombeta 

de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, 

seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos 

ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor "( 1 Tessalonicenses 4: 16-

17. ). Possivelmente, como os crentes arrebatados passar por seu reino, o príncipe do 

poder do ar e seus exércitos de demônios vão tentar impedir sua passagem. Isso pode 

desencadear a batalha com Michael e os santos anjos. 

Michael e o dragão (Satanás) se conhecem desde que foram criados, ea batalha durante 

a Tribulação não será a primeira vez que eles se opõem um ao outro. Michael é sempre 

visto na Escritura como o defensor do povo de Deus contra a destruição satânica. Em 

Daniel capítulo 10 , o profeta inspirado dá um exemplo do Antigo Testamento sobre-lo 

em ação. Um santo anjo, despachado com uma resposta à oração de Daniel ( Dan. 10:12 ), 

foi adiado por três semanas por um poderoso demônio que estava no controle do Império 

Persa ( Dan 10:13. ; cf. v 20. ).Não foi até "Michael, um dos primeiros príncipes, veio 

para ajudar-lo" ( v. 13 ) que ele foi capaz de prevalecer. Daniel 12: 1 também fala da 

defesa de Michael do povo de Deus: "Agora, nesse momento [o Tribulação; cf. v. 7 ] 

Michael, o grande príncipe, que fica de guarda ao longo dos filhos do teu povo, surgirá E 

haverá um tempo de angústia tal como nunca ocorreu desde que houve nação até aquele 

tempo;. e nesse ocasião o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, serão 

resgatados. " 

O Novo Testamento também revela Michael para ser o defensor do povo de Deus. Judas 

9 descreve seu conflito com Satanás sobre o corpo de Moisés: "o arcanjo Miguel, quando 

ele disputou com o diabo e argumentou sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a 

pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: "O Senhor te repreenda! '" Depois de 

Moisés "morte ( Deut. 34: 5-6 ), Michael impugnada Satanás por posse de Moisés corpo, 

que Satanás aparentemente queria usar por algum perniciosa Proposito. Em poder do 

Senhor, Michael ganhou a batalha e, posteriormente, "[a L ord] enterrado [Moisés] no 

vale, na terra de Moabe, em frente de Bete-Peor, mas ninguém sabe o seu lugar de enterro 

para o dia de hoje "( Deut 34. : 6 ). 

Significativamente, Judas 9 descreve Michael como um arcanjo. A única outra referência 

a um arcanjo na Escritura está em 1 Tessalonicenses 4:16 , o que revela que no 

Arrebatamento "o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo." É 

possível que o arcanjo em que a passagem é Michael e que ele está gritando como ele 

confronta a tentativa de Satanás para interferir com o Arrebatamento. 

A referência para o dragão e os seus anjos reforça a verdade que os anfitriões de 

demônios estão sob comando-um princípio de Satanás afirmado por Jesus em Mateus 

25:41 : "Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda:" Apartai-vos de mim, 

malditos , para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos "A repetição da 

frase. travando uma guerra ... travou guerra enfatiza a força e fúria da batalha; isso 

não será pequena escaramuça, mas uma batalha all-out. Satanás vai lutar 

desesperAdãoente para impedir Cristo de estabelecer o seu reino milenar (assim como ele 

se opôs a restauração de Israel do cativeiro e foi repreendido por ele; Zc. 3: 2 ). Assim, a 

guerra sobrenatural vai chegar a um crescendo como o tempo para Cristo para estabelecer 

o Seu reino terrena e eterna se aproxima. 

Todas as tentativas de Satanás para se opor a Deus ao longo da história têm falhado, e ele 

vai perder esta batalha Angelicalal final, bem. O diabo e seus anjos são não forte o 



suficiente para derrotar Deus, Michael, e dos santos anjos. Satanás vai sofrer uma derrota 

tão completo quenão vai deixar de ser um lugar encontrado para ele e seus exércitos 

de demônios no céu. Cada centímetro do céu, por assim dizer, vai ser bem lavada e todos 

os anjos caídos rebeldes lançaram permanentemente fora. Eles não terão mais acesso à 

presença de Deus, e Satanás nunca mais vai acusar os crentes diante do trono de 

Deus. Esta derrota também irá marcar o fim do reinado de Satanás como "o príncipe do 

poder do ar" ( Ef. 2: 2 ). 

Mas a limpeza do céu é a poluição da terra, como fúria de Satanás explode sobre a 

humanidade quando ele é atirado para a terra (cf. 12:12 ). No exatamente o ponto no 

Tribulation Satanás e os demônios serão expulsos do céu não é revelado, nem a duração 

da sua batalha com Michael e os santos anjos. Tudo o que se pode dizer com certeza é 

que Satanás e os demônios serão expulsos do céu, possivelmente por ocasião do 

Arrebatamento, mas o mais tardar até o ponto médio da Tribulação. O versículo 12 diz 

que Satanás e suas forças têm apenas "um curto período de tempo" depois que eles deixam 

o céu, suportando a ideia de que eles terão apenas os últimos três anos e meio da 

Tribulação para operar, em vez de o total de sete anos. Eles não vão chegar na terra mais 

tarde do que isso, uma vez que eles estão claramente presentes durante os terríveis 

acontecimentos dos últimos três anos e meio, a Grande Tribulação (cf. 9: 1 e ss .). Durante 

esse último período, a energia total de Satanás será dirigido a ninguém pertence a Deus, 

especialmente Israel. 

O Vitória 

E o grande dragão foi precipitado, a antiga serpente, que se 

chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo; ele foi 

precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. ( 12: 
9 ) 

Como resultado de sua derrota, o grande dragão foi jogado para baixo do céu para a 

terra. Este descreve segunda e permanente expulsão de Satanás do céu (para comentários 

sobre sua primeira expulsão [ . Isa 14:12 ; Lucas 10:18 ], ver a discussão de 12: 

4 no capítulo 1 deste volume). O dragão é chamado grande por causa de seu formidável 

poder de infligir danos e trazer desastre. Anteriormente, ele foi descrito como tendo sete 

cabeças, sete coroas, e dez chifres. Essa descrição imagens Satanás como o governante 

do mundo (veja a discussão de 12: 3no capítulo 1 deste volume). 

A descrição de quatro vezes do dragão não deixa dúvida quanto à sua 

identidade. Primeiro, ele é chamado a antiga serpente (cf. 20: 2 ), identificando-o como 

a serpente no Jardim do Éden ( Gênesis 3: 1 e segs .; cf. 2 Cor. 11: 3 ) e enfatizando sua 

sutileza e traição . 

O dragão é também chamado o diabo. Diabolos ( diabo ) significa "caluniador", 

"difamador", ou "falso acusador", um título adequado para Satanás, o acusador falsa final 

(cf. v. 10 ). Ele acusa os homens a Deus, Deus aos homens, e homens com outros 

homens. Satanás é um procurador malicioso do povo de Deus, constantemente tentando 

acusar-los diante do tribunal da santa justiça de Deus. Parte de seu "espreita [ndo] por aí 

como um leão que ruge" ( 1 Pedro 5: 8. ), sem dúvida, inclui busca de provas dos pecados 

dos crentes com o qual acusá-los diante do trono de Deus. Mas a verdade gloriosa é que 

"agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus" ( Rm. 8: 1 ), porque "se 

alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo" ( 1 João 2: 



1 ). Em Romanos 8: 31-34 , o apóstolo Paulo de forma eloquente e enfaticamente 

declarou a impossibilidade de Satanás crentes acusando sucesso: 

Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que 

não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como também não vai 

com ele, ele nos dará todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de 

Deus? Deus é o único que justifica; que é aquele que condena? Cristo Jesus é Aquele que 

morreu, sim, em vez que foi criado, que está à direita de Deus, e também intercede por 

nós. 

Em seguida, o texto identifica claramente o dragão como Satanás. Satanás é uma 

palavra hebraica que significa "adversário", e é um acessório nome próprio para o inimigo 

malévolo de Deus eo povo de Deus. Tragicamente, o ser mais glorioso criado, a "estrela 

da manhã" ( Is. 14:12 ), é agora e para sempre com a marca "o adversário." Ele agrediu 

Deus em sua rebelião original quando ele pediu para ser "semelhante ao Altíssimo" 

( Isaías 14:14. ), e ele deceitfully levou Eva a pecar, manipulando-a a desconfiar do 

caráter e palavra de Deus ( Gn 3: 2 -5 ). 

Por fim, o dragão é descrito como aquele que engana todo o mundo. Engana traduz o 

particípio presente do verbo planaō ("para enganar", "enganar", ou "enganar"). O uso do 

tempo presente indica que este é habitual, atividade contínua de Satanás; como ele sempre 

acusa os crentes, assim também ele engana todo o mundo. Começando com a queda, 

Satanás tem enganado a raça humana através de sua história. Ele é, advertiu Jesus, "um 

mentiroso e pai da mentira" ( João 8:44 ). Satanás atrai as pessoas à sua destruição, 

obrigando-os a pagar "atenção a espíritos enganadores, ea doutrinas de demônios" ( 1 

Tim. 4: 1 ). Ele seduz as pessoas a acreditar nele e não Deus, a acreditar que ele diz a 

verdade e as mentiras Deus (cf. Gn 3: 4 ). 

Sua decepção vai dominar o mundo durante a tribulação, como ele monta o seu último, 

assalto desesperada contra Deus. Por meio de seu agente o falso profeta (o associado do 

Anticristo), Satanás enganar "os que habitam sobre a terra" ( 13:14 ). Demônios 

fraudulenta a ficar sob o controle de Satanás reunirá os exércitos do mundo para a batalha 

de Armagedom ( 16:14 ; cf. 19:19 ). Satanás também usará Babilônia, a grande tempo do 

fim império comercial, para enganar o mundo incrédulo ( 18:23 ). Além de energizar seus 

servos, o próprio Satanás se envolver ativamente no engano. No final da Tribulação, ele 

será jogado no abismo por mil anos ", para que ele [se] não enganar as nações por mais 

tempo" ( 20: 3 ). Lançado por um breve tempo no final do Milênio, Satanás "sairá a 

enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra" (20: 8 ). Mas, no final, "o diabo 

que os enganava [serão] lançados no lago de fogo e enxofre", com dois outros 

enganadores notórios, "a besta eo falso profeta". Há três deles (juntamente com todos os 

demônios) "serão atormentados dia e noite para todo o sempre" ( 20:10 ; cf. . Matt 

25:41 ). 

Como eles foram expulsos do céu com Satanás em sua rebelião inicial ( 12: 4 ), assim 

será também seus anjos ser lançados com ele depois de sua expulsão definitiva do 

céu. A chegada do anfitrião excomungada demônio (e seu comandante mal) na terra 

contribuirá imensamente para o horror da Tribulação. Eles vão se juntar aos inúmeros 

demônios já vagando pela terra, o recentemente chegou demônios arrotou diante do 

abismo ( 9: 1-3 ), e duzentos milhões de outros demônios limitado anteriormente ( 9: 13-

16 ) para criar um holocausto inimaginável do mal . 

A Celebração 



Então, ouvi uma grande voz no céu, dizendo: "Agora, a salvação, 

eo poder, eo reino do nosso Deus ea autoridade do seu Cristo, 

porque já o acusador de nossos irmãos foi jogado ao chão, ele que 

os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E eles o venceram por 

causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e 

eles não amam a sua vida, mesmo quando confrontados com a 

morte. Por esta razão, regozijai-vos, ó céus, e você que neles 

habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós, 

e tem grande ira, sabendo que ele tem apenas um curto período de 
tempo. " ( 12: 10-12 ) 

A derrota de Satanás e seus exércitos de demônios e a limpeza da sua presença falta do 

céu para sempre irá desencadear uma explosão de louvor lá. Tais explosões súbitas 

freqüentemente pontuam a narrativa profética de Apocalipse (por exemplo, 4: 8-11 ; 5: 9-

10 , 11-14 ; 7: 9-12 ;11: 15-18 ; 15: 3-4 ; 19: 1 -8 ). A identidade daqueles que João ouviu 

gritando com uma voz no céu não é declarado. Esta voz coletiva (como o uso do pronome 

plural nosso indica) não podem ser anjos, uma vez que os anjos não poderia se referir a 

seres humanos como seus irmãos. A Bíblia descreve os anjos como companheiros de 

serviço dos crentes ( 19:10 ; 22: 8-9 ), mas nunca como seus irmãos. Estes adoradores, 

então, é mais provável os resgatados, santos glorificados no céu. 

Os santos começou por regozijando-se a salvação, eo poder, eo reino do nosso Deus ea 

autoridade do seu Cristo. Salvação é para ser entendida no seu sentido mais amplo. Ela 

engloba não só a redenção dos crentes individuais, mas também a libertação de toda a 

criação dos estragos da maldição do pecado e do poder de Satanás (cf. Rom. 8: 19-

22 ). Poder fala da onipotência de Deus, Sua triunfante, soberano poder que esmaga toda 

a oposição e estabelecerá o Seu reino (cf. 11:15 ). Alegraram-se, ainda, que a 

autoridade de Cristo ... tem vindo (cf.11:15 ). A regra de Cristo é por autoridade de 

Deus ( Sl. 2: 8 ; . Mateus 28:18 ; João 17: 2 ). Então, certo é o estabelecimento do reino 

e do Estado de Cristo que, embora ainda no futuro, eles são de que fala o tempo 

passado. Os adoradores celestiais alegrar que o primeiro passo, a derrota de Satanás e de 

ejeção definitiva do céu, já ocorreu. Eles sabem que, tendo sido expulso do céu à terra, 

ele vai em breve ser lançado da terra para o abismo ( 20: 1-3 ), e depois do abismo em 

seu destino final, o lago de fogo ( 20:10 ) . 

O evento, que fará com que o reino e autoridade de Cristo a ser estabelecida é a expulsão 

de Satanás do céu. Então os santos oferecer louvor que o acusador de nossos irmãos foi 

jogado ao chão, ele que os acusa diante do nosso Deus, de dia e de noite. Como 

indivíduos resgatados e glorificados, não havia nada de Satanás poderia legitimamente 

acusá-los de. Ainda assim, deve ter afligido eles que seus irmãos que sofrem na Terra 

foram objecto de acusações caluniosas do diabo. A derrota de Satanás irá pôr fim a estas 

acusações implacáveis (cf. Jó 1:11 ; 2: 5 ; Zc. 3: 1 ; 1 Pedro 5: 8. ). 

Os adoradores celestiais também oferecem louvor por causa dos eventos na terra, onde 

seus irmãos venceram Satanás. Ejetado do céu, Satanás e seus exércitos infernais vai 

desabafar sua plena fúria sobre o povo de Deus na terra (cf. 12: 6 , 13-17 ). Há também, 

no entanto, eles vão sofrer derrota. Novamente falando de um acontecimento futuro no 

pretérito por causa de sua segurança, o inspirado apóstolo João vê a vitória já ganhou e 

observa que os crentes vivos na Terra superou Satanás, embora ele ainda está para 

acontecer. Como eles fizeram isso é mais instrutivo. Eles não derrotá-lo por meio de 

encantamentos, exorcismos, fórmulas rituais, ou "obrigatório" ou repreendendo-

o. Satanás, sendo muito mais poderoso do que qualquer ser humano, é impermeável a 



esses truques e artifícios carnais. Nem era através de seu próprio poder pessoal que os 

crentes da Tribulação derrotou Satanás. Aos Coríntios, Paulo escreveu: "Porque, embora 

andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são 

carnais, mas poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Estamos destruindo 

especulações e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando 

cativo todo pensamento à obediência de Cristo "( 2 Cor. 10: 3-5 ). 

O apóstolo João deu a única base para a vitória sobre Satanás, quando escreveu: "Vós 

sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido; porque maior é aquele que está em vós do 

que aquele que está no mundo" ( 1 João 4: 4 ). É somente através do poder de Deus que 

qualquer crente em qualquer idade pode derrotar Satanás. Assim, os crentes da 

Tribulação superou Satanás, antes de tudo por causa do sangue do Cordeiro. Tal como 

os seus irmãos mártires já no céu, eles "lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue 

do Cordeiro" ( Ap 7:14 ). "Você não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro da 

vossa vã maneira de vida herdado de seus antepassados", escreveu Pedro ", mas pelo 

precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo" ( 1 

Ped. 1: 18-19 ). Esses crentes que sofrem sabia que o perdão que Paulo escreveu sobre 

em Romanos 4: 7-8 : "Bem-aventurados aqueles cujas maldades foram perdoadas, e cujos 

pecados foram cobertos Bem-aventurado é o homem cujo pecado o Senhor não terá em 

conta.. " A verdade de que "não há agora nenhuma condenação há para os que estão em 

Cristo Jesus" ( Rm. 8: 1 ) aplicado a eles. Nenhuma acusação contra os santos que estão 

sofrendo da Grande Tribulação vai ficar, assim como nenhuma acusação contra qualquer 

crente em qualquer idade vai ficar, porque o sangue do cordeiro foi derramado por todos 

os seus pecados. O primeiro e mais importante chave para derrotar ataques de Satanás é 

"Tomai também o capacete da salvação" ( Ef 6:17. ; cf. 1 Ts 5: 8. ). O alicerce inabalável 

de toda a vitória espiritual é a compra de redenção de Cristo no Calvário. 

Uma segunda maneira estes santos da Tribulação superou ataques de Satanás foi 

através da palavra do testemunho que deram. Apesar de toda a perseguição (e até 

mesmo o martírio) que sofreram, eles permanecerão fiéis testemunhas de Jesus 

Cristo; seu testemunho nunca vacilar. 

Os que sofrem santos da tribulação também foram capazes de afastar ataque de Satanás, 

porque eles não amam a sua vida, mesmo quando confrontados com a morte. Sua 

fidelidade estendido por todo o caminho até a morte; Eles voluntariamente pagou o preço 

final para a sua fidelidade a Cristo. Eles sabiam que tudo martírio poderia fazer para eles 

era inaugurar-los para o bem-aventurança eterna da presença de Cristo ( Phil 1:21. , 23 ; 

cf. Mt 10: 38-39. ; Atos 20:24 ; Romanos 8: 38-39. ). Porque a fé deles era genuíno, não 

só se justifica e os santificava, mas também lhes permitiu perseverar até a 

glorificação. Uma marca de certeza dos verdadeiros crentes é que eles continuam na fé 

até a morte (cf. 1 João 2:19 ). Nas palavras de Jesus: "Aquele que perseverar até o fim, 

será salvo" ( Mat. 24:13 ). 

A passagem termina com uma nota final de louvor: Por esta razão, por causa da derrota 

de Satanás e do triunfo dos santos, o coro celestial apela aos céus e todos os que neles 

habitais para se alegrar. Essa nota alegre é seguido pelo séria advertência "Mas ai da 

terra e do mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que ele tem 

apenas um curto período de tempo". Thumos ( ira ) refere-se a uma violenta explosão 

de raiva. A palavra descreve uma fúria turbulento, emocional ao invés de uma raiva 

racional. João Phillips escreveu: "Satanás é agora como um leão enjaulado, enfurecido 

além das palavras pelas limitações agora impostas a sua liberdade. Ele se levanta do pó 

da terra, agita seu punho para o céu, e brilha ao redor, asfixia com fúria maneiras para 



desabafar seu ódio e sua Apesar sobre a humanidade "(Explorando Apocalipse, rev ed 

[Chicago: Moody, 1987; reimpressão, Neptune, NJ: Loizeaux, 1991].., 160). A fúria de 

Satanás é ainda mais violenta, porque ele sabe que ele tem apenas um curto período de 

tempo -o restante da Tribulação-para seu ataque final sobre o povo de Deus. Seu tempo 

real será os três anos e meio de reinado do Anticristo ( 13: 5 ), a quem Satanás lugares no 

poder imediatamente após serem expulsos dos céus. É o mesmo prazo referido no 12: 

6 , 14 . É um curto espaço de tempo, porque Jesus Cristo voltará para estabelecer Seu 

reino milenar terreno. 

Não importa o quão desesperada a sua situação parece, não importa o quão furiosamente 

Satanás se enfurece contra eles, os crentes podem ter conforto em saber que sua última 

derrota é certa. Nas palavras do magnífico hino de Martin Luther "Castelo Forte é nosso 

Deus," 

O Príncipe das Trevas desagradável, 

Nós não tremem para ele; 

Sua raiva podemos suportar, 

Porque eis que o seu castigo é certo; 

Uma pequena palavra deve derrubá-lo. 

 

27. A Guerra da Eras - Parte 3: Guerra 

sobre a Terra ( Apocalipse 12: 13-17 ) 

E, quando o dragão viu que fora precipitado na terra, perseguiu 

a mulher que deu à luz o filho varão. Mas as duas asas da grande 

águia foram dadas à mulher, para que ela pudesse voar para o 

deserto, ao seu lugar, onde ela foi sustentada por um tempo, dois 

tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a 

serpente jogou água como um rio da sua boca, atrás da mulher, 

para que ele possa levá-la a ser varrido com a inundação. Mas a 

terra ajudou a mulher, ea terra abriu a boca e bebeu o rio que o 

dragão derramou de sua boca. Então o dragão irou-se contra a 

mulher, e foi fazer guerra ao resto de seus filhos, que guardam os 

mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. ( 12: 13-17 ) 

Uma das manchas mais escuras sobre a história da humanidade tem sido o fantasma 

persistente de anti-semitismo. Ao longo dos séculos os judeus têm enfrentado mais ódio 

e perseguição que qualquer outro povo. Muito do que o sofrimento era castigo de Deus 

para transformar a nação longe do seu pecado e incredulidade e de volta a Ele. Deus 

advertiu repetidamente Israel das conseqüências da desobediência (cf. Deut. 28: 15-68 ) 

e punidos-los quando eles não obedeceu (cf. 2 Reis 17: 7-23 ). Dentro do paradigma de 

propósito soberano de Deus para o Seu povo, Israel também tem sofrido constantemente 

e severamente nas mãos de Satanás, atuando como instrumento de Deus. Ao contrário de 

Deus, no entanto, o propósito de Satanás em causar o povo judeu a sofrer não é corretivo, 

mas destrutivo. Ele procura levá-los ao arrependimento e não a salvação, mas a morte e 

destruição. 



Israel enfrentou ameaças constantes de seus vizinhos durante os períodos dos juízes e dos 

reis. Mais tarde, em primeiro lugar o reino do norte de Israel (722 AC ) e, em seguida, o 

reino do sul de Judá (586 AC ) foram conquistados por seus inimigos. Como resultado, o 

povo judeu perdeu a sua independência e se tornou sujeito a potências estrangeiras, 

incluindo a Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. 

Em tempos postbiblical a história tem, tragicamente, foi a mesma coisa. A história do 

povo judeu para os últimos dois mil anos é uma triste ladainha de preconceitos, 

perseguições e pogroms. A primeira perseguição generalizada do povo judeu na Europa 

teve lugar durante a Primeira Cruzada (1095-1099). Como eles fizeram o seu caminho 

em toda a Europa para a Palestina, mobs dos cruzados rebeldes destruíram casas e aldeias 

judaicas e massacraram seus habitantes. Quando eles capturaram Jerusalém, em 1099, os 

cruzados arrebanhados população judaica de Jerusalém em uma sinagoga e atearam 

fogo. A maioria dos judeus pereceram, e os sobreviventes foram vendidos como 

escravos. Rei Edward I baniu todos os judeus da Inglaterra em 1290, dando assim a 

Inglaterra a duvidosa honra de ser o primeiro país a expulsar sua população judaica. Eles 

não seriam autorizados a retornar até o tempo de Oliver Cromwell, quase três séculos e 

meio mais tarde. França seguiu o exemplo em 1306, na Espanha, em 1492, ironicamente, 

o ano da viagem de descoberta para o Novo Mundo de Colombo. Durante a Idade Média, 

os judeus foram responsabilizados por vários desastres naturais mais notAdãoente a Peste 

Negra (1348-1350) -e brutalmente perseguidos. 

O século XIX viu um surto de anti-semitismo na Rússia, onde os judeus foram culpados 

pelo assassinato do czar Alexandre II (1881). Nos pogroms subsequentes das próximas 

quatro décadas, dezenas de milhares de judeus foram mortos, e centenas de milhares de 

pessoas expulsas de suas casas. Quase 3 milhões mais foram mortos durante o reinado de 

Stalin, parte das dezenas de milhões de pessoas massacradas por esse ditador 

notório. 1894 viu o escandaloso caso Dreyfus na França, em que um oficial do exército 

judeu, o capitão Alfred Dreyfus, foi falsamente acusado de traição. Só depois de doze 

anos de turbulência pública sobre o caso Dreyfus foi exonerado. 

Mas a hora mais escura na longa história do anti-semitismo ainda estava por vir. No início 

da década de 1930 o partido nazista chegou ao poder na Alemanha e suas teorias raciais 

insanos tornou-se política pública. Ao contrário de outros que haviam perseguido o povo 

judeu, os nazistas e seu líder maníaco, Adolf Hitler, não se limitou a procurar a perseguir 

os judeus, mas para eliminá-los. No Holocausto que se seguiu, quando os nazistas 

buscaram implementar sua "solução final" para o "problema judeu", 6 milhões de judeus, 

mais do que a metade da população judaica da Europa, foram abatidos. 

Mas, apesar de milênios de perseguição selvagem, o povo judeu ainda sobrevivem. João 

Phillips escreveu: 

Significativamente, a virada veio na vida de Moisés, quando viu, no deserto, que sarça 

ardente misteriosa, que ardeu e brilhou longe, mas, por todo o crepitar do fogo, não se 

consumia. Que Bush claramente simbolizada Israel, que não pode ser consumido, apesar 

do ódio incessante de seus inimigos, porque Deus está no meio dela. Israel não pode ser 

assimilado as nações, nem pode ela ser exterminados pelas nações. Ela é uma sarça 

ardente no deserto. ( Explorando Apocalipse, rev ed [Chicago: Moody, 1987; 

reimpressão, Neptune, NJ: Loizeaux, 1991].., 156) 

É a esperança fervorosa do povo judeu que os horrores do Holocausto nunca mais serão 

repetidos. Tragicamente, no entanto, eles vão. A Bíblia adverte que um tempo de 

sofrimento está à frente de Israel que será pior do que qualquer coisa que a nação tem 



sofrido no passado.Jeremias chamou naquele tempo "o tempo de angústia de Jacó" ( Jer. 

30: 7 ). Jesus descreveu como "uma grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o 

princípio do mundo até agora, nem nunca será" ( Mat. 24:21 ). 

A tribulação será o pior dos tempos para Israel por duas razões. Durante esse período de 

sete anos Deus derramará Sua fúria final sobre o mundo impenitente e descrente 

(incluindo os rebeldes impenitentes de Israel). Ao mesmo tempo, Satanás fará sua última 

tentativa, desesperada para impedir que o reino prometido do Senhor Jesus Cristo no trono 

de Israel e, portanto, negar a salvação e reino prometido a Israel. Ele vai selvaticamente 

assalto ao povo judeu, procurando destruir tanto os judeus que já têm vindo a fé em Cristo, 

e aqueles que ainda pode. O diabo também fará tudo em seu poder para impedir os 

ministérios dos 144.000 evangelistas judeus ( 7: 4 ) e as duas testemunhas ( 11: 3-14 ). 

Mas os esforços de Satanás não terá sucesso. Seus piores medos serão realizados quando 

os judeus "olhar para [Aquele], a quem traspassaram; e ... chorar por ele, como quem 

pranteia por um filho único, e ... chorar amargamente sobre ele como o choro amargo 

sobre um primogênito "( Zc. 12:10 ). O remanescente crente de Israel será salvo ( Rom. 

11: 25-29 ), e seu reino prometido será estabelecida (cf. Os 2,. 14-23 ). 

O profeta Daniel previu neste momento trágico e triunfante para Israel: 

"Naquela ocasião Miguel, o grande príncipe, que fica de guarda ao longo dos filhos do 

teu povo, surgirá E haverá um tempo de angústia tal como nunca ocorreu desde que houve 

nação até aquele tempo;. E naquela época o seu povo , todo aquele que for achado escrito 

no livro, será resgatado. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a 

vida eterna, mas os outros à desgraça e desprezo eterno. Aqueles que têm discernimento 

vai brilhar intensamente como o brilho do firmamento do céu, e aqueles que levam a 

muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente Mas tu, Daniel, ocultar estas 

palavras e sela este livro, até o fim dos tempos;. muitos vão voltar e diante, e 

conhecimento vai aumentar. " 

Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de uma margem do rio e 

outro da outra margem do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as 

águas do rio, "Quanto tempo vai ser até o fim destas maravilhas?" Eu ouvi o homem 

vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele ergueu a mão direita e sua 

esquerda em direção ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para 

um tempo, dois tempos e metade de um tempo ; e assim que terminar quebrando o poder 

do povo santo, todos estes eventos serão concluídas. Quanto a mim, eu ouvi, mas não 

conseguia entender; então eu disse: "Meu senhor, qual será o resultado desses 

eventos?" Ele disse: "Vai, Daniel, porque estas palavras são escondidas e seladas até o 

tempo do fim Muitos serão limpos, purificados e refinado, mas o ímpio se agir 

perversamente;. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os que ter uma visão vai entender. 

A partir do momento que o sacrifício regular é abolida e a abominação da desolação está 

configurado, haverá 1.290 dias ". ( Dan. 12: 1-11 ) 

Daniel, como Jeremias e Jesus, viu essencialmente o mesmo cenário que João revela 

em Apocalipse 12 : um tempo futuro de sofrimento incomparável, perseguição e abate para 

Israel. Dois terços dos judeus vivos naquele tempo será morto como Deus usa Satanás para 

purgar os rebeldes da nação ( Zacarias 13: 8-9. ; cf. . Ez 20:38 ). Mas os eleitos, remanescente 

crente vai entrar no reino do Messias, juntamente com os santos ressuscitados do Antigo 

Testamento que na época irá "acordado ... para a vida eterna" ( Dan. 12: 2 ). 

Investida de Satanás contra os judeus durante a Tribulação começará com a ascensão ao 

poder do Anticristo. Durante os primeiros três anos e meio da Tribulação, Satanás vai 



trabalhar para estender o poder do Anticristo. Uma vez que ele se torna o governante do 

mundo, Satanás vai fazer uso dele para seus propósitos malignos. Assim, o Anticristo 

posar como o protetor dos judeus durante a primeira metade da Tribulação. O convênio 

mencionado em Daniel 9:27 é um pacto de proteção com o Anticristo que ele vai quebrar 

no meio desse período de sete anos.Nesse ponto, o Anticristo se tornará perseguidor de 

Israel para a última metade da Tribulação. Ele irá revelar a sua verdadeira natureza 

quando ele quebra o pacto e configura a abominação da desolação ( Dan 

11:31. ; 12:11 ; Mt 24: 15-16. ; 2 Tessalonicenses 2: 3-4. ) três anos e meio anos no 

tribulação. Naquele tempo, a perseguição do Anticristo do povo de Deus, que vem 

acontecendo ao longo da primeira metade da Tribulação (veja a discussão de 6: 9-

11 em Apocalipse 1-11, A Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 

1999] , 187-97), incidirá sobre Israel e intensificar. 

Esta passagem descreve três ataques que as forças de Satanás vai montar contra Israel 

durante a Tribulação. 

Primeiro Ataque 

E, quando o dragão viu que fora precipitado na terra, perseguiu 

a mulher que deu à luz o filho varão. Mas as duas asas da grande 

águia foram dadas à mulher, para que ela pudesse voar para o 

deserto, ao seu lugar, onde ela foi sustentada por um tempo, dois 

tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. ( 12: 13-
14 ) 

A razão é agora dado para o vôo de Israel, que foi mencionado pela primeira vez em 12: 

6 . Depois de sua derrota por Michael e os santos anjos (cf. a discussão a visão de 12: 7-

9 no capítulo 2 deste volume) o dragão (Satanás) . foi atirado para a terra Frustrado e 

furioso com sua expulsão do céu e desesperada ", sabendo que ele tem apenas um curto 

período de tempo" ( 0:12 ) deixou de se opor os planos de Deus, antes que ele está preso 

no abismo ( 20: 1-3 ), o diabo furiosamente perseguiu a mulher (Israel; cf. 12: 1 ), que 

deu à luz ( 12: 2 ) para a criança do sexo masculino (Cristo; cf. 12: 5 ). O verbo grego 

traduzido perseguidos ( Dioko ) significa "perseguir", "perseguir" ou "caçar". Ela é 

usada no Novo Testamento de busca com intenções hostis (cf. Mt 23:34. ; Atos 26:11 ) e 

assim, por implicação, pode significar "a perseguir." Aqui ele descreve perseguição hostil 

de Satanás e perseguição dos judeus como eles fogem para o deserto ( 12: 6 ; cf. 13: 4-

7 ). 

A fuga dos judeus de forças de Satanás deve vir como nenhuma surpresa para qualquer 

pessoa familiarizada com o discurso Olivet de nosso Senhor. Nesse sermão sobre o fim 

dos tempos, Jesus advertiu o povo judeu do perigo desesperado eles terão de enfrentar: 

"Portanto, quando você vê a abominação da desolação que foi dito pelo profeta Daniel, 

está no lugar santo (quem lê, entenda), então os que estiverem na Judeia fujam para os 

montes. Quem estiver sobre o telhado não deve ir para baixo para conseguir as coisas 

fora, que são em sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. 

Mas ai das que estiverem grávidas, e para aqueles que estão amamentando bebês naqueles 

dias! Mas oro para que seu vôo vai não ser no inverno, nem no sábado. Para em seguida, 

haverá uma grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até 

agora, nem nunca. A não ser que aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida não 

teria salvaria; mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados ". ( Matt. 24: 15-

22 ) 



A única resposta adequada para o perigo iminente será fuga imediata; não haverá tempo nem 

para voltar para casa para recolher pertences. As mulheres grávidas e aquelas crianças de 

enfermagem vai ser especialmente vulneráveis, uma vez que será difícil para eles a fugir 

rapidamente.Então grave será o perigo ser que Deus vai intervir e "por causa dos eleitos 

[judeus e gentios] esses dias serão abreviados" ( Mat. 24:22 ). Se não fosse por essa 

intervenção, os próprios eleitos pereceria. 

A situação de Israel quando a tempestade da perseguição do Anticristo quebra em cima 

deles durante a Tribulação será terrível e trágico. Os judeus serão em desesperada 

necessidade de qualquer assistência que possam obter e, na providência de Deus, haverá 

algumas pessoas que irão ajudá-los: 

"Mas, quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se 

assentará no seu trono glorioso Todas as nações serão reunidas diante dele;. E ele separará 

uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos; e porá as ovelhas à sua 

direita e os cabritos à esquerda. 

"Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: 'Vinde, benditos de meu Pai, possuí por 

herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, e 

me destes de comer;. I estava com sede, e me destes de beber; fui estrangeiro, e você 

convidou-me dentro; nu, e vestistes-me; eu estava doente, e visitastes-me;. Eu estava na 

prisão, e fostes ver-Me ' Então os justos lhe responderão: 'Senhor, quando te vimos com 

fome, e se alimentam, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, 

e convidá-lo, ou nu, e vestir Você? Quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te 

visitar? ' O Rei, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, na medida em que o 

fizestes a um destes meus irmãos, mesmo o menor deles, que você fez para mim. '"( Mt 

25.: 31-40 ) 

Em tempo de perigo e fuga dos judeus eles vão receber ajuda de nações individuais. Esses 

gentios irá demonstrar a autenticidade da sua fé em Cristo, pela sua vontade de ajudar os 

judeus perseguidos, mesmo com o risco de suas próprias vidas. 

Não só Deus providencialmente usar crentes gentios para ajudar o povo judeu, mas ele 

também vai intervir diretamente em seu nome. João viu em sua visão de que as duas asas 

da grande águia foram dadas à mulher, para que ela pudesse voar para o deserto, 

ao seu lugar, onde ela foi sustentada por um tempo, dois tempos e metade de um 

tempo, a partir da presença do serpente. Esta é uma linguagem figurativa que 

simbolicamente representa a fuga de Israel desde o ataque de Satanás. A imagem 

impressionante de duas asas de grande águia é retirado de Êxodo 19: 4 : "Vós tendes 

visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a 

mim." Deus vai trazer Israel para a segurança, assim como Ele libertou a nação da 

escravidão no Egito. 

Asas nas Escrituras simbolizam a força (por exemplo, Isa 40:31. ) e velocidade (por 

exemplo, 2 Sam 22:11. ; Sl 18:10. ; 104: 3 ). Mais comumente, no entanto, as asas de 

protecção falar. Em Deuteronômio 32: 9-11 Moisés exultou: 

"Porque a porção do Senhor é o seu povo; 

Jacó é a colocação da sua herança. 

Achou-o numa terra deserta, 

E em solitário cheio de uivos de um deserto; 

Ele rodearam, ele se importava com ele, 



Ele guardava-o como a menina do seu olho. 

Como uma águia que desperta o seu ninho, 

Que paira sobre os seus filhos, 

Abriu as asas e os pegou, 

Ele levou-as em suas penas. " 

Os salmos usar repetidamente a imagem de asas para descrever a proteção do Seu povo de 

Deus: 

Guarda-me como à menina do olho; 

Esconde-me à sombra das tuas asas. 

( Sl. 17: 8 ) 

Quão preciosa é a tua benignidade, ó Deus! 

E os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. 

( Sl. 36: 7 ) 

Na sombra das tuas asas me refugiar- 

Até destruição passa. 

( Sl. 57: 1 ) 

Deixe-me habitar em sua tenda para sempre; 

Deixe-me refugiar no abrigo das tuas asas. 

( Sl. 61: 4 ) 

Para você ter sido a minha ajuda, 

E, à sombra das tuas asas me cantar de alegria. 

( Sl. 63: 7 ) 

Ele te cobrirá com as suas penas, 

E debaixo das suas asas você pode procurar refúgio. 

( Sl. 91: 4 ) 

Águia traduz aetos , que também pode se referir ao grifo ou abutre (cf. Mt 24:28. ; Lucas 

17:37 ). Estes grandes pássaros com enormes wingspans servir como um símbolo 

apropriado para a proteção de Deus e que abriga de Israel. Este não é, obviamente, uma 

referência a um realáguia com literais asas; ao contrário, é a linguagem pitoresca que 

descreve a assistência milagrosa de Deus de que a mulher, para que ela pudesse 

voar rapidamente para o deserto, ao seu lugar de abrigo e segurança. 

A localização do lugar a que os judeus fugirá não é revelado. Alguns sugeriram que a 

cidade fortaleza de Petra, esculpidas nas falésias de Edom entre o Mar Morto e no Golfo 

de Aqaba. Acessível apenas por um estreito desfiladeiro, Petra era fácil de defender, nos 

tempos antigos. O termo deserto não revela a localização exata de Israel do lugar de 

refúgio, uma vez que esse termo é geral, muitas vezes usado para descrever a área leste 



desolada de Jerusalém (cf. Mt 3:. 1 ; Marcos 1: 4 ; João 11:54 ). A advertência de Jesus a 

fugir para as montanhas ( Mateus 24: 15-16. ) sugere que o lugar de refúgio não será na 

planície costeira a oeste de Jerusalém, ou Negev relativamente plana (região desértica) o 

para o sul. . Mais provavelmente, será na região montanhosa a leste de Jerusalém, Daniel 

11:41 fornece mais provas para esse ponto de vista: "[o Anticristo] também vai entrar na 

Terra bonita, e muitos países cairão, mas estes serão resgatados de sua mão: Edom, Moab 

e do lugar dos filhos de Ammon ". Talvez Deus não poupará Edom, Moabe e Amom, os 

países antigos ao leste de Israel, para fornecer um refúgio para o seu povo. 

Em seu lugar de segurança e refúgio, Israel será sobrenaturalmente nutrido (Fed) por 

Deus. Cortado do sistema mundial, e incapaz de qualquer caso de compra e venda 

(cf. 13:17 ), os judeus vão precisar de ajuda externa para sobreviver. Deus 

sobrenaturalmente abastecê-los com alimentos, assim como ele fez, fornecendo os seus 

antepassados com o maná e as codornizes no deserto ( Ex. 16: 12ff .), e Elias com comida 

no ribeiro de Querite ( 1 Reis 17: 1-6 ). Certamente não é incrível que, em um momento 

de decisões milagrosas devastadores, Deus milagrosamente fornecer provisões para Seu 

povo. 

A duração do esconderijo de Israel e provisão de Deus é definido como um tempo, 

tempos e metade de um tempo. Essa frase, elaborado a partir de Daniel 7:25 e 12: 7 , 

refere-se à segunda metade da Tribulação (o três-e-a- período de meio ano Jesus chamado 

a Grande Tribulação; Matt 24:21. ). É o mesmo período definido no 12: 6 como "1260 

dias" (cf. 11: 3 ) e em 13: 5 como "42 meses" (cf. 11: 2 ). Este período, iniciado com a 

criação da abominação da desolação ( Dan 11:31. ; 12:11 ; 24:15 Matt. ; 2 

Tessalonicenses 2: 3-4. ), vai marcar a carreira de forma visível, abertamente mal do 

Anticristo . Durante esse período, Deus protegerá Israel da presença da 

serpente. Embora Satanás pode saber onde os judeus estão se escondendo, ele não será 

capaz de chegar a eles por causa da proteção divina. Frustrado por essa derrota de seu 

primeiro assalto sobre o povo judeu, o diabo vai lançar um segundo ataque. 

Segundo Ataque 

E a serpente jogou água como um rio da sua boca, atrás da 

mulher, para que ele possa levá-la a ser varrido com a 

inundação. Mas a terra ajudou a mulher, ea terra abriu a boca e 
bebeu o rio que o dragão derramou de sua boca. ( 12: 15-16 ) 

Frustrado em sua primeira tentativa de massacre do povo judeu, e incapaz de se 

diretamente contra eles em seu esconderijo, Satanás vai recorrer a táticas de longo 

alcance. Uma vez que a serpente não é uma cobra real, mas uma representação simbólica 

de Satanás, a água que ele vomita como um rio da sua boca é provável simbólico. As 

imagens mais uma vez deriva do Antigo Testamento, onde as inundações simbolizar 

problemas em geral (cf. 2 Sam 22:17. ; Jó 27:20 ; Sl 18:16. ; 32: 6 ; 69: 1-2 , 13-14 ; 124: 

2-5 ; 144: 7 ) e um invasor, destruindo exército (cf. Jer 46: 8. ; 47: 2 ; Dan 11:26. ). Força 

de ataque de Satanás vai varrer para esconderijo dos judeus como um grande dilúvio. O 

diabo vai procurar fazer com que Israel deve ser varrido com o dilúvio; para ser 

afogado por ele, para ser consumido e destruído. 

Mas, assim como Ele abrigada Israel de ataque inicial de Satanás, assim também Deus 

vai derrotar este segundo assalto. De forma dramática, a terra ajudou a 

mulher; ela abriu a boca e bebeu o rio que o dragão derramou de sua boca. A 

imagem é uma reminiscência de descrição de Moisés da destruição do exército de Faraó 



no de Deus Êxodo 15:12 : "Você estendeu a sua mão direita, ea terra os tragou ". Outro 

paralelo Antigo Testamento é a história dramática de Corá, Datã e Abirão, cuja rebelião 

contra Moisés foi esmagado por Deus de uma chocante, forma dramática: 

Moisés disse: "Por isso, você deve saber que o Senhor me enviou a fazer todas estas 

obras;. Para isso não é obra minha Se estes morrerem como morrem todos os homens ou 

se sofrer o destino de todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor 

traz uma coisa totalmente nova e no chão abre a boca e os tragar com tudo o que é deles, 

e eles descem vivos no Sheol, então você vai entender que estes homens têm desprezado 

o Senhor. " 

Em seguida, ele surgiu como ele terminou de falar todas estas palavras, que o fundamento 

de que estava debaixo deles se abriu; ea terra abriu a boca e os tragou com as suas 

famílias, e todos os homens que pertenciam a Corá com suas posses. Assim eles e tudo o 

que pertencia a eles desceram vivos ao Seol; ea terra os cobriu, e pereceram do meio da 

congregação. ( Num. 16: 28-33 ) 

Pode ser que um dos terremotos freqüentes durante a Tribulação (cf. 6:12 ; 8: 

5 ; 11:13 , 19 ; 16:18 ; Mt 24: 7. ) fará com que o solo para dividir aberta e engolir as forças 

de Satanás . O que quer que este simbólico linguagem imagens, ele marca a destruição do 

exército de ataque e no final do segundo assalto de Satanás. 

Terceiro Ataque 

Então o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto 

de seus filhos, que guardam os mandamentos de Deus e têm o 
testemunho de Jesus. ( 12:17 ) 

Por agora completamente frustrado e enfurecido por sua incapacidade de destruir a 

mulher (Israel), o dragão (Satanás) vai virar sua fúria em direção a novos alvos. Alguns 

têm identificado o resto de seus filhos com quem Satanás vai fazer a guerra como os 

144.000 (cf. 7: 2-8 ;14: 1-5 ); outros os vêem como acreditando santos Gentil Tribulação 

(cf. 7: 9-14 ), que são filhos de Abraão pela fé ( Gal. 3: 7 ). Parece melhor tomar isso 

como uma frase com tudo incluído, referindo-se a todos aqueles que usam o nome de 

Jesus Cristo. 

Eles ainda são descritos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o 

testemunho de Jesus. Entolas ( mandamentos ) é uma palavra usada com frequência 

nos escritos de João para se referir aos comandos Novo Testamento (por 

exemplo, 14:12 ; João 14:15 ,21 ; 15:10 , 12 ; 1 João 2: 3-4 ; 3: 22-24 ; 5: 2-

3 ). O testemunho de Jesus não é um testemunho sobre ele, mas o testemunho que deu, 

as verdades que Ele ensinou que são revelados no Novo Testamento. Esses crentes 

perseguidos vai dar mais uma prova de que sua salvação é real pela sua obediência à 

verdade das Escrituras. 

Tal como os seus dois primeiros ataques contra Israel, terceiro ataque de Satanás sobre o 

povo de Deus também irá falhar. Ao soar da sétima trombeta, "no céu grandes vozes" que 

proclamam: "O reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele 

reinará para todo o sempre" ( 11:15 ). Todos os esforços de Satanás para impedir que o 

reino de Cristo fosse estabelecida estão condenados. O Senhor Jesus Cristo triunfará; Ele 

reinará sobre a Terra, e os santos da Tribulação sobreviventes, judeus e gentios, vai entrar 

no Seu reino terreno. 



Para as pessoas longanimidade de Israel, a hora mais escura está à frente. Mas vai ser 

seguido por um amanhecer glorioso. O remanescente eleito de Israel, tendo sobrevivido 

a perseguição mais selvagem na longa história da nação, será salvo e desfrutar a felicidade 

do reino milenar ", e assim todo o Israel será salvo, como está escrito:" ( Rom. 11: 26 ). 

 

28. A besta do mar ( Apocalipse 13: 1-10 ) 

E o dragão parou sobre a areia do mar. Então eu vi uma besta 

emergir do mar, que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os 

seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças um nome de 

blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus 

pés como os de urso, ea sua boca como a boca de um leão. E o 

dragão deu-lhe o seu poder eo seu trono e grande autoridade. Eu 

vi uma de suas cabeças como se tivesse sido morto, ea sua chaga 

mortal fora curada. E era toda a terra maravilhou após a 

besta;adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta; e 

adoraram a besta, dizendo: "Quem é semelhante à besta, e que é 

capaz de fazer a guerra com ele?" Não foi-lhe dada uma boca que 

proferia palavras arrogantes e blasfêmias e autoridade para agir 

em 42 meses foi dado a ele. E abriu a sua boca em blasfêmias 

contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, 

isto é, aqueles que habitam no céu. Também foi dado a ele para 

fazer guerra aos santos e vencê-los, e autoridade sobre toda tribo, 

povo, língua e nação foi dado a ele. Todos os que habitam sobre 

a terra o adorarão, todo aquele cujo nome não foi escrito a partir 

da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi 
morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. 

Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá; se alguém matar à 

espada, com a espada que ele deve ser morto. Aqui está a 
perseverança ea fé dos santos. ( 13: 1-10 ) 

Nos tempos caóticos de confusão, incerteza e inquietação que prevalecerá durante a 

Tribulação, o mundo terá muito tempo para um líder. As pessoas vão estar esperando 

desesperAdãoente por alguém poderoso e influente para unir as nações divididas e 

controversas do mundo;alguém para trazer a esperança no meio de desamparo; alguém 

para dar uma sensação de segurança em um momento instável de apreensão e medo. As 

pessoas estarão buscando desesperAdãoente um carismático, líder forte, com autoridade 

para tirar o mundo de volta à beira do desastre. 

Esses desejos serão realizados. Os poderoso líder pessoas desejo virá e unificar o mundo 

sob seu domínio. Ele aparece em primeiro lugar para ser tudo o que as pessoas pensavam 

que eles estavam procurando. E por um breve tempo, ele vai trazer paz e 

prosperidade. Mas ele vai passar a ser muito mais do que o mundo esperava. Ele será um 

ditador mais cruel e poderoso do que qualquer outro líder que o mundo já conheceu. Este 

homem, muitas vezes chamado de Anticristo, será o culminar de uma longa linha de 

pretensos conquistadores mundo. O que homens como Alexandre, o Grande, e os 

imperadores romanos, nos tempos antigos e Hitler e Stalin nos tempos modernos apenas 

sonhou em fazer, o Anticristo, na verdade, vai fazer, ele vai governar o mundo inteiro e 

receber a sua adoração. 



Assim como o Anticristo será o culminar de uma longa linhagem de governantes 

políticos, assim também ele será o falso líder religioso supremo. No sentido mais amplo, 

um "anticristo [qualquer] que nega o Pai eo Filho" ( 1 João 2:22 ), porque aquele que "não 

reconhecer que Jesus Cristo veio em carne e osso ... é o enganador e o anticristo "( 2 João 

7 ). Tais charlatães tem sido em torno ao longo da história humana; no primeiro século, o 

apóstolo João lamentou que "já muitos anticristos têm surgido" ( 1 João 2:18 ; cf. 1 João 

4: 3 ). Mas a Bíblia prevê que o fim dos tempos vai ver uma proliferação sem precedentes 

de falsos cristos e anticristos. Jesus advertiu: "Muitos virão em meu nome, dizendo: 'Eu 

sou Ele!' e enganarão a muitos ... [I] f alguém vos disser: Eis aqui o Cristo! ', ou,' Eis que 

Ele está ali ', não acreditar nele, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e irá 

mostrar sinais e prodígios, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos "( Marcos 13: 

6 , 21-22 ). Esses impostores satânicos culminará com o Anticristo final, que será o mais 

vil, o mal, e poderoso do que todo o resto. 

A descrição impressionante do Anticristo apresentado nos versos deste capítulo de 

abertura é o mais emocionante, completa e dramática em toda a Escritura. No entanto, 

não era novo ensinamento para os leitores de João. João escreveu em sua primeira epístola 

que seus leitores tinham "ouvido que vem o anticristo" ( 1 João 2:18 ). Depois de 

descrever o Anticristo e sua atividade, o apóstolo Paulo lembrou aos Tessalonicenses: 

"Você não me lembro que quando eu ainda estava com você, eu estava lhe dizendo essas 

coisas?" ( 2 Ts. 2: 5 ). Essas passagens indicam que a verdade sobre o Anticristo era de 

conhecimento comum nos tempos do Novo Testamento. 

A fonte original do ensino bíblico sobre o Anticristo é o livro de Daniel. Daniel 7 retrata 

o Anticristo como um chifre pequeno ( v. 8 ), decorrente dos dez chifres da quarta besta 

da visão de Daniel. Esse chifre representa uma pessoa, uma vez que "possuía olhos como 

os olhos de um homem e uma boca que falava grandes" ( 8 v. ). Anteriormente, em que o 

verso, Daniel observa que "três dos primeiros chifres foram arrancados pela raiz antes [o 

Anticristo]", indicando que ele vai destruir três dos outros governantes (cf. v. 24 ) e 

subjugar o resto durante sua ascensão ao poder. 

Mais tarde, no capítulo 7 , Daniel viu que o "chifre [o Anticristo] estava em guerra com 

os santos e dominando eles" ( v. 21 ). Anticristo é visto levando uma perseguição feroz 

do povo de Deus "até o Ancião dos Dias veio e julgamento foi aprovada em favor dos 

santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos tomou posse do reino" ( v. 

22 ). Daniel descreveu reino do Anticristo (a Império Romano revivido) como um ", que 

será diferente de todos os outros reinos e devorará toda a terra e percorrê-lo para baixo e 

esmagá-lo" ( v. 23 ). Como observado anteriormente, o Anticristo, ao contrário de outros 

tiranos da história da humanidade, vai governar o mundo inteiro. No versículo 25 Daniel 

disse que o Anticristo "vai falar contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e 

cuidará em mudar os tempos e de direito; e eles serão entregues na sua mão por um tempo, 

tempos, e metade de um tempo. " Este falso Cristo será, como observado anteriormente, 

perseguir o povo de Deus. Ele também vai instituir uma nova religião (o culto de si 

mesmo; cf. Dan 11: 36-37. ; 2 Tessalonicenses 2: 4. ), um reino do mal, e vai reescrever 

a história para servir a seus propósitos. Ajudando-o a fazê-lo será o seu associado, o falso 

profeta (veja a discussão de 13: 11-18 no capítulo 5 deste volume). 

Daniel 08:23 b -25 dá uma outra visão do Anticristo e seu reinado de terror: 

"Um rei surgirá, 

Insolente e hábeis em intriga. 



Seu poder será poderosa, mas não pela sua própria força, 

E ele vai destruir a um grau extraordinário 

E prosperar e realizar a sua vontade; 

Ele destruirá os poderosos eo povo santo. 

E através de sua astúcia 

Ele fará com que o engano para ter sucesso por sua influência; 

E ele vai ampliar-se em seu coração, 

E ele vai destruir muitos, enquanto eles estão à vontade. 

Ele ainda vai opor o Príncipe dos príncipes, 

Mas ele será quebrado sem intervenção humana. " 

Ele será um intimidator insolente, desviante, possuindo um poder não a sua própria, um 

destróier feroz de suas vítimas, e tão arrogante que ele vai ter coragem até para "opor o 

príncipe dos príncipes" (cf. v. 11 ), que é o Senhor Cristo. Esse movimento vai provar fatal, 

no entanto, eo poder de Deus cairá sobre o Anticristo, que "será quebrado sem intervenção 

humana." 

A profecia de Daniel das setenta semanas descreve o Anticristo como "o príncipe que há 

de vir" ( Dan. 9:26 ). Ele 

"Destruirá a cidade [Jerusalém] eo santuário e seu fim será com uma inundação;. Até o 

fim haverá guerra; estão determinadas assolações E ele fará um pacto firme com muitos 

por uma semana, mas em. a meio da semana ele fará cessar o sacrifício ea oferta de 

cereais; e sobre a asa das abominações virá o assolador, até mesmo a destruição completa, 

aquela que é decretado, se derramou sobre aquele que faz desolado. " ( Dan. 9: 26-27 ) 

Anticristo fará um pacto com Israel por sete anos. No meio desse período de sete anos, no 

entanto, ele vai quebrar esse pacto e atacar o povo judeu. Seu plano será para exterminá-los, 

de modo que o reino prometido de Deus não pode vir. O assalto de Anticristo também incluem 

crentes gentios, como ele procura destruir todos os crentes. 

Outra passagem importante sobre o Anticristo e sua carreira é encontrado em Daniel 11: 

36-45 : 

"Então o rei vai fazer o que quiser, e ele vos exaltará e se engrandecerá sobre todo deus e 

falará coisas monstruosas contra o Deus dos deuses, e ele vai prosperar até que a 

indignação está terminado, pois o que é decretado será feito. Ele não terá respeito aos 

deuses de seus pais ou para o desejo das mulheres, nem que ele vai mostrar respeito por 

qualquer outro deus, porque ele vai se engrandecerá sobre todos eles, mas ao invés disso 

ele irá honrar um deus das fortalezas, um deus a quem. seus pais não conheceram, ele o 

honrará com ouro, prata, pedras preciosas e tesouros Ele vai tomar medidas contra o mais 

forte das fortalezas com a ajuda de um deus estranho;. ele vai dar grande honra para 

aqueles que o reconhece e fará com que para reger sobre a muitos, e vai dividir a terra por 

um preço. 

"No tempo do fim, o rei do sul se colidem com ele, e o rei do Norte vai invadir contra ele 

com carros, com cavaleiros e com muitos navios; e ele vai entrar em países, transbordar-

los e passar por ele também vai. entrar na Terra bonita, e muitos países cairão, mas estes 

serão resgatados de sua mão: Edom, Moab e do lugar dos filhos de Ammon Em seguida, 



ele estenderá a sua mão contra os outros países, ea terra do Egito. não fugir, mas ele vai 

ganhar o controle sobre os tesouros escondidos de ouro e prata e de todas as coisas 

preciosas do Egito;. e os líbios e os etíopes seguirá em seus calcanhares Mas rumores do 

Oriente e do Norte irá perturbá-lo, e ele. sairá com grande furor, para destruir e aniquilar 

muitos Ele vai armar as tendas de seu pavilhão real entre os mares e as belas Santo 

Mountain;.. mas ele virá ao seu fim, e ninguém vai ajudá-lo " 

De acordo com esta profecia, o Anticristo terá poder absoluto; ele "vai fazer o que 

quiser." Como líder de uma religião falsa em todo o mundo, ele "vai exaltar e se engrandecerá 

sobre todo deus ... Ele não terá respeito aos deuses de seus pais ... nem ele mostrar respeito 

por qualquer outro deus, pois ele irá ampliar -se acima de todos eles "( vv. 36-37 ). Pior, o 

seu orgulho arrogante vai levá-lo a blasfêmia, e que ele "vai falar coisas monstruosas contra 

o Deus dos deuses". Tal como o seu mestre do mal, Satanás, o Anticristo será blasfemo, 

profano, e orgulhoso. Mas também, como seu mestre, "ele virá ao seu fim, e ninguém vai 

ajudá-lo." 

Além da profecia de Daniel, os leitores originais do Apocalipse tinha informações sobre 

o Anticristo a partir do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 24: 15-16 , Jesus 

citou a profecia de Daniel sobre o Anticristo, advertindo os que estiverem vivos naquele 

dia "Portanto, quando você vê a abominação da desolação que foi dito pelo profeta Daniel, 

está no lugar santo (quem lê, entenda) , então os que estiverem na Judeia fujam para os 

montes ". 

Outra fonte de informações sobre o Anticristo disponível para os leitores de João foi o 

livro de 2 Tessalonicenses, escrita várias décadas antes. O apóstolo Paulo descreve o 

Anticristo em palavras que lembra da profecia de Daniel: 

Ninguém de maneira alguma vos engane, pois não virá a menos que venha primeiro a 

apostasia, e o homem do pecado é revelado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta 

acima de todo o chamado Deus ou é objeto de adoração, de modo que ele toma seu lugar 

no templo de Deus, apresentando-se como sendo Deus. Você não se lembra que, enquanto 

eu ainda estava com você, eu estava lhe dizendo essas coisas? E sabe o que o detém agora, 

para que em seu tempo ele será revelado. Pois o mistério da iniqüidade já está no 

trabalho; somente há um que agora resiste fazê-lo até que ele é levado para fora do 

caminho. Então aquele iníquo será revelado quem o Senhor matará com o sopro de sua 

boca e pôr fim pelo aparecimento de Sua vinda; isto é, aquele cuja vinda é segundo a 

eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o 

engano da injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, de 

modo a ser salvo. ( 2 Ts 2:. 3-10 ) 

Nessa passagem, Paulo claramente delineado o caráter de Anticristo, descrevendo-o como o 

"homem do pecado ... o filho da perdição" ( v. 3 ). Ele também descreveu carreira perverso 

do Anticristo. Quando o Anticristo "toma seu lugar no templo de Deus, apresentando-se como 

sendo Deus", ele vai quebrar sua aliança com Israel, e se comprometem a abominação da 

desolação que tanto Daniel ( Dan 11:31. ) e Jesus ( Mt 24.: 15 ) advertiu. Após levando o 

mundo a adorá-lo durante a última metade da Tribulação "com todo o poder, e sinais e 

prodígios de mentira," Anticristo será destruído. O "Senhor matará [o Anticristo] com o sopro 

de sua boca e trazer [ele] ao fim pelo aparecimento de Sua vinda" (cf. 19: 11-21 ). 

Embora o capítulo 13 dá a descrição mais detalhada do Anticristo em Apocalipse, esta 

não é a sua primeira aparição no Apocalipse. Anticristo foi introduzido em 11: 7 como a 

"besta", que vai assaltar e matar duas testemunhas de Deus. Sua carreira ímpios, que 

começou no capítulo 11 , está totalmente desenvolvido no início de capítulo 13 . 



Capítulo 12 registra o início de uma longa guerra de Satanás contra Deus e Seu 

povo; capítulo 13 decorre logicamente para gravar culminar dessa guerra. No capítulo 12 

de Satanás é visto sendo lançado do céu à terra; no capítulo 13 ele é descrito o início de 

sua enorme esforço na terra para derrotar Deus e Seus propósitos. Satanás tentará impedir 

Jesus Cristo desde a criação de seu reino terrestre através da criação de seu próprio sob o 

Anticristo. 

Como um ser espiritual, Satanás depende de seres humanos para levar a cabo seus planos 

do mal na Terra. Ele controla todos os incrédulos; uma vez que são "do [seu] pai ao diabo, 

e [quero] para fazer os desejos de [seu] Pai" ( João 8:44 ), e andar "de acordo com o curso 

deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos 

da desobediência "( Ef. 2: 2 ). 

Mas alguns seres humanos foram (e são), sob Satanás (ou seus demônios ') controle 

direto. Por exemplo, Satanás usou Judas para trair Jesus à Sua morte. Nas palavras 

terríveis de Lucas 22: 3 : "Satanás entrou em Judas, que foi chamado Iscariotes, que 

pertence ao número dos doze." Durante Seu ministério terreno, Jesus mostrou o seu 

domínio sobre Satanás lançando demônios das pessoas. Ele também delegou o poder 

sobre o reino demoníaco aos apóstolos, para ajudá-los, como eles enfrentaram o reino de 

Satanás ( Marcos 3: 14-15 ). Ao fazer isso, ele e os apóstolos não só libertou as pessoas 

da escravidão demoníaca, mas também dificultou Satanás do exercício da sua agenda 

terrena. 

Tendo sido lançado de forma permanente do céu ( 12: 9 ), Satanás sabe que o tempo que 

lhe resta é breve ( 12:12 ). Para levar a sua última, investida desesperada contra Deus, ele 

irá capacitar sua última Anticristo. Os versos de abertura deste capítulo revelam sete 

características deste ditador final: sua ascendência, autoridade, aclamação, adoração, 

arrogância, atividade e admiradores. 

Seus Ancestrais 

E o dragão parou sobre a areia do mar. Então eu vi uma besta 

emergir do mar, que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os 

seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças um nome de 

blasfêmia. ( 13: 1 ) 

A primeira frase deste capítulo pertence como a última frase do capítulo 12 , uma vez que 

conclui a conta de o dragão (Satanás; cf. 12: 9 ) e sua guerra contra Deus e Seu 

povo. Enquanto alguns manuscritos gregos ler "Eu estava de pé," os mais velhos e mais 

confiáveis ler ", ele ficou de pé." Em 1994 e 1995 textos da Bíblia New American 

Padrão, os tradutores inserida a frase o dragão no lugar de "ele", já que o dragão é o 

antecedente do verbo traduzido "ele estava." As imagens da areia do mar representa as 

nações do mundo (cf. 20: 8 ). Na visão de João, Satanás toma o seu lugar dominante no 

meio deles, como se fossem sua posse legítima. Mas, na realidade, ele é um usurpador 

que procura culto e adoração do mundo. 

Como a visão de João se desenrolava, o dragão convocou o Anticristo, descrito 

como uma besta emergir do mar. Therion ( besta ) também é usado para descrever o 

Anticristo em 11: 7 . Não se refere a um animal domesticado, mas a um selvagem, 

selvagem, monstro vicioso, descrevendo assim o Anticristo como uma personalidade 

feroz e voraz. O animal deve ser entendido como representando tanto um reino e uma 

pessoa. O animal deve representar um reino, por causa da descrição complexo dele, na 



segunda metade do versículo 1 . No entanto, oanimal deve representar também uma 

pessoa, uma vez que ele é sempre descrito com pronomes pessoais (por exemplo, "seu", 

"ele" "ele"; cf. vv 1-8. ; 14: 9 , 11 ; 15: 2 ; 16: 2 , 10 ). Daniel ( Dan 7:25. ; 8: 24-25 ; 11: 

36-45 ) e Paulo ( . 2 Tessalonicenses 2: 4 ) também descrevem o anticristo como 

pessoa. Desta forma, a Escritura vê o último império mundial como inseparável de seu 

governante, tanto quanto Hitler está indissociavelmente ligado ao Terceiro Reich. 

Tem havido muita discussão sobre o que o mar simboliza. Alguns argumentam, com 

base em tais passagens como Isaías 17:12 , 57:20 , e Apocalipse 17:15 , que remete para 

as nações dos gentios. Mas desde 11: 7 e 17: 8 afirmam que a besta sobe do abismo, é 

melhor para equiparar o mar com o abismo. Esta interpretação está em harmonia com o 

Antigo Testamento, que também usa a metáfora do mar para retratar o reino da atividade 

satânica (cf. Jó 26:12 ; Sl 74: 13-14. ; 89: 9-10 ; Isa 27. : 1 ). Alguns dos demônios estão 

atualmente encarcerados no abismo (cf. 9: 1-11 ; Lucas 8:31 ), e Satanás será preso no 

abismo durante o reino milenar ( 20: 1-3 ). 

O Anticristo será um homem ( 2 Ts 2: 4. ), mas em algum momento de sua vida, ele será 

habitado por um poderoso demônio do abismo. Este homem possuído por um demônio 

será um orador talentoso, um gênio intelectual, possuem grande charme e carisma, e têm 

poder de liderança imenso. Soma-se a essas qualidades naturais será o poder infernal de 

Satanás. O resultado será uma pessoa de poder sobre-humano, grande inteligência e 

maldade consumada. 

Enquanto todos os incrédulos são filhos de Satanás ( João 8:44 ), ninguém na história da 

humanidade será mais completamente a filha do demônio do que o Anticristo. Sua 

"semelhança de família" a Satanás torna-se surpreendentemente aparente da descrição de 

João dele comotinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os seus chifres dez 

diademas. Essa mesma descrição grotesca foi aplicado a Satanás em 12: 3 : "Então, outro 

sinal no céu: eis um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre 

as suas cabeças sete diademas ". A descrição do Anticristo enfatiza a importância de 

os dez chifres por mencioná-los em primeiro lugar e associando os diademas com eles, 

em vez de as cabeças. 

Horns na Escritura simbolizar força e poder, tanto para ataque e defesa (cf. 1 Sam 2: 

1. , 10 ; 2 Sm. 22: 3 ; Jó 16:15 ; Sl. 18: 2 ; 75: 4-5 ; 89 : 17 , 24 ; 92:10 ; 112: 9 ; Jer 

48:25. ; Mic 4:13. ). Nesta passagem, eles representam o grande poder dos reis que 

governarão sob a autoridade absoluta do Anticristo. Ten encaixa o imaginário da quarta 

besta em Daniel 7: 7 , 24 , e é um número simbólico que representa a força política e 

militar todo o mundo. Anticristo subirá de entre estes dez ( Dan. 7: 16-24 ) e não vai 

governar meramente dez nações, mas o mundo inteiro (cf. Dan 7:23. ). Ao contrário dos 

sete cabeças, que representam impérios mundiais sucessivos, todos os governantes 

simbolizados pelos dez chifres vai governar, ao mesmo tempo (cf. 17:12 ). 

Daniel descreveu esta coalizão final, chefiada pelo Anticristo, em Daniel 2: 41-44 : 

"Em que você viu os pés e os dedos, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, isso 

será um reino dividido; mas terá nele a dureza de ferro, na medida em que você viu o 

ferro misturado com barro comum Como o. dedos dos pés eram em parte de ferro e em 

parte de cerâmica, de modo algum do reino será forte, e parte dela será frágil. E no que 

você viu o ferro misturado com barro comum, eles vão combinar um com o outro na 

semente entre os homens, mas eles não vão aderir a um outro, assim como o ferro não 

combina com a cerâmica Nos dias daqueles reis o Deus do céu estabelecerá um reino que 



jamais será destruído, e que o reino não será deixado para. outro povo; ele esmiuçará e 

porá termo a todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre ". 

O império mundial final será em algum sentido um renascimento do Império Romano (as 

pernas de ferro e dez dedos da estátua em Daniel 2 ), mas serão muito superiores que tanto 

no poder e extensão. Vai ser muito mais do que uma confederação europeia; que vai cobrir o 

mundo inteiro. Em última análise, o império do Anticristo será esmagado por Cristo (a "pedra 

[que] foi cortada, sem mãos"; . Dan 2:34 , 45 ), quando Ele vier para estabelecer o Seu reino 

terreno. 

Além de seus dez chifres, o animal é descrito por João como tendo . sete cabeças Como 

será visto na discussão de Apocalipse 17 no final deste volume, essas sete cabeças 

representam sete sucessivos impérios mundiais: Egito, Assíria, Babilônia, Medo- Pérsia, 

Grécia, Roma, e reino final mundial do Anticristo. Os dez diademas (coroas reais) 

indicam autoridade real dos chifres e poder vitorioso. João também observou que a 

besta cabeças um nome de blasfêmia. Como muitos dos imperadores romanos e outros 

monarcas, antes deles, esses governantes vão blasfemando arrogar nomes e títulos divinos 

para si mesmos que desonram o Deus vivo e verdadeiro. Eles seguirão o padrão de seu 

mestre, o Anticristo ", que se opõe e se exalta acima de todos os chamados Deus ou é 

objeto de adoração, de forma que ele toma seu lugar no templo de Deus, apresentando-se 

como sendo Deus" ( 2 Ts. 2: 4 ). 

Sua Autoridade 

E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como 

os de urso, ea sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu-
lhe o seu poder eo seu trono e grande autoridade. ( 13: 2 ) 

Como João olhou mais de perto o animal, ele viu que ela incorporou as características 

dos animais a partir da visão registrada em Daniel 7: 3-7 : 

"E quatro grandes animais foram surgindo do mar, diferentes uns dos outros. O primeiro 

era como leão, e tinha as asas de uma águia. Eu ficava olhando até que suas asas foram 

arrancadas, e foi levantado do chão e fez para ficar em dois pés como um homem;.. a 

mente humana também foi dado a ela E eis que outra besta, um segundo, semelhante a 

um urso e ele foi levantado por um lado, e três costelas estavam em sua boca entre o seu 

dentes, e, assim, eles disseram a ele: 'Levanta-te, devora muita carne! " Depois disto, eu 

continuei olhando, e eis que um outro, como um leopardo, e tinha nas costas quatro asas 

de um pássaro, o animal também tinha quatro cabeças, e domínio foi-lhe dado Depois 

disto, eu continuava olhando nas visões da noite. e eis aqui o quarto animal, terrível e 

assustador e extremamente forte, e tinha dentes grandes de ferro Ele devorava e esmagado 

e pisou o restante com os seus pés;. e era diferente de todos os animais que apareceram 

antes dele, e ele tinha dez chifres. " 

O leopardo, urso, e leão eram bem conhecidos na Palestina. Eles enfatizam drasticamente 

as características dos países que representam. O leão foi um símbolo apropriado para o feroz, 

o poder do Império Babilônico consumindo. A ferocidade, força e estabilidade do Império 

Medo-Persa levou à sua representação como um urso. conquistas rápidas dos gregos, em 

particular sob a Alexander mercurial, o Grande, refletem a velocidade e ferocidade 

do leopardo. João lista os três animais em inverter a ordem de Daniel, uma vez que ele estava 

olhando para trás no tempo.Daniel, olhando para a frente no tempo, listou os animais e os 

reinos que eles representam em ordem cronológica. 



Como o quarto animal indescritível de Daniel 7: 7 , que representa o Império Romano, 

império definitiva do Anticristo será uma combinação dos impérios que a 

precederam. Ele irá incorporar toda a ferocidade, crueldade, rapidez e força dos outros 

impérios mundiais. Este império poderoso, sem paralelo na história da humanidade, será 

o último e maior tentativa de Satanás para parar o reino de Cristo. Mas, como outras 

tentativas tudo de Satanás para frustrar os propósitos de Deus, ele acabará por falhar. 

Porque o dragão (Satanás) é a fonte de Anticristo poder, nenhuma força humana será 

capaz de resistir a ele. O dragão trabalha o seu poder através da besta, usando-o para 

fazer a guerra contra Deus. Nem os santos anjos intervir, porque contenção sobrenatural 

de Deus do Anticristo serão removidos ( 2 Ts 2: 7. ). Isso permitirá que o Anticristo subirá 

ao poder em tempo designado por Deus, e vai deixar temporariamente o pecado o seu 

curso. O Anticristo compartilhar de Satanás trono (cf. 02:13 ), assim como o verdadeiro 

Cristo compartilha trono do Pai (cf. 03:21 ; 22: 1 , 3 ). Anticristo possuirá grande 

autoridade sobre todo o mundo; ele terá total, irrestrita liberdade de ação e vai responder 

a ninguém. 

Alguns acham que é incrível que alguém pode subir para tal posição de autoridade 

absoluta. Mas existem paralelos na história da humanidade, ainda que em uma escala 

muito menor. Inevitavelmente, tumulto na sociedade auxilia tal ascensão de um 

governante ao poder. Ditadores ganhar o controle, oferecendo soluções para problemas 

aparentemente insolúveis da sociedade. Adolf Hitler, por exemplo, aproveitou as 

condições econômicas e políticas caóticas na Alemanha depois da Primeira Guerra 

Mundial I. Ele prometeu ao povo alemão que, sob sua liderança, sua nação oprimida 

voltaria a subir para um lugar de destaque, poder e riqueza. Desesperado por uma saída 

para o seu dilema, muitas pessoas creram em sua mensagem. Eventualmente, o partido 

nazista tornou-se tão forte que Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. A partir dessa 

posição, ele passou a tomar o poder absoluto. Anticristo, um ditador mais poderoso e 

perverso do que Hitler, subirá ao poder em meio ao caos assustador e sem precedentes da 

Tribulação. 

Sua AcReivindicação 

Eu vi uma de suas cabeças como se tivesse sido morto, ea sua 

chaga mortal fora curada. E era toda a terra maravilhou após a 
besta; ( 13: 3 ) 

Um evento surpreendente vai ajudar Anticristo solidificar seu domínio sobre o 

mundo. João viu uma de suas cabeças como se tivesse sido morto, ea sua chaga mortal 

fora curada. A interpretação de que a frase tem sido muito debatida. Alguns 

comentaristas argumentam que a cabeça cuja chaga mortal fora curada era um reino que 

terá sido destruído e restaurado. Eles vêem a morte e ressurreição milagre como o 

renascimento do Império Romano. Anticristo, eles acreditam, irá unir os países que 

ocupam o território do antigo Império Romano em um novo império. Esse renascimento 

da energia será assim surpreender o resto das nações que também vai enviar para o seu 

governo. 

Existem várias dificuldades com esse ponto de vista, no entanto. O problema mais óbvio 

é que, enquanto o versículo 3 fala de um dos cabeças sendo morto, outras passagens 

especificar que o próprio animal é morto ( 13:12 , 14 ; 17: 8 , 11 ). O pronome pessoal na 

frase sua ferida fatal também indica que um dos reis está em vista, e não o império como 

um todo. Também não parece provável que apenas reviver o Império Romano poderia 



causar espanto e admiração em todo o mundo de que trata este versículo. Por fim, a 

frase como se ... morto é usado em 5: 6 do Senhor Jesus Cristo, o que implica que ele 

também é usado de uma pessoa nesta passagem. 

Admitindo que ele é uma pessoa que morre e é restaurado para a vida, a questão 

permanece sobre a identidade dessa pessoa. A visão de que ele será o ressuscitado Judas 

Iscariotes tem pouco a recomendá-la. Essa idéia é baseada no fato de que Judas ( João 

17:12 ) e Anticristo ( 2 Ts 2: 3. ) são ambos chamados de "filho da perdição [ou 

destruição]", e que Jesus chamou Judas um "diabo" ( João 6 : 70-71 ). Mas não haveria 

sentido em um Judas ressuscitados; como que alguém iria reconhecê-lo, uma vez que 

ninguém sabe como ele era? 

Uma visão mais populares liga a morte e ressurreição nesta passagem com o Imperador 

Nero. Acreditava-se no final do primeiro século que Nero, que se suicidou em AD 68, iria 

ressuscitar dos mortos. Mas é duvidoso que muitos cristãos (especialmente o divinamente 

inspirados apóstolo João) acreditava na ressurreição mito Nero. Além disso, o animal vai 

sofrer morte violenta nas mãos de outro ( 13:14 ), enquanto Nero, como observado 

anteriormente, tirou a própria vida. 

A cabeça cuja ferida mortal será curada só pode ser o futuro Anticristo. Se a morte é 

real ou falso (cf. v. 14 ; 2 Ts 2: 9. ) não é clara. Pode ser que o Anticristo está realmente 

morto, e Deus, para seus próprios fins, que lhe permite ser ressuscitado. O mais provável, 

suposta morte e ressurreição de Anticristo será uma falsificação da morte e ressurreição 

de Cristo, encenado, como uma das "maravilhas" perpetrados pelo falso profeta ( 13: 12-

15 ; 2 Tessalonicenses 2: 9. NVI ). Ressurreição do Anticristo também será falso, uma 

vez que ele nunca morreu realmente. Ou, talvez, o Anticristo irá explicar seus poderes 

extraordinários, alegando ser a reencarnação do espírito de Cristo, como alguns 

sugeriram. Certamente, em um mundo onde a New Age panteísmo e misticismo oriental 

são extremamente popular, mais pessoas estariam inclinados a acreditar em uma 

reencarnação de uma ressurreição. 

O que quer que realmente acontece, as pessoas do mundo vai acreditar que o Anticristo, 

já popular por causa de seus grandes poderes, também tem transcendido a morte. Desde 

a Tribulação será um tempo onde o mundo vai experimentar a morte em uma escala sem 

precedentes na história humana, invulnerabilidade aparente do Anticristo até a morte vai 

conquistá-lo maior aclamação, mais generalizada. Como resultado, a terra 

inteira será espantado e siga após a besta (cf. v. 14 ; 2 Tessalonicenses 2: 8-12. ). 

Sua Adoração 

adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta; e 

adoraram a besta, dizendo: "Quem é semelhante à besta, e que é 
capaz de fazer a guerra com ele?" ( 13: 4 ) 

Fascínio do mundo com o Anticristo vai se tornar rapidamente adoração. Ele irá 

incentivar e exigir que a adoração por "exaltar [ndo] a si mesmo acima de todo o chamado 

Deus ou é objeto de adoração, de forma que ele toma seu lugar no templo de Deus, 

apresentando-se como sendo Deus" ( 2 Ts 2: 4. ). Não contente com a aclamação, o 

Anticristo procurará adoração; não contente com respeito, ele vai exigir reverência; não 

contente com sendo saudado e anunciado, ele pedirá para ser adorado. E aqueles que "não 

receberam o amor da verdade para serem salvos" ( 2 Ts. 2:10 ) serão enganados a adorá-

lo. Que decepção será impulsionada pela associado do Anticristo, o falso profeta, que "faz 



com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta [o Anticristo], cuja fatal 

ferida foi curada" ( 13:12 ). 

Não só os incrédulos enganados adorar o Anticristo, mas eles vão também 

(intencionalmente ou não) adorar o dragão (Satanás) , porque ele deu a sua autoridade 

à besta. Por adorar o Anticristo, os incrédulos serão realmente adorando a Satanás, o 

verdadeiro poder por trás dele.Algumas pessoas vão compreender plenamente que; a 

maioria vai provavelmente ser enganado, como aqueles de quem Paulo escreveu em 1 

Coríntios 10:20 : "As coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não 

a Deus." Pensando que eles estavam adorando o deus a quem eles sacrificaram, os pagãos 

eram, na realidade adorando o demônio personificando que deus. Por isso, será para 

muitas pessoas, que vão pensar que estão adorando a um líder sobrenaturalmente 

poderosa, mas na realidade vai estar adorando a Satanás. 

À medida que as pessoas do mundo adorar o Anticristo eles vão gritar de espanto, "Quem 

é semelhante à besta, e que é capaz de fazer a guerra com ele?" Por blasphemously 

referindo ao Anticristo em língua superlativo reservado para o culto a Deus (cf. Ex 

15:11. ; Sl 35:10. ;113: 5 ; Isa 40:18. , 25 ; 46: 5 ; . Jer 49:19 ; . Mic 07:18 ), os 

adoradores do Anticristo iludidos irá atribuir divindade a ele ( 2 Tessalonicenses 2: 4. ). A 

resposta implícita a ambas as perguntas retóricas é "Ninguém!" Nos, militares e religiosas 

reinos políticos, o Anticristo reinará supremo e incontestado por terra e inferno. 

Sua arrogância 

Não foi-lhe dada uma boca que proferia palavras arrogantes e 

blasfêmias e autoridade para agir em 42 meses foi dado a ele. E 

abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do 

seu nome e do seu tabernáculo, isto é, aqueles que habitam no 
céu.( 13: 5-6 ) 

Tal como o seu mestre, Satanás, o Anticristo será um blasfemador arrogante. Blasfêmia 

não será incidental, mas central para suas operações. A frase não foi dado a ele se refere 

ao controle de Deus soberano de eventos ( 6: 4 , 8 ; 7: 2 ; 9: 5 ; cf. . Daniel 

4:17 , 25 , 32 ). Deus permitirá que o Anticristo blasfemar para dar plena expressão à 

maldade satânica que cobrirá a terra naquela época. Ele irá apresentar um total desrespeito 

para o verdadeiro Deus por continuamente falando palavras arrogantes e 

blasfêmias. blasfêmia do Anticristo não será sutil, mas aberto, ultrajante, e monstruoso, 

mesmo ao ponto que ele "toma seu lugar no templo de Deus, exibindo a si mesmo como 

sendo Deus "( 2 Ts 2: 4. ). Esta é uma reminiscência de desejo original de Satanás quando 

ele caiu do céu e da santidade. Ele disse em seu coração: "Eu vou fazer-me como o 

Altíssimo" ( Is. 14:14 ). 

Daniel previu que o Anticristo será caracterizado pela orgulhosos, arrogantes, palavras 

blasfemas. Daniel 7: 8 diz que ele terá "uma boca que falava grandes" (cf. v 20. , 

while) versículo 11 menciona "o som das palavras arrogantes que o chifre estava falando. 

" Daniel observa ainda que o Anticristo "vai falar-se contra o Altíssimo ... e falarão coisas 

monstruosas contra o Deus dos deuses" ( 07:25 ; 11:36 ). 

A arrogância de Anticristo irá superar a de qualquer outra pessoa na história humana. Ele 

será porta-voz de Satanás, expressando raiva frustrado contra Deus de seu mestre. Ele 

também será o blasfemo supremo em um mundo cheio de blasfemos. Então endurecido 

vai coração dos pecadores ser nessa época que os juízos de Deus não vai provocar o 



arrependimento, mas mais uma blasfêmia. Em 16: 9 , João registra uma visão na qual "os 

homens se queimaram com o intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem 

poder sobre estas pragas, e não se arrependeram de modo a dar-Lhe glória." 

Do Anticristo blasfêmias contra Deus incluirá blasfêmia de seu nome e do seu 

tabernáculo, e . aqueles que habitam no céu de Deus nome representa tudo o que Ele 

é; é o somatório de seus atributos. Então, de forma abrangente o mal vai blasfêmia do 

Anticristo ser que ele vai mesmo incluir de Deus tabernáculo (céu; cf. Hb 9: 23-24. ), e 

todos aqueles que habitam no céu com Ele. Assim, o Anticristo vai proferir palavras 

blasfemas destinadas directa e especificamente na Pessoa de Deus, Sua morada, e Seu 

povo, tanto os santos remidos e os santos anjos. 

Mas nem blasfêmias do Anticristo, nem o seu reinado de terror vai durar 

indefinidamente. Deus concederá Anticristo autoridade para agir em apenas 42 

meses (os últimos três anos e meio ou 1.260 dias de tribulação, a septuagésima semana 

da profecia de Daniel; Dan 9:24. ).Anticristo e de Satanás será autorizada a operar apenas 

dentro do prazo fixado por eles, o verdadeiro Rei do Universo. Mas há alguns anos, eles 

vão dominar o mundo. 

Sua Atividade 

Também foi dado a ele para fazer guerra aos santos e vencê-los, 

e autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação foi dado a 
ele. ( 13: 7 ) 

Anticristo não será toda a conversa; ele também será capaz de decisiva, acção 

mortal. Mais uma vez o texto observa que o Anticristo só pode fazer o que ele é dado a 

permissão por Deus todo-poderoso que fazer, sublinhando assim que Deus nunca 

abandona o Seu controle absoluto de eventos. Porque eles se recusam a adorá-lo, o 

Anticristo fazer guerra aos santos e vencê-los; crentes no Deus verdadeiro irão suportar 

o peso de sua fúria assassina. Ele vai percebê-los como uma ameaça à sua autoridade 

sobre toda tribo, povo, língua e nação, que mais uma vez foi temporariamente dado a 

ele pela soberania de Deus. O resultado será um massacre mundial do povo de Deus 

(cf. 6: 9-11 ; 7: 9-17 ; 11: 7 ; 17: 6 ; Dan 7:25. ). 

Daniel muito antes previu esse martírio generalizada do povo de Deus. Ele escreveu que 

o Anticristo "vai ... destruirá os santos do Altíssimo ... e eles serão entregues na sua mão 

por um tempo, tempos e metade de um tempo [três anos e meio, a última metade do 

Tribulação] "( Dan. 7:25 ). Esta perseguição vai começar a sério no ponto médio da 

tribulação, quando o Anticristo rompe sua aliança com Israel ( Dan 9:27. ) e configura a 

abominação da desolação ( Dan 9:27. ; 11:31 ; 12:11 ; Matt . 24:15 ; 2 Tessalonicenses 2: 

3-4. ). 

Que o Anticristo com sucesso fazer guerra aos santos e vencê-los não significa que ele 

terá o poder de destruir a sua fé. Ele vai dominá-los fisicamente, mas não 

espiritualmente. Fé salvadora Genuina não pode ser destruído, porque "nem a morte, nem 

a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem 

as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será 

capaz de separar -nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor "( Rom. 

8: 38-39 ). Nem o Senhor Jesus Cristo, que é infinitamente mais poderoso do que o 

Anticristo ou Satanás, permitir que qualquer verdadeiro filho de Seu sofrer a perda da 



vida eterna ( Ap 3: 5 ; Jó 13:15 ; João 10: 27-29 ). Mas o Anticristo massacrar o povo de 

Deus em uma escala sem precedentes, como ele expressa sua dominação mundial. 

Seus admiradores 

Todos os que habitam sobre a terra o adorarão, todo aquele cujo 

nome não foi escrito a partir da fundação do mundo no livro da 

vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se 

alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá; se alguém matar à 

espada, com a espada que ele deve ser morto. Aqui está a 
perseverança ea fé dos santos. ( 13: 8-10 ) 

Como observado anteriormente na discussão sobre o versículo 4 , todos os que habitam 

sobre a terra hão-de adorar o Anticristo. (João aqui muda de tempos passados para os 

tempos futuros.) A frase todos os que habitam sobre a terra é usada em toda Revelação 

para descrever os descrentes ( vv. 12 , 14 ; 03:10 ; 06:10 ; 08:13 ; 11:10 ; 17: 2 , 8 ) e não 

inclui todos os que estarão vivos na época. Aqui o fator limitante é especificamente 

declarado; é todo aquele cujo nome não foi escrito a partir da fundação do mundo no 

livro da vida do Cordeiro que foi morto que vai adorar o Anticristo. Os incrédulos, 

aqueles cujos nomes não estão registrados no livro da vida, vai "perecem, porque não 

acolheram o amor da verdade para serem salvos" ( 2 Ts. 2:10 ). Escritura também ensina 

que os infiéis serão julgados porque "não creram na verdade, mas tiveram prazer na 

iniqüidade" ( 2 Ts. 2:12 ). Enquanto o eternamente eleitos são salvos por meio da fé no 

Senhor Jesus Cristo ( João 3:16 ; 05:24 ; Atos 13:39 ; 16:31 ; Rom. 3: 22-30 ; 4: 5 ; 10: 

9-10 ; Gal 3: 22-26. ; Ef. 2: 8-9 ), a não eleitos são perdidos porque se recusam a crer no 

Evangelho ( João 3:36 ; Rom. 1: 18-32 ; 2: 8 ; . 2 Tessalonicenses 1 : 8-9 ; 1 Pe 2: 

8. ; 04:17 ). A incredulidade e rejeição sempre indicam que as pessoas cujos nomes não 

foram escritos ... no livro da vida. 

Sete vezes no Novo Testamento, os crentes são identificados como aqueles cujos nomes 

estão escritos no livro da vida (cf. 3: 5 ; 17: 8 ; 20:12 , 15 ; 21:27 ; . Fp 4: 3 ). O livro 

da vida que pertence ao Cordeiro, o Senhor Jesus, é o registo em que Deus inscreve os 

nomes dos escolhidos para a salvação antes da fundação do mundo. (Essa frase é usada 

como sinônimo de eternidade passada em 17: 8 ; . Matt 13:35 ; 25:34 ; Lucas 11:50 ; . Ef 

1: 4 ; Hb. 9:26 ; . 1 Pe 1:20 ; cf. . 2 Tessalonicenses 2:13 ; e 2 Tim 1: 9. .) Ao contrário 

incrédulos, os eleitos não serão enganados pelo Anticristo ( Matt 24:24. ), nem irão adorá-

lo ( 20: 4 ). Anticristo não será capaz de destruir a fé salvadora dos crentes, pois o Senhor 

Jesus Cristo prometeu: "O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e eu não vou 

apagar o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante 

dos seus anjos "( Ap 3: 5 ; cf. 1 João 5: 4 ). Os crentes têm sido no poder mantenedor de 

Deus desde a criação antes, e eles vão estar lá após a destruição do presente despacho e 

da criação do novo céu e da nova terra ( 21: 1 e ss .). 

Os crentes são duplamente seguro, porque o livro da vida pertence o Cordeiro que foi 

morto. Não apenas o decreto da eleição, mas também a obra expiatória de Cristo sela a 

redenção dos eleitos para sempre. Crentes "não foi com coisas corruptíveis, como prata 

ou ouro ... mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o 

sangue de Cristo" ( 1 Pedro 1: 18-19. ). O Pai não irá desfazer a obra de Cristo na redenção 

(cf. Rm 4,25. ; Heb. 1: 3 ), permitindo que qualquer dos eleitos para ser perdida. Jesus 

Cristo é "a todos aqueles que Lhe obedecem fonte de salvação eterna" ( Heb. 5: 9 ), e não 

está dentro do poder do Anticristo, Satanás, ou todas as forças do inferno para alterar essa 



gloriosa realidade. Os próprios santos que massacres Anticristo durante sua perseguição 

ao povo de Deus é visto mais tarde triunfante e vitorioso no céu: 

E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam sido vitorioso sobre 

a besta ea sua imagem e do número do seu nome, de pé no mar de vidro, segurando harpas 

de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, eo cântico do Cordeiro, 

dizendo: 

"Grandes e maravilhosas são as tuas obras, 

O Senhor Deus, o Todo-Poderoso; 

Justos e verdadeiros são os teus caminhos, 

Rei das nações! 

Quem não temerá, ó Senhor, e glorificarão o teu nome? 

Para Só Tu és santo; 

Para todas as nações virão e se prostrarão diante You, 

Para teus atos de justiça se fizeram manifestos. " 

( Apocalipse 15: 2-4 ) 

Anticristo pode tirar suas vidas, mas ele não pode destruir a sua fé. 

Esta visão surpreendente da besta do mar conclui com um apelo à compreensão 

espiritual. O aviso Se alguém tem ouvidos, ouça o é usado quinze vezes no Novo 

Testamento (cf. 2: 7 , 11 , 17 , 29 ; 3: 6 , 13 , 22 ; . Matt 11:15 ; 13: 9 , 43 ; Marcos 4: 

9 , 23 ; Lucas 8: 8 ; 14:35 ) para enfatizar uma verdade particularmente importante. Em 

todas as suas utilizações anteriores em Apocalipse ( caps. 2-3 ), ele é seguido pela frase 

"o que o Espírito diz às igrejas." A omissão dessa frase sugere que a igreja não está em 

vista, nesta passagem, tendo sido arrebatados antes do início da Tribulação (cf. 03:10 ). 

Aqui a frase introduz um provérbio que conclui essa passagem: Se alguém leva em 

cativeiro, em cativeiro irá; se alguém matar à espada, com a espada que ele deve ser 

morto. Aqui está a perseverança ea fé dos santos. Este provérbio contém verdade 

prática importante para os crentes vivos no momento da perseguição do Anticristo. Eles 

são a depender de providência de Deus e não tomar o assunto em suas próprias 

mãos. Aqueles crentes destinados pelo plano soberano de Deus para o cativeiro (prisão) 

estão a aceitar que o encarceramento como a vontade de Deus. Eles não estão a resistir 

ou lutar contra o Anticristo. Por incrível que pareça, a passagem defende a instituição 

divina da pena capital, mesmo por parte do governo mal do Anticristo, advertindo que , 

se alguém matar à espada, com a espada que ele deve ser morto (cf. Gn 9: 5-6 ; . Matt 

26:52 ) . O povo de Deus não deve retaliar contra seus perseguidores; não há lugar agora, 

e não haverá lugar, então, por militantes, agressivos, violentos crentes aterrorizando seus 

perseguidores. "Aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus", escreveu Pedro, "deve 

confiar as suas almas ao fiel Criador, fazendo o que é certo" ( 1 Ped. 4:19 ). 

Em vez de reagir com violência, os crentes devem exemplificar a perseverança ea fé dos 

santos. Eles devem ser como o Senhor Jesus Cristo, que "sendo injuriado ... não revidava; 

enquanto que sofrem ... não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga justamente 

"( 1 Ped. 2:23 ). Quando os crentes seguir o exemplo de Cristo, observou Pedro, "aqueles 

que insultam a [sua] bom comportamento em Cristo serão envergonhados" ( 1 Ped. 



3:16 ). Aqueles que estão "injuriado para o nome de Cristo ... são abençoados, porque o 

Espírito da glória e de Deus repousa sobre [eles]" ( 1 Ped. 4:14 ). 

A mensagem desta passagem é clara. Deixe o animal monstruoso do abismo fazer o seu 

pior. Vamos Satanás e suas hostes demoníacas têm a sua hora. Deus controla o futuro e 

os crentes pertencem a Ele. "Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por 

aquele que nos amou" ( Rm 8:37. ), e nós vamos triunfar naquele dia glorioso quando "O 

reino do mundo [se] o reino de nosso Senhor e do seu Cristo; e Ele reinará para todo o 

sempre "( Ap 11:15 ). 

 

29. O ultimo Falso Profeta ( Apocalipse 

13: 11-18 ) 

Então vi outra besta emergir da terra; e tinha dois chifres 

semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Ele 

exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E ele faz 

com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, 

cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira 

que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E 

engana os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe 

foi dado para realizar na presença da besta, dizendo aos que 

habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera 

a ferida da espada e tem ganham vida. E foi dada a ele para dar 

fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta sequer 

falar e fazer com que todos quantos não adorassem a imagem da 

besta para ser morto. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos 

e pobres, e os homens livres e os escravos, a ser posto um sinal na 

sua mão direita ou na testa, e ele prevê que ninguém será capaz 

de comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome 

da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele 

que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número 
de um homem; eo seu número é 666. ( 13: 11-18 ) 

A principal arma no arsenal de Satanás é o engano. Satanás, Jesus declarou: "é um 

mentiroso e pai da mentira" ( João 8:44 ), que "se disfarça em anjo de luz" ( 2 Cor. 11:14 ) 

para enganar as pessoas. Desde a sua primeira aparição na terra, no Jardim do Éden 

( Gênesis 3: 2-6 ), até sua última aparição no final do Milênio ( Ap 20: 7-8 ), Satanás é 

um mentiroso e um enganador. Ele constantemente procura confundir as pessoas, "cego 

[ndo] os entendimentos dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória 

de Cristo, que é a imagem de Deus" ( 2 Cor. 4: 4 ). 

Uma vez que Satanás é um enganador, segue-se que os seus agentes (humanos e 

demoníacos) também são enganadores. O apóstolo Paulo alertou que "os servidores [de 

Satanás] também se disfarçam como servos da justiça" ( 2 Cor. 11:15 ), apesar de serem 

fornecedores de maldade, mentiras e enganos. O diabo usa para espalhar suas "doutrinas 

de demônios" condenatórias ( 1 Tim. 4: 1 ). 



A Bíblia adverte repetidamente para o perigo de falsos profetas. Moisés fez uma pausa 

no meio de dar a lei de Deus para Israel para alertar sobre quem iria desviar as pessoas da 

mesma: 

"Se um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou 

prodígio, e o sinal ou a maravilha se torna realidade, sobre o qual ele falou-lhe, dizendo:" 

Vamos após outros deuses (a quem você tem não conhecido) e vamos atendê-los ", você 

não deve ouvir as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor, teu 

Deus, te testando para saber se você ama o Senhor, teu Deus, com todo o seu coração e 

com toda a tua alma Você deve seguir o Senhor, teu Deus, e temem;.. e você deve manter 

seus mandamentos, ouvir a Sua voz, servi-Lo, e se apegam a ele, mas aquele profeta ou 

sonhador de sonhos deve ser condenado à morte, porque ele aconselhou rebelião contra 

o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para 

seduzi-lo a partir da maneira em que o Senhor, teu Deus, te ordenou a andar. Então você 

deve expurgar o mal de no meio de vós. " ( Deut. 13: 1-5 ) 

Jeremias também advertiu Israel para não ouvir os falsos profetas: 

Assim diz o Senhor dos Exércitos, 

"Não dê ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam. 

Eles estão levando-os a futilidade; 

Eles falam de uma visão de sua própria imaginação, 

Não da boca do Senhor ". 

( Jer. 23:16 ) 

  

"Não mandei esses profetas, 

Mas eles correram. 

Eu não falei com eles, 

Mas eles profetizaram. 

Mas se tivessem assistido ao meu concílio, 

Em seguida, eles teriam anunciado minhas palavras ao meu povo, 

E teria feito voltar do seu mau caminho 

E da maldade das suas obras. " 

( Jer. 23: 21-22 ) 

"Tenho ouvido o que os profetas disseram que profetizam mentiras em meu nome, 

dizendo: 'Eu tive um sonho, eu tive um sonho!' Quanto tempo? Existe alguma coisa no 

coração dos profetas que profetizam mentiras, mesmo esses profetas do engano do seu 

próprio coração, que pretendem fazer o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus 

sonhos que se relacionam entre si, assim como seus pais Esqueci meu nome por causa de 

Baal? O profeta que tem um sonho conte o sonho, mas deixá-lo que tem a minha palavra, 

fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? " diz o Senhor. "Não é 

a minha palavra como fogo?" diz o Senhor ", e como um martelo que quebra um rock? 

Portanto, eis que eu sou contra os profetas", diz o Senhor ", que furtam as minhas palavras 



um do outro. Eis que eu sou contra os profetas", declara o Senhor, "que usam a língua e 

declarar:" O Senhor declara. Eis que eu sou contra aqueles que profetizaram sonhos falsos 

", declara o Senhor", e relacionando-os e levou meu povo extraviado por suas falsidades 

e jactância imprudente, ainda que eu não enviá-los ou comandá-los, nem eles forneçam 

este povo os menor benefício ", diz o Senhor. ( Jer. 23: 25-32 ) 

"Portanto, não ouvir as palavras dos profetas que falam para você, dizendo:" Você não 

deve servir ao rei de Babilônia ", porque vos profetizam a mentira; pois eu não os enviei 

", declara o Senhor", mas eles profetizam mentiras em meu nome, a fim de que eu possa 

levá-lo para fora e que você pode perecer, vós e os profetas que vos profetizam. "Então 

eu falei com o sacerdotes e todo este povo, dizendo: "Assim diz o Senhor: Não dê ouvidos 

às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo:" Eis que os utensílios da 

casa do Senhor será agora cedo voltarão de Babilônia '; para eles profetizam a mentira 

"(. Jer. 27: 14-16 ) 

"Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: 'Não deixe que seus profetas 

que estão no meio de vós e vossos adivinhos enganá-lo, e não ouvir os sonhos que sonho. 

Para eles vos profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor ". ( Jer. 

29: 8-9 ) 

Como Ele concluiu o Sermão da Montanha, o Senhor Jesus Cristo declarou solenemente: 

"Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, 

são lobos devoradores" ( Mat. 07:15 ). Em sua segunda epístola, Pedro escreveu: "Mas 

também falsos profetas entre o povo, assim como também haverá entre vós falsos mestres, os 

quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os 

resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição" ( 2 Ped. 2: 1 ). O apóstolo João 

advertiu: "Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos para ver se são de 

Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo" ( 1 João 4: 1 ). 

Escritura também registra numerosos exemplos de falsos profetas; algum chamado, 

alguns anônimos. Isaías mencionou anônimas falsos profetas que estavam ativas no seu 

dia ( Isa 09:15. , como fez Jeremias () Jer 14.: 13-15 ; Lam. 2:14 ). Jeremias 28 registros 

encontro de Jeremias com o falso profeta Ananias, enquanto o próximo capítulo menciona 

os falsos profetas Acabe e Zedequias ( Jer. 29: 21-23 ). O Antigo Testamento também 

nomes outro Zedequias como um falso profeta ( 1 Reis 22: 10-28 ), bem como dois falsos 

profetas chamado Semaías (Neemias 6: 10-12. ; Jer. 29: 24-32 ). Ezequiel 13: 

17 menciona profetas falsos, e Neemias encontrou a falsa profetisa Noadias ( Neh. 

6:14 ). O falso profeta mais notório no Antigo Testamento era Balaão, que liderou Israel 

na idolatria e pecado ( Num 22-24. ; Josh 13:22. ; 24: 9-10 ;Neh. 13: 1-2 ; . 2 Pe 2 : 15-

16 ; Judas 11 ; Ap 2:14 ). O Novo Testamento registra encontro do apóstolo Paulo na ilha 

de Chipre, com o falso profeta Bar-Jesus ( Atos 13: 6-12 ). 

Diversos vícios caracterizar falsos profetas, para além da óbvia de mentiras de 

ensino. Escritura denuncia-los como ímpios ( Jer 23:11. ), adúlteros ( Jer 23:14. ), 

ganancioso ( Ez 22:25. ; . Mic 3:11 ; 2 Pe 2:15. ), auto-enganados ( Ez. 13: 2-3 ), e os 

idólatras ( Jer 2: 8. ; 23:13 ). Não surpreendentemente, Deus irá julgá-los 

severamente. Deuteronômio 18:20 pronuncia a sentença de morte para eles: "O profeta 

que fala uma palavra presunçosamente em meu nome, que eu não tenha mandado falar, 

ou o que ele fala em nome de outros deuses , esse profeta morrerá "(cf. Nm 31: 8. ; Jer 

23:15. ; 29: 21-22 ). Pedro falou o juízo de Deus sobre todos os falsos mestres, quando 

escreveu que eles "vão perecer na sua corrupção, e receberá o prêmio da injustiça ... para 

quem está reservado o negrume das trevas para sempre" ( 2 Ped. 2: 12-13 , 17 NVI ). 



Os falsos profetas têm assolado o povo de Deus desde o início da história. Mas eles vão 

proliferar ainda mais como o retorno de Cristo para estabelecer suas abordagens 

reino. Falando de que o tempo Jesus disse: "Muitos falsos profetas se levantarão e 

enganarão a muitos" ( Mat. 24:11 ). Então persuasiva será seus esforços ser que eles 

"farão sinais e prodígios, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos" ( Marcos 

13:22 ). Esses falsos profetas será energizado por alguns dos demônio exércitos de 

Satanás. O diabo vai intensificar seus esforços para enganar o mundo como suas próprias 

abordagens desgraça. 

Assim como os falsos cristos que têm atormentado a humanidade culminará na Anticristo, 

assim será também os falsos profetas culminar em um falso profeta final 

(cf. 16:13 ; 19:20 ; 20:10 ). Ele vai ser o último e mais poderoso enganador deitado de 

Satanás. Junto com Satanás, a falsificação do Pai, e do Anticristo, a falsificação de Jesus 

Cristo, o falso profeta formarão a falsa trindade satânica. Ele será a falsificação do 

Espírito Santo. O falso profeta será o parceiro do Anticristo em enorme engano final de 

Satanás do mundo. Enquanto o Anticristo será principalmente um governante político e 

militar, ele também afirmará ser Deus. O falso profeta será o seu sumo sacerdote, o líder 

religioso que vai levar as pessoas para a religião satânica de adorar o Anticristo. O falso 

profeta vai deificar Anticristo e convencer os incrédulos de que ele é a única esperança 

para a salvação do mundo. 

O falso profeta será capaz de enganar o mundo incrédulo porque o poder da religião sobre 

as mentes dos homens é tão grande. Pessoas são adoradores incuráveis; todo mundo adora 

alguém, seja o verdadeiro Deus, falsos deuses, ou a si próprios. Não há no coração do 

homem o anseio por alguém transcendente, alguém além de si mesmo que pode livrá-lo 

de suas circunstâncias preocupantes. Os eventos aterrorizantes, sem paralelo da 

Tribulação intensificará que anseio por um libertador sobrenatural. O falso profeta vai 

convencer o mundo incrédulo que o Anticristo é a solução para os problemas prementes 

do mundo. Ele pode muito bem ser o mais eloquente, poderoso, convencendo orador na 

história da humanidade, e sua oratória elevada irá persuadir o mundo a adorar o 

Anticristo. João Phillips especulado: 

O apelo dinâmico do falso profeta vai mentir em sua habilidade em combinar 

conveniência política com paixão religiosa ... Seus argumentos serão sutis, convincente e 

atraente. Sua oratória será hipnótico, pois ele será capaz de mover as massas às lágrimas 

ou chicoteá-los em um frenesi. Ele irá controlar os meios de comunicação do mundo e 

vai habilmente organizar a publicidade de massa para promover seus fins. Ele irá 

gerenciar a verdade com dolo além das palavras, dobrá-la, torcendo-o, e distorcê-la ... Ele 

irá moldar mundo pensava e moldar a opinião humana como argila tanto de 

oleiro. ( Explorando Apocalipse, rev ed [Chicago: Moody, 1987; reimpressão, Neptune, 

NJ: Loizeaux, 1991].., 171) 

A parceria entre o poder político e religioso exibido pelo anticristo e do falso profeta não 

será novidade. Janes e Jambres, dois falsos líderes religiosos, assistido faraó em seus 

confrontos com Moisés e Arão ( 2 Tim. 3: 8 ). Balac, rei de Moab, procurou o falso 

profeta a ajuda de Balaão para destruir Israel ( Num. 22-24 ). Acabe e Jezabel usaram os 

sacerdotes idólatras de Baal para ajudá-los a alcançar seus propósitos malignos em Israel 

( 1 Reis 18: 17ss .). O Império Romano unido poder político e religioso, exigindo que 

seus súditos adorar o estado (personificado como a deusa Roma) e do imperador. Nos 

tempos modernos, o comunismo, embora desprezando oficialmente a religião como o 

"ópio do povo", foi de facto um substituto da religião para seus adeptos. 



O mundo inteiro união de poder político e religioso no fim dos tempos está detalhado 

no Apocalipse 17 Por um tempo, as duas potências vão coexistir. ( 17: 1-

9 ). Eventualmente, no entanto, o Anticristo irá destruir o sistema religioso falso e instituir 

o culto de si mesmo ( 17: 15-17). Isso vai acontecer na metade da tribulação, quando o 

Anticristo configura a abominação da desolação ( Dan 9:27. ; 11:31 ; 12:11 ; 24:15 

Matt. ; 2 Tessalonicenses 2: 3-4. ). Tendo atingido o auge de seu poder, o Anticristo irá 

destruir todas as outras religiões. A adoração do Anticristo, fomentado pelo falso profeta, 

se tornará a única religião tolerada (cf. 14: 9 , 11 ; 15: 2 ; 16: 2 ; 19:20 ; 20: 4 ). 

A visão de João do falso profeta revela três elementos fundamentais: a sua pessoa, poder 

e programa. 

Sua Pessoa 

Então vi outra besta emergir da terra; e tinha dois chifres 
semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. ( 13:11 ) 

Depois de ter visto a visão aterradora da primeira besta (Anticristo), em 13: 1-10 , João 

então vi outra besta. Alguns vêem esta segunda besta como uma instituição, uma forma 

de governo, ou uma ideologia. Mas o uso de allos ( outro do mesmo tipo) indica que ele, 

assim como a primeira besta, vai ser uma pessoa. Mais uma prova de que vem de 19:20 : 

"E a besta foi apreendido, e com ela o falso profeta que realizou os sinais em sua presença, 

com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem ; 

estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre ". Obviamente, é 

o povo, e não ideologias, instituições ou governos, para que Deus irá lançar no inferno. 

Em contraste com a primeira besta, que vai vir para cima do mar ( 13: 1 ), a 

segunda besta virá . subir da terra como o Anticristo, o falso profeta será habitado por 

um demônio do abismo (veja os comentários sobre 13: 1 no capítulo 4 deste volume), que 

é retratado aqui como as profundezas flamejantes . da terra No mundo antigo, a terra era 

menos misteriosa e sinistra do que o mar. Que o falso profeta surge da terra sugere que 

ele será mais sutil, suave, menos avassalador e aterrorizante do que o Anticristo. Ele será 

cativante e persuasivo, o epítome dos lobos em pele de cordeiro Jesus alertou para ( 07:15 

Matt. ). 

A descrição da primeira besta, com seus dez chifres e sete cabeças, dez diademas, e sete 

nomes blasfemos ( 13: 1 ), foi grotesco e assustador. Em contraste, a 

segunda besta apenas tinha dois chifres. Isso indica que ele não é caracterizada pela 

mesma força enorme que o Anticristo.E, ao contrário do selvagem, feroz, e mortal 

Anticristo, que é comparado a um leopardo, urso e leão ( 13: 2 ), o falso profeta parece 

tão inofensivo quanto . cordeiro Ele não vem como um ditador conquistar, mas na 

superfície aparece como um enganador sutil, com mansidão e ternura, embora não sem 

grande autoridade. 

Apesar de sua aparência enganosamente suave, o falso profeta não é menos um filho do 

inferno do que o Anticristo. Isso é evidente, porque ele falou como um dragão -a voz 

estranha na verdade, para um cordeiro. O falso profeta, como o Anticristo ( 13: 2 , 5 ), 

será o dragãoporta-voz de Satanás, falando suas palavras. Mas ele não vai ecoar as 

tiradas de blasfêmia contra Deus, que derramarei dos lábios de Anticristo ( Dan. 

11:36 ). Em vez disso, ele vai falar palavras cativantes, enganando de louvor sobre o 

Anticristo, atraindo o mundo para adorar aquele vil, ditador satânico. 



Falsos profetas muitas vezes aparecem manso, suave e inofensiva. Eles oferecem 

esperança e soluções para os problemas que incomodam homens e mulheres. No entanto, 

eles são sempre as vozes do inferno, e quando abrem a boca, Satanás fala. Por isso, será 

entre os horrores indizíveis da Tribulação. O falso profeta virá como um cordeiro, falando 

palavras falsas, enganosas de conforto. Ele vai prometer o sofrimento, as pessoas 

atormentadas do mundo de que tudo ficará bem se só eles vão adorar o Anticristo. Mas 

aqueles que se apaixonar por suas mentiras sutis vai enfrentar o julgamento terrível de 

Deus (cf. 14: 9-11 ; 16: 2 ). 

Seu Poder 

Ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E ele 

faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira 

besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de 

maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos 

homens. E engana os que habitam sobre a terra por causa dos 

sinais que lhe foi dado para realizar na presença da besta, dizendo 

aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que 

recebera a ferida da espada e tem ganham vida. ( 13: 12-14 ) 

Embora primeiramente um enganador sutil, o falso profeta não será impotente. João 

observa que ele exerce todo o poder da primeira besta (Anticristo). Alguns acreditam 

que o falso profeta irá substituir o Anticristo e governar sozinho durante a Grande 

Tribulação. Isso é impossível, no entanto, uma vez que o texto diz explicitamente que o 

falso profeta exerce sua autoridade na presença do Anticristo (cf. v. 14 ; 19:20 ). Além 

disso, tanto o falso profeta e Anticristo estarão vivos quando Cristo voltar ( 19:20 ). 

O que está sendo dito aqui é que o falso profeta vai exercer o mesmo tipo de poder e 

autoridade como o Anticristo faz demoníaca, já que ambos estão habilitadas pela mesma 

fonte infernal. Que ele exerce sua autoridade em Anticristo presença implica que o 

Anticristo ter delegado essa autoridade a ele. A missão do falso profeta será usar todos 

os meios à sua disposição a partir do Anticristo para causar a terra e os que nela habitam 

adorem a primeira besta. Ele vai liderar o culto de adoração em todo o mundo 

Anticristo. 

Os esforços do falso profeta para promover a adoração do Anticristo receberá um grande 

impulso a partir de um surpreendente, espetacular evento: a cura aparente (Anticristo) a 

primeira besta ferida fatal (cf. v. 3 ; 17: 8 ). Como observado na discussão de 13: 

3 no capítulo anteriordeste volume, essa frase se refere a suposta ressurreição do 

Anticristo dos mortos. Essa é uma imitação satânica não só da ressurreição de Cristo, mas 

também que, das duas testemunhas ( 11:11 ). O mais provável é que a morte do Anticristo 

será encenado, e, portanto, sua "ressurreição" é uma farsa. É menos provável que Deus, 

por seus próprios propósitos soberanos, podem permitir que o Anticristo genuinamente 

ressuscitar dentre os mortos. Em ambos os casos, o mundo vai aceitar a ressurreição de 

Anticristo como genuíno, aumentando assim tanto o seu prestígio e que do falso profeta. 

Além de seu envolvimento em Anticristo "ressurreição", o falso profeta vai realizar 

grandes sinais de sua autoria. Esses sinais imitar não só os milagres realizados por Jesus 

Cristo (cf. João 2:11 , 23 ; 6: 2 ), mas também os das duas testemunhas ( 11: 5-6 ). Estes 

satânicos "falsas maravilhas ... com todo o engano da injustiça" será extremamente 

convincente "para aqueles que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para 

serem salvos" ( 2 Ts 2: 9-10. ). Aqueles que rejeitam o evangelho salvadora do Senhor 



Jesus Cristo ansiosamente aceitar o evangelho falso condenatório pregado pelo profeta e 

um falso evangelho aparentemente verificada por meio de sinais sobrenaturais 

espetaculares. 

Que Satanás pode fabricar sinais sobrenaturais Está claro nas Escrituras. Janes e Jambres, 

os magos na corte do Faraó ( 2 Tim. 3: 8-9 ), imitou alguns dos milagres que Deus fez 

por intermédio de Moisés e Arão ( Ex. 7: 11-12 , 22 ). Atos 8: 9-11 descreve "um homem 

chamado Simão, que anteriormente estava praticando magia na cidade e surpreendente o 

povo de Samaria, dizendo ser alguém grande, e todos eles, do menor para o maior, 

prestavam atenção a ele, dizendo:" Este homem é o que é chamado o Grande Poder de 

Deus '. E eles foram dando-lhe atenção, porque ele tinha há muito tempo espantou-los 

com suas artes mágicas. " Os sinais realizados pelo falso profeta serão muito superiores 

aos de um mago do pequeno-tempo como Simon. 

Por incrível que pareça, o falso profeta, imitando as duas testemunhas ( 11: 5 ), . até fogo 

faz descer do céu à terra O tempo presente de poieō ( faz ) sugere que ele irá executar 

várias vezes este ato sobrenatural na presença de homens para impressioná-los com o 

seu poder. Deus tem muitas vezes demonstrou Seu poder sobrenatural, enviando fogo do 

céu (cf. 11: 5 ; Gen. 19:24 ; Lev. 10: 1-2 ; 1 Reis 18:38 ; 2 Reis 1: 9-12 ; 1 Chron. 

21:26 ; 2 Crônicas 7: 1. ). Capanga de Satanás irá realizar um sinal semelhante, mas o seu 

será um dos "prodígios de mentira" (2 Ts 2: 9. ) que vai atrair os incrédulos a sua desgraça. 

O falso profeta terá sucesso dramaticamente em seus esforços para enganar aqueles que 

habitam sobre a terra -Exatamente como Jesus previu (cf. Mt 24: 5. , 11 , 24 ; Mc 13: 

6 ). engana é de planaō , e significa " vagar ". Ele forma a raiz da palavra 

Inglês planeta, uma vez que os planetas parecem caminhar pelos céus. O mundo será 

totalmente vulnerável a seu engano durante a Tribulação. Haverá desastres inigualáveis 

e horrores inimagináveis, deixando as pessoas desesperada por respostas. Tendo rejeitado 

o verdadeiro evangelho e blasfemou contra o verdadeiro Deus (cf. 16: 9 , 11 ), o mundo 

incrédulo estarão ansiosos para acreditar nas mentiras propagadas por enganar o falso 

profeta. 

João define as pessoas que serão enganadas como aqueles que habitam sobre a terra -

a frase técnica usada em todo Apocalipse para se referir aos incrédulos ( vv. 

8 , 12 ; 03:10 ; 06:10 ; 08:13 ; 11:10 ; 17 : 2 , 8 ). Embora duramente testada e 

perseguidos, os eleitos de Deus não pode ser enganado ( Marcos 13:22 ). Porque os 

crentes conhecem a verdade e são protegidos por seu Deus (cf. João 10: 3-5 , 14 , 27-30 ), 

eles irão reconhecer o ensino do falso profeta como mentiras e não se deixe 

influenciar por causa dos sinais que lhe foi conferido -lo a realizar na presença da 

besta. Que o mundo incrédulo serão enganados se deve não só ao engano da injustiça de 

Satanás, os demônios, o Anticristo e do falso profeta, mas também vem como o 

julgamento de Deus. Pregação do falso profeta terá sucesso em parte porque ele vai 

chegar "com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não acolheram o 

amor da verdade para serem salvos" ( 2 Ts. 2:10 ). Mas também vai ter sucesso porque 

"Deus lhes enviará uma influência ilusória para que eles vão acreditar no que é falso, a 

fim de que todos sejam julgados os que não creram a verdade, mas tiveram prazer na 

iniqüidade" ( vv. 11- 12 ). 

À medida que o poder do Anticristo e o poder de persuasão do falso profeta crescer, 

Satanás vai escalar a falsa religião do mundo de culto Anticristo. Humanidade acabará 

por vir a sê-lo completamente sob a influência do falso profeta que as pessoas vão 

obedecer seu comando para fazer uma imagem à besta. O mundo vai se envolver na 



mais chocante idolatria flagrante já vi. Como Nabucodonosor antes dele ( Dan. 3 ), mas 

em uma escala global, o Anticristo, auxiliado pelo falso profeta, vai criar uma estátua de 

si mesmo como um símbolo de sua divindade e de culto em todo o mundo. Esta imagem 

blasfema provavelmente será criado no terreno do templo em Jerusalém (cf. 2 Ts 2:. 4 ) e 

será conectado com a abominação da desolação ( Dan. 9:27 ; 11:31 ; 12:11 ; Matt. 

24:15 ). Será uma homenagem ao incrível poder do Anticristo, que recebera a ferida da 

espada e voltou à vida (cf. vv. 3 , 12 ), para conquistar aparentemente morte. 

Seu Programa 

E foi dada a ele para dar fôlego à imagem da besta, para que a 

imagem da besta sequer falar e fazer com que todos quantos não 

adorassem a imagem da besta para ser morto. E faz que a todos, 

pequenos e grandes, ricos e pobres, e os homens livres e os 

escravos, a ser posto um sinal na sua mão direita ou na testa, e 

ele prevê que ninguém será capaz de comprar ou vender, senão 

aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu 

nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o 

número da besta, pois é o número de um homem; eo seu número é 
666. ( 13: 15-18 ) 

A imagem idólatra do Anticristo será diferente de qualquer outro ídolo da história 

humana. A Bíblia com desdém denuncia ídolos como tendo bocas, mas ser incapaz de 

falar ( Sl 115: 5. ; 135: 15-17 ; Isaías 46: 7. ; Jer. 10: 5 ; Hab. 2: 18-19 ). Mas, em mais 

uma exibição de seu poder para enganar, o falso profeta vai dar fôlego à imagem da 

besta, para que a imagem da besta sequer falar. Respiração traduz pneuma , 

não Zoe ou bios , as palavras gregas normalmente traduzido vida. O falso profeta vai 

animar a imagem do Anticristo para que ele dá a aparência de estar vivo. Com incrível 

tecnologia de efeitos especiais de hoje e robótica, que não está fora do reino das 

possibilidades. Acrescente a isso desesperada necessidade do mundo, em meio à 

carnificina da Tribulação, a acreditar em um conquistador a morte, e o ardil torna-se muito 

crível. 

Depois de seu imenso sucesso em todo o mundo e depois de deixar sua fachada de 

Gentilza, o falso profeta vai causar tantos quantos não adorassem a imagem da besta 

para ser morto. Como no caso da imagem de Nabucodonosor de ( Dan. 3: 6 ), a morte 

sentença será decretada para aqueles que se recusam a adorar a imagem do 

Anticristo. Muitos dos mártires mencionados anteriormente em Apocalipse (cf. 6: 9-

11 ; 7: 13-14 ) são aqueles que serão mortos durante este tempo terrível de 

perseguição. Mas, ainda que a sentença de morte pode ser decretada em tudo, nem todos 

os crentes serão mortos. Alguns vão sobreviver até a volta de Cristo e entrará Seu reino 

milenar como as pessoas que vivem (cf. Is. 65: 20-23 ; Mateus 25: 31-40. ). Nem o 

Anticristo e seus capangas matar todos os judeus (cf. 12: 6-7 , 14 ); dois terços deles 

perecerá, mas o resto vai ser protegido ( Zacarias 13: 8-9. ). 

Como parte de seu plano para impor a adoração do Anticristo, o falso profeta vai 

exigir todas as categorias de incrédulos, resumir-se a pequenos e os grandes, e os ricos 

e os pobres, e os homens livres e os escravos, para ser dada uma marca na mão 

direita ou na testa.Marcos ( charagma , a partir charassō , "Eu gravo") era o termo para 

imagens ou nomes do imperador em moedas romanas. No mundo antigo, tais marcas 

(tatuagens ou marcas) foram comumente dado aos escravos, soldados e devotos de cultos 

religiosos (cf. Gál. 6:17 ). Deus selado, com uma marca na testa, os 144.000 para 



preservá-los de Sua ira contra o mundo incrédulo ( 7: 2-3 ); o falso profeta marca o não 

salvo para preservá-los da ira de Anticristo contra o povo de Deus. A marca irá significar 

que a pessoa carrega é um adorador e seguidor leal do Anticristo. Da mesma forma, os 

imperadores romanos necessária seus súditos para provar sua lealdade, oferecendo 

sacrifícios a César. Aqueles que se recusaram, como aqueles que se recusam a tomar a 

marca do Anticristo, estavam sujeitos à execução. 

Além da ameaça constante da morte, recusando-se a receber a marca da besta terá 

consequências práticas terríveis na vida diária: ninguém será capaz de comprar ou 

vender, senão aquele que tem a marca. império do Anticristo vai manter estrito controle 

econômico o mundo.Alimentos, roupas, suprimentos médicos, e as outras necessidades 

da vida, potencialmente, em demanda na terra devastada, que sentiu o juízo de Deus ( 6: 

5-6 ), será inalcançável para aqueles sem a marca. Currency provavelmente desaparecer, 

para ser substituído por crédito controlada. Em vez de um cartão de crédito, que podem 

ser perdidos, as pessoas terão uma marca (possivelmente, um código de barras) na testa 

ou na mão. Digitalizando testa ou nas mãos das pessoas que identificá-los a um sistema 

informático central. A vida sob os governos totalitários no nosso tempo proporciona um 

leve vislumbre do que está por vir. Um homem que viveu sob o regime comunista de 

Bulgária comentou: 

Você não consegue entender e você não pode saber que o mais terrível instrumento de 

perseguição que já foi inventado é um cartão de racionamento inocente. Você não pode 

comprar e você não pode vender, senão de acordo com o que pouco, cartão inocente. Se 

eles, por favor, você pode ter morrido de fome, e se eles, por favor, você pode ser 

despojado de tudo o que tem; para que você não pode negociar, e você não pode comprar 

e você não pode vender, sem permissão. (Citado em WA Criswell, Sermões expositivas 

sobre a Revelação [Grand Rapids: Zondervan, 1969], 4: 120-21) 

A pressão para ceder à adoração do Anticristo será muito pior do que qualquer coisa que já 

experimentei na história humana. A vida será praticamente impossível de se viver, por isso 

as pessoas são obrigadas a se curvar ao rei demonizado, não será solicitado apenas por engano 

religioso, mas também pela necessidade econômica. 

Além disso descrever a marca, João observa que será composto de o nome da besta, ou 

o número do seu nome. Anticristo terá uma designação universal, o seu nome dentro de 

um sistema de numeração. A identificação exata de que a frase não é clara. O que está 

claro é que todos serão obrigados a ter a identificação de marca ou sofrer as 

conseqüências. 

A exclamação aqui é a sabedoria é um aviso para os que estiverem vivos naquele 

momento para ser sábio e perspicaz. Eles terão de reconhecer o que está acontecendo e 

entender o significado do número conectado com o nome do Anticristo. Aqueles 

com compreensão será capaz de calcular o número do animal, para o que o número 

é de um homem; eo seu número é 666. Talvez as pessoas sem detalhes em Apocalipse 

tem intrigado mais do que este número. Não houve nenhum fim à especulação quanto ao 

seu significado e como calculá-lo. Em grego, hebraico e latim, cartas tinham equivalentes 

numéricos, e uma infinidade de planos de associar os nomes de indivíduos históricos com 

o número 666 têm sido formuladas. Nero, Calígula, Domiciano, Napoleão, Hitler, 

Mussolini, Stalin, e uma série de outros foram propostos, com base em algum tipo de 

renderização matemática complicada das letras em seu nome. Toda essa especulação é 

inútil; uma vez que o Anticristo ainda está por vir, o número 666 não pode ser associado 

a qualquer indivíduo histórico. O pai da Igreja Irineu advertiu contra a especular sobre a 

identidade da pessoa associada ao número 666 até que a pessoa chega à cena (Alan F. 



Johnson, Apocalipse, Comentário Bíblico do Expositor [Grand Rapids: Zondervan, 

1996], 137). Robert L. Tomé dá uma perspectiva muito razoável: 

A melhor parte da sabedoria é estar contente que a identificação ainda não está disponível, 

mas será quando o futuro falso Cristo ascende ao trono. A pessoa a quem se aplica 666 

deve ter sido futuro em tempos de João, porque João significava claramente o número de 

ser reconhecível para alguém. Se não era perceptível a sua geração e aqueles 

imediatamente após ele, e não era-a geração a quem será perceptível deve ter ficado (e 

ainda está) no futuro. As gerações passadas forneceram muitas ilustrações desta 

personagem futuro, mas todos os candidatos últimos provaram ser inadequados como 

realizações. Cristãos de geração em geração pode se manifestar a mesma curiosidade 

como os profetas do passado em relação aos seus próprios profecias (cf. 1 Pd 1: 10-11. ), 

mas sua curiosidade permanecerá insatisfeito até o tempo do cumprimento chega. (Robert 

L. Tomé, Apocalipse 8-22: Um comentário exegético [Chicago: Moody, 1995], 185) 

O significado preciso do número 666 aguarda o tempo futuro do Anticristo, mas é de 

salientar que o número é o de um homem. Sete, o número da perfeição, é o número de 

Deus. Desde que o homem fica aquém da perfeição, o seu número é seis. O homem foi 

criado no sexto dia (Gênesis 1: 26-31 ); escravos foram libertados depois de seis anos de 

serviço ( Ex. 21: 2 ); campos eram para ser semeado por apenas seis anos consecutivos 

( Lev. 25: 3 ). Repetindo o número três vezes enfatiza que este é o número do homem, 

assim como a declaração de três vezes repetida "santo, santo, santo" salienta absoluta 

santidade de Deus ( 4: 8 ; . Isa 6: 3 ). 

A falsa religião em uma escala nunca antes vista está chegando, liderado pelo mais 

famoso de todos os falsos profetas. A maioria das pessoas vai seguir o curso 

aparentemente segura e prudente, adorando o Anticristo, e receber a sua marca. Mas isso 

é um erro trágico, com consequências desastrosas, para aqueles que persistem em adorar 

a besta vai enfrentar a ira de Deus. Em uma passagem decepcionante, Apocalipse alerta 

para o seu destino: 

Em seguida, outro anjo, um terceiro, seguiu-os, dizendo em alta voz: "Se alguém adorar 

a besta ea sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho 

da ira de Deus, que é misturado com toda a força no cálice da sua ira, e será atormentado 

com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro E a fumaça do seu 

tormento sobe para todo o sempre. ; eles não têm descanso nem de noite, os que adoram 

a besta ea sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome ". ( 14: 9-11 ) 

E o que dizer do falso profeta, que vai inaugurar incontáveis milhões para a mais ampla e 

mais perigosa de todas as estradas que levam à destruição? Ele vai sofrer um destino 

igualmente chocante e terrível: "E a besta foi apreendido, e com ela o falso profeta que 

realizou os sinais em sua presença, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os 

que adoraram a sua imagem ; estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com 

enxofre "( Apocalipse 19:20 ; cf. 20:10 ). 

Esta passagem decepcionante não se destina a ser a fonte de especulações infrutíferas 

sobre seus detalhes. Em vez disso, ele se destaca como um aviso para o mundo 

incrédulo. Ele também desafia os crentes a levar cuidadoso, atento, uma vida religiosa 

(cf. 1 Ped. 4: 7 ; . 2 Pe 3:11 ), e para evangelizar um mundo irremediavelmente perdido, 

dirigiu-se para a destruição. Os crentes devem proclamar o evangelho fielmente salvadora 

do Senhor Jesus Cristo, e, assim, salvar as almas dos homens e mulheres do desastre que 

paira apenas sobre o horizonte. 



 

30. O Triunfo dos Santos ( Apocalipse 14: 

1-5 ) 

E olhei, e eis o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com 

ele 144 mil, tendo o seu nome eo nome de seu Pai escrito nas suas 

testas. E ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas e como 

o som de um forte trovão, ea voz que ouvi era como o som de 

harpistas, que tocavam as suas harpas. E cantavam um cântico 

novo diante do trono e diante dos quatro seres viventes e dos 

anciãos; e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 

mil que haviam sido comprados da terra. Estas são as únicas que 

não se contaminaram com mulheres, porque eles têm se mantido 

casto. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que 

vá. Estes foram comprados dentre os homens, como primícias 

para Deus e para o Cordeiro. E nenhuma mentira foi encontrada 
em sua boca; porque são irrepreensíveis. ( 14: 1-5 ) 

Nossa sociedade adora vencedores. Seja na política, negócios, entretenimento, esportes, 

ou de guerra, que idolatram os que conseguem. Por outro lado, nós não toleramos 

perdedores. Os treinadores que perdem são demitidos; jogadores que perdem são 

negociados; executivos que não são substituídos; políticos que não são votados fora do 

escritório. Nossos heróis são aqueles que superar todos os obstáculos e triunfar no final. 

Embora não em todos endossando definição superficial do mundo de sucesso, no entanto, 

a Bíblia fala da vida cristã em termos triunfantes. Romanos 8:37 declara que "somos mais 

que vencedores, por aquele que nos amou." Em sua primeira epístola João escreveu: "Por 

que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé, 

que é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho. de Deus? " ( 1 

João 5: 4-5 ). Em 1 Coríntios 15:57 , Paulo exclamou: "Graças a Deus, que nos dá a 

vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo." Em 2 Coríntios 2:14 , acrescentou 

outra nota triunfante, "Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo." Preso, 

abandonado, e de frente para execução iminente, Paulo ainda poderia escrever a seguinte 

epitáfio vitorioso: "Combati o bom combate, terminei o curso, eu guardei a fé; no futuro 

não está guardada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele 

dia; e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda "( 2 Tm 4: 7-

8. ). 

Mas triunfos e vitórias dos crentes nesta vida são incompletas e marcada por contratempos 

e derrotas. O mundo, a carne eo diabo tomar seu pedágio em nossos melhores esforços. O 

mesmo apóstolo Paulo, que terminou sua vida em triunfo vitorioso anteriormente 

descreveu sua experiência cristã nos seguintes termos tristes: 

Pois sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do 

pecado. Para o que eu estou fazendo, eu não entendo; pois não estou praticando o que eu 

gostaria de fazer, mas eu estou fazendo a mesma coisa que eu odeio. Mas, se eu faço a 

mesma coisa que eu não quero fazer, estou de acordo com a Lei, confessando que a Lei é 

boa. Então, agora, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Porque 

eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne; para o disposto está 

presente em mim, mas o de fazer o bem não é.Para o bem que eu quero, eu não faço, mas 



eu pratico o muito mal que eu não quero. Mas se eu estou fazendo a mesma coisa que eu 

não quero, já não sou o único a fazer isso, mas o pecado que habita em mim. 

Acho então o princípio de que o mal está em mim, aquele que quer fazer o bem. Pois eu 

alegremente concordar com a lei de Deus no homem interior, mas vejo outra lei nos 

membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da 

lei do pecado que está nos meus membros . Miserável homem que eu sou! Quem me 

livrará do corpo desta morte? ( Rom. 7: 14-24 ) 

Abraão, o "amigo de Deus" ( Tiago 2:23 ; cf. . 2 Crônicas 20: 7 ; Is 41: 8. ), duas vezes mentiu 

sobre Sara, alegando que ela era sua irmã e não sua mulher ( Gn 0:11 -20 ; 20: 1-18 ). Davi, 

o homem segundo o coração de Deus ( . 1 Sam 13:14 ; Atos 13:22 ), era culpado de adultério 

e assassinato ( 2 Sam. 11: 1-17 ; 12: 9 ). Pedro, o líder e porta-voz dos doze, covardemente 

negou três vezes que ele mesmo conhecia Jesus ( Matt. 26: 69-75 ). Maiores triunfos do crente 

são falhos porque "não há homem que não peque ... não há homem justo sobre a terra, que 

faça o bem e que nunca pecados" ( 1 Reis 08:46 ; . Eclesiastes 7:20 ), e portanto, ninguém 

pode dizer: "Eu tenho purificado o meu coração, estou limpo do meu pecado" ( Prov. 20: 9 ). 

Os versos de abertura de Apocalipse 14 apresentar o grupo mais triunfante dos homens 

do mundo jamais saberá. Escritura descreve outros fiéis, piedosos, intransigente homens 

comprometidos, como José, Daniel, e Paulo. Mas nunca haverá um grupo tão grande de 

uma só vez. Eles vão emergir da pior holocausto na história, a Tribulação, cansado, mas 

triunfante batalha; eles vão ser como 144.000 Daniels. 

Capítulo 7 introduziu este notável grupo de homens. Após os eventos terríveis do sexto 

selo ( 6: 12-17 ), as pessoas aterrorizadas da terra clamarão "aos montes e aos rochedos: 

Caí sobre nós, e escondei-nos da presença daquele que está assentado sobre o trono, e da 

ira do Cordeiro, pois o grande dia da sua ira chegou, e que é capaz de suportar "(? 6: 16-

17 ). Por esse ponto na Tribulação, o mundo vai ter experimentado os horrores 

inimagináveis dos primeiros seis selos. Não terá sido guerras, fomes generalizadas 

graves, pragas mortais e terríveis terremotos e outros desastres naturais, tudo o que vai 

resultar em milhões de mortes. O pecado de forma desenfreada e sem controle sobre a 

terra, alimentado por Satanás e seus exércitos de demônios, tanto aqueles lançados do céu 

com ele ( 12: 9 ) e os demônios limitado anteriormente que serão lançados ( 9: 1-11 , 14-

19 ) . Anticristo irá desencadear a mais terrível perseguição o mundo já conheceu, e 

incontáveis milhares de cristãos e judeus serão abatidos. 

Em face dessa situação horrível, inimaginável, e as trombetas e taças julgamentos 

devastadores a seguir, ele vai parecer impossível para qualquer um para sobreviver. 

É contra esse pano de fundo que os 144.000 são introduzidos. Eles vão sobreviver tanto 

ira e perseguição de Satanás e julgamento de Deus sobre o mundo pecaminoso. Nada será 

capaz de prejudicá-los, porque Deus irá selar eles ( 7: 3-4 ). Eles serão como o resto de 

dias de Malaquias: "Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e que o 

Senhor deu atenção e ouviu e um memorial foi escrito diante dele para os que temem ao 

Senhor e que estime a seu nome . "Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos," no dia 

em que eu preparo minha própria possessão, e eu vou poupá-los como um homem poupa 

a seu filho que o serve "( Ml 3: 16-17. ). Ao longo da história, Deus tem protegido os que 

pertencem a Ele. Ele preservou Noé durante o dilúvio e manteve Rahab seguro quando 

Jericó foi destruída. Ele preservou muito com a destruição de Sodoma e manteve os filhos 

de Israel seguro contra as pragas que assolaram o Egito. Salmo 37: 39-40 declara: "A 

salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor 

os ajuda e os livra; ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam ". 



Os 144.000 não serão os únicos resgatadas durante a Tribulação. Uma grande série de 

outros, tanto judeus ( Zc 12: 10-14. ; 13: 1 , 9 ; Rom. 11: 26-27 ) e gentios ( 6: 9-11 ; 7: 

9 , 13-14 ; Matt. 25: 31-46 ) será salvo. Muitos, talvez a maioria, um deles vai morrer 

como mártires durante a perseguição selvagem desencadeada pelo Anticristo. O resto, no 

entanto, que vai viver através dos horrores da Tribulação vai entrar no reino milenar ( Isa. 

65: 20-23 ; . Mt 25: 31-36 ). Mas os 144.000 evangelistas judeus são únicos porque todos 

eles vão sobreviver.Quando Cristo voltar e fica em Monte Sião, eles vão ficar com ele em 

triunfo. 

Um breve panorama prepara o terreno para a visão dos 144.000. O leitor deve lembrar 

que os capítulos 12-14 do Apocalipse formar um interlúdio na saga de decisões finais de 

Deus sobre o mundo pecaminoso. O desdobramento dessas decisões é descrito 

em capítulos 6-11 , como Deus vai começar a tomar de volta a terra desde o usurpador, 

Satanás. capítulo 11 , versículo 15 , registra o soar da sétima trombeta, embora os 

julgamentos associados não vai começam a acontecer até o capítulo 15 . Capítulos 

12 e 13 de recapitular os eventos da tribulação, desta vez dando-lhes a partir da 

perspectiva de Satanás. Eles expõem os esforços de Satanás para destruir Israel ( cap. 12 ) 

e detalhes da carreira do Anticristo eo Falso Profeta final ( cap. 13 ). Capítulo 14 retorna 

para o que Deus está fazendo. Ele contém três visões que dão uma prévia geral dos 

julgamentos ainda está por vir, que culminará com o retorno de Cristo. 

Capítulo 14 é um contraste brilhante à escuridão do capítulo 13 , que descreve Satanás (o 

dragão), o Anticristo, a final falso profeta, o engano, a não resgatados, idolatria e a marca 

da besta. Capítulo 14 descreve o Cordeiro, anjos, santos remidos, adoração genuína, e 

aqueles que são selados por Deus. No capítulo 13 , há falsidade, maldade, corrupção, e 

blasfêmia; no capítulo 14, há uma verdade, a justiça, pureza e louvor. 

Além de seu significado profético, esta passagem produz princípios práticos importantes 

para a vida cristã triunfante. Sete desses recursos irão caracterizar a 144.012: o poder, o 

louvor, a pureza, partidarismo, Proposito, precisão e perfeição. 

Poder 

E olhei, e eis o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com 

ele 144 mil, tendo o seu nome eo nome de seu Pai escrito nas suas 
testas. ( 14: 1 ) 

A frase que eu olhei, e eis ou seu equivalente aparece freqüentemente em Apocalipse 

introduzir surpreendente, acontecimentos dramáticos (cf. v. 14 ; 4: 1 ; 6: 2 , 5 , 8 , 7: 

9 ; 15: 5 ; 19:11 ). O que prendeu a atenção de João foi a inspiradora de vista . Cordeiro 

... de pé sobre o Monte Sião Apocalipse retrata o Cordeiro como morto ( 5: 6 ; 13: 8 ), 

glorificado ( 5: 8 , 12-13 ), exaltado ( 7: 9-10 ), o Redentor ( 07:14 ) e Pastor ( 07:17 ) de 

seu povo, e o Senhor dos senhores e Rei dos Reis ( 17:14 ). 

A aparência do Cordeiro no Monte Sião é um momento monumental na história da 

redenção. O salmista escreveu deste momento em Salmo 2: 6-9 : 

"Mas, quanto a mim, eu tenho o meu Rei 

Após a Sião, meu santo monte. 

  
"Eu certamente irá contar do decreto do Senhor: 



Ele disse-me: "Tu és meu Filho, 

Hoje te gerei. 

Pede-me, e eu te darei as nações por herança, 

E o próprio confins da Terra como sua posse. 

Você deve quebrá-los com uma vara de ferro, 

Você deve quebrar-los como barro '. " 

Salmo 48: 2 descreve o monte Sião como "bela e alta, a alegria de toda a terra ... [a] cidade 

do grande Rei." Isaías escreveu que "o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em 

Jerusalém, e Sua glória será diante dos seus anciãos" ( Is. 24:23 ). O cumprimento dessas 

previsões chegou agora. 

Estranhamente, alguns equacionar essa passagem com Hebreus 12: 22-24 e vê-lo como 

uma visão do céu. Mas o ex-passagem descreve o Monte Sião celestial, a morada de 

Deus. Esta passagem descreve o retorno de Cristo para o monte Sião terrestre. A questão 

toda seria perdida seo monte Sião refere-se ao céu, porque isso significaria 

a 144.000 tinham morrido. Nesse caso, a sua selagem com a marca de Deus ( 7: 3-4 ; 

cf. 9: 4 ) ficariam vazios de conteúdo. Isaías 11: 9-12 e 24:23 , Joel 2:32 e Zacarias 14: 

4 também apoiar a identificação do Monte Zionnesta passagem com o monte Sião 

terrestre. Que uma voz vem do céu ( v. 2 ) também sugere que esta cena é na terra. 

Alguns comentaristas insistem que o número 144000 não é para ser tomado 

literalmente. Eles argumentam que ele simboliza a Igreja, ou os santos da tribulação, ou 

cristãos mais marcantes da história reunidos no céu para esta cena. Alguns cultos insistir 

para que ela se refere a eles, o que representa um problema para aqueles com mais de 144 

mil seguidores. Mas toda alteração pessoal especulativo tal da Escritura é inútil; sua 

identidade não está em dúvida. Este é um grupo de 144 mil reais, pessoas-12.000 vivos 

crentes judeus de cada uma das doze tribos de Israel ( Apocalipse 7: 4-8 ). (Para mais 

evidências de que a 144,000 será crentes judeus vivos durante a Tribulação, 

ver Apocalipse 1-11, A Commentary MacArthur Novo Testamento . [Chicago: Moody, 

1999], 219-20) 

A 144000 será um grupo único na história da redenção. João Phillips escreveu: 

Nenhuma outra idade produziu uma empresa como esta, um verdadeiro exército de 

crentes militantes marchando incólume por todas as formas de perigo. Foi dele a desafiar 

o dragão, a isca O Beast, e para dar a mentira do falso profeta. Seu chamado foi para 

pregar o evangelho de cima dos telhados quando até para citar o nome de Cristo chamado 

para as penas mais terríveis. Eles foram cercados, estes últimos dias Jobs, com sebes 

impenetráveis, capazes de rir com desdém todos os grandes inquisidores do inferno. Eles 

percorreram as ruas em plena luz do dia, descuidado da raiva ranger de dentes do seu 

candidato a torturadores e assassinos, verdadeiras testemunhas de Jeová no mais terrível 

era da história da humanidade. O diabo sabe sobre esta promissora banda de 

conquistadores, e já se contorce em uma agonia de antecipação. (Explorando 

Apocalipse, rev ed [Chicago: Moody, 1987; reimpressão, Neptune, NJ: Loizeaux, 1991].., 

179-80) 

O texto também descreve os 144.000 como tendo sua [do Cordeiro] nome eo nome de 

seu Pai escrito nas suas testas. incrédulos receberão a marca da besta ( 13: 16-

17 ); 144.000 terá a marca de Deus colocou em suas testas ( 7: 3 ) para a sua 



protecção. Satanás e do mundo incrédulo irá desesperAdãoente procuram matar esses 

poderosos, pregadores destemidos do evangelho. Mas, depois de ter marcado-los como 

Seu próprio povo, Deus não vai permitir que eles sejam prejudicados. Durante todo o 

derramamento cataclísmica de julgamentos finais de Deus e fúria final de Satanás, eles 

vão pregar o evangelho. Eles vão enfrentar os descrentes com os seus pecados, chamá-

los ao arrependimento e à fé no Salvador, e proclamar que as catástrofes que ocorrem são 

julgamentos justos de Deus. E apesar dos melhores esforços de Satanás, tudo 144.000 vai 

sobreviver ao encontro de Cristo no Monte Sião em sua segunda vinda. Eles entrarão no 

reino milenar como homens vivos. Muito provavelmente, os 144.000 continuarão o seu 

trabalho evangelístico durante todo esse período de mil anos. Enquanto as pessoas só 

redimidos entrarão no reino, as crianças nascidas a eles (cf. Is. 65:23 ) Nem todos vão 

acreditar. Na verdade, não haverá número suficiente de pessoas não regeneradas pelo fim 

do Milênio para Satanás para liderar uma rebelião mundial contra o governo de Cristo 

( 20: 7-10 ). Assim, a Escritura fala da salvação durante o Milênio (cf. Isa 60: 3. ; . Zech 

08:23 ) -a salvação 144.000, sem dúvida, proclamar. 

A história desses sobreviventes vitoriosos ilustra o lado divino da vida cristã triunfante: 

Deus vai preservar os Seus. Os 144.000 serão prova das promessas encontradas em 

viver 16/05: Salmo 91 : 

Você não vai ter medo do terror de noite, 

Ou da seta que voa de dia; 

Da peste que anda na escuridão, 

Ou da mortandade que assola ao meio-dia. 

Mil poderão cair ao teu lado 

E dez mil à tua direita, 

Mas não deve se aproximar de você. 

Você só vai olhar para com os seus olhos 

E ver a recompensa dos ímpios. 

Para você fez o Senhor, o meu refúgio, 

Mesmo o Altíssimo a tua habitação. 

Nenhum mal te sucederá, 

Nem praga alguma chegará à tua tenda. 

  
Para Ele vai aos seus anjos, acerca de vós, 

Para te guardarem em todos os teus caminhos. 

Eles te sustentarão nas suas mãos, 

Que você não tropeces com o teu pé em pedra. 

Você vai pisar em cima do leão e cobra, 

O filho do leão ea serpente você vai atropelar. 



  
"Porque ele me amou, também eu o livrarei; 

Vou colocá-lo de forma segura no alto, porque conheceu o meu nome. 

Ele me invocará, e eu lhe responderei; 

Eu estarei com ele na angústia; 

Eu vou resgatá-lo e honrá-lo. 

Com uma vida longa vou satisfazê-lo 

E deixá-lo ver a minha salvação. " 

Deus protegerá Sua própria e trazê-los triunfante através de seu julgamento. Isso é verdade 

tanto de sobreviventes na terra, como os 144.000, e de mártires no céu, como aqueles 

retratados em 6: 9-11 e 7: 9-17 . Jesus prometeu: "Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e 

aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora" ( João 6:37 ). Os crentes estão 

eternamente seguros, Jesus declarou, porque "ninguém as arrebatará da minha mão Meu Pai, 

que as deu para mim, é maior do que todos;. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai" 

( João 10: 28-29 ). Aos filipenses, Paulo escreveu: "Porque estou certo isto mesmo, que 

aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus" 

( Filipenses 1: 6. ); enquanto Judas ofereceu louvor ", àquele que é poderoso para vos guardar 

de tropeçar, e para fazê-lo ficar na presença de Sua glória irrepreensível com grande alegria" 

( Judas 24 ). Sabendo que eles são "guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a 

salvação preparada para revelar-se no último tempo" ( 1 Pe. 1: 5 ), os crentes podem tanto 

viver com confiança e ousadia ministro. As palavras majestosas de Romanos 8: 31-

39 eloquentemente resumir a verdade maravilhosa que Deus protege e livra os Seus: 

Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que 

não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como também não vai 

com ele, ele nos dará todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de 

Deus? Deus é o único que justifica; que é aquele que condena? Cristo Jesus é Aquele que 

morreu, sim, em vez que foi criado, que está à direita de Deus, e também intercede por 

nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, 

ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está escrito: 

"Por amor de ti estamos sendo condenado à morte o dia todo; 

Fomos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro ". 

Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Pois 

estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, 

nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem 

qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em 

Cristo Jesus, nosso Senhor. 

Louvor 

E ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas e como o som 

de um forte trovão, ea voz que ouvi era como o som de harpistas, 

que tocavam as suas harpas. E cantavam um cântico novo diante 

do trono e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos; e 

ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que 

haviam sido comprados da terra. ( 14: 2-3 ) 



Em pé, com o Cordeiro no Monte Sião, a 144.000 irá juntar-se na música celestial da 

redenção. Com toda a devastação que já vimos, com todos os problemas que têm 

enfrentado, com toda a rejeição, hostilidade, ódio e perseguição que têm sofrido, pode-se 

esperar que eles sejam muito triste para cantar (cf. Sl 137: 1-. 4 ). Mas em vez disso, vai 

alegremente louvar o Senhor pela sua proteção e triunfo. 

Esta não é a primeira vez que João ouviu uma voz do céu (cf. 4: 1 ; 10: 

4 , 8 ; 11:12 ; 12:10 ), nem será a última (cf. v. 13 ; 18: 4 ; 19: 1 ). A voz que ele ouviu 

foi muito alto e contínuo, como o som de muitas águas e como o som de um forte 

trovão. Ezequiel 43: 2 compara a voz de Deus para o som de muitas 

águas, enquanto Apocalipse 01:15 descreve a voz do Senhor Jesus Cristo, da mesma 

forma. Mas desde que Apocalipse 19: 6 usa tanto daquelas frases para descrever a voz de 

uma multidão celeste, é melhor para compreendê-los nesse sentido aqui. 

A música começou em 5: 9-10 , quando os quatro seres viventes e os vinte e quatro 

anciãos "cantou um cântico novo, dizendo:" Tu és digno de receber o livro e de abrir os 

seus selos, porque foste morto, e comprado . Deus para com seus homens de sangue de 

toda tribo, língua, povo e nação Você tê-los feito para ser um reino de sacerdotes para o 

nosso Deus;. e eles reinarão sobre a terra "" O próximo a se juntar no eram miríades de 

anjos, que começou ", dizendo com grande voz:" Digno é o Cordeiro que foi morto, de 

receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória "( 05:12 ). Finalmente, 

"a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que 

neles [começou] dizendo:" Àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor 

e honra e glória e poder pelos séculos dos séculos "( 05:13 ). Em 7: 9-10 , os mártires da 

Tribulação se juntou ao coro crescente de louvor: "Depois destas coisas olhei, e eis grande 

multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e todas as tribos, povos e línguas, 

em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, e com palmas 

nas suas mãos; e eles clamam em alta voz, dizendo: "Salvação ao nosso Deus, que se 

assenta no trono, e ao Cordeiro. ' 

A poderosa voz não era mero ruído; ele tinha uma qualidade musical, como o som de 

harpistas, que tocavam as suas harpas. A referência a harpistas e harpas sugere que 

a voz expressa julgamento não estrondoso mas a alegria. Harps são freqüentemente 

associados no Antigo Testamento com louvor alegre (cf. 2 Sam. 6: 5 ; 1 Crônicas 13: 

8. ; 15:16 , 28 ; 2 Crônicas 5: 12-13. ; Neemias 12:27. ; Sl 33: 2. ; 71:22 ; 144: 9 ; 150: 

3 ) . Céu irá ressoar com um alto louvor quando o Senhor Jesus Cristo retorna em triunfo 

para estabelecer seu reino terreno. 

A nova canção cantada no céu diante do trono e diante dos quatro seres viventes e 

dos anciãos é a canção de redenção (cf. Sl 33: 1-3. ; 40: 3 ; 96: 1-2 ; 98: 1-2 ; 144: 9-

10 ; 149: 1 ; Isa 42:10. ). Os anjos vão aderir santos do Antigo Testamento, a igreja 

arrebatada, e os mártires da tribulação resgatados em louvando a Deus para a 

salvação. Enquanto os anjos não experimentar a redenção, eles se alegram por causa dele 

( Lucas 15:10 ). Todo o Céu vai transbordar com louvor, porque a obra redentora de Deus 

culminando com o retorno de Cristo é realizada. 

Louvor do Céu transborda para terra, onde a nova música é retomado. João observa 

que ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que haviam sido comprados 

da terra. O não regenerado não pode, é claro, cantar a canção da redenção; é apenas para 

os remidos, aqueles comprados pelo sangue de Cristo. Por que a música é restrito a a 

144 mil não é declarado, mas Henry Morris ofereceu uma possível explicação: 



Embora as palavras da canção dos 144.000 não são registrados, certamente habita em 

parte, pelo menos, sobre a grande verdade de que eles haviam sido "comprados da 

terra." Embora, em certo sentido, todas as pessoas salvas foram comprados da terra, estas 

poderiam saber o significado de tal tema de uma forma mais profunda do que outros. Eles 

tinham sido salvos após o arrebatamento, naquele momento da história em que maiores 

perseguições do homem e maiores julgamentos de Deus estavam sobre a terra. Foi em tal 

tempo que eles, como Noé (Gênesis 6: 8 ), tinha ", achou graça aos olhos do Senhor" e 

havia se separado de "todos os que habitam sobre a terra" ( Apocalipse 13: 8 ). Não só 

tinham sido resgatadas espiritualmente, mas, precursively por assim dizer, eles foram 

resgatados desde o maldição sobre a terra (Gênesis 3:17 ), sendo protegido de dor e morte 

pelo selo de guarda. ( A Revelação da ficha [Wheaton, Ill .: Tyndale, 1983], 260) 

Os 144.000 irá juntar-se com o coro celestial em louvando a Deus por Sua maravilhosa obra 

de redenção. Algumas das letras de sua música pode ser encontrada em 15: 3-4 : 

E cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, eo cântico do Cordeiro, dizendo: 

"Grandes e maravilhosas são as tuas obras, 

O Senhor Deus, o Todo-Poderoso; 

Justos e verdadeiros são os teus caminhos, 

Rei das nações! 

Quem não temerá, ó Senhor, e glorificarão o teu nome? 

Para Só Tu és santo; 

Para todas as nações virão e se prostrarão diante You, 

Para teus atos de justiça se fizeram manifestos. " 

A marca da vida cristã triunfante em qualquer época é constante louvor a Deus. Os 

144.000, sem dúvida, louvou a Deus em todo o seu tempo de prova e perseguição. Porque 

seu calvário acabou e eles são vitoriosos, eles vão irromper em louvor a Deus por sua 

libertação. A alegria é a saída correta de um coração que confia no poder soberano de 

Deus ( Fp 3: 1. ; 4: 4 ; . 1 Tessalonicenses 5:16 ; Tiago 1: 2 ; 1 Pe 4:13. ). 

Pureza 

Estas são as únicas que não se contaminaram com mulheres, 
porque eles têm se mantido casto. ( 14: 4 a) 

A adoração do Anticristo durante a Tribulação será indescritivelmente vil e 

perversa. Assim como fez nos cultos da fertilidade dos tempos antigos, o pecado sexual, 

aparentemente de forma desenfreada. Mesmo no dia em curso grosseiramente imoral, 

dificilmente podemos imaginar o que a perversão sexual desviante da Tribulação vai ser 

assim. Com toda restrição divina removido ( 2 Tessalonicenses 2: 6-7. ) (cf. eo mundo 

descrente judgmentally abandonado por Deus . Rom 1:24 , 26 , 28 ), o pecado será 

lançado como uma inundação, inundando o mundo. E abanando as chamas infernais da 

maldade será Satanás e seus exércitos de demônios, tanto aqueles lançados do céu com 

ele ( 12: 9 ) e os demônios vis recentemente liberados da prisão ( 9: 1-11 , 14-19 ). 

No meio da escuridão do período da Tribulação, os 144.000 resplandecerá como faróis 

de pureza. Apesar do pecado sexual desenfreado que os cerca, 



eles não se contaminaram com mulheres, mas irá manter -se casto. Que o pecado 

específico que eles vão evitar envolvemulheres indica que a pureza sexual está em vista 

aqui, o não afastamento do sistema do mundo corrupto. Que a 144.000 será separado do 

império do Anticristo já foi esclarecido; eles ostentar a marca de Deus, não do (besta 7: 

3-4 ). Nem essa passagem ensina que tudo vai ser solteiros, uma vez que o sexo dentro 

do casamento não contaminar ninguém ( Heb. 13: 4 ). O que isto significa é que eles vão 

ficar para além do pecado de sua cultura; 144.000 pregadores moralmente puros em meio 

à corrupção que os rodeia. 

A pureza sexual é essencial para a vida cristã triunfante. Em 1 Tessalonicenses 4: 3 Paulo 

escreveu claramente: ". Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, ou seja, 

que vos abstenhais da prostituição" O apóstolo advertiu o jovem pastor Timóteo: "Foge 

também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor ea paz, com aqueles que 

invocam o Senhor com um coração puro" ( 2 Tim. 2:22 ). Aos Coríntios, Paulo escreveu: 

"O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor ... Fugi da imoralidade. Qualquer 

outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o 

seu próprio corpo" ( 1 Cor. 06:13 , 18 ). Os que querem servir a Deus de forma eficaz 

deve levar vidas santas, puras. O pregador escocês do século XIX piedosa Robert Murray 

McCheyne deu as seguintes palavras de conselho a um jovem aspirante a ministro: 

Não se esqueça a cultura do interior do homem, quero dizer, do coração. Como 

diligentemente o oficial de cavalaria mantém seu sabre limpo e nítido; toda mancha ele 

sai facilmente com o maior cuidado. Lembre-se que você é a espada de Deus, o Seu 

instrumento-Confio em um vaso escolhido para Ele a ter o seu nome. Em grande medida, 

de acordo com a pureza e perfeição do instrumento, será o sucesso. Não é grandes talentos 

que Deus abençoa tanto como grande semelhança com Jesus. Um ministro santo é uma 

arma terrível nas mãos de Deus. (André A. Bonar, Memórias de McCheyne [Chicago: 

Moody, 1978], 95) 

Partidarismo 

Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. ( 14: 

4 b) 

Os 144.000 são ainda caracterizados como os que seguem o Cordeiro por onde quer 

que vá. Eles serão partidários para a festa do Cordeiro. O Dicionário de Inglês 

Oxford define um partidário como "aquele que participa ou lados com outro; um adepto 

ou simpatizante de um partido, pessoa ou causar ... um torcedor devoto ou zeloso ... 

Aquele que suporta o seu partido" por grosso e thin '; um cego, prejudicado, irracional, 

ou aderentes fanática ". A triunfante 144.000 será completamente fiel ao Cordeiro, não 

importa a que custo. Nas palavras de João Phillips, 

Eles permitem que nenhum rival, sem recusas, e nenhuma restrição para estragar a sua 

dedicação a Ele. Será que Ele precisa de alguém para ficar em cima os passos do Vaticano 

e clamar contra o casamento da cristandade à Besta? Há 144.000 pronto para ir! Será que 

o Senhor precisa de alguém para barba O Beast em algum alta função do Estado e 

redondamente denunciá-lo, sua política, sua política, sua religião, sua boicote econômico, 

sua marca, seus ministros, sua aliança com Satanás? Há 144.000 ansioso para ir! Será que 

o Cordeiro precisa evangelistas para proclamar aos incontáveis milhões o evangelho do 

reino de Deus que vem? para subir os mais altos Himalaias, para atravessar as areias do 

deserto, para brilhar trilhas evangelísticas através vapor selvas, ou para huskies mush em 

vastas resíduos do Ártico? Há 144.000 pronto para ir! E embora gestapo da Besta [sic] 



cão seus passos e causar em cima de sua converte sua vingança direst, ainda, em vão 

destemido e implacável. Esse foi o próprio espírito da sua consagração como eles 

seguiram o Cordeiro para onde quer que os levou na terra, e sua recompensa é em 

espécie. ( Explorando Apocalipse, 180-81) 

É tais fiéis e devotados seguidores que Jesus procura. Em Mateus 16:24 Ele disse: "Se 

alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me." Ele 

aconselhou o jovem rico: "Se queres ser perfeito, vai e vender seus bens e dar aos pobres, 

e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me" ( Mt 19:21. ). Jesus disse aos judeus 

incrédulos que não eram suas ovelhas, observando que "As minhas ovelhas ouvem a 

minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem" ( João 10:27 ). Paulo declarou-se um 

seguidor de Jesus Cristo ( 1 Cor. 11: 1 ), enquanto que em sua primeira epístola, João 

lembrou seus leitores que "aquele que diz que permanece nele, esse deve-se a caminhar 

na mesma maneira como Ele andou "( 1 João 2: 6 ). 

Propósito 

Estes foram comprados dentre os homens, como primícias para 
Deus e para o Cordeiro. ( 14: 4 c) 

Em linguagem redentora reminiscência de 5: 9 , João explica que os 144.000 

foram comprados dentre os homens. Mas, enquanto todos os crentes foram comprados 

por Deus (cf. Atos 20:28 ; 1 Cor. 6:20 ; 07:23 ; 1 Pe 1: 18-19. ), 144.000 foram 

comprados para um propósito especial. Eles serão resgatadas como primícias para Deus 

e para o Cordeiro. No Antigo Testamento, os primeiros frutos, a primeira parte de uma 

safra a ser colhida, foram oferecidos a Deus ( Dt. 26: 1-11 ) a ser utilizado em sua serviço 

( . Deut 18: 3-5 ). Os 144.000, como a primeira oferta de frutas, será separado para o 

serviço divino. Como observado anteriormente, o número 144.000 não simboliza todos 

os santos da Tribulação, mas designa um grupo de evangelistas judeus. A propósito de 

suas vidas serão para servir ao Senhor, proclamando o evangelho aos perdidos, perecendo, 

mundo que rejeita Cristo. 

Também é possível visualizar os 144.000 como primeiros frutos no sentido de que eles 

representam o primeiro de muitos outros que serão salvos. Paulo usou o termo nesse 

sentido, quando ele observou que "a família de Estéfanas ... foram os primeiros frutos da 

Acaia" ( 1 Cor. 16:15 ). Os 144.000 pode legitimamente ser vistas como os primeiros 

frutos da redimiu Israel, prenunciando a salvação da nação quando Cristo voltar. Naquele 

dia ", eles olharão para mim, a quem traspassaram; e eles vão chorar por ele, como quem 

pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por Ele como o choro amargo ao 

longo de um primogênito" ( . Zech 12:10 ). Desse dia Paulo escreveu: 

Porque eu não quero que você, irmãos, que ignoreis este mistério, para que você não vai 

ser sábio na sua própria estimativa, que o endurecimento parcial que aconteceu com Israel 

até que a plenitude dos gentios haja entrado; e assim todo o Israel será salvo; assim como 

está escrito: 

  
"O Libertador virá de Sião, 

Ele irá remover a impiedade de Jacó. 

Esta é a minha aliança com eles, 

Quando eu tirar os seus pecados. " 



( Rom. 11: 25-27 ) 

Os 144.000 irá exemplificar a propósito, determinação, dedicação e clareza de objetivo 

de vida que marca os cristãos triunfantes (cf. Rom. 12: 1-2 ). 

Precisão 

E nenhuma mentira foi encontrada em sua boca; ( 14: 5 a) 

Os 144.000 não irá propagar mentiras de Satanás, mas vou falar a verdade de Deus. Eles 

serão como aqueles de quem Sofonias escreveu: "O resto de Israel vai fazer nada de errado 

e conte nenhuma mentira, nem uma língua enganadora ser encontrados em suas bocas" 

( Sf 3:13. ). O mundo incrédulo será consumida com "falsas maravilhas", "todo o engano 

da injustiça", e "a influência ilusória" judgmentally decretadas por Deus, para que aqueles 

que rejeitam o evangelho "vai acreditar no que é falso" ( 2 Ts. 2: 9-11 ). Mas a 144.000 

proclamará fielmente a Palavra de Deus, sem vacilar, equivocado, ou alterá-lo. Eles serão 

como seu Senhor, de quem a Bíblia diz: "[Ele] não cometeu pecado, nem dolo algum se 

achou em sua boca" ( 1 Ped. 2:22 ). 

Em todas as gerações, os cristãos triunfantes são caracterizados por "falar a verdade em 

amor" ( Ef. 4:15 ) e "deixando de lado a falsidade [e] falar [ndo] a verdade" ( Ef. 

4:25 ). Sabendo da importância vital de "maneja bem a palavra da verdade," eles vão "ser 

diligente para apresentar [si] a Deus aprovado, como [trabalhadores] que [se] não 

precisam se envergonhar" ( 2 Tim. 2:15 ). Eles nunca será culpado de "andando com 

astúcia ou adulterando a palavra de Deus"; sim ", pela manifestação da verdade [eles vão 

recomendar-se] à consciência de todo homem, na presença de Deus" ( 2 Cor. 4: 2 ). 

Perfeição 

porque são irrepreensíveis. ( 14: 5 b) 

Porque eles vão confiar no poder de Deus e levar uma vida caracterizados por elogios, 

pureza, lealdade devotada, e singeleza de propósito, os 144.000 será irrepreensível. Isso 

não significa, é claro, significa que eles vão ser sem pecado ( Jó 15: 14-16 ; 1 Reis 

08:46 ; Sl 143: 2. ;Prov. 20: 9 ; Ec 7:20. ; 1 João 1: 8-10 ), mas eles vão ser 

santificado. Eles estarão acima de qualquer suspeita, levando uma vida religiosa antes de 

tudo que o vê. 

Como a 144.000, todos os cristãos são chamados à santidade. Em Efésios 1: 4 , Paulo 

escreveu: "Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que sermos santos e 

irrepreensíveis diante dele" (cf. Col. 1:22 ). Para o Corinthians, o apóstolo escreveu: "Eu 

prometi a um marido, a fim de que a Cristo vos apresentar como uma virgem pura" ( 2 

Cor. 11: 2 ; cf. . Ef 5:27 ). Pedro exortou os crentes a "como o Santo que vos chamou, 

sejam santos vocês também em todo o seu comportamento; porque está escrito: Sede 

santos, porque eu sou santo" ( 1 Pedro 1: 15-16. ). Judas lembrou seus leitores que Deus 

"é poderoso para vos guardar de tropeçar, e para fazê-lo ficar na presença de Sua glória 

irrepreensível com grande alegria" ( Judas 24 ). 

Os 144.000 merecem um lugar no "Hall da Fame" da fé cristã ( Heb. 11 ). Eles vão levar 

uma vida santa e ministrar eficazmente para Deus durante hora mais escura da 

história. Seus esforços exemplares vai liderar o maior despertar espiritual do mundo 

nunca vai ver (cf. 6: 9-11 ; 7: 9 ). O relato inspirado de suas vidas e ministério fornece 

um padrão de vida cristã triunfante para todos os crentes a seguir. 



 

31. Mensageiros Angelicais ( Apocalipse 

14: 6-11 ) 

E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho 

eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, ea toda nação, 

tribo, língua e povo; e disse em alta voz: "Temei a Deus e dai-lhe 

glória, porque a hora do seu juízo; adorai Aquele que fez o céu, a 
terra, o mar e as fontes das águas." 

E outro anjo, um segundo, seguido, dizendo: "Caiu, caiu a grande 

Babilônia, ela, que fez todas as nações beber do vinho da ira da 

sua prostituição." 

Em seguida, outro anjo, um terceiro, seguiu-os, dizendo em alta 

voz: "Se alguém adorar a besta ea sua imagem, e receber o sinal 

na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, 

que é misturado com toda a força no cálice da sua ira, e será 

atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na 

presença do Cordeiro E a fumaça do seu tormento sobe para todo 

o sempre. ; eles não têm descanso nem de noite, os que adoram a 

besta ea sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome 
".( 14: 6-11 ) 

As pessoas estão constantemente na esperança de um dia melhor. Os políticos prometem 

trazer em tempos melhores se forem eleitos. Os líderes do mundo se esforçam para 

encontrar um terreno comum entre as nações, buscando trazer a paz e harmonia. Todo 

mundo gostaria de ver o mercado de ações para cima, a taxa de criminalidade, pobreza e 

doença eliminada, o meio ambiente preservado, e um fim ao ódio e discórdia. 

Mas os esforços do homem para trazer um mundo melhor, mais bem-intencionada, são 

finalmente condenado. Eles equivaleria a pouco mais do que reorganizar as cadeiras no 

convés do Titanic para dar a todos uma melhor visão como o navio afunda. A verdade é 

que não há um dia melhor, mas um dia inimaginavelmente pior está por vir para o homem 

e seu mundo. No futuro, Deus derramará Sua ira e julgamento em uma escala nunca antes 

vista. Só depois de a terra está totalmente devastada e descrentes julgados irá um dia 

melhor vir-reino terrestre abençoada do Senhor Jesus Cristo. 

Revelação tem muito a dizer sobre os próximos julgamentos; como já foi observado, eles 

são o foco principal do capítulos 6-11 e 15-19 , com 12-14 capítulos que formam um 

breve interlúdio na revelação progressiva da ira julgamento de Deus. Os capítulos 

12 e 13 têm sido vistos para recontar os acontecimentos do Tribulação do ponto de vista 

de Satanás; capítulo 14 retorna para o que Deus vai fazer. Em três visões, este texto pré-

visualiza os julgamentos restantes da Tribulação e do retorno de Cristo. A primeira visão 

( vv. 1-5 ) foi de 144.000 evangelistas judeus que aparecerão com o Senhor Jesus Cristo 

no Monte Sião, em sua segunda vinda. Antes de nos versos 6 a 11 é o registro da segunda 

visão, em que o julgamento é proclamado por três mensageiros Angelicalais. 

Anjos servir toda a Escritura como mensageiros de Deus; na verdade, a palavra 

grega angelos ("Anjo") significa "mensageiro". Eles foram fundamentais para a entrega 

da Lei de Moisés ( Atos 07:38 , 53 ; Gl 3:19. ; Heb. 2: 2 ). Eles também trouxeram 



mensagens para pessoas físicas, tais como Daniel ( Dan 8: 15-17. ; 9: 21-22 ), Zacarias 

( Lucas 1: 11-19 ), Maria ( Lucas 1: 26-27 ), José ( Matt. 01:20 ; 02:13 , 19 ), os pastores 

( Lucas 2: 9-13 ), Phillip ( Atos 8:26 ), e Paulo ( Atos 27: 23-24 ). Anjos também ministro 

e cuidado para os crentes ( Matt 18:10. ; Atos 12: 7-11 ; Hb 1:14. ). 

Anjos irá desempenhar um papel importante nos eventos do fim dos tempos. Eles irão se 

reunir a não eleitos para o julgamento ( Mat. 13: 41-42 , 49-50 ), os eleitos para a glória 

( Matt 24:31. , e acompanhar o Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar à Terra em triunfo 

() Matt 25. : 31; . 2 Tessalonicenses 1: 7 ). Em Apocalipse, os anjos estão envolvidos no 

derramamento da ira de Deus ( 8: 6FF .; 11: 15ff .; 16: 1 e ss .). Ao contrário desses anjos, 

porém, os três anjos descritos no versículos 6-11 não trazem julgamento. Em vez disso, 

eles trazem proclamações surpreendentes de Deus referentes à consumação do século. 

Os três anjos não aparecem em ordem seqüencial ou cronológica. Em vez disso, eles 

abordam questões e eventos que se estendem ao longo do período de tribulação. Suas 

mensagens antecipar o julgamento da sétima trombeta ( 11:15 ; . rachaduras 15 , 16 ), que 

inclui os, climáticos, rápido-fogo bacia julgamentos finais no final da Tribulação. As 

mensagens que eles trazem são projetados para produzir um medo de reparação (cf. Lucas 

12: 5 ; Hb. 10:31 ), levando a fé salvadora. Deus vai oferecer graciosamente pecadores 

outra oportunidade de se arrepender antes de libertar os julgamentos bacia aterrorizantes 

( 16: 1 e ss .). O primeiro anjo prega o evangelho, o segundo julgamento pronuncia, eo 

terceiro promessas condenação. 

O primeiro anjo: a pregação do evangelho 

E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho 

eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, ea toda nação, 

tribo, língua e povo; e disse em alta voz: "Temei a Deus e dai-lhe 

glória, porque a hora do seu juízo; adorai Aquele que fez o céu, a 
terra, o mar e as fontes das águas." ( 14: 6-7 ) 

O anjo ou grupo de anjos que João específico viu outro anjo diferente de não é 

especificado. Enquanto os anjos aparecem em cada capítulo de capítulos 4 a 12 , o 

antecedente mais próximo é a referência a Michael e seus anjos ( 12: 7 ). A frase também 

poderia apontar para o sétimo anjo ( 11:15 ). Em qualquer caso, outro dos incontáveis 

miríades de anjos ( 5:11 ) é selecionado para um propósito muito especial. 

Dramaticamente, o anjo aparece no céu voando pelo meio do céu. Mesouranēma ( Meio 

do Céu ) refere-se ao ponto do céu onde o sol atinge o seu meridiano, ápice, ou ponto 

alto ao meio-dia (cf. 08:13 ; 19:17 ). A partir desse ponto, o anjo seria mais visível para 

os habitantes da Terra. Lá, ele também vai estar fora do alcance do Anticristo, assim como 

Satanás e suas hostes demoníacas, cuja actividade vai por esse tempo ser limitado à terra 

( 12: 7-9 ). A batalha que se trava atualmente nas regiões celestiais entre os anjos e os 

demônios (cf. Dan. 10: 12-13 ) vai até então ser longo. Este anjo pregação serão 

inalcançáveis, a visão do mundo dele desobstruída, e seu ministério sem impedimentos. 

No momento em que o anjo começa o seu ministério, o mundo terá sofrido a incrível 

devastação dos juízos dos selos e trompete. Holocaustos Relentless vai abalaram o 

mundo, e os céus estáveis familiarmente terá se tornado uma fonte de desintegração de 

terror (cf. 6: 12-14 ).Durante este tempo, o mundo incrédulo irá ouviram o evangelho 

pregado por 144.000 evangelistas judeus e as duas testemunhas, bem como outras 

milhares de pessoas salvas sob seus ministérios. Mas apesar de tudo isso, a maior parte 



da população da Terra irá rejeitar o evangelho ( 9: 20-21 ; cf. 16: 9 , 11 ); portanto, Deus 

graciosamente lhe envia um anjo poderoso para proclamar o evangelho a eles mais uma 

vez. 

Como ele voa através do céu, o anjo terá . um evangelho eterno para pregar Esta é a 

única ocorrência do substantivo euangelion ( Evangelho ) nos escritos de João, embora 

o verbo relacionado traduzido para pregar também aparece em 10: 7 . Como uma jóia 

multifacetada, a Escritura descreve o evangelho em vários termos, cada um olhando para 

ele de um ponto de vista diferente. O evangelho é chamado o evangelho do reino ( Matt 

4:23. ), o evangelho de Jesus Cristo ( Marcos 1: 1 ), o evangelho de Deus ( Marcos 1:14 ), 

o evangelho da graça de Deus ( Atos 20 : 24 ), o evangelho da glória de Cristo ( 2 Cor. 4: 

4 ), o evangelho da salvação ( Ef 1:13. ), o evangelho da paz ( Ef 6:15. ), eo glorioso 

evangelho ( 1 Tim. 1:11 ). Aqui ele é descrito como eterna , pois fornece os meios para 

a vida eterna. É a boa notícia de que Deus vai perdoar todos os pecados daqueles que se 

arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo como o único caminho para a salvação, e por 

que o arrependimento ea fé salvadora levá-las em seu reino eterno 

O evangelho eterno pregado pelo anjo é a mesma proclamada por toda a história. É a boa 

notícia do perdão e da vida eterna. Ele vai declarar que as pessoas são pecadoras, de frente 

para o julgamento eterno no inferno, mas que Deus providenciou expiação dos pecados 

através da morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem de perdão foi dado 

mesmo nos tempos do Antigo Testamento com base em novos termos da aliança (cf. Jer. 

31: 31-34 ; Ez 36: 25-27. ). Seus benefícios foram aplicados a todos os que 

verdadeiramente se arrependeu e pediu perdão e graça de Deus, mesmo que o Salvador 

ainda não tinha morrido. No propósito de Deus, o mérito do Cordeiro que foi morto no 

Calvário foram concedidas a todos os verdadeiros arrependidos em todas as idades. Na 

Tribulação, a maioria das pessoas já estará familiarizado com o evangelho através da 

pregação dos 144.000, as duas testemunhas, e outros crentes. Mas Jesus declarou que 

antes de chegar o fim do mundo inteiro vai ouvir o evangelho do reino ( Matt. 24:14 ). A 

pregação deste anjo vai chegar a qualquer que ainda não ouviram a mensagem do 

evangelho. Como mais escuros abordagens hora da terra, o anjo vai anunciar a boa nova 

de que não é tarde demais. Ainda há tempo para se arrepender antes de o julgamento de 

Deus é retomado. 

A mensagem do anjo é dirigida para aqueles que vivem na terra frase -a sempre usada 

em Apocalipse para se referir aos incrédulos (cf. 03:10 ; 06:10 ; 08:13 ; 11:10 ; 13: 

8 , 12 , 14 ; 17: 2 , 8 ). A frase all-inclusive toda nação, tribo, língua, povo (cf. 5: 9 ; 7: 

9 ; 11: 9 ; 13: 7 ) sublinha o carácter abrangente e mundial de proclamação do anjo. O 

anjo vai chamar em alta voz a todas as pessoas em todos os lugares não regenerados. Sua 

voz garante que ele será ouvido e enfatiza a urgência de sua mensagem. A mensagem do 

anjo para os pecadores é "Temei a Deus e dai-lhe glória." Ele vai chamar as pessoas do 

mundo para mudar a sua lealdade do animal ao Cordeiro. Ele vai exortá-los a não mais 

medo, reverência e adoração a Satanás e do Anticristo, mas ao invés de medo, reverência, 

e honrar a Deus voltando-se para o Seu Filho.Como o soberano do universo, só Deus-Pai, 

Filho, e Espírito Santo, tem o direito de ser adorado ( 19:10 ; 22: 9 ; . Isaías 42: 

8 ; 48:11 ; 04:10 Matt. ) . 

A Bíblia chama repetidamente as pessoas temem a Deus. No Salmo 111: 10 o salmista 

declarou que "o temor do Senhor é o princípio da sabedoria" (cf. Prov. 1: 7 ; 09:10 ), 

enquanto Provérbios 23:17 comandos, "Viva no temor do Senhor sempre. " Um sábio pai 

aconselha o filho a "temer ao Senhor e rei" ( Prov. 24:21 ), enquanto Pedro exortou seus 

leitores a "Honra a todas as pessoas, o amor a fraternidade, a temer a Deus, honrar o rei" 



( 1 Ped. 2 : 17 ). Em Mateus 10:28 Jesus advertiu: "Não temais os que matam o corpo, 

mas são incapazes de matar a alma; temei antes aquele que é capaz de destruir a alma eo 

corpo no inferno." A temer a Deus é viver na realidade da Sua santidade, Sua soberania e 

Seu julgamento do pecado. É amar a Deus, respeitá-Lo, reverenciá-lo, adorá-lo, segurá-

lo no temor, e adorá-Lo. E isso só pode ser feito por amar o Seu Filho, o Salvador ( João 

5:23 ). 

Além de temer a Deus, os homens estão a dar-Lhe glória. Esta exigência vai para a 

própria essência do problema das pessoas não regeneradas, que "apesar de conhecido a 

Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças" ( Rom. 1 : 21 ). Recusando-

se a dar glória a Deus é o cerne da rebelião e arrogância do homem. 

Os incrédulos serão chamados a temer e glorificar a Deus imediatamente , porque a hora 

do seu juízo. Opportunity está desaparecendo rapidamente; os juízos bacia está prestes a 

ser derramado, a ser seguido em breve pelo retorno do Senhor Jesus Cristo para julgar o 

mundo incrédulo ( Matt. 25: 31-46 ). Esta é a primeira ocorrência da 

palavra krisis ( julgamento ) em Apocalipse. Ele aparecerá novamente em 16: 

7 , 18:10 e 19: 2 . (A sinônimo grego para krisis , krima , aparece em 17: 1 , 18:20 e 20: 

4 .) Até este ponto em Apocalipse, a palavra ira tem sido usado para descrever o 

julgamento de Deus (cf. 6: 16-17 ; 11:18 ); os dois termos continuarão a ser usados de 

forma intercambiável (cf. vv 10. , 19 ; 15: 1 , 7 ; 16: 1 , 19 ; 19:15 ). Justos juízos de 

Deus são o derramamento da Sua ira contra o mundo teimoso e não se arrepende. 

Parece que as advertências do anjo seria supérfluo. Afinal de contas, por este ponto as 

pessoas vão ter experimentado os juízos dos selos e trompete devastadoras. A terra terá 

sido devastada por guerras em todo o mundo, fomes e terremotos, resultando na 

destruição do meio ambiente, testemunharam sinais terríveis nos céus, e foi atacado por 

hordas de demônios. Tudo isso pode resultar em morte em uma escala sem precedentes 

na história da humanidade. No entanto, embora eles acabarão por perceber que esses 

desastres são os juízos de Deus (cf. 6: 15-17 ), as pessoas, certamente não se arrepender 

( 9: 20-21 ). Mas Deus, em graça e misericórdia, voltará a chamar os pecadores ao 

arrependimento através da pregação deste anjo. 

O anjo dá uma razão final para os pecadores, ao passar de Anticristo a Deus, proclamando 

que as pessoas devem adorá-Lo, que fez o céu, a terra eo mar, e as fontes das águas. O 

universo criado tanto oferece uma prova da existência de Deus e serve de base para adorá-

Lo .Davi afirmou em Salmos 19: 1-4 que 

Os céus proclamam a glória de Deus; 

E o firmamento proclama a obra das suas mãos. 

Dia-a-dia discursa a outro, 

E a noite a noite revela conhecimento. 

Não há fala, nem há palavras; 

Sua voz não é ouvida. 

Sua linha saiu por toda a terra, 

E suas declarações para o fim do mundo. 

Isaías 40: 21-26 também ensina que a criação revela a glória e majestade de Deus: 

Você não sabe? Você não ouviu? 



Será que não foi declarada a você desde o início? 

Você não entendido desde a fundação da terra? 

É Ele que está assentado sobre o círculo da terra, 

E seus habitantes são como gafanhotos, 

Quem estende os céus como uma cortina 

E os desenrola como tenda para morar. 

Ele é quem reduz a nada os governantes, 

Quem faz os juízes da terra sem sentido. 

Mal eles têm sido plantadas, 

Mal eles têm sido semeada, 

Mal tem seu estoque raízes na terra, 

Mas Ele apenas sopra sobre eles, e eles murcham, 

E a tempestade os leva como palha. 

"A quem, pois você será comparado Me 

Que eu seria igual a ele? ", Diz o Santo. 

Levantai ao alto os olhos 

E ver quem criou estas estrelas, 

Aquele que faz sair o exército delas segundo número, 

Ele os chama pelo nome; 

Por causa da grandeza do seu poder e da força do seu poder, 

Nenhum deles está faltando. 

Porque Deus se revela em Sua criação, os homens não têm desculpa para não reconhecê-lo: 

A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm 

a verdade em injustiça, porque o que se sabe sobre Deus é evidente dentro deles; pois 

Deus tornou evidente para eles. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis, o 

seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo percebidos por 

meio do que tem sido feito, de modo que eles fiquem inescusáveis. "( Romanos 1: 18-

20. ) 

Quando Paulo evangelizado judeus, ele sempre iniciado a partir da Escritura do Antigo 

Testamento. Mas quando ele evangelizou os pagãos, se as pessoas comuns simples ( Atos 14: 

14-17 ) ou filósofos sofisticados ( Atos 17: 22-31 ), ele proclamou que o Deus vivo e 

verdadeiro deve ser adorado, porque Ele é o Criador de tudo. Identificar a causa primeira é a 

questão mais importante na filosofia antes de Darwin. Paulo apresentou-os a 

Ele. Em Rev. 4:11 os vinte e quatro anciãos louvar a Deus, porque Ele é o Criador: "Digno 

és Tu, nosso Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas 

as coisas, e por causa da tua vontade vieram a existir, e foram criadas "(cf. Gn 1 , 2 ). 

Severa advertência do anjo é que o Criador é também o Juiz; Ele é o único povo deve 

temer e adoração, em vez de Satanás e do Anticristo. Enquanto o mundo oscila à beira do 



desastre final, Deus graciosamente oferece às pessoas uma outra chance de se 

arrepender. Ele vai arrebatar os que acatam o aviso do fogo do julgamento (cf. Judas 23 ), 

e transferi-los do reino das trevas de Satanás no logo para ser reino manifesto de Seu 

Filho ( Col. 1:13 ). 

Segundo Anjo: pronuncia a sentença 

E outro anjo, um segundo, seguido, dizendo: "Caiu, caiu a grande 

Babilônia, ela, que fez todas as nações beber do vinho da ira da 

sua prostituição." ( 14: 8 ) 

João viu outro anjo, uma segunda, que seguiu o primeiro anjo. Ao contrário do 

primeiro, este anjo não pregar as boas novas do evangelho, mas sim pronuncia a má 

notícia de julgamento. Infelizmente, isso implica que a mensagem do primeiro anjo foi 

amplamente rejeitada. É quase como se o segundo anjo interrompe o primeiro anjo, 

porque ninguém está respondendo. 

Mensagem igualmente breve e direto do segundo anjo é "Caiu, caiu a grande 

Babilônia." A repetição reforça o carácter definitivo, a segurança, ea natureza abrangente 

do julgamento de Babilônia. Ainda no futuro queda de Babilônia é tão certo que ele pode 

ser falado de como se ele já teve lugar. Pronunciamento do anjo virá como um choque 

para o mundo incrédulo. Esse poderoso império do Anticristo, o mais poderoso na história 

humana, poderia ser destruído será inconcebível para seus seguidores (cf. 13: 4 ). Pode 

ser que uma cidade restaurada deBabilônia será a capital do 

Anticristo. Mas Babilônia nesta passagem refere-se não só para a cidade, mas para 

império político, econômico e religioso mundial do Anticristo. 

Babylon tem desde o seu início simbolizado mal e da rebelião contra Deus. Foi fundada 

por Nimrod ( Gn 10: 9 ), um orgulhoso, poderoso, régua rejeitando-Deus. Babel 

(Babilônia) foi o local do primeiro sistema organizado de idólatra falsa religião ( Gênesis 

11: 1-4 ). A Torre de Babel, a expressão de que a religião falsa, era um zigurate; um 

edifício projetado para facilitar o culto idólatra. Deus julgou a idolatria e da rebelião do 

povo por confundir a sua linguagem e espalhando-os sobre o globo ( Gênesis 11: 5-

9 ). Assim, as sementes de idolatria e falsa religião se espalhou pelo mundo a partir de 

Babilônia, a criar raízes onde quer que esses rebeldes orgulhosos e seus descendentes se 

estabeleceram. 

Como a humanidade se uniu em falsa religião idólatra em Babel, por isso vai novamente 

se unir no fim dos tempos, sob a égide da Babilônia final. A história vai, assim, um círculo 

completo. O Babylon final, personificado como uma prostituta (cf. 17: 1-5 ), é descrito 

como ela, que fez todas as nações beber do vinho da ira da sua prostituição. O mundo 

vai ser intoxicado, enganado, e seduzido por a falsa religião babilônica chefiada pelo 

Anticristo. Thumos ( paixão ) descreve forte, consumindo paixões e desejos. Como 

resultado de sua paixão, os pecadores se envolver em uma orgia de rebelião, a idolatria, 

e do ódio de Deus. Embora o pecado sexual será galopante, a imoralidade que se fala 

aqui é prostituição espiritual a falsa religião do Anticristo; que imagens de infidelidade a 

Deus. Após ter bebido o vinho da prostituta sedutora, as nações do mundo vão continuar 

seu curso de deserção espiritual de Deus e acabam bebendo o "vinho da ira de Deus" ( v. 

10 ). Como o terceiro anjo revela, isto irá revelar-se desastrosa. Este julgamento será 

detalhado nas discussões de 16: 17-19 e capítulos 17 e 18 . 

 



O Terceiro Anjo: Prometende Condenação 

Em seguida, outro anjo, um terceiro, seguiu-os, dizendo em alta 

voz: "Se alguém adorar a besta ea sua imagem, e receber o sinal 

na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, 

que é misturado com toda a força no cálice da sua ira, e será 

atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na 

presença do Cordeiro E a fumaça do seu tormento sobe para todo 

o sempre. ; eles não têm descanso nem de noite, os que adoram a 

besta ea sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome 
".( 14: 9-11 ) 

Os três anjos aparecem em uma lógica, se não cronológica, seqüência. A rejeição do 

evangelho pregado por o primeiro anjo resultados no pronunciamento de julgamento pelo 

segundo anjo, que será realizada na condenação descrito pelo terceiro 

anjo. O terceiro anjo vai entregar sua advertência com uma voz alta, para que todos irão 

ouvir e entender sua mensagem. Deus, sendo perfeitamente santo e justo, julga as pessoas, 

porque eles rejeitam o que eles sabem ser verdadeiro. É por isso que todo mundo 

condenado ao inferno será sem desculpa ( Rom 1:20. ; 2: 1 ). 

Terrível advertência do terceiro anjo é dirigida a qualquer pessoa que adora a besta ea 

sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão. Como observado no capítulo 5 deste 

volume, todos serão obrigados, sob pena de morte, a adoração a besta ea sua 

imagem. Como sinal de lealdade ao Anticristo e para funcionar em sua economia 

mundial, todos serão obrigados a receber uma marca na testa ou na mão. Vai parecer 

aos seguidores enganados do Anticristo que recebem que marca que eles estão apoiando 

o lado vencedor. Mas o anjo adverte que um terrível destino aguarda aqueles que, apesar 

de todos os julgamentos e as advertências de Deus, persistem em adorar o 

Anticristo. Mais uma vez, Deus chama graciosamente sobre os pecadores se arrependam 

na hora final. 

Aqueles que bebiam o vinho da prostituta Babilônia , também o tal beberá do vinho da 

ira de Deus, que é misturado com toda a força no cálice da sua ira. Para beber do 

vinho da ira de Deus é experimentar a Sua ira ( cf. Jó 21:20 ; Sl 75: 8. ; . Isa 

51:17 , 22 ; Jer 25:15. ).A fúria da ira de Deus, tanto tempo contido, será 

desencadeada. Essa ira não é um desabafo impulsivo de emoção divina destinado a 

pessoas caprichosamente. É a resolvido, deliberada impiedoso resposta, sem graça do 

Deus justo contra todos os pecadores. João descreve essa realidade aterrorizante, 

observando que a ira de Deus será misturado com toda a força no cálice da sua 

ira. Misturado com força total (lit. "misto sem mistura") refere-se à antiga prática de 

diluir o vinho com água. O vinho encher a xícara de de Deus raiva, no entanto, é um 

vinho forte, não diluído. Ira escatológico de Deus será a vingança não diluído, não 

misturado com qualquer traço de compaixão. 

O destino horrível esperando a pessoa que bebe o vinho da ira de Deus é para ser 

atormentado com fogo e enxofre. O verbo traduzido ser atormentado fala da inflição 

incessante de dor insuportável. A forma substantiva de que verbo é usado em Lucas 

16:23 para descrever a agonia do homem rico no Hades. Aqueles a quem Deus vai forçar 

a beber do cálice da sua ira não conhecerão diminuição ou diminuição do seu 

tormento; eles irão desfrutar não há momentos de descanso por toda a eternidade. fogo e 

enxofre são frequentemente associados na Escritura com o julgamento divino. Deus usou 

para destruir Sodoma e Gomorra ( Gênesis 19: 24-25 ; Lucas 17:29 ). No Salmo 11: 



6 Davi escreveu: "Sobre os ímpios fará chover laços, fogo e enxofre e vento abrasador 

será a porção do seu copo." Inferno, o lugar de descanso final do regenerado, é descrito 

como o "lago de fogo que arde com enxofre" ( 19:20 ; cf. 20:10 ; 21: 8 ). 

Que o não regenerado serão atormentados na presença dos santos anjos e na presença 

do Cordeiro irá adicionar vergonha e embaraço ao seu sofrimento. "Sofrer na presença 

das hostes do céu não é para diminuir o ardor do julgamento, mas para torná-lo mais grave 

cristãos tinham o opróbrio de escárnio público e oposição;. Breve seus antagonistas vai 

sofrer antes de uma reunião mais agosto" ( Robert H. Mounce, O Livro do Apocalipse, A 

Commentary New Internacional sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: Eerdmans, 

1977], 276). Pecadores impenitentes serão banidos da presença de Deus relacionalmente 

(cf. 21:27 ; 22:15 ; 07:23 Matt. ; 25:41 ; 2 Tessalonicenses 1: 9. ); eles vão ser impedida 

para sempre a partir da comunhão de amor com Ele que os crentes irão gostar. Eles não 

vão, no entanto, estar longe de Sua presença, no sentido de Sua soberania e onipresença, 

mesmo no inferno. Davi escreveu: "Onde posso ir de Seu Espírito, ou para onde fugirei 

da tua presença Se eu subir aos céus, lá Vos encontro, se faço a minha cama no mais 

profundo abismo, Você está lá?" ( Sl 139:. 7-8 NVI ).Aqueles no inferno sofrerão o 

castigo eterno nas mãos de Deus, porque Ele é o único que é "capaz de destruir a alma eo 

corpo no inferno" ( Mat. 10:28 ). 

O terceiro anjo conclui a sua mensagem com um pensamento preocupante final sobre a 

punição daqueles que adoram a besta, declarando que a fumaça do seu tormento sobe 

para todo o sempre; não têm repouso nem de dia e noite. Este anjo discordariam 

fortemente com aqueles que negam a eternidade do inferno. Sua descrição do inferno 

como o lugar onde a fumaça de o tormento dos ímpios sobe para todo o 

sempre (cf. 20:10 ) é consistente com o restante das Escrituras. Isaías ( Is 66:24. , Daniel 

() Dan 12.: 2 ), João Batista ( Mat. 03:12 ;Lucas 03:17 ), eo apóstolo Paulo ( . 2 

Tessalonicenses 1: 9 ) também afirmam que o inferno é eterna. Mas ninguém ensinou que 

a verdade sóbria mais claramente do que fez o Senhor Jesus Cristo. Ele falou do inferno 

como lugar de "fogo eterno" ( Mt 18: 8. ; 25:41 ), de "fogo inextinguível" ( Marcos 9:43 ), 

onde "o fogo não se apaga" ( Marcos 9:48 ) . E em Mateus 25:46 , Jesus ensinou 

claramente que o tormento dos perdidos no inferno vai durar tanto tempo como a bem-

aventurança dos redimidos no céu. Embora sensibilidades humanas podem recusar a 

doutrina da punição eterna, é tanto o ensino explícito da Bíblia e exigida pela justiça e 

santidade de Deus. 

Então, esses três anjos entregar última chamada de Deus ao arrependimento antes que os 

julgamentos finais cair e do Senhor Jesus Cristo voltar. Mas avisos graciosos de Deus 

será ignorado pela maior parte do mundo pecaminoso. Talvez não exista ilustração mais 

clara nas Escrituras da verdade triste que "os homens amaram mais as trevas do que a luz, 

porque as suas obras eram más" ( João 3:19 ). 

 

 

 

 



32. Bem-aventurados são os mortos 

( Apocalipse 14: 12-13 ) 

Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os 
mandamentos de Deus ea sua fé em Jesus. 

E ouvi uma voz do céu, dizendo: "Escreve: Bem-aventurados os 

mortos que morrem no Senhor de agora em diante! '" "Sim", diz o 

Espírito, "para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas 
obras siga com eles ". ( 14: 12-13 ) 

A Bíblia tem muito a dizer sobre a felicidade. Os familiares de palavras do Novo 

Testamento makarios ("abençoado") refere-se a alegria espiritual, felicidade, realização 

e satisfação. Ele descreve uma alegria interior que é o cumprimento de toda a saudade, 

um, intocável, contentamento inatacável sereno e paz. O Antigo eo Novo Testamento 

revelam muito sobre tal bem-aventurança: 

Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, 

Nem se detém no caminho dos pecadores, 

Também não se sentar no banco dos escarnecedores! 

Mas o seu prazer está na lei do Senhor, 

E na sua lei medita de dia e de noite. 

( Sl 1: 1-2. ) 

  

Bem-aventurados todos os que se refugiam em [Filho de Deus]! 

( Sl. 02:12 ) 

  
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, 

Cujo pecado é coberto! 

Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniqüidade, 

E em cujo espírito não há engano! 

( Sl 32: 1-2. ; cf. Rom 4: 7-8. ) 

  
Bem-aventurado o homem que fez o Senhor a sua confiança, 

E não se voltou para os soberbos nem para aqueles que decaem em falsidade. 

( Sl. 40: 4 ) 

  
Como é feliz aquele que considera o indefeso; 

O Senhor o livrará no dia de angústia. 



( Sl. 41: 1 ) 

  

Como é feliz aquele a quem você escolher e trazer para perto de você 

Para habitar em seus tribunais. 

( Sl. 65: 4 ) 

  
Bem-aventurados os que habitam em sua casa! 

Eles estão sempre elogiando Você. 

( Sl. 84: 4 ) 

  

Bem-aventurado o homem cuja força está em você. 

( Sl. 84: 5 ) 

  
Bem-aventurados aqueles que guardam a justiça, 

Quem pratica a justiça em todos os tempos! 

( Salmo 106: 3. ) 

  
Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, 

Quem tem grande prazer em seus mandamentos. 

( Sl 112: 1. ) 

  
Bem-aventurados os que observam os seus testemunhos, 

Que o buscam de todo o coração. 

( Sl 119: 2. ) 

  
Agora, pois, filhos, ouvi-me [sabedoria], 

Bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. 

( Prov. 08:32 ) 

  
Bem-aventurado o homem que me ouve [sabedoria], 

Velando cada dia às minhas entradas, 

Esperando em meus umbrais. 

( Prov. 08:34 ) 

  
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. 



Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. 

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 

Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. 

Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. 

Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. 

Bem-aventurados aqueles que foram perseguidos por causa da justiça, porque deles é o 

reino dos céus. 

Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem 

todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque vosso galardão nos 

céus é grande; pois da mesma forma perseguiram os profetas que foram antes de 

vós. ( Mat. 5: 3-12 ) 

  

Jesus disse-lhe: "Porque me viste, você acredita? Bem-aventurados os que não viram e 

creram." ( João 20:29 ) 

  
Bem-aventurado o homem que suporta a provação; por uma vez que ele tenha sido 

aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. ( Tiago 

1:12 ) 

  

Mas mesmo se você deve sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois ... Se você 

está injuriado para o nome de Cristo, você é abençoado, porque o Espírito da glória e de 

Deus repousa sobre você. ( 1 Pe 3:14. ; 4:14 ) 

Mas o mais surpreendente pronunciamento de abençoar em toda a Escritura é encontrada 

em versículo 13 Surpreendentemente, esta segunda de sete bem-aventuranças em 

Apocalipse (cf.. 1: 3 ; 16:15 ; 19: 9 ; 20: 6 ; 22: 7 , 14 ) pronuncia bênção sobre os 

mortos. Tal pensamento é incompreensível para a maioria das pessoas, que vêem a morte 

como algo a ser evitado. "Bem-aventurados os vivos" parece um lema mais apropriado 

para a maioria das pessoas. 

A pergunta óbvia que o texto provoca é "Por que estes mortos abençoada?" A resposta 

apresenta é duplo: Os mortos em vista aqui é abençoado por causa de como eles viveram 

e por causa de como eles morreram. 

Como eles viviam 

Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os 
mandamentos de Deus ea sua fé em Jesus. ( 14:12 ) 

A frase a perseverança dos santos introduz uma das doutrinas mais importantes e mais 

reconfortantes nas Escrituras. Ela expressa a verdade de que todos aqueles a quem Deus 

escolheu, chamou e justificou nunca perderá a sua fé, mas irá perseverar nele até a 

morte. Essa realidade constitui uma garantia, esperança e alegria para todo verdadeiro 

crente em Jesus Cristo e põe fim ao medo e dúvida. Ela também revela que as mortes dos 

crentes são abençoados porque a morte inaugura-los para as glórias do céu. 



Alguns se referem a isso como a doutrina da segurança eterna; outros dub é o ensino "uma 

vez salvo, salvo para sempre". Enquanto essas definições são precisos, eles não 

expressam essa verdade tão claramente como a frase bíblica da perseverança dos 

santos. Essa declaração enfatiza a realidade de que Deus cumpre suas próprias santos, 

sustentando a sua fé até o fim, não importa o que ocorre. A verdadeira fé salvadora em 

sua própria natureza, é eterna e não pode ser perdido ou destruído. 

O caráter perseverante da fé salvadora nunca é mais clara e poderosamente visto que nesta 

passagem. No grupo de crentes nunca enfrentou ou enfrentará ataques mais fortes em sua 

fé do que os santos da tribulação. Este grande grupo de crentes ( 7: 9 , 13-14 ) incluirá 

ambos os gentios ( 7: 9 ) e judeus ( 0:17 ). Eles serão salvos através dos ministérios das 

duas testemunhas ( 11: 3-13 ) e 144.000 ( 7: 1-8 ; 14: 1-5 ). Os crentes da Tribulação vai 

suportar a perseguição mais intensa da história humana. Em Mateus 24:21 Jesus 

descreveu este período como um momento de "grande tribulação, tal como nunca ocorreu 

desde o princípio do mundo até agora, nem nunca será." Tão terrível que as condições de 

ser que "se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria; mas por causa 

dos escolhidos, tais dias serão abreviados" (Mt 24:22. ). Deus irá definir um limite para a 

Tribulação para que os eleitos não sofrerá mais do que podem suportar (cf. 1 Cor. 

10:13 ). Há evidência mais forte que a fé salvadora persevera do que a realidade que os 

crentes mais testados na história vai manter a sua fé salvadora até o fim. 

A mensagem encorajadora de versículos 12 e 13 forma uma breve pausa na revelação do 

juízo de Deus contra os incrédulos. Versículos 9-11 pintou um quadro terrível da 

condenação dos adoradores impenitentes do Anticristo. A narrativa do julgamento de 

Deus recomeça noversículo 14 e continua até o resto do capítulo. No meio de toda aquela 

carnificina, com catástrofes sem precedentes acontecendo ao redor deles, os santos da 

Tribulação permanecerá fiel e leal a Cristo. Mesmo a perspectiva do martírio não vai 

convencê-los a abandonar sua fé. Sua lealdade perseverante a Jesus Cristo constitui o 

ponto brilhante na escuridão da Tribulação. Ele também responde a pergunta do mundo 

descrente, "O grande dia do [Deus Pai e de Cristo] ira chegou, e quem poderá 

subsistir?" ( 06:17 ). Os crentes da Tribulação vai se manter firme até o fim. 

A doutrina bíblica da perseverança dos santos assenta em cinco pilares sólidos, 

inabaláveis. A primeira prova da veracidade do que a doutrina é que a promessa de Deus 

a estabeleceu. No Salmo 37: 23-34 , Davi expressa a verdade que Deus detém sobre a sua 

própria: 

Os passos de um homem são estabelecidos pelo Senhor, 

E Ele se deleita em seu caminho. 

Quando ele cai, ele não deve ser arremessado de cabeça, 

Porque o Senhor é Aquele que segura a mão. 

Fui moço e agora sou velho, 

No entanto, eu não vi o justo abandonado 

Ou sua descendência a mendigar o pão. 

Durante todo o dia ele é misericordioso e empresta, 

E seus descendentes são uma bênção. 

  



Afastar-se do mal e fazer o bem, 

Então você vai respeitar sempre. 

Pois o Senhor ama a justiça 

E não desampara os seus santos; 

Eles serão preservados para sempre, 

Mas os descendentes dos ímpios serão cortadas. 

Os justos herdarão a terra 

E nela habitam para sempre. 

  
A boca do justo profere a sabedoria, 

E sua língua fala justiça. 

A lei do seu Deus está em seu coração; 

Seus passos não escorregar. 

Os espiões perversos sobre os justos 

E procura matá-lo. 

O Senhor não vai deixá-lo na mão 

Ou deixá-lo ser condenado quando for julgado. 

Espera no Senhor e segue o seu caminho, 

E Ele te exaltará para herdar a terra; 

Quando os malvados são cortadas, você vai vê-lo. 

Isaías também comemorou esta grande verdade: 

Mas agora, assim diz o Senhor, teu Criador, ó Jacó, 

E que te formou, ó Israel, 

"Não temas, porque eu te remi; 

Eu te chamei pelo nome; você é minha! 

Quando passares pelas águas, eu serei contigo; 

E quando pelos rios, eles não te submergirão. 

Quando você andar através do fogo, você não vai ser queimada, 

Nem a chama queimar. 

Pois eu sou o Senhor, teu Deus, 

O Santo de Israel, o seu Salvador; 

Tenho dado o Egito como o seu resgate, 

Cush e Seba no seu lugar. 



Desde que você é precioso aos meus olhos, 

Desde que você está honrado e eu te amo, 

  
Vou dar outros homens em seu lugar e outros povos em troca de sua vida. 

Não temas, porque eu sou contigo; 

Trarei a tua descendência desde o Oriente, 

E você reunir a partir do oeste. 

Direi ao norte, "Dê-los!" 

E ao sul, "Não impedi-los. ' 

Trazei meus filhos de longe 

E minhas filhas das extremidades da terra, 

Todo aquele que é chamado pelo meu nome, 

E que criei para minha glória, 

A quem eu formei, mesmo que eu tenha feito. " 

( Isaías 43: 1-7. ) 

  
Israel foi salvo pelo Senhor 

Com uma salvação eterna; 

Você não vai ser envergonhado ou humilhado 

Para toda a eternidade. 

( Isa. 45:17 ) 

  
Mas Sião diz: "O Senhor me desamparou, 

E o Senhor se esqueceu de mim. " 

"Pode uma mulher esquecer-se do filho de enfermagem 

E que não se compadeça do filho do seu ventre? 

Mesmo estes podem esquecer, mas eu não vou te esquecer. 

Eis que tenho inscrito você nas palmas das minhas mãos; 

Os seus muros estão continuamente diante de mim. " 

( Isaías 49: 14-16. ) 

  

"Levantai os vossos olhos para o céu, 

Em seguida, olhar para a terra em baixo; 



Para o céu desaparecerão como fumaça, 

E a terra se envelhecerá como uma peça de roupa 

E seus habitantes morrerão semelhantemente; 

Mas minha salvação durará para sempre, 

E a minha justiça não deve diminuir. " 

( Isa. 51: 6 ) 

Deus também promete no Novo Testamento que a salvação é eterna: 

"Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que 

nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." ( João 3:16 ) 

"Aquele que crê no Filho tem a vida eterna." ( João 3:36 ) 

"Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que 

me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a 

vida." ( João 5:24 ) 

Esta é a promessa que Ele mesmo fez para nós: a vida eterna. ( 1 João 2:25 ) 

A segunda verdade sobre a qual a doutrina da perseverança dos restos santos é que o 

propósito de Deus assegura ele. Jesus declarou: 

"Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o 

lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade 

daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, para que de tudo o que 

ele me deu eu não perde nada, mas o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de 

meu Pai, que todo aquele que vê o Filho, e crê nele terá a vida eterna, e eu me o 

ressuscitarei no último dia. " ( João 6: 37-40 ) 

A promessa de Deus repousa sobre seu propósito soberano ou plano; aqui está claramente 

declarado que a Sua vontade é que nenhum daqueles que Ele dá ao Seu Filho deve ser 

perdido. Em João 6:44 Jesus reforçou que a verdade, observando que "Ninguém pode vir a 

mim se o Pai que me enviou não o trouxer;. e eu o ressuscitarei no último dia" Todos os que 

vêm à fé salvadora em Jesus fará parte da "ressurreição da vida" ( João 5:29 ); Nada será 

perdido. Romanos 8: 28-30 também ensina que não há quebras no processo de salvação: 

E nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuem juntamente para o bem 

daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para 

aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à 

imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos; e estes aos 

que predestinou, também os chamou; e estes aos que chamou, também justificou; e estes 

aos que justificou, também glorificou. 

Todos aqueles a quem Deus previu são predestinados, chamados, justificados e 

glorificados. Desde o seu início na eternidade passada à sua conclusão, no futuro, a 

eternidade, o processo de salvação é uma continuidade ininterrupta; não há possibilidade de 

qualquer um abandono ao longo do caminho. "Porque eu estou confiante isto mesmo", 

escreveu Paulo, "que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de 

Cristo Jesus" ( Filipenses 1: 6. ; cf. 1 Cor. 1: 7- 9 ). Em Romanos 11:29 , acrescentou, "os 

dons ea vocação de Deus são irrevogáveis." O propósito de Deus, Ele vai levar a cabo. 

A terceira prova da doutrina da perseverança dos santos é que o poder de Deus garante. O 

poder de Deus que transforma os crentes em novas criações ( 2 Cor. 5:17 ) irá sustentá-



los, para que eles nunca pode ser perdido. Em João 10: 27-29 Jesus declarou 

enfaticamente que o poder de Deus mantém crentes seguro: "As minhas ovelhas ouvem 

a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem; e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de 

perecer, e não uma as arrebatará da minha mão Meu Pai, que as deu para mim, é maior 

do que todos;.. e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai " Nem Satanás, nem todas as 

forças do inferno pode tomar um crente longe de Deus, "porque maior é aquele que está 

em vós do que aquele que está no mundo" ( 1 João 4: 4 ). Aos tessalonicenses Paulo 

escreveu: "Mas o Senhor é fiel, e Ele irá fortalecer e protegê-lo do mal" ( 2 Ts 3: 3. ). O 

autor de Hebreus escreveu: "Portanto, pode também salvar sempre os que se aproximam 

de Deus por meio dele, pois vive sempre para interceder por eles" ( Hb. 7:25 ). Epístola 

de Judas termina com a bênção, "Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, 

e para fazê-lo ficar na presença de Sua glória irrepreensível com grande alegria" ( Judas 

24 ). Junto com sua promessa e Seu propósito, Deus tem o poder de manter os crentes 

seguro. 

Os santos também vai perseverar, pois a salvação é inteiramente pela graça de Deus ( Ef 

2: 8-9. ). Desde que não fez nada para merecê-lo, por isso não podemos fazer nada para 

mantê-lo. Como ele concluiu sua primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo 

pronunciou a bênção seguinte sobre eles: "Ora, o Deus de paz vos santifique 

completamente; eo vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados 

irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo "( 1 Ts. 5:23 ). Em seguida, o 

apóstolo explicou como a custódia dos Tessalonicenses seria realizado: "Fiel é o que vos 

chama, e ele também vai trazê-lo para passar" ( v. 24 ). 

Argumentar que a fé salvadora pode morrer, ou se perder, contradiz a promessa, a 

Proposito, o poder ea graça de Deus. Os crentes foram "nascer de novo para uma viva 

esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não 

se corrompe e imaculada e não irá desaparecer, reservada nos céus para [os], que são 

protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se 

no último tempo "( 1 Pe 1: 3-5. ). Deus garante que os crentes perseveram. 

As exortações bíblicas repetidas à perseverança deixar claro, no entanto, que os crentes 

têm a responsabilidade de perseverar. "E sereis odiados de todos por causa do meu nome", 

advertiu Jesus ", mas é aquele que perseverar até o fim, que será salvo" ( Mat. 

10:22 ). Em Mateus 24:13 Ele acrescentou: "Aquele que perseverar até o fim, será 

salvo." Chegando em Antioquia, Barnabé "começou a incentivá-los todos com o coração 

decidido a permanecer fiéis ao Senhor" ( Atos 11:23 ). Mais tarde, Paulo e Barnabé 

passou um tempo em Listra, Icônio e Antioquia "fortalecendo a alma dos discípulos, 

exortando-os a perseverarem na fé, dizendo:" Através de muitas tribulações, nos importa 

entrar no reino de Deus "( Atos 14: 22 ). Aos Romanos Paulo escreveu: "[Deus] retribuirá 

a cada um segundo as suas obras: para aqueles que, com perseverança em fazer bem, 

procuram glória, honra e imortalidade, a vida eterna, mas para os que são egoístas, que 

não obedecem a verdade, mas obedecem a injustiça, ira e indignação "( Rom. 2: 6-

8 ). Colossenses 1: 21-23 revela claramente parte de Deus na salvação ea 

responsabilidade do homem para perseverar. Os cristãos são resgatados ", embora [eles] 

eram anteriormente alienado e hostil em mente, envolvidos em atos maus", porque Deus 

"tem agora reconciliado [eles] no corpo carnal [de Cristo], pela morte, a fim de apresentar 

[eles] diante dele santos e imaculados e irrepreensíveis ". Mas isso não elimina a 

responsabilidade dos crentes a "continuar na fé alicerçados e firmes, e não se afastou da 

esperança do evangelho que [eles] já ouviu falar." Na mesma linha o autor de Hebreus 

escreveu: "Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se nos ativermos o início da 



nossa confiança até ao fim" ( Heb. 3:14 ). O apóstolo João descreveu os cristãos como 

vencedores ( 2: 7 , 11 , 17 , 26-28 ; 3: 5 , 12 , 21 ; 1 João 5: 4-5 ). 

Os crentes perseveram pela fé ( 1 Pe 1: 5. ; 1 João 5: 4-5 ), medo ( Jer 32:40. ), amor 

( Efésios 6:24. ), obediência ( João 8:31 ), e girando longe do pecado ( . 2 Cor 7: 1 ; 

cf. Rm 6: 12-14. ). Todos esses meios são concedidos por Deus-que então exorta os 

crentes a se manifestar em suas vidas. A doutrina da perseverança não deve ser 

interpretado como ensinando que os crentes serão salvos eternamente, 

independentemente da sua crença ou comportamento. O que elas ensinam é que, como 

mencionado acima, os verdadeiros crentes vai continuar na fé.Justificação será seguido 

de santificação que leva à glorificação. 

Isso levanta a questão sobre aqueles que uma vez professou a fé em Cristo, mas depois 

caíram. A Bíblia ensina que essas pessoas nunca foram salvos em primeiro 

lugar. Explicando a parábola dos solos para os seus discípulos, Jesus disse sobre o solo 

rochoso, "Estes são aqueles em que foi semeado em solo rochoso, que, quando ouvem a 

palavra, logo a recebem com alegria; e eles não têm empresa de raiz em si mesmos, mas 

são apenas temporários e, em seguida, quando sobrevindo tribulação ou perseguição por 

causa da palavra, logo se escandalizam "(Marcos 4: 16-17 ). Jesus advertiu em João 15: 

6 : "Se alguém não permanecer em mim, é lançado fora, como um ramo e seca; e os 

colhem, e lançá-los no fogo, e ardem." O autor de Hebreus observou que "no caso de 

aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram 

participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo 

vindouro e depois caíram, é impossível renová-los novamente para arrependimento, visto 

que novamente crucificando para si mesmos o Filho de Deus e colocá-lo à ignomínia 

"( Hb 6: 4-6. ). Em Hebreus 10:29 , perguntou retoricamente, "Como castigo mais severo 

que você acha que ele será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver 

por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? 

""Eles saíram de nós", declarou o apóstolo João, "mas eles não eram dos nossos; porque, 

se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco; mas eles saíram, de modo que 

seria mostrado que eles nem tudo de nós somos "( 1 João 2:19 ). 

Uma cena de João Bunyan O Peregrino ilustra o fato de que os cristãos verdadeiros 

perseverar sob provações, enquanto falsos crentes apostatarão da fé: 

Vi então no meu sonho, que quando foi CRISTÃO chegou às fronteiras da sombra da 

morte, não o conheci dois homens, filhos daqueles que trouxeram um relatório de mal da 

boa terra, fazendo com pressa para voltar ( Numb. 13 : 32 ), a quem falou CRISTÃO da 

seguinte forma: 

Chr. Para onde você vai? 

. Os dois homens Eles disseram, "Back, de volta, e nós teríamos que fazê-lo também, se 

a vida ou a paz é valorizada por você." 

Chr. " Porque, qual é o problema? " disse Cristão. 

Homens. "importa!" disse que eles; "Estávamos indo dessa forma como você está indo, e 

foi tão longe quanto nós atreviam; e, na verdade, estávamos quase passado voltando, para 

se tivéssemos ido um pouco mais longe, que não tinha sido aqui para trazer a notícia para 

ti." 

Chr. "Mas o que foi que você encontrou-se com?" disse Cristão. 



. Homens Por que, estávamos quase no vale da sombra da morte ( Sl 44:19. ; 107: 

10 ); mas que por boa hap olhamos à nossa frente e viu o perigo antes que veio a ele. 

Chr. "Mas o que você já viu?" disse Cristão. 

Homens. Visto! Por que o próprio vale, que é tão escuro como breu. Vimos também há a 

duendes, sátiros, e os dragões da cova; também ouvimos naquele vale um uivo contínua 

e gritando, a partir de um povo sob miséria indescritível, que estava sentado presos em 

aflição e ferros; e outra que vale pendura as nuvens desanimadoras de confusão; morte 

também Acaso sempre estenderá as suas asas sobre ele; em uma palavra, é cada pormenor 

terrível, sendo totalmente sem fim ( Jó 3: 5 ; 10:22 ). 

Chr. Então disse Cristão: "Eu não perceber, no entanto, por que você disse, mas que este 

é meu caminho para o porto desejado." 

Homens. "Seja o teu caminho, não vamos escolhê-lo para a nossa." 

Então, eles se separaram, e CRISTÃO seguiu o seu caminho; mas ainda com a sua espada 

desembainhada na mão, por medo de que ele deve ser agredido. ([Reprint, Grand Rapids: 

Zondervan, 1967], 61-62) 

A perseverança da tribulação santos será evidente, porque eles vão guardar os 

mandamentos de Deus. Que fé genuína poupança irá resultar em tal obediência é o claro 

ensino da Escritura. Em João 8:31 Jesus disse: "Se vós permanecerdes na minha palavra, 

sois verdadeiramente meus discípulos." Em João 14:21 , Jesus definiu aqueles que 

verdadeiramente amam como os que lhe obedecem: "Aquele que tem os meus 

mandamentos e os guarda é o que me ama; e aquele que me ama será amado por meu Pai, 

e eu o amarei ele e divulgará-me a ele. " Em João 15:14 Ele acrescentou: "Vós sois meus 

amigos, se fizerdes o que eu vos mando." Em Lucas 6:46 Jesus perguntou: "Por que me 

chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?" O apóstolo João escreveu: "Este é 

o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos" ( 1 João 5: 3 ). 

Uma segunda maneira os santos da Tribulação se manifestará perseverança será através 

de sua fé em Jesus. Eles permanecerão fiéis, mesmo sob o reinado tirânico do 

Anticristo. Mesmo a ameaça de execução ( 13:15 ) não vai levá-los a abandonar a sua fé 

no Senhor Jesus Cristo.Como os heróis da fé listados na Hebreus 11 , eles vão manter o 

seu testemunho até o fim, mesmo que esse fim é um martírio horrível. 

Por que esses mortos crentes fiéis abençoado? Porque eles viviam puro, nobre, proposital, 

obediente, rico, vidas exemplares, alegres. Eles viveram a vida ao máximo na fé e 

obediência a Deus. Mesmo se não houvesse o céu, que ainda seria a melhor maneira de 

viver. Mas não é o céu para seguir esta vida para o povo de Deus; portanto, a morte dos 

santos da tribulação também será bendito eternamente. 

Como eles morreram 

E ouvi uma voz do céu, dizendo: "Escreve: Bem-aventurados os 

mortos que morrem no Senhor de agora em diante! '" "Sim", diz o 

Espírito, "para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas 
obras siga com eles ". ( 14:13 ) 

Tendo vivido com perseverança, os santos da tribulação vai morrer com a promessa. Esta 

é a sexta vez em Apocalipse que João ouviu uma voz do céu (cf. 10: 

4 , 8 ; 11:12 ; 12:10 ; 14: 2 ); ele vai ouvir uma voz mais três vezes ( 18: 4 ; 19: 5 ; 21: 



3 ). A voz (provavelmente a de Deus, e não um anjo) ordenou João para escrever. Doze 

vezes no Apocalipse João é dito para escrever (cf. 1:11 , 19 ; 2: 1 , 8 , 12 , 18 ; 3: 

1 , 7 , 14 ; 19: 9 ; 21: 5 ); o apóstolo estava sob um mandato divino para gravar as visões 

que ele viu. 

A celeste voz ordenou João para escrever, "Bem-aventurados os mortos que morrem 

no Senhor." Isso inclui mártires como Antipas ( 02:13 ), aqueles vistos debaixo do altar 

celestial ( 6: 9-11 ), e a "grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e 

todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de 

vestiduras brancas ... os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as 

branquearam no sangue do Cordeiro "( Ap 7: 9 , 14 ). Estes mártires são abençoados não 

apenas porque viveu a vida ao máximo, em obediência e confiança, mas também porque 

eles morreram no Senhor. Eles experimentarão a morte a recompensa máximo, porque 

"Preciosa é aos olhos do Senhor a morte de Seu santos "( Sl 116: 15. ). Com Paulo, eles 

serão capazes de gritar, triunfante: "Ó morte, onde está tua vitória? Ó morte, onde está o 

teu aguilhão?" ( 1 Cor. 15:55 ). 

A voz informou João que não só os já mortos, mas também aqueles que morrem a partir 

de agora são abençoados. Os crentes martirizados a partir desse ponto até o final da 

Tribulação terá nada a temer. Suas mortes, também, serão abençoados. 

O Santo Espírito é citado diretamente em Apocalipse apenas aqui e em 22:17 . Sua 

enfático "sim" (a partícula grega nai indica forte afirmação) mostra que Ele concorda 

com a voz celestial que os mortos são abençoados. Como seu sustentador e Consolador, 

que os ama e se entristece por sua dor, o Espírito Santo deseja ver que acabar com o 

sofrimento. Ele acrescenta mais duas razões para a bem-aventurança dos mártires da 

Tribulação. 

Primeiro, o Espírito declara bem-aventurados, porque eles podem descansem dos seus 

trabalhos. Kopos descreve duro, difícil, cansativo labuta. Também pode se referir a 

incomodar, aborrecimento, ou problemas. Certamente os santos da tribulação vai 

experimentar toda a gama de significados da palavra. Eles vão se encher de tristeza 

profunda como eles vêem aqueles que amam-crianças, pais, cônjuges e amigos-sofrer 

tormento e morte. Suas vidas será um disco difícil, luta, perigoso para a 

sobrevivência. Não ter a marca da besta, eles serão excluídos da sociedade, não ser capaz 

de comprar ou vender, e vivem vidas em fuga como fugitivos caçados. A morte, que 

concede resto de todas as dificuldades e tristezas de sua vida, virá como um alívio bem-

vindo. Em forte contraste estão os condenados, que não vai saber um momento de 

descanso por toda a eternidade ( 14:11 ). 

O Espírito Santo também pronuncia os mártires da Tribulação abençoado porque as suas 

obras os sigam. Erga ( ações ) refere-se a seu serviço ao Senhor. Quando esses crentes 

vão para o céu, o registro de seu trabalho diligente vai seguir junto com eles. A Bíblia 

ensina que Deus recompensará os crentes no céu para o seu serviço terrestre para 

Ele. Hebreus 06:10 diz: "Porque Deus não é injusto, de modo esquecer o seu trabalho e 

do amor que você tem mostrado para com o seu nome, por ter ministrado e ainda ministrar 

aos santos ". Enfrentando execução iminente, Paulo triunfante, declarou: "Combati o bom 

combate, terminei o curso, eu guardei a fé; no futuro não está guardada para mim a coroa 

da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas 

também a todos quantos amam a sua vinda "( 2 Tim. 4: 7-8 ). Primeira Carta aos Coríntios 

3: 12-14 descreve o teste de obras dos crentes de Deus. O "ouro, prata, [e] pedras 

preciosas" ( v. 12 ) será preservada, enquanto o "madeira, feno, [e] de palha" ( v. 12 ), 



serão destruídos. O que resta vai formar a base para recompensas dos crentes ( vv. 13-

14 ). 

Os mortos que viveram em obediência e confiança serão abençoados com descanso e 

recompensa depois que morrem. Aqueles que vivem agora para o prazer devassa estão 

mortos mesmo quando vivem ( 1 Tim. 5: 6 ). Ser "mortos em [suas] delitos e pecados" 

( Ef. 2: 1 ), eles enfrentam o horror da condenação eterna no inferno. A verdade 

preocupante é que as escolhas que as pessoas fazem na vida irreversivelmente traçar o 

rumo de seu destino eterno. Uma eternidade sem Cristo de tormento sem alívio ou o resto 

de felicidade e recompensa do céu: que é a escolha enfrentada por cada pessoa. 

 

33. A ultima Colheita do Mal sobre a 

Terra (Apocalipse 14: 14-20) 

E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um 

semelhante a filho de homem, tendo uma coroa de ouro na cabeça 

e uma foice afiada na mão. E outro anjo saiu do templo, clamando 

com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: "Coloque 

na sua foice e ceifa, pois a hora de colher veio, porque a seara da 

terra está madura." Então que se sentou sobre a nuvem meteu a 
sua foice sobre a terra, ea terra foi ceifada. 

E outro anjo saiu do templo, que está no céu, e ele também tinha 

uma foice afiada. Em seguida, outro anjo, o único que tem poder 

sobre o fogo, saiu do altar; e clamou com grande voz ao que tinha 

a foice afiada, dizendo: "Coloque na sua foice afiada e vindima os 

cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão 

maduras." Então o anjo lançou a sua foice à terra e reuniu os 

cachos da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de 

Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar 

até aos freios dos cavalos, para uma distância de 200 milhas. (14: 
14-20) 

Primeira vinda de Jesus foi um dos humilhação, num momento em que Ele, 

"pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus 

uma coisa que deve ser aproveitada, mas se esvaziou, assumindo a forma de um 

servo, e . a ser feito à semelhança dos homens, achado na forma de homem, 

humilhou-se, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz "(Fil. 2: 6-8). 

Jesus veio a primeira vez como um servo; Ele voltará como o Rei soberano. Em 

Sua primeira vinda, Ele veio em humildade; Na sua segunda vinda, Ele virá em 

majestade e esplendor. A primeira vez que veio à Terra, "o Filho do Homem 

[veio] para buscar e salvar o que estava perdido" (Lucas 19:10); quando Ele 

voltar, será para "julgar os vivos e os mortos" (2 Tim. 4: 1). Jesus veio a 

primeira vez que o semeador; Ele virá novamente como o ceifeiro. 



Julgamento final de Deus sobre a terra é o tema do 14: 6-11. Os versículos 12 

e 13 formam uma breve pausa, a apresentação do animador confortando 

verdade da perseverança dos santos,. Após essa breve descanso para incentivar 

os fiéis, o tema da ira divina retoma nos versículos 14-20. O julgamento 

introduzido nestes versos terá lugar no pior momento da história da 

humanidade, a Grande Tribulação (Mt 24: 21-22.). Depois de anos de 

duradouro regra do Anticristo opressivo, assaltos demoníacos, e os terríveis, 

devastadoras, julgamentos em staccato de Deus, as pessoas vão wearily espero 

que as coisas estão prestes a ficar melhor. Vai parecer como se a vida não 

poderia ficar pior, mas vai. "Dia do Senhor" cataclísmico julgamento está 

prestes a cair sobre Satanás, suas hordas de demônios, o Anticristo, e todas as 

pessoas más, que não se arrependem do mundo. Esse julgamento é descrita 

nesta passagem como a colheita final da terra. Em um holocausto sem 

precedentes, a fúria do Senhor Jesus Cristo será lançado em juízo devastador. 

O tema do próximo julgamento não é certamente única ao Apocalipse. Mesmo 

antes do Messias pregou as boas novas do evangelho, Seu precursor proclamou 

a má notícia de julgamento. Em Mateus 3: 7 João Batista disse: "? Raça de 

víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura" Durante Seu ministério 

terreno, Jesus repetidamente alertou para o próximo dia de julgamento (por ex, 

Matt 10:15; 11:22, 24; 12:36, 41-42; João 5: 28-29.). Paulo escreveu: "Porque 

a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens 

que detêm a verdade em injustiça ... Mas por causa de sua teimosia e teu coração 

impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de 

Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras "(Rm 1:18; 2: 5-6.). Em 

2 Tessalonicenses 1: 6-9 o apóstolo acrescentou: "Porque, afinal de contas, é 

apenas justo para Deus retribuir com tribulação aos que vos atribulam, e dar 

alívio a vocês, que estão aflitos e para nós também, quando o Senhor Jesus vai 

do céu se manifestar com os seus anjos poderosos em chama de fogo, causando 

a retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao 

evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna 

destruição, longe da presença de o Senhor e da glória do seu poder ". O escritor 

de Hebreus advertiu: "Porque, se nós continuar pecando voluntariamente, 

depois de receber o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos 

pecados, mas uma expectativa terrível de julgamento e a fúria de um fogo que 

consumirá os adversários" ( Heb. 10: 26-27). Pedro também escreveu sobre o 

julgamento vindouro, advertindo que "o Senhor sabe livrar os piedosos da 

tentação, e para manter os injustos sob castigo para o dia do juízo ... por Sua 

palavra os céus ea terra estão sendo reservados para o fogo , mantida para o dia 

do juízo e da perdição dos homens ímpios "(2 Pe. 2: 9; 3: 7). 

O Antigo Testamento, também, fala do julgamento escatológico de Deus sobre 

o mundo. Em Isaías está escrito: 

Assim eu vou punir o mundo de seu mal 



E os ímpios a sua iniqüidade; 

Além disso, vou colocar um fim à arrogância do orgulhoso 

E humilhar a arrogância do implacável. 

Vou fazer o homem mortal mais escassos do que o ouro puro 

E a humanidade do que o ouro de Ofir. 

Por isso farei estremecer os céus, 

E a terra será abalada de seu lugar 

Na fúria do Senhor dos Exércitos 

No dia da sua ira ardente. 

(Is. 13: 11-13) 

O próximo julgamento é também referido em Isaías 24: 21-23: 

Então, isso vai acontecer naquele dia, 

Que o Senhor vai punir o exército dos céus em alta, 

E os reis da terra, na terra. 

Eles serão reunidos 

Como prisioneiros no calabouço, 

E serão confinados na prisão; 

E depois de muitos dias, eles serão punidos. 

Em seguida, a lua vai ser envergonhado eo sol se envergonhará, 

Pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, 

E a Sua glória será perante os seus anciãos. 

Duas passagens do Antigo Testamento presentes impressionantes paralelos com 

Apocalipse 14. Isaías 63: 1-6 registra um monólogo fascinante do Messias 

como Ele vem para executar o julgamento final sangrento no mundo incrédulo: 

Quem é este que vem de Edom, 



Com roupas de cores brilhantes de Bosra, 

Este que é majestoso em sua roupa, 

Marcha na plenitude da sua força? 

"Eu é que falo em justiça, poderoso para salvar." 

Por que a sua roupa vermelha, 

E as vossas vestes, como a daquele que pisa no lagar? 

"Eu pisei no cocho vinho sozinho, 

E dentre os povos não havia homem Comigo. 

Eu também os pisei na minha ira 

E esmaguei no meu furor; 

E o seu sangue salpicou as minhas vestes, 

E eu manchei toda a minha roupa. 

Para o dia da vingança estava no meu coração, 

E meu ano de redenção chegou. 

E olhei, e não havia ninguém para ajudar, 

E fiquei surpreso e não havia ninguém para defender; 

Então, o meu próprio braço me trouxe a salvação para mim, 

E minha ira confirmou Me. 

Pisei os povos na minha ira 

E os embriaguei no meu furor, 

E eu derramou a sua alma na Terra. " 

Esta passagem, como Apocalipse 14: 19-20, usa a metáfora de pisar uvas num lagar para 

descrever a devastação do julgamento final de Deus. 

O profeta Joel registrou a devastação causada em Israel pela seca, o fogo, e uma 

invasão maciça de gafanhotos (Joel 1: 1-2: 11). Então o profeta usou esses 



juízos temporais para alertar sobre o julgamento ainda mais devastador do Dia 

do Senhor (2: 18-3: 21). Em Joel 3: 12-13 que o julgamento é descrito usando 

as mesmas imagens encontradas em Apocalipse 14: 

Que as nações ser despertado 

E chegar ao vale de Josafá, 

Pois ali me assentarei, para julgar 

Todas as nações vizinhas. 

Lançai a foice, porque a colheita está madura. 

Venha, passo, para o vinho imprensa está cheia; 

O estouro de cubas, porque a sua malícia é grande. 

Joel, como Isaías, representado futuro julgamento dos ímpios de Deus, no imaginário de um 

lagar de vinho e de uma colheita. 

O Senhor Jesus Cristo também usou a analogia da colheita, para julgamento. Na 

parábola do joio ele disse: "Permitir que tanto a crescer juntos até a colheita, e 

no momento da colheita, direi aos ceifeiros: 'Primeiro recolher o joio e atai-o 

em feixes para ser queimado; mas recolher o trigo no meu celeiro "(Mat. 

13:30). Enviada por seus discípulos para explicar que a parábola de Jesus disse: 

"O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim dos tempos, e os ceifeiros 

são os anjos Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no 

final da época.. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu 

Reino todos os obstáculos, e aqueles que cometem a iniquidade, e lançá-los na 

fornalha de fogo; naquele lugar haverá choro e ranger de dentes. " (Mat. 13: 39-

42) 

Então Joel, Isaías, e do Senhor Jesus Cristo, todos falavam de uma futura 

colheita da ira divina, quando o Messias vai executar o julgamento final. Esse 

derramamento final da fúria de julgamento do Cordeiro é o tema do texto deste 

capítulo. 

Essa passagem retrata a colheita final da ira divina em dois motivos agrícolas: 

a safra de grãos (. Vv 14-16) e a colheita da uva (. Vv 17-20), levantando a 

questão de por que João gravou duas visões de um mesmo evento . Existem 

muitas representações desse evento pelos profetas, incluindo os mencionados 

acima, portanto, não é incomum para João para gravar duas visões do 

mesmo. Mas também existe uma situação específica neste momento no livro de 

Apocalipse que sugere um propósito por trás da repetição. Como a tribulação 



se aproxima do seu clímax, dois aspectos principais da ira escatológico de Deus 

continuam a ser derramado sobre o mundo pecaminoso. O primeiro aspecto 

envolve os julgamentos das sete taças (16: 1-21), uma sequência de tiro rápido 

de decisões em todo o mundo assustadoras e mortais que vão destruir o império 

final, Babylon-do Anticristo. O segundo aspecto é a batalha do Armagedom, 

momento em que Jesus Cristo voltar para julgar e destruir seus inimigos (19: 

11-21). 

A colheita de grão 

E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um 

semelhante a filho de homem, tendo uma coroa de ouro na cabeça 

e uma foice afiada na mão. E outro anjo saiu do templo, clamando 

com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: "Coloque 

na sua foice e ceifa, pois a hora de colher veio, porque a seara da 

terra está madura." Então que se sentou sobre a nuvem meteu a 
sua foice sobre a terra, ea terra foi ceifada. (14: 14-16) 

A safra de grãos simboliza os julgamentos das sete taças, a colheita da uva do 

acórdão do Armageddon. Ambas as colheitas envolvem uma foice e ceifa, e 

ambos podem ser descritas pelos mesmos três pontos: a ceifeira, a maturação 

ea colheita. 

O Reaper 

E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um 

semelhante a filho de homem, tendo uma coroa de ouro na cabeça 
e uma foice afiada na mão. (14:14) 

A frase familiar olhei, e eis que muitas vezes apresenta um novo e importante 

tema no Apocalipse (cf. 4: 1, 6: 2, 5, 8, 7: 9; 14: 1). O que chamou a atenção de 

João era uma nuvem branca, uma imagem desenhada de Daniel 7: 13-14: 

"Eu continuei olhando nas visões da noite, 

E eis que, com as nuvens do céu 

Um como um Filho do Homem estava chegando, 

E Ele veio até o Ancião dos Dias 

E foi apresentado diante dele. 

E foi-lhe dado o domínio, 

Glória e um reino, 



Que todos os povos, nações e homens de todas as línguas 

Pode servi-Lo. 

Seu domínio é um domínio eterno 

Que não passará; 

E o Seu reino é um 

O que não será destruído. " 

João viu sentado na nuvem um semelhante ao Filho do homem o Senhor Jesus Cristo, que 

vem para estabelecer o Seu reino em cumprimento da profecia de Daniel. O brilhante, 

branco nuvem simboliza a Sua glória e majestade (cf. 1: 7; Matt. 17: 5; 24:30; 26:64; Atos 

1: 9). Ele está pronto para assumir o domínio do que Daniel profetizou; o ceifador 

está sentado enquanto espera o momento adequado para se levantar e começar a 

colheita. Essa colheita (os julgamentos das sete taças) será seguida por retorno de Cristo para 

estabelecer Seu reino. 

A descrição de Cristo como um semelhante ao Filho do homem também 

deriva da profecia de Daniel (Dan. 7:13). Era o título preferido do Senhor para 

si mesmo durante sua encarnação (por exemplo, Matt 8:20; 9:. 6; 24:27, 30; 

Marcos 2:10, 28; 8:31; 9: 9; Lucas 06:22; 07:34; 09:22; 12: 8; João 05:27; 

06:27, 62; 08:28), quando Ele "se esvaziou, assumindo a forma de um servo, e 

[foi] feita no semelhança de homens ... [e estava] encontrado em forma de 

homem "(Filipenses 2: 7-8.). Por que o texto não usar o artigo definido e 

ler o filho do homem não é clara. No entanto, a frase também aparece sem um 

artigo definido em sua única outra aparição no Apocalipse (1:13). Talvez o 

artigo foi omitido para reforçar a alusão a Daniel 7:13. Em qualquer caso, não 

há dúvida de que o um como o Filho do homem é o Senhor Jesus Cristo.Esta 

é a última vez que as Escrituras se referem a Ele por esse título, e apresenta um 

contraste marcante com a primeira vez que o Novo Testamento chama de 

o filho do homem. Então, Ele não tinha nada, nem mesmo um lugar para 

reclinar a cabeça (Mt 8. : 20); Ele agora está prestes a tomar posse de toda a 

terra. 

A ceifeira é ainda descrito como tendo uma coroa de ouro na 

cabeça. Esta coroa não é o Diadema usado por um rei (cf. 19,12), mas 

os stephanos usado por vitoriosos na guerra ou eventos esportivos; ela é a coroa 

do triunfo (cf. 02:10; 1 Cor 09:25; 1 Tessalonicenses 2:19; 2 Tm 4:... 8; Tiago 

1:12; 1 Ped. 5: 4). Retrata o Filho do Homem não em sua identidade como o 

governante soberano, mas como o conquistador triunfante vitorioso sobre todos 

os Seus inimigos (cf. Mat. 24:30). 

O ceifeiro também tinha uma foice afiada na mão. A foice foi um curvado, 

lâmina longa e afiada de ferro ligado a um longo, broomsticklike cabo de 



madeira. Sickles foram usadas para safra de grãos; como eles foram realizados 

com as duas mãos afastadas e penteado para trás e para a frente, as suas lâminas 

afiadas cortaria as hastes de grãos ao nível do solo. A imagem é do Senhor Jesus 

Cristo derrubando seus inimigos como um grão de corte harvester. 

O Ripeness 

E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que 

estava assentado sobre a nuvem: "Coloque na sua foice e ceifa, 

pois a hora de colher veio, porque a seara da terra está 
madura." (14:15) 

Outro anjo, o quarto mencionados neste capítulo (cf. vv. 6, 8, 9), aparece em 

cena. Os primeiros três anjos proclamou que o julgamento estava chegando; o 

quarto traz o comando para executá-lo. Este anjo saiu do celeste (cf. v. 

17) templo, de diante do trono de Deus. Em uma voztransmitindo urgência, 

poder e da autoridade delegada a ele de Deus, o anjo gritou ao que estava 

assentado sobre a nuvem: "Coloque na sua foice e ceifa, pois a hora de 
colher veio, porque a colheita de da terra está madura. " Ele entrega a 

mensagem de Deus Pai para o Filho do Homem que é tempo para ele se mover 

em julgamento. A ira de Deus atingiu o seu limite, e sua cólera se derramou. O 

tempo de graça é longo, e não haverá mais atrasar a colheita de julgamento. O 

Filho agora podem exercer o direito de julgar que o Pai delegou a Ele (João 

5:22, 27; Atos 10:42; 17:31), porque a terra está madura para julgamento. Na 

verdade, o verbo traduzido está madura na verdade significa "secou", 

"murchas", "madura", ou "podre". O grão (a terra) retratado aqui passou o ponto 

de qualquer utilidade e só serve para ser "colhido e queimado no fogo" (Mat. 

13:40). 

A Colheita do Mal 

Então que se sentou sobre a nuvem meteu a sua foice sobre a terra, 

ea terra foi ceifada. (14:16) 

Aqui está uma das declarações mais trágicos e preocupantes em toda a 

Escritura. Simplesmente, e sem alarde, ele registra a execução do julgamento 

divino. Os detalhes assustadoras de que o julgamento se desdobram no capítulo 

16: (v. 2) feridas terríveis e malignas sobre os adoradores do Anticristo, a morte 

de toda a vida nos oceanos do mundo (v. 3), o giro de rios e nascentes do mundo 

de água em sangue (v. 4), a intensificação do calor do sol até que castiga as 

pessoas (v. 8), a escuridão dolorosa sobre todo o reino do Anticristo (v. 10), a 

seca do rio Eufrates, em preparação para a invasão maciça pelos reis do oriente 

(12 v.), e o terremoto mais poderoso e destrutivo na história (v. 18). Esses 

julgamentos das sete taças rapid-fire marcará a primeira fase da colheita final 

da terra. 



A colheita da uva 

E outro anjo saiu do templo, que está no céu, e ele também tinha 

uma foice afiada. Em seguida, outro anjo, o único que tem poder 

sobre o fogo, saiu do altar; e clamou com grande voz ao que tinha 

a foice afiada, dizendo: "Coloque na sua foice afiada e vindima os 

cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão 

maduras." Então o anjo lançou a sua foice à terra e reuniu os 

cachos da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de 

Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar 

até aos freios dos cavalos, para uma distância de 200 milhas. (14: 
17-20) 

A visão da safra de grãos é seguido pela visão da colheita da uva, que não fala 

dos julgamentos bacia mas do acórdão, que tem lugar na batalha de 

Armagedom. O julgamento do vintage é mais dramática por causa da aparência 

do lagar. Como a visão da safra de grãos, a colheita da uva pode ser descrito em 

três pontos: a ceifeira, a maturação ea colheita. 

O Reaper 

E outro anjo saiu do templo, que está no céu, e ele também tinha 

uma foice afiada. (14:17) 

A ceifeira nesta visão não é o Filho do Homem, como na colheita de grãos, mas 

um anjo, o quinto mencionado no capítulo 14. Como o quarto anjo (v 15)., 

ele saiu do templo, que está no céu . Como Cristo na visão anterior, ele 

também tinha uma foice afiada. Os anjos têm desempenhado um papel de 

destaque no Apocalipse, até este ponto, convocando os quatro cavaleiros, 

soando as sete trombetas, e derrotar Satanás e suas hostes demoníacas. Anjos 

também derramarei os julgamentos das sete taças no capítulo 16, anunciar a 

batalha do Armagedom (19:17), e amarrar Satanás (20: 1-3). Que um anjo é 

representado nesta visão como o ceifeiro, então, não é surpreendente. O Filho 

do Homem vai ser assistido pelos santos anjos em seu juízo final (cf. Mt 13:39, 

49; 2 Tessalonicenses 1:.. 7). 

O Ripeness 

Em seguida, outro anjo, o único que tem poder sobre o fogo, saiu 

do altar; e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, 

dizendo: "Coloque na sua foice afiada e vindima os cachos da 

vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras." (14:18) 

Como João observava, outro anjo apareceu, o sexto na visão. Ele é dada a 

designação interessante do . Aquele que tem poder sobre o fogo Esse título 

está intimamente ligado com o fato de que ele . saiu do altar Este 

celeste altar já foi mencionado em 6: 9-11: 



Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham 

sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que 

tinham mantido; e clamou com grande voz, dizendo: "Até quando, ó Senhor, 

santo e verdadeiro, Você vai abster-se de julgar e vingar o nosso sangue dos 

que habitam sobre a terra?" E foram dadas a cada um deles uma veste branca; e 

foi-lhes dito que eles devem descansar um pouco mais, até que o número de 

seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos assim como haviam sido, seria 

concluída também. 

É mais provável é emblemático do Antigo Testamento incenso bronze altar (Ex. 40: 5), onde 

sacerdotes duas vezes por dia incenso queimado para ser oferecido no Lugar Santo como uma 

imagem de orações das pessoas, uma vez que os mártires debaixo dela são vistos Orando e 

oração é associado com incenso (5: 8; Sl 141:. 2; Lc 1:10). Esses santos martirizados estão 

orando a Deus para se vingar de seus algozes e enviar a sua ira. 

Este altar também é descrita em 8: 3-5: 

Veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro; e 

muito incenso foi dado a ele, para que ele possa adicioná-lo com as orações de 

todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do 

incenso, com as orações dos santos subiu diante de Deus a partir da mão do 

anjo. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar, e atirou-a para a 

terra; e houve trovões e sons e flashes de relâmpagos e um terremoto. 

Cada manhã e à noite os sacerdotes do Antigo Testamento levaria brasas do altar de bronze 

(sobre a qual se ofereciam sacrifícios) e trazê-los para o altar do incenso. Lá eles acender o 

incenso (Ex. 30: 7-8.; 2 Crônicas 29:11), que passaria para o céu, simbolizando as orações do 

povo de Deus (5: 8). Nessa mesma época, as pessoas de fora estaria orando (Lucas 1:10). 

Que o anjo tinha poder sobre o altar de fogo (artigo definido está presente no 

texto grego, que literalmente lê "o fogo") indica que ele estivera ministrando no 

celestial contrapartida para o altar do incenso terrena. Ao contrário do anjo no 

versículo 17, o anjo não vem do trono de Deus, mas a partir do altar associado 

com as orações dos santos. Sua aparência significa que o tempo tinha vindo 

para essas orações a serem respondidas. Havia chegado a hora de Deus para 

tomar fogo associado à intercessão e usá-lo para a destruição de seus inimigos 

e os inimigos do Seu povo. 

Deixando o altar, clamou com voz alta, urgente, comandando voz ao que 

tinha a foice afiada, dizendo: "Coloque na sua foice afiada e vindima os 
cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras." Em 

resposta às orações dos santos, o tempo para a colheita de julgamento 

vem. Pecadores não arrependidos são descritos como aglomerados de uvas, a 

ser cortada pelo ceifeiro foice afiada a partir da vinha da terra, isto é, da 

existência terrena. A palavra maduro não é a mesma palavra grega usada no 

versículo 15. Esta palavra se refere a algo completamente maduras e em sua 



prima. Ele Perverso Pictures, pessoas não regeneradas da terra como a rebentar 

com o suco de maldade e pronto para a colheita de justiça. 

A Colheita do Mal 

Então o anjo lançou a sua foice à terra e reuniu os cachos da vinha 

da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar 

foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios 
dos cavalos, para uma distância de 200 milhas. (14: 19-20) 

Qual foi o resultado quando o anjo meteu a sua foice à terra foi 

catastrófico. Todos os inimigos de Deus que sobrevivem aos julgamentos das 

sete taças serão reunidos como uva cachos da videira da terra e jogou no 

grande lagar da ira de Deus. A imprensa de vinhoconsistiu de duas bacias 

de pedra ligados por uma calha. Uvas seria pisoteada na bacia superior, eo suco 

iria recolher em um menor. A projecção do suco como as uvas são pisou 

vividamente retrata o sangue espirrou daqueles que serão destruídos (cf. Is 63: 

3.; Lam 1:15; Joel 3:13.). 

O lagar será pisado fora da cidade, como o Senhor protege Jerusalém, desde 

o massacre da batalha de Armagedom (cf. 11: 2; Dan 11:45; Zc. 14: 1-4.). Essa 

batalha terá lugar no norte de Israel na planície de Esdrelon, perto do Monte 

Megiddo (cerca de 60 milhas ao norte de Jerusalém). Ele irá assolar toda a 

extensão de Israel até o sul de Bosra em Edom (cf. Is 63: 1.). Jerusalém será 

poupado para se tornar a capital do reino de Cristo. 

O escalonamento banho de sangue, horripilante da Batalha de Armageddon será 

tão difundida que o sangue sai do lagar até aos freios dos cavalos, para uma 

distância de 200 milhas. Haverá milhões de pessoas envolvidas na batalha de 

Armageddon, como todas as nações se reúnem para lutar contra o Senhor Jesus 

Cristo. Ainda assim, é difícil imaginar que eles possam produzir um fluxo de 

sangue até aos freios dos cavalos (cerca de quatro metros de 

profundidade) para uma distância de 200 milhas (literalmente 

"1.600 estádios "). A melhor interpretação, se existem cavalos reais envolvidos 

ou não, vê isso como uma hipérbole para sugerir o abate em que o sangue vai 

respingar no ar profusamente ao longo de todo o comprimento da 

batalha. Quando o abate atinge o seu pico, o sangue pode fluir profundamente 

em calhas e leitos. 

Armageddon, como esta passagem indica, vai ser realmente uma chacina, em 

vez de uma batalha. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o Anticristo, o falso 

profeta, e todas as suas forças humanas e demoníacas serão imediatamente 

destruídas. Apocalipse 19: 11-21 descreve a cena em detalhes: 

E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, eo que estava assentado sobre ele 

chama-se Fiel e Verdadeiro, e em justiça julga e salários guerra. Seus olhos 



eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e Ele 

tem um nome escrito nele que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está 

vestido com um manto tinto de sangue, eo seu nome se chama o Verbo de 

Deus. E os exércitos que estão no céu, vestidos de linho fino, branco e limpo, 

seguiam em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, para que com 

ele Ele pode derrubar as nações, e ele as regerá com vara de ferro; e Ele pisa o 

lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no seu manto e na 

sua coxa tem escrito o nome: "REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES." 

Então eu vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas 

as aves que voam pelo meio do céu: "Vinde, ajuntai para a grande ceia de Deus, 

de modo que você pode comer a carne dos reis e a carne de comandantes e 

carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que se senta sobre eles, ea carne 

de todos os homens, tanto os homens livres e escravos, pequenos e grandes. " 

E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra 

àquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E a besta foi 

apreendido, e com ela o falso profeta que realizou os sinais de sua presença, 

com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua 

imagem; Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com 

enxofre. E os demais foram mortos com a espada que veio da boca do que 

estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. 

Colocando a cena neste capítulo juntamente com a de capítulo 19, enquanto o anjo corta as 

uvas, é o Senhor Jesus Cristo, que esmaga as suas vidas. 

Humanidade não regenerada enfrenta um futuro assustador, já que esta cena 

incrível indica. Aqueles que se recusam a arrepender-se, mesmo depois de 

repetidas advertências, vai aprender em primeira mão a verdade sóbria que "é 

uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo" (Heb. 10:31). Eles fariam bem 

em prestar atenção a admoestação do salmista: 

Faça homenagem ao Filho, que Ele não fica com raiva,  

e você perecer no caminho, 

Para a sua ira em breve poderá ser acesa. 

Bem-aventurados todos os que nele se refugiam! 

(Sl. 02:12) 

 



34.  O Templo da Perdição ( Apocalipse 

15: 1-8 ) 
Então eu vi no céu outro sinal grande e admirável: sete anjos, que 

tinham sete pragas, que são os últimos, porque neles a ira de Deus 
está terminado. 

E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que 

haviam sido vitorioso sobre a besta ea sua imagem e do número 

do seu nome, de pé no mar de vidro, segurando harpas de Deus. E 

cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, eo cântico do 
Cordeiro, dizendo: 

"Grandes e maravilhosas são as tuas obras, 

O Senhor Deus, o Todo-Poderoso; 

Justos e verdadeiros são os teus caminhos, 

Rei das nações! 

Quem não temerá, ó Senhor, e glorificarão o teu nome? 

Para Só Tu és santo; 

Para todas as nações virão e se prostrarão diante You, 

Para teus atos de justiça se fizeram manifestos. " 

Depois destas coisas olhei, e o templo do tabernáculo do 

testemunho no céu se abriu, e os sete anjos que tinham as sete 

pragas saíram do templo, vestidos de linho, limpo e brilhante, e 

cingiu em torno de seus baús com faixas douradas . Então, um dos 

quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias 

da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-

se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder; e ninguém foi 

capaz de entrar no templo, até que as sete pragas dos sete anjos 
se acabaram. ( 15: 1-8 ) 

Quando eles pensam sobre o futuro, as pessoas se preocupam com muitas coisas. A 

destruição do meio ambiente, o aquecimento global, a agitação política e instabilidade, o 

terrorismo, o crime, o colapso económico e financeiro, ea queda contínua nos valores 

morais que destroem todos os relacionamentos são todos motivos de preocupação. Uma 

outra causa para a ansiedade é a sensação de vazio abandonado fomentada pela anti-Deus 

filosofia do humanismo. Para aqueles que acreditam que Deus não existe pessoal, não há 

ninguém em casa no universo, para que eles não têm para onde recorrer para obter 

respostas definitivas, ajuda ou significado. 

Mas o que é verdadeiramente assustador sobre o futuro não é nenhuma dessas coisas; o 

que deve parar o coração dos pecadores é o que Deus vai fazer. Raiva e fúria julgamento 

de Deus é uma realidade terrível que paira apenas sobre o horizonte da história humana 

(cf. Sl 96:13. ;98: 9 ; 110: 6 ; Joel 3: 2 , 12 ; Atos 17:31 ; 2 Tim. 4: 1 ). Porque eles 



deliberAdãoente ignorar essa realidade, as pessoas não temem o que devemos 

temer. Jesus exortou as pessoas a "temer Aquele que é capaz de destruir a alma eo corpo 

no inferno" ( Matt 10:28. , porque "Deus é um juiz justo, e Deus está zangado com o 

ímpio todos os dias" () Ps. 7: 11 NVI ). O escritor de Hebreus acrescenta: "É uma coisa 

terrível cair nas mãos do Deus vivo" ( Heb. 10:31 ). 

Ao longo da história humana, Deus derramou sua ira em juízo sobre os pecadores. O 

pecado de Adão no Éden trouxe toda a raça humana sob julgamento ( Rom. 5:12 ). Por 

dia de Noé, as pessoas se tornaram tão maus que Deus enviou o julgamento cataclísmico 

do dilúvio para destruir o mundo (cf. Gênesis 6: 5-8 ). Somente Noé e os que com ele na 

arca foram poupados. Séculos de desobediência pelo povo judeu, finalmente, levou a seu 

julgamento, como primeiro o reino do norte de Israel e, em seguida, o reino do sul de 

Judá foi para o cativeiro. 

Ira e julgamento de Deus foram os temas constantes dos profetas do Antigo 

Testamento. Eles freqüentemente alertou para o próximo Dia do Senhor, se um 

julgamento histórico iminente, ou o dia final escatológico do Senhor. Todo o Dia 

histórico dos julgamentos Senhor fosse previews da última e mais terrível Dia do 

Senhor. (Para mais informações sobre o Dia do Senhor, ver Apocalipse 1-11, A 

Commentary MacArthur Novo Testamento . [Chicago: Moody, 1999], 199ff) 

  
Isaías advertiu sobre o julgamento de Deus: 

Wail, para o dia do Senhor está próximo! 

Ele virá como destruição do Todo-Poderoso. 

Portanto, todas as mãos cairá mole, 

E o coração de cada homem vai derreter. 

Eles serão aterrorizados, 

Dores e angústia vai tomar posse deles; 

Eles vão se contorcer como uma mulher em trabalho de parto, 

Eles vão olhar para o outro com espanto, 

Seus rostos em chamas. 

Eis que o dia do Senhor está chegando, 

Cruel, com fúria e ira ardente, 

Para tornar a terra em desolação; 

E Ele vai exterminar os pecadores. 

( Isaías 13: 6-9. ) 

Ezequiel descreveu o Dia do Senhor, como "um tempo de castigo para as nações" ( Ez. 30: 

3 ). Joel exclamou: "Ai do dia! Porque o dia do Senhor está perto, e virá como destruição do 

Todo-Poderoso" ( Joel 1:15 ). Amos gritou para os pecadores em Israel, "Prepare-se para 

conhecer o seu Deus" ( Amós 4:12 ). O profeta Sofonias deu a seguinte descrição assustadora 

do Dia do Senhor: 

Perto é o grande dia do Senhor, 



Perto e vindo muito rapidamente; 

Ouça, o dia do Senhor! 

Nele, o guerreiro grita amargamente. 

Um dia de ira é que dia, 

Um dia de tribulação e de angústia, 

Um dia de destruição e desolação, 

Um dia de trevas e escuridão, 

Um dia de nuvens e densas trevas, 

Um dia de trombeta e grito de guerra 

Contra as cidades fortificadas 

E as torres altas de canto. 

Trarei angústia sobre os homens 

Para que eles andarão como cegos, 

Porque pecaram contra o SENHOR; 

E o seu sangue será derramado como poeira 

Ea sua carne como esterco. 

Nem a sua prata nem o seu ouro 

Será capaz de entregá-los 

No dia da ira do Senhor; 

E toda a terra será devorada 

No fogo do seu zelo, 

Pois Ele vai fazer um fim completo, 

Na verdade um aterrorizante, 

De todos os habitantes da Terra. 

( Sofonias 1: 14-18. ) 

Job advertiu que "o mau é preservado para o dia da calamidade, eles serão levados adiante no 

dia de fúria" ( Jó 21:30 ). 

Os desabafos históricos de queda a ira de Deus em várias categorias. Em primeiro lugar 

é o que poderia ser chamado de "semear e colher" ira. As pessoas pecam e sofrem as 

conseqüências lógicas de que o pecado; "Aqueles que lavram iniquidade e aqueles que 

semeiam o mal colhê-la" ( Jó 4: 8 ; cf. Gal. 6: 7-8 ). Um segundo tipo de ira é a ira 

cataclísmico, quando Deus envia maciça, acórdão destrutivo. Esse julgamento pode 

engolir o mundo inteiro, assim como fez com o Dilúvio ( Gn 6-8 ), ou de uma região 

menor, como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra ( Gênesis 19: 1-

29 ). Romanos capítulo 1 revela ira de abandono de Deus, quando Paulo três vezes usou 

a frase "Deus os entregou" para demonstrar abandono judicial de Deus dos pecadores, a 



remoção de contenção para as conseqüências mortais de suas escolhas pecaminosas ( vv. 

24 , 26 , 28 ). Oséias 04:17 declara: "Efraim está entregue aos ídolos; deixá-lo 

sozinho." Como observado anteriormente, julgamento temporal de Deus é derramado em 

Dia histórico dos julgamentos Senhor. Finalmente, há a eterna ira, ira escatológico de 

Deus que, no futuro, ser derramado em todo o mundo ( 1 Tessalonicenses 1:10. ; 5: 9 ). O 

resultado final da ira eterna será a condenação de todos os pecadores impenitentes ao 

inferno para sempre. 

Mas ao longo de todo o derramamento histórico da ira de Deus, desde o Éden até a 

explosão final da Sua ira escatológico, existe um estranho paradoxo: Deus está 

trabalhando ativamente para salvar os pecadores de Sua própria ira. A natureza de Deus 

engloba não só a justiça e santidade, mas também graça e misericórdia. Mesmo durante 

os julgamentos devastadores da Tribulação, Deus vai chamar os pecadores para a 

salvação. Ele vai fazê-lo utilizando os 144.000 evangelistas judeus ( 7: 2-8 ; 14: 1-5 ), as 

duas testemunhas ( 11: 3-13 ), uma série de gentios e judeus resgatados ( 7: 9-17 ), mesmo 

um anjo voando no céu ( 14: 6-7 ). Como o derramamento da ira divina se agrava, os 

esforços evangelísticos de Deus vai escalar também. O resultado será a maior colheita de 

almas na história humana (cf. 7: 9 ). A Israel e as almas de todas as nações resgatadas 

serão salvos, muitos para sobreviver à Tribulação e entrar no reino milenar. 

Capítulos 15 e 16 apresentam os fenômenos específicos do derramamento final da ira de 

Deus antes da volta de Cristo. Que a ira é expressa pelos efeitos da sétima trombeta 

( 11:15 ), que são os julgamentos das sete taças descritas no capítulo 16 . Capítulo 15 , a 

mais curta no Apocalipse, faz uma introdução a estes acórdãos do rápido-fogo, mas este 

capítulo é não está escrito com o propósito específico de defender a ira de Deus. Desde 

"Seu trabalho é perfeito [e] todos os seus caminhos são justos" ( Deut. 32: 4 ), as ações 

de Deus não precisa de defesa.No entanto, várias razões para o derramamento da ira de 

Deus pode ser discernido neste texto. 

Uma cena no céu antecipa as decisões da bacia, como fez no caso do selo ( caps 4-5. ) e 

trompete ( 8: 2-6 ) Julgamentos. Este é o terceiro celeste sinal que João viu no 

Apocalipse. Em 12: 1 viu o sinal de "uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos 

seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas", enquanto em 12: 3 ele viu o sinal de 

"um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças 

sete diademas ". Os termos grandes e maravilhosas expressar a enorme importância 

deste sinal, já que contém o derramamento final da ira de Deus sobre os ímpios, pecadores 

não arrependidos da terra. 

O sinal em si consiste em sete anjos que tinham sete pragas. Os mesmos seres que 

cuidam e ministrar ao povo de Deus (cf. Hb 1:14. ) trará a ira de Deus para o mundo 

pecaminoso (cf. Mt 13:. 37-42 .) Plēgē ( praga ) significa literalmente "um golpe", ou 

"uma ferida", e é muito utilizado em passagens como Lucas 12:48 ; Atos 16:23 , 33 ; 2 

Coríntios 6: 5 e 11:23 . Em 13: 3 e 12 descreve ferida fatal da besta. Assim, as sete 

pragas não são realmente doenças ou epidemias, mas poderosas, golpes mortais (cf. 9: 

18-20 ; 11: 6 ), que irá atingir o mundo com a matança de impacto. 

Estes sete pragas (os julgamentos das sete taças) são as últimas (e piores) 

pragas, porque neles a ira de Deus está terminado. É importante notar que o fato de 

que eles são chamados a última implica que o trompete e selo julgamentos anteriores 

Também foram pragas expressara ira de Deus. A ira de Deus se estende por toda a 

tribulação e não se limita a um breve período no fim, como alguns argumentam. Que eles 



são a última também indica que as taças vir após os selos e trombetas em seqüência 

cronológica. 

Esta tremenda demonstração de fúria julgamento final de Deus foi realmente antecipado 

anteriormente no Apocalipse. É o ponto culminante do "grande dia de [Deus do Cristo do 

Pai e Jesus] ira" ( 06:17 ). É o "terceiro ai", previu em 11:14 ; o tempo da destruição 

( 11:18 ); o vinho sem mistura da ira de Deus ( 14:10 ); a colheita final da terra ( 14: 14-

16 ); o pisoteio final das uvas da ira de Deus ( 14: 17-20 ). 

Thumos ( ira ) é uma palavra forte, descrevendo raiva, ou uma explosão de raiva 

apaixonada. A ira de Deus deve ser expresso contra todo o pecado imperdoável (cf. 14: 

8 , 10 ). Em 16:19 e 19:15 final de Deus ira é chamado de Sua "ira feroz." O profeta 

Sofonias escreveu deste derramamento final da ira de Deus em Sofonias 3: 8 : 

"Por isso, esperar por mim", declara o Senhor, 

"Para o dia em que eu me levantar como testemunha. 

Na verdade, minha decisão é reunir as nações, 

Para montar reinos, 

Para derramei sobre eles a minha indignação, 

All My ira ardente; 

Por toda a terra será devorada 

Pelo fogo do meu zelo. " 

É verdade que, como Pedro escreveu: "O Senhor ... é longânimo para convosco, não querendo 

que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento" ( 2 Pedro 3: 9. ). No 

entanto, aqueles que recusam o amor de Deus, rejeitam a Sua graça, e desprezar a Sua 

misericórdia, inevitavelmente, vai enfrentar a sua ira. 

Como este capítulo se desenrola, três motivos para o derramamento final da ira de Deus 

se tornará evidente: a vingança de Deus, o caráter de Deus, e do plano de Deus. 

A vingança de Deus 

E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que 

haviam sido vitorioso sobre a besta ea sua imagem e do número 

do seu nome, de pé no mar de vidro, segurando harpas de 
Deus. ( 15: 2 ) 

Nesta visão notável, João viu algo como um mar de vidro misturado com fogo. O mar 

não era um oceano real, porque em 21: 1 que "vi um novo céu e uma nova terra, pois o 

primeiro céu ea primeira terra passaram distância, e já não há qualquer mar. " O que viu 

João era uma plataforma de cristal transparente diante do trono de Deus, cintilante e 

brilhante como um tranquilo, mar iluminado pelo sol. João viu esta mesma plataforma de 

cristal sealike em 4: 6 : ". Diante do trono havia como que um mar de vidro, semelhante 

ao cristal" Moisés também teve uma visão de que quando ele e os anciãos de Israel "viram 

o Deus de Israel, e debaixo de seus pés parecia haver um pavimento de safira, tão claro 

como o próprio céu" ( Ex 24:10. ). Ezequiel descreveu-o como "algo como um 

firmamento, como o brilho impressionante de cristal" (Ez. 01:22 ). 



Mas a beleza tranquila do mar foi misturado com o fogo do juízo de Deus, que estava 

prestes a ser derramado sobre a terra. Aqueles que rejeitam a graça e misericórdia a face 

de Deus "uma expectativa terrível de julgamento e a fúria de um fogo que consumirá os 

adversários" (Heb. 10:27 ), porque "o nosso Deus é um fogo consumidor" ( Hb. 0:29 ) 

. Fogo é freqüentemente associado na Escritura com o julgamento de Deus (cf. Num. 11: 

1 ; 16:35 ; Deut. 9: 3 ; Sl 50: 3. ; 97: 3 ; . Isa 66:15 ; 2 Tessalonicenses 1: 7. -9 ; 2 Pe 3: 

7. ). 

João viu reunidos em torno do trono de Deus aqueles que tinham sido vitorioso sobre 

a besta. Estes são os crentes resgatadas durante a Tribulação ( 6: 9-11 ; 7: 9-

17 ; 12:11 , 17 ; 14: 1-5 , 12-13 ). Eles serão vencedores da besta por causa de sua fé 

inabalável no Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 20: 4-6 descreve a sua ressurreição e 

recompensa. Em 13: 7 diz da besta (Anticristo), "Ele também foi dado a ele para fazer 

guerra aos santos e vencê-los." Mas o triunfo da Anticristo será de curta duração, e, no 

final, os santos da Tribulação será concedido triunfo sobre ele, que prevalece sob a 

pressão a que o mundo sucumbiu (cf. 13: 4 , 14-17 ; 14: 9 , 11 ; 19 : 20 ). 

Não só os santos da tribulação triunfar sobre o animal, mas também sobre sua imagem e 

do número do seu nome. compadrio da besta, o falso profeta, irá realizar muitas 

maravilhas da mentira para enganar as pessoas. Uma delas será a criação de 

uma imagem da besta, o que ele vai pedir a todos para adorar sob pena de morte (veja a 

discussão de 13: 14-15 no capítulo 5 deste volume). O falso profeta também vai exigir 

que todos recebam uma marca que representa o nome ou da besta, ou o número do seu 

nome. Aqueles que não têm essa marca vai enfrentar a execução e não será capaz de 

comprar ou vender (veja a discussão sobre 13:17 no capítulo 5 deste volume). Mas os 

crentes da Tribulação será, pelo poder de Deus, eternamente triunfar sobre toda a empresa 

de Satanás, a besta e do falso profeta. Mesmo aqueles martirizados por sua fé triunfante 

receberão suas recompensas gloriosas ( 20: 4 ). 

Que os santos da tribulação são vistos segurando harpas de Deus indica que eles estão 

se regozijando e cantando louvores a Deus. Harps também foram associados com louvor 

no início Apocalipse ( 5: 8 ; 14: 2 ), uma vez que são muitas vezes no Antigo Testamento 

(cf . 2 Sam 6: 5. ; 1 Crônicas 13: 8. ; 15:16 , 28 ; 2 Crônicas 5: 12-13. ; Neemias 

12:27. ; Sl. 33: 2 ; 71:22 ; 144: 9 ; 150: 3 ). Esses crentes se alegram porque as suas 

orações para que Deus se vingar de seus perseguidores ( 6: 9-10 ) está prestes a ser 

respondida. 

A aparência dos santos da tribulação faz o ponto que Deus envia Sua ira como um ato de 

vingança contra aqueles que maltratam o Seu povo. Jesus advertiu: 

"Quem quer que escandalizar um destes pequeninos que crêem em mim a tropeçar, seria 

melhor para ele ter uma pedra de moinho pesados pendurasse ao pescoço, e se 

submergisse na profundeza do mar. 

"Ai do mundo por causa de seus tropeços Pois é inevitável que tropeços vir!; Mas ai 

daquele homem por quem o escândalo vem! 

"Se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-a e lança-o de ti; é melhor para você entrar 

na vida aleijado ou coxo, do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno 

If. seu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para você entrar na vida 

com um só olho, do que ter os dois e ser lançado no inferno de fogo. 

"Veja que você não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus 

anjos no céu ver continuamente a face de meu Pai que está nos céus." ( Mateus 18: 6-10. ) 



Os incrédulos serão condenados ao inferno eterno por maltratar o povo de Deus, pois que os 

maus tratos revela seu mal, corações impenitentes: 

"Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda:" Apartai-vos de mim, malditos, 

para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos; porque tive fome, e me destes 

nada para comer, eu estava com sede, e me destes de beber; fui estrangeiro, e você não 

convidou-me dentro; estava nu, e não me vestistes;. doente e na prisão e não fostes visitar-

me ' Em seguida, eles próprios também vai responder: 'Senhor, quando te vimos com 

fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não cuidar de 

você?' Então Ele lhes responderá: 'Em verdade vos digo que, na medida em que você não 

fez isso a um dos menores desses, você não fez isso a mim.' "( Mt 25:. 41-45 ) 

O apóstolo Paulo escreveu: "Nunca tome sua própria vingança, amados, mas dai lugar à ira 

de Deus, porque está escrito:" Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor "( Rom. 

0:19 ). O Antigo Testamento compara a perseguir o povo de Deus para picar o dedo em seu 

olho ( Zc 2: 8.). O salmista também escreveu sobre a vingança de Deus para o seu povo: 

Ó Senhor, Deus de vingança, 

Deus da vingança, resplandece! 

Levanta-te, ó juiz da terra, 

Rendem recompensa para os orgulhosos. 

Quanto tempo os ímpios, Senhor, 

Quanto tempo deve o ímpios exultam? 

Eles derramam palavras, eles falam com arrogância; 

Todos os que fazem maldade não se glorie. 

Eles acabar com o seu povo, ó Senhor, 

E afligem sua herança. 

Matam a viúva eo estrangeiro 

E assassinar os órfãos. 

Eles disseram: "O Senhor não vê, 

Nem o Deus de Jacó prestar atenção ". 

  

Preste atenção, você sem sentido entre as pessoas; 

E quando você vai entender, os estúpidos? 

Aquele que fez o ouvido, que Ele não ouve? 

Aquele que formou o olho, que Ele não vê? 

Aquele que castiga as nações, Ele não vai repreender, 

Mesmo aquele que ensina ao homem o conhecimento? ... 

  
Eles unir-se contra a vida dos justos 



E condenar os inocentes à morte. 

Mas o Senhor tem sido a minha fortaleza, 

O meu Deus, a rocha da minha refúgio. 

Ele trouxe de volta a sua maldade sobre eles 

E vai destruí-los em sua maldade; 

O Senhor nosso Deus os destruirá. 

( Sl. 94: 1-10 , 21-23 ) 

Os crentes retratados aqui são sujeitos os terrores da Tribulação e sofreu dolorosas, mortes 

violentas como mártires. No entanto, apesar de ter sofrido a perseguição mais intensa do 

mundo nunca vai saber, a sua fé, que é um dom de Deus, irá perdurar. Eventualmente, 

eles vão ficar em triunfo diante do trono de Deus, vendo como Deus toma vingança contra 

os seus perseguidores. 

O Caráter de Deus 

E cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, eo cântico do 
Cordeiro, dizendo: 

"Grandes e maravilhosas são as tuas obras, 

O Senhor Deus, o Todo-Poderoso; 

Justos e verdadeiros são os teus caminhos, 

Rei das nações! 

Quem não temerá, ó Senhor, e glorificarão o teu 
nome? 

Para Só Tu és santo; 

Para todas as nações virão e se prostrarão diante 
You, 

Para teus atos de justiça se fizeram manifestos. " 

( 15: 3-4 ) 

A música cantada pelos santos glorificados diante do trono é um hino de louvor a Deus. O 

motivo final da ira de Deus é Sua, caráter justo santo, o que exige que ele julgar os 

pecadores. É natureza santa de Deus, que em breve será revelado no julgamento contra 

seus perseguidores, que provoca esta canção do redimido. 

O cântico de Moisés é a primeira de várias músicas gravadas no Antigo Testamento. Os 

israelitas cantaram uma canção de louvor quando o Senhor deu-lhes água no deserto 

( Números 21: 17-18. ). Moisés ensinou os filhos de Israel uma canção de recordação 

pouco antes de sua morte ( Deut. 31: 19-22 ; 32: 1-44 ). Esse cântico de Moisés não está 

em vista aqui, porque lida com a infidelidade de Israel e punição de Deus da nação antes 

de sua restauração. O contexto de Apocalipse 15 não é um de infidelidade, mas da 



fidelidade que triunfa. Deborah e Barak cantou uma canção de vitória triunfante 

comemorando a derrota dos cananeus, cujas forças foram conduzidos pelo Sísera notória 

de Israel ( Jz. 5: 1-31 ). Havia uma canção cantada ao Senhor como parte da restauração 

da verdadeira adoração nos dias de Ezequias ( 2 Chron. 29:27 ).Além disso, Davi e outros 

escreveram os Salmos, o hinário do antigo Israel, e Salomão escreveu o Cântico dos 

Cânticos. 

O cenário histórico para o cântico de Moisés vem da época do Êxodo. Como o servo de 

Deus, Moisés foi chamado para liderar o povo de Israel da escravidão no Egito. Deus os 

livrou do exército de Faraó perseguindo por dividindo o Mar Vermelho, o empilhamento 

de água em ambos os lados de um caminho, assim permitindo que os israelitas atravessar 

com segurança em terra seca. Depois que eles estavam a salvo do outro lado, as águas 

colapso afogou o exército egípcio. Do outro lado do Mar Vermelho, os israelitas cantaram 

uma canção de louvor a Deus por sua libertação. 

Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor, e disse: 

"Cantarei ao Senhor, porque Ele é exaltado; 

O cavalo e seu cavaleiro Ele lançou no mar. 

O Senhor é a minha força e canção, 

E Ele é a minha salvação; 

Este é o meu Deus, e eu o louvarei; 

Deus de meu pai, e eu vou exaltar Ele. 

O Senhor é um guerreiro; 

O Senhor é o seu nome. 

Carros de Faraó e seu exército Lançou no mar; 

E a escolhida de seus oficiais foram submersos no Mar Vermelho. 

Os abismos cobri-los; 

Eles desceram às profundezas como pedra. 

Sua mão direita, ó Senhor, é majestoso no poder, 

Sua mão direita, Senhor, quebra o inimigo. 

E com a grandeza de sua excelência Você derrubar aqueles que se levantam contra ti; 

Você envia a tua ira ardente, e consome-los como joio. 

Na explosão das tuas narinas as águas estavam empilhados, 

As águas que fluem se levantou como um monte; 

Os abismos coalharam-se no coração do mar. 

O inimigo dizia: 'Vou buscar, alcançarei, repartirei os despojos; 

Meu desejo será gratificado contra eles; 

Vou tirar a minha espada, a minha mão os destruirá. " 



Você estragou com seu vento, o mar os cobriu; 

Afundaram-se como chumbo em grandes águas. 

Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? 

Quem é como tu, glorificado em santidade, 

Impressionante em louvores, operando maravilhas? 

Você estendeu a sua mão direita, 

A terra os tragou. 

Em tua benignidade Você levou o povo que resgataste; 

Em sua força Você guiou para sua santa morada. 

Os povos ouviram e estremeceram; 

A angústia tomou conta dos habitantes de Philistia. 

Então os príncipes de Edom se pasmaram; 

Os líderes de Moabe, tremores apertos eles; 

Todos os habitantes de Canaã já derreteu. 

Terror e medo queda sobre eles; 

Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra; 

Até que seu povo passasse, ó Senhor, 

Até as pessoas passam mais de quem você comprou. 

Você vai trazê-las e plantá-las no monte da tua herança, 

O lugar, Senhor, o que você fez para a sua habitação, 

O santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. 

O Senhor reinará para todo o sempre. " 

( Ex. 15: 1-18 ) 

O cântico de Moisés era um cântico de vitória e libertação para os justos, e ao mesmo tempo 

de julgamento e ira sobre os inimigos de Deus. Os santos da tribulação, reunidos em triunfo 

em um lugar de proteção e segurança, vai ecoar o mesmo cântico de libertação cantada há 

muito tempo pelo povo de Israel. 

Além de cantar novamente com o novo significado do cântico de Moisés, que liderou 

Israel na redenção do Egito, os santos remidos diante do trono de Deus também vai cantar 

o cântico do Cordeiro, que é seu Redentor eterna. Essa música foi ouvida pela primeira 

vez em 5: 8-14 : 

Logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro Anciãos prostraram-

se diante do Cordeiro, cada um segurando uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, 

que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: 



. - "Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e comprado 

por Deus com seus homens de sangue de toda tribo, língua, povo e nação Você tê-los feito 

para ser um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra ". 

E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos 

anciãos; eo número deles era miríades de miríades e milhares de milhares, dizendo com 

grande voz, 

- "Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, 

honra, glória e louvor." 

E a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que 

neles há, dizerem, 

- "Àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, honra e glória e poder 

para todo o sempre." 

E os quatro seres viventes diziam: "Amém". E os anciãos prostraram-se e adoraram. 

Como o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro expressa os temas da fidelidade de Deus, 

a libertação do seu povo, eo julgamento de seus inimigos. Comentador João Phillips compara 

e contrasta as duas músicas: 

O cântico de Moisés foi cantada no Mar Vermelho, o cântico do Cordeiro é cantada no 

mar de cristal; o cântico de Moisés era uma canção de triunfo sobre o Egito, o cântico do 

Cordeiro é uma canção de triunfo sobre Babilônia; o cântico de Moisés contou como Deus 

trouxe o Seu povo, o cântico do Cordeiro diz como Deus traz o Seu povo em; o cântico 

de Moisés foi a primeira música nas Escrituras, o cântico do Cordeiro é o último. O 

cântico de Moisés comemorou a execução do inimigo, a expectativa dos santos, e da 

exaltação do Senhor; o cântico do Cordeiro lida com os mesmos três temas. ( Explorando 

Apocalipse, rev ed [Chicago: Moody, 1987; reimpressão, Neptune, NJ: Loizeaux, 1991].., 

187) 

As palavras da canção gravada aqui não correspondem exactamente nem o cântico de 

Moisés em Êxodo 15 , ou o cântico do Cordeiro , em Apocalipse 5 . Mas os temas e 

muitos dos termos-chave são semelhantes. Esta canção acrescenta algumas novas estrofes 

para a canção triunfo do povo redimido de Deus, mas cada uma de suas linhas encontra 

eco no Antigo Testamento. Grandes e maravilhosas são as tuas obras é uma 

reminiscência de Salmo 139: 14 , "maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe 

muito bem. " O título Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que comemora a onipotência de 

Deus, essencial para o poder triunfante dos últimos julgamentos, aparece com freqüência 

em Apocalipse (cf. 1: 8 ; 4: 8 ; 11:17 ; 16: 7 , 14 ; 19: 6 , 15 ; 21:22 ), eo título "Deus 

Todo-Poderoso" foi o nome pelo qual Deus se revelou a Abraão ( Gn 17: 1 ; cf. Gen. 

35:11 ; 48: 3 ; 6. Ex: 3 ) . A exclamação justos e verdadeiros são os teus 

caminhos reflete a verdade do Antigo Testamento que "todas as obras [de Deus] são 

verdadeiras e Seus caminhos justos" ( Dan 4:37. ; cf. Deut. 32: 4 ; Hos. 14: 9 ). Deus é 

chamado o Rei das nações em Jeremias 10: 7 . A frase ? Quem não temerá, ó Senhor, 

e glorificarão o teu nome , também é extraída de Jeremias 10: 7 (cf. 86 Ps:. 9 ). A 

verdade de que Deus só é santo é um tema do Velho Testamento muitas vezes repetida 

(cf. 1 Sam. 2: 2 ; Sl 22: 3. ; 99: 5 , 9 ; 111: 9 ; . Isa 6: 3 ; 57:15 ; Hab 1:12. ). A frase para 

todas as nações virão e se prostrarão diante de Você cita Salmo 86: 9 (cf. Jer. 10: 7 ), 

enquanto que a frase teus atos de justiça foram revelados ecos dessas passagens do 

Antigo Testamento como Juízes 05:11 ; 1 Samuel 12 : 7 , Salmo 103: 6 ; Daniel 

9:16 ; e Miquéias 6: 5 . 



A canção destes santos remidos exalta o caráter de Deus como o Criador e Juiz onipotente, 

imutável, soberano, perfeito e justo. Porque Ele é tudo isso, Deus deve e vai julgar os 

pecadores; Se Ele ignorou o seu pecado, Ele não seria santo, justo e fiel à sua natureza. O 

profeta Habacuque, falando com Deus, assim se expressou: "Seus olhos são tão puros 

para aprovar o mal, e você não pode olhar na maldade com favor" ( Hab. 1:13 ). "Será 

que Deus pervertido justiça? Ou será que o Todo-Poderoso perverte o que é 

certo?" pede Job 8: 3 . Salmo 19: 9respostas, "Os juízos do Senhor são verdadeiros, pois 

eles são inteiramente justos." 

A canção termina com alegre expectativa do reino milenar de Cristo, quando todas as 

nações virão e se prostrarão diante de Deus. Nas palavras do salmista: "Toda a terra te 

adorarei, e cantarei louvores a Você, pois eles vão cantar louvores ao Seu nome" ( Sl 66: 

4. ). No terreno, reino milenar, "ele virá sobre que qualquer que são deixados de todas as 

nações que iam contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos 

Exércitos, e para celebrar a Festa dos Tabernáculos" ( Zc. 14:16 ). Depois de Deus atos 

justos de julgamento foram revelados durante a Tribulação, o tempo previsto por Isaías 

virá: "E será a partir de lua nova a lua nova e de sábado a sábado, toda a humanidade virá 

a curvar-se diante de mim, ' diz o Senhor "( Is. 66:23 ). Esse tempo vai marcar a primeira 

fase do cumprimento de Filipenses 2: 10-11 : "Em nome de Jesus se dobre todo joelho, 

daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua ... confesse que Jesus 

Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai ". 

O Plano de Deus 

Depois destas coisas olhei, e o templo do tabernáculo do 

testemunho no céu se abriu, e os sete anjos que tinham as sete 

pragas saíram do templo, vestidos de linho, limpo e brilhante, e 

cingiu em torno de seus baús com faixas douradas . Então, um dos 

quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias 

da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-

se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder; e ninguém foi 

capaz de entrar no templo, até que as sete pragas dos sete anjos 
se acabaram. ( 15: 5-8 ) 

Cada um dos jogadores Angelicalais neste drama vai cumprir o seu dever atribuído de 

acordo com o plano de Deus. Ele sempre foi o propósito de Deus para julgar os pecadores 

e destruir o pecado. O "eterno fogo ... tem [já], preparado para o diabo e seus anjos" ( Mat. 

25:41 ), e aguarda por aqueles a quem Deus vai sentença de um dia para o castigo eterno 

lá. Santos anjos de Deus aguardam o momento em que vai jogar o seu papel no 

julgamento dos pecadores de Deus (cf. 13 Matt:. 41-42 , 49-50 ). Aqui, em uma nova 

visão, eles recebem os actos de execução. 

Como faz todo Apocalipse (cf. 4: 1 ; 6: 2 , 5 , 8 , 7: 9 ; 14: 1 , 14 ; 19:11 ), a frase , depois 

destas coisas, olhei introduz uma surpreendente, nova visão dramática. Algo está prestes 

a chamar a atenção de João longe dos santos redimidos cantam seus louvores antes 

glorioso trono de Deus. Essa nova visão revelou-lhe os julgamentos Bowl ( 16: 1-21 ), 

mas em primeiro lugar, João, vi os anjos que realizarão esses julgamentos. Enquanto ele 

observava, . o templo do tabernáculo do testemunho no céu se abriu O apóstolo tinha 

visto uma visão semelhante em uma visão mais cedo, o que antecipou esta abertura, 

quando "o templo de Deus, que está no céu se abriu; ea arca da Sua aliança apareceu em 

seu templo, e havia relâmpagos e sons e trovões e um terremoto e uma grande chuva de 

granizo "( 11:19 ). Naos ( templo ) refere-se ao Santo dos Santos, o santuário interior, 



onde a presença de Deus habita, enfatizando que Deus é a fonte das 

pragas. O sacrário foi, por vezes referido como o tabernáculo do testemunho ( Ex 

38:21. ; Num 1:50. , 53 ; 10:11 ; Atos 7:44 ), pois o item mais importante era a arca da 

aliança, às vezes chamado a arca do testemunho ( Ex 25:22. ; 26: 33-34 ; 30: 6 ; . Lev 

16:13 ; . Num 4: 5 ; 7:89 ; 4:16 Josh. ). Foi assim chamado porque ele continha o 

testemunho, as duas tábuas de pedra em que Deus havia escrito os Dez Mandamentos 

( Ex 25:16. , 21 ; 40:20 ; cf. Sl 78: 5. ). 

Em uma visão mais cedo, sala do trono de Deus foi aberto para que os fiéis podiam ver 

em ( 4: 1 e ss .). Nesta visão, o tabernáculo celestial, da qual o tabernáculo terrestre era 

apenas uma cópia ( Heb. 8: 2 , 5 ), foi aberto para revelar o julgamento terrena mais grave 

já na infiel. Como João observava, os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do 

templo. Chegou o momento em plano soberano de Deus para as sete pragas, que 

representam os mortais, julgamentos finais, a derramar-se sobre o mundo (cf. Heb . 

10:31 ). Estes sete anjos vão executar esse plano. Eles estavam vestidos de linho, limpo 

e brilhante, o tecido que representa a sua santidade e pureza (veja a discussão 

sobre 19:14 no capítulo 15 deste volume; cf. Atos 10:30 ). Como convém a tão gloriosa, 

santos, seres majestosos, os anjos estavam cingidos ao redor de seus baús com faixas 

douradas, que funciona através do torso do ombro até a cintura. 

Após solenemente procedente do santuário interior do templo celestial de Deus, os sete 

anjos receberam os meios pelos quais eles vão despejar o julgamento de Deus. Um dos 

quatro seres viventes (querubins; uma ordem de anjos do alto escalão; 4: 6 , 8-9 ; 5: 

6 , 8 , 11 , 14 ; 6: 1 ,6 ; 07:11 ; 14: 3 ; 19: 4 ; Ez 1:. 4-25 ; 10:15 ; cf. 1 Sam. 4: 4 ; 2 Sam 

6: 2. ; 22:11 ; Sl 80: 1. ; 99: 1 ; . Isa 37:16 ) . deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias 

da ira de Deus, que vive para sempre e sempre Phialas ( tigelas ) refere-se a discos 

rasas. . As imagens não é a de um córrego que está sendo derramado gradualmente para 

fora de um jarro, mas de todo o conteúdo dos discos rasas sendo lançado para baixo em 

uma inundação instantânea do julgamento Bowls faziam parte do mobiliário do templo 

( 1 Reis 7:50 ; 2 Reis 0:13 ; 25:15 ; 1 Crônicas 28:17. ; Zc 14:20. ) e foram associados 

com os sacrifícios ( Ex. 27: 3 ; 38: 3 ). Aqueles que se recusam a beber o cálice da 

salvação ( 116 Ps:. 13 ) serão afogados nos julgamentos saía das taças da ira. Porque 

Deus vive para sempre e sempre, Ele tem o poder de pôr fim ao pecado, para que ele 

não pode existir outra vez para sempre em Sua santa presença. 

Fora do templo celeste veio não só os anjos, mas também fumo que simboliza a glória 

de Deus e Seu poder. Fumo, (um emblema da majestade . Ex 19: 16-18 ), também 

simbolizado gloriosa presença de Deus no tabernáculo do Antigo Testamento ou templo 

( Ex. 40: 34-35 ; 1 Reis 8: 10-11 ; . Isa 6: 1 -4 ). Esta fumaça também simboliza a ira de 

Deus; assim, ninguém foi capaz de entrar no templo, até as sete pragas dos sete anjos 

se acabaram. A nuvem da glória permanecerá no templo celestial até que a Terra está 

completamente eliminadas, purificados, e preparada para o rei e seu reino. 

A cena descrita neste capítulo estabelece o pano de fundo para os julgamentos definitivos, 

finais, derramado em capítulo 16 Uma vez que a ira de Deus foi derramado sobre Jesus 

Cristo por causa do que Ele fez por pecadores.; no futuro, a ira será derramada sobre os 

pecadores por causa do que eles fizeram com Jesus Cristo. É verdade que "O Senhor é ... 

longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem 

ao arrependimento" ( 2 Pedro 3: 9. ), e que mesmo em Sua ira, Ele vai se lembrar 

misericórdia ( cf. Hab. 3: 2 ).Contudo, a misericórdia se recusou traz julgamento. No 

momento em que Deus derrama as sete taças da Sua ira final na terra, os pecadores foram 

avisados várias vezes para se arrepender. Eles vão ter experimentado numerosos acórdãos 



aterrorizantes, que reconhecerá veio de Deus (6: 16-17 ). Eles ouviram a mensagem 

salvífica do Evangelho pregado pelos 144.000 evangelistas judeus, as duas testemunhas, 

outros gentios redimidos e judeus, mesmo a partir de um anjo voando pelo meio do 

céu. Porém, tragicamente, eles vão endurecer o coração e cair em desgraça ( Prov. 

28:14 ). Eles vão pagar um preço terrível por não acatar a advertência da Escritura: "Hoje, 

se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações" ( Heb 3:15. ; 4: 7 ). 

 

35. As setes pragas finais ( Apocalipse 16: 

1-21 ) 

Então, ouvi uma grande voz do templo, que dizia aos sete anjos: 
"Ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus." 

Assim, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra; e 

tornou-se uma ferida repugnante e maligna nos homens que 
tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. 

O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e se tornou em 

sangue como de um homem morto; e todos os seres vivos no mar 

morreu. 

O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das 

águas; e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizendo: 

"Justo és Tu, que és e que eras, O Santo, porque Tu julgado destas 

coisas, porque eles derramaram o sangue dos santos e dos 

profetas, e Tu lhes ter dado sangue para beber . Eles merecem. " E 

ouvi o altar, dizendo: "Sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, 

verdadeiros e justos são os teus juízos." 

O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado 

queimar os homens com fogo. Os homens se queimaram com o 

intenso calor; e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder 

sobre estas pragas, e não se arrependeram de modo a dar-Lhe 
glória. 

O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, eo seu 

reino ficou obscurecido; e eles mordiam as suas línguas por causa 

da dor, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e 
das úlceras; e não se arrependeram das suas obras. 

O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates; ea 

sua água secou-se, de modo que o caminho estaria preparado 

para os reis do oriente. E vi o que sai da boca do dragão, e da 

boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos 

semelhantes a rãs; Pois são espíritos de demônios, operadores de 

sinais, e se dirigem aos reis de todo o mundo, para os congregar 

para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. ("Eis que 

venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e guarda 

as suas vestes, para que ele não vai andar nus e os homens não se 



veja a sua vergonha.") E ajuntaram-se ao lugar que em hebraico 

se chama Armagedom. 

O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e uma voz saiu do templo 

do trono, dizendo: "Está feito." E houve relâmpagos e sons e 

trovões; e houve um grande terremoto, como não tinha havido 

desde que o homem passou a ser sobre a terra, tão grande 

terremoto foi, e tão poderoso. A grande cidade foi dividida em três 

partes, e as cidades das nações caíram. A grande Babilônia se 

lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua 

ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não foram encontrados. E 

enormes pedras de granizo, cerca de £ 100 cada, desceu do céu 

sobre os homens; e os homens blasfemaram de Deus por causa da 

praga da saraiva, porque a sua praga era extremamente 

grave. ( 16: 1-21 ) 

A Bíblia fornece o único verdadeiro farol de luz e esperança na escuridão e desespero do 

mundo. Em suas páginas são reconfortantes, incentivando, e afirmando palavras da paz, 

bondade, alegria e amor de salvação. Os crentes são tranquilizou como lêem de amor e 

promessas de Deus e da sua herança eterna em Seu reino. 

Mas, enquanto a Bíblia é um livro de esperança, é também um livro de 

julgamento. Porque Deus ama a justiça e fé, Ele deve odiar o pecado e incredulidade. Ele 

não pode amar a verdade, a menos que Ele odeia mentiras. Ele não pode amar a Deus, a 

menos que Ele odeia maldade. Ele não pode recompensar a menos que Ele também 

castiga. O Antigo Testamento adverte repetidamente do juízo vindouro, particularmente 

naquelas passagens que descrevem o último dia do julgamento Senhor (eg, Joel 2: 28-

32 ; Zc. 14: 1 ; Mal. 4: 1 , 5 ). 

O Novo Testamento também revela julgamento dos pecadores de Deus. João Batista, o 

precursor do Messias, pregou um enfrentamento, mesmo dura mensagem de 

julgamento. Ele chamou alguns daqueles que o procuravam em busca cobras batismo 

( Lucas 3: 7 ) e ameaçou-os com o julgamento, dizendo: "Eu vos batizo com água para o 

arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu sou 

não se encaixam para remover suas sandálias; ele vos batizará com o Espírito Santo e 

com fogo sua pá ele tem na mão, e Ele o fará bem claro a sua eira;. e Ele irá reunir seu 

trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga "( Mat. 3: 11-

12 ). João 3:36 adverte: "Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não 

crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. " O apóstolo Paulo 

falou de "o Deus que aplicar a sua ira" ( Rom. 3: 5 ), observou que "a ira de Deus virá 

sobre os filhos da desobediência" ( Colossenses 3: 6 ), e descreveu o momento terrível ", 

quando o Senhor Jesus será revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de 

fogo, causando a retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem 

ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, 

banidos da presença do Senhor e da glória do seu poder "( 2 Tessalonicenses 1: 7-9. ). O 

escritor de Hebreus acrescentou, 

Para se continuarmos a pecar deliberAdãoente depois de receber o conhecimento da 

verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa terrível de 

julgamento e a fúria de um fogo que consumirá os adversários. Qualquer pessoa que tenha 

anulado a Lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três 

testemunhas. Quanto maior castigo que você acha que ele será julgado merecedor aquele 



que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi 

santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça?Para nós conhecemos aquele que disse: 

"Minha é a vingança, eu retribuirei." E, novamente, "O Senhor julgará o seu povo." É 

uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. ( Heb. 10: 26-31 ) 

A ira de Deus contra o pecado e Seu julgamento final, escatológica dos pecadores, temas 

recorrentes na Bíblia, no centro das atenções no Apocalipse. Isso ira, exibida 

anteriormente em Apocalipse nos juízos dos selos e trompete, atinge o seu clímax 

devastador com os acórdãos bacia descritos neste capítulo. Esses julgamentos rápido-

fogo ocorrerá em um período muito curto de tempo, marcando a hora final do Dia do 

Senhor. Eles são o derramamento final da ira de Deus sobre o mundo incrédulo antes do 

retorno do Senhor Jesus Cristo ( 15: 1 ). Eles são a última expressão da ira divina contra 

o pecado, a injustiça, e blasfêmia que é galopante na terra. 

O retorno de Jesus Cristo descrito no capítulo 19 segue imediatamente estes sete 

julgamentos. Capítulos 17 e 18 de voltar no tempo para descrever a destruição do império 

político e religioso mundial do Anticristo de Babilônia. (A recapitulação semelhante 

interrompeu o fluxo cronológico da Revelação em capítulos 12-14 .) Imediatamente após 

os julgamentos das sete taças, o Senhor Jesus Cristo voltará, destruir os exércitos do 

mundo na batalha do Armagedom, e estabelecer sua regra universal sobre a terra. Na 

verdade, os julgamentos bacia prenunciar a batalha do Armagedom. A secagem do rio 

Eufrates, como resultado da sexta taça irá pavimentar o caminho para as forças do leste 

para chegar a essa destruição. 

Uma vez que eles são o derramamento final da ira de Deus, os acórdãos bacia será mais 

grave do que todos os julgamentos anteriores. Sua gravidade é forte prova de como Deus 

se sente sobre aqueles que persistentemente, voluntariamente rejeitá-Lo. Esta época 

especial na história da humanidade será um tempo de adaptação para a ira de Deus para 

alcançar o seu ápice, para a rebelião da humanidade contra Deus também vai então estar 

em seu ápice. Apesar de anos de julgamentos terríveis (que eles reconhecem como vindo 

de Deus- 6: 15-17 ), os pecadores se teimosamente se agarram a seus pecados e persistir 

em sua rebelião ( 09:21 ). Nem a pregação poderosa do evangelho por 144.000, as duas 

testemunhas, incontáveis outros crentes, e um anjo do céu trazê-los ao arrependimento 

( 9 vv. , 11 ). Em vez disso, sua rebelião, desafio, e rejeição de Deus vai aumentar até que 

os julgamentos finais cair. Esta rebelião mundial da humanidade pecadora trará os 

julgamentos em todo o mundo de Deus santo. 

Estes "sete pragas, que são o último" ( 15: 1 ) teve precursores em outros dois conjuntos 

de pragas nas Escrituras: as pragas que Deus trouxe sobre o Egito ( Ex 7-12. ) e os sete 

julgamentos das trombetas ( caps 8-11. ). Há semelhanças e diferenças entre os três 

conjuntos de pragas.As primeiras pragas foram muito localizada, afetando apenas o 

Egito. O segundo conjunto de pragas destruiu um terço da população mundial ( 8: 7-

12 ; 09:15 , 18 ). As pragas finais vai afetar o mundo inteiro. Os três conjuntos de pragas 

incluem granizo, escuridão, a água se transformou em sangue, e uma invasão do leste, 

seja por insetos, demônios ou homens. Os julgamentos das sete taças reunirá todos os 

horrores e terrores de todos os julgamentos anteriores de Deus. Eles vão inundar 

completamente o mundo, trazendo-o para a beira da ruína total. 

Como a visão dos julgamentos bacia começou a se desdobrar, João ouviu uma voz vinda 

do templo. O impacto surpreendente de vozes é ouvido cerca de vinte vezes no 

Apocalipse. Esta voz é, certamente, a de Deus, já que não havia mais ninguém 

no templo ( 15: 8 ). Seu grito de julgamento é uma reminiscência de Isaías 66: 6 : ". A 



voz do tumulto da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que está rendendo e 

recompensa aos seus inimigos" Megale ( alto ) aparece meia dúzia vezes neste capítulo 

(geralmente traduzida como "ótimo"), mais uma vez enfatizando a magnitude dos 

julgamentos gravados aqui. Sua voz é ouvida novamente após a sétima taça é derramado 

( v. 17 ). 

Os sete anjos foram introduzidos em 15: 1 , 6-8 . Lá eles foram dadas as sete taças 

contendo as sentenças definitivas. Aqui Deus ordena todos os sete, "Ide e derramai 

sobre a terra as sete taças da ira de Deus." Como são todos os julgamentos, as sete 

taças será atos sobrenaturais de Deus. O texto não tolerar as tentativas de alguns 

comentaristas para dar-lhes uma explicação puramente natural, científico. Eles vão bater 

muito rapidamente para qualquer explicação que não seja aquele que vem do próprio 

Deus. Na verdade, há apenas uma breve pausa, apenas o tempo suficiente para um dos 

anjos de afirmar que os acórdãos bacia são justo e reto ( vv. 5-7 ). 

Alguns escritores têm visto esses julgamentos Bowl como recapitulando os juízos dos 

selos e trompete. Existem semelhanças, mas muitas mais diferenças, especialmente no 

grau de devastação. A quarta taça não tem paralelo em acórdãos anteriores. Nenhum 

sofrimento pessoal acompanha os primeiros quatro trompetes, mas as taças trazer 

tormento desde o início. As taças são universais, mais intensa do que os julgamentos 

anteriores, e são chamados de "os últimos" juízos ( 15: 1 ), mostrando que eles não voltar 

no tempo para repetir pragas anteriores. 

A primeira taça 

Assim, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra; e 

tornou-se uma ferida repugnante e maligna nos homens que 
tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. ( 16: 2 ) 

Respondendo imediatamente à ordem de Deus, foi o primeiro, e derramou a sua taça 

sobre a terra. Como observado na discussão de 15: 7 no capítulo anterior, as taças foram 

realmente pires rasos. Seu conteúdo não estão lentamente, gradualmente derramado, mas 

despejado de uma vez. A chapinha fora dos primeiros resultados em uma bacia sore 

repugnante e maligno que atinge pessoas. Loathsome e maligno traduzir duas palavras 

gregas para o mal gerais ( kakos e poneros ). Usados em conjunto, sublinham que as 

feridas serão purulenta, dolorosa e incurável. Sore traduz helkos , o equivalente grego da 

palavra Latina a partir do qual a palavra Inglês úlcera deriva. Ele descreve inflamado, 

escorrendo, feridas ulcerosas, como os que afetaram a egípcios ( Ex 9: 9-11. LXX ; 

cf. Deut. 28:27 , 35 ), Jó ( Jó 2: 7 ), e os que cobriam Lázaro, o mendigo ( Lucas 

16:21 ). Eles vão trazer tormento físico unrelieved para aqueles que rejeitaram Jesus 

Cristo. 

As feridas não afetará os crentes, cujos nomes foram "escrito desde a fundação do mundo 

no livro da vida do Cordeiro que foi morto" ( 13: 8 ). Eles virão apenas sobre aqueles que 

escolheram seguir o Anticristo, recebeu sua marca para mostrar sua fidelidade ( 13: 16-

17 ), eadoraram a sua imagem ( 13:12 ). Em 14: 9-11 , um anjo descrito seu destino 

final: 

Em seguida, outro anjo, um terceiro, seguiu-os, dizendo em alta voz: "Se alguém adorar 

a besta ea sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho 

da ira de Deus, que é misturado com toda a força no cálice da sua ira, e será atormentado 

com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro E a fumaça do seu 



tormento sobe para todo o sempre. ; eles não têm descanso nem de noite, os que adoram 

a besta ea sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome ". 

Essa passagem descreve o julgamento eterno; a atual descreve o julgamento 

temporal. Seguidores do Anticristo estão sofrendo as conseqüências de ter rejeitado a 

pregação do evangelho e do aviso do anjo dado em 14: 7 : "Temei a Deus e dai-lhe glória, 

porque a hora do seu juízo." Estes, feridas incuráveis inflamados podem ser semelhantes aos 

Zacarias escreveu sobre: "Agora, esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos 

que têm ido à guerra contra Jerusalém; sua carne apodrecerá, enquanto eles estão em seus 

pés, e seus olhos vão apodrecer nas suas órbitas, e sua língua apodrecerá na sua boca 

"( 14:12 ). 

A segunda taça 

O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e se tornou em 

sangue como de um homem morto; e todos os seres vivos no mar 
morreu. ( 16: 3 ) 

Uma das razões que os julgamentos bacia vai ser tão devastador é que seus efeitos são 

cumulativos. Antes de as feridas da primeira taça poderia curar o segundo anjo 

derramou a sua taça no mar, e se tornou em sangue como de um homem morto; . e 

todos os seres vivos no mar morreu Este julgamento é semelhante à primeira praga no 

Egito ( 7 Ex.: 20-24 ) eo segundo julgamento trompete ( 8: 8-9 ). Mas desta vez, os efeitos 

serão muito mais intensa e generalizada; uma vez que os oceanos cobrem cerca de 70 por 

cento da superfície da Terra, os efeitos deste julgamento será em todo o mundo. Após o 

anjo despejou sua taça, o mar, o que é de vital importância para toda a vida na terra, se 

tornou em sangue como de um homem morto. Para espanto, horror e desespero do 

mundo, os oceanos não será mais fluido, mas vai se tornar espessa e escura, e coagulado, 

como a piscina de sangue de alguém que tenha sido morto a facadas. 

Exatamente o meio sobrenatural Deus vai usar para destruir os oceanos não é revelado, 

mas os efeitos vão se assemelham às do fenômeno conhecido como maré 

vermelha. Comentador João Phillips escreve: 

De tempos em tempos, ao largo da costa da Califórnia e em outros lugares, um fenômeno 

conhecido como "maré vermelha" ocorre. Essas marés vermelhas matar milhões de 

peixes e veneno aqueles que comem moluscos contaminados. Em 1949, uma dessas 

marés vermelhas atingiu a costa da Flórida. Primeiro, a água ficou amarelo, mas por meio 

do verão era espesso e viscoso, com incontáveis bilhões de dinoflagelados, minúsculos 

organismos unicelulares. Windrows Sessenta e milhas de peixe fedorento sujou as 

praias. Vida marinha Muito foi dizimado, mesmo isca usada por pescadores morreu após 

os ganchos. Eventualmente, a maré vermelha diminuiu, só para aparecer novamente no 

ano seguinte. Comer peixe contaminado pela maré produzido sintomas graves causados 

por uma neurotoxina potente, alguns gramas de que, distribuído corretamente, poderia 

facilmente matar todos no mundo. Uma explosão populacional descontrolado de 

dinoflagelados tóxicos mataria todos os peixes no mar. ( Explorando Apocalipse, rev ed 

[Chicago: Moody, 1987; reimpressão, Neptune, NJ: Loizeaux, 1991].., 190-91) 

O mau cheiro dos mortos, em decomposição corpos de todos os seres vivos no mar (só 

a morte parcial ao final do segundo trompete) serão inimagináveis. Henry Morris escreve: 

Neste oceano tóxico nada pode sobreviver, e logo todos os bilhões de peixes e mamíferos 

marinhos e répteis marinhos e as inúmeras variedades de invertebrados marinhos 



perecerão, assim, ainda mais envenenando os oceanos e contaminando as costas 

marítimas do mundo. Os oceanos têm efetivamente concluído a sua função de longa idade 

em economia física da Terra, e vai morrer. Como Deus criou cada alma viva nas águas 

( Gênesis 1:21 ), então agora morreu todo ser vivente no mar. ( A Revelação da 

ficha [Wheaton, Ill .: Tyndale, 1983], 298) 

A transformação dos mares do mundo em piscinas pútridas de morte fedorento será 

testemunho gráfico para a maldade do homem, e o inverso do dia em que Deus originalmente 

deu vida a todas as criaturas do mar ( Gn 1:21 ). 

A terceira taça 

O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das 

águas; e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizendo: 

"Justo és Tu, que és e que eras, O Santo, porque Tu julgado destas 

coisas, porque eles derramaram o sangue dos santos e dos 

profetas, e Tu lhes ter dado sangue para beber . Eles merecem. " E 

ouvi o altar, dizendo: "Sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, 
verdadeiros e justos são os teus juízos." ( 16: 4-7 ) 

Quando o terceiro anjo derramou a sua taça, o mesmo julgamento terrível que afetou 

os oceanos foi visitado em rios e nas fontes das águas ... eles também se tornaram em 

sangue. O que aconteceu com o rio Nilo, no Egito ( Ex. 7: 20- 24 ; . Ps 78: 43-44 ) agora 

acontece a toda a oferta mundial de água doce. A contaminação dos oceanos do mundo 

será o pior pesadelo de um ambientalista. Mas a destruição do restante fornecimento de 

água doce do mundo será, um golpe impressionante catastrófico para a humanidade caída. 

Até o momento a terceira taça é derramado, água fresca será em criticamente escassos. O 

terceiro julgamento trompete ( 8: 10-11 ) irá resultar no envenenamento de um terço da 

água doce do mundo. Além disso, as duas testemunhas "tem o poder de fechar o céu, para 

que a chuva não vai cair durante os dias da sua profecia [nos últimos três anos e meio da 

Tribulação]; e têm poder sobre as águas para convertê- -las em sangue "( 11: 6 ). A 

restrição temporária de ventos da terra ( 7: 1 ) também fará com que a seca. Sem vento 

para mover nuvens e sistemas climáticos, o ciclo hidrológico será interrompido e sem 

chuva vai cair. 

A destruição do que resta da água doce da Terra irá causar dificuldades impensável e 

sofrimento. Não haverá água para beber; sem água limpa para lavar as feridas causadas 

por escorrendo o primeiro julgamento bacia; não há água para trazer alívio de 

arrefecimento do calor escaldante que o quarto julgamento bowl breve trazer. A cena é 

tão inimaginavelmente horrível que as pessoas vão se perguntar como um Deus de 

compaixão, misericórdia e graça poderia enviar um tal julgamento. E assim há um breve 

interlúdio no derramamento das sentenças, enquanto um anjo fala em defesa de Deus. 

ApropriAdãoente, é o anjo das águas que defende julgamento justo de Deus, em um eco 

do cântico dos vencedores em 15: 3-4 . Em contraste com as maldições e blasfêmias dos 

homens (cf. . vv 9 , 11 ) o anjo declara: "Justo és tu, que és e que eram (cf. 11:17 ; 1: 

4 , 8 ; 4: 8 ) , O Santo, porque Tu julgado essas coisas. " julgamento dos pecadores de 

Deus é, sem dúvida, justo porque Ele é o Santo. E, apesar de sua ira é terrível e mortal, 

é uma solução justa, merecida, e resposta adequada a rejeição dEle "pecadores . 

O anjo declara que as pessoas que odeiam Cristo, rejeitando a Deus recebendo esses 

julgamentos vai suportar uma carga enorme de culpa. Eles rejeitaram a pregação clara, 



poderosa e persuasiva do evangelho por toda a tribulação. Mais do que isso, o anjo lembra 

ao leitor que eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Eles vão 

impiedosamente perseguir e matar os crentes em toda a tribulação, começando com os 

mártires do quinto selo ( 6: 9-11 ). Mais tarde, João viu "uma grande multidão que 

ninguém podia contar, de todas as nações e todas as tribos, povos e línguas, em pé diante 

do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos ..." 

Estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no 

sangue do Cordeiro "( 7: 9 , 14 ). As duas testemunhas serão martirizados ( 11: 7 ), e as 

nações enfurecidos ( 11:18 ) será "embriagada com o sangue dos santos e com o sangue 

das testemunhas de Jesus" ( 17: 6 ). 

ApropriAdãoente, aqueles que têm derramado tanto sangue inocente será dado sangue 

para beber. Nas palavras de refrigeração do anjo, "Eles merecem." Deus é justo e santo 

e exercerei vingança por seu povo ( 12:19 Rom. ; Heb. 10:30 ). Tendo deliberAdãoente 

rejeitaram o conhecimento da verdade ( Heb. 10:26 ), não há mais nada para o mundo 

incrédulo, mas para receber o que eles merecem, "a expectativa terrível de julgamento e 

a fúria de um fogo que consumirá os adversários" ( Heb. 10:27 ). 

Em seguida, o apóstolo João ouviu o altar, dizendo: "Sim, Senhor Deus, o Todo-

Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos." O altar personificada ecoa os 

sentimentos de um anjo com palavras semelhantes às 15: 3 . Pode ser que o próprio altar 

em que os santos eram anteriormente visto orando por vingança ( 6: 9-11 ) agora afirma 

que de Deus verdadeiros e justos julgamentos são a resposta a essas orações. 

Isso de Deus julgamentos são verdadeiros e justos é o ensinamento constante da 

Escritura. Eles não são como os julgamentos caprichosos deuses pagãos associados com 

falsos. Em Gênesis 18:25 Abraão perguntou retoricamente: "Não fará justiça o juiz de 

toda a terra com justiça negócio?" Davi escreveu no Salmo 19: 9 : "Os juízos do Senhor 

são verdadeiras, são inteiramente justos", enquanto no Salmo 119: 75 ". Eu sei, ó Senhor, 

que os teus juízos são justos" o salmista acrescentou, Paulo escreveu sobre o "dia da ira e 

da revelação do justo juízo de Deus" ( Rom. 2: 5 ). Em 19: 1-2 João "ouvido algo como 

uma grande voz de uma grande multidão no céu, dizendo: Salvação Aleluia, glória e poder 

pertencem ao nosso Deus; porque os seus juízos são verdadeiros e justos, pois julgou a 

grande! meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e Ele vingou o sangue dos 

seus servos obrigacionistas-on-la. '" 

A Quarta Bacia 

O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado 

queimar os homens com fogo. Os homens se queimaram com o 

intenso calor; e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder 

sobre estas pragas, e não se arrependeram de modo a dar-Lhe 
glória. (16: 8-9 ) 

Em contraste com os primeiros três anjos, que derramou suas tigelas sobre a terra, 

o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Como resultado, o sol, que tem desde 

o quarto dia da criação ( Gênesis 1: 14-19 ) dada a luz do mundo, calor e energia, torna-

se um assassino mortal. Calor escaldante superior a qualquer coisa na experiência humana 

vai queimar os homens tão severamente que ele vai parecer que a atmosfera é 

no fogo. Aqueles que será queimada com o sol forte calor são as mesmas "pessoas que 

tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem "( v. 2 ). 



Este julgamento de fogo é uma reminiscência de Isaías 24: 4-6 : ". Os Lamentação terra 

e cernelha, os fades mundiais e cernelha, o exaltado dos povos da terra desaparecer A 

terra está poluída por seus habitantes, porque transgrediram as leis , violou estatutos, 

quebrou a aliança eterna. Portanto, a maldição devora a terra, e aqueles que vivem nela 

são considerados culpados. Portanto, os moradores da terra são queimados, e poucos 

homens restarão ". 

Outra consequência grave do calor intenso do sol será o derretimento das calotas 

polares. O consequente aumento do nível da água dos oceanos vai inundar regiões 

costeiras, inundando áreas milhas para o interior com as águas nocivas dos oceanos 

mortos. Danos generalizados e perda de vida vai acompanhar de que as inundações, 

aumentando ainda mais a miséria indescritível do planeta devastado. Transporte por mar 

vai se tornar impossível. 

Alguém poderia pensar que os desastres inigualáveis dos primeiros quatro julgamentos 

bacia iria levar as pessoas a se arrependerem. O julgamento de Deus é projetado para 

chamar os pecadores ao arrependimento ( Rm 2: 4. ), ou, como Faraó, a endurecer o 

coração. Em vez de culpar o seu pecado, no exemplo mais chocante de dureza de coração 

da história, blasfemaram o nome de Deus, a quem eles sabem que é diretamente 

responsável por toda a sua miséria. Por incrível que pareça, eles sabem que é Deus quem 

tem o poder sobre as pragas que afligiam-los. No entanto, eles vão adorar o seu pecado 

tanto e ser tão enganado pelo Anticristo, que eles vão se arrepender, de modo a dar a 

Deus . glória Até este ponto, apenas o Anticristo tem sido descrito como blasfemar ( 13: 

1 , 5-6 ) ; aqui o mundo adota seu personagem mal. Nem a graça nem ira mover seus 

corações perversos ao arrependimento (cf. 9: 20-21 ; 16:11 ). Em 11:13 o terremoto 

trouxe alguns para o arrependimento, mas não nesta série julgamento. Tal cego, a dureza 

de coração blasfemo é incrível na cara dos julgamentos devastadores eles serão 

submetidos. Mas, como seu líder o mal, o Anticristo, eles vão continuar a odiar a Deus e 

se recusam a arrepender-se, o que daria glória a Deus como um juiz justo e reto do 

pecado (cf. Josh. 7: 19-25 ). 

A quinta taça 

O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, eo seu 

reino ficou obscurecido; e eles mordiam as suas línguas por causa 

da dor, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e 
das úlceras; e não se arrependeram das suas obras. ( 16: 10-11 ) 

Assim como fez há muito tempo no Egito ( Ex. 10: 21-29 ), Deus irá transformar-se o 

intenso sofrimento do mundo pecaminoso por apagando as luzes. Após o quinto anjo 

derramou a sua taça sobre o trono da besta, o seu reino se fez tenebroso (cf. 9: 2 ; Ex. 

10: 21-23 ).Comentaristas discordam sobre onde especificamente esta bacia será 

despejado. Alguns pensam que ele vai estar no real trono que o animal se sente 

em; outros, em sua cidade capital da Babilônia; ainda outros em todo o seu reino. É 

melhor ver o trono como uma referência para o seu reino, uma vez que a bacia derramado 

no trono escurece todo o reino. Independentemente da localização exata de onde a taça é 

despejado, o resultado é que a escuridão engole toda a terra, que é mundial do 

Anticristo reino. A besta vai ser tão indefeso diante do poder de Deus como qualquer 

outra pessoa. 

Joel descreveu esse tempo de julgamento como "um dia de trevas e de escuridão, dia de 

nuvens e densas trevas ... Multidões, multidões no vale da decisão! Porque o dia do 



Senhor está perto, no vale da decisão. O sol ea lua escurecem, e as estrelas retiram o seu 

resplendor "( Joel 2: 2 ; 3: 14-15 ). Sofonias descreveu o Dia do Senhor como "um dia de 

trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas" ( Sof. 1:15 ). Jesus declarou em seu 

discurso Olivet que "naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não 

dará a sua luz" ( Marcos 13:24 ; cf.. Isa 13:10 ; 24:23 ; Lucas 21 : 25 ; Atos 2:20 ). 

O efeito cumulativo das feridas dolorosas, oceanos sujas, falta de água potável, calor 

intenso, tudo envolto em escuridão espessa, trará miséria insuportável. No entanto, 

incrivelmente, as pessoas perversas, incrédulos do mundo vão ainda se recusam a 

arrepender-se. João observa que eles mordiam as suas línguas (literalmente "mantidos 

na mastigação") por causa de o mais intenso e insuportável dor, mas com essas mesmas 

línguas blasfemaram o Deus do céu (um título do Antigo Testamento freqüente de Deus; 

cf. 11:13 ; Gn 24: 3 ; Ezra 5: 11-12 ;Neemias 1: 4-5. ; Sl 136: 26. ; Dan 2:18, 

19. , 37 , 44 ; Jonas 1: 9 ) por causa de suas dores e suas feridas (talvez relacionado 

com a falta de luz solar, bem como o efeito de pragas anteriores) e não se arrependeram 

das suas obras -o último ato de desafio por aqueles irremediavelmente envolvido em 

sistema satânico do Anticristo. Esta é a última referência à sua falta de vontade de se 

arrepender. As cinco primeiras pragas foram chamado final de Deus ao 

arrependimento. Pecadors ignorado essa chamada, e estão agora confirmadas em sua 

incredulidade. As duas tigelas finais, contendo o mais grave de todos os julgamentos, será 

derramado sobre endurecidos, impenitents implacáveis. 

A sexta taça 

O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates; ea 

sua água secou-se, de modo que o caminho estaria preparado 

para os reis do oriente. E vi o que sai da boca do dragão, e da 

boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos 

semelhantes a rãs; Pois são espíritos de demônios, operadores de 

sinais, e se dirigem aos reis de todo o mundo, para os congregar 

para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. ("Eis que 

venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e guarda 

as suas vestes, para que ele não vai andar nus e os homens não se 

veja a sua vergonha.") E ajuntaram-se ao lugar que em hebraico 
se chama Armagedom. ( 16: 12-16 ) 

Ao contrário dos anteriores cinco taças, o sexto, como o quinto selo ( 6: 9-11 ), não tem 

assalto específico sobre a humanidade, mas se prepara para o que está por vir. Quando 

chegou a sua vez, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio, o 

Eufrates. Os Eufratesapareceu mais cedo em Apocalipse em conexão com o sexto juízo 

trompete ( 09:14 ), quando 200 milhões de demônios que estavam presos perto dela foram 

liberados . Como o rio mais longo e mais importante no Oriente Médio, 

os Eufrates merece ser chamado de o grande rio(cf. 09:14 ; Gen. 15:18 ; Dt. 1: 7 ; . Josh 

1: 4 ). Sua fonte é na campos de neve e gelo tampa no alto das encostas do Monte Ararat 

(localizados na Turquia moderna), a partir do qual ela flui algumas 1.800 milhas antes de 

desaguar no Golfo Pérsico. Nos tempos antigos, o Jardim do Éden estava localizado nas 

imediações dos Eufrates ( Gn 2: 10-14 ). O Eufrates também formaram a fronteira leste 

da terra que Deus deu a Israel ( Gen. 15:18 ; Dt. 1: 7 ; 11:24 ; . Josh 1: 4 ). Junto com o 

Tigre nas proximidades, os Eufrates ainda é a alma do Crescente Fértil. 

Até o momento a sexta taça é derramado, os Eufrates será muito diferente do que é hoje 

ou nunca foi. O calor escaldante do sol associado com a quarta taça vai derreter a neve e 



da calota de gelo no Monte Ararat. Isso vai aumentar consideravelmente o volume de 

água nos Eufrates,causando enormes danos e inundações ao longo de seu curso. As 

pontes sobre o rio certamente será destruído. Assim, a razão para o sexto bacia torna-se 

aparente. Como o anjo despejou sua taça, das Eufrates água secou-se, de modo que o 

caminho estaria preparado para os reis do oriente. Os exércitos orientais terá que 

atravessar o rio Eufrates para chegar ao seu final destination-Armageddon na terra da 

Palestina. 

Secagem do Eufrates de Deus não é um ato de bondade para com os reis do Oriente, mas 

um de julgamento. Eles e os seus exércitos estará entrando numa armadilha mortal. A 

evaporação do Eufrates vai levá-los para sua condenação, assim como a abertura do Mar 

Vermelho levou à destruição do exército egípcio. Por que eles vão fazer a viagem 

assustadora que irá levá-los para sua condenação, por meio da seca, um calor abrasador, 

escuridão, e suas feridas dolorosas, é afirmado no vv. 13-14 . 

Quaisquer que sejam os motivos humanos desta força de invasão, seja rebelião política 

ou anti-semitismo radical, a verdadeira razão por trás de seu avanço em direção a 

Palestina logo se torna evidente. Em uma visão grotesca, como algo saído de um filme de 

terror, João viu que sai da boca do dragão, e da boca da besta e da boca do falso 

profeta, três espíritos imundos (cf. Mat. 10 : 1 ; Marcos 01:23 ; Atos 05:16 ) , 

semelhantes a rãs. A partir da boca (que simboliza a fonte de influência) de cada 

membro da trindade profana (o dragão [Satanás], abesta [o Anticristo], eo falso 

profeta ) veio uma falta, espírito imundo que lembra um sapo. Frogs eram impuros 

animais ( Lv 11:10. , 41 ), mas estes não são sapos literais como praga no Egito ( Ex. 8: 

5 ; . Ps 78:45 ) . João identificou as aparições froglike como espíritos de demônios. Este 

gráfico, revoltante e repugnante ilustração retrata a vileza viscoso, a sangue-frio desses 

demônios, que seduzem os reis do oriente para fazer a difícil jornada para sua condenação 

no Armagedom sob sua ilusória influentes (cf. 1 Reis 22: 19-22 ). 

Como parte de sua decepção, os demônios , sem dúvida, realizar sinais sobrenaturais. No 

início da Tribulação, o falso profeta realizado "grandes sinais", mesmo fazendo "descer 

fogo do céu à terra, à vista dos homens" ( 13:13 ). Como resultado, ele foi capaz de 

enganar "os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado para realizar 

na presença da besta" ( 13:14 ). Ele ainda era capaz de persuadir "os que habitam sobre a 

terra que façam uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e voltou à vida" 

( 13:14 ). Esses imundos espíritos de demônios vai funcionar prodígios da mentira para 

enganar os orientais reis. 

Que esses demônios terá tais poderes de decepção não é surpreendente. Jesus previu que 

"surgirão falsos cristos e falsos profetas ... irá mostrar sinais e prodígios, a fim de enganar, 

se possível, até os escolhidos" ( Marcos 13:22 ; cf. 2 Ts 2: 9-10. ). Certamente esses 

demônios terão ainda maiores poderes de decepção. Assim, eles terão pouca dificuldade 

em enganar os reis de todo o mundo, para os congregar. A missão dos demônios é 

reunir não apenas as potências orientais, mas todos os governantes e os exércitos do 

mundo para se juntar às forças do lestepara a guerra do grande dia de Deus, o Todo-

Poderoso. Em seu orgulho, arrogância e insensatez, as nações enganadas por demônios 

do mundo irão convergir sobre a Palestina para fazer a batalha com o próprio Deus no 

Armagedom. De acordo com 17: 12-14 , dez reis serão envolvidos. 

Joel profetizou desta vez em Joel 3: 2 , 9-13 : 

"Vou reunir todas as nações 



E trazê-los para o vale de Josafá. 

Então eu entrarei em juízo com eles lá 

Em nome do meu povo e da minha herança, Israel, 

A quem elas espalharam entre as nações; 

E eles têm dividido a minha terra. "... 

  
Proclamai isto entre as nações: 

Prepare uma guerra; despertar os valentes! 

Deixe todos os soldados se aproximam, deixá-los vir para cima! 

Vença seus arados em espadas 

E as suas foices lanças; 

Diga o fraco: "Eu sou um homem poderoso." 

Apressa-te e vem, todas as nações vizinhas você, 

E reunir-vos lá. 

Traga-te, ó Senhor, a tua valentes. 

Que as nações ser despertado 

E chegar ao vale de Josafá, 

Pois ali me assentarei, para julgar 

Todas as nações vizinhas. 

Lançai a foice, porque a colheita está madura. 

Venha, passo, para o vinho imprensa está cheia; 

O estouro de cubas, porque a sua malícia é grande. 

Zacarias também escreveu sobre esse tempo: 

Porque eu ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, e a cidade será 

tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas a metade da cidade exilado, 

mas o resto do povo não será exterminado da cidade. Então o SENHOR sairá e pelejará 

contra estas nações, como quando ele luta em um dia de batalha. ( Zacarias 14: 2-3. ) 

Na mesma linha, o salmista escreveu, 

Por que as nações em polvorosa 

E os povos imaginam coisas vãs? 

Os reis da terra se levantam 

E os príncipes juntos 

Contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 

"Vamos rasgar seus grilhões apart 



E jogar fora as suas cordas de nós! " 

( Sl. 2: 1-3 ) 

A guerra vai acabar rapidamente: "Estes combaterão contra o Cordeiro, eo Cordeiro os 

vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis" ( 17:14 ). Na verdade, ele não 

vai ser uma guerra; ele vai ser um massacre, como 19: 11-21 retrata graficamente. 

Em meio a todos os horrores do julgamento, engano e guerra vem uma palavra entre 

parêntesis de encorajamento aos crentes: "Eis que venho como um ladrão Bem-

aventurado aquele que vigia, e guarda as suas vestes, para que ele não vai andar 

sobre nu. e os homens não se veja a sua vergonha. " Esta palavra graciosa do céu virá 

antes do derramamento da sétima taça e assegurar aos crentes que eles não serão 

esquecidos. 

Ela é paralela à bela passagem em Malaquias, onde o profeta dirige palavras de conforto 

de Deus para os justos, que estavam assustados com a aproximação do Dia horrível do 

Senhor: "Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor deu atenção 

e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temem ao Senhor e que estime 

a seu nome. "Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos," no dia em que eu preparo 

minha própria posse, e eu vou poupá-los como um homem poupa a seu filho que o serve 

"( Mal. 3: 16-17 ). Deus lhes disse para não ter medo, porque eles são Seus. Ele nunca se 

esquece de sua própria. Houve tréguas semelhantes para incentivar o povo de Deus, entre 

o sexto e sétimo selos ( 7: 1-17 ) e entre a sexta e sétima trombetas ( 10: 1-11: 14 ). Porque 

os julgamentos bacia ocorrem em um curto período de tempo, a trégua entre o sexto e 

sétimo bacias é muito breve. 

A palavra de conforto do Senhor Jesus Cristo (cf. 22: 7 , 12 , 20 ) começa "Eis que venho 

como ladrão." Como um ladrão vem, Jesus virá rapidamente e de forma inesperada. Mas 

ao contrário de um ladrão, Ele virá para não roubar, mas para tirar o que é legitimamente 

seu. As imagens de Jesus vindo como um ladrão aparece em outras partes do Novo 

Testamento. Mais cedo, em Apocalipse Jesus advertiu a igreja em Sardes: "Se você não 

acorda, virei como um ladrão, e não saberás a que hora virei a ti" ( 3: 3 ). No discurso 

Olivet Ele acrescentou: "ser, portanto, em estado de alerta, para que você não sabe em 

que dia virá o vosso Senhor. Mas não se esqueça disso, que, se o dono da casa soubesse 

a que hora da noite o ladrão era chegando, ele teria sido em alerta e não teria permitido 

que sua casa fosse arrombada "( Mateus 24: 42-43. ). O apóstolo Paulo lembrou aos 

Tessalonicenses que "o dia do Senhor virá como um ladrão na noite" ( 1 Tessalonicenses 

5: 2. ), uma verdade que Pedro também afirmou ( 2 Pe 3:10. ). Súbito, inesperado retorno 

de Jesus trará medo e desânimo aos seus inimigos, mas espero e conforto para o seu povo. 

Em seguida, o Senhor exaltado pronunciou a terceira de sete bem-aventuranças (bênçãos, 

benedictions) em Apocalipse (cf. 1: 3 ; 14:13 ; 19: 9 ; 20: 6 ; 22: 7 , 14 ): "Bem-

aventurado é aquele que permanece desperto e guarda as suas roupas, para que ele 

não vai andar nus e os homens não se veja a sua vergonha. " Isso descreve aqueles 

que, como as cinco virgens prudentes ( Matt. 25: 1-13 ), será preparado para sua 

chegada. As imagens aqui, no entanto, não é a de damas de honra que se preparam para 

um casamento, mas de soldados de alerta e de plantão. Apenas um soldado que vigia e 

guarda as suas roupas em está pronto para o combate. Aqueles que são pegos 

desprevenidos quando a batalha irrompe vai caminhar nus e os homens verão a 

sua vergonha vergonha -o de um soldado abandonado em seu dever. Aqueles a quem 

Deus "vestida ... com vestes de salvação" e "embrulhado ... com um manto de justiça" 

( Is. 61:10 ), que têm "-vos do Senhor Jesus Cristo" ( Rom. 13:14 ), estará pronto quando 



o julgamento vem. "E agora, filhinhos, permanecei nele", exortou João em sua primeira 

epístola, "para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos longe 

Dele na vergonha, na sua vinda" ( 1 João 2:28 ). Aqueles a quem Jesus encontra preparado 

quando voltar será abençoado. 

Após o breve interlúdio de encorajamento para os remidos, a narrativa profética retorna 

para os eventos da sexta taça. Os espíritos demoníacos enganando vai ter recolhido as 

nações junto ao lugar que em hebraico se chama Armagedom. Armagedom é uma 

palavra hebraica que significa "Monte Megiddo." Como não há nenhuma montanha 

específica com esse nome, e Har pode se referir a região montanhosa, é provavelmente 

uma referência à região montanhosa que rodeia a planície do Megido, cerca de sessenta 

quilômetros ao norte de Jerusalém. Mais de duas centenas de batalhas foram travadas na 

região, incluindo a derrota dos cananeus de Barak ( Jz 4-5. ; cf. Jz 05:19. , a vitória de 

Gideão sobre os midianitas () Jz 7. ; cf. Jz. 6: 33 , o "vale de Jezreel" é outro nome para a 

planície de Esdrelon), e da derrota de Josias nas mãos de Faraó Neco ( 2 Crônicas 

35:22. ). A planície de Megiddo ea Planície vizinha de Esdraelon será o ponto focal para 

a batalha do Armagedom, que irá assolar toda a extensão de Israel ao sul até a cidade 

edomita de Bosra ( Isa. 63: 1 ). Outros batalhas também ocorrerá na vizinhança de 

Jerusalém ( Zc. 14: 1-3 ). 

A "batalha" será mais tão logo ele começa, como o Senhor Jesus Cristo voltar para 

resgatar Seu povo (cf. Zacarias 14: 1-3 ; Joel 3:16 ) e derrotar seus inimigos. O abate 

resultante de exércitos do mundo será quase inimaginável, com sangue espalhado vários 

metros de altura e talvez executando em riachos ao longo de uma distância de 200 milhas 

( 14:20 ). A sexta taça define o estágio final, mas antes da breve "batalha", o sétimo e 

último praga vai bater. 

A sétima taça 

O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e uma voz saiu do templo 

do trono, dizendo: "Está feito." E houve relâmpagos e sons e 

trovões; e houve um grande terremoto, como não tinha havido 

desde que o homem passou a ser sobre a terra, tão grande 

terremoto foi, e tão poderoso. A grande cidade foi dividida em três 

partes, e as cidades das nações caíram. A grande Babilônia se 

lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua 

ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não foram encontrados. E 

enormes pedras de granizo, cerca de £ 100 cada, desceu do céu 

sobre os homens; e os homens blasfemaram de Deus por causa da 

praga da saraiva, porque a sua praga era extremamente 

grave. ( 16: 17-21 ) 

A sétima taça é o derramamento final da ira de Deus sobre os pecadores nesta terra 

presente. Depois que Jesus virá e estabelecer o Seu reino milenar. No final desse período 

de mil anos, haverá um ato final de rebelião, que será rapidamente esmagado ( 20: 7-

10 ). Mas essa decisão não terá lugar no mundo como nós o conhecemos, pois a terra será 

mudado dramaticamente antes do reino chega. 

Este julgamento final da presente época terá lugar durante o tempo em que "o mistério de 

Deus está consumado" ( 10: 7 ). É o último dos "sete pragas, que são os últimos, porque 

neles a ira de Deus está consumado" ( 15: 1 ). A sétima taça vai ser a pior calamidade da 

história do mundo, a catástrofe mais completo e devastador da terra nunca vai 



experimentar. Seus efeitos levar todo o caminho para o estabelecimento do reino terreno 

de Cristo. Como o quarto anjo, o sétimo anjo não despejar sua taça sobre a terra, 

mas derramou -lo para fora ... no ar. Seus primeiros efeitos foram na atmosfera da 

Terra, como se Deus estivesse limpando o antigo domínio de Satanás e seu demônio hosts 

( 12: 9 ). A terra ( v. 2 ), o mar ( 3 v. ), as águas ( v. 4 ), o sol ( 8 v. ) e, finalmente, o ar são 

os alvos de julgamento. 

Como o anjo despejou sua taça, grande voz saiu do templo do trono. A voz é a de Deus 

Altíssimo, o Criador do céu e da terra. Sua declaração solene "Está feito" anuncia o 

clímax do último dia do Senhor que vai se espalhar desgraça ao longo de todo o globo. O 

tempo verbal perfeito gegonen ( isso é feito ) descreve uma ação completa com resultados 

permanentes. É semelhante às palavras finais de Jesus na cruz: "Está consumado" ( João 

19:30 ). O julgamento de Deus de Cristo no Calvário providenciou salvação para os 

pecadores arrependidos; o julgamento da sétima taça traz desgraça para os pecadores 

impenitentes. 

O derramamento da sétima taça afetado dramaticamente a atmosfera; houve relâmpagos 

e sons e trovões. Como o sétimo selo ( 8: 5 ) e a sétima trombeta ( 11:19 ), a sétima taça 

é introduzido com a imagens de uma violenta tempestade. Mas essas tempestades 

anteriores eram meras previews da poderosa tempestade de ira que agora explode sobre 

a terra. 

Embora a sétima taça foi despejado na atmosfera da Terra, mas também irá ter um efeito 

devastador sobre a própria terra. Deus vai pontuar este julgamento final contra os 

pecadores com um terremoto (cf. Is. 24: 19-20 ; Hag 2: 6. ), assim como Ele fez o Seu 

julgamento do pecado no Calvário ( Mateus 27: 51-54. ). Este terremoto vai ser o mais 

potente de sempre para ferir a terra; João descreveu-o como um grande terremoto, como 

não tinha havido desde que o homem passou a ser sobre a terra, tão grande 

terremoto foi, e tão poderoso. Embora sempre foram e continuarão a ser sismos locais 

( Matt. 24 : 7 ), este grande terremoto será único em que Deus vai abalar o mundo, como 

profetizado em Ageu 2: 6 e Hebreus 12: 26-27 . A agitação vai ser tão grave que ele vai 

renovar e reconfigurar a terra, em preparação para o reino milenar, restaurá-lo para algo 

como a sua pré-condição Flood ( 20 v. ). 

O primeiro efeito desta grande e poderoso terremoto foi que a grande cidade foi 

dividida em três partes. A grande cidade não pode ser Babilônia, como alguns pensam, 

porque é distinto de "a grande Babilônia" mencionado mais tarde no versículo 19 . A 

comparação com 11: 8identifica claramente a grande cidade como Jerusalém, "a grande 

cidade ... onde também [o] Senhor foi crucificado." Que a grande cidade é distinta as 

cidades das nações oferece mais uma prova de que Jerusalém está em vista. O forte 

terremoto vai dividir Jerusalém em três partes, começando uma série de alterações 

geofísicos para a cidade e sua região, que se encerra quando o Senhor Jesus Cristo 

voltar. Zacarias 14: 4-10 descreve essas alterações em detalhe. O Monte das Oliveiras 

será dividido em dois, e um novo vale correr leste e oeste serão criadas ( Zc. 14: 4 ). A 

fonte de água fluirá durante todo o ano de Jerusalém para o Mediterrâneo e Morto Seas 

( Zacarias 14: 8. ), fazendo com que o deserto florescer como uma rosa (cf. Is. 35: 

1 ). Jerusalém será elevado, e da região envolvente achatados em uma planície ( Zc. 

14:10). Assim, o objectivo do terramoto no que se refere a Jerusalém não é julgar a cidade, 

mas a melhorá-lo. Jerusalém foi julgado no início da Tribulação por um terremoto, o que 

levou à salvação daqueles que não foram mortos ( 11:13 ). Assim, não há necessidade de 

nova decisão de que cidade. As mudanças físicas irá preparar Jerusalém para o papel 



central que vai jogar durante o reino milenar, quando Cristo reinará lá como Rei ( Sl 110: 

2. ; Isa. 2: 3 ; 24:23 ; Mic 4: 7. ). 

Ao contrário de Jerusalém, que foi reforçada pelo terremoto, as cidades das nações 

caíram, talvez em simultâneo com a derrota do Anticristo pelo Cordeiro ( 17: 12-

14 ). Naturalmente, um poderoso terremoto tão causará enorme, destruição 

generalizada. Especificamente apontada éa grande Babilônia, que se lembrou Deus, 

para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Como a cidade capital do império 

do Anticristo, Babylon especial será feito para beber o cálice do vinho de Sua feroz 

ira. A queda da Babilônia, mencionado aqui de passagem, será descrito em detalhes 

no capítulos 17 e 18 . 

O efeito final do terremoto, como mencionado acima, é preparar a terra para o governo 

milenar do Senhor Jesus Cristo. Para o efeito, a topografia da Terra será drasticamente 

alterado; toda a ilha fugiu, e os montes não foram encontrados. Islands, que são 

montanhas submarinas, vai desaparecer e as montanhas em terra será achatada (cf. Is. 

40: 4 ), completando o processo que começou durante o sexto selo ( 6: 12-14 ). "A 

topografia de rolamento suave do mundo como originalmente criado será restaurada. Não 

mais haverá grande inacessíveis, serras inabitáveis ou desertos ou calotas de gelo. O 

ambiente físico do milênio será, em grande medida, uma restauração do antediluviano 

[pré-diluviano] meio ambiente "(Henry M. Morris, A Revelação Record, 321). Isso pode 

deixar Jerusalém como o ponto mais alto da Terra, tornando-se um trono adequado para 

o grande rei que governará durante o Milênio ( Jer. 03:17 ). 

Aqueles que de alguma forma escapar da devastação causada pelo terremoto vai enfrentar 

mais uma catástrofe, um sem precedentes na história da Terra. Eles serão bombardeados 

com enormes pedras de granizo, cerca de £ 100 cada, que irão chocar lá dos céus para 

os homens.Ao contrário da sétima praga do Egito ( Ex. 9: 23-24 ) e o primeiro julgamento 

trompete ( 8: 7 ), a força destas pedras de granizo é inimaginável. O termo grego 

traduzido cerca de £ 100 descreveu o maior peso um homem normal poderia levar, em 

qualquer lugar 90-135 libras. As pedras de granizo mais pesadas já registrados pesava 

cerca de 2 quilos; esses blocos gigantescos de gelo será cinqüenta vezes mais pesado. Eles 

irão adicionar à devastação causada pelo terremoto e esmagar a humanidade, que, por 

causa do poder do terremoto, não têm abrigo adequado. 

Fixa em sua impenitência, os sobreviventes da tempestade de granizo blasfemaram de 

Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era extremamente 

grave. Por incrível que pareça, a humanidade torturada desafiadoramente permanece 

endurecido contra Deus, uma verdade que deve dar uma pausa para aqueles que pensam 

que os sinais e maravilhas vai convencer as pessoas a crer no evangelho. Aqueles que 

rejeitam a maravilha, glória e majestade do Filho de Deus, que desprezam o dom gracioso, 

livre de salvação, não serão convencidos por qualquer sinal (cf. Lc 16:31 ). É tarde 

demais para estes pecadores endurecidos; eles venderam suas almas a Satanás; Eles são 

totalmente comprometidos com a blasfêmia, idólatra, sistema anti-Deus do 

Anticristo. Filhos da ira são, catapultando no inferno. 

Ira escatológico e eterno de Deus é inevitável; ninguém pode impedir ou dificultar-lo de 

vir ( Isa. 43:13 ). Mas há uma maneira de escapar, porque "não há agora nenhuma 

condenação há para os que estão em Cristo Jesus" ( Rm. 8: 1 ). Aqueles que pela fé 

confiança em Cristo para a salvação vai escapar da ira tanto de Deus escatológico 

( 03:10 ) e Sua ira eterna ( 1 Ts. 1:10 ). Eles não vão enfrentar o julgamento, porque os 

seus pecados foram julgados quando Jesus morreu em seu lugar na cruz ( 2 Cor. 5:21 ; 1 



Pedro 2:24. ). Em face do inevitável julgamento de vir, o aviso a todos os pecadores não 

arrependidos é "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações" ( Heb. 

4: 7 ). 

 

36. A destruição Final da Religião 

Mundial (Apocalipse 17: 1-18) 

Em seguida, um dos sete anjos que tinham as sete taças, e falou 

comigo, dizendo: "Vem cá, eu te mostrarei a condenação da 

grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com 

quem os reis da terra cometeram atos de imoralidade e os que 

habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua 

prostituição. " E levou-me em espírito a um deserto; e vi uma 

mulher assentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de 

blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida 

de púrpura e de escarlata, e adornada com pedras e pérolas de 

ouro e preciosos, tendo na mão um cálice de ouro cheio das 

abominações e da imundícia da sua prostituição, e na sua testa 

estava escrito um nome, um mistério, "a grande Babilônia, a mãe 

das prostituições e das abominações da terra." E vi que a mulher 

estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das 

testemunhas de Jesus. Quando eu a vi, perguntei-me muito. E o 

anjo disse-me: "Por que você quer saber? Eu te direi o mistério 

da mulher e da besta que a traz, a qual tem sete cabeças e dez 
chifres. 

"A besta que viste foi e já não é, e está prestes a subir do abismo 

e caminha para a destruição. E os que habitam sobre a terra, esses 

cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação 

do do mundo, vai saber quando virem a besta, que era e não é e 

virá Aqui está a mente que tem sabedoria: as sete cabeças são sete 

montes, sobre os quais a mulher está assentada, e eles são sete 

reis;.. cinco já caíram , um é, o outro ainda não chegou;.. e quando 

ele vier, deve permanecer pouco tempo a besta que era e já não é, 

é ela também o oitavo, e é dos sete, e ele vai para a destruição A 

dez chifres que viste são dez reis, que ainda não receberam o 

reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 

uma hora. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder 

e autoridade à besta. Estes irão travar uma guerra contra o 

Cordeiro, eo Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores 

e Rei dos reis, e os que estão com ele, o chamado e eleitos, e fiéis. 
" 

E ele me disse: "As águas que viste, onde se assenta a prostituta, 

são povos, multidões, nações e línguas. E os dez chifres que viste, 

ea fera, estes odiarão a meretriz ea farão devastada e nua , e vai 

comer a sua carne ea queimarão no fogo. Porque Deus tem posto 

em seus corações, que cumpram o seu intento, e tenham um 

propósito comum, e, dando o seu reino à besta, até as palavras de 



Deus será cumprida. A mulher que viste é a grande cidade que 

reina sobre os reis da terra. " (17: 1-18) 

Há um certo elemento de verdade na declaração muito citada de Karl Marx de 

que a religião é o "ópio do povo". As pessoas são incuravelmente religioso, 

porque Deus os criou para ser adoradores. Eles vão inevitavelmente adorar 

alguém ou alguma coisa, se não o Deus verdadeiro, então falsos deuses de sua 

própria criação. Pessoas são feitas com um vácuo em forma de Deus que eles 

estão constantemente buscando preencher. 

Desde a queda, desejando inata do homem para conhecer a Deus foi distorcida 

e pervertida. As pessoas continuam a procurar algo para adorar, mas já não 

procuram o verdadeiro Deus. Na verdade, "não há ninguém que busque a Deus" 

(Rom. 3:11), porque, como Jesus declarou: "Ninguém pode vir a mim se o Pai 

que me enviou não o trouxer" (João 6:44). Infelizmente, a necessidade do 

homem para um relacionamento com Deus foi corrompido por seu amor ao 

pecado. Paulo escreveu em Romanos 1:21 que "mesmo que [as pessoas] 

conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas 

eles tornaram-se fúteis em suas especulações, eo seu coração insensato se 

obscureceu." 

Em espiritual passo vácuo da humanidade Satanás, "o pai da mentira" (João 

8:44) e suas hostes demoníacas, disfarçado como anjos de luz (2 Cor. 11: 14-

15) e purveying "doutrinas de demônios" (1 Tim. 4: 1). Jogando com inclinação 

religiosa das pessoas, eles energizar engano religioso. Forte apelo da religião 

falsa vem de sua promessa de satisfazer os anseios do homem para o reino 

espiritual sem trazê-lo sob a autoridade de Deus. Em sua rebelião contra o 

verdadeiro Deus, e por causa de seu amor ao pecado, os homens caídos de bom 

grado se voltam para essas religiões satânicas condenatórias. Mas 

maravilhosamente, graciosamente, felizmente, embora o homem já não busca a 

Deus, Deus ainda procura homem. Na verdade, era para "buscar e salvar o que 

estava perdido" (Lucas 19:10) que Jesus veio ao mundo. 

Porque a religião falsa é tanto uma parte deste mundo caído, não é nenhuma 

surpresa que ele irá desempenhar um papel importante no fim dos 

tempos. Durante a Tribulação, todos os diversos falsas religiões do mundo vão 

se reunir em uma grande religião mundial. Essa última expressão da religião 

falsa será um elemento essencial do último império mundial do Anticristo, em 

manter unida sua militar, econômico e estrutura política. Só a religião pode unir 

o mundo da maneira mais convincente. Política, economia, até mesmo a força 

militar é incapaz de superar a diversidade cultural do mundo. Só a religião, com 

o seu apelo ao sobrenatural, pode transcender as barreiras físicas, geográficas, 

históricas, econômicas e culturais para a unidade mundial. Capítulo 17 revela a 

natureza espiritual do reino do Anticristo; capítulo 18 segue com seus aspectos 

materiais. Deus destruirá ambos os aspectos do reino do Anticristo. 



Os capítulos 17 e 18 são inseridos no fluxo cronológico do Apocalipse, que 

continua no capítulo 19. O derramamento da sétima taça (16:17) é, na verdade, 

seguido imediatamente no tempo através do retorno do Senhor Jesus Cristo para 

acabar com o grande mundo batalha (19:11).Capítulos 17 e 18 de divagar não 

olhar para julgamentos específicos de Deus, mas a que está a ser julgado. Esses 

dois capítulos voltar para descrever o sistema mundial liderada por Satanás, o 

Anticristo eo Falso Profeta, antes de gravar a sua destruição. João já tinha 

ouvido arautos da destruição de Babilônia (14: 8; 16:19); agora os detalhes do 

que a destruição será dada nessas visões notáveis. 

Durante a Tribulação, as pessoas vão procuram desesperAdãoente religião por 

causa do que estará acontecendo no mundo. À medida que os golpes de martelo 

do julgamento de Deus (os julgamentos selo, trompete, e bacia) devastar a terra 

e aterrorizar os seus habitantes, as pessoas vão transformar em desespero ao 

Anticristo como seu salvador. Ajudado pelo falso profeta e hordas de demônios 

enganadores, o Anticristo irá estabelecer uma religião mundial, "a grande 

Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra." Como pode 

a futura Babilônia religiosa ser a mãe de toda a religião falsa? Para compreender 

a falsa religião babilônica do futuro requer uma compreensão do papel da 

Babilônia, no falsa religião do passado. 

A história da Babilônia começa com a Torre de Babel, registrada em Gênesis 

11: 1-9: 

Agora toda a terra utilizada a mesma língua e as mesmas palavras. Ela surgiu 

como eles partiu para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e lá se 

estabeleceram. Eles disseram uns aos outros: "Vamos, façamos tijolos e 

queimá-los completamente." E usaram tijolo por pedra, e eles usaram betume 

de argamassa. Eles disseram: "Venha, vamos construir para nós uma cidade e 

uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para, caso 

contrário, serão espalhados sobre a face de toda a terra." O Senhor desceu para 

ver a cidade ea torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor disse: "Eis 

que o povo é um, e todos eles têm a mesma língua. E é isso que eles começaram 

a fazer, e agora nada o que eles intentarem fazer será impossível para eles. 

Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a 

outro do discurso. " Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a 

terra; e cessaram de edificar a cidade. Por isso o seu nome foi chamado Babel, 

porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra; e dali o Senhor os 

espalhou sobre a face de toda a terra. 

Viajando leste depois do dilúvio, descendentes de Noé chegou ao local da Babilônia (a "terra 

de Sinar"). No primeiro grande esforço humanista da história, eles decidiram construir um 

monumento para si mesmos, para "fazer para [si] um nome." Mas este ato de rebelião contra 

Deus também teve implicações religiosas. Torres de tijolos, como o que eles construíram 

(conhecido como ziggurats), foram usados mais tarde em falsas religiões. Ziggurats tinha em 

seus topos do sinal do zodíaco, que foi usado por sacerdotes pagãos para traçar as 



estrelas. Através de suas observações das estrelas, os sacerdotes supostamente ganhou 

insights e conhecimento do futuro espiritual. 

Tal flagrante, ousada rebelião contra Deus é incrível por parte daqueles a quem 

o Dilúvio foi um evento recente. Na verdade Nimrod, o líder aparente da trama, 

era bisneto de Noé. Genesis descreve-o como "um poderoso caçador diante do 

Senhor" (10: 9), e observa que "o início de seu reino foi Babel e Erech e Accad 

e Calneh, na terra de Sinar Desta mesma terra saiu ele para a Assíria. e construiu 

Nínive e Rehoboth-Ir e Calá, e Resen entre Nínive e Calá, que é a grande cidade 

"(Gn 10: 10-12). Este orgulhoso, líder arrogante (o seu nome pode derivar de 

um verbo hebraico que significa "rebelde") prenunciava o Anticristo final. 

Deus judgmentally dispersou os orgulhosos rebeldes de Babel (Gênesis 11: 8), 

e que teve sua falsa religião em todo o mundo com eles. Apesar da dispersão, 

Babilônia permaneceu um centro idólatra de adoração falsa. Em um ponto na 

história sórdida da cidade, que continha nada menos que 180 santuários 

dedicados à deusa Ishtar (Charles L. Feinberg, "Jeremias", em Comentário 

Bíblico do Expositor, Frank E. Gaebelein, ed, [Grand Rapids:. Zondervan , 

1986], 6: 643). 

Mesmo alguns dos israelitas foram apanhados no culto idólatra de Ishtar, um de 

cujos títulos era "Rainha dos Céus." Jeremias repreendeu o remanescente judeu 

que tinha fugido para o Egito para a idolatria, que levou à sua queda. Em vez 

de se arrepender, no entanto, que permaneceu desafiador: 

Então todos os homens que estavam cientes de que suas mulheres queimavam 

sacrifícios a outros deuses, juntamente com todas as mulheres que estavam 

perto, como uma grande montagem, incluindo todas as pessoas que viviam em 

Patros, na terra do Egito, respondeu a Jeremiah , dizendo: "Quanto à mensagem 

que nos falaram em nome do Senhor, nós não estamos indo para ouvir você! 

Mas, em vez vamos certamente realizar toda a palavra que procedeu a partir de 

nossas bocas, pela queima de sacrifícios para a rainha do céu e derramar ofertas 

de bebidas para ela, assim como nós mesmos, nossos antepassados, nossos reis 

e nossos príncipes fez nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, para, em 

seguida, tivemos muita comida e estavam bem de vida e não viu nenhuma 

desgraça. Mas desde que parou de queimar sacrifícios à rainha do céu e 

derramar libações a ela, temos tido falta de tudo e encontramos nosso final pela 

espada e pela fome ". "E", disse a mulher, "quando estávamos queimando 

sacrifícios a rainha do céu e foram despejadas libações para ela, era sem nossos 

maridos que fizemos para seus bolos de sacrifício em sua imagem e ofereceram 

libações a ela ? " (Jer. 44: 15-19) 

Deus, por intermédio de Jeremias, pronunciou julgamento sobre os judeus por sua teimosa, a 

adesão desafiante ao culto Ishtar: 



E disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, mesmo para todas 

as pessoas que estavam lhe dando essa resposta-ditado: "Quanto aos sacrifícios 

tabagismo que queimados nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, você e 

seus antepassados, seus reis e seus príncipes, e os povos da terra, que o Senhor 

não se lembra deles e não veio tudo isso em sua mente? Então o Senhor já não 

era capaz de suportá-lo, por causa do mal de seus atos, por causa das 

abominações que cometestes; assim a sua terra tornou-se uma ruína, um objeto 

de horror e uma maldição, sem habitantes, como se vê neste dia, porque você 

ter queimado sacrifícios e pecaram contra o Senhor e. não obedeceram à voz do 

Senhor, ou andando na sua lei, os seus estatutos ou os seus testemunhos, 

portanto, esta calamidade se abateu sobre você, já que tem o dia de hoje. " 

E disse Jeremias a todo o povo, incluindo todas as mulheres, "Ouvi a palavra 

do Senhor, todos de Judá, que estais na terra do Egito, assim diz o Senhor dos 

Exércitos, o Deus de Israel, da seguinte forma:" Quanto a você e vossas 

mulheres, de ter falado com a boca e cumpriu-a com as mãos, dizendo: "Nós 

certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, para queimar sacrifícios 

à rainha do céu e derramaria libações para ela." Vá em frente e confirme os 

vossos votos, e, certamente, realizar seus votos! No entanto ouvir a palavra do 

Senhor, todos de Judá, que está vivendo na terra do Egito: Eis que eu juro pelo 

meu grande nome, diz o Senhor, "nunca estará o meu nome ser chamado 

novamente pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, 

dizendo: "Como o Senhor Deus vive." Eis que eu estou olhando por eles para 

mal e não para o bem, e todos os homens de Judá que estão na terra do Egito 

serão consumidos por a espada e pela fome, até que sejam completamente 

desaparecido "(Jer. 44: 20-27). 

Ezequiel também se refere à adoração de Ishtar e Tammuz: "Então, Ele me trouxe para a 

entrada da porta da casa do Senhor, que olha para o norte, e eis que as mulheres estavam 

sentados lá chorando por Tamuz" (. Ez 08:14) . 

Ao longo da história, então, a Babilônia tem sido um importante centro da 

religião falsa. No fim dos tempos, a religião falsa vai voltar para onde 

começou. O diabo, que os enganava as pessoas em Babel, e de lá lançou religião 

falsa sobre a terra, vai enganar o mundo mais uma vez. 

A religião mundial final, retratado como uma prostituta, é o tema desta visão, 

que registra a exposição da prostituta, a explicação da prostituta, e o extermínio 

da prostituta. 

A exposição da Meretriz 

Em seguida, um dos sete anjos que tinham as sete taças, e falou 

comigo, dizendo: "Vem cá, eu te mostrarei a condenação da 

grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com 

quem os reis da terra cometeram atos de imoralidade e os que 



habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua 

prostituição. " E levou-me em espírito a um deserto; e vi uma 

mulher assentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de 

blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida 

de púrpura e de escarlata, e adornada com pedras e pérolas de 

ouro e preciosos, tendo na mão um cálice de ouro cheio das 

abominações e da imundícia da sua prostituição, e na sua testa 

estava escrito um nome, um mistério, "a grande Babilônia, a mãe 

das prostituições e das abominações da terra." E vi que a mulher 

estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das 
testemunhas de Jesus. Quando eu a vi, perguntei-me muito ... 

E ele me disse: "As águas que viste, onde se assenta a prostituta, 

são povos, multidões, nações e línguas. (17: 1-6, 15) 

Que era um dos sete anjos que tinham as sete taças que veio e falou 

com João conecta o julgamento da prostituta com as sete últimas pragas (16: 1-

21). Como observado anteriormente, cronologia pára nos capítulos 17 e 18, 

como a cena muda de juízos de Deus para império mundial do Anticristo, o alvo 

desses julgamentos. A grande prostituta que será julgado não é uma prostituta 

real. O termo prostituta é uma metáfora para a religião falsa, a deserção 

espiritual, idolatria e apostasia religiosa. Além de Babilônia, várias cidades da 

Escritura são as cidades designadas prostitutas por causa de sua idolatria e 

perseguição da religião falsa. Nínive (Nah. 3: 1, 4), pneus (Isa. 23: 15-17), e, 

infelizmente, Jerusalém (. Isa 1:21) são exemplos de cidades que prostituíram 

espiritual. 

A visão de João expõe vários aspectos da cidade prostituta da Babilônia: a sua 

autoridade, alianças, o fato, abominações, e acusação. 

A Autoridade da Meretriz 

que está sentada sobre muitas águas ... E ele me disse: "As águas 

que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, 
nações e línguas. (17: 1b, 15) 

A prostituta na visão de João se senta em uma posição de autoridade e 

soberania como um rei em seu trono sobre ou ao lado de muitas 

águas. Cidades em tempos antigos eram geralmente localizado perto de uma 

fonte de água, quer do mar, um rio, lago ou primavera. Isso era verdade da 

Babilônia, que foi localizado no rio Eufrates. Jeremias 51:13 endereços antiga 

Babilônia como "você que habitam por muitas águas", a mesma frase aplicada 

nesta passagem para o seu futuro homólogo. Assim como a orgulhosa capital 

do império babilônico tomou seu lugar ao lado de "muitas águas", assim será 

também a cidade prostituta da Babilônia do futuro. 

A frase muitas águas não significa, contudo, referir-se a localização geográfica 

da prostituta. Em vez disso, como o anjo explica a João no versículo 15, "As 



águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações 

e línguas." A metáfora é um apt, uma vez que uma cidade situada em uma 

posição de comando em um grande hidrovia seria altamente 

influente. A prostituta não apenas influenciar, mas vai dominar todos os não 

resgatados povos, multidões, nações e línguas da terra (cf. as frases 

semelhantes em 5: 9; 7: 9; 11: 9; 13: 7; 14: 6) . A autoridade do prostituta será 

universal; o mundo inteiro estará comprometido com a falsa adoração do 

sistema babilônico, em vez do verdadeiro Deus. 

As Alianças da prostituta 

com quem os reis da terra cometeram atos de imoralidade, e os 

que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua 

prostituição "E ele me levou em espírito a um deserto;. e vi uma 

mulher sentada em um besta escarlate, cheia de nomes de 

blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres (17: 2-3). 

Sua associação com os reis da terra revela que o âmbito de influência da 

prostituta será imensa. Aqueles com os mais altos níveis de poder e influência 

vai cometer fornicação espiritual com ela. A frase cometido actos de 

imoralidade traduz uma forma do verbo grego porneuō ("a cometer 

imoralidade sexual"). Ele descreve adequAdãoente a interação da prostituta 

com os reis da terra. O simbolismo de adultério espiritual, usada no Antigo 

Testamento para descrever a apostasia de Israel da parte do Senhor (cf. Ez 16., 

23) é inadequada aqui. Os governantes não resgatados e as nações que 

representam não conhecem a Deus e nunca são retratados como sua esposa. 

Governantes de todo o mundo vai se tornar obcecado com a prostituta da 

Babilônia. Enganados pelo falso profeta, o Anticristo, e Satanás e seus exércitos 

de demônios, eles tornam-se encantado com a falsa religião do mundo. "Todos 

os que habitam sobre a terra vai adorar [o Anticristo], todo aquele cujo nome 

não foi escrito a partir da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que 

foi morto" (13: 8). Mas tendo juntou-se à prostituta, econômica, social, militar, 

política e religiosamente, eles irão compartilhar seu destino desastroso. 

A prostituta não será aliada apenas com os governantes e pessoas influentes do 

mundo. Todos os que habitam sobre a terra (um termo técnico para os 

incrédulos; cf. v 8; 3:10; 06:10; 08:13; 11:10; 13:. 8, 12, 14; 14: 6) foram feitas 

embebedaram com o vinho da sua prostituição. Todo o não resgatados serão 

apanhados na última religião falsa; eles vão dar seus corações e almas para a 

prostituta da Babilônia abominável. O anjo não está descrevendo as pessoas que 

estão fisicamente bêbado com literal vinho cometer sexual imoralidade com 

uma prostituta real, apesar de que pode estar acontecendo. Em vez disso, ele 

está falando sobre aqueles que estão apaixonAdãoente intoxicado com ilícita 

religião mundial falsa do Anticristo. A imagem deriva de Jeremias 51: 7, que 

diz da antiga Babilônia, "Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, 



intoxicando toda a terra As nações têm bebido do seu vinho; por isso as nações 

estão enlouquecendo.". 

Antes da próxima aliança da prostituta é revelado, a cena da visão de João 

muda. O anjo com quem João tinha falado realizada dele , em espírito, a um 

deserto (cf. 1:10; 4: 2; 21:10). Deserto traduz erēmos , que descreve, uma terra 

desolada deserta como a região onde Babilônia moderna está localizado. Em 

que lugar João viu uma mulher -a prostituta da Babilônia quem o anjo havia 

acabado de descrever (vv. 1-2). Ela estava sentada em uma besta 

escarlate, cuja descrição identifica-o como o Anticristo (cf. 13: 1, 4; 14: 9; 

16:10). Que a mulher estava sentada no besta escarlate significa que ele 

estava apoiando ela. O unificador inicial e fator de controle do reino de 

Anticristo será a religião. Com os céus ea terra que está sendo devastada por 

juízos de Deus, e do mundo político, econômico e militar pode ruir, as pessoas 

vão transformar em desespero ao sobrenatural. A besta ea mulher vão 

coexistir por algum tempo; ou seja, a religião será separado do reino do 

Anticristo em primeiro lugar. Mas, eventualmente, "a besta ... odiarão a 

meretriz ea farão devastada e nua, e comerão as suas carnes ea queimarão no 

fogo" (v. 16). Será nesse momento que o falso profeta fará com que o mundo 

inteiro adorar o Anticristo (13: 11-14), e tudo vai ser um em regra universal e 

abrangente da besta. 

Scarlet é a cor associada com luxo (2 Sam. 01:24), esplendor e realeza. Ela 

também é a cor associada com o pecado (Isa. 1:18) e com o matiz de 

sangue. Anticristo será um, real, pecaminoso, besta sanguinária 

esplendorosa, cheia de nomes de blasfêmia (cf. 13: 1). Em seu arrogante auto-

deificação, o Anticristo tomar para si os nomes e títulos que pertencem a 

Deus. Ele não só irá blasfemar contra Deus por aquilo que ele diz, mas também 

pelo que ele diz. Anticristo "vai falar contra o Altíssimo ... e vai falar coisas 

monstruosas contra o Deus dos deuses" (Daniel 7:25;. 11:36). 

Este demoníaca besta escarlate é ainda descrito como tinha sete cabeças e dez 

chifres, mostrando a extensão de suas alianças. Como será visto na discussão 

dos versículos 9 e 10 abaixo, as sete cabeças "são sete montes, sobre os quais 

a mulher está assentada, e eles são sete reis; cinco já caíram, e um existe; outro 

ainda não chegou, e quando ele vier, deve permanecer pouco tempo "(vv. 9-

10). Eles representam sete montes, sete passado, presente e futuros 

governos. Os dez chifres representam dez reis (v. 12), que governará como 

subordinados ao Anticristo (v. 13). 

Alianças da prostituta vai estar completa. Seu abraço mortal vai abranger todos 

os não-redimidos, de reis e governadores, para as pessoas comuns; todos vão 

adorar e submeter-se a sua religião. Longe de serem separados, igreja e estado 

serão unidos como nunca antes na história da humanidade. 



O fato de a prostituta 

A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada 

com pedras e pérolas de ouro e preciosos, (17: 4a) 

As prostitutas costumam vestir de forma a atrair a atenção para si, e 

metaforicamente a prostituta Babilônia não será diferente. João viu vestida de 

púrpura e escarlate, as cores da realeza, prosperidade, nobreza e riqueza (cf. 

Jz 08:26; 08:15 Est; Lam 4:.... 5; Ez. 23: 6; Dan 5 : 7, 16, 29). Que ela 

é adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas retrata como uma 

prostituta que é atraente (cf. Prov. 7:10) e tem exerça seu comércio com sucesso 

e tornar-se extremamente rico. 

As abominações da prostituta 

e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da 

imundícia da sua prostituição, e na sua testa estava escrito um 

nome, um mistério ", a grande Babilônia, a mãe das prostituições 
e das abominações da terra." (17: 4b-5) 

Como mais uma indicação de sua riqueza, a prostituta tinha na mão um cálice 

de ouro. Como prostitutas que querem tirar tudo que suas vítimas têm, ela vai 

fazer suas vítimas bêbado, assim como a antiga Babilônia: "Babilônia era um 

copo de ouro na . mão do Senhor, intoxicando toda a terra As nações têm bebido 

do seu vinho, por isso as nações estão ficando louco "(Jer 51: 7.). A 

prostituta taça de ouro foi cheia de abominações e da imundícia da sua 

prostituição. Comentando sobre essa descrição gráfica Donald Grey 

Barnhouse escreveu: 

Também é muito significativo que as abominações e da imundícia deve ser 

falado como vindo de um cálice de ouro. "Babilônia era um copo de ouro na 

mão do Senhor, que fez toda a embriaguez terra: as nações beberam do seu 

vinho, por isso as nações enlouqueceram" (Jer 51: 7.).Para aqueles que estão 

familiarizados com a história das religiões antigas este significado é elevado 

por comparação com os ritos dos mistérios religiosos pagãos. Um estudioso 

francês, Salverte, escrevendo sobre as ciências ocultas, narra a beber em 

conexão com essas cerimônias demônio. "Para beber de bebidas misteriosas", 

diz ele, "foi indispensável por parte de todos os que procuraram iniciação nesses 

mistérios. Estas bebidas misteriosas foram compostas de vinho, mel, água e 

farinha, com vários outros ingredientes utilizados localmente. A partir do 

natureza dos ingredientes declarAdãoente utilizado, bem como da natureza dos 

outros não declarado, mas certamente utilizado, não pode haver dúvida de que 

eles eram de natureza inebriante; e até os aspirantes estava sob seu poder, até 

que seus entendimentos haviam sido diminuídas, e suas paixões animado pelo 

projecto de medicado, não foram devidamente preparados para o que eles eram 

ou ouvir ou ver. " ( Revelação: Um Comentário Expositivo [Grand Rapids: 

Zondervan, 1971], 324) 



Todos idolatria é abominável a Deus (cf. 1 Reis 14: 22-24; 2 Reis 21: 1-9; Ez. 20: 30-33), e 

da idolatria da religião falsa do Anticristo será o pior. Sem pecados da Babilônia maravilha 

será "amontoados tão alto quanto o céu" (18: 5), trazendo-a destruição. 

Como era costume para as prostitutas a identificar-se no mundo romano, a 

prostituta Babilônia também tinha um nome escrito em sua testa (cf. Jer. 3: 

3). O nome João viu foi "mistério a grande Babilônia, a mãe das 

prostituições e das abominações da terra." (A palavramistério deve ser 

processado como parte do título.) A prostituta é chamado de mistério 

BABYLON para indicar que BABYLON neste contexto não se refere a uma 

localização geográfica. Esta não é a antiga Babilônia, a Babilônia de João dia, 

ou a cidade de Babilônia reconstruída no fim dos tempos. Os detalhes desta 

visão não pode ser aplicado a qualquer cidade real. Aqui está uma Babylon não 

revelada anteriormente, uma realidade segredo a ser revelado no fim dos 

tempos. Este BABYLON é o símbolo de toda a resistência mundana a 

Deus; ele é descrito como O GRANDE por causa de sua influência de longo 

alcance. Na verdade, tão grande será a sua influência que ele é chamado a mãe 

das prostituições e das abominações da terra. Babilônia será a fonte de todo 

o falso, idólatra, adoração blasfema no fim dos tempos. Sua designação como 

a mãe das prostituições é adequado, uma vez que prostituição nas Escrituras 

muitas vezes simboliza a idolatria (cf. Jz 2:17; 8:27, 33; 1 Crônicas 5:25; 2 

Crônicas 21:11; Jer 3...:. . 6, 8-9; Ez 16: 30-31, 36). Então Babilônia, a cidade 

que gerou o sistema que corrompeu o mundo com a religião falsa, irá fazê-lo 

novamente. 

A acusação do Meretriz 

E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e 

com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando eu a vi, 
perguntei-me muito. (17: 6) 

Como muitas prostitutas, essa mulher estava bêbada, mas não da ingestão de 

bebidas alcoólicas. Em uma acusação gráfico de la por sua perseguição 

assassina do povo de Deus, a prostituta da Babilônia é retratado 

como embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas 

de Jesus. Essa expressão viva era comumente usado no mundo antigo para 

descrever uma luxúria assassina para a violência. Alguns comentaristas vêem 

os santos e as testemunhas de Jesus como dois grupos distintos, sendo o 

primeiro santos do Antigo Testamento e os últimos santos do Novo 

Testamento. O mais provável, no entanto, as duas descrições se referem ao 

mesmo grupo e descrever o povo de Deus ao longo da história. O ponto 

importante é que a religião falsa, aqui representada pela prostituta, é um 

assassino. Ela já matou milhões de crentes ao longo dos séculos. A história da 

igreja tem demonstrado que o cristianismo apóstata é implacável em sua 

perseguição daqueles que defendem a verdadeira fé em Jesus Cristo. Enquanto 

o mundo torna-se embriagado com luxúria para ela, a prostituta torna-se 



embriagado com o sangue do povo de Deus. A visão era tão terrível 

que quando João viu, ele me perguntava muito, expressando que ele foi 

confundido, chocado, surpreendido, e assustado com a visão medonho de uma 

figura tão contrastingly magnífica sobre a mulher e uma intenção tão mortal. 

A explicação do Meretriz 

E o anjo disse-me: "Por que você quer saber? Eu te direi o 

mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem sete cabeças 
e dez chifres. 

"A besta que viste foi e já não é, e está prestes a subir do abismo 

e caminha para a destruição. E os que habitam sobre a terra, esses 

cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação 

do do mundo, vai saber quando virem a besta, que era e não é e 

virá Aqui está a mente que tem sabedoria: as sete cabeças são sete 

montes, sobre os quais a mulher está assentada, e eles são sete 

reis;.. cinco já caíram , um é, o outro ainda não chegou;.. e quando 

ele vier, deve permanecer pouco tempo a besta que era e já não é, 

é ela também o oitavo, e é dos sete, e ele vai para a destruição A 

dez chifres que viste são dez reis, que ainda não receberam o 

reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 

uma hora. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder 

e autoridade à besta. Estes irão travar uma guerra contra o 

Cordeiro, eo Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores 

e Rei dos reis, e os que estão com ele, o chamado e eleitos, e fiéis. 

"... 

"A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da 
terra." (17: 7-14, 18) 

Em resposta à confusão e espanto de João, o anjo disse- lhe 

retoricamente, "Por que você quer saber?" Não havia necessidade de João 

permanecer intrigado com a relação da besta com essa mulher ainda sangrenta 

bonita na visão; o anjo estava prestes a explicar-lhe o mistério da mulher (vv 

18.) e da besta que a traz (vv. 8-17). O apóstolo entendeu que a 

mulher representava um falso sistema religioso, e que a besta era o anticristo, 

como a referência a suas sete cabeças e dez chifres ... indica (cf. v 3; 13: 1.). O 

que ele não compreendia, era a ligação entre as duas figuras. Ele havia sido 

revelado a João em uma visão anterior de que o mundo inteiro iria adorar o 

Anticristo (13: 4, 8, 12). Isso pode ter sido o que levantou a questão na mente 

de João sobre a forma como a mulher se encaixa no quadro, sobretudo como é 

que a besta ... carrega-la. 

Saltar para o momento digressão do anjo nos versículos 8-14 descrevem a besta, 

versículo 18 identifica a mulher que João viu como a grande cidade que 

reina sobre os reis da terra. Alguns comentaristas negar que a grande 

cidade é uma cidade literal, preferindo vê-lo como um símbolo do aspecto 

religioso do império do Anticristo. Algumas das pessoas que vêem a grande 



cidade como uma cidade real identificá-lo como Roma, outros como 

Jerusalém. Mas o anjo bastante clara e repetidamente se refere à Babilônia sobre 

o Eufrates em todo capítulos 17-18. Essas alusões pode ser visto comparando 

17: 1 com Jeremiah 51:13; 17: 2, 4 com Jeremias 51: 7; 18: 7 com Isaías 47: 

5; 18: 2 com Isaías 13:21 e Jeremias 51: 8; 18: 4 com Jeremias 50: 8 e 51: 6, 

45; 18: 5 com Jeremias 51: 9; 18: 6 com Jeremias 50:15 e 51:24; 18:21 com 

Jeremias 51: 63-64. A descrição da destruição de Babilônia (cf. 18:10, 18, 21) 

também sugere que uma cidade real está em vista. Assim, uma cidade 

reconstruída de Babilônia será estreitamente identificado com império mundial 

do Anticristo, talvez como sua capital. Essa cidade será o centro do seu reino, 

cuja extensão será toda a terra. 

As previsões do Antigo Testamento da destruição de Babilônia total (por 

exemplo, Isaías 13: 1-14:.. 27; Jer 50-51) também favorecem a identificação da 

grande cidade com a Babilônia, no Eufrates. A descrição detalhada dessas 

passagens dão da destruição de Babilônia foi apenas parcialmente cumprida 

quando os medos e persas saquearam a antiga cidade de Babilônia. Como é o 

caso com muitas profecias do Antigo Testamento, essas previsões tinha tanto 

um próximo e um cumprimento muito. Henry Morris observou que 

Babylon, de fato, será destruído permanentemente, como registrado no capítulo 

seguinte (18:21), mas isso ainda não aconteceu. As profecias de Isaías e 

Jeremias também se referem a essa destruição futuro, e não apenas a condição 

atual da Babilônia, como é evidente, as seguintes considerações, entre outros: 

(1) A destruição terá lugar no tempo em que as estrelas e do sol são escurecido 

(Isaías 13: 1, 9, 10). (2) A cidade vai se tornar tão desolado como Sodoma e 

Gomorra, queimado completamente, sem restos whatever (Isaías 13:19; 

Jeremias 50:40). (3), tornando-se desolado para sempre, com nem homem nem 

animal entrar mais nada (Isaías 13:20; Jeremias 51:62). (4) Será um tempo de 

julgamento não só para a Babilônia, mas para todas as nações (Isaías 13: 11-13; 

Jeremias 51:49). (5) A sua destruição será seguido pelo resto universal e da paz 

(Isaías 14: 7, 8). (6) A sua destruição está diretamente associado também com 

o vazamento de Lucifer em Sheol (Isaías 14: 12-15). (7) pedras de Babilônia 

nunca vai ser usado na construção de futuro em outro lugar, ao passo que as 

ruínas atuais da Babilônia têm sido frequentemente pilhada e reutilizados em 

construções posteriores (Jeremias 51:26). (A revelação da ficha [Wheaton, Ill .: 

Tyndale, 1983], 348) 

O site da Babilônia moderna está estrategicamente localizado no cruzamento 

da Ásia, Europa e África e não está longe do Golfo Pérsico. É também perto de 

campos de petróleo mais ricos do mundo e tem um abastecimento de água 

virtualmente ilimitado do Eufrates. Estas considerações levaram o historiador 

Arnold Toynbee famoso para proclamar que Babilônia seria um local ideal para 

um importante centro político e cultural (Morris, Apocalipse Record, 349). 



Nos versículos 8-14 o anjo dá a João uma longa descrição da besta. Ele está 

explicando a João a relação entre a prostituta e a besta, que tinha mistificado o 

apóstolo (vv. 6-7). Mas para João para agarrar essa conexão, o anjo necessário 

primeiro a lhe dar mais detalhes sobre a besta.Este descreve ainda a natureza da 

besta e seu reino, aumentando a descrição dele no capítulo 13. 

Como observado anteriormente, a besta que João serra é o Anticristo, o 

governante satânico do último e mais poderoso império da história da 

humanidade, que servirá como instrumento de Satanás para atacar Israel, 

perseguir os crentes, conquistar o mundo para Satanás, e se opor a 

Cristo. Escritura retrata-o como um gênio intelectual (Dan. 7: 8); um orador 

excepcional (Dan 7:20.); um líder militar sem paralelo na história da 

humanidade (Dan 7:23.); um, calculando, manipulando político astuto (Dan 

8:25;. 11:21); e o charlatão religioso final (2 Ts 2: 4.). O anjo revisa brevemente 

a descrição detalhada de lhe dado em 13: 1-10. 

O animal é descrito como alguém que era e já não é, e está prestes a 

vir novamente. Como observado na discussão de 13: 3 e 12 nos capítulos quatro 

e cinco deste volume, essa frase se refere a falsificou morte e ressurreição de 

Anticristo. O falso profeta vai usar esse suposto milagre para enganar todo o 

mundo a adorar o Anticristo (13:14). Até esse ponto, o império político e 

econômico do Anticristo coexistir com o falso sistema religioso liderado pelo 

falso profeta. Mas depois de sua encenado "ressurreição", o Anticristo, então 

habitado por um poderoso demônio do abismo (o lugar onde certos demônios 

estão presos; cf. 09:11; 11: 7; 20: 1, 3; Lucas 8:31; ea discussão em Apocalipse 

1-11, A Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 1999], 

257-58), vai ligar o falso sistema religioso e destruí-lo. Ele vai tolerar apenas 

uma religião-o culto de si mesmo. 

Ressurreição falsificado do Anticristo e sua destruição do falso sistema 

religioso terá lugar aproximAdãoente a meio do período da tribulação. Nesse 

ponto, ele vai ser o governante indiscutível do mundo, com o poder 

unilateral. Ele parece ter atingido o ápice de sua soberania, e estar pronto para 

impedir a vinda de Cristo e Seu reino. Entretanto, na realidade, o Anticristo será 

prestes a ser esmagado e enviado à destruição condenação -eternal no lago de 

fogo (19:20; 20:10). Essa será a punição adequada para o "filho da perdição" (2 

Ts 2: 3.), Que ousou em seu orgulho insolente para copiar o pecado de Lúcifer 

(cf. Is. 14: 12-14) e desafiar o Rei de Reis e Senhor dos Senhores. 

Ressurreição falsa do Anticristo e rápida destruição do sistema religioso falso 

vai chocar o mundo. Como faz em toda a Revelação, a frase aqueles que 

habitam sobre a terra descreve os incrédulos (cf. v 2; 3:10; 06:10; 08:13; 

11:10; 13:. 8, 12, 14; 14: 6 ). Eles são os únicos cujos nomes não estão escritos 

no livro da vida desde a fundação do mundo (veja a discussão de 13: 8 no 

capítulo 4 deste volume), uma vez que os nomes dos eleitos são registrados no 



livro da vida (3:. 5; 20:15; 21:27; Fp 4: 3). Espantado e enganado pelo 

Anticristo (cf. 2 Ts 2: 9-10.), Seus seguidores . vai saber quando virem a besta 

que era e não é e virá A causa específica para seu espanto serão retorno 

aparentemente milagrosa do Anticristo para a vida depois de receber uma ferida 

aparentemente fatal (cf. 13: 3-4). Somente os eleitos não vai cair para a 

decepção do Anticristo (Mat. 24:24). 

A declaração do anjo aqui é a mente que tem sabedoria convida João e seus 

leitores a prestar muita atenção para o que se segue. Esta expressão incomum 

introduz um aspecto difícil e complexa desta visão. Vai levar muita sabedoria e 

discernimento espiritual para compreendê-lo, e talvez apenas os que estiverem 

vivos no momento vai entendê-la completamente. 

O primeiro aspecto da visão que precisa ser entendido é que as sete cabeças da 

besta (v. 3) são sete montes ou colinas em que a mulher está 

assentada. Alguns comentaristas associar as sete montanhas com Roma, 

famosa por ter sido construída sobre sete colinas, e identificar a mulher como 

a Igreja Católica Romana. Mas tal interpretação é muito estreita; algo mais do 

que apenas Roma deve estar à vista, porque o império do Anticristo é 

mundial. Nem pode a mulher ser a Igreja Católica Romana, uma vez que, como 

mencionado acima, versículo 18 identifica-a como a cidade de 

Babilônia. Também "quando a mulher senta-se no" muitas águas "(v. 1), este 

deve ser tomado como metáfora, uma vez que é interpretado em 15 v;., Quando 

a mulher se senta em cima 'a besta de cor escarlate' isso de novo é simbólica; 

assim, quando ela se senta em cima das sete montanhas "isso também deve ser 

figurativo" (Tiago Allen, que a Bíblia ensina: Revelation [Kilmarnock, 

Escócia: João Ritchie Ltd., 1997], 424). Por fim, o apelo do anjo para o 

discernimento espiritual teria sido inútil se as sete montanhas eram uma 

referência geográfica óbvio para Roma. 

Toda essa especulação é desnecessária, porque o texto identifica claramente as 

montanhas, sete reis. Mountains são por vezes usados metaforicamente no 

Antigo Testamento para representar regra, ou poder (eg, Sl. 30: 7; Isa. 2:. 2; Jer 

51 : 25; Dan 2:35).. Aqui eles representam sete impérios mundiais consagrados 

nos seus governantes. O anjo diz a João que cinco já caíram, e um existe; 

outro ainda não chegou. Os cinco impérios mundiais gentios que tinham caído 

no momento da visão de João são Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e 

Grécia. O únicoque existia naquele momento, era obviamente 

Roma. O outro que ainda não chegou é último império mundial do 

Anticristo. Comentando sobre o significado dos seis primeiros impérios, Henry 

Morris escreve: 

Embora nenhum desses impérios nunca realmente governou o mundo inteiro, 

cada um era o maior reino de seu próprio tempo, particularmente em referência 



à terra e ao povo de Israel e da oposição destes reinos para a proclamação da 

Palavra de Deus e da realização de Seus propósitos em o mundo ... 

Estes, naturalmente, não foram os únicos reinos que foram em inimizade com 

Deus e Seus propósitos. Nesta categoria também pode ser colocado esses reinos 

a Síria, Edom, Moab, Midiã, e muitos outros, mas nenhum deles eram impérios 

de grande tamanho e influência. Por outro lado, houve outros impérios grandes 

e poderosos do mundo antigo, China, Índia e os Incas, por exemplo, mas estes 

só tinha contato periférica com a Palavra de Deus e do povo escolhido. Havia 

apenas seis reinos que conheci ambos os critérios até o tempo de Cristo e dos 

apóstolos.Além disso, todos os seis deles eram não só legítimos herdeiros de 

Babel política, mas também de Babel religiosa também. Babilônia, Egito, 

Assíria, Pérsia, Grécia e Roma foram todos fortalezas da religião mundial de 

panteísmo evolutiva e politeísmo idólatra. Assim, eles apropriAdãoente são 

representados como seis cabeças sobre a grande besta que suporta a 

prostituta. (Morris, Apocalipse Record, 337. Os itálicos no original.) 

O anjo explica ainda que , quando o Anticristo vier, deve permanecer pouco 

tempo (cf. 12:12). Seu império será de curta duração; ele será dado "autoridade 

para agir em 42 meses" (13: 5, a segunda metade da Tribulação). Então o anjo 

ofereceu o enigmático comentário de que a besta que era e já não é, é ela 

também o oitavo, e é dos sete, e vai à perdição. Como pode 

a besta (Anticristo) ser um oitavo rei, e também um dos sete? A resposta está 

na frase a besta ... era e não é. Anticristo será um dos sete reis antes de sua 

suposta morte e ressurreição, eum oitavo rei posteriormente, durante a segunda 

fase do seu governo. Como observado anteriormente no versículo 8, o 

Anticristo irá a destruição condenação -eternal no lago de fogo (19:20; 

20:10). Ao contrário dos primeiros seis impérios, seu império será destruído por 

um ato direto de Deus. 

O anjo explicou ainda que os dez chifres que João viste são dez reis. Eles não 

podem ser conhecidos por qualquer geração anterior, porque eles ainda não 

receberam o reino, uma vez que são parte do futuro império do 

Anticristo. Eles vão receber autoridade como reis, com a besta durante uma 

hora. Talvez império do Anticristo será dividido em dez regiões 

administrativas, que esses dez reis governará sob ele. A referência a uma 

hora é uma figura de linguagem que enfatiza a brevidade do seu governo; seu 

reinado será de curta duração, porque o próprio império de seu mestre será de 

curta duração. Durante seu breve reinado, eles serão dedicados, por 

unanimidade, o Anticristo; eles têm uma Proposito, e vai dar o seu poder e 

autoridade à besta. Eles vão fazer a sua vontade, e sua vontade. 

A agenda dos dez reis, como o de Satanás e do Anticristo, será a travar uma 

guerra contra o Cordeiro na batalha do Armagedom. Três demônios 



excepcionalmente fraudulentos e poderosos serão os agentes para os congregar 

para a batalha: 

E vi o que sai da boca do dragão, e da boca da besta e da boca do falso profeta 

três espíritos imundos semelhantes a rãs; Pois são espíritos de demônios, 

operadores de sinais, e se dirigem aos reis de todo o mundo, para os congregar 

para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso ... E eles os congregaram 

no lugar que em hebraico se chama Armagedom. (16: 13-14: 16) 

João irá descrever esta batalha malfadada em detalhe no capítulo 19, então aqui ele apenas 

observa que o Cordeiro os vencerá. A batalha vai ser na realidade uma matança; o Senhor 

Jesus Cristo destruirá totalmente as forças reunidas contra ele em sua segunda vinda. A razão 

pela qual todas as forças do inferno não pode derrotar o Cordeiro é porque Ele é o Senhor 

dos senhores e Rei dos reis (cf. 19:16; Dt 10:17;.. 1 Tim 6,15). Com Cristo, quando ele 

retorna serão chamados e eleitos, e fiéis referência -a que só pode aplicar-se a crentes (cf. 

19:14; Matt 22:14.). Os termos são ricas em sua definição de crentes como o eternamente 

eleito, escolhido no Filho antes da fundação do mundo (Ef. 1: 4); o chamado, convocado no 

tempo pelo Pai ao arrependimento e à fé que salva (João 6:44); e fiel, (Rom. 8: 9) 

demonstrando a fé salvadora verdade, a vida eterna genuína que perdura pelo poder do 

Espírito. O Senhor Jesus Cristo será facilmente esmagar a maior força armada já montada 

quando Ele voltar com seus eleitos e os santos anjos (Mt 24: 30-31.; 2 Tessalonicenses 1: 7.). 

O versículo 15 foi discutido anteriormente em conexão com o versículo 1, que 

é o que ele explica. 

O extermínio dos Meretriz 

E os dez chifres que viste, ea besta, estes odiarão a meretriz ea 

farão devastada e nua, e comerão as suas carnes ea queimarão no 

fogo. Porque Deus tem posto em seus corações, que cumpram o 

seu intento, e tenham um propósito comum, e, dando o seu reino à 

besta, até as palavras de Deus será cumprida. (17: 16-17) 

A aliança do Anticristo com o falso sistema religioso não vai 

durar. Eventualmente, os dez chifres (os dez reis que governam sob o 

Anticristo) e a besta (Anticristo) virá a odiarão a meretriz. Tendo usado o 

falso sistema religioso para ajudá-lo a ganhar o controle do mundo, o Anticristo 

descartá-lo. Em sua megalomania desenfreada, ele vai querer o mundo para 

adorar somente a ele. Ele sem dúvida também cobiçam a vasta riqueza do 

sistema religioso falso. Assim, ele se voltará para a meretriz ea farão 

devastada e nua, e comerão as suas carnes ea queimarão no fogo. Essa 

linguagem gráfica de extrema violência é usada para deixar claro que o 

Anticristo e seus capangas vão totalmente e completamente obliterar todos os 

vestígios do sistema religioso falso. 

Auto-serviço do Anticristo, as ações são inspiradas por Satanás, porém, 

precisamente no âmbito do plano soberano de Deus. Na verdade, é Deus quem 



vai colocá-lo em os corações dos seguidores do Anticristo para executar Seu 

propósito por ter um propósito comum, e, dando o seu reino à besta. O 

poder de Deus está por trás da destruição e da consolidação do império do 

mal; como sempre, Satanás é o instrumento dos propósitos de Deus. O governo 

de unificação de um mundo tão procurado por muito tempo pelos humanistas 

terá finalmente chegou, apenas para ser destruído em um grande ato de 

julgamento divino. Todas as palavras de Deus profecia -cada do retorno de 

Cristo eo estabelecimento de Seu UNIDO será cumprido completamente. 

Deus odeia todas as formas de religião falsa e não irá tolerar aqueles que 

procuram roubar-lhe a glória (Is. 42: 8). Império religioso do Anticristo será 

julgado e destruído. Assim também, como o capítulo 18 de Apocalipse revela, 

serão os aspectos políticos e econômicos desse império mundial mal. 

37. A Queda da Babilônia ( Apocalipse 

18: 1-24 ) 
Depois destas coisas, vi outro anjo descer do céu, que tinha 

grande autoridade, ea terra foi iluminada com a sua glória. E ele 

clamou com grande voz, dizendo: "Caiu, caiu a grande Babilônia! 

Ela se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito 

imundo, e uma prisão de toda ave imunda e detestável. Porque 

todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os 

reis da terra cometeram atos de imoralidade com ela, e os 

mercadores da terra se enriqueceram com a riqueza de sua 
sensualidade ". 

Ouvi outra voz do céu, dizendo: "Sai dela, povo meu, para que 

você não vai participar nos seus pecados e receber nas suas 

pragas, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus 

se lembrou das iniqüidades dela . Pagar as costas, mesmo que ela 

pagou, e dar a volta a ela em dobro conforme as suas obras; no 

cálice em que ela misturou bebidas, misturar duas vezes mais para 

ela na medida em que ela se glorificou e viveu sensualmente, para 

o mesmo. grau dar seu tormento e pranto; porque diz em seu 

coração: Estou assentada como rainha, e eu não sou viúva, e 

nunca vai ver o pranto. Por esta razão, em um dia virão as suas 

pragas, pestes e pranto e fome, e ela será queimada a fogo; porque 
o Senhor Deus que a julga é forte. 

"E os reis da terra, que cometeram atos de imoralidade e viveu 

sensualmente com ela, vai chorar e lamentar sobre ela, quando 

virem a fumaça do seu incêndio, estando a uma distância por 

causa do medo do seu tormento, dizendo: 'Ai ai da grande cidade, 

Babilônia, a cidade forte! pois numa hora veio o teu julgamento. 
" 



"E os mercadores da terra choram e lamentam sobre ela, porque 

ninguém compra as suas cargas qualquer mais-carregamentos de 

ouro e prata e pedras e pérolas e linho fino e púrpura, seda e 

escarlate, e todo tipo de madeira odorífera e cada preciosas artigo 

de marfim e todos os artigos feitos de madeira muito caro e bronze 

e ferro e mármore, e canela e especiarias e incenso e perfume, 

incenso e vinho e azeite e flor de farinha e trigo e gado e ovelhas, 

e cargas de cavalos e carros e escravos e vidas humanas. O fruto 

você longo para passou de você, e todas as coisas que eram 

luxuosas e esplêndida passaram longe de você e os homens não 

mais encontrá-los. Os mercadores destas coisas, que se tornaram 

ricos dela, vai ficar a uma distância por causa do medo do seu 

tormento, chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai, a grande 

cidade, ela, que estava vestida de linho fino e de púrpura e de 

escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas; no 

uma hora tão grande riqueza foi devastada! " E cada comandante 

e todos os passageiros e marinheiro, e todos os que fazem a sua 

vida à beira-mar, ficou à distância, e clamavam, ao verem a 

fumaça do incêndio dela, dizendo: "Que cidade é semelhante a 

esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e 

clamavam, chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai da grande 

cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram 

por sua riqueza, para os resíduos em uma hora que ela foi 

colocada ! ' Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e 

profetas, porque Deus pronunciou julgamento para você contra 
ela. " 

Em seguida, um forte anjo levantou uma pedra como uma grande 

mó, e lançou-a no mar, dizendo: "Então vai Babilônia, a grande 

cidade, a ser jogado para baixo com violência, e não vai ser 

encontrado por mais tempo. E o som de harpistas e músicos e 

tocadores de flauta e de trombeteiros não será ouvido em você por 

mais tempo, e nenhum artífice de outra embarcação será 

encontrada em você por mais tempo, e ao som de uma usina não 

será ouvido em você por mais tempo, e à luz de um lâmpada não 

vai brilhar em você por mais tempo, e a voz do noivo e da noiva 

não vai ser ouvido em você por mais tempo;. para os seus 

mercadores eram os grandes homens da terra, porque todas as 

nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias E nela foi 

encontrado o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que 

foram mortos sobre a terra ". ( 18: 1-24 ) 

Ao longo da história os pequenos reinos e impérios construídos pelos orgulhosos, 

arrogantes, rebeldes que rejeitaram a Deus vieram e se foram. O espírito de humanismo 

primeira expressa em Babel tem permeado a história da humanidade desde 

então. Inabalavelmente otimista apesar de séculos de guerra, o abate, a injustiça, a 

crueldade, as pessoas ainda buscam uma utopia, para ser provocada por cima progresso 

científico da humanidade. Após ter tomado o controle (para que eles pensam) do seu 

próprio destino através da ciência, os pecadores não têm utilidade para Deus e altivez 

substituí-lo como deuses auto-intitulados dedicado à sua própria soberania. 

Mas Deus não pode ser tão facilmente substituído, nem Seus planos frustrados pelos 

caprichos de homens pecadores ( Isa 43:13. ; 46:10 ). De fato, em uma profunda, se 



breve, declaração em Atos 14:16 , a Bíblia diz que Deus "permitiu que todas as nações 

seguir seus próprios caminhos." No Salmo 2: 2-4 o salmista registrou a reação de Deus a 

fúria impotente do homem contra ele: 

Os reis da terra se levantam 

E os príncipes juntos 

Contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 

"Vamos rasgar seus grilhões apart 

E jogar fora as suas cordas de nós! " 

  

Aquele que está sentado nos céus ri, 

O Senhor zomba deles. 

Em comparação com a gloriosa majestade, indescritível de Deus onipotente, todos os 

impérios alardeadas do homem são um mero "gota de um balde" ( Is. 40:15 ). Em sua visão, 

eles são, mas "um grão de pó na balança" ( Is. 40:15 ), tão insignificante que eles "são como 

nada diante dele, eles são considerados por Ele como menos do que nada e sem sentido" ( Isa. 

40:17 ). A realidade inescapável é que Deus, não o homem, terá a última palavra na história 

humana, e essa palavra será uma palavra de julgamento. 

Do início ao fim, a Bíblia nos adverte sobre o julgamento sobre os pecadores que rejeitam 

a Deus e blasfemar do seu santo nome. Job declarou que "o mau é preservado para o dia 

da calamidade, eles serão levados adiante no dia de fúria" ( Jó 21:30 ). Davi observou que 

"o Senhor ... estabeleceu o seu trono para julgamento, e Ele julgará o mundo com justiça" 

( Ps. 9: 7-8 ). Salmo 96:13 adverte que Deus "está vindo para julgar a terra. Ele julgará o 

mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade ". Isaías escreveu: "De acordo com 

as suas obras, assim retribuirá, furor aos seus adversários, e recompensa aos seus 

inimigos; às ilhas Ele fará recompensa" ( Is 59:18. ). Em Suas parábolas do reino, Jesus 

também descreveu o tempo que vem do julgamento: 

"Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no final da época. O Filho 

do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu Reino todos os obstáculos, e 

aqueles que cometer a iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo;. naquele lugar haverá 

choro e ranger de dentes Então os justos brilharão como o sol, no reino de seu Pai Aquele 

que tem ouvidos, ouça.. 

"O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou 

e escondeu novamente, e de gozo, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. 

"Mais uma vez, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, 

e em cima de encontrar uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e 

comprou-a. 

"Mais uma vez, o reino dos céus é semelhante a um elenco arrastão no mar, e recolhendo 

todo tipo de peixe, e quando ela estava cheia, eles puxaram-na até a praia, e eles se 

sentaram e reuniu os peixes bons em recipientes, mas os ruins, eles jogaram fora Assim 

será no fim da idade;. os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão 

na fornalha de fogo; naquele lugar haverá choro e ranger de dentes ". ( Mat. 13: 40-50 ) 

O apóstolo Paulo declarou aos filósofos gregos se reuniram no Areópago de Atenas que Deus 

"fixou um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele 



designou, tendo equipado prova a todos, ressuscitando-o dos mortos "( Atos 17:31 ). Aos 

Tessalonicenses, ele escreveu: 

O Senhor Jesus será revelado do céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo, 

causando a retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao 

evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes irão pagar a pena de destruição eterna, longe da 

presença do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier para ser glorificado nos 

seus santos nesse dia, e para ser admirado em todos os que creram, para o nosso se 

acreditava testemunho a vocês. ( 2 Tessalonicenses 1: 7-10. ) 

Em 2 Pedro 2: 9 Pedro acrescentou: "O Senhor sabe livrar os piedosos da tentação, e para 

manter os injustos sob castigo para o dia do juízo." 

Mas em nenhum lugar nas Escrituras há uma descrição mais detalhada do julgamento 

vindouro que em Apocalipse 6-18 . Esses capítulos descrevem o futuro período de sete 

anos conhecido como Tribulação. Resumindo o que eles revelam sobre esse período, o 

julgamento de Deus vai chover sobre a terra sob a forma de os julgamentos selo, trompete, 

e bacia. Embora esses julgamentos será de âmbito mundial, que irá centrar-se em império 

mundial do Anticristo de Babilônia. Esse império vai envolver tanto uma religiosa e um 

aspecto comercial. No ponto médio da Tribulação, o Anticristo irá destruir o sistema 

religioso babilônico falsa, que será absorvido Babilônia comercial (cf. a discussão no cap. 

12 deste volume). A religião não deixará de existir, mas será restrita à adoração do 

Anticristo. O Babylon em vista, ao capítulo 18 é império comercial mundial do 

Anticristo, que vai dominar o mundo durante os últimos três anos e meio da 

Tribulação. Que o Anticristo será capaz de construir o maior império comercial que o 

mundo já conhecido no meio dos julgamentos devastadores da Tribulação revela seu 

poder incrível. 

Destruição da Babilônia comercial de Deus é o tema do capítulo 18 É, portanto, um 

capítulo muito sombrio.; é um réquiem, um hino fúnebre para o funeral da 

humanidade. Com a destruição do último satânico e maior império humano, o palco está 

pronto para o retorno triunfal do Senhor Jesus Cristo. 

Embora alguns comentaristas vê-lo como um símbolo para todo o sistema sem Deus do 

Anticristo, o Babylon descrito no capítulo 18 é mais provável que uma cidade real. Ele é 

chamado de uma cidade cinco vezes no capítulo ( vv. 10 , 16 , 18, 19 , 21 ), e outras 

características do texto implica que uma cidade literal está em vista. Uma vez que o texto 

descreve claramente a Babilônia como uma cidade, e não há nada no contexto indicar o 

contrário, é mais seguro para vê-lo como uma cidade real. As profecias específicas do 

Velho Testamento sobre a destruição de Babilônia, e desolação perpétua ( Isaías 13: 19-

22. ; 14: 22-23 ; . Jer 50:13 , 39 ; 51:37 ), como ainda por cumprir, também argumentam 

que o capítulo 18 descreve uma cidade real (cf. a discussão no cap. 12 deste 

volume). Mas enquanto Babilônia será uma cidade real, sua influência será 

mundial. Como capital do Anticristo, que será o hub de e representar o seu império 

comercial. Assim, o julgamento ea destruição da Babilônia vai matar a cabeça, eo resto 

do corpo de todo império mundial do Anticristo seguirá em morte. 

Babylon terá recebido muitas advertências de sua desgraça iminente pela ocorrência dos 

eventos do capítulo 18 . Os 144.000 evangelistas judeus, as duas testemunhas, o resto dos 

redimidos, e um anjo voando nos céus se ter proclamado a mensagem do evangelho. Essa 

mensagem inclui a verdade de que Deus vai julgar aqueles que se recusam a se 

arrepender. Além disso, no início da Tribulação um anjo advertia especificamente da 

desgraça iminente de Babilônia, gritando "Caiu, caiu a grande Babilônia, ela, que fez 

todas as nações beber do vinho da ira da sua prostituição" ( 14: 8 ) . O anjo falou ainda 



do futuro queda de Babilônia como se já tivesse acontecido, enfatizando a certeza da sua 

desgraça. 

Mas, apesar das repetidas advertências, os povos do mundo se recusam a arrepender-se 

(cf. 9: 20-21 ; 16: 9 , 11 ), e o julgamento de Deus cairá sobre Babilônia. Capítulo 

18 registros de sete aspectos do que o julgamento em comercial do Anticristo Império: 

julgamento pronunciado, o julgamento evitado, o julgamento definido, o julgamento 

lamentou, o julgamento se, julgamento concluído, e julgamento justificado. 

Julgamento pronunciado 

Depois destas coisas, vi outro anjo descer do céu, que tinha 

grande autoridade, ea terra foi iluminada com a sua glória. E ele 

clamou com grande voz, dizendo: "Caiu, caiu a grande Babilônia! 

Ela se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito 

imundo, e uma prisão de toda ave imunda e detestável. Porque 

todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os 

reis da terra cometeram atos de imoralidade com ela, e os 

mercadores da terra se enriqueceram com a riqueza de sua 

sensualidade ". ( 18: 1-3 ) 

Este pronunciamento solene abertura do julgamento dá duas razões para a destruição 

iminente de Babilônia: atividade demoníaca penetrante e miserável sensualidade. Como 

costuma acontecer em Apocalipse (cf. 4: 1 ; 7: 9 ; 15: 5 ; 19: 1 ), a frase , depois destas 

coisas marca o início de uma nova visão. Enquanto ainda discutindo o tema geral do 

império mundial do Anticristo, destruído finalmente pelos julgamentos das sete taças ( 16 

cap. ), capítulo 18 se move de seus aspectos religiosos aos seus aspectos 

comerciais. Como essa nova visão aberta, João viu outro anjo, distinto daquele em 17: 

1 . Alguns consideram este anjo como Cristo, mas o uso de allos (outro da mesma 

espécie), em vez de heteros (outro de um tipo diferente) indica que este é um anjo do 

mesmo tipo que o de 17: 1 . Ele pode ser o anjo que tinha anteriormente previu a queda 

de Babilônia ( 14: 8 ). Três características no texto revelar seu poder incomum e 

importância. 

Em primeiro lugar, ele veio para baixo do céu com grande autoridade. Ele deixou a 

presença de Deus com autoridade delegada para agir em nome de Deus. 

Em segundo lugar, quando ele chegou, a terra foi iluminada com a sua glória. Ele fará 

sua aparência dramática em um palco escuro, para a quinta taça terá mergulhou o mundo 

em trevas ( 16:10 ). Manifestando o brilho intermitente de um ser celestial gloriosa contra 

a escuridão, o anjo será uma imponente vista para os habitantes da terra chocados e 

aterrorizados. 

Em terceiro lugar, o anjo gritou com voz forte. Ninguém será capaz de ignorá-lo; todo 

mundo vai ouvi-lo, bem como vê-lo. Sua mensagem irá adicionar para a consternação e 

terror causado por sua aparência. Vai ser uma palavra de consternação, más notícias para 

o Anticristo e seus seguidores: "Caiu, caiu a grande Babilônia!" O julgamento previsto 

em 14: 8 será agora realizado. Este será um julgamento de grande alcance maior e mais 

do que o pronunciado em palavras idênticas na antiga Babilônia ( Isa. 21: 9 ). Uma 

comparação entre esta passagem com 16: 17-19 sugere que este julgamento tem lugar 

quando a sétima taça é derramado: 



O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e uma voz saiu do templo do trono, dizendo: 

"Está feito." E houve relâmpagos e sons e trovões; e houve um grande terremoto, como 

não tinha havido desde que o homem passou a ser sobre a terra, tão grande terremoto foi, 

e tão poderoso. A grande cidade foi dividida em três partes, e as cidades das nações 

caíram. A grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho do furor da 

sua ira. 

A primeira causa dada a destruição de Babilônia é que ela se tornou morada de 

demônios, e guarida de todo espírito imundo (um sinônimo para demônios, cf. 16: 13-

14 ). Foi nas proximidades da Babylon que 200 milhões de demônios limitado 

anteriormente foram liberados no soar da sexta trombeta ( 9: 13-16 ). Eles, junto com os 

demônios liberados do abismo no soar da quinta trombeta ( 9: 1-11 ), aqueles lançados 

do céu com Satanás ( 12: 4 , 9 ), e os anteriormente na terra, serão confinados na 

Babilônia . Deus, por assim dizer, reunir todos os ovos podres em uma cesta antes de 

descartá-los. 

Babylon também será uma prisão de toda ave imunda e detestável. Essa frase 

simboliza a destruição total da cidade (cf. Is. 34:11 ). Como aves carniceiras grotescas, 

os demônios vão pairar sobre a cidade condenada, à espera de sua queda. A representação 

dos demônios comoimunda e detestável reflete a visão do céu deles. 

Destruição de Babilônia virá também porque todas as nações beberam do vinho da ira 

da sua prostituição, e os reis da terra cometeram atos de imoralidade com ela, e os 

mercadores da terra se enriqueceram com a riqueza de sua sensualidade . império 

religioso e comercial mal do Anticristo vai se espalhar sua influência infernal para todas 

as nações do mundo. Após ter bebido do vinho da ira da sua prostituição (cf. 14: 

8 ; 17: 2 ), as pessoas do mundo vai cair em um estupor religiosa e materialista. Os termos 

todo-englobando todas as nações, os reis da terra, e os mercadores da terra revelam 

que Babilônia vai seduzir o mundo inteiro. As pessoas não regeneradas do mundo vão 

cobiçar, Babylon, apaixonAdãoente desejando cometer atos 

de espiritual imoralidade com ela. Da mesma forma, os mercadores da 

terra se enriqueceram com a riqueza de sua sensualidade. No início, o mundo vai 

lucrar com a prosperidade financeira da Babilônia. 

Tendo jogado fora qualquer aparência de auto-controle ou auto-contenção, pecadores vai 

entrar em uma orgia materialista selvagem. Como aqueles na antiga Babilônia, eles vão 

estar se divertindo quando sua cidade é destruída (cf. Dan. 5: 1-30 ). Condenação da cruel 

rica de Tiago poderia também se aplicam a eles: 

Eia agora vós, ricos, chorai e uivam por vossas misérias, que estão vindo em cima de 

você. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão roídas pela traça. O 

vosso ouro ea vossa prata estão enferrujados; ea sua ferrugem dará testemunho contra 

vós, e consumir a sua carne como fogo. É nos últimos dias que você armazenou o seu 

tesouro! Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que tenha 

sido retido por você, clama contra vós; e o clamor daqueles que fizeram a colheita chegou 

aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra e levou uma 

vida de prazer devassa; cevastes os vossos corações no dia da matança. ( Tiago 5: 1-5 ) 

Julgamento Evitado 

Ouvi outra voz do céu, dizendo: "Sai dela, povo meu, para que 

você não vai participar nos seus pecados e receber nas suas 



pragas, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus 

se lembrou das iniqüidades dela . " ( 18: 4-5 ) 

O julgamento de Deus sobre esta sociedade comercialmente próspero mas moralmente 

falido pode ser evitado, como uma outra voz do céu, deixa claro. O uso 

de allos ( outro da mesma espécie) sugere que o alto-falante é um anjo como o 

do versículo 1 . A mensagem que ele proclama: "Sai dela, povo meu," é uma chamada 

para o povo de Deus para desembaraçar-se dos do sistema mundial. Também pode ser 

uma chamada evangelística para os eleitos de Deus para vir a fé em Cristo e sair do reino 

de Satanás (cf. Col. 1:13 ). Em ambos os casos, a mensagem é de abandonar o sistema. 

Ao longo dos julgamentos terríveis da Tribulação, Deus vai salvar as pessoas. O resultado 

da pregação do evangelho pelos 144.000 evangelistas judeus, as duas testemunhas, e um 

anjo voando pelo meio do céu será a maior colheita de almas que o mundo já conhecido 

(cf. 7: 9 ).Muitos desses crentes serão martirizados por sua fé em Cristo quando eles se 

recusam a receber a marca da besta ( 13: 15-16 ). Os sobreviventes terão de enfrentar as 

tentações poderosas para participar do sistema. Família e amigos, sem dúvida, pressioná-

los a salvar-se pela aceitação da marca da besta. A necessidade de obter as necessidades 

básicas da vida também vai pressioná-los a estar em conformidade com o sistema 

(cf. 13:17 ). 

A exortação a fugir Babylon encontra paralelo Antigo Testamento em advertências dos 

profetas a fugir antiga Babilônia. "Sai da Babilônia!" gritou Isaías. "Foge dos 

caldeus!" ( Isa. 48:20 ). Jeremiah ecoou advertência de Isaías: "Wander longe do meio da 

Babilônia e sair da terra dos caldeus ... Fugi do meio de Babilônia, e cada um de vocês 

salvar a sua vida não ser destruído em sua punição, para este É tempo do Senhor da 

vingança; Ele vai tornar recompensa para ela ... Saí do meio dela, meu povo, e cada um 

de vocês se salvar do ardor da ira do Senhor "( Jer. 50: 8 ; 51: 6 , 45 ). 

Os crentes nos dias de hoje também deve evitar a tentação de ficar preso no sistema 

mundial. "Não vos conformeis com este mundo", Paulo ordenou que os crentes em Roma 

", mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja 

a vontade de Deus é, o que é bom, agradável e perfeita" ( Rom. 12: 2 ). Para o Corinthians, 

ele escreveu: 

Não estar vinculado com os infiéis; para que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou 

que comunhão tem a luz com as trevas? Ou o que a harmonia tem Cristo com Belial, ou 

que parte tem o fiel com o infiel? Ou que consenso tem o templo de Deus com os 

ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivo; assim como Deus disse: 

"Eu Neles habitarei e entre eles andarei; 

E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 

Por isso saí do meio deles e ser separado ", diz o Senhor. 

"E não toqueis nada imundo; 

E eu vou recebê-lo "(. 2 Cor. 6: 14-17 ) 

Tiago escreveu que "a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é ... manter-se 

isento da corrupção do mundo" ( Tiago 1:27 ), e nitidamente repreendeu aqueles apanhados 

no sistema mundial: "Vocês, adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra 

Deus Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? 

"( Tiago 4: 4 ). Em sua primeira epístola, o apóstolo João exortou os crentes: "Não ameis o 



mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele" ( 1 

João 2:15 ). 

A verdade bíblica que os crentes não devem ser envolvidos no sistema mundial vai 

assumir nova urgência como Babylon enfrenta destruição iminente. A mensagem do anjo 

para os crentes ainda em que cidade é a mesma que os anjos trouxeram a Ló ( Gênesis 

19: 12-13 ): Saia antes que você está preso em julgamento daquele lugar ímpio de Deus. 

Os crentes devem fugir Babilônia, para que eles não vão participar de seus pecados. O 

materialista,-prazer louco, infestado por demônios cidade de Babilônia vai exercer uma 

influência quase irresistível sobre os crentes para participar de seus pecados. Como José 

( Gen. 39: 7 -12 ; cf. 1 Cor 10:14. ; 1 Tm 6:11. ; 2 Tm 2:22. ) eles devem fugir para evitar 

sucumbir à "a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos ea soberba da vida 

"( 1 João 2:16 ). 

O povo de Deus deve também fugir Babilônia, para que não incorras nas suas 

pragas. Alguns vêem as pragas como uma referência para os julgamentos bacia, que 

também são chamados de pragas ( 15: 1 , 6 , 8 ; 16: 9 ). Os julgamentos bacia, no entanto, 

são de âmbito mundial;Assim, não haveria lugar para escapar (cf. 18: 9-10 ). Por isso, o 

melhor é ver essas pragas que as decisões específicas sobre Babilônia, talvez, como 

mencionado acima, em conjunto com o derramamento da sétima taça (cf. 16: 17-19 ). 

Finalmente, os crentes devem fugir Babylon porque os seus pecados se acumularam até 

ao céu (cf. Jer. 51: 9 ). empilhado é de kollaō , que literalmente significa "colar juntos", 

ou "para participar." Pecados da Babilônia se acumulam como uma nova Torre de Babel 

( Gênesis 11: 3-4 ), mas ao contrário da antiga torre, seus pecados vai chegar . tão alto 

quanto o céu Então o anjo acrescenta que Deus se lembrou das iniqüidades dela (cf. 16 

: 19 ). Ele vai tomar conhecimento dos mesmos como fez monumento que mais cedo para 

pecaminosa, arrogante, rebelião e arrogância do homem em Babel. A bendita verdade é 

que Deus diz de crentes, "Eu não vou lembrar de seus pecados ... Eu perdoarei a sua 

maldade, e seus pecados jamais me lembrarei" ( Isa 43:25. ; . Jer 31:34 ). Mas para 

desafiante, Babylon impenitente não haverá perdão, só julgamento. 

Julgamento Definido 

"Pay-la de volta, mesmo que ela pagou, e dar a volta a ela em 

dobro conforme as suas obras; no cálice em que ela misturou 

bebidas, misturar duas vezes mais para ela na medida em que ela 

se glorificou e viveu sensualmente, para o mesmo. grau dar seu 

tormento e pranto; porque diz em seu coração: Estou assentada 

como rainha, e eu não sou viúva, e nunca vai ver o pranto. Por 

esta razão, em um dia virão as suas pragas, pestes e pranto e fome, 

e ela será queimada a fogo;. Porque o Senhor Deus que a julga é 
forte " ( 18: 6-8 ) 

O julgamento de Babilônia é definido como o anjo agora, não fala a João, mas a Deus. Seu 

chamado para a vingança contra Babilônia, pagá-la de volta, mesmo que ela 

pagou, paralelo as orações dos santos martirizados registrados em 6: 9-10 : "Quando 

abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da 

palavra de Deus, e por causa do testemunho que tinham mantido; e clamou com grande 

voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, Você vai abster-se de julgar e 

vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? '"A oração do anjo da justiça é 

baseado no princípio do Antigo Testamento da lei de talião, a lei da retaliação, o princípio 



do "olho por olho, e dente por dente" ( Matt 05:38. ; cf. Ex 21: 23-24. ; Lev. 24: 19-20 ; . 

Dt 19:21 ). Babylon foi estendido graça suficiente e advertências suficientes ouvidas. É 

tempo de vingança. É o momento para sua destruição. 

Fundamento do anjo é uma reminiscência de fundamentos Os santos do Antigo 

Testamento "para vingar antiga Babilônia. No Salmo 137: 8 , o salmista escreveu: "Ó 

filha de Babilônia, você devastou um, como abençoado seja aquele que você paga com a 

recompensa com que você nos paga." Jeremias também pediu vingança sobre Babilônia; 

"Elaborar suas linhas de batalha contra a Babilônia por todos os lados, 

Todos vocês que dobrar o arco; 

Atire para ela, não se poupando com suas flechas, 

Para ela pecou contra o Senhor. 

Levante seu grito de guerra contra ela por todos os lados! 

Ela deu-se para cima, seus pilares caíram, 

Suas paredes foram derrubadas. 

Pois esta é a vingança do Senhor: 

Vingar-se dela; 

Como ela tem feito para os outros, para fazer com ela ". 

( Jer. 50: 14-15 ) 

  
"Convocar muitos contra Babilônia, 

Todos aqueles que dobrar o arco: 

Acampe contra ela por todos os lados, 

Que não haja fuga. 

Reembolsá-la de acordo com seu trabalho; 

De acordo com tudo o que ela fez, então, fazer com ela; 

Para ela tornou-se arrogante contra o Senhor, 

Contra o Santo de Israel. " 

( Jer. 50:29 ) 

  
"Mas eu retribuirei Babilônia e todos os moradores da Caldéia, para toda a sua maldade 

que fizeram em Sião diante de seus olhos", diz o Senhor. ( Jer. 51:24 ) 

  

Para o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia, 

E os seus valentes serão capturados, 

Seus arcos são quebrados; 



Pois o Senhor é um Deus de recompensa, 

Ele vai reembolsar integralmente. 

( Jer. 51:56 ) 

É importante notar que a retaliação pertence somente a Deus. A Bíblia proíbe 

explicitamente os cristãos a tomar a sua própria vingança. Os crentes devem "não dizer, 

'Eu vou pagar o mal'"; ao invés disso eles devem "esperar para o Senhor, e Ele vai 

economizar [eles]" ( Prov. 20:22 ).Eles são a "abençoar aqueles que perseguem [eles]" 

( Rom. 12:14 ), "nunca pagam [ndo] o mal com o mal a ninguém" ( Rom. 12:17 ). Eles 

devem "nunca tirar a [sua] própria vingança ... mas deixar espaço para a ira de Deus, 

porque está escrito:" Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. " Se o seu "inimigo 

tiver fome, [devem] alimentá-lo, e se ele tiver sede, dá-lhe de beber;. Porque, fazendo 

[eles] amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça" Em vez de ser "vencer pelo mal, 

[devem] vencer o mal com o bem" ( Rom. 12: 19-21 ). Os cristãos devem "ver que 

ninguém paga com outro mal por mal, mas sempre buscar o que é bom para o outro e para 

todas as pessoas" ( 1 Ts. 5:15 ), "não devolver mal por mal, ou injúria por injúria , mas 

dando uma bênção em vez "( 1 Pe. 3: 9 ). Mas esses comandos não se opõem a julgamento 

justo santo de Deus dos pecadores. 

O pedido do anjo que Deus dar a volta à Babilônia dobro segundo as suas 

obras (literalmente no grego "o dobro das coisas duplas") é um pedido que o castigo de 

Babylon caber seus crimes. Duplo tem sido a sua iniqüidade; dupla deve ser sua 

punição. Pecados da Babilônia transbordaram, acumulando tão alto quanto o céu, e o anjo 

pede o julgamento de Deus a transbordar sobre ela em igual medida. 

Duplo tem a sensação de plenitude e totalidade. Na Lei de Moisés, os malfeitores foram 

muitas vezes obrigados a pagar o dobro restituição por seus crimes: 

"Se o que ele roubou é achado vivo em seu poder, seja boi ou um jumento ou ovelha, 

pagará o dobro ... 

"Se um homem dá seu próximo dinheiro ou bens para manter-se para ele e ele for roubado 

da casa do homem, se o ladrão é pego, ele pagará o dobro ... Para cada violação da 

confiança, se é para o boi, ou de jumento , ou de ovelhas, para a roupa, ou para qualquer 

coisa perdida sobre o que se diz, 'É isso, "o caso de ambas as partes será levada perante 

os juízes; a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo". ( Ex. 22: 4 

, 7 , 9 ). 

Os profetas, note que Israel recebeu o dobro por seus pecados ( Isaías 40: 1-2. ; . Jer 

16:18 ). Jeremias orou para que Deus "[esmagar seus perseguidores] com a destruição 

dupla!" ( Jer. 17:18 ). 

Além disso indicando o seu pedido de que Deus punir totalmente Babilônia, o anjo pede 

que no cálice em que ela misturou bebidas, Deus iria misturar o dobro para 

ela. ApropriAdãoente, na própria taça que Babylon usado para enganar as nações ( v. 

3 ; 14 : 8 ; 17: 2 , 4 ; Jer. 51: 7 ), ela deve receber uma porção dupla da ira de Deus. As 

imagens do cálice da ira de Deus também aparece em 14:10 e 16:19 . 

Então o anjo convida Deus uma terceira vez para vingar completas sobre Babylon: "Na 

medida em que ela se glorificou e viveu sensualmente, com o mesmo grau dar seu 

tormento e pranto; porque diz em seu coração: Estou assentada como uma rainha e 

eu não sou viúva, e nunca vai ver luto '"Para o grau. É um chamado para coincidir 

com a punição para o crime, um princípio bíblico ( Isa. 3: 16ff .; . Prov 29:23 ; Lucas 1: 



51 ; 14:11 ). Três pecados chamar para o julgamento de Babilônia. Em primeiro lugar, ela 

estava orgulhosa; ela se glorificou. Deus, que disse: "Eu não vou dar a minha glória para 

outro" ( Isaías 42: 8. ), odeia o orgulho ( Pv 6: 16-17. ; Tiago 4: 6 ). Em segundo lugar, 

ela buscou auto-satisfação; ela . viveu sensualmente A Bíblia declara aqueles que o 

fazem estar morto mesmo quando vivem ( 1 Tim. 5: 6 ). Em terceiro lugar, ela era culpada 

de auto-suficiência, de presunçosamente superestimando o poder dela; ela disse em seu 

coração: "Eu me sento como uma rainha e eu não sou viúva, e nunca vai ver 

luto." que se vangloriam orgulhoso que ecoa da antiga Babilônia , que disse: "Eu vou ser 

uma rainha para sempre ... Eu não vou sentar-se como uma viúva, nem sabem perda de 

filhos" ( Isaías 47: 7., 8 ; cf. Ez 27: 3. ; 28: 2 ; Sf. 2:15 ). No entanto, a resposta 

devastadora de Deus era que "essas duas coisas virão sobre ti de repente em um dia:. A 

perda de filhos e viuvez Eles virão sobre ti em plena medida, apesar de suas muitas 

feitiçarias, apesar do grande poder de suas magias" ( Isaías 47: 9. ). 

Para os três pecados Babilônia receberão tormento e de 

pranto. Basanismos ( tormento ) significa literalmente tortura (cf. vv 10. , 15 ; 9: 

5 ; 14:11 ). Choro refere-se à dor que a tortura produz. O inferno será um lugar de tanto 

tormento inimaginável ( 20:10 ; Lucas 16: 23-24 ,28 ), e esmagando grief ( Mat. 

08:12 ; 13:42 , 50 ; 22:13 ; 24:51 ; 25:30 ). 

Então o anjo observa que , por essa razão, os pecados catalogado acima, em um dia 

virão as suas pragas. destruição de Babilônia não será progressiva. A cidade maus serão 

destruídos instantaneamente (cf. vv 10. , 17 , 19 ). Daniel 5 registra o mesmo destino que 

se abateu sobre a antiga Babilônia; a cidade caiu na mesma noite em que Deus escreveu 

sua condenação na parede do palácio do rei (cf. Dn. 5:30 ). Como mencionado acima, 

as pragas que vão destruir Babilônia são julgamentos específicos sobre aquela cidade, 

possivelmente em conexão com a sétima taça. Três pragas resultará em completa 

devastação da Babylon: peste e pranto e fome resposta montagem de -Céu a gloria 

orgulhoso em verso 7 Após essas três pragas têm o seu curso, Babilônia. será queimada 

a fogo. 

A condenação de Babilônia é certa e não pode ser evitada porque o Senhor Deus que a 

julga é forte. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, ou impedi-lo de realizar o que 

Ele propõe fazer. Job disse a Deus: "Eu sei que você pode fazer todas as coisas, e que 

nenhum dos teus planos pode ser frustrado" ( Jó 42: 2 ). Apesar dos "planos de [que] estão 

no coração de um homem ... o conselho do Senhor, ele vai ficar" ( Prov. 19:21 ). "Porque 

o Senhor dos Exércitos tem planejado", declarou Isaías ", e que pode frustrá-lo? E quanto 

a sua mão estendida, que pode transformá-lo de volta?" ( Isa. 14:27 ). A castigado e 

humilhado Nabucodonosor afirmou que Deus "faz de acordo com a Sua vontade no 

exército do céu e entre os moradores da terra; e ninguém pode deter a mão, nem lhe dizer:" 

O que você tem feito "( Dan. 4:35 ). O próprio Deus declara que "não há ninguém que 

possa fazer escapar das minhas mãos;? Eu, quem pode reverter isso ... Meu objetivo será 

estabelecido, e farei toda a minha boa vontade" ( Isaías 43:13. ; 46 : 10 ). Todo o poder 

dos homens e demônios perversos não será suficiente para entregar Babylon do 

julgamento de Deus. 

Julgamento Lamentado 

"E os reis da terra, que cometeram atos de imoralidade e viveu 

sensualmente com ela, vai chorar e lamentar sobre ela, quando 

virem a fumaça do seu incêndio, estando a uma distância por 

causa do medo do seu tormento, dizendo: 'Ai ai da grande cidade, 



Babilônia, a cidade forte! pois numa hora veio o teu julgamento. 

" 

"E os mercadores da terra choram e lamentam sobre ela, porque 

ninguém compra as suas cargas qualquer mais-carregamentos de 

ouro e prata e pedras e pérolas e linho fino e púrpura, seda e 

escarlate, e todo tipo de madeira odorífera e cada preciosas artigo 

de marfim e todos os artigos feitos de madeira muito caro e bronze 

e ferro e mármore, e canela e especiarias e incenso e perfume, 

incenso e vinho e azeite e flor de farinha e trigo e gado e ovelhas, 

e cargas de cavalos e carros e escravos e vidas humanas. O fruto 

você longo para passou de você, e todas as coisas que eram 

luxuosas e esplêndida passaram longe de você e os homens não 

mais encontrá-los. Os mercadores destas coisas, que se tornaram 

ricos dela, vai ficar a uma distância por causa do medo do seu 

tormento, chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai, a grande 

cidade, ela, que estava vestida de linho fino e de púrpura e de 

escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas; no 

uma hora tão grande riqueza foi devastada! " E cada comandante 

e todos os passageiros e marinheiro, e todos os que fazem a sua 

vida à beira-mar, ficou à distância, e clamavam, ao verem a 

fumaça do incêndio dela, dizendo: "Que cidade é semelhante a 

esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e 

clamavam, chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai da grande 

cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram 

por sua riqueza, para os resíduos em uma hora que ela foi 
colocada ! '"( 18: 9-19 ) 

Nada tão claramente revela a dureza de coração dos pecadores como a sua falta de pesar 

sobre o seu pecado. Através dos anos de julgamentos devastadores, os pecadores 

Tribulação será implacavelmente se recusam a chorar sobre o seu pecado. Mas, embora 

eles não vão lamentar sobre seu pecado, eles vão chorar sobre a destruição da 

Babilônia. Quando a peça central glorioso, o chefe do império do Anticristo, é julgado e 

destruído, haverá consternação em todo o mundo e de luto. 

Os primeiros choros introduzidas são os líderes, os reis da terra. Este grupo inclui os dez 

reis, que o governo do Reino do Anticristo sob a sua autoridade ( 17:12 ), assim como o 

resto de líderes do mundo sob eles. Eles vão saudar a notícia da destruição de Babilônia 

com choque e consternação. A destruição da sede do poder político e econômico do 

Anticristo será um golpe fatal para o seu império. A queda de Babilônia será um símbolo 

da queda de todo esse sistema mundo mal. 

Esses líderes são os mesmos que cometeram atos de imoralidade e viveu sensualmente 

com ela ( v. 3 ). Mais uma vez, a Babilônia é retratado como uma prostituta (cf. 17: 1 , 15, 

16 ), cuja morte faz com que seus amantes . chorar e lamentar sobre sua Algumas das 

pessoas que cruza o rio Eufrates em seu caminho para Armageddon ( 16:12 ) pode 

realmente ver a fumaça subindo da queima da cidade (cf. Gen. 19:28 ; Josh. 8: 20-21 ; . 

Isa 34:10 ). O resto vai assistir a destruição de Babilônia por meio de mídia do 

mundo. Todos vão ter o cuidado de manter a sua distância da cidade atingidas. Eles serão 

impotentes para ajudar e vai temer que eles possam compartilhar seu tormento. Esta 

terrível cena apóia a idéia de que a Babilônia é uma cidade real, e não um símbolo para 

todo o sistema mundial. Obviamente, todo o mundo não é destruído neste momento, uma 

vez que aqueles que estão assistindo Babylon queimadura são seguros para o 



momento. Destruição de Babilônia é, no entanto, um precursor para a desgraça que vai 

cair em breve em todo o mundo. 

Como eles assistem ela queimar, os líderes vão gritar de angústia, "Ai, ai da grande 

cidade, Babilônia, a cidade forte! pois numa hora veio o teu julgamento." À medida 

que a jóia da coroa do império do Anticristo, Babylon será uma grande cidade. E, uma 

vez que terá sobrevivido os julgamentos devastadores da Tribulação até que ponto, os 

líderes acreditam que ele seja uma cidade forte. Assim, rápida destruição da Babilônia 

vai chocar e surpreender-los, e eles vão gritar com ela no desânimo, "Porque em uma 

hora o seu juízo." O julgamento sobre Babilônia vai acontecer rapidamente, assim 

como o versículo 8 previsto. 

Os próximos carpideiras para aparecer em cena são os mercadores da terra. Esses 

empresários vão chorar e lamentar Babylon porque ninguém compra as suas cargas 

mais. A destruição do capital do Anticristo vai acabar qualquer aparência de normalidade 

no planeta devastado. Seja qual for a atividade econômica vêm ocorrendo em uma terra 

sofrendo com a dificuldade crescente provocada pelos catastróficos julgamentos divinos, 

então, chegou a um impasse. 

Depois segue-se uma lista de vinte e oito itens ou categorias de mercadoria que 

compreendia cargas dos mercadores: ouro, prata e pedras preciosas e pérolas e linho 

fino e púrpura, seda e escarlate, e todo tipo de madeira odorífera e todos os artigos 

de marfim e todos os artigos feitos de madeira muito caro e bronze e ferro e 

mármore, e canela e especiarias e incenso e perfume, incenso e vinho e azeite e flor 

de farinha e trigo e gado e ovelhas, e cargas de cavalos e carros e escravos e vidas 

humanas (lit. "corpos e almas dos homens").Esses itens foram mercadorias comuns no 

mundo antigo (muitos deles estão incluídos na lista em Ez. 27: 12-24 ) e foram a fonte de 

lucro imenso. Eles são apenas representativas da grande riqueza do futuro império 

comercial do Anticristo. João Phillips escreve: 

O que um catálogo de opulência! Que imagem vívida de um grande, cidade comercial, o 

tráfico de todo o luxo do coração poderia desejar. Isso é ótimo Fair Vanity do 

mundo. Oferece artigos de adorno e de exibição, coisas bonitas para enfeitar as mansões 

de milionários do mundo.Trata-se de especiarias exóticas e perfumes, em iguarias para a 

mesa, nas provisões para banquetes, em escravos, e nas almas dos homens. E Babilônia 

importado todas essas coisas ... a demanda da Babilônia para bens deste mundo era 

insaciável; sempre que clamavam por mais e mais! ( Explorando Apocalipse, rev ed 

[Chicago: Moody, 1987; reimpressão, Neptune, NJ: Loizeaux, 1991].., 225) 

Continuando seu lamento, os comerciantes agora abordar Babylon diretamente: A fruta 

que você longo para passou de você, e todas as coisas que eram luxuosas e esplêndida 

passaram longe de você e os homens não mais encontrá-los. Toda a cidade de luxo e 

esplêndida( gr., lampros , uma palavra que pode referir-se à roupa) posses passaram 

longe de ela e os homens não mais encontrá-los. Eles terão desaparecido para sempre 

como Deus falidos do sistema. As palavras já não traduzir um negativo duplo duplo no 

texto grego, que é a forma mais forte de negação na língua grega. Isso indica que esses 

itens nunca vai ser encontrado novamente. 

Juntando os líderes, os mercadores destas coisas, que se tornaram ricos dela, vai ficar 

a uma distância por causa do medo do seu tormento, chorando e lamentando, 

dizendo: "Ai, ai, a grande cidade, ela, que estava vestida de multa linho e púrpura e 

de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, pois em uma hora 

tão grande riqueza foi devastada! " Eles choram e lamentam, não por alguma simpatia 



emocional para a cidade dizimada, mas porque com o seu colapso eles foram despojados 

de a principal fonte de seus recursos financeiros. Os comerciantes lamentam porque suas 

paixões materialistas já não podem ser cumpridas. O choro que começa em seguida, vai 

durar para a eternidade no inferno ( Matt 

08:12. ; 13:42 , 50 ; 22:13 ; 24:51 ; 25:30 ). Estes comerciantes gananciosos são a 

ilustração clássica de todos aqueles em todas as vezes que ganhar o mundo inteiro, mas 

perder a sua alma ( Marcos 8:36 ). 

Em seguida, um terceiro e último grupo na visão se junta ao canto fúnebre para 

Babilônia: . cada comandante e todos os passageiros e marinheiro, e todos os que 

fazem a sua vida à beira-mar Além de sua importância política e económica, a 

Babilônia também será um importante centro de distribuição. Com a sua destruição, não 

haverá mais bens a serem transportados por aqueles que fazem a sua vida à beira-

mar. Como os governantes e os mercadores, os marinheiros tiveram o cuidado de 

ficar em um cofre distância da cidade. À medida que olhávamos a cidade em ruínas que 

eles estavam gritando ao verem a fumaça do incêndio dela, dizendo: "Que cidade é 

semelhante a esta grande cidade?" O lamento é uma reminiscência da jactância 

orgulhosa de iludidos seguidores do Anticristo em 13: 4 " Quem é semelhante à besta, e 

que é capaz de fazer a guerra com ele? " Mas a cidade aparentemente indestrutível já é 

destruído diante dos seus olhos, e seu regente aparentemente invencível em breve 

encontrar o seu fim ( 19:20 ). 

Então, em uma antiga expressão típica de tristeza, os marinheiros lançaram pó sobre as 

suas cabeças (cf. Josh 7: 6. ; 1 Sm 04:12. ; 2 Sm. 1: 2 ; 15:32 ; Jó 02:12 ; Lam . 02:10 ; . 

Ez 27:30 ). Como os governantes ( vv. 9-10 ) e os mercadores ( vv. 15-16 ), eles também 

vão gritar,"Ai, ai da grande cidade." Essa é uma expressão de dor, sofrimento e dor, 

mas não de arrependimento. Os marinheiros não choram por seus pecados, ou aqueles de 

Babilônia, mas por causa de sua perda de negócios, uma vez que todos os que tinham 

navios no mar ficou ricoda Babilônia riqueza. Como os governantes ( v. 10 ) e os 

mercadores ( v. 17 ) , os marinheiros também expressar espanto com a rapidez da queda 

de Babilônia, exclamando: "Em uma hora ela foi devastada!" Em um 

surpreendentemente curto período de tempo, a cidade que foi a fonte de sua riqueza foi 

destruída. 

Julgamento Apreciamos 

"Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, 

porque Deus pronunciou julgamento para você contra 
ela." ( 18:20 ) 

O céu terá uma visão muito distinta no julgamento da Babilônia do que a de seguidores 

terrenas do Anticristo. O anjo que começou a falar em verso 4 , em seguida, dirigiu-se ao 

redimidos no céu: os santos (um termo geral para todos os crentes) e apóstolos e 

profetas (a classe especial de santos dados à igreja, como indicado no Ef 2,20. ; 4 : 

11 ). Ele convida-os a alegrar-se em queda de Babilônia, porque Deus pronunciou 

julgamento para eles contra ela. O momento tão esperado da vingança, retribuição, 

vingança e, para os quais a Tribulação martirizado crentes orou ( 6: 9-10 ) e para o qual 

todos os redimidos esperado, terá chegado. O céu se alegra, não sobre a condenação dos 

pecadores, mas por causa do triunfo da justiça, a exaltação de Jesus Cristo, a eliminação 

de seus inimigos, e com a chegada do seu reino sobre a terra. 



Julgamento Concluído 

Em seguida, um forte anjo levantou uma pedra como uma grande 

mó, e lançou-a no mar, dizendo: "Então vai Babilônia, a grande 

cidade, a ser jogado para baixo com violência, e não vai ser 

encontrado por mais tempo. E o som de harpistas e músicos e 

tocadores de flauta e de trombeteiros não será ouvido em você por 

mais tempo, e nenhum artífice de outra embarcação será 

encontrada em você por mais tempo, e ao som de uma usina não 

será ouvido em você por mais tempo, e à luz de um lâmpada não 

vai brilhar em você por mais tempo, e a voz do noivo e da noiva 
não vai ser ouvido em você por mais tempo, ( 18: 21-23 a) 

Outro anjo forte (cf. 5: 2 ; 10: 1 ) agora apareceu na visão. Em um ato dramático 

retratando a destruição da Babilônia, ele levantou uma pedra como uma grande 

mó (como aqueles usados para moer grãos, eram 04:56 metros de diâmetro, um pé de 

espessura, e muito pesados) e lançou-a no mar. "Então", explicou o anjo: " vai 

Babilônia, a grande cidade, a ser jogado para baixo com violência, e não vai ser 

encontrado por mais tempo. " Em um momento, como aquela pedra desapareceu no 

mar, Babylon irá desaparecer. Uma demonstração semelhante previu a condenação da 

antiga Babilônia: 

E disse Jeremias a Seraías: "Assim que você vir a Babilônia, vê que você leia todas estas 

palavras em voz alta, e dizer: 'Tu, Senhor, ter prometido a respeito deste lugar para cortá-

lo, de modo que não haverá nada habitando nele, seja homem ou animal, mas vai ser uma 

desolação perpétua. " E isso vai acontecer assim que você terminar de ler este livro, você 

vai amarrar uma pedra para ele e jogá-lo no meio do Eufrates, e dizer: 'Só assim será 

Babylon afundar e não subir novamente por causa da calamidade que . Eu vou trazer sobre 

ela; e eles vão esgotar-se "(Jeremias 51: 61-64. ) 

Tão completa será a destruição da Babilônia que nenhuma das atividades normais da vida 

humana ocorrerá. Não haverá ninguém a fazer música em tudo, o som de harpistas e 

músicos e tocadores de flauta e de trombeteiros não será ouvido. Não haverá um 

trabalho; nenhum artífice de outra embarcação será encontrado. Não haverá uma 

preparação dos alimentos ; . o som de uma usina não será ouvido A cidade será tão 

completamente abandonada que, mesmo à luz de uma lâmpada não vai brilhar 

em sua mais tempo. Não haverá mais a queda no amor; a voz do noivo e da noiva vai 

não ser ouvido em seu mais. Babilônia será tão completamente destruída que ele nunca 

vai subir novamente, como predito pelos profetas do Antigo Testamento ( Isaías 13: 19-

22. ; 14: 22-23 ; Jer 50:13. , 39 ; 51:37 ). 

Julgamento Justificado 

"Para seus mercadores eram os grandes homens da terra, porque 

todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se 

achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram 
mortos sobre a terra." ( 18:23 b-24) 

Três razões finais são dadas para o julgamento de Babilônia. Em primeiro lugar, 

os mercadores eram os grandes homens da terra, usando sua riqueza para ascender a 

posições de poder, proeminência e influência. Os abusos dos orgulhosos, arrogantes ricos 

estão bem documentados nas Escrituras. "Não é o rico que você oprimir e pessoalmente 



arrastá-lo em tribunal?" perguntou Tiago ( Tiago 2: 6 ). Mais tarde, em sua epístola Tiago 

indiciado ainda mais o rico para seu abuso dos pobres: 

Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que tenha sido retido 

por você, clama contra vós; e o clamor daqueles que fizeram a colheita chegou aos 

ouvidos do Senhor dos exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra e levou uma vida 

de prazer devassa;cevastes os vossos corações no dia da matança. Você condenado e 

morto o homem justo; ele não vos resiste. ( Tiago 5: 4-6 ) 

Isaías ( Isaías 3: 14-15. ; 5: 8 ) e Amos ( Amós 4: 1 ; 5:11 ; 8: 4-6 ), também condenou o rico 

para a sua auto-engrandecimento e maus-tratos contra os pobres. 

Uma segunda razão para estar do Babylon julgado é que todas as nações foram 

enganadas por sua feitiçaria. Sorcery é de pharmakeia , a raiz da palavra do Inglês 

palavras "farmácia" e "produtos farmacêuticos". A palavra é usada no Novo Testamento 

para se referir a práticas de magia e ocultismo ( 9:21 ; Gal 5:20. ). Preensão da Babilônia 

sobre o mundo não será inteiramente devido ao seu poder militar e econômico, mas 

também para a sua influência oculta. 

A última razão dada para o julgamento de Babilônia é seu abate assassino do povo de 

Deus; nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram 

mortos sobre a terra (cf. 06:10 ; 11: 7 ; 13: 7 , 15 ; 16: 6 ; 17: 6 ). A alegria celeste sobre 

a queda de Babilônia também menciona o seguinte: "Depois destas coisas, ouvi algo como 

uma grande voz de uma grande multidão no céu, dizendo: Salvação Aleluia, glória e poder 

pertencem ao nosso Deus; porque os seus juízos são verdadeiros e justos! , pois julgou a 

grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e Ele vingou o sangue dos 

seus servos em sua '"( 19: 1-2 ). 

As palavras de Jesus em Lucas 12: 16-21 formar uma conclusão adequada para a 

mensagem de julgamento sobre Babilônia comercial: 

E Ele lhes disse uma parábola, dizendo: "A terra de um homem rico foi muito produtivo. 

E ele começou a raciocinar para si mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho lugar para 

guardar minhas colheitas? ' Então ele disse: 'Isto é o que vou fazer:. Vou derrubar os meus 

celeiros e construir outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens 

e direi à minha alma: "Alma, tens muitos bens para muitos anos; levar a sua vontade, 

comer, beber e ser feliz "" Mas Deus lhe disse: 'Insensato Esta mesma noite a sua alma é 

exigido de você;.!? e agora quem será o proprietário o que você preparou' Assim é o 

homem que armazena um tesouro para si mesmo, e não é rico para com Deus ". 

 

 

 

 

 



38. Louvores celestiais ( Apocalipse 19: 1-

10 ) 

Depois destas coisas, ouvi algo como uma grande voz de uma 

grande multidão no céu, dizendo: "A salvação Aleluia, glória e 

poder pertencem ao nosso Deus;! Porque os seus juízos são 

verdadeiros e justos, pois julgou a grande prostituta que estava 

corrompendo a terra com a sua prostituição, e Ele vingou o 

sangue dos seus servos sobre ela. " E pela segunda vez eles 

disseram: "Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos 

séculos." E os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes 

prostraram-se e adoraram a Deus que está assentado no trono, 

dizendo: "Amém. Aleluia!" E veio uma voz do trono, dizendo: 

"Louvai o nosso Deus, todos os seus servos, vós que temeis, os 

pequenos e os grandes." Então eu ouvi algo como a voz de uma 

grande multidão e como o som de muitas águas, e como a voz de 

fortes trovões, dizendo: "Aleluia! Pois o Senhor nosso Deus, o 

Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos e alegremo- e dar a glória a 

Ele, para as bodas do Cordeiro chegou e Sua noiva se aprontou. 

" Foi dada a ela para vestir-se de linho fino, brilhante e 
limpo; porque o linho fino são as justiças dos santos. 

Então ele me disse: "Escreve: Bem-aventurados aqueles que são 

chamados à ceia das bodas do Cordeiro." E ele me disse: "Estas 

são as verdadeiras palavras de Deus." Então eu caí a seus pés 

para adorá-lo. Mas ele me disse: "Não faça isso, eu sou um 

companheiro servo de vocês e vossos irmãos, que têm o 

testemunho de Jesus;. Adorar a Deus Pois o testemunho de Jesus 

é o espírito de profecia". ( 19: 1-10 ) 

A Bíblia enumera muitos motivos para dar graças a Deus. Ele é digno de ser louvado, 

antes de tudo para todas as perfeições da Sua gloriosa estar. "Por meio dele, então", 

exortou o escritor aos Hebreus, "deixe-nos continuamente oferecer um sacrifício de 

louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome" ( Hb 13:15. ; cf. 2 

Sam . 22:50 ; . Pss 07:17 ; 44: 8 ; 122: 4 ; 140: 13 ). Uma das perfeições Deus seja 

louvado para a Sua santidade. No Salmo 30: 4 Davi declarou: "Cantai louvores ao 

Senhor, vós os seus santos, e dai graças ao seu santo nome" (cf. 1 Crônicas 16:35. ; Sl 

97:12. ; 106: 47 ). Deus também é digno de ser louvado por Sua misericórdia. Concluindo 

um salmo em que benignidade de Deus é louvado em cada verso, Salmo 136: 

26 comandos, "Dai graças ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre" 

(cf. 1 Crônicas 16:41. ; 2 Crônicas 20:21. ; Sl 107: 8. , 15 , 21 , 31 ; 118: 1 , 29 ; Jer 

33:11. ). Escritura também exalta a bondade de Deus: "Louvado seja o Senhor" exclamou 

o salmista: "Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom" ( Sl 106: 1. ; cf. 1 Crônicas 

16:34.; Esdras 3:11 ; Sl. 54: 6 ; 107: 1 ). O conhecimento reconfortante da proximidade 

de Deus fez com que o salmista a exclamar: "Damos graças a ti, ó Deus, damos graças, 

por Seu nome está perto" ( Sl 75: 1. ). 

Deus é digno de ser louvado, não só para os seus atributos, mas também pelos seus atos 

poderosos. Isaías escreveu: "Ó Senhor, Tu és o meu Deus; eu te exaltarei, vou dar graças 

a seu nome, pois Você trabalhou maravilhas" ( Is 25: 1. ; cf. 1 Crônicas 16: 9. ; . Pss 9 : 



1 ; 26: 7 ; 89: 5; 105: 2 ; 107: 8 , 15 , 21 , 31 ). O principal desses trabalhos são criação 

( Sl 139: 14. ; Rev. 04:11 ) e salvação ( . 1 Sam 2: 1 ; . Pss 09:14 ; 13: 5 ; 35: 9 ; Atos 11: 

21-23 ; 16:34 ; Rom. 6:17 ; 2 Tessalonicenses 2:13. ). 

As muitas ricas bênçãos Deus concede ao Seu povo também suscitar elogios, a principal 

das quais é o dom de Seu Filho. Esse dom incomparável causado Paulo a exclamar: 

"Graças a Deus pelo seu dom inefável!" ( 2 Cor 9:15. ; cf. Is. 9: 6 ; Lucas 2:38 ; Jo 

3:16 ). Paulo também elogiou a Deus por sua libertação do pecado interior ( Rom. 7: 23-

25 ), o triunfo dos crentes sobre a morte ea sepultura ( 1 Cor. 15:57 ), e do triunfo do 

evangelho ( . 2 Cor 2:14 ; 04:15 ). (Seu chamado para o ministério . 1 Tim 1:12 ), a fé 

exibido por outros ( Rom. 1: 8 ; . 2 Tessalonicenses 1: 3 ), e da graça que Deus derramou 

sobre os crentes ( 1 Cor. 1: 4 ) também causou Paulo para ser grato. O apóstolo também 

modelada e ensinou a verdade que os cristãos devem dar graças por todas as necessidades 

básicas da vida ( Atos 27:35 ; Romanos 14: 6. ; 1 Tm 4: 3-4. ), que são expressões 

tangíveis do amor de Deus e cuidar deles. Em resumo, dando graças a Deus que deve ser 

feito sempre ( Ef. 5:20 ) e para tudo ( 1 Ts. 5:18 ). 

Mas de todas as coisas Deus seja louvado para, talvez o menos esperado é para a Sua 

destruição dos ímpios. No entanto, isso também é um tema importante nas 

Escrituras. Deuteronômio 32:43 diz:; "Alegra-te, ó nações, com o seu povo, porque ele 

vingará o sangue dos seus servos, e retribuirei vingança contra os seus 

adversários." Salmo 48: 11 acrescenta: "Vamos Monte Sião ser feliz, deixar as filhas de 

Judá por causa dos teus juízos", enquanto o Salmo 58: 10-11 observa que "O justo se 

alegrará quando vir a vingança; lavará os seus pés no sangue . dos ímpios e os homens 

dizem: "Certamente há uma recompensa para o justo; certamente há um Deus que julga 

na terra! '" Em Salmos 96: 11-13 , o salmista declarou: "Que os céus fiquem felizes, e 

regozije-se a terra; brame o mar e tudo o que ele contém; exulte o campo e tudo o que 

nele existe Então todas as árvores da floresta cantarão de alegria diante do Senhor, pois 

Ele está vindo, pois Ele é. vinda para julgar a terra. Ele julgará o mundo com justiça e os 

povos com a sua fidelidade ". Como o dia do homem se aproxima do fim e o verdadeiro 

Rei se prepara para voltar à Terra, o céu vai se alegrar. Aleluias celestiais ressoar 

no capítulo 19 sobre a destruição final do sistema mundial mal ea vitória gloriosa do 

retorno do Messias (cf. 5: 9-14 ). 

Ao aproximar-se de que há muito tempo aguardada, a cena em Apocalipse muda de terra, 

onde ele tem sido desde o capítulo 6 , para o céu. Os capítulos intermediários detalharam 

explosão cataclísmica de Deus de fúria julgamento sobre o mundo pecaminoso. Essa fúria 

começou a derramar-se quando o Senhor Jesus Cristo, o legítimo herdeiro do universo, 

recebeu o título de propriedade da terra de Seu Pai ( 5: 1-14 ). Como Ele desenrolou 

aquele pergaminho e quebrou os seus sete selos, julgamentos terríveis atingiu a Terra. Os 

juízos dos selos foram seguidos pelas trombetas e taças julgamentos igualmente 

devastadoras. 

O alvo particular da ira de Deus era império mundial religiosa, política e econômica do 

Anticristo, simbolizada pela sua capital da Babilônia. Destruição de Babilônia foi descrito 

em detalhes em capítulos 17 e 18 . Essa destruição, o que causou consternação e luto na 

terra ( 18: 9-11 ,15-19 ), agora traz alegria para o céu. Com a devastação de sua capital, 

o império do Anticristo foi um golpe fatal. A destruição final de forças do mundo vão ter 

lugar logo no Armagedom ( 19: 11-21 ). 

Alguns podem pensar alegria do céu sobre a destruição da Babilônia para ser insensível 

e indiferente. Mas essa visão míope ignora a realidade que esses pecadores terá tido a 



maior oportunidade de se arrepender de quaisquer pessoas que já viveram. Eles vão ter 

experimentado as catástrofes sem precedentes da Tribulação, o que eles vão reconhecer a 

ser os juízos de Deus ( 06:17 ). Eles também ouviram a pregação mais poderosa do 

evangelho na história, desde os 144.000 evangelistas judeus, as duas testemunhas, o 

exército dos remidos salvos durante a tribulação, e até mesmo um anjo poderoso ( 14: 6-

7 ). No entanto, apesar de tudo isso, eles vão permanecer impenitente até o fim ( 9: 20-

21 ; 16: 9 , 11 ), endurecido em incredulidade irreversível e ódio desafiante de Deus. 

O elogio visto no céu durante todo Apocalipse ( 4: 8-11 ; 5: 9-14 ; 7: 10-12 ; 11: 15-

18 ; 15: 3-4 ; 16: 5-6 ) atinge um crescendo neste texto . A alegria celeste não está sobre 

a condenação daqueles que rejeitam a Deus (cf. Ez 18:23. , 32 ; 33:11 ), mas porque Jesus 

Cristo em breve remover os pecadores obstinados do mundo. Deus, então, ser 

devidamente honrado, o Senhor Jesus Cristo entronizado, ea terra restaurada a sua glória 

perdida. O céu se alegra porque a história vai finalmente chegar a seu ponto culminante 

como o verdadeiro Rei estabelece o Seu reino na Terra. 

Como o texto se desenrola, cinco razões para alegria do céu se tornam evidentes. O céu 

se alegra porque a salvação completa veio, porque a justiça é dispensado, porque a 

rebelião terminou, porque Deus está no controle, e por causa do casamento do Cordeiro 

está concluída. 

Porque a completa salvação veio 

Depois destas coisas, ouvi algo como uma grande voz de uma 

grande multidão no céu, dizendo: "A salvação Aleluia, glória e 
poder pertencem ao nosso Deus;! ( 19: 1 ) 

Como se faz ao longo Revelação (cf. 4: 1 ; 7: 9 ; 15: 5 ; 18: 1 ), a frase depois destas 

coisas marca o começo de uma nova visão. Essa nova visão tem lugar após a destruição 

da Babilônia ( caps 17-18. ) e antes do retorno triunfal de Jesus Cristo ( 19: 11-21 ) para 

estabelecer o Reino Milenar ( 20: 1-10 ). Como os lamentos alto sobre destruição de 

Babilônia desaparecer no silêncio, aleluias altos tocar no céu. 

Em sua visão João ouviu algo parecido com uma grande voz de uma grande multidão 

no céu. O texto não identifica aqueles cujas vozes composto compõem a voz João ouvido, 

mas eles são anjos prováveis. Este grande multidão não parece incluir os santos 

remidos, uma vez que eles são encorajados a participar no louvor depois ( vv. 5-8 ). Os 

incontáveis milhões de santos anjos formam um majestoso, imponente coro. 

O coro Angelicalal abre com a palavra importante Aleluia, uma exclamação de louvor a 

Deus. A palavra grega Allēlouia é uma transliteração de uma frase hebraica composta 

pelo verbo halal ("para louvar") eo substantivo Yah ("Deus"). Ela só aparece neste 

capítulo, no Novo Testamento (cf. vv. 3-4 , 6 ). A frase em hebraico aparece pela primeira 

vez em Salmo 104: 35 , "Deixe os pecadores ser consumidos a partir da terra e os ímpios 

não ser mais Bendito seja o Senhor, ó minha alma Louvado seja o Senhor..!" Em sua 

primeira aparição Antigo Testamento, como em sua primeira aparição Novo 

Testamento, Hallelujah expressa elogios para o julgamento de Deus sobre os ímpios 

opressores de seu povo. A frase em hebraico está associada a libertação de seu povo do 

Egito em de Deus Salmos 113-18 , que são conhecidos coletivamente como o Hallel 

egípcio. É uma palavra muitas vezes associada tanto com o julgamento dos ímpios e para 

a salvação do povo de Deus. 



O céu se alegra especificamente porque a salvação veio para o povo de Deus, e com ele 

a glória eo poder que pertence a Deus (cf. 1 Cron. 29:11 ) foram colocados em 

exposição. A palavra salvação não se concentra sobre a justificação ou santificação, mas 

comemora o aspecto final da história da salvação, a glorificação dos santos no reino de 

Cristo. A vinda iminente de Jesus Cristo pede este louvor que os anjos antecipar a glória 

do Seu reino. 

Porque a justiça é distribuída 

"Porque os seus juízos são verdadeiros e justos, pois julgou a 

grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e 

Ele vingou o sangue dos seus servos obrigacionistas-on-la." ( 19: 
2 ) 

Céu também se alegra porque de Deus julgamentos são verdadeiros e justos (cf. 16: 

7 ), como evidenciado pela destruição do ímpio, merecendo Babilônia. Que alegria sobre 

o triunfo iminente da justiça de Deus é algo que todos os que rezam e trabalham para a 

justiça pode se relacionar. Ao longo da história do povo de Deus têm sido perturbado pela 

desigualdade, injustiça, e injustiça no mundo, e ansiava por justiça de Deus para 

vir. Antecipando a vinda do Messias, Isaías escreveu: 

Porque um menino nos nasceu, um filho, será dada a nós; 

E o governo está sobre os seus ombros; 

E seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, 

Pai Eterno, Príncipe da Paz. 

Não haverá fim para o aumento do seu governo ou de paz, 

No trono de Davi e no seu reino, 

Para estabelecê-lo e mantê-lo com justiça e retidão 

A partir de então e para sempre. 

O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. 

( Isaías 9: 6-7. ) 

Jeremias também antecipou o momento em que o Messias traria juízo e justiça na terra: "Eis 

que vêm dias, diz o Senhor, 'Quando eu levantarei a Davi um Renovo justo; e Ele reinará 

como rei e agir com sabedoria e fazer justiça e justiça na terra "( Jer. 23: 5 ). Os crentes da 

Tribulação martirizados No início de Apocalipse "clamou com grande voz, dizendo: Até 

quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, Você vai abster-se de julgar e vingar o nosso sangue 

dos que habitam sobre a terra?" ( Rev. 6:10 ). Como Isaías e Jeremias, eles ansiosamente 

aguardado do dia em que a justiça de Deus triunfaria. O povo de Deus odeia o pecado, porque 

ele zomba de Deus e amar a justiça, porque exalta. Anseiam por um mundo caracterizado 

pela santidade e justiça. Mas isso só vai acontecer quando Cristo estabelecer Seu reino justo 

e regras com uma vara de ferro ( v 15.; 02:27 ; 12: 5 ; Ps 2: 9. ). 

O palco estava montado para o estabelecimento de que o reino em que Deus julgou a 

grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. Babylon é identificada 

como a grande prostituta (cf. 17: 1 , 15-16 ), Satanás e do sistema do Anticristo que 

seduziu o descrente mundo para acreditar nas mentiras de Satanás. Porque esse sistema 

governa o mundo todo, é, portanto, culpado de corromper a terra com a 



sua prostituição (cf. 14: 8 ; 17: 2 ; 18: 3 , 9 ). O mal da Babilônia comercial e religioso 

será generalizada e dominante, levando a retribuição equitativa de Deus. 

Uma outra razão para o julgamento da Babilônia foi a sua maus-tratos do povo de Deus 

(cf. 18:24 ). Como resultado, ele vingou o sangue dos seus servos obrigacionistas-on-

la. Que Deus vingar por Seu povo é claramente ensinado nas Escrituras. Deuteronômio 

32: 42-43 diz: 

"" Eu vou fazer o meu setas embriagada com sangue, 

E minha espada devorará carne, 

Com o sangue dos mortos e dos cativos, 

A partir dos líderes de cabelos compridos do inimigo. " 

Alegrai-vos, ó nações, com o seu povo; 

Para ele vingará o sangue dos seus servos, 

E retribuirei vingança contra os seus adversários, 

E vai expiar sua terra e seu povo. " 

"Ele está apenas", escreveu Paulo aos Tessalonicenses ", pois Deus retribuir com tribulação 

aos que vos atribulam, e dar alívio a vocês, que estão aflitos e para nós também, quando o 

Senhor Jesus será revelado do céu com sua anjos poderosos, em chama de fogo, distribuindo 

retribuição àqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso 

Senhor Jesus "( 2 Tessalonicenses 1: 6-8. ). Apocalipse 18:20 comandos: "Alegra-te sobre 

[Babilônia], ó céus, e vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus pronunciou julgamento 

para você contra ela "(cf. 16: 5-6 ; 2 Sm. 22:48 ; . Pss 58: 10-11 ; 79 : 10 ; 94: 1-2 ; . Jer 

15:15 ; 20:12 ; 51:36 ; Joel 3: 20-21 ). É ao mesmo tempo adequado e justo que aqueles que 

causaram a ruína moral do mundo e perseguiu o povo de Deus deve enfrentar Sua vingança. 

Porque a rebelião é Ended 

E pela segunda vez eles disseram: "Aleluia! E a sua fumaça sobe 
pelos séculos dos séculos." ( 19: 3 ) 

O julgamento de Babilônia provocou a primeira explosão de alegria celeste; rescaldo de 

sua destruição solicita que o coro celestial para um segundo tempo de 

dizer, "Aleluia!" No clímax do seu julgamento, a Babilônia foi "queimada a fogo" ( 18: 

8 ; cf. 17:16 ), e os pecadores choraram enquanto assistiam a nuvem de fumaça subindo 

para o céu ( 18: 9 , 18 ). Que a fumaça sobe pelos séculos dos séculos indica que esta 

sentença é definitiva, permanente e irreversível. A linguagem é semelhante ao utilizado 

da destruição de Sodoma e Gomorra (de DeusGen. 19:28 ), e Edom ( Isa. 34:10 ). As 

chamas e fumaça acabará por morrer, mas o julgamento é eterno sobre as almas dos 

pecadores destruídas. E o inferno é um lugar "onde o seu verme não morre, eo fogo não 

se apaga" ( Marcos 9:48 ), onde o condenado "será atormentado com fogo e enxofre 

diante dos santos anjos e na presença de Cordeiro E a fumaça do seu tormento sobe para 

todo o sempre "(. 14: 10-11 ). 

A destruição do último e mais poderoso império da história da humanidade marca o fim 

do dia do homem. A rebelião que começou há muito tempo, no Jardim do Éden é 

finalmente encerrada (para além de, uma revolta de curta duração inútil no final do 



Milênio; 20: 7-10 ). Não haverá mais a falsa religião, filosofia mundana, a injustiça, 

injustiça; todos os resultados lamentáveis de depravação humana será vencido. 

Porque Deus está no controle 

E os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-

se e adoraram a Deus que está assentado no trono, dizendo: 

"Amém. Aleluia!" E veio uma voz do trono, dizendo: "Louvai o 

nosso Deus, todos os seus servos, vós que temeis, os pequenos e 

os grandes." Então eu ouvi algo como a voz de uma grande 

multidão e como o som de muitas águas, e como a voz de fortes 

trovões, dizendo: "Aleluia! Pois o Senhor nosso Deus, o Todo-

Poderoso, reina." ( 19: 4-6 ) 

De acordo com o coro Angelicalal, aleluias tocar para fora de outros residentes 

celestiais. Os vinte e quatro anciãos são melhor vistos como representantes da igreja 

(para uma discussão sobre a identidade dos vinte e quatro anciãos, ver Apocalipse 1-11, A 

Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 1999], 148-50) 

. Os quatro seres viventes são querubins, uma ordem de alto escalão dos anjos (para 

mais informações sobre os quatro seres viventes, ver Apocalipse 1-11, 152-54). Estes 

dois grupos têm adorado Deus em todo Apocalipse (cf. 4: 8-11 ; 5: 8-

12 , 14 ; 07:11 ; 11: 16-18 ). Prostro diante de Deus trono as duas novas adições ao coro 

celestial gritou: "Amém. Aleluia!" Essa frase vem do Salmo 106: 48 e indica o seu 

acordo solene (cf. o uso de Amen, "que assim seja", em 05:14 ; 07:12 ), com a alegria 

celeste sobre a queda de Babilônia. 

O texto não identifica o dono da voz que vinha do trono, mas é provável que um anjo, 

uma vez que ele se refere a Deus como nosso Deus. A voz autoritariamente chama outro 

grupo para participar no hino de louvor, dizendo: "Dê- louvor ao nosso Deus, todos os 

seus servos, os que o temem, os pequenos e os grandes. " Os crentes redimidos no céu 

são descritos como de Deus servos (cf. v. 2 ; 1: 1 ; 02:20 ; 7: 3 ; 11:18 ; 15: 3 ; 22: 

3 , 6 ; Lucas 02:29 ; Atos 04:29 ; 16:17 ; Rom. 1: 1 ; . Gal 1:10 ; Filipenses 1: 1. ; Col. 1: 

7 ; 4: 7 ; 2 Tm 2:24. ; Tito 1: 1; Tiago 1: 1 ; 2 Pe. 1: 1 ; Judas 1 ), e aqueles que o 

temem (cf. Deut 6. : 13 ; 8: 6 ; 10:12 , 20 ; 13: 4 ; . Josh 24:14 ; . 1 Sam 12:14 , 24 ; 2 

Reis 7: 3-9 ; Pss 22:23. , 25 ; 25: 14 ; 33:18 ; 34: 7 , 9 ; 85: 9 ; 103: 11 , 13 , 17 ; Lc 

1:50 ). A frase all-inclusive o pequeno eo grande (cf.11:18 ) transcende todas as 

categorias humanas e distinções para abraçar todos. Todos os redimidos são chamados 

para louvar a Deus. 

Quando os redimidos obedeceu o comando da voz celestial e juntaram suas vozes ao coro 

celestial, o som dramático João ouvi foi algo como a voz de uma grande multidão. O 

coro alto de louvor subiu para um crescendo ensurdecedor, que o apóstolo comparado a o 

som de muitas águas (cf. 01:15 ; 14: 2 ) e ... a voz de fortes trovões (cf. 6: 1 ; 14: 2 ). O 

final perfeito para o oratório celeste de louvor é uma quarta "Aleluia!" seguido do 

motivo por isso- "Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina." O sistema 

mundial mal foi completamente destruído, eo reino de Deus já chegou em sua 

plenitude. Esse uso de Aleluia é uma reminiscência de Salmos 146-50 , que oferecem 

várias vezes elogios para o governo soberano de Deus e comunhão eterna com os 

redimidos. O título Todo-Poderoso é utilizado nove vezes em Apocalipse ( v 15. ; 1: 

8 ; 4: 8 ; 11:17 ; 15: 3 ; 16: 7 , 14 ; 21:22 ). 

Porque o casamento do Cordeiro está concluído 



"Alegremo-nos e alegremo-e dar a glória a Ele, para as bodas do 

Cordeiro chegou e Sua noiva se aprontou." Foi dada a ela para 

vestir-se de linho fino, brilhante e limpo; porque o linho fino são 
as justiças dos santos. 

Então ele me disse: "Escreve: Bem-aventurados aqueles que são 

chamados à ceia das bodas do Cordeiro." E ele me disse: "Estas 

são as verdadeiras palavras de Deus." Então eu caí a seus pés 

para adorá-lo. Mas ele me disse: "Não faça isso, eu sou um 

companheiro servo de vocês e vossos irmãos, que têm o 

testemunho de Jesus;. Adorar a Deus Pois o testemunho de Jesus 
é o espírito de profecia". ( 19: 7-10 ) 

O louvor celeste continua com um apelo à alegria, regozijando-se, e dar a Deus a 

glória por mais de um quinto razoavel- as bodas do Cordeiro. A imagem do matrimónio 

é usado com freqüência nas Escrituras. A união era a única grande festa e evento social 

do mundo bíblico.Preparações e celebrações em tempos antigos de casamento foram 

ainda mais elaborado e complexo do que os de hoje e também durou mais tempo. Elas 

consistem em três fases distintas. Primeiro foi o noivado, ou noivado. Este foi um acordo 

por ambos os conjuntos de pais contrair o casamento de seus filhos. Foi juridicamente 

vinculativo e só poderia ser quebrado por um divórcio (cf. Mt 1: 18-19. ). Um contrato de 

noivado foi frequentemente assinados muito antes das crianças atingiram a idade de casar 

de treze ou quatorze anos. Desde o casamento representava a união de duas famílias, era 

natural que os pais de estar envolvido. E havia anos de preparação para a época do 

casamento, como o menino preparado para sua noiva. A segunda etapa de um casamento 

foi a apresentação, uma época de festividades, pouco antes da cerimônia real. Essas 

festividades pode durar até uma semana ou mais, dependendo da situação econômica e 

social da noiva e do noivo. A terceira e mais importante etapa de um casamento foi a 

cerimônia real, durante o qual os votos foram trocados. No final das festividades de 

apresentação, o noivo e seus assistentes iria para a casa da noiva e levá-la e suas damas 

de honra para a cerimônia. Após a cerimônia viria uma refeição final, seguido pela 

consumação do casamento. 

Escritura usa a imagem familiar de um casamento para retratar a relação do Senhor com 

a Sua Igreja. II Coríntios 11: 2 menciona o noivado da igreja de Cristo. Paulo escreveu: 

"Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus; porque eu prometi a um marido, a fim de 

que a Cristo vos apresentar como uma virgem pura." Contrato de noivado da igreja foi 

assinado na eternidade passado, quando o Pai prometeu o filho de um povo redimido e 

escreveram seus nomes no Livro da Vida. O apóstolo Paulo descreveu a apresentação da 

igreja em Efésios 5: 25-27 : "Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a 

igreja ea si mesmo se entregou por ela, para que pudesse santificá-la, tendo-a purificado 

por meio da lavagem de água, pela palavra, para que pudesse apresentar a Si mesmo a 

igreja em toda a sua glória, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que ela 

seria santa e irrepreensível ". Essa apresentação terá lugar no arrebatamento. Falando de 

ambos os presentes tempo de preparação, como Ele faz uma casa para sua noiva, e no 

momento da apresentação, quando Ele vier para ela, Jesus disse: "Na casa de meu Pai há 

muitas moradas; se não fosse assim, eu -lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar Se eu 

for e vos preparar um lugar para você, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para 

que onde eu estou, estejais vós também "(. João 14: 2-3 ). No imaginário de um 

casamento antigo, o Rapture marca o momento em que o noivo, o Senhor Jesus Cristo 

(cf. Mc 2: 19-20 ; 9:15 Matt. ; Lucas 5: 34-35 ; João 3: 28-29 ), leva sua noiva para a casa 



do Pai. Durante a Tribulação, a igreja arrebatada será apresentado no céu. Mas, ao final 

desses sete anos de companheirismo alegre e maravilhosa celebração, virá o tempo para 

a cerimônia de casamento, as bodas do Cordeiro. Essa união final do Noivo e da noiva é 

marcado por uma grande ceia. 

Alguns tentaram combinar as parábolas de casamento em Mateus 22: 1-14 e Mateus 25: 

1-13 com Apocalipse 19: 7-10 ". teologia casamento" para formar uma espécie de Mas 

isso viola o princípio hermenêutico que a doutrina não pode ser formulado pela 

combinação de elementos de várias ilustrações ou parábolas. O casamento é incidental 

nas duas parábolas Mateus; na verdade, nem um sequer menciona uma noiva. O tema da 

parábola da festa de casamento ( Matt. 22: 1-14 ) é apostasia e rejeição do Deus de 

Israel. Os convidados que rejeitaram o convite do Rei para a grande celebração simbolizar 

Israel; os hóspedes não convidados trazidos das ruas simbolizar a igreja Gentil (cf. Mt 8: 

11-12. ). Assim, nesta parábola da igreja não representa a noiva, mas os convidados. A 

parábola das dez virgens ( Matt. 25: 1-13 ) enfatiza a importância da preparação 

espiritual. Mais uma vez, os crentes em que parábola não são representados pela noiva, 

mas as virgens (atendentes da noiva). As cinco virgens loucas eram como crentes 

professos, despreparados para a volta de Cristo (isto é, não salvos); os cinco sábios eram 

verdadeiros crentes, realmente preparados. O ponto da parábola é que os crentes 

professos, deve estar pronto (ou seja, verdadeiramente salvos), quando Cristo voltar para 

estabelecer o Seu reino. Não haverá segunda oportunidade para os despreparados (não 

salvos), porque o dia do julgamento Senhor é total e final. Somente os crentes vão 

sobreviver para entrar no reino. 

Porque o Novo Testamento usa o casamento para ilustrar uma tal variedade de princípios 

espirituais, essas ilustrações não podem ser usados para interpretar Apocalipse 19 . Cada 

parábola ou ilustração deve ser interpretado em seu próprio contexto. Para se misturam 

detalhes de tais ilustrações não relacionadas com um tema comum não é a maneira para 

interpretar este texto (ou todo o texto). 

Todo o coro celestial, incluindo anjos ( v. 1 ), a vinte e quatro anciãos ( v. 4 ), os quatro 

seres viventes ( v. 4 ), e todo o exército dos remidos ( v. 5 ), é exortado a alegrar e ser 

feliz e dar a glória a Ele , porque toda a preparação é completa e as bodas do Cordeiro 

chegou.Prometido na eternidade passada, apresentou na casa do Pai desde o 

arrebatamento, a igreja já está pronto para a cerimônia de casamento para começar . Essa 

cerimônia vai coincidir com o estabelecimento do reino milenar, e se estendem durante 

todo esse período de mil anos para ser finalmente consumado nos novos céus e da nova 

terra (cf. 21: 1-2 ). A idéia de um mil anos de longa cerimônia pode parecer 

exagero; Ainda não é mais difícil do que vários milhares de anos de noivado é. E é preciso 

lembrar que "mil anos à vista [de Deus] são como ontem, quando ele passa por" ( Sl. 90: 

4 ), e que "com o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia "( 2 Pe. 3: 

8 ). Nos novos céus e da nova terra, o conceito noiva vai ser expandido para incluir não 

só a igreja, mas também todos os redimidos de todas as idades, como a Nova Jerusalém 

torna-se a cidade de noiva ( 21: 1-2 ). Note-se que, no Antigo Testamento, Deus é o 

Esposo de Israel ( Is 54: 5-6. ; 62: 5 ; Jer 31:32. ; Ez 16: 7-14. ; . Hos 2:16 , 19 ). 

Em preparação para seu casamento com o Cordeiro, a Sua noiva se aprontou. Isso não 

era, é claro, por suas próprias obras, mas sim pelo trabalho gracioso de Deus. Paulo 

ensinou que os crentes, pela graça de Deus, participar de Sua obra em suas vidas: 

"Portanto, meus amados, assim como sempre obedecestes, não como na só a minha 

presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com 

temor e tremor; porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar a sua 



boa vontade "( Fp 2: 12-13. ). Aos Colossenses, ele escreveu: "Eu trabalho, combatendo 

segundo a sua energia, o que poderosamente trabalha dentro de mim" ( Col. 1:29 ). A 

noiva já se aprontou no poder de Deus, pela graça de Deus, através da obra do Espírito 

de Deus. Purgado de todo o pecado e impureza (cf. 1 Cor. 3: 12-15), ela é uma impecável, 

sem culpa, virgem imaculada. 

Tendo sido apresentado glorificado, purificado e sem mancha diante do trono de 

Deus, que foi dado a igreja para vestir-se de linho fino, brilhante e limpo. O linho 

fino era caro e bonito pano (cf. 18:12 , 16 ), como o usado por José ( Gen. 41:42 ), Davi 

( 1 Crônicas 15:27.), e Mordecai ( Est 8:15. ); lampros ( brilhante ) significa brilhante, 

brilho, ou radiante (cf. seu uso em Atos 10:30 ); katharos ( limpas ) é traduzida como 

"puro" em 21:18 , 21 . Tais roupas deslumbrantes eram usadas anteriormente em 

Apocalipse por anjos ( 15: 6 ), e será a roupa dos exércitos do Céu (composta de ambos 

os anjos e os santos remidos) que acompanham a Cristo quando Ele voltar à terra ( v. 14 ) 

. 

O linho fino com que a noiva está vestida com a visão representa os atos de justiça dos 

santos. Na salvação, os crentes foram vestidos com a justiça de Cristo, imputada a eles 

( Rom 3: 21-24. ; 4: 5 ; 05:19 ; 1 Cor. 1:30 ; 2 Cor. 5:21 ; Fp 3: 8-9. ). Mas, agora, a igreja 

está vestido com uma justiça própria; os crentes glorificados são intrinsecamente justos, 

como os santos anjos. Não é mais a igreja terá apenas uma justiça imputada, mas também, 

em seguida, uma perfeição Santo comunicadas. A promessa de 1 João 3: 2 ", Amados, 

agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou ainda o que seremos Sabemos que, 

quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos apenas. como 

ele é "(cf. Rom. 8: 19-21 ) é então cumprida. 

Em seguida, o anjo que tinha falado com João (cf. 17: 1 , 15 ) , disse para o 

apóstolo, "Escreve: Bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas 

do Cordeiro." " Este é o quarto de sete bem-aventuranças em Apocalipse (cf. 1: 

3 ; 14:13 ; 16:15 ; 20: 6 ; 22: 7 , 14 ), todos introduzidos pela palavra abençoada, que 

significa "feliz", "alegre", "satisfeito", e "cumprida". Os destinatários desta bênção 

são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Que eles 

são convidados convidados os marca como um grupo distinto da igreja, uma vez que uma 

noiva dificilmente seria convidado para seu próprio casamento. 

Estes convidados representam crentes do Antigo Testamento. Mateus 8:11 e Lucas 

13:28 ambos referem-se a Abraão, Isaque e Jacó como estando no reino, e Lucas 

13:28 também menciona os profetas. Todos os heróis da fé mencionada em Hebreus 

11 estarão entre os convidados.O mesmo acontecerá com João Batista, o maior de todos 

os crentes do Antigo Testamento ( Matt. 11:11 ), que se descreveu como o amigo do noivo 

( João 3:29 ) e, portanto, um dos convidados. Todos os santos glorificados tribulação, e 

ainda vivos na Terra e entram no reino milenar, serão convidados. 

Alguns podem questionar por que os crentes era da igreja deve ser concedida a honra de 

ser a noiva, enquanto os crentes de outras idades são apenas convidados. Mas pode-se 

também perguntar por que Deus escolheu a Israel para ser o povo da aliança. A única 

resposta para ambas as perguntas é que Deus soberanamente propôs que seja assim 

(cf. Deut. 7: 7-8 ). Deve-se lembrar que as imagens do casamento é apenas isso; imagens 

que não é a realidade, mas as imagens da união íntima de Deus com o seu povo. Não 

haverá "cidadãos de segunda classe" no reino de Deus, assim como todos os participantes 

em um casamento desfrutar da festa. E nos novos céus e da nova terra, como mencionado 



acima, as imagens da noiva será expandida para abranger todos os redimidos de todas as 

idades ( 21: 1-2 ). 

Israel aguarda com expectativa a esta grande festa de casamento: 

O Senhor dos exércitos vai preparar um banquete de luxo para todos os povos sobre esta 

montanha; 

Um banquete de vinho envelhecido, pedaços escolhidos com medula, 

E refinado vinho, envelhecido. 

E neste monte Aniquilará a cobertura que é sobre todos os povos, 

Mesmo o véu que é esticada sobre todas as nações. 

Ele vai engolir a morte para todos os tempos, 

E o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces, 

E Ele irá remover o opróbrio do seu povo de toda a terra; 

Porque o Senhor tem falado. 

E vai ser dito naquele dia, 

"Eis que este é o nosso Deus a quem nós esperamos que Ele possa nos salvar. 

Este é o Senhor, para quem temos esperado; 

Alegremo-nos e alegremo-nos a Sua salvação. " 

Para a mão do Senhor repousará sobre este monte: 

E Moabe será trilhado no seu lugar. 

( Isa. 25: 6-10 ) 

Isaías 26: 1-4 registra uma das canções alegres os redimidos de Israel vai cantar: 

Naquele dia essa música será cantada na terra de Judá: 

"Temos uma cidade forte; 

Ele cria muralhas e baluartes para a segurança. 

Abra as portas, para que a nação justa, pode entrar, 

A única que permanece fiel. 

A firme da mente Você vai manter-se em perfeita paz, 

Porque ele confia em ti. 

Confie no Senhor para sempre, 

Pois em Deus, o Senhor, temos uma rocha eterna. " 

O versículo 19 do mesmo capítulo descreve a ressurreição que vai trazer os santos do Antigo 

Testamento para o banquete: "Seu mortos viverão, os seus cadáveres subirá Você que se 

encontram no pó, acordado e gritar de alegria, porque o teu orvalho será como o orvalho. da 

madrugada, ea terra dará à luz os espíritos dos mortos. " 



Daniel 12: 2 promessas da ressurreição de crentes do Antigo Testamento, cujos corpos 

têm sido em decadência: ". Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para 

a vida eterna, mas os outros à desgraça e desprezo eterno" As almas dos crentes já estão 

com o Senhor.Seus corpos serão ressuscitados para o reino. Daniel 12: 1 liga a 

ressurreição com a Tribulação: "Agora, nesse momento Miguel, o grande príncipe, que 

fica de guarda ao longo dos filhos do teu povo, surgirá E haverá um tempo de. angústia 

tal como nunca ocorreu desde que houve nação até aquele tempo; e naquele tempo o teu 

povo, todo aquele que for achado escrito no livro, serão resgatados ". É melhor colocar 

que a ressurreição no final da Tribulação. Eles são criados para serem convidados para o 

casamento e desfrutar de todas as festividades da glória do reino. 

Inclusão de Israel nas festividades é um testemunho da graciosa promessa de Deus para 

restaurar ela. Israel foi retratado como a esposa de Deus no Antigo Testamento ( 54 Isa: 

5-6. ) -tragically, infiel, esposa apóstata de Deus, como o livro de Oséias ilustra. No 

entanto, estranhamento de Israel não será permanente. Em Oséias 14: 4 Deus promete, 

"Eu sararei a sua apostasia, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou 

deles." No reino, Deus vai restaurar seu relacionamento com sua esposa infiel. E Israel 

terá um lugar de destaque na Nova Jerusalém, conforme a descrição dada do que 

em Apocalipse 21: 10-14 revela: 

E ele me levou em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de 

Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. Sua luz era 

semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalino. Ele tinha um 

grande e alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos; e nomes escritos sobre elas, 

que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Havia três portas no leste e três 

portas, ao norte e três portas, ao sul e três portas, a oeste. E o muro da cidade tinha doze 

fundamentos, e neles estavam os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. 

Seja qual for distinções são feitas nas Escrituras, todos os crentes de todas as idades vão 

desfrutar as glórias completos da eternidade. Henry Morris escreve: 

Qualquer que existem distinções entre os santos do período de pré-abraâmica, os santos 

em Israel antes de Cristo, os santos entre os gentios, desde Abraão até Cristo, os santos 

da tribulação, e os santos nas igrejas de Cristo para o arrebatamento .. . tais distinções são 

secundárias para a grande verdade primária que tudo vai estar lá em virtude da obra 

salvadora de Cristo e da sua confiança pessoal no verdadeiro Deus Criador e Sua oferta 

de salvação. ( A Revelação da ficha [Wheaton, Ill .: Tyndale, 1983], 389) 

A verdade abençoada que Deus estará em comunhão pessoal para sempre com todos os 

santos redimidos de todas as idades é tão significativa que o anjo afirmou solenemente a 

João, "Estas são as verdadeiras palavras de Deus." Para o apóstolo sitiada e 

envelhecido, no exílio em a dura ilha, estéril de Patmos, deve ter parecido surpreendente, 

quase impossível que o reino de Deus acabaria por triunfar. Nos dias de João, a igreja 

estava sendo perseguido de fora e atacado por heresias a partir de dentro, e foi 

desmoronando (veja a discussão sobre as sete igrejas em Apocalipse 1-11, A 

Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 1999], caps . 4-10 ). A 

revelação de que o plano redentor de Deus não pode e não será frustrada trouxe grande 

alívio, conforto e alegria para o apóstolo. 

Tão grande foi a surpresa de João na mensagem do anjo que ele involuntariamente e, sem 

pensar caiu a seus pés para adorá-lo (cf. 22: 8 ) -a prática estritamente proibida nas 

Escrituras ( Col. 2:18 ; cf. . Matt 04:10 ) . Chamá-lo de volta a seus sentidos com uma 

forte censura, o anjo disse: "Não faça isso, eu sou um companheiro servo de vocês e 



vossos irmãos, que têm o testemunho de Jesus;. adorar a Deus" Como João, o anjo 

era um servo de Deus, enviado para ministrar a João e seus irmãos, que têm o 

testemunho de Jesus. Anjos servir a todos os crentes (cf. Hb 1:14. , particularmente 

aqueles que, como João, estão envolvidos na pregação do evangelho (cf.) 22: 9 ). O anjo 

lembra João que ele está a adorar a Deus somente. A adoração é o tema da história da 

redenção, e da Proposito para a qual os crentes foram resgatadas ( João 4:23 ). Também 

será sua ocupação por toda a eternidade. 

Palavra final do anjo a João é um lembrete de que "o testemunho de Jesus é o espírito 

de profecia". O tema central da profecia do Antigo Testamento e Novo Testamento a 

pregação é o Senhor Jesus Cristo. Até o advento do seu Reino, todos os que anunciam o 

evangelho, deve ser fiel à do testemunho de Jesus, a mensagem do evangelho de 

poupança, que era a Sua mensagem. Aqueles que não são perderá afirmação celeste de 

seu ministério. 

A realidade gloriosa que Deus julgará os crentes iníquos e dará ao Seu reino deveria 

deixar todos os crentes para se alegrar. "Porque depois de tudo", escreveu Paulo, "é 

apenas parte de Deus retribuir com tribulação aos que vos atribulam, e dar alívio a vocês, 

que estão aflitos e para nós também, quando o Senhor Jesus será revelado do céu com sua 

anjos poderosos, em chama de fogo, distribuindo retribuição àqueles que não conhecem 

a Deus e para aqueles que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus "( 2 

Tessalonicenses 1: 6-8. ). Porque os crentes são definidos como aqueles que "amarem a 

sua vinda" ( 2 Tim. 4: 8 ), são de esperar ansiosamente para o Seu retorno do céu ( Phil 

3:20. ). 

 

39. O retorno glorioso de Jesus Cristo 

( Apocalipse 19: 11-21 ) 

E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, eo que estava assentado 

sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e em justiça julga e salários 

guerra. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua 

cabeça havia muitos diademas; e Ele tem um nome escrito nele 

que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um 

manto tinto de sangue, eo seu nome se chama o Verbo de Deus. E 

os exércitos que estão no céu, vestidos de linho fino, branco e 

limpo, seguiam em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada 

afiada, para que com ele Ele pode derrubar as nações, e ele as 

regerá com vara de ferro; e Ele pisa o lagar do vinho do furor da 

ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem 
escrito o nome: "REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES." 

Então eu vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, 

dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: "Vinde, 

ajuntai para a grande ceia de Deus, de modo que você pode comer 

a carne dos reis e a carne de comandantes e carnes de poderosos, 

carnes de cavalos e dos que se senta sobre eles, ea carne de todos 

os homens, tanto os homens livres e escravos, pequenos e grandes. 
" 



E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para 

fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e contra o 

seu exército. E a besta foi apreendido, e com ela o falso profeta 

que realizou os sinais de sua presença, com que enganou os que 

receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua 

imagem; Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde 

com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que veio da 

boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se 
fartaram das suas carnes. ( 19: 11-21 ) 

Um século atrás, a maioria das pessoas acredita que a história estava progredindo 

inexoravelmente para uma utopia feita pelo homem. A Revolução Industrial, a marcha da 

descoberta científica, e o ritmo crescente de reforma social parecia augurar nada, mas dias 

melhores virão. Hoje, no entanto, duas guerras mundiais; guerras regionais, civis e 

nacionais inumeráveis; incontáveis atos de terrorismo e de violência sem sentido; eo 

colapso quase completo dos valores morais fazer tal otimismo rosado parecem 

curiosamente ingênuo. 

A Bíblia ensina que as coisas vão ser maravilhosamente melhor, mas só depois que se 

tornam inimaginavelmente pior. Há apenas uma solução para os problemas do mundo: o 

retorno de seu verdadeiro Rei, o Senhor Jesus Cristo, para a monarquia absoluta e 

autoridade unilateral em Seu reino terreno. Somente sob seu governo haverá paz em vez 

da guerra, a justiça, em vez de a desigualdade ea justiça em vez de maldade. Mas esse 

glorioso evento não ocorrerá sem uma feroz oposição de Satanás, suas hordas de 

demônios, e para o mundo dos pecadores ímpios.A tribulação, o período de sete anos 

imediatamente antes do retorno de Cristo, vai ver o maior de todos os impérios mundiais 

humanos, liderada pelo gênio do mal conhecido como Anticristo. A terra será infestada 

de demônios, aqueles que estiveram aqui o tempo todo, aqueles lançados do céu com 

Satanás ( 12: 9 ), e os que foram soltos da prisão durante a Tribulação ( 9: 1-10 , 14-

20 ). A Tribulação também será um momento de escalada da maldade humana, apesar da 

manifestação sem precedentes da ira de Deus nos julgamentos selo, trompete, e 

bacia.Teimosamente endurecer o coração contra a verdade do evangelho, as pessoas, 

mesmo assim vai obstinAdãoente se recusam a arrepender-se ( 9: 20-21 ; 16: 

9 , 11 ). Mesmo a destruição da magnífica cidade capital do Anticristo da Babilônia 

( caps. 17-18 ) vai provocar lamentos altos, mas nenhum arrependimento. 

Mas, enquanto o caos e tumulto reina sobre a terra durante a tribulação, a igreja arrebatada 

será apresentado no céu. A igreja, a noiva do Cordeiro, estará aguardando ansiosamente 

a ceia das bodas do Cordeiro na terra milenar ( 19: 7 ). Mas antes disso maravilhosa 

celebração pode ter lugar, o guerreiro Rei deve vencer a batalha final. As forças do céu e 

do inferno vão se reunir no abate clímax da história humana, a batalha do 

Armagedom. Naquele holocausto final, dia do homem vai acabar, todos os inimigos de 

Cristo será derrotado, e Seu reino será estabelecido. 

O povo de Deus ao longo da história redentora ter aguardado o retorno do Senhor Jesus 

Cristo para derrotar seus inimigos e estabelecer o Seu reino. Esse será o momento em que 

a destruição de Satanás é concluída ( Gn 3:15 ; Rom. 16:20 ), quando o verdadeiro Rei 

recebe o cetro decisão ( Gen. 49:10 ), quando Deus vai estabelecer o trono de Davi de 

maior Filho ( 2 Sam 07:13. ; Isa 9: 7. ), quando o Filho vai governar a terra com uma vara 

de ferro ( : Ps 2 6-9. , quando os exércitos de Gog e Magog será esmagado () Ezequiel 

38-39. ), quando as nações serão julgadas ( Joel 3: 1-2 , 12-14 ), após sua derrota na 

batalha pelo retornando Rei ( Zacarias 14: 3-4. ), quando Jerusalém será o centro do reino 



do Messias ( . Zc 12: 3-9 ), quando os anjos se reunirão os ímpios para o julgamento ( Mt 

13: 41-42. ; 25:41 ), quando o ímpio se enfrentar a ira e indignação (de Deus Rom 2:. 5-

9 ), e quando o Senhor Jesus Cristo descerá visivelmente ( Apocalipse 1: 7 ) do céu em 

chamas de fogo, trazendo retribuição sobre os perseguidores de seu povo ( 2 

Tessalonicenses 1: 6-9. ; cf. Ap 6 : 9-11 ). 

A segunda vinda de Jesus Cristo é, portanto, o ponto culminante da história da 

redenção. Os crentes de todas as idades têm ansiosamente aguardado que glorioso evento 

(cf. Is 64: 1-2. ). Na verdade, o apóstolo Paulo definiu os cristãos como aqueles "quantos 

amam a sua vinda" ( 2 Tim. 4: 8 ). Muitos crentes, no entanto, são apaixonados pelas 

coisas do mundo e não o amor de Cristo que aparece como deveriam. Certamente, os 

crentes da Tribulação não terá esse problema. Eles serão perseguidos, marginalizados 

caçados (cf. 13:17 ), vivendo constantemente sob a sentença de morte ( 13:15 ) em um 

mundo indescritivelmente vil, infestado por demônios. A vinda de Cristo será o que 

desejamos e orar. 

Tão importante é a segunda vinda de Cristo que a Bíblia enumera várias razões por que 

Jesus deve retornar à Terra. Em primeiro lugar, as inúmeras promessas de Deus nas 

Escrituras, tais como os referidos acima, o retorno da demanda de Cristo. Da mesma 

forma, as promessas de Jesus também exigir seu retorno (por exemplo, 03:11 ; 22: 

7 , 12 , 20 ; Mt 24:27. , 30 , 37-44 ; 25:31 ; 26:64 ). A garantia do Espírito Santo, o 

Espírito da verdade ( João 14:17 ; 15:26 ; 16:13 ), é outra razão que Jesus deve retornar, 

uma vez que Ele inspirou escritores do Novo Testamento para escrever do retorno de 

Cristo (cf. 1 Cor. 1: 7 ; . Phil 3:20 ; Cl 3: 4 ; 1 Tessalonicenses 4: 16-17. ; Heb 

9:28. ; Tiago 5: 7-8 ; 1 Pedro 1:13. ; 5: 4 ; 1 João 3: 2 ). Se Cristo não voltar, o Pai, o 

Filho eo Espírito Santo seria culpado de fazer falsas promessas-o que, evidentemente, é 

impossível, uma vez que Deus é incapaz de mentir ( Nm 23:19. ; Tt 1: 2 ; Heb. 6:18 ). O 

plano de Deus para a Igreja, é necessário também o retorno de Cristo. Ele deve levá-la 

para o céu para apresentá-la na preparação para a ceia das bodas do Cordeiro ( 19: 7-

10 ).Jesus também deve retornar por causa do plano de Deus para a nações de seu 

julgamento ( 14: 14-20 ; Joel 3: 1-2 , 12-14 ; Mateus 25: 31-46. ), e para Israel-a salvação 

do remanescente de crentes judeus ( Ez 36: 25-35. ; 37: 1 e ss .; Rom. 11: 25-27 ). A 

humilhação de Cristo em Sua primeira vinda, quando Ele foi desprezado, odiado e 

desprezado ( Isaías 53: 3. ; . Matt 26:67 ; 27: 27-31 ), exige seu retorno para mostrar a 

Sua glória ( Matt 25:31. ) . A exaltação de Satanás é outra razão Jesus deve retornar à 

Terra. O "deus deste mundo" ( 2 Cor. 4: 4 ; cf. João 12:31 ; 14:30 ; 16:11 ; 1 João 5:19 ) 

não será permitido para manter seu trono usurpado (cf. Lc 4 : 5-6 ) para sempre. O 

herdeiro legítimo do trono de terra deve retornar, derrotar o usurpador, e tomar o que é 

legitimamente seu (cf. 20: 1-3 , 10 ). Por fim, a esperança ea expectativa do povo de Deus 

exige que Cristo retorno ( 6: 9-10 ; Tito 2:13 ; 1 João 3: 2-3 ). 

A Segunda Vinda deve ser distinguido do Arrebatamento da Igreja antes da Tribulação 

de sete anos; as descrições bíblicos diferentes dos dois acontecimentos indicam que eles 

são distintos um do outro. No Arrebatamento, Cristo vem para os Seus santos ( João 14: 

3 ; 1 Tessalonicenses 4: 16-17. ); Na Segunda Vinda, Ele vem com eles (veja a discussão 

sobre v. 14 abaixo). Além disso, por ocasião do Arrebatamento, Cristo reúne os Seus 

santos no ar ( . 1 Tessalonicenses 4:17 ) para levá-los ao céu ( João 14: 2-3 ); Na Segunda 

Vinda, Ele desce com eles do céu para a terra ( Zc. 14: 4 ). 

Alguns tentativa de harmonizar essas duas distinções, argumentando que os crentes 

encontrar Cristo no ar, em seguida, descer à terra com Ele. Ao fazê-lo, eles 

essencialmente fazer o Arrebatamento ea Segunda Vinda do mesmo evento. Mas essa 



visão, defendida pelo posttribulationists, trivializa ou marginaliza a Rapture e torna inútil, 

como Tomé R. Edgar observa: 

O que pode ser o propósito de manter um remanescente vivo pela tribulação para que 

alguns da igreja sobreviver e, em seguida, levá-los para fora da sua situação e torná-los o 

mesmo que aqueles que não sobreviveram? Por que mantê-los por isso? [A] explicação 

que eles fornecem uma escolta para Jesus não se sustenta. Santos vivos arrebatados será 

exatamente o mesmo que o santos mortos ressuscitados. Por que os crentes mortos não 

podem cumprir esta Proposito? Por que manter um remanescente vivo [através da 

Tribulação], depois arrebatar-los e realizar, no máximo, por deixá-los morrer? Não há 

propósito ou realização em [tal] um arrebatamento. 

Com todos os santos de todas as épocas passadas e os exércitos de anjos [] no céu 

disponíveis como escoltas e do fato de que [arrebatados] santos não fornecem nenhuma 

escolta diferente do que se tivessem sido mortos, por que permitam a igreja a sofrer 

imensamente, a maioria dos crentes [a] ser morto, e poupar um pouco para um 

arrebatamento que não tem nenhum propósito aparente, imediatamente antes das 

[Tribulação] período terminar? ... É esta a promessa? Você vai sofrer, ser morto, mas vou 

manter alguns vivos, e tirá-los um pouco antes os bons tempos virão. Tal raciocínio, é 

claro, exige uma explicação para a aparente falta de propósito para um arrebatamento 

posttribulational de qualquer espécie. 

Podemos observar o seguinte: 

(1) -Uma incomum, portentoso, evento único, como o arrebatamento deve ter um 

propósito específico. Deus tem propósitos para suas ações. Este objetivo deve ser aquele 

que só pode ser realizado por um evento tão incomum como um arrebatamento dos santos 

vivos. 

(2): este propósito deve concordar com os princípios gerais de Deus de operação. 

(3) -Não há pouca ou nenhuma razão aparente para arrebatar os crentes, quando o Senhor 

voltar e apenas antes de configurar o reino há muito aguardado com todas as suas 

perspectivas alegres. 

(4) -Não há uma boa razão para entregar todos os que já são crentes da tribulação, onde 

eles seriam alvos especiais de perseguição. 

(5) -Para entregar a partir de um período de julgamento universal e destruição física, como 

a tribulação requer a remoção da terra por morte ou arrebatamento. A morte não é 

apropriado como uma promessa no Rev. 3:10 . 

(6) -Deliverance da tribulação antes de começar concorda com relações anteriores de 

Deus com Noé e Ló e se declarou diretamente como um princípio de ação de Deus para 

com os crentes em 2 Pet. 2: 9 . ("Robert H. Gundry e Apocalipse 3:10 , " Graça 

Theological Journal 3 [Primavera 1982]: 43-44) 

Richard L. Mayhue dá outra razão que um arrebatamento posttribulational (aquela que 

acontece na segunda vinda) é inútil: "Se o arrebatamento ocorreu em conexão com o nosso 

Senhor posttribulational [segunda] vinda, a posterior separação das ovelhas dos cabritos ( 

ver Matt. 25:31 e seguintes) seria redundante. A separação teria ocorrido no próprio ato de [o 

arrebatamento] "( Snatched Before O Storm! Um caso de pretribulationism [Winona Lake, 

Ind .: BMH, 1980], 9). 



Não há nem mesmo uma sugestão de julgamento em passagens que descrevem o Rapture 

( João 14: 1-3 ; 1 Tessalonicenses 4: 13-18. ), mas o julgamento desempenha um papel 

proeminente na Segunda Vinda (cf. 19:11 , 15 , 17-21 ). 

Os sinais dramáticos que acompanham a Segunda Vinda, o escurecimento do sol, a lua e 

as perturbações dos "poderes dos céus" ( Mt 24: 29-30. ), não são mencionados nas 

passagens que descrevem a Rapture. 

Na sua descrição da Segunda Vinda, Apocalipse 19 não menciona nem uma tradução 

(êxtase) de crentes que vivem ( 1 Cor. 15: 51-52 ), ou uma ressurreição dos crentes mortos 

(cf. 1 Ts 4:16. ). 

Este, passagem clímax monumental pode ser dividido em quatro seções: O Retorno do 

Conquistador, os regimentos da Conqueror, a regra do Conquistador, ea vitória do 

Conquistador. 

O Retorno do conquistador 

E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, eo que estava assentado 

sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e em justiça julga e salários 

guerra. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua 

cabeça havia muitos diademas; e Ele tem um nome escrito nele 

que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um 

manto tinto de sangue, eo seu nome se chama o Verbo de 
Deus. ( 19: 11-13 ) 

Assim como fez em 4: 1 , o céu aberto diante dos olhos querendo saber de João. Mas ao 

contrário de 4: 1 , o céu abre este tempo para não deixar João, mas deixar que Jesus 

fora. Chegou a hora, finalmente, para a plena gloriosa revelação do Senhor 

soberano,. Este é o momento em que toda a Revelação (bem como toda a história 

redentora) tem apontado, o tempo de que o próprio Jesus falou em Mateus 24: 27-31 : 

"Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a 

vinda do Filho do homem. Onde quer que o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 

"Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as 

estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abaladas. E então o sinal do Filho do 

Homem aparecerá no céu, e, em seguida, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o 

Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E Ele enviará 

os seus anjos com grande trompete e eles reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, 

de uma extremidade do céu para o outro. " 

Como a cena dramática se desenrola, João está Transfixed, sua atenção fixa no majestoso, 

régio, poderoso Rider. Jesus, o único que subiu ao céu ( Atos 1: 9-11 ), onde ele foi sentado 

à direita do Pai ( Atos 5:31 ; 7: 55-56 ; Rom 8:34. ; Ef 1:20. ; Col. 3: 1 ; . Hebreus 1: 

3 , 13 ; 8: 1 ;10:12 ; 12: 2 ; . 1 Pd 3:22 ), está prestes a receber o reino que o Pai Lhe 

prometeram. Em uma visão mais cedo, João viu Jesus receber o título de propriedade da terra; 

Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e 

por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: "Quem é 

digno de abrir o livro e de romper os seus selos?" E ninguém no céu, nem na terra, nem 

debaixo da terra, podia abrir o livro nem de olhar para ele. Então eu comecei a chorar 

muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro nem de olhar para ele; e um 



dos anciãos me disse: "Pára de chorar, eis que o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, 

venceu de modo a abrir o livro e os seus sete selos." 

E eu vi no meio do trono (com os quatro seres viventes) e os anciãos um Cordeiro em pé, 

como se morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados 

por toda a terra. E Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no 

trono. ( 5: 1-7 ) 

O Cordeiro de que a visão tornou-se o rei conquistador. 

Já não é Jesus retratado como ele estava em sua humilhação ", humilde, e montado sobre 

um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta" ( Zc. 9: 9 ). Em vez disso, ele monta 

o tradicional cavalo branco montado por generais romanos vitoriosos em suas procissões 

triunfais pelas ruas de Roma. Branca também simboliza o caráter impecável, sem 

mácula, absolutamente santo do Rider. O cavalo, (como o coroas . v 12 ), a espada aguda 

( v. 15 ), a barra de ferro ( v. 15 ), e o lagar do vinho ( v. 15 ) é simbólica; A vinda de 

Cristo é a realidade. A linguagem simbólica representa vários aspectos da vitória do que 

a realidade, Cristo sobre Seus inimigos, Seu governo soberano, e Seu julgamento dos 

pecadores. 

Continuando sua descrição da cena surpreendente diante dele, João observa que o que 

estava assentado sobre o cavalo branco chama-se Fiel e Verdadeiro. Não é o nome 

mais apropriado para o Senhor Jesus Cristo, que no início do Apocalipse foi chamado de 

"a testemunha fiel e verdadeira "( 03:14 ). Ele é fiel a suas promessas (cf. 2 Cor 1:20. ) E 

o que ele fala é sempre verdadeira ( João 8: 45-46 ; Tito 1: 2 ). Embora alguns gostariam 

de escolher quais ensinamentos de Jesus que pretendem aceitar, Ele é tão fiel a suas 

promessas de ira e do julgamento, como ele está a suas promessas de graça e de 

salvação. A descrição de Jesus como Fiel e Verdadeiro é um contraste marcante com a 

infidelidade e as mentiras de Satanás ( 12: 9 ), o império do Anticristo mal ( 18:23 ), e 

pessoas más ( 2 Tim 3:13. ). O próprio fato de que Ele está voltando como prometeu 

confirma que Jesus é Fiel e Verdadeiro. 

Porque Jesus é fiel à sua palavra e caráter justo, segue-se que em justiça julga. Sua 

natureza santa exige uma reação santa, justa para o pecado. E porque Ele sempre faz o 

que ele diz, ele deve julgar os ímpios ( Matt 16:27. ; 25: 31-46 ; João 5:22 , 27 ; cf. Atos 

10:42 ; 17:31 ; 02:16 Rom. ; 2 Tessalonicenses 1: 7-9. ; 2 Tim. 4: 1 ). Jesus veio a 

primeira vez como Salvador; Ele voltará como Juiz. Quando Ele veio a primeira vez, 

pessoas más, incluindo Pilatos, Herodes, Anás, Caifás e julgou; quando Ele voltar, Ele 

julgará todas as pessoas más ( Atos 17:31 ). E Ele não só será o seu juiz, mas também o 

seu carrasco ( 15 vv. , 21 ). Anjos pode reunir os ímpios para o julgamento ( Matt. 

13:41 ), mas o Senhor Jesus vai passar sentença sobre eles. 

Não mais o Servo Sofredor de Sua encarnação, o Senhor Jesus Cristo é visto nesta visão 

como o guerreiro Rei que declara guerra contra seus inimigos. Ele é o carrasco de todos 

os pecadores, ímpios incrédulos. A única outra referência nas Escrituras para a guerra a 

travar Jesus está em 2:16 , quando advertiu a igreja mundana em Pérgamo, "Arrependei-

vos, ou então eu vou para junto de ti em breve, e eu vou fazer a guerra contra eles com a 

espada da minha boca . " Isso não está fora de sintonia com o caráter de Deus, no 

entanto. Depois de sua libertação das forças egípcias no Mar Vermelho, Israel cantou: "O 

Senhor é um guerreiro" ( Ex. 15: 3 ; cf. Sl. 24: 8 ; 45: 3-5 ). João Phillips escreve: 

O Senhor é homem de guerra! É um título surpreendente para o Filho de Deus. Diz 

Alexander Branco, comenting on de Bunyan Guerra Santa, 



  
-Santo Escritura está cheia de guerras e rumores de guerras; as guerras do Senhor; as 

guerras de Josué e os juízes; as guerras de Davi, com seu e muitas outras de batalha 

canções magníficas; até o nome mais conhecido do Deus de Israel no Antigo Testamento 

é o Senhor dos Exércitos; e, em seguida, no Novo Testamento, temos Jesus Cristo descrito 

como o Capitão de nossa salvação ... E então toda a Bíblia é coroado com um livro tudo 

soando com batalha chora ... até que termina com a cidade da paz onde penduram a 

trombeta na guerra hall e estudo não mais. 

  
O Senhor é homem de guerra! Com justiça julga e faz guerra. O julgamento vem 

acontecendo em todo o quebra dos selos, o toque das trombetas, e o derramamento das 

taças. Agora Ele faz guerra. Ele, que durante longos séculos suportou pacientemente os 

scoffings, os insultos, os maus modos dos homens; que durante séculos tem contemplado 

Calvário e tudo o que ela exibida de ódio e desprezo humano; e que, através dos milênios 

tem feito a paz pelo sangue da cruz, agora faz guerra por que o sangue. ( Explorando 

Apocalipse, rev ed [Chicago: Moody, 1987; reimpressão, Neptune, NJ: Loizeaux, 1991].., 

232) 

Adversários de Jesus desta vez serão os pecadores endurecidos que desafiaram os seus 

juízos e desprezado a mensagem do evangelho durante a Tribulação. Apesar de todos os 

julgamentos devastadores eles vão ter experimentado, e pregando o evangelho poderoso 

eles ouviram e teimosamente se recusam a arrepender-se ( 9: 20-21 ; 16: 9 , 11 ). Desde 

julgamento nem pregação move-los ao arrependimento, Jesus voltará para destruí-los e 

enviá-los para o inferno. 

Ao contrário de outros conquistadores o mundo já viu, cobiça, ambição, orgulho, ou o 

poder não vai motivar este Conquistador. Ele virá em justiça absoluta, em santidade 

perfeita, e em estrita consonância com todo o interesse santo. O céu não pode estar em 

paz com o pecado, pois de Deus "olhos são tão puros para aprovar o mal, e [Ele] não pode 

olhar na maldade com favor" ( Hab. 1:13 ). Há um limite para a paciência de Deus. Justiça 

nem sempre pode tolerar a injustiça; a verdade não pode tolerar mentiras para 

sempre; rebelião não pode ser autorizado a continuar para sempre. Incorrigíveis, 

incuráveis, pecadores endurecidos enfrentará destruição; misericórdia e graça abusado 

rejeitado acabará por trazer o julgamento. 

Descrevendo a aparência pessoal do majestoso, imponente Rider, João escreve que seus 

olhos eram como chama de fogo (veja a discussão sobre 01:14 em Apocalipse 1-11, A 

Commentary MacArthur Novo Testamento [Chicago: Moody, 1999], 46). Nada escapa 

do D.C sua penetrante, perfurando visão. Ele pode ver nos recessos mais profundos do 

coração humano, porque "todas as coisas estão abertas e exposto aos olhos daquele com 

quem temos de fazer" ( Heb. 4:13 ). Aqueles olhos refletiram ternura e alegria, pois ele 

reuniu as criancinhas a Si mesmo. Eles haviam refletido compaixão quando observou as 

pessoas em dificuldades e desanimados, vagando sem rumo pela vida como ovelhas sem 

pastor. E eles tinham refletido perdão quando Ele restaurou Pedro, que tinha sido 

esmagado por culpa sobre sua negação chocante de seu Mestre. Os olhos que choravam 

sobre o destino de Jerusalém impenitente e sobre a tristeza, sofrimento e morte neste 

mundo amaldiçoado pelo pecado, João vê a piscar com o fogo do julgamento. 

Em sua cabeça João observou que Cristo usava muitos diademas, uma transliteração da 

palavra grega Diadema , que refere-se a coroa de um governante (cf. 12: 3 ; 13: 1 ). Neste 

caso, eles são usados por Jesus para significar Sua posição real e da autoridade 



régia. Muitos indica Sua coleta de todas as coroas dos governantes, o que significa que 

só Ele é o soberano da terra. Coletando a coroa de um rei derrotado era costume no mundo 

antigo. Depois de derrotar os amonitas, Davi "tomou a coroa de seu rei de sua cabeça ... 

e ele foi colocado na cabeça de Davi" ( 2 Sam. 12:30 ). Cristo será o único soberano, uma 

vez que só Ele é "Rei dos reis e Senhor dos senhores" ( v. 16 ), e "o reino do mundo 

tornou-se o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre e sempre 

"( 11:15 ). As muitas coroas Cristo vai usar são de fato uma troca justa para uma coroa 

de espinhos (cf. Fl 2, 8-11. ). 

Além disso, João nota que Jesus tinha um nome escrito nele que ninguém conhece, 

senão ele mesmo. Tudo especulação quanto ao significado de que o nome é, obviamente, 

inútil, uma vez que o texto diz claramente que ninguém sabe que , exceto Jesus Ele 

mesmo. Até mesmo o apóstolo inspirado João não poderia compreendê-lo. Talvez venha 

a ser conhecido depois de seu retorno. 

Descrevendo o elemento final da aparição de Cristo, João escreve que Ele está vestido 

com um manto tinto de sangue. O sangue não é representativo do que o que Ele 

derramou na cruz; este é um retrato do julgamento, e não a redenção. O sangue é o sangue 

de seus inimigos abatidos. As imagens dessa passagem é semelhante ao de Isaías 63: 1-

6 : 

Quem é este que vem de Edom, 

Com roupas de cores brilhantes de Bosra, 

Este que é majestoso em sua roupa, 

Marcha na plenitude da sua força? 

"Eu é que falo em justiça, poderoso para salvar." 

Por que a sua roupa vermelha, 

E as vossas vestes, como a daquele que pisa no lagar? 

"Eu pisei no cocho vinho sozinho, 

E dentre os povos não havia homem Comigo. 

Eu também os pisei na minha ira 

E esmaguei no meu furor; 

E o seu sangue salpicou as minhas vestes, 

E eu manchei toda a minha roupa. 

Para o dia da vingança estava no meu coração, 

E meu ano de redenção chegou. 

E olhei, e não havia ninguém para ajudar, 

E fiquei surpreso e não havia ninguém para defender; 

Então, o meu próprio braço me trouxe a salvação para mim, 

E minha ira confirmou Me. 



Pisei os povos na minha ira 

E os embriaguei no meu furor, 

E eu derramou a sua alma na Terra. " 

A questão de saber por que Suas vestes são sangue respingado antes que a batalha 

começou. Mas esta não é sua primeira batalha; é sua última batalha. Ele lutou por seu povo 

em toda a história da redenção, e as suas vestes de guerra suportar as manchas de muitos 

massacres anteriores.Naquele dia, eles vão ser marcadas, como nunca antes, quando Ele "pisa 

o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso" ( v. 15 ). 

Isso do Rider nome se chama o Verbo de Deus identifica-Lo inequivocamente como o 

Senhor Jesus Cristo ( João 1: 1 , 14 ; 1 João 1: 1 ). A segunda pessoa da Trindade, o Filho 

de Deus encarnado é chamado A Palavra de Deus , porque Ele é a revelação de Deus. Ele 

é a expressão plena da mente, vontade e propósito de Deus, "o resplendor da glória ea 

expressão exata de sua natureza" ( Heb. 1: 3 ). 

Os regimentos do Conquistador 

E os exércitos que estão no céu, vestidos de linho fino, branco e 
limpo, seguiam em cavalos brancos. ( 19:14 ) 

O Senhor Jesus Cristo não vai voltar sozinho, mas será acompanhado por os exércitos 

que estão no céu (cf. 17:14 ). Quatro divisões compõem estas tropas glorificados. No 

início do capítulo 19 da noiva do Cordeiro (a igreja) foi retratado vestindo linho fino, 

branco e puro ( vv. 7-8 ). Aqueles crentes glorificados vai acompanhar Cristo. O mesmo 

acontecerá com os crentes da Tribulação, que também estão retratados no céu trajando 

vestes brancas ( 7: 9 ). O terceiro grupo é santos do Antigo Testamento, que são 

ressuscitados no final da Tribulação ( Dan. 12: 1-2 ). Finalmente, os santos anjos também 

vai acompanhar Cristo ( Mat. 25:31 ). Os cavalos brancos montados pela cavalaria 

celeste não são cavalos literais, mais do que aqueles montados por cavaleiros do inferno 

em 9: 7 e 16 . Ao contrário do Senhor Jesus Cristo, o exército celestial é 

desarmado; Somente Ele irá destruir seus inimigos. Os santos não virá para lutar com 

Jesus, mas a reinar com Ele ( 20: 4-6 ; 1 Cor 6: 2. ). 

O Governo do Conquistador 

De sua boca saía uma espada afiada, para que com ele Ele pode 

derrubar as nações, e ele as regerá com vara de ferro; e Ele pisa 

o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no 

seu manto e na sua coxa tem escrito o nome: "REI DOS REIS E 
SENHOR DOS SENHORES." ( 19: 15-16 ) 

O governo do Rei é descrito no gráfico, imagens poderosas. João começa por referir que a 

partir de sua boca saía uma espada afiada. O apóstolo tinha visto que a espada em 

uma visão mais cedo ( 01:16 ), onde ele foi usado para defender a igreja contra o ataque 

das forças de Satanás. Aqui é a espada do julgamento, o flamejante espada mortífera 

para os inimigos do rei. Que a espada vem fora de sua boca simboliza o poder mortal 

das palavras de Cristo. Uma vez que Ele falou palavras de conforto, mas agora Ele fala 

palavras de morte. Como observado anteriormente, os exércitos que acompanham Cristo, 

quando Ele voltar não carregam armas. Só Ele empunha a espada com a qual Ele matará 

os ímpios. 



E Cristo vai exercer esse espada com efeito mortal como Ele derruba as nações. Seus 

eleitos, tanto das nações dos gentios e de Israel, serão preservados; os ímpios Ele matará 

instantaneamente. Os mortos incluem todos aqueles reunidos para a batalha no 

Armagedom; ninguém escapará. O resto das pessoas não resgatados do mundo será 

julgado e executado no julgamento de Ovelhas e caprinos ( Matt. 25: 31-46 ), que segue 

o retorno de Cristo. Este é o golpe final de morte no Dia do Senhor (cf. Is 66: 15-16. ; Ez 

39: 1-4. , 17-20 ; Joel 3: 12-21 ; Mateus 25: 31-46. ; 2 Tessalonicenses 1: 6-9. ; 2: 8 ). 

A popa, o rápido julgamento que marca o início do reino de Cristo será o padrão de seu 

governo durante todo o Millennium. Durante o seu reinado de mil anos, Ele governará as 

nações com cetro de ferro (cf. 12: 5 ; . Ps 2: 8-9 ); Ele vai rapidamente julgar todo o 

pecado e imediatamente colocou qualquer rebelião. Todas as pessoas serão obrigadas a 

obedecer à sua lei ou enfrentar julgamento imediato. Usando as mesmas imagens de 

governar com uma vara de ferro, Jesus prometeu que os crentes governaria sob ela no 

reino: "O que vencer, e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade 

sobre as nações, e regerá com cetro de ferro, como os vasos do oleiro são quebradas em 

pedaços, assim como eu recebi autoridade de meu Pai "( 2: 26-27 ). 

Voltando ao julgamento no início do reinado de Cristo, João escreve que Ele pisa o lagar 

do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Esse símbolo vivo da ira de Deus 

vem da antiga prática de pisar nas uvas como parte do de vinho processo de tomada. A 

projecção do suco de uva retrata o derramamento do sangue dos inimigos de Cristo 

(cf. 14: 18-20 ). As imagens de uma prensa de vinho também retrata o julgamento no 

Antigo Testamento. Isaías 63: 1-3 descreve a destruição de Messias de inimigo 

implacável de Israel, Edom, o que representa o mundo odiar-Deus: 

Quem é este que vem de Edom, 

Com roupas de cores brilhantes de Bosra, 

Este que é majestoso em sua roupa, 

Marcha na plenitude da sua força? 

"Eu é que falo em justiça, poderoso para salvar." 

Por que a sua roupa vermelha, 

E as vossas vestes, como a daquele que pisa no lagar? 

"Eu pisei no cocho vinho sozinho, 

E dentre os povos não havia homem Comigo. 

Eu também os pisei na minha ira 

E esmaguei no meu furor; 

E o seu sangue salpicou as minhas vestes, 

E eu manchei toda a minha roupa. " 

Joel 3: 12-14 também usa a imagem lagar para descrever o julgamento de seus inimigos do 

Messias: 

Que as nações ser despertado 

E chegar ao vale de Josafá, 



Pois ali me assentarei, para julgar 

Todas as nações vizinhas. 

Lançai a foice, porque a colheita está madura. 

Venha, passo, para o vinho imprensa está cheia; 

O estouro de cubas, porque a sua malícia é grande. 

Multidões, multidões no vale da decisão! 

Para o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. 

Em um último olhar para o Rei voltar, João viu em sua visão de que Cristo usava uma 

faixa em torno de seu manto e na sua coxa (em seu peito e pendurado para baixo em sua 

coxa enquanto monta), em que Ele tem escrito o nome: "REI DOS REIS E SENHOR 

DOS SENHORES" (cf. 17:14 ; . Dt 10:17 ; 1 Tm 6:15. ). Este é o terceiro nome dado ao 

Senhor Jesus Cristo nesta passagem. O nome incompreensível de versículo 12 pode 

expressar o mistério da Sua divindade essencial. O versículo 13 chama-lhe a Palavra de 

Deus, expressando sua encarnação como o Filho de Deus. O nome "REI DOS REIS E 

SENHOR DOS SENHORES" expressa seu triunfo soberano sobre todos os inimigos e 

Sua regra absoluta em Seu reino que em breve será estabelecida. 

A vitória da Conqueror 

Então eu vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, 

dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: "Vinde, 

ajuntai para a grande ceia de Deus, de modo que você pode comer 

a carne dos reis e a carne de comandantes e carnes de poderosos, 

carnes de cavalos e dos que se senta sobre eles, ea carne de todos 

os homens, tanto os homens livres e escravos, pequenos e grandes. 
" 

E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para 

fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e contra o 

seu exército. E a besta foi apreendido, e com ela o falso profeta 

que realizou os sinais de sua presença, com que enganou os que 

receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua 

imagem; Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde 

com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que veio da 

boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se 

fartaram das suas carnes. ( 19: 17-21 ) 

Mais uma vez um anjo desempenha um papel fundamental em um dos cenários do fim 

dos tempos descritos no Apocalipse. João viu este anjo em pé no sol; ou seja, na 

proximidade do Sol, possivelmente na frente dele, eclipsando-o parcialmente. Ele está em 

forma visível, lugar de destaque para fazer este anúncio importante. Evidentemente, a 

escuridão em todo o mundo associado com a quinta taça ( 16:10 ) foi levantada, já que 

o sol é novamente visível. O levantamento das trevas que anteriormente seria também 

explicar como a fumaça de destruição de Babilônia era visível a uma distância ( 18: 9-

19 ). No entanto, a escuridão em breve cobrem a terra novamente, acentuando a piscar, 

brilhante glória do retorno de Cristo ( Mat. 24:29 ). 



Como os anjos têm feito com freqüência em Apocalipse ( 7: 2 ; 10: 1-3 ; 14:15 ; 18: 1-

2 ), o anjo . clamou com grande voz Ele se dirige a todas as aves que voam pelo meio 

do céu (cf. 08:13 ; 14: 6 ), convidá-los a se alimentar de os resultados da carnificina que 

em breve seguirão. O anjo declara, assim, a vitória de Cristo antes da batalha é sempre 

lutou. Seu convite para as aves é uma reminiscência das palavras de Jesus em Mateus 24: 

27-28 : "Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim 

será a vinda do Filho do Homem Onde quer que o cadáver. é, não se ajuntarão os abutres 

"(cf. Lc 17:37 ). 

O anjo comanda os pássaros para vir e . se reúnem para a grande ceia de Deus Esta 

não será a primeira vez que as aves tenham festejava a carniça humana nas 

Escrituras. Isaías 18: 6 , descrevendo os resultados de julgamento sobre Cush (Etiópia 

moderna), lê-se "Eles vão ficar juntos para aves dos montes, e para os animais da terra, e 

as aves de rapina vão passar a alimentação verão sobre eles." Jeremias relata que, após a 

destruição de Jerusalém pela Babilônia, "os cadáveres deste povo servirão de pasto para 

as aves do céu e para os animais da terra, e ninguém vai assustá-los" ( . Jer 07:33 ) . Em 

um paralelo marcante para a presente passagem Ezequiel escreveu, 

"Quanto a ti, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus," Fale com todos os tipos de 

aves e todos os animais do campo, "Montar e vir, reunir a partir de todos os lados para o 

meu sacrifício que vou sacrificar para você , como um grande sacrifício sobre os montes 

de Israel, que você pode comer carne e beber o sangue. Você deve comer a carne de 

homens poderosos e beber o sangue dos príncipes da terra, como se fossem carneiros, 

cordeiros, carneiros e de touros, todos eles cevados de Basã. Então, você vai comer 

gordura até que você está saciado, e beber o sangue até que você está bêbado, a partir do 

meu sacrifício, que eu sacrifiquei por você. Você será saciado à minha mesa com cavalos 

e cavaleiros, com homens poderosos e todos os homens de guerra ", diz o Senhor Deus 

'." ( Ez. 39: 17-20 ) 

A breve, mas catastrófica Dia da destruição Senhor irá resultar em um massacre sem 

precedentes, com incontáveis milhões de cadáveres espalhados ao longo de todo o seu 

comprimento de duzentos quilômetros ( 14:20 ). Mesmo depois que os pássaros têm se 

fartaram, que ainda vai levar sete meses para enterrar os cadáveres restantes ( Ez. 39:12 ). 

É um fato importante considerar que todos os anos milhões de aves de muitas espécies 

anos migram para o sul da Europa para a África. Eles voam sobre a terra de Israel em sua 

jornada. Os números dessas aves e seus padrões de migração tem sido o estudo especial 

do governo de Israel por causa da ameaça que representam para a aeronave. Isso 

certamente pode responder a pergunta a respeito de onde um número tão grande de aves 

virá. A configuração geográfica de Israel, situado entre o Mar Mediterrâneo, a oeste, e na 

vastidão do deserto estéril para o leste, forma o corredor natural para estas aves 

migratórias. 

No grande ceia, os pássaros vão comer a carne dos reis, ea carne de comandantes e 

carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que se senta sobre eles, ea carne de 

todos os homens, tanto os homens livres e escravos, e pequenos e grandes. declaração 

de que tudo incluído revela a extensão mundial do abate. Para ter um corpo insepulto 

deixou como alimento para pássaros é a indignidade final, especialmente para os 

orgulhosos reis e militares poderosos comandantes. Nesse mesmo destino ignominioso 

aguarda todos os soberbos, que odeiam a Deus rebeldes em todo o mundo, tanto os 

homens livres e escravos, e pequena e grande (cf. 11:18 ; 13:16 ). Comentador José 

Seiss escreve sobre esta cena horrível, 



Isto já conta uma história terrível. Ele fala do maior dos homens feitos comida para os 

abutres; -de reis e líderes, forte e confiante, devorado em campo, sem ninguém para 

enterrá-los; -de quem pensava conquistar ungido Rei do Céu desamparada mesmo contra 

a aves tímidas; -de alardeando deuses da natureza se transformou em seu elenco off e os 

resíduos mais desonrado. E o que é, assim, forintimated logo se torna realidade. O grande 

conquistador arcos os céus e desce. Ele cavalga sobre o cavalo querubim e voa sobre as 

asas do vento. Fumaça sobe de suas narinas, e fogo devorador da sua boca. Ele se move 

em meio a tempestades e escuridão, a partir do qual os relâmpagos lançam seus parafusos, 

pedras de granizo e misturar-se com o fogo. Ele ruge de Sião, e levanta a sua voz de 

Jerusalém, até que os céus ea terra tremer. Ele corre para trás no furor da sua grandeza 

incensado entre nuvens e fogo, e colunas de fumaça. As carrancas sol. O dia não é nem 

clara nem escura. As montanhas derreter e fender-se, na sua presença. As colinas ligado 

a partir de seus assentos e saltar como cordeiros. As águas são desalojadas de seus 

canais. O mar se retira com uivando trepidação. O céu é o aluguel e se dobra sobre si 

mesma como uma tenda em colapso. É o dia para a execução de um mundo armado, -a 

mundo em aliança com o inferno para derrubar a autoridade e trono de Deus, -e tudo na 

natureza apavorada se junta para sinalizar a vingança merecida. ( O 

Apocalypse [reimpressão; Grand Rapids: Kregel, 1987], 441) 

Sofonias também profetizou desta cena terrível: 

Perto é o grande dia do Senhor, 

Perto e vindo muito rapidamente; 

Ouça, o dia do Senhor! 

Nele, o guerreiro grita amargamente. 

Um dia de ira é que dia, 

Um dia de tribulação e de angústia, 

Um dia de destruição e desolação, 

Um dia de trevas e escuridão, 

Um dia de nuvens e densas trevas, 

Um dia de trombeta e grito de guerra 

Contra as cidades fortificadas 

E as torres altas de canto. 

Trarei angústia sobre os homens 

Para que eles andarão como cegos, 

Porque pecaram contra o SENHOR; 

E o seu sangue será derramado como poeira 

Ea sua carne como esterco. 

Nem a sua prata nem o seu ouro 

Será capaz de entregá-los 

No dia da ira do Senhor; 



E toda a terra será devorada 

No fogo do seu zelo, 

Pois Ele vai fazer um fim completo, 

Na verdade um aterrorizante, 

De todos os habitantes da Terra. 

( Sofonias 1: 14-18. ) 

Como o próximo estágio de sua incrível visão se desenrolava, João viu a besta, e os reis 

da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava 

montado no cavalo e contra o seu exército. A besta é o Anticristo ( 11: 7 ; 13: 1-8 ), 

líder do último e maior império da história da humanidade. Os reis da terra são os dez 

reis que governam os dez setores nos quais império mundial do Anticristo é dividido ( 17: 

12-14 .) Seus exércitos foram reunidos para fazerem guerra àquele que estava 

montado no cavalo ( v. 11 ) e contra Seu exército ( v. 14 ; Zc 14: 5. ). O poder armado 

formidável e aparentemente invencível da besta, com todo o seu poder de fogo, aguarda 

a chegada do Rider. 

Mas antes que haja qualquer batalha, está tudo acabado. Em um instante, o animal foi 

apreendido, e com ela o falso profeta que realizou os sinais de sua presença, com que 

enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem ( 13: 

11-17 ). Estes dois líderes políticos e religiosos demonically poderes do mundo são um 

golpe horrível; . Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo Esta é a primeira 

menção na escritura do lago de fogo, o inferno final, o destino final de Satanás , os seus 

anjos, e os não-redimidos ( Matt. 25:41 ). Isaías descreveu-o como o lugar onde "o seu 

verme não morrerá e seu fogo não se apagará" ( Is. 66:24 ), uma descrição ecoou pelo 

Senhor Jesus Cristo em Marcos 9:48 . Em Mateus 13:42 Jesus acrescentou que ele vai ser 

um lugar onde "haverá choro e ranger de dentes."Apocalipse 14:11 diz daqueles que 

sofrem lá, "A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, pois eles têm nenhum dia 

de descanso e de noite. " Aparentemente, estes dois não morrem, mas são transformados 

milagrosamente em forma eterna para queimar no inferno. Eles são os primeiros de 

milhões de homens ( 20:15 ) e anjos ( Mat. 25:41 ) para chegar no lago de fogo. 

Inferno sempre existiu, mas esta é a sua forma final. Ao contrário de Hades, o lago de 

fogo não é um lugar de acolhimento temporário (cf. Lc 16:23 ), mas um lugar permanente 

de encarceramento e punição. Brimstone é freqüentemente associada com o fogo do 

julgamento (cf.09:17 ; 14:10 ; 20:10 ; Lucas 17:29 ). Que a besta eo falso profeta ainda 

estão no lago de fogo de mil anos mais tarde, quando Satanás é lançado lá ( 20:10 ) é uma 

refutação convincente da falsa doutrina do aniquilacionismo. Como as duas pessoas mais 

vis maus, blasfemos, que já viveram, é justo que estes dois ser o primeiro a chegar naquele 

lugar horrível. O Novo Testamento é claro sobre a eternidade do castigo (cf. 14: 10-

11 ; Mateus 13: 40-42. ; 25:41 ; Marcos 9: 43-48 ; Lucas 03:17 ; 12: 47-48 ). 

E os demais foram mortos com a espada que veio da boca do que estava assentado 

sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Desprovido de seus 

comandantes, forças sem liderança do Anticristo serão destruídas, como o resto das 

pessoas reunidas para lutar contra Cristo foram mortos com a espada que veio da boca 

do que estava assentado sobre o cavalo. Como observado anteriormente na discussão 

do versículo 15 , o resto do não resgatados em todo o mundo serão julgados no julgamento 

de Ovelhas e caprinos, que tem lugar nesta altura. Então, assim como o anjo predito, . 



todas as aves se fartaram das suas carnes Descrevendo a carnificina quase 

inconcebível, João Phillips escreve: 

Então, de repente, tudo vai acabar. Na verdade, não haverá guerra em tudo, no sentido de 

que nós pensamos de guerra. Haverá apenas uma palavra falada daquele que fica montado 

o grande cavalo branco. Uma vez que Ele falou uma palavra para a figueira, e secou-

se. Uma vez que Ele falou uma palavra para ventos uivantes e ondas arfando, e as nuvens 

de tempestade desapareceu e as ondas caiu ainda. Uma vez que ele falou com uma legião 

de demônios a rebentar pelas costuras de alma de um homem pobre, e imediatamente 

fugiram. Agora Ele fala uma palavra, e que a guerra acabou. O blasfemo, Besta alto-boca 

é atingida onde ele se encontra. O falso profeta, o falastrão milagroso do poço é perfurado 

e ainda. A par deles são empacotados e atirou de cabeça para as chamas eternas. Outra 

palavra, e os exércitos em pânico Rolo e cambalear e cair morto. Marechais de campo e 

generais, almirantes e comandantes aéreos, soldados e marinheiros, soldados rasos, todos 

e cada um, eles caem. E os abutres descer e cobrir a cena. ( Explorando Apocalipse, 236) 

O profeta Zacarias preenchido mais dos detalhes desta cena assustadora: 

Eis que um dia está chegando para o Senhor quando o despojo tirado de você será dividido 

entre vocês. Porque eu ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, e a 

cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas a metade da cidade 

exilado, mas o resto do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e 

pelejará contra estas nações, como quando ele luta em um dia de batalha. Naquele dia 

estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está na frente de Jerusalém para o 

oriente; e no Monte das Oliveiras será dividido em seu meio de leste a oeste por um vale 

muito grande, de modo que metade do monte se removerá para o norte, ea outra metade 

para o sul. Você vai fugir pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até 

Azel; sim, você vai fugir assim como você fugiu antes do terremoto nos dias de Uzias, rei 

de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá, e todos os santos com Ele! 

Naquele dia não haverá luz; os luminares vai diminuir. Para ele vai ser um dia único, que 

é conhecido do Senhor, nem de dia nem de noite, mas ela virá sobre na parte da tarde 

haverá luz. 

E isso vai acontecer no dia em que águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas para o 

mar oriental, ea outra metade para o mar ocidental; será no Verão, bem como no inverno. 

E o Senhor será rei sobre toda a terra; Naquele dia o Senhor será o único, e seu nome o 

único. 

Toda a terra será transformada em uma planície de Geba até Rimom, ao sul de 

Jerusalém; Jerusalém, mas vai subir e permanecer no seu sítio da Porta de Benjamim até 

o lugar da primeira porta à porta da esquina, e desde a torre de Hananel a lagares do 

rei. As pessoas vão viver nela, e não haverá mais maldição, para Jerusalém habitará em 

segurança. 

Agora, esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que têm ido à guerra 

contra Jerusalém; sua carne apodrecerá, enquanto eles estão em seus pés, e seus olhos vão 

apodrecer nas suas órbitas, e sua língua apodrecerá na sua boca. Ele virá no dia em que 

um grande pânico do Senhor cairá sobre eles; e eles vão aproveitar um lado do outro, e a 

mão de um será levantada contra a mão de outro. ( Zc. 14: 1-13 ) 

Estas verdades sóbrias servir como um alerta para os incrédulos a arrepender-se ( 2 Pe. 3: 

9 ), e também para estimular os crentes a viver piedosas ( 2 Pe. 3:11 ). "A noite é passada, 



eo dia está próximo. Portanto, vamos deixar de lado as obras das trevas e vestir a armadura 

da luz. Andemos honestamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em 

promiscuidade sexual e . sensualidade, não em contendas e inveja Mas colocar no Senhor 

Jesus Cristo, e não faz nenhuma provisão para a carne no tocante às suas concupiscências 

"( Rom. 13: 12-14 ). 

 

40. A chegada do reino terreno do Senhor 

Jesus Cristo ( Apocalipse 20: 1-10 ) 

Então eu vi um anjo descer do céu, segurando a chave do abismo 

e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga 

serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos; e 

ele jogou-o no abismo, e fechou e selou sobre ele, para que ele 

não iria enganar as nações por mais tempo, até que os mil anos 

foram concluídas; Depois destas coisas, ele deve ser liberado 
para um curto período de tempo. 

Então eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e fez justiça a 

eles. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do 

testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e aqueles 

que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o 

sinal em suas testas nem em suas mãos ; e eles vieram à vida e 

reinaram com Cristo durante mil anos. O restante dos mortos não 

reviveram, até que os mil anos se completou. Esta é a primeira 

ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na 

primeira ressurreição; sobre esses a segunda morte não tem 

poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com 
ele durante mil anos. 

Quando os mil anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão, 

e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, 

Gog e Magog, para os congregar para a guerra; o número deles 

é como a areia do mar. E elas, aproximando-se na ampla planície 

da terra e cercaram o acampamento dos santos ea cidade amada, 

e desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo, que os enganava, 

foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta eo falso 

profeta; e serão atormentados dia e noite para todo o 

sempre. ( 20: 1-10 ) 

Imagine um mundo dominado por justiça e bondade, um mundo onde não há injustiça, 

em que nenhum tribunal já torna um veredicto injusto, e onde todos são tratados de forma 

justa. Imagine um mundo onde o que é verdadeiro, correto e marcas nobres todos os 

aspectos da vida, incluindo as relações interpessoais, comércio, educação e 

governo. Imagine um mundo onde não é completa, total, aplicados e paz permanente, 

onde a alegria abunda e prevalece a boa saúde, tanto que as pessoas vivem por centenas 

de anos. Imagine um mundo onde a maldição é removida, onde o ambiente é restaurado 

para a pureza primitiva do Jardim do Éden, onde a paz reina mesmo no reino animal, de 

modo que "o lobo habitará com o cordeiro, eo leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, 

o leão novo eo animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará "( Isaías 



11: 6. ). Imagine um mundo governado por um perfeito, Régua glorioso, que 

imediatamente e firmemente lida com o pecado. 

Humanamente falando, essa descrição pode parecer um exagero, uma fantasia utópica de 

que nunca poderia ser realidade. No entanto, ele descreve com precisão as condições 

durante o futuro reino terreno do Senhor Jesus Cristo. A terra restaurada e reconstruída 

radicalmente do reino milenar constituirá paraíso recuperado. O reinado do Salvador 

sobre a terra de mil anos é o culminar divinamente planejado e prometido de toda a 

história redentora e a realização da esperança de todos os santos de todas as idades. 

O reino milenar é chamada por muitos nomes nas Escrituras. Em Mateus 19:28 Jesus 

chama de "regeneração". Atos 3:19 descreve o reino como "tempos de refrigério", 

enquanto o versículo 21 do mesmo capítulo chama-lhe "o período de restauração de todas 

as coisas." O apóstolo Paulo se refere a ele em Efésios 1:10 como "uma administração 

adequada para a plenitude dos tempos." 

O ensinamento da Bíblia sobre o reino não está confinada ao Novo Testamento. O reino 

é um tema importante em toda a Escritura; é a meta para a qual toda a história redentora 

progride. Nas palavras de João Bright, "A Bíblia é um livro Se tivéssemos de dar a esse 

livro um título, poderíamos com justiça chamá-lo de 'O Livro da vinda do reino de Deus'. 

"( O Reino de Deus [Nashville: Abingdon, 1953], 197; itálico no original). Entre as 

muitas passagens do Antigo Testamento que falam do reino terrestre são Deuteronômio 

30: 1-5 ; 2 Samuel 7: 12-16 ; Salmo 2: 6-12 ; Isaías 2: 2-4 ; 11: 1-10 ; 12: 1-6 ; 24:23 ; 32: 

15-20 ; 35: 1-2 ; 60: 10-18 ; 65: 20-22 ; Jeremias 3: 14-18 ; 23: 5-6 ; 30: 3 ; 31 : 35-

40 ; 33: 14-18 ; Ezequiel 34: 23-24 ; 36: 16-38 ; 37: 15-28 ; Daniel 2: 44-45 ; Oséias 3: 

4-5 ; Joel 3: 18-21 ; Amós 9: 11-15 ; Miquéias 4: 1-8 ;Sofonias 3: 14-20 ; e Zacarias 14: 

9-11 . 

O reino de Deus pode ser amplamente definido como a esfera em que Ele reina. Em seu 

sentido eterno universal, o reino de Deus engloba tudo o que existe, porque Deus é o 

governante soberano sobre toda a Sua criação. Davi declarou que a verdade no Salmo 

103: 19 : ". O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e seu reino domina sobre 

tudo" Historicamente, Deus mediada Seu governo na Terra através do seu povo, em 

primeiro lugar através de Adão e Eva, em seguida, Abel, Sete, Enoque, Noé, Abraão, 

Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, os juízes de Israel (incluindo Samuel), e os reis de Israel 

e Judá. Na presente época, Deus medeia Seu governo politicamente através de governos 

humanos ( Rm 13: 1-7. e espiritualmente através da igreja () Atos 20:25 ; Romanos 

14:17. ; Col. 1:13 ). No reino milenar, os elementos políticos e religiosos do governo 

temporal, terreno de Deus serão reunidos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. 

Tomando o texto de Apocalipse 20 (e várias outras passagens bíblicas que falam do reino 

terrestre) pelo valor de face conduz a uma visão pré-milenar da escatologia. Ou seja, 

Cristo voltará, e em seguida, estabelecer um reino literal na terra, que vai durar por mil 

anos. Há outros dois pontos de vista principais do Milênio, além de premillennialism: 

postmillennialism e amillennialism. 

Postmillennialism é de certa forma o oposto da premillennialism. Premillennialism ensina 

que Cristo voltará antes do Milênio; postmillennialism ensina que Ele voltará no final do 

Milênio. Premillennialism ensina que o período imediatamente antes da volta de Cristo 

será o pior da história humana; postmillennialism ensina que antes de seu retorno virá o 

melhor período da história, a fim de que Cristo voltará no final de uma longa idade de 

ouro de paz e harmonia. (A maioria dos postmillennialists negar que o Millennium vai 

durar mil anos reais, eles arbitrariamente ver esse número como simbólica de um longo 



período de tempo.) "O milênio para que o pós-milenista espera é, assim, uma idade de 

ouro de prosperidade durante a presente dispensação , ou seja, durante a Era da Igreja 

"(Loraine Boettner," Postmillennialism ", em O Significado do Milênio: Four 

Views Robert G. Clouse, ed. [Downers Grove, Illinois: Intervarsity de 1977], 117). Essa 

era de ouro, de acordo com postmillennialism, irá resultar da propagação do evangelho 

em todo o mundo e a conversão da maioria da raça humana ao cristianismo.Assim, "Cristo 

voltará para um mundo verdadeiramente cristianizado" (Boettner, "Postmillennialism", 

118). O reino milenar, de acordo com postmillennialists, será estabelecido pela igreja, 

não pela intervenção pessoal de Jesus Cristo. Nem Cristo reinará pessoalmente na Terra 

durante o Milênio, mas sim por meio de Sua igreja. 

De acordo com os pontos de vista geral otimistas dessas eras, postmillennialism floresceu 

nos séculos XVIII e XIX. O impacto do Iluminismo, da Revolução Industrial, o ritmo 

acelerado da descoberta científica, e Darwin teoria da evolução convenceu muitos de que 

a sociedade estava progredindo inevitavelmente em direção a uma utopia. Essa visão 

otimista estava em harmonia com postmillennialism, que também ensina que o mundo 

vai ficar melhor e melhor (embora por meios diferentes). Mas o horror paralisante da 

Primeira Guerra Mundial, a decadência moral dos loucos anos vinte, os tempos difíceis 

da Grande Depressão, a loucura da matança dos judeus dos nazistas, ea catástrofe mundial 

da Segunda Guerra Mundial trouxe um fim à otimismo ingênuo que prevalecia antes da 

Primeira Guerra Mundial Postmillennialism, consequentemente, também caiu em 

popularidade. Nos últimos anos, no entanto, tem havido um ressurgimento do 

postmillennialism em movimentos como a Teologia da Libertação, Teologia do Reino, e 

teonomia. 

O nome "amillennialism" é um pouco enganador, uma vez que implica que amillennialists 

não acreditam em um milênio. Embora seja verdade que eles rejeitam o conceito de um 

milênio terreno, e especialmente um que é na verdade um Millennium (mil anos de 

duração), amillennialists acreditam em um reino. Eles acreditam que as profecias do 

Antigo Testamento sobre o reino do Messias estão sendo cumpridas agora, quer pelos 

santos reinando com Cristo no céu, ou (espiritualmente, não literalmente) pela igreja na 

terra. (Amilenistas também se aplicaria algumas dessas profecias do Antigo Testamento 

para o estado eterno.) Longe de descrer na Millennium, amillennialists acredito que 

estamos nele agora: "Na medida em que os mil anos de Apocalipse 20 estão em causa, 

estamos no milênio now "(Anthony A. Hoekema," Amilenialismo ", em O Significado do 

Milênio: Four Views, ed Clouse, 181.). 

Não há absolutamente nenhuma razão exegética ou fonte para esta conclusão e nenhum 

mandado de abandonar a hermenêutica histórica, gramatical ao interpretar profecia. Essa 

é puramente um ato arbitrário por parte do intérprete, com base em seus 

pressupostos. Além disso, não há nenhuma razão para negar literais mil anos como a 

duração do reino de Cristo na terra. Robert L. Tomé escreve: 

Se o escritor queria um número muito grande simbólica, por que ele não usa 144.000 ( 7: 

1 e ss ;. 14: 1 e ss .;), 200.000.000 ( 09:16 ), "dez mil vezes dez mil, e milhares de 

milhares" ( 5 : 11 ), ou um número incalculável grande ( 7: 9 )? O fato é que nenhum 

número em Apocalipse é comprovAdãoente um número simbólico. Por outro lado, o uso 

de números não simbólico é a regra. Ela exige a multiplicação de um literal de 12.000 por 

um literal doze para chegar a 144.000 em 7: 4-8 . As igrejas, selos, trombetas e taças são 

todos literalmente em número de sete.Os três espíritos imundos de 16:13 são, na verdade, 

em número de três. Os três anjos ligados às três últimas desgraças ( 08:13 ) somam um 

total de três. As sete últimas pragas ascender a exatamente sete. A equivalência de 1.260 



dias e três anos e meio necessitam de um entendimento não simbólico de ambos os 

números. Os doze apóstolos e as doze tribos de Israel são, literalmente, doze ( 21: 12-

14 ). As sete igrejas estão em sete cidades literais. No entanto, a confirmação de um único 

número em Apocalipse como simbólico é impossível.(Apocalipse 8-22: Um comentário 

exegético [Chicago: Moody, 1995], 408-9) 

É altamente duvidoso que qualquer número simbólico seria repetido seis vezes em um texto, 

como mil está aqui. 

Para o primeiro século e meio após o encerramento da era do Novo Testamento, a igreja 

foi em grande parte premillennial. Entre os pais da igreja daquele período, que 

acreditavam em um literal de mil anos terrena Millennium foram Papias (um discípulo do 

apóstolo João), Irineu, Justino Mártir, Tertuliano, e o autor da Epístola de Barnabé. Esse 

consenso premillennial foi contestada por membros da escola de Alexandria (sobretudo 

Orígenes), que defendiam uma abordagem alegórica para interpretar as Escrituras. O 

famoso historiador da igreja Eusébio também rejeitou um literal, Millennium terrestre, 

como fez o estudioso da Bíblia observou Jerome. Mas foi a influência de Agostinho, o 

maior teólogo da igreja primitiva, que garantiu que amillennialism iria dominar a igreja 

durante séculos. Amilenialismo era a visão dos reformadores, e hoje a maioria dos 

estudiosos da tradição reformada são amillennialists. 

No centro do debate sobre a milenar vistas é a questão da hermenêutica. Todos os lados 

no debate concordam que a interpretação da profecia do Antigo Testamento literalmente 

leva naturalmente a premillennialism. Amilenista Floyd E. Hamilton candidamente 

reconhece que a verdade: "Agora temos de admitir francamente que uma interpretação 

literal das profecias do Antigo Testamento nos dá apenas como uma imagem de um reino 

terrestre do Messias como as imagens pré-milenistas" ( A Base da Millennial Fé [ Grand 

Rapids: Eerdmans, 1942], 38).Pós-Milenista Loraine Boettner concorda com a avaliação 

de Hamilton: "É de consenso geral que, se as profecias são tomadas literalmente, fazem 

prever a restauração da nação de Israel na terra da Palestina aos judeus ter um lugar de 

destaque nesse reino e governar sobre a outras nações "(" A Pós-Milenista Response [para 

Dispensational Premillennialism] ", em O Significado do Milênio: Four Views, ed 

Clouse, 95.). 

À luz das internações anteriores, a pergunta que surge naturalmente é "Por que não tomar 

as profecias do Antigo Testamento sobre o Millennium literalmente?" Aqueles que 

rejeitam a interpretação literal argumentar que o Novo Testamento parece interpretar 

algumas profecias do Antigo Testamento nonliterally. Mas na maioria dos casos, o Novo 

Testamento não é interpretar essas profecias, mas apenas a aplicação de princípios 

encontrados neles. Na verdade, dezenas de profecias do Antigo Testamento relativas à 

primeira vinda de Cristo foram literalmente cumpridas. 

Há várias razões para interpretar profecias do Antigo Testamento literalmente. 

Primeiro, se o sentido literal de uma passagem for rejeitado, que é o de determinar o que 

o sentido não literal ou espiritual é, uma vez que as regras normais de interpretação não 

se aplicam? Walter C. Kaiser, Jr., coloca o dilema: 

Quem ou o que irá arbitrar entre os diferentes [não literais] significados sugeridos e 

decidir quais são para ser aceito como autoritária e que são falsas? Curta de dizer que 

gosta de cada pessoa é a sua própria regra, não parece haver qualquer tribunal de última 

instância ... Simplesmente não há critérios justificáveis para estabelecer limites uma vez 

que o intérprete se afasta do uso normal da linguagem. ( Voltar para o futuro [Grand 

Rapids: Baker, 1989], 129-30) 



Em segundo lugar, a adopção de uma visão não-literal das profecias do reino do Antigo 

Testamento levanta algumas questões importantes: O que essas profecias significa para 

aqueles a quem foram dirigidas? Se profecias aparentemente dirigidas a Israel realmente 

se aplicam à igreja (que não existia na época), Deus deu a revelação de que não conseguiu 

revelar? E se essas profecias foram feitos para aplicar simbolicamente para a igreja, por 

que foram dirigidas a Israel? Que significado poderia tais profecias têm em suas 

configurações históricas? Ironicamente, muitos dos que espiritualizar profecias do Antigo 

Testamento rejeitar a interpretação futurista de Apocalipse porque supostamente rouba o 

livro de seu significado para aqueles a quem ele foi escrito. No entanto, eles fazem a 

mesma coisa com as profecias do reino do Antigo Testamento. 

Em terceiro lugar, espiritualizar essas profecias leva a algumas incoerências gritantes. É 

incoerente para argumentar que as maldições eles pronunciam aplicar literalmente para 

Israel, enquanto que as bênçãos que prometem aplicar simbolicamente e espiritualmente 

para a igreja. Um exemplo de inconsistência no método de espiritualização de interpretar 

profecia vem do anjo palavras de Gabriel a Maria em Lucas 1: 31-33 : "E eis que 

conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus Ele. Este será grande e 

será chamado Filho do Altíssimo, eo Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi;. e Ele 

reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim " Se, como todos os 

estudiosos conservadores concordam, Jesus foi literalmente concebido no ventre de 

Maria, literalmente, com o nome "Jesus", literalmente tornou-se grande, foi, literalmente, 

"o Filho do Altíssimo", vai Ele não também reinam literalmente no trono de Davi sobre 

Israel? Pode a mesma passagem ser interpretada literalmente e nonliterally? Além disso, 

ambos os amillennialists e postmillennialists interpretar alguns eventos proféticos, 

literalmente, como a segunda vinda, o julgamento de Cristo Grande Trono Branco, e os 

novos céus e da nova terra. Por que não interpretar o reino milenar, 

literalmente? Finalmente, amillennialists e postmillennialists interpretar as porções 

nonprophetic da Escritura de acordo com o método literal, histórica, gramatical e 

contextual da hermenêutica; por que adotar um método diferente para interpretar 

profecia? Essa adoção é totalmente arbitrária. 

Apesar de não ser uma descrição exaustiva do reino terreno, este texto tampa fora de toda 

a revelação bíblica sobre o Milênio, revelando quatro verdades essenciais sobre o assunto: 

a remoção de Satanás, o reino dos santos, o retorno de Satanás, ea revolta da sociedade . 

A remoção de Satanás 

Então eu vi um anjo descer do céu, segurando a chave do abismo 

e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga 

serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos; e 

ele jogou-o no abismo, e fechou e selou sobre ele, para que ele 

não iria enganar as nações por mais tempo, até que os mil anos 

foram concluídas; Depois destas coisas, ele deve ser liberado 

para um curto período de tempo. ( 20: 1-3 ) 

A primeira questão para a atenção do rei como ele define o Seu reino é o confinamento 

do chefe rebelde. A remoção de "o deus deste mundo" ( 2 Cor. 4: 4 ), "o príncipe do poder 

do ar ... o espírito que agora atua nos filhos da desobediência" ( Ef. 2: 2 ) , vai mudar 

radicalmente o mundo. Por este tempo, Deus vai ter destruído todos os rebeldes 

humanos. Aqueles que sobreviveram aos juízos da Tribulação terá sido executado no 

Armagedom ( 19: 11-21 ), ou o julgamento de cabra ( Matt. 25: 41-46 ). Os chefes da 

rebelião em todo o mundo, a besta (Anticristo) eo falso profeta, terão sido lançados no 



lago de fogo ( 19:20 ). A etapa final da preparação para o reino será a remoção de Satanás 

e suas hostes demoníacas, para que Cristo reina sem a oposição de inimigos sobrenaturais. 

Como acontece muitas vezes sucede em Revelação (cfr . vv 4 , 11 ; 6: 1, 2 , 5 , 8 , 12 ; 7: 

2 ; 8: 2 , 13 ; 9: 1 ; 10: 1 ; 13: 1 , 11 ; 14: 1 , 6 , 14 ; 15: 1 ; 16:13 ; 17: 

3 ; 19:11 , 17 , 19 ; 21: 1 ), a frase kai Eidon ( Vi ) indica progressão cronológica. A 

localização desta passagem no fluxo cronológico do Apocalipse é coerente com uma 

visão pré-milenar do reino. Depois da tribulação ( . caps 6-19 ) Cristo voltará ( 19: 11-

21 ) e estabelecer o Seu reino ( 20: 1-10 ), que será seguido pelos novos céus e da nova 

terra ( 21: 1 ) . Assim, o reino milenar vem após segunda vinda, mas antes do 

estabelecimento dos novos céus e da nova terra de Cristo. Amilenista Anthony Hoekema 

tem de reconhecer que, em termos nominais, a cronologia do Apocalipse suporta 

premillennialism. Ele escreve: 

Vamos supor, por exemplo, que o livro de Apocalipse deve ser interpretado em um 

sentido exclusivamente futurista ... Suponhamos, ainda, que o que é apresentado 

em Apocalipse 20 deve necessariamente seguir, em ordem cronológica, o que foi descrito 

no capítulo 19 . Estamos então praticamente obrigado a acreditar que o reinado de mil 

anos retratado em 20: 4 deve vir após o retorno de Cristo descrito 

em 19:11 . ("Amilenialismo", em O Significado do Milênio: Four Views, ed. Clouse, 

156) 

A passagem ensina claramente que a volta de Cristo precede o reino-a milenar cenário 

incompatível com postmillennialism e amillennialism, mas exatamente o que 

premillennialism ensina. Para contornar a dificuldade que a cronologia do Apocalipse posa 

para seus pontos de vista, postmillennialists e amillennialists deve negar que o capítulo 

20 segue o capítulo 19 em ordem cronológica. Mas uma tal negação ignora o significado da 

frase cronológica kai Eidon , como notado acima. Também ignora a continuidade do 

contexto: Tendo lidado com o Anticristo eo Falso Profeta no capítulo 19 , Cristo trata com o 

seu mestre do mal, Satanás, no capítulo 20 . Por que rejeitar uma cronologia tão óbvia? Parece 

que é feito por nenhuma outra razão do que para eliminar premillennialism, não porque haja 

qualquer justificação na Escritura. 

A identidade do anjo que João viu descer do céu para amarrar Satanás não é divulgado, 

mas ele pode ser o arcanjo Miguel, o grande adversário de Satanás ( 12: 7 ; cf. Dan 

10:13. , 21 ; 12: 1 ; Judas 9 ). Quem quer que o anjo é, ele possui um grande poder. Ele é 

enviado à Terra com uma agenda específica: para aproveitar Satanás para a duração do 

reinado de mil anos, amarrá-lo, lançou-o no abismo, e selá-lo, e depois soltá-lo no final 

dos mil anos. 

Abussos ( abismo ) aparece sete vezes no Apocalipse (cf. 9: 1, 2 , 11 ; 11: 7 ; 17: 8 ), 

sempre em referência ao local temporário de encarceramento para certos demônios. O 

abismo não é o seu local final da punição; no lago de fogo é ( Matt. 25:41 ). No entanto, 

é um lugar de tormento para que os demônios têm medo de ser enviado ( Lucas 8:31 ). Os 

prisioneiros no abismo estão entre os mais vil e mal de todos os demônios e incluem os 

"espíritos agora na prisão, uma vez que foram desobedientes, quando a paciência de Deus 

ficar esperando nos dias de Noé" ( 1 Pe. 3: 19- 20 ). Esses demônios, que tentaram 

corromper a raça humana por coabitar com mulheres humanas ( Gn 6: 1-4 ), nunca vai 

ser lançado ( Judas 6 ). Eles serão transferidos diretamente do seu encarceramento 

temporário no abismo para o seu local permanente de punição, no lago de fogo (cf. Is. 

24: 21-22 ). Outros demônios condenadas para o abismo será lançado na quinta 

julgamento trompete para atormentar os pecadores ( 9: 1-12 ). (Para mais informações 



sobre o abismo, ver Apocalipse 1-11, A Commentary MacArthur Novo Testamento . 

[Chicago: Moody, 1999], 257-58) 

A chave dada ao anjo por Deus significa sua autoridade delegada (cf. 9: 1 ); ele tem o 

poder de abrir o abismo, e depois fechá-la depois de lançar Satanás dentro. A metáfora 

de demônios obrigatório, com uma cadeia também aparece em Judas 6 . Esta cadeia é 

um grande um, por causa da grandeza e do poder de Satanás como o mais alto ser criado 

(cf. Ez. 28:14 ). O anjo prendeu Satanás, que é inequivocamente identificados pelos 

mesmos quatro títulos que lhe foram dadas, em 12: 9 . Primeiro, ele é chamado o 

dragão, um título dado a ele doze vezes no Apocalipse (cf. 12: 3, 4 , 7 , 9 , 13 , 16, 

17 ; 13: 1, 2 , 4 ; 16:13 ). Ele enfatiza sua natureza bestial, ferocidade e crueldade 

opressivo. O título antiga serpente remonta ao Jardim do Éden e tentação de Satanás de 

Eva ( Gn 3: 1-6 ; . 2 Cor 11: 3 ). Diabolos ( diabo ) significa "caluniador", ou "más 

línguas" ( 1 Tim. 3:11 ; 2 Tim. 3: 3 ; Tito 2: 3 ) -um título apropriado para o "acusador de 

nossos irmãos" ( 0:10 ). Satanás é um mentiroso maligna; na verdade, ele é o "pai da 

mentira" ( João 8:44 ). Satanas ( Satan ) e sua raiz hebraica satan são utilizados 

cinquenta e três vezes nas Escrituras. Ambas as palavras significam "adversário", já que 

Satanás se opõe a Deus, Cristo, e todos os crentes. 

A duração do período durante o qual Satanás será ligado é definido como um milhar de 

anos, o primeiro dos seis referências precisas e importantes para a duração do Milênio 

(cf. vv. 3, 4 , 5, 6 , 7 ). Satanás ligação representa uma séria dificuldade para ambos 

postmillennialists e amillennialists. Amilenistas argumentam que Satanás já 

está ligado, uma vez que, como mencionado acima, eles acreditam que estamos no 

Millennium agora (apesar de não vê-lo como mil anos literais de comprimento). Muitos 

postmillennialists também acreditam que Satanás está atualmente vinculado, porque 

caso contrário, é difícil ver como a igreja poderia dar início ao Milênio. No entanto, a 

descrição bíblica da atividade de Satanás na presente época torna impossível acreditar 

que ele já foi ligado. plantas Satanás mentindo hipócritas na igreja ( Atos 5: 3 ), os 

regimes contra os crentes ( . 2 Cor 2:11 ; . Ef 6 : 11 ), se disfarça em anjo de luz para 

enganar as pessoas ( 2 Coríntios 11:14. ), ataca os crentes ( 2 Cor. 12: 7 ; Ef 4:27. ) e deve 

ser combatida ( Tiago 4: 7 ), dificulta os do ministério ( 1 Ts. 2:18 ), e leva os crentes 

extraviar ( 1 Tm. 5:15 ). Amilenistas e postmillennialists geralmente argumentam que 

Satanás foi preso na cruz, e que a ligação de sua simplesmente significa que ele não pode 

mais enganar as nações e mantê-los de aprender a verdade de Deus (por exemplo, 

Anthony A. Hoekema, A Bíblia eo Futuro[Grand Rapids .: Eerdmans, 1979], 228] Mas 

Satanás não manter as nações dos gentios do conhecimento da verdade antes de sua 

suposta ligação na cruz Os egípcios ouviu falar sobre o Deus verdadeiro de José, e dos 

israelitas durante os 400 anos. viveram no Egito Os assírios de Nínive não só ouviu a 

verdade de Jonas, mas também se arrependeu. ( Matt 12:41. A Rainha de Sabá ouviu falar 

sobre o Deus verdadeiro de Solomon (). 1 Reis 10: 1-9 ); o . babilônios de Daniel e seus 

amigos judeus, e os persas de Ester, Mardoqueu, e Neemias Além disso, em que sentido 

é Satanás impedido de enganar as nações na época atual, uma vez que ele cega a mente 

dos incrédulos ( 2 Coríntios 4: 4. ), "está trabalhando agora nos filhos da desobediência" 

( Ef. 2: 2 ), e detém incrédulos cativos ( 2 Tim 2:26. ) em seu reino ( Col. 1:13 )? 

O testemunho da Escritura é que Satanás não é nada ligado na presente época, mas será 

durante a vinda terrena reino do Senhor Jesus Cristo. É só então que ele vai ser preso 

em abismo, que será fechada ... e selado ... de modo que ele não pode enganar as 

nações por mais tempo. Sua atividade no mundo não será apenas limitado ou restringido, 

mas totalmente restringida; ele não será permitida para influenciar o mundo em qualquer 

forma. Como será explicado mais tarde, isso não significa que as pessoas que vivem no 



Milênio será incapaz de pecar.Por incrível que pareça, a grande parte da população, 

nascido dos crentes que só entraram no reino, será nesse ambiente perfeito amam seu 

pecado e rejeitar o Rei. Eles serão julgados com uma vara de ferro ( 02:27 ; 12: 5 ; Ps 2: 

9. ), e aqueles que se envolvem em rebelião aberta sob a liderança de Satanás, quando os 

mil anos são concluídas e Satanás deve ser liberado para um curto período de 

tempo será totalmente destruído (veja a discussão de vv. 8-10 abaixo). 

O reino dos santos 

Então eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e fez justiça a 

eles. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do 

testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e aqueles 

que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o 

sinal em suas testas nem em suas mãos ; e eles vieram à vida e 

reinaram com Cristo durante mil anos. O restante dos mortos não 

reviveram, até que os mil anos se completou. Esta é a primeira 

ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na 

primeira ressurreição; sobre esses a segunda morte não tem 

poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com 
ele durante mil anos. ( 20: 4-6 ) 

Com Satanás, suas hostes demoníacas, e todos os pecadores que rejeitaram a Deus para 

fora do caminho, será estabelecido o reino milenar de paz e justiça. O governante supremo 

em que o reino vai, naturalmente, ser o Senhor Jesus Cristo. Só ele é "Rei dos reis e 

Senhor dos senhores" ( 19:16 ), e "o Senhor Deus lhe dará [sozinho] o trono de seu pai 

Davi" ( Lucas 1:32 ). No entanto, Ele graciosamente prometeu que os Seus santos 

reinarão com Ele. Eles vão governar subordinately sobre todos os aspectos da vida no 

reino, e que está sendo glorificado e aperfeiçoado, eles vão perfeitamente realizar a Sua 

vontade. 

Nesta visão, João vê o panorama do povo de Deus ressuscitado, recompensados, e 

reinando com Cristo. Ele viu tronos, simbolizando a autoridade judicial ou régio, e o 

povo de Deus sentou-se sobre eles, e fez justiça a eles. Os santos glorificados vai valer 

tanto a vontade de Deus e julgar disputas. 

Várias sugestões foram oferecidos sobre a identidade dos santos que estava assentado 

sobre o trono, mas eles podem ser melhor identificados determinando que Deus 

prometeu reinaria. Daniel 7:27 promete que os santos do Antigo Testamento vai reinar 

no reino milenar: "Então, a soberania, o domínio ea grandeza de todos os reinos debaixo 

de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo; o seu reino será um reino 

eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecem ". Jesus prometeu aos apóstolos 

que "vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem vai sentar-se 

no seu trono glorioso, você também deve se sentar em doze tronos para julgar as doze 

tribos de Israel" ( Mat. 19:28 ). Crentes do Novo Testamento também é prometido que 

reinará com Cristo. Em 1 Coríntios 6: 2 Paulo escreveu: "Não sabeis vós que os santos 

hão de julgar o mundo?" enquanto 2 Timóteo 2:12 declara: "Se perseveramos, também 

reinaremos com Ele." Em Apocalipse 02:26 Jesus promete: "O que vencer, e ao que 

guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações", e 

em Apocalipse 03:21 E acrescenta: "O que vencer, eu vou conceder a ele a sentar-se 

comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. 

" Apocalipse 5:10 deixa claro que os santos hão de reinar sobre a terra, e não em um 



sentido espiritual ou em a esfera celeste: "Você fez-los a ser um reino e sacerdotes para o 

nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra." 

A presente passagem introduz o último grupo de santos que reinam com Cristo no Seu 

Reino. Como sua visão continuou, João vi as almas daqueles que foram degolados por 

causa de seu testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e aqueles que não 

adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa . e sobre a sua 

mão Estes são os crentes mártires da Tribulação ( 6: 9 ; 7: 9-

17 ; 12:11 ). Pelekizō ( decapitado ) significa, literalmente, "para cortar com um 

machado", e é uma figura de discurso que significa "morto" ou "executar". O império do 

Anticristo exterminados santos da tribulação por causa de seu testemunho de 

Jesus (cf. 1: 9 ; 12:17 ; 19:10 ), porque eles fielmente proclamada a palavra de 

Deus (cf. 1: 2 ; 6: 9 ), e porque eles não adoraram a besta nem a sua imagem, e não 

receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos (cf. 13: 16-17 ; 14: 9-11 ; 16: 

2 ; 19:20 ). 

Porque os santos da tribulação foram fiéis até a morte, evidenciando a sua verdadeira 

salvação (cf. Mt 24:13. ; Colossenses 1: 21-23 ; Hb. 3:14 ), eles também veio à vida e 

reinaram com Cristo por mil anos. Ezēsan ( eles vieram para a vida ) não pode se 

referir a uma ressurreição espiritual (regeneração ou o novo nascimento), uma vez que os 

mártires da Tribulação já estavam espiritualmente vivo. Quando usado em conexão com 

a morte física, a forma de raiz de ezēsan ( Zao ) é usado em todo o Novo Testamento para 

descrever, ressurreição corporal física (cf. 1:18 ; 2: 8 ; 13:14 ; 20: 5 ; . Matt 9 : 

18 ; 27:63 ; Marcos 05:23 ; Lucas 24:23 ; João 11:25 ; Atos 1: 3 ; 09:41 ; Rom. 14: 9 ; . 

2 Cor 13: 4 ). 

Em seguida, João acrescenta a nota entre parênteses que o resto dos mortos não 

reviveram, até que os mil anos se completou. Estes são os mortos incrédulos de todas 

as idades, cuja ressurreição para julgamento e condenação é descrito em versículos 11-

15 . João chama a ressurreição dos santos de todas as idades a primeira 

ressurreição. Isso ressurreição também é chamado nas Escrituras a "ressurreição dos 

justos" ( Lucas 14:14 ; Atos 24:15 ), a "ressurreição da vida" ( João 5: 29 ), a ressurreição 

de "os que são de Cristo, na sua vinda" ( 1 Cor. 15:23 ), e "melhor ressurreição" ( Heb. 

11:35 ). O uso de anastasis ( ressurreição ) oferece mais uma prova de que a 

ressurreição descrito no versículo 4 é uma ressurreição física. A palavra é usada quarenta 

e duas vezes no Novo Testamento, sempre de uma ressurreição física (exceto em Lucas 

02:34 , onde o contexto exige claramente um outro significado). 

A frase abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição introduz 

o quinto de sete bem-aventuranças em Apocalipse (cf. 1: 3 ; 14:13 ; 16:15 ; 19: 9 ; 22: 

7 , 14 ). Aqueles que têm uma parte na primeira ressurreição são abençoados em 

primeiro lugar porque a segunda morte não tem poder sobre eles. A segunda 

morte, definida no versículo 14 como "lago de fogo", é o inferno eterno. A verdade 

reconfortante é que nenhum verdadeiro filho de Deus nunca irá enfrentar a ira eterna de 

Deus. "Tendo já sido justificados pelo seu sangue", escreveu Paulo, "seremos salvos da 

ira de Deus por meio dele" ( Rom. 5: 9 ). Aos Tessalonicenses, ele acrescentou, "Jesus ... 

nos livra da ira vindoura ... Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos 

a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo" ( 1 Ts 1:10.; 5: 9 ). 

Aqueles que participam da primeira ressurreição também é abençoado porque eles 

serão sacerdotes de Deus e de Cristo (cf. 1: 6 ; 05:10 ). Os crentes já são "um sacerdócio 

real", chamados a "proclamar as virtudes daquele que vos chamou [eles] das trevas para 



a sua maravilhosa luz" ( 1 Pedro 2: 9. ). Os crentes agora servir como sacerdotes por 

adorar a Deus e levando outros a pleno conhecimento dele, e também vai servir nessa 

capacidade durante o reino milenar. 

A bênção final para os participantes da primeira ressurreição é que eles reinarão com o 

Senhor Jesus Cristo por mil anos, juntamente com os crentes que sobreviveram à 

Tribulação. Política e socialmente, a regra de Cristo e os Seus santos será universal ( Sl. 

2: 6-8 ; Dan. 2:35 ), absoluto ( Ps 2: 9. ; . Isa 11: 4 ), e justos ( Isa. 11: 3-

5 ). Espiritualmente, o seu domínio será um momento em que o remanescente crente de 

Israel é convertido ( Jer. 30: 5-8 ; Rm 11:26. ) e da nação é restaurado para a terra que 

Deus prometeu a Abraão ( Gn 13: 14- 15 ; 15:18 ). Vai ser um momento em que as nações 

dos gentios também vai adorar o Rei ( Isa. 11: 9 ; Mic. 4: 2 ; Zc 14:16. ). A regra milenar 

de Cristo e dos santos, também será marcada pela presença de justiça e paz ( Isa 32:17. ) 

e alegria ( Isa. 12: 3-4 ; 61: 3 , 7 ). Fisicamente, ele vai ser um momento em que a 

maldição é levantada ( Isa. 11: 7-9 ; 30: 23-24 ; 35: 1-2 , 7 ), quando o alimento será 

abundante ( Joel 2: 21-27 ), e quando haverá a saúde física e bem-estar ( Isa 33:24. ; 35: 

5-6 ), levando a longa vida ( Isa 65:20. ). 

O Retorno de Satanas 

Quando os mil anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão, 
( 20: 7 ) 

Como observado anteriormente, Satanás e suas hordas demoníacas será preso no abismo 

para a duração do Milênio, em que o Senhor Jesus Cristo governará com soberania sem 

oposição. Eles não serão autorizados a interferir nos assuntos do reino de qualquer 

forma. Satanás ligação vai acabar, no entanto, quando os mil anos são concluídas e ele 

é solto da sua prisão para liderar uma rebelião final dos pecadores. 

Para rever brevemente, a Escritura ensina que não há pessoas que não foram salvos 

entrarão no reino. Apenas os remidos dentre os judeus ( 12: 6 , 13-17 ; . Isa 60:21 ; Rom 

11:26. ) e Gentil ( 7: 9-17 ) sobreviventes da Tribulação entrará no reino em seu normal, 

corpos físicos. As condições ambientais e sociais perfeitas do Milênio, juntamente com a 

expectativa de vida alongaram daqueles fisicamente vivo ( Isa. 65:20 ), fará com que os 

seus filhos a se proliferar. 

Embora os habitantes iniciais do reino milenar serão todos resgatados, eles ainda vão 

possuem uma natureza humana pecaminosa. E, como todos os pais têm feito desde a 

queda, eles vão passar esse pecado natureza aos seus descendentes. Cada geração 

sucessiva ao longo dos milhares de anos será composta de pecadores necessitados de 

salvação. Muitos virão para salvar a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas, surpreendentemente, 

apesar da regra pessoal de Cristo na terra, apesar de a sociedade mais moral do mundo 

nunca vai saber, muitos outros vão adorar o seu pecado e rejeitá-Lo (cf. Rom. 8: 

7 ). Mesmo as condições utópicos do Millennium não vai mudar a triste realidade da 

depravação humana. Como eles fizeram durante a sua presença encarnada na Terra, os 

pecadores se recusará a graça e rejeitar o senhorio do Rei de toda a terra.Isso não é 

surpreendente, uma vez que mesmo as condições perfeitas para o Jardim do Éden não 

eram suficientes para manter sem pecado de Adão e Eva de se rebelar contra Deus. A 

questão em relação à salvação nunca é falta de informação (cf. Rom. 1: 18-20 ); é o amor 

do pecado ( João 3:19 ). Aqueles que abertamente rebelde enfrentará julgamento rápido 

( 2:27 ; 12: 5 ; 19:15 ; Sl. 2: 9 ), incluindo a retenção de chuva em suas terras ( Zacarias 



14: 16-19. ). Mas o suficiente pecadores não arrependidos estarão vivos no final do 

Milênio para Satanás para liderar uma rebelião em todo o mundo. 

Quando Satanás é solto, ele irá fornecer a liderança sobrenatural coesa necessário para 

trazer à tona todo o pecado e rebelião latente deixado no universo. Ele reunirá todos os 

rebeldes, revelando o verdadeiro caráter e intenção daqueles pecadores que rejeita Cristo 

e tornando-se evidente que o julgamento deles da Deus é justo. Desesperada maldade de 

Satanás e ódio violento de Deus e Cristo não será alterada por seus mil anos de prisão no 

abismo. Quando ele é liberado, ele vai imediatamente a fomentar seu último ato de 

rebeldia. 

A revolta da sociedade 

[Satanás] sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos 

da terra, Gog e Magog, para os congregar para a guerra; o 

número deles é como a areia do mar. E elas, aproximando-se na 

ampla planície da terra e cercaram o acampamento dos santos ea 

cidade amada, e desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo, que 

os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a 

besta eo falso profeta; e serão atormentados dia e noite para todo 
o sempre. ( 20: 8-10 ) 

No final de sua prisão de mil anos, Satanás sairá a enganar as nações (cf. vv 3. , 10 ; 12: 

9 ). Como mencionado acima, a prisão de Satanás não pode alterar a sua natureza 

odiando-Deus. Na verdade, ele vai odiar Cristo mais do que nunca. E como também 

mencionado anteriormente, Satanás vai encontrar solo fértil para semear a sua semente 

da rebeldia. Muitos descendentes não salvos daqueles que entraram no reino milenar em 

seus corpos físicos (os quais serão resgatadas) vão adorar o seu pecado e rejeitam a 

Cristo. Eles vão ser tão indiferente à paz, alegria e justiça da Millennium como pecadores 

eram pelos julgamentos devastadores da Tribulação (cf. 9: 20-21 ; 16: 9 , 11 , 21 ). 

A estratégia real e método de engano de Satanás não é revelado, mas ele vai ter sucesso 

em enganar as pessoas não regeneradas do mundo em revoltante contra o Senhor Jesus 

Cristo. Sua decepção, no entanto, vai caber dentro do propósito de Deus, que, como 

mencionado acima, é manifestar a Sua justiça quando Ele destrói os rebeldes. Ações de 

Satanás estão sempre sob controle soberano de Deus (cf. Jó 1:12 ; 2: 6 ), e seu 

ajuntamento esses rebeldes perversos não será excepção. 

Satanás irá recolher os enganados nações a partir dos quatro cantos da terra (cf. 7: 1 ; . 

Isa 11:12 ), uma expressão referindo, não para uma Terra plana, mas para os quatro pontos 

principais da bússola: norte, sul , leste e oeste. Em outras palavras, os rebeldes virão de 

todas as partes do globo. 

João dá a estes inimigos do Rei dos Reis o título simbólico Gog e Magog, nomeá-los 

após a força de invasão que irá assalto Israel durante a Tribulação ( Ez. 38-39 ). Alguns 

acreditam que Ezequiel 38 e 39 descrevem esta batalha no final do Milênio. Há, no 

entanto, diferenças significativas que argumentam contra igualar os dois 

eventos. Ezequiel 39: 4 e 17 de descrever os invasores perecendo sobre os montes de 

Israel, mas de acordo com Apocalipse 20: 9 os rebeldes no final do Milênio será destruído 

em uma "extensa planície." Além disso, a linguagem de Ezequiel 39: 17-20 parece estar 

descrevendo o mesmo evento retratado em Apocalipse 19: 17-18 . Finalmente, os eventos 

de Ezequiel 38-39 caber cronologicamente antes da descrição do templo milenar dada 



em capítulos 40-48 , enquanto a batalha retratada em Apocalipse 20: 7-10 tem lugar 

depois do Milênio. 

O nome Gog parece ser usado na Escritura como um título geral para um inimigo do povo 

de Deus (a Septuaginta usa-lo para traduzir "Agag" em Num. 24: 7 ). Em Ezequiel 38-

39 , o nome Gog descreve o Anticristo final da Tribulação. O mais provável, 

então, Gog é usado emverso 8 para descrever o líder humano das forças de 

Satanás. Alguns acreditam que as pessoas conhecidas como Magog ser os descendentes 

de neto de que mesmo nome de Noé ( Gênesis 10: 2 ). Mais tarde, tornou-se conhecido 

como os citas e habitavam a região ao norte dos mares Negro e Cáspio. Outros identificá-

los com um povo que viveu mais ao sul, na Ásia Menor. Quem quer que as pessoas 

históricas conhecidas como Magog pode ter sido, o termo é usado nesta passagem para 

descrever os rebeldes pecadores de todas as nações que se reúnem para 

a última guerra na história humana. 

Por incrível que pareça, João viu que o número de rebeldes será como a areia do mar -

a figura de linguagem usada nas Escrituras para descrever um vasto, multidão incontável 

( Gen. 22:17 ; Josh. 11: 4 ; Jz 7:. 12 ; 1 Sam. 13: 5 ; 1 Reis 04:20 ; Hb 11:12. ). Como 

observado anteriormente, as condições ideais de saúde, a prosperidade, a segurança ea 

paz que prevalecerão durante o Milênio, juntamente com o tempo de vida longo de seus 

habitantes, levará a uma enorme explosão populacional. Por incrível que pareça, um 

grande número de pessoas que irão se juntar a Satanás em seu último ato de rebelião 

contra Deus. 

A topografia da terra terá sido drasticamente reformulado pelos eventos catastróficos da 

Tribulação (cf. 16:20 ; Zc 14: 4. , 9-11 ). Isso permitirá que as forças rebeldes para vir em 

cima da ampla planície de terra e cercar o acampamento dos santos ea cidade 

amada. Parembolē( acampamento ) é usado seis vezes em Atos para descrever um 

quartel militar romano ( Atos 21:34 , 37 ; 22:24 ; 23:10 , 16 , 32 ). Os santos serão 

acampados ao redor da cidade amada de Jerusalém (cf. 78:68 Pss. ; 87: 2 ), que é o lugar 

do trono de Messias e o centro do mundo milenar (cf. Isa 24:23. ; Ez. 38:12 ; 43: 7 ; Mic. 

4: 7 ; Zc 14: 9-11. ), aproveitando a presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo ( 24:23 

Isa. ; Jer 03:17. ) quando o ataque vem. 

Como Armageddon mil anos antes ( 19: 11-21 ), a "batalha" vai, na realidade ser uma 

execução. À medida que as forças rebeldes se mudou para o ataque, desceu fogo do céu 

e os consumiu. Eles serão rapidamente, instantaneamente, e totalmente 

exterminados. Envio de fogo ... descer do céu é muitas vezes a maneira Deus julga os 

pecadores (cf. Gen. 19:24 ; Lev. 10: 2 ; 2 Reis 1:10 , 12 ; Lucas 9:54 ). As forças de 

Satanás será fisicamente mortos, e suas almas vão para o reino de punição, à espera de 

sua sentença final para o inferno eterno, que terá lugar em breve ( 20: 11-15 ). Nem seu 

líder mal escapar de seu destino: . o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo 

e enxofre Lá ele irá se juntar aos seus companheiros a besta eo falso profeta, que por 

esse tempo terá estado em que lugar de tormento para mil anos (19:20 ). Que esses dois 

seres humanos ainda estão lá depois que o tempo refuta a falsa doutrina do 

aniquilacionismo. 

O inferno é um lugar de tanto mental ( Dan. 12: 2 ; Matt 

08:12. ; 13:42 , 50 ; 22:13 ; 24:51 ; 25:30 ; Lucas 13:28 ) e tormento físico ( 14:10 -11 ; . 

Matt 25:41 ; Marcos 9: 43-44 ; Lucas 16: 23-24 ). Aqueles condenados a esse terrível 

lugar serão atormentados dia e noite. Não haverá um momento de alívio para todo o 

sempre. A Escritura ensina explicitamente que o inferno é eterno. A mesma frase grega 



traduzida para sempre e sempre é usada em 1:18 para falar da eternidade de 

Cristo; em 4: 9-10 , 10: 6 , e 15: 7 da eternidade de Deus; e em 11:15 da duração do 

reinado de Cristo. Os incrédulos "ser atormentado com fogo e enxofre diante dos santos 

anjos e na presença do Cordeiro E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; 

eles não têm descanso nem de noite." ( 14: 10-11 ). Jesus ensinou que a punição dos 

ímpios é tão eterno quanto a vida eterna dos justos ( Mat. 25:46 ). Ele também ensinou 

que o inferno é um lugar de "fogo inextinguível" ( Marcos 9:43 ), "onde o seu verme não 

morre" ( Marcos 9:48 ). Segundo Tessalonicenses 1: 9 ensina que a destruição dos ímpios 

em trechos inferno por toda a eternidade. (Para obter um resumo dos argumentos que a 

punição no inferno é eterno, ver Richard L. Mayhue, "Inferno:? Nunca, para sempre, ou 

apenas por um tempo" do Mestre Seminary Journal 9 [Outono 1998].: 129-45 Este inteiro 

emissão de O Mestrado Seminary Journal é dedicado ao tema da eternidade do inferno.) 

Os crentes já são cidadãos do reino de Deus ( Phil 3:20. ; Col. 1:13 ; . 1 Tessalonicenses 

2:12 ), abençoado por estar em comunhão com o Rei. Mas a herança futuro glorioso 

aguarda-los ", incorruptível, e imaculada, [que] não vai desaparecer" ( 1 Pe. 1: 4 ). 

 

41. O último Homem no Tribunal de Deus 

( Apocalipse 20: 11-15 ) 

Então eu vi um grande trono branco, eo que estava assentado 

sobre ele, de cuja presença a terra eo céu fugiram, e não se achou 

lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante 

do trono, e livros foram abertos; e outro livro foi aberto, que é o 

livro da vida; E os mortos foram julgados pelas coisas que 

estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar 

os mortos que estavam nele, a morte eo Hades entregaram os 

mortos que neles havia; e foram julgados, cada um deles de 

acordo com as suas obras. Então a morte eo inferno foram 

lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o 

lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no Livro da 
Vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. ( 20: 11-15 ) 

Esta passagem descreve a sentença final do perdido e é a passagem mais séria, sóbria, e 

trágico em toda a Bíblia. Comumente conhecido como o julgamento do Grande Trono 

Branco, é a última cena de tribunal que nunca vai acontecer. Após esta lá nunca mais será 

um julgamento, e Deus nunca mais vai precisar para atuar como juiz. Os acusados, todos 

os incrédulos que já viveram, serão ressuscitados para enfrentar um julgamento como 

nenhum outro que já esteve. Não haverá debate sobre a sua culpa ou inocência. Haverá 

um promotor de justiça, mas nenhum defensor; um acusador, mas nenhum 

advogado. Haverá uma acusação, mas nenhuma defesa montada pelo arguido; a evidência 

de condenação será apresentado sem refutação ou interrogatório. Haverá um juiz 

completamente antipático e sem júri, e não haverá recurso da sentença Ele pronuncia. Os 

culpados serão punidos eternamente, sem possibilidade de liberdade condicional em uma 

prisão da qual não há escapatória. 

A linguagem desta passagem é simples, austero, e unembellished. Poucos detalhes são 

dadas, e a descrição é completamente desprovida de as vívidas, modificadores eloqüentes 

que podem ser esperados. Mas a cena é assustador o suficiente em seu próprio direito que 



essa linguagem seria supérfluo. O amado apóstolo João, registrando essa visão em uma 

caverna ou em uma colina na ilha de Patmos, sem dúvida, foi abalada quando ele escreveu 

sobre a condenação eterna dos ímpios. 

Desde a queda, Satanás, o pai da mentira ( João 8:44 ), tentou enganar as pessoas sobre a 

realidade do julgamento vindouro. Ele fez o seu melhor para convencer as pessoas de que 

não haverá tribunal final. Satanás enganou os pecadores em acreditar que eles podem 

viver como quiserem, sem medo de prestação de contas final ou punição futura. Satanás 

disse a Eva: "Você certamente não vai morrer!" ( Gen. 3: 4 ), expressando, assim, a sua 

negação do julgamento sobre o pecado. O principal meio dos usos diabo em seu engano 

são ateísmo (particularmente a teoria da evolução sem Deus) e religião falsa. Negação da 

existência de Deus do Ateísmo significa que não há juiz moral a quem as pessoas são 

responsáveis depois que morrem. Eles acreditam erroneamente que eles são livres para 

pecar o que quiserem e, em seguida, passar simplesmente fora de existência. Os deuses 

da maioria das falsas religiões não são santos, exigindo justiça e obediência dentro do 

coração, e são apaziguados por rituais e cerimônias; assim, esses deuses inspirar medo de 

prestação de contas em seus adoradores. 

Mas, apesar das vãs, especulações tolas dos homens, o Deus vivo e verdadeiro é o Juiz 

Supremo do universo. . Seu julgamento dos incrédulos será apenas, porque Ele é 

apenas Deuteronômio 32: 4 diz de Deus ", cuja obra é perfeita, porque todos os seus 

caminhos são justos; Deus é fiel e sem injustiça, justo e reto é ele." Job 37: 23-24 declara: 

"O Todo-Poderoso-nós não podemos encontrá-Lo, Ele é exaltado no poder e Ele não vai 

fazer violência à justiça e retidão abundante Portanto, os homens temem.". Deus não pode 

deixar de ser apenas, porque o absolutamente santo perfeição da sua natureza não vai 

permitir que Ele faça qualquer coisa, mas o que é certo. A vontade de Deus é a norma 

suprema de justiça e equidade, e Ele quer nada, mas o que é justo, direito e verdade. Nada 

fora de si mesmo a Deus compele a agir com justiça; a justiça é a Sua própria 

natureza. Assim, todos os atos de Deus para com as pessoas são perfeitamente 

justo; pecadores têm tudo injustiçado justiça de Deus, mas a justiça de Deus não tem 

prejudicado eles, nem poderia nunca. 

Ninguém no julgamento do Grande Trono Branco terá o menor motivo de reclamação 

sobre a sua frase. Aqueles que rejeitam a graça e misericórdia de Deus nesta vida, 

inevitavelmente, enfrentar a Sua justiça na vida por vir. Deus disse a rebelde Israel, "O 

meu povo não ouviu a minha voz, e Israel não obedeceu Me" ( Sl. 81:11 ). Para seus 

descendentes igualmente dura cerviz Jesus declarou: "Vocês não estão dispostos a vir a 

mim, de modo que você pode ter a vida" ( João 5:40 ) e "Você vai morrer em seus 

pecados, pois se não crerdes que eu sou, você morrereis nos vossos pecados "( João 

8:24 ). Pecadores não arrependidos vai experimentar a justiça de Deus no dia do 

julgamento do Grande Trono Branco. 

Este texto simples, mas poderosa descreve a terrível realidade de que o veredicto final e 

sentença sobre os pecadores em quatro categorias: a cena, a convocação, o padrão, e da 

sentença. 

A cena 

Então eu vi um grande trono branco, eo que estava assentado 

sobre ele, de cuja presença a terra eo céu fugiram, e não se achou 

lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante 
do trono, ( 20: 11-12 a) 



Em um breve e simples, declaração unembellished, João descreve a terrível e aterrorizante 

cena diante dele. O apóstolo é mostrado o juiz sentado no trono do juízo, e todo o pé 

acusado perante ele. A frase conhecida kai Eidon mais uma vez introduz uma nova visão 

em Revelação (cf.vv 1. , 4 ; 6: 1 ; 7: 2 ; 8: 2 ; 10: 1 ; 13: 1 , 11 ; 14: 1 , 6 , 14 ; 15: 1 ; 17: 

3 ; 19:11 ; 21: 1 ). Esta visão do julgamento do Grande Trono Branco segue as do 

Millennium ( 20: 1-10 ), e da Segunda Vinda ( 19: 11-21 ), e que precede imediatamente 

do novo céu e da nova terra ( 21: 1 e ss. ). 

A primeira coisa que João viu foi um grande trono branco. Quase cinquenta vezes no 

Apocalipse, há a menção de um trono. Neste caso, é a sede do governo soberano de Deus 

(cf. 4: 2-6 , 9 ; 5: 1-7 , 13 ; 06:16 ; 07:10 , 15 ; 19: 4 ; 21: 5 ). Ele é chamado de grande , 

não só por causa de seu tamanho como maior do que os tronos mencionados em 20: 4 , 

mas também por causa de seu significado, majestade e autoridade. Que 

é branca simboliza a pureza, santidade e justiça. A decisão proferida a partir 

deste trono será absolutamente equitativo, justo e justa."O Senhor permanece para 

sempre", escreveu Davi, "Ele estabeleceu o seu trono para julgamento, e Ele julgará o 

mundo com justiça; Ele vai executar o julgamento para os povos com equidade" ( Salmos 

9: 7-8. ). Daniel descreveu esta cena em Daniel 7: 9-10 : 

"Eu ficava olhando 

Até tronos foram criadas, 

E um ancião de dias se assentou; 

Sua veste era branca como a neve 

E o cabelo da sua cabeça como a pura lã. 

Seu trono estava em chamas com chamas, 

As rodas eram um fogo ardente. 

Um rio de fogo manava 

E saía de diante dele; 

Milhares e milhares de pessoas foram assistir a Ele, 

E miríades de miríades estavam diante dele; 

O tribunal se sentou, 

E os livros foram abertos. " 

Jesus descreveu a cena como a "ressurreição do juízo" ( João 5:29 ). Do presente acórdão, o 

apóstolo Paulo escreveu: "Por causa de sua teimosia e teu coração impenitente, entesouras ira 

para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus" ( Rom. 2: 5 ). 

Ainda mais assombrosa do que o trono era a visão de . Ele, que estava sentado sobre 

ela O juiz no trono não é outro senão o Deus todo-poderoso eterno, descrito na cena trono 

de 4: 8-11 : 

E os quatro seres viventes, cada um deles com seis asas, estão cheios de olhos ao redor e 

no interior; e dia e noite, eles não deixam de dizer, 

- "Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de 

vir." 



E quando os seres viventes derem glória, honra e graças a Ele que está sentado no trono, 

a Ele que vive para sempre e sempre, os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante 

daquele que se assenta no trono, e adorarão o que vive para sempre e sempre, e vai lançar 

suas coroas diante do trono, dizendo: 

- "Digno és Tu, nosso Senhor e nosso Deus, de receber glória, e honra, e poder; porque 

tu criaste todas as coisas, e por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas." 

Os mártires da Tribulação No início Apocalipse gritou: "Salvação ao nosso Deus, que se 

assenta no trono, e ao Cordeiro" ( 07:10 ). Em 19: 4 "Os vinte e quatro anciãos e os quatro 

seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está assentado no trono, dizendo: Amém. 

Aleluia! '" (cf. 1: 4 ; 4: 9-10 ; 5: 6 -7 , 13 ; 06:16 ). Compartilhando o trono com o Pai é o 

Senhor Jesus Cristo. Em 3:21 Jesus prometeu: "O que vencer, eu lhe concederei que se ele se 

sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu 

trono." Na visão de João do novo céu e da nova terra, ele viu "o trono de Deus e do Cordeiro" 

( 22: 1 , 3 ). 

Embora o Pai eo Filho compartilhar o trono, é o Filho que é exclusivamente em vista 

aqui, uma vez que a Escritura ensina que há de julgar os pecadores. Em João 5:22 Jesus 

disse: "Nem mesmo o Pai a ninguém julga, mas deu todo o julgamento ao Filho", 

enquanto que em versos 26-27 Ele acrescentou: "Assim como o Pai tem a vida em si 

mesmo, assim deu ao Filho também ter a vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para 

julgar, porque Ele é o Filho do Homem ". Em Atos 10:42 Pedro declarou que Jesus "é 

Aquele que foi designado por Deus como Juiz dos vivos e dos mortos." O apóstolo Paulo 

advertiu os filósofos pagãos de Atenas que Deus "fixou um dia em que há de julgar o 

mundo com justiça, por meio de um homem que ele designou, tendo equipado prova a 

todos, ressuscitando-o dentre os mortos" ( Atos 17: 31 ). Em Romanos ele escreveu sobre 

"o dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgará os segredos dos homens, por meio 

de Cristo Jesus" ( Rom. 2:16 ), enquanto a Timóteo, ele observou que "Cristo Jesus ... é 

julgar o vivos e os mortos "( 2 Tim. 4: 1 ). É Deus na Pessoa do Senhor Jesus Cristo 

glorificado que vai sentar-se no juízo final sobre os descrentes. 

Depois de descrever a visão do juiz em seu trono, João notou a realidade surpreendente 

que a partir de sua presença a terra eo céu fugiram. Essa declaração surpreendente, 

incrível descreve o "descriação" do universo. A terra terá sido remodelada pelos 

julgamentos devastadores da Tribulação e restaurados durante o reino milenar. No 

entanto, ainda será manchada pelo pecado, e sujeito aos efeitos da Queda-decadência e 

morte; Por isso, deve ser destruído, já que nada corrompida pelo pecado será permitida a 

existir no estado eterno ( 2 Pe. 3:13 ). Deus fará em seu lugar criar "um novo céu e uma 

nova terra, pois o primeiro céu ea primeira terra passaram" ( 21: 1 ; cf. 21: 5 ; . Isa 

65:17 , 22 ; 2 Pe. 3: 13 ). O presente a terra eo céu não vai apenas ser movido ou 

reformulado, uma vez que João viu em sua visão que não se achou lugar para eles. Eles 

serão incriado e ir totalmente fora de existência. Isso não é nada menos do que a súbita 

extinção, violentos do universo (cf. Sl 102: 25-26. ; Isa. 51: 6 ; Matt 

05:18. ; 24:35 ; Lucas 16:17 ; 21:33 ; Heb . 1: 11-12 ; 12: 26-27 ). Barnhouse escreveu: 

"Não é para ser uma extremidade dos céus e da terra materiais que conhecemos. Não é 

que eles estão a ser purificado e reabilitado, mas que o inverso da criação é para acontecer. 

Eles devem ser incriado. Como que veio do nada para a palavra de Deus, eles estão a ser 

sugado de volta para o nada por esta mesma palavra de Deus "( Apocalipse: Um 

Comentário Expositivo [Grand Rapids: Zondervan, 1971], 391). 

Os detalhes da descriação do universo de Deus são dadas por Pedro em 2 Pedro 3: 10-

13 , que descreve a expressão final do Dia do Senhor: 



Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, 

e os elementos serão destruídos com o calor intenso, ea terra e as obras serão queimadas. 

Uma vez que todas estas coisas são para ser destruído, desta forma, que tipo de pessoas 

não deveis ser em conduta e piedade sagrado, esperando e apressando a vinda do dia de 

Deus, por causa do qual os céus serão destruídos por incineração, e os elementos se 

desfarão abrasados!Mas de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova 

terra, nos quais habita a justiça. 

O Dia do Senhor virá repentina e inesperAdãoente, e com consequências desastrosas para os 

despreparados, exatamente como a vinda de um ladrão. Quando esse dia chegar, várias coisas 

vão acontecer. Em primeiro lugar, "os céus passarão com grande 

estrondo." Rhoizedon ("rugido") é uma palavra onomatopoetic; isto é, uma palavra que soa 

como o que isso significa. Ele descreve o assobio alto, torresmo, correndo som que irá resultar 

em que "os elementos serão destruídos com o calor intenso, ea terra e as obras serão 

queimadas ... [quando] os céus serão destruídos por incineração, ea elementos se desfarão 

calor intenso. " Stoicheion ("elementos") refere-se aos blocos de construção básicos da 

matéria, tais como partículas atômicas e subatômicas. "Destroyed" é do verbo Luo , e poderia 

ser traduzido como "dissolvido". O presente universo vai explodir como uma bomba nuclear 

gigantesco, eo "calor intenso" resultante vai literalmente dissolver toda a matéria-lo. As 

actuais leis da termodinâmica, que afirmam que a matéria não pode ser criada nem destruída, 

já não estar em vigor. Como resultado, o universo ", serão descobertas"; ele vai ser totalmente 

consumido. O inverso absoluto da criação ocorrerá. Não demorou eras de evolução para criar 

o universo, nem vai demorar eternidades para destruo-lo. O descriação do universo, como a 

sua criação, terá lugar, pela palavra de Deus. 

Apresentando o elemento final desta terrível cena, João escreve que vi os mortos, 

grandes e pequenos, em pé diante do trono. O cenário é o vazio indescritível, o nada 

inconcebível entre o fim do atual universo e da criação do novo céu e da nova terra. Os 

presos antes do bar estão todos fisicamente mortos, uma vez que não há mais qualquer 

vivendo pessoas-ninguém poderia ter sobrevivido à destruição do universo atual. Os 

descrentes último vida perecerá quando Deus esmaga a rebelião no final do Milênio ( 20: 

8-9 ). Os crentes última vivos serão traduzidos e transformados em seus corpos eternos, 

como Enoque ( Gen. 05:24 ), Elias ( 2 Reis 2:11 ), ea igreja arrebatada ( 1 

Tessalonicenses 4: 13-18. ). 

O morto retratado aqui em pé diante do trono do juízo divino não são apenas da rebelião 

milenar, mas incluem todos os descrentes que já viveram. Esta é a "ressurreição do juízo" 

( João 5:29 ), a ressurreição "a desgraça e desprezo eterno" ( Dan. 12: 2 ), a "ressurreição 

dos ímpios ..." ( Atos 24:15 ). A Bíblia ensina que nenhum crente nunca vai enfrentar o 

julgamento de Deus, porque "não há agora nenhuma condenação há para os que estão em 

Cristo Jesus" ( Rm. 8: 1 ). Everyone "Quem nele crê não é julgado" ( João 3:18 ); eles 

têm "vida eterna, e [que] não entra em juízo, mas [ter] passou da morte para a vida" ( João 

5:24 ). Longe de ser julgados, todos os participantes piedosos na primeira ressurreição 

( 20: 6 ) terá já receberam a sua recompensa (cf. v. 4 ; 19: 7-9 ; 1 Coríntios 3: 12-15. ; 2 

Cor 5. : 10 ). 

Para enfatizar o escopo abrangente da sentença, João observa que a massa arrebatadora 

de incrédulos diante do trono de Deus inclui tanto os grandes e os pequenos. Tudo vai 

enfrentar o julgamento, os somebodies e os ninguéns ", pois não há parcialidade com 

Deus" ( Rom 2:11. ; cf. Dt 10:17. ; Jó 34:19 ; Ef. 6: 9 ; Col. 3:25 ; . 1 Pe 1:17 ). João 

Phillips provocativamente escreveu: 



Há uma terrível comunhão lá ... Os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de 

Deus. Morto Souls estão unidos para cadáveres em uma irmandade de horror e 

desespero. Pequenos homens e mulheres cujas vidas insignificantes foram preenchidos 

com mesquinhez, egoísmo e pecados pouco desagradável vai estar lá. Aqueles cujas vidas 

totalizaram nada vai estar lá, cujo muito pecados foram prostituta e sem-graça, dizer, 

rancoroso, rabugenta, rastejante, vulgar, comum e barato. A grande vai estar lá, os 

homens que pecaram com uma mão alta, com o traço, e coragem e talento. Homens como 

Alexander e Napoleão, Hitler e Stalin estará presente, os homens que entraram para a 

maldade em grande escala com o mundo a sua fase e que morreu impenitente 

finalmente. Agora um e todos são denunciados e sobre a sua maneira de ser condenado: 

a comunhão horrível reuniram juntos pela primeira e última vez. ( Explorando 

Apocalipse, rev ed [Chicago: Moody, 1987; reimpressão, Neptune, NJ: Loizeaux, 1991].., 

242-43) 

A intimação 

E deu o mar os mortos que estavam nele, a morte eo Hades 
entregaram os mortos que neles havia; ( 20:13 a) 

Como a próxima cena neste drama de tribunal supremo se desenrola, os presos são 

convocados a partir de suas celas para comparecer perante o juiz. Desde sua morte, suas 

almas foram atormentado em um lugar de castigo; Agora chegou o momento para que 

eles sejam condenados ao final, o inferno eterno. Antes de o mar era incriado e saiu de 

existência (cf. 21: 1 ), ele . entregaram os mortos que estavam nele O mar pode ser 

destacado, porque é aparentemente o lugar mais difícil a partir da qual órgãos poderiam 

ser ressuscitados. Mas Deus vai chamar de suas profundezas novos corpos para todos os 

que morreram no mar ao longo da história humana, incluindo aqueles que se afogaram 

no Dilúvio, aqueles que afundaram junto com o Titanic, o Lusitania, o Arizona, e os 

inúmeros outros navios que afundaram , assim como todos os outros milhões de pessoas 

que encontraram seu fim no mar. Morte simboliza todos os lugares da terra da qual Deus 

vai ressuscitar novos corpos pelos injustos mortos. O mar e morte são retratados como 

monstros vorazes que ter engolido esses organismos e será forçado a vomitar-los antes de 

sua descriação. 

Hades é o equivalente grego da palavra hebraica sheol . Ambas as palavras descrevem o 

reino dos mortos. Sheol , usado sessenta e sete vezes no Antigo Testamento, descreve o 

reino dos mortos, em geral. Hades é usado dez vezes no Novo Testamento, sempre em 

referência ao lugar de punição (cf . Lucas 16:23 ), onde os mortos injustos são mantidos 

até à sua condenação ao inferno. Nesta cena incrível, Hades é esvaziada de seus espíritos 

cativos, que estão reunidos com corpos ressuscitados diante do tribunal da justiça de 

Deus. Incrédulos, equipados com corpos ressuscitados adequados para o inferno, então 

estará pronta para a sua condenação ao lago de fogo, onde a sua punição, ao contrário do 

que, em Hades, vai durar para sempre. 

O Padrão 

e livros foram abertos; e outro livro foi aberto, que é o livro da 

vida; E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam 

escritas nos livros, segundo as suas obras ... e foram julgados, 
cada um deles de acordo com as suas obras. ( 20:12 b, 13b) 



Como o julgamento começa, o juiz abre os livros. A cena lembra o descrito por Daniel: 

"Eu ficava olhando 

Até tronos foram criadas, 

E um ancião de dias se assentou; 

Sua veste era branca como a neve 

E o cabelo da sua cabeça como a pura lã. 

Seu trono estava em chamas com chamas, 

As rodas eram um fogo ardente. 

Um rio de fogo manava 

E saía de diante dele; 

Milhares e milhares de pessoas foram assistir a Ele, 

E miríades de miríades estavam diante dele; 

O tribunal se sentou, 

E os livros foram abertos. " 

( Dan. 7: 9-10 ) 

Os livros contêm o registro de cada pensamento, palavra e ação de cada pessoa não salva que 

já viveu. Deus tem mantido registros perfeitos, precisos e abrangentes da vida de cada 

pessoa, e os mortos serão julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo 

as suas obras.Pecadors ' atos serão medidos contra perfeito, padrão santo de Deus, que Jesus 

definido em Mateus 5:48 : "Portanto, você deve ser perfeitos como o vosso Pai celeste é 

perfeito." Em sua primeira epístola Pedro escreveu: "Assim como o Santo que vos chamou, 

sejam santos vocês também em todo o seu comportamento; porque está escrito: Sede santos, 

porque eu sou santo" ( 1 Pe. 1: 15- 16 ). Aos Gálatas Paulo escreveu: "Pois todos quantos são 

das obras da lei estão debaixo da maldição; porque está escrito: Maldito todo aquele que não 

cumprir todas as coisas escritas no livro da lei, para realizá-las '"( Gal 3:10. ) -a verdade 

também ministrado por Tiago: "Pois quem obedece a toda a Lei, mas tropeça em um só ponto, 

tornou-se culpado de todos" ( Tiago 2:10 ). Nenhum prisioneiro diante do tribunal da justiça 

divina será capaz de reivindicar a perfeita obediência à Santa padrões de Deus de que Ele 

exige. Eles "todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus" ( Rm 3:23. ), e estão 

"mortos em [suas] delitos e pecados" ( Ef. 2: 1 ). 

A justiça de Deus exige o pagamento pelos pecados de cada pessoa. Cristo pagou o preço 

por crentes: "Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas 

iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por Sua pisaduras fomos 

sarados Todos nós como ovelhas, nos desviamos. , cada um de nós se voltou para o seu 

próprio caminho, mas o Senhor fez com que a iniqüidade de nós todos a cair sobre Ele 

"( Is 53: 5-6. ). "Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós; 

porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro" ( Gl. 3:13 ). Deus 

"fez Aquele que não conheceu pecado, o pecado por nós, para que nos tornássemos justiça 

de Deus em Cristo" ( 2 Cor. 5:21 ). "[Cristo] mesmo os nossos pecados em Seu corpo na 

cruz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça" ( 1 Pe. 2:24 ). Mas os 

incrédulos, não tendo a justiça de Cristo a eles imputados ( Fp 3: 9. ), vai-se pagar a pena 

por violar a destruição eterna-lei de Deus no inferno ( 2 Tessalonicenses 1: 9. ). 



Julgamento de maus impenitentes, dos pecadores incrédulos de Deus ações incluirão os 

seus pensamentos. "Deus ... sabe os segredos do coração" ( Sal. 44:21 ), e Ele "vai julgar 

os segredos dos homens por meio de Cristo Jesus" ( Rom. 2:16 ), "Pois nada está oculto 

que não venha tornar-se evidente, nem escondida que não será conhecido e vir à luz 

"( Lucas 8:17 ). Os pecadores também serão julgados por suas palavras. Jesus disse 

em Mateus 12:37 : "Porque por tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás 

condenado." Finalmente, os incrédulos serão julgados por suas ações: "Deus trará cada 

ato de julgamento, tudo o que está escondido, se é bom ou mau" ( Eclesiastes 0:14. ); "O 

Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e, em seguida, pagar 

a cada um segundo as suas obras" ( Mat. 16:27 ). Nem ninguém ser capaz de alegar 

desconhecimento das normas de Deus, porque tanto a criação ( Rm 1:20. ) e da 

consciência ( Rm 2: 14-15. ) revelar a justiça de Deus. Aqueles que não têm 

conhecimento da lei de Deus será julgado com base no conhecimento que tinha ( Rom. 

2:12 ). 

A absoluta precisão, infalível do juízo de Deus irá garantir que a punição 'incrédulos no 

inferno se encaixa a sua iniqüidade. A vida de cada pessoa será avaliado individualmente, 

e punição de cada pessoa vai ser coerente com a avaliação. Assim, a Escritura ensina que 

haverá diferentes graus de punição no inferno. Quando Ele enviou os doze para fora em 

uma viagem de pregação Jesus lhes disse: "Quem não receber, nem escutar as vossas 

palavras, como você sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em 

verdade vos digo que, será mais rigor para a terra de Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, 

do que para aquela cidade "( Mateus 10: 14-15. ). Repreender várias cidades para a sua 

incredulidade, Jesus declarou: 

"Ai de vós, Ai! Corazim para você, Betsaida! Porque, se os milagres ocorreram em Tiro 

e Sidon, que ocorreu em você, elas se teriam arrependido há muito tempo no saco e cinza. 

No entanto, eu digo a você, será mais tolerável . para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do 

que para você E você, Cafarnaum, não será elevada até o céu, você vai Você vai descer 

para Hades;? Porque, se os milagres tinham ocorrido em Sodoma que ocorreu em você, 

ele teria manteve-se até hoje. No entanto, eu digo a você que ele será mais rigor para a 

terra de Sodoma, no dia do juízo, do que para você. " ( Mateus 11: 21-24. ) 

Os escribas hipócritas "que gostam de andar com vestes compridas, e como respeitosas 

saudações nas praças, dos primeiros assentos nas sinagogas e os lugares de honra nos 

banquetes, que devoram as casas das viúvas, e por causa da aparência oferecer longas orações; 

estes receberão maior condenação "( Marcos 12: 38-40 ). Descrevendo a decisão final sobre 

a parábola do mordomo fiel, Jesus ensinou que "[o] escravo que soube a vontade do seu 

senhor e não se preparar ou agir de acordo com sua vontade, receberá muitos açoites, mas o 

único que não sabia -lo, e atos cometidos dignos de uma flagelação, vai receber, mas poucos 

"( Lucas 12: 47-48 ). O escritor de Hebreus pergunta, "quanto maior castigo que você acha 

que ele será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue 

da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça ? " ( Heb. 10:29 ). 

Deve-se notar que, enquanto existem vários graus de punição no inferno, todos lá vai 

sofrer intolerável, miséria indescritível e tormento. Todos os pecadores no inferno será 

totalmente separado de Deus e tudo o que vem de Sua bondade. Assim, eles vão ser 

miserável, mas não igualmente miserável. 

Após os livros que contêm mal dos prisioneiros feitos foram abertos . outro livro foi 

aberto, que é o livro da vida imagens deste livro corresponde ao registro dos cidadãos 

mantidos por cidades antigas; ele contém os nomes de todos aqueles cuja "pátria está nos 

céus" ( Fp. 3:20 ).É referido várias vezes no Apocalipse ( v 15. ; 3: 5 ; 13: 8 ; 17: 



8 ; 21:27 ). O livro da vida é o registro dos eleitos de Deus (cf. Dan. 12: 1 ; Mal 

3:16. ; Lucas 10:20 ; Fp 4: 3. ; 0:23 Heb. ), e todos aqueles cujos nomes não são 

registrados nele serão eternamente condenados. 

Desde os seus nomes não estavam no livro da vida, os prisioneiros antes do Grande 

Trono Branco foram julgados, cada um deles de acordo com as suas obras. Alguns, 

em estado de choque e horror, vão protestar: "Senhor, Senhor, não profetizamos nós em 

Seu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitos 

milagres? " ( Mat. 07:22 ). Mas eles vão ouvir em resposta as mais arrepiantes, terríveis 

palavras que qualquer ser humano nunca vai ouvir: "Nunca vos conheci; afastasse de 

mim, vós que praticais a iniqüidade" ( Mateus 7:23. ). Aqueles que se recusam a se 

declarar culpado de seus pecados neste mundo, se arrepender e pedir a Deus o perdão 

com base na obra substitutiva de Cristo será julgado depois que morrem. E, naquele dia, 

eles vão ser declarado culpado. 

A Sentença 

Então a morte eo inferno foram lançados para dentro do lago de 

fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi 

achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado para dentro do 
lago de fogo. ( 20: 14-15 ) 

As provas são irrefutáveis, o veredicto prestados; julgamento será realizado 

rapidamente. Como a sentença condenatória, a morte eo inferno (a sepultura, bem como 

o local temporário de punição para todos cujo nome não foi achado inscrito no livro da 

vida ) foram lançados no lago de fogo, o que significa que eles vão sair da existência, 

engolido pelo inferno final. Seus presos, sofrendo atualmente em apenas seus espíritos, 

serão unidos com corpos ressuscitados especialmente concebidos e lançado no inferno 

eterno (cf. Mat. 10:28 ). Que inferno final, descrito como o lago de fogo, pode já existir 

(cf. Mat. 25:41 ), mas se assim for, é atualmente desocupado. Os seus dois primeiros 

ocupantes, a besta eo falso profeta, não vai chegar até o final da Tribulação ( 19:20 ). 

A mais clara e vívida de termos do Novo Testamento usadas para descrever o inferno 

final, o lago de fogo, é geenna (Geena). Geena é a palavra do Novo Testamento para o 

vale de Ben-Hinom (também chamado Tofete; 2 Reis 23:10 ; Isa 30:33. ; Jer. 7: 31-

32 ; 19: 6 ), localizada a sudoeste de Jerusalém. Nos tempos do Antigo Testamento, os 

israelitas idólatras queimavam seus filhos no fogo lá como sacrifícios aos deuses falsos 

( Jer. 19: 2-6 ). Nos dias de Jesus, que foi o local de depósito de lixo de Jerusalém. Os 

incêndios mantido constantemente queimando lá exalava fumaça de odor fétido, e o 

despejo foi infestada com larvas. Às vezes, os corpos de criminosos foram jogados lá. O 

vale de Ben-Hinom era, portanto, uma imagem apt do inferno eterno, aquele usado 

repetidamente por Jesus ( Matt 05:22. , 29, 30 ; 10:28 ; 18: 9; 23:15 , 33 ; Marcos 

9:43 , 45 , 47 ; Lucas 12: 5 ). Inferno será despejo cósmico eterno de Deus; seus 

ocupantes serão queima de lixo como sempre. 

Os participantes abençoadas e santas na primeira ressurreição não experimentarão a 

segunda morte ( 20: 6 ). Mas o resto dos mortos, que não participou na primeira 

ressurreição ( 20: 5 ), vai enfrentar a segunda morte, que é definida aqui como . lago de 

fogo Aqueles que morrem em seus pecados deste mundo de tempo e espaço vai morrer 

uma segunda morte na eternidade, eles serão condenados a no lago de fogo para sempre. 



Escritura retrata com os vários aspectos do inferno final, ardente. fogo é usado mais de 

vinte vezes no Novo Testamento para descrever o tormento do inferno (cf. vv 

10. , 15 ; 14:10 ; 19:20 ; 21: 8 ; Mt 3: 10-12. ; 05:22 ; 07:19 ; 13:40 , 42 , 50 ; 18: 8-

9 ; 25:41 ; Marcos 9:44 ; Lucas 3: 9 , 16-17 ; João 15: 6 ; Hb. 10:27 ; Judas 7 ). Se 

o fogo do inferno é literal, fogo físico é desconhecido, uma vez que o lago de fogo existe 

fora do universo criado como nós o conhecemos. Se o fogo aqui é simbólico, a realidade 

que ele representa será ainda mais horrível e doloroso. A Bíblia também descreve o 

inferno como um lugar de escuridão total, que irá isolar seus reclusos entre si ( Matt 

08:12. ; 22:13 ; 25:30 ; 2 Pe 2:17. ; Judas 13 ); como um lugar onde o verme 

(possivelmente emblemático de uma consciência acusadora) devorando os ímpios nunca 

morrerá ( Isa 66:24. ; Marcos 9:44 ); como um lugar de banimento do reino de Deus 

( Matt 08:12. ; 22:13 ); e como um lugar de tristeza sem fim, onde há "choro e ranger de 

dentes" ( Mateus 08:12. ; 13:42 , 50 ; 22:13 ; 24:51 ; 25:30 ; Lucas 13:28 ). 

Há apenas uma maneira de evitar a terrível realidade do inferno. Aqueles que confessam 

seus pecados e pedir a Deus para perdoá-los com base na morte substitutiva de Cristo em 

seu nome serão entregues a partir ira eterna de Deus ( Rom. 5: 9 ; . 1 Tessalonicenses 

1:10 ; 5: 9 ). Para aqueles que se recusam a se arrepender, o aviso sombrio expresso pelo 

escritor de Hebreus serão aplicadas: 

Para se continuarmos a pecar deliberAdãoente depois de receber o conhecimento da 

verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa terrível de 

julgamento e a fúria de um fogo que consumirá os adversários. Qualquer pessoa que tenha 

anulado a Lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três 

testemunhas. Quanto maior castigo que você acha que ele será julgado merecedor aquele 

que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi 

santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça?Para nós conhecemos aquele que disse: 

"Minha é a vingança, eu retribuirei." E, novamente, "O Senhor julgará o seu povo." É 

uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. ( Heb. 10: 26-31 ) 

 

42. O Novo Céu e Nova Terra ( Apocalipse 

21: 1-8 ) 

Então eu vi um novo céu e uma nova terra; pois o primeiro céu ea 

primeira terra passaram, e já não há qualquer mar. E vi a cidade 

santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, feito 

pronta como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma 

voz vinda do trono, dizendo: "Eis aqui o tabernáculo de Deus está 

entre os homens, e Ele vai habitar no meio deles, e eles serão o 

seu povo, e Deus mesmo estará entre eles, e Ele enxugará toda 

lágrima de seus olhos, e não haverá mais ser qualquer morte, não 

vai haver mais pranto, nem clamor, nem dor; as primeiras coisas 

passaram ". 

E aquele que está assentado no trono disse: "Eis que eu estou 

fazendo novas todas as coisas." E Ele disse: "Escreve, porque 

estas palavras são fiéis e verdadeiras." Então, Ele me disse: "Está 

feito. Eu sou o Alfa eo Ômega, o princípio eo fim. Vou dar a quem 

tem sede da fonte da água da vida, sem custo. Quem vencer 



herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. 

Mas, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos 

assassinos, aos impuros, os feiticeiros, idólatras ea todos os 

mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, 
que é a segunda morte ". ( 21: 1-8 ) 

Ao longo da história da Igreja, povo de Deus, com razão, têm se preocupado com o 

céu. Eles têm ansiava por suas alegrias, porque eles foram apenas vagamente amarrado a 

esta terra. Eles têm se visto como "estrangeiros e peregrinos na terra", que "desejam uma 

pátria melhor, isto é, a celestial" ( Heb. 11:13 , 16 ). Com o salmista que disseram a Deus: 

"A quem tenho eu no céu senão a ti? E, além disso você, desejo nada na terra. A minha 

carne eo meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração ea minha herança 

para sempre" ( Ps 73: 25-26. ); e "Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim 

a minha alma anseia por ti, ó Deus da minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo;. 

quando eu vier e comparecer diante de Deus?" ( Sl. 42: 1-2 ). Através dos séculos, que o 

desejo de ver a Deus ( Mt 5: 8. ) e estar em Sua presença e gozá-lo para sempre ( Sl 

16:11. , que saudade intensa que nada neste mundo pode satisfazer () Heb 11:13. -16 ), 

marcou crentes. 

Infelizmente, isso não é mais verdade para muitos na igreja de hoje. Pego em corrida 

louca da nossa sociedade de gratificação instantânea, conforto material, e indulgência 

narcisista, a igreja tornou-se mundana. Nada demonstra mais graficamente que a vida 

mundana do que a actual falta de interesse no céu. A igreja não cantar ou pregar muito 

sobre o céu, os crentes raramente discutir o assunto, as canções não são mais escritos 

sobre ele, e livros sobre o céu são poucos e distantes entre si. Os crentes que não tem o 

céu em suas mentes banalizar suas vidas, que impedem o poder da igreja, e tornar-se 

absorvido com as coisas que desvanecem deste mundo. 

A Bíblia deixa claro que os crentes devem se concentrar no céu. Em Filipenses 3:20 Paulo 

observa que "a nossa pátria está nos céus." Aos Colossenses, ele escreveu: "Portanto, se 

você tiver sido ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado 

à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que estão na terra 

"( Colossenses 3: 1-2 ). Tiago repreende mundanismo em termos inequívocos: "Você 

adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus Portanto qualquer 

que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus?" ( Tiago 4: 4 ). O apóstolo 

João acrescenta: "Não ameis o mundo nem as coisas do mundo Se alguém ama o mundo, 

o amor do Pai não está nele porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a 

concupiscência.. dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo O mundo está 

passando, e também as suas concupiscências; mas aquele que faz a vontade de Deus 

permanece para sempre "(. 1 João 2: 15-17 ). 

A perspectiva celestial é vital, uma vez que tudo ligado à vida e destino espiritual dos 

crentes está lá. Seu pai está lá, assim como seu Salvador e seu Consolador. As miríades 

de seus companheiros crentes que executar com êxito as suas raças terrenas estão lá ( Heb. 

0:23 ). Nomes dos crentes são registrados no céu ( 3: 5 ; 13: 8 ; 17: 

8 ; 20:12 , 15 ; 21:27 ; Fp 4: 3. ), eles são cidadãos do céu ( Phil 3:20. ), a sua herança 

está lá ( 1 Pe. 1: 4 ), e sua recompensa ( Mat. 05:12 ) e tesouro ( Mat. 19:21 ) estão lá. Em 

suma, tudo de importância duradoura para os crentes está no céu; é a sua casa, e eles são 

estrangeiros, exilados e peregrinos na terra ( 1 Crônicas 29:15. ; Sl 119: 19. ; Hebreus 11: 

13-16. ; 1 Pe 2:11. ). Mesmo a morte, o inimigo final ( 1 Cor. 15:26 ), apenas introduz os 

crentes na presença de Deus. As palavras do pregador emEclesiastes 7: 1 , embora cínico 

e pessimista, são menos verdade para o crente: ". No dia da morte de alguém é melhor do 



que o dia do nascimento de alguém" Seu desejo intenso para o céu levou Paulo a escrever: 

"Porque para mim o viver é Cristo eo morrer é ganho ... [Tenho] o desejo de partir e estar 

com Cristo, o que é muito melhor" ( Phil. 01:21 , 23 ). 

Desejando céu exerce uma poderosa influência na vida dos crentes aqui na terra. Em sua 

primeira epístola do apóstolo João descreveu uma das principais razões cristãos desejam 

céu: "Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O 

veremos como Ele é" ( 1 João 3: 2 ; cf. Phil. 3:21 ). Os crentes receberão corpos 

glorificados, semelhante ao corpo ressuscitado de Cristo, em que eles vão "vê-lo como 

ele é" (cf. 1 Cor. 13:12 ). Então João deu o efeito prático desse conhecimento deve ter na 

vida dos crentes: "Todo aquele que tem esta esperança purifica-se a Ele, assim como Ele 

é puro" ( 1 João 3: 3 ; cf. 2Pe 3:14. ). 

Um desejo genuíno e forte para o céu tem muitas implicações e benefícios importantes 

para o cristão. Tal desejo é um dos indicadores mais seguros de salvação genuína ", para 

onde o seu tesouro, aí estará o seu coração também" ( Lucas 0:34 ). 

Um desejo genuíno e forte para o céu também produz o personagem mais importante e 

nobre cristã. Aqueles que passam muito tempo meditando sobre coisas celestiais não pode 

deixar de ter suas vidas transformadas. 

Um desejo genuíno e forte para o céu também traz alegria e conforto em ensaios. Aqueles 

que focar glórias do céu pode suportar qualquer coisa nesta vida e não perder a 

alegria. Quando eles sofrem, eles podem dizer com Paulo: "Para momentânea, leve 

tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito além de toda comparação" ( 2 

Cor. 4:17 ). 

Um desejo genuíno e forte para o céu também é um conservante contra o pecado. Aqueles 

que colocam seus pensamentos nas coisas do alto são menos propensos a tornar-se 

enredados pelas tentações terrenas. "Para aqueles que estão de acordo com a carne 

cogitam das coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, das coisas do Espírito. 

Para a mente posta na carne é a morte, mas a mente fixada na Espírito é vida e paz "( Rom. 

8: 5-6 ). 

Um desejo genuíno e forte para o céu também manterá o vigor do serviço espiritual dos 

crentes. Aqueles que são negligentes na obra do Senhor e fazer apenas um símbolo, o 

mínimo esforço para servi-Lo, demonstram pouca consideração para as coisas 

eternas. Eles tolamente acho que a recompensa para perseguir as coisas terrenas é maior 

do que para perseguir as coisas celestiais. 

Por fim, um desejo genuíno e forte para o céu honra a Deus acima de tudo. Aqueles que 

se concentram no céu concentrar no Supremo no céu. Ao definir seus corações sobre Ele, 

que honram o homem cujo coração está definido sobre eles. 

Escritura se refere ao céu mais de quinhentas vezes. Revelação sozinho menciona céu 

sobre cinquenta vezes. A Bíblia delineia três céus ( 2 Cor. 12: 2 ). O primeiro céu é a 

atmosfera da terra ( Gn 1:20 ; Jó 12: 7 ; . Ez 38:20 ); o segundo céu é o espaço 

interplanetário e interestelar (Gen. 15: 5 ; 22:17 ; Dt 1:10. ; 04:19 ; Sl. 8: 3 ; Isa 

13:10. ); o terceiro céu é a morada de Deus ( Dt 04:39. ; 1 Reis 08:30 ; Jó 22:12 ; Sl. 14: 

2 ; Dan 2:28. ; Matt 05:34. ; Atos 07:55 ; Heb 9:24. ; 1 Pe 3:22. ). 

O céu é um lugar real, não um estado de consciência espiritual. Isso é evidente, porque 

alguns têm ido lá em corpos glorificados, como Enoque ( Gn 5:24 ), Elias ( 2 Reis 2:11 ), 

e do Senhor Jesus Cristo ( Atos 1: 9 ). Que Cristo está actualmente a preparar um lugar 



para os crentes e voltará um dia para levá-los ao céu ( João 14: 2-3 ; . 1 Tessalonicenses 

4: 16-17 ) oferece mais uma prova de que o céu é um lugar. A Bíblia não dar um local 

para o céu, mas vê-lo a partir da perspectiva da Terra como up ( 4: 1 ; . 2 Cor 12: 

2 ). Embora o céu está muito além do mundo criado em outra dimensão, quando os crentes 

morrem eles vão estar lá imediatamente ( Lucas 23:43 ; 2 Cor. 5: 8 ). Aqueles crentes 

vivos por ocasião do Arrebatamento, também serão transportados para o céu 

imediatamente ( 1 Ts 4: 13-18. ; 1 Cor 15: 51-55. ). 

Este texto se desdobra seis características do céu final e eterna, o chamado novo céu e da 

nova terra: a aparência do novo céu e da nova terra, a capital do novo céu e da nova terra, 

a realidade suprema do novo céu e da nova terra, as mudanças no novo céu e da nova 

terra, os moradores do novo céu e da nova terra, e os excluídos do novo céu e da nova 

terra. 

A aparência do Novo Céu e Nova Terra 

Então eu vi um novo céu e uma nova terra; pois o primeiro céu ea 
primeira terra passaram, e já não há qualquer mar. ( 21: 1 ) 

A frase kai Eidon ( vi ) é usado para indicar ao longo Revelação progressão cronológica 

(cf. 6: 1, 2 , 5 , 8 , 12 ; 7: 2 ; 8: 2 , 13 ; 9: 1 ; 10: 1 ; 13 : 1 , 11 ; 14: 1 , 6 , 14 ; 15: 

1 ; 16:13 ; 17: 3 ; 19:11 , 17 , 19 ; 20: 1 , 4 , 11 ). Ele introduziu cada um dos eventos 

climáticos que começam com a volta do Senhor Jesus Cristo em 19:11 . Como o capítulo 

21 abre, todos os pecadores de todas as idades, assim como Satanás e seus demônios, 

foram condenados ao lago de fogo ( 20: 10-15 ). Com todos os homens e anjos ímpios 

banidos para sempre e presente universo destruído ( 20:11 ), Deus irá criar um novo 

campo para os remidos e os santos anjos para habitar para sempre. 

A frase um novo céu e uma nova terra deriva de duas passagens de Isaías. Em Isaías 

65:17 Deus declarou: "Pois eis que eu crio novos céus e nova terra; e as coisas passadas 

não serão lembrados ou vêm à mente." Em Isaías 66:22 Ele acrescentou: "Porque, assim 

como os novos céus e da nova terra, que hei de fazer, durarão diante de mim, diz o 

Senhor", para que o seu filho e seu nome vai aguentar. "" O que Isaías previu é agora uma 

realidade na visão de João. 

Kainos ( novo faz) não significa novo em um sentido cronológico, mas nova em um 

sentido qualitativo. O novo céu e da nova terra não meramente suceder o atual universo 

em ordem cronológica; que vai ser algo novo, fresco, nunca antes visto. Deus deve 

criar um novo céu e uma nova terra , pois o primeiro céu ea primeira terra 

passaram. Deus originalmente criou a Terra para ser adequado como habitação 

permanente da humanidade. A entrada do pecado, no entanto, corrompido a terra e do 

universo, e Deus vai destruí-los (cf. 20:11 ). O que está por vir para a Terra não é uma 

nuclear ou um holocausto ecológico, mas um julgamento divino. 

. O Antigo Testamento descreve a poluição e destruição do universo atual Job 15:15 ". 

nem o céu é puro aos seus olhos" declara que Isaías 24: 5 acrescenta: "A terra está poluída 

por seus habitantes, porque transgrediram as leis , violou estatutos, quebrou a aliança 

eterna ". O salmista escreve: "Do velho Você fundou a terra, e os céus são obra das tuas 

mãos Mesmo perecerão, mas Tu permanecerás;. E todos eles se desgastam como um 

vestido, como roupas Você vai mudá-los e eles será alterado "( Salmo 102: 25-26. ). O 

Senhor Jesus Cristo confirmou que o ensino do Antigo Testamento, quando declarou: "O 

céu ea terra passarão" ( Lucas 21:33 ). 



O primeiro indício de que o novo céu e nova terra será como vem em observação de 

João que não vai deixar de ser qualquer mar. Isso vai ser uma mudança surpreendente 

do presente terra, quase três quartos das quais é coberta pela água. O mar é emblemático 

do atual ambiente à base de água. Toda a vida na Terra depende da água para sua 

sobrevivência, ea terra é o único lugar conhecido no universo onde há água suficiente 

para sustentar a vida. Mas corpos glorificados dos crentes não precisam de água, ao 

contrário atuais corpos humanos, cujo sangue é de 90 por cento de água, e cuja carne é de 

65 por cento de água. Assim, o novo céu e da nova terra será baseado em um princípio 

de vida completamente diferente do que o actual universo. Haverá um rio no céu, não de 

água, mas da "água da vida" ( 22: 1 , 17 ). Sem um mar, não pode haver ciclo hidrológico, 

de modo que cada característica da vida e do clima será dramaticamente diferente. 

Do ponto de vista metafórico, comentaristas viram a ausência do mar como simbólico da 

ausência do mal. Robert L. Tomé resume: 

A maioria justificAdãoente ver este vazio como representando uma conotação arquetípica 

no mar (cf. 13: 1 ; 20:13 ), um princípio de desordem, violência ou agitação que marca a 

velha criação (cf. Isa 57:20. ; Ps. 107: 25-28 ; . Ez 28: 8 ) ... Não é que o mar é um mal 

em si, mas que o seu aspecto é de hostilidade para a humanidade. Por exemplo, o mar era 

o que ficava de guarda sobre João em sua prisão em Patmos e o separava as igrejas da 

Ásia ... O mar é o primeiro dos sete males que João diz que deixará de existir, os outros 

seis estar morte, luto , choro, dor (21: 4 ), a maldição ( 22: 3 ) e noite ( 21:25 ; 22: 

5 ). ( Apocalipse 8-22: Um comentário exegético [Chicago: Moody, 1995], 440) 

A Capital do Novo Céu e Nova Terra 

E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte 

de Deus, feito pronta como uma esposa ataviada para o seu 
marido. ( 21: 2 ) 

Como a próxima etapa em sua visão se desenvolve, o apóstolo João se move a partir de 

uma descrição do novo céu e da nova terra, em geral, a uma descrição da cidade capital 

do estado eterno. Uma vez que o texto claramente o identifica como tal, não há nenhuma 

razão para duvidar de que a cidade santa, a nova Jerusalém, é uma cidade real. A nova 

Jerusalém não é o céu, mas a capital do céu. Não é sinônimo de céu, porque as suas 

dimensões são dadas em 21:16 . Será a terceira cidade chamada Jerusalém na história da 

redenção. A primeira é o histórico de Jerusalém, a Cidade de Davi, que existe atualmente 

na Palestina. Escritura chama repetidamente que a cidade santa ( 11: 2 ; Neh. 11: 1 ; Isa. 

52: 1 ; Dan 9:24. ; Mat. 4: 5 ; 27:53 ), porque ele foi separado para os propósitos de 

Deus. A segunda Jerusalém será a Jerusalém restaurada onde Cristo governará durante o 

reino milenar. 

Mas a nova Jerusalém não pertence à primeira criação, por isso não é nem a cidade 

histórica, nem a cidade milenar; é a totalmente nova cidade eterna (cf. v. 10 ; 03:12 ; Hb 

11:10. ; 12: 22-24 ; 13:14 ). A velha Jerusalém, em ruínas para 25 anos quando João 

recebeu essa visão, é muito manchada com o pecado, muito uma parte da velha criação 

para sobreviver no estado eterno. A nova Jerusalém é chamada também a cidade 

santa , porque todo mundo nele é santo, uma vez que "abençoado e santo é aquele que 

tem parte na primeira ressurreição" ( 20: 6 ).O conceito de uma cidade inclui 

relacionamentos, atividade, responsabilidade, união, a socialização, a comunhão ea 

cooperação. Ao contrário das cidades do mal da terra atual, as pessoas perfeitamente 

santos na Nova Jerusalém vai viver e trabalhar juntos em perfeita harmonia. 



Em sua visão, João, vi a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, o seu 

"arquiteto e construtor" ( Heb. 11:10 ). A implicação é que ele já existe, uma verdade 

reforçada por Hebreus 12: 22-23 : "Vocês vieram ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, 

à Jerusalém celestial, a miríades de anjos, para a assembléia geral e igreja dos 

primogênitos, que estão inscritos nos céus, ea Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos 

justos aperfeiçoados. " Atualmente Todo o céu está contida na nova Jerusalém, que é 

separado do universo atual, que está manchada pelo pecado. Os crentes que morrem vão 

para a "Jerusalém celeste", onde Jesus passou antes deles para preparar um lugar para eles 

( João 14: 1-3 ). Mas quando Deus cria o novo céu e da nova terra, a nova 

Jerusalém descerá ao meio desse novo universo santo ( 21:10), e servir como morada 

dos remidos por toda a eternidade. Desde o trono de Deus estará na nova Jerusalém, que 

descerá para a nova terra, que cidade será a ligação entre a nova terra e um novo céu. (Para 

uma descrição da nova Jerusalém, ver o capítulo 19 deste volume.) 

Além disso descrevendo a capital do céu, João lembra que foi preparado como uma 

esposa ataviada para o seu marido. A cidade é retratada como uma noiva , pois contém 

a noiva e leva em seu caráter. A imagem é retirada de um casamento judaico, que 

normalmente tinha três partes. Primeiro foi o noivado, que era como um noivado 

moderno, mas mais juridicamente vinculativo. O noivado do Senhor noiva teve lugar na 

eternidade passada, quando Deus prometeu a seu filho um povo redimido. A etapa 

seguinte foi a apresentação, um momento de celebração e festa que antecedeu a cerimônia 

de casamento real. A apresentação da noiva ocorreu após o arrebatamento da igreja, 

quando os crentes são levados para o céu. A terceira etapa foi a cerimônia, o que para o 

Senhor noiva começou na ceia das bodas do Cordeiro ( 19: 7-9 ) e estendeu através do 

reino milenar. A etapa final foi a consumação, que corresponde ao estado eterno. João viu 

a noiva adornada para o seu marido porque era hora para a consumação. Adorned vem 

do verbo kosmeō ("à ordem", ou "arranjar"); O substantivo 

relacionadaskosmos (traduzida como "adorno" em 1 Pedro 3: 3. ) é a raiz da palavra 

Inglês "cosméticos". A noiva tornou-se devidamente ordenados em toda a sua beleza. Por 

este ponto em Apocalipse, a noiva conceito se expande para incluir não só a igreja (como 

tem sido desde Atos 2 ), mas também todo o resto dos redimidos de todas as idades, que 

vivem para sempre naquela cidade eterna (ver a discussão de 19 : 9 no capítulo 14 deste 

volume). Este é o momento descrito por Paulo em 1 Coríntios 15:28 : "Quando todas as 

coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também será submetido a daquele que 

a sujeitou todas as coisas a Ele, para que Deus seja tudo em todos. " 

A Suprema Realidade do Novo Céu e Nova Terra 

E ouvi uma voz vinda do trono, dizendo: "Eis aqui o tabernáculo 

de Deus está entre os homens, e Ele vai habitar no meio deles, e 
eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará entre eles, ( 21: 3 ) 

A suprema glória e alegria do céu é a Pessoa de Deus (cf. Sl. 73:25 ). Aqui, como vinte 

vezes anteriormente no Apocalipse, uma voz anuncia um D.C grande importância. A 

fonte da voz não é revelado. Não é Deus (que fala em v. 5 ), mas é, provavelmente, um 

anjo (cf. 5: 2 ;7: 2 ; 14: 9 , 15 , 18 ; 19:17 ). O anúncio portentoso que ele faz é "Eis aqui 

o tabernáculo de Deus está entre os homens." Skene ( tenda ) também pode significar 

"tenda", ou "morada". Deus vai lançar a sua tenda no meio de Seu povo; Ele já não vai 

estar longe, distante, transcendente. Não haverá mais a sua presença ser velado na forma 

humana de Jesus Cristo, mesmo em Sua majestade milenar, ou na nuvem e coluna de 

fogo, ou dentro do Santo dos Santos. A realidade surpreendente que "os puros de coração 



verão a Deus ..." ( Mt 5: 8. ) virá a passar. A oração de Cristo, registrada em João 17:24 , 

serão respondidas: "Pai, quero que eles também, que me tens dado, estejam comigo onde 

eu estiver, para que vejam a minha glória que me deste" ( cf. João 14: 1-3 ; 1 

Tessalonicenses 4: 13-17. ). Não haverá "nenhum templo em [céu], porque o Senhor Deus 

Todo-Poderoso eo Cordeiro são o seu templo" ( 21:22 ). Sua presença vai permear o céu 

e não limitar-se a um lugar de manifestação. 

Então escalonamento é esta verdade que a voz celeste repete várias maneiras. Para a 

realidade incompreensível que o tabernáculo de Deus entre os homens , acrescenta a 

declaração de que Deus vai habitar no meio deles, e eles serão o seu povo, e Deus 

mesmo estará entre eles(cf. 22: 3-4 ). Isso vai ser uma manifestação da gloriosa presença 

de Deus para o seu povo como nenhum outro na história da redenção e o culminar de 

todo promessa divina e esperança humana ( Lev. 26: 11-12 ; Jer. 24: 7 ; 30:22 ; 31: 

1 , 33 ; 32:38 ; Ez 37:27. ; 48:35 ; 02:10 Zech.; 8: 8 ; 2 Cor 6:16. ). 

O que vai ser como viver em gloriosa presença de Deus no céu? Em primeiro lugar, os 

crentes irão desfrutar de comunhão com Ele. A, companheirismo impedido pelo pecado 

imperfeito que os crentes têm com Deus nesta vida ( 1 João 1: 3 ) se tornará plena, 

completa e ilimitada. Em seu livro clássico sobre o céu intitulado Os Eterno Repouso dos 

Santos, do século XVII puritano Richard Baxter descreve a comunhão íntima com Deus 

que os crentes irão desfrutar no céu: 

Sem dúvida, como Deus advanceth nossos sentidos, e dilatar a nossa capacidade, por isso 

ele vai promover a felicidade dos sentidos e encher-se de si tudo o que capacidade ... 

Teremos, então, a luz sem uma vela, e dia perpétua sem o sol ... Teremos, então, 

entendimentos esclarecidos sem a Escritura, e reger-se sem uma lei escrita; pois o Senhor 

irá aperfeiçoar sua lei em nossos corações, e nós seremos todos perfeitamente ensinados 

por Deus. Teremos alegria, que não chamou das promessas, nem casa buscada pela fé ou 

esperança. Teremos comunhão sem sacramentos, sem este fruto da videira, quando Cristo 

beba novo com a gente no reino de seu Pai e refrescar-nos com o vinho reconfortante de 

prazer imediato. Para ter necessidades, mas nenhuma fonte, é o caso de eles no 

inferno. Para ter necessidade fornecido por meio das criaturas, é o caso de na terra. Para 

ter necessidade fornecido imediatamente de Deus, é o caso dos santos no céu. Para não 

ter necessidade em tudo, é prerrogativa do próprio Deus. ( Os Trabalhos Práticos de 

Richard Baxter [reimpressão; Grand Rapids: Baker, 1981], 7, 16) 

Em segundo lugar, os crentes verão a Deus como Ele é. Em 1 João 3: 2 o apóstolo João 

escreve: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou ainda o que 

seremos Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O 

veremos. -lo como ele é. " Tal visão revelada de Deus é impossível para os homens 

mortais. Nenhuma pessoa viva jamais viu a Deus, na plenitude de sua glória ( João 

1:18 ; 06:46 ; 1 João 4:12 ); Ele é invisível ( Cl 1.15 ; 1 Tm 1.17. ) e "habita em luz 

inacessível" ( 1 Tm 6:16. ; cf. Sl 104: 2. ), a exposição a que significaria a morte 

instantânea para qualquer pessoa viva ( Ex. 33:20 ). Mas no céu ", os puros de coração 

verão a Deus ..." ( Mat. 5: 8 ), uma vez que será perfeitamente santo. Eles receberão uma 

visão eterna e ampliada de Deus manifestado em Sua glória brilhando ( 21:11 , 23 ; 22: 

5 ). Até mesmo os santos na glória celeste não será capaz de compreender toda a 

majestade infinita de ser maravilhoso de Deus. Mas eles vão ver tudo o que os seres 

glorificados são capazes de compreender. É de se admirar que Paulo, pensando na glória 

do céu, tinha "o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor" ( Fp. 1:23 )? 



Em seu hino maravilhoso, mas raramente cantada: "Meu Salvador, antes de tudo," Fanny 

Crosby ecoou os sentimentos de Paulo: 

Quando o meu trabalho vida acabou e eu cruzar a maré inchaço, 

Quando o brilhante e gloriosa manhã verei, 

Saberei que o meu Redentor, quando eu chegar ao outro lado, 

E seu sorriso vai ser o primeiro a me receber. 

  
Thru os portões para a cidade, em um manto de branco imaculado, 

Ele vai me levar para onde não há lágrimas nunca vão cair, 

Na canção contente com idades I deve misturar-se com delícia 

Mas eu anseio para atender meu Salvador em primeiro lugar. 

Em terceiro lugar, os crentes vão adorar a Deus. Cada vislumbre do céu em Apocalipse 

revela os redimidos e os anjos em adoração ( 04:10 ; 05:14 ; 07:11 ; 11: 1 , 16 ; 19: 

4 ). Isso não é surpreendente, uma vez que Jesus disse em João 4:23 que "os verdadeiros 

adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade;. para estes que o Pai procura para 

seus adoradores" No céu, o Glorioso, santos aperfeiçoados irá oferecer perfeita adoração 

a Deus. 

Em quarto lugar, os crentes vão servir a Deus ( 22: 3 ). Diz-se de os santos no céu 

retratado em 7:15 que "servem dia e noite [Deus] no seu templo." Capacidade dos crentes 

para o serviço celeste irá refletir sua fidelidade nesta vida. Todos os crentes serão 

recompensados com capacidades de serviço celeste, mas essas capacidades serão 

diferentes ( 1 Cor 3: 12-15. ; 4: 5 ). 

Finalmente, e mais surpreendente de tudo, o Senhor vai servir crentes. Jesus contou uma 

parábola refletindo essa verdade em Lucas 12: 35-40 : 

Seja vestida de prontidão, e manter o seu lit. lâmpadas Seja como os homens que estão à 

espera de seu mestre, quando ele retorna a partir da festa de casamento, para que eles 

possam imediatamente abrir a porta para ele quando ele chegar e bater. Bem-aventurados 

os escravos que o senhor vai encontrar em estado de alerta quando ele vem; em verdade 

vos digo que, que se cingirá, para servir, e tê-los reclinar-se à mesa, e vai vir para cima e 

servi-los. Se ele vier na segunda vigília, ou até mesmo no terceiro, e encontra-los assim, 

bem-aventurados são aqueles escravos. 

Mas não se esqueça disso, que, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele 

não teria permitido que sua casa fosse arrombada. Você também, estar pronto; pois o 

Filho do Homem virá numa hora em que você não espera. 

Jesus imagens de si mesmo como um nobre rico, que retorna à sua propriedade depois de uma 

longa viagem. Encontrar que seus servos ministrou fielmente na sua ausência, Ele os 

recompensa por assumir o papel de um servo e preparar uma festa para eles. Por isso, será 

para os crentes no céu, para sempre para ser servido um banquete celestial de alegria por seu 

Senhor. 

As mudanças no Novo Céu e Nova Terra 



e Ele enxugará toda lágrima de seus olhos; e não haverá mais 

nenhuma morte; lá não será mais qualquer luto, nem choro, nem 

dor; as primeiras coisas são passadas. "E aquele que está 

assentado no trono disse:" Eis que faço novas todas as coisas. "E 

Ele disse:" Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. 

"Então ele me disse: "Está feito. Eu sou o Alfa eo Ômega, o 

princípio eo fim ". ( 21: 4-6 a) 

O céu será tão dramaticamente diferente do mundo atual que para descrevê-lo requer o 

uso de negativos, bem como os aspectos positivos anteriores. Para descrever o que é 

totalmente além da compreensão humana também requer apontando como ela difere da 

presente experiência humana. 

A primeira mudança de seus crentes terrestres da vida no céu vai experimentar é que 

Deus enxugará toda lágrima de seus olhos (cf. 7:17 ; Isa. 25: 8 ). Isso não significa que 

as pessoas que chegam no céu vai estar chorando e Deus os conforte. Eles não, como 

alguns imaginam, estar chorando como eles enfrentam o registro de seus pecados. Não há 

tal registro, porque "não há agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo 

Jesus" ( Rm. 8: 1 ), uma vez que Cristo "levou os nossos pecados em Seu corpo na cruz, 

para que nós, mortos para o pecado e viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes 

sarados "( 1 Pedro 2:24. ). O que ele diz é a ausência de qualquer coisa para se desculpar-

nenhuma tristeza, nenhuma decepção, sem dor. Não haverá lágrimas de infortúnio, 

lágrimas sobre amor perdido, lágrimas de remorso, lágrimas de arrependimento, lágrimas 

sobre a morte de entes queridos, ou lágrimas por qualquer outro motivo. 

Outra diferença dramática do mundo atual será que no céu não haverá mais nenhuma 

morte (cf. . Isa 25: 8 ). A maior maldição da existência humana não será mais. "Morte", 

como Paulo prometeu, "foi tragada pela vitória" ( 1 Cor. 15:54 ). Tanto Satanás, que tinha 

o poder da morte ( Heb. 2:14 ) e da própria morte terá sido lançados no lago de fogo 

( 20:10 , 14 ). 

Nem haverá qualquer luto, nem choro, no céu. A dor, tristeza e angústia que 

produzem luto e sua manifestação exterior, chorando, não vai existir no céu. Esta 

realidade glorioso será o cumprimento de Isaías 53: 3-4 : "Era desprezado, eo mais 

rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, e, como um 

de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não o fizemos Ele estima 

Certamente nossas dores Ele levou, e as nossas dores Ele transportadas;. ainda que nós 

mesmos o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido ". Quando Cristo levou os 

pecados dos crentes na cruz, Ele também tinha os seus sofrimentos, pois o pecado é a 

causa da tristeza. 

A santidade perfeita e ausência de pecado que vai caracterizar o céu também significa 

que não haverá mais . dor Na cruz, Jesus foi "ferido por causa das nossas transgressões, 

Ele foi moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e 

por Sua pisaduras fomos sarados "( Isaías 53: 5. ). Enquanto a cura em vista nesse 

versículo é a cura, principalmente espiritual, que também inclui a cura 

física. Comentando sobre Jesus cura de Pedro da mãe-de-lei, Mateus 08:17 diz, "para que 

se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías:" Ele tomou sobre si as nossas 

enfermidades e carregou as nossas doenças "." O ministério de cura de Jesus foi uma 

prévia do bem-estar que vai caracterizar o reino milenar e ao estado eterno. Os corpos 

livres pecado glorificado crentes possuem no céu não estará sujeito a dor de qualquer 

tipo. 



Todas essas mudanças que marcarão o novo céu e da nova terra indicam que as primeiras 

coisas são passadas. experiência humana Old relacionada à criação original, caído se foi 

para sempre, e com ele todo o luto, sofrimento, tristeza, doença, dor , e da morte que tem 

caracterizado desde a queda. Resumindo essas mudanças de uma forma positiva, aquele 

que está assentado no trono disse: "Eis que faço novas todas as coisas." O One que 

está sentado no trono é o mesmo One "de cuja presença a terra eo céu fugiram, e não se 

achou lugar para eles "(20:11 ). Como observado no capítulo 17 deste volume, o universo 

atual será incriado. O novo céu e da nova terra será verdadeiramente uma nova criação, e 

não apenas uma renovação do presente céu e da terra. Em que sempre nova criação, não 

haverá entropia, sem atrofia, não decadência, nenhum declínio, e sem desperdício. 

Oprimido por tudo o que ele tinha visto, João parece ter perdido a sua 

concentração. Assim, o próprio Deus, o glorioso, One majestoso no trono disse a 

ele "Escreve, porque estas palavras são fiéis e 

verdadeiras" (cf. 01:19 ). As palavras que João foi ordenado por Deus paraescrever 

são tão fiel e verdadeira (cf. 22: 6 ) como o One revelando-lhes a ele 

( 03:14 ; 19:11 ). Embora o presente "o céu ea terra passarão," ainda é Deus "palavras não 

passarão" ( Lucas 21:33 ). Haverá um fim para o universo, mas não para a verdade que 

Deus revela ao Seu povo. Quer ou não os homens entender e acreditar que a verdade, ele 

vai vir a passar. 

Também em jeito de resumo, a voz majestosa do One sentando em céu trono disse a 

João: "Está feito." Essas palavras são uma reminiscência das palavras de Jesus na cruz: 

"Está consumado!" ( João 19:30 ). As palavras de Jesus marcou a conclusão da obra da 

redenção; estas palavras marcam o fim da história da redenção. É o tempo de que Paulo 

escreveu em 1 Coríntios 15: 24-28 : 

Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído 

todo domínio, e toda autoridade e poder. Pois Ele deve reinar até que haja posto todos os 

inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Pois Ele 

colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas, quando diz: "Todas as coisas lhe estão 

sujeitas," é evidente que se excetua aquele que colocar todas as coisas em sujeição a 

Ele. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também será 

submetido a daquele que a sujeitou todas as coisas a Ele, para que Deus seja tudo em 

todos. 

Aquele que está sentado no trono está qualificado para declarar o fim da história da 

redenção, porque Ele é o Alfa eo Omega (a primeira e última letras do alfabeto grego; 

cf. 1: 8 ), no início e no final (cf . Isaías 44: 6. ; 48:12 ). Deus começou a história, e Ele 

vai acabar com isso, e tudo isso se desenrolou de acordo com o Seu plano soberano. Que 

esta mesma frase é aplicada ao Senhor Jesus Cristo em 22:13 oferece prova de Sua 

divindade plena e igualdade com o Pai. 

Os moradores do Novo Céu e Nova Terra 

Vou dar a quem tem sede a partir da fonte da água da vida, sem 

custo. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, 
e ele será meu filho. ( 21: 6 b-7) 

Duas frases descritivas revelar quem vai viver no novo céu e uma nova terra gloriosa. Em 

primeiro lugar, um cidadão do céu é descrito como . Aquele que tem sede Essa frase 

significa aqueles que, reconhecendo sua necessidade espiritual desesperada, "fome e sede 



de justiça" (Mat. 5: 6 ). Eles são os únicos a quem Isaías clama: "Ho Todo aquele que 

tendes sede, vinde às águas;! E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei Venha, 

comprar vinho e leite sem dinheiro e sem custo." ( Isa. 55: 1 ). Aqueles que serão 

resgatadas e entrar no céu aqueles que estão insatisfeitos com sua esperança, condição 

perdida e crave a justiça de Deus com cada parte de seu ser. O salmista expressou esse 

desejo forte em Salmos 42: 1-2 :. "Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim 

a minha alma anseia por ti, ó Deus da minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; 

quando eu vier e face de Deus? " A promessa de tais candidatos sérios é que sua sede 

ficará satisfeito. Deus vai dar a quem tem sede da fonte da água da vida, sem 

custo. Para a mulher samaritana no poço de Jacó Jesus prometeu: "Todo aquele que beber 

desta água tornará a ter sede; mas aquele que beber da água que eu lhe der ele nunca terá 

sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida 

eterna "( João 4: 13-14 ). É a água da qual Ele falou em João 7: 37-38 : "Ora, no seu 

último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e clamou, dizendo: Se alguém tem 

sede, venha a mim e . beber Quem crê em mim, como diz a Escritura, ". Do seu interior 

fluirão rios de água viva" "" Essa mesma promessa também se repete 

em 22:17 (cf. 07:17 ): "O Espírito ea a noiva dizem: 'Vem'. E deixe a pessoa que ouve, 

diga: 'Vem'. E deixe aquele que tem sede, venha, deixe quem quiser tome a água da vida, 

sem custo ". A água em todas essas passagens simboliza a vida eterna. Aqueles que têm 

sede de e apaixonAdãoente buscam a salvação são os únicos que irá recebê-lo e desfrutar 

da bem-aventurança eterna do céu. 

Em segundo lugar, o céu pertence a ele que vencer. Um vencedor, de acordo com 1 João 

5: 4-5 , é aquele que exerce a fé salvadora no Senhor Jesus Cristo. O vencedor é a pessoa 

que com fé bebe a água da salvação oferecida gratuitamente por Deus. João usa este termo 

distintivo para os crentes na promessa de fechamento de cada uma das cartas às sete 

igrejas (veja a discussão de 2: 7 , 11 , 17 , 26 ; 3: 5 , 12 , 21 em Apocalipse 1-11, O 

MacArthur Comentário do Novo Testamento [Chicago: Moody, 1999], 53-141). A 

promessa aqui para aqueles que vencerem é que eles herdarão essas coisas. Eles vão 

"uma herança que não se corrompe e imaculada e não irá desaparecer, reservada nos céus 

para [eles]" ( 1 Pe. 1: 4 ). Eles vão aproveitar a perfeição da alma ( Hb 0:23. ) e do corpo 

( 20: 6 ; João 5: 28-29 ; Rom 8:23. ; 1 Cor. 15: 35-44 ; 2 Cor. 5: 2 ; Phil . 03:21 ; 1 João 

3: 2 ) para sempre na bem-aventurança do novo céu e da nova terra. 

Mas o mais maravilhosa promessa para aquele que vence, que tem sede de justiça, é a 

promessa de Deus que eu serei seu Deus (cf. Gn 17: 7-8 ; Ex. 6: 7 ; 29:45 ; Lev 

26:12. ; Dt 29:13. ; 2 Sm 07:24. ; Jer 07:23. ; 11: 4 ; 24: 7 ; 30:22 ; . Ez 

11:20 ; 34:24 ; 36:28 ; 37:23 , 27 ; . Zech 8: 8 ). Igualmente surpreendente é a promessa 

de Deus de que aquele que supera será meu filho. Mesmo nesta vida é privilégio do 

crente para ser o filho adotivo do Deus do universo ( João 1:12 ; Rom. 8: 14-17 ; 2 Cor 

6:18. ; Gal. 4: 5 ; Ef. 1: 5 ; Hb. 12: 5-9 ; 1 João 3: 1 ). Mas só no céu, quando os crentes 

entram em sua herança ( 1 Pe. 1: 4 ), que a adoção vai ser plenamente realizados ( Rom 

8:23. ). 

O Outcasts do Novo Céu e Nova Terra 

"Mas, para os assassinos covardes, aos incrédulos, aos 

abomináveis, e pessoas imorais e feiticeiros, aos idólatras ea 

todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo 
e enxofre, que é a segunda morte." ( 21: 8 ) 



João conclui a sua visão geral do novo céu e da nova terra com um aviso sério e 

solene. Ele delineia aqueles que serão excluídos de qualquer participação nas bênçãos do 

céu, todos os pecadores perdoados e não resgatados. Há listas semelhantes de tais 

pecadores em 22:15 ;Romanos 1: 28-32 ; 1 Coríntios 6: 9-10 ; Gálatas 5: 19-21 ; e 2 

Timóteo 3: 2-5 . 

O primeiro grupo excluído do céu são o covarde. Estes são os que não têm resistência 

(cf. Mt 24:13. ; Marcos 8:35 ). Eles se afastaram quando sua fé foi desafiada ou oposição, 

porque sua fé não era genuíno. Jesus descreveu tais pessoas na parábola dos solos: "A 

uma, que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o homem que ouve a palavra e logo 

a recebe com alegria; mas não tem raiz firme em si mesmo, mas é apenas temporária, e 

quando tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza "( Mat. 13: 

20-21 ). Estes são os que "se retiram para a perdição" ( Heb. 10:39 ). Em João 8:31 Jesus 

definido aqueles cuja fé é genuína como aqueles que continuam na Sua Palavra. (Para 

uma discussão mais aprofundada desta questão, ver meus livros O Evangelho Segundo 

Jesus [rev ed, Grand Rapids:.. Zondervan, 1994], e O Evangelho Segundo os Apóstolos . 

[Nashville: Palavra, 2000]) 

Porque eles não têm a fé salvadora e estão incrédulos, sua deslealdade exclui-los do 

céu. Eles também são abomináveis (vil, poluído, detestável, totalmente apanhados em 

maldade e do mal), assassinos, pessoas imorais, feiticeiros (da palavra 

grega pharmakos , a partir do qual as palavras inglesas "farmácia" e "produtos 

farmacêuticos" derivam; que indica o inclusão das pessoas que usam drogas que alteram 

a mente em religião oculta), os idólatras, e mentirosos. Aqueles cujas vidas são 

caracterizadas por tais coisas dão provas de que eles não são salvos e nunca vai entrar na 

cidade celestial. Pelo contrário, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, 

que é a segunda morte. Em contraste com a eterna bem-aventurança dos justos no céu, 

os ímpios sofrerão o tormento eterno no inferno. (Para uma discussão mais aprofundada 

do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, ver o capítulo 17 deste 

volume.) 

O novo céu e da nova terra aguardam crentes eo inferno final aguarda descrentes 

ressuscitados. Para os crentes, será um universo de felicidade eterna como eles habitará 

para sempre na presença gloriosa de Deus. Para os descrentes, será um lugar aterrorizante 

de tormento insuportável e miséria unrelieved longe da presença de Deus ( 2 

Tessalonicenses 1: 9. ). As escolhas dos homens e as mulheres fazem nesta vida 

determinar em qual desses reinos eles vão viver para sempre. 

 

 

 

 



43. A Cidade Capital do Céu ( Apocalipse 

21: 9-22: 5 ) 

Então, um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das 

últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo: "Vem cá, eu te 

mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro". E ele me levou em 

espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade 

de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória 

de Deus. Sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como 

a pedra de jaspe cristalino. Ele tinha um grande e alto muro com 

doze portas, e nas portas doze anjos; e nomes escritos sobre elas, 

que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Havia três 

portas no leste e três portas, ao norte e três portas, ao sul e três 

portas, a oeste. E o muro da cidade tinha doze fundamentos, e 
neles estavam os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. 

Aquele que falava comigo tinha uma haste de medição de ouro 

para medir a cidade, as suas portas eo seu muro. A cidade é 

definida como um quadrado, e seu comprimento é tão grande 

quanto a largura; E mediu a cidade com a vara, 1.500 milhas; seu 

comprimento e largura e altura são iguais. E mediu o seu muro, 

setenta e dois metros, de acordo com as medições humanos, que 

são também medidas Angelicalais. O material da parede era de 

jaspe; ea cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Os 

fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda 

espécie de pedras preciosas. A primeira pedra fundamento era de 

jaspe; o segundo, de safira; o terceiro, calcedônia; o quarto, de 

esmeralda; o quinto, sardônica; o sexto, de sárdio; o sétimo, 

berilo;o oitavo, de berilo; o nono, de topázio; o décimo, 

chrysoprase; o décimo primeiro, de jacinto; o duodécimo, de 

ametista. As doze portas são doze pérolas; cada uma das portas 

era uma pérola. E a rua da cidade é de ouro puro, como vidro 
transparente. 

Eu não vi nenhum templo na mesma, porque o Senhor Deus Todo-

Poderoso eo Cordeiro são o seu templo. E a cidade não necessita 

de sol nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória 

de Deus iluminou-lo, e sua lâmpada é o Cordeiro. As nações 

andarão mediante a sua luz, e os reis da terra trarão a sua 

glória. Durante o dia (para não haverá noite lá) suas portas nunca 

será fechado; e eles trarão a glória ea honra das nações para 

ele; e nada imundo, e ninguém que pratica abominação e mentira, 

jamais entrar em-lo, mas somente aqueles cujos nomes estão 
escritos no livro da vida do Cordeiro. 

Então ele me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, 

que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua rua. Em 

ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz doze 

frutos, dando seu fruto de mês; e as folhas da árvore são para a 

cura das nações. Não haverá mais ser qualquer maldição; e do 

trono de Deus e do Cordeiro estará nele, e Seus servos O 



servirão; eles vão ver o seu rosto, e seu nome estará em suas 

testas. E lá não será mais qualquer noite; e eles não terão 

necessidade da luz de uma lâmpada, nem da luz do sol, porque o 

Senhor Deus brilhará sobre eles; e eles reinarão para todo o 
sempre. ( 21: 9-22: 5 ) 

Na noite antes de sua morte, o Senhor Jesus Cristo fez uma promessa maravilhosa para 

todos os que crêem nEle. Ele disse: "Não deixe seu coração ser incomodado; credes em 

Deus, crede também em mim Na casa de meu Pai há muitas moradas;. Se não fosse assim, 

eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar para . Se você eu vou preparar-vos lugar, 

virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós 

também "( João 14: 1-3 ). "Casa do Pai" O Jesus se refere é a Nova Jerusalém, onde Deus 

viverá com o Seu povo para sempre. É o presente céu, onde Deus habita com os santos 

anjos, e onde o movimento resgatadas quando morrem. Como observado no capítulo 

anterior deste volume, o lugar que o Senhor preparou para eles descerão no estado eterno, 

onde será a capital do novo céu e da nova terra. 

Assim como uma pessoa se preparando para viajar para um país estrangeiro deseja 

informações sobre esse país, por isso os crentes longos para ter uma idéia de que lugar 

glorioso onde viverão eternamente. Conhecendo o seu sentido de antecipação ansiosa, 

Deus proveu os crentes com uma descrição do céu. Apesar de apenas um seleto poucos 

detalhes são dados, eles são surpreendentes, incompreensível, e avassaladora. 

Como a visão da Nova Jerusalém se desenrola, a história acabou, ea hora não é mais. João 

e seus leitores são transportados para o estado eterno. Tendo descrito o destino eterno 

medo dos condenados, o lago de fogo ( v 8. ; 20: 14-15 ), a visão leva a pessoa amada, 

apóstolo exilado para o lugar de descanso eterno de felicidade dos remidos. Porque é a 

capital do céu e da ligação entre o novo céu e da nova terra, a Nova Jerusalém é central 

para a visão e é descrito em muito mais detalhes do que o resto do estado eterno. 

O livro de Hebreus menciona também a capital gloriosa do céu. Descrevendo a fé de 

Abraão, o escritor de Hebreus afirma que 

Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por 

herança; e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, ele viveu como um estrangeiro na terra 

da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros 

da mesma promessa; pois ele estava olhando para a cidade que tem fundamentos, da qual 

o arquiteto e construtor é Deus. ( Heb. 11: 8-10 ) 

No próximo capítulo, o escritor escreveu a seguinte descrição da Nova Jerusalém: 

Mas você veio ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, a miríades 

de anjos, para a assembléia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, ea 

Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e Jesus, o mediador de uma 

nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. ( Heb. 

12: 22-24 ) 

Enquanto fechava que epístola, ele lembrou seus leitores que "aqui não temos uma cidade 

permanente, mas buscamos a que há de vir" ( Hb. 13:14 ). 

O que Abraão, o escritor aos Hebreus, eo resto dos remidos ter antecipado pela fé foi 

revelado e descrita por João. Seu ponto de vista do capital do céu inclui várias 

características: sua aparência geral, design exterior, de caráter interno, e os privilégios de 

seus habitantes. 



Sua Aparência Geral 

Então, um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das 

últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo: "Vem cá, eu te 

mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro". E ele me levou em 

espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade 

de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória 

de Deus. Sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como 
a pedra de jaspe cristalino. ( 21: 9-11 ) 

Como a visão aberta, um anjo apareceu para chamar a atenção de João para a cidade. A 

última aparição de um anjo era mil anos mais cedo, no início do Milênio ( 20: 1 ). Anjos 

desempenhar um papel significativo no Apocalipse, e esse anjo especial estava envolvido 

nos julgamentos da tribulação. Esses julgamentos desdobrou-se em três séries 

telescópica: o selo, trombeta e, clímax, os acórdãos Bowl. Este anjo era um dos sete 

anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas (cf. 15: 1 ). Ou ele ou 

outro desses sete anjos também introduziu o julgamento iminente da cidade prostituta da 

Babilônia ( 17: 1 ), fazendo o contraste entre as duas cidades aparentes. 

Inaugurando turnê pessoal de João da capital céu, o anjo veio e falou com o 

apóstolo, dizendo: "Vem cá, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro." Como 

observado na discussão de 21: 2 no capítulo 18 deste volume, a Nova Jerusalém é descrita 

como uma noiva , pois chama a seu caráter de seus ocupantes. Esses ocupantes consistem 

na noiva do Cordeiro, um título originalmente dado à igreja ( 19: 7 ), mas agora 

ampliada para abranger todos os redimidos de todas as idades, que lá vivem para 

sempre. A Nova Jerusalém é comparada a uma noiva, porque os remidos são para sempre 

unidos a Deus e ao Cordeiro. Além disso, é definido como a esposa do Cordeiro , porque 

o casamento teve lugar ( 19: 7 ). 

Incrível visão de João começou quando o anjo levada ele ., em espírito, quando recebeu 

as visões que compõem o livro do Apocalipse, o apóstolo idoso era um prisioneiro dos 

romanos na ilha de Patmos ( 1: 9 ). Mas ele foi transportado de lá em uma jornada 

espiritual incrível para ver o que os olhos humanos sem ajuda nunca poderia ver. Visões 

de João não eram sonhos, mas as realidades espirituais, como os que Paulo viu quando 

ele também foi arrebatado até ao terceiro céu ( 2 Cor. 12: 2-4 ). 

A primeira parada foi um grande e alto monte. A partir desse ponto de vista, o 

anjo mostrou João na cidade santa, Jerusalém. O apóstolo repete a sua observação 

de versículo 2 que a Nova Jerusalém veio descia do céu da parte de Deus. Isso enfatiza 

a sua origem divina ; é a cidade ", cujo arquiteto e construtor é Deus" ( Heb. 11:10 ). Deve 

notar-se que o que é aqui descrita não é a criação do céu; é apenas a descida do que já 

existia desde a eternidade passada, e agora está situado no centro do novo céu e da nova 

terra. 

A característica mais marcante da cidade capital da eternidade é que é o trono do eterno, 

Um todo-poderoso, e, portanto, teve a glória de Deus nele. Essa glória vai chegar a sua 

expressão máxima lá ( João 17:24 ); será ilimitada e não confinado, piscando daquela 

cidade por todo o universo recriado. A glória de Deus é a soma total de seus atributos 

(cf. Ex 33, 18-19. e se manifesta como luz resplandecente () Ex 

13:21. ; 19:18 ; 24:17 ; 34: 29-30 , 35 ; 40:34 ; 1 Reis 8: 10-11 ; Sl. 104: 2 ; . Isa 4: 5 ; Ez. 

10: 4 ; Hab. 3: 3-4 ; Lucas 2: 9 ) e em Seu Filho ( Matt . 17: 2 ; 24:27 , 30 ; 1 Tm 

6:16. ). Infelizmente, porém, Deus revelou a Sua glória, desobedientes, povo rebelde 



rejeitaram. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo, a encarnação da glória de Deus em forma 

humana ( João 1:14 ), "Era desprezado, eo mais rejeitado entre os homens" ( Is. 53: 

3 ). Irradiando da Nova Jerusalém será o brilho da plena manifestação da glória de Deus, 

de tal modo que "a cidade não precisa de sol nem da lua, para que nela resplandeçam, 

porque a glória de Deus iluminou-lo, e sua lâmpada é o Cordeiro "( v. 23 ). Isaías previu 

essa mesma realidade: "Já não vai ter o sol para luz do dia, nem com o seu resplendor a 

lua vai lhe dar a luz, mas você vai ter o Senhor por luz perpétua, e seu Deus para a sua 

glória" ( Isa. 60:19 ). 

Descrevendo o efeito da glória de Deus que irradia a partir da nova Jerusalém, João 

observa que sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de 

jaspe cristalino. Phoster ( brilho ) refere-se a algo do qual a luz se irradia. A 

Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, usa-la em Gênesis 1:14 e 16 para 

descrever celestial objetos de suporte de luz. Para João, a cidade celestial apareceu como 

uma lâmpada gigante, com a brilhante luz da glória de Deus fluindo para fora do 

mesmo. Mas essa luz não brilhar através do vidro fino de uma lâmpada, mas através do 

que parecia a João como uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalino. A 

cidade parecia o apóstolo como uma gigantesca pedra preciosa. Jasper não referem-se a 

pedra moderna do mesmo nome, que é opaco; é uma transliteração da palavra 

grega iaspis , que descreve uma pedra translúcida. A palavra jasper nesta passagem é 

melhor entendida como referindo-se a um diamante, um muito caro um porque 

é cristalina e sem mácula. Capital do Céu é assim retratado como um grande, diamante 

sem falhas, refratar a brilhante, ardente glória de Deus em todo o novo céu e da nova 

terra. 

Seu design exterior 

Ele tinha um grande e alto muro com doze portas, e nas portas 

doze anjos; e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 

doze tribos dos filhos de Israel. Havia três portas no leste e três 

portas, ao norte e três portas, ao sul e três portas, a oeste. E o 

muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles estavam os doze 
nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. 

Aquele que falava comigo tinha uma haste de medição de ouro 

para medir a cidade, as suas portas eo seu muro. A cidade é 

definida como um quadrado, e seu comprimento é tão grande 

quanto a largura; E mediu a cidade com a vara, 1.500 milhas; seu 

comprimento e largura e altura são iguais. E mediu o seu muro, 

setenta e dois metros, de acordo com as medições humanos, que 

são também medidas Angelicalais. O material da parede era de 

jaspe; ea cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Os 

fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda 

espécie de pedras preciosas. A primeira pedra fundamento era de 

jaspe; o segundo, de safira; o terceiro, calcedônia; o quarto, de 

esmeralda; o quinto, sardônica; o sexto, de sárdio; o sétimo, 

berilo;o oitavo, de berilo; o nono, de topázio; o décimo, 

chrysoprase; o décimo primeiro, de jacinto; o duodécimo, de 

ametista. As doze portas são doze pérolas; cada uma das portas 

era uma pérola. ( 21: 12-21 um) 



A linguagem humana é inadequada para descrever completamente a magnificência 

inimaginável de indescritível eterno lar dos crentes. Recusando-se a levar a linguagem da 

Escritura pelo valor de face, muitos procuram por algum significado oculto por trás a 

descrição de João. Mas se as palavras não significam o que dizem, que tem a autoridade 

para dizer o que quero dizer? Abandonando o significado literal do texto leva apenas a 

infundada, sem fundamento, a especulação fútil. A verdade sobre a cidade celestial é mais 

do que é descrito, mas não menos e não diferente do que é descrito. É uma criação 

material, mas tão único quanto a ser inimaginável para nós. As palavras de João fornecer 

todos os detalhes que nos foi dada por Deus para excitar a nossa esperança. 

Que a cidade tinha um grande e alto muro indica que ele não é um amorfo, nebuloso, 

lugar flutuante. Tem dimensões específicas; tem limites; ele pode ser inserido e à 

esquerda por meio de suas doze portas. No essas portas doze anjos estavam 

estacionados, para atender a glória de Deus e para servir o seu povo (cf. Heb. 

1:14 ). Os portões tinham nomes ... escritos sobre elas, que são os nomes das doze 

tribos dos filhos de Israel, celebrando para todos relação de aliança eternidade de Deus 

com Israel, o povo das promessas, as alianças, as Escrituras, e o Messias . Eles estavam 

dispostas simetricamente; havia três portas no leste e três portas, ao norte e três 

portas, ao sul e três portas, a oeste. Esse acordo é uma reminiscência da forma como as 

doze tribos acampadas ao redor do tabernáculo ( Num 2. ) e do loteamento das terras 

tribais em torno do templo milenar ( Ez. 48 ). 

O enorme muro da cidade foi ancorado por doze fundamentos, e neles estavam os 

doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Essas pedras comemorar relação de 

aliança de Deus com a Igreja, dos quais os apóstolos são a base ( Ef. 2: 20 ). No topo de 

cada portão era o nome de uma das tribos de Israel; na parte inferior de cada portão era o 

nome de um dos apóstolos. Assim, a disposição da cidade de portões imagens favor de 

Deus em todo o Seu povo redimido, tanto aquelas sob a antiga aliança, e aqueles sob a 

nova aliança. 

Então, uma coisa curiosa ocorreu. O anjo que falou com João tinha uma haste de 

medição de ouro para medir a cidade, as suas portas eo seu muro. Este evento 

interessante é uma reminiscência da medição do templo milenar ( Ez. 40: 3 e ss .) e da 

medição do templo Tribulation ( 11: 1 ). O significado de todas as três medidas é que eles 

marcam o que pertence a Deus. 

Os resultados da medição do anjo revelou que a cidade é definida como um quadrado, 

e seu comprimento é tão grande quanto a largura; E mediu a cidade com a vara, 

1.500 milhas (literalmente "12.000 estádios ", um estádio foi de cerca de 607 pés Assim, 

as muralhas da cidade são cerca de 1.380 milhas em cada sentido.); o seu comprimento 

e largura e altura são iguais. Algumas observações sugeriram que a cidade tem a forma 

de uma pirâmide. Isso vê-se melhor como um cubo, no entanto, como Henry M. Morris 

salienta: 

Tal interpretação é bastante forçada, no entanto, a linguagem da passagem ser muito mais 

naturalmente entendida como um cubo, com o comprimento e largura e altura tudo a 

mesma coisa ... 

A forma piramidal ... (seja como no Egito, México, ou as torres escalonadas de 

praticamente todas as nações antigas), parece sempre ter sido associado com o paganismo, 

com ápice da pirâmide a ser dedicado ao culto do sol, ou de o exército dos céus. O 

primeiro tal estrutura foi a Torre de Babel, ea Bíblia sempre mais tarde condena a 

adoração realizada em lugares altos ( Levítico 26:30 ) se estes eram simplesmente altos 



outeiros naturais ou colinas construídos artificialmente, sob a forma de uma pirâmide ou 

zigurate. 

O cubo ... era a forma especificada por Deus para o lugar santo ... no templo de Salomão 

( 1 Reis 06:20 ), onde Deus estava "habitar" entre os querubins. Tanto a linguagem e 

simbologia favorecer assim a cúbico, em vez de o piramidal, forma. ( A Revelação da 

ficha [Wheaton, Ill .: Tyndale, 1983], 450) 

Morris também aponta que uma cidade em forma de cubo é bem adequado para a existência 

de seres glorificados: 

Também deve ser lembrado que os novos corpos de santos ressuscitados serão como as 

de anjos, não mais limitado por forças gravitacionais ou eletromagnéticos, como acontece 

actualmente. Assim será tão fácil para os habitantes de viajar na vertical como na 

horizontal, na nova Jerusalém. Consequentemente, as "ruas" da cidade ( versículo 21 ) 

pode muito bem incluir passagens verticais, bem como avenidas horizontais, e os "blocos" 

poderia ser blocos cúbicos reais, em vez de áreas quadrados entre as ruas como em uma 

cidade terrena atual. (A revelação Record, 451) 

Com base em certas suposições sobre o desenho da cidade e do número dos redimidos que 

viverão nela, Morris calcula que "cubo" de cada pessoa seria de aproximAdãoente setenta e 

cinco hectares em cada lado ( A Revelação Record, 451). Foram naquela cidade a ser 

sobreposta à atual Estados Unidos, que se estenderia desde o Canadá até o Golfo do México, 

e do Colorado para o Oceano Atlântico ( A Revelação Record, 450). Obviamente, Deus irá 

projetar a nova Jerusalém, com espaço de sobra para todos os redimidos (cf. João 14: 2-3 ). 

O anjo próxima medida parede da cidade em setenta e dois metros (o mais provável a 

sua espessura). Então, como se para enfatizar que as dimensões da cidade são literal e não 

místico, João acrescenta a nota entre parênteses que essas dimensões foram dadas de 

acordo com as medições humanos, que são também medidas Angelicalais. A quintal 

é um quintal, um pé é um pé, e uma milha é uma milha, seja para os seres humanos ou 

anjos. 

O material de que a imensa cidade muro era feito de jaspe era -a mesma pedra 

semelhante ao diamante mencionado no versículo 11 . Não só foi o translúcido parede, 

mas também a cidade em si era de ouro puro, como vidro transparente. paredes da 

nova Jerusalém e edifícios devem ser claras para que a cidade irradiam a glória de 

Deus. Alguns podem estar preocupados que a translucidez da cidade vai impedir qualquer 

privacidade. Não haverá nada no céu, no entanto, que apela para a privacidade. 

João próxima volta sua atenção na visão para os alicerces da muralha da cidade, que 

ele descreve em detalhes surpreendentes. Eles estavam adornados de toda espécie de 

pedras preciosas, doze dos quais os nomes apóstolo. Os nomes de algumas das pedras 

mudaram ao longo dos séculos, tornando sua identificação incerto. Oito destas pedras 

foram montadas em peitoral do sumo sacerdote ( Ex 28: 17-20. ; 39: 10-13 ). A primeira 

pedra foi jasper que, como observado anteriormente, é melhor identificada como um 

diamante; a segunda foi de safira , uma brilhante pedra azul; o 

terceiro foi calcedônia, uma pedra de ágata da região de Calcedônia do que hoje é a 

Turquia moderna, céu de cor azul com listras coloridas, o quarto era esmeralda, uma 

pedra verde brilhante; o quinto era sardônica, um vermelho e pedra branca listrada; o 

sexto foi cornalina, uma pedra de quartzo comum encontrado em vários tons de 

vermelho; o sétimo foi berilo, um ouro transparente ou pedra amarela em tons; o 

oitavo era berilo, uma pedra encontrada em várias cores, incluindo tons de verde, 

amarelo e azul; o nono eratopázio, uma pedra verde-amarelo; o 



décimo foi chrysoprase, uma pedra verde cor-de-ouro, o décimo 

primeiro foi jacinto, uma pedra azul ou de cor violeta nos dias de João, embora o 

equivalente moderno é um zircão vermelho ou marrom-avermelhada; o décimo 

segundo eraametista, uma pedra roxa. Estas pedras de cores vivas refratam o brilho 

reluzente da glória de Deus em uma panóplia de cores bonitas. A cena era de uma beleza 

de tirar o fôlego, um espectro de cores deslumbrantes piscando da Nova Jerusalém em 

todo o universo recriado. 

A próxima faceta da cidade celestial que chamou a atenção de João era as doze 

portas, que eram doze pérolas. Pérolas foram altamente valorizada e de grande valor 

nos dias de João. Mas estas pérolas eram como nenhum pérola já produzido por uma 

ostra, porque cada um dos portões foi uma única gigantesca pérola quase 1.400 

quilômetros de altura. Há uma verdade espiritual ilustrada pelo facto de que 

os portões foram feitas de pérolas, como João Phillips explica: 

Como apropriado! Todas as outras pedras preciosas são metais ou pedras, mas uma pérola 

é uma jóia formada dentro da ostra-o único formado por carne viva. A ostra humilde 

recebe uma irritação ou uma ferida, e ao redor do artigo ofensivo que penetrou e feri-lo, 

a ostra constrói uma pérola. A pérola, poderíamos dizer, é a resposta da ostra ao que 

lesionou-lo. A terra glória é a resposta de Deus, em Cristo, para os homens maus que 

crucificaram o céu do amado e colocou-o à ignomínia. Como como Deus é fazer os 

portões da nova Jerusalém de pérola. Os santos como eles vêm e vão serão para sempre 

lembrados, à medida que passam os portões da glória, que o acesso à casa de Deus é só 

por causa do Calvário. Pense no tamanho desses portões! Pense nas pérolas sobrenaturais 

de que são feitos! O gigantesco sofrimento é simbolizado por esses portões de pérola! Ao 

longo dos séculos sem fim seremos lembrados por essas portas de pérola da imensidão 

dos sofrimentos de Cristo. Essas pérolas, pendurado eternamente nas vias de acesso a 

glória, vai lembrar-nos sempre de Alguém que pendia de uma árvore e cuja resposta para 

aqueles que Ele foi ferido para convidá-los a compartilhar sua casa. ( Explorando 

Apocalipse, rev ed [Chicago: Moody, 1987; reimpressão, Neptune, NJ: Loizeaux, 1991].., 

254) 

Seu caráter interno 

E a rua da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. 

Eu não vi nenhum templo na mesma, porque o Senhor Deus Todo-

Poderoso eo Cordeiro são o seu templo. E a cidade não necessita 

de sol nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória 

de Deus iluminou-lo, e sua lâmpada é o Cordeiro. As nações 

andarão mediante a sua luz, e os reis da terra trarão a sua 

glória. Durante o dia (para não haverá noite lá) suas portas nunca 

será fechado; e eles trarão a glória ea honra das nações para 

ele; e nada imundo, e ninguém que pratica abominação e mentira, 

jamais entrar em-lo, mas somente aqueles cujos nomes estão 
escritos no livro da vida do Cordeiro. 

Então ele me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, 

que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua rua. Em 

ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz doze 

frutos, dando seu fruto de mês; e as folhas da árvore são para a 
cura das nações. ( 21:21 b- 22: 2 ) 



Como se apenas vendo a magnífica cidade capital do céu a uma distância não era 

privilégio suficiente, guia Angelicalal de João levou-o para dentro. Como ele entrou na 

cidade, o apóstolo observou que a rua da cidade é de ouro puro, como vidro 

transparente. As ruas da Nova Jerusalém foram feitas da mais alta qualidade de ouro 

puro , que, como tudo na cidade celestial, era transparente como vidro. Translucent 

ouro não é um material familiar para nós nesta terra. Mas tudo o que há é transparente 

para deixar a luz da glória de Deus chama irrestrita. 

Uma vez dentro da cidade, a primeira coisa que João observou foi que não havia nenhum 

templo na mesma. Até este ponto, houve um templo no céu 

(cf. 07:15 ; 11:19 ; 14:15 , 17 ; 15: 5-8 ; 16: 1 , 17 ). Mas não haverá necessidade de um 

templo na nova Jerusalém, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso eo Cordeiro são o 

seu templo. Sua glória flamejante vai encher o novo céu e da nova terra, e não haverá 

necessidade de alguém para ir em qualquer lugar para adorar a Deus. A vida vai ser culto 

e adoração será a vida. Os crentes estarão constantemente em Sua presença (cf. 21: 

3 ); nunca haverá um momento em que eles não estão em perfeita comunhão santamente, 

com o Senhor Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro. Assim, não haverá necessidade de 

ir a um templo, catedral, igreja, capela, ou qualquer outro local de culto . Os crentes serão 

os verdadeiros adoradores de Deus sempre buscou ( João 4:23 ). 

Voltando ao tema de brilhante, luminosa glória de Deus, João observa que a cidade não 

precisa nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de 

Deus iluminou-lo, e sua lâmpada é o Cordeiro. O novo céu e da nova terra será 

radicalmente diferente da atual terra, que é totalmente dependente do sol e da lua. Eles 

fornecem os ciclos de luz e escuridão, ea lua faz com que as marés do oceano. Mas no 

novo céu e da nova terra, eles vão ser desnecessário. Não haverá mares ( 21: 1 ) e, 

portanto, não há marés. Nem o sol ea lua serão necessários para fornecer a luz, para a 

glória de Deus vai iluminar a Nova Jerusalém e sua lâmpada será o Cordeiro. Mais 

uma vez no Apocalipse, Deus Pai e do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, autoridade share 

( cf. 03:21 ). 

Comentando sobre a brilhante luz que emana da Nova Jerusalém, JA Seiss escreve: 

Esse brilho não é de qualquer combustão material, -não a partir de qualquer consumo de 

combustível que precisa ser substituído como uma prestação queima; pois é a luz incriada 

daquele que é luz, dispensado por e através do Cordeiro como a lâmpada eterna, para a 

casa, e os corações, e entendimentos dos seus santos glorificados. Quando Paulo e Silas 

jazia ferido e preso na masmorra interior da prisão de Filipos, que ainda tinha luz sagrada 

que lhes permitiu seduzir às vigílias da noite com músicas alegres. Quando Paulo estava 

em seu caminho para Damasco, uma luz mais brilhante do que o sol ao meio-dia cercou, 

irradiando todo o seu ser com novas atrações e compreensão, e fazendo sua alma e corpo 

nunca acender depois no Senhor. Quando Moisés desceu do monte da sua comunhão com 

Deus, seu rosto era tão luminosa que seus irmãos não podiam suportar a olhar para ela. Ele 

estava em tão íntima comunhão com a luz que ele tornou-se informado com a luz, e veio 

para o campo como um muito lâmpada de Deus, brilhando com a glória de Deus. No 

Monte da Transfiguração essa mesma luz fluiu de todo o corpo e vestes do bendito 

Jesus. E com referência ao mesmo tempo em que esta cidade passa a existir e lugar, Isaías 

diz: "a lua serão envergonhados e confundidos o sol", - vergonha por causa da glória 

radiante-out, que, em seguida, deverá constar da nova Jerusalém, deixando Não há mais 

necessidade para eles para brilhar nela, pois a glória de Deus ilumina-lo, eo Cordeiro é a 

sua lâmpada. ( O Apocalypse [reimpressão, Grand Rapids: Kregel, 1987], 499) 



A referência às nações ... e os reis da terra tem levado alguns a ver esta passagem como 

uma recapitulação do reino milenar. Mas tal interpretação não faz justiça à cronologia do 

Apocalipse, particularmente o uso repetido de kai Eidon para indicar a progressão 

cronológica (veja a discussão de 21: 1 no capítulo 18 deste volume). Haverá seres 

humanos vivos no Milênio ( Isa. 65: 20-23 ), mas não há pessoas fisicamente vivo poderia 

existir em um ambiente sem mar ( v. 1 , sol, nem da lua, () v 23. ). Nations traduz etnia , 

o que também pode significar "pessoas", e é mais freqüentemente traduzido "gentios". A 

idéia não é que as identidades nacionais serão preservados no estado eterno, mas sim o 

contrário. Pessoas de toda língua, tribo e nação, tanto judeus como gregos, estarão unidos 

como povo de Deus. Cada crente será totalmente igual na capital eterna. 

Pode ser que a verdade de que os reis da terra trarão a sua glória oferece mais uma 

prova da igualdade absoluta no céu. Essa frase pode indicar que não haverá nenhuma 

estrutura social ou classe, que aqueles que entram na cidade vai entregar sua 

terrena glória. Assim, todos estariam no mesmo nível. Outra interpretação possível é que 

esta frase se refere aos crentes que vivem no final do Milênio. De acordo com esse ponto 

de vista, a afirmação de que os reis da terra trarão a sua glória a Nova Jerusalém se 

refere à tradução daqueles crentes antes da descriação do universo atual (veja a discussão 

sobre 20:11 no cap. 17 deste volume ). 

Então João acrescenta outro detalhe para sua descrição da Nova Jerusalém. Durante todo 

o interminável dia do estado eterno ( para não haverá noite lá ) suas portas não serão 

fechadas. Em uma antiga cidade murada, os portões foram fechados ao cair da noite para 

manter invasores, saqueadores, criminosos e outros potencialmente perigoso indivíduos 

de entrar na cidade sob a cobertura da escuridão. Que não haverá noite na eternidade, e 

os portões da Nova Jerusalém nunca precisa ser fechado, retrata a segurança completa 

da cidade. Vai ser um lugar de descanso, segurança, e refresco, onde o povo de Deus 

"descansem dos seus trabalhos" ( 14:13 ). 

Os reis não serão os únicos a se render seu prestígio e glória terrena, quando entrar no 

céu. A glória ea honra das nações também se dissolverá, por assim dizer, na adoração 

eterna de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Como os vinte e quatro anciãos, todos os 

que entram no céu "irá lançar as suas coroas diante do trono" de Deus ( 04:10 ). 

Tudo no céu será perfeitamente santo. Assim, nada imundo, e ninguém que pratica 

abominação e mentira, nunca entrará em Nova Jerusalém (veja as discussões de 21: 

7-8 no cap 18. desse volume e 22:15 no cap 21. ). Os únicos que haverá aqueles cujos 

nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. (Para uma discussão sobre o livro da 

vida, veja 3: 5 ; 13: 8 ; e os comentários sobre 20:12 em chap 17. desse volume.) 

Guia de turismo Angelicalal de João próxima mostrou -lhe um rio de água da vida. Sem 

mar no estado eterno ( 21: 1 ), não poderia haver ciclo hidrológico, e, portanto, nenhuma 

chuva para encher um rio. Assim, a água da vida não é a água como nós o sabemos; é 

um símbolo da vida eterna (cf. Is. 12: 3 ; João 4: 13-14 ; 7:38 ). Como tudo na Nova 

Jerusalém, o rio estava claro como cristal para que ele pudesse refletir a glória de 

Deus. É em cascata a partir do trono de Deus e do Cordeiro em um deslumbrante, 

espumantes, fluxo interminável. Sua não poluído, o fluxo puro, sem obstruções simboliza 

o fluxo constante da vida eterna do trono de Deus para o povo de Deus. 

A frase no meio da sua rua é melhor traduzida como "no meio do seu caminho" e 

conectado com a seguinte frase de cada lado do rio estava a árvore da vida. A árvore 

da vida é o equivalente celeste para a árvore da vida no Éden ( Gênesis 2: 9 ; 3: 22-24 ), 

e esta árvore fornece para aqueles que são imortais. A árvore da vida era um conceito 



judaico familiar que expressa bênção (cf. 2: 7 ; Pv 03:18. ; 11:30 ; 13:12 ; 15: 4 ), e da 

árvore celestial simboliza a bênção da vida eterna. Que a árvore carrega doze tipos de 

frutos, dando seu fruto de mês enfatiza a infinita variedade que vai encher o céu. O uso 

do termo mês não se refere ao tempo, uma vez que este é o estado eterno e tempo não é 

mais. É uma expressão antropomórfica da disposição alegre da eternidade redigida em 

termos familiares de tempo. 

Em seguida, João faz a observação intrigante que as folhas da árvore são para a cura 

das nações. À primeira vista, isso parece confuso, uma vez que, obviamente, não haverá 

doença ou lesão no céu, que exigiria a cura. Therapeia ( cura ), no entanto , não implica 

doença. Talvez a melhor maneira de traduzi-lo seria "vivificante", "saúde-doação", ou 

"terapêutica". As folhas da árvore pode ser comparado a vitaminas sobrenaturais, uma 

vez que as vitaminas sejam tomadas não para tratar a doença, mas para promover a saúde 

geral. A vida no céu será totalmente energizada, rico e emocionante. 

O texto não diz se os santos vão realmente comem as folhas da árvore, no entanto, que 

é possível. Anjos comemos comida com Abraão e Sara ( Gen. 18: 1-8 ), como fez o 

Senhor Jesus Cristo com seus discípulos depois da ressurreição ( Lucas 24: 42-43 ; Atos 

10:41 ). É concebível que os santos no céu vai comer, não por necessidade, mas por 

prazer. 

Os privilégios de seus habitantes 

Não haverá mais ser qualquer maldição; e do trono de Deus e do 

Cordeiro estará nele, e Seus servos O servirão; eles vão ver o seu 

rosto, e seu nome estará em suas testas. E lá não será mais 

qualquer noite; e eles não terão necessidade da luz de uma 

lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre 
eles; e eles reinarão para todo o sempre. ( 22: 3-5 ) 

Como João visitou a Nova Jerusalém, ele não pôde deixar de notar que a vida era muito 

diferente para os seus habitantes. A mudança mais dramática a partir do presente terra é 

que não haverá mais qualquer maldição. Como observado na discussão de 21: 

4 no capítulo 18 deste volume, a remoção da maldição vai significar o fim para sempre 

de tristeza, dor e especialmente de morte o aspecto mais terrível da maldição ( Gn 2:17 ). 

Embora, como observado anteriormente, não haverá nenhum templo na Nova 

Jerusalém, o trono de Deus e do Cordeiro estará nele (cf. a descrição detalhada da cena 

do trono em 4: 2-11 ). Deus o Pai, e o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, reinará por toda 

a eternidade. Uma vez que Deus vai continuar para sempre como governante soberano de 

Deus, Seus servos O servirão para sempre (cf. 07:15 ). Eles vão passar toda a 

eternidade a realização da infinita variedade de tarefas que a mente ilimitada de Deus 

pode conceber. Por incrível que pareça, como a parábola em Lucas 12: 35-40 indica, o 

Senhor também servi-los. 

Os santos na Nova Jerusalém será também ver de Deus rosto (cf. Mt 5: 8. ). Sendo 

perfeitamente santo e justo, eles serão capazes de suportar o nível celeste da ardência, 

gloriosa luz da presença de Deus sem ser consumido, algo impossível para os homens 

mortais ( Ex 33:20. ;João 1:18 ; 06:46 ; 1 Tim 6:16. ; 1 João 4:12 ). 

Os remidos também será a posse pessoal de Deus, Seu nome estará em suas 

testas (cf. 03:12 ; 14: 1 ). Essa identificação vai deixar nenhuma dúvida quanto a quem 

eles pertencem a para sempre. João repete a descrição anterior do magnificência do céu: E 



lá não será mais qualquer noite; e eles não terão necessidade da luz de uma lâmpada, 

nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles (cf. 21: 22-26 ). Em 

seguida, ele acrescenta um crescendo final descrevendo experiência celestial dos santos: 

nunca vai acabar, porque . reinarão para todo o sempre Esse será o cumprimento da 

promessa de Cristo em 03:21 : "Aquele que vencer, eu lhe concederei que a sentar-se 

comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. 

" "Se nós aguentar", escreveu Paulo a Timóteo: "nós também reinaremos com Ele" ( 2 

Tim. 2:12 ). 

A capital eterna do Céu, a Nova Jerusalém, será um lugar de indescritível beleza 

inimaginável. A partir do centro do mesmo o brilhante glória de Deus resplandecerá 

através do ouro e pedras preciosas para iluminar o novo céu e da nova terra. Mas a 

realidade mais glorioso de todos será que rebeldes pecadores serão feitos justos, desfrutar 

de comunhão íntima com Deus e do Cordeiro, servindo-os e reinar com eles para sempre 

em pura alegria e louvor incessante. 

 

44. A Resposta imediata do crente para o 

iminente retorno de Cristo ( Apocalipse 

22: 6-12 ) 

E ele me disse: "Estas palavras são fiéis e verdadeiras"; eo 

Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para 

mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. 

"E eis que venho sem demora. Bem-aventurado é aquele que 
atende as palavras da profecia deste livro." 

Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E quando as ouvi 

e vi, eu caí no chão em adoração aos pés do anjo que me mostrou 

essas coisas. Mas ele me disse: "Não faça isso. Eu sou um outro 

servo de vocês e de vossos irmãos, os profetas, e dos que prestar 

atenção às palavras deste livro. Adora a Deus." 

E ele disse-me: "Não seles as palavras da profecia deste livro, 

porque o tempo está próximo Deixe aquele que faz o mal, ainda 

fazem errado;. E quem está sujo, ainda será imundo; e deixe 

aquele que é justo, ainda praticam a justiça, e aquele que é santo, 
ainda manter-se santo ". 

"Eis que venho sem demora, eo meu galardão está comigo, para 
dar a cada um de acordo com o que ele fez (. 22: 6-12 ) 

Os versículos 6-21 deste capítulo formam o epílogo do livro do Apocalipse. Tendo 

tomado o leitor através da varredura incrível da história futuro todo o caminho para o 

estado eterno, tudo o que resta para João registro é este posfácio divina. Por este ponto 

no Apocalipse, todos os fins de gloriosas e cheias de graça que Deus ordenou antes da 

fundação do mundo terá sido atingido. Os julgamentos devastadores da Tribulação terá 

sido realizado, e sua memória permanecerá apenas no tormento dos condenados. O 



Senhor Jesus Cristo terá retornado em ardente glória, executado Seus inimigos, e reinou 

sobre a terra por mil anos. Todos os rebeldes, os anjos e os seres humanos, terão sido 

condenado a sua última punição, eterna no lago de fogo. O presente universo terá sido 

"incriado", eo novo céu eterno e da nova terra criada, em que o Rei dos Reis será reinar 

com Seu Pai. Os anjos e os redimidos de todas as idades vão ser habitando em bem-

aventurança eterna com Ele na nova criação, em particular na cidade capital do céu, a 

Nova Jerusalém. A partir de seu trono no centro daquela cidade majestosa, o brilhante, 

ardente glória de Deus vai irradiar por todo o universo recriado. Santidade absoluta e 

imutável vai caracterizar todos os que habitam no reino universal e eterna de Deus. Eles 

vão constantemente louvar, adorar e servir a Ele por toda a eternidade em um ambiente 

de perfeita paz, alegria e realização. 

Bracketing o livro do Apocalipse, juntamente com o epílogo é o prólogo, registrada em 1: 

1-3 : 

A Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, as coisas 

que brevemente devem acontecer; e Ele enviou e comunicada pelo seu anjo ao seu servo 

João, que atestou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que ele 

viu. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e prestar 

atenção às coisas que nela estão escritas; porque o tempo está próximo. 

O prólogo introduz o tema do Apocalipse, a segunda vinda de Jesus Cristo. O epílogo fornece 

uma conclusão adequada para o Apocalipse, apontando o que deve ser a resposta do crente 

para a Segunda Vinda ( vv. 6-12 ). Esta pós-escrito também, uma última vez nas Escrituras, 

convida os descrentes para vir a fé salvadora em Cristo, antes que seja tarde demais para 

sempre ( vv. 13-21 ). 

Em uma série de rápido-fogo, as declarações em staccato que se movem sem fôlego a 

partir de tema para tema, versículos 6-12 delinear as respostas que cada crente deve ter 

para a iminente vinda do Senhor Jesus Cristo. Estes versos transmitir uma corrida furiosa 

de energia, uma onda selvagem de esforço animado para suscitar reação imediata à 

verdade vital eles se comunicam. O texto está grávida de urgência, pressionando cada 

leitor a tomar medidas com base nas verdades que apresenta. 

Nada se comunica de forma mais clara que o senso de urgência que a repetição da frase 

"Eis que venho sem demora" ( vv 7. , 12 ; cf. v. 20 ). Essa declaração é o refrão desta 

passagem. A frase aparece mais três lugares da Revelação; em 3:11 é uma promessa de 

bênção, como é em seus três usos no capítulo 22 In. 2: 5 e 02:16 , por outro lado, a frase 

adverte da vinda de Jesus em juízo. Em 3: 3 e 16:15 , Jesus compara sua vinda para a 

vinda inesperada de um ladrão. (Ao contrário de um ladrão, é claro, Jesus virá para não 

roubar, mas para ter de volta o que é legitimamente seu.) Uma vez que Jesus poderia 

arrebatar a Sua igreja, em qualquer momento, provocando todos os eventos do fim dos 

tempos, culminando com seu retorno, os crentes (e incrédulos) precisa estar pronto. 

A leitura natural do Novo Testamento dá a verdade que a igreja primitiva vinda de Jesus 

era iminente; isto é, que pode acontecer em qualquer momento. Eles acreditavam que ele 

poderia voltar para eles em sua vida. Para a igreja primitiva, iminência continha 

elementos tanto de certeza e incerteza. Eles estavam certos de que Jesus seria um dia 

voltar, mas (ao contrário de numerosos setters data modernos) eram incertos quando. Sem 

saber quando Ele pode retornar, eles sabiamente viveu preparado para e esperando por 

Jesus para voltar a qualquer momento. 

Há uma série de textos do Novo Testamento que refletem a crença da igreja primitiva em 

iminência. Paulo elogiou o Corinthians, porque eles foram "aguardando ansiosamente a 



revelação de nosso Senhor Jesus Cristo" ( 1 Cor. 1: 7 ). Ele exortou-os ainda mais: 

"Portanto, não vá de julgar antes do tempo, mas espere até que o Senhor venha o qual 

também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações 

dos homens; e, em seguida, o louvor de cada homem virá a ele de Deus "( 1 Cor. 4: 5 ). O 

apóstolo incluiu a palavra aramaica não traduzida Maranatha ("O Senhor, vem"), em uma 

carta ao de língua grega Corinthians ( 1 Cor. 16:22 ). Essa palavra evidentemente tornou 

sinônimo familiar, expressando desejo dos crentes para o retorno iminente de Cristo. Aos 

Filipenses Paulo escreveu: "Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também 

aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo" ( Fil. 3:20 ). Ele recomendou que os de 

Tessalônica, porque "virou-se para Deus dos ídolos para servir a um Deus vivo e 

verdadeiro, e esperar por seu Filho do céu" ( 1 Tessalonicenses 1: 9-10. ). Mais tarde, em 

que mesma epístola, Paulo expressou a sua própria esperança de que ele poderia estar 

vivo em volta do Senhor: "Para isso, digo a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os 

que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, vontade não precederemos os que dormem "( 1 

Ts. 4:15). O apóstolo repreendeu aqueles crentes em Tessalônica que estavam tão 

preocupados com a Segunda Vinda de que eles não estavam trabalhando: 

Porque, quando ainda estávamos convosco, estamos habituados a dar-lhe esta ordem: se 

alguém não está disposto a trabalhar, então ele não é para comer, também. Porquanto 

ouvimos que alguns entre vós estão levando uma vida indisciplinada, fazendo nenhum 

trabalho em tudo, mas agindo como intrometidos. Agora essas pessoas, ordenamos e 

exortamos no Senhor Jesus Cristo para trabalhar de forma tranquila e comam o seu 

próprio pão. ( 2 Ts 3: 10-12. ) 

Embora eles tiraram conclusões indevidas a partir dele, eles ainda acreditavam no retorno 

iminente de Cristo. Paulo lembrou Tito que os cristãos devem ser "procurando a bendita 

esperança ea manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo" ( Tito 

2:13 ). Tiago incentivou seus leitores a "ser paciente, irmãos, até a vinda do Senhor" ( Tiago 

5: 7 ). Em sua primeira epístola do apóstolo João exortou seus leitores ", E agora, filhinhos, 

permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos longe 

Dele na vergonha, na sua vinda ... Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se 

manifestou ainda o que seremos Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes 

a Ele, porque O veremos como Ele é ". ( 1 João 2:28 ; 3: 2 ) . Estas passagens demonstram 

antecipação a sua vinda do Salvador novamente o início dos crentes. 

A tripla repetição da frase "Eu venho sem demora" nesta passagem ( vv. 7 , 12 , 20 ) 

reforça a realidade do iminente retorno. O advérbio tachu ("rapidamente") não se refere 

à velocidade com que Cristo vai viajar do céu à terra, quando Ele voltar; em vez disso, 

tem a conotação de "em breve", ou "antes do tempo." O ponto é que "o juiz está às portas" 

( Tiago 5: 9 ), preparada para voltar a qualquer momento. 

Como o epílogo abre, João registra que ele (o anjo que lhe havia mostrado a Nova 

Jerusalém; 21: 9 ; 22: 1 ) me disse: "Estas palavras são fiéis e verdadeiras." O 

anjo palavras fornecer atestado celeste para a validade de tudo o que João tinha ouvido 

e visto em todo o Apocalipse. O anjo repete a mesma afirmação dada anteriormente a 

João pelo próprio Deus: "Aquele que está assentado no trono disse ... 'Escreve, porque 

estas palavras são fiéis e verdadeiras" ( 21: 5 ). A frase fiel e verdadeira também aparece 

duas vezes em Apocalipse como um título para o Senhor Jesus Cristo ( 03:14 ; 19:11 ). As 

palavras do Apocalipse são tão fiel e verdadeira como Aquele que lhes revelou a João. 

As palavras do anjo reforçar uma importante verdade: Tudo João viu no Apocalipse 

acontecerá. O que o apóstolo inspirado escreveu não é mística; O Apocalipse não é um 

registro de seus sonhos bizarros ou o resultado de uma imaginação fértil. Não é uma 



alegoria a partir do qual os leitores podem extrair significados ocultos de sua própria 

mistura. É uma descrição exata dos acontecimentos e das pessoas ainda está por vir. Os 

versículos 18 e 19 deste capítulo dar uma séria advertência contra adulteração de 

Apocalipse: "Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro: Se 

alguém lhes acrescentar alguma coisa , Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas 

neste livro; e, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua 

parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. " 

João afirmou testemunho enfático do anjo para a veracidade do que ele havia visto e 

ouvido, por escrito, que o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo 

para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O Deus que 

se mudou paraos espíritos de seus porta-vozes dos profetas para inspirar tanto no Antigo 

como no Novo Testamento é o mesmo Deus que enviou o seu anjo para mostrar aos 

seus servos (crentes; cf. v. 3 ; 1: 1 ; 02:20 ; 7: 3 ; 11:18 ; 15: 3 ; 19: 2 , 5 ; Lucas 

02:29 ; Atos 04:29 ; 16:17 ;Romanos 1: 1. ; Gal 1:10. ; Phil. 1: 1 ; Col. 1: 7 ; 4: 7 ; Tiago 

1: 1 ; 2 Pe. 1: 1 ; Judas 1 ) as coisas que em breve devem acontecer (cf. Lc 1:70 ; 2 Pe. 

3: 2 ). Isso não é nada menos do que uma reivindicação por João para a inspiração plena 

e completa do Apocalipse. As profecias registradas por esses bíblicas 

anteriores profetas foram literalmente cumpridas, e aqueles em Apocalipse será também 

(veja a discussão no capítulo 16 deste volume). 

A exatidão, detalhe e precisão com que profecias anteriores já cumprida aconteceu formas 

o padrão para aqueles que ainda não foi cumprida. Registro profético de Deus é 

perfeito. Ele previu Israel iria entrar em cativeiro, e da nação fez ( 26 Lev: 33-39. ). Ele 

previu a destruição da Babilônia ( Isaías 13: 1-14: 27. ; Jer 50-51. ) e Tiro ( Isa. 23: 1 e 

ss .), e as cidades foram destruídas. Ele previu que o Messias nasceria em Belém 

( Miquéias 5: 2. ), a uma virgem ( . Isa 07:14 ), e ser morto por pecadores ( Isaías 53: 7-

10. ) e ele foi. Assim, quando Deus prediz eventos futuros, como o arrebatamento da 

igreja, a ascensão do Anticristo, o selo, trombeta, e os julgamentos bacia, a batalha do 

Armagedom, o retorno de Jesus Cristo, e Sua mil anos terrena reino, aqueles eventos, 

assim como certamente acontecerá. Deus vai fazer exatamente o que Ele diz que vai fazer, 

como Ele mesmo declara em Isaías 46: 9-11 : 

Lembre-se do ex-coisas longo passado, 

Porque eu sou Deus, e não há outro; 

Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, 

Que anuncio o fim desde o princípio,  

e desde a antiguidade as coisas que não foram feitas, 

Dizendo: "Meu objetivo será estabelecido, 

E farei toda a minha vontade "; ... 

Em verdade vos tenho falado; realmente eu vou trazê-lo para passar. 

Eu planejei isso, com certeza eu vou fazê-lo. 

A realidade do iminente retorno de nosso Senhor chama para quatro respostas por parte 

de cada crente: a obediência imediata, adoração imediato, proclamação imediata e 

atendimento imediato. 

Obediência imediata 



"E eis que venho sem demora. Bem-aventurado é aquele que 

atende as palavras da profecia deste livro." ( 22: 7 ) 

Kai ( e ) marca uma mudança em alto-falantes (cf. vv. 8, 9 ). O alto-falante não é mais o 

anjo que falou no versículo 6 , mas o Senhor Jesus Cristo, Aquele que está vindo 

rapidamente. Ele pronuncia o sexto de sete bem-aventuranças em Apocalipse (cf. v. 

14 ; 1: 3 ; 14:13 ; 16:15 ;19: 9 ; 20: 6 ): ". Bem-aventurado é aquele que atende as 

palavras da profecia deste livro" Três outras vezes as palavras de ... este 

livro (Apocalipse) são chamados de profecia ( vv 10. , 18, 19 ). Apesar de profecia , por 

definição, pode referir-se a qualquer mensagem sobre o passado, presente ou futuro, o 

Apocalipse é um livro em grande parte constituído por previsões e promessas 

futuras. atende traduz uma forma de particípio do verbo tereo , que significa "manter", 

"a apegar ", ou" a guarda. " O mesmo termo é usado em 14:12 para descrever "a 

perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e sua fé em 

Jesus." 

Os crentes são chamados para se proteger ou proteger o livro do Apocalipse. Ele deve ser 

defendido contra os detratores que negam a sua relevância, contra os críticos que negam 

sua veracidade e autoridade, bem como contra os intérpretes confusos que obscurecem o 

seu significado. Na verdade, toda a Escritura é para ser tão bem guardado. Paulo ordenou 

a Timóteo: "Guarda o que foi confiado a você ... Manter o padrão das sãs palavras que 

você ouviu de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guard, por meio do Espírito 

Santo que habita em nós, o tesouro que foi confiada a vós "( 1 Tim. 6:20 ; 2 Tm 1: 13-

14. ). 

Mas os crentes são chamados, não só para proteger a Escritura, mas também para 

obedecê-la. Jesus disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos ... Se guardardes 

os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os 

mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor" ( João 14:15 ; 15:10 ; cf. João 

14:21 , 23 ). A necessidade de obedecer os mandamentos das Escrituras era um tema 

fundamental na primeira epístola de João: ". Por isso, sabemos que temos vindo a 

conhecê-Lo, se guardarmos os seus mandamentos Aquele que diz:" Eu vim a conhecê-lo 

", e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, ea verdade não está nele "( 1 João 2: 

3-4 ); ". Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e 

observar seus mandamentos Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus 

mandamentos; e os seus mandamentos não são pesados" ( 1 João 5: 2- 3 ). Aqueles que 

viver como se Jesus pode vir a qualquer momento vai viver em obediência às Escrituras. 

A questão de saber o que as palavras em Apocalipse crentes são chamados a prestar 

atenção. Antes deste comando, não há comandos específicos dirigida aos cristãos na 

porção do Apocalipse cobertura de eventos futuros ( caps. 4-22 ), embora existam alguns 

dirigida às sete igrejas ( caps. 2-3 ). O que significa, então, a ouvir o livro do 

Apocalipse? É um comando geral e longo para o retorno de Cristo e nossa comunhão 

eterna com Ele. Ele convida os crentes a desejar o céu, para o desejo de santidade, ao 

desejo de ver Cristo vindicado e vencer seus inimigos, desejar o fim da maldição, e de 

pedir as glórias do reino terreno de Cristo e do novo céu e da nova terra. Depois de ler 

Apocalipse, os cristãos devem amar a Cristo mais, por muito tempo para vê-Lo vindicada 

em Sua glória, viver à luz da realidade que um dia vê-lo, desconecte-se do sistema de 

mundo que perece, perseguir realidades celestes, procuramos ser feito semelhante Cristo, 

a esperança para os seus corpos ressuscitados, e antecipar as suas recompensas 

eternas. Eles também devem entender a terrível juízo que aguarda os não-cristãos, e 

chamar os pecadores ao arrependimento e à fé salvadora no Senhor Jesus. 



Deus não ordena os crentes a ler Apocalipse meramente para satisfazer a sua curiosidade 

sobre o futuro. Ele não inspirá-la a fornecer material para gráficos cronológicos 

detalhadas de eventos do fim dos tempos. Há um fluxo aparentemente interminável de 

livros sobre a profecia que está sendo agitado, com esquemas proféticos especulativos 

proliferando ad infinitum, ad nauseam. Mas não era o propósito de Deus para dar aos 

cristãos uma análise detalhada do significado profético (se houver) do contemporâneo 

cultural, político , militares e eventos sociais ou tendências. Deus inspirou Apocalipse 

para uma Proposito: para revelar a glória do Seu Filho e chamar os crentes a viver vidas 

piedosas obedientes à luz do Seu breve retorno. O objetivo do Apocalipse não é fornecer 

entretenimento, mas para fornecer motivação para viver piedoso. 

O apóstolo Pedro também ensinou que o conhecimento dos eventos do fim dos crentes 

deve levá-los a viver uma vida santa. Em uma passagem que descreve o futuro Dia do 

Senhor, a destruição do universo atual, ea vinda do novo céu e da nova terra, Pedro 

escreveu: "Uma vez que todas estas coisas são para ser destruído, desta forma, que tipo 

de pessoas deveis ser em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda 

do dia de Deus ... Por isso, amados, uma vez que você olhar para essas coisas, ser diligente 

para ser encontrado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis "( 2 Pedro 3: 11-

12. , 14 ). As realidades futuro glorioso descritas no Apocalipse obrigar um compromisso 

por parte dos crentes para levar uma vida santa. Retorno iminente de Cristo exige 

obediência imediata. 

Culto Immediate 

Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E quando as ouvi 

e vi, eu caí no chão em adoração aos pés do anjo que me mostrou 

essas coisas. Mas ele me disse: "Não faça isso. Eu sou um outro 

servo de vocês e de vossos irmãos, os profetas, e dos que prestar 

atenção às palavras deste livro. Adora a Deus." ( 22: 8-9 ) 

Apesar de não ser expressa na Bíblia New American Padrão Edição Atualizado, uma 

forma de kai ( KAGO , a partir de kai , "e", e ego , "I") começa versículo 8 Assim como 

fez em. versículo 7 , ele marca uma mudança de alto-falantes ; o alto-falante não é mais 

a Cristo, mas João, que nomes-se para a primeira vez, desde 1: 9 . O apóstolo inspirado 

acrescenta o seu testemunho da veracidade do Apocalipse ao do anjo ( v. 6 ), 

declarando que eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Então, vencido pelo o 

que ele ouviu e viu, João caiu para adorar aos pés do anjo que mostrou -lhe estas 

coisas. Ele tinha a resposta adequada, adoração, mas que está sendo sobrecarregado com 

espanto, João inadvertidamente a dirigi para o objeto errado. O apóstolo sabia que os 

anjos não eram para ser adorado; na verdade, ele já havia sido repreendido por tentar fazê-

lo ( 19:10 ). Mas, como Ezequiel ( Ez 01:28. ), Daniel ( Dan 8:17. ; 10: 9 ), e Pedro, 

Tiago, e ele mesmo na Transfiguração ( Mateus 17: 6. ), João simplesmente entrou em 

colapso em admiração e adoração . 

Porque só Deus deve ser adorado ( Ex 34:14. ; . Matt 04:10 ), o anjo disse a João, "Não 

faça isso." Ele rapidamente lembrou o apóstolo que ele, também, foi um ser criado, 

declarando Eu sou um outro servo de vocês e de vossos irmãos, os profetas, e dos que 

prestar atenção às palavras deste livro. Longe de ser um objeto legítimo de culto para 

João, o anjo era realmente seu criado conservo, e não somente dele, mas também da de 

João irmãos, os profetas, e de todos os crentes, definidos aqui como aqueles que 

prestar atenção às palavras deste livro. Em toda a Escritura, os anjos são vistos servir 

o povo de Deus. Eles estavam envolvidos em dar a Lei a Israel ( Atos 7:53 ; Gal 



3:19. ; Heb. 2: 2 ) e são freqüentemente vistos proteger os crentes (cf. Ex 23:20. ; 2 32:21 

Chron. ; Ps . 91:11 ; Dan. 3:28 ; 06:22 ; Atos 05:19 ; 12: 7-11 ). Resumindo o ministério 

dos anjos para os crentes, o autor de Hebreus pergunta retoricamente: "Não são todos eles 

espíritos ministradores, enviados para prestar serviço para o bem daqueles que hão de 

herdar a salvação?" ( Heb. 1:14 ). 

Chamando o apóstolo desnorteados de volta para o primeiro e único objeto de culto, o 

anjo ordenou João para adorar a Deus. A compreensão adequada do Apocalipse deve 

provocar culto; assim, a adoração é um tema importante no Apocalipse (cf. 4: 8-11 ; 5: 8-

14 ; 7: 9-12 ; 15: 2-4 ; 19: 1-6 ). Como mencionado acima, a Deus por si só é a única 

pessoa aceitável para adorar. A Bíblia proíbe a adoração de qualquer outra pessoa, 

incluindo os anjos, santos, a Virgem Maria, ou qualquer outro ser criado (cf. Col. 2:18 ). 

Proclamação Immediate 

E ele disse-me: "Não seles as palavras da profecia deste livro, 

porque o tempo está próximo Deixe aquele que faz o mal, ainda 

fazem errado;. E quem está sujo, ainda será imundo; e deixe 

aquele que é justo, ainda praticam a justiça, e aquele que é santo, 

ainda manter-se santo ". ( 22: 10-11 ) 

Continuando a sua mensagem para João, o anjo lhe ordenara, "Não seles as palavras da 

profecia deste livro." A mensagem do Apocalipse não é para ser escondida 

(cf. 10:11 ); é uma mensagem a ser transmitida e proclamou a produzir obediência e 

adoração. Assim, ao contrário de Daniel ( Dan 8:26. ; 12: 4-10 ), João foi 

instruído não para selar as palavras do Apocalipse. Proclamação imediata de este 

livro é chamado por causa da vinda de Cristo tem sido iminente para cada geração desde 

os dias de João até o presente. 

Que as específicas palavras do Apocalipse não estão a ser selado tensões mais uma vez 

que não há nenhum significado oculto, secreto para além do sentido normal do texto. Se 

a verdade não está claro nessas palavras , em seguida, esse comando é um disparate. Se 

o entendimento comum, normal das palavras do Apocalipse não transmitir o significado 

que Deus planejou seus leitores de entender, então essas palavras são selados. 

No início do Apocalipse, João foi ordenado: "Escreve num livro o que você vê, e enviá-

lo às sete igrejas" ( 01:11 ). A mensagem do Apocalipse, que Jesus voltará trazendo 

bênçãos para a Sua própria e horripilante julgamento sobre o ímpio, é muito crítico para 

não espalhar. Assim, para deixar de pregar Apocalipse não é apenas tolo (cf. 1: 3 ), mas 

pecaminosa. Qualquer cristão que não consegue aprender suas verdades é perder a 

bênção; qualquer pregador que deixa de proclamar suas verdades é pecaminosamente 

infiel ao seu mandato. Não para pregar o livro do Apocalipse é deixar de exaltar o Senhor 

Jesus Cristo, com a glória que Lhe é devido. Mais do que apenas uma falha para ensinar 

todo o conselho de Deus ( Atos 20:27 ), é desobediência direta à ordem de não selar as 

palavras do Apocalipse. Rouba crentes do fim da história divina da história em toda sua 

maravilha e plenitude. Ninguém deve pregar que não dividir corretamente e proclamar 

este livro. 

Próxima declaração do anjo parece estranhamente fora do lugar neste contexto: "Que 

aquele que faz o mal, ainda fazem errado, e quem está sujo, ainda será imundo; e 

deixe aquele que é justo, ainda praticam a justiça, e o aquele que é santo, ainda 

manter-se santo. "Alguns podem pensar que a sua ligação com o comando que o 



precedeu não é imediatamente aparente. Mas a verdade que transmite de forma dramática 

é que a resposta das pessoas para a proclamação da verdade irá corrigir seus destinos 

eternos. Aqueles que ouvem a verdade, mas continuar a fazer o mal e ser podre 

de vontade por que a resposta endurecido fixar o seu destino eterno no inferno. Por outro 

lado, aquele que continua a praticar a justiça e manter-se santo dá provas de uma 

verdadeira fé salvadora. O advérbio eti ( ainda ) pode ter o sentido de "ainda 

mais." Nesse caso, o significado é que aqueles que fazem de errado e são imundos nesta 

vida será ainda mais assim no inferno eterno, onde haverá absolutamente nenhuma boas 

influências para atenuar o seu mal. Em contraste, aqueles que são justos e santos nesta 

vida será perfeitamente santo em seus corpos glorificados no céu. 

É preocupante perceber que a resposta das pessoas a verdade do evangelho de Deus nesta 

vida determinará o seu destino eterno. Quando eles morrem, ou quando o Senhor voltar, 

seu personagem vai ser para sempre fixo. Aqueles que respondem aos avisos em 

Apocalipse vai viver para sempre no céu. Mas aqueles que não observam esses avisos e 

se arrepender permanecerá para sempre em seu estado pecaminoso. Também é verdade 

que o Espírito de Deus nem sempre chamar os pecadores ao arrependimento e Escritura 

adverte os pecadores não a endurecer o coração para o ponto onde Deus judicialmente 

abandona-los ( Sl 95: 7-8. ; Heb 3:15. ; 4: 7 ). Porém, tragicamente, essas advertências 

muitas vezes passam despercebidas, e a oportunidade de se arrepender e crer no 

evangelho é desperdiçado (cf. 25, Matt:. 1-13 ; Lucas 13: 24-25 ).Falando dos pecadores 

rebeldes do reino do norte (Israel), Deus declarou: "Efraim está entregue aos ídolos; 

deixá-lo sozinho" ( Hos 4:17. ). Jesus disse sobre os fariseus igualmente endurecido, 

"Deixai-os; são guias cegos" ( Matt 15:14. ; cf. Mt 23:16. , 24 ; Lucas 06:39 ). Ambas as 

passagens expressar ira de abandono de Deus ( Rom. 1: 18-32 ), quando ele vira 

endurecido, pecadores impenitentes sobre as conseqüências de suas próprias escolhas. 

Pregação Apocalipse desenha a linha. Suas verdades vai derreter os corações dos que se 

arrependem e endurecer os corações dos impenitente. Essas mesmas verdades tornam-se 

assim tanto um instrumento de salvação, ou um instrumento de perdição (cf. 1 Cor 

01:18. ; 2 Cor. 2: 15-16 ). Eles devem ser proclamado assim que os homens e as mulheres 

podem ouvi-los enquanto ainda há tempo. 

Atendimento Imediato 

"Eis que venho sem demora, eo meu galardão está comigo, para 

dar a cada um de acordo com o que ele fez. ( 22:12 ) 

O alto-falante não é mais o anjo, mas o Senhor Jesus Cristo, que repete a sua declaração 

de versículo 7 : " Eis que venho sem demora. " Como se observa na introdução deste 

capítulo, a declaração de Jesus significa que sua vinda é iminente. Ela ensina a mesma 

verdade que Ele expressa em Marcos 13: 33-37 : 

Acautelai-vos, manter em estado de alerta; para que você não sabe quando o tempo 

determinado virá. É como um homem longe em uma viagem, que ao sair de sua casa e 

colocando seus escravos no comando, atribuindo a cada um a sua tarefa, também ordenou 

ao porteiro que ficar em alerta. Portanto, estar em alerta-para que você não sabe quando 

o dono da casa está vindo, seja à noite, à meia-noite, ou quando o galo cantar, ou, no caso 

de manhã em que ele deveria vir de repente e encontrá-lo dormindo . O que eu digo para 

vocês, eu digo a todos: "Vigiai!" 



Quando Ele vier, Jesus vai trazer Sua recompensa ... com Ele, para retribuir a cada 

um segundo o que ele tem feito. recompensa eterna dos crentes será baseado em sua 

fidelidade em servir a Cristo nesta vida. Suas obras serão testados, e apenas aqueles com 

valor eterno vai sobreviver ( 1 Cor. 3: 9-15 ; 2 Cor 5: 9-10. ). As recompensas crentes 

desfrutam no céu será capacidades para servir a Deus; maior a sua fidelidade nesta vida, 

maior será a sua oportunidade de servir no céu (cf. Mt 25:. 14-30 ). Sabendo disso, João 

exortou os crentes, "Acautelai-vos, que você não perder o que temos feito, mas que você 

pode receber uma recompensa completa" ( 2 Jo 8 ). 

O conhecimento de que Jesus poderia voltar a qualquer momento não deve levar os 

cristãos a uma vida de espera ocioso para a Sua vinda (cf. 2 Ts 3: 10-12. ). Pelo contrário, 

deve produzir diligente, obediente, serviço de adoração a Deus, e proclamação urgente 

do evangelho aos incrédulos. 

 

45. O Última convite de Deus (Apocalipse 

22: 13-21) 

"Eu sou o Alfa eo Ômega, o primeiro eo último, o começo eo fim." 

Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que eles 

possam ter o direito à árvore da vida, e possam entrar pelas portas 

na cidade. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os imorais 

pessoas e os assassinos e os idólatras, e todo aquele que ama e 
pratica a mentira. 

"Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a 

favor das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a 
brilhante estrela da manhã." 

O Espírito ea noiva dizem: "Vem". E deixe aquele que ouve dizer: 

"Vem". E deixe aquele que tem sede, venha; deixe quem quiser 

tome a água da vida, sem custo. 

Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste 

livro: Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe 

acrescentará as pragas que estão escritas neste livro; e se alguém 

tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus 

tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão 

escritas neste livro. 

Aquele que dá testemunho destas coisas diz: "Sim, venho sem 
demora." Amém. Vem, Senhor Jesus. 

A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. (22: 13-21) 

Nestes seus versos finais, a Bíblia vem círculo completo. Abriu-se com a 

promessa de uma vinda do Salvador, que iria redimir o seu povo dos seus 

pecados. Essa promessa, que veio imediatamente depois da queda, está 

registrada em Gênesis 3:15: "Porei inimizade entre ti ea mulher, entre a tua 



descendência ea sua descendência; ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás sobre 

o calcanhar. " Assim como a Bíblia começa com a promessa de primeira vinda 

de Cristo, para que ele termina com a promessa de Sua segunda vinda. O 

expositor Batista do Sul fiel WA Criswell escreve: 

Em primeiro lugar, o Salvador está por vir para que Ele pudesse ser esmagado, 

machucado, crucificado e fez uma oferta pelo pecado. Ele há-de vir a morrer 

como o Redentor para as almas dos homens. Depois que Deus fez essa 

promessa no Éden, centenas de anos se passaram, milênios passados, e que o 

Senhor não veio. Quando finalmente ele chegou Ele veio para os seus e os Seus 

não O receberam. Estava no mundo eo mundo foi feito por Ele e para o mundo 

não o conheceu. Os milhares de humanidade tinha esquecido a promessa ou 

então eles zombaram seu cumprimento. Quando finalmente anúncio veio que 

tinha chegado, os escribas aprendidas apontou o lugar onde estava para nascer, 

mas nunca teve tempo para jornada os cinco quilômetros de Jerusalém a Belém 

para saudar este prometeu Salvador do mundo. Mas não importa quanto tempo 

ele atrasada e no entanto os homens se esqueceram e zombou e porém poucos 

de uma banda de fiéis esperavam a consolação de Israel, como o velho Simeão, 

contudo Ele veio. De acordo com a santa, fiel promessa de Deus, o Senhor Jesus 

veio. É assim no texto que Deus fala em fechar Sua Bíblia: "Certamente, venho 

sem demora." Aqui, uma segunda vez, no entanto infiéis podem zombar e no 

entanto os outros podem rejeitar e no entanto os séculos podem crescer em 

milênios, esta é a Palavra imutável e promessa do Senhor Deus: "Certamente, 

eu venho." ( Expositivo Sermões sobre a Revelação [Grand Rapids: Zondervan, 

1969], 5: 176-77) 

A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é um tema atraente, tanto no Antigo 

como no Novo Testamento (por exemplo, 14 Zech: 4; Mal. 3:. 2; 4:. 5; Matt 

16:28; 24:27; 1 Cor . 1: 7; 15:23; 1 Tessalonicenses 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2 

Tessalonicenses 2:.. 1; Tiago 5: 8; Judas 14). Mas em nenhum lugar é dado 

maior ênfase do que no Apocalipse, o "Revelação de Jesus Cristo" (1: 1). É 

justo que este livro, cujo foco é a Segunda Vinda, termina com um convite final 

à luz dessa gloriosa realidade. Os versículos 6-12 deste capítulo são dirigidas 

aos crentes, exigindo a sua resposta adequada a volta iminente de Cristo (veja 

a discussão no capítulo 20 deste volume.). Os versículos 13-21 incrédulos 

chamado ao arrependimento. O cânon inspirado das Escrituras se encerra com 

um convite urgente, suplicando com os pecadores para vir a Jesus Cristo e 

receber o dom gratuito da vida eterna, antes que seja tarde demais para sempre. 

Convite final de Deus para os pecadores vem no versículo 17. Mas em torno 

esse convite vários incentivos destinados a motivar as pessoas a responder a ela. 

O convite 



O Espírito ea noiva dizem: "Vem". E deixe aquele que ouve dizer: 

"Vem". E deixe aquele que tem sede, venha; deixe quem quiser 
tome a água da vida, sem custo. (22:17) 

Há dois convites distintos neste versículo, delineadas pelos dois 

exclamações, "Vem". A primeira parte do verso é uma oração dirigida a 

Cristo; a segunda parte é um convite dirigido aos pecadores. A primeira parte 

chama para Cristo vir; a segunda parte é a última chamada para os pecadores 

para vir à fé em Cristo. 

Para promessa de Sua volta iminente de Jesus (vv. 7, 12, 20), o 

Santo Espírito, o terceiro membro da Trindade responde: "Vem". O texto não 

especifica por que o Espírito especialmente desejos Jesus voltar, mas o restante 

da Escritura sugere tanto uma negativa e uma razão positiva. 

Negativamente, homens e mulheres ao longo da história têm continuamente 

rejeitado, ignorado e negado Cristo. Eles têm difamado e blasfemado o trabalho 

do Espírito (Mateus 0:31.), cujo ministério é apontá-los para Cristo (João 

15:26; 16: 8). Falando dos pecadores ímpios antes do dilúvio, Deus disse: "O 

meu Espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele também é 

carne; no entanto, os seus dias serão 120 anos" (Gênesis 6: 3). O teimoso, 

obstinado, de coração duro israelitas provocaram o Espírito repetidamente 

durante seus quarenta anos de peregrinação no deserto (Heb. 3: 7-8). -algo que 

iria continuar a fazer ao longo da sua história (cf. Ne 09:30; Isa 63:10;. Atos 

07:51). Rejeição blasfemo do mundo pecaminoso de Jesus Cristo irá atingir o 

seu ápice durante a Tribulação. Esse período de sete anos vai ver Satanás 

promover para alimentar os dois blasfemos mais vil e mal que nunca vai viver: 

a besta (Anticristo) e do falso profeta. Para esses dois, os pecadores possuídos 

por demônios miseráveis vai a duvidosa honra de ser o primeiro povo lançados 

no inferno final, o lago de fogo (19:20). 

Durante os longos e tenebrosos séculos de pecado e rebelião da humanidade, 

o Espírito tem trabalhado para trazer convicção e arrependimento (cf. João 16: 

8-11). Assim, quando o Senhor Jesus Cristo diz que Ele está chegando, a 

longanimidade, entristecido, blasfemado SagradasEspírito ecos, "Vem". Ele 

defende com Cristo voltar, subjugar seus inimigos, julgar os pecadores, e 

acabam longa batalha do Espírito para produzir convicção em teimosos 

pecadores, de coração duro. 

No lado positivo, é o desejo e do ministério do Espírito para glorificar o Senhor 

Jesus Cristo (João 16:14). Mas a última visão que o mundo tinha de Jesus era 

dEle na cruz entre dois criminosos, rejeitado, desprezado e 

escarnecido. O Espírito deseja ver seu colega da Trindade exaltado em beleza, 

esplendor, poder e majestade. Isso vai acontecer quando Cristo voltar em 

triunfo em sua segunda vinda. 



O Santo Espírito não é o único que anseia por volta de Cristo. Ecoando Seu 

apelo para que Cristo vem é a noiva (a igreja, ver a discussão de 19: 7 no cap 

14 deste volume.). Ao longo dos séculos, o povo de Deus ter esperado, oração, 

que se esperam, e assistiu a volta de Cristo.Eles estão cansados da batalha contra 

o pecado e muito tempo para ver Jesus Cristo exaltado, glorificado e 

honrado. Eles tempo para ele voltar e levá-los para o céu para viver com Ele 

para sempre (Jo. 14: 3; 1 Tessalonicenses 4:17). Eles anseiam pelo dia em que 

seus corpos perecíveis, mortais serão transformados em seus imperecíveis, 

imortais corpos ressuscitados (1 Cor. 15: 53-54). Eles sabem que, naquele dia 

glorioso não haverá mais tristeza, nem mais lágrimas, não mais choro, nem dor, 

e não haverá mais morte. Rebelião será rapidamente tratadas;Deus e do 

Cordeiro será glorificado e reinará para sempre sobre o novo céu e da nova 

terra. 

Os crentes são, nas palavras de Paulo, aqueles "quantos amam a sua vinda" (2 

Tim. 4: 8). É incongruente alguém para dizer que ama Jesus Cristo, e não por 

muito tempo para seu retorno. Os crentes são destinados à comunhão eterna 

com Ele, e da antecipação de que a comunhão deve ser a sua maior alegria. A 

igreja nunca ficará satisfeito até que seja apresentada a Deus "em toda a sua 

glória, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que ela seria santa e 

irrepreensível" (Ef 5:27.). 

O segundo uso da exclamação "Vem" sinais de uma mudança de 

perspectiva. O convite já não para Cristo voltar é, mas para os pecadores para 

vir a salvar a fé nEle. A frase deixe aquele que ouve, diga: "Vem" convida 

aqueles que ouvem o Espírito ea noiva para se juntar a eles na convocação para 

o retorno de Cristo. Obviamente, eles não podem fazê-lo até que venham a fé 

nEle; apenas os redimidos pode realmente muito para ele aparecer. A 

advertência implícita não é ser como aqueles que "tendo ouvidos, fazer ... não 

ouvir" (Marcos 08:18; cf. Deut. 29: 4; Jer 05:21; 06:10; Ez. 12: 2. ). O que 

ouve com fé e acredita que é o único que vai ser salvo, porque "a fé vem pelo 

ouvir, eo ouvir pela palavra de Cristo" (Rom. 10:17). A audição é 

freqüentemente associada com a obediência nas Escrituras (por exemplo, Matt 

07:24;. Lucas 06:47; 08:21; 11:28; João 5:24; 18:37). Aqueles que ouvem e 

obedecem ao evangelho irá juntar-se com o Espírito ea noiva na convocação 

para o retorno de Jesus Cristo, porque desejam a sua glória e sua própria 

libertação do pecado da presença-no reino da santidade perfeita. 

O que ouve é ainda definido como aquele que está com sede. A sede é uma 

metáfora bíblica familiarizado retratando o forte senso de necessidade espiritual 

que é um pré-requisito para o arrependimento. Em Isaías, Deus chama de "todo 

aquele que tem sede [para] vêm para as águas" da salvação (Is. 55: 1). Jesus 

pronunciou as "abençoado ... que têm fome e sede de justiça, porque serão 

saciados" (Mt 5: 6.). Em João 7:37 Ele deu o convite: "Se alguém tem sede, 

venha a mim e beba", enquanto anteriormente em Apocalipse Ele prometeu: 



"Vou dar a quem tem sede a partir da fonte da água da vida sem custo "(21: 6; 

cf. Sl. 107: 9; João 4:14; 6:35). 

Adicionando uma outra dimensão ao convite, João escreve deixe quem quiser 

tome a água da vida, sem custo. Esse convite ilimitado é típico das grandes, 

varrer, ofertas da graça de salvação feita nas Escrituras (cf. Is 45:22; 55. .: 1; 

Matt 11:28; João 3: 15-16). Ele também ilustra a verdade bíblica de que a 

salvação envolve escolha tanto de Deus soberano (cf. João 6:44) e vontade 

humana. Deus salva os pecadores, mas apenas aqueles que reconhecem sua 

necessidade e se arrepender. A água da vida (ou a lavagem da regeneração, 

Tito 3: 5) é oferecido sem custo (cf. Is 55: 1.). para o pecador porque Jesus 

pagou o preço por isso através da Sua morte sacrificial na cruz (Rom 3 : 

24). Deus oferece livremente a água da vida para aqueles cujos corações estão 

com sede de perdão, cujas mentes estão sedentos de verdade, e cujas almas estão 

sedentas por Ele. 

Os Incentivos 

  

"Eu sou o Alfa eo Ômega, o primeiro eo último, o começo eo fim." 

Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que eles 

possam ter o direito à árvore da vida, e possam entrar pelas portas 

na cidade. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os imorais 

pessoas e os assassinos e os idólatras, e todo aquele que ama e 
pratica a mentira. 

"Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a 

favor das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a 
brilhante estrela da manhã." ... 

Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste 

livro: Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe 

acrescentará as pragas que estão escritas neste livro; e se alguém 

tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus 

tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão 

escritas neste livro. 

Aquele que dá testemunho destas coisas diz: "Sim, venho sem 
demora." Amém. Vem, Senhor Jesus. 

A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. (22: 13-16, 18-
21) 

Cercando o convite no versículo 17 são quatro incentivos para os pecadores, ao 

aceitá-la: por causa de Pessoa do Senhor, por causa da exclusividade do céu, 

por causa da veracidade das Escrituras, e por causa da certeza de retorno do 

Salvador. 



Devido a Pessoa de Cristo 

"Eu sou o Alfa eo Ômega, o primeiro eo último, o começo eo fim." 

... 

"Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a 

favor das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a 
brilhante estrela da manhã." (22:13, 16) 

A primeira razão para os pecadores, ao aceitar o convite final de Deus é porque 

se trata pessoalmente da exaltado, majestoso, glorioso Senhor Jesus 

Cristo. Identificação tríplice do Senhor de Si mesmo repete a mesma verdade 

para dar ênfase. Uma vez que os leitores originais do Apocalipse falava grego, 

Jesus identifica-se pela primeira vez como o Alfa eo Omega (cf. 1: 8; 21: 

6). Alpha e Omega são, respectivamente, a primeira e última letras do alfabeto 

grego. Juntamente com as frases paralelas o primeiro eo último (cf. 1,17) e o 

começo (a fonte de todas as coisas) eo fim (a meta de todas as coisas), que 

expressa o infinito de Cristo, a eternidade, a vida sem limites que transcende 

tudo limitações. Esta descrição tríplice descreve a integralidade, a 

atemporalidade, e autoridade soberana do Senhor Jesus Cristo. 

Esta descrição de Jesus Cristo é também uma afirmação de Sua 

divindade. Obviamente, não pode ser apenas um Alpha e Omega, o 

primeiro e l ast, e início e terminar -Deus. Em 1: 8 Deus diz: "Eu sou o Alfa 

eo Ômega", enquanto 21: 6 O descreve como "o começo eo fim." Em Isaías 44: 

6 Deus declara: "Eu sou o primeiro e eu sou o último" (cf. Is 41: 4; 48:12.). Que 

todos os três títulos, o que só pode ser aplicada a Deus, são usados aqui de Jesus 

Cristo oferece testemunho convincente para sua divindade. Ele não é um ser 

criado; Ele não é apenas um grande profeta ou um grande professor moral; Ele 

não é um mártir equivocada. Ele é o Filho de Deus, a segunda Pessoa da 

Trindade eterna. 

Salvação em Jesus Cristo é o tema da Escritura. No Antigo Testamento, a arca 

em que Noé e sua família foram salvos, o cordeiro pascal, e o parente redentor 

são todas as imagens de Cristo. Além disso, Cristo cumpriu mais de 300 

profecias do Antigo Testamento em sua primeira vinda. Ele é o foco do Novo 

Testamento também. Os Evangelhos registram Sua vida e ministério, e no resto 

do Novo Testamento expõe suas implicações doutrinárias e práticas. Para ser 

salvo é ser salvo por Cristo; ser cristão é estar em Cristo; para ter o perdão é 

para ser perdoado por Cristo; ter esperança é ter esperança em Cristo; em suma, 

para o cristão "o viver é Cristo" (Fl. 1:21). 

Cristo identifica ainda si mesmo em suas próprias palavras no versículo 16. Mas 

antes de fazer isso Ele diz João, "Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos 

testificar." Embora os anjos comunicado do Apocalipse de João (v 6; 1: 1. ; 

17: 1, 7; 21: 9), sua fonte foi Jesus. A expressão"Eu, Jesus" aparece somente 



aqui na Bíblia. Ela estabelece que este convite final nas Escrituras não é um 

convite para humanos, mas um chamado divino emitido pessoalmente aos 

pecadores pelo Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse são os destinatários das 

igrejas (01:11), mas apesar de ser escrito para crentes (1: 1), eles são a 

proclamá-la para o mundo inteiro (cf. 22:10). 

Então, em, uma declaração aparentemente paradoxal surpreendente, Jesus 

declara-se tanto a raiz (ancestral) e o descendente de Davi. Essa frase resume 

o ensino bíblico sobre duas naturezas de Cristo; só o Deus-homem pode ser 

tanto o ancestral de Davi e seu descendente. Em Sua divindade, Cristo é de 

Davi raiz (cf. Mc 12: 35-37); em Sua humanidade, Ele é de 

Davi descendente (2 Sam 7: 12-16; Sl 132:.. 11-12; Matt. 1: 1; Rom. 1: 3; 2 

Tm. 2: 8). 

Finalmente, Jesus descreve a si mesmo como "a brilhante estrela da 

manhã." Chamar alguém de estrela era nos tempos bíblicos (como é hoje) para 

exaltá-lo (cf. Dan. 12: 3). Nos escritos judaicos extrabiblical, a vinda do 

Messias foi chamado de estrela (Robert H. Mounce, O Livro do Apocalipse, A 

Commentary New International sobre o Novo Testamento [Grand Rapids: 

Eerdmans, 1977], 395). Embora Balaão era um profeta ganancioso para alugar, 

no entanto, Deus o usou para fazer uma previsão exata da vinda do Messias: 

"Uma estrela sairá de Jacó, um cetro subirá de Israel" (Nm 24:17.). Pedro 

escreveu sobre o tempo em que "o dia clareie ea estrela da alva surja em vossos 

corações" (2 Pe. 1:19). Jesus prometeu dar aos vencedores de Tiatira a "estrela 

da manhã" (02:28), isto é, Ele mesmo. À medida que a estrela da manhã anuncia 

a chegada do dia, assim vinda de Jesus anunciará o fim da escuridão da noite 

do homem, ea aurora gloriosa do seu reino. Cristo é a "Luz do mundo" (João 

8:12), que chama os pecadores para beber da água da vida. E para aqueles que 

atender ao chamado Ele promete: "Vinde a Mim, todos os que estais cansados 

e sobrecarregados, e eu vos aliviarei" (Mateus 11:28.); e "Aquele que vem a 

mim, certamente não lançarei fora" (João 6:37). 

Devido à exclusividade do Céu 

Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que eles 

possam ter o direito à árvore da vida, e possam entrar pelas portas 

na cidade. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os imorais 

pessoas e os assassinos e os idólatras, e todo aquele que ama e 

pratica a mentira. (22: 14-15) 

Esta seção começa com a última das sete bem-aventuranças em Apocalipse (v 

7;. 1: 3; 14:13; 16:15; 19: 9; 20: 6), cada introduzido pelo pronunciamento . 

abençoado Esta bênção é pronunciada ( provavelmente pelo Senhor Jesus 

Cristo) sobre aqueles que lavam as suas vestiduras. Essa frase retrata 

graficamente participação do crente na morte de Cristo. Na 07:14 um dos vinte 

e quatro anciãos disse a João: "Estes [os mártires da tribulação; 7: 9] são os que 



vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue 

do Cordeiro ". Roupas sujas representam pecaminosidade em Isaías 64: 6 e 

Zacarias 3: 3, enquanto que o Salmo 51: 7; Isaías 1:18; e Tito 3: 5 fala da 

purificação do pecado que acompanha a salvação. A agência através da qual 

essa purificação vem é o sangue de Cristo (1: 5; 5: 9; 7:14; Matt 26:28; Atos 

20:28; Rom. 3: 24-25; 5:. 9; Ef. 1:. 7; 2:13; Cl 1:20; Hb 9:12, 14; 10:19; 13:12; 

1 Pe. 1: 2, 18-19; 1 João 1: 7). 

Aqueles que sofreram a lavagem do pecado que marca a salvação para 

sempre ter o direito à árvore da vida. Como observado na discussão de 22: 2 

no capítulo 19 deste volume, a árvore da vida está localizado na capital do céu 

, a Nova Jerusalém. Este será o cumprimento da promessa de Jesus: "Ao que 

vencer, eu lhe concederei que comer da árvore da vida, que está no paraíso de 

Deus" (2: 7). Aqueles acesso concedido à árvore da vida, serão autorizados 

a entrar pelas portas para a cidade (cf. a discussão de 21:21 no cap. 19 do 

presente volume). 

O céu é exclusivamente para aqueles que foram purificados de seus pecados 

pela fé no sangue de Cristo e cujos nomes tenham sido "escrito desde a fundação 

do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto" (13: 8) . Em 

contrapartida, todos os outros irão permanecer para sempre fora da Nova 

Jerusalém no lago de fogo (20:15; 21: 8), porque "nada imundo, e ninguém que 

pratica abominação e mentira, jamais entrar em-lo, mas apenas aqueles cujos 

nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro "(21:27). Como em 21: 8, um 

representante (embora não exaustiva) lista do tipo de pecados que excluem as 

pessoas do céu é dado a João. 

A inclusão de cães na lista parece intrigante à primeira vista. Mas, em tempos 

antigos cães não eram os animais domésticos domesticados que são hoje. Eles 

eram desprezados catadores que circulavam lixões das cidades (cf. Ex 22:31; 1 

Reis 14:11; 16:. 4; 21:19, 23-24; 22:38).Assim, para chamar uma pessoa de um 

cão foi descrever essa pessoa como alguém de caráter baixo (cf. 1 Sam 17:43; 

24:14; 2 Sam 3:.. 8; 9: 8; 16: 9; 2 Reis 8 : 13; Fp 3: 2.); na verdade, a primeira 

vez descarAdãoente pecadores impuros são chamados cães é em Deuteronômio 

23:18, onde as prostitutas homossexuais masculinos estão à 

vista. Feiticeiros (de pharmakos , a raiz da palavra Inglês "farmácia") refere-se 

a pessoas envolvidas em práticas ocultas e o abuso de drogas que muitas vezes 

acompanha essas práticas (cf. 09:21; 21: 8; Gl 5:20.). As pessoas 

imorais (de pornos , a raiz da palavra Inglês "pornografia") são aqueles que se 

envolvem em atividades sexuais ilícitas . Os assassinos também são excluídos 

do céu na lista dada em 21: 8 (cf. 9:21; Rm 1:29.). Os idólatras são aqueles que 

adoram falsos deuses, ou os que adoram o Deus verdadeiro de uma forma 

inaceitável (cf. 21: 8). O grupo final excluídos do céu também inclui todos os 

que ama e pratica a mentira. Não é todos os que já cometido qualquer desses 

pecados que são excluídos do céu (cf. 1 Cor. 06:11). Pelo contrário, é aqueles 



que amam e praticam habitualmente qualquer pecado, teimosamente se agarram 

a ele, e recusar o convite de Cristo para a salvação, que serão lançados no lago 

de fogo. 

Por causa da veracidade das Escrituras 

Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste 

livro: Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe 

acrescentará as pragas que estão escritas neste livro; e se alguém 

tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus 

tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão 
escritas neste livro. (22: 18-19) 

É de grande importância que a Bíblia termina com uma afirmação de sua 

veracidade. Porque as palavras da Escritura é "fiel e verdadeiro" (22: 6), não 

devem ser fechados, mas proclamada (22:10). Os pecadores devem ser 

chamados a responder aos avisos na Palavra do Deus vivo ou sofrer as 

conseqüências. Todas as profecias do Apocalipse a respeito da condenação dos 

pecadores se tornará realidade. Essa certeza aterrorizante deve conduzir as 

pessoas para Jesus Cristo para escapar da ira vindoura (1 Ts. 1:10). 

O orador que atesta a autoridade e Proposito de as palavras da profecia deste 

livro não é outro senão o Senhor Jesus Cristo (cf. v. 20). Sua solene advertência 

contra adulteração de Escritura aplica-se em primeiro lugar 

à profecia do livro de Apocalipse (cf. 1: 3). Seus castigos severos de Jezebel e 

seus seguidores (2: 20-23), os que tinham abraçado as "coisas profundas de 

Satanás" (2:24), e os da "sinagoga de Satanás" (3: 9) teria solicitado -los a 

agressão dele. Ao longo dos séculos, tem havido outros que tanto atacou 

Revelação e seriamente interpretou mal. Mas, à luz das repetidas advertências 

contra alterando a Palavra de Deus, a advertência de Cristo deve ser ampliado 

para incluir toda a Escritura. Em Deuteronômio 4: 2 Moisés advertiu: "Você 

não deve adicionar à palavra que vos mando, nem tirar dela, para que guardeis 

os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando." Em Deuteronômio 

12:32, acrescentou, "O que quer que eu te ordeno, você deve ter o cuidado de 

fazer, você não deve acrescentar ou tirar dela." Provérbios 30: 5-6 adverte: 

"Toda a Palavra de Deus é pura; ele é um escudo para os que nele se refugiam 

Nada acrescentes às Suas palavras, ou ele vai te repreenda e você será provado 

um mentiroso.". Assim, a proibição de alterar o Apocalipse por implicação 

estende-se a toda a Escritura. Porque Apocalipse descreve todo o movimento 

da história a partir do encerramento da era apostólica ao estado eterno, qualquer 

alteração do que seria uma alteração da Escritura, como Robert L. Tomé 

observa: 

As porções preditivos projectar a partir da vida de João todo o caminho para o 

estado eterno. Qualquer tipo de declaração profética iria invadir o domínio 

desta cobertura enquadra no conceito de adição ou subtração do conteúdo do 



Apocalipse. Assim, o último livro da Bíblia é também o produto final da 

profecia NT. Também marca o fechamento do cânon NT desde o dom profético 

foi o meio escolhido por Deus para comunicar os livros inspirados do 

cânone. (Apocalipse 8-22: Um comentário exegético [Chicago: Moody, 1995], 

517) 

O cânon das Escrituras foi fechado no final do primeiro século, quando o 

Apocalipse foi concluído. Assim, qualquer falso profeta, fraude ou charlatão 

que acrescenta alegada novas revelações a ele (como os Montanistas fez na 

igreja primitiva e José Smith, Maria Baker Eddy, e outros falsos profetas têm 

feito nos últimos tempos) enfrentará vingança divina. Deus irá adicionar 

a essas pessoas as pragas que estão escritas no livro de Apocalipse. O 

julgamento de Deus será igualmente grave em qualquer pessoa que tira as 

palavras da Escritura (como o herege Marcião fez na igreja primitiva e altos 

críticos liberais fizeram nos tempos modernos) - Deus tirará a sua parte da 

árvore da vida e da a cidade santa. Ambos os avisos contêm um jogo de 

palavras. Aqueles que adicionar à Escritura terá pragas adicionados a 

eles; aqueles que tirar Escritura terá as bênçãos do céu tirado do meio deles. 

Nenhum verdadeiro crente nunca iria deliberAdãoente mexer com as 

Escrituras. Aqueles que conhecem e amam a Deus irá tratar a Sua Palavra com 

o maior respeito. Eles vão dizer com o salmista: "Ó como eu amo a tua lei!" (Sl 

119: 97.; Cf. Sl 119:. 113, 163, 167; João 14:23); e, "eu me deleito na tua lei" 

(Sl 119:. 70; cf. Sl 1: 2; 119:. 77, 92, 174). Isso não significa, é claro, significa 

que os crentes nunca fará erros de julgamento ou interpretar erroneamente as 

Escrituras de forma incorreta ou inadequada. A advertência do Senhor, aqui, 

são os destinatários aqueles que se dedicam a falsificação deliberada ou má 

interpretação das Escrituras, aqueles a quem Paulo denuncia como mascates da 

Palavra de Deus (2 Cor. 2:17). 

Na conclusão de seu comentário sobre o Apocalipse, JA Seiss expressa a 

reverência humilde para Escritura que marca os verdadeiros crentes: 

Ó, meus amigos, é uma coisa terrível para suprimir ou estultificar a palavra de 

Deus, e, acima de todas "as palavras da profecia deste livro." Para colocar 

diante da verdade que não é a verdade, -denounce como erro, condenar, 

repudiar, ou castrar o que o próprio Deus tem o seu selo de como sua mente e 

propósito, é um desses crimes altos, não só contra Deus, mas contra as almas 

dos homens, que não pode ficar impune. Com um coração honesto e sempre em 

oração, e com estes avisos solenes e terríveis sempre diante dos meus olhos, 

tenho me esforçado para determinar e indicar nessas palestras que o nosso 

gracioso Senhor e Mestre foi tão especial para dar a conhecer e defender. Se eu 

li neste livro nada que ele não colocou lá, ou ler de fora qualquer coisa que ele 

colocou lá, com a tristeza profunda que eu iria se retratar, e de bom grado a 

queimar os livros em que tal maldade travesso está contido. Se eu tiver em 



qualquer coisa ido além dos limites do devido sujeição ao que está escrito, ou 

reduzido de forma alguma a profundidade ea medida do que Jesus pelo seu anjo, 

significou para a aprendizagem das Igrejas, eu não preciso da condenação de 

homens a amontoar sobre mim o peso da censura que eu mereço. Se fraqueza, 

ou imprudência, ou a confiança arrogante em meu próprio entendimento 

distorceu nada, só posso lamentar a falha, e orar a Deus para mandar um homem 

mais competente para se desdobrar para nós com as poderosas verdades que 

aqui fico escritas. Segundo a graça ea luz me dado, tenho falado ... Se eu errar, 

que Deus me perdoe! Se estou certo, Deus te abençoe meu testemunho 

fraco! Em ambos os casos, Deus acelerar sua verdade eterna! ( O 

Apocalypse [reimpressão, Grand Rapids: Kregel, 1987], 527) 

Revelação e o restante das Escrituras são verdadeiras, e os remidos crêem na 

Bíblia, guardar a Bíblia, amo a Bíblia e obedecer a Bíblia. Que a Escritura diz 

a verdade quando descreve as alegrias do céu e os terrores do inferno deve 

motivar os pecadores, ao atender ao chamado da graça de Deus para a salvação. 

Por causa da certeza de retorno de Cristo 

Aquele que dá testemunho destas coisas diz: "Sim, venho sem 

demora." Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus 
esteja com todos. Amém. (22: 20-21) 

O livro do Apocalipse e do próximo Bíblia com um lembrete final e uma 

bênção. Em Suas últimas palavras registradas na Escritura o Senhor Jesus 

Cristo, Aquele que dá testemunho destas coisas, afirma "Sim, venho sem 

demora." Sua vinda é iminente, assim como a Revelação (e no resto do Novo 

Testamento) ensina. João fala para todos os verdadeiros crentes, quando ele 

responde, Amen. Vem, Senhor Jesus, pois os cristãos são aqueles "quantos 

amam a sua vinda" (2 Tim. 4: 8). Scoffers pode zombeteiramente perguntar: 

"Onde está a promessa da Sua vinda Porque, desde que os pais dormiram, todas 

as coisas permanecem como desde o princípio da criação" (2 Pe. 3: 4). Mas as 

coisas não continuará para sempre como elas são. Jesus vai voltar, assim como 

a Revelação prevê. Se a certeza da volta de Cristo para julgar os pecadores não 

motivar as pessoas a se arrepender, então nada vai. 

Para o glorioso, confortando verdade é que aqueles que se humilham e aceitar 

a oferta da salvação de Deus vai encontrá-lo agradável. ApropriAdãoente, as 

últimas palavras da Bíblia, a graça do Senhor Jesus esteja com 

todos. Amen, são uma expressão de Deus graça para com a humanidade 

caída. O Senhor da glória, como prometeu na Escritura, oferece céus 

exclusivamente para aqueles que, à luz do Seu retorno certo, aceitar o Seu 

convite gracioso e voltar a Ele.  


